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يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  نآرق 

باتک تاصخشم 

یبرع یسراف -  .نآرق  يدادرارق :  ناونع 

نآرقلا راد  یملع  تئیه  حیحـصت  قیقحت و  هط ؛ ناـمثع  طاـطخ  يزاریـش ؛ مراـکم  همجرت  میرکلا / نآرقلا  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
[ نارگید و   ... ] يراصنا اضردمحم  یمالسا  فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  میرکلا 

.1380 یمالسا ، فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

x13 8س م راد ؛ پیز  دلج  اب  ص  [ 608  : ] يرهاظ تاصخشم 

6-14-7098-964 964-7098-14-6 ؛  کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.دیجم نآرق  رگید : ناونع  تشاددای : 

.دیجم نآرق  رگید :  ناونع 

دیجم نآرق  رگید :  ناونع 

مجرتم  - ، 1355 رصان ، يزاریش ، مراکم  هدوزفا :  هسانش 

راتساریو اضردمحم ، یتالحم ، يراصنا  هدوزفا :  هسانش 

طاطخ نامثع ، هط ، هدوزفا :  هسانش 

میرکلا نآرقلا  راد  .یمالسا  فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  هدوزفا :  هسانش 

BP59/66/م 7 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/141 ییوید :  يدنب  هدر 

م 4423-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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ءزج 1

هحتافلا هروس 

(1  ) ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

(2  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

(2  ) .تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

(3  ) ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا 

(3 (. ) هتفرگ ارف  ار  ناگمه  شصاخ  ماع و  تمحر  و   ) تسا رگشیاشخب  هدنشخب و  هک ) يدنوادخ  )

(4  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلاَم 

(4  ) .تسازج زور  کلام  هک ) يدنوادخ  )

(5  ) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ 

(5  ) .مییوج یم  يرای  وت  زا  اهنت  و  میتسرپ ؛ یم  ار  وت  اهنت  اراگدرورپ )! )

(6  ) َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْها 

(6  ) ...نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 

(7  ) َنیِّلاَّضلا َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص 

(7  ) .ناهارمگ هن  و  يا ؛ هدرک  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هن  یتخاس ؛ دوخ  تمعن  لومشم  ار  نانآ  هک  یناسک  هار 

1 ص :

هرقبلا هروس 

(1  ) ملا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 (. ) هدروآ دوجو  هب  ابفلا  هداس  فورح  زا  ار ، میظع  باتک  نیا  هک  يدنوادخ  تسا  گرزب   ) ملا
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(2  ) َنیِقَّتُْملِّل يًدُه  ِهِیف  َْبیَر  َال  ُباَتِْکلا  َِکلَذ 

(2  ) .تسا ناراکزیهرپ  تیاده  هیام  و  درادن ؛ هار  نآ  رد  کش  هک  تسا  یتمظع  اب  باتک  نآ 

(3  ) َنوُقِفُنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 

زا و  دنراد ؛ یم  اپرب  ار  زامن  و  دنروآ ؛ یم  نامیا  تسا ]  ناهنپ  هدیشوپ و  سح  زا  هچنآ   ]= بیغ هب  هک  دنتسه  یناسک  ناراکزیهرپ ) )
(3  ) .دننک یم  قافنا  میا ، هداد  يزور  نانآ  هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و  مامت 

(4  ) َنُوِنقُوی ْمُه  ِهَرِخْآلِابَو  َِکْلبَق  نِم  َلِزنُأ  اَمَو  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلاَو 

نیقی زیخاتـسر  هب  و  دنروآ ؛ یم  نامیا  هدیدرگ ، لزان  نیـشیپ ) ناربمایپ  رب   ) وت زا  شیپ  هچنآ  و  هدـش ، لزان  وت  رب  هچنآ  هب  هک  نانآ  و 
(4  ) .دنراد

(5  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ْمِهِّبَّر  نِّم  يًدُه  یَلَع  َِکَئلوُأ 

(5  ) .دنناراگتسر نانآ  و  دنناشراگدرورپ ؛ تیاده  قیرط  رب  نانآ 

2 ص :

(6  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهْرِذُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذنَأَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاَوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(6  ) .دروآ دنهاوخن  نامیا  یناسرتن ؛ ای  یناسرتب  یهلا ) باذع  زا   ) ار نانآ  هک  دنک  یمن  توافت  نانآ  يارب  دندش ، رفاک  هک  یناسک 

(7  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ٌهَواَشِغ  ْمِهِراَْصبَأ  یَلَعَو  ْمِهِعْمَس  یَلَعَو  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  ُهَّللا  َمَتَخ 

(7  ) .تساهنآ راظتنا  رد  یگرزب  باذع  و  هدش ؛ هدنکفا  يا  هدرپ  ناشیاهمشچ  رب  و  هداهن ؛ رهم  نانآ  ياهشوگ  اهلد و  رب  ادخ 

(8  ) َنِینِمْؤُِمب مُه  اَمَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِابَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

(8  ) .دنرادن نامیا  هک  یلاح  رد  .میا » هدروآ  نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  : » دنیوگ یم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یهورگ 

(9  ) َنوُرُعْشَی اَمَو  ْمُهَسُفنَأ  اَّلِإ  َنوُعَدْخَی  اَمَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َهَّللا  َنوُعِداَُخی 

(9  ) .دنمهف یمن  اما ) ( ؛ دنهد یمن  بیرف  ار  ناشدوخ  زج  هک  یلاح  رد  دنهد ؛ بیرف  ار  نانمؤم  ادخ و  دنهاوخ  یم 

(10  ) َنُوبِذْکَی اُوناَک  اَِمب  ٌمِیلَأ  ٌباَذَع  ْمَُهلَو  اًضَرَم  ُهَّللا  ُمُهَداَزَف  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف 

رد یکاندرد  باذع  دـنتفگیم ، هک  ییاهغورد  رطاخ  هب  و  هدوزفا ؛ نانآ  يرامیب  رب  دـنوادخ  تسا ؛ يرامیب  عون  کی  نانآ  ياهلد  رد 
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(10  ) .تساهنآ راظتنا 

(11  ) َنوُِحلْصُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  اُولاَق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َال  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

(11 «! ) میا هدننک  حالصا  طقف  ام  : » دنیوگ یم  دینکن » داسف  نیمز  رد  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 

(12  ) َنوُرُعْشَی اَّل  نَِکلَو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  َالَأ 

(12  ) .دنمهف یمن  یلو  دننادسفم ؛ نامه  اهنیا  دیشاب ! هاگآ 

(13  ) َنوُمَْلعَی اَّل  نَِکلَو  ُءاَهَفُّسلا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  َالَأ  ُءاَهَفُّسلا  َنَمآ  اَمَک  ُنِمُْؤنَأ  اُولاَق  ُساَّنلا  َنَمآ  اَمَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

دینادـب میروایب »!؟ نامیا  ناهلبا  نوچمه  ایآ  : » دـنیوگ یم  دـیروایب »! نامیا  مدرم  ریاس )  ) دـننامه : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 
(13 ! ) دنناد یمن  یلو  دنناهلبا  نامه  اهنیا 

(14  ) َنُوئِزْهَتْسُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاَق  ْمِِهنیِطاَیَش  َیلِإ  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو 

تولخ دوخ  ياهناطیش  اب  هک  یماگنه  یلو ) !« ) میا هدروآ  نامیا  ام  : » دنیوگ یم  و  دننک ، یم  تاقالم  ار  نامیااب  دارفا  هک  یماگنه  و 
(14 !« ) مینک یم  هرخسم  ار ) اهنآ   ) طقف ام  میئامش ! اب  ام  : » دنیوگ یم  دننک ، یم 

(15  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهناَیْغُط  ِیف  ْمُهُّدُمَیَو  ْمِِهب  ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا 

(15  ) .دنوش نادرگرس  ات  دراد ، یم  هگن  ناشنایغط  رد  ار  اهنآ  و  دنک ؛ یم  ازهتسا  ار  نانآ  دنوادخ 

(16  ) َنیِدَتْهُم اُوناَک  اَمَو  ْمُُهتَراَجِّت  تَِحبَر  اَمَف  يَدُْهلِاب  ََهلاَلَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

(16  ) .دنا هتفاین  تیاده  و  هدادن ؛ يدوس  اهنآ  تراجت  نیا )  ) و دنا ؛ هتخورف  یهارمگ »  » هب ار  تیاده »  » هک دنتسه  یناسک  نانآ 

3 ص :

(17  ) َنوُرِْصُبی اَّل  ٍتاَُملُظ  ِیف  ْمُهَکَرَتَو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  َُهلْوَح  اَم  ْتَءاَضَأ  اَّمَلَف  اًراَن  َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم 

شتآ هک  یماگنه  یلو  دنک ،) ادـیپ  ار  دوخ  هار  کیرات ، نابایب  رد  ات   ) هتخورفا یـشتآ  هک  دنتـسه  یـسک  دـننامه  ناقفانم ]  نانآ =[ 
راک مشچ  هک  یکانتـشحو  ياهیکیرات  رد  و  دنک ؛ یم  شوماخ  ار  نآ  دتـسرف و ) یم  ینافوط   ) دنوادخ تخاس ، نشور  ار  وا  فارطا 

(17  ) .دزاس یم  اهر  ار  اهنآ  دنک ، یمن 

(18  ) َنوُعِجْرَی َال  ْمُهَف  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


(18 ! ) دندرگ یمنزاب  اطخ ) هار  زا   ) اذل دنناروک ؛ اهگنگ و  نارک ، اهنآ 

َنیِِرفاَْکلِاب ٌطـیُِحم  ُهَّللاَو  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ِقِعاَوَّصلا  َنِّم  مِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَـصَأ  َنُولَعْجَی  ٌقَْربَو  ٌدـْعَرَو  ٌتاَُـملُظ  ِهِیف  ِءاَـمَّسلا  َنِّم  ٍبِّیَـصَک  ْوَأ 
(19)

، گرم سرت  زا  اهنآ  .درابب  نارذـگهر ) رـس  رب   ) هقعاص قرب و  دـعر و  اب  هارمه  کیرات  بش  رد  هک  نامـسآ ، زا  یناراب  نوچمه  اـی 
تردق هضبق  رد  و   ) دراد هطاحا  نارفاک  هب  دنوادخ  .دنونـشن و  ار  هقعاص  يادص  ات  دنراذگ ؛ یم  دوخ  ياهـشوگ  رد  ار  ناشناتـشگنا 

(19 (. ) دنتسه وا 

یَلَع َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِراَْصبَأَو  ْمِهِعْمَِـسب  َبَهََذل  ُهَّللا  َءاَش  َْولَو  اُوماَق  ْمِْهیَلَع  َمَلْظَأ  اَذِإَو  ِهِیف  اْوَشَّم  مَُهل  َءاَضَأ  اَمَّلُک  ْمُهَراَْصبَأ  ُفَطْخَی  ُقْرَْبلا  ُداَکَی 
(20  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

اهنآ يارب  ار ) نابایب  هحفص  و  دنک ، یم  نتسج  قرب   ) هک نامز  ره  .دیابرب  ار  ناشنامشچ  تسا  کیدزن  قرب ، هدننک ) هریخ  یئانشور  )
شوگ دهاوخب ، ادخ  رگا  .دننک و  یم  فقوت  دوش ، یم  شوماخ  نوچ  و  دنور ؛ یم  هار  نآ  وترپ  رد  یماگ ) دـنچ  ، ) دزاس یم  نشور 

(20  ) .تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  ارچ  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  اهنآ  مشچ  و 

(21  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

.دـیوش راکزیهرپ  ات  دـیرفآ ، دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  و  امـش ، هک  سک  نآ  دـینک ؛ شتـسرپ  ار  دوخ  راگدرورپ  مدرم ! يا 
(21)

ُْمتنَأَو اًداَدـنَأ  ِهَِّلل  اُولَعْجَت  اَلَف  ْمُکَّل  اًقْزِر  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَـف  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأَو  ًءاَِـنب  َءاَـمَّسلاَو  اًـشاَِرف  َضْرَأـْلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا 
(22  ) َنوُمَْلعَت

؛ داتسرف ورف  یبآ  نامسآ  زا  و  داد ؛ رارق  امش  رس  يالاب  یفقس  نوچمه  ار  نیمز ]  وج  نامسآ =[  و  امـش ، رتسب  ار  نیمز  هک  سک  نآ 
دیناد یم  هک  یلاح  رد  دـیهدن ، رارق  ینایاتمه  ادـخ  يارب  نیا ، ربانب  .دـشاب  امـش  يزور  ات  داد ؛ شرورپ  ار  اـه  هویم  نآ ، هلیـسو  هب  و 

(22 (. ) دنهد یم  يزور  ار  امش  هن  و  دنا ، هدیرفآ  ار  امش  هن  اهنآ ، زا  کی  چیه  )

(23  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مُکَءاَدَهُش  اوُعْداَو  ِِهْلثِّم  نِّم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  اَنِْدبَع  یَلَع  اَْنلََّزن  اَّمِّم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمتنُک  نِإَو 

و دیروایب ؛ نآ  دـننامه  هروس  کی  مک ) تسد  ، ) دـیراد دـیدرت  کش و  میا  هدرک  لزان  ربمایپ ] دوخ =[  هدـنب  رب  هچنآ  هراب  رد  رگا  و 
(23 ! ) دییوگ یم  تسار  رگا  دیناوخ  ارف  راک ، نیا  يارب  ادخ -  ریغ  ار -  دوخ  ناهاوگ 

(24  ) َنیِِرفاَْکِلل ْتَّدِعُأ  ُهَراَجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َنلَو  اُولَعْفَت  ْمَّل  نِإَف 

، تسا اهتب ] اهگنس =[  و  راکهنگ )  ) مدرم ياهندب  نآ ، مزیه  هک  دیسرتب  یشتآ  زا  درک -  دیهاوخن  زگره  هک  دینکن -  نینچ  رگا  سپ 
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(24 ! ) تسا هدش  هدامآ  نارفاک ، يارب  و 
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اَْنقِزُر يِذَّلا  اَذَـه  اُولاَق  اًقْزِّر  ٍهَرَمَث  نِم  اَْهنِم  اُوقِزُر  اَمَّلُک  ُراَْـهنَْألا  اَِـهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشبَو 
(25  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُهَو  ٌهَرَّهَطُّم  ٌجاَوْزَأ  اَهِیف  ْمَُهلَو  اًِهباَشَتُم  ِِهب  اُوتُأَو  ُْلبَق  نِم 

ریز زا  اهرهن  هک  تساهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  هک  هد  تراشب  دـنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  و  هدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  هب 
هدـش هداد  يزور  ام  هب  البق  هک  تسا  نامه  نیا  : » دـنیوگ یم  دوش ، هداد  نانآ  هب  نآ ، زا  يا  هویم  هک  نامز  ره  .تسیراج  شناتخرد 

( ییابیز یبوخ و  رظن  زا   ) همه دوش ، یم  هدروآ  اـهنآ  يارب  هک  ییاـه  هویم  و  .تسا ») رتیلاـع  رتهب و  اـهنآ  زا  ردـقچ  اـهنیا  یلو   ) .دوب
(25  ) .دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و  تسا ، هزیکاپ  كاپ و  ینارسمه  نانآ  يارب  .دنناسکی و 

اَذاَم َنُولوُقَیَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَو  ْمِهِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  اَهَقْوَف  اَمَف  ًهَضوَُعب  اَّم  اًلَثَم  َبِرْضَی  نَأ  ِییْحَتْـسَی  َال  َهَّللا  َّنِإ 
(26  ) َنیِقِساَْفلا اَّلِإ  ِِهب  ُّلُِضی  اَمَو  اًرِیثَک  ِِهب  يِدْهَیَو  اًرِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  اًلَثَم  اَذَِهب  ُهَّللا  َداَرَأ 

نانآ نایم ) نیا  رد   ) .دنک یمن  مرـش  دنزب  لاثم  نآ ، زا  رتمک  یتح  و  هشپ ، دننام ) یکچوک  ارهاظ  تادوجوم  هب   ) هک نیا  زا  دـنوادخ 
عوضوم نیا  ، ) دنا هدومیپ  ار  رفک  هار  هک  اهنآ  اما  و  ناشراگدرورپ ؛ فرط  زا  تسا  یتقیقح  نآ ، هک  دنناد  یم  دنا ، هدروآ  نامیا  هک 

هورگ و  هارمگ ، نآ  اـب  ار  يداـیز  عمج  ادـخ  يرآ )، ( »!؟ تسا هدوـب  هچ  لـثم  نیا  زا  دـنوادخ  روـظنم  : » دـنیوگ یم  هدرک ) هناـهب  ار 
(26 ! ) دزاس یم  هارمگ  نآ  اب  ار  ناقساف  اهنت  یلو  دنک ؛ یم  تیاده  ار  يرایسب 

(27  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفیَو  َلَصُوی  نَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَثیِم  ِدَْعب  نِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُقنَی  َنیِذَّلا 

، دنزاس رارقرب  هداد  روتسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  و  دننکشیم ؛ نآ ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادخ  نامیپ  هک  دنتسه  یناسک  ناقساف 
(27  ) .دنناراکنایز اهنیا  دننکیم ؛ داسف  نیمز  يور  رد  و  هدومن ، عطق 

(28  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکاَیْحَأَف  اًتاَْومَأ  ُْمتنُکَو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک 

ار امش  سپس  درک ؛ هدنز  ار  امش  وا  و  دیدوب ، یحور ) یب  ماسجا  و   ) ناگدرم امش  هک  یلاح  رد  دیوش !؟ یم  رفاک  دنوادخ  هب  هنوگچ 
زا امـش  یگدنز  تایح و  هن  نیا ، ربانب   ) .دیوش یم  هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  سپـس  دـنک ؛ یم  هدـنز  ار  امـش  رگید  راب  و  دـناریم ؛ یم 

(28 (. ) تسادخ زا  دیراد  هچنآ  ناتگرم ؛ هن  و  تسامش ،

(29  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َّنُهاَّوَسَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  يَوَتْسا  َُّمث  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  اَّم  مَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

هب ار  اـهنآ  و  تخادرپ ؛ نامـسآ  هب  سپـس  دـیرفآ ؛ امـش  يارب  دراد ، دوـجو  نیمز  رد  اـهتمعن ) زا   ) ار هچنآ  همه  هک  تسا  ییادـخ  وا 
(29  ) .تسا هاگآ  زیچ  ره  هب  وا  و  دومن ؛ بترم  نامسآ  تفه  تروص 
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َكِدْـمَِحب ُحِّبَُـسن  ُنَْحنَو  َءاَمِّدـلا  ُکِفْـسَیَو  اَهِیف  ُدِـسُْفی  نَم  اَهِیف  ُلَعْجَتَأ  اُولاَـق  ًهَفِیلَخ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌلِـعاَج  یِّنِإ  ِهَِکئاَـلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَـق  ْذِإَو 
(30  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاَق  ََکل  ُسِّدَُقنَو 

« .داد مهاوخ  رارق  يا ]  هدنیامن  ینیـشناج =[  نیمز ، يور  رد  نم  : » تفگ ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )
هک رگید ، ینیمز  تادوجوم  اریز  ( !؟ دنک يزیرنوخ  داسف و  هک  یهد  یم  رارق  نآ  رد  ار  یـسک  ایآ  اراگدرورپ »! : » دـنتفگ ناگتـشرف 

حیبست و ام  تسا )، تدابع  ناسنا ، نیا  شنیرفآ  زا  فده  رگا  .دندش  هدولآ  يزیرنوخ  داسف و  هب  زین ، دنتـشاد  دوجو  مدآ  نیا  زا  لبق 
(30 « ) .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ار  یقیاقح  نم  : » دومرف راگدرورپ  .مینک » یم  سیدقت  ار  وت  و  میروآ ، یم  اجب  ار  وت  دمح 

(31  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ِءَالُؤَه  ِءاَمْسَِأب  ِینُوِئبنَأ  َلاَقَف  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءاَمْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو 

هـضرع ناگتـشرف  هب  ار  اـهنآ  دـعب  .تخومآ  مدآ  هب  یگمه  ار  تادوجوم ]  يراذـگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع  ءامـسا =[  ملع  سپس 
(31 !« ) دیهد ربخ  نم  هب  ار  اهنیا  یماسا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دومرف تشاد و 

(32  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  اَنَتْمَّلَع  اَم  اَّلِإ  اََنل  َْملِع  َال  َکَناَْحبُس  اُولاَق 

(32 « ) .یمیکح اناد و  وت  میناد ؛ یمن  يا ، هداد  میلعت  ام  هب  هچنآ  زج  يزیچ  ام  وت ! یهزنم  : » دندرک ضرع  ناگتشرف 

ُْمتنُک اَمَو  َنوُدـُْبت  اَم  ُمَلْعَأَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمُکَّل  ُلقَأ  َْملَأ  َلاَق  ْمِِهئاَمْـسَِأب  مُهَأَبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئاَمْـسَِأب  مُْهِئبنَأ  ُمَدآ  اَی  َلاَق 
(33  ) َنوُُمتْکَت

هب ایآ  : » دومرف دـنوادخ  درک ، هاگآ  ار  نانآ  هک  یماگنه  .نک » هاگآ  تادوجوم  نیا  رارـسا ) و   ) یماـسا زا  ار  ناـنآ  مدآ ! يا  : » دومرف
!« دـیتشادیم ناهنپ  ار  هچنآ  و  دـینکیم ، راکـشآ  امـش  ار  هچنآ  منادـیم  زین  و  منادـیم !؟ ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  نم ، هک  متفگن  امش 

(33)

(34  ) َنیِِرفاَْکلا َنِم  َناَکَو  َرَبْکَتْساَو  َیبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو 

زاب رـس  هک  سیلبا  زج  دندرک ؛ هدجـس  یگمه  دینک »! عوضخ  هدجـس و  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و
(34  ) .دش نارفاک  زا  شربکت ) ینامرفان و  رطاخ  هب  و  ، ) دیزرو ربکت  و  دز ،

(35  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  اَنوُکَتَف  َهَرَجَّشلا  ِهِذَه  َابَْرقَت  َالَو  اَُمْتئِش  ُْثیَح  اًدَغَر  اَْهنِم  اَلُکَو  َهَّنَْجلا  َکُجْوَزَو  َتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  اَی  اَْنُلقَو 

( اـما ( ؛ دـیروخب اراوگ  دـیهاوخ ، یم  اـج  ره  زا  نآ ، ياـهتمعن )  ) زا و  نک ؛ تنوکـس  تشهب  رد  ترـسمه  اـب  وت  مدآ ! يا  : » میتـفگ و 
(35  ) .دش دیهاوخ  نارگمتس  زا  هک  دیوشن ؛ تخرد  نیا  کیدزن 

(36  ) ٍنیِح َیلِإ  ٌعاَتَمَو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکلَو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلقَو  ِهِیف  اَناَک  اَّمِم  اَمُهَجَرْخَأَف  اَْهنَع  ُناَْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف 
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: میتفگ اهنآ  هب  ماـگنه ) نیا  رد   ) .درک و نوریب  دـندوب ، نآ  رد  هچنآ  زا  ار  ناـنآ  و  دـش ؛ تشهب  زا  اـهنآ  شزغل  بجوم  ناطیـش  سپ 
هاگرارق و ینیعم  تدم  ات  نیمز ، رد  امـش  يارب  .دوب و  دیهاوخ  يرگید  نمـشد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دییآ ! دورف  نیمز ) هب   ) یگمه »

(36 « ) .دوب دهاوخ  يرادرب  هرهب  هلیسو 

(37  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباَتَف  ٍتاَِملَک  ِهِّبَّر  نِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 

هبوت دـنوادخ  هک  ارچ  تفریذـپ ؛ ار  وا  هبوت  دـنوادخ  و  .درک ) هبوت  اهنآ  اب  و  ( ؛ تشاد تفایرد  یتاـملک  شراـگدرورپ  زا  مدآ  سپس 
(37  ) .تسا نابرهم  ریذپ و 

6 ص :

(38  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَلَف  َياَدُه  َِعبَت  نَمَف  يًدُه  یِّنِّم  مُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  اًعیِمَج  اَْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق 

رب یـسرت  هن  دـننک ، يوریپ  نآ  زا  هک  یناـسک  دـمآ ، امـش  يارب  نـم  فرط  زا  یتیادـه  هاـگره  دـییآ ! دورف  نآ ، زا  یگمه  : » میتـفگ
(38 « ) .دنوش نیگمغ  هن  و  تساهنآ ،

(39  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

(39  ) .دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنخزود ؛ لها  دنتشادنپ  غورد  ار  ام  تایآ  و  دندش ، رفاک  هک  یناسک  و 

(40  ) ِنُوبَهْراَف َياَّیِإَو  ْمُکِدْهَِعب  ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأَو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی 

هب زین  نم  ات  دینک ، افو  دیا  هتـسب  نم  اب  هک  ینامیپ  هب  و  دیروآ ! دای  هب  متـشاد  ینازرا  امـش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  لیئارـسا ! نادـنزرف  يا 
(40 ! ) دیسرتب نم  زا  اهنت  اهنامیپ ) هب  لمع  و  هفیظو ، ماجنا  هار  رد  و   ) .منک افو  امش  نامیپ 

(41  ) ِنوُقَّتاَف َياَّیِإَو  اًلِیلَق  اًنَمَث  ِیتاَیِآب  اوُرَتْشَت  َالَو  ِِهب  ٍِرفاَک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َالَو  ْمُکَعَم  اَمِّل  اًقِّدَصُم  ُْتلَزنَأ  اَِمب  اُونِمآَو 

نیتسخن و  دراد ؛ تقباطم  تسامـش ، ياهباتک  رد  هچنآ  اب  نآ ، ياـه  هناـشن  هک  دـیروایب ! ناـمیا  نآرق ]  ما =[  هدرک  لزاـن  هچنآ  هب  و 
هک ار ، مالسا  ربمایپ  نآرق و  ياه  هناشن  يرـصتخم ، دمآرد  رطاخ  هب  و  ! ) دیـشورفن يزیچان  ياهب  هب  ارم  تایآ  و  دیـشابن ! نآ  هب  رفاک 

(41 (! ) مدرم زا  هن   ) دیسرتب میاهروتسد ) تفلاخم  و   ) نم زا  اهنت  و  دینکن )! ناهنپ  تسا ، دوجوم  امش  بتک  رد 

(42  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو  َّقَْحلا  اوُُمتْکَتَو  ِلِطاَْبلِاب  َّقَْحلا  اوُِسْبلَت  َالَو 

(42 ! ) دینکن نامتک  دیناد  یم  هکنیا  اب  ار  تقیقح  و  دیزیماین ! لطاب  اب  ار  قح  و 

(43  ) َنیِعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْراَو  َهاَکَّزلا  اُوتآَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَو 

(43 (! ) دیرازگب تعامج  اب  ار  زامن  و   ) دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  هارمه  و  دیزادرپب ، ار  تاکز  و  دیراد ، اپب  ار  زامن  و 
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(44  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  َباَتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمتنَأَو  ْمُکَسُفنَأ  َنْوَسنَتَو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَتَأ 

یم شومارف  ار  ناتدوخ  اما  دـینک ، یم  توعد  هدـمآ ) تاروت  رد  اراکـشآ  وا  تافـص  هک  يربمایپ  هب  نامیا  و   ) یکین هب  ار  مدرم  ایآ 
(44 ( !؟ دیشیدنا یمن  ایآ  دیناوخ ! یم  ار  ینامسآ )  ) باتک امش  هکنیا  اب  دییامن ؛

(45  ) َنیِعِشاَْخلا یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اَهَّنِإَو  ِهاَلَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْساَو 

يارب زج  راک ، نیا  و  دـیریگب )؛ ورین  راگدرورپ ، هب  هجوت  ینورد و  ياهـسوه  راهم  تماقتـسا و  اب  و  ( ؛ دـیئوج يراـی  زاـمن  ربص و  زا 
(45  ) .تسا نارگ  ناعشاخ ،

(46  ) َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأَو  ْمِهِّبَر  ُوقاَلُّم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا 

(46  ) .دندرگ یمزاب  وا  يوس  هب  و  دنشیوخ ، راگدرورپ  هدننکرادید  دنناد  یم  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

(47  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأَو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی 

يرترب نایناهج ، رب  ار  امش  نم ، هک ) دیروآ  دای  هب  زین   ) و دیروایب ؛ رطاخ  هب  متشاد  ینازرا  امـش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  لیئارـسا ! ینب  يا 
(47  ) .مدیشخب

(48  ) َنوُرَصُنی ْمُه  َالَو  ٌلْدَع  اَْهنِم  ُذَخُْؤی  َالَو  ٌهَعاَفَش  اَْهنِم  ُلَبُْقی  َالَو  اًْئیَش  ٍسْفَّن  نَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  اَّل  اًمْوَی  اوُقَّتاَو 

دهاوخ لوبق  وا  زا  تمارغ  هن  و  دوش ؛ یم  هتفریذپ  تعافش  وا  زا  هن  دریذپ و  یمن  ار  يرگید  تازاجم  یسک  هک  دیسرتب  زور  نآ  زا  و 
(48  ) .دنوش یم  يرای  هن  و  دش ؛

7 ص :

(49  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌءاََلب  مُِکلَذ  ِیفَو  ْمُکَءاَِسن  َنُویْحَتْسَیَو  ْمُکَءاَْنبَأ  َنوُحِّبَُذی  ِباَذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِّم  مُکاَْنیََّجن  ْذِإَو 

یم رازآ  تروص  نیرتدب  هب  ار  امـش  هراومه  هک  میدیـشخب ؛ ییاهر  ناینوعرف  لاگنچ  زا  ار  امـش  هک  نامز  نآ  دـیروآ ) دای  هب  زین   ) و
فرط زا  یگرزب  شیامزآ  اهنیا ، رد  .دنتشاد و  یم  هگن  هدنز  يزینک ) يارب   ) ار امـش  نانز  و  دندیرب ؛ یم  رـس  ار  امـش  نارـسپ  دنداد :

(49  ) .دوب امش  يارب  ناتراگدرورپ 

(50  ) َنوُرُظنَت ُْمتنَأَو  َنْوَعِْرف  َلآ  اَْنقَرْغَأَو  ْمُکاَْنیَجنَأَف  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اَْنقَرَف  ْذِإَو 

هک یلاح  رد  میتخاس ؛ قرغ  ار  ناینوعرف  و  میداد ؛ تاجن  ار  امش  و  میتفاکش ؛ امش  يارب  ار  ایرد  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و
(50  ) .دیدرک یم  اشامت  امش 

(51  ) َنوُِملاَظ ُْمتنَأَو  ِهِدَْعب  نِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  یَسُوم  اَنْدَعاَو  ْذِإَو 
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)؛ دـمآ هاگداعیم  هب  یهلا ، ياهنامرف  نتفرگ  يارب  وا ، و  ( ؛ میدراذـگ هدـعو  بش  لهچ  یـسوم  اب  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) و
(51  ) .دیدوب راکمتس  هک  یلاح  رد  دیدومن ؛ باختنا  دوخ ) دوبعم   ) وا زا  دعب  ار  هلاسوگ  امش  سپس 

(52  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َِکلَذ  ِدَْعب  نِّم  مُکنَع  اَنْوَفَع  َُّمث 

(52  ) .دیروآ اجب  ار ) تمعن  نیا   ) رکش دیاش  میدیشخب ؛ نآ  زا  دعب  ار  امش  سپس 

(53  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  َناَقْرُْفلاَو  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْذِإَو 

(53  ) .دیوش تیاده  ات  میداد ؛ ار  لطاب ) زا  قح   ) صیخشت هلیسو  باتک و  یسوم ، هب  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) رطاخ  هب  زین   ) و

ْمُِکئِرَاب َدنِع  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ْمُکَسُفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِرَاب  َیلِإ  اُوبُوتَف  َلْجِْعلا  ُمُکِذاَخِّتِاب  مُکَسُفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  اَی  ِهِمْوَِقل  یَسُوم  َلاَق  ْذِإَو 
(54  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباَتَف 

هبوت سپ  دـیدرک ! متـس  دوخ  هب  شتـسرپ ) يارب   ) هلاسوگ باختنا  اـب  امـش  نم ! موق  يا  : » تفگ دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یناـمز  و 
ناتراگدرورپ هاگـشیپ  رد  امـش  يارب  راک ، نیا  دیناسرب ! لتق  هب  ار ] رگیدـکی   ]= ار دوخ  و  دـیدرگ ! زاب  دوخ  قلاخ  يوس  هب  و  دـینک ؛

(54  ) .تسا میحر  ریذپ و  هبوت  وا  هک  اریز  تفریذپ ؛ ار  امش  هبوت  دنوادخ  سپس  .تسا » رتهب 

(55  ) َنوُرُظنَت ُْمتنَأَو  ُهَقِعاَّصلا  ُمُْکتَذَخَأَف  ًهَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمْؤُّن  َنل  یَسُوم  اَی  ُْمْتُلق  ْذِإَو 

مشچ اب   ) اراکشآ ار  ادخ  هکنیا  رگم  دروآ ؛ میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  یـسوم ! يا  : » دیتفگ هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  زین   ) و
(55  ) .دیدرک یم  اشامت  هک  یلاح  رد  تفرگ ؛ ار  امش  هقعاص  سپ  مینیبب »! دوخ )

(56  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  نِّم  مُکاَْنثََعب  َُّمث 

(56  ) .دیروآ اجب  ار ) وا  تمعن   ) رکش دیاش  میدیشخب ؛ تایح  ناتگرم ، زا  سپ  ار  امش  سپس 

(57  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  نَِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  ْمُکاَْنقَزَر  اَم  ِتاَبِّیَط  نِم  اُولُک  يَْولَّسلاَو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اَْنلَزنَأَو  َماَمَْغلا  ُمُْکیَلَع  اَْنلَّلَظَو 

رب ار  رتوبک ] هیبش  صوصخم  ناغرم  يولس =[ »  » و ناتخرد ] ذیذل  صوصخم و  هریـش  نم =[ »  » و میداد ؛ رارق  نابیاس  امـش  رب  ار  ربا  و 
متس ام  هب  اهنآ  دیدرک )! نارفک  امش  یلو  !« ) دیروخب میا  هداد  يزور  امش  هب  هک  يا  هزیکاپ  ياهتمعن  زا  :( » میتفگ و  ( ؛ میداتـسرف امش 

(57  ) .دندومن یم  متس  دوخ  هب  هکلب  دندرکن ؛

8 ص :

َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَـسَو  ْمُکاَیاَطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَّن  ٌهَّطِح  اُولُوقَو  اًدَّجُـس  َباَْبلا  اُولُخْداَو  اًدَغَر  ُْمْتئِـش  ُْثیَح  اَْهنِم  اُولُکَف  َهَیْرَْقلا  ِهِذَه  اُولُخْدا  اَْنُلق  ْذِإَو 
(58)
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یم هچ  ره  نآ ، ناوارف  ياـهتمعن  زا  و  دـیوش ! دراو  سدـقملا ]  تیب  رهـش =[  نیا  رد  : » میتـفگ هک  ار  یناـمز  دـیروایب ) رطاـخ  هـب   ) و
ات زیرب »! ار  ام  ناهانگ  ادـنوادخ ! : » دـییوگب و  دـیدرگ ! دراو  عوشخ  عوضخ و  اـب  سدـقملا ) تیب  دـبعم   ) رد زا  و  دـیروخب ! دـیهاوخ 

(58 « ) .داد میهاوخ  يرتشیب  شاداپ  ناراکوکین  هب  و  میشخبب ؛ ار  امش  ياهاطخ 

(59  ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ِءاَمَّسلا  َنِّم  اًزْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اَْنلَزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف 

رب اذـل  دـنتفگ )؛ يزیمآازهتـسا  هلمج  نآ ، ياـج  هب  و  ( ؛ دـنداد رییغت  دوـب ، هدـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  ار  نخـس  نـیا  رگمتـس ، دارفا  اـما 
(59  ) .میداتسرف نامسآ  زا  یباذع  ینامرفان ، نیا  ربارب  رد  نارگمتس ،

نِم اُوبَرْشاَو  اُولُک  ْمَُهبَرْشَّم  ٍساَنُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  اًْنیَع  َهَرْشَع  اَتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَفناَف  َرَجَْحلا  َكاَصَعِّب  بِرْـضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یَـسُوم  یَقْـسَتْسا  ِذِإَو 
(60  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َالَو  ِهَّللا  ِقْزِّر 

صوصخم گنس  نآ  رب  ار  دوخ  ياصع  : » میداد روتـسد  وا  هب  دیبلط ، بآ  شیوخ ، موق  يارب  یـسوم  هک  ار  ینامز  دیروآ ) دای  هب   ) و
صوصخم همـشچ  لیئارـسا ،) ینب  هناگ  هدزاود  فیاوط  زا   ) کی ره  هک  هنوگ  نآ  دیـشوج ؛ نآ  زا  بآ  همـشچ  هدزاود  هاـگان  نزب »!

(60 !« ) دینکن داسف  نیمز  رد  و  دیماشایب ! دیروخب و  یهلا  ياهیزور  زا  :( » میتفگ و  ! ) دنتخانش یم  ار  دوخ 

اَِهلََـصبَو اَهِـسَدَعَو  اَهِمُوفَو  اَِهئاَِّثقَو  اَِهْلَقب  نِم  ُضْرَْألا  ُِتبُنت  اَّمِم  اََنل  ْجِرُْخی  َکَّبَر  اََنل  ُعْداَف  ٍدِـحاَو  ٍماَعَط  یَلَع  َِربْصَّن  َنل  یَـسُوم  اَی  ُْمْتُلق  ْذِإَو 
َنِّم ٍبَضَِغب  اوُءَابَو  ُهَنَکْـسَْملاَو  ُهَّلِّذـلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـضَو  ُْمْتلَأَس  اَّم  مَُکل  َّنِإَف  اًرْـصِم  اوُِطبْها  ٌْریَخ  َوُه  يِذَّلِاب  یَنْدَأ  َوُه  يِذَّلا  َنُولِْدبَتْـسَتَأ  َلاَق 

(61  ) َنوُدَتْعَی اُوناَکَّو  اوَصَع  اَِمب  َِکلَذ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَیَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ِهَّللا 

هاوخب دوخ  يادخ  زا  مینک ! افتکا  اذغ  عون  کی  هب  میتسین  رـضاح  زگره  یـسوم ! يا  : » دیتفگ هک  ار  ینامز  دـیروایب ) رطاخ  هب  زین   ) و
تسپ ياذغ  ایآ  : » تفگ یسوم  .دزاس » مهارف  ام  يارب  شزایپ ، سدع و  ریس و  رایخ و  تاجیزبس و  زا  دنایور ، یم  نیمز  هچنآ  زا  هک 

هچ ره  اریز  دـیئآ ؛ دورف  يرهـش  رد  نابایب ) نیا  زا  دیـشوکب  تسا ، نینچ  هک  نونکا  ( !؟ دـینک یم  باختنا  رتهب  ياذـغ  ياـج  هب  ار  رت 
هک ارچ  دـندش ؛ یئادـخ  مشخ  راتفرگ  زاب  و  دـش ؛ هدز  اهنآ  یناشیپ  رب  زاین ، تلذ و  رهم )  ) و .تسه » امـش  يارب  اـجنآ  رد  دـیتساوخ ،

زواجتم راکهانگ و  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  .دنتـشک  یم  قحان  هب  ار  ناربماـیپ  و  دـندیزرو ؛ یم  رفک  یهلا ، تاـیآ  هب  تبـسن  ناـنآ 
(61  ) .دندوب

9 ص :

ٌفْوَخ َالَو  ْمِهِّبَر  َدـنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  اًِحلاَص  َلِـمَعَو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباَّصلاَو  يَراَـصَّنلاَو  اوُداَـه  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(62  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع 

هاگ ره  ییحی ]  ناوریپ  نائباص =[  يراصن و  دندیورگ و  دوهی  نیئآ  هب  هک  یناسک  و  دنا ، هدروآ  نامیا  مالسا ) ربمایپ  هب   ) هک یناسک 
سرت و هنوگ  چیه  و  تسا ؛ ملـسم  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنهد ، ماجنا  حلاص  لمع  و  دنروآ ، نامیا  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب 

هدرک لمع  نید  نامرف  فیاظو و  قبط  رب  دوخ ، نامز  رـصع و  رد  هک  یهلا ، ناـیدا  ناوریپ  زا  مادـک  ره   ) .تسین اـهنآ  يارب  یهودـنا 
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(62 ( ) .دنراگتسر روجأم و  دنا ،

(63  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اَم  اوُرُکْذاَو  ٍهَّوُِقب  مُکاَْنیَتآ  اَم  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقْوَف  اَنْعَفَرَو  ْمُکَقاَثیِم  اَنْذَخَأ  ْذِإَو 

زا  ) ار هچنآ  :( » میتفگ امـش  هب  و  ( ؛ میداد رارق  امـش  رـس  يالاب  ار  روط  هوک  و  میتفرگ ؛ نامیپ  امـش  زا  هک  ار  ینامز  دـیروآ ) دای  هب   ) و
؛) دینک لمع  نآ  هب  و   ) دیشاب هتشاد  دای  هب  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  و  دیریگب ؛ تردق  اب  میا ، هداد  امش  هب  دنوادخ ) ياهروتسد  تایآ و 

(63 !« ) دیوش راکزیهرپ  دیاش 

(64  ) َنیِرِساَْخلا َنِّم  ُمتنَُکل  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َالْوَلَف  َِکلَذ  ِدَْعب  نِّم  ُمْتیَّلَوَت  َُّمث 

(64  ) .دیدوب ناراکنایز  زا  دوبن ، امش  رب  دنوادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  دیدش ؛ نادرگور  نیا ، زا  سپ  امش  سپس 

(65  ) َنِیئِساَخ ًهَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اَْنلُقَف  ِْتبَّسلا  ِیف  ْمُکنِم  اْوَدَتْعا  َنیِذَّلا  ُُمتِْملَع  ْدََقلَو 

هنیزوب تروص  هب  : » میتفگ اهنآ  هب  ام  دیا ! هدش  هاگآ  دندرک ، هانگ  ینامرفان و  هبنش  زور  رد  هک  امش ، زا  یناسک  لاح  زا  عطق  روط  هب 
(65 !« ) دییآرد هدشدرط  ییاه 

(66  ) َنیِقَّتُْملِّل ًهَظِعْوَمَو  اَهَْفلَخ  اَمَو  اَْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  ًالاَکَن  اَهاَْنلَعَجَف 

(66  ) .میداد رارق  ناراکزیهرپ  يارب  يزردنا  دنپ و  و  نانآ ، زا  دعب  ياهلسن  نامز و  نآ  مدرم  يارب  یتربع  سرد  ار  رفیک  نیا  ام 

(67  ) َنِیلِهاَْجلا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َلاَق  اًوُزُه  اَنُذِخَّتَتَأ  اُولاَق  ًهَرََقب  اوَُحبْذَت  نَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهِمْوَِقل  یَسُوم  َلاَق  ْذِإَو 

يا هعطق  و   ) دینک حبذ  ار  يواگ  هدام  دهد  یم  روتسد  امش  هب  دنوادخ  : » تفگ دوخ  موق  هب  یسوم  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب   ) و
(« .ددرگ شوماخ  اغوغ  و  دنک ؛ یفرعم  ار  شیوخ  لتاق  دوش و  هدـنز  ات  دـینزب ، هدـشن  هتخانـش  وا  لتاق  هک  یلوتقم  هب  ار  نآ  ندـب  زا 

(67 !« ) مشاب نالهاج  زا  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  : » تفگ یسوم ) ( »؟ ینک یم  هرخسم  ار  ام  ایآ  : » دنتفگ

(68  ) َنوُرَمُْؤت اَم  اُولَْعفاَف  َِکلَذ  َْنَیب  ٌناَوَع  ٌرِْکب  َالَو  ٌضِراَف  اَّل  ٌهَرََقب  اَهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاَق  َیِه  اَم  اَنَّل  نِّیَُبی  َکَّبَر  اََنل  ُعْدا  اُولاَق 

: دیامرف یم  دنوادخ  تفگ : دشاب »؟ يواگ  هدام  هنوگچ  واگ  هدام  نیا  دنک  نشور  ام  يارب  هک  هاوخب  دوخ  يادخ  زا  سپ ) : ») دـنتفگ
ره ، ) هدش هداد  روتسد  امـش  هب  هچنآ  .دشاب  ود  نیا  نایم  هکلب  ناوج ؛ رکب و  هن  و  دشاب ، هداتفا  راک  زا  ریپ و  هن  هک  تسا  يواگ  هدام  »

(68 « ) .دیهد ماجنا  رتدوز ) هچ 

(69  ) َنیِرِظاَّنلا ُّرُسَت  اَُهنْوَّل  ٌِعقاَف  ُءاَْرفَص  ٌهَرََقب  اَهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاَق  اَُهنَْول  اَم  اَنَّل  نِّیَُبی  َکَّبَر  اََنل  ُعْدا  اُولاَق 

درز دشاب  يواگ  : » دیوگ یم  دنوادخ  تفگ : « ؟ دشاب هنوگچ  نآ  گنر  دزاس  نشور  ام  يارب  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  : » دـنتفگ
(69 « ) .دزاس رورسم  داش و  ار  ناگدننیب  نآ ، گنر  هک  تسدکی ،
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(70  ) َنوُدَتْهَُمل ُهَّللا  َءاَش  نِإ  اَّنِإَو  اَْنیَلَع  ََهباَشَت  َرَقَْبلا  َّنِإ  َیِه  اَم  اَنَّل  نِّیَُبی  َکَّبَر  اََنل  ُعْدا  اُولاَق 

دهاوخب ادخ  رگا  و  هدش ! مهبم  ام  يارب  واگ  نیا  اریز  دشاب ؟ دیاب  يواگ  هنوگچ  هک  دنک  نشور  ام  يارب  هاوخب  تیادـخ  زا  : » دـنتفگ
(70 !« ) دش میهاوخ  تیاده  ام 

َنُولَعْفَی اوُداَک  اَمَو  اَهوَُحبَذَف  ِّقَْحلِاب  َْتئِج  َنْآلا  اُولاَق  اَهِیف  َهَیِش  اَّل  ٌهَمَّلَسُم  َثْرَْحلا  یِقْـسَت  َالَو  َضْرَْألا  ُرِیُثت  ٌلُولَذ  اَّل  ٌهَرََقب  اَهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاَق 
(71)

رانکرب یبیع  ره  زا  دنک ؛ یـشکبآ  تعارز  يارب  هن  و  هدـش ؛ مار  ندز  مخـش  يارب  هن  هک  دـشاب  يواگ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  تفگ :
دندرک و) ادیپ  ار  يواگ  نانچ   ) سپس يدروآ »! ار  بلطم  قح  نالا  : » دنتفگ .دشابن » نآ  رد  يرگید  گنر  هنوگ  چیه  یتح  و  دشاب ،

(71  ) .دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دندوبن  لیام  یلو  دندیرب ؛ رس  ار  نآ 

(72  ) َنوُُمتْکَت ُْمتنُک  اَّم  ٌجِرُْخم  ُهَّللاَو  اَهِیف  ُْمتْأَراَّداَف  اًسْفَن  ُْمْتلَتَق  ْذِإَو 

یفخم ار  هچنآ  دنوادخ  و  دـیتخادرپ ؛ عازن  هب  وا  لتاق )  ) هرابرد سپـس  دـیدناسر ؛ لتق  هب  ار  يدرف  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) دای  هب   ) و
(72  ) .دزاس یم  راکشآ  دیتشاد ، یم 

(73  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ  ْمُکیُِریَو  یَتْوَْملا  ُهَّللا  ِییُْحی  َِکلَذَک  اَهِضْعَِبب  ُهُوبِرْضا  اَْنلُقَف 

یم هدنز  ار  ناگدرم  هنوگ  نیا  دنوادخ  .دـنک ) یفرعم  ار  لتاق  و  دوش ، هدـنز  ات  ! ) دـینزب لوتقم  هب  ار  واگ  زا  یتمـسق  : » میتفگ سپس 
(73 !« ) دینک هشیدنا  دیاش  دهد ؛ یم  ناشن  امش  هب  ار  دوخ  تایآ  و  دنک ؛

ُجُرْخَیَف ُقَّقَّشَی  اََمل  اَْهنِم  َّنِإَو  ُراَْهنَْألا  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اََمل  ِهَراَجِْحلا  َنِم  َّنِإَو  ًهَوْسَق  ُّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَراَـجِْحلاَک  َیِهَف  َکـِلَذ  ِدـَْعب  نِّم  مُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث 
(74  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  ِهَّللا  ِهَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اََمل  اَْهنِم  َّنِإَو  ُءاَْملا  ُْهنِم 

اهرهن نآ  زا  و  دفاکش ، یم  اهگنس  زا  يا  هراپ  هک  ارچ  رت ! تخس  ای  گنس ، نوچمه  دش ؛ تخس  هعقاو  نیا  زا  دعب  امش  ياهلد  سپس 
هب هوک ) زارف  زا   ) ادـخ فوخ  زا  يا  هراپ  و  دـنک ؛ یم  شوارت  نآ  زا  بآ  و  دراد ، یمرب  فاکـش  اهنآ  زا  يا  هراپ  و  دوش ؛ یم  يراـج 

لامعا زا  دنوادخ  و  تسا )! یناسنا  فطاوع  شناد و  ملع و  همشچرس  هن  و  دپت ، یم  ادخ  فوخ  زا  هن  امش ، ياهلد  اما  ( ؛ دتفا یم  ریز 
(74  ) .تسین لفاغ  امش 

(75  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ُهُولَقَع  اَم  ِدَْعب  نِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهَّللا  َماَلَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِّم  ٌقیِرَف  َناَک  ْدَقَو  ْمَُکل  اُونِمُْؤی  نَأ  َنوُعَمْطَتَفَأ 

ار نآ  ندیمهف ، زا  سپ  دندینـش و  یم  ار  ادـخ  نانخـس  نانآ ، زا  يا  هدـع  هکنیا  اب  دـنروایب ، نامیا  امـش  نیئآ )  ) هب دـیراد  راظتنا  ایآ 
(75 ( !؟ دنتشاد عالطا  ملع و  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم  فیرحت 
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اَلَفَأ ْمُکِّبَر  َدـنِع  ِِهب  مُکوُّجاَُحِیل  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َحَـتَف  اَِـمب  مُهَنُوثِّدَُـحتَأ  اُولاَـق  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  اَـلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَـق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو 
(76  ) َنُولِقْعَت

هب یـضعب  ، ) دننک یم  تولخ  رگیدکی  اب  هک  یماگنه  یلو  .میا » هدروآ  نامیا  : » دنیوگ یم  دـننک ، تاقالم  ار  نانمؤم  هک  یماگنه  و 
هب درک ، نایب  امـش  يارب  مالـسا ) ربماـیپ  تافـص  هراـب  رد   ) دـنوادخ هک  ار  یبلاـطم  ارچ  : » دـنیوگ یم  هدرک )، ضارتعا  رگید  یـضعب 

(76 ( »!؟ دیمهف یمن  ایآ  دننک !؟ لالدتسا  نآ  هب  امش  دض  رب  ادخ ، هاگشیپ  رد  زیخاتسر ) زور   ) ات دینک  یم  وگزاب  ناناملسم 

11 ص :

(77  ) َنُوِنْلُعی اَمَو  َنوُّرُِسی  اَم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َالَوَأ 

(77 ( !؟ دناد یم  دننک  یم  راکشآ  ای  دنراد  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  دنوادخ  دنناد  یمن  اهنیا  ایآ 

(78  ) َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإَو  َِّیناَمَأ  اَّلِإ  َباَتِْکلا  َنوُمَْلعَی  َال  َنوُّیِّمُأ  ْمُْهنِمَو 

هتسب لد  ناشیاهرادنپ  هب  اهنت  و  دنناد ؛ یمن  اهوزرآ  تالایخ و  تشم  کی  زج  ار  ادخ  باتک  هک  دنتـسه  یناماوع  نانآ  زا  يا  هراپ  و 
(78  ) .دنا

اَّمِّم مُهَّل  ٌْلیَوَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَبَتَک  اَّمِّم  مُهَّل  ٌْلیَوَف  اًلِیلَق  اًنَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  اَذَـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َباَتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف 
(79  ) َنُوبِسْکَی

یمک ياهب  هب  ار  نآ  ات  .تسادـخ » فرط  زا  نیا ، : » دـنیوگ یم  سپـس  دنـسیون ، یم  دوخ  تسد  اـب  يا  هتـشون  هک  اـهنآ  رب  ياو  سپ 
(79 ! ) دنروآ یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  و  دنتشون ؛ دوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ  .دنشورفب 

(80  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ْمَأ  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َِفلُْخی  نَلَف  اًدْهَع  ِهَّللا  َدنِع  ُْمتْذَخَّتَأ  ُْلق  ًهَدوُدْعَّم  اًماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َنل  اُولاَقَو 

زا زگره  دنوادخ  و  - !؟ دیا هتفرگ  ادخ  زا  ینامیپ  ایآ  : » وگب .دیـسر » دهاوخن  ام  هب  يزور ، دـنچ  زج  خزود ، شتآ  زگره  : » دـنتفگ و 
(80 ( !؟» دیهد یم  تبسن  ادخ  هب  دیناد  یمن  هک  ار  يزیچ  ای  دزرو - یمن  فلخت  شنامیپ 

(81  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاَحَأَو  ًهَئِّیَس  َبَسَک  نَم  یََلب 

.دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و  دنـشتآ ؛ لها  اهنآ  دناشوپب ، ار  ناشدوجو  رـسارس  هانگ ، راثآ  و  دننک ، هانگ  بسک  هک  یناسک  يرآ ،
(81)

(82  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

(82  ) .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنتشهب ؛ لها  نانآ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  و  هدروآ ، نامیا  هک  اهنآ  و 
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اوُمِیقَأَو اًنْـسُح  ِساَّنِلل  اُولُوقَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِذَو  اًناَسْحِإ  ِْنیَِدلاَْولِابَو  َهَّللا  اَّلِإ  َنوُدـُبْعَت  َال  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  َقاَثیِم  اَنْذَـخَأ  ْذِإَو 
(83  ) َنوُضِْرعُّم ُمتنَأَو  ْمُکنِّم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتیَّلَوَت  َُّمث  َهاَکَّزلا  اُوتآَو  َهاَلَّصلا 

ناکیدزن ردام و  ردپ و  هب  و  دینکن ؛ شتـسرپ  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  ینامز  دیروآ ) دای  هب   ) و
( دیدوب هتـسب  نامیپ  هکنیا  اب   ) سپـس .دیهدب  تاکز  و  دیراد ؛ اپرب  ار  زامن  دییوگب ؛ کین  مدرم  هب  و  دینک ؛ یکین  نایاونیب  نامیتی و  و 

(83  ) .دیدش نادرگ  يور  دوخ ) نامیپ  هب  يافو  زا   ) و دیدرک ؛ یچیپرس  یمک - هدع  زج   - امش همه 

12 ص :

(84  ) َنوُدَهْشَت ُْمتنَأَو  ُْمتْرَْرقَأ  َُّمث  ْمُکِراَیِد  نِّم  مُکَسُفنَأ  َنوُجِرُْخت  َالَو  ْمُکَءاَمِد  َنوُکِفْسَت  َال  ْمُکَقاَثیِم  اَنْذَخَأ  ْذِإَو 

رارقا امـش  سپـس  .دـینکن  نوریب  دوخ ، نیمزرـس  زا  ار  رگیدـکی  و  دـیزیرن ؛ ار  مه  نوخ  هک  میتفرگ  نامیپ  امـش  زا  هک  ار  یماـگنه  و 
(84  ) .دیدوب هاوگ  نامیپ ) نیا  رب  و  ( ؛ دیدرک

ْمُهوُداَُفت يَراَسُأ  ْمُکُوتْأَی  نِإَو  ِناَوْدـُْعلاَو  ِْمثِْإلِاب  مِْهیَلَع  َنوُرَهاَظَت  ْمِهِراَیِد  نِّم  مُکنِّم  اًـقیِرَف  َنوُجِرُْختَو  ْمُکَـسُفنَأ  َنُوُلتْقَت  ِءاـَلُؤَه  ُْمتنَأ  َُّمث 
اَْینُّدـلا ِهاَیَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  اَّلِإ  ْمُکنِم  َِکلَذ  ُلَـعْفَی  نَم  ُءاَزَج  اَـمَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَتَو  ِباَـتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَفَأ  ْمُهُجاَرْخِإ  ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُهَو 

(85  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  ِباَذَْعلا  ِّدَشَأ  َیلِإ  َنوُّدَُری  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو 

هب زواجت ، هانگ و  نیا  رد  و  دینک ؛ یم  نوریب  ناشنیمزرـس  زا  ار  ناتدوخ  زا  یعمج  دیـشک و  یم  ار  رگیدکی  هک  دـیتسه  امـش  نیا  اما 
تروص هب  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  هک  یلاح  رد  دـیا ) هتـسب  ادـخ  اب  هک  تسا  ینامیپ  ضقن  همه  اهنیا  و  ( ؛ دـییامن یم  کـمک  رگیدـکی 

زا یـضعب  هب  ایآ  .دوب  مارح  امـش  رب  نانآ  نتخاس  نوریب  هکنیا  اب  دیزاس ! یم  دازآ  ار  نانآ  دیهد و  یم  هیدف  دـنیآ ، امـش  دزن  ناریـسا 
نایم رد  ضیعبت   ) لمع نیا  هک  امـش  زا  یـسک  يارب  دـیوش !؟ یم  رفاک  یـضعب  هب  و  دـیروآ ، یم  ناـمیا  ینامـسآ  باـتک  تاروتـسد 

راتفرگ اهباذع  نیرتدیدش  هب  زیخاتسر  زور  و  دوب ، دهاوخن  يزیچ  ناهج ، نیا  رد  ییاوسر  زج  دهد ، ماجنا  ار  یهلا ) نیناوق  ماکحا و 
(85  ) .تسین لفاغ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  .دنوش و  یم 

(86  ) َنوُرَصُنی ْمُه  َالَو  ُباَذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اَلَف  ِهَرِخْآلِاب  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

يرای ار  اهنآ  یسک  و  دوش ؛ یمن  هداد  فیفخت  اهنآ  باذع  ور  نیا  زا  دنا ؛ هتخورف  ایند  یگدنز  هب  ار  ترخآ  هک  دنناسک  نامه  اهنیا 
(86  ) .درک دهاوخن 

َال اَِمب  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  اَمَّلُکَفَأ  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهاَنْدَّیَأَو  ِتاَنِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  اَْنیَتآَو  ِلُسُّرلِاب  ِهِدَْعب  نِم  اَْنیَّفَقَو  َباَتِْکلا  یَـسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 
(87  ) َنُوُلتْقَت اًقیِرَفَو  ُْمْتبَّذَک  اًقیِرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْسا  ُمُکُسُفنَأ  يَوْهَت 

وا و  میداد ؛ نشور  لیالد  میرم  نب  یسیع  هب  و  میداتسرف ؛ مه  رـس  تشپ  یناربمایپ  وا ، زا  دعب  و  میداد ؛ تاروت )  ) باتک یـسوم  هب  ام 
وا ربارب  رد  دروآ ، امش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  يربمایپ  نامز ، ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  .میدرک  دییأت  سدقلا  حور  هلیـسو  هب  ار 

(87 ( !؟ دیدناسر لتق  هب  ار  یعمج  و  هدرک ، بیذکت  ار  يا  هدع  سپ  دیدومن ؛) يراددوخ  وا  هب  ندروآ  نامیا  زا  و   ) دیدرک ربکت 
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(88  ) َنُونِمُْؤی اَّم  اًلِیلَقَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنَعَّل  َلب  ٌْفلُغ  اَُنبُوُلق  اُولاَقَو 

دنوادخ تسا )! روط  نیمه  يرآ ، .میمهف  یمن  يزیچ  وت  هتفگ  زا  ام  و  ! ) تسا فالغ  رد  ام  ياهلد  دـنتفگ : ازهتـسا ) يور  زا  اهنآ   ) و
(88  ) .دنروآ یم  نامیا  رتمک  و  دننک )؛ یمن  كرد  يزیچ  لیلد ، نیمه  هب  ، ) هتخاس رود  دوخ  تمحر  زا  ناشرفک ، رطاخ  هب  ار  اهنآ 

13 ص :

ُهَنْعَلَف ِِهب  اوُرَفَک  اُوفَرَع  اَّم  مُهَءاَج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  نِم  اُوناَکَو  ْمُهَعَم  اَمِّل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِّم  ٌباَتِک  ْمُهَءاَج  اََّملَو 
(89  ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ِهَّللا 

دیون دوخ  هب  نیا ، زا  شیپ  و  دنتـشاد ، دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دمآ  اهنآ  يارب  یباتک  دنوادخ ، فرط  زا  هک  یماگنه  و 
هک ار  يربمایپ  و  باتک ، نیا  هک  یماگنه  همه ، نیا  اب  .دـندرگ ) زوریپ  نانمـشد  رب  نآ ، کمک  اب  هک   ) دـنداد یم  نارفاک  رب  يزوریپ 

(89 ! ) داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  دندش ؛ رفاک  وا  هب  دمآ ، اهنآ  دزن  دندوب  هتخانش  لبق  زا 

ٍبَـضَغ یَلَع  ٍبَضَِغب  اوُءاَبَف  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَـشَی  نَم  یَلَع  ِِهلْـضَف  نِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی  نَأ  اًـیَْغب  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِـمب  اوُرُفْکَی  نَأ  ْمُهَـسُفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب 
(90  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  َنیِِرفاَْکِللَو 

ارچ دندوب ، ضرتعم  .دندش و  رفاک  دوب ، هداتـسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  اوران ، هب  هک  دنتخورف ؛ ار  دوخ  يدـب ، ياهب  لباقم  رد  اهنآ  یلو 
زا  ) یمشخ زا  دعب  یمشخ  هب  ور  نیا  زا  دنک !؟ یم  لزان  ار  دوخ  تایآ  دهاوخب ، شناگدنب  زا  سک  ره  رب  شیوخ ، لضف  هب  دنوادخ 

(90  ) .تسا هدننکراوخ  یتازاجم  نارفاک  يارب  .دندش و  راتفرگ  ادخ ) يوس 

ِهَّللا َءاَِیبنَأ  َنُوُلتْقَت  َِملَف  ُْلق  ْمُهَعَم  اَمِّل  اًقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُهَءاَرَو  اَِمب  َنوُرُفْکَیَو  اَْنیَلَع  َلِزنُأ  اَِمب  ُنِمُْؤن  اُولاَق  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 
(91  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ُْلبَق  نِم 

رب هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  : » دنیوگ یم  دیروایب »! نامیا  هدومرف ، لزان  دنوادخ  هچنآ  هب  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 
یم قیدـصت  هدـش ، لزان  اهنآ  رب  هک  ار  یتایآ  و  تسا ؛ قح  هک  یلاح  رد  دـنوش ؛ یم  رفاک  نآ ، ریغ  هب  و  .تسا » هدـش  لزان  اـم  دوخ 

هب نیا ، زا  شیپ  ار  ادخ  ناربمایپ  ارچ  سپ  دیراد ، نامیا  هدش ) لزان  ناتدوخ  رب  هک  یتایآ  هب  و  دییوگ ، یم  تسار   ) رگا : » وگب .دـنک 
(91 ( »!؟ دیدناسر یم  لتق 

(92  ) َنوُِملاَظ ُْمتنَأَو  ِهِدَْعب  نِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ِتاَنِّیَْبلِاب  یَسوُّم  مُکَءاَج  ْدََقلَو 

رگمتـس هک  یلاح  رد  دیدرک ؛ باختنا  ار  هلاسوگ  وا ، تبیغ )  ) زا سپ  امـش  و  دروآ ، امـش  يارب  ار  تازجعم  همه  نآ  یـسوم  زین )  ) و
(92  ) .دیدوب

ُْلق ْمِهِْرفُِکب  َلْجِْعلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرْشُأَو  اَْنیَصَعَو  اَنْعِمَس  اُولاَق  اوُعَمْساَو  ٍهَّوُِقب  مُکاَْنیَتآ  اَم  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقْوَف  اَنْعَفَرَو  ْمُکَقاَثیِم  اَنْذَخَأ  ْذِإَو 
(93  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ْمُُکناَمیِإ  ِِهب  مُکُُرمْأَی  اَمَْسِئب 
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هک ار  یتاروتسد  نیا  :( » میتفگ و  ( ؛ میتشارفارب امـش  رـس  يالاب  ار  روط  هوک  و  میتفرگ ؛ نامیپ  امـش  زا  هک  ار  ینامز  دیروآ ) دای  هب   ) و
اب ناشرفک ، رثا  رب  اهنآ ، ياهلد  و  .میدرک » تفلاخم  یلو  میدینش ؛ : » دنتفگ اهنآ  دیونشب »! تسرد  و  دیریگب ، مکحم  میا  هداد  امش  هب 

(93 !« ) دیراد نامیا  رگا  دهد ، یم  امش  هب  يدب  نامرف  هچ  امش ، نامیا  : » وگب .دش  هتخیمآ  هلاسوگ  تبحم 

14 ص :

(94  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنوُد  نِّم  ًهَِصلاَخ  ِهَّللا  َدنِع  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلا  ُمَُکل  َْتناَک  نِإ  ُْلق 

دینک گرم  يوزرآ  سپ  مدرم ، ریاس  هن  تسامـش  صوصخم  ادـخ ، دزن  رد  رگید  يارـس  دـیتسه ) یعدـم  هک  نانچ   ) نآ رگا  : » وگب
(94 !« ) دییوگ یم  تسار  رگا 

(95  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  اًَدبَأ  ُهْوَّنَمَتَی  َنلَو 

هاگآ نارگمتـس  زا  دنوادخ  و  درک ؛ دنهاوخن  گرم  يوزرآ  زگره  دـنا ، هداتـسرف  دوخ  زا  شیپ  هک  يدـب  لامعا  رطاخ  هب  اهنآ ، یلو 
(95  ) .تسا

ُهَّللاَو َرَّمَُعی  نَأ  ِباَذَْعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  اَمَو  ٍهَنَس  َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوَی  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َنِمَو  ٍهاَیَح  یَلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتلَو 
(96  ) َنُولَمْعَی اَِمب  ٌریَِصب 

هک اجنآ ) ات  ( ؛ تفای یهاوخ  تورث ) نتخودـنا  و  ایند ، نیا   ) یگدـنز رب  ناکرـشم - زا  رتصیرح  یتح   - مدرم نیرت  صیرح  ار  اهنآ  و 
دهاوـخن زاـب  یهلا )  ) رفیک زا  ار  وا  ینـالوط ، رمع  نیا  هک  یلاـح  رد  دوـش ! هداد  وا  هـب  رمع  لاـس  رازه  دراد  وزرآ  اـهنآ  زا  کـی  ره 

(96  ) .تسانیب اهنآ  لامعا  هب  دنوادخ  .تشاد و 

(97  ) َنِینِمْؤُْمِلل يَرُْشبَو  يًدُهَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یَلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِجِّل  اوُدَع  َناَک  نَم  ُْلق 

یمن نامیا  وت  هب  میتسه ، نمـشد  لیئربج  اب  ام  و  تسا ، لیئربج  دنک ، یم  لزان  وت  رب  ار  یحو  هک  يا  هتـشرف  نوچ  : » دنیوگ یم  اهنآ  )
لزان وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادخ ، نامرف  هب  وا  هک  ارچ  تسادخ ) نمـشد  تقیقح  رد   ) دـشاب لیئربج  نمـشد  هک  یـسک  : » وگب میروآ )»!

(97 « ) .نانمؤم يارب  تسا  تراشب  تیاده و  و  دنک ؛ یم  قیدصت  ار  نیشیپ  ینامسآ  بتک  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک 

(98  ) َنیِِرفاَْکلِّل ٌّوُدَع  َهَّللا  َّنِإَف  َلاَکیِمَو  َلیِْربِجَو  ِِهلُسُرَو  ِِهتَِکئاَلَمَو  ِهَّلِّل  اوُدَع  َناَک  نَم 

(98  ) .تسا نارفاک  نمشد  دنوادخ  و ) تسا ؛ رفاک   ) دشاب لیئاکیم  لیئربج و  وا و  نالوسر  ناگتشرف و  ادخ و  نمشد  هک  یسک 

(99  ) َنوُقِساَْفلا اَّلِإ  اَِهب  ُرُفْکَی  اَمَو  ٍتاَنَِّیب  ٍتاَیآ  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  ْدََقلَو 

(99  ) .دزرو یمن  رفک  اهنآ  هب  یسک  ناقساف  زج  و  میداتسرف ؛ وت  يارب  ینشور  ياه  هناشن  ام 
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(100  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  مُْهنِّم  ٌقیِرَف  ُهَذَبَّن  اًدْهَع  اوُدَهاَع  اَمَّلُکَوَأ 

، يرآ .دندرک ) تفلاخم  و   ) دندنکفا رود  ار  نآ  یعمج  دنتسب ، ربمایپ ) ادخ و  اب   ) ینامیپ دوهی ]  ]= اهنآ راب  ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  و 
(100  ) .دنروآ یمن  نامیا  نانآ  رتشیب 

َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَّنَأَک  ْمِهِروُهُظ  َءاَرَو  ِهَّللا  َباَتِک  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِّم  ٌقیِرَف  َذَـبَن  ْمُهَعَم  اَـمِّل  ٌقِّدَـصُم  ِهَّللا  ِدـنِع  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاَـج  اََّملَو 
(101)

هب هک  نانآ  زا  یعمج  تشاد ، تقباطم  دوب  اهنآ  دزن  هک  ییاه  هناشن  اب  و  دمآ ، ناشغارس  هب  ادخ  يوس  زا  يا  هداتـسرف  هک  یماگنه  و 
(101 !! ) دنرادن ربخ  نآ  زا  چیه  ییوگ  دندنکفا ؛ رس  تشپ  ار  ادخ  باتک  دوب ، هدش  هداد  ینامسآ )  ) باتک اهنآ 

15 ص :

ِْنیَکَلَْملا یَلَع  َلِزنُأ  اَمَو  َرْحِّسلا  َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  اوُرَفَک  َنیِطاَیَّشلا  َّنَِکلَو  ُناَْمیَلُـس  َرَفَک  اَمَو  َناَْمیَلُـس  ِْکُلم  یَلَع  ُنیِطاَیَّشلا  ُوْلتَت  اَـم  اوُعَبَّتاَو 
اَمَو ِهِجْوَزَو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  اَم  اَمُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  ْرُفْکَت  اَلَف  ٌهَْنِتف  ُنَْحن  اَمَّنِإ  َالوُقَی  یَّتَح  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِناَمِّلَُعی  اَمَو  َتوُراَمَو  َتوُراَه  َلـِباَِبب 

اَم َْسِئَبلَو  ٍقاَلَخ  ْنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  اَم  ُهاَرَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقلَو  ْمُهُعَفنَی  َالَو  ْمُهُّرُـضَی  اَم  َنوُمَّلَعَتَیَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراَِضب  مُه 
(102  ) َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول  ْمُهَسُفنَأ  ِِهب  اْوَرَش 

رفاک و ) دولاین ؛ رحـس  هب  تسد   ) زگره نامیلـس  .دندرک  يوریپ  دندناوخ  یم  مدرم  رب  نامیلـس  رـصع  رد  نیطایـش  هچنآ  زا  دوهی )  ) و
لزان تورام ،»  » و توراه »  » لباب هتـشرف  ود  رب  هچنآ  زا  دوهی ) زین   ) .دنتخومآ و رحـس  مدرم  هب  و  دندیزرو ؛ رفک  نیطایـش  یلو  دشن ؛

دای يزیچ  سک  چیه  هب  .دنداد و ) یم  دای  مدرم  هب  نآ ، لاطبا  زرط  اب  ییانشآ  يارب  ار ، ندرک  رحس  هار  ود ، نآ   ) .دندرک يوریپ  دش 
اهنآ یلو  نکن »)! هدافتسا  ءوس  تامیلعت ، نیا  زا  و  ! ) وشن رفاک  میشیامزآ  هلیسو  ام  : » دنتفگ یم  وا  هب  شیپ  زا  هکنیا  رگم  دنداد ، یمن 

دنناوت یمن  هاگ  چیه  یلو  دننکفیب ؛ ییادج  شرسمه  درم و  نایم  نآ ، هلیسو  هب  دنناوتب  هک  دنتخومآ  یم  ار  یبلاطم  هتشرف ، ود  نآ  زا 
.داد و یمن  یعفن  دیناسر و  یم  نایز  نانآ  هب  هک  دنتفرگ  یمارف  ار  ییاهتمـسق  اهنآ  .دـنناسرب  نایز  یناسنا  هب  دـنوادخ ، هزاجا  نودـب 

هچنآ دوب  دنـسپان  تشز و  هچ  .تشاد و  دهاوخن  يا  هرهب  ترخآ  رد  دـشاب ، عاتم  هنوگ  نیا  رادـیرخ  یـسک  ره  دنتـسناد  یم  املـسم 
(102 !! ) دنتسناد یم  رگا  دنتخورف ، نآ  هب  ار  دوخ 

(103  ) َنوُمَْلعَی اُوناَک  ْوَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِّم  ٌَهبُوثََمل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َْولَو 

!! دنتشاد یهاگآ  رگا  دوب ، رتهب  نانآ  يارب  تسادخ ، دزن  هک  یشاداپ  دندرک ، یم  هشیپ  يراکزیهرپ  دندروآ و  یم  نامیا  اهنآ  رگا  و 
(103)

(104  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  َنیِِرفاَْکِللَو  اوُعَمْساَو  اَنْرُظنا  اُولُوقَو  اَنِعاَر  اُولوُقَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

: دـییوگب هکلب  اـنعار ؛» : » دـییوگن دـینک ) یم  نآرق  تاـیآ  كرد  يارب  تـلهم  ياـضاقت  ربـمغیپ  زا  هـک  یماـگنه  ! ) ناـمیااب دارفا  يا 
نانمشد يارب  يزیواتـسد  و  دشاب ؛ یم  نک »! قیمحت  ار  ام   » ینعم هب  مه  و  هدب ،»! تلهم  ار  ام   » ینعم هب  مه  لوا ، هملک  اریز  «. ) انرظنا »
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(104  ) .تسا یکاندرد  باذع  ناگدننکازهتسا ) و   ) نارفاک يارب  و  دیونشب ! دوش ) یم  هداد  روتسد  امش  هب  هچنآ   ) و .تسا )

وُذ ُهَّللاَو  ُءاَـشَی  نَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهَّللاَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٍْریَخ  ْنِّم  مُْکیَلَع  َلَّزَُنی  نَأ  َنیِکِرْـشُْملا  اـَلَو  ِباَـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  ُّدَوَـی  اَّم 
(105  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا 

هک یلاح  رد  ددرگ ؛ لزان  امـش  رب  یتکرب  ریخ و  دـنوادخ ، يوس  زا  هک  دـنرادن  تسود  ناکرـشم ، نینچمه )  ) و باتک ، لها  نارفاک 
(105  ) .تسا گرزب  لضف  بحاص  دنوادخ ، و  دهد ؛ یم  صاصتخا  دهاوخب ، سک  ره  هب  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ ،

16 ص :

(106  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْملَأ  اَِهْلثِم  ْوَأ  اَْهنِّم  ٍْریَِخب  ِتَْأن  اَهِسُنن  ْوَأ  ٍهَیآ  ْنِم  ْخَسنَن  اَم 

دنوادخ هک  یتسناد  یمن  ایآ  .میروآ  یم  ار  نآ  دننامه  ای  نآ ، زا  رتهب  میزادنا ، ریخأت  هب  ار  نآ  خسن  ای  و  مینک ، خـسن  ار  یمکح  ره 
(106 ( !؟ تسا اناوت  زیچ  ره  رب 

(107  ) ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُکل  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْملَأ 

قبط دوخ  ماـکحا  رد  یلیدـبت  رییغت و  هنوـگ  ره  دراد  قـح  و  ( !؟ تسادـخ نآ  زا  نیمز ، اهنامـسآ و  تموـکح  هک  یتـسناد  یمن  اـیآ 
(107 (. ) دنک یم  نییعت  دناد و  یم  ار  امش  تحلصم  هک  تسوا  و   ) .تسین امش  يارب  يروای  یلو و  ادخ ، زج  و  دهدب )!؟ حلاصم 

(108  ) ِلِیبَّسلا َءاَوَس  َّلَض  ْدَقَف  ِناَمیِْإلِاب  َْرفُْکلا  ِلَّدَبَتَی  نَمَو  ُْلبَق  نِم  یَسُوم  َِلئُس  اَمَک  ْمَُکلوُسَر  اُولَأْسَت  نَأ  َنوُدیُِرت  ْمَأ 

، اه ییوج  هناهب  نیا  اب  و  ( !؟ دندرک یـسوم  زا  نیا ، زا  شیپ  هک  دینکب  ار ) یلوقعمان   ) ياضاقت نامه  دوخ ، ربمایپ  زا  دـیهاوخ  یم  ایآ 
(108  ) .تسا هدش  هارمگ  ترطف ) لقع و   ) میقتسم هار  زا  دریذپب ، نامیا  ياج  هب  ار  رفک  هک  یسک  .دندز ) زاب  رس  ندروآ  نامیا  زا 

اوُحَفْـصاَو اوُفْعاَف  ُّقَْحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  نِّم  مِهِـسُفنَأ  ِدنِع  ْنِّم  اًدَسَح  اًراَّفُک  ْمُِکناَمیِإ  ِدـَْعب  نِّم  مُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِّم  ٌرِیثَک  َّدَو 
(109  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح 

لاح هب  نامیا ، مالـسا و  زا  دعب  ار  امـش  دندرک  یم  وزرآ  هدناود - هشیر  اهنآ  دوجو  رد  هک   - دـسح يور  زا  باتک ، لها  زا  يرایـسب 
نامرف دـنوادخ  ات  دـییامن ؛ تشذـگ  دـینک و  وفع  ار  اهنآ  امـش  .تسا  هدـش  نشور  الماک  اهنآ  يارب  قح  هکنیا  اب  دـننادرگ ؛ زاب  رفک 

(109  ) .تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دتسرفب ؛ ار  داهج ) نامرف   ) شدوخ

(110  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َدنِع  ُهوُدِجَت  ٍْریَخ  ْنِّم  مُکِسُفنَِأل  اُومِّدَُقت  اَمَو  َهاَکَّزلا  اُوتآَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَو 

( رگید يارـس  رد   ) ادـخ دزن  ار  نآ  دـیتسرف ، یم  شیپ  زا  دوخ  يارب  ار  يریخ  راک  ره  و  دـینک ؛ ادا  ار  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  و 
(110  ) .تسانیب امش  لامعا  هب  دنوادخ  تفای ؛ دیهاوخ 
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(111  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاَه  ُْلق  ْمُهُِّیناَمَأ  َْکِلت  يَراَصَن  ْوَأ  اًدوُه  َناَک  نَم  اَّلِإ  َهَّنَْجلا  َلُخْدَی  َنل  اُولاَقَو 

یم تسار  رگا  : » وگب تساهنآ ! يوزرآ  نیا  .دـش » دـهاوخن  تشهب  لـخاد  زگره  يراـصن ، اـی  دوهی  زج  سک ، چـیه  : » دـنتفگ اـهنآ 
(111 !« ) دیروایب عوضوم ) نیا  رب   ) ار دوخ  لیلد  دییوگ ،

(112  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَو  ِهِّبَر  َدنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُهَو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  یََلب 

هن تساهنآ و  رب  یسرت  هن  تسا ؛ تباث  شراگدرورپ  دزن  وا  شاداپ  دشاب ، راکوکین  دنک و  ادخ  میلست  ار  دوخ  يور  هک  یسک  يرآ ،
(112 ( ) .تسین یهورگ  چیه  راصحنا  رد  ادخ  تشهب  نیا ، ربانب   ) .دنوش یم  نیگمغ 

17 ص :

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلا  َلاَق  َِکلَذَک  َباَتِْکلا  َنُوْلتَی  ْمُهَو  ٍءْیَش  یَلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يَراَصَّنلا  َِتلاَقَو  ٍءْیَش  یَلَع  يَراَصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو 
(113  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناَک  اَمِیف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  ْمِِهلْوَق  َْلثِم 

؛») دنلطاب رب  و   ) دنرادن یتیعقوم  چیه  نایدوهی  : » دنتفگ زین  نایحیسم  و  دنرادن ،» ادخ ) دزن   ) یتیعقوم چیه  نایحیسم  : » دنتفگ نایدوهی 
نوچمه رگید ،  ) نادان دارفا  دنـشاب ) رانکرب  اهبـصعت  هنوگ  نیا  زا  دیاب  و   ) دنناوخ یم  ار  ینامـسآ  باتک  هتـسد ، ود  ره  هک  یلاح  رد 

.دنک یم  يرواد  دنتـشاد ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هراب  رد  تمایق ، زور  دنوادخ ، دنتـشاد ! اهنآ  نخـس  دننامه  ینخـس  زین ، ناکرـشم )
(113)

اَْینُّدلا ِیف  ْمَُهل  َنیِِفئاَخ  اَّلِإ  اَهُولُخْدَی  نَأ  ْمَُهل  َناَک  اَم  َِکَئلوُأ  اَِهباَرَخ  ِیف  یَعَـسَو  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  نَأ  ِهَّللا  َدِـجاَسَم  َعَنَّم  نَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 
(114  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهلَو  ٌيْزِخ 

تـسین هتـسیاش  دومن !؟ اهنآ  یناریو  رد  یعـس  درک و  يریگولج  وا  دجاسم  رد  ادـخ  مان  ندرب  زا  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک 
، رگید يارـس  رد  تسا و  ییاوسر  طـقف )  ) اـیند رد  اـهنآ  هرهب  .دـنوش  تداـبع ) ياـهنوناک   ) نیا دراو  تشحو ، سرت و  اـب  زج  ناـنآ ،

(114 (!! ) یهلا  ) میظع باذع 

(115  ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اَمَْنیَأَف  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّللَو 

(115 ! ) تساناد زاین و  یب  دنوادخ  تساجنآ ! ادخ  دینک ، ور  وس  ره  هب  و  تسادخ ! نآ  زا  برغم ، قرشم و 

(116  ) َنُوِتناَق ُهَّل  ٌّلُک  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل  َلب  ُهَناَْحبُس  اًَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاَقَو 

اهنامسآ رد  هچنآ  هکلب  وا - تسا  هزنم  «! - تسا هدرک  باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  دنوادخ ، : » دنتفگ ناکرـشم ) يراصن و  دوهی و   ) و
(116 ! ) دنعضاخ وا  ربارب  رد  همه  و  تسوا ؛ نآ  زا  تسا ، نیمز  و 

(117  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  اَمَّنِإَف  اًْرمَأ  یَضَق  اَذِإَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُعیَِدب 
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، نآ و  شاب »! دوجوم  : » دـیوگ یم  اـهنت  دـنک ، رداـص  ار  يزیچ  دوجو  ناـمرف  هک  یماـگنه  و  تسوا ! نیمز  اهنامـسآ و  شخب  یتسه 
(117  ) .دوش یم  دوجوم  يروف 

ٍمْوَِقل ِتاَیْآلا  اَّنََّیب  ْدَـق  ْمُُهبُوُلق  ْتََهباَشَت  ْمِِهلْوَق  َْلثِّم  مِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َلاَق  َِکلَذَـک  ٌهَیآ  اَنِیتْأَت  ْوَأ  ُهَّللا  اَنُمِّلَُکی  اـَلَْول  َنوُمَْلعَی  اـَل  َنیِذَّلا  َلاَـقَو 
(118  ) َنُوِنقُوی

نیمه زین ، اهنآ  ناینیشیپ  دیآ »!؟ یمن  ام  دوخ  يارب  يا  هناشن  هیآ و  ارچ  ای  و  دیوگ !؟ یمن  نخس  ام  اب  ادخ  ارچ  : » دنتفگ هاگآان  دارفا 
و  ) نیقی لها  يارب  ار  اه  هناشن  تایآ و  یفاک ) هزادـنا  هب   ) ام یلو  تسا ؛ رگیدـکی  هباشم  ناشراکفا  اهلد و  دـنتفگ ؛ یم  نخـس  هنوگ 

(118  ) .میا هتخاس  نشور  نایوج ) تقیقح 

(119  ) ِمیِحَْجلا ِباَحْصَأ  ْنَع  ُلَأُْست  َالَو  اًریِذَنَو  اًریَِشب  ِّقَْحلِاب  َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

( تلاـسر غـالبا  زا  سپ   ) ناـیخزود یهارمگ )  ) لوئـسم وت  و  میداتـسرف ؛ ناـهج ) مدرم   ) نداد میب  تراـشب و  يارب  قح ، هب  ار  وـت  اـم 
(119 ! ) یتسین

18 ص :

َنِم َكَءاَج  يِذَّلا  َدـَْعب  مُهَءاَوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئلَو  يَدُْـهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ُْلق  ْمُهَتَِّلم  َِعبَّتَت  یَّتَح  يَراَصَّنلا  اـَلَو  ُدوُهَْیلا  َکـنَع  یَـضْرَت  َنلَو 
(120  ) ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  اَم  ِْملِْعلا 

( هتفای فیرحت   ) نییآ زا  و ) يوش ، اهنآ  ياه  هتـساوخ  میلـست  لماک ، روط  هب  ات  ، ) دـش دـنهاوخن  یـضار  وت  زا  يراصن  دوهی و  زگره 
هدش هاگآ  هکنآ  زا  دعب  ینک ، يوریپ  نانآ  ياهـسوه  يوه و  زا  رگا  و  تسا »! یهلا  تیاده  اهنت  تیادـه ، : » وگب .ینک  يوریپ  نانآ ،

(120  ) .دوب دهاوخن  وت  يارب  ادخ  يوس  زا  يروای  تسرپرس و  چیه  يا ،

(121  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِِهب  ْرُفْکَی  نَمَو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َِکَئلوُأ  ِِهتَواَِلت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا 

مالسا ربمایپ  هب  اهنآ  دنناوخ ؛ یم  تسا  نآ  هتسیاش  هک  نانچ  ار  نآ  يراصن ]  دوهی و  میا =[  هداد  اهنآ  هب  ینامسآ  باتک  هک  یناسک 
(121  ) .دنراکنایز دنوش ، رفاک  وا  هب  هک  یناسک  و  دنروآ ؛ یم  نامیا 

(122  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأَو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی 

يرترب نایناهج  رب  ار  امـش  نم  هک  دـیروآ ) رطاخ  هب  زین   ) و دـیروآ ! داـی  هب  متـشاد ، ینازرا  امـش  هب  هک  ارم ، تمعن  لیئارـسا ! ینب  يا 
(122 ! ) مدیشخب

(123  ) َنوُرَصُنی ْمُه  َالَو  ٌهَعاَفَش  اَهُعَفنَت  َالَو  ٌلْدَع  اَْهنِم  ُلَبُْقی  َالَو  اًْئیَش  ٍسْفَّن  نَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  اَّل  اًمْوَی  اوُقَّتاَو 

یمن دوس  ار  وا  تعافـش ، و  دوش ؛ یمن  لوبق  وا  زا  یـضوع  هنوگ  چیه  و  دنک ؛ یمن  عافد  يرگید  زا  سک  چیه  هک  دیـسرتب  يزور  زا 
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(123 ! ) دنوش یمن  يرای  یئوس ) چیه  زا   ) و دهد ؛

(124  ) َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلاَنَی  َال  َلاَق  ِیتَّیِّرُذ  نِمَو  َلاَق  اًماَمِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  یِّنِإ  َلاَق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاَِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو 

.دـمآرب اهـشیامزآ  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  وا  .دومزآ و  ینوگانوگ  لیاسو  اـب  ار  میهاربا  دـنوادخ ، هک  یماـگنه  دـیروآ ) رطاـخ  هب  )
!(« هدـب رارق  یناـماما  زین   ) نم ناـمدود  زا  : » درک ضرع  میهاربا  مداد »! رارق  مدرم  ياوـشیپ  ماـما و  ار  وـت  نم  : » دوـمرف وا  هـب  دـنوادخ 
نیا هتـسیاش  دنـشاب ، موصعم  كاـپ و  هک  وت  نادـنزرف  زا  هتـسد  نآ  اـهنت  و  ! ) دـسر یمن  ناراکمتـس  هب  نم ، ناـمیپ  : » دومرف دـنوادخ 

(124 («. ) دنماقم

َنیِِفئاَّطِلل َِیتـَْیب  اَرِّهَط  نَأ  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَنْدِـهَعَو  یلَـصُم  َمـیِهاَْربِإ  ِماَـقَّم  نـِم  اوُذِـخَّتاَو  اًْـنمَأَو  ِساَّنلِّل  ًَهباَـثَم  َْتیَبـْلا  اَْـنلَعَج  ْذِإَو 
(125  ) ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلاَو  َنیِفِکاَْعلاَو 

دیدـجت يارب   ) و میداد ! رارق  مدرم  يارب  ناـما  نما و  زکرم  تشگزاـب و  لـحم  ار  هـبعک  هناـخ  هـک  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هـب   ) و
فاوط يارب  ارم  هناخ  : » هک میدرک  رما  لیعامـسا  میهاربا و  هب  ام  و  دـینک ! باختنا  دوخ  يارب  یهاگتدابع  میهاربا ، ماـقم  زا  هرطاـخ )،

(125 !« ) دینک هزیکاپ  كاپ و  ناگدننک ، هدجس  ناگدننک و  عوکر  نارواجم و  ناگدننک و 

َُّمث اًلِیلَق  ُهُعِّتَمُأَف  َرَفَک  نَمَو  َلاَق  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  مُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْراَو  اًنِمآ  اًدََـلب  اَذَـه  ْلَـعْجا  ِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَـق  ْذِإَو 
(126  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  ِراَّنلا  ِباَذَع  َیلِإ  ُهُّرَطْضَأ 

هب هک  اهنآ   - ار نآ  لها  و  هد ! رارق  ینما  رهـش  ار  نیمزرـس  نیا  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  میهاربا  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) و
زا ار  نانمؤم  و  میدرک ؛ تباجا  ار  وت  ياعد  ام  : ») تفگ هد »! يزور  نوگانوگ ،)  ) تارمث زا  دنا - هدروآ  نامیا  نیـسپزاب ، زور  ادخ و 

و میناشک ؛ یم  شتآ  باذع  هب  ار  اهنآ  سپس  داد ؛ میهاوخ  یمک  هرهب  دندش ، رفاک  هک  اهنآ  هب  اما  میتخاس )؛ دنم  هرهب  تاکرب ، عاونا 
(126 « ) دنراد یماجنارس  دب  هچ 

19 ص :

(127  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اَنَّبَر  ُلیِعاَمْسِإَو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاَوَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو 

زا اراگدرورپ ! :( » دنتفگ یم  و  ، ) دـندرب یم  الاب  ار  هبعک )  ) هناخ ياه  هیاپ  لیعامـسا ، میهاربا و  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) دای  هب  زین   ) و
(127 ! ) ییاناد اونش و  وت  هک  ریذپب ، ام 

(128  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َتنَأ  َکَّنِإ  اَْنیَلَع  ُْبتَو  اَنَکِساَنَم  اَنِرَأَو  َکَّل  ًهَِملْسُّم  ًهَّمُأ  اَِنتَّیِّرُذ  نِمَو  ََکل  ِْنیَِملْسُم  اَْنلَعْجاَو  اَنَّبَر 

هب ار  نامتدابع  زرط  و  روآ ! دوجو  هب  دنشاب ، تنامرف  میلـست  هک  یتما  ام ، نامدود  زا  و  هد ! رارق  دوخ  نامرف  میلـست  ار  ام  اراگدرورپ !
(128 ! ) ینابرهم ریذپ و  هبوت  وت  هک  ریذپب ، ار  ام  هبوت  هد و  ناشن  ام 
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(129  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزیَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  َِکتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمُْهنِّم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعباَو  اَنَّبَر 

و دزومایب ، تمکح  باتک و  ار  اهنآ  و  دـناوخب ، ناـنآ  رب  ار  وت  تاـیآ  اـت  زیگنارب ، ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ !
(129 (!« ) يرداق راک ، نیا  رب  و   ) یمیکح اناوت و  وت  اریز  دنک ؛ هزیکاپ 

(130  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهاَْنیَفَطْصا  ِدََقلَو  ُهَسْفَن  َهِفَس  نَم  اَّلِإ  َمیِهاَْربِإ  ِهَّلِّم  نَع  ُبَغْرَی  نَمَو 

ناهج نیا  رد  ار  وا  ام  دش !؟ دهاوخ  نادرگ  يور  یگدنشخرد )، یکاپ و  نآ  اب  ، ) میهاربا نییآ  زا  یسک  هچ  نادان ، هیفس و  دارفا  زج 
(130  ) .تسا ناحلاص  زا  رگید ، ناهج  رد  وا  و  میدیزگرب ؛

(131  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلاَق  ِْملْسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاَق  ْذِإ 

لد ناـج و  زا  ار ، راـگدرورپ  ناـمرف  وا  شاـب ! میلـست  قح ، ربارب  رد  و  ! ) رواـیب مالـسا  تفگ : وا  هب  شراـگدرورپ  هک  ماـگنه  نآ  رد 
(131 « ) .مدش میلست  نایناهج ، راگدرورپ  ربارب  رد  : » تفگ و ) تفریذپ ؛

(132  ) َنوُِملْسُّم ُمتنَأَو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  اَلَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یَفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َِّیَنب  اَی  ُبوُقْعَیَو  ِهِیَنب  ُمیِهاَْربِإ  اَِهب  یَّصَوَو 

شیوخ نادـنزرف  هب  مادـک  ره  و  ( ؛ دـندرک تیـصو  نییآ ، نیا  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  رمع )، تاظحل  نیـسپاو  رد   ) بوقعی میهاربا و  و 
نامرف ربارب  رد  میلـست  مالـسا =[  نییآ  هب  زج  امـش ، و  تسا ؛ هدیزگرب  امـش  يارب  ار  كاپ  نییآ  نیا  دنوادخ  نم ! نادنزرف  :( » دـنتفگ

(132 !« ) دیورن ایند  زا  ادخ ]

َلیِعاَمْـسِإَو َمیِهاَْربِإ  َِکئَابآ  ََهلِإَو  َکََـهلِإ  ُدـُبْعَن  اُولاَـق  يِدـَْعب  نِم  َنوُدـُبْعَت  اَـم  ِهِینَِبل  َلاَـق  ْذِإ  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَـضَح  ْذِإ  َءاَدَهُـش  ُْمتنُک  ْمَأ 
(133  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو  اًدِحاَو  اًَهلِإ  َقاَحْسِإَو 

ار زیچ  هچ  نم ، زا  سپ  : » تفگ دوخ  نادنزرف  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  دیدوب !؟ رـضاح  امـش  دیـسر ، ارف  بوقعی  گرم  هک  یماگنه  ایآ 
« .میتسه میلست  وا  ربارب  رد  ام  و  ار ، اتکی  دنوادخ  قاحسا ، لیعامسا و  میهاربا و  تناردپ ، يادخ  و  وت ، يادخ  : » دنتفگ دیتسرپ »؟ یم 

(133)

(134  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَّمَع  َنُولَأُْست  َالَو  ُْمْتبَسَک  اَّم  مَُکلَو  ْتَبَسَک  اَم  اََهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌهَّمُأ  َْکِلت 

هاگ چیه  امش  و  تسامش ؛ دوخ  هب  طوبرم  زین  امـش  لامعا  دوب و  ناشدوخ  هب  طوبرم  نانآ ، لامعا  .دنتـشذگرد  هک  دندوب  یتما  اهنآ 
(134  ) .دوب دیهاوخن  اهنآ  لامعا  لوئسم 

20 ص :

(135  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  اًفِینَح  َمیِهاَْربِإ  َهَِّلم  َْلب  ُْلق  اوُدَتْهَت  يَراَصَن  ْوَأ  اًدوُه  اُونوُک  اُولاَقَو 
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بجوم دـناوت  یمن  زگره  هدـش ، فیرحت  ياهنییآ  نیا  : ») وگب دـیبای »! تیادـه  ات  دـیوش ، یحیـسم  ای  يدوهی  : » دـنتفگ باتک ) لها  )
(135 !« ) دوبن ناکرشم  زا  زگره  وا  و  دینک ! يوریپ  میهاربا  صلاخ  نییآ  زا  هکلب  ددرگ )، تیاده 

َِیتوُأ اَمَو  یَـسیِعَو  یَـسُوم  َِیتوُأ  اَمَو  ِطاَبْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َلِزنُأ  اَمَو  اَْنَیلِإ  َلِزنُأ  اَـمَو  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  اُولُوق 
(136  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِّم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  َال  ْمِهِّبَّر  نِم  َنوُِّیبَّنلا 

زا ناربمایپ  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدش ؛ لزان  ام  رب  هچنآ  هب  و  میا ؛ هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  : » دـییوگب
نایم رد  و  تسا ، هدش  هداد  راگدرورپ  فرط  زا  رگید )  ) ناربمایپ یـسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  نینچمه )  ) و دیدرگ ، لزان  وا  نادنزرف 
یمن ببس  یصخش ، ضارغا  يداژن و  تابصعت  و  ( ؛ میتسه میلـست  ادخ  نامرف  ربارب  رد  و  میوش ، یمن  لئاق  ییادج  اهنآ  زا  کی  چیه 

(136 (« ) .مینک اهر  ار  یضعب  میریذپب و  ار  یضعب  هک  دوش 

(137  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف  ٍقاَقِش  ِیف  ْمُه  اَمَّنِإَف  اْوَّلَوَت  نِإَّو  اوَدَتْها  ِدَقَف  ِِهب  ُمتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف 

دنا و هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا  و  دنا ؛ هتفای  تیاده  دـنروایب ، نامیا  دـیا  هدروآ  نامیا  امـش  هچنآ  دـننام  هب  زین  اهنآ  رگا 
(137  ) .تساناد هدنونش و  وا  و  دنک ؛ یم  عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رش  دنوادخ ،

(138  ) َنوُِدباَع َُهل  ُنَْحنَو  ًهَْغبِص  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهَّللا  َهَْغبِص 

یم تدابع  ار  وا  اهنت  ام  و  تسا !؟ رتهب  ییادـخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  مالـسا )؛ دـیحوت و  نامیا و  گـنر  دـیریذپب !  ) ییادـخ گـنر 
(138  ) .مینک

(139  ) َنوُِصلُْخم َُهل  ُنَْحنَو  ْمُُکلاَمْعَأ  ْمَُکلَو  اَُنلاَمْعَأ  اََنلَو  ْمُکُّبَرَو  اَنُّبَر  َوُهَو  ِهَّللا  ِیف  اَنَنوُّجاَُحتَأ  ُْلق 

امـش لامعا  و  ام ، نآ  زا  ام  لامعا  و  تسامـش ؛ ام و  راگدرورپ  وا ، هک  یلاح  رد  دینک !؟ یم  هجاحم  ام  اب  دـنوادخ  هراب  رد  ایآ  : » وگب
(139 (.« ) میصلاخ دحوم  و  ، ) مینک یم  شتسرپ  صالخا  اب  ار  وا  ام  و  تسامش ؛ نآ  زا 

َمَتَک نَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو  ُهَّللا  ِمَأ  ُمَلْعَأ  ُْمتنَأَأ  ُْلق  يَراَـصَن  ْوَأ  اًدوُه  اُوناَـک  َطاَبْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  َنُولوُقَت  ْمَأ 
(140  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  ِهَّللا  َنِم  ُهَدنِع  ًهَداَهَش 

و ( !؟ ادخ ای  دیناد  یم  رتهب  امش  : » وگب دندوب !؟» ینارصن  ای  يدوهی  طابسا ، بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  : » دییوگ یم  ای 
هک سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  و  دینک »)؟ یم  نامتک  ار  تقیقح  ارچ  دندوبن ، ینارـصن  ای  يدوهی  اهنآ  دیناد  یم  هکنیا  اب 

(140  ) .تسین لفاغ  امش  لامعا  زا  ادخ  و  دنک !؟ یم  نامتک  تسوا ، دزن  هک  ار  یهلا  تداهش  یهاوگ و 

(141  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَّمَع  َنُولَأُْست  َالَو  ُْمْتبَسَک  اَّم  مَُکلَو  ْتَبَسَک  اَم  اََهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌهَّمُأ  َْکِلت 

؛ تسا ناتدوخ  يارب  دیا ، هدرک  امش  مه  هچنآ  و  تسا ؛ ناشدوخ  يارب  دندرک ، هچنآ  .دنتشذگرد  هک  دندوب  یتما  اهنآ  لاح ) ره  هب  )
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(141  ) .دیتسین اهنآ  لامعا  لوئسم  امش  و 

21 ص :

ءزج 2

هرقب هروس  همادا 

ٍمیِقَتْـسُّم ٍطاَرِـص  َیلِإ  ُءاَشَی  نَم  يِدـْهَی  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْـشَْملا  ِهَّلِّل  لـُق  اَْـهیَلَع  اُوناَـک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  نَع  ْمُهاَّلَو  اَـم  ِساَّنلا  َنِم  ُءاَـهَفُّسلا  ُلوُقَیَس 
(142)

: وـگب دـینادرگزاب »!؟ دـندوب ، نآ  رب  هک  يا  هلبق  زا  ار ، ناناملـسم ]  اـهنآ =[  زیچ  هـچ  : » دـنیوگ یم  مدرم  زا  نازغم  کبـس  يدوز  هـب 
(142 « ) .دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب ، ار  سک  ره  ادخ  تسادخ ؛ نآ  زا  برغم ، قرشم و  »

َمَْلعَِنل اَّلِإ  اَْهیَلَع  َتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  اًدیِهَـش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُـش  اُونوُکَتِّل  اًطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلَذَـکَو 
ِساَّنلِاب َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَناَمیِإ  َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناَـک  اَـمَو  ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًهَرِیبََکل  َْتناَـک  نِإَو  ِْهیَبِقَع  یَلَع  ُِبلَقنَی  نَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  نَم 

(143  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءََرل 

رب ات  طیرفت )؛ طارفا و  نایم  لادتعا ، دح  رد   ) میداد رارق  يا  هنایم  تما  زین ، ار  امش  تسا ) هنایم  هلبق  کی  امـش ، هلبق  هک   ) هنوگ نامه 
يدارفا هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اهنت  يدوب ، نآ  رب  البق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  ام ، .تسا و  هاوگ  امـش  رب  مه  ربماـیپ  و  دیـشاب ؛ هاوگ  مدرم 

هک یناـسک  رب  زج  مکح ، نیا  ًاملـسم  .دـنوش و  صخـشم  دـندرگ ، یمزاـب  تیلهاـج  هب  هک  اـهنآ  زا  دـننک ، یم  يوریپ  ربماـیپ  زا  هـک 
ادـخ و  تسا )؛ هدوب  حیحـص  قباس ، هلبق  ربارب  رد  امـش  ياهزامن  هک  دـینادب  زین  ار  نیا   ) .دوب راوشد  هدرک ، تیادـه  ار  اهنآ  دـنوادخ 

(143  ) .تسا نابرهم  میحر و  مدرم ، هب  تبسن  دنوادخ ، اریز  دنادرگ ؛ یمن  عیاض  ار  امش  زامن ] نامیا =[  زگره 

ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اَهاَضْرَت  ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءاَمَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يََرن  ْدَق 
(144  ) َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  ْمِهِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإَو 

دونـشخ نآ  زا  هک  يا  هلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  مینیب ! یم  ییاـهن ) هلبق  نییعت  يارب   ) نامـسآ يوس  هب  ار  وـت  زیمآراـظتنا  ياـه  هاـگن 
و دـینادرگب ! نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیـشاب ، اـج  ره  و  نک ! مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ار  دوـخ  يور  سپ  .مینادرگ  یم  زاـب  یـشاب ،
و ( ؛ هدش رداص  ناشراگدرورپ  هیحان  زا  هک  تسا  یقح  ِنامرف  نیا  دـنناد  یم  یبوخب  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک 

نیا نتشاد  یفخم  رد   ) اهنآ لامعا  زا  دنوادخ  و  دناوخ .) یم  زامن  هلبق ، ود  يوس  هب  مالسا ، ربمغیپ  هک  دنا  هدناوخ  دوخ  ياهباتک  رد 
(144 ! ) تسین لفاغ  تایآ )

نِّم مُهَءاَوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئلَو  ٍضَْعب  َهَْلِبق  ٍِعباَِتب  مُهُضَْعب  اَمَو  ْمُهَتَْلِبق  ٍِعباَِتب  َتنَأ  اَمَو  َکَتَْلِبق  اوُِعبَت  اَّم  ٍهَیآ  ِّلُِکب  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئلَو 
(145  ) َنیِِملاَّظلا َنِمَّل  اًذِإ  َکَّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَج  اَم  ِدَْعب 
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، زین وت  و  درک ؛ دنهاوخن  يوریپ  وت  هلبق  زا  يروایب ، یلیلد ) هناشن و  و   ) هیآ هنوگره  باتک ، لها  زا ) هورگ  نیا   ) يارب رگا  هک  دنگوس 
کی چیه  یتح  و  تسا )! ریذپ  ناکما  هلبق  رییغت  رگید ، راب  هک  دننک  روصت  دیابن  اهنآ   ) .دومن یهاوخن  يوریپ  نانآ ، هلبق  زا  هاگ  چـیه 

نارگمتـس زا  ًاملـسم  ینک ، اـهنآ  ياهـسوه  تعباـتم  یهاـگآ ، نیا  زا  سپ  وت ، رگا  و  درک ! دـهاوخن  يرگید  هلبق  زا  يوریپ  اـهنآ ، زا 
(145 ! ) دوب یهاوخ 

22 ص :

(146  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِّم  اًقیِرَف  َّنِإَو  ْمُهَءاَْنبَأ  َنُوفِْرعَی  اَمَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا 

ار قح  نانآ ، زا  یعمج  یلو ) ( ؛ دنـسانش یم  دوخ  نادـنزرف  نوچمه  ار  ربمایپ ] وا =[  میا ، هداد  نانآ  هب  ینامـسآ  باـتک  هک  یناـسک 
(146 ! ) دننک یم  نامتک  هناهاگآ 

(147  ) َنیِرَتْمُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  اَلَف  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا 

(147 ! ) شابم نآ  رد  ناگدننکدیدرت  زا  زگره  نیاربانب ، تسوت ، راگدرورپ  فرط  زا  یقح  ِمکح  هلبق ) رییغت  نامرف   ) نیا

(148  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  اًعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  اَم  َْنیَأ  ِتاَْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  اَهیِّلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکلَو 

رد نآ )، ياج  هب  و  دـینکن ! وگتفگ  هلبق  هراـب  رد  داـیز  نیارباـنب ، ( ؛ تسا هدرک  نییعت  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دراد  يا  هلبق  يا  هفیاـط  ره 
کین و لامعا  ربارب  رد  رفیک  شاداپ و  يارب   ) ار امش  همه  دنوادخ  دیشاب ، اج  ره  دییوج ! تقبـس  رگیدکی  رب  ریخ ، لامعا  اه و  یکین 

(148  ) .تساناوت يراک  ره  رب  وا ، اریز  دنک ؛ یم  رضاح  زیخاتسر )، زور  رد  دب ،

(149  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِمَو 

یقح روتسد  نیا  نک ! مارحلا » دجـسم   » بناج هب  ار  دوخ  يور  زامن )، ماگنه  هب  ، ) يدش جراخ  يا ) هطقن  رهـش و  ره  زا  و   ) اج ره  زا 
(149 ! ) تسین لفاغ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ ، و  تسوت ! راگدرورپ  فرط  زا 

اَّلِإ ٌهَّجُح  ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَـف  ُْمتنُک  اَـم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَـف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِمَو 
(150  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعلَو  ْمُْکیَلَع  ِیتَمِْعن  َِّمتُِألَو  ِینْوَشْخاَو  ْمُهْوَشْخَت  اَلَف  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 

زج مدرم ، ات  دینک ! نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیدوب ، اج  ره  و  نک ! مارحلا  دجـسم  بناج  هب  ار  دوخ  يور  يدش ، جراخ  اج  ره  زا  و 
ینامـسآ بتک  رد  هک  ربمایپ ، ياه  هناشن  زا  اریز  ( ؛ دنـشاب هتـشادن  امـش  ّدض  رب  یلیلد  دنراد )، یمنرب  تجاجل  زا  تسد  هک   ) ناملاظ

رطاخ هب  هلبق ، رییغت  نیا  ! ) دیسرتب نم  زا  اهنت )  ) و دیسرتن ! اهنآ  زا  .دناوخ ) یم  زامن  هلبق ، ود  يوس  هب  وا ، هک  تسا  نیا  هدمآ ، نیـشیپ 
(150 ! ) دیوش تیاده  دیاش  منک ، مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  هک ) دوب  نآ 

(151  ) َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  اَّم  مُکُمِّلَُعیَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  ُمُکُمِّلَُعیَو  ْمُکیِّکَُزیَو  اَِنتاَیآ  ْمُْکیَلَع  ُوْلتَی  ْمُکنِّم  ًالوُسَر  ْمُکِیف  اَْنلَسْرَأ  اَمَک 
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رب ار  ام  تایآ  ات  میداتـسرف ؛ امـش  نایم  رد  ناتدوخ  زا  یلوسر  میدرک )، لماک  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  هلبق ، رییغت  اب  هک   ) هنوگ ناـمه 
(151  ) .دهد دای  امش  هب  دیتسناد ، یمن  ار  هچنآ  و  دزومایب ؛ تمکح  باتک و  امش ، هب  و  دنک ؛ كاپ  ار  امش  و  دناوخب ؛ امش 

(152  ) ِنوُرُفْکَت َالَو  ِیل  اوُرُکْشاَو  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف 

(152 ! ) دینکن نارفک  میاهتمعن ) ربارب  رد   ) دییوگ و ارم  رکش  و  مشاب ! امش  دای  هب  ات  دیشاب ، نم  دای  هب  سپ 

(153  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ِهاَلَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(153  ) .تسا نارباص  اب  دنوادخ  اریز ) ! ) دیریگب کمک  زامن ، و  تماقتسا ) و   ) ربص زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا 

23 ص :

(154  ) َنوُرُعْشَت اَّل  نَِکلَو  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ٌتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  نَِمل  اُولوُقَت  َالَو 

(154 ! ) دیمهف یمن  امش  یلو  دنا ، هدنز  نانآ  هکلب  دییوگن ! هدرم  دنوش ، یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و 

(155  ) َنیِِرباَّصلا ِرَِّشبَو  ِتاَرَمَّثلاَو  ِسُفنَْألاَو  ِلاَْومَْألا  َنِّم  ٍصْقَنَو  ِعوُْجلاَو  ِفْوَْخلا  َنِّم  ٍءْیَِشب  مُکَّنَُوْلبََنلَو 

تماقتسا هب  هد  تراشب  و  مینک ؛ یم  شیامزآ  اه ، هویم  اهناج و  اهلام و  رد  شهاک  و  یگنسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امش  همه  ًاعطق 
(155 ! ) ناگدننک

(156  ) َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاَق  ٌهَبیِصُّم  مُْهَتباَصَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا 

(156 !« ) میدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  و  میئادخ ؛ ِنآ  زا  ام  : » دنیوگ یم  دسر ، یم  ناشیا  هب  یتبیصم  هاگ  ره  هک  اهنآ 

(157  ) َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ٌهَمْحَرَو  ْمِهِّبَّر  نِّم  ٌتاَوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکَئلوُأ 

(157 ! ) ناگتفای تیاده  دنتسه  اهنآ  و  هدش ؛ ناشلاح  لماش  ادخ  تمحر  فاطلا و  هک  دنتسه  اهنامه  اهنیا ،

ٌمِیلَع ٌرِکاَـش  َهَّللا  َّنِإَـف  اًْریَخ  َعَّوَطَت  نَمَو  اَـمِِهب  َفَّوَّطَی  نَأ  ِْهیَلَع  َحاَـنُج  اَـلَف  َرَمَتْعا  ِوَأ  َْتیَبـْلا  َّجَـح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاَعَـش  نِم  َهَوْرَْملاَو  اَـفَّصلا  َّنِإ 
(158)

هک تسین  یعنام  دنهد ، یم  ماجنا  هرمع  ای  ادخ و  هناخ  ِجح  هک  یناسک  نیاربانب ، تسادخ ! ياه ) هناشن  و   ) رئاعش زا  هورم »  » و افص » »
هدرک بصن  هوک  ود  نیا  رب  ییاهتب  هک  ناکرشم ، هّیور  یب  لامعا  زگره  .دنهد و  ماجنا  هورم  افص و  ِیعس  و  ( ؛ دننک فاوط  ود  نآ  رب 

رد  ) دنوادخ دنک ، تعاطا  کین  ياهراک  ماجنا  رد  ار  ادخ  نامرف  هک  یسک  و  دهاک )! یمن  سّدقم  ناکم  ود  نیا  ّتیعقوم  زا  دندوب ،
(158  ) .تسا هاگآ  يو ) لاعفا  زا   ) و رازگرکش ، وا ) لمع  ربارب 
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(159  ) َنُونِعاَّللا ُمُُهنَْعلَیَو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکَئلوُأ  ِباَتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  اَم  ِدَْعب  نِم  يَدُْهلاَو  ِتاَنِّیَْبلا  َنِم  اَْنلَزنَأ  اَم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

، دـننک نامتک  میدومن ، نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هکنآ  زا  دـعب  میا ، هدرک  لزان  هک  ار  یتیادـه  هلیـسو  و  نشور ، لیالد  هک  یناـسک 
(159 ( ؛ دننک یم  نعل  ار  اهنآ  زین ، ناگدننک  نعل  همه  و  دنک ؛ یم  تنعل  ار  اهنآ  ادخ 

(160  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  اَنَأَو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَأ  َِکَئلوُأَف  اُونََّیبَو  اوُحَلْصَأَو  اُوباَت  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

؛ دـندوب هدرک  نامتک  ار  هچنآ  و  ، ) دـندومن حالـصا  کین )، لامعا  اب  ار ، دوخ  دـب  لامعا   ) و دـندرک ، تشگزاب  هبوت و  هک  اـهنآ  رگم 
(160  ) .ممیحر باّوت و  نم  هک  مریذپ ؛ یم  ار  اهنآ  هبوت  نم  دنتخاس )؛ راکشآ 

(161  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلاَو  ِهَِکئاَلَْملاَو  ِهَّللا  ُهَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َِکَئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُهَو  اُوتاَمَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(161 ! ) دوب دهاوخ  اهنآ  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  دنوادخ و  تنعل  دنتفر ، ایند  زا  رفک  ِلاح  رد  و  دندش ، رفاک  هک  یناسک 

(162  ) َنوُرَظُنی ْمُه  َالَو  ُباَذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  َال  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

دنهاوخ یتلهم  هن  و  دوش ، یم  هداد  فیفخت  نانآ  باذع  رد  هن  دـننام ؛ یم  یقاب  راگدرورپ ) تمحر  زا  يرود  نعل و   ) نآ رد  هشیمه 
(162 ! ) تشاد

(163  ) ُمیِحَّرلا ُنَمْحَّرلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  اَّل  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإَو 

(! ّصاخ ماع و  تمحر  ياراد  و   ) نابرهم هدنـشخب و  تسوا  تسین ! يدوبعم  وا  زا  ریغ  هک  تسا ، يا  هناگی  دـنوادخ  امـش ، يادـخ  و 
(163)
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نِم ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَمَو  َساَّنلا  ُعَفنَی  اَِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرْجَت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلاَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفاَِـلتْخاَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 
َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباَحَّسلاَو  ِحاَیِّرلا  ِفیِرْـصَتَو  ٍهَّباَد  ِّلُک  نِم  اَهِیف  ََّثبَو  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اَیْحَأَف  ٍءاَّم 

(164)

زا دنوادخ  هک  یبآ  و  دنتکرح ، رد  مدرم  دوس  هب  ایرد  رد  هک  ییاهیتشک  و  زور ، بش و  دش  دمآ و  و  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد 
رییغت رد  نینچمه )  ) و هدرتـسگ ، نآ  رد  ار  ناگدـنبنج  عاونا  و  هدومن ، هدـنز  گرم ، زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، اـب  و  هدرک ، لزاـن  نامـسآ 

لقع هک  یمدرم  يارب  وا ) یگناگی  ادخ و  كاپ  تاذ  زا   ) تسا ییاه  هناشن  دنرخسم ، نامسآ  نیمز و  نایم  هک  ییاهربا  اهداب و  ریسم 
(164 ! ) دنشیدنا یم  دنراد و 

َّنَأ َباَذَْعلا  َنْوَرَی  ْذِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َْولَو  ِهَّلِّل  ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  اًداَدنَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ُذِخَّتَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
(165  ) ِباَذَْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأَو  اًعیِمَج  ِهَِّلل  َهَّوُْقلا 
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هک اهنآ  اّما  .دـنراد  یم  تسود  ادـخ  نوچمه  ار  اهنآ  و  دـننک ؛ یم  باختنا  دوخ  يارب  دـنوادخ  زا  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم ، زا  یـضعب 
ادخ ریغ  يدوبعم  و  ، ) دندرک متس  هک  اهنآ  .تسا و  رتدیدش  ناشاهدوبعم )، هب  تبـسن  ناکرـشم  زا  ، ) ادخ هب  ناشقـشع  دنراد ، نامیا 

تازاجم ياراد  ادخ  و  تسادخ ؛ ِنآ  زا  تردق ، ِمامت  هک  تسناد  دنهاوخ  دننک ، هدهاشم  ار  یهلا )  ) باذع هک  یماگنه  دندیزگرب )،
(165 ( ) .دنساره یم  اهنآ  زا  هک  یلایخ  ياهدوبعم  هن  ( ؛ تسا دیدش 

(166  ) ُباَبْسَْألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَتَو  َباَذَْعلا  اُوَأَرَو  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ 

ناشتـسد و  دننک ؛ یم  هدهاشم  ار  ادخ  رفیک  و  دـنیوج ؛ یم  يرازیب  دوخ ، ِناوریپ  زا  هدـننک ) هارمگ  هارمگ و   ) ناربهر ماگنه ، نآ  رد 
(166  ) .دوش یم  هاتوک  اج  همه  زا 

ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراَِخب  مُه  اَمَو  ْمِْهیَلَع  ٍتاَرَـسَح  ْمَُهلاَمْعَأ  ُهَّللا  ُمِهیُِری  َِکلَذَـک  اَّنِم  اوُءَّرَبَت  اَمَک  ْمُْهنِم  َأَّرَبَتَنَف  ًهَّرَک  اََنل  َّنَأ  َْول  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َلاَـقَو 
(167)

نآ مییوج ، يرازیب  هارمگ ]  نایاوشیپ  اهنآ =[  زا  اـت  میتشگ ، یمرب  اـیند  هب  رگید  راـب  شاـک  : » دـنیوگ یم  ناوریپ  ماـگنه ) نیا  رد   ) و
یم ناشن  نانآ  هب  ییاز  ترـسح  تروص  هب  ار  اهنآ  لامعا  نینچ  نیا  دنوادخ  يرآ )، ! ) دنتـسج يرازیب  ام  زا  زورما )  ) نانآ هک  نانچ 

(167 ! ) دش دنهاوخن  جراخ  خزود )  ) شتآ زا  زگره  و  دهد ؛

(168  ) ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َالَو  اًبِّیَط  ًالاَلَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

راکـشآ نمـشد  وا ، هکنیا  هچ  دـینکن ! يوریپ  ناطیـش ، ياـهماگ  زا  و  دـیروخب ! هزیکاـپ  لـالح و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  زا  مدرم ! يا 
(168 ! ) تسامش

(169  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  نَأَو  ِءاَشْحَْفلاَو  ِءوُّسلِاب  مُکُُرمْأَی  اَمَّنِإ 

(169  ) .دیهد تبسن  ادخ  هب  دیناد ، یمن  هک  ار  هچنآ  دهد ) یم  روتسد  زین  و  ( ؛ دهد یم  نامرف  تشز  راک  اهیدب و  هب  طقف  ار  امش  وا 
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(170  ) َنوُدَتْهَی َالَو  اًْئیَش  َنُولِقْعَی  َال  ْمُهُؤَابآ  َناَک  َْولَوَأ  اَنَءَابآ  ِْهیَلَع  اَْنیَْفلَأ  اَم  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاَق  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

نآ رب  ار  دوخ  ناردپ  هچنآ  زا  ام  هن ، : » دنیوگ یم  دینک »! يوریپ  تسا ، هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 
(170 ( !؟) درک دنهاوخ  يوریپ  اهنآ  زا  زاب   ) دنتفاین تیاده  دندیمهف و  یمن  يزیچ  اهنآ ، ناردپ  رگا  ایآ  .مییامن » یم  يوریپ  میتفای ،

(171  ) َنُولِقْعَی َال  ْمُهَف  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  ًءاَِدنَو  ًءاَعُد  اَّلِإ  ُعَمْسَی  َال  اَِمب  ُقِْعنَی  يِذَّلا  ِلَثَمَک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَمَو 

یلو دـنز ؛ یم  ادـص  رطخ )، لاگنچ  زا  تاجن  يارب  ار  تاناویح  نادنفـسوگ و   ) هک تسا  یـسک  ناسب  نارفاک ، توعد ) رد  وت   ) لَثَم
انیبان لال و  رک و  عقاو ) رد  نارفاک ، نیا  .دننک  یمن  كرد  ار  وا  راتفگ  موهفم  تقیقح و  و  ( ؛ دنونش یمن  ادص  رـس و  زج  يزیچ  اهنآ 
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(171 ! ) دنمهف یمن  يزیچ  ور  نیا  زا  دنتسه ؛

(172  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمتنُک  نِإ  ِهَِّلل  اوُرُکْشاَو  ْمُکاَْنقَزَر  اَم  ِتاَبِّیَط  نِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

ار وا  رگا  دیروآ ؛ اجب  ار  ادخ  رکـش  دیروخب و  میا ، هداد  يزور  امـش  هب  هک  يا  هزیکاپ  ياهتمعن  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(172 ! ) دینک یم  شتسرپ 

(173  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  اَلَف  ٍداَع  َالَو  ٍغَاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِهَّللا  ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  اَمَو  ِریِزنِْخلا  َمَْحلَو  َمَّدلاَو  َهَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  اَمَّنِإ 

.تسا هدرک  مارح  دوش ، هتفگ  نآ  رب  حـبذ  ماگنه  هب  ادـخ  ِریغ  مان  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ ، رادرم ، تشوگ )  ) اهنت دـنوادخ ،
ناـج ظـفح  يارب  دـناوت  یم  و  ( ؛ تسین وا  رب  یهاـنگ  دـشابن ، زواـجتم  رگمتـس و  هک  یتروص  رد  دوش ، روـبجم  هک  سک  نآ  یلو ) )

(173  ) .تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  دروخب )؛ نآ  زا  ترورض ، عقوم  رد  دوخ ،

ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َالَو  َراَّنلا  اَّلِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اَم  َِکَئلوُأ  اًلِیلَق  اًنَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَیَو  ِباَتِْکلا  َنِم  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(174  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمِهیِّکَُزی  َالَو 

یمن يزیچ  شتآ  زج  اهنآ  دنـشورف ، یم  یمک  ياهب  هب  ار  نآ  و  هدرک ، لزان  باـتک  زا  ادـخ  ار  هچنآ  دـننک  یم  ناـمتک  هک  یناـسک 
اب تمایق ، زور  دنوادخ ، و  .تسا ) ینازوس  شتآ  تقیقح  رد  دـنروآ ، یم  تسد  هب  رذـگهر  نیا  زا  هک  یلاوما  ایادـه و  و  ( ؛ دـنروخ

(174  ) .تسا یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  و  دنک ؛ یمن  هزیکاپ  ار  نانآ  و  دیوگ ؛ یمن  نخس  اهنآ 

(175  ) ِراَّنلا یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  اَمَف  ِهَرِفْغَْملِاب  َباَذَْعلاَو  يَدُْهلِاب  ََهلاَلَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

، دنوادخ باذع  ربارب  رد  ردقچ  یتسار  دنا ؛ هدرک  هلدابم  شزرمآ ، اب  ار  باذع  و  تیاده ، اب  ار  یهارمگ  هک  دنتسه  ییاهنامه  نانیا ،
(175 !! ) دنتسه ابیکش 

(176  ) ٍدیَِعب ٍقاَقِش  یَِفل  ِباَتِْکلا  ِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإَو  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َلََّزن  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 

رد هک  اهنآ  و  هدرک ؛ لزان  نشور )، لیالد  اه و  هناشن  اب  مأوت  و  ، ) قح هب  ار  ینامـسآ )  ) باتک دـنوادخ ، هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا ،
.دـنراد رارق  یقیمع  یگدـنکارپ )  ) فاکـش و رد  دـنروآ )، یم  دوجو  هب  فالتخا  فیرحت ، نامتک و  اـب  و  ، ) دـننک یم  فـالتخا  نآ 

(176)
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َلاَْملا یَتآَو  َنیِِّیبَّنلاَو  ِباَتِْکلاَو  ِهَِکئاَلَْملاَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنَِکلَو  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْـشَْملا  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  نَأ  َِّرْبلا  َْسیَّل 
اَذِإ ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملاَو  َهاَکَّزلا  یَتآَو  َهاَلَّصلا  َماَقَأَو  ِباَـقِّرلا  ِیفَو  َنِیِلئاَّسلاَو  ِلـِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکاَـسَْملاَو  یَماَـتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِوَذ  ِهِّبُح  یَلَع 

(177  ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  ِسْأَْبلا  َنیِحَو  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلاَو  اوُدَهاَع 
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هراب رد  امـش ، يوگتفگ  مامت  و  ( ؛ دـینک برغم  ای )  ) قرـشم و يوس  هب  ار  دوخ  ِيور  زامن )، ماـگنه  هب   ) هک تسین  نیا  اـهنت ) ، ) یکین
زور و  ادـخ ، هب  هک  تـسا  یـسک  راـکوکین ) و   ) یکین هـکلب  دـیزاس )؛ نآ  فورـصم  ار  دوـخ  تـقو  هـمه  و  دـشاب ؛ نآ  رییغت  هـلبق و 

هب دراد ، نآ  هب  هک  يا  هقـالع  هـمه  اـب  ار ، دوـخ )  ) لاـم و  هدروآ ؛ ناـمیا  ناربماـیپ ، و  ینامـسآ ،)  ) باـتک و  ناگتـشرف ، و  زیخاتـسر ،
یم ار  تاکز  دراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دنک ؛ یم  قافنا  ناگدرب ، نالئاس و  هار و  رد  ناگدناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  نادـنواشیوخ و 

رد اهیرامیب و  اهتیمورحم و  ربارب  رد  و  دـننک ؛ یم  افو  - دنتـسب دـهع  هک  یماگنه  هب   - دوخ دـهع  هب  هک  یناسک  نینچمه )  ) و دزادرپ ؛
گنهامه ناشداقتعا  اب  ناـشراتفگ   ) و دـنیوگ ؛ یم  تسار  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنیا  دـنهد ؛ یم  جرخ  هب  تماقتـسا  گـنج ، نادـیم 

(177 ! ) ناراکزیهرپ دنتسه  اهنیا  و  تسا )؛

ٌعاَبِّتاَف ٌءْیَـش  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  یَثنُْألِاب  یَثنُْألاَو  ِدـْبَْعلِاب  ُدـْبَْعلاَو  ِّرُْحلِاب  ُّرُْحلا  یَْلتَْقلا  ِیف  ُصاَصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(178  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ُهَلَف  َِکلَذ  َدَْعب  يَدَتْعا  ِنَمَف  ٌهَمْحَرَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌفیِفْخَت  َِکلَذ  ٍناَسْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءاَدَأَو  ِفوُْرعَْملِاب 

ربارب رد  هدرب  و  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا : هدش  هتـشون  امـش  رب  ناگتـشک ، دروم  رد  صاصق  مکح  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا 
هب لیدـبت  وا ، صاـصق  مکح  و  ، ) دوش هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  دوخ ، ینید )  ) ردارب يوـس  زا  یـسک  رگا  سپ  نز ، ربارب  رد  نز  و  هدرب ،

، زین لتاق ]  وا =[  و  .دریگب ) رظن  رد  ار  هید  هدننک  تخادرپ  لاح  نوخ ، بحاص  و   ) .دنک يوریپ  هدیدنسپ  هار  زا  دیاب  ددرگ )، اهبنوخ 
و امـش ! راـگدرورپ  هیحاـن  زا  تسا  یتـمحر  فیفخت و  نیا ، .دـنکن ) هحماـسم  نآ ، رد  و  ( ؛ دزادرپـب لوتقم ) یلو  هب   ) ار هید  یکین  هب 

(178  ) .تشاد دهاوخ  یکاندرد  باذع  دنک ، زواجت  نآ ، زا  دعب  هک  یسک 

(179  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو 

(179  ) .دینک هشیپ  اوقت  امش  دیاش  درِخ ! نابحاص  يا  تسا ، یگدنز  تایح و  صاصق ، رد  امش  يارب  و 

(180  ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألاَو  ِْنیَِدلاَْوِلل  ُهَّیِصَْولا  اًْریَخ  َكَرَت  نِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اَذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک 

ردپ و يارب  هدراذگ ، ياج  هب  دوخ  زا  یلام ]  یبوخ =[  زیچ  رگا  دسر ، ارف  گرم  ار  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  : » هدش هتـشون  امـش  رب 
(180 !« ) ناراکزیهرپ رب  تسا  یّقح  نیا  دنک ! تیصو  هتسیاش  روطب  ناکیدزن ، ردام و 

(181  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  اَمَّنِإَف  ُهَعِمَس  اَمَدَْعب  َُهلََّدب  نَمَف 

، دنوادخ دنهد ؛ یم  رییغت  ار  ّتیـصو )  ) نآ هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  نآ ، هانگ  دنهد ، رییغت  ار  نآ  شندینـش  زا  دـعب  هک  یناسک  سپ 
(181  ) .تساناد اونش و 

27 ص :

(182  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  اَلَف  ْمُهَْنَیب  َحَلْصَأَف  اًْمثِإ  ْوَأ  اًفَنَج  ٍصوُّم  نِم  َفاَخ  ْنَمَف 

( دنک یفالخ  راک  هب  ّتیصو  ادابم  هک   ) وا هانگ  زا  ای  هثرو ،) ضعب  هب  وا  هبناج  کی  لیامت  و   ) هدننک تیصو  ِفارحنا  زا  هک  یـسک  و 
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نابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ ، .دشاب ) یمن  ّتیصو  ِلیدبت  مکح  ِلومشم  و  ( ؛ تسین وا  رب  یهانگ  دهد ، حالـصا  ار  اهنآ  نایم  و  دسرتب ،
(182  ) .تسا

(183  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

راکزیهرپ ات  دش ؛ هتشون  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  هدش ، هتشون  امش  رب  هزور  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  يا 
(183  ) .دیوش

اًْریَخ َعَّوَطَت  نَمَف  ٍنیِکْـسِم  ُماَعَط  ٌهَیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَعَو  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِّم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یَلَع  ْوَأ  اًضیِرَّم  مُکنِم  َناَک  نَمَف  ٍتاَدوُدـْعَّم  اًماَّیَأ 
(184  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  نَأَو  ُهَّل  ٌْریَخ  َوُهَف 

رب و  درادب ) هزور   ) ار رگید  ياهزور  زا  يدادعت  دشاب  رفاسم  ای  رامیب  امـش  زا  سک  ره  و  دیرادب )! هزور  دیاب   ) ار يدودعم  زور  دنچ 
ینیکـسم دـنهدب : هراّفک  تسا  مزال  نانزریپ )، نادرمریپ و  و  نمزم ، نارامیب  نوچمه  ( ؛ تساسرف تقاط  اهنآ  يارب  هزور  هک  یناـسک 

(184 ! ) دینادب رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نتشاد  هزور  و  تسا ؛ رتهب  وا  يارب  دهد ، ماجنا  يریخ  ِراک  هک  یسک  و  دننک ؛ ماعطا  ار 

ْوَأ اًضیِرَم  َناَک  نَمَو  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُکنِم  َدِهَـش  نَمَف  ِناَقْرُْفلاَو  يَدُْـهلا  َنِّم  ٍتاَنَِّیبَو  ِساَّنلِّل  يًدُـه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 
ْمُکَّلََعلَو ْمُکاَدَـه  اَـم  یَلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُـکِتلَو  َهَّدـِْعلا  اوـُلِمُْکِتلَو  َرْـسُْعلا  ُمُِکب  ُدـیُِری  اـَلَو  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدـیُِری  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِّم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یَلَع 

(185  ) َنوُرُکْشَت

قح و نایم  قرف  و  تیادـه ، ياه  هناشن  و  مدرم ، ییامنهار  يارب  نآرق ، هک  یهام  تسا ؛ ناضمر  ِهاـم  ِدودـعم ) زور  دـنچ  رد  هزور ، )
رد ای  رامیب  هک  سک  نآ  و  درادب ! هزور  دـشاب ، رـضح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  امـش  زا  سک  نآ  سپ  .تسا  هدـش  لزان  نآ  رد  لطاب ،

تسا نیا  فده  ار ! امش  تمحز  هن  دهاوخ ، یم  ار  امش  یتحار  دنوادخ ، دریگب ! هزور  نآ ، ياج  هب  ار  يرگید  ياهزور  تسا ، رفس 
(185 ! ) دینک يرازگرکش  هک  دشاب  دیرمشب ؛ گرزب  هدرک ، تیاده  ار  امش  هکنیا  رب  ار  ادخ  و  دینک ؛ لیمکت  ار  اهزور  نیا  هک 

(186  ) َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیلَو  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو 

، دناوخ یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار ، هدننک  اعد  ياعد  مکیدزن ! نم  وگب ): ، ) دننک لاؤس  نم  هراب  رد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هک  یماگنه  و 
(186 (! ) دنسرب دصقم  هب  و   ) دنبای هار  ات  دنروایب ، نامیا  نم  هب  و  دنریذپب ، ارم  توعد  دیاب  سپ  میوگ ! یم  خساپ 

28 ص :

اَفَعَو ْمُْکیَلَع  َباَتَف  ْمُکَـسُفنَأ  َنُوناَتْخَت  ُْمتنُک  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  َّنُهَّل  ٌساَِبل  ُْمتنَأَو  ْمُکَّل  ٌساَِبل  َّنُه  ْمُِکئاَِسن  َیلِإ  ُثَفَّرلا  ِماَیِّصلا  َهَْلَیل  ْمَُکل  َّلِحُأ 
اوُِّمتَأ َُّمث  ِرْجَْفلا  َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْشاَو  اُولُکَو  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  اَم  اوُغَْتباَو  َّنُهوُرِشَاب  َنْآلاَف  ْمُکنَع 
ْمُهَّلََعل ِساَّنِلل  ِِهتاَیآ  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَـک  اَهُوبَْرقَت  اَلَف  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِدِـجاَسَْملا  ِیف  َنوُفِکاَـع  ُْمتنَأَو  َّنُهوُرِـشاَُبت  اـَلَو  ِلـْیَّللا  َیلِإ  َماَـیِّصلا 

(187  ) َنوُقَّتَی
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ره  ) اهنآ سابل  امش  و  دنتسه ؛ امـش  سابل  اهنآ  .تسا  لالح  دیریگ ، یم  هزور  هک  ییاهزور  ِبش  رد  ناتنارـسمه ، اب  یـسنج  شزیمآ 
یم ماجنا  ار  عونمم  ِراک  نیا  و  ( ؛ دیدرک یم  تنایخ  دوخ  هب  امش  هک  تسناد  یم  دنوادخ  دیرگیدکی .) ظفح  ببـس  مه و  تنیز  ود 
بلط هتـشاد ، ررقم  امـش  يارب  ادخ  ار  هچنآ  و  دینک ، شزیمآ  اهنآ  اب  نونکا  .دیـشخب  ار  امـش  تفریذـپ و  ار  امـش  هبوت  سپ  دـیداد )؛

لیمکت بش ، ات  ار  هزور  سپس  ددرگ ! راکشآ  امش  يارب  بش )  ) هایـس هتـشر  زا  حبـص ، دیپس  هتـشر  ات  دیماشایب ، دیروخب و  و  دییامن !
کیدزن نآ  هب  سپ  تسا ؛ یهلا  ياهزرم  نیا ، دـینکن ! شزیمآ  نانز  اب  دـیا ، هتخادرپ  فاکتعا  هب  دـجاسم  رد  هک  یلاـح  رد  و  دـینک !

(187 ! ) دندرگ راکزیهرپ  هک  دشاب  دزاس ، یم  نشور  مدرم ، يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  دنوادخ ، دیوشن !

(188  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو  ِْمثِْإلِاب  ِساَّنلا  ِلاَْومَأ  ْنِّم  اًقیِرَف  اُولُکْأَِتل  ِماَّکُْحلا  َیلِإ  اَِهب  اُولُْدتَو  ِلِطاَْبلِاب  مُکَْنَیب  مَُکلاَْومَأ  اُولُکْأَت  َالَو 

ار نآ  زا ) یتمـسق  ، ) هانگ هب  مدرم  لاوما  زا  یـشخب  ندروخ  يارب  و  دـیروخن ! دوخ  نایم  رد  قحان ) و   ) لطاب هب  ار  رگیدـکی  لاوما  و 
(188 (! ) تسا هانگ  راک ، نیا   ) دیناد یم  هک  یلاح  رد  دیهدن ، تاضق  هب  هوشر ) ناونع  هب  )

ْنِم َتُوُیْبلا  اُوتْأَو  یَقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا  َّنَِکلَو  اَهِروُهُظ  نِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأَت  نَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیلَو  ِّجَْـحلاَو  ِساَّنِلل  ُتِیقاَوَم  َیِه  ْلـُق  ِهَّلِهَأـْلا  ِنَع  َکـَنُولَأْسَی 
(189  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اَِهباَْوبَأ 

( ِتقو ِنییعت   ) مدرم و ِیگدنز ) ِماظن   ) يارب یعیبط ) میوقت  و   ) تاقوا نایب  اهنآ ، : » وگب دـننک ؛ یم  لاؤس  وت  زا  هام » ياهلاله   » هراب رد 
یمن دراو  هناـخ  ِرد  زا  دندیـشوپ ، یم  مارحا  هماـج  هک  جـح ، ماـگنه  هب  هک  دوب  موـسرم  ّتیلهاـج  رد  هک  ناـنچ  نآ   ) و تسا .» جـح 
تسا نیا  یکین  هکلب  دیوش ؛ دراو  اه  هناخ  ِتشپ  زا  هک  تسین  نآ  کین ، ِراک  دینکن )! دندش ، یم  دراو  هناخ  ِتشپ  ِبقن  زا  و  دندش ،

(189 ! ) دیدرگ راگتسر  ات  دینک ، هشیپ  اوقت  دیوش و  دراو  اه  هناخ  ِرد  زا  و  دیشاب ! راگزیهرپ  هک 

(190  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  اوُدَتْعَت  َالَو  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاَقَو 

! دراد یمن  تسود  ار  ناگدننک  يّدعت  ادخ  هک  دینکن ، زواجت  ّدح  زا  و  دینک ! دربن  دنگنج ، یم  امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ ، هار  رد  و 
(190)

29 ص :

یَّتَـح ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َدـنِع  ْمُهُوِلتاَُـقت  اـَلَو  ِلـْتَْقلا  َنِم  ُّدَـشَأ  ُهَْنتِْفلاَو  ْمُکوُـجَرْخَأ  ُثـْیَح  ْنِّم  مُهوُـجِرْخَأَو  ْمُهوُُـمتْفِقَث  ُثـْیَح  ْمُهوـُُلْتقاَو 
(191  ) َنیِِرفاَْکلا ُءاَزَج  َِکلَذَک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُولَتاَق  نِإَف  ِهِیف  ْمُکُوِلتاَُقی 

نوریب ار  امـش  هک  اج  نآ  زا  و  دـیناسرب ! لتق  هب  دـیتفای ، اـجک  ره  دـنرادن ] اـبا  یتیاـنج  هنوگ  چـیه  زا  هک  یناتـسرپ  تب  ار =[  اـهنآ  و 
هقطنم رد   ) مارحلا دجسم  دزن  رد  اهنآ ، اب  و  تسا ! رتدب  مه  راتـشک  زا  یتسرپ ) تب  و   ) هنتف و  دینک ! نوریب  ار  اهنآ  هکم ،]  دنتخاس =[ 

! دـیناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  دـندرک ، راکیپ  امـش  اب  اج ) نآ  رد   ) رگا سپ  .دـنگنجب  امـش  اب  اج  نآ  رد  هکنیا  رگم  دـینکن ! گنج  مرح ،)
(191 ! ) نارفاک يازج  تسا  نینچ 

(192  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَتنا  ِنِإَف 
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(192  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دندرک ، يراددوخ  رگا  و 

(193  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  اَّلِإ  َناَوْدُع  اَلَف  اْوَهَتنا  ِنِإَف  ِهَِّلل  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌهَْنِتف  َنوُکَت  َال  یَّتَح  ْمُهُوِلتاَقَو 

زا  ) رگا سپ  .ددرگ  ادـخ  صوصخم  نید ، و  دـنامن ؛ یقاب  مدرم )، زا  يدازآ  بلـس  و  یتسرپ ، تب  و   ) هنتف ات  دـینک ! راکیپ  اـهنآ  اـب  و 
(193  ) .تسین اور  ناراکمتس  رب  زج  يّدعت  اریز ) دیوشن ! اهنآ  محازم  ، ) دنتشادرب تسد  دوخ ) تسردان  شور 

َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ْمُْکیَلَع  يَدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يَدَـتْعا  ِنَمَف  ٌصاَِصق  ُتاَمُرُْحلاَو  ِماَرَْحلا  ِرْهَّشلِاب  ُماَرَْحلا  ُرْهَّشلا 
(194  ) َنیِقَّتُْملا َعَم 

لثم هب  هلباقم  دیراد  قح  زین  امـش  دندیگنج ، امـش  اب  نآ  رد  و  دنتـسکش ، ار  نآ  مارتحا  نانمـشد ، رگا  ! ) مارح ِهام  ربارب  رد  مارح ، ِهام 
زا و  دـینک ! يّدـعت  وا  رب  نآ  دـننامه  درک ، زواجت  امـش  هب  سک  ره  یّلک ) روط  هب   ) .تسا و صاصق  ِلباق ) ، ) اهمارح ماـمت  و  .دـینک )

(194 ! ) تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  دینادب  و  دییامنن !) يور  هدایز  و   ) دیزیهرپب ادخ 

(195  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِسْحَأَو  ِهَُکلْهَّتلا  َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َالَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِفنَأَو 

ناراکوکین دنوادخ ، هک  دینک ! یکین  و  دینکفین ! تکاله  هب  دوخ ، تسد  هب  ار  دوخ  قافنا )، كرت  اب   ) و دینک ! قافنا  ادخ ، ِهار  رد  و 
(195  ) .دراد یم  تسود  ار 

اًضیِرَّم مُکنِم  َناَک  نَمَف  ُهَّلِحَم  ُيْدَْهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ْمُکَـسوُءُر  اوُِقلْحَت  َالَو  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِـصْحُأ  ْنِإَف  ِهَِّلل  َهَرْمُْعلاَو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأَو 
ْمَّل نَمَف  ِيْدَْـهلا  َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْـحلا  َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  نَمَف  ُْمتنِمَأ  اَذِإَف  ٍکُُسن  ْوَأ  ٍهَقَدَـص  ْوَأ  ٍماَیِـص  نِّم  ٌهَیْدـِفَف  ِهِسْأَّر  نِّم  يًذَأ  ِِهب  ْوَأ 
َهَّللا اوُقَّتاَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  يِرِضاَح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  ْمَّل  نَِمل  َِکلَذ  ٌهَِلماَک  ٌهَرَـشَع  َْکِلت  ُْمتْعَجَر  اَذِإ  ٍهَْعبَـسَو  ِّجَْحلا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِهَثاََلث  ُماَیِـصَف  ْدِجَی 

(196  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 

سپ هک  دادن  هزاجا  يرامیب ، ای  نمشد  زا  سرت  دننام  یعنام  و  ، ) دیدش روصحم  رگا  و  دیناسرب ! مامتا  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جح و  و 
ات دیشارتن ، ار  دوخ  ياهرس  و  دیوش !) جراخ  مارحا  زا  و  دینک ، حبذ   ) دوش مهارف  ینابرق  زا  هچنآ  دیوش )، هکم  دراو  نتـسب ، مارحا  زا 
رـس دوب  راچان  و  ، ) تشاد رـس  رد  یتحاران  ای  و  دوب ، رامیب  امـش  زا  یـسک  رگا  و  دوش !) حبذ  هاگنابرق  رد  و   ) دسرب شلحم  هب  ینابرق 

ناما رد  نمـشد ) يرامیب و  زا   ) هک یماگنه  و  دهدب ! يدنفـسوگ  ای  هقدص  ای  هزور  لیبق  زا  يا  هراّفک  هیدف و  دیاب  دـشارتب )، ار  دوخ 
مایا رد  زور  هس  تفاین ، هک  ره  و  دنک !) حبذ   ) تسا رّـسیم  وا  يارب  ینابرق  زا  هچنآ  دنک ، زاغآ  ار  جح  هرمع ، متخ  اب  سک  ره  دیدوب ،

، وا هداوناخ  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  هتبلا )  ) .تسا لماک  زور  هد  نیا ، درادب ! هزور  دیدرگ ، یم  زاب  هک  یماگنه  زور  تفه  و  جح ،
(196 ! ) تسا رفیک  تخس  وا ، هک  دینادب  و  دیزیهرپب ! ادخ  زا  و  دشابن .] نآ  ِفارطا  هّکم و  لها  دشابن =[  مارحلا  دجسم  دزن 

30 ص :

َْریَخ َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  اَمَو  ِّجَْحلا  ِیف  َلاَدِج  َالَو  َقوُُسف  َالَو  َثَفَر  اَلَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  نَمَف  ٌتاَمُوْلعَّم  ٌرُهْشَأ  ُّجَْحلا 
(197  ) ِباَْبلَْألا ِیلوُأ  اَی  ِنوُقَّتاَو  يَْوقَّتلا  ِداَّزلا 
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دیاب ، ) دـنا هدرک  ضرف  دوخ  رب  ار  جـح  جـح )، کسانم  هب  عورـش  و  مارحا ، نتـسب  اب   ) هک یناسک  و  تسا ! ینیعم  ياه  هام  رد  جـح ،
.دناد و یم  ار  نآ  ادخ  دیهد ، ماجنا  کین  ياهراک  زا  هچنآ  و  تسین ! لادج  هانگ و  و  نانز ، اب  یـسنج  شزیمآ  جح ، رد  هک ) دـننادب 

(197 ! ) نادنمدرخ يا  دیزیهرپب  نم  زا  و  تسا ! يراکزیهرپ  هشوت ، داز و  نیرتهب  هک  دینک ، هیهت  هشوت  داز و 

نِإَو ْمُکاَدَـه  اَمَک  ُهوُرُکْذاَو  ِماَرَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َدـنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتاَفَرَع  ْنِّم  ُمتْـضَفَأ  اَذِإَف  ْمُکِّبَّر  نِّم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَت  نَأ  ٌحاَـنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 
(198  ) َنیِّلاَّضلا َنَِمل  ِِهْلبَق  نِّم  ُمتنُک 

ِيزیر یپ  جح ، عفانم  زا  یکی  هک   ) دـینک بلط  جـح ) ماّیا  رد  يداصتقا  عفانم  زا  و   ) ناتراگدرورپ ِلضف  زا  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ 
نامه دـینک  دای  ار  وا  دـینک ! دای  مارحلا » رَعـشم   » دزن ار  ادـخ  دـیدرک ، چوک  تافرع »  » زا هک  یماگنه  و  تسا .) حیحـص  ِداصتقا  کی 

(198  ) .دیدوب ناهارمگ  زا  نیا ، زا  شیپ  امش  ًاعطق  دومن و  تیاده  ار  امش  هک  روط 

(199  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْساَو  ُساَّنلا  َضاَفَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث 

هدنزرمآ ادخ  هک  دیبلطب ، شزرمآ  دنوادخ ، زا  و  دینک ! چوک  ینم ) نیمزرـس  يوس  هب  ، ) دننک یم  چوک  مدرم  هک  اج  نامه  زا  سپس 
(199 ! ) تسا نابرهم 

ْنِم ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  اَمَو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر  ُلوُقَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَف  اًرْکِذ  َّدَشَأ  ْوَأ  ْمُکَءَابآ  ْمُکِرْکِذَـک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِـساَنَّم  ُمْتیَـضَق  اَذِإَف 
(200  ) ٍقاَلَخ

نامز نآ  مسر  هک  هنوگ  نآ   ) ناتناردپ زا  يروآدای  دننامه  دینک ، دای  ار  ادخ  دـیداد ، ماجنا  ار  دوخ  (  ِ جـح  ) ِکسانم هک  یماگنه  و 
*( یکین ، )* ایند رد  ام  هب  ادـنوادخ ! : » دـنیوگ یم  مدرم  زا  یـضعب  دـنهورگ ): ود  مدرم  مسارم ، نیا  رد  ! ) رتشیب مه  نآ  زا  هکلب  دوب )

(200  ) .دنرادن يا  هرهب  ترخآ ، رد  یلو  نک »! اطع 

(201  ) ِراَّنلا َباَذَع  اَِنقَو  ًهَنَسَح  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  ًهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر  ُلوُقَی  نَّم  مُْهنِمَو 

ِباذـع زا  ار  ام  و  امرف ! تمحرم  یکین )*  )* زین ترخآ  رد  و  نک ! اطع  یکین )*  )* ایند رد  ام  هب  اراگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  یـضعب  و 
(201 !« ) راد هاگن  شتآ 

(202  ) ِباَسِْحلا ُعیِرَس  ُهَّللاَو  اُوبَسَک  اَّمِّم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکَئلوُأ 

(202  ) .تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ ، و  دنراد ؛ يا  هرهب  بیصن و  دوخ ، ياعد ) و   ) راک زا  اهنآ 

31 ص :

ِْهَیلِإ ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  یَقَّتا  ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ  اَلَف  َرَّخَأَـت  نَمَو  ِْهیَلَع  َْمثِإ  اَـلَف  ِْنیَمْوَی  ِیف  َلَّجَعَت  نَمَف  ٍتاَدوُدـْعَّم  ٍماَّیَأ  ِیف  َهَّللا  اوُرُکْذاَو 
(203  ) َنوُرَشُْحت
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ود رد  ار ) ادخ  رکذ  و  ، ) دـنک باتـش  سک  ره  و  هجح .) يذ  هام  ياهزور 11 و 12 و 13  ! ) دینک دای  ینّیعم  ياهزور  رد  ار  ادـخ  و 
اوقت هک  یـسک  يارب  تسین ؛ وا  رب  یهانگ  زین ) دـهد  ماجنا  زور  هس  و  ، ) دـنک ریخأت  هک  ره  و  تسین ، وا  رب  یهانگ  دـهد ، ماـجنا  زور 

(203 ! ) دش دیهاوخ  روشحم  وا  يوس  هب  امش  دینادب  و  دیزیهرپب ! ادخ  زا  .دنک و  هشیپ 

(204  ) ِماَصِْخلا َُّدلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  اَم  یَلَع  َهَّللا  ُدِهُْشیَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

و دننک ) یم  دیدش  ّتبحم  راهظا  رهاظ ، رد  ( ؛ دوش یم  وت  باجعا  هیام  ایند  یگدـنز  رد  نانآ ، راتفگ  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم ، زا  و 
(204  ) .دننانمشد نیرت  تخسرس  نانآ ، هک ) تسا  یلاح  رد  نیا   ) .دنریگ یم  هاوگ  دنراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادخ 

(205  ) َداَسَْفلا ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  َلْسَّنلاَو  َثْرَْحلا  َِکلُْهیَو  اَهِیف  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یَعَس  یَّلَوَت  اَذِإَو 

یم شـشوک  نیمز ، رد  داسف  هار  رد  دـنوش ،) یم  جراخ  وت  دزن  زا  و   ) دـننادرگ یمرب  يور  هک  یماـگنه  هک ) تسا  نیا  نآ ، هناـشن  )
(205  ) .دراد یمن  تسود  ار  داسف  ادخ  دنناد ) یم  هکنیا  اب  ( ؛ دنزاس یم  دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و  و  دننک ،

(206  ) ُداَهِْملا َْسِئَبلَو  ُمَّنَهَج  ُُهبْسَحَف  ِْمثِْإلِاب  ُهَّزِْعلا  ُْهتَذَخَأ  َهَّللا  ِقَّتا  َُهل  َلِیق  اَذِإَو 

یم هانگ  هب  ار  اـهنآ  بصعت ، تجاـجل و  و  دوش ،) یم  رتشیب  ناـنآ  تجاـجل  !« ) دیـسرتب ادـخ  زا  : » دوش هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و 
(206 ! ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  و  تسا ؛ یفاک  نانآ  يارب  خزود  شتآ  .دناشک 

(207  ) ِداَبِْعلِاب ٌفوُءَر  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

هب ار  دوخ  ناج  ربمغیپ ص ،) هاگیاج  رد  نتفخ  ماگنه  هب  تیبملا » هلیل   » رد ع )  ) یلع نوچمه  راکادـف ، ناـمیا و  اـب   ) مدرم زا  یـضعب 
(207  ) .تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  و  دنشورف ؛ یم  ادخ  يدونشخ  رطاخ 

(208  ) ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َالَو  ًهَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

راکـشآ نمـشد  وا  هک  دـینکن ؛ يوریپ  ناطیـش ، ياهماگ  زا  و  دـییآرد ! یتشآ  حلـص و  رد  یگمه  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
(208  ) تسامش

(209  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُتاَنِّیَْبلا  ُمُْکتَءاَج  اَم  ِدَْعب  نِّم  ُمْتَللَز  نِإَف 

تلادع لاگنچ  زا   ) دینادب دـیدش ،) هارمگ  و   ) دـیدرک شزغل  تسا ، هدـمآ  امـش  يارب  هک  نشور ، ياه  هناشن  همه  نیا  زا  دـعب  رگا  و 
(209  ) .تسا میکح  اناوت و  دنوادخ ، هک  درک )؛ دیناوتن  رارف  ادخ ،

(210  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ُْرمَْألا  َیُِضقَو  ُهَِکئاَلَْملاَو  ِماَمَْغلا  َنِّم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  نَأ  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَه 

زا یئاه  هیاس  رد  ناگتـشرف ، دنوادخ و  هک  دنراد  راظتنا  نشور ) ياه  همانرب  اه و  هناشن  همه  نیا  زا  سپ  ناطیـش ، نامرف  ناوریپ   ) ایآ
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و هدش ، ماجنا  زیچ  همه  و  تسا )! لاحم  يزیچ  نینچ  هکنیا  اب  دنراذگب !؟ ناشرایتخا  رد  يا  هزات  لیالد  و   ) دنیایب نانآ  يوس  هب  اهربا 
(210  ) .ددرگ یمزاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  همه 

32 ص :

(211  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  ُْهتَءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  ِهَّللا  َهَمِْعن  ْلِّدَُبی  نَمَو  ٍهَنَِّیب  ٍهَیآ  ْنِّم  مُهاَْنیَتآ  ْمَک  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْلَس 

دنوادخ هک  ار  يونعم  يدام و  تاناکما  اهتمعن و  نانآ ، یلو  ( »؟ میداد اهنآ  هب  نشور  ياه  هناشن  هزادـنا  هچ  : » سرپب لیئارـسا  ینب  زا 
دنک لیدبت  دمآ ، شغارس  هب  هک  نآ  زا  سپ  ار ، ادخ  تمعن  هک  یـسک  و  .دنتفرگ ) راک  هب  طلغ  هار  رد  دوب ، هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد 

(211  ) .تسا باقعلا  دیدش  دنوادخ  هک  دش ) دهاوخ  یهلا  دیدش  باذع  راتفرگ  دریگ ، راک  هب  فالخ  ریسم  رد  (و 

(212  ) ٍباَسِح ِْریَِغب  ُءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  ُهَّللاَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اْوَقَّتا  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَیَو  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز 

رد دننک ؛ یم  هرخسم  تسا ،) یهت  ناشتـسد  یهاگ  هک   ) ار نامیااب  دارفا  ور  نیا  زا  تسا ، هدش  هداد  تنیز  نارفاک  يارب  ایند  یگدنز 
هب ینیع  تروص  و  ددرگ ، یم  راکشآ  اجنآ  رد  یقیقح  ياهـشزرا  هکارچ  ( ؛ دنتـسه نانآ  زا  رتالاب  تمایق ، رد  ناراگزیهرپ  هک  یلاح 

(212  ) .دهد یم  يزور  باسح  نودب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ ، و  دریگ )؛ یم  دوخ 

اَمَو ِهِیف  اوـُفَلَتْخا  اَـمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلاـِب  َباَـتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَزنَأَو  َنیِرِذـنُمَو  َنیِرِّشَبُم  َنـیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَـعَبَف  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَـک 
يِدْهَی ُهَّللاَو  ِِهنْذِِإب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  يَدَهَف  ْمُهَْنَیب  اًیَْغب  ُتاَنِّیَْبلا  ُمُْهتَءاَج  اَم  ِدـَْعب  نِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهِیف  َفَلَتْخا 

(213  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ُءاَشَی  نَم 

تافالتخا و دـمآ و  دـیدپ  تاقبط  عماوج و  جـیردتب  .تشادـن  دوجو  اهنآ  نایم  رد  يداضت  و  ( ؛ دـندوب هتـسد  کی  زاغآ ) رد   ) مدرم
، ینامـسآ باتک  دنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب ؛ ار  ناربمایپ  دنوادخ ، لاح ) نیا  رد  دش ، ادیپ  اهنآ  نایم  رد  ییاهداضت 
رد نامیااب ، دارفا   ) .دـنک يرواد  دنتـشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  مدرم ، نایم  رد  ات  دومن ؛ لزان  اهنآ  اب  درک ، یم  توعد  قح  يوس  هب  هک 
هب دوب ، هدیـسر  اهنآ  هب  نشور  ياه  هناشن  و  دـندوب ، هتـشاد  تفایرد  ار  باتک  هک  یناسک  زا ) یهورگ   ) اهنت دـندرکن )؛ فـالتخا  نآ 

دروم هچنآ  تقیقح  هب  دـندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ار  ییاهنآ  دـنوادخ ، .دـندرک  فالتخا  نآ  رد  يرگمتـس ، قح و  زا  فارحنا  رطاـخ 
ره ادـخ ، و  .دـندنام ) یقاب  فالتخا ، یهارمگ و  رد  نانچمه  ناـمیا ، یب  دارفا  اـّما   ) .دومن يربهر  شدوخ ، ناـمرف  هب  دوب ، فـالتخا 

(213  ) .دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب ، ار  سک 

َنیِذَّلاَو ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یَّتَـح  اُولِْزلُزَو  ُءاَّرَّضلاَو  ُءاَـسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَّم  مُِکْلبَق  نِم  اْوَـلَخ  َنیِذَّلا  ُلَـثَّم  مُِکتْأَـی  اََّملَو  َهَّنَْجلا  اُولُخْدَـت  نَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ 
(214  ) ٌبیِرَق ِهَّللا  َرْصَن  َّنِإ  َالَأ  ِهَّللا  ُرْصَن  یَتَم  ُهَعَم  اُونَمآ 

اهیراتفرگ و هک  نانامه  دسرب !؟ امـش  هب  ناگتـشذگ  ثداوح  نوچمه  یثداوح  هکنآ  یب  دیوش ، یم  تشهب  لخاد  دیدرک  نامگ  ایآ 
دهاوخ یک  ادخ  يرای  سپ  : » دنتفگ دندوب  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  ربمایپ و  هک  دندش  تحاران  نانچ  نآ  و  دیسر ، اهنآ  هب  اهیتحاران 

(214 ! ) تسا کیدزن  ادخ  ِيرای  دیشاب ، هاگآ  دش ): هتفگ  اهنآ  هب  و  دندرک ، وا  زا  يرای  ياضاقت  ماگنه ، نیا  رد  ( »!؟ دمآ
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ِِهب َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  اَمَو  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َنِیبَْرقَْألاَو  ِْنیَدـِلاَْوِللَف  ٍْریَخ  ْنِّم  ُمتْقَفنَأ  اَم  ْلـُق  َنوُقِفُنی  اَذاَـم  َکـَنُولَأْسَی 
(215  ) ٌمِیلَع

دیاب دـینک ، یم  قافنا  هک  يونعم ) يدام و  دـنمدوس  هیامرـس  و   ) یکین ریخ و  ره  : » وگب دـننک ؟ قافنا  زیچ  هچ  دـننک  یم  لاؤس  وت  زا 
نآ زا  دنوادخ  دیهد ، ماجنا  هک  يریخ  راک  ره  و  .دـشاب » هار  رد  ناگدـنامرد  نادنمتـسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  ردام و  ردـپ و  يارب 

(215 (. ) دناد یم  وا  دینک ، رهاظت  تسین  مزال   ) .تسا هاگآ 

33 ص :

َال ُْمتنَأَو  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ْمُکَّل  ٌّرَـش  َوُهَو  اًْئیَـش  اوُّبُِحت  نَأ  یَـسَعَو  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َوُهَو  اًْئیَـش  اوُهَرْکَت  نَأ  یَـسَعَو  ْمُکَّل  ٌهْرُک  َوُهَو  ُلاَتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
(216  ) َنوُمَْلعَت

هک نآ  لاح  دیـشاب ، هتـشادن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  .تسا  دنیاشوخان  ناتیارب  هک  یلاح  رد  دـش ؛ رّرقم  امـش  رب  ادـخ ، هار  رد  داهج 
.دیناد یمن  امش  و  دناد ، یم  ادخ  .تسا و  نآ  رد  امـش  ِّرـش  هکنآ  لاح  دیـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  يزیچ  ای  .تسا و  نآ  رد  امـش  ِریخ 

(216)

َدنِع ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجاَرْخِإَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملاَو  ِِهب  ٌْرفُکَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  ٌّدَـصَو  ٌرِیبَک  ِهِیف  ٌلاَِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاَِـتق  ِماَرَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکـَنُولَأْسَی 
ٌِرفاَک َوُهَو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  ْدِدَتْرَی  نَمَو  اوُعاَطَتْسا  ِنِإ  ْمُِکنیِد  نَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنُولاَزَی  َالَو  ِْلتَْقلا  َنِم  ُرَبْکَأ  ُهَْنتِْفلاَو  ِهَّللا 

(217  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَح  َِکَئلوُأَف 

هار زا  يریگولج  یلو  تسا ؛ گرزب  یهاـنگ ) ، ) نآ رد  گـنج  : » وگب دـننک ؛ یم  لاؤس  مارح ، هاـم  رد  ندرک  گـنج  هراـب  رد  وت ، زا 
دنوادخ دزن  نآ ، نانکاس  جارخا  و  مارحلا ، دجسم  مارتحا  کته  وا و  هب  تبـسن  ندیزرو  رفک  و  قح ) نییآ  هب  مدرم  شیارگ  و   ) ادخ

.تسا رتالاب  لتق  زا  یّتح  دراد ) یمزاب  نامیا  زا  قیوشت و  رفک ، هب  ار  مدرم  هک  دـعاسمان ، طیحم  و  ، ) هنتف داجیا  و  تسا ؛ نآ  زا  رتمهم 
لاح رد  و  ددرگرب ، شنییآ  زا  هک  یسک  یلو  دننادرگرب ؛ ناتنییآ  زا  ار  امـش  دنناوتب  رگا  ات  دنگنج ، یم  امـش  اب  هتـسویپ  ناکرـشم ، و 
.دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دـنخزود ؛ لها  نانآ  و  دور ؛ یم  دابرب  ترخآ ، ایند و  رد  وا ، هتـشذگ )  ) کین لامعا  مامت  دریمب ، رفک 

(217)

(218  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َتَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاَجَو  اوُرَجاَه  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

دـنراد و راگدرورپ  تمحر  هب  دـیما  اـهنآ  دـنا ، هدومن  داـهج  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هک  یناـسک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک 
(218  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ 

َِکلَذَک َْوفَْعلا  ُِلق  َنوُقِفُنی  اَذاَم  َکَنُولَأْسَیَو  اَمِهِعْفَّن  نِم  ُرَبْکَأ  اَمُهُْمثِإَو  ِساَّنِلل  ُِعفاَنَمَو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  اَمِهِیف  ُْلق  ِرِْـسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی 
(219  ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 

رد مدرم  يارب  يدام ) رظن  زا   ) یعفانم و  تسا ؛ یگرزب  نایز  هاـنگ و  اـهنآ  رد  : » وگب دـننک ، یم  لاؤس  وت  زا  راـمق  بارـش و  هراـب  رد 
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نینچنیا .دوخ » يدـنمزاین  دازام  زا  وگب : دـننک ؟ قافنا  زیچ  هچ  دنـسرپ  یم  وت  زا  .تسا و  رتشیب  ناشعفن  زا  اهنآ  هاـنگ  یلو ) ( ؛ درادرب
(219 ! ) دینک هشیدنا  دیاش  دزاس ، یم  نشور  امش  يارب  ار  تایآ  دنوادخ 

34 ص :

َءاَش َْولَو  ِِحلْـصُْملا  َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ْمُُکناَوْخِإَف  ْمُهوُِطلاَُخت  نِإَو  ٌْریَخ  ْمُهَّل  ٌحاَلْـصِإ  ُْلق  یَماَتَْیلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَیَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدـلا  ِیف 
(220  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَتَنْعََأل  ُهَّللا 

یگدنز رگا  .تسا و  رتهب  نانآ  راک  حالـصا  : » وگب دننک ، یم  لاؤس  نامیتی  هراب  رد  وت  زا  و  ترخآ ! ایند و  هرابرد  دینک ) هشیدنا  ات  )
!( دـینک راتفر  اهنآ  اب  ردارب  کی  نوچمه  و  « ) .دنتـسه امـش  ینید )  ) ردارب اهنآ  درادـن )؛ یعنام  ، ) دـیزیمایب ناـنآ  یگدـنز  اـب  ار  دوخ 

نیع رد  دهد  یم  روتـسد  و  ( ؛ دزادنا یم  تمحز  هب  ار  امـش  دهاوخب ، ادخ  رگا  .دسانـش و  یمزاب  ناحلـصم ، زا  ار  نادسفم  دنوادخ ،
میکح اناوت و  وا  اریز  دنک )؛ یمن  نینچ  دنوادخ  یلو  دیزاس ؛ ادج  دوخ ، لاوما  زا  یلکب  ار  اهنآ  لاوما  یگدـنز و  نامیتی ، یتسرپرس 

(220  ) .تسا

ٌْریَخ ٌنِمْؤُّم  ٌْدبََعلَو  اُونِمُْؤی  یَّتَح  َنیِکِرْشُْملا  اوُحِکُنت  َالَو  ْمُْکتَبَجْعَأ  َْولَو  ٍهَکِرْشُّم  نِّم  ٌْریَخ  ٌهَنِمْؤُّم  ٌهَمََألَو  َّنِمُْؤی  یَّتَح  ِتاَکِرْـشُْملا  اوُحِکنَت  َالَو 
(221  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  ِِهتاَیآ  ُنِّیَُبیَو  ِِهنْذِِإب  ِهَرِفْغَْملاَو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  وُعْدَی  ُهَّللاَو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکَئلوُأ  ْمُکَبَجْعَأ  َْولَو  ٍكِرْشُّم  نِّم 

؛ دیـشاب هتـشادن  یـسرتسد  نازینک ، اب  جاودزا  هب  زج  هچ  رگا  ! ) دینکن جاودزا  دنا ، هدرواین  نامیا  ات  تسرپ ، تب  كرـشم و  نانز  اب  و 
نانز .دروآ و  یتفگش  هب  ار  امش  وا ) تیعقوم  ای  تورث ، ای  ییابیز ،  ) دنچ ره  تسا ؛ رتهب  تسرپ ، تب  دازآ  نز  زا  نامیااب ، زینک  اریز )

نامیااب نامالغ  يرـسمه  هب  ار  اهنآ  دـیوش  راچان  هچ  رگا  ! ) دـیرواین رد  دـنا ، هدرواین  نامیا  ات  تسرپ ، تب  نادرم  جاودزا  هب  ار  دوخ 
هب ار  امـش  وا )، ییابیز  تیعقوم و  لام و   ) دـنچ ره  تسا ؛ رتهب  تسرپ ، تب  دازآ  درم  کی  زا  ناـمیااب ، مـالغ  کـی  اریز ) دـیروآرد ؛

شیوخ تایآ  و  دیامن ، یم  دوخ  نامرف  هب  شزرمآ  تشهب و  هب  توعد  ادخ  و  دننک ؛ یم  شتآ  يوس  هب  توعد  اهنآ  .دروآ  یتفگش 
(221 ! ) دنوش رکذتم  دیاش  دزاس ؛ یم  نشور  مدرم  يارب  ار 

ُمُکَرَمَأ ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  اَذِإَف  َنْرُهْطَی  یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َالَو  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاَسِّنلا  اُولِزَتْعاَف  يًذَأ  َوُه  ُْلق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکـَنُولَأْسَیَو 
(222  ) َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحیَو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا 

هرانک نانآ  زا  یگدـعاق ، تلاح  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ يا  هدولآ  رابنایز و  زیچ  : » وگب دـننک ، یم  لاؤس  ضیح  نوخ  هراـب  رد  وت ، زا  و 
اهنآ اب  هداد ، نامرف  امـش  هب  ادخ  هک  یقیرط  زا  دندش ، كاپ  هک  یماگنه  و  دـنوش ! كاپ  ات  دـیامنن ، یکیدزن  اهنآ  اب  و  دـینک ! يریگ 

(222  ) .دراد تسود  زین )  ) ار ناکاپ  و  دراد ، تسود  ار  ناگدننک  هبوت  دنوادخ ، دینک ! شزیمآ 

(223  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشبَو  ُهُوقاَلُّم  مُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ْمُکِسُفنَِأل  اُومِّدَقَو  ُْمْتئِش  یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمُکَّل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاَِسن 

نیا زا  دـیئامن  یعـس   ) .دـینک و شزیمآ  اهنآ  اب  دـیناوت  یم  دـیهاوخب ، هک  نامز  ره  سپ  دنتـسه ؛ امـش  یناشفارذـب  لحم  امـش ، ناـنز 
تاقالم ار  وا  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  و  دـیتسرفب ! شیپ  زا  دوخ ، يارب  یکین  رثا  حـلاص ) نادـنزرف  شرورپ  اب  هتفرگ ، هرهب  تصرف 
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(223 ! ) هد تراشب  نانمؤم ، هب  درک و  دیهاوخ 

(224  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْصتَو  اوُقَّتَتَو  اوُّرَبَت  نَأ  ْمُِکناَْمیَأِّل  ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َالَو 

دینک حالـصا  مدرم  ناـیم  رد  و  دـیزاس ، هشیپ  اوقت  و  دـینک ، یکین  هکنیا  يارب  و  دـیهدن ! رارق  دوخ  ياهدـنگوس  ضرعم  رد  ار  ادـخ 
(224  ) .تساناد اونش و  دنوادخ  و  دییامنن !) دای  دنگوس  )

35 ص :

(225  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمُُکبُوُلق  ْتَبَسَک  اَِمب  مُکُذِخاَُؤی  نَِکلَو  ْمُِکناَْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاَُؤی  اَّل 

، هدرک بسک  امـش  ياهلد  هچنآ  هب  اما  درک ، دهاوخن  هذخاؤم  دینک ، یم  دای  هجوت  نودب  هک  ییاهدنگوس  رطاخ  هب  ار  امـش  دـنوادخ 
(225  ) .تسا رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ ، .دنک و  یم  هذخاؤم  دینک )، یم  دای  رایتخا ، هدارا و  يور  زا  هک  ییاهدنگوس  (و 

(226  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُءاَف  نِإَف  ٍرُهْشَأ  ِهََعبْرَأ  ُصُّبَرَت  ْمِِهئاَسِّن  نِم  َنُولُْؤی  َنیِذَّلِّل 

هام راهچ  دـنراد  قح  دـنیامنن ]، یـسنج  شزیمآ  اهنآ ، اب  هک  دـننک  یم  دای  دـنگوس  دـنیامن =[  یم  ءالیا »  » ار دوخ  ناـنز  هک  یناـسک 
رد  ) رگا .دنزاس ) نشور  قالط ، ای  یگدنز  همادا  رظن  زا  شیوخ ، رسمه  اب  ار  دوخ  عضو  هام ، راهچ  نیا  نمض  رد  و   ) .دنـشکب راظتنا 

(226  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، اریز ) تسین ؛ اهنآ  رب  يزیچ  ، ) دننک تشگزاب  تصرف )، نیا 

(227  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإَف  َقاَلَّطلا  اُومَزَع  ْنِإَو 

(227  ) .تساناد اونش و  دنوادخ  درادن )؛ یعنام  شطیارش  اب  مه  نآ  ، ) دنتفرگ ییادج  هب  میمصت  رگا  و 

ِرِخآـْلا ِمْوَْیلاَو  ِهَّللاـِب  َّنِمُْؤی  َّنُک  نِإ  َّنِهِماَـحْرَأ  ِیف  ُهَّللا  َقَـلَخ  اَـم  َنُْمتْکَی  نَأ  َّنَُهل  ُّلِـحَی  اـَلَو  ٍءوُُرق  َهَثاََـلث  َّنِهِـسُفنَِأب  َنْصَّبَرَتَـی  ُتاَـقَّلَطُْملاَو 
ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  ٌهَجَرَد  َّنِْهیَلَع  ِلاَـجِّرِللَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُلـْثِم  َّنَُهلَو  اًحاَلْـصِإ  اوُداَرَأ  ْنِإ  َکـِلَذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوـُُعبَو 

(228)

زور ادخ و  هب  رگا  و  دنراد ] هگن  هدع  دنـشکب =[ ! راظتنا  ندش ) كاپ  و   ) ندـید هناهام  تداع  هبترم  هس  تدـم  هب  دـیاب  هقلطم ، نانز 
يارب ناشنارـسمه ، .دـننک و  نامتک  هدـیرفآ ، ناـشیاهمحر  رد  ادـخ  ار  هچنآ  هک  تسین  لـالح  اـهنآ  يارب  دـنراد ، ناـمیا  زیخاتـسر ،

ناهاوخ یتسارب )  ) هک یتروص  رد  دنرتراوازـس ؛ نارگید ) زا  ، ) تدم نیا  رد  ییوشانز ) یگدـنز  نتفرگرـس  زا  و   ) اهنآ ندـنادرگزاب 
يرترب نانآ  رب  نادرم  و  هدـش ؛ هداد  رارق  يا  هتـسیاش  قوقح  تساهنآ ، شود  رب  هک  یفیاظو  دـننامه  ناـنآ ، يارب  .دنـشاب و  حالـصا 

(228  ) .تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  و  دنراد ؛

ِهَّللا َدوُدُح  اَمیُِقی  اَّلَأ  اَفاَخَی  نَأ  اَّلِإ  اًْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُخْأَت  نَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  َالَو  ٍناَسْحِِإب  ٌحیِرْـسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاَْسمِإَف  ِناَتَّرَم  ُقاَلَّطلا 
ُمُه َِکَئلوُأَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  نَمَو  اَهوُدَـتْعَت  اَلَف  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْـتفا  اَمِیف  اَمِْهیَلَع  َحاَنُج  اَـلَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  اَـمیُِقی  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَـف 
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(229  ) َنوُِملاَّظلا

دنک يرادهاگن  ار  دوخ  رسمه  هتسیاش  روط  هب  دیاب  هبترم )، ره  رد  و  ( ؛ تسا هبترم  ود  دراد )، تشگزاب  عوجر و  هک  یقالط  ، ) قالط
، دـیا هداد  اهنآ  هب  هچنآ  زا  يزیچ  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  و  دوش .) ادـج  وا  زا  و   ) دزاس اهر  ار  وا  یکین  اـب  اـی  دـیامن ،) یتشآ  (و 

یعنام دننکن ، تیاعر  ار  یهلا  دودح  هک  دیـسرتب  رگا  .دنرادن  اپرب  ار  یهلا  دودـح  هک  دنـسرتب  رـسمه ، ود  هکنیا  رگم  دـیریگب ؛ سپ 
ره و  دینکن ! زواجت  نآ ، زا  تسا ؛ یهلا  ياهزرم  دودح و  اهنیا  دریگب .) قالط  و   ) دزادرپب یـضوع  هیدـف و  نز ، هک  تسین  اهنآ  يارب 

(229  ) .تسا رگمتس  دنک ، زواجت  نآ  زا  سک 

َْکِلتَو ِهَّللا  َدوُدُـح  اَمیُِقی  نَأ  اَّنَظ  نِإ  اَعَجاَرَتَی  نَأ  اَمِْهیَلَع  َحاَنُج  اَلَف  اَهَقَّلَط  نِإَف  ُهَْریَغ  اًجْوَز  َحِـکنَت  یَّتَح  ُدـَْعب  نِم  َُهل  ُّلِحَت  اَـلَف  اَـهَقَّلَط  نِإَـف 
(230  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  اَُهنِّیَُبی  ِهَّللا  ُدوُدُح 

يرگید رـسمه  هکنیا  رگم  دوب ؛ دهاوخن  لالح  وا  رب  نز  دعب ، هب  نآ  زا  داد ، قالط  ار  وا  رگید ) راب  عوجر ، قالط و  ود  زا  دـعب   ) رگا
تـشگزاب هک  درادن  یهانگ  تفگ ، قالط  ار  وا  مود ) رـسمه   ) رگا تروص )، نیا  رد  .دـیامن  یـسنج  شزیمآ  وا ، اب  و   ) دـنک باختنا 

دودح اهنیا  .دنرمشیم  مرتحم  ار  یهلا  دودح  هک  دنـشاب  هتـشاد  دیما  هک  یتروص  رد  دیامن )؛ جاودزا  هرابود  لوا ، رـسمه  اب  و  ( ؛ دننک
(230  ) .دیامن یم  نایب  دنهاگآ ، هک  یهورگ  يارب  ار  نآ  ادخ )  ) هک تسا  یهلا 

36 ص :

ْدَقَف َِکلَذ  ْلَعْفَی  نَمَو  اوُدَتْعَتِّل  اًراَرِـض  َّنُهوُکِـسُْمت  َالَو  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُحِّرَـس  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاَسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اَذِإَو 
َهَّللا اوـُقَّتاَو  ِِهب  مُکُظِعَی  ِهَمْکِْحلاَو  ِباَـتِْکلا  َنِّم  مُْکیَلَع  َلَزنَأ  اَـمَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَـمِْعن  اوُرُکْذاَو  اًوُزُه  ِهَّللا  ِتاَـیآ  اوُذِـخَّتَت  اـَلَو  ُهَـسْفَن  َمَـلَظ 

(231  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 

(، دینک یتشآ  و   ) دیراد هاگن  ار  اهنآ  یحیحص  زرط  هب  ای  دندیسر ، هّدع »  » ياهزور نیرخآ  هب  و  دیداد ، قالط  ار  نانز  هک  یماگنه  و 
هک یـسک  و  دیرادن ! هاگن  ار  اهنآ  ندرک ، يّدعت  ندناسر و  نایز  رطاخ  هب  هاگ  چیه  و  دـیزاس ! اهر  ار  اهنآ  يا  هدیدنـسپ  زرط  هب  ای  و 
هب و  دیریگن ! ازهتـسا  هب  ار  ادخ  تایآ  یهلا )، نیناوق  زا  هدافتـسا  ءوس  و  لامعا ، نیا  اب  و   ) .تسا هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  دنک ، نینچ 
زا و  دهد ! یم  دنپ  نآ ، اب  ار  امـش  و  هدرک ، لزان  امـش  رب  هک  یـشناد  ملع و  ینامـسآ و  باتک  و  دوخ ، رب  ار  ادخ  تمعن  دـیروایب  دای 
(! تسا ربخ  اب  دننک ، یم  هدافتسا  ءوس  وا ، نیناوق  زا  هک  یناسک  تاین  زا  و   ) تسا هاگآ  يزیچ  ره  زا  دنوادخ  دینادب  و  دیزیهرپب ! ادخ 

(231)

ْمُکنِم َناَک  نَم  ِِهب  ُظَـعُوی  َکـِلَذ  ِفوُْرعَْملاـِب  مُهَْنَیب  اْوَضاَرَت  اَذِإ  َّنُهَجاَوْزَأ  َنْحِکنَی  نَأ  َّنُهُولُـضْعَت  اَـلَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاَـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اَذِإَو 
(232  ) َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنَأَو  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ُرَهْطَأَو  ْمَُکل  یَکْزَأ  ْمُِکلَذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی 

جاودزا شیوخ ، قباس )  ) نارـسمه اب  هک  دـیوشن  اهنآ  عنام  دـندناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  هّدـع  دـیداد و  قالط  ار  نانز  هک  یماـگنه  و 
ادخ و هب  نامیا  هک  امش ، زا  يدارفا  اهنت  هک  تسا  يروتسد  نیا  .ددرگ  رارقرب  یضارت  يا  هدیدنسپ  زرط  هب  نانآ ، نایم  رد  رگا  دننک !

يارب و  رترثؤم ، امش  ياه ) هداوناخ   ) دشر يارب  روتسد ،)  ) نیا دننک .) یم  لمع  نآ ، هب  و   ) دنریگ یم  دنپ  نآ ، زا  دنراد ، تمایق  زور 
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(232  ) .دیناد یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  و  تسا ؛ رتدیفم  اهیگدولآ  نتسش 

ُفَّلَُکت َال  ِفوُْرعَْملاـِب  َّنُُهتَوْسِکَو  َّنُُهقْزِر  َُهل  ِدُولْوَْملا  یَلَعَو  َهَعاَـضَّرلا  َِّمُتی  نَأ  َداَرَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماَـک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَداـَلْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتاَدـِلاَْولاَو 
اَلَف ٍرُواَشَتَو  اَمُْهنِّم  ٍضاَرَت  نَع  ًالاَِصف  اَداَرَأ  ْنِإَف  َِکلَذ  ُْلثِم  ِثِراَْولا  یَلَعَو  ِهِدـَلَِوب  ُهَّل  ٌدُولْوَم  َالَو  اَهِدـَلَِوب  ٌهَدـِلاَو  َّراَُضت  اـَل  اَهَعْـسُو  اَّلِإ  ٌسْفَن 
اَِمب َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُمْتیَتآ  اَّم  ُمتْمَّلَـس  اَذِإ  ْمُْکیَلَع  َحاَـنُج  اَـلَف  ْمُکَداـَلْوَأ  اوُعِـضْرَتْسَت  نَأ  ْمُّتدَرَأ  ْنِإَو  اَـمِْهیَلَع  َحاَـنُج 

(233  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت 

.دنک و لیمکت  ار  یگراوخریش  نارود  دهاوخب  هک  تسا  یسک  يارب  نیا )  ) .دنهد یم  ریـش  مامت ، لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام ،
نداد ریـش  تدم  رد   ) هتـسیاش روط  هب  ار  ردام  كاشوپ  كاروخ و  تسا  مزال  ردپ ،] هدـش =[  دـّلوتم  وا  يارب  دـنزرف  هک  سک  نآ  رب 

اب فالتخا  رطاـخ  هب   ) رداـم هن  تسین ! دوخ  ییاـناوت  رادـقم  زا  شیب  هب  فّظوم  سک  چـیه  .دـشاب ) هتفرگ  قـالط  رگا  یتح  دزادرپب ؛
نارود رد  ار  ردام  هنیزه  دهد =[  ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  مزال  زین  وا  ثراو  رب  .ردپ و  هن  و  دراد ، ار  كدوک  هب  ندز  ررـض  قح  ردپ )
یهانگ دنریگزاب ، ریـش  زا  رتدوز )  ) ار كدوک  دنهاوخب  تروشم ، رگیدکی و  تیاضر  اب  ود ، نآ  رگا  و  دـیامن .] نیمأت  یگراوخریش 

؛ تسین امـش  رب  یهانگ  دیریگب ، دوخ  نادنزرف  يارب  يا  هیاد  دیتساوخ  ردام ) تقفاوم  مدع  ای  ییاناوت ، مدع  اب   ) رگا .تسین و  اهنآ  رب 
ماجنا هچنآ  هب  ادخ ، دینادب  و  دیزیهرپب ! ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا .دـیزادرپب و  هتـسیاش  روط  هب  ار  ردام  هتـشذگ  قح  هکنیا  طرـش  هب 

(233 ! ) تسانیب دیهد ، یم 

37 ص :

ِیف َْنلَعَف  اَـمِیف  ْمُْکیَلَع  َحاَـنُج  اَـلَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اَذِإَـف  اًرْـشَعَو  ٍرُهْـشَأ  َهََعبْرَأ  َّنِهِـسُفنَِأب  َنْصَّبَرَتَـی  اًـجاَوْزَأ  َنوُرَذَـیَو  ْمُکنِم  َنْوَّفَوَُـتی  َنیِذَّلاَو 
(234  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنِهِسُفنَأ 

و دـنراد !) هگن  هّدـع  و   ) دنـشکب راظتنا  زور ، هد  هام و  راهچ  دـیاب  دـنراذگ ، یم  یقاب  ینارـسمه  دـنریم و  یم  امـش  زا  هک  یناـسک  و 
دنهد ماجنا  هتسیاش  روط  هب  ناشدوخ  هراب  رد  دنهاوخ ، یم  هچ  ره  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  دندیـسر ، ناشتدم  رخآ  هب  هک  یماگنه 

(234  ) .تسا هاگآ  دینک ، یم  لمع  هچنآ  هب  ادخ  و  دننک .) جاودزا  دوخ ، هاوخلد  درم  اب  (و 

نَأ اَّلِإ  ارِس  َّنُهوُدِعاَُوت  اَّل  نَِکلَو  َّنُهَنوُرُکْذَتَس  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  ْمُکِسُفنَأ  ِیف  ُْمتنَنْکَأ  ْوَأ  ِءاَسِّنلا  ِهَبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُمتْضَّرَع  اَمِیف  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  َالَو 
َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ُهوُرَذْـحاَف  ْمُکِـسُفنَأ  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ُهَلَجَأ  ُباَتِْکلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ِحاَکِّنلا  َهَدـْقُع  اُومِْزعَت  َالَو  اًفوُْرعَّم  اـًلْوَق  اُولوُقَت 

(235  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ 

راک نیا  رب  میمصت  لد  رد  ای  و  دینک ، يراگتساوخ  دنا ) هدرم  ناشنارـسمه  هک  ینانز  زا  ، ) هیانک روط  هب  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  و 
لکـش هب  امـش  یعیبط  هتـساوخ  اب  و  ( ؛ داتفا دیهاوخ  اهنآ  دای  هب  امـش  تسناد  یم  دنوادخ  دینک .) راهظا  ار  نآ  هکنیا  نودب   ) دـیریگب

! دینک راهظا  هیانک ) روط  هب   ) يا هدیدنـسپ  زرط  هب  هکنیا  رگم  دـیراذگن ، ییوشانز  رارق  اهنآ  اب  یناهنپ  یلو  تسین )؛ فلاخم  لوقعم ،
وا تفلاخم  زا  دناد ! یم  دیراد ، لد  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  دینادب  و  دیآرـس ! اهنآ  هّدع  ات  دییامنن ، جاودزا  هب  مادقا  لاح )، ره  رد  یلو  )

(235 (! ) دنک یمن  هلجع  ناگدنب ، تازاجم  رد  و   ) تسا رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ ، دینادب  و  دیزیهرپب !
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اًعاَـتَم ُهُرَدَـق  ِِرتـْقُْملا  یَلَعَو  ُهُرَدَـق  ِعِسوُْملا  یَلَع  َّنُهوـُعِّتَمَو  ًهَضیِرَف  َّنَُهل  اوُـضِْرفَت  ْوَأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  اَـم  َءاَـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  نِإ  ْمُْکیَلَع  َحاَـنُج  اَّل 
(236  ) َنِینِسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 

هیده اب   ) ار اهنآ  عقوم )، نیا  رد  و   ) .تسین امش  رب  یهانگ  دیهد ، قالط  یللع ) هب  ، ) رهم نییعت  ای  یـسنج  شزیمآ  زا  لبق  ار  نانز  رگا 
، شدوخ هزادنا  هب  تسا ، تسدگنت  هک  سک  نآ  و  شییاناوت ، هزادنا  هب  دراد ، ییاناوت  هک  سک  نآ  دـیزاس ! دـنم  هرهب  بسانم )، يا 

(236  ) .تسا یمازلا  ناراکوکین ، رب  نیا  و  دهدب ! دشاب ) هدنریگ  هدنهد و  لاح  بسانم  هک   ) هتسیاش يا  هیده 

نَأَو ِحاَکِّنلا  ُهَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َوُفْعَی  ْوَأ  َنوُفْعَی  نَأ  اَّلِإ  ُْمتْضَرَف  اَم  ُفِْصنَف  ًهَضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْضَرَف  ْدَقَو  َّنُهوُّسَمَت  نَأ  ِْلبَق  نِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  نِإَو 
(237  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَْنَیب  َلْضَْفلا  اُوَسنَت  َالَو  يَْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت 

نییعت اهنآ  يارب  يرهم  هک  یلاح  رد  دـیهد ، قالط  دـینک ) یـسنج  شزیمآ   ) دـیریگب و سامت  اهنآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ار ، نانآ  رگا  و 
هک یتروص  رد   ) ای دنشخبب ؛ ار ) دوخ  قح   ) اهنآ هکنیا  رگم  دیهدب ) اهنآ  هب   ) دیا هدرک  نییعت  ار  هچنآ  فصن  تسا ) مزال  ، ) دیا هدرک 

و  ) امـش ندرک  تشذـگ  .دـشخبب و  ار  نآ  تـسوا ، تـسد  هـب  جاودزا  هرگ  هـک  سک  نآ  ینعی ) اـهنآ ، ّیلو  دنــشاب ، هیفــس  ریغص و 
هب دنوادخ  هک  دینکن ، شومارف  دوخ  نایم  رد  ار  يراکوکین  تشذگ و  و  تسا ، رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  اهنآ ) هب  رهم  مامت  ندیـشخب 

(237 ! ) تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ 

38 ص :

(238  ) َنِیِتناَق ِهَِّلل  اُومُوقَو  یَطْسُْولا  ِهاَلَّصلاَو  ِتاَوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاَح 

! دـیزیخاپب ادـخ  يارب  تعاطا ، عوضخ و  يور  زا  و  دیـشاب ! اشوک  رهظ ] زامن  یطـسو =[  زامن  صوصخ ) هب  ، ) اهزامن همه  ماـجنا  رد 
(238)

(239  ) َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  اَّم  مُکَمَّلَع  اَمَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ُْمتنِمَأ  اَذِإَف  اًناَبْکُر  ْوَأ  ًالاَجِرَف  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 

ار دوخ  تینما  هک  یماگنه  اما  دـیهد ! ماجنا  هراوس  ای  هدایپ  لاح  رد  ار ) زاـمن  ، ) دیـسرتب يرگید ) رطخ  اـی  گـنج ، رطاـخ  هب   ) رگا و 
هب دیتسناد ، یمن  هک  ار  ییاهزیچ  دـنوادخ ، هک  هنوگ  نامه  دـیناوخب ]! یلومعم  تروص  هب  ار  زامن  دـینک =[ ! دای  ار  ادـخ  دـیتفایزاب ،

(239  ) .داد میلعت  امش 

ِیف َْنلَعَف  اَم  ِیف  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  اَلَف  َنْجَرَخ  ْنِإَف  ٍجاَرْخِإ  َْریَغ  ِلْوَْحلا  َیلِإ  اًـعاَتَّم  مِهِجاَوْزَأِّل  ًهَّیِـصَو  اًـجاَوْزَأ  َنوُرَذَـیَو  ْمُکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلاَو 
(240  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  ٍفوُْرعَّم  نِم  َّنِهِسُفنَأ 

دننک تیصو  دوخ  نارسمه  يارب  دیاب  دنراذگ ، یم  اج  هب  دوخ  زا  ینارسمه  دنریگ و  یمرارق  گرم  هناتسآ  رد  امش  زا  هک  یناسک  و 
هب مادقا  و   ) دنورن نوریب  رهوش ) هناخ  زا   ) اهنآ هکنیا  طرش  هب  دنزاس ؛ دنم  هرهب  یگدنز ) هنیزه  نتخادرپ  اب   ) ار اهنآ  لاس ، کی  ات  هک 
هب دوخ ، هراب  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تسین  امـش  رب  یهانگ  یلو ) دنرادن ؛ هنیزه  رد  یقح  ، ) دنور نوریب  رگا  و  دـننکن .) ددـجم  جاودزا 

(240  ) .تسا میکح  اناوت و  دنوادخ ، .دنهد و  یم  ماجنا  هتسیاش  روط 
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(241  ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ٌعاَتَم  ِتاَقَّلَطُْمِللَو 

(241  ) .راکزیهرپ نادرم  رب  تسا  یقح  نیا ، ددرگ .) تخادرپ  رهوش ، فرط  زا  هک   ) تسا مزال  یبسانم  هیده  هقلطم ، نانز  يارب  و 

(242  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک 

(242 ! ) دینک هشیدنا  دیاش  دهد ؛ یم  حرش  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ ، نیا 

َّنَِکلَو ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهاَیْحَأ  َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاَقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُهَو  ْمِهِراَیِد  نِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 
(243  ) َنوُرُکْشَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ 

، نوعاط يرامیب  هناهب  هب  هک   ) دندوب رفن  اهرازه  نانآ ، و  دندرک ؟ رارف  دوخ  ياه  هناخ  زا  گرم ، سرت  زا  هک  ار  یتیعمج  يدیدن  ایآ 
هداد رارق  هناهب  ار  نآ  هک  يرامیب ، نامه  هب  و  ! ) دـیریمب تفگ : اـهنآ  هب  دـنوادخ  دـندومن .) يراددوخ  داـهج  نادـیم  رد  تکرـش  زا 

تبـسن دنوادخ  .داد ) رارق  ناگدنیآ  يارب  یتربع  سرد  ار  اهنآ  یگدنز  يارجام  و  ( ؛ درک هدنز  ار  اهنآ  ادخ  سپـس  .دندرم ) دـندوب ،
(243  ) .دنروآ یمن  اجب  ار ) وا   ) رکش مدرم ، رتشیب  یلو  دنک ؛ یم  ناسحا  دوخ  ناگدنب  هب 

(244  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاَقَو 

(244  ) .تساناد اونش و  دنوادخ ، دینادب  و  دینک ! راکیپ  ادخ ، هار  رد  و 

(245  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ُطُْسبَیَو  ُِضبْقَی  ُهَّللاَو  ًهَرِیثَک  اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَّم 

؟ دنک ربارب  نیدنچ  وا ، يارب  ار  نآ  ات  دنک )، قافنا  هدیشخب ، وا  هب  ادخ  هک  یلاوما  زا  و  ، ) دهد يا » هنسحلا  ضرق   » ادخ هب  هک  تسیک 
هب و  دوش .) یمن  اهنآ  يزور  دوبمک  ثعاب  زگره  قافنا ، و  ( ؛ دزاس یم  هدرتسگ  ای  دودحم  ار ) ناگدـنب  يزور  هک   ) تسا دـنوادخ  و 

(245 (. ) تفرگ دیهاوخ  ار  دوخ  شاداپ  و   ) دیدرگ یم  زاب  وا  يوس 
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َِبتُک نِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَه  َلاَق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاَقُّن  اًِـکلَم  اََـنل  ْثَْعبا  ُمُهَّل  ٍِّیبَِنل  اُولاَـق  ْذِإ  یَـسُوم  ِدـَْعب  نِم  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  نِم  ِإَـلَْملا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 
اًلِیلَق اَّلِإ  اْوَّلَوَت  ُلاَتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اَِنئاَْنبَأَو  اَنِراَیِد  نِم  اَنْجِرْخُأ  ْدَـقَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاَُقن  اَّلَأ  اََـنل  اَـمَو  اُولاَـق  اُوِلتاَُـقت  اَّلَأ  ُلاَـتِْقلا  ُمُْکیَلَع 

(246  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُْهنِّم 

باختنا ام  يارب  یهدنامرف ) و   ) رادمامز : » دـنتفگ دوخ  ربمایپ  هب  هک  یـسوم ، زا  دـعب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  يدرکن  هدـهاشم  ایآ 
و) دینک ، یچیپرس  ، ) دوش هداد  امـش  هب  راکیپ  روتـسد  رگا  دیاش  : » تفگ اهنآ  ربمایپ  .مینک  راکیپ  ادخ  هار  رد  وا ) نامرف  ریز   ) ات نک !

نامنادنزرف اه و  هناخ  زا  هک  یلاح  رد  مینکن ، راکیپ  ادخ  هار  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  : » دنتفگ دـینکن »! راکیپ  داهج و  ادـخ ، هار  رد 
هداد اهنآ  هب  راکیپ  روتسد  هک  یماگنه  اما  دنا »!؟) هدش  ریسا  ام  نادنزرف  و  لاغشا ، نمشد  هلیـسو  هب  ام  ياهرهـش  و  ، ) میا هدش  هدنار 
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(246  ) .تسا هاگآ  ناراکمتس ، زا  دنوادخ  .دندرک و  یچیپرس  همه  نانآ ، زا  یمک  هّدع  زج  دش ،

َنِّم ًهَعَـس  َتُْؤی  َْملَو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحنَو  اَْنیَلَع  ُکـْلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاَـق  اًِـکلَم  َتُولاَـط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاَـقَو 
(247  ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللاَو  ِمْسِْجلاَو  ِْملِْعلا  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداَزَو  ْمُْکیَلَع  ُهاَفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ِلاَْملا 

رب وا  هنوگچ  : » دنتفگ .تسا » هدرک  باختنا ) و   ) ثوعبم امـش  يرادمامز  يارب  ار  تولاط )*  )* دـنوادخ : » تفگ اهنآ  هب  ناشربمایپ  و 
ملع و رد  ار  وا  و  هدیزگرب ، امش  رب  ار  وا  ادخ  : » تفگ درادن »!؟ يدایز  تورث  وا  و  میرت ، هتـسیاش  وا  زا  ام  هکنیا  اب  دنک ، تموکح  ام 
زا  ) و تسا ؛ عیسو  دنوادخ ، ناسحا  و  دشخب ؛ یم  دهاوخب ، سک  ره  هب  ار  شکلم  دنوادخ ، .تسا  هدیـشخب  تعـسو  مسج ، تردق ) )

(247 « ) .تسا هاگآ  اه ) بصنم  يارب  دارفا  تقایل 

َّنِإ ُهَِکئاَلَْملا  ُُهلِمْحَت  َنوُراَه  ُلآَو  یَـسُوم  ُلآ  َكَرَت  اَّمِّم  ٌهَّیَِقبَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌهَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  نَأ  ِهِْکُلم  َهَیآ  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاَـقَو 
(248  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف 

( هک یقودنص  نامه   ) .دمآ دهاوخ  امـش  يوس  هب  دهع )* قودنـص   )* هک تسا  نیا  وا ، تموکح  هناشن  : » تفگ اهنآ  هب  ناشربمایپ  و 
یم لمح  ار  نآ  ناگتـشرف ، هک  یلاح  رد  دراد ؛ رارق  نوراه  یـسوم و  نادـناخ  ياهراگدای  و  امـش ، راگدرورپ  زا  یـشمارآ  نآ ، رد 

(248 « ) .دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسامش ؛ يارب  نشور )  ) يا هناشن  عوضوم ، نیا  رد  .دننک 
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ِهِدَِـیب ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  ْمَّل  نَمَو  یِّنِم  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  نَمَف  ٍرَهَِنب  مُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ِدُونُْجلاـِب  ُتُولاَـط  َلَـصَف  اَّمَلَف 
ِهَّللا ُوقاَلُّم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاَق  ِهِدُونُجَو  َتُولاَِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َهَقاَط  َال  اُولاَق  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َوُه  ُهَزَواَـج  اَّمَلَف  ْمُْهنِّم  اًـلِیلَق  اَّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَـشَف 

(249  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  نِّم  مَک 

، دنوادخ : » تفگ اهنآ  هب  درب ، نوریب  دوخ  اب  ار  نایهاپـس  و ) دش ، بوصنم  لیئارـسا  ینب  رکـشل  یهدنامرف  هب   ) تولاط هک  یماگنه  و 
کی زج  هک  اهنآ  و  دنتسین ؛ نم  زا  دنشونب ، نآ  زا  یگنـشت )، ماگنه  هب  هک   ) اهنآ دنک ؛ یم  شیامزآ  بآ ، رهن  کی  هلیـسو  هب  ار  امش 

و وا ، هک  یماگنه  سپـس  .دندیـشون  بآ  نآ  زا  یگمه  یمک ، هدـع  زج  دنتـسه » نم  زا  دـنروخن ، نآ  زا  رتشیب  دوخ ، تسد  اب  هنامیپ 
، دوـخ تارفن  یمک  زا  ، ) دنتـشذگ رهن  نآ  زا  دـندمآ )، رد  هـب  ملاـس  شیاـمزآ ، هتوـب  زا  و  ، ) دـندوب هدروآ  ناـمیا  وا  اـب  هـک  يدارفا 

ادخ دنتسناد  یم  هک  اهنآ  اما  .میرادن » ار  وا  نایهاپس  و  تولاج )*  )* اب هلباقم  ییاناوت  ام  زورما ، : » دنتفگ يا ) هدع  و  دندش ؛ تحاران 
هورگ رب  ادخ ، نامرف  هب  هک  یکچوک  ياه  هورگ  رایـسب  هچ  : » دـنتفگ دنتـشاد ) نامیا  زیخاتـسر ، زور  هب  و   ) درک دـنهاوخ  تاقالم  ار 

(249  ) .تسا ناگدننک ) تماقتسا  نارباص و  اب  دنوادخ ، و  دندش »! زوریپ  یمیظع  ياه 

(250  ) َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُصناَو  اَنَماَْدقَأ  ْتِّبَثَو  اًْربَص  اَْنیَلَع  ْغِْرفَأ  اَنَّبَر  اُولاَق  ِهِدُونُجَو  َتُولاَِجل  اوُزََرب  اََّملَو 

و زیرب ! ام  رب  ار  تماقتـسا  ییابیکـش و  هنامیپ  اراگدرورپ ! : » دـنتفگ دـنتفرگرارق  وا  نایهاپـس  و  تولاج )*  )* ربارب رد  هک  یماـگنه  و 
(250 ! ) نادرگب زوریپ  نارفاک ، ّتیعمج  رب  ار  ام  و  رادب ! تباث  ار  ام  ياهمدق 
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ِتَدَـسَفَّل ٍضْعَِبب  مُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َالَْولَو  ُءاَشَی  اَّمِم  ُهَمَّلَعَو  َهَمْکِْحلاَو  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاَتآَو  َتُولاَج  ُدوُواَد  َلَتَقَو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  مُهُومَزَهَف 
(251  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  ٍلْضَف  وُذ  َهَّللا  َّنَِکلَو  ُضْرَْألا 

(، دوب تولاط »  » رکشل رد  هک  یعاجش  دنمورین و  ناوجون  « ) دوواد  » .دنتشاداو و تمیزه  هب  ار  نمشد  هاپس  اهنآ  ادخ ، نامرف  هب  سپس 
یضعب دنوادخ ، رگا  .داد و  میلعت  وا  هب  تساوخ  یم  هچنآ  زا  و  دیـشخب ؛ وا  هب  ار  شناد  تموکح و  دنوادخ ، و  تشک ؛ ار  تولاج » »
ناسحا فطل و  ناـیناهج ، هب  تبـسن  دـنوادخ  یلو  تفرگ ، یمارف  داـسف  ار  نیمز  درک ، یمن  عفد  رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا 

(251  ) .دراد

(252  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإَو  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اَهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتاَیآ  َْکِلت 

(252  ) .یتسه ام )  ) نالوسر زا  وت  و  میناوخ ؛ یم  وت  رب  قح ، هب  هک  تسادخ  تایآ  اهنیا ،

41 ص :

ءزج 3

هرقب هروس  همادا 

ِحوُِرب ُهاَنْدَّیَأَو  ِتاَـنِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اَْـنیَتآَو  ٍتاَـجَرَد  ْمُهَـضَْعب  َعَفَرَو  ُهَّللا  َمَّلَک  نَّم  مُْهنِّم  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهَـضَْعب  اَْـنلَّضَف  ُلُـسُّرلا  َکـِْلت 
َءاَش َْولَو  َرَفَک  نَّم  مُْهنِمَو  َنَمآ  ْنَّم  مُْهنِمَف  اوُفَلَتْخا  ِنَِکلَو  ُتاَنِّیَْبلا  ُمُْهتَءاَج  اَم  ِدـَْعب  نِّم  مِهِدـَْعب  نِم  َنیِذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاَـش  َْولَو  ِسُدـُْقلا 

(253  ) ُدیُِری اَم  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنَِکلَو  اُولَتَْتقا  اَم  ُهَّللا 

و داد ؛ رترب  یتاجرد  ار  یضعب  و  تفگ ؛ یم  نخس  وا  اب  ادخ  اهنآ ، زا  یخرب  میداد ؛ يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  نالوسر  نآ  زا  یضعب 
عنام ناربماـیپ ، نآ  ماـقم  تلیـضف و  یلو  ( ؛ میدومن دـییأت  سدـقلا » حور   » اـب ار  وا  و  میداد ؛ نشور  ياـه  هناـشن  میرم ، نب  یـسیع  هب 
اهنآ يارب  هک  نشور  ياه  هناشن  همه  نآ  زا  سپ  دـندوب ، اهنآ  زا  دـعب  هک  یناـسک  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  و  .دـشن ) اـهتما  فـالتخا 
یلو تسا )؛ هدراذگ  دازآ  تداعـس ، هار  ندومیپ  رد  ار  اهنآ  و  هتخاسن ؛ روبجم  ار  مدرم  ادـخ  اما  ( ؛ دـندرک یمن  زیتس  گنج و  دـمآ ،

( زاب .درک و  زورب  يزیرنوخ  گنج و  و  ( ؛ دندش رفاک  یـضعب  دـندروآ و  نامیا  یـضعب  دـندرک ؛ فالتخا  مه  اب  هک  دـندوب  اهتما  نیا 
چیه و   ) دـهد یم  ماجنا  تمکح ) يور  زا  ، ) دـهاوخ یم  ار  هچنآ  دـنوادخ ، یلو  دـندرک ؛ یمن  راکیپ  مه  اب  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا 

(253 (. ) دنک یمن  روبجم  يزیچ  لوبق  هب  ار  سک 

(254  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َنوُِرفاَْکلاَو  ٌهَعاَفَش  َالَو  ٌهَّلُخ  َالَو  ِهِیف  ٌْعَیب  اَّل  ٌمْوَی  َِیتْأَی  نَأ  ِْلبَق  نِّم  مُکاَْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

دیرخ هن  نآ ، رد  هک  دسر  ارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دینک ! قافنا  میا ، هداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(، دراد يدوس  يدام  ياهتقافر  و   ) یتسود هن  و  دینک ،) يرادیرخ  دوخ  يارب  ار  رفیک  زا  تاجن  تداعـس و  دـیناوتب  ات   ) تسا شورف  و 
هب مه  دـننک ، یم  متـس  ناـشدوخ  هب  مه  ( ؛ دنرگمتـس دوخ  نارفاـک ، و  .دوـب ) دـیهاوخن  تعافـش  هتـسیاش  امـش  اریز  ( ؛ تعافـش هن  و 

(254 (. ) نارگید
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َْنَیب اَم  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ُهَدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل  ٌمَْون  َالَو  ٌهَنِس  ُهُذُخْأَت  َال  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا 
ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  اَمُهُظْفِح  ُهُدُوئَی  َالَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  َءاَش  اَِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِّم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُِحی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِدـْیَأ 

(255)

باوخ هاگچیه  دنتسه ؛ وا  هب  مئاق  رگید ، تادوجوم  و  تسا ، شیوخ  تاذ  هب  مئاق  هک  هدنز ، هناگی  دنوادخ  زج  تسین  يدوبعم  چیه 
نیمز رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـنام )؛ یمن  لفاغ  یتسه ، ناـهج  ریبدـت  زا  يا  هظحل  و  ( ؛ دریگ یمنارف  ار  وا  ینیگنـس  کـبس و 

هک اهنآ  يارب  ناگدـننک ، تعافـش  تعافـش  نیاربانب ، ( !؟ دـنک تعافـش  وا  نامرف  هب  زج  وا ، دزن  رد  هک  تسیک  تسوا ؛ نآ  زا  تسا ،
و ( ؛ دناد یم  تسا  ناشرـس  تشپ  و  ناگدنب ]  اهنآ =[  يور  شیپ  رد  ار  هچنآ  .دـهاک ) یمن  وا  هقلطم  تیکلام  زا  دنتعافـش ، هتـسیاش 

تـسوا  ) .دهاوخب وا  هک  يرادقم  هب  زج  ددرگ ؛ یمن  هاگآ  وا  ملع  زا  یـسک  و  .تسا ) ناسکی  وا ، ملع  هاگـشیپ  رد  هدنیآ ، هتـشذگ و 
، وا تموکح )  ) تخت .تسوا ) دودـحمان  ناـیاپ و  یب  ملع  زا  يوـترپ  نارگید ، دودـحم  شناد  ملع و  و  تسا ؛ هاـگآ  زیچ  همه  هب  هک 

صوصخم تمظع ، ماقم و  يدنلب  .دنکیمن  هتـسخ  ار  وا  نیمز ،] نامـسآ و  ود =[  نآ  يرادـهاگن  و  هتفرگربرد ؛ ار  نیمز  اهنامـسآ و 
(255  ) .تسوا

ُهَّللاَو اََهل  َماَصِفنا  َال  یَْقثُْولا  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهَّللِاب  نِمُْؤیَو  ِتوُغاَّطلِاب  ْرُفْکَی  نَمَف  ِّیَْغلا  َنِم  ُدْـشُّرلا  َنَّیَبَّت  دَـق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهاَرْکِإ  اـَل 
(256  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس 

تب و توغاـط =[  هب  هک  یـسک  نیا ، رباـنب  .تسا  هدـش  نـشور  یفارحنا ، هار  زا  تـسرد  هار  اریز )  ) .تـسین یهارکا  نـید ، لوـبق  رد 
نآ يارب  نتـسسگ  هک  تسا ، هدز  گنچ  یمکحم  هریگتـسد  هب  دروآ ، نامیا  ادـخ  هب  دوش و  رفاـک  رگناـیغط ] دوجوم  ره  و  ناـطیش ،

(256  ) .تساناد اونش و  دنوادخ ، .تسین و 

42 ص :

َِکَئلوُأ ِتاَُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِّم  مُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاَِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِّم  مُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 
(257  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ 

رفاک هک  یناسک  اما )  ) .درب یم  نوریب  رون  يوس  هب  اهتملظ ، زا  ار  اهنآ  دنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  یلو و  دنوادخ ،
دنهاوخ نآ  رد  هشیمه  دنشتآ و  لها  اهنآ  دنرب ؛ یم  نوریب  اهتملظ  يوس  هب  رون ، زا  ار  اهنآ  هک  دنتـسه ؛ اهتوغاط  اهنآ  يایلوا  دندش ،

(257  ) .دنام

َلاَـق ُتیِمُأَو  ِییْحُأ  اـَنَأ  َلاَـق  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَـق  ْذِإ  َکـْلُْملا  ُهَّللا  ُهاَـتآ  ْنَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمـیِهاَْربِإ  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  َرَت  ْمـَلَأ 
(258  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف  ِبِْرغَْملا  َنِم  اَِهب  ِتْأَف  ِقِرْشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف  ُمیِهاَْربِإ 

وا هب  دنوادخ  اریز  درک ؟ وگتفگ  هجاحم و  شراگدرورپ  هراب  رد  میهاربا  اب  هک  دورمن ] یـسک =[  زا ) يرادن  یهاگآ  و   ) يدـیدن ایآ 
یـسک نآ  نم  يادـخ  : » تفگ میهاربا  هک  یماگنه  دوب )؛ هدـش  تسمرـس  رورغ  هداـب  زا  تیفرظ ، یمک  رثا  رب  و  ( ؛ دوب هداد  تموکح 

رب نتخاس  هبتـشم  راک و  نیا  تابثا  يارب  و  !« ) مناریم یم  منک و  یم  هدنز  زین  نم  : » تفگ وا  .دـناریم » یم  دـنک و  یم  هدـنز  هک  تسا 
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زا ار  دیـشروخ  دنوادخ ، : » تفگ میهاربا  داد ) ار  يرگید  لتق  یکی و  يدازآ  نامرف  دندرک ، رـضاح  ار  ینادنز  ود  داد  روتـسد  مدرم 
درم نآ  اجنیا ) رد  !« ) روایب برغم  زا  ار  دیـشروخ  ییوت )، یتسه  ناهج  رب  مکاـح  هک  ییوگ  یم  تسار  رگا  ( ؛ دروآ یم  قرـشم  قفا 

(258  ) .دنک یمن  تیاده  ار  رگمتس  موق  دنوادخ ، .دش و  هدناماو  توهبم و  رفاک ،

َلاَق َْتِثَبل  ْمَک  َلاَق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماَع  َهَئاِم  ُهَّللا  ُهَتاَمَأَف  اَِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذَـه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاَق  اَهِـشوُرُع  یَلَع  ٌهَیِواَخ  َیِهَو  ٍهَیْرَق  یَلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  ْوَأ 
ِساَّنلِّل ًهَیآ  َکَلَعْجَِنلَو  َكِراَمِح  َیلِإ  ْرُظناَو  ْهَّنَـسَتَی  َْمل  َِکباَرَـشَو  َکِماَعَط  َیلِإ  ْرُظناَف  ٍماَع  َهَئاـِم  َْتِثبَّل  لـَب  َلاَـق  ٍمْوَی  َضَْعب  ْوَأ  اًـمْوَی  ُْتِثَبل 

(259  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاَق  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  اًمَْحل  اَهوُسْکَن  َُّمث  اَهُزِشُنن  َْفیَک  ِماَظِْعلا  َیلِإ  ْرُظناَو 

و ، ) دوب هتخیر  ورف  اهفقـس  يور  هب  نآ ، ياهراوید  هک  یلاح  رد  درک ، روبع  هدش ) ناریو   ) يدابآ کی  رانک  زا  هک  یـسک  دـننامه  ای 
»!؟ دنک یم  هدـنز  گرم ، زا  سپ  ار  اهنیا  ادـخ  هنوگچ  : » تفگ دوخ ) اب  وا  دوب ؛ هدـنکارپ  وس  ره  رد  نآ ، لها  ياهناوختـسا  داسجا و 

ای زور ؛ کی  : » تفگ يدرک »؟ گنرد  ردق  هچ  : » تفگ وا  هب  و  درک ؛ هدنز  سپـس  دناریم ؛ لاس  دـصکی  ار  وا  ادـخ  ماگنه )، نیا  رد  )
اب یتـشاد ، هارمه  هک   ) دوـخ یندیـشون  اذـغ و  هب  نک  هاـگن  يدرک ! گـنرد  لاـس  دـصکی  هکلب  هن ، : » دوـمرف .زور » کـی  زا  یـشخب 

همه رب  هدرک ، ظفح  تدم ، نیا  لوط  رد  ار  یندشدساف  داوم  نینچ  کی  هک  ییادخ  ! ) تسا هتفاین  رییغت  هنوگ  چـیه  اهلاس ) تشذـگ 
نانیمطا يارب  مه  گرم ، زا  سپ  وت  ندش  هدنز  نیا  هدـش ! یـشالتم  مه  زا  هنوگچ  هک   ) نک هاگن  دوخ  غالا  هب  یلو  تسا )! رداق  زیچ 

يراوس بکرم  ي   ) اهناوختـسا هب  نونکا )  ) .میهد رارق  داعم ) دروم  رد   ) مدرم يارب  يا  هناشن  ار  وت  هکنیا  يارب  مه ) و  تسوت ، رطاـخ 
وا رب  قیاقح ) نیا   ) هک یماگنه  میناشوپ »! یم  نآ  رب  تشوگ  و  میهد ، یم  دـنویپ  مه  هب  هتـشادرب ، ار  اهنآ  هنوگچ  هک  نک  هاگن  دوخ 

(259 «. ) تسا اناوت  يراک  ره  رب  ادخ  مناد  یم  : » تفگ دش ، راکشآ 

43 ص :

َّنُهْرُـصَف ِْریَّطلا  َنِّم  ًهََعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاَـق  ِیبـْلَق  َِّنئَمْطَیِّل  نَِکلَو  یََلب  َلاَـق  نِمُْؤت  َْملَوَأ  َلاَـق  یَتْوَْملا  ِییُْحت  َفـْیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَـق  ْذِإَو 
(260  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  اًیْعَس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  اًءْزُج  َّنُْهنِّم  ٍلَبَج  ِّلُک  یَلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ 

نامیا رگم  : » دومرف ینک »؟ یم  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هدـب  ناشن  نم  هب  ایادـخ ! : » تفگ میهاربا  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) و
باـختنا ار  ناـغرم  زا  عون  راـهچ  تروص ، نیا  رد  : » دومرف .دـبای » شمارآ  مبلق  مهاوخ  یم  یلو  يرآ ، : » درک ضرع  يا »!؟ هدرواـین 

ار اهنآ  دعب  هدب ، رارق  ار  نآ  زا  یتمسق  یهوک ، ره  رب  سپـس  زیمایب !) مه  رد  و   ) نک هعطق  هعطق  ندرک )، حبذ  زا  سپ   ) ار اهنآ  و  نک !
مه و  تسا ، هاـگآ  ناـگدرم  ندـب  تارذ  زا  مه  ( ؛ تسا میکح  رداـق و  دـنوادخ  نادـب  و  دـنیآ ! یم  وت  يوـس  هب  تعرـس  هب  ناوـخب ،

(260 («. ) دراد اهنآ  عمج  رب  ییاناوت 

ٌعِساَو ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَِمل  ُفِعاَُضی  ُهَّللاَو  ٍهَّبَح  ُهَئاِّم  ٍهَُلبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَـس  َْعبَـس  ْتَتَبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَّم 
(261  ) ٌمِیلَع

دـصکی هشوخ ، ره  رد  هک  دنایورب ؛ هشوخ  تفه  هک  دنتـسه  يرذب  دـننامه  دـننک ، یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک 
تردق و رظن  زا   ) ادخ و  دنک ؛ یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب ،) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  و  دشاب ؛ هناد 
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(261  ) .تساناد زیچ ) همه  هب   ) و عیسو ، تمحر )،

َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اـَلَو  ْمِهِّبَر  َدـنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَّل  يًذَأ  اـَلَو  انَم  اوُقَفنَأ  اَـم  َنوُِعْبُتی  اـَل  َُّمث  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا 
(262)

یمن يرازآ  دـنراذگ و  یمن  تنم  دـنا ، هدرک  هک  یقافنا  لاـبند  هب  سپـس  دـننک ، یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناـسک 
(262  ) .دنوش یم  نیگمغ  هن  و  دنراد ، یسرت  هن  و  تسا ؛ ظوفحم )  ) ناشراگدرورپ دزن  اهنآ  شاداپ  دنناسر ،

(263  ) ٌمِیلَح ٌِّینَغ  ُهَّللاَو  يًذَأ  اَهُعَْبتَی  ٍهَقَدَص  نِّم  ٌْریَخ  ٌهَرِفْغَمَو  ٌفوُْرعَّم  ٌلْوَق 

؛ تسا رتهب  دشاب ، نآ  لابند  هب  يرازآ  هک  یششخب  زا  اهنآ ،) ياهتنوشخ  زا  تشذگ  و   ) وفع و  نادنمزاین ،) ربارب  رد   ) هدیدنسپ راتفگ 
(263  ) .تسا رابدرب  زاین و  یب  دنوادخ ، و 

ٍناَْوفَـص ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َالَو  ِساَّنلا  َءاَئِر  َُهلاَم  ُقِفُنی  يِذَّلاَک  يَذَْألاَو  ِّنَْملِاب  مُِکتاَقَدَص  اُولِْطُبت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(264  ) َنیِِرفاَْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  اُوبَسَک  اَّمِّم  ٍءْیَش  یَلَع  َنوُرِدْقَی  اَّل  اًْدلَص  ُهَکَرَتَف  ٌِلباَو  َُهباَصَأَف  ٌباَُرت  ِْهیَلَع 

نداد ناشن  يارب  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دننامه  دیزاسن ! لطاب  رازآ ، تنم و  اب  ار  دوخ  ياهـششخب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
یکزان رشق  ، ) نآ رب  هک  تسا  یگنس  هعطق  نوچمه  وا ) راک  ( ؛ دروآ یمن  نامیا  زیخاتسر ، زور  ادخ و  هب  و  دنک ؛ یم  قافنا  مدرم ، هب 

ار نآ  و  دـیوشب )، ار  اهرذـب  اهکاخ و  همه  و  ، ) دـسرب نآ  هب  ناراب  راـبگر  و  دوش )؛ هدـناشفا  نآ  رد  ییاهرذـب  و  ( ؛ دـشاب كاـخ  زا )
تیعمج دـنوادخ ، و  دـنروآ ؛ یمن  تسد  هب  يزیچ  دـنا ، هداد  ماجنا  هک  يراک  زا  اهنآ  .دـنک  اهر  رذـب ) كاخ و  زا  یلاخ  و   ) فاـص

(264  ) .دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک 
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اَْهبُِصی ْمَّل  نِإَف  ِْنیَفْعِض  اَهَلُکُأ  ْتَتآَف  ٌِلباَو  اََهباَصَأ  ٍهَْوبَِرب  ٍهَّنَج  ِلَثَمَک  ْمِهِسُفنَأ  ْنِّم  اًتِیْبثَتَو  ِهَّللا  ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ُمَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَمَو 
(265  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ٌّلَطَف  ٌِلباَو 

یغاب نوچمه  دـننک ، یم  قافنا  دوخ ، حور  رد ) یناسنا  تاکلم   ) تیبثت و  ادـخ ، يدونـشخ  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  راـک )  ) و
هویم و  دریگ )، هرهب  یفاک  دح  هب  باتفآ ، رون  دازآ و  ياوه  زا  و  ، ) دسرب نآ  هب  تشرد  ياهناراب  و  دـشاب ، يدـنلب  هطقن  رد  هک  تسا 

.دـسر و یم  نآ  هب  مرن  یناراب  دـسرن ، نآ  هب  تشرد  ناراب  رگا  و  .تسا ) توارط  اب  باداش و  هشیمه  هک   ) دـهد نادـنچ  ود  ار  دوخ 
(265  ) .تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ 

ُءاَفَعُـض ٌهَّیِّرُذ  َُهلَو  ُرَبِْکلا  َُهباَصَأَو  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  نِم  اَهِیف  َُهل  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍباَنْعَأَو  ٍلـیِخَّن  نِّم  ٌهَّنَج  َُهل  َنوُکَت  نَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّدَوَیَأ 
(266  ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  ْتَقَرَتْحاَف  ٌراَن  ِهِیف  ٌراَصْعِإ  اََهباَصَأَف 

رد وا  يارب  و  درذگب ، اهرهن  نآ ، ناتخرد  ریز  زا  هک  دشاب  هتشاد  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  یغاب  هک  دراد  تسود  امش  زا  یـسک  ایآ 
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رد ( ؛ دراد فیعـض  کچوک و )  ) ینادنزرف هدیـسر و  يریپ  نس  هب  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتـشاد  دوجو  يا  هویم  هنوگ  ره  زا  غاب ،)  ) نآ
روط نیمه  ( !؟ دزوسب ددرگ و  رو  هلعـش  دنک و  دروخرب  نآ  هب  تسا ، ینازوس )  ) شتآ نآ  رد  هک  هدنبوک ،)  ) يدابدرگ ماگنه )، نیا 

راکشآ امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  .دننک ) یم  لطاب  رازآ ، تنم و  ایر و  اب  ار ، دوخ  ياهقافنا  هک  یناسک  لاح  تسا 
(266 (! ) دیبایب ار  قح  هار  هشیدنا ، اب  و   ) دیشیدنیب دیاش  دزاس ؛ یم 

نَأ اَّلِإ  ِهیِذِخِآب  ُمتَْسلَو  َنوُقِفُنت  ُْهنِم  َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  َالَو  ِضْرَْألا  َنِّم  مَُکل  اَنْجَرْخَأ  اَّمِمَو  ُْمْتبَـسَک  اَم  ِتاَبِّیَط  نِم  اوُقِفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(267  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ِهِیف  اوُضِمُْغت 

يارب نیمز  زا  هچنآ  زا  و  دـیا ، هدروآ  تسد  هب  تراجت ) قیرط  زا   ) هک یلاوما  هزیکاپ  ياهتمـسق  زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رد دـیورن  كاپان  ياهتمـسق  غارـس  هب  قافنا ، يارب  و  دـینک ! قافنا  ناهایگ ،) ناتخرد و  نداعم و  عبانم و  زا   ) میا هتخاس  جراـخ  اـمش 

، دنوادخ دینادب  و  تهارک ! ضامغا و  يور  زا  رگم  دیریذپب ؛ ار  اهنآ  دیتسین  رضاح  لاوما )، شریذپ  ماگنه  هب  ، ) امش دوخ  هک  یلاح 
(267  ) .تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب 

(268  ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  اًلْضَفَو  ُْهنِّم  ًهَرِفْغَّم  مُکُدِعَی  ُهَّللاَو  ِءاَشْحَْفلِاب  مُکُُرمْأَیَو  َْرقَْفلا  ُمُکُدِعَی  ُناَْطیَّشلا 

هدـعو دـنوادخ  یلو  دـنک ؛ یم  رما  اـهیتشز ) و   ) اـشحف هب  و  دـهد ؛ یم  یتسدـیهت  رقف و  هدـعو  قاـفنا )، ماـگنه  هب   ) ار امـش  ناـطیش ،
افو دوخ ، ياه  هدعو  هب  لیلد ، نیمه  هب   ) .تساناد زیچ ) ره  هب   ) و عیسو ، شتردق  دنوادخ ، و  دهد ؛ یم  امش  هب  ینوزف »  » و شزرمآ » »

(268 ( ) .دنک یم 

(269  ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  اَمَو  اًرِیثَک  اًْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  نَمَو  ُءاَشَی  نَم  َهَمْکِْحلا  ِیتُْؤی 

هدش هداد  یناوارف  ریخ  دوش ، هداد  شناد  سک  ره  هب  و  دهد ؛ یم  دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  ار  تمکح  شناد و  ادخ ) )
(269  ) .دندرگ یمن  رکذتم  و ) دننک ، یمن  كرد  ار  قیاقح  نیا  ، ) نادنمدرخ زج  .تسا و 
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(270  ) ٍراَصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اَمَو  ُهُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإَف  ٍرْذَّن  نِّم  ُمتْرَذَن  ْوَأ  ٍهَقَفَّن  نِّم  ُمتْقَفنَأ  اَمَو 

نارگمتـس .دناد و  یم  ار  اهنآ  دنوادخ  دینک ،) قافنا  ادخ  هار  رد   ) دیا هدرک  رذن  هک ) ار  یلاوما   ) ای دینک ، یم  قافنا  هک  ار  زیچ  ره  و 
(270  ) .دنرادن يروای 

(271  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ْمُِکتاَئِّیَس  نِّم  مُکنَع  ُرِّفَُکیَو  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َوُهَف  َءاَرَقُْفلا  اَهُوتُْؤتَو  اَهوُفُْخت  نِإَو  َیِه  اَّمِِعنَف  ِتاَقَدَّصلا  اوُْدُبت  نِإ 

زا یتمـسق  و  تسا ! رتهب  امـش  يارب  دـیهدب ، نادـنمزاین  هب  هتخاس و  یفخم  ار  اهنآ  رگا  و  تسا ! بوخ  دـینک ، راکـشآ  ار  اهقافنا  رگا 
هاگآ دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  .دـش ) دـیهاوخ  هدوشخب  ادـخ ، هار  رد  شـشخب  وترپ  رد  و  ( ؛ دـناشوپ یم  ار  امـش  ناهانگ 

(271  ) .تسا
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ٍْریَخ ْنِم  اوُقِفُنت  اَمَو  ِهَّللا  ِهْجَو  َءاَِغْتبا  اَّلِإ  َنوُقِفُنت  اَـمَو  ْمُکِـسُفنَِألَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِفُنت  اَـمَو  ُءاَـشَی  نَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنَِکلَو  ْمُهاَدُـه  َکـْیَلَع  َْسیَّل 
(272  ) َنوُمَلُْظت َال  ُْمتنَأَو  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی 

یلو تسین )؛ حیحـص  مالـسا ، هب  رابجا  يارب  ناناملـسم ، ریغ  هب  قافنا  كرت  نیا ، ربانب  ( ؛ تسین وت  رب  راـبجا )، روط  هب   ) اـهنآ تیادـه 
؛ تسا ناتدوخ  يارب  دینک ، یم  قافنا  لاوما  اهیبوخ و  زا  ار  هچنآ  .دنک و  یم  تیاده  دنادب ،) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  هک  ره  دنوادخ ،
و دوش ؛ یم  هداد  امـش  هب  لماک  روط  هب  نآ ) شاداپ  ، ) دینک یم  قافنا  اهیبوخ  زا  هچنآ  و  دینکن ! قافنا  ادـخ ، ياضر  يارب  زج  یلو ) )

(272  ) .دش دهاوخن  متس  امش  هب 

َنُولَأْسَی َال  ْمُهاَمیِِسب  مُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاَِینْغَأ  ُلِهاَْجلا  ُمُُهبَسْحَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَض  َنوُعیِطَتْسَی  َال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءاَرَقُْفِلل 
(273  ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِفُنت  اَمَو  اًفاَْحلِإ  َساَّنلا 

زا ار  اهنآ  ادخ ، نییآ  هب  هّجوت  و  ( ؛ دنا هتفرگ  رارق  انگنت  رد  ادـخ ، هار  رد  هک  دـشاب  ینادـنمزاین  يارب  دـیاب ) ًاصوصخم  امـش ، ِقافنا  )
بسک و هب  تسد  یگدنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  ات  دهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  داهج ، ِنادیم  رد  تکرش  و  هتخاس ؛ هراوآ  شیوخ  ياهنطو 

یب ار  اهنآ  هاگآان  دارفا  يراد ، نتـشیوخ  تّدش  زا  و  دنروآ )؛ تسد  هب  يا  هیامرـس  و   ) دـننک یترفاسم  دـنناوت  یمن  دـننزب )؛ یتراجت 
تاصّخـشم تسا  نیا   ) .دنهاوخ یمن  مدرم  زا  يزیچ  رارـصا  اب  زگره  و  یـسانش ؛ یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  اهنآ  اّما  دـنرادنپ ؛ یم  زاین 

(273  ) .تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  یبوخ  زیچ  ره  و  اهنآ )!

(274  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَو  ْمِهِّبَر  َدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًهَِیناَلَعَو  ارِس  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  مَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا 

و تساهنآ ، رب  یـسرت  هن  تسا ؛ ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دننک ، یم  قافنا  راکـشآ ، ناهنپ و  زور ، بش و  ار ، دوخ  لاوما  هک  اهنآ 
(274  ) .دنوش یم  نیگمغ  هن 
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َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأَو  َابِّرلا  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناَْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اَمَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  اـَل  اـَبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا 
(275  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأَف  َداَع  ْنَمَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأَو  َفَلَس  اَم  ُهَلَف  یَهَتناَف  ِهِّبَّر  نِّم  ٌهَظِعْوَم  ُهَءاَج  نَمَف  َابِّرلا  َمَّرَحَو 

لداعت دناوت  یمن  و   ) هدش هناوید  ناطیـش ، ّسامت  رثا  رب  هک  یـسک  دننام  رگم  دنزیخ  یمنرب  تمایق ) رد  ، ) دـنروخ یم  ابر  هک  یناسک 
ابر دـننام  مه  دتـس  داد و  : » دـنتفگ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا ، دزیخ .) یم  اپب  یهاـگ  دروخ ، یم  نیمز  یهاـگ  دـنک ؛ ظـفح  ار  دوخ 

( .تسا رایـسب  ود ، نیا  نایم  قرف  اریز  ! ) مارح ار  ابر  و  هدرک ، لالح  ار  عیب  ادـخ  هک  یلاح  رد  .تسین ») ود  نآ  نایم  یتوافت  و   ) تسا
هب میرحت ]  مکح  لوزن  زا  لبق  قباس =[  رد  هک  ییاهدوس  دـنک ، يراددوخ  يراوخابر ) زا   ) و دـسر ، وا  هب  یهلا  زردـنا  یـسک  رگا  و 

دهاوخ ار  وا  هتشذگ  و  ( ؛ دوش یم  راذگاو  ادخ  هب  وا  راک  و  ددرگ )؛ یمن  لماش  ار  هتشذگ  مکح ، نیا  و  ( ؛ تسوا لام  هدروآ ، تسد 
(275  ) .دننام یم  نآ  رد  هشیمه  و  دنشتآ ؛ لها  دنوش ،) هانگ  نیا  بکترم  رگید  راب  و   ) دندرگزاب هک  یناسک  اّما  .دیشخب )

(276  ) ٍمِیثَأ ٍراَّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  ِتاَقَدَّصلا  ِیبُْریَو  َابِّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی 
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.دراد یمن  تسود  ار  يراکهنگ  ِساپـسان  ِناسنا  چیه  دنوادخ ، و  دـهد ! یم  شیازفا  ار  تاقدـص  و  دـنک ؛ یم  دوبان  ار  ابر  دـنوادخ ،
(276)

(277  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَو  ْمِهِّبَر  َدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َهاَکَّزلا  اُوَتآَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ناشراگدرورپ دزن  ناشرجا  دـنتخادرپ ، ار  تاکز  دنتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دـنداد و  ماجنا  حـلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک 
(277  ) .دنوش یم  نیگمغ  هن  و  تساهنآ ، رب  یسرت  هن  و  تسا ؛

(278  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  َابِّرلا  َنِم  َیَِقب  اَم  اوُرَذَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

نامیا رگا  دینک ؛ اهر  هدـنام ، یقاب  ابر  تابلاطم )  ) زا هچنآ  و  دـیزیهرپب ، ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(278 ! ) دیراد

(279  ) َنوُمَلُْظت َالَو  َنوُِملْظَت  َال  ْمُِکلاَْومَأ  ُسوُءُر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  نِإَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  ْمَّل  نِإَف 

 ]= تسامش ِنآ  زا  امش ، ياه  هیامرس  دینک ، هبوت  رگا  و  درک ! دنهاوخ  راکیپ  امش  اب  شلوسر ، ادخ و  دینادب  دینک ، یمن  نینچ )  ) رگا
(279  ) .دوش یم  دراو  متس  امش  رب  هن  و  دینک ، یم  متس  هن  دوس ؛] نودب  هیامرس ، لصا 

(280  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  اُوقَّدَصَت  نَأَو  ٍهَرَْسیَم  َیلِإ  ٌهَرِظَنَف  ٍهَرْسُع  وُذ  َناَک  نِإَو 

تخادرپ تردق  یتسارب  هک  یتروص  رد  و  ! ) دیهد تلهم  ییاناوت ، ماگنه  ات  ار  وا  دشاب ، هتـشادن  تخادرپ  تردـق  راکهدـب )،  ) رگا و 
(280 ! ) دینادب ار ) راک  نیا  عفانم   ) رگا تسا ؛ رتهب  دیشخبب  وا  هب  ادخ  يارب  درادن )، ار 

(281  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ْتَبَسَک  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  اًمْوَی  اوُقَّتاَو 

هب هداد ، ماجنا  هچنآ  سک ، ره  هب  سپـس  دننادرگ ؛ یمزاب  ادـخ  يوس  هب  ار  امـش  زور ، نآ  رد  هک  دیـسرتب ) و   ) دـیزیهرپب يزور  زا  و 
(281 ( ) .تسا ناشدوخ  لامعا  جیاتن  دننیب ، یم  هچ  ره  نوچ   ) .دش دهاوخن  متس  اهنآ  هب  و  دوش ، یم  هداد  سپ  زاب  لماک  روط 

47 ص :

ُهَمَّلَع اَمَک  َُبتْکَی  نَأ  ٌِبتاَک  َبْأَی  َالَو  ِلْدَْـعلِاب  ٌِبتاَک  ْمُکَْنیَّب  ُبتْکَْیلَو  ُهُوُبتْکاَف  یمَـسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  ٍْنیَدـِب  ُمتنَیاَدَـت  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
نَأ ُعیِطَتْسَی  َال  ْوَأ  اًفیِعَض  ْوَأ  اًهیِفَـس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َناَک  نِإَف  اًْئیَـش  ُْهنِم  ْسَْخبَی  َالَو  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیلَو  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِِللُْمْیلَو  ُْبتْکَْیلَف  ُهَّللا 
نَأ ِءاَدَهُّشلا  َنِم  َنْوَضْرَت  نَّمِم  ِناَتَأَْرماَو  ٌلُجَرَف  ِْنیَلُجَر  اَنوُکَی  ْمَّل  نِإَف  ْمُِکلاَجِّر  نِم  ِْنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْساَو  ِلْدَْـعلِاب  ُهُِّیلَو  ِْللُْمْیلَف  َوُه  َّلُِمی 

ُطَْـسقَأ ْمُِکلَذ  ِِهلَجَأ  َیلِإ  اًرِیبَک  ْوَأ  اًریِغَـص  ُهُوُبتْکَت  نَأ  اُومَأْسَت  َالَو  اوُعُد  اَم  اَذِإ  ُءاَدَهُّشلا  َبْأَی  َالَو  يَرْخُْألا  اَمُهاَدْحِإ  َرِّکَُذتَف  اَمُهاَدْـحِإ  َّلِضَت 
اَذِإ اوُدِهْـشَأَو  اَهُوُبتْکَت  اَّلَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ْمُکَْنَیب  اَهَنوُریُِدت  ًهَرِـضاَح  ًهَراَِجت  َنوُکَت  نَأ  اَّلِإ  اُوباَتْرَت  اَّلَأ  یَنْدَأَو  ِهَداَهَّشِلل  ُمَْوقَأَو  ِهَّللا  َدنِع 

(282  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ُهَّللا  ُمُکُمِّلَُعیَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ْمُِکب  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  اُولَعْفَت  نِإَو  ٌدیِهَش  َالَو  ٌِبتاَک  َّراَُضی  َالَو  ُْمتْعَیاَبَت 
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ار نآ  دـینک ، ادـیپ  رگیدـکی  هب  دتـس ) داد و  ای  ماو  رطاـخ  هب   ) يراد تّدـم  یهدـب  هک  یماـگنه  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
زا دیابن  دراد ، یگدنـسیون  رب  تردق  هک  یـسک  و  دسیونب ! امـش  نایم  رد  ار ) دنـس  ، ) تلادع يور  زا  يا  هدنـسیون  دـیاب  و  دیـسیونب !

الما دیاب  تسوا ، هدهع  رب  قح  هک  سک  نآ  و  دـسیونب ، دـیاب  سپ  دـنک ! يراددوخ  هداد - میلعت  وا  هب  ادـخ  هک  روط  نامه   - نتـشون
رظن زا  ای   ) هیفـس تسوا ، همذ  رب  قح  هک  یـسک  رگا  و  دیامنن ! راذـگورف  ار  يزیچ  و  دزیهرپب ، تسوا  راگدرورپ  هک  ادـخ  زا  و  دـنک ،

، تلادع تیاعر  اب  وا )، ياج  هب   ) وا ّیلو  دیاب  درادن ، ندرکالما  رب  ییاناوت  ندوب )، لال  رطاخ  هب   ) ای تسا ، نونجم ) و   ) فیعض لقع )
هک یناسک  زا  نز ، ود  درم و  کی  دندوبن ، درم  ود  رگا  و  دیریگب ! دهاش  ّقح ) نیا  رب   ) ار دوخ  لداع )  ) نادرم زا  رفن  ود  و  دـنک ! الما 

، تفای یفارحنا  یکی  رگا  ات  دـنریگ )، رارق  دـهاش  مه  اب  دـیاب  نز ، ود  نیا  و  ! ) دـینک باختنا  دنتـسه ، امـش  نانیمطا  تیاضر و  دروم 
نتشون زا  و  دنیامن ! يراددوخ  دننک ، یم  توعد  تداهش ) يارب   ) ار اهنآ  هک  یماگنه  هب  دیابن  دوهش  .دنک و  يروآدای  وا  هب  يرگید 

يارب و  رتکیدزن ، تلادع  هب  ادخ  دزن  رد  نیا ، دیـسیونب !) دـشاب  هچ  ره   ) دـیوشن لولم  گرزب ، ای  دـشاب  کچوک  هچ  دوخ )، ِیهدـب  )
هک دشاب  يدقن  دتـس  داد و  هکنیا  رگم  دشاب ؛ یم  رتهب  وگتفگ ) عازن و  و   ) کش دـیدرت و  زا  يریگولج  يارب  و  رت ، میقتـسم  تداهش 

شورف دـیرخ و  هک  یماگنه  یلو  .دیـسیونن  ار  نآ  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  تروص ، نیا  رد  .دـینک  یم  تسد  هب  تسد  دوخ ، نیب 
و دنریگ !) رارق  راشف  تحت  و   ) دسرب ینایز  ییوگقح )، رطاخ  هب  ، ) دهاش هدنـسیون و  هب  دیابن  و  دـیریگب ! دـهاش  دـینک ، یم  يدـقن ) )

زیچ همه  هب  دنوادخ  دهد ؛ یم  میلعت  امـش  هب  دنوادخ  و  دـیزیهرپب ! ادـخ  زا  .دـیا  هدـش  جراخ  راگدرورپ  نامرف  زا  دـینک ، نینچ  رگا 
(282  ) .تساناد
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اوُُمتْکَت َالَو  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیلَو  ُهَتَناَمَأ  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف  اًضَْعب  مُکُـضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَـف  ٌهَضُوبْقَّم  ٌناَـهِرَف  اًِـبتاَک  اوُدِـجَت  َْملَو  ٍرَفَـس  یَلَع  ُْمتنُک  نِإَو 
(283  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ُُهْبلَق  ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اَهُْمتْکَی  نَمَو  َهَداَهَّشلا 

رگیدکی هب  رگا  و  .دریگ ) رارق  راکبلط  رایتخا  رد  هک  یناگورگ  ! ) دـیریگب ناگورگ  دـیتفاین ، يا  هدنـسیون  و  دـیدوب ، رفـس  رد  رگا  و 
يرگید زا  يزیچ  ناگورگ ، نودب  و   ) هدش هدرمـش  نیما  هک  یـسک  دـیاب  و ) تسین ، مزال  ناگورگ  ، ) دیـشاب هتـشاد  لماک )  ) نانیمطا

ره و  دـینکن ! نامتک  ار  تداهـش  و  دزیهرپب ! .تسوا  راگدرورپ  هک  ییادـخ  زا  و  دزادرپب ؛ عقومب ) ار  دوخ  یهدـب  و   ) تناـما هتفرگ ،)
(283  ) .تساناد دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ ، .تسا و  راکهانگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک 

ُهَّللاَو ُءاَشَی  نَم  ُبِّذَُـعیَو  ُءاَشَی  نَِمل  ُرِفْغَیَف  ُهَّللا  ِِهب  مُْکبِـساَُحی  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ِیف  اَم  اوُدـُْبت  نِإَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَّلِّل 
(284  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع 

امش دنوادخ  ناهنپ ، ای  دیزاس  راکـشآ  دیراد ، لد  رد  ار  هچنآ  رگا  ور ) نیا  زا   ) .تسادخ و ِنآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
و  ) دهاوخب ار  سک  ره  و  دـشخب ؛ یم  دـشاب ،) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  سپـس  .دـنک  یم  هبـساحم  نآ ، قبط  رب  ار 

(284  ) .دراد تردق  زیچ  همه  هب  دنوادخ  .دنک و  یم  تازاجم  دشاب ،) قحتسم 

اَنْعَطَأَو اَنْعِمَس  اُولاَقَو  ِِهلُسُّر  نِّم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  َال  ِِهلُسُرَو  ِِهُبتُکَو  ِِهتَِکئاَلَمَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملاَو  ِهِّبَّر  نِم  ِْهَیلِإ  َلِزنُأ  اَِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
(285  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإَو  اَنَّبَر  َکَناَْرفُغ 
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و .دشاب ) یم  نمؤم  ًالماک  دوخ ، نانخـس  مامت  هب  وا ، و   ) .تسا هدروآ  نامیا  هدـش ، لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربمایپ ،
زا کی  چـیه  نایم  رد  ام  دـنیوگ ): یم  و  ( ؛ دـنا هدروآ  نامیا  شناگداتـسرف ، اـهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  زین ،)  ) ناـنمؤم همه 

( ِراظتنا ! ) اراگدرورپ .میدرک  تعاطا  میدینـش و  ام  : » دـنتفگ ناـنمؤم )  ) و میراد .) ناـمیا  همه  هب  و   ) میراذـگ یمن  قرف  وا ، ناربماـیپ 
(285 « ) .تسوت يوس  هب  ام )  ) تشگزاب و  میراد ؛)  ) ار وت  شزرمآ 

اَمَک اًرْـصِإ  اَْنیَلَع  ْلِمْحَت  َالَو  اَنَّبَر  اَنْأَطْخَأ  ْوَأ  اَنیِـسَّن  نِإ  اَنْذِـخاَُؤت  َال  اَنَّبَر  ْتَبَـسَتْکا  اَم  اَْهیَلَعَو  ْتَبَـسَک  اَم  اََهل  اَهَعْـسُو  اَّلِإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  َال 
َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُـصناَف  اَنَالْوَم  َتنَأ  اَنْمَحْراَو  اََنل  ْرِفْغاَو  اَّنَع  ُفْعاَو  ِِهب  اََنل  َهَقاَط  َال  اَم  اَْـنلِّمَُحت  اـَلَو  اَـنَّبَر  اَِـنْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح 

(286)

و هداد ؛ ماجنا  دوخ  يارب  دهد ، ماجنا  ار  یکین )  ) راک ره  ناسنا )،  ) .دنک یمن  فیلکت  شییاناوت ، هزادنا  هب  زج  ار ، سک  چیه  دنوادخ 
هذـخاؤم ار  ام  میدرک ، اطخ  ای  شومارف  ام  رگا  اراگدرورپ ! دـنیوگ ): یم  نانمؤم   ) .تسا هدرک  دوخ  نایز  هب  دـنک ، يدـب )  ) راـک ره 

رارق دـندوب ، ام  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  نایغط )، هانگ و  رطاخ  هب   ) هک نانچ  نآ  هدـم ، رارق  ام  رب  ینیگنـس  فیلکت  اراـگدرورپ ! نکم !
دوخ تمحر  رد  شخبب و  ار  ام  يوشب ! ام  زا  ار  هانگ  راثآ  و  رادم ! رّرقم  ام  رب  میرادـن ، ار  نآ  لمحت  تقاط  هچنآ  اراگدرورپ ! يداد !

(286 ! ) نادرگ زوریپ  نارفاک ، ّتیعمج  رب  ار  ام  سپ  ییام ، تسرپرس  الوم و  وت  هد ! رارق 

49 ص :

نارمع لآ  هروس 

(1  ) ملا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) ملا

(2  ) ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا 

(2  ) .تسین هدنرادهگن ، رادیاپ و  هدنز و  هناگی  ِدنوادخ  زج  يدوبعم 

(3  ) َلیِجنِْإلاَو َهاَرْوَّتلا  َلَزنَأَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  َلََّزن 

(3  ) .ار لیجنا »  » و تاروت »  » و تسا ؛ قبطنم  نیشیپ ، بتک  ياه  هناشن  اب  هک  درک ، لزان  وت  رب  قحب  ار  باتک  هک ) یسک  نامه  )

(4  ) ٍماَِقتنا وُذ  ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  َناَقْرُْفلا  َلَزنَأَو  ِساَّنلِّل  يًدُه  ُْلبَق  نِم 

ادخ تایآ  هب  هک  یناسک  درک ؛ لزان  دزاس ، یم  صّخشم  لطاب  زا  ار  قح  هک  یباتک  زین )  ) و داتسرف ؛ مدرم  تیاده  يارب  نآ ، زا  شیپ 
(4  ) .تسا ماقتنا  بحاص  اناوت و  جوجل )، نارفاک  ناراکدب و  ِرفیک  يارب   ) دنوادخ و  دنراد ؛ يدیدش  رفیک  دندش ، رفاک 

(5  ) ِءاَمَّسلا ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  َهَّللا  َّنِإ 
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(5 ( ) .تسین لکشم  وا  رب  اهنآ  ریبدت  نیا ، ربانب   ) .دنام یمن  یفخم  ادخ  رب  نیمز ، نامسآ و  رد  زیچ ، چیه 

(6  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُءاَشَی  َْفیَک  ِماَحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه 

.تسین میکح ، اناوت و  ِدنوادخ  زج  يدوبعم  .دنک  یم  ریوصت  دهاوخ  یم  هک  نانچنآ  ناردام ،)  ) ِمحر رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
(6)

ُْهنِم ََهباَشَت  اَم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاَِهباَشَتُم  ُرَخُأَو  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاَمَکْحُّم  ٌتاَیآ  ُْهنِم  َباَتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
ِباَْبلَْألا ُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَـی  اَمَو  اَنِّبَر  ِدـنِع  ْنِّم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلاَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  اَمَو  ِِهلیِوْأَت  َءاَِغْتباَو  ِهَْنتِْفلا  َءاَِغْتبا 

(7)

هک تسا ؛ نشور ]  حیرـص و  مکحم =[ »  » تاـیآ نآ ، زا  یتمـسق  هک  درک ، لزاـن  وت  رب  ار  ینامـسآ )  ) باـتک نیا  هک  تسا  یـسک  وا 
، نآ زا  یتمـسق  و  .ددرگ ) یم  فرطرب  اـهنیا ، هب  هعجارم  اـب  رگید ، تاـیآ  رد  یگدـیچیپ  هنوگ  ره  و  ( ؛ دـشاب یم  باـتک  نیا  ساـسا 
؛ دور یم  نآ  رد  یفلتخم  تالامتحا  لوا ، هاگن  رد  رگید ، تاـهج  بلطم و  حطـس  ندوب  ـالاب  رطاـخ  هب  هک  یتاـیآ  تسا =[  هباـشتم » »

هنتف ات  دـنتاهباشتم ، لابند  هب  تسا ، فارحنا  ناشبولق  رد  هک  اهنآ  اما  .ددرگ ] یم  راکـشآ  اهنآ  ریـسفت  مکحم ، تایآ  هب  هجوت  اب  یلو 
ناخسار ادخ و  زج  ار ، اهنآ  ریسفت  هک  یلاح  رد  دنبلط ؛ یم  نآ  يارب  یتسردان )  ) ریـسفت و  دنزاس ؛) هارمگ  ار  مدرم  و   ) دننک يزیگنا 

نآ همه  هب  ام  : » دنیوگ یم  یهلا ) شناد  ملع و  وترپ  رد  نآرق  تایآ  همه  ِرارسا  ِكرد  مهف و  لابند  هب  هک  اهنآ   ) .دنناد یمن  ملع ، رد 
(7 (. ) دننک یمن  كرد  ار  تقیقح  نیا  و   ) دنوش یمن  رکذتم  لقع ، نابحاص  زج  و  .تسام » ِراگدرورپ  فرط  زا  همه  میدروآ ؛ نامیا 

(8  ) ُباَّهَْولا َتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َکنُدَّل  نِم  اََنل  ْبَهَو  اَنَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  َال  اَنَّبَر 

زا و  نادرگم ! فرحنم  قح ) هار  زا  ، ) يدرک تیاده  ار  ام  هکنآ  زا  دـعب  ار ، نامیاهلد  اراگدرورپ ! :( » دـنیوگ یم  ملع ، رد  ِناخـسار  )
(8 ! ) يا هدنشخب  وت  اریز  شخبب ، ام  رب  یتمحر  دوخ ، يوس 

(9  ) َداَعیِْملا ُِفلُْخی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ِهِیف  َْبیَر  اَّل  ٍمْوَِیل  ِساَّنلا  ُعِماَج  َکَّنِإ  اَنَّبَر 

یمن فّلخت  دوخ ، هدـعو  زا  دـنوادخ ، اریز  درک ؛ یهاوـخ  عـمج  تسین ، نآ  رد  يدـیدرت  هک  يزور  يارب  ار ، مدرم  وـت  اراـگدرورپ !
(9 (« ) .میراد نامیا  تمایق  زیخاتسر و  هدعو  هب  و  تنایاپ ، یب  تمحر  وت و  هب  ام   ) .دنک

50 ص :

(10  ) ِراَّنلا ُدُوقَو  ْمُه  َِکَئلوُأَو  اًْئیَش  ِهَّللا  َنِّم  مُهُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُهلاَْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

نانآ و  .دشخب ) ییاهر  رفیک ، زا  و  ( ؛ دراد زاب  دـنوادخ  ِباذـع )  ) زا ار  نانآ  دـناوت  یمن  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  ِنادـنزرف  اهتورث و 
(10  ) .دنخزود هریگشتآ  دوخ ،
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(11  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  ُهَّللاَو  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک 

بیذکت ار  ام  تایآ  دـندوب ؛ اهنآ  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  نوعرف و  لآ  ِتداع  نوچمه  قیاقح )، ِفیرحت  راکنا و  رد  نانآ  تداع  )
(11  ) .تسا باقعلا  دیدش  دنوادخ ، و  تفرگ ؛ ناشناهانگ  رفیک )  ) هب ار  اهنآ  دنوادخ  و  دندرک ،

(12  ) ُداَهِْملا َْسِئبَو  َمَّنَهَج  َیلِإ  َنوُرَشُْحتَو  َنُوبَْلُغتَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ُلق 

رد سپـس  و  ( ؛ دـش دـیهاوخ  بولغم  يدوزب  دیـشابن )! داش  دُُـحا ، گنج  رد  دوخ  تقوم  يزوریپ  زا  : ») وگب دـندش  رفاک  هک  اـهنآ  هب 
(12 ! ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  .دش و  دیهاوخ  روشحم  منهج ، يوس  هب  زیخاتسر )

ِیف َّنِإ  ُءاَشَی  نَم  ِهِرْصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللاَو  ِْنیَْعلا  َْيأَر  ْمِْهیَْلثِّم  مُهَنْوَرَی  ٌهَِرفاَک  يَرْخُأَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُِلتاَُقت  ٌهَِئف  اَتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  ِیف  ٌهَیآ  ْمَُکل  َناَک  ْدَق 
(13  ) ِراَْصبَْألا ِیلوُأِّل  ًهَْربَِعل  َِکلَذ 

ادخ هار  رد  هورگ ، کی  دوب : امـش  يارب  یتربع ) سرد  و   ) هناشن دندش ، ور  هب  ور  مه  اب  ردب )، گنج  نادـیم  رد   ) هک یهورگ  ود  رد 
ربارب ود  دوخ ، مشچ  اب  ار  نانمؤم ) هورگ   ) اهنآ هک  یلاـح  رد  تب )، ناطیـش و  هار  رد  ، ) دوب رفاـک  هک  يرگید  عمج  و  درک ؛ یم  دربن 

(، دنادب هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  دنوادخ ، و  .دش ) اهنآ  تسکش  تشحو و  يارب  یلماع  دوخ  نیا  و   ) .دندید یم  دندوب ، هچنآ 
(13 ! ) نایانیب يارب  تسا  یتربع  نیا ، رد  .دنک  یم  دییأت  دوخ ، يرای  اب 

ُعاَتَم َِکلَذ  ِثْرَْحلاَو  ِماَْعنَْألاَو  ِهَمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلاَو  ِهَّضِْفلاَو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِهَرَطنَقُْملا  ِریِطاَنَْقلاَو  َنِینَْبلاَو  ِءاَـسِّنلا  َنِم  ِتاَوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 
(14  ) ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَدنِع  ُهَّللاَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا 

هولج مدرم  رظن  رد  تعارز ، نایاپراهچ و  زاتمم و  ياهبـسا  هرقن و  الط و  زا  تفگنه  لاوما  نادـنزرف و  نانز و  زا  يدام ، روما  ّتبحم 
،( دـنهد لیکـشت  ار  یمدآ  ییاهن  فدـه  هک  یتروص  رد   ) اهنیا یلو ) دـنوش ؛ تیبرت  شیاـمزآ و  نآ ، وترپ  رد  اـت  ( ؛ تسا هدـش  هداد 

(14  ) .تسادخ دزن  نادیواج ،) الاو و  ِیگدنز  و   ) کین ماجنارس  و  تسا ؛ يدام )  ) تسپ یگدنز  هیامرس 

ِهَّللا َنِّم  ٌناَوْضِرَو  ٌهَرَّهَطُّم  ٌجاَوْزَأَو  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْـهنَْألا  اَِـهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ْمُِکلَذ  نِّم  ٍْریَِخب  مُُکئِّبَنُؤَأ  ْلـُق 
(15  ) ِداَبِْعلِاب ٌریَِصب  ُهَّللاَو 

، دـنا هدرک  هشیپ  يراگزیهرپ  هک  یناسک  يارب  تسا »؟ رتهب  يدام ،) ياه  هیامرـس   ) نیا زا  هک  منک  هاگآ  يزیچ  زا  ار  امـش  ایآ  : » وگب
تسا ییاهغاب  رگید ،) ناهج  رد   ) ناشراگدرورپ دزن  رد  دننک )، یم  هدافتسا  تلادع ، قح و  عورـشم و  هار  رد  اه ، هیامرـس  نیا  زا  (و 

و تساهنآ .) بیصن   ) دنوادخ يدونشخ  و  هزیکاپ ، ینارـسمه  و  دوب ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  درذگ ؛ یم  شناتخرد  ِياپ  زا  اهرهن  هک 
(15  ) .تسانیب ناگدنب ، ِروما )  ) هب ادخ 

51 ص :

(16  ) ِراَّنلا َباَذَع  اَِنقَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغاَف  اَّنَمآ  اَنَّنِإ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا 
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(16 !« ) رادهاگن شتآ ، ِباذع  زا  ار  ام  و  زرمایب ، ار  ام  ناهانگ  سپ  میا ؛ هدروآ  نامیا  ام  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  هک  یناسک  نامه 

(17  ) ِراَحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْسُْملاَو  َنیِقِفنُْملاَو  َنِیِتناَْقلاَو  َنِیقِداَّصلاَو  َنیِِرباَّصلا 

و عوضخ ، ادخ ) ربارب  رد  ، ) دنتسه وگتسار  دنزرو ، یم  تماقتـسا  هانگ )، كرت  تعاطا و  ریـسم  رد  و  تالکـشم ، ربارب  رد   ) هک اهنآ 
(17  ) .دنیامن یم  رافغتسا  ناهاگرحس ، رد  و  دننک ، یم  قافنا  وا ) هار  رد  )

(18  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِطْسِْقلِاب  اًِمئاَق  ِْملِْعلا  ُولوُأَو  ُهَِکئاَلَْملاَو  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِهَش 

مادک ره  ، ) شناد نابحاص  ناگتشرف و  و  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  هک  دهد  یم  یهاوگ  یتسه )، ِناهج  ِدحاو  ِماظن  ِداجیا  اب  ، ) دنوادخ
، تسین وا  زج  يدوبعم  دراد ؛ تلادـع  هب  مایق  ملاع ) مامت  رد  دـنوادخ   ) هک یلاح  رد  دـنهد ؛ یم  یهاوگ  بلطم )، نیا  رب  يا  هنوگ  هب 

(18  ) .تسا میکح  مه  اناوت و  مه  هک 

َهَّللا َّنِإَف  ِهَّللا  ِتاَیِآب  ْرُفْکَی  نَمَو  ْمُهَْنَیب  اًیَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاَج  اَـم  ِدـَْعب  نِم  اَّلِإ  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَـمَو  ُماَلْـسِْإلا  ِهَّللا  َدـنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ 
(19  ) ِباَسِْحلا ُعیِرَس 

( نآ رد   ) یفالتخا دـش ، هداد  نانآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناـسک  .تسا و  قح ) ربارب  رد  ندوب  میلـست  و   ) مالـسا ادـخ ، دزن  رد  نید 
ادخ ، ) دزرو رفک  ادخ  تایآ  هب  سک  ره  و  دوخ ؛ نایم  رد  متـس  ملظ و  رطاخ  هب  مه  نآ  ملع ، یهاگآ و  زا  دعب  رگم  دـندرکن ، داجیا 

(19  ) .تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ ، اریز ) دسر ؛ یم  وا  باسح  هب 

اْوَّلَوَت نِإَّو  اوَدَـتْها  ِدَـقَف  اوُمَلْـسَأ  ْنِإَف  ُْمتْمَلْـسَأَأ  َنیِّیِّمُْألاَو  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلِّل  ُلقَو  ِنَعَبَّتا  ِنَمَو  ِهَِّلل  َیِهْجَو  ُتْمَلْـسَأ  ْلُقَف  َكوُّجاَح  ْنِإَـف 
(20  ) ِداَبِْعلِاب ٌریَِصب  ُهَّللاَو  ُغاَلَْبلا  َْکیَلَع  اَمَّنِإَف 

هدـش میلـست  وا ،) نامرف  و   ) دـنوادخ ربارب  رد  مناوریپ ، نم و  : » وگب و ) نکن ! هلداجم  اهنآ  اب  ، ) دـنزیخرب زیتس  وگتفگ و  هب  وت ، اـب  رگا 
رد  ) رگا دیا »؟ هدش  میلست  مه  امش  ایآ  : » وگب ناکرشم ]  ناداوس =[  یب  و  يراصن ]  دوهی و  دنتسه =[  باتک  لها  هک  اهنآ  هب  و  .میا »

( تلاسر  ) غالبا اهنت  وت ، رب  اریز ) شابم ! نارگن  ، ) دننک یچیپرـس  رگا  و  دـنبای ؛ یم  تیادـه  دـنوش ، میلـست  قح ، قطنم  نامرف و  ربارب 
(20  ) .تسانیب ناگدنب ، دیاقع ) لامعا و   ) هب تبسن  ادخ  و  تسا ؛

(21  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  مُهْرِّشَبَف  ِساَّنلا  َنِم  ِطْسِْقلِاب  َنوُُرمْأَی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقَیَو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَیَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

هب دننک  یم  تلادع  هب  رما  هک  ار  یمدرم  زین )  ) و دنـشک ، یم  قحانب  ار  ناربمایپ  دـنزرو و  یم  رفک  ادـخ  تایآ  هب  تبـسن  هک  یناسک 
(21 ! ) هد تراشب  یهلا )  ) كاندرد رفیک  هب  و  دنناسر ، یم  لتق 

(22  ) َنیِرِصاَّن نِّم  مَُهل  اَمَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَح  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

تعافـش و   ) راکددم روای و  و  هدـش ، هابت  ترخآ  ایند و  رد  گرزب )، ناهانگ  نیا  رطاخ  هب  ناشکین ،  ) لامعا هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
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(22  ) .دنرادن يا ) هدننک 

52 ص :

(23  ) َنوُضِْرعُّم مُهَو  ْمُْهنِّم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِهَّللا  ِباَتِک  َیلِإ  َنْوَعُْدی  ِباَتِْکلا  َنِّم  اًبیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 

، دـنک يرواد  اهنآ  نایم  رد  ات  دـندش  توعد  یهلا  باتک  يوس  هب  دنتـشاد ، ینامـسآ )  ) باتک زا  يا  هرهب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
(23 ( ؟ دنراد ضارعا  قح ) لوبق  زا   ) هک یلاح  رد  دننادرگ ، یم  يور  یهاگآ )، ملع و  اب  ، ) نانآ زا  یهورگ  سپس 

(24  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّم  مِِهنیِد  ِیف  ْمُهَّرَغَو  ٍتاَدوُدْعَّم  اًماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َنل  اُولاَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

يزایتما رطاخ  هب  ام ، رفیک  و   ) .دـسر یمن  ام  هب  يزور  دـنچ  زج  خزود ،)  ) شتآ : » دـنتفگ یم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنآ ، لمع  نیا 
و  ) تخاس رورغم  ناشنید  رد  ار  اهنآ  دندوب )، هتسب  ادخ  هب  هک  یغورد  و   ) ارتفا نیا  .تسا ») دودحم  رایـسب  میراد ، رگید  ماوقا  رب  هک 

(24 (. ) دندش ناهانگ  عاونا  راتفرگ 

(25  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ْتَبَسَک  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُوَو  ِهِیف  َْبیَر  اَّل  ٍمْوَِیل  ْمُهاَنْعَمَج  اَذِإ  َْفیَکَف 

، سک ره  هب  و  مینک ، عمج  زیخاتـسر ] زور  تسین =[  نآ  رد  یّکـش  هک  يزور  يارب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دوب  دـنهاوخ  هنوگ  هچ  سپ 
یم ار  دوخ  لامعا  لوصحم  اریز   ) دـش دـهاوخن  متـس  اـهنآ  هب  و  دوش ؟ هداد  لـماک  روطب  هدرک ، مهارف  دوخ ) يارب  لاـمعا  زا   ) هچنآ

(25 (. ) دننیچ

ِّلُک یَلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ُءاَشَت  نَم  ُّلُِذتَو  ُءاَشَت  نَم  ُّزُِعتَو  ُءاَشَت  نَّمِم  َْکلُْملا  ُعِزنَتَو  ُءاَشَت  نَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلاَم  َّمُهَّللا  ُِلق 
(26  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 

؛ يریگ یم  ار  تموکح  یهاوخب ، سک  ره  زا  و  یـشخب ؛ یم  تموکح  یهاوخب ، سک  ره  هب  ییوت ؛ اهتموکح  کلام  اـهلاراب ! : » وگب
.يرداق يزیچ  ره  رب  وت  تسوت ؛ تسد  هب  اـهیبوخ  ماـمت  .ینک  یم  راوخ  یهاوخب  ار  هک  ره  و  یهد ؛ یم  تزع  یهاوخب ، ار  سک  ره 

(26)

(27  ) ٍباَسِح ِْریَِغب  ُءاَشَت  نَم  ُقُزْرَتَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْختَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْختَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُوتَو  ِراَهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت 

، یهاوخب سک  ره  هب  و  هدـنز ؛ ار  هدرم  و  يروآ ، یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  و  بش ؛ رد  ار  زور  و  ینک ، یم  لـخاد  زور  رد  ار  بش 
(27 « ) .یشخب یم  يزور  باسح ، نودب 

ُمُکُرِّذَُـحیَو ًهاَُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  نَأ  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلَذ  ْلَعْفَی  نَمَو  َنِینِمْؤُْملا  ِنوُد  نِم  َءاَِـیلْوَأ  َنیِِرفاَْـکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  اَّل 
(28  ) ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإَو  ُهَسْفَن  ُهَّللا 

ادخ اب  يا  هطبار  چیه  دنک ، نینچ  سک  ره  و  دننک ؛ باختنا  دوخ  تسرپرس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، ياج  هب  دیابن  نامیااب  دارفا 
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دنوادخ دینک .) هّیقت  يرتمهم  ياهفده  رطاخ  هب  و   ) دیزیهرپب اهنآ  زا  هکنیا  رگم  دوش ؛) یم  هتـسسگ  ادخ  زا  یّلکب  وا  دنویپ  و   ) درادن
(28  ) .تسادخ يوس  هب  امش )  ) تشگزاب و  دراد ؛ یم  رذحرب  دوخ ، ینامرفان )  ) زا ار  امش 

(29  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبت  ْوَأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  اَم  اوُفُْخت  نِإ  ُْلق 

اهنامسآ و رد  هچنآ  زا  زین )  ) و دناد ؛ یم  ار  نآ  دنوادخ  دینک ، راکـشآ  ای  دیراد  ناهنپ  تسامـش ، ياه  هنیـس  رد  ار  هچنآ  رگا  : » وگب
(29  ) .تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دشاب ؛ یم  هاگآ  تسا ، نیمز 

53 ص :

ُهَّللاَو ُهَسْفَن  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُـحیَو  اًدـیَِعب  اًدَـمَأ  ُهَْنَیبَو  اَـهَْنَیب  َّنَأ  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  نِم  ْتَلِمَع  اَـمَو  اًرَـضْحُّم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُـک  ُدِـجَت  َمْوَـی 
(30  ) ِداَبِْعلِاب ٌفوُءَر 

، هداد ماجنا  دب  لامعا  زا  هچنآ  و  وا ، نایم  دنک  یم  وزرآ  و  دـنیب ؛ یم  رـضاح  هداد ، ماجنا  کین  راک  زا  ار  هچنآ  سک ، ره  هک  يزور 
، ناگدنب همه  هب  تبسن  ادخ  لاح )، نیع  رد   ) و دراد ؛ یم  رذحرب  شدوخ ، ینامرفان )  ) زا ار  امش  دنوادخ  .دشاب  يدایز  ِینامز  هلصاف 

(30 « ) .تسا نابرهم 

(31  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  نِإ  ُْلق 

ادـخ و  دـشخبب ؛ ار  ناـتناهانگ  و  درادـب ؛ تسود  ار  امـش  زین )  ) ادـخ اـت  دـینک ! يوریپ  نم  زا  دـیراد ، یم  تسود  ار  ادـخ  رگا  : » وگب
(31 « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ 

(32  ) َنیِِرفاَْکلا ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَّلَوَت  نِإَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ُْلق 

(32 « ) .دراد یمن  تسود  ار  نارفاک  دنوادخ  دینک ، یچیپرس  رگا  و  دینک ! تعاطا  وا ،)  ) هداتسرف ادخ و  زا  : » وگب

(33  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمیِهاَْربِإ  َلآَو  اًحُونَو  َمَدآ  یَفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

(33  ) .داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ،

(34  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  نِم  اَهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ 

اونش و دنوادخ ، و  دندوب ؛ هدش  هتفرگ  رگید  ضعب  زا  یضعب  تلیضف )، اوقت و  یکاپ و  رظن  زا   ) هک دندوب  ینامدود )  ) نادنزرف و اهنآ 
(34 (. ) دشاب یم  هاگآ  دوخ ، تلاسر  ریسم  رد  اهنآ  ياهششوک  زا  و   ) تساناد

(35  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  اًرَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  اَم  ََکل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِّبَر  َناَرْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاَق  ْذِإ 

، دازآ و  « ) رَّرحم  » هک مدرک ، رذن  وت  يارب  مراد ، محر  رد  ار  هچنآ  ادنوادخ ! : » تفگ نارمع »  » ِرـسمه هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  )
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(35 ! ) ییاناد اونش و  وت  هک  ریذپب ، نم  زا  .دشاب  وت ) هناخ  تمدخ  يارب 

َِکب اَهُذـیِعُأ  یِّنِإَو  َمَیْرَم  اَُهْتیَّمَـس  یِّنِإَو  یَثنُأـْلاَک  ُرَکَّذـلا  َْسَیلَو  ْتَعَـضَو  اَِـمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  یَثـنُأ  اَُهتْعَـضَو  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاَـق  اَْهتَعَـضَو  اَّمَلَف 
(36  ) ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  اَهَتَّیِّرُذَو 

ایند هب  وا  هچنآ  زا  ادـخ  یلو   - مدروآ رتخد  ار  وا  نم  ادـنوادخ ! : » تفگ تفای )، رتخد  ار  وا  و  ، ) دروآ ایند  هب  ار  وا  هک  یماگنه  یلو 
نم .دهد ) ماجنا  رسپ  دننامه  ار  دبعم  يرازگتمدخ  هفیظو  دناوت  یمن  رتخد   ) .تسین رتخد  دننامه  رـسپ ، و  دوب - رتهاگآ  دوب ، هدروآ 

(36 « ) .مهد یم  رارق  وت  هانپ  رد  هدش ، هدنار  ناطیش  ياه ) هسوسو   ) زا ار  شنادنزرف  وا و  و  مدراذگ ؛ مان  میرم  ار  وا 

َِکل یَّنَأ  ُمَیْرَم  اَی  َلاَق  اًقْزِر  اَهَدنِع  َدَجَو  َباَرْحِْملا  اَّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَمَّلُک  اَّیِرَکَز  اَهَلَّفَکَو  اًنَـسَح  اًتاَبَن  اَهَتَبنَأَو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اَهُّبَر  اَهَلَّبَقَتَف 
(37  ) ٍباَسِح ِْریَِغب  ُءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذَه 

وا تلافک  و  داد ؛) شرورپ  و   ) دینایور ار  وا  دوجو ) لاهن  ، ) يا هتسیاش  زرط  هب  و  تفریذپ ؛ ییوکین  زرط  هب  ار  میرم ]  وا =[  دنوادخ ،
ار نیا  میرم ! يا  : » دیسرپ وا  زا  .دید  یم  اج  نآ  رد  یصوصخم  ياذغ  دش ، یم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره  .درپس  ایرکز »  » هب ار 

(37 « ) .دهد یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب ، سک  ره  هب  دنوادخ  .تسادخ  يوس  زا  نیا  : » تفگ يا »!؟ هدروآ  اجک  زا 

54 ص :

(38  ) ِءاَعُّدلا ُعیِمَس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ  َکنُدَّل  نِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاَق  ُهَّبَر  اَّیِرَکَز  اَعَد  َِکلاَنُه 

فرط زا  ادنوادخ ! : » درک ضرع  دناوخ و  ار  شیوخ  راگدرورپ  میرم )، رد  یگتـسیاش  همه  نآ  هدهاشم  اب  ، ) ایرکز هک  دوب  اجنآ  رد 
(38 !« ) يونش یم  ار  اعد  وت  هک  امرف ، اطع  نم  هب  زین )  ) يا هزیکاپ  دنزرف  دوخ ،

َنیِِحلاَّصلا َنِّم  اِیبَنَو  اًروُصَحَو  اًدِّیَـسَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍهَِملَِکب  اًقِّدَـصُم  یَیْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِباَرْحِْملا  ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاَـق  َوُهَو  ُهَِکئاَـلَْملا  ُْهتَداَـنَف 
(39)

؛ دهد یم  تراشب   » ییحی هب » ار  وت  ادخ  : » هک دندز  ادص  ار  وا  ناگتـشرف  دوب ، شیاین  لوغـشم  هداتـسیا ، بارحم  رد  وا  هک  یماگنه  و 
ناحلاص زا  يربمایپ  و  رانکرب ، شکرس  ياهـسوه  زا  و  دوب ؛ دهاوخ  ربهر  و  دنک ؛ یم  قیدصت  ار  حیـسم ]  ادخ =[  هملک  هک  یـسک ) )

(39 « ) .تسا

(40  ) ُءاَشَی اَم  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلَذَک  َلاَق  ٌِرقاَع  ِیتَأَْرماَو  ُرَبِْکلا  َِینَغََلب  ْدَقَو  ٌماَلُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاَق 

مرـسمه و  هدـمآ ، نم  غارـس  هب  يریپ  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، نـم  يارب  يدـنزرف  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  اراـگدرورپ ! : » درک ضرع  وا 
(40 « ) .دهد یم  ماجنا  دهاوخب  ار  يراک  ره  دنوادخ  هنوگ  نیدب  : » دومرف تسازان »!؟

(41  ) ِراَْکبِْإلاَو ِّیِشَْعلِاب  ْحِّبَسَو  اًرِیثَک  َکَّبَّر  رُکْذاَو  اًْزمَر  اَّلِإ  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاَق  ًهَیآ  یِّل  لَعْجا  ِّبَر  َلاَق 
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مدرم اب  زمر ، هراشا و  هب  زج  زور ، هس  هک  تسا  نآ  وت  هناشن  : » تفگ هد »! رارق  نم  يارب  يا  هناشن  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  ایرکز ) )
هنارکـش هب   ) ار دوخ  راگدرورپ  .دتفا ) یم  راک  زا  مدرم  اب  وگتفگ  يارب  يرهاظ ، ّتلع  چیه  نودب  وت ، نابز  و   ) .تفگ یهاوخن  نخس 

(41 ! ) وگب حیبست  ار  وا  ماش ، حبص و  ماگنه  هب  و  نک ! دای  رایسب  گرزب )، تمعن  نیا 

(42  ) َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  یَلَع  ِكاَفَطْصاَو  ِكَرَّهَطَو  ِكاَفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  اَی  ُهَِکئاَلَْملا  َِتلاَق  ْذِإَو 

يرترب ناهج ، نانز  مامت  رب  و  هتخاس ؛ كاپ  هدـیزگرب و  ار  وت  ادـخ  میرم ! يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) و
(42  ) .تسا هداد 

(43  ) َنیِعِکاَّرلا َعَم  یِعَکْراَو  يِدُجْساَو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا  ُمَیْرَم  اَی 

(43 ! ) نک عوکر  ناگدننک ، عوکر  اب  و  روآ ! اجب  هدجس  نک و  عوضخ  دوخ ، راگدرورپ  يارب  تمعن ) نیا  هنارکش  هب  ! ) میرم يا 

(44  ) َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیََدل  َتنُک  اَمَو  َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَماَْلقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َتنُک  اَمَو  َْکَیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  َِکلَذ 

هب یـشک ) هعرق  يارب   ) ار دوخ  ياهملق  هک  ماـگنه  نآ  رد  وت  و  مینک ؛ یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  یبیغ  ياـهربخ  زا  نیا ، ربماـیپ )! يا  )
يارب لیئارسا ، ینب  نادنمـشناد   ) هک یماگنه  هب  زین )  ) و دوش ، راد  هدهع  ار  میرم  یتسرپرـس  تلافک و  کیمادک  ات  دندنکفا  یم  بآ 

(44 ( ) .دش هتفگ  وت  هب  یحو  هار  زا  اهنیا ، همه  و  یتشادن ؛ روضح  دنتشاد ، شکمشک  مه  اب  وا )، یتسرپرس  راختفا  بسک 

(45  ) َنِیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  اًهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا  ُْهنِّم  ٍهَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  اَی  ُهَِکئاَلَْملا  َِتلاَق  ْذِإ 

شدوخ فرط  زا  یتمظعاـب ]  دوـجو  يا =[  هملک  هب  ار  وـت  دـنوادخ  میرم ! يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب  )
دهاوخ ّتیصخش  بحاص  رگید ، ناهج  ناهج و  نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ میرم » رسپ  یسیع  حیـسم ،  » شمان هک  دهد  یم  تراشب 

(45  ) .تسا یهلا )  ) نابّرقم زا  و  دوب ؛

55 ص :

(46  ) َنیِِحلاَّصلا َنِمَو  اًلْهَکَو  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکیَو 

(46 « ) .تسا ناگتسیاش  زا  و  تفگ ؛ دهاوخ  نخس  ندش ) لاسنایم  و   ) تلوهک تلاح  رد  هراوهاگ و  رد  مدرم ، اب  و 

(47  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  اَمَّنِإَف  اًْرمَأ  یَضَق  اَذِإ  ُءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلَذَک  َلاَق  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْملَو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاَق 

: دومرف تسا »!؟ هتفرگن  سامت  نم  اب  یناسنا  هک  یلاح  رد  دشاب ، نم  يارب  يدنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  اراگدرورپ ! : » تفگ میرم ) )
هب طقف  دـنک ،) رداص  ار  نآ  یتسه  نامرف  و   ) دراد رّرقم  ار  يزیچ  هک  یماگنه  دـنیرفآ ! یم  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هنوگ  نیا  دـنوادخ ، »

(47  ) .دوش یم  دوجوم  ًاروف  زین  نآ  شاب »! دوجوم  : » دیوگ یم  نآ 
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(48  ) َلیِجنِْإلاَو َهاَرْوَّتلاَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  ُهُمِّلَُعیَو 

(48  ) .دزومآ یم  لیجنا ، تاروت و  شناد و  باتک و  وا ، هب  و 

ِهَّللا ِنْذِإـِب  اًْریَط  ُنوُـکَیَف  ِهِیف  ُخـُفنَأَف  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِّم  مَُکل  ُقـُلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٍهَیآـِب  مُُکْتئِج  ْدَـق  یِّنَأ  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  َیلِإ  اـًلوُسَرَو 
ُمتنُک نِإ  ْمُکَّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدَـت  اَمَو  َنُولُکْأَت  اَِـمب  مُُکئِّبَنُأَو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  یَتْوَْملا  ِییْحُأَو  َصَْربَأـْلاَو  َهَمْکَأـْلا  ُئِْربُأَو 

(49  ) َنِینِمْؤُّم

راـگدرورپ فرط  زا  يا  هناـشن  نم  دـیوگ ): یم  اـهنآ  هب  هک  هداد ، رارق   ) لیئارـسا ینب  يوس  هب  هداتـسرف  لوسر و  ناونع ) هب  ار  وا   ) و
.ددرگ یم  يا  هدنرپ  ادخ ، نامرف  هب  ممد و  یم  نآ  رد  سپـس  مزاس ؛ یم  هدنرپ  لکـش  هب  يزیچ  لِگ ، زا  نم  ما ؛ هدروآ  ناتیارب  امش ،

زا و  منک ؛ یم  هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  و  مشخب ؛ یم  يدوبهب  ار  یـسیپ ]  صرب =[  هب  نایالتبم  دازردام و  ِروک  ادـخ ، نذا  هب  و 
رگا تسامـش ، يارب  يا  هناشن  اـهنیا ، رد  ًاملـسم  مهد ؛ یم  ربخ  امـش  هب  دـینک ، یم  هریخذ  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  و  دـیروخ ، یم  هچنآ 

(49 ! ) دیشاب هتشاد  نامیا 

(50  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٍهَیِآب  مُُکْتئِجَو  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب  مَُکل  َّلِحُِألَو  ِهاَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُمَو 

امـش رب  هانگ )، ملظ و  رثا  رب   ) هک ار  ییاهزیچ  زا  يا  هراپ  اـت  ما ) هدـمآ   ) و منک ؛ یم  قیدـصت  هدوب ، تاروت  زا  نم  زا  شیپ  ار  هچنآ  و 
؛ ما هدروآ  ناتیارب  امـش ، راگدرورپ  فرط  زا  يا  هناشن  و  منک ؛ لالح  اـهیهام )، ناـیاپراهچ و  زا  یـضعب  تشوگ  دـننام  ، ) هدـش مارح 

(50 ! ) دینک تعاطا  ارم  و  دیسرتب ، ادخ  زا  سپ 

(51  ) ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِص  اَذَه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ 

(51 !« ) تسار هار  تسا  نیا  ار !) رگید  زیچ  هن  و  نم ، هن   ) دیتسرپب ار  وا  تسامش ؛ نم و  راگدرورپ  دنوادخ ،

(52  ) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  ْدَهْشاَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراَصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراَصنَأ  ْنَم  َلاَق  َْرفُْکلا  ُمُْهنِم  یَسیِع  َّسَحَأ  اَّمَلَف 

( وا نییآ  غـیلبت  يارب   ) ادـخ يوـس  هب  نم  رواـی  هک  تسیک  : » تفگ درک ، تفلاـخم ) و   ) رفک ساـسحا  ناـنآ  زا  یـسیع  هـک  یماـگنه 
مالسا ام  هک  شاب  هاوگ  زین )  ) وت و  میدروآ ؛ نامیا  ادخ  هب  مییادخ ؛ ناروای  ام  : » دنتفگ وا ] ِصوصخم  ِنادرگاش  نایراوح =[  ددرگ »؟

(52  ) .میا هدروآ 

56 ص :

(53  ) َنیِدِهاَّشلا َعَم  اَْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتاَو  َْتلَزنَأ  اَِمب  اَّنَمآ  اَنَّبَر 

(53 !« ) سیونب ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  میدومن ؛ يوریپ  وت )  ) هداتسرف زا  میدروآ و  نامیا  يا ، هدرک  لزان  هچنآ  هب  اراگدرورپ !

(54  ) َنیِرِکاَْملا ُْریَخ  ُهَّللاَو  ُهَّللا  َرَکَمَو  اوُرَکَمَو 
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و درک ؛ ییوج  هراـچ  شنییآ )، وا و  ظـفح  رب   ) دـنوادخ و  دندیـشک ؛ هشقن  شنییآ )، وا و  يدوباـن  يارب  حیـسم ، نانمـشد  دوهی و   ) و
(54  ) .تسا نایوج  هراچ  نیرتهب  دنوادخ ،

ِمْوَی َیلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِـعاَجَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُمَو  ََّیلِإ  َکـُِعفاَرَو  َکـیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یَـسیِع  اَـی  ُهَّللا  َلاَـق  ْذِإ 
(55  ) َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمتنُک  اَمِیف  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  ِهَماَیِْقلا 

هک یناـسک  زا  ار  وت  مرب و  یم  ـالاب  دوخ ، يوس  هب  مریگ و  یمرب  ار  وت  نم  : » دومرف یـسیع  هب  ادـخ  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب  )
؛ مهد یمرارق  دندش ، رفاک  هک  یناسک  زا  رترب  زیخاتـسر ، زور  ات  دندرک ، يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناسک  و  مزاس ؛ یم  كاپ  دـندش ، رفاک 

(55  ) .منک یم  يرواد  دیتشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  امش ، نایم  رد  تسا و  نم  يوس  هب  امش  تشگزاب  سپس 

(56  ) َنیِرِصاَّن نِّم  مَُهل  اَمَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  اًدیِدَش  ًاباَذَع  ْمُُهبِّذَعُأَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

؛ درک مهاوخ  یکاندرد  تازاجم  ار  نانآ  ترخآ ، ایند و  رد  دندرک )، راکنا  ار  نآ  قح ، نتخانش  زا  سپ  و  ، ) دندش رفاک  هک  اهنآ  اّما 
(56  ) .تسین یناروای  اهنآ ، يارب  و 

(57  ) َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 

ار ناراکمتـس  دنوادخ ، و  داد ؛ دهاوخ  لماک  روطب  ار  نانآ  شاداپ  دنوادخ  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  و  دندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  اّما 
(57 « ) .دراد یمن  تسود 

(58  ) ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلاَو  ِتاَیْآلا  َنِم  َْکیَلَع  ُهُوْلتَن  َِکلَذ 

(58  ) .تسا هنامیکح  يروآدای  و  تسا ، وت ) ّتیناّقح  ي   ) اه هناشن  زا  میناوخ ، یم  وت  رب  هک  ار  اهنیا 

(59  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلاَق  َُّمث  ٍباَُرت  نِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َدنِع  یَسیِع  َلَثَم  َّنِإ 

دوجوم ًاروف  مه  وا  شاب »! دوجوم  : » دومرف وا  هب  سپـس  و  دـیرفآ ، كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا ؛ مدآ  نوچمه  ادـخ ، دزن  رد  یـسیع  لَـثَم 
(59 ( ) .تسین وا  ّتیهولا  رب  لیلد  زگره  ردپ ، نودب  حیسم  تدالو  نیا ، ربانب   ) .دش

(60  ) َنیِرَتْمُْملا َنِّم  نُکَت  اَلَف  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا 

(60 ! ) شابم ناگدننک  دیدرت  زا  نیا ، ربانب  وت ؛ راگدرورپ  بناج  زا  تسا  یتقیقح  اهنیا 

لَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُفنَأَو  اَنَسُفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
(61  ) َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنْعَّل 

ام دییایب  : » وگب اهنآ  هب  دنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیسر وت  هب  حیسم ) هراب  رد   ) هک یشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره 
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سوفن زا  ام  ار ؛ دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن ، توعد  ار  شیوخ  ناـنز  اـم  ار ؛ دوخ  نادـنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادـنزرف 
(61  ) .میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ هلهابم  هاگنآ  دوخ ؛ سوفن  زا  مه  امش  مینک ، توعد  دوخ 

57 ص :

(62  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ٍَهلِإ  ْنِم  اَمَو  ُّقَْحلا  ُصَصَْقلا  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ 

چیه و  .تسا ) ساسا  یب  شندوب ، ادـخ  دـنزرف  اـی  وا ، ّتیهولا  نوچمه  ییاـهاعدا  و   ) .تسا حیـسم )  ) یعقاو ِتشذگرـس  ناـمه  نیا 
(62  ) .تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  و  تسین ؛ هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم ،

(63  ) َنیِدِسْفُْملِاب ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَّلَوَت  نِإَف 

، نایوج هدسفم  زا  دنوادخ  و ) دنتسین ؛ قح  بلاط  هک  نادب  ، ) دننادرگ يور  قح ) شریذپ  زا  مه  زاب  نشور ، دهاوش  همه  نیا  اب   ) رگا
(63  ) .تسا هاگآ 

ِهَّللا ِنوُد  نِّم  ًابَابْرَأ  اًضَْعب  اَنُـضَْعب  َذِخَّتَی  َالَو  اًْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َالَو  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  ٍءاَوَس  ٍهَِملَک  َیلِإ  اَْولاَعَت  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق 
(64  ) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  نِإَف 

ياتمه ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا ؛ ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک ! لها  يا  : » وگب
، دننز زابرـس  توعد )، نیا  زا   ) هاگره .دریذپن » ییادـخ  هب  هناگی - يادـخ  زا  ریغ   - ار رگید  یـضعب  ام ، زا  یـضعب  و  میهدـن ؛ رارق  وا 

(64 !« ) میناملسم ام  هک  دیشاب  هاوگ  : » دییوگب

(65  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِهِدَْعب  نِم  اَّلِإ  ُلیِجنِْإلاَو  ُهاَرْوَّتلا  َِتلِزنُأ  اَمَو  َمیِهاَْربِإ  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی 

یلاح رد  دییامن !؟) یم  یفرعم  ناتدوخ  نییآ  وریپ  ار  وا  مادـک ، ره  و   ) دـینک یم  عازن  وگتفگ و  میهاربا ، هرابرد  ارچ  باتک ! لها  يا 
(65 ( !؟ دینک یمن  هشیدنا  ایآ  تسا ! هدش  لزان  وا  زا  دعب  لیجنا ، تاروت و  هک 

(66  ) َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنَأَو  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ٌْملِع  ِِهب  مَُکل  َْسَیل  اَمِیف  َنوُّجاَُحت  َِملَف  ٌْملِع  ِِهب  مَُکل  اَمِیف  ُْمتْجَجاَح  ِءَالُؤَه  ُْمتنَأ  اَه 

یم وگتفگ  دیتسین ، هاگآ  هچنآ  هرابرد  ارچ  دیدرک ؛ زیتس  وگتفگ و  دیدوب ، هاگآ  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  هرابرد  هک  دیتسه  یناسک  امش 
(66  ) .دیناد یمن  امش  و  دناد ، یم  ادخ  و  دینک !؟

(67  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  اًِملْسُّم  اًفِینَح  َناَک  نَِکلَو  اِیناَرْصَن  َالَو  ایِدوُهَی  ُمیِهاَْربِإ  َناَک  اَم 

(67  ) .دوبن ناکرشم  زا  زگره  و  دوب ؛ ناملسم  صلاخ و  يدّحوم  هکلب  ینارصن ؛ هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا 

(68  ) َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُِّیبَّنلا  اَذَهَو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 
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نیا نینچمه ) دندوب ؛ رادافو  وا  بتکم  هب  وا ، رصع  نامز و  رد   ) و دندرک ، يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  اهنآ  میهاربا ، هب  مدرم  نیرتراوازس 
(68  ) .تسا نانمؤم  تسرپرس  ّیلو و  دنوادخ ، و  دنرتراوازس ؛) همه  زا   ) دنا هدروآ  نامیا  وا ) هب   ) هک یناسک  ربمایپ و 

(69  ) َنوُرُعْشَی اَمَو  ْمُهَسُفنَأ  اَّلِإ  َنوُّلُِضی  اَمَو  ْمُکَنوُّلُِضی  َْول  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِّم  ٌهَِفئاَّط  تَّدَو 

دنناوت یمن  هک  دننادب  دـیاب  اهنآ  اّما  ( ؛ دـننک هارمگ  ار  امـش  دـندرک ) یم  وزرآ  و   ) دنتـشاد تسود  دوهی ،) زا   ) باتک لها  زا  یعمج 
(69 ! ) دنمهف یمن  و  ار ، ناشدوخ  رگم  دننک  یمن  هارمگ  اهنآ  دنزاس )، هارمگ  ار  امش 

(70  ) َنوُدَهْشَت ُْمتنَأَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی 

(70 ( !؟ دیهد یم  یهاوگ  نآ ) یتسرد  هب   ) هک یلاح  رد  دیوش ، یم  رفاک  ادخ  تایآ  هب  ارچ  باتک ! لها  يا 

58 ص :

(71  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکَتَو  ِلِطاَْبلِاب  َّقَْحلا  َنوُِسْبلَت  َِمل  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی 

یم هدیـشوپ  ار  تقیقح  و  دنوش ،) هارمگ  دنمهفن و  نارگید  ات   ) دینک یم  هبتـشم  دیزیمز و ) یم   ) لطاب اب  ار  قح  ارچ  باتک ! لها  يا 
(71 ( !؟ دیناد یم  هک  یلاح  رد  دیراد 

(72  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکاَو  ِراَهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِّم  ٌهَِفئاَّط  َتلاَقَو 

نایاپ رد  و  دیروایب ؛ نامیا  زور  زاغآ  رد  هدش ، لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ) رد  دیورب  : ») دنتفگ دوهی ) زا   ) باتک لها  زا  یعمج  و 
ینامـسآ تاراشب  زا  هاگآ  باتک و  لها  ار ، امـش  اریز  ! ) دـندرگزاب دوخ ) نییآ  زا   ) اـهنآ دـیاش  دـیدرگ !) زاـب  و   ) دـیوش رفاـک  زور ،

(72 (. ) دزاس لزلزتم  ار  اهنآ  هک  تسا  یفاک  هئطوت  نیا  و  دنناد ؛ یم  نیشیپ 

ِهَّللا ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنِإ  ُْلق  ْمُکِّبَر  َدنِع  ْمُکوُّجاَُحی  ْوَأ  ُْمتِیتوُأ  اَم  َْلثِّم  ٌدَحَأ  یَتُْؤی  نَأ  ِهَّللا  يَدُه  يَدُْـهلا  َّنِإ  ُْلق  ْمُکَنیِد  َِعبَت  نَِمل  اَّلِإ  اُونِمُْؤت  َالَو 
(73  ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِیتُْؤی 

رد امش ، هئطوت  نیا  و  ! ) تسا یهلا  تیاده  تیاده ، : » وگب دیرواین »! نامیا  ًاعقاو ) ، ) دنک یم  يوریپ  امش  نییآ  زا  هک  یـسک  هب  زج  و 
یم هکنیا  ای  دوش ، یم  هداد  ینامسآ ) باتک   ) امـش دننامه  یـسک  هب  دینکن ) روصت  : » دندرک هفاضا  سپـس  («! ) تسا رثا  یب  نآ  ربارب 

تبهوم و   ) لضف : » وگب تسامش »)! دزن  ود  ره  قطنم ، تّوبن و  هکلب  ، ) دننک وگتفگ  ثحب و  امش  اب  ناتراگدرورپ ، هاگـشیپ  رد  دنناوت 
و دهد ؛ یم  دنادب )، هتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  هب  و  تسادـخ ؛ تسد  هب  هکلب ) تسین ؛ یـسک  راصحنا  رد  قطنم ، لقع و  تّوبن و 

(73  ) .تسا نآ ) هتسیاش  دراوم  زا   ) هاگآ و  هدرتسگ ]  بهاوم  ياراد  عساو =[  دنوادخ ،

(74  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی 

(74 « ) .تسا میظع  بهاوم  ياراد  دنوادخ ، و  دنک ؛ یم  دوخ  تمحر  هژیو  دهاوخب ، ار  سک  ره 
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اُولاَق ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  اًِمئاَق  ِْهیَلَع  َْتمُد  اَم  اَّلِإ  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  اَّل  ٍراَنیِدـِب  ُْهنَمْأَت  نِإ  ْنَّم  مُْهنِمَو  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍراَطنِِقب  ُْهنَمْأَت  نِإ  ْنَم  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِمَو 
(75  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَیَو  ٌلِیبَس  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  اَْنیَلَع  َْسَیل 

یناسک و  دـننادرگ ؛ یم  زاب  وت  هب  يراپـسب ، اهنآ  هب  تناما  مسر  هب  يداـیز  تورث  رگا  هک  دنتـسه  یناـسک  باـتک ، لـها  ناـیم  رد  و 
( ّطلسم اهنآ  رب  و   ) هداتسیا اهنآ  رس  يالاب  هک  ینامز  ات  رگم  دننادرگ ؛ یمن  زاب  وت  هب  يراپسب ، نانآ  هب  مه  رانید  کی  رگا  هک  دنتـسه 

یلاح رد  دندنب ؛ یم  غورد  ادخ  رب  و  .میتسین » لوؤسم  دوهی ،] ریغ  نیّیّما =[  ربارب  رد  ام  : » دـنیوگ یم  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  یـشاب !
(75 (. ) تسا غورد  نخس  نیا   ) دنناد یم  هک 

(76  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یَقَّتاَو  ِهِدْهَِعب  یَفْوَأ  ْنَم  یََلب 

ار ناراگزیهرپ  دـنوادخ  اریز ) دراد ؛ یم  تسود  ار  وا  ادـخ  ، ) دـیامن هشیپ  يراگزیهرپ  دـنک و  اـفو  دوخ  ناـمیپ  هب  هک  یـسک  يرآ ،
(76  ) .دراد تسود 

َالَو ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُظنَی  َالَو  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َالَو  ِهَرِخآـْلا  ِیف  ْمَُهل  َقاَـلَخ  اـَل  َکـَِئلوُأ  اًـلِیلَق  اًـنَمَث  ْمِِهناَْـمیَأَو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(77  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمِهیِّکَُزی 

دنهاوخن ترخآ  رد  يا  هرهب  اهنآ  دنـشورف ، یم  يزیچان  ياهب  هب  ار  وا ) سدـقم  مان  هب   ) دوخ ياهدـنگوس  یهلا و  نامیپ  هک  یناسک 
باذـع و  دزاـس ؛ یمن  كاـپ  هاـنگ ) زا   ) ار اـهنآ  درگن و  یمن  تماـیق  رد  ناـنآ  هب  دـیوگ و  یمن  نخـس  اـهنآ  اـب  دـنوادخ  و  تـشاد ؛

(77  ) .تساهنآ يارب  یکاندرد 

59 ص :

ِهَّللا ِدـنِع  ْنِم  َوُه  اَمَو  ِهَّللا  ِدـنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَیَو  ِباَتِْکلا  َنِم  َوُه  اَمَو  ِباَتِْکلا  َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل  ِباَتِْکلِاب  مُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  اًـقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإَو 
(78  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَیَو 

هچنآ  ) دینک نامگ  هک  دـننادرگ  یم  نانچ  ار  دوخ  نابز  ادـخ ،)  ) باتک توالت  ماگنه  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دوهی ] اهنآ =[  نایم  رد 
!« تسادخ فرط  زا  نآ  : » دنیوگ یم  تحارـص ) اب  و  ! ) تسین ادخ )  ) باتک زا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ادخ )  ) باتک زا  دـنناوخ )، یم  ار 

(78 ! ) دنناد یم  هک  یلاح  رد  دندنب  یم  غورد  ادخ  هب  و  تسین ، ادخ  فرط  زا  هکنیا  اب 

ُْمتنُک اَِـمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  نَِکلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  یِّل  اًداَـبِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َهَّوـُبُّنلاَو  َمْکُْحلاَو  َباَـتِْکلا  ُهَّللا  ُهَِیتْؤـُی  نَأ  ٍرَـشَِبل  َناَـک  اَـم 
(79  ) َنوُسُرْدَت ُْمتنُک  اَِمبَو  َباَتِْکلا  َنوُمِّلَُعت 

ارم ادخ ، زا  ریغ  : » دیوگب مدرم  هب  وا  سپس  دهد  وا  هب  تّوبن  مکح و  ینامسآ و  باتک  دنوادخ ، هک  تسین  راوازس  يرـشب  چیه  يارب 
دـیتخومآ و یم  ار  ادـخ  باتک  هک  هنوگ  نآ  دیـشاب ، یهلا  یمدرم  دـیوگب ): هک  تسا  نیا  وا ، ماـقم  راوازـس   ) هکلب دـینک »! شتـسرپ 

(79 !( ) دینکن شتسرپ  ار  ادخ  زا  ریغ  و  ! ) دیدناوخ یم  سرد 
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(80  ) َنوُِملْسُّم ُمتنَأ  ْذِإ  َدَْعب  ِْرفُْکلِاب  مُکُُرمْأَیَأ  ًابَابْرَأ  َنیِِّیبَّنلاَو  َهَِکئاَلَْملا  اوُذِخَّتَت  نَأ  ْمُکَُرمْأَی  َالَو 

، دیدش ناملسم  هکنآ  زا  سپ  ار ، امش  ایآ  .دینک  باختنا  دوخ  راگدرورپ  ار ، ناربمایپ  ناگتشرف و  هک  دهد  روتسد  امش  هب  هکنیا  هن  و 
(80 ( !؟ دنک یم  توعد  رفک  هب 

ُْمتْرَْرقَأَأ َلاَق  ُهَّنُرُـصنََتلَو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اَمِّل  ٌقِّدَـصُّم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  َُّمث  ٍهَمْکِحَو  ٍباَـتِک  نِّم  مُُکْتیَتآ  اََـمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاَـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإَو 
(81  ) َنیِدِهاَّشلا َنِّم  مُکَعَم  اَنَأَو  اوُدَهْشاَف  َلاَق  اَنْرَْرقَأ  اُولاَق  يِرْصِإ  ْمُِکلَذ  یَلَع  ُْمتْذَخَأَو 

امـش هب  شناد  باتک و  هاگره  هک  تفرگ ، دّکؤم  نامیپ  اهنآ ،) ناوریپ  و   ) ناربمایپ زا  دنوادخ ، هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب   ) و
سپـس دینک ! يرای  ار  وا  دیروایب و  نامیا  وا  هب  دنک ، یم  قیدصت  تسامـش  اب  ار  هچنآ  هک  دـمآ  امـش  يوس  هب  يربمایپ  سپـس  مداد ،
دنوادخ !« ) میراد رارقا  يرآ ) : ») دنتفگ دیتسب »؟ دّکؤم  نامیپ  نآ ، رب  و  دیراد ؟ رارقا  عوضوم ، نیا  هب  ایآ  : » تفگ اهنآ  هب  دـنوادخ ) )

(81 « ) .مناهاوگ زا  امش  اب  زین  نم  و  دیشاب ! هاوگ  سپ  : » تفگ اهنآ ) هب 

(82  ) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  َِکلَذ  َدَْعب  یَّلَوَت  نَمَف 

(82  ) .تسا قساف  دنادرگ ، يور  مکحم ،) نامیپ   ) نیا زا  دعب  هک  یسک  سپ 

(83  ) َنوُعَجُْری ِْهَیلِإَو  اًهْرَکَو  اًعْوَط  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  َمَلْسَأ  َُهلَو  َنوُْغبَی  ِهَّللا  ِنیِد  َْریَغَفَأ 

رایتخا يور  زا  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  و  تسا )؛ مالـسا  نیمه  وا  نییآ  ( !؟ دنبلط یم  ادخ  نییآ  زا  ریغ  اهنآ  ایآ 
(83  ) .دنوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  همه  و  دنمیلست ، وا  نامرف )  ) ِربارب رد  رابجا ، يور  زا  ای 

60 ص :

نِم َنوُِّیبَّنلاَو  یَسیِعَو  یَـسُوم  َِیتوُأ  اَمَو  ِطاَبْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َلِزنُأ  اَمَو  اَْنیَلَع  َلِزنُأ  اَمَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُْلق 
(84  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِّم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  َال  ْمِهِّبَّر 

و هدـیدرگ ؛ لزان  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  ام و  رب  هچنآ  هب  نینچمه )  ) و میدروآ ؛ نامیا  ادـخ  هب  : » وگب
یمن یقرف  نانآ  زا  کی  چـیه  نایم  رد  اـم  تسا ؛ هدـش  هداد  ناـشراگدرورپ  فرط  زا  ناربماـیپ ، رگید )  ) یـسیع و یـسوم و  هب  هچنآ 

(84 « ) .میتسه میلست  وا  نامرف )  ) ِربارب رد  و  میراذگ ؛

(85  ) َنیِرِساَْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  نَلَف  اًنیِد  ِماَلْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  نَمَو 

زا ترخآ ، رد  وا  و  دش ؛ دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  قح )، نامرف  ربارب  رد  میلست  و   ) مالسا زج  سک  ره  و 
(85  ) .تسا ناراکنایز 

(86  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  ُتاَنِّیَْبلا  ُمُهَءاَجَو  ٌّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَأ  اوُدِهَشَو  ْمِِهناَمیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  اًمْوَق  ُهَّللا  يِدْهَی  َْفیَک 
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، اهنآ يارب  نشور  ياه  هناشن  ندمآ  لوسر و  ّتیناّقح  هب  یهاوگ  نامیا و  زا  دعب  هک  دـنک  یم  تیادـه  ار  یتّیعمج  دـنوادخ  هنوگچ 
(86 ! ) درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتس  ّتیعمج  ادخ ، و  دندش !؟ رفاک 

(87  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلاَو  ِهَِکئاَلَْملاَو  ِهَّللا  َهَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َّنَأ  ْمُهُؤاَزَج  َِکَئلوُأ 

(87  ) .تساهنآ رب  یگمه  مدرم  ناگتشرف و  دنوادخ و  درط ) و   ) نعل هک  تسا  نیا  اهنآ ، رفیک 

(88  ) َنوُرَظُنی ْمُه  َالَو  ُباَذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  َال  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

(88  ) .دوش یمن  هداد  تلهم  اهنآ  هب  و  دبای ؛ یمن  فیفخت  ناشتازاجم  دننام ؛ یم  نیرفن ) درط و  و   ) نعل نیا  رد  هراومه 

(89  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأَو  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  اُوباَت  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

دهاوخ هتفریذپ  اهنآ  هبوت  هک  دنیآرب ، هتـشذگ  ناهانگ  ناربج  ماقم  رد  و  ( ؛ دنیامن حالـصا  دننک و  هبوت  نآ ، زا  سپ  هک  یناسک  رگم 
(89  ) .تسا هدنشخب  هدنزرمآ و  دنوادخ ، اریز  دش )؛

(90  ) َنوُّلاَّضلا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ْمُُهَتبْوَت  َلَبُْقت  نَّل  اًْرفُک  اوُداَدْزا  َُّمث  ْمِِهناَمیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

زا هک  ، ) نانآ هبوت  هاگ  چیه  دندیزرو )، رارصا  هار  نیا  رد  و  ، ) دندوزفا دوخ )  ) رفک رب  سپس  دندش و  رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  یناسک 
مگ ار  ادـخ  هار  مه  هک  ارچ   ) دـنا یعقاو )  ) ناهارمگ اهنآ  و  دوش ؛ یمن  لوبق  دریگ )، یم  تروص  گرم  هناتـسآ  رد  ای  يراچان  يور 

(90 !(. ) ار هبوت  هار  مه  و  دنا ، هدرک 

نِّم مَُهل  اَـمَو  ٌمِیلَأ  ٌباَذَـع  ْمَُهل  َکـَِئلوُأ  ِِهب  يَدَْـتفا  َِولَو  اًـبَهَذ  ِضْرَأـْلا  ُءْلِّم  مِهِدَـحَأ  ْنِم  َلَـبُْقی  نَلَف  ٌراَّفُک  ْمُهَو  اُوتاَـمَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(91  ) َنیِرِصاَّن

دب لامعا  هراّفک  و   ) هیدف ناونعب  ار  نآ  و  دشاب ، الط  زا  رپ  نیمز  يور  هچ  رگا  دنتفر ، ایند  زا  رفک  لاح  رد  دـندش و  رفاک  هک  یناسک 
(91  ) .دنرادن یناروای  و  تسا ؛ كاندرد  ِتازاجم  نانآ ، يارب  و  دش ؛ دهاوخن  لوبق  اهنآ  کی  چیه  زا  زگره  دنزادرپب ، شیوخ )

61 ص :

(92  ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍءْیَش  نِم  اوُقِفُنت  اَمَو  َنوُّبُِحت  اَّمِم  اوُقِفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولاَنَت  َنل 

یم قافنا  هچنآ  و  دـینک ؛ قاـفنا  ادـخ ) هار  رد  ، ) دـیراد یم  تسود  هچنآ  زا  هکنیا  رگم  دیـسر  یمن  يراـکوکین  تقیقح )  ) هب زگره 
(92  ) .تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دینک ،

ءزج 4

نارمع لآ  هروس  همادا 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  اَهُوْلتاَف  ِهاَرْوَّتلِاب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهاَرْوَّتلا  َلَّزَُنت  نَأ  ِْلبَق  نِم  ِهِسْفَن  یَلَع  ُلِیئاَرْسِإ  َمَّرَح  اَم  اَّلِإ  َلِیئاَرْسِإ  ِینَبِّل  الِح  َناَک  ِماَعَّطلا  ُّلُک 
(93)

؛ دوب هدرک  میرحت  دوخ  رب  تاروت ، لوزن  زا  شیپ  بوقعی ،)  ) لیئارـسا هچنآ  زج  دوب ، لـالح  لیئارـسا  ینب  رب  كاـپ ) ي   ) اهاذـغ همه 
هب هک  ییاهتبـسن  نیا  ! ) دـیناوخب دـیروایب و  ار  تاروت  دـییوگ  یم  تسار  رگا  : » وگب .تشاد ) ررـض  وا  يارب  هک  رتش  تشوگ  دـننام  )

(93 !(« ) تسین امش  هدش  فیرحت  تاروت  رد  یّتح  دیهد ، یم  نیشیپ  ناربمایپ 

(94  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَمَف 

(94 (. ) دننک یم  نینچ  دمع  ملع و  يور  زا  اریز  ! ) دنرگمتس دندنب ، یم  غورد  ادخ  هب  نیا  زا  دعب  هک  اهنآ  نیا ، رب  انب 

(95  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  اًفِینَح  َمیِهاَْربِإ  َهَِّلم  اوُِعبَّتاَف  ُهَّللا  َقَدَص  ُْلق 

شیارگ قح  هب  هک  دـینک ، يوریپ  میهاربا  نییآ  زا  نیا ، رب  انب  .تسا  هدوبن ) میهاربا  كاـپ  نییآ  رد  اـهنیا  و   ) هتفگ تسار  ادـخ  : » وگب
(95 !« ) دوبن ناکرشم  زا  و  تشاد ،

(96  ) َنیَِملاَْعلِّل يًدُهَو  اًکَراَبُم  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 

هیام و  تکرب ، رپ  هک  تسا ، هّکم  نیمزرـس  رد  هک  تسا  نامه  دـش ، هداد  رارق  دـنوادخ ) شیاین  و   ) مدرم يارب  هک  يا  هناـخ  نیتسخن 
(96  ) .تسا نایناهج  تیاده 

ِنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَمَو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاَطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّللَو  اًنِمآ  َناَـک  ُهَلَخَد  نَمَو  َمیِهاَْربِإ  ُماَـقَّم  ٌتاَـنَِّیب  ٌتاَـیآ  ِهِیف 
(97  ) َنیَِملاَْعلا

يارب و  دوب ، دـهاوخ  ناما  رد  دوش ؛ ادـخ ] هناخ  نآ =[  لخاد  سک  ره  و  تسا ؛ میهاربا  ماقم  هلمج ) زا  ، ) نشور ياه  هناـشن  نآ ، رد 
كرت ار  جـح  و   ) دزرو رفک  سک  ره  .دـنراد و  نآ  يوس  هب  نتفر  ییاناوت  هک  اهنآ  دـننک ، وا )  ) هناخ گنهآ  هک  تسا  مدرم  رب  ادـخ 

(97  ) .تسا زاین  یب  نایناهج ، همه  زا  دنوادخ  هدناسر ،) نایز  دوخ  هب  دنک ،

(98  ) َنُولَمْعَت اَم  یَلَع  ٌدیِهَش  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق 

(98 !« ) دیهد یم  ماجنا  هک  یلامعا  رب  تسا  هاوگ  ادخ  و  دیزرو !؟ یم  رفک  ادخ  تایآ  هب  ارچ  باتک ! لها  يا  : » وگب

(99  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  ُءاَدَهُش  ُْمتنَأَو  اًجَوِع  اَهَنوُْغبَت  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَت  َِمل  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق 

رد دـیزاس !؟ جـک  ار  هار  نیا  دـیهاوخ  یم  و  دـیراد ، یمزاب  ادـخ  هار  زا  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  يدارفا  ارچ  باتک ! لها  يا  : » وگب
(99 !« ) تسین لفاغ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دیتسه ؛ هاوگ  هار ) نیا  یتسرد  هب   ) امش هک  یلاح 
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(100  ) َنیِِرفاَک ْمُِکناَمیِإ  َدَْعب  مُکوُّدُرَی  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِّم  اًقیِرَف  اوُعیُِطت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

توادع هنیک و  شتآ  ِنتخاسرو  هلعـش  ینکفا و  قافن  ناشراک  هک  ، ) باتک لها  زا  یهورگ  زا  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(100  ) .دننادرگ یمزاب  رفک  هب  نامیا ، زا  سپ  ار  امش  دینک ، تعاطا  تسا )

62 ص :

(101  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  مِصَتْعَی  نَمَو  ُُهلوُسَر  ْمُکِیفَو  ِهَّللا  ُتاَیآ  ْمُْکیَلَع  یَْلُتت  ُْمتنَأَو  َنوُرُفْکَت  َْفیَکَو 

ربمایپ و  دوش ، یم  هدناوخ  امش  رب  ادخ  تایآ  و ) دیا ، هتفرگ  رارق  یحو  ناماد  رد   ) هکنیا اب  دیوش ، رفاک  امـش  تسا  نکمم  هنوگچ  و 
.تسا هدش  تیاده  تسار ، یهار  هب  دیوج ، کّسمت  ادخ  هب  سک  ره  و  دییوج )! کّسمت  ادخ  هب  نیا ، ربانب  ( !؟ تسامـش نایم  رد  وا 

(101)

(102  ) َنوُِملْسُّم ُمتنَأَو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

ناملـسم هکنیا  رگم  دیورن ، ایند  زا  و  دیزیهرپب ! ادخ  زا  تسا ، يراکزیهرپ  اوقت و  قح  هک  هنوگ  نآ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(102 !( ) دینک ظفح  رمع ، نایاپ  ات  ار  نامیا  رهوگ  دیاب  ! ) دیشاب

ُْمتنُکَو اًناَوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءاَدـْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  اُوقَّرَفَت  َالَو  اًعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو 
(103  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  اَْهنِّم  مُکَذَقنَأَف  ِراَّنلا  َنِّم  ٍهَْرفُح  اَفَش  یَلَع 

ار ادخ  ِگرزب )  ) تمعن و  دیوشن ! هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  تدحو ،]  هلیسو  هنوگره  و  مالسا ، نآرق و  ادخ =[  نامـسیر  هب  یگمه  و 
ردارب وا ، ِتمعن  ِتکرب  هب  و  درک ، داجیا  تفلا  امـش ، ياهلد  ناـیم  وا  و  دـیدوب ، رگیدـکی  نمـشد  هنوگچ  هک  دـیرآ  داـی  هب  دوخ ، رب 
راکشآ امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ ، نیا  داد ؛ تاجن  نآ  زا  ار  امش  ادخ  دیدوب ، شتآ  زا  يا  هرفح  ِبل  رب  امـش  و  دیدش !

(103  ) .دیوش تیاده  ياریذپ  دیاش  دزاس ؛ یم 

(104  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو 

(104  ) .دنناراگتسر نامه  اهنآ  و  دننک ! رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  یکین ، هب  توعد  یعمج  امش ، نایم  زا  دیاب 

(105  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأَو  ُتاَنِّیَْبلا  ُمُهَءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو 

! دیسر نانآ  هب  راگدرورپ )  ) نشور ياه  هناشن  هکنآ  زا  سپ  مه ) نآ  ( ؛ دندرک فالتخا  دندش و  هدنکارپ  هک  دیـشابن  یناسک  دننام  و 
(105  ) .دنراد یمیظع  باذع  اهنآ  و 

(106  ) َنوُرُفْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  ْمُِکناَمیِإ  َدَْعب  ُمتْرَفَکَأ  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَتَو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی 
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، هدش هایـس  ناشیاهتروص  هک  اهنآ  اما  ددرگ ، یم  هایـس  یئاه  هرهچ  و  دیفـس ، یئاه  هرهچ  هک  دوب  دهاوخ  يزور  میظع ) باذـع  نآ  )
هچنآ ببس  هب  ار ، باذع  دیـشچب  سپ  دیدش !؟ رفاک  نآ )، هیاس  رد  يردارب  تّوخا و   ) و نامیا ، زا  دعب  ایآ  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  )

(106 ! ) دیدیزرو یم  رفک 

(107  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِهَّللا  ِهَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 

(107  ) .دننام یم  نآ  رد  هنادواج  و  دوب ؛ دنهاوخ  دنوادخ  تمحر  رد  هدش ، دیفس  ناشیاه  هرهچ  هک  اهنآ  اّما  و 

(108  ) َنیَِملاَْعلِّل اًْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَمَو  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اَهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتاَیآ  َْکِلت 

(108  ) .دهاوخ یمن  نایناهج  زا ) يدحا   ) يارب یمتس  هاگ ) چیه   ) دنوادخ .میناوخ و  یم  وت  رب  قحب  هک  تسادخ ؛ تایآ  اهنیا 

63 ص :

(109  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّللَو 

هب اهراک ، همه  و  تسوا ؛ لام  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک ) یلاـح  رد  دـنک !؟ متـس  ادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ   ) و
(109 ( ) .تسوا نامرف  هب  و   ) ددرگ یم  زاب  وا  يوس 

ُمُْهنِّم مُهَّل  اًْریَخ  َناََکل  ِباَـتِْکلا  ُلـْهَأ  َنَمآ  َْولَو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤتَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمتنُک 
(110  ) َنوُقِساَْفلا ُمُهُرَثْکَأَو  َنُونِمْؤُْملا 

نامیا ادخ  هب  دینک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا ) هچ  ( ؛ دنا هدـش  هدـیرفآ  اهناسنا  دوس  هب  هک  دـیدوب  یتما  نیرتهب  امش 
اب اهنآ  زا  یمک  هدع  اهنت ) یلو  ! ) تسا رتهب  اهنآ  يارب  دنروآ ، نامیا  یناشخرد )، نییآ  همانرب و  نینچ  هب  ، ) باتک لها  رگا  .دیراد و 

(110 ( ) راگدرورپ تعاطا  زا  جراخ  و  ، ) دنقساف اهنآ  رتشیب  و  دننامیا ،

(111  ) َنوُرَصُنی َال  َُّمث  َرَابْدَْألا  ُمُکوُّلَُوی  ْمُکُوِلتاَُقی  نِإَو  يًذَأ  اَّلِإ  ْمُکوُّرُضَی  َنل 

هب دننک ، راکیپ  امش  اب  رگا  و  رصتخم ؛ ياهرازآ  زج  دنناسرب ، نایز  امـش  هب  دنناوت  یمن  زگره  دوهی ] اصوصخم » باتک ، لها  اهنآ =[ 
(111  ) .دنک یمن  يرای  ار  اهنآ  یسک  سپس  دنروخ ؛) یم  تسکش  و   ) درک دنهاوخ  تشپ  امش 

ْمُهَّنَِأب َِکلَذ  ُهَنَکْـسَْملا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـضَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍبَضَِغب  اوُءَابَو  ِساَّنلا  َنِّم  ٍلـْبَحَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍلـْبَِحب  اَّلِإ  اوُفُِقث  اَـم  َْنیَأ  ُهَّلِّذـلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض 
(112  ) َنوُدَتْعَی اُوناَکَّو  اوَصَع  اَِمب  َِکلَذ  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاَِیبنَْألا  َنُوُلتْقَیَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناَک 

طابترا اب  ای )  ) و دوخ )، دنسپان  شور  رد  رظن  دیدجت  و  ، ) ادخ هب  طابترا  اب  رگم  تسا ؛ هدروخ  نانآ  رب  تلذ  رهم  دنوش ، تفای  اج  ره 
تایآ هب  اهنآ  هک  ارچ  هدـش ؛ هدز  اهنآ  رب  یگراچیب  رهم  و  دـنا ؛ هدـش  راتفرگ  ادـخ ، مشخ  هب  و  نآ ؛) نیا و  هب  یگتـسباو  و   ) مدرم هب 

یم زواجت  نارگید )، قوقح  هب   ) و دندرک ؛ هانگ  هک  تسا  نآ  رطاخب  اهنیا  .دنتـشک  یم  قحانب  ار  ناربمایپ  دندیزرو و  یم  رفک  ادـخ ،
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(112  ) .دندومن

(113  ) َنوُدُجْسَی ْمُهَو  ِْلیَّللا  َءاَنآ  ِهَّللا  ِتاَیآ  َنُوْلتَی  ٌهَِمئاَق  ٌهَّمُأ  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِّم  ًءاَوَس  اوُْسَیل 

ادخ تایآ  بش ، تاقوا  رد  هتسویپ  و  دننک ؛ یم  مایق  نامیا ) قح و  هب   ) هک دنتسه  یتّیعمج  باتک ، لها  زا  دنتـسین ؛ ناسکی  همه  اهنآ 
(113  ) .دنیامن یم  هدجس  هک  یلاح  رد  دنناوخ ؛ یم  ار 

(114  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َِکَئلوُأَو  ِتاَْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراَُسیَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی 

و دـنریگ ؛ یم  یـشیپ  کین ، ياهراک  ماجنا  رد  و  دـننک ؛ یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنروآ ؛ یم  نامیا  رگید  زور  ادـخ و  هب 
(114  ) .دنناحلاص زا  اهنآ 

(115  ) َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ُهوُرَفُْکی  نَلَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَی  اَمَو 

هاگآ ناراکزیهرپ ، زا  ادخ  و  .دننیب ) یم  ار  نآ  هتـسیاش  شاداپ  و  ! ) دـش دـهاوخن  نارفک  زگره  دـنهد ، ماجنا  کین  لامعا  زا  هچنآ  و 
(115  ) .تسا

64 ص :

(116  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأَو  اًْئیَش  ِهَّللا  َنِّم  مُهُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُهلاَْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

و دنخزود ؛ باحـصا  اهنآ  دننامب ! ناما  رد  ادخ  تازاجم  زا  ناشنادنزرف ، لاوما و  هانپ  رد  دنناوت  یمن  زگره  دندش ، رفاک  هک  یناسک 
(116  ) .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

ْمُهَسُفنَأ ْنَِکلَو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  اَمَو  ُْهتَکَلْهَأَف  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ٍمْوَق  َثْرَح  َْتباَصَأ  ٌّرِـص  اَهِیف  ٍحیِر  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِهِذَه  ِیف  َنوُقِفُنی  اَم  ُلَثَم 
(117  ) َنوُِملْظَی

و  ) هدرک متـس  دوخ  رب  هک  یموق  تعارز  هب  هک  تسا  ینازوس  داب  دننامه  دـننک ، یم  قافنا  يویند  تسپ  یگدـنز  نیا  رد  اهنآ  هچنآ 
هب ناشدوخ  اهنآ ، هکلب  هدرکن ؛ متـس  اـهنآ  هب  ادـخ  .دزاـس  دوباـن  ار  نآ  و  دزوب ؛ دـنا ،) هدومن  تشک  بساـنم ، تقو  لـحم و  ریغ  رد 

(117  ) .دننک یم  متس  نتشیوخ 

ْمُهُروُدُـص یِفُْخت  اَمَو  ْمِهِهاَْوفَأ  ْنِم  ُءاَضْغَْبلا  ِتَدـَب  ْدَـق  ْمُِّتنَع  اَم  اوُّدَو  ًالاَبَخ  ْمُکَنُولْأَی  َال  ْمُِکنوُد  نِّم  ًهَناَِطب  اوُذِـخَّتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(118  ) َنُولِقْعَت ُْمتنُک  نِإ  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  ُرَبْکَأ 

یهاتوک امـش ، هراب  رد  يداسف  ّرـش و  هنوگره  زا  اهنآ  دینکن ! باختنا  دوخ ، ریغ  زا  يرارـسا  مرحم  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هچنآ و  هدش ؛ راکـشآ  ناش  مالک ) و   ) ناهد زا  ینمـشد  ياه ) هناشن   ) .دیـشاب تمحز  جنر و  رد  امـش  دنراد  تسود  اهنآ  .دننک  یمن 

رگا میدرک  نایب  امـش  يارب  ار  اهنآ ) ّرـش  زا  يریگـشیپ  ياـه  هار  و   ) تاـیآ اـم  .تسا  رتمهم  نآ  زا  دـنراد ، یم  ناـهنپ  ناـشیاهلد  رد 
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(118 ! ) دینک هشیدنا 

ُْلق ِْظیَْغلا  َنِم  َلـِماَنَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَـق  ْمُکوَُقل  اَذِإَو  ِهِّلُک  ِباَـتِْکلِاب  َنُونِمُْؤتَو  ْمُکَنوُّبُِحی  اـَلَو  ْمُهَنوُّبُِحت  ِءاـَلوُأ  ُْمتنَأ  اَـه 
(119  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِْظیَِغب  اُوتُوم 

ینامـسآ ياهباتک  همه  هب  امـش  هک  یلاح  رد  دـنرادن ! تسود  ار  امـش  اهنآ  اّما  دـیراد ؛ یم  تسود  ار  اهنآ  هک  دـیتسه  یناسک  اـمش 
نامیا : » دنیوگ یم  غورد ) هب  ، ) دننک یم  تاقالم  ار  امـش  هک  یماگنه  دنرادن .) نامیا  امـش  ینامـسآ  باتک  هب  اهنآ  و   ) دـیراد نامیا 
نیمه اب  : » وگب دـنزگ ! یم  نادـند  هب  ار  دوخ  ناتـشگنا  رـس  امـش ، رب  مشخ  تّدـش  زا  دـنوش ، یم  اهنت  هک  یماـگنه  اـّما  میا »! هدروآ 

(119 « ) .تسا هاگآ  اه  هنیس  نورد  رارسا )  ) زا ادخ  دیریمب ! دیراد  هک  یمشخ 

ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اَِمب  َهَّللا  َّنِإ  اًْئیَـش  ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُـضَی  َال  اوُقَّتَتَو  اوُِربْصَت  نِإَو  اَِهب  اوُحَْرفَی  ٌهَئِّیَـس  ْمُْکبُِـصت  نِإَو  ْمُهْؤُسَت  ٌهَنَـسَح  ْمُکْـسَسْمَت  نِإ 
(120)

رد  ) رگا اّما )  ) .دنوش یم  لاحشوخ  دهد ، خر  امش  يارب  يراوگان  هثداح  رگا  و  دنک ؛ یم  تحاران  ار  اهنآ  دسرب ، امـش  هب  یکین  رگا 
یم ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  دـناسر ؛ یمن  ینایز  امـش  هب  نانآ ، هنانئاخ )  ) ياه هشقن  دـینک ، هشیپ  يراگزیهرپ  تماقتـسا و  ناشربارب )

(120  ) .دراد هطاحا  دنهد ،

(121  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ِلاَتِْقِلل  َدِعاَقَم  َنِینِمْؤُْملا  ُئِّوَُبت  َِکلْهَأ  ْنِم  َتْوَدَغ  ْذِإَو 

و یتفر ! نوریب  ناـنمؤم ، يارب  گـنج  هاـگودرا  باـختنا  تهج  دوخ ، هداوناـخ  ناـیم  زا  ناهاگحبـص ، هک  ار  یناـمز  روآ ) داـی  هب   ) و
یـضعب هک  ار  ییاه  هشیدنا  و  دینـش ؛ یم  دش ، یم  هتفگ  گنج  حرط  هرابرد  هک  ار  یفلتخم  ياهوگتفگ   ) تساناد اونـش و  دـنوادخ ،

(121 (. ) تسناد یم  دندنارورپ ، یم  رس  رد 

65 ص :

(122  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  اَمُهُِّیلَو  ُهَّللاَو  اَلَشْفَت  نَأ  ْمُکنِم  ِناَتَِفئاَّط  تَّمَه  ْذِإ 

نابیتشپ دنوادخ  و  دندرگزاب ؛) هار  طسو  زا  و   ) دنهد ناشن  یتسس  دنتفرگ  میمصت  امـش  زا  هفیاط  ود  هک  ار  ینامز  روآ ) دای  هب  زین  (و 
(122 ! ) دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نامیااب ، دارفا  و  دندرگزاب ؛) رکف  نیا  زا  هک  درک  کمک  اهنآ  هب  و   ) دوب اهنآ 

(123  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌهَّلِذَأ  ُْمتنَأَو  ٍرْدَِبب  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقلَو 

.دیدوب ناوتان  اهنآ ،) هب  تبـسن   ) امـش هک  یلاح  رد  تخاس ؛) زوریپ  كانرطخ ، نانمـشد  رب  و   ) درک يرای  ردب »  » رد ار  امـش  دنوادخ 
(123 ! ) دیشاب هدروآ  اجب  ار  وا  تمعن  رکش  ات  دینکن ،) ربمایپ  ِنامرف  ِتفلاخم  نمشد ، ربارب  رد  و   ) دیزیهرپب ادخ  زا  سپ ،

(124  ) َنِیلَزنُم ِهَِکئاَلَْملا  َنِّم  ٍفَالآ  ِهَثاَلَِثب  مُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  نَأ  ْمُکَیِفْکَی  َنلَأ  َنِینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِإ 
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نامسآ زا  هک  ناگتشرف ، زا  رفن  رازه  هس  هب  ار  امـش  ناتراگدرورپ ، هک  تسین  یفاک  ایآ  : » ینتفگ یم  نانمؤم  هب  وت  هک  ماگنه  نآ  رد 
(124 ( »!؟ دنک يرای  دنیآ ، یم  دورف 

(125  ) َنیِمِّوَسُم ِهَِکئاَلَْملا  َنِّم  ٍفَالآ  ِهَسْمَِخب  مُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اَذَه  ْمِهِرْوَف  نِّم  مُکُوتْأَیَو  اوُقَّتَتَو  اوُِربْصَت  نِإ  یََلب 

رفن رازه  جنپ  هب  ار  امش  دنوادخ  دیایب ، امش  غارـس  هب  يدوز  نیمه  هب  نمـشد  و  دینک ، هشیپ  اوقت  تماقتـسا و  رگا  مه ) زورما  ، ) يرآ
(125 ! ) داد دهاوخ  ددم  دنراد ، دوخ  اب  ییاه  هناشن  هک  ناگتشرف ، زا 

(126  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَمَو  ِِهب  مُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتلَو  ْمَُکل  يَرُْشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  اَمَو 

میکح ياناوت  دـنوادخ  بناج  زا  اهنت  يزوریپ  هنرگو ، هداد ؛ رارق  امـش  رطاخ  ناـنیمطا  يارب  و  تراـشب ، طـقف  دـنوادخ  ار  اـهنیا  یلو 
(126 ! ) تسا

(127  ) َنِیِبئاَخ اُوِبلَقنَیَف  ْمُهَِتبْکَی  ْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِّم  اًفَرَط  َعَطْقَِیل 

ات دنادرگرب ؛ ّتلذ  اب  ار  اهنآ  ای  دنک ؛ عطق  ار  نارفاک  رکشل  رکیپ  زا  یتمسق  هک  تسا  نیا  يارب  هداد )، امـش  هب  ادخ  هک  ار  هدعو  نیا  )
(127  ) .دندرگزاب دوخ ) نطو  هب  ، ) دیماان سویأم و 

(128  ) َنوُِملاَظ ْمُهَّنِإَف  ْمَُهبِّذَُعی  ْوَأ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْوَأ  ٌءْیَش  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل 

، دشخبب ار  اهنآ  دهاوخب  ادـخ )  ) هکنیا رگم  تسین ؛ وت  يارب  گنج )، زا  يرارف  نانمؤم  ای  نارفاک ، وفع  هراب  رد   ) يرایتخا هنوگ  چـیه 
(128  ) .دنرگمتس اهنآ  اریز  دنک ؛ تازاجم  ای 

(129  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ُبِّذَُعیَو  ُءاَشَی  نَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّللَو 

، دـهاوخب ار  سک  ره  و  دـشخب ؛ یم  دـنادب ،) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  .تسادـخ  نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  و 
(129  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  و  دنک ؛ یم  تازاجم 

(130  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ًهَفَعاَضُّم  اًفاَعْضَأ  َابِّرلا  اُولُکْأَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(130 ! ) دیوش راگتسر  ات  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دیروخن ! ربارب  دنچ  ار  لوپ ) دوس  و   ) ابر دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(131  ) َنیِِرفاَْکِلل ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَو 

(131 ! ) تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  دیزیهرپب  یشتآ  زا  و 

(132  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  اوُعیِطَأَو 
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(132 ! ) دیوش تمحر  لومشم  ات  دینک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  و 

66 ص :

(133  ) َنیِقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  اَهُضْرَع  ٍهَّنَجَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٍهَرِفْغَم  َیلِإ  اوُعِراَسَو 

هدامآ ناراگزیهرپ  يارب  و  تسا ؛ نیمز  اهنامسآ و  نآ ، تعسو  هک  یتشهب  و  ناتراگدرورپ ؛ شزرمآ  هب  ندیسر  يارب  دینک  باتـش  و 
(133  ) .تسا هدش 

(134  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاَْعلاَو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاَْکلاَو  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا 

ادـخ و  دـنرذگ ؛ یمرد  مدرم  ياـطخ  زا  و  دـنرب ؛ یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  و  دـننک ؛ یم  قاـفنا  یتسدـگنت ، يرگناوت و  رد  هک  اـهنامه 
(134  ) .دراد تسود  ار  ناراکوکین 

ْمُهَو اُولَعَف  اَم  یَلَع  اوُّرُِـصی  َْملَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  نَمَو  ْمِِهبُونُذـِل  اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحاَف  اُولَعَف  اَذِإ  َنیِذَّلاَو 
(135  ) َنوُمَْلعَی

یم شزرمآ  بلط  دوخ ، ناهانگ  يارب  و  دنتفا ؛ یم  ادـخ  دای  هب  دـننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش ، یتشز  لمع  بکترم  یتقو  هک  اهنآ  و 
(135  ) .دنناد یم  هکنیا  اب  دنزرو ، یمن  رارصا  هانگ ، رب  و  دشخبب -؟ ار  ناهانگ  هک  ادخ  زج  تسیک  و   - دننک

(136  ) َنِیِلماَْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَجَو  ْمِهِّبَّر  نِّم  ٌهَرِفْغَّم  مُهُؤاَزَج  َِکَئلوُأ 

وکین هچ  دننامیم ؛ نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  اهرهن  شناتخرد ، ریز  زا  هک  تسا  ییاهتشهب  و  راگدرورپ ، شزرمآ  ناشـشاداپ  اهنآ 
(136 ! ) لمع لها  شاداپ  تسا 

(137  ) َنِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  ٌنَنُس  ْمُِکْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق 

ار نآ  دننامه  زین ، امش  هک  دنتشاد ؛ ییاهتشونرس  دوخ ، تافـص  لامعا و  قبط  موق ، ره  و  ( ؛ تشاد دوجو  ییاه  ّتنـس  امـش ، زا  شیپ 
(137 ( !؟ دوب هنوگچ  ادخ ) تایآ   ) ناگدننک بیذکت  ماجنارس  دینیبب  دینک و  شدرگ  نیمز ، يور  رد  سپ  .دیراد )

(138  ) َنیِقَّتُْملِّل ٌهَظِعْوَمَو  يًدُهَو  ِساَّنلِّل  ٌناََیب  اَذَه 

(138 ! ) ناراگزیهرپ يارب  تسا  يزردنا  تیاده و  و  مدرم ؛ مومع  يارب  تسا  ینایب  نیا ،

(139  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمتنَأَو  اُونَزْحَت  َالَو  اُونِهَت  َالَو 

(139 ! ) دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیرترب  امش  و  دیدرگن ! نیگمغ  و  دیوشن ! تسس  و 
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َال ُهَّللاَو  َءاَدَهُـش  ْمُکنِم  َذِـخَّتَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعَِیلَو  ِساَّنلا  َْنَیب  اَُهلِواَدـُن  ُماَّیَْألا  َْکِلتَو  ُُهْلثِّم  ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَـقَف  ٌحْرَق  ْمُکْـسَسْمَی  نِإ 
(140  ) َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی 

نآ دننامه  یتحارج  ردب ،) نادیم  رد   ) زین ّتیعمج  نآ  هب  دـش ،) دراو  يا  هبرـض  و   ) دیـسر یتحارج  امـش  هب  دـحا )، نادـیم  رد   ) رگا
، ادخ ات  تسایند )- یگدنز  ّتیصاخ  نیا  و  -( ؛ مینادرگ یم  مدرم  نایم  رد  ار  تسکـش ) يزوریپ و  (ي  اهزور نیا  ام  .دیدرگ و  دراو 

یمن تسود  ار  ناملاظ  ادخ  .دریگب و  ینادهاش  امـش ، نایم  زا  دنوادخ  و  دنوش ؛) هتخانـش  و   ) دنادب دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  يدارفا 
(140  ) .دراد
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(141  ) َنیِِرفاَْکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیلَو 

(141  ) .دزاس دوبان  جیردت  هب  ار  نارفاک  و  دنوش ؛) هدیزرو  و   ) دنادرگ صلاخ  ار  نامیااب  دارفا  دنوادخ ، ات  و 

(142  ) َنیِِرباَّصلا َمَْلعَیَو  ْمُکنِم  اوُدَهاَج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّملَو  َهَّنَْجلا  اُولُخْدَت  نَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ 

ار نارباص  امـش و  زا  نادهاجم  زونه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دش ، دیهاوخ  تشهب  دراو  نامیا ) ياعّدا  اب  اهنت   ) هک دـیتشادنپ  نینچ  ایآ 
(142 ( !؟ تسا هتخاسن  ّصخشم 

(143  ) َنوُرُظنَت ُْمتنَأَو  ُهوُُمْتیَأَر  ْدَقَف  ُهْوَْقلَت  نَأ  ِْلبَق  نِم  َتْوَْملا  َنْوَّنَمَت  ُْمتنُک  ْدََقلَو 

دوـخ مشچ  اـب  ار  نآ  سپـس  دـیدرک ؛ یم  وزرآ  دـیوش ، ور  هبور  نآ  اـب  هـکنآ  زا  شیپ  ار ، ادـخ ) هار  رد  تداهـش  و   ) گرم امـش  و 
)!؟ تسا هلصاف  امـش  رادرک  راتفگ و  نایم  ردقچ  دیهدرد ! نت  نآ  هب  دیدوبن  رـضاح  و   ) دیدرک یم  هاگن  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دیدید ،

(143)

اًْئیَـش َهَّللا  َّرُـضَی  نَلَف  ِْهیَبِقَع  یَلَع  ِْبلَقنَی  نَمَو  ْمُِکباَقْعَأ  یَلَع  ُْمْتبَلَقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتاَّم  نِإَـفَأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اَـمَو 
(144  ) َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَسَو 

بقع هب  امش  دوش ، هتشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  دندوب ؛ زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا ، زا  شیپ  و  تسادخ ؛ هداتـسرف  طقف  ص )  ) دمحم
هب زگره  ددرگ ، زاب  بقع  هب  سک  ره  و  دومن )؟ دیهاوخ  تشگزاب  رفک  ّتیلهاج و  نارود  هب  هدرک  اهر  ار  مالـسا  و  ( ؟ دیدرگ یمرب 

(144  ) .داد دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدننک ) تماقتسا  و   ) نارکاش يدوزب  دنوادخ  و  دنز ؛ یمن  يررض  ادخ 

يِزْجَنَـسَو اَْهنِم  ِِهتُْؤن  ِهَرِخآـْلا  َباََوث  ْدُِری  نَمَو  اَْـهنِم  ِِهتُْؤن  اَْینُّدـلا  َباََوث  ْدُِری  نَمَو  اًـلَّجَؤُّم  اـًباَتِک  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  اَّلِإ  َتوُمَت  نَأ  ٍسْفَِنل  َناَـک  اَـمَو 
(145  ) َنیِرِکاَّشلا

( .تسا یهلا  ّتنس  کی  نارگید ، ای  ربمایپ  گرم  نیا ، ربانب  ( ؛ هدش نییعت  تسا  یتشونرـس  دریم ؛ یمن  ادخ ، نامرف  هب  زج  سک ، چیه 
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شاداپ سک  ره  و  داد ؛ میهاوخ  وا  هب  نآ  زا  يزیچ  درادرب )، ماگ  هار  نیا  رد  دوخ ، یگدـنز  رد  و   ) دـهاوخب ار  ایند  شاداـپ  سک  ره 
(145  ) .داد میهاوخ  شاداپ  ار  نارازگساپس  يدوزب  و  میهد ؛ یم  وا  هب  نآ  زا  دهاوخب ، ار  ترخآ 

(146  ) َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  اُوناَکَتْسا  اَمَو  اوُفُعَض  اَمَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباَصَأ  اَِمل  اُونَهَو  اَمَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاَق  ٍِّیبَّن  نِّم  نِّیَأَکَو 

یم نانآ  هب  ادـخ  هار  رد  هچنآ  ربارب  رد  هاگ  چـیه  اهنآ  دـندرک ! گنج  ناـنآ  هارمه  هب  یناوارف  یهلا  نادرم  هک  یناربماـیپ  رایـسب  هچ 
(146  ) .دراد تسود  ار  ناگدننک  تماقتسا  دنوادخ  و  دندادن ؛) میلست  هب  نت  و   ) دندشن ناوتان  تسس و  دیسر ،

(147  ) َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُصناَو  اَنَماَْدقَأ  ْتِّبَثَو  اَنِْرمَأ  ِیف  اَنَفاَرْسِإَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  ْمَُهلْوَق  َناَک  اَمَو 

راوتسا ار  ام  ياهمدق  نک ! یشوپ  مشچ  اهراک ، رد  ام  ياهیوردنت  زا  و  شخبب ! ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ ! : » هک دوب  نیا  اهنت  ناشنخس 
(147 ! ) نادرگ زوریپ  نارفاک ، ّتیعمج  رب  ار  ام  و  رادب !

(148  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  ِهَرِخْآلا  ِباََوث  َنْسُحَو  اَْینُّدلا  َباََوث  ُهَّللا  ُمُهاَتآَف 

(148  ) .دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  داد ؛ اهنآ  هب  ار  ناهج  نآ  کین  شاداپ  و  ناهج ، نیا  شاداپ  دنوادخ  ور  نیا  زا 
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(149  ) َنیِرِساَخ اُوِبلَقنَتَف  ْمُِکباَقْعَأ  یَلَع  ْمُکوُّدُرَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اوُعیُِطت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

و دـننادرگ ؛ یمزاب  ناتیاه  هتـشذگ  هب  ار  امـش  دـینک ، تعاطا  دـنا  هدـش  رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
(149  ) .دش دیهاوخ  راکنایز  ماجنارس ،

(150  ) َنیِرِصاَّنلا ُْریَخ  َوُهَو  ْمُکَالْوَم  ُهَّللا  َِلب 

(150  ) .تسا ناروای  نیرتهب  وا  و  تسادخ ؛ امش ، تسرپرس  یلو و  هکلب  دنتسین )، امش  هاگ  هیکت  اهنآ  )

(151  ) َنیِِملاَّظلا يَْوثَم  َْسِئبَو  ُراَّنلا  ُمُهاَوْأَمَو  اًناَْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهَّللِاب  اوُکَرْشَأ  اَِمب  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس 

هاگیاج و  مینکفا ؛ یم  سرت  بعر و  دـنداد ، رارق  اتمه  ادـخ  يارب  ار  ییاهزیچ  لیلد ، نودـب  هکنیا  رطاخب  نارفاک ، ياهلد  رد  يدوزب 
(151 ! ) ناراکمتس هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دب  هچ  و  تسا ؛ شتآ  اهنآ ،

ُدیُِری نَّم  مُکنِم  َنوُّبُِحت  اَّم  مُکاَرَأ  اَم  ِدَْعب  نِّم  ُمْتیَصَعَو  ِْرمَْألا  ِیف  ُْمتْعَزاَنَتَو  ُْمْتلِـشَف  اَذِإ  یَّتَح  ِِهنْذِِإب  مُهَنوُّسُحَت  ْذِإ  ُهَدْعَو  ُهَّللا  ُمُکَقَدَص  ْدََقلَو 
(152  ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَف  وُذ  ُهَّللاَو  ْمُکنَع  اَفَع  ْدََقلَو  ْمُکَِیلَْتبَِیل  ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَص  َُّمث  َهَرِخْآلا  ُدیُِری  نَّم  مُکنِمَو  اَْینُّدلا 

نانمشد گنج )، زاغآ  رد  هک   ) ماگنه نآ  رد  دیشخب ؛ ققحت  دحا )، رد  نمشد  رب  يزوریپ  هراب  رد  ، ) امـش هب  ار  دوخ  هدعو  دنوادخ ،
راک رد  اهرگنـس )، ندرکاهر  رـس  رب   ) و دیدش ؛ تسـس  هکنیا  ات  تشاد ) همادا  يزوریپ  نیا  و  ( ؛ دـیدناسر یم  لتق  هب  وا ، نامرف  هب  ار 
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یضعب .دیدرک  ینامرفان  داد ، ناشن  امش  هب  نمـشد ) رب  هبلغ  زا   ) دیتشاد یم  تسود  ار  هچنآ  هک  نآ  زا  دعب  و  دیتخادرپ ؛ عازن  هب  دوخ 
هب امـش  يزوریپ  و  ( ؛ تخاس فرـصنم  نانآ  زا  ار  امـش  دـنوادخ  سپـس  .ترخآ  ناـهاوخ  یـضعب  و  دـندوب ؛ اـیند  ناـهاوخ  امـش ، زا 

(152  ) .دراد ششخب  لضف و  نانمؤم ، هب  تبسن  دنوادخ  و  دیشخب ؛ ار  امش  وا  .دنک و  شیامزآ  ار  امش  ات  دیماجنا )؛ تسکش 

ُهَّللاَو ْمَُکباَصَأ  اَم  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اُونَزْحَت  اَْلیَکِّل  ٍّمَِغب  امَغ  ْمَُکباَثَأَف  ْمُکاَرْخُأ  ِیف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلاَو  ٍدَحَأ  یَلَع  َنوُْولَت  َالَو  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ 
(153  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ 

بقع هب  تشحو )، تدـش  زا  و  دـندش ؛ هدـنکارپ  نابایب  طسو  رد  یعمج  و  دـیتفریم ؛ الاب  هوک  زا  هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  )
؛ داد ازج  امـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  هودنا  سپـس  .دز  یم  ادص  ار  امـش  رـس ، تشپ  زا  ربمایپ  و  دیدرک ، یمن  هاگن  ناگدـنام 

یم دراو  امـش  رب  هک  ییاه  تبیـصم  رطاخب  هن  و  دـیوشن ، نیگمغ  یگنج ) میانغ   ) نتفر تسد  زا  يارب  رگید  هک  دوب  نآ  رطاـخب  نیا 
(153  ) .تسا هاگآ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  .ددرگ و 
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َنُولوُقَی ِهَِّیلِهاَْجلا  َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَی  ْمُهُـسُفنَأ  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق  ٌهَِفئاَطَو  ْمُکنِّم  ًهَِفئاَط  یَـشْغَی  اًساَعُّن  ًهَنَمَأ  ِّمَْغلا  ِدَْعب  نِّم  مُْکیَلَع  َلَزنَأ  َُّمث 
اَنُهاَه اَْنِلُتق  اَّم  ٌءْیَش  ِْرمَْألا  َنِم  اََنل  َناَک  َْول  َنُولوُقَی  ََکل  َنوُْدُبی  َال  اَّم  مِهِـسُفنَأ  ِیف  َنوُفُْخی  ِهَِّلل  ُهَّلُک  َْرمَْألا  َّنِإ  ُْلق  ٍءْیَـش  نِم  ِْرمَْألا  َنِم  اَنَّل  لَه 
ُهَّللاَو ْمُِکبُوُلق  ِیف  اَم  َصِّحَُمِیلَو  ْمُکِروُدُـص  ِیف  اَم  ُهَّللا  َِیلَْتبَِیلَو  ْمِهِعِجاَضَم  َیلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمتنُک  ْوَّل  لـُق 

(154  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع 

،( دحا هثداح  زا  دعب  بش  رد   ) هک دوب  یکبس  باوخ  تروصب  شمارآ ، نیا  .داتسرف  امش  رب  یشمارآ  هودنا ، مغ و  نیا  لابندب  سپس 
ياـهنامگ اـهنآ  .تفرن ) ناشنامـشچ  هب  باوـخ  و  ( ؛ دـندوب شیوـخ  ناـج  رکف  رد  يرگید  هورگاـما  تفرگ ؛ ارف  ار  امـش  زا  یهورگ 

»!؟ دوش یم  ام  بیـصن  يزوریپ  زا  يزیچ  ایآ  : » دـنتفگ یم  و  دنتـشاد ؛ ادـخ  هرابرد  تیلهاج - نارود  ياـهنامگ  نوچمه   - یتسرداـن
؛ دنزاس یمن  راکـشآ  وت  يارب  هک  دـنراد  یم  ناهنپ  ار  يزیچ  دوخ ، لد  رد  اهنآ  تسادـخ »! تسد  هب  اهیزوریپ ) و   ) اهراک همه  : » وگب
هک ییاهنآ  دیدوب ، دوخ  ياه  هناخ  رد  مه  رگا  : » وگب میدش »! یمن  هتشک  اج  نیا  رد  میتشاد ، يزوریپ  زا  یمهس  ام  رگا  : » دنیوگ یم 

اهنیا و  دـندناسر .) یم  لتق  هب  ار  اهنآ  و   ) دـندمآ یم  نوریب  دوخ ، ياه  هاگمارآ  يوس  هب  ًاعطق  دوب ، هدـش  ررقم  اهنآ  رب  ندـش  هتـشک 
صلاخ تسا ، نامیا ) زا   ) امـش ياـهلد  رد  ار  هچنآ  و  دـیامزایب ؛ دـیراد ، ناـهنپ  ناـتیاه  هنیـس  رد  هچنآ  دـنوادخ ، هک  تسا  نیا  يارب 

(154  ) .تسا ربخ  اب  تساه ، هنیس  نورد  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دنادرگ ؛

(155  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْدََقلَو  اُوبَسَک  اَم  ِضْعَِبب  ُناَْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  ِناَعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُکنِم  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ 

هک یناهانگ  زا  یضعب  رثا  رب  ار  اهنآ  ناطیش  دندرک ، رارف  دحا ،) گنج  رد   ) رگیدکی اب  تیعمج  ود  ندش  وربور  زور  رد  هک  یناسک 
(155  ) .تسا رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ ، .دیشخب  ار  اهنآ  دنوادخ  و  تخادنا ؛ شزغل  هب  دندوب ، هدش  بکترم 

اُوِلُتق اَمَو  اُوتاَم  اَم  اَنَدـنِع  اُوناَک  ْوَّل  يزُغ  اُوناَک  ْوَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَرَـض  اَذِإ  ْمِِهناَوْخِِإل  اُولاَقَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(156  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  ُهَّللاَو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًهَرْسَح  َِکلَذ  ُهَّللا  َلَعْجَِیل 
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دننک یم  تکرش  گنج  رد  ای  دنور ، یم  یترفاسم  هب  ناشناردارب  نوچ  هک  دیـشابن  نارفاک  دننامه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هنوگ نیا  زا  امش  !« ) دندش یمن  هتشک  دندرم و  یمن  دندوب ، ام  دزن  اهنآ  رگا  : » دنیوگ یم  دنوش ،) یم  هتشک  ای  دنور و  یم  ایند  زا  (و 

یگدـنز و و  ( ؛ دـناریم یم  دـنک و  یم  هدـنز  دـنوادخ ، .دراذـگب  نارفاک ]  اهنآ =[  لد  رب  ار  ترـسح  نیا  ادـخ  ات  دـییوگن )، نانخس 
(156  ) .تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  تسوا )؛ تسد  هب  گرم ،

(157  ) َنوُعَمْجَی اَّمِّم  ٌْریَخ  ٌهَمْحَرَو  ِهَّللا  َنِّم  ٌهَرِفْغََمل  ْمُّتُم  ْوَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ِنَئلَو 

رمع لوط  رد   ) اهنآ هچنآ  مامت  زا  ادـخ ، تمحر  شزرمآ و  اریز ) دـیا ؛ هدرکن  نایز  ، ) دـیریمب اـی  دـیوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  مه  رگا 
(157 ! ) تسا رتهب  دننکیم ، يروآ  عمج  دوخ )،
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(158  ) َنوُرَشُْحت ِهَّللا  َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  ْوَأ  ْمُّتُّم  ِنَئلَو 

(158 ( ) .دیشاب هتشاد  تشحو  انف ، زا  هک  دیوش  یمن  یناف  نیاربانب ،  ) .دیوش یم  روشحم  ادخ  يوس  هب  دیوش ، هتشک  ای  دیریمب  رگا  و 

اَذِإَف ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواَـشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَـف  َکـِلْوَح  ْنِم  اوُّضَفناـَل  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َتنُک  َْولَو  ْمَُهل  َتِنل  ِهَّللا  َنِّم  ٍهَمْحَر  اَِـمبَف 
(159  ) َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع 

هدـنکارپ وت ، فارطا  زا  يدوب ، لدگنـس  نشخ و  رگا  و  يدـش ! ناـبرهم ) و   ) مرن مدرم ]  ناـنآ =[  ربارب  رد  یهلا ، تمحر  تکرب )  ) هب
، یتفرگ میمـصت  هک  یماگنه  اما  نک ! تروشم  نانآ  اـب  اـهراک ، رد  و  بلطب ! شزرمآ  اـهنآ  يارب  شخبب و  ار  اـهنآ  سپ  .دـندش  یم 

(159  ) .دراد تسود  ار  نالکوتم  دنوادخ  اریز  نک ! لکوت  ادخ  رب  و ) شاب ! عطاق  )

(160  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  ِهِدَْعب  نِّم  مُکُرُصنَی  يِذَّلا  اَذ  نَمَف  ْمُْکلُذْخَی  نِإَو  ْمَُکل  َِبلاَغ  اَلَف  ُهَّللا  ُمُکْرُصنَی  نِإ 

امش وا ، زا  دعب  هک  تسیک  درادرب ، امش  يرای  زا  تسد  رگا  و  دش ! دهاوخن  زوریپ  امش  رب  سک  چیه  دنک ، يرای  ار  امش  دنوادخ  رگا 
(160 ! ) دننک لکوت  دیاب  دنوادخ  رب  اهنت  نانمؤم ، و  دنک !؟ يرای  ار 

(161  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ْتَبَسَک  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َّلَغ  اَِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  نَمَو  َّلُغَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناَک  اَمَو 

تنایخ سک  ره  و  دنک ! تنایخ  يربمایپ  چیه  تسین  نکمم  هک ) یلاح  رد  دنک !؟ تنایخ  امـش  هب  ربمایپ  تسا  نکمم  دیدرک  نامگ  )
هدرک مهارف  ار  هچنآ  سک ، ره  هب  سپس  دروآ ؛ یم  رـشحم ) هنحـص  هب   ) دوخ اب  هدرک ، تنایخ  نآ  رد  ار  هچنآ  زیخاتـسر ، زور  دنک ،

ار دوخ  لامعا  لوصحم  هک  ارچ   ) دـش دـهاوخن  متـس  اهنآ  هب  لـیلد ) نیمه  هب   ) و دوش ؛ یم  هداد  لـماک  روطب  تسا ،) هداد  ماـجنا  (و 
(161 (. ) دید دنهاوخ 

(162  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ُهاَوْأَمَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍطَخَِسب  َءَاب  نَمَک  ِهَّللا  َناَوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَفَأ 
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نایاپ و  منهج ، وا  هاگیاج  و  هتـشگزاب !؟ ادخ  بضغ  مشخ و  هب  هک  تسا  یـسک  دننامه  هدرک ، يوریپ  ادخ  ياضر  زا  هک  یـسک  ایآ 
(162  ) .تسا دب  رایسب  وا  راک 

(163  ) َنُولَمْعَی اَِمب  ٌریَِصب  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َدنِع  ٌتاَجَرَد  ْمُه 

(163  ) .تسانیب دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دنراد ؛ ادخ  هاگشیپ  رد  یماقم  هجرد و  نانآ ، زا  کی  ره 

نِم اُوناَک  نِإَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتاَـیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمِهِـسُفنَأ  ْنِّم  اـًلوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََـقل 
(164  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  یَِفل  ُْلبَق 

ار وا  تایآ  هک  تخیگنارب ؛ ناشدوخ  زا  يربمایپ  اهنآ ، نایم  رد  هک  یماگنه  دیشخب ] یگرزب  تمعن  داهن =[  تنم  نانمؤم  رب  دنوادخ 
(164  ) .دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ ، زا  شیپ  دنچ  ره  دزومایب ؛ تمکح  باتک و  دنک و  كاپ  ار  اهنآ  و  دناوخب ، اهنآ  رب 

(165  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِسُفنَأ  ِدنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق  اَذَه  یَّنَأ  ُْمْتُلق  اَْهیَْلثِّم  ُمْتبَصَأ  ْدَق  ٌهَبیِصُّم  مُْکَتباَصَأ  اََّملَوَأ 

دراو نمشد ) رب  ردب  گنج  نادیم  رد   ) ار نآ  ربارب  ود  هک  یلاح  رد  دیسر ، امش  هب  دحا ) کنج  نادیم  رد   ) یتبیصم هک  یماگنه  ایآ 
ربمایپ روتـسد  اب  دـحا ، گنج  نادـیم  رد  هک   ) تسامـش دوخ  هیحان  زا  : » وگب تساـجک »!؟ زا  تبیـصم  نیا  : » دـیتفگ دـیدوب ، هتخاـس 

(« .دنک یم  زوریپ  ار  امـش  هدـنیآ  رد  دـینک ، حالـصا  ار  دوخ  شور  هچنانچ  و   ) .تسا رداق  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  دـیدرک !) تفلاخم 
(165)
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(166  ) َنِینِمْؤُْملا َمَْلعَِیلَو  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف  ِناَعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباَصَأ  اَمَو 

تنس قبط  و   ) ادخ نامرف  هب  دیسر ، امش  هب  دندرک  دربن  مه  اب  نارفاک ]  نانمؤم و  هتـسد =[  ود  هک  يزور  رد  دحا )، زور  رد   ) هچنآ و 
(166  ) .دنک صخشم  ار  نانمؤم  هک  دوب  نیا  يارب  و  دوب ؛ یهلا )

ِناَمیِْإِلل ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ٍذـِئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  ْمُکاَنْعَبَّتاَّل  ًالاَِتق  ُمَْلعَن  َْول  اُولاَق  اوُعَفْدا  ِوَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاَق  اَْولاَعَت  ْمَُهل  َلِیقَو  اوُقَفاـَن  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیلَو 
(167  ) َنوُُمتْکَی اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  اَّم  مِهِهاَْوفَِأب  َنُولوُقَی 

میرح زا  لقادح )  ) ای دینک ! دربن  ادخ  هار  رد  دییایب  : » دـش هتفگ  ناشیا  هب  هک  ییاهنآ  دـنوش ؛ هتخانـش  ناقفانم  هک  دوب  نیا  يارب  زین  و 
یمن یگنج  میناد  یم  اـما   ) .مـیدرک یم  يوریپ  امـش  زا  داد ، دـهاوخ  يور  یگنج  میتـسناد  یم  رگا  : » دـنتفگ دـییامن »! عاـفد  دوـخ ،

دنوادخ و  تسین ! ناشیاهلد  رد  هک  دـنیوگ  یم  يزیچ  دوخ  نابز  هب  نامیا ؛ هب  ات  دـندوب  رتکیدزن  رفک  هب  ماگنه ، نآ  رد  اهنآ  .دوش »)
(167  ) .تسا رتهاگآ  دننک ، یم  نامتک  هچنآ  زا 

(168  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  َتْوَْملا  ُمُکِسُفنَأ  ْنَع  اوُءَرْداَف  ُْلق  اُوِلُتق  اَم  اَنوُعاَطَأ  َْول  اوُدَعَقَو  ْمِِهناَوْخِِإل  اُولاَق  َنیِذَّلا 
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یم يوریپ  ام  زا  اهنآ  رگا  : » دنتفگ دندوب - هدیـشک  تسد  اهنآ  تیامح  زا  هک  یلاح  رد   - دوخ ناردارب  هب  هک  دنتـسه  اهنآ  ناقفانم ) )
دیزاس رود  ناتدوخ  زا  ار  گرم  سپ  دینک )!؟ ینیب  شیپ  ار  دارفا  گرم  دـیناوت  یم  امـش  رگم  : ») وگب دـندش »! یمن  هتـشک  دـندرک ،

(168 !« ) دییوگ یم  تسار  رگا 

(169  ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َدنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  اًتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َالَو 

يزور ناشراگدرورپ  دزن  و  دـنا ، هدـنز  نانآ  هکلب  دـنناگدرم ! دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ )! يا  )
(169  ) .دنوش یم  هداد 

(170  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِّم  مِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو  ِِهلْضَف  نِم  ُهَّللا  ُمُهاَتآ  اَِمب  َنیِحِرَف 

اهنآ هب  زونه  هک  یناسک  رطاخب  و  دنلاحـشوخ ؛ تسا ، هدیـشخب  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  یناوارف  ياـهتمعن  رطاـخب  اـهنآ 
هک دنناد ) یم  و  دننیب ؛ یم  ناهج  نآ  رد  ار  اهنآ  هتسجرب  تاماقم  اریز  ( ؛ دنتقوشوخ هدنیآ ،] نادیهش  نادهاجم و  دنا =[  هدشن  قحلم 

(170  ) .تشاد دنهاوخ  یمغ  هن  و  تساهنآ ، رب  یسرت  هن 

(171  ) َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َال  َهَّللا  َّنَأَو  ٍلْضَفَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍهَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی 

هن ( ؛ دنک یمن  عیاض  ار  نانمؤم  شاداپ  دـنوادخ ، هک ) دـننیب  یم   ) و دنرورـسم ؛ زین ) ناشدوخ  هب  تبـسن   ) وا لضف  ادـخ و  تمعن  زا  و 
(171 (. ) دندشن دیهش  هک  ینادهاجم  شاداپ  هن  و  نادیهش ، شاداپ 

(172  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  اْوَقَّتاَو  ْمُْهنِم  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  ُحْرَْقلا  ُمَُهباَصَأ  اَم  ِدَْعب  نِم  ِلوُسَّرلاَو  ِهَِّلل  اُوباَجَتْسا  َنیِذَّلا 

نادـیم ياهمخز  زونه  و  ( ؛ دـندرک تباجا  دیـسر ، ناشیا  هب  هک  یتاحارج  همه  نآ  زا  سپ  ار ، ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  توعد  هک  اـهنآ 
، دنتفرگ شیپ  اوقت  دندرک و  یکین  هک  اهنآ ، زا  یناسک  يارب  دندومن )؛ تکرح  دسالا » رارمح   » نادیم يوس  هب  دوب ، هتفاین  مایتلا  دحا 

(172  ) .تسا یگرزب  شاداپ 

(173  ) ُلیِکَْولا َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاَقَو  اًناَمیِإ  ْمُهَداَزَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاَق  َنیِذَّلا 

اهنآ زا  دنا ؛ هدرک  عامتجا  امش  هب ) هلمح   ) يارب نمـشد ] رکـشل  مدرم =[  : » دنتفگ نانآ  هب  مدرم ، زا ) یـضعب   ) هک دندوب  یناسک  اهنیا 
(173 « ) .تسام یماح  نیرتهب  وا  و  تسا ؛ یفاک  ار  ام  ادخ  : » دنتفگ و  دوزفا ؛ ناشنامیا  رب  نخس ، نیا  اما  دیسرتب »!
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(174  ) ٍمیِظَع ٍلْضَف  وُذ  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َناَوْضِر  اوُعَبَّتاَو  ٌءوُس  ْمُهْسَسْمَی  ْمَّل  ٍلْضَفَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍهَمِْعِنب  اُوبَلَقناَف 

زا و  دیسرن ؛ نانآ  هب  یتحاران  چیه  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب ؛ ناشراگدرورپ ، لضف  تمعن و  اب  نادیم )، نیا  زا   ) اهنآ تهج ، نیمه  هب 
(174  ) .تسا یگرزب  ششخب  لضف و  ياراد  دنوادخ  و  دندرک ؛ يوریپ  ادخ ، ياضر 
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(175  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ِنُوفاَخَو  ْمُهُوفاَخَت  اَلَف  ُهَءاَِیلْوَأ  ُفِّوَُخی  ُناَْطیَّشلا  ُمُِکلَذ  اَمَّنِإ 

رگا دیسرتب  نم  زا  اهنت  و  دیـسرتن ! اهنآ  زا  .دناسرت  یم  ساسا )، یب  تاعیاش  نانخـس و  اب   ) ار دوخ  ناوریپ  هک  تسا  ناطیـش  طقف  نیا 
(175 ! ) دیراد نامیا 

(176  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ِهَرِخْآلا  ِیف  اظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  اَّلَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  اًْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َنل  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراَُسی  َنیِذَّلا  َکنُزْحَی  َالَو 

ادخ هوالعب )  ) .دنناسر یمن  دـنوادخ  هب  ینایز  زگره  اهنآ  نیقی ، هب  دـنزاسن ! نیگمغ  ار  وت  دـننکیم ، باتـش  رفک ، هار  رد  هک  یناسک 
تازاجم اـهنآ  يارب  .دـهدن و  رارق  ترخآ  رد  اـهنآ  يارب  يا  هرهب  هجیتن )، رد  و  دراذـگاو ؛ ناـشدوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ   ) دـهاوخ یم 

(176 ! ) تسا یگرزب 

(177  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  اًْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َنل  ِناَمیِْإلِاب  َْرفُْکلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

یکاندرد تازاجم  اهنآ ، يارب  و  دنناسر ؛ یمن  ینایز  ادخ  هب  زگره  دندرک ، يرادیرخ  ار  رفک  دنداد و  ار  نامیا  هک  یناسک  يرآ )، )
(177 ! ) تسا

(178  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  ْمَُهلَو  اًْمثِإ  اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنِإ  ْمِهِسُفنَأِّل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َالَو 

تلهم نانآ  هب  ام  تسا ! ناشدوس  هب  میهد ، یم  تلهم  نانآ  هب  رگا  دننکن  روصت  دـنتفرگ )، شیپ  نایغط  هار  و  ، ) دـندش رفاک  هک  اهنآ 
(178 ! ) تسا هدش ) هدامآ   ) يا هدننکراوخ  باذع  اهنآ ، يارب  و  دنیازفیب ؛ دوخ  ناهانگ  رب  هکنیا  يارب  طقف  میهد  یم 

نِم ِیبَتْجَی  َهَّللا  َّنَِکلَو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمتنَأ  اَم  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناَـک  اَّم 
(179  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَتَو  اُونِمُْؤت  نِإَو  ِِهلُسُرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُءاَشَی  نَم  ِِهلُسُّر 

نینچ زین  .دزاس و  ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هکنآ  رگم  دراذـگاو ؛ دـیتسه  امـش  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نانمؤم  دـنوادخ ، هک  دوبن  نینچ 
)؛ تسا یهلا  تنس  فالخ  رب  نیا  دیـسانشب ؛ هار  نیا  زا  ار  ناقفانم  نانمؤم و  ات   ) دنک هاگآ  بیغ ، رارـسا  زا  ار  امـش  دنوادخ  هک  دوبن 

مزال وا  يربهر  ماقم  يارب  هک  ار  ناهن  رارـسا  زا  یتمـسق  و  ( ؛ دـنیزگیمرب دـهاوخب  ار  سک  ره  دوخ ، نالوسر  ناـیم  زا  دـنوادخ  یلو 
نامیا وا  نالوسر  ادـخ و  هب  تسا )، كاـپان  كاـپ و  شیاـمزآ  هتوب  ناـهج ، نیا  هک  نونکا   ) سپ .دراذـگ ) یم  وا  راـیتخا  رد  تسا ،

(179  ) .تسامش يارب  یگرزب  شاداپ  دینک ، هشیپ  اوقت  دیروایب و  نامیا  رگا  و  دیروایب !

ُثاَریِم ِهَِّللَو  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  اَـم  َنُوقَّوَُطیَـس  ْمُهَّل  ٌّرَـش  َوُه  ْلـَب  مُهَّل  اًْریَخ  َوُه  ِِهلْـضَف  نِم  ُهَّللا  ُمُهاَـتآ  اَِـمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  اـَلَو 
(180  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا 

اهنآ دوس  هب  راک  نیا  دـننکن  نامگ  دـننک ، یمن  قافنا  هداد ، نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادـخ  ار  هچنآ  و  دـنزرو ، یم  لخب  هک  یناـسک 
یم ناـشندرگ  هب  یقوط  دـننامه  دـندیزرو ، لـخب  نآ  هب  تبـسن  ار  هچنآ  تماـیق ، زور  رد  يدوزب  تسا ؛ رـش  اـهنآ  يارب  هکلب  تسا ؛

(180  ) .تسا هاگآ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ ، و  تسادخ ؛ نآ  زا  نیمز ، اهنامسآ و  ثاریم  .دننکفا و 
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(181  ) ِقیِرَْحلا َباَذَع  اُوقوُذ  ُلوُقَنَو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاَِیبنَْألا  ُمُهَْلتَقَو  اُولاَق  اَم  ُُبتْکَنَس  ُءاَِینْغَأ  ُنَْحنَو  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَس  ْدَقَّل 

( نینچمه  ) و تشون ؛ میهاوخ  دنتفگ ، ار  هچنآ  يدوز  هب  دینش ! میزاین ،» یب  ام  و  تسا ، ریقف  ادخ  : » دنتفگ هک  ار  اهنآ  نخس  دنوادخ ،
(181 !(« ) ناتیاهراک ربارب  رد   ) ار نازوس  باذع  دیشچب  : » مییوگ یم  اهنآ  هب  و  میسیون ؛) یم   ) قحانب ار  ناربمایپ  نتشک 

(182  ) ِدِیبَْعلِّل ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  َِکلَذ 

ناگدـنب هب  دـنوادخ ، هک  تسا  نآ  رطاخب  و  تسامـش ) راـک  هجیتن  و   ) هداتـسرف شیپ  زا  امـش  ياهتـسد  هک  تسا  يزیچ  رطاـخب  نیا 
(182  ) .دنک یمن  متس  دوخ ،) )

َِملَف ُْمْتُلق  يِذَّلِابَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  ِیْلبَق  نِّم  ٌلُسُر  ْمُکَءاَج  ْدَـق  ُْلق  ُراَّنلا  ُُهلُکْأَت  ٍنَابْرُِقب  اَنَِیتْأَی  یَّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُْؤن  اَّلَأ  اَْنَیلِإ  َدِـهَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا 
(183  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق 

ماجنا ار  هزجعم  نیا   ) ات میرواین  نامیا  يربمایپ  چـیه  هب  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  دـنوادخ  : » دـنتفگ هک  دنتـسه )  ) یناسک نامه  اـهنیا ) )
لیالد و  دندمآ ؛ امش  يارب  نم ، زا  شیپ  یناربمایپ  : » وگب دروخب »! ار  نآ  ینامـسآ ]  هقعاص  شتآ =[  هک  دروایب ، ینابرق  کی  دهد ):

(183 ( »!؟ دییوگ یم  تسار  رگا  دیدناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  ارچ  سپ  دندروآ ؛ دیتفگ  ار  هچنآ  و  نشور ،

(184  ) ِرِینُْملا ِباَتِْکلاَو  ُِربُّزلاَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  اوُءاَج  َِکْلبَق  نِّم  ٌلُسُر  َبِّذُک  ْدَقَف  َكُوبَّذَک  نِإَف 

هک یناربمایپ  دـندش ؛ بیذـکت  زین )  ) وت زا  شیپ  نالوسر  تسین )؛ يا  هزات  زیچ  ، ) دـننک بیذـکت  ار  وت  نایوج )، هناهب  نیا  رگا   ) سپ
(184  ) .دندوب هدروآ  شخب  ینشور  باتک  و  مکحم ، نیتم و  ياه  هتشون  و  راکشآ ، لیالد 

ُعاَتَم اَّلِإ  اَْینُّدـلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  َزاَـف  ْدَـقَف  َهَّنَْجلا  َلِـخْدُأَو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  نَمَف  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  اَـمَّنِإَو  ِتْوَْملا  ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُـک 
(185  ) ِروُرُْغلا

رود خزود )  ) شتآ زا  هک  اهنآ  تفرگ ؛ دـیهاوخ  تمایق  زور  رد  لماک  روطب  ار  دوخ  شاداـپ  امـش  و  دـشچ ؛ یم  ار  گرم  یـسک  ره 
(185 ! ) تسین بیرف  هیامرس  زج  يزیچ  ایند ، یگدنز  دنا و  هدش  راگتسر  هتفای و  تاجن  دنوش  دراو  تشهب  هب  و  هدش ،

َّنِإَف اوُقَّتَتَو  اوُِربْصَت  نِإَو  اًرِیثَک  يًذَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َنِمَو  ْمُِکْلبَق  نِم  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتلَو  ْمُکِـسُفنَأَو  ْمُِکلاَْومَأ  ِیف  َّنُوَْلُبَتل 
(186  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلَذ 

هداد ینامـسآ )  ) باتک اهنآ  هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  و  دـیوش ! یم  شیاـمزآ  دوخ ، ياـهناج  لاوما و  رد  امـش ) همه   ) نیقی هب 
، دیزاس هشیپ  اوقت  دـینک و  تماقتـسا  رگا  و  دینـش ! دـیهاوخ  ناوارف  هدـنهدرازآ  نانخـس  ناکرـشم ، زا  نینچمه )  ) و دوهی ،] هدـش =[ 

(186  ) .تسا نانیمطا  لباق  مهم و  ياهراک  زا  نیا  اریز ) تسا ؛ رت  هتسیاش  )
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َنوُرَتْشَی اَـم  َْسِئبَف  اًـلِیلَق  اًـنَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشاَو  ْمِهِروُهُظ  َءاَرَو  ُهوُذَـبَنَف  ُهَنوُُمتْکَت  اـَلَو  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاَـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإَو 
(187)

يارب ار  نآ  ًامتح  هک  تفرگ  نامیپ  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ )  ) باتک هک  یناسک  زا  ادـخ ، هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب   ) و
!؟ دنرخ یم  یعاتم  دب  هچ  و  دنتخورف ؛ یمک  ياهب  هب  و  دندنکفا ؛ رـس  تشپ  ار  نآ  اهنآ ، یلو  دینکن ! نامتک  دیزاس و  راکـشآ  مدرم 

(187)

(188  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ِباَذَْعلا  َنِّم  ٍهَزاَفَِمب  مُهَّنَبَسْحَت  اَلَف  اُولَعْفَی  َْمل  اَِمب  اوُدَمُْحی  نَأ  َنوُّبُِحیَّو  اوَتَأ  اَِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َال 

دروم دـنا  هدادـن  ماجنا  هک  یکین )  ) راک ربارب  رد  دـنراد  تسود  و  دـنوش ، یم  لاحـشوخ  دوخ  تشز )  ) لامعا زا  هک  اهنآ  ربم  نامگ 
(188 ! ) تسا یکاندرد  باذع  اهنآ ، يارب  هکلب ) ! ) دنرانکرب یهلا )  ) باذع زا  دنریگ ، رارق  شیاتس 

(189  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو 

(189  ) .تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  و  تسادخ ؛ نآ  زا  نیمز ، اهنامسآ و  تموکح  و 

(190  ) ِباَْبلَْألا ِیلوُأِّل  ٍتاَیَآل  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفاَِلتْخاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 

(190  ) .تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور )  ) ياه هناشن  زور ، بش و  تفر  دمآ و  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ًاملسم 

اَنِقَف َکَناَْحبُـس  اًلِطَاب  اَذَـه  َْتقَلَخ  اَم  اَـنَّبَر  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج  یَلَعَو  اًدوُُعقَو  اًـماَِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا 
(191  ) ِراَّنلا َباَذَع 

نیمز اهنامسآ و  شنیرفآ  رارسا  رد  و  دننک ؛ یم  دای  دنا ، هدیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگنآ  و  هتسشن ، هداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  اهنامه 
(191 ! ) راد هاگن  شتآ ، باذع  زا  ار  ام  وت ! یهزنم  يا ! هدیرفاین  هدوهیب  ار  اهنیا  اهلا ! راب  دنیوگ ): یم  و  ( ؛ دنشیدنا یم 

(192  ) ٍراَصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اَمَو  ُهَْتیَزْخَأ  ْدَقَف  َراَّنلا  ِلِخُْدت  نَم  َکَّنِإ  اَنَّبَر 

يرواـی چـیه  رگمتـس ، دارفا  يارب  و  يا ! هتخاـس  اوسر  راوخ و  ار  وا  ینکفا ، شتآ  هب  شلاـمعا )، رطاـخب   ) وـت ار  هک  ره  اراـگدرورپ !
(192 ! ) تسین

(193  ) ِراَْربَْألا َعَم  اَنَّفَوَتَو  اَِنتاَئِّیَس  اَّنَع  ْرِّفَکَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغاَف  اَنَّبَر  اَّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِناَمیِْإِلل  يِداَُنی  اًیِداَنُم  اَنْعِمَس  اَنَّنِإ  اَنَّبَّر 

نامیا ام  و  دـیروایب »! نامیا  دوخ ، راگدرورپ  هب  : » هک درک  یم  توعد  نامیا  هب  هک  میدینـش  ار  وت )  ) يداـنم يادـص  اـم  اراـگدرورپ !
(193 ! ) ناریمب اهنآ ) ریسم  رد  و   ) ناکین اب  ار  ام  و  ناشوپب ! ار  ام  ياهیدب  و  شخبب ! ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ ! میدروآ ؛
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(194  ) َداَعیِْملا ُِفلُْخت  َال  َکَّنِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اَنِزُْخت  َالَو  َِکلُسُر  یَلَع  اَنَّتدَعَو  اَم  اَِنتآَو  اَنَّبَر 

چیه وت  اریز  نادرگم ! اوسر  زیخاتسر ، زور  رد  ار  ام  و  نک ! اطع  ام  هب  يدومرف ، هدعو  ام  هب  تناربمایپ  هلیـسو  هب  ار  هچنآ  اراگدرورپ !
(194  ) .ینک یمن  فلخت  دوخ ، هدعو  زا  هاگ 

75 ص :

ْمِهِراَـیِد نِم  اوُجِرْخُأَو  اوُرَجاَـه  َنیِذَّلاَـف  ٍضَْعب  نِّم  مُکُـضَْعب  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  مُکنِّم  ٍلـِماَع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  اـَل  یِّنَأ  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباَجَتْـساَف 
ُهَدـنِع ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِدـنِع  ْنِّم  ًاباََوث  ُراَْـهنَْألا  اَِـهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدُأـَلَو  ْمِِهتاَئِّیَـس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکُأـَل  اُوِلُتقَو  اُولَتاَـقَو  ِیلِیبَس  ِیف  اوُذوُأَو 

(195  ) ِباَوَّثلا ُنْسُح 

؛ درک مهاوخن  عیاض  درم ، ای  دشاب  نز  ار ، امـش  زا  يا  هدننک  لمع  چیه  لمع  نم  دومرف ): و  ( ؛ تفریذپ ار  اهنآ  تساوخرد  دـنوادخ ،
نم هار  رد  دـندش و  هدـنار  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  و  دـندرک ، ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  رگیدـکی ! سنج  زا  و  دـیعونمه ، امش 

شناتخرد ریز  زا  هک  یتشهب ، ياهغاب  رد  ار  اهنآ  و  مشخب ؛ یم  ار  ناشناهانگ  نیقیب  دـندش ، هتـشک  دـندرک و  گنج  و  دـندید ، رازآ 
(195  ) .تسا راگدرورپ  دزن  اهشاداپ  نیرتهب  و  دنوادخ ؛ فرط  زا  تسا  یشاداپ  نیا  .منک  یم  دراو  تسا ، يراج  اهرهن 

(196  ) ِداَِلْبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  َال 

(196 ! ) دبیرفن ار  وت  اهرهش ، رد  نارفاک  هنادنمزوریپ )  ) دمآ تفر و 

(197  ) ُداَهِْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَم  َُّمث  ٌلِیلَق  ٌعاَتَم 

(197 ! ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  و  خزود ، ناشهاگیاج  سپس  و  تسا ؛ يزیچان  عاتم  نیا 

(198  ) ِراَْربَْألِّل ٌْریَخ  ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِّم  ًالُُزن  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنَِکل 

اهرهن شناتخرد  ریز  زا  هک  تسا ، تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دـنزیهرپ ، یم  ناشراگدرورپ  زا  و ) دـنراد ، نامیا  هک   ) یناـسک یلو 
دزن رد  هچنآ  و  دـسر ؛ یم  اـهنآ  هب  دـنوادخ  يوـس  زا  هک  تسا  ییاریذـپ  نیتـسخن  نیا ، .دوـب  دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسا ؛ يراـج 

(198 ! ) تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ ،

ْمَُهل َِکَئلوُأ  اًلِیلَق  اًنَمَث  ِهَّللا  ِتاَـیِآب  َنوُرَتْشَی  اـَل  ِهَِّلل  َنیِعِـشاَخ  ْمِْهَیلِإ  َلِزنُأ  اَـمَو  ْمُْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَـمَو  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  نََمل  ِباَـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َّنِإَو 
(199  ) ِباَسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِّبَر  َدنِع  ْمُهُرْجَأ 

ربارب رد  دنراد ؛ نامیا  هدیدرگ ، لزان  ناشدوخ  رب  هچنآ  و  هدش ، لزان  امـش  رب  هچنآ  و  ادـخ ، هب  هک  دنتـسه  یناسک  باتک ، لها  زا  و 
عیرـس دـنوادخ ، .تسا  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ ، شاداپ  .دنـشورف  یمن  يزیچان  ياهب  هب  ار  ادـخ  تاـیآ  و  دنعـضاخ ؛ ادـخ  ناـمرف ) )

(199 ( ) .دهد یم  شاداپ  و  دنک ، یم  باسح  تعرس  هب  ار  اهنآ  کین  لامعا  مامت   ) .تسا باسحلا 
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(200  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوُِطباَرَو  اوُِرباَصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

زا دیـشاب و  رادـیاپ  زین ،)  ) نانمـشد ربارب  رد  و  دـینک ! تماقتـسا  اهـسوه )، تالکـشم و  ربارب  رد  ! ) دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
(200 ! ) دیوش راگتسر  دیاش  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دینک و  تبقارم  دوخ ، ياهزرم 

76 ص :

ءاسنلا هروس 

ًءاَِسنَو اًرِیثَک  ًالاَجِر  اَمُْهنِم  ََّثبَو  اَهَجْوَز  اَْهنِم  َقَلَخَو  ٍهَدِـحاَو  ٍسْفَّن  نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) اًبِیقَر ْمُْکیَلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َماَحْرَْألاَو  ِِهب  َنُولَءاَسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو 

وا سنج  زا  زین )  ) ار وا  رسمه  و  دیرفآ ؛ ناسنا  کی  زا  ار  امش  همه  هک  یـسک  نامه  دیزیهرپب ! ناتراگدرورپ  تفلاخم )  ) زا مدرم ! يا 
وا تمظع  هب  یگمه   ) هک دـیزیهرپب  ییادـخ  زا  .تخاـس و  رـشتنم  نیمز ) يور  رد   ) یناوارف ناـنز  نادرم و  ود ، نآ  زا  و  درک ؛ قـلخ 

زیهرپ دوخ ، نادـنواشیوخ  اب ) هطبار  عطق  زا  ( ) زین و  ! ) دـیرب یم  ار  وا  مان  دـیهاوخ ، یم  رگیدـکی  زا  يزیچ  هک  یماگنه  و ) دـیفرتعم ؛
(1  ) .تسامش بقارم  دنوادخ ، اریز  دینک !

(2  ) اًرِیبَک ًابوُح  َناَک  ُهَّنِإ  ْمُِکلاَْومَأ  َیلِإ  ْمَُهلاَْومَأ  اُولُکْأَت  َالَو  ِبِّیَّطلِاب  َثِیبَْخلا  اُولَّدَبَتَت  َالَو  ْمَُهلاَْومَأ  یَماَتَْیلا  اُوتآَو 

و دینکن ! ضوع  اهنآ )  ) بوخ لاوما  اب  ار ، دوخ )  ) دب لاوما  و  دیهدب ! اهنآ  هب  دندیـسر ) دشر  دح  هب  هک  یماگنه   ) ار نامیتی  لاوما  و 
(2 ! ) تسا یگرزب  هانگ  نیا  اریز  دیروخن ، ندومن ) لیدبت  ای  ندرک  طولخم  اب   ) ناتدوخ لاوما  هارمه  ار  نانآ  لاوما 

ْتَکَلَم اَم  ْوَأ  ًهَدِـحاَوَف  اُولِدـْعَت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعَابُرَو  َثاَُلثَو  یَْنثَم  ِءاَسِّنلا  َنِّم  مَُکل  َباَط  اَم  اوُحِکناَـف  یَماَـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَو 
(3  ) اُولوُعَت اَّلَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  ْمُُکناَْمیَأ 

نانز اب  دینک و ) یشوپ  مشچ  نانآ ، اب  جاودزا  زا  ، ) دینکن تیاعر  ار  تلادع  میتی )، نارتخد  اب  جاودزا  ماگنهب   ) هک دیـسرت  یم  رگا  و 
اهنت دینکن ، تیاعر  ددعتم ) نارـسمه  هرابرد   ) ار تلادـع  دیـسرت  یم  رگا  رـسمه و  راهچ  ای  هس  ای  ود  دـیئامن ، جاودزا  رگید )  ) كاپ

(3  ) .دنک یم  يریگولج  رتهب  متس  ملظ و  زا  راک ، نیا  دینک ، هدافتسا  دیئاهنآ  کلام  هک  ینانز  زا  ای  و  دیریگب ، رسمه  کی 

(4  ) اًئیِرَّم اًئِینَه  ُهُولُکَف  اًسْفَن  ُْهنِّم  ٍءْیَش  نَع  ْمَُکل  َْنبِط  نِإَف  ًهَلِْحن  َّنِِهتاَقُدَص  َءاَسِّنلا  اُوتآَو 

هب رطاخ  تیاضر  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  اهنآ  رگا  یلو ) ! ) دـیزادرپب نانآ  هب  هیطع )، ای   ) یهدـب کی  ناونعب  لماک ) روطب   ) ار ناـنز  رهم  و 
(4 ! ) دینک فرصم  اراوگ  لالح و  دنشخبب ، امش 

(5  ) اًفوُْرعَّم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوقَو  ْمُهوُسْکاَو  اَهِیف  ْمُهُوقُزْراَو  اًماَِیق  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاَْومَأ  َءاَهَفُّسلا  اُوتُْؤت  َالَو 

رب سابل  و  دیهد ! يزور  اهنآ  هب  نآ ، زا  دیراپسن و  ناهیفس  تسد  هب  هداد ، رارق  امش  یگدنز  ماوق  هلیـسو  دنوادخ  هک  ار ، دوخ  لاوما 
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(5 ! ) دییوگب هتسیاش  نخس  اهنآ  اب  دیناشوپب و  نانآ 

َناَک نَمَو  اوُرَبْکَی  نَأ  اًراَِدبَو  اًفاَرْـسِإ  اَهُولُکْأَت  َالَو  ْمَُهلاَْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  اًدْـشُر  ْمُْهنِّم  ُمتْـسَنآ  ْنِإَف  َحاَکِّنلا  اوُغََلب  اَذِإ  یَّتَح  یَماَتَْیلا  اُولَْتباَو 
(6  ) اًبیِسَح ِهَّللِاب  یَفَکَو  ْمِْهیَلَع  اوُدِهْشَأَف  ْمَُهلاَْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اَذِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  ْلُکْأَْیلَف  اًریِقَف  َناَک  نَمَو  ْفِفْعَتْسَْیلَف  اِینَغ 

هکنآ زا  شیپ  و  دـیهدب ! اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  دـیتفای ، یفاک )  ) دـشر اـهنآ  رد  رگا  دـییامزایب ! دنـسرب ، غولب  دـح  هب  نوچ  ار  ناـمیتی  و 
نآ و  دنک ؛ يراددوخ  همحزلا ) قح  تشادرب  زا  ، ) تسا زاین  یب  هک  سک  ره  دـیروخن ! فارـسا  يور  زا  ار  ناشلاوما  دـنوش ، گرزب 

یمزاب اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  هک  یماگنه  .دروخب و  نآ  زا  دشک )، یم  هک  یتمحز  قباطم  و   ) هتـسیاش روط  هب  تسا ، دـنمزاین  هک  سک 
(6  ) .تسا یفاک  هبساحم  يارب  دنوادخ  هچ  رگا  دیریگب ! دهاش  دینادرگ ،
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(7  ) اًضوُْرفَّم اًبیِصَن  َُرثَک  ْوَأ  ُْهنِم  َّلَق  اَّمِم  َنُوبَْرقَْألاَو  ِناَِدلاَْولا  َكَرَت  اَّمِّم  ٌبیِصَن  ِءاَسِّنِللَو  َنُوبَْرقَْألاَو  ِناَِدلاَْولا  َكَرَت  اَّمِّم  ٌبیِصَن  ِلاَجِّرلِّل 

ردام ردپ و  هچنآ  زا  زین ، نانز  يارب  و  تسا ؛ یمهس  دنراذگ ، یم  ياج  رب  دوخ  زا  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  نادرم ، يارب 
(7  ) .ینتخادرپ هدش و  نییعت  تسا  یمهس  نیا  دایز ؛ ای  دشاب  مک  لام ، نآ  هاوخ  یمهس ؛ دنراذگ ، یم  نادنواشیوخ  و 

(8  ) اًفوُْرعَّم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوقَو  ُْهنِّم  مُهُوقُزْراَف  ُنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  ُولوُأ  َهَمْسِْقلا  َرَضَح  اَذِإَو 

زا يزیچ  دنشاب ، هتـشاد  روضح  نادنمتـسم ، نامیتی و  و  دنرب ) یمن  ثرا  هک  يا  هقبط  و   ) نادنواشیوخ ثرا ،)  ) میـسقت ماگنهب  رگا  و 
(8 ! ) دییوگب نخس  هتسیاش  روط  هب  نانآ  اب  و  دیهدب ! اهنآ  هب  ار  لاوما  نآ 

(9  ) اًدیِدَس ًالْوَق  اُولوُقَْیلَو  َهَّللا  اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفاَخ  اًفاَعِض  ًهَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکَرَت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیلَو 

زا دنسرتب ! مدرم ) نامیتی  هرابرد  متس  زا   ) دیاب دنـسرت ، یم  نانآ  هدنیآ  زا  دنراذگب  راگدایب  دوخ  زا  یناوتان  نادنزرف  رگا  هک  یناسک 
(9  ) .دنیوگب راوتسا  ینخس  و  دنزیهرپب ، ادخ  تفلاخم ) )

(10  ) اًریِعَس َنْوَلْصَیَسَو  اًراَن  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اَمَّنِإ  اًْملُظ  یَماَتَْیلا  َلاَْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

شتآ ياـه  هلعـش  رد  يدوزب  و  دـنروخ ؛ یم  شتآ  اـهنت  تقیقح )، رد  ، ) دـنروخ یم  متـس  ملظ و  هـب  ار  ناـمیتی  لاوـما  هـک  یناـسک 
(10  ) .دنزوس یم  خزود ) )

ُفْـصِّنلا اَهَلَف  ًهَدِـحاَو  َْتناَک  نِإَو  َكَرَت  اَم  اَُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاَِسن  َّنُک  نِإَف  ِْنیَیَثنُْألا  ِّظَـح  ُلـْثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِداـَلْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی 
ِهِّمُِألَف ٌهَوْخِإ  َُهل  َناَک  نِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاََوبَأ  ُهَثِرَوَو  ٌدـَلَو  ُهَّل  نُکَی  ْمَّل  نِإَف  ٌدـَلَو  َُهل  َناَک  نِإ  َكَرَت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِّم  ٍدِـحاَو  ِّلُِـکل  ِْهیََوبَأـِلَو 
اًمِیلَع َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َنِّم  ًهَضیِرَف  اًعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَـت  اـَل  ْمُکُؤاَْـنبَأَو  ْمُکُؤاـَبآ  ٍْنیَد  ْوَأ  اَِـهب  یِـصُوی  ٍهَّیِـصَو  ِدـَْعب  نِم  ُسُدُّسلا 

(11  ) اًمیِکَح
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، امش نادنزرف  رگا  و  دشاب ؛ رتخد  ود  مهس  هزادنا  هب  رسپ ، ثاریم )  ) مهـس هک  دنک  یم  شرافـس  امـش  هب  ناتنادنزرف  هراب  رد  دنوادخ 
يارب .تسوا و  نآ  زا  ثاریم )، زا   ) یمین دشاب ، یکی  رگا  و  تساهنآ ؛ نآ  زا  ثاریم  موس  ود  دنـشاب ، رتخد  ود  زا  شیب  رتخد و ) ود  )

ردپ و اهنت )  ) و دشاب ، هتشادن  يدنزرف  رگا  و  دشاب ؛ هتـشاد  يدنزرف  تیم )  ) رگا تسا ، ثاریم  مشـش  کی  وا ، ردام  ردپ و  زا  کی  ره 
مـشش کی  شردام  دشاب ، هتـشاد  یناردارب  وا  رگا  و  تسا ؛) ردپ  نآ  زا  هیقب  و   ) تسا موس  کی  وا  ردام  يارب  دـنرب ، ثرا  وا  زا  ردام 

 - تسا نید  يادا  زا  دعب  و  هدرک ، وا  هک  تسا  یتیصو  ماجنا  زا  دعب  اهنیا )، همه  (. ) تسا ردپ  يارب  هدنامیقاب ، مشـش  جنپ  و   ) درب یم 
میکح اناد و  دنوادخ ، و  تسا ؛ یهلا  هضیرف  نیا  دنرتدنمدوس -! امش  يارب  کیمادک  ناتنادنزرف ، ناردام و  ناردپ و  دیناد  یمن  امش 

(11  ) .تسا
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ٍْنیَد ْوَأ  اَِهب  َنیِـصُوی  ٍهَّیِـصَو  ِدَْعب  نِم  َنْکَرَت  اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َناَک  نِإَف  ٌدـَلَو  َّنُهَّل  نُکَی  ْمَّل  نِإ  ْمُکُجاَوْزَأ  َكَرَت  اَم  ُفِْصن  ْمَُکلَو 
َناَک نِإَو  ٍْنیَد  ْوَأ  اَِهب  َنوُصُوت  ٍهَّیِـصَو  ِدَْعب  نِّم  ُمتْکَرَت  اَّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌَدلَو  ْمَُکل  َناَک  نِإَف  ٌَدلَو  ْمُکَّل  نُکَی  ْمَّل  نِإ  ُْمتْکَرَت  اَّمِم  ُُعبُّرلا  َّنَُهلَو 
ِدَْعب نِم  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاَکَرُـش  ْمُهَف  َِکلَذ  نِم  َرَثْکَأ  اُوناَک  نِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِّم  ٍدِـحاَو  ِّلُِـکلَف  ٌتْخُأ  ْوَأ  ٌخَأ  َُهلَو  ٌهَأَْرما  ِوَأ  ًَهلاَـلَک  ُثَرُوی  ٌلُـجَر 

(12  ) ٌمِیلَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َنِّم  ًهَّیِصَو  ٍّراَضُم  َْریَغ  ٍْنیَد  ْوَأ  اَِهب  یَصُوی  ٍهَّیِصَو 

نآ زا  مراـهچ  کـی  دنـشاب ، هتـشاد  يدـنزرف  رگا  و  دنـشاب ؛ هتـشادن  يدـنزرف  اـهنآ  رگا  تسا ، ناـتنانز  ثاریم  فـصن  امـش ، يارب  و 
يدنزرف رگا  تسامـش ، ثاریم  مراهچ  کی  امـش ، نانز  يارب  و  اهنآ .)  ) نید يادا  و  دـنا ، هدرک  هک  یتیـصو  ماجنا  زا  سپ  تسامش ؛

رگا .نید و  يادا  و  دیا ، هدرک  هک  یتیصو  ماجنا  زا  دعب  تساهنآ ؛ نآ  زا  متشه  کی  دشاب ، يدنزرف  امش  يارب  رگا  و  دیشاب ؛ هتـشادن 
مـشش کی  مادک ، ره  مهـس  دراد ، يرهاوخ  ای  ردارب  هک  ینز  ای  درب ، یم  ثرا  وا  زا  ردارب ] ای  رهاوخ  هلالک =[  هک  دـشاب  هدوب  يدرم 

یتیـصو ماجنا  زا  سپ  دنکیرـش ؛ موس  کی  رد  اهنآ  دنـشاب ، رفن  کی  زا  شیب  رگا  و  دنـشاب ؛) يردام  نارهاوخ  ناردارب و  رگا   ) تسا
اناد و ادخ  و  تسادـخ ؛ شرافـس  نیا  .دـنزن  ررـض  اهنآ  هب  نید )، هب  رارقا  تیـصو و  قیرط  زا   ) هکنآ طرـشب  نید ؛ يادا  و  هدـش ، هک 

(12  ) .تسا رابدرب 

(13  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِعُِطی  نَمَو  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت 

ییاهغاب رد  ار  يو  دنوادخ  درمـشب )، مرتحم  ار  وا  نیناوق  و  ، ) دنک تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  سک  ره  و  تسا ؛ یهلا  ياهزرم  اهنیا 
! تسا یگرزب  يزوریپ  نیا ، و  دـننام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز  زا  بآ  هراومه ، هک  دـنک  یم  دراو  تشهب  زا 

(13)

(14  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  َُهلَو  اَهِیف  اًِدلاَخ  اًراَن  ُْهلِخُْدی  ُهَدوُدُح  َّدَعَتَیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعَی  نَمَو 

نآ رد  هنادواج  هک  دنک  یم  دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  دـیامن ، زواجت  وا  ياهزرم  زا  دـنک و  ار  شربمایپ  ادـخ و  ینامرفان  هک  سک  نآ  و 
(14  ) .تسا يا  هدننکراوخ  تازاجم  وا  يارب  و  دنام ؛ دهاوخ 
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ْوَأ ُتْوَْملا  َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف  اوُدِهَـش  نِإَـف  ْمُکنِّم  ًهََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاَـسِّن  نِم  َهَشِحاَْـفلا  َنِیتْأَـی  ِیتاَّللاَو 
(15  ) اًلِیبَس َّنَُهل  ُهَّللا  َلَعْجَی 

 ]= نانآ دنداد ، یهاوگ  رگا  دیبلطب ! اهنآ  رب  دـهاش  ناونعب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناسک  و 
(15  ) .دهد رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ ، هکنیا  ای  دسرارف ؛ ناشگرم  ات  دیراد  هاگن  دوخ ) ي   ) اه هناخ  رد  ار  نانز ] 

(16  ) اًمیِحَّر ًاباَّوَت  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  اَمُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  اَحَلْصَأَو  َاباَت  نِإَف  اَمُهوُذآَف  ْمُکنِم  اَِهناَِیتْأَی  ِناَذَّللاَو 

نانآ رب  دح  و   ) دیهد رازآ  ار  اهنآ  دنوش ، یم  تشز )  ) راک نآ  بکترم  و ) دـنرادن ، رـسمه   ) هک ینانز  نادرم و  نآ  امـش ، نایم  زا  و 
، دنوادخ اریز  دیرذگرد ! اهنآ  زا  دـنزادرپب )، هتـشذگ  ناربج  هب  و  ، ) دـنیامن حالـصا  ار ) دوخ   ) و دـننک ، هبوت  رگا  و  دـییامن !) يراج 

(16  ) .تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت 

(17  ) اًمیِکَح اًمِیلَع  ُهَّللا  َناَکَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکَئلوُأَف  ٍبیِرَق  نِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَهلاَهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَمَّنِإ 

.دننک یم  هبوت  دوز  سپـس  دـنهد ، یم  ماجنا  تلاهج  يور  زا  ار  يدـب  راک  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  ادـخ ، يوس  زا  هبوت  شریذـپ 
(17  ) .تسا میکح  اناد و  ادخ  و  دریذپ ؛ یم  ار  یصاخشا  نینچ  هبوت  دنوادخ ،

َِکَئلوُأ ٌراَّفُک  ْمُهَو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  اـَلَو  َنآـْلا  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاَـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َرَـضَح  اَذِإ  یَّتَـح  ِتاَـئِّیَّسلا  َنوـُلَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَْسَیلَو 
(18  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمَُهل  اَنْدَتْعَأ 

هبوت مدرک »! هبوت  نالا  : » دیوگ یم  دسر  یم  ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  و  دنهد ، یم  ماجنا  ار  دب  ياهراک  هک  یناسک  يارب 
.میا هدرک  مهارف  ناشیارب  یکاندرد  باذـع  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دـنور ؛ یم  ایند  زا  رفک  لاـح  رد  هک  یناـسک  يارب  هن  و  تسین ؛

(18)

ٍهَنِّیَبُّم ٍهَشِحاَِـفب  َنِیتْأَـی  نَأ  اَّلِإ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَـم  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِـتل  َّنُهُولُـضْعَت  اـَلَو  اًـهْرَک  َءاَـسِّنلا  اُوثِرَت  نَأ  ْمَُکل  ُّلِـحَی  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(19  ) اًرِیثَک اًْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَیَو  اًْئیَش  اوُهَرْکَت  نَأ  یَسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  نِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِشاَعَو 

و دـیربب ! ثرا  اهنآ )، يارب  یتحاران  داجیا  و   ) هارکا يور  زا  نانز ، زا  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
تـشز لـمع  اـهنآ  هکنیا  رگم  دـینک ! کـلمت  رهم ،) زا   ) دـیا هداد  اـهنآ  هب  ار  هچنآ  زا  یتمـسق  هک  دـیهدن  رارق  راـشف  تحت  ار  ناـنآ 
ییادـج هب  میمـصت  ًاروف  ، ) دـیتشاد تهارک  یتهجب ) ، ) اهنآ زا  رگا  و  دـینک ! راتفر  هتـسیاش  روطب  نانآ ، اب  .دـنهد و  ماـجنا  يراکـشآ 

(19 ! ) دهد یم  رارق  نآ  رد  یناوارف  ریخ  دنوادخ  و  دشابن ، امش  دنیاشوخ  يزیچ  اسب  هچ  دیریگن )!

80 ص :

(20  ) اًنِیبُّم اًْمثِإَو  اًناَتُْهب  ُهَنوُذُخْأَتَأ  اًْئیَش  ُْهنِم  اوُذُخْأَت  اَلَف  اًراَطِنق  َّنُهاَدْحِإ  ُْمْتیَتآَو  ٍجْوَز  َناَکَّم  ٍجْوَز  َلاَْدِبتْسا  ُمُّتدَرَأ  ْنِإَو 
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يزیچ دیا ، هتخادرپ  وا  هب  رهم ) ناونعب   ) یناوارف لام  و  دینک ، باختنا  دوخ  رسمه  ياج  هب  يرگید  رـسمه  هک  دیتفرگ  میمـصت  رگا  و 
(20 ( !؟ دیوش یم  لسوتم  راکشآ  هانگ  تمهت و  هب  نانآ ، رهم  نتفرگ  سپزاب  يارب  ایآ  دیریگن ! سپ  ار  نآ  زا 

(21  ) اًظِیلَغ اًقاَثیِّم  مُکنِم  َنْذَخَأَو  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُکُضَْعب  یَْضفَأ  ْدَقَو  ُهَنوُذُخْأَت  َْفیَکَو 

اهنآ هتـشذگ )، نیا  زا   ) و دـیا ؟ هتـشاد  لماک  شزیمآ  سامت و  رگیدـکی  اب  امـش  هک  یلاح  رد  دـیریگ ، یم  سپ  زاب  ار  نآ  هنوگچ  و 
(21 ! ) دنا هتفرگ  یمکحم  نامیپ  امش  زا  جاودزا )، ماگنه  )

(22  ) اًلِیبَس َءاَسَو  اًتْقَمَو  ًهَشِحاَف  َناَک  ُهَّنِإ  َفَلَس  ْدَق  اَم  اَّلِإ  ِءاَسِّنلا  َنِّم  مُکُؤَابآ  َحَکَن  اَم  اوُحِکنَت  َالَو 

هدش ماجنا  مکح ) نیا  لوزن  زا  شیپ   ) هتشذگرد هچنآ  رگم  دینکن ! جاودزا  زگره  دنا ، هدرک  جاودزا  اهنآ  اب  امش  ناردپ  هک  ینانز  اب 
(22  ) .تسا یتسردان  هار  روآرفنت و  تشز و  یلمع  راک ، نیا  اریز  تسا ؛

مُُکتاَوَخَأَو ْمُکَنْعَضْرَأ  ِیتاَّللا  ُمُُکتاَهَّمُأَو  ِتْخُْألا  ُتاََنبَو  ِخَْألا  ُتاََنبَو  ْمُُکتَالاَخَو  ْمُُکتاَّمَعَو  ْمُُکتاَوَخَأَو  ْمُُکتاََنبَو  ْمُُکتاَهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح 
َحاَنُج اَلَف  َّنِِهب  ُمْتلَخَد  اُونوُکَت  ْمَّل  نِإَف  َّنِِهب  ُمْتلَخَد  ِیتاَّللا  ُمُِکئاَسِّن  نِّم  مُکِروُجُح  ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئاـَبَرَو  ْمُِکئاَِـسن  ُتاَـهَّمُأَو  ِهَعاَـضَّرلا  َنِّم 

(23  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َفَلَس  ْدَق  اَم  اَّلِإ  ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمْجَت  نَأَو  ْمُِکباَلْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاَْنبَأ  ُِلئاَلَحَو  ْمُْکیَلَع 

و امـش ، رهاوخ  نارتخد  و  ردارب ، نارتـخد  و  اـه ، هلاـخ  و  اـه ، همع  و  نارهاوخ ، و  نارتـخد ، و  ناـتناردام ، امـش ، رب  تسا  هدـش  مارح 
شرورپ امش  ناماد  رد  هک  ناترسمه  نارتخد  و  ناتنارسمه ، ناردام  و  امش ، یعاضر  نارهاوخ  و  دنا ، هداد  ریـش  ار  امـش  هک  یناردام 

امش يارب  اهنآ ) نارتخد  ، ) دیا هتشادن  یسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  هچنانچ  و   - دیا هتشاد  یسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  ینارـسمه  زا  دنا  هتفای 
عمج امـش ) رب  تسا  مارح  زین   ) و اه )- هدناوخرـسپ  هن   )- دنتـسه امـش  لسن  زا  هک  ناتنارـسپ  ياهرـسمه  نینچمه )  ) و درادن - یعنام 

(23  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، هک  ارچ  هدش ؛ عقاو  هتشذگ  رد  هچنآ  رگم  دینک ؛ رهاوخ  ود  نایم 

81 ص :

ءزج 5

ءاسنلا هروس  همادا 

َْریَغ َنِینِـصْحُّم  مُِکلاَْومَأـِب  اوـُغَْتبَت  نَأ  ْمُِکلَذ  َءاَرَو  اَّم  مَُکل  َّلِـحُأَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َباَـتِک  ْمُُکناَْـمیَأ  ْتَـکَلَم  اَـم  اَّلِإ  ِءاَـسِّنلا  َنـِم  ُتاَنَـصْحُْملاَو 
اًمِیلَع َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ِهَضیِرَْفلا  ِدـَْعب  نِم  ِِهب  ُمْتیَـضاَرَت  اَمِیف  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  اـَلَو  ًهَضیِرَف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَـف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  َنیِِحفاَـسُم 

(24  ) اًمیِکَح

)؛ تسا قالط  مکح  رد  اهنآ  تراسا  اریز  ( ؛ دیا هدش  کلام  تراسا ) هار  زا   ) هک ار  اهنآ  رگم  تسا )؛ مارح  امش  رب   ) رادرهوش نانز  و 
اب هک  تسا  لالح  امش  يارب  دش ،) هتفگ  هک   ) اهنیا زا  ریغ  رگید  نانز  اما  .تسا  هتشاد  رّرقم  امـش  رب  دنوادخ  هک  تسا  یماکحا  اهنیا 
 [ تقوم جاودزا  هعتم =[  هک  ار  ینانز  .دییامن و  يراددوخ  انز ، زا  دیـشاب و  نمادکاپ  هک  یلاح  رد  دینک ؛ رایتخا  ار  نانآ  دوخ ، لاوما 
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.دـیا هدرک  قفاوت  رگیدـکی  اب  رهم ، نییعت  زا  دـعب  هچنآ  رد  تسین  امـش  رب  یهانگ  .دـیزادرپب و  ار  اـهنآ  رهم  تسا  بجاو  دـینک ، یم 
(24  ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، .دینک ) دایز  ای  مک  ار  نآ  قفاوت ، اب  دیناوت  یم  ًادعب  )

مُِکناَمیِِإب ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  ِتاَنِمْؤُْملا  ُمُِکتاَـیَتَف  نِّم  مُُکناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَّم  نِمَف  ِتاَـنِمْؤُْملا  ِتاَنَـصْحُْملا  َحِـکنَی  نَأ  اـًلْوَط  ْمُکنِم  ْعِطَتْـسَی  ْمَّل  نَمَو 
َّنِصْحُأ اَذِإَف  ٍناَدْخَأ  ِتاَذِخَّتُم  َالَو  ٍتاَِحفاَسُم  َْریَغ  ٍتاَنَصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِکناَف  ٍضَْعب  نِّم  مُکُضَْعب 

ٌروُفَغ ُهَّللاَو  ْمُکَّل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  نَأَو  ْمُکنِم  َتَنَْعلا  َیِـشَخ  ْنَِمل  َِکلَذ  ِباَذَْـعلا  َنِم  ِتاَنَـصْحُْملا  یَلَع  اَم  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍهَشِحاَِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَف 
(25  ) ٌمیِحَّر

رد هک  ینامیااب  ناگدرب  زا  نمادـکاپ  نانز  اب  دـنناوت  یم  دـنرادن ، ار  ناـمیااب  نمادـکاپ  دازآ )  ) ناـنز اـب  جاودزا  ییاـناوت  هک  اـهنآ  و 
نانآ نابحاص  هزاجا  اب  ار  اهنآ  دـیرکیپ - کی  ياضعا  یگمه  و  تسا ؛ رت  هاگآ  امـش  ناـمیا  هب  ادـخ   - دـننک جاودزا  دـیراد  راـیتخا 

تـسود هن  و  دنوش ، انز  بکترم  راکـشآ  روطب  هن  دنـشاب ، نمادکاپ  هکنآ  طرـش  هب  دیهدب ؛ ناشدوخ  هب  ار  ناشرهم  و  دییامن ، جیوزت 
دنهاوخ ار  دازآ  ناـنز  تازاـجم  فصن  دـنوش ، تفع  یفاـنم  لـمع  بکترم  دنـشاب و  هنـصحم »  » هک یتروـص  رد  .دـنریگب و  یناـهنپ 

لاح نیا  اب   ) و دنتفیب ؛ تمحز  هب  یسنج ) هزیرغ  رظن  زا   ) دنسرتب هک  تسامـش  زا  یناسک  يارب  نازینک ) اب  جاودزا  هزاجا   ) نیا .تشاد 
(25  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، .تسا و  رتهب  امش  يارب  نانآ ) اب  جاودزا  زا   ) يراددوخ زین )

(26  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَیَو  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َنَنُس  ْمُکَیِدْهَیَو  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 

ناینیشیپ حیحص )  ) ياهتنس هب  و  دزاس ، راکشآ  امش  يارب  ار ) تداعس  یتخبـشوخ و  ياه  هار  اهروتـسد ، نیا  اب   ) دهاوخ یم  دنوادخ 
(26  ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ  .دنک و  يربهر 

82 ص :

(27  ) اًمیِظَع اًْلیَم  اُولیِمَت  نَأ  ِتاَوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدیُِریَو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  نَأ  ُدیُِری  ُهَّللاَو 

.دیوش فرحنم  یلکب  امـش  دنهاوخ  یم  دنتاوهـش ، وریپ  هک  اهنآ  اّما  دیامن ،) كاپ  یگدولآ  زا  و   ) دـشخبب ار  امـش  دـهاوخ  یم  ادـخ 
(27)

(28  ) اًفیِعَض ُناَسنِْإلا  َِقلُخَو  ْمُکنَع  َفِّفَُخی  نَأ  ُهَّللا  ُدیُِری 

و ( ؛ هدش هدیرفآ  فیعـض  ناسنا ، و  دنک ؛ کبـس  امـش  رب  ار  راک  نآ )، دننام  نازینک و  اب  جاودزا  هب  طوبرم  ماکحا  اب   ) دهاوخیم ادخ 
(28 ( ) تسا مک  وا  تمواقم  زیارغ ، نافوط  ربارب  رد 

ْمُِکب َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُفنَأ  اُوُلتْقَت  َالَو  ْمُکنِّم  ٍضاَرَت  نَع  ًهَراَِـجت  َنوُکَت  نَأ  اَّلِإ  ِلِـطاَْبلِاب  مُکَْنَیب  مَُکلاَْومَأ  اُولُکْأَـت  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(29  ) اًمیِحَر

امـش تیاضر  اب  یتراجت  هکنیا  رگم  دـیروخن  عورـشمان ) قرط  زا  و   ) لطاب هب  ار  رگیدـکی  لاوما  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
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(29  ) .تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکن ! یشکدوخ  .دریگ و  ماجنا 

(30  ) اًریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َناَکَو  اًراَن  ِهِیلُْصن  َفْوَسَف  اًْملُظَو  اًناَوْدُع  َِکلَذ  ْلَعْفَی  نَمَو 

ادـخ يارب  راک  نیا  و  تخاـس ؛ میهاوخ  دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  يدوزب  دـهد ، ماـجنا  متـس  زواـجت و  يور  زا  ار  لـمع  نیا  سک  ره  و 
(30  ) .تسا ناسآ 

(31  ) اًمیِرَک اًلَخْدُّم  مُْکلِخُْدنَو  ْمُِکتاَئِّیَس  ْمُکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  اَم  َِرئاَبَک  اُوِبنَتْجَت  نِإ 

یبوخ هاگیاج  رد  ار  امـش  و  میناشوپ ؛ یم  ار  امـش  کچوک  ناهانگ  دـینک ، زیهرپ  دـیوش  یم  یهن  نآ  زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا 
(31  ) .میزاس یم  دراو 

َهَّللا َّنِإ  ِِهلْضَف  نِم  َهَّللا  اُولَأْساَو  َْنبَسَتْکا  اَّمِّم  ٌبیِصَن  ِءاَسِّنِللَو  اُوبَسَتْکا  اَّمِّم  ٌبیِـصَن  ِلاَجِّرلِّل  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهَّللا  َلَّضَف  اَم  اْوَّنَمَتَت  َالَو 
(32  ) اًمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناَک 

ظفح يارب  یقوقح ، یعیبط و  ياهتوافت  نیا  ! ) دینکن وزرآ  هداد  رارق  رگید  یضعب  رب  امـش  زا  یـضعب  يارب  دنوادخ  هک  ار  ییاهیرترب 
؛ یبیصن زین  نانز  و  دنراد ، دنروآ  یم  تسد  هب  هچنآ  زا  یبیصن  نادرم  لاح )، نیا  اب  یلو  .تسا  تلادع  قبط  رب  و  امش ، یگدنز  ماظن 

زیچ ره  هب  دنوادخ  و  دینک ! بلط  اهانگنت  عفر  يارب  ادخ ، تکرب ) تمحر و  و   ) لضف زا  و  ددرگ .) لامیاپ  کی  چیه  قوقح  دیابن  (و 
(32  ) .تساناد

(33  ) اًدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَبیِصَن  ْمُهُوتآَف  ْمُُکناَْمیَأ  ْتَدَقَع  َنیِذَّلاَو  َنُوبَْرقَْألاَو  ِناَِدلاَْولا  َكَرَت  اَّمِم  َِیلاَوَم  اَْنلَعَج  ٍّلُِکلَو 

، دیا هتـسب  نامیپ  اهنآ  اب  هک  یناسک  زین )  ) و دـنربب ؛ ثرا  ناکیدزن  ردام و  ردـپ و  ثاریم  زا  هک  میداد ، رارق  یناثراو  یـسک ، ره  يارب 
(33  ) .تسا رظان  دهاش و  زیچ ، ره  رب  دنوادخ  دیزادرپب ! ار  ناشبیصن 
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َظِفَح اَِمب  ِْبیَْغلِّل  ٌتاَِظفاَح  ٌتاَِتناَق  ُتاَِحلاَّصلاَف  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  اوُقَفنَأ  اَِمبَو  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اَِمب  ِءاَسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَـجِّرلا 
اِیلَع َناَک  َهَّللا  َّنِإ  اًلِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  اَـلَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَـف  َّنُهُوبِرْـضاَو  ِعِجاَـضَْملا  ِیف  َّنُهوُرُجْهاَو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاَـخَت  ِیتاَّللاَو  ُهَّللا 

(34  ) اًرِیبَک

رارق رگید  یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب  يارب  عامتجا ) ماظن  رظن  زا   ) دنوادخ هک  ییاهیرترب  رطاخب  دـننانز ، نابهگن  تسرپرـس و  نادرم ،
بایغ رد  و  دنعـضاوتم ، هک  دنتـسه  ینانز  حلاص ، نانز  .دننک و  یم  نانز ) دروم  رد   ) ناشلاوما زا  هک  ییاهقافنا  رطاخب  و  تسا ، هداد 

ار نانز  زا  هتسد  نآ  اّما )  ) .دننک و یم  ظفح  هداد ، رارق  نانآ  يارب  ادخ  هک  یقوقح  لباقم  رد  ار ، وا  قوقح  رارـسا و  دوخ )، رـسمه  )
چیه رگا   ) و دییامن ! يرود  اهنآ  زا  رتسب  رد  دشن )، عقاو  رثؤم  رگا  و  ! ) دیهد زردـنا  دـنپ و  دـیراد ، میب  ناشتفلاخم  یـشکرس و  زا  هک 
یهار دـندرک ، يوریپ  امـش  زا  رگا  و  دـینک ! هیبنت  ار  اهنآ  دوبن )، ناشفیاظو  ماجنا  هب  اهنآ  ندرک  راداو  يارب  لـمع ، تدـش  زج  یهار 
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(34 ( ) .تساهتردق نیرتالاب  وا ، تردق  و   ) .تسا گرزب  هبترمدنلب و  دنوادخ ، دینادب ) ! ) دییوجن اهنآ  رب  يّدعت  يارب 

(35  ) اًرِیبَخ اًمِیلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  اَمُهَْنَیب  ُهَّللا  ِقِّفَُوی  اًحاَلْصِإ  اَدیُِری  نِإ  اَِهلْهَأ  ْنِّم  اًمَکَحَو  ِِهلْهَأ  ْنِّم  اًمَکَح  اُوثَْعباَف  اَمِِهْنَیب  َقاَقِش  ُْمتْفِخ  ْنِإَو 

باختنا نز  هداوناخ  زا  رواد  کی  و  رهوش ، هداوناخ  زا  رواد  کی  دیشاب ، هتشاد  میب  رسمه )  ) ود نآ  نایم  فاکش  ییادج و  زا  رگا  و 
؛ دنک یم  کمک  اهنآ  قفاوت  هب  دنوادخ  دنشاب ، هتشاد  حالصا  هب  میمـصت  رواد ، ود  نیا  رگا  دننک .) یگدیـسر  نانآ  راک  هب  ات   ) دینک

(35 (. ) تسا ربخ  اب  همه ، تاین  زا  و   ) تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ ، اریز 

ِبِحاَّصلاَو ُِبنُْجلا  ِراَْجلاَو  َیبْرُْقلا  يِذ  ِراَْجلاَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِِذبَو  اًناَسْحِإ  ِْنیَِدلاَْولِابَو  اًْئیَش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َالَو  َهَّللا  اوُُدبْعاَو 
(36  ) اًروُخَف ًالاَتُْخم  َناَک  نَم  ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ْمُُکناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَمَو  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِبنَْجلِاب 

ناـمیتی و نادـنواشیوخ و  هب  نینچمه  دـینک ؛ یکین  رداـم ، ردـپ و  هـب  و  دـیهدن ! رارق  وا  ياـتمه  ار  زیچ  چـیه  و  دـیتسرپب ! ار  ادـخ  و 
اریز دیتسه ؛ اهنآ  کلام  هک  یناگدرب  و  رفس ، رد  ناگدناماو  و  نیشنمه ، تسود و  و  رود ، هیاسمه  و  کیدزن ، هیاسمه  و  نانیکسم ،

(36  ) .دراد یمن  تسود  دنز )، یم  زابرس  نارگید  قوقح  يادا  زا  و  ، ) تسا شورف  رخف  ربکتم و  هک  ار  یسک  دنوادخ ،

(37  ) اًنیِهُّم ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل  اَنْدَتْعَأَو  ِِهلْضَف  نِم  ُهَّللا  ُمُهاَتآ  اَم  َنوُُمتْکَیَو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَیَو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 

هب دوخ  تمحر ) و   ) لضف زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  دننک ، یم  توعد  لخب  هب  ار  مدرم  و  دـنزرو ، یم  لخب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
يا هدـننکراوخ  باذـع  نارفاک ، يارب  ام  و  هتفرگ )؛ همـشچرس  ناـشرفک  زا  تقیقح  رد  لـمع ، نیا   ) .دـنیامن یم  ناـمتک  هداد ، اـهنآ 

(37  ) .میا هدرک  هدامآ 
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(38  ) اًنیِرَق َءاَسَف  اًنیِرَق  َُهل  ُناَْطیَّشلا  ِنُکَی  نَمَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َالَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َالَو  ِساَّنلا  َءاَئِر  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلاَو 

هک ارچ  ( ؛ دنرادن نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  نامیا  و  دننک ، یم  قافنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و 
(38  ) .تسا ینیرق  نیشنمه و  دب  دشاب ، وا  نیرق  ناطیش  هک  یسک  و  تساهنآ )؛ نیشنمه  قیفر و  ناطیش ،

(39  ) اًمِیلَع ْمِِهب  ُهَّللا  َناَکَو  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  اَّمِم  اوُقَفنَأَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َْول  ْمِْهیَلَع  اَذاَمَو 

یم قاـفنا  وا ) هار  رد  ، ) هداد يزور  ناـنآ  هب  ادـخ  هچنآ  زا  و  دـندروآ ، یم  ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هـب  اـهنآ  رگا  دـش  یم  هـچ 
(39  ) .تسا هاگآ  اهنآ  تاین ) لامعا و   ) زا دنوادخ  و  دندرک !؟

(40  ) اًمیِظَع اًرْجَأ  ُْهنُدَّل  نِم  ِتُْؤیَو  اَهْفِعاَُضی  ًهَنَسَح  ُکَت  نِإَو  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  ُِملْظَی  َال  َهَّللا  َّنِإ 

، دوخ دزن  زا  و  دزاس ؛ یم  نادـنچ  ود  ار  نآ  دـشاب ، یکین  راـک  رگا  و  دـنک ؛ یمن  متـس  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب  یّتح )  ) دـنوادخ
(40  ) .دهد یم  نآ ) ربارب  رد   ) یمیظع شاداپ 
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(41  ) اًدیِهَش ِءَالُؤَه  یَلَع  َِکب  اَْنئِجَو  ٍدیِهَِشب  ٍهَّمُأ  ِّلُک  نِم  اَْنئِج  اَذِإ  َْفیَکَف 

میهاوخ هاوگ  ناـنآ  رب  زین  ار  وت  و  میروآ ، یم  ناـشلامعا ) رب   ) یهاوگ دـهاش و  یتما ، ره  زا  هک  يزور  نآ  تسا  هنوگچ  اـهنآ  لاـح 
(41 ( ؟ دروآ

(42  ) اًثیِدَح َهَّللا  َنوُُمتْکَی  َالَو  ُضْرَْألا  ُمِِهب  يَّوَُست  َْول  َلوُسَّرلا  اُوَصَعَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍِذئَمْوَی 

اهنآ كاخ  و ) دندوب ، كاخ   ) شاک يا  هک  دننک  یم  وزرآ  دنتساخرب ، تفلاخمب  ص )  ) ربمایپ اب  دندش و  رفاک  هک  اهنآ  زور ، نآ  رد 
دنناوت یمن  ار  ینخـس  ناهاوگ )، همه  نآ  اب  ، ) زور نآ  رد  دندش .) یم  شومارف  وحم و  یلکب  و   ) دش یم  ناسکی  فارطا  ياهنیمز  اب 

(42  ) .دننک ناهنپ  ادخ  زا 

یَضْرَّم ُمتنُک  نِإَو  اُولِـسَتْغَت  یَّتَح  ٍلِیبَس  يِِرباَع  اَّلِإ  اًُبنُج  َالَو  َنُولوُقَت  اَم  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يَراَکُـس  ُْمتنَأَو  َهاَلَّصلا  اُوبَْرقَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
َّنِإ ْمُکیِْدیَأَو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْـسماَف  اًبِّیَط  اًدیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءاَم  اوُدِجَت  ْمَلَف  َءاَسِّنلا  ُُمتْـسَمَال  ْوَأ  ِِطئاَْغلا  َنِّم  مُکنِّم  ٌدَحَأ  َءاَج  ْوَأ  ٍرَفَـس  یَلَع  ْوَأ 

(43  ) اًروُفَغ اوُفَع  َناَک  َهَّللا 

بنج هک  یماگنه  نینچمه  و  دـییوگ ! یم  هچ  دـینادب  ات  دـیوشن ، کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
شزیمآ نانز  اب  ای  و  دـیا ، هدرک  تجاح » ياضق   » ای و  رفاسم ، ای  دـیرامیب ، رگا  .دـینک و  لسغ  ات  دیـشاب - رفاـسم  هکنیا  رگم   - دـیتسه

اهتروص و هک ) قیرط  نیا  هب  ! ) دـینک مّمیت  یکاپ  كاخ  اب  دـیتفاین ، لـسغ ) اـی  وضو  يارب   ) بآ لاـح ، نیا  رد  و  دـیا ، هتـشاد  یـسنج 
(43  ) .تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ ، .دییامن  حسم  نآ  اب  ار  ناتیاهتسد 

(44  ) َلِیبَّسلا اوُّلِضَت  نَأ  َنوُدیُِریَو  ََهلاَلَّضلا  َنوُرَتْشَی  ِباَتِْکلا  َنِّم  اًبیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 

نارگید دوخ و  تیادـه  يارب  نآ ، زا  هکنیا  ياج  هب  ، ) دوب هدـش  هداد  اهنآ  هب  ادـخ )  ) باـتک زا  يا  هرهب  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ 
(44 ( ؟ دیوش هارمگ  زین  امش  دنهاوخ  یم  و  دنرخ ، یم  یهارمگ  شیوخ ) يارب  دننک ، هدافتسا 
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(45  ) اًریِصَن ِهَّللِاب  یَفَکَو  اِیلَو  ِهَّللِاب  یَفَکَو  ْمُِکئاَدْعَِأب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو 

تسا یفاک  و  دشاب ؛ امـش  ِّیلو  ادخ  هک  تسا  یفاک  و  .دنناسر ) یمن  امـش  هب  ینایز  اهنآ  یلو  ( ؛ تسا رتهاگآ  امـش  نانمـشد  هب  ادخ 
(45  ) .دشاب امش  روای  ادخ  هک 

َْولَو ِنیِّدلا  ِیف  اًنْعَطَو  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  اَیل  اَنِعاَرَو  ٍعَمْـسُم  َْریَغ  ْعَمْـساَو  اَْنیَـصَعَو  اَنْعِمَـس  َنُولوُقَیَو  ِهِعِـضاَوَّم  نَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداَه  َنیِذَّلا  َنِّم 
(46  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  اَلَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنَعَّل  نَِکلَو  َمَْوقَأَو  ْمُهَّل  اًْریَخ  َناََکل  اَنْرُظناَو  ْعَمْساَو  اَنْعَطَأَو  اَنْعِمَس  اُولاَق  ْمُهَّنَأ 

: دنیوگ یم  میدرک ،)» تعاطا  میدینـش و  : » دنیوگب هکنیا  ياج  هب   ) و دـننک ؛ یم  فیرحت  دوخ ، ياج  زا  ار  نانخـس  دوهی ، زا  یـضعب 
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قیمحت ار  ام  انعار =[  دنیوگ ): یم  رخـسمت  يور  زا   ) و يونـشن ! زگره  هک  ونـشب ! دـنیوگ ): یم  زین   ) و میدرک ! تفلاخم  میدینـش و  »
: دـنتفگ یم  تجاجل ) همه  نیا  ياج  هب   ) اهنآ رگا  یلو  .دـننز  هنعط  ادـخ ، نییآ  رد  دـننادرگب و  ار  قیاـقح  دوخ ، ناـبز  اـب  اـت  نک »]!

تیعقاو اـب  و  رتـهب ، ناـنآ  يارب  مینک ،») كرد  ار  قیاـقح  اـت   ) هد تلهم  اـم  هب  ونـشب و  ار  اـم  نانخـس  و  میدرک ؛ تعاـطا  میدینـش و  »
یمن نامیا  یمک  هّدـع  زج  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتخاـس  رود  دوخ  تمحر  زا  ناـشرفک ، رطاـخب  ار  اـهنآ  دـنوادخ ، یلو  .دوب  رتراـگزاس 

(46  ) .دنروآ

اَّنََعل اَمَک  ْمُهَنَْعَلن  ْوَأ  اَهِرَابْدَأ  یَلَع  اَهَّدُرَنَف  اًهوُجُو  َسِمْطَّن  نَأ  ِْلبَق  نِّم  مُکَعَم  اَـمِّل  اًقِّدَـصُم  اَْـنلََّزن  اَِـمب  اُونِمآ  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(47  ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناَکَو  ِْتبَّسلا  َباَحْصَأ 

اب هک  تسا  ییاه  هناشن  اـب  گـنهامه  و   - میدرک لزاـن  دوخ ) ربماـیپ  رب   ) هچنآ هب  هدـش ! هداد  امـش  هب  ادـخ )  ) باـتک هک  یناـسک  يا 
رود دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ای  مینادرگزاب ، رـس  تشپ  هب  سپـس  مینک ، وحم  ار  ییاهتروص  هکنآ  زا  شیپ  دـیروایب ، نامیا  تسامش -

ماجنا لاح  ره  رد  ادخ ، نامرف  و  میتخاس ؛ رود  ار  لیئارـسا ]  ینب  ناراکهبت  زا  یهورگ  تبـس =[ » باحـصا   » هک هنوگ  نامه  میزاس ،
(47 ! ) تسا یندش 

(48  ) اًمیِظَع اًْمثِإ  يَرَْتفا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  نَمَو  ُءاَشَی  نَِمل  َِکلَذ  َنوُد  اَم  ُرِفْغَیَو  ِِهب  َكَرُْشی  نَأ  ُرِفْغَی  َال  َهَّللا  َّنِإ 

هک یـسک  نآ  .دشخب و  یم  دنادب ) هتـسیاش  دهاوخب و   ) سک ره  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ  و  دشخب ! یمن  ار  كرـش  زگره )  ) دنوادخ
(48  ) .تسا هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  دهد ، رارق  یکیرش  ادخ ، يارب 

(49  ) اًلِیتَف َنوُمَلُْظی  َالَو  ُءاَشَی  نَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  َِلب  مُهَسُفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 

یم شیاتس  دهاوخب ، ار  سک  ره  ادخ  هکلب  تسا )؛ شزرا  یب  اهییاتس ، دوخ  نیا  ( !؟ دننک یم  ییاتـسدوخ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 
(49  ) .دش دهاوخن  اهنآ  هب  یمتس  نیرتمک  و  دنک ؛

(50  ) اًنِیبُّم اًْمثِإ  ِِهب  یَفَکَو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َْفیَک  ْرُظنا 

(50  ) .تسا یفاک  نانآ ) تازاجم  يارب  ، ) راکشآ هانگ  نیمه  و  دندنب ! یم  غورد  ادخ  رب  هنوگچ  نیبب 

اًلِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يَدـْهَأ  ِءاـَلُؤَه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَیَو  ِتوُغاَّطلاَو  ِْتبِْجلاـِب  َنُونِمُْؤی  ِباَـتِْکلا  َنِّم  اًبیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 
(51)

 [ ناتـسرپ تب  تب و  توغاط =[ »  » و تبج »  » هب لاح ،) نیا  اب  ، ) هدش هداد  نانآ  هب  ادخ )  ) باتک زا  يا  هرهب  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 
(51 ( !؟» دنرت هتفای  تیاده  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  اهنآ ، : » دنیوگ یم  نارفاک  هرابرد  و  دنروآ ، یم  نامیا 
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(52  ) اًریِصَن َُهل  َدِجَت  نَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  نَمَو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

يروای دزاس ، رود  شتمحر  زا  ادـخ  ار  سک  ره  و  تسا ؛ هتخاس  رود  دوخ ، تمحر  زا  ار  ناشیا  دـنوادخ ، هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ 
(52  ) .تفای یهاوخن  وا  يارب 

(53  ) اًریِقَن َساَّنلا  َنُوتُْؤی  اَّل  اًذِإَف  ِْکلُْملا  َنِّم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  ْمَأ 

رد ار  زیچ  همه  ، ) دوب نینچ  رگا  هک  یلاح  رد  دـننک ؟) يرواد  نینچ  دـنهاوخب  هک   ) دـنراد تموکح  رد  یمهـس  دوهی ] اـهنآ =[  اـیآ 
(53  ) .دنداد یمن  مدرم  هب  ار  قح  نیرتمک  و  دنتفرگ )، یم  دوخ  راصحنا 

(54  ) اًمیِظَع اًْکلُّم  مُهاَْنیَتآَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  َمیِهاَْربِإ  َلآ  اَْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  نِم  ُهَّللا  ُمُهاَتآ  اَم  یَلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

، میهاربا لآ  هب  ام  دنزرو ؟ یم  دسح  هدیـشخب ، نانآ  هب  شلـضف  زا  ادخ  هچنآ  رب  و  شنادـناخ ،]  ربمایپ و  مدرم =[  هب  تبـسن  هکنیا  ای 
رارق لیئارـسا ]  ینب  ناربمایپ  اهنآ =[  راـیتخا  رد  یمیظع  تموکح  و  میداد ؛ تمکح  باـتک و  زین )، دنتـسه  وا  نادـناخ  زا  دوهی  هک  )

(54  ) .میداد

(55  ) اًریِعَس َمَّنَهَِجب  یَفَکَو  ُْهنَع  َّدَص  نَّم  مُْهنِمَو  ِِهب  َنَمآ  ْنَّم  مُْهنِمَف 

یفاـک اـهنآ  يارب  خزود ، شتآ  ِنازورف  هلعـش  .دنتـسب و  نآ  رب  ار ) مدرم   ) هار یعمج  و  دـندروآ ؛ ناـمیا  نآ  هب  اـهنآ  زا  یعمج  یلو 
(55 ! ) تسا

اًمیِکَح اًزیِزَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َباَذَْعلا  اُوقوُذَِیل  اَهَْریَغ  اًدُولُج  ْمُهاَْنلََّدب  مُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  اَمَّلُک  اًراَن  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اَِنتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(56)

و  ) ددرگ نایرب  نآ ) رد   ) ناشنت ياهتـسوپ  هاگره  هک  مینک  یم  دراو  یـشتآ  رد  ار  اهنآ  يدوزب  دـندش ، رفاک  ام  تایآ  هب  هک  یناسک 
، باسح يور  و   ) تسا میکح  اناوت و  دـنوادخ ، .دنـشچب  ار  یهلا )  ) رفیک ات  میهد ، یم  رارق  نآ  ياج  هب  يرگید  ياهتـسوپ  دزوسب ،)

(56 (. ) دهد یم  رفیک 

الِظ ْمُُهلِخُْدنَو  ٌهَرَّهَطُّم  ٌجاَوْزَأ  اَهِیف  ْمُهَّل  اًدـَبَأ  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 
(57  ) اًلِیلَظ

ریز زا  اهرهن  هک  مینک  یم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  يدوزب  دنداد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 
هدرتسگ ياه  هیاس  رد  ار  نانآ  و  دوب ؛ دهاوخ  اهنآ  يارب  هزیکاپ  ینارـسمه  و  دـنام ؛ دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسا ؛ يراج  شناتخرد 

(57  ) .میهدیم ياج  شخب ) حرف  (و 

اًعیِمَـس َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهب  مُکُظِعَی  اَّمِِعن  َهَّللا  َّنِإ  ِلْدَْعلِاب  اوُمُکْحَت  نَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُمتْمَکَح  اَذِإَو  اَِهلْهَأ  َیلِإ  ِتاَناَمَْألا  اوُّدَُؤت  نَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 
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(58  ) اًریَِصب

يرواد تلادع  هب  دینک ، یم  يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  و  دیهدب ! شنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دـهد  یم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ 
(58  ) .تسانیب اونش و  دنوادخ ، دهد ! یم  امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنوادخ ، دینک !

َنُونِمُْؤت ُْمتنُک  نِإ  ِلوُسَّرلاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاَنَت  نِإَف  ْمُکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
(59  ) اًلیِوْأَت ُنَسْحَأَو  ٌْریَخ  َِکلَذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب 

رد هاگره  و  ار ! ربمایپ ] يایـصوا  رمألا =[  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ! ادخ  دـینک  تعاطا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
نیا دیراد ! نامیا  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیبلطب ) يرواد  اهنآ  زا  و   ) دـینادرگزاب ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیتشاد ، عازن  يزیچ 

(59  ) .تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و  و  رتهب ، امش  يارب  راک ) )
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نَأ اوُِرمُأ  ْدَـقَو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاَـحَتَی  نَأ  َنوُدـیُِری  َکـِْلبَق  نِم  َلِزنُأ  اَـمَو  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَِـمب  اوـُنَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُـمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 
(60  ) اًدیَِعب ًالاَلَض  ْمُهَّلُِضی  نَأ  ُناَْطیَّشلا  ُدیُِریَو  ِِهب  اوُرُفْکَی 

یلو دنا ، هدروآ  نامیا  هدش ، لزان  ناینیشیپ  رب  وت و  رب  هک ) ینامسآ  ياهباتک  زا   ) هچنآ هب  دننک  یم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 
اّما .دـنوش  رفاک  توغاط  هب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هکنیا  اب  دـنورب !؟ لـطاب  ماّـکح  توغاـط و  دزن  يرواد  يارب  دـنهاوخ  یم 

(60  ) .دنکفیب یتسد  رود  ياه  ههاریب  هب  و  دنک ، هارمگ  ار  نانآ  دهاوخ  یم  ناطیش 

(61  ) اًدوُدُص َکنَع  َنوُّدُصَی  َنیِِقفاَنُْملا  َْتیَأَر  ِلوُسَّرلا  َیلِإَو  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  َیلِإ  اَْولاَعَت  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

لوبق زا   ) هک ینیب  یم  ار  ناقفانم  دـییایب ،» ربمایپ  يوس  هب  و  هدرک ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  يوس  هب  : » دوش هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و 
(61 ! ) دننک یم  ضارعا  وت ، (  ِ توعد

(62  ) اًقِیفْوَتَو اًناَسْحِإ  اَّلِإ  اَنْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َكوُءاَج  َُّمث  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  ٌهَبیِصُّم  مُْهَتباَصَأ  اَذِإ  َْفیَکَف 

ام  ) ِروظنم هک  دننک  یم  دای  دنگوس  دنیآ ، یم  وت  غارس  هب  سپس  دنوش ، یم  یتبیـصم  راتفرگ  ناشلامعا ، رطاخ  هب  یتقو  هنوگچ  سپ 
(62 ( !؟ تسا هدوبن  عازن )، نیفرط  نایم   ) قفاوت ندرک و  یکین  زج  نارگید ،) دزن  يرواد  ِندرب  زا 

(63  ) اًغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  ْمُهَّل  ُلقَو  ْمُهْظِعَو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اَم  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

ینایب اب  و  هد ! زردنا  ار  اهنآ  و  نک ! رظن  فرـص  نانآ  (  ِ تازاجم  ) زا .دناد  یم  دنراد ، لد  رد  ار  هچنآ  ادـخ ، هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(63 ! ) امن دزشوگ  اهنآ  هب  ار  ناشلامعا  جیاتن  اسر ،

ًاباَّوَت َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُءاَج  ْمُهَسُفنَأ  اوُمَلَّظ  ذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاَُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  نِم  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو 
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(64  ) اًمیِحَّر

متس دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم ، نیا  رگا  .دوش و  تعاطا  يو  زا  ادخ ، نامرف  هب  هک  نیا  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام 
يارب مه  ربمایپ  و  دندرک ؛ یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  و  دندمآ ؛ یم  وت  دزن  هب  دندراذگ ،) یم  اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ) دـندرک یم 

(64  ) .دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درک ؛ یم  رافغتسا  اهنآ 

(65  ) اًمِیلْسَت اوُمِّلَُسیَو  َْتیَضَق  اَّمِّم  اًجَرَح  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  اَمِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َال  َکِّبَرَو  اَلَف 

، وت يرواد  زا  سپـس  و  دنبلط ؛ يرواد  هب  ار  وت  دوخ ، تافالتخا  رد  هکنیا  رگم  دوب ، دنهاوخن  نمؤم  اهنآ  هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب 
(65  ) .دنشاب میلست  الماک  و  دننکن ؛ یتحاران  ساسحا  دوخ  لد  رد 

88 ص :

ْمُهَّل اًْریَخ  َناََکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  اَم  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ْمُْهنِّم  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهُولَعَف  اَّم  مُکِراَـیِد  نِم  اوُجُرْخا  ِوَأ  ْمُکَـسُفنَأ  اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  اَْـنبَتَک  اَّنَأ  َْولَو 
(66  ) اًتِیْبثَت َّدَشَأَو 

نوریب دوخ ، هناخ  نطو و  زا  : » ای و  دیناسرب ،» لتق  هب  ار  رگیدکی  : » میداد یم  روتسد  نانآ  هب  نیشیپ )، ياهتما  زا  یـضعب  دننامه   ) رگا
رتهب اهنآ  يارب  دـنداد ، یم  ماجنا  دـش  یم  هداد  نانآ  هب  هک  ار  ییاهزردـنا  رگا  و  دـندرک ! یم  لمع  اهنآ  زا  یمک  هدـع  اهنت  دـیور ،»

(66  ) .دش یم  اهنآ  نامیا  تیوقت  بجوم  و  دوب ؛

(67  ) اًمیِظَع اًرْجَأ  اَّنُدَّل  نِّم  مُهاَْنیَتآَّل  اًذِإَو 

(67  ) .میداد یم  اهنآ  هب  دوخ  هیحان  زا  یگرزب  شاداپ  تروص ، نیا  رد  و 

(68  ) اًمیِقَتْسُّم اًطاَرِص  ْمُهاَْنیَدََهلَو 

(68  ) .میدرک یم  تیاده  تسار ، هار  هب  ار  نانآ  و 

(69  ) اًقِیفَر َِکَئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءاَدَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َنِّم  مِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکَئلوُأَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ِعُِطی  نَمَو 

مامت نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ ، هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر )، زور  رد  ، ) دنک تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  یـسک  و 
(69 ! ) دنتسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  و  ناحلاص ؛ ادهش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک ؛

(70  ) اًمِیلَع ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِهَّللا  َنِم  ُلْضَْفلا  َِکلَذ 

(70  ) .تسا هاگآ  ناشلامعا ) تاّین و  و  ناگدنب ، ِلاح  زا  ، ) وا هک  تسا  یفاک  .تسادخ و  هیحان  زا  یتبهوم  نیا 

(71  ) اًعیِمَج اوُرِفنا  ِوَأ  ٍتاَُبث  اوُرِفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
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، دحاو هتـسد  تروصب  ای  دّدعتم ، ياه  هتـسد  رد  دینک و  ظفح  نمـشد ) ربارب  رد   ) ار دوخ  یگدامآ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(71 ! ) دییامن تکرح  نمشد  يوس  هب  ناکم )، ره  نامز و  ره  طیارش  قبط  )

(72  ) اًدیِهَش ْمُهَعَّم  نُکَأ  َْمل  ْذِإ  َّیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَق  َلاَق  ٌهَبیِصُّم  مُْکَتباَصَأ  ْنِإَف  َّنَئِّطَُبیَّل  نََمل  ْمُکنِم  َّنِإَو 

هب یتبیصم  رگا  دنناشک ؛ یم  یتسس  هب  ار  نارگید  مه ) و  دنشاب ، یم  تسس  ناشدوخ  مه   ) هک دنتسه ، قفانم )  ) يدارفا امش ، نایم  رد 
(72 !« ) میشاب تبیصم ) نآ   ) دهاش ات  میدوبن ، نادهاجم  اب  هک  داد  تمعن  ام  هب  ادخ  : » دنیوگ یم  دسرب ، امش 

(73  ) اًمیِظَع اًزْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُتنُک  ِینَْتَیل  اَی  ٌهَّدَوَم  ُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  نُکَت  ْمَّل  نَأَک  ََّنلوُقََیل  ِهَّللا  َنِّم  ٌلْضَف  ْمَُکباَصَأ  ِْنَئلَو 

يا : » دـنیوگ یم  هدوبن ، یتدّوم  یتسود و  اهنآ  امـش و  نایم  زگره  هکنیا  لثم  تسرد  دـسرب ، امـش  هب  ادـخ  بناـج  زا  یتمینغ  رگا  و 
(73 !« ) میدیسر یم  یگرزب  (  ِ يزوریپ و   ) يراگتسر هب  و  میدوب ، اهنآ  اب  مه  ام  شاک 

(74  ) اًمیِظَع اًرْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِْبْلغَی  ْوَأ  ْلَتُْقیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاَُقی  نَمَو  ِهَرِخْآلِاب  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنوُرْشَی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاَُقْیلَف 

هتـشک و  دنک ، راکیپ  ادخ  هار  رد  هک  سک  نآ  و  دننک ! راکیپ  ادـخ  هار  رد  دـیاب  دـنا ، هتخورف  ترخآ  هب  ار  ایند  یگدـنز  هک  یناسک 
(74  ) .داد میهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداپ  ددرگ ، زوریپ  ای  دوش 
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ِِملاَّظلا ِهَیْرَْقلا  ِهِذَـه  ْنِم  اَنْجِرْخَأ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِناَدـْلِْولاَو  ِءاَسِّنلاَو  ِلاَجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملاَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُـقت  اـَل  ْمَُکل  اَـمَو 
(75  ) اًریِصَن َکنُدَّل  نِم  اَنَّل  لَعْجاَو  اِیلَو  َکنُدَّل  نِم  اَنَّل  لَعْجاَو  اَُهلْهَأ 

دارفا نامه  دینک !؟ یمن  راکیپ  دنا ، هدش  فیعضت  نارگمتـس ) تسد  هب   ) هک یناکدوک  نانز و  نادرم و  هار ) رد   ) و ادخ ، هار  رد  ارچ 
ام يارب  دوخ ، فرط  زا  و  ربب ! نوریب  دنرگمتـس ، شلها  هک  هکم ،)  ) رهـش نیا  زا  ار  ام  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  هک  يا ) هدیدمتـس  )

(75 ! ) امرف نییعت  ام  يارب  يروای  رای و  دوخ ، بناج  زا  و  هد ! رارق  یتسرپرس 

اًفیِعَـض َناَک  ِناَْطیَّشلا  َدـْیَک  َّنِإ  ِناَْطیَّشلا  َءاَِیلْوَأ  اُوِلتاَقَف  ِتوُغاَّطلا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُـقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
(76)

اب امـش  سپ  رگنایغط .] دارفا  تب و  توغاط =[  هار  رد  دـنرفاک ، هک  اهنآ  و  دـننک ؛ یم  راکیپ  ادـخ  هار  رد  دـنراد ، ناـمیا  هک  یناـسک 
(76  ) .تسا فیعض  شتردق ) دننامه  ، ) ناطیش هشقن  هک  اریز  دیسارهن )! اهنآ  زا  و  ! ) دینک راکیپ  ناطیش ، نارای 

ِهَیْـشَخَک َساَّنلا  َنْوَشْخَی  ْمُْهنِّم  ٌقیِرَف  اَذِإ  ُلاَتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َهاَکَّزلا  اُوتآَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَو  ْمُکَیِْدیَأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 
َالَو یَقَّتا  ِنَمِّل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآلاَو  ٌلِیلَق  اَْینُّدـلا  ُعاَتَم  ُْلق  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  َیلِإ  اَنَتْرَّخَأ  اـَلَْول  َلاَـتِْقلا  اَْـنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  اَـنَّبَر  اُولاَـقَو  ًهَیْـشَخ  َّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَّللا 

(77  ) اًلِیتَف َنوُمَلُْظت 
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اّما !« ) دیزادرپب تاکز  و  دینک ! اپرب  ار  زامن  و  دیرادب ! داهج  زا  تسد  (  ً العف : » دش هتفگ  اهنآ  هب  هّکم ) رد   ) هک ار  یناسک  يدیدن  ایآ 
یم مدرم  زا  نانآ ، زا  یعمج  دـش ، هداد  اهنآ  هب  داهج  نامرف  هنیدـم ) رد   ) هک یماـگنه  یلو  دـندوب ،) تحاراـن  روتـسد ، نیا  زا  اـهنآ 

نامرف نیا  ارچ  یتشاد !؟ رّرقم  ام  رب  ار  داهج  ارچ  اراگدرورپ ! : » دنتفگ و  رتشیب ! هکلب  دنـسرت ، یم  ادـخ  زا  هک  هنوگ  نامه  دندیـسرت ،
راگزیهرپ هک  یسک  يارب  ترخآ ، يارس  و  تسا ! زیچان  ایند ، یگدنز  هیامرـس  : » وگب اهنآ  هب  یتخادنین »!؟ ریخأت  یکیدزن  نامز  ات  ار 

(77 ! ) دش دهاوخن  متس  امش  هب  ییامرخ ، هتسه  ِفاکش  هتشر  هزادنا  هب  و  تسا ! رتهب  دشاب ،

ِهِذَه اُولوُقَی  ٌهَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  نِإَو  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  ِهِذَه  اُولوُقَی  ٌهَنَسَح  ْمُْهبُِـصت  نِإَو  ٍهَدَّیَـشُّم  ٍجوُُرب  ِیف  ُْمتنُک  َْولَو  ُتْوَْملا  ُمُّککِرُْدی  اُونوُکَت  اَمَْنیَأ 
(78  ) اًثیِدَح َنوُهَقْفَی  َنوُداَکَی  َال  ِمْوَْقلا  ِءَالُؤَه  ِلاَمَف  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِّم  ٌّلُک  ُْلق  َكِدنِع  ْنِم 

، دسرب يزوریپ ) و   ) هنسح ناقفانم ]  اهنآ =[  هب  رگا  و  دیـشاب ! مکحم  ياهجرب  رد  دنچ  ره  دبای ؛ یمرد  ار  امـش  گرم  دیـشاب ، اج  ره 
هیحان زا  اهنیا  همه  : » وگب .تسوت » هیحان  زا  نیا ، : » دنیوگ یم  دسرب ، یتسکش ) و   ) هئّیـس رگا  و  .تسادخ » هیحان  زا  نیا ، : » دنیوگ یم 

(78 ( !؟ دننک كرد  ار  ینخس  دنتسین  رضاح  هورگ  نیا  ارچ  سپ  .تسادخ »

(79  ) اًدیِهَش ِهَّللِاب  یَفَکَو  ًالوُسَر  ِساَّنِلل  َكاَْنلَسْرَأَو  َکِسْفَّن  نِمَف  ٍهَئِّیَس  نِم  ََکباَصَأ  اَمَو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍهَنَسَح  ْنِم  ََکباَصَأ  اَّم 

لوسر ار  وت  ام  .تسوت و  دوخ  يوس  زا  دسر ، یم  وت  هب  يدب  زا  هچنآ  و  تسادخ ؛ فرط  زا  دسر ، یم  وت  هب  اهیکین  زا  هچنآ  يرآ )، )
(79 ! ) تسا یفاک  هراب ، نیا  رد  ادخ  یهاوگ  و  میداتسرف ؛ مدرم  يارب 

90 ص :

(80  ) اًظیِفَح ْمِْهیَلَع  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَف  یَّلَوَت  نَمَو  َهَّللا  َعاَطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  نَّم 

ربارب رد  و   ) میداتسرفن وا  بقارم ) و   ) نابهگن ار  وت  دنز ، زابرس  هک  یـسک  و  هدرک ؛ تعاطا  ار  ادخ  دنک ، تعاطا  ربمایپ  زا  هک  یـسک 
(80 (. ) یتسین لوؤسم  وا ،

یَفَکَو ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  َنُوتِّیَُبی  اَم  ُُبتْکَی  ُهَّللاَو  ُلوُقَت  يِذَّلا  َْریَغ  ْمُْهنِّم  ٌهَِفئاَط  َتََّیب  َكِدنِع  ْنِم  اوُزََرب  اَذِإَف  ٌهَعاَط  َنُولوُقَیَو 
(81  ) اًلیِکَو ِهَّللِاب 

، وت ياه  هتفگ  فالخ  رب  نانآ  زا  یعمج  دنور ، یم  نوریب  وت  دزن  زا  هک  یماگنه  اّما  میرادربنامرف ؛» : » دـنیوگ یم  وت  روضح  رد  اهنآ 
هشقن زا  و  ! ) نکن اهنآ  هب  ییانتعا  .دسیون  یم  دنوادخ  دنیوگ ، یم  تاسلج  نیا  رد  ار  هچنآ  دنهد ؛ یم  لیکشت  هنابـش  يّرـس  تاسلج 

(81  ) .دشاب وت  عفادم  رای و  وا  هک  تسا  یفاک  نک ! لّکوت  ادخ  رب  و  شاب )! هتشادن  تشحو  نانآ  ياه 

(82  ) اًرِیثَک اًفاَِلتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدنِع  ْنِم  َناَک  َْولَو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  اَلَفَأ 

(82  ) .دنتفای یم  نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب ، ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  دنشیدنا !؟ یمن  نآرق  هرابرد  ایآ 
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َالَْولَو ْمُْهنِم  ُهَنوُِطبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َیلِإَو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْولَو  ِِهب  اوُـعاَذَأ  ِفْوَْـخلا  ِوَأ  ِْنمَأـْلا  َنِّم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاَـج  اَذِإَو 
(83  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َناَْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف 

هب ار  نآ  رگا  هک  یلاح  رد  دـنزاس ؛ یم  عیاش  ار  نآ  قیقحت )، نودـب  ، ) دـسرب اـهنآ  هب  تسکـش  اـی  يزوریپ  زا  يربخ  هک  یماـگنه  و 
تمحر لضف و  رگا  .دش و  دنهاوخ  هاگآ  لئاسم  ياه  هشیر  زا  دننادرگزاب ، دنراد - یفاک  صیخـشت  تردـق  هک   - نایاوشیپ ربمایپ و 

(83 (. ) دیدش یم  هارمگ  و   ) دیدرک یم  يوریپ  ناطیش  زا  یگمه  یمک ، هّدع  زج  دوبن ، امش  رب  ادخ 

اًلیِکنَت ُّدَـشَأَو  اًسَْأب  ُّدَـشَأ  ُهَّللاَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسَْأب  َّفُکَی  نَأ  ُهَّللا  یَـسَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَحَو  َکَـسْفَن  اَّلِإ  ُفَّلَُکت  اـَل  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْلـِتاَقَف 
(84)

تردـق زا  دـنوادخ  تسا  دـیما  اـمن ! قیوشت  راـک )، نیا  رب   ) ار ناـنمؤم  و  یتـسه ! دوخ  هفیظو  لوؤسم  اـهنت  نک ! راـکیپ  ادـخ  هار  رد 
(84  ) .تسا رتکاندرد  شتازاجم  و  رتشیب ، شتردق  دنوادخ  و  يورب !) نادیم  هب  تدوخ  اهنت  رگا  یتح   ) دنک يریگولج  نارفاک 

(85  ) اًتیِقُّم ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  َناَکَو  اَْهنِّم  ٌلْفِک  ُهَّل  نُکَی  ًهَئِّیَس  ًهَعاَفَش  ْعَفْشَی  نَمَو  اَْهنِّم  ٌبیِصَن  ُهَّل  نُکَی  ًهَنَسَح  ًهَعاَفَش  ْعَفْشَی  نَّم 

قیوشت و تعافش =[  هک  یـسک  و  دوب ؛ دهاوخ  وا  يارب  نآ  زا  یبیـصن  دنک ، یکین  راک  هب  کمک ]  قیوشت و  تعافـش =[  هک  یـسک 
(85  ) .تسا زیچ  ره  رادهگن  سرباسح و  دنوادخ ، .تشاد و  دهاوخ  نآ  زا  یمهس  دنک ، يدب  راک  هب  کمک ] 

(86  ) اًبیِسَح ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  اَهوُّدُر  ْوَأ  اَْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُمتیِّیُح  اَذِإَو 

ار زیچ  همه  باسح  دنوادخ  دییوگ ! خساپ  هنوگ  نامه  هب  لقاال )  ) ای دیهدب ؛ نآ  زا  رتهب  ار  نآ  خساپ  دـنیوگ ، ّتیحت  امـش  هب  هاگره 
(86  ) .دراد

91 ص :

(87  ) اًثیِدَح ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَمَو  ِهِیف  َْبیَر  َال  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا 

هک تسیک  و  دنک ! یم  عمج  تسین - نآ  رد  یکـش  هک   - زیخاتـسر زور  رد  ار  امـش  همه  نیقی ، هب  و  تسین ! وا  زج  يدوبعم  دنوادخ ،
(87 ( ؟ دشاب رتوگتسار  دنوادخ ، زا 

(88  ) اًلِیبَس َُهل  َدِجَت  نَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  اوُدْهَت  نَأ  َنوُدیُِرتَأ  اُوبَسَک  اَِمب  مُهَسَکْرَأ  ُهَّللاَو  ِْنیَتَِئف  َنیِِقفاَنُْملا  ِیف  ْمَُکل  اَمَف 

رطاخب دنوادخ  هک  یلاح  رد  .دیناد ) یم  زاجم  یـضعب  و  عونمم ، ار  اهنآ  اب  گنج  یـضعب  ( !؟ دیا هدش  هتـسد  ود  نیقفانم  هرابرد  ارچ 
هارمگ ناشتـشز ) لامعا  رثا  رب   ) دـنوادخ هک  ار  یناسک  دـیهاوخ  یم  امـش  ایآ  تسا ! هدرک  هنوراو  ًالماک  ار  اهنآ  راکفا ) ، ) ناشلامعا

(88  ) .تفای یهاوخن  وا  يارب  یهار  دنک ، هارمگ  دنوادخ  ار  سک  ره  هک  یلاح  رد  دینک !؟ تیاده  هدرک ،

ُْثیَح ْمُهُوُلْتقاَو  ْمُهوُذُخَف  اْوَّلَوَت  نِإَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِجاَُهی  یَّتَح  َءاَِیلْوَأ  ْمُْهنِم  اوُذِـخَّتَت  اَلَف  ًءاَوَس  َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  اَمَک  َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو 
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(89  ) اًریِصَن َالَو  اِیلَو  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  َالَو  ْمُهوُمُّتدَجَو 

، دینکن باختنا  یناتـسود  اهنآ  زا  نیا ، ربانب  .دیـشاب  رگیدکی  يواسم  و  دیوش ، رفاک  ناشیا  دـننام  مه  امـش  هک  دـننک  یم  وزرآ  نانآ 
اج ره  دنهد )، همادا  امش  ّدض  رب  مادقا  هب  و  ، ) دننز زاب  رـس  راک  نیا  زا  هاگره  .دنیامن  ترجه  ادخ  هار  رد  و ) دننک ، هبوت   ) هکنیا رگم 
!. دـینکن رایتخا  يروای  رای و  تسود و  اهنآ ، نایم  زا  و  دـیناسرب ! لتق  هب  رطخ ) ساـسحا  تروص  رد   ) و دـینک ! ریـسا  دـیتفای ، ار  اـهنآ 

(89)

ْمُهَطَّلََسل ُهَّللا  َءاَش  َْولَو  ْمُهَمْوَق  اُوِلتاَُقی  ْوَأ  ْمُکُوِلتاَُقی  نَأ  ْمُهُروُدُص  ْتَرِـصَح  ْمُکوُءاَج  ْوَأ  ٌقاَثیِّم  مُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  َیلِإ  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
(90  ) اًلِیبَس ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  اَمَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأَو  ْمُکُوِلتاَُقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  ْمُکُولَتاَقَلَف  ْمُْکیَلَع 

ناوتان دوخ  موق  اب  راکیپ  ای  امش ، اب  راکیپ  زا  و  دنیآ ، یم  امش  يوس  هب  هک  اهنآ  ای  دنا ؛ هتـسب  نامیپ  امـش ، نانامیپمه  اب  هک  اهنآ  رگم 
ات دنک  یم  ّطلسم  امش  رب  ار  نانآ  دهاوخب ، دنوادخ  رگا  و  .دوخ ) موق  اب  هزرابم  ییاناوت  هن  و  دنراد ، امـش  اب  گنج  رـس  هن  ( ؛ دنا هدش 

امـش هب  دنوادخ  دندرک ، حلـص  داهنـشیپ  هکلب ) ، ) دندومنن راکیپ  امـش  اب  هدرک و  يریگ  هرانک  امـش  زا  رگا  سپ  .دننک  راکیپ  امـش  اب 
(90  ) .دیوش نانآ  ضّرعتم  هک  دهد  یمن  هزاجا 

َمَلَّسلا ُمُْکَیلِإ  اوُْقُلیَو  ْمُکُولِزَتْعَی  ْمَّل  نِإَف  اَهِیف  اوُسِکْرُأ  ِهَْنتِْفلا  َیلِإ  اوُّدُر  اَـم  َّلُـک  ْمُهَمْوَق  اُونَمْأَـیَو  ْمُکُونَمْأَـی  نَأ  َنوُدـیُِری  َنیِرَخآ  َنوُدِـجَتَس 
(91  ) اًنِیبُّم اًناَْطلُس  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  اَْنلَعَج  ْمُِکَئلوُأَو  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقاَو  ْمُهوُذُخَف  ْمُهَیِْدیَأ  اوُّفُکَیَو 

.دنکرشم هک   ) ناشدوخ موق  هیحان  زا  مه  و  دنـشاب ، ناما  رد  امـش  هیحان  زا  مه  دنهاوخ  یم  هک  دیبای  یم  ار  يرگید  ّتیعمج  يدوزب 
! دنور یم  ورف  نآ  رد  رـس  اب  دننادرگزاب ، یتسرپ ) تب  و   ) هنتف يوس  هب  ار  نانآ  نامز  ره  یلو ) دننک ؛ یم  نامیا  ياعّدا  امـش  دزن  اذـل 
هب ای )  ) دینک و ریسا  دیتفای  اج  ره  ار  اهنآ  دندیشکن ، امـش  زا  تسد  دندرکن و  حلـص  داهنـشیپ  دنتفرن و  رانک  امـش  اب  يریگرد  زا  رگا 

(91  ) .میا هداد  رارق  نانآ  هب  تبسن  يراکشآ  ّطلست  امش ، يارب  ام  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دیناسرب ! لتق 

92 ص :

نِم َناَک  نِإَف  اُوقَّدَّصَی  نَأ  اَّلِإ  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ٌهَمَّلَـسُّم  ٌهَیِدَو  ٍهَنِمْؤُّم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  اًنِمُْؤم  َلَتَق  نَمَو  ًأَطَخ  اَّلِإ  اًنِمُْؤم  َُلتْقَی  نَأ  ٍنِمْؤُِمل  َناَـک  اَـمَو 
نَمَف ٍهَنِمْؤُّم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَو  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ٌهَمَّلَـسُّم  ٌهَیِدَـف  ٌقاَثیِّم  مُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  نِم  َناَک  نِإَو  ٍهَنِمْؤُّم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  ْمُکَّل  ٍّوُدَـع  ٍمْوَق 

(92  ) اًمیِکَح اًمِیلَع  ُهَّللا  َناَکَو  ِهَّللا  َنِّم  ًَهبْوَت  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُماَیِصَف  ْدِجَی  ْمَّل 

نیع رد  و  ( ؛ دـنز رـس  وا  زا  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  راک  نیا  هکنیا  رگم  دـناسرب ، لتق  هب  ار  ینمؤم  هک  تسین  زاجم  ینامیااب  درف  چـیه 
رگم دزادرپب ؛ وا  ناسک  هب  ییاهبنوخ  دـنک و  دازآ  ار  نمؤم  هدرب  کی  دـیاب  دـناسر ، لتق  هب  اطخ  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  یـسک  لاح )،

( اهنت ، ) هدوب نامیااب  لوتقم  یلو  دنرفاک ،) و   ) دنتسه امش  نانمشد  هک  دشاب  یهورگ  زا  لوتقم ، رگا  .دنشخبب و  ار  اهبنوخ  اهنآ  هکنیا 
رارقرب ینامیپ  اهنآ  امـش و  نایم  هک  دـشاب  یتّیعمج  زا  رگا  و  تسین .) مزال  اـهبنوخ  نتخادرپ  و   ) دـنک دازآ  ار  نمؤم  هدرب  کـی  دـیاب 

( هدرب ندرک  دازآ  هب   ) یـسرتسد هک  سک  نآ  .دنک و  دازآ  زین )  ) نمؤم هدرب  کی  و  دزادرپب ، وا  ناسک  هب  ار  وا  ياهبنوخ  دـیاب  تسا ،
(92  ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، .تسا و  یهلا  هبوت  و ) فیفخت ، عون  کی  ، ) نیا .دریگ  یم  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  درادن ،
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(93  ) اًمیِظَع ًاباَذَع  َُهل  َّدَعَأَو  ُهَنََعلَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو  اَهِیف  اًِدلاَخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤاَزَجَف  اًدِّمَعَتُّم  اًنِمُْؤم  ُْلتْقَی  نَمَو 

و دـنام ؛ یم  نآ  رد  هنادواـج  هک  یلاـح  رد  تـسا ؛ خزود  وا  ِتازاـجم  دـناسرب ، لـتق  هـب  دـمع  يور  زا  ار  یناـمیااب  درف  سک ، ره  و 
(93  ) .تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یمیظع  باذع  و  دزاس ؛ یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  و  دنک ؛ یم  بضغ  وا  رب  دنوادخ 

َدنِعَف اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  اًنِمُْؤم  َتَْسل  َماَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َالَو  اُونَّیَبَتَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
(94  ) اًرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  ُْلبَق  نِّم  ُمتنُک  َِکلَذَک  ٌهَرِیثَک  ُِمناَغَم  ِهَّللا 

رطاخب و  دینک ! قیقحت  دیور ،) یم  داهج  يارب  يرفس  هب  و   ) دینز یم  ماگ  ادخ  هار  رد  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
اریز یتسین » ناملسم  : » دییوگن دنک  یم  مالسا  حلص و  راهظا  هک  یـسک  هب  دیروآ ، تسد  هب  یمیانغ ) و   ) ایند رادیاپان  هیامرـس  هکنیا 

هنارکشب ، ) سپ دیدش .) تیاده  و   ) داهن ّتنم  امش  رب  دنوادخ  و  دیدوب ؛ نینچ  ًالبق  امش  .تسادخ  دزن  امش ) يارب   ) یناوارف ياهتمینغ 
(94  ) .تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دینک ! قیقحت  گرزب )، تمعن  نیا 

93 ص :

ْمِِهلاَْومَِأب َنیِدِهاَجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَجُْملاَو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِـعاَْقلا  يِوَتْـسَی  اَّل 
(95  ) اًمیِظَع اًرْجَأ  َنیِدِعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِهاَجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَفَو  یَنْسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُکَو  ًهَجَرَد  َنیِدِعاَْقلا  یَلَع  ْمِهِسُفنَأَو 

داهج دوخ  ناج  لام و  اب  ادـخ  هار  رد  هک  ینادـهاجم  اب  دنتـسشنزاب ، داهج  زا  یتحاران ، يرامیب و  نودـب  هک  یناـمیااب  دارفا  زگره ) )
يرترب داهج ] ناگدننک  كرت  نادعاق =[  رب  دندومن ، داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ار  ینادهاجم  دنوادخ ، دنتـسین ! ناسکی  دـندرک ،

رب ار  نادـهاجم  و  هداد ، کین  شاداپ  هدـعو  دـنوادخ  ناـشکین )، لاـمعا  تبـسن  هب   ) هورگ ود  نیا  زا  کـی  ره  هب  و  هدیـشخب ؛ یّمهم 
(95  ) .تسا هدیشخب  يرترب  یمیظع  شاداپ  اب  نادعاق ،

(96  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ًهَمْحَرَو  ًهَرِفْغَمَو  ُْهنِّم  ٍتاَجَرَد 

هدنزرمآ دنوادخ  دنا )، هتشاد  ییاهشزغل  رگا   ) و ددرگ ؛) یم  نانآ  بیصن   ) تمحر شزرمآ و  و  دنوادخ ، هیحان  زا  یّمهم )  ) تاجرد
(96  ) .تسا نابرهم  و 

اوُرِجاَُهتَف ًهَعِساَو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ  اُولاَق  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اَّنُک  اُولاَق  ُْمتنُک  َمِیف  اُولاَق  ْمِهِسُفنَأ  یِِملاَظ  ُهَِکئاَلَْملا  ُمُهاَّفَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(97  ) اًریِصَم ْتَءاَسَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَم  َِکَئلوُأَف  اَهِیف 

هچ رد  امش  : » دنتفگ اهنآ  هب  دندوب ، هدرک  متس  نتـشیوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ار  اهنآ  حور  حاورا ،) ضبق   ) ناگتـشرف هک  یناسک 
راـشف و تحت  دوخ ، نیمزرـس  رد  اـم  : » دـنتفگ دـیتشاد »)!؟ ياـج  راّـفک  ِفص  رد  دـیدوب ، ناملـسم  هکنیا  اـب  ارچ  و  ( ؟ دـیدوب یلاـح 
و) دنتـشادن ، يرذع   ) اهنآ دینک »!؟ ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ادخ ، نیمزرـس  رگم  : » دـنتفگ ناگتـشرف ]  اهنآ =[  .میدوب » فعـضتسم 

(97  ) .دنراد يدب  ماجنارس  و  تسا ، خزود  ناشهاگیاج 
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(98  ) اًلِیبَس َنوُدَتْهَی  َالَو  ًهَلیِح  َنوُعیِطَتْسَی  َال  ِناَْدلِْولاَو  ِءاَسِّنلاَو  ِلاَجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  اَّلِإ 

هن و  دنراد ، يا  هراچ  هن  دنفعضتسم ؛) ًاتقیقح  و   ) دنا هتفرگ  رارق  راشف  تحت  یتسارب  هک  یناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  هتـسد  نآ  رگم 
(98  ) .دنبای یم  هدولآ ) طیحم  نآ  زا  تاجن  يارب   ) یهار

(99  ) اًروُفَغ اوُفَع  ُهَّللا  َناَکَو  ْمُْهنَع  َوُفْعَی  نَأ  ُهَّللا  یَسَع  َِکَئلوُأَف 

(99  ) .تسا هدنزرمآ  هدننک و  وفع  دنوادخ ، و  دهد ؛ رارق  وفع  دروم  ار  اهنآ  دنوادخ ، تسا  نکمم 

ْدَقَف ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َیلِإ  اًرِجاَهُم  ِِهْتَیب  نِم  ْجُرْخَی  نَمَو  ًهَعَـسَو  اًرِیثَک  اًمَغاَُرم  ِضْرَْألا  ِیف  ْدِـجَی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاَُهی  نَمَو 
(100  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو 

ادخ يوس  هب  ترجاهم  ناونعب  سک  ره  .دبای و  یم  نیمز  رد  يا  هدرتسگ  ناوارف و  ِنما  ياهاج  دنک ، ترجه  ادخ  هار  رد  هک  یـسک 
(100  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، و  تسادخ ؛ رب  وا  شاداپ  دسر ، ارف  شگرم  سپس  دور ، نوریب  دوخ  هناخ  زا  وا ، ربمایپ  و 

اوُدَع ْمَُکل  اُوناَک  َنیِِرفاَْکلا  َّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  نَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِهاَلَّصلا  َنِم  اوُرُصْقَت  نَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اَذِإَو 
(101  ) اًنِیبُّم

يارب نارفاک ، اریز  دیسرتب ؛ نارفاک  (  ِ رطخ و   ) هنتف زا  رگا  دینک  هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  دینک ، یم  رفـس  هک  یماگنه 
(101  ) .دنتسه يراکشآ  نمشد  امش 

94 ص :

ٌهَِفئاَط ِتْأَْتلَو  ْمُِکئاَرَو  نِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَجَـس  اَذِإَف  ْمُهَتَِحلْـسَأ  اوُذُـخْأَْیلَو  َکَـعَّم  مُْهنِّم  ٌهَِفئاَـط  ْمُقَْتلَف  َهاَـلَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَـف  ْمِهِیف  َتنُک  اَذِإَو 
مُْکیَلَع َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأَو  ْمُِکتَِحلْسَأ  ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  ْمُهَتَِحلْسَأَو  ْمُهَرْذِح  اوُذُخْأَْیلَو  َکَعَم  اوُّلَُـصْیلَف  اوُّلَُـصی  َْمل  يَرْخُأ 

َّدَعَأ َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَرْذِـح  اوُذُـخَو  ْمُکَتَِحلْـسَأ  اوُعَـضَت  نَأ  یَـضْرَّم  ُمتنُک  ْوَأ  ٍرَطَّم  نِّم  يًذَأ  ْمُِـکب  َناَـک  نِإ  ْمُْـکیَلَع  َحاَـنُج  اـَلَو  ًهَدِـحاَو  ًهَْـلیَّم 
(102  ) اًنیِهُّم ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل 

( زامن هب   ) وت اـب  اـهنآ  زا  يا  هتـسد  دـیاب  ینک ، اـپرب  ار  زاـمن  اـهنآ  يارب  گـنج ) نادـیم  رد   ) و یـشاب ، اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  و 
هب  ) امش ِرس  ِتشپ  هب  دیاب  دندناسر ،) نایاپ  هب  ار  زامن  و   ) دندرک هدجس  هک  یماگنه  و  دنریگرب ؛ دوخ  اب  ار  ناشیاهحالس  و  دنزیخرب ،

دیاب اهنآ  دـنناوخب ؛ زامن  وت  اب  دـنیایب و  دـنا ،) هدوب  راکیپ  لوغـشم  و   ) دـنا هدـناوخن  زامن  هک  رگید  هتـسد  نآ  و  دـنورب ، دربن ) نادـیم 
ياهعاتم اهحالـس و  زا  امـش  هک  دـنراد  وزرآ  نارفاک  اریز ) ( ؛ دـننک لمح  دوخ  اب  زامن ) لاح  رد  ار   ) ناشیاهحالـس یعافد و  لیاسو 

هک درادـن  یعناـم  دـیتسه ، حورجم ) و   ) راـمیب اـی  و  دـیتحاران ، ناراـب  زا  رگا  .دـنروآ و  موجه  امـش  هب  هراـبکی  دـیوش و  لـفاغ  دوخ 
يا هدننکراوخ  باذع  دـنوادخ ، دـیرادرب  دوخ  اب  ار ) دوخ  هرز و  دـننام   ) یعافد لیاسو  یلو  دـیراذگب ؛ نیمز  رب  ار  دوخ  ياهحالس 

(102  ) .تسا هتخاس  مهارف  نارفاک  يارب 
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اًتُوقْوَّم ًاباَتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناَک  َهاَلَّصلا  َّنِإ  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَف  ُْمتنَنْأَمْطا  اَذِإَف  ْمُِکبُونُج  یَلَعَو  اًدوُُعقَو  اًماَِیق  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  َهاَلَّصلا  ُُمْتیَضَق  اَذِإَف 
(103)

هاگره و  دـیا ! هدـیباوخ  ولهپ  هب  هک  یلاح  رد  و  هتـسشن ، و  هداتـسیا ، دـینک ؛ دای  ار  ادـخ  دـیدناسر ، ناـیاپ  هب  ار  زاـمن  هک  یماـگنه  و 
نانمؤم يارب  ینّیعم  تباث و  هفیظو  زامن ، اریز  دـیهد ، ماجنا  لومعم ) روط  هب   ) ار زامن  تشگ ،) لیاز  سرت  تلاـح  و   ) دـیتفای شمارآ 

(103 ! ) تسا

(104  ) اًمیِکَح اًمِیلَع  ُهَّللا  َناَکَو  َنوُجْرَی  َال  اَم  ِهَّللا  َنِم  َنوُجْرَتَو  َنوَُملْأَت  اَمَک  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَف  َنوَُملْأَت  اُونوُکَت  نِإ  ِمْوَْقلا  ِءاَِغْتبا  ِیف  اُونِهَت  َالَو 

؛ دننیب یم  جنر  درد و  امش  دننامه  زین  اهنآ  دینیب ، یم  جنر  درد و  امـش  رگا  اریز ) ! ) دیوشن تسـس  زگره ) ، ) نمـشد بیقعت  هار  رد  و 
(104  ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، و  دنرادن ؛ اهنآ  هک  دیراد  ادخ  زا  يدیما  امش  یلو 

(105  ) اًمیِصَخ َنِیِنئاَْخلِّل  نُکَت  َالَو  ُهَّللا  َكاَرَأ  اَِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  اَّنِإ 

زا هک  شابم  یناسک  زا  و  ینک ؛ تواضق  مدرم  نایم  رد  هتخومآ ، وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  ات  میدرک ؛ لزان  وت  رب  قحب  ار  باتک  نیا  ام 
(105 ! ) ییامن تیامح  نانئاخ 

95 ص :

(106  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ِرِفْغَتْساَو 

(106  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، هک  امن ! شزرمآ  بلط  دنوادخ ، زا  و 

(107  ) اًمِیثَأ اًناَّوَخ  َناَک  نَم  ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَسُفنَأ  َنُوناَتْخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  ْلِداَُجت  َالَو 

(107  ) .درادن تسود  ار  راکهنگ  هشیپ  تنایخ  دارفا  دنوادخ ، اریز  نکم ! عافد  دندرک ، تنایخ  دوخ  هب  هک  اهنآ  زا  و 

(108  ) اًطیُِحم َنُولَمْعَی  اَِمب  ُهَّللا  َناَکَو  ِلْوَْقلا  َنِم  یَضْرَی  َال  اَم  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم  َوُهَو  ِهَّللا  َنِم  َنوُفْخَتْسَی  َالَو  ِساَّنلا  َنِم  َنوُفْخَتْسَی 

ادخ هک  ینانخس  هنابش ، سلاجم  رد  هک  یماگنه  و  دنراد ، یمن  ناهنپ  ادخ  زا  اما  دنراد ؛ یم  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  ِيراکتـشز  اهنآ 
(108  ) .دراد هطاحا  دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دوب ، اهنآ  اب  ادخ  دنتفگ ، یم  دوبن  یضار 

(109  ) اًلیِکَو ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  نَّم  مَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُْهنَع  َهَّللا  ُلِداَُجی  نَمَف  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع  ُْمْتلَداَج  ِءَالُؤَه  ُْمتنَأ  اَه 

زا زیخاتـسر  زور  رد  دنوادخ ، ربارب  رد  هک  تسیک  اما  دـیدرک ! عافد  نانآ  زا  ناهج ، نیا  یگدـنز  رد  هک  دـیتسه  اهنامه  امـش  يرآ ،
(109 ( !؟ دشاب اهنآ  یماح  لیکو و  هک  تسا  یسک  هچ  ای  دنک !؟ عافد  اهنآ 

(110  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  اًءوُس  ْلَمْعَی  نَمَو 
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دهاوخ نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دیامن ، شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  سپـس  دـنک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـهد  ماجنا  يدـب  راک  هک  یـسک 
(110  ) .تفای

(111  ) اًمیِکَح اًمِیلَع  ُهَّللا  َناَکَو  ِهِسْفَن  یَلَع  ُُهبِسْکَی  اَمَّنِإَف  اًْمثِإ  ْبِسْکَی  نَمَو 

(111  ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ ، هدش ؛ بکترم  دوخ  نایز  هب  دوش ، بکترم  یهانگ  هک  یسک  و 

(112  ) اًنِیبُّم اًْمثِإَو  اًناَتُْهب  َلَمَتْحا  ِدَقَف  اًئیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  اًْمثِإ  ْوَأ  ًهَئیِطَخ  ْبِسْکَی  نَمَو 

(112  ) .تسا هتفرگ  شود  رب  يراکشآ  ِهانگ  ناتهب و  راب  دزاس ، مهتم  ار  یهانگیب  سپس  دوش ، بکترم  یهانگ  ای  اطخ  هک  یسک  و 

َْکیَلَع ُهَّللا  َلَزنَأَو  ٍءْیَش  نِم  َکَنوُّرُضَی  اَمَو  ْمُهَـسُفنَأ  اَّلِإ  َنوُّلُِـضی  اَمَو  َكوُّلُِـضی  نَأ  ْمُْهنِّم  ٌهَِفئاَّط  تَّمََهل  ُُهتَمْحَرَو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َالَْولَو 
(113  ) اًمیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناَکَو  ُمَْلعَت  نُکَت  َْمل  اَم  َکَمَّلَعَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا 

یمن هارمگ  ار  ناشدوخ  زج  اما  دننک ؛ هارمگ  ار  وت  دنتـشاد  میمـصت  نانآ  زا  یهورگ  دوبن ، وت  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا 
وت هب  یتـسناد ، یمن  ار  هچنآ  و  درک ؛ لزاـن  وـت  رب  تـمکح  باـتک و  دـنوادخ ، .دـنناسر و  یمن  وـت  هـب  یناـیز  هنوـگ  چـیه  و  دـننک ؛

(113  ) .تسا هدوب  گرزب  هراومه )  ) وت رب  ادخ  لضف  و  تخومآ ؛

96 ص :

ِهِیتُْؤن َفْوَسَف  ِهَّللا  ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  َِکلَذ  ْلَـعْفَی  نَمَو  ِساَّنلا  َْنَیب  ٍحاَلْـصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِـصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمُهاَوْجَّن  نِّم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  اَّل 
(114  ) اًمیِظَع اًرْجَأ 

هب کمک  هب  رما  هلیسو )، نیا  هب   ) هک یسک  رگم  تسین ؛ يدوس  ریخ و  اهنآ ، هنامرحم ) تاسلج  و   ) یشوگِرد ِنانخـس  زا  يرایـسب  رد 
وا هب  یگرزب  شاداپ  دـنک ، نینچ  راـگدرورپ  يدونـشخ  يارب  سک  ره  و  دـنک ؛ مدرم  ناـیم  رد  حالـصا  اـی  کـین ، راـک  اـی  نارگید ،

(114  ) .داد میهاوخ 

(115  ) اًریِصَم ْتَءاَسَو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصنَو  یَّلَوَت  اَم  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَیَو  يَدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  نِم  َلوُسَّرلا  ِِققاَُشی  نَمَو 

یم هک  هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دیامن ، يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  و  دنک ، تفلاخم  ربمایپ  اب  قح ، ندش  راکـشآ  زا  دـعب  هک  یـسک 
(115  ) .دراد يدب  هاگیاج  و  مینک ؛ یم  لخاد  خزود  هب  و  میرب ؛ یم  دور 

(116  ) اًدیَِعب ًالاَلَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  نَمَو  ُءاَشَی  نَِمل  َِکلَذ  َنوُد  اَم  ُرِفْغَیَو  ِِهب  َكَرُْشی  نَأ  ُرِفْغَی  َال  َهَّللا  َّنِإ 

يارب سک  ره  .دزرمآ و  یم  دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتمک  یلو ) ( ؛ دزرمآ یمن  ار  وا  هب  كرـش  دنوادخ ،
(116  ) .تسا هداتفا  يرود  یهارمگ  رد  دهد ، رارق  ییاتمه  ادخ 
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(117  ) اًدیِرَّم اًناَْطیَش  اَّلِإ  َنوُعْدَی  نِإَو  اًثاَنِإ  اَّلِإ  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  نِإ 

(117  ) .تسا رگناریو  شکرس و  ناطیش  ای )  ) و درادن ؛ يرثا  چیه  هک  حور ،) یب   ) تسا ییاهتب  طقف  دنناوخ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ 

(118  ) اًضوُْرفَّم اًبیِصَن  َكِداَبِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاَقَو  ُهَّللا  ُهَنَعَّل 

(118 ! ) تفرگ مهاوخ  ینّیعم  مهس  وت ، ناگدنب  زا  : » تسا هتفگ  وا  و  هتخاس ؛ رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  ادخ 

َرِـسَخ ْدَـقَف  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  اِیلَو  َناَْطیَّشلا  ِذِـخَّتَی  نَمَو  ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآلَو  ِماَْـعنَْألا  َناَذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  ْمُهَّنَُرمآـَلَو  ْمُهَّنَیِّنَمُأـَلَو  ْمُهَّنَّلِـضَُألَو 
(119  ) اًنِیبُّم اًناَرْسُخ 

شوگ و ) دـنهد ، ماجنا  یفارخ  لامعا   ) هک مهد  یم  روتـسد  نانآ  هب  و  مزاـس ! یم  مرگرـس  اـهوزرآ  هب  و  منک ! یم  هارمگ  ار  اـهنآ  و 
هب ار  ناطیـش  سک ، ره  و  دنیالایب »)! كرـش  هب  ار  دیحوت  ترطف  و  ! ) دنهد رییغت  ار  ییادخ  كاپ  ِشنیرفآ  و  دنفاکـشب ، ار  نایاپراهچ 

(119  ) .تسا هدرک  يراکشآ  ِنایز  دنیزگرب ، دوخ  ِّیلو  ادخ  ياج 

(120  ) اًروُرُغ اَّلِإ  ُناَْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  اَمَو  ْمِهیِّنَُمیَو  ْمُهُدِعَی 

هدعو اهنآ  هب  گنرین ، بیرف و  زج  هک  یلاح  رد  دزاس ؛ یم  مرگرـس  اهوزرآ ، هب  و  دهد ؛ یم  نیغورد ) ي   ) اه هدـعو  اهنآ  هب  ناطیش 
(120  ) .دهد یمن 

(121  ) اًصیِحَم اَْهنَع  َنوُدِجَی  َالَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَم  َِکَئلوُأ 

(121  ) .دنرادن يرارف  هار  چیه  و  تسا ؛ منهج  ناشهاگیاج  ناطیش ]  ناوریپ  اهنآ =[ 

97 ص :

اًلِیق ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَمَو  اقَح  ِهَّللا  َدْعَو  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 
(122)

ریز زا  اهرهن  هک  مینک  یم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  نآ  يدوزب  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  و 
ادخ زا  شیاه ، هدـعو  راتفگ و  رد  هک  تسیک  تسا و  دـنوادخ  قح  هدـعو  .دـنام  دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناتخرد 

(122 ( !؟ دشاب رتقداص 

(123  ) اًریِصَن َالَو  اِیلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َُهل  ْدِجَی  َالَو  ِِهب  َزُْجی  اًءوُس  ْلَمْعَی  نَم  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّیناَمَأ  َالَو  ْمُکِِّیناَمَِأب  َْسیَّل 

یسک و  دوش ؛ یم  هداد  رفیک  دهد ، ماجنا  يدب  لمع  سک  ره  تسین ؛ باتک  لها  ياهوزرآ  امش و  ياهوزرآ  هب  يرترب ) تلیـضف و  )
(123  ) .تفای دهاوخن  دوخ  روای  ّیلو و  ادخ ، زج  ار 
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(124  ) اًریِقَن َنوُمَلُْظی  َالَو  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکَئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِم  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  نَمَو 

لخاد یناسک  نانچ  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دـشاب  درم  هاوخ  دـهد ، ماجنا  ار  حـلاص  لاـمعا  زا  يزیچ  هک  یـسک  و 
(124  ) .دش دهاوخن  اهنآ  هب  یمتس  نیرتمک  و  دنوش ؛ یم  تشهب 

(125  ) اًلِیلَخ َمیِهاَْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتاَو  اًفِینَح  َمیِهاَْربِإ  َهَِّلم  َعَبَّتاَو  ٌنِسُْحم  َوُهَو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَّمِّم  اًنیِد  ُنَسْحَأ  ْنَمَو 

میهاربا ِكاپ  صلاخ و  نییآ  وریپ  و  دشاب ، راکوکین  و  دنک ، ادـخ  میلـست  ار  دوخ  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتهب  یـسک  هچ  نییآ  نید و 
(125  ) .درک باختنا  دوخ ، ِیتسود  هب  ار  میهاربا  ادخ  و  ددرگ ؟

(126  ) اًطیِحُّم ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناَکَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّللَو 

(126  ) .دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  و  تسادخ ؛ نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

َنُوبَغْرَتَو َّنَُهل  َِبتُک  اَم  َّنُهَنُوتُْؤت  َال  ِیتاَّللا  ِءاَسِّنلا  یَماَتَی  ِیف  ِباَتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  یَْلُتی  اَمَو  َّنِهِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  ِءاَسِّنلا  ِیف  َکَنُوتْفَتْـسَیَو 
(127  ) اًمِیلَع ِِهب  َناَک  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  اَمَو  ِطْسِْقلِاب  یَماَتَْیِلل  اُوموُقَت  نَأَو  ِناَْدلِْولا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملاَو  َّنُهوُحِکنَت  نَأ 

هک یمیتی  نانز  هرابرد  نآرق  رد  هچنآ  دهد : یم  خساپ  امش  هب  نانآ  هرابرد  دنوادخ  : » وگب دننک ؛ یم  لاؤس  نانز  مکح  هرابرد  وت  زا 
نایب امـش  يارب  ناوتان  ریغـص و  ناکدوک  هرابرد  هچنآ  زین  و  دـینک ، جاودزا  اهنآ  اب  دـیهاوخ  یم  و  دـیهد ، یمن  اهنآ  هب  ار  ناشقوقح 
راتفر تلادع  هب  نامیتی  اب  هک ) دنک  یم  شرافس  امـش  هب  زین  و  دشاب ؛ یم  هنیمز  نیا  رد  دنوادخ  ياهـشرافس  زا  یتمـسق  ، ) تسا هدش 

(127 (. ) دهد یم  هتسیاش  شاداپ  امش  هب  و   ) تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دیهد ؛ یم  ماجنا  اهیکین  زا  هچنآ  و  دینک !

98 ص :

نِإَو َّحُّشلا  ُسُفنَْألا  ِتَرِـضْحُأَو  ٌْریَخ  ُحـْلُّصلاَو  اًْحلُـص  اَمُهَْنَیب  اَِحلُْـصی  نَأ  اَمِْهیَلَع  َحاَنُج  اَلَف  اًضاَرْعِإ  ْوَأ  اًزوُُشن  اَِهْلَعب  نِم  ْتَفاَخ  ٌهَأَْرما  ِنِإَو 
(128  ) اًرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  َناَک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَتَو  اُونِسُْحت 

زا يا  هراپ  زا  درم ، ای  نز  و   ) دننک حلص  مه  اب  درادن  یعنام  دشاب ، هتشاد  میب  شرهوش ، ِضارعا  ای  یـشکرس  نایغط و  زا  ینز ، رگا  و 
( دراوم هنوگ  نیا  رد  تاذ ، ّبح  هزیرغ  قبط   ) مدرم هچ  رگا  تسا ؛ رتـهب  حلـص ، و  .دـیامن ) رظن  فرـص  حلـص ، رطاـخب  دوخ ، قوقح 
، دیهد یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دییامن ،) تشذگ  حلص ، رطاخب  و   ) دیزاس هشیپ  يراگزیهرپ  دینک و  یکین  رگا  .دنزرو و  یم  لخب 

(128 (. ) داد دهاوخ  امش  هب  هتسیاش  شاداپ  و   ) تسا هاگآ 

اًروُفَغ َناَک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَتَو  اوُِحلُْـصت  نِإَو  ِهَقَّلَعُْملاَک  اَهوُرَذَـتَف  ِْلیَْملا  َّلُک  اُولیِمَت  اَلَف  ُْمتْـصَرَح  َْولَو  ِءاَسِّنلا  َْنَیب  اُولِدـْعَت  نَأ  اوُعیِطَتْـسَت  َنلَو 
(129  ) اًمیِحَّر

یّلکب ار  دوخ  لیامت  یلو  دییامن ! ششوک  دنچ  ره  دینک ، رارقرب  تلادع  نانز ، نایم  رد  یبلق ) تبّحم  رظن  زا   ) دیناوت یمن  زگره  امش 
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يراگزیهرپ حالـص و  هار  رگا  و  دـیروآرد ! هداد  تسد  زا  ار  شرهوش  هک  ینز  تروصب  ار  يرگید  هک  دـیزاسن  فرط  کـی  هّجوتم 
(129  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیریگ ، شیپ 

(130  ) اًمیِکَح اًعِساَو  ُهَّللا  َناَکَو  ِِهتَعَس  نِّم  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی  اَقَّرَفَتَی  نِإَو 

زاین یب  دوخ ، مرک  لضف و  اب  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  دنوادخ  دنوش ، ادج  مه  زا  و ) دنباین ، دوخ  نایم  رد  حالصا  يارب  یهار   ) رگا اما ) )
(130  ) .تسا میکح  و  مرک ، لضف و  ياراد  دنوادخ ، و  دنک ؛ یم 

ِیف اَم  ِهَِّلل  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  نِإَو  َهَّللا  اوُقَّتا  ِنَأ  ْمُکاَّیِإَو  ْمُِکْلبَق  نِم  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَْنیَّصَو  ْدََـقلَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَـمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَـم  ِهَِّللَو 
(131  ) اًدیِمَح اِینَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا 

، دوب هدش  هداد  اهنآ  هب  ینامسآ  باتک  امش ، زا  شیپ  هک  یناسک  هب  ام  .تسادخ و  نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
ینایز ادـخ  هب  ، ) دـیوش رفاک  رگا  و  دـیزیهرپب ! ادـخ  ینامرفان )  ) زا هک  مینک  یم  شرافـس  زین )  ) امـش هب  نینچمه ) ، ) میدرک شرافس 

(131  ) .تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ ، و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسادخ  يارب  اریز ) دسر ؛ یمن 

(132  ) اًلیِکَو ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّللَو 

(132  ) .دشاب اهنآ  نابهاگن  ظفاح و  ادخ ، هک  تسا  یفاک  و  تسا ؛ نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسادخ  يارب 

(133  ) اًریِدَق َِکلَذ  یَلَع  ُهَّللا  َناَکَو  َنیِرَخِآب  ِتْأَیَو  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  نِإ 

.تساناوت راک  نیا  رب  دـنوادخ ، و  دروآ ، یم  امـش ) ياج  هب   ) ار يرگید  دارفا  درب و  یم  ناـیم  زا  ار  امـش  دـهاوخب ، وا  رگا  مدرم ! يا 
(133)

(134  ) اًریَِصب اًعیِمَس  ُهَّللا  َناَکَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ُباََوث  ِهَّللا  َدنِعَف  اَْینُّدلا  َباََوث  ُدیُِری  َناَک  نَّم 

دزن ترخآ  اـیند و  شاداـپ  اریز ) دنهابتـشا ؛ رد  دنـشابن ، يورخا  يوـنعم و  جـیاتن  دـیق  رد  و  ، ) دـنهاوخب يوـیند  شاداـپ  هک  یناـسک 
(134  ) .تسانیب اونش و  دنوادخ ، و  تسادخ ؛
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اَمِِهب َیلْوَأ  ُهَّللاَف  اًریِقَف  ْوَأ  اِینَغ  ْنُکَی  نِإ  َنِیبَْرقَْألاَو  ِْنیَِدلاَْولا  ِوَأ  ْمُکِـسُفنَأ  یَلَع  َْولَو  ِهَِّلل  َءاَدَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(135  ) اًرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  َناَک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُضِْرُعت  ْوَأ  اوُْولَت  نِإَو  اُولِدْعَت  نَأ  يَوَْهلا  اوُِعبَّتَت  اَلَف 

ای امش ، دوخ  نایز  هب  یهاوگ ) نیا   ) هچ رگا  دیهد ، تداهش  ادخ  يارب  دینک ! تلادع  هب  مایق  ًالماک  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دنک تیامح  نانآ  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  دنـشاب ، ریقف  ای  ّینغ  اهنآ  رگا  هک ) ارچ  ! ) دشاب هدوب  امـش  ناکیدزن  ردام و  ردپ و 

ضارعا نآ ، راهظا  زا  ای  و  دینک ، فیرحت  ار  قح  رگا  و  دش ! دیهاوخ  فرحنم  قح ، زا  هک  دـینکن ؛ يوریپ  سوه  يوه و  زا  نیاربانب ،
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(135  ) .تسا هاگآ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دییامن ،

ِِهتَِکئاَـلَمَو ِهَّللاـِب  ْرُفْکَی  نَمَو  ُلـْبَق  نِم  َلَزنَأ  يِذَّلا  ِباَـتِْکلاَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  َلََّزن  يِذَّلا  ِباَـتِْکلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللاـِب  اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(136  ) اًدیَِعب ًالاَلَض  َّلَض  ْدَقَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِِهلُسُرَو  ِِهُبتُکَو 

هداتـسرف نیا  زا  شیپ  هک  ینامـسآ )  ) بتک و  هدرک ، لزان  وا  رب  هک  یباتک  و  شربمایپ ، ادـخ و  هب  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
رود و یهارمگ  رد  دنک ، راکنا  ار  نیسپاو  زور  شناربمایپ و  اهباتک و  وا و  ناگتشرف  ادخ و  هک  یـسک  دیروایب  یعقاو )  ) نامیا تسا ،

(136  ) .تسا هداتفا  يزارد 

(137  ) اًلِیبَس ْمُهَیِدْهَِیل  َالَو  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  ْمَّل  اًْرفُک  اوُداَدْزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ادخ دندوزفا ، دوخ  رفک  رب  سپـس  دـندش ، رفاک  رابرگید  و  دـندروآ ، نامیا  مه  زاب  دـندش ، رفاک  سپـس  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک 
(137  ) .درک دهاوخن  تیاده  تسار )  ) هار هب  ار  اهنآ  و  دیشخب ، دهاوخن  ار  اهنآ  زگره 

(138  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمَُهل  َّنَِأب  َنیِِقفاَنُْملا  ِرَِّشب 

(138 ! ) تساهنآ راظتنا  رد  یکاندرد  تازاجم  هک  هد  تراشب  ناقفانم  هب 

(139  ) اًعیِمَج ِهَِّلل  َهَّزِْعلا  َّنِإَف  َهَّزِْعلا  ُمُهَدنِع  َنوُغَْتبَیَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِنوُد  نِم  َءاَِیلْوَأ  َنیِِرفاَْکلا  َنوُذِخَّتَی  َنیِذَّلا 

اهتّزع همه  هکنیا  اب  دـنیوج ؟ یم  نانآ  دزن  وربآ  تّزع و  ایآ  .دـننک  یم  باختنا  دوخ  تسود  نانمؤم ، ياج  هب  ار  نارفاک  هک  اـهنامه 
(139 ( !؟ تسادخ نآ  زا 

ْمُکَّنِإ ِهِْریَغ  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  اَلَف  اَِهب  ُأَزْهَتُْـسیَو  اَِهب  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتاَیآ  ُْمتْعِمَـس  اَذِإ  ْنَأ  ِباَتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَقَو 
(140  ) اًعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاَْکلاَو  َنیِِقفاَنُْملا  ُعِماَج  َهَّللا  َّنِإ  ْمُُهْلثِّم  اًذِإ 

اهنآ اب  دننک ، یم  ازهتـسا  راکنا و  ار  ادـخ  تایآ  يدارفا  دیونـشب  هاگره  هک  هدرک  لزان  امـش  رب  نآرق  رد  ار ) مکح  نیا   ) دـنوادخ و 
عمج خزود  رد  یگمه  ار  نارفاک  ناقفانم و  دنوادخ ، .دوب  دیهاوخ  نانآ  لثم  مه  امش  هنرگو ، دنزادرپب ! يرگید  نخس  هب  ات  دینیشنن 

(140  ) .دنک یم 
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مُکْعَنْمَنَو ْمُْکیَلَع  ْذِوْحَتْسَن  َْملَأ  اُولاَق  ٌبیِصَن  َنیِِرفاَْکِلل  َناَک  نِإَو  ْمُکَعَّم  نُکَن  َْملَأ  اُولاَق  ِهَّللا  َنِّم  ٌْحتَف  ْمَُکل  َناَک  نِإَف  ْمُِکب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا 
(141  ) اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاَْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َنلَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  َنِینِمْؤُْملا  َنِّم 

رگم دنیوگ : یم  ددرگ ، امش  بیصن  يزوریپ  حتف و  رگا  دنتسه ؛ امش  بقارم  دنـشک و  یم  راظتنا  هتـسویپ  هک  دنتـسه  اهنامه  ناقفانم 
ام رگم  دنیوگ : یم  نانآ  هب  ددرگ ، نارفاک  بیصن  يا  هرهب  رگا  و  !( » میکیرـش میانغ  تاراختفا و  رد  زین  ام  سپ  ( ؟ میدوبن امـش  اب  ام 
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زور رد  دـنوادخ  دوب »)! میهاوـخ  کیرـش  امـش  اـب  سپ  ( ؟ میدرک یمن  قـیوشت  ناـنمؤم ، ربارب  رد  میلـست  مدـع  هزراـبم و  هب  ار  اـمش 
(141  ) .تسا هدادن  یطّلست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  و  دنک ؛ یم  يرواد  امش  نایم  زیخاتسر ،

(142  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَُری  َیلاَسُک  اُوماَق  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  اُوماَق  اَذِإَو  ْمُهُعِداَخ  َوُهَو  َهَّللا  َنوُعِداَُخی  َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ 

تلاسک اب  دنزیخ ، یمرب  زامن  هب  هک  یماگنه  و  دـهد ؛ یم  بیرف  ار  اهنآ  وا  هک  یلاح  رد  دـنهد ؛ بیرف  ار  ادـخ  دـنهاوخ  یم  ناقفانم 
(142 ! ) دنیامن یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  و  دننک ؛ یم  ایر  مدرم  ربارب  رد  و  دنزیخ ؛ یمرب 

(143  ) اًلِیبَس َُهل  َدِجَت  نَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو  ِءَالُؤَه  َیلِإ  َالَو  ِءَالُؤَه  َیلِإ  َال  َِکلَذ  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُّم 

ره و  نارفاک )! فص  رد  هن  و  دـنراد ، رارق  نانمؤم  فص  رد  هن  ! ) دـنیاهنآ يوس  هن  و  اهنیا ، يوس  هن  هک  دنتـسه  یفدـه  یب  دارفا  اهنآ 
(143  ) .تفای یهاوخن  وا  يارب  یهار  دنک ، هارمگ  دنوادخ  ار  سک 

(144  ) اًنِیبُّم اًناَْطلُس  ْمُْکیَلَع  ِهَِّلل  اُولَعْجَت  نَأ  َنوُدیُِرتَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِنوُد  نِم  َءاَِیلْوَأ  َنیِِرفاَْکلا  اوُذِخَّتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

لیلد لمع )، نیا  اب   ) دیهاوخ یم  ایآ  دیهدن ! رارق  دوخ  هاگ  هیکت  ّیلو و  ار  نارفاک  نانمؤم ، زا  ریغ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(144 ( !؟ دیهد رارق  ادخ  هاگشیپ  رد  دوخ  ّدض  رب  يراکشآ 

(145  ) اًریِصَن ْمَُهل  َدِجَت  َنلَو  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ 

نانمـشد اب  یتسود  حرط  زا  نیا ، ربانب  ! ) تفای یهاوخن  اهنآ  يارب  يروای  زگره  و  دنراد ؛ رارق  خزود  تاکرد  نیرت  نییاپ  رد  ناقفانم 
(145 !( ) دیزیهرپب تسا ، قافن  هناشن  هک  ادخ ،

(146  ) اًمیِظَع اًرْجَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  ِتُْؤی  َفْوَسَو  َنِینِمْؤُْملا  َعَم  َِکَئلوُأَف  ِهَِّلل  ْمُهَنیِد  اوُصَلْخَأَو  ِهَّللِاب  اوُمَصَتْعاَو  اوُحَلْصَأَو  اُوباَت  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

؛ دننک صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  نید  و  دـننز ، گنچ  ادـخ ، فطل ) نماد   ) هب دـنیامن ، حالـصا  ناربج و  و  دـننک ، هبوت  هک  اهنآ  رگم 
(146  ) .داد دهاوخ  یمیظع  شاداپ  نامیااب ، دارفا  هب  دنوادخ  و  دوب ؛ دنهاوخ  نانمؤم  اب  اهنآ 

(147  ) اًمِیلَع اًرِکاَش  ُهَّللا  َناَکَو  ُْمتنَمآَو  ُْمتْرَکَش  نِإ  ْمُِکباَذَِعب  ُهَّللا  ُلَعْفَی  اَّم 

ار امش  تاّین  لامعا و   ) .تسا هاگآ  رازگرکش و  ادخ  دیروآ ؟ نامیا  دینک و  يرازگرکش  رگا  دراد  امـش  تازاجم  هب  يزاین  هچ  ادخ 
(147 ( ) .دهد یم  کین  شاداپ  کین ، لامعا  هب  و  دناد ، یم 

101 ص :

ءزج 6

ءاسنلا هروس  همادا 
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(148  ) اًمِیلَع اًعیِمَس  ُهَّللا  َناَکَو  َِملُظ  نَم  اَّلِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  اَّل 

.دشاب هدش  عقاو  متـس  دروم  هک  سک  نآ  رگم  دـنک ؛ راهظا  ار  نارگید ) ي   ) اهیدـب دوخ ، نانخـس  اب  یـسک  درادـن  تسود  دـنوادخ 
(148  ) .تساناد اونش و  دنوادخ ،

(149  ) اًریِدَق اوُفَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإَف  ٍءوُس  نَع  اوُفْعَت  ْوَأ  ُهوُفُْخت  ْوَأ  اًْریَخ  اوُْدُبت  نِإ 

، تسا ماقتنا  رب  رداق  هکنیا  اب  و   ) تساناوت هدنـشخب و  دنوادخ  دییامن ، تشذـگ  اهیدـب  زا  و  دـیزاس ، یفخم  ای  راکـشآ  ار  اهیکین  رگا 
(149 (. ) دنک یم  تشذگ  وفع و 

َْنَیب اوُذِخَّتَی  نَأ  َنوُدـیُِریَو  ٍضْعَِبب  ُرُفْکَنَو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَیَو  ِِهلُـسُرَو  ِهَّللا  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  نَأ  َنوُدـیُِریَو  ِِهلُـسُرَو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(150  ) اًلِیبَس َِکلَذ 

هب : » دـنیوگ یم  و  دـنوش ، لئاق  ضیعبت  شناربمایپ  ادـخ و  نایم  دـنهاوخ  یم  و  دـننک ، یم  راـکنا  ار  وا  ِناربماـیپ  ادـخ و  هک  یناـسک 
(150  ) ...دننک باختنا  دوخ  يارب  یهار  ود ، نیا  نایم  رد  دنهاوخ  یم  و  مینک » یم  راکنا  ار  یضعب  و  میروآ ، یم  نامیا  یضعب 

(151  ) اًنیِهُّم ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل  اَنْدَتْعَأَو  اقَح  َنوُِرفاَْکلا  ُمُه  َِکَئلوُأ 

(151  ) .میا هتخاس  مهارف  يا  هدننکراوخ  تازاجم  نارفاک ، يارب  و  دنا ؛ یقیقح  نارفاک  اهنآ 

(152  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهِیتُْؤی  َفْوَس  َِکَئلوُأ  ْمُْهنِّم  ٍدَحَأ  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  َْملَو  ِِهلُسُرَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

، دنوادخ داد ؛ دهاوخ  ار  ناشـشاداپ  دنراذگ ، یمن  قرف  اهنآ  زا  يدحا  نایم  و  هدروآ ، نامیا  وا  نالوسر  ادخ و  هب  هک  یناسک  یلو ) )
(152  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

ُهَقِعاَّصلا ُمُْهتَذَـخَأَف  ًهَرْهَج  َهَّللا  اَنِرَأ  اُولاَقَف  َِکلَذ  نِم  َرَبْکَأ  یَـسُوم  اُولَأَس  ْدَـقَف  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ًاباَتِک  ْمِْهیَلَع  َلِّزَُنت  نَأ  ِباَـتِْکلا  ُلـْهَأ  َکـُلَأْسَی 
(153  ) اًنِیبُّم اًناَْطلُس  یَسُوم  اَْنیَتآَو  َِکلَذ  نَع  اَنْوَفَعَف  ُتاَنِّیَْبلا  ُمُْهتَءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َُّمث  ْمِهِْملُِظب 

، یـسوم زا  اهنآ  تسا )؛ هناهب  کی  نیا  هک  یلاح  رد  ( ؛ ینک لزان  اهنآ  رب  اجکی )  ) نامـسآ زا  یباـتک  دـنهاوخ  یم  وت  زا  باـتک  لـها 
سپس .تفرگ  ارف  ار  اهنآ  هقعاص  متس ، ملظ و  نیا  رطاخب  و  هد »! ناشن  ام  هب  اراکـشآ  ار  ادخ  : » دنتفگ و  دنتـساوخ ، ار  نیا  زا  رتگرزب 

و  ) میتشذگرد نآ  زا  ام  یلو  دندرک ، باختنا  ییادخ ) هب  ، ) دـمآ اهنآ  يارب  هک  نشور  لیالد  همه  نآ  زا  سپ  ار ، يرماس )  ) هلاسوگ
(153  ) .میداد يراکشآ  ناهرب  یسوم ، هب  و  میدرک ) وفع 

(154  ) اًظِیلَغ اًقاَثیِّم  مُْهنِم  اَنْذَخَأَو  ِْتبَّسلا  ِیف  اوُدْعَت  َال  ْمَُهل  اَْنُلقَو  اًدَّجُس  َباَْبلا  اُولُخْدا  ُمَُهل  اَْنُلقَو  ْمِِهقاَثیِِمب  َروُّطلا  ُمُهَقْوَف  اَنْعَفَرَو 

تیب  ) رد زا  هبوـت )، يارب  : ») میتـفگ اـهنآ  هب  و  میتـفرگ ، ناـمیپ  اـهنآ  زا  لاـح  ناـمه  رد  و  میتـشارفارب ؛ اـهنآ  زارف  رب  ار  روـط  هوـک  و 
،( اهنیا همه  ربارب  رد   ) نانآ زا  و  دیـشکب »)! راک  زا  تسد  و   ) دینکن يّدعت  هبنـش  زور  : » میتفگ زین )  ) و دـییآرد »! عوضخ  اب  سدـقملا )

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


(154  ) .میتفرگ یمکحم  نامیپ 
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اًلِیلَق اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  اَلَف  ْمِهِْرفُِکب  اَْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اَُنبُوُلق  ْمِِهلْوَقَو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاَِیبنَْألا  ُمِِهْلتَقَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  مِهِْرفُکَو  ْمُهَقاَثیِّم  مِهِـضْقَن  اَِـمبَف 
(155)

رب : » دـنتفگ یم  ازهتـسا ) يور  زا   ) هکنیا رطاخب  و  قحانب ، ناربمایپ  نتـشک  و  ادـخ ، تایآ  راکنا  و  اهنآ ، ینکـش  نامیپ  رطاـخب  یلو ) )
رب ناشرفک ، ّتلعب  دنوادخ  يرآ ، .دندش ) ادخ  هاگرد  هدـنار  مینک »! یمن  كرد  ار  ربمایپ  نانخـس  هدـش و   ) هدـنکفا هدرپ  ام ، ياهلد 

(155  ) .دنروآ یمن  نامیا  دنرادن )، جاجل  دنیوپ و  یم  قح  هار  هک   ) یمک هدع  زج  هک  هدز ؛ رهم  اهنآ  ياهلد 

(156  ) اًمیِظَع اًناَتُْهب  َمَیْرَم  یَلَع  ْمِِهلْوَقَو  ْمِهِْرفُِکبَو 

(156  ) .دندز میرم  رب  هک  یگرزب  تمهت  و  ناشرفک ، رطاخب  زین )  ) و

اَم ُْهنِّم  ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإَو  ْمَُهل  َهِّبُـش  نَِکلَو  ُهُوبَلَـص  اَمَو  ُهُولَتَق  اَمَو  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َحیِـسَْملا  اَْـنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَقَو 
(157  ) اًنیِقَی ُهُولَتَق  اَمَو  ِّنَّظلا  َعاَبِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  مَُهل 

رب رما  نکل  دنتخیوآ ؛ راد  رب  هن  و  دنتشک ، ار  وا  هن  هک  یلاح  رد  میتشک »! ار  ادخ  ربمایپ  میرم ، نب  یسیع  حیسم  ام ، : » هک ناشراتفگ  و 
نامگ زا  اهنت  دـنرادن و  نآ  هب  ملع  دنتـسه و  کش  رد  نآ  زا  دـندرک ، فالتخا  وا  لـتق )  ) دروم رد  هک  یناـسک  .دـش و  هبتـشم  اـهنآ 

(157 ! ) دنتشکن ار  وا  ًاعطق  و  دننک ؛ یم  يوریپ 

(158  ) اًمیِکَح اًزیِزَع  ُهَّللا  َناَکَو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَعَفَّر  َلب 

(158  ) .تسا میکح  اناوت و  دنوادخ ، .درب و  الاب  دوخ ، يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب 

(159  ) اًدیِهَش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِّم  نِإَو 

اهنآ رب  تمایق ، زور  و  دروآ ؛ یم  ناـمیا  حیـسم ]  ترـضح  وا =[  هب  شگرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسین  باـتک  لـها  زا  کـی  چـیه  و 
(159  ) .دوب دهاوخ  هاوگ 

(160  ) اًرِیثَک ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  ْمِهِّدَِصبَو  ْمَُهل  ْتَّلِحُأ  ٍتاَبِّیَط  ْمِْهیَلَع  اَْنمَّرَح  اوُداَه  َنیِذَّلا  َنِّم  ٍْملُِظبَف 

اهنآ رب  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  یـشخب  ادـخ ، هار  زا  اهنآ  رایـسب  يریگولج  رطاـخب  زین )  ) و دـش ، رداـص  دوهی  زا  هک  یملظ  رطاـخب 
(160  ) .میدرک مارح  دوب ، لالح 

(161  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهنِم  َنیِِرفاَْکِلل  اَنْدَتْعَأَو  ِلِطاَْبلِاب  ِساَّنلا  َلاَْومَأ  ْمِِهلْکَأَو  ُْهنَع  اوُُهن  ْدَقَو  َابِّرلا  ُمِهِذْخَأَو 
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باذـع اهنآ ، نارفاک  يارب  و  لطابب ؛ مدرم  لاوما  ندروخ  و  دـندوب ؛ هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یلاح  رد  نتفرگ ، اـبر  رطاـخب  نینچمه )  ) و
(161  ) .میا هدرک  هدامآ  یکاندرد 

َهاَـکَّزلا َنوـُتْؤُْملاَو  َهاَـلَّصلا  َنیِمیِقُْملاَو  َکـِْلبَق  نـِم  َلِزنُأ  اَـمَو  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَِـمب  َنوـُنِمُْؤی  َنوـُنِمْؤُْملاَو  ْمُْـهنِم  ِمـْلِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ِنِـکَّل 
(162  ) اًمیِظَع اًرْجَأ  ْمِهِیتُْؤنَس  َِکَئلوُأ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمْؤُْملاَو 

نامیا هدیدرگ ، لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  و  هدـش ، لزان  وت  رب  هچنآ  مامت  هب  مالـسا )، تّما  زا   ) نانمؤم و  اهنآ ، زا  ملع  رد  ِناخـسار  یلو 
شاداپ نانآ  همه  هب  يدوزب  تماـیق ، زور  ادـخ و  هب  ناگدـنروآ  ناـمیا  ناگدـنهد و  تاـکز  نارازگزاـمن و  نینچمه )  ) .دـنروآ یم 

(162  ) .داد میهاوخ  یمیظع 
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یَـسیِعَو ِطاَبْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  ِهِدـَْعب  نِم  َنیِِّیبَّنلاَو  ٍحُون  َیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  اَـمَک  َکـَْیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  اَّنِإ 
(163  ) اًرُوبَز َدوُواَد  اَْنیَتآَو  َناَْمیَلُسَو  َنوُراَهَو  َُسنُویَو  َبوُّیَأَو 

قاحـسا و لیعامـسا و  میهاربا و  هب  زین )  ) و میداتـسرف ؛ یحو  وا  زا  دـعب  ناربمایپ  حون و  هب  هک  هنوگ  نامه  میداتـسرف ؛ یحو  وت  هب  ام 
(163  ) .میداد روبز  دوواد  هب  و  میدومن ؛ یحو  نامیلس  نوراه و  سنوی و  بّویا و  یسیع و  و  لیئارسا ]  ینب  طابسا =[  بوقعی و 

(164  ) اًمِیلْکَت یَسُوم  ُهَّللا  َمَّلَکَو  َْکیَلَع  ْمُهْصُصْقَن  ْمَّل  اًلُسُرَو  ُْلبَق  نِم  َْکیَلَع  ْمُهاَنْصَصَق  ْدَق  اًلُسُرَو 

و میا ؛ هدرکن  ناـیب  ار  اـهنآ  تشذگرـس  هک  یناربماـیپ  و  میا ؛ هتفگ  زاـب  وـت  يارب  نیا ، زا  شیپ  ار  اـهنآ  تشذگرـس  هـک  یناربماـیپ  و 
(164 ( ) .دوب وا  نآ  زا  زایتما ، نیا  و   ) .تفگ نخس  یسوم  اب  دنوادخ 

(165  ) اًمیِکَح اًزیِزَع  ُهَّللا  َناَکَو  ِلُسُّرلا  َدَْعب  ٌهَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِرِذنُمَو  َنیِرِّشَبُّم  اًلُسُّر 

مامتا همه  رب  و  ، ) دـنامن یقاب  ادـخ  رب  مدرم  يارب  یتجح  ناربمایپ ، نیا  زا  دـعب  ات  دـندوب ، هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  هک  یناربمایپ 
(165  ) .تسا میکح  اناوت و  دنوادخ ، و  دوش )؛ تجح 

(166  ) اًدیِهَش ِهَّللِاب  یَفَکَو  َنوُدَهْشَی  ُهَِکئاَلَْملاَو  ِهِْملِِعب  َُهلَزنَأ  َْکَیلِإ  َلَزنَأ  اَِمب  ُدَهْشَی  ُهَّللا  ِنِکَّل 

یم یهاوـگ  زین )  ) ناگتـشرف و  تسا ، هدرک  لزاـن  شملع  يور  زا  هک  هدرک ؛ لزاـن  وـت  رب  هچنآ  هب  دـهد  یم  یهاوـگ  دـنوادخ  یلو 
(166  ) .تسا یفاک  ادخ  یهاوگ  دنچ  ره  دنهد ؛

(167  ) اًدیَِعب ًالاَلَض  اوُّلَض  ْدَق  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(167  ) .دنا هدش  راتفرگ  يرود  یهارمگ  رد  دنتشادزاب ، ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) و دندش ، رفاک  هک  یناسک 
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(168  ) اًقیِرَط ْمُهَیِدْهَِیل  َالَو  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  اوُمَلَظَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

تیاده یهار  چیه  هب  ار  نانآ  و  دیـشخب ، دهاوخن  ار  اهنآ  ادخ  زگره  دـندرک ، متـس  نارگید ) دوخ و  هب   ) و دـندش ، رفاک  هک  یناسک 
(168 ، ) درک دهاوخن 

(169  ) اًریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َناَکَو  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  َمَّنَهَج  َقیِرَط  اَّلِإ 

(169 ! ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  و  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  خزود ! هار  هب  رگم 

اًمِیلَع ُهَّللا  َناَکَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  نِإَو  ْمُکَّل  اًْریَخ  اُونِمآَف  ْمُکِّبَّر  نِم  ِّقَْحلِاب  ُلوُسَّرلا  ُمُکَءاَج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَـی 
(170  ) اًمیِکَح

رتهب امـش  يارب  هک  دـیروایب  نامیا  وا  هب  دروآ ؛ ناتراگدرورپ  بناج  زا  ار  قح  دیدیـشک )، یم  ار  شراـظتنا  هک  ي   ) ربماـیپ مدرم ! يا 
اـناد و دـنوادخ ، و  تسادـخ ، نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  اریز ) دـسر ، یمن  یناـیز  ادـخ  هب  ، ) دـیوش رفاـک  رگا  و  تسا !

(170  ) .تسا میکح 
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َمَیْرَم َیلِإ  اَهاَْقلَأ  ُُهتَِملَکَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  اَمَّنِإ  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َالَو  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  َال  ِباَـتِْکلا  َلـْهَأ  اَـی 
اَمَو ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل  ٌدـَلَو  َُهل  َنوُکَی  نَأ  ُهَناَْحبُـس  ٌدِـحاَو  ٌَهلِإ  ُهَّللا  اَمَّنِإ  ْمُکَّل  اًْریَخ  اوُهَتنا  ٌهَثاََلث  اُولوُقَت  َالَو  ِِهلُـسُرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُْهنِّم  ٌحوُرَو 

(171  ) اًلیِکَو ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِضْرَْألا  ِیف 

هداتسرف طقف  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  دییوگن ! قح  زا  ریغ  ادخ ، هراب  رد  و  دینکن ! يور ) هدایز  و   ) ّولغ دوخ ، نید  رد  باتک ! لها  يا 
، وا ناربمایپ  ادخ و  هب  نیا ، ربانب  .دوب  وا  فرط  زا  هتـسیاش )  ) یحور و  دومن ؛ اقلا  میرم  هب  ار  وا  هک  تسوا ، قولخم ) و   ) هملک و  ادـخ ،

دوبعم اهنت  ادخ ، تسا ! رتهب  امـش  يارب  هک  دینک  يراددوخ  نخـس ) نیا  زا  !« ) تسا هناگ  هس  دنوادخ ) : ») دـییوگن و  دـیروایب ! نامیا 
ریبدـت و يارب  و  تسا ؛ نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا  هکلب ) ( ؛ دـشاب هتـشاد  يدـنزرف  هـک  تـسا  هزنم  وا  تـسا ؛ هناـگی 

(171  ) .تسا یفاک  دنوادخ  اهنآ ، یتسرپرس 

(172  ) اًعیِمَج ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَیَو  ِِهتَداَبِع  ْنَع  ْفِکنَتْسَی  نَمَو  َنُوبَّرَقُْملا  ُهَِکئاَلَْملا  َالَو  ِهَّلِّل  اًْدبَع  َنوُکَی  نَأ  ُحیِسَْملا  َفِکنَتْسَی  نَّل 

، وا یگدنب  ّتیدوبع و  زا  هک  اهنآ  و  دنراد .) ابا  نیا  زا   ) وا بّرقم  ناگتشرف  هن  و  دشاب ؛ ادخ  هدنب  هک  تشادن  ابا  نیا  زا  حیـسم  زگره 
(172  ) .درک دهاوخ  عمج  دوخ  دزن  تمایق ) رد   ) ار اهنآ  همه  يدوزب  دننک ، ّربکت  دنباترب و  يور 

َالَو اًمِیلَأ  ًاباَذَع  ْمُُهبِّذَُعیَف  اوُرَبْکَتْـساَو  اوُفَکنَتْـسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَو  ِِهلْـضَف  نِّم  مُهُدیِزَیَو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 
(173  ) اًریِصَن َالَو  اِیلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُهل  َنوُدِجَی 
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اهنآ رب  دوخ ، شـشخب  لضف و  زا  و  داد ؛ دهاوخ  لماک  روطب  ار  ناشـشاداپ  دنداد ، ماجنا  حـلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اّما 
تسرپرـس و ادخ ، زا  ریغ  دوخ ، يارب  و  درک ؛ دهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دـندیزرو ، ّربکت  دـندرک و  ابا  هک  ار  اهنآ  .دوزفا و  دـهاوخ 

(173  ) .تفای دنهاوخن  يروای 

(174  ) اًنِیبُّم اًرُون  ْمُْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌناَهُْرب  مُکَءاَج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

(174  ) .میدرک لزان  امش  يوس  هب  يراکشآ  رون  و  دمآ ؛ امش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  نشور  لیلد  مدرم ! يا 

(175  ) اًمیِقَتْسُّم اًطاَرِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَیَو  ٍلْضَفَو  ُْهنِّم  ٍهَمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعاَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

دهاوخ دراو  دوخ ، لضف  تمحر و  رد  ار  همه  يدوزب  دـندز ، گنچ  ینامـسآ ) باتک  نآ   ) هب دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  اهنآ  اّما 
(175  ) .دنک یم  تیاده  شدوخ  يوس  هب  یتسار ، هار  رد  و  تخاس ؛

105 ص :

ٌَدلَو اَهَّل  نُکَی  ْمَّل  نِإ  اَُهثِرَی  َوُهَو  َكَرَت  اَم  ُفِْصن  اَهَلَف  ٌتْخُأ  َُهلَو  ٌدـَلَو  َُهل  َْسَیل  َکَـلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  َِهلاَـلَْکلا  ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ِلـُق  َکَنُوتْفَتْـسَی 
ِّلُِکب ُهَّللاَو  اوُّلِـضَت  نَأ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  ِْنیَیَثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِللَف  ًءاَِسنَو  ًالاَجِّر  ًهَوْخِإ  اُوناَک  نِإَو  َكَرَت  اَّمِم  ِناَُثلُّثلا  اَمُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  اَتَناَک  نِإَـف 

(176  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش 

: دنک یم  نایب  امش  يارب  ار  ردارب ) رهاوخ و   ) هلالک مکح  دنوادخ ، : » وگب دننک ، یم  لاؤس  ناردارب ) نارهاوخ و  ثرا  هراب  رد   ) وت زا 
یم ثرا )  ) وا زا  هتـشاذگ ، اج  هب  هک  ار  یلاوما  فصن  دشاب ، يرهاوخ  وا  يارب  و  دـشاب ، هتـشادن  دـنزرف  هک  دورب ، ایند  زا  يدرم  رگا 

هک یتروـص  رد  درب ، یم  ثرا  هب  رهاوـخ  نآ  زا  ار  لاـم  ماـمت  وا  دـشاب )، ردارب  کـی  وا  ثراو  دورب ، اـیند  زا  يرهاوـخ  رگا   ) و درب ؛
مه اـب  نارهاوخ  ناردارب و  رگا  و  دـنرب ؛ یم  ار  لاوما  موـس  ود  دنـشاب  یقاـب  وا ) زا   ) رهاوـخ ود  رگا  و  دـشاب ؛ هتـشادن  دـنزرف  ّتیم ) )

يارب ار ) دوخ  ماکحا   ) دنوادخ .تسا  ّثنؤم  مهـس  ربارب  ود  رّکذم ، ره  يارب  و ) دننک ؛ یم  میـسقت  دوخ  نایم  ار  لاوما  مامت  ، ) دنـشاب
(176 « ) .تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  دیوشن ؛ هارمگ  ات  دنک  یم  نایب  امش 

هدئاملا هروس 

ٌمُرُح ُْمتنَأَو  ِدـْیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ  ْمُْکیَلَع  یَْلُتی  اَم  اَّلِإ  ِماَْعنَْألا  ُهَمیَِهب  مَُکل  ْتَّلِحُأ  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ُدیُِری اَم  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ 

رگم تسا ؛ هدـش  لالح  امـش  يارب  اهنآ ) نینج  و   ) نایاپراهچ دـینک ! افو  اهدادرارق ) و   ) اهنامیپ هب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
و  ) دـهاوخب هچ  ره  دـنوادخ  دیرمـشن ! لالح  ار  دیـص  مارحا ، ماـگنه  هب  و  دـش .) دـهاوخ  انثتـسا  و   ) دوش یم  هدـناوخ  امـش  رب  هچنآ 

(1  ) .دنک یم  مکح  دشاب ) تحلصم 

ْمِهِّبَّر نِّم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  َماَرَْحلا  َْتیَبـْلا  َنیِّمآ  اـَلَو  َدـِئاَلَْقلا  اـَلَو  َيْدَْـهلا  اـَلَو  َماَرَْحلا  َرْهَّشلا  اـَلَو  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  اوُّلُِحت  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
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َالَو يَْوقَّتلاَو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواَعَتَو  اوُدَتْعَت  نَأ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  نَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َالَو  اوُداَطْـصاَف  ُْمْتلَلَح  اَذِإَو  اًناَوْضِرَو 
(2  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِناَوْدُْعلاَو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواَعَت 

هن و  دینادن ! لالح  ار  اهنآ ) اب  تفلاخم  و  دیرمـشب ! مرتحم  ار  جح  مسارم  و   ) یهلا دودح  رئاعـش و  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
راگدرورپ و لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ادـخ  هناخ  دـصق  هب  هک  ار  اهنآ  هن  و  ار ، رادـناشن  ناشن و  یب  ياـهینابرق  هن  و  ار ، مارح  هاـم 

امش هک  یتّیعمج  اب  تموصخ  .درادن و  یعنام  امش  يارب  ندرکدیص  دیدمآ ، نوریب  مارحا  زا  هک  یماگنه  اما  دنیآ ! یم  وا  يدونـشخ 
یکین و هار  رد  هراومه )  ) و دنک ! زواجت  يّدعت و  هب  راداو  ار  امش  دیابن  دنتـشادزاب ، هیبیدح ) لاس  رد   ) مارحلا دجـسم  هب  ندمآ  زا  ار 
هک دـیزیهرپب  ادـخ  ناـمرف ) تفلاـخم   ) زا و  دـییامنن ! يراـکمه  يّدـعت  هاـنگ و  هار  رد  زگره )  ) و دـینک ! نواـعت  مه  اـب  يراـگزیهرپ 

(2 ! ) تسا دیدش  ادخ  تازاجم 

106 ص :

اَم اَّلِإ  ُعـُبَّسلا  َلَـکَأ  اَـمَو  ُهَحیِطَّنلاَو  ُهَیِّدَرَتُْـملاَو  ُهَذوـُقْوَْملاَو  ُهَِقنَْخنُْملاَو  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِـهُأ  اَـمَو  ِریِزنِْخلا  ُمَْحلَو  ُمَّدـلاَو  ُهَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح 
َمْوَْیلا ِنْوَشْخاَو  ْمُهْوَشْخَت  اَـلَف  ْمُِکنیِد  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  ٌقِْسف  ْمُِکلَذ  ِماـَلْزَْألِاب  اوُمِـسْقَتْسَت  نَأَو  ِبُصُّنلا  یَلَع  َحـِبُذ  اَـمَو  ُْمْتیَّکَذ 
ٌروُفَغ َهَّللا  َّنِإَف  ٍْمثِإِّل  ٍِفناَـجَتُم  َْریَغ  ٍهَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْـضا  ِنَمَف  اًـنیِد  َماَلْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 

(3  ) ٌمیِحَّر

، هدش هتشک  رجز  هب  و  هدش ، هفخ  تاناویح  و  دنوش ، حبذ  ادخ  مان  ریغ  هب  هک  یتاناویح  و  كوخ ، تشوگ  و  نوخ ، و  رادرم ، تشوگ 
هدنرد ناویح  دیص  هدنامیقاب  و  دنشاب ، هدرم  يرگید  ناویح  خاش  برض  هب  هک  اهنآ  و  دنریمب ، يدنلب  زا  ندش  ترپ  رثا  رب  هک  اهنآ  و 

رب همه ) ، ) دنوش یم  حبذ  اهنآ ) ربارب  رد  ای   ) اهتب يور  هک  یتاناویح  و  دیرببرس - ار  نآ  و ) دیسرب ، ناویح  نآ  هب  عقومب   ) هکنآ رگم  -
نیا ماـمت  ییاـمزآ ؛ تخب  صوصخم  ریت  ياـه  هبوچ  هلیـسو  هب  ناویح  تشوـگ  ندرک  تمـسق  نینچمه )  ) و تسا ؛ هدـش  مارح  اـمش 

نم تفلاخم )  ) زا و  دیـسرتن ! اهنآ  زا  نیا ، رباـنب  دـندش ؛ سویأـم  امـش ، نییآ  لاوز )  ) زا نارفاـک  زورما ،  - تسا هاـنگ  قسف و  لاـمعا ،
- متفریذپ امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛ مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ، دیـسرتب !

عونمم ياهتشوگ  زا  هک  درادن  یعنام  ، ) دنشابن هانگ  هب  لیامتم  و  دسرن ، يرگید  ياذغ  هب  ناشتـسد  یگنـسرگ ، لاح  رد  هک  اهنآ  اّما 
(3  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، دنروخب )؛

َنْکَْـسمَأ اَّمِم  اُولُکَف  ُهَّللا  ُمُکَمَّلَع  اَّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت  َنِیبِّلَکُم  ِحِراَوَْجلا  َنِّم  ُمتْمَّلَع  اَـمَو  ُتاَـبِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِـحُأ  ْلـُق  ْمَُهل  َّلِـحُأ  اَذاَـم  َکـَنُولَأْسَی 
(4  ) ِباَسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَو  ْمُْکیَلَع 

( دیص زین  و  ( ؛ هدیدرگ لالح  امـش  يارب  تسا ، هزیکاپ  هچنآ  : » وگب تسا ؟ هدش  لالح  اهنآ  يارب  ییاهزیچ  هچ  دننک  یم  لاؤس  وت  زا 
لالح امش  رب  ، ) دیا هداد  دای  اهنآ  هب  هداد  میلعت  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  هک  هتفای ) تیبرت  و   ) هتخومآ ياهگـس  يراکـش و  تاناویح 

نداتـسرف ماگنه  هب   ) ار ادـخ  مان  و  دـیروخب ؛ دـنراد ، یم  هاـگن  دـننک و ) یم  دیـص   ) امـش يارب  تاـناویح  نیا  هچنآ  زا  سپ ، تسا )؛
(4 !« ) تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  تیصعم )  ) زا و  دیربب ؛ نآ  رب  راکش )، يارب  ناویح 
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َنِم ُتاَنَـصْحُْملاَو  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِم  ُتاَنَـصْحُْملاَو  ْمُهَّل  ٌّلِح  ْمُکُماَعَطَو  ْمُکَّل  ٌّلِـح  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماَـعَطَو  ُتاَـبِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِـحُأ  َمْوَْیلا 
َِطبَح ْدَـقَف  ِناَمیِْإلِاب  ْرُفْکَی  نَمَو  ٍناَدْـخَأ  يِذِـخَّتُم  َالَو  َنیِِحفاَسُم  َْریَغ  َنِینِـصُْحم  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَذِإ  ْمُِکْلبَق  نِم  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

(5  ) َنیِرِساَْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  ُُهلَمَع 

؛ لالح اهنآ  يارب  امش  ماعط  و  تسا ؛ لالح  امش  يارب  باتک ، لها  ماعط  نینچمه )  ) و هدش ؛ لالح  امـش  يارب  هزیکاپ  ياهزیچ  زورما 
؛ دیـشاب نمادکاپ  دیزادرپب و  ار  اهنآ  رهم  هک  یماگنه  دنلالح ؛ باتک ، لها  زا  نمادکاپ  نانز  و  ناناملـسم ، زا  نمادکاپ  نانز  زین )  ) و

یم هابت  وا  لامعا  دروایب ، نامیا  نآ  هب  دـیاب  ار  هچنآ  دـنک  راـکنا  هک  یـسک  .دـیریگ و  عورـشمان  یناـهنپ و  تسود  هن  و  راـکانز ، هن 
(5  ) .دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  رگید ، يارس  رد  و  ددرگ ؛
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نِإَو ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأَو  ْمُکِسوُءُِرب  اوُحَْـسماَو  ِِقفاَرَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
اًدیِعَـص اوُمَّمَیَتَف  ًءاَم  اوُدِجَت  ْمَلَف  َءاَسِّنلا  ُُمتْـسَمَال  ْوَأ  ِِطئاَْغلا  َنِّم  مُکنِّم  ٌدَـحَأ  َءاَج  ْوَأ  ٍرَفَـس  یَلَع  ْوَأ  یَـضْرَّم  ُمتنُک  نِإَو  اوُرَّهَّطاَف  اًُبنُج  ُْمتنُک 
ْمُکَّلََعل ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیلَو  ْمُکَرِّهَُطِیل  ُدـیُِری  نَِـکلَو  ٍجَرَح  ْنِّم  مُْـکیَلَع  َلَـعْجَِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَـم  ُهـْنِّم  مُکیِدـْیَأَو  ْمُکِهوُـجُِوب  اوُحَْـسماَف  اًـبِّیَط 

(6  ) َنوُرُکْشَت

 ]= لصفم ات  ار  اهاپ  رس و  و  دییوشب ! جنرآ  ات  ار  اهتـسد  تروص و  دیتسیا ، یم  زامن  هب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
زا امش  زا  یکی  ای  دیشاب ، رفاسم  ای  رامیب  رگا  و  دینک !) لسغ  و   ) دییوشب ار  دوخ  دیشاب ، بنج  رگا  و  دینک ! حسم  اپ ] تشپ  یگدمآرب 

( وضو ای  لسغ  يارب   ) بآ و  دـیا ،) هدرک  یـسنج  شزیمآ  و   ) هتفرگ سامت  نانز  اب  ای  هدرک ،]  تجاح  ياـضق  هدـمآ =[  یتسپ  لـحم 
داجیا امش  يارب  یلکشم  دهاوخ  یمن  دنوادخ  دیشکب ! اهتـسد  و  یناشیپ ]  تروص =[  رب  نآ ، زا  و  دینک ! ممیت  یکاپ  كاخ  اب  دیباین ،

(6 ! ) دیروآ اجب  ار  وا  رکش  دیاش  دیامن ؛ مامت  امش  رب  ار  شتمعن  دزاس و  كاپ  ار  امش  دهاوخ  یم  هکلب  دنک ؛

(7  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اَنْعَطَأَو  اَنْعِمَس  ُْمْتُلق  ْذِإ  ِِهب  مُکَقَثاَو  يِذَّلا  ُهَقاَثیِمَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذاَو 

و میدرک !» تعاطا  میدینش و  : » دیتفگ هک  نامز  نآ  تفرگ ، امش  زا  دیکأت  اب  هک  ار  ینامیپ  و  امـش ، رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  و 
(7 ! ) تسا هاگآ  تساه ، هنیس  نورد  هچنآ  زا  ادخ ، هک  دیزیهرپب  ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا

َّنِإ َهَّللا  اوُقَّتاَو  يَْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  اَّلَأ  یَلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َالَو  ِطْسِْقلِاب  َءاَدَهُـش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(8  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا 

هب ار  امـش  یتّیعمج ، اب  ینمـشد  دیهد ! یهاوگ  تلادـع ، يور  زا  و  دـینک ، مایق  ادـخ  يارب  هراومه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ماجنا هچنآ  زا  هک  دیزیهرپب ، ادخ  تیـصعم )  ) زا و  تسا ! رتکیدزن  يراگزیهرپ  هب  هک  دینک ، تلادـع  دـناشکن ! تلادـع  كرت  هانگ و 

(8 ! ) تسا ربخ  اب  دیهد ، یم 

(9  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 
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(9  ) .تسا هداد  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  هدعو  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  هب  دنوادخ ،

108 ص :

(10  ) ِمیِحَْجلا ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

(10  ) .دنخزود لها  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و 

ِهَّللا یَلَعَو  َهَّللا  اوـُقَّتاَو  ْمُکنَع  ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَـکَف  ْمُهَیِدـْیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْـسبَی  نَأ  ٌمْوَـق  َّمَه  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(11  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف 

دنتشاد دصق  نانمشد ،) زا   ) یعمج هک  نامز  نآ  دیروآ ؛ دای  هب  دیشخب ، امـش  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
نانمؤم و  دیزیهرپب ! ادخ  زا  تشاد ! زاب  امـش  زا  ار  اهنآ  تسد  ادخ  اما  دنرادرب ،) نایم  زا  ار  امـش  و   ) دـننک زارد  امـش  يوس  هب  تسد 

(11 ! ) دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب 

ِیلُـسُِرب ُمتنَمآَو  َهاَکَّزلا  ُُمْتیَتآَو  َهاَلَّصلا  ُُمتْمَقَأ  ِْنَئل  ْمُکَعَم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاَقَو  اًبیِقَن  َرَـشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اَْنثََعبَو  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  َقاَثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْدََـقلَو 
َِکلَذ َدـَْعب  َرَفَک  نَمَف  ُراَْهنَْألا  اَِـهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُکَّنَلِخْدُأـَلَو  ْمُِکتاَئِّیَـس  ْمُکنَع  َّنَرِّفَکُأَّل  اًنَـسَح  اًـضْرَق  َهَّللا  ُُمتْـضَْرقَأَو  ْمُهوُُمتْرَّزَعَو 

(12  ) ِلِیبَّسلا َءاَوَس  َّلَض  ْدَقَف  ْمُکنِم 

امـش اب  نم  : » تفگ اهنآ ) هب   ) دـنوادخ .میتخیگنارب و  تسرپرـس ]  بیقن =[  هدزاود  اـهنآ ، زا  .تفرگ و  ناـمیپ  لیئارـسا  ینب  زا  ادـخ 
نسحلا ضرق  ادخ  هب  و  دینک ، يرای  ار  اهنآ  دیروایب و  نامیا  نم  نالوسر  هب  و  دیزادرپب ، ار  تاکز  و  دیراد ، اپرب  ار  زامن  رگا  متسه !

هک تشهب ، زا  ییاهغاب  رد  ار  امـش  و  مشخب ؛]  یم  مناشوپ =[  یم  ار  امـش  ناهانگ  دینک ،] کمک  نادنمزاین  هب  وا ، هار  رد  دـیهدب =[ 
هدـیدرگ فرحنم  تسار  هار  زا  دوش ، رفاک  نیا  زا  دـعب  امـش  زا  سک  ره  اـما  .منک  یم  دراو  تسا ، يراـج  شناـتخرد  ریز  زا  اـهرهن 

(12  ) .تسا

ٍهَِنئاَخ یَلَع  ُِعلَّطَت  ُلاَزَت  َالَو  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِّم  اظَح  اوُسَنَو  ِهِعِـضاَوَّم  نَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  ًهَیِـساَق  ْمَُهبُوُلق  اَْنلَعَجَو  ْمُهاَّنََعل  ْمُهَقاَـثیِّم  مِهِـضْقَن  اَِـمبَف 
(13  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْصاَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  ْمُْهنِّم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ْمُْهنِّم 

زا ار  ادخ )  ) نانخس میدومن ؛ نیگنس  تخس و  ار  نانآ  ياهلد  و  میتخاس ؛ رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ینکـش ، نامیپ  رطاخب  یلو 
اهنآ زا  هزات )  ) یتنایخ زا  نامز ، ره  و  دندرک ؛ شومارف  دوب ، هدش  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  هچنآ  زا  یـشخب  و  دـننک ؛ یم  فیرحت  شدروم 

! دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دـنوادخ  هک  نک ، رظن  فرـص  رذـگرد و  اـهنآ  زا  یلو  ناـنآ ؛ زا  یمک  هدـع  رگم  يوش ، یم  هاـگآ 
(13)

109 ص :

ُمُُهئِّبَُنی َفْوَسَو  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َءاَضْغَْبلاَو  َهَواَدَْـعلا  ُمُهَْنَیب  اَْنیَرْغَأَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِّم  اظَح  اوُسَنَف  ْمُهَقاَثیِم  اَنْذَـخَأ  يَراَصَن  اَّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  َنِمَو 
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(14  ) َنوُعَنْصَی اُوناَک  اَِمب  ُهَّللا 

رّکذت نانآ  هب  هچنآ  زا  ار  یّمهم  تمـسق  اهنآ  یلو  میتفرگ ؛ نامیپ  زین )  ) دنتـشاد حیـسم ) يرای  و   ) ّتینارـصن ياعّدا  هک  یناسک  زا  و 
اهنآ تمایق ) رد  ، ) دنوادخ .میدنکفا و  ینمـشد  توادع و  تمایق ، هنماد  ات  اهنآ ، نایم  رد  ور  نیا  زا  دندرک ؛ شومارف  دوب  هدـش  هداد 

(14  ) .تخاس دهاوخ  هاگآ  نآ ،) جیاتن  و   ) دنداد یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار 

ٌباَتِکَو ٌرُون  ِهَّللا  َنِّم  مُکَءاَج  ْدَـق  ٍرِیثَک  نَع  وُفْعَیَو  ِباَتِْکلا  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمتنُک  اَّمِّم  اًرِیثَک  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اَُنلوُسَر  ْمُکَءاَج  ْدَـق  ِباَـتِْکلا  َلـْهَأ  اَـی 
(15  ) ٌنِیبُّم

؛ دمآ امش  يوس  هب  دزاس ، یم  نشور  دیدرک  یم  نامتک  امش  هک  ار  ینامسآ  باتک  قیاقح  زا  يرایـسب  هک  ام ، ربمایپ  باتک ! لها  يا 
هب يراکشآ  باتک  رون و  ادخ ، فرط  زا  يرآ )،  ) .دیامن یم  رظن  فرص  تسین )، تحلصم  نآ  ياشفا  ًالعف  هک  ، ) نآ زا  يرایسب  زا  و 

(15  ) .دمآ امش  يوس 

(16  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ْمِهیِدْهَیَو  ِِهنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِّم  مُهُجِرُْخیَو  ِماَلَّسلا  َُلبُس  ُهَناَوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهَی 

زا دوخ ، نامرف  هب  و  دـنک ؛ یم  تیادـه  تمالـس ، ياـه  هار  هب  دـننک ، يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  هک  ار  یناـسک  نآ ، تکرب  هب  دـنوادخ 
(16  ) .دیامن یم  يربهر  تسار ، هار  يوس  هب  ار  اهنآ  و  درب ؛ یم  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات 

ِیف نَمَو  ُهَّمُأَو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِسَْملا  َِکلُْهی  نَأ  َداَرَأ  ْنِإ  اًْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُِکلْمَی  نَمَف  ُْلق  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدَقَّل 
(17  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو  اًعیِمَج  ِضْرَْألا 

شردام و میرم و  نب  حیسم  دهاوخب  ادخ  رگا  : » وگب دندش ؛ رفاک  مّلـسم  روطب  تسا ،» میرم  نب  حیـسم  نامه  ادخ ، : » دنتفگ هک  اهنآ 
و نیمز ، اهنامـسآ و  تموکح  يرآ )، ( ؟ دـنک يریگولج  دـناوت  یم  یـسک  هچ  دـنک ، كاله  دنتـسه  نیمز  يور  هک  ار  یناسک  همه 
ره رب  وا ، و  حیـسم )؛ دـننام  ردـپ ، نودـب  یناسنا  یّتح  ( ؛ دـنیرفآ یم  دـهاوخب ، هچ  ره  تسادـخ ؛ نآ  زا  دراد  رارق  ود  نآ  نایم  هچنآ 

(17 « ) .تساناوت يزیچ 

110 ص :

ُءاَشَی نَم  ُبِّذَُعیَو  ُءاَشَی  نَِمل  ُرِفْغَی  َقَلَخ  ْنَّمِّم  ٌرََـشب  ُمتنَأ  َْلب  مُِکبُونُِذب  مُُکبِّذَُعی  َِملَف  ُْلق  ُهُؤاَّبِحَأَو  ِهَّللا  ُءاَْنبَأ  ُنَْحن  يَراَصَّنلاَو  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو 
(18  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإَو  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو 

یم تازاجم  ناتناهانگ  ربارب  رد  ار  امـش  ارچ  سپ  : » وگب .میتسه » وا  ّصاخ )  ) ناتـسود ادخ و  نادـنزرف  ام ، : » دـنتفگ يراصن  دوهی و 
ار سک  ره  و  دشخب ؛ یم  دـنادب ،) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  هدـیرفآ ؛ هک  یتاقولخم  زا  دـیتسه  يرـشب  مه  امـش  هکلب  دـنک !؟

تـشگزاب و  تسوا ؛ نآ  زا  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تموکح  و  دنک ؛ یم  تازاجم  دنادب ،) قحتـسم  و   ) دهاوخب
(18 « ) .تسوا يوس  هب  تادوجوم ، همه 
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ُهَّللاَو ٌریِذَنَو  ٌریَِشب  مُکَءاَج  ْدَقَف  ٍریِذَن  َالَو  ٍریَِشب  نِم  اَنَءاَج  اَم  اُولوُقَت  نَأ  ِلُسُّرلا  َنِّم  ٍهَْرتَف  یَلَع  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اَُنلوُسَر  ْمُکَءاَج  ْدَق  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی 
(19  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع 

؛ دنک یم  نایب  امش  يارب  ار  قیاقح  هک  یلاح  رد  دمآ ؛ امش  يوس  هب  ناربمایپ ، نایم  یترتف  هلصاف و  زا  سپ  ام ، لوسر  باتک ! لها  يا 
میب هدنهد و  تراشب  ربمایپ ) نونکا ، مه  «! ) يا هدنهد  میب  هن  و  دمآ ، ام  غارس  هب  يا  هدنهد  تراشب  هن  : » دییوگب تمایق ) زور   ) ادابم ات 

(19  ) .تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  و  دمآ ! امش  يوس  هب  هدنهد ،

َنیَِملاَْعلا َنِّم  اًدَـحَأ  ِتُْؤی  َْمل  اَّم  مُکاَتآَو  اًکُولُّم  مُکَلَعَجَو  َءاَِیبنَأ  ْمُکِیف  َلَعَج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَق  اَـی  ِهِمْوَِقل  یَـسُوم  َلاَـق  ْذِإَو 
(20)

نایم رد  هک  یماگنه  دیوش  رّکذـتم  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  نم ! موق  يا  : » تفگ دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) دای  هب  )
هب و  داد ؛ رارق  دوخ  رایتخا  بحاص  مکاح و  ار  امـش  و  تسکـش ) ار  ینوعرف  تراسا  یگدـنب و  ریجنز  و  ( ؛ داد رارق  یناربماـیپ  اـمش ،

(20 ! ) دوب هدادن  نایناهج  زا  کی  چیه  هب  هک  دیشخب  ییاهزیچ  امش 

(21  ) َنیِرِساَخ اُوِبلَقنَتَف  ْمُکِرَابْدَأ  یَلَع  اوُّدَتْرَت  َالَو  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  َهَسَّدَقُْملا  َضْرَْألا  اُولُخْدا  ِمْوَق  اَی 

( دینکن درگ  بقع  و   ) دیدرگنزاب دوخ  رس  تشپ  هب  و  دیوش ! دراو  هتشاد ، رّرقم  امش  يارب  دنوادخ  هک  یـسّدقم  نیمزرـس  هب  موق ! يا 
(21 !« ) دوب دیهاوخ  راکنایز  هک 

(22  ) َنُولِخاَد اَّنِإَف  اَْهنِم  اوُجُرْخَی  نِإَف  اَْهنِم  اوُجُرْخَی  یَّتَح  اَهَلُخْدَّن  َنل  اَّنِإَو  َنیِراَّبَج  اًمْوَق  اَهِیف  َّنِإ  یَسُوم  اَی  اُولاَق 

؛ دنوش جراخ  نآ  زا  اهنآ  ات  میوش  یمن  نآ  دراو  زگره  ام  و  دنرگمتس ؛ دنمورین و )  ) یتّیعمج نیمزرس ،)  ) نآ رد  یسوم ! يا  : » دنتفگ
(22 !« ) دش میهاوخ  دراو  ام  دنوش ، جراخ  نآ  زا  اهنآ  رگا 

َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهَّللا  یَلَعَو  َنُوِبلاَغ  ْمُکَّنِإَف  ُهوُُمْتلَخَد  اَذِإَف  َباَْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخْدا  اَمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنُوفاَخَی  َنیِذَّلا  َنِم  ِناَلُجَر  َلاَـق 
(23)

دراو امش  : » دنتفگ دوب ، هداد  تماهش ) نامیا و  لقع و   ) تمعن اهنآ ، هب  دنوادخ  و  دندیسرت ، یم  ادخ  زا  هک  ینادرم  زا  رفن  ود  یلو ) )
(23 !« ) دیراد نامیا  رگا  دینک  لکوت  ادخ  رب  .دش و  دیهاوخ  زوریپ  دیدش ، دراو  هک  یماگنه  دیوش ! نانآ  رهش  هزاورد 

111 ص :

(24  ) َنوُدِعاَق اَنُهاَه  اَّنِإ  اَِلتاَقَف  َکُّبَرَو  َتنَأ  ْبَهْذاَف  اَهِیف  اُوماَد  اَّم  اًَدبَأ  اَهَلُخْدَّن  َنل  اَّنِإ  یَسُوم  اَی  اُولاَق 

( نانآ اب   ) دـیورب و تراگدرورپ  وت و  دـش ! میهاوخن  دراو  زگره  ام  دنتـسه ، اـجنآ  رد  اـهنآ  اـت  یـسوم ! يا  : » دـنتفگ لیئارـسا ) ینب  )
(24 «! ) میا هتسشن  اجنیمه  ام  دیگنجب ،
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(25  ) َنیِقِساَْفلا ِمْوَْقلا  َْنَیبَو  اَنَْنَیب  ْقُْرفاَف  یِخَأَو  یِسْفَن  اَّلِإ  ُِکْلمَأ  َال  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

(25 !« ) نکفیب ییادج  راکهنگ ، ّتیعمج  نیا  ام و  نایم  مراد ، ار  مردارب  مدوخ و  رایتخا  اهنت  نم  اراگدرورپ ! : » تفگ یسوم ) )

(26  ) َنیِقِساَْفلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسْأَت  اَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُهِیتَی  ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌهَمَّرَُحم  اَهَّنِإَف  َلاَق 

نیمز رد  هتسویپ  دیسر ؛) دنهاوخن  نآ  هب  و   ) تسا عونمم  اهنآ  رب  لاس  لهچ  ات  سدقم ،)  ) نیمزرس نیا  : » دومرف یـسوم ) هب   ) دنوادخ
(26 !« ) شابم نیگمغ  راکهنگ ، ّتیعمج  نیا  تشونرس )  ) هراب رد  و  دوب ؛ دنهاوخ  نادرگرس  نابایب ،) نیا  رد  )

َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِإ  َلاَق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاَق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْملَو  اَمِهِدَـحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  اًنَابُْرق  َابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلاـِب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتاَو 
(27)

یکی زا  اّما  دنداد ؛ ماجنا  راگدرورپ ) هب   ) بّرقت يارب  يراک  مادک ، ره  هک  یماگنه  ناوخب : اهنآ  رب  ّقحب  ار  مدآ  دنزرف  ود  ناتـساد  و 
مهاوخ ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ رگید ) ردارب  هب  دوب ، هدش  دودرم  شلمع  هک  يردارب  ( ؛ دشن هتفریذپ  يرگید  زا  و  دش ، هتفریذپ 

(27 ! ) دریذپ یم  ناراگزیهرپ  زا  اهنت  ادخ ، اریز ) مراد ؟ یهانگ  هچ  نم  : ») تفگ رگید ) ردارب  !« ) تشک

(28  ) َنیَِملاَْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َکَُلْتقَِأل  َْکَیلِإ  َيِدَی  ٍطِساَِبب  اَنَأ  اَم  ِینَُلتْقَِتل  َكَدَی  ََّیلِإ  َتطََسب  ِنَئل 

(28 ! ) مسرت یم  نایناهج  راگدرورپ  زا  نوچ  میاشگ ، یمن  تسد  وت  لتق  هب  زگره  نم  ینک ، زارد  تسد  نم ، نتشک  يارب  وت  رگا 

(29  ) َنیِِملاَّظلا ُءاَزَج  َِکلَذَو  ِراَّنلا  ِباَحْصَأ  ْنِم  َنوُکَتَف  َکِْمثِإَو  یِْمثِِإب  َءُوبَت  نَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ 

.يدرگ و نایخزود  زا  و  یـشک ؛) شود  هب  ار  هانگ  ود  ره  راب  و   ) يدرگزاب لـمع ) نیا  زا   ) تدوخ نم و  هاـنگ  اـب  وت  مهاوخ  یم  نم 
(29 ! ) ناراکمتس يازس  تسا  نیمه 

(30  ) َنیِرِساَْخلا َنِم  َحَبْصَأَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَأ  َْلتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَطَف 

(30  ) .دش ناراکنایز  زا  و  تشک ؛ ار  وا  ماجنارس ) ( ؛ درک بیغرت  شردارب  نتشک  هب  ار  وا  مک  مک  شکرس ، سفن 

َهَءْوَس َيِراَوُأَف  ِباَرُْغلا  اَذَـه  َلـْثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَعَأ  اَـتَْلیَو  اَـی  َلاَـق  ِهیِخَأ  َهَءْوَس  يِراَُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثَْحبَی  اـًباَرُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف 
(31  ) َنیِمِداَّنلا َنِم  َحَبْصَأَف  یِخَأ 

نفد ار  دوخ  ردارب  دسج  هنوگچ  دهد  ناشن  وا  هب  ات  درک ؛ یم  واکودنک ) و   ) وجتـسج نیمز ، رد  هک  داتـسرف  ار  یغاز  دنوادخ  سپس 
رب و  ییاوسر ، سرت  زا   ) ماجنارـس و  منک »!؟ نفد  ار  مردارب  دسج  مشاب و  غاز  نیا  لثم  متـسناوتن  نم  ایآ  نم ! رب  ياو  : » تفگ وا  .دنک 

(31  ) .دش نامیشپ  دوخ ) راک  زا  نادجو ، راشف  رثا 

112 ص :
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اَمَّنَأَکَف اَهاَیْحَأ  ْنَمَو  اًعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق  اَمَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداَسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  اًسْفَن  َلَتَق  نَم  ُهَّنَأ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  یَلَع  اَْنبَتَک  َِکلَذ  ِلْجَأ  ْنِم 
(32  ) َنُوفِرْسَُمل ِضْرَْألا  ِیف  َِکلَذ  َدَْعب  مُْهنِّم  اًرِیثَک  َّنِإ  َُّمث  ِتاَنِّیَْبلِاب  اَُنلُسُر  ْمُْهتَءاَج  ْدََقلَو  اًعیِمَج  َساَّنلا  اَیْحَأ 

تسا نانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  لتق  باکترا  نودب  ار  یناسنا  سک ، ره  هک  میتشاد  رّرقم  لیئارسا  ینب  رب  تهج ، نیمه  هب 
هدرک هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشخب ، ییاـهر  گرم  زا  ار  یناـسنا  سک ، ره  و  هتـشک ؛ ار  اـهناسنا  همه  ییوگ  هک 

فارـسا يّدـعت و  نیمز ، يور  رد  نآ  زا  سپ  اهنآ ، زا  يرایـسب  اما  دـندروآ ، لیئارـسا  ینب  يارب  نشور  لیالد  اـم ، نـالوسر  .تسا و 
(32  ) .دندرک

ْوَأ ٍفاَلِخ  ْنِّم  مُُهلُجْرَأَو  ْمِهیِدـْیَأ  َعَّطَُقت  ْوَأ  اُوبَّلَُـصی  ْوَأ  اُولَّتَُقی  نَأ  اًداَـسَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنْوَعْـسَیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنُوبِراَُـحی  َنیِذَّلا  ُءاَزَج  اَـمَّنِإ 
(33  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهلَو  اَْینُّدلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلَذ  ِضْرَْألا  َنِم  اْوَفُنی 

ناج و هب  هحلـسا ، دیدهت  اب  و  ، ) دننک یم  نیمز  يور  رد  داسف  هب  مادـقا  و  دـنزیخ ، یمرب  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  اهنآ  رفیک 
تـسد زا ) تشگنا  راـهچ   ) اـی دـندرگ ؛ هتخیوآ  راد  هب  اـی  دـنوش ؛ مادـعا  هک  تسا  نیا  طـقف  دـنرب )، یم  هلمح  مدرم  سوماـن  لاـم و 

رد و  تسایند ؛ رد  اهنآ  ییاوسر  نیا  .دندرگ  دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای  و  دوش ؛ هدیرب  رگیدکی ، سکعب  اهنآ ، پچ )  ) ياپ و  تسار ) )
(33  ) .دنراد یمیظع  تازاجم  ترخآ ،

(34  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمِْهیَلَع  اوُرِدْقَت  نَأ  ِْلبَق  نِم  اُوباَت  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

نابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  دریذپ )؛ یم  ار  اهنآ  هبوت  ادخ   ) دینادب سپ  دـننک ؛ هبوت  نانآ ، رب  امـش  نتفای  تسد  زا  شیپ  هک  اهنآ  رگم 
(34  ) .تسا

(35  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاَجَو  َهَلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

، دینک داهج  وا  هار  رد  و  دیئوجب ! وا  هب  برقت  يارب  يا  هلیسو  و  دیزیهرپب ! ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(35 ! ) دیوش راگتسر  هک  دشاب 

(36  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمُْهنِم  َلِّبُُقت  اَم  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  ِباَذَع  ْنِم  ِِهب  اوُدَتْفَِیل  ُهَعَم  ُهَْلثِمَو  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  اَّم  مَُهل  َّنَأ  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

رفیک زا  تاجن  يارب  ار  نآ  همه  دـشاب و  اهنآ  لام  نآ ، دـننامه  تسا و  نیمز  يور  هچنآ  ماـمت  رگا  دـندش ، رفاـک  هک  یناـسک  نیقیب 
(36  ) .تشاد دنهاوخ  یکاندرد  تازاجم  و  دش ؛ دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  زا  دنهدب ، تمایق  زور 
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(37  ) ٌمیِقُّم ٌباَذَع  ْمَُهلَو  اَْهنِم  َنیِجِراَِخب  مُه  اَمَو  ِراَّنلا  َنِم  اوُجُرْخَی  نَأ  َنوُدیُِری 

(37  ) .تسا رادیاپ  یتازاجم  اهنآ  يارب  و  دندرگ ؛ جراخ  نآ  زا  دنناوت  یمن  یلو  دنوش ، جراخ  شتآ  زا  دنهاوخ  یم  هتسویپ 
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(38  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َنِّم  ًالاَکَن  اَبَسَک  اَِمب  ًءاَزَج  اَمُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِراَّسلاَو  ُقِراَّسلاَو 

میکح اناوت و  دـنوادخ  و  دـینک ! عطق  یهلا ، تازاجم  کی  ناونعب  دـنا ، هداد  ماـجنا  هک  یلمع  رفیک  هب  ار ، دزد  نز  دزد و  درم  تسد 
(38  ) .تسا

(39  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهَّللا  َّنِإَف  َحَلْصَأَو  ِهِْملُظ  ِدَْعب  نِم  َباَت  نَمَف 

( اریز دوش ، یم  فاعم  تازاجم ؛ نیا  زا  و  ( ؛ دریذپ یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ  دیامن ، ناربج  هبوت و  ندرک ، متس  زا  سپ  هک  سک  نآ  اما 
(39  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ،

(40  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَِمل  ُرِفْغَیَو  ُءاَشَی  نَم  ُبِّذَُعی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْملَأ 

؛ دنک یم  رفیک  دنادب ،) قحتسم  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  تسادخ ؟ نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  یئاورنامرف  تموکح و  هک  یناد  یمن  ایآ 
(40  ) .تسا رداق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دشخب ؛ یم  دنادب ، هتسیاش  دهاوخب و  ار  سک  ره  و 

َنوُعاَّمَـس اوُداَه  َنیِذَّلا  َنِمَو  ْمُُهبُوُلق  نِمُْؤت  َْملَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  اَّنَمآ  اُولاَق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراَُسی  َنیِذَّلا  َکنُزْحَی  اـَل  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
اوُرَذْحاَف ُهْوَتُْؤت  ْمَّل  نِإَو  ُهوُذُخَف  اَذَه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنُولوُقَی  ِهِعِـضاَوَم  ِدـَْعب  نِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتْأَی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَـس  ِبِذَْـکِلل 

ِهَرِخآـْلا ِیف  ْمَُهلَو  ٌيْزِخ  اَْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهل  ْمَُهبوـُُلق  َرِّهَُطی  نَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنیِذَّلا  َکـَِئلوُأ  اًْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َکـِلْمَت  نَلَف  ُهَـتَْنِتف  ُهَّللا  ِدُِری  نَـمَو 
(41  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع 

ار وت  هدرواین ، نامیا  اهنآ  بلق  و  میدروآ » نامیا  : » دنیوگ یم  نابز  اب  دننک و  یم  باتش  رفک  ریـسم  رد  هک  اهنآ  ادخ !)  ) هداتـسرف يا 
وت بیذـکت  يارب  يزیواتـسد  اـت  دـنهد ، یم  شوگ  وت  نانخـس  هب  بوخ  هک  ناـیدوهی  زا  یهورگ  نینچمه )  ) و دـنزاسن ! نیگهودـنا 

و دننک ، یم  فیرحت  شیلصا  موهفم  زا  ار  نانخس  اهنآ  دنا ؛ هدماین  وت  دزن  ناشدوخ  هک  دنتسه  يرگید  هورگ  ناسوساج  اهنآ  دنبایب ؛
، دیریذپب درک )، يرواد  امـش  هتـساوخ  قبط  رب  دمحم  و   ) دش هداد  امـش  هب  میهاوخ ) یم  ام  هک   ) نیا رگا  : » دـنیوگ یم  رگیدـکی ) هب  )
وا زا  عاـفد  هب  رداـق  دـنک ، تازاـجم  دـهاوخب  وا ) یپرد  یپ  ناـهانگ  رثا  رب   ) ادـخ هک  ار  یـسک  یلو ) !« ) دـینک يرود  وا ) زا   ) هنرگو

ناشبیـصن یگرزب  تازاجم  ترخآ  رد  و  ییاوسر ، ایند  رد  دـنک ؛ كاپ  ار  ناشیاهلد  هتـساوخن  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  یتسین ؛
(41  ) .دش دهاوخ 
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َتْمَکَح ْنِإَو  اًْئیَـش  َكوُّرُـضَی  نَلَف  ْمُْهنَع  ْضِْرُعت  نِإَو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأ  ْوَأ  ْمُهَْنَیب  مُکْحاَف  َكوُءاَج  نِإَف  ِتْحُّسِلل  َنُولاَّکَأ  ِبِذَْکِلل  َنوُعاَّمَس 
(42  ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِطْسِْقلِاب  مُهَْنَیب  مُکْحاَف 

نایم رد  دندمآ ، وت  دزن  رگا  سپ  دنروخ ؛ یم  ناوارف  مارح  لام  دننک ؛ بیذکت  ار  نآ  ات  دـنهد  یم  شوگ  وت  نانخـس  هب  رایـسب  اهنآ 
یمن ینایز  چـیه  وت  هب  ینک ، رظن  فرـص  نانآ  زا  رگا  و  راذـگاو ! دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  یتسناد ) حالـص  رگا   ) اـی نک ، يرواد  ناـنآ 

(42 ! ) دراد تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  نک ، يرواد  تلادع  اب  ینک ، يرواد  اهنآ  نایم  رگا  و  دنناسر ؛
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(43  ) َنِینِمْؤُْملِاب َِکَئلوُأ  اَمَو  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  َنْوَّلَوَتَی  َُّمث  ِهَّللا  ُمْکُح  اَهِیف  ُهاَرْوَّتلا  ُمُهَدنِعَو  َکَنوُمِّکَُحی  َْفیَکَو 

يرواد زا  سپ  یهگناو )  ) .تسه ادـخ  مکح  نآ ، رد  و  تسا ؛ ناشیا  دزن  تاروت  هک  یلاـح  رد  دـنبلط !؟ یم  يرواد  هب  ار  وت  هنوگچ 
(43  ) .دنتسین نمؤم  اهنآ  دننادرگ !؟ یم  يور  ارچ ) ، ) وت مکح  زا  نتساوخ 

ِهَّللا ِباَتِک  نِم  اوُظِفُْحتْـسا  اَِمب  ُراَبْحَْألاَو  َنوُِّیناَّبَّرلاَو  اوُداَـه  َنیِذَِّلل  اوُمَلْـسَأ  َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِـهب  ُمُکْحَی  ٌرُونَو  يًدُـه  اَـهِیف  َهاَرْوَّتلا  اَْـنلَزنَأ  اَّنِإ 
(44  ) َنوُِرفاَْکلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  مُکْحَی  ْمَّل  نَمَو  اًلِیلَق  اًنَمَث  ِیتاَیِآب  اوُرَتْشَت  َالَو  ِنْوَشْخاَو  َساَّنلا  اُوَشْخَت  اَلَف  َءاَدَهُش  ِْهیَلَع  اُوناَکَو 

يارب نآ  اب  دـندوب ، میلـست  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  هک  ناربمایپ ، و  دوب ؛ رون  تیادـه و  نآ ، رد  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  ار  تاروت  اـم 
یم يرواد  دـندوب ، هاوگ  نآ  رب  هدـش و  هدرپس  اـهنآ  هب  هک  باـتک  نیا  هب  نادنمـشناد  اـملع و  نینچمه )  ) و دـندرک ؛ یم  مکح  دوهی 

! دیشورفن يزیچان  ياهب  هب  ارم  تایآ  و  دیـسرتب ! نم  زا  و  دیـسارهن ! مدرم  زا  یهلا )، تایآ  قبط  رب  يرواد  رطاخب  ، ) نیا ربانب  .دندومن 
(44  ) .دنرفاک دننک ، یمن  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک  اهنآ  و 

ِِهب َقَّدَـصَت  نَمَف  ٌصاَِصق  َحوُرُْجلاَو  ِّنِّسلِاب  َّنِّسلاَو  ِنُذُْألِاب  َنُذُْألاَو  ِفنَْألِاب  َفنَْألاَو  ِْنیَْعلِاب  َْنیَْعلاَو  ِسْفَّنلاـِب  َسْفَّنلا  َّنَأ  اَـهِیف  ْمِْهیَلَع  اَْـنبَتَکَو 
(45  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  مُکْحَی  ْمَّل  نَمَو  ُهَّل  ٌهَراَّفَک  َوُهَف 

ربارب رد  ینیب  و  مشچ ، لـباقم  رد  مشچ  و  ناـج ، لـباقم  رد  ناـج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت ،]  نآ =[  رد  لیئارـسا ]  ینب  اـهنآ =[  رب  و 
زا و   ) دشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  و  دراد ؛ صاصق  یمخز ، ره  و  دشاب ؛ یم  نادـند  ربارب  رد  نادـند  و  شوگ ، لباقم  رد  شوگ  و  ینیب ،

رگمتس دنکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سک  ره  و  دوش ؛ یم  بوسحم  وا  ناهانگ )  ) هرافک دنک ،) رظن  فرص  صاصق ،
(45  ) .تسا
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َنِم ِْهیَدَـی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَـصُمَو  ٌرُونَو  يًدُـه  ِهِیف  َلیِجنِْإلا  ُهاَْنیَتآَو  ِهاَرْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَـصُم  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  مِهِراـَثآ  یَلَع  اَْـنیَّفَقَو 
(46  ) َنیِقَّتُْملِّل ًهَظِعْوَمَو  يًدُهَو  ِهاَرْوَّتلا 

دوب هدـش  هداتـسرف  وا  زا  شیپ  هک  ار  تاروت  باتک  هک  یلاح  رد  میداتـسرف  ار  میرم  نب  یـسیع  نیـشیپ ،]  ناربمایپ  اهنآ =[  لابندـب  و 
، دوب نآ  زا  لبق  هک  ار ، تاروت  زین ) ینامـسآ  باتک  نیا   ) و دوب ؛ رون  تیادـه و  نآ ، رد  هک  میداد  وا  هب  ار  لیجنا  و  تشاد ؛ قیدـصت 

(46  ) .دوب ناراگزیهرپ  يارب  يا  هظعوم  تیاده و  و  درک ؛ یم  قیدصت 

(47  ) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  مُکْحَی  ْمَّل  نَمَو  ِهِیف  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  ِلیِجنِْإلا  ُلْهَأ  ْمُکْحَْیلَو 

هدرک لزان  ادخ  هچنآ  قبط  رب  هک  یناسک  و  دننک ! مکح  هدرک  لزان  نآ  رد  دنوادخ  هچنآ  هب  دیاب  زین  حیـسم ]  ناوریپ  لیجنا =[  لها 
(47  ) .دنقساف دننک ، یمن  مکح 

اَّمَع ْمُهَءاَوْهَأ  ِْعبَّتَت  َالَو  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  مُهَْنَیب  مُکْحاَـف  ِْهیَلَع  اًـنِْمیَهُمَو  ِباَـتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اَـمِّل  اًقِّدَـصُم  ِّقَْحلاـِب  َباَـتِْکلا  َکـَْیلِإ  اَْـنلَزنَأَو 
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ِتاَْریَْخلا اوُِقبَتْـساَف  ْمُکاَتآ  اَم  ِیف  ْمُکَُوْلبَیِّل  نَِکلَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاَش  َْولَو  اًجاَْهنِمَو  ًهَعْرِـش  ْمُکنِم  اَْنلَعَج  ٍّلُِکل  ِّقَْحلا  َنِم  َكَءاَج 
(48  ) َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  اًعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ 

؛ تساهنآ نابهاگن  ظفاح و  و  دنک ، یم  قیدـصت  ار  نیـشیپ  بتک  هک  یلاح  رد  میدرک ، لزان  وت  رب  قح  هب  ار  نآرق ]  باتک =[  نیا  و 
يور یهلا ، ماکحا  زا  و  نکن ! يوریپ  نانآ  ياهـسوه  يوه و  زا  نک ! مکح  اهنآ  نایم  رد  هدرک ، لزان  ادخ  هک  یماکحا  قبط  رب  سپ 

یمرارق يدحاو  تما  ار  امش  همه  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  و  میداد ؛ رارق  ینـشور  هقیرط  نییآ و  امـش ، زا  مادک  ره  يارب  ام  نادرگم !
رد سپ  دـهد .) شرورپ  ار  امـش  فلتخم  ياهدادعتـسا  و  ( ؛ دـیامزایب هدیـشخب  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امـش  دـهاوخ  یم  ادـخ  یلو  داد ؛
ربخ امش  هب  دیدرک ؛ یم  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  سپس  تسادخ ؛ يوس  هب  امـش ، همه  تشگزاب  دییوج ! تقبـس  رگیدکی  رب  اهیکین 

(48  ) .داد دهاوخ 

ُهَّللا ُدیُِری  اَمَّنَأ  ْمَلْعاَف  اْوَّلَوَت  نِإَف  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  ِضَْعب  نَع  َكُوِنتْفَی  نَأ  ْمُهْرَذْـحاَو  ْمُهَءاَوْهَأ  ِْعبَّتَت  َالَو  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  مُهَْنَیب  مُکْحا  ِنَأَو 
(49  ) َنوُقِساََفل ِساَّنلا  َنِّم  اًرِیثَک  َّنِإَو  ْمِِهبُونُذ  ِضْعَِبب  مُهَبیُِصی  نَأ 

رذـحرب اهنآ  زا  و  نکم ! يوریپ  نانآ  ياهـسوه  زا  و  نک ! يرواد  هدرک ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  قبط  باتک ،]  لها  اهنآ =[  ناـیم  رد  و 
، دننادرگ يور  وت ،) يرواد  مکح و  زا   ) اهنآ رگا  و  دـنزاس ! فرحنم  هدرک ، لزان  وت  رب  ادـخ  هک  یماکحا  ضعب  زا  ار  وت  ادابم  شاب ،

(49  ) .دنقساف مدرم  زا  يرایسب  و  دنک ؛ تازاجم  ناشناهانگ  زا  يا  هراپ  رطاخب  ار  نانآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  نادب 

(50  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَقِّل  اًمْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  َنوُْغبَی  ِهَِّیلِهاَْجلا  َمْکُحَفَأ 

(50 ( !؟ دنک یم  مکح  دنتسه ، نیقی  لها  هک  یموق  يارب  ادخ ، زا  رتهب  یسک  هچ  و  دنهاوخ !؟ یم  وت ) زا   ) ار ّتیلهاج  مکح  اهنآ  ایآ 
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َمْوَْقلا يِدـْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُکنِّم  مُهَّلَوَتَی  نَمَو  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َءاَِیلْوَأ  يَراَـصَّنلاَو  َدوُهَْیلا  اوُذِـخَّتَت  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(51  ) َنیِِملاَّظلا

و دـنرگیدکی ؛ يایلوا  اهنآ  دـینکن ! باختنا  دوخ )، هاگ  هیکت  تسود و  و   ) ّیلو ار  يراصن  دوهی و  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(51  ) دنک یمن  تیاده  ار  راکمتس  ّتیعمج  دنوادخ ، دنتسه ؛ اهنآ  زا  دننک ، یتسود  نانآ  اب  امش  زا  هک  یناسک 

اوُِحبُْصیَف ِهِدنِع  ْنِّم  ٍْرمَأ  ْوَأ  ِْحتَْفلِاب  َِیتْأَی  نَأ  ُهَّللا  یَـسَعَف  ٌهَِرئاَد  اَنَبیُِـصت  نَأ  یَـشَْخن  َنُولوُقَی  ْمِهِیف  َنوُعِراَُسی  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف 
(52  ) َنیِمِداَن ْمِهِسُفنَأ  ِیف  اوُّرَسَأ  اَم  یَلَع 

: دـنیوگ یم  و  دـنریگ ، یم  یـشیپ  رگیدـکی  رب  نانآ ،) اب  یتسود   ) رد هک  ینیب  یم  تسا  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  ار  یناـسک  یلو ) )
يوس زا  يرگید  هثداح  ای  يزوریپ  دنوادخ  دیاش  میشاب »)! هتـشاد  اهنآ  کمک  هب  زاین  و   ) دتفیب قافتا  ام  يارب  يا  هثداح  میـسرت  یم  »

(52 ! ) دندرگ نامیشپ  دنتشاد ، ناهنپ  لد  رد  هچنآ  زا  هتسد ، نیا  و  دروایب ؛ شیپ  ناناملسم ) عفن  هب   ) دوخ
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(53  ) َنیِرِساَخ اوُحَبْصَأَف  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَح  ْمُکَعََمل  ْمُهَّنِإ  ْمِِهناَْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَهَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو 

!؟ دنتسه امـش  اب  هک  دندرک  دای  دنگوس  دیکأت  تیاهن  اب  هک  دنتـسه  اهنامه  ناقفانم )  ) نیا ایآ  : » دنیوگ یم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ 
(53  ) .دندش راکنایز  و  تشگ ، دوبان  ناشلامعا  يرآ )، ( »)!؟ دیسر اجنیا  هب  ناشراک  ارچ  )

َنیِِرفاَْـکلا یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْـملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِـقب  ُهَّللا  ِیتْأَـی  َفْوَـسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُـکنِم  َّدَـتْرَی  نَـم  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(54  ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلَذ  ٍِمئَال  َهَمَْول  َنُوفاَخَی  َالَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاَُجی 

یم ار  یتّیعمج  دـنوادخ  دـناسر ؛ یمن  ینایز  ادـخ  هب  ، ) ددرگزاب دوخ  نییآ  زا  امـش ، زا  سک  ره  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
تخــسرس و نارفاـک  ربارب  رد  و  عـضاوتم ، ناــنمؤم  ربارب  رد  دــنراد ، تـسود  ار  وا  زین )  ) ناــنآ دراد و  تـسود  ار  اــهنآ  هـک  دروآ 

سک ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا ، .دنرادن  یـساره  يرگتمالم  چیه  شنزرـس  زا  و  دـننک ، یم  داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  دـندنمورین ؛
(54  ) .تساناد دنوادخ  و  عیسو ، ادخ  لضف )  ) و دهد ؛ یم  دنیبب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب

(55  ) َنوُعِکاَر ْمُهَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ 

، عوکر لاح  رد  و  دنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  تسرپرس و 
(55  ) .دنهد یم  تاکز 

(56  ) َنُوِبلاَْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َّلَوَتَی  نَمَو 

(56  ) .تسا زوریپ  ادخ  ّتیعمج  بزح و  اریز ) ( ؛ دنزوریپ دنریذپب ، ار  نامیااب  دارفا  وا و  ربمایپ  ادخ و  تیالو  هک  یناسک  و 

نِإ َهَّللا  اوُقَّتاَو  َءاَِیلْوَأ  َراَّفُْکلاَو  ْمُِکْلبَق  نِم  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِّم  اًـبَِعلَو  اًوُزُه  ْمُکَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(57  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک 

دوخ ّیلو  ناکرشم - باتک و  لها  زا   - دنریگ یم  يزاب  ءازهتـسا و  داب  هب  ار  امـش  نییآ  هک  يدارفا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(57 ! ) دیراد نامیا  رگا  دیزیهرپب  ادخ  زا  و  دینکن ؛ باختنا 
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(58  ) َنُولِقْعَی اَّل  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  اًبَِعلَو  اًوُزُه  اَهوُذَخَّتا  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  ُْمْتیَداَن  اَذِإَو 

تـسا نآ  رطاخب  نیا  دنریگ ؛ یم  يزاب  هرخـسم و  هب  ار  نآ  دیناوخ ، یم  ارف  زامن  هب  ار ) مدرم  و  دـییوگ ، یم  ناذا   ) هک یماگنه  اهنآ 
(58  ) .دندرخبان یعمج  اهنآ  هک 

(59  ) َنوُقِساَف ْمُکَرَثْکَأ  َّنَأَو  ُْلبَق  نِم  َلِزنُأ  اَمَو  اَْنَیلِإ  َلِزنُأ  اَمَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ْنَأ  اَّلِإ  اَّنِم  َنوُمِقنَت  ْلَه  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق 
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و هدش ، لزان  ام  رب  هچنآ  هب  و  هناگی ، دنوادخ  هب  هکنیا  زج  میا ) هدرک  هچ  ام  رگم  ( ؟ دیریگ یم  هدرخ  ام  هب  ایآ  باتک ! لها  يا  : » وگب
(59 « ) .دیا هدش  جراخ  قح ، هار  زا  امش ، رتشیب  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا ، .میا و  هدروآ  نامیا  هدیدرگ ، لزان  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هب 

ٌّرَـش َِکَئلوُأ  َتوُغاَّطلا  َدَـبَعَو  َریِزاَنَْخلاَو  َهَدَرِْقلا  ُمُْهنِم  َلَعَجَو  ِْهیَلَع  َبِضَغَو  ُهَّللا  ُهَنَعَّل  نَم  ِهَّللا  َدـنِع  ًَهبُوثَم  َِکلَذ  نِّم  ٍّرَِـشب  مُُکئِّبَنُأ  ْلَه  ُْلق 
(60  ) ِلِیبَّسلا ِءاَوَس  نَع  ُّلَضَأَو  اًناَکَّم 

زا ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک  منک ؟ ربخ  اـب  تسا ، نیا  زا  رتدـب  ادـخ  دزن  ناشـشاداپ  ّتیعقوم و  هک  یناـسک  زا  ار  امـش  اـیآ  : » وگب
هدرک تب  شتسرپ  و  هداد ، رارق  ییاهکوخ  اهنومیم و  اهنآ ، زا  و  هدرک )، خسم  و  ، ) هداد رارق  مشخ  دروم  و  هتخاس ، رود  دوخ  تمحر 

(60 « ) .دنرتهارمگ تسار ، هار  زا  و  تسا ؛ رتدب  اهنآ ، لحم  ّتیعقوم و  دنا ؛

(61  ) َنوُُمتْکَی اُوناَک  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  ِِهب  اوُجَرَخ  ْدَق  ْمُهَو  ِْرفُْکلِاب  اُولَخَّد  دَقَو  اَّنَمآ  اُولاَق  ْمُکوُءاَج  اَذِإَو 

و دـندرگ ؛ یم  جراـخ  رفک  اـب  و  دـنوش ، یم  دراو  رفک  اـب  اـّما ) !« ) میا هدروآ  ناـمیا  : » دـنیوگ یم  دـنیآ ، یم  امـش  دزن  هک  یماـگنه 
(61 ! ) تسا رتهاگآ  دندرک ، یم  نامتک  هچنآ  زا  دنوادخ ،

(62  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأَو  ِناَوْدُْعلاَو  ِْمثِْإلا  ِیف  َنوُعِراَُسی  ْمُْهنِّم  اًرِیثَک  يَرَتَو 

یم ماجنا  هک  يراک  تسا  تشز  هچ  دـننک ! یم  باتـش  مارح ، لاـم  ندروخ  و  يّدـعت ، هاـنگ و  رد  هک  ینیب  یم  ار  ناـنآ  زا  يرایـسب 
(62 ! ) دنداد

(63  ) َنوُعَنْصَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأَو  َْمثِْإلا  ُمِِهلْوَق  نَع  ُراَبْحَْألاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْهنَی  َالَْول 

یلمع تسا  تشز  هچ  دننک !؟ یمن  یهن  مارح ، لام  ندروخ  زیمآ و  هانگ  نانخس  زا  ار  اهنآ  دوهی ، ياملع  يراصن و  نادنمـشناد  ارچ 
(63 ! ) دنداد یم  ماجنا  هک 

َْکَیلِإ َلِزنُأ  اَّم  مُْهنِّم  اًرِیثَک  َّنَدیِزََیلَو  ُءاَشَی  َْفیَک  ُقِفُنی  ِناَتَطوُْسبَم  ُهاَدَـی  َْلب  اُولاَق  اَِمب  اُونُِعلَو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو 
ِضْرَْألا ِیف  َنْوَعْـسَیَو  ُهَّللا  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحلِّل  اًراَن  اوُدَـقْوَأ  اَمَّلُک  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َءاَضْغَْبلاَو  َهَواَدَْـعلا  ُمُهَْنَیب  اَْـنیَْقلَأَو  اًْرفُکَو  اـًناَیْغُط  َکِّبَّر  نِم 

(64  ) َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  اًداَسَف 

هکلب دنوش ! رود  یهلا )  ) تمحر زا  نخس ، نیا  رطاخب  و  داب ! هتـسب  ناشیاهتـسد  .تسا » هتـسب  ریجنز ) اب   ) ادخ تسد  : » دنتفگ دوهی  و 
، هدش لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هک  تایآ ، نیا  یلو  دشخب ! یم  دـهاوخب ، هنوگره  تسا ؛ هداشگ  وا ، تردـق )  ) تسد ود  ره 

یگنج شتآ  نامز  ره  .میدـنکفا  ینمـشد  توادـع و  تمایق  زور  ات  اهنآ  نایم  رد  ام  .دـیازفا و  یم  اهنآ  زا  يرایـسب  رفک  نایغط و  رب 
(64  ) .درادن تسود  ار  نادسفم  دنوادخ ، و  دننک ؛ یم  شالت  نیمز ، رد  داسف  يارب  و  تخاس ؛ شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دنتخورفا ،
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(65  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمُهاَْنلَخْدََألَو  ْمِِهتاَئِّیَس  ْمُْهنَع  اَنْرَّفََکل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو 

یم دراو  تشهب ، تمعنرپ  ياهغاب  رد  ار  اهنآ  و  میـشخب ؛ یم  ار  اهنآ  ناهانگ  دـننک ، هشیپ  اوقت  دـنروایب و  ناـمیا  باـتک  لـها  رگا  و 
(65  ) .میزاس

َءاَس ْمُْهنِّم  ٌرِیثَکَو  ٌهَدِـصَتْقُّم  ٌهَّمُأ  ْمُْهنِّم  مِِهلُجْرَأ  ِتْحَت  نِمَو  ْمِِهقْوَف  نِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَّر  نِّم  مِْهَیلِإ  َلِزنُأ  اَمَو  َلیِجنِْإلاَو  َهاَرْوَّتلا  اُوماَقَأ  ْمُهَّنَأ  َْولَو 
(66  ) َنُولَمْعَی اَم 

يزور نیمز ، نامـسآ و  زا  دنراد ، اپرب  نآرق ]  هدش =[  لزان  اهنآ  رب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  نانآ ، رگا  و 
(66  ) .دنهد یم  ماجنا  يدب  لامعا  ناشرتشیب  یلو  دنتسه ، ور  هنایم  لدتعم و  اهنآ ، زا  یعمج  دروخ ؛ دنهاوخ 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  اـَل  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاَـسِر  َْتغََّلب  اَـمَف  ْلَـعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(67  ) َنیِِرفاَْکلا

! يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  و  ناسرب ! مدرم ) هب   ) ًالماک تسا ، هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا 
(67  ) .دنک یمن  تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک ّتیعمج  دنوادخ ، و  دراد ؛ یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ 

نِم َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَّم  مُْهنِّم  اًرِیثَک  َّنَدیِزََیلَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  مُْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَمَو  َلیِجنِْإلاَو  َهاَرْوَّتلا  اوُمیُِقت  یَّتَح  ٍءْیَش  یَلَع  ُْمتَْـسل  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق 
(68  ) َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسْأَت  اَلَف  اًْرفُکَو  اًناَیْغُط  َکِّبَّر 

هدش لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ار  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  هکنیا  رگم  دیرادن ، یحیحـص  نییآ  چیه  امـش  باتک ! لها  يا 
رفک نایغط و  رب  هکلب ) ددرگ ، یمن  اهنآ  يرادیب  هیام  اهنت  هن  ، ) هدـش لزان  تراگدرورپ  يوس  زا  وت  رب  هچنآ  یلو  .دـیراد  اپرب  تسا ،

(68 ! ) شابم نیگمغ  اهنآ )، تفلاخم  و  ، ) رفاک موق  نیا  زا  نیا ، ربانب  .دیازفا  یم  اهنآ  زا  يرایسب 

َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَـلَف  اًِـحلاَص  َلِـمَعَو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  يَراَـصَّنلاَو  َنُوِئباَّصلاَو  اوُداَـه  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(69)

ماجنا حلاص  لمع  و  دنروایب ، نامیا  ازج ، زور  هناگی و  دنوادخ  هب  هاگره  نایحیـسم ، نائباص و  دوهی و  و  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  اهنآ 
(69  ) .دش دنهاوخ  نیگمغ  هن  و  تساهنآ ، رب  یسرت  هن  دنهد ،

(70  ) َنُوُلتْقَی اًقیِرَفَو  اُوبَّذَک  اًقیِرَف  ْمُهُسُفنَأ  يَوْهَت  َال  اَِمب  ٌلوُسَر  ْمُهَءاَج  اَمَّلُک  اًلُسُر  ْمِْهَیلِإ  اَْنلَسْرَأَو  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َقاَثیِم  اَنْذَخَأ  ْدََقل 

هاوخلد اهسوه و  فالخ  رب  یمکح  يربمایپ  نامز  ره  یلو ) ( ؛ میداتـسرف اهنآ  يوس  هب  ینالوسر  و  میتفرگ ؛ نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  ام 
(70  ) .دنتشک یم  ار  يا  هدع  و  دندرک ؛ یم  بیذکت  ار  يا  هدع  دروآ ، یم  اهنآ 

119 ص :

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


(71  ) َنُولَمْعَی اَِمب  ٌریَِصب  ُهَّللاَو  ْمُْهنِّم  ٌرِیثَک  اوُّمَصَو  اوُمَع  َُّمث  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َباَت  َُّمث  اوُّمَصَو  اوُمَعَف  ٌهَْنِتف  َنوُکَت  اَّلَأ  اُوبِسَحَو 

رادیب  ) سپـس دندش ؛ رک  انیبان و  قح )، نانخـس  ندینـش  قیاقح و  ندید  زا   ) ور نیا  زا  دوب ! دهاوخن  راک  رد  یتازاجم  دـندرک  نامگ 
، دنوادخ و  دندش ؛ رک  روک و  اهنآ  زا  يرایسب  و ) دنتفر ، ورف  تلفغ  باوخ  رد   ) رابرگید تفریذپ ، ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  و ) دنتـشگ ،

(71  ) .تسانیب دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب 

ْدَقَف ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  نَم  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَرَو  یِّبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  اَی  ُحیِـسَْملا  َلاَقَو  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل 
(72  ) ٍراَصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اَمَو  ُراَّنلا  ُهاَوْأَمَو  َهَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح 

دنوادخ لیئارـسا ! ینب  يا  تفگ : حیـسم  دوخ ) هکنیا  اب  ، ) دندش رفاک  نیقیب  تسا ،» میرم  نب  حیـسم  نامه  دنوادخ  : » دنتفگ هک  اهنآ 
مارح وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دهد ، رارق  ادخ  يارب  یکیرـش  سک  ره  اریز  دینک ! شتـسرپ  تسامـش ، نم و  راگدرورپ  هک  ار ، هناگی 

(72  ) .دنرادن يروای  رای و  ناراکمتس ، و  تسا ؛ خزود  وا  هاگیاج  و  تسا ؛ هدرک 

ٌمِیلَأ ٌباَذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمََیل  َنُولوُقَی  اَّمَع  اوُهَتنَی  ْمَّل  نِإَو  ٌدِـحاَو  ٌَهلِإ  اَّلِإ  ٍَهلِإ  ْنِم  اَمَو  ٍهَثاََلث  ُِثلاَث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدَـقَّل 
(73)

یم هچنآ  زا  رگا  و  تسین ؛ هناـگی  دوبعم  زج  يدوـبعم  دـندش ؛ رفاـک  نیقیب  زین ) « ) تسادـخ هس  زا  یکی  دـنوادخ ، : » دـنتفگ هک  اـهنآ 
(73  ) .دیسر دهاوخ  دننک )، یگداتسیا  هدیقع  نیا  يور  هک   ) اهنآ نارفاک  هب  یکاندرد  باذع  دنرادن ، رب  تسد  دنیوگ 

(74  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ُهَنوُرِفْغَتْسَیَو  ِهَّللا  َیلِإ  َنُوبُوتَی  اَلَفَأ 

(74  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  هک ) یلاح  رد  ( ؟ دننک یمن  شزرمآ  بلط  وا  زا  و  دندرگ ، یمنزاب  ادخ  يوس  هب  ایآ 

یَّنَأ ْرُظنا  َُّمث  ِتاَیْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َْفیَک  ْرُظنا  َماَعَّطلا  ِناَلُکْأَی  اَناَک  ٌهَقیِّدِـص  ُهُّمُأَو  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  اَّم 
(75  ) َنوُکَفُْؤی

ره دوب ؛ ییوگتسار  رایسب  نز  شردام ، دندوب ، يرگید  ناگداتـسرف  زین ، يو  زا  شیپ  دوب ؛ ادخ )  ) هداتـسرف طقف  میرم ، دنزرف  حیـسم 
اهنآ يارب  ار  هناشن  هنوگچ  رگنب  دـیراد )!؟ ار  میرم  شتـسرپ  حیـسم و  ّتیهولا  يوعد  هنوگچ  لاح ، نیا  اـب  ( ؛ دـندروخ یم  اذـغ  ود ،

(75 ! ) دنوش یم  هدنادرگزاب  قح  زا  هنوگچ  رگنب  سپس  میزاس ! یم  راکشآ 

(76  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّللاَو  اًعْفَن  َالَو  ارَض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَتَأ  ُْلق 

(76 « ) .تساناد اونش و  دنوادخ ، و  تسین !؟ امش  نایز  دوس و  کلام  هک  دیتسرپ  یم  ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ  : » وگب
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هارمگ رتشیپ  هک  یتّیعمج  ياهـسوه  زا  و  دـییوگن ! قح  زا  ریغ  و  دـینکن ! يور ) هداـیز  و   ) ّولغ دوخ ، نید  رد  باـتک ! لـها  يا  : » وگب
(77 !« ) دییامنن يوریپ  دنتشگ ، فرحنم  تسار  هار  زا  دندرک و  هارمگ  ار  نارگید  دندش و 

(78  ) َنوُدَتْعَی اُوناَکَّو  اوَصَع  اَِمب  َِکلَذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِعَو  َدوُواَد  ِناَِسل  یَلَع  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 

یم زواجت  و  دـندرک ، هانگ  هک  دوب  نآ  رطاخب  نیا  دـندش ! نیرفن ) و   ) نعل میرم ، نب  یـسیع  دوواد و  ناـبز  رب  لیئارـسا ، ینب  نارفاـک 
(78  ) .دندومن

(79  ) َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُّم  نَع  َنْوَهاَنَتَی  َال  اُوناَک 

(79 ! ) دنداد یم  ماجنا  يراکدب  هچ  دندرک ؛ یمن  یهن  ار  رگیدکی  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  اهنآ 

(80  ) َنوُِدلاَخ ْمُه  ِباَذَْعلا  ِیفَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس  نَأ  ْمُهُسُفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  اَم  َْسِئَبل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنْوَّلَوَتَی  ْمُْهنِّم  اًرِیثَک  يَرَت 

( شکرس  ) سفن دنزیر ؛) یم  یتسود  حرط  اهنآ  اب  و   ) دنراد یم  تسود  ار  ناتـسرپ ) تب  و   ) نارفاک هک  ینیب  یم  ار  اهنآ  زا  يرایـسب 
دنهاوخ هنادواج  یهلا )  ) باذـع رد  و  دوب ؛ دـنوادخ  مشخ  نآ ، هجیتن  هک  داتـسرف ! اهنآ  داعم )  ) يارب شیپ  زا  یلاـمعا  دـب  هچ  اـهنآ ،

(80  ) .دنام

(81  ) َنوُقِساَف ْمُْهنِّم  اًرِیثَک  َّنَِکلَو  َءاَِیلْوَأ  ْمُهوُذَخَّتا  اَم  ِْهَیلِإ  َلِزنُأ  اَمَو  ِِّیبَّنلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اُوناَک  َْولَو 

یمن رایتخا  یتسود  هب  ار  نارفاـک ]  ناـنآ =[  زگره ) ، ) دـندروآ یم  ناـمیا  هدـش ، لزاـن  وا  رب  هچنآ  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  هب  رگا  و 
(81  ) .دنقساف اهنآ  زا  يرایسب  یلو  دندرک ؛

ءزج 7

هدئاملا هروس  همادا 

َّنَِأب َِکلَذ  يَراَصَن  اَّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ًهَّدَوَّم  مَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتلَو  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلاَو  َدوُهَْیلا  اُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ًهَواَدَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِـجََتل 
(82  ) َنوُِربْکَتْسَی َال  ْمُهَّنَأَو  اًناَبْهُرَو  َنیِسیِِّسق  ْمُْهنِم 

یم یناسک  ار  نانمؤم  هب  ناتسود  نیرتکیدزن  و  تفای ؛ یهاوخ  ناکرشم  دوهی و  ار ، نانمؤم  هب  تبـسن  مدرم  نیرتنمـشد  مّلـسم ، روطب 
رد  ) اهنآ و  دنتـسه ؛ ایند  كرات  ملاع و  يدارفا  اهنآ ، نایم  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخب  نیا  میتسه ؛» يراـصن  اـم  : » دـنیوگ یم  هک  یباـی 

(82  ) .دنزرو یمن  ّربکت  قح ) ربارب 

121 ص :

(83  ) َنیِدِهاَّشلا َعَم  اَْنُبتْکاَف  اَّنَمآ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يَرَت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِزنُأ  اَم  اوُعِمَس  اَذِإَو 
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رطاخب دزیر ، یم  کشا  قوش )، زا   ) هک ینیب  یم  ار  اهنآ  ياهمـشچ  دنونـشب ، هدـش  لزان  مالـسا )  ) ربمایپ رب  هک  ار  یتایآ  ناـمز  ره  و 
نارای هرمز  رد  قح ، نادـهاش  و   ) ناـهاوگ اـب  ار  اـم  سپ  میدروآ ؛ ناـمیا  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  اـهنآ  دـنا ؛ هتفاـیرد  هک  یتقیقح 

(83 ! ) سیونب دمحم )

(84  ) َنیِِحلاَّصلا ِمْوَْقلا  َعَم  اَنُّبَر  اَنَلِخُْدی  نَأ  ُعَمْطَنَو  ِّقَْحلا  َنِم  اَنَءاَج  اَمَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤن  َال  اََنل  اَمَو 

ناحلاص هرمز  رد  ار  ام  نامراگدرورپ  میراد  وزرآ  هک  یلاح  رد  میرواین ، نامیا  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  قح  زا  هچنآ  ادـخ و  هب  اـم  ارچ 
(84 ( »!؟ دهد رارق 

(85  ) َنِینِسْحُْملا ُءاَزَج  َِکلَذَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  اُولاَق  اَِمب  ُهَّللا  ُمَُهباَثَأَف 

دنهاوخ نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  اهرهن  شناتخرد ، ریز  زا  هک  داد  شاداپ  تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  هب  نخس ، نیا  رطاخب  دنوادخ 
(85 ! ) ناراکوکین يازج  تسا  نیا  و  دنام ؛

(86  ) ِمیِحَْجلا ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

(86  ) .دنخزود لها  اهنامه  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و 

(87  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  اوُدَتْعَت  َالَو  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  اَم  ِتاَبِّیَط  اُومِّرَُحت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

زواجت ّدـح ، زا  و  دـینکن ! مارح  تسا ، هدرک  لـالح  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هزیکاـپ  ياـهزیچ  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
(87  ) .دراد یمن  تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ  اریز  دییامنن !

(88  ) َنُونِمُْؤم ِِهب  ُمتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اًبِّیَط  ًالاَلَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَو 

، دیراد نامیا  وا  هب  هک  يدنوادخ  تفلاخم )  ) زا و  دیروخب ! تسا ، هداد  يزور  امـش  هب  دنوادخ  هک  يا  هزیکاپ  لالح و  ياهتمعن  زا  و 
(88 ! ) دیزیهرپب

َنوُمِعُْطت اَم  ِطَسْوَأ  ْنِم  َنیِکاَسَم  ِهَرَـشَع  ُماَعْطِإ  ُُهتَراَّفَکَف  َناَْـمیَْألا  ُمُّتدَّقَع  اَِـمب  مُکُذِـخاَُؤی  نَِکلَو  ْمُِکناَْـمیَأ  ِیف  ِْوغَّللاـِب  ُهَّللا  ُمُکُذِـخاَُؤی  اـَل 
ُنِّیَُبی َِکلَذَک  ْمُکَناَْمیَأ  اوُظَفْحاَو  ُْمتْفَلَح  اَذِإ  ْمُِکناَْمیَأ  ُهَراَّفَک  َِکلَذ  ٍماَّیَأ  ِهَثاََلث  ُماَیِـصَف  ْدِجَی  ْمَّل  نَمَف  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَت  ْوَأ  ْمُُهتَوْسِک  ْوَأ  ْمُکِیلْهَأ 

(89  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ  ْمَُکل  ُهَّللا 

( هدارا يور  زا   ) هک ییاهدنگوس  ربارب  رد  یلو  دنک ؛ یمن  هذـخاؤم  هدارا )، زا  یلاخ  و   ) هدوهیب ياهدـنگوس  رطاخب  ار  امـش  دـنوادخ 
دوخ هداوناخ  هب  هک  تسا  یلومعم  ياهاذغ  زا  دنمتسم ، رفن  هد  ماعطا  اهمسق ، هنوگ  نیا  هرافک  .دیامن  یم  هذخاؤم  دیا ، هدرک  مکحم 
یم هزور  زور  هس  دباین ، ار  اهنیا  زا  مادک  چیه  هک  یـسک  و  هدرب ؛ کی  ندرک  دازآ  ای  و  رفن ؛ هد  نآ  رب  ندـناشوپ  سابل  ای  دـیهد ؛ یم 
ظفح ار  دوخ  ياهدنگوس  و  دییامن .) یم  تفلاخم  و   ) دینک یم  دای  دنگوس  هک  یماگنه  هب  تسامش  ياهدنگوس  هرافک  نیا ، دریگ ؛

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


(89 ! ) دیروآ اجب  ار  وا  رکش  دیاش  دنک ، یم  نایب  امش  يارب  نینچ  نیا  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  دینکشن )! و   ) دینک

122 ص :

(90  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناَْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِّم  ٌسْجِر  ُمَالْزَْألاَو  ُباَصنَْألاَو  ُرِْسیَْملاَو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

يرود اهنآ  زا  تسا ، ناطیش  لمع  زا  دیلپ و  ییامزآ ،] تخب  یعون  مالزا =[  اهتب و  رامق و  بارش و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(90 ! ) دیوش راگتسر  ات  دینک 

(91  ) َنوُهَتنُّم ُمتنَأ  ْلَهَف  ِهاَلَّصلا  ِنَعَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ْمُکَّدُصَیَو  ِرِْسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاَضْغَْبلاَو  َهَواَدَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  نَأ  ُناَْطیَّشلا  ُدیُِری  اَمَّنِإ 

اب  ) ایآ .درادزاب  زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امش  و  دنک ، داجیا  هنیک  توادع و  امش  نایم  رد  رامق ، بارش و  هلیسو  هب  دهاوخ  یم  ناطیش 
(91 ( !؟ درک دیهاوخ  يراددوخ  دیکا )، یهن  نیا  اب  و  داسف ، نایز و  همه  نیا 

(92  ) ُنِیبُْملا ُغاَلَْبلا  اَِنلوُسَر  یَلَع  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُْمْتیَّلَوَت  نِإَف  اوُرَذْحاَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأَو 

و) دوب ؛ دیهاوخ  تازاجم  قحتـسم  ، ) دینادرگرب يور  رگا  و  دیـسرتب ! وا ) نامرف  تفلاخم  زا   ) و دـینک ! ربمایپ  تعاطا  ادـخ و  تعاطا 
(92 (. ) تسا هداد  ماجنا  امش ، ربارب  رد  ار  هفیظو  نیا  و   ) تسین يرگید  زیچ  راکشآ ، غالبا  زج  ام ، ربمایپ  رب  دینادب 

اوَقَّتا َُّمث  اُونَمآَّو  اوَـقَّتا  َُّمث  ِتاَِـحلاَّصلا  اوـُلِمَعَو  اوـُنَمآَّو  اوَـقَّتا  اَـم  اَذِإ  اوُـمِعَط  اَـمِیف  ٌحاَـنُج  ِتاَِـحلاَّصلا  اوـُلِمَعَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل 
(93  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  اُونَسْحَأَّو 

زا لبق  بارش ، ندیشون  هب  تبسن  و  ( ؛ تسین دنا  هدروخ  هچنآ  رد  یهانگ  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب 
هـشیپ اوقت  سپـس  دـنهد ؛ ماجنا  حـلاص  لامعا  و  دـنروایب ، نامیا  و  دـننک ، هشیپ  اوقت  رگا  دـنوش )؛ یمن  تازاجم  میرحت ، مکح  لوزن 

(93  ) .دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ ، .دنیامن و  یکین  دننک و  هشیپ  اوقت  سپس  دنروآ ؛ نامیا  دننک و 

ُهَلَف َِکلَذ  َدَْعب  يَدَتْعا  ِنَمَف  ِْبیَْغلِاب  ُُهفاَخَی  نَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  ْمُکُحاَمِرَو  ْمُکیِدـْیَأ  ُُهلاَنَت  ِدـْیَّصلا  َنِّم  ٍءْیَِـشب  ُهَّللا  ُمُکَّنَُوْلبََیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(94  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع 

هزین اهتـسد و  هک ) يروطب  دـیآ ، یم  امـش  یکیدزن  هب   ) هک راکـش  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
زواجت نآ  زا  دـعب  سک  ره  و  دـسرت ؛ یم  ادـخ  زا  بیغ ، هب  نامیااب  یـسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دـیامزآ ؛ یم  دـسر ، یم  نآ  هب  ناـتیاه 

(94  ) .تشاد دهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دنک ،

اًیْدَـه ْمُکنِّم  ٍلْدَـع  اَوَذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  اَم  ُْلثِّم  ٌءاَزَجَف  اًدِّمَعَتُّم  مُکنِم  ُهَلَتَق  نَمَو  ٌمُرُح  ُْمتنَأَو  َدـْیَّصلا  اُوُلتْقَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
ٌزیِزَع ُهَّللاَو  ُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَتنَیَف  َداَع  ْنَمَو  َفَلَـس  اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع  ِهِْرمَأ  َلَابَو  َقوُذَیِّل  اًماَیِـص  َِکلَذ  ُلْدَـع  ْوَأ  َنیِکاَسَم  ُماَعَط  ٌهَراَّفَک  ْوَأ  ِهَبْعَْکلا  َِغلَاب 

(95  ) ٍماَِقتنا وُذ 
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يا هرافک  دـیاب  دـناسرب ، لتق  هب  ار  نآ  ًادـمع  امـش  زا  سک  ره  و  دـینکن ، راکـش  مارحا ، لاح  رد  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
هب ینابرق  تروص  هب  و  دـننک ؛ قیدـصت  ار  نآ  ندوب  لداعم  امـش ، زا  لداـع  رفن  ود  هک  يا  هراـفک  دـهدب ؛ ناـیاپراهچ  زا  نآ  لداـعم 

دنوادخ .دشچب  ار  دوخ  راک  رفیک  ات  دریگب ، هزور  نآ ، لداعم  ای  دـنک ؛ نادنمتـسم  ماعطا  ینابرق )، ياج  هب   ) ای دـسرب ؛ هبعک  میرح ) )
(95  ) .تسا ماقتنا  بحاص  اناوت و  دنوادخ ، و  دریگ ؛ یم  ماقتنا  وا  زا  ادخ  دنک ، رارکت  سک  ره  یلو  هدرک ، وفع  ار  هتشذگ 

123 ص :

(96  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اًمُرُح  ُْمْتمُد  اَم  ِّرَْبلا  ُْدیَص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُحَو  ِهَراَّیَّسِللَو  ْمُکَّل  اًعاَتَم  ُهُماَعَطَو  ِرْحَْبلا  ُْدیَص  ْمَُکل  َّلِحُأ 

، دیتسه مرحم  هک  مادام  یلو  دیوش ؛ دنم  هرهب  نآ  زا  مارحا ) لاح  رد   ) ات تسا ؛ لالح  نایناوراک  امـش و  يارب  نآ  ماعط  ایرد و  دـیص 
(96 ! ) دیسرتب دیوش ، یم  روشحم  وا  يوس  هب  هک  ییادخ  ینامرفان )  ) زا و  تسا ؛ مارح  امش  يارب  ارحص  راکش 

ِیف اَـمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَـم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َکـِلَذ  َدـِئاَلَْقلاَو  َيْدَْـهلاَو  َماَرَْحلا  َرْهَّشلاَو  ِساَّنلِّل  اًـماَِیق  َماَرَْحلا  َْتیَْبلا  َهَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَـعَج 
(97  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأَو  ِضْرَْألا 

و مارح ، هاـم  نینچمه  و  هداد ؛ رارق  مدرم  راـک  هـب  ندیـشخب  ناـماس  يراوتـسا و  يارب  يا  هلیـسو  ار  مارحلا - تـیب   - هـبعک دـنوادخ ،
رد هچنآ  دنوادخ ، دینادب  هک  تسا  نآ  رطاخب  قیقد )، هدش و  باسح   ) ماکحا هنوگ  نیا  ار ؛ رادناشن  ياهینابرق  و  ناشن ، یب  ياهینابرق 

(97  ) .تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  و  دناد ؛ یم  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و 

(98  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأَو  ِباَقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا 

(98  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  لاح ) نیع  رد   ) و دیدش ، تازاجم  ياراد  ادخ  دینادب 

(99  ) َنوُُمتْکَت اَمَو  َنوُْدُبت  اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ُغاَلَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَّم 

یم ناهنپ  ار  هچنآ  و  راکـشآ ، ار  هچنآ  دنوادخ  و  تسین .) امـش  لامعا  لوؤسم  و  ( ؛ درادن یهلا )  ) مایپ ندیناسر  زج  يا  هفیظو  ربمایپ 
(99  ) .دناد یم  دیراد 

(100  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِثِیبَْخلا  ُهَْرثَک  َکَبَجْعَأ  َْولَو  ُبِّیَّطلاَو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  اَّل  ُلق 

يا دیزیهرپب  ادخ  تفلاخم )  ) زا دزادنا ! یتفگـش  هب  ار  وت  اهکاپان ، ینوزف  دنچ  ره  دنتـسین ؛ يواسم  كاپ  كاپان و  هاگ ) چیه  : ») وگب
(100 ! ) دیوش راگتسر  دیاش  درخ ، نابحاص 

ٌروُفَغ ُهَّللاَو  اَْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْمَُکل  َدـُْبت  ُنآْرُْقلا  ُلَّزَُنی  َنیِح  اَْهنَع  اُولَأْسَت  نِإَو  ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َدـُْبت  نِإ  َءاَیْـشَأ  ْنَع  اُولَأْسَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
(101  ) ٌمِیلَح

ماگنه هب  رگا  و  دنک ! یم  تحاران  ار  امش  ددرگ ، راکـشآ  امـش  يارب  رگا  هک  دیـسرپن  ییاهزیچ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
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هدنزرمآ دنوادخ ، .تسا و  هتفرگ ) هدیدان  و   ) هدیشخب ار  اهنآ  دنوادخ  دوش ؛ یم  راکشآ  امش  يارب  دینک ، لاؤس  اهنآ  زا  نآرق ، لوزن 
(101  ) .تسا رابدرب  و 

(102  ) َنیِِرفاَک اَِهب  اوُحَبْصَأ  َُّمث  ْمُِکْلبَق  نِّم  ٌمْوَق  اََهلَأَس  ْدَق 

ادیپ یتشونرس  نینچ  مه  امش  تسا  نکمم   ) .دنتساخرب تفلاخم  هب  نآ  اب  سپـس  و  دندرک ؛ لاوئـس  نآ  زا  امـش ، ناینیـشیپ  زا  یعمج 
(102 ( ) .دینک

(103  ) َنُولِقْعَی َال  ْمُهُرَثْکَأَو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَِکلَو  ٍماَح  َالَو  ٍهَلیِصَو  َالَو  ٍهَِبئاَس  َالَو  ٍهَریَِحب  نِم  ُهَّللا  َلَعَج  اَم 

نامز رد  هک  تسا  یلها  تاناویح  زا  عون  راهچ  هب  هراشا   ] تسا هدادن  رارق  ماح »  » و هلیـصو »  » و هبئاس »  » و هریحب »  » هنوگ چیه  دنوادخ 
ادخ رب  دندش ، رفاک  هک  یناسک  یلو  .دـش ] عونمم  مالـسا  رد  تعدـب ، نیا  و  دنتـسناد ؛ یم  مارح  یللعب  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  تیلهاج ،

(103 ! ) دنمهف یمن  اهنآ  رتشیب  و  دندنب ؛ یم  غورد 

124 ص :

َنوُدَـتْهَی َالَو  اًْئیَـش  َنوُمَْلعَی  َال  ْمُهُؤَابآ  َناَک  َْولَوَأ  اَنَءَابآ  ِْهیَلَع  اَنْدَـجَو  اَم  اَُنبْـسَح  اُولاَق  ِلوُسَّرلا  َیلِإَو  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  َیلِإ  اَْولاَعَت  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 
(104)

دوخ ناردـپ  زا  هچنآ  : » دـنیوگ یم  دـییایب ،»! ربمایپ  يوس  هب  و  هدرک ، لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  : » دوش هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و 
(104 ( !؟) دننک یم  يوریپ  اهنآ  زا  زاب   ) دندوب هتفاین  تیاده  و  دنتسناد ، یمن  يزیچ  اهنآ  ناردپ  رگا  ایآ  تسا ؛»! سب  ار  ام  میا ، هتفای 

(105  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  اًعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَتْها  اَذِإ  َّلَض  نَّم  مُکُّرُضَی  َال  ْمُکَسُفنَأ  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

امـش هب  دـنا ، هدـش  هارمگ  هک  یناسک  یهارمگ  دـیا ، هتفای  تیادـه  امـش  رگا  دیـشاب ! دوخ  بقارم  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(105  ) .دزاس یم  هاگآ  دیدرک ، یم  لمع  هچنآ  زا  ار  امش  و  تسادخ ؛ يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  .دناسر  یمن  ینایز 

ُْمْتبَرَض ُْمتنَأ  ْنِإ  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِناَرَخآ  ْوَأ  ْمُکنِّم  ٍلْدَع  اَوَذ  ِناَْنثا  ِهَّیِصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اَذِإ  ْمُِکْنَیب  ُهَداَهَش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
َالَو َیبُْرق  اَذ  َناَک  َْولَو  اًنَمَث  ِِهب  يِرَتْشَن  َال  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ِهَّللِاب  ِناَمِـسُْقیَف  ِهاَـلَّصلا  ِدـَْعب  نِم  اَـمُهَنوُِسبْحَت  ِتْوَْملا  ُهَبیِـصُّم  مُْکَتباَـصَأَف  ِضْرَأـْلا  ِیف 

(106  ) َنیِِمثْآلا َنِمَّل  اًذِإ  اَّنِإ  ِهَّللا  َهَداَهَش  ُُمتْکَن 

هب ار  لداع  رفن  ود  امـش ، نایم  زا  دیاب  تیـصو  عقوم  رد  دسر ، ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ار ناتدوخ  ریغ  زا  رفن  ود  دیتفاین )، یناملسم  اج  نآ  رد  و  ، ) دیسر ارف  امش  گرم  تبیـصم  و  دیدرک ، ترفاسم  رگا  ای  دبلطب ؛ تداهش 

دای دنگوس  ات  دیراد  یم  هاگن  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  دیدرک ، کش  اهنآ  قدـص  رد  تداهـش ، يادا  ماگنه  هب  رگا  و  دـیبلطب ، یهاوگ  هب 
یمن نامتک  ار  یهلا  تداهـش  و  دـشاب ! ام  نادـنواشیوخ  دروم  رد  دـنچ  ره  میـشورفب ، يزیچ  هب  ار  قح  میتسین  رـضاح  ام  : » هک دـننک 

(106 !« ) دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  هک  مینک ،
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نِم ُّقَحَأ  اَُنتَداَهََـشل  ِهَّللاـِب  ِناَمِـسُْقیَف  ِناََـیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْـسا  َنیِذَّلا  َنِم  اَـمُهَماَقَم  ِناَـموُقَی  ِناَرَخآَـف  اًْـمثِإ  اَّقَحَتْـسا  اَـمُهَّنَأ  یَلَع  َِرثُع  ْنِإَـف 
(107  ) َنیِِملاَّظلا َنِمَّل  اًذِإ  اَّنِإ  اَْنیَدَتْعا  اَمَو  اَمِِهتَداَهَش 

هب تبـسن  هک  یناسک  زا  رفن  ود  دـنا ،) هدرک  ناـمتک  ار  قح  و   ) دـنا هدـش  یهاـنگ  بکترم  ود ، نآ  هک  دوش  لـصاح  یعـالطا  رگا  و 
قح هب  ود ، نآ  یهاوگ  زا  اـم ، یهاوـگ  : » هک دـننک  یم  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـنریگ ، یم  رارق  اـهنآ  ياـج  هب  دنتـسه ، یلوا  تیم ،

(107 !« ) دوب میهاوخ  ناملاظ  زا  میشاب ، هدرک  نینچ  رگا  هک  میا ؛ هدرکن  يزواجت  ام  و  تسا ! رتکیدزن 

َنیِقِـساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  اوُعَمْـساَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ْمِِهناَْمیَأ  َدـَْعب  ٌناَْمیَأ  َّدَُرت  نَأ  اُوفاَخَی  ْوَأ  اَهِهْجَو  یَلَع  ِهَداَهَّشلِاب  اُوتْأَی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ 
(108)

و) ددرگ ، شاف  ناشغورد   ) هک دنـسرتب  مدرم ) زا   ) ای و  دنـسرتب )، ادـخ  زا  و  ، ) دـنهد قحب  یهاوگ  هکنیا  هب  تسا  رتکیدزن  راـک ، نیا 
ار ناقـساف  ّتیعمج  دـنوادخ ، و  دـیهد ! ارف  شوگ  و  دـیزیهرپب ، ادـخ  تفلاخم )  ) زا .دریگب  ار  اهنآ  ياهدـنگوس  ياج  ییاهدـنگوس 

(108  ) .دنک یمن  تیاده 

125 ص :

(109  ) ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َتنَأ  َکَّنِإ  اََنل  َْملِع  َال  اُولاَق  ُْمْتبِجُأ  اَذاَم  ُلوُقَیَف  َلُسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی 

امـش هب  یخـساپ  هچ  امـش )، توعد  ربارب  رد  : ») دیوگ یم  اهنآ  هب  و  دـنک ، یم  عمج  ار  ناربمایپ  دـنوادخ ، هک  دیـسرتب )  ) يزور زا ) )
(109 « ) .یهاگآ ناهن  رارسا  همه  زا  دوخ ، وت  میناد ؛ یمن  يزیچ  ام  : » دنیوگ یم  دش ،»؟ هداد 

ْذِإَو اًـلْهَکَو  ِدـْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  َکُّتدَّیَأ  ْذِإ  َِکتَدـِلاَو  یَلَعَو  َکـْیَلَع  ِیتَمِْعن  ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اَـی  ُهَّللا  َلاَـق  ْذِإ 
َهَمْکَْألا ُئِْرُبتَو  ِینْذِِإب  اًْریَط  ُنوُکَتَف  اَهِیف  ُخـُفنَتَف  ِینْذِِإب  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلْخَت  ْذِإَو  َلـیِجنِْإلاَو  َهاَرْوَّتلاَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَـتِْکلا  َکـُتْمَّلَع 

اَّلِإ اَذَـه  ْنِإ  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُهَْتئِج  ْذِإ  َکنَع  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ُْتفَفَک  ْذِإَو  ِینْذِإـِب  یَتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإَو  ِینْذِإـِب  َصَْربَأـْلاَو 
(110  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس 

ار وت  هک  ینامز  مدیشخب ! تردام  وت و  هب  هک  ار  یتمعن  نک  دای  : » تفگ میرم  نب  یـسیع  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )
تمکح و باتک و  هک  یماگنه  و  یتفگ ؛ یم  نخـس  مدرم  اب  یگرزب ، ماگنه  هب  هراوهاگ و  رد  هک  مدرک ؛ تیوقت   » سدـقلا حور  اب »
و يدـیمد ، یم  نآ  رد  و  یتخاس ، یم  هدـنرپ  تروصب  يزیچ  لگ  زا  نم ، نامرف  هب  هک  یماگنه  و  متخومآ ؛ وت  هب  ار  لیجنا  تاروت و 
هب زین )  ) ار ناگدرم  و  يداد ؛ یم  افـش  نم ، نامرف  هب  ار  یـسیپ  يرامیب  هب  التبم  و  دازردام ، روک  و  دـش ؛ یم  يا  هدـنرپ  نم ، نامرف  هب 

يارب نشور  لیالد  هک  عقوم  نآ  رد  متشادزاب ؛ وت ، هب  ندناسر  بیـسآ  زا  ار  لیئارـسا  ینب  هک  یماگنه  و  يدرک ؛ یم  هدنز  نم  نامرف 
(110 !« ) تسین راکشآ  رحس  زج  اهنیا  دنتفگ : اهنآ  نارفاک  زا  یعمج  یلو  يدروآ ، اهنآ 

(111  ) َنوُِملْسُم اَنَّنَِأب  ْدَهْشاَو  اَّنَمآ  اُولاَق  ِیلوُسَِربَو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراَوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإَو 

و میدروآ ، نامیا  : » دنتفگ اهنآ  دیروایب »! نامیا  نم ، هداتسرف  نم و  هب  : » هک مداتـسرف  یحو  نویراوح  هب  هک  ار  ینامز  روآ ) دای  هب   ) و
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(111 !« ) میناملسم ام  هک  شاب  هاوگ 

(112  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َلاَق  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ًهَِدئاَم  اَْنیَلَع  َلِّزَُنی  نَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  اَی  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  ْذِإ 

رد  ) وا دنک »؟ لزان  ام  رب  نامـسآ  زا  يا  هدئام  دناوت  یم  تراگدرورپ  ایآ  میرم ! نب  یـسیع  يا  : » دـنتفگ نویراوح  هک  ماگنه  نآ  رد 
(112 !« ) دیتسه نامیا  اب  رگا  دیزیهرپب  ادخ  زا  : » تفگ خساپ )

(113  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  اَْهیَلَع  َنوُکَنَو  اَنَْتقَدَص  ْدَق  نَأ  َمَْلعَنَو  اَُنبُوُلق  َِّنئَمْطَتَو  اَْهنِم  َلُکْأَّن  نَأ  ُدیُِرن  اُولاَق 

هتفگ تسار  ام  هب  مینادب  و  ددرگ ؛ نئمطم  وت ) تلاسر  هب   ) ام ياهلد  و  میروخب ، نآ  زا  میهاوخ  یم  میرادن )، يدـب  رظن  ام  : ») دـنتفگ
(113 « ) .میشاب هاوگ  نآ ، رب  و  يا ؛

126 ص :

َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َتنَأَو  اَْنقُزْراَو  َکنِّم  ًهَیآَو  اَنِرِخآَو  اَِنلَّوَأِّل  اًدـیِع  اََنل  ُنوُکَت  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ًهَدـِئاَم  اَْـنیَلَع  ْلِزنَأ  اَـنَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاَـق 
(114)

هناشن و  دشاب ، يدیع  ام ، رخآ  لوا و  يارب  ات  تسرفب ! ام  رب  يا  هدئام  نامسآ  زا  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! : » درک ضرع  میرم  نب  یسیع 
(114 !« ) یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هد ! يزور  ام  هب  و  وت ؛ زا  يا 

(115  ) َنیَِملاَْعلا َنِّم  اًدَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  اَّل  ًاباَذَع  ُُهبِّذَعُأ  یِّنِإَف  ْمُکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی  نَمَف  ْمُْکیَلَع  اَُهلِّزَنُم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاَق 

و  ) ددرگ رفاک  نآ  زا  دعب  امـش  زا  سک  ره  یلو  منک ؛ یم  لزان  امـش  رب  ار  نآ  نم  : » دومرف و ) درک ؛ باجتـسم  ار  وا  ياعد   ) دنوادخ
(115 !« ) مشاب هدرکن  تازاجم  نانچ  ار  نایناهج  زا  يدحا  هک  منک  یم  یتازاجم  ار  وا  دیوپ ،) راکنا  هار 

َْسَیل اَم  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  اَم  َکَناَْحبُـس  َلاَق  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ِْنیََهلِإ  َیِّمُأَو  ِینوُذِـخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َتنَأَأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اَی  ُهَّللا  َلاَق  ْذِإَو 
(116  ) ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َتنَأ  َکَّنِإ  َکِسْفَن  ِیف  اَم  ُمَلْعَأ  َالَو  یِسْفَن  ِیف  اَم  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَقَف  ُُهْتُلق  ُتنُک  نِإ  ٍّقَِحب  ِیل 

باختنا ادخ  زا  ریغ  دوبعم  ود  ناونعب  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  : » دیوگ یم  میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  هاگنآ  و 
یم وت  مشاب ، هتفگ  ار  ینخـس  نینچ  رگا  میوگب ! تسین ، نم  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  مرادن  قح  نم  وت ! یهزنم  : » دیوگ یم  وا  دینک ،»!؟

رارسا و مامت  زا  وت  نیقیب  متسین ! هاگآ  تسوت ، كاپ )  ) تاذ رد  هچنآ  زا  نم  و  یهاگآ ؛ تسا ، نم  ناج  حور و  رد  هچنآ  زا  وت  یناد !
(116  ) .يربخاب اهیناهنپ 

ْمِْهیَلَع َبِیقَّرلا  َتنَأ  َتنُک  ِینَْتیَّفَوَت  اَّمَلَف  ْمِهِیف  ُْتمُد  اَّم  اًدیِهَـش  ْمِْهیَلَع  ُتنُکَو  ْمُکَّبَرَو  یِّبَر  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  اَـم  اَّلِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  اَـم 
(117  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َتنَأَو 

راگدرورپ نم و  راگدرورپ  هک  دیتسرپب  ار  يدـنوادخ  متفگ ): اهنآ  هب  ( ؛ متفگن اهنآ  هب  يزیچ  يداد ، نامرف  نآ  هب  ارم  هچنآ  زج  نم ،
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بقارم دوخ  وت  یتفرگرب ، ناشنایم  زا  ارم  هک  یماگنه  یلو  مدوب ؛ ناشهاوگ  بقارم و  مدوب ، اهنآ  نایم  رد  هک  ینامز  اـت  و  تساـمش !
(117 ! ) یهاوگ زیچ ، ره  رب  وت  و  يدوب ؛ اهنآ 

(118  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  نِإَو  َكُداَبِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  نِإ 

اناوت و یـشخبب ، ار  نانآ  رگا  و  دنتـسین ؛) وت  تازاجم  زا  رارف  هب  رداق  و   ) .دـناوت ناگدـنب  ینک ، تازاجم  ار  اهنآ  رگا  لاح )، نیا  اـب  )
(118 !(« ) فعض هناشن  وت  ششخب  هن  و  تسا ، یتمکح  یب  هناشن  وت  رفیک  هن  ! ) یمیکح

َِکلَذ ُْهنَع  اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَّر  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِـص  َنِیقِداَّصلا  ُعَفنَی  ُمْوَی  اَذَـه  ُهَّللا  َلاَق 
(119  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا 

هک تسا  تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دـشخب ؛ یم  دوس  اـهنآ  هب  نایوگتـسار ، یتسار  هک  تسا  يزور  زورما ، : » دـیوگ یم  دـنوادخ 
ادخ زا  اهنآ  مه  و  تسا ، دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  مه  دـننام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  دـبا ، ات  و  درذـگ ، یم  نآ  ناتخرد )  ) ریز زا  اهرهن 

(119 !« ) تسا گرزب  يراگتسر  نیا ، دندونشخ ؛

(120  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  َّنِهِیف  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل 

(120  ) .تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  و  تسادخ ؛ نآ  زا  تساهنآ ، رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تموکح 

127 ص :

ماعنألا هروس 

(1  ) َنُولِدْعَی ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  َروُّنلاَو  ِتاَُملُّظلا  َلَعَجَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

، دوخ راگدرورپ  يارب  نارفاک  اـما  دروآ ؛ دـیدپ  ار  رون  اـهتملظ و  و  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  يارب  شیاـتس 
(1 (! ) تسا راکشآ  ناهج  شنیرفآ  رد  وا ، یگناگی  دیحوت و  لیالد  هکنیا  اب   ) دنهد یمرارق  هیبش  کیرش و 

(2  ) َنوُرَتْمَت ُْمتنَأ  َُّمث  ُهَدنِع  یمَسُّم  ٌلَجَأَو  اًلَجَأ  یَضَق  َُّمث  ٍنیِط  نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

زا وا  طقف  و   ) تسوا دزن  یمتح  لجا  و  دبای ؛) لماکت  ناسنا  ات   ) تشاد رّرقم  یتدم  سپس  دیرفآ ؛ لگ  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
(2 ! ) دینک یم  دیدرت  وا )، تردق  یگناگی و  دیحوت و  رد  ناکرشم   ) امش همه ، نیا  اب  تسا .) هاگآ  نآ 

(3  ) َنُوبِسْکَت اَم  ُمَْلعَیَو  ْمُکَرْهَجَو  ْمُکَّرِس  ُمَْلعَی  ِضْرَْألا  ِیفَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُهَو 

اب دیروآ ، یم  تسد  هب  دیهد و ) یم  ماجنا   ) هچنآ زا  و  دناد ؛ یم  ار  امـش  راکـشآ  ناهنپ و  نیمز ؛ رد  اهنامـسآ و  رد  دـنوادخ  تسوا 
(3  ) .تسا ربخ 
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(4  ) َنیِضِْرعُم اَْهنَع  اُوناَک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتاَیآ  ْنِّم  ٍهَیآ  ْنِّم  مِهِیتْأَت  اَمَو 

(4 ! ) دنوش یم  نادرگیور  نآ  زا  هکنیا  رگم  دیآ ، یمن  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  تایآ  زا  يا  هیآ  هناشن و  چیه 

(5  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَم  ُءاَبنَأ  ْمِهِیتْأَی  َفْوَسَف  ْمُهَءاَج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  ْدَقَف 

؛ دسر یم  نانآ  هب  دنتفرگ ، یم  هرخـسم  داب  هب  ار  هچنآ  ربخ  يدوزب  یلو  دندرک ! بیذکت  دمآ ، ناشغارـس  هک  یماگنه  ار  قح  نانآ ،
(5 (. ) دنوش یم  هاگآ  دوخ ، راک  جیاتن  زا  (و 

نِم يِرْجَت  َراَْهنَْألا  اَْنلَعَجَو  اًراَرْدِّم  مِْهیَلَع  َءاَمَّسلا  اَْنلَسْرَأَو  ْمُکَّل  نِّکَُمن  َْمل  اَم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَّم  ٍنْرَق  نِّم  مِِهْلبَق  نِم  اَنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْملَأ 
(6  ) َنیِرَخآ اًنْرَق  ْمِهِدَْعب  نِم  اَنْأَشنَأَو  ْمِِهبُونُِذب  مُهاَنْکَلْهَأَف  ْمِِهتْحَت 

هب هک  میدوب  هداد  اهنآ  هب  ییاهتردق  و ) دندوب ؛ رتدنمورین  امش  زا   ) هک یماوقا  میدرک !؟ كاله  ار  نیـشیپ  ماوقا  زا  ردقچ  دندیدن  ایآ 
هک یماگنه  اـما  ( ؛ میتخاـس يراـج  ار  اـهرهن  اـهنآ ، ياـهیدابآ )  ) ریز زا  و  میداتـسرف ؛ اـهنآ  يارب  یپرد  یپ  ياـهناراب  میدادـن ؛ اـمش 

(6  ) .میدروآ دیدپ  نانآ  زا  دعب  يرگید  تیعمج  و  میدرک ؛ دوبان  ناشناهانگ  رطاخب  ار  نانآ  دندرک )، نایغط  یشکرس و 

(7  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاََقل  ْمِهیِْدیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساَطِْرق  ِیف  ًاباَتِک  َْکیَلَع  اَْنلََّزن  َْولَو 

زاب دننک ، سمل  دوخ  ياهتـسد  اب  ار  نآ  ندـناوخ )، ندـید و  رب  هوالع   ) و مینک ، لزان  وت  رب  يا  هحفـص  يور  يا  همان  ام  رگا  یّتح ) )
(7 «! ) تسین راکشآ  رحس  کی  زج  يزیچ  نیا ، : » دنیوگ یم  نارفاک 

(8  ) َنوُرَظُنی َال  َُّمث  ُْرمَْألا  َیِضُقَّل  اًکَلَم  اَْنلَزنَأ  َْولَو  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َلِزنُأ  َالَْول  اُولاَقَو 

»)!؟ دنک یهارمه  ادخ  يوس  هب  مدرم  توعد  رد  ار  وا  ات   ) هدشن لزان  وا  رب  يا  هتـشرف  ارچ  : » دـنتفگ هک ) دوب  نیا  اهنآ  ياه  هناهب  زا  )
هب رگید  دننک )، تفلاخم  رگا  ینعی  ( ؛ دوش یم  مامت  راک  دنک )، ادیپ  دوهش  یسح و  هبنج  عوضوم ، و  ، ) میتسرفب يا  هتـشرف  رگا  یلو 

(8 (. ) دنوش یم  كاله  همه  و   ) دش دهاوخن  هداد  تلهم  اهنآ 

128 ص :

(9  ) َنوُِسْبلَی اَّم  مِْهیَلَع  اَنْسَبََللَو  اًلُجَر  ُهاَْنلَعَجَّل  اًکَلَم  ُهاَْنلَعَج  َْولَو 

یم هبتـشم  اهنآ  رب  ار  راک  نانآ )، رادـنپ  هب  زاب  ( ؛ میدروآ یمرد  یناسنا  تروصب  ار  يو  ًامتح  میداد ، یمرارق  يا  هتـشرف  ار  وا  رگا  و 
(9 ! ) دنزاس یم  هبتشم  نارگید  رب  ار  راک  اهنآ  هک  روط  نامه  میتخاس ؛

(10  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مُْهنِم  اوُرِخَس  َنیِذَّلِاب  َقاَحَف  َِکْلبَق  نِّم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقلَو 

ار ناشناماد  دندرک ، یم  هرخسم  ار  هچنآ  ماجنارس ، اّما  دندرک ؛ ازهتـسا  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  یعمج  شابن )! نارگن  لاح ، نیا  اب  )
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(10 (. ) دمآ دورف  اهنآ  رب  یهلا  باذع  و  ( ؛ تفرگ یم 

(11  ) َنِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظنا  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 

(11 ( »!؟ دش هچ  یهلا  تایآ  ناگدننک  بیذکت  ماجنارس  دیرگنب  سپس  دینک ! شدرگ  نیمز  يور  : » وگب

ْمُهَـسُفنَأ اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  ِهِیف  َْبیَر  َال  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یَلَع  َبَتَک  ِهَّلِّل  لـُق  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَّم  نَمِّل  لـُق 
(12  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهَف 

هب و  ( ؛ هدرک متح  دوخ ، رب  ار  شـشخب ) و   ) تمحر تسادـخ ؛ نآ  زا  : » وگب تسیک »؟ نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  : » وگب
یناسک طقف  يرآ )،  ) .دروآ دهاوخ  درگ  تسین ، يدـیدرت  ّکش و  نآ  رد  هک  تمایق ، زور  رد  ار  امـش  همه  عطق  روطب  لیلد )، نیمه 

(12  ) .دنروآ یمن  نامیا  دندش ، نارسخ  راتفرگ  هداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  دوجو  ياه  هیامرس  هک 

(13  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِیف  َنَکَس  اَم  َُهلَو 

(13  ) .تساناد اونش و  وا ، و  دراد ؛ رارق  زور  بش و  رد  هچنآ  تسوا  يارب  و 

َنِم َّنَنوُکَت  اـَلَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُـکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ْلـُق  ُمَعُْطی  اـَلَو  ُمِعُْطی  َوُـهَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِرِطاَـف  اِیلَو  ُذِـخَّتَأ  ِهَّللا  َْریَغَأ  ْلـُق 
(14  ) َنیِکِرْشُْملا

زا و  دـهد ، یم  يزور  هک  تسوا  تسا ؛ نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  هک  ییادـخ ) ( !؟ منک باختنا  دوخ  ّیلو  ار  ادـخ  ریغ  اـیآ  : » وگب
!« شابن ناکرـشم  زا  هک ) هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ   ) و مشاـب ؛ ناملـسم  نیتسخن  هک  مرومأـم  نم  : » وگب .دریگ » یمن  يزور  یـسک 

(14)

(15  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباَذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ُْلق 

(15 ! ) مسرت یم  زیخاتسر ] زور  گرزب =[  يزور  باذع  زا  منک ، مراگدرورپ  ینامرفان  رگا  زین )  ) نم : » وگب

(16  ) ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َِکلَذَو  ُهَمِحَر  ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ُْهنَع  ْفَرُْصی  نَّم 

راکـشآ يزوریپ  نامه  نیا  و  هتخاس ؛ شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  وا  دنوادخ  دـسرن ، وا  هب  یهلا  تازاجم  زور ، نآ  رد  هک  سک  نآ 
(16 « ) .تسا

(17  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَسْمَی  نِإَو  َوُه  اَّلِإ  َُهل  َفِشاَک  اَلَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی  نِإَو 

زیچ همه  رب  وا  دـناسر ، وت  هب  يریخ  رگا  و  دزاـس ! فرطرب  ار  نآ  دـناوت  یمن  وا  زج  سک  چـیه  دـناسرب ، وـت  هب  یناـیز  دـنوادخ  رگا 
(17 ( ) .تسا هتخاس  یکین  هنوگره  وا ، تردق  زا  و  ( ؛ تساناوت
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(18  ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُهَو  ِهِداَبِع  َقْوَف  ُرِهاَْقلا  َوُهَو 

(18 ! ) هاگآ میکح  تسوا  و  تسا ؛ ّطلسم  رهاق و  دوخ ، ناگدنب  رب  هک  تسوا 

129 ص :

ًهَِهلآ ِهَّللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهْشََتل  ْمُکَِّنئَأ  َغََلب  نَمَو  ِِهب  مُکَرِذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذَه  ََّیلِإ  َیِحوُأَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ٌدیِهَش  ُهَّللا  ُِلق  ًهَداَهَش  ُرَبْکَأ  ٍءْیَش  ُّيَأ  ُْلق 
(19  ) َنوُکِرُْشت اَّمِّم  ٌءيَِرب  ِینَّنِإَو  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  َوُه  اَمَّنِإ  ُْلق  ُدَهْشَأ  اَّل  ُلق  يَرْخُأ 

نآ لیلد  نیرتهب   ) و تسامـش ؛ نم و  نایم  هاوگ  دنوادخ ، : » وگب هدب و ) خـساپ  تدوخ  و  ( »؟ تسیک یهاوگ  یهاوگ ، نیرتالاب  : » وگب
نامرف تفلاخم  زا  و   ) مهد میب  دسر ، یم  اهنآ  هب  نآرق  نیا  هک  ار  یناسک  مامت  امش و  ات  هدش ، یحو  نم  رب  نآرق  نیا  هک ) تسا  نیا 

«. مهد یمن  یهاوگ  نینچ  زگره  نم  : » وگب تسادـخ »!؟ اب  يرگید  نادوبعم  هک  دـیهد  یم  یهاوگ  امـش  یتسارب  ایآ  مناسرتب .) ادـخ 
(19 !« ) مرازیب دیهد ، یمرارق  کیرش  وا  يارب  هچنآ  زا  نم  و  هناگی ؛ دوبعم  اهنت  تسوا  : » وگب

(20  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهَف  ْمُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  ُمُهَءاَْنبَأ  َنُوفِْرعَی  اَمَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا 

طقف دنسانش ؛ یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  هنوگ  نامه  دنسانش ، یم  ار  ربمایپ ] وا =[  یبوخب  میا ، هداد  ناشیا  هب  ینامسآ  باتک  هک  نانآ 
(20  ) .دنروآ یمن  نامیا  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرس  هک  یناسک 

(21  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  َال  ُهَّنِإ  ِِهتاَیِآب  َبَّذَک  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 

هدرک بیذـکت  ار  وا  تایآ  ای  و  هدـش ،]  لـئاق  وا  يارب  ییاـتمه  هتـسب =[  غورد  ادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
(21 ! ) دش دنهاوخن  راگتسر  ناملاظ ، ًاملسم  تسا !؟

(22  ) َنوُمُعْزَت ُْمتنُک  َنیِذَّلا  ُمُکُؤاَکَرُش  َْنیَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  اًعیِمَج  ْمُهُرُشَْحن  َمْوَیَو 

»؟ دنیاجک دیتشادنپ ، یم  ادخ  ياتمه  هک  ناتیاهدوبعم ، : » مییوگ یم  ناکرـشم  هب  سپـس  مینک ؛ یم  روشحم  ار  اهنآ  همه  هک  زور  نآ 
(22 ( )!؟ دنباتش یمن  امش  يرای  هب  ارچ  )

(23  ) َنیِکِرْشُم اَّنُک  اَم  اَنِّبَر  ِهَّللاَو  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  ْمُُهتَْنِتف  نُکَت  َْمل  َُّمث 

!« میدوبن كرشم  ام  هک  دنگوس  تسام  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  هب  : » دنیوگ یم  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  اهنآ ، رذع  خساپ و  سپس 
(23)

(24  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َّلَضَو  ْمِهِسُفنَأ  یَلَع  اُوبَذَک  َْفیَک  ْرُظنا 

(24 ! ) دنهد یم  تسد  زا  دنتشادنپ ، یم  ادخ  ياتمه  غوردب  ار  هچنآ  و  دنیوگ ، یم  غورد  زین )  ) ناشدوخ هب  هنوگچ  نیبب 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


َكوُءاَج اَذِإ  یَّتَح  اَِـهب  اُونِمُْؤی  اَّل  ٍهَیآ  َّلُـک  اْوَرَی  نِإَو  اًْرقَو  ْمِِهناَذآ  ِیفَو  ُهوُهَقْفَی  نَأ  ًهَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  اَْـنلَعَجَو  َکـَْیلِإ  ُعِمَتْـسَی  نَّم  مُْهنِمَو 
(25  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َکَنُولِداَُجی 

، اهنآ شوگ  رد  و  دـنمهفن ؛ ار  نآ  ات  میا  هدـنکفا  اه  هدرپ  نانآ  ياهلد  رب  یلو  دـنهد ؛ یمارف  شوگ  وت ، نانخـس )  ) هب اهنآ  زا  يا  هراپ 
هب یتقو  هک  اجنآ  ات  دـنروآ ؛ یمن  نامیا  دـننیبب ، ار  قح  ياه  هناشن  مامت  رگا  هک ) دـنجوجل  يردـقب  اـهنآ   ) .میا و هداد  رارق  ینیگنس 

(25 !« ) تسا ناینیشیپ  ياه  هناسفا  طقف  اهنیا  : » دنیوگ یم  نارفاک  دننک ، يرگشاخرپ  وت  اب  هک  دنیآ  یم  وت  غارس 

(26  ) َنوُرُعْشَی اَمَو  ْمُهَسُفنَأ  اَّلِإ  َنوُِکلُْهی  نِإَو  ُْهنَع  َنْوَْأنَیَو  ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُهَو 

(26 ! ) دنمهف یمن  یلو  دننک ، یمن  كاله  ار  دوخ  زج  اهنآ  دننک ؛ یم  يرود  نآ  زا  زین  دوخ  و  دنراد ؛ یمزاب  نآ  زا  ار  نارگید  اهنآ 

(27  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَو  اَنِّبَر  ِتاَیِآب  َبِّذَُکن  َالَو  ُّدَُرن  اَنَْتَیل  اَی  اُولاَقَف  ِراَّنلا  یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرَت  َْولَو 

هدنادرگزاب ایند ) هب  رگید ، راب   ) شاک يا  دنیوگ : یم  ینیبب ! دـنا ، هداتـسیا  خزود )  ) شتآ ربارب  رد  هک  یماگنه  ار ) اهنآ  لاح   ) شاک
(27 ! ) میدوب یم  نانمؤم  زا  و  میدرک ، یمن  بیذکت  ار  نامراگدرورپ  تایآ  و  میدش ، یم 

130 ص :

(28  ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإَو  ُْهنَع  اوُُهن  اَِمل  اوُداََعل  اوُّدُر  َْولَو  ُْلبَق  نِم  َنوُفُْخی  اُوناَک  اَّم  مَُهل  اََدب  َْلب 

هداتفا تشحو  هب  و   ) هدش راکـشآ  اهنآ  ربارب  رد  دـندرک ، یم  ناهنپ  ًالبق  هک  ار  یتاّین  لامعا و  هکلب  دنتـسین )، نامیـشپ  عقاو  رد  اهنآ  )
(28  ) .دننایوگغورد اهنآ  دندرگ ؛ یمزاب  دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  یلامعا  نامه  هب  دندرگزاب ، رگا  و  دنا .)

(29  ) َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  اَمَو  اَْینُّدلا  اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اُولاَقَو 

(29 !« ) دش میهاوخن  هتخیگنارب  زگره  ام  و  تسین ؛ ام  يایند  یگدنز  نیا  زج  يزیچ  : » دنتفگ اهنآ 

(30  ) َنوُرُفْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  َلاَق  اَنِّبَرَو  یََلب  اُولاَق  ِّقَْحلِاب  اَذَه  َْسَیلَأ  َلاَق  ْمِهِّبَر  یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرَت  َْولَو 

: دنیوگ یم  تسین »؟ قح  نیا  ایآ  : » دـیوگ یم  اهنآ ) هب  ! ) ینیبب دـنا ، هداتـسیا  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  هب  ار  اهنآ  رگا 
(30 !« ) دیدرک یم  راکنا  هچنآ  يازس  هب  دیشچب  ار  تازاجم  سپ  : » دیوگ یم  تسا »)! قح   ) نامراگدرورپ هب  مسق  يرآ ، »

یَلَع ْمُهَراَزْوَأ  َنُولِمْحَی  ْمُهَو  اَـهِیف  اَـنْطَّرَف  اَـم  یَلَع  اَنَتَرْـسَح  اَـی  اُولاَـق  ًهَتَْغب  ُهَعاَّسلا  ُمُْهتَءاَـج  اَذِإ  یَّتَح  ِهَّللا  ِءاَِـقِلب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَـق 
(31  ) َنوُرِزَی اَم  َءاَس  َالَأ  ْمِهِروُهُظ 

هب تمایق  ناهگان  هک  یماگنه  ات  دبای ) یم  همادا  بیذکت ، نیا  و  ( ؛ دندید نایز  ًاملـسم  دندرک ، بیذـکت  ار  راگدرورپ  ياقل  هک  اهنآ 
یم شود  رب  ار  ناشناهانگ  نیگنـس ) راب   ) اهنآ و  میدرک »! یهاتوک  نآ ، هرابرد  هک  ام  رب  سوسفا  يا  : » دـنیوگ یم  دـیایب ؛ ناـشغارس 
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(31 ! ) تشاد دنهاوخ  شود  رب  يراب  دب  هچ  دنشک ؛

(32  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلِّل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآلا  ُراَّدَللَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو 

(32 ( !؟ دیشیدنا یمن  ایآ  تسا ! رتهب  دنراگزیهرپ ، هک  اهنآ  يارب  ترخآ ، يارس  و  تسین ! یمرگرس  يزاب و  زج  يزیچ  ایند ، یگدنز 

(33  ) َنوُدَحْجَی ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنَِکلَو  َکَنُوبِّذَُکی  َال  ْمُهَّنِإَف  َنُولوُقَی  يِذَّلا  َُکنُزْحََیل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَن  ْدَق 

، ناملاظ هکلب  دـننک ؛ یمن  بیذـکت  ار  وت  اهنآ  هک ) نادـب  و  روخم ! مغ   ) یلو دـنک ؛ یم  نیگمغ  ار  وت  اهنآ ، راـتفگ  هک  میناد  یم  اـم 
(33  ) .دنیامن یم  راکنا  ار  ادخ  تایآ 

َنِیلَسْرُْملا ِإَبَّن  نِم  َكَءاَج  ْدََقلَو  ِهَّللا  ِتاَِملَِکل  َلِّدَبُم  َالَو  اَنُرْصَن  ْمُهاَتَأ  یَّتَح  اوُذوُأَو  اُوبِّذُک  اَم  یَلَع  اوُرَبَصَف  َِکْلبَق  نِّم  ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدََقلَو 
(34)

هک یماگنه  ات  دندید ، رازآ  هار )، نیا  رد   ) و دندرک ؛ تماقتـسا  ربص و  اهبیذکت ، ربارب  رد  و  دندش ؛ بیذکت  یناربمایپ  زین  وت  زا  شیپ 
و دهد ؛ رییغت  ار  ادخ  ننـس  دناوت  یمن  زیچ  چیه  و  تسا )؛ یهلا  ياهتنـس  زا  یکی  نیا ، و  شاب ! نینچ  زین  وت   ) .دیـسر اهنآ  هب  ام  يرای 

(34  ) .تسا هدیسر  وت  هب  ناربمایپ  رابخا 

یَلَع ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءاَش  َْولَو  ٍهَیِآب  مُهَِیتْأَتَف  ِءاَمَّسلا  ِیف  اًمَّلُس  ْوَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اًقَفَن  َیِغَْتبَت  نَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإَف  ْمُهُـضاَرْعِإ  َْکیَلَع  َُربَک  َناَک  نِإَو 
(35  ) َنِیلِهاَْجلا َنِم  َّنَنوُکَت  اَلَف  يَدُْهلا 

نیمز و قاـمعا  و   ) يراذـگب نامـسآ  هب  یناـبدرن  اـی  ینزب ، نیمز  رد  یبـقن  یناوتب  هچناـنچ  تسا ، نیگنـس  وت  رب  اـهنآ  ضارعا  رگا  و 
!( دنروآ یمن  نامیا  ناجوجل ، نیا  هک  نادب  یلو  ! ) يروایب اهنآ  يارب  يرگید ) هناشن  و   ) هیآ ات  نک ) نینچ  ینک ، وجتسج  ار  اهنامسآ 
زا زگره  سپ  دراد )؟ يدوس  هچ  يرابجا ، تیادـه  یلو   ) .درک دـهاوخ  عمج  تیادـه  رب  رابجا ) هب   ) ار اهنآ  دـهاوخب ، ادـخ  رگا  اـّما 

(35 ! ) شابم نالهاج 
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(36  ) َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  یَتْوَْملاَو  َنوُعَمْسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  اَمَّنِإ 

نامیا دـنا ، هداد  تسد  زا  ار  یناسنا  حور  هک  اهنآ  و   ) ناگدرم اّما  دـنراد ؛ اونـش  شوگ  هک  دـنریذپ  یم  ار ) وت  توعد   ) یناسک اـهنت 
(36  ) .دندرگ یمزاب  وا ، يوس  هب  سپس  دزیگنا ؛ یمرب  تمایق ) رد   ) ار اهنآ  ادخ  و ) دنروآ ؛ یمن 

(37  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ًهَیآ  َلِّزَُنی  نَأ  یَلَع  ٌرِداَق  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  ِهِّبَّر  نِّم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َالَْول  اُولاَقَو 

لزان يا  هناشن  هک  تسا  رداق  دـنوادخ ، : » وگب دوش »!؟ یمن  لزان  وا  رب  شراـگدرورپ  فرط  زا  يا ) هزجعم  و   ) هناـشن ارچ  : » دـنتفگ و 
(37 !« ) دنناد یمن  اهنآ  رتشیب  یلو  دنک ؛
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(38  ) َنوُرَشُْحی ْمِهِّبَر  َیلِإ  َُّمث  ٍءْیَش  نِم  ِباَتِْکلا  ِیف  اَنْطَّرَف  اَّم  مُُکلاَْثمَأ  ٌمَمُأ  اَّلِإ  ِْهیَحاَنَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاَط  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  نِم  اَمَو 

ام .دنتـسه  امـش  دننامه  ییاهتما  هکنیا  رگم  تسین  دنک ، یم  زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  هک  يا  هدـنرپ  چـیه  و  نیمز ، رد  يا  هدـنبنج  چـیه 
(38  ) .دندرگ یم  روشحم  ناشراگدرورپ  يوس  هب  یگمه  سپس  میدرکن ؛ راذگ  ورف  باتک ، نیا  رد  ار  زیچ  چیه 

(39  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  یَلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  نَمَو  ُْهِللُْضی  ُهَّللا  ِإَشَی  نَم  ِتاَُملُّظلا  ِیف  ٌمُْکبَو  ٌّمُص  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلاَو 

قحتـسم و   ) دـهاوخب ادـخ  ار  سک  ره  .دـنراد  رارق  اهیکیرات  رد  هک  دنتـسه  ییاهلال  اهرک و  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ 
(39  ) .داد دهاوخ  رارق  تسار  هار  رب  دنادب )، هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  و  دنک ؛ یم  هارمگ  دشاب )،

(40  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  َنوُعْدَت  ِهَّللا  َْریَغَأ  ُهَعاَّسلا  ُمُْکتَتَأ  ْوَأ  ِهَّللا  ُباَذَع  ْمُکاَتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَرَأ  ُْلق 

ار ادخ  ریغ  دوخ )، تالکشم  لح  يارب   ) ایآ دوش ، اپرب  زیخاتسر  ای  دیآ ، امش  غارس  هب  راگدرورپ  باذع  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
(40 ( »!؟ دییوگ یم  تسار  رگا  دیناوخ  یم 

(41  ) َنوُکِرُْشت اَم  َنْوَسنَتَو  َءاَش  نِإ  ِْهَیلِإ  َنوُعْدَت  اَم  ُفِشْکَیَف  َنوُعْدَت  ُهاَّیِإ  َْلب 

ار هچنآ  و  دزاس ؛ یم  فرطرب  دـیا ، هدـناوخ  ار  وا  نآ  رطاـخب  هک  ار  یلکـشم  دـهاوخب ، رگا  وا  و  دـیناوخ ! یم  ار  وا  اـهنت  هکلب  هن )، )
(41  ) .درک دیهاوخ  شومارف  زور ) نآ  رد  ، ) دیهد یمرارق  ادخ  ياتمه  زورما ) )

(42  ) َنوُعَّرَضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلِاب  مُهاَنْذَخَأَف  َِکْلبَق  نِّم  ٍمَمُأ  َیلِإ  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

اب ار  اهنآ  دنتـساخرب )، تفلاخم  هب  ناربمایپ  نیا  اب  هک  یماگنه  و  ( ؛ میداتـسرف یناربمایپ ) ، ) دندوب وت  زا  شیپ  هک  ییاهتما  يوس  هب  ام 
(42 ! ) دندرگ میلست  دننک و  عوضخ  قح )، ربارب  رد  دنوش و  رادیب   ) دیاش میتخاس ؛ هجاوم  یتحاران  جنر و  تّدش و 

(43  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَق  نَِکلَو  اوُعَّرَضَت  اَنُسَْأب  مُهَءاَج  ْذِإ  َالْوَلَف 

ره ناطیش ، و  درک ؛ ادیپ  تواسق  اهنآ  ياهلد  هکلب  دندشن !؟ میلست  دندرکن و ) عوضخ  ، ) دیـسر نانآ  هب  ام  تازاجم  هک  یماگنه  ارچ 
(43 ! ) داد تنیز  ناشرظن  رد  دندرک ، یم  هک  ار  يراک 

(44  ) َنوُِسْلبُّم مُه  اَذِإَف  ًهَتَْغب  مُهاَنْذَخَأ  اُوتوُأ  اَِمب  اوُحِرَف  اَذِإ  یَّتَح  ٍءْیَش  ِّلُک  َباَْوبَأ  ْمِْهیَلَع  اَنْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَم  اوُسَن  اَّمَلَف 

زا  ) زیچ همه  ياـهرد  دـندرک ، شومارف  دوب  هدـش  يروآداـی  اـهنآ  هب  ار  هچنآ  و ) دیـشخبن ، يدوـس  اهزردـنا   ) هک یماـگنه  يرآ )، )
تازاجم تخـس  و   ) میتفرگ ار  اهنآ  ناهگان  دنتـسب ؛) نآ  هب  لد  و   ) دـندش لاحـشوخ  (  ً الماک  ) ات میدوشگ ؛ اهنآ  يور  هب  ار  اـهتمعن )

(44 (. ) دش هتسب  اهنآ  يور  هب  دیما  ياهرد  و  ( ؛ دندش سویأم  یگمه  ماگنه ، نیا  رد  میدرک ؛)
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(45  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباَد  َعِطُقَف 

نایناهج راگدرورپ  دـنوادخ ، صوصخم  شیاتـس  .دـش و  عطق  دـندوب ، هدرک  متـس  هک  یتّیعمج  یگدـنز )  ) هلابند بیترت )، نیا  هب   ) و
(45  ) .تسا

ْمُه َُّمث  ِتاَـیْآلا  ُفِّرَُـصن  َفـْیَک  ْرُظنا  ِِهب  مُکِیتْأَـی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَّم  مُِکبوـُُلق  یَلَع  َمَـتَخَو  ْمُکَراَْـصبَأَو  ْمُکَعْمَـس  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْنِإ  ْمـُْتیَأَرَأ  ْلـُق 
(46  ) َنُوفِدْصَی

یـسک هچ  دیمهفن ،) ار  يزیچ  هک   ) دهن رهم  امـش  ياهلد  رب  و  دریگب ، ار  ناتیاهمـشچ  شوگ و  دنوادخ ، رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
يور اهنآ  سپس  میهد ، یم  حرـش  اهنآ  يارب  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ار  تایآ  هنوگچ  نیبب  دهدب »!؟ امـش  هب  ار  اهنآ  هک  تسادخ  زج 

(46 ! ) دننادرگ یم 

(47  ) َنوُِملاَّظلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ُکَلُْهی  ْلَه  ًهَرْهَج  ْوَأ  ًهَتَْغب  ِهَّللا  ُباَذَع  ْمُکاَتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَرَأ  ُْلق 

كاله راکمتس  ّتیعمج  زج  ایآ  دیایب ، امش  غارـس  هب  اراکـشآ  ای  یناهنپ ) و   ) یناهگان روطب  ادخ  باذع  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
(47 ( »!؟ دنوش یم 

(48  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَلَف  َحَلْصَأَو  َنَمآ  ْنَمَف  َنیِرِذنُمَو  َنیِرِّشَبُم  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  اَمَو 

هن دننک ، حالـصا  ار ) نتـشیوخ   ) دنروایب و نامیا  هک  اهنآ  میتسرف ؛ یمن  هدنهد ، میب  هدـنهد و  تراشب  ناونع ) هب   ) زج ار ، ناربمایپ  ام 
(48  ) .دنوش یم  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت 

(49  ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ُباَذَْعلا  ُمُهُّسَمَی  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلاَو 

(49  ) .دسر یم  نانآ  هب  اهینامرفان  رطاخب  راگدرورپ )  ) باذع دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و 

یَمْعَأـْلا يِوَتْـسَی  ْلَـه  ْلـُق  ََّیلِإ  یَحُوی  اَـم  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَـلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  اـَلَو  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  اـَلَو  ِهَّللا  ُِنئاَزَخ  يِدـنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  اَّل  لـُق 
(50  ) َنوُرَّکَفَتَت اَلَفَأ  ُریِصَْبلاَو 

میوگ یمن  امش  هب  و  متـسین ! هاگآ  بیغ  زا  دزومایب )، نم  هب  ادخ  هچنآ  زج  ، ) نم و  تسا ؛ نم  دزن  ادخ  نیازخ  میوگ  یمن  نم  : » وگب
(50 ( »!؟ دیشیدنا یمن  ارچ  سپ  دنیواسم !؟ انیب  انیبان و  ایآ  : » وگب .منک » یم  يوریپ  دوش  یم  یحو  نم  هب  هچنآ  زا  اهنت  ما ؛ هتشرف  نم 

(51  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلَعَّل  ٌعیِفَش  َالَو  ٌِّیلَو  ِِهنوُد  نِّم  مَُهل  َْسَیل  ْمِهِّبَر  َیلِإ  اوُرَشُْحی  نَأ  َنُوفاَخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِذنَأَو 

تعافش تسرپرس و  روای و  نآ )، رد  هک  يزور  ! ) هد میب  دنسرت ، یم  زیخاتسر  رشح و  زور  زا  هک  ار  یناسک  نآرق ،)  ) نآ هلیسو  هب  و 
(51 ! ) دننک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنرادن ؛ ادخ ] وا =[  زج  يا  هدننک 
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ٍءْیَـش نِّم  مِْهیَلَع  َِکباَسِح  ْنِم  اَمَو  ٍءْیَـش  نِّم  مِِهباَسِح  ْنِم  َْکیَلَع  اَم  ُهَهْجَو  َنوُدـیُِری  ِّیِـشَْعلاَو  ِهاَدَْـغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َالَو 
(52  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  َنوُکَتَف  ْمُهَدُرْطَتَف 

رب اهنآ  باسح  زا  يزیچ  هن  نکم ! رود  دوخ  زا  دنرادن ، يرظن  وا  كاپ  تاذ  زج  و  دنناوخ ، یم  ار  ادخ  ماش  حبـص و  هک  ار  یناسک  و 
(52 ! ) دوب یهاوخ  نارگمتس  زا  ینک ، درط  ار  اهنآ  رگا  اهنآ ! رب  وت  باسح  زا  يزیچ  هن  و  تسوت ،
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(53  ) َنیِرِکاَّشلِاب َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیلَأ  اَِنْنَیب  نِّم  مِْهیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ِءَالُؤَهَأ  اُولوُقَیِّل  ٍضْعَِبب  مُهَضَْعب  اَّنَتَف  َِکلَذَکَو 

زا دـنوادخ  هک  دنتـسه  اهنیا  ایآ  : » دـنیوگب ات  ناریقف ؛) هلیـسوب  ار  نارگناوت   ) میدومزآ رگید  ضعب  اب  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  نینچ  نیا  و 
(53 ( !؟ دسانش یمن  رتهب  ار  نارکاش  دنوادخ ، ایآ  تسا »!؟ هدیشخب  نامیا  تمعن  و   ) هدراذگ ّتنم  اهنآ  رب  و ) هدیزگرب ،  ) ام نایم 

نِم َباَت  َُّمث  ٍَهلاَـهَِجب  اًءوُس  ْمُکنِم  َلِـمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَـس  ْلـُقَف  اَِـنتاَیِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاَـج  اَذِإَو 
(54  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْصَأَو  ِهِدَْعب 

؛ هدرک ضرف  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ ، امش  رب  مالس  : » وگب اهنآ  هب  دنیآ ، وت  دزن  دنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  هاگره 
وا هک ) ارچ  دوش  یم  ادخ  تمحر  لومشم  ، ) دیامن ناربج ) و   ) حالصا هبوت و  سپس  دنک ، ینادان  يور  زا  يدب  راک  امش  زا  سک  ره 

(54 « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ 

(55  ) َنیِمِرْجُْملا ُلِیبَس  َنِیبَتْسَِتلَو  ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَکَو 

(55  ) .ددرگ راکشآ  ناراکهانگ  هار  و  دوش )، نشور  امش  رب  تقیقح  ات  ، ) میرمشیمرب ار  تایآ  نینچ  نیا  و 

(56  ) َنیِدَتْهُْملا َنِم  اَنَأ  اَمَو  اًذِإ  ُْتلَلَض  ْدَق  ْمُکَءاَوْهَأ  ُِعبَّتَأ  اَّل  ُلق  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق 

رگا منک ؛ یمن  يوریپ  امش ، ياهسوه  يوه و  زا  نم  : » وگب ما »! هدش  یهن  دیناوخ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هک  یناسک  شتـسرپ  زا  نم  : » وگب
(56 !« ) دوب مهاوخن  ناگتفای  تیاده  زا  و  ما ؛ هدش  هارمگ  منک ، نینچ 

(57  ) َنِیلِصاَْفلا ُْریَخ  َوُهَو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ِِهب  َنُولِْجعَتْسَت  اَم  يِدنِع  اَم  ِِهب  ُمْتبَّذَکَو  یِّبَّر  نِّم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  یِّنِإ  ُْلق 

هلجع یهلا ) باذع  لوزن  زا   ) نآ هراب  رد  امش  هچنآ  دیا ! هدرک  بیذکت  ار  نآ  امـش  و  مراد ؛ مراگدرورپ  زا  ینـشور  لیلد  نم  : » وگب
زا قح   ) هدـننکادج نیرتهب  وا  و  دـنک ، یم  ادـج  لطاب  زا  ار  قح  تسادـخ ! ِنآ  زا  اهنت  ناـمرف ، مکح و  تسین ! نم  ِتسد  هب  دـیراد ،

(57 « ) .تسا لطاب )

(58  ) َنیِِملاَّظلِاب ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ُْرمَْألا  َیِضَُقل  ِِهب  َنُولِْجعَتْسَت  اَم  يِدنِع  َّنَأ  ْوَّل  ُلق 
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یم لزاـن  امـش  رب  یهلا  باذـع  مداد ، یم  رثا  بیترت  امـش  تساوخرد  هب  و  ، ) دوب نم  دزن  دـیراد  هلجع  نآ  هراـبرد  هچنآ  رگا  : » وـگب
(58 (« ) .دنک یم  تازاجم  عقومب  و   ) دسانش یم  رتهب  ار  ناملاظ  دنوادخ  یلو  دوب ؛ هتفرگ  نایاپ  امش  نم و  نایم  راک  و  تشگ )؛

ٍبْطَر َالَو  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ٍهَّبَح  َالَو  اَهُمَْلعَی  اَّلِإ  ٍهَقَرَو  نِم  ُطُقْـسَت  اَمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو  َوُه  اَّلِإ  اَهُمَْلعَی  َال  ِْبیَْغلا  ُحـِتاَفَم  ُهَدـنِعَو 
(59  ) ٍنِیبُّم ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسباَی  َالَو 

زا  ) یگرب چیه  دـناد ؛ یم  تسایرد  یکـشخ و  رد  ار  هچنآ  وا  .دـناد  یمن  ار  اهنآ  یـسک  وا ، زج  و  تسوا ؛ دزن  اهنت  بیغ ، ياهدـیلک 
زج دراد ، دوجو  یکـشخ  رت و  چیه  هن  و  نیمز ، ياهیکیرات  رد  يا  هناد  چیه  هن  و  تسا ؛ هاگآ  نآ  زا  هکنیا  رگم  دـتفا ، یمن  یتخرد )

(59  ) .تسا تبث  ادخ ] ملع  باتک  رد  راکشآ =[  یباتک  رد  هکنیا 
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َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنی  َُّمث  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  َُّمث  یمَسُّم  ٌلَجَأ  یَضُْقِیل  ِهِیف  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث  ِراَهَّنلِاب  ُمتْحَرَج  اَم  ُمَْلعَیَو  ِْلیَّللِاب  مُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُهَو 
(60)

زور رد  سپس  تسا ؛ ربخ  اب  دیا ، هدرک  زور  رد  هچنآ  زا  و  دریگ ؛ یم  باوخ ) ماگنه  هب   ) بش رد  ار  امـش  حور )  ) هک تسا  یـسک  وا 
يوس هب  امـش  تشگزاب  سپـس  دسر ؛ ارف  ینیعم  دمآرـس  ات  دـبای ) یم  همادا  نانچمه  عضو  نیا   ) و دزیگنا ؛ یمرب  باوخ ) زا   ) ار امش 

(60  ) .دزاس یم  ربخ  اب  دیدرک ، یم  لمع  هچنآ  زا  ار  امش  سپس  و  تسوا ؛

(61  ) َنوُطِّرَُفی َال  ْمُهَو  اَُنلُسُر  ُْهتَّفَوَت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءاَج  اَذِإ  یَّتَح  ًهَظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْریَو  ِهِداَبِع  َقْوَف  ُرِهاَْقلا  َوُهَو 

،( عقوم نیا  رد  ( ؛ دسر ارف  گرم  ار  امش  زا  یکی  هک  ینامز  ات  درامگ ؛ یم  امش  رب  ینابقارم  و  دراد ؛ لماک  ّطلـست  دوخ  ناگدنب  رب  وا 
(61  ) .دننک یمن  یهاتوک  ناگدنب )، لامعا  رمع و  باسح  يرادهاگن  رد   ) اهنآ و  دنریگ ؛ یم  ار  وا  ناج  ام  ناگداتسرف 

(62  ) َنِیبِساَْحلا ُعَرْسَأ  َوُهَو  ُمْکُْحلا  َُهل  َالَأ  ِّقَْحلا  ُمُهَالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث 

و تسوا ؛ صوصخم  يرواد ، مکح و  هک  دینادب  .دندرگ  یمزاب  تساهنآ ، یقیقح  يالوم  هک  ادـخ ، يوس  هب  ناگدـنب ) مامت   ) سپس
(62 ! ) تسا نارگباسح  نیرتعیرس  وا ،

(63  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذَه  ْنِم  اَناَجنَأ  ِْنئَّل  ًهَیْفُخَو  اًعُّرَضَت  ُهَنوُعْدَت  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِتاَُملُظ  نِّم  مُکیِّجَُنی  نَم  ُْلق 

رد و  اراکـشآ ) و   ) عرـضت تلاح  اب  ار  وا  هک  یلاح  رد  دـشخب ؟ یم  ییاهر  ایرد  یکـشخ و  ياـهیکیرات  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  : » وگب
(63 « ) .دوب میهاوخ  نارازگرکش  زا  دشخب ، یم  ییاهر  ار  ام  اهتملظ ) تارطخ و   ) نیا زا  رگا  دییوگ ): یم  و  ( ؛ دیناوخ یم  یناهنپ 

(64  ) َنوُکِرُْشت ُْمتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  نِمَو  اَْهنِّم  مُکیِّجَُنی  ُهَّللا  ُِلق 

رفک هار  و  ! ) دیهد یم  رارق  کیرش  وا  يارب  امش  مه  زاب  دهد ؛ یم  تاجن  یتحاران ، لکشم و  ره  زا  و  اهنیا ، زا  ار  امش  دنوادخ  : » وگب
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(64 (« ) .دییوپ یم 

َْفیَک ْرُظنا  ٍضَْعب  َسَْأب  مُکَضَْعب  َقیُِذیَو  اًعَیِش  ْمُکَِـسْبلَی  ْوَأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتْحَت  نِم  ْوَأ  ْمُِکقْوَف  نِّم  ًاباَذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  نَأ  یَلَع  ُرِداَْقلا  َوُه  ُْلق 
(65  ) َنوُهَقْفَی ْمُهَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُفِّرَُصن 

و دزیمایب ؛ مه  اب  ار  امش  هدنکارپ  ياه  هتـسد  تروصب  ای  دتـسرفب ؛ امـش  رب  یباذع  امـش ، ياپ  ریز  زا  ای  الاب  زا  هک  تسا  رداق  وا  : » وگب
یم وگزاب  اهنآ ) يارب   ) ار نوگانوگ  تایآ  هنوگچ  نیبب  .دـناشچب » يرگید  هلیـسوب  امـش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گـنج معط 

(65 (! ) دندرگزاب و   ) دنمهفب دیاش  مینک !

(66  ) ٍلیِکَِوب مُْکیَلَع  ُتْسَّل  ُلق  ُّقَْحلا  َوُهَو  َکُمْوَق  ِِهب  َبَّذَکَو 

ناـمیا  ) لوؤسم نم  : » وگب اـهنآ ) هب  ! ) تسا قح  هک  یلاـح  رد  دـندرک ، راـکنا  بیذـکت و  ار  یهلا ) تاـیآ   ) نآ وـت ، ّتیعمج  موـق و 
(66 (« ) .نامیا رب  امش  رابجا  هن  تسا ، تلاسر  غالبا  اهنت  نم ، هفیظو  ! ) متسین امش  ندروآ )

(67  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَو  ٌّرَقَتْسُّم  ٍإَبَن  ِّلُکِّل 

(67 ! ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  و  .دریگیم ) ماجنا  دوخ  دعوم  رد  و  ، ) دراد یهاگرارق  ماجنارس  هداد )، امش  هب  دنوادخ  هک   ) يربخ ره 

يَرْکِّذلا َدَْعب  ْدـُعْقَت  اَلَف  ُناَْطیَّشلا  َکَّنَیِـسُنی  اَّمِإَو  ِهِْریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اَِنتاَیآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اَذِإَو 
(68  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم 

دای زا  ناطیـش  رگا  و  دنزادرپب ! يرگید  نخـس  هب  ات  نادرگب  يور  اهنآ  زا  دننک ، یم  ازهتـسا  ار  ام  تایآ  هک  يدید  ار  یناسک  هاگره 
(68 ! ) نیشنم رگمتس  ّتیعمج  نیا  اب  ندمآدای  زا  سپ  زگره  دربب ، وت 
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(69  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  يَرْکِذ  نَِکلَو  ٍءْیَش  نِّم  مِِهباَسِح  ْنِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  اَمَو 

دیاب راک ، نیا   ) یلو تسین ؛ ناشیا  رب  اهنآ  هانگ ) و   ) باسح زا  يزیچ  دننیـشنب ،) اهنآ  اب  زردـنا  داـشرا و  يارب   ) اوقت اـب  دارفا  رگا )  ) و
(69 ! ) دننک هشیپ  يوقت  دنونشب و )  ) دیاش دشاب ، اهنآ  يروآدای  يارب  اهنت )

ٌعیِفَـش َالَو  ٌِّیلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اََهل  َْسَیل  ْتَبَـسَک  اَِمب  ٌسْفَن  َلَْسُبت  نَأ  ِِهب  ْرِّکَذَو  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ُمُْهتَّرَغَو  اًوَْهلَو  اًبَِعل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ِرَذَو 
(70  ) َنوُرُفْکَی اُوناَک  اَِمب  ٌمِیلَأ  ٌباَذَعَو  ٍمیِمَح  ْنِّم  ٌباَرَش  ْمَُهل  اُوبَسَک  اَِمب  اُولِْسبُأ  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  اَْهنِم  ْذَخُْؤی  اَّل  ٍلْدَع  َّلُک  ْلِدْعَت  نِإَو 

نیا اـب  و  هتخاـس ، رورغم  ار  اـهنآ  اـیند ، یگدـنز  و  دـنتفرگ ، یمرگرـس  يزاـب و  هب  ار  دوخ  يرطف )  ) نییآ هک  ار  یناـسک  نک  اـهر  و 
تعافـش هن  و  دنراد ، يروای  هن  ادخ ، زج  تمایق ) رد  و  ! ) دنوشن دوخ  لامعا  موش ) بقاوع   ) راتفرگ ات  امن ، يروآدای  اهنآ  هب  نآرق ،) )

دنا هدش  یلامعا  راتفرگ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دش ؛ دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دزادرپب ، یـضوع  هنوگ  ره  یـسک ) نینچ   ) و يا ! هدننک 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ و   ) دـندیزرو یم  رفک  هکنیا  رطاخب  یکاندرد  باذـع  و  تساـهنآ ؛ يارب  نازوس  بآ  زا  يا  هباـشون  دـنا ؛ هداد  ماـجنا  دوخ  هک 
(70  ) .دندرک یم  راکنا ) ار  یهلا 

َُهل َناَْریَح  ِضْرَْألا  ِیف  ُنیِطاَیَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  ُهَّللا  اَناَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اَِنباَقْعَأ  یَلَع  ُّدَُرنَو  اَنُّرُـضَی  َالَو  اَنُعَفنَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  وُعْدـَنَأ  ْلـُق 
(71  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرل  َِملُْسِنل  اَنِْرمُأَو  يَدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  اَِنْتئا  يَدُْهلا  َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباَحْصَأ 

بقع هب  بیترت )، نیا  هب   ) و یناـیز ؛ هن  دراد ، اـم  لاـح  هب  يدوس  هن  هک  مینک ) تداـبع  و   ) میناوخب ار  يزیچ  ادـخ ، زا  ریغ  اـیآ  : » وگب
مگ ار  هار  نیمز  يور  رد  ناطیـش ، ياه  هسوسو  رثا  رب  هک  یـسک  دننامه  تسا !؟ هدرک  تیاده  ار  ام  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  میدرگرب 

!« ایب ام  يوس  هب  دنیوگ ): یم  و   ) دننک یم  توعد  تیاده  هب  ار  وا  هک  دراد  مه  ینارای  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدنام  نادرگرس  و  هدرک ،
(71  ) .میشاب نایملاع  راگدرورپ  میلست  هک  میراد  روتسد  ام  و  تسا ؛ تیاده  دنوادخ ، تیاده  اهنت  : » وگب

(72  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َوُهَو  ُهوُقَّتاَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأ  ْنَأَو 

« .دـش دـیهاوخ  روشحم  شیوس  هب  هک  تسوا  اهنت  و  دـیزیهرپب ! وا  زا  و  دـیراد ! اپرب  ار  زامن  هکنیا : هب ) هدـش  هداد  نامرف  اـم  هب  زین   ) و
(72)

ِهَداَهَّشلاَو ِْبیَْغلا  ُِملاَع  ِروُّصلا  ِیف  ُخَفُنی  َمْوَی  ُْکلُْملا  َُهلَو  ُّقَْحلا  ُُهلْوَق  ُنوُکَیَف  نُک  ُلوُقَی  َمْوَیَو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو 
(73  ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُهَو 

قح وا ، نخـس  دوش ؛ یم  دوجوم  شاب »! دوجوم  : » دیوگ یم  زیچ ) ره  هب   ) هک زور  نآ  و  دیرفآ ؛ قحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسوا 
میکح تسوا  و  تسا ، ربخ  اب  راکـشآ  ناهنپ و  زا  تسوا ، صوصخم  تموکح  دوش ، یم  هدـیمد  روص »  » رد هک  زور  نآ  رد  و  تسا ؛

(73  ) .هاگآ و 

136 ص :

(74  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َکَمْوَقَو  َكاَرَأ  یِّنِإ  ًهَِهلآ  اًماَنْصَأ  ُذِخَّتَتَأ  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاَْربِإ  َلاَق  ْذِإَو 

!؟ ینک یم  باختنا  دوخ  نادوبعم  ار  یئاهتب  ایآ  : » تفگ رزآ »  [ » شیومع شردـپ =[  هب  میهاربا  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  )
(74 « ) .منیب یم  يراکشآ  یهارمگ  رد  ار  وت  موق  وت و  نم ،

(75  ) َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیلَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاَْربِإ  يُِرن  َِکلَذَکَو 

و دنک )، لالدتـسا  نآ  هب  ات  ( ؛ میداد ناشن  میهاربا  هب  ار  اهنآ ) رب  دنوادخ  هقلطم  تموکح  و   ) نیمز اهنامـسآ و  توکلم  نینچ ، نیا  و 
(75  ) .ددرگ نیقی  لها 

(76  ) َنِیِلفْآلا ُّبِحُأ  َال  َلاَق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذَه  َلاَق  اًبَکْوَک  يَأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 
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، درک بورغ  هک  یماگنه  اّما  تسا »؟ نم  يادـخ  نیا  : » تفگ درک ، هدـهاشم  يا  هراتـس  دـیناشوپ ، ار  وا  بش  یکیرات )  ) هک یماگنه 
(76 !« ) مرادن تسود  ار  ناگدننک  بورغ  : » تفگ

(77  ) َنیِّلاَّضلا ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدْهَی  ْمَّل  ِنَئل  َلاَق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذَه  َلاَق  اًغِزَاب  َرَمَْقلا  يَأَر  اَّمَلَف 

، درک بورغ  مه ) نآ   ) هک یماگنه  اّما  تسا »؟ نم  يادـخ  نیا  : » تفگ دفاکـش ، یم  ار ) قفا  هنیـس   ) هک دـید  ار  هاـم  هک  یماـگنه  و 
(77 « ) .دوب مهاوخ  ناهارمگ  هورگ  زا  ًامّلسم  دنکن ، ییامنهار  ارم  مراگدرورپ  رگا  : » تفگ

(78  ) َنوُکِرُْشت اَّمِّم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْکَأ  اَذَه  یِّبَر  اَذَه  َلاَق  ًهَغِزَاب  َسْمَّشلا  يَأَر  اَّمَلَف 

اّما تسا »! رتگرزب  همه ) زا  هک   ) نیا تسا ؟ نم  يادخ  نیا  : » تفگ تفاکش ، یم  ار ) قفا  هنیـس   ) هک دید  ار  دیـشروخ  هک  یماگنه  و 
(78 ! ) مرازیب دیزاس ، یم  ادخ ) يارب   ) امش هک  ییاهکیرش  زا  نم  موق  يا  : » تفگ درک ، بورغ  هک  یماگنه 

(79  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  اَمَو  اًفِینَح  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ 

(79 ! ) متسین ناکرشم  زا  و  مصلاخ ؛ دوخ  نامیا  رد  نم  هدیرفآ ؛ ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدرک  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم 

اَلَفَأ اًْملِع  ٍءْیَـش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو  اًْئیَـش  یِّبَر  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  ِِهب  َنوُکِرُْـشت  اَم  ُفاَخَأ  اـَلَو  ِناَدَـه  ْدَـقَو  ِهَّللا  ِیف  یِّنوُّجاَُـحتَأ  َلاَـق  ُهُمْوَق  ُهَّجاَـحَو 
(80  ) َنوُرَّکَذَتَت

هک یلاح  رد  دینک !؟ یم  زیتس  وگتفگ و  نم  اب  ادخ  هرابرد  ایآ  : » تفگ دـنتخادرپ ؛ زیتس  وگتفگ و  هب  يو  اب  میهاربا ،]  وا =[  موق  یلو 
یمن ینایز  نم  هب  و   ) مسرت یمن  دـیهد ، یم  رارق  ادـخ )  ) ياتمه امـش  هچنآ  زا  نم  و  هدرک ؛ تیادـه  نشور  لـیالد  اـب  ارم  دـنوادخ ،
یمن رادیب ) و   ) رّکذـتم ایآ  دریگ ؛ یمرب  رد  ار  زیچ  همه  مراگدرورپ  یهاگآ  تعـسو  دـهاوخب ! ار  يزیچ  مراگدرورپ  رگم  دـنناسر !)

(80 ( !؟ دیوش

َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ِْنمَْألِاب  ُّقَحَأ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأَف  اًناَْطلُس  ْمُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهَّللِاب  ُمتْکَرْـشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاَخَت  َالَو  ُْمتْکَرْـشَأ  اَم  ُفاَخَأ  َْفیَکَو 
(81)

یلیلد هنوگ  چیه  هک  دیا  هداد  رارق  ییاتمه  ادخ ، يارب  هک  دیسرت  یمن  نیا  زا  امـش  هک  یلاح  رد  مسرتب !؟ امـش  ياهتب  زا  نم  هنوگچ 
هب رت  هتـسیاش  ناتـسرپادخ ،) ناتـسرپ و  تب   ) هتـسد ود  نیا  زا  کی  مادـک  دـییوگب ) تسار  ! ) تسا هدرکن  لزان  امـش  رب  نآ ، هراـبرد 

(81 ( !؟ دیناد یم  رگا  دنتسه  تازاجم ) زا   ) ینمیا

137 ص :

(82  ) َنوُدَتْهُّم مُهَو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکَئلوُأ  ٍْملُِظب  مُهَناَمیِإ  اوُِسْبلَی  َْملَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

!« دنناگتفای تیاده  اهنآ  و  تساهنآ ؛ نآ  زا  اهنت  ینمیا  دندولاین ، متـس  كرـش و  اب  ار  دوخ  نامیا  و  دندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  يرآ )، )
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(82)

(83  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُءاَشَّن  نَّم  ٍتاَجَرَد  ُعَفَْرن  ِهِمْوَق  یَلَع  َمیِهاَْربِإ  اَهاَْنیَتآ  اَُنتَّجُح  َْکِلتَو 

راگدرورپ میرب ؛ یم  الاب  مینادب )، هتـسیاش  و   ) میهاوخب ار  سک  ره  تاجرد  میداد ! شموق  ربارب  رد  میهاربا  هب  هک  دوب  ام  لیالد  اهنیا 
(83  ) .تساناد میکح و  وت ،

َِکلَذَکَو َنوُراَهَو  یَسُومَو  َفُسُویَو  َبوُّیَأَو  َناَْمیَلُسَو  َدوُواَد  ِِهتَّیِّرُذ  نِمَو  ُْلبَق  نِم  اَْنیَدَه  اًحُونَو  اَْنیَدَه  الُک  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإ  َُهل  اَْنبَهَوَو 
(84  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن 

زا و  میدومن ؛ تیاده  نآ  زا  شیپ  زین )  ) ار حون  و  میدرک ؛ تیادـه  ار  ود  ره  و  میدیـشخب ؛ میهاربا ]  وا =[  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  و 
! میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  میدرک ؛) تیاده   ) ار نوراه  یـسوم و  فسوی و  بّویا و  نامیلـس و  دوواد و  وا ، نادنزرف 

(84)

(85  ) َنیِِحلاَّصلا َنِّم  ٌّلُک  َساَْیلِإَو  یَسیِعَو  یَیْحَیَو  اَّیِرَکَزَو 

(85  ) .دندوب ناحلاص  زا  همه  ار ؛ سایلا  یسیع و  ییحی و  اّیرکز و  نینچمه )  ) و

(86  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  اَْنلَّضَف  الُکَو  اًطُولَو  َُسنُویَو  َعَسَْیلاَو  َلیِعاَمْسِإَو 

(86  ) .میداد يرترب  نایناهج  رب  ار  همه  و  ار ؛ طول  سنوی و  عسیلا و  لیعامسا و  و 

(87  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ْمُهاَْنیَدَهَو  ْمُهاَْنیَبَتْجاَو  ْمِِهناَوْخِإَو  ْمِِهتاَّیِّرُذَو  ْمِِهئَابآ  ْنِمَو 

(87  ) .میدومن تیاده  تسار ، هار  هب  میدیزگرب و  و  میداد ) يرترب  ار  يدارفا   ) اهنآ ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  زا  و 

(88  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َِطبََحل  اوُکَرْشَأ  َْولَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَم  ِِهب  يِدْهَی  ِهَّللا  يَدُه  َِکلَذ 

لاـمعا دـنوش ، كرـشم  اـهنآ  رگا  و  دـنک ! یم  ییاـمنهار  نآ  اـب  دـهاوخب  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  هک  تسادـخ ؛ تیادـه  نیا ،
(88 (. ) دنریگ یمن  نآ  زا  يا  هجیتن  و   ) ددرگ یم  دوبان  دنا ، هداد  ماجنا  هک  یکین ) )

(89  ) َنیِِرفاَِکب اَِهب  اوُْسیَّل  اًمْوَق  اَِهب  اَْنلَّکَو  ْدَقَف  ِءَالُؤَه  اَِهب  ْرُفْکَی  نِإَف  َهَُّوبُّنلاَو  َمْکُْحلاَو  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

یمن نیمز  ّقح  نییآ  ، ) دـنزرو رفک  نآ  هب  تبـسن  ضرفب )  ) رگا و  میداد ؛ نانآ  هب  تّوبن  مکح و  باـتک و  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 
(89  ) .دنتسین رفاک  نآ ، هب  تبسن  هک  میزاس  یم  نآ  نابهاگن  ار  يرگید  ناسک  اریز ) دنام ؛

(90  ) َنیَِملاَْعِلل يَرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَّل  ُلق  ْهِدَْتقا  ُمُهاَدُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 
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یشاداپ غیلبت ،) تلاسر و   ) نیا ربارب  رد  : » وگب و ) ! ) نک ادتقا  نانآ  تیاده  هب  سپ  هدرک ؛ ناشتیاده  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
(90 (« ) تسا نم  هفیظو  نیا  ! ) تسین نایناهج  يارب  يروآدای  کی  زج  يزیچ  تلاسر ،)  ) نیا مبلط ! یمن  امش  زا 

138 ص :

ِساَّنلِّل يًدُـهَو  اًرُون  یَـسُوم  ِِهب  َءاَج  يِذَّلا  َباَتِْکلا  َلَزنَأ  ْنَم  ْلـُق  ٍءْیَـش  نِّم  ٍرََـشب  یَلَع  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَـم  اُولاَـق  ْذِإ  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  اَـمَو 
(91  ) َنُوبَْعلَی ْمِهِضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  ْمُکُؤَابآ  َالَو  ُْمتنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  اَّم  ُمتْمِّلُعَو  اًرِیثَک  َنوُفُْختَو  اَهَنوُْدُبت  َسیِطاَرَق  ُهَنُولَعْجَت 

یـسوم هک  ار  یباتک  یـسک  هچ  : » وگب تسا »! هداتـسرفن  یناسنا ، چیه  رب  زیچ  چیه  ادخ ، : » دنتفگ هک  دنتخانـشن  تسرد  ار  ادخ  اهنآ 
، راکشآ ار  یتمسق  دیهد ؛ یمرارق  هدنکارپ  تروصب  ار  نآ  امش ) اّما  0 دوب ؛ تیاده  رون و  مدرم ، يارب  هک  یباتک  درک !؟ لزان  دروآ ،
: وگب دـیدوبن »! ربخ  اب  نآ  زا  ناتناردـپ ، هن  امـش و  هن  هک  هدـش  هداد  میلعت  امـش  هب  یبلاطم  و  دـیراد ؛ یم  ناـهنپ  ار  يداـیز  تمـسق  و 

(91 ! ) دننک يزاب  ات  نک ، اهر  ناشزیمآ  تجاجل  ياهوگتفگ  رد  ار  اهنآ  سپس  ادخ »! »

یَلَع ْمُهَو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلاَو  اََـهلْوَح  ْنَمَو  يَرُْقلا  َّمُأ  َرِذـُنِتلَو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَـصُّم  ٌكَراَـبُم  ُهاَْـنلَزنَأ  ٌباَـتِک  اَذَـهَو 
(92  ) َنوُِظفاَُحی ْمِِهتاَلَص 

ار نآ  ( ؛ دـنک یم  قیدـصت  هدـمآ ، نآ  زا  شیپ  ار  هچنآ  هک  تکربرپ ، تسا  یباـتک  میدرک ؛ لزاـن  ار  نآ  اـم  هک  تسا  یباـتک  نـیا  و 
! یناسرتب دنتـسه ، نآ  درگ  هک  ار  یناسک  و  هّکم ]  يرقلا =[  ّما  لها )  ) ات و  یهد )، تراشب  یهلا ، ياهـشاداپ  هب  ار  مدرم  ات  میداتـسرف 

(92 ! ) دننک یم  تبقارم  شیوخ ، ياهزامن  رب  و  دنروآ ؛ یم  نامیا  نآ  هب  دنراد ، نامیا  ترخآ  هب  هک  اهنآ  نادب ) نیقی  )

َنوُِملاَّظلا ِذِإ  يَرَت  َْولَو  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  َْلثِم  ُلِزنُأَس  َلاَق  نَمَو  ٌءْیَـش  ِْهَیلِإ  َحُوی  َْملَو  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َلاَق  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 
ِّقَْحلا َْریَغ  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُْمتنُک  اَِـمب  ِنوُْهلا  َباَذَـع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  ُمُکَـسُفنَأ  اوُجِرْخَأ  ْمِهیِدـْیَأ  وُطِـسَاب  ُهَِکئاَـلَْملاَو  ِتْوَْـملا  ِتاَرَمَغ  ِیف 

(93  ) َنوُِربْکَتْسَت ِِهتاَیآ  ْنَع  ُْمتنُکَو 

یحو وا  هب  هک  یلاح  رد  هدش ،» هداتـسرف  یحو  نم ، رب  : » دیوگب ای  ددنبب ، ادـخ  هب  یغورد  هک  یـسک  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
( نیا  ) هک یماگنه  ینیبب  رگا  و  منک !؟» یم  لزاـن  تسا ، هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ  دـننامه  زین  نم  : » دـیوگب هک  یـسک  و  تسا ، هدـشن 
رد زورما  دیزاس ! جراخ  ار  دوخ  ناج  : » دنیوگ یم  نانآ  هب  هدوشگ ، ار  اهتـسد  ناگتـشرف  و  دـنا ، هتفر  ورف  گرم  دـیادش  رد  ناملاظ 

فسأت اهنآ  لاح  هب  «! ) دید دیهاوخ  يا  هدننکراوخ  تازاجم  دیدیزرو ، ّربکت  وا  تایآ  هب  تبسن  دیتسب و  ادخ  هب  هک  ییاهغورد  ربارب 
(93 ( ) دروخ یهاوخ 

ْمُکِیف ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  ُمُکَءاَعَفُش  ْمُکَعَم  يََرن  اَمَو  ْمُکِروُهُظ  َءاَرَو  ْمُکاَْنلَّوَخ  اَّم  ُمتْکَرَتَو  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکاَنْقَلَخ  اَمَک  يَداَُرف  اَنوُُمْتئِج  ْدََقلَو 
(94  ) َنوُمُعْزَت ُْمتنُک  اَّم  مُکنَع  َّلَضَو  ْمُکَْنَیب  َعَّطَقَّت  دََقل  ُءاَکَرُش 

و میدـیرفآ ! ار  امـش  لّوا  زور  هک  هنوگ  نامه  دـیدومن ، تشگزاب  ام  يوس  هب  اهنت  امـش  همه  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  تمایق  زور   ) و
! مینیب یمن  امش  اب  دیتشادنپ ، یم  دوخ  تعافش  رد  کیرش  هک  ار  یناعیفش  و  دیدراذگ ! رـس  تشپ  میدوب ، هدیـشخب  امـش  هب  ار  هچنآ 
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(94 ! ) دنا هدش  مگ  رود و  امش  زا  دیدرک ، یم  رّوصت  دوخ  هاگ  هیکت  ار  هچنآ  مامت  و  تسا ؛ هدش  هدیرب  امش  ياهدنویپ 
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(95  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ُهَّللا  ُمُِکلَذ  ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخمَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  يَوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ُِقلاَف  َهَّللا  َّنِإ 

! امش يادخ  تسا  نیا  دروآ ؛ یم  نوریب  هدنز  زا  ار  هدرم  و  دزاس ، یم  جراخ  هدرم  زا  ار  هدنز  تسا ؛ هتسه  هناد و  هدنفاکش  دنوادخ ،
(95 ( !؟ دیوش یم  فرحنم  ّقح  زا  هنوگچ  سپ 

(96  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  اًناَبْسُح  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  اًنَکَس  َْلیَّللا  َلَعَجَو  ِحاَبْصِْإلا  ُِقلاَف 

دنوادـخ يریگ  هزادـنا  نیا ، تسا ؛ هداد  رارق  باسح  هلیـسو  ار  هام  دیـشروخ و  و  شمارآ ، هیام  ار  بش  و  تسا ؛ حبـص  هدنفاکـش  وا 
(96 ! ) تساناد ياناوت 

(97  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِتاَُملُظ  ِیف  اَِهب  اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُهَو 

( دوخ ي   ) اه هناشن  ام  دیبای ! هار  اهنآ  هلیسو  هب  ایرد ، یکشخ و  ياهیکیرات  رد  ات  داد ، رارق  امش  يارب  ار  ناگراتس  هک  تسا  یسک  وا 
(97 ! ) میتشاد نایب  دنا ) هشیدنا  رکف و  لها  و  ، ) دنناد یم  هک  یناسک  يارب  ار 

(98  ) َنوُهَقْفَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ٌعَدْوَتْسُمَو  ٌّرَقَتْسُمَف  ٍهَدِحاَو  ٍسْفَّن  نِّم  مُکَأَشنَأ  يِذَّلا  َوُهَو 

یـضعب و  لماک ،) تقلخ  ای  نامیا  رظن  زا   ) رادیاپ یـضعب  دیتسه : هورگ  ود  امـش  و  دـیرفآ ! سفن  کی  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
(98 ! ) میدومن حیرشت  دنمهف ، یم  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  رادیاپان ؛

ٌناَْوِنق اَهِْعلَط  نِم  ِلْخَّنلا  َنِمَو  اًبِکاَرَتُّم  ابَح  ُْهنِم  ُجِرْخُّن  اًرِـضَخ  ُْهنِم  اَنْجَرْخَأَف  ٍءْیَـش  ِّلُک  َتاَبَن  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف  ًءاَم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُهَو 
َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٍتاَـیَآل  ْمُِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْعنَیَو  َرَْمثَأ  اَذِإ  ِهِرَمَث  َیلِإ  اوُرُظنا  ٍِهباَـشَتُم  َْریَغَو  اًِهبَتْـشُم  َناَّمُّرلاَو  َنوـُْتیَّزلاَو  ٍباَـنْعَأ  ْنِّم  ٍتاَّنَجَو  ٌهَِیناَد 

(99)

، زبس ياه  هخاش  اه و  هقاس  نآ ، زا  و  میدنایور ؛ نوگانوگ  ناهایگ  نآ ، هلیـسو  هب  و  درک ، لزان  یبآ  نامـسآ ، زا  هک  تسا  یـسک  وا 
زا ییاهغاب  و  میداتسرف ؛ نوریب  کیراب  ياه  هتـشر  اب  ییاه  هفوکـش  لخن ، هفوکـش  زا  و  مکارتم ، ياه  هناد  اهنآ  زا  و  میتخاس ؛ جراخ 

شندیسر زرط  نآ و  هویم  هب  دهد ، یم  هویم  هک  یماگنه  تهابـش ! یب  هاگ )  ) و رگیدکی ، هب  هیبش  هاگ ) ، ) رانا نوتیز و  روگنا و  عاونا 
(99 ! ) تسا نامیااب  دارفا  يارب  ادخ ) تمظع  زا   ) ییاه هناشن  نآ ، رد  هک  دیرگنب 

(100  ) َنوُفِصَی اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٍتاََنبَو  َنِیَنب  َُهل  اُوقَرَخَو  ْمُهَقَلَخَو  َّنِْجلا  َءاَکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَجَو 

يور زا  غورد و  هب  ادـخ ، يارب  و  تسا ؛ هدـیرفآ  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـنداد ، رارق  ّنج  زا  ینایاتمه  ادـخ  يارب  ناـنآ 
(100 ! ) دننک یم  فیصوت  هچنآ  زا  تسا  رترب  و  ادخ ، تسا  هّزنم  دنتخاس ؛ ینارتخد  نارسپ و  لهج ،
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(101  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخَو  ٌهَبِحاَص  ُهَّل  نُکَت  َْملَو  ٌَدلَو  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُعیَِدب 

ار زیچ  همه  و  هتـشادن ، يرـسمه  هکنآ  لاح  دشاب !؟ هتـشاد  يدنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ؛ نیمز  اهنامـسآ و  هدـنروآ  دـیدپ  وا 
(101  ) .تساناد زیچ  همه  هب  وا  و  هدیرفآ ؛
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(102  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ُهوُُدبْعاَف  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاَخ  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ 

همه ربّدـم  نابهگن و  وا  دـیتسرپب و  ار  وا  تسا ؛ زیچ  همه  راگدـیرفآ  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چـیه  امـش ! راگدرورپ  تسا  نیا  يرآ ، )
(102  ) .تسا تادوجوم 

(103  ) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُهَو  َراَْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  اَّل 

زا  ) هاگآ و  تادوجوم )، قیاقد  زا  ربخ  اب  و  اهتمعن ، عاونا   ) هدنـشخب وا  و  دنیب ؛ یم  ار  اهمـشچ  همه  وا  یلو  دـننیب ؛ یمن  ار  وا  اهمـشچ 
(103  ) .تسا زیچ  همه )

(104  ) ٍظیِفَِحب مُْکیَلَع  اَنَأ  اَمَو  اَْهیَلَعَف  َیِمَع  ْنَمَو  ِهِسْفَِنلَف  َرَْصبَأ  ْنَمَف  ْمُکِّبَّر  نِم  ُِرئاََصب  مُکَءاَج  ْدَق 

زا هک  یسک  و  تسوا ؛ دوخ  دوس  هب  دنیبب ، ار ) ّقح  نآ ، هلیـسو  هب   ) هک یـسک  دمآ ؛ امـش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  نشور  لیالد 
(104 ( ) منک یمن  روبجم  نامیا  لوبق  رب  ار  امش  و   ) متسین امش  نابهاگن  نم  و  دشاب ؛ یم  شدوخ  نایز  هب  دشوپب ، مشچ  نآ  ندید 

(105  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنلَو  َتْسَرَد  اُولوُقَِیلَو  ِتاَیْآلا  ُفِّرَُصن  َِکلَذَکَو 

یم يا !») هتخومآ  يرگید  زا  ار  اهنآ  و   ) يا هدـناوخ  سرد  وت  : » دـنیوگب اهنآ  راذـگب  مینک ؛ یم  حیرـشت  ار  دوخ )  ) تایآ نینچنیا  و 
(105  ) .میزاس نشور  دنقیاقح ، كرد  هدامآ  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  میهاوخ 

(106  ) َنیِکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأَو  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  اَم  ِْعبَّتا 

(106 ! ) نادرگب يور  ناکرشم ، زا  و  تسین ! وا  زج  يدوبعم  چیه  نک ! يوریپ  هدش ، یحو  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هک  هچنآ  زا 

(107  ) ٍلیِکَِوب مِْهیَلَع  َتنَأ  اَمَو  اًظیِفَح  ْمِْهیَلَع  َكاَْنلَعَج  اَمَو  اوُکَرْشَأ  اَم  ُهَّللا  َءاَش  َْولَو 

رارق اهنآ  لامعا )  ) لوؤسم ار  وت  ام  و  دندش ؛ یمن  كرـشم  کی  چیه  و  دـندروآ )، یم  نامیا  رابجا  هب  همه  ، ) تساوخ یم  ادـخ  رگا 
(107 ! ) يزاس روبجم  نامیا ) هب   ) ار اهنآ  يرادن  هفیظو  و  میا ؛ هدادن 

اَِمب مُُهئِّبَُنیَف  ْمُهُعِجْرَّم  مِهِّبَر  َیلِإ  َُّمث  ْمُهَلَمَع  ٍهَّمُأ  ِّلُِکل  اَّنَّیَز  َِکلَذَـک  ٍْملِع  ِْریَِغب  اًوْدَـع  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  اـَلَو 
(108  ) َنُولَمْعَی اُوناَک 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچنیا دنهد ! مانـشد  ار  ادخ  لهج ، ملظ و )  ) يور زا  زین )  ) اهنآ ادابم  دیهدن ، مانـشد  دنناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک  دوبعم ) هب  )
یم لـمع  هچنآ  زا  ار  اـهنآ  و  تسا ؛ ناـشراگدرورپ  يوـس  هب  ناـنآ  همه  تشگزاـب  سپـس  میداد  تـنیز  ار  ناـشلمع  یتـّما  ره  يارب 

(108 (. ) دهد یم  رفیک  شاداپ و  و   ) دزاس یم  هاگآ  دندرک ،

(109  ) َنُونِمُْؤی َال  ْتَءاَج  اَذِإ  اَهَّنَأ  ْمُکُرِعُْشی  اَمَو  ِهَّللا  َدنِع  ُتاَیْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق  اَِهب  َُّننِمُْؤیَّل  ٌهَیآ  ْمُْهتَءاَج  ِنَئل  ْمِِهناَْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأَو 

: وگب دنروآ ؛ یم  نامیا  نآ  هب  ًامتح  دیایب ، نانآ  يارب  يا ]  هزجعم  يا =[  هناشن  رگا  هک  دندرک  دای  دنگوس  ادخ  هب  رارـصا ، تیاهن  اب 
هاگره هک  دـیناد  یم  اجک  زا  امـش  و  مروایب ؛) يا  هزجعم  امـش  لیم  هب  هک  تسین  نم  رایتخا  رد  و   ) تسادـخ يوس  زا  طقف  تازجعم  »

(109 !« ) دنروآ یمن  نامیا  ریخ )، دنروآ ؟ یم  نامیا   ) دیایب يا  هزجعم 

(110  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهناَیْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَنَو  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  اَمَک  ْمُهَراَْصبَأَو  ْمُهَتَِدْئفَأ  ُبِّلَُقنَو 

! دندرواین نامیا  نآ  هب  زاغآ ، رد  هک  هنوگ  نامه  دنروآ ) یمن  نامیا  اهنآ  يرآ  ( ؛ میزاس یم  هنوگژاو  ار  اهنآ  ياهمـشچ  اهلد و  ام  و 
(110 ! ) دنوش نادرگرس  ات  میراذگ  یماو  دوخ  هب  یشکرس ، نایغط و  لاح  رد  ار  نانآ  و 
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ءزج 8

ماعنألا هروس  همادا 

َنُولَهْجَی ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُهَّللا  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  اُونِمُْؤِیل  اُوناَک  اَّم  اًُلُبق  ٍءْیَـش  َّلُک  ْمِْهیَلَع  اَنْرَـشَحَو  یَتْوَْملا  ُمُهَمَّلَکَو  َهَِکئاَلَْملا  ُمِْهَیلِإ  اَْنلََّزن  اَنَّنَأ  َْولَو 
(111)

یم عمج  اهنآ  ربارب  رد  ار  زیچ  همه  و  دـنتفگ ، یم  نخـس  نانآ  اـب  ناـگدرم  و  میدرک ، یم  لزاـن  اـهنآ  رب  ار  ناگتـشرف  رگا  یّتح ) (و 
(111 ! ) دنناد یمن  اهنآ  رتشیب  یلو  دهاوخب ! ادخ  هکنآ  رگم  دندروآ ؛ یمن  نامیا  زگره  میدومن ،

ُهُولَعَف اَـم  َکُّبَر  َءاَـش  َْولَو  اًروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلاَو  ِسنِإـْلا  َنیِطاَیَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِـکل  اَْـنلَعَج  َِکلَذَـکَو 
(112  ) َنوُرَتْفَی اَمَو  ْمُهْرَذَف 

یب هدـنبیرف و  نانخـس  یـشوگرد ) و   ) يرـس روطب  اهنآ  میداد ؛ رارق  ّنج  سنا و  نیطایـش  زا  ینمـشد  يربماـیپ ، ره  ربارب  رد  نینچنیا 
اهنآ ولج  تسناوت  یم  و  ( ؛ دندرک یمن  نینچ  تساوخ ، یم  تراگدرورپ  رگا  و  دـنتفگ ؛ یم  رگیدـکی  هب  مدرم ) لافغا  يارب   ) ساسا

(112 ! ) راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  ناشیاهتمهت  اهنآ و  نیا ، ربانب  .درادن ) يدوس  رابجا  یلو  دریگب ؛ ار 

(113  ) َنُوفِرَتْقُّم مُه  اَم  اُوفِرَتْقَِیلَو  ُهْوَضْرَِیلَو  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  ُهَِدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یَغْصَِتلَو 

نآ هب  و  ددرگ ؛ لیامتم  اهنآ  هب  تمایق ، نارکنم  ياهلد  هک  دش  دهاوخ  نیا  ناتفـص ) ناطیـش  تاغیلبت  ناطیـش و  ياه  هسوسو   ) هجیتن

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


(113 ! ) دنهد ماجنا  دنهاوخب ، هک  یهانگ  ره  و  دنوش ؛ یضار 

َّنَنوُکَت اَلَف  ِّقَْحلِاب  َکِّبَّر  نِّم  ٌلَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلاَو  اًلَّصَفُم  َباَتِْکلا  ُمُْکَیلِإ  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُهَو  اًـمَکَح  یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَفَأ 
(114  ) َنیِرَتْمُْملا َنِم 

يوس هب  هدمآ ، نآ  رد  زیچ  همه  هک  ار ، ینامسآ  باتک  نیا  هک  تسوا  هک  یلاح  رد  مبلط !؟ يرواد  هب  ار  ادخ  ریغ  ایآ  لاح )، نیا  اب  )
ربانب هدش ؛ لزان  تراگدرورپ  فرط  زا  قحب  باتک ، نیا  دنناد  یم  میا  هداد  ینامسآ  باتک  اهنآ  هب  هک  یناسک  و  تسا ؛ هداتسرف  امش 

(114 ! ) شابم ناگدننکدیدرت  زا  نیا 

(115  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاَِملَِکل  َلِّدَبُم  اَّل  ًالْدَعَو  اًقْدِص  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَتَو 

هدنونـش وا  و  دزاس ؛ نوگرگد  ار  وا  تاملک  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دیـسر ؛ مامت  ّدـح  هب  لدـع ، قدـص و  اب  وت ، راگدرورپ  مـالک  و 
(115  ) .تساناد

(116  ) َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َكوُّلُِضی  ِضْرَْألا  ِیف  نَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  نِإَو 

يوریپ نامگ  زا  اهنت  اهنآ  اریز ) ( ؛ دـننک یم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  ینک ، تعاطا  دنتـسه  نیمز  يور  رد  هک  یناـسک  رتشیب  زا  رگا 
(116  ) .دننز یم  یهاو )  ) سدح نیمخت و  و  دنیامن ، یم 

(117  ) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُهَو  ِِهلِیبَس  نَع  ُّلِضَی  نَم  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

(117  ) .دنا هتفای  تیاده  هک  یناسک  زا  نینچمه  و  تسا ؛ رتهاگآ  دنا ، هتشگ  هارمگ  وا  هار  زا  هک  یناسک  هب  تراگدرورپ 

(118  ) َنِینِمُْؤم ِِهتاَیِآب  ُمتنُک  نِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَف 

! دیراد نامیا  وا  تایآ  هب  رگا  دیروخن ) نآ  زا  ریغ  و   ) دـیروخب هدـش ، هتفگ  نآ  رب  ندـیرب ) رـس  ماگنه   ) ادـخ مان  هچنآ  تشوگ )  ) زا
(118)

142 ص :

ٍْملِع ِْریَِغب  مِِهئاَوْهَِأب  َنوُّلُِضیَّل  اًرِیثَک  َّنِإَو  ِْهَیلِإ  ُْمتْرِرُطْـضا  اَم  اَّلِإ  ْمُْکیَلَع  َمَّرَح  اَّم  مَُکل  َلَّصَف  ْدَقَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکْأَت  اَّلَأ  ْمَُکل  اَمَو 
(119  ) َنیِدَتْعُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

، هدوب مارح  امـش  رب  ار  هچنآ  دنوادخ )  ) هک یلاح  رد  دـیروخ !؟ یمن  هدـش  هدرب  اهنآ  رب  ادـخ  مان  هک  یئ  اهتـشوگ ] اهزیچ =[  زا  ارچ 
، مدرم زا  يرایـسب  و  .تسا ) زیاج  تاناویح  نآ  تشوگ  زا  ندروخ  تروص ، نیا  رد  هک  ( ؛ دیـشاب راچان  هکنیا  رگم  تسا ! هدرک  نایب 

(119  ) .دسانش یم  رتهب  ار  ناراکزواجت  تراگدرورپ ، و  دنزاس ؛ یم  هارمگ  ار ) نارگید  ، ) یشناد یب  سوه و  يوه و  رطاخ  هب 
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(120  ) َنُوفِرَتْقَی اُوناَک  اَِمب  َنْوَزُْجیَس  َْمثِْإلا  َنُوبِسْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهَنِطَابَو  ِْمثِْإلا  َرِهاَظ  اوُرَذَو 

دنهاوخ تازاجم  دندش ، یم  بکترم  هچنآ  ربارب  رد  يدوزب  دننک ، یم  هانگ  هک  یناسک  اریز  دـینک ! اهر  ار  ناهنپ  راکـشآ و  ناهانگ 
(120  ) .دش

َنوُکِرْـشَُمل ْمُکَّنِإ  ْمُهوُُمتْعَطَأ  ْنِإَو  ْمُکُولِداَُجِیل  ْمِِهئاَِیلْوَأ  َیلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاَیَّشلا  َّنِإَو  ٌقْسَِفل  ُهَّنِإَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکْذـُی  َْمل  اَّمِم  اُولُکْأَت  َالَو 
(121)

اب ات  دننک ، یم  اقلا  هنایفخم  یبلاطم  دوخ  ناتـسود  هب  نیطایـش  و  تسا ؛ هانگ  راک  نیا  دیروخن ! هدشن ، هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  و 
(121 ! ) دوب دیهاوخ  كرشم  مه  امش  دینک ، تعاطا  اهنآ  زا  رگا  دنزیخرب ؛ هلداجم  هب  امش 

اَم َنیِِرفاَْکِلل  َنِّیُز  َِکلَذَـک  اَْهنِّم  ٍجِراَِخب  َْسَیل  ِتاَُـملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَّم  نَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  اًرُون  َُهل  اَْـنلَعَجَو  ُهاَْـنیَیْحَأَف  اًْـتیَم  َناَـک  نَمَوَأ 
(122  ) َنُولَمْعَی اُوناَک 

تسا یسک  دننامه  دورب ، هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میداد  رارق  شیارب  يرون  و  میدرک ، هدنز  ار  وا  سپس  دوب ، هدرم  هک  یسک  ایآ 
هولج ابیز  و   ) هدش نییزت  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یتشز )  ) لامعا نارفاک ، يارب  هنوگ  نیا  ددرگن !؟ جراخ  نآ  زا  دشاب و  اهتملظ  رد  هک 

(122  ) .تسا هدرک )

(123  ) َنوُرُعْشَی اَمَو  ْمِهِسُفنَِأب  اَّلِإ  َنوُرُکْمَی  اَمَو  اَهِیف  اوُرُکْمَِیل  اَهیِمِرُْجم  َِرباَکَأ  ٍهَیْرَق  ِّلُک  ِیف  اَْنلَعَج  َِکلَذَکَو 

اما میدراذگ ؛ ناشرایتخا  رد  تردق  هنوگ  همه  هک  يدارفا  ( ؛ میداد رارق  يراکهنگ  ناگرزب  يدابآ ، رهـش و  ره  رد  هنوگ  نیا  زین )  ) و
اهنت یلو  دـنتخادرپ ؛ مدرم ) بیرف  و   ) رکم هب  هک  دـش  نیا  ناشراک  ماجنارـس  و  دـنتفرگ )؛ شیپ  اطخ  هار  و  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  اهنآ 

(123 ! ) دنمهف یمن  دنهد و  یم  بیرف  ار  ناشدوخ 

َدنِع ٌراَغَص  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  ُبیُِـصیَس  ُهََتلاَسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهَّللا  ُلُسُر  َِیتوُأ  اَم  َْلثِم  یَتُْؤن  یَّتَح  َنِمْؤُّن  َنل  اُولاَق  ٌهَیآ  ْمُْهتَءاَج  اَذِإَو 
(124  ) َنوُرُکْمَی اُوناَک  اَِمب  ٌدیِدَش  ٌباَذَعَو  ِهَّللا 

هداد ادخ  ناربمایپ  هب  هک  يزیچ  دننامه  هکنیا  رگم  میروآ ، یمن  نامیا  زگره  ام  : » دنیوگ یم  دیایب ، اهنآ  يارب  يا  هیآ  هک  یماگنه  و 
، دندش هانگ  بکترم  هک  یناسک  يدوزب  دـهد ! رارق  اجک  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  رتهاگآ  دـنوادخ  دوش »! هداد  مه  ام  هب  هدـش ،
و ادخ ، هاگـشیپ  رد  تراقح  راتفرگ  دـندرک ، یم  هک  یگنرین ) بیرف و  و   ) رکم لباقم  رد  دـنتخاس )، فرحنم  قح  هار  زا  ار  مدرم  (و 

(124  ) .دش دنهاوخ  دیدش  باذع 

143 ص :

ُلَعْجَی َِکلَذَک  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  اَمَّنَأَک  اًجَرَح  اًقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِـضی  نَأ  ْدُِری  نَمَو  ِماَلْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی  نَأ  ُهَّللا  ِدُِری  نَمَف 
(125  ) َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


لامعا رطاخب  هک  ار  سک  نآ  و  دزاس ؛ یم  هداشگ  مالـسا ، شریذپ )  ) يارب ار  شا  هنیـس  دنک ، تیاده  دهاوخب  ادـخ  هک  ار  سک  نآ 
دنوادـخ هنوگ  نیا  دورب ؛ الاب  نامـسآ  هب  دـهاوخ  یم  ایوگ  هک  دـنک  یم  گنت  نانچنآ  ار  شا  هنیـس  دزاس ، هارمگ  دـهاوخب  شفالخ 

(125 ! ) دهد یم  رارق  دنروآ  یمن  نامیا  هک  يدارفا  رب  ار  يدیلپ 

(126  ) َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  اًمیِقَتْسُم  َکِّبَر  ُطاَرِص  اَذَهَو 

(126 ! ) میدرک نایب  دنریگ ، یم  دنپ  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  تسوت ؛ راگدرورپ  نادیواج ) تنس  و   ) میقتسم هار  نیا  و 

(127  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  مُهُِّیلَو  َوُهَو  ْمِهِّبَر  َدنِع  ِماَلَّسلا  ُراَد  ْمَُهل 

ماجنا هک  یکین )  ) لامعا رطاخب  تساهنآ  روای  ّیلو و  وا ، و  دوب ؛ دهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  ناما  نما و  هناخ  تشهب ) رد   ) اهنآ يارب 
(127  ) .دنداد یم 

يِذَّلا اَنَلَجَأ  اَنْغََلبَو  ٍضْعَِبب  اَنُضَْعب  َعَتْمَتْسا  اَنَّبَر  ِسنِْإلا  َنِّم  مُهُؤاَِیلْوَأ  َلاَقَو  ِسنِْإلا  َنِّم  ُمتْرَثْکَتْسا  ِدَق  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  اَی  اًعیِمَج  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَیَو 
(128  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُهَّللا  َءاَش  اَم  اَّلِإ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ْمُکاَْوثَم  ُراَّنلا  َلاَق  اََنل  َْتلَّجَأ 

اهناسنا زا  يدایز  دارفا  امـش  !  ّ نج نیطایـش و  ّتیعمج  يا  دیوگ ): یم  ، ) دزاسیم روشحم  عمج و  ار  اهنآ  همه  ادخ )  ) هک زور  نآ  رد 
ناوریپ نایاوشیپ و  هورگ =[  ود  ام  زا  کی  ره  اراگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  اهناسنا  ناـیم  زا  اـهنآ  ناوریپ  ناتـسود و  دـیتخاس ! هارمگ  ار 

هک یلجا  هب  و  دندرک )؛ تموکح  ام  رب  اهنآ  و  میدیـسر ؛ رذـگدوز  دولآ و  سوه  تاّذـل  هب  ام  ( ؛ میدرک هدافتـسا  يرگید  زا  هارمگ ] 
ادخ هچنآ  رگم  دنام ، دیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسامش ؛ هاگیاج  شتآ  : » دیوگ یم  دنوادخ ) « ) .میدیسر يدوب  هتـشاد  رّرقم  ام  يارب 

(128  ) .تساناد میکح و  وت  راگدرورپ  دهاوخب »

(129  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  اًضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلَذَکَو 

(129  ) .دنداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  ببس  هب  میراذگ  یماو  رگید  یضعب  هب  ار  نارگمتس  زا  یضعب  هنوگ  نیا  ام 

ُمُْهتَّرَغَو اَنِسُفنَأ  یَلَع  اَنْدِهَـش  اُولاَق  اَذَه  ْمُکِمْوَی  َءاَِقل  ْمُکَنوُرِذُنیَو  ِیتاَیآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُکنِّم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْملَأ  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  اَی 
(130  ) َنیِِرفاَک اُوناَک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُفنَأ  یَلَع  اوُدِهَشَو  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا 

یم وگزاب  ناتیارب  ارم  تایآ  هک  دندماین  امش  يوس  هب  امـش  زا  ینالوسر  ایآ  سنا ! ّنج و  هورگ  يا  دیوگ ): یم  اهنآ  هب  زور  نآ  رد  )
دب ام  يرآ ، ( ؛ میهد یم  یهاوگ  ناـمدوخ  ّدـض  رب  : » دـنیوگ یم  اـهنآ  دـنداد !؟ یم  میب  يزور  نینچ  تاـقالم  زا  ار  امـش  و  دـندرک ،

(130 ! ) دندوب رفاک  هک  دنهد  یم  یهاوگ  دوخ  نایز  هب  و  داد ؛ بیرف  ار  اهنآ  ایند  قرب ) قرز و  رپ   ) یگدنز و  .میدرک »)

(131  ) َنُوِلفاَغ اَُهلْهَأَو  ٍْملُِظب  يَرُْقلا  َِکلْهُم  َکُّبَّر  نُکَی  ْمَّل  نَأ  َِکلَذ 

كاله يربخ  یب  تلفغ و  لاح  رد  ناشیاهمتـس  رطاخب  ار  اهیدابآ  اهرهـش و  مدرم )  ) هاگ چیه  تراگدرورپ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 
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(131 ( ) .دتسرف یم  اهنآ  يارب  ینالوسر  ًالبق  هکلب   ) .دنک یمن 

144 ص :

(132  ) َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاَِغب  َکُّبَر  اَمَو  اُولِمَع  اَّمِّم  ٌتاَجَرَد  ٍّلُِکلَو 

، دنهد یم  ماجنا  هک  یلامعا  زا  تراگدرورپ  و  دندرک ؛ لمع  هچنآ  زا  تسا  یبتارم ) و   ) تاجرد هتـسد ،) ود  نیا  زا   ) کی ره  يارب  و 
(132  ) .تسین لفاغ 

(133  ) َنیِرَخآ ٍمْوَق  ِهَّیِّرُذ  نِّم  مُکَأَشنَأ  اَمَک  ُءاَشَی  اَّم  مُکِدَْعب  نِم  ِْفلْخَتْسَیَو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  نِإ  ِهَمْحَّرلا  وُذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَرَو 

، دـهاوخب رگا  دـنریگ )؛ یم  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  همه ، هکلب  دـنک ؛ یمن  متـس  یـسک  هب  سپ  ( ؛ تسا نابرهم  زاین و  یب  تراگدرورپ 
دوجو هب  يرگید  ماوقا  لسن  زا  ار  امـش  هک  روط  نامه  دزاـس ؛ یم  امـش  نیـشناج  دـهاوخب  ار  سک  ره  سپـس  درب ؛ یم  ار  امـش  همه 

(133  ) .دروآ

(134  ) َنیِزِْجعُِمب ُمتنَأ  اَمَو  ٍتَآل  َنوُدَعُوت  اَم  َّنِإ 

(! دینک رارف  وا  رفیک  تلادع و  زا  و   ) دیزاس ناوتان  ار ) ادخ   ) دـیناوت یمن  امـش  و  دـیآ ؛ یم  ًانیقی  دوش ، یم  هداد  هدـعو  امـش  هب  هچنآ 
(134)

(135  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  َال  ُهَّنِإ  ِراَّدلا  ُهَِبقاَع  َُهل  ُنوُکَت  نَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  ٌلِماَع  یِّنِإ  ْمُِکتَناَکَم  یَلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  اَی  ُْلق 

یـسک هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  اّما  منک ؛ یم  لمع  دوخ ) هفیظو  هب  مه   ) نم دینکب ! دـیراد  تردـق  رد  راک  ره  نم ! موق  يا  : » وگب
(135 !« ) دش دنهاوخن  راگتسر  ناملاظ  نیقی ، هب  اّما ) تسا ! یسک  هچ  اب  يزوریپ  و   ) تشاد دهاوخ  کین  ماجنارس 

َناَک اَمَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُلِصَی  اَلَف  ْمِِهئاَکَرُِشل  َناَک  اَمَف  اَِنئاَکَرُِـشل  اَذَهَو  ْمِهِمْعَِزب  ِهَِّلل  اَذَه  اُولاَقَف  اًبیِـصَن  ِماَْعنَْألاَو  ِثْرَْحلا  َنِم  َأَرَذ  اَّمِم  ِهَِّلل  اُولَعَجَو 
(136  ) َنوُمُکْحَی اَم  َءاَس  ْمِِهئاَکَرُش  َیلِإ  ُلِصَی  َوُهَف  ِهَِّلل 

نامگب و  اهتب )! يارب  یمهـس  و  ( ؛ دنداد رارق  وا  يارب  هدیرفآ ، نایاپراهچ  تعارز و  زا  دـنوادخ  هچنآ  زا  یمهـس  ناکرـشم ]  اهنآ =[ 
؛ دیـسر یمن  ادخ  هب  دوب ، اهنآ  ياکرـش  لام  هچنآ  تسا »! اهتب ] ینعی  ام =[  ياکرـش  لام  مه  نیا  و  تسادخ ! لام  نیا  : » دـنتفگ دوخ 
؛ دنداد یم  اهتب  هب  ار  ادخ  لام  دش ، یم  هجاوم  يدوبمک  اب  اهتب  مهس  رگا  يرآ ، ! ) دیسر یم  ناشیاکرـش  هب  دوب ، ادخ  لام  هچنآ  یلو 

(136 (! ) دنناد یم  اهتب  زا  رتمک  ار  ادخ  یّتح  كرش ، رب  هوالع  هک   ) دننک یم  مکح  دب  هچ  دنتسناد )! یمن  زاجم  ار  نآ  سکع  اّما 

اَمَو ْمُهْرَذَـف  ُهُولَعَف  اَـم  ُهَّللا  َءاَـش  َْولَو  ْمُهَنیِد  ْمِْهیَلَع  اوُِـسْبلَِیلَو  ْمُهوُدُْرِیل  ْمُهُؤاَکَرُـش  ْمِهِداـَلْوَأ  َلـْتَق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِّم  ٍرِیثَِـکل  َنَّیَز  َِکلَذَـکَو 
(137  ) َنوُرَتْفَی

راختفا و  دندرک ، یم  اهتب  ینابرق  ار  دوخ  ناکدوک  ( ؛ دنداد هولج  ناشرظن  رد  ار  ناشنادنزرف  لتق  اهتب ،] اهنآ =[  ياکرـش  هنوگ  نیمه 
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یمن نینچ  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  .دـنتخاس و  هبتـشم  نانآ  رب  ار  ناشنییآ  و  دـندنکفا ؛ تکـاله  هب  ار  اـهنآ  ماجنارـس  دـندومن )! یم 
و  ) راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  ناشیاهتمهت  اهنآ و  نیا ، ربانب  .درادن ) يدوس  رابجا  یلو  دریگب ؛ ار  نانآ  ولج  تسناوت  یم  اریز  ( ؛ دـندرک

(137 (! ) نکم انتعا  اهنآ  هب 

145 ص :

ِْهیَلَع ًءاَِرْتفا  اَْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  َنوُرُکْذَـی  اَّل  ٌماَْعنَأَو  اَهُروُهُظ  ْتَمِّرُح  ٌماَْعنَأَو  ْمِهِمْعَِزب  ُءاَشَّن  نَم  اَّلِإ  اَهُمَعْطَی  اَّل  ٌرْجِح  ٌثْرَحَو  ٌماَْعنَأ  ِهِذَـه  اُولاَـقَو 
(138  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَِمب  مِهیِزْجَیَس 

هب  - میهاوخب ام  هک  یناسک  زج  و  تسا ؛ عونمم  همه ) يارب  تساهتب ، صوصخم  هک   ) تعارز نایاپراهچ و  زا  تمسق  نیا  : » دنتفگ و 
ینایاپراهچ زین )  ) و تسا »! هدش  مارح  ام ) رب   ) اهنآ رب  ندشراوس  هک  تسا  ینایاپراهچ  اهنیا )  ) و دـنروخب ! نآ  زا  دـیابن  اهنآ - نامگ 

هیحاـن زا  همه  ماـکحا ، نیا  : » دـنتفگ یم  و  ( ؛ دنتـسب یم  غورد  ادـخ  هب  و  دـندرب ، یمن  نآ  رب  ار  ادـخ  ماـن  حـبذ )، ماـگنه   ) هک دوب ) )
(138 ! ) دهد یم  ار  اهنآ  ياهارتفا  رفیک  ادخ )  ) يدوزب .تسوا )»

ٌمیِکَح ُهَّنِإ  ْمُهَفْـصَو  ْمِهیِزْجَیَـس  ُءاَکَرُـش  ِهِیف  ْمُهَف  ًهَْتیَّم  نُکَی  نِإَو  اَنِجاَوْزَأ  یَلَع  ٌمَّرَُحمَو  اَنِروُکُذِّل  ٌهَِصلاَخ  ِماَْعنَْألا  ِهِذَـه  ِنوُُطب  ِیف  اَم  اُولاَقَو 
(139  ) ٌمِیلَع

دشاب هدرم  رگا  اّما  تسا ! مارح  ام  نارـسمه  رب  و  تسام ؛ نادرم  صوصخم  تسا ، تاناویح  نیا  مکـش  رد  هّچب ) زا   ) هچنآ : » دنتفگ و 
میکح و وا  دهد ؛ یم  ار  اهنآ  نیغورد ) ماکحا  و   ) فیصوت نیا  رفیک  ادخ )  ) يدوزب .دنکیرش » نآ  رد  یگمه  دوش ،] ّدلوتم  هدرم  ]= 

(139  ) .تساناد

(140  ) َنیِدَتْهُم اُوناَک  اَمَو  اوُّلَض  ْدَق  ِهَّللا  یَلَع  ًءاَِرْتفا  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  اَم  اُومَّرَحَو  ٍْملِع  ِْریَِغب  اًهَفَس  ْمُهَدَالْوَأ  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق 

هداد يزور  اهنآ  هب  ادخ  ار  هچنآ  اریز ) ( ؛ دـندش نارـسخ  راتفرگ  دنتـشک ، ینادان  لهج و  يور  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  اهنآ  نیقی  هب 
(140  ) .دندوب هتفاین  تیاده  زگره )  ) و دندش ؛ هارمگ  اهنآ  .دنتسب  ارتفا  ادخ  رب  و  دندرک ؛ میرحت  دوخ  رب  دوب ،

ِهِرَمَث نِم  اُولُک  ٍِهباَشَتُم  َْریَغَو  اًِهباَشَتُم  َناَّمُّرلاَو  َنُوْتیَّزلاَو  ُُهلُکُأ  اًِفلَتُْخم  َعْرَّزلاَو  َلْخَّنلاَو  ٍتاَشوُْرعَم  َْریَغَو  ٍتاَشوُْرعَّم  ٍتاَّنَج  َأَـشنَأ  يِذَّلا  َوُهَو 
(141  ) َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْست  َالَو  ِهِداَصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآَو  َرَْمثَأ  اَذِإ 

هب زاین  هک  ییاهغاب  شورعمریغ =[  ياهغاب  و  دراد ،] رارق  اـه  تسبراد  يور  شناـتخرد  هک  ییاـهغاب  شورعم =[  ياـهغاب  هک  تسوا 
رانا نوتیز و  تخرد  زین )  ) و دـنتوافتم ؛ مه  اب  معط  هویم و  رظن  زا  هک  ار ، تعارز  عاونا  لـخن و  نینچمه  دـیرفآ ؛ ار  درادـن ] تسبراد 
هویم معط  هک  یلاح  رد  تسا ، رگیدکی  هیبش  ناشیرهاظ  نامتخاس  گرب و  ( ؛ دـنراد توافت  یتهج  زا  و  هیبش ، مه  اب  یتهج  زا  هک  ار ،

فارـسا و  دیزادرپب ! ورد ، ماگنه  هب  ار  نآ  ّقح  و  دیروخب ! دنیـشن ، یم  رمث  هب  هک  یماگنه  هب  نآ ، هویم  زا  .دـشاب ) یم  توافتم  اهنآ 
(141 ! ) درادن تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  دینکن ،

(142  ) ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  اًشْرَفَو  ًَهلوُمَح  ِماَْعنَْألا  َنِمَو 
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امـش هب  هچنآ  زا  دـیرفآ ؛ رگید ) عفانم  يارب   ) کچوک تاـناویح  و  ربراـب ، تاـناویح  امـش  يارب  ناـیاپراهچ ، زا  هک ) تسا  یـسک  وا  )
(142 ! ) تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دییامنن ، يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  و  دیروخب ! تسا ، هداد  يزور 

146 ص :

ُْمتنُک نِإ  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن  ِْنیَیَثنُْألا  ُماَحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  ِْنیَیَثنُْألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذـلآ  ُْلق  ِْنیَْنثا  ِْزعَْملا  َنِمَو  ِْنیَْنثا  ِنْأَّضلا  َنِّم  ٍجاَوْزَأ  َهَِیناَمَث 
(143  ) َنِیقِداَص

، هدرک مارح  ار  اهنآ  ياهرن  دنوادخ  ایآ  : » وگب تفج ؛ ود  زب  زا  و  تفج ، ود  شیم  زا  دیرفآ ؛ امش ) يارب   ) نایاپراهچ زا  تفج  تشه 
!« دـیهد ربخ  نم  هب  دـیراد ،) یلیلد  اهنیا  میرحت  رب  و   ) دـییوگ یم  تسار  رگا  هتفرگرب ؟ رد  اه  هداـم  مکـش  هچنآ  اـی  ار ؟ اـه  هداـم  اـی 

(143)

اَذَِهب ُهَّللا  ُمُکاَّصَو  ْذِإ  َءاَدَهُش  ُْمتنُک  ْمَأ  ِْنیَیَثنُْألا  ُماَحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  ِْنیَیَثنُْألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذلآ  ُْلق  ِْنیَْنثا  ِرَقَْبلا  َنِمَو  ِْنیَْنثا  ِِلبِْإلا  َنِمَو 
(144  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  َّلُِضیِّل  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

هدام ای  اهرن  تسا ؟ هدرک  مارح  ادخ  ار  اهنیا  زا  کیمادک  : » وگب دیرفآ ؛) امـش  يارب   ) تفج کی  مه  واگ  زا  و  تفج ، کی  رتش  زا  و 
( میرحت نیا  رب   ) هاوگ امـش  درک ، هیـصوت  عوضوم  نیا  هب  ار  امـش  ادـخ  هک  یماگنه  ای  هتفرگربرد ؟ اه  هدام  مکـش  ار  هچنآ  ای  ار ؟ اه 

دنوادخ دزاس !؟ هارمگ  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  ددنب ، یم  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  سپ  دیدوب !؟
(144 « ) دنک یمن  تیاده  ار  نارگمتس  هاگ  چیه 

َّلِهُأ اًقِْـسف  ْوَأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  ْوَأ  اًحوُفْـسَّم  اًمَد  ْوَأ  ًهَْتیَم  َنوُکَی  نَأ  اَّلِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاَط  یَلَع  اًمَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  اَـم  ِیف  ُدِـجَأ  اَّل  لـُق 
(145  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَف  ٍداَع  َالَو  ٍغَاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل 

نوریب ناویح ) ندـب  زا   ) هک ینوـخ  اـی  دـشاب ، رادرم  هکنیا  زجب  مباـی ؛ یمن  یمارح  ياذـغ  چـیه  هدـش ، یحو  نم  رب  هچنآ  رد  : » وـگب
هدرب نآ  رب  اهتب ] مان  ادـخ =[  ریغ  مان  ندـیرب ، رـس  ماگنه  هانگ ، هب  هک  یناویح  ای  دـندیلپ - همه  اهنیا  هک   - كوخ تشوگ  اـی  هتخیر ،

وا رب  یهانگ   ) دنک يور  هدایز  ای  دشاب و  تذل  ناهاوخ  هکنآ  یب  دوش ، تامرحم ) نیا  ندروخ  هب   ) رطضم هک  یسک  اما  .تسا » هدش 
(145  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ  تراگدرورپ ، اریز  تسین ؛)

َطَلَتْخا اَم  ْوَأ  اَیاَوَْحلا  ِوَأ  اَمُهُروُهُظ  ْتَلَمَح  اَـم  اَّلِإ  اَمُهَموُحُـش  ْمِْهیَلَع  اَْـنمَّرَح  ِمَنَْغلاَو  ِرَقَْبلا  َنِمَو  ٍرُفُظ  يِذ  َّلُـک  اَْـنمَّرَح  اوُداَـه  َنیِذَّلا  یَلَعَو 
(146  ) َنُوقِداََصل اَّنِإَو  ْمِِهیْغَِبب  مُهاَْنیَزَج  َِکلَذ  ٍمْظَِعب 

ار ناشیبرچ  هیپ و  دنفـسوگ ، واگ و  زا  و  میدرک ؛ مارح  ار  دـنراد ] هچراپکی  مس  هک  یتاناویح  راد =[  نخان  ناویح  ره  نایدوهی ، رب  و 
هتخیمآ ناوختـسا  اب  هک  اهنآ  ای  و  اـهولهپ ، فرط  ود  رد  اـی  و  دراد ، رارق  اـهنآ  تشپ  رب  هک  ییاـهیبرچ  رگم  میدومن ؛ میرحت  ناـنآ  رب 

(146  ) .مییوگ یم  تسار  ام  و  میداد ؛ رفیک  اهنآ  هب  دندرک  یم  هک  یمتس  رطاخب  ار  نیا  تسا ؛
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(147  ) َنیِمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  ُهُسَْأب  ُّدَُری  َالَو  ٍهَعِساَو  ٍهَمْحَر  وُذ  ْمُکُّبَّر  لُقَف  َكُوبَّذَک  نِإَف 

زا مه  وا  تازاجم  اما  دراد ؛ يا  هدرتسگ  تمحر  امش ، راگدرورپ  : » وگب اهنآ  هب  دنریذپن ،) ار  قیاقح  نیا  و   ) دننک بیذکت  ار  وت  رگا 
(147 ( ) تسا یمتح  امش  رفیک  دیهد  همادا  رگا  و  ! ) تسین یندش  عفد  نامرجم 

ْلَه ُْلق  اَنَسَْأب  اُوقاَذ  یَّتَح  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلَذَک  ٍءْیَش  نِم  اَْنمَّرَح  َالَو  اَنُؤَابآ  َالَو  اَنْکَرْـشَأ  اَم  ُهَّللا  َءاَش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَس 
(148  ) َنوُصُرْخَت اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  نِإ  اََنل  ُهوُجِرُْختَف  ٍْملِع  ْنِّم  مُکَدنِع 

ار يزیچ  هن  و  ام ؛ ناردپ  هن  میدش و  یم  كرـشم  ام  هن  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  : » دـنیوگ یم  شیوخ ) هئربت  يارب   ) ناکرـشم يدوزب 
.دندیـشچ ار  اـم  رفیک  معط )  ) ماجنارـس و  دـنتفگ ؛ یم  غورد  هنوگ  نیمه  زین ، دـندوب  اـهنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  میدرک »! یم  میرحت 

، دینک یم  يوریپ  ساسا  یب  ياهرادنپ  زا  طقف  امـش  دیهد ؟ ناشن  ام  هب  ار  نآ  سپ  دیراد ؟ عوضوم ) نیا  رب   ) ینـشور لیلد  ایآ  : » وگب
(148 « ) .دینز یم  اجبان  ياهنیمخت  و 

(149  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکاَدََهل  َءاَش  ْوَلَف  ُهَِغلاَْبلا  ُهَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق 

ار امـش  همه  دهاوخب ، وا  رگا  و  دراذـگ .) یمن  یقاب  يا  هناهب  سک  چـیه  يارب  هک  یلیلد   ) تسادـخ يارب  عطاق ) و   ) اسر لیلد  : » وگب
(149 (« ) .دنک یمن  ار  راک  نیا  تسا ، رمث  یب  يرابجا  تیاده  نوچ  یلو   ) .دنک یم  تیاده  رابجا ) هب  )

َال َنیِذَّلاَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َءاَوْهَأ  ِْعبَّتَت  اـَلَو  ْمُهَعَم  ْدَهْـشَت  اَـلَف  اوُدِهَـش  نِإَـف  اَذَـه  َمَّرَح  َهَّللا  َّنَأ  َنوُدَهْـشَی  َنیِذَّلا  ُمُکَءاَدَهُـش  َُّملَه  ْلـُق 
(150  ) َنُولِدْعَی ْمِهِّبَِرب  مُهَو  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی 

اب وت  دنهد ، یهاوگ  غوردب )  ) اهنآ رگا  دیروایب »! تسا ، هدرک  مارح  ار  اهنیا  دـنوادخ  دـنهد  یم  یهاوگ  هک  ار ، دوخ  ناهاوگ  : » وگب
نامیا ترخآ  هب  هک  یناسک  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تاـیآ  هک  یناـسک  سوه  يوه و  زا  و  هدـن ! یهاوگ  و ) وشن ! ادـصمه   ) ناـنآ

(150 ! ) نکم يوریپ  دنلئاق ، کیرش  ادخ  يارب  دنرادن و 

َالَو ْمُهاَّیِإَو  ْمُُکقُزَْرن  ُنْحَّن  ٍقاَْلمِإ  ْنِّم  مُکَدَالْوَأ  اُوُلتْقَت  َالَو  اًناَسْحِإ  ِْنیَدـِلاَْولِابَو  اًْئیَـش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  اَّلَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  اَم  ُْلتَأ  اَْولاَعَت  ْلـُق 
(151  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکاَّصَو  ْمُِکلَذ  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َالَو  َنََطب  اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  اُوبَْرقَت 

ردپ و هب  و  دیهدن ! رارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  هکنیا  مناوخب : ناتیارب  تسا  هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  دـییایب  : » وگب
هچ دیورن ، تشز  ياهراک  کیدزن  و  میهد ؛ یم  يزور  ار  اهنآ  امـش و  ام  دیـشکن ! رقف ، سرت )  ) زا ار  ناتنادنزرف  و  دینک ! یکین  ردام 

تسا يزیچ  نیا  قاقحتسا ؛) يور  زا  و   ) قحب رگم  دیناسرن ! لتق  هب  هدرمش ، مرتحم  دنوادخ  هک  ار  یناسنا  و  ناهنپ ! هچ  دشاب  راکـشآ 
(151 ! ) دینک كرد  دیاش  هدرک ، شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک 

148 ص :

اُولِدْعاَف ُْمْتُلق  اَذِإَو  اَهَعْسُو  اَّلِإ  اًسْفَن  ُفِّلَُکن  َال  ِطْسِْقلِاب  َناَزیِْملاَو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَو  ُهَّدُشَأ  َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتَْیلا  َلاَم  اُوبَْرقَت  َالَو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


(152  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکاَّصَو  ْمُِکلَذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدْهَِعبَو  َیبُْرق  اَذ  َناَک  َْولَو 

تلادعب ار  نزو  هنامیپ و  قح  و  دسرب ! دوخ  دشر  دح  هب  ات  دیوشن ، کیدزن  حالـصا ،) يارب  و   ) تروص نیرتهب  هب  زج  میتی ، لام  هب  و 
، دییامن تیاعر  ار  تلادع  دییوگ ، یم  ینخـس  هک  یماگنه  و  مینک - یمن  فیلکت  شییاناوت ، رادقمب  زج  ار ، سک  چـیه  ! - دـینک ادا 

یم شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دینک ، افو  ادخ  نامیپ  هب  دـشاب و  هدوب  امـش )  ) ناکیدزن دروم  رد  رگا  یتح 
(152 ! ) دیوش رّکذتم  ات  دنک ،

(153  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکاَّصَو  ْمُِکلَذ  ِِهلِیبَس  نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاَف  اًمیِقَتْسُم  یِطاَرِص  اَذَه  َّنَأَو 

یم رود  قح ، قیرط  زا  ار  امش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياه  هار  زا  و  دینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا 
(153 !« ) دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دزاس !

(154  ) َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِءاَِقِلب  مُهَّلَعَّل  ًهَمْحَرَو  يًدُهَو  ٍءْیَش  ِّلُکِّل  اًلیِصْفَتَو  َنَسْحَأ  يِذَّلا  یَلَع  اًماَمَت  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  َُّمث 

دروم هک   ) ار زیچ  همه  و  میدرک ؛ لماک  دـندوب ، راکوکین  هک  اهنآ  رب  ار ) دوخ  تمعن  و  ( ؛ میداد ینامـسآ )  ) باـتک یـسوم  هب  سپس 
(، زیخاتـسر زور  و   ) ناشراگدرورپ ياقل  هب  دـیاش  دوب ؛ تمحر  تیادـه و  هیام  هک  یباـتک  میتخاـس ؛ نشور  نآ ) رد  دوب ، اـهنآ  زاـین 

(154 ! ) دنروایب نامیا 

(155  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتاَو  ُهوُِعبَّتاَف  ٌكَراَبُم  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک  اَذَهَو 

تمحر دروم  هک  دـشاب  دـیئامن ، هشیپ  يراگزیهرپ  و  دـینک ، يوریپ  نآ  زا  میدرک ؛ لزان  وت ) رب   ) ام هک  تکرب ، رپ  تسا  یباتک  نیا  و 
(155 ! ) دیریگ رارق  ادخ ) )

(156  ) َنِیِلفاََغل ْمِِهتَساَرِد  نَع  اَّنُک  نِإَو  اَِنْلبَق  نِم  ِْنیَتَِفئاَط  یَلَع  ُباَتِْکلا  َلِزنُأ  اَمَّنِإ  اُولوُقَت  نَأ 

لزان يراصن ]  دوهی و  ام =[  زا  شیپ  هفیاط  ود  رب  اهنت  ینامـسآ  باتک  : » دـییوگن ات  میدرک ) لزان  تازایتما  نیا  اب  ار  باـتک  نیا  اـم  )
(156 «! ) میدوب ربخ  یب  اهنآ  یسررب  ثحب و  زا  ام  و  دوب ؛ هدش 

ِهَّللا ِتاَیِآب  َبَّذَـک  نَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٌهَمْحَرَو  يًدُـهَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌهَنَِّیب  مُکَءاَج  ْدَـقَف  ْمُْهنِم  يَدـْهَأ  اَّنَُکل  ُباَتِْکلا  اَْنیَلَع  َلِزنُأ  اَّنَأ  َْول  اُولوُقَت  ْوَأ 
(157  ) َنُوفِدْصَی اُوناَک  اَِمب  ِباَذَْعلا  َءوُس  اَِنتاَیآ  ْنَع  َنُوفِدْصَی  َنیِذَّلا  يِزْجَنَس  اَْهنَع  َفَدَصَو 

بناج زا  نشور  لیالد  تاـیآ و  کـنیا  میدوب !» رت  هتفاـی  تیادـه  اـهنآ  زا  دـش ، یم  لزاـن  اـم  رب  ینامـسآ  باـتک  رگا  : » دـییوگن اـی 
زا و  هدرک ، بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  یسک  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  سپ ، دمآ ! امش  يارب  تمحر  تیاده و  و  ناتراگدرورپ ،

تازاجم ناشلیلد ، یب  ضارعا  نیمه  رطاخب  دـننادرگ ، یم  يور  اـم  تاـیآ  زا  هک  ار  یناـسک  يدوزب  اـما  تسا !؟ هدـنادرگ  يور  نآ 
(157 ! ) درک میهاوخ  دیدش 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


149 ص :

َْمل اَُهناَمیِإ  اًسْفَن  ُعَفنَی  َال  َکِّبَر  ِتاَیآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  َکِّبَر  ِتاَیآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  ْوَأ  َکُّبَر  َِیتْأَی  ْوَأ  ُهَِکئاَـلَْملا  ُمُهَِیتْأَـت  نَأ  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَـه 
(158  ) َنوُرِظَتنُم اَّنِإ  اوُرِظَتنا  ُِلق  اًْریَخ  اَِهناَمیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  ْوَأ  ُْلبَق  نِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت 

تایآ زا  یـضعب  ای  دـیایب ، اهنآ  يوس  هب  شدوخ )  ) دـنوادخ ای  دـنیآ ، ناشغارـس  هب  گرم )  ) ناگتـشرف هک  دـنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ 
ًالبق هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذپ ، قّقحت  تراگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  هک  زور  نآ  اما  زیخاتـسر !؟) ياه  هناشن  و   ) تراگدرورپ
نینچ امـش  هک  نونکا  : ») وگب تشاد ! دـهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دـنا ، هدادـن  ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دـنا ، هدرواین  ناـمیا 

(158 !« ) میشک یم  ار ) امش  رفیک   ) راظتنا مه  ام  دیشکب  راظتنا  دیراد )، یتسردان  تاراظتنا 

(159  ) َنُولَعْفَی اُوناَک  اَِمب  مُُهئِّبَُنی  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُهُْرمَأ  اَمَّنِإ  ٍءْیَش  ِیف  ْمُْهنِم  َتْسَّل  اًعَیِش  اُوناَکَو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 

اب يا  هطبار  هنوگ  چیه  وت  دندش ، میسقت  فلتخم ) بهاذم  و   ) نوگانوگ ياه  هتـسد  هب  و  دنتخاس ، هدنکارپ  ار  دوخ  نییآ  هک  یناسک 
(159  ) .دنک یم  ربخ  اب  دنداد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ادخ  سپس  تسادخ ؛ اب  اهنت  اهنآ  راک  رس و  يرادن ! اهنآ 

(160  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  اَهَْلثِم  اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  نَمَو  اَِهلاَْثمَأ  ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  نَم 

و دـید ؛ دـهاوخن  رفیک  نآ ، دـننامب  زج  دـهد ، ماجنا  يدـب  راک  سک  ره  و  دراد ، شاداپ  نآ  ربارب  هد  دروآ ، اجب  یکین  راک  سک  ره 
(160  ) .دش دهاوخن  اهنآ  رب  یمتس 

(161  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  اًفِینَح  َمیِهاَْربِإ  َهَّلِّم  اًمَِیق  اًنیِد  ٍمیِقَتْسُّم  ٍطاَرِص  َیلِإ  یِّبَر  ِیناَدَه  ِینَّنِإ  ُْلق 

ياـهنییآ زا  هک  میهاربا ؛ نییآ  اـیند ؛) نید و  تداعـس  نماـض  و   ) اـجرباپ ینییآ  هدرک ؛ تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  مراـگدرورپ  : » وـگب
(161 « ) .دوبن ناکرشم  زا  و  دنادرگرب ؛ يور  یفارخ 

(162  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتاَمَمَو  َياَیْحَمَو  یِکُُسنَو  ِیتاَلَص  َّنِإ  ُْلق 

(162  ) .تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  يارب  همه  نم ، گرم  یگدنز و  و  نم ، تادابع  مامت  زامن و  : » وگب

(163  ) َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأَو  ُتِْرمُأ  َِکلَِذبَو  َُهل  َکیِرَش  َال 

(163 !« ) مناملسم نیتسخن  نم  و  ما ؛ هدش  رومأم  نیمه  هب  و  تسین ؛ وا  يارب  ییاتمه 

مُُکئِّبَُنیَف ْمُکُعِجْرَّم  مُکِّبَر  َیلِإ  َُّمث  يَرْخُأ  َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرِزَت  َالَو  اَْهیَلَع  اَّلِإ  ٍسْفَن  ُّلُک  ُبِسْکَت  َالَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُّبَر  َوُهَو  ابَر  یِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغَأ  ُْلق 
(164  ) َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمتنُک  اَِمب 

ناـیز هب  زج  يدـب )  ) لـمع سک ، چـیه  تسا !؟ زیچ  همه  راـگدرورپ  وا  هک  یلاـح  رد  مبلطب ، ار  يراـگدرورپ  ادـخ ، ریغ  اـیآ  : » وـگب
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ناتراگدرورپ يوس  هب  امـش  همه  تشگزاب  سپـس  دوش ؛ یمن  لّمحتم  ار  يرگید  هانگ  يراکهنگ  چیه  و  دـهد ؛ یمن  ماجنا  شدوخ ،
(164  ) .داد دهاوخ  ربخ  دیتشاد ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  امش  و  تسا ؛

ٌروُفََغل ُهَّنِإَو  ِباَقِْعلا  ُعیِرَـس  َکَّبَر  َّنِإ  ْمُکاَتآ  اَـم  ِیف  ْمُکَُوْلبَیِّل  ٍتاَـجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَـضَْعب  َعَفَرَو  ِضْرَأـْلا  َِفئاَـلَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُهَو 
(165  ) ٌمیِحَّر

رگید یضعب  زا  رتالاب  ار  امـش  زا  یـضعب  تاجرد  و  تخاس ، نیمز  رد  دوخ  ناگدنیامن ) و   ) نانیـشناج ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  و 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ  باقعلا و  عیرـس  وت  راگدرورپ  نیقی  هب  دیامزایب ؛ هداد  رارق  ناترایتخا  رد  هچنآ  هلیـسو  هب  ار  امـش  ات  داد ، رارق 

(165 ( ) .تسا نابرهم  نایوپ  قح  هب  تبسن  و  دهد ؛ یم  دوز  دنیآرد ، تسردان  ناحتما  هتوب  زا  هک  ار  یناسک  رفیک  )

150 ص :

فارعألا هروس 

(1  ) صملا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) صملا

(2  ) َنِینِمْؤُْمِلل يَرْکِذَو  ِِهب  َرِذُنِتل  ُْهنِّم  ٌجَرَح  َكِرْدَص  ِیف  نُکَی  اَلَف  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  ٌباَتِک 

ءوس بقاوع  زا  ار  مدرم  ، ) نآ هلیسو  هب  ات  یشاب ! هتشاد  هنیـس  رد  یتحاران  نآ ، هیحان  زا  دیابن  و  هدش ؛ لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا 
(2  ) .نانمؤم يارب  تسا  يرّکذت  و  یهد ؛ میب  ناشتسردان ) لامعا  دیاقع و 

(3  ) َنوُرَّکَذَت اَّم  اًلِیلَق  َءاَِیلْوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُِعبَّتَت  َالَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  مُْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  اوُِعبَّتا 

رتمک اما  دینکن ! يوریپ  وا ، زج  رگید  ياهدوبعم  ایلوا و  زا  و  دـینک ! يوریپ  هدـش ، لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  هک  يزیچ  زا 
(3 ! ) دیوش یم  رّکذتم 

(4  ) َنُوِلئاَق ْمُه  ْوَأ  اًتاََیب  اَنُسَْأب  اَهَءاَجَف  اَهاَنْکَلْهَأ  ٍهَیْرَق  نِّم  مَکَو 

هک یماگنه  زور  رد  ای  ماگنه ، بش  ام  باذـع  و  میدرک ! كاله  ناشناوارف ) هاـنگ  رثا  رب   ) ار اـهنآ  هک  اـهیدابآ  اهرهـش و  رایـسب  هچ 
(4  ) .دمآ ناشغارس  هب  دندوب ، هدرک  تحارتسا 

(5  ) َنیِِملاَظ اَّنُک  اَّنِإ  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  اَنُسَْأب  مُهَءاَج  ْذِإ  ْمُهاَوْعَد  َناَک  اَمَف 

، هانگ هب  فارتعا  نیا  یلو  !« ) میدوب ملاظ  ام  : » دـنتفگ هکنیا  زج  دنتـشادن  ینخـس  دـمآ ، اهنآ  غارـس  هب  اـم  باذـع  هک  عقوم  نآ  رد  و 
(5 ( ) .تشادن ناشلاح  هب  يدوس  و  دوب ؛ هدش  رید  رگید 
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(6  ) َنِیلَسْرُْملا ََّنلَأْسََنلَو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  ََّنلَأْسَنَلَف 

(6 ! ) مینک یم  لاؤس  ناربمایپ  زا  مه ) و  ( ؛ درک میهاوخ  لاؤس  دندش  هداتسرف  اهنآ  يوس  هب  ناربمایپ  هک  یناسک  زا  مه ) ، ) نیقی هب 

(7  ) َنِیِبئاَغ اَّنُک  اَمَو  ٍْملِِعب  مِْهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف 

لامعا رظان  رـضاح و  اج  همه  هکلب   ) میدوبن بیاغ  زگره  ام  و  داد ؛ میهاوخ  حرـش  نانآ  يارب  دوخ )  ) ملع اب  ار ) ناشلامعا   ) ًاملـسم و 
(7 (! ) میتسه ناگدنب 

(8  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَلُقَث  نَمَف  ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولاَو 

ناـمه تسا ، نیگنـس  اـهنآ  لـمع )  ) ياـهنازیم هک  یناـسک  تـسا ! ّقـح  زور ، نآ  رد  اـهنآ ) شزرا  شجنـس  و  لاـمعا ،  ) ندرک نزو 
(8 ! ) دنناراگتسر

(9  ) َنوُِملْظَی اَِنتاَیِآب  اُوناَک  اَِمب  مُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَّفَخ  ْنَمَو 

تایآ هب  تبسن  هک  یمتس  ملظ و  رطاخب  ار ، دوخ  دوجو  هیامرس  هک  دنتسه  يدارفا  تسا ، کبس  اهنآ  لمع )  ) ياهنازیم هک  یناسک  و 
(9  ) .دنا هداد  تسد  زا  دندرک ، یم  ام 

(10  ) َنوُرُکْشَت اَّم  اًلِیلَق  َشِیاَعَم  اَهِیف  ْمَُکل  اَْنلَعَجَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْدََقلَو 

رتمک اما  میتخاس ؛ مهارف  امـش  يارب  ار  یگدـنز  لیاسو  عاونا  و  میداد ؛ رارق  امـش  يارب  ار  نیمز  رب  تموکح  ّتیکلاـم و  ّطلـست و  اـم 
(10 ! ) دینک یم  يرازگرکش 

(11  ) َنیِدِجاَّسلا َنِّم  نُکَی  َْمل  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  َُّمث  ْمُکاَنْرَّوَص  َُّمث  ْمُکاَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

زج دندرک ؛ هدجس  همه  اهنآ  دینک »! عوضخ  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتشرف  هب  دعب  میدرک ؛ يدنب  تروص  سپـس  میدیرفآ ؛ ار  امـش  ام 
(11  ) .دوبن ناگدننک  هدجس  زا  هک  سیلبا 

151 ص :

(12  ) ٍنیِط نِم  ُهَتْقَلَخَو  ٍراَّن  نِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِّم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاَق  َُکتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجْسَت  اَّلَأ  َکَعَنَم  اَم  َلاَق 

ارم مرتهب ؛ وا  زا  نم  : » تفگ ینک »؟ هدجـس  هک  دش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  مداد ، نامرف  وت  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  : » دومرف وا ) هب  دنوادخ  )
(12 !« ) لگ زا  ار  وا  يا و  هدیرفآ  شتآ  زا 

(13  ) َنیِرِغاَّصلا َنِم  َکَّنِإ  ْجُرْخاَف  اَهِیف  َرَّبَکَتَت  نَأ  ََکل  ُنوُکَی  اَمَف  اَْهنِم  ِْطبْهاَف  َلاَق 
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تسپ و دارفا  زا  وت  هک  ور ، نوریب  ینک ! ّربـکت  هبترم ) ماـقم و   ) نآ رد  يرادـن  ّقح  وـت  يآ ! دورف  تا ) هبترم  ماـقم و   ) نآ زا  : » تفگ
(13 ! ) یکچوک

(14  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِظنَأ  َلاَق 

(14 !(« ) راذگب هدنز  و   ) هد تلهم  دنوش  یم  هتخیگنارب  مدرم )  ) هک يزور  ات  ارم  : » تفگ

(15  ) َنیِرَظنُْملا َنِم  َکَّنِإ  َلاَق 

(15 !« ) یناگدش هداد  تلهم  زا  وت  : » دومرف

(16  ) َمیِقَتْسُْملا َکَطاَرِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  اَِمبَف  َلاَق 

(16 ! ) منک یم  نیمک  اهنآ  ربارب  رد  وت ، میقتسم  هار  رس  رب  نم  یتخاس ، هارمگ  ارم  هک  نونکا  : » تفگ

(17  ) َنیِرِکاَش ْمُهَرَثْکَأ  ُدِجَت  َالَو  ْمِِهِلئاَمَش  نَعَو  ْمِِهناَْمیَأ  ْنَعَو  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  نِّم  مُهَّنَِیتَآل  َُّمث 

رازگرکـش ار  اـهنآ  رتـشیب  و  مور ؛ یم  ناشغارـس  هـب  اـهنآ ، پـچ  فرط  زا  تـسار و  فرط  زا  و  رــس ، تـشپ  زا  ور و  شیپ  زا  سپس 
(17 !« ) تفای یهاوخن 

(18  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  نَمَّل  اًروُحْدَّم  اًموُءْذَم  اَْهنِم  ْجُرْخا  َلاَق 

ار منهج  دنک ، يوریپ  وت  زا  اهنآ  زا  سک  ره  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  و  ور ! نوریب  يراوخ ، راع و  گنن و  اب  ماقم ،)  ) نآ زا  : » دومرف
(18 ! ) منک یم  رپ  یگمه  امش  زا 

(19  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  اَنوُکَتَف  َهَرَجَّشلا  ِهِذَه  َابَْرقَت  َالَو  اَُمْتئِش  ُْثیَح  ْنِم  اَلُکَف  َهَّنَْجلا  َکُجْوَزَو  َتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  اَیَو 

زا هک  دـیوشن ، کیدزن  تخرد  نیا  هب  اّما  دـیروخب ! دـیتساوخ ، هک  اج  ره  زا  و  دـیوش ! نکاـس  تشهب  رد  ترـسمه  وت و  مدآ ! يا  و 
(19 !« ) دوب دیهاوخ  ناراکمتس 

ْوَأ ِْنیَکَلَم  اَنوُکَت  نَأ  اَّلِإ  ِهَرَجَّشلا  ِهِذَـه  ْنَع  اَمُکُّبَر  اَمُکاَهَن  اَم  َلاَقَو  اَمِِهتآْوَس  نِم  اَمُْهنَع  َيِروُو  اَم  اَـمَُهل  َيِدـُْبِیل  ُناَْـطیَّشلا  اَـمَُهل  َسَوْسَوَف 
(20  ) َنیِِدلاَْخلا َنِم  اَنوُکَت 

نیا زا  ار  امـش  ناتراگدرورپ  : » تفگ و  دزاـس ؛ راکـشآ  دوب ، ناـهنپ  ناشمادـنا  زا  ار  هچنآ  اـت  درک ، هسوسو  ار  ود  نآ  ناطیـش  سپس 
(20 !« ) دنام دیهاوخ  تشهب ) رد   ) هنادواج ای  دش ، دیهاوخ  هتشرف  دیروخب )، نآ  زا  رگا   ) هکنیا رطاخب  رگم  هدرکن  یهن  تخرد 

(21  ) َنیِحِصاَّنلا َنَِمل  اَمَُکل  یِّنِإ  اَمُهَمَساَقَو 
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(21  ) .مناهاوخریخ زا  امش  يارب  نم  هک  درک  دای  دنگوس  اهنآ  يارب  و 

اَمُْکِلت نَع  اَمُکَْهنَأ  َْملَأ  اَمُهُّبَر  اَمُهاَداَنَو  ِهَّنَْجلا  ِقَرَو  نِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِـصْخَی  اَقِفَطَو  اَمُُهتآْوَس  اَمَُهل  ْتََدب  َهَرَجَّشلا  اَقاَذ  اَّمَلَف  ٍروُرُِغب  اَمُهاَّلَدَـف 
(22  ) ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  اَمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  اَمُکَّل  ُلقَأَو  ِهَرَجَّشلا 

اهنآ رب  ناشتروع ]  ناشمادنا =[  دندیـشچ ، تخرد  نآ  زا  هک  یماگنه  .دروآدورف و  ناشماقم ) زا   ) بیرف اب  ار  اهنآ  بیترت ، نیا  هب  و 
داد دادن  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  .دنناشوپب و  ار  نآ  ات  دوخ ، رب  یتشهب  ناتخرد )  ) ياهگرب نداد  رارق  هب  دندرک  عورش  و  دش ؛ راکشآ 

(22 ( »!؟ تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  ناطیش  هک  متفگن  و  مدرکن !؟ یهن  تخرد  نآ  زا  ار  امش  ایآ  : » هک
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(23  ) َنیِرِساَْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اَنْمَحْرَتَو  اََنل  ْرِفْغَت  ْمَّل  نِإَو  اَنَسُفنَأ  اَنْمَلَظ  اَنَّبَر  َالاَق 

(23 !« ) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، محر  ام  رب  یشخبن و  ار  ام  رگا  و  میدرک ! متس  نتشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ ! : » دنتفگ

(24  ) ٍنیِح َیلِإ  ٌعاَتَمَو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکلَو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  َلاَق 

نمـشد ناطیـش  ! ) دوب دیهاوخ  نمـشد  رگید ، ضعب  هب  تبـسن  امـش  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـییآ ، دورف  شیوخ )، ماقم  زا  : ») دومرف
(24 « ) .دوب دهاوخ  ینیعم  نامز  ات  يریگ  هرهب  هلیسو  هاگرارق و  نیمز ، رد  امش  يارب  و  وا )! نمشد  امش  و  تسامش ،

(25  ) َنوُجَرُْخت اَْهنِمَو  َنُوتوُمَت  اَهِیفَو  َنْوَیْحَت  اَهِیف  َلاَق 

(25 « ) .دش دیهاوخ  جراخ  نآ  زا  زیخاتسر ) رد   ) و دیریم ؛ یم  نآ  رد  و  دیوش ؛ یم  هدنز  نیمز ]  نآ =[  رد  : » دومرف

(26  ) َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتاَیآ  ْنِم  َِکلَذ  ٌْریَخ  َِکلَذ  يَْوقَّتلا  ُساَِبلَو  اًشیِرَو  ْمُِکتآْوَس  يِراَُوی  اًساَِبل  ْمُْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  ْدَق  َمَدآ  ِیَنب  اَی 

! تسا رتهب  يراگزیهرپ  سابل  اما  تسامش ؛ تنیز  هیام  دناشوپ و  یم  ار  امش  مادنا  هک  میداتسرف  امـش  يارب  یـسابل  مدآ ! نادنزرف  يا 
(26 ! ) دنوش وا ) ياهتمعن   ) رّکذتم ات  تسادخ ، تایآ  زا  همه )  ) اهنیا

َال ُْثیَح  ْنِم  ُُهلِیبَقَو  َوُه  ْمُکاَرَی  ُهَّنِإ  اَمِِهتآْوَس  اَمُهَیُِرِیل  اَمُهَـساَِبل  اَمُْهنَع  ُعِزنَی  ِهَّنَْجلا  َنِّم  مُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  اَمَک  ُناَْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  َال  َمَدآ  ِیَنب  اَی 
(27  ) َنُونِمُْؤی َال  َنیِذَِّلل  َءاَِیلْوَأ  َنیِطاَیَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ  ْمُهَنْوَرَت 

نوریب ناشنت  زا  ار  ناشـسابل  و  درک ، نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردـپ و  هک  هنوگ  نآ  دـبیرفن ، ار  امـش  ناطیـش  مدآ ! نادـنزرف  يا 
اّما ( ؛ دـینیب یمن  ار  اهنآ  امـش  هک  ییاج  زا  دـننیب  یم  ار  امـش  شناراکمه  وا و  هکنیا  هچ  دـهد ! ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشتروع  ات  تخاـس 

(27 ! ) دنروآ یمن  نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  يایلوا  ار  نیطایش  ام  دینادب )

(28  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَتَأ  ِءاَشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  اَِهب  اَنَرَمَأ  ُهَّللاَو  اَنَءَابآ  اَْهیَلَع  اَنْدَجَو  اُولاَق  ًهَشِحاَف  اُولَعَف  اَذِإَو 
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هداد روتـسد  نآ  هب  ار  ام  دـنوادخ  و  میتفای ؛ لـمع  نیا  رب  ار  دوخ  ناردـپ  : » دـنیوگ یم  دـنهد  یم  ماـجنا  یتشز  راـک  هک  یماـگنه  و 
(28 ( »!؟ دیناد یمن  هک  دیهد  یم  تبسن  ادخ  هب  يزیچ  ایآ  دهد ! یمن  نامرف  تشز  راک  هب  زگره )  ) دنوادخ : » وگب تسا »!

(29  ) َنوُدوُعَت ْمُکَأََدب  اَمَک  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْداَو  ٍدِجْسَم  ِّلُک  َدنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمِیقَأَو  ِطْسِْقلِاب  یِّبَر  َرَمَأ  ُْلق 

ار وا  و  دـینک ! وا  يوس  هب  تداـبع ) ماـگنه  هب  و   ) دجـسم ره  رد  ار  شیوخ  هّجوـت  و  تسا ؛ هدرک  تلادـع  هب  رما  مراـگدرورپ  : » وـگب
رد رگید  راب  ، ) دیرفآ ار  امـش  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـینادب ) و  ! ) دـینادرگ صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ )  ) نید هک  یلاح  رد  دـیناوخب ،

(29 ! ) دیدرگ یمزاب  زیخاتسر )

(30  ) َنوُدَتْهُّم مُهَّنَأ  َنُوبَسْحَیَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َءاَِیلْوَأ  َنیِطاَیَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلاَلَّضلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  اًقیِرَفَو  يَدَه  اًقیِرَف 

( هک دنتـسه  یناـسک   ) اـهنآ .تسا  هدـش  مّلـسم  اـهنآ  رب  یهارمگ  دـنا )، هتـشادن  یگتـسیاش  هک   ) یعمج و  هدرک ؛ تیادـه  ار  یعمج 
(30 ! ) دنا هتفای  تیاده  دننک  یم  نامگ  و  دندرک ؛ باختنا  دوخ  يایلوا  دنوادخ ، ياج  هب  ار  نیطایش 
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(31  ) َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْست  َالَو  اُوبَرْشاَو  اُولُکَو  ٍدِجْسَم  ِّلُک  َدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  اَی 

فارسا یلو  دیماشایب ، دیروخب و  یهلا ) ياهتمعن  زا   ) و دیرادرب ! دوخ  اب  دجـسم ، هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ ! نادنزرف  يا 
(31 ! ) دراد یمن  تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  دینکن 

َِکلَذَـک ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ًهَِصلاَـخ  اَْینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتاَـبِّیَّطلاَو  ِهِداَـبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق 
(32  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفن 

یگدنز رد  اهنیا  : » وگب تسا »!؟ هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياهیزور  و  هدیرفآ ، دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یسک  هچ  : » وگب
يارب  ) صلاـخ تماـیق ، رد  یلو ) دـنراد ؛ تکراـشم  اـهنآ  اـب  زین  نارگید  هچ  رگا  ( ؛ دـنا هدروآ  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـیند ،

(32 ! ) میهد یم  حرش  دنهاگآ ، هک  یناسک  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ هنوگ  نیا  .دوب » دهاوخ  نانمؤم )

یَلَع اُولوُقَت  نَأَو  اًناَْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهَّللِاب  اوُکِرُْـشت  نَأَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َیْغَْبلاَو  َْمثِْإلاَو  َنََطب  اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اَمَّنِإ  ُْلق 
(33  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا 

هکنیا و  ار ؛ قحانب  متـس  هانگ و  نینچمه )  ) و تسا ؛ هدرک  مارح  ناهنپ ، هچ  دـشاب  راکـشآ  هچ  ار ، تشز  لامعا  اهنت  دـنوادخ ، : » وگب
(33 « ) .دیناد یمن  هک  دیهد  تبسن  یبلطم  ادخ  هب  و  دیهد ؛ رارق  وا  کیرش  هدرکن ، لزان  نآ  يارب  یلیلد  دنوادخ  هک  ار  يزیچ 

(34  ) َنُومِدْقَتْسَی َالَو  ًهَعاَس  َنوُرِخْأَتْسَی  َال  ْمُُهلَجَأ  َءاَج  اَذِإَف  ٌلَجَأ  ٍهَّمُأ  ِّلُِکلَو 

و دننک ، یم  ریخأت  نآ  زا  یتعاس  هن  دـسر ، ارف  اهنآ  دمآرـس  هک  یماگنه  و  تسا ؛ ینّیعم )  ) دمآرـس نامز و  یتّیعمج ، موق و  ره  يارب 
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(34  ) .دنریگ یم  یشیپ  نآ  رب  هن 

(35  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَلَف  َحَلْصَأَو  یَقَّتا  ِنَمَف  ِیتاَیآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُکنِّم  ٌلُسُر  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  اَی 

)؛ دـینک يوریپ  اهنآ  زا  ، ) دـننک وگزاـب  امـش  يارب  ارم  تاـیآ  هک  دـنیایب  ناتغارـس  هب  امـش  دوخ  زا  ینـالوسر  رگا  مدآ ! نادـنزرف  يا 
تساهنآ و رب  یـسرت  هن  دنـشوکب ،) نارگید  شیوخ و  حالـصا  رد  و   ) دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دننک و  هشیپ  يراگزیهرپ  هک  یناسک 

(35  ) .دنوش یم  كانمغ  هن 

(36  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْساَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلاَو 

(36  ) .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنخزود ؛ لها  دنزرو ، ّربکت  نآ  ربارب  رد  و  دننک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و 

َْنیَأ اُولاَق  ْمُهَنْوَّفَوَتَی  اَُنلُسُر  ْمُْهتَءاَج  اَذِإ  یَّتَح  ِباَتِْکلا  َنِّم  مُُهبیِصَن  ْمُُهلاَنَی  َِکَئلوُأ  ِِهتاَیِآب  َبَّذَک  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
(37  ) َنیِِرفاَک اُوناَک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُفنَأ  یَلَع  اوُدِهَشَو  اَّنَع  اوُّلَض  اُولاَق  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَت  ُْمتنُک  اَم 

رّدقم هچنآ  زا  ار  ناشبیصن  اهنآ  دننک !؟ یم  بیذکت  ار  وا  تایآ  ای  دندنب ، یم  غورد  ادخ  رب  هک  اهنآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
ناشناج دنور و  ناشغارس  هب  حاورا ]  ضبق  ناگتشرف  ام =[  ناگداتسرف  هک  ینامز  ات  دنرب ؛ یم  ناهج ) نیا  بهاوم  اهتمعن و  زا   ) هدش

: دنیوگ یم  دنیآ »)!؟ یمن  امـش  يرای  هب  ارچ  ( !؟ دیدناوخ یم  ادخ  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  دـنیاجک  : » دنـسرپ یم  اهنآ  زا  دـنریگب ؛ ار 
(37 ! ) دندوب رفاک  هک  دنهد  یم  یهاوگ  دوخ  ّدض  رب  و  دنتشگ »)! رود  ام  زا  و   ) دندش مگ  همه )  ) اهنآ »
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َْتلاَق اًعیِمَج  اَهِیف  اوُکَراَّدا  اَذِإ  یَّتَح  اَهَتْخُأ  ْتَنَعَّل  ٌهَّمُأ  ْتَلَخَد  اَمَّلُک  ِراَّنلا  ِیف  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِّم  مُِکْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  اُولُخْدا  َلاَق 
(38  ) َنوُمَْلعَت اَّل  نَِکلَو  ٌفْعِض  ٍّلُِکل  َلاَق  ِراَّنلا  َنِّم  اًفْعِض  ًاباَذَع  ْمِِهتآَف  اَنوُّلَضَأ  ِءَالُؤَه  اَنَّبَر  ْمُهَالوُِأل  ْمُهاَرْخُأ 

دراو یهورگ  هک  نامز  ره  دـیوش »! دراو  شتآ  رد  سنا  ّنج و  زا  دوخ  هباشم  ياه  هورگ  ّفص  رد  : » دـیوگ یم  اـهنآ ) هب  دـنوادخ  )
دوخ نایاوشیپ  هرابرد  ناوریپ  هورگ  ماگنه ) نیا  رد   ) .دنریگ رارق  نآ  رد  ّتلذ  اب  یگمه  ات  دننک ؛ یم  نعل  ار  رگید  هورگ  دنوش ، یم 

و ناشیهارمگ ، يارب  يرفیک  ! ) نک ربارب  ود  شتآ  زا  ار  اهنآ  رفیک  سپ  دنتخاس ؛ هارمگ  ار  ام  هک  دندوب  اهنیا  ادنوادخ ! : » دـنیوگ یم 
ناوریپ هک  ارچ  ! ) دیناد یمن  یلو  تسا ؛ فعاضم  باذع  امـش ) زا   ) مادـک ره  يارب  : » دـیامرف یم  .ام ») نتخاس  هارمگ  رطاخب  يرفیک 

(38 (« ) .دنتشادن مدرم  ياوغا  رب  یتردق  دندوب ، هتفرگن  ار  هارمگ  نایاوشیپ  درگ  رگا 

(39  ) َنُوبِسْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  ٍلْضَف  نِم  اَْنیَلَع  ْمَُکل  َناَک  اَمَف  ْمُهاَرْخُِأل  ْمُهَالوُأ  َْتلاَقَو 

یم ماجنا  هچنآ  ربارب  رد  ار  یهلا )  ) باذـع دیـشچب  سپ  دـیتشادن ؛ ام  رب  يزایتما  امـش  : » دـنیوگ یم  دوخ  ناوریپ  هب  اهنآ  نایاوشیپ  و 
(39 ! ) دیداد

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکلَذَـکَو ِطاَیِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َجـِلَی  یَّتَح  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی  َالَو  ِءاَمَّسلا  ُباَْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  َال  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْـساَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(40  ) َنیِمِرْجُْملا يِزَْجن 

و دوش ؛ یمن  هدوشگ  ناشیور  هب  نامـسآ  ياهرد  زگره ) ، ) دـندیزرو ّربکت  نآ  ربارب  رد  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک 
(40 ! ) میهد یم  ازج  ار  ناراکهنگ  هنوگ ، نیا  درذگب ! نزوس  خاروس  زا  رتش  هکنیا  رگم  دش  دنهاوخن  تشهب  لخاد  هاگ ) چیه  )

(41  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلَذَکَو  ٍشاَوَغ  ْمِِهقْوَف  نِمَو  ٌداَهِم  َمَّنَهَج  نِّم  مَُهل 

(41 ! ) میهدیم ازج  ار  ناملاظ  نینچنیا  و  تسا ؛ نآ ) زا   ) ییاهششوپ اهنآ  يور  و  خزود ، شتآ )  ) زا يرتسب  اهنآ  يارب 

(42  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اَهَعْسُو  اَّلِإ  اًسْفَن  ُفِّلَُکن  َال  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

لها اهنآ  مینک - یمن  فیلکت  شییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  هتبلا   - دنا هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 
(42  ) .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و  دنتشهب ؛

ْدََقل ُهَّللا  اَناَدَه  ْنَأ  َالَْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَمَو  اَذَِهل  اَناَدَـه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاَقَو  ُراَْهنَْألا  ُمِِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍّلِغ  ْنِّم  مِهِروُدُـص  ِیف  اَم  اَنْعََزنَو 
(43  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  اَهوُُمْتثِروُأ  ُهَّنَْجلا  ُمُْکِلت  نَأ  اوُدُونَو  ِّقَْحلِاب  اَنِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاَج 

( ناتخرد اهرـصق و   ) ریز زا  و  دننک ؛) یگدـنز  مه  اب  ّتیمیمـص  افـص و  رد  ات   ) مینک یمرب  دـنراد ، دـسح  هنیک و  زا  اهلد  رد  هچنآ  و 
ادخ رگا  و  دش ؛ نومنهر  اهتمعن ) همه   ) نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  : » دـنیوگ یم  دراد ؛ نایرج  اهرهن  اهنآ ،
نانآ هب  ماگنه ) نیا  رد   ) و دندروآ »! ار  قح  ام  راگدرورپ  ناگداتـسرف  ًامّلـسم  میتفای ! یمن  هار  اهنیا ) هب   ) ام دوب ، هدرکن  تیاده  ار  ام 

(43 !« ) دیدرب ثرا  هب  دیداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  ار  تشهب  نیا  : » هک دوش  یم  هداد  ادن 
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نَأ ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  ْمَعَن  اُولاَق  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَعَو  اَّم  مُّتدَجَو  ْلَهَف  اقَح  اَنُّبَر  اَنَدَعَو  اَم  اَنْدَجَو  ْدَق  نَأ  ِراَّنلا  َباَحْصَأ  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  يَداَنَو 
(44  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُهَنْعَّل 

ار هچنآ  مه  امـش  ایآ  میتفای ؛ قح  ار  همه  دوب ، هداد  هدـعو  ام  هب  نامراگدرورپ  ار  هچنآ  : » هک دـننز  یم  ادـص  ار  نایخزود  نایتشهب  و 
تنعل : » هک دهد  یم  ادن  اهنآ  نایم  رد  يا  هدنهدادن  ماگنه ، نیا  رد  هلب »! : » دنتفگ دیتفای »!؟ قح  دوب  هداد  هدعو  امش  هب  ناتراگدرورپ 

(44 ! ) داب نارگمتس  رب  ادخ 

(45  ) َنوُِرفاَک ِهَرِخْآلِاب  مُهَو  اًجَوِع  اَهَنوُْغبَیَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا 

ترخآ هب  اهنآ  و  دنهد ؛ ناشن  جوعم  جک و  ار  نآ  دنهاوخ  یم  تاهبـش ) ياقلا  اب   ) و دنراد ، یمزاب  ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) هک اهنامه 
(45 !« ) دنرفاک
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(46  ) َنوُعَمْطَی ْمُهَو  اَهُولُخْدَی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  نَأ  ِهَّنَْجلا  َباَحْصَأ  اْوَداَنَو  ْمُهاَمیِِسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاَجِر  ِفاَرْعَْألا  یَلَعَو  ٌباَجِح  اَمُهَْنَیبَو 

یم ناش  هرهچ  زا  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتسه  ینادرم  فارعا »  » رب و  تسا ؛ یباجح  نایخزود ،]  نایتشهب و  ود =[  نآ  نایم  رد  و 
(46  ) .دنراد ار  نآ  دیما  هک  یلاح  رد  دنوش ، یمن  تشهب  لخاد  اّما  داب »! امش  رب  دورد  : » هک دننز  یم  ادص  نایتشهب  هب  و  دنسانش ؛

(47  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  اَْنلَعْجَت  َال  اَنَّبَر  اُولاَق  ِراَّنلا  ِباَحْصَأ  َءاَْقِلت  ْمُهُراَْصبَأ  ْتَفِرُص  اَذِإَو 

(47 !« ) هدم رارق  نارگمتس  هورگ  اب  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  دتفا  یم  نایخزود  هب  ناشمشچ  هک  یماگنه  و 

(48  ) َنوُِربْکَتْسَت ُْمتنُک  اَمَو  ْمُکُعْمَج  ْمُکنَع  یَنْغَأ  اَم  اُولاَق  ْمُهاَمیِِسب  مُهَنُوفِْرعَی  ًالاَجِر  ِفاَرْعَْألا  ُباَحْصَأ  يَداَنَو 

( هک دـیدید  : ») دـنیوگ یم  دـننز و  یم  ادـص  دنـسانش ، یم  ار  اهنآ  ناشیامیـس  زا  هک  ار ) ناـیخزود  زا   ) ینادرم فارعا ، باحـصا  و 
(48 !« ) دادن يدوس  ناتلاح  هب  امش ، ياهّربکت  و  دنزرف ) نآ و  تورث و  لام و  زا   ) امش يروآدرگ 

(49  ) َنُونَزْحَت ُْمتنَأ  َالَو  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َال  َهَّنَْجلا  اُولُخْدا  ٍهَمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلاَنَی  َال  ُْمتْمَْسقَأ  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَهَأ 

!؟ دش دـهاوخن  ناشلاح  لماش  زگره  ادـخ  تمحر  دـیدرک  دای  دـنگوس  هک  دنتـسین  نانامه  فارعا ]  رب  ناگدـناماو  نیا  اهنیا =[  ایآ 
هک دیوش ، تشهب  لخاد  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  نونکا  مه  دیـشخب ؛ ار  اهنآ  ناشریخ ، لامعا  یـضعب  نامیا و  رطاخب  دنوادخ  یلو  )

(49 ! ) دیوش یم  كانمغ  هن  دیراد و  یسرت  هن 

(50  ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  اَمُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاَق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  ْوَأ  ِءاَْملا  َنِم  اَْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباَحْصَأ  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  يَداَنَو 

!« دیـشخبب ام  هب  هداد ، يزور  امـش  هب  ادخ  هچنآ  زا  ای  بآ ، يرادقم  و  دـینک ) ّتبحم  : ») هک دـننز  یم  ادـص  ار  نایتشهب  نایخزود ، و 
(50 !« ) تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنیا  دنوادخ  : » دنیوگ یم  خساپ ) رد   ) اهنآ

(51  ) َنوُدَحْجَی اَِنتاَیِآب  اُوناَک  اَمَو  اَذَه  ْمِهِمْوَی  َءاَِقل  اوُسَن  اَمَک  ْمُهاَسنَن  َمْوَْیلاَف  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ُمُْهتَّرَغَو  اًبَِعلَو  اًوَْهل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا 

یم شومارف  ار  اهنآ  ام  زورما  تخاس ؛ رورغم  ار  نانآ  ایند  یگدـنز  و  دـنتفرگ ؛ هچیزاب  یمرگرـس و  ار  دوخ  نییآ  نید و  هک  اـهنامه 
(51  ) .دندومن راکنا  ار  ام  تایآ  دندرک و  شومارف  ار  يزور  نینچ  ياقل  هک  هنوگ  نامه  مینک ،
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(52  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ًهَمْحَرَو  يًدُه  ٍْملِع  یَلَع  ُهاَْنلَّصَف  ٍباَتِِکب  مُهاَْنئِج  ْدََقلَو 

یتّیعمج يارب  تمحر  تیادـه و  هیام  هک  یباتک ) ( ؛ میداد حرـش  یهاگآ  اب  ار  نآ  زومر ) رارـسا و   ) هک میدروآ  اهنآ  يارب  یباتک  ام 
(52  ) .دنروآ یم  نامیا  هک  تسا 

ُّدَُرن ْوَأ  اََنل  اوُعَفْـشَیَف  َءاَعَفُـش  نِم  اَنَّل  لَهَف  ِّقَْحلِاب  اَنِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاَج  ْدَـق  ُْلبَق  نِم  ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلیِوْأَت  ِیتْأَی  َمْوَی  ُهَلیِوْأَت  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَه 
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(53  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َّلَضَو  ْمُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  ْدَق  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف 

و هتـشذگ ، راک  زا  راک  ، ) دسر ارف  اهنآ  لیوأت  هک  زور  نآ  دنراد ؟ یهلا ) ياهدیدهت  ندیـسر  ارف  و   ) تایآ لیوأت  راظتنا  زج  اهنآ  ایآ 
ایآ دندروآ ؛ ار  قح  ام ، راگدرورپ  ناگداتسرف  : » دنیوگ یم  دندوب  هدرک  شومارف  ار  نآ  ًالبق  هک  یناسک  و ) درادن ؛ يدوس  ینامیـشپ 
زا ریغ  یلامعا  و  میدرگزاب ، ایند ) هب  دوش  هداد  هزاجا  ام  هب   ) ای دـننک ؟ تعافـش  ام  يارب  هک  دـنراد  دوجو  ام  يارب  یناعیفـش  زورما ) )

هتخاس غورد  هب  هک  ار  ییاهدوبعم  و  دـنا ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرـس  اهنآ  یلو ) ( »!؟ میهد ماـجنا  میداد ، یم  ماـجنا  هچنآ 
(53 !( ) یناعیفش هن  و  دنراد ، یتشگزاب  هار  هن   ) .دنوش یم  مگ  ناشرظن : زا  یگمه  دندوب ،

َرَمَْقلاَو َسْمَّشلاَو  اًثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراَهَّنلا  َْلیَّللا  یِـشُْغی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَْألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
(54  ) َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَراَبَت  ُْرمَْألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َالَأ  ِهِْرمَِأب  ٍتاَرَّخَسُم  َموُجُّنلاَو 

یتسه ناهج  ریبدـت  هب  سپـس  دـیرفآ ؛ نارود ]  شـش  زور =[  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  امـش ، راـگدرورپ 
هاـم و دیـشروخ و  و  تسا ؛ تکرح  رد  تعرـس  هب  زور ، لاـبند  هب  بش  و  دـناشوپ ؛ یم  ار  زور  بـش ، کـیرات ) هدرپ   ) اـب تـخادرپ ؛

تکرب رپ  تس ! وا ) نامرف  هب  و   ) وا نآ  زا  ناهج ،)  ) ریبدت شنیرفآ و  هک  دیشاب  هاگآ  .دنتسه  وا  نامرف  رّخسم  هک  دیرفآ ، ار  ناگراتس 
(54 ! ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  ریذپان ) لاوز  (و 

(55  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  ًهَیْفُخَو  اًعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا 

یمن تسود  ار  نازواجتم  وا  هک ) دیرادرب  تسد  زواجت ، زا  و  ! ) دیناوخب یناهنپ ، رد  و  عّرضت ، يور  زا  اراکـشآ )  ) ار دوخ  راگدرورپ 
(55 ! ) دراد

(56  ) َنِینِسْحُْملا َنِّم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  اًعَمَطَو  اًفْوَخ  ُهوُعْداَو  اَهِحاَلْصِإ  َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َالَو 

( دینک یکین  .شتمحر و  هب  دـیما  و  اهتیلوؤسم ، زا  میب  ! ) دـیناوخب دـیما  میب و  اب  ار  وا  و  دـینکن ، داسف  نآ  حالـصا  زا  سپ  نیمز  رد  و 
(56 ! ) تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  اریز 

ِّلُک نِم  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف  َءاَْـملا  ِِهب  اَْـنلَزنَأَف  ٍتِّیَّم  ٍدَـلَِبل  ُهاَنْقُـس  اـًلاَِقث  ًاباَحَـس  ْتَّلَقَأ  اَذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  اًرُْـشب  َحاَـیِّرلا  ُلِـسُْری  يِذَّلا  َوُهَو 
(57  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  یَتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلَذَک  ِتاَرَمَّثلا 

؛ دنـشک شود ) رب   ) ار راب  نیگنـس  ياهربا  ات  دتـسرف ؛ یم  شتمحر  ناراب )  ) شیپاشیپ رد  هدـنهد  تراشب  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  وا 
هنوگره زا  نآ ، اب  و  مینک ؛ یم  لزان  ار  شخبتایح )  ) بآ اهنآ ، هلیـسو  هب  و  میتسرف ؛ یم  هدرم  ياهنیمز  يوس  هب  ار  اهنآ  اـم  سپـس ) )

یم هدـنز  تمایق ) رد  زین   ) ار ناـگدرم  میدرک )، هدـنز  ار  هدرم  ياـهنیمز  هک   ) هنوگ نیا  میروآ ؛ یم  نوریب  هریت ) كاـخ  زا   ) يا هویم 
(57 ! ) دیوش رّکذتم  لاثم ) نیا  هب  هجوت  اب   ) دیاش مینک ،
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(58  ) َنوُرُکْشَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  ُفِّرَُصن  َِکلَذَک  اًدِکَن  اَّلِإ  ُجُرْخَی  َال  َُثبَخ  يِذَّلاَو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ُُهتاَبَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلاَو 

یب زیچان و  هایگ  زج  راز ،) هروش  و   ) تنیط دب  ياهنیمزرـس  اّما  دـیور ؛ یم  راگدرورپ  نامرف  هب  شهایگ  نیریـش ،) و  هزیکاپ ) نیمزرس 
(58 ! ) مینک یم  نایب  دنرازگرکش ، هک  اهنآ  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ هنوگ  نیا  دیور ؛ یمن  نآ  زا  شزرا ،

(59  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباَذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَقَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  اًحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقل 

وا زج  يدوبعم  هک  دـینک ، شتـسرپ  ار  هناگی  دـنوادخ  اهنت ) ! ) نم موق  يا  : » تفگ ناـنآ  هب  وا  میداتـسرف ؛ شموق  يوس  هب  ار  حون  اـم 
(59 !« ) مسرت یم  یگرزب  زور  باذع  زا  امش  رب  نم  دینک )، تدابع  ار  وا  ریغ  رگا  و  ! ) تسین امش  يارب 

(60  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َكاَرََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  نِم  ُأَلَْملا  َلاَق 

(60 !« ) مینیب یم  يراکشآ  یهارمگ  رد  ار  وت  ام  : » دنتفگ وا  هب  شموق  فارشا  یلو ) )

(61  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَّر  نِّم  ٌلوُسَر  یِّنَِکلَو  ٌَهلاَلَض  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

(61 ! ) منایناهج راگدرورپ  بناج  زا  يا  هداتسرف  نم  یلو  تسین ؛ نم  رد  یهارمگ  هنوگ  چیه  نم ! موق  يا  : » تفگ

(62  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأَو  ْمَُکل  ُحَصنَأَو  یِّبَر  ِتَالاَسِر  ْمُکُغَِّلبُأ 

(62  ) .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  دنوادخ  زا  و  متسه ؛ امش  هاوخریخ  و  منک ؛ یم  غالبا  امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياهتلاسر 

(63  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعلَو  اوُقَّتَِتلَو  ْمُکَرِذُنِیل  ْمُکنِّم  ٍلُجَر  یَلَع  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاَج  نَأ  ُْمْتبِجَعَوَأ 

( فالخ لامعا  بقاوع  زا   ) ات دسرب ، امش  هب  امش  نایم  زا  يدرم  هلیسو  هب  ناتراگدرورپ  هدننک  هاگآ  روتسد  هک  دیا  هدرک  بّجعت  ایآ 
(63 ( !؟ دیدرگ یهلا )  ) تمحر لومشم  دیاش  دینک و  هشیپ  يراگزیهرپ  روتسد )، نیا  وترپ  رد   ) و دهد ، ناتمیب 

(64  ) َنیِمَع اًمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأَو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  ُهاَْنیَجنَأَف  ُهُوبَّذَکَف 

ار ام  تایآ  هک  یناسک  و  میدیـشخب ؛ ییاهر  دـندوب ، یتشک  رد  يو  اب  هک  ار  یناسک  وا و  ام  و  دـندرک ؛ بیذـکت  ار  وا  ماجنارـس  اـّما 
(64  ) .دندوب لدروک ) و   ) انیبان یهورگ  اهنآ  هکنیا  هچ  میدرک ؛ قرغ  دندرک ، بیذکت 

(65  ) َنوُقَّتَت اَلَفَأ  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  اًدوُه  ْمُهاَخَأ  ٍداَع  َیلِإَو 

يارب يدوبعم  وا  زج  هک  دـینک ، شتـسرپ  ار  ادـخ  اهنت ) ! ) نم موق  يا  : » تفگ میداتـسرف ؛)  ) ار دوه »  » ناشردارب داـع ، موق  يوس  هب  و 
(65 ( »!؟ دینک یمن  هشیپ  يراگزیهرپ  ایآ  تسین ! امش 

(66  ) َنِیبِذاَْکلا َنِم  َکُّنُظََنل  اَّنِإَو  ٍهَهاَفَس  ِیف  َكاَرََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاَق 
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!« میناد یم  نایوگغورد  زا  ار  وت  ًامّلسم  ام  و  مینیب ، یم  يزغم ) کبس  ینادان و  و   ) تهافس رد  ار  وت  ام  : » دنتفگ وا  موق  رفاک  فارـشا 
(66)

(67  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَّر  نِّم  ٌلوُسَر  یِّنَِکلَو  ٌهَهاَفَس  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

(67  ) .منایناهج راگدرورپ  فرط  زا  يا  هداتسرف  یلو  تسین ؛ نم  رد  یتهافس  هنوگ  چیه  نم ! موق  يا  : » تفرگ
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(68  ) ٌنیِمَأ ٌحِصاَن  ْمَُکل  اَنَأَو  یِّبَر  ِتَالاَسِر  ْمُکُغَِّلبُأ 

(68  ) .متسه امش  يارب  ینیما  هاوخریخ  نم  و  منک ؛ یم  غالبا  امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياهتلاسر 

ِْقلَْخلا ِیف  ْمُکَداَزَو  ٍحوـُن  ِمْوَـق  ِدـَْعب  نِم  َءاَـفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذاَو  ْمُکَرِذـُنِیل  ْمُکنِّم  ٍلُـجَر  یَلَع  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاَـج  نَأ  ُْمْتبِجَعَوَأ 
(69  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِهَّللا  َءَالآ  اوُرُکْذاَف  ًهَطَْسب 

ناتمیب یهلا ) تازاجم  زا   ) ات دسرب  امش  هب  امش  نایم  زا  يدرم  هلیـسو  هب  ناتراگدرورپ  هدننک  هاگآ  روتـسد  هک  دیا  هدرک  بّجعت  ایآ 
( تردق و   ) شرتسگ ینامسج )  ) تقلخ تهج  زا  ار  امش  و  داد ؛ رارق  حون  موق  نانیشناج  ار  امـش  هک  یماگنه  دیروآ  دای  هب  و  دهد !؟

(69 !« ) دیوش راگتسر  دیاش  دیروآ ، دای  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  داد ؛

(70  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنتْأَف  اَنُؤَابآ  ُُدبْعَی  َناَک  اَم  َرَذَنَو  ُهَدْحَو  َهَّللا  َُدبْعَِنل  اَنَْتئِجَأ  اُولاَق 

تـسار رگا  سپ  مینک !؟ اهر  دنتـسرپ ، یم  ام  ناردپ  ار  هچنآ  و  میتسرپب ، ار  هناگی  يادخ  اهنت  هک  يا  هدمآ  ام  غارـس  هب  ایآ  : » دـنتفگ
(70 «! ) روایب یهد ، یم  هدعو  ام  هب  یهلا ) باذع  الب و  زا   ) ار هچنآ  یئوگ  یم 

اوُرِظَتناَف ٍناَْطلُـس  نِم  اَِهب  ُهَّللا  َلََّزن  اَّم  مُکُؤَابآَو  ُْمتنَأ  اَهوُُمْتیَّمَـس  ٍءاَمْـسَأ  ِیف  ِینَنُولِداَُجتَأ  ٌبَضَغَو  ٌسْجِر  ْمُکِّبَّر  نِّم  مُْکیَلَع  َعَقَو  ْدَـق  َلاَـق 
(71  ) َنیِرِظَتنُْملا َنِّم  مُکَعَم  یِّنِإ 

ناتناردپ امـش و  هک  دینک  یم  هلداجم  ییاهمان  دروم  رد  نم  اب  ایآ  تسا ! هتفرگ  ارف  ار  امـش  ناتراگدرورپ ، بضغ  يدـیلپ و  : » تفگ
رظتنم امـش  سپ  تسا !؟ هدرکن  لزان  نآ  هرابرد  یلیلد  چـیه  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـیا ، هدراذـگ  اـهتب ) رب  ادـخ ، دوبعم و  ناونعب  0

(71 !(« ) امش يارب  یهلا  باذع  راظتنا  نم  و  نم ، تسکش  راظتنا  امش  ! ) مشک یم  راظتنا  امش  اب  مه  نم  دیشاب ،

(72  ) َنِینِمُْؤم اُوناَک  اَمَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َِرباَد  اَنْعَطَقَو  اَّنِّم  ٍهَمْحَِرب  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  ُهاَْنیَجنَأَف 

نامیا دندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  هشیر  و  میدیـشخب ؛ تاجن  دوخ  تمحرب  دـندوب ، وا  اب  هک  ار  یناسک  وا و  ماجنارس ،
(72 ! ) میدرک عطق  دندرواین ،
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اَهوُرَذَـف ًهَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُهَقاَن  ِهِذَـه  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌهَنَِّیب  مُْکتَءاَج  ْدَـق  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَـق  اًِـحلاَص  ْمُهاَـخَأ  َدوُمَث  َیلِإَو 
(73  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اَهوُّسَمَت  َالَو  ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکْأَت 

امش يارب  يدوبعم  وا ، زج  هک  دیتسرپب ، ار  ادخ  اهنت ) ! ) نم موق  يا  : » تفگ میداتـسرف ؛)  ) ار حلاص  ناشردارب  دومث ، موق )  ) يوس هب  و 
دوـخ لاـح  هب  ار  وا  تسا ؛ يا  هزجعم  امـش  يارب  یهلا  هقاـن »  » نیا هدـمآ : امـش  يارب  ناـتراگدرورپ  فرط  زا  ینـشور  لـیلد  تـسین !

(73 ! ) تفرگ دهاوخ  ار  امش  یکاندرد  باذع  هک  دیناسرن ، رازآ  ار  نآ  و  دروخب ! نابایب ) ياهفلع  زا   ) ادخ نیمز  رد  هک  دیراذگاو 

159 ص :

َالَو ِهَّللا  َءَالآ  اوُرُکْذاَف  اًتُوُیب  َلاَبِْجلا  َنُوتِْحنَتَو  اًروُُصق  اَِهلوُهُـس  نِم  َنوُذِخَّتَت  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأََّوبَو  ٍداَع  ِدَْعب  نِم  َءاَفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذاَو 
(74  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت 

یم انب  دوخ  يارب  اهرصق  شیاهتشد ، رد  هک  تخاس ، رقتسم  نیمز  رد  و  داد ، رارق  داع »  » موق نانیشناج  ار  امش  هک  دیروایب  رطاخ  هب  و 
(74 !« ) دیشوکن داسف  هب  نیمز ، رد  و  دیوش ! رکذتم  ار  ادخ  ياهتمعن  نیا ، ربانب  دیشارت ! یم  اه  هناخ  دوخ  يارب  اه ، هوک  رد  و  دینک ؛

ِِهب َلِـسْرُأ  اَِـمب  اَّنِإ  اُولاَـق  ِهِّبَّر  نِّم  ٌلَـسْرُّم  اًِـحلاَص  َّنَأ  َنوُـمَْلعَتَأ  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَِمل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَِّلل  ِهِمْوَـق  نِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَـلَْملا  َلاَـق 
(75  ) َنُونِمُْؤم

فرط زا  حلاص  هک  دیراد  نیقی  امـش  یتسارب )  ) ایآ : » دنتفگ دـندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ینافعـضتسم  هب  وا ، موق  ربکتم  فارـشا  یلو ) )
(75 « ) .میا هدروآ  نامیا  هتفای ، تیرومأم  نادب  وا  هچنآ  هب  ام  : » دنتفگ اهنآ  تسا »!؟ هدش  هداتسرف  شراگدرورپ 

(76  ) َنوُِرفاَک ِِهب  ُمتنَمآ  يِذَّلِاب  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاَق 

(76 !« ) میرفاک دیا ، هدروآ  نامیا  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  ام  یلو ) : ») دنتفگ ناربکتم 

(77  ) َنِیلَسْرُْملا َنِم  َتنُک  نِإ  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنْتئا  ُِحلاَص  اَی  اُولاَقَو  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَو  َهَقاَّنلا  اوُرَقَعَف 

هچنآ یتسه ، ادخ )  ) ناگداتسرف زا  وت  رگا  حلاص ! يا  : » دنتفگ و  دندیچیپرس ؛ ناشراگدرورپ  نامرف  زا  و  دندرک ، یپ  ار  هقان »  » سپس
(77 !« ) روایب ینک ، یم  دیدهت  نآ  اب  ار  ام 

(78  ) َنیِِمثاَج ْمِهِراَد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُهَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

(78  ) .دوب هدنام  یقاب  ناشاه  هناخ  رد  ناشناج  یب  مسج  اهنت ) ، ) ناهاگحبص و  تفرگ ؛ ارف  ار  اهنآ  هزرل  نیمز  ماجنارس 

(79  ) َنیِحِصاَّنلا َنوُّبُِحت  اَّل  نَِکلَو  ْمَُکل  ُتْحَصَنَو  یِّبَر  ََهلاَسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  اَی  َلاَقَو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف 

ماجنا ار  یهاوخریخ  طرـش  و  مدرک ، غالبا  امـش  هب  ار  مراـگدرورپ  تلاـسر  نم  موق ! يا  : » تفگ و  تفاـترب ؛ يور  اـهنآ  زا  حـلاص ) )
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(79 !« ) دیرادن تسود  ار  ناهاوخریخ  امش  هک ) منک  هچ   ) یلو مداد ،

(80  ) َنیَِملاَْعلا َنِّم  ٍدَحَأ  ْنِم  اَِهب  مُکَقَبَس  اَم  َهَشِحاَْفلا  َنُوتْأَتَأ  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ْذِإ  اًطُولَو 

، نایناهج زا  کیچیه  هک  دـیهد  یم  ماجنا  ار  یتشز  رایـسب  لمع  ایآ  : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  ار ، طول  دـیروآ ) رطاـخ  هب   ) و
(80 ( !؟ تسا هدادن  ماجنا  امش  زا  شیپ 

(81  ) َنُوفِرْسُّم ٌمْوَق  ُْمتنَأ  َْلب  ِءاَسِّنلا  ِنوُد  نِّم  ًهَوْهَش  َلاَجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ 

(81 ! ) دیتسه یفرحنم ) و   ) راکفارسا هورگ  امش  نانز !؟ هن  دیور ، یم  نادرم  غارس  هب  توهش  يور  زا  امش  ایآ 

160 ص :

(82  ) َنوُرَّهَطَتَی ٌساَنُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  نِّم  مُهوُجِرْخَأ  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباَوَج  َناَک  اَمَو 

ینمادکاپ هک  دنتـسه  یمدرم  اهنیا  هک  دینک ، نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  اهنیا  : » دنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  شموق  خساپ  یلو 
(82 !(« ) دنتسین ادصمه  ام  اب  و   ) دنبلط یم  ار 

(83  ) َنیِِرباَْغلا َنِم  َْتناَک  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأَو  ُهاَْنیَجنَأَف 

(83  ) .دوب رهش ) رد   ) ناگدنامزاب زا  هک  شرسمه ، زج  میدیشخب ؛ ییاهر  ار  شنادناخ  وا و  ام  دیسر )، اجنیا  هب  راک  نوچ  )

(84  ) َنیِمِرْجُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف  اًرَطَّم  مِْهیَلَع  اَنْرَْطمَأَو 

نامرجم راک  ماجنارس  رگنب  سپ  .تخاس ) دوبان  دیبوک و  مه  رد  ار  اهنآ  هک  ( ؛ میداتسرف اهنآ  رب  گنس ) زا   ) یناراب نانچ ) سپـس   ) و
(84 ! ) دش هچ 

اوُسَْخبَت َالَو  َناَزیِْملاَو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَف  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌهَنَِّیب  مُْکتَءاَج  ْدَق  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  اًْبیَعُـش  ْمُهاَخَأ  َنَیْدَـم  َیلِإَو 
(85  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  اَهِحاَلْصِإ  َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َالَو  ْمُهَءاَیْشَأ  َساَّنلا 

ینشور لیلد  دیرادن ! يدوبعم  وا  زج  هک  دیتسرپب ، ار  ادخ  نم ! موق  يا  : » تفگ میداتـسرف ؛)  ) ار بیعـش  ناشردارب  نیدم ، يوس  هب  و 
يور رد  و  دیهاکن ! يزیچ  مدرم  لاوما  زا  و  دینک ! ادا  ار  نزو  هنامیپ و  قح  نیا ، ربانب  تسا ؛ هدمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا 

! دیتسه نامیا  اب  رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  دینکن ! داسف  تسا ، هدش  حالـصا  ءایبنا ) توعد  نامیا و  وترپ  رد   ) هکنآ زا  دعب  نیمز ،
(85)

َْفیَک اوُرُظناَو  ْمُکَرَّثَکَف  اًلِیلَق  ُْمتنُک  ْذِإ  اوُرُکْذاَو  اًجَوِع  اَهَنوُْغبَتَو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَتَو  َنوُدِعُوت  ٍطاَرِـص  ِّلُِکب  اوُدـُعْقَت  َالَو 
(86  ) َنیِدِسْفُْملا ُهَِبقاَع  َناَک 
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جک و ار  نآ  تاهبـش )، ياقلا   ) اب و  دیراد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار  نانمؤم  دینک و  دـیدهت  ار ) نامیا  اب  مدرم   ) هک دینیـشنن  هار  ره  رـس  رب  و 
! دوب هنوگچ  نادسفم  ماجنارس  دیرگنب  و  داد ! ینوزف  ار  امـش  وا  و  دیدوب ، كدنا  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  و  دیهد ! ناشن  جوعم 

(86)

(87  ) َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ  َوُهَو  اَنَْنَیب  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  اوُِربْصاَف  اُونِمُْؤی  ْمَّل  ٌهَِفئاَطَو  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  يِذَّلِاب  اُونَمآ  ْمُکنِّم  ٌهَِفئاَط  َناَک  نِإَو 

دنوادخ ات  دینک  ربص  دـنا ، هدرواین  نامیا  یهورگ  و  دـنا ، هدروآ  نامیا  ما  هدـش  هداتـسرف  نآ  هب  نم  هچنآ  هب  امـش  زا  یهورگ  رگا  و 
(87 ! ) تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک ، يرواد  ام  نایم 

161 ص :

ءزج 9

فارعألا هروس  همادا 

َنیِهِراَک اَّنُک  َْولَوَأ  َلاَق  اَِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  ْوَأ  اَِنتَیْرَق  نِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُْبیَعُـش  اَـی  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  نِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَـلَْملا  َلاَـق 
(88)

دوخ راید  رهـش و  زا  دـنا ، هدروآ  نامیا  وت  هب  هک  ار  یناسک  وت و  نیقی ، هب  بیعـش ! يا  : » دـنتفگ وا  موق  زا  ّربکتم  دـنمروز و  فارـشا 
(88 ( !؟ میشابن لیام  هچ  رگا  دینادرگزاب ) ار  ام  دیهاوخ  یم   ) ایآ : » تفک دیدرگزاب »! ام  نییآ  هب  ای  درک ، میهاوخ  نوریب 

َّلُک اَنُّبَر  َعِسَو  اَنُّبَر  ُهَّللا  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  اَهِیف  َدوُعَّن  نَأ  اََنل  ُنوُکَی  اَمَو  اَْهنِم  ُهَّللا  اـَناََّجن  ْذِإ  َدـَْعب  مُِکتَِّلم  ِیف  اَنْدُـع  ْنِإ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  اَْـنیَرَْتفا  ِدَـق 
(89  ) َنیِِحتاَْفلا ُْریَخ  َتنَأَو  ِّقَْحلِاب  اَنِمْوَق  َْنَیبَو  اَنَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر  اَْنلَّکَوَت  ِهَّللا  یَلَع  اًْملِع  ٍءْیَش 

نآ هب  ام  هک  تسین  هتسیاش  و  میا ؛ هتسب  غورد  ادخ  هب  هدیشخب ، تاجن  نآ  زا  ار  ام  ادخ  هکنآ  زا  دعب  میدرگزاب ، امش  نییآ  هب  ام  رگا 
هدرک لکوت  ادخ  رب  اهنت  .دراد  هطاحا  زیچ  همه  هب  ام ، راگدرورپ  ملع  دـهاوخب ؛ تسام  راگدرورپ  هک  ییادـخ  هکنیا  رگم  میدرگزاب 

(89 !« ) ینارواد نیرتهب  وت  هک  نک ، يرواد  قحب  ام  موق  ام و  نایم  اراگدرورپ ! .میا 

(90  ) َنوُرِساَخَّل اًذِإ  ْمُکَّنِإ  اًْبیَعُش  ُْمتْعَبَّتا  ِِنَئل  ِهِمْوَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاَقَو 

(90 !« ) دش دیهاوخ  راکنایز  مه  امش  دینک ، يوریپ  بیعش  زا  رگا  : » دنتفگ دندوب  هدش  رفاک  هک  وا  موق  زا  دنمروز  فارشا 

(91  ) َنیِِمثاَج ْمِهِراَد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُهَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

(91  ) .دندوب هدنام  ناشاه  هناخ  رد  ناج  یب  يداسجا  تروصب  ناهاگحبص  و  تفرگ ؛ ارف  ار  اهنآ  هزرل  نیمز  سپس 

(92  ) َنیِرِساَْخلا ُمُه  اُوناَک  اًْبیَعُش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَهِیف  اْوَنْغَی  ْمَّل  نَأَک  اًْبیَعُش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 
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ار بیعـش  هک  اهنآ  دنتـشادن ! تنوکـس  اه ) هناخ   ) نآ رد  زگره  ایوگ  هک ) دندش  دوبان  نانچنآ  ، ) دندرک بیذکت  ار  بیعـش  هک  اهنآ 
(92 ! ) دندوب راکنایز  دندرک ، بیذکت 

(93  ) َنیِِرفاَک ٍمْوَق  یَلَع  یَسآ  َْفیَکَف  ْمَُکل  ُتْحَصَنَو  یِّبَر  ِتَالاَسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  اَی  َلاَقَو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف 

یهاوـخریخ امـش  يارب  مدرک و  غـالبا  امـش  هب  ار  مراـگدرورپ  ياـهتلاسر  نم  نم ! موـق  يا  : » تـفگ تفاـترب و  يور  ناـنآ  زا  سپس 
(93 ( »!؟ مروخب فسأت  نامیا  یب  موق  لاح  رب  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  مدومن ؛

(94  ) َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلِاب  اَهَلْهَأ  اَنْذَخَأ  اَّلِإ  ٍِّیبَّن  نِّم  ٍهَیْرَق  ِیف  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 

، دنیآ دوخ  هب   ) دیاش میتخاس ؛ راتفرگ  اهتراسخ  اهیتحاران و  هب  ار  نآ  لها  هکنیا  رگم  میداتسرفن  يربمایپ  يدابآ  رهش و  چیه  رد  ام  و 
(94 ! ) دننک عرضت  دندرگزاب و  ادخ ) يوس  هب  و 

(95  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  ًهَتَْغب  مُهاَنْذَخَأَف  ُءاَّرَّسلاَو  ُءاَّرَّضلا  اَنَءَابآ  َّسَم  ْدَق  اُولاَقَّو  اوَفَع  یَّتَح  َهَنَسَْحلا  ِهَئِّیَّسلا  َناَکَم  اَْنلََّدب  َُّمث 

یتحاراـن و و   ) يدـب ياـج  هـب  ار  هاـفر ) تـمعن و  یناوارف  و   ) یکین تشاذــگن ،) رثا  ناـنآ  رد  اهرادــشه  نـیا  هـک  یماـگنه   ) سپس
ام اـهنت  : ») دـنتفگ و  دـندش )، رورغم  و  دـنتفای ، تکرب  تمعن و  هنوـگ  همه  و  ، ) دـنتفرگ ینوزف  هک  ناـنچنآ  مـیداد ؛ رارق  يراـتفرگ )
هب  ) ناهگان ار  اهنآ  دش ، نینچ  نوچ  .دیـسر » یلام  یمـسج و  ياهیتحاران  زین  ام  ناردپ  هب  میدش )؛ تالکـشم  نیا  راتفرگ  هک  میدوبن 

(95  ) .دندیمهف یمن  هک  یلاح  رد  میدرک ،) تازاجم  و   ) میتفرگ ناشلامعا ) ببس 

162 ص :

(96  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  مُهاَنْذَخَأَف  اُوبَّذَک  نَِکلَو  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ٍتاَکََرب  مِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو 

یلو میدوشگ ؛ یم  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دـندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم  ناـمیا  اـهیدابآ ، اهرهـش و  لـها  رگا  و 
(96  ) .میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ؛ بیذکت  ار ) قح  اهنآ  )

(97  ) َنوُِمئاَن ْمُهَو  اًتاََیب  اَنُسَْأب  مُهَِیتْأَی  نَأ  يَرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَفَأ 

(97 ( !؟ دنشاب باوخ  رد  هک  یلاح  رد  دیایب  اهنآ  غارس  هب  هنابش  ام  باذع  هک  دننمیا  نیا  زا  اهیدابآ ، نیا  لها  ایآ 

(98  ) َنُوبَْعلَی ْمُهَو  یًحُض  اَنُسَْأب  مُهَِیتْأَی  نَأ  يَرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَوَأ 

(98 ( !؟ دنتسه يزاب  مرگرس  هک  یلاح  رد  دیایب  ناشغارس  هب  زور  ماگنه  ام  باذع  هک  دننمیا  نیا  زا  اهیدابآ ، نیا  لها  ایآ 

(99  ) َنوُرِساَْخلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  اَلَف  ِهَّللا  َرْکَم  اُونِمَأَفَأ 

! دنناد یمن  نمیا  ادخ  تازاجم ) و   ) رکم زا  ار  دوخ  ناراکنایز ، زج  هک  یلاح  رد  دـنناد !؟ یم  ناما  رد  یهلا  رکم  زا  ار  دوخ  اهنآ  ایآ 
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(99)

(100  ) َنوُعَمْسَی َال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  ُعَبْطَنَو  ْمِِهبُونُِذب  مُهاَْنبَصَأ  ُءاَشَن  ْوَّل  نَأ  اَِهلْهَأ  ِدَْعب  نِم  َضْرَْألا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل  ِدْهَی  َْملَوَأ 

ناشناهانگ هب  زین  ار  اهنآ  میهاوخب ، رگا  هک  دـنریگ  یمن  تربع  دـنوش ، یم  نآ  ناـبحاص  زا  دـعب  نیمز  يور  ثراو  هک  یناـسک  اـیآ 
(100 ( !؟ دنونشن ار ) قح  يادص   ) ات میهن  یم  رهم  ناشیاهلد  رب  و  مینک ، یم  كاله 

یَلَع ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلَذَـک  ُْلبَق  نِم  اُوبَّذَـک  اَِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناَک  اَمَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاَج  ْدََـقلَو  اَِـهئاَبنَأ  ْنِم  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  يَرُْقلا  َکـِْلت 
(101  ) َنیِِرفاَْکلا ِبُوُلق 

؛ دندروآ نانآ  يارب  نشور  لیالد  ناشناربمایپ  میهد ؛ یم  حرش  وت  يارب  ار  نآ  رابخا  زا  یتمـسق  هک  تسا  ییاهیدابآ  اهرهـش و  اهنیا ،
رهم نارفاک  ياهلد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا  دندروآ ! یمن  نامیا  دندوب ، هدرک  بیذکت  ًالبق  هچنآ  هب  هک ) دندوب  جوجل  نانچ  اهنآ  یلو  )

(101 (! ) دنک یم  بلس  ار  ناشصیخشت  سح  هانگ ، همادا  تجاجل و  رثا  رب  و   ) دهن یم 

(102  ) َنیِقِساََفل ْمُهَرَثْکَأ  اَنْدَجَو  نِإَو  ٍدْهَع  ْنِّم  مِهِرَثْکَِأل  اَنْدَجَو  اَمَو 

(102 ! ) میتفای راکهنگ  قساف و  ار  اهنآ  رثکا  هکلب ) ( ؛ میتفاین دوخ  نامیپ  رس  رب  ار  اهنآ  رتشیب  و 

(103  ) َنیِدِسْفُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف  اَِهب  اوُمَلَظَف  ِِهئَلَمَو  َنْوَعِْرف  َیلِإ  اَِنتاَیِآب  یَسوُّم  مِهِدَْعب  نِم  اَْنثََعب  َُّمث 

مدـع اب   ) اهنآ اـما  میداتـسرف ؛ وا  ناـیفارطا  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  تاـیآ  اـب  ار  یـسوم  نیـشیپ ]  ناربماـیپ  اـهنآ =[  لابندـب  سپس 
(103 ! ) دوب هنوگچ  نادسفم  تبقاع  نیبب  .دندرک  ملظ  تایآ )  ) نآ هب  شریذپ ،)

(104  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَّر  نِّم  ٌلوُسَر  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  اَی  یَسُوم  َلاَقَو 

(104  ) .منایناهج راگدرورپ  يوس  زا  يا  هداتسرف  نم  نوعرف ! يا  : » تفگ یسوم  و 

163 ص :

(105  ) َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  َیِعَم  ْلِسْرَأَف  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٍهَنِّیَِبب  مُُکْتئِج  ْدَق  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقَأ  اَّل  نَأ  یَلَع  ٌقیِقَح 

نم اـب  ار  لیئارـسا  ینب  سپ  ما ؛ هدروآ  امـش  يارب  ناـتراگدرورپ  زا  ینـشور  لـیلد  نـم  .میوـگن  قـح  زج  ادـخ  رب  هـک  تـسا  راوازس 
(105 !« ) تسرفب

(106  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  اَِهب  ِتْأَف  ٍهَیِآب  َْتئِج  َتنُک  نِإ  َلاَق 

(106 !« ) ینایوگتسار زا  رگا  هدب  ناشن  يا ، هدروآ  يا  هناشن  رگا  : » تفگ نوعرف ) )
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(107  ) ٌنِیبُّم ٌناَبُْعث  َیِه  اَذِإَف  ُهاَصَع  یَْقلَأَف 

(107 ! ) دش يراکشآ  ياهدژا  ناهگان  دنکفا ؛ ار  دوخ  ياصع  یسوم ) )

(108  ) َنیِرِظاَّنِلل ُءاَْضَیب  َیِه  اَذِإَف  ُهَدَی  َعََزنَو 

(108 ! ) دوب ناگدننیب  يارب  ناشخرد ) و   ) دیفس دروآ ؛ نوریب  نابیرگ ) زا   ) ار دوخ  تسد  و 

(109  ) ٌمِیلَع ٌرِحاََسل  اَذَه  َّنِإ  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  نِم  ُأَلَْملا  َلاَق 

(109 ! ) تسا اناد  رهام و  يرحاس  نیا  کش ، یب  : » دنتفگ نوعرف  نایفارطا 

(110  ) َنوُُرمْأَت اَذاَمَف  ْمُکِضْرَأ  ْنِّم  مُکَجِرُْخی  نَأ  ُدیُِری 

(110 ( »؟ دیراد يروتسد  هچ  وا  ربارب  رد  و ) تسیچ ، امش  رظن  ( ؛ دنک نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امش  دهاوخ  یم 

(111  ) َنیِرِشاَح ِِنئاَدَْملا  ِیف  ْلِسْرَأَو  ُهاَخَأَو  ْهِجْرَأ  اُولاَق 

(111  ) ...تسرفب اهرهش  همه  هب  ار  ناگدننک  يروآ  عمج  و  زادنا ، ریخأت  هب  ار  شردارب  وا و  راک ) : ») دنتفگ نوعرف ) هب  سپس  )

(112  ) ٍمِیلَع ٍرِحاَس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی 

(112 !« ) دنروایب وت  تمدخ  هب  ار  يا ) هدومزآراک  و   ) اناد رحاس  ره  ات 

(113  ) َنِیِبلاَْغلا ُنَْحن  اَّنُک  نِإ  اًرْجََأل  اََنل  َّنِإ  اُولاَق  َنْوَعِْرف  ُهَرَحَّسلا  َءاَجَو 

(113 ( »!؟ تشاد میهاوخ  یمهم  شاداپ  رجا و  میدرگ ، زوریپ  ام  رگا  ایآ  : » دنتفگ دندمآ و  نوعرف  دزن  نارحاس 

(114  ) َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل  ْمُکَّنِإَو  ْمَعَن  َلاَق 

(114 !« ) دوب دیهاوخ  نابرقم  زا  امش  و  يرآ ، : » تفگ

(115  ) َنیِْقلُْملا ُنَْحن  َنوُکَّن  نَأ  اَّمِإَو  َیِْقُلت  نَأ  اَّمِإ  یَسُوم  اَی  اُولاَق 

(115 !« ) مینکفا یم  ام  ای  نکفیب ، ار ) ترحس  لیاسو   ) وت ای  یسوم ! يا  : » دنتفگ نارحاس ) .دیسر  ارف  هزرابم  زور  )

(116  ) ٍمیِظَع ٍرْحِِسب  اوُءاَجَو  ْمُهُوبَهْرَتْساَو  ِساَّنلا  َُنیْعَأ  اوُرَحَس  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  اوُْقلَأ  َلاَق 

یمیظع رحـس  و  دندناسرت ؛ دندرک و  يدنب  مشچ  ار  مدرم  دـندنکفا ، ار ) دوخ  رحـس  لیاسو  هک   ) یماگنه و  دـینکفیب »! امـش  : » تفگ
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(116  ) .دندروآ دیدپ 

(117  ) َنوُِکفْأَی اَم  ُفَْقلَت  َیِه  اَذِإَف  َكاَصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  یَسُوم  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو 

ار اـهنآ  نیغورد  لـیاسو  هک ) دـمآ  رد  یمیظع  راـم  تروصب   ) ناـهگان نکفیب »! ار  دوخ  ياـصع  : » هک میدرک  یحو  یـسوم  هب  اـم ) )
(117  ) .تفرگ یمرب  تعرسب 

(118  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َلََطبَو  ُّقَْحلا  َعَقَوَف 

(118  ) .تشگ لطاب  دندوب ، هتخاس  اهنآ  هچنآ  و  دش ؛ راکشآ  قح  ماگنه )، نیا  رد  )

(119  ) َنیِرِغاَص اُوبَلَقناَو  َِکلاَنُه  اُوِبلُغَف 

(119  ) .دنتشگ کچوک  راوخ و  و  دندش ؛ بولغم  یگمه )  ) اجنآ رد  و 

(120  ) َنیِدِجاَس ُهَرَحَّسلا  َیِْقلُأَو 

(120  ) .دنداتفا هدجس  هب  رایتخا ) یب   ) نارحاس و 

164 ص :

(121  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاَق 

(121 ( ؛ میدروآ نامیا  نایناهج  راگدرورپ  هب  ام  : » دنتفگ و 

(122  ) َنوُراَهَو یَسُوم  ِّبَر 

(122 !« ) نوراه یسوم و  راگدرورپ 

(123  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اَهَلْهَأ  اَْهنِم  اوُجِرُْخِتل  ِهَنیِدَْملا  ِیف  ُهوُُمتْرَکَّم  ٌرْکََمل  اَذَه  َّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  ُمتنَمآ  ُنْوَعِْرف  َلاَق 

و  ) رهش نیا  رد  هک  تسا  يا  هئطوت  گنرین و  نیا  ًامتح  دیدروآ !؟ نامیا  وا  هب  مهد ، هزاجا  امـش  هب  هکنآ  زا  شیپ  ایآ  : » تفگ نوعرف 
(123 ! ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  یلو  دینک ؛ نوریب  نآ  زا  ار  شلها  ات  دیا ، هدیچ  راید )

(124  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَصَُأل  َُّمث  ٍفاَلِخ  ْنِّم  مُکَلُجْرَأَو  ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقَُأل 

یم عطق  تسار ]  ياپ  اب  پچ  تسد  ای  پچ ، ياپ  اب  تسار  تسد  فلاخم =[  روطب  ار  امـش  ياـهاپ  اهتـسد و  هک  مروخ  یم  دـنگوس 
(124 ! ) مزیوآ یم  راد  هب  ار  یگمه  سپس  منک ؛
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(125  ) َنُوِبلَقنُم اَنِّبَر  َیلِإ  اَّنِإ  اُولاَق 

(125 ! ) میدرگ یمزاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  تسین )، مهم  : ») دنتفگ نارحاس ) )

(126  ) َنیِِملْسُم اَنَّفَوَتَو  اًْربَص  اَْنیَلَع  ْغِْرفَأ  اَنَّبَر  اَْنتَءاَج  اََّمل  اَنِّبَر  ِتاَیِآب  اَّنَمآ  ْنَأ  اَّلِإ  اَّنِم  ُمِقنَت  اَمَو 

! اهلا راب  .میدروآ  نامیا  دـمآ - ام  غارـس  هب  هک  یماگنه   - شیوخ راگدرورپ  تایآ  هب  ام  هک  تسا  نیا  رطاـخب  اـهنت  اـم ، زا  وت  ماـقتنا 
(126 !« ) ناریمب ناملسم  ار  ام  و  امرف )! تمحرم  ام  هب  ار  یئابیکش  هجرد  نیرخآ  و  ! ) زیر ورف  ام  رب  تماقتسا  ربص و 

اَّنِإَو ْمُهَءاَِسن  ِییْحَتْـسَنَو  ْمُهَءاَْنبَأ  ُلِّتَُقنَـس  َلاَق  َکَتَِهلآَو  َكَرَذَیَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفِیل  ُهَمْوَقَو  یَـسُوم  ُرَذَـتَأ  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  نِم  ُأَلَْملا  َلاَقَو 
(127  ) َنوُرِهاَق ْمُهَقْوَف 

اهر ار  تنایادـخ  وت و  و  دـننک ، داـسف  نیمز  رد  هک  ینک  یم  اـهر  ار  شموق  یـسوم و  اـیآ  : » دـنتفگ وا ) هب   ) نوـعرف موـق  فارـشا  و 
ًالماک اهنآ  رب  ام  و  دننک ؛) تمدخ  ام  هب  ات   ) میراد یم  هگن  هدنز  ار  ناشنارتخد  و  میـشک ، یم  ار  ناشنارـسپ  يدوزب  : » تفگ دزاس »!؟

(127 !« ) میطّلسم

(128  ) َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاَْعلاَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَم  اَُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  اوُِربْصاَو  ِهَّللِاب  اُونیِعَتْسا  ِهِمْوَِقل  یَسُوم  َلاَق 

زا سک  ره  هب  ار  نآ  و  تسادـخ ، نآ  زا  نیمز  هک  دـینک ، هـشیپ  تماقتـسا  و  دـییوج ، يراـی  ادـخ  زا  : » تـفگ دوـخ  موـق  هـب  یـسوم 
(128 !« ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین )  ) ماجنارس و  دنک ؛ یم  راذگاو  دهاوخب ، هک  شناگدنب 

َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَِفلْخَتْـسَیَو  ْمُکَّوُدَـع  َِکلُْهی  نَأ  ْمُکُّبَر  یَـسَع  َلاَق  اَنَْتئِج  اَم  ِدـَْعب  نِمَو  اَنَِیتْأَت  نَأ  ِْلبَق  نِم  اَنیِذوُأ  اُولاَـق 
(129)

دهاوخ رـس  اهرازآ  نیا  یک  ! ) مینیب یم  رازآ  زین  تندمآ  زا  سپ  نونکا ) مه  ، ) میدید رازآ  ییایب  ام  يوس  هب  هکنآ  زا  شیپ  : » دنتفگ
هنوگچ درگنب  و  دزاس ، اهنآ )  ) نیـشناج نیمز  رد  ار  امـش  و  دنک ، كاله  ار  امـش  نمـشد  ناتراگدرورپ  تسا  دیما  : » تفگ دـمآ »)؟

(129 !« ) دینک یم  لمع 

(130  ) َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ِتاَرَمَّثلا  َنِّم  ٍصْقَنَو  َنِینِّسلِاب  َنْوَعِْرف  َلآ  اَنْذَخَأ  ْدََقلَو 

(130 ! ) دندرگ رکذتم  دیاش  میدرک ، راتفرگ  اه  هویم  دوبمک  یلاسکشخ و  هب  ار  وا ) موق  و   ) نوعرف ناکیدزن  ام  و 

165 ص :

َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِهَّللا  َدـنِع  ْمُهُِرئاَط  اَمَّنِإ  َالَأ  ُهَعَّم  نَمَو  یَـسوُِمب  اوُرَّیَّطَی  ٌهَئِّیَـس  ْمُْهبُِـصت  نِإَو  ِهِذَـه  اََنل  اُولاَق  ُهَنَـسَْحلا  ُمُْهتَءاَج  اَذِإَـف 
(131)
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یعقوم یلو  .تسام » دوخ  رطاخب  : » دنتفگ یم  دیسر ، یم  اهنآ  هب  تمعن ) و   ) یکین هک  یماگنه  هکلب ) دنتفرگن ، دنپ  اهنت  هن  اهنآ  اما  )
؛ تسادخ دزن  اهنیا ، همه  همشچرس  دیشاب  هاگآ  تسوا !» ناسک  یسوم و  یموش  زا  : » دنتفگ یم  دیـسر ، یم  اهنآ  هب  الب ) و   ) يدب هک 

(131 ! ) دنناد یمن  اهنآ  رتشیب  یلو 

(132  ) َنِینِمْؤُِمب ََکل  ُنَْحن  اَمَف  اَِهب  اَنَرَحْسَتِّل  ٍهَیآ  ْنِم  ِِهب  اَِنتْأَت  اَمْهَم  اُولاَقَو 

(132 !« ) میروآ یمن  نامیا  وت  هب  ام  ینک ، نامرحس  هک  يروایب  ام  يارب  يا  هزجعم  هناشن و  نامز  ره  : » دنتفگ و 

(133  ) َنیِمِرْجُّم اًمْوَق  اُوناَکَو  اوُرَبْکَتْساَف  ٍتاَلَّصَفُّم  ٍتاَیآ  َمَّدلاَو  َعِداَفَّضلاَو  َلَّمُْقلاَو  َداَرَْجلاَو  َناَفوُّطلا  ُمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف 

مه زا  ییاه  هناشن  هک   - ار نوخ  اه و  هغابروق  یهایگ و  تفآ  خـلم و  نافوط و  میدرک ): لزان  اهنآ  رب  مه  رـس  تشپ  ار  اـهالب   ) سپس
(133 ! ) دندوب يراکهنگ  ّتیعمج  و  دندیزرو ، ربکت  و ) دندشن ، رادیب  زاب  یلو  ( ؛ میداتسرف اهنآ  رب  دندوب - ادج 

َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  َکَعَم  َّنَلِسُْرَنلَو  ََکل  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َْتفَشَک  ِنَئل  َكَدنِع  َدِهَع  اَِمب  َکَّبَر  اََنل  ُعْدا  یَسُوم  اَی  اُولاَق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّملَو 
(134)

رگا دنک ! راتفر  هدرک ، وت  اب  هک  يدهع  هب  هاوخب  ام  يارب  تیادخ  زا  یسوم ! يا  : » دنتفگ یم  دش ، یم  طلسم  اهنآ  رب  الب  هک  یماگنه 
(134 !« ) داتسرف میهاوخ  وت  اب  ار  لیئارسا  ینب  و  میروآ ، یم  نامیا  وت  هب  ًاعطق  يزاس ، عفترم  ام  زا  ار  الب  نیا 

(135  ) َنُوثُکنَی ْمُه  اَذِإ  ُهوُِغلَاب  مُه  ٍلَجَأ  َیلِإ  َزْجِّرلا  ُمُْهنَع  اَنْفَشَک  اَّمَلَف 

(135 ! ) دنتسکش یم  ار  شیوخ  نامیپ  میتشاد ، یمرب  اهنآ  زا  دندیسر ، یم  نآ  هب  هک  ینیعم  تدم  زا  سپ  ار ، الب  هک  یماگنه  اما 

(136  ) َنِیِلفاَغ اَْهنَع  اُوناَکَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاَْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  اَنْمَقَتناَف 

(136  ) .دندوب لفاغ  نآ  زا  و  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  اریز  میدرک ؛ قرغ  ایرد  رد  ار  نانآ  و  میتفرگ ، ماقتنا  اهنآ  زا  ماجنارس 

اَِمب َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  یَلَع  یَنْسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَتَو  اَهِیف  اَنْکَرَاب  ِیتَّلا  اََهبِراَغَمَو  ِضْرَْألا  َقِراَشَم  َنوُفَعْضَتُْسی  اُوناَک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأَو 
(137  ) َنوُشِْرعَی اُوناَک  اَمَو  ُهُمْوَقَو  ُنْوَعِْرف  ُعَنْصَی  َناَک  اَم  اَنْرَّمَدَو  اوُرَبَص 

کین هدعو  و  میدرک ؛ راذگاو  متس ،) ملظ و  ریجنز  ریز   ) هدش هدناشک  فعض  هب  ِموق  نآ  هب  ار  نیمز  تکرب  رپ  ياهبرغم  اهقرشم و  و 
ياهخاک زا   ) ناینوعرف نوعرف و  هچنآ  و  تفاـی ؛ قّقحت  دـنداد ، جرخ  هب  هک  یتماقتـسا  ربص و  رطاـخب  لیئارـسا ، ینب  رب  تراـگدرورپ 

(137 ! ) میدیبوک مه  رد  دندوب ، هتخاس  مهارف  راد  تسبراد  ياهغاب  زا  هچنآ  و  دنتخاس ، یم  لّلجم )

166 ص :

ٌمْوَق ْمُکَّنِإ  َلاَق  ٌهَِهلآ  ْمَُهل  اَمَک  اًَهلِإ  اَنَّل  لَعْجا  یَـسُوم  اَـی  اُولاَـق  ْمُهَّل  ٍماَنْـصَأ  یَلَع  َنوُفُکْعَی  ٍمْوَق  یَلَع  اْوَتَأَـف  َرْحَْبلا  َلِیئاَرْـسِإ  ِینَِبب  اـَنْزَواَجَو 
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(138  ) َنُولَهْجَت

، عوضخ عضاوت و  اب  ناشیاهتب ، فارطا  هک  دندیـسر  یهورگ  هب  دوخ  هار  رد  هاگان ) ( ؛ میداد روبع  ایرد  زا  ملاـس )  ) ار لیئارـسا  ینب  و 
نادوبعم اهنآ  هک  هنوگ  نامه  هد ، رارق  يدوبعم  ام  يارب  مه  وت  : » دنتفگ یـسوم  هب  لیئارـسا ) ینب  ماگنه ، نیا  رد   ) .دندوب هدـمآ  درگ 

(138 ! ) دیتسه نادان  لهاج و  یتّیعمج  امش  : » تفگ دنراد »! ینایادخ ) (و 

(139  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَّم  ٌلِطَابَو  ِهِیف  ْمُه  اَّم  ٌرَّبَتُم  ِءَالُؤَه  َّنِإ 

(139  ) .تسا هدوهیب ) و   ) لطاب دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  و  تسا ؛ يدوبان  ناشراک  ماجنارس  دینیب ،) یم  هک  ار   ) اهنیا

(140  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  ْمُکَلَّضَف  َوُهَو  اًَهلِإ  ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغَأ  َلاَق 

!« داد يرترب  ناترـصع ) مدرم  و   ) نایناهج رب  ار  امـش  هک  ییادـخ  مبلطب !؟ امـش  يارب  يدوعبم  دـنوادخ ، زا  ریغ  ایآ  : » تفگ سپـس ) )
(140)

(141  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌءاََلب  مُِکلَذ  ِیفَو  ْمُکَءاَِسن  َنُویْحَتْسَیَو  ْمُکَءاَْنبَأ  َنُولِّتَُقی  ِباَذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِّم  مُکاَْنیَجنَأ  ْذِإَو 

ار ناتنارسپ  دنداد ، یم  هجنکش  ار  امـش  هتـسویپ  هک  اهنآ  میدیـشخب ! ناتتاجن  ناینوعرف  لاگنچ )  ) زا هک  ار  ینامز  دیروایب ) رطاخ  هب  )
(141  ) .دوب امش  يارب  ادخ  يوس  زا  یگرزب  شیامزآ  نیا ، رد  و  دنتشاذگ ؛ یم  هدنز  يراگتمدخ ) يارب   ) ار ناتنانز  و  دنتشک ، یم 

ِْعبَّتَت َالَو  ِْحلْصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراَه  ِهیِخَِأل  یَسُوم  َلاَقَو  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاَقیِم  َّمَتَف  ٍرْشَِعب  اَهاَنْمَْمتَأَو  ًهَْلَیل  َنِیثاََلث  یَـسُوم  اَنْدَعاَوَو 
(142  ) َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس 

اب  ) شراگدرورپ داعیم  بیترت ، نیا  هب  میدومن ؛ لیمکت  رگید )  ) بش هد  اب  ار  نآ  سپـس  میتشاذگ ؛ هدـعو  بش  یـس  یـسوم ، اب  ام  و 
شور زا  و  نک ! حالصا  ار  اهنآ )  ) .شاب و مموق  نایم  رد  نم  نیشناج  : » تفگ نوراه  شردارب  هب  یسوم  .دش و  مامت  بش  لهچ  وا ،)

(142 !« ) امنم يوریپ  نادسفم ،

ِیناَرَت َفْوَسَف  ُهَناَکَم  َّرَقَتْسا  ِنِإَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُظنا  ِنَِکلَو  ِیناَرَت  َنل  َلاَق  َْکَیلِإ  ْرُظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاَق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَکَو  اَِنتاَقیِِمل  یَـسُوم  َءاَج  اََّملَو 
(143  ) َنِینِمْؤُْملا ُلَّوَأ  اَنَأَو  َْکَیلِإ  ُْتُبت  َکَناَْحبُس  َلاَق  َقاَفَأ  اَّمَلَف  اًقِعَص  یَسُوم  َّرَخَو  اکَد  ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلَجَت  اَّمَلَف 

، هد ناشن  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  تفگ ، نخس  وا  اب  شراگدرورپ  و  دمآ ، ام  هاگداعیم  هب  یـسوم  هک  یماگنه  و 
هک یماگنه  اما  دید »! یهاوخ  ارم  دنام ، تباث  دوخ  ياج  رد  رگا  رگنب ، هوک  هب  یلو  دید ! یهاوخن  ارم  زگره  : » تفگ منیبب »! ار  وت  ات 

: درک ضرع  دمآ ، شوه  هب  نوچ  .داتفا  نیمز  هب  شوهدم  یـسوم  و  داد ؛ رارق  كاخ  ناسمه  ار  نآ  درک ، هولج  هوک  رب  شراگدرورپ 
(143 !« ) منانمؤم نیتسخن  نم  و  متشگزاب ! وت  يوس  هب  نم  منیبب !) ار  وت  مشچ  اب  هکنیا  زا   ) وت یهزنم  ادنوادخ ! »

167 ص :
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(144  ) َنیِرِکاَّشلا َنِّم  نُکَو  َُکْتیَتآ  اَم  ْذُخَف  یِماَلَِکبَو  ِیتَالاَسِِرب  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْصا  یِّنِإ  یَسُوم  اَی  َلاَق 

سپ مدـیزگرب ؛ مداد و  يرترب  مدرم  رب  وت ،) اب   ) منتفگ نخـس  اـب  و  شیوخ ، ياـهتلاسر  اـب  ار  وت  نم  یـسوم ! يا  : » دومرف دـنوادخ ) )
(144 !« ) شاب نارازگرکش  زا  ریگب و  ما  هداد  وت  هب  ار  هچنآ 

َنیِقِـساَْفلا َراَد  ْمُکیِرُأَس  اَِهنَـسْحَِأب  اوُذُخْأَی  َکَمْوَق  ُْرمْأَو  ٍهَّوُِقب  اَهْذُخَف  ٍءْیَـش  ِّلُکِّل  اًلیِـصْفَتَو  ًهَظِعْوَّم  ٍءْیَـش  ِّلُک  نِم  ِحاَْولَْألا  ِیف  َُهل  اَْنبَتَکَو 
(145)

: وگب دوخ  موق  هب  و  ریگب ! تیّدـج  اب  ار  نآ  سپ   -» میدرک زیچ  ره  زا  ینایب  و  میتشون ؛ یعوضوم  ره  زا  يزردـنا  حاولا  رد  وا  يارب  و 
ناشن امـش  هب  ار  ناقـساف  هاگیاج  يدوزب  و  تسا )؛ خزود  ناشرفیک  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  هک  اهنآ  و  ! ) دننک لمع  اهنآ  نیرتوکین  هب 

(145 !« ) داد مهاوخ 

اًلِیبَس ُهوُذِـخَّتَی  َال  ِدْـشُّرلا  َلِیبَس  اْوَرَی  نِإَو  اَِهب  اُونِمُْؤی  اَّل  ٍهَیآ  َّلُک  اْوَرَی  نِإَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتاَـیآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس 
(146  ) َنِیِلفاَغ اَْهنَع  اُوناَکَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  اًلِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِّیَْغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  نِإَو 

ره رگا  هک  دننانچ  اهنآ  مزاس ! یم  فرصنم  دوخ ، تایآ  هب ) نامیا   ) زا دنزرو ، یم  ّربکت  قحانب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوزب 
قیرط رگا  و  دـننک ؛ یمن  باـختنا  دوخ  هار  ار  نآ  دـننیبب ، ار  تیادـه  هار  رگا  دـنروآ ؛ یمن  ناـمیا  نآ  هب  دـننیبب ، ار  يا  هناـشن  هیآ و 
لفاغ نآ  زا  و  دندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخب  اهنیا ) همه  ! ) دـننک یم  باختنا  دوخ  هار  ار  نآ  دـننیبب ، ار  یهارمگ 

(146 ! ) دندوب

(147  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  اَّلِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَح  ِهَرِخْآلا  ِءاَِقلَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلاَو 

دندرک یم  لمع  ار  هچنآ  زج  ایآ  ددرگ ؛ یم  دوبان  ناشلامعا  دـننک ، راکنا ) و   ) بیذـکت ار  زیخاتـسر  رادـید  و  تایآ ، هک  یناـسک  و 
(147 ( !؟ دنوش یم  هداد  شاداپ 

(148  ) َنیِِملاَظ اُوناَکَو  ُهوُذَخَّتا  اًلِیبَس  ْمِهیِدْهَی  َالَو  ْمُهُمِّلَُکی  َال  ُهَّنَأ  اْوَرَی  َْملَأ  ٌراَوُخ  ُهَّل  اًدَسَج  اًلْجِع  ْمِهِِّیلُح  ْنِم  ِهِدَْعب  نِم  یَسُوم  ُمْوَق  َذَخَّتاَو 

هلاسوگ يادـص  هک  یناـج  یب  دـسج  دـنتخاس ؛ يا  هلاـسوگ  دوخ  ياـهرویز  زا  ادـخ ،) هاـگداعیم  هب   ) وا نتفر ) زا   ) دـعب یـسوم  موق 
باختنا دوخ ) يادخ   ) ار نآ  دنک !؟ یمن  ناشتیادـه  تسار )  ) هار هب  و  دـیوگ ، یمن  نخـس  نانآ  اب  هک  دـندید  یمن  اهنآ  ایآ  تشاد !

(148 ! ) دندوب ملاظ  و  دندرک ،

(149  ) َنیِرِساَْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اََنل  ْرِفْغَیَو  اَنُّبَر  اَنْمَحْرَی  ْمَّل  ِنَئل  اُولاَق  اوُّلَض  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اْوَأَرَو  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  َطِقُس  اََّملَو 

، دزرماین ار  ام  و  دنکن ، محر  ام  هب  نامراگدرورپ  رگا  : » دنتفگ دـنا ، هدـش  هارمگ  دـندید  و  داتفا ، ناشتـسد  هب  تقیقح  هک  یماگنه  و 
(149 !« ) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  عطق  روطب 
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168 ص :

ُهُّرُجَی ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأَو  َحاَْولَْألا  یَْقلَأَو  ْمُکِّبَر  َْرمَأ  ُْمْتلِجَعَأ  يِدَْعب  نِم  ِینوُُمتْفَلَخ  اَمَْسِئب  َلاَق  اًفِسَأ  َناَبْـضَغ  ِهِمْوَق  َیلِإ  یَـسُوم  َعَجَر  اََّملَو 
(150  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعْجَت  َالَو  َءاَدْعَْألا  َِیب  ْتِمُْشت  اَلَف  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداَکَو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاَق  ِْهَیلِإ 

نییآ و   ) دیدوب میارب  ینانیشناج  دب  نم ، زا  سپ  : » تفگ تشگزاب ، دوخ  موق  يوس  هب  كانهودنا  نیگمشخ و  یسوم  هک  یماگنه  و 
سپـس دیدرک »)!؟ تواضق  دوز  و   ) دیدومن هلجع  وا ،) داعیم  تّدم  دـیدمت  و   ) ناتراگدرورپ نامرف  درومرد  ایآ  دـیدرک !) عیاض  ارم 

راشف رد  ارم  هورگ ، نیا  مردام ! دنزرف  : » تفگ وا  دیشک ؛ دوخ  يوس  هب  تینابصع ) اب  و   ) تفرگ ار  دوخ  ردارب  رـس  و  دنکفا ، ار  حاولا 
رارق ناراکمتس  هورگ  اب  ارم  دننک و  تتامش  ارم  نانمشد  هک  نکن  يراک  سپ  دنشکب ، ارم  دوب  کیدزن  و  دندرک ؛ ناوتان  دندراذگ و 

(150 !« ) هدم

(151  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َتنَأَو  َِکتَمْحَر  ِیف  اَْنلِخْدَأَو  یِخَِألَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاَق 

(151 !« ) ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  و  امرف ، لخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  ام  و  زرمایب ، ار  مردارب  نم و  اراگدرورپ ! : » تفگ یسوم ) )

(152  ) َنیِرَتْفُْملا يِزَْجن  َِکلَذَکَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ٌهَّلِذَو  ْمِهِّبَّر  نِّم  ٌبَضَغ  ْمُُهلاَنَیَس  َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

، نینچنیا و  دسر ؛ یم  اهنآ  هب  ایند  یگدنز  رد  ّتلذ  و  ناشراگدرورپ ، مشخ  يدوزب  دنداد ، رارق  دوخ ) دوبعم   ) ار هلاسوگ  هک  یناسک 
(152 ! ) میهد یم  رفیک  دندنب ، یم  ارتفا  ادخ ) رب   ) هک ار  یناسک 

(153  ) ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  اَهِدَْعب  نِم  َکَّبَر  َّنِإ  اُونَمآَو  اَهِدَْعب  نِم  اُوباَت  َُّمث  ِتاَئِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلاَو 

، راک نیا  یپ  رد  وت ، راگدرورپ  اریز ) دنراد ؛ ار  وا  وفع  دیما  ، ) دـندروآ نامیا  دـندومن و  هبوت  نآ  زا  دـعب  و  دـندرک ، هانگ  هک  اهنآ  و 
(153  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

(154  ) َنُوبَهْرَی ْمِهِّبَِرل  ْمُه  َنیِذَّلِّل  ٌهَمْحَرَو  يًدُه  اَِهتَخُْسن  ِیفَو  َحاَْولَْألا  َذَخَأ  ُبَضَْغلا  یَسوُّم  نَع  َتَکَس  اََّملَو 

زا هک  دوب  یناسک  يارب  تمحر  تیاده و  نآ ، ياه  هتشون  رد  و  تفرگرب ؛ ار  تاروت )  ) حاولا تسشن ؛ ورف  یسوم  مشخ  هک  یماگنه 
(154 (. ) دنراد میب  شنامرف  تفلاخم  زا  و   ) دنسرت یم  شیوخ  راگدرورپ 

ُءاَهَفُّسلا َلَعَف  اَِمب  اَنُِکلُْهتَأ  َياَّیِإَو  ُْلبَق  نِّم  مُهَتْکَلْهَأ  َْتئِـش  َْول  ِّبَر  َلاَق  ُهَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأ  اَّمَلَف  اَِنتاَقیِمِّل  اًلُجَر  َنیِْعبَـس  ُهَمْوَق  یَـسُوم  َراَتْخاَو 
(155  ) َنیِِرفاَْغلا ُْریَخ  َتنَأَو  اَنْمَحْراَو  اََنل  ْرِفْغاَف  اَنُِّیلَو  َتنَأ  ُءاَشَت  نَم  يِدْهَتَو  ُءاَشَت  نَم  اَِهب  ُّلُِضت  َُکتَْنِتف  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اَّنِم 

كـاله و   ) تفرگ ارف  ار  اـهنآ  هزرل  نیمز  هک  یماـگنه  و  دـیزگرب ؛ اـم  هاـگداعیم  يارب  ار  نادرم  زا  نت  داـتفه  دوخ ، موـق  زا  یـسوم 
نامناهیفـس هچنآ  هب  ار  ام  ایآ  ینک ! كاله  زین  نیا  زا  شیپ  ارم  اهنآ و  یتسناوت  یم  یتساوخ ، یم  رگا  اراگدرورپ ! : » تفگ دـندش ،)

قحتـسم و   ) یهاوـخب ار  سک  ره  هک  تسین ؛ رگید  زیچ  وـت ، شیاـمزآ  زج  نـیا ، ینک !؟ یم  كـاله  تازاـجم و ) ، ) دـنا هداد  ماـجنا 
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، زرمایب ار  ام  و  ییام ، ّیلو  وت  ینک ! یم  تیاده  ینیبب ،) هتـسیاش  و   ) یهاوخب ار  سک  ره  و  يزاس ؛ یم  هارمگ  نآ  هلیـسو  هب  ینادب ،)
(155 ! ) یناگدنزرمآ نیرتهب  وت  و  نک ، محر  ام  رب 

169 ص :

اَُهُبتْکَأَسَف ٍءْیَـش  َّلُک  ْتَعِـسَو  ِیتَمْحَرَو  ُءاَشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیِـصُأ  ِیباَذَع  َلاَق  َْکَیلِإ  اَنْدُه  اَّنِإ  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  ًهَنَـسَح  اَْینُّدلا  ِهِذَـه  ِیف  اََنل  ُْبتْکاَو 
(156  ) َنُونِمُْؤی اَِنتاَیِآب  مُه  َنیِذَّلاَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل 

نیا ربارب  رد  دـنوادخ  ! ») میا هدرک  تشگزاـب  وـت  يوـس  هب  اـم  هکنیا  هچ  اـمرف ؛ رّرقم  یکین  رگید ، يارـس  اـیند و  نیا  رد  اـم ، يارب  و 
اوقت هک  اهنآ  يارب  ار  نآ  و  هتفرگارف ؛ ار  زیچ  همه  متمحر  و  مناسر ؛ یم  مهاوخب  سک  ره  هب  ار  متازاجم  تفگ »: یـسوم ) هب  اضاقت ،

(156 ! ) تشاد مهاوخ  رّرقم  دنروآ ، یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  اهنآ  و  دنزادرپب ، ار  تاکز  و  دننک ، هشیپ 

ُّلُِحیَو ِرَکنُْملا  ِنَع  ْمُهاَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  مُهُُرمْأَی  ِلیِجنِْإلاَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
َروُّنلا اوُعَبَّتاَو  ُهوُرَصَنَو  ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناَک  ِیتَّلا  َلاَلْغَْألاَو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَیَو  َِثئاَبَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحیَو  ِتاَبِّیَّطلا  ُمَُهل 

(157  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأ  ُهَعَم  َلِزنُأ  يِذَّلا 

یم تسا ، ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار ، شتافـص  هک  يربمایپ  دننک ؛ یم  يوریپ  یّما »  » ربمایپ ادـخ ،)  ) هداتـسرف زا  هک  اهنامه 
میرحت ار  اهیکاپان  و  درمش ، یم  لالح  اهنآ  يارب  ار  هزیکاپ  رایـشا  درادیم ؛ زاب  رکنم  زا  و  دهد ، یم  روتـسد  فورعم  هب  ار  اهنآ  دنبای ؛

نامیا وا  هب  هک  یناـسک  سپ  دراد ، یم  رب  ناـشندرگ ) شود و  زا  ، ) دوب اـهنآ  رب  هک  ار  ییاـهریجنز  و  نیگنـس ، ياـهراب  و  دـنک ؛ یم 
(157  ) .دنناراگتسر نانآ  دندومن ، يوریپ  هدش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زا  و  دندرک ، شیرای  تیامح و  و  دندروآ ،

ِِهلوُسَرَو ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  يِذَّلا  اًـعیِمَج  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ْلـُق 
(158  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتاَو  ِِهتاَِملَکَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا 

يدوبعم تسوا ؛ نآ  زا  نیمز ، اهنامـسآ و  تموکح  هک  ییادخ  نامه  متـسه ؛ امـش  همه  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  : » وگب
ادخ و هب  هک  يا  هدناوخن  سرد  ربمایپ  نآ  شا ، هداتـسرف  ادخ و  هب  دـیروایب  نامیا  سپ  دـناریم ؛ یم  دـنک و  یم  هدـنز  تسین ؛ وا  زج 

(158 !« ) دیبای تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  و  دراد ؛ نامیا  شتاملک 

(159  ) َنُولِدْعَی ِِهبَو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  یَسُوم  ِمْوَق  نِمَو 

(159  ) .دنیامن یم  مکح  تلادع  قح و  هب  و  دننک ؛ یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  دنتسه  یهورگ  یسوم ، موق  زا  و 

170 ص :

اًْنیَع َهَرْشَع  اَتَْنثا  ُْهنِم  ْتَسَجَبناَف  َرَجَْحلا  َكاَصَعِّب  بِرْضا  ِنَأ  ُهُمْوَق  ُهاَقْـسَتْسا  ِذِإ  یَـسُوم  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  اًمَمُأ  اًطاَبْـسَأ  َهَرْـشَع  ْیَتَْنثا  ُمُهاَنْعَّطَقَو 
اُوناَک نَِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  ْمُکاَْنقَزَر  اَم  ِتاَبِّیَط  نِم  اُولُک  يَْولَّسلاَو  َّنَْملا  ُمِْهیَلَع  اَْنلَزنَأَو  َماَمَْغلا  ُمِْهیَلَع  اَْنلَّلَظَو  ْمَُهبَرْـشَّم  ٍساـَنُأ  ُّلُـک  َِملَع  ْدَـق 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


(160  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَأ 

رد  ) یـسوم موق  هک  یماـگنه  .میدرک و  میـسقت  دوب -  لیئارـسا ) ناـمدود  زا   ) يا هخاـش  کـی  ره  هک   - هورگ هدزاود  هب  ار  اـهنآ  اـم 
نوریب نآ  زا  همـشچ  هدزاود  ناهگان  نزب »! گنـس  رب  ار  دوخ  ياصع  : » هک میداتـسرف  یحو  وا  هب  دـندرک ، بآ  ياضاقت  وا  زا  نابایب )

و نَم »  » اـهنآ رب  و  میتخاـس ؛ ناـبیاس  اـهنآ  رـس  رب  ار  ربا  .تخانـش و  یم  ار  دوـخ  روخـشبآ  همـشچ و  هورگ ، ره  هک  ناـنچنآ  تسج ؛
اهنآ دیروآ ! اجب  ار  ادـخ  رکـش  و  ! ) دـیروخب میا ، هداد  امـش  هب  هک  يا  هزیکاپ  ياهیزور  زا  میتفگ ): نانآ  هب  و  ( ؛ میداتـسرف يولَـس » »

(160  ) .دندومن یم  متس  ناشدوخ  هب  نکل  دندرکن ، متس  ام  هب  یلو ) دندرک ؛ متس  ینامرفان و 

َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَـس  ْمُِکتاَئیِطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَّن  اًدَّجُـس  َباَْبلا  اُولُخْداَو  ٌهَّطِح  اُولُوقَو  ُْمْتئِـش  ُْثیَح  اَْهنِم  اُولُکَو  َهَیْرَْقلا  ِهِذَه  اُونُکْـسا  ُمَُهل  َلِیق  ْذِإَو 
(161)

( تیفیک ره  هب  و   ) اج ره  زا  و  دیوش ، نکاس  سّدقملا ] تیب  رهـش =[  نیا  رد  : » دش هتفگ  اهنآ  هب  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و
! دیوش دراو  عضاوت  اب  سدقملا ) تیب   ) ِرد زا  و  زیرب ! ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ ! دییوگب : و  دـیریگ !) هرهب  و   ) دـیروخب نآ  زا  دـیهاوخب ،

(161 « ) .داد میهاوخ  رتشیب  شاداپ  ار  ناراکوکین  و  مشخب ؛ یم  ار  امش  ناهانگ  دینک ، نینچ  رگا  هک 

(162  ) َنوُِملْظَی اُوناَک  اَِمب  ِءاَمَّسلا  َنِّم  اًزْجِر  ْمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف 

اور هک  یمتـس  رطاخب  ور  نیا  زا  دـنداد ؛ رییغت  دوب ، هدـش  هتفگ  اهنآ  هب  هچنآ  ریغب  ار ، اهنامرف ) نآ  و   ) نخـس نیا  اهنآ ، نارگمتـس  اما 
(162 (. ) میدرک ناشتازاجم  و   ) میداتسرف اهنآ  رب  نامسآ  زا  ییالب  دنتشادیم ،

ْمِهِیتْأَت َال  َنُوِتبْـسَی  َال  َمْوَیَو  اًعَّرُـش  ْمِِهْتبَـس  َمْوَی  ْمُُهناَتیِح  ْمِهِیتْأَت  ْذِإ  ِْتبَّسلا  ِیف  َنوُدـْعَی  ْذِإ  ِرْحَْبلا  َهَرِـضاَح  َْتناَک  ِیتَّلا  ِهَیْرَْقلا  ِنَع  ْمُْهلَأْساَو 
(163  ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  مُهُوْلبَن  َِکلَذَک 

ادـخ ینامرفان ) و   ) زواجت هبنـش ، ياهزور  رد  اهنآ  هک  ینامز  سرپب ! دوب  ایرد  لحاس  رد  هک  يرهـش  تشذگرـس )  ) هرابرد اهنآ  زا  و 
؛ دندش یم  راکشآ  بآ )، حطـس  رب  دوب ، تدابع  تحارتسا و  لیطعت و  زور  هک   ) هبنـش زور  ناشنایهام ، هک  ماگنه  نامه  دندرک ؛ یم 

(163 ! ) دندرک یم  ینامرفان  هک  میدرک  شیامزآ  يزیچ  هب  ار  اهنآ  نینچ  نیا  دندمآ ؛ یمن  اهنآ  غارس  هب  هبنش ، زور  ریغ  رد  اّما 

171 ص :

(164  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعلَو  ْمُکِّبَر  َیلِإ  ًهَرِذْعَم  اُولاَق  اًدیِدَش  ًاباَذَع  ْمُُهبِّذَعُم  ْوَأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهَّللا  اًمْوَق  َنوُظِعَت  َِمل  ْمُْهنِّم  ٌهَّمُأ  َْتلاَق  ْذِإَو 

ماجنارـس هک  دـیهد  یم  زردـنا  ار  راکهنگ )  ) یعمج ارچ  : » دـنتفگ رگید ) هورگ  هب   ) اـهنآ زا  یهورگ  هک  ار  یماـگنه  رآ ) داـی  هب   ) و
دوبان ات  دـیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ( !؟ تخاس دـهاوخ  راتفرگ  يدـیدش  باذـع  هب  اـی  درک ، دـهاوخ  كـاله  ار  اـهنآ  دـنوادخ 

زا و  دنریذپب ،  ) اهنآ دیاش  هوالعب  تسامش ؛ راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تیلوؤسم ) عفر  و   ) راذتعا يارب  اهزردنا )، نیا  : ») دنتفگ دنوش »)!
(164 !« ) دننک هشیپ  اوقت  و ) دنتسیا ، زاب  هانگ 
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(165  ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ٍسِیَئب  ٍباَذَِعب  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَنْذَخَأَو  ِءوُّسلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیِذَّلا  اَْنیَجنَأ  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَم  اوُسَن  اَّمَلَف 

ار يدـب  زا  ناگدـننک  یهن  و ) دیـسر ؛ ارف  باذـع  هظحل  ، ) دـندرک شومارف  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  یتارکذـت  هک  یماگنه  اـّما 
(165  ) .میتخاس راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ناشینامرفان  رطاخب  دندرک ، متس  هک  ار  یناسک  و  میدیشخب ؛ ییاهر 

(166  ) َنِیئِساَخ ًهَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اَْنُلق  ُْهنَع  اوُُهن  اَّم  نَع  اْوَتَع  اَّمَلَف 

رد هدـشدرط  ییاهنومیم  لکـش  هب  : » میتفگ اهنآ  هب  دـندرک ، یـشکرس  دـندوب  هدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  یماـگنه  يرآ )، )
(166 !« ) دییآ

(167  ) ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  ُهَّنِإَو  ِباَقِْعلا  ُعیِرََسل  َکَّبَر  َّنِإ  ِباَذَْعلا  َءوُس  ْمُهُموُسَی  نَم  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِْهیَلَع  َّنَثَْعبََیل  َکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإَو 

هراومه هک  تخاس  دهاوخ  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  تمایق ، هنماد  ات  درک : مالعا  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  زین   ) و
نابرهم هدنزرمآ و  ناراک ) هبوت  هب  تبسن  لاح ، نیع  رد  و  ، ) عیرس شتازاجم  تراگدرورپ  اریز  دهد ؛ رارق  یتخس  باذع  رد  ار  اهنآ 

(167  ) .تسا

(168  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتاَئِّیَّسلاَو  ِتاَنَسَْحلِاب  مُهاَنْوََلبَو  َِکلَذ  َنوُد  ْمُْهنِمَو  َنوُِحلاَّصلا  ُمُْهنِّم  اًمَمُأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَنْعَّطَقَو 

اه و یکین  اب  ار  اهنآ  .دـنحلاصان و  یهورگ  و  حـلاص ، اهنآ  زا  یهورگ  میتخاس ؛ هدـنکارپ  ییاه ، هورگ  تروصب  نیمز  رد  ار  اـهنآ  و 
(168 ! ) دندرگزاب دیاش  میدومزآ ، اه  يدب 

ْذَخُْؤی َْملَأ  ُهوُذُـخْأَی  ُُهْلثِّم  ٌضَرَع  ْمِِهتْأَی  نِإَو  اََنل  ُرَفُْغیَـس  َنُولوُقَیَو  یَنْدَْألا  اَذَـه  َضَرَع  َنوُذُـخْأَی  َباَتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  نِم  َفَلَخَف 
(169  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلِّل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلاَو  ِهِیف  اَم  اوُسَرَدَو  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  اَّل  نَأ  ِباَتِْکلا  ُقاَثیِّم  مِْهیَلَع 

ار تسپ  يایند  نیا  عاتم  لاح )، نیا  اب  اّما  ( ؛ دندش تاروت ) ینامـسآ ،  ) باتک ثراو  هک  دنتفرگ  ار  اهنآ  ياج  ینادنزرف  اهنآ ، زا  سپ 
میهاوخ هدیـشخب  يدوزب  مینک و ) یم  هبوت  میراکهنگ  ام  رگا  : ») دـنیوگ یم  و  دـنهد ) یم  حـیجرت  ادـخ  ناـمرف  تعاـطا  رب  ، ) هتفرگ

ایآ .دننکفا ) یم  رـس  تشپ  ار  ادخ  مکح  زاب  و  ، ) دنریگ یم  زین )  ) ار نآ  دـتفیب ، ناشتـسد  هب  نآ  دـننامه  يرگید  عاتم  رگا  اما  دـش »!
يارـس و  دنا !؟ هدناوخ  ارنآ  اهراب  نانآ  و  دنیوگن ، قح  زج  و ) دـندنبن ، غورد   ) ادـخ رب  هک  هدـشن  هتفرگ  اهنآ  زا  ادـخ )  ) باتک نامیپ 

(169 ( !؟ دیمهف یمن  ایآ  تسا ، رتهب  ناراگزیهرپ  يارب  ترخآ 

(170  ) َنیِِحلْصُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  َال  اَّنِإ  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأَو  ِباَتِْکلِاب  َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلاَو 

ار ناحلـصم  شاداپ  ام  اریز ) تشاد ؛ دـنهاوخ  یگرزب  شاداپ  ، ) دـنراد اپرب  ار  زامن  و  دـنیوج ، کّسمت  ادـخ )  ) باـتک هب  هک  اـهنآ  و 
(170 ! ) درک میهاوخن  عیاض 

172 ص :
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(171  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اَم  اوُرُکْذاَو  ٍهَّوُِقب  مُکاَْنیَتآ  اَم  اوُذُخ  ْمِِهب  ٌِعقاَو  ُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ٌهَّلُظ  ُهَّنَأَک  ْمُهَقْوَف  َلَبَْجلا  اَنْقَتَن  ْذِإَو 

یم دورف  نانآ  رب  دـندرک  نامگ  هک  نانچنآ  میدرک ، دـنلب  اهنآ  زارف  رب  ینابیاس  نوچمه  ار  هوک  هک  یماگنه  رواـیب ) رطاـخ  هب  زین   ) و
( تیدـج و   ) تّوق اب  میا ، هداد  امـش  هب  اهروتـسد ) ماکحا و  زا   ) ار هچنآ  میتفگ ): میتفرگ و  نامیپ  اـهنآ  زا  لاـح ، نیمه  رد  و  ( ؛ دـمآ

(171 ! ) دیوش راگزیهرپ  ات  دینک )، لمع  و  ، ) دیشاب هتشاد  دای  هب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  و  دیریگب !

اَّنِإ ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  نَأ  اَنْدِهَش  یََلب  اُولاَق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  ْمُهَدَهْـشَأَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  نِم  َمَدآ  ِیَنب  نِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإَو 
(172  ) َنِیِلفاَغ اَذَه  ْنَع  اَّنُک 

نتـشیوخ رب  هاوگ  ار  اهنآ  و  تفرگرب ؛ ار  اهنآ  هیرذ  مدآ ، نادـنزرف  بلـص  تشپ و  زا  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روایب ) رطاـخ  هب   ) و
: دییوگب زیخاتـسر  زور  ادابم ) درک  نینچ  !« ) میهد یم  یهاوگ  يرآ ، : » دنتفگ متـسین »؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  :( » دومرف و  ( ؛ تخاس

(172 («! ) میدنام ربخ  یب  دیحوت  يرطف  نامیپ  زا  و  ( ؛ میدوب لفاغ  نیا ، زا  ام  »

(173  ) َنُولِْطبُْملا َلَعَف  اَِمب  اَنُِکلُْهتَفَأ  ْمِهِدَْعب  نِّم  ًهَّیِّرُذ  اَّنُکَو  ُْلبَق  نِم  اَنُؤَابآ  َكَرْشَأ  اَمَّنِإ  اُولوُقَت  ْوَأ 

ایآ میتشادن )؛ نانآ  زا  يوریپ  زج  يا  هراچ  و  ( ؛ میدوب اهنآ  زا  دعب  ینادنزرف  مه  ام  دندوب ، كرـشم  ام  زا  شیپ  نامناردپ  : » دییوگب ای 
(173 ( »!؟ ینک یم  تازاجم  دنداد  ماجنا  نایارگ  لطاب  هچنآ  هب  ار  ام 

(174  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعلَو  ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَکَو 

تـسخن زور  زا  ناشناج ، نورد  رد  دیحوت  يادن  دننادب  و   ) دـندرگزاب قح  يوس  هب  دـیاش  و  میهد ؛ یم  حیـضوت  ار  تایآ  هنوگ ، نیا 
(174 (! ) تسا هدوب 

(175  ) َنیِواَْغلا َنِم  َناَکَف  ُناَْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اَْهنِم  َخَلَسناَف  اَِنتاَیآ  ُهاَْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو 

رد ناطیـش  تخاس و  یهت  نآ  زا  ار  دوخ  ماجنارـس )  ) یلو میداد ؛ وا  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناوخب  اـهنآ  رب  و 
(175 ! ) دش ناهارمگ  زا  و  داتفا ، وا  یپ 

ِمْوَْقلا ُلَثَم  َِکلَّذ  ثَْهلَی  ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمْحَت  نِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاَوَه  َعَبَّتاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنَِکلَو  اَِهب  ُهاَنْعَفََرل  اَْنئِـش  َْولَو 
(176  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

هب ار  وا  سپ  تسام ؛ تنـس  فالخ  رب  رابجا ، اما  ( ؛ میدرب یم  الاب  اهـشناد ) مولع و  و   ) تایآ نیا  اب  ار  وا  ماقم ) ، ) میتساوخ یم  رگا  و 
هلمح وا  هب  رگا  هک  تسا  راه )  ) گس نوچمه  وا  لثم  درک ! يوریپ  سفن  ياوه  زا  و  دـییارگ ، یتسپ  هب  وا  و  میدرک ) اهر  دوخ  لاـح 
نانچ ییوگ  ( ؛ دـنک یم  ار  راک  نیمه  زاب  يراذـگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  و  دروآ ، یم  نورب  ار  شنابز  و  زاـب ، ار  شناـهد  ینک ،
يارب  ) ار اهناتساد  نیا  دندرک ؛ بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یهورگ  لثم  نیا  ! ) دوش یمن  باریس  زگره  هک  تسا  یتسرپایند  هنـشت 

(176 (! ) دنوش رادیب  و   ) دنشیدنیب دیاش  نک ، وگزاب  اهنآ )
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(177  ) َنوُِملْظَی اُوناَک  ْمُهَسُفنَأَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  اًلَثَم  َءاَس 

(177 ! ) دندومن یم  متس  ناشدوخ  هب  اهنت  اهنآ  و  دندرک ؛ بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یهورگ  دنراد  یلثم  دب  هچ 

(178  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِْللُْضی  نَمَو  يِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  نَم 

ناراکنایز دزاس ، هارمگ  ناـشلامعا ) رطاـخب   ) هک ار  یناـسک  و  تسوا ؛ یعقاو )  ) هتفاـی تیادـه  دـنک ، تیادـه  ادـخ  هک  ار  سک  نآ 
(178 ! ) دنتسه اهنآ  یعقاو ) )

173 ص :

َِکَئلوُأ اَِهب  َنوُعَمْـسَی  اَّل  ٌناَذآ  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُرِْـصُبی  اَّل  ٌُنیْعَأ  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُهَقْفَی  اَّل  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِّم  اًرِیثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  ْدََـقلَو 
(179  ) َنُوِلفاَْغلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَْألاَک 

و) دـننک ، یمن  هشیدـنا   ) نآ اب  هک  دـنراد  یی  اهلقع ] اهلد =[  اـهنآ  میدـیرفآ ؛ خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب  هورگ  نیقی ، هب 
نانیا رتهارمگ ! هکلب  دننایاپراهچ ؛ نوچمه  اهنآ  دنونـش ؛ یمن  نآ  اب  هک  ییاهـشوگ  و  دننیب ؛ یمن  نآ  اب  هک  ینامـشچ  و  دنمهف ؛ یمن 

(179 (! ) دنهارمگ مه  زاب  تیاده ، تاناکما  هنوگ  همه  نتشاد  اب  هک  ارچ   ) دننالفاغ نامه 

(180  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َنْوَزُْجیَس  ِِهئاَمْسَأ  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  اوُرَذَو  اَِهب  ُهوُعْداَف  یَنْسُْحلا  ُءاَمْسَْألا  ِهَِّللَو 

یم وا  ریغ  رب  و   ) دننک یم  فیرحت  ادخ  ءامـسا  رد  هک  ار  یناسک  و  دیناوخب ! اهمان )  ) نآ هب  ار  ادخ  تسا ؛ کین  ياهمان  ادخ ، يارب  و 
(180 ! ) دننیب یم  دنداد ، یم  ماجنا  هک  ار  یلامعا  يازج  يدوزب  اهنآ  دیزاس ! اهر  دنوش ،) یم  لئاق  شیارب  کیرش  و  دنهن ،

(181  ) َنُولِدْعَی ِِهبَو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  اَنْقَلَخ  ْنَّمِمَو 

(181  ) .دنیامن یم  تلادع  يارجا  قحب  و  دننک ، یم  تیاده  قحب  یهورگ  میدیرفآ ، هک  اهنآ  زا  و 

(182  ) َنوُمَْلعَی َال  ُْثیَح  ْنِّم  مُهُجِرْدَتْسَنَس  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلاَو 

(182  ) .درک میهاوخ  ناشتازاجم  راتفرگ  دنناد ، یمن  هک  یئاج  زا  جیردت  هب  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و 

(183  ) ٌنِیتَم يِْدیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأَو 

ار سک  چـیه  و   ) .تسا هدـش ) باسح  و   ) يوق نم ، هشقن  حرط و  اریز  دـشاب ؛) رتکاندرد  ناـشتازاجم  اـت   ) مهد یم  تلهم  اـهنآ  هب  و 
(183 ( ) .تسین نآ  زا  رارف  تردق 

(184  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ٍهَّنِج  نِّم  مِِهبِحاَِصب  اَم  اوُرَّکَفَتَی  َْملَوَأ 
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یم وا  هب  ییاوران  تبـسن  نینچ  هنوگچ  سپ  ( !؟ درادـن نونج  زا ) يرثا   ) هنوگ چـیه  ربماـیپ ] اـهنآ =[  نیـشنمه  هک  دـندرکن  رکف  اـیآ 
(184 (. ) دزاس یم  ناشفیاظو  هجوتم  ار  مدرم  هک   ) تسا يراکشآ  هدنهد  میب  طقف  وا  دنهد )!؟

ُهَدـَْعب ٍثیِدَـح  ِّيَأـِبَف  ْمُُهلَجَأ  َبَرَْتقا  ِدَـق  َنوُکَی  نَأ  یَـسَع  ْنَأَو  ٍءْیَـش  نِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اَـمَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُظنَی  َْملَوَأ 
(185  ) َنُونِمُْؤی

زین نیا  رد  ایآ  و  ( !؟ دندنکفین رظن  تربع ) تقد و  يور  زا  ، ) تسا هدـیرفآ  ادـخ  هچنآ  و  نیمز ، اهنامـسآ و  ماظن  تموکح و  رد  ایآ 
نآ زا  دعب  دنرواین )، نامیا  نشور  ینامـسآ  باتک  نیا  هب  رگا  ( !؟ دشاب هدش  کیدزن  اهنآ  یگدنز  نایاپ  دیاش  هک ) دـندرکن  هشیدـنا 

(185 ( !؟ دروآ دنهاوخ  نامیا  نخس  مادک  هب 

(186  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهناَیْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَیَو  َُهل  َيِداَه  اَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَم 

یم اهر  ناش  یـشکرس  نایغط و  رد  ار  اهنآ  و  درادن ؛ يا  هدننک  تیاده  دزاس ، هارمگ  شتـشز ) لامعا  مرج  هب   ) دـنوادخ ار  سک  ره 
(186 ! ) دنوش نادرگرس  ات  دزاس ،

ًهَتَْغب اَّلِإ  ْمُکِیتْأَت  َال  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  اَّلِإ  اَِهْتقَِول  اَهیِّلَُجی  َال  یِّبَر  َدـنِع  اَهُْملِع  اَمَّنِإ  ُْلق  اَـهاَسُْرم  َناَّیَأ  ِهَعاَّسلا  ِنَع  َکـَنُولَأْسَی 
(187  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِهَّللا  َدنِع  اَهُْملِع  اَمَّنِإ  ُْلق  اَْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَأْسَی 

یمن  ) وا زج  سک  چـیه  و  تسا ؛ نم  راـگدرورپ  دزن  طـقف  شملع  : » وگب دـسر !؟ یمارف  یک  دـننک ، یم  لاؤس  وت  زا  تماـیق  هراـبرد 
روطب زج  و  تسا ؛ تیمها ) رپ  رایـسب  و   ) نیگنـس نیمز ، اهنامـسآ و  رد  یتح ) تمایق ، ماـیق  اـما  ( ؛ دزاـس راکـشآ  ار  نآ  تقو  دـناوت )

اهنت شملع  : » وگب يربخاب ! نآ  عوقو  نامز  زا  وت  ییوگ  هک  نانچ  دـننک ، یم  لاؤس  وت  زا  زاب ) !« ) دـیآ یمن  امـش  غارـس  هب  یناهگان ،
(187 « ) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسادخ ؛ دزن 

174 ص :

ٌریَِشبَو ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  اَمَو  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْـسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُتنُک  َْولَو  ُهَّللا  َءاَش  اَم  اَّلِإ  ارَـض  َالَو  اًعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  اَّل  ُلق 
(188  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل 

هچنآ رگم  مرادـن ، ربـخ  زین  ناـهن  رارـسا  بیغ و  زا  و  ( ؛ دـهاوخب ادـخ  ار  هچنآ  رگم  متـسین ، شیوخ  ناـیز  دوس و  کـلام  نم  : » وگب
یمن نم  هب  یناـیز ) و   ) يدـب چـیه  و  مدرک ، یم  مهارف  دوخ  يارب  یناوارف  دوـس  مدوـب ، ربخاـب  بیغ  زا  رگا  و  دـنک )؛ هدارا  دـنوادخ 

(188 ( ) دنقح شریذپ  هدامآ  و  ! ) دنروآ یم  نامیا  هک  یهورگ  يارب  ما  هدنهد  تراشب  هدنهد و  میب  طقف  نم  دیسر ؛

َهَّللا اَوَعَّد  تَلَْقثَأ  اَّمَلَف  ِِهب  ْتَّرَمَف  اًفیِفَخ  اًلْمَح  ْتَلَمَح  اَهاَّشَغَت  اَّمَلَف  اَْهَیلِإ  َنُکْـسَِیل  اَهَجْوَز  اَْهنِم  َلَعَجَو  ٍهَدِـحاَو  ٍسْفَّن  نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
(189  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکَنَّل  اًِحلاَص  اَنَْتیَتآ  ِْنَئل  اَمُهَّبَر 

سپـس .دـیاسایب  وا  راـنک  رد  اـت  داد ، رارق  وا  سنج  زا  زین  ار  شرـسمه  و  دـیرفآ ؛ درف  کـی  زا  ار  امـش  همه )  ) هـک تـسا  ییادـخ  وا 
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ره دـش ، نیگنـس  نوچ  و  داد ؛ یم  همادا  دوخ  ياهراک  هب  نآ ، دوجو  اب  هک  تشادرب ، کبـس  یلمح  درک ، شزیمآ  وا  اب  هک  یماگنه 
(189 !« ) دوب میهاوخ  نارکاش  زا  یهد ، ام  هب  یحلاص  دنزرف  رگا   » دنتساوخ دوخ  راگدرورپ  دنوادخ و  زا  ود 

(190  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَّللا  َیلاَعَتَف  اَمُهاَتآ  اَمِیف  َءاَکَرُش  َُهل  اَلَعَج  اًِحلاَص  اَمُهاَتآ  اَّمَلَف 

نیا رد  ادـخ ، يارب  و ) دنتـسناد ؛ رثؤم  تبهوم  نیا  رد  ار  رگید  تادوجوم  ، ) داد اـهنآ  هب  یحلاـص  دـنزرف  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـما 
(190 ! ) دنهد یم  رارق  وا  ياتمه  هچنآ  زا  تسا  رترب  دنوادخ  دندش ؛ لئاق  ینایاتمه  دوب ، هدیشخب  اهنآ  هب  هک  تمعن 

(191  ) َنوُقَلُْخی ْمُهَو  اًْئیَش  ُُقلْخَی  َال  اَم  َنوُکِرُْشیَأ 

(191  ) .دنقولخم ناشدوخ  و  دننیرفآ ، یمن  ار  يزیچ  هک  دنهد  یمرارق  وا  ياتمه  ار  یتادوجوم  ایآ 

(192  ) َنوُرُصنَی ْمُهَسُفنَأ  َالَو  اًرْصَن  ْمَُهل  َنوُعیِطَتْسَی  َالَو 

(192  ) .دنهد یم  يرای  ار  ناشدوخ  هن  و  دننک ، يرای  ار  نانآ  دنناوت  یمن  و 

(193  ) َنُوتِماَص ُْمتنَأ  ْمَأ  ْمُهوُُمتْوَعَدَأ  ْمُْکیَلَع  ٌءاَوَس  ْمُکوُِعبَّتَی  َال  يَدُْهلا  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  نِإَو 

هچ دینک و  توعد  ار  اهنآ  هچ  تسا  ناسکی  امش  يارب  و  دننک ؛ یمن  يوریپ  امـش  زا  دینک ، توعد  تیاده  يوس  هب  ار  اهنآ  هاگره  و 
(193 ( !؟ دیشاب شوماخ 

(194  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ْمَُکل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ْمُهوُعْداَف  ْمُُکلاَْثمَأ  ٌداَبِع  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ 

تـسار رگا  و  دیناوخب ، ار  اهنآ  دنتـسه ؛ امـش  دوخ  نوچمه  یناگدنب  دینک ،) یم  شتـسرپ  و   ) دیناوخ یم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ 
(194 (! ) دنروآرب ار  ناتیاضاقت  و   ) دنهد خساپ  امش  هب  دیاب  دییوگ  یم 

ِنوُدیِک َُّمث  ْمُکَءاَکَرُش  اوُعْدا  ُِلق  اَِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناَذآ  ْمَُهل  ْمَأ  اَِهب  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اَِهب  َنوُشِْطبَی  ٍْدیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اَِهب  َنوُشْمَی  ٌلُجْرَأ  ْمَُهلَأ 
(195  ) ِنوُرِظُنت اَلَف 

يراک و   ) دنریگب ار  يزیچ  نآ  اب  هک  دنراد  ییاهتـسد  ای  دنورب !؟ هار  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاهاپ  امـش ) دوخ  دـننامه  لقادـح  اهنآ   ) ایآ
نونکا : ») وگب مادک )، چیه  زگره ، هن ، ( !؟ دنونشب نآ  اب  هک  دنراد  ییاهشوگ  ای  دننیبب !؟ نآ  اب  هک  دنراد  ینامـشچ  ای  دنهد !؟) ماجنا 

يا هظحل  و  دیـشکب ، هشقن  نم  يارب  و  دـیناوخب ، نم ) دـض  رب   ) دـیا هداد  رارق  ادـخ  کیرـش  هک  ار  شیوـخ  ياـهتب  تسا )، نینچ  هک 
(195 (! ) تسین هتخاس  اهنآ  زا  يراک  دینادب  ات  ، ) دیهدن تلهم 

175 ص :

(196  ) َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُهَو  َباَتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ 
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(196  ) .دنک یم  یتسرپرس  ار  ناحلاص  همه  وا  و  هدرک ؛ لزان  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ییادخ  نم ، تسرپرس  یلو و 

(197  ) َنوُرُصنَی ْمُهَسُفنَأ  َالَو  ْمُکَرْصَن  َنوُعیِطَتْسَی  َال  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلاَو 

(197 ( ؛ دنهد يرای  ار  ناشدوخ  یتح )  ) هن و  دننک ، ناتیرای  دنناوت  یمن  دیناوخ ، یم  وا  زج  هک  ار  ییاهنآ  و 

(198  ) َنوُرِْصُبی َال  ْمُهَو  َْکَیلِإ  َنوُرُظنَی  ْمُهاَرَتَو  اوُعَمْسَی  َال  يَدُْهلا  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  نِإَو 

یم هاگن  وت  هب  ناشیعونـصم ) ياهمـشچ  اب  هک   ) ینیب یم  ار  اهنآ  و  دنونـش ! یمن  ار  ناتنانخـس  دـیناوخ ، ارف  تیادـه  هب  ار  اهنآ  رگا  و 
(198 !« ) دننیب یمن  تقیقح  رد  اما  دننک ،

(199  ) َنِیلِهاَْجلا ِنَع  ْضِرْعَأَو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأَو  َْوفَْعلا  ِذُخ 

(! نکم هزیتس  نانآ  اب  و   ) نادرگب يور  نالهاج  زا  و  امن ، توعد  اه  یکین  هب  و  ریذپب ، ار  ناشرذع  نک و  ارادـم  اهنآ  اب  لاح ) ره  هب  )
(199)

(200  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن  ِناَْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَزنَی  اَّمِإَو 

(200 ! ) تساناد هدنونش و  وا  هک  رب ؛ هانپ  ادخ  هب  دسر ، وت  هب  ناطیش  زا  يا  هسوسو  هاگره  و 

(201  ) َنوُرِْصبُّم مُه  اَذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناَْطیَّشلا  َنِّم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

قح هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) و دنتفا ؛ یم  وا ) رفیک  شاداپ و  ادخ و   ) دای هب  دنوش ، ناطیش  ياه  هسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراگزیهرپ 
(201  ) .دندرگ یم  انیب  ناهگان  دننیب و ) یم  ار 

(202  ) َنوُرِصُْقی َال  َُّمث  ِّیَْغلا  ِیف  ْمُهَنوُّدُمَی  ْمُُهناَوْخِإَو 

(202 ! ) دنتسیا یمن  زاب  و  دنرب ، یم  شیپ  یهارمگ  رد  هتسویپ  نیطایش ) زا   ) ناشناردارب ار ) ناراگزیهرپان   ) و

(203  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٌهَمْحَرَو  يًدُهَو  ْمُکِّبَّر  نِم  ُِرئاََصب  اَذَه  یِّبَّر  نِم  ََّیلِإ  یَحُوی  اَم  ُِعبَّتَأ  اَمَّنِإ  ُْلق  اَهَْتیَبَتْجا  َالَْول  اُولاَق  ٍهَیِآب  مِِهتْأَت  َْمل  اَذِإَو 

ار نآ  دوـخ ) شیپ  زا   ) تدوــخ ارچ  : » دــنیوگ یم  يرواــین ، ناــنآ  يارب  يا  هـیآ  و ) دــتفا ، ریخاــت  یحو  لوزن  رد   ) هـک یماــگنه 
هیام و  ناتراگدرورپ ، فرط  زا  ییانیب  هلیـسو  نیا  دوش ؛ یم  یحو  نم  رب  هک  منک  یم  يوریپ  يزیچ  زا  اهنت  نم  : » وگب يدـیزگنرب »!؟

(203  ) .دنروآ یم  نامیا  هک  یتّیعمج  يارب  تسا  تمحر  تیاده و 

(204  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِصنَأَو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اَذِإَو 

(204 ! ) دیوش ادخ  تمحر  لومشم  دیاش  دیشاب ؛ شوماخ  دیهد و  ارف  شوگ  دوش ، هدناوخ  نآرق  هک  یماگنه 
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(205  ) َنِیِلفاَْغلا َنِّم  نُکَت  َالَو  ِلاَصْآلاَو  ِّوُدُْغلِاب  ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُدَو  ًهَفیِخَو  اًعُّرَضَت  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَّر  رُکْذاَو 

! شابم نـالفاغ  زا  و  نک ؛ داـی  ناـهاگماش ، ناهاگحبـص و  مارآ ، هتـسهآ و  فوخ ، عرـضت و  يور  زا  دوخ ، لد  رد  ار  تراـگدرورپ 
(205)

(206  ) َنوُدُجْسَی َُهلَو  ُهَنوُحِّبَُسیَو  ِِهتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َال  َکِّبَر  َدنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ 

شیارب و  دنیوگ ، یم  حیبست  ار  وا  و  دـنزرو ، یمن  ربکت  شتدابع  زا  هاگ ) چـیه  ، ) دنتـسه وت  راگدرورپ  دزن  برق ) ماقم  رد   ) هک اهنآ 
(206  ) .دننک یم  هدجس 

176 ص :

لافنألا هروس 

نِإ َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُعیِطَأَو  ْمُِکْنَیب  َتاَذ  اوُِحلْـصَأَو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلاَو  ِهَِّلل  ُلاَـفنَْألا  ِلـُق  ِلاَـفنَْألا  ِنَع  َکـَنُولَأْسَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک 

؛ تسا ربمایپ  ادـخ و  صوصخم  لافنا  : » وگب دـننک ؛ یم  لاؤس  صخـشم ]  کلام  نودـب  لام  هنوگره  و  میانغ ، لافنا =[  هرابرد  وت  زا 
دینک تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  و  دیهد ! یتشآ  تسامـش ، نایم  رد  هک  ار  ییاهتموصخ  و  دیزیهرپب ! ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا سپ ،

(1 ! ) دیراد نامیا  رگا 

(2  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اًناَمیِإ  ْمُْهتَداَز  ُُهتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اَذِإَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 

یم هدـناوخ  اهنآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنه  و  ددرگیم ؛ ناسرت  ناشاهلد  دوش ، هدرب  ادـخ  مان  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنت  ناـنمؤم ،
(2  ) .دنراد لکوت  ناشراگدرورپ  رب  اهنت  و  ددرگ ؛ یم  رتنوزف  ناشنامیا  دوش ،

(3  ) َنوُقِفُنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 

(3  ) .دننک یم  قافنا  میا ، هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  و  دنراد ؛ یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنآ 

(4  ) ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌهَرِفْغَمَو  ْمِهِّبَر  َدنِع  ٌتاَجَرَد  ْمُهَّل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکَئلوُأ 

صقن یب  يزور  شزرمآ و  اهنآ ، يارب  و  تسا ؛ ناشراگدرورپ  دزن  مهم )  ) یتاجرد نانآ  يارب  دنتسه ؛ اهنآ  یقیقح  نانمؤم  يرآ )، )
(4  ) .تسا بیع  و 

(5  ) َنوُهِراََکل َنِینِمْؤُْملا  َنِّم  اًقیِرَف  َّنِإَو  ِّقَْحلِاب  َِکْتَیب  نِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  اَمَک 

؛(  دندوب دونـشخان  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  داتـسرف ، نوریب  ردب )، نادـیم  يوس  هب   ) هناخ زا  قحب  ار  وت  ادـخ  هک  هنوگ  نامه 
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(5 (! ) تسا نینچ  زین  ردب  میانغ  میسقت  یگنوگچ  زا  يا  هدع  يدونشخان  دوب ! يزوریپ  شماجنارس  یلو 

(6  ) َنوُرُظنَی ْمُهَو  ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاَُسی  اَمَّنَأَک  َنَّیَبَت  اَمَدَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداَُجی 

يوس هب  ییوگ  هک ) دوب ، هتفرگارف  ار  اهنآ  تشحو  سرت و  نانچ  و  ( ؛ دـندرک یم  هلداجم  وت  اـب  زاـب  قح ، ندـش  نشور  زا  سپ  اـهنآ 
(6 ! ) دنرگن یم  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  و  دنوش ، یم  هدنار  گرم 

َِرباَد َعَطْقَیَو  ِِهتاَِملَِکب  َّقَْحلا  َّقُِحی  نَأ  ُهَّللا  ُدیُِریَو  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِهَکْوَّشلا  ِتاَذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدَوَتَو  ْمَُکل  اَهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدـِعَی  ْذِإَو 
(7  ) َنیِِرفاَْکلا

[ اهنآ حلـسم  رکـشل  ای  شیرق ، يراجت  ناوراک  هورگ =[  ود  زا  یکی  هک  داد  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  دـیرآ ) دای  هب   ) و
دنوادخ یلو  دیوش ؛) زوریپ  نآ  رب  و   ) دشاب امش  يارب  حلسم ) ریغ   ) ناوراک هک  دیتشاد  یم  تسود  امش  و  دوب ؛ دهاوخ  امـش  بیـصن 

ریگرد شیرق  رکشل  اب  ناتلیم  فالخ  رب  ار  امش  ور  نیا  زا  ( ؛ دنک عطق  ار  نارفاک  هشیر  و  تیوقت ، دوخ  تاملک  اب  ار  قح  دهاوخ  یم 
(7 ( ) .دش ناتبیصن  گرزب  يزوریپ  نآ  و  تخاس ،

(8  ) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْولَو  َلِطاَْبلا  َلِْطُبیَو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل 

(8  ) .دنشاب هتشاد  تهارک  نامرجم  دنچ  ره  درادرب ، نایم  زا  ار  لطاب  و  دنک ، تیبثت  ار  قح  ات 

177 ص :

(9  ) َنِیفِدُْرم ِهَِکئاَلَْملا  َنِّم  ٍْفلَِأب  مُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباَجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ 

ار امـش  هتـساوخ  وا  و  دیتساوخ ؛ یم  کمک  ناتراگدرورپ  زا  ردب )، نادـیم  رد  یتحاران  تدـش  زا  هک   ) ار ینامز  دـیروایب ) رطاخ  هب  )
(9  ) .منک یم  يرای  دنیآ ، یم  دورف  مه  رس  تشپ  هک  ناگتشرف ، زا  رازهکی  اب  ار  امش  نم  تفگ :) و   ) تفریذپ

(10  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَمَو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتلَو  يَرُْشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  اَمَو 

اناوت و دـنوادخ  تسین ؛ ادـخ  فرط  زا  زج  يزوریپ  هنرگو ، داد ؛ رارق  امـش  بلق  ناـنیمطا  يداـش و  يارب  اـهنت  ار  نیا  دـنوادخ ، یلو 
(10 ! ) تسا میکح 

ِِهب َتِّبَُثیَو  ْمُِکبُوُلق  یَلَع  َِطبْرَِیلَو  ِناَْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُکنَع  َبِهْذـُیَو  ِِهب  مُکَرِّهَُطیِّل  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مُْکیَلَع  ُلِّزَُنیَو  ُْهنِّم  ًهَنَمَأ  َساَـعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ 
(11  ) َماَْدقَْألا

ناـتیارب نامـسآ  زا  یبآ  و  تفرگارف ؛ ار  امـش  دوب ، ادـخ  يوس  زا  شمارآ  هیاـم  هک  یکبـس  باوـخ  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی   ) و
! دراد راوتـسا  نآ  اب  ار  اهماگ  و  مکحم ، ار  ناتیاهلد  و  دزاس ؛ رود  امـش  زا  ار  ناطیـش  يدیلپ  و  دـنک ؛ كاپ  نآ  اب  ار  امـش  ات  داتـسرف ،

(11)
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اُوبِرْـضاَو ِقاَـنْعَْألا  َقْوَف  اُوبِرْـضاَف  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَـس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اُوتِّبَثَف  ْمُکَعَم  یِّنَأ  ِهَِکئاَـلَْملا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحُوی  ْذِإ 
(12  ) ٍناََنب َّلُک  ْمُْهنِم 

مدـق تباث  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  متـسه ؛ امـش  اب  نم  : » درک یحو  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یعقوم  رآ ) دای  هب   ) و
و دـیرآ ! دورف  نانمـشد ) ياهرـس  رب   ) ندرگ زا  رتالاب  رب  ار  اه  هبرـض  منکفا ؛ یم  تشحو  سرت و  نارفاک  ياـهلد  رد  يدوزب  دـیراد !

(12 ! ) دینک عطق  ار  ناشناتشگنا  همه 

(13  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِِققاَُشی  نَمَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

رفیک ، ) دـنک ینمـشد  شربمایپ  ادـخ و  اـب  سک  ره  و  دـندیزرو ؛ ینمـشد  ص )  ) شربماـیپ ادـخ و  اـب  اـهنآ  هک  تسا  نآ  رطاـخب  نیا 
(13 ! ) تسا باقعلا  دیدش  دنوادخ  و  دنیب )؛ یم  يدیدش 

(14  ) ِراَّنلا َباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل  َّنَأَو  ُهُوقوُذَف  ْمُِکلَذ 

(14 ! ) دوب دهاوخ  رگید ) ناهج  رد   ) شتآ تازاجم  نارفاک ، يارب  و  دیشچب ! ار  ایند ) تازاجم   ) نیا

(15  ) َرَابْدَْألا ُمُهوُّلَُوت  اَلَف  اًفْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(! دییامنن رارف  و   ) دینکن تشپ  اهنآ  هب  دیوش ، ور  هبور  دربن  نادـیم  رد  نارفاک  هوبنا  اب  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(15)

(16  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ُهاَوْأَمَو  ِهَّللا  َنِّم  ٍبَضَِغب  َءَاب  ْدَقَف  ٍهَِئف  َیلِإ  اًزِّیَحَتُم  ْوَأ  ٍلاَتِقِّل  اًفِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  نَمَو 

هب نتـسویپ  دصق  هب  ای  و  ددجم ، هلمح  يارب  نادیم  زا  يریگ  هرانک  شفده  هکنآ  رگم   - دنک تشپ  اهنآ  هب  ماگنه  نآ  رد  سک  ره  و 
یهاگیاج دـب  هچ  و  منهج ، وا  هاگیاج  و  دـش ؛ دـهاوخ  راـتفرگ  ادـخ  بضغ  هب  یـسک ) نینچ  - ) دـشاب هدوب  نادـهاجم ) زا   ) یهورگ

(16 ! ) تسا

178 ص :

(17  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  اًنَسَح  ًءاََلب  ُْهنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیْلُبِیلَو  یَمَر  َهَّللا  َّنَِکلَو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  اَمَو  ْمُهَلَتَق  َهَّللا  َّنَِکلَو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف 

( اهنآ تروص  هب  گنـس  كاخ و  هک  ربمایپ  يا   ) يدوبن وت  نیا  و  تشک ! ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دیتشک ؛ ار  اهنآ  هک  دـیدوبن  امـش  نیا 
(17  ) .تساناد اونش و  دنوادخ  دنک ؛ یبوخ  ناحتما  هلیسو  نیا  هب  ار  نانمؤم  تساوخ  یم  ادخ  و  تخادنا ! ادخ  هکلب  یتخادنا ؛

(18  ) َنیِِرفاَْکلا ِْدیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأَو  ْمُِکلَذ 

(18  ) .تسا نارفاک  ياه  هشقن  هدننک  تسس  دنوادخ  و  دیدید ! هک  دوب  نامه  نارفاک ، نانمؤم و  تشونرس 
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َعَم َهَّللا  َّنَأَو  ْتَُرثَـک  َْولَو  اًْئیَـش  ْمُُکتَِئف  ْمُکنَع  َِینُْغت  َنلَو  ْدـُعَن  اوُدوُعَت  نِإَو  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َوُهَف  اوُـهَتنَت  نِإَو  ُحـْتَْفلا  ُمُکَءاَـج  ْدَـقَف  اوُِحتْفَتْـسَت  نِإ 
(19  ) َنِینِمْؤُْملا

رگا و  تسا ! رتهب  امش  يارب  دینک ، يراددوخ  تفلاخم ) زا   ) رگا و  دمآ ! امش  غارس  هب  يزوریپ  دیهاوخ ، یم  يزوریپ  حتف و  امش  رگا 
دنوادخ و  درک ؛ دهاوخن  زاین  یب  ادخ ) يرای  زا   ) ار امـش  دشاب ، دایز  دنچ  ره  امـش  تیعمج  و  تشگ ؛ میهاوخ  زاب  مه  ام  دیدرگزاب ،

(19 ! ) تسا نانمؤم  اب 

(20  ) َنوُعَمْسَت ُْمتنَأَو  ُْهنَع  اْوَّلَوَت  َالَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

! دیونـش یم  ار ) وا  نانخـس   ) هک یلاح  رد  دـییامنن  یچیپرـس  و  دـینک ؛ تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(20)

(21  ) َنوُعَمْسَی َال  ْمُهَو  اَنْعِمَس  اُولاَق  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو 

(21 ! ) دندینش یمن  تقیقح  رد  یلو  میدینش »! : » دنتفگ یم  هک  دیشابن  یناسک  دننامه  و 

(22  ) َنُولِقْعَی َال  َنیِذَّلا  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ 

(22  ) .دننک یمن  هشیدنا  هک  دنتسه  یلال  رک و  دارفا  ادخ ، دزن  ناگدنبنج  نیرتدب 

(23  ) َنوُضِْرعُّم مُهَّو  اوَّلَوََتل  ْمُهَعَمْسَأ  َْولَو  ْمُهَعَمْسَأَّل  اًْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْولَو 

هب ار  قح  رگا  دنراد )، هک  لاح  نیا  اب   ) یلو دـناسر ؛ یم  اهنآ  شوگ  هب  ار ) قح  فرح  ، ) تسناد یم  اهنآ  رد  يریخ  دـنوادخ  رگا  و 
(23  ) .دنوش یم  نادرگور  هدرک و  یچیپرس  دناسرب ، اهنآ  شوگ 

(24  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  ُهَّنَأَو  ِِهْبلَقَو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ْمُکِییُْحی  اَِمل  ْمُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

ار امـش  هک  دناوخ  یم  يزیچ  يوس  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دـینک  تباجا  ار  ربمایپ  ادـخ و  توعد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
! دـیوش یم  يروآدرگ  وا  دزن  تمایق ) رد   ) امـش همه  و  دوش ، یم  لیاح  وا  بلق  ناسنا و  نایم  دـنوادخ  دـینادب  و  دـشخب ! یم  تایح 

(24)

(25  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ًهَّصاَخ  ْمُکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  اَّل  ًهَْنِتف  اوُقَّتاَو 

راـیتخا توکـس  نارگید  هک  ارچ  تفرگ ؛ دـهاوخ  ارف  ار  همه  هکلب  ( ؛ دـسر یمن  امـش  ناراکمتـس  هب  اـهنت  هک  دـیزیهرپب  يا  هنتف  زا  و 
(25 ! ) دراد دیدش  رفیک  دنوادخ  دینادب  و  .دندرک )

179 ص :
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ْمُکَّلََعل ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُکَقَزَرَو  ِهِرْـصَِنب  مُکَدَّیَأَو  ْمُکاَوآَـف  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  نَأ  َنُوفاَـخَت  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُّم  ٌلـِیلَق  ُْمتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذاَو 
(26  ) َنوُرُکْشَت

مدرم دیدیـسرت  یم  هک  نانچنآ  دیدوب ؛ نوبز  كدنا و  کچوک و  یهورگ  نیمز ، يور  رد  امـش  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب  و 
ار شتمعن  رکش  دیاش  تخاس ؛ دنم  هرهب  هزیکاپ  ياهیزور  زا  و  درک ؛ تیوقت  دوخ  يرای  اب  و  داد ؛ هانپ  ار  امش  وا  یلو  دنیابرب ! ار  امش 

(26 ! ) دیروآ اجب 

(27  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو  ْمُِکتاَناَمَأ  اُونوُخَتَو  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  اُونوُخَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

دینادیم هک  یلاح  رد  دیرادم ، اور  تنایخ  دوخ  تاناما  رد  زین )  ) و دینکن ! تنایخ  ربمایپ  ادـخ و  هب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(27 (! ) تسا یگرزب  هانگ  راک ، نیا  )

(28  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَدنِع  َهَّللا  َّنَأَو  ٌهَْنِتف  ْمُکُدَالْوَأَو  ْمُُکلاَْومَأ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو 

! تسادـخ دزن  یمیظع  شاداپ  دـنیآرب )، ناحتما  هدـهع  زا  هک  یناسک  يارب   ) و تسا ؛ شیامزآ  هلیـسو  امـش ، دالوا  لاوما و  دـینادب  و 
(28)

(29  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمُِکتاَئِّیَس  ْمُکنَع  ْرِّفَُکیَو  اًناَقُْرف  ْمُکَّل  لَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

لطاب زا  قح  نتخاس  ادـج  تهج  يا  هلیـسو  امـش  يارب  دـیزیهرپب ، ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
یم ار  امـش  و  دناشوپ ؛ یم  ار  ناتناهانگ  و  تخانـش )؛ دیهاوخ  لطاب  زا  ار  قح  نآ ، وترپ  رد  هک  یّـصاخ  ینیب  نشور  ( ؛ دـهد یمرارق 

(29 ! ) تسا میظع  ششخب  لضف و  بحاص  دنوادخ  و  دزرمز ؛

(30  ) َنیِرِکاَْملا ُْریَخ  ُهَّللاَو  ُهَّللا  ُرُکْمَیَو  َنوُرُکْمَیَو  َكوُجِرُْخی  ْوَأ  َكُوُلتْقَی  ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإَو 

جراخ هّکم ) زا   ) ای و  دـنناسرب ، لتق  هب  ای  دـننکفیب ، نادـنز  هب  ار  وت  هک  دندیـشک  یم  هشقن  نارفاک  هک  ار  یماـگنه  رواـیب ) رطاـخ  هب  )
ناـیوج و هراـچ  نیرتـهب  ادـخ  و  درک ؛ یم  ریبدــت  مـه  دــنوادخ  و  دندیــشک ،) یم  هـشقن  و   ) دندیــشیدنا یم  هراـچ  اـهنآ  دــنزاس ؛

(30 ! ) تسا ناگدننکریبدت 

(31  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  اَذَه  َْلثِم  اَْنلَُقل  ُءاَشَن  َْول  اَنْعِمَس  ْدَق  اُولاَق  اَُنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 

یم ار  نآ  لثم  میهاوخب  رگا  مه  ام  تسین )؛ یّمهم  زیچ  ( ؛ میدینـش : » دـنیوگ یم  دوش ، یم  هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  تایآ  هک  یماـگنه  و 
(31 ( ) .دنروآ یمن  ار  نآ  لثم  زگره  و  دنیوگ ، یم  غورد  یلو  !« ) تسا ناینیشیپ  ياه  هناسفا  نامه  اهنیا  مییوگ ؛

(32  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  اَِنْتئا  ِوَأ  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ًهَراَجِح  اَْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  َكِدنِع  ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  اَذَه  َناَک  نِإ  َّمُهَّللا  اُولاَق  ْذِإَو 

دورف ام  رب  نامـسآ  زا  گنـس  زا  یناراب  تسوت ، فرط  زا  تسا و  قح  نیا  رگا  اراگدرورپ ! : » دـنتفگ هک  ار  ینامز  روایب ) رطاخ  هب   ) و
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(32 !« ) تسرفب ام  يارب  یکاندرد  باذع  ای  رآ !

(33  ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُهَو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناَک  اَمَو  ْمِهِیف  َتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَو 

ناشباذع ادـخ  دـننک ، یم  رافغتـسا  ات  زین )  ) و درک ؛ دـهاوخن  تازاجم  ار  اهنآ  دـنوادخ  یتسه ، اهنآ  نایم  رد  وت  ات  ربمایپ )! يا   ) یلو
(33  ) .دنک یمن 

180 ص :

(34  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  َنوُقَّتُْملا  اَّلِإ  ُهُؤاَِیلْوَأ  ْنِإ  ُهَءاَِیلْوَأ  اُوناَک  اَمَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  َنوُّدُصَی  ْمُهَو  ُهَّللا  ُمَُهبِّذَُعی  اَّلَأ  ْمَُهل  اَمَو 

تسرپرس هک  یلاح  رد  دننک  یم  يریگولج  مارحلا  دجـسم  رانک ) رد  ناّدحوم  تدابع   ) زا هکنیا  اب  دنکن ، تازاجم  ار  اهنآ  ادخ  ارچ 
(34  ) .دنناد یمن  اهنآ  رتشیب  یلو  دنناراگزیهرپ ؛ طقف  نآ ، تسرپرس  دنتسین !؟ نآ 

(35  ) َنوُرُفْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  ًهَیِدْصَتَو  ًءاَکُم  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َدنِع  ْمُُهتاَلَص  َناَک  اَمَو 

دیـشچب سپ  دوبن ؛ ندز » فک  « » ندیـشک توس   » زج يزیچ  ادخ ،)  ) هناخ دزن  ناشزامن  میراد )، زامن  مه  ام  دنتـسه  یعّدم  هک  اهنآ  )
(35 ! ) ناترفک رطاخب  ار  یهلا )  ) باذع

َمَّنَهَج َیلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  َنُوبَْلُغی  َُّمث  ًهَرْـسَح  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  اَهَنوُقِفُنیَـسَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  نَع  اوُّدُـصَِیل  ْمَُهلاَوـْمَأ  َنوـُقِفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(36  ) َنوُرَشُْحی

تـسد هب  يارب  هک   ) ار لاوـما  نـیا  ناـنآ  دـننک ؛ یم  جرخ  ادـخ  هار  زا  مدرم )  ) نتـشادزاب يارب  ار  ناـشلاوما  دـندش ، رفاـک  هـک  اـهنآ 
دنهاوخ تسکش  سپس  و  دش ؛ دهاوخ  ناشهودنا  ترسح و  هیام  اّما  دننک ، یم  فرـصم  هار ) نیا  رد  دنا ، هدیـشک  تمحز  شندروآ 

(36  ) .دش دنهاوخ  يروآدرگ  خزود  يوس  هب  یگمه  نارفاک  رگید ) ناهج  رد   ) و دروخ ؛

(37  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأ  َمَّنَهَج  ِیف  ُهَلَعْجَیَف  اًعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یَلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجَیَو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  ُهَّللا  َزیِمَِیل 

ار همه  و  دراذـگب ، مه  يور  ار  اهکاپان  و  دزاس ، ادـج  كاپ  زا  ار  كاـپان  دـهاوخ ) یم   ) دـنوادخ هک  تسا  نآ  رطاـخب  همه ) اـهنیا  )
(37 ! ) ناراکنایز دنتسه  اهنیا  و  دهد ؛ رارق  خزود  رد  اجکی  و  دزاس ، مکارتم 

(38  ) َنِیلَّوَْألا ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  نِإَو  َفَلَس  ْدَق  اَّم  مَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَتنَی  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ُلق 

لامعا هب  رگا  و  دش ؛ دهاوخ  هدوشخب  اهنآ  هتشذگ  دنروآ )، نامیا  و  ، ) دنتـسیا زاب  تفلاخم  زا  هچنانچ  : » وگب دندش  رفاک  هک  اهنآ  هب 
(38 (. ) ددرگ یم  رداص  نانآ  يدوبان  مکح  و  دوش ؛(  یم  يراج  اهنآ  هرابرد  ناگتشذگ ، رد  دنوادخ  ّتنس  دندرگزاب ، قباس 

(39  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَی  اَِمب  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَتنا  ِنِإَف  ِهَِّلل  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌهَْنِتف  َنوُکَت  َال  یَّتَح  ْمُهُوِلتاَقَو 
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اهنآ رگا  و  دشاب ! ادخ  صوصخم  همه  شتـسرپ ) و   ) نید و  دوش ، هدیچرب  يدازآ ]  بلـس  كرـش و  هنتف =[  ات  دینک ، راکیپ  اهنآ  اب  و 
یم ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ  دریذـپ )؛ یم  ار  اهنآ  دـنوادخ  ، ) دـننک يراددوخ  تسردان ) لامعا  زا  و  دـندرگزاب ، داـسف  كرـش و  هار  زا  )

(39  ) .تسانیب دنهد 

(40  ) ُریِصَّنلا َمِْعنَو  َیلْوَْملا  َمِْعن  ْمُکَالْوَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اْوَّلَوَت  نِإَو 

! یبوخ روای  هچ  و  یبوخ ! تسرپرس  هچ  تسامش ! تسرپرس  دنوادخ  دنناسر )؛ یمن  امش  هب  يررـض   ) دینادب دننک ، یچیپرـس  رگا  و 
(40)

181 ص :

ءزج 10

لافنألا هروس  همادا 

اَْنلَزنَأ اَمَو  ِهَّللِاب  ُمتنَمآ  ُْمتنُک  نِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  نِّم  ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو 
(41  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ِناَعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناَقْرُْفلا  َمْوَی  اَنِْدبَع  یَلَع 

نانیکــسم و ناـمیتی و  یبرقلا و  يذ  يارب  و  ربماــیپ ، يارب  و  ادــخ ، يارب  نآ  سمخ  دــیروآ ، تـسد  هـب  یتـمینغ  هنوـگره  دــینادب 
نامیااب  ) هورگ ود  يریگرد  زور  لطاب ، زا  قح  ییادج  زور  رد  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  تسا ، اهنآ ) زا   ) هار رد  ناگدـناماو 

(41 ! ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دیا ؛ هدروآ  نامیا  میدرک ، لزان  ردب ] گنج  زور  نامیا =[ ) یب  و 

َناَک اًْرمَأ  ُهَّللا  َیِـضْقَیِّل  نَِکلَو  ِداَعیِْملا  ِیف  ُْمتْفَلَتْخَال  ْمُّتدَعاَوَت  َْولَو  ْمُکنِم  َلَفْـسَأ  ُبْکَّرلاَو  يَوْصُْقلا  ِهَوْدُْعلِاب  مُهَو  اَْینُّدـلا  ِهَوْدـُْعلِاب  ُمتنَأ  ْذِإ 
(42  ) ٌمِیلَع ٌعیِمََسل  َهَّللا  َّنِإَو  ٍهَنَِّیب  نَع  َّیَح  ْنَم  یَیْحَیَو  ٍهَنَِّیب  نَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَیِّل  ًالوُعْفَم 

رت نییاپ  شیرق ،)  ) ناوراک و  تشاد )؛ يرترب  امش  رب  نمشد  و   ) ألاب فرط  رد  اهنآ  و  دیدوب ، نییاپ  فرط  رد  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد 
هدعو ماجنا  رد  دیوش ،) رضاح  دربن  نادیم  رد  هک   ) دیتشاذگ یم  هدعو  رگیدکی  اب  رگا  هک ) دوب  تخس  نانچ  عضو  و  ( ؛ دوب امـش  زا 

اهنآ ات  دـشخب ؛ قّقحت  دوش ، ماجنا  تسیاب  یم  هک  ار  يراک  دـنوادخ ، هک  دوب  نآ  يارب  اهنیا ) همه   ) یلو دـیدرک ؛ یم  فالتخا  دوخ 
لیلد يور  زا  دـنبای ،) یم  تیادـه  و   ) دـنوش یم  هدـنز  هک  اـهنآ  و  دـشاب ؛ تّجح  ماـمتا  يور  زا  دـنوش ، یم  هارمگ ) و   ) كـاله هک 

(42  ) .تساناد اونش و  دنوادخ  و  دشاب ؛ نشور 

(43  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َمَّلَس  َهَّللا  َّنَِکلَو  ِْرمَْألا  ِیف  ُْمتْعَزاَنََتلَو  ُْمْتلِشَفَّل  اًرِیثَک  ْمُهَکاَرَأ  َْولَو  اًلِیلَق  َکِماَنَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَکیُِری  ْذِإ 

و دـیدش ؛ یم  تسـس  ًامّلـسم  داد ، یم  ناشن  ناوارف  رگا  و  داد ؛ ناشن  مک  وت  هب  باوخ  رد  ار  اهنآ  دادـعت  دـنوادخ  هک  ماگنه  نآ  رد 
هچنآ هب  دنوادخ  تشاد ؛ هگن  ملاس  اهنیا ) ّرش  زا  ار  امش   ) دنوادخ یلو  دیشک ؛ یم  فالتخا  هب  ناتراک  اهنآ ) اب  گنج  عورش  هرابرد  )

(43  ) .تساناد تساه ، هنیس  نورد 
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(44  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ًالوُعْفَم  َناَک  اًْرمَأ  ُهَّللا  َیِضْقَِیل  ْمِِهُنیْعَأ  ِیف  ْمُُکلِّلَُقیَو  اًلِیلَق  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ  ْمُهوُمُکیُِری  ْذِإَو 

اهنآ مشچ  هب  زین )  ) ار امـش  و  داد ؛ یم  ناشن  مک  امـش  مشچ  هب  ار  اهنآ  دیدش ، ور  هبور  مه  اب  دربن )، نادـیم  رد  هک   ) ماگنه نآ  رد  و 
مه اهنآ  دـینک ، گنج  هب  مادـقا  دیـسرتن و  امـش  ( ؛ دـشخب تروص  دریگ ، ماجنا  تسیاب  یم  هک  ار  يراک  دـنوادخ ، ات  دومن ؛ یم  مک 

(44  ) .ددرگ یم  زاب  دنوادخ  هب  اهراک  همه  و  دنروخب )! تسکش  ماجنارس  و  دنوش ، گنج  هب  رضاح  دننکن و  تشحو 

(45  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلَعَّل  اًرِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  اُوُتْبثاَف  ًهَِئف  ُْمتیَِقل  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

ناوارف ار  ادخ  و  دیـشاب ! مدق  تباث  دیوش ، یم  ور  هب  ور  یهورگ  اب  دربن ) نادـیم  رد   ) هک یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(45 ! ) دیوش راگتسر  ات  دینک ، دای 
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(46  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْصاَو  ْمُکُحیِر  َبَهْذَتَو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزاَنَت  َالَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُعیِطَأَو 

نایم زا  امـش  تکوش ) و   ) تردق و  دیوشن ، تسـس  ات  دـینکن ، شکمـشک ) و   ) عازن و  دـییامن ! تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  نامرف )  ) و
(46 ! ) تسا ناگدننک  تماقتسا  اب  دنوادخ  هک  دینک  تماقتسا  ربص و  و  دورن !

(47  ) ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اَِمب  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَیَو  ِساَّنلا  َءاَئِرَو  اًرََطب  مِهِراَیِد  نِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو 

نوریب ردب ) نادیم  يوس   ) هب دوخ  نیمزرس  زا  مدرم ، ربارب  رد  ییامندوخ  رورغ و  یتسرپ و  يوه  يور  زا  هک  دیـشابن  یناسک  دننام  و 
و  ) هطاحا دـننک ، یم  لـمع  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  دـندروخ ) تسکـش  ماجنارـس  و  ( ؛ دنتـشاد یمزاـب  ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) و دـندمآ ؛

(47 ! ) دراد یهاگآ )

یِّنِإ َلاَقَو  ِْهیَبِقَع  یَلَع  َصَکَن  ِناَتَئِْفلا  ِتَءاَرَت  اَّمَلَف  ْمُکَّل  ٌراَج  یِّنِإَو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاَغ  َال  َلاَقَو  ْمَُهلاَـمْعَأ  ُناَْـطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإَو 
(48  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  ُهَّللاَو  َهَّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َنْوَرَت  َال  اَم  يَرَأ  یِّنِإ  ْمُکنِّم  ٌءيَِرب 

رب مدرم  زا  سک  چـیه  زورما  : » تفگ و  داد ، هولج  ناشرظن  رد  ار  ناکرـشم ]  اهنآ =[  لامعا  ناطیـش ، هک  ار  یماگنه  روآ ) دای  هب   ) و
تیامح دروم  نانمؤم  و  نارفاک ،  ) هورگ ود  هک  یماگنه  اـّما  متـسه »! امـش  هدـنهد ) هاـنپ  و   ) هیاـسمه نم ، و  ددرگ ! یمن  زوریپ  اـمش 

منیب یم  يزیچ  نم  مرازیب ! مناوریپ ) ناتـسود و   ) امـش زا  نم  : » تفگ تشگرب و  بقع  هب  دنتفرگ ، رارق  رگیدکی  ربارب  رد  ناگتـشرف )
(48 !« ) تسا باقعلادیدش  دنوادخ  مسرت ، یم  ادخ  زا  نم  دینیب ؛ یمن  امش  هک 

(49  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  نَمَو  ْمُُهنیِد  ِءَالُؤَه  َّرَغ  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  َنوُِقفاَنُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ 

هتخاـس رورغم  ناـشنید  ار  ناناملـسم )  ) هورگ نیا  : » دـنتفگ یم  تسا  يراـمیب  ناـشیاهلد  رد  هک  اـهنآ  و  ناـقفانم ، هک  ار  یماـگنه  و 
(49 ! ) تسا میکح  دنمتردق و  دنوادخ  ددرگ )؛ یم  زوریپ  ، ) دنک لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  هک ) دنتسناد  یمن  اهنآ  « ) .تسا
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(50  ) ِقیِرَْحلا َباَذَع  اُوقوُذَو  ْمُهَرَابْدَأَو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْضَی  ُهَِکئاَلَْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ْذِإ  يَرَت  َْولَو 

:( دنیوگ یم   ) دـننز و یم  اهنآ  تشپ  تروص و  رب  دـنریگ و  یم  ار  ناشناج  گرم ،)  ) ناگتـشرف هک  یماگنه  ار  نارفاک  ینیبب  رگا  و 
(50 (! ) دروخ یهاوخ  فسأت  نانآ  لاح  هب  ار ،(  هدنزوس  باذع  دیشچب 

(51  ) ِدِیبَْعلِّل ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  َِکلَذ 

(51 ! ) دراد یمن  اور  متس  زگره  شناگدنب ، هب  تبسن  دنوادخ  و  دیا ؛ هداتسرف  شیپ  زا  هک  تسا  ییاهراک  لباقم  رد  نیا ،

(52  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اوُرَفَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک 

راکنا ار  ادـخ  تایآ  اـهنآ  دـندوب ؛ ناـنآ  زا  شیپ  هک  تسا  یناـسک  و  نوعرف ، ناـکیدزن  لاـح  دـننامه  ناکرـشم )، هورگ  نیا  لاـح  )
(52  ) تسا دیدش  شرفیک  و  ّيوق ، دنوادخ  داد ؛ رفیک  ناشناهانگ  هب  ار  نانآ  مه  دنوادخ  دندرک ؛
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(53  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأَو  ْمِهِسُفنَِأب  اَم  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یَلَع  اَهَمَْعنَأ  ًهَمْعِّن  اًرِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 

و دنهد ؛ رییغت  ار  ناشدوخ  اهنآ  هکنآ  زج  دـهد ؛ یمن  رییغت  هداد ، یهورگ  هب  هک  ار  یتمعن  چـیه  دـنوادخ ، هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا ،
(53 ! ) تساناد اونش و  دنوادخ ،

(54  ) َنیِِملاَظ اُوناَک  ٌّلُکَو  َنْوَعِْرف  َلآ  اَْنقَرْغَأَو  ْمِِهبُونُِذب  مُهاَنْکَلْهَأَف  ْمِهِّبَر  ِتاَیِآب  اُوبَّذَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک 

مه ام  دـندرک ؛ بیذـکت  ار  ناشراگدرورپ  تاـیآ  دـندوب ؛ اـهنآ  زا  شیپ  هک  تسا  یناـسک  ناـینوعرف و  لاـح )  ) هیبش تسرد ) ، ) نیا
(54 ! ) دندوب رگمتس ) و   ) ملاظ اهنآ  همه  و  میدومن ؛ قرغ  ار  ناینوعرف  و  میدرک ، كاله  ار  اهنآ  ناشناهانگ ، رطاخب 

(55  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهَّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ 

(55  ) .دنروآ یمن  نامیا  دندش و  رفاک  هک  دنتسه  یناسک  ادخ ، دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  نیقی ، هب 

(56  ) َنوُقَّتَی َال  ْمُهَو  ٍهَّرَم  ِّلُک  ِیف  ْمُهَدْهَع  َنوُضُقنَی  َُّمث  ْمُْهنِم  َّتدَهاَع  َنیِذَّلا 

.دنرادن زیهرپ  تنایخ )، ینکش و  نامیپ  زا   ) و دننکش ؛ یم  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  راب  ره  سپس  یتسب ؛ نامیپ  اهنآ  اب  هک  یناسک  نامه 
(56)

(57  ) َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ْمُهَْفلَخ  ْنَّم  مِِهب  ْدِّرَشَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَف 

دیاش دـنوش ؛ هدـنکارپ  دنتـسه ، اهنآ  رـس  تشپ  هک  ییاهتّیعمج  هک  نک  هلمح  اهنآ  هب  نانچنآ  یبایب ، گنج  نادـیم )  ) رد ار  اهنآ  رگا 
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(57 (! ) دنریگ تربع  و   ) دندرگ رّکذتم 

(58  ) َنِیِنئاَْخلا ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ٍءاَوَس  یَلَع  ْمِْهَیلِإ  ِْذبناَف  ًهَناَیِخ  ٍمْوَق  نِم  َّنَفاَخَت  اَّمِإَو 

روطب دـننک ،) هناریگلفاغ  هلمح  هتـسکش ، ار  دوخ  دـهع  هک   ) یـشاب هتـشاد  میب  یهورگ  تنایخ  زا  ییاه )، هناـشن  روهظ  اـب   ) هاـگره و 
(58 ! ) دراد یمن  تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ ، اریز  تسا ؛ هدش  وغل  ناشنامیپ  هک  نک  مالعا  اهنآ  هب  هنالداع 

(59  ) َنوُزِْجُعی َال  ْمُهَّنِإ  اوُقَبَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َالَو 

ار ام  زگره  اهنآ  دنا !) هتفر  نوریب  ام ، رفیک  ورملق  زا  و   ) دنا هدرب  شیپ  لامعا )، نیا  اب   ) دننکن نامگ  دـنتفرگ ، شیپ  رفک  هار  هک  اهنآ 
(59 ! ) درک دنهاوخن  ناوتان 

اَمَو ْمُهُمَْلعَی  ُهَّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  َال  ْمِِهنوُد  نِم  َنیِرَخآَو  ْمُکَّوُدَعَو  ِهَّللا  َّوُدَـع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطَابِّر  نِمَو  ٍهَُّوق  نِّم  ُمتْعَطَتْـسا  اَّم  مَُهل  اوُّدِـعَأَو 
(60  ) َنوُمَلُْظت َال  ُْمتنَأَو  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍءْیَش  نِم  اوُقِفُنت 

ات دربن ،) نادیم  يارب   ) هدیزرو ياهبـسا  نینچمه )  ) و دیزاس ! هدامآ  نانمـشد ،]  اهنآ =[  اب  هلباقم  يارب  دیراد ، تردـق  رد  ییورین  ره 
ادخ دیسانش و  یمن  امـش  هک  ار ، اهنیا  زا  ریغ  يرگید  هورگ  نینچمه )  ) و دیناسرتب ! ار  شیوخ  نمـشد  ادخ و  نمـشد  نآ ، هلیـسو  هب 

هب و  دوش ، یم  هدنادرگزاب  امش  هب  لماک  روطب  دینک ، قافنا  مالسا ) یعافد  هینب  تیوقت  و   ) ادخ هار  رد  هچ  ره  و  دسانـش ! یم  ار  اهنآ 
(60 ! ) دش دهاوخن  متس  امش 

(61  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو  اََهل  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  نِإَو 

(61 ! ) تساناد اونش و  وا  هک  نک ، لّکوت  ادخ  رب  و  يآرد ؛ حلص  رد  زا  زین  وت  دنهد ، ناشن  حلص  هب  لیامت  رگا  و 

184 ص :

(62  ) َنِینِمْؤُْملِابَو ِهِرْصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْسَح  َّنِإَف  َكوُعَدْخَی  نَأ  اوُدیُِری  نِإَو 

...درک تیوقت  نانمؤم ، دوخ و  يرای  اب  ار ، وت  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تسا ؛ یفاک  وت  يارب  ادخ  دنهد ، بیرف  ار  وت  دنهاوخب  رگا  و 
(62)

(63  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنَِکلَو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  اَّم  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  َْتقَفنَأ  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَو 

یمن یهد ، تفلا  نانآ  ياهلد  نایم  هک  يدرک  یم  فرـص  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ماـمت  رگا  داد ! تفلا  مه ، اـب  ار  اـهنآ  ياـهلد  و 
(63 ! ) تسا میکح  اناوت و  وا  درک ! داجیا  تفلا  اهنآ  نایم  رد  دنوادخ  یلو  یتسناوت !

(64  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَمَو  ُهَّللا  َُکبْسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
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(64 (! ) نک هیکت  اهنآ  رب  طقف  تسا ؛(  یفاک  وت  تیامح  يارب  دننک ، یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  دنوادخ و  ربمایپ ! يا 

َنیِذَّلا َنِّم  اًْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌهَئاِّم  مُکنِّم  نُکَی  نِإَو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباَص  َنوُرْـشِع  ْمُکنِّم  نُکَی  نِإ  ِلاَتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(65  ) َنوُهَقْفَی اَّل  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  اوُرَفَک 

؛ دننک یم  هبلغ  رفن  تسیود  رب  دنشاب ، امش  زا  تماقتـسا  اب  رفن  تسیب  هاگره  نک ! قیوشت  نمـشد ) اب   ) گنج هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا 
(65 ! ) دنمهف یمن  هک  دنتسه  یهورگ  اهنآ  هک  ارچ  دندرگ ؛ یم  زوریپ  دندش ، رفاک  هک  یناسک  زا  رفن  رازه  رب  دنشاب ، رفن  دص  رگا  و 

ِهَّللا ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُکنِّم  نُکَی  نِإَو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  ٌهَِرباَـص  ٌهَئاِّم  مُکنِّم  نُکَی  نِإَـف  اًفْعَـض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَعَو  ْمُکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنآـْلا 
(66  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللاَو 

، دنشاب امش  زا  تماقتسا  اب  رفن  دصکی  هاگره  نیاربانب ، تسا ؛ یفعض  امش  رد  هک  تسناد  و  داد ، فیفخت  امش  هب  دنوادخ  نونکا  مه 
! تسا نارباص  اب  ادخ  و  درک ! دنهاوخ  هبلغ  ادخ  نامرف  هب  رفن  رازه  ود  رب  دنشاب ، رفن  رازهکی  رگا  و  دنوش ؛ یم  زوریپ  رفن  تسیود  رب 

(66)

(67  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  َهَرِخْآلا  ُدیُِری  ُهَّللاَو  اَْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يَرْسَأ  َُهل  َنوُکَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناَک  اَم 

(! دـنک مکحم  نیمز  رد  ار  دوخ  ياپ  ياج  و  ددرگ ؛(  زوریپ  اهنآ  رب  ًالماک  ات  دریگب  نمـشد ) زا   ) یناریـسا درادـن  قح  يربمایپ  چـیه 
يارـس دنوادخ ، یلو  دینک ؛ دازآ  هیدف  نتفرگ  ربارب  رد  و  دیریگب ، يرتشیب  ناریـسا  دیلیام  و  ( ؛ دیهاوخ یم  ار  ایند  رادـیاپان  عاتم  امش 

(67 ! ) تسا میکح  رداق و  دنوادخ  و  دهاوخ ؛ یم  امش ) يارب   ) ار رگید 

(68  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ُْمتْذَخَأ  اَمِیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَس  ِهَّللا  َنِّم  ٌباَتِک  َالْوَّل 

هب یگرزب  تازاجم  دیتفرگ ، هک  یناریـسا ]  يزیچ =[  رطاخب  دهدن ،) رفیک  ار  یتّما  چیه  غالبا ، نودب  هک   ) دوبن ادخ  قباس  نامرف  رگا 
(68  ) .دیسر یم  امش 

(69  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اًبِّیَط  ًالاَلَح  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  اُولُکَف 

(69 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیزیهرپب ؛ ادخ  زا  و  دیروخب ؛ هزیکاپ  لالح و  دیا ، هتفرگ  تمینغ  هب  هچنآ  زا 

185 ص :

ٌروُفَغ ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمُکنِم  َذِـخُأ  اَّمِّم  اًْریَخ  ْمُِکتُْؤی  اًْریَخ  ْمُِکبوـُُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  نِإ  يَرْـسَْألا  َنِّم  مُکیِدـْیَأ  ِیف  نَمِّل  لـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(70  ) ٌمیِحَّر

رتهب دیشاب )، هتشاد  یکاپ  تاّین  و  ، ) دنادب امش  ياهلد  رد  يریخ  دنوادخ ، رگا  : » وگب دنتسه  امش  تسد  رد  هک  یناریسا  هب  ربمایپ ! يا 
(70 !« ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دشخب ؛ یم  ار  امش  و  دهد ؛ یم  امش  هب  هدش  هتفرگ  امش  زا  هچنآ  زا 
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(71  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُْهنِم  َنَْکمَأَف  ُْلبَق  نِم  َهَّللا  اُوناَخ  ْدَقَف  َکَتَناَیِخ  اوُدیُِری  نِإَو 

اهنآ رب  ار ) امـش   ) دنوادخ و  دـندرک ؛ تنایخ  ادـخ  هب  زین )  ) نیا زا  شیپ  اهنآ  درادـن ) یگزات  ، ) دـننک تنایخ  وت  اب  دـنهاوخب  رگا  اّما 
(71 ! ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  درک ؛ زوریپ 

اُونَمآ َنیِذَّلاَو  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکَئلوُأ  اوُرَصَنَّو  اوَوآ  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  اوُدَهاَجَو  اوُرَجاَهَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
مُهَْنَیبَو ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یَلَع  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکوُرَـصنَتْسا  ِنِإَو  اوُرِجاَُـهی  یَّتَح  ٍءْیَـش  نِّم  مِِهتَیاـَلَو  نِّم  مَُکل  اَـم  اوُرِجاَُـهی  َْملَو 

(72  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ٌقاَثیِّم 

يرای دـنداد و  هانپ  هک  اهنآ  و  دـندرک ، داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ياهناج  لاوما و  اب  دـندومن و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک 
ربارب رد  يدهّعت ]  یتسود و  تیالو =[  هنوگ  چیه  دندرکن ، ترجاهم  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و  دـنرگیدکی ؛ نارای  اهنآ  دـندومن ،

رب زج  دینک ، يرای  ار  اهنآ  هک  تسامـش  رب  دنبلط ، يرای  امـش  زا  دوخ )  ) نید ظفح )  ) رد رگا  اهنت )  ) و دننک ! ترجه  ات  دـیرادن  اهنآ 
(72 ! ) تسانیب دینک ، یم  لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسا ؛ همصاخم ) كرت   ) نامیپ اهنآ ، امش و  نایم  هک  یهورگ  ّدض 

(73  ) ٌرِیبَک ٌداَسَفَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌهَْنِتف  نُکَت  ُهُولَعْفَت  اَّلِإ  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

نیمز رد  یمیظع  داسف  هنتف و  دیهدن ، ماجنا  ار ) روتـسد  نیا   ) رگا دنرگیدکی ؛ ناعفادم ) ناروای و  و   ) ءایلوا دـندش ، رفاک  هک  یناسک 
(73  ) .دهد یم  يور 

(74  ) ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌهَرِفْغَّم  مُهَّل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکَئلوُأ  اوُرَصَنَّو  اوَوآ  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاَجَو  اوُرَجاَهَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

یقیقح نانمؤم  نانآ  دندومن ، يرای  دنداد و  هانپ  هک  اهنآ  و  دندرک ، داهج  ادخ  هار  رد  دندومن و  ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و 
(74  ) .تسا يا  هتسیاش  يزور  و  ادخ ) تمحر  و   ) شزرمآ اهنآ ، يارب  دنا ؛

ٍءْیَش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  َیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماَحْرَْألا  ُولوُأَو  ْمُکنِم  َِکَئلوُأَف  ْمُکَعَم  اوُدَهاَجَو  اوُرَجاَهَو  ُدَْعب  نِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 
(75  ) ٌمِیلَع

رد رگیدکی ، هب  تبسن  نادنواشیوخ  و  دنتـسه ؛ امـش  زا  دندومن ، داهج  امـش  اب  دندرک و  ترجه  دندروآ و  نامیا  ًادعب  هک  یناسک  و 
(75  ) .تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  دنرتراوازس ؛ نارگید ) زا  ، ) هتشاد رّرقم  ادخ  هک  یماکحا 

186 ص :

هبوتلا هروس 

(1  ) َنیِکِرْشُْملا َنِّم  مُّتدَهاَع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِّم  ٌهَءاََرب 

(1 ! ) دیا هتسب  دهع  اهنآ  اب  هک  تسا  ناکرشم  زا  یناسک  هب  وا ، ربمایپ  ادخ و  يوس  زا  يرازیب  مالعا ) نیا ، )
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(2  ) َنیِِرفاَْکلا يِزُْخم  َهَّللا  َّنَأَو  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو  ٍرُهْشَأ  َهََعبْرَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُحیِسَف 

یمن امش  دینادب  و  دیشیدنیب !) و  دیورب ، دیهاوخ  یم  اج  ره  و   ) دینک ریـس  نیمز  رد  هنادازآ ) هک  دیراد  تلهم   ) هام راهچ  لاح ، نیا  اب 
(2 ! ) تسا نارفاک  هدننکراوخ  دنوادخ  دینادب ) و  دینک ! رارف  وا  تردق  زا  و  ، ) دیزاس ناوتان  ار  ادخ  دیناوت 

اوُمَلْعاَف ُْمْتیَّلَوَت  نِإَو  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  نِإَف  ُُهلوُسَرَو  َنیِکِرْـشُْملا  َنِّم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِّم  ٌناَذَأَو 
(3  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشبَو  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ 

زا شربمایپ  دـنوادخ و  هک : نابرق ]  دـیع  زور  ربکا =[  جـح  زور  رد  مدرم  مومع )  ) هب شربمایپ  ادـخ و  هیحان  زا  تسا  یمالعا  نیا ، و 
ناوتان ار  ادخ  دیناوت  یمن  امش  دینادب  دییامن ، یچیپرـس  رگا  و  تسا ! رتهب  امـش  يارب  دینک ، هبوت  رگا  لاح ، نیا  اب  دنرازیب ! ناکرـشم 

(3 ! ) هد تراشب  كاندرد  تازاجم  هب  ار  نارفاک  و  دیوش !) جراخ  شتردق  ورملق  زا  و   ) دیزاس

ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  َیلِإ  ْمُهَدـْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  اًدَـحَأ  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاَُظی  َْملَو  اًْئیَـش  ْمُکوُصُقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْـشُْملا  َنِّم  مُّتدَـهاَع  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
(4  ) َنیِقَّتُْملا

تیوقت امش  ّدض  رب  ار  يدحا  و  دندرکن ، راذگورف  امـش  ّقح  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  و  دیتسب ، دهع  اهنآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  یناسک  رگم 
(4 ! ) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  اریز  دیرمشب ؛ مرتحم  ناشتّدم  نایاپ  ات  ار  اهنآ  نامیپ  دندومنن ؛

اُوماَقَأَو اُوباَت  نِإَف  ٍدَـصْرَم  َّلُک  ْمَُهل  اوُدـُْعقاَو  ْمُهوُرُـصْحاَو  ْمُهوُذُـخَو  ْمُهوُمُّتدَـجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْـشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْـشَْألا  َخَلَـسنا  اَذِإَف 
(5  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَلِیبَس  اوُّلَخَف  َهاَکَّزلا  اُوَتآَو  َهاَلَّصلا 

ره رد  و  دینک ؛ هرصاحم  و  دیزاس ؛ ریسا  ار  اهنآ  و  دیناسرب ؛ لتق  هب  دیتفای  اج  ره  ار  ناکرـشم  تفرگ ، نایاپ  مارح  ياه  هام  یتقو  اّما ) )
دنوادخ اریز  دیزاس ؛ اهر  ار  اهنآ  دنزادرپب ، ار  تاکز  و  دنراد ، اپرب  ار  زامن  و  دـننک ، هبوت  هاگره  دینیـشنب ! اهنآ  هار  رـس  رب  هاگنیمک ،

(5 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

(6  ) َنوُمَْلعَی اَّل  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َماَلَک  َعَمْسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراَجَتْسا  َنیِکِرْشُْملا  َنِّم  ٌدَحَأ  ْنِإَو 

لحم هب  ار  وا  سپـس  دشیدنیب !) نآ  رد  و   ) دونـشب ار  ادخ  نخـس  ات  هد  هانپ  وا  هب  دهاوخب ، یگدـنهانپ  وت  زا  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  و 
(6 ! ) دنهاگآان یهورگ  اهنآ  هک  ارچ  ناسرب ، شنما 

187 ص :

َهَّللا َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیِقَتْساَف  ْمَُکل  اُوماَقَتْسا  اَمَف  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َدنِع  ْمُّتدَهاَع  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِِهلوُسَر  َدنِعَو  ِهَّللا  َدنِع  ٌدْهَع  َنیِکِرْـشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک 
(7  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی 

رگم دنتسه !؟) ناشنامیپ  نتسکش  هدامآ  هراومه  اهنآ  هک  یلاح  رد   ) دوب دهاوخ  وا  لوسر  ادخ و  دزن  ینامیپ  ناکرـشم  يارب  هنوگچ 
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، دنـشاب رادافو  امـش  ربارب  رد  هک  ینامز  ات  دندرمـش )؛ مرتحم  ار  دوخ  نامیپ  و  ( ؛ دـیتسب نامیپ  نانآ  اب  مارحلا  دجـسم  دزن  هک  یناسک 
(7 ! ) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  هک  دینک ، يرادافو  زین  امش 

(8  ) َنوُقِساَف ْمُهُرَثْکَأَو  ْمُُهبُوُلق  َیبْأَتَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  مُکَنوُضُْری  ًهَّمِذ  َالَو  الِإ  ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  َال  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  نِإَو  َْفیَک 

هن و  دننک ، یم  ار  امـش  اب  يدـنواشیوخ  هظحالم  هن  دـنوش ، بلاغ  امـش  رب  رگا  هک  یلاح  رد  دراد ،) شزرا  ناکرـشم  نامیپ   ) هنوگچ
(8 ! ) دنتسین رادربنامرف  اهنآ  رتشیب  و  دراد ؛ ابا  ناشیاهلد  یلو  دننک ، یم  دونشخ  دوخ  نابز  اب  ار  امش  ار !؟ نامیپ 

(9  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  ِِهلِیبَس  نَع  اوُّدَصَف  اًلِیلَق  اًنَمَث  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اْوَرَتْشا 

(9 ! ) دنداد یم  ماجنا  يدب  لامعا  اهنآ  دنتشاد ؛ زاب  وا  هار  زا  ار ) مدرم   ) و دنتخورف ؛ یمک  ياهب  هب  ار  ادخ  تایآ  اهنآ 

(10  ) َنوُدَتْعُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ًهَّمِذ  َالَو  الِإ  ٍنِمُْؤم  ِیف  َنُوُبقْرَی  َال 

(10 ! ) دنناراک زواجت  نامه  اهنآ  و  دننک ؛ یمن  ار  نامیپ  يدنواشیوخ و  تیاعر  ینامیااب  درف  چیه  هرابرد  امش )، هرابرد  اهنت  هن  )

(11  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفنَو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناَوْخِإَف  َهاَکَّزلا  اُوَتآَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأَو  اُوباَت  نِإَف 

یم هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  و  دنتـسه ؛ امـش  ینید  ردارب  دنزادرپب ، ار  تاکز  و  دنراد ، اپرب  ار  زامن  دننک ، هبوت  رگا  یلو ) )
(11 ! ) میهد یم  حرش  دنشیدنا ،) یم  و   ) دنناد

(12  ) َنوُهَتنَی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناَْمیَأ  َال  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  َهَِّمئَأ  اُوِلتاَقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَطَو  ْمِهِدْهَع  ِدَْعب  نِّم  مُهَناَْمیَأ  اُوثَکَّن  نِإَو 

هک ارچ  دینک ؛ راکیپ  رفک  نایاوشیپ  اب  دنهد ، رارق  نعط  دروم  ار  امش  نییآ  و  دننکـشب ، شیوخ  دهع  زا  سپ  ار  دوخ  ياهنامیپ  رگا  و 
(12 ! ) دنرادرب تسد  لمع ) تّدش  اب   ) دیاش دنرادن ؛ ینامیپ  اهنآ 

َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ُهْوَشْخَت  نَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشْخَتَأ  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکوُءَدـَب  مُهَو  ِلوُسَّرلا  ِجاَرْخِِإب  اوُّمَهَو  ْمُهَناَْـمیَأ  اُوثَکَّن  اًـمْوَق  َنُوِلتاَُـقت  اـَلَأ 
(13)

راب نیتسخن  اهنآ  هک  یلاح  رد  دینک !؟ یمن  راکیپ  دنتفرگ ، ربمایپ  جارخا  هب  میمصت  و  دنتـسکش ، ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  یهورگ  اب  ایآ 
(13 ! ) دیتسه نمؤم  رگا  دیسرتب ، وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  هکنیا  اب  دیسرت !؟ یم  اهنآ  زا  ایآ  دندرک ؛ زاغآ  ار ) امش  اب  راکیپ  )

188 ص :

(14  ) َنِینِمْؤُّم ٍمْوَق  َروُدُص  ِفْشَیَو  ْمِْهیَلَع  ْمُکْرُصنَیَو  ْمِهِزُْخیَو  ْمُکیِْدیَِأب  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاَق 

ار نانمؤم  زا  یهورگ  هنیـس  و  دزاس ؛ یم  اوسر  ار  نانآ  و  دنک ؛ یم  تازاجم  امـش  تسد  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دـینک ، راکیپ  اهنآ  اب 
(14 ( ) دهن یم  مهرم  اهنآ  بلق  رب  و  دشخب ؛(  یم  افش 
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(15  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  یَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَیَو  ْمِِهبُوُلق  َْظیَغ  ْبِهُْذیَو 

میکح اناد و  دـنوادخ  و  دریذـپ ؛ یم  دـنادب ،) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  هبوت  ادـخ  و  درب ! یم  نایم  زا  ار  نانآ  ياهلد  مشخ  و 
(15  ) .تسا

اَِمب ٌرِیبَخ  ُهَّللاَو  ًهَجِیلَو  َنِینِمْؤُْملا  اـَلَو  ِِهلوُسَر  اـَلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اوُذِـخَّتَی  َْملَو  ْمُکنِم  اوُدَـهاَج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّملَو  اوُکَْرتـُت  نَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ 
(16  ) َنُولَمْعَت

شلوسر و ادخ و  زا  ریغ  و  دندرک ، داهج  امش  زا  هک  یناسک  زونه  هک  یلاح  رد  دیوش  یم  اهر  دوخ ) لاح  هب   ) هک دیدرک  نامگ  ایآ 
ادج مه  زا  فوفـص  و  دیوش ؛ نومزآ  دـیاب  ( !؟ دـنا هدـشن  ّصخـشم  نارگید ) زا  ، ) دـندومنن باختنا  شیوخ  رارـسا  مرحم  ار  نانمؤم 

(16 ! ) تسا هاگآ  دینک ، یم  لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  و  ددرگ )؛

(17  ) َنوُِدلاَخ ْمُه  ِراَّنلا  ِیفَو  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَح  َِکَئلوُأ  ِْرفُْکلِاب  مِهِسُفنَأ  یَلَع  َنیِدِهاَش  ِهَّللا  َدِجاَسَم  اوُرُمْعَی  نَأ  َنیِکِرْشُْمِلل  َناَک  اَم 

( شزرا یب  و   ) دوبان ناشلامعا  اهنآ  دنهد ! یم  یهاوگ  شیوخ  رفک  هب  هک  یلاح  رد  دننک  دابآ  ار  ادخ  دجاسم  دنرادن  قح  ناکرـشم 
(17 ! ) دنام دنهاوخ  هنادواج  خزود ،)  ) شتآ رد  و  هدش ؛

َنِم اوـُنوُکَی  نَأ  َکـَِئلوُأ  یَـسَعَف  َهَّللا  اَّلِإ  َشْخَی  َْملَو  َهاَـکَّزلا  یَتآَو  َهاَـلَّصلا  َماَـقَأَو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْـیلاَو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِـجاَسَم  ُرُمْعَی  اَـمَّنِإ 
(18  ) َنیِدَتْهُْملا

زا زج  و  دزادرپب ، ار  تاکز  و  دراد ، اپرب  ار  زامن  و  هدروآ ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنک  یم  دابآ  یـسک  اهنت  ار  ادخ  دـجاسم 
(18  ) .دنشاب ناگتفای  تیاده  زا  یهورگ  نینچ  تسا  دیما  دسرتن ؛ ادخ 

يِدْهَی َال  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َدنِع  َنوُوَتْسَی  َال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاَجَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َهَراَمِعَو  ِّجاَْحلا  َهَیاَقِـس  ُْمْتلَعَجَأ 
(19  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا 

نامیا تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  دـیداد  رارق  یـسک  لمع )  ) دـننامه ار ، مارحلا  دجـسم  نتخاـس  داـبآ  و  جاـجح ، ندرک  باریـس  اـیآ 
(19 ! ) دنک یمن  تیاده  ار  ناملاظ  هورگ  دنوادخ  و  دنتسین ! يواسم  ادخ  دزن  ود )، نیا  ( !؟ تسا هدرک  داهج  وا  هار  رد  و  هدروآ ،

(20  ) َنوُِزئاَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ِهَّللا  َدنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاَجَو  اوُرَجاَهَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

اهنآ و  تسا ؛ رترب  ادخ  دزن  ناشماقم  دندومن ، داهج  ادخ  هار  رد  ناشیاهناج  لاوما و  اب  و  دندرک ، ترجه  و  دـندروآ ، نامیا  هک  اهنآ 
(20 ! ) دنراگتسر زوریپ و 

189 ص :

(21  ) ٌمیِقُّم ٌمیِعَن  اَهِیف  ْمُهَّل  ٍتاَّنَجَو  ٍناَوْضِرَو  ُْهنِّم  ٍهَمْحَِرب  مُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی 
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ياهتمعن نآ ، رد  هک  دـهد  یم  تراشب  تشهب  زا  ییاهغاب  و  شیوخ ،)  ) تیاضر و  دوخ ، هیحان  زا  یتمحر  هب  ار  اهنآ  ناـشراگدرورپ 
(21 ( ؛ دنراد هنادواج 

(22  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَدنِع  َهَّللا  َّنِإ  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

(22 ! ) تسا دنوادخ  دزن  میظع  شاداپ  اریز  دوب ؛ دنهاوخ  اهتمعن ) نیا  نایم  رد  و   ) اهغاب نیا  رد  دبا  ات  هراومه و 

َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ْمُکنِّم  مُهَّلَوَتَی  نَمَو  ِناَمیِْإلا  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِإ  َءاَِیلْوَأ  ْمُکَناَوْخِإَو  ْمُکَءَابآ  اوُذِـخَّتَت  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(23)

هیکت روای و  رای و  و   ) ّیلو ار  اهنآ  دنهد ، حـیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  امـش ، ناردارب  ناردـپ و  هاگره  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(23 ! ) دنرگمتس دنهد ، رارق  دوخ  ّیلو  ار  نانآ  هک  امش  زا  یناسک  و  دیهدن ! رارق  دوخ  هاگ )

اَهَنْوَضْرَت ُنِکاَسَمَو  اَهَداَسَک  َنْوَشْخَت  ٌهَراَِجتَو  اَهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاَْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاَوْزَأَو  ْمُُکناَوْخِإَو  ْمُکُؤاَْـنبَأَو  ْمُکُؤاـَبآ  َناَـک  نِإ  ْلـُق 
(24  ) َنیِقِساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداَهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِّم  مُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

شندش داسک  زا  هک  یتراجت  و  دیا ، هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  و  امش ، هفیاط  نارـسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  رگا  : » وگب
راظتنا رد  تسا ، رتبوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  دـنوادخ و  زا  ناترظن  رد  دـیراد ، هقالع  نآ  هب  هک  یئاـه  هناـخ  و  دیـسرت ، یم 

(24 ! ) دنک یمن  تیاده  ار  رادربنامرفان  ّتیعمج  دنوادخ  و  دنک ؛ لزان  امش  رب  ار  شباذع  دنوادخ  هک  دیشاب 

َُّمث ْتَبُحَر  اَِـمب  ُضْرَأـْلا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاَـضَو  اًْئیَـش  ْمُکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَیَو  ٍهَرِیثَـک  َنِطاَوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل 
(25  ) َنیِِربْدُّم ُمْتیَّلَو 

هک ماگنه  نآ  رد  دومن ؛) يرای  زین   ) نینح زور  رد  و  دـیدش ؛) زوریپ  نمـشد  رب  و   ) درک يراـی  يداـیز  ياـهاج  رد  ار  امـش  دـنوادخ 
گنت امـش  رب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  دروخن و  ناتدرد  هب  چـیه  ّتیعمج ) ینوزف  نیا   ) یلو تخاس ، رورغم  ار  امـش  ناتتّیعمج  ینوزف 

(25 ! ) دیدومن رارف  هدرک ، نمشد ) هب   ) تشپ سپس  هدش ؛

(26  ) َنیِِرفاَْکلا ُءاَزَج  َِکلَذَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَعَو  اَهْوَرَت  ْمَّل  اًدُونُج  َلَزنَأَو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَعَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَزنَأ  َُّمث 

ار نارفاـک  و  دـیدید ؛ یمن  امـش  هک  داتـسرف  ییاهرکـشل  و  درک ؛ لزاـن  ناـنمؤم  رب  شربماـیپ و  رب  ار  دوـخ  هنیکـس »  » دـنوادخ سپس 
(26 ! ) نارفاک يازج  تسا  نیا  و  درک ؛ تازاجم 
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(27  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  یَلَع  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  ُهَّللا  ُبُوتَی  َُّمث 

(27  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دریذپ ؛ یم  دنادب ،) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  هبوت  نآ - زا  دعب   - دنوادخ سپس 
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ِِهلْـضَف نِم  ُهَّللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَسَف  ًهَْلیَع  ُْمتْفِخ  ْنِإَو  اَذَه  ْمِهِماَع  َدَْعب  َماَرَْحلا  َدِجْـسَْملا  اُوبَْرقَی  اَلَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(28  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  َءاَش  نِإ 

، دیسرت یم  رقف  زا  رگا  و  دنوش ! مارحلا  دجسم  کیدزن  لاسما ، زا  دعب  دیابن  سپ  دنکاپان ؛ ناکرشم  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(28  ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دنک )؛ یم  ناربج  رگید  هار  زا  و  ( ؛ دزاس یم  زاین  یب  شمرک  هب  ار  امش  دهاوخب ، هاگره  دنوادخ 

یَّتَح َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  َالَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  َمَّرَح  اَم  َنُومِّرَُحی  َالَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َالَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اـَل  َنیِذَّلا  اُوِلتاَـق 
(29  ) َنوُرِغاَص ْمُهَو  ٍدَی  نَع  َهَیْزِْجلا  اوُطُْعی 

، دنرمـش یم  مارح  هدرک  میرحت  شلوسر  ادخ و  ار  هچنآ  هن  و  دنراد ، نامیا  ازج  زور  هب  هن  و  ادخ ، هب  هن  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اب 
(29 ! ) دنزادرپب دوخ  تسد  هب  ار  هیزج  میلست ، عوضخ و  اب  هک  ینامز  ات  دینک  راکیپ  دنریذپ ، یم  ار  قح  نییآ  هن  و 

ُهَّللا ُمُهَلَتاَق  ُْلبَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُوئِهاَُضی  ْمِهِهاَْوفَِأب  مُُهلْوَق  َِکلَذ  ِهَّللا  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  يَراَصَّنلا  َِتلاَقَو  ِهَّللا  ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو 
(30  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأ 

هک دنیوگ ، یم  دوخ  نابز  اب  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسادخ »! رـسپ  حیـسم  : » دـنتفک يراصن  و  تسادـخ »! رـسپ  ریزع  : » دـنتفگ دوهی 
(30 ( !؟ دنبای یم  فارحنا  قح  زا  هنوگچ  دشکب ، ار  نانآ  ادخ  تسا ؛ نیشیپ  نارفاک  راتفگ  دننامه 

اَّمَع ُهَناَْحبُـس  َوُـه  اَّلِإ  ََهلِإ  اَّل  اًدِـحاَو  اًَـهلِإ  اوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  اَـمَو  َمَیْرَم  َنـْبا  َحیِـسَْملاَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  اـًبَابْرَأ  ْمُهَناَـبْهُرَو  ْمُهَراَـبْحَأ  اوُذَـخَّتا 
(31  ) َنوُکِرُْشی

هک یلاح  رد  ار ؛ میرم  دـنزرف  حیـسم  نینچمه )  ) و دـنداد ، رارق  ادـخ  ربارب  رد  ییاـهدوبعم  ار  شیوخ  ناـبهار  نادنمـشناد و  اـهنآ ) )
! دنهد یم  رارق  شیاتمه  هچنآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و  وا  دنتسرپب ، تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ار  یئاتکی  دنوادخ  زج  دنتـشادن  روتـسد 

(31)
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(32  ) َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَیَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطی  نَأ  َنوُدیُِری 

دنچ ره  دـنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دـهاوخ  یمن  نیا  زج  ادـخ  یلو  دـننک ؛ شوماخ  دوخ  ناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  اـهنآ 
(32 ! ) دنشاب دونشخان  نارفاک 

(33  ) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 

تهارک ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ ، بلاغ  اه  نییآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف ، قح  نییآ  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا 
(33 ! ) دنشاب هتشاد 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


َبَهَّذـلا َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَیَو  ِلِطاَْبلِاب  ِساَّنلا  َلاَْومَأ  َنُولُکْأََیل  ِناَبْهُّرلاَو  ِراَـبْحَْألا  َنِّم  اًرِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(34  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  مُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اَهَنوُقِفُنی  َالَو  َهَّضِْفلاَو 

زا ار ) نانآ   ) و دـنروخ ، یم  لطابب  ار  مدرم  لاوما  نابهار ، و  باتک ) لها   ) نادنمـشناد زا  يرایـسب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هب دـننک ، یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  و  دـنزاس ، یم  ناـهنپ ) هریخذ و  و   ) هنیجنگ ار  هرقن  ـالط و  هک  یناـسک  و  دـنراد ! یمزاـب  ادـخ  هار 

(34 ! ) هد تراشب  یکاندرد  تازاجم 

(35  ) َنوُِزنْکَت ُْمتنُک  اَم  اُوقوُذَف  ْمُکِسُفنَِأل  ُْمتْزَنَک  اَم  اَذَه  ْمُهُروُهُظَو  ْمُُهبُونُجَو  ْمُهُهاَبِج  اَِهب  يَوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِراَن  ِیف  اَْهیَلَع  یَمُْحی  َمْوَی 

اهنآ هب  و  ( ؛ دـننک یم  غاد  ار  ناشیاهتـشپ  اهولهپ و  اهتروص و  نآ  اـب  و  هدرک ، نازوس  مرگ و  منهج ، شتآ  رد  ار  نآ  هک  زور  نآ  رد 
یم دوـخ  يارب  هـک  ار  يزیچ  دیـشچب  سپ  دـیتخاس !) هـنیجنگ  و   ) دـیتخودنا دوـخ  يارب  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  نـیا  دـنیوگ :) یم 

(35 ! ) دیتخودنا

اوُِملْظَت اَلَف  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلَذ  ٌمُرُح  ٌهََعبْرَأ  اَْهنِم  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  اًرْهَـش  َرَـشَع  اَْنثا  ِهَّللا  َدـنِع  ِروُهُّشلا  َهَّدِـع  َّنِإ 
(36  ) َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ًهَّفاَک  ْمُکَنُوِلتاَُقی  اَمَک  ًهَّفاَک  َنیِکِرْشُْملا  اُوِلتاَقَو  ْمُکَسُفنَأ  َّنِهِیف 

هام نآ ، زا  هام  راهچ  هک  تسا ؛ هام  هدزاود  هدـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  زور  نآ  زا  یهلا ، باتک  رد  دـنوادخ  دزن  اه  هام  دادـعت 
متـس دوخ  هب  اه  هام  نیا  رد  نیا ، ربانب  تسا ! یهلا ) ي   ) اجرباپ تباـث و  نییآ  نیا ، .دـشاب ) یم  عونمم  نآ  رد  گـنج  و  ( ؛ تسا مارح 
هتـسد اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دـینک ، راکیپ  یعمج  هتـسد  ناکرـشم ، اب  دربن ) ماـگنه  هب   ) و دـیزیهرپب !) يزیرنوخ  هنوگره  زا  و   ) دـینکن

(36 ! ) تسا ناراگزیهرپ  اب  دنوادخ  دینادب  و  دننک ؛ یم  راکیپ  امش  اب  یعمج 

192 ص :

َنِّیُز ُهَّللا  َمَّرَح  اَم  اوُّلُِحیَف  ُهَّللا  َمَّرَح  اَم  َهَّدِـع  اُوئِطاَُویِّل  اًماَع  ُهَنُومِّرَُحیَو  اًماَع  ُهَنوُّلُِحی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُـضی  ِْرفُْکلا  ِیف  ٌهَداَـیِز  ُءیِـسَّنلا  اَـمَّنِإ 
(37  ) َنیِِرفاَْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  ْمِِهلاَمْعَأ  ُءوُس  ْمَُهل 

کی دنوش ؛ یم  هارمگ  نارفاک  نآ ، اب  هک  تسا ؛ ناکرـشم )  ) رفک رد  یـشیازفا  مارح ،]  ياه  هام  ریخأت  ندرک و  اج  هب  اج  یـسن ء =[ 
هب هام ، راهچ  ددع  و   ) دوشب هدرک  میرحت  دنوادخ  هک  ییاه  هام  رادقم  هب  ات  دـننک ، یم  مارح  ار  نآ  رگید  لاس  و  لالح ، ار  نآ  لاس ،

هداد هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ناشتـشز  لامعا  .دنرمـشب  لالح  هدرک ، مارح  ادـخ  ار  هچنآ  بیترت ، نیا  هب  و  ددرگ ؛) لیمکت  ناشرادـنپ 
(37 ! ) دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  ّتیعمج  دنوادخ  و  هدش ؛

ِهاَیَْحلا ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخْآلا  َنِم  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلِاب  ُمتیِـضَرَأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِفنا  ُمَُکل  َلِیق  اَذِإ  ْمَُکل  اَـم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(38  ) ٌلِیلَق اَّلِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  اَْینُّدلا 

نیمز رب  دـینک »! تکرح  ادـخ  هار  رد  داـهج  يوس  هب  : » دوش یم  هتفگ  امـش  هب  هک  یماـگنه  ارچ  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
، ایند یگدنز  عاتم  هکنیا  اب  دیا !؟ هدش  یضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  یگدنز  هب  ایآ  دیهد !؟) یم  جرخ  هب  یتسس  و   ) دینک یم  ینیگنس 
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(38 ! ) تسین یکدنا  زج  ترخآ ، ربارب  رد 

(39  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  اًْئیَش  ُهوُّرُضَت  َالَو  ْمُکَْریَغ  اًمْوَق  ْلِْدبَتْسَیَو  اًمِیلَأ  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِفنَت  اَّلِإ 

امـش ياج  هب  ار  امـش  زا  ریغ  يرگید  هورگ  و  دـنک ، یم  یکاـندرد  تازاـجم  ار  امـش  دـینکن ، تکرح  داـهج ) نادـیم  يوس  هب   ) رگا
(39 ! ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دیناسر ؛ یمن  وا  هب  ینایز  چیه  و  دهد ؛ یمرارق 

ُهَّللا َلَزنَأَف  اَنَعَم  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزْحَت  َال  ِِهبِحاَِـصل  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراَْـغلا  ِیف  اَـمُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناـَث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَـقَف  ُهوُرُـصنَت  اَّلِإ 
(40  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  اَْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُهَِملَکَو  یَْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َهَِملَک  َلَعَجَو  اَهْوَرَت  ْمَّل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأَو  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَس 

زا  ) ار وا  نارفاک  هک  ماگنه  نآ  تشاذگن )؛ اهنت  ار  وا  تاعاس ، نیرتلکـشم  رد  و  ( ؛ درک يرای  ار  وا  دـنوادخ  دـینکن ، يرای  ار  وا  رگا 
وا و  دندوب ، راغ  رد  ود  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  تشادـن ؛) هارمه  رتشیب  رفن  کی  و   ) دوب رفن  نیمّود  هک  یلاح  رد  دـندرک ، نوریب  هّکم )
اب و  داتـسرف ؛ وا  رب  ار  دوـخ  شمارآ ) و   ) هنیکـس دـنوادخ  عـقوم ، نیا  رد  تساـم »! اـب  ادـخ  روـخم ، مغ  : » تـفگ یم  دوـخ  هارمه  هـب 

تـسکش اب  ار  اـهنآ  و  ، ) داد رارق  نییاـپ  ار  نارفاـک  فدـه ) و   ) راـتفگ و  دومن ؛ تیوقت  ار  وا  دـیدرک ، یمن  هدـهاشم  هک  ییاهرکـشل 
(40 ! ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  و  تسا ؛ زوریپ ) و   ) الاب وا ،) نییآ  و   ) ادخ نخس  و  تخاس )؛ هجاوم 

193 ص :

(41  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمُکِسُفنَأَو  ْمُِکلاَْومَِأب  اوُدِهاَجَو  ًالاَِقثَو  اًفاَفِخ  اوُرِفنا 

؛ دییامن داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ياهناج  لاوما و  اب  و  راب ! نیگنـس  ای  دیـشاب  رابکبـس  دینک ؛ تکرح  داهج ) نادـیم  يوس  هب  یگمه  )
(41 ! ) دینادب رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا 

ْمُهَسُفنَأ َنوُِکلُْهی  ْمُکَعَم  اَنْجَرََخل  اَنْعَطَتْـسا  َِول  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَـسَو  ُهَّقُّشلا  ُمِْهیَلَع  ْتَدَُعب  نَِکلَو  َكوُعَبَّتاَّل  اًدِصاَق  اًرَفَـسَو  اًبیِرَق  اًضَرَع  َناَک  َْول 
(42  ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو 

یم يوریپ  وت  زا  ایند ) عمط  هب  ، ) دـشاب ناـسآ  يرفـس  و  سرتسد ،) رد  و   ) کـیدزن یمیاـنغ  رگا  هک ) دـننانچ  اـهنآ ، زا  یهورگ  اـّما  )
دای دنگوس  ادخ  هب  يدوزب  و  دننز )؛ یم  زابرـس  ، ) تسا تقـشم ) رپ  و   ) رود اهنآ  رب  هار  كوبت )، نادیم  يارب  هک  نونکا   ) یلو دننک ؛

كاله ار  دوخ  عقاو ) رد  اهغورد ، نیا  لامعا و  نیا  اب  اهنآ  !« ) میدرک یم  تکرح  امـش  هارمه  میتشاد ، ییاـناوت  رگا  : » هک دـننک  یم 
(42 ! ) دنتسه وگغورد  اهنآ  دناد  یم  دنوادخ  و  دننک ؛ یم 

(43  ) َنِیبِذاَْکلا َمَْلعَتَو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ََکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمَُهل  َتنِذَأ  َِمل  َکنَع  ُهَّللا  اَفَع 

یم ربـص  دوب  بوـخ  ( !؟ يداد هزاـجا  اـهنآ  هب  یـسانشب ، ار  ناـیوگغورد  نایوگتـسار و  هکنآ  زا  شیپ  ارچ  دیـشخب ؛ ار  وـت  دـنوادخ 
(43 !( ) دنهد ناشن  ار  دوخ  هورگ  ود  ره  ات  يدرک ،
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(44  ) َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمِهِسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  اوُدِهاَُجی  نَأ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْسَی  َال 

؛ دنریگ یمن  هزاجا  وت  زا  ناشیاهناج ، لاوما و  اب  ادخ ) هار  رد   ) داهج كرت  يارب  هاگ  چیه  دنراد ، نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  اهنآ 
(44  ) .دسانش یم  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  و 

(45  ) َنوُدَّدَرَتَی ْمِِهْبیَر  ِیف  ْمُهَف  ْمُُهبُوُلق  َْتباَتْراَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْسَی  اَمَّنِإ 

؛ تسا هتخیمآ  دیدرت  ّکش و  اب  ناشیاهلد  و  دنرادن ، نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  دـنریگ  یم  ار ) راک  نیا   ) هزاجا وت  زا  یناسک  اهنت 
(45  ) .دننادرگرس دوخ  دیدرت  رد  اهنآ 

(46  ) َنیِدِعاَْقلا َعَم  اوُدُْعقا  َلِیقَو  ْمُهَطَّبَثَف  ْمُهَثاَِعبنا  ُهَّللا  َهِرَک  نَِکلَو  ًهَّدُع  َُهل  اوُّدَعََأل  َجوُرُْخلا  اوُداَرَأ  َْولَو 

یلو دنتخاس ! یم  مهارف  نآ  يارب  يا  هلیـسو  دنوش ، جراخ  داهج ) نادیم  يوسب   ) هک دنتـشاد  هدارا  و ) دـنتفگ ، یم  تسار   ) اهنآ رگا 
هتفگ نانآ  هب  و  تشاد ؛ زاب  داهج ) زا   ) ار اهنآ  و ) درک ؛ بلـس  نانآ  زا  ار  شقیفوت   ) ور نیا  زا  تشاد ؛ تهارک  اـهنآ  تکرح  زا  ادـخ 

(46 !« ) دینیشنب نارامیب ]  ناریپ و  ناکدوک و  نیدعاق =[ »  » اب : » دش

(47  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمَُهل  َنوُعاَّمَس  ْمُکِیفَو  َهَْنتِْفلا  ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلاَلِخ  اوُعَضْوََألَو  ًالاَبَخ  اَّلِإ  ْمُکوُداَز  اَّم  مُکِیف  اوُجَرَخ  َْول 

نیب رد  تعرسب  و  دندوزفا ؛ یمن  امش  رب  يزیچ  دیدرت ، بارطضا و  زج  دندش ، یم  جراخ  داهج ) نادیم  يوسب   ) امش هارمه  اهنآ  رگا 
اهنآ نانخس  هب  هک  دنتـسه  فیعـض ) تسـس و   ) يدارفا امـش ، نایم  رد  و  دنتخادرپ ؛ یم  قافن ) هقرفت و  داجیا  و   ) يزیگنا هنتف  هب  امش 

(47  ) .دسانش یم  ار  ناملاظ  دنوادخ ، و  دنهد ؛ یمارف  شوگ  ًالماک 

194 ص :

(48  ) َنوُهِراَک ْمُهَو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َرَهَظَو  ُّقَْحلا  َءاَج  یَّتَح  َرُومُْألا  ََکل  اُوبَّلَقَو  ُْلبَق  نِم  َهَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا  ِدََقل 

، دیـسر ارف  قح  هک  نآ  ات  دنتخیر ؛) مه  هب  و   ) دنتخاس نوگرگد  وت  رب  ار  اهراک  و  دندوب ، يزیگنا  هنتف  یپ  رد  زین )  ) نیا زا  شیپ  اهنآ 
(48  ) .دنتشاد تهارک  اهنآ  هک  یلاح  رد  دیدش ،) زوریپ  و   ) تشگ راکشآ  ادخ  نامرف  و 

(49  ) َنیِِرفاَْکلِاب ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو  اوُطَقَس  ِهَْنتِْفلا  ِیف  َالَأ  یِِّنتْفَت  َالَو  یِّل  نَْذئا  ُلوُقَی  نَّم  مُْهنِمَو 

رد نونکا ) مه   ) اهنآ دیشاب  هاگآ  نکفین !» هانگ  هب  ار  ام  و  مینکن ،) تکرـش  داهج  رد  ات   ) هد هزاجا  ام  هب  : » دنیوگ یم  اهنآ  زا  یـضعب 
(49 ! ) تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  منهج ، و  دنا ؛ هدرک  طوقس  هانگ 

(50  ) َنوُحِرَف ْمُهَّو  اوَّلَوَتَیَو  ُْلبَق  نِم  اَنَْرمَأ  اَنْذَخَأ  ْدَق  اُولوُقَی  ٌهَبیِصُم  َْکبُِصت  نِإَو  ْمُهْؤُسَت  ٌهَنَسَح  َْکبُِصت  نِإ 

« .میا هتفرگ  شیپ  زا  ار  دوخ  میمصت  ام  : » دنیوگ یم  دسر ، وت  هب  یتبیـصم  رگا  و  دنک ؛ یم  تحاران  ار  اهنآ  دسر ، وت  هب  یکین  هاگره 
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(50 ! ) دنلاحشوخ هک  یلاح  رد  دندرگ  یمزاب  و 

(51  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  اَنَالْوَم  َوُه  اََنل  ُهَّللا  َبَتَک  اَم  اَّلِإ  اَنَبیُِصی  نَّل  ُلق 

؛ تسام تسرپرس ) و   ) الوم وا  تسا ؛ هتشاد  رّرقم  هتـشون و  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  دهد ، یمن  خر  ام  يارب  يا  هثداح  چیه  : » وگب
(51 !« ) دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و 

مُکَعَم اَّنِإ  اوُصَّبَرَتَـف  اَنیِدـْیَِأب  ْوَأ  ِهِدـنِع  ْنِّم  ٍباَذَِـعب  ُهَّللا  ُمُکَبیُِـصی  نَأ  ْمُِکب  ُصَّبَرَتـَن  ُنَْـحنَو  ِْنیَیَنْـسُْحلا  يَدْـحِإ  اَّلِإ  اَِـنب  َنوُـصَّبَرَت  ْلَـه  ْلـُق 
(52  ) َنوُصِّبَرَتُّم

زا یباذع  دنوادخ ، هک  میراد  راظتنا  ام  یلو  تداهـش ) ای  يزوریپ  ای  دـیراد :( !؟ راظتنا  ار  یکین  ود  زا  یکی  زج  ام ، هرابرد  ایآ  : » وگب
راظتنا امـش  تسا ، نینچ  هک  نونکا  دیوش ) تازاجم   ) ام تسد  هب  ناهج ) نیا  رد   ) ای دـناسرب ، امـش  هب  ناهج ) نآ  رد   ) شدوخ يوس 

(52 !« ) میشک یم  راظتنا  امش  اب  مه  ام  دیشکب ،

(53  ) َنیِقِساَف اًمْوَق  ُْمتنُک  ْمُکَّنِإ  ْمُکنِم  َلَّبَقَُتی  نَّل  اًهْرَک  ْوَأ  اًعْوَط  اوُقِفنَأ  ُْلق 

(53 !« ) دیدوب یقساف  موق  امش  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  هتفریذپ  امش  زا  زگره  هارکا ، ای  دشاب  لیم  يور  زا  هاوخ  دینک ؛ قافنا  : » وگب

(54  ) َنوُهِراَک ْمُهَو  اَّلِإ  َنوُقِفُنی  َالَو  َیلاَسُک  ْمُهَو  اَّلِإ  َهاَلَّصلا  َنُوتْأَی  َالَو  ِِهلوُسَِربَو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتاَقَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  نَأ  ْمُهَعَنَم  اَمَو 

و تلاسک ، اب  زج  دـنروآ  یمن  اجب  زامن  و  دـندش ، رفاک  شربمایپ  ادـخ و  هب  اهنآ  هکنیا  زج  دـشن ، اهنآ  ياهقافنا  لوبق  عنام  زیچ  چـیه 
(54 ! ) تهارک اب  رگم  دننک  یمن  قافنا 
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(55  ) َنوُِرفاَک ْمُهَو  ْمُهُسُفنَأ  َقَهْزَتَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اَِهب  مَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  ْمُهُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُهلاَْومَأ  َْکبِْجُعت  اَلَف 

و دنک ، باذع  ایند  یگدنز  رد  نآ ، هلیـسو  هب  ار  نانآ  دـهاوخ  یم  ادـخ  دربن ؛ ورف  یتفگـش  رد  ار  وت  اهنآ ، دالوا  لاوما و  ینوزف )  ) و
(55 ! ) دنریمب رفک  لاح  رد 

(56  ) َنُوقَْرفَی ٌمْوَق  ْمُهَّنَِکلَو  ْمُکنِّم  مُه  اَمَو  ْمُکنَِمل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَو 

هب و   ) دنـسرت یم  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  یلو  دنتـسین ؛ امـش  زا  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، امـش  زا  هک  دنروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  اهنآ 
(56 (! ) دنیوگ یم  غورد  ناشرارسا  ندش  شاف  زا  سرت  رطاخ 

(57  ) َنوُحَمْجَی ْمُهَو  ِْهَیلِإ  اْوَّلَوَّل  اًلَخَّدُم  ْوَأ  ٍتاَراَغَم  ْوَأ  ًأَْجلَم  َنوُدِجَی  َْول 

(57  ) .دننک یم  رارف  باتش  تعرس و  اب  و  دننک ، یم  تکرح  نآ  يوسب  دنبایب ، نیمز  ریز  رد  یهار  ای  اهراغ  ای  هاگهانپ  رگا 
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(58  ) َنوُطَخْسَی ْمُه  اَذِإ  اَْهنِم  اْوَطُْعی  ْمَّل  نِإَو  اوُضَر  اَْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف  ِتاَقَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  نَّم  مُْهنِمَو 

یـضار دوش ، هداد  اهنآ  هب  یمهـس ) میانغ ،  ) نآ زا  رگا  دنریگیم ؛ هدرخ  وت  هب  میانغ  میـسقت )  ) رد هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  نایم  رد  و 
(58 (! ) هن ای  دشاب  اهنآ  ّقح  هاوخ  دنریگ ؛(  یم  مشخ  دوشن ، هداد  رگا  و  دنوش ؛ یم 

(59  ) َنُوبِغاَر ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ُُهلوُسَرَو  ِِهلْضَف  نِم  ُهَّللا  اَنِیتُْؤیَس  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاَقَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُهاَتآ  اَم  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْولَو 

ادخ و يدوزب  و  تسا ! یفاک  ام  يارب  دنوادخ  : » دنیوگب و  دنشاب ، یـضار  هداد  نانآ  هب  شربمایپ  ادخ و  هچنآ  هب  رگا  هک ) یلاح  رد  )
(59 (! ) تسا رتهب  اهنآ  يارب  « ) .میبلط یم  ار  وا  ياضر  اهنت  ام  دنشخب ؛ یم  ام  هب  دوخ  لضف  زا  شلوسر ،

َنِّم ًهَضیِرَف  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیفَو  َنیِمِراَْغلاَو  ِباَقِّرلا  ِیفَو  ْمُُهبُوُلق  ِهَفَّلَؤُْملاَو  اَْهیَلَع  َنِیِلماَْعلاَو  ِنیِکاَـسَْملاَو  ِءاَرَقُْفِلل  ُتاَـقَدَّصلا  اَـمَّنِإ 
(60  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ِهَّللا 

بلج يارب  هک  یناـسک  و  دنـشک ، یم  تمحز  نآ  يروآ ) عـمج   ) يارب هک  تسا  یناـنکراک  نیکاـسم و  ارقف و  صوـصخم  اـهتاکز 
؛ هار رد  ناگدناماو  و  ادخ ، نییآ ) تیوقت   ) هار رد  و  ناراکهدب ، نید ) يادا   ) و ناگدرب ، يدازآ )  ) يارب و  دوش ، یم  مادـقا  ناشتّبحم 

(60 ! ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  تسا ؛ یهلا  مهم )  ) هضیرف کی  نیا ،

َنیِذَّلاَو ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ٌهَمْحَرَو  َنِینِمْؤُْـمِلل  ُنِمْؤـُیَو  ِهَّللاـِب  ُنِمْؤـُی  ْمُکَّل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ  َوُـه  َنوـُلوُقَیَو  َِّیبَّنلا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِمَو 
(61  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر  َنوُذُْؤی 

عفن هب  وا  ندوب  رواب  شوخ  : » وگب تسا »! يرواب  شوخ  مدآ  وا  : » دـنیوگ یم  دـنهد و  یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  زا 
نامیا هک  امـش  زا  یناسک  يارب  تسا  تمحر  و  دنک ؛ یم  قیدصت  ار  نانمؤم  اهنت )  ) و دراد ؛ نامیا  ادخ  هب  وا  دینادب ) یلو  ! ) تسامش

(61 ! ) دنراد یکاندرد  باذع  دنهد ، یم  رازآ  ار  ادخ  لوسر  هک  اهنآ  و  دنا »! هدروآ 
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(62  ) َنِینِمُْؤم اُوناَک  نِإ  ُهوُضُْری  نَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللاَو  ْمُکوُضُْرِیل  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی 

ار شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نیا  رت  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  دنزاس ؛ یـضار  ار  امـش  ات  دننک ، یم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش  يارب  اهنآ 
(62 ! ) دنراد نامیا  رگا  دننک ، یضار 

(63  ) ُمیِظَْعلا ُيْزِْخلا  َِکلَذ  اَهِیف  اًِدلاَخ  َمَّنَهَج  َراَن  َُهل  َّنَأَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِدِداَُحی  نَم  ُهَّنَأ  اوُمَْلعَی  َْملَأ 

ییاوسر نامه  نیا ، دنام !؟ یم  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ خزود  شتآ  وا  يارب  دنک ، ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  سک  ره  دنناد  یمن  ایآ 
(63 ! ) تسا گرزب 

(64  ) َنوُرَذْحَت اَّم  ٌجِرُْخم  َهَّللا  َّنِإ  اُوئِزْهَتْسا  ُِلق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اَِمب  مُُهئِّبَُنت  ٌهَروُس  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنت  نَأ  َنوُِقفاَنُْملا  ُرَذْحَی 
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! دـینک ازهتـسا  : » وگب .دـهد  ربخ  ناشبلق  نورد  رارـسا  زا  اهنآ  هب  و  ددرگ ، لزان  نانآ  ّدـض  رب  يا  هروس  هک  دـنراد  میب  نآ  زا  ناقفانم 
(64 !« ) دزاس یم  راکشآ  دیراد ، میب  نآ  زا  ار  هچنآ  دنوادخ ،

(65  ) َنُوئِزْهَتْسَت ُْمتنُک  ِِهلوُسَرَو  ِِهتاَیآَو  ِهَّللِابَأ  ُْلق  ُبَْعَلنَو  ُضوَُخن  اَّنُک  اَمَّنِإ  َُّنلوُقََیل  ْمُهَْتلَأَس  ِنَئلَو 

ادخ و ایآ  : » وگب میدرک »! یم  یخوش  يزاب و  ام  : » دنیوگ یم  دـیداد ،)»!؟ ماجنا  ار  فالخ  لامعا  نیا  ارچ   ): » یـسرپب اهنآ  زا  رگا  و 
(65 ( »!؟ دیدرک یم  هرخسم  ار  شربمایپ  وا و  تایآ 

(66  ) َنیِمِرُْجم اُوناَک  ْمُهَّنَِأب  ًهَِفئاَط  ْبِّذَُعن  ْمُکنِّم  ٍهَِفئاَط  نَع  ُفْعَّن  نِإ  ْمُِکناَمیِإ  َدَْعب  ُمتْرَفَک  ْدَق  اوُرِذَتْعَت  َال 

رطاخب  ) ار امـش  زا  یهورگ  رگا  دـیدش ! رفاک  ندروآ ، ناـمیا  زا  سپ  امـش  هک ) ارچ  تسا ؛ هدوهیب  هک   ) دـینکن یهاوخ  رذـع  وگب ): )
(66 ! ) دندوب مرجم  اریز  درک ؛ میهاوخ  باذع  ار  يرگید  هورگ  میهد ، رارق  وفع  دروم  هبوت )

َنیِِقفاَنُْملا َّنِإ  ْمُهَیِـسَنَف  َهَّللا  اوُسَن  ْمُهَیِدـْیَأ  َنوُِضبْقَیَو  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِرَکنُْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  نِّم  مُهُـضَْعب  ُتاَِـقفاَنُْملاَو  َنوُِقفاَـنُْملا 
(67  ) َنوُقِساَْفلا ُمُه 

قافنا و زا   ) ار ناشیاهتـسد  و  دـننک ؛ یم  فورعم  زا  یهن  و  رکنم ، هب  رما  اـهنآ  دـنهورگ ! کـی  زا  همه  قفاـنم ، ناـنز  قفاـنم و  نادرم 
، نیقی هب  دومن ؛) عطق  اـهنآ  زا  ار  شتمحر  و  درک ،(  شومارف  ار  اـهنآ  زین )  ) ادـخ و  دـندرک ، شوـمارف  ار  ادـخ  دـندنب ؛ یم  شـشخب )

(67 ! ) دنناقساف نامه  ناقفانم 

(68  ) ٌمیِقُّم ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ُهَّللا  ُمُهَنََعلَو  ْمُُهبْسَح  َیِه  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  َمَّنَهَج  َراَن  َراَّفُْکلاَو  ِتاَِقفاَنُْملاَو  َنیِِقفاَنُْملا  ُهَّللا  َدَعَو 

و تسا -! یفاک  اهنآ  يارب  نامه   - دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هداد ؛ خزود  شتآ  هدـعو  راّفک ، قفانم و  نانز  نادرم و  هب  دـنوادخ 
(68 ! ) تساهنآ يارب  یگشیمه  باذع  و  هتخاس ؛ رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ادخ 
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مُِکْلبَق نِم  َنیِذَّلا  َعَتْمَتْسا  اَمَک  ْمُِکقاَلَِخب  ُمتْعَتْمَتْـساَف  ْمِِهقاَلَِخب  اوُعَتْمَتْـساَف  اًدَالْوَأَو  ًالاَْومَأ  َرَثْکَأَو  ًهَُّوق  ْمُکنِم  َّدَشَأ  اُوناَک  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَک 
(69  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَح  َِکَئلوُأ  اوُضاَخ  يِذَّلاَک  ُْمتْضُخَو  ْمِِهقاَلَِخب 

لاوما و و  رتدـنمورین ، امـش  زا  اهنآ  هکلب ) دـندومیپ ؛ قافن  هار  و   ) دـندوب امـش  زا  لـبق  هک  دـیتسه  یناـسک  دـننامه  ناـقفانم )، امـش  )
نیا رد  ، ) دوخ هرهب  زا  زین  امـش  دـندرک ؛ هدافتـسا  سوه ) هانگ و  هار  رد  یهلا  بهاوم  زا   ) دوخ هرهب  زا  اـهنآ  دوب ! رتشیب  ناشنادـنزرف 

هک هنوگ  نامه  دیتفر ، ورف  نانمؤم ) يازهتـسا  قافن و  رفک و  رد   ) امـش دندرک ؛ هدافتـسا  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دـیدرک ، هدافتـسا  هار )
(69 ! ) دنناراکنایز نامه  اهنآ  و  دش ؛ دوبان  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  ماجنارس ) یلو  ( ؛ دنتفر ورف  اهنآ 

ُهَّللا َناَک  اَمَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُسُر  ْمُْهتَتَأ  ِتاَکِفَتْؤُْملاَو  َنَیْدَم  ِباَحْصَأَو  َمیِهاَْربِإ  ِمْوَقَو  َدوُمَثَو  ٍداَعَو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُأَبَن  ْمِِهتْأَی  َْملَأ 
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(70  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  نَِکلَو  ْمُهَِملْظَِیل 

« ]= نیدم باحصا   » و میهاربا » موق   » و دومث »  » و داع »  » و حون » موق  « !؟ تسا هدیسرن  نانآ  هب  دندوب ، اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ 
هب دنوادخ  دنتفریذپن )؛ یلو  ، ) دندروآ نانآ  يارب  نشور  لیالد  ناشناربمایپ  طول ؛] موق  هدش =[ » ور  ریز و  ياهرهش   » و بیعـش ]  موق 

(70 ! ) دندرک یم  متس  نتشیوخ  رب  ناشدوخ  اّما  درکن ، متس  اهنآ 

َهَّللا َنوُعیُِطیَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاَِـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاَـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو 
(71  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُهُمَحْرَیَس  َِکَئلوُأ  َُهلوُسَرَو 

تاکز و  دنراد ؛ یم  اپرب  ار  زامن  دـننک ؛ یم  رکنم  زا  یهن  و  فورعم ، هب  رما  دـنرگیدکی ؛ روای ) رای و  و   ) ّیلو نامیااب ، نانز  نادرم و 
اناوت و دنوادخ  دهد ؛ یمرارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  نانآ  ادـخ  يدوزب  دـننک ؛ یم  تعاطا  ار  شلوسر  ادـخ و  و  دـنزادرپ ؛ یم  ار 

(71 ! ) تسا میکح 

ُرَبْکَأ ِهَّللا  َنِّم  ٌناَوْضِرَو  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکاَسَمَو  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَـعَو 
(72  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ 

دنهاوخ نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هداد  هدـعو  تشهب  زا  ییاهغاب  نامیااب ، نانز  نادرم و  هب  دـنوادخ 
؛ تسا رترب  اهنیا ) همه  زا  ، ) ادخ ياضر  يدونشخ و )  ) و هتخاس ؛) اهنآ  بیصن   ) نادواج ياهتشهب  رد  يا  هزیکاپ  ياه  نکسم  و  دنام ؛

(72 ! ) تسا نیمه  گرزب ، يزوریپ  و 
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(73  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَمَو  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغاَو  َنیِِقفاَنُْملاَو  َراَّفُْکلا  ِدِهاَج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

(73 ! ) دنراد یتشونرس  دب  هچ  و  تسا ؛ منهج  ناشهاگیاج  ریگب ! تخس  اهنآ  رب  و  نک ، داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا 

نِم ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُهاَنْغَأ  ْنَأ  اَّلِإ  اوُمَقَن  اَمَو  اُولاَنَی  َْمل  اَِمب  اوُّمَهَو  ْمِهِماَلْـسِإ  َدـَْعب  اوُرَفَکَو  ِْرفُْکلا  َهَِملَک  اُولاَـق  ْدََـقلَو  اُولاَـق  اَـم  ِهَّللاـِب  َنوُِفلْحَی 
(74  ) ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  اَمَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  اًمِیلَأ  ًاباَذَع  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  اْوَّلَوَتَی  نِإَو  ْمُهَّل  اًْریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  نِإَف  ِِهلْضَف 

سپ و  دنا ؛ هتفگ  زیمآرفک  نانخس  ًاعطق  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتفگن  تسردان ) نانخس  ربمایپ ، بایغ  رد   ) هک دنروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب 
دنریگ یم  ماقتنا  نیا  زا  طقف  اهنآ  .دندیسرن  نآ  هب  هک  دنتفرگ ، یکانرطخ ) راک  هب   ) میمـصت و  دنا ؛ هدش  رفاک  ناشندروآ ، مالـسا  زا 

و تسا ؛ رتهب  اهنآ  يارب  دـننک ، هبوت  رگا  لاح )، نیا  اب  ! ) دـنتخاس زاین  یب  دوخ ، مرک ) و   ) لضف هب  ار  ناـنآ  شلوسر ، دـنوادخ و  هک 
یماح ّیلو و  هن  نیمز ، رسارس  رد  و  داد ؛ دهاوخ  رفیک  یکاندرد  تازاجم  هب  ترخآ ، ایند و  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دننادرگ ، يور  رگا 

(74 ! ) يروای هن  و  دنراد ،

(75  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َّنَنوُکََنلَو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْضَف  نِم  اَناَتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَهاَع  ْنَّم  مُْهنِمَو 
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ناحلاص زا  و  داد ؛ میهاوخ  هقدص  ًاعطق  دهد ، يزور  دوخ  لضف  زا  ار  ام  دنوادخ  رگا  : » هک دندوب  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  اهنآ  زا  یـضعب 
(75 !« ) دوب میهاوخ  نارکاش ) (و 

(76  ) َنوُضِْرعُّم مُهَّو  اوَّلَوَتَو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْضَف  نِّم  مُهاَتآ  اَّمَلَف 

(76 ! ) دنتفاترب يور  دندرک و  یچیپرس  دندیزرو و  لخب  دیشخب ، اهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  هک  یماگنه  اّما 

(77  ) َنُوبِذْکَی اُوناَک  اَِمبَو  ُهوُدَعَو  اَم  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اَِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اًقاَِفن  ْمُهَبَقْعَأَف 

یهلا نامیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  .تخاس  رارقرب  ناشیاهلد  رد  دننک ، تاقالم  ار  ادـخ  هک  يزور  ات  ار ، قافن  حور ) ، ) لمع نیا 
(77  ) .دنتفگ یم  غورد  هک  تسا  نآ  رطاخب  و  دنتسج ؛ فّلخت 

(78  ) ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َهَّللا  َّنَأَو  ْمُهاَوَْجنَو  ْمُهَّرِس  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْملَأ 

!؟ تسا یناهنپ ) روما  و   ) اهبیغ همه  ياناد  دنوادخ  و  دـناد ؛ یم  ار  اهنآ  یـشوگرد  نانخـس  رارـسا و  دـنوادخ ، هک  دنتـسناد  یمن  ایآ 
(78)

ٌباَذَـع ْمَُهلَو  ْمُْهنِم  ُهَّللا  َرِخَـس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدـْهُج  اَّلِإ  َنوُدِـجَی  َال  َنیِذَّلاَو  ِتاَقَدَّصلا  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا 
(79  ) ٌمِیلَأ

رادـقم هب  زج  ادـخ ) هار  رد  قافنا  يارب   ) هک ار  یناسک  و  دـننک ، یم  ییوجبیع  ناشتاقدـص  رد  راک ، تعاـطا  ناـنمؤم  زا  هک  ییاـهنآ 
یم اهنآ  هب  ار  ناگدننکازهتسا  رفیک  و  ( ؛ دنک یم  هرخـسم  ار  اهنآ  ادخ  دنیامن ، یم  هرخـسم  دنرادن ، یـسرتسد  دوخ  یئاناوت  زیچان ) )

(79 ! ) تسا یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  و  دهد )؛
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َمْوَْقلا يِدـْهَی  َال  ُهَّللاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  نَلَف  ًهَّرَم  َنیِْعبَـس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  نِإ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  اـَل  ْوَأ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا 
(80  ) َنیِقِساَْفلا

هک ارچ  دزرمآ ! یمن  ار  اهنآ  ادـخ  زگره  ینک ، رافغتـسا  اهنآ  يارب  راب  داتفه  رگا  یّتح ) ، ) ینکن هچ  و  ینک ، رافغتـسا  اهنآ  يارب  هچ 
(80 ! ) دنک یمن  تیاده  ار  ناقساف  ّتیعمج  دنوادخ  و  دندرک ؛ راکنا  ار  شربمایپ  ادخ و 

ُراَن ُْلق  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِفنَت  َال  اُولاَقَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  اوُدِـهاَُجی  نَأ  اوُهِرَکَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َفاَلِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف 
(81  ) َنوُهَقْفَی اُوناَک  ْوَّل  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج 

رد دوخ ، ياهناج  لاوما و  اب  هک  دنتـشاد  تهارک  و  دندش ؛ لاحـشوخ  ادـخ  لوسر  اب  تفلاخم  زا  كوبت )، گنج  زا   ) نایوج فّلخت 
شتآ : » وگب نانآ ) هب  !« ) دینکن تکرح  نادـیم ) يوسب  ، ) امرگ نیا  رد  : » دـنتفگ نانمؤم ) هب  رگیدـکی و  هب   ) و دـننک ؛ داهج  ادـخ  هار 
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(81 ! ) دنتسناد یم  رگا  تسا »! رتمرگ  مه  نیا  زا  خزود 

(82  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  اًرِیثَک  اوُْکبَْیلَو  اًلِیلَق  اوُکَحْضَْیلَف 

ماجنا هک  تسا  ییاهراک  يازج  نیا ، تسا ) ناشراظتنا  رد  منهج  شتآ  هک  ارچ  ! ) دنیرگب رایسب  دندنخب و  رتمک  دیاب  اهنآ  ور  نیا  زا 
(82 ! ) دنداد یم 

َلَّوَأ ِدوُعُْقلِاب  ُمتیِضَر  ْمُکَّنِإ  اوُدَع  َیِعَم  اُوِلتاَُقت  َنلَو  اًَدبَأ  َیِعَم  اوُجُرْخَت  نَّل  لُقَف  ِجوُرُْخِلل  َكُونَذْأَتْـساَف  ْمُْهنِّم  ٍهَِفئاَط  َیلِإ  ُهَّللا  َکَعَجَّر  نِإَف 
(83  ) َنیِِفلاَْخلا َعَم  اوُدُْعقاَف  ٍهَّرَم 

اب هاگ  چیه  : » وگب دـنهاوخب ، داهج ) نادـیم  يوسب   ) جورخ هزاجا  وت  زا  و  دـنادرگزاب ، نانآ  زا  یهورگ  يوسب  ار  وت  دـنوادخ  هاگره 
زین نونکا  دیدش ، یضار  يریگ  هرانک  هب  راب  نیتسخن  امش  دیگنج ! دیهاوخن  ینمـشد  اب  نم ، هارمه  زگره  و  دش ! دیهاوخن  جراخ  نم 

(83 !« ) دینامب نافّلختم  اب 

(84  ) َنوُقِساَف ْمُهَو  اُوتاَمَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  یَلَع  ْمُقَت  َالَو  اًَدبَأ  َتاَّم  مُْهنِّم  ٍدَحَأ  یَلَع  ِّلَُصت  َالَو 

ادـخ و هب  اـهنآ  هک  ارچ  تسیاـن ! شزرمآ )، بلط  اـعد و  يارب  ، ) شربق راـنک  رب  و  ناوخن ! زاـمن  ناـنآ ، زا  کـی  چـیه  هدرم  رب  زگره 
(84 ! ) دنتفر ایند  زا  دندوب  قساف  هک  یلاح  رد  و  دندش ؛ رفاک  شلوسر 

(85  ) َنوُِرفاَک ْمُهَو  ْمُهُسُفنَأ  َقَهْزَتَو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِهب  مَُهبِّذَُعی  نَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  ْمُهُدَالْوَأَو  ْمُُهلاَْومَأ  َْکبِْجُعت  َالَو 

رد هلیـسو  نیا  هب  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  ادـخ  هکلب ) تسین ؛ تمعن  اهنآ  يارب  نیا  ! ) ددرگ وت  یتفگـش  هیام  ناشنادـنزرف ، لاوما و  ادابم 
(85 ! ) دنرفاک هک  یلاح  رد  دیآرب  ناشناج  و  دنک ، باذع  ایند 

(86  ) َنیِدِعاَْقلا َعَّم  نُکَن  اَنْرَذ  اُولاَقَو  ْمُْهنِم  ِلْوَّطلا  ُولوُأ  َکَنَذْأَتْسا  ِِهلوُسَر  َعَم  اوُدِهاَجَو  ِهَّللِاب  اُونِمآ  ْنَأ  ٌهَروُس  َْتلِزنُأ  اَذِإَو 

زا يدارفا  دینک ،»! داهج  شربمایپ  هارمه  و  دیروایب ! نامیا  ادخ  هب  : » هک دهد ) روتـسد  نانآ  هب  و   ) دوش لزان  يا  هروس  هک  یماگنه  و 
[ دنفاعم داهج  زا  هک  اهنآ  نیدعاق =[  اب  ام  راذگب  : » دنیوگ یم  دنهاوخ و  یم  هزاجا  وت  زا  دنراد ، ییاناوت  هک  ناقفانم ]  هورگ  اهنآ =[ 

(86 !« ) میشاب
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(87  ) َنوُهَقْفَی َال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  َِعبُطَو  ِِفلاَوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  نَِأب  اوُضَر 

(87 ! ) دنمهف یمن  يزیچ )  ) ور نیا  زا  هدش ؛ هداهن  رهم  ناشیاهلد  رب  و  دنشاب ؛ نافّلختم  اب  هک  دندش  یضار  اهنآ  يرآ )، )

(88  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ُتاَْریَْخلا  ُمَُهل  َِکَئلوُأَو  ْمِهِسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  اوُدَهاَج  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُلوُسَّرلا  ِنَِکل 
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نامه اهنآ  و  تساهنآ ؛ يارب  اهیکین  همه  و  دـندرک ؛ داـهج  ناـشیاهناج  لاوما و  اـب  دـندروآ ، ناـمیا  وا  اـب  هک  یناـسک  ربماـیپ و  یلو 
(88 ! ) دنناراگتسر

(89  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ 

نیا و  دوب ؛ دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هتخاس  مهارف  تشهب  زا  ییاـهغاب  اـهنآ  يارب  دـنوادخ 
(89 ! ) گرزب يزوریپ ) و   ) يراگتسر تسا 

(90  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  َدَعَقَو  ْمَُهل  َنَذُْؤِیل  ِباَرْعَْألا  َنِم  َنوُرِّذَعُْملا  َءاَجَو 

شربمایپ ادخ و  هب  هک  اهنآ  و  دوش ؛ هداد  داهج ) رد  تکرـش  مدع   ) هزاجا اهنآ  هب  هک  دـندمآ  وت ) دزن  ، ) بارعا زا  ناگدـنروآرذع  و 
باذع دندوبن ،) روذعم  و   ) دندرک تفلاخم  هک  اهنآ  زا  یناسک  هب  يدوزب  دنتسشن ؛ دوخ ) هناخ  رد  يرذع  چیه  نودب  ، ) دنتفگ غورد 

(90 ! ) دیسر دهاوخ  یکاندرد 

ٍلِیبَس نِم  َنِینِسْحُْملا  یَلَع  اَم  ِِهلوُسَرَو  ِهَِّلل  اوُحَصَن  اَذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِفُنی  اَم  َنوُدِجَی  َال  َنیِذَّلا  یَلَع  َالَو  یَـضْرَْملا  یَلَع  َالَو  ِءاَفَعُّضلا  یَلَع  َْسیَّل 
(91  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو 

تکرـش گـنج  نادـیم  رد  هک   ) تـسین يداریا  دـنرادن ، داـهج ) هار  رد   ) قاـفنا يارب  يا  هلیـسو  هـک  اـهنآ  ناراـمیب و  نافیعـض و  رب 
هذخاؤم هار  ناراکوکین  رب  دنیامنن .) هقیاضم  دنراد ، ناوت  رد  هچنآ  زا  و  دننک ؛(  یهاوخریخ  شلوسر  ادخ و  يارب  هاگره  دـنیوجن )،

(91 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  تسین ؛

(92  ) َنوُقِفُنی اَم  اوُدِجَی  اَّلَأ  اًنَزَح  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأَّو  اوَّلَوَت  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ  اَم  ُدِجَأ  َال  َْتُلق  ْمُهَلِمْحَِتل  َكْوَتَأ  اَم  اَذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  َالَو 

رب ار  امش  هک  یبکرم  : » یتفگ ینک ، راوس  داهج ) يارب   ) یبکرم رب  ار  نانآ  هک  دندمآ  وت  دزن  یتقو  هک  اهنآ  رب  تسین  يداریا  زین )  ) و
ادخ هار  رد  هک  دنتـشادن  يزیچ  اریز  دوب ؛ رابکـشا  هودنا  زا  ناشنامـشچ  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب  وت ) دزن  زا  !« ) مرادن منک ، راوس  نآ 

(92 ( ) دنورب نادیم  هب  نآ  اب  و   ) دننک قافنا 

ءزج 11

هبوتلا هروس  همادا 

(93  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  ُهَّللا  َعَبَطَو  ِِفلاَوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  نَِأب  اوُضَر  ُءاَِینْغَأ  ْمُهَو  َکَنُونِذْأَتْسَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ 

داهج يارب  یفاک  تاـناکما  و  ( ؛ دـنرگناوت هک  یلاـح  رد  دـنهاوخ  یم  هزاـجا  وت  زا  هک  تسا  زاـب  یناـسک  يور  هب  اـهنت  هذـخاؤم  هار 
نیمه هب  هداهن ؛ رهم  ناشیاهلد  رب  دـنوادخ  و  دـننامب ؛ نارامیب ]  ناکدوک و  نانز و  ناـفّلختم =[  اـب  هک  دـندش  یـضار  اـهنآ  دـنراد )؛

(93 ! ) دنناد یمن  يزیچ  تهج 
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َیلِإ َنوُّدَُرت  َُّمث  ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَو  ْمُکِراَبْخَأ  ْنِم  ُهَّللا  اَنَأَّبَن  ْدَق  ْمَُکل  َنِمْؤُّن  َنل  اوُرِذَتْعَت  اَّل  ُلق  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَجَر  اَذِإ  ْمُْکَیلِإ  َنوُرِذَتْعَی 
(94  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ِِملاَع 

ام دـینکن ، یهاوخرذـع  : » وگب دـننک ؛ یم  یهاوخرذـع  امـش  زا  دـیدرگ ، زاب  دـندرک ) فّلخت  داهج  زا  هک   ) اهنآ يوسب  هک  یماگنه 
سپس دننیب ؛ یم  ار  امش  لامعا  شلوسر ، ادخ و  و  هتخاس ؛ هاگآ  ناترابخا  زا  ار  ام  ادخ  هک  ارچ  دروآ ! میهاوخن  نامیا  امش  هب  زگره 

و  ) دنک یم  هاگآ  دیداد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ار  امش  وا  و  دیوش ؛ یم  هداد  تشگزاب  تسا  راکـشآ  ناهنپ و  ياناد  هک  یـسک  يوس  هب 
(94 !(« ) دهد یم  ازج 

(95  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَمَو  ٌسْجِر  ْمُهَّنِإ  ْمُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  ْمُْهنَع  اوُضِْرُعِتل  ْمِْهَیلِإ  ُْمْتبَلَقنا  اَذِإ  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَس 

اهنآ زا  دـینک ؛ رظن ) فرـص  و   ) ضارعا اهنآ  زا  ات  دـننک ، یم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش  يارب  دـیدرگزاب ، ناـنآ  يوسب  هک  یماـگنه 
(95  ) .دنداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  رفیکب  تسا ، خزود  ناشهاگیاج  و  دندیلپ ! هک  ارچ  دینادرگب ؛) يور  و   ) دینک ضارعا 

(96  ) َنیِقِساَْفلا ِمْوَْقلا  ِنَع  یَضْرَی  َال  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُْهنَع  اْوَضْرَت  نِإَف  ْمُْهنَع  اْوَضْرَِتل  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی 

یضار ناقساف  ّتیعمج  زا  زگره )  ) دنوادخ دیوش ، یـضار  اهنآ  زا  امـش  رگا  دیوش ؛ یـضار  اهنآ  زا  ات  دننک  یم  دای  مسق  امـش  يارب 
(96 ! ) دش دهاوخن 

(97  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  َدوُدُح  اوُمَْلعَی  اَّلَأ  ُرَدْجَأَو  اًقاَِفنَو  اًْرفُک  ُّدَشَأ  ُباَرْعَْألا 

، هدرک لزاـن  شربماـیپ  رب  ادـخ  هـک  یماـکحا  دودــح و  زا  یهاـگآان  هـب  و  تـسا ؛ رتدــیدش  ناـشقافن  رفک و  برع ، نانیــشن  هیداـب 
(97 ! ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  دنرتراوازس ؛

(98  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ِءْوَّسلا  ُهَِرئاَد  ْمِْهیَلَع  َِرئاَوَّدلا  ُمُِکب  ُصَّبَرَتَیَو  اًمَْرغَم  ُقِفُنی  اَم  ُذِخَّتَی  نَم  ِباَرْعَْألا  َنِمَو 

ثداوح راظتنا  و  دـنراد ؛ یم  بوسحم  تمارغ  دـننک ، یم  قافنا  ادـخ ) هار  رد   ) هک ار  يزیچ  نیـشن ، هیداـب  بارعا  نیا )  ) زا یهورگ 
(98 ! ) تساناد اونش و  دنوادخ  و  تساهنآ ؛ دوخ  يارب  كاندرد  ثداوح  دنشک ؛ یم  امش  يارب  یکاندرد 

ِیف ُهَّللا  ُمُُهلِخُْدیَـس  ْمُهَّل  ٌَهبُْرق  اَهَّنِإ  َالَأ  ِلوُسَّرلا  ِتاَوَلَـصَو  ِهَّللا  َدـنِع  ٍتَابُُرق  ُقِفُنی  اَم  ُذِـخَّتَیَو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  نَم  ِباَرْعَأـْلا  َنِمَو 
(99  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِِهتَمْحَر 

و ادـخ ، هب  بّرقت  هیام  دـننک ، یم  قافنا  ار  هچنآ  و  دـنراد ؛ نامیا  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نیـشن ، هیداب  ياهبرع  زا  رگید )  ) یهورگ
هب تخاس ؛ دـهاوخ  دراو  دوخ  تمحر  رد  ار  نانآ  يدوزب  دـنوادخ  تساهنآ ! بّرقت  هیام  اهنیا  دیـشاب  هاگآ  دـنناد ؛ یم  ربمایپ  ياعد 

(99 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  نیقی ،
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اَهَتْحَت يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأَو  ُْهنَع  اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَّر  ٍناَسْحِِإب  مُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلاَو  ِراَصنَْألاَو  َنیِرِجاَـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلاَو 
(100  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا 

( زین  ) اهنآ و  تشگ ، دونشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  دندرک ، يوریپ  اهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  و  راصنا ، نیرجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگشیپ 
نآ رد  هنادواـج  تسا ؛ يراـج  شناـتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  هتخاـس ، مهارف  ناـنآ  يارب  تـشهب  زا  ییاـهغاب  و  دـندش ؛ دونـشخ  وا  زا 

(100 ! ) گرزب يزوریپ  تسا  نیا  و  دنام ؛ دنهاوخ 

َیلِإ َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَّم  مُُهبِّذَُعنَـس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  َال  ِقاَفِّنلا  یَلَع  اوُدَرَم  ِهَنیِدَْـملا  ِلـْهَأ  ْنِمَو  َنوُِقفاَـنُم  ِباَرْعَأـْلا  َنِّم  مَُکلْوَح  ْنَّمِمَو 
(101  ) ٍمیِظَع ٍباَذَع 

.دندنب ياپ  قافن  هب  تخس  یهورگ  زین ،)  ) هنیدم لها  زا  و  دنقفانم ؛ یعمج  دنتـسه ، امـش  فارطا  هک  نیـشن  هیداب  بارعا  نایم )  ) زا و 
و ایند ، رد  ییاوسر  اب  یتازاجم  مینک :(  یم  تازاجم  راب  ود  ار  اهنآ  يدوزب  .میـسانش  یم  ار  اـهنآ  اـم  یلو  یـسانش ، یمن  ار  اـهنآ  وت 

(101  ) .دنوش یم  هداتسرف  تمایق ) رد   ) یگرزب تازاجم  يوسب  سپس  گرم ؛) ماگنه  هب  یتازاجم 

(102  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  نَأ  ُهَّللا  یَسَع  اًئِّیَس  َرَخآَو  اًِحلاَص  اًلَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآَو 

ار اهنآ  هبوت  دـنوادخ  هک  دور  یم  دـیما  دـنتخیمآ ؛ مه  هب  ار  دـب  بوخ و  راک  و  دـندرک ؛ فارتعا  دوخ  ناـهانگ  هب  رگید ، یهورگ  و 
(102 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  نیقی ، هب  دریذپب ؛

(103  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ْمُهَّل  ٌنَکَس  َکَتاَلَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو  اَِهب  مِهیِّکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًهَقَدَص  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ْذُخ 

هب تاکز )، نتفرگ  ماگنه  هب   ) و یهد ! شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اهنآ  نآ ، هلیـسوب  ات  ریگب ، تاکز ) ناونعب   ) يا هقدص  اهنآ  لاوما  زا 
(103 ! ) تساناد اونش و  دنوادخ  و  تساهنآ ؛ شمارآ  هیام  وت ، ياعد  هک  نک ؛ اعد  اهنآ 

(104  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأَو  ِتاَقَدَّصلا  ُذُخْأَیَو  ِهِداَبِع  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْملَأ 

!؟ تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  و  دریگ ، یم  ار  تاقدص  و  دریذپ ، یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  دنوادخ  طقف  هک  دنتـسناد  یمن  ایآ 
(104)

(105  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ِِملاَع  َیلِإ  َنوُّدَُرتَسَو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو 

یم هدنادرگزاب  راکشآ ، ناهن و  ياناد  يوسب  يدوزب ، و  دننیب ! یم  ار  امش  لامعا  نانمؤم ، وا و  هداتسرف  دنوادخ و  دینک ! لمع  : » وگب
(105 !« ) دهد یم  ربخ  دیدرک ، یم  لمع  هچنآ  هب  ار  امش  و  دیوش ؛

(106  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَی  اَّمِإَو  ْمُُهبِّذَُعی  اَّمِإ  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآَو 
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یم ار  نانآ  هبوت  ای  و  دـنک ، یم  تازاجم  ار  اهنآ  ای  تسادـخ ؛) اب  ناـشراک  و   ) دـنا هدـش  راذـگاو  ادـخ  ناـمرف  هب  رگید ، یهورگ  و 
(106 ! ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  دنشاب ؛) هتسیاش  هک  روط  ره  دریذپ ،( 
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اَّلِإ اـَنْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیلَو  ُلـْبَق  نِم  َُهلوُـسَرَو  َهَّللا  َبَراَـح  ْنَمِّل  اًداَـصْرِإَو  َنِینِمْؤُْـملا  َْنَیب  اًـقیِْرفَتَو  اًْرفُکَو  اًراَرِـض  اًدِجْـسَم  اوُذَـخَّتا  َنـیِذَّلاَو 
(107  ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللاَو  یَنْسُْحلا 

نایم ینکفا  هقرفت  و  رفک ، تیّوقت )  ) و ناناملـسم ،) هب   ) ناـیز يارب  دـنتخاس  يدجـسم  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ ) زا  رگید  یهورگ  )
و  ) یکین زج  : » هک دـننک  یم  دای  دـنگوس  اهنآ  دوب ؛ هدرک  هزرابم  شربماـیپ  ادـخ و  اـب  شیپ  زا  هک  یـسک  يارب  هاـگنیمک  و  ناـنمؤم ،

(107 ! ) دنتسه وگغورد  اهنآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  دنوادخ  اّما  میا »! هتشادن  يرظن  تمدخ ،)

َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  اوُرَّهَطَتَی  نَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاَـجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموـُقَت  نَأ  ُّقَـحَأ  ٍمْوَـی  ِلَّوَأ  ْنِم  يَوـْقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسَمَّل  اًدـَبَأ  ِهِیف  ْمـُقَت  اـَل 
(108)

هب  ) نآ رد  هک  تسا  رت  هتـسیاش  هدـش ، انب  اوقت  هیاپ  رب  تسخن  زور  زا  هک  يدجـسم  نآ  تسیاـن ! تداـبع ) هب  دجـسم   ) نآ رد  زگره 
(108 ! ) دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  دنوادخ  و  دنشاب ؛ هزیکاپ  دنراد  یم  تسود  هک  دنتسه  ینادرم  نآ ، رد  یتسیاب ؛ تدابع )

يِدـْهَی َال  ُهَّللاَو  َمَّنَهَج  ِراَن  ِیف  ِِهب  َراَْهناَف  ٍراَه  ٍفُرُج  اَفَـش  یَلَع  ُهَناَْیُنب  َسَّسَأ  ْنَّم  مَأ  ٌْریَخ  ٍناَوْضِرَو  ِهَّللا  َنِم  يَْوقَت  یَلَع  ُهَناَْـیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَفَأ 
(109  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا 

انب یتسس  هاگترپ  رانک  رب  ار  نآ  ساسا  هک  یسک  ای  تسا ، رتهب  هدرک  انب  وا  يدونـشخ  یهلا و  ياوقت  رب  ار  نآ  هدولاش  هک  یـسک  ایآ 
(109 ! ) دنک یمن  تیاده  ار  نارگمتس  هورگ  دنوادخ  و  دزیر ؟ یمورف  خزود  شتآ  رد  ناهگان  هک  هدومن 

(110  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُُهبُوُلق  َعَّطَقَت  نَأ  اَّلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًهَبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناَْیُنب  ُلاَزَی  َال 

ناشیاهلد هکنیا  رگم  دنام ؛ یم  یقاب  ناشیاهلد  رد  دیدرت ، کش و  هلیـسو  کی  تروصب  هراومه  دنتخاس ، اهنآ  هک  ار  ییانب  نیا  اّما ) )
(110 ! ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  دور ؛) یمن  نوریب  اهنآ  لد  زا  زگره  هنرگو ، دنریمب ؛ و   ) دوش هراپ  هراپ 

ِهاَرْوَّتلا ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  اًدـْعَو  َنُولَتُْقیَو  َنُوُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُـقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  مَُهلاَْومَأَو  ْمُهَـسُفنَأ  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يَرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ 
(111  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذَو  ِِهب  ُمتْعَیَاب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یَفْوَأ  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیِجنِْإلاَو 

ادخ هار  رد  هک ): هنوگ  نیا  هب  ( ؛ دشاب نانآ  يارب  تشهب  شربارب ) رد   ) هک هدرک ، يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نانمؤم ، زا  دنوادخ 
هچ و  هدومرف ؛ رکذ  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  وا ، رب  تسا  یّقح  هدـعو  نیا  دـنوش ؛ یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دـننک ، یم  راـکیپ 

يزوریپ نآ  تسا  نیا  و  دیا ؛ هدرک  ادخ  اب  هک  يدتس  داد و  هب  امش ، رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟ رترادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یـسک 
(111 ! ) گرزب
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ِرَِّشبَو ِهَّللا  ِدوُدُِحل  َنوُِظفاَْحلاَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنوُهاَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمْآلا  َنوُدِجاَّسلا  َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاَّسلا  َنوُدِماَْحلا  َنوُدـِباَْعلا  َنُوِبئاَّتلا 
(112  ) َنِینِمْؤُْملا

ناگدننک یهن  فورعم ، هب  نارمآ  ناروآ ، هدجس  ناگدننک ، عوکر  ناگدننک ، تحایس  نایوگساپس ، ناراک ، تدابع  ناگدننک ، هبوت 
(112 ! ) نانمؤم نینچنیا )  ) هب هد  تراشب  و  دنا ؛) یقیقح  نانمؤم  ، ) یهلا ياهزرم ) و   ) دودح ناظفاح  و  رکنم ، زا 

(113  ) ِمیِحَْجلا ُباَحْصَأ  ْمُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  نِم  َیبُْرق  ِیلوُأ  اُوناَک  َْولَو  َنیِکِرْشُْمِلل  اوُرِفْغَتْسَی  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِِّیبَّنِلل  َناَک  اَم 

( مه نآ  ( ؛ دنـشاب ناشناکیدزن  زا  دنچ  ره  دننک ، شزرمآ  بلط  دنوادخ ) زا   ) ناکرـشم يارب  هک  دوبن  هتـسیاش  نانمؤم ، ربمایپ و  يارب 
(113 ! ) دنخزود لها  هورگ ، نیا  هک  دش  نشور  اهنآ  رب  هکنآ  زا  سپ 

(114  ) ٌمِیلَح ٌهاَّوََأل  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  ُْهنِم  َأَّرَبَت  ِهَّلِّل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  اَهَدَعَو  ٍهَدِعْوَّم  نَع  اَّلِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاَْربِإ  ُراَفِْغتْسا  َناَک  اَمَو 

بذـج ناـمیا  يوسب  ار  يو  اـت   ) دوب هداد  وا  هب  هک  دوب  يا  هدـعو  رطاـخب  طـقف  رزآ ،] شیوـمع  شردـپ =[  يارب  میهاربا  رافغتـسا  و 
! دوب رابدرب  نابرهم و  میهاربا  نیقی ، هب  تسج ؛ يرازیب  وا  زا  تسادـخ ، نمـشد  يو  هک  دـش  نشور  وا  يارب  هک  یماـگنه  اـّما  دـنک ؛)

(114)

(115  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َنوُقَّتَی  اَّم  مَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهاَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اًمْوَق  َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَو 

هکنآ رگم  دـنک ؛ تازاـجم ) و   ) هارمگ دـندروآ ) ناـمیا  و   ) درک تیادـه  ار  اـهنآ  هک  نآ  زا  سپ  ار ، یموق  دـنوادخ  هک  دوـبن  ناـنچ 
(115 ! ) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  اریز  دننک ؛) تفلاخم  اهنآ  و   ) دیامن نایب  نانآ  يارب  دنزیهرپب ، نآ  زا  دیاب  هک  ار  يروما 

(116  ) ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُکل  اَمَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنِإ 

(116 ! ) دیرادن يروای  ّیلو و  ادخ ، زج  و  دناریم ؛ یم  دنک و  یم  هدنز  تسادخ ؛ نآ  زا  اهنت  نیمز  اهنامسآ و  تموکح 

ْمِْهیَلَع َباَت  َُّمث  ْمُْهنِّم  ٍقیِرَف  ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداَک  اَم  ِدَْعب  نِم  ِهَرْـسُْعلا  ِهَعاَس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراَصنَْألاَو  َنیِرِجاَهُْملاَو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َباَّت  دَـقَّل 
(117  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءَر  ْمِِهب  ُهَّنِإ 

وا زا  كوبت ) گنج  رد   ) تّدـش ترـسع و  نامز  رد  هک  راصنا ، نارجاـهم و  ربماـیپ و  لاـح  لـماش  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخ  ًامّلـسم 
سپس دندرگزاب ؛) گنج  نادیم  زا  و   ) دوش فرحنم  ّقح  زا  اهنآ ، زا  یهورگ  ياهلد  دوب  کیدزن  هکنآ  زا  دعب  دومن ؛ دندرک ، يوریپ 

(117 ! ) تسا میحر  نابرهم و  نانآ  هب  تبسن  وا  هک  تفریذپ ، ار  اهنآ  هبوت  ادخ 
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َُّمث ِْهَیلِإ  اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  َأَْجلَم  اَّل  نَأ  اوُّنَظَو  ْمُهُـسُفنَأ  ْمِْهیَلَع  ْتَقاَضَو  ْتَبُحَر  اَِـمب  ُضْرَأـْلا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاَـض  اَذِإ  یَّتَح  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ِهَثاَـلَّثلا  یَلَعَو 
(118  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُوبُوتَِیل  ْمِْهیَلَع  َباَت 

هک ّدح  نآ  ات  دـندومن )، هطبار  عطق  نانآ  اب  ناناملـسم  و  ، ) دنتـسج فّلخت  كوبت ) گنج  رد  تکرـش  زا   ) هک رفن  هس  نآ  نینچمه ) )
دنتـسناد ماـگنه ) نآ  رد  ( ؛ دـنتفای یمن  دوـخ  يارب  ییاـج  شیوـخ ، دوـجو  رد  یّتـح ) ( ؛ دـش گـنت  اـهنآ  رب  شتعـسو  همه  اـب  نیمز 

دنوادخ دننک ؛ هبوت  ات  داد ) قیفوت  نانآ  هب  و  ، ) دومن اهنآ  لاح  لماش  ار  شتمحر  ادخ  سپس  تسین ؛ وا  يوسب  زج  ادخ  زا  یهاگهانپ 
(118 ! ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایسب 

(119  ) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(119 ! ) دیشاب ناقداص  اب  و  دیزیهرپب ، ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

ٌأَمَظ ْمُُهبیُِصی  َال  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ِهِسْفَّن  نَع  ْمِهِـسُفنَِأب  اُوبَغْرَی  َالَو  ِهَّللا  ِلوُسَّر  نَع  اوُفَّلَخَتَی  نَأ  ِباَرْعَْألا  َنِّم  مَُهلْوَح  ْنَمَو  ِهَنیِدَْملا  ِلْهَِأل  َناَک  اَم 
َال َهَّللا  َّنِإ  ٌحـِلاَص  ٌلَمَع  ِِهب  مَُهل  َِبتُک  اَّلِإ  اًْلیَّن  ٍّوُدَـع  ْنِم  َنُولاَنَی  َالَو  َراَّفُْکلا  ُظیِغَی  اًئِطْوَم  َنُوئَطَی  َالَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٌهَصَمْخَم  اـَلَو  ٌبَصَن  اـَلَو 

(120  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی 

زا شیوخ ، ناج  ظفح  يارب  و  دنیوج ؛ فّلخت  ادخ  لوسر  زا  دنتسه ، اهنآ  فارطا  هک  ینانیشن  هیداب  و  هنیدم ، لها  هک  تسین  راوازس 
یماگ چیه  دسر و  یمن  اهنآ  هب  ادخ  هار  رد  یگنسرگ  و  یگتـسخ ، یگنـشت و  چیه  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  دنـشوپب ! مشچ  وا  ناج 
يارب یحلاص  لمع  نآ ، رطاخ  هب  هکنیا  رگم  دنروخ ، یمن  نمـشد  زا  يا  هبرـض  و  دـنراد ، یمنرب  دوش  یم  نارفاک  مشخ  بجوم  هک 

(120 ! ) دنک یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  اریز  دوش ؛ یم  هتشون  اهنآ 

(121  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ْمَُهل  َِبتُک  اَّلِإ  اًیِداَو  َنوُعَطْقَی  َالَو  ًهَرِیبَک  َالَو  ًهَریِغَص  ًهَقَفَن  َنوُقِفُنی  َالَو 

یمن تشگزاب ) رد  ای  داهج و  نادیم  يوسب   ) ار ینیمزرـس  چیه  و  دـننک ، یمن  قافنا  هار ) نیا  رد   ) ار یگرزب  ای  کچوک  لام  چـیه  و 
(121  ) .دهد شاداپ  ناشلامعا ، نیرتهب  ناونعب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دوش ؛ یم  هتشون  اهنآ  يارب  هکنیا  رگم  دنیامیپ ،

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُنِیلَو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَیِّل  ٌهَِفئاَـط  ْمُْهنِّم  ٍهَقِْرف  ِّلُـک  نِم  َرَفَن  اـَلْوَلَف  ًهَّفاَـک  اوُرِفنَِیل  َنوـُنِمْؤُْملا  َناَـک  اَـمَو 
(122  ) َنوُرَذْحَی

يا هفیاط  و   ) دنک یمن  چوک  يا  هفیاط  نانآ ، زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  دننک ؛ چوک  داهج ) نادیم  يوسب   ) یگمه نانمؤم  تسین  هتسیاش 
!؟ دنهد میب  ار  اهنآ  دوخ ، موق  يوسب  تشگزاب  ماگنه  هب  دنبای و  یهاگآ  مالـسا ) ماکحا  فراعم و  و   ) نید رد  ات  دـنامب ،) هنیدـم  رد 

(122 ! ) دننک يراددوخ  و  دنسرتب ، راگدرورپ ) نامرف  تفلاخم  زا   ) دیاش
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لفاغ کیدزن  نانمشد  زا  ار  امش  رترود ، نمشد  و  ! ) دینک راکیپ  دنرتکیدزن ، امش  هب  هک  ینارفاک  اب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(123 ! ) تسا ناراگزیهرپ  اب  دنوادخ  دینادب  و  دننک ؛ ساسحا  تردق ) و   ) تنوشخ تّدش و  امش  رد  دیاب  اهنآ  دنکن )!

(124  ) َنوُرِْشبَتْسَی ْمُهَو  اًناَمیِإ  ْمُْهتَداَزَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  اًناَمیِإ  ِهِذَه  ُْهتَداَز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  نَّم  مُْهنِمَف  ٌهَروُس  َْتلِزنُأ  اَم  اَذِإَو 

نوزفا ار  امـش  زا  کی  مادـک  نامیا  هروس ، نیا  : » دـنیوگ یم  نارگید ) هب   ) نانآ زا  یـضعب  دوش ، یم  لزاـن  يا  هروس  هک  یماـگنه  و 
.دنلاحـشوخ یهلا ) تمحر  لضف و  هب   ) اـهنآ و  هدوزفا ؛ ناـشنامیا  رب  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  اـما  وگب ): اـهنآ  هب  ( »!؟ تخاـس

(124)

(125  ) َنوُِرفاَک ْمُهَو  اُوتاَمَو  ْمِهِسْجِر  َیلِإ  اًسْجِر  ْمُْهتَداَزَف  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 

(125  ) .دندوب رفاک  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  و  هدوزفا ؛ ناشیدیلپ  رب  يدیلپ  تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  اّما  و 

(126  ) َنوُرَّکَّذَی ْمُه  َالَو  َنُوبُوتَی  َال  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْوَأ  ًهَّرَّم  ٍماَع  ِّلُک  ِیف  َنُونَتُْفی  ْمُهَّنَأ  َنْوَرَی  َالَوَأ 

(126 ! ) دندرگ یمن  مه  رّکذتم  و  دننک ، یمن  هبوت  زاب  دنوش !؟ یم  شیامزآ  راب  ود  ای  کی  لاس ، ره  رد  هک  دننیب  یمن  اهنآ  ایآ 

(127  ) َنوُهَقْفَی اَّل  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  مَُهبُوُلق  ُهَّللا  َفَرَص  اُوفَرَصنا  َُّمث  ٍدَحَأ  ْنِّم  مُکاَرَی  ْلَه  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُهُضَْعب  َرَظَّن  ٌهَروُس  َْتلِزنُأ  اَم  اَذِإَو 

یم ار  امش  یسک  ایآ  : » دنیوگ یم  دننک و  یم  هاگن  رگیدکی  هب  ناقفانم ]  اهنآ =[  زا  یـضعب  دوش ، یم  لزان  يا  هروس  هک  یماگنه  و 
دنوادخ دـنور ؛) یم  نوریب  و   ) دـنوش یم  فرـصنم  سپـس  دوش »)! یمن  ام  هّجوتم  یـسک  میور ، نوریب  ربمایپ  روضح  زا  رگا  ( ؟ دـنیب

(127 (! ) دنشناد یب  و   ) دنمهف یمن  هک  دنتسه  یهورگ  اهنآ ، هک  ارچ  هتخاس ؛ فرصنم  قح ) زا   ) ار ناشیاهلد 

(128  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءَر  َنِینِمْؤُْملِاب  مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  ْدََقل 

، نانمؤم هب  تبسن  و  دراد ؛ امش  تیاده  رب  رارصا  و  تسا ؛ تخس  وا  رب  امش  ياهجنر  هک  دمآ  ناتیوسب  امش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی ، هب 
(128 ! ) تسا نابرهم  فوئر و 

(129  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلَوَت  نِإَف 

لّکوت وا  رب  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چـیه  دـنک ؛ یم  تیافک  ارم  دـنوادخ  : » وگب شابم )! نارگن  ، ) دـننادرگب يور  قح ) زا   ) اـهنآ رگا 
(129 !« ) تسا گرزب  شرع  بحاص  وا  و  مدرک ؛
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سنوی هروس 

(1  ) ِمیِکَْحلا ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َْکِلت  رلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


(1 ! ) تسا زیمآ  تمکح  راوتسا و  باتک  تایآ  نیا  رلا ،

اَذَه َّنِإ  َنوُِرفاَْکلا  َلاَق  ْمِهِّبَر  َدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشبَو  َساَّنلا  ِرِذـنَأ  ْنَأ  ْمُْهنِّم  ٍلُجَر  َیلِإ  اَْنیَحْوَأ  ْنَأ  اًبَجَع  ِساَّنِلل  َناَکَأ 
(2  ) ٌنِیبُّم ٌرِحاََسل 

یناسک هب  و  ناسرتب ، هانگ ) رفک و  بقاوع  زا   ) ار مدرم  هک  میداتسرف  یحو  اهنآ  زا  يدرم  هب  هک  دوب  یتفگش  بجوم  مدرم ، يارب  ایآ 
: دـنتفگ نارفاک  اّما ) ( !؟ تسا ناشراگدرورپ  دزن  مّلـسم ) ياهـشاداپ  و   ) کین هقباس  اهنآ ، يارب  هک  هد  تراشب  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هک 

(2 !« ) تسا يراکشآ  رحاس  درم ، نیا  »

ُهَّللا ُمُِکلَذ  ِِهنْذِإ  ِدَْعب  نِم  اَّلِإ  ٍعیِفَش  نِم  اَم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
(3  ) َنوُرَّکَذَت اَلَفَأ  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر 

رارق تردـق )  ) تخت رب  سپـس  دـیرفآ ؛ نارود ]  شـش  زور =[  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  امـش ، راگدرورپ 
وا سپ  امش ! راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  نیا  تسین ؛ وا  نذا  اب  زج  يا ، هدننک  تعافش  چیه  تخادرپ ؛ ناهج )  ) راک ریبدت  هب  و  تفرگ ،

(3 ( !؟ دیوش یمن  رّکذتم  ایآ  دینک ! شتسرپ  ار 

ْمَُهل اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِطْـسِْقلِاب  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َقـْلَْخلا  ُأَدـْبَی  ُهَّنِإ  اقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  اًـعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ 
(4  ) َنوُرُفْکَی اُوناَک  اَِمب  ٌمِیلَأ  ٌباَذَعَو  ٍمیِمَح  ْنِّم  ٌباَرَش 

ات دـنادرگ ، یمزاب  ار  نآ  سپـس  دـنک ، یم  زاـغآ  ار  شنیرفآ  وا  هدومرف ؛ یّقح  هدـعو  دـنوادخ  تسوا ! يوسب  امـش  همه  تشگزاـب 
عیام زا  یندیشون  دندش ، رفاک  هک  یناسک  يارب  و  دهد ؛ ازج  تلادعب  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک 

(4 ! ) دندیزرو یم  رفک  هکنآ  رطاخب  كاندرد ، یباذع  و  تسا ؛ نازوس 

ِتاَیْآلا ُلِّصَُفی  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  َِکلَذ  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  َباَسِْحلاَو  َنِینِّسلا  َدَدَـع  اوُمَْلعَِتل  َلِزاَنَم  ُهَرَّدَـقَو  اًرُون  َرَمَْقلاَو  ًءاَیِـض  َسْمَّشلا  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه 
(5  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل 

باسح اهلاس و  ددـع  ات  درک ، رّدـقم  ییاـه  هاـگلزنم  نآ  يارب  و  داد ؛ رارق  رون  ار  هاـم  و  ییانـشور ، ار  دیـشروخ  هک  تسا  یـسک  وا 
(5 ! ) دهد یم  حرش  دنشناد ، لها  هک  یهورگ  يارب  ار ) دوخ   ) تایآ وا  هدیرفاین ؛ قحب  زج  ار  نیا  دنوادخ  دینادب ؛ ار  اهراک ) )

(6  ) َنوُقَّتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  اَمَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفاَِلتْخا  ِیف  َّنِإ 

هک یهورگ  يارب  تسا  ییاه ) هناشن  و   ) تاـیآ هدـیرفآ ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  دـنوادخ  هچنآ  و  زور ، بش و  دـش  دـمآ و  رد  ًامّلـسم 
(6 (. ) دننیب یم  ار  قیاقح  و   ) دنراگزیهرپ
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(7  ) َنُوِلفاَغ اَِنتاَیآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  اَِهب  اوُّنَأَمْطاَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  اوُضَرَو  اَنَءاَِقل  َنوُجْرَی  َال  َنیِذَّلا  َّنِإ 

تایآ زا  هک  اهنآ  و  دندرک ، هیکت  نآ  رب  دندش و  دونـشخ  ایند  یگدنز  هب  و  دـنرادن ، زیخاتـسر ) زور  و   ) ام تاقالم  هب  نامیا  هک  اهنآ 
(7 ، ) دنلفاغ ام 

(8  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  ُراَّنلا  ُمُهاَوْأَم  َِکَئلوُأ 

(8 ! ) دنداد یم  ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخب  تسا ، شتآ  ناشهاگیاج  اهنآ  همه ) )

(9  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ُراَْهنَْألا  ُمِِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ْمِِهناَمیِِإب  مُهُّبَر  ْمِهیِدْهَی  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ریز زا  دنک ؛ یم  تیاده  ناشنامیا  وترپ  رد  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  یلو ) )
(9  ) .تسا يراج  اهرهن  تشهب ، ياهغاب  رد  اهنآ  ياهرصق ) )

(10  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاَوْعَد  ُرِخآَو  ٌماَلَس  اَهِیف  ْمُُهتَّیِحَتَو  َّمُهَّللا  َکَناَْحبُس  اَهِیف  ْمُهاَوْعَد 

تسا نیا  ناشنخس  نیرخآ  و  مالـس ؛ اجنآ : رد  اهنآ  ّتیحت  و  وت »! یهزنم  ادنوادخ ، : » هک تسا  نیا  تشهب  رد  اهنآ  ياعد ) و   ) راتفگ
(10 !« ) تسا نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  دمح ، : » هک

(11  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهناَیْغُط  ِیف  اَنَءاَِقل  َنوُجْرَی  َال  َنیِذَّلا  ُرَذَنَف  ْمُُهلَجَأ  ْمِْهَیلِإ  َیِضَُقل  ِْریَْخلِاب  مَُهلاَْجِعتْسا  َّرَّشلا  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُلِّجَُعی  َْولَو 

ناشرمع يدوزب ) ، ) درک یم  باتش  ناشتازاجم  رد  دنوادخ  دنراد ، هلجع  اه  یبوخ »  » ندروآ تسد  هب  رد  مدرم  هک  هنوگ  نامه  رگا 
رد ات  مینک  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  دـنرادن ، ام  ياـقل  هب  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  یلو  دـندش ؛) یم  دوباـن  یگمه  و   ) دیـسر یم  ناـیاپ  هب 

(11 ! ) دنوش نادرگرس  ناشنایغط 

َنِیفِرْسُْمِلل َنِّیُز  َِکلَذَک  ُهَّسَّم  ٍّرُـض  َیلِإ  اَنُعْدَی  ْمَّل  نَأَک  َّرَم  ُهَّرُـض  ُْهنَع  اَنْفَـشَک  اَّمَلَف  اًِمئاَق  ْوَأ  اًدِعاَق  ْوَأ  ِِهبنَِجل  اَناَعَد  ُّرُّضلا  َناَسنِْإلا  َّسَم  اَذِإَو 
(12  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم 

یم تسا ، هداتـسیا  ای  هتـسشن ، ای  هدیباوخ ، ولهپ  هب  هک  یلاح  رد  لاح ): ره  رد   ) ار ام  دـسر ، یتحاران ) و   ) نایز ناسنا  هب  هک  یماگنه 
هدیسر وا  هب  هک  یلکـشم  لح  يارب  ار  ام  زگره  ییوگ  هک  دور  یم  نانچ  میتخاس ، فرطرب  وا  زا  ار  یتحاران  هک  یماگنه  اّما  دناوخ ؛

(12 (! ) دننک یمن  كرد  ار  لمع  نیا  یتشز  هک   ) تسا هدش  هداد  تنیز  ناشلامعا  ناراکفارسا ، يارب  هنوگ  نیا  تسا ! هدناوخن  دوب ،

(13  ) َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلَذَک  اُونِمُْؤِیل  اُوناَک  اَمَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُسُر  ْمُْهتَءاَجَو  اوُمَلَظ  اََّمل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  ْدََقلَو 

، دـندروآ اهنآ  يارب  نشور  لیالد  ناشناربمایپ  هک  یلاح  رد  میدومن ؛ كاله  دـندرک ، ملظ  هک  یماگنه  ار ، امـش  زا  شیپ  ياهتّما  اـم 
(13 ! ) میهد یم  رفیک  ار  نامرجم  هورگ  هنوگ  نیا  دندرواین ؛ نامیا  اهنآ  یلو 
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(14  ) َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُظنَِنل  ْمِهِدَْعب  نِم  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئاَلَخ  ْمُکاَْنلَعَج  َُّمث 

(14 ! ) دینک یم  لمع  هنوگچ  امش  مینیبب  ات  میداد ؛ رارق  ناشیا - زا  سپ   - نیمز يور  رد  اهنآ  نانیشناج  ار  امش  سپس 

209 ص :

ْنِإ یِـسْفَن  ِءاَْقِلت  نِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  اَم  ُْلق  ُْهلَِّدب  ْوَأ  اَذَـه  ِْریَغ  ٍنآْرُِقب  ِْتئا  اَنَءاَِقل  َنوُجْرَی  َال  َنیِذَّلا  َلاَق  ٍتاَنَِّیب  اَُنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 
(15  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباَذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ََّیلِإ  یَحُوی  اَم  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ 

ینآرق : » دنیوگ یم  دنرادن  زیخاتسر ) زور  و   ) ام ياقل  هب  نامیا  هک  یناسک  دوش ، یم  هدناوخ  اهنآ  رب  ام  نشور  تایآ  هک  یماگنه  و 
؛ مهد رییغت  ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  هک  مرادـن  قح  نم  : » وگب رادرب ») ار  اهتب  شهوکن  تایآ  و  ! ) نک لیدـبت  ار  نآ  ای  رواـیب ، نیا  زا  ریغ 
( تمایق  ) گرزب زور  تازاجم  زا  منک ، یناـمرفان  ار  مراـگدرورپ  رگا  نم  منک ! یم  يوریپ  دوش ، یم  یحو  نم  رب  هک  يزیچ  زا  طـقف 

(15 !« ) مسرت یم 

(16  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِِهْلبَق  نِّم  اًرُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  ِِهب  مُکاَرْدَأ  َالَو  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوَلَت  اَم  ُهَّللا  َءاَش  ْوَّل  ُلق 

زا شیپ  اهتّدم  هکنیا  هچ  درک ؛ یمن  ناتهاگآ  نآ  زا  دنوادخ  و  مدناوخ ؛ یمن  امش  رب  ار  تایآ  نیا  نم  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  : » وگب
(16 ( »!؟ دیمهف یمن  ایآ  مدرواین )؛ يا  هیآ  زگره  و  ( ؛ مدومن یگدنز  امش  نایم  رد  نیا ،

(17  ) َنُومِرْجُْملا ُِحْلُفی  َال  ُهَّنِإ  ِِهتاَیِآب  َبَّذَک  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

راگتـسر نامرجم  ًاملـسم  دـنک !؟ یم  بیذـکت  ار  وا  تایآ  ای  ددـنب ، یم  غورد  ادـخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
(17 ! ) دش دنهاوخن 

ِیف َالَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  َال  اَِمب  َهَّللا  َنُوئِّبَُنتَأ  ُْلق  ِهَّللا  َدـنِع  اَنُؤاَعَفُـش  ِءَالُؤَه  َنُولوُقَیَو  ْمُهُعَفنَی  َالَو  ْمُهُّرُـضَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُدـُبْعَیَو 
(18  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  ِضْرَْألا 

ام ناعیفـش  اهنیا  : » دنیوگ یم  و  دشخب ؛ یم  يدوس  هن  و  دـناسر ، یم  نایز  نانآ  هب  هن  هک  دنتـسرپ  یم  ار  ییاهزیچ  ادـخ ، زا  ریغ  اهنآ 
زا تسا  رترب  و  وا ، تسا  هزنم  درادن »!؟ غارـس  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  دیهد  یم  ربخ  يزیچ  هب  ار  ادخ  ایآ  : » وگب دنتـسه »! ادـخ  دزن 

(18 ! ) دنهد یم  رارق  هک  ینایاتمه  نآ 

(19  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اَمِیف  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَّر  نِم  ْتَقَبَس  ٌهَِملَک  َالَْولَو  اوُفَلَتْخاَف  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  اَّلِإ  ُساَّنلا  َناَک  اَمَو 

تازاجم مدـع  هرابرد   ) تراگدرورپ فرط  زا  ینامرف  رگا  و  دـندرک ؛ فالتخا  سپـس  دـندوب ؛ يدـحاو  تّما  مدرم  همه  زاـغآ ) رد  )
یم تازاجم  هب  یگمه  سپـس  و   ) دـش یم  يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ  ناـیم  رد  دوب ، هدـشن  رداـص  لـبق  زا  ناـنآ ) عیرس 

(19 (. ) دندیسر
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(20  ) َنیِرِظَتنُْملا َنِّم  مُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  ِهِّبَّر  نِّم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِزنُأ  َالَْول  َنُولوُقَیَو 

( وا ناـمرف  هب  و   ) ادـخ يارب  اـهنت  تازجعم ) و   ) بیغ : » وـگب دوـش »!؟ یمن  لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  زا  يا  هزجعم  ارچ  : » دـنیوگ یم 
تازاجم راظتنا  رد  مه  نم  و  دیشاب ، هنایوج  هناهب  تازجعم  راظتنا  رد  امش  ! ) مراظتنا رد  امش  اب  مه  نم  دیـشاب ، راظتنا  رد  امـش  تسا !

(20 !(« ) امش

210 ص :

(21  ) َنوُرُکْمَت اَم  َنُوُبتْکَی  اَنَلُسُر  َّنِإ  اًرْکَم  ُعَرْسَأ  ُهَّللا  ُِلق  اَِنتاَیآ  ِیف  ٌرْکَّم  مَُهل  اَذِإ  ْمُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  نِّم  ًهَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اَذِإَو 

نآ يارب  و  دـننک ،(  یم  گنرین  ام  تاـیآ  رد  میناـشچب ، یتمحر  تسا ، هدیـسر  اـهنآ  هب  هک  یتحاراـن  زا  سپ  مدرم ، هب  هک  یماـگنه 
 ]= نـالوسر و  دـنک ؛ یم  ییوـج ]  هراـچ  رکم =[  امـش  زا  رتعیرــس  دـنوادخ  : » وـگب دـننک ؛) یم  اوراـن  تاـهیجوت  تـمحر  تـمعن و 

(21 !« ) دنسیون یم  دیشک ،) یم  هشقن  و   ) دینک یم  گنرین  هچنآ  ام ، ناگتشرف ]

ُجْوَْملا ُمُهَءاَجَو  ٌفِصاَع  ٌحیِر  اَْهتَءاَج  اَِهب  اوُحِرَفَو  ٍهَبِّیَط  ٍحیِِرب  مِِهب  َْنیَرَجَو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمتنُک  اَذِإ  یَّتَح  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُکُرِّیَُسی  يِذَّلا  َوُه 
(22  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذَه  ْنِم  اَنَْتیَجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ٍناَکَم  ِّلُک  نِم 

يوسب  ) ار نانآ  قفاوم  ياهداب  و  دیریگ ، یمرارق  یتشک  رد  هک  ینامز  دهد ؛ یم  ریس  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
نامگ و  دیآ ؛ یم  اهنآ  غارس  هب  وس  ره  زا  جاوما  و  دزو ؛ یم  يدیدش  نافوط  ناهگان  دنوش ، یم  لاحشوخ  دهدیم و  تکرح  دصقم )

، یهد تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ام  رگا  : » هک دـنناوخ  یم  صالخا  يور  زا  ار  ادـخ  ماگنه ، نآ  رد  دـش ؛ دـنهاوخ  كاله  دـننک  یم 
(22 !« ) دوب میهاوخ  نارازگساپس  زا  ًامتح 

مُُکئِّبَُننَف ْمُکُعِجْرَم  اَْنَیلِإ  َُّمث  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َعاَتَّم  مُکِسُفنَأ  یَلَع  ْمُُکیَْغب  اَمَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اَذِإ  ْمُهاَجنَأ  اَّمَلَف 
(23  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب 

! تسامش دوخ  نایز  هب  امش ، ياهمتس  مدرم ! يا  .دننکیم  متس  نیمز  رد  قحان ، هب  زاب ) ، ) دیـشخب ییاهر  ار  اهنآ  ادخ  هک  یماگنه  اّما 
(23 ! ) میهدیم ربخ  دیدرکیم ، لمع  هچنآ  هب  ار  امش  ام ، و  تسام ؛ يوسب  امش  تشگزاب  سپس  دیربیم ،)  ) هرهب ایند  یگدنز  زا 

اَهَفُرْخُز ُضْرَْألا  ِتَذَـخَأ  اَذِإ  یَّتَح  ُماَْعنَْألاَو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتاَبَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهاَْنلَزنَأ  ٍءاَمَک  اَْینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  ُلَـثَم  اَـمَّنِإ 
ٍمْوَِقل ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَـک  ِسْمَْألِاب  َنْغَت  ْمَّل  نَأَک  اًدیِـصَح  اَهاَْنلَعَجَف  اًراَهَن  ْوَأ  اًْلَیل  اَنُْرمَأ  اَهاَتَأ  اَْهیَلَع  َنوُرِداَق  ْمُهَّنَأ  اَُـهلْهَأ  َّنَظَو  ْتَنَّیَّزاَو 

(24  ) َنوُرَّکَفَتَی

مدرم و هک   - نیمز نوگاـنوگ )  ) ناـهایگ نآ ، یپ  رد  هـک  مـیا ؛ هدرک  لزاـن  نامـسآ  زا  هـک  تـسا  یبآ  دـننامه  اـیند ، یگدـنز  لـثم 
یم نئمطم  نآ  لها  و  ددرگ ، یم  هتـسارآ  هتفای و  ار  دوخ  ییاـبیز  نیمز ، هک  یناـمز  اـت  دـیور ؛ یم  دـنروخ - یم  نآ  زا  ناـیاپراهچ 

ای امرـس  ( ؛ دسر یمارف  نآ ) يدوبان  يارب  ، ) زور رد  ای  ماگنه  بش  ام ، نامرف  ناهگان ) ، ) دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم  هک  دنوش 
نیا تسا ! هدوبن  يرازتشک ) نینچ   ) زگره زورید  ییوگ  هک  مینک  یم  ورد  ار  نآ  نانچنآ  و  میزاس )؛ یم  ّطلـسم  نآ  رب  ار  يا  هقعاص 
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(24 ! ) میهد یم  حرش  دنشیدنا ، یم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ ،

(25  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ُءاَشَی  نَم  يِدْهَیَو  ِماَلَّسلا  ِراَد  َیلِإ  وُعْدَی  ُهَّللاَو 

یم تیاده  تسار  هار  هب  دنیبب ،) قیال  هتـسیاش و  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  و  دنک ؛ یم  توعد  تمالـس  حلـص و  يارـس  هب  دـنوادخ  و 
(25  ) .دیامن

211 ص :

(26  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  ٌهَّلِذ  َالَو  ٌرَتَق  ْمُهَهوُجُو  ُقَهْرَی  َالَو  ٌهَداَیِزَو  یَنْسُْحلا  اُونَسْحَأ  َنیِذَّلِّل 

، دنتـشهب لها  اهنآ  دناشوپ ؛ یمن  ار  ناشیاه  هرهچ  ّتلذ ، یکیرات و  و  دنراد ؛ نآ  رب  نوزفا  کین و  شاداپ  دـندرک ، یکین  هک  یناسک 
(26  ) .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و 

اًِملْظُم ِْلیَّللا  َنِّم  اًعَِطق  ْمُهُهوُجُو  ْتَیِـشْغُأ  اَـمَّنَأَک  ٍمِصاَـع  ْنِم  ِهَّللا  َنِّم  مَُهل  اَّم  ٌهَّلِذ  ْمُهُقَهْرَتَو  اَِـهْلثِِمب  ٍهَئِّیَـس  ُءاَزَج  ِتاَـئِّیَّسلا  اُوبَـسَک  َنیِذَّلاَو 
(27  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ 

زیچ چیه  و  دـناشوپ ؛ یم  ار  نانآ  هرهچ  يراوخ ، ّتلذ و  و  دـنراد ؛ نآ  رادـقمب  يدـب  يازج  دـندش ، ناهانگ  بکترم  هک  یناسک  اّما 
، کیرات بش  زا  ییاه  هراپ  اب  ییوگ  هک ) تسا  کیرات  نانچنآ  ناـشیاه  هرهچ  ! ) دراد هگن  ادـخ  تازاـجم )  ) زا ار  اـهنآ  دـناوت  یمن 

(27 ! ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و  دنخزود ؛ لها  اهنآ  هدش ! هدیشوپ  اهنآ  تروص 

(28  ) َنوُُدبْعَت اَناَّیِإ  ُْمتنُک  اَّم  مُهُؤاَکَرُش  َلاَقَو  ْمُهَْنَیب  اَْنلَّیَزَف  ْمُکُؤاَکَرُشَو  ُْمتنَأ  ْمُکَناَکَم  اوُکَرْشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  اًعیِمَج  ْمُهُرُشَْحن  َمْوَیَو 

ناتدوخ ياج  رد  ناتیاهدوبعم  امش و  : » مییوگ یم  ناکرشم  هب  سپـس  مینک ، یم  عمج  ار  اهنآ  همه  هک  ار  يزور  دیروایب ) رطاخ  هب  )
و مـینک .) یم  لاؤـس  هناگادـج  کـی  ره  زا  و   ) میزاـس یم  ادـج  مـه  زا  ار  اـهنآ  سپـس  دوـش »)! یگدیـسر  ناـتباسح  هـب  اـت   ) دیـشاب

(28 !« ) دیدرک یمن  تدابع  ار  ام  زگره )  ) امش : » دنیوگ یم  اهنآ ) هب   ) ناشیاهدوبعم

(29  ) َنِیِلفاََغل ْمُِکتَداَبِع  ْنَع  اَّنُک  نِإ  ْمُکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  اًدیِهَش  ِهَّللِاب  یَفَکَف 

(29 ! ) میدوب لفاغ  امش  تدابع  زا  ام  رگا  دشاب ، هاوگ  امش  ام و  نایم  ادخ  هک  سب  نیمه  دنیوگ ): یم  خساپ  رد  اهنآ  )

(30  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َّلَضَو  ِّقَْحلا  ُمُهَالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُرَو  ْتَفَلْسَأ  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  ُوْلبَت  َِکلاَنُه 

- دوـخ یقیقح  ِتسرپرـس  ـالوم و  « - هّللا  » يوـسب یگمه  .دـیامزآ و  یم  تسا ، هداد  ماـجنا  ًـالبق  هـک  ار  یلمع  سک  ره  اـج ، نآ  رد 
(30 ! ) دنوش یم  دوبان  مگ و  دندوب ، هداد  رارق  ادخ  ياتمه  غوردب  هک  ار  ییاهزیچ  و  دنوش ؛ یم  هدنادرگزاب 

ُرِّبَدـُی نَمَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخیَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  نَمَو  َراَْصبَْألاَو  َعْمَّسلا  ُِکلْمَی  نَّمَأ  ِضْرَْألاَو  ِءاَـمَّسلا  َنِّم  مُُکقُزْرَی  نَم  ْلـُق 
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(31  ) َنوُقَّتَت اَلَفَأ  ْلُقَف  ُهَّللا  َنُولوُقَیَسَف  َْرمَْألا 

هدنز یسک  هچ  و  تساهمشچ ؟ شوگ و  قلاخ ) و   ) کلام یسک  هچ  ای  دهد ؟ یم  يزور  نیمز  نامسآ و  زا  ار  امش  یـسک  هچ  : » وگب
: دـنیوگ یم  خـساپ ) رد   ) يدوزب دـنک »؟ یم  ریبدـت  ار  ناـهج )  ) روـما یـسک  هچ  و  دروآ ؟ یم  نوریب  هدـنز  زا  ار  هدرم  و  هدرم ، زا  ار 

(31 ( !؟) دیسرت یمن  ادخ  زا  و   ) دینک یمن  هشیپ  اوقت  ارچ  سپ  : » وگب ادخ ،» »

(32  ) َنُوفَرُْصت یَّنَأَف  ُلاَلَّضلا  اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اَذاَمَف  ُّقَْحلا  ُمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذَف 

!؟ دراد دوجو  یهارمگ  زج  يزیچ  هچ  قح ، زا  دعب  لاح ، نیا  اب  تافـص !) نیا  همه  ياراد   ) امـش ّقح  راگدرورپ  دـنوادخ ، تسا  نآ 
(32 ( !؟ دیوش یم  نادرگ  يور  وا ) شتسرپ  زا   ) ارچ سپ 

(33  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهَّنَأ  اوُقَسَف  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّقَح  َِکلَذَک 

(33 ! ) دروآ دنهاوخن  نامیا  هانگ ،) تجاجل و  همه  نیا  زا  سپ   ) اهنآ هک  هدش  مّلسم  ناقساف  رب  تراگدرورپ  نامرف  نینچنیا 

212 ص :

(34  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبَی  ُهَّللا  ُِلق  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبَی  نَّم  مُِکئاَکَرُش  نِم  ْلَه  ُْلق 

داجیا ار  شنیرفآ  ادـخ  اهنت  : » وگب دـنادرگ »!؟ یمزاب  سپـس  دـنک و  یم  داجیا  ار  شنیرفآ  امـش ، ياهدوبعم  زا  کی  چـیه  ایآ  : » وگب
(34 ( »!؟ دیوش یم  نادرگ  يور  قح  زا  ارچ  لاح ، نیا  اب  دنادرگ ؛ یمزاب  سپس  هدرک ،

اَمَف يَدُْهی  نَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  اَّل  نَّمَأ  َعَبَُّتی  نَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  نَمَفَأ  ِّقَْحِلل  يِدْهَی  ُهَّللا  ُِلق  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  نَّم  مُِکئاَکَرُش  نِم  ْلَه  ُْلق 
(35  ) َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل 

هک یـسک  ایآ  دنک ! یم  تیادـه  قح  هب  ادـخ  اهنت  : » وگب دـنک !؟ یم  تیادـه  قح  يوس  هب  امـش ، ياهدوبعم  زا  کی  چـیه  ایآ  : » وگب
ار امـش  دننک ؟ شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا ، رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنک  یم  قح  يوس  هب  تیادـه 

(35 ( »!؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ، یم  هچ 

(36  ) َنُولَعْفَی اَِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  اًْئیَش  ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َال  َّنَّظلا  َّنِإ  انَظ  اَّلِإ  ْمُهُرَثْکَأ  ُِعبَّتَی  اَمَو 

یمن زاین  یب  ّقح  زا  ار  ناسنا  زگره  نامگ ، هک ) یلاح  رد  ( ؛ دننک یمن  يوریپ  ساسا ،) یب  ياهرادـنپ  و   ) نامگ زا  زج  اهنآ ، رتشیب  و 
(36 ! ) تسا هاگآ  دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  نیقی ، هب  دناسر !) یمن  قح  هب  و   ) دزاس

(37  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَّر  نِم  ِهِیف  َْبیَر  َال  ِباَتِْکلا  َلیِصْفَتَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  نَِکلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  يَرَتُْفی  نَأ  ُنآْرُْقلا  اَذَه  َناَک  اَمَو 

زا شیپ  هچنآ  يارب  تسا  یقیدصت  یلو  دوش ؛ هداد  تبسن  ادخ  هب  یهلا  یحو  نودب  نآرق ، نیا  هک  تشادن ) ناکما  و   ) دوبن هتـسیاش 
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(37  ) .تسا نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا  و  تسین ، نآ  رد  یّکش  تسا ؛ اهنآ  رب  یلیصفت  حرش و  و  ینامسآ ،) بتک  زا   ) تسا نآ 

(38  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  ُمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْداَو  ِِهْلثِّم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهاَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

؛ دیروایب نآ  دننامه  هروس  کی  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » وگب تسا !؟» هداد  تبـسن  ادخ  هب  غوردب  ار  نآرق  وا  : » دنیوگ یم  اهنآ  ایآ 
(38 !« ) دیبلط يرای ) هب   ) دیناوت یم  ار  سک  ره  ادخ ، زا  ریغ  و 

(39  ) َنیِِملاَّظلا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلَذَک  ُُهلیِوْأَت  ْمِِهتْأَی  اََّملَو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اَِمب  اُوبَّذَک  َْلب 

زوـنه و  دنتـشادن ، نآ  زا  یهاـگآ  هک  دـندرک  بیذـکت  ار  يزیچ  هکلب  دـندرکن )؛ راـکنا  ار  نآرق  شناد  مـلع و  يور  زا  اـهنآ  یلو  )
! دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  تبقاع  رگنب  سپ  دـندرک ؛ بیذـکت  هنوگ  نیمه  زین  اـهنآ  ناینیـشیپ  تسا ! هدـشن  نشور  ناـنآ  رب  شتیعقاو 

(39)

(40  ) َنیِدِسْفُْملِاب ُمَلْعَأ  َکُّبَرَو  ِِهب  ُنِمُْؤی  اَّل  نَّم  مُْهنِمَو  ِِهب  ُنِمُْؤی  نَّم  مُْهنِمَو 

یم رتهب  ار  اهنآ  و   ) تسا رتهاگآ  نادسفم  هب  تراگدرورپ  و  دنروآ ؛ یمن  نامیا  یـضعب  و  دنروآ ؛ یم  نامیا  نآ  هب  اهنآ ، زا  یـضعب 
(40 (! ) دسانش

(41  ) َنُولَمْعَت اَّمِّم  ٌءيَِرب  اَنَأَو  ُلَمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُمتنَأ  ْمُُکلَمَع  ْمَُکلَو  ِیلَمَع  یِّل  لُقَف  َكُوبَّذَک  نِإَو 

نم دیرازیب و  مهد  یم  ماجنا  نم  هچنآ  زا  امش  تسامـش ! يارب  امـش  لمع  و  نم ، يارب  نم  لمع  : » وگب دندرک ، بیذکت  ار  وت  رگا  و 
(41 !« ) مرازیب دیهد  یم  ماجناامش  هچنآ  زا  زین ) )

(42  ) َنُولِقْعَی َال  اُوناَک  َْولَو  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َتنَأَفَأ  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْسَی  نَّم  مُْهنِمَو 

شوگ هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یم  وت  ایآ  دنرک !) دنونـش و  یمن  چـیه  ییوگ  اّما  دـنهد ؛(  یمارف  شوگ  وت  يوسب  نانآ ، زا  یهورگ 
(42 ( !؟ دنمهفن دنچ  ره  یناسرب ، نارک 

213 ص :

(43  ) َنوُرِْصُبی َال  اُوناَک  َْولَو  َیْمُْعلا  يِدْهَت  َتنَأَفَأ  َْکَیلِإ  ُرُظنَی  نَّم  مُْهنِمَو 

!؟ دننیبن دنچ  ره  ینک ، تیاده  ار  نایانیبان  یناوت  یم  وت  ایآ  دننیب !) یمن  چیه  ییوگ  اّما   ) دـنرگن یم  وت  يوس  هب  نانآ ، زا  یهورگ  و 
(43)

(44  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَأ  َساَّنلا  َّنَِکلَو  اًْئیَش  َساَّنلا  ُِملْظَی  َال  َهَّللا  َّنِإ 

(44 ! ) دنک یم  متس  نتشیوخ  هب  هک  دنمدرم  نیا  یلو  دنک ؛ یمن  متس  مدرم  هب  چیه  دنوادخ 
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(45  ) َنیِدَتْهُم اُوناَک  اَمَو  ِهَّللا  ِءاَِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق  ْمُهَْنَیب  َنُوفَراَعَتَی  ِراَهَّنلا  َنِّم  ًهَعاَس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  ْمَّل  نَأَک  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَیَو 

زا یتعاس  زج  ییوگ  دـننک ) یم  ساسحا   ) هک نانچنآ  دزاـس ؛ یم  روشحم ) و   ) عمج ار  اـهنآ  دـنوادخ )  ) هک ار  يزور  روآ ) داـی  هب  )
ار زیخاتسر ) زور  و   ) دنوادخ ياقل  هک  اهنآ  ًامّلسم  دنـسانشب ! دننیبب و )  ) ار رگیدکی  هک  رادقم  نآ  هب  دندرکن ؛ فّقوت  ایند ) رد  ، ) زور

(45 ! ) دنتفاین تیاده  دندرب و  نایز  دندرک ، بیذکت 

(46  ) َنُولَعْفَی اَم  یَلَع  ٌدیِهَش  ُهَّللا  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اَْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  ْوَأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإَو 

راتفرگ هکنآ  زا  شیپ  ای ) و  میهد ، ناشن  وت  هب   ) وت تایح  لاح  رد  ، ) میا هداد  هدـعو  اـهنآ  هب  هک  ار  ییاـهتازاجم  زا  يا  هراـپ  اـم ، رگا 
هاوگ دنداد  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ  رب  دـنوادخ  سپـس  تسام ؛ يوس  هب  ناشتـشگزاب  لاح ، ره  رد  میربب ، ایند  زا  ار  وت  دـنوش )، باذـع 

(46 ! ) تسا

(47  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ِطْسِْقلِاب  مُهَْنَیب  َیُِضق  ْمُُهلوُسَر  َءاَج  اَذِإَف  ٌلوُسَّر  ٍهَّمُأ  ِّلُِکلَو 

اهنآ هب  یمتـس  و  دوش ؛ یم  يرواد  اهنآ  نایم  رد  تلادـعب  دـیایب ، نانآ  يوس  هب  ناشلوسر  هک  یماگنه  تسا ؛ یلوسر  یتّما ، ره  يارب 
(47 ! ) دش دهاوخن 

(48  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذَه  یَتَم  َنُولوُقَیَو 

(48 ( »؟ دوب دهاوخ  یک  تازاجم )  ) هدعو نیا  یئوگ ، یم  تسار  رگا  : » دنیوگ یم  و 

(49  ) َنُومِدْقَتْسَی َالَو  ًهَعاَس  َنوُرِخْأَتْسَی  اَلَف  ْمُُهلَجَأ  َءاَج  اَذِإ  ٌلَجَأ  ٍهَّمُأ  ِّلُِکل  ُهَّللا  َءاَش  اَم  اَّلِإ  اًعْفَن  َالَو  ارَض  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  اَّل  ُلق 

یم رادقم  نیا   ) .دـهاوخب ادـخ  هچنآ  رگم  امـش )! يارب  دـسر  هچ  ات  ، ) متـسین کلام  ار  يدوس  نایز و  مدوخ  يارب  یّتح )  ) نم : » وگب
هن دوش )، رداص  ناشگرم  ای  تازاجم  نامرف  و  ، ) دـسر ارف  اـهنآ  لـجا  هک  یماـگنه  تسا ؛ يدمآرـس  یتّلم ، موق و  ره  يارب  هک ) مناد 

(49 ! ) دنریگ یم  یشیپ  هن  و  دننک ، یم  ریخأت  یتعاس 

(50  ) َنُومِرْجُْملا ُْهنِم  ُلِْجعَتْسَی  اَذاَّم  اًراَهَن  ْوَأ  اًتاََیب  ُُهباَذَع  ْمُکاَتَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق 

يارب نامرجم  سپ  دینک »)!؟ عفد  دوخ  زا  ار  نآ  دیناوت  یم  ایآ  دـیآ ،(  امـش  غارـس  هب  زور  رد  ای  ماگنه  بش  وا ، تازاجم  رگا  : » وگب
(50 ( !؟ دننک یم  هلجع  هچ 

(51  ) َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُمتنُک  ْدَقَو  َنْآلآ  ِِهب  ُمتنَمآ  َعَقَو  اَم  اَذِإ  َُّمثَأ 

یم هلجع  نآ  يارب  ًـالبق  هک  یلاـح  رد  ـالاح !؟ دوش ): یم  هتفگ  امـش  هب  ! ) دـیروآ یم  ناـمیا  نآ  هب  دـش ، عـقاو  هک  هاـگنآ  هکنیا  اـی 
(51 !( ) دوس هچ  نونکا  یلو  ! ) دیدرک
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(52  ) َنُوبِسْکَت ُْمتنُک  اَِمب  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِْدلُْخلا  َباَذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َلِیق  َُّمث 

»!؟ دیوش یم  هداد  رفیک  دیداد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  زج  ایآ  دیـشچب ! ار  يدبا  باذع  دوش : یم  هتفگ  دندرک  متـس  هک  یناسک  هب  سپس 
(52)

(53  ) َنیِزِْجعُِمب ُمتنَأ  اَمَو  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  یِّبَرَو  يِإ  ُْلق  َوُه  ٌّقَحَأ  َکَنُوِئبنَتْسَیَو 

یمن امـش  و  تسا ؛ ّقح  ًاعطق  دـنگوس ، مراگدرورپ  هب  يرآ ، : » وگب تسا »؟ ّقح  یهلا ) تازاـجم  هدـعو   ) نآ اـیآ  : » دنـسرپ یم  وت  زا 
(53 !« ) دینک يریگولج  نآ  زا  دیناوت 

214 ص :

(54  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ِطْسِْقلِاب  مُهَْنَیب  َیُِضقَو  َباَذَْعلا  اُوَأَر  اََّمل  َهَماَدَّنلا  اوُّرَسَأَو  ِِهب  ْتَدَْتفَال  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْولَو 

شیوخ تاجن  يارب  باذع )، لوه  زا  ار  همه  ، ) دشاب هتشاد  رایتخا  رد  تسا  نیمز  يور  هچنآ  یمامت  رگا  هدرک ، متس  هک  سک  ره  و 
رد و  دنوش !) رتاوسر  ادابم  دننک ،(  یم  نامتک  ار  دوخ  ینامیـشپ  اّما ) دنوش ؛ یم  نامیـشپ  ، ) دننیبب ار  باذع  هک  یماگنه  و  دهد ! یم 

(54 ! ) دش دهاوخن  اهنآ  رب  یمتس  و  دوش ؛ یم  يرواد  تلادعب  اهنآ ، نایم 

(55  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  َالَأ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  َّنِإ  َالَأ 

(55 ! ) دنناد یمن  اهنآ  رتشیب  یلو  تسا ، ّقح  ادخ  هدعو  دیشاب  هاگآ  تسادخ ! نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دیشاب  هاگآ 

(56  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  َوُه 

(56 ! ) دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  و  دناریم ، یم  دنک و  یم  هدنز  هک  تسوا 

(57  ) َنِینِمْؤُْملِّل ٌهَمْحَرَو  يًدُهَو  ِروُدُّصلا  ِیف  اَمِّل  ٌءاَفِشَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌهَظِعْوَّم  مُْکتَءاَج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

ياهلد يارب  یناـمرد  ( ؛ تساـه هنیـس  رد  هچنآ  يارب  یناـمرد  و  تسا ؛ هدـمآ  امـش  يارب  ناـتراگدرورپ  يوس  زا  يزردـنا  مدرم ! يا 
(57 ! ) نانمؤم يارب  تسا  یتمحر  تیاده و  و  امش )؛

(58  ) َنوُعَمْجَی اَّمِّم  ٌْریَخ  َوُه  اوُحَْرفَْیلَف  َِکلَِذبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق 

(58 !« ) تسا رتهب  دنا ، هدرک  يروآدرگ  هچنآ  مامت  زا  نیا ، هک  دنوش ؛ لاحشوخ  دیاب  ادخ  تمحر  لضف و  هب  : » وگب

(59  ) َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  ًالاَلَحَو  اًماَرَح  ُْهنِّم  ُمْتلَعَجَف  ٍقْزِّر  نِّم  مَُکل  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَّم  ُمْتیَأَرَأ  ُْلق 

: وگب دیا »!؟ هدومن  مارح  ار  یـضعب  و  لالح ، ار  نآ  زا  یـضعب  هک  دیا ، هدید  هدرک  لزان  امـش  رب  دنوادخ  هک  ار  ییاهیزور  ایآ  : » وگب
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(59 ( »)!؟ دینک یم  مارح  لالح و  دوخ ، شیپ  زا  و   ) دیدنب یم  ارتفا  ادخ  رب  ای  هداد ، هزاجا  امش  هب  دنوادخ  ایآ  »

(60  ) َنوُرُکْشَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  ُّنَظ  اَمَو 

( ششخب و   ) لضف مدرم  همه  هب  تبسن  دنوادخ  دنشیدنا !؟ یم  هچ  زیخاتسر ، زور  تازاجم )  ) هرابرد دندنب ، یم  ارتفا  ادخ  رب  هک  اهنآ 
(60 ! ) دننک یمن  يرازگساپس  اهنآ  رثکا  اّما  دراد ،

ِلاَْقثِّم نِم  َکِّبَّر  نَع  ُبُْزعَی  اَمَو  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ْذِإ  اًدوُهُش  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  اَّلِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َالَو  ٍنآُْرق  نِم  ُْهنِم  ُوْلتَت  اَمَو  ٍنْأَش  ِیف  ُنوُکَت  اَمَو 
(61  ) ٍنِیبُّم ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  َرَبْکَأ  َالَو  َِکلَذ  نِم  َرَغْصَأ  َالَو  ِءاَمَّسلا  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّرَذ 

ام هکنیا  رگم  دیهد ، یمن  ماجنا  ار  یلمع  چیه  و  ینک ، یمن  توالت  ار  نآرق  زا  یتمـسق  چیه  و  یتسین ، يا ) هشیدنا  و   ) لاح چـیه  رد 
یّتح دنام ؛ یمن  یفخم  وت  راگدرورپ  زا  نامسآ ، نیمز و  رد  زیچ  چیه  و  دیوش ! یم  نآ  دراو  هک  ماگنه  نآ  رد  میتسه  امـش  رب  هاوگ 
ملع ظوـفحم  حوـل  و   ) راکـشآ باـتک  رد  اـهنآ ) همه   ) هکنیا رگم  رتـگرزب ، هن  نآ و  زا  رتـکچوک  هن  و  يا ، هّرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هـب 

(61 ! ) تسا تبث  دنوادخ )

215 ص :

(62  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َال  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  َّنِإ  َالَأ 

(62 ! ) دنوش یم  نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن  ادخ ، يایلوا  ناتسود و )  ) دیشاب هاگآ 

(63  ) َنوُقَّتَی اُوناَکَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

(63  ) .دندرک یم  زیهرپ  ادخ ) نامرف  تفلاخم  زا   ) و دندروآ ، نامیا  هک  اهنامه 

(64  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ  ِهَّللا  ِتاَِملَِکل  َلیِْدبَت  َال  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  يَرُْشْبلا  ُمَُهل 

(64 ! ) گرزب يراگتسر  نآ  تسا  نیا  تسا ! ریذپان  فّلخت  یهلا  ياه  هدعو  دن ؛ رورسم ) و   ) داش ترخآ ، رد  ایند و  یگدنز  رد 

(65  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  اًعیِمَج  ِهَِّلل  َهَّزِْعلا  َّنِإ  ْمُُهلْوَق  َکنُزْحَی  َالَو 

(65 ! ) تساناد اونش و  وا  و  تسادخ ؛ نآ  زا  تردق ،) و   ) تّزع مامت  دزاسن ! نیگمغ  ار  وت  اهنآ  نخس 

َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  َءاَکَرُـش  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  نَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  ِهَِّلل  َّنِإ  َالَأ 
(66)

زا ، ) دنناوخ یم  وا  ياتمه  ار  ادخ  ریغ  هک  اهنآ  و  دنشاب ! یم  ادخ  نآ  زا  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دیـشاب  هاگآ 
(66 ! ) دنیوگ یم  غورد  طقف  اهنآ  و  دننک ؛ یم  يوریپ  ساسا  یب  رادنپ  زا  طقف  اهنآ  دننک ؛ یمن  يوریپ  یلیلد ) قطنم و 
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(67  ) َنوُعَمْسَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  اًرِْصبُم  َراَهَّنلاَو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

رد دیزادرپ ) یگدنز  شالت  هب  ات   ) شخب ینـشور  ار  زور  و  دیبایب ؛ شمارآ  نآ  رد  ات  دـیرفآ ، امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  وا 
(67 ! ) دنراد اونش  شوگ  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن  اهنیا 

َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَتَأ  اَذَِهب  ٍناَْطلُس  نِّم  مُکَدنِع  ْنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَناَْحبُس  اًَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاَق 
(68)

نآ زا  تسا ! زاین  یب  وا  تسا ! هزنم  یجاـیتحا ) صقن و  بیع و  ره  زا  «! ) تسا هدرک  باـختنا  دوخ  يارب  يدـنزرف  دـنوادخ  : » دـنتفگ
یمن هک  دیهد  یم  یتبـسن  ادخ  هب  ایآ  دیرادن ! اعدا  نیا  رب  یلیلد  هنوگ  چـیه  امـش  تسا ! نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسوا 

(68 ( !؟ دیناد

(69  ) َنوُِحْلُفی َال  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُْلق 

(69 ! ) دنوش یمن  راگتسر  زگره ) ، ) دندنب یم  غورد  ادخ  هب  هک  اهنآ  : » وگب

(70  ) َنوُرُفْکَی اُوناَک  اَِمب  َدیِدَّشلا  َباَذَْعلا  ُمُهُقیُِذن  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اَْنَیلِإ  َُّمث  اَْینُّدلا  ِیف  ٌعاَتَم 

! میناشچ یم  ناشرفک  يازـس  هب  دـیدش  تازاجم  اهنآ  هب  دـعب ، و  تسام ؛ يوسب  ناشتـشگزاب  سپـس  دـنراد ؛ ایند  زا  زیچان )  ) يا هرهب 
(70)

216 ص :

ْمُکَْرمَأ اوُعِمْجَأَـف  ُْتلَّکَوَت  ِهَّللا  یَلَعَف  ِهَّللا  ِتاَـیِآب  يِریِکْذَـتَو  یِماَـقَّم  مُْکیَلَع  َُربَـک  َناَـک  نِإ  ِمْوَق  اَـی  ِهِمْوَِقل  َلاَـق  ْذِإ  ٍحوـُن  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتاَو 
(71  ) ِنوُرِظُنت َالَو  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َال  َُّمث  ْمُکَءاَکَرُشَو 

رب یهلا ، تایآ  هب  تبـسن  نم  تارّکذـت  رگا  نم ! موق  يا  : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  ناوخب ! اـهنآ  رب  ار  حون  تشذـگرس 
تردق و  دوخ ، رکف  ما ! هدرک  لّکوت  ادـخ  رب  نم  .دـینکب ) تسا  هتخاس  ناتتـسد  زا  راک  ره  ، ) تسا لّمحت ) لباق  ریغ  و   ) نیگنـس امش 

نایاپ نم  تایح  هب  سپـس  دیرگنب )؛ ار  ناتراک  بناوج  مامت  ( ؛ دنامن هدیـشوپ  امـش  رب  زیچ  چـیه  سپـس  دـینک ؛ عمج  ار  ناتیاهدوبعم 
(71 !( ) دیرادن ییاناوت  اّما  ! ) دیهدن متلهم  يا ) هظحل   ) و دیهد ،

(72  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأَو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِّم  مُُکْتلَأَس  اَمَف  ُْمْتیَّلَوَت  نِإَف 

رب اـهنت  نم ، دزم  مهاوـخ ؛ یمن  يدزم  امـش  زا  نم  هـکنیا ) هـچ  دـیا ؛ هدرک  یتسرداـن  راـک  ، ) دـینادرگب يور  متوـعد  لوـبق  زا  رگا  و 
(72 !« ) مشاب ادخ ] نامرف  ربارب  رد  ناگدش  میلست  نیملسم =[  زا  هک  مرومأم  نم  و  تسادخ !

(73  ) َنیِرَذنُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأَو  َِفئاَلَخ  ْمُهاَْنلَعَجَو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَّم  نَمَو  ُهاَْنیَّجَنَف  ُهُوبَّذَکَف 
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( نارفاک ثراو  و   ) نیـشناج ار  نانآ  و  میداد ؛ تاجن  دندوب ، یتشک  رد  وا  اب  هک  ار  یناسک  وا و  ام ، و  دندرک ! بیذـکت  ار  وا  اهنآ  اّما 
راذنا هب  و   ) دندش راذـنا  هک  یناسک  راک  تبقاع  نیبب  سپ  میدومن ! قرغ  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  ار  یناسک  و  میداد ؛ رارق 

(73 ! ) دوب هنوگچ  دندادن ،) ّتیمها  یهلا 

َنیِدَـتْعُْملا ِبُوُلق  یَلَع  ُعَبْطَن  َِکلَذَـک  ُْلبَق  نِم  ِِهب  اُوبَّذَـک  اَِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناَک  اَمَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُهوُءاَجَف  ْمِهِمْوَق  َیلِإ  اًلُـسُر  ِهِدـَْعب  نِم  اَْـنثََعب  َُّمث 
(74)

نآ زا  شیپ  هک  يزیچ  هب  اهنآ ، اّما  دـندروآ ؛ ناشیارب  نشور  لیالد  نانآ  میداتـسرف ؛ ناشموق  يوس  هب  ینالوسر  حون ، زا  دـعب  سپس 
(74 (! ) دننکن كرد  ار  يزیچ  ات   ) میهن یم  رهم  ناراکزواجت  ياهلد  رب  نینچنیا  دندرواین ! نامیا  دندوب ، هدرک  بیذکت 

(75  ) َنیِمِرْجُّم اًمْوَق  اُوناَکَو  اوُرَبْکَتْساَف  اَِنتاَیِآب  ِِهئَلَمَو  َنْوَعِْرف  َیلِإ  َنوُراَهَو  یَسوُّم  مِهِدَْعب  نِم  اَْنثََعب  َُّمث 

؛ دنتفرن قح  راب  ریز  و   ) دندرک ّربکت  اهنآ  اما  میداتسرف ؛ شنایفارطا  نوعرف و  يوس  هب  دوخ  تایآ  اب  ار  نوراه  یـسوم و  اهنآ ، زا  دعب 
(75 ! ) دندوب مرجم  یهورگ  اهنآ  هک ) ارچ 

(76  ) ٌنِیبُّم ٌرْحَِسل  اَذَه  َّنِإ  اُولاَق  اَنِدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاَج  اَّمَلَف 

(76 !« ) راکشآ تسا  يرحس  نیا ، : » دنتفگ دمآ ، اهنآ  غارسب  ام  دزن  زا  قح  هک  یماگنه  و 

(77  ) َنوُرِحاَّسلا ُِحْلُفی  َالَو  اَذَه  ٌرْحِسَأ  ْمُکَءاَج  اََّمل  ِّقَْحِلل  َنُولوُقَتَأ  یَسُوم  َلاَق 

نارحاس هک  یلاح  رد  تسا !؟ رحـس  نیا  ایآ  دییوگ !؟ یم  نینچ ) ، ) دمآ امـش  يوس  هب  هک  یماگنه  ّقح ، هرابرد  ایآ  : » تفگ یـسوم 
(77 ! ) دنوش یمن  زوریپ ) و   ) راگتسر زگره ) )

(78  ) َنِینِمْؤُِمب اَمَُکل  ُنَْحن  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُءاَیِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَتَو  اَنَءَابآ  ِْهیَلَع  اَنْدَجَو  اَّمَع  اَنَتِْفلَِتل  اَنَْتئِجَأ  اُولاَق 

نآ زا  نیمز ، يور  رد  تسایر ) و   ) یگرزب و  يزاس ؛ فرـصنم  میتفای ، نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  ار ، ام  هک  يا  هدـمآ  ایآ  : » دـنتفگ
(78 !« ) میروآ یمن  نامیا  امش  هب  زگره )  ) ام دشاب !؟ نت  ود  امش 

217 ص :

(79  ) ٍمِیلَع ٍرِحاَس  ِّلُِکب  ِینُوْتئا  ُنْوَعِْرف  َلاَقَو 

(79 !« ) دیروآ نم  دزن  ار  ییاناد  رحاس ) و   ) رگوداج ره  دیورب و ) : ») تفگ نوعرف 

(80  ) َنوُْقلُّم ُمتنَأ  اَم  اوُْقلَأ  یَسوُّم  مَُهل  َلاَق  ُهَرَحَّسلا  َءاَج  اَّمَلَف 

!« دینکفیب دینکفیب ، دـیناوت  یم  ار  رحـس ) لیاسو  زا   ) هچنآ : » تفگ اهنآ  هب  یـسوم  دـندمآ ، هزرابم ) نادـیم  هب   ) نارحاس هک  یماگنه 
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(80)

(81  ) َنیِدِسْفُْملا َلَمَع  ُِحلُْصی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ُُهلِْطُبیَس  َهَّللا  َّنِإ  ُرْحِّسلا  ِِهب  ُمْتئِج  اَم  یَسُوم  َلاَق  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف 

دنوادخ هک  ارچ  دنک ؛ یم  لطاب  ار  نآ  يدوزب  دنوادخ  هک  تسا ؛ رحـس  دیدروآ ، امـش  هچنآ  : » تفگ یـسوم  دندنکفا ، هک  یماگنه 
(81 ! ) دنک یمن  حالصا  ار  نادسفم  لمع  زگره ) )

(82  ) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْولَو  ِِهتاَِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحیَو 

(82 !« ) دنشاب هتشاد  تهارک  نامرجم  دنچ  ره  دشخب ؛ یم  ققحت  شیوخ ، هدعو  هب  ار  قح  وا 

(83  ) َنِیفِرْسُْملا َنَِمل  ُهَّنِإَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍلاََعل  َنْوَعِْرف  َّنِإَو  ْمُهَِنتْفَی  نَأ  ْمِِهئَلَمَو  َنْوَعِْرف  نِّم  ٍفْوَخ  یَلَع  ِهِمْوَق  نِّم  ٌهَّیِّرُذ  اَّلِإ  یَسوُِمل  َنَمآ  اَمَف 

ادابم شنایفارطا ، نوعرف و  زا  سرت  اب  مه ) نآ  ( ؛ وا موق  نادـنزرف  زا  یهورگ  رگم  درواین ، ناـمیا  یـسوم  هب  سک  چـیه  زاـغآ )، رد  )
(83 ! ) دوب ناراکفارسا  زا  و  تشاد ؛ نیمز  رد  ییوج  يرترب  نوعرف ، اریز  دننک ؛ هجنکش  ار  اهنآ 

(84  ) َنیِِملْسُّم ُمتنُک  نِإ  اُولَّکَوَت  ِْهیَلَعَف  ِهَّللِاب  ُمتنَمآ  ُْمتنُک  نِإ  ِمْوَق  اَی  یَسُوم  َلاَقَو 

(84 !« ) دیتسه وا  نامرف  میلست  رگا  دینک  لّکوت  وا  رب  دیا ، هدروآ  نامیا  ادخ  هب  امش  رگا  نم ! موق  يا  : » تفگ یسوم 

(85  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلِّل  ًهَْنِتف  اَْنلَعْجَت  َال  اَنَّبَر  اَْنلَّکَوَت  ِهَّللا  یَلَع  اُولاَقَف 

(85 ! ) هدم رارق  رگمتس  هورگ  هجنکش  دروم  ار  ام  اراگدرورپ ! میراد ؛ لکوت  ادخ  رب  اهنت  : » دنتفگ

(86  ) َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  َنِم  َِکتَمْحَِرب  اَنَِّجنَو 

(86 ! ) شخب ییاهر  رفاک  موق  تسد )  ) زا تتمحر  اب  ار  ام  و 

(87  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشبَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَو  ًهَْلِبق  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجاَو  اًتُوُیب  َرْصِِمب  اَمُکِمْوَِقل  آَّوَبَت  نَأ  ِهیِخَأَو  یَسُوم  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو 

لباقم ار  ناتیاه  هناـخ  و  دـینک ؛ باـختنا  رـصم  نیمزرـس  رد  ییاـه  هناـخ  دوخ ، موق  يارب  : » هک میدرک  یحو  شردارب  یـسوم و  هب  و 
(87 !(« ) دنوش یم  زوریپ  ماجنارس  هک   ) هد تراشب  نانمؤم  هب  و  دیراد ! اپرب  ار  زامن  و  دیهد ! رارق  زکرمتم ) و   ) رگیدکی

ْدُدْـشاَو ْمِِهلاَْومَأ  یَلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  َِکلِیبَس  نَع  اوُّلُِـضِیل  اَنَّبَر  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ًالاَْومَأَو  ًهَنیِز  ُهَأَلَمَو  َنْوَعِْرف  َْتیَتآ  َکَّنِإ  اَنَّبَر  یَـسُوم  َلاَقَو 
(88  ) َمِیلَْألا َباَذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  اُونِمُْؤی  اَلَف  ْمِِهبُوُلق  یَلَع 

هجیتن رد  اراگدرورپ ! يا ، هداد  اـیند  یگدـنز  رد  راشرـس )  ) یلاوما تنیز و  ار  شناـیفارطا  نوعرف و  وت  اراـگدرورپ ! : » تفگ یـسوم 
نیگنس تخـس و  ار  ناشیاهلد  ناشناهانگ )، مرجب   ) و نک ! دوبان  ار  ناشلاوما  اراگدرورپ ! دنزاس ! یم  هارمگ  وت  هار  زا  ار ) تناگدنب  )
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(88 !« ) دننیبب ار  كاندرد  باذع  ات  دنرواین  نامیا  هک  يا  هنوگ  هب  زاس ،

218 ص :

(89  ) َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلا  َلِیبَس  ِّناَِعبَّتَت  َالَو  اَمیِقَتْساَف  اَمُُکتَوْعَّد  تَبیِجُأ  ْدَق  َلاَق 

(89 !« ) دینکن تیعبت  دنناد ، یمن  هک  یناسک  مسر ) و   ) هار زا  و  دیهد ؛ جرخ  هب  تماقتسا  دش ! هتفریذپ  امش  ياعد  : » دومرف

ُوَنب ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  ُتنَمآ  َلاَق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اَذِإ  یَّتَح  اًوْدَـعَو  اًیَْغب  ُهُدُونُجَو  ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَف  َرْحَْبلا  َلِیئاَرْـسِإ  ِینَِبب  اـَنْزَواَجَو 
(90  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  اَنَأَو  َلِیئاَرْسِإ 

؛ دنتفر اهنآ  لابند  هب  زواجت ، ملظ و  رس  زا  شرکشل  نوعرف و  و  میداد ؛ روبع  لین ]  میظع  دور  ایرد =[  زا  ار  لیئارـسا  ینب  ماجنارـس ) )
، دنا هدروآ  نامیا  وا  هب  لیئارـسا  ینب  هک  یـسک  زج  يدوبعم ، چیه  هک  مدروآ  نامیا  : » تفگ تفرگ ، ار  وا  نماد  باقرغ  هک  یماگنه 

(90 !« ) متسه نیملسم  زا  نم  و  درادن ؛ دوجو 

(91  ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َتنُکَو  ُْلبَق  َْتیَصَع  ْدَقَو  َنْآلآ 

(91 ! ) يدوب نادسفم  زا  و  يدرک ، نایصع  ًالبق  هک  یلاح  رد  نآلا !!؟ دش ): باطخ  وا  هب  اّما  )

(92  ) َنُوِلفاََغل اَِنتاَیآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِّم  اًرِیثَک  َّنِإَو  ًهَیآ  َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف 

(92 ! ) دنلفاغ ام  تایآ  زا  مدرم ، زا  يرایسب  و  یشاب ! ناگدنیآ  يارب  یتربع  ات  میهد ، یم  تاجن  بآ ) زا   ) ار تندب  زورما ، یلو 

اَمِیف ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ُْملِْعلا  ُمُهَءاَج  یَّتَح  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُهاَْنقَزَرَو  ٍقْدِـص  َأَّوَبُم  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  اَنْأََّوب  ْدََـقلَو 
(93  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناَک 

عازن و هب  اهنآ  اّما  ( ؛ میدرک اطع  اهنآ  هب  هزیکاپ  ياهیزور  زا  و  میداد ؛ لزنم  یتسار ) و   ) قدـص هاـگیاج  رد  ار  لیئارـسا  ینب  سپـس ) )
هچنآ رد  تمایق ، زور  وت  راگدرورپ  دمآ ! ناشغارـس  هب  یهاگآ  ملع و  هکنآ  زا  دعب  رگم  دـندرکن ، فالتخا  و  دنتـساخرب )! فالتخا 

(93 ! ) دنک یم  يرواد  اهنآ  نایم  دندرک ، یم  فالتخا 

َنیِرَتْمُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  اَلَف  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  َكَءاَج  ْدََـقل  َِکْلبَق  نِم  َباَتِْکلا  َنوُءَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَأْساَف  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  اَّمِّم  ٍّکَش  ِیف  َتنُک  نِإَـف 
(94)

، نیقی هب  سرپب ، دـندناوخ  یم  ار  ینامـسآ  باـتک  وت  زا  شیپ  هک  یناـسک  زا  يراد ، يدـیدرت  میا  هدرک  لزاـن  وت  رب  هچنآ  رد  رگا  و 
یسرد نیا  تشادن ! يدیدرت  وا  ًاملسم  ! ] شابم ناگدننکدیدرت  زا  زگره  نیا ، ربانب  تسا ؛ هدیـسر  وت  هب  تراگدرورپ  فرط  زا  قح » »

(94 ![ ) دوب مدرم  يارب 
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(95  ) َنیِرِساَْخلا َنِم  َنوُکَتَف  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َالَو 

(95 ! ) دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  هک  دندرک ، بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  شابم  اهنآ  زا  و 

(96  ) َنُونِمُْؤی َال  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْمِْهیَلَع  ْتَّقَح  َنیِذَّلا  َّنِإ 

یمن نامیا  زگره ) هتفرگ  اهنآ  زا  ار  تیادـه  قیفوت  ناشلامعا ، مرجب  و  ، ) هتفای ققحت  نانآ  رب  وت  راگدرورپ  نامرف  هک  اهنآ  نادـب ) (و 
(96 ، ) دنروآ

(97  ) َمِیلَْألا َباَذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ٍهَیآ  ُّلُک  ْمُْهتَءاَج  َْولَو 

ار ناشیاهبلق  هانگ ، یکیرات  اریز  ! ) دننیبب ار  كاندرد  باذـع  هک  ینامز  ات  دـسرب ، نانآ  هب  یهلا ) ياه  هناشن  و   ) تایآ مامت  دـنچ  ره 
(97 !( ) دنرادن ییانشور  هب  یهار  و  هتفرگ ، ارف 
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(98  ) ٍنیِح َیلِإ  ْمُهاَنْعَّتَمَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباَذَع  ْمُْهنَع  اَنْفَشَک  اُونَمآ  اََّمل  َُسنُوی  َمْوَق  اَّلِإ  اَُهناَمیِإ  اَهَعَفَنَف  ْتَنَمآ  ٌهَیْرَق  َْتناَک  َالْوَلَف 

یماگنه سنوی ، موق  رگم  دتفا !؟ دیفم  ناشلاح  هب  و ) دشاب ، عقومب  ناشنامیا   ) هک دندرواین  نامیا  اهیدابآ  اهرهـش و  زا  کی  چیه  ارچ 
یگدـنز و نایاپ  ینّیعم =[  تّدـم  ات  و  میتخاس ؛ فرطرب  نانآ  زا  ایند  یگدـنز  رد  ار  هدـننک  اوسر  باذـع  دـندروآ ، ناـمیا  اـهنآ  هک 

(98  ) .میتخاس دنم  هرهب  ار  اهنآ  ناشلجا ] 

(99  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َتنَأَفَأ  اًعیِمَج  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  نَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاَش  َْولَو 

یهاوخ یم  وت  ایآ  دـندروآ ؛ یم  نامیا  رابجا )  ) هب یگمه  دنتـسه ، نیمز  يور  هک  یناـسک  ماـمت  تساوخ ، یم  وت  راـگدرورپ  رگا  و 
(99 ( )!؟ دراد يدوس  هچ  يرابجا  نامیا  ( !؟ دنروایب نامیا  هک  يزاس  روبجم  ار  مدرم 

(100  ) َنُولِقْعَی َال  َنیِذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَیَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  َنِمُْؤت  نَأ  ٍسْفَِنل  َناَک  اَمَو 

یناسک رب  ار  هانگ ) رفک و   ) يدیلپ و  وا !) تیادـه  يرای و  قیفوت و  و   ) ادـخ نامرف  هب  زج  دروایب ، نامیا  دـناوت  یمن  سک  چـیه  اما ) )
(100  ) .دنشیدنا یمن  هک  دهد  یمرارق 

(101  ) َنُونِمُْؤی اَّل  ٍمْوَق  نَع  ُرُذُّنلاَو  ُتاَیْآلا  ِینُْغت  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَذاَم  اوُرُظنا  ُِلق 

لاح هب  اهراذـنا  تایآ و  نیا  اما  تسا »! نیمز  اهنامـسآ و  رد  شدـیحوت ) ياـه  هناـشن  ادـخ و  تاـیآ  زا   ) زیچ هچ  دـینک  هاـگن  : » وگب
(101 ! ) دوب دهاوخن  دیفم  دنروآ  یمن  نامیا  تجاجل ) رطاخ  هب   ) هک یناسک 

(102  ) َنیِرِظَتنُْملا َنِّم  مُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَتناَف  ُْلق  ْمِِهْلبَق  نِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِماَّیَأ  َْلثِم  اَّلِإ  َنوُرِظَتنَی  ْلَهَف 
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اب زین  نم  دیشکب ، راظتنا  امش  : » وگب دنشک !؟ یم  راظتنا  ار  ناشیاهتازاجم ) اهالب و  و   ) ناینیشیپ ياهزور  دننامه  زج  يزیچ )  ) اهنآ ایآ 
(102 !« ) مشک یم  راظتنا  امش 

(103  ) َنِینِمْؤُْملا ِجُنن  اَْنیَلَع  اقَح  َِکلَذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُسُر  یِّجَُنن  َُّمث 

، هنوگ نیمه  میهد و  یم  تاجن  دنروآ ، یم  نامیا  نانآ ) هب   ) هک ار  یناسک  دوخ و  ناگداتسرف  تازاجم )، الب و  لوزن  ماگنه   ) سپس
(103 ! ) میشخب ییاهر  زین )  ) ار وت ) هب   ) نانمؤم هک  تسا  قح  ام  رب 

َنوُکَأ ْنَأ  ُتِْرمُأَو  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َهَّللا  ُُدبْعَأ  ْنَِکلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  ُُدبْعَأ  اَلَف  ِینیِد  نِّم  ٍّکَش  ِیف  ُْمتنُک  نِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ُْلق 
(104  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم 

یم شتسرپ  ار  يدنوادخ  اهنت  متسرپ ! یمن  دیتسرپ ، یم  ادخ  زج  هک  ار  ییاهنآ  نم  دیراد ، کش  نم  هدیقع  رد  رگا  مدرم ! يا  : » وگب
(104 ! ) مشاب نانمؤم  زا  هک  مرومأم  نم  و  دناریم ! یم  ار  امش  هک  منک 

(105  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َالَو  اًفِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأَو 

! شاـبم ناکرـشم  زا  و  تسا ؛ یلاـخ  كرـش ، هنوگ  ره  زا  هک  زاـس  هجوتم  ینییآ  هب  ار  دوـخ  يور  هک ): هدـش  هداد  روتـسد  نم  هب   ) و
(105)

(106  ) َنیِِملاَّظلا َنِّم  اًذِإ  َکَّنِإَف  َْتلَعَف  نِإَف  َكُّرُضَی  َالَو  َکُعَفنَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ُعْدَت  َالَو 

(106 ! ) دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  ینک ، نینچ  رگا  هک  ناوخم ! ینایز ، هن  دناسر و  یم  وت  هب  يدوس  هن  هک  ار  يزیچ  ادخ ، زج  و 
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ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُهَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَـشَی  نَم  ِِهب  ُبیُِـصی  ِِهلْـضَِفل  َّداَر  اَـلَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  نِإَو  َوُه  اَّلِإ  َُهل  َفِشاَـک  اَـلَف  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  نِإَو 
(107)

يریخ هدارا  رگا  و  دزاس ؛ یمن  فرطرب  ار  نآ  وا  زج  سک  چـیه  دـناسر ، وت  هب  ینایز  هانگ )، رفیک  ای  ناحتما  يارب  ، ) دـنوادخ رگا  و 
!« تسا میحر  روفغ و  وا  و  دناسر ؛ یم  دهاوخب  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ارنآ  دش ! دـهاوخن  وا  لضف  عنام  سک  چـیه  دـنک ، وت  يارب 

(107)

ٍلیِکَِوب مُْکیَلَع  اَنَأ  اَمَو  اَْهیَلَع  ُّلِضَی  اَمَّنِإَف  َّلَض  نَمَو  ِهِسْفَِنل  يِدَـتْهَی  اَـمَّنِإَف  يَدَـتْها  ِنَمَف  ْمُکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءاَـج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ْلـُق 
(108)

و هدش ؛ تیاده  دوخ  يارب  دبای ، تیاده  نآ ) وترپ  رد   ) سک ره  هدـمآ ؛ امـش  غارـس  هب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  قح  مدرم ! يا  : » وگب
(108 !« ) متسین امش  رابجا ) هب   ) رومأم نم  و  ددرگ ؛ یم  هارمگ  دوخ  نایز  هب  ددرگ ، هارمگ  سک  ره 
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(109  ) َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ  َوُهَو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ِْربْصاَو  َْکَیلِإ  یَحُوی  اَم  ِْعبَّتاَو 

وا و  دـنک ؛ رداـص  ار  يزوریپ )  ) ناـمرف دـنوادخ  اـت  اـمن ،) تماقتـسا  و   ) شاـب ابیکـش  و  نک ، يوریپ  دوش  یم  یحو  وت  رب  هچنآ  زا  و 
(109 ! ) تسا نامکاح  نیرتهب 

دوه هروس 

(1  ) ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاَیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباَتِک  رلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) تسا هدیدرگ ) لزان   ) هاگآ میکح و  دنوادخ  دزن  زا  هدش و  حیرشت  سپس  هتفای ؛ ماکحتسا  شتایآ  هک  تسا  یباتک  نیا  رلا ،

(2  ) ٌریَِشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهَّللا  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ 

(2 ! ) ما هدنهد  تراشب  هدنهد و  میب  امش  يارب  وا  يوس  زا  نم  دیتسرپن ! ار  هّللا »  » زج هک : تسا ) نیا  نم  توعد  )

ْمُْکیَلَع ُفاَخَأ  یِّنِإَف  اْوَّلَوَت  نِإَو  ُهَلْضَف  ٍلْضَف  يِذ  َّلُک  ِتُْؤیَو  یمَـسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  اًنَـسَح  اًعاَتَّم  مُکْعِّتَُمی  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ِنَأَو 
(3  ) ٍرِیبَک ٍمْوَی  َباَذَع 

نیا یگدـنز  بهاوم  زا  ، ) ینّیعم تّدـم  ات  ار  امـش  اـت  دـیدرگزاب ؛ وا  يوسب  سپـس  دـیبلطب ؛ شزرمآ  شیوخ  راـگدرورپ  زا  هکنیا : و 
، دیوش نادرگ  يور  نامرف ) نیا  زا   ) رگا و  دشخبب ! شتلیـضف  رادقم  هب  یتلیـضف ، بحاص  ره  هب  و  دزاس ؛ دنم  هرهب  یبوخ  هب  ناهج )،

(3 ! ) مکانمیب یگرزب  زور  باذع  زا  امش  رب  نم 

(4  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ 

(4 ! ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  و  تسا ، هّللا »  » يوسب امش  تشگزاب  دینادب ) )

(5  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنُوِنْلُعی  اَمَو  َنوُّرُِسی  اَم  ُمَْلعَی  ْمَُهباَِیث  َنوُشْغَتْسَی  َنیِح  َالَأ  ُْهنِم  اوُفْخَتْسَِیل  ْمُهَروُدُص  َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  َالَأ 

زا ار  شیوخ ) نانخس  و   ) دوخ ات  دنهد ، یمرارق  مه  رانک  رد  ار  ناشاه  هنیس  و ) هتخاس ، کیدزن  مه  هب  ار  اهرـس   ) اهنآ دیـشاب ، هاگآ 
، دـننک یم  ناهنپ  نآ  رد  ار  شیوخ  دـنچیپ و  یم  دوخ  هب  ار  ناشیاهـسابل  اهنآ  هک  هاگنآ  دیـشاب ، هاـگآ  دـنراد ! ناـهنپ  ربماـیپ ] وا =[ 

(5 ! ) تسا هاگآ  اه ، هنیس  نورد  رارسا  زا  وا ، هک  ارچ  دنزاس ؛ یم  راکشآ  ار  هچنآ  دننک و  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  دناد  یم  دنوادخ ) )
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ءزج 12

دوه هروس  همادا 
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(6  ) ٍنِیبُّم ٍباَتِک  ِیف  ٌّلُک  اَهَعَدْوَتْسُمَو  اَهَّرَقَتْسُم  ُمَْلعَیَو  اَُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  نِم  اَمَو 

رد اهنیا  همه  دـناد ؛ یم  ار  شلاقتنا  لـقن و  لـحم  هاـگرارق و  وا  تسادـخ ! رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدـنبنج  چـیه 
(6 [ ) ادخ ملع  باتک  رد  ظوفحم ، حول  رد  تسا =[ ! تبث  يراکشآ  باتک 

نِم َنُوثوُْعبَّم  مُکَّنِإ  َْتُلق  ِنَئلَو  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ِءاَْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناَـکَو  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو 
(7  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتْوَْملا  ِدَْعب 

رطاخب ( ؛ تشاد رارق  بآ  رب  وا ، تموکح )  ) شرع و  دیرفآ ؛ نارود ]  شش  زور =[  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  وا 
! دیوش یم  هتخیگنارب  گرم ، زا  دعب  امـش  : » ییوگب اهنآ ) هب   ) رگا و  تسا ! رتهب  ناتلمع  کیمادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دیرفآ ) نیا 

(7 !« ) تسا راکشآ  يرحس  نیا  : » دنیوگ یم  نارفاک  ًامّلسم » »، 

َنُوئِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مِِهب  َقاَحَو  ْمُْهنَع  اًفوُرْـصَم  َْسَیل  ْمِهِیتْأَی  َمْوَی  َالَأ  ُهُِسبْحَی  اَم  َُّنلوُقَیَّل  ٍهَدوُدـْعَّم  ٍهَّمُأ  َیلِإ  َباَذَْـعلا  ُمُْهنَع  اـَنْرَّخَأ  ِْنَئلَو 
(8)

هاگآ تسا »!؟ هدش  نآ  عنام  زیچ  هچ  : » دنیوگ یم  ازهتـسا  يور  زا  ، ) میزادـنا ریخأت  هب  اهنآ  زا  يدودـحم  نامز  ات  ار  تازاجم  رگا  و 
ار هچنآ  و  دوب )؛ دهاوخن  نآ  عنام  یتردق  چیه  و  ( ؛ دش دهاوخن  هدنادرگزاب  اهنآ  زا  دیآ ، ناشغارـس  هب  باذع )  ) هک زور  نآ  دیـشاب ،

(8 ! ) دریگ یم  ار  ناشناماد  دندرک ، یم  هرخسم 

(9  ) ٌروُفَک ٌسُوئََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اَهاَنْعََزن  َُّمث  ًهَمْحَر  اَّنِم  َناَسنِْإلا  اَْنقَذَأ  ِْنَئلَو 

(9 ! ) دوب دهاوخ  ساپسان  دیمون و  رایسب  میریگب ، وا  زا  ار  نآ  سپس  میناشچب ، ناسنا  هب  یتمعن  شیوخ ، بناج  زا  رگا  و 

(10  ) ٌروُخَف ٌحِرََفل  ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتاَئِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  َدَْعب  َءاَمْعَن  ُهاَْنقَذَأ  ِْنَئلَو 

زاب رگید  و  دـش ، فرطرب  نم  زا  تالکـشم  : » دـیوگ یم  میناشچب ، وا  هب  ییاـهتمعن  هدیـسر ، وا  هب  هک  یجنر  تّدـش و  زا  دـعب  رگا  و 
(10  ) ...دوش یم  یشورفرخف  تلفغ و  يداش و  قرغ  و  تشگ »! دهاوخن 

(11  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  َِکَئلوُأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

رجا شزرمآ و  اهنآ ، يارب  هک  دنداد ؛ ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندیزرو و  تماقتـسا  ربص و  نیتسار )، نامیا  هیاس  رد   ) هک اهنآ  رگم 
(11 ! ) تسا یگرزب 

یَلَع ُهَّللاَو  ٌریِذَن  َتنَأ  اَمَّنِإ  ٌکَلَم  ُهَعَم  َءاَج  ْوَأ  ٌزنَک  ِْهیَلَع  َلِزنُأ  َالَْول  اُولوُقَی  نَأ  َكُرْدَـص  ِِهب  ٌِقئاَضَو  َْکَیلِإ  یَحُوی  اَم  َضَْعب  ٌكِراَت  َکَّلَعَلَف 
(12  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش  ِّلُک 

زا تا  هنیـس  و  يزادنا ؛) ریخأت  هب  و   ) ینک كرت  اهنآ ) شریذپ  مدع  رطاخب  ، ) دوش یم  یحو  وت  هب  هک  ار  یتایآ  ضعب  غالبا )  ) دـیاش
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»!؟ تسا هدـماین  وا  هارمه  يا  هتـشرف  ارچ  ای  و  هدـشن !؟ لزاـن  وا  رب  یجنگ  ارچ  : » دـنیوگ یم  هک  دوش  تحاراـن ) و   ) گـنت تهج  نیا 
هب و  تسا ؛(  زیچ  همه  رب  رظاـن  ناـبهاگن و  دـنوادخ ، و  يا ؛ هدـنهد  میب  طـقف  وـت  هک ) ارچ  شاـبم ! تحاراـن  نارگن و  و  نک ، غـالبا  )

(12 (! ) دسر یم  نانآ  باسح 

222 ص :

(13  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  ُمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْداَو  ٍتاَیَرَتْفُم  ِِهْلثِّم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهاَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

هد مه  امـش  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » وگب تسا »!) یگتخاس  و   ) هداد تبـسن  ادخ ) هب   ) ار نآرق )  ) نیا غورد  هب  وا  : » دـنیوگ یم  اهنآ 
(13 !« ) دینک توعد  راک ) نیا  يارب  - ) ادخ زا  ریغ   - دیناوت یم  هک  ار  یناسک  مامت  و  دیروایب ؛ نآرق  نیا  دننامه  یگتخاس  هروس 

(14  ) َنوُِملْسُّم ُمتنَأ  ْلَهَف  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  اَّل  نَأَو  ِهَّللا  ِْملِِعب  َلِزنُأ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَّلِإَف 

، لاح نیا  اب  ایآ  تسین ! وا  زج  يدوبعم  چـیه  و  هدـش ؛ لزان  یهلا  ملع  اب  اهنت  نآرق )  ) دـینادب دـنتفریذپن ، ار  امـش  توعد  اـهنآ  رگا  و 
(14 ( ؟ دیوش یم  میلست 

(15  ) َنوُسَْخُبی َال  اَهِیف  ْمُهَو  اَهِیف  ْمَُهلاَمْعَأ  ْمِْهَیلِإ  ِّفَُون  اَهَتَنیِزَو  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  ُدیُِری  َناَک  نَم 

مک و يزیچ  و  میهد ؛ یم  اهنآ  هب  لماک  روطب  ایند  نیمه  رد  ار  ناشلامعا  هجیتن ) ، ) دنهاوخب ار  نآ  تنیز  ایند و  یگدـنز  هک  یناسک 
(15 ! ) دش دهاوخن  اهنآ  زا  تساک 

(16  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَّم  ٌلِطَابَو  اَهِیف  اوُعَنَص  اَم  َِطبَحَو  ُراَّنلا  اَّلِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َْسَیل  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

و دور ؛ یم  داب  رب  دـنداد ، ماجنا  ادـخ ) ریغ  يارب   ) ایند رد  ار  هچنآ  و  تشاد ؛ دـنهاوخن  یمهـس ) ، ) شتآ زج  ترخآ ، رد  اهنآ  یلو ) )
(16 ! ) دوش یم  رثا  یب  لطاب و  دندرک ، یم  لمع  ار  هچنآ 

ِباَزْحَْألا َنِم  ِِهب  ْرُفْکَی  نَمَو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َِکَئلوُأ  ًهَمْحَرَو  اًـماَمِإ  یَـسُوم  ُباَـتِک  ِِهْلبَق  نِمَو  ُْهنِّم  ٌدِـهاَش  ُهُوْلتَیَو  ِهِّبَّر  نِّم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  َناَـک  نَمَفَأ 
(17  ) َنُونِمُْؤی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ُْهنِّم  ٍهَیِْرم  ِیف  ُکَت  اَلَف  ُهُدِعْوَم  ُراَّنلاَف 

باتک نآ ، زا  شیپ  و  دـشاب ، یم  وا  يوس  زا  يدـهاش  نآ ، لابندـب  و  دراد ، شیوخ  راگدرورپ  زا  يراکـشآ  لـیلد  هک  سک  نآ  اـیآ 
تقیقح ناـبلط و  قح  اـهنآ =[  دـشابن !؟) نینچ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـهد ، یم  نآ  رب  یهاوگ   ) دوب تمحر  اوشیپ و  هک  یـسوم 

هاگ هدعو  شتآ  دوش ، رفاک  وا  هب  فلتخم  ياه  هورگ  زا  سک  ره  و  دنروآ ! یم  نامیا  تساهیگژیو )، نیا  ياراد  هک   ) وا هب  نایوج ] 
(17 ! ) دنروآ یمن  نامیا  مدرم  رتشیب  یلو  تراگدرورپ ! زا  تسا  قح  نآ  هک  شاب  هتشادن  نآ  رد  يدیدرت  سپ ، تسوا !

یَلَع ِهَّللا  ُهَنَْعل  َالَأ  ْمِهِّبَر  یَلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَه  ُداَهْـشَْألا  ُلوُقَیَو  ْمِهِّبَر  یَلَع  َنوُضَْرُعی  َکـَِئلوُأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 
(18  ) َنیِِملاَّظلا
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رد دـنوش ، یم  هضرع  ناشراگدرورپ  رب  زیخاتـسر ) زور   ) نانآ دـندنب !؟ یم  ارتفا  ادـخ  رب  هک  یناسک  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
رب ادخ  تنعل  يا  دنتـسب ! غورد  ناشراگدرورپ  هب  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  : » دنیوگ یم  ناگتـشرف ]  ناربمایپ و  نادهاش =[  هک  یلاح 

(18 !« ) داب ناملاظ 

(19  ) َنوُِرفاَک ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  مُهَو  اًجَوِع  اَهَنوُْغبَیَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا 

(19 ! ) دنرفاک ترخآ  يارس  هب  و  دنهد ؛ یم  ناشن  جوعم  جک و  ار  قح  هار  و  دنراد ؛ یمزاب  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) هک اهنامه 

223 ص :

اَمَو َعْمَّسلا  َنوُعیِطَتْـسَی  اُوناَک  اَم  ُباَذَْـعلا  ُمَُهل  ُفَعاَُضی  َءاَِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُهل  َناَک  اَمَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنیِزِْجعُم  اُونوُکَی  َْمل  َکـَِئلوُأ 
(20  ) َنوُرِْصُبی اُوناَک 

؛ دوب دهاوخ  فعاضم  اهنآ  يارب  ادخ  باذـع  دـنبای ! یمن  ییاهنابیتشپ  ادـخ ، زج  و  دـنرادن ؛ ار  نیمز  رد  رارف  ییاناوت  هاگ  چـیه  اهنآ 
تقیقح  ) و دنتـشادن ؛ ار ) قح   ) ندینـش ییاناوت  زگره  اهنآ  دنتخاس )؛ هارمگ  ار  نارگید  مه  و  دـندوب ، هارمگ  ناشدوخ  مه  هک  ارچ  )

(20 ! ) دندید یمن  ار )

(21  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َّلَضَو  ْمُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

(21  ) ...دندش مگ  ناشرظن  زا  نیغورد  ياهدوبعم  مامت  و  دنا ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرس  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 

(22  ) َنوُرَسْخَْألا ُمُه  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  َال 

(22 ! ) دنرتراکنایز همه  زا  ًاعطق  ترخآ ، يارس  رد  اهنآ  راچان ) هب  )

(23  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  ْمِهِّبَر  َیلِإ  اُوتَبْخَأَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

و دنتـشهب ؛ لها  اهنآ  دندرک ، عوشخ  عوضخ و  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  دنداد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک 
(23 ! ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

(24  ) َنوُرَّکَذَت اَلَفَأ  اًلَثَم  ِناَیِوَتْسَی  ْلَه  ِعیِمَّسلاَو  ِریِصَْبلاَو  ِّمَصَْألاَو  یَمْعَْألاَک  ِْنیَقیِرَْفلا  ُلَثَم 

یمن دـنپ  ایآ  دـنرگیدکی !؟ دـننامه  ود ، نیا  ایآ  تسا ؛ اونـش » انیب و   » و رک » انیبان و   » لاح نارکنم ،]  نانمؤم و  هورگ =[  ود  نیا  لاح 
(24 ( !؟ دنریگ

(25  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهِمْوَق  َیلِإ  اًحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

(25 ! ) مراکشآ يا  هدنهد  میب  امش  يارب  نم  (: » تفگ اهنآ  هب  راب  نیتسخن  میداتسرف ؛(  شموق  يوسب  ار  حون  ام 
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(26  ) ٍمِیلَأ ٍمْوَی  َباَذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َهَّللا  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّل  نَأ 

(26 ! ) مسرت یم  یکاندرد  زور  باذع  زا  امش  رب  اریز  دیتسرپن ؛ ار  اتکی ] هناگی  يادخ  هللا =[ »  » زج

نِم اَْنیَلَع  ْمَُکل  يََرن  اَمَو  ِْيأَّرلا  َيِدَاب  اَُنلِذاَرَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َکَعَبَّتا  َكاََرن  اَمَو  اَنَْلثِّم  اًرََـشب  اَّلِإ  َكاََرن  اَم  ِهِمْوَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاَـقَف 
(27  ) َنِیبِذاَک ْمُکُّنُظَن  َْلب  ٍلْضَف 

، دنا هدرک  يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناسک  و  مینیب ! یمن  نامدوخ  نوچمه  يرشب  زج  ار  وت  ام  : » دنتفگ وا ) خساپ  رد   ) شموق رفاک  فارشا 
یم روصت  وگغورد  ار  امش  هکلب  مینیب ؛ یمن  دوخ  هب  تبسن  یتلیضف  امـش  يارب  و  مینک ؛ یمن  هدهاشم  حول ، هداس  لذارا  یهورگ  زج 

(27 !« ) مینک

(28  ) َنوُهِراَک اََهل  ُْمتنَأَو  اَهوُمُکُمِْزُلنَأ  ْمُْکیَلَع  ْتَیِّمُعَف  ِهِدنِع  ْنِّم  ًهَمْحَر  ِیناَتآَو  یِّبَّر  نِّم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  ُتنُک  نِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

یفخم امـش  رب  و   - دـشاب هداد  نم  هب  یتـمحر  شدوخ  دزن  زا  و  مشاـب ، هتـشاد  مراـگدرورپ  زا  ینـشور  لـیلد  نم  رگا  : » تفگ حون ) )
امش هکنیا  اب  میزاس ، روبجم  نشور  لیلد  نیا  شریذپ  هب  ار  امش  میناوت  یم  ام  ایآ  دینک !؟) یم  راکنا  ارم  تلاسر  مه  زاب  ایآ  - ) هدنام

(28 ( !؟ دیراد تهارک 

224 ص :

(29  ) َنُولَهْجَت اًمْوَق  ْمُکاَرَأ  یِّنَِکلَو  ْمِهِّبَر  ُوقاَلُّم  مُهَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدِراَِطب  اَنَأ  اَمَو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ًالاَم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ِمْوَق  اَیَو 

، دنا هدروآ  نامیا  هک  ار  اهنآ  نم ، و  تسادخ ! رب  اهنت  نم ، رجا  مبلط ؛ یمن  امش  زا  یـشاداپ  رجا و  توعد ، نیا  رطاخ  هب  نم  موق ! يا 
هاگداد رد  منارب ، دوخ  زا  ار  اهنآ  رگا  ( ؛ درک دـنهاوخ  تاقالم  ار  ناشراگدرورپ  اهنآ  هک  ارچ  منک ؛ یمن  درط  دوخ  زا  امـش ) رطاخب  )

(29 ! ) منیب یم  یلهاج  موق  ار  امش  یلو  دوب )؛ دنهاوخ  نم  مصخ  تمایق ،

(30  ) َنوُرَّکَذَت اَلَفَأ  ْمُهُّتدَرَط  نِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُصنَی  نَم  ِمْوَق  اَیَو 

(30 ( !؟ دینک یمن  هشیدنا  ایآ  منک !؟ درط  ار  نانآ  رگا  دهد  یم  يرای  ادخ  تازاجم )  ) ربارب رد  ارم  یسک  هچ  موق ! يا 

ُمَلْعَأ ُهَّللا  اًْریَخ  ُهَّللا  ُمُهَِیتُْؤی  َنل  ْمُُکُنیْعَأ  يِرَدْزَت  َنیِذَِّلل  ُلُوقَأ  َالَو  ٌکَلَم  یِّنِإ  ُلُوقَأ  َالَو  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  َالَو  ِهَّللا  ُِنئاَزَخ  يِدـنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  اـَلَو 
(31  ) َنیِِملاَّظلا َنِمَّل  اًذِإ  یِّنِإ  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  اَِمب 

میوـگ یمن  زین )  ) و ما ! هتـشرف  نم  میوـگ  یمن  و  مناد ! یمن  مه  بیغ  و  تسا ! نم  دزن  یهلا  نـئازخ  میوـگ  یمن  امـش  هـب  زگره  نـم 
اهنآ رگا  لاح ، نیا  اب  ! ) تسا رتهاگآ  نانآ  لد  زا  ادخ  داد ؛ دهاوخن  اهنآ  هب  يریخ  دنوادخ  دنیآ ، یم  راوخ  امش  رظن  رد  هک  یناسک 

(31 !« ) دوب مهاوخ  ناراکمتس  زا  تروص  نیا  رد  منارب )، ار 

(32  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنتْأَف  اََنلاَدِج  َتْرَثْکَأَف  اَنَْتلَداَج  ْدَق  ُحُون  اَی  اُولاَق 
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زا  ) ار هچنآ  ییوگ ، یم  یتسار  رگا  نونکا  تسا )! سب  ! ) يدرک ثحب  رج و  مه  دایز  و  يدرک ، ثحب  رج و  ام  اب  حون ! يا  : » دـنتفگ
(32 !« ) روایب یهد  یم  هدعو  ام  هب  یهلا ) باذع 

(33  ) َنیِزِْجعُِمب ُمتنَأ  اَمَو  َءاَش  نِإ  ُهَّللا  ِِهب  مُکِیتْأَی  اَمَّنِإ  َلاَق 

(33 ! ) تشاد دیهاوخن  ار ) نآ  زا   ) رارف تردق  امش  و  دروآ ؛ دهاوخ  دنک ، هدارا  ادخ  رگا  : » تفگ حون ) )

(34  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ْمُکُّبَر  َوُه  ْمُکَیِْوُغی  نَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َناَک  نِإ  ْمَُکل  َحَصنَأ  ْنَأ  ُّتدَرَأ  ْنِإ  یِحُْصن  ْمُکُعَفنَی  َالَو 

يدوس نم  زردنا  مهد ، زردنا  ار  امش  مهاوخب  نم  و  دزاس ، هارمگ  ناتناهانگ ) رطاخب   ) ار امش  دهاوخب  ادخ  هاگره  هک ) دوس  هچ  اما  )
(34 « ) .دیوش یم  هداد  تشگزاب  وا  يوسب  و  تسامش ؛ راگدرورپ  وا  تشاد ! دهاوخن  ناتلاح  هب 

(35  ) َنُومِرُْجت اَّمِّم  ٌءيَِرب  اَنَأَو  یِماَرْجِإ  َّیَلَعَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ  ُْلق  ُهاَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

دوخ شیپ  زا  ار  اهنیا  نم  رگا  : » وگب ! » تسا هداد  تبـسن  ادخ  هب  غوردب  ار  نانخـس  نیا  ص ])  ) دمحم وا =[  : » دنیوگ یم  ناکرـشم ) )
(35 !« ) مرازیب امش  ناهانگ  زا  نم  یلو  تسا ؛ نم  هدهع  رب  شهانگ  مهد ، تبسن  وا  هب  مشاب و  هتخاس 

(36  ) َنُولَعْفَی اُوناَک  اَِمب  ْسِئَْتبَت  اَلَف  َنَمآ  ْدَق  نَم  اَّلِإ  َکِمْوَق  نِم  َنِمُْؤی  َنل  ُهَّنَأ  ٍحُون  َیلِإ  َیِحوُأَو 

ییاهراک زا  سپ ، دروآ ! دهاوخن  نامیا  وت  موق  زا  سک  چیه  رگید  دنا ، هدروآ  نامیا  نونکات )  ) هک اهنآ  زج  : » هک دـش  یحو  حون  هب 
(36 ! ) شابم نیگمغ  دندرک ، یم  هک 

(37  ) َنُوقَْرغُّم مُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاَُخت  َالَو  اَِنیْحَوَو  اَِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْصاَو 

یندـش قرغ  اهنآ  همه )  ) هک نکم ، تعافـش  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  هرابرد  و  زاسب ! یتشک  ام ، یحو  قبط  ام و  روضح  رد  نونکا )  ) و
(37 !« ) دنتسه
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(38  ) َنوُرَخْسَت اَمَک  ْمُکنِم  ُرَخْسَن  اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخْسَت  نِإ  َلاَق  ُْهنِم  اوُرِخَس  ِهِمْوَق  نِّم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  اَمَّلُکَو  َْکلُْفلا  ُعَنْصَیَو 

( حون یلو  ( ؛ دـندرک یم  هرخـسم  ار  وا  دنتـشذگ ، یم  وا  رب  شموق  فارـشا  زا  یهورگ  ناـمز  ره  و  دوب ، یتشک  نتخاـس  لوغـشم  وا 
(38 ! ) درک میهاوخ  هرخسم  هنوگ  نیمه  ار  امش  زین  ام  دینک ، یم  هرخسم  ار  ام  رگا  : » تفگ

(39  ) ٌمیِقُّم ٌباَذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَیَو  ِهیِزُْخی  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  نَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 

(39 !« ) دش دهاوخ  دراو  وا  رب  نادواج  تازاجم  و  دمآ ، دهاوخ  شغارس  هب  هدننکراوخ  باذع  یسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوزب 
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اَّلِإ ُهَعَم  َنَمآ  اَمَو  َنَمآ  ْنَمَو  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَـس  نَم  اَّلِإ  َکَلْهَأَو  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  نِم  اَهِیف  ْلِـمْحا  اَْـنُلق  ُروُّنَّتلا  َراَـفَو  اـَنُْرمَأ  َءاَـج  اَذِإ  یَّتَح 
(40  ) ٌلِیلَق

زا یتفج  ره  زا  : » میتفگ حون ) هب  ( ؛ تفرگ ندیـشوج  رونت  و  دیـسر ، ارف  ام  نامرف  هک  نامز  نآ  اـت  تفاـی ) همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  )
هدـعو ًالبق  هک  اهنآ  رگم  ( - نک راوس  نآ  رب   ) ار تنادـناخ  نینچمه  نک ! لمح  یتشک )  ) نآ رد  جوز  کی  هدام ) رن و  زا   ) تاـناویح

(40 ! ) دندرواین نامیا  وا  هارمه  یمک  هدع  زج  اما  ار »! نانمؤم  نینچمه  و  تنادنزرف -]  زا  یکی  رسمه و  هدش =[  هداد  نانآ  كاله 

(41  ) ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  اَهاَسُْرمَو  اَهاَرْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  اَهِیف  اُوبَکْرا  َلاَقَو 

!« تسا نابرهم  هدنزرمآ و  مراگدرورپ  هک  دینک ، وا  دای  یتشک ، فقوت  تکرح و  ماگنه  و  دیوش ! راوس  نآ  رب  ادخ  مان  هب  : » تفگ وا 
(41)

(42  ) َنیِِرفاَْکلا َعَّم  نُکَت  َالَو  اَنَعَّم  بَکْرا  َّیَُنب  اَی  ٍلِْزعَم  ِیف  َناَکَو  ُهَْنبا  ٌحُون  يَداَنَو  ِلاَبِْجلاَک  ٍجْوَم  ِیف  ْمِِهب  يِرْجَت  َیِهَو 

دوب يا  هشوگ  رد  هک  ار  شدـنزرف  حون  ماـگنه )، نیا  رد  ( ؛ دادـیم تکرح  اـه  هوک  نوچمه  یجاوما  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  یتشک ، نآ  و 
(42 !« ) شابم نارفاک  اب  و  وش ، راوس  ام  هارمه  مرسپ ! : » دز ادص 

(43  ) َنِیقَْرغُْملا َنِم  َناَکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاَحَو  َمِحَّر  نَم  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاَع  َال  َلاَق  ِءاَْملا  َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج  َیلِإ  يِوآَس  َلاَق 

؛ تسـسین ادخ  نامرف  ربارب  رد  يرادهگن  چـیه  زورما  : » تفگ حون ) !« ) دـنک ظفح  بآ  زا  ارم  ات  مربیم  هانپ  یهوک  هب  يدوزب  : » تفگ
(43 ! ) تفرگ رارق  ناگدش  قرغ  هرمز  رد  وا  و  دش ؛ لیاح  ود  نآ  نایم  رد  جوم  ماگنه ، نیا  رد  دنک »! محر  وا  هک  ار  سک  نآ  رگم 

(44  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلِّل  اًدُْعب  َلِیقَو  ِّيِدوُْجلا  یَلَع  ْتَوَتْساَو  ُْرمَْألا  َیُِضقَو  ُءاَْملا  َضیِغَو  یِِعْلقَأ  ُءاَمَس  اَیَو  ِكَءاَم  یِعَْلبا  ُضْرَأ  اَی  َلِیقَو 

هنماد  ) رب یتشک )  ) تفای و نایاپ  راـک  تسـشن و  ورف  بآ  و  نک ! يراددوخ  نامـسآ ، يا  و  رب ! ورف  ار  تبآ  نیمز ، يا  : » دـش هتفگ  و 
(44 !(« ) ادخ تمحر  تاجن و  تداعس و  زا   ) رگمتس موق  داب  رود  دش »: هتفگ  ماگنه )، نیا  رد   ) و تفرگ ؛ ولهپ  يدوج ، هوک )

(45  ) َنیِمِکاَْحلا ُمَکْحَأ  َتنَأَو  ُّقَْحلا  َكَدْعَو  َّنِإَو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاَقَف  ُهَّبَّر  ٌحُون  يَداَنَو 

وت و  تسا ؛ قح  منادناخ ) تاجن  دروم  رد   ) وت هدـعو  و  تسا ؛ نم  نادـناخ  زا  مرـسپ  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  شراگدرورپ  هب  حون 
(45 !« ) يرترب ناگدننک  مکح  همه  زا 
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(46  ) َنِیلِهاَْجلا َنِم  َنوُکَت  نَأ  َکُظِعَأ  یِّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِْنلَأْسَت  اَلَف  ٍِحلاَص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  اَی  َلاَق 

زا یتسین ، هاگآ  نآ  زا  ار  هچنآ  سپ ، تسا !]  يا  هتـسیاشان  درف  تسا =[  یحلاص  ریغ  لمع  وا  تسین ! وت  لها  زا  وا  حون ! يا  : » دومرف
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(46 !!« ) یشابن نالهاج  زا  ات  مهد  یم  زردنا  وت  هب  نم  هاوخم ! نم 

(47  ) َنیِرِساَْخلا َنِّم  نُکَأ  ِینْمَحْرَتَو  ِیل  ْرِفْغَت  اَّلِإَو  ٌْملِع  ِِهب  ِیل  َْسَیل  اَم  ََکلَأْسَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

محر نم  رب  و  یشخبن ، ارم  رگا  و  مرادن ! یهاگآ  نآ  زا  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ ! : » درک ضرع 
(47 !« ) دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ،

(48  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  اَّنِّم  مُهُّسَمَی  َُّمث  ْمُهُعِّتَُمنَس  ٌمَمُأَو  َکَعَّم  نَّمِّم  ٍمَمُأ  یَلَعَو  َْکیَلَع  ٍتاَکََربَو  اَّنِّم  ٍماَلَِسب  ِْطبْها  ُحُون  اَی  َلِیق 

دنتسه زین  ياهتما  و  يآ ! دورف  دناوت ، اب  هک  ییاهتما  مامت  رب  وت و  رب  ام  هیحان  زا  یتاکرب  تمالـس و  اب  حون ! يا  : » دش هتفگ  حون ) هب  )
ار اهتمعن  نیا  هک  ارچ  دـسر ،(  یم  اهنآ  هب  ام  يوس  زا  یکاندرد  باذـع  سپـس  تخاس ، میهاوخ  دـنم  هرهب  اهتمعن  زا  ار  اهنآ  اـم  هک 

(48 !(« ) دننک یم  نارفک 

(49  ) َنیِقَّتُْمِلل َهَِبقاَْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اَذَه  ِْلبَق  نِم  َکُمْوَق  َالَو  َتنَأ  اَهُمَْلعَت  َتنُک  اَم  َْکَیلِإ  اَهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  َْکِلت 

، نیا ربانب  دـیتسناد ! یمن  نیا  زا  شیپ  ار  اهنیا  تموق ، هن  و  وت ، هن  مینک ؛ یم  یحو  ربمایپ ) يا   ) وت هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  اـهنیا 
(49 ! ) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  تبقاع  هک  نک ، تماقتسا  ربص و 

(50  ) َنوُرَتْفُم اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  اًدوُه  ْمُهاَخَأ  ٍداَع  َیلِإَو 

وا زج  يدوبعم  هک  دـینک ، شتـسرپ  ار  ادـخ  نم ! موق  يا  : » تفگ اهنآ ) هب  ( ؛ میداتـسرف ار  دوه »  » ناشردارب داع ، موق )  ) يوس هب  اـم ) )
(50 (! ) دیناوخ یم  وا  کیرش  ار  اهتب  و   ) دینز یم  تمهت  طقف  امش  تسین ! امش  يارب 

(51  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِینَرَطَف  يِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ِمْوَق  اَی 

یمن ایآ  تسا ؛ هدـیرفآ  ارم  هک  تسا  یـسک  رب  اـهنت  نم ، شاداـپ  مبلط ؛ یمن  یـشاداپ  تلاـسر ،)  ) نیا يارب  امـش  زا  نم  نم ! موق  يا 
(51 ( !؟ دیمهف

(52  ) َنیِمِرُْجم اْوَّلَوَتَت  َالَو  ْمُِکتَُّوق  َیلِإ  ًهَُّوق  ْمُکْدِزَیَو  اًراَرْدِّم  مُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  اَیَو 

؛ دتسرفب امش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامسآ  ناراب )  ) ات دیدرگزاب ، وا  يوس  هب  سپـس  دینک ، شزرمآ  بلط  ناتراگدرورپ  زا  نم ! موق  يا  و 
(52 !« ) دیباتن رب  قح ) زا   ) يور هناراکهنگ ، و  دیازفیب ! ناتیورین  رب  ییورین  و 

(53  ) َنِینِمْؤُِمب ََکل  ُنَْحن  اَمَو  َِکلْوَق  نَع  اَِنتَِهلآ  یِکِراَِتب  ُنَْحن  اَمَو  ٍهَنِّیَِبب  اَنَْتئِج  اَم  ُدوُه  اَی  اُولاَق 

وت هب  ًالصا )  ) ام و  درک ! میهاوخن  اهر  وت ، فرح  رطاخب  ار  دوخ  نایادخ  ام  و  يا ! هدرواین  ام  يارب  ینشور  لیلد  وت  دوه ! يا  : » دنتفگ
(53 ! ) میروآ یمن  نامیا 
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(54  ) َنوُکِرُْشت اَّمِّم  ٌءيَِرب  یِّنَأ  اوُدَهْشاَو  َهَّللا  ُدِهْشُأ  یِّنِإ  َلاَق  ٍءوُِسب  اَِنتَِهلآ  ُضَْعب  َكاَرَتْعا  اَّلِإ  ُلوُقَّن  نِإ 

هب ار  ادـخ  نم  : » تفگ دوه ) !« ) دـنا هدوبر ) ار  تلقع  و   ) هدـناسر نایز  وت  هب  ام ، نایادـخ  زا  یـضعب  مییوگ : یم  طقف  وت ) هرابرد   ) ام
(54  ) ...دیهد یمرارق  ادخ )  ) کیرش هچنآ  زا  مرازیب  نم  هک  دیشاب  هاوگ  زین  امش  مبلط ، یم  تداهش 

(55  ) ِنوُرِظُنت َال  َُّمث  اًعیِمَج  ِینوُدیِکَف  ِِهنوُد  نِم 

تسد زا  يراک  دینادب  اما  ! ) دیهدن تلهم  ارم  و  دیـشکب ؛ هشقن  نم  يارب  یگمه  تسا ، نینچ  هک  لاح  دیتسرپ !) یم   ) وا ریغ  هچنآ  زا 
(55 !( ) تسین هتخاس  امش 

(56  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  یَلَع  یِّبَر  َّنِإ  اَِهتَیِصاَِنب  ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍهَّباَد  نِم  اَّم  مُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ 

اب يا  هطلس  اما  ( ؛ دراد طلست  نآ  رب  وا  هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنبنج  چیه  ما ! هدرک  لکوت  تسامش ، نم و  راگدرورپ  هک  هللا »  » رب نم ،
(56 ! ) تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  هک ) ارچ  تلادع !

(57  ) ٌظیِفَح ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  یِّبَر  َّنِإ  اًْئیَش  ُهَنوُّرُضَت  َالَو  ْمُکَْریَغ  اًمْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْسَیَو  ْمُْکَیلِإ  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  اَّم  مُُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  اْوَّلَوَت  نِإَف 

و دنک ؛ یم  امش  نیشناج  ار  يرگید  هورگ  مراگدرورپ  و  مدناسر ؛ امـش  هب  مدوب  رومأم  هک  ار  یتلاسر  نم  دینادرگرب ، يور  رگا  سپ 
(57 !« ) تسا زیچ  ره  نابهاگن  ظفاح و  مراگدرورپ  دنیاسر ؛ یمن  وا  هب  يررض  نیرتمک  امش 

(58  ) ٍظِیلَغ ٍباَذَع  ْنِّم  مُهاَْنیََّجنَو  اَّنِّم  ٍهَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اًدوُه  اَْنیََّجن  اَنُْرمَأ  َءاَج  اََّملَو 

زا ار  اهنآ  و  میداد ؛ تاجن  دوخ  تمحر  هب  دـندوب ، هدروآ  نامیا  وا  اـب  هک  ار  یناـسک  و  دوه » ، » دیـسر ارف  اـم  ناـمرف  هک  یماـگنه  و 
(58 ! ) میدیشخب ییاهر  دیدش ، باذع 

(59  ) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ِّلُک  َْرمَأ  اوُعَبَّتاَو  ُهَلُسُر  اْوَصَعَو  ْمِهِّبَر  ِتاَیِآب  اوُدَحَج  ٌداَع  َْکِلتَو 

نمـشد رگمتـس  ره  نامرف  زا  و  دـندومن ؛ تیـصعم  ار  وا  ناربمایپ  و  دـندرک ؛ راکنا  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  هک  دوب  داـع »  » موق نیا  و 
(59 ! ) دندرک يوریپ  قح ،

(60  ) ٍدوُه ِمْوَق  ٍداَعِّل  اًدُْعب  َالَأ  ْمُهَّبَر  اوُرَفَک  اًداَع  َّنِإ  َالَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ًهَنَْعل  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  اوُِعْبتُأَو 

داب رود  دندیزرو ! رفک  ناشراگدرورپ  هب  تبـسن  داع »  » دینادب دنراد ! لابندـب  ینیگنن ) مان  و   ) تنعل تمایق ، زور  ایند و  نیا  رد  نانآ ،
(60 (! ) تداعس ریخ و  و  ادخ ، تمحر  زا  - ) دوه موق  « - داع »

اُوبُوت َُّمث  ُهوُرِفْغَتْـساَف  اَهِیف  ْمُکَرَمْعَتْـساَو  ِضْرَْألا  َنِّم  مُکَأَشنَأ  َوُه  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  اًِحلاَص  ْمُهاَخَأ  َدوُمَث  َیلِإَو 
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(61  ) ٌبیِجُّم ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ 

امـش يارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دینک ، شتـسرپ  ار  ادخ  نم ! موق  يا  : » تفگ میداتـسرف ؛)  ) ار حلاص »  » ناشردارب دومث ،»  » موق يوسب  و 
، دیدرگزاب وا  يوس  هب  سپـس  دیبلطب ، شزرمآ  وا  زا  تشاذگاو ! امـش  هب  ار  نآ  يدابآ  و  دـیرفآ ، نیمز  زا  ار  امـش  هک  تسوا  تسین !

(61 !« ) تسا اهنآ ) ياه  هتساوخ   ) هدننک تباجا  و  کیدزن ، دوخ ) ناگدنب  هب   ) مراگدرورپ هک 

(62  ) ٍبیُِرم ِْهَیلِإ  اَنوُعْدَت  اَّمِّم  ٍّکَش  یَِفل  اَنَّنِإَو  اَنُؤَابآ  ُُدبْعَی  اَم  َُدبْعَّن  نَأ  اَناَْهنَتَأ  اَذَه  َْلبَق  اوُجْرَم  اَنِیف  َتنُک  ْدَق  ُِحلاَص  اَی  اُولاَق 

رد ینک !؟ یم  یهن  دـندیتسرپ ، یم  نامناردـپ  هچنآ  شتـسرپ  زا  ار  ام  ایآ  يدوب ! ام  دـیما  هیام  نیا ، زا  شیپ  وت  حـلاص ! يا  : » دـنتفگ
(62 !« ) میتسه دیدرت  کش و  رد  ینک ، یم  نامتوعد  نآ  يوس  هب  هچنآ  دروم  رد  ام ، هک  یلاح 

228 ص :

(63  ) ٍریِسْخَت َْریَغ  ِینَنوُدیِزَت  اَمَف  ُُهْتیَصَع  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُصنَی  نَمَف  ًهَمْحَر  ُْهنِم  ِیناَتآَو  یِّبَّر  نِّم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  ُتنُک  نِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

زا مناوت  یم  دـشاب ،(  هداد  نم  هب  دوخ  بناـج  زا  یتمحر  و  مشاـب ، هتـشاد  مراـگدرورپ  زا  يراکـشآ  لـیلد  نم  رگا  موق ! يا  : » تفگ
، امش نانخس ) ، ) سپ دهد !؟ يرای  يو  ربارب  رد  ارم  دناوت  یم  یسک  هچ  منک ، وا  ینامرفان  نم  رگا  منک !؟) یچیپرس  وا  تلاسر  غالبا 

(63 ! ) دیازفا یمن  نم  رب  يزیچ  ناتندوب ، راکنایز  هب  نانیمطا  زج 

(64  ) ٌبیِرَق ٌباَذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اَهوُّسَمَت  َالَو  ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکْأَت  اَهوُرَذَف  ًهَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُهَقاَن  ِهِذَه  ِمْوَق  اَیَو 

هنوگ چـیه  دوش ؛ لوغـشم  ارچ  هب  ادـخ  نیمز  رد  دـیراذگب  تسا ؛ يا  هناـشن  امـش  يارب  هک  تسا ، دـنوادخ  هقاـن »  » نیا نم ! موـق  يا 
(64 !« ) تفرگ دهاوخ  ار  امش  ادخ  باذع  يدوزب  هک  دیناسرن ، نآ  هب  يرازآ 

(65  ) ٍبوُذْکَم ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلَذ  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  ْمُکِراَد  ِیف  اوُعَّتَمَت  َلاَقَف  اَهوُرَقَعَف 

دنم هرهب  ناتیاه  هناخ  رد  زور  هس  دـش )! مامت  امـش  تلهم  : ») تفگ اهنآ ) هب  حـلاص   ) و دـندروآ ! رد  ياپ  زا  ار  هقان )  ) نآ اـهنآ  اـما ) )
(65 !« ) دوب دهاوخن  غورد  هک  تسا  يا  هدعو  نیا  دیسر )؛ دهاوخ  ارف  یهلا  باذع  نآ ، زا  دعب  و  ( ؛ دیدرگ

(66  ) ُزیِزَْعلا ُّيِوَْقلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍِذئِمْوَی  ِيْزِخ  ْنِمَو  اَّنِّم  ٍهَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اًِحلاَص  اَْنیََّجن  اَنُْرمَأ  َءاَج  اَّمَلَف 

زا و  باذع ) نآ  زا   ) دوخ تمحر  هب  دندوب ، هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  حلاص و  دیسر ، ارف  ام  تازاجم )  ) نامرف هک  یماگنه  و 
(66 ! ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  تراگدرورپ  هک  ارچ  میدیشخب ؛ ییاهر  زور ، نآ  ییاوسر 

(67  ) َنیِِمثاَج ْمِهِراَیِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُهَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َذَخَأَو 

(67  ) ...دندرم دنداتفا و  يور  هب  ناشیاه  هناخ  رد  و  تفرگورف ؛ ینامسآ )  ) هحیص دندوب ، هدرک  متس  هک  ار  یناسک  و 
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(68  ) َدوُمَثِّل اًدُْعب  َالَأ  ْمُهَّبَر  اوُرَفَک  َدوُمَث  َّنِإ  َالَأ  اَهِیف  اْوَنْغَی  ْمَّل  نَأَک 

تمحر زا   ) دومث موق  داب  رود  دندرک ! راکنا  ار  ناشراگدرورپ  دومث ، موق  دـینادب  دـندوبن ! راید  نآ  نکاس  زگره  ییوگ  هک  نانچنآ 
(68 (! ) راگدرورپ

(69  ) ٍذِینَح ٍلْجِِعب  َءاَج  نَأ  َِثَبل  اَمَف  ٌماَلَس  َلاَق  اًماَلَس  اُولاَق  يَرُْشْبلِاب  َمیِهاَْربِإ  اَُنلُسُر  ْتَءاَج  ْدََقلَو 

هلاسوگ هک  دیشکن  یلوط  و  مالـس »! : » تفگ زین ) وا  !« ) مالـس : » دنتفگ دندروآ ؛ تراشب  میهاربا  يارب  ناگتـشرف ]  ام =[  ناگداتـسرف 
(69  ) .دروآ اهنآ ) يارب   ) ینایرب

(70  ) ٍطُول ِمْوَق  َیلِإ  اَْنلِسْرُأ  اَّنِإ  ْفَخَت  َال  اُولاَق  ًهَفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأَو  ْمُهَرِکَن  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  َال  ْمُهَیِْدیَأ  يَأَر  اَّمَلَف 

سرت ساسحا  لد  رد  و  درمـش ؛ تشز  ار  اهنآ  راـک ) دـنروخ ، یمن  نآ  زا  و   ) دـسر یمن  نآ  هب  اـهنآ  تسد  دـید  هک  یماـگنه  اـما ) )
(70 !« ) میا هدش  هداتسرف  طول  موق  يوس  هب  ام  سرتن ! : » دنتفگ وا  هب  .دومن 

(71  ) َبوُقْعَی َقاَحْسِإ  ِءاَرَو  نِمَو  َقاَحْسِِإب  اَهاَنْرَّشَبَف  ْتَکِحَضَف  ٌهَِمئاَق  ُُهتَأَْرماَو 

(71  ) .میداد بوقعی  وا  زا  دعب  و  قاحسا ، هب  تراشب  ار  وا  سپ  دیدنخ ؛ یلاحشوخ ) زا  ، ) دوب هداتسیا  شرسمه  و 

229 ص :

(72  ) ٌبیِجَع ٌءْیََشل  اَذَه  َّنِإ  اًْخیَش  ِیْلَعب  اَذَهَو  ٌزوُجَع  اَنَأَو  ُِدلَأَأ  یَتَْلیَو  اَی  َْتلاَق 

یبـیجع زیچ  یتـسار  نیا  تسا !؟ يدرمریپ  مرهوـش  نیا  و  منزریپ ، هک  یلاـح  رد  مروآ  یم  دـنزرف  نم  اـیآ  نـم ! رب  ياو  يا  : » تـفگ
(72 !« ) تسا

(73  ) ٌدیِجَّم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاَکََربَو  ِهَّللا  ُتَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَتَأ  اُولاَق 

!« تسا الاو  هدوتـس و  وا  هک  ارچ  تسا ؛ هداوناخ  امـش  رب  شتاکرب  ادـخ و  تمحر  نیا  ینکیم !؟ بجعت  ادـخ  نامرف  زا  اـیآ  : » دـنتفگ
(73)

(74  ) ٍطُول ِمْوَق  ِیف  اَُنلِداَُجی  يَرُْشْبلا  ُْهتَءاَجَو  ُعْوَّرلا  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َبَهَذ  اَّمَلَف 

(74  ) ...درک یم  هلداجم  ام  اب  طول  موق  هرابرد  دیسر ، وا  هب  تراشب  و  تسشن ، ورف  میهاربا  سرت  هک  یماگنه 

(75  ) ٌبِینُّم ٌهاَّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ 

(75 ! ) دوب ادخ ) يوسب   ) هدننک تشگزاب  زوسلد و  رابدرب و  میهاربا ، هک  ارچ 
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(76  ) ٍدوُدْرَم ُْریَغ  ٌباَذَع  ْمِهِیتآ  ْمُهَّنِإَو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاَج  ْدَق  ُهَّنِإ  اَذَه  ْنَع  ْضِرْعَأ  ُمیِهاَْربِإ  اَی 

یم اهنآ  غارس  هب  یهلا )  ) باذع عطق  روطب  و  هدیـسر ؛ ارف  تراگدرورپ  نامرف  هک  نک ، رظن  فرـص  تساوخرد )  ) نیا زا  میهاربا ! يا 
(76 ! ) درادن تشگرب  و  دیآ ؛

(77  ) ٌبیِصَع ٌمْوَی  اَذَه  َلاَقَو  اًعْرَذ  ْمِِهب  َقاَضَو  ْمِِهب  َءیِس  اًطُول  اَُنلُسُر  ْتَءاَج  اََّملَو 

: تفگ و  تشگ ؛ ناشیرپ  شبلق  و  دش ؛ تحاران  ناشندمآ  زا  دندمآ ، طول  غارس  هب  باذع ]  ناگتـشرف  ام =[  نالوسر  هک  یماگنه  و 
(77 ( ) .دنوش اهنآ  محازم  راکهبت  موق  دیسرت  و  تخانشن ؛ ار  اهنآ  اریز  !« ) تسا یتخس  زور  زورما  »

یِْفیَـض ِیف  ِنوُزُْخت  َالَو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ْمَُکل  ُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتاََنب  ِءَالُؤَه  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ِتاَئِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  اُوناَـک  ُلـْبَق  نِمَو  ِْهَیلِإ  َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق  ُهَءاَـجَو 
(78  ) ٌدیِشَّر ٌلُجَر  ْمُکنِم  َْسَیلَأ 

اهنیا نم ! موق  يا  : » تفگ دـنداد - یم  ماجنا  دـب  ياهراک  ًالبق  و   - دـندمآ وا  غارـس  هب  تعرـسب  ناـنامهیم ) تمحازم  دـصقب   ) وا موق 
دروم رد  ارم  و  دیـسرتب ؛ ادـخ  زا  دیـشوپب )! مشچ  يراکتـشز  زا  و  دـینک ؛ جاودزا  اـهنآ  اـب  ! ) دـنرت هزیکاـپ  امـش  يارب  دـننم ؛ نارتخد 

(78 ( »!؟ درادن دوجو  هاگآ  هدیمهف و  درم  کی  امش  نایم  رد  ایآ  دیزاسن ! اوسر  منانامهیم 

(79  ) ُدیُِرن اَم  ُمَْلعََتل  َکَّنِإَو  ٍّقَح  ْنِم  َِکتاََنب  ِیف  اََنل  اَم  َتِْملَع  ْدََقل  اُولاَق 

(79 !« ) میهاوخ یم  هچ  ام  یناد  یم  بوخ  و  میرادن ؛ وت  نارتخد  هب  یلیامت  ام  یناد  یم  هک  وت  : » دنتفگ

(80  ) ٍدیِدَش ٍنْکُر  َیلِإ  يِوآ  ْوَأ  ًهَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  َلاَق 

اب متسناد  یم  هاگنآ  ! ) دوب نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متشاد ؛ یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  سوسفا )! : ») تفگ
(80 !(« ) منک هچ  شنمدد  ناتریس  تشز  امش 

ْمَُهباَصَأ اَم  اَُهبیِصُم  ُهَّنِإ  َکَتَأَْرما  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ْمُکنِم  ْتِفَْتلَی  َالَو  ِْلیَّللا  َنِّم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْـسَأَف  َْکَیلِإ  اُولِـصَی  َنل  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ  ُطُول  اَی  اُولاَق 
(81  ) ٍبیِرَِقب ُْحبُّصلا  َْسَیلَأ  ُْحبُّصلا  ُمُهَدِعْوَم  َّنِإ 

، بش لد  رد  درک ! دنهاوخن  ادیپ  وت  هب  یـسرتسد  زگره  اهنآ  میاوت ! راگدرورپ  ناگداتـسرف  ام  طول ! يا  : » دنتفگ باذع ) ناگتـشرف  )
ییالب نامه  هب  مه  وا  هک  ترسمه ، رگم  دنکن ؛ هاگن  ار  شرس  تشپ  امـش  زا  کی  چیه  و  هد ! تکرح  رهـش ) نیا  زا   ) ار تا  هداوناخ 

(81 ( »!؟ تسین کیدزن  حبص  ایآ  تسا ؛ حبص  اهنآ  دعوم  دش ! دهاوخ  راتفرگ  دنوش ، یم  راتفرگ  اهنآ  هک 

230 ص :

(82  ) ٍدوُضنَّم ٍلیِّجِس  نِّم  ًهَراَجِح  اَْهیَلَع  اَنْرَْطمَأَو  اَهَِلفاَس  اَهَِیلاَع  اَْنلَعَج  اَنُْرمَأ  َءاَج  اَّمَلَف 
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يور رب  مکارتم  رجحتم ] ياهلِگ  گنـس =[  زا  یناراب  و  میدرک ؛ ور  ریز و  ار  راید ) رهـش و   ) نآ دیـسر ، ارف  ام  ناـمرف  هک  یماـگنه  و 
(82  ) ...میدومن لزان  اهنآ  رب  مه ،

(83  ) ٍدیِعَِبب َنیِِملاَّظلا  َنِم  َیِه  اَمَو  َکِّبَر  َدنِع  ًهَمَّوَسُّم 

(83 ! ) تسین رود  نارگمتس  ریاس ) زا  ، ) نآ و  دوب ؛ رادناشن  تراگدرورپ  دزن  هک ) ییاهگنس  )

ُفاَخَأ یِّنِإَو  ٍْریَِخب  مُکاَرَأ  یِّنِإ  َناَزیِْملاَو  َلاَیْکِْملا  اوُصُقنَت  َالَو  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَـق  اًْبیَعُـش  ْمُهاَـخَأ  َنَیْدَـم  َیلِإَو 
(84  ) ٍطیِحُّم ٍمْوَی  َباَذَع  ْمُْکیَلَع 

امش يارب  يرگید  دوبعم  وا ، زج  هک  دینک ، شتسرپ  ار  ادخ  نم ! موق  يا  : » تفگ میداتـسرف ؛)  ) ار بیعـش  ناشردارب  نیدم »  » يوسب و 
باذـع زا  یلو ) ( ؛ منیب یم  تمعن  رد  ار  امـش  نونکا ) مه   ) نم دـینزن !) یـشورف  مک  هب  تسد  و   ) دـینکن مک  ار  نزو  هنامیپ و  تسین !

(84 ! ) مکانمیب امش  رب  ریگارف ، زور 

(85  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َالَو  ْمُهَءاَیْشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َالَو  ِطْسِْقلِاب  َناَزیِْملاَو  َلاَیْکِْملا  اُوفْوَأ  ِمْوَق  اَیَو 

رد و  دیهاکن ! نانآ  قح  زا  و  دـیراذگن ؛ بیع  مدرم ، سانجا ) و   ) ءایـشا رب  و  دـیهد ! مامت  تلادـع ، اب  ار  نزو  هنامیپ و  نم ! موق  يا  و 
(85 ! ) دیشوکن داسف  هب  نیمز 

(86  ) ٍظیِفَِحب مُْکیَلَع  اَنَأ  اَمَو  َنِینِمْؤُّم  ُمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب 

و  ) امش رادساپ  نم ، و  دیـشاب ! هتـشاد  نامیا  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب  لالح ،) ياه  هیامرـس  زا   ) هدراذگ یقاب  امـش  يارب  دنوادخ  هچنآ 
(86 ! ) متسین نامیا ) هب  ناترابجا  رب  رومأم 

(87  ) ُدیِشَّرلا ُمِیلَْحلا  َتنََأل  َکَّنِإ  ُءاَشَن  اَم  اَِنلاَْومَأ  ِیف  َلَعْفَّن  نَأ  ْوَأ  اَنُؤَابآ  ُُدبْعَی  اَم  َكُْرتَّن  نَأ  َكُُرمْأَت  َُکتاَلَصَأ  ُْبیَعُش  اَی  اُولاَق 

رد میهاوخ  یم  ار  هچنآ  ای  مینک ؛ كرت  دندیتسرپ ، یم  نامناردپ  ار  هچنآ  هک  دهد  یم  روتسد  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعـش ! يا  : » دنتفگ
(87 !« ) یتسه يا  هدیمهف  رابدرب و  درم  هک  وت  میهدن !؟ ماجنا  ناملاوما 

َحاَلْصِْإلا اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْمُکاَْهنَأ  اَم  َیلِإ  ْمُکَِفلاَخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  اَمَو  اًنَسَح  اًقْزِر  ُْهنِم  ِینَقَزَرَو  یِّبَّر  نِّم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  ُتنُک  نِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ِمْوَق  اَی  َلاَق 
(88  ) ُبِینُأ ِْهَیلِإَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفْوَت  اَمَو  ُْتعَطَتْسا  اَم 

، دشاب هداد  نم  هب  یبوخ  تبهوم ) و   ) قزر و  مشاب ، هتشاد  مراگدرورپ  زا  يراکشآ  لیلد  نم  هاگره  دییوگب ، نم  هب  موق ! يا  : » تفگ
! موش بکترم  مدوخ  مراد ، یم  زاب  نآ  زا  ار  امش  هک  يزیچ  مهاوخ  یمن  زگره  نم  منک )!؟ راتفر  وا  نامرف  فالخ  رب  مناوت  یم  ایآ  )

یمزاب وا  يوس  هب  و  مدرک ؛ لّکوت  وا  رب  تسین ! ادـخ  هب  زج  نم ، قیفوت  و  مهاوخ ! یمن  مراد - ییاناوت  هک  اجنآ  اـت   - حالـصا زج  نم 
(88 ! ) مدرگ
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(89  ) ٍدیِعَِبب مُکنِّم  ٍطُول  ُمْوَق  اَمَو  ٍِحلاَص  َمْوَق  ْوَأ  ٍدوُه  َمْوَق  ْوَأ  ٍحُون  َمْوَق  َباَصَأ  اَم  ُْلثِّم  مُکَبیُِصی  نَأ  ِیقاَقِش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َال  ِمْوَق  اَیَو 

راتفرگ حـلاص  موق  ای  دوه  موق  ای  حون  موق  هک  یتشونرـس  نامه  هب  امـش  هک  دوشن  ببـس  نم ، اـب  تفلاـخم  ینمـشد و  نم ! موق  يا  و 
(89 ! ) تسین رود  نادنچ  امش  زا  طول  موق  و  دیوش ! راتفرگ  دندش ،

(90  ) ٌدوُدَو ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْساَو 

(90 !« ) تسا راک ) هبوت  ناگدنب   ) رادتسود نابرهم و  مراگدرورپ  هک  دیدرگزاب ؛ وا  يوس  هب  و  دیبلطب ؛ شزرمآ  دوخ ، راگدرورپ  زا 

(91  ) ٍزیِزَِعب اَْنیَلَع  َتنَأ  اَمَو  َكاَنْمَجََرل  َکُطْهَر  َالَْولَو  اًفیِعَض  اَنِیف  َكاَرََنل  اَّنِإَو  ُلوُقَت  اَّمِّم  اًرِیثَک  ُهَقْفَن  اَم  ُْبیَعُش  اَی  اُولاَق 

هلیبق رطاخب )  ) رگا و  میبای ؛ یم  فیعض  دوخ ، نایم  رد  ار  وت  ام  و  میمهف ! یمن  ام  ییوگ ، یم  ار  هچنآ  زا  يرایسب  بیعش ! يا  : » دنتفگ
(91 !« ) يرادن یتردق  ام  ربارب  رد  وت  و  میدرک ؛ یم  راسگنس  ار  وت  دوبن ، تکچوک 

(92  ) ٌطیُِحم َنُولَمْعَت  اَِمب  یِّبَر  َّنِإ  ایِرْهِظ  ْمُکَءاَرَو  ُهوُُمتْذَخَّتاَو  ِهَّللا  َنِّم  مُْکیَلَع  ُّزَعَأ  یِطْهَرَأ  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

! دـیا هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  وا  نامرف )  ) هک یلاـح  رد  تسا !؟ دـنوادخ  زا  رتزیزع  امـش  دزن  نم ، کـچوک  هلیبق  اـیآ  موق ! يا  : » تفگ
(92 (! ) تسا هاگآ  و   ) دراد هطاحا  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  مراگدرورپ 

(93  ) ٌبِیقَر ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْراَو  ٌبِذاَک  َوُه  ْنَمَو  ِهیِزُْخی  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  نَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  ٌلِماَع  یِّنِإ  ْمُِکتَناَکَم  یَلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  اَیَو 

یـسک هچ  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  و  درک ؛ مهاوخ  ار  دوخ  راک  مه  نم  دـیهد ، ماجنا  تسا ، هتخاـس  ناتتـسد  زا  يراـک  ره  موق ! يا 
(93 !« ) مراظتنا رد  مه  نم  دیشکب ، راظتنا  امش  تسوگغورد ! یسک  هچ  و  دیآ ، یم  شغارس  هب  هدننکراوخ  باذع 

(94  ) َنیِِمثاَج ْمِهِراَیِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُهَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِتَذَخَأَو  اَّنِّم  ٍهَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اًْبیَعُش  اَْنیََّجن  اَنُْرمَأ  َءاَج  اََّملَو 

هک ار  اهنآ  و  میداد ؛ تاجن  دوخ  تمحر  هب  دـندوب ، هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  بیعـش و  دیـسر ، ارف  ام  ناـمرف  هک  یماـگنه  و 
(94 (... ) دندرم و   ) دنداتفا ور  هب  دوخ ، راید  رد  و  تفرگ ؛ ورف  ینامسآ )  ) هحیص دندرک ، متس 

(95  ) ُدوُمَث ْتَدَِعب  اَمَک  َنَیْدَمِّل  اًدُْعب  َالَأ  اَهِیف  اْوَنْغَی  ْمَّل  نَأَک 

رود دومث  موق  هک  هنوگ  نامه  ادخ ، تمحر  زا  نآ ) لها  و   ) نیدم داب  رود  دـندوبن ! راید )  ) نآ نانکاس  زا  زگره  ییوگ  هک  نانچنآ 
(95 ! ) دندش

(96  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُسَو  اَِنتاَیِآب  یَسُوم  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 
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(96  ) ...میداتسرف يراکشآ  لیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  یسوم  ام ،

(97  ) ٍدیِشَِرب َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  اَمَو  َنْوَعِْرف  َْرمَأ  اوُعَبَّتاَف  ِِهئَلَمَو  َنْوَعِْرف  َیلِإ 

(97 ! ) دوبن تاجن  دشر و  هیام  نوعرف ، نامرف  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ يوریپ  نوعرف  نامرف  زا  اهنآ  اما  شنایفارطا ؛ نوعرف و  يوسب 

232 ص :

(98  ) ُدوُرْوَْملا ُدْرِْولا  َْسِئبَو  َراَّنلا  ُمُهَدَرْوَأَف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدْقَی 

دب هچ  و  دـنک ! یم  شتآ  دراو  ار  اـهنآ  تشهب ) لـالز  ياـه  همـشچ  ياـج  هب   ) و دوب ؛ دـهاوخ  شموق  شیپاـشیپ  رد  وا  تماـیق ، زور 
(98 ! ) دنوش یم  دراو  نآ  رب  هک  شتآ ،)  ) تسا يروخشبآ 

(99  ) ُدُوفْرَْملا ُْدفِّرلا  َْسِئب  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ًهَنَْعل  ِهِذَه  ِیف  اوُِعْبتُأَو 

یم نانآ  بیـصن  هک  ادخ ،) تمحر  زا  يرود  نعل و   ) تسا ییاطع  دب  هچ  و  دنراد ؛ لابندـب  یتنعل  تمایق ، زور  ناهج و  نیا  رد  نانآ 
(99 ! ) دوش

(100  ) ٌدیِصَحَو ٌِمئاَق  اَْهنِم  َْکیَلَع  ُهُّصُقَن  يَرُْقلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  َِکلَذ 

زا و   ) دـنا هدـش  ورد  یـضعب  و  دنتـسه ، اپرب  زونه )  ) یـضعب هک  مینک ؛ یم  وگزاب  وت  يارب  ام  هک  تساهیدابآ  اهرهـش و  رابخا  زا  نیا 
(100 (! ) دنا هتفر  نایم 

َْریَغ ْمُهوُداَز  اَمَو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاَج  اَّمَّل  ٍءْیَـش  نِم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  اَمَف  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  نَِکلَو  ْمُهاَنْمَلَظ  اَمَو 
(101  ) ٍبِیْبتَت

ینادوبعم دیسر ، ارف  یهلا  تازاجم  نامرف  هک  یماگنه  و  دنتشاد ! اور  متس  نتشیوخ  رب  ناشدوخ  اهنآ  هکلب  میدرکن ؛ متـس  اهنآ  هب  ام 
(101 ! ) دندوزفین نانآ  تکاله  رب  زج  و  دندرکن ؛ يرای  ار  اهنآ  دندناوخ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار 

(102  ) ٌدیِدَش ٌمِیلَأ  ُهَذْخَأ  َّنِإ  ٌهَِملاَظ  َیِهَو  يَرُْقلا  َذَخَأ  اَذِإ  َکِّبَر  ُذْخَأ  َِکلَذَکَو 

كاندرد وا ، تازاجم  يرآ )، ! ) دنک یم  تازاجم  ار  ملاظ  ياهیدابآ  اهرهـش و  هک  یماگنه  وت ، راگدرورپ  تازاجم  تسا  نینچنیا  و 
(102 ! ) تسا دیدش  و 

(103  ) ٌدوُهْشَّم ٌمْوَی  َِکلَذَو  ُساَّنلا  ُهَّل  ٌعوُمْجَّم  ٌمْوَی  َِکلَذ  ِهَرِخْآلا  َباَذَع  َفاَخ  ْنَمِّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

يزور و  دنوش ، یم  عمج  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يزور  نامه  دسرت ؛ یم  ترخآ  باذـع  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يا  هناشن  نیا ، رد 
(103  ) .دننک یم  هدهاشم  ار  نآ  همه  هک 
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(104  ) ٍدوُدْعَّم ٍلَجَِأل  اَّلِإ  ُهُرِّخَُؤن  اَمَو 

(104 ! ) میزادنا یمن  ریخأت  يدودحم ، نامز  ات  زج  ار ، تازاجم )  ) نآ ام  و 

(105  ) ٌدیِعَسَو ٌّیِقَش  ْمُْهنِمَف  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  َال  ِتْأَی  َمْوَی 

یهورگ دـنتخبدب و  یهورگ  دـیوگ ؛ یمن  نخــس  وا  هزاـجا  هـب  زج  سک  چـیه  دـسر ، ارف  تازاـجم ) ناـمز  تماـیق و   ) هـک زور  نآ 
(105 ! ) تخبشوخ

(106  ) ٌقیِهَشَو ٌرِیفَز  اَهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

(106  ) ...تسا مدزاب ]  مد و  ینالوط  ياه  هلان  قیهش =[ »  » و ریفز » ، » اجنآ رد  نانآ  يارب  و  دنشتآ ؛ رد  دندش ، تخبدب  هک  اهنآ  اّما 

(107  ) ُدیُِری اَمِّل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءاَش  اَم  اَّلِإ  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

ماجنا دهاوخب  ار  هچ  ره  تراگدرورپ  دهاوخب ! تراگدرورپ  هچنآ  رگم  تساپرب ؛ نیمز  اهنامسآ و  ات  دنام ، دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج 
(107 ! ) دهد یم 

(108  ) ٍذوُذْجَم َْریَغ  ًءاَطَع  َکُّبَر  َءاَش  اَم  اَّلِإ  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ِهَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 

تراگدرورپ هچنآ  رگم  تساپرب ، نیمز  اهنامسآ و  ات  دنام ، دنهاوخ  تشهب  رد  هنادواج  دندش ، دنمتداعس  تخبـشوخ و  هک  اهنآ  اّما 
(108 ! ) یندشن عطق  تسا  یششخب  دهاوخب !

233 ص :

(109  ) ٍصوُقنَم َْریَغ  ْمُهَبیِصَن  ْمُهوُّفَوَُمل  اَّنِإَو  ُْلبَق  نِّم  مُهُؤَابآ  ُُدبْعَی  اَمَک  اَّلِإ  َنوُُدبْعَی  اَم  ِءَالُؤَه  ُُدبْعَی  اَّمِّم  ٍهَیِْرم  ِیف  ُکَت  اَلَف 

شتسرپ ار  اهدوبعم  نیا  هنوگ  نامه  اهنآ  هدم ! هار  دوخ  هب  دنتـسرپ ، یم  اهنآ  هک  ییاهدوبعم  ندوب ) لطاب  رد   ) يدیدرت ّکش و  سپ 
(109 ! ) داد میهاوخ  تساک  مک و  یب  ار  نانآ  بیصن  ام  و  دندیتسرپ ، یم  ًالبق  ناشناردپ  هک  دننک  یم 

(110  ) ٍبیُِرم ُْهنِّم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإَو  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَّر  نِم  ْتَقَبَس  ٌهَِملَک  َالَْولَو  ِهِیف  َِفُلتْخاَف  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

( اهنآ رب  تّجح  مامتا  شیامزآ و  هنیمز  رد   ) ادخ یلبق  نامرف  رگا  و  دش ؛ فالتخا  نآ  رد  سپس  میداد ؛ ینامسآ  باتک  یـسوم  هب  ام 
(110 ! ) ینامگدب هب  هتخیمآ  یّکش  دنا ، ّکش  رد  زونه )  ) اهنآ و  دش ! یم  يرواد  نانآ  نایم  رد  دوبن ،

(111  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَی  اَِمب  ُهَّنِإ  ْمَُهلاَمْعَأ  َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل  اَّمَّل  الُک  َّنِإَو 

(111 ! ) تسا هاگآ  دننک  یم  لمع  هچنآ  هب  وا  داد ؛ دهاوخ  اهنآ  هب  تساک  مک و  یب  ار  کی  ره  لامعا  تراگدرورپ  و 
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(112  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّنِإ  اْوَغْطَت  َالَو  َکَعَم  َباَت  نَمَو  َتِْرمُأ  اَمَک  ْمِقَتْساَف 

و دـننک !) تماقتـسا  دـیاب   ) دـنا هدـمآ  ادـخ  يوسب  وت  اب  هک  یناسک  نینچمه  و  نک ؛ تماقتـسا  يا ، هتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه  سپ 
(112 ! ) دنیب یم  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  دینکن ، نایغط 

(113  ) َنوُرَصُنت َال  َُّمث  َءاَِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُکل  اَمَو  ُراَّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکْرَت  َالَو 

دیهاوخن ادـخ  زج  یتسرپرـس  ّیلو و  چـیه  لاح ، نآ  رد  و  دریگ ؛ ارف  ار  امـش  شتآ  دوش  یم  بجوم  هک  دـییامنن ، هیکت  ناملاظ  رب  و 
(113 ! ) دیوش یمن  يرای  و  تشاد ؛

(114  ) َنیِرِکاَّذِلل يَرْکِذ  َِکلَذ  ِتاَئِّیَّسلا  َْنبِهُْذی  ِتاَنَسَْحلا  َّنِإ  ِْلیَّللا  َنِّم  اًَفلُزَو  ِراَهَّنلا  ِیَفَرَط  َهاَلَّصلا  ِِمقَأَو 

تـسا يرّکذـت  نیا  دـنرب ؛ یم  نیب  زا  ار ) اهنآ  راثآ  و   ) تائیـس تانـسح ، هک  ارچ  راد ؛ اپرب  ار  زامن  بش ، لیاوا  و  زور ، فرط  ود  رد 
(114 ! ) دنرّکذت لها  هک  یناسک  يارب 

(115  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َال  َهَّللا  َّنِإَف  ِْربْصاَو 

(115 ! ) درک دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  نک ، ییابیکش  و 

ِهِیف اُوفِْرتُأ  اَم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتاَو  ْمُْهنِم  اَْنیَجنَأ  ْنَّمِّم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ِداَـسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍهَّیَِقب  ُولوُأ  ْمُِکْلبَق  نِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناَـک  اـَلْوَلَف 
(116  ) َنیِمِرُْجم اُوناَکَو 

زا یکدـنا  رگم  دـننک !؟ يریگولج  نیمز  رد  داسف  زا  هک  دـندوبن  یتردـق  بحاص  نادنمـشناد  امـش ، زا  لـبق  ماوقا ) و   ) نورق رد  ارچ 
(! دـندش دوبان  و   ) دـندوب راکهانگ  و  دـندرک ؛ يوریپ  یئوجماک  مّعنت و  زا  دـندرک ، یم  متـس  هک  نانآ  و  میداد ! ناـشتاجن  هک  اـهنآ ،

(116)

(117  ) َنوُِحلْصُم اَُهلْهَأَو  ٍْملُِظب  يَرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناَک  اَمَو 

(117 ! ) دنشاب هدوب  حالصا  ددص  رد  شلها  هک  یلاح  رد  دنک  دوبان  متس  ملظب و  ار  اهیدابآ  تراگدرورپ  هک  دوبن  نینچ  و 

234 ص :

(118  ) َنیِِفلَتُْخم َنُولاَزَی  َالَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  َساَّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاَش  َْولَو 

...دـنفلتخم هراومه  اهنآ  یلو  داد ؛ یم  رارق  فالتخا ) هنوگ  چـیه  نودـب   ) تّما کی  ار  مدرم  همه  تساوخ ، یم  تراگدرورپ  رگا  و 
(118)

(119  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلاَو  ِهَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  ْمُهَقَلَخ  َِکلَِذلَو  َکُّبَر  َمِحَّر  نَم  اَّلِإ 
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: هک هدش  یعطق  تراگدرورپ  نامرف  و  دـیرفآ ! ار  اهنآ  تمحر ) شریذـپ   ) نیمه يارب  و  دـنک ! محر  تراگدرورپ  هک  ار  یـسک  رگم 
(119 ! ) درک مهاوخ  رپ  سنا  ّنج و  نایغاط ) ناشکرس و   ) همه زا  ار  مّنهج 

(120  ) َنِینِمْؤُْمِلل يَرْکِذَو  ٌهَظِعْوَمَو  ُّقَْحلا  ِهِذَه  ِیف  َكَءاَجَو  َكَداَُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  اَم  ِلُسُّرلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَّن  الُکَو 

رد .ددرگ و  يّوق  تا  هدارا  و  میشخب ؛ شمارآ  ار  تبلق  نآ ، هلیسو  هب  ات  میدرک ، وگزاب  وت  يارب  ایبنا  ياهتـشذگرس  زا  کی  ره  زا  ام 
(120  ) .تسا هدمآ  رّکذت  هظعوم و  نانمؤم  يارب  و  ّقح ، وت  يارب  اهتشذگرس )، رابخا و   ) نیا

(121  ) َنُوِلماَع اَّنِإ  ْمُِکتَناَکَم  یَلَع  اُولَمْعا  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلِّل  ُلقَو 

(121 ! ) میهد یم  ماجنا  مه  ام  دیهد ! ماجنا  دیراد ، تردق  رد  هچ  ره  : » وگب دنروآ ، یمن  نامیا  هک  اهنآ  هب  و 

(122  ) َنوُرِظَتنُم اَّنِإ  اوُرِظَتناَو 

(122 ! ) میرظتنم مه  ام  دیشکب ! راظتنا  و 

(123  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  َکُّبَر  اَمَو  ِْهیَلَع  ْلَّکَوَتَو  ُهُْدبْعاَف  ُهُّلُک  ُْرمَْألا  ُعَجُْری  ِْهَیلِإَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّللَو 

ار وا  سپ  ددرگ ! یمزاـب  وا  يوس  هب  اـهراک  همه  و  تسادـخ ؛ نآ  زا  اـهنت  نیمز ، اهنامـسآ و  ناـهن ) رارـسا  و   ) بیغ زا ) یهاـگآ   ) و
(123 ! ) تسین لفاغ  زگره  دینک ، یم  هک  ییاهراک  زا  تراگدرورپ  و  امن ! لّکوت  وا  رب  و  نک ! شتسرپ 

فسوی هروس 

(1  ) ِنِیبُْملا ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َْکِلت  رلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) تسا راکشآ  باتک  تایآ  نآ  رلا ،

(2  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلَعَّل  اِیبَرَع  اًنآُْرق  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ 

(2 (! ) دیشیدنیب و   ) دینک كرد  امش  دیاش  میدرک ، لزان  یبرع  ینآرق  ار  نآ  ام 

(3  ) َنِیِلفاَْغلا َنَِمل  ِِهْلبَق  نِم  َتنُک  نِإَو  َنآْرُْقلا  اَذَه  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  اَِمب  ِصَصَْقلا  َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن 

ربـخ نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  ًامّلـسم  و  مینک ؛ یم  وگزاـب  وت  رب  میدرک - یحو  وت  هب  هک   - نآرق نیا  قـیرط  زا  ار  اهتـشذگرس  نیرتـهب  اـم 
(3 ! ) یتشادن

(4  ) َنیِدِجاَس ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  اًبَکْوَک  َرَشَع  َدَحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ  َِتبَأ  اَی  ِهِیبَِأل  ُفُسُوی  َلاَق  ْذِإ 

مربارب رد  هام  دیـشروخ و  و  هراتـس ، هدزای  هک  مدید  باوخ  رد  نم  مردپ ! : » تفگ شردپ  هب  فسوی  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )
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(4 !« ) دننک یم  هدجس 

235 ص :

(5  ) ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  ِناَسنِْإِلل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  اًْدیَک  ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یَلَع  َكاَیْؤُر  ْصُصْقَت  َال  َّیَُنب  اَی  َلاَق 

نمـشد ناطیـش ، هک  ارچ  دنـشک ؛ یم  یکانرطخ )  ) هشقن وت  يارب  هک  نکم ، وگزاـب  تناردارب  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدـنزرف ! : » تفگ
(5 ! ) تسا ناسنا  راکشآ 

ُْلبَق نِم  َْکیََوبَأ  یَلَع  اَـهَّمَتَأ  اَـمَک  َبوُقْعَی  ِلآ  یَلَعَو  َکـْیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتیَو  ِثیِداَـحَْألا  ِلـیِوْأَت  نِم  َکُـمِّلَُعیَو  َکُّبَر  َکـِیبَتْجَی  َِکلَذَـکَو 
(6  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاَحْسِإَو  َمیِهاَْربِإ 

ماـمت و بوقعی  نادـناخ  رب  وت و  رب  ار  شتمعن  و  دزومآ ؛ یم  وت  هب  اـهباوخ  ریبعت  زا  و  دـنیزگ ؛ یمرب  ار  وت  تراـگدرورپ  هنوگ  نیا  و 
!« تسا میکح  اناد و  وت  راگدرورپ  نیقی ، هب  درک ؛ مامت  قاحـسا  میهاربا و  تناردـپ  رب  نیا ، زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  لماک 

(6)

(7  ) َنِیِلئاَّسلِّل ٌتاَیآ  ِِهتَوْخِإَو  َفُسُوی  ِیف  َناَک  ْدَقَّل 

(7 ! ) دوب ناگدننک  لاؤس  يارب  تیاده ) ي   ) اه هناشن  شناردارب ، فسوی و  ناتساد )  ) رد

(8  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  یَِفل  اَنَابَأ  َّنِإ  ٌهَبْصُع  ُنَْحنَو  اَّنِم  اَنِیبَأ  َیلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأَو  ُفُسُوَیل  اُولاَق  ْذِإ 

! میتسه يدنمورین  هورگ  ام  هک  یلاح  رد  دنرتبوبحم ؛ ام  زا  ردپ ، دزن  نیماینب ]  شردارب =[  فسوی و  : » دـنتفگ ناردارب )  ) هک یماگنه 
(8 ! ) تسا يراکشآ  یهارمگ  رد  ام ، ردپ  ًامّلسم 

(9  ) َنیِِحلاَص اًمْوَق  ِهِدَْعب  نِم  اُونوُکَتَو  ْمُکِیبَأ  ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی  اًضْرَأ  ُهوُحَرْطا  ِوَأ  َفُسُوی  اُوُلْتقا 

یم هبوت  دوخ  هانگ  زا  ، ) نآ زا  دعب  و  دشاب ؛ امـش  هب  طقف  ردپ ، هجوت  ات  دـینکفیب ؛ یتسدرود  نیمزرـس  هب  ار  وا  ای  دیـشکب ؛ ار  فسوی 
(9 ! ) دوب دیهاوخ  یحلاص  دارفا  و ) دینک ؛

(10  ) َنِیلِعاَف ُْمتنُک  نِإ  ِهَراَّیَّسلا  ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  ِّبُْجلا  َِتباَیَغ  ِیف  ُهوُْقلَأَو  َفُسُوی  اُوُلتْقَت  َال  ْمُْهنِّم  ٌِلئاَق  َلاَق 

اه هلفاق  زا  یـضعب  ات  دینکفیب ؛ هاچ  هاگناهن  رد  ار  وا  دیهد ، ماجنا  يراک  دیهاوخ  یم  رگا  و  دیـشکن ! ار  فسوی  : » تفگ اهنآ  زا  یکی 
(10 (!« ) دنربب يرود  ناکم  هب  دوخ  اب  و   ) دنریگرب ار  وا 

(11  ) َنوُحِصاََنل َُهل  اَّنِإَو  َفُسُوی  یَلَع  اَّنَمْأَت  َال  ََکل  اَم  اَنَابَأ  اَی  اُولاَق 

یمن نانیمطا  اـم  هب  فسوی ، ناـمردارب )  ) هراـبرد وت  ارچ  ناجردـپ ! : » دـنتفگ دـندمآ و ) ردـپ  دزن  ناردارب  راـک ، نیا  ماـجنا  يارب  (و 
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(11 ! ) میتسه وا  هاوخریخ  ام  هک  یلاح  رد  ینک !؟

(12  ) َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  ْبَْعلَیَو  ْعَتْرَی  اًدَغ  اَنَعَم  ُْهلِسْرَأ 

(12 !« ) میتسه وا  نابهگن  ام  و  دنک ؛ حیرفت  دروخب و  یفاک  ياذغ  ات  تسرفب ، رهش ) جراخ  هب   ) ام اب  ار  وا  ادرف 

(13  ) َنُوِلفاَغ ُْهنَع  ُْمتنَأَو  ُْبئِّذلا  ُهَلُکْأَی  نَأ  ُفاَخَأَو  ِِهب  اُوبَهْذَت  نَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنِإ  َلاَق 

(13 !« ) دیشاب لفاغ  وا  زا  امش  و  دروخب ، ار  وا  گرگ  هک  مسرت  یم  نیا  زا  و  موش ؛ یم  نیگمغ  وا  ندرب  زا  نم  : » تفگ ردپ ) )

(14  ) َنوُرِساَخَّل اًذِإ  اَّنِإ  ٌهَبْصُع  ُنَْحنَو  ُْبئِّذلا  ُهَلَکَأ  ِْنَئل  اُولاَق 

نکمم يزیچ ) نینچ  زگره  و   ) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ام  دروخب ، ار  وا  گرگ  رگا  میتسه ، يدـنمورین  هورگ  ام  هکنیا  اب  : » دـنتفگ
(14 !(« ) تسین

236 ص :

(15  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  اَذَه  ْمِهِْرمَِأب  مُهَّنَئِّبَُنَتل  ِْهَیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  ِّبُْجلا  َِتباَیَغ  ِیف  ُهُولَعْجَی  نَأ  اوُعَمْجَأَو  ِِهب  اُوبَهَذ  اَّمَلَف 

)؛ دنتخاس یلمع  ار  دوخ  دصقم  ماجنارس  ، ) دنهد رارق  هاچ  هاگ  یفخم  رد  ار  يو  دنتفرگ  میمـصت  و  دندرب ، دوخ  اب  ار  وا  هک  یماگنه 
(15 ! ) دنناد یمن  اهنآ  هک  یلاح  رد  تخاس ؛ یهاوخ  ربخ  اب  ناشراک  نیا  زا  هدنیآ  رد  ار  اهنآ  هک  میداتسرف  یحو  وا  هب  و 

(16  ) َنوُْکبَی ًءاَشِع  ْمُهَابَأ  اوُءاَجَو 

(16  ) .دندمآ ردپ  غارس  هب  نایرگ  ماگنه ، بش  فسوی ) ناردارب  )

(17  ) َنِیقِداَص اَّنُک  َْولَو  اَنَّل  ٍنِمْؤُِمب  َتنَأ  اَمَو  ُْبئِّذلا  ُهَلَکَأَف  اَنِعاَتَم  َدنِع  َفُسُوی  اَنْکَرَتَو  ُِقبَتْسَن  اَْنبَهَذ  اَّنِإ  اَنَابَأ  اَی  اُولاَق 

ام نخس  زگره  وت  دروخ ! ار  وا  گرگ  و  میدراذگ ؛ دوخ  ثاثا  دزن  ار  فسوی  و  میدش ، هقباسم  لوغشم  میتفر و  ام  ردپ ! يا  : » دنتفگ
(17 !« ) میشاب وگتسار  دنچ  ره  درک ، یهاوخن  رواب  ار 

(18  ) َنوُفِصَت اَم  یَلَع  ُناَعَتْسُْملا  ُهَّللاَو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  اًْرمَأ  ْمُکُسُفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاَق  ٍبِذَک  ٍمَِدب  ِهِصیِمَق  یَلَع  اوُءاَجَو 

نم هتسارآ ! ناتیارب  ار  راک  نیا  امش  یناسفن  ياهسوه  : » تفگ دندروآ ؛ ردپ ) دزن  هتخاس ، هتـشغآ   ) نیغورد ینوخ  اب  ار  وا  نهاریپ  و 
(18 !« ) مبلط یم  يرای  دنوادخ  زا  دییوگ ، یم  هچنآ  ربارب  رد  و  تشاد ؛ مهاوخ  یساپسان ) زا  یلاخ  یئابیکش  و   ) لیمج ربص 

(19  ) َنُولَمْعَی اَِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ًهَعاَِضب  ُهوُّرَسَأَو  ٌماَلُغ  اَذَه  يَرُْشب  اَی  َلاَق  ُهَْولَد  َیلْدَأَف  ْمُهَدِراَو  اُولَسْرَأَف  ٌهَراَّیَس  ْتَءاَجَو 
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: دز ادص  ناهگان ) ( ؛ دنکفا هاچ  رد  ار  دوخ  ولد  وا  دنداتسرف ؛ بآ ) غارس  هب   ) ار بآ  رومأم  و  دیسر ؛ ارف  یناوراک  لاح ) نیمه  رد   ) و
هب دـنوادخ  .دنتـشاد و  یفخم  نارگید  زا  هیامرـس  کی  ناونعب  ار  رما  نیا  و  ینتـشاد »)! تسود  ابیز و   ) تسا یکدوک  نیا  داب ! هدژم  »

(19  ) .دوب هاگآ  دنداد ، یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ 

(20  ) َنیِدِهاَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناَکَو  ٍهَدوُدْعَم  َمِهاَرَد  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهْوَرَشَو 

دندیـسرت یم  هک  ارچ  دـندوب ؛(  تبغر  یب  وا ، نتخورف )  ) هب تبـسن  و  دـنتخورف ؛ مهرد - دـنچ   - یمک ياـهب  هب  ار  وا  ماجنارـس )،  ) و
(20 (. ) دوش شاف  ناشزار 

نِم ُهَمِّلَُعِنلَو  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلَذَـکَو  اًدـَلَو  ُهَذِـخَّتَن  ْوَأ  اَنَعَفنَی  نَأ  یَـسَع  ُهاَْوثَم  یِمِرْکَأ  ِِهتَأَْرماـِل  َرْـصِّم  نِم  ُهاَرَتْشا  يِذَّلا  َلاَـقَو 
(21  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِهِْرمَأ  یَلَع  ٌِبلاَغ  ُهَّللاَو  ِثیِداَحَْألا  ِلیِوْأَت 

دنمدوس ام  يارب  دیاش  راد ، یمارگ  ار  يو  ماقم  : » تفگ شرـسمه  هب  رـصم ،] زیزع  دیرخ =[  رـصم  نیمزرـس  زا  ار  وا  هک  سک  نآ  و 
ار وا  ات  میدرک ، ار  راک  نیا  ام  ! ) میتخاس نّکمتم  نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  نینچنیا  و  مینک »! باختنا  دنزرف  ناونعب  ار  وا  ای  و  دشاب ؛

(21 ! ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، زوریپ  دوخ  راک  رب  دنوادخ  میزومایب ؛ وا  هب  باوخ  ریبعت  ملع  زا  و ) میراد ؛ گرزب 

(22  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَکَو  اًْملِعَو  اًمْکُح  ُهاَْنیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّملَو 

(22 ! ) میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچنیا  و  میداد ؛ وا  هب  ملع »  » و تّوبن ]  مکح =[ »  » ام دیسر ، تّوق  غولب و  هب  هک  یماگنه  و 

237 ص :

َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفی  َال  ُهَّنِإ  َياَْوثَم  َنَسْحَأ  یِّبَر  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َذاَعَم  َلاَق  َکـَل  َْتیَه  َْتلاَـقَو  َباَْوبَأـْلا  ِتَقَّلَغَو  ِهِسْفَّن  نَع  اَِـهْتَیب  ِیف  َوُه  ِیتَّلا  ُْهتَدَواَرَو 
(23)

!(« تسایهم وت  يارب  هچنآ  يوسب   ) ایب : » تفگ تسب و  ار  اـهرد  درک ؛ ییوجماـک  ياـّنمت  وا  زا  دوب ، وا  هناـخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ  و 
وا هب  تسا  نکمم  ایآ  ( ؛ هتـشاد یمارگ  ارم  ماقم  تسا ؛ نم  تمعن  بحاص  رـصم ] زیزع  وا =[  ادـخ ! هب  مرب  یم  هانپ  : » تفگ فسوی ) )

(23 !« ) دنوش یمن  راگتسر  ناملاظ  ًامّلسم  منک )!؟ تنایخ  ملظ و 

(24  ) َنیِصَلْخُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاَشْحَْفلاَو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکلَذَک  ِهِّبَر  َناَهُْرب  يَأَّر  نَأ  َالَْول  اَِهب  َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقلَو 

وا زا  ار  اشحف  يدـب و  ات  میدرک  نینچنیا  دومن ! یم  يو  دـصق  دـید - یمن  ار  راگدرورپ  ناـهرب  رگا   - زین وا  و  درک ؛ وا  دـصق  نز  نآ 
(24 ! ) دوب ام  صلخم  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  میزاس ؛ رود 

ٌمِیلَأ ٌباَذَـع  ْوَأ  َنَجُْـسی  نَأ  اَّلِإ  اًءوُس  َِکلْهَِأب  َداَرَأ  ْنَم  ُءاَزَج  اَم  َْتلاَق  ِباَْبلا  يَدـَل  اَهَدِّیَـس  اَیَْفلَأَو  ٍُربُد  نِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَـقَو  َباَْبلا  اَقَبَتْـساَو 
(25)
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هراـپ دیـشک و )  ) تشپ زا  ار  وا  نهاریپ  و  درک ؛) یم  بیقعت  ار  فـسوی  زیزع ، رـسمه  هک  یلاـح  رد   ) دـندیود رد ، يوـس  هب  ود  ره  و 
زج دنک ، تنایخ  وت  لها  هب  تبـسن  دـهاوخب  هک  یـسک  رفیک  : » تفگ نز  نآ  دـنتفای ! رد  مد  ار  نز  نآ  ياقآ  ماگنه ، نیا  رد  .درک و 

(25 ( »!؟ دوب دهاوخ  هچ  كاندرد ، باذع  ای  نادنز و 

(26  ) َنِیبِذاَْکلا َنِم  َوُهَو  ْتَقَدَصَف  ٍُلُبق  نِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناَک  نِإ  اَِهلْهَأ  ْنِّم  ٌدِهاَش  َدِهَشَو  یِسْفَّن  نَع  ِیْنتَدَواَر  َیِه  َلاَق 

رگا : » هک داد  تداهـش  نز  نآ  هداوناخ  زا  يدهاش  ماگنه ، نیا  رد  و  درک »! توعد  دوخ  يوس  هب  رارـصا  اب  ارم  وا  : » تفگ فسوی ) )
(26  ) .تسا نایوگغورد  زا  وا  و  دیوگ ، یم  تسار  نآ  نآ  هدش ، هراپ  ور  شیپ  زا  وا  نهاریپ 

(27  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َوُهَو  َْتبَذَکَف  ٍُربُد  نِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناَک  نِإَو 

(27 « ) .تسا نایوگتسار  زا  وا  و  دیوگ ، یم  غورد  نز  نآ  هدش ، هراپ  تشپ  زا  شنهاریپ  رگا  و 

(28  ) ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِْدیَک  نِم  ُهَّنِإ  َلاَق  ٍُربُد  نِم  َُّدق  ُهَصیِمَق  يَأَر  اَّمَلَف 

رکم و هک  تسا ؛ نانز  امـش  هلیح  رکم و  زا  نیا  : » تفگ هدـش ، هراپ  تشپ  زا  فسوی ]  وا =[  نهاریپ  دـید  رـصم ) زیزع   ) هک یماگنه 
(28 ! ) تسا میظع  نانز ، امش  هلیح 

(29  ) َنِیئِطاَْخلا َنِم  ِتنُک  ِکَّنِإ  ِِکبنَِذل  يِرِفْغَتْساَو  اَذَه  ْنَع  ْضِرْعَأ  ُفُسُوی 

(29 !« ) يدوب ناراکاطخ  زا  هک  نک ، رافغتسا  تهانگ  زا  زین  نز  يا  وت  و  نک ! رظن  فرص  عوضوم ، نیا  زا  فسوی 

(30  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  اَهاَرََنل  اَّنِإ  ابُح  اَهَفَغَش  ْدَق  ِهِسْفَّن  نَع  اَهاَتَف  ُدِواَُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما  ِهَنیِدَْملا  ِیف  ٌهَوِْسن  َلاَقَو 

یم توعد  دوخ  يوسب  ار  شمالغ ]  شناوج =[  زیزع ، رـسمه  : » دنتفگ رهـش  نانز  زا  یهورگ  دـش )؛ سکعنم  رهـش  رد  نایرج  نیا  )
(30 !« ) مینیب یم  يراکشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  ام  هدرک ، ذوفن  شبلق  قامعا  رد  ناوج ، نیا  قشع  دنک !

238 ص :

ُهَنْرَبْکَأ ُهَْنیَأَر  اَّمَلَف  َّنِْهیَلَع  ْجُرْخا  َِتلاَقَو  اًنیِّکِـس  َّنُْهنِّم  ٍهَدِـحاَو  َّلُـک  ْتَتآَو  ًأَـکَّتُم  َّنَُهل  ْتَدَـتْعَأَو  َّنِْهَیلِإ  ْتَلَـسْرَأ  َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَـس  اَّمَلَف 
(31  ) ٌمیِرَک ٌکَلَم  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  اًرََشب  اَذَه  اَم  ِهَِّلل  َشاَح  َْنُلقَو  َّنُهَیِْدیَأ  َنْعَّطَقَو 

و اهبنارگ ،  ) یتشپ اهنآ  يارب  و  درک ؛) توعد  اهنآ  زا  و   ) داتـسرف ناشغارـس  هب  دـش ، ربخاب  اـهنآ  رکف  زا  زیزع ) رـسمه   ) هک یماـگنه 
دراو : » تفگ فسوی ) هب   ) عقوم نیا  رد  و  داد ؛ هویم ) ندیرب  يارب   ) ییوقاچ مادک ، ره  تسد  هب  و  تخاس ؛ مهارف  یهوکشاب ) سلجم 

؛ دندیرب ار  دوخ  ياهتسد  هجوت ) یب   ) و دندرمش ؛ ابیز ) و   ) گرزب رایـسب  ار  وا  داتفا ، وا  هب  ناشمـشچ  هک  یماگنه  وش »! نانآ  سلجم 
(31 !« ) تسا راوگرزب  هتشرف  کی  نیا  تسین ؛ رشب  نیا  ادخ ! تسا  هّزنم  : » دنتفگ و 
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(32  ) َنیِرِغاَّصلا َنِّم  اًنوُکََیلَو  َّنَنَجُْسَیل  ُهُُرمآ  اَم  ْلَعْفَی  ْمَّل  ِنَئلَو  َمَصْعَتْساَف  ِهِسْفَّن  نَع  ُهُّتدَواَر  ْدََقلَو  ِهِیف  ِینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلَذَف  َْتلاَق 

توـعد نتـشیوخ  هب  ار  وا  نم  يرآ )، ! ) دـیدرک شنزرـس  ارم  وا  قـشع )  ) رطاـخب هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  : » تفگ زیزع ) رـسمه  )
دهاوخ لیلذ  راوخ و  ًامّلـسم  و  داتفا ؛ دـهاوخ  نادـنز  هب  دـهدن ، ماـجنا  مهد  یم  روتـسد  ار  هچنآ  رگا  و  درک ! يراددوخ  وا  و  مدرک ؛

(32 !« ) دش

(33  ) َنِیلِهاَْجلا َنِّم  نُکَأَو  َّنِْهَیلِإ  ُبْصَأ  َّنُهَْدیَک  یِّنَع  ْفِرْصَت  اَّلِإَو  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاَق 

ار اهنآ  گنرین  رکم و  رگا  و  دـنناوخ ! یم  نآ  يوسب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نادـنز  اراـگدرورپ ! : » تفگ فسوی ) )
(33 !« ) دوب مهاوخ  نالهاج  زا  دش و  مهاوخ  لیامتم  نانآ  يوسب  ینادرگن ، زاب  نم  زا 

(34  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َّنُهَْدیَک  ُْهنَع  َفَرَصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباَجَتْساَف 

(34 ! ) تساناد اونش و  وا  هک  ارچ  دینادرگب ؛ وا  زا  ار  نانآ  رکم  و  درک ؛ تباجا  ار  وا  ياعد  شراگدرورپ 

(35  ) ٍنیِح یَّتَح  ُهَُّننُجْسََیل  ِتاَیْآلا  اُوَأَر  اَم  ِدَْعب  نِّم  مَُهل  اََدب  َُّمث 

(35 ! ) دننک ینادنز  یتّدم  ات  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  دندید ، ار  فسوی ) یکاپ   ) ياه هناشن  هکنآ  زا  دعب  و 

اَْنئِّبَن ُْهنِم  ُْریَّطلا  ُلُکْأَت  اًْزبُخ  یِـسْأَر  َقْوَف  ُلِمْحَأ  ِیناَرَأ  یِّنِإ  ُرَخْآلا  َلاَقَو  اًرْمَخ  ُرِـصْعَأ  ِیناَرَأ  یِّنِإ  اَمُهُدَـحَأ  َلاَق  ِناَیَتَف  َنْجِّسلا  ُهَعَم  َلَـخَدَو 
(36  ) َنِینِسْحُْملا َنِم  َكاََرن  اَّنِإ  ِِهلیِوْأَِتب 

و مراـشف »! یم  بارـش  يارب ) روـگنا   ) هک مدـید  باوـخ  رد  نم  : » تفگ ود  نآ  زا  یکی  دـندش ؛ نادـنز  دراو  وا  هارمه  ناوـج ، ود  و 
هاگآ باوخ  نیا  ریبعت  زا  ار  ام  دنروخ ؛ یم  نآ  زا  ناگدنرپ  و  منک ؛ یم  لمح  مرـس  رب  نان  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  : » تفگ يرگید 

(36 « ) .مینیب یم  ناراکوکین  زا  ار  وت  هک  نک 

مُهَو ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اَّل  ٍمْوَق  َهَِّلم  ُتْکَرَت  یِّنِإ  یِّبَر  ِینَمَّلَع  اَّمِم  اَمُِکلَذ  اَمُکَِیتْأَی  نَأ  َْلبَق  ِِهلیِوْأَِـتب  اَـمُُکتْأَّبَن  اَّلِإ  ِِهناَـقَزُْرت  ٌماَـعَط  اَـمُکِیتْأَی  اـَل  َلاَـق 
(37  ) َنوُِرفاَک ْمُه  ِهَرِخْآلِاب 

هک تسا  یشناد  زا  نیا ، .تخاس  مهاوخ  هاگآ  ناتباوخ  ریبعت  زا  ار  امش  دسر ، ارف  امش  ییاذغ  هریج  هکنآ  زا  شیپ  : » تفگ فسوی ) )
هتـسیاش و   ) متفگ كرت  دـنرفاک ، رگید  يارـس  هب  و  دـنرادن ، نامیا  ادـخ  هب  هک  ار  یموق  نییآ  نم  .تسا  هتخومآ  نم  هب  مراگدرورپ 

(37 (! ) مدش یتبهوم  نینچ 

239 ص :

َّنَِکلَو ِساَّنلا  یَلَعَو  اَْنیَلَع  ِهَّللا  ِلْضَف  نِم  َِکلَذ  ٍءْیَـش  نِم  ِهَّللِاب  َكِرْـشُّن  نَأ  اََنل  َناَـک  اَـم  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  ِیئاـَبآ  َهَِّلم  ُْتعَبَّتاَو 
(38  ) َنوُرُکْشَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ 
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لـضف زا  نیا  میهد ؛ رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  دوبن  هتـسیاش  ام  يارب  مدرک ! يوریپ  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  مناردپ  نییآ  زا  نم 
(38 ! ) دننک یمن  يرازگرکش  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ؛ مدرم  رب  ام و  رب  ادخ 

(39  ) ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُّم  ٌبَابْرَأَأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاَص  اَی 

(39 ( !؟ زوریپ ياتکی  دنوادخ  ای  دنرتهب ، هدنکارپ  نایادخ  ایآ  نم ! ینادنز  ناتسود  يا 

َِکلَذ ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍناَْطلُـس  نِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَّم  مُکُؤَابآَو  ُْمتنَأ  اَهوُُمْتیَّمَـس  ًءاَمْـسَأ  اَّلِإ  ِِهنوُد  نِم  َنوُدـُبْعَت  اَم 
(40  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا 

؛ تسین دیا ، هدیمان  ادخ  ار  اهنآ  ناتناردپ  امـش و  هک  اّمـسم ) یب   ) یئاهمـسا زج  يزیچ  دـیتسرپ ، یم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  نیا 
؛ اجرباپ نییآ  تسا  نیا  دـیتسرپن ! ار  وا  زا  ریغ  هک  هداد  نامرف  تسادـخ ؛ نآ  زا  اهنت  مکح  هدرکن ؛ لزاـن  نآ  رب  یلیلد  چـیه  دـنوادخ 

(40 ! ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو 

(41  ) ِناَِیتْفَتْسَت ِهِیف  يِذَّلا  ُْرمَْألا  َیُِضق  ِهِسْأَّر  نِم  ُْریَّطلا  ُلُکْأَتَف  ُبَلُْصیَف  ُرَخْآلا  اَّمَأَو  اًرْمَخ  ُهَّبَر  یِقْسَیَف  اَمُکُدَحَأ  اَّمَأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاَص  اَی 

هب يرگید  اّما  و  دش ؛ دهاوخ  دوخ  بحاص  يارب  بارش  یقاس  و ) دوش ؛ یم  دازآ  رفن ، ود   ) امش زا  یکی  اّما  نم ! ینادنز  ناتـسود  يا 
!« تسا یمتح  یعطق و  دـیتساوخ ، رظن  نم ) زا   ) نآ هراـبرد  هک  یبـلطم  و  دـنروخ ! یم  وا  رـس  زا  ناگدـنرپ  و  دوـش ؛ یم  هتخیوآ  راد 

(41)

(42  ) َنِینِس َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُناَْطیَّشلا  ُهاَسنَأَف  َکِّبَر  َدنِع  ِینْرُکْذا  اَمُْهنِّم  ٍجاَن  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل  َلاَقَو 

یلو نک »! يروآداـی  رـصم ] ناطلـس  تبحاـص =[  دزن  ارم  : » تفگ دـبای ، یم  ییاـهر  تـسناد  یم  هـک  رفن ، ود  نآ  زا  یکی  نآ  هـب  و 
(42  ) .دنام یقاب  نادنز  رد  لاس  دنچ  فسوی ) ، ) نآ لابندب  و  درب ؛ يو  رطاخ  زا  شبحاص  دزن  ار  وا  يروآدای  ناطیش 

نِإ َياَیْؤُر  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اَی  ٍتاَِسباَی  َرَخُأَو  ٍرْضُخ  ٍتاَُلبنُس  َْعبَسَو  ٌفاَجِع  ٌْعبَس  َّنُُهلُکْأَی  ٍناَمِس  ٍتاَرََقب  َْعبَس  يَرَأ  یِّنِإ  ُِکلَْملا  َلاَقَو 
(43  ) َنوُُربْعَت اَیْؤُّرِلل  ُْمتنُک 

هـشوخ تفه  زبس و  هشوخ  تفه  و  دنروخ ؛ یم  ار  اهنآ  رغال  واگ  تفه  هک  ار  قاچ  واگ  تفه  مدـید  باوخ  رد  نم  : » تفگ هاشداپ 
رگا دیهد ، رظن  نم  باوخ  هرابرد  فارـشا ! ّتیعمج  يا  .دـندرب ) نیب  زا  ار  اهنآ  و  دـندیچیپ ؛ اهزبس  رب  اه  هدیکـشخ  هک  ( ؛ هدیکـشخ

(43 !« ) دینک یم  ریبعت  ار  باوخ 

240 ص :

(44  ) َنیِِملاَِعب ِماَلْحَْألا  ِلیِوْأَِتب  ُنَْحن  اَمَو  ٍماَلْحَأ  ُثاَغْضَأ  اُولاَق 

(44 !« ) میتسین هاگآ  اهباوخ  هنوگ  نیا  ریبعت  زا  ام  و  تسا ؛ يا  هدنکارپ  ناشیرپ و  ياهباوخ  : » دنتفگ
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(45  ) ِنُولِسْرَأَف ِِهلیِوْأَِتب  مُُکئِّبَنُأ  اَنَأ  ٍهَّمُأ  َدَْعب  َرَکَّداَو  اَمُْهنِم  اََجن  يِذَّلا  َلاَقَو 

هب  ) ارم مهد ؛ یم  ربخ  امـش  هب  ار  نآ  لیوأت  نم  : » تفگ دـمآ - شرطاخ  هب  یتّدـم  زا  دـعب  و   - دوب هتفای  تاـجن  هک  ود  نآ  زا  یکی  و 
(45 !« ) دیتسرفب ینادنز ) ناوج  نآ  غارس 

ِساَّنلا َیلِإ  ُعِجْرَأ  یِّلَعَّل  ٍتاَِسباَی  َرَخُأَو  ٍرْـضُخ  ٍتاَُلبنُـس  ِْعبَـسَو  ٌفاَجِع  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍناَمِـس  ٍتاَرََقب  ِْعبَـس  ِیف  اَِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی 
(46  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَّلََعل 

تفه ار  قاچ  واگ  تفه  هک  نک  رظن  راهظا  باوخ  نیا  هرابرد  وگتسار ! رایـسب  درم  يا  فسوی ، تفگ ): نینچ  و  دمآ ، نادنز  هب  وا  )
هاگآ باوخ ) نیا  ریبعت  زا   ) دیاش مدرگزاب ، مدرم  يوسب  نم  ات  هدیکـشخ ؛ هشوخ  تفه  و  رت ، هشوخ  تفه  و  دـنروخ ؛ یم  رغال  واگ 

(46 ! ) دنوش

(47  ) َنُولُکْأَت اَّمِّم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ِِهُلبنُس  ِیف  ُهوُرَذَف  ْمُّتدَصَح  اَمَف  ًابَأَد  َنِینِس  َْعبَس  َنوُعَرْزَت  َلاَق 

یقاـب دوخ  ياـه  هشوـخ  رد  دـیروخ ، یم  هک  یمک  زج  دـیدرک ، ورد  ار  هچنآ  و  دـینک ؛ یم  تعارز  ّتیدـج  اـب  لاـس  تفه  : » تفگ
(47 (. ) دییامن هریخذ  و   ) دیراذگب

(48  ) َنُونِصُْحت اَّمِّم  اًلِیلَق  اَّلِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق  اَم  َْنلُکْأَی  ٌداَدِش  ٌْعبَس  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  ِیتْأَی  َُّمث 

یمک زج  دنروخ ؛ یم  دیا ، هدرک  هریخذ  اهلاس  نآ  يارب  ار  هچنآ  هک  دیآ ، یم  یطحق ) یکشخ و  و   ) تخـس لاس  تفه  نآ ، زا  سپ 
(48  ) .درک دیهاوخ  هریخذ  رذب ) يارب   ) هک

(49  ) َنوُرِصْعَی ِهِیفَو  ُساَّنلا  ُثاَُغی  ِهِیف  ٌماَع  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  ِیتْأَی  َُّمث 

یم ار ) ینغور  ياه  هناد  اه و  هویم   ) هراصع مدرم  لاس ، نآ  رد  و  دوش ؛ یم  مدرم  بیـصن  ناوارف  ناراب  هک  دـسر  یمارف  یلاس  سپس 
(49 (« ) .تسا یتکرب  رپ  لاس  و   ) دنریگ

ٌمِیلَع َّنِهِدـْیَِکب  یِّبَر  َّنِإ  َّنُهَیِدـْیَأ  َنْعَّطَق  ِیتاَّللا  ِهَوْسِّنلا  ُلَاب  اَم  ُْهلَأْساَف  َکِّبَر  َیلِإ  ْعِجْرا  َلاَق  ُلوُسَّرلا  ُهَءاَـج  اَّمَلَف  ِِهب  ِینُوْتئا  ُکـِلَْملا  َلاَـقَو 
(50)

و درگزاب ، تبحاص  يوس  هب  : » تفگ دـمآ  فسوی ]  يو =[  دزن  وا  هداتـسرف  هک  یماگنه  یلو  دـیروآ »! نم  دزن  ار  وا  : » تفگ هاشداپ 
(50 « ) .تسا هاگآ  اهنآ  گنرین  هب  نم  يادخ  هک  دوب ؟ هچ  دندیرب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  ینانز  يارجام  سرپب  وا  زا 

اَنَأ ُّقَْحلا  َصَحْـصَح  َنآـْلا  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما  َِتلاَـق  ٍءوُس  نِم  ِْهیَلَع  اَـنِْملَع  اَـم  ِهَِّلل  َشاَـح  َْنُلق  ِهِسْفَّن  نَع  َفُسُوی  َّنُّتدَواَر  ْذِإ  َّنُُکبْطَخ  اَـم  َلاَـق 
(51  ) َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإَو  ِهِسْفَّن  نَع  ُهُّتدَواَر 

: دنتفگ دوب »؟ هچ  امش  راک  نایرج  دیدرک ، توعد  شیوخ  يوس  هب  ار  فسوی  هک  یماگنه  هب  : » تفگ دیبلط و ) ار  نانز  نآ  هاشداپ  )
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هب ار  وا  هک  مدوب  نم  تشگ ! راکـشآ  قح  نآلا  : » تفگ زیزع  رـسمه  ماگنه ) نیا  رد  !« ) میتفاین وا  رد  یبیع  چیه  ام  ادـخ ، تسا  هّزنم  »
(51 ! ) تسا نایوگتسار  زا  وا  و  مدرک ؛ توعد  دوخ  يوس 

(52  ) َنِیِنئاَْخلا َْدیَک  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنَأَو  ِْبیَْغلِاب  ُْهنُخَأ  َْمل  یِّنَأ  َمَْلعَِیل  َِکلَذ 

(52 ! ) دنک یمن  تیاده  ار  نانئاخ  رکم  دنوادخ  و  مدرکن ؛ تنایخ  وا  هب  بایغ  رد  نم  دنادب  ات  متفگ  نآ  رطاخب  ار  نخس  نیا 

241 ص :

ءزج 13

فسوی هروس  همادا 

(53  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  یِّبَر  َّنِإ  یِّبَر  َمِحَر  اَم  اَّلِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِسْفَن  ُئَِّربُأ  اَمَو 

! دـنک محر  مراـگدرورپ  ار  هچنآ  رگم  دـنک ؛ یم  رما  اهیدـب  هـب  رایـسب  شکرـس )  ) سفن هـک  مـنک ، یمن  هئربـت  ار  مدوـخ  زگره  نـم 
(53 « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  مراگدرورپ 

(54  ) ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  اَْنیََدل  َمْوَْیلا  َکَّنِإ  َلاَق  ُهَمَّلَک  اَّمَلَف  یِسْفَِنل  ُهِْصلْخَتْسَأ  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاَقَو 

وا اب  دـمآ و ) يو  دزن  فسوی   ) هک یماگنه  منادرگ »! دوخ  صوصخم  ار  يو  اـت  دـیروآ ، نم  دزن  ار  فسوی ]  وا =[  : » تفگ هاـشداپ 
(54 !« ) یتسه دامتعا  دروم  و  يراد ، الاو  یهاگیاج  ام  دزن  زورما  وت  : » تفگ و ) درب ؛ یپ  وا  تیارد  لقع و  هب  هاشداپ  ، ) درک تبحص 

(55  ) ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئاَزَخ  یَلَع  ِیْنلَعْجا  َلاَق 

(55 !« ) مهاگآ هدنرادهگن و  هک  هد ، رارق  رصم )  ) نیمزرس نئازخ  تسرپرس  ارم  : » تفگ فسوی ) )

(56  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  َالَو  ُءاَشَّن  نَم  اَِنتَمْحَِرب  ُبیُِصن  ُءاَشَی  ُْثیَح  اَْهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلَذَکَو 

(! درک یم  فّرـصت  و   ) دیزگ یم  لزنم  نآ  رد  تساوخ  یم  اج  ره  هک  میداد ، تردق  رـصم )  ) نیمزرـس رد  فسوی  هب  ام  هنوگ  نیا  و 
(56 ! ) مینک یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  و  میشخبیم ؛ مینادب ) هتسیاش  و   ) میهاوخب سک  ره  هب  ار  دوخ  تمحر  ام 

(57  ) َنوُقَّتَی اُوناَکَو  اُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ٌْریَخ  ِهَرِخْآلا  ُرْجََألَو 

(57 ! ) تسا رتهب  دنتشاد ، يراگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  ترخآ ، شاداپ  اّما ) )

(58  ) َنوُرِکنُم َُهل  ْمُهَو  ْمُهَفَرَعَف  ِْهیَلَع  اُولَخَدَف  َفُسُوی  ُهَوْخِإ  َءاَجَو 

ار ناـنآ  وا  .دـندش  دراو  وا  رب  و  دـندمآ ؛ رـصم ) هب  ییاذـغ  ّداوـم  یپ  رد   ) فـسوی ناردارب  تفرگ )؛ ارف  یطحق  ار  ناـعنک  نیمزرـس  )
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(58  ) .دنتخانشن ار  وا  اهنآ  یلو  تخانش ؛

(59  ) َنِیلِزنُْملا ُْریَخ  اَنَأَو  َْلیَْکلا  ِیفوُأ  یِّنَأ  َنْوَرَت  َالَأ  ْمُکِیبَأ  ْنِّم  مُکَّل  ٍخَِأب  ِینُوْتئا  َلاَق  ْمِهِزاَهَِجب  مُهَزَّهَج  اََّملَو 

ایآ دیروآ ! نم  دزن  دیراد ، ردپ  زا  هک  ار  يردارب  نآ  هدنیآ ) تبون  : ») تفگ تخاس ، هدامآ  ار  نانآ  ياهراب  فسوی )  ) هک یماگنه  و 
(59 ( !؟ متسه نانابزیم  نیرتهب  نم  و  منک ، یم  ادا  ار  هنامیپ  قح  نم  دینیب  یمن 

(60  ) ِنُوبَْرقَت َالَو  يِدنِع  ْمَُکل  َْلیَک  اَلَف  ِِهب  ِینُوتْأَت  ْمَّل  نِإَف 

(60 !« ) دیوش کیدزن  نم  هب  ًالصا )  ) هن و  تشاد ؛ دیهاوخ  نم  دزن  هّلغ ) زا  يا  هنامیپ  و   ) لیک هن  دیرواین ، نم  دزن  ار  وا  رگا  و 

(61  ) َنُولِعاََفل اَّنِإَو  ُهَابَأ  ُْهنَع  ُدِواَُرنَس  اُولاَق 

(61 !« ) درک میهاوخ  ار  راک  نیا  ام  و  میئامن )؛ بلج  ار  شتقفاوم  مینک  یم  یعس  و  ( ؛ درک میهاوخ  وگتفگ  شردپ  اب  ام  : » دنتفگ

(62  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ْمِِهلْهَأ  َیلِإ  اُوبَلَقنا  اَذِإ  اَهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاَحِر  ِیف  ْمُهَتَعاَِضب  اُولَعْجا  ِِهناَْیتِِفل  َلاَقَو 

هداوناخ هب  تشگزاب  زا  سپ  دیاش  دیراذگب ! ناشیاهراب  رد  دنا ، هتخادرپ  تمیق  ناونعب  ار  هچنآ  : » تفگ دوخ  نارازگراک  هب  سپس ) )
(62 !« ) دندرگرب دیاش  و  دنسانشب ؛ ار  نآ  شیوخ ،

(63  ) َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  ْلَتْکَن  اَناَخَأ  اَنَعَم  ْلِسْرَأَف  ُْلیَْکلا  اَّنِم  َِعنُم  اَنَابَأ  اَی  اُولاَق  ْمِهِیبَأ  َیلِإ  اوُعَجَر  اَّمَلَف 

زا  ) يا هنامیپ  نیماینب ) نامردارب  روضح  نودب   ) هک هدش  هداد  روتـسد  ردـپ ! يا  : » دـنتفگ دنتـشگزاب ، ناشردـپ  يوس  هب  هک  یماگنه 
(63 !« ) درک میهاوخ  تظفاحم  ار  وا  ام  و  میراد ؛ تفایرد  هّلغ ) زا   ) یمهس ات  تسرفب ، ام  اب  ار  نامردارب  سپ  دنهدن ؛ ام  هب  هّلغ )

242 ص :

(64  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُهَو  اًِظفاَح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف  ُْلبَق  نِم  ِهیِخَأ  یَلَع  ْمُُکتنِمَأ  اَمَک  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ْمُُکنَمآ  ْلَه  َلاَق 

و دـش !؟) هچ  دـیدید  و   ) مدرک نانیمطا  فسوی )  ) شردارب هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  منک  نانیمطا  امـش  هب  وا  هب  تبـسن  ایآ  : » تفگ
(64 « ) تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  و  ظفاح ، نیرتهب  دنوادخ  لاح )، ره  رد  )

َْلیَک ُداَدَْزنَو  اَناَخَأ  ُظَفَْحنَو  اَنَلْهَأ  ُریِمَنَو  اَْنَیلِإ  ْتَّدُر  اَُنتَعاَِضب  ِهِذَه  یِْغبَن  اَم  اَنَابَأ  اَی  اُولاَق  ْمِْهَیلِإ  ْتَّدُر  ْمُهَتَعاَِضب  اوُدَجَو  ْمُهَعاَتَم  اوُحَتَف  اََّملَو 
(65  ) ٌریِسَی ٌْلیَک  َِکلَذ  ٍریَِعب 

نیا میهاوخیم !؟ هچ  رگید  ام  ردپ ! : » دـنتفگ هدـش ! هدـنادرگزاب  اهنآ  هب  اهنآ  هیامرـس  دـندید  دـندوشگ ، ار  دوخ  عاتم  هک  یماگنه  و 
ّداوم شیوخ  هداوناخ  يارب  ام  و  یتسرفب )؛ ام  اب  ار  ردارب  هک  رتهب  هچ  سپ  ! ) تسا هدـش  هدـنادرگ  سپ  زاب  اـم  هب  هک  تساـم  هیاـمرس 

یکچوک راب )  ) هنامیپ نیا  تشاد ؛ میهاوخ  تفایرد  رتدایز  رتش  راب  کـی  و  درک ؛ میهاوخ  ظـفح  ار  ناـمردارب  و  میروآ ؛ یم  ییاذـغ 
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(65 !« ) تسا

(66  ) ٌلیِکَو ُلوُقَن  اَم  یَلَع  ُهَّللا  َلاَق  ْمُهَِقثْوَم  ُهْوَتآ  اَّمَلَف  ْمُِکب  َطاَُحی  نَأ  اَّلِإ  ِِهب  ِینَُّنتْأََتل  ِهَّللا  َنِّم  اًِقثْوَم  ِنُوتُْؤت  یَّتَح  ْمُکَعَم  ُهَلِسْرُأ  َْنل  َلاَق 

رب  ) هکنیا رگم  دروآ ! دیهاوخ  نم  دزن  ًامتح  ار  وا  هک  دـیهدب  یهلا  دّـکؤم  نامیپ  ات  داتـسرف ، مهاوخن  امـش  اب  ار  وا  زگره  نم  : » تفگ
: تفگ دـندراذگ ، وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  راوتـسا  نامیپ  اهنآ  هک  یماـگنه  .ددرگ و  بلـس  امـش  زا  تردـق  رگید )، ّتلع  اـی  گرم  رثا 

(66 !« ) تسا نابهگن  رظان و  مییوگ ، یم  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ ، »

ُْتلَّکَوَت ِْهیَلَع  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍءْیَـش  نِم  ِهَّللا  َنِّم  مُکنَع  ِینْغُأ  اَمَو  ٍهَقِّرَفَتُّم  ٍباَْوبَأ  ْنِم  اُولُخْداَو  ٍدِـحاَو  ٍبَاب  نِم  اُولُخْدَـت  َال  َِّیَنب  اَی  َلاَـقَو 
(67  ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِْهیَلَعَو 

دراو قّرفتم  ياهرد  زا  هکلب  دـیوشن ؛ دراو  رد  کی  زا  نم ! نادـنزرف  : » تفگ بوقعی ) دـننک ، تکرح  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه   ) و
زا تسا ، یمتح  ادخ  يوس  زا  هک  ار  يا  هثداح  مناوت  یمن  روتسد )، نیا  اب  نم   ) و دوشن !) بلج  امـش  يوس  هب  مدرم  هجوت  ات   ) دیدرگ

(67 !« ) دننک لّکوت  وا  رب  دیاب  نالّکوتم  همه  و  ما ؛ هدرک  لّکوت  وا  رب  تسادخ ! ِنآ  زا  اهنت  نامرف ، مکح و  منک ! عفد  امش 

ُهاَنْمَّلَع اَمِّل  ٍْملِع  وَُذل  ُهَّنِإَو  اَهاَضَق  َبوُقْعَی  ِسْفَن  ِیف  ًهَجاَح  اَّلِإ  ٍءْیَش  نِم  ِهَّللا  َنِّم  مُْهنَع  ِینُْغی  َناَک  اَّم  مُهُوبَأ  ْمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اُولَخَد  اََّملَو 
(68  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو 

زا تسناوت  یمن  ار  یهلا  یمتح  هثداح  چـیه  راک  نیا  دـندش ، دراو  دوب  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  ردـپ  هک  قیرط  نامه  زا  هک  یماـگنه  و 
هب ام  هک  یمیلعت  رطاخ  هب  وا  و  تفرگ ؛) مارآ  شرطاخ  و   ) دـش ماجنا  قیرط ) نیا  زا  هک   ) بوقعی لد  رد  یتجاح  زج  دزاس ، رود  اهنآ 

(68 ! ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تشاد ؛ یناوارف  ملع  میداد ، وا 

(69  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ْسِئَْتبَت  اَلَف  َكوُخَأ  اَنَأ  یِّنِإ  َلاَق  ُهاَخَأ  ِْهَیلِإ  يَوآ  َفُسُوی  یَلَع  اُولَخَد  اََّملَو 

یم ماجنا  اهنآ  هچنآ  زا  متسه ، وت  ردارب  نم  : » تفگ داد و  ياج  دوخ  دزن  ار  شردارب  دندش ، دراو  فسوی  رب  ناردارب )  ) هک یماگنه 
(69 !« ) شابن تحاران  نیگمغ و  دنداد ،

243 ص :

(70  ) َنُوقِراََسل ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َُّمث  ِهیِخَأ  ِلْحَر  ِیف  َهَیاَقِّسلا  َلَعَج  ْمِهِزاَهَِجب  مُهَزَّهَج  اَّمَلَف 

؛ دز ادـص  یـسک  سپـس  تشاذـگ ؛ شردارب  ِراب  رد  ار  هاشداپ  يروخبآ  فرظ  تسب ، ار  اهنآ  ياهراب  فسوی ) رومأم   ) هک یماگنه  و 
(70 !« ) دیتسه دزد  امش  هلفاق ، لها  يا  »

(71  ) َنوُدِقْفَت اَذاَّم  مِْهیَلَع  اُولَْبقَأَو  اُولاَق 

(71 ( »؟ دیا هدرک  مگ  زیچ  هچ  : » دنتفگ دندرک و  وا  يوس  هب  ور  اهنآ 
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(72  ) ٌمیِعَز ِِهب  اَنَأَو  ٍریَِعب  ُلْمِح  ِِهب  َءاَج  نَِملَو  ِِکلَْملا  َعاَوُص  ُدِقْفَن  اُولاَق 

!« متـسه شاداپ )  ) نیا نماض  نم  و  دوش ؛ یم  هداد  وا  هب  هّلغ )  ) رتش راـب  کـی  درواـیب ، ار  نآ  سک  ره  و  ار ! هاـشداپ  هناـمیپ  : » دـنتفگ
(72)

(73  ) َنِیقِراَس اَّنُک  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  َدِسُْفِنل  اَْنئِج  اَّم  ُمتِْملَع  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاَق 

(73 !« ) میا هدوبن  دزد  زگره )  ) ام و  مینک ؛ داسف  نیمزرس  نیا  رد  هک  میا  هدماین  ام  دیناد  یم  امش  دنگوس  ادخ  هب  : » دنتفگ

(74  ) َنِیبِذاَک ُْمتنُک  نِإ  ُهُؤاَزَج  اَمَف  اُولاَق 

(74 ( »؟ تسیچ شرفیک  دیشاب ، وگغورد  رگا  : » دنتفگ اهنآ 

(75  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلَذَک  ُهُؤاَزَج  َوُهَف  ِِهلْحَر  ِیف  َدِجُو  نَم  ُهُؤاَزَج  اُولاَق 

نیا ام  دش )؛ دهاوخ  امش  هدرب  راک ، نیا  رطاخب  و  ( ؛ دوب دهاوخ  نآ  رفیک  شدوخ  دوش ، ادیپ  وا  ِراب  رد  هنامیپ ) نآ   ) سک ره  : » دنتفگ
(75 !« ) میهد یم  رفیک  ار  نارگمتس  هنوگ 

َءاَشَی نَأ  اَّلِإ  ِِکلَْملا  ِنیِد  ِیف  ُهاَخَأ  َذُخْأَِیل  َناَک  اَم  َفُسُوِیل  اَنْدِک  َِکلَذَک  ِهیِخَأ  ِءاَعِو  نِم  اَهَجَرْخَتْـسا  َُّمث  ِهیِخَأ  ِءاَعِو  َْلبَق  ْمِِهتَیِعْوَِأب  َأَدَـبَف 
(76  ) ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلُک  َقْوَفَو  ُءاَشَّن  نَّم  ٍتاَجَرَد  ُعَفَْرن  ُهَّللا 

هنوگ نیا  دروآ ؛ نوریب  شردارب  ِراب  زا  ار  نآ  سپس  تخادرپ ؛ اهنآ  ياهراب  شواک  هب  شردارب ، راب  زا  لبق  فسوی ) ، ) ماگنه نیا  رد 
! دـهاوخب ادـخ  هکنآ  رگم  دریگب ، رـصم )  ) هاشداپ نییآ  قباطم  ار  شردارب  تسناوت  یمن  زگره  وا  میداد ! دای  فسوی  هب  ار  هراـچ  هار 

(76 ! ) تسا یملاع  یملع ، بحاص  ره  زا  رترب  و  میرب ؛ یم  الاب  میهاوخب  ار  سک  ره  تاجرد 

(77  ) َنوُفِصَت اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  اًناَکَّم  ٌّرَش  ُْمتنَأ  َلاَق  ْمَُهل  اَهِْدُبی  َْملَو  ِهِسْفَن  ِیف  ُفُسُوی  اَهَّرَسَأَف  ُْلبَق  نِم  ُهَّل  ٌخَأ  َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْسَی  نِإ  اُولاَق 

فـسوی درک » يدزد  وا  زا  لـبق  زین  فـسوی )  ) شردارب تـسین )؛ بـجعت  ياـج  ، ) دـنک يدزد  نیماـینب ]   ] وا رگا  : » دـنتفگ ناردارب ) )
زا  ) امش : » تفگ هزادنا ) نیمه  ( ؛ درکن راکشآ  اهنآ  يارب  و  تشاد ، ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  یتحاران )  ) نیا و ) دش ، تحاران  تخس  )

(77 !« ) تسا رتهاگآ  دینک ، یم  فیصوت  هچنآ  زا  ادخ  و  دیمدرم ! نیرتّدب  تلزنم  رظن  زا  نم )، هاگدید 

(78  ) َنِینِسْحُْملا َنِم  َكاََرن  اَّنِإ  ُهَناَکَم  اَنَدَحَأ  ْذُخَف  اًرِیبَک  اًْخیَش  ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  اَی  اُولاَق 

یم ناراکوکین  زا  ار  وت  اـم  ریگب ؛ وا  ياـج  هب  ار  اـم  زا  یکی  دوش ؛) یم  تحاراـن  تخـس  هک   ) دراد يریپ  ردـپ  وا  زیزع ! يا  : » دـنتفگ
(78 !« ) مینیب

244 ص :
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(79  ) َنوُِملاَظَّل اًذِإ  اَّنِإ  ُهَدنِع  اَنَعاَتَم  اَنْدَجَو  نَم  اَّلِإ  َذُخْأَّن  نَأ  ِهَّللا  َذاَعَم  َلاَق 

(79 !« ) دوب میهاوخ  ناملاظ  زا  تروص ، نآ  رد  میریگب ؛ میا  هتفای  وا  دزن  ار  دوخ  عاتم  هک  سک  نآ  زا  ریغ  ام  هک  ادخ  رب  هانپ  : » تفگ

ْنَلَف َفُسُوی  ِیف  ُْمتطَّرَف  اَم  ُْلبَق  نِمَو  ِهَّللا  َنِّم  اًِقثْوَّم  مُْکیَلَع  َذَـخَأ  ْدَـق  ْمُکَابَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْملَأ  ْمُهُرِیبَک  َلاَـق  ایَِجن  اوُصَلَخ  ُْهنِم  اوُسَأـْیَتْسا  اَّمَلَف 
(80  ) َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ  َوُهَو  ِیل  ُهَّللا  َمُکْحَی  ْوَأ  ِیبَأ  ِیل  َنَذْأَی  یَّتَح  َضْرَْألا  َحَْربَأ 

دیناد یمن  ایآ  : » تفگ ناشگرزب  ردارب ) ( ؛ دـنتخادرپ اوجن  هب  مه  اب  دـنتفر و  يرانک  هب  دـندش ، سویأم  وا  زا  ناردارب )  ) هک یماـگنه 
مردپ ات  منک ، یمن  تکرح  نیمزرس  نیا  زا  نم  دیدرک !؟ یهاتوک  فسوی  هرابرد  نیا  زا  شیپ  و  هتفرگ ؛ یهلا  نامیپ  امـش  زا  ناتردپ 

(80 ! ) تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  هک  دنک ، يرواد  نم  هرابرد  ادخ  ای  دهد ؛ هزاجا  نم  هب 

(81  ) َنیِِظفاَح ِْبیَْغِلل  اَّنُک  اَمَو  اَنِْملَع  اَِمب  اَّلِإ  اَنْدِهَش  اَمَو  َقَرَس  َکَْنبا  َّنِإ  اَنَابَأ  اَی  اُولوُقَف  ْمُکِیبَأ  َیلِإ  اوُعِجْرا 

زا ام  و  میدادن ؛ یهاوگ  میتسناد  یم  هچنآ  هب  زج  ام  و  درک ! يدزد  ترـسپ  ناج ،)  ) ردپ دییوگب : دیدرگزاب و  ناتردـپ  يوس  هب  امش 
(81 ! ) میدوبن هاگآ  بیغ 

(82  ) َنُوقِداََصل اَّنِإَو  اَهِیف  اَْنلَْبقَأ  ِیتَّلا  َریِْعلاَو  اَهِیف  اَّنُک  ِیتَّلا  َهَیْرَْقلا  ِلَأْساَو 

راتفگ رد   ) اـم و  سرپب !)  ) میدـمآ نآ  اـب  هک  هلفاـق  نآ  زا  زین  و  نک ، لاؤس  میدوب  نآ  رد  هک  رهـش  نآ  زا  يرادـن )، ناـنیمطا  رگا  (و 
(82 !« ) میتسه قداص  دوخ )

(83  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  اًعیِمَج  ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  نَأ  ُهَّللا  یَسَع  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  اًْرمَأ  ْمُکُسُفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاَق 

(! نارفک زا  یلاخ  و   ) ابیز يربص  منک ، یم  ربص  نم  تسا ! هتسارآ  ناترظن  رد  نینچ  ار  هلأسم  امـش ، سفن  ياوه ) : ») تفگ بوقعی ) )
(83 ! ) تسا میکح  اناد و  وا  هک  ارچ  دنادرگزاب ؛ نم  هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  مراودیما 

(84  ) ٌمیِظَک َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاَْنیَع  ْتَّضَْیباَو  َفُسُوی  یَلَع  یَفَسَأ  اَی  َلاَقَو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَو 

زگره و   ) درب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  اما  دش ، دیفـس  هودنا  زا  وا  نامـشچ  و  فسوی »! رب  افـسا  او  : » تفگ دـنادرگرب و  يور  اهنآ  زا  و 
(84 (! ) درک یمن  نارفک 

(85  ) َنیِِکلاَْهلا َنِم  َنوُکَت  ْوَأ  اًضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذَت  ُأَتْفَت  ِهَّللاَت  اُولاَق 

(85 !« ) يدرگ كاله  ای  يریگ ، رارق  گرم  هناتسآ  رد  ات  ینک  یم  فسوی  دای  ردقنآ  وت  ادخ  هب  : » دنتفگ

(86  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأَو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُحَو  یَِّثب  وُکْشَأ  اَمَّنِإ  َلاَق 

! دیناد یمن  امـش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  ادخ  زا  و  مرب !) یم  وا  دزن  تیاکـش  و   ) میوگ یم  ادـخ  هب  اهنت  ار  مهودـنا  مغ و  نم  : » تفگ
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(86)

245 ص :

(87  ) َنوُِرفاَْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِحْوَّر  نِم  ُسَْأیَی  َال  ُهَّنِإ  ِهَّللا  ِحْوَّر  نِم  اوُسَْأیَت  َالَو  ِهیِخَأَو  َفُسُوی  نِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  اَی 

ادخ تمحر  زا  نارفاک ، هورگ  اهنت  هک  دـیوشن ؛ سویأم  ادـخ  تمحر  زا  و  دـینک ؛ وجتـسج  شردارب  فسوی و  زا  و  دـیورب ، منارـسپ !
(87 !« ) دنوش یم  سویأم 

َنِیقِّدَصَتُْملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اَْنیَلَع  ْقَّدَـصَتَو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍهاَجْزُّم  ٍهَعاَِضِبب  اَْنئِجَو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأَو  اَنَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  اَی  اُولاَق  ِْهیَلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 
(88)

دیرخ يارب   ) یمک عاتم  و  هتفرگ ، ارف  یتحاران  ار  ام  نادناخ  ام و  زیزع ! يا  : » دنتفگ دندش ، دراو  فسوی ]  وا =[  رب  اهنآ  هک  یماگنه 
یم شاداپ  ار  ناگدنشخب  دنوادخ  هک  امن ، ششخب  قّدصت و  ام  رب  و  نک ؛ لماک  ام  يارب  ار  هنامیپ  میا ؛ هدروآ  دوخ  اب  ییاذغ ) ّداوم 

(88 !« ) دهد

(89  ) َنُولِهاَج ُْمتنَأ  ْذِإ  ِهیِخَأَو  َفُسُوِیب  ُمْتلَعَف  اَّم  ُمتِْملَع  ْلَه  َلاَق 

(89 ( »!؟ دیدوب لهاج  هک  هاگنآ  دیدرک ، هچ  شردارب  فسوی و  اب  دیتسناد  ایآ  : » تفگ

(90  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َال  َهَّللا  َّنِإَف  ِْربْصَیَو  ِقَّتَی  نَم  ُهَّنِإ  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدَق  یِخَأ  اَذَهَو  ُفُسُوی  اَنَأ  َلاَق  ُفُسُوی  َتنََأل  َکَّنِإَأ  اُولاَق 

هشیپ اوقت  سک  ره  دراذگ ؛ ّتنم  ام  رب  دنوادخ  تسا ! نم  ردارب  نیا  و  مفسوی ، نم  يرآ )، : ») تفگ یفسوی »!؟ نامه  وت  ایآ  : » دنتفگ
(90 !« ) دنک یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  ارچ  دوش )؛ یم  زوریپ  ماجنارس  ، ) دیامن تماقتسا  ییابیکش و  و  دنک ،

(91  ) َنِیئِطاََخل اَّنُک  نِإَو  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َكََرثآ  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاَق 

(91 !« ) میدوب راکاطخ  ام  و  هدیشخب ؛ يرترب  ام  رب  ار  وت  دنوادخ  دنگوس ، ادخ  هب  : » دنتفگ

(92  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُهَو  ْمَُکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  َال  َلاَق 

(92 ! ) تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  و  دشخب ؛ یم  ار  امش  دنوادخ  تسین ! امش  رب  یخیبوت  تمالم و  زورما  : » تفگ فسوی ) )

(93  ) َنیِعَمْجَأ ْمُِکلْهَِأب  ِینُوتْأَو  اًریَِصب  ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یَلَع  ُهوُْقلَأَف  اَذَه  یِصیِمَِقب  اُوبَهْذا 

(93 !« ) دیروایب نم  دزن  ار  دوخ  ناکیدزن  همه  و  دوش ! یم  انیب  دیزادنیب ، مردپ  تروص  رب  و  دیربب ، ارم  نهاریپ  نیا 

(94  ) ِنوُدِّنَُفت نَأ  َالَْول  َفُسُوی  َحیِر  ُدِجََأل  یِّنِإ  ْمُهُوبَأ  َلاَق  ُریِْعلا  ِتَلَصَف  اََّملَو 
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هب ارم  رگا  منک ، یم  ساسحا  ار  فسوی  يوب  نم  : » تفگ بوقعی ]  ناشردپ =[  دش ، ادـج  رـصم ) نیمزرـس  زا   ) ناوراک هک  یماگنه 
(94 !« ) دیهدن تبسن  یلقع  مک  ینادان و 

(95  ) ِمیِدَْقلا َِکلاَلَض  یَِفل  َکَّنِإ  ِهَّللاَت  اُولاَق 

(95 !« ) یتسه تقباس  یهارمگ  نامه  رد  وت  ادخ  هب  : » دنتفگ

246 ص :

(96  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمُکَّل  ُلقَأ  َْملَأ  َلاَق  اًریَِصب  َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یَلَع  ُهاَْقلَأ  ُریِشَْبلا  َءاَج  نَأ  اَّمَلَف 

زا نم  متفگن  امـش  هب  ایآ  : » تفگ دش ! انیب  ناهگان  دـنکفا ؛ وا  تروص  رب  ار  نهاریپ )  ) نآ دیـسر ، ارف  هدـنهد  تراشب  هک  یماگنه  اّما 
(96 ( »!؟ دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  ادخ 

(97  ) َنِیئِطاَخ اَّنُک  اَّنِإ  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغَتْسا  اَنَابَأ  اَی  اُولاَق 

(97 !« ) میدوب راکاطخ  ام  هک  هاوخب ، ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ ! : » دنتفگ

(98  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاَق 

(98 !« ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  هک  مبلط ، یم  شزرمآ  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  يدوزب  : » تفگ

(99  ) َنِینِمآ ُهَّللا  َءاَش  نِإ  َرْصِم  اُولُخْدا  َلاَقَو  ِْهیََوبَأ  ِْهَیلِإ  يَوآ  َفُسُوی  یَلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 

هللا ءاشنا  هک  دیوش ، رـصم  لخاد  یگمه  : » تفگ و  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  وا  دندش ، دراو  فسوی  رب  هک  یماگنه  و 
(99 !« ) دوب دیهاوخ  ناما  نما و  رد 

َنِم ِینَجَرْخَأ  ْذِإ  ِیب  َنَسْحَأ  ْدَقَو  اقَح  یِّبَر  اَهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  نِم  َياَیْؤُر  ُلیِوْأَت  اَذَه  َِتبَأ  اَی  َلاَقَو  اًدَّجُس  َُهل  اوُّرَخَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَرَو 
(100  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُءاَشَی  اَمِّل  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ  ِیتَوْخِإ  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُناَْطیَّشلا  َغَزَّن  نَأ  ِدَْعب  نِم  ِوْدَْبلا  َنِّم  مُِکب  َءاَجَو  ِنْجِّسلا 

؛ مدید ًالبق  هک  تسا  یباوخ  ریبعت  نیا  ردپ ! : » تفگ و  دنداتفا ؛ هدجـس  هب  وا  رطاخب  یگمه  و  دناشن ؛ تخت  رب  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  و 
( اجنیا هب   ) ناـبایب نآ  زا  ار  امـش  و  دروآ ، نوریب  نادـنز  زا  ارم  هک  یماـگنه  درک  یکین  نم  هب  وا  و  داد ! رارق  ّقح  ار  نآ  مراـگدرورپ 

بحاص دناد )، یم  هتـسیاش  و   ) دهاوخ یم  هچنآ  هب  تبـسن  مراگدرورپ  .درک  داسف  مناردارب  نم و  نایم  ناطیـش ، هکنآ  زا  دـعب  دروآ 
(100 ! ) تسا میکح  اناد و  وا  هک  ارچ  تسا ؛ فطل 

اًِملْـسُم ِینَّفَوَت  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدـلا  ِیف  یِِّیلَو  َتنَأ  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َرِطاَـف  ِثیِداَـحَْألا  ِلـیِوْأَت  نِم  ِینَتْمَّلَعَو  ِکـْلُْملا  َنِم  ِینَْتیَتآ  ْدَـق  ِّبَر 
(101  ) َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأَو 
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وت نیمز ! اهنامسآ و  هدننیرفآ  يا  یتخاس ! هاگآ  اهباوخ  ریبعت  ملع  زا  ارم  و  يدیشخب ، نم  هب  تموکح  زا  میظع )  ) یشخب اراگدرورپ !
(101 !« ) امرف قحلم  ناحلاص  هب  و  ناریمب ؛ ناملسم  ارم  یتسه ، ترخآ  ایند و  رد  نم  تسرپرس  ّیلو و 

(102  ) َنوُرُکْمَی ْمُهَو  ْمُهَْرمَأ  اوُعَمْجَأ  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َتنُک  اَمَو  َْکَیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  َِکلَذ 

یم هشقن  دـنتفرگ و  یم  میمـصت  هک  یماـگنه  يدوبن  اـهنآ  دزن  زگره )  ) وت میتـسرف ! یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  زا  نیا 
(102 ! ) دندیشک

(103  ) َنِینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْولَو  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  اَمَو 

(103 ! ) دنروآ یمن  نامیا  یشاب ، هتشاد  رارصا  دنچ  ره  مدرم ، رتشیب  و 

247 ص :

(104  ) َنیَِملاَْعلِّل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُهلَأْسَت  اَمَو 

(104 ! ) نایناهج يارب  يرّکذت  رگم  تسین  نآ  یبلط ؛ یمن  یشاداپ  اهنآ  زا  زگره )  ) وت و 

(105  ) َنوُضِْرعُم اَْهنَع  ْمُهَو  اَْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٍهَیآ  ْنِّم  نِّیَأَکَو 

(105 ! ) دننادرگیور نآ  زا  و  دنرذگ ، یم  شرانک  زا  اهنآ  هک  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ ) زا   ) يا هناشن  رایسب  هچ  و 

(106  ) َنوُکِرْشُّم مُهَو  اَّلِإ  ِهَّللِاب  مُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  اَمَو 

(106 ! ) دنکرشم دنتسه ، ادخ  هب  نامیا  یعدم  هک  اهنآ  رتشیب  و 

(107  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  ًهَتَْغب  ُهَعاَّسلا  ُمُهَِیتْأَت  ْوَأ  ِهَّللا  ِباَذَع  ْنِّم  ٌهَیِشاَغ  ْمُهَِیتْأَت  نَأ  اُونِمَأَفَأ 

هّجوتم هک  یلاح  رد  دسرارف ، ناهگان  زیخاتـسر  تعاس  ای  دیایب ، نانآ  غارـس  هب  ادخ  يوس  زا  يریگارف  باذـع  هک  دـننآ  زا  نمیا  ایآ 
(107 ( !؟ دنتسین

(108  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  اَمَو  ِهَّللا  َناَْحبُسَو  ِینَعَبَّتا  ِنَمَو  اَنَأ  ٍهَریَِصب  یَلَع  ِهَّللا  َیلِإ  وُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذَه  ُْلق 

زا نم  و  ادـخ ! تسا  هّزنم  مینک ! یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  همه  لماک ، تریـصب  اب  و  مناوریپ ، نم و  تسا  نم  هار  نیا  : » وگب
(108 !« ) متسین ناکرشم 

ُراََدلَو ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَفَأ  يَرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِّم  مِْهَیلِإ  یِحوُّن  ًالاَجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 
(109  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلِّل  ٌْریَخ  ِهَرِخْآلا 
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ریـس نیمز  رد  وت )، توعد  ناـفلاخم   ) اـیآ میدرک ! یم  یحو  اـهنآ  هب  هک  اـهیدابآ  لـها  زا  ینادرم  زج  وـت ، زا  شیپ  میداتـسرفن  اـم  و 
یمن رکف  ایآ  تسا ! رتهب  ناراکزیهرپ  يارب  ترخآ  يارـس  و  دـش !؟ هچ  دـندوب  اـهنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  تبقاـع  دـننیبب  اـت  دـندرکن 

(109 ( !؟ دینک

(110  ) َنیِمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  اَنُسَْأب  ُّدَُری  َالَو  ُءاَشَّن  نَم  َیُِّجنَف  اَنُرْصَن  ْمُهَءاَج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ُلُسُّرلا  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح 

( مدرم  ) و دـندش ، سویأم  نالوسر  هک  هاگنآ  ات  دـنداد ) همادا  نانچمه  دوخ  تفلاخم  هب  اـهنآ  نانمـشد  و  دوخ ، توعد  هب  ناربماـیپ  )
و دنتفای ؛ تاجن  میتساوخ  هک  ار  نانآ  دمآ ؛ اهنآ  غارـس  هب  ام  يرای  ماگنه ، نیا  رد  تسا ؛ هدش  هتفگ  غورد  نانآ  هب  هک  دندرک  نامگ 

(110 ! ) دوش یمن  هدنادرگزاب  راکهنگ  موق  زا  ام  باذع  تازاجم و 

ًهَمْحَرَو يًدُهَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َلیِـصْفَتَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  نَِکلَو  يَرَتُْفی  اًثیِدَح  َناَک  اَم  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأِّل  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناَک  ْدََـقل 
(111  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل 

گنهامه و ) تسا ، ینامسآ  یحو   ) هکلب دوبن ؛ نیغورد  ناتـساد  اهنیا  دوب ! هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  سرد  اهنآ  تشذگرـس  رد 
تیادـه و و  تسا ؛) ناسنا  تداعـس  هیاپ  هک   ) يزیچ ره  حرـش  و  دراد ؛ رارق  نیـشیپ ) ینامـسآ  بتک  زا   ) وا يور  شیپ  هچنآ  اب  تسا 

(111 ! ) دنروآ یم  نامیا  هک  یهورگ  يارب  تسا  یتمحر 

248 ص :

دعرلا هروس 

(1  ) َنُونِمُْؤی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُّقَْحلا  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  يِذَّلاَو  ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َْکِلت  رملا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

یمن نامیا  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ؛ ّقح  هدـش ، لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  و  تسا ؛ ینامـسآ )  ) باتک تاـیآ  اـهنیا  رملا ،
(1 ! ) دنروآ

ُلِّصَُفی َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  یمَسُّم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَسَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  اَهَنْوَرَت  ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاَواَمَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا 
(2  ) َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ِءاَِقِلب  مُکَّلََعل  ِتاَیْآلا 

و  ) تفای الیتسا  شرع  رب  سپـس  تشارفارب ، دشاب ، یندید  امـش  يارب  هک  ییاهنوتـس  نودب  ار ، اهنامـسآ  هک  تسا  یـسک  نامه  ادـخ 
! دـنراد تکرح  ینیعم  نامز  ات  مادـک  ره  هک  تخاس ، رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  و  تفرگ ؛) تردـق  فک  رد  ار  ناـهج  ریبدـت  ماـمز 

(2 ! ) دینک ادیپ  نیقی  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  دیاش  دیامن ؛ یم  حیرشت  امش ) يارب   ) ار تایآ  دنک ؛ یم  ریبدت  وا  ار  اهراک 

ٍتاَیَآل َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  َراَهَّنلا  َْلیَّللا  یِشُْغی  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  اَهِیف  َلَعَج  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  نِمَو  اًراَْهنَأَو  َیِـساَوَر  اَهِیف  َلَعَجَو  َضْرَْألا  َّدَم  يِذَّلا  َوُهَو 
(3  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل 

( هایس هدرپ  ( ؛ دیرفآ تفج  ود  اه  هویم  مامت  زا  نآ  رد  و  داد ؛ رارق  ییاهرهن  اه و  هوک  نآ  رد  و  درتسگ ؛ ار  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  و 
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(3 ! ) دننک یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  یتایآ  اهنیا  رد  دناشوپ ؛ یم  زور  رب  ار  بش 

ِیف ٍضَْعب  یَلَع  اَهَضَْعب  ُلِّضَُفنَو  ٍدِحاَو  ٍءاَِمب  یَقُْسی  ٍناَْونِص  ُْریَغَو  ٌناَْونِص  ٌلیَِخنَو  ٌعْرَزَو  ٍباَنْعَأ  ْنِّم  ٌتاَّنَجَو  ٌتاَرِواَجَتُّم  ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیفَو 
(4  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِلُکُْألا 

هویم ناتخرد  و  ، ) اهلخن تعارز و  روگنا و  زا  ییاهغاب  زین )  ) و دـنتوافتم ؛ مه  اب  هک  دراد  رارق  مه  رانک  رد  یتاعطق  نیمز ، يور  رد  و 
نیا اب  و  دنوش ! یم  باریس  بآ  کی  زا  اهنآ  همه  هکنآ ) رت  بیجع  و  ( ؛ هیاپ ود  رب  هاگ  دنیور و  یم  هیاپ  کی  رب  هاگ  هک  نوگانوگ )

هب ار  شیوخ  لقع  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  اهنیا  رد  میهد ؛ یم  يرترب  يرگید  رب  هویم  تهج  زا  ار  اهنآ  زا  یـضعب  لاـح ،
(4 ! ) دنریگ یم  راک 

َِکَئلوُأَو ْمِِهقاَـنْعَأ  ِیف  ُلاَـلْغَْألا  َکـَِئلوُأَو  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـَِئلوُأ  ٍدـیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإَأ  اـًباَُرت  اَّنُک  اَذِإَأ  ْمُُهلْوَق  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  نِإَو 
(5  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ 

یم هدنز  رگید  راب  ، ) میدـش كاخ  ام  هک  یماگنه  ایآ  : » دـنیوگ یم  هک  تساهنآ  راتفگ  بیجع  ینک ، یم  بجعت  يزیچ ) زا   ) رگا و 
رد اهریجنز  لغ و  نانآ  و  دنا ؛ هدـش  رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  میدرگ »!؟ یمزاب  يدـیدج  تقلخ  هب  میوش و )

(5 ! ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و  دنخزود ، لها  اهنآ  و  تسا ؛ ناشندرگ 

249 ص :

ِباَقِْعلا ُدیِدََشل  َکَّبَر  َّنِإَو  ْمِهِْملُظ  یَلَع  ِساَّنلِّل  ٍهَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإَو  ُتاَُلثَْملا  ُمِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَقَو  ِهَنَسَْحلا  َْلبَق  ِهَئِّیَّسلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَیَو 
(6)

زیگنا تربع  ياهالب  اهنآ  زا  شیپ  هکنیا  اب  دـننک ؛ یم  باذـع ) و   ) هئّیـس رد  باتـش  ياضاقت  وت  زا  تمحر ،) و   ) هنـسح زا  شیپ  اـهنآ 
تراگدرورپ لاح )، نیع  رد   ) و تسا ؛ ترفغم  ياراد  دـننک - یم  ملظ  هکنیا  اب   - مدرم هب  تبـسن  وت  راـگدرورپ  و  تسا ! هدـش  لزاـن 

(6 ! ) تسا دیدش  باذع  ياراد 

(7  ) ٍداَه ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِذنُم  َتنَأ  اَمَّنِإ  ِهِّبَّر  نِّم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِزنُأ  َالَْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو 

ره يارب  و  يا ! هدنهد  میب  طقف  وت  هدشن »!؟ لزان  وا  رب  شراگدرورپ  زا  يا ) هزجعم  و   ) هیآ ارچ  : » دنیوگ یم  دـندش  رفاک  هک  یناسک 
(7 (! ) تقیقح يوجتسج  يارب  هن  تسا ، هناهب  همه  اهنیا  و  تسا ؛(  يا  هدننک  تیاده  یهورگ 

(8  ) ٍراَدْقِِمب ُهَدنِع  ٍءْیَش  ُّلُکَو  ُداَدْزَت  اَمَو  ُماَحْرَْألا  ُضیِغَت  اَمَو  یَثنُأ  ُّلُک  ُلِمْحَت  اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللا 

زا شیپ  و   ) دـننک یم  مک  اهمحر  هچنآ  زا  زین  و  تسا ؛ هاگآ  دـنک  یم  لمح  يا  هّدام  ناویح ) ای  ناـسنا   ) ره هک  ییاـه  نینج  زا  ادـخ 
(8  ) .دراد ینیعم  رادقم  وا  دزن  زیچ  ره  و  دنیازیم ؛) عقوم  زا  دعب  و   ) دننک یم  نوزفا  هچنآ  زا  مه  و  دنیاز ،) یم  رّرقم  دعوم 
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(9  ) ِلاَعَتُْملا ُرِیبَْکلا  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاَع 

(9 ! ) تسا یلاعتم  گرزب و  و  هاگآ ، دوهش  بیغ و  زا  وا 

(10  ) ِراَهَّنلِاب ٌبِراَسَو  ِْلیَّللِاب  ٍفْخَتْسُم  َوُه  ْنَمَو  ِِهب  َرَهَج  نَمَو  َلْوَْقلا  َّرَسَأ  ْنَّم  مُکنِّم  ٌءاَوَس 

یم تکرح  هنایفخم  هاگنابش  هک  یناسک  و  دنزاس ؛ راکشآ  ار  نآ  ای  دنیوگب ، نخس  یناهنپ  هک  امش  زا  یناسک  تسا  ناسکی  وا  يارب 
(10  ) .زور ییانشور  رد  ای  دننک ،

اَلَف اًءوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإَو  ْمِهِسُفنَِأب  اَم  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُرِّیَُغی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  نِّم  ٌتاَبِّقَعُم  َُهل 
(11  ) ٍلاَو نِم  ِِهنوُد  نِّم  مَُهل  اَمَو  َُهل  َّدَرَم 

یم ظفح  یمتح ]  ریغ  ثداوح  ادـخ =[  نامرف  زا  ار  وا  شرـس  تشپ  زا  و  ور ، شیپ  زا  یپ ، رد  یپ  هک  تسا  ینارومأـم  ناـسنا ، يارب 
و دـنهد ! رییغت  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  نانآ  هکنآ  رگم  دـهد  یمن  رییغت  ار  یتّلم ) و   ) موق چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  اـّما ) ( ؛ دـننک

دنهاوخن یتسرپرـس  ادخ ، زج  و  دـش ؛ دـهاوخن  نآ  عنام  زیچ  چـیه  دـنک ، ناشلامعا ) رطاخب   ) یموق هب  یئوس  هدارا  ادـخ  هک  یماگنه 
(11 ! ) تشاد

(12  ) َلاَقِّثلا َباَحَّسلا  ُئِشُنیَو  اًعَمَطَو  اًفْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 

! دـنک یم  داجیا  راب  نیگنـس  ياهربا  و  دـیما ؛ هیام  مه  تسا و  سرت  هیام  مه  هک  دـهد ، یم  ناشن  امـش  هب  ار  قرب  هک  تسا  یـسک  وا 
(12)

(13  ) ِلاَحِْملا ُدیِدَش  َوُهَو  ِهَّللا  ِیف  َنُولِداَُجی  ْمُهَو  ُءاَشَی  نَم  اَِهب  ُبیُِصیَف  َقِعاَوَّصلا  ُلِسُْریَو  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُهَِکئاَلَْملاَو  ِهِدْمَِحب  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسیَو 

نآ راتفرگ  دهاوخب  ار  سک  ره  و  دتـسرف ؛ یم  ار  اه  هقعاص  و  وا ! سرت  زا  ناگتـشرف  زین )  ) و دیوگ ؛ یم  وا  دـمح  حـیبست و  دـعر ، و 
و  ) اهتنا یب  یتردـق  وا  و  دنلوغـشم ! هلداجم  هب  ادـخ  هرابرد  مه ) زاب  یهلا ، تایآ  همه  نیا  هدـهاشم  اب  اهنآ  هک  یلاح  رد  ، ) دزاس یم 

(13 ! ) دراد كاندرد ) یتازاجم 

250 ص :

َنیِِرفاَْکلا ُءاَعُد  اَمَو  ِهِِغلاَِبب  َوُه  اَمَو  ُهاَف  َُغْلبَِیل  ِءاَْملا  َیلِإ  ِْهیَّفَک  ِطِساَبَک  اَّلِإ  ٍءْیَِشب  مَُهل  َنُوبیِجَتْسَی  َال  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلاَو  ِّقَْحلا  ُهَوْعَد  َُهل 
(14  ) ٍلاَلَض ِیف  اَّلِإ 

اهنآ دـنیوگ ! یمن  خـساپ  اهنآ  توعد  هب  زگره ) ، ) دـنناوخ یم  ادـخ  زا  ریغ  ناکرـشم )  ) هک ار  یناـسک  و  تسوا ! نآ  زا  قح  توعد 
و دیـسر ! دهاوخن  زگره  و  دـسرب ، شناهد  هب  بآ  ات  دـیاشگ  یم  بآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد )  ) ياهفک هک  دنتـسه  یـسک  نوچمه 

(14 ! ) تسین یهارمگ ) و   ) لالض رد  زج  نارفاک ، ياعد 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


(15  ) ِلاَصْآلاَو ِّوُدُْغلِاب  مُُهلاَلِظَو  اًهْرَکَو  اًعْوَط  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  ُدُجْسَی  ِهَِّللَو 

ادـخ يارب  رـصع  حبـص و  ره  ناشیاه ، هیاس  نینچمه  و  هارکا - ای  تعاـطا  يور  زا   - دنتـسه نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناـسک  ماـمت 
(15  ) .دننک یم  هدجس 

یَمْعَْألا يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ارَـض  َالَو  اًعْفَن  ْمِهِـسُفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َال  َءاَِیلْوَأ  ِِهنوُد  نِّم  ُمتْذَـخَّتاَفَأ  ُْلق  ُهَّللا  ِلـُق  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ُّبَّر  نَم  ْلـُق 
ُدِحاَْولا َوُهَو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاَخ  ُهَّللا  ُِلق  ْمِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباَشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاَکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  ُروُّنلاَو  ُتاَُملُّظلا  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِـصَْبلاَو 

(16  ) ُراَّهَْقلا

هدیزگرب دوخ  يارب  وا  زا  ریغ  ینایادخ ) و   ) ایلوا ایآ  : » وگب سپس ) !« ) هّللا : » وگب تسا »؟ نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  یسک  هچ  : » وگب
!؟ دنربارب رون  اهتملظ و  ای  دنناسکی !؟ انیب  انیبان و  ایآ  : » وگب امـش »)!؟ هب  دسر  هچ  ات   ) دنتـسین دوخ  نایز  دوس و  کلام  یّتح )  ) هک دیا 

هدـش هبتـشم  اهنآ  رب  اهـشنیرفآ  نیا  و  دنتـشاد ، یـشنیرفآ  ادـخ  دـننامه  نانآ  هکنیا  رطاخب  دـنداد  رارق  ادـخ  يارب  ینایاتمه  اهنآ  اـیآ 
(16 !« ) زوریپ اتکی و  تسوا  و  تسا ؛ زیچ  همه  قلاخ  ادخ  : » وگب تسا »!؟

ُُهْلثِّم ٌدـَبَز  ٍعاَتَم  ْوَأ  ٍهَْیلِح  َءاَِـغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِمَو  اًِـیباَّر  اًدـَبَز  ُلـْیَّسلا  َلَـمَتْحاَف  اَهِرَدَِـقب  ٌهَیِدْوَأ  َْتلاَـسَف  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ 
(17  ) َلاَْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلَذَک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَفنَی  اَم  اَّمَأَو  ًءاَفُج  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  َلِطاَْبلاَو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلَذَک 

یفک دوخ  يور  رب  لیـس  سپـس  دش ؛ يراج  یبالیـس  اهنآ  هزادـنا  هب  يا  هناخدور  هّرد و  ره  زا  و  داتـسرف ؛ یبآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ 
زین دـننک  یم  نشور  نآ  يور  شتآ  یگدـنز ، لیاسو  ای  تالآ  تنیز  ندروآ  تسد  هب  يارب  اه )، هروک  رد   ) هچنآ زا  و  درک ؛ لـمح 

هچنآ یلو  دنوش ، یم  باترپ  نوریب  هب  اهفک  اّما  دنز -! یم  لثم  نینچ  ار  لطاب  قح و  دنوادخ ،  - دیآ یم  دوجو  هب  نآ  دننام  ییاهفک 
(17 ! ) دنز یم  لاثم  نینچنیا  دنوادخ  دنام ؛ یم  نیمز  رد  صلاخ ] زلف  ای  بآ  دناسر =[  یم  دوس  مدرم  هب 

ُءوُـس ْمَُهل  َکـَِئلوُأ  ِِهب  اْوَدَْـتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِمَو  اًـعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  اَّم  مَُهل  َّنَأ  ْوـَل  َُهل  اُوبیِجَتْـسَی  َْمل  َنیِذَّلاَو  یَنْـسُْحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباَجَتْـسا  َنـیِذَِّلل 
(18  ) ُداَهِْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَمَو  ِباَسِْحلا 

تباـجا ار  وا  توـعد  هک  یناـسک  و  تسا ؛ رتوـکین  هجیتـن  ماجنارـس و ) ، ) دـندرک تباـجا  ار  ناـشراگدرورپ  توـعد  هک  اـهنآ  يارب 
، دـشاب اهنآ  نآ  زا  شدـننامه ، و  تسا ، نیمز  يور  هچنآ  مامت  رگا  هک ) دـنور ، یم  ورف  یهلا  باذـع  تشحو  رد  نانچنآ  ، ) دـندرکن
و منهج ، ناشهاگیاج  و  تسا ؛ يدب  باسح  اهنآ  يارب  دش )! دهاوخن  هتفریذپ  اهنآ  زا  یلو  ! ) دنهد یم  باذع  زا  ییاهر  يارب  ار  همه 

(18 ! ) تسا یهاگیاج  دب  هچ 
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(19  ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  یَمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَمَّنَأ  ُمَْلعَی  نَمَفَأ 

نابحاص اهنت  تسانیبان !؟ هک  تسا  یـسک  دـننامه  تسا ، قح  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  دـناد  یم  هک  یـسک  ایآ 
(19  ) ...دنوش یم  رّکذتم  هشیدنا 
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(20  ) َقاَثیِْملا َنوُضُقنَی  َالَو  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا 

(20  ) ...دننکش یمن  ار  نامیپ  و  دننک ، یم  افو  یهلا  دهع  هب  هک  اهنآ 

(21  ) ِباَسِْحلا َءوُس  َنُوفاَخَیَو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَیَو  َلَصُوی  نَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنُولِصَی  َنیِذَّلاَو 

باسح يدب  زا  و  دنـسرت ؛ یم  ناشراگدرورپ  زا  و  دنرادیم ؛ رارقرب  هداد ، نآ  يرارقرب  هب  روتـسد  ادـخ  هک  ار  ییاهدـنویپ  هک  اهنآ  و 
(21  ) ...دنراد میب  تمایق ) زور  )

ِراَّدلا یَبْقُع  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  َهَئِّیَّسلا  ِهَنَـسَْحلِاب  َنوُءَرْدَیَو  ًهَِیناَلَعَو  ارِـس  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَفنَأَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأَو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاَِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلاَو 
(22)

رد میا ، هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  و  دنراد ؛ یم  اپرب  ار  زامن  و  دننک ؛ یم  ییابیکـش  ناشراگدرورپ  كاپ )  ) تاذ رطاخب  هک  اهنآ  و 
(22  ) ...تساهنآ نآ  زا  رگید ، يارس  کین  نایاپ  دنرب ؛ یم  نایم  زا  ار  تائیس  تانسح ، اب  و  دننک ؛ یم  قافنا  راکشآ ، ناهنپ و 

(23  ) ٍبَاب ِّلُک  نِّم  مِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُهَِکئاَلَْملاَو  ْمِِهتاَّیِّرُذَو  ْمِهِجاَوْزَأَو  ْمِِهئَابآ  ْنِم  َحَلَص  نَمَو  اَهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج 

ره زا  ناگتـشرف  و  اهنآ ؛ حلاص  نادنزرف  نارـسمه و  ناردپ و  نینچمه  و  دـنوش ؛ یم  نآ  دراو  هک  یتشهب  نادـیواج  ياهغاب  نامه ) )
(23  ) ...دندرگ یم  دراو  نانآ  رب  يرد 

(24  ) ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  مُْکیَلَع  ٌماَلَس 

(24 (! ) نادیواج ي   ) ارس نآ  ماجنارس  تسوکین  هچ  ناتتماقتسا ! ربص و  رطاخب  امش  رب  مالس  دنیوگ ): یم  نانآ  هب  (و 

ُءوُس ْمَُهلَو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکَئلوُأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَـصُوی  نَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَـم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  نِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُقنَی  َنیِذَّلاَو 
(25  ) ِراَّدلا

رد و  دننک ، یم  عطق  هداد  نآ  يرارقرب  هب  روتـسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  و  دننکـش ، یم  ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  یهلا  دهع  هک  اهنآ 
(25 ! ) ترخآ يارس  تازاجم ) و   ) يدب و  تساهنآ ؛ يارب  تنعل  دنیامن ، یم  داسف  نیمز  يور 

(26  ) ٌعاَتَم اَّلِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  اوُحِرَفَو  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 

؛ دهد یمرارق  گنت  دنادب )، تحلـصم  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  عیـسو ، دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  يارب  ار  يزور  ادـخ 
! تسا يزیچان  عاتم  ترخآ ، ربارب  رد  ایند  یگدـنز  هک  یلاح  رد  دـندش ؛ لاحـشوخ ) و   ) داش ایند ، یگدـنز  هب  نارفاک ]  اهنآ =[  یلو 

(26)

(27  ) َباَنَأ ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَیَو  ُءاَشَی  نَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  ِهِّبَّر  نِّم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِزنُأ  َالَْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو 
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ار سک  ره  دنوادخ  : » وگب تسا »!؟ هدـشن  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  زا  يا  هزجعم ) و   ) هیآ ارچ  : » دـنیوگ یم  دـندش  رفاک  هک  یناسک 
عنام اهنآ  تجاجل  تسین ؛ اه  هزجعم  رد  يدوبمک  ! ) دنک یم  تیادـه  شدوخ  يوس  هب  ددرگزاب ، هک  ار  سک  ره  و  هارمگ ، دـهاوخب 

(27 !(« ) تسا

(28  ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  مُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَتَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

شمارآ اهلد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیشاب ، هاگآ  تسا ؛ مارآ ) و   ) نئمطم ادخ  دای  هب  ناشیاهلد  و  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(28 ! ) دبای یم 
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(29  ) ٍبآَم ُنْسُحَو  ْمَُهل  َیبوُط  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

(29 ! ) اهماجنارس نیرتهب  و  تسا ؛ ناشبیصن  یگدنز )  ) نیرت هزیکاپ  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ 

َوُه اَّلِإ  ََهلِإ  َال  یِّبَر  َوُه  ُْلق  ِنَمْحَّرلِاب  َنوُرُفْکَی  ْمُهَو  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ُمِْهیَلَع  َُوْلتَتِّل  ٌمَمُأ  اَِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍهَّمُأ  ِیف  َكاَْنلَـسْرَأ  َِکلَذَـک 
(30  ) ِباَتَم ِْهَیلِإَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع 

، دنتفر دندمآ و  يرگید  ياهتّما  اهنآ  زا  شیپ  هک  میداتسرف  یتّما  نایم  هب  ار  وت  میدرک )، ثوعبم  ار  نیـشیپ  ناربمایپ  هک   ) هنوگ نامه 
رفک هتفرگارف ]  ار  ناگمه  شتمحر  هک  يدـنوادخ  نامحر =[  هب  هک  یلاـح  رد  یناوخب ، ناـنآ  رب  میا  هدومن  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  اـت 

(30 !« ) تسوا يوسب  متشگزاب  و  مدرک ؛ لّکوت  وا  رب  تسین ! وا  زج  يدوبعم  تسا ! نم  راگدرورپ  وا  : » وگب دنزرو ؛ یم 

ُهَّللا ُءاَشَی  ْوَّل  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِسَْأیَی  ْمَلَفَأ  اًعیِمَج  ُْرمَْألا  ِهَّلِّل  لـَب  یَتْوَْملا  ِِهب  َمِّلُک  ْوَأ  ُضْرَأـْلا  ِِهب  ْتَعُِّطق  ْوَأ  ُلاَـبِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُـس  اـًنآُْرق  َّنَأ  َْولَو 
ُِفلُْخی َال  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُدْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح  ْمِهِراَد  نِّم  اًبیِرَق  ُّلُحَت  ْوَأ  ٌهَعِراَق  اوُعَنَـص  اَِمب  مُُهبیُِـصت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلاَزَی  َالَو  اًعیِمَج  َساَّنلا  يَدََهل 

(31  ) َداَعیِْملا

نامیا مه  زاب  ، ) دوش هتفگ  نخس  ناگدرم  اب  نآ  هلیسوب  ای  دنوش ، هعطق  هعطق  اهنیمز  ای  دنیآرد  تکرح  هب  اه  هوک  نآرق ، هلیـسوب  رگا 
ار مدرم  همه  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  دنناد  یمن  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  ایآ  تسادـخ ! رایتخا  رد  اهراک  همه  یلو  دروآ )! دـنهاوخن 

یم دراو  ناشلامعا  رطاخب  نارفاک  رب  يا  هدنبوک  ياهالب  هتـسویپ  و  درادن !) يدوس  يرابجا  تیاده  اّما   ) دنک یم  تیادـه  رابجا ) هب  )
! دنک یمن  فّلخت  دوخ  دعو ؛ رد  دـنوادخ  نیقی  هب  دـسر ؛ ارف  ادـخ  ییاهن )  ) هدـعو ات  دـیآ ، یم  دورف  اهنآ  هناخ  یکیدزنب  ای  و  دوش ،

(31)

(32  ) ِباَقِع َناَک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَخَأ  َُّمث  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْتیَْلمَأَف  َِکْلبَق  نِّم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقلَو 

؛ متفرگ ار  اهنآ  سپـس  مداد ؛ تلهم  نارفاک  هب  نم  دنداد ؛ رارق  ازهتـسا  دروم  زین  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  دندرکن )، ازهتـسا  ار  وت  اهنت  )
(32 ( !؟ دوب هنوگچ  نم  تازاجم  يدید 
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َْلب ِلْوَْقلا  َنِّم  ٍرِهاَِظب  مَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ُمَْلعَی  َال  اَِمب  ُهَنُوئِّبَُنت  ْمَأ  ْمُهوُّمَـس  ُْلق  َءاَکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَجَو  ْتَبَـسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ِّلُـک  یَلَع  ٌِمئاَـق  َوُه  ْنَمَفَأ 
(33  ) ٍداَه ْنِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  اوُّدُصَو  ْمُهُرْکَم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز 

تسا یسک  نوچمه  دنییب ،(  یم  ار  همه  لامعا  و  تسا )، همه  بقارم  نابهگن و  ظفاح و  و  ، ) هداتـسیا همه  رـس  يالاب  هک  یـسک  ایآ 
یم ربخ  وا  هب  ار  يزیچ  ایآ  دیربب ! مان  ار  اهنآ  : » وگب دنداد ؛ رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب  نانآ  درادن !؟) ار  تافـص  نیا  زا  کی  چـیه  هک 

دوجو ادخ  يارب  یکیرـش  هن ، ( »!؟ دییوگ یم  یلاخ ) وت  و   ) يرهاظ نانخـس  ای  تسا ، ربخ  یب  نیمز  يور  رد  نآ  دوجو  زا  هک  دـیهد 
اهنآ و  دراد )؛ یتیعقاو  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  نورد ، یکاپان  رثا  رب  و  ، ) هدش هداد  تنیز  ناشیاهغورد  نارفاک ، رظن  رد  هکلب  درادـن )؛

(33 ! ) تشاد دهاوخن  دوجو  وا  يارب  ییامنهار  دنک ، هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  و  دنا ؛ هدش  هتشادزاب  ادخ )  ) هار زا 

(34  ) ٍقاَو نِم  ِهَّللا  َنِّم  مَُهل  اَمَو  ُّقَشَأ  ِهَرِخْآلا  ُباَذََعلَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ٌباَذَع  ْمُهَّل 

اهنآ دناوت  یمن  سک  چیه  ادخ ، باذع )  ) ربارب رد  و  تسا ؛ رت  تخس  ترخآ  باذع  و  تسا ؛ كاندرد )  ) یباذع اهنآ  يارب  ایند ، رد 
(34 ! ) دراد هگن  ار 
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(35  ) ُراَّنلا َنیِِرفاَْکلا  یَبْقُعَّو  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  یَبْقُع  َْکِلت  اَهُّلِظَو  ٌِمئاَد  اَُهلُکُأ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَثَّم 

نآ هوـیم  تسا ، يراـج  شناـتخرد  ریز  زا  بآ  ياـهرهن  هک ) تسا  نـیا  ، ) هدـش هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ  هـب  هـک  یتـشهب  فیـصوت 
! تسا شتآ  نارفاک ، ماجنارـس  و  دـندرک ؛ هشیپ  يراـگزیهرپ  هک  تسا  یناـسک  ماجنارـس  نیا  تسا ؛ یمئاد  شا  هیاـس  و  یگـشیمه ،

(35)

وُعْدَأ ِْهَیلِإ  ِِهب  َكِرْشُأ  َالَو  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اَمَّنِإ  ُْلق  ُهَضَْعب  ُرِکُنی  نَم  ِباَزْحَْألا  َنِمَو  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَِمب  َنوُحَْرفَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلاَو 
(36  ) ِبآَم ِْهَیلِإَو 

نآ زا  یتمسق  اه ،) هورگ  و   ) بازحا زا  یضعب  و  دنلاحشوخ ؛ هدش ، لزان  وت  رب  هچنآ  زا  میا ، هداد  نانآ  هب  ینامسآ  باتک  هک  یناسک 
تشگزاب و  منک ؛ یم  توعد  وا  يوس  هب  موشن ! لئاق  وا  يارب  یکیرـش  و  متـسرپب ؛ ار  هّللا »  » هک مرومأم  نم  : » وگب دننک ؛ یم  راکنا  ار 

(36 !« ) تسوا يوسب  نم 

(37  ) ٍقاَو َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  اَم  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَج  اَمَدَْعب  مُهَءاَوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئلَو  اِیبَرَع  اًمْکُح  ُهاَْنلَزنَأ  َِکلَذَکَو 

و میدرک ؛ لزان  یحیرص  نشور و  نامرف  ناونعب  ار  نآرق )  ) نیا زین  وت  رب  میداد )، ینامسآ  باتک  نیشیپ  ناربمایپ  هب  هک   ) هنوگ نامه 
يریگولج تیامح و  وت  زا  ادـخ ، ربارب  رد  سک  چـیه  ینک ، يوریپ  هدـمآ - وت  يارب  یهاگآ  هکنآ  زا  دـعب   - ناـنآ ياهـسوه  زا  رگا 

(37  ) .درک دهاوخن 

(38  ) ٌباَتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍهَیِآب  َِیتْأَی  نَأ  ٍلوُسَِرل  َناَک  اَمَو  ًهَّیِّرُذَو  اًجاَوْزَأ  ْمَُهل  اَْنلَعَجَو  َِکْلبَق  نِّم  اًلُسُر  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 
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( دوخ شیپ  ز   ) تسناوت ا یمن  یلوسر  چیه  و  میداد ؛ رارق  ینادنزرف  نارسمه و  اهنآ  يارب  و  میداتسرف ؛ ینالوسر  زین )  ) وت زا  شیپ  ام 
(38 (! ) تسا رّرقم  يدعوم  يراک ، ره  يارب  و   ) دراد يا  هتشون  ینامز  ره  ادخ ! نامرفب  رگم  دروایب ، يا  هزجعم 

(39  ) ِباَتِْکلا ُّمُأ  ُهَدنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءاَشَی  اَم  ُهَّللا  وُحْمَی 

(39 ! ) تسوا دزن  ظوفحم ] حول  باتکلا =[ » ّما   » و دنک ؛ یم  تابثا  دهاوخب  ار  هچ  ره  و  وحم ، دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ 

(40  ) ُباَسِْحلا اَْنیَلَعَو  ُغاَلَْبلا  َْکیَلَع  اَمَّنِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  ْوَأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّم  نِإَو 

، میناریمب ار  وت  اهتازاجم ) نیا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ   ) ای میهد ، ناشن  وت  هب  میهد  یم  هدـعو  اهنآ  هب  هک  ار  اـهتازاجم  زا  يا  هراـپ  رگا  و 
(40  ) .تسامرب اهنآ )  ) باسح و  یتسه ؛ غالبا  رومأم  طقف  وت  لاح  ره  رد 

(41  ) ِباَسِْحلا ُعیِرَس  َوُهَو  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  َال  ُمُکْحَی  ُهَّللاَو  اَِهفاَرْطَأ  ْنِم  اَهُصُقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

نادنمشناد و  اهنّدمت ، اه ، هعماج  و  ( !؟ مینک یم  مک  نآ  بناوج ) و   ) فارطا زا  مییآ و  یم  نیمز  غارـس  هب  هتـسویپ  ام  هک  دندیدن  ایآ 
عیرـس وا  و  تسین ؛ وا  ماکحا  ّدر  ای  يریگولج  ياراـی  ار  سک  چـیه  و  دـنک ؛ یم  تموکح  دـنوادخ  و  .دـنور ) یم  ناـیم  زا  ًاجیردـت 

(41 ! ) تسا باسحلا 

(42  ) ِراَّدلا یَبْقُع  ْنَِمل  ُراَّفُْکلا  ُمَْلعَیَسَو  ٍسْفَن  ُّلُک  ُبِسْکَت  اَم  ُمَْلعَی  اًعیِمَج  ُرْکَْملا  ِهَِّللَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَقَو 

؛ تسا هاگآ  سک  ره  راک  زا  وا  تسادـخ ! نآ  زا  اه  هشقن  اهحرط و  مامت  یلو  دندیـشک ؛ اه  هشقن  اهحرط و  یناسک  زین  نانآ  زا  شیپ 
(42 ! ) تسیک نآ  زا  رگید  يارس  رد  دب ) کین و   ) ماجنارس دنناد  یم  راّفک  يدوزب  و 

254 ص :

(43  ) ِباَتِْکلا ُْملِع  ُهَدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  اًدیِهَش  ِهَّللِاب  یَفَک  ُْلق  اًلَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو 

دزن نآرق ) رب  یهاگآ  و   ) باتک ملع  هک  یسک  و  دنوادخ ، هک  تسا  یفاک  : » وگب یتسین »! ربمایپ  وت  : » دنیوگ یم  دندش  رفاک  هک  اهنآ 
(43 !« ) دنشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسوا ،

میهاربا هروس 

(1  ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِص  َیلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک  رلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

لدع نامیا و   ) ییانشور يوس  هب  لهج )، ملظ و  كرـش و  ي   ) اهیکیرات زا  ار  مدرم  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا ) ، ) رلا
(1  ) .دیمح زیزع و  دنوادخ  هار  يوسب  يروآ ، رد  ناشراگدرورپ  نامرفب  یهاگآ )، و 

(2  ) ٍدیِدَش ٍباَذَع  ْنِم  َنیِِرفاَْکلِّل  ٌْلیَوَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا 
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(2 (! ) یهلا  ) دیدش تازاجم  زا  نارفاک  رب  ياو  تسوا ؛ نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  ییادخ  نامه 

(3  ) ٍدیَِعب ٍلاَلَض  ِیف  َِکَئلوُأ  اًجَوِع  اَهَنوُْغبَیَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَیَو  ِهَرِخْآلا  یَلَع  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنوُّبِحَتْسَی  َنیِذَّلا 

فرحنم ار  قح  هار  دنهاوخ  یم  و  دنراد ؛ یم  زاب  ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) و دـنهد ؛ یم  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  هک  اهنامه 
(3 ! ) دنتسه يرود  یهارمگ  رد  اهنآ  دنزاس ؛

(4  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ُءاَشَی  نَم  يِدْهَیَو  ُءاَشَی  نَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناَِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 

و  ) دـهاوخب ار  سک  ره  ادـخ  سپـس  دزاس ؛ راکـشآ  اهنآ  يارب  ار ) قیاقح   ) ات میداتـسرفن ؛ شموق ، نابز  هب  زج  ار ، يربمایپ  چـیه  اـم 
(4  ) .تسا میکح  اناوت و  وا  و  دنک ؛ یم  تیاده  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  و  هارمگ ، دنادب ) قحتسم 

(5  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُکِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  مُهْرِّکَذَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اَِنتاَیِآب  یَسُوم  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

رد روآ ! دای  نانآ  هب  ار  هّللا » ماّیا   » و رآ ! نوریب  رون  هب  تاملظ  زا  ار  تموق  میداد ): روتـسد  و  ( ؛ میداتـسرف دوخ  تایآ  اب  ار  یـسوم  ام 
(5 ! ) رازگرکش هدننک  ربص  ره  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا ،

255 ص :

َنُویْحَتْـسَیَو ْمُکَءاَْنبَأ  َنوُحِّبَذـُیَو  ِباَذَْـعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِّم  مُکاَجنَأ  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  ِهِمْوَِقل  یَـسُوم  َلاَـق  ْذِإَو 
(6  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌءاََلب  مُِکلَذ  ِیفَو  ْمُکَءاَِسن 

زا ار  امـش  هک  یناـمز  دیـشاب ، هتـشاد  داـی  هب  دوـخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  : » تفگ شموـق  هب  یـسوم  هک  ار  یماـگنه  رواـیب ) رطاـخ  هب   ) و
ناتنانز و  دندیرب ، یم  رس  ار  ناتنارسپ  دندرک ؛ یم  باذع  یهجو  نیرتدب  هب  ار  امش  هک  اهنامه  دیـشخب ! ییاهر  نوعرف  لآ  لاگنچ ) )

(6 !« ) دوب امش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  یگرزب  شیامزآ  نیا ، رد  و  دنتشاذگ ؛ یم  هدنز  يراگتمدخ ) يارب   ) ار

(7  ) ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإَو 

مهاوخ امش  رب  ار ) دوخ  تمعن  ، ) دینک يرازگرکش  رگا  : » تشاد مالعا  ناتراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب  نینچمه   ) و
(7 !« ) تسا دیدش  متازاجم  دینک ، یساپسان  رگا  و  دوزفا ؛

(8  ) ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  نَمَو  ُْمتنَأ  اوُرُفْکَت  نِإ  یَسُوم  َلاَقَو 

یب دنوادخ ، هک ) ارچ  دسر ؛ یمن  ینایز  ادخ  هب  ، ) دیوش رفاک  نیمز  يور  مدرم  همه  امش و  رگا  : » تفگ لیئارـسا ) ینب  هب   ) یـسوم و 
(8 !« ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و 

ْمُهَیِدـْیَأ اوُّدَرَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاَج  ُهَّللا  اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  َال  ْمِهِدـَْعب  نِم  َنیِذَّلاَو  َدوُمَثَو  ٍداَعَو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُأَبَن  ْمُِکتْأَـی  َْملَأ 
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(9  ) ٍبیُِرم ِْهَیلِإ  اَنَنوُعْدَت  اَّمِّم  ٍّکَش  یَِفل  اَّنِإَو  ِِهب  ُمْتلِسْرُأ  اَِمب  اَنْرَفَک  اَّنِإ  اُولاَقَو  ْمِهِهاَْوفَأ  ِیف 

هک اهنامه  دندوب ؛ ناشیا  زا  سپ  هک  اهنآ  و  دومث »  » و داع »  » و حون » موق  « !؟ دیـسرن امـش  هب  دندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ 
رب تسد  ازهتـسا ) بّجعت و  يور  زا   ) اهنآ یلو  دـندروآ ، نانآ  يارب  نشور  لـیالد  ناـشناربمایپ  تسین ؛ هاـگآ  ناـنآ  زا  دـنوادخ  زج 

ّکش و دیناوخ ، یم  نآ  يوس  هب  ار  ام  هچنآ  هب  تبسن  و  میرفاک ! دیا ، هدش  هداتسرف  نآ  هب  امـش  هچنآ  هب  ام  : » دنتفگ دنتفرگ و  ناهد 
(9 !« ) میراد دیدرت 

اَّلِإ ُْمتنَأ  ْنِإ  اُولاَق  یمَسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  ْمُکَرِّخَُؤیَو  ْمُِکبُونُذ  نِّم  مَُکل  َرِفْغَِیل  ْمُکوُعْدَی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِرِطاَف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیفَأ  ْمُُهلُـسُر  َْتلاَق 
(10  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُِسب  اَنُوتْأَف  اَنُؤَابآ  ُُدبْعَی  َناَک  اَّمَع  اَنوُّدُصَت  نَأ  َنوُدیُِرت  اَُنْلثِّم  ٌرََشب 

ار ناتناهانگ  ات  دنک  یم  توعد  ار  امش  وا  هدیرفآ ؛ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادخ  تسا !؟ ّکش  ادخ  رد  ایآ  : » دنتفگ اهنآ  نالوسر 
ییاهناسنا امـش  هک ) میناد  یم  هزادنا  نیمه  میمهف ! یمن  ار  اهنیا  ام  : ») دنتفگ اهنآ  دراذگ »! یقاب  ار  امـش  يرّرقم  دعوم  ات  و  دشخبب ،

(10 !« ) دیروایب ام  يارب  ینشور  هزجعم  لیلد و  امش  دیرادزاب ؛ دندیتسرپ  یم  نامناردپ  هچنآ  زا  ار  ام  دیهاوخ  یم  دیتسه ، ام  دننامه 

256 ص :

یَلَعَو ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍناَْطلُِسب  مُکَِیتْأَّن  نَأ  اََنل  َناَک  اَمَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَم  یَلَع  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنَِکلَو  ْمُُکْلثِّم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُنْحَّن  نِإ  ْمُُهلُسُر  ْمَُهل  َْتلاَق 
(11  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا 

و  ) دـهاوخب شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  دـنوادخ  یلو  میتسه ، امـش  دـننامه  يرـشب  ام  هک  تسا  تسرد  : » دـنتفگ اهنآ  هب  ناـشناربمایپ 
زا و  ! ) میروایب ادخ  نامرفب  زج  يا  هزجعم  میناوت  یمن  زگره  ام  و  دنک !) یم  اطع  تلاسر  ماقم  و   ) دشخب یم  تمعن  دنادب ،) هتـسیاش 

(11 ! ) دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نامیااب  دارفا  میساره )؛ یمن  امش  ياهدیدهت 

(12  ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  اَنوُُمْتیَذآ  اَم  یَلَع  َّنَِربْصََنلَو  اَنَُلبُس  اَناَدَه  ْدَقَو  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَن  اَّلَأ  اََنل  اَمَو 

ربص امش  ياهرازآ  ربارب  رد  مّلسم  روطب  ام  و  تسا !؟ هدرک  يربهر  تداعـس )  ) ياه هار  هب  ار  ام  هکنیا  اب  مینکن ، لّکوت  ادخ  رب  ارچ  و 
(12 !« ) دننک لّکوت  ادخ  رب  طقف  دیاب  ناگدننک ، لّکوت  و  میراد !) یمن  رب  شیوخ  تلاسر  زا  تسد  و   ) درک میهاوخ 

(13  ) َنیِِملاَّظلا َّنَِکلُْهَنل  ْمُهُّبَر  ْمِْهَیلِإ  یَحْوَأَف  اَِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  ْوَأ  اَنِضْرَأ  ْنِّم  مُکَّنَجِرُْخَنل  ْمِِهلُسُِرل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

رد دیدرگزاب »! ام  نییآ  هب  هکنیا  رگم  درک ، میهاوخ  نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  امش  ًاعطق  ام  : » دنتفگ دوخ  ناربمایپ  هب  نارفاک  یلو ) )
(13 ! ) مینک یم  كاله  ار  ناملاظ  ام  : » هک داتسرف  یحو  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  لاح ، نیا 

(14  ) ِدیِعَو َفاَخَو  یِماَقَم  َفاَخ  ْنَِمل  َِکلَذ  ْمِهِدَْعب  نِم  َضْرَْألا  ُمُکَّنَنِکُْسَنلَو 

زا و  دـسرتب ؛ نم  تلادـع )  ) ماـقم زا  هک  تسا  یـسک  يارب  ّتیقفوم ،)  ) نیا داد ، میهاوـخ  توکـس  نیمز  رد  ناـنآ  زا  دـعب  ار  امـش  و 
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(14 !« ) دشاب كانمیب  نم )  ) باذع

(15  ) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ُّلُک  َباَخَو  اوُحَتْفَتْساَو 

(15 ! ) دش دوبان  دیمون و  یفرحنم  شکندرگ  ره  ماجنارس )  ) و دندرک ؛ رافک ) رب   ) يزوریپ حتف و  ياضاقت  ادخ ) زا   ) اهنآ و 

(16  ) ٍدیِدَص ٍءاَّم  نِم  یَقُْسیَو  ُمَّنَهَج  ِِهئاَرَو  نِّم 

(16 ! ) دوش یم  هدناشون  ینّفعتم  يوب  دب  بآ  زا  و  دوب ؛ دهاوخ  منهج  وا  لابند  هب 

(17  ) ٌظِیلَغ ٌباَذَع  ِِهئاَرَو  نِمَو  ٍتِّیَِمب  َوُه  اَمَو  ٍناَکَم  ِّلُک  نِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَیَو  ُهُغیُِسی  ُداَکَی  َالَو  ُهُعَّرَجَتَی 

؛ دیآ یم  وا  غارس  هب  اجره  زا  گرم  و  دماشایب ؛ ار  نآ  دوخ  لیم  هب  تسین  رضاح  زگره  و  دشک ؛ یمرس  ار  نآ  هعرج  هعرج  تمحزب 
(17 ! ) تسا يدیدش  باذع  نآ ، لابندب  و  دریم ! یمن  همه  نیا  اب  یلو 

ُدیِعَْبلا ُلاَلَّضلا  َوُه  َِکلَذ  ٍءْیَش  یَلَع  اُوبَسَک  اَّمِم  َنوُرِدْقَی  اَّل  ٍفِصاَع  ٍمْوَی  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْشا  ٍداَمَرَک  ْمُُهلاَمْعَأ  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَّم 
(18)

ییاناوت اهنآ  ینافوط ! زور  کـی  رد  دابدـنت  ربارب  رد  تسا  يرتسکاـخ  نوچمه  دـندش ، رفاـک  ناـشراگدرورپ  هب  هک  یناـسک  لاـمعا 
(18 ! ) تسا زارد  رود و  یهارمگ  نامه  نیا  و  دنروآ ؛ تسد  هب  دنا ، هداد  ماجنا  ار  هچنآ  زا  يزیچ  نیرتمک  دنرادن 

257 ص :

(19  ) ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَیَو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  نِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 

(19 ! ) دروآ یم  يا  هزات  قلخ  درب و  یم  ار  امش  دهاوخب ، رگا  تسا !؟ هدیرفآ  قحب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ ، يدیدن  ایآ 

(20  ) ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  اَمَو 

(20 ! ) تسین لکشم  ادخ  يارب  راک  نیا  و 

ُهَّللا اَناَدَـه  َْول  اُولاَق  ٍءْیَـش  نِم  ِهَّللا  ِباَذَـع  ْنِم  اَّنَع  َنُونْغُّم  ُمتنَأ  ْلَهَف  اًعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَِّلل  ُءاَفَعُّضلا  َلاَقَف  اًـعیِمَج  ِهَِّلل  اوُزََربَو 
(21  ) ٍصیِحَّم نِم  اََنل  اَم  اَنْرَبَص  ْمَأ  اَنْعِزَجَأ  اَْنیَلَع  ٌءاَوَس  ْمُکاَْنیَدََهل 

ناربهر و   ) ناربکتـسم هب  نادان ]  ناور  هلاـبند  افعـض =[  ماـگنه ، نیا  رد  دـنوش ؛ یم  رهاـظ  ادـخ  ربارب  رد  اـهنآ  همه  تماـیق ،) رد   ) و
دیرـضاح امـش  میا )، هدش  یهلا  تازاجم  راتفرگ  امـش  زا  يوریپ  رطاخب  هک  نونکا   ) ایآ میدوب ! امـش  ناوریپ  ام  : » دـنیوگ یم  هارمگ )

یم تیاده  ار  امـش  زین  ام  دوب ، هدرک  تیاده  ار  ام  ادخ  رگا  : » دنیوگ یم  اهنآ  دیرادرب »؟ ام  زا  دـیریذپب و  ار  یهلا  باذـع  زا  یمهس 
!« تسین ام  يارب  يزیرگ  هار  درادـن ؛ ام  يارب  یتوافت  ییابیکـش ، هچ  مینک و  یباـتیب  هچ  تسا )، هتـشذگ  اـهنیا  زا  راـک  یلو  ! ) میدرک
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(21)

ْمُُکتْوَعَد نَأ  اَّلِإ  ٍناَْطلُـس  نِّم  مُْکیَلَع  َِیل  َناَک  اَمَو  ْمُُکتْفَلْخَأَف  ْمُکُّتدَـعَوَو  ِّقَْحلا  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَأـْلا  َیُِـضق  اََّمل  ُناَْـطیَّشلا  َلاَـقَو 
َنیِِملاَّظلا َّنِإ  ُْلبَق  نِم  ِنوُُمتْکَرْـشَأ  اَِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرْـصُِمب  ُمتنَأ  اَمَو  ْمُکِخِرْـصُِمب  اَنَأ  اَّم  مُکَـسُفنَأ  اُومُولَو  ِینُومُولَت  اَلَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْـساَف 

(22  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل 

فّلخت و  مداد ، لطاب )  ) هدعو امش  هب  نم  و  داد ؛ قح  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  : » دیوگ یم  دوش ، یم  مامت  راک  هک  یماگنه  ناطیـش ، و 
ار دوخ  دینکن ؛ شنزرـس  ارم  نیا ، ربانب  دـیتفریذپ ! ارم  توعد  امـش  مدرک و  ناتتوعد  هکنیا  زج  متـشادن ، یطّلـست  امـش  رب  نم  مدرک !
و ، ) دیتشاد لبق  زا  هک  دوخ ، هرابرد  امش  كرش  هب  تبسن  نم  نم ! سردایرف  امـش  هن  و  متـسه ، امـش  سردایرف  نم  هن  دینک ! شنزرس 

(22 ! ) دنراد یکاندرد  باذع  ناراکمتس  ًامّلسم  مرفاک »! رازیب و  دیداد ) رارق  ادخ  تعاطا  فیدرمه  ارم  تعاطا 

(23  ) ٌماَلَس اَهِیف  ْمُُهتَّیِحَت  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلِخْدُأَو 

شناتخرد ریز  زا  اهرهن  هک  ییاهغاب  دننک ؛ یم  دراو  تشهب  ياهغاب  هب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  و 
(23  ) .تسا مالس » ، » نآ رد  اهنآ  ّتیحت  و  دننام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  ناشراگدرورپ ، نذا  هب  تسا ؛ يراج 

(24  ) ِءاَمَّسلا ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َْفیَک  َرَت  َْملَأ 

و تباث ، نیمز ) رد   ) نآ هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  ار  هزیکاپ ) راتفگ  و  « ) هبیط هملک   » دـنوادخ هنوگچ  يدـیدن  اـیآ 
(24 ( !؟ تسا نامسآ  رد  نآ  هخاش 

258 ص :

(25  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَیَو  اَهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اَهَلُکُأ  ِیتُْؤت 

(25 (! ) دنریگ دنپ  و   ) دنوش رّکذتم  دیاش  دنز ، یم  اهلثم  مدرم  يارب  دنوادخ  .دهد و  یم  شراگدرورپ  نذا  هب  ار  دوخ  هویم  نامز  ره 

(26  ) ٍراَرَق نِم  اََهل  اَم  ِضْرَْألا  ِقْوَف  نِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثِیبَخ  ٍهَرَجَشَک  ٍهَثِیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَمَو 

.درادن یتابث  رارق و  و  هدش ، هدـنکرب  نیمز  يور  زا  هک  هدرک  هیبشت  یکاپان  تخرد  هب  ار  هدولآ ) نخـس  و  « ) هثیبخ هملک  ( » نینچمه )
(26)

(27  ) ُءاَشَی اَم  ُهَّللا  ُلَعْفَیَو  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضیَو  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی 

! رگید يارس  رد  مه  و  ناهج ، نیا  رد  مه  دراد ؛ یم  راوتسا  ناشتباث ، داقتعا  راتفگ و  رطاخ  هب  دندروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ 
یم ماجنا  دنادب ) تحلـصم  و   ) دهاوخب ار  راک  ره  دنوادخ  دریگ ؛) یمرب  اهنآ  زا  ار  دوخ  فطل  و  ، ) دزاس یم  هارمگ  ار  نارگمتـس  و 

(27 ! ) دهد
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(28  ) ِراَوَْبلا َراَد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأَو  اًْرفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 

(28 ( !؟ دندناشک يدوبان  یتسین و  يارس  هب  ار  دوخ  موق  و  دندرک ، لیدبت  نارفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 

(29  ) ُراَرَْقلا َْسِئبَو  اَهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج 

(29 ! ) تسا یهاگرارق  دب  و  دنوش ؛ یم  دراو  نآ  شتآ  رد  اهنآ  هک  تسا  منهج  نامه ) يدوبان ، یتسین و  يارس  )

(30  ) ِراَّنلا َیلِإ  ْمُکَریِصَم  َّنِإَف  اوُعَّتَمَت  ُْلق  ِِهلِیبَس  نَع  اوُّلُِضیِّل  اًداَدنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَجَو 

ایند و یگدـنز  زا  يزور  دـنچ  : ») وگب دـنزاس ؛ هارمگ  فرحنم و )  ) وا هار  زا  ار ) مدرم   ) ات دـنا ، هداد  رارق  یناـیاتمه  ادـخ  يارب  اـهنآ 
(30 !« ) تسا خزود )  ) شتآ يوس  هب  امش  راک  تبقاع  اّما  دیریگ ؛ هرهب  نآ ) تاّذل 

(31  ) ٌلاَلِخ َالَو  ِهِیف  ٌْعَیب  اَّل  ٌمْوَی  َِیتْأَی  نَأ  ِْلبَق  نِّم  ًهَِیناَلَعَو  ارِس  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِفُنیَو  َهاَلَّصلا  اوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِداَبِعِّل  ُلق 

شیپ دننک ؛ قافنا  راکـشآ ، ناهنپ و  میا ، هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  و  دنراد ؛ اپرب  ار  زامن  وگب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدنب  هب 
اب هن  و  دنبای ، ییاهر  ادخ  رفیک  زا  دـنناوت  یم  لام  اب  هن  ! ) یتسود هن  و  تسا ، شورف  دـیرخ و  نآ  رد  هن  هک  دـسر  ارف  يزور  هکنآ  زا 

(31 !( ) يدام ياهدنویپ 

ِرْحَْبلا ِیف  َيِرْجَِتل  َْکلُْفلا  ُمَُکل  َرَّخَـسَو  ْمُکَّل  اًقْزِر  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَـف  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأَو  َضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
(32  ) َراَْهنَْألا ُمَُکل  َرَّخَسَو  ِهِْرمَِأب 

يارب ار  فلتخم ) ي   ) اه هویم  نآ ، اب  و  درک ؛ لزان  یبآ  نامـسآ ، زا  و  دـیرفآ ؛ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنوادخ 
ار اهرهن  و  دننک ؛ تکرح  وا  نامرف  هب  ایرد  هحفـص  رب  ات  دـینادرگ ، امـش  رّخـسم  ار  اه  یتشک  و  دروآ ؛ نوریب  نیمز ) زا   ) امـش يزور 

(32 ( ؛ دومن امش  رّخسم  زین ) )

(33  ) َراَهَّنلاَو َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَسَو  ِْنیَِبئاَد  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  ُمَُکل  َرَّخَسَو 

(33 ( ؛ تخاس امش  رّخسم  زین )  ) ار زور  بش و  و  دروآرد ؛ امش  ریخست  هب  دنراکرد - یمّظنم  همانرب  اب  هک   - ار هام  دیشروخ و  و 
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(34  ) ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  اَهوُصُْحت  َال  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  نِإَو  ُهوُُمْتلَأَس  اَم  ِّلُک  نِّم  مُکاَتآَو 

رگمتس ناسنا ، درک ! دیناوتن  هرامش  ار  اهنآ  زگره  دیرامـشب ، ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  و  داد ؛ امـش  هب  دیتساوخ ، وا  زا  هک  يزیچ  ره  زا  و 
(34 ! ) تسا ساپسان  و 

(35  ) َماَنْصَْألا َُدبْعَّن  نَأ  َِّیَنبَو  ِیْنُبنْجاَو  اًنِمآ  َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَق  ْذِإَو 
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شتـسرپ زا  ار  منادنزرف  نم و  و  هد ! رارق  ینما  رهـش  ار  هّکم ]  رهـش =[  نیا  اراگدرورپ ! : » تفگ میهاربا  هک  ار  ینامز  دیروآ ) دای  هب  )
(35 ! ) راد هاگن  رود  اهتب 

(36  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناَصَع  ْنَمَو  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  نَمَف  ِساَّنلا  َنِّم  اًرِیثَک  َْنلَلْضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر 

نم یناـمرفان  سک  ره  و  تسا ؛ نم  زا  دـنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  دـنتخاس ! هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایـسب  اـهتب ] اـهنآ =[  اراـگدرورپ !
(36 ! ) ینابرهم هدنشخب و  وت  دنک ،

مُْهقُزْراَو ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِّم  ًهَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  َهاَلَّصلا  اوُمیُِقِیل  اَنَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َدنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِْریَغ  ٍداَِوب  ِیتَّیِّرُذ  نِم  ُتنَکْـسَأ  یِّنِإ  اَنَّبَّر 
(37  ) َنوُرُکْشَی ْمُهَّلََعل  ِتاَرَمَّثلا  َنِّم 

ار زامن  ات  متخاس  نکاس  تسوت ، مرح  هک  يا  هناخ  راـنک  رد  یفلع ، بآ و  یب  نیمزرـس  رد  ار  منادـنزرف  زا  یـضعب  نم  اراـگدرورپ !
! دـنروآ ياجب  ار  وت  رکـش  نانآ  دـیاش  هد ؛ يزور  اهنآ  هب  تارمث  زا  و  زاس ؛ اهنآ  هّجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياـهلد  وت  دـنراد ؛ اـپرب 

(37)

(38  ) ِءاَمَّسلا ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش  نِم  ِهَّللا  یَلَع  یَفْخَی  اَمَو  ُِنْلُعن  اَمَو  یِفُْخن  اَم  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  اَنَّبَر 

(38 ! ) تسین ناهنپ  ادخ  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  و  مینک ؛ یم  راکشآ  ای  ناهنپ و  ام  ار  هچنآ  یناد  یم  وت  اراگدرورپ !

(39  ) ِءاَعُّدلا ُعیِمََسل  یِّبَر  َّنِإ  َقاَحْسِإَو  َلیِعاَمْسِإ  ِرَبِْکلا  یَلَع  ِیل  َبَهَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

(39  ) .تساعد هدننک ) تباجا  و   ) هدنونش نم ، راگدرورپ  ًامّلسم  دیشخب ؛ نم  هب  ار  قاحسا  لیعامسا و  يریپ ، رد  هک  ار  يادخ  دمح 

(40  ) ِءاَعُد ْلَّبَقَتَو  اَنَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  نِمَو  ِهاَلَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر 

(40 ! ) ریذپب ارم  ياعد  اراگدرورپ : امرف ،) نینچ  زین   ) منادنزرف زا  و  هد ، رارق  زامن  هدننک  اپرب  ارم  اراگدرورپ :

(41  ) ُباَسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْؤُْمِللَو  َّيَِدلاَِولَو  ِیل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 

(41 ! ) زرمایب دوش ، یم  اپرب  باسح  هک  زور  نآ  رد  ار ، نانمؤم  همه  مردام و  ردپ و  نم و  اراگدرورپ !

(42  ) ُراَْصبَْألا ِهِیف  ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  اَمَّنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاَغ  َهَّللا  َّنَبَسْحَت  َالَو 

هک تسا  هتخادـنا  ریخأت  يزور  يارب  ار  اهنآ  رفیک ) هکلب  هن ، ! ) تسا لفاغ  دـنهد ، یم  ماـجنا  ناـملاظ  هچنآ  زا  ادـخ ، هک  ربم  ناـمگ 
(42  ) ...دتسیا یمزاب  تکرح  زا  تشحو ) سرت و  رطاخ  هب   ) نآ رد  اهمشچ 
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(43  ) ٌءاَوَه ْمُُهتَِدْئفَأَو  ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  َال  ْمِهِسوُءُر  یِِعنْقُم  َنیِعِطْهُم 

، دننک هاگن  فرط  ره  هب  اریز  ( ؛ دنام یمزاب  تکرح  زا  ناشیاهمـشچ  کلپ  یّتح  هدرکدنلب ، نامـسآ  هب  ار  اهرـس  هدیـشک ، ار  اهندرگ 
(43 ! ) ددرگ یم  یلاخ  دیما )، هشیدنا و  زا  و  دزیر ؛ یمورف   ) ناشیاهلد لاح ) نیا  رد   ) و تسا )! راکشآ  باذع  راثآ 

ُمتْمَْـسقَأ اُونوُکَت  َْملَوَأ  َلُسُّرلا  ِِعبَّتَنَو  َکَتَوْعَد  ْبِجُّن  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  َیلِإ  اَنْرِّخَأ  اَنَّبَر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَف  ُباَذَْـعلا  ُمِهِیتْأَی  َمْوَی  َساَّنلا  ِرِذـنَأَو 
(44  ) ٍلاَوَز نِّم  مَُکل  اَم  ُْلبَق  نِّم 

ام یهاتوک  تّدم  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  ناملاظ  هک  زور  نآ  ناسرتب ! دیآ ، یم  ناشغارـس  هب  یهلا  باذع  هک  يزور  زا  ار  مدرم  و 
هک دیدوب  هدرکن  دای  دنگوس  ًالبق  رگم  هک ): دنونش  یم  خساپ  اّما  !« ) مینک يوریپ  ناربمایپ  زا  میریذپب و  ار  وت  توعد  ات  هد ، تلهم  ار 

(44 ( !؟ تسین امش  يارب  ییانف  لاوز و 

(45  ) َلاَْثمَْألا ُمَُکل  اَْنبَرَضَو  ْمِِهب  اَْنلَعَف  َْفیَک  ْمَُکل  َنَّیَبَتَو  ْمُهَسُفنَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاَسَم  ِیف  ُْمتنَکَسَو 

هنوگچ دش  راکشآ  امش  يارب  و  دیدش ؛ نکاس  دندرک ، متس  نتشیوخ  هب  هک  یناسک  ياهخاک ) و   ) لزانم رد  هک ) دیدوب  امـش  يرآ  )
(45 (! ) دیدشن رادیب  مه  زاب   ) میدز ناینیشیپ ) تشذگرس  زا   ) اهلثم امش ، يارب  و  میدرک ؛ راتفر  نانآ  اب 

(46  ) ُلاَبِْجلا ُْهنِم  َلوُزَِتل  ْمُهُرْکَم  َناَک  نِإَو  ْمُهُرْکَم  ِهَّللا  َدنِعَو  ْمُهَرْکَم  اوُرَکَم  ْدَقَو 

نانچ ناشرکم  دنچ  ره  تسا ، راکشآ  ادخ  دزن  ناشیاه ) هئطوت  و   ) اهرکم همه  و  دندز ؛ راک  هب  ار  دوخ  گنرین ) و   ) رکم تیاهن  اهنآ 
(46 ! ) دنکرب اج  زا  ار  اه  هوک  هک  دشاب 

(47  ) ٍماَِقتنا وُذ  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَلُسُر  ِهِدْعَو  َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَسْحَت  اَلَف 

(47  ) .تسا هدنریگ  ماقتنا  رداق و  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ! فّلخت  هداد ، شناربمایپ  هب  هک  ار  يا  هدعو  ادخ  هک  ربم  نامگ  سپ 

(48  ) ِراَّهَْقلا ِدِحاَْولا  ِهَِّلل  اوُزََربَو  ُتاَواَمَّسلاَو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی 

راهق دحاو  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  و  دوش ، یم  لدبم  يرگید ) ياهنامسآ  هب   ) اهنامسآ و  رگید ، نیمز  هب  نیمز  نیا  هک  زور  نآ  رد 
(48 ! ) دندرگ یم  رهاظ 

(49  ) ِداَفْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُّم  ٍِذئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَو 

(49 !( ) تسا هتسب  مه  هب  ار  ناشیاهندرگ  اهتسد و  هک  ! ) ینیب یم  ریجنز  لغ و  رد  مه  اب  ار  نامرجم  زور ، نآ  رد  و 

(50  ) ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  یَشْغَتَو  ٍناَرِطَق  نِّم  مُُهلِیباَرَس 

(50  ) ...دناشوپ یم  شتآ  ار  ناشیاهتروص  و  تسا ؛ لاعتشا ]  لباق  يوب  دب  هدنبسچ  هدام  نارطق =[  زا  ناشیاهسابل 
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(51  ) ِباَسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  ْتَبَسَک  اَّم  ٍسْفَن  َّلُک  ُهَّللا  َيِزْجَِیل 

(51 ! ) تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  نیقی ، هب  دهد ! ازج  هداد ، ماجنا  هچنآ  ره  ار ، سک  ره  دنوادخ  ات 

(52  ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  َرَّکَّذَِیلَو  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  َوُه  اَمَّنَأ  اوُمَْلعَِیلَو  ِِهب  اوُرَذُنِیلَو  ِساَّنلِّل  ٌغاََلب  اَذَه 

نابحاص ات  و  تساتکی ؛ ادخ  وا  دننادب  و  دنوش ، راذـنا  نآ  هلیـسو  هب  همه  ات  تسا ؛ مدرم  مومع )  ) يارب یغالبا ) و   ) مایپ نآرق )،  ) نیا
(52 ! ) دنریگ دنپ  هشیدنا ) و   ) زغم
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ءزج 14

رجحلا هروس 

(1  ) ٍنِیبُّم ٍنآُْرقَو  ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َْکِلت  رلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .تسا نیبم  نآرق  و  باتک ، تایآ  نیا  رلا ،

(2  ) َنیِِملْسُم اُوناَک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اََمبُّر 

(2 ! ) دندوب ناملسم  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  اسب  هچ  دننیبب )، ار  دوخ  لامعا  موش  راثآ  هک  یماگنه   ) نارفاک

(3  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلیَو  اوُعَّتَمَتَیَو  اُولُکْأَی  ْمُهْرَذ 

(3 ! ) دیمهف دنهاوخ  يدوزب  یلو  دزاس ؛ لفاغ  ار  نانآ  اهوزرآ  و  دنریگ ، هرهب  و  دنروخب ، اهنآ  راذگب 

(4  ) ٌمُوْلعَّم ٌباَتِک  اََهلَو  اَّلِإ  ٍهَیْرَق  نِم  اَنْکَلْهَأ  اَمَو 

(4 ! ) دنتشاد يریذپان ) رییغت  نامز  و   ) نّیعم لجا  هکنیا  رگم  میدرکن  كاله  ار  يراید  رهش و  چیه  لها  ام 

(5  ) َنوُرِخْأَتْسَی اَمَو  اَهَلَجَأ  ٍهَّمُأ  ْنِم  ُِقبْسَت  اَّم 

(5 ! ) داتفا دهاوخن  بقع  نآ  زا  و  دریگ ؛ یمن  یشیپ  دوخ  لجا  زا  یهورگ  چیه 

(6  ) ٌنُونْجََمل َکَّنِإ  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  اُولاَقَو 

(6 ! ) يا هناوید  وت  ًاملسم  هدش ، لزان  وا  رب  نآرق ]  رکذ =[ »  » هک یسک  يا  : » دنتفگ و 

(7  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ِهَِکئاَلَْملِاب  اَنِیتْأَت  اَم  ْوَّل 
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(7 ( »!؟ يروز یمن  ام  دزن  ار  ناگتشرف  ارچ  ییوگ ، یم  تسار  رگا 

(8  ) َنیِرَظنُّم اًذِإ  اُوناَک  اَمَو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  َهَِکئاَلَْملا  ُلِّزَُنن  اَم 

رد و  دوش ؛(  یمن  هداد  تلهم  اهنیا  هب  رگید  دنوش ، لزان  هاگره  و  مینک ؛، یمن  لزان  قحب ، زج  ار ، ناگتشرف  ام  دننادب ) دیاب  اهنیا  اّما  )
(8 (! ) دندرگ یم  دوبان  یهلا  باذع  هب  راکنا ، تروص 

(9  ) َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

(9 ! ) مینآ رادهگن  عطق  روطب  ام  و  میدرک ؛ لزان  ار  نآرق  ام 

(10  ) َنِیلَّوَْألا ِعَیِش  ِیف  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

(10  ) .میداتسرف نیتسخن  ياهتّما  نایم  رد  یناربمایپ  زین )  ) وت زا  شیپ  ام 

(11  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  نِّم  مِهِیتْأَی  اَمَو 

(11  ) .دندرک یم  هرخسم  ار  وا  هکنیا  رگم  دمآ  یمن  اهنآ  غارس  هب  يربمایپ  چیه 

(12  ) َنیِمِرْجُْملا ِبُوُلق  ِیف  ُهُُکلْسَن  َِکلَذَک 

(12 ! ) میهد یم  هار  نامرجم  ياهلد  نورد  هب  ار  نآرق  نکمم ) قیرط  ره  زا  و   ) نینچنیا ام 

(13  ) َنِیلَّوَْألا ُهَّنُس  ْتَلَخ  ْدَقَو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َال 

(13 ! ) دوب نینچ  زین  نیشیپ  ماوقا  شور  دنروآ ؛ یمن  نامیا  نآ  هب  اهنآ  لاح )، نیا  اب  اما  )

(14  ) َنوُجُْرعَی ِهِیف  اوُّلَظَف  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ًابَاب  مِْهیَلَع  اَنْحَتَف  َْولَو 

(14  ) ...دنور الاب  نآ  رد  هتسویپ  اهنآ  و  مییاشگب ، نانآ  يور  هب  نامسآ  زا  يرد  رگا  و 

(15  ) َنوُروُحْسَّم ٌمْوَق  ُنَْحن  َْلب  اَنُراَْصبَأ  ْتَرِّکُس  اَمَّنِإ  اُولاََقل 

(15 !« ) میا هدش  رحس  اپ ) ات  رس   ) ام هکلب  دنا ؛ هدرک  يدنب  مشچ  ار  ام  : » دنیوگ یم  زاب 

262 ص :

(16  ) َنیِرِظاَّنِلل اَهاَّنَّیَزَو  اًجوُُرب  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَْنلَعَج  ْدََقلَو 
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(16  ) .میتسارآ ناگدننیب  يارب  ار  نآ  و  میداد ؛ رارق  ییاهجرب  نامسآ  رد  ام 

(17  ) ٍمیِجَّر ٍناَْطیَش  ِّلُک  نِم  اَهاَنْظِفَحَو 

(17 ( ؛ میدرک ظفح  يا  هدش  هدنار  ناطیش  ره  زا  ار  نآ  و 

(18  ) ٌنِیبُّم ٌباَهِش  ُهَعَْبتَأَف  َعْمَّسلا  َقَرَتْسا  ِنَم  اَّلِإ 

(18 ( ) دنار یم  و   ) دنک یم  بیقعت  ار  وا  نیبم » باهش   » هک دهد ) ارف  شوگ  هنادزد  و   ) دنک عمس  قارتسا  هک  سک  نآ  رگم 

(19  ) ٍنوُزْوَّم ٍءْیَش  ِّلُک  نِم  اَهِیف  اَْنتَبنَأَو  َیِساَوَر  اَهِیف  اَْنیَْقلَأَو  اَهاَنْدَدَم  َضْرَْألاَو 

(19 ( ؛ میدنایور نآ  رد  نوزوم ، هایگ  ره  زا  و  میدنکفا ؛ یتباث  ياه  هوک  نآ  رد  و  میدرتسگ ؛ ار  نیمز  و 

(20  ) َنِیقِزاَِرب َُهل  ُْمتْسَّل  نَمَو  َشِیاَعَم  اَهِیف  ْمَُکل  اَْنلَعَجَو 

(20 ! ) دیهد يزور  اهنآ  هب  دیناوت  یمن  امش  هک  یناسک  يارب  نینچمه  میداد ؛ رارق  نآ  رد  یگدنز  لیاسو  عاونا  امش  يارب  و 

(21  ) ٍمُوْلعَّم ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  اَمَو  ُُهِنئاَزَخ  اَنَدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَش  نِّم  نِإَو 

(21 ! ) مینک یمن  لزان  ار  نآ  نّیعم  هزادنا  هب  زج  ام  یلو  تسام ؛ دزن  اهنت  زیچ ، همه  نئازخ  و 

(22  ) َنِینِزاَِخب َُهل  ُْمتنَأ  اَمَو  ُهوُمُکاَْنیَقْسَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَف  َِحقاََول  َحاَیِّرلا  اَْنلَسْرَأَو 

رد میتخاس ؛ باریـس  نآ  اب  ار  امـش  و  میدرک ، لزان  یبآ  نامـسآ  زا  و  میداتـسرف ؛ ناهایگ ) اهربا و   ) نتخاس روراب  يارب  ار  اـهداب  اـم 
(22 ! ) دیتشادن ار  نآ  يرادهگن  ظفح و  ییاناوت  امش  هک  یلاح 

(23  ) َنُوثِراَْولا ُنَْحنَو  ُتیُِمنَو  ِییُْحن  ُنْحََنل  اَّنِإَو 

(23 (! ) ناهج همه   ) ثراو مییام  و  میناریم ؛ یم  مینک و  یم  هدنز  هک  مییام 

(24  ) َنیِرِخْأَتْسُْملا اَنِْملَع  ْدََقلَو  ْمُکنِم  َنیِمِدْقَتْسُْملا  اَنِْملَع  ْدََقلَو 

(24 ! ) ار نارّخأتم  مه  و  میتسناد ؛ ار  امش  ناینیشیپ  مه  ام ،

(25  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  ْمُهُرُشْحَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإَو 

(25 ! ) تساناد میکح و  وا  هک  ارچ  دنک ؛ یم  روشحم  عمج و  تمایق ) رد   ) ار اهنآ  ًاعطق  وت ، راگدرورپ 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


(26  ) ٍنُونْسَّم ٍإَمَح  ْنِّم  ٍلاَْصلَص  نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

(26 ! ) میدیرفآ دوب  هدش  هتفرگ  یگنر ) هریت   ) يوب دب  لِگ  زا  هک  لافس ) نوچمه   ) يا هدیکشخ  لِگ  زا  ار  ناسنا  ام 

(27  ) ِموُمَّسلا ِراَّن  نِم  ُْلبَق  نِم  ُهاَنْقَلَخ  َّناَْجلاَو 

(27 ! ) میدرک قلخ  نازوس  مرگ و  شتآ  زا  نآ ، زا  شیپ  ار  نج  و 

(28  ) ٍنُونْسَّم ٍإَمَح  ْنِّم  ٍلاَْصلَص  نِّم  اًرََشب  ٌِقلاَخ  یِّنِإ  ِهَِکئاَلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإَو 

، هدش هتفرگ  ییوبدب  لگ  زا  هک  يا  هدیکشخ  لگ  زا  ار  يرشب  نم  : » تفگ ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) و
(28  ) .منیرفآ یم 

(29  ) َنیِدِجاَس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُّر  نِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  ُُهْتیَّوَس  اَذِإَف 

هدجـس وا  يارب  یگمه  مدـیمد ، گرزب ) هتـسیاش و  حور  کـی   ) دوـخ حور  زا  وا  رد  و  مدـناسر ، ناـیاپ  هب  ار  نآ  راـک  هک  یماـگنه 
(29 !« ) دینک

(30  ) َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُهَِکئاَلَْملا  َدَجَسَف 

(30  ) ...دندرک هدجس  انثتسا ، یب  ناگتشرف ، همه 

(31  ) َنیِدِجاَّسلا َعَم  َنوُکَی  نَأ  َیبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ 

(31  ) .دشاب ناگدننک  هدجس  اب  هکنیا  زا  درک  ابا  هک  سیلبا ، زج 

263 ص :

(32  ) َنیِدِجاَّسلا َعَم  َنوُکَت  اَّلَأ  ََکل  اَم  ُسِیْلبِإ  اَی  َلاَق 

(32 ( »!؟ یتسین ناگدننک  هدجس  اب  ارچ  سیلبا ! يا  : » دومرف دنوادخ ) )

(33  ) ٍنُونْسَّم ٍإَمَح  ْنِّم  ٍلاَْصلَص  نِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجْسَأِّل  نُکَأ  َْمل  َلاَق 

مهاوخن هدجـس  يا ، هدـیرفآ  تسا  هدـش  هتفرگ  ییوبدـب  لـگ  زا  هک  يا  هدیکـشخ  لـگ  زا  ار  وا  هک  يرـشب  يارب  زگره  نم  : » تفگ
(33 !« ) درک

(34  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اَْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاَق 
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(34 !(. ) ام هاگرد  زا   ) يا هدش  هدنار  هک  ور ، نوریب  ناگتشرف ]  اهنآ =[  فص  زا  : » دومرف

(35  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  َیلِإ  َهَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإَو 

(35 !« ) دوب دهاوخ  وت  رب  تمایق  زور  ات  قح ) تمحر  زا  يرود  و   ) تنعل و 

(36  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِظنَأَف  ِّبَر  َلاَق 

(36 !(« ) راذگب هدنز  و   ) هد تلهم  زیخاتسر  زور  ات  ارم  اراگدرورپ ! : » تفگ

(37  ) َنیِرَظنُْملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاَق 

(37 ! ) یناگتفای تلهم  زا  وت  : » دومرف

(38  ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  َیلِإ 

(38 « ) .ینّیعم تقو  زور  ات  هکلب ) زیخاتسر ، زور  ات  هن  اّما  )

(39  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُألَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اَِمب  ِّبَر  َلاَق 

هارمگ ار  یگمه  و  مهد ، یم  تنیز  اـهنآ  رظن  رد  نیمز  رد  ار ) يّداـم  ياـهتمعن   ) نم یتخاـس ، هارمگ  ارم  نوچ  اراـگدرورپ ! : » تفگ
(39 ، ) تخاس مهاوخ 

(40  ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَداَبِع  اَّلِإ 

(40 « ) .ار تصلخم  ناگدنب  رگم 

(41  ) ٌمیِقَتْسُم َّیَلَع  ٌطاَرِص  اَذَه  َلاَق 

(41 (... ) میگشیمه ّتنس  و   ) تسا نم  هدهع  رب  هک  تسا  یمیقتسم  هار  نیا  : » دومرف

(42  ) َنیِواَْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  اَّلِإ  ٌناَْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِداَبِع  َّنِإ 

(42 ( ؛ دننک یم  يوریپ  وت  زا  هک  یناهارمگ  رگم  تفای ؛ یهاوخن  ّطلست  مناگدنب  رب  هک 

(43  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو 

(43 ! ) تساهنآ همه  هاگداعیم  خزود ، و 
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(44  ) ٌموُسْقَّم ٌءْزُج  ْمُْهنِّم  ٍبَاب  ِّلُکِّل  ٍباَْوبَأ  ُهَْعبَس  اََهل 

(44 ! ) دنا هدش  میسقت  اهنآ  زا  ینّیعم  هورگ  يرد ، ره  يارب  و  دراد ؛ رد  تفه 

(45  ) ٍنُویُعَو ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 

(45  ) .دنتسه اه  همشچ  رانک  رد  و  تشهب ) زبسرس  ي   ) اهغاب رد  ناراگزیهرپ  نیقی ، هب 

(46  ) َنِینِمآ ٍماَلَِسب  اَهُولُخْدا 

(46 ! ) ّتینما تمالس و  اب  دیوش  اهغاب  نیا  لخاد  دنیوگ ): یم  اهنآ  هب  ناگتشرف  )

(47  ) َنِیِلباَقَتُّم ٍرُرُس  یَلَع  اًناَوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِّم  مِهِروُدُص  ِیف  اَم  اَنْعََزنَو 

، دنربارب همه  هک  یلاح  رد  میزاس ؛) یم  كاپ  ار  ناشحور  و   ) مینک یمرب  اهنآ  هنیـس  زا  ار  ینمـشد ]  هنیک و  دسح و  ِّلغ =[  هنوگ  ره 
(47  ) .دنراد رارق  رگیدکی  يور  هبور  اهتخت  رب  و 

(48  ) َنیِجَرْخُِمب اَْهنِّم  مُه  اَمَو  ٌبَصَن  اَهِیف  ْمُهُّسَمَی  َال 

(48 ! ) دندرگ یمن  جارخا  نآ  زا  هاگ  چیه  و  دسر ، یمن  اهنآ  هب  اجنآ  رد  یبعت  یگتسخ و  چیه 

(49  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِداَبِع  ْئِّبَن 

(49 ! ) منابرهم هدنشخب  نم  هک  نک  هاگآ  ار  مناگدنب 

(50  ) ُمِیلَْألا ُباَذَْعلا  َوُه  ِیباَذَع  َّنَأَو 

(50 ! ) تسا كاندرد  باذع  نامه  نم ، رفیک  باذع و  هکنیا )  ) و

(51  ) َمیِهاَْربِإ ِْفیَض  نَع  ْمُْهئِّبَنَو 

(51 ! ) هد ربخ  میهاربا  ياهنامهم  زا  اهنآ  هب  و 

264 ص :

(52  ) َنُولِجَو ْمُکنِم  اَّنِإ  َلاَق  اًماَلَس  اُولاَقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ 

(52 !« ) میکانمیب امش  زا  ام  : » تفگ میهاربا ) ( ؛ دندرک مالس  دندش و  دراو  وا  رب  هک  یماگنه 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


(53  ) ٍمِیلَع ٍماَلُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  ْلَجْوَت  َال  اُولاَق 

(53 !« ) میهد یم  تراشب  اناد  يرسپ  هب  ار  وت  ام  سرتن ، : » دنتفگ

(54  ) َنوُرِّشَُبت َِمبَف  ُرَبِْکلا  َِینَّسَّم  نَأ  یَلَع  ِینوُُمتْرََّشبَأ  َلاَق 

(54 ( »!؟ دیهد یم  تراشب  زیچ  هچ  هب  ما !؟ هدش  ریپ  هکنیا  اب  دیهد  یم  تراشب  نینچ )  ) نم هب  ایآ  : » تفگ

(55  ) َنیِِطناَْقلا َنِّم  نُکَت  اَلَف  ِّقَْحلِاب  َكاَنْرََّشب  اُولاَق 

(55 !« ) شابم ناسویأم  زا  میداد ؛ تراشب  قح  هب  ار  وت  : » دنتفگ

(56  ) َنوُّلاَّضلا اَّلِإ  ِهِّبَر  ِهَمْحَّر  نِم  ُطَنْقَی  نَمَو  َلاَق 

(56 ( »!؟ دوش یم  سویأم  شراگدرورپ  تمحر  زا  یسک  هچ  ناهارمگ ، زج  : » تفگ

(57  ) َنُولَسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  اَمَف  َلاَق 

(57 ( »؟ ادخ ناگداتسرف  يا  تسیچ  امش  تیرومأم  : » تفگ سپس ) )

(58  ) َنیِمِرْجُّم ٍمْوَق  َیلِإ  اَْنلِسْرُأ  اَّنِإ  اُولاَق 

(58 (! ) مینک كاله  ار  اهنآ  ات   ) میا هتفای  تیرومأم  راکهنگ  یموق  يوس  هب  ام  : » دنتفگ

(59  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهوُّجَنَُمل  اَّنِإ  ٍطُول  َلآ  اَّلِإ 

(59  ) ...داد میهاوخ  تاجن  ار  اهنآ  یگمه  هک  طول ، نادناخ  رگم 

(60  ) َنیِِرباَْغلا َنَِمل  اَهَّنِإ  اَنْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ 

(60 !« ) دشاب ناگدنوش ) كاله  و  رهش ، رد   ) ناگدنامزاب زا  میتشاد  رّدقم  هک  شرسمه ، زجب 

(61  ) َنُولَسْرُْملا ٍطُول  َلآ  َءاَج  اَّمَلَف 

(61  ) ...دندمآ طول  نادناخ  غارس  هب  ادخ )  ) ناگداتسرف هک  یماگنه 

(62  ) َنوُرَکنُّم ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاَق 

(62 !« ) دیتسه یسانشان  هورگ  امش  : » تفگ طول ) )
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(63  ) َنوُرَتْمَی ِهِیف  اُوناَک  اَِمب  َكاَْنئِج  َْلب  اُولاَق 

(63 (! ) میباذع رومأم  ام  يرآ ،  ) دنتشاد دیدرت  نآ  رد  نارفاک ]  اهنآ =[  هک  میا  هدروآ  وت  يارب  ار  يزیچ  نامه  ام  : » دنتفگ

(64  ) َنُوقِداََصل اَّنِإَو  ِّقَْحلِاب  َكاَْنیَتَأَو 

(64 ! ) مییوگ یم  تسار  و  میا ؛ هدروآ  وت  يارب  ار  یمّلسم  ّتیعقاو  ام 

(65  ) َنوُرَمُْؤت ُْثیَح  اوُْضماَو  ٌدَحَأ  ْمُکنِم  ْتِفَْتلَی  َالَو  ْمُهَرَابْدَأ  ِْعبَّتاَو  ِْلیَّللا  َنِّم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف 

رس تشپ  هب  امش  زا  یسک  و  نک ؛ تکرح  اهنآ  لابند  هب  تدوخ  و  ربب ؛ اجنیا  زا  و  رادرب ، دوخ  اب  بش  رخاوا  رد  ار  تا  هداوناخ  سپ ،
(65 !« ) دیورب دیتسه  رومأم  هک  اجنامه  هب  درگنن ؛ شیوخ 

(66  ) َنیِِحبْصُّم ٌعوُطْقَم  ِءَالُؤَه  َِرباَد  َّنَأ  َْرمَْألا  َِکلَذ  ِْهَیلِإ  اَْنیَضَقَو 

(66  ) .دش دنهاوخ  نک  هشیر  اهنآ  همه  ناهاگحبص ، هک  میداتسرف  یحو  ار  عوضوم  نیا  طول  هب  ام  و 

(67  ) َنوُرِْشبَتْسَی ِهَنیِدَْملا  ُلْهَأ  َءاَجَو 

(67  ) .دندوب نامداش  هک  یلاح  رد  دندمآ  طول ) هناخ  فرطب  و  دندش ، ربخ  اب  نانامهیم  دورو  زا   ) رهش لها  رگید )، يوس  زا  )

(68  ) ِنوُحَضْفَت اَلَف  یِْفیَض  ِءَالُؤَه  َّنِإ  َلاَق 

(68 ! ) دیزیرن ارم  يوربآ  دننم ؛ نانامهیم  اهنیا  : » تفگ طول ) )

(69  ) ِنوُزُْخت َالَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو 

(69 !« ) دیزاسن هدنمرش  ارم  و  دیسرتب ، ادخ  زا  و 

(70  ) َنیَِملاَْعلا ِنَع  َکَْهنَن  َْملَوَأ  اُولاَق 

(70 ( »!؟ ریذپن ینامهیم  هب  ار  یسک  میتفگن  و   ) میدرکن یهن  نایناهج  زا  ار  وت  ام  رگم  : » دنتفگ

265 ص :

(71  ) َنِیلِعاَف ُْمتنُک  نِإ  ِیتاََنب  ِءَالُؤَه  َلاَق 

!(« دیزیهرپب یگدولآ  هانگ و  زا  و  دینک ، جاودزا  اهنآ  اب   ) دیهد ماجنا  یحیحص  راک  دیهاوخ  یم  رگا  دنرـضاح ، نم  نارتخد  : » تفگ
(71)
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(72  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل 

(72 (! ) دنا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  روعش  لقع و  و   ) دننادرگرس دوخ  یتسم  رد  اهنیا  دنگوس ، وت  ناج  هب 

(73  ) َنِیقِرْشُم ُهَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

(73 ! ) تفرگارف ار  اهنآ  هزرل )- نیمز  ای  هقعاص  تروصب   - رابگرم  ) هحیص باتفآ ، عولط  ماگنه  ماجنارس ،

(74  ) ٍلیِّجِس نِّم  ًهَراَجِح  ْمِْهیَلَع  اَنْرَْطمَأَو  اَهَِلفاَس  اَهَِیلاَع  اَْنلَعَجَف 

(74 ! ) میتخیر ورف  اهنآ  رب  گنس  زا  یناراب  و  میداد ؛ رارق  نییاپ  ار  نآ  يالاب  میدرک )؛ ور  ریز و  ار  اهنآ  يدابآ  رهش و   ) سپس

(75  ) َنیِمِّسَوَتُْملِّل ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(75 ! ) نارایشوه يارب  تسا  ییاه  هناشن  زیگنا ،) تربع  تشذگرس   ) نیا رد 

(76  ) ٍمیِقُّم ٍلِیبَِسَبل  اَهَّنِإَو 

(76 ( ؛ تسا رارقرب  تباث و  هراومه  اهناوراک ،)  ) هار رس  رب  اهنآ ، نیمزرس  ياه  هناریو  و 

(77  ) َنِینِمْؤُْملِّل ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(77 ! ) نانمؤم يارب  تسا  يا  هناشن  نیا ، رد 

(78  ) َنیِِملاََظل ِهَْکیَْألا  ُباَحْصَأ  َناَک  نِإَو 

(78 ! ) دندوب يرگمتس  موق  ًاملسم  بیعش ]  موق  تخردرپ =  ياهنیمزرس  نابحاص  هکیألا =[ » باحصا  »

(79  ) ٍنِیبُّم ٍماَمِِإَبل  اَمُهَّنِإَو  ْمُْهنِم  اَنْمَقَتناَف 

(، ماش ياهرفـس  رد  امـش   ) هار رـس  رب  هکیألا ]  باحـصا  طول و  موق  ود =[  نیا  هدـش ) ناریو  ياهرهـش   ) و میتفرگ ؛ ماقتنا  اهنآ  زا  اـم 
(79 ! ) تسا راکشآ 

(80  ) َنِیلَسْرُْملا ِرْجِْحلا  ُباَحْصَأ  َبَّذَک  ْدََقلَو 

(80 ! ) دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ  دومث ] موق  رجح =[ » باحصا   » و

(81  ) َنیِضِْرعُم اَْهنَع  اُوناَکَف  اَِنتاَیآ  ْمُهاَْنیَتآَو 
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(81 ! ) دندنادرگ يور  نآ  زا  اهنآ  یلو  میداد ؛ نانآ  هب  ار  دوخ  تایآ  ام 

(82  ) َنِینِمآ اًتُوُیب  ِلاَبِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَی  اُوناَکَو 

(82  ) .دندیشارت یم  اه  هوک  لد  رد  نما  ياه  هناخ  اهنآ 

(83  ) َنیِِحبْصُم ُهَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

(83 ( ؛ تفرگ ارف  ار  نانآ  ناهاگحبص  رابگرم ،)  ) هحیص ماجنارس  اّما 

(84  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  یَنْغَأ  اَمَف 

(84 ! ) دادن تاجن  یهلا  باذع  زا  ار  اهنآ  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  و 

(85  ) َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  ٌهَِیتَآل  َهَعاَّسلا  َّنِإَو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو 

يازج و   ) دیسر دهاوخ  ارف  ًاعطق  تمایق ]  دوعوم =[  تعاس  و  میدیرفاین ؛ قحب  زج  تسا ، ود  نآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام 
(85 (! ) امنن تمالم  ناشیاهینادان  رب  ار  اهنآ  و   ) نک رظن  فرص  يا  هتسیاش  زرط  هب  اهنآ  زا  سپ ، دسر !) یم  وا  هب  سک  ره 

(86  ) ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

(86 ! ) تسا هاگآ  هدننیرفآ  وت ، راگدرورپ  نیقی ، هب 

(87  ) َمیِظَْعلا َنآْرُْقلاَو  ِیناَثَْملا  َنِّم  اًْعبَس  َكاَْنیَتآ  ْدََقلَو 

(87 ! ) میداد میظع  نآرق  دمح و  هروس  وت  هب  ام 

(88  ) َنِینِمْؤُْمِلل َکَحاَنَج  ْضِفْخاَو  ْمِْهیَلَع  ْنَزْحَت  َالَو  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َال 

اهنآ هچنآ  رطاـخب  و  نکفیم ! میداد ، راّـفک ] اـهنآ =[  زا  ییاـه  هورگ  هب  هک  يّداـم ،)  ) ياـهتمعن هب  ار  دوـخ  مشچ  زگره  نیا )، رباـنب  )
(88 ! ) رآ دورف  نینمؤم  يارب  ار  دوخ  تفوطع )  ) لاب و  شابم ! نیگمغ  دنراد ،

(89  ) ُنِیبُْملا ُریِذَّنلا  اَنَأ  یِّنِإ  ُْلقَو 

(89 !« ) مراکشآ هدننکراذنا  نم  : » وگب و 

(90  ) َنیِمِسَتْقُْملا یَلَع  اَْنلَزنَأ  اَمَک 

(90 ! ) میداتسرف یهلا ) تایآ   ) نارگ هیزجت  رب  هک  هنوگ  نامه  میتسرف ) یم  یباذع  اهنآ  رب  ام  )
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266 ص :

(91  ) َنیِضِع َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا 

(91 (! ) دندومن اهر  دوب  ناشیاهسوه  فالخ  رب  ار  هچنآ  و  دنتفریذپ ، دوب  ناشدوس  هب  ار  هچنآ  دندرک ؛(  میسقت  ار  نآرق  هک  اهنامه 

(92  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهََّنلَأْسََنل  َکِّبَرَوَف 

(92  ) ...درک میهاوخ  لاؤس  اهنآ  همه  زا  تمایق ) رد  ، ) دنگوس تراگدرورپ  هب 

(93  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَّمَع 

(93 ! ) دندرک یم  لمع  هچنآ  زا 

(94  ) َنیِکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأَو  ُرَمُْؤت  اَِمب  ْعَدْصاَف 

(94 (! ) نکن انتعا  اهنآ  هب  و   ) نادرگ يور  ناکرشم  زا  و  نک ! نایب  اراکشآ  يراد ، تیرومأم  ار  هچنآ 

(95  ) َنِیئِزْهَتْسُْملا َكاَْنیَفَک  اَّنِإ 

(95 ( ؛ درک میهاوخ  عفد  وت  زا  ار  ناگدننکازهتسا  ّرش  ام 

(96  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیِذَّلا 

(96 ! ) دنمهف یم  يدوزب  اّما  دنداد ؛ رارق  ادخ  اب  يرگید  دوبعم  هک  اهنامه 

(97  ) َنُولوُقَی اَِمب  َكُرْدَص  ُقیِضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقلَو 

(97 (. ) دننک یم  تحاران  تخس  ار  وت  و   ) دوش یم  گنت  دنیوگ  یم  اهنآ  هچنآ  زا  تا  هنیس  میناد  یم  ام 

(98  ) َنیِدِجاَّسلا َنِّم  نُکَو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف 

(98 ! ) شاب ناگدننک  هدجس  زا  و  وگ ! دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ  نانآ ) یتحاران  عفد  يارب  )

(99  ) ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعاَو 

(99 ! ) دسر ارف  وت  گرم ]  نیقی =[  ات  نک  تدابع  ار  تراگدرورپ  و 

لحنلا هروس 
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(1  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  ُهُولِْجعَتْسَت  اَلَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یَتَأ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ياتمه هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  رترب  هّزنم و  دینکن ! هلجع  نآ  يارب  تسا ؛ هدیسر  ارف  نامرجم )، ناکرشم و  تازاجم  يارب   ) ادخ نامرف 
(1 ! ) دنهد یمرارق  وا 

(2  ) ِنوُقَّتاَف اَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  اوُرِذنَأ  ْنَأ  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَم  یَلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِحوُّرلِاب  َهَِکئاَلَْملا  ُلِّزَُنی 

ار مدرم  هک  دـهد ) یم  روتـسد  اهنآ  هب  و  ( ؛ دـنک یم  لزان  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  شنامرفب  یهلا )  ) حور اب  ار  ناگتـشرف 
(2 ! ) دیزیهرپب نم ، روتسد ) تفلاخم   ) زا تسین ؛ نم  زج  يدوبعم  دییوگب ): و  ( ؛ دینک راذنا 

(3  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَت  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ 

(3 ! ) دنهد یم  رارق  وا  يارب  ییاتمه  هکنیا  زا  تسا  رترب  وا  دیرفآ ؛ قحب  ار  نیمز  اهنامسآ و 

(4  ) ٌنِیبُّم ٌمیِصَخ  َوُه  اَذِإَف  ٍهَفْطُّن  نِم  َناَسنِْإلا  َقَلَخ 

(4 ! ) دیدرگ نتشیوخ  زا  راکشآ  عفادم  و ) حیصف ، يدوجوم  وا   ) ماجنارس و  دیرفآ ؛ یشزرا  یب  هفطن  زا  ار  ناسنا 

(5  ) َنُولُکْأَت اَْهنِمَو  ُِعفاَنَمَو  ٌءْفِد  اَهِیف  ْمَُکل  اَهَقَلَخ  َماَْعنَْألاَو 

(5 ! ) دیروخ یم  اهنآ  تشوگ  زا  و  تسا ؛ يرگید  عفانم  و  ششوپ ، هلیسو  امش  يارب  اهنآ ، رد  هک  یلاح  رد  دیرفآ ؛ ار  نایاپراهچ  و 

(6  ) َنوُحَرْسَت َنیِحَو  َنوُحیُِرت  َنیِح  ٌلاَمَج  اَهِیف  ْمَُکلَو 

( ناهاگحبص  ) هک یماگنه  و  دینادرگ ، یمزاب  ناشهاگتحارتسا  هب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  هب  تسا  هوکـش  تنیز و  امـش  يارب  اهنآ  رد  و 
(6 ! ) دیتسرف یم  ارحص  هب 

267 ص :

(7  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإ  ِسُفنَْألا  ِّقِِشب  اَّلِإ  ِهیِِغلَاب  اُونوُکَت  ْمَّل  ٍدََلب  َیلِإ  ْمَُکلاَْقثَأ  ُلِمْحَتَو 

میحر فوؤر و  ناتراگدرورپ  دیدیسر ؛ یمن  نآ  هب  دایز ، تّقشم  اب  زج  هک  دننک  یم  لمح  يرهـش  هب  ار  امـش  نیگنـس  ياهراب  اهنآ 
(7 (! ) هداد رارق  ناترایتخا  رد  ار  تایح  لیاسو  نیا  هک   ) تسا

(8  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ُُقلْخَیَو  ًهَنیِزَو  اَهُوبَکْرَِتل  َریِمَْحلاَو  َلاَِغْبلاَو  َْلیَْخلاَو 

(8  ) .دیناد یمن  هک  دنیرفآ  یم  ییاهزیچ  و  دشاب ، امش  تنیز  دیوش و  راوس  اهنآ  رب  ات  دیرفآ ؛ ار  اهغالا  اهرتسا و  اهبسا و  نینچمه 
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(9  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکاَدََهل  َءاَش  َْولَو  ٌِرئاَج  اَْهنِمَو  ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَعَو 

هب  ) ار امـش  همه  دـهاوخب ، ادـخ  رگا  و  تسا ! ههاریب  اه  هار  زا  یـضعب  اّما  دـهد ؛ ناشن  ناگدـنب ) هب   ) ار تسار  هار  هک  تسادـخ  رب  و 
(9 (. ) درادن يدوس  رابجا  یلو  دنک ؛(  یم  تیاده  رابجا )

(10  ) َنوُمیُِست ِهِیف  ٌرَجَش  ُْهنِمَو  ٌباَرَش  ُْهنِّم  مُکَّل  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه 

رد ار  دوخ  تاناویح  هک  یناتخرد  ناهایگ و  نینچمه )  ) و تسا ؛ نآ  زا  امش  ندیشون  هک  داتسرف ، یبآ  نامسآ ، زا  هک  تسا  یسک  وا 
(10  ) .تسا نآ  زا  زین  دیرب ، یم  ارچ  هب  نآ 

(11  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  نِمَو  َباَنْعَْألاَو  َلیِخَّنلاَو  َنُوْتیَّزلاَو  َعْرَّزلا  ِِهب  مَُکل  ُِتبُنی 

هناـشن نیا ، رد  ًاملـسم  دـنایور ؛ یم  اـه  هویم  همه  زا  و  روگنا ، لـخن و  نوـتیز و  تعارز و  امـش  يارب  ناراـب ،) بآ   ) نآ اـب  دـنوادخ 
(11  ) .تسا نادنمشیدنا  يارب  ینشور 

(12  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ٌتاَرَّخَسُم  ُموُجُّنلاَو  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَسَو 

زا  ) تسا ییاه  هناشن  نیا ، رد  دنیامش ؛ رّخسم  وا  نامرف  هب  زین  ناگراتـس  و  تخاس ؛ امـش  رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا 
(12 ! ) دنریگ یم  راک  هب  ار  دوخ  لقع  هک  یهورگ  يارب  ادخ )، تمظع 

(13  ) َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَقِّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ُُهناَْولَأ  اًِفلَتُْخم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َأَرَذ  اَمَو 

ینـشور هناشن  نیا ، رد  تخاس ؛ امـش ) نامرف   ) رّخـسم زین  هدـیرفآ  نوگانوگ  ياهگنر  هب  نیمز  رد  هک  ار  یتاقولخم  نیا )، رب  هوـالع  )
(13 ! ) دنوش یم  رّکذتم  هک  یهورگ  يارب  تسا 

ْمُکَّلََعلَو ِِهلْـضَف  نِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِیف  َرِخاَوَم  َکـْلُْفلا  يَرَتَو  اَـهَنوُسَْبلَت  ًهَْیلِح  ُْهنِم  اوُجِرْخَتْـسَتَو  ایِرَط  اًـمَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِـتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُهَو 
(14  ) َنوُرُکْشَت

نآ زا  دیراورم ) دننام   ) ندیـشوپ يارب  يرویز  و  دیروخب ؛ هزات  تشوگ  نآ ، زا  ات  تخاس  امـش )  ) رّخـسم ار  ایرد  هک  تسا  یـسک  وا 
دیاش دیریگ ؛ هرهب  ادخ  لضف  زا  دیزادرپ و ) تراجت  هب   ) امش ات  دنفاکش  یم  ار  ایرد  هنیس  هک  ینیب  یم  ار  اهیتشک  و  دینک ؛ جارختـسا 

(14 ! ) دیروآ اجب  ار  وا  ياهتمعن  رکش 

268 ص :

(15  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلَعَّل  اًُلبُسَو  اًراَْهنَأَو  ْمُِکب  َدیِمَت  نَأ  َیِساَوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یَْقلَأَو 

تیادـه ات  درک ، داجیا  ییاه  هار  اهرهن و  و  دریگب ؛ امـش  هب  تبـسن  ار  نآ  شزرل  ات  دـنکفا  یمکحم  تباـث و  ياـه  هوک  نیمز ، رد  و 
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(15  ) .دیوش

(16  ) َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِابَو  ٍتاَماَلَعَو 

(16  ) .دنوش یم  تیاده  ناگراتس  هلیسو  هب  ماگنه ) بش   ) و داد ؛ رارق  یتامالع  زین )  ) و

(17  ) َنوُرَّکَذَت اَلَفَأ  ُُقلْخَی  اَّل  نَمَک  ُُقلْخَی  نَمَفَأ 

(17 ( !؟ دیوش یمن  رّکذتم  ایآ  دنیرفآ !؟ یمن  هک  تسا  یسک  نوچمه  دنیرفآ ، یم  ار ) تاقولخم  هنوگ  نیا   ) هک یسک  ایآ 

(18  ) ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  َهَّللا  َّنِإ  اَهوُصُْحت  َال  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُّدُعَت  نِإَو 

(18 ! ) تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  دینک ؛ اصحا  ار  اهنآ  دیناوت  یمن  زگره  دیرامشب ، ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  و 

(19  ) َنُوِنْلُعت اَمَو  َنوُّرُِست  اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو 

(19  ) .دناد یم  دیزاس ، یم  راکشآ  ار  هچنآ  دیراد و  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  دنوادخ 

(20  ) َنوُقَلُْخی ْمُهَو  اًْئیَش  َنوُُقلْخَی  َال  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلاَو 

(20 ! ) دنقولخم مه  ناشدوخ  هکلب  دننک ؛ یمن  قلخ  ار  يزیچ  دنناوخ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم 

(21  ) َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  اَمَو  ٍءاَیْحَأ  ُْریَغ  ٌتاَْومَأ 

(21 ! ) دنوش یم  روشحم  ینامز  هچ  رد  ناشناگدننک ) تدابع   ) دنناد یمن  و  دنرادن ؛ تایح  دادعتسا  زگره  هک  دنتسه  یناگدرم  اهنآ 

(22  ) َنوُِربْکَتْسُّم مُهَو  ٌهَرِکنُّم  مُُهبُوُلق  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلاَف  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإ 

(22  ) .دنربکتسم دنک و  یم  راکنا  ار ) قح   ) ناشیاهلد دنروآ ، یمن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  اّما  تسا ؛ هناگی  دنوادخ  امش  دوبعم 

(23  ) َنیِِربْکَتْسُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  َنُوِنْلُعی  اَمَو  َنوُّرُِسی  اَم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َمَرَج  َال 

(23 ! ) دراد یمن  تسود  ار  ناربکتسم  وا  تسا ؛ ربخ  اب  دنزاس  یم  راکشآ  هچنآ  دنراد و  یم  ناهنپ  هچنآ  زا  دنوادخ  ًاعطق 

(24  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  اُولاَق  ْمُکُّبَر  َلَزنَأ  اَذاَّم  مَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

ياه هناسفا  نامه  تسین )؛ یهلا  یحو   ) اهنیا : » دنیوگ یم  تسا »؟ هدرک  لزان  هچ  امش  راگدرورپ  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 
(24 !« ) تسا ناینیشیپ  نیغورد 
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(25  ) َنوُرِزَی اَم  َءاَس  َالَأ  ٍْملِع  ِْریَِغب  مُهَنوُّلُِضی  َنیِذَّلا  ِراَزْوَأ  ْنِمَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ًهَِلماَک  ْمُهَراَزْوَأ  اُولِمْحَِیل 

، لهج رطاخب  هک  یناسک  ناهانگ  زا  یمهـس  مه  و  دنـشک ؛ شود  رب  لماک  روطب  ار  دوخ  ناهانگ  راـب  مه ) ، ) تماـیق زور  دـیاب  اـهنآ 
(25 ! ) دنشک یم  شود  رب  يدب  نیگنس  راب  اهنآ  دینادب  دنزاس ! یم  ناشهارمگ 

(26  ) َنوُرُعْشَی َال  ُْثیَح  ْنِم  ُباَذَْعلا  ُمُهاَتَأَو  ْمِِهقْوَف  نِم  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  ِدِعاَوَْقلا  َنِّم  مُهَناَْیُنب  ُهَّللا  یَتَأَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَق 

زا ار  نآ  و  تفر ؛ اهنآ  یگدـنز )  ) هدولاش غارـس  هب  دـنوادخ  یلو  دنتـشاد ؛ اه  هئطوت  نیا  زا  زین )  ) دـندوب ناـشیا  زا  لـبق  هک  یناـسک 
(26 ! ) دمآ ناشغارس  هب  دنتسناد  یمن  هک  ییاج  نآ  زا  یهلا )  ) باذع و  تخیر ؛ ورف  ناشرس  رب  الاب  زا  فقس  و  درک ؛ ناریو  ساسا 

269 ص :

َنیِِرفاَْکلا یَلَع  َءوُّسلاَو  َمْوَْیلا  َيْزِْخلا  َّنِإ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاَق  ْمِهِیف  َنوُّقاَُشت  ُْمتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاَکَرُـش  َْنیَأ  ُلوُقَیَو  ْمِهیِزُْخی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َُّمث 
(27)

نارگید اب  اـهنآ  رطاـخب  و  دـیتخاس ، نم  يارب  امـش  هک  یناکیرـش  : » دـیوگ یم  و  دزاـس ؛ یم  اوسر  ار  اـهنآ  ادـخ  تماـیق  زور  سپس 
رب زورما  یتخبدب ، ییاوسر و  : » دنیوگ یم  هدش  هداد  ملع  اهنآ  هب  هک  یناسک  ماگنه )، نیا  رد  ( »!؟ دنتـسه اجک  دیدرک ، یم  ینمـشد 

(27 !« ) تسا نارفاک 

(28  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یََلب  ٍءوُس  نِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  اَم  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف  ْمِهِسُفنَأ  یِِملاَظ  ُهَِکئاَلَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا 

و  ) دنوش یم  میلست  اهنآ  عقوم  نیا  رد  دندوب ! هدرک  ملظ  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنریگ  یم  ار  ناشحور  گرم )  ) ناگتـشرف هک  اهنامه 
(28 ! ) تسا ملاع  دیداد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  يرآ ، میداد ! یمن  ماجنا  يدب  راک  ام  دنیوگ ): یم  غوردب 

(29  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  َمَّنَهَج  َباَْوبَأ  اُولُخْداَف 

تـسا يدـب  ياـج  هچ  دوب ! دـیهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  هک  یلاـح  رد  دـیوش  دراو  منهج  ياـهرد  زا  نونکا  دوش ): یم  هتفگ  اـهنآ  هب  )
(29 ! ) ناربکتسم هاگیاج 

(30  ) َنیِقَّتُْملا ُراَد  َمِْعَنلَو  ٌْریَخ  ِهَرِخْآلا  ُراََدلَو  ٌهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  اُونَسْحَأ  َنیِذَّلِّل  اًْریَخ  اُولاَق  ْمُکُّبَر  َلَزنَأ  اَذاَم  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  َلِیقَو 

(« تداعـس و   ) ریخ : » دـنتفگ یم  تسا »؟ هدرک  لزاـن  زیچ  هچ  امـش  راـگدرورپ  : » دـش یم  هتفگ  ناراـگزیهرپ  هب  هـک ) یماـگنه  یلو  )
يارـس تسا  بوخ  هچ  و  تسا ؛ رتهب  مه  نآ  زا  ترخآ  يارـس  و  تسا ؛ یکین  ایند  نیا  رد  دـندرک ، یکین  هک  یناـسک  يارب  يرآ )، )

(30 ! ) ناراگزیهرپ

(31  ) َنیِقَّتُْملا ُهَّللا  يِزْجَی  َِکلَذَک  َنوُءاَشَی  اَم  اَهِیف  ْمَُهل  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  اَهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج 
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اجنآ رد  دـنهاوخب  هچ  ره  درذـگ ؛ یم  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  دـنوش ؛ یم  نآ  دراو  یگمه  هک  تسا  نادـیواج  تشهب  زا  ییاـهغاب 
(31 ! ) دهد یم  شاداپ  نینچ  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  تسه ؛

(32  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  َهَّنَْجلا  اُولُخْدا  ُمُْکیَلَع  ٌماَلَس  َنُولوُقَی  َنِیبِّیَط  ُهَِکئاَلَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا 

دراو امـش ! رب  مالـس  : » دـنیوگ یم  اهنآ  هب  دـنا ؛ هزیکاپ  كاپ و  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ار  ناشحور  گرم )  ) ناگتـشرف هک  اـهنامه 
(32 !« ) دیداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دیوش  تشهب 

َنوُِملْظَی ْمُهَـسُفنَأ  اُوناَک  نَِکلَو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  اَمَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلَذَـک  َکِّبَر  ُْرمَأ  َِیتْأَی  ْوَأ  ُهَِکئاَلَْملا  ُمُهَِیتْأَـت  نَأ  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَـه 
(33)

دسر ارف  ناشتازاجم ) يارب   ) تراگدرورپ نامرف  ای  دنیایب ، ناشغارس  هب  حاورا ) ضبق   ) ناگتـشرف هک  دنراد  نیا  زج  يراظتنا  اهنآ  ایآ 
هب دنوادخ  دندرک ! نینچ  زین  دندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک  يرآ )، تسا ! رثا  یب  نامز  نآ  رد  اهنآ  هبوت  یلو  دننک !؟ هبوت  هاگنآ  )

(33 ! ) دندومن یم  متس  نتشیوخ  هب  نانآ  یلو  درکن ؛ متس  اهنآ 

(34  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مِِهب  َقاَحَو  اُولِمَع  اَم  ُتاَئِّیَس  ْمَُهباَصَأَف 

(34  ) .دش دراو  نانآ  رب  دندرک ، یم  ازهتسا  باذع ) ياه  هدعو  زا   ) ار هچنآ  و  دیسر ؛ اهنآ  هب  ناشلامعا  ياهیدب  ماجنارس  و 
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نِم َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلَذَـک  ٍءْیَـش  نِم  ِِهنوُد  نِم  اَْنمَّرَح  َالَو  اَنُؤَابآ  َالَو  ُنْحَّن  ٍءْیَـش  نِم  ِِهنوُد  نِم  اَنْدَـبَع  اَم  ُهَّللا  َءاَش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َلاَقَو 
(35  ) ُنِیبُْملا ُغاَلَْبلا  اَّلِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف  ْمِِهْلبَق 

یمن مارح  وا  هزاجا  نودب  ار  يزیچ  و  میدرک ؛ یمن  شتسرپ  ار  وا  ریغ  ام ، ناردپ  هن  ام و  هن  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  : » دنتفگ ناکرشم 
راکـشآ غالبا  زج  يا  هفیظو  ناربمایپ  ایآ  یلو  دنداد ؛ ماجنا  ار  اهراک  نیمه  زین  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک  يرآ )، !« ) میتخاس

(35 ( !؟ دنراد

ِیف اوُریِـسَف  َُهلاَـلَّضلا  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَّم  مُْهنِمَو  ُهَّللا  يَدَـه  ْنَّم  مُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اوـُِبنَتْجاَو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  اـًلوُسَّر  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  اَْـنثََعب  ْدََـقلَو 
(36  ) َنِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْرَْألا 

و درک ؛ تیاده  ار  یهورگ  دنوادخ  دـینک »! بانتجا  توغاط  زا  و  دـیتسرپب ؛ ار  اتکی  يادـخ  : » هک میتخیگنارب  یلوسر  یتما  ره  رد  ام 
(36 ! ) دوب هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  تبقاع  دینیبب  دیدرگب و  نیمز  يور  رد  سپ  تفرگ ؛ ار  ناشناماد  یهارمگ  تلالض و  یهورگ 

(37  ) َنیِرِصاَّن نِّم  مَُهل  اَمَو  ُّلُِضی  نَم  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُهاَدُه  یَلَع  ْصِرْحَت  نِإ 

اهنآ و  دنک ؛ یمن  تیاده  تخاس ، هارمگ  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  ارچ ) درادـن ؛ يدوس  ، ) یـشاب صیرح  اهنآ  تیادـه  رب  ردـق  ره 
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(37 ! ) تشاد دنهاوخن  یناروای 

(38  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  اقَح  ِْهیَلَع  اًدْعَو  یََلب  ُتوُمَی  نَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  َال  ْمِِهناَْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأَو 

یعطق هدـعو  نیا  يرآ ، دزیگنا »! یمنرب  دریم ، یم  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  زگره  : » هک دـندرک  دای  ادـخ  هب  دـیدش  ياهدـنگوس  اهنآ 
(38 ! ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  دنادرگ ؛) یمزاب  ازج  يارب  ار  ناگدرم  همه  هک   ) تسادخ

(39  ) َنِیبِذاَک اُوناَک  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیلَو  ِهِیف  َنوُِفلَتْخَی  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِیل 

! دنتفگ یم  غورد  دننادب  دندش ، رکنم  هک  یناسک  و  دزاس ؛ نشور  اهنآ  يارب  دنتـشاد ، فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  فده 
(39)

(40  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلوُقَّن  نَأ  ُهاَنْدَرَأ  اَذِإ  ٍءْیَِشل  اَُنلْوَق  اَمَّنِإ 

هلـصافالب شاب »! دوجوم  : » مییوگ یم  نآ  هب  طقف  مینک ، یم  هدارا  ار  يزیچ  یتقو  اریز ) تسین ؛ لکـشم  ام  يارب  ناـگدرم  زیخاتـسر  )
(40  ) .دوش یم  دوجوم 

(41  ) َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول  ُرَبْکَأ  ِهَرِخْآلا  ُرْجََألَو  ًهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  اوُِملُظ  اَم  ِدَْعب  نِم  ِهَّللا  ِیف  اوُرَجاَه  َنیِذَّلاَو 

، ترخآ شاداپ  و  میهد ؛ یم  اهنآ  هب  یبوخ  ماقم ) و   ) هاگیاج ایند  نیا  رد  دندرک ، ترجه  ادخ ، هار  رد  ندـید  متـس  زا  سپ  هک  اهنآ 
(41 ! ) دنتسناد یم  رگا  تسا  رتگرزب  مه  نآ  زا 

(42  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا 

(42  ) .دننک یم  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  اهنت  و  دندرک ، هشیپ  تماقتسا  ربص و  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

271 ص :

(43  ) َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْساَف  ْمِْهَیلِإ  یِحوُّن  ًالاَجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 

هکنیا زا  دینکن  بجعت  ات   ) دیـسرپب ناهاگآ  زا  دـیناد ، یمن  رگا  میداتـسرفن ! میدرک ، یم  یحو  اهنآ  هب  هک  ینادرم  زج  وت ، زا  شیپ  و 
(43 (! ) تسا هدش  هتخیگنارب  نادرم  نیمه  نایم  زا  مالسا  ربمایپ 

(44  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعلَو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  ُِربُّزلاَو  ِتاَنِّیَْبلِاب 

هب هچنآ  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  ار  نآرق ]  رکذ =[  نیا  ام  و  دنهاگآ )! نیشیپ  ناربمایپ   ) بتک نشور و  لیالد  زا  هک ) دیـسرپب  اهنآ  زا  )
(44 ! ) دننک هشیدنا  دیاش  و  يزاس ؛ نشور  اهنآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس 
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(45  ) َنوُرُعْشَی َال  ُْثیَح  ْنِم  ُباَذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  ْوَأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  نَأ  ِتاَئِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَفَأ 

ار شراظتنا  هک  اج  نآ  زا  یهلا ،)  ) تازاجم ای  و  دربورف ، نیمز  رد  ار  اهنآ  ادخ  تسا  نکمم  هک  دنتشگ  نمیا  نیا  زا  نارگ  هئطوت  ایآ 
(45 ( ...!؟ دیآ ناشغارس  هب  دنرادن ،

(46  ) َنیِزِْجعُِمب مُه  اَمَف  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُخْأَی  ْوَأ 

...!؟ دنتـسین رارف  هب  رداق  هک  یلاح  رد  دریگب  ار  ناشناماد  دـندمآ ، تفر و  رد  رتنوزفا ) تورث  لام و  بسک  يارب  هک   ) یماگنه هب  اـی 
(46)

(47  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإَف  ٍفُّوَخَت  یَلَع  ْمُهَذُخْأَی  ْوَأ 

(47  ) .تسا میحر  فوؤر و  امش ، راگدرورپ  هک  ارچ  دزاس !؟ راتفرگ  ار  نانآ  زیگنا  فوخ  ياهرادشه  اب  یجیردت ، روطب  ای 

(48  ) َنوُرِخاَد ْمُهَو  ِهَّلِّل  اًدَّجُس  ِِلئاَمَّشلاَو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ُُهلاَلِظ  ُأَّیَفَتَی  ٍءْیَش  نِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  َیلِإ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

!؟ دـننک یم  هدجـس  ادـخ  يارب  عوضخ  اب  و  دـنراد ، تکرح  پچ  تسار و  زا  ناشیاه  هیاس  هک  دـندیدن  ار  ادـخ  تاقولخم  اهنآ  اـیآ 
(48)

(49  ) َنوُِربْکَتْسَی َال  ْمُهَو  ُهَِکئاَلَْملاَو  ٍهَّباَد  نِم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُدُجْسَی  ِهَِّللَو 

دننک یم  هدجس  ادخ  يارب  ناگتشرف ، نینچمه  و  دراد ، دوجو  ناگدنبنج  زا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  مامت  هکلب ) اه ، هیاس  اهنت  هن  )
(49  ) .دنزرو یمن  ّربکت  و 

(50  ) َنوُرَمُْؤی اَم  َنُولَعْفَیَو  ْمِِهقْوَف  نِّم  مُهَّبَر  َنُوفاَخَی 

(50  ) .دنهد یم  ماجنا  دنراد  تیرومأم  ار  هچنآ  و  دنسرت ؛ یم  تساهنآ ، رب  مکاح  هک  ناشراگدرورپ ، تفلاخم )  ) زا اهنت )  ) اهنآ

(51  ) ِنُوبَهْراَف َياَّیِإَف  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  َوُه  اَمَّنِإ  ِْنیَْنثا  ِْنیََهلِإ  اوُذِخَّتَت  َال  ُهَّللا  َلاَقَو 

!« دیـسرتب نم  رفیک )  ) زا اهنت  تسا ؛ هناگی  يادخ  نامه  امـش )  ) دوبعم دـینکن ؛ باختنا  دوخ ) يارب   ) دوبعم ود  : » هداد نامرف  دـنوادخ 
(51)

(52  ) َنوُقَّتَت ِهَّللا  َْریَغَفَأ  اًبِصاَو  ُنیِّدلا  َُهلَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهلَو 

(52 ( !؟ دیسرت یم  وا  ریغ  زا  ایآ  دشاب ؛ یم  وا  نآ  زا  هراومه  زین )  ) صلاخ نید  و  تسوا ؛ نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(53  ) َنوُرَأْجَت ِْهَیلِإَف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اَذِإ  َُّمث  ِهَّللا  َنِمَف  ٍهَمْعِّن  نِّم  مُِکب  اَمَو 
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(53 ! ) دیناوخ یم  ار  وا  طقف  دسر ، امش  هب  یتحاران  هک  یماگنه  و  تسادخ ! يوس  زا  همه  دیراد ، اهتمعن  زا  هچنآ 

(54  ) َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب  مُکنِّم  ٌقیِرَف  اَذِإ  ْمُکنَع  َّرُّضلا  َفَشَک  اَذِإ  َُّمث 

.دـنوش یم  لئاق  اتمه  ناشراگدرورپ  يارب  امـش  زا  یهورگ  هاگان  دزاس ، یم  فرطرب  امـش  زا  ار  جـنر  یتحاران و  هک  یماگنه  اـّما ) )
(54)
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(55  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَف  ْمُهاَْنیَتآ  اَِمب  اوُرُفْکَِیل 

دیهاوخ يدوزب  اّما  دـیریگ ، هرهب  ایند ) عاـتم  زا   ) يزور دـنچ  نونکا ) ! ) دـننک نارفک  میا  هداد  اـهنآ  هب  هک  ار  ییاـهتمعن  اـت  راذـگب ) )
(55 (! ) دیشک دهاوخ  اجک  هب  ناتراک  ماجنارس   ) تسناد

(56  ) َنوُرَتْفَت ُْمتنُک  اَّمَع  َُّنلَأُْسَتل  ِهَّللاَت  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِّم  اًبیِصَن  َنوُمَْلعَی  َال  اَِمل  َنُولَعْجَیَو 

ادخ هب  دنهد ؛ یمرارق  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  یمهس  دنرادن ، غارس  اهنآ  زا  ینایز  دوس و  هنوگ  چیه  هک  ییاهتب  يارب  نانآ 
(56 ! ) دش دیهاوخ  یسرپزاب  دیدنب ، یم  هک  اهارتفا  نیا  زا  تمایق )، هاگداد  رد  ، ) دنگوس

(57  ) َنوُهَتْشَی اَّم  مَُهلَو  ُهَناَْحبُس  ِتاَنَْبلا  ِهَِّلل  َنُولَعْجَیَو 

، ناشدوخ يارب  یلو  دـشاب -) هتـشاد  يدـنزرف  هکنیا  زا   ) تسا هّزنم  - ؛ دـنهد یمرارق  نارتخد  دـنوادخ  يارب  دوخ )، رادـنپ  رد   ) اـهنآ
(57  ) ...دنوش یم  لئاق  دنراد  لیم  ار  هچنآ 

(58  ) ٌمیِظَک َوُهَو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یَثنُْألِاب  مُهُدَحَأ  َرُِّشب  اَذِإَو 

تّدش هب  و  دوش ؛ یم  هایـس  یتحاران ) طرف  زا   ) شتروص هدـش ، وت  بیـصن  رتخد  دـنهد  تراشب  اهنآ  زا  یکی  هب  هاگره  هک  یلاح  رد 
(58 ( ...؛ ددرگ یم  نیگمشخ 

(59  ) َنوُمُکْحَی اَم  َءاَس  َالَأ  ِباَرُّتلا  ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  ٍنوُه  یَلَع  ُهُکِسُْمیَأ  ِِهب  َرُِّشب  اَم  ِءوُس  نِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يَراَوَتَی 

ای درادهگن ، گنن  لوبق  اب  ار  وا  ایآ  دناد ) یمن  و  ( ؛ ددرگ یم  يراوتم  دوخ  هلیبق  موق و  زا  هدـش ، هداد  وا  هب  هک  يدـب  تراشب  رطاخب 
(59 ! ) دننک یم  مکح  دب  هچ  دنک !؟ شناهنپ  كاخ  رد 

(60  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  یَلْعَْألا  ُلَثَْملا  ِهَِّللَو  ِءْوَّسلا  ُلَثَم  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَِّلل 

.تسا میکح  دنمتردق و  وا  و  تسا ؛ یلاع  تافص  ادخ ، يارب  و  تسا ؛ تشز  تافـص  دنرادن ، نامیا  ترخآ  يارـس  هب  هک  اهنآ  يارب 
(60)
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َالَو ًهَعاَس  َنوُرِخْأَتْـسَی  َال  ْمُُهلَجَأ  َءاَـج  اَذِإَـف  یمَـسُّم  ٍلَـجَأ  َیلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  نَِکلَو  ٍهَّباَد  نِم  اَْـهیَلَع  َكَرَت  اَّم  مِهِْملُِظب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِـخاَُؤی  َْولَو 
(61  ) َنُومِدْقَتْسَی

نامز ات  ار  اهنآ  یلو  دراذـگ ؛ یمن  یقاب  نیمز  تشپ  رب  ار  يا  هدـنبنج  درک ، یم  تازاـجم  ناـشملظ  رطاـخب  ار  مدرم  دـنوادخ  رگا  و 
(61  ) .دنریگ یم  یشیپ  یتعاس  هن  و  دننک ، یم  ریخأت  یتعاس  هن  دسر ، ارف  ناشلجا  هک  یماگنه  .دزادنا و  یم  ریخأت  هب  ینّیعم 

(62  ) َنوُطَْرفُّم مُهَّنَأَو  َراَّنلا  ُمَُهل  َّنَأ  َمَرَج  َال  یَنْسُْحلا  ُمَُهل  َّنَأ  َبِذَْکلا  ُمُُهتَنِْسلَأ  ُفِصَتَو  َنوُهَرْکَی  اَم  ِهَِّلل  َنُولَعْجَیَو 

یم غورد  هب  ناشنابز  لاح  نیا  اب  رتخد ؛] نادـنزرف  دـنراد =[  تهارک  نآ  زا  ناشدوخ  هک  دـنهد  یمرارق  ییاـهزیچ  ادـخ  يارب  اـهنآ 
(62  ) .دنا خزود )  ) ناماگشیپ زا  اهنآ  و  تسا ؛ شتآ  نانآ  يارب  ور  نیا  زا  دنراد ! یکین  ماجنارس  دیوگ 

(63  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  َمْوَْیلا  ُمُهُِّیلَو  َوُهَف  ْمَُهلاَمْعَأ  ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَف  َِکْلبَق  نِّم  ٍمَمُأ  َیلِإ  اَْنلَسْرَأ  ْدََقل  ِهَّللاَت 

ّیلو و وا  زورما  و  تسارآ ؛ ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیـش  اّما  میداتـسرف ؛ یناربمایپ  وت  زا  شیپ  ياـهتما  يوس  هب  دـنگوس ، ادـخ  هب 
(63 ! ) تساهنآ يارب  یکاندرد  تازاجم  و  تسا ؛ ناشتسرپرس 

(64  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ًهَمْحَرَو  يًدُهَو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَمَو 

تیاده هیام  نآرق ) نیا   ) و ینک ؛ نشور  اهنآ  يارب  دـنراد ، فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هکنیا  يارب  رگم  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام 
(64 ! ) دنروآ یم  نامیا  هک  یموق  يارب  تسا  تمحر  و 

273 ص :

(65  ) َنوُعَمْسَی ٍمْوَقِّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اَیْحَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  ُهَّللاَو 

هک یتّیعمج  يارب  تسا  ینشور  هناشن  نیا ، رد  دیشخب ! تایح  دوب ، هدرم  هکنآ  زا  سپ  ار ، نیمز  و  داتسرف ؛ یبآ  نامـسآ ، زا  دنوادخ 
(65 ! ) دنراد اونش  شوگ 

(66  ) َنِیبِراَّشلِّل اًِغئاَس  اًِصلاَخ  اًنَبَّل  ٍمَدَو  ٍثْرَف  ِْنَیب  نِم  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِّم  مُکیِقْسُّن  ًهَْربَِعل  ِماَْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإَو 

صلاخ ریش  نوخ ، هدش و  مضه  ياهاذغ  نایم  زا  اهنآ ، مکش  نورد  زا  تسا : یتربع  ياهـسرد )  ) امـش يارب  نایاپراهچ ، دوجو  رد  و 
(66 ! ) میناشون یم  امش  هب  اراوگ  و 

(67  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  اًنَسَح  اًقْزِرَو  اًرَکَس  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت  ِباَنْعَْألاَو  ِلیِخَّنلا  ِتاَرَمَث  نِمَو 

يارب تسا  ینـشور  هناشن  نیا ، رد  دـیریگ ؛ یم  هزیکاپ  بوخ و  يزور  و  كاپان )  ) تارکـسم روگنا ، لخن و  ناتخرد  ياه  هویم  زا  و 
(67 ! ) دننک یم  هشیدنا  هک  یتّیعمج 
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(68  ) َنوُشِْرعَی اَّمِمَو  ِرَجَّشلا  َنِمَو  اًتُوُیب  ِلاَبِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یَحْوَأَو 

هناخ دـنزاس ، یم  مدرم  هک  ییاهتـسبراد  ناتخرد و  اه و  هوک  زا  : » هک دومن  يزیرغ ) ماهلا  و  « ) یحو  » لسع روبنز  هب  وت  راگدرورپ  و 
(68 ! ) نیزگرب ییاه 

ٍمْوَقِّل ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِساَّنلِّل  ٌءاَفِش  ِهِیف  ُُهناَْولَأ  ٌِفلَتْخُّم  ٌباَرَش  اَِهنوُُطب  نِم  ُجُرْخَی  اًُللُذ  ِکِّبَر  َُلبُـس  یُِکلْـساَف  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  نِم  ِیلُک  َُّمث 
(69  ) َنوُرَّکَفَتَی

نورد زا  ! » اـمیپب یتحارب  تسا ، هدرک  نییعت  وت  يارب  تراـگدرورپ  هک  ار  ییاـه  هار  روخب و  اـهلگ ) هریـش  و   ) تارمث ماـمت  زا  سپس 
ینـشور هناشن  رما ، نیا  رد  نیقی  هب  تسا ؛ مدرم  يارب  افـش  نآ ، رد  هک  دوش  یم  جراـخ  فلتخم  ياـهگنر  اـب  یندیـشون  اـهنآ ، مکش 

(69  ) .دنشیدنا یم  هک  یتّیعمج  يارب  تسا 

(70  ) ٌریِدَق ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  اًْئیَش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  َال  ْیَِکل  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  َیلِإ  ُّدَُری  نَّم  مُکنِمَو  ْمُکاَّفَوَتَی  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللاَو 

ملع و زا  دعب  ات  دنـسر ، یم  رمع  يالاب  نینـس  نیرت  بولطمان  هب  امـش  زا  یـضعب  دناریم ؛ یم  ار  امـش  سپـس  دیرفآ ؛ ار  امـش  دنوادخ 
(70 ! ) تساناوت اناد و  دنوادخ  دننک ؛) شومارف  ار  زیچ  همه  و   ) دننادن يزیچ  یهاگآ ،

ِهَّللا ِهَـمِْعِنبَفَأ  ٌءاَوَـس  ِهـِیف  ْمُـهَف  ْمُُهناَْـمیَأ  ْتَـکَلَم  اَـم  یَلَع  ْمِِـهقْزِر  يِّداَِرب  اوـُلُِّضف  َنـیِذَّلا  اَـمَف  ِقْزِّرلا  ِیف  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُکَـضَْعب  َلَّضَف  ُهَّللاَو 
(71  ) َنوُدَحْجَی

هک اهنآ  اما  تسا !) توافتم  ناتیاهشالت  اهدادعتسا و  هک  ارچ   ) داد يرترب  يزور  رظن  زا  رگید  یـضعب  رب  ار  امـش  زا  یـضعب  دنوادخ 
ار ادخ  تمعن  نانآ  ایآ  دندرگ ؛ يواسم  نآ  رد  یگمه  دنهدب و  ناشناگدرب  هب  دوخ  يزور  زا  دنتـسین  رـضاح  دنا ، هدش  هداد  يرترب 

(71 ( !؟) دننک یمن  ادا  ار  وا  رکش  هک   ) دنیامن یم  راکنا 

ِهَّللا ِتَمِْعِنبَو  َنُونِمُْؤی  ِلِطاَْبلِابَفَأ  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُکَقَزَرَو  ًهَدَـفَحَو  َنِیَنب  مُکِجاَوْزَأ  ْنِّم  مَُکل  َلَعَجَو  اًـجاَوْزَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  مَُکل  َلَـعَج  ُهَّللاَو 
(72  ) َنوُرُفْکَی ْمُه 

زا و  دروآ ؛ دوجو  هب  ییاـه  هون  نادـنزرف و  امـش  يارب  ناتنارـسمه  زا  و  داد ؛ رارق  ینارـسمه  ناـتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  دـنوادخ 
(72 ( !؟ دننک یم  راکنا  ار  ادخ  تمعن  و  دنروآ ، یم  نامیا  لطاب  هب  ایآ  داد ؛ يزور  امش  هب  اه  هزیکاپ 

274 ص :

(73  ) َنوُعیِطَتْسَی َالَو  اًْئیَش  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َنِّم  اًقْزِر  ْمَُهل  ُِکلْمَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَیَو 

ار راک  نیا  ناوت  و  دنرادن ؛ رایتخا  رد  نیمز  اهنامـسآ و  زا  نانآ  يارب  ار  یقزر  چیه  هک  دنتـسرپ  یم  ار  یتادوجوم  ادـخ ، زا  ریغ  اهنآ 
(73  ) .دنرادن زین 
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(74  ) َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنَأَو  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  َلاَْثمَْألا  ِهَِّلل  اُوبِرْضَت  اَلَف 

(74  ) .دیناد یمن  امش  و  دناد ، یم  ادخ  دیوشن ! لئاق  اه ) هیبش  و   ) لاثما ادخ  يارب  سپ ،

َْلب ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنوُوَتْـسَی  ْلَه  اًرْهَجَو  ارِـس  ُْهنِم  ُقِفُنی  َوُهَف  اًنَـسَح  اًقْزِر  اَّنِم  ُهاَْنقَزَّر  نَمَو  ٍءْیَـش  یَلَع  ُرِدـْقَی  اَّل  اًکُولْمَّم  اًدـْبَع  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
(75  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ 

وا هب  وکین  یقزر  دوخ ، بناـج  زا  هک  ار  یناـمیا ) اـب   ) ناـسنا و  تسین ؛ زیچ  چـیه  رب  رداـق  هک  ار  یکولمم  هدرب  هدز : یلاـثم  دـنوادخ 
، تسادخ صوصخم  رکـش  دنناسکی !؟ رفن  ود  نیا  ایآ  دنک ؛ یم  قافنا  هداد ، وا  هب  ادـخ  هچنآ  زا  راکـشآ  ناهنپ و  وا  و  میا ، هدیـشخب 

(75 ! ) دنناد یمن  اهنآ  رثکا  یلو 

ُُرمْأَی نَمَو  َوُه  يِوَتْـسَی  ْلَه  ٍْریَِخب  ِتْأَی  َال  ُّههِّجَُوی  اَمَْنیَأ  ُهَالْوَم  یَلَع  ٌّلَک  َوُهَو  ٍءْیَـش  یَلَع  ُرِدْقَی  َال  ُمَْکبَأ  اَمُهُدَحَأ  ِْنیَلُجَّر  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـضَو 
(76  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  یَلَع  َوُهَو  ِلْدَْعلِاب 

رابرـس و  تسین ؛ يراـک  چـیه  رب  رداـق  و  تسا ؛ دازرداـم  گـنگ  ود ، نآ  زا  یکی  هک  ار ، رفن  ود  تسا : هدز  رگید )  ) یلاـثم دـنوادخ 
یم داد  لدع و  هب  رما  هک  یـسک  اب  یناسنا ، نینچ  ایآ  دـهد ؛ یمن  ماجنا  بوخ  دتـسرفب ، يراک  ره  یپ  رد  ار  وا  دـشاب ؛ یم  شبحاص 

(76 ( !؟ تسا ربارب  دراد ، رارق  تسار  یهار  رب  و  دنک ،

(77  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُبَْرقَأ  َوُه  ْوَأ  ِرَصَْبلا  ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِهَعاَّسلا  ُْرمَأ  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّللَو 

دننامه تسرد  تسا ) ناسآ  کیدزن و  يردقب   ) تمایق رما  و  دـناد ؛) یم  ار  همه  وا  و   ) تسادـخ صوصخم  نیمز ، اهنامـسآ و  بیغ 
(77 ! ) تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  ارچ  رتکیدزن ؛ مه  نآ  زا  ای  و  ندز ، مهرب  مشچ 

(78  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَِدْئفَْألاَو  َراَْصبَْألاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَجَو  اًْئیَش  َنوُمَْلعَت  َال  ْمُِکتاَهَّمُأ  ِنوُُطب  نِّم  مُکَجَرْخَأ  ُهَّللاَو 

رارق لقع  مشچ و  شوگ و  امـش ، يارب  و  دیتسناد ؛ یمن  زیچ  چـیه  هک  یلاح  رد  دومن  جراخ  ناتناردام  مکـش  زا  ار  امـش  دـنوادخ  و 
(78 ! ) دیروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکش  ات  داد ،

(79  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ُهَّللا  اَّلِإ  َّنُهُکِسُْمی  اَم  ِءاَمَّسلا  ِّوَج  ِیف  ٍتاَرَّخَسُم  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْملَأ 

، رما نیا  رد  دراد ؛ یمن  هاگن  ار  اهنآ  ادخ  زج  سک  چیه  دندنکفین ؟ رظن  هدش ، هتشاد  هگن  اهنامـسآ  زارف  رب  هک  یناگدنرپ  هب  اهنآ  ایآ 
(79 ! ) دنروآ یم  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  ادخ ) تردق  تمظع و  زا   ) ییاه هناشن 
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اَهِرَابْوَأَو اَِهفاَوْصَأ  ْنِمَو  ْمُِکتَماَقِإ  َمْوَیَو  ْمُِکنْعَظ  َمْوَی  اَهَنوُّفِخَتْـسَت  اًتُوُیب  ِماَْعنَْألا  ِدُولُج  نِّم  مَُکل  َلَعَجَو  اًنَکَـس  ْمُِکتُوُیب  نِّم  مَُکل  َلَعَج  ُهَّللاَو 
(80  ) ٍنیِح َیلِإ  اًعاَتَمَو  اًثاَثَأ  اَهِراَعْشَأَو 
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هک داد  رارق  ییاه  هناخ  امش  يارب  زین  نایاپراهچ  تسوپ  زا  و  داد ؛ رارق  شمارآ ) و   ) تنوکس لحم  ناتیاه  هناخ  زا  امـش  يارب  ادخ  و 
ثاثا و امـش  يارب  اهنآ ، يوم  كرک و  مشپ و  زا  و  دـینک ؛ اج  هب  اج  ار  اهنآ  دـیناوت  یم  یناسآ  هب  ناـتتماقا ، زور  ندرک و  چوک  زور 

(80  ) .داد رارق  ینّیعم  نامز  ات  یگدنز ) فلتخم  لیاسو  و   ) عاتم

ُِّمُتی َِکلَذَک  ْمُکَـسَْأب  مُکیِقَت  َلِیباَرَـسَو  َّرَْحلا  ُمُکیِقَت  َلِیباَرَـس  ْمَُکل  َلَعَجَو  اًناَنْکَأ  ِلاَبِْجلا  َنِّم  مَُکل  َلَعَجَو  ًالاَلِظ  َقَلَخ  اَّمِّم  مَُکل  َلَعَج  ُهَّللاَو 
(81  ) َنوُِملُْست ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن 

، هدیرفآ ییاهنهاریپ  امش  يارب  و  ییاه ؛ هاگهانپ  اه  هوک  زا  و  هداد ؛ رارق  امـش  يارب  ییاه  هیاس  تسا  هدیرفآ  هچنآ  زا  دنوادخ  زین )  ) و
امـش رب  ار  شیاهتمعن  هنوگ  نیا  تسامـش ؛ ظفاح  گنج ، ماگنه  هب  هک  ییاهنهاریپ  و  دنک ؛ یم  ظفح  امرـس ) و   ) امرگ زا  ار  امـش  هک 

(81 ! ) دیوش وا  نامرف  میلست  دیاش  دنک ، یم  لماک 

(82  ) ُنِیبُْملا ُغاَلَْبلا  َْکیَلَع  اَمَّنِإَف  اْوَّلَوَت  نِإَف 

(82  ) .يراد راکشآ  غالبا  هفیظو  طقف  وت  شابم )؛ نارگن  ، ) دنباترب يور  رگا  همه )، نیا  اب  )

(83  ) َنوُِرفاَْکلا ُمُهُرَثْکَأَو  اَهَنوُرِکُنی  َُّمث  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی 

(83 ! ) دنرفاک ناشرثکا  و  دننک ؛ یم  راکنا  ار  نآ  سپس  دنسانش ؛ یم  ار  ادخ  تمعن  اهنآ 

(84  ) َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َالَو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  َال  َُّمث  اًدیِهَش  ٍهَّمُأ  ِّلُک  نِم  ُثَْعبَن  َمْوَیَو 

( نتفگ نخس   ) هزاجا دندیزرو ، رفک  هک  نانآ  هب  سپـس  میزیگنا ؛ یمرب  نانآ  رب  یهاوگ  یتّما  ره  زا  هک  ار  يزور  دیروایب ) رطاخ  هب  )
ياضاقت یهاوخرذع و  هزاجا  زین )  ) و دـنهد )! یم  یهاوگ  اهنآ  نت  تسوپ  یّتح  مشچ ، شوگ و  اپ و  تسد و  هکلب  ( ؛ دوش یمن  هداد 

(84 ! ) دنهد یمن  نانآ  هب  وفع 

(85  ) َنوُرَظُنی ْمُه  َالَو  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اَلَف  َباَذَْعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَأَر  اَذِإَو 

(85 ! ) تلهم هن  و  دوش ، یم  هداد  فیفخت  اهنآ  هب  هن  دننیبب ، ار  باذع  ناملاظ  هک  یماگنه  و 

(86  ) َنُوبِذاََکل ْمُکَّنِإ  َلْوَْقلا  ُمِْهَیلِإ  اْوَْقلَأَف  َِکنوُد  نِم  وُعْدَن  اَّنُک  َنیِذَّلا  اَنُؤاَکَرُش  ِءَالُؤَه  اَنَّبَر  اُولاَق  ْمُهَءاَکَرُش  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  يَأَر  اَذِإَو 

ام هک  دنتـسه  ینایاتمه  اهنیا  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  دننیب ، یم  دنداد  رارق  ادـخ  ياتمه  هک  ار  ییاهدوبعم  ناکرـشم  هک  یماگنه  و 
ار دوخ  سفن  ياوه  امـش  ! ) دیتسه وگغورد  امـش  : » دـنیوگ یم  اهنآ  هب  نادوبعم  ماگنه ، نیا  رد  ! » میدـناوخ یم  ار  اهنآ  وت ، ياج  هب 

(86 !(« ) دیدرک یم  شتسرپ 

(87  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َّلَضَو  َمَلَّسلا  ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  اْوَْقلَأَو 
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دوبان مگ و  دنتـسب ، یم  غورد  ادخ ) هب  تبـسن   ) ار هچنآ  مامت  و  دنوش ؛ یم  میلـست  ادخ  هاگـشیپ  رد  ریزگان )  ) یگمه زور ، نآ  رد  و 
(87 ! ) دوش یم 
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(88  ) َنوُدِسُْفی اُوناَک  اَِمب  ِباَذَْعلا  َقْوَف  ًاباَذَع  ْمُهاَنْدِز  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

(88 ! ) مییازفا یم  ناشباذع  رب  یباذع  دندرک ، یم  هک  يداسف  رطاخب  دنتشادزاب ، ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دندش و رفاک  هک  یناسک 

يًدُـهَو ٍءْیَـش  ِّلُکِّل  اًناَْیِبت  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلََّزنَو  ِءاـَلُؤَه  یَلَع  اًدیِهَـش  َکـِب  اَْـنئِجَو  ْمِهِـسُفنَأ  ْنِّم  مِْهیَلَع  اًدیِهَـش  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَیَو 
(89  ) َنیِِملْسُْمِلل يَرُْشبَو  ًهَمْحَرَو 

نیا ام  و  میهد ! یمرارق  نانآ  رب  هاوگ  ار  وت  و  میزیگنا ؛ یمرب  اهنآ  رب  ناشدوخ  زا  یهاوگ  یتما ، ره  زا  هک  ار  يزور  دـیروآ ) داـی  هب  )
(89 ! ) تسا ناناملسم  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام  و  زیچ ، همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک 

(90  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلاَو  ِرَکنُْملاَو  ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَیَو  َیبْرُْقلا  يِذ  ِءاَتیِإَو  ِناَسْحِْإلاَو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 

زردنا امش  هب  دنوادخ  دنک ؛ یم  یهن  متـس ، رکنم و  اشحف و  زا  و  دهد ؛ یم  نامرف  ناکیدزن  هب  شـشخب  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ 
(90 ! ) دیوش رّکذتم  دیاش  دهد ، یم 

(91  ) َنُولَعْفَت اَم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  اًلیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهَّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَقَو  اَهِدیِکْوَت  َدَْعب  َناَْمیَْألا  اوُضُقنَت  َالَو  ْمُّتدَهاَع  اَذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأَو 

لیفک و ار  ادخ  هک  یلاح  رد  دینکشن ، نتخاس  مکحم  زا  دعب  ار  اهدنگوس  و  دینک ! افو  وا  دهع  هب  دیتسب ، دهع  ادخ  اب  هک  یماگنه  و 
(91 ! ) تسا هاگآ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  نیقی  هب  دیا ، هداد  رارق  دوخ  دنگوس )  ) رب نماض 

ُهَّللا ُمُکُوْلبَی  اَمَّنِإ  ٍهَّمُأ  ْنِم  َیبْرَأ  َیِه  ٌهَّمُأ  َنوُکَت  نَأ  ْمُکَْنَیب  اًلَخَد  ْمُکَناَْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  اًثاَکنَأ  ٍهَُّوق  ِدـَْعب  نِم  اََهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو 
(92  ) َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمتنُک  اَم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمَُکل  َّنَنِّیَُبَیلَو  ِِهب 

( نامیپ دنگوس و   ) هک یلاح  رد  دیبات ! یماو  ماکحتـسا ، زا  سپ  ار ، دوخ  هدـیبات  ياهمـشپ  هک  دیـشابن  زغم ) کبـس   ) نز نآ  دـننامه 
ار نمـشد  ترثک  و   ) تسا رتشیب  رگید  هورگ  زا  ناـشتّیعمج  یهورگ ، هکنیا  رطاـخب  دـیهد ؛ یم  رارق  داـسف  تناـیخ و  هلیـسو  ار  دوخ 

هچنآ تمایق ، زور  نیقی  هب  و  دنک ؛ یم  شیامزآ  هلیسو  نیا  اب  ار  امش  طقف  ادخ  دیرمـش !) یم  ربمایپ  اب  تعیب  نتـسکش  يارب  يا  هناهب 
(92 ! ) دزاس یم  نشور  امش  يارب  دیتشاد ، فالتخا  نآ  رد  ار 

(93  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَّمَع  َُّنلَأُْسَتلَو  ُءاَشَی  نَم  يِدْهَیَو  ُءاَشَی  نَم  ُّلُِضی  نَِکلَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاَش  َْولَو 

يرابجا نامیا  اـّما  درک ؛ یم  ناـمیا  هب  راداو  راـبجا  هب  ار  همه  و  ( ؛ داد یمرارق  يدـحاو  تما  ار  امـش  همه  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  و 
! دنک یم  تیاده  دنادب ) قیال  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  و  هارمگ ، دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  ادخ  یلو  درادن )! يا  هدـیاف 
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(93 ! ) دش دیهاوخ  یسرپزاب  دیداد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  امش  ًانیقی  و  دنک )! یم  بلس  یهورگ  زا  و  هداد ، تیاده  قیفوت  یهورگ  هب  )
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(94  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُکلَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  ْمُّتدَدَص  اَِمب  َءوُّسلا  اُوقوُذَتَو  اَِهتُوُبث  َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف  ْمُکَْنَیب  اًلَخَد  ْمُکَناَْمیَأ  اوُذِخَّتَت  َالَو 

هب و  دوش ؛ لزلزتم  نامیا ) رب   ) نتـشگ تباث  زا  دـعب  یماگ  ادابم  دـیهدن ، رارق  دوخ  نایم  رد  تنایخ  ّبلقت و  هلیـسو  ار  ناتیاهدـنگوس 
(94 ! ) دوب دهاوخ  یمیظع  باذع  امش ، يارب  و  دیشچب ! ار  نآ  ءوس  راثآ  ادخ ، هار  زا  مدرم )  ) نتشادزاب رطاخ 

(95  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َدنِع  اَمَّنِإ  اًلِیلَق  اًنَمَث  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اوُرَتْشَت  َالَو 

رتهب امـش  يارب  تسادـخ ، دزن  هچنآ  تسا )! زیچان  نآ  ربارب  رد  ییاهب  ره  و   ) دـینکن هلدابم  یمک  ياـهب  اـب  ار  یهلا  ناـمیپ  زگره )  ) و
(95  ) .دیتسناد یم  رگا  تسا 

(96  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنلَو  ٍقَاب  ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَدنِع  اَم 

نیرتهب قباطم  دـننک ، هشیپ  تماقتـسا  ربص و  هک  یناسک  هب  و  تسا ؛ یقاب  تسادـخ  دزن  هچنآ  اّما  دوش ؛ یم  یناف  تسامـش  دزن  هچنآ 
(96  ) .داد میهاوخ  شاداپ  دنداد  یم  ماجنا  هک  یلامعا 

(97  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم 

و میراد ؛ یم  هدـنز  كاپ  یتایح  هب  ار  وا  تسا ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دـشاب  درم  هاوخ  دـهد ، ماـجنا  يا  هتـسیاش  راـک  سک  ره 
(97  ) .داد میهاوخ  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  شاداپ 

(98  ) ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَف 

(98 ! ) رب هانپ  ادخ  هب  دورطم ، ناطیش  ّرش  زا  یناوخ ، یم  نآرق  هک  یماگنه 

(99  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناَْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ 

(99  ) .درادن یطّلست  دننک ، یم  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  دنراد و  نامیا  هک  یناسک  رب  وا ، هک  ارچ 

(100  ) َنوُکِرْشُم ِِهب  مُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناَْطلُس  اَمَّنِإ 

نامرف و   ) دنزرو یم  كرش  ادخ ] وا =[  هب  تبسن  هک  اهنآ  و  دنا ، هدیزگرب  دوخ  یتسرپرس  هب  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  وا  ّطلست 
(100 ( ) دنهن یم  ندرگ  ادخ ، نامرف  ياج  هب  ار  ناطیش 

(101  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  ٍرَتْفُم  َتنَأ  اَمَّنِإ  اُولاَق  ُلِّزَُنی  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  ٍهَیآ  َناَکَّم  ًهَیآ  اَْنلََّدب  اَذِإَو 
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اهنآ دنک - لزان  ار  یمکح  هچ  دناد  یم  رتهب  ادخ  و   [ - مییامن خسن  ار  یمکح  مینک =[  لّدبم  رگید  هیآ  هب  ار  يا  هیآ  هک  یماگنه  و 
(101 ! ) دنناد یمن  ار ) تقیقح   ) ناشرتشیب اّما  يدنب »! یم  ارتفا  وت  : » دنیوگ یم 

(102  ) َنیِِملْسُْمِلل يَرُْشبَو  يًدُهَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل  ِّقَْحلِاب  َکِّبَّر  نِم  ِسُدُْقلا  ُحوُر  َُهلََّزن  ُْلق 

تـسا یتراشب  تیاده و  و  دنادرگ ؛ مدق  تباث  ار  نامیااب  دارفا  ات  هدرک ، لزان  ّقحب  تراگدرورپ  بناج  زا  ار  نآ  سدـقلا  حور  وگب ،
(102 ! ) ناناملسم مومع  يارب 

278 ص :

(103  ) ٌنِیبُّم ٌِّیبَرَع  ٌناَِسل  اَذَهَو  ٌّیِمَجْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُدِْحُلی  يِذَّلا  ُناَسِّل  ٌرََشب  ُهُمِّلَُعی  اَمَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقلَو 

یم تبـسن  وا  هب  ار  اهنیا  هک  یـسک  نابز  هک  یلاح  رد  دهد »! یم  میلعت  وا  هب  یناسنا  ار  تایآ  نیا  : » دنیوگ یم  اهنآ  هک  میناد  یم  ام 
(103 ! ) تسا راکشآ  یبرع  نابز  نآرق ،)  ) نیا یلو  تسا ؛ یمجع  دنهد 

(104  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ُهَّللا  ُمِهیِدْهَی  َال  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(104  ) .تسا یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  و  دنک ؛ یمن  تیاده  ار  اهنآ  ادخ  دنروآ ، یمن  نامیا  یهلا  تایآ  هب  هک  یناسک  نیقی ، هب 

(105  ) َنُوبِذاَْکلا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  اَمَّنِإ 

(105 ! ) دنتسه اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  يرآ )، ( ؛ دنرادن نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دندنب  یم  غورد  یناسک  اهنت 

ٌباَذَع ْمَُهلَو  ِهَّللا  َنِّم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  اًرْدَـص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَـش  نَّم  نَِکلَو  ِناَمیِْإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ  ْنَم  اَّلِإ  ِِهناَمیِإ  ِدـَْعب  نِم  ِهَّللِاب  َرَفَک  نَم 
(106  ) ٌمیِظَع

، يرآ تسا - نامیا  اب  مارآ و  ناشبلق  هک  یلاح  رد  دـنا  هدـش  عقاو  راشف  تحت  هک  اهنآ  زجب   - دـنوش رفاک  نامیا  زا  دـعب  هک  یناـسک 
(106 ! ) ناشراظتنا رد  یمیظع  باذع  و  تساهنآ ؛ رب  ادخ  بضغ  دنا ، هدوشگ  رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هنیس  هک  اهنآ 

(107  ) َنیِِرفاَْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنَأَو  ِهَرِخْآلا  یَلَع  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

یمن تیاده  ار  جوجل )  ) نامیا یب  دارفا  دـنوادخ  و  دـنداد ؛ حـیجرت  ترخآ  رب  ار ) تسپ  و   ) ایند یگدـنز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
(107  ) .دنک

(108  ) َنُوِلفاَْغلا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ْمِهِراَْصبَأَو  ْمِهِعْمَسَو  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

نالفاغ و  دنمهف )، یمن  لیلد  نیمه  هب  ( ؛ هداهن رهم  ناشنامشچ  شوگ و  بلق و  رب  ادخ  هانگ )، ینوزف  رثا  رب   ) هک دنتسه  یناسک  اهنآ 
(108 ! ) دنتسه اهنامه  یعقاو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 329 

http://www.ghaemiyeh.com


(109  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  َال 

(109  ) .دنراکنایز ترخآ  رد  اهنآ  راچان  و 

(110  ) ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  اَهِدَْعب  نِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُرَبَصَو  اوُدَهاَج  َُّمث  اُوِنُتف  اَم  ِدَْعب  نِم  اوُرَجاَه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث 

هار رد  دندرک و  داهج  سپس  دندرک ؛ ترجه  دنتـشگزاب و ) نامیا  هب  ، ) ندروخ بیرف  زا  دعب  هک  یناسک  هب  تبـسن  وت  راگدرورپ  اّما 
(. دزاس یم  دوخ  تمحر  لومشم  ار  اهنآ  و   ) تسا نابرهم  هدنشخب و  اهراک ، نیا  ماجنا  زا  دعب  تراگدرورپ ، دندومن ؛ تماقتسا  ادخ 

(110)

279 ص :

(111  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ْتَلِمَع  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوتَو  اَهِسْفَّن  نَع  ُلِداَُجت  ٍسْفَن  ُّلُک  ِیتْأَت  َمْوَی 

یب یـسک ، ره  لامعا  هجیتن  و  دزیخ ؛ یمرب  دوخ  زا  عافد  هب  اهنت ) و  تسا ؛ نتـشیوخ  رکف  رد   ) سک ره  هک  ار  يزور  دـیروآ ) دای  هب  )
(111 ! ) دش دهاوخن  ملظ  اهنآ  هب  و  دوش ؛ یم  هداد  وا  هب  تساک ، مک و 

اَِمب ِفْوَْخلاَو  ِعوُْجلا  َساَِبل  ُهَّللا  اَهَقاَذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناَکَم  ِّلُک  نِّم  اًدَـغَر  اَُهقْزِر  اَهِیتْأَی  ًهَِّنئَمْطُّم  ًهَنِمآ  َْتناَک  ًهَیْرَق  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـضَو 
(112  ) َنوُعَنْصَی اُوناَک 

شیزور هراومه  و  دوب ؛ نئمطم  مارآ و  نما و  هک  يدابآ  هقطنم  تسا : هدز  یلثم  دـننک )، یم  تمعن  نارفک  هک  نانآ  يارب   ) دـنوادخ
سرت یگنسرگ و  سابل  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دنوادخ  و  دندرک ؛ یساپسان  ادخ  ياهتمعن  هب  اّما  دیسر ؛ یم  اج  ره  زا 

(112 ! ) دیناشوپ ناشمادنا  رب  ار 

(113  ) َنوُِملاَظ ْمُهَو  ُباَذَْعلا  ُمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ْمُْهنِّم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاَج  ْدََقلَو 

! دندوب ملاظ  هک  یلاح  رد  تفرگارف  ار  اهنآ  یهلا  باذع  ور  نیا  زا  دندرک ؛ بیذـکت  ار  وا  دـمآ ، اهنآ  غارـس  هب  ناشدوخ  زا  يربمایپ 
(113)

(114  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْشاَو  اًبِّیَط  ًالاَلَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَف 

(114 ! ) دیتسرپ یم  ار  وا  رگا  دیروآ  اجب  ار  ادخ  تمعن  رکش  و  دیروخب ؛ هزیکاپ  لالح و  تسا ، هدرک  ناتیزور  ادخ  هچنآ  زا  سپ ،

(115  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍداَع  َالَو  ٍغَاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  اَمَو  ِریِزنِْخلا  َمَْحلَو  َمَّدلاَو  َهَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  اَمَّنِإ 

راچان هک  یناسک  اّما  تسا ؛ هدرک  مارح  امش  رب  دنا ، هدیرب  رس  ادخ  ریغ  مان  اب  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ ، رادرم ، اهنت  دنوادخ ،
(115  ) .تسا نابرهم  هدنشخب و  ادخ  هک ) ارچ  دشخب ؛ یم  ار  اهنآ  ادخ  ، ) دنیامنن ّدح  زا  يّدعت  زواجت و  هک  یلاح  رد  دنوش ،
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َنوُِحْلُفی َال  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَتِّل  ٌماَرَح  اَذَهَو  ٌلاَلَح  اَذَه  َبِذَْکلا  ُمُُکتَنِْسلَأ  ُفِصَت  اَِمل  اُولوُقَت  َالَو 
(116)

نآ تسا و  لالح  نیا  : » دـییوگن دـینک )، یم  عونمم  ار  يزیچ  زاجم و  ار  يزیچ  و   ) دوش یم  يراج  ناـتنابز  رب  هک  یغورد  رطاـخ  هب 
(116 ! ) دش دنهاوخن  راگتسر  دندنب ، یم  غورد  ادخ  هب  هک  یناسک  نیقی  هب  دیدنبب  ارتفا  ادخ  رب  ات  مارح ،»

(117  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ٌلِیلَق  ٌعاَتَم 

(117 ! ) تسا نانآ  راظتنا  رد  یکاندرد  باذع  و  دوش ؛) یم  ناشبیصن  ایند  نیا  رد  هک   ) تسا یمک  هرهب 

(118  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  نَِکلَو  ْمُهاَنْمَلَظ  اَمَو  ُْلبَق  نِم  َْکیَلَع  اَنْصَصَق  اَم  اَْنمَّرَح  اوُداَه  َنیِذَّلا  یَلَعَو 

متس ملظ و  ناشدوخ  هب  اهنآ  اما  میدرکن ، متـس  اهنآ  هب  ام  میدرک ؛ مارح  دوهی  رب  میداد ، حرـش  وت  يارب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  ییاهزیچ 
(118 ! ) دندرک یم 

280 ص :

(119  ) ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  اَهِدَْعب  نِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُحَلْصَأَو  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  اُوباَت  َُّمث  ٍَهلاَهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث 

تراگدرورپ دنا ، هدمآرب  ناربج  ماقم  رد  هدرک و  هبوت  سپـس  دنا ، هدرک  يدب  تلاهج ، يور  زا  هک  اهنآ  هب  تبـسن  تراگدرورپ  اّما 
(119  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  نآ  زا  دعب 

(120  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  ُکَی  َْملَو  اًفِینَح  ِهَّلِّل  اًِتناَق  ًهَّمُأ  َناَک  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ 

(120 ( ؛ دوبن ناکرشم  زا  و  فارحنا ؛ هنوگ  ره  زا  یلاخ  ادخ ؛ نامرف  عیطم  دوب  یتّما  ییاهنت ) هب   ) میهاربا

(121  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ُهاَدَهَو  ُهاَبَتْجا  ِهِمُْعنَأِّل  اًرِکاَش 

(121 ! ) دومن تیاده  تسار  یهار  هب  و  دیزگرب ؛ ار  وا  ادخ  دوب ؛ راگدرورپ  ياهتمعن  رازگرکش 

(122  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإَو  ًهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  ُهاَْنیَتآَو 

(122 ! ) تسا ناکین  زا  ترخآ  رد  و  میداد ؛ ییوکین  تّمه )  ) وا هب  ایند  رد  ام 

(123  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  اًفِینَح  َمیِهاَْربِإ  َهَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  َُّمث 

(123 ! ) نک يوریپ  دوبن - ناکرشم  زا  تشاد و  صلاخ  ینامیا  هک   - میهاربا نییآ  زا  هک  میداتسرف  یحو  وت  هب  سپس 
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(124  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناَک  اَمِیف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحََیل  َکَّبَر  َّنِإَو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُْتبَّسلا  َلِعُج  اَمَّنِإ 

، تمایق زور  تراگدرورپ  و  دـندرک ؛ فالتخا  مه  نآ  رد  هک  دوب ، تازاجم  کی  ناونعب  طقف  دوهی ) يارب   ) هبنـش زور  ياـهمیرحت ) )
(124 ! ) دنک یم  يرواد  اهنآ  نایم  دنتشاد ، فالتخا  هچنآ  رد 

ُمَلْعَأ َوُهَو  ِِهلِیبَـس  نَع  َّلَـض  نَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  مُْهلِداَـجَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْـملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  َیلِإ  ُعْدا 
(125  ) َنیِدَتْهُْملِاب

! نک هرظاـنم  لالدتـسا و  تـسا ، رتوـکین  هـک  یـشور  هـب  اـهنآ  اـب  و  اـمن ! توـعد  تراـگدرورپ  هار  هـب  وـکین ، زردـنا  تـمکح و  اـب 
(125  ) .تسا رتاناد  ناگتفای  تیاده  هب  وا  و  تسا ؛ هدش  هارمگ  وا  هار  زا  یسک  هچ  دناد  یم  رتهب  یسک  ره  زا  تراگدرورپ ،

(126  ) َنیِِرباَّصلِّل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِنَئلَو  ِِهب  ُمْتِبقوُع  اَم  ِْلثِِمب  اُوِبقاَعَف  ُْمْتبَقاَع  ْنِإَو 

يارب راک  نیا  دـینک ، ییابیکـش  رگا  و  دـیهد ! رفیک  هدـش  يّدـعت  امـش  هب  هک  يرادـقمب  اـهنت  دـینک ، تازاـجم  دـیتساوخ  هاـگ  ره  و 
(126  ) .تسا رتهب  نایابیکش 

(127  ) َنوُرُکْمَی اَّمِّم  ٍْقیَض  ِیف  ُکَت  َالَو  ْمِْهیَلَع  ْنَزْحَت  َالَو  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َكُْربَص  اَمَو  ِْربْصاَو 

ياه هئطوت  زا  و  وشم ! درـسلد  نیگهودـنا و  اهنآ ، ياهراک )  ) رطاخب و  دـشاب ! ادـخ  قیفوت  هب  ادـخ و  يارب  طـقف  وت  ربص  و  نک ، ربص 
(127 ! ) ریگم رارق  انگنت  رد  اهنآ ،

(128  ) َنُونِسْحُّم مُه  َنیِذَّلاَّو  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ 

(128  ) .دنراکوکین هک  یناسک  و  دنا ، هدرک  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ 

281 ص :

ءزج 15

ءارسإلا هروس 

اَِنتاَیآ ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  اَنْکَرَاب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِّم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يَرْسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ 

هتخاس تکربرپ  ار  شدرگادرگ  هک   - یصقالا دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش ، کی  رد  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 
(1  ) .تسانیب اونش و  وا  هک  ارچ  میهد ؛ ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  زا  یخرب  ات  درب ، میا -

(2  ) اًلیِکَو ِینوُد  نِم  اوُذِخَّتَت  اَّلَأ  َلِیئاَرْسِإ  ِینَبِّل  يًدُه  ُهاَْنلَعَجَو  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآَو 
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! دیهدن رارق  دوخ  هاگ  هیکت  ار  ام  ریغ  میتفگ ): و  ( ؛ میتخاس لیئارسا  ینب  تیاده  هلیسو  ار  نآ  و  میداد ؛ ینامـسآ  باتک  یـسوم  هب  ام 
(2)

(3  ) اًروُکَش اًْدبَع  َناَک  ُهَّنِإ  ٍحُون  َعَم  اَْنلَمَح  ْنَم  َهَّیِّرُذ 

(3 !( ) دیبای تاجن  ات  دیشاب ، وا  دننام  مه  امش   ) .دوب يرازگرکش  هدنب  وا  میدرک ! راوس  یتشک ) رب   ) حون اب  هک  یناسک  نادنزرف  يا 

(4  ) اًرِیبَک اُولُع  َُّنْلعََتلَو  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباَتِْکلا  ِیف  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َیلِإ  اَْنیَضَقَو 

.دومن دیهاوخ  یگرزب  ییوج  يرترب  و  درک ، دـیهاوخ  داسف  نیمز  رد  رابود  هک  میدرک  مالعا  تاروت )  ) باتک رد  لیئارـسا  ینب  هب  ام 
(4)

(5  ) ًالوُعْفَّم اًدْعَو  َناَکَو  ِراَیِّدلا  َلاَلِخ  اوُساَجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنَّل  اًداَبِع  ْمُْکیَلَع  اَْنثََعب  اَمُهَالوُأ  ُدْعَو  َءاَج  اَذِإَف 

مه رد  تخـس  ار  امـش  ات   ) میزیگنایم امـش  ّدـض  رب  ار  دوخ  يوجراکیپ  ناگدـنب  زا  یهورگ  دـسر ، ارف  هدـعو  نیتسخن  هک  یماـگنه 
(5 ! ) یعطق تسا  يا  هدعو  نیا  و  دننک ؛ یم  وجتسج  ار  اه  هناخ  نامرجم ،) ندروآ  تسد  هب  يارب  یتح  دنبوک ؛

(6  ) اًریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکاَْنلَعَجَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  مُکاَنْدَْدمَأَو  ْمِْهیَلَع  َهَّرَْکلا  ُمَُکل  اَنْدَدَر  َُّمث 

زا  ) رتشیب ار  امـش  تارفن  و  درک ؛ میهاوخ  کـمک  ینادـنزرف  اـهییاراد و  هلیـسو  هب  ار  امـش  و  مینک ؛ یم  هریچ  اـهنآ  رب  ار  امـش  سپس 
(6  ) .میهد یمرارق  نمشد )

ٍهَّرَم َلَّوَأ  ُهُولَخَد  اَمَک  َدِجْـسَْملا  اُولُخْدَِـیلَو  ْمُکَهوُجُو  اوُءوُسَِیل  ِهَرِخْآلا  ُدـْعَو  َءاَج  اَذِإَف  اَهَلَف  ُْمتْأَـسَأ  ْنِإَو  ْمُکِـسُفنَِأل  ُْمتنَـسْحَأ  ُْمتنَـسْحَأ  ْنِإ 
(7  ) اًرِیْبتَت اْوَلَع  اَم  اوُرِّبَُتِیلَو 

، دـسر ارف  مود  هدـعو  هک  یماگنه  .دـینک و  یم  دوخ  هب  مه  زاـب  دـینک  يدـب  رگا  و  دـینک ؛ یم  یکین  ناـتدوخ  هب  دـینک ، یکین  رگا 
یم یصقالا )  ) دجسم لخاد  و  دوش ؛ یم  رهاظ  ناتیاهتروص  رد  هودنا  مغ و  راثآ  هک ) تفرگ  دهاوخ  تخس  امش  رب  نمـشد  نانچنآ  )

(7  ) .دنبوک یم  مه  رد  دنریگ ، یم  دوخ  هطلس  ریز  ار  هچنآ  و  دندش ؛ دراو  لوا  راب  هک  هنوگ  نامه  دنوش 

282 ص :

(8  ) اًریِصَح َنیِِرفاَْکِلل  َمَّنَهَج  اَْنلَعَجَو  اَنْدُع  ْمُّتدُع  ْنِإَو  ْمُکَمَحْرَی  نَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع 

رارق یتخـس  نادنز  نارفاک ، يارب  ار  مّنهج  و  میدرگ ؛ یمزاب  مه  ام  دـیدرگرب ، هاگره  دـنک ! محر  امـش  هب  ناتراگدرورپ  تسا  دـیما 
(8  ) .میداد

(9  ) اًرِیبَک اًرْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبیَو  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذَه  َّنِإ 
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دهد یم  تراشب  دنهد ، یم  ماجنا  حلاص  لامعا  هک  ینانمؤم  هب  و  دنک ؛ یم  تیاده  تساه ، هار  نیرتراوتـسا  هک  یهار  هب  نآرق ، نیا 
(9  ) .تسا یگرزب  شاداپ  اهنآ  يارب  هک 

(10  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمَُهل  اَنْدَتْعَأ  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َّنَأَو 

(10  ) .میا هتخاس  هدامآ  نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دنروآ ، یمن  نامیا  تمایق  هب  هک  اهنآ  هکنیا  و 

(11  ) ًالوُجَع ُناَسنِْإلا  َناَکَو  ِْریَْخلِاب  ُهَءاَعُد  ِّرَّشلِاب  ُناَسنِْإلا  ُعْدَیَو 

(11 ! ) تسا هدوب  لوجع  هشیمه  ناسنا ، و  دبلط ؛ یم  ار  اهیکین  هک  هنوگ  نآ  دنک  یم  بلط  ار  اهیدب  یگدزباتش ،) رثا  رب   ) ناسنا

َّلُکَو َباَسِْحلاَو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتلَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَتِّل  ًهَرِْـصبُم  ِراَهَّنلا  َهَیآ  اَْنلَعَجَو  ِْلیَّللا  َهَیآ  اَنْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  اَْنلَعَجَو 
(12  ) اًلیِصْفَت ُهاَْنلَّصَف  ٍءْیَش 

شخب ینـشور  ار  زور  هناـشن  و  هدرک ، وـحم  ار  بش  هناـشن  سپـس  میداد ؛ رارق  دوـخ  تمظع  دـیحوت و  هناـشن  ود  ار  زور  بش و  اـم 
ره و  دـینادب ؛ ار  باسح  اهلاس و  ددـع  و  دـیزیخرب ،) یگدـنز  شالت  هب  و   ) دـیبلطب ار  ناتراگدرورپ  لضف  نآ )، وترپ  رد   ) ات میتخاـس 

(12  ) .میدرک نایب  راکشآ ، صّخشم و  روطب  ار  يزیچ 

(13  ) اًروُشنَم ُهاَْقلَی  ًاباَتِک  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخنَو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاَط  ُهاَْنمَْزلَأ  ٍناَسنِإ  َّلُکَو 

هدوشگ دوخ ، ربارب  رد  ار  نآ  هک  میروآ  یم  نوریب  وا  يارب  یباتک  تمایق ، زور  و  میا ؛ هتخیوآ  شندرگ  رب  ار  شلامعا  یناسنا ، ره  و 
(13 !( ) تسوا لامعا  همان  نامه  نیا  ! ) دنیب یم 

(14  ) اًبیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یَفَک  ََکباَتِک  ْأَْرقا 

(14 ! ) یشاب شیوخ  رگباسح  دوخ  زورما ، هک  تسا  یفاک  ناوخب ، ار  تباتک  مییوگ ): یم  وا  هب  (و 

(15  ) ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  اَمَو  يَرْخُأ  َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرِزَت  َالَو  اَْهیَلَع  ُّلِضَی  اَمَّنِإَف  َّلَض  نَمَو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  اَمَّنِإَف  يَدَتْها  ِنَّم 

راب سک  چـیه  و  تسا ؛ هدـش  هارمگ  دوخ  ناـیز  هب  ددرگ ، هارمگ  هک  سک  نآ  و  هتفاـی ؛ تیادـه  دوخ  يارب  دوش ، تیادـه  سک  ره 
ات  ) میـشاب هدرک  ثوعبم  يربماـیپ  هکنآ  رگم  درک ، میهاوخن  تازاـجم  ار ) یموق   ) زگره اـم  و  دـشک ؛ یمن  شود  هب  ار  يرگید  هاـنگ 

(15 ( ) .دنک نایب  ار  ناشفیاظو 

(16  ) اًریِمْدَت اَهاَنْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اَهِیف  اوُقَسَفَف  اَهِیفَْرتُم  اَنْرَمَأ  ًهَیْرَق  َِکلْهُّن  نَأ  اَنْدَرَأ  اَذِإَو 

، اجنآ توهـش ) تسم  نادـنمتورث  و  « ) نیفرتم  » يارب ار  دوخ  رماوا  تسخن  مینک ، كاله  ار  يراـید  رهـش و  میهاوخب  هک  یماـگنه  و 
(16  ) .میبوک یم  مهرد  تّدش  هب  ار  اهنآ  دنتفای ، تازاجم  قاقحتسا  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  هک  یماگنه  سپس  میراد ، یم  نایب 
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(17  ) اًریَِصب اًرِیبَخ  ِهِداَبِع  ِبُونُِذب  َکِّبَِرب  یَفَکَو  ٍحُون  ِدَْعب  نِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  اَنْکَلْهَأ  ْمَکَو 

هک تسا  یفاک  و  میدرک ! كاله  ار  اهنآ  تنـس )، نیمه  قبط  و  ( ؛ دندرک یم  یگدـنز  حون ، زا  دـعب  نورق  رد  هک  یمدرم  رایـسب  هچ 
(17  ) .تسانیب نآ  هب  تبسن  و  هاگآ ، شناگدنب  ناهانگ  زا  تراگدرورپ 

283 ص :

(18  ) اًروُحْدَّم اًمُومْذَم  اَهاَلْصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اَْنلَعَج  َُّمث  ُدیِرُّن  نَِمل  ُءاَشَن  اَم  اَهِیف  َُهل  اَْنلَّجَع  َهَلِجاَْعلا  ُدیُِری  َناَک  نَّم 

؛ میهد یم  مینک - هدارا  سک  ره  هب  و   - میهاوخب هک  ار  نآ  زا  رادقم  نآ  دـبلط ، یم  ار  ایند )  ) رذـگدوز یگدـنز  اهنت )  ) هک سک  نآ 
.تسا ادـخ ) هاگرد   ) هدـنار هدـیهوکن و  هک  یلاـح  رد  دزوس  یم  شنازوس  شتآ  رد  هک  داد ، میهاوخ  رارق  وا  يارب  ار  خزود  سپس 

(18)

(19  ) اًروُکْشَّم مُُهیْعَس  َناَک  َِکَئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  اَهَیْعَس  اََهل  یَعَسَو  َهَرِخْآلا  َداَرَأ  ْنَمَو 

زا ، ) وا شالت  یعس و  دشاب - هتشاد  نامیا  هک  یلاح  رد   - دنک شـشوک  یعـس و  نآ  يارب  و  دبلطب ، ار  ترخآ  يارـس  هک  سک  نآ  و 
(19  ) .دش دهاوخ  هداد  شاداپ  ادخ ) يوس 

(20  ) اًروُظْحَم َکِّبَر  ُءاَطَع  َناَک  اَمَو  َکِّبَر  ِءاَطَع  ْنِم  ِءَالُؤَهَو  ِءَالُؤَه  ُّدِمُّن  الُک 

هدـشن عنم  یـسک ) زا   ) زگره تراگدرورپ  ياطع  و  میهد ؛ یم  کمک  هرهب و  تراـگدرورپ ، ياـطع  زا  ار  هورگ  ود  نیا  زا  کـی  ره 
(20  ) .تسا

(21  ) اًلیِضْفَت ُرَبْکَأَو  ٍتاَجَرَد  ُرَبْکَأ  ُهَرِخْآَللَو  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلَّضَف  َْفیَک  ْرُظنا 

مه نیا  زا  شیاهیرترب ، ترخآ و  تاجرد  میا ؛ هدیـشخب  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ناشـشالت ) رطاخب  اـیند  رد   ) ار یـضعب  هنوگچ  نیبب 
(21 ! ) تسا رتشیب 

(22  ) ًالوُذْخَّم اًمُومْذَم  َدُعْقَتَف  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعْجَت  اَّل 

(22 ! ) تسشن یهاوخ  روای  رای و  یب  هدیهوکن و  هک  هدم ، رارق  ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  زگره 

ُلقَو اَمُهْرَْهنَت  َالَو  ٍّفُأ  اَمُهَّل  لُقَت  اَلَف  اَمُهاَلِک  ْوَأ  اَمُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  اًناَسْحِإ  ِْنیَدـِلاَْولِابَو  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یَـضَقَو 
(23  ) اًمیِرَک ًالْوَق  اَمُهَّل 

نـس هب  وت  دزن  اهنآ ، يود  ره  ای  ود ، نآ  زا  یکی  هاگره  دینک ! یکین  ردام  ردپ و  هب  و  دیتسرپن ! ار  وا  زج  هداد : نامرف  تراگدرورپ  و 
(23 ! ) وگب اهنآ  هب  هناراوگرزب  هدیجنس و  فیطل و  راتفگ  و  نزم ! دایرف  اهنآ  رب  و  رادم ! اور  اهنآ  هب  یتناها  نیرتمک  دنسر ، يریپ 
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(24  ) اًریِغَص ِیناَیَّبَر  اَمَک  اَمُهْمَحْرا  ِّبَّر  ُلقَو  ِهَمْحَّرلا  َنِم  ِّلُّذلا  َحاَنَج  اَمَُهل  ْضِفْخاَو 

یکچوک رد  ارم  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  اراـگدرورپ ! : » وگب و  رآ ! دورف  ناـنآ  ربارب  رد  فطل ، ّتبحم و  زا  ار  شیوخ  عضاوت  ياـهلاب  و 
(24 !« ) هد رارق  ناشتمحر  لومشم  دندرک ، تیبرت 

(25  ) اًروُفَغ َنِیباَّوَْأِلل  َناَک  ُهَّنِإَف  َنیِِحلاَص  اُونوُکَت  نِإ  ْمُکِسوُُفن  ِیف  اَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَّر 

وا دـینک ) ناربج  و   ) دیـشاب حـلاص  هاگ  ره  دـیتشاد ) هنیمز  نیا  رد  یـشزغل  رگا  ( ؛ تسا رتهاـگآ  ناـتیاهلد  نورد  زا  امـش  راـگدرورپ 
(25  ) .دشخب یم  ار  ناگدننک  تشگزاب 

(26  ) اًریِْذبَت ْرِّذَُبت  َالَو  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو 

(26 ، ) نکم ریذبت  فارسا و  زگره  و  ار ! هار  رد  هدناماو  دنمتسم و  قح ) نینچمه   ) و زادرپب ، ار  ناکیدزن  ّقح  و 

(27  ) اًروُفَک ِهِّبَِرل  ُناَْطیَّشلا  َناَکَو  ِنیِطاَیَّشلا  َناَوْخِإ  اُوناَک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ 

(27 ! ) دوب ساپسان  رایسب  شراگدرورپ ، ربارب  رد  ناطیش  و  دننیطایش ؛ ناردارب  ناگدننکریذبت ، هک  ارچ 

284 ص :

(28  ) اًروُْسیَّم ًالْوَق  ْمُهَّل  لُقَف  اَهوُجْرَت  َکِّبَّر  نِّم  ٍهَمْحَر  َءاَِغْتبا  ُمُْهنَع  َّنَضِْرُعت  اَّمِإَو 

هب دیآ و  دیدپ  تراک  رد  یشیاشگ  ات   ) یشاب هتشاد  ار  تراگدرورپ  تمحر  راظتنا  و  یباترب ، يور  نادنمتسم ]  نانآ =[  زا  هاگره  و 
(28 ! ) وگب نخس  اهنآ  اب  فطل  اب  هتخیمآ  مرن و  راتفگ  اب  ینک ،) کمک  اهنآ 

(29  ) اًروُسْحَّم اًمُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اَهْطُْسبَت  َالَو  َکُِقنُع  َیلِإ  ًَهلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعْجَت  َالَو 

دروم اـت  ياـشگم ، ار  دوـخ  تسد  زین )  ) ّدـح زا  شیب  و  اـمنم ) شـشخب  قاـفنا و  كرت  و  ، ) نکم ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتـسد  زگره 
(29 ! ) ینامورف راک  زا  يریگ و  رارق  شنزرس 

(30  ) اًریَِصب اًرِیبَخ  ِهِداَبِِعب  َناَک  ُهَّنِإ  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َکَّبَر  َّنِإ 

(30  ) .تسانیب هاگآ و  شناگدنب ، هب  تبسن  وا  دراد ؛ یم  گنت  ای  هداشگ  دهاوخب ، سک  ره  يارب  ار  يزور  تراگدرورپ  نیقی ، هب 

(31  ) اًرِیبَک اًئْطِخ  َناَک  ْمُهَْلتَق  َّنِإ  ْمُکاَّیِإَو  ْمُُهقُزَْرن  ُنْحَّن  ٍقاَْلمِإ  َهَیْشَخ  ْمُکَدَالْوَأ  اُوُلتْقَت  َالَو 

(31 ! ) تسا یگرزب  هانگ  اهنآ  نتشک  ًاملسم  میهد ؛ یم  يزور  ار  امش  اهنآ و  ام  دیشکن ! رقف ، سرت  زا  ار  ناتنادنزرف  و 
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(32  ) اًلِیبَس َءاَسَو  ًهَشِحاَف  َناَک  ُهَّنِإ  اَنِّزلا  اُوبَْرقَت  َالَو 

(32 ! ) تسا یهار  دب  و  تشز ، رایسب  راک  هک  دیوشن ، انز  کیدزن  و 

(33  ) اًروُصنَم َناَک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  یِّف  فِرُْسی  اَلَف  اًناَْطلُس  ِهِِّیلَِول  اَْنلَعَج  ْدَقَف  اًمُولْظَم  َِلُتق  نَمَو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َالَو 

قح و   ) هطلـس شیلو  يارب  هدش ، هتـشک  مولظم  هک  سک  نآ  و  قحب ! زج  دیـشکن ، هدرمـش ، مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یـسک  و 
(33 ! ) تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن ، فارسا  لتق  رد  اما  میداد ؛ رارق  صاصق )

(34  ) ًالُوئْسَم َناَک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأَو  ُهَّدُشَأ  َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتَْیلا  َلاَم  اُوبَْرقَت  َالَو 

! دوش یم  لاؤس  دهع  زا  هک  دینک ، افو  دوخ )  ) دهع هب  و  دسر ! غولب  دـح  رـس  هب  ات  دـیوشن ، کیدزن  هار  نیرتهب  هب  زج  میتی ، لام  هب  و 
(34)

(35  ) اًلیِوْأَت ُنَسْحَأَو  ٌْریَخ  َِکلَذ  ِمیِقَتْسُْملا  ِساَطْسِْقلِاب  اُونِزَو  ُْمْتلِک  اَذِإ  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَو 

رتوکین شتبقاع  و  رتهب ، امـش  يارب  نیا  دـینک ! نزو  تسرد  يوزارت  اب  و  دـییامن ، ادا  ار  هنامیپ  قح  دـینک ، یم  هناـمیپ  هک  یماـگنه  و 
(35  ) .تسا

(36  ) ًالُوئْسَم ُْهنَع  َناَک  َِکَئلوُأ  ُّلُک  َداَؤُْفلاَو  َرَصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ُفْقَت  َالَو 

(36  ) .دنلوؤسم همه  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  ارچ  نکم ، يوریپ  يرادن ، یهاگآ  نآ  هب  هچنآ  زا 

(37  ) ًالوُط َلاَبِْجلا  َُغْلبَت  َنلَو  َضْرَْألا  َقِرْخَت  َنل  َکَّنِإ  اًحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َالَو 

(37 ! ) دسر یمن  اه  هوک  هب  زگره  تتماق  لوط  و  یفاکشب ، ار  نیمز  یناوت  یمن  وت  ورم ! هار  ربکت  اب  نیمز ، يور  و 

(38  ) اًهوُرْکَم َکِّبَر  َدنِع  ُُهئِّیَس  َناَک  َِکلَذ  ُّلُک 

(38  ) .تسا دنسپان  وت  راگدرورپ  دزن  شهانگ  اهنیا  همه 

285 ص :

(39  ) اًروُحْدَّم اًمُولَم  َمَّنَهَج  ِیف  یَْقُلتَف  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعْجَت  َالَو  ِهَمْکِْحلا  َنِم  َکُّبَر  َْکَیلِإ  یَحْوَأ  اَّمِم  َِکلَذ 

هدنکفا منهج  رد  هک  هدـم ، رارق  ادـخ  اب  يدوبعم  زگره  و  هداتـسرف ؛ یحو  وت  هب  تراگدرورپ  هک  تسا  ییاهتمکح  زا  ماکحا ،)  ) نیا
(39 ! ) دوب یهاوخ  ادخ ) هاگرد   ) هدنار و  هدش ، شنزرس  هک  یلاح  رد  يوش ، یم 
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(40  ) اًمیِظَع ًالْوَق  َنُولوُقََتل  ْمُکَّنِإ  اًثاَنِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َذَخَّتاَو  َنِینَْبلِاب  مُکُّبَر  ْمُکاَفْصَأَفَأ 

و  ) گرزب نخس  امش  تسا !؟ هدیزگرب  ناگتشرف  زا  ینارتخد  شدوخ  و  هتخاس ، امـش  صوصخم  ار  رـسپ  نادنزرف  ناتراگدرورپ  ایآ 
(40 ! ) دییوگ یم  یتشز ) رایسب 

(41  ) اًروُُفن اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی  اَمَو  اوُرَّکَّذَِیل  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِیف  اَْنفَّرَص  ْدََقلَو 

(41  ) .دیازفا یمن  ناشترفن  رب  زج  نالدروک )، زا  یهورگ   ) یلو دنوش ! رکذتم  ات  میدروآ  ار  رثؤم  تانایب  عاونا  نآرق ، نیا  رد  ام 

(42  ) اًلِیبَس ِشْرَْعلا  يِذ  َیلِإ  اْوَغَْتباَّل  اًذِإ  َنُولوُقَی  اَمَک  ٌهَِهلآ  ُهَعَم  َناَک  ْوَّل  ُلق 

( دنوادخ  ) يوس هب  یهار  دندرک  یم  یعـس  نایادـخ ) ، ) تروص نیا  رد  دوب ، ینایادـخ  وا  اب  دـنیوگ  یم  اهنآ  هک  نانچنآ  رگا  : » وگب
(42 « ) .دننک ادیپ  شرع  بحاص 

(43  ) اًرِیبَک اُولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس 

(43 ! ) رت هزنم  رترب و  رایسب  دنیوگ ، یم  اهنآ  هچنآ  زا  تسا  رترب  كاپ و  وا 

اًروُفَغ اًمِیلَح  َناَـک  ُهَّنِإ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  اَّل  نَِکلَو  ِهِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  نِّم  نِإَو  َّنِهِیف  نَمَو  ُضْرَأـْلاَو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَـمَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست 
(44)

؛ دیوگ یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ، ره  و  دنیوگ ؛ یم  وا  حیبست  همه  دنتسه ، اهنآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ 
(44  ) .تسا هدنزرمآ  رابدرب و  وا  دیمهف ؛ یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو 

(45  ) اًرُوتْسَّم ًاباَجِح  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َْنَیبَو  َکَْنَیب  اَْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَو 

(45 ( ؛ میهد یمرارق  ییادیپان  باجح  دنروآ ، یمن  نامیا  ترخآ  هب  هک  اهنآ  وت و  نایم  یناوخ ، یم  نآرق  هک  یماگنه  و 

(46  ) اًروُُفن ْمِهِرَابْدَأ  یَلَع  اْوَّلَو  ُهَدْحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اَذِإَو  اًْرقَو  ْمِِهناَذآ  ِیفَو  ُهوُهَقْفَی  نَأ  ًهَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  اَْنلَعَجَو 

دای یگناگی  هب  نآرق  رد  ار  تراگدرورپ  هک  یماگنه  و  ینیگنـس ؛ ناشیاهـشوگ  رد  و  دنمهفن ؛ ار  نآ  ات  ییاهـششوپ ، ناشیاهلد  رب  و 
(46  ) .دننادرگ یم  رب  يور  وت  زا  دننک و  یم  تشپ  اهنآ  ینک ، یم 

(47  ) اًروُحْسَّم اًلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  نِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ  يَوَْجن  ْمُه  ْذِإَو  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْسَی  ْذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتْسَی  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُنْحَّن 

اب هک  ماگنه  نآ  رد  نینچمه ) و  ( ؛ دـنهد یم  ارف  شوگ  هچ  يارب  میناد  یم  رتهب  اـم  دـنهد ، یمارف  شوگ  وت  نانخـس  هب  هک  یماـگنه 
(47 !« ) دینک یمن  يوریپ  هدش ، نوسفا  هک  یناسنا  زا  زج  امش  : » دنیوگ یم  نارگمتس  هک  هاگنآ  دننک ؛ یم  اوجن  مه 
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(48  ) اًلِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  اَلَف  اوُّلَضَف  َلاَْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُظنا 

(48  ) .دننک ادیپ  ار  قح  هار  دنناوت  یمن  و  دندش ، هارمگ  هجیتن  رد  دندز ! اهلثم  وت  يارب  هنوگچ  نیبب 

(49  ) اًدیِدَج اًْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإَأ  اًتاَفُرَو  اًماَظِع  اَّنُک  اَذِإَأ  اُولاَقَو 

(49 ( »!؟ تفای میهاوخ  يا  هزات  شنیرفآ  راب  رگد  میدش ، يا  هدنکارپ  هدیسوپ و  ياهناوختسا  ام ، هک  یماگنه  ایآ  : » دنتفگ و 
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(50  ) اًدیِدَح ْوَأ  ًهَراَجِح  اُونوُک  ُْلق 

(50 ، ) نهآ ای  دیشاب  گنس  امش  : » وگب

ُْلق َوُه  یَتَم  َنُولوُقَیَو  ْمُهَـسوُءُر  َْکَیلِإ  َنوُضِْغُنیَـسَف  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَرَطَف  يِذَّلا  ُِلق  اَنُدیُِعی  نَم  َنُولوُقَیَـسَف  ْمُکِروُدُص  ِیف  ُُربْکَی  اَّمِّم  اًْقلَخ  ْوَأ 
(51  ) اًبیِرَق َنوُکَی  نَأ  یَسَع 

هب ار  امـش  تسا  رداق  ادخ  زاب  دشاب ، یم  رترود  یگدـنز  تایح و  زا  و   ) تسا رت  تخـس  مه  نآ  زا  امـش ، رظن  رد  هک  یقولخم  ره  ای 
ار امش  راب  نیتسخن  هک  یـسک  نامه  : » وگب دنادرگ »!؟ یمزاب  ار  ام  یـسک  هچ  : » دنیوگ یم  يدوزب  اهنآ  دنادرگزاب .) ددجم  یگدنز 
: وگب دوب »!؟ دـهاوخ  ینامز  هچ  رد  : » دـنیوگ یم  دـننک و  یم  مخ  وت  يوس  هب  راکنا )، بجعت و  يور  زا   ) ار دوخ  رـس  نانآ  .دـیرفآ »

(51 ! ) دشاب کیدزن  دیاش  »

(52  ) اًلِیلَق اَّلِإ  ُْمْتِثبَّل  نِإ  َنوُّنُظَتَو  ِهِدْمَِحب  َنُوبیِجَتْسَتَف  ْمُکوُعْدَی  َمْوَی 

اهنت دیرادنپ  یم  دییوگ ؛ یم  ار  وا  دمح  هک  یلاح  رد  دینک  یم  تباجا  مه  امش  دناوخ ؛ یمارف  ناتیاهربق ) زا   ) ار امـش  هک  زور  نامه 
(52 !« ) دیا هدرک  گنرد  خزرب ) ناهج  رد   ) یهاتوک تدم 

(53  ) اًنِیبُّم اوُدَع  ِناَسنِْإِلل  َناَک  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ُغَزنَی  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِداَبِعِّل  ُلقَو 

؛ دـنک یم  داسف  هنتف و  اهنآ  نایم  نوزومان ،) نانخـس  هلیـسوب  ناطیـش   ) هک ارچ  دـشاب ! نیرتهب  هک  دـنیوگب  ینخـس  : » وگب مناگدـنب  هب 
(53 ! ) تسا هدوب  ناسنا  يارب  يراکشآ  نمشد  ناطیش  هشیمه 

(54  ) اًلیِکَو ْمِْهیَلَع  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو  ْمُْکبِّذَُعی  ْأَشَی  نِإ  ْوَأ  ْمُکْمَحْرَی  ْأَشَی  نِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَّر 

و دزاس ؛ یم  دوخ  تمحر  لومشم  ار  امش  دنادب ،) هتسیاش  و   ) دهاوخب رگا  تسا ؛ رتهاگآ  امـش  لامعا ) تاین و   ) زا امـش ، راگدرورپ 
(54 !( ) ینک نامیا  هب  روبجم  ار  نانآ  هک   ) میا هداتسرفن  نانآ  رب  رومأم  ناونعب  ار  وت  ام  و  دنک ؛ یم  تازاجم  دهاوخب ، رگا 

(55  ) اًرُوبَز َدوُواَد  اَْنیَتآَو  ٍضَْعب  یَلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب  اَْنلَّضَف  ْدََقلَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَِمب  ُمَلْعَأ  َکُّبَرَو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


رطاخب میداد ، يرترب  نارگید  رب  ار  وت  رگا   ) و تسا ؛ رتهاگآ  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  همه  لاـح  زا  وت ، راـگدرورپ 
(55  ) .میدیشخب روبز  دوواد ، هب  و  میداد ؛ يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یضعب  ام  تسوت )، یگتسیاش 

(56  ) اًلیِوْحَت َالَو  ْمُکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  اَلَف  ِِهنوُد  نِّم  ُمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق 

هن و  دنزاس ، فرطرب  امـش  زا  ار  یلکـشم  دـنناوت  یم  هن  اهنآ  دـیناوخب ! دـیرادنپ ، یم  دوخ ) دوبعم   ) ادـخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  : » وگب
(56 « ) .دننک داجیا  نآ  رد  يرییغت 

(57  ) اًروُذْحَم َناَک  َکِّبَر  َباَذَع  َّنِإ  َُهباَذَع  َنُوفاَخَیَو  ُهَتَمْحَر  َنوُجْرَیَو  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َهَلیِسَْولا  ُمِهِّبَر  َیلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

هب و  رتکیدزن ؛ هچ  ره  يا  هلیـسو  دـنیوج ، یم  ناشراگدرورپ  هب  برقت ) يارب   ) يا هلیـسو  ناشدوخ  دـنناوخ ، یم  نانآ  هک  ار  یناسک 
(57 ! ) تسا تشحو  زیهرپ و  روخ  رد  هراومه  تراگدرورپ ، باذع  هک  ارچ  دنسرت ؛ یم  وا  باذع  زا  و  دنراودیما ؛ وا  تمحر 

(58  ) اًروُطْسَم ِباَتِْکلا  ِیف  َِکلَذ  َناَک  اًدیِدَش  ًاباَذَع  اَهُوبِّذَعُم  ْوَأ  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اَهوُِکلْهُم  ُنَْحن  اَّلِإ  ٍهَیْرَق  نِّم  نِإَو 

يدـیدش باذـع  هب  دـنراکهانگ )، رگا   ) اـی مـینک ؛ یم  كـاله  تماـیق  زور  زا  شیپ  ار  نآ  هـکنیا  رگم  تـسین  يداـبآ  رهـش و  چـیه 
(58  ) .تسا تبث  ظوفحم ] حول  یهلا =[  باتک  رد  نیا ، تخاس ؛ میهاوخ  ناشراتفرگ 
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(59  ) اًفیِوْخَت اَّلِإ  ِتاَیْآلِاب  ُلِسُْرن  اَمَو  اَِهب  اوُمَلَظَف  ًهَرِْصبُم  َهَقاَّنلا  َدوُمَث  اَْنیَتآَو  َنُولَّوَْألا  اَِهب  َبَّذَک  نَأ  اَّلِإ  ِتاَیْآلِاب  َلِسْرُّن  نَأ  اَنَعَنَم  اَمَو 

، دنتشاد ار  اهتساوخرد  نیمه  هک   ) ناینیشیپ هکنیا  زج  میتسرفب  ار  نایوج ) هناهب  یتساوخرد   ) تازجعم نیا  هک  دوبن  ام  عنام  زیچ  چیه 
اما دوب ؛ رگنـشور  هک  يا ) هزجعم  ( ؛ میداد هقان  دومث ، موق )  ) هب ام  هلمج )، زا  ( ؛ دندرک بیذـکت  ار  نآ  دـندوب ،) گنهامه  ناشیا  اب  و 

(59  ) .میتسرف یم  تجح ) مامتا  و   ) نداد میب  يارب  طقف  ار  تازجعم  ام  دنتشک .) ار  هقان  و   ) دندرک متس  نآ  رب 

اَمَف ْمُُهفِّوَُخنَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َهَنوـُْعلَْملا  َهَرَجَّشلاَو  ِساَّنلِّل  ًهَْنِتف  اَّلِإ  َكاَْـنیَرَأ  ِیتَّلا  اَـیْؤُّرلا  اَْـنلَعَج  اَـمَو  ِساَّنلاـِب  َطاَـحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  َکـَل  اَْـنُلق  ْذِإَو 
(60  ) اًرِیبَک اًناَیْغُط  اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی 

نآ ام  و  .تسا ) هاگآ  ًالماک  ناشعـضو  زا  و  ( ؛ دراد مدرم  هب  لـماک  هطاـحا  تراـگدرورپ  : » میتفگ وت  هب  هک  ار  یناـمز  روآ ) داـی  هب  )
نآرق رد  هک  ار  هدـش ]  نیرفن  تخرد  هنوعلم =[  هرجـش  نینچمه  دوب ؛ مدرم  شیامزآ  يارب  طـقف  میداد ، ناـشن  وت  هب  هک  ار  ییاـیؤر 

(60 !« ) دیازفا یمن  اهنآ  رب  يزیچ  میظع ، نایغط  زج  اما  مینک ؛ یم  راذنا ) و   ) هداد میب  ار  اهنآ  ام  .میا  هدرک  رکذ 

(61  ) اًنیِط َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْسَأَأ  َلاَق  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو 

ایآ : » تفگ هک  سیلبا  زج  دندرک ، هدجـس  یگمه  اهنآ  دینک »! هدجـس  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب  هک  ار  ینامز  دیروآ ) دای  هب  )
(61 ( »!؟ يا هدیرفآ  كاخ  زا  ار  وا  هک  منک  هدجس  یسک  يارب 
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(62  ) اًلِیلَق اَّلِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتْحََأل  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذَه  َکَْتیَأَرَأ  َلاَق 

هدـنز تماـیق  زور  اـت  ارم  رگا  تسا )؟ هدوـب  لـیلد  هچ  هب   ) يا هداد  يرترب  نم  رب  هک  ار  یـسک  نـیا  وـگب ، نـم  هـب  : » تـفگ سپـس ) )
(62 !« ) تخاس مهاوخ  نک  هشیر  هارمگ و  یمک ، هدع  زج  ار ، شنادنزرف  همه  يراذگب ،

(63  ) اًرُوفْوَّم ًءاَزَج  ْمُکُؤاَزَج  َمَّنَهَج  َّنِإَف  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  نَمَف  ْبَهْذا  َلاَق 

(63 ! ) ناوارف تسا  يرفیک  تسامش ، رفیک  منهج  دنک ، تیعبت  وت  زا  نانآ  زا  سک  ره  ورب ! : » دومرف

ُناَْطیَّشلا ُمُهُدِعَی  اَمَو  ْمُهْدِعَو  ِدَالْوَْألاَو  ِلاَْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراَشَو  َِکلِجَرَو  َِکْلیَِخب  مِْهیَلَع  ِْبلْجَأَو  َِکتْوَِصب  مُْهنِم  َْتعَطَتْـسا  ِنَم  ْزِْزفَتْـساَو 
(64  ) اًروُرُغ اَّلِإ 

ناشنادنزرف تورث و  رد  و  راد ! لیسگ  اهنآ  رب  ار  تا  هدایپ  هراوس و  رکشل  و  نک ! کیرحت  تیادص  اب  یناوت  یم  ار  اهنآ  زا  مادک  ره 
(64 - ) دهد یمن  اهنآ  هب  يا  هدعو  غورد ، بیرف و  زج  ناطیش ، یلو  ! - نک مرگرس  اه  هدعو  اب  ار  نانآ  و  يوج ! تکرش 

(65  ) اًلیِکَو َکِّبَِرب  یَفَکَو  ٌناَْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِداَبِع  َّنِإ 

تسا یفاک  ردق  نیمه  دنوش !) یمن  راتفرگ  وت  ماد  هب  هاگ  چیه  اهنآ  و   ) تفای یهاوخن  نم ، ناگدنب  رب  يا  هطلس  زگره  وت  نادب ) اما  )
(65 « ) .دشاب اهنآ  ظفاح  تراگدرورپ  هک 

(66  ) اًمیِحَر ْمُِکب  َناَک  ُهَّنِإ  ِِهلْضَف  نِم  اوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف  َْکلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَّر 

امش هب  تبسن  وا  دیوش ؛ دنم  هرهب  وا  تمعن  زا  ات  دروآ ، یمرد  تکرح  هب  امش  يارب  ایرد  رد  ار  یتشک  هک  تسا  یسک  ناتراگدرورپ 
(66  ) .تسا نابرهم 
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(67  ) اًروُفَک ُناَسنِْإلا  َناَکَو  ُْمتْضَرْعَأ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُکاََّجن  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  َنوُعْدَت  نَم  َّلَض  ِرْحَْبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اَذِإَو 

یم شومارف  دـیناوخ ، یم  دوخ ) تالکـشم  لح  يارب   ) هک ار  یناسک  مامت  وا ، زج  دـسرب ، امـش  هب  یتحاران  اـیرد  رد  هک  یماـگنه  و 
(67 ! ) تسا ساپسان  رایسب  ناسنا ، و  دینادرگ ؛ یم  يور  دهد ، تاجن  یکشخ  هب  ار  امش  هک  یماگنه  اما  دینک ؛

(68  ) اًلیِکَو ْمَُکل  اوُدِجَت  َال  َُّمث  اًبِصاَح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْوَأ  ِّرَْبلا  َِبناَج  ْمُِکب  َفِسْخَی  نَأ  ُْمتنِمَأَفَأ 

و  ) دتسرفب امش  رب  هزیرگنـس  زا  ینافوط  ای  دربب ، ورف  نیمز  رد  ار  امـش  دیدش ) هلزلز  کی  اب   ) یکـشخ رد  هک  دیتسه  نمیا  نیا  زا  ایآ 
(68 ( !؟ دیباین دوخ  يارب  يروای ) و   ) ظفاح سپس  دنک ،) ناتنوفدم  نآ  رد 

(69  ) اًعِیبَت ِِهب  اَْنیَلَع  ْمَُکل  اوُدِجَت  َال  َُّمث  ُْمتْرَفَک  اَِمب  مُکَقِْرُغیَف  ِحیِّرلا  َنِّم  اًفِصاَق  ْمُْکیَلَع  َلِسُْریَف  يَرْخُأ  ًهَراَت  ِهِیف  ْمُکَدیُِعی  نَأ  ُْمتنِمَأ  ْمَأ 
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قرغ ناترفک  رطاخب  ار  امش  و  دتـسرفب ، امـش  رب  يا  هدنبوک  دابدنت  و  دنادرگزاب ، ایرد  هب  ار  امـش  رگید  راب  هک  دیتسه  نمیا  هکنیا  ای 
(69 ( !؟ دینکن ادیپ  ام  ربارب  رد  یهاوخنوخ  هاوخداد و  سپس  دنک ،

(70  ) اًلیِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِّم  ٍرِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُهاَْنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْنمَّرَک  ْدََقلَو 

هب هزیکاپ  ياهیزور  عاونا  زا  و  میدرک ؛ لمح  راوهار ) ياهبکرم  رب  ، ) ایرد یکشخ و  رد  ار  اهنآ  و  میتشاد ؛ یمارگ  ار  ناگدازیمدآ  ام 
(70  ) .میدیشخب يرترب  میا ، هدرک  قلخ  هک  یتادوجوم  زا  يرایسب  رب  ار  اهنآ  و  میداد ؛ يزور  نانآ 

(71  ) اًلِیتَف َنوُمَلُْظی  َالَو  ْمَُهباَتِک  َنوُءَْرقَی  َِکَئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباَتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِماَمِِإب  ٍساَنُأ  َّلُک  وُعْدَن  َمْوَی 

ار نآ  دوش ، هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناشلمع  همان  هک  یناسک  میناوخ ! یم  ناشیاوشیپ  اب  ار  یهورگ  ره  هک  ار  يزور  دیروآ ) دای  هب  )
(71 ! ) دوش یمن  متس  نانآ  هب  ییامرخ  هتسه  فاکش  هتشر  ردقب  و  دنناوخ ؛ یم  رورس ) يداش و  اب  )

(72  ) اًلِیبَس ُّلَضَأَو  یَمْعَأ  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یَمْعَأ  ِهِذَه  ِیف  َناَک  نَمَو 

(72 ! ) تسا رتهارمگ  انیبان و  زین  ترخآ  رد  تسا ، هدوب  انیبان  قح ) هرهچ  ندید  زا   ) ناهج نیا  رد  هک  یسک  اما 

(73  ) اًلِیلَخ َكوُذَخَّتاَّل  اًذِإَو  ُهَْریَغ  اَْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکَنُوِنتْفََیل  اوُداَک  نِإَو 

نآ رد  و  یهد ؛ تبـسن  ام  هب  ار  نآ  ریغ  اـت  دـنبیرفب ، میا  هدرک  یحو  وت  رب  هچنآ  زا  دوخ ) ياـه  هسوسو  اـب   ) ار وت  اـهنآ  دوب  کـیدزن 
(73 ! ) دننیزگیمرب دوخ  یتسود  هب  ار  وت  تروص ،

(74  ) اًلِیلَق اًْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َّتدِک  ْدََقل  َكاَْنتَّبَث  نَأ  َالَْولَو 

.ینک لیامت  نانآ  هب  دوب  کیدزن  يدوبن ،) فارحنا  زا  نوصم  تمـصع ، ماـقم  وترپ  رد  و   ) میتخاـس یمن  مدـق  تباـث  ار  وت  اـم  رگا  و 
(74)

(75  ) اًریِصَن اَْنیَلَع  ََکل  ُدِجَت  َال  َُّمث  ِتاَمَْملا  َفْعِضَو  ِهاَیَْحلا  َفْعِض  َكاَْنقَذَأَّل  اًذِإ 

یم وت  هب  گرم ، زا  دـعب  ار  اـهنآ  تازاـجم )  ) ربارب ود  و  اـیند ، یگدـنز  رد  ناکرـشم )  ) تازاـجم ربارب  ود  اـم  يدرک ، یم  نینچ  رگا 
(75 ! ) یتفای یمن  دوخ  يارب  يروای  ام ، ربارب  رد  سپس  میدناشچ ؛
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(76  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َکَفاَلِخ  َنُوثَْبلَی  اَّل  اًذِإَو  اَْهنِم  َكوُجِرُْخِیل  ِضْرَْألا  َنِم  َکَنوُّزِفَتْسََیل  اوُداَک  نِإَو 

راتفرگ ، ) دـندرک یم  نینچ  هاگره  و  دـننک ! تنوریب  نآ  زا  ات  دـننازغلب ، نیمزرـس  نیا  زا  ار  وت  هئطوت ) گـنرین و  اـب   ) دوب کـیدزن  و 
(76 ! ) دندنام یمن  یقاب  یمک  تدم  زج  وت ، زا  سپ  و  هدش )، یهلا  تخس  تازاجم 
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(77  ) اًلیِوْحَت اَِنتَّنُِسل  ُدِجَت  َالَو  اَِنلُسُّر  نِم  َکَْلبَق  اَْنلَسْرَأ  ْدَق  نَم  َهَّنُس 

(77 ! ) تفای یهاوخن  ینوگرگد  رییغت و  ام  تنس  يارب  زگره  و  میداتسرف ؛ وت  زا  شیپ  هک  تسا  یناربمایپ  دروم ) رد  ام   ) تنس نیا 

(78  ) اًدوُهْشَم َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرقَو  ِْلیَّللا  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َهاَلَّصلا  ِِمقَأ 

؛ ار حبـص ]  زامن  رجف =[  نآرق  نینچمه  و  راد ؛ اپرب  بش ]  همین  بش =[  یکیرات  تیاهن  ات  رهظ ) ماـگنه   ) دیـشروخ لاوز  زا  ار  زاـمن 
(78 ! ) تسا زور ) بش و  ناگتشرف   ) دوهشم رجف ، نآرق  هک  ارچ 

(79  ) اًدوُمْحَّم اًماَقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  نَأ  یَسَع  َکَّل  ًهَِلفاَن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِمَو 

ار وت  تراگدرورپ  تسا  دیما  تسوت ؛ يارب  یفاضا  هفیظو  کی  نیا  ناوخب ! زامن ) و   ) نآرق و ) زیخرب ، باوخ  زا   ) ار بش  زا  یـساپ  و 
(79 ! ) دزیگنارب شیاتس  روخ  رد  یماقم  هب 

(80  ) اًریِصَّن اًناَْطلُس  َکنُدَّل  نِم  یِّل  لَعْجاَو  ٍقْدِص  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأَو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَّر  ُلقَو 

میارب هدـننک  يرای  یتجح  دوخ ، يوس  زا  و  زاس ! جراخ  تقادـص  اب  و  نک ، دراو  تقادـص  اب  راک )، ره  رد   ) ارم اراگدرورپ ! : » وگب و 
(80 !« ) هد رارق 

(81  ) اًقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءاَج  ُْلقَو 

(81 !« ) تسا یندش  دوبان  لطاب  ًانیقی  دش ؛ دوبان  لطاب  و  دمآ ، قح  : » وگب و 

(82  ) اًراَسَخ اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َالَو  َنِینِمْؤُْملِّل  ٌهَمْحَرَو  ٌءاَفِش  َوُه  اَم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو 

(82  ) .دیازفا یمن  نایز ) و   ) نارسخ زج  ار  نارگمتس  و  مینک ؛ یم  لزان  نانمؤم ، يارب  تسا  تمحر  افش و  هچنآ  نآرق ، زا  و 

(83  ) اًسُوئَی َناَک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِإَو  ِِهِبناَِجب  يََأنَو  َضَرْعَأ  ِناَسنِْإلا  یَلَع  اَنْمَْعنَأ  اَذِإَو 

وا هب  يدب  نیرتمک )  ) هک یماگنه  و  دوش ؛ یم  رود  هناربکتم  دنادرگ و  یم  يور  قح ) زا  ، ) میـشخب یم  تمعن  ناسنا  هب  هک  یماگنه 
(83 ! ) ددرگ یم  سویام  زیچ ) همه  زا  ، ) دسر یم 

(84  ) اًلِیبَس يَدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاَش  یَلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق 

یم رتهب  تسا ، رتوکین  ناـشهار  هک  ار  یناـسک  ناـتراگدرورپ  و  دـنک ؛ یم  لـمع  دوخ  يوخ ) قلخ و  و   ) شور قبط  سک  ره  : » وگب
(84 « ) .دسانش

(85  ) اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِّم  ُمتِیتوُأ  اَمَو  یِّبَر  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَیَو 
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!« تسا هدشن  هداد  امش  هب  شناد ، زا  یکدنا  زج  و  تسا ؛ نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور  : » وگب دننک ، یم  لاؤس  حور »  » هرابرد وت  زا  و 
(85)

(86  ) اًلیِکَو اَْنیَلَع  ِِهب  ََکل  ُدِجَت  َال  َُّمث  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اَْنئِش  ِنَئلَو 

...دـنک عافد  وت  زا  ام ، ربارب  رد  هک  یباـی  یمن  ار  یـسک  سپـس  میریگ ؛ یم  وت  زا  میا ، هداتـسرف  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  میهاوخب ، رگا  و 
(86)
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(87  ) اًرِیبَک َْکیَلَع  َناَک  ُهَلْضَف  َّنِإ  َکِّبَّر  نِّم  ًهَمْحَر  اَّلِإ 

(87 ! ) تسا هدوب  گرزب  وت  رب  تراگدرورپ  لضف  هک  ددرگ )، تلاح  لماش   ) تراگدرورپ تمحر  رگم 

(88  ) اًریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناَک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  َال  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  نَأ  یَلَع  ُّنِْجلاَو  ُسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنئَّل  ُلق 

دنچ ره  دروآ ؛ دـنهاوخن  ار  نآ  دـننامه  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  دـننامه  هک  دـننک  قاـفتا  سنا ) نج و   ) ناـیرپ اـهناسنا و  رگا  : » وـگب
(88  ) .دننک کمک  راک ) نیا  رد   ) ار رگیدکی 

(89  ) اًروُفُک اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  َیبَأَف  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِیف  ِساَّنِلل  اَْنفَّرَص  ْدََقلَو 

ره زا  نآ ، ربارب  رد   ) مدرم رتشیب  اما  تسا ؛) عمج  نآ  رد  فراـعم  همه  و   ) میدروآ يا  هنومن  زیچ  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق ، نیا  رد  اـم 
(89 ! ) دنتشاد ابا  راکنا ، زج  يراک )

(90  ) اًعُوبنَی ِضْرَْألا  َنِم  اََنل  َرُْجفَت  یَّتَح  ََکل  َنِمْؤُّن  َنل  اُولاَقَو 

...يزاس جراخ  ام  يارب  نازوس ) کشخ و   ) نیمزرـس نیا  زا  یناشوج  همـشچ  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  : » دـنتفگ و 
(90)

(91  ) اًریِْجفَت اََهلاَلِخ  َراَْهنَْألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِعَو  ٍلیِخَّن  نِّم  ٌهَّنَج  ََکل  َنوُکَت  ْوَأ 

(91  ) ...ینک يراج  نآ  يال  هبال  رد  اهرهن  و  دشاب ؛ وت  نآ  زا  روگنا  لخن و  زا  یغاب  ای 

(92  ) اًلِیبَق ِهَِکئاَلَْملاَو  ِهَّللِاب  َِیتْأَت  ْوَأ  اًفَسِک  اَْنیَلَع  َتْمَعَز  اَمَک  َءاَمَّسلا  َطِقُْست  ْوَأ 

...يروایب ام  ربارب  رد  ار  ناگتـشرف  دنوادخ و  ای  يرآ ؛ دورف  ام  رـس  رب  يرادـنپ - یم  هک  نانچنآ   - ار نامـسآ  ياهگنـس )  ) تاعطق ای 
(92)
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اَّلِإ ُتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناَْحبُـس  ُْلق  ُهُؤَْرقَّن  اـًباَتِک  اَْـنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمْؤُّن  َنلَو  ِءاَـمَّسلا  ِیف  یَقْرَت  ْوَأ  ٍفُرْخُز  نِّم  ٌْتَیب  َکـَل  َنوُکَی  ْوَأ 
(93  ) ًالوُسَّر اًرََشب 

هکنآ رگم  میروآ  یمن  نامیا  يور ، نامـسآ  هب  رگا  یتح  يور ؛ الاب  نامـسآ  هب  ای  دشاب ؛ الط  زا  راگن  شقن و  رپ  يا  هناخ  وت  يارب  ای 
هداتسرف یناسنا  زج  نم  رگم  ینعم !) یب  نانخس  نیا  زا   ) مراگدرورپ تسا  هزنم  وگب »: ! » میناوخب ار  نآ  هک  يروآ  دورف  ام  رب  يا  همان 

(93 ( !؟ متسه ادخ 

(94  ) ًالوُسَّر اًرََشب  ُهَّللا  َثََعبَأ  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  يَدُْهلا  ُمُهَءاَج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  نَأ  َساَّنلا  َعَنَم  اَمَو 

دنوادخ ایآ  : » دنتفگ يربخ ) یب  ینادان و  يور  زا  هک   ) دوب نیا  دنروایب ، نامیا  مدرم  دش  عنام  تیاده  ندـمآ  زا  دـعب  هک  يزیچ  اهنت 
(94 ( »!؟ تسا هداتسرف  لوسر  ناونعب  ار  يرشب 

(95  ) ًالوُسَّر اًکَلَم  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مِْهیَلَع  اَْنلَّزََنل  َنیِِّنئَمْطُم  َنوُشْمَی  ٌهَِکئاَلَم  ِضْرَْألا  ِیف  َناَک  ْوَّل  ُلق 

ناونع هب  ار  يا  هتـشرف  اـم  دنتـشاد ، یمرب  ماـگ  شمارآ  اـب  و ) دـندرک ، یم  یگدـنز   ) یناگتـشرف نیمز  يور  رد  رگا  یتـح ) : ») وـگب
(95 (. ) دشاب ناشدوخ  سنج  زا  دیاب  یهورگ  ره  يامنهر  هک  ارچ  !« ) میداتسرف یم  اهنآ  رب  لوسر ،

(96  ) اًریَِصب اًرِیبَخ  ِهِداَبِِعب  َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  اًدیِهَش  ِهَّللِاب  یَفَک  ُْلق 

(96 ! ) تسانیب هاگآ و  شناگدنب  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  دشاب ؛ هاوگ  امش  نم و  نایم  دنوادخ ، هک  تسا  یفاک  نیمه  : » وگب
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ْمُهاَوْأَّم امُصَو  اًمُْکبَو  اًیْمُع  ْمِهِهوُجُو  یَلَع  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهُرُشَْحنَو  ِِهنوُد  نِم  َءاَِیلْوَأ  ْمَُهل  َدِجَت  نَلَف  ِْللُْـضی  نَمَو  ِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  نَمَو 
(97  ) اًریِعَس ْمُهاَنْدِز  ْتَبَخ  اَمَّلُک  ُمَّنَهَج 

ریغ یناتـسرپرس  نایداه و  دزاس ، هارمگ  شلامعا ) رطاخب   ) ار سک  ره  و  تسوا ؛ یعقاو  هتفای  تیاده  دنک ، تیاده  ادخ  ار  سک  ره 
؛ دـنرک گـنگ و  اـنیبان و  هک  یلاـح  رد  مینک ، یم  روـشحم  ناـشیاهتروص  رب  ار  اـهنآ  تماـیق ، زور  و  تفاـی ؛ یهاوـخن  وا  يارب  ادـخ 

(97 ! ) مییازفا یم  نانآ  رب  يا  هزات  هلعش  دنیشنورف ، نآ  شتآ  نامز  ره  تسا ؛ خزود  ناشهاگیاج 

(98  ) اًدیِدَج اًْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإَأ  اًتاَفُرَو  اًماَظِع  اَّنُک  اَذِإَأ  اُولاَقَو  اَِنتاَیِآب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  مُهُؤاَزَج  َِکلَذ 

ياهکاخ هدیـسوپ و  ياهناوختـسا  ام  هک  یماگنه  ایآ  : » دـنتفگ دـندش و  رفاک  ام  تایآ  هب  تبـسن  هکنیا  رطاـخب  تساـهنآ ، رفیک  نیا 
(98 ( »!؟ تفای میهاوخ  يا  هزات  شنیرفآ  رگید  راب  میدش ، يا  هدنکارپ 

اًروُفُک اَّلِإ  َنوُِملاَّظلا  َیبَأَف  ِهِیف  َْبیَر  اَّل  اًـلَجَأ  ْمَُهل  َلَـعَجَو  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  نَأ  یَلَع  ٌرِداَـق  َضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ 
(99)
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و دنادرگ !؟) ناشزاب  دیدج  یگدنز  هب  و   ) دنیرفایب ار  نانآ  لثم  تسا  رداق  هدـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  دـنناد  یمن  ایآ 
(99 ! ) دنتسین اریذپ  ار  راکنا  رفک و  زج  ناملاظ ، اّما  هداد ؛ رارق  تسین - نآ  رد  یّکش  هک   - یعطق يدمآرس  نانآ  يارب 

(100  ) اًرُوتَق ُناَسنِْإلا  َناَکَو  ِقاَفنِْإلا  َهَیْشَخ  ُْمتْکَْسمَأَّل  اًذِإ  یِّبَر  ِهَمْحَر  َِنئاَزَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمتنَأ  ْوَّل  ُلق 

، قافنا ادابم  دیدرک ، یم  كاسما  يرظن ) گنت  رطاخب  ، ) تروص نآ  رد  .دیدوب  نم  راگدرورپ  تمحر  نئازخ  کلام  امش  رگا  : » وگب
(100 ! ) تسا رظن  گنت  ناسنا  و  دوش » امش  یتسدگنت  هیام 

(101  ) اًروُحْسَم یَسُوم  اَی  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاَقَف  ْمُهَءاَج  ْذِإ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْلَأْساَف  ٍتاَنَِّیب  ٍتاَیآ  َعِْست  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

دمآ اـهنآ  غارـس  هب  هناـگ ) هن  تازجعم   ) نیا هک  ناـمز  نآ  نک  لاؤـس  لیئارـسا  ینب  زا  سپ  میداد ؛ نشور  هزجعم  هـن  یـسوم  هـب  اـم 
(101 (!« ) يرحاس ای   ) هناوید وت  منک  یم  نامگ  یسوم ! يا  : » تفگ وا  هب  نوعرف  دندوب !؟) هنوگچ  )

(102  ) اًرُوْبثَم ُنْوَعِْرف  اَی  َکُّنُظََأل  یِّنِإَو  َِرئاََصب  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر  اَّلِإ  ِءَالُؤَه  َلَزنَأ  اَم  َتِْملَع  ْدََقل  َلاَق 

منک یم  نامگ  نم  و  هداتـسرفن ؛ اهلد - ینـشور  يارب   - نیمز اهنامـسآ و  راگدرورپ  زج  ار  تایآ  نیا  یناد  یم  وت  : » تفگ یـسوم ) )
(102 !« ) دش یهاوخ  كاله  يدوزب )  ) وت نوعرف ، يا 

(103  ) اًعیِمَج ُهَعَّم  نَمَو  ُهاَْنقَرْغَأَف  ِضْرَْألا  َنِّم  مُهَّزِفَتْسَی  نَأ  َداَرَأَف 

.میدرک قرغ  دـندوب ، وا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  وا و  ام ، یلو  دزاس ؛ نک  هشیر  نیمزرـس  نآ  زا  ار  نانآ  تفرگ  میمـصت  نوعرف )  ) سپ
(103)

(104  ) اًفیَِفل ْمُِکب  اَْنئِج  ِهَرِخْآلا  ُدْعَو  َءاَج  اَذِإَف  َضْرَْألا  اُونُکْسا  َلِیئاَرْسِإ  ِینَِبل  ِهِدَْعب  نِم  اَْنُلقَو 

همه دسر ، ارف  ترخآ  هدعو  هک  یماگنه  اّما  دیوش ! نکاس  ماش ]  رـصم و  نیمزرـس =[  نیا  رد  : » میتفگ لیئارـسا  ینب  هب  نآ  زا  دعب  و 
(104 « ) میروآ یم  لدع ) هاگداد  نآ  هب   ) یعمج هتسد  ار  امش 
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(105  ) اًریِذَنَو اًرِّشَبُم  اَّلِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو  َلََزن  ِّقَْحلِابَو  ُهاَْنلَزنَأ  ِّقَْحلِابَو 

(105 ! ) میداتسرفن هدنهد ، میب  هدنهد و  تراشب  ناونعب  زج  ار ، وت  و  دش ؛ لزان  قحب  و  میدرک ؛ لزان  قحب  ار  نآرق  ام  و 

(106  ) اًلیِزنَت ُهاَْنلََّزنَو  ٍثْکُم  یَلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاَْنقَرَف  اًنآُْرقَو 

(106  ) .میدرک لزان  جیردتب  ار  نآ  و  یناوخب ؛ مدرم  رب  گنرد  اب  ار  نآ  ات  میدرک ، ادج  مه  زا  ار  شتایآ  هک  ینآرق  و 
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(107  ) اًدَّجُس ِناَقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  ْمِْهیَلَع  یَْلُتی  اَذِإ  ِِهْلبَق  نِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  اُونِمُْؤت  َال  ْوَأ  ِِهب  اُونِمآ  ُْلق 

( تایآ نیا   ) هک یماگنه  هدش ، هداد  شناد  اهنآ  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یناسک  دیرواین ، نامیا  هاوخ  و  دیروایب ، نامیا  نآ  هب  هاوخ  : » وگب
(107  ) ...دنتفا یم  كاخ  هب  نانک  هدجس  دوش ، یم  هدناوخ  نانآ  رب 

(108  ) ًالوُعْفََمل اَنِّبَر  ُدْعَو  َناَک  نِإ  اَنِّبَر  َناَْحبُس  َنُولوُقَیَو 

(108 !« ) تسا یندش  ماجنا  نیقی  هب  شیاه  هدعو  هک  ام ، راگدرورپ  تسا  هّزنم  : » دنیوگ یم  و 

(109  ) اًعوُشُخ ْمُهُدیِزَیَو  َنوُْکبَی  ِناَقْذَْأِلل  َنوُّرِخَیَو 

(109  ) .دیازفا یم  ناشعوشخ  رب  هراومه ) تایآ ، نیا  توالت   ) و دننک ؛ یم  هیرگ  دنتفا و  یم  نیمز  هب  رایتخا ) یب   ) اهنآ

(110  ) اًلِیبَس َِکلَذ  َْنَیب  ِغَْتباَو  اَِهب  ِْتفاَُخت  َالَو  َِکتاَلَِصب  ْرَهْجَت  َالَو  یَنْسُْحلا  ُءاَمْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  اَّم  ایَأ  َنَمْحَّرلا  اوُعْدا  ِوَأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق 

ار تزامن  و  تساهمان »! نیرتهب  وا  يارب  و ) تسا ؛ یکی  شکاپ  تاذ  ، ) دیناوخب ار  مادـک  ره  ار ، نامحر »  » ای دـیناوخب  ار  هّللا » : »» وگب
(110 ! ) نک باختنا  لدتعم )  ) یهار ود ، نآ  نایم  رد  و  ناوخن ؛ هتسهآ  یلیخ  ای  دنلب ، دایز 

(111  ) اًرِیبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا  َنِّم  ٌِّیلَو  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  اًَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلقَو 

رطاـخب هن  و  دراد ، تموـکح  رد  یکیرـش  هن  و  هدرک ، باـختنا  دوـخ  يارب  يدـنزرف  هن  هک  تسا  يدـنوادخ  يارب  شیاتـس  : » وـگب و 
(111 ! ) رامشب گرزب  رایسب  ار  وا  و  تسوا »! يارب  یتسرپرس  یماح و ) ، ) ّتلذ فعض و 

فهکلا هروس 

(1  ) اًجَوِع ُهَّل  لَعْجَی  َْملَو  َباَتِْکلا  ِهِْدبَع  یَلَع  َلَزنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

رارق نآ  رد  يژک  هنوگ  چـیه  و  درک ، لزاـن  شا  هدـیزگرب )  ) هدـنب رب  ار  ینامـسآ )  ) باـتک نیا  هک  تسا  ییادـخ  صوـصخم  دـمح 
(1  ) ...دادن

(2  ) اًنَسَح اًرْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  َرِّشَُبیَو  ُْهنُدَّل  نِّم  اًدیِدَش  اًسَْأب  َرِذُنیِّل  اًمِّیَق 

ار ینانمؤم  و  دناسرتب ؛ وا  دیدش  باذع  زا  ار ) ناراکدب   ) ات تسا ؛ رگید  ینامسآ )  ) ياهباتک نابهاگن  میقتسم و  تباث و  هک  یلاح  رد 
(2  ) ...تساهنآ يارب  ییوکین  شاداپ  هک  دهد  تراشب  دنهد ، یم  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هک 

(3  ) اًَدبَأ ِهِیف  َنِیثِکاَّم 

(3 ! ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  نیرب ) تشهب  نامه  )
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(4  ) اًَدلَو ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاَق  َنیِذَّلا  َرِذُنیَو 

(4  ) .دنک راذنا  تسا ،» هدرک  باختنا  دوخ ) يارب   ) يدنزرف دنوادخ ، : » دنتفگ هک  ار  اهنآ  زین )  ) و
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(5  ) ًابِذَک اَّلِإ  َنُولوُقَی  نِإ  ْمِهِهاَْوفَأ  ْنِم  ُجُرْخَت  ًهَِملَک  ْتَُربَک  ْمِِهئَابِآل  َالَو  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  مَُهل  اَّم 

! دنیوگ یم  غورد  طقف  اهنآ  دوش ! یم  جراخ  ناشناهد  زا  یگرزب  نخـس  ناشناردپ ! هن  و  دنراد ، نیقی  نخـس  نیا  هب  زگره )  ) اهنآ هن 
(5)

(6  ) اًفَسَأ ِثیِدَْحلا  اَذَِهب  اُونِمُْؤی  ْمَّل  نِإ  ْمِهِراَثآ  یَلَع  َکَسْفَّن  ٌعِخَاب  َکَّلَعَلَف 

(6 ! ) دنرواین نامیا  راتفگ  نیا  هب  رگا  ینک  كاله  هودنا  مغ و  زا  ار  دوخ  نانآ ، لامعا  رطاخب  یهاوخ  یم  ییوگ  [ 

(7  ) اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهَّل  ًهَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  اَم  اَْنلَعَج  اَّنِإ 

(7 ! ) دننک یم  لمع  رتهب  ناشنیمادک  هک  مییامزایب  ار  اهنآ  ات  میداد ، رارق  نآ  تنیز  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ام 

(8  ) اًزُرُج اًدیِعَص  اَْهیَلَع  اَم  َنُولِعاََجل  اَّنِإَو 

(8 ! ) میهد یم  رارق  یهایگ  یب  كاخ  ار  نیمز  يور  رشق  ماجنارس )  ) ام و  تسین ، رادیاپ  اهقرب  قرز و  نیا  یلو ) )

(9  ) اًبَجَع اَِنتاَیآ  ْنِم  اُوناَک  ِمِیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباَحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ 

(9 ( !؟ دندوب ام  بیجع  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  يدرک  نامگ  ایآ 

(10  ) اًدَشَر اَنِْرمَأ  ْنِم  اََنل  ْئِّیَهَو  ًهَمْحَر  َکنُدَّل  نِم  اَِنتآ  اَنَّبَر  اُولاَقَف  ِفْهَْکلا  َیلِإ  ُهَْیتِْفلا  يَوَأ  ْذِإ 

هار و  نک ، اطع  یتمحر  تدوخ  يوس  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دـنتفگ و  دـندرب ، هانپ  راغ  هب  ناـناوج  نآ  هک  رواـیب  رطاـخ  هب  ار  یناـمز 
(10 !« ) زاس مهارف  ام  يارب  یتاجن 

(11  ) اًدَدَع َنِینِس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناَذآ  یَلَع  اَْنبَرَضَف 

(11  ) .دنتفر ورف  باوخ  رد  اهلاس  و  میدز ، ناششوگ  رب  راغ  رد  ار ) باوخ  هدرپ   ) ام

(12  ) اًدَمَأ اُوِثَبل  اَِمل  یَصْحَأ  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل  ْمُهاَْنثََعب  َُّمث 

باسح رتهب  ار  دوخ  باوخ  تّدـم  هورگ ، ود  نآ  زا  کی  مادـک  هک ) ددرگ  راکـشآ  رما  نیا  و   ) مینادـب ات  میتخیگنارب  ار  نانآ  سپس 
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(12  ) .دنا هدرک 

(13  ) يًدُه ْمُهاَنْدِزَو  ْمِهِّبَِرب  اُونَمآ  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنِإ  ِّقَْحلِاب  مُهَأَبَن  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنْحَّن 

ناشتیادـه رب  ام  و  دـندروآ ، نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دـندوب  یناـناوج  اـهنآ  مینک ؛ یم  وگزاـب  وت  يارب  قحب  ار  ناـنآ  ناتـساد  اـم 
(13  ) .میدوزفا

(14  ) اًطَطَش اًذِإ  اَْنُلق  ْدَقَّل  اًَهلِإ  ِِهنوُد  نِم  َوُعْدَّن  َنل  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر  اَنُّبَر  اُولاَقَف  اُوماَق  ْذِإ  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  اَنَْطبَرَو 

ریغ زگره  تسا ؛ نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  ام ، راگدرورپ  : » دنتفگ دـندرک و  مایق  هک  عقوم  نآ  رد  میتخاس  مکحم  ار  ناشیاهلد  و 
(14  ) .میا هتفگ  فازگب  ینخس  مینک ، نینچ  رگا  هک  میناوخ ؛ یمن  ار  يدوبعم  وا 

(15  ) ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٍنَِّیب  ٍناَْطلُِسب  مِْهیَلَع  َنُوتْأَی  َالْوَّل  ًهَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  اَنُمْوَق  ِءَالُؤَه 

رتملاظ یـسک  هچ  و  دنروآ !؟ یمن  راک ) نیا  رب   ) يراکـشآ لیلد  ارچ  دنا ؛ هدرک  باختنا  ادخ  زج  ییاهدوبعم  هک  دنتـسه  ام  موق  نیا 
(15 ( »!؟ ددنبب غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا 
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(16  ) اًقَفْرِّم مُکِْرمَأ  ْنِّم  مَُکل  ْئِّیَُهیَو  ِِهتَمْحَّر  نِّم  مُکُّبَر  ْمَُکل  ْرُشنَی  ِفْهَْکلا  َیلِإ  اوُوْأَف  َهَّللا  اَّلِإ  َنوُُدبْعَی  اَمَو  ْمُهوُُمْتلَزَتْعا  ِذِإَو 

ناتراگدرورپ هک  دـیرب ؛ هانپ  راغ  هب  دـیدرک ، يریگ  هراـنک  دنتـسرپ  یم  ادـخ  زج  هچنآ  ناـنآ و  زا  هک  یماـگنه  میتفگ ): اـهنآ  هب   ) و
(16 ! ) دزاس یم  مهارف  امش  يارب  یشمارآ  رما ، نیا  رد  و  دنارتسگ ؛ یم  امش  رب  ار  شتمحر  هیاس ) )

ِهَّللا ِتاَیآ  ْنِم  َِکلَذ  ُْهنِّم  ٍهَوْجَف  ِیف  ْمُهَو  ِلاَـمِّشلا  َتاَذ  ْمُهُـضِْرقَّت  َتبَرَغ  اَذِإَو  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  ْمِهِفْهَک  نَع  ُرَواَزَّت  تَعَلَط  اَذِإ  َسْمَّشلا  يَرَتَو 
(17  ) اًدِشْرُّم اِیلَو  َُهل  َدِجَت  نَلَف  ِْللُْضی  نَمَو  ِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  نَم 

ماـگنه هب  و  ددرگ ؛ یم  لـیامتم  ناـشراغ  تسار  تمـس  هب  عوـلط ، ماـگنه  هب  هـک  يدـید  یم  ار  دیـشروخ  يدوـب ) اـجنآ  رد  رگا   ) و
، دنک تیاده  ادخ  ار  سک  ره  تسادـخ ! تایآ  زا  نیا  دنتـشاد ؛ رارق  راغ )  ) نآ زا  یعیـسو  لحم  رد  اهنآ  و  پچ ؛ تمـس  هب  بورغ ،

(17 ! ) تفای یهاوخن  وا  يارب  ییامنهار  ّیلو و  زگره  دیامن ، هارمگ  ار  سک  ره  و  تسوا ؛ یعقاو  هتفای  تیاده 

اًراَِرف ْمُْهنِم  َْتیَّلََول  ْمِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  َِول  ِدیِـصَْولِاب  ِْهیَعاَرِذ  ٌطِسَاب  مُُهْبلَکَو  ِلاَمِّشلا  َتاَذَو  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  ْمُُهبِّلَُقنَو  ٌدُوقُر  ْمُهَو  اًظاَْقیَأ  ْمُُهبَـسْحَتَو 
(18  ) اًبْعُر ْمُْهنِم  َْتِئلَُملَو 

تسار و تمـس  هب  ار  اهنآ  ام  و  دـندوب ! هتفر  ورف  باوخ  رد  هک  یلاـح  رد  دـنرادیب ؛ یتشادـنپ  یم  يدرک ) یم  هاـگن  اـهنآ  هب  رگا   ) و
رگا درک .) یم  ینابهگن  و   ) دوب هدوشگ  راغ  هناهد  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  اهنآ  گـس  و  دـنامب .) ملاـس  ناشندـب  اـت   ) میدـنادرگیم پچ 

(18 ! ) دش یم  رپ  تشحو  سرت و  زا  وت  ياپ  ات  رس  و  یتخیرگ ؛ یم  نانآ  زا  يدرک ، یم  ناشهاگن 
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مُکَدَـحَأ اُوثَْعباَف  ُْمْتِثَبل  اَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاَق  ٍمْوَی  َضَْعب  ْوَأ  اًمْوَی  اَْنِثَبل  اُولاَق  ُْمْتِثَبل  ْمَک  ْمُْهنِّم  ٌلـِئاَق  َلاَـق  ْمُهَْنَیب  اُولَءاَـسَتَِیل  ْمُهاَْـنثََعب  َِکلَذَـکَو 
(19  ) اًدَحَأ ْمُِکب  َّنَرِعُْشی  َالَو  ْفَّطَلَتَْیلَو  ُْهنِّم  ٍقْزِِرب  مُِکتْأَْیلَف  اًماَعَط  یَکْزَأ  اَهُّیَأ  ْرُظنَْیلَف  ِهَنیِدَْملا  َیلِإ  ِهِذَه  ْمُِکقِرَِوب 

کی : » دـنتفگ دـیدیباوخ »!؟ تّدـم  هچ  : » تفگ اهنآ  زا  یکی  دـننک ؛ لاؤس  رگیدـکی  زا  ات  میتخیگنارب  باوخ ) زا   ) ار اـهنآ  هنوگ  نیا 
رتهاگآ ناتباوخ  تّدم  زا  ناتراگدرورپ  : » دنتفگ دننادب ) ًاقیقد  ار  ناشباوخ  تّدـم  دنتـسناوتن  نوچ  و  !« ) زور کی  زا  یـشخب  ای  زور ،

يرت هزیکاپ  ياذـغ  اهنآ  زا  کی  مادـک  درگنب  ات  دـیتسرفب ، رهـش  هب  دـیراد  هک  يا  هّکـس  نیا  اب  ار  ناتدوخ  زا  رفن  کی  نونکا  تسا !
(19  ) ...دزاسن هاگآ  امش  عضو  زا  ار  سک  چیه  و  دنک ، ّتقد  دیاب  اّما  .دروایب  امش  يزور  يارب  نآ  زا  يرادقم  و  دنراد ،

(20  ) اًَدبَأ اًذِإ  اوُِحْلُفت  َنلَو  ْمِِهتَِّلم  ِیف  ْمُکوُدیُِعی  ْوَأ  ْمُکوُمُجْرَی  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  نِإ  ْمُهَّنِإ 

، تروص نآ  رد  و  دننادرگ ؛ یمزاب  شیوخ  نییآ  هب  ار  امـش  ای  دننک ؛ یم  ناتراسگنـس  دنوش ، هاگآ  امـش  عضو  زا  نانآ  رگا  هک  ارچ 
(20 !« ) دید دیهاوخن  ار  يراگتسر  يور  زگره 
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ْمُهُّبَّر اًناَْیُنب  مِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاَقَف  ْمُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزاَـنَتَی  ْذِإ  اَـهِیف  َْبیَر  اـَل  َهَعاَّسلا  َّنَأَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  اـَنْرَثْعَأ  َِکلَذَـکَو 
(21  ) اًدِجْسَّم مِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَق  ْمِِهب  ُمَلْعَأ 

مایق ناهج و  نایاپ  رد  و  تسا ؛ ّقح  زیخاتـسر ) دروم  رد   ) دـنوادخ هدـعو  هک  دـننادب  ات  میدرک ، اهنآ  لاح  هجّوتم  ار  مدرم  نینچنیا  و 
ات  ) دیزاسب نانآ  رب  ییانب  : » دنتفگ یم  یهورگ  دنتـشاد ، عازن  شیوخ  راک  هرابرد  دوخ  نایم  هک  ماگنه  نآ  رد  تسین ! یّکـش  تمایق 

ناشزار زا  هک  اهنآ  یلو  تسا »! رتهاگآ  اهنآ  عضو  زا  ناشراگدرورپ  هک ) دییوگن  نخـس  اهنآ  زا  و  دنوش ! ناهنپ  رظن  زا  هشیمه  يارب 
شومارف نانآ  هرطاخ  ات   ) میزاس یم  اهنآ  نفدم )  ) رانک رد  يدجـسم  ام  : » دنتفگ دندید ) زیخاتـسر  رب  یلیلد  ار  نآ  و   ) دنتفای یهاگآ 

(21 (« ) .دوشن

اَّم مِِهتَّدِِعب  ُمَلْعَأ  یِّبَّر  ُلق  ْمُُهْبلَک  ْمُُهنِماَثَو  ٌهَْعبَس  َنُولوُقَیَو  ِْبیَْغلِاب  اًمْجَر  ْمُُهْبلَک  ْمُهُسِداَس  ٌهَسْمَخ  َنُولوُقَیَو  ْمُُهْبلَک  ْمُهُِعباَّر  ٌهَثاََلث  َنُولوُقَیَس 
(22  ) اًدَحَأ ْمُْهنِّم  مِهِیف  ِْتفَتْسَت  َالَو  اًرِهاَظ  ًءاَِرم  اَّلِإ  ْمِهِیف  ِراَُمت  اَلَف  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی 

نیمشش هک  دندوب ، رفن  چنپ  : » دنیوگ یم  یهورگ  و  دوب »! ناشگـس  اهنآ  نیمراهچ  هک  دندوب ، رفن  هس  اهنآ  : » تفگ دنهاوخ  یهورگ 
ناشگـس اهنآ  نیمتـشه  و  دـندوب ، رفن  تفه  اهنآ  : » دـنیوگ یم  یهورگ  و  تسا - لیلد  یب  ینانخـس  اهنیا  همه  « - .دوب ناشگـس  اهنآ 

لیلد اب  زج  نانآ  هرابرد  سپ  .دـنناد  یمن  ار  اهنآ  دادـعت  یمک ، هورگ  زج  تسا »! رتهاـگآ  ناشدادـعت  زا  نم  راـگدرورپ  : » وگب .دوب »
(22 ! ) نکم لاؤس  اهنآ  هرابرد  سک  چیه  زا  و  وگم ؛ نخس 

(23  ) اًدَغ َِکلَذ  ٌلِعاَف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َالَو 

(23 «... ) مهد یم  ماجنا  ار  نآ  ادرف  نم  : » وگن يراک  دروم  رد  زگره  و 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


(24  ) اًدَشَر اَذَه  ْنِم  َبَْرقَِأل  یِّبَر  ِنَیِدْهَی  نَأ  یَسَع  ُْلقَو  َتیِسَن  اَذِإ  َکَّبَّر  رُکْذاَو  ُهَّللا  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ 

هک مراودـیما  : » وـگب و  رواـیب ؛ رطاـخ  هـب  ار  تراـگدرورپ  و  نـک ) ناربـج  ، ) يدرک شوـمارف  هاـگره  و  دـهاوخب ! ادــخ  هـکنیا  رگم 
(24 !« ) دنک تیاده  نیا  زا  رتنشور  یهار  هب  ارم  مراگدرورپ 

(25  ) اًعِْست اوُداَدْزاَو  َنِینِس  ٍهَئاِم  َثاََلث  ْمِهِفْهَک  ِیف  اُوِثَبلَو 

(25  ) .دندوزفا نآ  رب  زین )  ) لاس هن  و  دندرک ، گنرد  لاس  دصیس  ناشراغ  رد  اهنآ 

(26  ) اًدَحَأ ِهِمْکُح  ِیف  ُكِرُْشی  َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِِهنوُد  نِّم  مَُهل  اَم  ْعِمْسَأَو  ِِهب  ْرِْصبَأ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْبیَغ  َُهل  اُوِثَبل  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُِلق 

ّیلو و چیه  اهنآ  تساونـش ! انیب و  هچ  یتسار  تسوا ! نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  تسا ؛ رتهاگآ  ناشفقوت  تّدم  زا  دنوادخ  : » وگب
(26 !« ) دهد یمن  تکرش  دوخ  مکح  رد  ار  سک  چیه  وا  و  دنرادن ! وا  زج  یتسرپرس 

(27  ) اًدَحَْتُلم ِِهنوُد  نِم  َدِجَت  َنلَو  ِِهتاَِملَِکل  َلِّدَبُم  َال  َکِّبَر  ِباَتِک  نِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  اَم  ُْلتاَو 

زج یهاگهانپ  زگره  و  دزاس ؛ یمن  نوگرگد  ار  وا  نانخـس  زیچ  چیه  نک ! توالت  هدـش  یحو  وت  هب  تراگدرورپ  باتک  زا  ار  هچنآ 
(27 ! ) یبای یمن  وا 
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ْنَم ْعُِطت  َالَو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َهَنیِز  ُدـیُِرت  ْمُْهنَع  َكاَْنیَع  ُدـْعَت  َالَو  ُهَهْجَو  َنوُدـیُِری  ِّیِـشَْعلاَو  ِهاَدَْـغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصاَو 
(28  ) اًطُُرف ُهُْرمَأ  َناَکَو  ُهاَوَه  َعَبَّتاَو  اَنِرْکِذ  نَع  ُهَْبلَق  اَْنلَفْغَأ 

، ایند ياهرویز  رطاخب  زگره  و  دـنبلط ! یم  ار  وا  ياضر  اهنت  و  دـنناوخ ، یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راـگدرورپ  هک  شاـب  یناـسک  اـب 
سفن ياوه  زا  هک  اهنامه  نکم ! تعاـطا  میتخاـس  لـفاغ  دوخ  داـی  زا  ار  ناـشبلق  هک  یناـسک  زا  و  ریگمرب ! اـهنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ 

(28  ) .تسا یطارفا  ناشیاهراک  و  دندرک ، يوریپ 

ٍءاَِـمب اُوثاَُـغی  اُوثیِغَتْـسَی  نِإَو  اَُهقِداَرُـس  ْمِِهب  َطاَـحَأ  اًراـَن  َنیِِملاَّظِلل  اَنْدَـتْعَأ  اَّنِإ  ْرُفْکَْیلَف  َءاَـش  نَمَو  نِمُْؤْیلَف  َءاَـش  نَمَف  ْمُکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ِلـُقَو 
(29  ) اًقَفَتُْرم ْتَءاَسَو  ُباَرَّشلا  َْسِئب  َهوُجُْولا  يِوْشَی  ِلْهُْملاَک 

دهاوخیم سک  ره  و  دوش ،) اریذپ  ار  تقیقح  نیا  و   ) دروایب نامیا  دهاوخ  یم  سک  ره  ناتراگدرورپ ! يوس  زا  تسا  ّقح  نیا  : » وگب
بآ ياضاقت  رگا  و  تسا ! هدرک  هطاحا  وس  ره  زا  ار  نانآ  شا  هدرپارـس  هک  میدرک  هدامآ  یـشتآ  نارگمتـس  يارب  اـم  ددرگ »! رفاـک 

یعامتجا لحم  دـب  هچ  و  یندیـشون ، دـب  هچ  دـنک ! یم  نایرب  ار  اهتروص  هتخادـگ  زلف  نوچمه  هک  دـنروایم  ناـنآ  يارب  یبآ  دـننک ،
(29 ! ) تسا

(30  ) اًلَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضن  َال  اَّنِإ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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(30 ! ) درک میهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  ام  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ًامّلسم 

ٍقَْربَتْـسِإَو ٍسُدنُـس  نِّم  اًرْـضُخ  اـًباَِیث  َنوُسَْبلَیَو  ٍبَهَذ  نِم  َرِواَـسَأ  ْنِم  اَـهِیف  َنْوَّلَُحی  ُراَْـهنَْألا  ُمِِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َکـَِئلوُأ 
(31  ) اًقَفَتُْرم ْتَنُسَحَو  ُباَوَّثلا  َمِْعن  ِِکئاَرَْألا  یَلَع  اَهِیف  َنِیئِکَّتُّم 

؛ تسا يراج  شیاهرـصق  ناتخرد و  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب  تسا ؛ نانآ  يارب  نادواج  تشهب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 
رد دننک ؛ یم  ربرد  میخض ، كزان و  ریرح  زا  زبس ، گنر  هب  رخاف )  ) ییاهـسابل و  دنوش ؛ یم  هتـسارآ  الط  زا  ییاهدنبتـسد  اب  اجنآ  رد 

(31 ! ) ییوکین عمج  هچ  و  یبوخ ، شاداپ  هچ  .دنا  هدرک  هیکت  اهتخت  رب  هک  یلاح 

(32  ) اًعْرَز اَمُهَْنَیب  اَْنلَعَجَو  ٍلْخَِنب  اَمُهاَنْفَفَحَو  ٍباَنْعَأ  ْنِم  ِْنیَتَّنَج  اَمِهِدَحَِأل  اَْنلَعَج  ِْنیَلُجَّر  اًلَثَّم  مَُهل  ْبِرْضاَو 

ود نآ  درگادرگ  و  میداد ؛ رارق  اـهروگنا  عاوـنا  زا  غاـب  ود  اـهنآ  زا  یکی  يارب  هک  درم ، ود  نآ  نزب : یلاـثم  ناـنآ  يارب  ربماـیپ )! يا  )
(32  ) .میدادرارق یتکرب  رپ  تعارز  ناشنایم  رد  و  میدناشوپ ؛ لخن  ناتخرد  اب  ار  غاب ) )

(33  ) اًرَهَن اَمَُهلاَلِخ  اَنْرَّجَفَو  اًْئیَش  ُْهنِّم  ِملْظَت  َْملَو  اَهَلُکُأ  ْتَتآ  ِْنیَتَّنَْجلا  اَْتلِک 

.میدوب هتخاس  يراج  یگرزب  رهن  ود ، نآ  نایم  و  دوب ؛ هدرکن  راذـگورف  يزیچ  و  ناوارف )، ياـه  هویم  ، ) دوب هدروآ  هویم  غاـب ، ود  ره 
(33)

(34  ) اًرَفَن ُّزَعَأَو  ًالاَم  َکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواَُحی  َوُهَو  ِِهبِحاَِصل  َلاَقَف  ٌرَمَث  َُهل  َناَکَو 

زا نم  : » تفگ نینچ  درک - یم  وگتفگ  وا  اب  هک  یلاح  رد   - شتـسود هب  تهج ، نیمه  هب  تشاد ؛ یناوارف  دـمآرد  غاب ، نیا  بحاـص 
(34 !« ) مرتدنمورین تارفن  رظن  زا  و  رترب ، وت  زا  تورث  رظن 
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(35  ) اًَدبَأ ِهِذَه  َدِیبَت  نَأ  ُّنُظَأ  اَم  َلاَق  ِهِسْفَنِّل  ٌِملاَظ  َوُهَو  ُهَتَّنَج  َلَخَدَو 

! دوش دوبان  غاب  نیا  زگره  منک  یمن  نامگ  نم  : » تفگ و  داـهن ، ماـگ  شیوخ  غاـب  رد  دوب ، راکمتـس  دوخ  هب  تبـسن  هک  یلاـح  رد  و 
(35)

(36  ) اًبَلَقنُم اَْهنِّم  اًْریَخ  َّنَدِجََأل  یِّبَر  َیلِإ  ُّتدِدُّر  ِنَئلَو  ًهَِمئاَق  َهَعاَّسلا  ُّنُظَأ  اَمَو 

نیا زا  رتهب  یهاگیاج  دـشاب ،) راک  رد  یتمایق  و   ) موش هدـنادرگزاب  مراگدرورپ  يوس  هب  رگا  و  ددرگ ! اپرب  تماـیق  منک  یمن  رواـب  و 
(36 !« ) تفای مهاوخ  اج 

(37  ) اًلُجَر َكاَّوَس  َُّمث  ٍهَفْطُّن  نِم  َُّمث  ٍباَُرت  نِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَکَأ  ُهُرِواَُحی  َوُهَو  ُُهبِحاَص  َُهل  َلاَق 
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و دیرفآ ، هفطن  زا  سپـس  و  كاخ ، زا  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  ایآ  : » تفگ درک - یم  وگتفگ  وا  اب  هک  یلاح  رد   - يو نامیا ) اب   ) تسود
(37 ( !؟ يدش رفاک  داد ، رارق  یلماک  درم  ار  وت  نآ  زا  سپ 

(38  ) اًدَحَأ یِّبَِرب  ُكِرْشُأ  َالَو  یِّبَر  ُهَّللا  َوُه  اَّنِکَّل 

(38 ! ) مهد یمنرارق  مراگدرورپ  کیرش  ار  سک  چیه  و  تسا ؛ نم  راگدرورپ  هّللا »  » هک متسه  یسک  نم  یلو 

(39  ) اًَدلَوَو ًالاَم  َکنِم  َّلَقَأ  اَنَأ  ِنَرَت  نِإ  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  ُهَّللا  َءاَش  اَم  َْتُلق  َکَتَّنَج  َْتلَخَد  ْذِإ  َالَْولَو 

و تسین ! ادخ  هیحان  زا  زج  ییورین ) و   ) تّوق تسا !؟ هتـساوخ  ادخ  هک  تسا  یتمعن  نیا  یتفگن  يدـش ، تغاب  دراو  هک  یماگنه  ارچ 
(39 (! ) تسین یّمهم  بلطم   ) مرتمک وت  زا  دنزرف  لام و  رظن  زا  نم  ینیب  یم  رگا 

(40  ) اًَقلَز اًدیِعَص  َِحبُْصتَف  ِءاَمَّسلا  َنِّم  اًناَبْسُح  اَْهیَلَع  َلِسُْریَو  َِکتَّنَج  نِّم  اًْریَخ  ِنَِیتُْؤی  نَأ  یِّبَر  یَسَعَف 

هب ار  نآ  هک  يا  هنوگب  دتـسرفورف ، وت  غاب  رب  نامـسآ  زا  يا  هدش  باسح  تازاجم  و  دـهدب ؛ نم  هب  وت  غاب  زا  رتهب  مراگدرورپ  دـیاش 
(40 ! ) دنک لّدبم  يا  هدنزغل  هایگ  یب  نیمز 

(41  ) اًبَلَط َُهل  َعیِطَتْسَت  نَلَف  اًرْوَغ  اَهُؤاَم  َِحبُْصی  ْوَأ 

(41 !« ) يروآ تسد  هب  ار  نآ  یناوتن  زگره  هک  هنوگ  نآ  دور ، ورف  نیمز  لامعا  رد  نآ  بآ  ای  و 

(42  ) اًدَحَأ یِّبَِرب  ْكِرْشُأ  َْمل  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَیَو  اَهِشوُرُع  یَلَع  ٌهَیِواَخ  َیِهَو  اَهِیف  َقَفنَأ  اَم  یَلَع  ِْهیَّفَک  ُبِّلَُقی  َحَبْصَأَف  ِهِرَمَِثب  َطیِحُأَو 

هتسویپ دوب ، هدرک  فرـص  نآ  رد  هک  ییاه  هنیزه  رطاخب  وا  و  دش ؛ دوبان  نآ  ياه  هویم  مامت  و  دیـسر )، ارف  یهلا  باذع  لاح  ره  هب  )
ياتمه ار  یسک  شاک  يا  : » تفگ یم  و  دوب - هتخیر  ورف  شیاهتسبراد  رب  غاب  مامت  هک  یلاح  رد   - دیلام یم  مه  هب  ار  دوخ  ياهتـسد 

(42 !« ) مدوب هدادن  رارق  مراگدرورپ 

(43  ) اًرِصَتنُم َناَک  اَمَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ُهَنوُرُصنَی  ٌهَِئف  ُهَّل  نُکَت  َْملَو 

(43  ) .دریگ يرای  تسناوت  یمن  زین )  ) شدوخ زا  و  دنهد ؛ يرای  دنوادخ  باذع )  ) ربارب رد  ار  وا  هک  تشادن  یهورگ  و 

(44  ) اًبْقُع ٌْریَخَو  ًاباََوث  ٌْریَخ  َوُه  ِّقَْحلا  ِهَِّلل  ُهَیَالَْولا  َِکلاَنُه 

( ناعیطم يارب   ) ار تبقاع  نیرتهب  و  باوث ، نیرترب  هک  تسوا  تسا ! قح  رب  دنوادخ  نآ  زا  تردق ) و   ) تیالو هک  دش  تباث  اجنآ  رد 
(44 ! ) دراد

ِّلُک یَلَع  ُهَّللا  َناَکَو  ُحاَیِّرلا  ُهوُرْذَـت  اًمیِـشَه  َحَبْـصَأَف  ِضْرَْألا  ُتاَبَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهاَْنلَزنَأ  ٍءاَمَک  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َلَـثَّم  مَُهل  ْبِرْـضاَو 
(45  ) اًرِدَتْقُّم ٍءْیَش 
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یم زبسرـس   ) نیمز ناهایگ  نآ ، هلیـسوب  و  میتسرف ؛ یم  ورف  نامـسآ  زا  هک  نک  هیبشت  یبآ  هب  نانآ  يارب  ار  ایند  یگدنز  ربمایپ )! يا  )
زیچ هـمه  رب  دـنوادخ  و  دـنک ؛ یم  هدـنکارپ  وـس  ره  هـب  ار  نآ  اـهداب  و  دکـشخ ؛ یم  یتدـم  زا  دـعب  اـّما  .دوریمورف  مـه  رد  دوـش و )

(45 ! ) تساناوت

298 ص :

(46  ) اًلَمَأ ٌْریَخَو  ًاباََوث  َکِّبَر  َدنِع  ٌْریَخ  ُتاَِحلاَّصلا  ُتاَِیقاَْبلاَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُهَنیِز  َنُونَْبلاَو  ُلاَْملا 

رتـهب و تراـگدرورپ  دزن  شباوـث  هتـسیاش ]  رادـیاپ و  ياهـشزرا  تاـحلاص =[  تاـیقاب  و  تساـیند ؛ یگدـنز  تـنیز  دـنزرف ، لاـم و 
(46 ! ) تسا رت  شخبدیما 

(47  ) اًدَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداَُغن  ْمَلَف  ْمُهاَنْرَشَحَو  ًهَزِرَاب  َضْرَْألا  يَرَتَو  َلاَبِْجلا  ُرِّیَُسن  َمْوَیَو 

ار اهناسنا ] نانآ =[  همه  و  ینیب ؛ یم  حطـسم ) و   ) راکـشآ ار  نیمز  و  میروآرد ؛ تکرح  هب  ار  اه  هوک  هک  روایب  رطاـخ  هب  ار  يزور  و 
(47 ! ) درک میهاوخن  راذگورف  ار  ناشیا  زا  يدحا  و  میزیگنا ، یمرب 

(48  ) اًدِعْوَّم مَُکل  َلَعْجَّن  نَّلَأ  ُْمتْمَعَز  َْلب  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکاَنْقَلَخ  اَمَک  اَنوُُمْتئِج  ْدَقَّل  افَص  َکِّبَر  یَلَع  اوُضِرُعَو 

نامه دـیدمآ ، ام  دزن  یگمه  دوش ): یم  هتفگ  ناـنآ  هب  و  ( ؛ دـنوش یم  هضرع  تراـگدرورپ  هاگـشیپ )  ) هب فص  کـی  رد  همه  اـهنآ 
(48 ! ) داد میهاوخن  رارق  ناتیارب  يدعوم  زگره  ام  دیدرک  یم  نامگ  امش  اما  میدیرفآ ! ار  امش  راب  نیتسخن  هک  هنوگ 

اوُدَجَوَو اَهاَصْحَأ  اَّلِإ  ًهَرِیبَک  َالَو  ًهَریِغَـص  ُرِداَُغی  َال  ِباَتِْکلا  اَذَه  ِلاَم  اَنَتَْلیَو  اَی  َنُولوُقَیَو  ِهِیف  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف  ُباَتِْکلا  َعِضُوَو 
(49  ) اًدَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َالَو  اًرِضاَح  اُولِمَع  اَم 

نآ رد  هچنآ  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراکهنگ  سپ  دوش ، یم  هدراذـگ  اج  نآ  رد  تساهناسنا ]  همه  لامعا  همان  هک  یباـتک  باـتک =[  و 
رگم هتشاذگنورف  ار  یگرزب  کچوک و  لمع  چیه  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ام ! رب  ياو  يا  : » دنیوگ یم  و  دنناساره ؛ ناسرت و  تسا ،
سک چیه  هب  تراگدرورپ  و  دننیب ؛ یم  رـضاح  ار  دوخ  لامعا  همه  هک ) تسا  یلاح  رد  نیا   ) و تسا !؟ هدروآ  رامـش  هب  ار  نآ  هکنیا 

(49  ) .دنک یمن  متس 

ْمَُکل ْمُهَو  ِینوُد  نِم  َءاَِیلْوَأ  ُهَتَّیِّرُذَو  ُهَنوُذِـخَّتَتَفَأ  ِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َناَک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو 
(50  ) ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  ٌّوُدَع 

و دوب - نج  زا  هک   - سیلبا زج  دندرک  هدجس  یگمه  اهنآ  دینک »! هدجـس  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب  هک  ار  ینامز  دیرآ  دای  هب 
هک یلاح  رد  دـینک ، یم  باختنا  دوخ  يایلوا  نم  ياج  هب  ار  شنادـنزرف  وا و  لاح )، نیا  اب   ) ایآ دـش  نوریب  شراـگدرورپ  ناـمرف  زا 

! ناراکمتس يارب  تسا  يدب  ینیزگیاج  هچ  ادخ )، تعاطا  ياج  هب  شنادنزرف  ناطیش و  زا  يرادربنامرف  ( !؟ دنتسه امـش  نمـشد  اهنآ 
(50)
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(51  ) اًدُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُتنُک  اَمَو  ْمِهِسُفنَأ  َْقلَخ  َالَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َْقلَخ  ْمُهُّتدَهْشَأ  اَّم 

و متخاسن ! رضاح  ناشدوخ ، شنیرفآ  ماگنه  هب  هن  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  ماگنه  هب  ار  شنادنزرف ]  سیلبا و  اهنآ =[  زگره  نم 
(51 ! ) مهد یمن  رارق  دوخ  رایتسد  ار  ناگدننک  هارمگ  هاگ  چیه  نم 

(52  ) اًِقبْوَّم مُهَْنَیب  اَْنلَعَجَو  ْمَُهل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَف  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  َِیئاَکَرُش  اوُداَن  ُلوُقَی  َمْوَیَو 

!(« دنباتشب امـش  کمک  هب  ات   ) دیناوخب دیتشادنپ ، یم  نم  يارب  هک  ار  ینایاتمه  : » دیوگ یم  دنوادخ )  ) هک ار  يزور  دیروایب  رطاخ  هب 
(52 ! ) میا هدادرارق  یتکاله  نوناک  هورگ ، ود  نیا  نایم  رد  و  دنهد ؛ یمن  ناشباوج  دنناوخ ، یم  ار  اهنآ  هچ  ره  یلو 

(53  ) اًفِرْصَم اَْهنَع  اوُدِجَی  َْملَو  اَهوُِعقاَوُّم  مُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراَّنلا  َنُومِرْجُْملا  يَأَرَو 

دنهاوـخن نآ  زا  يزیرگ  هار  هنوـگ  چـیه  و  دـنزیمآ ، یمرد  نآ  اـب  هک  دـننک  یم  نیقی  و  دـننیب ؛ یم  ار  خزود )  ) شتآ ناراـکهنگ ، و 
(53  ) .تفای
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(54  ) ًالَدَج ٍءْیَش  َرَثْکَأ  ُناَسنِْإلا  َناَکَو  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِساَّنِلل  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِیف  اَْنفَّرَص  ْدََقلَو 

(54 ! ) دزادرپ یم  هلداجم  هب  زیچ ، ره  زا  شیب  ناسنا  یلو  میا ؛ هدرک  نایب  مدرم  يارب  یلثم  هنوگ  ره  زا  نآرق ، نیا  رد  و 

(55  ) اًُلُبق ُباَذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  ْوَأ  َنِیلَّوَْألا  ُهَّنُس  ْمُهَِیتْأَت  نَأ  اَّلِإ  ْمُهَّبَر  اوُرِفْغَتْسَیَو  يَدُْهلا  ُمُهَءاَج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  نَأ  َساَّنلا  َعَنَم  اَمَو 

زج دننک ، شزرمآ  بلط  ناشراگدرورپ  زا  دنروایب و  نامیا  دمآ - ناشغارـس  هب  تیاده  یتقو   - هکنیا زا  تشادنزاب  ار  مدرم  يزیچ  و 
! دریگ رارق  ناشربارب  رد  یهلا )  ) باذع ای  دـیایب ، نانآ  يارب  ناینیـشیپ  تشونرـس  دنتـساوخ ) یم  ییوگ  دـندرک ؛ يرـس  هریخ   ) هکنیا

(55)

(56  ) اًوُزُه اوُرِذنُأ  اَمَو  ِیتاَیآ  اوُذَخَّتاَو  َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحُْدِیل  ِلِطاَْبلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِداَُجیَو  َنیِرِذنُمَو  َنیِرِّشَبُم  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  اَمَو 

نامگ هب   ) ات دـننک ، یم  لطاب  هب  هلداجم  هراومه  نارفاک  اما  میتسرف ؛ یمن  هدـننک ، راذـنا  هدـنهد و  تراشب  ناونعب  زج  ار ، ناربمایپ  ام 
! دنتفرگ هرخـسم  داب  هب  تسا ، هدش  هداد  هدعو  نانآ  هب  هک  ار  ییاهتازاجم  و  ام ، تایآ  و  دنرادرب ! نایم  زا  نآ  هلیـسوب  ار  قح  دوخ )،

(56)

نِإَو اًْرقَو  ْمِِهناَذآ  ِیفَو  ُهوُهَقْفَی  نَأ  ًهَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  اَْنلَعَج  اَّنِإ  ُهاَدَـی  ْتَمَّدَـق  اَم  َیِـسَنَو  اَْهنَع  َضَرْعَأَـف  ِهِّبَر  ِتاَـیِآب  َرِّکُذ  نَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 
(57  ) اًَدبَأ اًذِإ  اوُدَتْهَی  نَلَف  يَدُْهلا  َیلِإ  ْمُهُعْدَت 

ياهتسد اب  ار  هچنآ  و  دنادرگ ، يور  نآ  زا  و  هدش ، هداد  رّکذت  وا  هب  شراگدرورپ  تایآ  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ 
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ات  ) میا هداد  رارق  ینیگنس  ناشیاهشوگ  رد  و  دنمهفن ؛ ات  میا  هدنکفا  ییاه  هدرپ  اهنیا  ياهلد  رب  ام  درک !؟ شومارف  داتـسرف  شیپ  دوخ 
(57 ! ) دنوش یمن  تیاده  زگره  یناوخب ، تیاده  يوس  هب  ار  اهنآ  رگا  ور  نیا  زا  و  دنونشن !) ار  قح  يادص 

(58  ) اًِلئْوَم ِِهنوُد  نِم  اوُدِجَی  نَّل  ٌدِعْوَّم  مُهَّل  َلب  َباَذَْعلا  ُمَُهل  َلَّجََعل  اُوبَسَک  اَِمب  مُهُذِخاَُؤی  َْول  ِهَمْحَّرلا  وُذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَرَو 

هچ ره  ار  باذـع  دـنک ، تازاجم  ناشلامعا  رطاخ  هب  ار  نانآ  تساوخ  یم  رگا  تسا ؛ تمحر  بحاـص  هدـنزرمآ و  تراـگدرورپ ، و 
(58 ! ) تشاد دنهاوخن  يرارف  هار  نآ  زا  زگره  هک  تسا  يدعوم  نانآ  يارب  یلو  داتسرف ؛ یم  اهنآ  يارب  رتدوز 

(59  ) اًدِعْوَّم مِهِِکلْهَِمل  اَْنلَعَجَو  اوُمَلَظ  اََّمل  ْمُهاَنْکَلْهَأ  يَرُْقلا  َْکِلتَو 

اهنآ ! ) میداد رارق  يدعوم  ناشتکاله  يارب  و  میدومن ؛ كاله  دندرک  متس  هک  یماگنه  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  ییاهیدابآ  اهرهش و  نیا 
(59 !( ) دنریگ یمن  تربع  و  دننیب ، یم  مشچ  اب  ار  شیاه  هناریو 

(60  ) اًبُقُح َیِْضمَأ  ْوَأ  ِْنیَرْحَْبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یَّتَح  ُحَْربَأ  َال  ُهاَتَِفل  یَسُوم  َلاَق  ْذِإَو 

ره مسرب ؛ ایرد  ود  یقالت  لحم  هب  اـت  مراد  یمنرب  وجتـسج  زا  تسد  تفگ : دوخ  تسود  هب  یـسوم  هک  ار  یماـگنه  رواـیب  رطاـخ  هب 
(60 ! ) مهد همادا  دوخ  هار  هب  ینالوط  تدم  دنچ 

(61  ) ًابَرَس ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف  اَمُهَتوُح  اَیِسَن  اَمِِهْنَیب  َعَمْجَم  اَغََلب  اَّمَلَف 

یهام و  دـندرک ؛ شومارف  دنتـشاد ) هارمه  هیذـغت  يارب  هک   ) ار دوخ  یهام  دندیـسر ، ایرد  ود  نآ  یقالت  لحم  هب  هک  یماگنه  یلو ) )
(61 (. ) دش ناور  و   ) تفرگ شیپ  ایرد  رد  ار  دوخ  هار 
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(62  ) اًبَصَن اَذَه  اَنِرَفَس  نِم  اَنیَِقل  ْدََقل  اَنَءاَدَغ  اَِنتآ  ُهاَتَِفل  َلاَق  اَزَواَج  اَّمَلَف 

(62 !« ) میا هدش  هتسخ  رفس  نیا  زا  تخس  هک  روایب ، ار  ام  ياذغ  : » تفگ شرفسمه  رای  هب  یسوم ) ، ) دنتشذگ اج  نآ  زا  هک  یماگنه 

(63  ) اًبَجَع ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَو  ُهَرُکْذَأ  ْنَأ  ُناَْطیَّشلا  اَّلِإ  ُهِیناَسنَأ  اَمَو  َتوُْحلا  ُتیِسَن  یِّنِإَف  ِهَرْخَّصلا  َیلِإ  اَْنیَوَأ  ْذِإ  َْتیَأَرَأ  َلاَق 

نایرج مدرک  شومارف  اج ) نآ  رد   ) نم میدرب ، هاـنپ  هرخـص  نآ  راـنک  هب  تحارتسا ) يارب   ) اـم هک  یماـگنه  يراد  رطاـخ  هب  : » تفگ
شیپ اـیرد  رد  ار  دوخ  هار  يروآ  تفگـش  زرطب  یهاـم  و  درب - نم  رطاـخ  زا  ار  نآ  هک  دوـب  ناطیـش  طـقف  و   - منک وگزاـب  ار  یهاـم 

(63 !« ) تفرگ

(64  ) اًصَصَق اَمِهِراَثآ  یَلَع  اَّدَتْراَف  ِْغبَن  اَّنُک  اَم  َِکلَذ  َلاَق 

(64  ) .دندرک یم  ییوج  یپ  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب ، هار  نامه  زا  سپس  میتساوخ »! یم  ام  هک  دوب  نامه  نآ  : » تفگ یسوم ) )
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(65  ) اًْملِع اَّنُدَّل  نِم  ُهاَنْمَّلَعَو  اَنِدنِع  ْنِّم  ًهَمْحَر  ُهاَْنیَتآ  اَنِداَبِع  ْنِّم  اًْدبَع  اَدَجَوَف 

هب دوخ  دزن  زا  یناوارف  ملع  و  هداد ، وا  هب  دوخ  يوس  زا  یمیظع ) تبهوم  و   ) تمحر هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب  اج ) نآ  رد  )
(65  ) .میدوب هتخومآ  وا 

(66  ) اًدْشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  نَأ  یَلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یَسُوم  َُهل  َلاَق 

(66 ( »؟ يزومایب نم  هب  تسا ، حالص  دشر و  هیام  هدش و  هداد  میلعت  وت  هب  هچنآ  زا  ات  منک  يوریپ  وت  زا  ایآ  : » تفگ وا  هب  یسوم 

(67  ) اًْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َنل  َکَّنِإ  َلاَق 

(67 ! ) ینک ییابیکش  نم  اب  یناوت  یمن  زگره  وت  : » تفگ

(68  ) اًْربُخ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اَم  یَلَع  ُِربْصَت  َْفیَکَو 

(68 ( !؟ یشاب ابیکش  یتسین  هاگآ  شزومر  زا  هک  يزیچ  ربارب  رد  یناوت  یم  هنوگچ  و 

(69  ) اًْرمَأ ََکل  یِصْعَأ  َالَو  اًِرباَص  ُهَّللا  َءاَش  نِإ  ِینُدِجَتَس  َلاَق 

(69 !« ) درک مهاوخن  وت  نامرف  تفلاخم  يراک  چیه  رد  و  تفای ؛ یهاوخ  ابیکش  ارم  ادخ  تساوخ  هب  : » تفگ یسوم ) )

(70  ) اًرْکِذ ُْهنِم  ََکل  َثِدْحُأ  یَّتَح  ٍءْیَش  نَع  ِیْنلَأْسَت  اَلَف  ِینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاَق 

(70 « ) .منک وگزاب  وت  يارب  ار  نآ  عقوم ) هب   ) مدوخ ات  سرپم  زیچ  چیه  زا  ییایب ، نم  لابندب  یهاوخ  یم  رگا  سپ  : » تفگ رضخ ) )

(71  ) اًْرمِإ اًْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  اَهَلْهَأ  َقِْرُغِتل  اَهَْتقَرَخَأ  َلاَق  اَهَقَرَخ  ِهَنیِفَّسلا  ِیف  اَبِکَر  اَذِإ  یَّتَح  اَقَلَطناَف 

هک يدرک  خاروس  ار  نآ  ایآ  : » تفگ یسوم )  ) .درک خاروس  ار  یتشک  رـضخ ) ، ) دندش یتشک  راوس  هک  نآ  ات  دنداتفا ؛ هار  هب  ود  نآ 
(71 !« ) يداد ماجنا  يدب  راک  هچ  هک  یتسار  ینک !؟ قرغ  ار  شلها 

(72  ) اًْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْملَأ  َلاَق 

(72 ( »!؟ ینک ییابیکش  نم  اب  یناوت  یمن  زگره  وت  متفگن  ایآ  : » تفگ

(73  ) اًرْسُع يِْرمَأ  ْنِم  ِینْقِهُْرت  َالَو  ُتیِسَن  اَِمب  ِینْذِخاَُؤت  َال  َلاَق 

(73 !« ) ریگم تخس  نم  رب  مراک  نیا  زا  نکم و  هذخاؤم  میراکشومارف  نیا  رطاخب  ارم  : » تفگ یسوم ) )

(74  ) اًرْکُّن اًْئیَش  َْتئِج  ْدَقَّل  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًهَّیِکَز  اًسْفَن  َْتلَتَقَأ  َلاَق  ُهَلَتَقَف  اًماَلُغ  اَیَِقل  اَذِإ  یَّتَح  اَقَلَطناَف 
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هکنآ یب  ار ، یکاپ  ناسنا  ایآ  : » تفگ یسوم )  ) .تشک ار  ناوجون  نآ  وا  و  دندید ؛ ار  یناوجون  هکنیا  ات  دنداد ، همادا  دوخ  هار  هب  زاب 
(74 !« ) يداد ماجنا  یتشز  راک  یتسارب  یتشک !؟ دشاب ، هدرک  یلتق 
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ءزج 16

فهکلا هروس  همادا 

(75  ) اًْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َنل  َکَّنِإ  َکَّل  ُلقَأ  َْملَأ  َلاَق 

(75 ( »!؟ ینک ربص  نم  اب  یناوت  یمن  زگره  وت  هک  متفگن  وت  هب  ایآ  : » تفگ ملاع ) درم  نآ  زاب  )

(76  ) اًرْذُع یِّنُدَّل  نِم  َْتغََلب  ْدَق  ِیْنبِحاَُصت  اَلَف  اَهَدَْعب  ٍءْیَش  نَع  َُکْتلَأَس  نِإ  َلاَق 

یهاوخ روذـعم  نم  يوس  زا  اریز ) ( ؛ نکن یهارمه  نم  اب  رگید  مدرک ، لاؤس  وت  زا  يزیچ  هرابرد  رگا  نیا  زا  دـعب  : » تفگ یـسوم ) )
(76 !« ) دوب

َتْذَخَّتَال َْتئِـش  َْول  َلاَق  ُهَماَقَأَف  َّضَقنَی  نَأ  ُدیُِری  اًراَدِـج  اَهِیف  اَدَـجَوَف  اَمُهوُفِّیَُـضی  نَأ  اَْوبَأَف  اَهَلْهَأ  اَمَعْطَتْـسا  ٍهَیْرَق  َلْهَأ  اَیَتَأ  اَذِإ  یَّتَح  اَقَلَطناَف 
(77  ) اًرْجَأ ِْهیَلَع 

ناشندرک نامهم  زا  نانآ  یلو  دنهد ؛ اذـغ  ناشیا  هب  هک  دنتـساوخ  نانآ  زا  دندیـسر ؛ يا  هیرق  مدرم  هب  ات  دـنداد  همادا  دوخ  هار  هب  زاب 
( یسوم  ) .تشاد اپرب  ار  نآ  ملاع ) درم  نآ   ) و دزیرورف ؛ تساوخ  یم  هک  دنتفای  يراوید  اج  نآ  رد  لاح ) نیا  اب  ( ؛ دندومن يراددوخ 

(77 !« ) يریگب يدزم  راک  نیا  لباقم  رد  یتساوخ  یم  لقاال ) : ») تفگ

(78  ) اًْربَص ِْهیَلَّع  عِطَتْسَت  َْمل  اَم  ِلیِوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس  َِکْنَیبَو  ِیْنَیب  ُقاَِرف  اَذَه  َلاَق 

یم ربخ  وت  هب  ینک ، ربـص  نآ  ربارب  رد  یتـسناوتن  هک  ار  هچنآ  زار  يدوزب  اـما  هدیـسر ؛ ارف  وت  نم و  ییادـج  ناـمز  کـنیا  : » تفگ وا 
(78  ) .مهد

(79  ) اًبْصَغ ٍهَنیِفَس  َّلُک  ُذُخْأَی  ٌِکلَّم  مُهَءاَرَو  َناَکَو  اَهَبیِعَأ  ْنَأ  ُّتدَرَأَف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاَسَِمل  َْتناَکَف  ُهَنیِفَّسلا  اَّمَأ 

تشپ هک ) ارچ  ( ؛ منک بویعم  ار  نآ  متساوخ  نم  و  دندرک ؛ یم  راک  ایرد  رد  نآ  اب  هک  دوب  نادنمتسم  زا  یهورگ  لام  یتشک  نآ  اما 
(79 ! ) تفرگیم روزب  ار  یملاس )  ) یتشک ره  هک  دوب  رگمتس )  ) یهاشداپ ناشرس 

(80  ) اًْرفُکَو اًناَیْغُط  اَمُهَقِهُْری  نَأ  اَنیِشَخَف  ِْنیَنِمُْؤم  ُهاََوبَأ  َناَکَف  ُماَلُْغلا  اَّمَأَو 

(80 ! ) دراداو رفک  نایغط و  هب  ار  نانآ  هک  میتشاد  میب  و  دندوب ؛ نامیا  اب  شردام  ردپ و  ناوجون ، نآ  اما  و 
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(81  ) اًمْحُر َبَْرقَأَو  ًهاَکَز  ُْهنِّم  اًْریَخ  اَمُهُّبَر  اَمَُهلِْدُبی  نَأ  اَنْدَرَأَف 

(81 ! ) دهدب ود  نآ  هب  رت  تبحم  اب  رتکاپ و  يدنزرف  وا ، ياج  هب  ناشراگدرورپ  هک  میتساوخ  ور ، نیا  زا 

اَجِرْخَتْـسَیَو اَمُهَّدُشَأ  اَُغْلبَی  نَأ  َکُّبَر  َداَرَأَف  اًِحلاَص  اَمُهُوبَأ  َناَکَو  اَمُهَّل  ٌزنَک  ُهَتْحَت  َناَکَو  ِهَنیِدَْـملا  ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَماَلُِغل  َناَکَف  ُراَدِْـجلا  اَّمَأَو 
(82  ) اًْربَص ِْهیَلَّع  عِطْسَت  َْمل  اَم  ُلیِوْأَت  َِکلَذ  يِْرمَأ  ْنَع  ُُهْتلَعَف  اَمَو  َکِّبَّر  نِّم  ًهَمْحَر  اَمُهَزنَک 

یحلاص درم  ناشردپ  و  تشاد ؛ دوجو  ود  نآ  هب  قلعتم  یجنگ  نآ ، ریز  و  دوب ؛ رهـش  نآ  رد  میتی  ناوجون  ود  نآ  زا  راوید ، نآ  اما  و 
نم و  دوب ؛ تراگدرورپ  زا  یتمحر  نیا  دـننک ؛ جارختـسا  ار  ناشجنگ  دنـسرب و  غولب  دـح  هب  اهنآ  تساوخ  یم  وت  راگدرورپ  و  دوب ؛

(82 !« ) یهد جرخ  هب  ییابیکش  اهنآ  ربارب  رد  یتسناوتن  هک  ییاهراک  زار  دوب  نیا  مدادن ؛ ماجنا  هنارسدوخ  ار  اهراک )  ) نآ

(83  ) اًرْکِذ ُْهنِّم  مُْکیَلَع  ُوْلتَأَس  ُْلق  ِْنیَنْرَْقلا  يِذ  نَع  َکَنُولَأْسَیَو 

(83 « ) .درک مهاوخ  وگزاب  امش  يارب  ار  وا  تشذگرس  زا  یشخب  يدوزب  : » وگب دنسرپ ؛ یم  نینرقلا » وذ   » هرابرد وت  زا  و 

302 ص :

(84  ) اًبَبَس ٍءْیَش  ِّلُک  نِم  ُهاَْنیَتآَو  ِضْرَْألا  ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ 

(84  ) .میتشاذگ شرایتخا  رد  ار  زیچ  ره  بابسا  و  میداد ؛ تموکح  تردق و  نیمز ، يور  رد  وا  هب  ام 

(85  ) اًبَبَس َعَْبتَأَف 

(85  ) ...درک هدافتسا ) يوریپ و  ، ) بابسا نیا  زا  وا 

ْمِهِیف َذِـخَّتَت  نَأ  اَّمِإَو  َبِّذَُـعت  نَأ  اَّمِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  اَی  اَْنُلق  اًـمْوَق  اَهَدـنِع  َدَـجَوَو  ٍهَئِمَح  ٍْنیَع  ِیف  ُبُْرغَت  اَهَدَـجَو  ِسْمَّشلا  َبِْرغَم  َغََلب  اَذِإ  یَّتَح 
(86  ) اًنْسُح

ورف يدولآ  لگ  هریت و  همـشچ  رد  دیـشروخ  هک  دـش ) مّسجم  شرظن  رد  و   ) درک ساسحا  اج ) نآ  رد  ( ؛ دیـسر باتفآ  هاگبورغ  هب  ات 
رد ییوکین  شور  اـی  و  ینک ، تازاـجم  ار  ناـنآ )  ) یهاوخ یم  اـیآ  نینرقلا ! وذ  يا  : » میتفگ تفاـی ؛ ار  یموق  اـج  نآ  رد  و  دور ؛ یم 

(86 ( »؟ ییامن باختنا  اهنآ  دروم 

(87  ) اًرْکُّن ًاباَذَع  ُُهبِّذَُعیَف  ِهِّبَر  َیلِإ  ُّدَُری  َُّمث  ُُهبِّذَُعن  َفْوَسَف  َمَلَظ  نَم  اَّمَأ  َلاَق 

تازاجم ار  وا  ادخ  و  ددرگ ، یمزاب  شراگدرورپ  يوس  هب  سپس  درک ؛ میهاوخ  تازاجم  تسا ، هدرک  متس  هک  ار  یـسک  اما  : » تفگ
(87 ! ) درک دهاوخ  يدیدش 

(88  ) اًرُْسی اَنِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنَسَو  یَنْسُْحلا  ًءاَزَج  ُهَلَف  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآ  ْنَم  اَّمَأَو 
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(88 « ) .داد میهاوخ  وا  هب  یناسآ  روتسد  ام  و  تشاد ؛ دهاوخ  رتوکین  یشاداپ  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  هک  یسک  اما  و 

(89  ) اًبَبَس َعَْبتَأ  َُّمث 

(89  ) ...تفرگ هرهب  تشاد ) رایتخا  رد  هک   ) یبابسا زا  رگید ) راب   ) سپس

(90  ) اًْرتِس اَِهنوُد  نِّم  مُهَّل  لَعَْجن  ْمَّل  ٍمْوَق  یَلَع  ُُعلْطَت  اَهَدَجَو  ِسْمَّشلا  َِعلْطَم  َغََلب  اَذِإ  یَّتَح 

يارب یـششوپ  باتفآ ، شبات )  ) ربارب رد  هک  دنک  یم  عولط  یتّیعمج  رب  دیـشروخ  دید  اج ) نآ  رد  ( ؛ دیـسر دیـشروخ  هاگتـساخ  هب  ات 
(90 (. ) دنتشادن ینابیاس  هنوگ  چیه  و   ) میدوب هدادن  رارق  اهنآ 

(91  ) اًْربُخ ِْهیََدل  اَِمب  اَنْطَحَأ  ْدَقَو  َِکلَذَک 

(91 ! ) میدوب هاگآ  دوب  وا  دزن  هک  یتاناکما  زا  یبوخب  ام  و  نینرقلا !) وذ  راک   ) دوب نینچنیا  يرآ ) )

(92  ) اًبَبَس َعَْبتَأ  َُّمث 

(92  ) ...درک هدافتسا  تشاد ) رایتخا  رد  هک   ) یّمهم بابسا  زا  زاب ) )

(93  ) ًالْوَق َنوُهَقْفَی  َنوُداَکَی  اَّل  اًمْوَق  اَمِِهنوُد  نِم  َدَجَو  ِْنیَّدَّسلا  َْنَیب  َغََلب  اَذِإ  یَّتَح 

یمن ار  ینخـس  چـیه  هک  تفاـی  ار  یموق  هوک )  ) ود نآ  راـنک  رد  و  دیـسر ؛ هوـک  ود  ناـیم  هب  اـت  داد ) همادا  دوـخ  هار  هب  ناـنچمه  (و 
(93 (! ) دوب ناشدوخ  صوصخم  ناشنابز  و   ) دندیمهف

(94  ) ادَس ْمُهَْنَیبَو  اَنَْنَیب  َلَعْجَت  نَأ  یَلَع  اًجْرَخ  ََکل  ُلَعَْجن  ْلَهَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسْفُم  َجوُجْأَمَو  َجوُجْأَی  َّنِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  اَی  اُولاَق 

وت يارب  يا  هنیزه  ام  تسا  نکمم  ایآ  دـننک ؛ یم  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  جوجأم  جوجأی و  نینرقلا  وذ  يا  : » دـنتفگ وا ) هب  هورگ  نآ  )
(94 ( »!؟ ینک داجیا  يّدس  اهنآ  ام و  نایم  هک  میهد ، رارق 

(95  ) اًمْدَر ْمُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ْلَعْجَأ  ٍهَّوُِقب  ِینُونیِعَأَف  ٌْریَخ  یِّبَر  ِهِیف  یِّنَّکَم  اَم  َلاَق 

يرای ییورین  اب  ارم  دـینک !) یم  داهنـشیپ  امـش  هچنآ  زا   ) تسا رتهب  هدراذـگ ، نم  رایتخا  رد  مراـگدرورپ  هچنآ  : » تفگ نینرقلا ) وذ  )
(95 ! ) مهد رارق  یمکحم  ّدس  اهنآ  امش و  نایم  ات  دیهد ،

(96  ) اًرِْطق ِْهیَلَع  ْغِْرفُأ  ِینُوتآ  َلاَق  اًراَن  ُهَلَعَج  اَذِإ  یَّتَح  اوُخُفنا  َلاَق  ِْنیَفَدَّصلا  َْنَیب  يَواَس  اَذِإ  یَّتَح  ِدیِدَْحلا  ََربُز  ِینُوتآ 

فارطا رد  : ») تفگ دیناشوپ ، ار  هوک  ود  نایم  ًالماک  هک  یتقو  ات  دـینیچب »!) مه  يور  ار  اهنآ  و   ) دـیروایب میارب  نهآ  گرزب  تاعطق 
باذـم سم  نونکا ) : ») تفگ و  درک ، هتخادـگ  خرـس و  ار  نهآ  تاعطق  ات  دـندیمد ) اهنآ  !« ) دـیمدب نآ  رد  و ) دـیزورفیب ، شتآ  نآ 
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(96 !« ) مزیرب نآ  يور  رب  ات  دیروایب  میارب 

(97  ) اًبْقَن َُهل  اوُعاَطَتْسا  اَمَو  ُهوُرَهْظَی  نَأ  اوُعاَطْسا  اَمَف 

یبقن دنتـسناوت  یمن  و  دنور ؛ الاب  نآ  زا  دندوبن  رداق  جوجأم ]  جوجأی و  هفیاط  اهنآ =[  هک  تخاس ) يدنمورین  ّدـس  نانچ  ماجنارـس  )
(97  ) .دننک داجیا  نآ  رد 

303 ص :

(98  ) اقَح یِّبَر  ُدْعَو  َناَکَو  َءاَّکَد  ُهَلَعَج  یِّبَر  ُدْعَو  َءاَج  اَذِإَف  یِّبَّر  نِّم  ٌهَمْحَر  اَذَه  َلاَق 

هدعو و  دبوک ؛ یم  مه  رد  ار  نآ  دسر ، ارف  مراگدرورپ  هدـعو  هک  یماگنه  اّما  تسا ! نم  راگدرورپ  تمحر  زا  نیا  : » تفگ هاگنآ ) )
(98 !« ) تسا قح  مراگدرورپ 

(99  ) اًعْمَج ْمُهاَنْعَمَجَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو  ٍضَْعب  ِیف  ُجوُمَی  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَضَْعب  اَنْکَرَتَو 

هدـیمد روپیـش ] روص =[  رد  و  دـننز ؛ یم  جوم  مهرد  هک  مینک  یم  اهر  نانچ  ار  نانآ  ام  دریگ ،) یم  نایاپ  ناـهج  هک   ) زور نآ  رد  و 
(99 ! ) مینک یم  عمج  ار  همه  ام  و  دوش ؛ یم 

(100  ) اًضْرَع َنیِِرفاَْکلِّل  ٍِذئَمْوَی  َمَّنَهَج  اَنْضَرَعَو 

(100 ! ) میراد یم  هضرع  نارفاک  رب  ار  منهج  زور ، نآ  رد 

(101  ) اًعْمَس َنوُعیِطَتْسَی  َال  اُوناَکَو  يِرْکِذ  نَع  ٍءاَطِغ  ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناَک  َنیِذَّلا 

(101 ! ) دنتشادن ییاونش  تردق  و  دوب ، هدناشوپ  نم  دای  زا  ار  ناشنامشچ  يا  هدرپ  هک  اهنامه 

(102  ) ًالُُزن َنیِِرفاَْکِلل  َمَّنَهَج  اَنْدَتْعَأ  اَّنِإ  َءاَِیلْوَأ  ِینوُد  نِم  يِداَبِع  اوُذِخَّتَی  نَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِسَحَفَأ 

هدرک هدامآ  نارفاک  ییاریذپ  يارب  ار  منهج  ام  دننک !؟ باختنا  دوخ  يایلوا  نم  ياج  هب  ار  مناگدنب  دنناوت  یم  دنتـشادنپ  نارفاک  ایآ 
(102 ! ) میا

(103  ) ًالاَمْعَأ َنیِرَسْخَْألِاب  مُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق 

(103 ( ؟ دنتسه یناسک  هچ  اهراک ، رد  مدرم )  ) نیرتراکنایز هک  میهد  ربخ  امش  هب  ایآ  : » وگب

(104  ) اًْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا 
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(104 !« ) دنهد یم  ماجنا  کین  راک  دنرادنپ  یم  لاح ، نیا  اب  هدش ؛ دوبان ) و   ) مگ ایند  یگدنز  رد  ناشیاهشالت  هک  اهنآ 

(105  ) اًنْزَو ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  اَلَف  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَحَف  ِِهئاَِقلَو  ْمِهِّبَر  ِتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

زور ور  نیا  زا  دش ! دوبان  طبح و  ناشلامعا  تهج ، نیمه  هب  دندش ؛ رفاک  وا  ياقل  ناشراگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
(105 ! ) درک میهاوخن  اپرب  اهنآ  يارب  ینازیم  تمایق ،

(106  ) اًوُزُه ِیلُسُرَو  ِیتاَیآ  اوُذَخَّتاَو  اوُرَفَک  اَِمب  ُمَّنَهَج  ْمُهُؤاَزَج  َِکلَذ 

(106 ! ) دنتفرگ هیرخس  هب  ار  مناربمایپ  نم و  تایآ  و  دندش ، رفاک  هکنآ  رطاخب  تسا ، خزود  ناشرفیک  تسا ! هنوگ  نیا  يرآ )، )

(107  ) ًالُُزن ِسْوَدْرِْفلا  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َْتناَک  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(107  ) .دوب دهاوخ  نانآ  ییاریذپ  لحم  نیرب  تشهب  ياهغاب  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما 

(108  ) ًالَوِح اَْهنَع  َنوُْغبَی  َال  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

(108 ! ) دننک یمن  اج  نآ  زا  ناکم  لقن  ياضاقت  زگره  و  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  اهنآ 

(109  ) اًدَدَم ِِهْلثِِمب  اَْنئِج  َْولَو  یِّبَر  ُتاَِملَک  َدَفنَت  نَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاَِملَکِّل  اًداَدِم  ُرْحَْبلا  َناَک  ْوَّل  ُلق 

نایاپ مراگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا  شیپ  .دریگ  یم  نایاپ  اهایرد  دوش ، بّکرم  مراگدرورپ  تاملک  نتشون )  ) يارب اهایرد  رگا  : » وگب
(109 !« ) میهد رارق  نآ  کمک  ار  اهایرد )  ) نآ دننامه  دنچ  ره  دبای ؛

اًدَحَأ ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْـشی  َالَو  اًِحلاَص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاَِقل  وُجْرَی  َناَک  نَمَف  ٌدِـحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإ  اَمَّنَأ  ََّیلِإ  یَحُوی  ْمُُکْلثِّم  ٌرََـشب  اَنَأ  اَمَّنِإ  ُْلق 
(110)

ره سپ  تسا ؛ هناگی  دوبعم  ناتدوبعم  اهنت  هک  دوش  یم  یحو  نم  هب  هک ) تسا  نیا  مزایتما  ( ؛ امش لثم  متـسه  يرـشب  طقف  نم  : » وگب
(110 ! ) دنکن کیرش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  سک  چیه  و  دهد ، ماجنا  هتسیاش  يراک  دیاب  دراد ، دیما  شراگدرورپ  ياقل  هب  هک 

304 ص :

میرم هروس 

(1  ) صعیهک ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) صعیهک

(2  ) اَّیِرَکَز ُهَْدبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ 
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(2  ) ...ایرکز شا  هدنب  هب  تبسن  وت  راگدرورپ  تمحر  زا  تسا  يدای  نیا ) )

(3  ) ایِفَخ ًءاَِدن  ُهَّبَر  يَداَن  ْذِإ 

(3  ) ...دناوخ ناهنپ  تدابع )  ) هاگتولخ رد  ار  شراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد 

(4  ) ایِقَش ِّبَر  َِکئاَعُِدب  نُکَأ  َْملَو  اًْبیَش  ُْسأَّرلا  َلَعَتْشاَو  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

هدوبن مورحم  تباجا  زا  وت ، ياعد  رد  زگره  نم  و  هتفرگارف ؛ ار  مرس  مامت  يریپ  هلعش  و  هدش ؛ تسس  مناوختـسا  اراگدرورپ ! : » تفگ
(4 ! ) ما

(5  ) اِیلَو َکنُدَّل  نِم  ِیل  ْبَهَف  اًِرقاَع  ِیتَأَْرما  َِتناَکَو  ِیئاَرَو  نِم  َِیلاَوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإَو 

وت تسا ؛ میقع  ازان و  مرسمه  یفرط ) زا   ) و دنرادن !) هاگن  ار  وت  نییآ  زا  يرادساپ  قح  هک   ) مکانمیب مدوخ  زا  دعب  مناگتـسب  زا  نم  و 
(5  ) ...شخبب نم  هب  ینیشناج  دوخ  دزن  زا 

(6  ) ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی 

(6 !« ) هد رارق  تتیاضر  دروم  ار  وا  و  دشاب ؛ بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک 

(7  ) ایِمَس ُْلبَق  نِم  ُهَّل  لَعَْجن  َْمل  یَیْحَی  ُهُمْسا  ٍماَلُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  اَّیِرَکَز  اَی 

(7 ! ) میا هدادن  رارق  وا  يارب  یمانمه  نیا ، زا  شیپ  و  تسا ؛ ییحی »  » شمان هک  میهد  یم  تراشب  يدنزرف  هب  ار  وت  ام  ایرکز ! يا 

(8  ) اِیتِع ِرَبِْکلا  َنِم  ُْتغََلب  ْدَقَو  اًِرقاَع  ِیتَأَْرما  َِتناَکَو  ٌماَلُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاَق 

هداتفا يریپ  تّدش  زا  زین  نم  و  تسا ، میقع  ازان و  مرسمه  هک  یلاح  رد  دوب !؟ دهاوخ  يدنزرف  نم  يارب  هنوگچ  اراگدرورپ ! : » تفگ
(8 !« ) ما هدش 

(9  ) اًْئیَش ُکَت  َْملَو  ُْلبَق  نِم  َُکتْقَلَخ  ْدَقَو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  َکُّبَر  َلاَق  َِکلَذَک  َلاَق 

!« يدوبن يزیچ  هک  یلاـح  رد  مدـیرفآ  ار  وت  ًـالبق  و  تسا ؛ ناـسآ  نم  رب  نیا  هدرک !) هدارا  و   ) هتفگ هنوگ  نیا  تراـگدرورپ  : » دومرف
(9)

(10  ) ایِوَس ٍلاََیل  َثاََلث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاَق  ًهَیآ  یِّل  لَعْجا  ِّبَر  َلاَق 

( مدرم اـب   ) مّلکت تردـق  زور  هنابـش  هس  هک  تـسا  نـیا  وـت  هناـشن  : » دوـمرف هد »! رارق  نـم  يارب  يا  هناـشن  اراـگدرورپ ! : » درک ضرع 
(10 !« ) تسا ملاس  تنابز  هک  یلاح  رد  تشاد ؛ یهاوخن 
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(11  ) ایِشَعَو ًهَرُْکب  اوُحِّبَس  نَأ  ْمِْهَیلِإ  یَحْوَأَف  ِباَرْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یَلَع  َجَرَخَف 

حیبست ار  ادـخ  ماش  حبـص و  تبهوم )، نیا  هنارکـشب  : ») تفگ اهنآ  هب  هراشا  اب  و  دـمآ ؛ نوریب  مدرم  يوس  هب  شتداـبع  بارحم  زا  وا 
(11 !« ) دییوگ

305 ص :

(12  ) اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاَْنیَتآَو  ٍهَّوُِقب  َباَتِْکلا  ِذُخ  یَیْحَی  اَی 

(12 ! ) میداد وا  هب  یکدوک  رد  یفاک ) لقع  و   ) تّوبن نامرف  ام  و  ریگب ! تّوق  اب  ار  ادخ )  ) باتک ییحی ! يا 

(13  ) ایِقَت َناَکَو  ًهاَکَزَو  اَّنُدَّل  نِّم  اًناَنَحَو 

(13 ! ) دوب راگزیهرپ  وا  و  ناج !) لد و   ) یکاپ و  میدیشخب ، وا  هب  دوخ  هیحان  زا  یّتبحم  تمحر و  و 

(14  ) ایِصَع اًراَّبَج  نُکَی  َْملَو  ِْهیَِدلاَِوب  اَربَو 

(14 ! ) دوبن رگنایصع  و  ربّکتم ) و   ) راّبج و  دوب ؛ راکوکین  شردام  ردپ و  هب  تبسن  وا 

(15  ) ایَح ُثَْعُبی  َمْوَیَو  ُتوُمَی  َمْوَیَو  َِدلُو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌماَلَسَو 

(15 ! ) دوش یم  هتخیگنارب  هدنز  هک  زور  نآ  و  دریم ، یم  هک  زور  نآ  و  تفای ، ّدلوت  هک  زور  نآ  وا ، رب  مالس 

(16  ) اِیقْرَش اًناَکَم  اَِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَبَتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

رارق سدـقملا ) تیب   ) یقرـش هیحان  رد  و  دـش ، ادـج  شا  هداوناخ  زا  هک  ماـگنه  نآ  نک ، داـی  ار  میرم  ینامـسآ ،)  ) باـتک نیا  رد  و 
(16 ( ؛ تفرگ

(17  ) ایِوَس اًرََشب  اََهل  َلَّثَمَتَف  اَنَحوُر  اَْهَیلِإ  اَْنلَسْرَأَف  ًاباَجِح  ْمِِهنوُد  نِم  ْتَذَخَّتاَف 

وا يوسب  ار  دوخ  حور  ام  ماگنه ، نیا  رد  دـشاب .) هدامآ  تدابع  يارب  رظن  ره  زا  شهاگتولخ  ات   ) دـنکفا یباجح  نانآ  دوخ و  نایم  و 
(17 ! ) دش رهاظ  میرم  رب  صقن ، بیع و  یب  یناسنا  لکش  رد  وا  و  میداتسرف ؛

(18  ) ایِقَت َتنُک  نِإ  َکنِم  ِنَمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َْتلاَق 

(18 ! ) يراگزیهرپ رگا  مرب  یم  هانپ  نامحر  يادخ  هب  وت ، ّرش  زا  نم  : » تفگ دیسرت و ) تخس   ) وا

(19  ) ایِکَز اًماَلُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنَأ  اَمَّنِإ  َلاَق 
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(19 !« ) مشخبب وت  هب  يا  هزیکاپ  رسپ  ات  ما ) هدمآ  ( ؛ ماوت راگدرورپ  هداتسرف  نم  : » تفگ

(20  ) ایَِغب ُكَأ  َْملَو  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْملَو  ٌماَلُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاَق 

هدوبن مه  يا  هدولآ  نز  و  هتشادن ، سامت  نم  اب  یناسنا  نونکات  هک  یلاح  رد  دشاب !؟ نم  يارب  يدنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  : » تفگ
(20 !« ) ما

(21  ) ایِضْقَّم اًْرمَأ  َناَکَو  اَّنِّم  ًهَمْحَرَو  ِساَّنلِّل  ًهَیآ  ُهَلَعْجَِنلَو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاَق  ِِکلَذَک  َلاَق 

راکـشآ ار  شیوخ  تردـق  ات  مینیرفآ ، یم  ار  وا  ام  ! ) تسا ناسآ  نم  رب  راک  نیا  هدومرف : تراـگدرورپ  تسا ! نیمه  بلطم  : » تفگ
وگتفگ ياـج  و   ) هتفاـی ناـیاپ  تسا  يرما  نـیا  و  اـم ! يوـس  زا  دـشاب  یتـمحر  و  مـیهد ؛ رارق  يا  هناـشن  مدرم  يارب  ار  وا  و  میزاـس )؛

(21 (!« ) درادن

(22  ) ایِصَق اًناَکَم  ِِهب  ْتَذَبَتناَف  ُْهتَلَمَحَف 

(22 ( ) دیزگ تولخ  و   ) درب یتسد  رود  هطقن  هب  ار  وا  و  دش ؛ رادراب  وا  هب  میرم )  ) ماجنارس

(23  ) ایِسنَّم اًیْسَن  ُتنُکَو  اَذَه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  اَی  َْتلاَق  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِج  َیلِإ  ُضاَخَْملا  اَهَءاَجَأَف 

یّلکب و  مدوب ، هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  : » تفگ هک ) دش  تحاران  ردقنآ  ( ؛ دـناشک ییامرخ  تخرد  هنت  رانک  هب  ار  وا  نامیاز  درد 
(23 !« ) مدش یم  شومارف 

(24  ) ایِرَس ِکَتْحَت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ِینَزْحَت  اَّلَأ  اَِهتْحَت  نِم  اَهاَداَنَف 

! تسا هداد  رارق  اراوگ )  ) یبآ همـشچ  وت  ياپ  ریز  تراگدرورپ  شاـبم ! نیگمغ  : » هک دز  ادـص  ار  وا  شیاـپ  نییاـپ  فرط  زا  ناـهگان 
(24)

(25  ) اِینَج اًبَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاَُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُهَو 

(25 ! ) دزیر یم  ورف  وت  رب  يا  هزات  بطر  هد ، ناکت  دوخ  فرط  هب  ار  لخن  هنت  نیا  و 

306 ص :

(26  ) ایِسنِإ َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  اًمْوَص  ِنَمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف  اًدَحَأ  ِرَشَْبلا  َنِم  َِّنیَرَت  اَّمِإَف  اًْنیَع  يِّرَقَو  ِیبَرْشاَو  ِیلُکَف 

اهناسنا زا  یسک  هاگره  و  راد ! نشور  دیدج ) دولوم  نیا  هب   ) ار تمشچ  و  شونب ؛ اراوگ ) بآ  نآ  زا   ) و روخب ؛ ذیذل ) ياذغ  نیا  زا  )
! میوگ یمن  نخـس  چیه  یناسنا  چیه  اب  زورما  نیاربانب  ما ؛ هدرک  رذن  يا  هزور  نامحر  دـنوادخ  يارب  نم  وگب : هراشا ) اب  ، ) يدـید ار 

(26 !(« ) درک دهاوخ  عافد  وت  زا  شدوخ  دازون ، نیا  هک  نادب  (و 
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(27  ) ایِرَف اًْئیَش  ِْتئِج  ْدََقل  ُمَیْرَم  اَی  اُولاَق  ُُهلِمْحَت  اَهَمْوَق  ِِهب  ْتَتَأَف 

(27 ! ) يداد ماجنا  يدب  بیجع و  رایسب  راک  میرم ! يا  : » دنتفگ دروآ ؛ شموق  دزن  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  هک  یلاح  رد  میرم ) )

(28  ) ایَِغب ِکُّمُأ  َْتناَک  اَمَو  ٍءْوَس  َأَْرما  ِكُوبَأ  َناَک  اَم  َنوُراَه  َتْخُأ  اَی 

(28 !!« ) يا هراک  دب  نز  تردام  هن  و  دوب ، يدب  درم  تردپ  هن  نوراه ! رهاوخ  يا 

(29  ) اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناَک  نَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاَق  ِْهَیلِإ  ْتَراَشَأَف 

(29 ( »!؟ مییوگب نخس  تسا  هراوهاگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  : » دنتفگ درک ؛ هراشا  وا  هب  میرم ) )

(30  ) اِیبَن ِینَلَعَجَو  َباَتِْکلا  َِیناَتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاَق 

! تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  و  هداد ؛ نم  هب  ینامـسآ )  ) باتک وا  میادـخ ؛ هدـنب  نم  : » تفگ دوشگ و ) نخـس  هب  نابز  یـسیع  ناـهگان  )
(30)

(31  ) ایَح ُْتمُد  اَم  ِهاَکَّزلاَو  ِهاَلَّصلِاب  ِیناَصْوَأَو  ُتنُک  اَم  َْنیَأ  اًکَراَبُم  ِینَلَعَجَو 

(31 ! ) تسا هدرک  هیصوت  تاکز  زامن و  هب  ارم  ما ، هدنز  هک  ینامز  ات  و  هداد ؛ رارق  تکربرپ  يدوجو  مشاب - هک  اج  ره   - ارم و 

(32  ) ایِقَش اًراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْملَو  ِیتَِدلاَِوب  اَربَو 

(32 ! ) تسا هدادن  رارق  یقش  راّبج و  و  هداد ؛ رارق  راکوکین  مردام  هب  تبسن  ارم  و 

(33  ) ایَح ُثَْعبُأ  َمْوَیَو  ُتُومَأ  َمْوَیَو  ُّتِدلُو  َمْوَی  َّیَلَع  ُماَلَّسلاَو 

(33 !« ) دش مهاوخ  هتخیگنارب  هدنز  هک  زور  نآ  و  مریم ، یم  هک  زور  نآ  رد  و  مدش ، ّدلوتم  هک  زور  نآ  رد  نم ، رب  ادخ )  ) مالس و 

(34  ) َنوُرَتْمَی ِهِیف  يِذَّلا  ِّقَْحلا  َلْوَق  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َِکلَذ 

(34 ! ) دننک یم  دیدرت  نآ  رد  هک  یّقح  راتفگ  میرم ؛ رسپ  یسیع  تسا  نیا 

(35  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  اَمَّنِإَف  اًْرمَأ  یَضَق  اَذِإ  ُهَناَْحبُس  ٍَدلَو  نِم  َذِخَّتَی  نَأ  ِهَِّلل  َناَک  اَم 

نامه شاب »! دوجوم  : » دیوگ یم  دهد ، نامرف  ار  يزیچ  هاگره  وا ! تسا  هّزنم  دنک ! رایتخا  يدنزرف  هک  دوبن  هتسیاش  ادخ  يارب  زگره 
(35 ! ) دوش یم  دوجوم  مد 

(36  ) ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِص  اَذَه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإَو 
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(36 ! ) تسار هار  تسا  نیا  دینک ؛ شتسرپ  ار  وا  تسامش ! نم و  راگدرورپ  دنوادخ ، و 

(37  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ِدَهْشَّم  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  نِم  ُباَزْحَْألا  َفَلَتْخاَف 

(37 (! ) زیخاتسر  ) گرزب زور  هدهاشم  زا  نارفاک  لاح  هب  ياو  دندرک ؛ فالتخا  شناوریپ  نایم  زا  ییاه  هورگ  وا ) زا  دعب   ) یلو

(38  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َمْوَْیلا  َنوُِملاَّظلا  ِنَِکل  اَنَنُوتْأَی  َمْوَی  ْرِْصبَأَو  ْمِِهب  ْعِمْسَأ 

یهارمگ رد  زورما  نارگمتـس  نیا  یلو  دننک ! یم  ادیپ  ییانیب  ياهمـشچ  هچ  اونـش و  ياهـشوگ  هچ  دنیآ ، یم  ام  دزن  هک  زور  نآ  رد 
(38 ! ) دنراکشآ

307 ص :

(39  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهَو  ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ُْرمَْألا  َیُِضق  ْذِإ  ِهَرْسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِذنَأَو 

و دـبای ! یم  نایاپ  زیچ  همه  هک  ماگنه  نآ  رد  ناسرتب ، تسا ]  فسأت  هیام  همه  يارب  هک  زیخاتـسر  زور  ترـسح =[  زور  زا  ار  ناـنآ 
(39 ! ) دنروآ یمن  نامیا  دنتلفغ و  رد  اهنآ 

(40  ) َنوُعَجُْری اَْنَیلِإَو  اَْهیَلَع  ْنَمَو  َضْرَْألا  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ 

(40 ! ) دنوش یم  هدنادرگزاب  ام  يوسب  یگمه  و  میرب ؛ یم  ثرا  هب  دنتسه ، نآ  رب  هک  ار  یناسک  مامت  نیمز و  ام ،

(41  ) اِیبَّن اًقیِّدِص  َناَک  ُهَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

(41 ! ) دوب ادخ )  ) ربمایپ و  وگتسار ، رایسب  وا  هک  نک ، دای  ار  میهاربا  باتک ، نیا  رد 

(42  ) اًْئیَش َکنَع  ِینُْغی  َالَو  ُرِْصُبی  َالَو  ُعَمْسَی  َال  اَم  ُُدبْعَت  َِمل  َِتبَأ  اَی  ِهِیبَِأل  َلاَق  ْذِإ 

ّلح وت  زا  ار  یلکـشم  چیه  هن  و  دنیب ، یم  هن  و  دونـش ، یم  هن  هک  یتسرپ  یم  ار  يزیچ  ارچ  ردـپ ! يا  : » تفگ شردـپ  هب  هک  یماگنه 
(42 ( !؟ دنک یم 

(43  ) ایِوَس اًطاَرِص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  اَم  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاَج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  اَی 

(43 ! ) منک تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  ات  نک ، يوریپ  نم  زا  نیا  ربانب  تسا ؛ هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یشناد  ردپ ! يا 

(44  ) ایِصَع ِنَمْحَّرِلل  َناَک  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َناَْطیَّشلا  ُِدبْعَت  َال  َِتبَأ  اَی 

(44 ! ) دوب رگنایصع  نامحر ، دنوادخ  هب  تبسن  ناطیش  هک  نکم ، شتسرپ  ار  ناطیش  ردپ ! يا 
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(45  ) اِیلَو ِناَْطیَّشِلل  َنوُکَتَف  ِنَمْحَّرلا  َنِّم  ٌباَذَع  َکَّسَمَی  نَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َِتبَأ  اَی 

(45 !« ) یشاب ناطیش  ناتسود  زا  هجیتن  رد  دسر ، وت  هب  یباذع  نامحر  دنوادخ  يوس  زا  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  ردپ ! يا 

(46  ) اِیلَم ِینْرُجْهاَو  َکَّنَمُجْرََأل  ِهَتنَت  ْمَّل  ِنَئل  ُمیِهاَْربِإ  اَی  ِیتَِهلآ  ْنَع  َتنَأ  ٌبِغاَرَأ  َلاَق 

يارب و  منک ! یم  راسگنـس  ار  وت  يرادـنرب ، تسد  راـک ) نیا  زا   ) رگا ینادرگ !؟ يور  نم  ياـهدوبعم  زا  وت  اـیآ  میهاربا ! يا  : » تفگ
(46 !« ) وش رود  نم  زا  ینالوط  یتّدم 

(47  ) ایِفَح ِیب  َناَک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفْغَتْسَأَس  َْکیَلَع  ٌماَلَس  َلاَق 

ناـبرهم نم  هب  تبـسن  هراومه  وا  هک  ارچ  منک ؛ یم  وفع  ياـضاقت  تیارب  مراـگدرورپ  زا  يدوزب  نم  وـت ! رب  مالـس  : » تفگ میهاربا ) )
(47 ! ) تسا هدوب 

(48  ) ایِقَش یِّبَر  ِءاَعُِدب  َنوُکَأ  اَّلَأ  یَسَع  یِّبَر  وُعْدَأَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَت  اَمَو  ْمُُکلِزَتْعَأَو 

یب مراگدرورپ  ندناوخ  رد  مراودیما  و  مناوخ ؛ یم  ار  مراگدرورپ  و  منک ؛ یم  يریگ  هرانک  دیناوخ ، یم  ادخ  ریغ  هچنآ  و  امش ، زا  و 
(48 !« ) منامن خساپ 

(49  ) اِیبَن اَْنلَعَج  الُکَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْسِإ  َُهل  اَْنبَهَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَی  اَمَو  ْمَُهلَزَتْعا  اَّمَلَف 

ار کـی  ره  و  میدیـشخب ؛ وا  هب  ار  بوـقعی  قاحـسا و  اـم  درک ، يریگ  هراـنک  دـندیتسرپ  یم  ادـخ  ریغ  هچنآ  ناـنآ و  زا  هک  یماـگنه 
(49 ! ) میداد رارق  گرزب )  ) يربمایپ

(50  ) اِیلَع ٍقْدِص  َناَِسل  ْمَُهل  اَْنلَعَجَو  اَِنتَمْحَّر  نِّم  مَُهل  اَْنبَهَوَو 

(50 ! ) میداد رارق  اهتّما ) همه  نایم  رد   ) يا هتسجرب  ماقم  کین و  مان  اهنآ  يارب  و  میدرک ؛ اطع  نانآ  هب  دوخ  تمحر  زا  و 

(51  ) اِیبَّن ًالوُسَر  َناَکَو  اًصَلُْخم  َناَک  ُهَّنِإ  یَسُوم  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

(51 ! ) ماقم الاو  يربمایپ  لوسر و  و  دوب ، صلخم  وا  هک  نک ، دای  یسوم  زا  ینامسآ )  ) باتک نیا  رد  و 

308 ص :

(52  ) ایَِجن ُهاَْنبَّرَقَو  ِنَْمیَْألا  ِروُّطلا  ِِبناَج  نِم  ُهاَْنیَداَنَو 

(52 ( ؛ میتخاس کیدزن  دوخ ) هب   ) ار وا  نانکاوجن  و  میدناوخارف ؛ روط  هوک )  ) تسار فرط  زا  ار  وا  ام 
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(53  ) اِیبَن َنوُراَه  ُهاَخَأ  اَِنتَمْحَّر  نِم  َُهل  اَْنبَهَوَو 

(53  ) .میدیشخب وا  هب  دوب - ربمایپ  هک   - ار نوراه  شردارب  دوخ ، تمحر  زا  ام  و 

(54  ) اِیبَّن ًالوُسَر  َناَکَو  ِدْعَْولا  َقِداَص  َناَک  ُهَّنِإ  َلیِعاَمْسِإ  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

(54 ! ) دوب گرزب )  ) يربمایپ لوسر و  و  قداص ، شیاه  هدعو  رد  وا  هک  نک ، دای  زین )  ) لیعامسا زا  ینامسآ )  ) باتک نیا  رد  و 

(55  ) ایِضْرَم ِهِّبَر  َدنِع  َناَکَو  ِهاَکَّزلاَو  ِهاَلَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناَکَو 

(55  ) .دوب شراگدرورپ  تیاضر  دروم  هراومه  و  داد ؛ یم  نامرف  تاکز  زامن و  هب  ار  شا  هداوناخ  هراومه  وا 

(56  ) اِیبَّن اًقیِّدِص  َناَک  ُهَّنِإ  َسیِرْدِإ  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

(56  ) .دوب یگرزب )  ) ربمایپ وگتسار و  رایسب  وا  نک ، دای  زین )  ) سیردا زا  باتک ، نیا  رد  و 

(57  ) اِیلَع اًناَکَم  ُهاَنْعَفَرَو 

(57  ) .میدناسر ییالاو  ماقم  هب  ار  وا  ام  و 

اَذِإ اَْنیَبَتْجاَو  اَْنیَدَه  ْنَّمِمَو  َلِیئاَرْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  ِهَّیِّرُذ  نِمَو  ٍحُون  َعَم  اَْنلَمَح  ْنَّمِمَو  َمَدآ  ِهَّیِّرُذ  نِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِّم  مِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 
(58  ) ایُِکبَو اًدَّجُس  اوُّرَخ  ِنَمْحَّرلا  ُتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت 

، میدرک راوس  یتشک  رب  حون  اب  هک  یناسک  زا  و  مدآ ، نادنزرف  زا  دوب ، هداد  رارق  ناشتمعن  لومـشم  دنوادخ  هک  دندوب  یناربمایپ  اهنآ 
نامحر دنوادخ  تایآ  یتقو  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  .میدـیزگرب  میدرک و  تیادـه  هک  یناسک  زا  و  بوقعی ، میهاربا و  نامدود  زا  و 

(58  ) .دندوب نایرگ  دندرک و  یم  هدجس  هک  یلاح  رد  دنداتفا ، یم  كاخ  هب  دش  یم  هدناوخ  نانآ  رب 

(59  ) ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاَوَهَّشلا  اوُعَبَّتاَو  َهاَلَّصلا  اوُعاَضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  نِم  َفَلَخَف 

( تازاجم  ) يدوزب و  دندومن ؛ يوریپ  تاوهش  زا  و  دندرک ، هابت  ار  زامن  هک  دندمآ  راک  يور  يا  هتـسیاشان  نادنزرف  نانآ ، زا  سپ  اّما 
(59 ! ) دید دنهاوخ  ار  دوخ  یهارمگ 

(60  ) اًْئیَش َنوُمَلُْظی  َالَو  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکَئلوُأَف  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَم  اَّلِإ 

هب یمتـس  نیرتمک  و  دنوش ، یم  تشهب  لخاد  یناسک  نینچ  دنهد ؛ ماجنا  هتـسیاش  راک  و  دنروایب ، نامیا  و  دننک ، هبوت  هک  نانآ  رگم 
(60  ) .دش دهاوخن  نانآ 

(61  ) اِیتْأَم ُهُدْعَو  َناَک  ُهَّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَداَبِع  ُنَمْحَّرلا  َدَعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
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هدعو ًاملسم  دنا ؛ هدیدن  ار  نآ  دنچ  ره  تسا ؛ هداد  هدعو  نآ  هب  ار  شناگدنب  نامحر  دنوادخ  هک  دنوش  یم  ینادواج  ییاهغاب  دراو 
(61 ! ) تسا ینتفای  ققحت  ادخ 

(62  ) ایِشَعَو ًهَرُْکب  اَهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهلَو  اًماَلَس  اَّلِإ  اًْوَغل  اَهِیف  َنوُعَمْسَی  اَّل 

رد نانآ  يزور  ماش ، حبـص و  ره  و  تسین ؛ ینخـس  اـج  نآ  رد  مالـس  زج  و  دنونـش ؛ یمن  يا  هدوهیب  وغل و  راـتفگ  زگره  اـج  نآ  رد 
(62  ) .تسا رّرقم  تشهب 

(63  ) ایِقَت َناَک  نَم  اَنِداَبِع  ْنِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُهَّنَْجلا  َْکِلت 

(63  ) .میهد یم  ثرا  هب  دوخ ، راگزیهرپ  ناگدنب  هب  هک  تسا  یتشهب  نامه  نیا 

(64  ) ایِسَن َکُّبَر  َناَک  اَمَو  َِکلَذ  َْنَیب  اَمَو  اَنَْفلَخ  اَمَو  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  َُهل  َکِّبَر  ِْرمَِأب  اَّلِإ  ُلَّزَنَتَن  اَمَو 

تـشپ و  ام ، يور  شیپ  هچنآ  میوش ؛ یمن  لزان  وت ، راگدرورپ  نامرفب  زج  ام  درک ): ضرع  ربماـیپ  هب  لـیئربج  یحو ، ریخأـت  زا  سپ  )
(64 (! ) تسین و   ) هدوبن راکشومارف  زگره  تراگدرورپ  و  تسوا ؛ نآ  زا  همه  دشاب ، یم  ود  نیا  نایم  هچنآ  و  ام ، رس 

309 ص :

(65  ) ایِمَس َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه  ِِهتَداَبِِعل  ِْربَطْصاَو  ُهُْدبْعاَف  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَّر 

لثم و ایآ  شاب ! ابیکـش  شتدابع  هار  رد  و  نک ؛ شتـسرپ  ار  وا  دراد ! رارق  ود  نآ  ناـیم  هچنآ  و  نیمز ، اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ناـمه 
(65 ( !؟ یبای یم  وا  يارب  يدننام 

(66  ) ایَح ُجَرْخُأ  َفْوََسل  ُِّتم  اَم  اَذِإَأ  ُناَسنِْإلا  ُلوُقَیَو 

(66 ( »!؟ دمآ مهاوخ  نوریب  ربق ) زا   ) هدنز ندرم ، زا  سپ  ایآ  : » دیوگ یم  ناسنا 

(67  ) اًْئیَش ُکَی  َْملَو  ُْلبَق  نِم  ُهاَنْقَلَخ  اَّنَأ  ُناَسنِْإلا  ُرُکْذَی  َالَوَأ 

(67 ( !؟ دوبن يزیچ  هک  یلاح  رد  میدیرفآ  ار  وا  نیا  زا  شیپ  ام  هک  دروآ  یمن  رطاخ  هب  ناسنا  ایآ 

(68  ) اِیثِج َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِضُْحَنل  َُّمث  َنیِطاَیَّشلاَو  ْمُهَّنَرُشْحََنل  َکِّبَرَوَف 

هدمآرد وناز  هب  هک  یلاح  رد   - ار همه  سپـس  مینک ؛ یم  عمج  تمایق  رد  نیطایـش  اب  هارمه  ار  اهنآ  همه  هک  تراگدرورپ  هب  دـنگوس 
(68  ) .میزاس یم  رضاح  منهج  درگادرگ  دنا -

(69  ) اِیتِع ِنَمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَشَأ  ْمُهُّیَأ  ٍهَعیِش  ِّلُک  نِم  َّنَعِزنََنل  َُّمث 
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(69  ) .مینک یم  ادج  دنا ، هدوب  رت  شکرس  همه  زا  نامحر  دنوادخ  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  یتّیعمج ، هورگ و  ره  زا  سپس 

(70  ) اِیلِص اَِهب  َیلْوَأ  ْمُه  َنیِذَّلِاب  ُمَلْعَأ  ُنْحََنل  َُّمث 

(70 ! ) میرتهاگآ دنرتراوازس ، شتآ  رد  نتخوس  يارب  هک  یناسک  زا  یبوخب  ام  نآ ، زا  دعب 

(71  ) ایِضْقَّم اًْمتَح  َکِّبَر  یَلَع  َناَک  اَهُدِراَو  اَّلِإ  ْمُکنِّم  نِإَو 

(71 ! ) تراگدرورپ رب  یعطق  یمتح و  تسا  يرما  نیا  دیوش ؛ یم  منهج  دراو  انثتسا ) نودب   ) امش همه  و 

(72  ) اِیثِج اَهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذَنَّو  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث 

- دنا هدمآرد  وناز  هب  ّتلذ ) فعض و  زا   ) هک یلاح  رد   - ار ناملاظ  و  میـشخب ؛ یم  ییاهر  نآ  زا  دندرک  هشیپ  اوقت  هک  ار  اهنآ  سپس 
(72  ) .میزاس یم  اهر  نآ  رد 

(73  ) ایِدَن ُنَسْحَأَو  اًماَقَّم  ٌْریَخ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَق  ٍتاَنَِّیب  اَُنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 

[ امـش ام و  هورگ =[  ود  زا  کی  مادـک  : » دـنیوگ یم  نانمؤم  هب  نارفاک  دوش ، یم  هدـناوخ  ناـنآ  رب  اـم  نشور  تاـیآ  هک  یماـگنه  و 
(73 ( »!؟ تسا رتشیب  وا  ششخب  و  رتابیز ، شتروشم  سنا و  تاسلج  و  رتهب ، شهاگیاج 

(74  ) اًْیئِرَو اًثاَثَأ  ُنَسْحَأ  ْمُه  ٍنْرَق  نِّم  مُهَْلبَق  اَنْکَلْهَأ  ْمَکَو 

(74 ! ) رت هتسارآ  ناشرهاظ  مه  و  دوب ، رتهب  اهنآ  زا  ناشتورث  لام و  مه  هک  میدرک  دوبان  نانآ  زا  شیپ  ار  یماوقا  رایسب  هچ 

اًناَکَّم ٌّرَـش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَـسَف  َهَعاَّسلا  اَّمِإَو  َباَذَْـعلا  اَّمِإ  َنوُدَـعُوی  اَم  اْوَأَر  اَذِإ  یَّتَح  ادَـم  ُنَمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْـمَْیلَف  َِهلاَـلَّضلا  ِیف  َناَـک  نَم  ْلـُق 
(75  ) اًدنُج ُفَعْضَأَو 

نیا  ) باذع ای  دننیبب : دوخ  مشچ  اب  ار  یهلا  هدعو  هک  ینامز  ات  دهد  تلهم  وا  هب  دـنوادخ  دـیاب  تسا ، یهارمگ  رد  هک  یـسک  : » وگب
(75 !« ) تسا رتناوتان  شرکشل  و  رتدب ، شیاج  یسک  هچ  تسناد  دنهاوخ  زور ) نآ  ! ) تمایق باذع )  ) ای ایند ،)

(76  ) ادَرَّم ٌْریَخَو  ًاباََوث  َکِّبَر  َدنِع  ٌْریَخ  ُتاَِحلاَّصلا  ُتاَِیقاَْبلاَو  يًدُه  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُدیِزَیَو 

، دنام یم  یقاب  ناسنا ) زا   ) هک يا  هتـسیاش  راثآ  و  دـیازفا ؛ یم  ناشتیادـه  رب  دـنوادخ  دـنداهن ، ماگ  تیادـه  هار  رد  هک  یناسک  اّما ) )
(76 ! ) تسا رتبوخ  شتبقاع  و  رتهب ، تراگدرورپ  هاگشیپ  رد  شباوث 
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(77  ) اًَدلَوَو ًالاَم  َّنَیَتوَُأل  َلاَقَو  اَِنتاَیِآب  َرَفَک  يِذَّلا  َْتیَأَرَفَأ 
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(77 ( !؟» دش دهاوخ  هداد  نم  هب  یناوارف  نادنزرف  لاوما و  : » تفگ و  دش ، رفاک  ام  تایآ  هب  هک  ار  یسک  يدید  ایآ 

(78  ) اًدْهَع ِنَمْحَّرلا  َدنِع  َذَخَّتا  ِمَأ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ 

(78 ( !؟ تسا هتفرگ  ینامیپ  دهع و  ادخ  دزن  ای  هتشگ ، هاگآ  بیغ  زا  وا  ایآ 

(79  ) ادَم ِباَذَْعلا  َنِم  َُهل  ُّدُمَنَو  ُلوُقَی  اَم  ُُبتْکَنَس  اَّلَک 

(79 ! ) تشاد میهاوخ  ّرمتسم  وا  رب  ار  باذع  میسیون و  یم  دیوگ  یم  ار  هچنآ  يدوزب  ام  تسین ! نینچ  زگره 

(80  ) اًدْرَف اَنِیتْأَیَو  ُلوُقَی  اَم  ُُهثَِرنَو 

(80 ! ) دمآ دهاوخ  ام  دزن  اهنت  تروص  هب  و  میرب ، یم  ثرا  هب  وا  زا  نادنزرف ،) لاوما و  زا   ) دیوگ یم  وا  ار  هچنآ 

(81  ) ازِع ْمَُهل  اُونوُکَیِّل  ًهَِهلآ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اوُذَخَّتاَو 

(81 !( ) یماخ رادنپ  هچ  ! ) دشاب ناشتّزع  هیام  ات  دندیزگرب  دوخ  يارب  ار  ینادوبعم  ادخ ، زا  ریغ  نانآ  و 

(82  ) ادِض ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَیَو  ْمِِهتَداَبِِعب  َنوُرُفْکَیَس  اَّلَک 

(82 ! ) دننک یم  مایق  ناشّدض  رب  هکلب ) ( ؛ دش دنهاوخ  نانآ  تدابع  رکنم  اهدوبعم )  ) يدوز هب  تسین ! نینچ  زگره 

(83  ) ازَأ ْمُهُّزُؤَت  َنیِِرفاَْکلا  یَلَع  َنیِطاَیَّشلا  اَْنلَسْرَأ  اَّنَأ  َرَت  َْملَأ 

(83 ( !؟ دننک کیرحت  ًادیدش  ار  نانآ  ات  میداتسرف  نارفاک  يوسب  ار  نیطایش  ام  هک  يدیدن  ایآ 

(84  ) ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن  اَمَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  اَلَف 

(84 ! ) مینکیم هرامش  تقد  هب  ار  ناشلامعا ) و   ) اهنآ ام  نکم ؛ باتش  نانآ  هرابرد  سپ 

(85  ) اًْدفَو ِنَمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی 

(85  ) ...مینک یم  روشحم  وا ) ياهشاداپ  و   ) نامحر دنوادخ  يوسب  یعمج  هتسد  ار  ناراگزیهرپ  هک  زور  نآ  رد 

(86  ) اًدْرِو َمَّنَهَج  َیلِإ  َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَنَو 

(86  ) ...مینار یم  مّنهج  هب  دنور ) یم  هاگبآ  يوس  هب  هک  یماک  هنشت  نارتش  نوچمه   ) ار نامرجم  و 

(87  ) اًدْهَع ِنَمْحَّرلا  َدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  اَّلِإ  َهَعاَفَّشلا  َنوُِکلْمَی  اَّل 
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(87  ) .دراد ینامیپ  دهع و  نامحر ، دنوادخ  دزن  هک  یسک  رگم  دنتسین ؛ تعافش  کلام  زگره  نانآ 

(88  ) اًَدلَو ُنَمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاَقَو 

(88 «. ) تسا هدیزگرب  دوخ  يارب  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  : » دنتفگ و 

(89  ) ادِإ اًْئیَش  ُْمْتئِج  ْدَقَّل 

(89 ! ) دیتفگ يا  هدننز  تشز و  بلطم  یتسار 

(90  ) ادَه ُلاَبِْجلا  ُّرِخَتَو  ُضْرَْألا  ُّقَشنَتَو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاَواَمَّسلا  ُداَکَت 

(90  ) ...دزیر ورف  تّدشب  اه  هوک  و  دوش ، هتفاکش  نیمز  و  ددرگ ، یشالتم  مه  زا  اهنامسآ  نخس  نیا  رطاخ  هب  تسا  کیدزن 

(91  ) اًَدلَو ِنَمْحَّرِلل  اْوَعَد  نَأ 

(91 ! ) دندش لئاق  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  يارب  هک  ور  نیا  زا 

(92  ) اًَدلَو َذِخَّتَی  نَأ  ِنَمْحَّرِلل  یِغَبنَی  اَمَو 

(92 ! ) دنیزگرب يدنزرف  هک  تسین  راوازس  نامحر  دنوادخ  يارب  زگره  هک  یلاح  رد 

(93  ) اًْدبَع ِنَمْحَّرلا  ِیتآ  اَّلِإ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  ُّلُک  نِإ 

(93 ! ) دنیوا هدنب  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 

(94  ) ادَع ْمُهَّدَعَو  ْمُهاَصْحَأ  ْدَقَّل 

(94 ! ) تسا هدرمش  ّتقد  هب  و  هدرک ، اصحا  ار  اهنآ  همه  دنوادخ 

(95  ) اًدْرَف ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُکَو 

(95 ! ) دنوش یم  رضاح  وا  دزن  اهنت  کت و  زیخاتسر ، زور  یگمه  و 

311 ص :

(96  ) ادُو ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(96 ! ) دهد یم  رارق  اهلد  رد  نانآ  يارب  یتّبحم  نامحر  دنوادخ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ًامّلسم 
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(97  ) ادُّل اًمْوَق  ِِهب  َرِذُنتَو  َنیِقَّتُْملا  ِِهب  َرِّشَُبِتل  َِکناَِسِلب  ُهاَنْرَّسَی  اَمَّنِإَف 

نانآ اب  ار  تخـسرس  نانمـشد  و  یهد ، تراشب  نآ  هلیـسوب  ار  ناراگزیهرپ  ات  میتخاس  ناسآ  وت  نابز  رب  ار  نآرق ]  نآ =[  طـقف  اـم  و 
(97  ) .ینک راذنا 

(98  ) اًزْکِر ْمَُهل  ُعَمْسَت  ْوَأ  ٍدَحَأ  ْنِّم  مُْهنِم  ُّسُِحت  ْلَه  ٍنْرَق  نِّم  مُهَْلبَق  اَنْکَلْهَأ  ْمَکَو 

نیرتمک ای  ینک !؟ یم  ساسحا  ار  اهنآ  زا  يدـحا  ایآ  میدرک ؛ كاله  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  يراکهنگ ) ناـمیا و  یب   ) ماوقا رایـسب  هچ 
(98 ( !؟ يونش یم  نانآ  زا  ییادص 

هط هروس 

(1  ) هط ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) هط

(2  ) یَقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَم 

(2 ! ) ینکفیب تمحز  هب  ار  دوخ  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام 

(3  ) یَشْخَی نَمِّل  ًهَرِکْذَت  اَّلِإ 

(3  ) .میتخاس لزان  دنسرت  یم  ادخ ) زا   ) هک یناسک  يروآدای  يارب  طقف  ار  نآ 

(4  ) یَلُْعلا ِتاَواَمَّسلاَو  َضْرَْألا  َقَلَخ  ْنَّمِّم  اًلیِزنَت 

(4  ) .تسا هدیرفآ  ار  دنلب  ياهنامسآ  نیمز و  هک  هدش  لزان  یسک  يوس  زا  نآرق ) نیا  )

(5  ) يَوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَّرلا 

(5  ) .تسا ّطلسم  شرع  رب  هک  يا  هدنشخب  نامه 

(6  ) يَرَّثلا َتْحَت  اَمَو  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل 

(6 ! ) تسا ناهنپ )  ) كاخ ریز  رد  هچنآ  و  ود ، نآ  نایم  هچنآ  و  نیمز ، رد  هچنآ  و  اهنامسآ ، رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا 

(7  ) یَفْخَأَو َّرِّسلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف  ِلْوَْقلِاب  ْرَهْجَت  نِإَو 

(7 ! ) دناد یم  زین  ار  نآ - زا  رت  ناهنپ  یتح  و   - رارسا وا  ینک ،) یفخم  ای   ) ییوگب اراکشآ  نخس  رگا 
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(8  ) یَنْسُْحلا ُءاَمْسَْألا  َُهل  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا 

(8 ! ) تسوا نآ  زا  رتوکین  ياهمان  و  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  يدنوادخ  وا 

(9  ) یَسُوم ُثیِدَح  َكاَتَأ  ْلَهَو 

(9 ( ؟ تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ربخ  ایآ  و 

(10  ) يًدُه ِراَّنلا  یَلَع  ُدِجَأ  ْوَأ  ٍسَبَِقب  اَْهنِّم  مُکِیتآ  یِّلَعَّل  اًراَن  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاَقَف  اًراَن  يَأَر  ْذِإ 

يا هلعش  دیاش  مدید ! یـشتآ  نم  هک  دینک  گنرد  یکدنا ) : ») تفگ دوخ  هداوناخ  هب  و  درک ، هدهاشم  یـشتآ  رود ) زا   ) هک یماگنه 
(10 !« ) منک ادیپ  ار  هار  شتآ  نیا  هلیسوب  ای  مروایب ؛ امش  يارب  نآ  زا 

(11  ) یَسُوم اَی  َيِدُون  اَهاَتَأ  اَّمَلَف 

(11 ! ) یسوم يا  : » هک دش  هداد  ادن  دمآ ، شتآ  دزن  هک  یماگنه 

(12  ) يًوُط ِسَّدَقُْملا  ِداَْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یِّنِإ 

(12 ! ) یتسه يوط »  » سّدقم نیمزرس  رد  وت  هک  رآ ، نوریب  ار  تیاهشفک  ماوت ! راگدرورپ  نم 

312 ص :

(13  ) یَحُوی اَِمل  ْعِمَتْساَف  َُکتْرَتْخا  اَنَأَو 

(13 ! ) هدارف شوگ  دوش ، یم  یحو  وت  رب  هچنآ  هب  نونکا  مدیزگرب ؛ تلاسر ) ماقم  يارب   ) ار وت  نم  و 

(14  ) يِرْکِِذل َهاَلَّصلا  ِِمقَأَو  ِینُْدبْعاَف  اَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  اَنَأ  ِینَّنِإ 

(14 ! ) راداپب نم  دای  يارب  ار  زامن  و  تسرپب ، ارم  تسین ! نم  زج  يدوبعم  متسه ؛ هّللا »  » نم

(15  ) یَعْسَت اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجِتل  اَهیِفْخُأ  ُداَکَأ  ٌهَِیتآ  َهَعاَّسلا  َّنِإ 

(15 ! ) دوش هداد  ازج  دوخ ، ششوک  یعس و  ربارب  رد  سک  ره  ات  منک ، ناهنپ  ار  نآ  مهاوخ  یم  دمآ ! دهاوخ  زیخاتسر  عطق  روطب 

(16  ) يَدْرَتَف ُهاَوَه  َعَبَّتاَو  اَِهب  ُنِمُْؤی  اَّل  نَم  اَْهنَع  َکَّنَّدُصَی  اَلَف 

(16 ! ) دش یهاوخ  كاله  هک  درادزاب ؛ نآ  زا  ار  وت  دنک ، یم  يوریپ  شیوخ  ياهسوه  زا  درادن و  نامیا  نآ  هب  هک  یسک  ادابم  سپ 
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(17  ) یَسُوم اَی  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  اَمَو 

(17 ( !؟ یسوم يا  وت ، تسار  تسد  رد  تسیچ  نآ  و 

(18  ) يَرْخُأ ُبِرآَم  اَهِیف  َِیلَو  یِمَنَغ  یَلَع  اَِهب  ُّشُهَأَو  اَْهیَلَع  ُأَّکَوَتَأ  َياَصَع  َیِه  َلاَق 

اهراک و نآ  اب  ارم  و  مزیر ؛ یمورف  منادنفـسوگ  يارب  نآ  اـب  ار  ناـتخرد  گرب  منک ، یم  هیکت  نآ  رب  تسا ؛ نم  ياـصع  نیا  : » تفگ
(18  ) .تسا يرگید  ياهزاین 

(19  ) یَسُوم اَی  اَهِْقلَأ  َلاَق 

(19 « ) .نکفیب ار  نآ  یسوم ! يا  : » تفگ

(20  ) یَعْسَت ٌهَّیَح  َیِه  اَذِإَف  اَهاَْقلَأَف 

(20  ) .تفاتش یم  وس  ره  هب  هک  دش  ییاهدژا  ناهگان  هک  دنکفا ، ار  اصع )  ) نآ یسوم  سپ 

(21  ) َیلوُْألا اَهَتَریِس  اَهُدیُِعنَس  ْفَخَت  َالَو  اَهْذُخ  َلاَق 

(21  ) .مینادرگ یمزاب  شلوا  تروص  هب  ار  نآ  ام  سرتن ، ریگب و  ار  نآ  : » تفگ

(22  ) يَرْخُأ ًهَیآ  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاَْضَیب  ْجُرْخَت  َکِحاَنَج  َیلِإ  َكَدَی  ْمُمْضاَو 

(22  ) .تسا دنوادخ ) يوس  زا   ) يرگید هناشن  نیا  دیآ ؛ نوریب  بیع  یب  دیفس و  ات  ربب ، تنابیرگ  هب  ار  تتسد  و 

(23  ) يَْربُْکلا اَِنتاَیآ  ْنِم  َکَیُِرِنل 

(23  ) .میهد ناشن  وت  هب  شیوخ  گرزب  ياه  هناشن  زا  ات 

(24  ) یَغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  َیلِإ  ْبَهْذا 

(24 « ) .تسا هدرک  نایغط  وا  هک  ورب ، نوعرف  يوس  هب  کنیا 

(25  ) يِرْدَص ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاَق 

(25 ( ؛ نک هداشگ  ار  ما  هنیس  اراگدرورپ ! : » تفگ یسوم ) )

(26  ) يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَیَو 
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(26 ! ) نادرگ ناسآ  میارب  ار  مراک  و 

(27  ) ِیناَسِّل نِّم  ًهَدْقُع  ُْللْحاَو 

(27 ( ؛ ياشگب منابز  زا  هرگ  و 

(28  ) ِیلْوَق اوُهَقْفَی 

(28 ! ) دنمهفب ارم  نانخس  ات 

(29  ) ِیلْهَأ ْنِّم  اًریِزَو  یِّل  لَعْجاَو 

(29  ) ...هد رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  و 

(30  ) یِخَأ َنوُراَه 

(30 ! ) ار نوراه  مردارب 

(31  ) يِرْزَأ ِِهب  ْدُدْشا 

(31 ( ؛ نک مکحم  ار  متشپ  وا  اب 

(32  ) يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأَو 

(32 ( ؛ زاس کیرش  مراک  رد  ار  وا  و 

(33  ) اًرِیثَک َکَحِّبَُسن  ْیَک 

(33 ( ؛ مییوگ حیبست  رایسب  ار  وت  ات 

(34  ) اًرِیثَک َكَرُکْذَنَو 

(34 ( ؛ مینک دای  رایسب  ار  وت  و 

(35  ) اًریَِصب اَِنب  َتنُک  َکَّنِإ 

(35 !« ) يا هدوب  هاگآ  ام  لاح  زا  هشیمه  وت  هک  ارچ 

(36  ) یَسُوم اَی  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  َلاَق 
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(36 ! ) دش هداد  وت  هب  یتساوخ  ار  هچنآ  یسوم ! يا  : » دومرف

(37  ) يَرْخُأ ًهَّرَم  َْکیَلَع  اَّنَنَم  ْدََقلَو 

(37  ) ...میتخاس دوخ  تمعن  لومشم  ار  وت  رگید  راب  ام  و 

313 ص :

(38  ) یَحُوی اَم  َکِّمُأ  َیلِإ  اَْنیَحْوَأ  ْذِإ 

(38  ) ...میدرک ماهلا  دوب  مزال  هچنآ  تردام  هب  هک  نامز  نآ 

ِیْنیَع یَلَع  َعَنُْـصِتلَو  یِّنِّم  ًهَّبَحَم  َْکیَلَع  ُْتیَْقلَأَو  ُهَّل  ٌّوُدَعَو  یِّل  ٌّوُدَع  ُهْذُـخْأَی  ِلِحاَّسلِاب  ُّمَْیلا  ِهِْقُلْیلَف  ِّمَْیلا  ِیف  ِهِیفِذـْقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِذـْقا  ِنَأ 
(39)

ار نآ  وا ، نمشد  نم و  نمـشد  و  دنکفا ؛ لحاس  هب  ار  نآ  ایرد  ات  زادنیب ، ایرد  هب  ار  قودنـص  نآ  و  نکفیب ، یقودنـص  رد  ار  وا  : » هک
(39 (! ) یبای شرورپ  و   ) يوش هتخاس  نم ، ملع ]  ناگدید =[  ربارب  رد  ات  مدنکفا ، وت  رب  مدوخ  زا  یتّبحم  نم  و  دریگرب »!

ِّمَْغلا َنِم  َكاَْنیَّجَنَف  اًسْفَن  َْتلَتَقَو  َنَزْحَت  َالَو  اَُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  َکِّمُأ  َیلِإ  َكاَنْعَجَرَف  ُُهلُفْکَی  نَم  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  ُلوُقَتَف  َکـُتْخُأ  یِـشْمَت  ْذِإ 
(40  ) یَسُوم اَی  ٍرَدَق  یَلَع  َْتئِج  َُّمث  َنَیْدَم  ِلْهَأ  ِیف  َنِینِس  َْتِثبَلَف  اًنُوُتف  َكاَّنَتَفَو 

ار دازون  نیا  هک  مهد  ناشن  امش  هب  ار  یـسک  ایآ  : » تفگ یم  تفر و  یم  هار  نوعرف ) خاک  یکیدزن  رد   ) ترهاوخ هک  ماگنه  نآ  رد 
نیگمغ و  دوش ؛ نشور  وت  هب  شمـشچ  ات  میدنادرگزاب ، تردام  هب  ار  وت  سپ  دوب »!) دهاوخ  وا  يارب  یبوخ  هیاد  و   ) دنک یم  تلافک 

رد ینایلاس  نآ ، زا  سپ  میدومزآ ! ار  وت  اـهراب  و  میداد ! تاـجن  هودـنا  زا  ار  وت  اـم  اـما  یتشک ؛ ار  ناـینوعرف ) زا   ) یکی وت  و  ددرگن !
(40 ! ) یسوم يا  يدمآ ، اج  نیا  هب  تلاسر ) نامرف  يارب   ) رّدقم نامز  رد  سپس  يدومن ؛ فقوت  نیدم »  » مدرم نایم 

(41  ) یِسْفَِنل َُکتْعَنَطْصاَو 

(41 (! ) مداد شرورپ  و   ) متخاس مدوخ  يارب  ار  وت  نم  و 

(42  ) يِرْکِذ ِیف  اَِینَت  َالَو  ِیتاَیِآب  َكوُخَأَو  َتنَأ  ْبَهْذا 

(42 ! ) دینکن یهاتوک  نم  دای  رد  و  دیورب ، نم  تایآ  اب  تردارب  وت و  نونکا ) )

(43  ) یَغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  َیلِإ  اَبَهْذا 

(43 ! ) تسا هدرک  نایغط  هک  دیورب ؛ نوعرف  يوسب 
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(44  ) یَشْخَی ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلَعَّل  اًنِّیَّل  ًالْوَق  َُهل  َالوُقَف 

(44 ! ) دسرتب ادخ ) زا   ) ای دوش ، رّکذتم  دیاش  دییوگب ؛ نخس  وا  اب  یمرنب  اما 

(45  ) یَغْطَی نَأ  ْوَأ  اَْنیَلَع  َطُْرفَی  نَأ  ُفاََخن  اَنَّنِإ  اَنَّبَر  َالاَق 

دنک نایغط  ای  دهد ؛) رازآ  ار  ام  قح ، نایب  زا  لبق  و   ) دریگ یشیپ  ام  رب  هک  میسرت  یم  نیا  زا  اراگدرورپ ! : » دنتفگ نوراه ) یـسوم و  )
(45 (!« ) دریذپن (و 

(46  ) يَرَأَو ُعَمْسَأ  اَمُکَعَم  ِینَّنِإ  اَفاَخَت  َال  َلاَق 

(46 ! ) منیب یم  مونش و  یم  ار ) زیچ  همه  ( ؛ متسه امش  اب  نم  دیسرتن ! : » دومرف

(47  ) يَدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یَلَع  ُماَلَّسلاَو  َکِّبَّر  نِّم  ٍهَیِآب  َكاَْنئِج  ْدَق  ْمُْهبِّذَُعت  َالَو  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَنَعَم  ْلِسْرَأَف  َکِّبَر  َالوُسَر  اَّنِإ  َالوُقَف  ُهاَِیتْأَف 

ام نکم ! رازآ  هجنکـش و  ار  نانآ  و  تسرفب ؛ ام  اب  ار  لیئارـسا  ینب  میئوت ! راگدرورپ  ناگداتـسرف  اـم  : » دـییوگب دـیورب و  وا  غارـس  هب 
(47 ! ) دنک یم  يوریپ  تیاده  زا  هک  داب  سک  نآ  رب  دورد  و  میا ! هدروآ  وت  يارب  تراگدرورپ  يوس  زا  ینشور  هناشن 

(48  ) یَّلَوَتَو َبَّذَک  نَم  یَلَع  َباَذَْعلا  َّنَأ  اَْنَیلِإ  َیِحوُأ  ْدَق  اَّنِإ 

(48 !« ) دیامن یچیپرس  دنک و  بیذکت  ار ) یهلا  تایآ   ) هک تسا  یسک  رب  باذع  هک  هدش  یحو  ام  هب 

(49  ) یَسُوم اَی  اَمُکُّبَّر  نَمَف  َلاَق 

(49 ( »!؟ یسوم يا  تسیک ، امش  راگدرورپ  : » تفگ نوعرف ) )

(50  ) يَدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یَطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاَق 

!« تسا هدرک  تیادـه  سپـس  هداد ؛ هدوب  وا  شنیرفآ  همزال  ار  هچنآ  يدوجوم ، ره  هب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  اـم  راـگدرورپ  : » تفگ
(50)

(51  ) َیلوُْألا ِنوُرُْقلا  ُلَاب  اَمَف  َلاَق 

(51 ( »!؟ دش دهاوخ  هچ  دنتشادن ) نامیا  اهنیا  هب  هک   ) هتشذگ ياهلسن  فیلکت  سپ  : » تفگ

314 ص :

(52  ) یَسنَی َالَو  یِّبَر  ُّلِضَی  اَّل  ٍباَتِک  ِیف  یِّبَر  َدنِع  اَهُْملِع  َلاَق 
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دنک یمن  شومارف  و  دوش ، یمن  هارمگ  زگره  مراگدرورپ  تسا ؛ تبث  یباـتک  رد  مراـگدرورپ  دزن  اـهنآ ، هب  طوبرم  یهاـگآ  : » تفگ
(52 (! ) دهد یم  ناشیا  هب  تساهنآ  هتسیاش  هچنآ  (و 

(53  ) یَّتَش ٍتاَبَّن  نِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأَو  اًُلبُس  اَهِیف  ْمَُکل  َکَلَسَو  اًدْهَم  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 

اب هک  داتـسرف »! یبآ  نامـسآ ، زا  و  درک ؛ داجیا  نآ  رد  ییاه  هار  و  داد ؛ رارق  شیاسآ  لحم  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  يدـنوادخ  نامه 
(53  ) .میدروآرب هریت ) كاخ  زا   ) ار ناهایگ  نوگانوگ  عاونا  نآ ،

(54  ) یَهُّنلا ِیلوُأِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمُکَماَْعنَأ  اْوَعْراَو  اُولُک 

(54 ! ) تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور  ياه  هناشن  اهنیا  رد  ًامّلسم  دیرب ! ارچ  هب  نآ  رد  ار  ناتنایاپراهچ  مه  و  دیروخب ؛ ناتدوخ  مه 

(55  ) يَرْخُأ ًهَراَت  ْمُکُجِرُْخن  اَْهنِمَو  ْمُکُدیُِعن  اَهِیفَو  ْمُکاَنْقَلَخ  اَْهنِم 

(55 ! ) میروآ یم  نوریب  نآ  زا  ار  امش  تمایق ) رد   ) رگید راب  و  مینادرگ ؛ یمزاب  نآ  رد  و  میدیرفآ ؛ نیمز ]  نآ =[  زا  ار  امش  ام 

(56  ) َیبَأَو َبَّذَکَف  اَهَّلُک  اَِنتاَیآ  ُهاَْنیَرَأ  ْدََقلَو 

(56 ! ) دز زابرس  درک و  بیذکت  وا  اما  میداد ؛ ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  همه  ام 

(57  ) یَسُوم اَی  َكِرْحِِسب  اَنِضْرَأ  ْنِم  اَنَجِرُْخِتل  اَنَْتئِجَأ  َلاَق 

(57 ( !؟ ینک نوریب  نامنیمزرس  زا  ار  ام  دوخ ، رحس  اب  هک  يا  هدمآ  ایآ  یسوم ! يا  : » تفگ

(58  ) يًوُس اًناَکَم  َتنَأ  َالَو  ُنَْحن  ُهُِفلُْخن  اَّل  اًدِعْوَم  َکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  ْلَعْجاَف  ِِهْلثِّم  ٍرْحِِسب  َکَّنَِیتْأَنَلَف 

هد رارق  تدوخ  ام و  نایم  يدـعوم  و ) نک ، نییعت  ار  شخیرات   ) نونکا مه  دروآ ! میهاوخ  وت  يارب  نآ  دـننامه  يرحـس  مه  ام  ًاـعطق 
(58 !« ) دشاب ناسکی  همه  هب  تبسن  هک  یناکم  رد  مه  نآ  مینکن ؛ فّلخت  نآ  زا  وت ، هن  ام و  هن  هک 

(59  ) یًحُض ُساَّنلا  َرَشُْحی  نَأَو  ِهَنیِّزلا  ُمْوَی  ْمُکُدِعْوَم  َلاَق 

!« دـنوش عمج  دـیآ ، یم  الاب  زور ، هک  یماگنه  مدرم ، همه  هکنیا  طرـش  هب  تسا ؛ دـیع ] زور  تنیز =[  زور  امـش  ام و  داـعیم  : » تفگ
(59)

(60  ) یَتَأ َُّمث  ُهَْدیَک  َعَمَجَف  ُنْوَعِْرف  یَّلَوَتَف 

(60  ) .دروآ دوعوم ) زور  رد   ) ار همه  سپس  و  درک ؛ عمج  ار  دوخ  بیرف  رکم و  مامت  و  تفگ ؛ كرت  ار  سلجم  نآ  نوعرف 
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(61  ) يَرَْتفا ِنَم  َباَخ  ْدَقَو  ٍباَذَِعب  مُکَتِحُْسیَف  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَت  َال  ْمُکَْلیَو  یَسوُّم  مَُهل  َلاَق 

غورد ادخ ) رب   ) هک سک  ره  و  دزاس ! یم  دوبان  یباذـع  اب  ار  امـش  هک  دـیدنبن ، ادـخ  رب  غورد  امـش ! رب  ياو  : » تفگ نانآ  هب  یـسوم 
(61 !« ) دوش یم  هدروخ ) تسکش  و   ) دیمون ددنبب ،

(62  ) يَوْجَّنلا اوُّرَسَأَو  ْمُهَْنَیب  مُهَْرمَأ  اوُعَزاَنَتَف 

(62  ) .دنتفگ نخس  مه  اب  یشوگرد  هنایفخم و  و  دنتساخرب ؛ عازن  هب  ناشهار  همادا  دروم  رد  دوخ ، نایم  رد  اهنآ 

(63  ) یَْلثُْملا ُمُِکتَقیِرَِطب  اَبَهْذَیَو  اَمِهِرْحِِسب  مُکِضْرَأ  ْنِّم  مُکاَجِرُْخی  نَأ  ِناَدیُِری  ِناَرِحاََسل  ِناَذَه  ْنِإ  اُولاَق 

نیب زا  ار  امش  هنومن  مسر  هار و  دننک و  نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امش  ناشرحس  اب  دنهاوخ  یم  دنرحاس ! ًامّلـسم  رفن )  ) ود نیا  : » دنتفگ
(63 ! ) دنربب

(64  ) یَْلعَتْسا ِنَم  َمْوَْیلا  َحَْلفَأ  ْدَقَو  افَص  اُوْتئا  َُّمث  ْمُکَْدیَک  اوُعِمْجَأَف 

نآ زا  يراگتـسر  زورما  دـییایب ؛ هزرابم ) نادـیم  هب   ) فص کی  رد  و  دـینک ، عمج  ار  دوخ  هشقن  ورین و  ماـمت  تسا ، نینچ  هک  نونکا 
(64 ! ) دنک تابثا  ار  دوخ  يرترب  هک  تسا  یسک 

315 ص :

(65  ) یَْقلَأ ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَّن  نَأ  اَّمِإَو  َیِْقُلت  نَأ  اَّمِإ  یَسُوم  اَی  اُولاَق 

(65 ( »!؟ مینکفیب لوا  هک  میشاب  یناسک  ام  ای  ینکفا ، یم  ار ) دوخ  ياصع   ) لوا وت  ایآ  یسوم ! يا  : » دنتفگ نارحاس ) )

(66  ) یَعْسَت اَهَّنَأ  ْمِهِرْحِس  نِم  ِْهَیلِإ  ُلَّیَُخی  ْمُهُّیِصِعَو  ْمُُهلاَبِح  اَذِإَف  اوُْقلَأ  َْلب  َلاَق 

! دـنک یم  تکرح  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  نانچ  ناشرحـس  رثا  رب  نانآ  ياهاصع  اهبانط و  ماـگنه  نیا  رد  دـینکفیب »! لوا  امـش  : » تفگ
(66)

(67  ) یَسوُّم ًهَفیِخ  ِهِسْفَن  ِیف  َسَجْوَأَف 

(67 (! ) دنوش هارمگ  مدرم  ادابم   ) درک ساسحا  لد  رد  یفیفخ  سرت  یسوم 

(68  ) یَلْعَْألا َتنَأ  َکَّنِإ  ْفَخَت  َال  اَْنُلق 

(68 ! ) يرترب زوریپ و )  ) ًامّلسم وت  سرتن ! : » میتفگ
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(69  ) یَتَأ ُْثیَح  ُرِحاَّسلا  ُِحْلُفی  َالَو  ٍرِحاَس  ُْدیَک  اوُعَنَص  اَمَّنِإ  اوُعَنَص  اَم  ْفَْقلَت  َِکنیِمَی  ِیف  اَم  ِْقلَأَو 

اج ره  رحاس  و  تسا ؛ رحاس  رکم  اهنت  دنا  هتخاس  هچنآ  دعلب ! یم  دنا  هتخاس  ار  هچنآ  مامت  نکفیب ، يراد  تسار  تسد  رد  ار  هچنآ  و 
(69 !« ) دش دهاوخن  راگتسر  دور 

(70  ) یَسُومَو َنوُراَه  ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاَق  اًدَّجُس  ُهَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف 

هب اـم  : » دـنتفگ دـنداتفا و  هدجـس  هب  یگمه  نارحاـس  .دـیعلب ) دـندوب  هتخاـس  اـهنآ  هک  ار  هچنآ  و  دـنکفا ، ار  دوـخ  ياـصع  یـسوم  )
(70 !« ) میدروآ نامیا  یسوم  نوراه و  راگدرورپ 

ِعوُذُـج ِیف  ْمُکَّنَبِّلَـصَُألَو  ٍفاَلِخ  ْنِّم  مُکَلُجْرَأَو  ْمُکَیِدـْیَأ  َّنَعِّطَقُأَـلَف  َرْحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََکل  ُهَّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َلـْبَق  َُهل  ُْمتنَمآ  َلاَـق 
(71  ) یَْقبَأَو ًاباَذَع  ُّدَشَأ  اَنُّیَأ  َّنُمَْلعََتلَو  ِلْخَّنلا 

هتخومآ رحـس  امـش  هب  هک  تسامـش  گرزب  وا  ًامّلـسم  دـیدروآ !؟ نامیا  وا  هب  مهد  نذا  امـش  هب  هکنآ  زا  شیپ  ایآ  : » تفگ نوعرف ) )
تـسناد دـیهاوخ  و  مزیوآ ؛ یم  راد  هب  لخن  ياه  هنت  زا  ار  امـش  و  منک ؛ یم  عطق  فلاـخم  روطب  ار  ناـتیاهاپ  اهتـسد و  نیقی  هب  تسا !

(71 !« ) تسا رترادیاپ  رتکاندرد و  ام  زا  کی  مادک  تازاجم 

(72  ) اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  ِهِذَه  یِضْقَت  اَمَّنِإ  ٍضاَق  َتنَأ  اَم  ِْضقاَف  اَنَرَطَف  يِذَّلاَو  ِتاَنِّیَْبلا  َنِم  اَنَءاَج  اَم  یَلَع  َكَِرثْؤُّن  َنل  اُولاَق 

یمکح ره  تشاد ! میهاوخن  مّدقم  هدمآ ، ام  يارب  هک  ینشور  لیالد  رب  ار  وت  زگره  هدیرفآ ، ار  ام  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  : » دنتفگ
(72 ! ) ینک مکح  یناوت  یم  ایند  یگدنز  نیا  رد  اهنت  وت  نکب ؛ یهاوخ  یم 

(73  ) یَْقبَأَو ٌْریَخ  ُهَّللاَو  ِرْحِّسلا  َنِم  ِْهیَلَع  اَنَتْهَرْکَأ  اَمَو  اَناَیاَطَخ  اََنل  َرِفْغَِیل  اَنِّبَِرب  اَّنَمآ  اَّنِإ 

!« تسا رترادـیاپ  رتهب و  ادـخ  و  دـیاشخبب ؛ يدرک  لیمحت  ام  رب  رحـس  زا  ار  هچنآ  نامناهانگ و  ات  میدروآ  نامیا  نامراگدرورپ  هب  ام 
(73)

(74  ) یَیْحَی َالَو  اَهِیف  ُتوُمَی  َال  َمَّنَهَج  َُهل  َّنِإَف  اًمِرُْجم  ُهَّبَر  ِتْأَی  نَم  ُهَّنِإ 

! دنک یم  یگدـنز  هن  دریم و  یم  هن  اج ، نآ  رد  تسوا ؛ يارب  خزود  شتآ  دوش ، رـضاح  راکاطخ  شراگدرورپ  رـضحم  رد  سک  ره 
(74)

(75  ) یَلُْعلا ُتاَجَرَّدلا  ُمَُهل  َِکَئلوُأَف  ِتاَِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَق  اًنِمُْؤم  ِِهتْأَی  نَمَو 

(75  ) ...دنراد یلاع  تاجرد  یناسک  نینچ  دشاب ، هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  و  دیآ ، وا  دزن  نامیا  اب  سک  ره  و 

(76  ) یَّکَزَت نَم  ُءاَزَج  َِکلَذَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج 
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شاداپ تسا  نیا  دوب ؛ دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  هک  یلاـح  رد  تسا ، يراـج  شناـتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  تشهب ، نادـیواج  ياـهغاب 
(76 ! ) دیامن كاپ  ار  دوخ  هک  یسک 

316 ص :

(77  ) یَشْخَت َالَو  اًکَرَد  ُفاَخَت  اَّل  اًسَبَی  ِرْحَْبلا  ِیف  اًقیِرَط  ْمَُهل  ْبِرْضاَف  يِداَبِِعب  ِرْسَأ  ْنَأ  یَسُوم  َیلِإ  اَْنیَحْوَأ  ْدََقلَو 

زا هن  هک  اشگب ؛ ایرد  رد  کـشخ  یهار  اـهنآ  يارب  و  ربب ؛ دوخ  اـب  رـصم ) زا   ) ار مناگدـنب  هنابـش  : » هک میداتـسرف  یحو  یـسوم  هب  اـم 
(77 !« ) ایرد رد  ندش  قرغ  زا  هن  و  دیسرت ، یهاوخ  ناینوعرف )  ) بیقعت

(78  ) ْمُهَیِشَغ اَم  ِّمَْیلا  َنِّم  مُهَیِشَغَف  ِهِدُونُِجب  ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَف 

! دـیناشوپ لماک  روطب  دوخ ) ناشورخ  جاوما  نایم  رد   ) ار نانآ  ایرد  و  دـندرک ؛ لابند  ار  اهنآ  شنایرکـشل  اـب  نوعرف  بیترت ) نیا  هب  )
(78)

(79  ) يَدَه اَمَو  ُهَمْوَق  ُنْوَعِْرف  َّلَضَأَو 

(79 ! ) درکن تیاده  زگره  و  تخاس ؛ هارمگ  ار  دوخ  موق  نوعرف 

(80  ) يَْولَّسلاَو َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اَْنلََّزنَو  َنَْمیَْألا  ِروُّطلا  َِبناَج  ْمُکاَنْدَعاَوَو  ْمُکِّوُدَع  ْنِّم  مُکاَْنیَجنَأ  ْدَق  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی 

و ّنم »  » و میدراذـگ ؛ هدـعو  امـش  اب  روط ، هوک  تسار  فرط  رد  و  میداد ؛ تاجن  ناتنمـشد  لاـگنچ  زا  ار  امـش  اـم  لیئارـسا ! ینب  يا 
(80 ! ) میدرک لزان  امش  رب  يولس » »

(81  ) يَوَه ْدَقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  نَمَو  ِیبَضَغ  ْمُْکیَلَع  َّلِحَیَف  ِهِیف  اْوَغْطَت  َالَو  ْمُکاَْنقَزَر  اَم  ِتاَبِّیَط  نِم  اُولُک 

رب مبضغ  سک  ره  دوش و  دراو  امش  رب  نم  بضغ  هک  دینکن ، نایغط  نآ  رد  و  میا ؛ هداد  امـش  هب  هک  يا  هزیکاپ  ياهیزور  زا  دیروخب 
(81 ! ) دنک یم  بوقس  دوش ، دراو  وا 

(82  ) يَدَتْها َُّمث  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَمِّل  ٌراَّفََغل  یِّنِإَو 

(82 ! ) مزرمآ یم  دوش ، تیاده  سپس  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  و  دروآ ، نامیا  و  دنک ، هبوت  ار  هک  ره  نم  و 

(83  ) یَسُوم اَی  َکِمْوَق  نَع  َکَلَجْعَأ  اَمَو 

(83 ( !؟ ینک هلجع  روط ) هوک  هب  ندمآ  يارب   ) و يریگ ، یشیپ  تموق  زا  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  یسوم ! يا 

(84  ) یَضْرَِتل ِّبَر  َْکَیلِإ  ُْتلِجَعَو  يَِرثَأ  یَلَع  ِءَالوُأ  ْمُه  َلاَق 
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(84 !« ) يوش دونشخ  نم  زا  ات  مدرک ، باتش  وت  يوس  هب  نم  و  دننم ؛ یپ  رد  نانآ  اراگدرورپ ! : » درک ضرع 

(85  ) ُّيِِرماَّسلا ُمُهَّلَضَأَو  َكِدَْعب  نِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَق  اَّنِإَف  َلاَق 

(85 !« ) تخاس هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  میدومزآ و  وت ، زا  دعب  ار  وت  موق  ام  : » دومرف

ٌبَضَغ ْمُْکیَلَع  َّلِحَی  نَأ  ْمُّتدَرَأ  ْمَأ  ُدْهَْعلا  ُمُْکیَلَع  َلاَطَفَأ  اًنَسَح  اًدْعَو  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِعَی  َْملَأ  ِمْوَق  اَی  َلاَق  اًفِسَأ  َناَبْضَغ  ِهِمْوَق  َیلِإ  یَـسُوم  َعَجَرَف 
(86  ) يِدِعْوَّم ُمتْفَلْخَأَف  ْمُکِّبَّر  نِّم 

!؟ دادن امش  هب  ییوکین  هدعو  ناتراگدرورپ  رگم  نم ! موق  يا  : » تفگ تشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  كانهودنا  نیگمشخ و  یسوم 
تفلاخم نم  هدعو  اب  هک  دوش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  بضغ  دیتساوخ  یم  ای  دـیماجنا ، لوط  هب  امـش  زا  نم  ییادـج  تّدـم  ایآ 

(86 ( »!؟ دیدرک

(87  ) ُّيِِرماَّسلا یَْقلَأ  َِکلَذَکَف  اَهاَْنفَذَقَف  ِمْوَْقلا  ِهَنیِز  نِّم  اًراَزْوَأ  اَْنلِّمُح  اَّنَِکلَو  اَنِْکلَِمب  َكَدِعْوَم  اَنْفَلْخَأ  اَم  اُولاَق 

و میدـنکفا »! میتشاد  دوخ  اب  هک  ار  موق  ياـهرویز  زا  يرادـقم  هکلب  میدرکن ؛ فّلخت  وت  هدـعو  زا  دوخ  هدارا  لـیم و  هب  اـم  : » دـنتفگ
(87  ) ...درک اقلا  نینچنیا  يرماس 

317 ص :

(88  ) َیِسَنَف یَسُوم  َُهلِإَو  ْمُکَُهلِإ  اَذَه  اُولاَقَف  ٌراَوُخ  ُهَّل  اًدَسَج  اًلْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَف 

نیا : » دنتفگ رگیدـکی ) هب   ) و دروآ ؛ دـیدپ  تشاد  یعقاو )  ) هلاسوگ يادـص  نوچمه  ییادـص  هک  يا  هلاسوگ  همّـسجم  نانآ  يارب  و 
(88 (! ) دوب هتسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ   ) درک شومارف  وا  و  تسا »! یسوم  يادخ  و  امش ، يادخ 

(89  ) اًعْفَن َالَو  ارَض  ْمَُهل  ُِکلْمَی  َالَو  ًالْوَق  ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  اَّلَأ  َنْوَرَی  اَلَفَأ 

(89 ( !؟ تسین اهنآ  يارب  ینایز  دوس و  هنوگ  چیه  کلام  و  دهد ، یمن  نانآ  هب  یخساپ  چیه  هلاسوگ ) نیا   ) هک دننیب  یمن  ایآ 

(90  ) يِْرمَأ اوُعیِطَأَو  ِینوُِعبَّتاَف  ُنَمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإَو  ِِهب  ُمتِنُتف  اَمَّنِإ  ِمْوَق  اَی  ُْلبَق  نِم  ُنوُراَه  ْمَُهل  َلاَق  ْدََقلَو 

دنوادخ امـش  راگدرورپ  دـیا ! هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  هلیـسو  نیا  هب  امـش  نم ! موق  يا  : » دوب هتفگ  اهنآ  هب  نوراه  نآ ، زا  شیپ  و 
(90 !« ) دییامن تعاطا  ار  منامرف  و  دینک ، يوریپ  نم  زا  سپ ، تسا ! نامحر 

(91  ) یَسُوم اَْنَیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  َنیِفِکاَع  ِْهیَلَع  َحَْربَّن  َنل  اُولاَق 

(91 !« ) ددرگزاب ام  يوس  هب  یسوم  ات  میهد ) یم  همادا  هلاسوگ  شتسرپ  هب  و   ) میدرگ یم  نآ  درگ  نانچمه  ام  : » دنتفگ اهنآ  یلو 
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(92  ) اوُّلَض ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  اَم  ُنوُراَه  اَی  َلاَق 

(92  ) ...دندش هارمگ  اهنآ  يدید  هک  یماگنه  ارچ  نوراه ! يا  : » تفگ یسوم ) )

(93  ) يِْرمَأ َْتیَصَعَفَأ  ِنَِعبَّتَت  اَّلَأ 

(93 ( »!؟ يدومن نایصع  ارم  نامرف  ایآ  يدرکن !؟ يوریپ  نم  زا 

(94  ) ِیلْوَق ُْبقْرَت  َْملَو  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  ُتیِشَخ  یِّنِإ  یِسْأَِرب  َالَو  ِیتَیِْحِلب  ْذُخْأَت  َال  َّمُأ  َْنبا  اَی  َلاَق 

و یتخادنا ، هقرفت  لیئارسا  ینب  نایم  وت  ییوگب  مدیسرت  نم  ریگم ! ارم  رـس  شیر و  ردارب ]! يا  مردام =[ ! دنزرف  يا  : » تفگ نوراه ) )
(94 !« ) یتسبن راک  هب  ارم  شرافس 

(95  ) ُّيِِرماَس اَی  َُکبْطَخ  اَمَف  َلاَق 

(95 ( »!؟ يرماس يا  يدرک ، ار  راک  نیا  ارچ  وت  : » تفگ درک و ) يرماس  هب  ور  یسوم  )

(96  ) یِسْفَن ِیل  َْتلَّوَس  َِکلَذَکَو  اَُهتْذَبَنَف  ِلوُسَّرلا  َِرثَأ  ْنِّم  ًهَْضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْصبَی  َْمل  اَِمب  ُتْرَُصب  َلاَق 

نینچنیا و  مدنکفا ، ار  نآ  سپـس  متفرگ ، ار  ادخ ) هداتـسرف  و   ) لوسر راثآ  زا  یتمـسق  نم  دندیدن ؛ اهنآ  هک  مدید  يزیچ  نم  : » تفگ
(96 !« ) داد هولج  مرظن  رد  ار  راک  نیا  نم  سفن  ياوه ) )

َُّمث ُهَّنَقِّرَُحنَّل  اًفِکاَع  ِْهیَلَع  َْتلَظ  يِذَّلا  َکَِهلِإ  َیلِإ  ْرُظناَو  ُهَفَلُْخت  نَّل  اًدِـعْوَم  ََکل  َّنِإَو  َساَسِم  َال  َلوُقَت  نَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  ََکل  َّنِإَف  ْبَهْذاَف  َلاَق 
(97  ) اًفْسَن ِّمَْیلا  ِیف  ُهَّنَفِسنََنل 

وت و  ریگن »! سامت  نم  اب   » یئوگب دوش ) کـیدزن  وت  اـب  سک  ره   ) هک تسا  نیا  اـیند  یگدـنز  رد  وت  هرهب  هک  ورب ، : » تفگ یـسوم ) )
یم شتـسرپ  ار  نآ  هتـسویپ  هک  تدوـبعم  نیا  هب  رگنب  نوـنکا ) ! ) دـش دـهاوخن  فـّلخت  زگره  هک  يراد ، ادـخ ) باذـع  زا   ) يداـعیم

(97 ! ) میشاپ یم  ایرد  هب  ار  نآ  تاّرذ  سپس  مینازوس ؛ یم  تسخن  ار  نآ  ام  نیبب  و  يدرک !

(98  ) اًْملِع ٍءْیَش  َّلُک  َعِسَو  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَُهلِإ  اَمَّنِإ 

(98 !« ) تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  وا  ملع  و  تسین ؛ يدوبعم  وا  زج  هک  تسا  يدنوادخ  اهنت  امش  دوبعم 

318 ص :

(99  ) اًرْکِذ اَّنُدَّل  نِم  َكاَْنیَتآ  ْدَقَو  َقَبَس  ْدَق  اَم  ِءاَبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  َِکلَذَک 

(99 ! ) میداد وت  هب  ینآرق ) و   ) رکذ دوخ ، دزن  زا  ام  و  مینک ؛ یم  وگزاب  وت  يارب  ار  نیشیپ  رابخا  زا  یشخب  هنوگ  نیا 
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(100  ) اًرْزِو ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُلِمْحَی  ُهَّنِإَف  ُْهنَع  َضَرْعَأ  ْنَّم 

(100 ! ) تشاد دهاوخ  شود  رب  ّتیلوؤسم ) هانگ و  زا   ) ینیگنس راب  تمایق  زور  دوش ، نادرگ  يور  نآ  زا  سک  ره 

(101  ) اًلْمِح ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  َءاَسَو  ِهِیف  َنیِِدلاَخ 

(101 ! ) تمایق زور  رد  اهنآ  يارب  تسا  يراب  دب  و  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد 

(102  ) اًقْرُز ٍِذئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  ُرُشَْحنَو  ِروُّصلا  ِیف  ُخَفُنی  َمْوَی 

(102 ! ) مینک یم  عمج  زور  نآ  رد  دوبک ، ياهندب  اب  ار  نامرجم  و  دوش ؛ یم  هدیمد  روص »  » رد هک  يزور  نامه 

(103  ) اًرْشَع اَّلِإ  ُْمْتِثبَّل  نِإ  ْمُهَْنَیب  َنُوتَفاَخَتَی 

دنناد یمن  و  ! ) دیدرک فّقوت  خزرب ) ملاع  رد  زور  هنابـش   ) هد طقف  امـش  دنیوگ ): یم  یـضعب  ( ؛ دـننک یم  وگتفگ  مه  اب  هتـسهآ  اهنآ 
(103 !( ) تسا هدوب  ینالوط  ردقچ 

(104  ) اًمْوَی اَّلِإ  ُْمْتِثبَّل  نِإ  ًهَقیِرَط  ْمُُهلَْثمَأ  ُلوُقَی  ْذِإ  َنُولوُقَی  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُنْحَّن 

(104 !« ) دیدرک گنرد  زور  کی  اهنت  امش  : » دیوگ یم  اهنآ  نیرت  شوروکین  هک  یماگنه  میرتهاگآ ، دنیوگ  یم  اهنآ  هچنآ  هب  ام 

(105  ) اًفْسَن یِّبَر  اَهُفِسنَی  ْلُقَف  ِلاَبِْجلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَیَو 

(105 ! ) دهد یم  دابرب  هدرک ) یشالتم   ) ار اهنآ  مراگدرورپ  : » وگب دننک ؛ یم  لاؤس  اه  هوک  هرابرد  وت  زا  و 

(106  ) اًفَصْفَص اًعاَق  اَهُرَذَیَف 

(106  ) ...دزاس یم  اهر  هایگ  بآ و  یب  راومه و  فاص و  ار  نیمز  سپس 

(107  ) اًْتمَأ َالَو  اًجَوِع  اَهِیف  يَرَت  اَّل 

(107 !« ) ینیب یمن  يدنلب  یتسپ و  چیه  نآ ، رد  هک  يا  هنوگ  هب 

(108  ) اًسْمَه اَّلِإ  ُعَمْسَت  اَلَف  ِنَمْحَّرِلل  ُتاَوْصَْألا  ِتَعَشَخَو  َُهل  َجَوِع  َال  َیِعاَّدلا  َنوُِعبَّتَی  ٍِذئَمْوَی 

و دنزیخ ؛) یمرب  اهربق  زا  یگمه  و   ) تشاد دنهاوخن  وا  تفلاخم  رب  تردق  و  هدومن ، يوریپ  یهلا  هدننک  توعد  زا  همه  زور ، نآ  رد 
(108 ! ) يونش یمن  يزیچ  هتسهآ  يادص  زج  و  دوش ؛ یم  عضاخ  نامحر ، دنوادخ  تمظع )  ) ربارب رد  اهادص  همه 

(109  ) ًالْوَق َُهل  َیِضَرَو  ُنَمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُهَعاَفَّشلا  ُعَفنَت  اَّل  ٍِذئَمْوَی 
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.تسا یـضار  وا  راتفگ  هب  و  هداد ، هزاجا  وا  هب  نامحر  دنوادخ  هک  یـسک  زج  دشخب ، یمن  يدوس  سک  چیه  تعافـش  زور ، نآ  رد 
(109)

(110  ) اًْملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  ُمَْلعَی 

(110 ! ) دنرادن هطاحا  وا  ملع )  ) هب اهنآ  یلو  دناد ؛ یم  دنا  هتشاذگرس  تشپ  ایند ) رد   ) ار هچنآ  و  دنراد ، ور  شیپ  ار  هچنآ 

(111  ) اًْملُظ َلَمَح  ْنَم  َباَخ  ْدَقَو  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَعَو 

شود رب  یمتس  راب  هک  نآ  تسا  راکنایز ) و   ) سویأم و  دوش ؛ یم  عضاخ  مویق ، ّیح  دنوادخ  ربارب  رد  اه  هرهچ  همه  زور ) نآ  رد   ) و
(111 ! ) دراد

(112  ) اًمْضَه َالَو  اًْملُظ  ُفاَخَی  اَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  نَمَو 

(112  ) .شقح ناصقن  زا  هن  و  دسرت ، یم  یملظ  زا  هن  دشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  دهد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هک  سک  نآ  اّما ) )

(113  ) اًرْکِذ ْمَُهل  ُثِدُْحی  ْوَأ  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  ِدیِعَْولا  َنِم  ِهِیف  اَْنفَّرَصَو  اِیبَرَع  اًنآُْرق  ُهاَْنلَزنَأ  َِکلَذَکَو 

اوقت دیاش  میدومن ، وگزاب  نآ  رد  ار  اهراذـنا ) و   ) اهدـیعو عاونا  و  میدرک ، لزان  ایوگ ] حیـصف و  یبرع =[  ینآرق  ار  نآ  هنوگ  نیا  و 
(113 ! ) دروآ دیدپ  يرّکذت  نانآ  يارب  ای  دننک ؛ هشیپ 

319 ص :

(114  ) اًْملِع ِینْدِز  ِّبَّر  ُلقَو  ُُهیْحَو  َْکَیلِإ  یَضُْقی  نَأ  ِْلبَق  نِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َالَو  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاَعَتَف 

مامت وت  رب  نآ  یحو  هکنآ  زا  شیپ  نکم ، هلجع  نآرق  توالت )  ) هب تبسن  سپ  تسا ! ّقح  ناطلس  هک  يدنوادخ  تسا  هبترمدنلب  سپ 
(114 !« ) نک نوزفا  ارم  ملع  اراگدرورپ ! : » وگب و  دوش ؛

(115  ) اًمْزَع َُهل  ْدَِجن  َْملَو  َیِسَنَف  ُْلبَق  نِم  َمَدآ  َیلِإ  اَنْدِهَع  ْدََقلَو 

(115 ! ) میتفاین وا  يارب  يراوتسا  مزع  و  درک ؛ شومارف  وا  اّما  میدوب ؛ هتفرگ  نامیپ  مدآ  زا  نیا ، زا  شیپ 

(116  ) َیبَأ َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِهَِکئاَلَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو 

و  ) دز زابرـس  هک  سیلبا  زج  دـندرک ؛ هدجـس  یگمه  دـینک »! هدجـس  مدآ  يارب  : » میتفگ ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماـگنه  روآ  داـی  هب  و 
(116 (! ) درکن هدجس 

(117  ) یَقْشَتَف ِهَّنَْجلا  َنِم  اَمُکَّنَجِرُْخی  اَلَف  َکِجْوَِزلَو  َکَّل  ٌّوُدَع  اَذَه  َّنِإ  ُمَدآ  اَی  اَْنلُقَف 
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جنر تمحز و  هب  هک  دنک ؛ نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ادابم  تسوت ! رـسمه  نمـشد )  ) وت و نمـشد  سیلبا )  ) نیا مدآ ! يا  : » میتفگ سپ 
(117 ! ) داتفا یهاوخ 

(118  ) يَْرعَت َالَو  اَهِیف  َعوُجَت  اَّلَأ  ََکل  َّنِإ 

(118 ( ؛ دش یهاوخن  هنهرب  هنسرگ و  نآ  رد  هک  تسا  نیا  وت  يارب  شتّیزم ) و  یتسه ! تحار  تشهب  رد  وت  اّما  )

(119  ) یَحْضَت َالَو  اَهِیف  ُأَمْظَت  َال  َکَّنَأَو 

(119 !« ) دهد یمن  ترازآ  باتفآ  ترارح  و  يوش ، یمن  هنشت  نآ  رد  و 

(120  ) یَْلبَی اَّل  ٍْکُلمَو  ِْدلُْخلا  ِهَرَجَش  یَلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  اَی  َلاَق  ُناَْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف 

ییاـمنهار لاوز  یب  یکلم  و  دـیواج ، یگدـنز  تخرد  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  اـیآ  مدآ ! يا  : » تفگ درک و  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  یلو 
(120 ( »!؟ منک

(121  ) يَوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یَصَعَو  ِهَّنَْجلا  ِقَرَو  نِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِصْخَی  اَقِفَطَو  اَمُُهتآْوَس  اَمَُهل  ْتَدَبَف  اَْهنِم  اَلَکَأَف 

ياهگرب زا  دوخ ، ندـناشوپ  يارب  تشگ و  راکـشآ  ناشتروع  و  تخیر )، ورف  ناشیتشهب  ساـبل  و  ، ) دـندروخ نآ  زا  ود  ره  ماـجنارس 
(121 ! ) دش مورحم  وا  شاداپ  زا  و  درک ، ینامرفان  ار  شراگدرورپ  مدآ  يرآ ) ! ) دنتخود هماج  یتشهب  ناتخرد ) )

(122  ) يَدَهَو ِْهیَلَع  َباَتَف  ُهُّبَر  ُهاَبَتْجا  َُّمث 

(122  ) .دومن شتیاده  و  تفریذپ ، ار  شا  هبوت  و  دیزگرب ، ار  وا  شراگدرورپ  سپس 

(123  ) یَقْشَی َالَو  ُّلِضَی  اَلَف  َياَدُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  يًدُه  یِّنِّم  مُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اًعیِمَج  اَْهنِم  اَِطبْها  َلاَق 

غارـس هب  نم  تیاده  هاگره  یلو  دوب ! دیهاوخ  رگیدکی  نمـشد  هک  یلاح  رد  دییآ ، دورف  تشهب )  ) نآ زا  ود  ره  : » دومرف دـنوادخ ) )
(123 ! ) دوب دهاوخ  جنر  رد  هن  و  دوش ، یم  هارمگ  هن  دنک ، يوریپ  نم  تیاده  زا  سک  ره  دیآ ، امش 

(124  ) یَمْعَأ ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُرُشَْحنَو  اًکنَض  ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو 

!« مینک یم  روشحم  انیبان  ار  وا  تماـیق ، زور  و  تشاد ؛ دـهاوخ  یگنت  تخـس و )  ) یگدـنز دوش ، نادرگ  يور  نم  داـی  زا  سک  ره  و 
(124)

(125  ) اًریَِصب ُتنُک  ْدَقَو  یَمْعَأ  ِینَتْرَشَح  َِمل  ِّبَر  َلاَق 

(125 !« ) مدوب انیب  هک  نم  يدرک !؟ مروشحم  انیبان  ارچ  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم 
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(126  ) یَسُنت َمْوَْیلا  َِکلَذَکَو  اَهَتیِسَنَف  اَُنتاَیآ  َْکتَتَأ  َِکلَذَک  َلاَق 

(126 !« ) دش یهاوخ  شومارف  وت  زین  زورما  يدرک ؛ شومارف  ار  اهنآ  وت  و  دمآ ، وت  يارب  نم  تایآ  هک  هنوگ  نآ  : » دیامرف یم 

(127  ) یَْقبَأَو ُّدَشَأ  ِهَرِخْآلا  ُباَذََعلَو  ِهِّبَر  ِتاَیِآب  نِمُْؤی  َْملَو  َفَرْسَأ  ْنَم  يِزَْجن  َِکلَذَکَو 

رترادیاپ رتدیدش و  ترخآ ، باذع  و  درواین ! نامیا  شراگدرورپ  تایآ  هب  و  دنک ، فارـسا  هک  ار  یـسک  میهد  یم  ازج  هنوگ  نیا  و 
(127 ! ) تسا

(128  ) یَهُّنلا ِیلوُأِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاَسَم  ِیف  َنوُشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِّم  مُهَْلبَق  اَنْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدْهَی  ْمَلَفَأ 

رد اهنیا  و  میدومن ، كـاله  دـندرک ) داـسف  ناـیغط و  هک   ) ار نیـشیپ  ياهلـسن  زا  يرایـسب  هک  تسین  یفاـک  ناـنآ  تیادـه  يارب  اـیآ 
(128  ) .تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور  ياه  هناشن  رما ، نیا  رد  ًامّلسم  دنور ! یم  هار  نانآ  هدش ) ناریو   ) ياهنکسم

(129  ) یمَسُّم ٌلَجَأَو  اًماَِزل  َناََکل  َکِّبَّر  نِم  ْتَقَبَس  ٌهَِملَک  َالَْولَو 

(129 ! ) تفرگ یم  ار  نانآ  ناماد  يدوزب  یهلا  باذع  دوبن ، رّرقم  نامز  هظحالم  تراگدرورپ و  ریدقت  ّتنس و  رگا  و 

یَـضْرَت َکَّلََعل  ِراَهَّنلا  َفاَرْطَأَو  ْحِّبَـسَف  ِْلیَّللا  ِءاَنآ  ْنِمَو  اَِهبوُرُغ  َْلبَقَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَو  َنُولوُقَی  اَـم  یَلَع  ِْربْصاَـف 
(130)

و روآ ؛ اجب  ار  تراگدرورپ  دمح  حیبست و  نآ ؛ بورغ  زا  لبق  و  باتفآ ، عولط  زا  شیپ  و  نک ! ربص  دـنیوگ ، یم  هچنآ  ربارب  رد  سپ 
(130 ! ) يوش دونشخ  یهلا ) فاطلا  زا   ) هک دشاب  يوگ ؛ حیبست  ار ) تراگدرورپ   ) زور فارطا  بش و  تاعاس  زا  یخرب )  ) نینچمه

(131  ) یَْقبَأَو ٌْریَخ  َکِّبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َالَو 

ات تسایند ؛ یگدـنز  ياه  هفوکـش  اهنیا  نکفیم ! میا ، هداد  نانآ  زا  ییاه  هورگ  هب  هک  يّداـم ، ياـهتمعن  هب  ار  دوخ  نامـشچ  زگره  و 
(131 ! ) تسا رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  يزور  و  مییامزایب ؛ نآ  رد  ار  نانآ 

(132  ) يَْوقَّتِلل ُهَِبقاَْعلاَو  َُکقُزَْرن  ُنْحَّن  اًقْزِر  َُکلَأْسَن  َال  اَْهیَلَع  ِْربَطْصاَو  ِهاَلَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأَو 

و میهد ؛ یم  يزور  وت  هب  اـم  هکلب ) ( ؛ میهاوخ یمن  يزور  وـت  زا  شاـب ! ابیکـش  نآ  ماـجنا  رب  و  هد ؛ ناـمرف  زاـمن  هب  ار  دوـخ  هداوناـخ 
(132 ! ) تساوقت يارب  کین  تبقاع 

(133  ) َیلوُْألا ِفُحُّصلا  ِیف  اَم  ُهَنَِّیب  مِِهتْأَت  َْملَوَأ  ِهِّبَّر  نِّم  ٍهَیِآب  اَنِیتْأَی  َالَْول  اُولاَقَو 
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ياهباتک رد  هک  ینـشور  ياهربخ  ایآ  وگب ): ( !؟ دروآ یمن  ام  يارب  شراگدرورپ  يوس  زا  يا  هناشن  هزجعم و  ربماـیپ )  ) ارچ : » دـنتفگ
(133 ( !؟ دماین اهنآ  يارب  هدوب ، نیتسخن  ینامسآ ) )

(134  ) يَزَْخنَو َّلِذَّن  نَأ  ِْلبَق  نِم  َِکتاَیآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اَْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َالَْول  اَنَّبَر  اُولاََقل  ِِهْلبَق  نِّم  ٍباَذَِعب  مُهاَنْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْولَو 

يربمایپ ارچ  اراگدرورپ ! : » دـنتفگ یم  تمایق ) رد  ، ) میدرک یم  كاله  یباذـع  اب  دوش ) لزان  نآرق  هک   ) نآ زا  شیپ  ار  نانآ  ام  رگا 
(134 !« ) میوش اوسر  لیلذ و  هکنآ  زا  شیپ  مینک ، يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتسرفن  ام  يارب 

(135  ) يَدَتْها ِنَمَو  ِّيِوَّسلا  ِطاَرِّصلا  ُباَحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  اوُصَّبَرَتَف  ٌصِّبَرَتُّم  ٌّلُک  ُْلق 

راظتنا تسا ، نینچ  هک  لاح  اـم )! تسکـش  راـظتنا  رد  امـش  و  يزوریپ ، هدـعو  راـظتنا  رد  اـم  ! ) میراـظتنا رد  امـش ) اـم و   ) همه : » وگب
(135 ! ) تسا هتفای  تیاده  یسک  هچ  و  میقتسم ، طارص  باحصا  زا  یسک  هچ  دیناد  یم  يدوزب  اّما  دیشکب !

321 ص :

ءزج 17

ءایبنألا هروس 

(1  ) َنوُضِْرعُّم ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ْمُُهباَسِح  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) دننادرگ يور  دنتلفغ و  رد  هک  یلاح  رد  هدش ، کیدزن  نانآ  هب  مدرم  باسح 

(2  ) َنُوبَْعلَی ْمُهَو  ُهوُعَمَتْسا  اَّلِإ  ٍثَدْحُّم  مِهِّبَّر  نِّم  ٍرْکِذ  نِّم  مِهِیتْأَی  اَم 

(2 ! ) دنهد یم  شوگ  نآ  هب  یخوش ) و   ) يزاب اب  هکنآ  رگم  دیآ ، یمن  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  فرط  زا  يا  هزات  يروآدای  چیه 

(3  ) َنوُرِْصُبت ُْمتنَأَو  َرْحِّسلا  َنُوتْأَتَفَأ  ْمُُکْلثِّم  ٌرََشب  اَّلِإ  اَذَه  ْلَه  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَوْجَّنلا  اوُّرَسَأَو  ْمُُهبُوُلق  ًهَیِهَال 

نیا زج  اـیآ  (: » دـنتفگ و   ) دـندرک اوجن  یناـهنپ  نارگمتـس  و  تسا ! هتفر  ورف  يربخ  یب  وهل و  رد  ناـشیاهلد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
(3 ( !؟ دینیب یم  دیراد و ) مشچ   ) هکنیا اب  دیور ، یم  رحس  غارس  هب  ایآ  تسامش !؟ دننامه  يرشب  وا  هک  تسا 

(4  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  ِیف  َلْوَْقلا  ُمَْلعَی  یِّبَر  َلاَق 

(4 !« ) تساناد اونش و  وا  و  دناد ؛ یم  نیمز ، رد  هچ  دشاب و  نامسآ  رد  هچ  ار ، نانخس  همه  مراگدرورپ  : » تفگ ربمایپ ) )

(5  ) َنُولَّوَْألا َلِسْرُأ  اَمَک  ٍهَیِآب  اَِنتْأَْیلَف  ٌرِعاَش  َوُه  َْلب  ُهاَرَْتفا  َِلب  ٍماَلْحَأ  ُثاَغْضَأ  اُولاَق  َْلب 

وا هکلب  هن ، هتسب ؛ ادخ  هب  غوردب  ار  نآ  ًالـصا  تسا ! هتفـشآ  ییاهباوخ  هکلب  تسین )؛ یحو  هدروآ  ص )  ) دّمحم هچنآ  : ») دنتفگ اهنآ 
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هداتـسرف تازجعم ) اب   ) نیـشیپ ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دروایب ؛ ام  يارب  يا  هزجعم  دـیاب  دـیوگ ) یم  تسار  رگا  ! ) تسا رعاش  کـی 
(5 !« ) دندش

(6  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَفَأ  اَهاَنْکَلْهَأ  ٍهَیْرَق  نِّم  مُهَْلبَق  ْتَنَمآ  اَم 

زگره یلو ) دـش ، یلمع  نانآ  هتـساوخ  و  دـندرک ، نوگانوگ  تازجعم  ياضاقت   ) میدرک كاله  اـهنیا  زا  شیپ  هک  ییاـهیدابآ  ماـمت 
(6 ( !؟ دنروآ یم  نامیا  اهنیا  ایآ  دندرواین ؛ نامیا 

(7  ) َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْساَف  ْمِْهَیلِإ  یِحوُّن  ًالاَجِر  اَّلِإ  َکَْلبَق  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 

زا دـیناد ، یمن  رگا  رـشب )! سنج  زا  و  دـندوب ، ناـسنا  همه  ! ) میداتـسرفن میدرک ، یم  یحو  ناـنآ  هب  هک  ینادرم  زج  وـت ، زا  شیپ  اـم 
(7  ) .دیسرپب ناهاگآ 

(8  ) َنیِِدلاَخ اُوناَک  اَمَو  َماَعَّطلا  َنُولُکْأَی  اَّل  اًدَسَج  ْمُهاَْنلَعَج  اَمَو 

(8 ! ) دنتشادن مه  نادیواج  رمع  میدادن ! رارق  دنروخن  اذغ  هک  ییاهرکیپ  ار  نانآ 

(9  ) َنِیفِرْسُْملا اَنْکَلْهَأَو  ُءاَشَّن  نَمَو  ْمُهاَْنیَجنَأَف  َدْعَْولا  ُمُهاَْنقَدَص  َُّمث 

و میداد ؛ تاجن  ناشنانمشد ) گنچ  زا   ) میتساوخ یم  هک  ار  سک  ره  اهنآ و  میدرک ! افو  میدوب ، هداد  نانآ  هب  هک  ار  يا  هدعو  سپس 
(9 ! ) میدومن كاله  ار  نافرسم 

(10  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ْمُکُرْکِذ  ِهِیف  ًاباَتِک  ْمُْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  ْدََقل 

(10 ( !؟ دیمهف یمن  ایآ  تسا ! نآ  رد  امش  يرادیب ) و   ) رّکذت هلیسو  هک  میدرک  لزان  یباتک  امش  رب  ام 

322 ص :

(11  ) َنیِرَخآ اًمْوَق  اَهَدَْعب  اَنْأَشنَأَو  ًهَِملاَظ  َْتناَک  ٍهَیْرَق  نِم  اَنْمَصَق  ْمَکَو 

(11 ! ) میدروآ راک  يور  يرگید  موق  اهنآ ، زا  دعب  و  میتسکش ؛ مه  رد  ار  يرگمتس  ياهیدابآ  رایسب  هچ 

(12  ) َنوُضُکْرَی اَْهنِّم  مُه  اَذِإ  اَنَسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف 

(12 ! ) دنتشاذگ رارف  هب  اپ  ناهگان  دندرک ، ساسحا  ار  ام  باذع  هک  یماگنه 

(13  ) َنُولَأُْست ْمُکَّلََعل  ْمُِکنِکاَسَمَو  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  اَم  َیلِإ  اوُعِجْراَو  اوُضُکْرَت  َال 
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امـش زا  دنیایب و ) نالئاس   ) دـیاش دـیدرگزاب ! ناتقرب  قرز و  رپ  ياهنکـسم  هب  و  تمعن ، زان و  رپ  یگدـنز  هب  و  دـینکن ؛ رارف  میتفگ ): )
(13 (! ) دینادرگزاب مورحم  ار  نانآ  مه  امش   ) دننک اضاقت 

(14  ) َنیِِملاَظ اَّنُک  اَّنِإ  اَنَْلیَو  اَی  اُولاَق 

(14 !« ) میدوب رگمتس  ام  نیقی  هب  ام ! رب  ياو  يا  : » دنتفگ

(15  ) َنیِدِماَخ اًدیِصَح  ْمُهاَْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاَوْعَد  َْکلِّت  َتلاَز  اَمَف 

(15 ! ) میتخاس شوماخ  هدرک و  ورد  ار  اهنآ  ات  دندرک ، یم  رارکت  ار  نخس  نیا  نانچمه  و 

(16  ) َنِیبِعَال اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  َءاَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو 

(16 ! ) میدیرفاین يزاب  يور  زا  تساهنآ  نایم  رد  ار  هچنآ  و  نیمز ، نامسآ و  ام 

(17  ) َنِیلِعاَف اَّنُک  نِإ  اَّنُدَّل  نِم  ُهاَنْذَخَّتاَّل  اًوَْهل  َذِخَّتَّن  نَأ  اَنْدَرَأ  َْول 

(17 ! ) میدرک یم  باختنا  دوخ  بسانتم  يزیچ  مینک ، باختنا  یمرگرس  میتساوخ  یم  رگا  لاحم ) ضرفب  )

(18  ) َنوُفِصَت اَّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکلَو  ٌقِهاَز  َوُه  اَذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاَْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب 

یفیصوت زا  امش  رب  ياو  اّما  دوش ! یم  دوبان  وحم و  لطاب  هنوگ ، نیا  و  دزاس ؛ كاله  ار  نآ  ات  میبوک  یم  لطاب  رس  رب  ار  قح  ام  هکلب 
(18 ! ) دینک یم  شنیرفآ ) فده  ادخ و  هرابرد   ) هک

(19  ) َنوُرِسْحَتْسَی َالَو  ِِهتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َال  ُهَدنِع  ْنَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  َُهلَو 

و دـنزرو ، یمن  رابکتـسا  شتدابع  زا  هاگ  چـیه  ناگتـشرف ]  دـنیوا =[  دزن  هک  اهنآ  و  دـننیمز ! اهنامـسآ و  رد  هک  ناـنآ  تسوا  نآ  زا 
(19  ) .دنوش یمن  هتسخ  زگره 

(20  ) َنوُُرتْفَی َال  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  َنوُحِّبَُسی 

(20  ) .دندرگ یمن  تسس  و  دنیوگ ؛ یم  حیبست  ار  زور  بش و  مامت ) )

(21  ) َنوُرِشُنی ْمُه  ِضْرَْألا  َنِّم  ًهَِهلآ  اوُذَخَّتا  ِمَأ 

(21 ( !؟ دنزاس یم  رشتنم  دننک و ) یم  قلخ   ) هک دندیزگرب  نیمز  زا  ینایادخ  اهنآ  ایآ 

(22  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُسَف  اَتَدَسََفل  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌهَِهلآ  اَمِهِیف  َناَک  َْول 
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دنوادـخ تسا  هزنم  دروخ !) یم  مه  هب  ناـهج  ماـظن  و   ) دـندش یم  دـساف  دوـب ، يرگید  نایادـخ  هّللا »  » زج نیمز ، نامـسآ و  رد  رگا 
(22 ! ) دننک یم  اهنآ  هک  یفیصوت  زا  شرع ، راگدرورپ 

(23  ) َنُولَأُْسی ْمُهَو  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَأُْسی  َال 

(23 ! ) تسا داریا  لاؤس و  ياج  اهنآ ، ياهراک  رد  یلو  دریگب ؛ هدرخ  وا  راک  رب  دناوت  یمن  سک  چیه 

(24  ) َنوُضِْرعُّم مُهَف  َّقَْحلا  َنوُمَْلعَی  َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  ِیْلبَق  نَم  ُرْکِذَو  َیِعَّم  نَم  ُرْکِذ  اَذَه  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاَه  ُْلق  ًهَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 

 ]= یناسک نخـس  و  دنتـسه ، نم  اب  هک  تسا  یناسک  نخـس  نیا  دیروایب ! ار  ناتلیلد  : » وگب دـندیزگرب !؟ ادـخ  زج  ینادوبعم  اهنآ  ایآ 
(24  ) .دننادرگ يور  نآ ) زا   ) لیلد نیمه  هب  و  دنناد ؛ یمن  ار  قح  اهنآ  رتشیب  اّما  دندوب »! نم  زا  شیپ  هک  تسا  یناربمایپ ] 
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(25  ) ِنوُُدبْعاَف اَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  ِْهَیلِإ  یِحُون  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  نِم  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 

« .دینک شتـسرپ  ارم  اهنت  سپ  تسین ؛ نم  زج  يدوبعم  : » هک میدرک  یحو  وا  هب  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  وت  زا  شیپ  ام 
(25)

(26  ) َنُومَرْکُّم ٌداَبِع  َْلب  ُهَناَْحبُس  اًَدلَو  ُنَمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاَقَو 

 [ ناگتـشرف اهنآ =[  صقن ؛) بیع و  نیا  زا   ) تسا هزنم  وا  تسا !» هدرک  باختنا  دوخ  يارب  يدـنزرف  نامحر  دـنوادخ  : » دـنتفگ اهنآ 
(26  ) .دنیوا هتسیاش  ناگدنب 

(27  ) َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  مُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  َال 

(27  ) .دننک یم  لمع  وا  نامرف  هب  هتسویپ )  ) و دنریگ ؛ یمن  یشیپ  وا  رب  نخس  رد  زگره 

(28  ) َنوُقِفْشُم ِِهتَیْشَخ  ْنِّم  مُهَو  یَضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْشَی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  ُمَْلعَی 

تـسا وا ) يارب  تعافـش  هب   ) یـضار ادـخ  هک  یـسک  يارب  زج  اهنآ  و  دـناد ؛ یم  ار  اهنآ  هتـشذگ  لامعا  هدـنیآ و  زورما و  لاـمعا  وا 
(28  ) .دنکانمیب وا  سرت  زا  و  دننک ؛ یمن  تعافش 

(29  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلَذَک  َمَّنَهَج  ِهیِزَْجن  َِکلَذَف  ِِهنوُد  نِّم  ٌَهلِإ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ْلُقَی  نَمَو 

.داد میهاوخ  رفیک  هنوگ  نیا  ار  نارگمتس  و  میهد ! یم  منهج  ار  وا  رفیک  مرگید ،» يدوبعم  ادخ ، زج  نم  : » دیوگب اهنآ  زا  سک  ره  و 
(29)
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(30  ) َنُونِمُْؤی اَلَفَأ  ٍّیَح  ٍءْیَش  َّلُک  ِءاَْملا  َنِم  اَْنلَعَجَو  اَمُهاَنْقَتَفَف  اًْقتَر  اَتَناَک  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْملَوَأ 

بآ زا  ار  يا  هدـنز  زیچ  ره  و  میدرک ؛ زاب  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  ام  و  دـندوب ، هتـسویپ  مه  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دـندیدن  نارفاک  ایآ 
(30 ( !؟ دنروآ یمن  نامیا  ایآ  میداد !؟ رارق 

(31  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلَعَّل  اًُلبُس  اًجاَِجف  اَهِیف  اَْنلَعَجَو  ْمِِهب  َدیِمَت  نَأ  َیِساَوَر  ِضْرَْألا  ِیف  اَْنلَعَجَو 

تیادـه ات  میداد  رارق  ییاه  هار  اـه و  هّرد  نآ ، رد  و  دـنازرلب ! ار  اـهنآ  اداـبم  میداد ، رارق  ییاـجرباپ  تباـث و  ياـه  هوک  نیمز ، رد  و 
(31 ! ) دنوش

(32  ) َنوُضِْرعُم اَِهتاَیآ  ْنَع  ْمُهَو  اًظوُفْحَّم  اًفْقَس  َءاَمَّسلا  اَْنلَعَجَو 

(32  ) .دننادرگ يور  نآ  تایآ  زا  اهنآ  یلو  میداد ؛ رارق  یظوفحم  فقس  ار  نامسآ  و 

(33  ) َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو 

(33 ! ) دنتکرح رد  يرادم  رد  کی  ره  دیرفآ ؛ ار  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  هک  تسا  یسک  وا 

(34  ) َنوُِدلاَْخلا ُمُهَف  َّتِّم  نِإَفَأ  َْدلُْخلا  َِکْلبَق  نِّم  ٍرَشَِبل  اَْنلَعَج  اَمَو 

، يریمب وت  رگا  ایآ  دنـشک )، یم  ار  وت  گرم  راظتنا  هک  اهنآ  یهگناو  ( ؛ میدادـن رارق  یگنادواج  یناـسنا  چـیه  يارب  زین )  ) وت زا  شیپ 
(34 ( !؟ دوب دنهاوخ  دیواج  نانآ 

(35  ) َنوُعَجُْرت اَْنَیلِإَو  ًهَْنِتف  ِْریَْخلاَو  ِّرَّشلِاب  مُکُوْلبَنَو  ِتْوَْملا  ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک 

! دیوش یم  هدـنادرگزاب  ام  يوسب  ماجنارـس  و  مینک ؛ یم  شیامزآ  اهیبوخ  اهیدـب و  اب  ار  امـش  و  دـشچ ! یم  ار  گرم  معط  یناسنا  ره 
(35)

324 ص :

(36  ) َنوُِرفاَک ْمُه  ِنَمْحَّرلا  ِرْکِِذب  مُهَو  ْمُکَتَِهلآ  ُرُکْذَی  يِذَّلا  اَذَهَأ  اًوُزُه  اَّلِإ  َکَنوُذِخَّتَی  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َكآَر  اَذِإَو 

زا نخـس  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  ایآ  دنیوگ ): یم  و  ( ؛ دـنرادن وت  ندرک  ازهتـسا  زج  يراک  دـننیب ، یم  ار  وت  نارفاک  هک  یماگنه 
(36  ) .دننک یم  راکنا  ار  نامحر  دنوادخ  رکذ  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دیوگ !؟ یم  امش  نایادخ 

(37  ) ِنُولِْجعَتْسَت اَلَف  ِیتاَیآ  ْمُکیِرُأَس  ٍلَجَع  ْنِم  ُناَسنِْإلا  َِقلُخ 

(37 ! ) داد مهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  متایآ  يدوزب  دینکن ؛ هلجع  یلو  هدش ؛ هدیرفآ  هلجع  زا  ناسنا  يرآ )، )

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


(38  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذَه  یَتَم  َنُولوُقَیَو 

(38 ( »!؟ دسر یم  ارف  یک  تمایق )  ) هدعو نیا  دییوگیم ، تسار  رگا  : » دنیوگ یم  اهنآ 

(39  ) َنوُرَصُنی ْمُه  َالَو  ْمِهِروُهُظ  نَع  َالَو  َراَّنلا  ُمِهِهوُجُو  نَع  َنوُّفُکَی  َال  َنیِح  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمَْلعَی  َْول 

و دننک ، رود  دوخ  ياهتشپ  زا  تروص و  زا  ار  شتآ  ياه  هلعـش  دنناوت  یمن  دسر ) یم  ارف   ) هک ینامز  دنتـسناد  یم  نارفاک  رگا  یلو 
(39 (! ) دندرک یمن  باتش  تمایق  هرابرد  ردق  نیا   ) دنک یمن  يرای  ار  نانآ  سک  چیه 

(40  ) َنوُرَظُنی ْمُه  َالَو  اَهَّدَر  َنوُعیِطَتْسَی  اَلَف  ْمُُهتَْهبَتَف  ًهَتَْغب  مِهِیتْأَت  َْلب 

هب و  دنرادن ، ار  نآ  عفد  ییاناوت  هک  نانچنآ  دنک ؛ یم  ناشتوهبم  دـیآ و  یم  ناشغارـس  هب  یناهگان  روطب  یهلا ) تازاجم  نیا  يرآ ، )
(40 ! ) دوش یمن  هداد  تلهم  اهنآ 

(41  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مُْهنِم  اوُرِخَس  َنیِذَّلِاب  َقاَحَف  َِکْلبَق  نِّم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقلَو 

ناماد دندرک  یم  ازهتسا  ار  هچنآ  ماجنارـس ، اّما  دندرک ؛ ازهتـسا  زین )  ) ار وت  زا  شیپ  ناربمایپ  شابن )، نارگن  دننک  ازهتـسا  ار  وت  رگا  )
(41 (! ) دیبوک مه  رد  ار  اهنآ  یهلا  تازاجم  و   ) تفرگ ار  ناگدننک  هرخسم 

(42  ) َنوُضِْرعُّم مِهِّبَر  ِرْکِذ  نَع  ْمُه  َْلب  ِنَمْحَّرلا  َنِم  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  مُکُؤَلْکَی  نَم  ُْلق 

يور ناشراگدرورپ  دای  زا  ناـنآ  یلو  دراد »!؟ یم  هاـگن  هدنـشخب  دـنوادخ  تازاـجم )  ) زا زور  بش و  رد  ار  امـش  یـسک  هچ  : » وگب
(42 ! ) دننادرگ

(43  ) َنُوبَحُْصی اَّنِّم  مُه  َالَو  ْمِهِسُفنَأ  َرْصَن  َنوُعیِطَتْسَی  َال  اَِننوُد  نِّم  مُهُعَنْمَت  ٌهَِهلآ  ْمَُهل  ْمَأ 

ار ناشدوخ  دـنناوت  یمن  یّتح ) یگتخاس ، نایادـخ  نیا  ( !؟ دـننک عافد  نانآ  زا  ام  ربارب  رد  دـنناوت  یم  هک  دـنراد  ینایادـخ  اهنآ  اـیآ 
(43 ! ) دنوش یم  يرای  ییورین  اب  ام  هیحان  زا  هن  و  نارگید ؛) هب  دسر  هچ  ات   ) دنهد يرای 

(44  ) َنُوِبلاَْغلا ُمُهَفَأ  اَِهفاَرْطَأ  ْنِم  اَهُصُقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  َنْوَرَی  اَلَفَأ  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلاَط  یَّتَح  ْمُهَءَابآَو  ِءَالُؤَه  اَنْعَّتَم  َْلب 

یمن ایآ  دش ؛) ناشنایغط  رورغ و  هیام  و   ) دندرک ادیپ  ینالوط  رمع  هک  اجنآ  ات  میتخاس ، دنم  هرهب  اهتمعن ) زا   ) ار ناشناردـپ  اهنآ و  ام 
(44 ( !؟) ام ای   ) دنبلاغ اهنآ  ایآ  میهاک !؟ یم  شلها ) و   ) نآ زا  و  هدمآ ، نیمز  غارس  هب  هتسویپ  ام  هک  دننیب 

325 ص :

(45  ) َنوُرَذُنی اَم  اَذِإ  َءاَعُّدلا  ُّمُّصلا  ُعَمْسَی  َالَو  ِیْحَْولِاب  مُکُرِذنُأ  اَمَّنِإ  ُْلق 
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ار نانخـس  دنوش ، یم  راذنا  هک  یماگنه  تسا ، رک  ناشیاهـشوگ  هک  اهنآ  یلو  منک »! یم  راذنا  ار  امـش  یحو  هلیـسوب  اهنت  نم  : » وگب
(45 ! ) دنونش یمن 

(46  ) َنیِِملاَظ اَّنُک  اَّنِإ  اَنَْلیَو  اَی  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ِباَذَع  ْنِّم  ٌهَْحفَن  ْمُْهتَّسَّم  ِنَئلَو 

(46 !« ) میدوب رگمتس  یگمه  ام  ام ! رب  ياو  يا  : » هک دوش  یم  دنلب  ناشدایرف  دسرب ، نانآ  هب  تراگدرورپ  باذع  نیرتمک  رگا 

(47  ) َنِیبِساَح اَِنب  یَفَکَو  اَِهب  اَْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِّم  ٍهَّبَح  َلاَْقثِم  َناَک  نِإَو  اًْئیَش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  اَلَف  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاَوَْملا  ُعَضَنَو 

هناد کی  ینیگنـس  رادقمب  رگا  و  دوش ؛ یمن  یمتـس  نیرتمک  سک  چیه  هب  سپ  مینک ؛ یم  اپرب  تمایق  زور  رد  ار  لدع  ياهوزارت  ام 
(47 ! ) میشاب هدننک  باسح  ام  هک  تسا  یفاک  و  مینک ؛ یم  رضاح  ار  نآ  ام  دشاب ، يدب ) کین و  راک   ) لدرخ

(48  ) َنیِقَّتُْملِّل اًرْکِذَو  ًءاَیِضَو  َناَقْرُْفلا  َنوُراَهَو  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

.میداد تسا ، ناراگزیهرپ  يارب  يروآدای  هیام  هچنآ  و  رون ، و  لطاب ]  زا  قح  ندرک  ادـج  هلیـسو  ناقرف =[ » ، » نوراه یـسوم و  هب  ام 
(48)

(49  ) َنوُقِفْشُم ِهَعاَّسلا  َنِّم  مُهَو  ِْبیَْغلِاب  مُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا 

(49 ! ) دنراد میب  تمایق  زا  و  دنسرت ، یم  ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  نانامه 

(50  ) َنوُرِکنُم َُهل  ُْمتنَأَفَأ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌكَراَبُّم  ٌرْکِذ  اَذَهَو 

(50 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  نآ  امش  ایآ  میدرک ؛ لزان  امش ) رب   ) هک تسا  یکرابم  رکذ  نآرق )  ) نیا و 

(51  ) َنیِِملاَع ِِهب  اَّنُکَو  ُْلبَق  نِم  ُهَدْشُر  َمیِهاَْربِإ  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

(51  ) ...میدوب هاگآ  وا  یگتسیاش )  ) زا و  میداد ؛ وا  هب  لبق  زا  ار  میهاربا  دشر  هلیسو  ام 

(52  ) َنوُفِکاَع اََهل  ُْمتنَأ  ِیتَّلا  ُلِیثاَمَّتلا  ِهِذَه  اَم  ِهِمْوَقَو  ِهِیبَِأل  َلاَق  ْذِإ 

»!؟ دینک یم  شتـسرپ  ار  اهنآ  هراومه  امـش  هک  تسیچ  حور  یب  ياه  همـسجم  نیا  : » تفگ وا  موق  و  رزآ )  ) شردپ هب  هک  ماگنه  نآ 
(52)

(53  ) َنیِِدباَع اََهل  اَنَءَابآ  اَنْدَجَو  اُولاَق 

(53 « ) .دننک یم  تدابع  ار  اهنآ  هک  میدید  ار  دوخ  ناردپ  ام  : » دنتفگ
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(54  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  ْمُکُؤَابآَو  ُْمتنَأ  ُْمتنُک  ْدََقل  َلاَق 

(54 !« ) دیا هدوب  يراکشآ  یهارمگ  رد  ناتناردپ ، مه  امش و  مه  ًامّلسم  : » تفگ

(55  ) َنِیبِعاَّللا َنِم  َتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب  اَنَْتئِجَأ  اُولاَق 

(55 ( »!؟ ینک یم  یخوش  ای  يا ، هدروآ  ام  يارب  یّقح  بلطم  ایآ  : » دنتفگ

(56  ) َنیِدِهاَّشلا َنِّم  مُِکلَذ  یَلَع  اَنَأَو  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر  ْمُکُّبَّر  َلب  َلاَق 

زا رما ، نیا  رب  نم  و  هدرک ؛ داجیا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  نامه  امش  راگدرورپ  ما ) هدروآ  ّقح  ًالماک  : ») تفگ
(56 ! ) مناهاوگ

(57  ) َنیِِربْدُم اوُّلَُوت  نَأ  َدَْعب  مُکَماَنْصَأ  َّنَدیِکََأل  ِهَّللاَتَو 

(57 !« ) مشک یم  ناتیاهتب  يدوبان  يارب  يا  هشقن  امش ، بایغ  رد  دنگوس ، ادخ  هب  و 
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(58  ) َنوُعِجْرَی ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل  ْمُهَّل  اًرِیبَک  اَّلِإ  اًذاَذُج  ْمُهَلَعَجَف 

قیاقح وا  و   ) دنیایب وا  غارس  دیاش  درک ؛ هعطق  هعطق  ار  ناشگرزب - تب  زج   - اهنآ همه  بسانم ،) تصرف  کی  زا  هدافتـسا  اب   ) ماجنارس
(58 (! ) دنک وگزاب  ار 

(59  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ُهَّنِإ  اَِنتَِهلِآب  اَذَه  َلَعَف  نَم  اُولاَق 

تخـس رفیک  دـیاب  و   ) تسا نارگمتـس  زا  ًاعطق  هدرک ، نینچ  ام  نایادـخ  اـب  سک  ره  : » دـنتفگ دـندید )، ار  اـهتب  هرظنم  هک  یماـگنه  )
(59 (!« ) دنیبب

(60  ) ُمیِهاَْربِإ َُهل  ُلاَُقی  ْمُهُرُکْذَی  یًتَف  اَنْعِمَس  اُولاَق 

(60 « ) .دنیوگ یم  میهاربا  ار  وا  هک  تفگ  یم  نخس  اهتب  اب ) تفلاخم   ) زا یناوجون  میدینش  : » دنتفگ یهورگ ) )

(61  ) َنوُدَهْشَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یَلَع  ِِهب  اُوتْأَف  اُولاَق 

(61 !« ) دنهد یهاوگ  ات  دیروایب ، مدرم  ناگدید  ربارب  رد  ار  وا  : » دنتفگ ّتیعمج ) )

(62  ) ُمیِهاَْربِإ اَی  اَِنتَِهلِآب  اَذَه  َْتلَعَف  َتنَأَأ  اُولاَق 
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(62 ( »!؟ میهاربا يا  يا ، هدرک  ام  نایادخ  اب  ار  راک  نیا  وت  : » دنتفگ دندرک )، رضاح  ار  میهاربا  هک  یماگنه  )

(63  ) َنوُقِطنَی اُوناَک  نِإ  ْمُهُولَأْساَف  اَذَه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاَق 

(63 !« ) دنیوگ یم  نخس  رگا  دیسرپب  اهنآ  زا  تسا ! هدرک  ناشگرزب  ار  راک  نیا  هکلب  : » تفگ

(64  ) َنوُِملاَّظلا ُُمتنَأ  ْمُکَّنِإ  اُولاَقَف  ْمِهِسُفنَأ  َیلِإ  اوُعَجَرَف 

(64 !« ) دیرگمتس امش  هک  اّقح  : » دنتفگ دوخ ) هب   ) و دنتشگزاب ؛ شیوخ  نادجو  هب  اهنآ 

(65  ) َنوُقِطنَی ِءَالُؤَه  اَم  َتِْملَع  ْدََقل  ْمِهِسوُءُر  یَلَع  اوُسُِکن  َُّمث 

! دنیوگ یمن  نخس  اهنیا  هک  یناد  یم  وت  دنتفگ ): دندرک و  شومارف  یّلکب  ار  نادجو  مکح  و  ( ؛ دندش هنوگژاو  ناشیاهرس  رب  سپس 
(65)

(66  ) ْمُکُّرُضَی َالَو  اًْئیَش  ْمُکُعَفنَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَتَفَأ  َلاَق 

هن ! ) دـناسر یم  امـش  هب  یناـیز  هن  و  دراد ، امـش  يارب  يدوس  نیرتـمک  هن  هک  دـیتسرپ  یم  ار  يزیچ  ادـخ  زج  اـیآ  : » تفگ میهاربا ) )
(66 !( ) ناشنایز زا  یسرت  هن  و  دیراد ، ناشدوس  هب  يدیما 

(67  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَت  اَِملَو  ْمُکَّل  ٍّفُأ 

(67 ( !؟) دیرادن لقع  و   ) دینک یمن  هشیدنا  ایآ  دیتسرپ ! یم  ادخ  زج  هچنآ  رب  امش و  رب  فا 

(68  ) َنِیلِعاَف ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُصناَو  ُهُوقِّرَح  اُولاَق 

(68 !« ) تسا هتخاس  امش  زا  يراک  رگا  دینک ، يرای  ار  دوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  وا  : » دنتفگ

(69  ) َمیِهاَْربِإ یَلَع  اًماَلَسَو  اًدَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق 

(69 !« ) شاب ملاس  درس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  : » میتفگ ام ) یلو  دندنکفا ؛ شتآ  هب  ار  وا  ماجنارس  )

(70  ) َنیِرَسْخَْألا ُمُهاَْنلَعَجَف  اًْدیَک  ِِهب  اوُداَرَأَو 

(70 ! ) میداد رارق  مدرم  نیرتراکنایز  ار  اهنآ  ام  یلو  دننک ؛ دوبان  هشقن  نیا  اب  ار  میهاربا  دنتساوخ  یم  اهنآ 

(71  ) َنیَِملاَْعِلل اَهِیف  اَنْکَرَاب  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  اًطُولَو  ُهاَْنیََّجنَو 

(71 ! ) میداد تاجن  میتخاس - تکربرپ  نایناهج  همه  يارب  ار  نآ  هک  ( - ماش  ) نیمزرس هب  ار  طول  وا و  و 
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(72  ) َنیِِحلاَص اَْنلَعَج  الُکَو  ًهَِلفاَن  َبوُقْعَیَو  َقاَحْسِإ  َُهل  اَْنبَهَوَو 

(72 ! ) میداد رارق  حلاص  ینادرم  ار  نانآ  همه  و  میدیشخب ؛ يو  هب  ار  بوقعی  وا ، رب  هوالع  و  قاحسا ، و 
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(73  ) َنیِِدباَع اََنل  اُوناَکَو  ِهاَکَّزلا  َءاَتیِإَو  ِهاَلَّصلا  َماَقِإَو  ِتاَْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  اَنِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو 

يادا زامن و  نتـشاداپرب  کین و  ياهراک  ماجنا  و  دـندرک ؛ یم  تیادـه  ار ) مدرم  ، ) ام نامرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  و 
(73  ) .دندرک یم  تدابع  ار  ام  اهنت  و  میدرک ؛ یحو  اهنآ  هب  ار  تاکز 

(74  ) َنیِقِساَف ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  َِثئاَبَْخلا  ُلَمْعَّت  َتناَک  ِیتَّلا  ِهَیْرَْقلا  َنِم  ُهاَْنیََّجنَو  اًْملِعَو  اًمْکُح  ُهاَْنیَتآ  اًطُولَو 

؛ میدیشخب ییاهر  دنداد ، یم  ماجنا  فیثک  تشز و  لامعا  هک  يرهـش  زا  و  میداد ؛ ملع  تموکح و  وا  هب  هک  روآ ) دای  هب   ) ار طول  و 
(74 ! ) دندوب یقساف  دب و  مدرم  اهنآ  هک  ارچ 

(75  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَّنِإ  اَِنتَمْحَر  ِیف  ُهاَْنلَخْدَأَو 

(75  ) .دوب ناحلاص  زا  وا  و  میدرک ؛ لخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  وا  و 

(76  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأَو  ُهاَْنیَّجَنَف  َُهل  اَْنبَجَتْساَف  ُْلبَق  نِم  يَداَن  ْذِإ  اًحُونَو 

وا و و  میدرک ؛ باجتـسم  ار  وا  ياـعد  اـم  دـناوخ ! ار ) دوـخ  راـگدرورپ  ناـمز ،  ) نآ زا  شیپ  هک  یماـگنه  روآ ) داـی  هـب   ) ار حوـن  و 
(76 ( ؛ میداد تاجن  گرزب  هودنا  زا  ار  شنادناخ 

(77  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهاَْنقَرْغَأَف  ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َنِم  ُهاَنْرَصَنَو 

قرغ ار  اهنآ  همه  ور  نیا  زا  دندوب ؛ يدـب  موق  هک  ارچ  میداد ؛ يرای  دـندوب  هدرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یتّیعمج  ربارب  رد  ار  وا  و 
(77 ! ) میدرک

(78  ) َنیِدِهاَش ْمِهِمْکُِحل  اَّنُکَو  ِمْوَْقلا  ُمَنَغ  ِهِیف  ْتَشَفَن  ْذِإ  ِثْرَْحلا  ِیف  ِناَمُکْحَی  ْذِإ  َناَْمیَلُسَو  َدوُواَدَو 

ار نآ  و   ) هدیرچ نآ  رد  هاگنابش  موق ، نابش  یب  نادنفسوگ  هک  يرازتشک  هرابرد  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) ار نامیلس  دوواد و  و 
(78  ) .میدوب دهاش  نانآ  مکح  رب  ام  و  دندرک ؛ یم  يرواد  دندوب ، هدرک ) هابت 

(79  ) َنِیلِعاَف اَّنُکَو  َْریَّطلاَو  َنْحِّبَُسی  َلاَبِْجلا  َدوُواَد  َعَم  اَنْرَّخَسَو  اًْملِعَو  اًمْکُح  اَْنیَتآ  الُکَو  َناَْمیَلُس  اَهاَنْمَّهَفَف 

اـه و هوـک  و  میداد ؛ یناوارف  ملع  و  يرواد ، یگتـسیاش )  ) ناـنآ زا  کـی  ره  هـب  و  میدـنامهف ؛ نامیلـس  هـب  ار  نآ  یعقاو ) مـکح   ) اـم
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(79 ! ) میداد ماجنا  ار  راک  نیا  ام  و  دنتفگ ؛ یم  ادخ )  ) حیبست وا ) هارمه   ) هک میتخاس ، رّخسم  دوواد  اب  ار  ناگدنرپ 

(80  ) َنوُرِکاَش ُْمتنَأ  ْلَهَف  ْمُکِسَْأب  نِّم  مُکَنِصُْحِتل  ْمُکَّل  ٍسُوَبل  َهَْعنَص  ُهاَنْمَّلَعَو 

؟ دیتسه ادـخ ) ياهتمعن  نیا   ) رازگرکـش ایآ  دـنک ؛ ظفح  ناتیاهگنج  رد  ار  امـش  ات  میداد ، میلعت  وا  هب  امـش  رطاخب  ار  هرز  نتخاس  و 
(80)

(81  ) َنیِِملاَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  اَّنُکَو  اَهِیف  اَنْکَرَاب  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِهِْرمَِأب  يِرْجَت  ًهَفِصاَع  َحیِّرلا  َناَْمیَلُِسلَو 

همه زا  ام  و  تفای ؛ یم  نایرج  میدوب  هدرک  تکربرپ  ار  نآ  هک  ینیمزرـس  يوسب  وا  نامرفب  هک  میتخاس ، نامیلـس  رّخـسم  ار  دابدنت  و 
(81  ) .میا هدوب  هاگآ  زیچ 

328 ص :

(82  ) َنیِِظفاَح ْمَُهل  اَّنُکَو  َِکلَذ  َنوُد  اًلَمَع  َنُولَمْعَیَو  َُهل  َنوُصوُغَی  نَم  ِنیِطاَیَّشلا  َنِمَو 

وا يارب  زین )  ) نیا زا  ریغ  ییاهراک  و  دندرک ؛ یم  یـصاّوغ  شیارب  ایرد ) رد  هک  میداد ، رارق  وا  رّخـسم  زین  ار   ) نیطایـش زا  یهورگ  و 
(82 ! ) میدرک یم  ظفح  یشکرس ) زا   ) ار اهنآ  ام  و  دنداد ؛ یم  ماجنا 

(83  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َتنَأَو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يَداَن  ْذِإ  َبوُّیَأَو 

وت و  هدروآ ؛ يور  نم  هب  تالکـشم  یلاحدـب و  (: » تشاد هضرع  و   ) دـناوخ ار  شراـگدرورپ  هک  یماـگنه  روآ ) داـی  هب   ) ار بّویا  و 
(83 !« ) ینانابرهم نیرتنابرهم 

(84  ) َنیِِدباَْعِلل يَرْکِذَو  اَنِدنِع  ْنِّم  ًهَمْحَر  ْمُهَعَّم  مُهَْلثِمَو  ُهَلْهَأ  ُهاَْنیَتآَو  ٍّرُض  نِم  ِِهب  اَم  اَنْفَشَکَف  َُهل  اَْنبَجَتْساَف 

ار ناشدننامه  و  میدنادرگزاب ؛ وا  هب  ار  شنادناخ  و  میتخاس ؛ فرطرب  تشاد  هک  ار  ییاهیتحاران  و  میدرک ؛ باجتـسم  ار  وا  ياعد  ام 
(84  ) .دشاب ناگدننک  تدابع  يارب  يرّکذت  ام و  يوس  زا  یتمحر  ات  میدوزفا ؛ اهنآ  رب 

(85  ) َنیِِرباَّصلا َنِّم  ٌّلُک  ِلْفِْکلا  اَذَو  َسیِرْدِإَو  َلیِعاَمْسِإَو 

(85  ) .دندوب نارباص  زا  همه  هک  روآ ) دای  هب   ) ار لفکلااذ  سیردا و  لیعامسا و  و 

(86  ) َنیِِحلاَّصلا َنِّم  مُهَّنِإ  اَِنتَمْحَر  ِیف  ْمُهاَْنلَخْدَأَو 

(86  ) .دندوب ناحلاص  زا  اهنآ  هک  ارچ  میتخاس ؛ دراو  دوخ  تمحر  رد  ار  نانآ  ام  و 

(87  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  ُتنُک  یِّنِإ  َکَناَْحبُس  َتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اَّل  نَأ  ِتاَُملُّظلا  ِیف  يَداَنَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَّن  نَّل  نَأ  َّنَظَف  اًبِضاَغُم  َبَهَّذ  ذِإ  ِنوُّنلا  اَذَو 
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گنت وا  رب  ام  هک  تشادنپ  یم  نینچ  و  تفر ؛ دوخ ) موق  نایم  زا   ) نیگمشخ هک  ماگنه  نآ  رد  روآ ) دای  هب   ) ار سنوی ]  نونلااذ =[  و 
يدوبعم وت  زج  ادـنوادخ )! : ») دز ادـص  مکارتـم ) ي   ) اـهتملظ نآ  رد  تفر )، ورف  گـنهن  ماـک  رد  هک  یعقوم  اـّما  ( ؛ تفرگ میهاوـخن 

(87 !« ) مدوب ناراکمتس  زا  نم  وت ! یهّزنم  تسین !

(88  ) َنِینِمْؤُْملا یِجُنن  َِکلَذَکَو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاَْنیََّجنَو  َُهل  اَْنبَجَتْساَف 

(88 ! ) میهد یم  تاجن  ار  نانمؤم  هنوگ  نیا  و  میدیشخب ؛ شتاجن  هودنا  نآ  زا  و  میدناسر ؛ تباجا  هب  ار  وا  ياعد  ام 

(89  ) َنِیثِراَْولا ُْریَخ  َتنَأَو  اًدْرَف  ِینْرَذَت  َال  ِّبَر  ُهَّبَر  يَداَن  ْذِإ  اَّیِرَکَزَو 

دنزرف و   ) راذـگم اـهنت  ارم  نم ! راـگدرورپ  (: » درک ضرع  و   ) دـناوخ ار  شراـگدرورپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  روآ ) داـی  هـب   ) ار اـیرکز  و 
(89 !« ) یناثراو نیرتهب  وت  و  نک ؛) اطع  نم  هب  يدنمورب 

(90  ) َنیِعِشاَخ اََنل  اُوناَکَو  اًبَهَرَو  اًبَغَر  اَنَنوُعْدَیَو  ِتاَْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراَُسی  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُهَجْوَز  َُهل  اَنْحَلْصَأَو  یَیْحَی  َُهل  اَْنبَهَوَو  َُهل  اَْنبَجَتْساَف 

هک ارچ  میدرک ؛ يرادراب )  ) هداـمآ شیارب  دوب ) ازاـن  هک   ) ار شرـسمه  و  میدیـشخب ؛ وا  هب  ار  ییحی  و  میتفریذـپ ، ار  وا  ياـعد  مه  اـم 
هتـسویپ و  دندناوخ ؛ یم  ار  ام  دیما  میب و  لاح  رد  و  دندرک ؛ یم  مادقا  تعرـسب  ریخ  ياهراک  رد  هراومه  هک ) دندوب  ینادناخ   ) نانآ

(90  ) .دندوب عشاخ  عضاخ و )  ) ام يارب 
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(91  ) َنیَِملاَْعلِّل ًهَیآ  اَهَْنباَو  اَهاَْنلَعَجَو  اَنِحوُّر  نِم  اَهِیف  اَنْخَفَنَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلاَو 

هناشن ار  حیـسم ]  شدـنزرف =[  وا و  و  میدـیمد ؛ وا  رد  دوخ  حور  زا  ام  و  تشاد ؛ هگن  كاـپ  ار  دوخ  ناـماد  هک  ار  ینز  روآ  داـی  هب  و 
(91 ! ) میداد رارق  نایناهج  يارب  یگرزب 

(92  ) ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذَه  َّنِإ 

شتـسرپ ارم  سپ  متـسه ؛ امـش  راگدرورپ  نم  و  فده ؛) کی  وریپ  و   ) دندوب يدـحاو  تّما  همه  ناشناوریپ ) گرزب و  ناربمایپ   ) نیا
(92 ! ) دینک

(93  ) َنوُعِجاَر اَْنَیلِإ  ٌّلُک  ْمُهَْنَیب  مُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَتَو 

! دـندرگ یمزاب  ام  يوسب  یگمه  ماجنارـس ) یلو  ( ؛ دـندناشک دوخ  نایم  رد  هقرفت  هب  ار  دوخ  راک  اـهنآ ) هاـگآان  ناوریپ  زا  یهورگ  )
(93)

(94  ) َنُوِبتاَک َُهل  اَّنِإَو  ِِهیْعَِسل  َناَْرفُک  اَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  نَمَف 
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لامعا مامت  ام  و  دش ؛ دهاوخن  یساپسان  وا  ششوک  دشاب ، هتشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  دروآ ، اجب  هتـسیاش  لامعا  زا  يزیچ  سک  ره  و 
(94  ) .میسیون یم  شاداپ ) يارب   ) ار وا 

(95  ) َنوُعِجْرَی َال  ْمُهَّنَأ  اَهاَنْکَلْهَأ  ٍهَیْرَق  یَلَع  ٌماَرَحَو 

! تشگ دـنهاوخن  زاب  زگره  اهنآ  دـندرگزاب )؛ ایند  هب  هک   ) میدرک ناشدوبان  هاـنگ ) رثا  رب   ) هک ییاـهیدابآ  اهرهـش و  رب  تسا  مارح  و 
(95)

(96  ) َنُولِسنَی ٍبَدَح  ِّلُک  نِّم  مُهَو  ُجوُجْأَمَو  ُجوُجْأَی  ْتَِحُتف  اَذِإ  یَّتَح 

(96  ) .دننک یم  روبع  تعرسب  یعفترم  ّلحم  ره  زا  اهنآ  و  دنوش ؛ هدوشگ  جوجأم »  » و جوجأی »  » هک نامز  نآ  ات 

(97  ) َنیِِملاَظ اَّنُک  َْلب  اَذَه  ْنِّم  ٍهَْلفَغ  ِیف  اَّنُک  ْدَق  اَنَْلیَو  اَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُراَْصبَأ  ٌهَصِخاَش  َیِه  اَذِإَف  ُّقَْحلا  ُدْعَْولا  َبَرَْتقاَو 

يا دـنیوگ ): یم  ( ؛ دـنام یمزاب  تکرح  زا  تشحو  زا  نارفاک  ياهمـشچ  ماگنه  نآ  رد  دوش ؛ یم  کیدزن  تمایق ]  ّقح =[  هدـعو  و 
(97 ! ) میدوب راکمتس  ام  هکلب  میدوب ؛ تلفغ  رد  نایرج )  ) نیا زا  هک  ام  رب  ياو 

(98  ) َنوُدِراَو اََهل  ُْمتنَأ  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَت  اَمَو  ْمُکَّنِإ 

(98  ) .دیوش یم  دراو  نآ  رد  یگمه  و  دوب ؛ دیهاوخ  مّنهج  مزیه  دیتسرپ ، یم  ادخ  ریغ  هچنآ  امش و 

(99  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ٌّلُکَو  اَهوُدَرَو  اَّم  ًهَِهلآ  ِءَالُؤَه  َناَک  َْول 

(99  ) .دوب دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  یگمه  هک  یلاح  رد  دندش ! یمن  نآ  دراو  زگره  دندوب ، ینایادخ  اهنیا  رگا 

(100  ) َنوُعَمْسَی َال  اَهِیف  ْمُهَو  ٌرِیفَز  اَهِیف  ْمَُهل 

(100  ) .دنونش یمن  يزیچ  تسا و  یکاندرد  ياه  هلان  خزود ]  نآ =[  رد  نانآ  يارب 

(101  ) َنوُدَْعبُم اَْهنَع  َِکَئلوُأ  یَنْسُْحلا  اَّنِّم  مَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(101  ) .دنوش یم  هتشادهاگن  رود  نآ  زا  حلاص ]  نانمؤم  هدش =[  هداد  اهنآ  هب  ام  يوس  زا  کین  هدعو  لبق ، زا  هک  یناسک  اّما ) )
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(102  ) َنوُِدلاَخ ْمُهُسُفنَأ  ْتَهَتْشا  اَم  ِیف  ْمُهَو  اَهَسیِسَح  َنوُعَمْسَی  َال 

(102  ) .دنتسه مّعنتم  هنادواج  دهاوخب ، ناشلد  هچنآ  رد  و  دنوش ؛ یمن  ار  خزود  شتآ  يادص  اهنآ 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


(103  ) َنوُدَعُوت ُْمتنُک  يِذَّلا  ُمُکُمْوَی  اَذَه  ُهَِکئاَلَْملا  ُمُهاَّقَلَتَتَو  ُرَبْکَْألا  ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  َال 

هب هک  تسا  يزور  نامه  نیا  دنیوگ ): یم  و  ، ) دنیآ یم  ناشلابقتـسا  هب  ناگتـشرف  و  دنک ؛ یمن  نیگهودـنا  ار  اهنآ  گرزب ، تشحو 
(103 ! ) دش یم  هداد  هدعو  امش 

(104  ) َنِیلِعاَف اَّنُک  اَّنِإ  اَْنیَلَع  اًدْعَو  ُهُدیِعُّن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  اَنْأََدب  اَمَک  ُِبتُْکِلل  ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءاَمَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی 

یمزاـب ار  نآ  میدرک ، زاـغآ  ار  شنیرفآ  هک  هنوـگ  ناـمه  سپـس ) ، ) میچیپ یم  مـه  رد  يراـموط  نوـچ  ار  نامـسآ  هـک  زور  نآ  رد 
(104  ) .داد میهاوخ  ماجنا  ار  نآ  ًاعطق  و  ام ، رب  تسا  يا  هدعو  نیا  مینادرگ ؛

(105  ) َنوُِحلاَّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقلَو 

(105 !« ) دش دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ما  هتسیاش  ناگدنب  : » میتشون تاروت )  ) رکذ زا  دعب  روبز »  » رد

(106  ) َنیِِدباَع ٍمْوَقِّل  اًغاَلََبل  اَذَه  ِیف  َّنِإ 

(106 ! ) ناگدننک تدابع  ّتیعمج  يارب  تسا  ینشور  غالبا  نیا ، رد 

(107  ) َنیَِملاَْعلِّل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو 

(107  ) .میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام 

(108  ) َنوُِملْسُّم ُمتنَأ  ْلَهَف  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإ  اَمَّنَأ  ََّیلِإ  یَحُوی  اَمَّنِإ  ُْلق 

؟ دیوش یم  ّقح )  ) میلست لاح ) نیا  اب   ) ایآ تسا ؛ هناگی  يادخ  امـش  دوبعم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  یحو  نم  هب  هک  يزیچ  اهنت  : » وگب
(108 ( »)؟ دیراذگ یم  رانک  ار  اهتب  (و 

(109  ) َنوُدَعُوت اَّم  ٌدیَِعب  مَأ  ٌبیِرَقَأ  يِرْدَأ  ْنِإَو  ٍءاَوَس  یَلَع  ْمُُکتنَذآ  ْلُقَف  اْوَّلَوَت  نِإَف 

امـش هب  هک  ادخ ) باذع   ) هدعو ایآ  مناد  یمن  و  منک ؛ یم  رطخ  مالعا  ناسکی  امـش  همه  هب  نم  : » وگب دنوش ، نادرگ  يور  زاب )  ) رگا
(109 ! ) رود ای  تسا  کیدزن  دوش  یم  هداد 

(110  ) َنوُُمتْکَت اَم  ُمَْلعَیَو  ِلْوَْقلا  َنِم  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ 

(110 (! ) تسین هدیشوپ  وا  رب  يزیچ  و   ) دناد یم  زین )  ) دینک یم  نامتک  ار  هچنآ  و  دناد ، یم  ار  راکشآ  نانخس  وا 

(111  ) ٍنیِح َیلِإ  ٌعاَتَمَو  ْمُکَّل  ٌهَْنِتف  ُهَّلََعل  يِرْدَأ  ْنِإَو 
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(111 (! ) نّیعم  ) یتّدم ات  يریگ  هرهب  هیام  و  تسامش ؛ يارب  یشیامزآ  نیا  دیاش  مناد  یمن  نم  و 

(112  ) َنوُفِصَت اَم  یَلَع  ُناَعَتْسُْملا  ُنَمْحَّرلا  اَنُّبَرَو  ِّقَْحلِاب  مُکْحا  ِّبَر  َلاَق 

رد هک  تسا  نامحر  دـنوادخ )  ) ام راگدرورپ  و  هد !) رفیک  ار  نارگناـیغط  نیا  و   ) اـمرف يرواد  قحب  اراـگدرورپ ! : » تفگ ربماـیپ ) (و 
(112 !« ) مبلط یم  دادمتسا  وا  زا  امش ، ياوران  ياهتبسن  ربارب 

331 ص :

جحلا هروس 

(1  ) ٌمیِظَع ٌءْیَش  ِهَعاَّسلا  ََهلَْزلَز  َّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) تسا یمیظع  رما  زیخاتسر  هلزلز  هک  دیسرتب ، ناتراگدرورپ  باذع )  ) زا مدرم ! يا 

ِهَّللا َباَذَع  َّنَِکلَو  يَراَکُِسب  مُه  اَمَو  يَراَکُس  َساَّنلا  يَرَتَو  اَهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاَذ  ُّلُک  ُعَضَتَو  ْتَعَضْرَأ  اَّمَع  ٍهَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اَهَنْوَرَت  َمْوَی 
(2  ) ٌدیِدَش

شومارف ار  شراوخریش  كدوک  یهدریـش ، ردام  ره  هک ) دریگ  یمارف  ار  همه  ياپارـس  تشحو  نانچنآ  ، ) دینیب یم  ار  نآ  هک  يزور 
ادخ باذـع  یلو  دنتـسین ؛ تسم  هک  یلاح  رد  ینیب ، یم  تسم  ار  مدرم  و  دـهن ؛ یم  نیمز  رب  ار  دوخ  نینج  يرادراب  ره  و  دـنک ؛ یم 

(2 ! ) تسا دیدش 

(3  ) ٍدیِرَّم ٍناَْطیَش  َّلُک  ُِعبَّتَیَو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداَُجی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

(3  ) .دننک یم  يوریپ  یشکرس  ناطیش  ره  زا  و  دنزیخ ؛ یمرب  ادخ  هرابرد  هلداجم  هب  یشناد ، ملع و  چیه  نودب  مدرم ، زا  یهورگ 

(4  ) ِریِعَّسلا ِباَذَع  َیلِإ  ِهیِدْهَیَو  ُهُّلُِضی  ُهَّنَأَف  ُهاَّلَوَت  نَم  ُهَّنَأ  ِْهیَلَع  َِبتُک 

! دنک یم  شییامنهار  نازوس  شتآ  هب  و  دزاس ، یم  شهارمگ  مّلسم  روطب  دهن ، ندرگ  رب  ار  شتیالو  سک  ره  هک  هدش  هتـشون  وا  رب 
(4)

َنِّیَُبنِّل ٍهَقَّلَُخم  ِْریَغَو  ٍهَقَّلَخُّم  ٍهَغْـضُّم  نِم  َُّمث  ٍهَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍهَفْطُّن  نِم  َُّمث  ٍباَُرت  نِّم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِّم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمتنُک  نِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَـی 
ِلَذْرَأ َیلِإ  ُّدَُری  نَّم  مُکنِمَو  یَّفَوَُتی  نَّم  مُکنِمَو  ْمُکَّدُـشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْلفِط  ْمُکُجِرُْخن  َُّمث  یمَـسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  ُءاَشَن  اَـم  ِماَـحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقنَو  ْمَُکل 

(5  ) ٍجیَِهب ٍجْوَز  ِّلُک  نِم  ْتَتَبنَأَو  َْتبَرَو  ْتَّزَتْها  َءاَْملا  اَْهیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَذِإَف  ًهَدِماَه  َضْرَْألا  يَرَتَو  اًْئیَش  ٍْملِع  ِدَْعب  نِم  َمَْلعَی  اَْلیَِکل  ِرُمُْعلا 

نوخ زا  دعب  و  هفطن ، زا  سپس  میدیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  ام  هک ): دینک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  ، ) دیراد کش  زیخاتسر  رد  رگا  مدرم ! يا 
؛ لکش نودب  یضعب  تسا و  تقلخ  لکش و  ياراد  یضعب  هک  هدش ،]  هدیوج  تشوگ  هیبش  يزیچ  هغضم =[ »  » زا سپـس  هدش ، هتـسب 
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؛ میهد یمرارق  ناردام )  ) محر رد  ینّیعم  تّدم  ات  میهاوخب  هک  ار  ییاه  نینج  و  میرداق !) زیچ  ره  رب  هک   ) میزاس نشور  امـش  يارب  ات 
غولب دشر و  ّدح  هب  هک  تسا  نیا  فده  سپس  میروآ ؛ یم  نوریب  لفط  تروصب  ار  امش  دعب  مینک )؛ یم  ظقاس  میهاوخب  ار  هچنآ  (و 

یم يریپ ) و   ) یگدنز هلحرم  نیرتدب  هب  هک  دننک  یم  رمع  ردق  نآ  یضعب  و  دنریم ؛ یم  امش  زا  یضعب  نایم  نیا  رد  .دیـسرب  شیوخ 
یم هدرم  کشخ و  ناتـسمز ) لـصف  رد   ) ار نیمز  رگید )، يوس  زا  ! ) دـنناد یمن  يزیچ  یهاـگآ ، ملع و  زا  دـعب  هک  ناـنچنآ  دنـسر ؛

! دـنایور یم  ابیز  ناهایگ  عون  ره  زا  و  دـیور ؛ یم  دـیآ و  یمرد  تکرح  هب  میتسرف ، یم  ورف  نآ  رب  ناراب  بآ  هک  یماگنه  اـما  ینیب ،
(5)

332 ص :

(6  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّنَأَو  یَتْوَْملا  ِییُْحی  ُهَّنَأَو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 

(6  ) .تساناوت يزیچ  ره  رب  و  دنک ؛ یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  و  تسا ؛ قح  دنوادخ  دینادب )  ) هک تسا  نآ  رطاخب  نیا 

(7  ) ِرُوبُْقلا ِیف  نَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأَو  اَهِیف  َْبیَر  اَّل  ٌهَِیتآ  َهَعاَّسلا  َّنَأَو 

(7  ) .دنک یم  هدنز  دنتسه  اهربق  رد  هک  ار  یناسک  مامت  دنوادخ  و  تسین ؛ نآ  رد  یّکش  و  تسا ، یندمآ  زیخاتسر  هکنیا  و 

(8  ) ٍرِینُّم ٍباَتِک  َالَو  يًدُه  َالَو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداَُجی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

(8 ! ) دننک یم  هلداجم  ادخ  هرابرد  یشخب ، ینشور  باتک  تیاده و  چیه  شناد و  چیه  نودب  مدرم ، زا  یهورگ  و 

(9  ) ِقیِرَْحلا َباَذَع  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُقیُِذنَو  ٌيْزِخ  اَْینُّدلا  ِیف  َُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِهِفْطِع  َِیناَث 

ییاوسر ایند  رد  نانآ  يارب  دـنزاس ! هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  یهلا ،) نانخـس  هب  تبـسن   ) ییانتعا یب  ّربکت و  اـب  اـهنآ 
(9 ! ) میناشچ یم  اهنآ  هب  نازوس  باذع  تمایق ، رد  و  تسا ؛

(10  ) ِدِیبَْعلِّل ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأَو  َكاَدَی  ْتَمَّدَق  اَِمب  َِکلَذ 

یمن ملظ  ناگدنب  هب  زگره  دنوادخ  و  هداتسرف ؛ امش  يارب  شیپ  زا  ناتیاهتـسد  هک  تسا  يزیچ  ربارب  رد  نیا  مییوگ ): یم  نانآ  هب  (و 
(10 ! ) دنک

َوُه َِکلَذ  َهَرِخْآلاَو  اَْینُّدـلا  َرِـسَخ  ِهِهْجَو  یَلَع  َبَلَقنا  ٌهَْنِتف  ُْهَتباَصَأ  ْنِإَو  ِِهب  َّنَأَـمْطا  ٌْریَخ  َُهباَـصَأ  ْنِإَـف  ٍفْرَح  یَلَع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
(11  ) ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا 

عفن و) دنک و  ور  اهنآ  هب  ایند   ) هک نیمه  تسا ؛) فیعـض  رایـسب  ناشیبلق  نامیا  و   ) دنتـسرپ یم  نابز  اب  اهنت  ار  ادـخ  مدرم  زا  یـضعب 
رفک هب  و   ) دنوش یم  نوگرگد  دـسرب ، اهنآ  هب  ناحتما  يارب  یتبیـصم  رگا  اما  دـننک ؛ یم  ادـیپ  نانیمطا  تلاح  دـسرب ، نانآ  هب  يریخ 

(11 ! ) تسا راکشآ  نایز  نارسخ و  نامه  نیا  و  ار ؛ ترخآ  مه  و  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  ایند  مه  بیترت ) نیا  هب  (! ) دنروآ یمور 
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(12  ) ُدیِعَْبلا ُلاَلَّضلا  َوُه  َِکلَذ  ُهُعَفنَی  َال  اَمَو  ُهُّرُضَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  وُعْدَی 

(12  ) .تسا قیمع  رایسب  یهارمگ  نامه  نیا  يدوس ؛ هن  و  دناسر ، یم  وا  هب  ینایز  هن  هک  دناوخ  یم  ار  یسک  ادخ  زج  وا 

(13  ) ُریِشَْعلا َْسِئَبلَو  َیلْوَْملا  َْسِئَبل  ِهِعْفَّن  نِم  ُبَْرقَأ  ُهُّرَض  نََمل  وُعْدَی 

(13 ! ) يرشاعم سنوم و  دب  هچ  و  يروای ، الوم و  دب  هچ  تسا ؛ رتکیدزن  شعفن  زا  شنایز  هک  دناوخ  یم  ار  یسک  وا 

(14  ) ُدیُِری اَم  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ 

شناتخرد ریز  اهرهن  هک  دنک  یم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 
(14 ! ) دهد یم  ماجنا  دنک  هدارا  ار  هچ  ره  ادخ  يرآ )، ( ؛ تسا يراج 

(15  ) ُظیِغَی اَم  ُهُْدیَک  َّنَبِهُْذی  ْلَه  ْرُظنَْیلَف  ْعَطْقَْیل  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِسب  ْدُدْمَْیلَف  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُهَرُصنَی  نَّل  نَأ  ُّنُظَی  َناَک  نَم 

زا يراک  ره  تسا ، ینابـصع  رظن  نیا  زا  و   ) درک دـهاوخن  يراـی  ترخآ  اـیند و  رد  ار  شربماـیپ  ادـخ  هک  دـنک  یم  ناـمگ  سک  ره 
هاگترپ هبل  ات  و   ) دنک عطق  ار  دوخ  سفن  زیوآ و  قلح  ار  دوخ  و  دزیوایب ، دوخ  هناخ  فقس  هب  ینامـسیر  دنکب ،) تسا  هتخاس  شتـسد 

(15 ( !؟ دناشن یم  ورف  ار  وا  مشخ  راک  نیا  ایآ  دنیبب  دور ؛) شیپ  گرم 

333 ص :

(16  ) ُدیُِری نَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنَأَو  ٍتاَنَِّیب  ٍتاَیآ  ُهاَْنلَزنَأ  َِکلَذَکَو 

(16  ) .دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  و  میدرک ؛ لزان  ینشور  تایآ  تروصب  ار  نآرق ]  نآ =[  ام  هنوگ  نیا 

ِّلُک یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِـصْفَی  َهَّللا  َّنِإ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلاَو  َسوُجَْملاَو  يَراَـصَّنلاَو  َنِیِئباَّصلاَو  اوُداَـه  َنیِذَّلاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(17  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش 

نانآ نایم  رد  دنوادخ  ناکرـشم ، سوجم و  يراصن و  و  ناتـسرپ ]  هراتـس  نائباص =[  دوهی و  و  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ًامّلـسم 
(17  ) .تسا هاگآ ) زیچ  همه  زا  و   ) هاوگ زیچ  ره  رب  دنوادخ  دزاس )؛ یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  و  ( ؛ دنک یم  يرواد  تمایق  زور 

ِساَّنلا َنِّم  ٌرِیثَکَو  ُّباَوَّدـلاَو  ُرَجَّشلاَو  ُلاَبِْجلاَو  ُموُجُّنلاَو  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلاَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  نَمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  ُدُجْـسَی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
(18  ) ُءاَشَی اَم  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  ٍمِرْکُّم  نِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِنُِهی  نَمَو  ُباَذَْعلا  ِْهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَکَو 

هام و دیـشروخ و  نینچمه )  ) و دننک !؟ یم  هدجـس  ادخ  يارب  دننیمز  رد  هک  یناسک  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  هک  يدـیدن  ایآ 
؛ تسا یمتح  نانآ  هرابرد  باذع  نامرف  و ) دنراد ، ابا   ) يرایـسب اّما  مدرم ! زا  يرایـسب  و  ناگدنبنج ، ناتخرد و  اه و  هوک  ناگراتس و 
! دهد یم  ماجنا  دنادب ) حالـص  و   ) دهاوخب ار  راک  ره  دنوادخ  تشاد ! دـهاوخن  یمارگ  ار  وا  یـسک  دـنک ، راوخ  ادـخ  ار  سک  ره  و 
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(18)

(19  ) ُمیِمَْحلا ُمِهِسوُءُر  ِقْوَف  نِم  ُّبَُصی  ٍراَّن  نِّم  ٌباَِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ْمِهِّبَر  ِیف  اوُمَصَتْخا  ِناَمْصَخ  ِناَذَه 

اهنآ يارب  شتآ  زا  ییاهـسابل  دندش ، رفاک  هک  یناسک  دنتخادرپ ؛ لادج  همـصاخم و  هب  ناشراگدرورپ  هرابرد  هک  دنهورگ  ود  نانیا 
(19 ( ؛ دوش یم  هتخیر  ناشرس  رب  ناشوج  نازوس و  عیام  و  هدش ، هدیرب 

(20  ) ُدُولُْجلاَو ْمِِهنوُُطب  ِیف  اَم  ِِهب  ُرَهُْصی 

(20  ) .ناشیاهتسوپ مه  و  دوش ، یم  بآ  نآ  اب  ناشنورد  مه  هک  نانچنآ 

(21  ) ٍدیِدَح ْنِم  ُعِماَقَّم  مَُهلَو 

(21  ) .تسا نازوس )  ) نهآ زا  ییاهزرگ  نانآ  يارب  و 

(22  ) ِقیِرَْحلا َباَذَع  اُوقوُذَو  اَهِیف  اوُدیِعُأ  ٍّمَغ  ْنِم  اَْهنِم  اوُجُرْخَی  نَأ  اوُداَرَأ  اَمَّلُک 

باذع دیشچب  دوش ): یم  هتفگ  نانآ  هب   ) و دننادرگ ؛ یمزاب  نآ  هب  ار  اهنآ  دنوش ، جراخ  خزود  ياه  هودنا  مغ و  زا  دنهاوخب  هاگ  ره 
(22 ! ) ار نازوس 

اَهِیف ْمُهُـساَِبلَو  اًُؤلُْؤلَو  ٍبَهَذ  نِم  َرِواَسَأ  ْنِم  اَهِیف  َنْوَّلَُحی  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ 
(23  ) ٌریِرَح

شناتخرد ریز  زا  هک  دـنک  یم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  دـنا ، هداد  ماـجنا  حـلاص  لاـمعا  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ 
(23  ) .تسا ریرح  زا  ناشیاهسابل  اجنآ  رد  و  دنوش ؛ یم  تنیز  دیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتسد  اب  نانآ  تسا ؛ يراج  اهرهن 

334 ص :

(24  ) ِدیِمَْحلا ِطاَرِص  َیلِإ  اوُدُهَو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُهَو 

(24  ) .دندرگ یم  ییامنهار  شیاتس ، هتسیاش  دنوادخ  هار  هب  و  دنوش ، یم  تیاده  هزیکاپ  نانخس  يوسب  و 

ٍْملُِظب ٍداَْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  نَمَو  ِداَْبلاَو  ِهِیف  ُفِکاَْعلا  ًءاَوَس  ِساَّنِلل  ُهاَْـنلَعَج  يِذَّلا  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملاَو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَیَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(25  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَع  ْنِم  ُْهقِذُّن 

رارق ربارب  مدرم ، همه  يارب  ار  نآ  هک  مارحلا ، دجـسم  زا  نینچمه )  ) و دنتـشادزاب ، ادـخ  هار  زا  ار  نانمؤم  و  دـندش ، رفاک  هک  یناسک 
دهاوخب سک  ره  و  دنکاندرد ؛) یباذع  ّقحتسم  دنوش ،(  یم  دراو  رود  طاقن  زا  ای  دننک  یم  یگدنز  اجنآ  رد  هک  یناسک  هچ  میداد ،

(25 ! ) میناشچ یم  وا  هب  كاندرد  یباذع  زا  ام  دنز ، متس  هب  تسد  ددرگ و  فرحنم  قح  هار  زا  نیمزرس  نیا  رد 
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(26  ) ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلاَو  َنیِِمئاَْقلاَو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَطَو  اًْئیَش  ِیب  ْكِرُْشت  اَّل  نَأ  ِْتیَْبلا  َناَکَم  َمیِهاَْربِِإل  اَنْأََّوب  ْذِإَو 

ار يزیچ  میتفگ ): وا  هب  و  دـنک ؛ انب  ار  هناخ  ات   ) میتخاـس هداـمآ  میهاربا  يارب  ار  هبعک )  ) هناـخ ياـج  هک  ار  یناـمز  رواـیب ) رطاـخ  هب  )
اهتب و یگدولآ  زا   ) ناگدننکدوجس ناگدننک و  عوکر  ناگدننک و  مایق  ناگدننک و  فاوط  يارب  ار  ما  هناخ  و  هدم ! رارق  نم  ياتمه 

(26 ! ) زاس كاپ  یگدولآ ) هنوگ  ره  زا 

(27  ) ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  نِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  نِّذَأَو 

(27  ) ...دنیایب وت  يوسب  يرود  هار  ره  زا  رغال  ياهبکرم  رب  هراوس  هدایپ و  ات  نک ؛ جح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  و 

(28  ) َریِقَْفلا َِسئاَْبلا  اوُمِعْطَأَو  اَْهنِم  اُولُکَف  ِماَْعنَْألا  ِهَمیَِهب  نِّم  مُهَقَزَر  اَم  یَلَع  ٍتاَمُوْلعَّم  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَیَو  ْمَُهل  َِعفاَنَم  اوُدَهْشَیِّل 

هداد نانآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ار ، ادـخ  مان  ینّیعم  ماّیا  رد  و  دنـشاب ؛ شخبتایح ) همانرب  نیا  رد   ) شیوخ نوگانوگ  عفانم  دـهاش  اـت 
(28 ! ) دییامن ماعطا  زین  ار  ریقف  ياونیب  و  دیروخب ؛ اهنآ  تشوگ  زا  سپ  دنربب ؛ ندرک ) ینابرق  ماگنه  هب  ، ) تسا

(29  ) ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیلَو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمث 

(29  ) .دننک فاوط  هبعک ، یمارگ  هناخ  درگ  رب  و  دننک ؛ افو  دوخ  ياهرذن  هب  و  دنزاس ؛ فرطرب  ار  ناشیاهیگدولآ  دیاب  سپس ،

َلْوَق اُوِبنَتْجاَو  ِناَثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  ْمُْکیَلَع  یَْلُتی  اَم  اَّلِإ  ُماَْعنَْألا  ُمَُکل  ْتَّلِحُأَو  ِهِّبَر  َدـنِع  ُهَّل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتاَمُرُح  ْمِّظَُعی  نَمَو  َِکلَذ 
(30  ) ِروُّزلا

يارب نایاپراهچ  و  تسا ! رتهب  وا  يارب  شراـگدرورپ  دزن  دراد ، گرزب  ار  یهلا  ياـه  هماـنرب  سک  ره  و  تسا ! نیا  جـح ) کـسانم  )
! دیزیهرپب لطاب  نخـس  زا  و  دینک ! بانتجا  اهتب  ياهیدیلپ  زا  .دوش  یم  هدناوخ  امـش  رب  شندوب ) عونمم   ) هچنآ رگم  هدش ، لالح  امش 

(30)

335 ص :

(31  ) ٍقیِحَس ٍناَکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  ْوَأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  َّرَخ  اَمَّنَأَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  نَمَو  ِِهب  َنیِکِرْشُم  َْریَغ  ِهَِّلل  َءاَفَنُح 

ره و  دیوشن ! لئاق  وا  يارب  ییاتمه  هنوگ  چیه  دشاب ! ادخ  يارب  صلاخ  یگمه  هک  یلاح  رد  دیهد ) ماجنا  ار  جـح  کسانم  همانرب و  )
هب ار  وا  دابدنت  ای  و  دنیابر ؛ یم  ار  وا  اوه ) طسو  رد   ) ناگدنرپ و  هدرک ، بوقس  نامسآ  زا  ییوگ  دهد ، رارق  ادخ  يارب  ییاتمه  سک 

(31 ! ) دنک یم  باترپ  یتسدرود  ياج 

(32  ) ِبُولُْقلا يَْوقَت  نِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی  نَمَو  َِکلَذ 

(32  ) .تساهلد ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد ، گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  و  جح !) کسانم   ) تسا نیا 
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(33  ) ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلا  َیلِإ  اَهُّلِحَم  َُّمث  یمَسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  ُِعفاَنَم  اَهِیف  ْمَُکل 

( هبعک  ) یمارگ یمیدق و  هناخ  نآ ، لحم  سپس  اهنآ ] حبذ  زور  ینّیعم =[  نامز  ات  تسامـش  يارب  یعفانم  ینابرق ،) تاناویح   ) نآ رد 
(33  ) .تسا

(34  ) َنِیِتبْخُْملا ِرَِّشبَو  اوُِملْسَأ  ُهَلَف  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإَف  ِماَْعنَْألا  ِهَمیَِهب  نِّم  مُهَقَزَر  اَم  یَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَیِّل  اًکَسنَم  اَْنلَعَج  ٍهَّمُأ  ِّلُِکلَو 

يادـخ و  دـنربب ، میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ینابرق ) ماگنه  هب   ) ار ادـخ  مان  ات  میداد ، رارق  یهاـگنابرق  یتّما  ره  يارب 
(34  ) .ار ناگدنوش  میلست  ناعضاوتم و  هد  تراشب  دیوش و  میلست  وا  نامرف )  ) ربارب رد  تسا ؛ يدحاو  دوبعم  امش 

(35  ) َنوُقِفُنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  ِهاَلَّصلا  یِمیِقُْملاَو  ْمَُهباَصَأ  اَم  یَلَع  َنیِِرباَّصلاَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا 

نانآ هب  هک  ییاهتبیصم  ربارب  رد  نایابیکش  و  ددرگ ؛ یم  راگدرورپ )  ) فوخ زا  رپ  ناشیاهلد  دوش ، یم  هدرب  ادخ  مان  نوچ  هک  اهنامه 
(35  ) .دننک یم  قافنا  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  و  دنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنآ  و  دسر ؛ یم 

َِعناَْقلا اوُمِعْطَأَو  اَْهنِم  اُولُکَف  اَُهبُونُج  ْتَبَجَو  اَذِإَف  َّفاَوَص  اَْـهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَـف  ٌْریَخ  اَـهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاَعَـش  نِّم  مَُکل  اَـهاَْنلَعَج  َنْدـُْبلاَو 
(36  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  اَهاَنْرَّخَس  َِکلَذَک  َّرَتْعُْملاَو 

ار ادخ  مان  تسا ؛ تکرب  ریخ و  امش  يارب  اهنآ  رد  میداد ؛ رارق  یهلا  رئاعش  زا  امـش  يارب  جح ) مسارم  رد   ) ار هبرف  قاچ و  ياهرتش  و 
زا دنداد ،) ناج  و   ) تفرگ مارآ  ناشیاهولهپ  هک  یماگنه  و  دیربب ؛ اهنآ  رب  دنا  هداتـسیا  فص  هب  هک  یلاح  رد  ندرک ) ینابرق  ماگنه  )

ار ادخ  رکش  ات  میتخاس ، ناترّخسم  ار  اهنآ  ام  هنوگ  نیا  دینک ! ماعطا  نآ  زا  زین  ار  ناریقف  عناق و  نادنمتـسم  و  دیروخب ، اهنآ  تشوگ 
(36  ) .دیروآ اجب 

(37  ) َنِینِسْحُْملا ِرَِّشبَو  ْمُکاَدَه  اَم  یَلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  ْمَُکل  اَهَرَّخَس  َِکلَذَک  ْمُکنِم  يَْوقَّتلا  ُُهلاَنَی  نَِکلَو  اَهُؤاَمِد  َالَو  اَهُموُُحل  َهَّللا  َلاَنَی  َنل 

اهنآ دنوادخ  هنوگ  نیا  .تسامش  يراگزیهرپ  اوقت و  دسر ، یم  وا  هب  هچنآ  .دسر  یمن  ادخ  هب  زگره  اهنآ ، ياهنوخ  هن  اهتشوگ و  هن 
(37 ! ) ار ناراکوکین  هد  تراشب  و  دیرمشب ؛ گرزب  تسا  هدرک  تیاده  ار  امش  هکنآ  رطاخب  ار  وا  ات  هتخاس ، امش  رّخسم  ار 

(38  ) ٍروُفَک ٍناَّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفاَُدی  َهَّللا  َّنِإ 

(38 ! ) درادن تسود  ار  یساپسان  راکتنایخ  چیه  دنوادخ  دنک ؛ یم  عافد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  دنوادخ 
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(39  ) ٌریِدََقل ْمِهِرْصَن  یَلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاَُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 

يرای رب  ادـخ  و  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  هداد  داهج  هزاجا  هدـیدرگ ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناـسک  هب 
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(39  ) .تساناوت اهنآ 

ٌتاَوَلَـصَو ٌعَِیبَو  ُعِماَوَص  ْتَمِّدُـهَّل  ٍضْعَِبب  مُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  اـَلَْولَو  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اوـُلوُقَی  نَأ  اَّلِإ  ٍّقَـح  ِْریَِغب  مِهِراَـیِد  نِم  اوُـجِرْخُأ  َنیِذَّلا 
(40  ) ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُصنَی  نَم  ُهَّللا  َّنَرُصنََیلَو  اًرِیثَک  ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجاَسَمَو 

دنوادـخ رگا  و  تساتکی »! يادـخ  ام ، راگدرورپ  : » دـنتفگ یم  هکنیا  زج  دـندش ، هدـنار  قحان  هب  دوخ ، رهـش  هناـخ و  زا  هک  اـهنامه 
نآ رد  ادـخ  مان  هک  يدـجاسم  و  اراصن ، دوهی و  دـباعم  و  اه ، هعموص  اـهرید و  دـنکن ، عفد  رگید  یـضعب  هلیـسوب  ار  مدرم  زا  یـضعب 

دنوادخ دنک ؛ یم  يرای  دنیامن ) عافد  شنییآ  زا  و   ) دننک وا  يرای  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  و  ددرگ ! یم  ناریو  دوش ، یم  هدرب  رایـسب 
(40  ) .تسا ریذپان  تسکش  يوق و 

(41  ) ِرُومُْألا ُهَِبقاَع  ِهَِّللَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأَو  َهاَکَّزلا  اُوَتآَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَّم  نِإ  َنیِذَّلا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  و  دنهد ، یم  تاکز  و  دنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  میدیشخب ، تردق  اهنآ  هب  نیمز  رد  هاگ  ره  هک  یناسک  نامه 
(41 ! ) تسادخ نآ  زا  اهراک  همه  نایاپ  و  دننک ، یم  رکنم 

(42  ) ُدوُمَثَو ٌداَعَو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  نِإَو 

(42  ) .دندرک بیذکت  ار ) ناشناربمایپ   ) دومث داع و  حون و  موق  اهنآ  زا  شیپ  تسین )؛ يا  هزات  رما  ، ) دننک بیذکت  ار  وت  رگا 

(43  ) ٍطُول ُمْوَقَو  َمیِهاَْربِإ  ُمْوَقَو 

(43 ( ؛ طول موق  میهاربا و  موق  نینچمه  و 

(44  ) ِریِکَن َناَک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَخَأ  َُّمث  َنیِِرفاَْکِلل  ُْتیَْلمَأَف  یَسُوم  َبِّذُکَو  َنَیْدَم  ُباَحْصَأَو 

ار اهنآ  سپـس  مداد ، تلهم  نارفاـک  هب  نم  اـّما  دـش ؛ بیذـکت  ناـینوعرف ) يوس  زا   ) یـسوم زین  و  بیعـش ؛) موق   ) نیدـم باحـصا  و 
(44 ( !؟) متفگ خساپ  نانآ  هب  هنوگچ  و   ) مدومن راکنا  ار ) اهنآ  لمع   ) هنوگچ يدید  .مدرک  تازاجم 

(45  ) ٍدیِشَّم ٍرْصَقَو  ٍهَلَّطَعُّم  ٍْرِئبَو  اَهِشوُرُع  یَلَع  ٌهَیِواَخ  َیِهَف  ٌهَِملاَظ  َیِهَو  اَهاَنْکَلْهَأ  ٍهَیْرَق  نِّم  نِّیَأَکَف 

ياهفقس رب  هک  يا  هنوگب  دندوب ، رگمتس  شمدرم )  ) هک یلاح  رد  میدرک  كاله  دوبان و  ار  اهنآ  هک  ییاهیدابآ  اهرهـش و  رایـسب  هچ 
هچ و  دنام ؛ بحاص  یب  هک  بآ  رپ  هاچ  رایسب  هچ  و  اهفقس )! يور  رب  اهراوید  دعب  و  تشگ ؛ ناریو  اهفقس  تسخن  ! ) تخیرورف دوخ 

(45 ! ) عفترم مکحم و  ياهرصق  رایسب 

ِیف ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  نَِکلَو  ُراَْصبَْألا  یَمْعَت  َال  اَـهَّنِإَف  اَِـهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناَذآ  ْوَأ  اَِـهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَفَأ 
(46  ) ِروُدُّصلا
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قح يادن   ) نآ اب  هک  ییاونش  ياهشوگ  ای  دننک ؛ كرد  نآ  اب  ار  تقیقح  هک  دنشاب  هتشاد  ییاهلد  ات  دندرکن ، ریس  نیمز  رد  نانآ  ایآ 
(46  ) .دوش یم  روک  تساه  هنیس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  دوش ، یمن  انیبان  رهاظ  ياهمشچ  هک  ارچ  دنونشب !؟ ار )
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(47  ) َنوُّدُعَت اَّمِّم  ٍهَنَس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َدنِع  اًمْوَی  َّنِإَو  ُهَدْعَو  ُهَّللا  َِفلُْخی  َنلَو  ِباَذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَیَو 

دزن زور  کی  و  درک ! دهاوخن  فّلخت  دوخ  هدعو  زا  زگره  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یم  باذـع  رد  باتـش  ياضاقت  وت  زا  نانآ 
(47 ! ) دیرمش یم  امش  هک  تسا  ییاهلاس  زا  لاس  رازه  دننامه  تراگدرورپ ،

(48  ) ُریِصَْملا ََّیلِإَو  اَُهتْذَخَأ  َُّمث  ٌهَِملاَظ  َیِهَو  اََهل  ُْتیَْلمَأ  ٍهَیْرَق  نِّم  نِّیَأَکَو 

شیوخ حالـصا  يارب  تلهم  نیا  زا  اـّما  ( ؛ دـندوب رگمتـس  هک  یلاـح  رد  مداد ، تلهم  اـهنآ  هب  هک  ییاـهیدابآ  اهرهـش و  رایـسب  هچ  و 
(48 ! ) تسا نم  يوسب  اهنت  تشگزاب ، و  مدرک ؛ تازاجم  ار  اهنآ  سپس  .دندرکن ) هدافتسا 

(49  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  ْمَُکل  اَنَأ  اَمَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ُْلق 

(49 ! ) متسه يراکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  نم  مدرم ! يا  : » وگب

(50  ) ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف 

(50 ! ) تساهنآ يارب  یشزرا  رپ  يزور  شزرمآ و  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ 

(51  ) ِمیِحَْجلا ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  َنیِزِجاَعُم  اَِنتاَیآ  ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلاَو 

باحـصا دـنوش ، بلاـغ  اـم  یمتح  هدارا  رب  دـنناوت  یم  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ  و  دـندرک ، شـالت  اـم  تاـیآ  وـحم )  ) رد هک  اـهنآ  و 
(51 !« ) دنخزود

ُهَّللاَو ِِهتاَیآ  ُهَّللا  ُمِکُْحی  َُّمث  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  ُهَّللا  ُخَسنَیَف  ِِهتَِّیْنمُأ  ِیف  ُناَْطیَّشلا  یَْقلَأ  یَّنَمَت  اَذِإ  اَّلِإ  ٍِّیبَن  َالَو  ٍلوُسَّر  نِم  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 
(52  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع 

(، تخیر یم  دوخ  یهلا  فادـها  دربشیپ  يارب  یحرط  و   ) درک یم  وزرآ  هاگره  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  ار  يربماـیپ  چـیه 
و دیـشخب ؛ یم  ماکحتـسا  ار  دوخ  تایآ  سپـس  درب ، یم  نایم  زا  ار  ناطیـش  تائاقلا  دـنوادخ  اـّما  درک ؛ یم  نآ  رد  یتاـئاقلا  ناـطیش 

(52  ) .تسا میکح  میلع و  دنوادخ 

(53  ) ٍدیَِعب ٍقاَقِش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإَو  ْمُُهبُوُلق  ِهَیِساَْقلاَو  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلِّل  ًهَْنِتف  ُناَْطیَّشلا  یِْقُلی  اَم  َلَعْجَیِّل 

و دنلدگنـس ؛ هک  اهنآ  و  تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  يارب  دهد  رارق  ینومزآ  ار  ناطیـش  ياقلا  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  فدـه 
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(53 ! ) دنا هتفرگ  رارق  ّقح  زا  رود  دیدش  توادع  رد  ناملاظ 

(54  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداََهل  َهَّللا  َّنِإَو  ْمُُهبُوُلق  َُهل  َِتبُْختَف  ِِهب  اُونِمُْؤیَف  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیلَو 

رد ناشیاهلد  و  دنروایب ، نامیا  نآ  هب  هجیتن  رد  و  تراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  یّقح  نیا  دـننادب  ناهاگآ  هک  دوب  نیا  فدـه  زین )  ) و
(54  ) .دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  يوسب  دندروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  و  ددرگ ؛ عضاخ  نآ  ربارب 

(55  ) ٍمیِقَع ٍمْوَی  ُباَذَع  ْمُهَِیتْأَی  ْوَأ  ًهَتَْغب  ُهَعاَّسلا  ُمُهَِیتْأَت  یَّتَح  ُْهنِّم  ٍهَیِْرم  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلاَزَی  َالَو 

رداق هک  يزور  میقع =[  زور  باذع  ای  دسرارف ، یناهگان  روطب  تمایق  زور  هکنآ  ات  دنتـسه ، ّکش  رد  نآرق  هراب  رد  هراومه  نارفاک 
(55 ! ) دیآ ناشغارس  هب  دنتسین ] هتشذگ  ناربج  رب 
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(56  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَّلِّل  ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا 

هتـسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  دـنک : یم  يرواد  اـهنآ  ناـیم  و  تسادـخ ؛ نآ  زا  زور  نآ  رد  ییاورناـمرف  تموکح و 
(56 ( ؛ دنتشهب تمعنرپ  ياهغاب  رد  دنا ، هداد  ماجنا 

(57  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأَف  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

(57 ! ) تساهنآ يارب  يا  هدننکراوخ  باذع  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و 

(58  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإَو  اًنَسَح  اًقْزِر  ُهَّللا  ُمُهَّنَقُزْرََیل  اُوتاَم  ْوَأ  اُوِلُتق  َُّمث  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرَجاَه  َنیِذَّلاَو 

یم ییوکین  يزور  اهنآ  هب  دنوادخ  دنتفر ، ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ای  دندش  هتـشک  سپـس  دندرک ، ترجه  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  و 
(58 ! ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  هک  دهد ؛

(59  ) ٌمِیلَح ٌمِیلََعل  َهَّللا  َّنِإَو  ُهَنْوَضْرَی  اًلَخْدُّم  مُهَّنَلِخُْدَیل 

(59  ) .تسا رابدرب  اناد و  دنوادخ  و  دوب ؛ دنهاوخ  دونشخ  نآ  زا  هک  دنک  یم  دراو  یلحم  رد  ار  نانآ  دنوادخ 

(60  ) ٌروُفَغ ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُهَّنَرُصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  اَم  ِْلثِِمب  َبَقاَع  ْنَمَو  َِکلَذ 

ار وا  ادخ  دریگ ، رارق  يّدعت  دروم  سپس  دنک ، تازاجم  هدش  متـس  وا  هب  هک  رادقم  نامه  هب  سک  ره  و  تسا ! نینچ  بلطم  يرآ )، )
(60 ! ) تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ  ًانیقی  درک ؛ دهاوخ  يرای 

(61  ) ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُویَو  ِراَهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 
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لخاد بش  رد  ار  زور  و  زور ، رد  ار  بش  هک  يدنوادخ ) تسا ؛ رداق  زیچ  ره  رب  وا  هک   ) تسا نآ  رطاخب  یهلا ) ترـصن  هدـعو   ) نیا
(61 ! ) تسانیب اونش و  دنوادخ  و  دنک ؛ یم 

(62  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأَو  ُلِطاَْبلا  َوُه  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  اَم  َّنَأَو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 

(62 ! ) تسا گرزب  ماقمدنلب و  دنوادخ  و  تسا ؛ لطاب  دنناوخ  یم  وا  زا  ریغ  ار  هچنآ  و  تسا ؛ ّقح  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 

(63  ) ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ًهَّرَضُْخم  ُضْرَْألا  ُِحبُْصتَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 

(63  ) .تسا هاگآ  فیطل و  دنوادخ  و  ددرگ !؟ یم  مّرخ  زبسرس و  نآ ) رثا  رب   ) نیمز و  داتسرف ، یبآ  نامسآ ، زا  دنوادخ  يدیدن  ایآ 

(64  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل 

(64 ! ) تسا شیاتس  هنوگ  ره  هتسیاش  و  زاین ، یب  دنوادخ  و  تسوا ؛ نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 
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ِساَّنلِاب َهَّللا  َّنِإ  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  نَأ  َءاَمَّسلا  ُکِسُْمیَو  ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرْجَت  َْکلُْفلاَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَس  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
(65  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءََرل 

تکرح اهسونایقا  هحفص  رب  وا  نامرف  هب  هک  ار  ییاهیتشک  زین )  ) و درک ؛ امـش  رّخـسم  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ 
هب تبـسن  دـنوادخ  دـنتفین ؟ ورف  نیمز  رب  وا ، نامرفب  زج  ات  دراد ، یم  هگن  ار  ینامـسآ ]  ياهگنـس  تارک و  نامـسآ =[  و  دـننک ؛ یم 

(65 ! ) تسا نابرهم  میحر و  مدرم 

(66  ) ٌروُفََکل َناَسنِْإلا  َّنِإ  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکاَیْحَأ  يِذَّلا  َوُهَو 

(66  ) .تسا ساپسان  رایسب  ناسنا  نیا  اّما  دنک ، یم  هدنز  رگید  راب  دناریم ، یم  سپس  درک ، هدنز  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  و 

(67  ) ٍمیِقَتْسُّم يًدُه  یَلََعل  َکَّنِإ  َکِّبَر  َیلِإ  ُعْداَو  ِْرمَْألا  ِیف  َکَّنُعِزاَُنی  اَلَف  ُهوُکِساَن  ْمُه  اًکَسنَم  اَْنلَعَج  ٍهَّمُأ  ِّلُکِّل 

! دـنزیخرب عازن  هب  وت  اب  رما  نیا  رد  دـیابن  سپ  دـنهد ؛ ماجنا  ادـخ ) هاگـشیپ  رد   ) ار تدابع  نآ  ات  میداد ، رارق  یتداـبع  یتّما  ره  يارب 
(67 (. ) ییوپ یم  وت  هک  تسا  نیمه  تسار  هار  و   ) يراد رارق  میقتسم  تیاده  رب  هک  نک ، توعد  تراگدرورپ  يوسب 

(68  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِلُقَف  َكُولَداَج  نِإَو 

(68 ! ) تسا رتهاگآ  دیهد  یم  ماجنا  امش  هک  ییاهراک  زا  ادخ  : » وگب دنزیخرب ، لادج  هب  وت  اب  نانآ  رگا  و 

(69  ) َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمتنُک  اَمِیف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللا 
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(69 !« ) دنک یم  يرواد  دیدرک ، یم  فالتخا  هچنآ  رد  امش  نایم  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  و 

(70  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َّنِإ  ٍباَتِک  ِیف  َِکلَذ  َّنِإ  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْملَأ 

نایاپ یب  ملع  باتک  نامه   ) تسا تبث  یباتک  رد  اهنیا  همه  دـناد !؟ یم  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  یتسناد  یمن  ایآ 
(70 ! ) تسا ناسآ  دنوادخ  رب  نیا  و  راگدرورپ ؛)

(71  ) ٍریِصَّن نِم  َنیِِملاَّظِلل  اَمَو  ٌْملِع  ِِهب  مَُهل  َْسَیل  اَمَو  اًناَْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَیَو 

هب یهاگآ  ملع و  هک  ار  ییاهزیچ  و  تسا ، هدرکن  لزان  نآ  رب  یلیلد  هنوگ  چیه  وا  هک  دنتـسرپ  یم  ار  ییاهزیچ  دنوادخ ، زا  ریغ  اهنآ 
(71 ! ) تسین ییامنهار  روای و  نارگمتس ، يارب  و  دنرادن ! نآ 

نِّم ٍّرَِشب  مُُکئِّبَنُأَفَأ  ُْلق  اَِنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  َنُوْلتَی  َنیِذَّلِاب  َنوُطْسَی  َنوُداَکَی  َرَکنُْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  ٍتاَنَِّیب  اَُنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 
(72  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  اَهَدَعَو  ُراَّنلا  ُمُِکلَذ 

تـسا کیدزن  هک  نانچنآ  ینک ، یم  هدهاشم  راکنا  راثآ  نارفاک  هرهچ  رد  دوش ، یم  هدناوخ  نانآ  رب  ام  نشور  تایآ  هک  یماگنه  و 
شتآ نامه  مهد ؟ ربخ  نیا  زا  رتدب  هب  ار  امش  ایآ  : » وگب دننک ! هلمح  دنناوخیم  اهنآ  رب  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  هب  تشم  اب  دنزیخرب و 

(72 !« ) تسا یماجنارس  دب  و  هداد ؛ هدعو  نارفاک  هب  ادخ  هک  خزود ]  هدنزوس =[ 
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اَّل اًْئیَـش  ُبَابُّذـلا  ُمُْهُبلْـسَی  نِإَو  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِولَو  ًابَابُذ  اوُُقلْخَی  َنل  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَـت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
(73  ) ُبُولْطَْملاَو ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِقنَتْسَی 

، دننیرفایب یـسگم  دنناوت  یمن  زگره  دیناوخ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  دیهد : ارف  شوگ  نآ  هب  تسا ، هدش  هدز  یلثم  مدرم ! يا 
نیا مه  دنریگ ! سپ  زاب  ار  نآ  دنناوت  یمن  دیابرب ، اهنآ  زا  يزیچ  سگم  هاگره  و  دـنهد ! مه  تسد  هب  تسد  راک  نیا  يارب  دـنچ  ره 

(73 (! ) نادوبعم نآ  مه  و  نادباع ، نیا  مه   ) نابولطم نآ  مه  و  دنناوتان ، ناگدننک  بلط 

(74  ) ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  اَم 

(74 ! ) تسا ریذپان  تسکش  يّوق و  دنوادخ  دنتخانشن ؛ دنسانشب  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ 

(75  ) ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِمَو  اًلُسُر  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  یِفَطْصَی  ُهَّللا 

(75 ! ) تسانیب اونش و  دنوادخ  مدرم ؛ زا  نینچمه  و  دنیزگ ، یمرب  ینالوسر  ناگتشرف  زا  دنوادخ 

(76  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  ُمَْلعَی 
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(76  ) .ددرگ یمزاب  ادخ  يوسب  روما  همه  و  دناد ؛ یم  تساهنآ  رس  تشپ  اهنآ و  يور  شیپ  رد  ار  هچنآ 

(77  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفاَو  ْمُکَّبَر  اوُُدبْعاَو  اوُدُجْساَو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

، دـیهد ماجنا  کین  راک  و  دـینک ، تدابع  ار  ناتراگدرورپ  و  دـیروآ ، اجب  دوجـس  و  دـینک ، عوکر  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(77 ! ) دیوش راگتسر  دیاش 

ُْلبَق نِم  َنیِِملْـسُْملا  ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیِهاَْربِإ  ْمُکِیبَأ  َهَّلِّم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  اَمَو  ْمُکاَبَتْجا  َوُه  ِهِداَـهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاَجَو 
َمِْعنَف ْمُکَالْوَم  َوُه  ِهَّللِاب  اوُمِـصَتْعاَو  َهاَکَّزلا  اُوتآَو  َهاَـلَّصلا  اوُمِیقَأَـف  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُـش  اُونوُکَتَو  ْمُْکیَلَع  اًدیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اَذَـه  ِیفَو 

(78  ) ُریِصَّنلا َمِْعنَو  َیلْوَْملا 

رارق امش  رب  یتخـس  نیگنـس و  راک  مالـسا )  ) نید رد  و  دیزگرب ، ار  امـش  وا  دییامن ! ادا  ار  شداهج  ّقح  و  دینک ، داهج  ادخ  هار  رد  و 
ربمایپ ات  دیمان ، ناملسم »  » ینامسآ باتک  نیا  رد  نیشیپ و  ياهباتک  رد  ار  امش  دنوادخ  دینک ؛ يوریپ  میهاربا  ناتردپ  نییآ  زا  درادن ؛

الوم و وا  هک  دییوج ، کّسمت  ادخ  هب  و  دیهدب ، ار  تاکز  و  دـیراد ، اپرب  ار  زامن  سپ  مدرم ! رب  ناهاوگ  امـش  و  دـشاب ، امـش  رب  هاوگ 
(78 ! ) يا هتسیاش  روای  هچ  و  بوخ ، يالوم  هچ  تسامش ! تسرپرس 

341 ص :

ءزج 18

نونمؤملا هروس 

(1  ) َنُونِمْؤُْملا َحَْلفَأ  ْدَق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( ؛ دندش راگتسر  نانمؤم 

(2  ) َنوُعِشاَخ ْمِِهتاَلَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا 

(2 ( ؛ دنراد عوشخ  ناشزامن  رد  هک  اهنآ 

(3  ) َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(3 ( ؛ دننادرگ يور  یگدوهیب  وغل و  زا  هک  اهنآ  و 

(4  ) َنُولِعاَف ِهاَکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(4 ( ؛ دنهد یم  ماجنا  ار  تاکز  هک  اهنآ  و 
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(5  ) َنوُِظفاَح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(5 ( ؛ دننک یم  ظفح  یتفع ) یب  هب  ندش  هدولآ  زا   ) ار دوخ  ناماد  هک  اهنآ  و 

(6  ) َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَم  ْوَأ  ْمِهِجاَوْزَأ  یَلَع  اَّلِإ 

(6 ( ؛ دنوش یمن  تمالم  نانآ  زا  يریگ  هرهب  رد  هک  دنراد ، ناشنازینک  نارسمه و  اب  یسنج  شزیمآ  اهنت 

(7  ) َنوُداَْعلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  َِکلَذ  َءاَرَو  یَغَْتبا  ِنَمَف 

(7 ! ) دنرگزواجت دننک ، بلط  ار  قیرط  نیا  زا  ریغ  هک  یناسک  و 

(8  ) َنوُعاَر ْمِهِدْهَعَو  ْمِِهتاَناَمَِأل  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(8 ( ؛ دننک یم  تیاعر  ار  دوخ  دهع  اهتناما و  هک  اهنآ  و 

(9  ) َنوُِظفاَُحی ْمِِهتاَوَلَص  یَلَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(9 ( ؛ دنیامن یم  تبظاوم  ناشیاهزامن  رب  هک  اهنآ  و 

(10  ) َنُوثِراَْولا ُمُه  َِکَئلوُأ 

(10 ! ) دنناثراو اهنآ  يرآ )، )

(11  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا 

(11 ! ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و  دنرب ، یم  ثرا  ار  نیرب  تشهب  هک  یناثراو ) )

(12  ) ٍنیِط نِّم  ٍَهلاَلُس  نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

(12 ( ؛ میدیرفآ لِگ  زا  يا  هراصع  زا  ار  ناسنا  ام  و 

(13  ) ٍنیِکَّم ٍراَرَق  ِیف  ًهَفُْطن  ُهاَْنلَعَج  َُّمث 

(13 ( ؛ میداد رارق  محر ]  نئمطم =[  هاگرارق  رد  يا  هفطن  ار  وا  سپس 

ُنَـسْحَأ ُهَّللا  َكَراَبَتَف  َرَخآ  اًْقلَخ  ُهاَنْأَشنَأ  َُّمث  اًمَْحل  َماَظِْعلا  اـَنْوَسَکَف  اًـماَظِع  َهَغْـضُْملا  اَـنْقَلَخَف  ًهَغْـضُم  َهَقَلَْعلا  اَـنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَـنْقَلَخ  َُّمث 
(14  ) َنیِِقلاَْخلا
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تروصب ار  هغضم  و  هدش ،]  هدیوج  تشوگ  هیبش  يزیچ  هغضم =[  تروصب  ار  هقلع  و  هتسب ،]  نوخ  هقلع =[  تروصب  ار  هفطن  سپس 
هک ییادخ  تسا  گرزب  سپ  میداد ؛ يا  هزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپـس  میدـناشوپ ؛ تشوگ  اهناوختـسا  رب  و  میدروآرد ؛ ییاهناوختـسا 

(14 ! ) تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب 

(15  ) َنُوتِّیََمل َِکلَذ  َدَْعب  مُکَّنِإ  َُّمث 

(15 ( ؛ دیریم یم  نآ  زا  دعب  امش  سپس 

(16  ) َنُوثَْعُبت ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث 

(16 ! ) دیوش یم  هتخیگنارب  تمایق  زور  رد  سپس 

(17  ) َنِیِلفاَغ ِْقلَْخلا  ِنَع  اَّنُک  اَمَو  َِقئاَرَط  َْعبَس  ْمُکَقْوَف  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

(17 ! ) میا هدوبن  لفاغ  دوخ )  ) قلخ زا  زگره )  ) ام و  میداد ؛ رارق  نامسآ ]  هناگتفه  تاقبط  هار =[  تفه  امش  رس  يالاب  رب  ام 

342 ص :

(18  ) َنوُرِداََقل ِِهب  ٍباَهَذ  یَلَع  اَّنِإَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُهاَّنَکْسَأَف  ٍرَدَِقب  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَو 

نآ ندرب  نیب  زا  رب  ام  و  میدومن ؛ نکاس  یصوصخم ) هاگیاج  رد   ) نیمز رد  ار  نآ  و  میدرک ؛ لزان  نّیعم  هزادنا  هب  یبآ  نامسآ ، زا  و 
(18 ! ) میرداق ًالماک 

(19  ) َنُولُکْأَت اَْهنِمَو  ٌهَرِیثَک  ُهِکاَوَف  اَهِیف  ْمُکَّل  ٍباَنْعَأَو  ٍلیِخَّن  نِّم  ٍتاَّنَج  ِِهب  مَُکل  اَنْأَشنَأَف 

نآ زا  و  تسا ؛ رایـسب  ياه  هویم  نآ  رد  هک  ییاهغاب  میدرک ؛ داجیا  امـش  يارب  روگنا  لخن و  ناتخرد  زا  ییاـهغاب  نآ  هلیـسوب  سپس 
(19 ! ) دیروخیم

(20  ) َنِیلِکْآلِّل ٍْغبِصَو  ِنْهُّدلِاب  ُُتبنَت  َءاَْنیَس  ِروُط  نِم  ُجُرْخَت  ًهَرَجَشَو 

ددرگ یم  مهارف  ناگدنروخ  يارب  شروخ » نان   » نغور و نآ  زا  و  نوتیز ،]  تخرد  دیور =[  یم  انیس  روط  زا  هک  ار  یتخرد  زین )  ) و
(20 (! ) میدیرفآ )

(21  ) َنُولُکْأَت اَْهنِمَو  ٌهَرِیثَک  ُِعفاَنَم  اَهِیف  ْمَُکلَو  اَِهنوُُطب  ِیف  اَّمِّم  مُکیِقْسُّن  ًهَْربَِعل  ِماَْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإَو 

اهنآ رد  امـش  يارب  و  مینک ؛ یم  باریـس  ار  امـش  ریـش ] زا  تساـهنآ =[  نورد  رد  هچنآ  زا  تسا ؛ یتربع  ناـیاپراهچ  رد  امـش  يارب  و 
(21 ( ؛ دیروخ یم  اهنآ  تشوگ  زا  و  تسا ؛ يرایسب  عفانم 
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(22  ) َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَعَو  اَْهیَلَعَو 

(22 ! ) دیوش یم  راوس  اهیتشک  رب  اهنآ و  رب  و 

(23  ) َنوُقَّتَت اَلَفَأ  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَقَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  اًحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

! تسین امش  يارب  يدوبعم  وا  زج  هک  دیتسرپب ، ار  اتکی  دنوادخ  نم ! موق  يا  : » تفگ اهنآ  هب  وا  میداتـسرف ؛ شموق  يوسب  ار  حون  ام  و 
(23 ( !؟ دینک یمن  زیهرپ  اهتب ) شتسرپ  زا   ) ایآ

اَِنئَابآ ِیف  اَذَِهب  اَنْعِمَـس  اَّم  ًهَِکئاَلَم  َلَزنََأل  ُهَّللا  َءاَش  َْولَو  ْمُْکیَلَع  َلَّضَفَتَی  نَأ  ُدـیُِری  ْمُُکْلثِّم  ٌرََـشب  اَّلِإ  اَذَـه  اَم  ِهِمْوَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاَقَف 
(24  ) َنِیلَّوَْألا

امـش رب  دهاوخ  یم  هک  تسین ، امـش  نوچمه  يرـشب  زج  درم  نیا  : » دـنتفگ دـندوب  رفاک  هک  حون  موق  زا  رورغم ) و   ) یفارـشا ّتیعمج 
هدینشن دوخ  ناکاین  رد  زگره  ار  يزیچ  نینچ  ام  درک ؛ یم  لزان  یناگتـشرف  دتـسرفب ) يربمایپ   ) تساوخ یم  ادخ  رگا  دیوج ! يرترب 

(24 ! ) میا

(25  ) ٍنیِح یَّتَح  ِِهب  اوُصَّبَرَتَف  ٌهَّنِج  ِِهب  ٌلُجَر  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

ییاهر يرامیب  نیا  زا  ای  دـسر ، ارف  شگرم  ات   ) دـینک ربص  وا  هرابرد  یتّدـم  سپ  تسالتبم ! نونج  یعون  هب  هک  تسا  يدرم  طـقف  وا 
(25 !(« ) دبای

(26  ) ِنُوبَّذَک اَِمب  ِینْرُصنا  ِّبَر  َلاَق 

(26 !« ) نک يرای  نانآ  ياهبیذکت  ربارب  رد  ارم  اراگدرورپ ! : » تفگ حون ) )

ِْهیَلَع َقَبَس  نَم  اَّلِإ  َکَلْهَأَو  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  نِم  اَهِیف  ُْکلْـساَف  ُروُّنَّتلا  َراَفَو  اَنُْرمَأ  َءاَج  اَذِإَف  اَِنیْحَوَو  اَِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْـصا  ِنَأ  ِْهَیلِإ  اَْنیَحْوَأَف 
(27  ) َنُوقَْرغُّم مُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاَُخت  َالَو  ْمُْهنِم  ُلْوَْقلا 

، دـسر ارف  نانآ ) قرغ  يارب   ) ام نامرف  هک  یماگنه  .زاسب و  ام  یحو  قباطم  و  ام ، روضح  رد  ار  یتشک  : » هک میدرک  یحو  حون  هب  اـم 
و نک ؛ راوس  یتـشک  رد  تفج  کـی  تاـناویح  عاونا  زا  کـی  ره  زا  تسا ،) ناـفوط  ندیـسر  ارف  هناـشن  هک   ) دـشوجب روـنت  زا  بآ  و 
اب نارگمتـس  هرابرد  رگید  و  ترفاک ؛]  دنزرف  رـسمه و  هدـش =[  هداد  ناشکاله  هدـعو  ًالبق  هک  ینانآ  رگم  ار ، تا  هداوناخ  نینچمه 

(27  ) .دش دنهاوخ  كاله  یگمه  نانآ  هک  وگم ، نخس  نم 

343 ص :

(28  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  اَناََّجن  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف  ِْکلُْفلا  یَلَع  َکَعَّم  نَمَو  َتنَأ  َْتیَوَتْسا  اَذِإَف 
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رگمتس موق  زا  ار  ام  هک  تسا  ییادخ  يارب  شیاتـس  : » وگب دیدش ، راوس  یتشک  رب  دنتـسه  وت  اب  هک  یناسک  همه  وت و  هک  یماگنه  و 
(28 !« ) دیشخب تاجن 

(29  ) َنِیلِزنُْملا ُْریَخ  َتنَأَو  اًکَراَبُّم  ًالَزنُم  ِیْنلِزنَأ  ِّبَّر  ُلقَو 

(29 !« ) یناگدنروآدورف نیرتهب  وت  و  رآ ، دورف  تکربرپ  یهاگلزنم  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! : » وگب و 

(30  ) َنِیلَْتبَُمل اَّنُک  نِإَو  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(30 ! ) مینک یم  شیامزآ  ار  ناگمه  ًامّلسم  ام  و  تسا ؛ ییاه  هناشن  تایآ و  هشیدنا ) لقع و  نابحاص  يارب   ) ارجام نیا  رد  يرآ )، )

(31  ) َنیِرَخآ اًنْرَق  ْمِهِدَْعب  نِم  اَنْأَشنَأ  َُّمث 

(31  ) .میدروآ دوجو  هب  اهنآ  زا  دعب  ار  يرگید  ّتیعمج  سپس 

(32  ) َنوُقَّتَت اَلَفَأ  ُهُْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  اَم  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ْمُْهنِّم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  اَْنلَسْرَأَف 

كرش و زا  همه ، نیا  اب   ) ایآ تسین ؛ امش  يارب  يدوبعم  وا  زج  دیتسرپب ؛ ار  ادخ  : » هک میداتـسرف  ناشدوخ  زا  یلوسر  نانآ  نایم  رد  و 
(32 ( »!؟ دینک یمن  زیهرپ  یتسرپ ) تب 

ُْهنِم َنُولُکْأَت  اَّمِم  ُلُکْأَی  ْمُُکْلثِّم  ٌرََـشب  اَّلِإ  اَذَـه  اَم  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُهاَْـنفَْرتَأَو  ِهَرِخآـْلا  ِءاَِـقِلب  اُوبَّذَـکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهِمْوَق  نِم  ُأَـلَْملا  َلاَـقَو 
(33  ) َنُوبَرْشَت اَّمِم  ُبَرْشَیَو 

تمعن زان و  نانآ  هب  ایند  یگدنز  رد  و  دندرک ، یم  بیذکت  ار  ترخآ  رادید  و  دندوب ، رفاک  هک  وا  موق  زا  هاوخدوخ )  ) نایفارشا یلو 
یم هنوگچ  سپ  ! ) دشون یم  دیشون  یم  هچنآ  زا  و  دروخ ؛ یم  دیروخ  یم  هچنآ  زا  امش ؛ لثم  تسا  يرـشب  نیا  : » دنتفگ میدوب ، هداد 

(33 ( )!؟ دشاب ربمایپ  دناوت 

(34  ) َنوُرِساَخَّل اًذِإ  ْمُکَّنِإ  ْمُکَْلثِّم  اًرََشب  ُمتْعَطَأ  ِْنَئلَو 

(34  ) .دیراکنایز ًامّلسم  دینک ، تعاطا  ناتدوخ  دننامه  يرشب  زا  رگا  و 

(35  ) َنوُجَرْخُّم مُکَّنَأ  اًماَظِعَو  ًاباَُرت  ُْمتنُکَو  ْمُّتِم  اَذِإ  ْمُکَّنَأ  ْمُکُدِعَیَأ 

یم هدروآ  نوریب  اهربق ) زا   ) رگید راب  دیدش ، هدیـسوپ )  ) ییاهناوختـسا كاخ و  دیدرم و  هک  یماگنه  دهد  یم  هدعو  امـش  هب  وا  ایآ 
(35 ( !؟ دیوش

(36  ) َنوُدَعُوت اَِمل  َتاَْهیَه  َتاَْهیَه 
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(36 ! ) دوش یم  هداد  امش  هب  هک  ییاه  هدعو  نیا  زا  تاهیه  تاهیه ،

(37  ) َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  اَمَو  اَیَْحنَو  ُتوُمَن  اَْینُّدلا  اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 

و دریگ ؛ یم  ار  ام  ياج  يرگید  لسن  و  میریم ، یم  ام  زا  یهورگ  هتسویپ  تسین ؛ راک  رد  يزیچ  ام ، يایند  یگدنز  نیا  زا  ریغ  ًامّلسم 
(37 ! ) دش میهاوخن  هتخیگنارب  زگره  ام 

(38  ) َنِینِمْؤُِمب َُهل  ُنَْحن  اَمَو  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ٌلُجَر  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

(38 !« ) دروآ میهاوخن  نامیا  وا  هب  زگره  ام  و  هتسب ؛ ارتفا  ادخ  رب  هک  تسوگغورد  يدرم  طقف  وا 

(39  ) ِنُوبَّذَک اَِمب  ِینْرُصنا  ِّبَر  َلاَق 

(39 !« ) نک يرای  نانآ  ياهبیذکت  ربارب  رد  ارم  اراگدرورپ ! : » تفگ ناشربمایپ ) )

(40  ) َنیِمِداَن َّنُِحبُْصیَّل  ٍلِیلَق  اَّمَع  َلاَق 

(40 (« ) .درادن ناشلاح  هب  يدوس  رگید  هک  ینامز  اّما  ! ) دش دنهاوخ  نامیشپ  دوخ  راک  زا  يدوزب  : » دومرف دنوادخ ) )

(41  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلِّل  اًدُْعبَف  ًءاَثُغ  ْمُهاَْنلَعَجَف  ِّقَْحلِاب  ُهَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

زا  ) رگمتـس موق  داب  رود  میداد ؛ رارق  بالیـس  رب  یکاشاخ  نوچمه  ار  اهنآ  ام  و  تفرگ ؛ ورف  قحب  ار  اهنآ  ینامـسآ  هحیـص  ماجنارس 
(41 (! ) ادخ تمحر 

(42  ) َنیِرَخآ اًنوُُرق  ْمِهِدَْعب  نِم  اَنْأَشنَأ  َُّمث 

(42  ) .میدروآ دیدپ  اهنآ  زا  سپ  ار  يرگید  ماوقا  سپس 
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(43  ) َنوُرِخْأَتْسَی اَمَو  اَهَلَجَأ  ٍهَّمُأ  ْنِم  ُِقبْسَت  اَم 

(43  ) .دنک یمن  زین  ریخأت  نآ  زا  و  دریگ ، یمن  یشیپ  دوخ  یمتح  دیسر  رس  لجا و  رب  یتما  چیه 

(44  ) َنُونِمُْؤی اَّل  ٍمْوَقِّل  اًدُْعبَف  َثیِداَحَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  اًضَْعب  مُهَضَْعب  اَنْعَْبتَأَف  ُهُوبَّذَک  اَُهلوُسَّر  ًهَّمُأ  َءاَج  اَم  َّلُک  يَْرتَت  اَنَلُسُر  اَْنلَسْرَأ  َُّمث 

؛ دندرک یم  بیذکت  ار  وا  دمآ ، یم  یموق  تیاده )  ) يارب یلوسر  نامز  ره  میداتسرف ؛ يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  نالوسر  سپس 
مان اهنت  هک  دـندش  وحم  نانچ   ) میداد رارق  یثیداحا  ار  اهنآ  و  میدومن ، كاله  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شکرـس  ياهتّما  نیا  ام  یلو 
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(44 ! ) دنروآ یمن  نامیا  هک  یموق  ادخ ) تمحر  زا   ) داب رود  .دنام ) یقاب  نانآ  زا  ییوگتفگ  و 

(45  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُسَو  اَِنتاَیِآب  َنوُراَه  ُهاَخَأَو  یَسُوم  اَْنلَسْرَأ  َُّمث 

(45  ) ...میداتسرف نشور  یلیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  نوراه  شردارب  یسوم و  سپس 

(46  ) َنِیلاَع اًمْوَق  اُوناَکَو  اوُرَبْکَتْساَف  ِِهئَلَمَو  َنْوَعِْرف  َیلِإ 

(46  ) .دندوب يوج  يرترب  یمدرم  اهنآ  و  دندرک ، ّربکت  اهنآ  اّما  وا ؛ یفارشا  نایفارطا  نوعرف و  يوسب 

(47  ) َنوُِدباَع اََنل  اَمُهُمْوَقَو  اَِنْلثِم  ِْنیَرَشَِبل  ُنِمُْؤنَأ  اُولاَقَف 

(47 ( »!؟ دنتسه ام  ناگدرب  اهنآ  موق  هک  یلاح  رد  میروایب ، نامیا  نامدوخ  دننامه  ناسنا  ود  هب  ام  ایآ  : » دنتفگ اهنآ 

(48  ) َنیِکَلْهُْملا َنِم  اُوناَکَف  اَمُهُوبَّذَکَف 

(48  ) .دندش كاله  یگمه  ماجنارس  و  دندرک ؛ بیذکت  ار  ود  نیا  اهنآ  يرآ )، )

(49  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

(49  ) .دنوش تیاده  لیئارسا ]  ینب  نانآ =[  دیاش  میداد ؛ ینامسآ )  ) باتک یسوم  هب  ام  و 

(50  ) ٍنیِعَمَو ٍراَرَق  ِتاَذ  ٍهَْوبَر  َیلِإ  اَمُهاَْنیَوآَو  ًهَیآ  ُهَّمُأَو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَجَو 

بآ ّتینما و  ياراد  هک  یعفترم  نیمزرـس  رد  ار  اـهنآ  و  میداد ؛ رارق  يا  هناـشن  تیآ و  ار  شرداـم  و  یـسیع ]  مـیرم =[  دـنزرف  اـم  و 
(50  ) .میداد ياج  دوب  يراج 

(51  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اَِمب  یِّنِإ  اًِحلاَص  اُولَمْعاَو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَهُّیَأ  اَی 

(51  ) .مهاگآ دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  نم  هک  دیهد ، ماجنا  حلاص  لمع  و  دیروخب ، هزیکاپ  ياهاذغ  زا  ناربمایپ ! يا 

(52  ) ِنوُقَّتاَف ْمُکُّبَر  اَنَأَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذَه  َّنِإَو 

(52 ! ) دیزیهرپب نم  نامرف  تفلاخم  زا  سپ ، متسه ؛ امش  راگدرورپ  نم  و  تسا ؛ يدحاو  تّما  امش  تّما  نیا  و 

(53  ) َنوُحِرَف ْمِْهیََدل  اَِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  اًُربُز  ْمُهَْنَیب  مُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَتَف 

هب هورگ  ره  هکنیا ) بجع  و  ( ؛ دـنتفر یهار  هب  یهورگ  ره  و  دـندناشک ، یگدـنکارپ  هب  شیوخ  نایم  رد  ار  دوخ  ياـهراک  اـهنآ  اـّما 
(53 ! ) دنلاحشوخ دنراد  دوخ  دزن  هچنآ 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 421 

http://www.ghaemiyeh.com


(54  ) ٍنیِح یَّتَح  ْمِِهتَرْمَغ  ِیف  ْمُهْرَذَف 

(54 (. ) دنوش یهلا  باذع  راتفرگ  ای  دسر  ارف  ناشگرم  هک   ) ینامز ات  راذگب  ناشتلفغ  لهج و  رد  ار  اهنآ 

(55  ) َنِیَنبَو ٍلاَّم  نِم  ِِهب  مُهُّدُِمن  اَمَّنَأ  َنُوبَسْحَیَأ 

(55  ) ...میهد یم  نانآ  هب  کمک  ناونعب  هک  ینادنزرف  لاوما و  دننک  یم  نامگ  اهنآ 

(56  ) َنوُرُعْشَی اَّل  َلب  ِتاَْریَْخلا  ِیف  ْمَُهل  ُعِراَُسن 

هلیـسو نیا  هک   ) دـنمهف یمن  اـهنآ  هکلب  تسین ) نینچ  !! ) مییاـشگب اـهنآ  يور  هب  باتـش  اـب  ار  تاریخ  ياـهرد  هـک  تـسا  نـیا  يارب 
(56 (. ) تسا ناشناحتما 

(57  ) َنوُقِفْشُّم مِهِّبَر  ِهَیْشَخ  ْنِّم  مُه  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(57 ، ) دنکانمیب ناشراگدرورپ  فوخ  زا  هک  یناسک  ًامّلسم 

(58  ) َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِتاَیِآب  مُه  َنیِذَّلاَو 

(58 ، ) دنروآ یم  نامیا  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  نانآ  و 

(59  ) َنوُکِرُْشی َال  ْمِهِّبَِرب  مُه  َنیِذَّلاَو 

(59 ، ) دنزرو یمن  كرش  ناشراگدرورپ  هب  هک  اهنآ  و 
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(60  ) َنوُعِجاَر ْمِهِّبَر  َیلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو  ْمُُهبُوُلقَّو  اوَتآ  اَم  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلاَو 

يوسب ماجنارس  هکنیا  زا  تسا  كانساره  ناشیاهلد  لاح ، نیا  اب  دنهد و  یم  جرخ  هب  تاعاط  ماجنا  رد  ار  ششوک  تیاهن  هک  اهنآ  و 
(60 ، ) دندرگ یمزاب  ناشراگدرورپ 

(61  ) َنوُِقباَس اََهل  ْمُهَو  ِتاَْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراَُسی  َِکَئلوُأ 

(61 (. ) دنتسه ام  تایانع  لومشم  و   ) دنریگ یم  یشیپ  نارگید  زا  دننک و  یم  تعرس  تاریخ  رد  یناسک  نینچ  يرآ ) )

(62  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ِّقَْحلِاب  ُقِطنَی  ٌباَتِک  اَْنیََدلَو  اَهَعْسُو  اَّلِإ  اًسْفَن  ُفِّلَُکن  َالَو 

قحب هدرک و ) تبث  ار  ناگدنب  لامعا  مامت   ) هک تسا  یباتک  ام  دزن  و  مینک ؛ یمن  فیلکت  شییاناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  ام  و 
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(62  ) .دوش یمن  یمتس  چیه  نانآ  هب  و  دیوگ ؛ یم  نخس 

(63  ) َنُوِلماَع اََهل  ْمُه  َِکلَذ  ِنوُد  نِّم  ٌلاَمْعَأ  ْمَُهلَو  اَذَه  ْنِّم  ٍهَرْمَغ  ِیف  ْمُُهبُوُلق  َْلب 

دنراد نیا  زج  يرگید  تشز )  ) لامعا و  هتفرورف ؛ يربخ  یب  رد  نآرق ) تایآ  باسح و  زور  و   ) لامعا همان  نیا  زا  اـهنآ  ياـهلد  یلو 
(63  ) ...دنهد یم  ماجنا  ار  نآ  هتسویپ  هک 

(64  ) َنوُرَأْجَی ْمُه  اَذِإ  ِباَذَْعلِاب  مِهِیفَْرتُم  اَنْذَخَأ  اَذِإ  یَّتَح 

یمرـس زیمآ  هثاغتـسا  كاندرد و  ياه  هلان  ماگنه ، نیا  رد  میزاس ؛ راتفرگ  باذـع  لاگنچ  رد  ار  اهنآ  رورغم  ناـمّعنتم  هک  یناـمز  اـت 
(64 ! ) دنهد

(65  ) َنوُرَصُنت َال  اَّنِّم  مُکَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرَأْجَت  َال 

(65 ! ) دش دیهاوخن  يرای  ام  يوس  زا  اریز  دینکن ، دایرف  زورما  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  اّما  )

(66  ) َنوُصِکنَت ْمُِکباَقْعَأ  یَلَع  ُْمتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یَْلُتت  ِیتاَیآ  َْتناَک  ْدَق 

!؟ دیتشگ یمزاب  بقع  هب  هدرک  ضارعا  امش  اّما  دش ؛ یم  هدناوخ  امش  رب  هتـسویپ  نم  تایآ  هتـشذگ  رد  هک ) دیا  هدرک  شومارف  ایآ  )
(66)

(67  ) َنوُرُجْهَت اًِرماَس  ِِهب  َنیِِربْکَتْسُم 

(67 ( !؟ دیتخادرپ یم  ییوگدب  هب  دوخ  تاسلج  رد  اهبش  و  دیدرک ، یم  رابکتسا  ربمایپ ]  ]= وا ربارب  رد  هک  یلاح  رد 

(68  ) َنِیلَّوَْألا ُمُهَءَابآ  ِتْأَی  َْمل  اَّم  مُهَءاَج  ْمَأ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَی  ْمَلَفَأ 

(68 ( !؟ تسا هدماین  ناشناکاین  يارب  هک  هدمآ  نانآ  يارب  يزیچ  هکنیا  ای  دندیشیدنین ، راتفگ  نیا  رد  اهنآ  ایآ 

(69  ) َنوُرِکنُم َُهل  ْمُهَف  ْمَُهلوُسَر  اُوفِْرعَی  َْمل  ْمَأ 

(69 ( !؟ دننک یم  راکنا  ار  وا  ور  نیا  زا  دنتسین ،) هاگآ  وا  قباوس  زا  و   ) دنتخانشن ار  ناشربمایپ  هکنیا  ای 

(70  ) َنوُهِراَک ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأَو  ِّقَْحلِاب  مُهَءاَج  َْلب  ٌهَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  ْمَأ 

(70 (. ) دننازیرگ و   ) دنراد تهارک  قح  زا  ناشرتشیب  اّما  هدروآ ؛ نانآ  يارب  ار  قح  وا  یلو  تسا !؟ هناوید  وا  دنیوگ  یم  ای 

(71  ) َنوُضِْرعُّم مِهِرْکِذ  نَع  ْمُهَف  ْمِهِرْکِِذب  مُهاَْنیَتَأ  َْلب  َّنِهِیف  نَمَو  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَدَسََفل  ْمُهَءاَوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِولَو 
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اهنآ هب  ینآرق  ام  یلو  دنوش ! یم  هابت  دنتسه  اهنآ  رد  هک  یناسک  همه  نیمز و  اهنامـسآ و  دنک ، يوریپ  اهنآ  ياهـسوه  زا  قح  رگا  و 
(71 ! ) دننادرگیور تسا )  ) ناشیروآدای هیام ) هچنآ   ) زا نانآ  اّما  تساهنآ ، يارب  فرش ) تّزع و  و   ) يروآدای هیام  هک  میداد 

(72  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُهَو  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُجاَرَخَف  اًجْرَخ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ 

ناگدـنهد يزور  نیرتهب  وا  و  رتهب ، تراگدرورپ  دزم  هکنیا  اب  یهاوخ ؟ یم  تتوعد ) ربارب  رد   ) يا هنیزه  دزم و  اهنآ  زا  وت  هکنیا  اـی 
(72 ! ) تسا

(73  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ْمُهوُعْدََتل  َکَّنِإَو 

(73  ) .ینک یم  توعد  تسار  هار  هب  ار  نانآ  وت  نیقی ، عطق و  روطب 

(74  ) َنُوبِکاََنل ِطاَرِّصلا  ِنَع  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َّنِإَو 

(74 ! ) دنفرحنم هار  نیا  زا  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  اّما 
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(75  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهناَیْغُط  ِیف  اوُّجَلَّل  ٍّرُض  نِّم  مِِهب  اَم  اَنْفَشَکَو  ْمُهاَنْمِحَر  َْولَو 

یم تجاجل  ناشنایغط  رد  هکلب ) دنوش ، یمن  رادیب  اهنت  هن  ، ) میزاس فرطرب  ار  ناشتالکشم  اهیراتفرگ و  دینک و  محر  نانآ  هب  رگا  و 
(75 ! ) دننام یم  نادرگرس  يداو ) نیا  رد   ) دنزرو و

(76  ) َنوُعَّرَضَتَی اَمَو  ْمِهِّبَِرل  اُوناَکَتْسا  اَمَف  ِباَذَْعلِاب  مُهاَنْذَخَأ  ْدََقلَو 

شهاگرد هب  هن  و  دـندرک ، عضاوت  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  هن  نانآ  اّما  دـنوش ،) رادـیب  ات   ) میتخاس راتفرگ  الب  باذـع و  هب  ار  اهنآ  ام 
(76 ! ) دننک یم  عّرضت 

(77  ) َنوُِسْلبُم ِهِیف  ْمُه  اَذِإ  ٍدیِدَش  ٍباَذَع  اَذ  ًابَاب  مِْهیَلَع  اَنْحَتَف  اَذِإ  یَّتَح 

( هک دـنوش  یم  راتفرگ  نانچ  و  ، ) مییاشگب نانآ  يور  هب  دـیدش  باذـع  زا  يرد  هک  یناـمز  اـت  دـبای ) یم  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  )
(77  ) .دندرگ سویأم  یّلکب  ناهگان 

(78  ) َنوُرُکْشَت اَّم  اًلِیلَق  َهَِدْئفَْألاَو  َراَْصبَْألاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَشنَأ  يِذَّلا  َوُهَو 

(78  ) .دیروآ یم  اجب  ار  وا  رکش  رتمک  اّما  درک ؛ داجیا  لقع ]   ]= بلق مشچ و  شوگ و  امش  يارب  هک  تسا  یسک  وا  و 

(79  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُهَو 
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(79 ! ) دیوش یم  روشحم  وا  يوس  هب  و  دیرفآ ؛ نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  و 

(80  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ُفاَِلتْخا  َُهلَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  يِذَّلا  َوُهَو 

(80 ( !؟ دینک یمن  هشیدنا  ایآ  تسوا ؛ نآ  زا  زور  بش و  دمآ  تفر و  و  دناریم ؛ یم  دنک و  یم  هدنز  هک  تسا  یسک  وا  و 

(81  ) َنُولَّوَْألا َلاَق  اَم  َْلثِم  اُولاَق  َْلب 

(81  ) .دنتفگ دندوب  هتفگ  ناینیشیپ  هچنآ  لثم  زین  نانآ  هکلب  هن )، )

(82  ) َنُوثوُْعبََمل اَّنِإَأ  اًماَظِعَو  ًاباَُرت  اَّنُکَو  اَْنتِم  اَذِإَأ  اُولاَق 

(82 ( !؟ دش میهاوخ  هتخیگنارب  رگید  راب  ایآ  میدش ، هدیسوپ )  ) ییاهناوختسا كاخ و  میدرم و  هک  یماگنه  ایآ  : » دنتفگ اهنآ 

(83  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  ُْلبَق  نِم  اَذَه  اَنُؤَابآَو  ُنَْحن  اَنْدِعُو  ْدََقل 

(83 !« ) تسا ناینیشیپ  ياه  هناسفا  طقف  نیا  هدش ؛ هداد  لبق  زا  نامناردپ  ام و  هب  هدعو  نیا 

(84  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  اَهِیف  نَمَو  ُضْرَْألا  ِنَمِّل  ُلق 

(84 ( »!؟ دیناد یم  امش  رگا  تسیک ، نآ  زا  دنتسه  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  : » وگب

(85  ) َنوُرَّکَذَت اَلَفَأ  ُْلق  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس 

(85 ( »!؟ دیوش یمن  رّکذتم  ایآ  : » وگب تسادخ »! نآ  زا  همه  : » دنیوگ یم  وت ) خساپ  رد   ) يدوزب

(86  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَّر  نَم  ُْلق 

(86 ( »؟ تسا میظع  شرع  راگدرورپ  و  هناگتفه ، ياهنامسآ  راگدرورپ  یسک  هچ  : » وگب

(87  ) َنوُقَّتَت اَلَفَأ  ُْلق  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس 

یمنرب كرش  زا  تسد  دیـسرت و  یمن  ادخ  زا  و   ) دینک یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  : » وگب تسادخ »! نآ  زا  اهنیا  همه  : » تفگ دنهاوخ  يدوزب 
(87 ( »!؟) دیراد

(88  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ِْهیَلَع  ُراَُجی  َالَو  ُریُِجی  َوُهَو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  نَم  ُْلق 

نداد هاـنپ  هب  زاـین  و  دـهد ، یم  هاـنپ  ناـهانپ  یب  هب  و  دراد ، تسد  رد  ار  تادوجوم  همه  تموکح  یـسک  هچ  دـیناد ، یم  رگا  : » وـگب
(88 ( »!؟ درادن
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(89  ) َنوُرَحُْست یَّنَأَف  ُْلق  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس 

نوسفا رحـس و  نانخـس  نیا  و   ) دیا هدش  رحـس  دییوگ  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  : » وگب تسادـخ » نآ  زا  اهنیا ) همه  : ») تفگ دـنهاوخ 
(89 ( »!؟) تسا

347 ص :

(90  ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإَو  ِّقَْحلِاب  مُهاَْنیَتَأ  َْلب 

(90 ! ) دنیوگ یم  غورد  نانآ  و  میدروآ ؛ اهنآ  يارب  ار  ّقح  ام  هک ) تسا  نیا  عقاو  ، ) هن

(91  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  اَلََعلَو  َقَلَخ  اَِمب  ٍَهلِإ  ُّلُک  َبَهَذَّل  اًذِإ  ٍَهلِإ  ْنِم  ُهَعَم  َناَک  اَمَو  ٍَدلَو  نِم  ُهَّللا  َذَخَّتا  اَم 

تاقولخم نایادخ  زا  کی  ره  دش ، یم  نینچ  رگا  هک  تسین ؛ وا  اب  يرگید  دوبعم  و  هدرکن ؛ باختنا  دوخ  يارب  يدـنزرف  زگره  ادـخ 
تسا هّزنم  دش ؛) یم  هدیشک  یهابت  هب  یتسه  ناهج  و   ) دنتسج یم  يرترب  رگید  یضعب  رب  یضعب  دندرک و  یم  هرادا  ریبدت و  ار  دوخ 

(91 ! ) دننک یم  فیصوت  نانآ  هچنآ  زا  ادخ 

(92  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَف  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ِِملاَع 

(92 ! ) دنهد یم  رارق  اتمه  وا  يارب  هچنآ  زا  تسا  رترب  سپ  تسا ؛ راکشآ  ناهن و  ياناد  وا 

(93  ) َنوُدَعُوی اَم  یِّنَیُِرت  اَّمِإ  ِّبَّر  ُلق 

(93 (... ) منیبب ار  نآ  میگدنز  رد  و   ) یهد ناشن  نم  هب  دوش  یم  هداد  هدعو  نانآ  هب  هک  ار  ییاهباذع  رگا  نم ! راگدرورپ  : » وگب

(94  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  ِیف  ِیْنلَعْجَت  اَلَف  ِّبَر 

(94 !« ) هدم رارق  نارگمتس  هورگ  اب  اهباذع ) نیا  رد   ) ارم نم ! راگدرورپ 

(95  ) َنوُرِداََقل ْمُهُدِعَن  اَم  َکَیِرُّن  نَأ  یَلَع  اَّنِإَو 

(95 ! ) میهد ناشن  وت  هب  میهد  یم  هدعو  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک  مییاناوت  ام  و 

(96  ) َنوُفِصَی اَِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  َهَئِّیَّسلا  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا 

(96 ! ) میرتهاگآ دننک  یم  فیصوت  هچنآ  هب  ام  هد !) یکین  هب  ار  يدب  خساپ  و   ) نک عفد  شور  هار و  نیرتهب  هب  ار  يدب 

(97  ) ِنیِطاَیَّشلا ِتاَزَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَّر  ُلقَو 
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(97 ! ) مرب یم  هانپ  وت  هب  نیطایش  ياه  هسوسو  زا  اراگدرورپ ! : » وگب و 

(98  ) ِنوُرُضْحَی نَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأَو 

(98 !« ) مرب یم  هانپ  وت  هب  نم - راگدرورپ  يا  ( - زین  ) دنوش رضاح  نم  دزن  نانآ  هکنیا  زا  و 

(99  ) ِنوُعِجْرا ِّبَر  َلاَق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َءاَج  اَذِإ  یَّتَح 

ارم نم ! راـگدرورپ  : » دـیوگ یم  دـسرارف ، ناـنآ  زا  یکی  گرم  هک  یناـمز  اـت  دـنهد ) یم  همادا  دوـخ  طـلغ  هار  هـب  ناـنچمه  اـهنآ  )
(99 ! ) دینادرگزاب

(100  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ٌخَزَْرب  مِِهئاَرَو  نِمَو  اَُهِلئاَق  َوُه  ٌهَِملَک  اَهَّنِإ  اَّلَک  ُتْکَرَت  اَمِیف  اًِحلاَص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل 

تسا ینخـس  نیا  تسین ! نینچ  دنیوگ ): یم  وا  هب  یلو  !« ) مهد ماجنا  یحلاص  لمع  مدومن ) یهاتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ  رد  دیاش 
هتخیگنارب هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  نانآ  رـس  تشپ  و  تسا !) هتـشذگ  نوچمه  شراک  ددرگزاب ، رگا  و   ) دیوگ یم  نابز  هب  وا  هک 

(100 ! ) دنوش

(101  ) َنُولَءاَسَتَی َالَو  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَْنَیب  َباَسنَأ  اَلَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اَذِإَف 

رگیدـکی زا  و  دوب ؛ دـهاوخن  زور  نآ  رد  اـهنآ  ناـیم  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  زا  کـی  چـیه  دوش ، هدـیمد  روـص »  » رد هک  یماـگنه 
(101 (! ) تسین هتخاس  یسک  زا  يراک  نوچ   ) دننک یمن  کمک  ياضاقت 

(102  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَلُقَث  نَمَف 

(102 ! ) دنناراگتسر نامه  تسا ، نیگنس  ناشلامعا  هنزو  هک  یناسک  و 

(103  ) َنوُِدلاَخ َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأَف  ُُهنیِزاَوَم  ْتَّفَخ  ْنَمَو 

! دنام دنهاوخ  هنادواج  منهج  رد  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک  دشاب ، کبـس  ناشلامعا  هنزو  هک  نانآ  و 
(103)

(104  ) َنوُِحلاَک اَهِیف  ْمُهَو  ُراَّنلا  ُمُهَهوُجُو  ُحَْفلَت 

(104  ) .دنراد سوبع  يا  هرهچ  خزود  رد  و  دوش ؛ یم  هتخاون  ناشیاهتروص  هب  ریشمش  نوچمه  شتآ  نازوس  ياه  هلعش 

348 ص :

(105  ) َنُوبِّذَُکت اَِهب  ُمتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یَْلُتت  ِیتاَیآ  ْنُکَت  َْملَأ 
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(105 ( !؟ دیدرک یم  بیذکت  ار  نآ  سپ  دش ، یمن  هدناوخ  امش  رب  نم  تایآ  ایآ  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  )

(106  ) َنیِّلاَض اًمْوَق  اَّنُکَو  اَُنتَْوقِش  اَْنیَلَع  ْتَبَلَغ  اَنَّبَر  اُولاَق 

(106 ! ) میدوب یهارمگ  موق  ام  و  دش ، هریچ  ام  رب  ام  یتخبدب  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم 

(107  ) َنوُِملاَظ اَّنِإَف  اَنْدُع  ْنِإَف  اَْهنِم  اَنْجِرْخَأ  اَنَّبَر 

(107 (!« ) باذع قحتسم  و   ) میرگمتس ًاعطق  میدرک  رارکت  رگید  راب  رگا  رآ ، نوریب  خزود )  ) نیا زا  ار  ام  اراگدرورپ !

(108  ) ِنوُمِّلَُکت َالَو  اَهِیف  اُوئَسْخا  َلاَق 

(108 ! ) دییوگم نخس  نم  اب  و  خزود ، رد  دیوش  رود  : » دیوگ یم  دنوادخ ) )

(109  ) َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َتنَأَو  اَنْمَحْراَو  اََنل  ْرِفْغاَف  اَّنَمآ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  يِداَبِع  ْنِّم  ٌقیِرَف  َناَک  ُهَّنِإ 

نیرتهب وت  و  نک ؛ محر  ام  رب  شخبب و  ار  ام  میدروآ ؛ نامیا  اـم  اراـگدرورپ ! دـنتفگ : یم  مناگدـنب  زا  یهورگ  دـیا ) هدرک  شومارف  )
(109 ! ) یناگدننک محر 

(110  ) َنوُکَحْضَت ْمُْهنِّم  ُمتنُکَو  يِرْکِذ  ْمُکْوَسنَأ  یَّتَح  ایِرْخِس  ْمُهوُُمتْذَخَّتاَف 

(110 ! ) دیدیدنخ یم  نانآ  هب  امش  و  دندرک ؛ لفاغ  نم  دای  زا  ار  امش  ات  دیتفرگ  هرخسم  داب  هب  ار  اهنآ  امش  اّما 

(111  ) َنوُِزئاَْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اَِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ 

(111 !« ) دنراگتسر زوریپ و  اهنآ  مداد ؛ شاداپ  ناشتماقتسا  ربص و  رطاخب  ار  اهنآ  زورما  نم  یلو 

(112  ) َنِینِس َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک  َلاَق 

(112 ( »؟ دیدرک فّقوت  نیمز  يور  رد  لاس  دنچ  : » دیوگ یم  دنوادخ ) )

(113  ) َنیِّداَْعلا ِلَأْساَف  ٍمْوَی  َضَْعب  ْوَأ  اًمْوَی  اَْنِثَبل  اُولاَق 

(113 !« ) سرپب دنرامشب  دنناوت  یم  هک  اهنآ  زا  زور ! کی  زا  یتمسق  ای  زور ، کی  هزادنا  هب  اهنت  : » دنیوگ یم  خساپ ) رد  )

(114  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  ْمُکَّنَأ  ْوَّل  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتِثبَّل  نِإ  َلاَق 

(114 !« ) دیتسناد یم  رگا  دیدومن  فّقوت  یمک  رادقم  امش  يرآ )، : ») دیوگ یم 
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(115  ) َنوُعَجُْرت َال  اَْنَیلِإ  ْمُکَّنَأَو  اًثَبَع  ْمُکاَنْقَلَخ  اَمَّنَأ  ُْمْتبِسَحَفَأ 

(115 ( ؟ دیدرگ یمن  زاب  ام  يوسب  و  میا ، هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  دیدرک  نامگ  ایآ 

(116  ) ِمیِرَْکلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاَعَتَف 

وا و  تـسین ؛ وا  زج  يدوـبعم  دـشاب !) هدـیرفآ  فدـه  یب  ار  امـش  هـکنیا  زا   ) تـسا ّقـح  ياورناـمرف  هـک  يدـنوادخ  تـسا  رترب  سپ 
(116 ! ) تسا میرک  شرع  راگدرورپ 

(117  ) َنوُِرفاَْکلا ُِحْلُفی  َال  ُهَّنِإ  ِهِّبَر  َدنِع  ُُهباَسِح  اَمَّنِإَف  ِِهب  َُهل  َناَهُْرب  َال  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَی  نَمَو 

؛ دوب دهاوخ  شراگدرورپ  دزن  وا  باسح  تشاد - دهاوخن  نآ  رب  یلیلد  چیه  ًامّلـسم  و   - دناوخب ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  سک  ره  و 
(117 ! ) دش دنهاوخن  راگتسر  نارفاک  ًانیقی 

(118  ) َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َتنَأَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِّبَّر  ُلقَو 

(118 ! ) یناگدننک محر  نیرتهب  وت  و  نک ؛ تمحر  شخبب و  ارم  اراگدرورپ ! : » وگب و 

349 ص :

رونلا هروس 

(1  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلَعَّل  ٍتاَنَِّیب  ٍتاَیآ  اَهِیف  اَْنلَزنَأَو  اَهاَنْضَرَفَو  اَهاَْنلَزنَأ  ٌهَروُس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

امش دیاش  میدرک ، لزان  ینشور  تایآ  نآ  رد  و  میدومن ، بجاو  ار ) نآ  هب  لمع   ) و میداتـسرف ، ورف  ار  نآ  هک  تسا  يا  هروس  نیا ) )
(1 ! ) دیوش رّکذتم 

ْدَهْـشَْیلَو ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر  اَمِِهب  مُکْذُخْأَت  َالَو  ٍهَْدلَج  َهَئاِم  اَمُْهنِّم  ٍدِحاَو  َّلُک  اوُدـِلْجاَف  ِیناَّزلاَو  ُهَِیناَّزلا 
(2  ) َنِینِمْؤُْملا َنِّم  ٌهَِفئاَط  اَمَُهباَذَع 

یهلا مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاک ) ّتبحم  و   ) تفأر دیابن  و  دینزب ؛ هنایزات  دـص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره 
(2 ! ) دننک هدهاشم  ار  ناشتازاجم  نانمؤم  زا  یهورگ  دیاب  و  دیراد ! نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دوش ، عنام 

(3  ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َِکلَذ  َمِّرُحَو  ٌكِرْشُم  ْوَأ  ٍناَز  اَّلِإ  اَهُحِکنَی  َال  ُهَِیناَّزلاَو  ًهَکِرْشُم  ْوَأ  ًهَِیناَز  اَّلِإ  ُحِکنَی  َال  ِیناَّزلا 

یمنرد دوخ  جاودزا  هب  كرـشم ، ای  راکانز  درم  زج  ار ، راکانز  نز  و  دـنک ؛ یمن  جاودزا  كرـشم  ای  راـکانز  نز  اـب  زج  راـکانز  درم 
(3 ! ) تسا هدش  مارح  نانمؤم  رب  راک  نیا  و  دروآ ؛
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(4  ) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأَو  اًَدبَأ  ًهَداَهَش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  َالَو  ًهَْدلَج  َنِیناَمَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءاَدَهُش  ِهََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتاَنَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلاَو 

دینزب و هنایزات  داتـشه  ار  اهنآ  دنروآ ، یمن  دوخ ) ياعّدم  رب   ) دـهاش راهچ  سپـس  دـننک ، یم  ّمهتم  ار  نمادـکاپ  نانز  هک  یناسک  و 
(4 ! ) دنناقساف نامه  اهنآ  و  دیریذپن ؛ زگره  ار  ناشتداهش 

(5  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأَو  َِکلَذ  ِدَْعب  نِم  اُوباَت  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

(5  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دشخب ) یم  ار  اهنآ  دنوادخ  هک   ) دنیامن ناربج  دننک و  هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم 

(6  ) َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاَداَهَش  َُعبْرَأ  ْمِهِدَحَأ  ُهَداَهَشَف  ْمُهُسُفنَأ  اَّلِإ  ُءاَدَهُش  ْمُهَّل  نُکَی  َْملَو  ْمُهَجاَوْزَأ  َنُومْرَی  َنیِذَّلاَو 

راهچ دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  دنرادن ، ناشدوخ  زج  یناهاوگ  و  دننک ، یم  ّمهتم  تّفع ) یفانم  لمع  هب   ) ار دوخ  نارـسمه  هک  یناسک  و 
(6 ( ؛ تسا نایوگتسار  زا  هک  دهد  تداهش  ادخ  مان  هب  هبترم 

(7  ) َنِیبِذاَْکلا َنِم  َناَک  نِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  َّنَأ  ُهَسِماَْخلاَو 

(7  ) .دشاب نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دیوگب  راب  نیمجنپ  رد  و 

(8  ) َنِیبِذاَْکلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاَداَهَش  ََعبْرَأ  َدَهْشَت  نَأ  َباَذَْعلا  اَْهنَع  ُأَرْدَیَو 

نیا رد   ) درم نآ  هک  دـبلط  تداهـش  هب  ار  ادـخ  راـب  راـهچ  هک  قیرط  نیا  هب  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  اـنز )  ) رفیک دـناوت  یم  زین  نز  نآ 
(8  ) .تسا نایوگغورد  زا  دهد ) یم  وا  هب  هک  یتبسن 

(9  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َناَک  نِإ  اَْهیَلَع  ِهَّللا  َبَضَغ  َّنَأ  َهَسِماَْخلاَو 

(9  ) .دشاب نایوگتسار  زا  درم  نآ  رگا  داب  وا  رب  ادخ  بضغ  هک  دیوگب  مجنپ  راب  و 

(10  ) ٌمیِکَح ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنَأَو  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َالَْولَو 

یهلا تخس  تازاجم  راتفرگ  امش  زا  يرایسب   ) تسا میکح  ریذپ و  هبوت  وا  هکنیا  دوبن و  امش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و 
(10 (! ) دیدش یم 
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ُهَْربِک یَّلَوَت  يِذَّلاَو  ِْمثِْإلا  َنِم  َبَسَتْکا  اَّم  مُْهنِّم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َوُه  َْلب  مُکَّل  ارَش  ُهُوبَسْحَت  َال  ْمُکنِّم  ٌهَبْـصُع  ِْکفِْإلِاب  اوُءاَج  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(11  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  َُهل  ْمُْهنِم 

يارب ارجام  نیا  دینکن  نامگ  اّما  دندوب ؛ امش  زا  رگ ) هئطوت  لّکشتم و   ) یهورگ دندرک  ناونع  ار  میظع  تمهت  نآ  هک  یناسک  ًامّلسم 
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یـسک نانآ  زا  و  دنراد ؛ دندش  بکترم  هک  یهانگ  نیا  زا  ار  دوخ  مهـس  مادک  ره  اهنآ  تسا ؛ نآ  رد  امـش  ریخ  هکلب  تسا ، دـب  امش 
(11 ! ) تسوا يارب  یمیظع  باذع  تشاد  هدهع  رب  ار  نآ  ّمهم  شخب  هک 

(12  ) ٌنِیبُّم ٌْکفِإ  اَذَه  اُولاَقَو  اًْریَخ  ْمِهِسُفنَِأب  ُتاَنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َالْوَّل 

ریخ نامگ  دوب ) اهنآ  دوخ  نوچمه  هک  یـسک  و   ) دوخ هب  تبـسن  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دیدینـش ، ار  تمهت )  ) نیا هک  یماـگنه  ارچ 
(12 ( !؟ تسا راکشآ  گرزب و  یغورد  نیا  دنتفگن  دندربن و 

(13  ) َنُوبِذاَْکلا ُمُه  ِهَّللا  َدنِع  َِکَئلوُأَف  ِءاَدَهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  َءاَدَهُش  ِهََعبْرَِأب  ِْهیَلَع  اوُءاَج  َالْوَّل 

(13 ! ) دننایوگغورد ادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  دندرواین ، ار  ناهاوگ  نیا  هک  نونکا  دندرواین !؟ نآ  يارب  دهاش  راهچ  ارچ 

(14  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ِهِیف  ُْمتْضَفَأ  اَم  ِیف  ْمُکَّسََمل  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َالَْولَو 

! دیسر یم  امش  هب  یتخس  باذع  دیدرک  هک  یهانگ  نیا  رطاخب  دش ، یمن  امـش  لماش  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  و 
(14)

(15  ) ٌمیِظَع ِهَّللا  َدنِع  َوُهَو  اًنِّیَه  ُهَنُوبَسْحَتَو  ٌْملِع  ِِهب  مَُکل  َْسَیل  اَّم  مُکِهاَْوفَِأب  َنُولوُقَتَو  ْمُِکتَنِْسلَِأب  ُهَنْوَّقَلَت  ْذِإ 

نیقی نآ  هب  هک  دـیتفگ  یم  ینخـس  دوخ  ناهد  اـب  و  دـیتفرگ ، یم  رگیدـکی  ناـبز  زا  ار  هعیاـش  نیا  هک  ار  یناـمز  دـیروایب  رطاـخ  هب 
(15 ! ) تسا گرزب  ادخ  دزن  هک  یلاح  رد  دیتشادنپ  یم  کچوک  ار  نآ  و  دیتشادن ؛

(16  ) ٌمیِظَع ٌناَتُْهب  اَذَه  َکَناَْحبُس  اَذَِهب  َمَّلَکَتَّن  نَأ  اََنل  ُنوُکَی  اَّم  ُمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َالَْولَو 

یگرزب ناـتهب  نیا  وـت ، یهّزنم  ادـنوادخ  مینک ؛ مّلکت  نخـس  نیا  هب  هک  میرادـن  قـح  اـم  : » دـیتفگن دیدینـش  ار  نآ  هک  یماـگنه  ارچ 
(16 ( !؟» تسا

(17  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  اًَدبَأ  ِِهْلثِِمل  اوُدوُعَت  نَأ  ُهَّللا  ُمُکُظِعَی 

(17 ! ) دیراد نامیا  رگا  دینکن  رارکت  ار  يراک  نینچ  زگره  هک  دهد  یم  زردنا  ار  امش  دنوادخ 

(18  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبیَو 

(18  ) .تسا میکح  اناد و  ادخ  و  دنک ، یم  نایب  امش  يارب  ار  تایآ  دنوادخ  و 

(19  ) َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنَأَو  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباَذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحاَْفلا  َعیِشَت  نَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

دنوادخ و  تسا ؛ ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دبای ، عویش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  اهیتشز  دنراد  تسود  هک  یناسک 
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(19 ! ) دیناد یمن  امش  دناد و  یم 

(20  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءَر  َهَّللا  َّنَأَو  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َالَْولَو 

(! تفرگ یم  ار  ناتناماد  یتخـس  تازاجم   ) تسا میحر  نابرهم و  ادـخ  هکنیا  دوبن و  امـش  لاـح  لـماش  یهلا  تمحر  لـضف و  رگا  و 
(20)

351 ص :

ْمُْکیَلَع ِهَّللا  ُلْـضَف  اـَلَْولَو  ِرَکنُْملاَو  ِءاَـشْحَْفلِاب  ُُرمْأَـی  ُهَّنِإَـف  ِناَْـطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  ِْعبَّتَی  نَمَو  ِناَْـطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اـَل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(21  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنَِکلَو  اًَدبَأ  ٍدَحَأ  ْنِّم  مُکنِم  یَکَز  اَم  ُُهتَمْحَرَو 

هب وا  اریز ) دزاس ، یم  شهارمگ   ) دوش ناطیـش  وریپ  سک  ره  دـینکن ! يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
هک ره  دنوادخ  یلو  دش ؛ یمن  كاپ  امـش  زا  يدحا  زگره  دوبن ، امـش  رب  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  و  دهد ! یم  نامرف  رکنم  اشحف و 

(21 ! ) تساناد اونش و  ادخ  و  دنک ، یم  هیکزت  دهاوخب  ار 

نَأ َنوُّبُِحت  َالَأ  اوُحَفْـصَْیلَو  اوُفْعَْیلَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنیِرِجاَهُْملاَو  َنیِکاَسَْملاَو  َیبْرُْقلا  ِیلوُأ  اُوتُْؤی  نَأ  ِهَعَّسلاَو  ْمُکنِم  ِلْضَْفلا  ُولوُأ  ِلَـتْأَی  اـَلَو 
(22  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ُهَّللا  َرِفْغَی 

ناکیدزن و هب  تبـسن  قافنا  زا  هک  دـننک  دای  دـنگوس  دـیابن  دنتـسه  یگدـنز  تعـسو  و  یلام )  ) يرترب ياراد  امـش  نایم  زا  هک  اـهنآ 
ار امـش  دـنوادخ  دـیراد  یمن  تسود  ایآ  دنـشوپب ؛ مشچ  دـننک و  وفع  دـیاب  اهنآ  دـنیامن ؛ غیرد  ادـخ  هار  رد  نارجاـهم  نادنمتـسم و 

(22 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دشخبب !؟

(23  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتاَنِمْؤُْملا  ِتاَِلفاَْغلا  ِتاَنَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

دنرودب یهلا  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  دنزاس ، یم  مهتم  ار  نمؤم  و  یگدولآ ) هنوگره  زا   ) ربخ یب  نمادـکاپ و  نانز  هک  یناسک 
(23  ) .تساهنآ يارب  یگرزب  باذع  و 

(24  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  مُُهلُجْرَأَو  ْمِهیِْدیَأَو  ْمُُهتَنِْسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْشَت  َمْوَی 

(24 ! ) دهد یم  یهاوگ  دندش  یم  بکترم  هک  یلامعا  هب  اهنآ  ّدض  رب  ناشیاهاپ  اهتسد و  اهنابز و  زور  نآ  رد 

(25  ) ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَیَو  َّقَْحلا  ُمُهَنیِد  ُهَّللا  ُمِهیِّفَُوی  ٍِذئَمْوَی 

(25 ! ) تسا راکشآ  قح  دنوادخ  هک  دنناد  یم  و  دهد ؛ یم  تساک  مک و  یب  ار  نانآ  یعقاو  يازج  دنوادخ  زور ، نآ 

ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  َنُولوُقَی  اَّمِم  َنوُءَّرَبُم  َِکَئلوُأ  ِتاَـبِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلاَو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتاَـبِّیَّطلاَو  ِتاَـثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلاَو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاَـثِیبَْخلا 
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(26)

كاپ نادرم  و  كاپ ، نادرم  نآ  زا  كاپ  نانز  و  دنراد ؛ ّقلعت  كاپان  نانز  هب  زین  كاپان  نادرم  و  دـنکاپان ، نادرم  نآ  زا  كاپان  نانز 
يزور و  یهلا )  ) شزرمآ نانآ  يارب  و  دنتـسه ؛ اّربم  دـنهد  یم  نانآ  هب  ناکاپان )  ) هک ییاوران  ياهتبـسن  زا  نانیا  دـنکاپ ! ناـنز  نآ  زا 

(26 ! ) تسا یشزرارپ 

(27  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  اَِهلْهَأ  یَلَع  اوُمِّلَُستَو  اوُِسنْأَتْسَت  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  اًتُوُیب  اُولُخْدَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

نیا دینک ؛ مالـس  هناخ  نآ  لها  رب  دیریگب و  هزاجا  ات  دیوشن  دراو  دوخ  هناخ  زا  ریغ  ییاه  هناخ  رد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(27 ! ) دیوش رّکذتم  دیاش  تسا ؛ رتهب  امش  يارب 

352 ص :

(28  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ْمَُکل  یَکْزَأ  َوُه  اوُعِجْراَف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلِیق  نِإَو  ْمَُکل  َنَذُْؤی  یَّتَح  اَهُولُخْدَت  اَلَف  اًدَحَأ  اَهِیف  اوُدِجَت  ْمَّل  نِإَف 

امـش يارب  نیا  دیدرگزاب ؛ دیدرگزاب »! : » دـش هتفگ  رگا  و  دوش ؛ هداد  هزاجا  امـش  هب  ات  دـیوشن  دراو  دـیتفاین ، نآ  رد  ار  یـسک  رگا  و 
(28 ! ) تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسا ؛ رت  هزیکاپ 

(29  ) َنوُُمتْکَت اَمَو  َنوُْدُبت  اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ْمُکَّل  ٌعاَتَم  اَهِیف  ٍهَنوُکْسَم  َْریَغ  اًتُوُیب  اُولُخْدَت  نَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَّل 

ار هچنآ  ادخ  و  دراد ؛ دوجو  امش  هب  ّقلعتم  یعاتم  نآ  رد  هک  دیوشب  ینوکـسم  ریغ  ياه  هناخ  دراو  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  یلو ) )
(29 ! ) دناد یم  دیراد ، یم  ناهنپ  ار  هچنآ  دینک و  یم  راکشآ 

(30  ) َنوُعَنْصَی اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یَکْزَأ  َِکلَذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَیَو  ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْملِّل  ُلق 

؛ تسا رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دـننک ؛ ظفح  ار  دوخ  فافع  و  دـنریگورف ، نامرحمان ) هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نانمؤم  هب 
(30 ! ) تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ 

َالَو َّنِِهبُویُج  یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َالَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْؤُْملِّل  لـُقَو 
ْوَأ َّنِِهتاَوَخَأ  ِیَنب  ْوَأ  َّنِِهناَوْخِإ  ِیَنب  ْوَأ  َّنِِهناَوْخِإ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاَْنبَأ  ْوَأ  َّنِِهئاَْنبَأ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءَابآ  ْوَأ  َّنِِهئَابآ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی 

َْنبِرْـضَی َالَو  ِءاَسِّنلا  ِتاَرْوَع  یَلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  ِوَأ  ِلاَـجِّرلا  َنِم  َِهبْرِإـْلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  ِوَأ  َّنُُهناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَـم  ْوَأ  َّنِِهئاَِـسن 
(31  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  َهُّیَأ  اًعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوتَو  َّنِِهتَنیِز  نِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب 

زج  - ار دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دـنریگورف ، دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیا  اـب  ناـنز  هب  و 
هدناشوپ نآ  اب  هنیس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیس  رب  ار  دوخ  ياه  يرسور  فارطا )  ) دنیامنن و راکشآ  تسا - نایامن  هک  رادقم  نآ 

نارـسپ اـی  ناشنارـسپ ، اـی  ناـشنارهوش ، ردـپ  اـی  ناشناردـپ ، اـی  ناـشنارهوش ، يارب  رگم  دـنزاسن  راکــشآ  ار  دوـخ  تـنیز  و  دوـش ،)
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ای ناشنازینک ،]   ]= ناشناگدرب ای  ناشـشیک ، مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارـسپ  ای  ناشناردارب ، نارـسپ  ای  ناشناردارب ، اـی  ناشنارـسمه ،
دوخ ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  و  دنتـسین ؛ هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  دنرادن ، نز  هب  یلیامت  هک  هیفـس  دارفا 

دیدرگزاب ادخ  يوسب  یگمه  و  دسر .) شوگ  هب  دنراد  اپرب  هک  لاخلخ  يادص  و   ) دوش هتـسناد  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  هب  ار 
(31 ! ) دیوش راگتسر  ات  نانمؤم ، يا 

353 ص :

(32  ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ِِهلْضَف  نِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءاَرَُقف  اُونوُکَی  نِإ  ْمُِکئاَمِإَو  ْمُکِداَبِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلاَو  ْمُکنِم  یَماَیَْألا  اوُحِکنَأَو 

، دنـشاب تسدگنت  ریقف و  رگا  ار ؛ ناتراکتـسرد  حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دـیهد ، رـسمه  ار  دوخ  رـسمه  یب  نانز  نادرم و 
(32 ! ) تسا هاگآ  هدنهد و  شیاشگ  دنوادخ  دزاس ؛ یم  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ 

ُْمتِْملَع ْنِإ  ْمُهُوِبتاَکَف  ْمُُکناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَّمِم  َباَـتِْکلا  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلاَو  ِِهلْـضَف  نِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  اًـحاَِکن  َنوُدِـجَی  اـَل  َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیلَو 
نَمَو اَْینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَتِّل  اًـنُّصَحَت  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاَِـغْبلا  یَلَع  ْمُِکتاَـیَتَف  اوُـهِرُْکت  اـَلَو  ْمُکاَـتآ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِلاَّم  نِّم  مُهوـُتآَو  اًْریَخ  ْمِهِیف 

(33  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َّنِهِهاَرْکِإ  ِدَْعب  نِم  َهَّللا  َّنِإَف  َّنُّههِرُْکی 

نآ و  دنادرگ ! زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  ات  دـننک  هشیپ  ینمادـکاپ  دـیاب  دـنبای ، یمن  جاودزا  يارب  یناکما  هک  یناسک  و 
نانآ رد  حالص  دشر و  رگا  دیدنبب  داد  رارق  نانآ  اب  دنتسه ، ندش ]  دازآ  يارب  صوصخم  داد  رارق   ]= هبتاکم راتساوخ  هک  ناتناگدرب 
نانآ هب  تسا  هداد  امـش  هب  هک  ار  ادخ  لام  زا  يزیچ  و  دنراد ؛) ار  لقتـسم  یگدـنز  ییاناوت  يدازآ ، زا  دـعب  هک   ) دـینک یم  ساسحا 
كاپ دنهاوخ  یم  ناشدوخ  رگا  دینکن  یـشورف  دوخ  هب  روبجم  ایند  یگدـنز  رادـیاپان  عاتم  یبایتسد  يارب  ار  دوخ  نازینک  و  دـیهدب !

! تسا میحر  روفغ و  اهنآ  رابجا  نیا  زا  دعب  دنوادخ  ددرگ )، نامیـشپ  سپـس  ، ) دـنک رابجا  راک ) نیا  رب   ) ار اهنآ  سک  ره  و  دـننامب !
(33 !( ) دشخبب ار  امش  ادخ  ات  دیدرگزاب ، دینک و  هبوت  )

(34  ) َنیِقَّتُْملِّل ًهَظِعْوَمَو  ْمُِکْلبَق  نِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  َنِّم  اًلَثَمَو  ٍتاَنِّیَبُّم  ٍتاَیآ  ْمُْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  ْدََقلَو 

يزردنا هظعوم و  و  دندوب ، امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  يرابخا  و  دنک ، یم  نییبت  ار  يرایسب  قیاقح  هک  میداتـسرف  یتایآ  امـش  رب  ام 
(34 ! ) ناراگزیهرپ يارب 

ٍهَرَجَـش نِم  ُدَـقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اَهَّنَأَک  ُهَجاَجُّزلا  ٍهَجاَجُز  ِیف  ُحاَبْـصِْملا  ٌحاَبْـصِم  اَهِیف  ٍهاَکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
َلاَْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْضَیَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یَلَع  ٌروُّن  ٌراَن  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْولَو  ُءیُِضی  اَُهْتیَز  ُداَکَی  ٍهَِّیبْرَغ  َالَو  ٍهَِّیقْرَـش  اَّل  ٍهَنُوْتیَز  ٍهَکَراَبُّم 

(35  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِساَّنِلل 

رد غارچ  نآ  دشاب ، غورف ) رپ   ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  دـننامه  دـنوادخ  رون  لثم  تسا ؛ نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ 
تخرد زا  هک  دوش  یم  هتخورفا  ینغور  اب  غارچ  نیا  نازورف ، هراتـس  کی  نوچمه  هدنـشخرد  فافـش و  یباـبح  دریگ ، رارق  یباـبح 
نودـب تسا  کـیدزن  هک ) تسا  صلاـخ  فاـص و  ناـنچنآ  شنغور  ( ؛ یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  هدـش  هتفرگ  ینوـتیز  تکربرپ 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هب  دنوادخ  و  دنک ، یم  تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  و  يرون ؛ زارف  رب  تسا  يرون  دوش ؛ رو  هلعش  شتآ  اب  سامت 
(35  ) .تساناد يزیچ 

(36  ) ِلاَصْآلاَو ِّوُدُْغلِاب  اَهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  نَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف 

نازابسوه نیطایش و  دربتـسد  زا  ات   ) دنرب الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاه  هناخ  رد  غورفرپ ) غارچ  نیا  )
(36  ) ...دنیوگ یم  وا  حیبست  اهنآ  رد  ماش  حبص و  و  دوش ، یم  هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  ییاه  هناخ  دشاب ؛) ناما  رد 
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(37  ) ُراَْصبَْألاَو ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  اًمْوَی  َنُوفاَخَی  ِهاَکَّزلا  ِءاَتیِإَو  ِهاَلَّصلا  ِماَقِإَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ٌْعَیب  َالَو  ٌهَراَِجت  ْمِهیِْهُلت  اَّل  ٌلاَجِر 

یم يزور  زا  اهنآ  دـنک ؛ یمن  لفاغ  تاکز  يادا  زاـمن و  نتـشاداپرب  ادـخ و  داـی  زا  ار  ناـنآ  يا  هلماـعم  هن  تراـجت و  هن  هک  ینادرم 
(37  ) .دوش یم  ور  ریز و  اهمشچ  اهلد و  نآ ، رد  هک  دنسرت 

(38  ) ٍباَسِح ِْریَِغب  ُءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  ُهَّللاَو  ِِهلْضَف  نِّم  مُهَدیِزَیَو  اُولِمَع  اَم  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل 

رب دوخ  لضف  زا  و  دـهد ، شاداپ  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  اـت  دـنور ) یم  اـهراک  نیا  غارـس  هب  اـهنآ  )
(. دزاس یم  دنم  هرهب  شیوخ  ياهتنا  یب  بهاوم  زا  و   ) دهد یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب  سک  ره  هب  دنوادخ  و  دیازفیب ؛ ناششاداپ 

(38)

ُعیِرَـس ُهَّللاَو  َُهباَسِح  ُهاَّفَوَف  ُهَدنِع  َهَّللا  َدَجَوَو  اًْئیَـش  ُهْدِـجَی  َْمل  ُهَءاَج  اَذِإ  یَّتَح  ًءاَم  ُنآْمَّظلا  ُُهبَـسْحَی  ٍهَعیِِقب  ٍباَرَـسَک  ْمُُهلاَمْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 
(39  ) ِباَسِْحلا

یماگنه اّما  درادنپ ؛ یم  بآ  ار  نآ  رود  زا  هنـشت  ناسنا  هک  ریوک  کی  رد  تسا  یبارـس  نوچمه  ناشلامعا  دـندش ، رفاک  هک  یناسک 
عیرـس دـنوادخ  و  دـهد ؛ یم  لماک  روطب  ار  وا  باـسح  هک  دـبای  یم  نآ  دزن  ار  ادـخ  و  دـبای ، یمن  يزیچ  دـیآ  یم  نآ  غارـس  هب  هک 

(39 ! ) تسا باسحلا 

نَمَو اَهاَرَی  ْدَکَی  َْمل  ُهَدَی  َجَرْخَأ  اَذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اَهُـضَْعب  ٌتاَُملُظ  ٌباَحَـس  ِِهقْوَف  نِّم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  نِّم  ٌجْوَم  ُهاَشْغَی  ٍّیِّجُّل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاَُملُظَک  ْوَأ 
(40  ) ٍروُّن نِم  َُهل  اَمَف  اًرُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  ْمَّل 

کیرات يربا  نآ  زارف  رب  و  يرگید ، جوم  نآ  زارف  رب  و  هدناشوپ ، ار  نآ  جوم  هک  روانهپ  قیمع و  يایرد  کی  رد  یتاملظ  نوچمه  ای 
یـسک و  دـنیبب ! ار  نآ  تسین  نکمم  دـنک  جراخ  ار  دوخ  تسد  هاگ  ره  هک  هنوگ  نآ  يرگید ، زارف  رب  یکی  تسا  ییاـهتملظ  تسا ؛

(40 ! ) تسین وا  يارب  يرون  هدادن ، رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک 

(41  ) َنُولَعْفَی اَِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ُهَحِیبْسَتَو  ُهَتاَلَص  َِملَع  ْدَق  ٌّلُک  ٍتاَّفاَص  ُْریَّطلاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  ُحِّبَُسی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
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لاب نامسآ  زارف  رب  هک  یماگنه  هب  ناگدنرپ  نینچمه  و  دننک ، یم  حیبست  ادخ  يارب  دننیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  نانآ  مامت  يدیدن  ایآ 
(41 ! ) تساناد دنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دناد ؛ یم  ار  دوخ  حیبست  زامن و  اهنآ  زا  کی  ره  دنا !؟ هدرتسگ 

(42  ) ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو 

(42 ! ) تسوا يوسب  تادوجوم ) یمامت   ) تشگزاب و  نیمز ؛ اهنامسآ و  ّتیکلام  تموکح و  تسادخ  يارب  زا  و 

ٍدََرب نِم  اَهِیف  ٍلاَبِج  نِم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنیَو  ِِهلاَـلِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  اًـماَکُر  ُُهلَعْجَی  َُّمث  ُهَْنَیب  ُفِّلَُؤی  َُّمث  ًاباَحَـس  یِجُْزی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
(43  ) ِراَْصبَْألِاب ُبَهْذَی  ِِهقَْرب  اَنَس  ُداَکَی  ُءاَشَی  نَّم  نَع  ُُهفِرْصَیَو  ُءاَشَی  نَم  ِِهب  ُبیُِصیَف 

نیا رد  دزاس !؟ یم  مکارتم  ار  نآ  دعب  و  دهد ، یم  دنویپ  اهنآ  نایم  سپـس  دـنار ، یم  یمارآ  هب  ار  ییاهربا  دـنوادخ  هک  يدـیدن  ایآ 
هک ییاهربا   ]= تسا نآ  رد  هک  ییاه  هوک  زا   - نامـسآ زا  و  دوش ؛ یم  جراخ  نآ  يال  هبال  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراب  ياـه  هناد  لاـح ،
ره زا  و  دناسر ، یم  نایز  نآ  هلیـسوب  دهاوخب  ار  سک  ره  و  دـنک ، یم  لزان  گرگت  ياه  هناد  دـنا -] هدـش  هتـشابنا  اه  هوک  نوچمه 

(43 ! ) دربب ار  اهمشچ  اهربا )  ) نآ قرب  یگدنشخرد  تسا  کیدزن  دنک ؛ یم  فرطرب  ار  نایز  نیا  دهاوخب  سک 
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(44  ) ِراَْصبَْألا ِیلوُأِّل  ًهَْربَِعل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی 

(44 ! ) تریصب نابحاص  يارب  تسا  یتربع  نیا  رد  دزاس ؛ یم  نوگرگد  ار  زور  بش و  دنوادخ 

اَم ُهَّللا  ُقـُلْخَی  ٍعـَبْرَأ  یَلَع  یِـشْمَی  نَّم  مُْهنِمَو  ِْنیَلْجِر  یَلَع  یِـشْمَی  نَّم  مُْهنِمَو  ِِهنَْطب  یَلَع  یِـشْمَی  نَّم  مُْهنِمَف  ٍءاَّم  نِّم  ٍهَّباَد  َّلُـک  َقَـلَخ  ُهَّللاَو 
(45  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاَشَی 

رب یهورگ  و  دوخ ، ياپ  ود  رب  یهورگ  و  دنور ، یم  هار  دوخ  مکـش  رب  اهنآ  زا  یهورگ  دیرفآ ؛ یبآ  زا  ار  يا  هدـنبنج  ره  دـنوادخ  و 
(45 ! ) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  اریز  دنیرفآ ، یم  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ  دنور ؛ یم  هار  اپ  راهچ 

(46  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ُءاَشَی  نَم  يِدْهَی  ُهَّللاَو  ٍتاَنِّیَبُّم  ٍتاَیآ  اَْنلَزنَأ  ْدَقَّل 

(46 ! ) دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  و  میدرک ؛ لزان  يرگنشور  تایآ  ام 

(47  ) َنِینِمْؤُْملِاب َِکَئلوُأ  اَمَو  َِکلَذ  ِدَْعب  نِّم  مُْهنِّم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  اَنْعَطَأَو  ِلوُسَّرلِابَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َنُولوُقَیَو 

؛ دنوش یم  نادرگیور  نانآ  زا  یهورگ  اعّدا ، نیا  زا  دـعب  یلو  مینک »! یم  تعاطا  میراد و  نامیا  ربمایپ  ادـخ و  هب  : » دـنیوگ یم  اهنآ 
(47 ! ) دنتسین نمؤم  تقیقح ) رد   ) اهنآ

(48  ) َنوُضِْرعُّم مُْهنِّم  ٌقیِرَف  اَذِإ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اَذِإَو 
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ناـنآ زا  یهورگ  ناـهگان  دـنک ، يرواد  ناـشنایم  رد  اـت  دـنیایب  شربماـیپ  ادـخ و  يوـسب  هک  دوـش  توـعد  ناـنآ  زا  هـک  یماـگنه  و 
(48 ! ) دنوش یم  نادرگیور 

(49  ) َنِینِعْذُم ِْهَیلِإ  اُوتْأَی  ُّقَْحلا  ُمُهَّل  نُکَی  نِإَو 

(49 ! ) دنیآ یم  وا  يوسب  میلست  تعرس و  اب  دوش ) نانآ  عفن  هب  يرواد  و   ) دنشاب هتشاد  قح  رگا  یلو 

(50  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأ  َْلب  ُُهلوُسَرَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َفیِحَی  نَأ  َنُوفاَخَی  ْمَأ  اُوباَتْرا  ِمَأ  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیفَأ 

اهنآ هکلب  هن ، دـننک !؟ متـس  نانآ  رب  شلوسر  ادـخ و  دنـسرت  یم  ای  دـنراد ، دـیدرت  ّکش و  اـی  تسا ، يراـمیب  ناـنآ  ياـهلد  رد  اـیآ 
(50 ! ) دنرگمتس ناشدوخ 

(51  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  اَنْعَطَأَو  اَنْعِمَس  اُولوُقَی  نَأ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اَذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَق  َناَک  اَمَّنِإ 

میدینـش : » دنیوگ یم  هک  تسا  نیا  اهنت  دنک ، يرواد  نانآ  نایم  ات  دنوش  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوسب  هک  یماگنه  نانمؤم ، نخس 
(51  ) .دنتسه یعقاو  ناراگتسر  نامه  اهنیا  و  میدرک »! تعاطا  و 

(52  ) َنوُِزئاَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِهْقَّتَیَو  َهَّللا  َشْخَیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِعُِطی  نَمَو 

یعقاو نادنمزوریپ  نامه  یناسک  نینچ  دزیهرپب ، شنامرف  تفلاخم  زا  دسرتب و  ادخ  زا  و  دنک ، تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  سک  ره  و 
(52 ! ) دنتسه

(53  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ٌهَفوُْرعَّم  ٌهَعاَط  اوُمِسُْقت  اَّل  ُلق  َّنُجُرْخََیل  ْمُهَتْرَمَأ  ِْنَئل  ْمِِهناَْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأَو 

قبط رد  ار  ناج  و   ) دنور یم  نوریب  دوخ ) لاوما  هناخ و  زا  ، ) یهد نامرف  نانآ  هب  رگا  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  دـیکأت  تیاهن  اب  اهنآ 
یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  دـیهد  ناشن  هناصلاخ  تعاط  امـش  دـینکن ؛ دای  دـنگوس  : » وگب دـننک ؛) یم  میدـقت  هدراذـگ  صالخا 

(53 !« ) تسا هاگآ  دیهد 
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ُغاَـلَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَـمَو  اوُدَـتْهَت  ُهوُعیُِطت  نِإَو  ُْمْتلِّمُح  اَّم  مُْکیَلَعَو  َلِّمُح  اَـم  ِْهیَلَع  اَـمَّنِإَف  اْوَّلَوَت  نِإَـف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  ْلـُق 
(54  ) ُنِیبُْملا

لوؤسم امـش  تسا و  شیوخ  لامعا  لوؤسم  ربمایپ  دییامن ، یچیپرـس  رگا  و  دیرب ! نامرف  شربمایپ  زا  و  دینک ، تعاطا  ار  ادـخ  : » وگب
(54 !« ) تسین راکشآ  ندناسر  زج  يزیچ  ربمایپ  رب  و  دش ؛ دیهاوخ  تیاده  دینک ، تعاطا  وا  زا  رگا  اّما  دوخ ! لامعا 

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو 
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(55  ) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  َِکلَذ  َدَْعب  َرَفَک  نَمَو  اًْئیَش  ِیب  َنوُکِرُْشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی  اًْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  نِّم  مُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یَضَتْرا 

نیمز يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهد  یم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ 
اجرباپ و هدیدنـسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیـشخب ؛ ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ 

نم کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچنآ  دنک ، یم  لّدبم  شمارآ  ّتینما و  هب  ار  ناشسرت  و  تخاس ؛ دهاوخ  راد  هشیر 
(55  ) .دنناقساف اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  .تخاس و  دنهاوخن 

(56  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهاَکَّزلا  اُوتآَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَو 

(56  ) .دیوش وا )  ) تمحر لومشم  ات  دینک  تعاطا  ار  ادخ )  ) لوسر و  دیهدب ، ار  تاکز  و  دیراد ، اپرب  ار  زامن  و 

(57  ) ُریِصَْملا َْسِئَبلَو  ُراَّنلا  ُمُهاَوْأَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َال 

! تسا یهاگیاج  دـب  هچ  و  تسا ، شتآ  نانآ  هاگیاج  دـننک ! رارف  نیمز  رد  یهلا  تازاجم  لاگنچ  زا  دـنناوت  یم  نارفاـک  ربم  ناـمگ 
(57)

َنوُعَضَت َنیِحَو  ِرْجَْفلا  ِهاَلَص  ِْلبَق  نِّم  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ْمُکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلاَو  ْمُُکناَْمیَأ  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُکنِذْأَتْـسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
یَلَع ْمُکُـضَْعب  مُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط  َّنُهَدـَْعب  ٌحاَنُج  ْمِْهیَلَع  َالَو  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمُکَّل  ٍتاَرْوَع  ُثاََلث  ِءاَـشِْعلا  ِهاَلَـص  ِدـَْعب  نِمَو  ِهَریِهَّظلا  َنِّم  مَُکباَِـیث 

(58  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  ٍضَْعب 

هزاجا امش  زا  دیاب  تقو  هس  رد  دنا ، هدیـسرن  غولب  ّدح  هب  هک  ناتناکدوک  نینچمه  و  امـش ، ناگدرب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
تقو هس  نیا  اشع ؛ زامن  زا  دعب  و  دیروآ ، یم  نوریب  ار  دوخ  یلومعم )  ) ياهسابل هک  یماگنه  زورمین  و  حبص ، زامن  زا  شیپ  دنریگب :

رگیدکی درگ  رب  و  دنوش ) دراو  نذا  نودب  هک   ) تسین نانآ  رب  امش و  رب  یهانگ  تقو ، هس  نیا  زا  دعب  اّما  تسامش ؛ يارب  یـصوصخ 
اناد و دنوادخ  و  دنک ، یم  نایب  امش  يارب  ار  تایآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  دییامن .) تمدخ  رگیدکی  هب  ّتیمیمـص  افـص و  اب  و   ) دیدرگب

(58 ! ) تسا میکح 
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(59  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ِِهتاَیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْسا  اَمَک  اُونِذْأَتْسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُکنِم  ُلاَفْطَْألا  َغََلب  اَذِإَو 

یم هزاجا  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یـصاخشا  هک  هنوگ  نامه  دـنریگب ، هزاجا  دـیاب  دنـسر  غولب  ّنس  هب  امـش  لاـفطا  هک  یماـگنه  و 
(59 ! ) تسا میکح  اناد و  ادخ  و  دنک ، یم  نایب  امش  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  نینچنیا  دنتفرگ ؛

ُهَّللاَو َّنُهَّل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْـسَی  نَأَو  ٍهَنیِِزب  ٍتاَجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباَِیث  َنْعَـضَی  نَأ  ٌحاَنُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  اًحاَِکن  َنوُجْرَی  َال  ِیتاَّللا  ِءاَسِّنلا  َنِم  ُدِعاَوَْقلاَو 
(60  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس 
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طرـشب دنراذگب ، نیمز  رب  ار  دوخ  نییور )  ) ياهـسابل هک  تسین  نانآ  رب  یهانگ  دنرادن ، جاودزا  هب  دـیما  هک  يا  هداتفاراک  زا  نانز  و 
(60  ) .تساناد اونش و  دنوادخ  و  تسا ؛ رتهب  نانآ  يارب  دنناشوپب  ار  دوخ  رگا  و  دننکن ؛ ییارآدوخ  مدرم  ربارب  رد  هکنیا 

ْوَأ ْمُِکئَابآ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکتُوُیب  نِم  اُولُکْأَت  نَأ  ْمُکِـسُفنَأ  یَلَع  َالَو  ٌجَرَح  ِضیِرَْملا  یَلَع  َالَو  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا  یَلَع  َالَو  ٌجَرَح  یَمْعَأـْلا  یَلَع  َْسیَّل 
ْمُِکتاـَلاَخ ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکلاَوْخَأ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکتاَّمَع  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُکِماَـمْعَأ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکتاَوَخَأ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکناَوْخِإ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکتاَـهَّمُأ  ِتُوُیب 

ْنِّم ًهَّیِحَت  ْمُکِـسُفنَأ  یَلَع  اوُمِّلَـسَف  اًتُوُیب  ُمْتلَخَد  اَذِإَف  اًتاَتْـشَأ  ْوَأ  اًعیِمَج  اُولُکْأَت  نَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمُکِقیِدَـص  ْوَأ  ُهَِحتاَفَّم  ُمتْکَلَم  اَـم  ْوَأ 
(61  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  ًهَبِّیَط  ًهَکَراَبُم  ِهَّللا  ِدنِع 

ناتدوخ ياه  هناخ  زا  هک  تسین  یهانگ  زین  امـش  رب  و  دـنوش ،) اذـغ  مه  امـش  اـب  هک   ) تسین یهاـنگ  راـمیب  گـنل و  دارفا  اـنیبان و  رب 
ياه هناخ  نینچمه  و  دیروخب ؛ اذغ  یّصاخ ]  هزاجا  نودب  دوش  یم  بوسحم  امش  دوخ  هناخ  هک  ناتنارسمه  ای  نادنزرف  ياه  هناخ  ]=
هّمع ياه  هناخ  ای  ناتیاهومع ، ياه  هناخ  ای  ناتنارهاوخ ، ياه  هناخ  ای  ناتناردارب ، ياه  هناخ  اـی  ناـتناردام ، ياـه  هناـخ  اـی  ناتناردـپ ،

رب ناتناتـسود ، ياه  هناخ  ای  تسامـش ، رایتخا  رد  شدیلک  هک  يا  هناخ  ای  ناتیاه ، هلاخ  ياه  هناخ  ای  ناتیاهییاد ، ياه  هناخ  ای  ناتیاه ،
، دینک مالس  نتـشیوخ  رب  دیدش ، يا  هناخ  لخاد  هک  یماگنه  و  دیروخب ؛ اذغ  هناگادج  ای  یعمج  هتـسد  روطب  هک  تسین  یهانگ  امش 
هک دـشاب  دـنک ، یم  نشور  امـش  يارب  ار  تاـیآ  دـنوادخ  هنوگ  نیا  هزیکاـپ ! تکربرپ و  یمالـس  دـنوادخ ، يوس  زا  یتّیحت  مـالس و 

(61 ! ) دیشیدنیب
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َِکَئلوُأ َکَنُونِذْأَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهُونِذْأَتْـسَی  یَّتَح  اُوبَهْذَـی  ْمَّل  ٍعِماَج  ٍْرمَأ  یَلَع  ُهَعَم  اُوناَـک  اَذِإَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ 
(62  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ُمَُهل  ْرِفْغَتْساَو  ْمُْهنِم  َْتئِش  نَمِّل  نَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْسا  اَذِإَف  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 

ییاج وا  هزاجا  یب  دنـشاب ، وا  اب  یّمهم  راک  رد  هک  یماگنه  دنا و  هدروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم 
یـضعب يارب  هاگ  ره  تروص ، نیا  رد  دنا ! هدروآ  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  یتسارب  دـنریگ ، یم  هزاجا  وت  زا  هک  یناسک  دـنور ؛ یمن 

ادـخ زا  ناشیارب  و  هد ، هزاجا  ینیب ) یم  حالـص  و   ) یهاوخ یم  هک  ناـنآ  زا  کـی  ره  هب  دـنهاوخب ، هزاـجا  وت  زا  دوخ  ّمهم  ياـهراک 
(62 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  هاوخب  شزرمآ 

نَأ ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاَُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْـحَْیلَف  اًذاَِول  ْمُکنِم  َنُولَّلَـسَتَی  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَـق  اًضَْعب  مُکِـضَْعب  ِءاَعُدَـک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاَعُد  اُولَعْجَت  اَّل 
(63  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمُهَبیُِصی  ْوَأ  ٌهَْنِتف  ْمُهَبیُِصت 

ناهنپ نارگید  رس  تشپ  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دنوادخ  یهدن ؛ رارق  رگیدکی  ندرک  ادص  دننام  دوخ ، نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  ادص 
هنتف هکنیا  زا  دنـسرتب  دیاب  دننک ، یم  تفلاخم  ار  وا  نامرف  هک  نانآ  سپ  دناد ! یم  دننک  یم  رارف  يرگید  زا  سپ  یکی  و  دـنوش ، یم 

(63 ! ) دسرب اهنآ  هب  كاندرد  یباذع  ای  دریگب ، ار  ناشنماد  يا 

(64  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  اُولِمَع  اَِمب  مُُهئِّبَُنیَف  ِْهَیلِإ  َنوُعَجُْری  َمْوَیَو  ِْهیَلَع  ُْمتنَأ  اَم  ُمَْلعَی  ْدَق  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  َّنِإ  َالَأ 
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ار يزور  دناد ) یم   ) و دیتسه ، نآ  رب  امش  هک  ار  هچنآ  دناد  یم  وا  تسا ؛ نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسادخ  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ 
! تساناد يزیچ  ره  هب  دـنوادخ  و  دزاس ؛ یم  هاگآ  دـنداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  ار  اهنآ  زور ) نآ  رد   ) و دـندرگ ؛ یمزاب  وا  يوسب  هک 

(64)

ناقرفلا هروس 

(1  ) اًریِذَن َنیَِملاَْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یَلَع  َناَقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَراَبَت  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .دشاب نایناهج  هدنهد  میب  ات  درک  لزان  شا  هدنب  رب  ار  نآرق  هک  یسک  تسا  تکرب  رپ  ریذپان و  لاوز 

(2  ) اًریِدْقَت ُهَرَّدَقَف  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  اًَدلَو  ْذِخَّتَی  َْملَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا 

ّتیکلاـم تموکح و  رد  ییاـتمه  و  درکن ، باـختنا  دوخ  يارب  يدـنزرف  و  تسوا ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تموکح  هک  يدـنوادخ 
(2 ! ) دومن يریگ  هزادنا  ّتقد  هب  و  دیرفآ ، ار  زیچ  همه  و  درادن ،
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(3  ) اًروُُشن َالَو  ًهاَیَح  َالَو  اًتْوَم  َنوُِکلْمَی  َالَو  اًعْفَن  َالَو  ارَض  ْمِهِسُفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َالَو  َنوُقَلُْخی  ْمُهَو  اًْئیَش  َنوُُقلْخَی  اَّل  ًهَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتاَو 

نایز کلام  و  دنقولخم ، ناشدوخ  هکلب  دننیرفآ ، یمن  ار  يزیچ  هک  ینادوبعم  دندیزگرب ؛ دوخ  يارب  ینادوبعم  دـنوادخ  زا  ریغ  نانآ 
(3  ) .دنشیوخ زیخاتسر  تایح و  گرم و  کلام  هن  و  دنتسین ، شیوخ  دوس  و 

(4  ) اًروُزَو اًْملُظ  اوُءاَج  ْدَقَف  َنوُرَخآ  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناَعَأَو  ُهاَرَْتفا  ٌْکفِإ  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

،( نخـس نیا  اب   ) اهنآ .دـنا » هداد  يرای  راک  نیا  رب  ار  وا  رگید  یهورگ  و  هتخاـس ، وا  هک  تسا  یغورد  طـقف  نیا  : » دـنتفگ نارفاـک  و 
(4  ) .دندش بکترم  ار  یگرزب  غورد  ملظ و 

(5  ) اًلیِصَأَو ًهَرُْکب  ِْهیَلَع  یَلُْمت  َیِهَف  اَهَبَتَتْکا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاَسَأ  اُولاَقَو 

(5 « ) .دوش یم  الما  وا  رب  ماش  حبص و  ره  و  هدرک ، سیونور  ار  نآ  يو  هک  تسا  ناینیشیپ  ياه  هناسفا  نامه  نیا  : » دنتفگ و 

(6  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  َناَک  ُهَّنِإ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَزنَأ  ُْلق 

(6 !« ) تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هشیمه )  ) وا دناد ؛ یم  ار  نیمز  اهنامسآ و  رارسا  هک  هدرک  لزان  ار  نآ  یسک  : » وگب

(7  ) اًریِذَن ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِزنُأ  َالَْول  ِقاَوْسَْألا  ِیف  یِشْمَیَو  َماَعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذَه  ِلاَم  اُولاَقَو 

هتشرف ارچ  ار )! ناهاش  شور  هن  دراد و  ار  ناگتـشرف  ّتنـس  هن  ( !؟ دور یم  هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم  اذغ  ربمایپ  نیا  ارچ  : » دنتفگ و 
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(7 ( !؟) دشاب وا  يوعد  قدص  هاوگ  و   ) دنک راذنا  ار  مدرم  يو  هارمه  هک  هدشن  لزان  وا  رب  يا 

(8  ) اًروُحْسَّم اًلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  نِإ  َنوُِملاَّظلا  َلاَقَو  اَْهنِم  ُلُکْأَی  ٌهَّنَج  َُهل  ُنوُکَت  ْوَأ  ٌزنَک  ِْهَیلِإ  یَْقُلی  ْوَأ 

نارگمتـس و  دـنک »!؟) شاعم  رارما  و   ) دروخب نآ  هویم )  ) زا هک  دـشاب  هتـشاد  یغاب  ای  دوش ، هداتـسرف  وا  يارب  نامـسآ ) زا   ) یجنگ ای 
(8 !« ) دینک یم  يوریپ  نونجم  يدرم  زا  اهنت  امش  : » دنتفگ

(9  ) اًلِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  اَلَف  اوُّلَضَف  َلاَْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُظنا 

(9 ! ) دنرادن ار  هار  ندرک  ادیپ  تردق  هک  هنوگ  نآ  دندش ، هارمگ  دندز و  اهلثم  وت  يارب  هنوگچ  نیبب 

(10  ) اًروُُصق َکَّل  لَعْجَیَو  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  َِکلَذ  نِّم  اًْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاَش  نِإ  يِذَّلا  َكَراَبَت 

يراج شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  ییاهغاب  دهد : یم  رارق  نیا  زا  رتهب  وت  يارب  دهاوخب  رگا  هک  ییادخ  تسا  گرزب  ریذـپان و  لاوز 
(10  ) .دهد یمرارق  لّلجم  ییاهخاک  وت  يارب  دهاوخب ) رگا   ) و تسا ،

(11  ) اًریِعَس ِهَعاَّسلِاب  َبَّذَک  نَِمل  اَنْدَتْعَأَو  ِهَعاَّسلِاب  اُوبَّذَک  َْلب 

رو و هلعـش  یـشتآ  دـنک ، بیذـکت  ار  تمایق  هک  یـسک  يارب  ام  و  دـنا ؛ هدرک  بیذـکت  ار  تمایق  نانآ  هکلب  تسا ) هناهب  همه  اهنیا  )
(11 ! ) میا هدرک  مهارف  نازوس 

360 ص :

(12  ) اًرِیفَزَو اًظُّیَغَت  اََهل  اوُعِمَس  ٍدیَِعب  ٍناَکَّم  نِّم  مُْهتَأَر  اَذِإ 

یم تسا  هارمه  دیدش  ندز  سفن  اب  هک  ار  شدولآ  مشخ  كانتـشحو و  يادص  دنیبب ، رود  یناکم  زا  ار  نانآ  شتآ  نیا  هک  یماگنه 
(12  ) .دنونش

(13  ) اًرُوُبث َِکلاَنُه  اْوَعَد  َنِینَّرَقُّم  اًقِّیَض  اًناَکَم  اَْهنِم  اوُْقلُأ  اَذِإَو 

! دوش یم  دنلب  نانآ  يالیواو  دایرف  دنریجنز ، لغ و  رد  هک  یلاح  رد  دنوش  هدنکفا  نآ  زا  يدودـحم  گنت و  ياج  رد  هک  یماگنه  و 
(13)

(14  ) اًرِیثَک اًرُوُبث  اوُعْداَو  اًدِحاَو  اًرُوُبث  َمْوَْیلا  اوُعْدَت  اَّل 

(14 ! ) دییوگب الیواو  رایسب  هکلب  دییوگن ، الیواو  راب  کی  زورما  دوش ): یم  هتفگ  نانآ  هب  )

(15  ) اًریِصَمَو ًءاَزَج  ْمَُهل  َْتناَک  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِْدلُْخلا  ُهَّنَج  ْمَأ  ٌْریَخ  َِکلَذَأ  ُْلق 
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و اهنآ ، لامعا  شاداپ  هک  یتشهب  هدـش !؟ هداد  هدـعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  ینادـیواج  تشهب  ای  تسا  رتهب  نیا  ایآ  : » وگب ربماـیپ )! يا  )
(15 « ) .تسا ناشهاگرارق 

(16  ) ًالُوئْسَّم اًدْعَو  َکِّبَر  یَلَع  َناَک  َنیِِدلاَخ  َنوُءاَشَی  اَم  اَهِیف  ْمُهَّل 

هدهع رب  تراگدرورپ  هک  مّلـسم  تسا  يا  هدعو  نیا  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ مهارف  ناشیارب  اجنآ  رد  دـنهاوخب  هچ  ره 
(16 ! ) تسا هتفرگ 

(17  ) َلِیبَّسلا اوُّلَض  ْمُه  ْمَأ  ِءَالُؤَه  يِداَبِع  ُْمْتلَلْضَأ  ُْمتنَأَأ  ُلوُقَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَی  اَمَو  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَیَو 

ایآ : » دیوگ یم  اهنآ  هب  هاگنآ  دنک ، یم  عمج  دنتـسرپ  یم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  نانآ و  همه  هک  ار  يزور  روایب ) رطاخ  هب  )
(17 ( »!؟ دندرک مگ  ار  هار  نانآ  دوخ  ای  دیدرک  هارمگ  ارم  ناگدنب  نیا  امش 

(18  ) اًرُوب اًمْوَق  اُوناَکَو  َرْکِّذلا  اوُسَن  یَّتَح  ْمُهَءَابآَو  ْمُهَتْعَّتَّم  نَِکلَو  َءاَِیلْوَأ  ْنِم  َِکنوُد  نِم  َذِخَّتَّن  نَأ  اََنل  یِغَبنَی  َناَک  اَم  َکَناَْحبُس  اُولاَق 

اهتمعن زا  ار  ناشناردـپ  ناـنآ و  یلو  مینیزگرب ، ییاـیلوا  وـت  زا  ریغ  هک  دوـبن  هتـسیاش  اـم  يارب  وـت ! یهّزنم  : » دـنیوگ یم  خـساپ ) رد  )
(18 « ) .دندش كاله  هابت و  دندرک و  شومارف  ار  وت  دای  تمعن ) رکش  ياج  هب   ) هکنیا ات  يدومن  رادروخرب 

(19  ) اًرِیبَک ًاباَذَع  ُْهقُِذن  ْمُکنِّم  ِملْظَی  نَمَو  اًرْصَن  َالَو  اًفْرَص  َنوُعیِطَتْسَت  اَمَف  َنُولوُقَت  اَِمب  مُکُوبَّذَک  ْدَقَف 

ار یهلا  باذع  دیناوت  یمن  نونکا  دندرک ! بیذکت  دییوگ  یم  هچنآ  رد  ار  امـش  نادوبعم ، نیا  دینیبب ) دـیوگ : یم  نانآ  هب  دـنوادخ  )
(19 ! ) میناشچ یم  وا  هب  يدیدش  باذع  دنک ، متس  امش  زا  سک  ره  و  دیبلطب ! يرای  یسک  زا  ای  دیزاسب ، فرطرب 

َکُّبَر َناَکَو  َنوُِربْصَتَأ  ًهَْنِتف  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اَْنلَعَجَو  ِقاَوْسَْألا  ِیف  َنوُشْمَیَو  َماَعَّطلا  َنُولُکْأََیل  ْمُهَّنِإ  اَّلِإ  َنِیلَـسْرُْملا  َنِم  َکَْـلبَق  اَْنلَـسْرَأ  اَـمَو 
(20  ) اًریَِصب

ار امـش  زا  یـضعب  و  دـنتفر ؛ یم  هار  اهرازاب  رد  دـندروخ و  یم  اذـغ  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  ار  نالوسر  زا  کی  چـیه  اـم 
هراومه وت  راگدرورپ  و  دییآ !؟) یمرب  ناحتما  هدـهع  زا  و   ) دـینک یم  ییابیکـش  ربص و  ایآ  میدادرارق ، رگید  یـضعب  ناحتما  هلیـسو 

(20  ) .تسا هدوب  انیب  ریصب و 

361 ص :

ءزج 19

ناقرفلا هروس  همادا 

(21  ) اًرِیبَک اُوتُع  اْوَتَعَو  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  اوُرَبْکَتْسا  ِدََقل  اَنَّبَر  يََرن  ْوَأ  ُهَِکئاَلَْملا  اَْنیَلَع  َلِزنُأ  َالَْول  اَنَءاَِقل  َنوُجْرَی  َال  َنیِذَّلا  َلاَقَو 
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ای دـندشن و  لزاـن  اـم  رب  ناگتــشرف  ارچ  : » دـنتفگ دـننک ) یم  راـکنا  ار  زیخاتــسر  و   ) دـنرادن اـم  رادــید  هـب  يدــیما  هـک  یناـسک  و 
(21 ! ) دندرک یگرزب  نایغط  دندیزرو و  ّربکت  دوخ  هرابرد  اهنآ  مینیب »!؟ یمن  دوخ  مشچ  اب  ار  نامراگدرورپ 

(22  ) اًروُجْحَّم اًرْجِح  َنُولوُقَیَو  َنیِمِرْجُْملِّل  ٍِذئَمْوَی  يَرُْشب  َال  َهَِکئاَلَْملا  َنْوَرَی  َمْوَی 

تازاجم زور  هکلب   ) دوب دهاوخن  نامرجم  يارب  تراشب  زور  دننیب ، یم  ار  ناگتشرف  هک  يزور  اّما  دنسر )، یم  دوخ  يوزرآ  هب  اهنآ  )
(22 !( ) درادن يدوس  اّما  !« ) دیراد فاعم  ار  ام  دیهد ، ناما  ار  ام  : » دنیوگ یم  و  تسا !) نانآ  رفیک  و 

(23  ) اًرُوثنَّم ًءاَبَه  ُهاَْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  اَم  َیلِإ  اَْنمِدَقَو 

(23 ! ) میهد یم  رارق  اوه  رد  هدنکارپ  رابغ  تاّرذ  نوچمه  ار  همه  و  میور ، یم  دنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  غارس  هب  ام  و 

(24  ) اًلیِقَم ُنَسْحَأَو  ارَقَتْسُّم  ٌْریَخ  ٍِذئَمْوَی  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ 

(24 ! ) تسا رتوکین  ناشهاگتحارتسا  و  رتهب ، همه  زا  ناشهاگرارق  زور  نآ  رد  نایتشهب 

(25  ) اًلیِزنَت ُهَِکئاَلَْملا  َلُِّزنَو  ِماَمَْغلِاب  ُءاَمَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَیَو 

(25  ) .دندرگ یم  لزان  ناگتشرف  و  دوش ، یم  هتفاکش  اهربا  اب  نامسآ  هک  ار  يزور  روآ ) رطاخب   ) و

(26  ) اًریِسَع َنیِِرفاَْکلا  یَلَع  اًمْوَی  َناَکَو  ِنَمْحَّرِلل  ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا 

(26 ! ) دوب دهاوخ  نارفاک  يارب  یتخس  زور  زور ، نآ  و  تسا ؛ نامحر  دنوادخ  نآ  زا  زور  نآ  رد  تموکح 

(27  ) اًلِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یَلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَیَو 

لوسر اب  شاک  يا  : » دـیوگ یم  دزگ و  یم  نادـند  هب  ترـسح ) تّدـش  زا   ) ار دوخ  تسد  راکمتـس  هک  ار  يزور  روآ ) رطاـخ  هب   ) و
(27 ! ) مدوب هدیزگرب  یهار  ادخ ) )

(28  ) اًلِیلَخ اًناَُلف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یَتَْلیَو  اَی 

(28 ! ) مدوب هدرکن  باختنا  دوخ  تسود  ار  هارمگ ) صخش   ) نالف شاک  نم ، رب  ياو  يا 

(29  ) ًالوُذَخ ِناَسنِْإِلل  ُناَْطیَّشلا  َناَکَو  ِینَءاَج  ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدَقَّل 

هدوب ناسنا  دننکراوخ * هشیمه  ناطیـش  و  دوب »! هدمآ  نم  غارـس  هب  قح ) دای   ) هکنآ زا  دـعب  تخاس  هارمگ  قح )  ) يروآدای زا  ارم  وا 
(29 ! ) تسا
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(30  ) اًروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذَه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  اَی  ُلوُسَّرلا  َلاَقَو 

(30 «. ) دندرک اهر  ار  نآرق  نم  موق  اراگدرورپ ! : » تشاد هضرع  ربمایپ  و 

(31  ) اًریِصَنَو اًیِداَه  َکِّبَِرب  یَفَکَو  َنیِمِرْجُْملا  َنِّم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اَْنلَعَج  َِکلَذَکَو 

( وت  ) روای يداه و  تراگدرورپ  هک  سب  نیمه  وت ) يارب   ) اّما میداد ؛ رارق  ناـمرجم  زا  ینمـشد  يربماـیپ  ره  يارب  هنوگ  نیا  يرآ )، )
(31 ! ) دشاب

(32  ) اًلِیتْرَت ُهاَْنلَّتَرَو  َكَداَُؤف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلَذَک  ًهَدِحاَو  ًهَلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َالَْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

نیا زا   ) و میراد ، مکحم  نآ  هلیـسوب  ار  وت  بلق  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  دوش »!؟ یمن  لزان  وا  رب  اجکی  نآرق  ارچ  : » دنتفگ نارفاک  و 
(32  ) .میدناوخ وت  رب  جیردت  هب  ار  نآ  ور )

362 ص :

(33  ) اًریِسْفَت َنَسْحَأَو  ِّقَْحلِاب  َكاَْنئِج  اَّلِإ  ٍلَثَِمب  َکَنُوتْأَی  َالَو 

ربارب رد  هک  نکش  نادند  یخساپ  و   ) رتهب يریـسفت  و  میروآ ، یم  وت  يارب  ار  قح  ام  هکنیا  رگم  دنروآ  یمن  وت  يارب  یلثم  چیه  نانآ 
(33 (! ) دنوش ناوتان  نآ 

(34  ) اًلِیبَس ُّلَضَأَو  اًناَکَّم  ٌّرَش  َِکَئلوُأ  َمَّنَهَج  َیلِإ  ْمِهِهوُجُو  یَلَع  َنوُرَشُْحی  َنیِذَّلا 

(34 ! ) دندارفا نیرت  هارمگ  دنراد و  ار  لحم  نیرتدب  دنوش ، یم  روشحم  منهج  يوسب  ناشیاهتروص  رب  هک  نانآ  یتسین )، هارمگ  وت  )

(35  ) اًریِزَو َنوُراَه  ُهاَخَأ  ُهَعَم  اَْنلَعَجَو  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

(35 ( ؛ میداد رارق  وا  روای  ار  نوراه  شردارب  و  میداد ؛ ینامسآ )  ) باتک یسوم  هب  ام  و 

(36  ) اًریِمْدَت ْمُهاَنْرَّمَدَف  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  اَبَهْذا  اَْنلُقَف 

ار نانآ  تّدـش  هب  ام  و  دنتـساخرب ) تفلاخم  هب  مدرم  نآ  اّما  !« ) دـیورب دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  موق  نیا  يوس  هب  : » میتفگ و 
(36 ! ) میدیبوک مهرد 

(37  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  َنیِِملاَّظِلل  اَنْدَتْعَأَو  ًهَیآ  ِساَّنِلل  ْمُهاَْنلَعَجَو  ْمُهاَْنقَرْغَأ  َلُسُّرلا  اُوبَّذَک  اَّمَّل  ٍحُون  َمْوَقَو 

يارب و  میداد ؛ رارق  مدرم  يارب  یتربع  سرد  ار  نانآ  و  میدومن ، قرغ  دـندرک  بیذـکت  ار  ام )  ) نـالوسر هک  یماـگنه  ار  حون  موق  و 
(37 ! ) میا هتخاس  مهارف  یکاندرد  باذع  نارگمتس 
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(38  ) اًرِیثَک َِکلَذ  َْنَیب  اًنوُُرقَو  ِّسَّرلا  َباَحْصَأَو  َدوُمَثَو  اًداَعَو 

نیا رد  هک  ار  يرگید  رایسب  ماوقا  و  دندیتسرپ ] یم  ار  ربونـص  ناتخرد  هک  یهورگ  سّرلا =[  باحـصا  دومث و  داع و  موق  نینچمه ) )
(38 ! ) میدرک كاله  دندوب ، نایم 

(39  ) اًرِیْبتَت اَنْرَّبَت  الُکَو  َلاَْثمَْألا  َُهل  اَْنبَرَض  الُکَو 

(39 ! ) میدرک دوبان  ار  یگمه  دادن )، يدوس  نوچ   ) و میدز ؛ اهلثم  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  و 

(40  ) اًروُُشن َنوُجْرَی  َال  اُوناَک  َْلب  اَهَنْوَرَی  اُونوُکَی  ْمَلَفَأ  ِءْوَّسلا  َرَطَم  ْتَرِْطمُأ  ِیتَّلا  ِهَیْرَْقلا  یَلَع  اْوَتَأ  ْدََقلَو 

[ طول موـق  راـید  دوـب =[  هدـیراب  نآ  رب  ینامـسآ ]  ياهگنـس  زا  یناراـب  ّرـش =[  ناراـب  هک  يرهـش  راـنک  زا  هّکم ]  ناکرـشم  اـهنآ =[ 
(40 ! ) دنتشادن نامیا  زیخاتسر  هب  یلو  دندید ) یم  يرآ ، ( !؟ دندید یمن  ار  نآ  ایآ  دنتشذگ ؛

(41  ) ًالوُسَر ُهَّللا  َثََعب  يِذَّلا  اَذَهَأ  اًوُزُه  اَّلِإ  َکَنوُذِخَّتَی  نِإ  َكْوَأَر  اَذِإَو 

ناونعب ار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  ایآ  دـنیوگ ): یم  و   ) دـنریگ یم  تیازهتـسا  داب  هب  اهنت  دـننیب ، یم  ار  وت  هک  یماگنه  و 
(41 ( !؟ تسا هتخیگنارب  ربمایپ 

(42  ) اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْنَم  َباَذَْعلا  َنْوَرَی  َنیِح  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَو  اَْهیَلَع  اَنْرَبَص  نَأ  َالَْول  اَِنتَِهلآ  ْنَع  اَنُّلُِضَیل  َداَک  نِإ 

، دننیبب ار  یهلا  باذع  هک  یماگنه  اّما  دزاس ! هارمگ  ار  ام  هک  تفر  یم  نآ  میب  میدرک ، یمن  تماقتسا  نامنایادخ  شتسرپ  رب  ام  رگا 
(42 ! ) تسا هدوب  رتهارمگ  یسک  هچ  دنمهف  یم  يدوزب 

(43  ) اًلیِکَو ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َتنَأَفَأ  ُهاَوَه  ُهََهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَأ 

وا زا  عاـفد  هب  اـی   ) ینک تیادـه  ار  وا  یناوت  یم  وـت  اـیآ  تسا !؟ هدـیزگرب  دوـخ  دوـبعم  ار  شـسفن  ياوـه  هک  ار  یـسک  يدـید  اـیآ 
(43 ( !؟) يزیخرب

363 ص :

(44  ) اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماَْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  ْوَأ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسْحَت  ْمَأ 

(44 ! ) دنرتهارمگ هکلب  دننایاپراهچ ، نوچمه  طقف  نانآ  دنمهف !؟ یم  ای  دنونش  یم  نانآ  رتشیب  يرب  یم  نامگ  ایآ 

(45  ) اًلِیلَد ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  اَْنلَعَج  َُّمث  اًنِکاَس  ُهَلَعََجل  َءاَش  َْولَو  َّلِّظلا  َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 

رب ار  دیـشروخ  سپـس  داد ؛ یم  رارق  نکاس  ار  نآ  تساوخ  یم  رگا  و  تخاس !؟ هدرتسگ  ار  هیاس  تراگدرورپ  هنوگچ  يدـیدن  اـیآ 
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(45 ! ) میداد رارق  لیلد  نآ  دوجو 

(46  ) اًریِسَی اًْضبَق  اَْنَیلِإ  ُهاَنْضَبَق  َُّمث 

(46 (! ) میزاس یم  مکاح  ار  باتفآ  هیاس و  ماظن  و   ) مینک یم  عمج  هتسهآ  ار  نآ  سپس 

(47  ) اًروُُشن َراَهَّنلا  َلَعَجَو  اًتاَبُس  َمْوَّنلاَو  اًساَِبل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُهَو 

(47 ! ) تایح تکرح و  هلیسو  ار  زور  و  تحارتسا ، هیام  ار  باوخ  و  داد ، رارق  سابل  امش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یسک  وا 

(48  ) اًروُهَط ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَو  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب  اًرُْشب  َحاَیِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُهَو 

(48  ) ...میدرک لزان  هدننک  كاپ  یبآ  نامسآ  زا  و  داتسرف ، شتمحر  زا  شیپ  ینارگتراشب  ار  اهداب  هک  تسا  یسک  وا 

(49  ) اًرِیثَک َّیِساَنَأَو  اًماَْعنَأ  اَنْقَلَخ  اَّمِم  ُهَیِقُْسنَو  اًْتیَّم  ًهَْدَلب  ِِهب  َِییُْحنِّل 

.میناشون یم  رایسب - ياهناسنا  نایاپراهچ و   - میا هدیرفآ  هک  یتاقولخم  هب  ار  نآ  و  مینک ؛ هدنز  ار  يا  هدرم  نیمزرـس  نآ ، هلیـسوب  ات 
(49)

(50  ) اًروُفُک اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  َیبَأَف  اوُرَّکَّذَِیل  ْمُهَْنَیب  ُهاَْنفَّرَص  ْدََقلَو 

ابا رفک  راکنا و  زج  يراک  ره  زا  مدرم  رتشیب  یلو  دـنوش ، رّکذـتم  ات  میدرک  نایب  نانآ  يارب  نوگانوگ  ياـهتروصب  ار  تاـیآ  نیا  اـم 
(50  ) .دنراد

(51  ) اًریِذَّن ٍهَیْرَق  ِّلُک  ِیف  اَْنثَعََبل  اَْنئِش  َْولَو 

(51 (. ) تشادن یموزل  راک  نیا  یلو   ) میتخیگنا یمرب  يا  هدنهد  میب  يراید  رهش و  ره  رد  میتساوخ ، یم  رگا  و 

(52  ) اًرِیبَک اًداَهِج  ِِهب  مُهْدِهاَجَو  َنیِِرفاَْکلا  ِعُِطت  اَلَف 

(52 ! ) امنب یگرزب  داهج  نانآ  اب  نآرق ]  نآ =[  هلیسوب  و  نکم ، تعاطا  نارفاک  زا  نیا  ربانب 

(53  ) اًروُجْحَّم اًرْجِحَو  اًخَزَْرب  اَمُهَْنَیب  َلَعَجَو  ٌجاَجُأ  ٌْحِلم  اَذَهَو  ٌتاَُرف  ٌبْذَع  اَذَه  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُهَو 

ات داد  رارق  یخزرب  اهنآ  نایم  رد  و  خلت ؛ روش و  رگید  و  نیریـش ، اراوگ و  یکی  داد ؛ رارق  مه  رانک  رد  ار  ایرد  ود  هک  تسا  یـسک  وا 
(53 ! ) این کیدزن  شاب و  رود  دیوگ ): یم  يرگید  هب  کی  ره  ییوگ   ) دنوشن طولخم  مه  اب 

(54  ) اًریِدَق َکُّبَر  َناَکَو  اًرْهِصَو  اًبَسَن  ُهَلَعَجَف  اًرََشب  ِءاَْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو 
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و داد ؛) شرتسگ  قیرط  ود  نیا  زا  ار  وا  لـسن  و   ) داد رارق  ببـس  بسن و  ار  وا  سپـس  دـیرفآ ؛ ار  یناـسنا  بآ ، زا  هک  تسا  یـسک  وا 
(54  ) .تسا هدوب  اناوت  هراومه  وت  راگدرورپ 

(55  ) اًریِهَظ ِهِّبَر  یَلَع  ُِرفاَْکلا  َناَکَو  ْمُهُّرُضَی  َالَو  ْمُهُعَفنَی  َال  اَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَیَو 

رد  ) ناشراگدرورپ ربارب  رد  هشیمه  نارفاک  و  ینایز ؛ هن  دـناسر و  یم  يدوس  نانآ  هب  هن  هک  دنتـسرپ  یم  ار  ییاهزیچ  ادـخ  زج  نانآ 
(55  ) .دنرگیدکی نابیتشپ  رفک ) قیرط 

364 ص :

(56  ) اًریِذَنَو اًرِّشَبُم  اَّلِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو 

(56 ! ) میداتسرفن هدننک  راذنا  هدنهد و  تراشب  ناونعب  زج  ار  وت  ام  ربمایپ )! يا  )

(57  ) اًلِیبَس ِهِّبَر  َیلِإ  َذِخَّتَی  نَأ  َءاَش  نَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَم  ُْلق 

شراگدرورپ يوسب  یهار  دهاوخب  هک  یسک  رگم  مبلط ؛ یمن  امـش  زا  یـشاداپ  هنوگ  چیه  ادخ ) نییآ  غالبا   ) نآ ربارب  رد  نم  : » وگب
(57 (« ) .تسا نم  شاداپ  نیا   ) دنیزگرب

(58  ) اًرِیبَخ ِهِداَبِع  ِبُونُِذب  ِِهب  یَفَکَو  ِهِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  ُتوُمَی  َال  يِذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو 

هاگآ شناگدنب  ناهانگ  زا  وا  هک  سب  نیمه  و  روآ ؛ اجب  ار  وا  دـمح  حـیبست و  و  دریم ؛ یمن  زگره  هک  يا  هدـنز  نآ  رب  نک  لّکوت  و 
(58 ! ) تسا

(59  ) اًرِیبَخ ِِهب  ْلَأْساَف  ُنَمْحَّرلا  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِس  ِیف  اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا 

شرع رب  سپـس  دیرفآ ؛ نارود ]  شـش  زور =[  شـش  رد  دراد ، دوجو  ود  نیا  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  ییادخ )  ) نامه
(59 ! ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  هک  هاوخب  وا  زا  تسا ؛ نامحر  دنوادخ ) وا  تخادرپ ، ناهج  ریبدت  هب  و   ) تفرگ رارق  تردق ) )

(60  ) اًروُُفن ْمُهَداَزَو  اَنُُرمْأَت  اَِمل  ُدُجْسَنَأ  ُنَمْحَّرلا  اَمَو  اُولاَق  ِنَمْحَّرِلل  اوُدُجْسا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

یمن ار  نامحر  ًالـصا  ام  ( !؟ تسیچ نامحر  : » دنیوگ یم  دـینک »! هدجـس  نامحر  دـنوادخ  يارب  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 
! دوش یم  هدوزفا  ناشترفن  رب  و  دنیوگ ) یم  ار  نخـس  نیا  ( »!؟ یهد یم  روتـسد  ام  هب  وت  هک  مینک  هدجـس  يزیچ  يارب  ایآ  میـسانش )!

(60)

(61  ) اًرِینُّم اًرَمَقَو  اًجاَرِس  اَهِیف  َلَعَجَو  اًجوُُرب  ِءاَمَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَراَبَت 

هام نشور و  غارچ  نآ ، نایم  رد  و  داد ؛ رارق  ناگراتـس  يارب  یئاه  هاگلزنم  نامـسآ  رد  هک  ییادـخ )  ) نآ تسا  تکربرپ  نادواـج و 
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(61 ! ) دیرفآ ینابات 

(62  ) اًروُکُش َداَرَأ  ْوَأ  َرَّکَّذَی  نَأ  َداَرَأ  ْنَمِّل  ًهَْفلِخ  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُهَو 

و  ) دنک يرازگرکـش  ای  دوش  رّکذتم  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  داد  رارق  رگیدکی  نیـشناج  ار  زور  بش و  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  و 
(62 (. ) سکع هب  دهد و  ماجنا  بش  رد  هدرک  یهاتوک  زور  رد  ار  هچنآ 

(63  ) اًماَلَس اُولاَق  َنُولِهاَْجلا  ُمُهَبَطاَخ  اَذِإَو  اًنْوَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنَمْحَّرلا  ُداَبِعَو 

ار اهنآ  نالهاج  هک  یماگنه  و  دنور ؛ یم  هار  نیمز  رب  ّربکت  یب  شمارآ و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نامحر ، دنوادخ ) صاخ   ) ناگدـنب
(63 ( ؛) دنرذگ یم  يراوگرزب  ییانتعا و  یب  اب  و   ) دنیوگ یم  مالس  اهنآ  هب  دنیوگ ،) هنادرخبان  نانخس  و   ) دنزاس بطاخم 

(64  ) اًماَِیقَو اًدَّجُس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلاَو 

(64 ( ؛ دننک یم  مایق  هدجس و  ناشراگدرورپ  يارب  هاگنابش  هک  یناسک 

(65  ) اًماَرَغ َناَک  اََهباَذَع  َّنِإ  َمَّنَهَج  َباَذَع  اَّنَع  ْفِرْصا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلاَو 

(65 ! ) تسا ماود  رپ  تخس و  شباذع  هک  نادرگ ، فرطرب  ام  زا  ار  منهج  باذع  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  هک  یناسک  و 

(66  ) اًماَقُمَو ارَقَتْسُم  ْتَءاَس  اَهَّنِإ 

(66 !« ) تسا یتماقا  ّلحم  دب  هاگیاج و  دب  منهج ،)  ) نآ ًامّلسم 

(67  ) اًماَوَق َِکلَذ  َْنَیب  َناَکَو  اوُُرتْقَی  َْملَو  اُوفِرُْسی  َْمل  اوُقَفنَأ  اَذِإ  َنیِذَّلاَو 

(67  ) .دنراد یلادتعا  ّدح  ود ، نیا  نایم  رد  هکلب  يریگ ؛ تخس  هن  دنیامن و  یم  فارسا  هن  دننک ، قافنا  هاگره  هک  یناسک  و 

365 ص :

(68  ) اًماَثَأ َْقلَی  َِکلَذ  ْلَعْفَی  نَمَو  َنُونْزَی  َالَو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  َالَو  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَی  َال  َنیِذَّلاَو 

و دنـشک ؛ یمن  قحب  زج  هدرمـش ، مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یناسنا  و  دنناوخ ؛ یمن  دـنوادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  هک  یناسک  و 
(68 ! ) دید دهاوخ  یتخس  تازاجم  دنک ، نینچ  سک  ره  و  دننک ؛ یمن  انز 

(69  ) اًناَهُم ِهِیف  ُْدلْخَیَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُباَذَْعلا  َُهل  ْفَعاَُضی 

(69 ! ) دنام دهاوخ  نآ  رد  يراوخ  اب  هشیمه  و  ددرگ ، یم  فعاضم  تمایق  رد  وا  باذع 
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(70  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ٍتاَنَسَح  ْمِِهتاَئِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکَئلوُأَف  اًِحلاَص  اًلَمَع  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَم  اَّلِإ 

و دنک ؛ یم  لّدبم  تانـسح  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  دـنهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  یناسک  رگم 
(70 ! ) تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ 

(71  ) ًاباَتَم ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَف  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َباَت  نَمَو 

(71 ( ) .دریگ یم  وا  زا  ار  دوخ  شاداپ  و   ) دنک یم  تشگزاب  ادخ  يوسب  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دنک و  هبوت  هک  یسک  و 

(72  ) اًماَرِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اَذِإَو  َروُّزلا  َنوُدَهْشَی  َال  َنیِذَّلاَو 

دروخرب یگدوهیب  وغل و  اب  هک  یماگنه  و  دـننک ؛) یمن  تکرـش  لـطاب  سلاـجم  رد  و   ) دـنهد یمن  لـطاب  هب  تداهـش  هک  یناـسک  و 
(72  ) .دنرذگ یم  نآ  زا  هناراوگرزب  دننک ،

(73  ) اًناَیْمُعَو امُص  اَْهیَلَع  اوُّرِخَی  َْمل  ْمِهِّبَر  ِتاَیِآب  اوُرِّکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلاَو 

(73  ) .دنتفا یمن  نآ  يور  روک  رک و  دوش ، دزشوگ  نانآ  هب  ناشراگدرورپ  تایآ  هاگره  هک  یناسک  و 

(74  ) اًماَمِإ َنیِقَّتُْمِلل  اَْنلَعْجاَو  ٍُنیْعَأ  َهَُّرق  اَِنتاَّیِّرُذَو  اَنِجاَوْزَأ  ْنِم  اََنل  ْبَه  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلاَو 

اوشیپ ناراگزیهرپ  يارب  ار  ام  و  هدرارق ، ام  مشچ  ینـشور  هیاـم  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  هک  یناـسک  و 
(74 !« ) نادرگ

(75  ) اًماَلَسَو ًهَّیِحَت  اَهِیف  َنْوَّقَُلیَو  اوُرَبَص  اَِمب  َهَفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکَئلوُأ 

هبور مالس  ّتیحت و  اب  نآ ، رد  و  دوش ؛ یم  هداد  شاداپ  نانآ  هب  ناشییابیکش  ربارب  رد  تشهب  یلاع  تاجرد  هک  دنتـسه  اهنآ  يرآ )، )
(75  ) .دنوش یم  ور 

(76  ) اًماَقُمَو ارَقَتْسُم  ْتَنُسَح  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

(76 ! ) یبوخ تماقا  ّلحم  هاگرارق و  هچ  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد 

(77  ) اًماَِزل ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤاَعُد  َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  ُأَبْعَی  اَم  ُْلق 

نیا  ) و دـیدرک ، بیذـکت  ار ) ناربمایپ  ادـخ و  تایآ   ) امـش دـشابن ؛ امـش  ياعد  رگا  تسین  لئاق  یجرا  امـش  يارب  مراگدرورپ  : » وگب
(77  ) ظ دش »! دهاوخن  ادج  امش  زا  تفرگ و  دهاوخ  ار  امش  ناماد  لمع )
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ءارعشلا هروس 

(1  ) مسط ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) مسط

(2  ) ِنِیبُْملا ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َْکِلت 

(2  ) .تسا رگنشور  باتک  تایآ  نیا 

(3  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  اَّلَأ  َکَسْفَّن  ٌعِخَاب  َکَّلََعل 

(3 ! ) دنروآ یمن  نامیا  اهنآ  هکنیا  رطاخب  یهد  تسد  زا  هودنا  تّدش  زا  ار  دوخ  ناج  یهاوخ  یم  ییوگ 

(4  ) َنیِعِضاَخ اََهل  ْمُُهقاَنْعَأ  ْتَّلَظَف  ًهَیآ  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَّن  نِإ 

(4 ! ) ددرگ عضاخ  نآ  ربارب  رد  ناشیاهندرگ  هک  مینک  یم  لزان  يا  هیآ  نانآ  رب  نامسآ  زا  مینک ، هدارا  ام  رگا 

(5  ) َنیِضِْرعُم ُْهنَع  اُوناَک  اَّلِإ  ٍثَدُْحم  ِنَمْحَّرلا  َنِّم  ٍرْکِذ  نِّم  مِهِیتْأَی  اَمَو 

(5 ! ) دنوش یم  نادرگ  يور  نآ  زا  هکنیا  رگم  دیآ  یمن  اهنآ  يارب  نابرهم  دنوادخ  يوس  زا  يا  هزات  رکذ  چیه  و 

(6  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَم  ُءاَبنَأ  ْمِهِیتْأَیَسَف  اُوبَّذَک  ْدَقَف 

(6 ! ) دسر یم  نانآ  هب  دندرک  یم  ازهتسا  ار  هچنآ  رفیک )  ) رابخا يدوزب  اّما  دندرک ؛ بیذکت  نانآ 

(7  ) ٍمیِرَک ٍجْوَز  ِّلُک  نِم  اَهِیف  اَْنتَبنَأ  ْمَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

(7 ( !؟ میدنایور نآ  رد  شزرارپ  ناهایگ  عاونا  زا  ردقچ  هک  دندرکن  هاگن  نیمز  هب  نانآ  ایآ 

(8  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(8 ! ) دنا هدوبن  نمؤم  زگره  ناشرتشیب  یلو  ادخ ؛) دوجو  رب   ) تسا ینشور  هناشن  نیا ، رد 

(9  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(9 ! ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و 

(10  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  ِْتئا  ِنَأ  یَسُوم  َکُّبَر  يَداَن  ْذِإَو 
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(10  ) ...ورب رگمتس  موق  غارس  هب  هک  داد  ادن  ار  یسوم  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )

(11  ) َنوُقَّتَی َالَأ  َنْوَعِْرف  َمْوَق 

(11 ( !؟ دننک یمن  زیهرپ  راگدرورپ ) نامرف  تفلاخم  زا   ) نانآ ایآ  نوعرف ، موق 

(12  ) ِنُوبِّذَُکی نَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

(12 ، ) دننک بیذکت  ارم  هک  مراد  میب  نآ  زا  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  یسوم ) )

(13  ) َنوُراَه َیلِإ  ْلِسْرَأَف  ِیناَِسل  ُِقلَطنَی  َالَو  يِرْدَص  ُقیِضَیَو 

(13 (! ) دنک يرای  ارم  ات   ) هد تلاسر  زین  ار  نوراه  مردارب ) ( ؛ تسین ایوگ  یفاک  ردقب  منابز  و  دوش ، گنت  ما  هنیس  و 

(14  ) ِنُوُلتْقَی نَأ  ُفاَخَأَف  ٌبنَذ  َّیَلَع  ْمَُهلَو 

(14 (! ) دسرن نایاپ  هب  تلاسر  نیا  و   ) دنشکب ارم  مسرت  یم  دنراد ؛ یهانگ  نم  ندرگ  رب  ناشدوخ ) داقتعا  هب   ) نانآ و 

(15  ) َنوُعِمَتْسُّم مُکَعَم  اَّنِإ  اَِنتاَیِآب  اَبَهْذاَف  اَّلَک  َلاَق 

میتسه و امـش  اب  ام  دیورب ؛ ناشتیاده ) يارب   ) ام تایآ  اب  ود  ره  امـش  دـنهد !) ماجنا  دـنناوت  یمن  يراک  نانآ  ، ) تسین نینچ  : » دومرف
(15 ! ) میونش یم  ار ) ناتنانخس  )

(16  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  اَّنِإ  َالوُقَف  َنْوَعِْرف  اَِیتْأَف 

(16 ( ؛ میتسه نایناهج  راگدرورپ  هداتسرف  ام  دییوگب : دیورب و  نوعرف  غارس  هب 

(17  ) َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  اَنَعَم  ْلِسْرَأ  ْنَأ 

(17 ( ؛) دندمآ نوعرف  غارس  هب  اهنآ  !« ) تسرفب ام  اب  ار  لیئارسا  ینب 

(18  ) َنِینِس َكِرُمُع  ْنِم  اَنِیف  َْتِثَبلَو  اًدِیلَو  اَنِیف  َکِّبَُرن  َْملَأ  َلاَق 

(18 ( !؟ يدوبن ام  نایم  رد  ار  تیگدنز  زا  ییاهلاس  و  میدادن ، شرورپ  دوخ  نایم  رد  یکدوک  رد  ار  وت  ام  ایآ  : » تفگ نوعرف ) )

(19  ) َنیِِرفاَْکلا َنِم  َتنَأَو  َْتلَعَف  ِیتَّلا  َکَتَْلعَف  َْتلَعَفَو 

(19 !« ) یناساپسان زا  وت  و  یتشک ،) ار  ام  زا  رفن  کی  و   ) يداد ماجنا  یهد ) ماجنا  تسیاب  یمن  هک   ) ار تراک  نآ  ماجنارس ، و 
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(20  ) َنیِّلاَّضلا َنِم  اَنَأَو  اًذِإ  اَُهْتلَعَف  َلاَق 

(20 ! ) مدوب ناربخ  یب  زا  هک  یلاح  رد  مداد  ماجنا  ار  راک  نآ  نم  : » تفگ یسوم ) )

(21  ) َنِیلَسْرُْملا َنِم  ِینَلَعَجَو  اًمْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُکنِم  ُتْرَرَفَف 

(21 ! ) داد رارق  ناربمایپ  زا  ارم  و  دیشخب ، شناد  تمکح و  نم  هب  مراگدرورپ  و  مدرک ؛ رارف  مدیسرت  امش  زا  هک  یماگنه  سپ 

(22  ) َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  َّتدَّبَع  ْنَأ  َّیَلَع  اَهُّنُمَت  ٌهَمِْعن  َْکِلتَو 

(22 ( »!؟ يا هتخاس  دوخ  هدرب  ار  لیئارسا  ینب  هک  يراذگ  یم  نم  رب  وت  هک  تسا  یّتنم  نیا  ایآ 

(23  ) َنیَِملاَْعلا ُّبَر  اَمَو  ُنْوَعِْرف  َلاَق 

(23 ( »!؟ تسیچ نایملاع  راگدرورپ  : » تفگ نوعرف 

(24  ) َنِیِنقوُّم ُمتنُک  نِإ  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر  َلاَق 

(24 !«. ) دیتسه نیقی  لها  رگا  تسا ، ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  : » تفگ یسوم ) )

(25  ) َنوُعِمَتْسَت َالَأ  َُهلْوَح  ْنَِمل  َلاَق 

(25 ( »!؟) دیوگ یم  هچ  درم  نیا   ) دیونش یمن  ایآ  : » تفگ شنایفارطا  هب  نوعرف ) )

(26  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئَابآ  ُّبَرَو  ْمُکُّبَر  َلاَق 

(26 !« ) تسامش ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  وا  : » تفگ یسوم ) )

(27  ) ٌنُونْجََمل ْمُْکَیلِإ  َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُمَُکلوُسَر  َّنِإ  َلاَق 

(27 !« ) تسا هناوید  ًامّلسم  هدش  هداتسرف  امش  يوسب  هک  يربمایپ  : » تفگ نوعرف ) )

(28  ) َنُولِقْعَت ُْمتنُک  نِإ  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْشَْملا  ُّبَر  َلاَق 

یم راک  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  لقع و  امـش  رگا  دـشاب ، یم  تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  برغم و  قرـشم و  راگدرورپ  وا  : » تفگ یـسوم ) )
(28 !« ) دیتفرگ
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(29  ) َنِینوُجْسَْملا َنِم  َکَّنَلَعْجََأل  يِْریَغ  اًَهلِإ  َتْذَخَّتا  ِِنَئل  َلاَق 

(29 !« ) داد مهاوخ  رارق  ناینادنز  زا  ار  وت  ینیزگرب ، نم  زا  ریغ  يدوبعم  رگا  : » تفگ دش و ) نیگمشخ  نوعرف  )

(30  ) ٍنِیبُّم ٍءْیَِشب  َُکْتئِج  َْولَوَأ  َلاَق 

(30 ( »!؟) يروآ یمن  نامیا  زاب   ) مروایب وت  يارب  يراکشآ  هناشن  رگا  یّتح  : » تفگ یسوم ) )

(31  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ِِهب  ِتْأَف  َلاَق 

(31 !« ) روایب ار  نآ  ییوگ  یم  تسار  رگا  : » تفگ

(32  ) ٌنِیبُّم ٌناَبُْعث  َیِه  اَذِإَف  ُهاَصَع  یَْقلَأَف 

(32 ( ؛ دش يراکشآ  میظع و  رام  ناهگان  و  دنکفا ، ار  دوخ  ياصع  یسوم  ماگنه  نیا  رد 

(33  ) َنیِرِظاَّنِلل ُءاَْضَیب  َیِه  اَذِإَف  ُهَدَی  َعََزنَو 

(33  ) .دوب نشور  دیفس و  ناگدننیب  ربارب  رد  و  دروآ ، نوریب  درب و ) ورف  نابیرگ  رد   ) ار دوخ  تسد  و 

(34  ) ٌمِیلَع ٌرِحاََسل  اَذَه  َّنِإ  َُهلْوَح  ِإَلَْمِلل  َلاَق 

(34 ! ) تسا يرهام  هاگآ و  رحاس  نیا  : » تفگ دندوب  وا  فارطا  هک  یهورگ  هب  نوعرف ) )

(35  ) َنوُُرمْأَت اَذاَمَف  ِهِرْحِِسب  مُکِضْرَأ  ْنِّم  مُکَجِرُْخی  نَأ  ُدیُِری 

(35 ( »؟ دیهد یم  رظن  هچ  امش  دنک ! نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امش  شرحس  اب  دهاوخ  یم  وا 

(36  ) َنیِرِشاَح ِِنئاَدَْملا  ِیف  ْثَْعباَو  ُهاَخَأَو  ْهِجْرَأ  اُولاَق 

(36 ، ) نک مازعا  اهرهش  مامت  هب  جیسب  يارب  ار  نارومأم  و  هد ؛ تلهم  ار  شردارب  وا و  : » دنتفگ

(37  ) ٍمِیلَع ٍراَّحَس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی 

(37 !« ) دنروآ وت  دزن  ار  ییاناد  رهام و  رحاس  ره  ات 

(38  ) ٍمُوْلعَّم ٍمْوَی  ِتاَقیِِمل  ُهَرَحَّسلا  َعِمُجَف 

(38  ) .دندش يروآ  عمج  ینّیعم  زور  هاگ  هدعو  يارب  نارحاس  ماجنارس 
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(39  ) َنوُعِمَتْجُّم ُمتنَأ  ْلَه  ِساَّنِلل  َلِیقَو 

(39  ) ...دینک یم  عامتجا  هنحص ) نیا  رد   ) زین امش  ایآ  : » دش هتفگ  مدرم  هب  و 

368 ص :

(40  ) َنِیِبلاَْغلا ُمُه  اُوناَک  نِإ  َهَرَحَّسلا  ُِعبَّتَن  اَنَّلََعل 

(40 ( »!؟ مینک يوریپ  نانآ  زا  دنوش ، زوریپ  نارحاس  رگا  ات 

(41  ) َنِیِبلاَْغلا ُنَْحن  اَّنُک  نِإ  اًرْجََأل  اََنل  َِّنئَأ  َنْوَعْرِِفل  اُولاَق  ُهَرَحَّسلا  َءاَج  اَّمَلَف 

(41 ( »؟ تشاد میهاوخ  یّمهم  شاداپ  میوش ، زوریپ  ام  رگا  ایآ  : » دنتفگ نوعرف  هب  دندمآ ، نارحاس  هک  یماگنه 

(42  ) َنِیبَّرَقُْملا َنِمَّل  اًذِإ  ْمُکَّنِإَو  ْمَعَن  َلاَق 

(42 !« ) دوب دیهاوخ  نابّرقم  زا  امش  تروص  نآ  رد  و  يرآ )، : ») تفگ

(43  ) َنوُْقلُّم ُمتنَأ  اَم  اوُْقلَأ  یَسوُّم  مَُهل  َلاَق 

(43 !« ) دینکفیب دینکفیب ، دیهاوخ  یم  ار  هچنآ  : » تفگ نارحاس  هب  یسوم  دندش )؛ عمج  یگمه  دیسر و  ارف  دوعوم  زور  )

(44  ) َنُوِبلاَْغلا ُنْحََنل  اَّنِإ  َنْوَعِْرف  ِهَّزِِعب  اُولاَقَو  ْمُهَّیِصِعَو  ْمَُهلاَبِح  اْوَْقلَأَف 

(44 !« ) میزوریپ ًاعطق  ام  نوعرف ، تّزع  هب  : » دنتفگ دندنکفا و  ار  دوخ  ياهاصع  اهبانط و  اهنآ 

(45  ) َنوُِکفْأَی اَم  ُفَْقلَت  َیِه  اَذِإَف  ُهاَصَع  یَسُوم  یَْقلَأَف 

(45 ! ) دیعلب ار  اهنآ  نیغورد  لیاسو  مامت  ناهگان  دنکفا ، ار  شیاصع  یسوم  سپس 

(46  ) َنیِدِجاَس ُهَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف 

(46  ) .دنداتفا هدجس  هب  نارحاس  همه  ًاروف 

(47  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاَق 

(47 ، ) میدروآ نامیا  نایملاع  راگدرورپ  هب  ام  : » دنتفگ

(48  ) َنوُراَهَو یَسُوم  ِّبَر 
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(48 !« ) نوراه یسوم و  راگدرورپ 

ٍفاَـلِخ ْنِّم  مُـکَلُجْرَأَو  ْمُکَیِدــْیَأ  َّنَعِّطَقُأـَل  َنوُـمَْلعَت  َفْوَـسَلَف  َرْحِّسلا  ُمُـکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََـکل  ُهَّنِإ  ْمَُـکل  َنَذآ  ْنَأ  َلـْبَق  ُهـَل  ْمـُتنَمآ  َلاـَـق 
(49  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَصَُألَو 

رحس امش  هب  هک  تسامـش  داتـسا  گرزب و  وا  ًامّلـسم  دیدروآ !؟ نامیا  وا  هب  مهد  هزاجا  امـش  هب  هکنیا  زا  شیپ  ایآ  : » تفگ نوعرف ) )
امش همه  و  منک ، یم  عطق  رگیدکی  سکعب  ار  امـش  ياهاپ  اهتـسد و  تسناد ! دیهاوخ  يدوزب  اّما  تسا !) هئطوت  کی  نیا  و   ) هتخومآ

(49 !« ) مزیوآ یم  راد  هب  ار 

(50  ) َنُوِبلَقنُم اَنِّبَر  َیلِإ  اَّنِإ  َْریَض  َال  اُولاَق 

(50 ! ) میدرگ یمزاب  نامراگدرورپ  يوسب  ام  نکب !) تسا  هتخاس  تتسد  زا  يراک  ره  ، ) تسین مّهم  : » دنتفگ

(51  ) َنِینِمْؤُْملا َلَّوَأ  اَّنُک  نَأ  اَناَیاَطَخ  اَنُّبَر  اََنل  َرِفْغَی  نَأ  ُعَمْطَن  اَّنِإ 

(51 !« ) میدوب ناگدنروآ  نامیا  نیتسخن  ام  هک  ارچ  دشخبب ، ار  ام  ياهاطخ  نامراگدرورپ  هک  میراودیما  ام 

(52  ) َنوُعَبَّتُّم مُکَّنِإ  يِداَبِِعب  ِرْسَأ  ْنَأ  یَسُوم  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو 

(52 !« ) دیتسه بیقعت  دروم  امش  اریز  هد ، چوک  رصم ) زا   ) ار مناگدنب  هنابش  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  و 

(53  ) َنیِرِشاَح ِِنئاَدَْملا  ِیف  ُنْوَعِْرف  َلَسْرَأَف 

(53 ، ) داتسرف اهرهش  هب  ار  ورین  جیسب  نارومأم  دش و ) هاگآ  ارجام  نیا  زا   ) نوعرف

(54  ) َنُولِیلَق ٌهَمِذْرَِشل  ِءَالُؤَه  َّنِإ 

(54 ( ؛ دنکدنا یهورگ  ًامّلسم  اهنیا  تفگ ): (و 

(55  ) َنوُِظئاََغل اََنل  ْمُهَّنِإَو 

(55 ( ؛ دنا هدروآ  مشخ  هب  ار  ام  اهنیا  و 

(56  ) َنوُرِذاَح ٌعیِمََجل  اَّنِإَو 

(56 !« ) میراکیپ هدامآ  یگمه  ام  و 

(57  ) ٍنُویُعَو ٍتاَّنَج  نِّم  مُهاَنْجَرْخَأَف 
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(57 ، ) میدنار نوریب  اه  همشچ  اهغاب و  زا  ار  اهنآ  ام  و  دندش )، بولغم  ناینوعرف  ماجنارس  )

(58  ) ٍمیِرَک ٍماَقَمَو  ٍزُونُکَو 

(58 ! ) لّلجم ياهرصق  اهجنگ و  زا  و 

(59  ) َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  اَهاَْنثَرْوَأَو  َِکلَذَک 

(59 ! ) میتخاس اهنآ  ثراو  ار  لیئارسا  ینب  و  میدرک ! نینچنیا  يرآ )، )

(60  ) َنِیقِرْشُّم مُهوُعَْبتَأَف 

(60  ) .دندیسر اهنآ  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  و  دنتخادرپ ، لیئارسا  ینب  بیقعت  هب  نانآ 

369 ص :

(61  ) َنوُکَرْدَُمل اَّنِإ  یَسُوم  ُباَحْصَأ  َلاَق  ِناَعْمَْجلا  يَءاَرَت  اَّمَلَف 

(61 !« ) میدش راتفرگ  ناینوعرف  لاگنچ  رد  ام  : » دنتفگ یسوم  نارای  دندید ، ار  رگیدکی  هورگ  ود  هک  یماگنه 

(62  ) ِنیِدْهَیَس یِّبَر  َیِعَم  َّنِإ  اَّلَک  َلاَق 

(62 !« ) درک دهاوخ  تیاده  ارم  يدوزب  تسا ، نم  اب  مراگدرورپ  ًانیقی  تسین ! نینچ  : » تفگ یسوم ) )

(63  ) ِمیِظَْعلا ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک  َناَکَف  َقَلَفناَف  َرْحَْبلا  َكاَصَعِّب  بِرْضا  ِنَأ  یَسُوم  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَف 

یشخب ره  و  دش ، هتفاکـش  مه  زا  ایرد  و  دز )، ایرد  هب  ار  شیاصع  !« ) نزب ایرد  هب  ار  تیاصع  : » میدرک یحو  یـسوم  هب  نآ  لابندب  و 
(63 ! ) دوب یمیظع  هوک  نوچمه 

(64  ) َنیِرَخْآلا َّمَث  اَنَْفلْزَأَو 

(64 ! ) میتخاس کیدزن  ایرد ) هب   ) زین ار  نوعرف ]  رکشل  نارگید =[  اجنآ  رد  و 

(65  ) َنیِعَمْجَأ ُهَعَّم  نَمَو  یَسُوم  اَْنیَجنَأَو 

(65 ! ) میداد تاجن  دندوب  وا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  یسوم و  و 

(66  ) َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث 
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(66 ! ) میدرک قرغ  ار  نارگید  سپس 

(67  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(67 ( ) دندوبن قح  بلاط  هک  ارچ  ! ) دندرواین نامیا  ناشرتشیب  یلو  تسا  ینشور  هناشن  نایرج ، نیا  رد 

(68  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(68 ! ) تسا نابرهم  ریذپان و  تسکش  تراگدرورپ  و 

(69  ) َمیِهاَْربِإ َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو 

(69 ، ) ناوخب ار  میهاربا  ربخ  نانآ  رب  و 

(70  ) َنوُُدبْعَت اَم  ِهِمْوَقَو  ِهِیبَِأل  َلاَق  ْذِإ 

(70 ( »!؟ دیتسرپ یم  ار  زیچ  هچ  : » تفگ شموق  ردپ و  هب  هک  یماگنه 

(71  ) َنیِفِکاَع اََهل  ُّلَظَنَف  اًماَنْصَأ  ُُدبْعَن  اُولاَق 

(71 « ) .مییاهنآ تدابع  مزالم  زور  همه  و  میتسرپ ، یم  ار  ییاهتب  : » دنتفگ

(72  ) َنوُعْدَت ْذِإ  ْمُکَنوُعَمْسَی  ْلَه  َلاَق 

(72 ( !؟ دنونش یم  ار  امش  يادص  دیناوخ  یم  ار  اهنآ  هک  یماگنه  ایآ  : » تفگ

(73  ) َنوُّرُضَی ْوَأ  ْمُکَنوُعَفنَی  ْوَأ 

(73 ( »!؟ دنناسر یم  امش  هب  ینایز  دوس و  ای 

(74  ) َنُولَعْفَی َِکلَذَک  اَنَءَابآ  اَنْدَجَو  َْلب  اُولاَق 

(74 « ) .دننک یم  نینچ  هک  میتفای  ار  دوخ  ناکاین  طقف  ام  : » دنتفگ

(75  ) َنوُُدبْعَت ُْمتنُک  اَّم  ُمْتیَأَرَفَأ  َلاَق 

(75  ) ...دیدرک یم  شتسرپ  هتسویپ  هک  ار  ییاهزیچ  نیا )  ) دیدید ایآ  : » تفگ

(76  ) َنُومَْدقَْألا ُمُکُؤَابآَو  ُْمتنَأ 
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(76 ، ) امش نیشیپ  ناردپ  امش و 

(77  ) َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَّلِإ  یِّل  ٌّوُدَع  ْمُهَّنِإَف 

(77 ! ) نایملاع راگدرورپ  رگم  اهنآ ،) نمشد  نم  و   ) دنتسه نم  نمشد  اهنآ  همه 

(78  ) ِنیِدْهَی َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا 

(78 ، ) دنک یم  میئامنهار  هتسویپ  و  دیرفآ ، ارم  هک  یسک  نامه 

(79  ) ِنیِقْسَیَو ِینُمِعُْطی  َوُه  يِذَّلاَو 

(79 ، ) دیامن یم  باریس  دهد و  یم  اذغ  ارم  هک  یسک  و 

(80  ) ِنیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اَذِإَو 

(80 ، ) دهد یم  افش  ارم  موش  رامیب  هک  یماگنه  و 

(81  ) ِنِییُْحی َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلاَو 

(81 ، ) دنک یم  هدنز  سپس  دناریم و  یم  ارم  هک  یسک  و 

(82  ) ِنیِّدلا َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  نَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلاَو 

(82 ! ) دشخبب ازج  زور  رد  ار  مهانگ  مراد  دیما  هک  یسک  و 

(83  ) َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأَو  اًمْکُح  ِیل  ْبَه  ِّبَر 

(83 ! ) نک قحلم  ناحلاص  هب  ارم  و  شخبب ، شناد  ملع و  نم  هب  اراگدرورپ !

370 ص :

(84  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِص  َناَِسل  یِّل  لَعْجاَو 

(84 ! ) هد رارق  يریخ ) رکذ  و   ) قدص نابز  هدنیآ ، ياهتّما  نایم  رد  نم  يارب  و 

(85  ) ِمیِعَّنلا ِهَّنَج  ِهَثَرَو  نِم  ِیْنلَعْجاَو 

(85 ! ) نادرگ تمعنرپ  تشهب  ناثراو  ارم  و 
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(86  ) َنیِّلاَّضلا َنِم  َناَک  ُهَّنِإ  ِیبَِأل  ْرِفْغاَو 

(86 ! ) دوب ناهارمگ  زا  وا  هک  زرمایب ، ار  میومع ]  مردپ =[  و 

(87  ) َنُوثَْعُبی َمْوَی  ِینِزُْخت  َالَو 

(87 ! ) نکم اوسر  هدنمرش و  ارم  دنوش ، یم  هتخیگنارب  مدرم  هک  زور  نآ  رد  و 

(88  ) َنُوَنب َالَو  ٌلاَم  ُعَفنَی  َال  َمْوَی 

(88 ، ) دشخب یمن  يدوس  نادنزرف  لام و  هک  زور  نآ  رد 

(89  ) ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ 

(89 !« ) دیآ ادخ  هاگشیپ  هب  میلس  بلق  اب  هک  یسک  رگم 

(90  ) َنیِقَّتُْمِلل ُهَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأَو 

(90 ، ) دوش یم  کیدزن  ناراکزیهرپ  يارب  تشهب  زور )، نآ  رد  )

(91  ) َنیِواَْغِلل ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّربَو 

(91 ، ) ددرگ یم  راکشآ  ناهارمگ  يارب  خزود  و 

(92  ) َنوُُدبْعَت ُْمتنُک  اَم  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیقَو 

(92  ) ...دیدرک یم  شتسرپ  ار  اهنآ  هک  ینادوبعم  دنتسه  اجک  : » دوش یم  هتفگ  نانآ  هب  و 

(93  ) َنوُرِصَتنَی ْوَأ  ْمُکَنوُرُصنَی  ْلَه  ِهَّللا  ِنوُد  نِم 

(93 ( »!؟ دیآ یم  اهنآ  يرای  هب  یسک  ای  دننک ، یم  يرای  ار  امش  اهنآ  ایآ  ادخ !؟ زا  ریغ  ییاهدوبعم 

(94  ) َنوُواَْغلاَو ْمُه  اَهِیف  اُوبِْکبُکَف 

(94 ( ؛ دنوش یم  هدنکفا  خزود  هب  هارمگ  نادباع  اب  نادوبعم  نآ  همه  ماگنه  نآ  رد 

(95  ) َنوُعَمْجَأ َسِیْلبِإ  ُدُونُجَو 

(95 ! ) سیلبا نایرکشل  یگمه  نینچمه  و 
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(96  ) َنوُمِصَتْخَی اَهِیف  ْمُهَو  اُولاَق 

(96 : ) دنیوگ یم  دنا  هتساخرب  همصاخم  هب  هک  یلاح  رد  اجنآ  رد  اهنآ 

(97  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  یَِفل  اَّنُک  نِإ  ِهَّللاَت 

(97 ، ) میدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  »

(98  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرب  مُکیِّوَُسن  ْذِإ 

(98 ! ) میدرمش یم  ربارب  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  امش  نوچ 

(99  ) َنُومِرْجُْملا اَّلِإ  اَنَّلَضَأ  اَمَو 

(99 ! ) درکن هارمگ  ار  ام  نامرجم  زج  یسک  اّما 

(100  ) َنیِِعفاَش نِم  اََنل  اَمَف 

(100 ، ) درادن دوجو  ام  يارب  یناگدننک  تعافش  زورما ) هک  سوسفا  )

(101  ) ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َالَو 

(101 ! ) یتّبحمرپ مرگ و  تسود  هن  و 

(102  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًهَّرَک  اََنل  َّنَأ  ْوَلَف 

(102 !« ) میشاب نانمؤم  زا  میدرگزاب و  ایند ) هب   ) رگید راب  شاک  يا 

(103  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(103 ! ) دندوبن نمؤم  نانآ  رتشیب  یلو  تسا ؛ یتربع ) و   ) هناشن ارجام ، نیا  رد 

(104  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(104 ! ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و 

(105  ) َنِیلَسْرُْملا ٍحُون  ُمْوَق  َْتبَّذَک 

(105 ، ) دندرک بیذکت  ار  نالوسر  حون  موق 
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(106  ) َنوُقَّتَت َالَأ  ٌحُون  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاَق  ْذِإ 

(106 ( !؟ دینک یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  : » تفگ نانآ  هب  حون  ناشردارب  هک  یماگنه 

(107  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ 

(107 ! ) متسه نیما  يربمایپ  امش  يارب  نم  ًامّلسم 

(108  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(108 ! ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 

(109  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَمَو 

(109 ! ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  رجا  مبلط ؛ یمن  امش  زا  يدزم  چیه  توعد ، نیا  يارب  نم 

(110  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(110 !« ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ ،

(111  ) َنُولَذْرَْألا َکَعَبَّتاَو  ََکل  ُنِمُْؤنَأ  اُولاَق 

(111 ( »!؟ دنا هدرک  يوریپ  وت  زا  شزرا  یب  تسپ و  دارفا  هک  یلاح  رد  میروایب  نامیا  وت  هب  ام  ایآ  : » دنتفگ

371 ص :

(112  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  یِْملِع  اَمَو  َلاَق 

(112 ! ) دنا هتشاد  يراک  هچ  اهنآ  مناد  یم  هچ  نم  : » تفگ حون ) )

(113  ) َنوُرُعْشَت َْول  یِّبَر  یَلَع  اَّلِإ  ْمُُهباَسِح  ْنِإ 

(113 ! ) دیدیمهف یم  امش  رگا  تسا  نم  راگدرورپ  اب  اهنت  اهنآ  باسح 

(114  ) َنِینِمْؤُْملا ِدِراَِطب  اَنَأ  اَمَو 

(114  ) .درک مهاوخن  درط  ار  نانمؤم  زگره  نم  و 

(115  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ 
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(115 « ) .مراکشآ يا  هدننکراذنا  اهنت  نم 

(116  ) َنیِموُجْرَْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُحُون  اَی  ِهَتنَت  ْمَّل  ِنَئل  اُولاَق 

(116 !« ) دش یهاوخ  نارابگنس  يرادنرب ، تسد  تیاهفرح ) زا   ) رگا حون ! يا  : » دنتفگ

(117  ) ِنُوبَّذَک یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

(117 ! ) دندرک بیذکت  ارم  نم ، موق  اراگدرورپ ! : » تفگ

(118  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َیِعَّم  نَمَو  ِینَِّجنَو  اًْحتَف  ْمُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  ْحَْتفاَف 

(118 !« ) شخب ییاهر  دنتسه  نم  اب  هک  ار  ینانمؤم  ارم و  و  نکفیب ؛ ییادج  اهنآ  نم و  نایم  نونکا 

(119  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَّم  نَمَو  ُهاَْنیَجنَأَف 

(119 ! ) میدیشخب ییاهر  دوب ، تاناویح ) عاونا  ناسنا و  زا   ) رپ هک  یتشک  نآ  رد  دندوب ، وا  اب  هک  ار  یناسک  وا و  ام ،

(120  ) َنِیقاَْبلا ُدَْعب  اَْنقَرْغَأ  َُّمث 

(120 ! ) میدرک قرغ  ار  هیقب  سپس 

(121  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(121  ) .دندوبن نمؤم  نانآ  رتشیب  اّما  تسا ؛ ینشور  هناشن  ارجام  نیا  رد 

(122  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(122  ) .تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و 

(123  ) َنِیلَسْرُْملا ٌداَع  َْتبَّذَک 

(123 ، ) دندرک بیذکت  ار  ادخ )  ) نالوسر زین )  ) داع موق 

(124  ) َنوُقَّتَت َالَأ  ٌدوُه  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاَق  ْذِإ 

(124 ( !؟ دینک یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  : » تفگ دوه  ناشردارب  هک  یماگنه 

(125  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ 
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(125  ) .متسه نیما  يربمایپ  امش  يارب  نم  ًاملسم 

(126  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(126 ! ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ 

(127  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَمَو 

(127  ) .تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  رجا و  مبلط ؛ یمن  امش  زا  یشاداپ  رجا و  چیه  توعد ، نیا  ربارب  رد  نم 

(128  ) َنُوثَبْعَت ًهَیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَتَأ 

(128 ( !؟ دیزاس یم  سوه  اوه و  يور  زا  يا  هناشن  یعفترم  ناکم  ره  رب  امش  ایآ 

(129  ) َنوُُدلْخَت ْمُکَّلََعل  َِعناَصَم  َنوُذِخَّتَتَو 

(129 ( !؟ دینامب هنادواج  ایند  رد  دیاش  دینک  یم  انب  مکحم  ابیز و  ياه  هعلق  اهرصق و  و 

(130  ) َنیِراَّبَج ُْمتْشََطب  ُمتْشََطب  اَذِإَو 

(130 ! ) دیهد یم  رفیک  ناراّبج  نوچمه  دینک  یم  تازاجم  ار  یسک  هک  یماگنه  و 

(131  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(131 ! ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ 

(132  ) َنوُمَْلعَت اَِمب  مُکَّدَمَأ  يِذَّلا  اوُقَّتاَو 

(132 ( ؛ هدرک دادما  دیناد  یم  هک  ییاهتمعن  هب  ار  امش  هک  دیزیهرپب  ییادخ  ینامرفان )  ) زا و 

(133  ) َنِیَنبَو ٍماَْعنَِأب  مُکَّدَمَأ 

(133 ( ؛ هدومرف دادما  دنمورب ) قیال و   ) نارسپ زین  نایاپراهچ و  هب  ار  امش 

(134  ) ٍنُویُعَو ٍتاَّنَجَو 

(134 ! ) اه همشچ  اهغاب و  هب  نینچمه 

(135  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباَذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ 
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(135 !« ) مسرت یم  گرزب  يزور  باذع  زا  امش  رب  نم  دینک )، نارفک  رگا  )

(136  ) َنیِظِعاَْولا َنِّم  نُکَت  َْمل  ْمَأ  َتْظَعَوَأ  اَْنیَلَع  ٌءاَوَس  اُولاَق 

(136 (! ) نکم هتسخ  ار  دوخ  هدوهیب  ( ؛ ینکن ای  ینک  راذنا  ار  ام  هچ  دنک ، یمن  توافت  ام  يارب  : » دنتفگ داع ] موق  اهنآ =[ 

372 ص :

(137  ) َنِیلَّوَْألا ُُقلُخ  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ 

(137 ! ) تسا ناینیشیپ  ياه ) هناسفا  و   ) شور نامه  نیا 

(138  ) َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  اَمَو 

(138 !« ) دش میهاوخن  تازاجم  زگره  ام  و 

(139  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمُهاَنْکَلْهَأَف  ُهُوبَّذَکَف 

نمؤم نانآ  رتشیب  یلو  ناهاگآ ؛) يارب   ) تسا يا  هناشن  تیآ و  نیا ، رد  و  میدرک ؛ ناشدوبان  مه  اـم  دـندرک ، بیذـکت  ار  دوه  ناـنآ 
(139 ! ) دندوبن

(140  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(140 ! ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و 

(141  ) َنِیلَسْرُْملا ُدوُمَث  َْتبَّذَک 

(141 ، ) دندرک بیذکت  ار  ادخ )  ) نالوسر دومث  موق 

(142  ) َنوُقَّتَت َالَأ  ٌِحلاَص  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاَق  ْذِإ 

(142 ( !؟ دینک یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  : » تفگ نانآ  هب  حلاص  هک  یماگنه 

(143  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ 

(143 ! ) متسه نیما  يربمایپ  امش  يارب  نم 

(144  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 
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(144 ! ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ 

(145  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَمَو 

(145 ! ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  رجا  مبلط ؛ یمن  امش  زا  یشاداپ  رجا و  توعد ، نیا  ربارب  رد  نم 

(146  ) َنِینِمآ اَنُهاَه  اَم  ِیف  َنوُکَْرُتتَأ 

(146 ، ) دینام یم  تساجنیا  هک  ییاهتمعن  رد  ّتینما  تیاهن  رد  هشیمه  دینک  یم  رّوصت  امش  ایآ 

(147  ) ٍنُویُعَو ٍتاَّنَج  ِیف 

(147 ، ) اه همشچ  اهغاب و  نیا  رد 

(148  ) ٌمیِضَه اَهُْعلَط  ٍلَْخنَو  ٍعوُرُزَو 

(148 ( !؟ تسا هدیسر  نیریش و  شیاه  هویم  هک  ییاهلخن  اهتعارز و  نیا  رد 

(149  ) َنیِهِراَف اًتُوُیب  ِلاَبِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَتَو 

(149 ! ) دیزادرپ یم  شون  شیع و  هب  نآ  رد  و  دیشارت ، یم  ییاه  هناخ  اه  هوک  زا  و 

(150  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(150 ! ) دینک تعاطا  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ 

(151  ) َنِیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُِطت  َالَو 

(151 ! ) دینکن تعاطا  ار  نافرسم  نامرف  و 

(152  ) َنوُِحلُْصی َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َنیِذَّلا 

(152 !« ) دننک یمن  حالصا  دننک و  یم  داسف  نیمز  رد  هک  اهنامه 

(153  ) َنیِرَّحَسُْملا َنِم  َتنَأ  اَمَّنِإ  اُولاَق 

(153 !( ) يا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  و   ) یناگدش نوسفا  زا  وت  حلاص )! يا  : ») دنتفگ

(154  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ٍهَیِآب  ِتْأَف  اَُنْلثِّم  ٌرََشب  اَّلِإ  َتنَأ  اَم 
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(154 !« ) روایب يا  هناشن  تیآ و  ییوگ  یم  تسار  رگا  یئام ؛ نوچمه  يرشب  طقف  وت 

(155  ) ٍمُوْلعَّم ٍمْوَی  ُبْرِش  ْمَُکلَو  ٌبْرِش  اَهَّل  ٌهَقاَن  ِهِذَه  َلاَق 

(155 ! ) تسا یّنیعم  زور  مهس  امش  يارب  و  هیرق ،) بآ  زا   ) یمهس وا  يارب  تسا ) یهلا  تیآ  هک   ) تسا يا  هقان  نیا  : » تفگ

(156  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ُباَذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اَهوُّسَمَت  َالَو 

(156 !« ) تفرگ دهاوخ  ارف  ار  امش  گرزب  يزور  باذع  هک  دیناسرن ، نآ  هب  يرازآ  نیرتمک 

(157  ) َنیِمِداَن اوُحَبْصَأَف  اَهوُرَقَعَف 

(157 ! ) دندش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  سپس  دندومن ) كاله  و  ( ؛ دندرک یپ »  » ار نآ  هدومن  هلمح  هقان )  ) نآ رب  ماجنارس 

(158  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ُباَذَْعلا  ُمُهَذَخَأَف 

(158 ! ) دندوبن نمؤم  نانآ  رتشیب  یلو  تسا ؛ يا  هناشن  تیآ و  نیا ، رد  تفرگ ؛ ارف  ار  نانآ  یهلا  باذع  و 

(159  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(159 ! ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و 

373 ص :

(160  ) َنِیلَسْرُْملا ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک 

(160 ، ) دندرک بیذکت  ار  ادخ )  ) ناگداتسرف طول  موق 

(161  ) َنوُقَّتَت َالَأ  ٌطُول  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاَق  ْذِإ 

(161 ( !؟ دینک یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  : » تفگ نانآ  هب  طول  ناشردارب  هک  یماگنه 

(162  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ 

(162 ! ) متسه نیما  يربمایپ  امش  يارب  نم 

(163  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(163 ! ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ 
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(164  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَمَو 

(164 ! ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  طقف  نم  رجا  مبلط ، یمن  امش  زا  يرجا  توعد ، نیا  ربارب  رد  نم 

(165  ) َنیَِملاَْعلا َنِم  َناَرْکُّذلا  َنُوتْأَتَأ 

(165 ( )!؟ تسین نیگنن  تشز و  نیا  ایآ  دینک ، یم  يزاب  سنجمه  و   ) دیور یم  روکذ  سنج  غارس  هب  امش  نایناهج ، نایم  رد  ایآ 

(166  ) َنوُداَع ٌمْوَق  ُْمتنَأ  َْلب  مُکِجاَوْزَأ  ْنِّم  مُکُّبَر  ْمَُکل  َقَلَخ  اَم  َنوُرَذَتَو 

(166 !« ) دیتسه يرگزواجت  موق  امش  ًاّقح ) ( !؟ دینک یم  اهر  تسا  هدیرفآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  هک  ار  ینارسمه  و 

(167  ) َنیِجَرْخُْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُطُول  اَی  ِهَتنَت  ْمَّل  ِنَئل  اُولاَق 

(167 !« ) دوب یهاوخ  ناگدش  جارخا  زا  نیقی  هب  يرادنرب ، تسد  نانخس ) نیا  زا   ) رگا طول ! يا  : » دنتفگ

(168  ) َنِیلاَْقلا َنِّم  مُِکلَمَِعل  یِّنِإ  َلاَق 

(168 ! ) متسه امش  لامعا  تخسرس  نمشد  نم  : » تفگ

(169  ) َنُولَمْعَی اَّمِم  ِیلْهَأَو  ِینَِّجن  ِّبَر 

(169 !« ) شخب ییاهر  دنهد  یم  ماجنا  اهنیا  هچنآ  زا  ار  منادناخ  نم و  اراگدرورپ !

(170  ) َنیِعَمْجَأ ُهَلْهَأَو  ُهاَْنیَّجَنَف 

(170 ، ) میداد تاجن  ار  شنادناخ  یمامت  وا و  ام 

(171  ) َنیِِرباَْغلا ِیف  اًزوُجَع  اَّلِإ 

(171 ! ) دوب ناگدنامزاب  نایم  رد  هک  ینزریپ  زج 

(172  ) َنیِرَخْآلا اَنْرَّمَد  َُّمث 

(172 ! ) میدرک كاله  ار  نارگید  سپس 

(173  ) َنیِرَذنُْملا ُرَطَم  َءاَسَف  اًرَطَّم  مِْهیَلَع  اَنْرَْطمَأَو 

(173 ! ) ناگدشراذنا ناراب  دوب  يدب  ناراب  هچ  میداتسرف ؛ اهنآ  رب  گنس ) زا   ) یناراب و 
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(174  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(174  ) .دندوبن نمؤم  ناشرتشیب  اّما  تسا ؛ یتیآ  اهنآ ) موش  تشونرس  طول و  موق  يارجام   ) نیا رد 

(175  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(175 ! ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و 

(176  ) َنِیلَسْرُْملا ِهَْکیَْألا  ُباَحْصَأ  َبَّذَک 

(176 ، ) دندرک بیذکت  ار  ادخ )  ) نالوسر نیدم ]  کیدزن  يرهش  هکیا =[  باحصا 

(177  ) َنوُقَّتَت َالَأ  ٌْبیَعُش  ْمَُهل  َلاَق  ْذِإ 

(177 ( !؟ دینک یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  : » تفگ اهنآ  هب  بیعش  هک  یماگنه 

(178  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ 

(178 ! ) متسه نیما  يربمایپ  امش  يارب  نم  ًامّلسم 

(179  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(179 ! ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ 

(180  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَمَو 

(180 ! ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  رجا  مبلط ؛ یمن  امش  زا  یشاداپ  توعد ، نیا  ربارب  رد  نم 

(181  ) َنیِرِسْخُْملا َنِم  اُونوُکَت  َالَو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ 

(181 ! ) دینکفین تراسخ  هب  ار  نارگید  و  دینکن ،) یشورف  مک  و   ) دینک ادا  ار  هنامیپ  قح 

(182  ) ِمیِقَتْسُْملا ِساَطْسِْقلِاب  اُونِزَو 

(182 ! ) دینک نزو  حیحص  يوزارت  اب  و 

(183  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َالَو  ْمُهَءاَیْشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َالَو 

(183 ! ) دینکن داسف  يارب  شالت  نیمز  رد  و  دیراذگن ، مک  ار  مدرم  قح  و 
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374 ص :

(184  ) َنِیلَّوَْألا َهَِّلبِْجلاَو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  اوُقَّتاَو 

(184 !« ) دیزیهرپب دیرفآ  ار  نیشیپ  ماوقا  امش و  هک  یسک  ینامرفان )  ) زا و 

(185  ) َنیِرَّحَسُْملا َنِم  َتنَأ  اَمَّنِإ  اُولاَق 

(185 ! ) یناگدش نوسفا  زا  طقف  وت  : » دنتفگ اهنآ 

(186  ) َنِیبِذاَْکلا َنَِمل  َکُّنُظَّن  نِإَو  اَُنْلثِّم  ٌرََشب  اَّلِإ  َتنَأ  اَمَو 

(186 ! ) ینایوگغورد زا  هک  تسا  نیا  میراد  وت  هرابرد  هک  ینامگ  اهنت  یئام ، نوچمه  يرشب  وت 

(187  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ِءاَمَّسلا  َنِّم  اًفَسِک  اَْنیَلَع  ْطِقْسَأَف 

(187 !« ) نارابب ام  رس  رب  نامسآ  زا  ییاهگنس  ییوگ ، یم  تسار  رگا 

(188  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  َلاَق 

(188 !« ) تسا رتاناد  دیهد  یم  ماجنا  امش  هک  یلامعا  هب  نم  راگدرورپ  : » تفگ بیعش ) )

(189  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباَذَع  َناَک  ُهَّنِإ  ِهَّلُّظلا  ِمْوَی  ُباَذَع  ْمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف 

یگرزب زور  باذع  نآ  ًانیقی  تفرگارف ؛ ار  اهنآ  زیخ ) هقعاص  ربا  زا  ینابیاس   ) نابیاس زور  باذـع  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  وا  ماجنارس 
(189 ! ) دوب

(190  ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(190  ) .دندوبن نمؤم  اهنآ  رتشیب  یلو  تسا ؛ يا  هناشن  تیآ و  ارجام ، نیا  رد 

(191  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(191 ! ) تسا میحر  زیزع و  وت  راگدرورپ  و 

(192  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ُلیِزنََتل  ُهَّنِإَو 

(192 ! ) تسا هدش  لزان  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  نآرق )  ) نیا ًامّلسم 
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(193  ) ُنیِمَْألا ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن 

(193  ) ...تسا هدرک  لزان  ار  نآ  نیمالا  حور 

(194  ) َنیِرِذنُْملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یَلَع 

(194 ! ) یشاب ناگدننکراذنا  زا  ات  وت ، كاپ )  ) بلق رب 

(195  ) ٍنِیبُّم ٍِّیبَرَع  ٍناَِسِلب 

(195 (! ) درک لزان   ) راکشآ یبرع  نابز  هب  ار  نآ 

(196  ) َنِیلَّوَْألا ُِربُز  یَِفل  ُهَّنِإَو 

(196 ! ) تسا هدمآ  زین  ناینیشیپ  ياهباتک  رد  نآ  فیصوت  و 

(197  ) َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  ُءاَمَلُع  ُهَمَْلعَی  نَأ  ًهَیآ  ْمُهَّل  نُکَی  َْملَوَأ 

(197 ( !؟ دنهاگآ نآ  زا  یبوخب  لیئارسا  ینب  ياملع  هک  تسین  یفاک  اهنآ  يارب  هناشن  نیمه  ایآ 

(198  ) َنیِمَجْعَْألا ِضَْعب  یَلَع  ُهاَْنلََّزن  َْولَو 

(198  ) ...میدرک یم  لزان  اه  برع ]  ریغ  مجع =[  زا  یضعب  رب  ار  نآ  ام  هاگره 

(199  ) َنِینِمُْؤم ِِهب  اُوناَک  اَّم  مِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف 

(199 ! ) دنروآ یمن  نامیا  نآ  هب  دناوخ ، یم  ناشیا  رب  ار  نآ  وا  و 

(200  ) َنیِمِرْجُْملا ِبُوُلق  ِیف  ُهاَنْکَلَس  َِکلَذَک 

(200 ! ) مینک یم  دراو  نامرجم  ياهلد  رد  ار  نآرق  اسر ) ینایب  اب   ) هنوگ نیا  يرآ )، )

(201  ) َمِیلَْألا َباَذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َال 

(201 ! ) دننیبب دوخ  مشچ  اب  ار  كاندرد  باذع  ات  دنروآ  یمن  نامیا  نآ  هب  اّما ) )

(202  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  ًهَتَْغب  مُهَِیتْأَیَف 

(202 ! ) دنرادن هّجوت  هک  یلاح  رد  دیآ ، یم  ناشغارس  هب  ناهگان 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 470 

http://www.ghaemiyeh.com


(203  ) َنوُرَظنُم ُنَْحن  ْلَه  اُولوُقَیَف 

(203 ( »!؟ دش دهاوخ  هداد  یتلهم  ام  هب  ایآ  : » دنیوگ یم  ماگنه ) نآ  رد   ) و

(204  ) َنُولِْجعَتْسَی اَِنباَذَِعبَفَأ 

(204 ( !؟ دننک یم  هلجع  ام  باذع  يارب  ایآ 

(205  ) َنِینِس ْمُهاَنْعَّتَّم  نِإ  َْتیَأَرَفَأ 

(205  ) ...میزاس دنم  هرهب  یگدنز  نیا  زا  ار  اهنآ  ینایلاس  مه ) زاب   ) رگا هد ، ربخ  ام  هب 

(206  ) َنوُدَعُوی اُوناَک  اَّم  مُهَءاَج  َُّمث 

(206  ) ...دیایب ناشغارس  هب  هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  یباذع  سپس 

375 ص :

(207  ) َنوُعَّتَُمی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  یَنْغَأ  اَم 

(207 ! ) تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  يارب  ایند  زا  يریگ  هرهب  عتمت و  نیا 

(208  ) َنوُرِذنُم اََهل  اَّلِإ  ٍهَیْرَق  نِم  اَنْکَلْهَأ  اَمَو 

(208  ) .دنتشاد یهلا ) ناربمایپ  زا   ) یناگدننکراذنا هکنیا  رگم  میدرکن  كاله  ار  يراید  رهش و  چیه  ام 

(209  ) َنیِِملاَظ اَّنُک  اَمَو  يَرْکِذ 

(209 ( ) مینک تازاجم  تّجح  مامتا  نودب  هک  ! ) میدوبن راکمتس  زگره  ام  و  دنوش ؛ رّکذتم  ات 

(210  ) ُنیِطاَیَّشلا ِِهب  َْتلَّزَنَت  اَمَو 

(210 ! ) دندرکن لزان  ار  تایآ  نیا  زگره )  ) ناّینج نیطایش و 

(211  ) َنوُعیِطَتْسَی اَمَو  ْمَُهل  یِغَبنَی  اَمَو 

(211 ! ) دنرادن تردق  و  تسین ؛ راوازس  اهنآ  يارب  و 

(212  ) َنُولوُْزعََمل ِعْمَّسلا  ِنَع  ْمُهَّنِإ 
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(212 ! ) دنرانکرب اهنامسآ ) رابخا  ندینش  و   ) عمس قارتسا  زا  اهنآ 

(213  ) َنِیبَّذَعُْملا َنِم  َنوُکَتَف  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  اَلَف 

(213 ! ) دوب یهاوخ  نیبّذعم  زا  هک  ناوخم ، دنوادخ  اب  ار  يدوبعم  چیه  ربمایپ )! يا  )

(214  ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِذنَأَو 

(214 ! ) نک راذنا  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  و 

(215  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحاَنَج  ْضِفْخاَو 

(215 ! ) رتسگب دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ  رپ  لاب و  و 

(216  ) َنُولَمْعَت اَّمِّم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف 

(216 !« ) مرازیب دیهد  یم  ماجنا  امش  هچنآ  زا  نم  : » وگب دننک  ینامرفان  ار  وت  رگا 

(217  ) ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو 

(217 ! ) نک لّکوت  میحر  زیزع و  دنوادخ  رب  و 

(218  ) ُموُقَت َنیِح  َكاَرَی  يِذَّلا 

(218 ( ؛ دنیب یم  يزیخ  یمرب  تدابع ) يارب   ) هک یماگنه  هب  ار  وت  هک  یسک  نامه 

(219  ) َنیِدِجاَّسلا ِیف  َکَبُّلَقَتَو 

(219 ! ) ناگدننک هدجس  نایم  رد  ار  وت  تکرح  زین )  ) و

(220  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ 

(220  ) .اناد اونش و  يادخ  تسوا 

(221  ) ُنیِطاَیَّشلا ُلَّزَنَت  نَم  یَلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه 

(221 ( !؟ دنوش یم  لزان  یسک  هچ  رب  نیطایش  هک  مهد  ربخ  امش  هب  ایآ 

(222  ) ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یَلَع  ُلَّزَنَت 
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(222 ( ؛ دندرگ یم  لزان  راکهنگ  يوگغورد  ره  رب  اهنآ 

(223  ) َنُوبِذاَک ْمُهُرَثْکَأَو  َعْمَّسلا  َنوُْقُلی 

(223 ! ) دنتسه وگغورد  ناشرتشیب  و  دننک ؛ یم  اقلا  نارگید ) هب   ) دنونش یم  ار  هچنآ 

(224  ) َنوُواَْغلا ُمُهُِعبَّتَی  ُءاَرَعُّشلاَو 

(224  ) .دننک یم  يوریپ  نانآ  زا  ناهارمگ  هک  دنتسه  یناسک  نارعاش  تسین )؛ رعاش  مالسا  ربمایپ  )

(225  ) َنوُمیِهَی ٍداَو  ِّلُک  ِیف  ْمُهَّنَأ  َرَت  َْملَأ 

(225 ( ؟ دننادرگرس يداو  ره  رد  اهنآ  ینیب  یمن  ایآ 

(226  ) َنُولَعْفَی َال  اَم  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأَو 

(226 ( !؟ دننک یمن  لمع  اهنآ ) هب   ) هک دنیوگ  یم  ینانخس  و 

(227  ) َنُوِبلَقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  اوُِملُظ  اَم  ِدَْعب  نِم  اوُرَصَتناَو  اًرِیثَک  َهَّللا  اوُرَکَذَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

عقاو متـس  دروم  هک  یماگنه  هب  و  دننک ، یم  دای  رایـسب  ار  ادخ  دـنهد و  یم  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 
يدوز هب  دندرک  متـس  هک  اهنآ  دنریگ ؛) یم  کمک  هار  نیا  رد  رعـش  زا  و   ) دنزیخ یمرب  نانمؤم ) و   ) نتـشیوخ زا  عافد  هب  دـنوش  یم 

(227 ! ) تساجک هب  ناشتشگزاب  هک  دنناد  یم 

376 ص :

لمنلا هروس 

(1  ) ٍنِیبُّم ٍباَتِکَو  ِنآْرُْقلا  ُتاَیآ  َْکِلت  سط  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) تسا نیبم  باتک  نآرق و  تایآ  نیا  سط - 

(2  ) َنِینِمْؤُْمِلل يَرُْشبَو  يًدُه 

(2 ( ؛ تسا نانمؤم  يارب  تراشب  تیاده و  هلیسو 

(3  ) َنُوِنقُوی ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  مُهَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 

(3  ) .دنراد نیقی  ترخآ  هب  نانآ  و  دننک ، یم  ادا  ار  تاکز  و  دنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  یناسک  نامه 
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(4  ) َنوُهَمْعَی ْمُهَف  ْمَُهلاَمْعَأ  ْمَُهل  اَّنَّیَز  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(4  ) .دنوش یم  نادرگرس  هک  يروطب  میهد  یم  تنیز  نانآ  يارب  ار  ناش  دب )  ) لامعا دنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک 

(5  ) َنوُرَسْخَْألا ُمُه  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَو  ِباَذَْعلا  ُءوُس  ْمَُهل  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

(5 ! ) دنمدرم نیرتراکنایز  ترخآ ، رد  اهنآ  و  تساهنآ ؛ يارب  كاندرد ) و   ) دب باذع  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 

(6  ) ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإَو 

(6  ) .دوش یم  اقلا  وت  رب  ییاناد  میکح و  يوس  زا  نآرق  نیا  نیقی  هب 

(7  ) َنُولَطْصَت ْمُکَّلَعَّل  ٍسَبَق  ٍباَهِِشب  مُکِیتآ  ْوَأ  ٍرَبَِخب  اَْهنِّم  مُکِیتآَس  اًراَن  ُتْسَنآ  یِّنِإ  ِِهلْهَِأل  یَسُوم  َلاَق  ْذِإ 

زا يربخ  يدوزب  دینک )؛ فقوت  اج  نیمه  ( ؛ مدید رود  زا  یشتآ  نم  : » تفگ دوخ  هداوناخ  هب  یسوم  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )
(7 « ) .دیوش مرگ  ات  یشتآ  هلعش  ای  مروآ ، یم  امش  يارب  نآ 

(8  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُسَو  اََهلْوَح  ْنَمَو  ِراَّنلا  ِیف  نَم  َكِرُوب  نَأ  َيِدُون  اَهَءاَج  اَّمَلَف 

 ]= تسا نآ  فارطا  رد  هک  یـسک  تسا و  شتآ  رد  هک  سک  نآ  داب  كرابم  : » هک تساـخرب  ییادـن  دـمآ ، شتآ  دزن  هک  یماـگنه 
(8 ! ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  و  یسوم ]  ناگتشرف و 

(9  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  اَنَأ  ُهَّنِإ  یَسُوم  اَی 

(9 ! ) ممیکح زیزع و  دنوادخ  نم  یسوم ! يا 

(10  ) َنُولَسْرُْملا َّيََدل  ُفاَخَی  َال  یِّنِإ  ْفَخَت  َال  یَسُوم  اَی  ْبِّقَُعی  َْملَو  اًِربْدُم  یَّلَو  ٌّناَج  اَهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اَهآَر  اَّمَلَف  َكاَصَع  ِْقلَأَو 

هب دیـسرت و )  ) دود یم  وس  ره  هب  يرام  نوچمه  تعرـس ) اب   ) دـید درک ، هاگن  نآ  هب  یـسوم )  ) هک یماـگنه  ! - نکفیب ار  تیاـصع  و 
(10 ! ) دنسرت یمن  نم  دزن  رد  نالوسر  هک  سرتن ، یسوم ! يا  درکن - هاگن  ار  دوخ  رس  تشپ  یتح  و  تشگرب ، بقع 

(11  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  یِّنِإَف  ٍءوُس  َدَْعب  اًنْسُح  َلََّدب  َُّمث  َمَلَظ  نَم  اَّلِإ 

(11 ! ) ممیحر روفغ و  نم  و ) مریذپ ، یم  ار  وا  هبوت   ) هک دیامن ، لیدبت  یکین  هب  ار  يدب  سپس  دنک ؛ متس  هک  یسک  رگم 

(12  ) َنیِقِساَف اًمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ِهِمْوَقَو  َنْوَعِْرف  َیلِإ  ٍتاَیآ  ِعِْست  ِیف  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاَْضَیب  ْجُرْخَت  َِکْبیَج  ِیف  َكَدَی  ْلِخْدَأَو 

رد نیا  دـشاب ؛ نآ  رد  یبیع  هکنآ  یب  تسا  هدنـشخرد  دیفـس و  دوش ، یم  جراخ  هک  یماگنه  نک ؛ لخاد  تناـبیرگ  رد  ار  تتـسد  و 
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(12 !« ) دنرگنایغط قساف و  یموق  نانآ  يوش ؛ یم  هداتسرف  شموق  نوعرف و  يوسب  اهنآ  اب  وت  هک  تسا  يا  هناگ  هن  تازجعم  هرمز 

(13  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس  اَذَه  اُولاَق  ًهَرِْصبُم  اَُنتاَیآ  ْمُْهتَءاَج  اَّمَلَف 

(13 !« ) راکشآ تسا  يرحس  نیا  : » دنتفگ دمآ  اهنآ  غارس  هب  ام  شخب  ینشور  تایآ  هک  یماگنه  و 

377 ص :

(14  ) َنیِدِسْفُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف  اُولُعَو  اًْملُظ  ْمُهُسُفنَأ  اَْهتَنَْقیَتْساَو  اَِهب  اوُدَحَجَو 

( نادسفم و   ) ناراکهبت ماجنارس  رگنب  سپ  دنتشاد ! نیقی  نآ  هب  لد  رد  هک  یلاح  رد  دندرک ، راکنا  یشکرس  ملظ و  يور  زا  ار  نآ  و 
(14 ! ) دوب هنوگچ 

(15  ) َنِینِمْؤُْملا ِهِداَبِع  ْنِّم  ٍرِیثَک  یَلَع  اَنَلَّضَف  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َالاَقَو  اًْملِع  َناَْمیَلُسَو  َدوُواَد  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

ناگدـنب زا  يرایـسب  رب  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  : » دـنتفگ ناـنآ  و  میداد ؛ میظع  یـشناد  نامیلـس ، دوواد و  هب  اـم  و 
(15 « ) .دیشخب يرترب  شنمؤم 

(16  ) ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ  ٍءْیَش  ِّلُک  نِم  اَنِیتوُأَو  ِْریَّطلا  َقِطنَم  اَنْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  َلاَقَو  َدوُواَد  ُناَْمیَلُس  َثِرَوَو 

تلیضف نیا  هدیدرگ ؛ اطع  ام  هب  زیچ  ره  زا  و  هدش ، هداد  میلعت  ام  هب  ناگدنرپ  نابز  مدرم ! يا  : » تفگ و  دش ، دوواد  ثراو  نامیلس  و 
(16 « ) .تسا يراکشآ 

(17  ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِْریَّطلاَو  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناَْمیَلُِسل  َرِشُحَو 

قحلم مه  هب  ات  دندرک  یم  فّقوت  دیاب  هک  دـندوب  دایز  ردـقنآ  دـندش ؛ عمج  وا  دزن  ناگدـنرپ ، سنا و  ّنج و  زا  نامیلـس ، نایرکـشل 
(17 ! ) دنوش

(18  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  ُهُدُونُجَو  ُناَْمیَلُس  ْمُکَّنَمِطْحَی  َال  ْمُکَنِکاَسَم  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ٌهَلْمَن  َْتلاَق  ِلْمَّنلا  ِداَو  یَلَع  اْوَتَأ  اَذِإ  یَّتَح 

ار امش  شرکشل  نامیلس و  ات  دیورب  دوخ  ياه  هنال  هب  : » تفگ يا  هچروم  دندیسر ؛ ناگچروم  نیمزرـس  هب  ات  دندرک ) تکرح  اهنآ  )
(18 !« ) دنمهف یمن  هک  یلاح  رد  دننکن  لامیاپ 

ِیْنلِخْدَأَو ُهاَضْرَت  اًِحلاَص  َلَمْعَأ  ْنَأَو  َّيَدـِلاَو  یَلَعَو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاَقَو  اَِهلْوَق  نِّم  اًـکِحاَض  َمَّسَبَتَف 
(19  ) َنیِِحلاَّصلا َكِداَبِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب 

هب يا  هتشاد  ینازرا  مردام  ردپ و  نم و  رب  هک  ار  ییاهتمعن  رکـش  اراگدرورپ ! : » تفگ دیدنخ و  درک و  یمّـسبت  وا  نخـس  زا  نامیلس 
تحلاص ناگدـنب  هرمز  رد  دوخ  تمحرب  ارم  و  مهد ، ماجنا  تسوت  ياضر  بجوم  هک  یحلاص  لـمع  اـت  هد  قیفوت  و  نک ، ماـهلا  نم 
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(19 !« ) نک دراو 

(20  ) َنِیِبئاَْغلا َنِم  َناَک  ْمَأ  َدُهْدُْهلا  يَرَأ  َال  َِیل  اَم  َلاَقَف  َْریَّطلا  َدَّقَفَتَو 

(20 ( !؟ تسا نابیاغ  زا  وا  هکنیا  ای  منیب ، یمن  ار  دهده  ارچ  : » تفگ دمآرب و  دهده ] هدنرپ =[  نآ  يوجتسج  رد  نامیلس ) )

(21  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُِسب  یِّنَِیتْأََیل  ْوَأ  ُهَّنََحبْذََأل  ْوَأ  اًدیِدَش  ًاباَذَع  ُهََّنبِّذَعَُأل 

(21 ! ) دروایب نم  يارب  شتبیغ ) يارب   ) ینشور لیلد  دیاب  ای  منک ، یم  حبذ  ار  وا  ای  داد ، مهاوخ  يدیدش  رفیک  ار  وا  ًاعطق 

(22  ) ٍنیِقَی ٍإَبَِنب  ٍإَبَس  نِم  َُکْتئِجَو  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اَِمب  ُتطَحَأ  َلاَقَف  ٍدیَِعب  َْریَغ  َثَکَمَف 

« ابـس  » نیمزرـس زا  نم  یتفاین ؛ یهاگآ  نآ  رب  وت  هک  متفای  یهاگآ  يزیچ  رب  نم  : » تفگ دـمآ و ) دـهده  هک   ) درکن گـنرد  نادـنچ 
(22 ! ) ما هدروآ  وت  يارب  یعطق  ربخ  کی 

378 ص :

(23  ) ٌمیِظَع ٌشْرَع  اََهلَو  ٍءْیَش  ِّلُک  نِم  ْتَِیتوُأَو  ْمُهُِکلْمَت  ًهَأَْرما  ُّتدَجَو  یِّنِإ 

(23 ! ) دراد یمیظع  تخت  صوصخ ) هب   ) و دراد ، رایتخا  رد  زیچ  همه  و  دنک ، یم  تموکح  نانآ  رب  هک  مدید  ار  ینز  نم 

(24  ) َنوُدَتْهَی َال  ْمُهَف  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَصَف  ْمَُهلاَمْعَأ  ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ِسْمَّشِلل  َنوُدُجْسَی  اَهَمْوَقَو  اَهُّتدَجَو 

هار زا  ار  اهنآ  و  هداد ، هولج  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیش  و  دننک ؛ یم  هدجس  دیشروخ -  - ادخ ریغ  يارب  هک  مدید  ار  شموق  وا و 
(24 !« ) دنوش یمن  تیاده  ور  نیا  زا  و  هتشادزاب ؛

(25  ) َنُوِنْلُعت اَمَو  َنوُفُْخت  اَم  ُمَْلعَیَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َءْبَْخلا  ُجِرُْخی  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْسَی  اَّلَأ 

ناهنپ ار  هچنآ  و  دزاس ، یم  راکشآ ) و   ) جراخ تسا  ناهنپ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  هک  دننک  یمن  هدجـس  يدنوادخ  يارب  ارچ 
(25 ( !؟ دناد یم  دینک  یم  راکشآ  ای  دیراد  یم 

(26  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا 

(26 ! ) تسا میظع  شرع  راگدرورپ  و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ 

(27  ) َنِیبِذاَْکلا َنِم  َتنُک  ْمَأ  َْتقَدَصَأ  ُرُظنَنَس  َلاَق 

(27 ( ؟ یتسه نایوگغورد  زا  ای  یتفگ  تسار  مینیبب  مینک  یم  قیقحت  ام  : » تفگ نامیلس ) )
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(28  ) َنوُعِجْرَی اَذاَم  ْرُظناَف  ْمُْهنَع  َّلَوَت  َُّمث  ْمِْهَیلِإ  ْهِْقلَأَف  اَذَه  ِیباَتِکِّب  بَهْذا 

(28 ! ) دنهد یم  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  اهنآ  نیبب  نک ) فّقوت  يا  هشوگ  رد  و   ) درگرب سپس  نکفیب ؛ نانآ  رب  ربب و  ارم  همان  نیا 

(29  ) ٌمیِرَک ٌباَتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  یِّنِإ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اَی  َْتلاَق 

(29 ! ) هدش هدنکفا  نم  يوس  هب  یشزرارپ  همان  فارشا ! يا  : » تفگ ابس ) هکلم  )

(30  ) ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإَو  َناَْمیَلُس  نِم  ُهَّنِإ 

(30  ) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  دشاب : یم  نینچ  و  تسا ، نامیلس  زا  همان  نیا 

(31  ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأَو  َّیَلَع  اُوْلعَت  اَّلَأ 

(31 !« ) دیتسه ّقح  میلست  هک  یلاح  رد  دییآ  نم  يوسب  و  دینکن ، ییوج  يرترب  نم  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  نم  هیصوت 

(32  ) ِنوُدَهْشَت یَّتَح  اًْرمَأ  ًهَعِطاَق  ُتنُک  اَم  يِْرمَأ  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اَی  َْتلاَق 

نودـب ار  یّمهم  راک  چـیه  نم  هک  دـینک ، وگزاب  نم  هب  ّمهم  رما  نیا  رد  ار  دوخ  رظن  ناـگرزب !) يا  و   ) فارـشا يا  : » تفگ سپـس ) )
(32 ! ) ما هدادن  ماجنا  امش  تروشم ) و   ) روضح

(33  ) َنیُِرمْأَت اَذاَم  يِرُظناَف  ِْکَیلِإ  ُْرمَْألاَو  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ُولوُأَو  ٍهَُّوق  ُولوُأ  ُنَْحن  اُولاَق 

(33 !« ) یهد یم  روتسد  هچ  نیبب  تسوت ؛ اب  ییاهن  میمصت  یلو  میتسه ، ناوارف  یگنج  تردق  یفاک و  يورین  ياراد  ام  : » دنتفگ

(34  ) َنُولَعْفَی َِکلَذَکَو  ًهَّلِذَأ  اَِهلْهَأ  َهَّزِعَأ  اُولَعَجَو  اَهوُدَْسفَأ  ًهَیْرَق  اُولَخَد  اَذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  َْتلاَق 

؛ دـننک یم  لیلذ  ار  اـجنآ  نازیزع  و  دنـشک ، یم  یهاـبت  داـسف و  هب  ار  نآ  دـنوش  يداـبآ  هقطنم  دراو  هک  یماـگنه  ناـهاشداپ  تفگ :
(34 ! ) تسا هنوگ  نیمه  نانآ  راک  يرآ ) )

(35  ) َنُولَسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ٌهَرِظاَنَف  ٍهَّیِدَِهب  مِْهَیلِإ  ٌهَلِسُْرم  یِّنِإَو 

زا و   ) دنروآ یم  ربخ  هچ  نم  ناگداتسرف  منیبب  ات  متسرف  یم  نانآ  يارب  ییاهبنارگ  هیده  منیب )، یمن  حالـص  ار  گنج  نونکا   ) نم و 
(35 (!« ) میامزایب ار  اهنآ  قیرط  نیا 

379 ص :

(36  ) َنوُحَْرفَت ْمُِکتَّیِدَِهب  ُمتنَأ  َْلب  مُکاَتآ  اَّمِّم  ٌْریَخ  ُهَّللا  َِیناَتآ  اَمَف  ٍلاَِمب  ِنَنوُّدُِمتَأ  َلاَق  َناَْمیَلُس  َءاَج  اَّمَلَف 
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نم هب  ادخ  هچنآ  دیهد !؟) بیرف  و   ) دینک کمک  لام  اب  ارم  دیهاوخ  یم  : » تفگ دمآ ، نامیلس  دزن  ابس ) هکلم  هداتسرف   ) هک یماگنه 
(36 ! ) دیوش یم  لاحشوخ  ناتیاه  هیده  هب  هک  دیتسه  امش  هکلب  تسا ؛ هداد  امش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هداد ،

(37  ) َنوُرِغاَص ْمُهَو  ًهَّلِذَأ  اَْهنِّم  مُهَّنَجِرُْخَنلَو  اَِهب  مَُهل  َلَِبق  اَّل  ٍدُونُِجب  مُهَّنَِیتْأَنَلَف  ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا 

نآ زا  ار  نانآ  و  دنشاب ؛ هتـشادن  ار  نآ  اب  هلباقم  تردق  هک  مییآ  یم  نانآ  غارـس  هب  ینایرکـشل  اب  نک ) مالعا  و   ) درگزاب نانآ  يوسب 
(37 !« ) مینار یم  نوریب  يراوخ  ّتلذ و  اب  دابآ ) نیمزرس  )

(38  ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  نَأ  َْلبَق  اَهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اَی  َلاَق 

(38 ( »؟ دنیآ نم  دزن  میلست  لاح  هب  هکنآ  زا  شیپ  دروآ  یم  نم  يارب  ار  وا  تخت  امش  زا  کی  مادک  ناگرزب ! يا  : » تفگ نامیلس ) )

(39  ) ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإَو  َکِماَقَّم  نِم  َموُقَت  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِّم  ٌتیِْرفِع  َلاَق 

(39 !« ) منیما اناوت و  رما ، نیا  هب  تبسن  نم  يزیخرب و  تسلجم  زا  هکنآ  زا  شیپ  مروآ  یم  وت  دزن  ار  نآ  نم  : » تفگ ّنج  زا  یتیرفع 

ِینَُوْلبَِیل یِّبَر  ِلْضَف  نِم  اَذَـه  َلاَق  ُهَدـنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَـتْرَی  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباَتِْکلا  َنِّم  ٌْملِع  ُهَدـنِع  يِذَّلا  َلاَـق 
(40  ) ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  نَمَو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  اَمَّنِإَف  َرَکَش  نَمَو  ُرُفْکَأ  ْمَأ  ُرُکْشَأَأ 

یماگنه و  دروآ »! مهاوخ  وت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  : » تفگ تشاد  ینامسآ )  ) باتک زا  یشناد  هک  یسک  اّما ) )
ایآ هک  دـنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  : » تفگ دـید  اـجرباپ  تباـث و  دوخ  دزن  ار  تخت )  ) نآ نامیلـس )  ) هک

نایزب  ) دیامن نارفک  سک  ره  و  دـنک ؛ یم  رکـش  دوخ  عفن  هب  دـنک ، رکـش  سک  ره  و  منک !؟ یم  نارفک  ای  مروآ  یم  اجب  ار  وا  رکش 
(40 !« ) تسا میرک  ّینغ و  نم ، راگدرورپ  هک ) تسا ، هدومن  شیوخ 

(41  ) َنوُدَتْهَی َال  َنیِذَّلا  َنِم  ُنوُکَت  ْمَأ  يِدَتْهَتَأ  ْرُظنَن  اَهَشْرَع  اََهل  اوُرِّکَن  َلاَق 

(41 ( !؟ دش دنهاوخن  تیاده  هک  تسا  یناسک  زا  ای  دوش  یم  هّجوتم  ایآ  منیبب  دیزاس ؛ سانشان  شیارب  ار  وا  تخت  : » تفگ نامیلس ) )

(42  ) َنیِِملْسُم اَّنُکَو  اَِهْلبَق  نِم  َْملِْعلا  اَنِیتوُأَو  َوُه  ُهَّنَأَک  َْتلاَق  ِکُشْرَع  اَذَکَهَأ  َلِیق  ْتَءاَج  اَّمَلَف 

میدوب و هاگآ  مه  نیا  زا  شیپ  ام  و  تسا ! نآ  دوخ  ایوگ  تفگ : تسا »؟ هنوگ  نیا  وت  تخت  ایآ  : » دش هتفگ  وا  هب  دـمآ ، هک  یماگنه 
(42 !« ) میدوب هدروآ  مالسا 

(43  ) َنیِِرفاَک ٍمْوَق  نِم  َْتناَک  اَهَّنِإ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ُُدبْعَّت  َتناَک  اَم  اَهَّدَصَو 

(43  ) .دوب نارفاک  موق  زا  ابس ] هکلم  وا =[  هک  تشادزاب ، دیتسرپیم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  زا  ار  وا  و 

یِـسْفَن ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاَـق  َریِراَوَق  نِّم  ٌدَّرَمُّم  ٌحْرَـص  ُهَّنِإ  َلاَـق  اَْـهیَقاَس  نَع  ْتَفَـشَکَو  ًهَُّجل  ُْهتَبِـسَح  ُْهتَأَر  اَّمَلَف  َحْرَّصلا  ِیلُخْدا  اََـهل  َلـِیق 
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(44  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  َناَْمیَلُس  َعَم  ُتْمَلْسَأَو 

درک هنهرب  ار  دوخ  ياهاپ  قاس  تسا و  یبآ  رهن  تشادنپ  دنکفا ، نآ  هب  رظن  هک  یماگنه  وش »! رصق )  ) طایح لخاد  : » دش هتفگ  وا  هب 
نم اراگدرورپ ! : » تفگ ابـس ) هکلم  !« ) فاص رولب  زا  تسا  يرـصق  هکلب  تسین )، بآ  نیا  : ») تفگ نامیلـس ) اّما  درذگب ؛ بآ  زا  ات  )

(44 !« ) مدروآ مالسا  تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  يارب  نامیلس  اب  کنیا )  ) و مدرک ؛ متس  دوخ  هب 

380 ص :

(45  ) َنوُمِصَتْخَی ِناَقیِرَف  ْمُه  اَذِإَف  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  اًِحلاَص  ْمُهاَخَأ  َدوُمَث  َیلِإ  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

همصاخم هب  هک  دندش  میسقت  هورگ  ود  هب  نانآ  اّما  دیتسرپب ! ار  هناگی  يادخ  هک : میداتسرف  ار  حلاص »  » ناشردارب دومث ،»  » يوس هب  ام 
(45  ) .دنتخادرپ

(46  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  َنوُرِفْغَتْسَت  َالَْول  ِهَنَسَْحلا  َْلبَق  ِهَئِّیَّسلِاب  َنُولِْجعَتْسَت  َِمل  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

زا ارچ  ار !؟) وا  تمحر  هن  دیبلط  یم  ار  یهلا  باذع  و   ) دـینک یم  هلجع  یکین  زا  لبق  يدـب  يارب  ارچ  نم ! موق  يا  : » تفگ حـلاص ) )
(46 ( »!؟ دیوش وا )  ) تمحر لومشم  دیاش  ات  دینک  یمن  شزرمآ  ياضاقت  دنوادخ 

(47  ) َنُونَتُْفت ٌمْوَق  ُْمتنَأ  َْلب  ِهَّللا  َدنِع  ْمُکُِرئاَط  َلاَق  َکَعَّم  نَِمبَو  َِکب  اَنْرَّیَّطا  اُولاَق 

همه و   ) تسادخ دزن  امـش  دب  کین و )  ) لاف : » تفگ حـلاص ) !« ) میتفرگ دـب  لاف  هب  دنتـسه  وت  اب  هک  یناسک  ار و  وت  ام  : » دـنتفگ اهنآ 
(47 ! ) هدروخ بیرف  دیتسه  یهورگ  امش  هکلب  ددرگ ؛) یم  نییعت  وا  تردق  هب  تارّدقم 

(48  ) َنوُِحلُْصی َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  ٍطْهَر  ُهَعِْست  ِهَنیِدَْملا  ِیف  َناَکَو 

(48  ) .دندرک یمن  حالصا  دندرک و  یم  داسف  نیمز  رد  هک  دندوب  کهورگ  هن  رهش ، نآ  رد  و 

(49  ) َنُوقِداََصل اَّنِإَو  ِِهلْهَأ  َِکلْهَم  اَنْدِهَش  اَم  ِهِِّیلَِول  ََّنلوُقََنل  َُّمث  ُهَلْهَأَو  ُهَّنَتِّیَُبَنل  ِهَّللِاب  اوُمَساَقَت  اُولاَق 

)؛ میناسر یم  لتق  هب  ار  اهنآ  و   ) مینز یم  نوخیبش  شا  هداوناخ  و  حـلاص ]  وا =[  رب  هک  ادـخ  هب  دـینک  دای  مسق  دـییایب  : » دـنتفگ اـهنآ 
(49 !« ) میتسه قداص  دوخ  راتفگ  نیا  رد  میتشادن و  ربخ  وا  هداوناخ  تکاله  زا  زگره  ام  مییوگ : یم  وا  مد  ّیلو  هب  سپس 

(50  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  اًرْکَم  اَنْرَکَمَو  اًرْکَم  اوُرَکَمَو 

(50 ! ) دندرک یمن  كرد  اهنآ  هک  یلاح  رد  یّمهم ؛ هشقن  مه  ام  و  دندیشک ، یّمهم  هشقن  اهنآ 

(51  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَمْوَقَو  ْمُهاَنْرَّمَد  اَّنَأ  ْمِهِرْکَم  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 479 

http://www.ghaemiyeh.com


(51 ( ؛ میدرک دوبان  ار  یگمه  ناشموق  اهنآ و  ام  هک  دش ، هچ  اهنآ  هئطوت  تبقاع  رگنب 

(52  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَقِّل  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  اوُمَلَظ  اَِمب  ًهَیِواَخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف 

(52 ! ) دنهاگآ هک  یناسک  يارب  تسا  ینشور  هناشن  نیا  رد  و  هدنام ؛ یلاخ  ناشمتس  ملظ و  رطاخب  هک  تساهنآ  ياه  هناخ  نیا 

(53  ) َنوُقَّتَی اُوناَکَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیَجنَأَو 

(53 ! ) میداد تاجن  دندوب  هدرک  هشیپ  اوقت  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  و 

(54  ) َنوُرِْصُبت ُْمتنَأَو  َهَشِحاَْفلا  َنُوتْأَتَأ  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ْذِإ  اًطُولَو 

نآ موش  جیاتن   ) هک یلاح  رد  دـیور  یم  یتشز  رایـسب  راک  غارـس  هب  امـش  ایآ  : » تفگ شموق  هب  هک  یماگنه  روآ ) دای  هب   ) ار طول  و 
(54 ( !؟ دینیب یم  ار )

(55  ) َنُولَهْجَت ٌمْوَق  ُْمتنَأ  َْلب  ِءاَسِّنلا  ِنوُد  نِّم  ًهَوْهَش  َلاَجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَِّنئَأ 

(55 !« ) دینادان یموق  امش  دیور !؟ یم  نادرم  غارس  هب  توهش  يور  زا  نانز ، ياجب  امش  ایآ 

381 ص :

ءزج 20

لمنلا هروس  همادا 

(56  ) َنوُرَّهَطَتَی ٌساَنُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  نِّم  ٍطُول  َلآ  اوُجِرْخَأ  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباَوَج  َناَک  اَمَف 

نمادکاپ يدارفا  اهنیا  هک  دینک ، نوریب  دوخ  راید  رهش و  زا  ار  طول  نادناخ  : » دنتفگ رگیدکی ) هب   ) هک دنتشادن  نیا  زج  یخساپ  اهنآ 
(56 !« ) دنتسه

(57  ) َنیِِرباَْغلا َنِم  اَهاَنْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأَو  ُهاَْنیَجنَأَف 

(57 ! ) دشاب رهش ) نآ  رد   ) ناگدنام یقاب  ءزج  میدرک  رّدقم  هک  شرسمه  زجب  میداد ، تاجن  ار  شا  هداوناخ  وا و  ام 

(58  ) َنیِرَذنُْملا ُرَطَم  َءاَسَف  اًرَطَّم  مِْهیَلَع  اَنْرَْطمَأَو 

(58 ! ) ناگدشراذنا ناراب  تسا  دب  هچ  و  دندش ؛) نوفدم  نآ  ریز  یگمه  و   ) میدناراب اهنآ  رس  رب  گنس ) زا   ) یناراب سپس 

(59  ) َنوُکِرُْشی اَّمَأ  ٌْریَخ  ُهَّللآ  یَفَطْصا  َنیِذَّلا  ِهِداَبِع  یَلَع  ٌماَلَسَو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق 
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!؟ دنهد یمرارق  وا  ياتمه  هک  ییاهتب  ای  تسا  رتهب  دنوادخ  ایآ  شا »! هدیزگرب  ناگدنب  رب  مالـس  و  تسادخ ؛ صوصخم  دمح  : » وگب
(59)

َْلب ِهَّللا  َعَّم  ٌَهلِإَأ  اَهَرَجَـش  اُوِتبُنت  نَأ  ْمَُکل  َناَک  اَّم  ٍهَجَْهب  َتاَذ  َِقئاَدَـح  ِِهب  اَْنتَبنَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مَُکل  َلَزنَأَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمَأ 
(60  ) َنُولِدْعَی ٌمْوَق  ْمُه 

، نآ اب  هک  داتسرف  یبآ  نامسآ ، زا  امش  يارب  و  هدیرفآ !؟ ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  ای  دنرتهب ) دنتسه  امش  دوبعم  هک  ییاهتب  ایآ  )
هکلب هن ، تسادخ !؟ اب  يرگید  دوبعم  ایآ  دینایورب ! ار  نآ  ناتخرد  دیتشادن  تردق  زگره  امش  میدنایور ؛ زیگنارورـس  ابیز و  ییاهغاب 

(60 ! ) دنهد یم  رارق  ناشراگدرورپ )  ) زارطمه ار ) تاقولخم  ینادان ، يور  زا   ) هک دنتسه  یهورگ  اهنآ 

(61  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  ِهَّللا  َعَّم  ٌَهلِإَأ  اًزِجاَح  ِْنیَرْحَْبلا  َْنَیب  َلَعَجَو  َیِساَوَر  اََهل  َلَعَجَو  اًراَْهنَأ  اََهلاَلِخ  َلَعَجَو  اًراَرَق  َضْرَْألا  َلَعَج  نَّمَأ 

و درک ، داجیا  اجرباپ  تباث و  ياه  هوک  نآ  يارب  و  تخاس ، ناور  ییاهرهن  نآ  نایم  و  داد ، رارق  مارآ  ّرقتسم و  ار  نیمز  هک  یـسک  ای 
و  ) دـنناد یمن  نانآ  رتشیب  هکلب  هن ، تسادـخ !؟ اب  يدوبعم  ایآ  لاح ) نیا  اب  دـنوشن ؛ طولخم  مه  اب  ات   ) داد رارق  یعنام  اـیرد  ود  ناـیم 

(61 (! ) دنلهاج

(62  ) َنوُرَّکَذَت اَّم  اًلِیلَق  ِهَّللا  َعَّم  ٌَهلِإَأ  ِضْرَْألا  َءاَفَلُخ  ْمُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا  ُفِشْکَیَو  ُهاَعَد  اَذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  نَّمَأ 

اب يدوبعم  ایآ  دهد ؛ یمرارق  نیمز  يافلخ  ار  امش  و  دزاس ، یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  دنک و  یم  تباجا  ار  ّرطضم  ياعد  هک  یسک  ای 
(62 ! ) دیوش یم  رّکذتم  رتمک  تسادخ !؟

(63  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَّللا  َیلاَعَت  ِهَّللا  َعَّم  ٌَهلِإَأ  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب  اًرُْشب  َحاَیِّرلا  ُلِسُْری  نَمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِتاَُملُظ  ِیف  ْمُکیِدْهَی  نَّمَأ 

یم شتمحر  لوزن  زا  شیپ  تراشب  ناونعب  ار  اهداب  هک  یسک  و  دنک ، یم  تیاده  ایرد  ارحص و  ياهیکیرات  رد  ار  امش  هک  یـسک  ای 
(63 ! ) دنهد یمرارق  کیرش  وا  يارب  هچنآ  زا  تسا  رترب  دنوادخ  تسادخ !؟ اب  يدوبعم  ایآ  دتسرف ؛

382 ص :

(64  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاَه  ُْلق  ِهَّللا  َعَّم  ٌَهلِإَأ  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مُُکقُزْرَی  نَمَو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبَی  نَّمَأ 

ایآ دـهد ؛ یم  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  یـسک  و  دـنک ، یم  دـیدجت  ار  نآ  سپـس  درک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  یـسک  ای 
(64 !« ) دییوگ یم  تسار  رگا  دیروایب  ار  ناتلیلد  : » وگب تسادخ !؟ اب  يدوبعم 

(65  ) َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  اَمَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  ُمَْلعَی  اَّل  ُلق 

(65 !« ) دنوش یم  هتخیگنارب  یک  دنناد  یمن  و  ادخ ، زج  دنناد  یمن  بیغ  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  : » وگب
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(66  ) َنوُمَع اَْهنِّم  مُه  َْلب  اَْهنِّم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمُهُْملِع  َكَراَّدا  َِلب 

(66 ! ) دنیانیبان نآ  هب  تبسن  هکلب  دنراد ؛ ّکش  نآ  لصا  رد  هکلب  دنرادن ؛ ترخآ  هرابرد  یحیحص  عالطا  ناکرشم ]  اهنآ =[ 

(67  ) َنوُجَرْخَُمل اَِّنئَأ  اَنُؤَابآَو  ًاباَُرت  اَّنُک  اَذِإَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

(67 ( !؟ مییآ یم  نوریب  كاخ  لد  زا  میوش و ) یم  هدنز  ، ) میدش كاخ  نامناردپ  ام و  هک  یماگنه  ایآ  : » دنتفگ نارفاک  و 

(68  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  ُْلبَق  نِم  اَنُؤَابآَو  ُنَْحن  اَذَه  اَنْدِعُو  ْدََقل 

(68 !« ) تسا ناینیشیپ  یفارخ  ياه  هناسفا  نامه  اهنیا  هدش ؛ هداد  شیپ  زا  نامناردپ  ام و  هب  هک  تسا  يا  هدعو  نیا 

(69  ) َنیِمِرْجُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 

(69 !« ) دیسر اجک  هب  نامرجم  راک  تبقاع  دینیبب  دینک و  ریس  نیمز  يور  رد  : » وگب

(70  ) َنوُرُکْمَی اَّمِّم  ٍْقیَض  ِیف  نُکَت  َالَو  ْمِْهیَلَع  ْنَزْحَت  َالَو 

(70 ! ) دوشن گنت  نانآ  هئطوت  زا  تا  هنیس  و  شابم ، نیگمغ  نانآ  راکنا ) بیذکت و   ) زا

(71  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذَه  یَتَم  َنُولوُقَیَو 

(71 ( »!؟ دییوگ یم  تسار  رگا  دمآ  دهاوخ  یک  دیهد ) یم  ام  هب  هک  باذع   ) هدعو نیا  : » دنیوگ یم  اهنآ 

(72  ) َنُولِْجعَتْسَت يِذَّلا  ُضَْعب  مَُکل  َفِدَر  َنوُکَی  نَأ  یَسَع  ُْلق 

(72 !« ) دشاب امش  رانک  رد  کیدزن و  دینک ، یم  باتش  نآ  هرابرد  هچنآ  زا  يا  هراپ  دیاش  : » وگب

(73  ) َنوُرُکْشَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(73 ! ) دنتسین رازگرکش  ناشرتشیب  یلو  دراد ؛ تمحر ) و   ) لضف مدرم ، هب  تبسن  وت  راگدرورپ  ًامّلسم 

(74  ) َنُوِنْلُعی اَمَو  ْمُهُروُدُص  ُّنُِکت  اَم  ُمَْلعََیل  َکَّبَر  َّنِإَو 

(74 ! ) دناد یم  یبوخب  دننک  یم  راکشآ  ار  هچنآ  دنراد و  یم  ناهنپ  ناشیاه  هنیس  رد  ار  هچنآ  تراگدرورپ  و 

(75  ) ٍنِیبُّم ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ٍهَِبئاَغ  ْنِم  اَمَو 

تبث راـگدرورپ ) ناـیاپ  یب  ملع  ظوفحم و  حول  رد   ) نیبـم باـتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  نامـسآ و  رد  یناـهنپ  دوجوم  چـیه  و 
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(75 ! ) تسا

(76  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  َرَثْکَأ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  یَلَع  ُّصُقَی  َنآْرُْقلا  اَذَه  َّنِإ 

(76 ( ؛ دنک یم  نایب  نانآ  يارب  دنراد  فالتخا  نآ  رد  لیئارسا  ینب  هک  ار  ییاهزیچ  رثکا  نآرق  نیا 

383 ص :

(77  ) َنِینِمْؤُْملِّل ٌهَمْحَرَو  يًدَُهل  ُهَّنِإَو 

(77 ! ) تسا نانمؤم  يارب  تمحر  تیاده و  هیام  و 

(78  ) ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِهِمْکُِحب  مُهَْنَیب  یِضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ 

(78  ) .اناد رداق  تسوا  و  دنک ؛ یم  يرواد  دوخ  مکح  هب  تمایق  رد  اهنآ  نایم  وت  راگدرورپ 

(79  ) ِنِیبُْملا ِّقَْحلا  یَلَع  َکَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف 

(79 ! ) یتسه راکشآ  ّقح  رب  وت  هک  نک ، لّکوت  ادخ  رب  سپ 

(80  ) َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اَذِإ  َءاَعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َالَو  یَتْوَْملا  ُعِمُْست  َال  َکَّنِإ 

یم تشپ  دـننادرگ و  یمرب  يور  هک  یماـگنه  ار  نارک  یناوت  یمن  و  یناـسرب ، ناـگدرم  شوگ  هب  ار  تنخـس  یناوت  یمن  وت  ًامّلـسم 
(80 ! ) یناوخارف دننک 

(81  ) َنوُِملْسُّم مُهَف  اَِنتاَیِآب  ُنِمُْؤی  نَم  اَّلِإ  ُعِمُْست  نِإ  ْمِِهَتلاَلَض  نَع  ِیْمُْعلا  يِداَِهب  َتنَأ  اَمَو 

شریذـپ هداـمآ  هک  یناـسرب  یناـسک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوتیم  طـقف  وت  یناـهرب ؛ ناـشیهارمگ  زا  ار  ناروک  یناوت  یمن  زین  و 
(81 ! ) دنمیلست قح  ربارب  رد  دنتسه و  ام  تایآ  هب  نامیا 

(82  ) َنُوِنقُوی َال  اَِنتاَیِآب  اُوناَک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَْألا  َنِّم  ًهَّباَد  ْمَُهل  اَنْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اَذِإَو 

اب هک  مینک  یم  جراخ  اهنآ  يارب  نیمز  زا  ار  يا  هدنبنج  دنریگ ،) رارق  زیخاتسر  هناتـسآ  رد  و   ) دسر اهنآ  باذع  نامرف  هک  یماگنه  و 
(82  ) .دندروآ یمن  نامیا  ام  تایآ  هب  مدرم  هک  دیوگ ) یم  و   ) دنک یم  مّلکت  نانآ 

(83  ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  اَِنتاَیِآب  ُبِّذَُکی  نَّمِّم  اًجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُک  نِم  ُرُشَْحن  َمْوَیَو 

ار اهنآ  و  مینک ؛ یم  روشحم  دندرک  یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  ار  یهورگ  یتّما ، ره  زا  ام  هک  ار  يزور  روآ ) رطاخ  هب  )
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(83 ! ) دنوش قحلم  رگیدکی  هب  ات  میراد  یم  هگن 

(84  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَذاَّمَأ  اًْملِع  اَِهب  اوُطیُِحت  َْملَو  ِیتاَیِآب  ُمْتبَّذَکَأ  َلاَق  اوُءاَج  اَذِإ  یَّتَح 

امـش دیدماینرب !؟ قیقحت  ددص  رد  دیدرک و  بیذکت  ارم  تایآ  ایآ  : » دـیوگ یم  نانآ ) هب  ، ) دـنیآ یم  باسح ) ياپ  هب   ) هک ینامز  ات 
(84 ( »!؟ دیداد یم  ماجنا  یلامعا  هچ 

(85  ) َنوُقِطنَی َال  ْمُهَف  اوُمَلَظ  اَِمب  مِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَوَو 

(85 ! ) دنیوگب هک  دنرادن  ینخس  اهنآ  و  دوش ، یم  عقاو  اهنآ  رب  ناشملظ  رطاخب  باذع  نامرف  ماگنه ، نیا  رد 

(86  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  اًرِْصبُم  َراَهَّنلاَو  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْملَأ 

يارب تسا  ینـشور  ياه  هناـشن  روما  نیا  رد  شخب !؟ ینـشور  ار  زور  میداد و  رارق  اـهنآ  شمارآ  يارب  ار  بش  اـم  هک  دـندیدن  اـیآ 
(86 (. ) دنقح لوبق  هدامآ  و   ) دنروآ یم  نامیا  هک  یناسک 

(87  ) َنیِرِخاَد ُهْوَتَأ  ٌّلُکَو  ُهَّللا  َءاَش  نَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  نَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَفُنی  َمْوَیَو 

یم ورف  تشحو  رد  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  و  دوش ، یم  هدـیمد  روص »  » رد هک  ار  يزور  دـیروآ ) رطاخ  هب   ) و
(87 ! ) دنوش یم  رضاح  وا  هاگشیپ  رد  عوضخ  اب  یگمه  و  هتساوخ ؛ ادخ  هک  یناسک  زج  دنور ،

(88  ) َنُولَعْفَت اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  ٍءْیَش  َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُص  ِباَحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِهَو  ًهَدِماَج  اَُهبَسْحَت  َلاَبِْجلا  يَرَتَو 

تسا يدنوادخ  شنیرفآ  عنص و  نیا  دنتکرح ؛ رد  ربا  دننام  هک  یلاح  رد  يرادنپ ، یم  دماج  نکاس و  ار  اهنآ  و  ینیب ، یم  ار  اه  هوک 
(88 ! ) تسا هاگآ  ًامّلسم  دیهد  یم  ماجنا  امش  هک  ییاهراک  زا  وا  هدیرفآ ؛ نقتم  ار  زیچ  همه  هک 

384 ص :

(89  ) َنُونِمآ ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  نِّم  مُهَو  اَْهنِّم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  نَم 

(89 ! ) دننامارد زور  نآ  تشحو  زا  نانآ  و  تشاد ؛ دنهاوخ  نآ  زا  رتهب  یشاداپ  دنهد  ماجنا  یکین  راک  هک  یناسک 

(90  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  نَمَو 

!؟ تشاد دیهاوخ  دیدرک  یم  لمع  هچنآ  زج  ییازج  ایآ  دنوش ؛ یم  هدنکفا  شتآ  رد  تروص  هب  دنهد ، ماجنا  يدب  لامعا  هک  اهنآ  و 
(90)

(91  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأَو  ٍءْیَش  ُّلُک  َُهلَو  اَهَمَّرَح  يِذَّلا  ِهَْدلَْبلا  ِهِذَه  َّبَر  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اَمَّنِإ 
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هک یلاح  رد  هدیشخب ؛ تمرح  ار  رهـش  نیا  هک  یـسک  نامه  منک ، تدابع  ار  هّکم ) سّدقم   ) رهـش نیا  راگدرورپ  مرومأم  نم  وگب ): )
(91 ( ؛ مشاب نیملسم  زا  هک  مرومأم  نم  و  تسوا ! نآ  زا  زیچ  همه 

(92  ) َنیِرِذنُْملا َنِم  اَنَأ  اَمَّنِإ  ْلُقَف  َّلَض  نَمَو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  اَمَّنِإَف  يَدَتْها  ِنَمَف  َنآْرُْقلا  َُوْلتَأ  ْنَأَو 

دوـخ هّجوـتم  شناـیز   ) ددرگ هارمگ  سک  ره  و  هدـش ؛ تیادـه  دوـخ  دوـسب  دوـش  تیادـه  سک  ره  منک ! توـالت  ار  نآرق  هکنیا  و 
(92 !« ) مناگدننکراذنا زا  طقف  نم  : » وگب تسوا )؛

(93  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  َکُّبَر  اَمَو  اَهَنُوفِْرعَتَف  ِِهتاَیآ  ْمُکیُِریَس  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلقَو 

زا وت  راگدرورپ  و  دیـسانشب ؛ ار  نآ  ات  دـهد  یم  ناشن  امـش  هب  ار  شتایآ  يدوزب  تسادـخ ؛ تاذ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  : » وگب
(93 ! ) تسین لفاغ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ 

صصقلا هروس 

(1  ) مسط ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) مسط

(2  ) ِنِیبُْملا ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َْکِلت 

(2 ! ) تسا نیبم  باتک  تایآ  زا  اهنیا 

(3  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرفَو  یَسُوم  ِإَبَّن  نِم  َْکیَلَع  ُوْلتَن 

(3 ! ) دنروآ یم  نامیا  دنّقح و ) بلاط   ) هک یهورگ  يارب  میناوخ ، یم  وت  رب  ّقحب  نوعرف  یسوم و  ناتساد  زا  ام 

(4  ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َناَک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاَِسن  ِییْحَتْسَیَو  ْمُهَءاَْنبَأ  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِّم  ًهَِفئاَط  ُفِعْضَتْسَی  اًعَیِش  اَهَلْهَأ  َلَعَجَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَلَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ 

، دناشک یم  یناوتان  فعض و  هب  ار  یهورگ  دومن ؛ میـسقت  یفلتخم  ياه  هورگ  هب  ار  نآ  لها  و  درک ، ییوج  يرترب  نیمز  رد  نوعرف 
(4 ! ) دوب نادسفم  زا  نیقی  هب  وا  تشاد ؛ یم  هگن  هدنز  تمدخ ) يزینک و  يارب   ) ار ناشنانز  دیرب و  یم  رس  ار  ناشنارسپ 

(5  ) َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرنَو 

(5 ! ) میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  ّتنم  نیمز  نافعضتسم  رب  میهاوخ  یم  ام 

385 ص :

(6  ) َنوُرَذْحَی اُوناَک  اَّم  مُْهنِم  اَمُهَدُونُجَو  َناَماَهَو  َنْوَعِْرف  َيُِرنَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشن دنتـشاد  میب  لیئارـسا ]  ینب  اهنآ =[  زا  ار  هچنآ  ناشنایرکـشل ، ناماه و  نوعرف و  هب  و  میزاس ؛ اجرباپ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح  و 
(6 ! ) میهد

(7  ) َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاَجَو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  اَّنِإ  ِینَزْحَت  َالَو  ِیفاَخَت  َالَو  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اَذِإَف  ِهیِعِضْرَأ  ْنَأ  یَسُوم  ِّمُأ  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو 

سرتـن و و  نکفیب ؛ لـین ) ي   ) اـیرد رد  ار  يو  يدیـسرت ، وا  رب  هک  یماـگنه  و  هد ؛ ریـش  ار  وا  : » هک میدرک  ماـهلا  یـسوم  رداـم  هب  اـم 
(7 !« ) میهد یم  رارق  نالوسر  زا  ار  وا  و  مینادرگ ، یمزاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  شابم ، نیگمغ 

(8  ) َنِیئِطاَخ اُوناَک  اَمُهَدُونُجَو  َناَماَهَو  َنْوَعِْرف  َّنِإ  اًنَزَحَو  اوُدَع  ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف 

ناشهودنا هیام  نانآ و  نمشد  ماجنارس  ات  دنتفرگ ، بآ  زا  ار  وا  نوعرف  نادناخ  دنکفا ) ایرد  هب  ار  وا  ادخ  نامرفب  ردام  هک  یماگنه  )
(8  ) .دندوب راکاطخ  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  ًامّلسم  ددرگ !

(9  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  اًَدلَو  ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  اَنَعَفنَی  نَأ  یَسَع  ُهُوُلتْقَت  َال  ََکلَو  یِّل  ٍْنیَع  ُتَُّرق  َنْوَعِْرف  ُتَأَْرما  َِتلاَقَو 

دیفم ام  يارب  دیاش  دیـشکن  ار  وا  تسوت ! نم و  مشچ  رون  : » تفگ دـنراد ) ار  كدوک  نتـشک  دـصق  اهنآ  دـید  نوچ   ) نوعرف رـسمه 
(9 (! ) دننارورپ یم  شیوخ  شوغآ  رد  ار  دوخ  یلصا  نمشد  هک   ) دندیمهف یمن  اهنآ  و  مینیزگرب »! دوخ  رسپ  ناونعب  ار  وا  ای  دشاب ،

(10  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اَِهْبلَق  یَلَع  اَنَْطبَّر  نَأ  َالَْول  ِِهب  يِْدُبَتل  ْتَداَک  نِإ  اًغِراَف  یَسُوم  ِّمُأ  ُداَُؤف  َحَبْصَأَو 

هدرکن مکحم  دـیما ) نامیا و  هلیـسوب   ) ار وا  لد  رگا  و  تشگ ؛ یهت  شدـنزرف ) داـی  زج   ) زیچ همه  زا  یـسوم  رداـم  بلق  ماجنارـس ) )
(10 ! ) دنک اشفا  ار  بلطم  دوب  کیدزن  میدوب ،

(11  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  ٍُبنُج  نَع  ِِهب  ْتَرُصَبَف  ِهیُِّصق  ِِهتْخُِأل  َْتلاَقَو 

یب نانآ  هک  یلاـح  رد  درک  هدـهاشم  ار  ارجاـم  رود  زا  زین  وا  نک »! يریگیپ  ار  وا  لاـح  عضو  : » تفگ وا  رهاوخ  هب  یـسوم ) رداـم   ) و
(11  ) .دندوب ربخ 

(12  ) َنوُحِصاَن َُهل  ْمُهَو  ْمَُکل  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  َْتلاَقَف  ُْلبَق  نِم  َعِضاَرَْملا  ِْهیَلَع  اَْنمَّرَحَو 

ادـیپ يارب  ار  نارومأم  یباتیب  هک   ) شرهاوخ و  ددرگزاب ؛) ردام  شوغآ  هب  اهنت  ات   ) میدرک مارح  وا  رب  شیپ  زا  ار  هدریـش  نانز  همه  ام 
دننک و تلافک  امـش  يارب  ار  دازون  نیا  دـنناوت  یم  هک  منک  ییامنهار  يا  هداوناخ  هب  ار  امـش  ایآ  : » تفگ درک ) هدـهاشم  هیاد  ندرک 

(12 ( »!؟ دنشاب وا  هاوخریخ 

(13  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتلَو  َنَزْحَت  َالَو  اَُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  َیلِإ  ُهاَنْدَدَرَف 

یمن نانآ  رتشیب  یلو  تسا ؛ قح  یهلا  هدعو  هک  دنادب  دـشابن و  نیگمغ  دوش و  نشور  شمـشچ  ات  میدـنادرگزاب  شردام  هب  ار  وا  ام 
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(13 ! ) دنناد

386 ص :

(14  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَکَو  اًْملِعَو  اًمْکُح  ُهاَْنیَتآ  يَوَتْساَو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّملَو 

(14 ! ) میهد یم  ازج  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  و  میداد ؛ وا  هب  شناد  تمکح و  دش ، لماک  دنمورین و  یسوم )  ) هک یماگنه  و 

یَلَع ِِهتَعیِـش  نِم  يِذَّلا  ُهَثاَغَتْـساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  اَذَهَو  ِِهتَعیِـش  نِم  اَذَه  ِناَِلتَتْقَی  ِْنیَلُجَر  اَهِیف  َدَـجَوَف  اَِهلْهَأ  ْنِّم  ٍهَْلفَغ  ِنیِح  یَلَع  َهَنیِدَْـملا  َلَخَدَو 
(15  ) ٌنِیبُّم ٌّلِضُّم  ٌّوُدَع  ُهَّنِإ  ِناَْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  اَذَه  َلاَق  ِْهیَلَع  یَضَقَف  یَسُوم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا 

ناوریپ زا  یکی  دنلوغشم ؛ عازن  گنج و  هب  هک  دید  ار  درم  ود  ناهگان  دش ؛ رهـش  دراو  دندوب  تلفغ  رد  رهـش  لها  هک  یماگنه  هب  وا 
یسوم دومن ؛ کمک  ياضاقت  يو  زا  شنمشد  ربارب  رد  دوب  وا  ناوریپ  زا  هک  نآ  شنانمشد ، زا  يرگید  و  لیئارسا ،) ینب  زا  و   ) دوب وا 

هک دوب ، ناطیش  لمع  زا  امش ) عازن   ) نیا : » تفگ یسوم  درم ؛) داتفا و  نیمز  رب  و   ) تخاس ار  وا  راک  دز و  وا  هنیـس  رب  یمکحم  تشم 
(15 « ) تسا يراکشآ  هدننک  هارمگ  نمشد و  وا 

(16  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  ِیل  ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

(16 ! ) تسا میحر  روفغ و  وا  هک  دیشخب ، ار  وا  دنوادخ  شخبب »! ارم  مدرک ؛ متس  نتشیوخ  هب  نم  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  سپس ) )

(17  ) َنیِمِرْجُْملِّل اًریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ِّبَر  َلاَق 

(17 !« ) دوب مهاوخن  نامرجم  نابیتشپ  زگره  يداد ، نم  هب  هک  یتمعن  هنارکشب  اراگدرورپ ! : » درک ضرع 

(18  ) ٌنِیبُّم ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  یَسُوم  َُهل  َلاَق  ُهُخِرْصَتْسَی  ِسْمَْألِاب  ُهَرَصنَتْسا  يِذَّلا  اَذِإَف  ُبَّقَرَتَی  اًِفئاَخ  ِهَنیِدَْملا  ِیف  َحَبْصَأَف 

يرای وا  زا  زورید  هک  یسک  نامه  دید  ناهگان  رابخا ؛) يوجتسج  رد  و   ) يا هثداح  راظتنا  رد  هظحل  ره  دوب و  ناسرت  رهش  رد  یسوم 
(18 !« ) یتسه یهارمگ  وجارجام و )  ) ناسنا اراکشآ  وت  : » تفگ وا  هب  یسوم  دهاوخ ، یم  کمک  وا  زا  دنز و  یم  دایرف  دوب  هدیبلط 

ِیف اًراَّبَج  َنوُکَت  نَأ  اَّلِإ  ُدیُِرت  نِإ  ِسْمَْألِاب  اًسْفَن  َْتلَتَق  اَمَک  ِینَُلتْقَت  نَأ  ُدیُِرتَأ  یَـسُوم  اَی  َلاَق  اَمُهَّل  ٌّوُدَع  َوُه  يِذَّلِاب  َشِْطبَی  نَأ  َداَرَأ  ْنَأ  اَّمَلَف 
(19  ) َنیِِحلْصُْملا َنِم  َنوُکَت  نَأ  ُدیُِرت  اَمَو  ِضْرَْألا 

: تفگ دش )، دـنلب  شدایرف  ، ) ددرگ وا  عنام  تردـق  اب  دوش و  ریگرد  دوب  اهنآ  يود  ره  نمـشد  هک  یـسک  اب  تساوخ  هک  یماگنه  و 
و یشاب ، نیمز  يور  رد  يراّبج  یهاوخ  یم  طقف  وت  یتشک !؟ ار  یناسنا  زورید  هک  هنوگ  نامه  یـشکب  ارم  یهاوخ ! یم  یـسوم  يا  »

(19 !« ) یشاب ناحلصم  زا  یهاوخ  یمن 

(20  ) َنیِحِصاَّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَلَْملا  َّنِإ  یَسُوم  اَی  َلاَق  یَعْسَی  ِهَنیِدَْملا  یَْصقَأ  ْنِّم  ٌلُجَر  َءاَجَو 
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نتشک يارب  ّتیعمج  نیا  یـسوم ! يا  : » تفگ دمآ و  ناینوعرف ]  زکرم  رهـش =[  هطقن  نیرترود  زا  تعرـس  اب  يدرم  ماگنه ) نیا  رد  )
(20 !« ) ماوت ناهاوخریخ  زا  نم  هک  وش ، جراخ  رهش  زا  ًاروف  دنا ؛ هتسشن  تروشم  هب  وت 

(21  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاَق  ُبَّقَرَتَی  اًِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف 

ملاظ موق  نیا  زا  ارم  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  يا ؛ هثداح  راظتنا  رد  هظحل  ره  دوب و  ناسرت  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  رهـش  زا  یـسوم 
(21 !« ) شخب ییاهر 

387 ص :

(22  ) ِلِیبَّسلا َءاَوَس  ِینَیِدْهَی  نَأ  یِّبَر  یَسَع  َلاَق  َنَیْدَم  َءاَْقِلت  َهَّجَوَت  اََّملَو 

(22 !« ) دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  مراودیما  : » تفگ دش  نیدم  بناج  هّجوتم  هک  یماگنه  و 

َرِدُْصی یَّتَح  یِقْـسَن  َال  اََتلاَق  اَمُُکبْطَخ  اَم  َلاَق  ِناَدوُذَت  ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  نِم  َدَجَوَو  َنوُقْـسَی  ِساَّنلا  َنِّم  ًهَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَجَو  َنَیْدَـم  َءاَم  َدَرَو  اََّملَو 
(23  ) ٌرِیبَک ٌْخیَش  اَنُوبَأَو  ُءاَعِّرلا 

رانک رد  و  دـننک ؛ یم  باریـس  ار  دوخ  نایاپراهچ  هک  دـید  اجنآ  رد  ار  مدرم  زا  یهورگ  دیـسر ، نیدـم  بآ  هاچ )  ) هب هک  یماگنه  و 
؟ تسیچ امـش  راک  : » تفگ ود  نآ  هب  یـسوم ) دنوش ؛ یمن  کیدزن  هاچ  هب  و   ) دنـشیوخ نادنفـسوگ  بقارم  هک  دـید  ار  نز  ود  نانآ 

درمریپ ام  ردپ  و  دنوش ؛ جراخ  یگمه  اهناپوچ  ات  میهد  یمن  بآ  ار  اهنآ  ام  : » دـنتفگ دـیهد »)!؟ یمن  بآ  ار  دوخ  نادنفـسوگ  ارچ  )
(23 (!« ) .تسین اهراک  نیا  رب  رداق  و   ) تسا یلاسنهک 

(24  ) ٌریِقَف ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَزنَأ  اَِمل  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَقَف  ِّلِّظلا  َیلِإ  یَّلَوَت  َُّمث  اَمَُهل  یَقَسَف 

، یتسرف نم  رب  یکین  ریخ و  ره  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  دروآ و  هیاس  هب  ور  سپس  دیـشک ؛ بآ  ود  نآ  نادنفـسوگ )  ) يارب یـسوم 
(24 !« ) مدنمزاین نآ  هب 

َال َلاَق  َصَـصَْقلا  ِْهیَلَع  َّصَقَو  ُهَءاَج  اَّمَلَف  اََنل  َْتیَقَـس  اَم  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَـی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاَـق  ٍءاَیِْحتْـسا  یَلَع  یِـشْمَت  اَمُهاَدْـحِإ  ُْهتَءاَـجَف 
(25  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفَخَت 

ات دنک  یم  توعد  وت  زا  مردپ  : » تفگ تشاد ، یمرب  ماگ  ایح  تیاهن  اب  هک  یلاح  رد  دـمآ  وا  غارـس  هب  نز )  ) ود نآ  زا  یکی  ناهگان 
تشذگرس دمآ و  بیعش ]  وا =[  دزن  یسوم  هک  یماگنه  .دزادرپب » وت  هب  يداد  ماجنا  ام  يارب  هک  ار  نادنفـسوگ ) هب   ) نداد بآ  دزم 

(25 !« ) یتفای تاجن  ملاظ  موق  زا  سرتن ، : » تفگ داد ، حرش  ار  دوخ 

(26  ) ُنیِمَْألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْسا  َِتبَأ  اَی  اَمُهاَدْحِإ  َْتلاَق 

هک تسا  یـسک  نآ  ینک  مادختـسا  یناوت  یم  هک  ار  یـسک  نیرتهب  اریز  نک ، مادختـسا  ار  وا  مردپ ! : » تفگ رتخد )  ) ود نآ  زا  یکی 
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(26 (!« ) تسا درم  نیمه  وا  و   ) دشاب نیما  ّيوق و 

َّقُـشَأ ْنَأ  ُدیِرُأ  اَمَو  َكِدـنِع  ْنِمَف  اًرْـشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَـجِح  َِیناَمَث  ِینَرُجْأَت  نَأ  یَلَع  ِْنیَتاَه  َّیَتَْنبا  يَدْـحِإ  َکَحِکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َلاَق 
(27  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاَش  نِإ  ِینُدِجَتَس  َْکیَلَع 

؛ ینک راک  نم  يارب  لاس  تشه  هک  طرش  نیا  هب  مروآرد  وت  يرسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخ  یم  نم  : » تفگ بیعـش ) )
ارم هللا  ءاش  نا  و  مراذگب ؛ وت  شود  رب  ینیگنس  راک  مهاوخ  یمن  نم  تسوت ؛ هیحان  زا  یتّبحم  یهد ، شیازفا  لاس  هد  ات  ار  نآ  رگا  و 

(27 « ) تفای یهاوخ  ناحلاص  زا 

(28  ) ٌلیِکَو ُلوُقَن  اَم  یَلَع  ُهَّللاَو  َّیَلَع  َناَوْدُع  اَلَف  ُْتیَضَق  ِْنیَلَجَْألا  اَمَّیَأ  َکَْنَیبَو  ِیْنَیب  َِکلَذ  َلاَق 

نم رب  یمتـس  مهد  ماجنا  ار  تّدـم  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هتبلا  دـشاب ؛ وت  نم و  نایم  يدادرارق  نیا  درادـن )، یعنام  : ») تفگ یـسوم ) )
(28 !« ) تسا هاوگ  مییوگ  یم  ام  هچنآ  رب  ادخ  و  مدازآ !) نآ  باختنا  رد  نم  و   ) دوب دهاوخن 

388 ص :

ٍهَوْذَـج ْوَأ  ٍرَبَِخب  اَْهنِّم  مُکِیتآ  یِّلَعَّل  اًراَن  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاَق  اًراَن  ِروُّطلا  ِِبناَج  نِم  َسَنآ  ِِهلْهَِأب  َراَسَو  َلَجَْألا  یَـسُوم  یَـضَق  اَّمَلَف 
(29  ) َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا  َنِّم 

روط بناج  زا  درک ، تکرح  رـصم ) يوس  هب  نیدـم  زا   ) شا هداوناخ  هارمه  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  تّدـم  یـسوم  هک  یماـگنه 
يا هلعش  ای  مروایب ، امش  يارب  نآ  زا  يربخ  دیاش  مور ) یم  ! ) مدید یـشتآ  نم  هک  دینک  گنرد  : » تفگ شا  هداوناخ  هب  دید ! یـشتآ 

(29 !« ) دیوش مرگ  نآ  اب  ات  شتآ  زا 

(30  ) َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  یَسُوم  اَی  نَأ  ِهَرَجَّشلا  َنِم  ِهَکَراَبُْملا  ِهَعُْقْبلا  ِیف  ِنَْمیَْألا  ِداَْولا  ِئِطاَش  نِم  َيِدُون  اَهاَتَأ  اَّمَلَف 

يا : » هک دـش  هداد  ادـن  تخرد  کـی  ناـیم  زا  تکرب ، رپ  نیمزرـس  نآ  رد  هّرد ، تسار  هنارک  زا  دـمآ ، شتآ  غارـس  هب  هـک  یماـگنه 
(30 ! ) نایناهج راگدرورپ  دنوادخ ، منم  یسوم !

(31  ) َنِینِمْآلا َنِم  َکَّنِإ  ْفَخَت  َالَو  ِْلْبقَأ  یَسُوم  اَی  ْبِّقَُعی  َْملَو  اًِربْدُم  یَّلَو  ٌّناَج  اَهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اَهآَر  اَّمَلَف  َكاَصَع  ِْقلَأ  ْنَأَو 

و تشگرب ، بقع  هب  دیـسرت و  دنک ، یم  تکرح  تعرـس  اب  يرام  نوچمه  دید  دنکفا و ) ار  اصع   ) هک یماگنه  نکفیب »! ار  تیاصع 
(31 ! ) یتسه ناما  رد  وت  سرتن ، درگرب و  : » دمآ ادن  درکن ! هاگن  ار  دوخ  رس  تشپ  یّتح 

َنْوَعِْرف َیلِإ  َکِّبَّر  نِم  ِناَناَهُْرب  َِکناَذَـف  ِبْهَّرلا  َنِم  َکَحاَنَج  َکـَْیلِإ  ْمُمْـضاَو  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاَْـضَیب  ْجُرْخَت  َکـِْبیَج  ِیف  َكَدَـی  ُْکلْـسا 
(32  ) َنیِقِساَف اًمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ِِهئَلَمَو 

هنیس رب  ار  تیاهتسد  و  صقن ؛ بیع و  نودب  تسا  هدنشخرد  دیفس و  دوش  یم  جراخ  هک  یماگنه  ربورف ، دوخ  نابیرگ  رد  ار  تتسد 
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نوعرف و يوسب  تراگدرورپ  زا  نشور  ناهرب  اضیب ] دـی  اـصع و  هزجعم  ود =[  نیا  دوش ! رود  وت  زا  تشحو  سرت و  اـت  راذـگب ، تا 
(32 !« ) دنتسه یقساف  موق  نانآ  هک  تسوا ، نایفارطا 

(33  ) ِنُوُلتْقَی نَأ  ُفاَخَأَف  اًسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

(33 ! ) دنناسرب لتق  هب  ارم  مسرت  یم  ما ؛ هتشک  ار  نانآ  زا  نت  کی  نم  اراگدرورپ ! : » درک ضرع 

(34  ) ِنُوبِّذَُکی نَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ِیُنقِّدَُصی  اًءْدِر  َیِعَم  ُْهلِسْرَأَف  اًناَِسل  یِّنِم  ُحَْصفَأ  َوُه  ُنوُراَه  یِخَأَو 

بیذکت ارم  مسرت  یم  دنک ؛ قیدصت  ارم  دـشاب و  نم  روای  ات  تسرفب  نم  هارمه  ار  وا  تسا ؛ رتحیـصف  نم  زا  شنابز  نوراه  مردارب  و 
(34 !« ) دننک

(35  ) َنُوِبلاَْغلا اَمُکَعَبَّتا  ِنَمَو  اَُمتنَأ  اَِنتاَیِآب  اَمُْکَیلِإ  َنُولِصَی  اَلَف  اًناَْطلُس  اَمَُکل  ُلَعَْجنَو  َکیِخَِأب  َكَدُضَع  ُّدُشَنَس  َلاَق 

تکرب هب  و  میهد ؛ یمرارق  يرترب  هطلس و  امـش  يارب  و  مینک ، یم  دنمورین ) و   ) مکحم تردارب  هلیـسوب  ار  وت  ناوزاب  يدوزب  : » دومرف
(35 !« ) دیزوریپ ناتناوریپ  امش و  دنبای ؛ یمن  تسد  امش  رب  ام ، تایآ 
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(36  ) َنِیلَّوَْألا اَِنئَابآ  ِیف  اَذَِهب  اَنْعِمَس  اَمَو  يًرَتْفُّم  ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه  اَم  اُولاَق  ٍتاَنَِّیب  اَِنتاَیِآب  یَسوُّم  مُهَءاَج  اَّمَلَف 

ام هدش ؛ هتـسب  ادخ  هب  غوردب  هک  تسین  رحـس  زج  يزیچ  نیا  : » دـنتفگ دروآ ، نانآ  يارب  ار  ام  نشور  تازجعم  یـسوم  هک  یماگنه 
(36 !« ) میا هدینشن  دوخ  ناکاین  رد  ار  يزیچ  نینچ  زگره 

(37  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  َال  ُهَّنِإ  ِراَّدلا  ُهَِبقاَع  َُهل  ُنوُکَت  نَمَو  ِهِدنِع  ْنِم  يَدُْهلِاب  َءاَج  نَِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  یَسُوم  َلاَقَو 

( ترخآ ایند و  ي   ) ارـس کین  تبقاع  هک  یناسک  و  دنا ، هدروآ  وا  دزن  زا  ار  تیادـه  هک  یناسک  لاح  زا  مراگدرورپ  : » تفگ یـسوم 
(37 !« ) دش دنهاوخن  راگتسر  ناملاظ  ًامّلسم  تسا ! رتهاگآ  تساهنآ  نآ  زا 

یَـسُوم َِهلِإ  َیلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلَعَّل  اًحْرَـص  یِّل  لَعْجاَف  ِنیِّطلا  یَلَع  ُناَماَه  اَی  ِیل  ْدـِقْوَأَف  يِْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  ُتِْملَع  اَم  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اَی  ُنْوَعِْرف  َلاَـقَو 
(38  ) َنِیبِذاَْکلا َنِم  ُهُّنُظََأل  یِّنِإَو 

یشتآ میارب  ناماه ، يا  رتشیب )، قیقحت  يارب  اّما   ) .مرادن غارس  امش  يارب  مدوخ  زج  ییادخ  نم  فارشا ! تیعمج  يا  : » تفگ نوعرف 
یم نامگ  نم  دنچ  ره  مریگ ؛ ربخ  یـسوم  يادـخ  زا  ات  هد  بیترت  يدـنلب  جرب  نم  يارب  و  زاسب ،) مکحم  ياهرجآ  و   ) زورفیب لگ  رب 

(38 !« ) تسا نایوگغورد  زا  وا  منک 

(39  ) َنوُعَجُْری َال  اَْنَیلِإ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  ُهُدُونُجَو  َوُه  َرَبْکَتْساَو 
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(39 ! ) دنوش یمن  هدنادرگزاب  ام  يوسب  دنتشادنپ  و  دندرک ، رابکتسا  نیمز  رد  ّقح  نودب  شنایرکشل  نوعرف و  ماجنارس ) )

(40  ) َنیِِملاَّظلا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاَنْذَبَنَف  ُهَدُونُجَو  ُهاَنْذَخَأَف 

(40 ! ) دوب هنوگچ  ناملاظ  راک  نایاپ  رگنب  نونکا  میدنکفا ؛ ایرد  هب  میتفرگ و  ار  شنایرکشل  وا و  زین  ام 

(41  ) َنوُرَصُنی َال  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو 

(41 ! ) دش دنهاوخن  يرای  زیخاتسر  زور  و  دننک ؛ یم  توعد  خزود )  ) شتآ هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناینوعرف ]  نانآ =[  و 

(42  ) َنیِحُوبْقَْملا َنِّم  مُه  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ًهَنَْعل  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  ْمُهاَنْعَْبتَأَو 

(42 ! ) دننایور تشز  زا  تمایق  زور  و  میداد ؛ رارق  نانآ  لابندب  یتنعل  زین  ایند  نیا  رد  و 

(43  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلَعَّل  ًهَمْحَرَو  يًدُهَو  ِساَّنِلل  َِرئاََصب  َیلوُْألا  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  اَم  ِدَْعب  نِم  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

، دوب نیرفآ  تریصب  مدرم  يارب  هک  یباتک  میدومن ؛ كاله  ار  نیتسخن  نورق  ماوقا  هکنآ  زا  دعب  میداد  ینامسآ  باتک  یسوم  هب  ام  و 
(43 ! ) دنوش رکذتم  دیاش  تمحر ؛ تیاده و  هیام  و 

390 ص :

(44  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  َتنُک  اَمَو  َْرمَْألا  یَسُوم  َیلِإ  اَْنیَضَق  ْذِإ  ِِّیبْرَْغلا  ِِبناَِجب  َتنُک  اَمَو 

ار تازجعم  هک  ماگنه  نآ  رد   ) يدوبن نادـهاش  زا  وت  و  میداد ؛ یـسوم  هب  ار  تّوبن  نامرف  ام  هک  یماگنه  يدوبن  یبرغ  بناج  رد  وت 
(44 (! ) میدراذگ یسوم  رایتخا  رد 

(45  ) َنِیلِسُْرم اَّنُک  اَّنَِکلَو  اَِنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَت  َنَیْدَم  ِلْهَأ  ِیف  اًیِواَث  َتنُک  اَمَو  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلَواَطَتَف  اًنوُُرق  اَنْأَشنَأ  اَّنَِکلَو 

وت سپ  دش ؛ وحم  ناشیاهلد  زا  ایبنا  راثآ  هک   ) تشذگ اهنآ  رب  ینالوط  ياهنامز  و  میدرک ، قلخ  فلتخم  راصعا  رد  ار  یماوقا  ام  یلو 
يارب ار  ام  تایآ  یـشاب و ) هاگآ  نانآ  عضو  زا   ) ات یتشادن  تماقا  نیدم  مدرم  نایم  رد  زگره  وت  میداتـسرف !) تینامـسآ  باتک  اب  ار 

(45 (! ) میداد رارق  ترایتخا  رد  ار  تایآ  نیا  و   ) میداتسرف ار  وت  هک  میدوب  ام  یلو  یناوخب ، هّکم ]  ناکرشم  اهنآ =[ 

(46  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکْلبَق  نِّم  ٍریِذَّن  نِّم  مُهاَتَأ  اَّم  اًمْوَق  َرِذُنِتل  َکِّبَّر  نِّم  ًهَمْحَّر  نَِکلَو  اَْنیَداَن  ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناَِجب  َتنُک  اَمَو 

ات داهن ) وت  رایتخا  رد  ار  رابخا  نیا  هک   ) دوب تراگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  نیا  یلو  میداد ؛ ادن  ام  هک  ینامز  يدوبن  روط  رانک  رد  وت 
(46 ! ) دنوش رّکذتم  دیاش  تسا ؛ هدماین  نانآ  يارب  يا  هدننکراذنا  چیه  وت  زا  شیپ  هک  ینک  راذنا  ار  یموق  نآ  هلیسوب 

(47  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَو  َِکتاَیآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اَْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َالَْول  اَنَّبَر  اُولوُقَیَف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  ٌهَبیِصُّم  مُهَبیُِصت  نَأ  َالَْولَو 
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یلوسر ارچ  اراگدرورپ ! : » دـنتفگ یم  دیـسر ، یم  نانآ  هب  ناشلامعا  رثا  رب  یتبیـصم  تازاجم و  يربمایپ ) نداتـسرف  زا  شیپ   ) هاـگره
(47 ( »!؟ میشاب نانمؤم  زا  مینک و  يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتسرفن  ام  يارب 

اُولاَقَو اَرَهاَظَت  ِناَرْحِـس  اُولاَق  ُْلبَق  نِم  یَـسُوم  َِیتوُأ  اَِمب  اوُرُفْکَی  َْملَوَأ  یَـسُوم  َِیتوُأ  اَم  َْلثِم  َِیتوُأ  َالَْول  اُولاَق  اَنِدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاَج  اَّمَلَف 
(48  ) َنوُِرفاَک ٍّلُِکب  اَّنِإ 

هدـشن هداد  ربمایپ  نیا  هب  دـش  هداد  یـسوم  هب  هک  يزیچ  نامه  لـثم  ارچ  : » دـنتفگ دـمآ  اـهنآ  يارب  اـم  دزن  زا  ّقح  هک  یماـگنه  یلو 
 ]= رفن ود  نیا  : » دنتفگ دندرکن و  راکنا  دش ، هداد  یـسوم  هب  هتـشذگ  رد  هک  ار  یتازجعم  نانآ ، دـننامه  ینایوج  هناهب  رگم  تسا »!؟

(48 ( !؟» میرفاک ود  ره  هب  ام  و  دننک ) هارمگ  ار  ام  ات   ) دنا هداد  مه  تسد  هب  تسد  هک  دنرحاس  ود  نوراه ]  یسوم و 

(49  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُهِْعبَّتَأ  اَمُْهنِم  يَدْهَأ  َوُه  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِّم  ٍباَتِِکب  اُوتْأَف  ُْلق 

ات دیروایب ، ادخ  دزن  زا  ود  نیا  زا  رت  شخب  تیاده  یباتک  تسین ،) ادـخ  يوس  زا  نآرق  تاروت و  هک   ) دـییوگ یم  تسار  رگا  : » وگب
(49 !« ) منک يوریپ  نآ  زا  نم 

َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َنِّم  يًدُـه  ِْریَِغب  ُهاَوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَمَو  ْمُهَءاَوْهَأ  َنوُِعبَّتَی  اَـمَّنَأ  ْمَلْعاَـف  َکـَل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّل  نِإَـف 
(50)

ياوه يوریپ  هک  سک  نآ  زا  رتهارمگ  ایآ  و  دننک ! یم  يوریپ  دوخ  ياهسوه  زا  اهنت  نانآ  هک  نادب  دنریذپن ، ار  وت  داهنـشیپ  نیا  رگا 
(50 ! ) دنک یمن  تیاده  ار  رگمتس  موق  دنوادخ  ًامّلسم  دوش !؟ یم  ادیپ  یسک  هتفریذپن ، ار  یهلا  تیاده  چیه  هدرک و  شیوخ  سفن 
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(51  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا  ُمَُهل  اَْنلَّصَو  ْدََقلَو 

(51 ! ) دنوش رّکذتم  دیاش  میدروآ  نانآ  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآرق  تایآ  ام 

(52  ) َنُونِمُْؤی ِِهب  مُه  ِِهْلبَق  نِم  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا 

(52 ! ) دنروآ یم  نامیا  نآرق ]  نآ =[  هب  میا  هداد  نانآ  هب  ینامسآ  باتک  ًالبق  هک  یناسک 

(53  ) َنیِِملْسُم ِِهْلبَق  نِم  اَّنُک  اَّنِإ  اَنِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاَق  ْمِْهیَلَع  یَْلُتی  اَذِإَو 

شیپ ام  تسام ؛ راگدرورپ  يوس  زا  تسا و  قح  همه  اهنیا  میدروآ ؛ نامیا  نآ  هب  : » دـنیوگ یم  دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  هک  یماگنه  و 
(53 !« ) میدوب ناملسم  مه  نیا  زا 

(54  ) َنوُقِفُنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  َهَئِّیَّسلا  ِهَنَسَْحلِاب  َنوُءَرْدَیَو  اوُرَبَص  اَِمب  ِْنیَتَّرَّم  مُهَرْجَأ  َنْوَتُْؤی  َِکَئلوُأ 
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؛ دننک یم  عفد  ار  اهیدب  اهیکین  هلیسوب  و  دنراد ؛ یم  تفایرد  راب  ود  ار  ناششداپ  رجا و  ناشییابیکش ، رطاخب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(54 ( ؛ دنیامن یم  قافنا  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  و 

(55  ) َنِیلِهاَْجلا یِغَْتبَن  َال  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  ْمُُکلاَمْعَأ  ْمَُکلَو  اَُنلاَمْعَأ  اََنل  اُولاَقَو  ُْهنَع  اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَس  اَذِإَو 

؛ ناتدوخ نآ  زا  امش  لامعا  تسام و  نآ  زا  ام  لامعا  : » دنیوگ یم  دننادرگ و  یم  يور  نآ  زا  دنونشب ، هدوهیب  وغل و  نخـس  هاگره  و 
(55 !« ) میتسین نالهاج  ناهاوخ  ام  عادو ؛) مالس   ) امش رب  مالس 

(56  ) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُهَو  ُءاَشَی  نَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنَِکلَو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َال  َکَّنِإ 

ناگتفای تیاده  هب  وا  و  دنک ؛ یم  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  یلو  ینک ؛ تیاده  يراد  تسود  هک  ار  یسک  یناوت  یمن  وت 
(56 ! ) تسا رتهاگآ 

َّنَِکلَو اَّنُدَّل  نِّم  اًـقْزِّر  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ُتاَرَمَث  ِْهَیلِإ  یَبُْـجی  اًـنِمآ  اًـمَرَح  ْمُهَّل  نِّکَُمن  َْملَوَأ  اَنِـضْرَأ  ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَـعَم  يَدُْـهلا  ِِعبَّتَّن  نِإ  اُولاَـقَو 
(57  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ 

میدادن رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ینما  مرح  ام  ایآ  دنیابر »! یم  نامنیمزرـس  زا  ار  ام  میوش ، اریذپ  وت  هارمه  ار  تیاده  رگا  ام  : » دنتفگ اهنآ 
! دـنناد یمن  ناـنآ  رتـشیب  یلو  اـم ؛ بناـج  زا  تسا  یقزر  دوش !؟ یم  هدروآ  نآ  يوسب  يراـید ) رهـش و  ره  زا   ) يزیچ ره  تارمث  هک 

(57)

(58  ) َنِیثِراَْولا ُنَْحن  اَّنُکَو  اًلِیلَق  اَّلِإ  ْمِهِدَْعب  نِّم  نَکُْست  َْمل  ْمُُهنِکاَسَم  َْکِلتَف  اَهَتَشیِعَم  ْتَرَِطب  ٍهَیْرَق  نِم  اَنْکَلْهَأ  ْمَکَو 

تساهنآ ياه  هناخ  نیا  میدرک ! كاله  دندوب  هدش  رورغم  تسم و  تمعن ، یناوارف  رثا  رب  هک  ار  ییاهیدابآ  اهرهش و  زا  رایـسب  هچ  و 
(58 ! ) میدوب نانآ  ثراو  ام  و  درکن ؛ تنوکس  اهنآ  رد  یسک  یکدنا  زج  نانآ  زا  دعب  و  هدش ،) ناریو  هک  )

(59  ) َنوُِملاَظ اَُهلْهَأَو  اَّلِإ  يَرُْقلا  یِِکلْهُم  اَّنُک  اَمَو  اَِنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ًالوُسَر  اَهِّمُأ  ِیف  َثَْعبَی  یَّتَح  يَرُْقلا  َِکلْهُم  َکُّبَر  َناَک  اَمَو 

نانآ رب  ار  ام  تایآ  هک  دـنک  ثوعبم  يربمایپ  اهنآ  نوناک  رد  هکنیا  ات  درک  یمن  كاله  ار  اهیدابآ  اهرهـش و  زگره  وت  راـگدرورپ  و 
(59 ! ) دندوب ملاظ  شلها  هکنآ  رگم  میدرکن  كاله  ار  اهرهش  اهیدابآ و  زگره  ام  و  دناوخب ؛

392 ص :

(60  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  یَْقبَأَو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  اَُهتَنیِزَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَمَف  ٍءْیَش  نِّم  ُمتِیتوُأ  اَمَو 

!؟ دینک یمن  هشیدنا  ایآ  تسا ؛ رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن  هچنآ  و  تسا ؛ نآ  تنیز  ایند و  یگدـنز  عاتم  هدـش ، هداد  امـش  هب  هچنآ 
(60)
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(61  ) َنیِرَضْحُْملا َنِم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َوُه  َُّمث  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َعاَتَم  ُهاَنْعَّتَّم  نَمَک  ِهِیقَال  َوُهَف  اًنَسَح  اًدْعَو  ُهاَنْدَعَو  نَمَفَأ 

زور سپس  میا  هداد  وا  هب  ایند  یگدنز  عاتم  هک  تسا  یسک  دننامه  دیسر ، دهاوخ  نآ  هب  میا و  هداد  وکین  هدعو  وا  هب  هک  یـسک  ایآ 
(61 ( !؟ دوب دهاوخ  ناگدشراضحا  زا  ازج ) باسح و  يارب   ) تمایق

(62  ) َنوُمُعْزَت ُْمتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاَکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداَُنی  َمْوَیَو 

(62 ( »!؟ دیتشادنپ یم  نم  يارب  هک  ینایاتمه  دنتسه  اجک  : » دیوگیم دهدیم و  ادن  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دیروایب ) رطاخ  هب   ) ار يزور 

(63  ) َنوُُدبْعَی اَناَّیِإ  اُوناَک  اَم  َْکَیلِإ  اَنْأَّرَبَت  اَْنیَوَغ  اَمَک  ْمُهاَْنیَوْغَأ  اَْنیَوْغَأ  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَه  اَنَّبَر  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َلاَق 

؛ میدرک هارمگ  ار  نادباع ]  اهنیا =[  ام  اراگدرورپ ! : » دنیوگیم تسا  هدش  ملـسم  اهنآ  هرابرد  باذع  نامرف  هک  نادوبعم ) زا   ) یهورگ
تقیقح رد  نانآ  مییوج ؛ یم  يرازیب  وت  يوس  هب  نانآ  زا  ام  میدش ؛ هارمگ  نامدوخ  هک  هنوگ  نامه  میدرک  هارمگ  ار  اهنآ  ام  يرآ ) )

(63 (!« ) دندرک یم  شتسرپ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هکلب   ) دندیتسرپ یمن  ار  ام 

(64  ) َنوُدَتْهَی اُوناَک  ْمُهَّنَأ  َْول  َباَذَْعلا  اُوَأَرَو  ْمَُهل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَف  ْمُکَءاَکَرُش  اوُعْدا  َلِیقَو 

ناشیاهدوبعم دننک »!) يرای  ار  امش  ات   ) دیناوخب دیتشادنپ  یم  ادخ  ياتمه  هک  ار  ناتیاهدوبعم  : » دوش یم  هتفگ  نادباع ]  اهنآ =[  هب  و 
يا دننک  یم  وزرآ  و  دننیب ، یم  دوخ ) مشچ  اب   ) ار یهلا  باذـع  ماگنه ) نیا  رد   ) و دـنهد ! یمن  نانآ  هب  یباوج  یلو  دـنناوخ ، یم  ار 

(64 ! ) دندوب هتفای  تیاده  شاک 

(65  ) َنِیلَسْرُْملا ُُمْتبَجَأ  اَذاَم  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداَُنی  َمْوَیَو 

(65 ( »!؟ دیتفگ نم )  ) ناربمایپ هب  یخساپ  هچ  : » دیوگ یم  دهد و  یم  ادن  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ار  يزور  دیروآ ) رطاخ  هب  )

(66  ) َنُولَءاَسَتَی َال  ْمُهَف  ٍِذئَمْوَی  ُءاَبنَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَیِمَعَف 

(66 ! ) دننک یلاؤس  رگیدکی  زا  دنناوت ) یمن  یتح  ، ) دنام یم  هدیشوپ  نانآ  هب  رابخا  همه  زور ، نآ  رد 

(67  ) َنیِِحْلفُْملا َنِم  َنوُکَی  نَأ  یَسَعَف  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَم  اَّمَأَف 

(67 ! ) دشاب ناراگتسر  زا  تسا  دیما  دهد ، ماجنا  یحلاص  لمع  دروآ و  نامیا  و  دنک ، هبوت  هک  یسک  اما 

(68  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَو  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناَک  اَم  ُراَتْخَیَو  ُءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی  َکُّبَرَو 

، دنوادخ تسا  هزنم  دنرادن ؛ يرایتخا  وا ) ربارب  رد   ) نانآ دنیزگ ؛ یمرب  دهاوخب  هچ  ره  و  دـنیرفآ ، یم  دـهاوخب  هچ  ره  وت  راگدرورپ 
(68 ! ) دنوش یم  لئاق  وا  يارب  هک  ینایاتمه  زا  تسا  رترب  و 
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(69  ) َنُوِنْلُعی اَمَو  ْمُهُروُدُص  ُّنُِکت  اَم  ُمَْلعَی  َکُّبَرَو 

(69 ! ) دنزاس یم  راکشآ  ار  هچنآ  دراد و  یم  ناهنپ  ناشیاه  هنیس  هک  ار  هچنآ  دناد  یم  وت  راگدرورپ  و 

(70  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ُمْکُْحلا  َُهلَو  ِهَرِخْآلاَو  َیلوُْألا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َوُهَو 

و تسوا ؛ نآ  زا  زین )  ) تیمکاح رگید ؛ ناهج  رد  ناهج و  نیا  رد  تسوا  يارب  شیاتس  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادخ  وا  و 
(70 ! ) دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  امش  همه 

393 ص :

(71  ) َنوُعَمْسَت اَلَفَأ  ٍءاَیِِضب  مُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَم  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  اًدَمْرَس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  نِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق 

امـش يارب  ییانـشور  دناوت  یم  ادخ  زج  يدوبعم  ایآ  دزاس ، نادواج  امـش  رب  تمایق  ات  ار  بش  دـنوادخ  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
(71 ( »!؟ دیونش یمن  ایآ  دروایب !؟

(72  ) َنوُرِْصُبت اَلَفَأ  ِهِیف  َنُونُکْسَت  ٍْلیَِلب  مُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْنَم  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  اًدَمْرَس  َراَهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  نِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق 

دروایب امش  يارب  یبش  هک  تسادخ  زا  ریغ  دوبعم  مادک  دنک ، نادواج  امـش  رب  تمایق  ات  ار  زور  دنوادخ  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
(72 ( »!؟ دینیب یمن  ایآ  دیبای ؟ شمارآ  نآ  رد  ات 

(73  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْضَف  نِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَّر  نِمَو 

ادـخ لـضف  زا  يریگ  هرهب  يارب  مه  دیـشاب و  هتـشاد  شمارآ  نآ  رد  مه  اـت  داد  رارق  زور  بش و  امـش  يارب  هک  تسوا  تمحر  زا  و 
(73 ! ) دیروآ اجب  ار  وا  تمعن  رکش  دیاش  و  دینک ، شالت 

(74  ) َنوُمُعْزَت ُْمتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاَکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداَُنی  َمْوَیَو 

(74 ( »!؟ دیتشادنپ یم  نم  يارب  هک  ینایاتمه  دنیاجک  : » دیوگ یم  دهد و  یم  ادن  ار  اهنآ  هک  ار  يزور  دیروآ ) رطاخ  هب  )

(75  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َّلَضَو  ِهَِّلل  َّقَْحلا  َّنَأ  اوُِملَعَف  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاَه  اَْنلُقَف  اًدیِهَش  ٍهَّمُأ  ِّلُک  نِم  اَنْعََزنَو 

زا قح  هک  دـنناد  یم  اهنآ  اما  دـیروایب »! ار  دوخ  لیلد  : » مییوگ یم  ناکرـشم ) هب   ) مینیزگ و یمرب  یهاوگ  یتما  ره  زا  زور ) نآ  رد  )
(75 ! ) دش دهاوخ  مگ  اهنآ  رظن )  ) زا دنتسب  یم  ارتفا  ار  هچنآ  مامت  و  تسادخ ، نآ 

َّنِإ ْحَْرفَت  َال  ُهُمْوَق  َُهل  َلاَق  ْذِإ  ِهَّوُْقلا  ِیلوُأ  ِهَبْـصُْعلِاب  ُءُونََتل  ُهَِحتاَفَم  َّنِإ  اَم  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهاَْنیَتآَو  ْمِْهیَلَع  یَغَبَف  یَـسُوم  ِمْوَق  نِم  َناَـک  َنوُراَـق  َّنِإ 
(76  ) َنیِحِرَْفلا ُّبُِحی  َال  َهَّللا 
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هورگ کی  يارب  نآ  ياهدـیلک  لمح  هک  میدوب  هداد  وا  هب  اهجنگ  زا  ردـقنآ  ام  درک ؛ متـس  ناـنآ  رب  اـما  دوب ، یـسوم  موق  زا  نوراـق 
يداش دـنوادخ  هک  نکم ، هنارورغم  يداش  همه  نیا  : » دـنتفگ وا  هب  شموق  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) رطاـخ  هب  ! ) دوب لکـشم  دـنمروز 

(76 ! ) دراد یمن  تسود  ار  رورغم  ناگدننک 

َال َهَّللا  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداَسَْفلا  ِْغبَت  َالَو  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  اَمَک  نِسْحَأَو  اَْینُّدـلا  َنِم  َکَبیِـصَن  َسنَت  َالَو  َهَرِخْآلا  َراَّدـلا  ُهَّللا  َكاَتآ  اَمِیف  ِغَْتباَو 
(77  ) َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی 

هدرک یکین  وت  هب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  و  نکم ؛ شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب  و  بلطب ؛ ار  ترخآ  يارـس  هداد ، وت  هب  ادـخ  هچنآ  رد  و 
(77 ! ) درادن تسود  ار  نادسفم  ادخ  هک  شابم ، داسف  يوجتسج  رد  نیمز  رد  زگره  و  نک ؛ یکین 

394 ص :

نَع ُلَأُْسی  َالَو  اًعْمَج  ُرَثْکَأَو  ًهَُّوق  ُْهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  ْنَم  ِنوُرُْقلا  َنِم  ِِهْلبَق  نِم  َکَـلْهَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَی  َْملَوَأ  يِدـنِع  ٍْملِع  یَلَع  ُُهتِیتوُأ  اَـمَّنِإ  َلاَـق 
(78  ) َنُومِرْجُْملا ُمِِهبُونُذ 

شیپ ار  یماوقا  دنوادخ  هک  تسناد  یمن  وا  ایآ  ما »! هدروآ  تسد  هب  تسا  نم  دزن  هک  یشناد  هلیـسوب  ار  تورث  نیا  : » تفگ نوراق ) )
لاؤس ناشناهانگ  زا  نامرجم  دـسر )، ارف  یهلا  باذـع  هک  یماگنه  و  ( !؟ دـندوب وا  زا  رتدـنمتورث  رتدـنمورین و  هک  درک  كاله  وا  زا 

(78  ) .دنوش یمن 

(79  ) ٍمیِظَع ٍّظَح  وَُذل  ُهَّنِإ  ُنوُراَق  َِیتوُأ  اَم  َْلثِم  اََنل  َْتَیل  اَی  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِذَّلا  َلاَق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یَلَع  َجَرَخَف 

هچنآ دننامه  شاک  يا  : » دنتفگ دندوب  ایند  یگدنز  ناهاوخ  هک  اهنآ  دـش ، رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراق ) يزور  )
(79 !« ) دراد یمیظع  هرهب  وا  هک  یتسار  هب  میتشاد ! زین  ام  تسا  هدش  هداد  نوراق  هب 

(80  ) َنوُِرباَّصلا اَّلِإ  اَهاَّقَُلی  َالَو  اًِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآ  ْنَمِّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُباََوث  ْمُکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

حلاص لمع  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  یهلا  باوث  امش  رب  ياو  : » دنتفگ دوب  هدش  هداد  اهنآ  هب  شناد  ملع و  هک  یناسک  اما 
(80 « ) .دننک یمن  تفایرد  ار  نآ  نارباص  زج  اما  تسا ، رتهب  دنهد  یم  ماجنا 

(81  ) َنیِرِصَتنُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ُهَنوُرُصنَی  ٍهَِئف  نِم  َُهل  َناَک  اَمَف  َضْرَْألا  ِهِراَِدبَو  ِِهب  اَنْفَسَخَف 

یمن زین  دوـخ  و  دـننک ، يراـی  یهلا  باذـع  ربارب  رد  ار  وا  هک  تشادـن  یهورگ  و  میدرب ، ورف  نیمز  رد  ار  شا  هناـخ  وا و  اـم ، سپس 
(81  ) .دهد يرای  ار  نتشیوخ  تسناوت 

اَِنب َفَسََخل  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَّم  نَأ  َالَْول  ُرِدـْقَیَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأَْـکیَو  َنُولوُقَی  ِسْمَأـْلِاب  ُهَناَـکَم  اْوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبْـصَأَو 
(82  ) َنوُِرفاَْکلا ُِحْلُفی  َال  ُهَّنَأَْکیَو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 496 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ار  يزور  ادخ  ییوگ  ام ! رب  ياو  : » دنتفگ دندید ) ار  هنحـص  نیا  هک  یماگنه   ) دنـشاب وا  ياجب  دندرک  یم  وزرآ  زورید  هک  اهنآ  و 
یم ورف  نیمز  رعق  هب  زین  ار  ام  دوب ، هداهنن  تنم  ام  رب  ادخ  رگا  دریگ ! یم  گنت  ای  دهد  یم  شرتسگ  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سک  ره 

(82 ! ) دنوش یمن  راگتسر  زگره  نارفاک  ییوگ  ياو  يا  درب !

(83  ) َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاَْعلاَو  اًداَسَف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َال  َنیِذَِّلل  اَُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت 

کین تبقاع  و  دنرادن ؛ ار  داسف  نیمز و  رد  ییوج  يرترب  هدارا  هک  میهد  یمرارق  یناسک  يارب  اهنت )  ) ار ترخآ  يارـس  نیا  يرآ )، )
(83 ! ) تسا ناراگزیهرپ  يارب 

(84  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  اَّلِإ  ِتاَئِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  نَمَو  اَْهنِّم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  نَم 

زج ناراکدب  تازاجم  دنهد ، ماجنا  دب  ياهراک  هک  یناسک  هب  و  تسا ؛ نآ  زا  رتهب  یشاداپ  وا  يارب  دهد ، ماجنا  یکین  راک  هک  یسک 
(84  ) .دوب دهاوخن  ناشلامعا  رادقم ) هب  )

395 ص :

(85  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َوُه  ْنَمَو  يَدُْهلِاب  َءاَج  نَم  ُمَلْعَأ  یِّبَّر  ُلق  ٍداَعَم  َیلِإ  َكُّداََرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ 

یم رتهب  همه  زا  نم  راگدرورپ  : » وگب دـنادرگ ! یمزاـب  تهاـگداز ]  تهاـگیاج =[  هب  ار  وت  درک ، ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ 
(85 !« ) تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  و  هدروآ ، تیاده  همانرب )  ) یسک هچ  دناد 

(86  ) َنیِِرفاَْکلِّل اًریِهَظ  َّنَنوُکَت  اَلَف  َکِّبَّر  نِّم  ًهَمْحَر  اَّلِإ  ُباَتِْکلا  َْکَیلِإ  یَْقُلی  نَأ  وُجْرَت  َتنُک  اَمَو 

نینچ هک  نونکا  درک ! باجیا  نینچ  تراگدرورپ  تمحر  یلو  ددرگ ؛ اقلا  وت  هب  ینامـسآ  باـتک  نیا  هک  یتشادـن  دـیما  زگره  وت  و 
(86 ! ) نکم ینابیتشپ  نارفاک  زا  زگره  تسا ،

(87  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َالَو  َکِّبَر  َیلِإ  ُعْداَو  َْکَیلِإ  َْتلِزنُأ  ْذِإ  َدَْعب  ِهَّللا  ِتاَیآ  ْنَع  َکَّنُّدُصَی  َالَو 

زا زگره  و  نک ، توعد  تراگدرورپ  يوسب  و  دنرادنزاب ! تشگ ، لزان  وت  رب  هکنآ  زا  دـعب  دـنوادخ ، تایآ  زا  ار  وت  اهنآ )  ) زگره و 
(87 ! ) شابم ناکرشم 

(88  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ُمْکُْحلا  َُهل  ُهَهْجَو  اَّلِإ  ٌِکلاَه  ٍءْیَش  ُّلُک  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  َالَو 

نآ زا  اهنت  تیمکاح  دوش ؛ یم  یناف  وا  كاپ )  ) تاذ زج  زیچ  همه  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  ناوخم ، ادـخ  اب  ار  يرگید  دوبعم 
(88 ! ) دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوسب  همه  و  تسوا ؛

توبکنعلا هروس 
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(1  ) ملا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) ملا

(2  ) َنُونَتُْفی َال  ْمُهَو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  نَأ  اوُکَْرُتی  نَأ  ُساَّنلا  َبِسَحَأ 

(2 ( !؟ دش دنهاوخن  شیامزآ  دنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ ،» نامیا  : » دنیوگب هک  نیمه  دندرک  نامگ  مدرم  ایآ 

(3  ) َنِیبِذاَْکلا َّنَمَْلعََیلَو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََقلَو 

یم تسار  هک  یناسک  هراـبرد  ادـخ  ملع  دـیاب  مینک ؛) یم  ناـحتما  زین  ار  اـهنیا  و   ) میدومزآ دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  اـم 
(3 ! ) دبای ققحت  دنیوگ  یم  غورد  هک  یناسک  دنیوگ و 

(4  ) َنوُمُکْحَی اَم  َءاَس  اَنوُِقبْسَی  نَأ  ِتاَئِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 

(4 ! ) دننک یم  يرواد  دب  هچ  دش !؟ دنهاوخ  هریچ  ام  تردق  رب  دندرک  نامگ  دنهد  یم  ماجنا  دب  لامعا  هک  یناسک  ایآ 

(5  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٍتَآل  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاَِقل  وُجْرَی  َناَک  نَم 

یمارف هدرک  نییعت  ادـخ  هک  ار  يدمآرـس  اریز  دـشوکب )! وا  نامرف  تعاطا  رد  دـیاب   ) دراد زیخاتـسر ) و   ) هللا ءاقل  هب  دـیما  هک  یـسک 
(5 ! ) تساناد اونش و  وا  و  دسر ؛

(6  ) َنیَِملاَْعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل  ُدِهاَُجی  اَمَّنِإَف  َدَهاَج  نَمَو 

(6  ) .تسا زاین  یب  نایناهج  همه  زا  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ؛ یم  داهج  دوخ  يارب  دنک ، شالت  داهج و  هک  یسک 

396 ص :

(7  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  يِذَّلا  َنَسْحَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ْمِِهتاَئِّیَس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

نیرتهب هب  ار  نانآ  و  میـشخب ) یم  و   ) میناشوپ یم  ار  ناـنآ  ناـهانگ  دـنداد ، ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  و 
(7  ) .میهد یم  شاداپ  دنداد  یم  ماجنا  هک  یلامعا 

َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  اَمُهْعُِطت  اَلَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِیب  َكِرُْـشِتل  َكاَدَهاَج  نِإَو  اًنْـسُح  ِْهیَدـِلاَِوب  َناَسنِْإلا  اَْنیَّصَوَو 
(8)

لئاق ییاتمه  نم  يارب  هک  دننک  شالت  دنشاب و ) كرشم   ) ود نآ  رگا  و  دنک ، یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  هیصوت  ناسنا  هب  ام 
ربخ اب  دـیداد  یم  ماـجنا  هچنآ  زا  ار  امـش  و  تسا ، نم  يوس  هب  امـش  تشگزاـب  نکم ! يوریپ  اـهنآ  زا  يرادـن ، ملع  نآ  هب  هک  يوش 
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(8 ! ) تخاس مهاوخ 

(9  ) َنیِِحلاَّصلا ِیف  ْمُهَّنَلِخُْدَنل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

(9 ! ) درک میهاوخ  دراو  ناحلاص  هرمز  رد  ار  اهنآ  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 

ْمُکَعَم اَّنُک  اَّنِإ  َُّنلوُقََیل  َکِّبَّر  نِّم  ٌرْـصَن  َءاَـج  ِنَئلَو  ِهَّللا  ِباَذَـعَک  ِساَّنلا  َهَْنِتف  َلَـعَج  ِهَّللا  ِیف  َيِذوُأ  اَذِإَـف  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  ُلوـُقَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
(10  ) َنیَِملاَْعلا ِروُدُص  ِیف  اَِمب  َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیلَوَأ 

رازآ دننیب ، یم  رازآ  هجنکـش و  ادخ  هار  رد  هک  یماگنه  اما  میا »! هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  : » دـنیوگ یم  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  و 
تراگدرورپ يوس  زا  يزوریپ  هک  یماـگنه  یلو  دـننک ؛) یم  تشحو  تخـس  نآ  زا  و   ) دنرامـش یم  یهلا  باذـع  نوچمه  ار  مدرم 

نایناهج ياه  هنیـس  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  ایآ  میکیرـش !!») يزوریپ  نیا  رد  و   ) میدوب امـش  اب  مه  ام  : » دـنیوگ یم  دـیایب ، امـش ) يارب  )
(10 ( !؟ تسین رت  هاگآ  تسا 

(11  ) َنیِِقفاَنُْملا َّنَمَْلعََیلَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعََیلَو 

(11  ) .دسانش یم  زین )  ) ار ناقفانم  نیقی  هب  و  دسانش ، یم  ار  نانمؤم  دنوادخ  ًاملسم 

(12  ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإ  ٍءْیَش  نِّم  مُهاَیاَطَخ  ْنِم  َنِیِلماَِحب  مُه  اَمَو  ْمُکاَیاَطَخ  ْلِمْحَْنلَو  اَنَلِیبَس  اوُِعبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

نانآ تفرگ »! میهاوخ  هدـهع  رب  ار  ناتناهانگ  ام  دراد ) یهاـنگ  رگا  و  ، ) دـینک يوریپ  اـم  هار  زا  امـش  : » دـنتفگ ناـنمؤم  هب  نارفاـک  و 
(12 ! ) دنتسه وگغورد  نیقی  هب  نانآ  تفرگ ؛ دنهاوخن  شود  رب  ار  اهنیا  ناهانگ  زا  يزیچ  زگره 

(13  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَّمَع  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َُّنلَأُْسَیلَو  ْمِِهلاَْقثَأ  َعَّم  ًالاَْقثَأَو  ْمَُهلاَْقثَأ  َُّنلِمْحََیلَو 

؛ دوخ نیگنس  ياهراب  رب  هفاضا  ار  يرگید  نیگنس  ياهراب  نینچمه )  ) و دنـشک ، یم  شود  رب  ار  شیوخ  ناهانگ )  ) نیگنـس راب  اهنآ 
(13 ! ) دش دنهاوخ  لاؤس  دنتسب  یم  هک  یئاهتمهت  زا  نیقی  هب  تمایق  زور  و 

(14  ) َنوُِملاَظ ْمُهَو  ُناَفوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف  اًماَع  َنیِسْمَخ  اَّلِإ  ٍهَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  اًحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

بالیس نافوط و  ماجنارـس  اما  درک ؛ گنرد  لاس ، هاجنپ  رگم  لاس  رازه  نانآ  نایم  رد  ار  وا  و  میداتـسرف ؛ شموق  يوسب  ار  حون  ام  و 
(14  ) .دندوب ملاظ  هک  یلاح  رد  تفرگارف  ار  نانآ 

397 ص :

(15  ) َنیَِملاَْعلِّل ًهَیآ  اَهاَْنلَعَجَو  ِهَنیِفَّسلا  َباَحْصَأَو  ُهاَْنیَجنَأَف 

(15 ! ) میداد رارق  نایناهج  يارب  یتیآ  ار  نآ  و  میدیشخب ، ییاهر  ار  یتشک  نانیشنرس  وا و  ام 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 499 

http://www.ghaemiyeh.com


(16  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ُهوُقَّتاَو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ْذِإ  َمیِهاَْربِإَو 

رتهب امش  يارب  نیا  هک  دیزیهرپب  وا  باذع )  ) زا دینک و  شتسرپ  ار  ادخ  : » تفگ شموق  هب  هک  یماگنه  میداتسرف ، زین )  ) ار میهاربا  ام 
(16 ! ) دینادب رگا  تسا 

ُهوُُدبْعاَو َقْزِّرلا  ِهَّللا  َدنِع  اوُغَْتباَف  اًقْزِر  ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  َال  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  اًْکفِإ  َنوُُقلْخَتَو  اًناَثْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَت  اَمَّنِإ 
(17  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُهل  اوُرُکْشاَو 

یم شتـسرپ  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ  دیفاب ؛ یم  مه  هب  یغورد  دیتسرپ و  یم  ار  بوچ ) گنـس و  زا   ) ییاهتب طقف  ادخ  زا  ریغ  امش 
يوسب هک  دیروآ  اجب  ار  وا  رکش  دینک و  شتسرپ  ار  وا  دیبلطب و  ادخ  دزن  اهنت  ار  يزور  دنتـسین ؛ امـش  يارب  یقزر  چیه  کلام  دینک ،

(17 ! ) دیوش یم  هداد  تشگزاب  وا 

(18  ) ُنِیبُْملا ُغاَلَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَمَو  ْمُِکْلبَق  نِّم  ٌمَمُأ  َبَّذَک  ْدَقَف  اُوبِّذَُکت  نِإَو 

هداتـسرف هفیظو  دـندرک ؛ بیذـکت  ار ) ناشناربمایپ   ) زین امـش  زا  شیپ  ییاهتما  تسین ،) بجعت  ياج   ) دـینک بیذـکت  ارم )  ) امـش رگا 
(18 «. ) تسین راکشآ  غالبا  زج  ادخ ) )

(19  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َّنِإ  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِْدُبی  َْفیَک  اْوَرَی  َْملَوَأ 

(19 ! ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  دنادرگ !؟ یمزاب  سپس  دنک ، یم  زاغآ  ار  شنیرفآ  دنوادخ  هنوگچ  دندیدن  نانآ  ایآ 

(20  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  َهَرِخْآلا  َهَأْشَّنلا  ُئِشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  َأََدب  َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 

ار ترخآ  ناهج  هنوگ ) نیمه  هب   ) دنوادخ سپـس  تسا ؟ هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دنوادخ  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  : » وگب
(20 ! ) تسا اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  ًانیقی  دنک ؛ یم  داجیا 

(21  ) َنُوبَْلُقت ِْهَیلِإَو  ُءاَشَی  نَم  ُمَحْرَیَو  ُءاَشَی  نَم  ُبِّذَُعی 

وا يوس  هب  ار  امـش  و  دهد ؛ یمرارق  تمحر  دروم  دهاوخب  ار  سک  ره  و  دنک ، یم  تازاجم  دنادب ) قحتـسم  و   ) دهاوخب ار  سک  ره 
(21  ) .دننادرگ یمزاب 

(22  ) ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُکل  اَمَو  ِءاَمَّسلا  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُمتنَأ  اَمَو 

یلو و ادخ ، زج  امـش  يارب  و  دیزیرگب ؛ نامـسآ  نیمز و  رد  وا  تردق  هزوح  زا  دـیوش و  هریچ  ادـخ  هدارا  رب  دـیناوت  یمن  زگره  امش 
(22 !« ) تسین يروای 

(23  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأَو  ِیتَمْحَّر  نِم  اوُِسئَی  َِکَئلوُأ  ِِهئاَِقلَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 
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(23 ! ) تسا یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  و  دنسویأم ؛ نم  تمحر  زا  دندش ، رفاک  وا  رادید  ادخ و  تایآ  هب  هک  یناسک 

398 ص :

(24  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِراَّنلا  َنِم  ُهَّللا  ُهاَجنَأَف  ُهُوقِّرَح  ْوَأ  ُهُوُلْتقا  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباَوَج  َناَک  اَمَف 

رد دیـشخب ؛ ییاهر  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  یلو  دینازوسب »! ای  دیـشکب  ار  وا  : » دـنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  میهاربا ]  وا =[  موق  باوج  اما 
(24  ) .دنروآ یم  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن  ارجام  نیا 

اًـضَْعب مُکُـضَْعب  ُنَْعلَیَو  ٍضْعَِبب  مُکُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  َُّمث  اَْینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  ِیف  ْمُِکْنَیب  َهَّدَوَّم  اـًناَثْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  ُمتْذَـخَّتا  اَـمَّنِإ  َلاَـقَو 
(25  ) َنیِرِصاَّن نِّم  مَُکل  اَمَو  ُراَّنلا  ُمُکاَوْأَمَو 

؛ دشاب ایند  یگدنز  رد  امـش  نایم  تبحم  یتسود و  هیام  هک  دیا  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ییاهتب  ادـخ  زا  ریغ  امـش  : » تفگ میهاربا ) )
رای و چـیه  تسا و  شتآ  امـش  همه )  ) هاـگیاج و  دـینک ؛ یم  نعل  ار  رگیدـکی  دـییوج و  یم  يرازیب  رگیدـکی  زا  تماـیق  زور  سپس 

(25 !« ) دوب دهاوخن  امش  يارب  يروای 

(26  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  َیلِإ  ٌرِجاَهُم  یِّنِإ  َلاَقَو  ٌطُول  َُهل  َنَمآَف 

میکح تردـق و  بحاص  وا  هک  منک  یم  ترجه  مراگدرورپ  يوسب  نم  : » تفگ میهاربا )  ) و دروآ ، ناـمیا  میهاربا ]  وا =[  هب  طول  و 
(26 !« ) تسا

(27  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاَْنیَتآَو  َباَتِْکلاَو  َهَُّوبُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَْنلَعَجَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْسِإ  َُهل  اَْنبَهَوَو 

رد ار  وا  شاداپ  میداد و  رارق  شنامدود  رد  ار  ینامـسآ  باـتک  توبن و  میدیـشخب و  وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  رمع )، رخاوا  رد   ) و
(27 ! ) تسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  میداد و  ایند 

(28  ) َنیَِملاَْعلا َنِّم  ٍدَحَأ  ْنِم  اَِهب  مُکَقَبَس  اَم  َهَشِحاَْفلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ْذِإ  اًطُولَو 

زا شیپ  ناهج  مدرم  زا  کی  چیه  هک  دیهد  یم  ماجنا  یتشز  رایسب  لمع  امـش  : » تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  میداتـسرف  ار  طول  و 
(28 ! ) تسا هدادن  ماجنا  ار  نآ  امش 

َنِم َتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِباَذَِـعب  اَِنْتئا  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباَوَج  َناَک  اَمَف  َرَکنُْملا  ُمُکیِداَن  ِیف  َنُوتْأَتَو  َلـِیبَّسلا  َنوُعَطْقَتَو  َلاَـجِّرلا  َنُوتْأََـتل  ْمُکَِّنئَأ 
(29  ) َنِیقِداَّصلا

اما « !؟ دیهد یم  ماجنا  دنـسپان  لامعا  ناتـسلجم  رد  دینک و  یم  عطق  ار  ناسنا ) لسن  موادت   ) هار دیور و  یم  نادرم  غارـس  هب  امـش  ایآ 
(29 ! ) روایب ام  يارب  ار  یهلا  باذع  ییوگ  یم  تسار  رگا  دنتفگ »: هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خساپ 
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(30  ) َنیِدِسْفُْملا ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُصنا  ِّبَر  َلاَق 

(30 !« ) امرف يرای  راکهبت  موق  نیا  ربارب  رد  ارم  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  طول ) )

399 ص :

(31  ) َنیِِملاَظ اُوناَک  اَهَلْهَأ  َّنِإ  ِهَیْرَْقلا  ِهِذَه  ِلْهَأ  وُِکلْهُم  اَّنِإ  اُولاَق  يَرُْشْبلِاب  َمیِهاَْربِإ  اَُنلُسُر  ْتَءاَج  اََّملَو 

هب و   ] ار يدابآ  رهش و  نیا  لها  ام  : » دنتفگ دندروآ ، میهاربا  يارب  دنزرف ) دلوت   ) تراشب ناگتشرف ) زا   ) ام ناگداتسرف  هک  یماگنه  و 
(31 !« ) دنرگمتس نآ  لها  هک  ارچ  درک ، میهاوخ  كاله  دندرک ] هراشا  طول  موق  ياهرهش 

(32  ) َنیِِرباَْغلا َنِم  َْتناَک  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأَو  ُهَّنَیِّجَُنَنل  اَهِیف  نَِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  اُولاَق  اًطُول  اَهِیف  َّنِإ  َلاَق 

یم تاجن  ار  شا  هداوناخ  وا و  میرتهاگآ ! دنتـسه  نآ  رد  هک  یناـسک  هب  اـم  : » دـنتفگ تسا »! طول  يداـبآ  نیا  رد  : » تفگ میهاربا ) )
(32 « ) .دنام دهاوخ  یقاب  راکهنگ )  ) موق نایم  رد  هک  شرسمه  زج  میهد ؛

َنِم َْتناَک  َکَتَأَْرما  اَّلِإ  َکَـلْهَأَو  َكوُّجَنُم  اَّنِإ  ْنَزْحَت  اـَلَو  ْفَخَت  اـَل  اُولاَـقَو  اًـعْرَذ  ْمِِهب  َقاَـضَو  ْمِِهب  َءیِـس  اًـطُول  اَُنلُـسُر  ْتَءاَـج  نَأ  اََّملَو 
(33  ) َنیِِرباَْغلا

هداوناخ وت و  ام  شابم ، نیگمغ  سرتن و  : » دنتفگ دش ؛ گنتلد  لاحدب و  اهنآ  ندید  زا  دـندمآ ، طول  دزن  ام  ناگداتـسرف  هک  یماگنه 
(33  ) .دنام یم  یقاب  موق  نایم  رد  هک  ترسمه  زج  داد ، میهاوخ  تاجن  ار  تا 

(34  ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ِءاَمَّسلا  َنِّم  اًزْجِر  ِهَیْرَْقلا  ِهِذَه  ِلْهَأ  یَلَع  َنُولِزنُم  اَّنِإ 

(34 !« ) تخیر میهاوخ  ورف  نامسآ  زا  یباذع  ناشناهانگ ، رطاخ  هب  يدابآ  رهش و  نیا  لها  رب  ام 

(35  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ًهَنَِّیب  ًهَیآ  اَْهنِم  اَنْکَرَّت  دََقلَو 

(35 ! ) میدراذگ یقاب  دنشیدنا  یم  هک  یناسک  يارب  یتربع ) سرد  و   ) ینشور هناشن  يدابآ  نیا  زا  و 

(36  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َالَو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  اوُجْراَو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  اَی  َلاَقَف  اًْبیَعُش  ْمُهاَخَأ  َنَیْدَم  َیلِإَو 

رد و  دیشاب ، راودیما  نیسپزاب  زور  هب  و  دیتسرپب ، ار  ادخ  نم ! موق  يا  : » تفگ میداتسرف ؛ ار  بیعـش »  » ناشردارب نیدم ،»  » يوسب ام  و 
(36 !« ) دینکن داسف  نیمز 

(37  ) َنیِِمثاَج ْمِهِراَد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُهَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف 

هدرم هداتفا و  رد  ور  هب  دوخ  ياه  هناخ  رد  نادادـماب  و  تفرگارف ، ار  نانآ  هلزلز  ببـس  نیا  هب  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  وا  اهنآ  یلو ) )
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(37 ! ) دندوب

(38  ) َنیِرِْصبَتْسُم اُوناَکَو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَصَف  ْمَُهلاَمْعَأ  ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَو  ْمِِهنِکاَسَّم  نِّم  مَُکل  َنَّیَبَّت  دَقَو  َدوُمَثَو  اًداَعَو 

يارب ار  ناشلامعا  ناطیـش  تسا ؛ راکـشآ  امـش  يارب  نانآ  هدش ) ناریو   ) نکاسم و  میدرک ،) كاله   ) زین ار  دومث »  » و داع »  » هفیاط ام 
(38  ) .دندوب انیب  هک  یلاح  رد  تشادزاب  ادخ )  ) هار زا  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دوب ، هتسارآ  نانآ 
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(39  ) َنیِِقباَس اُوناَک  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرَبْکَتْساَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  یَسوُّم  مُهَءاَج  ْدََقلَو  َناَماَهَو  َنْوَعِْرفَو  َنوُراَقَو 

ییوج يرترب  نیمز  رد  نانآ  اّما  دـمآ ، ناشغارـس  هب  نشور  لیالد  اب  یـسوم  میدرک ؛ كاله  زین  ار  ناماه »  » و نوعرف »  » و نوراـق »  » و
(39 ! ) دنریگ یشیپ  ادخ  رب  دنتسناوتن  یلو  دندرک ،

َناَک اَمَو  اَْنقَرْغَأ  ْنَّم  مُْهنِمَو  َضْرَْألا  ِِهب  اَنْفَـسَخ  ْنَّم  مُْهنِمَو  ُهَْحیَّصلا  ُْهتَذَخَأ  ْنَّم  مُْهنِمَو  اًبِـصاَح  ِْهیَلَع  اَْنلَـسْرَأ  ْنَّم  مُْهنِمَف  ِِهبنَِذب  اَنْذَخَأ  الُکَف 
(40  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  نَِکلَو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا 

ینامسآ هحیص  ار  نانآ  زا  یضعب  و  میداتـسرف ، هزیرگنـس  زا  ینافوط  اهنآ  زا  یـضعب  رب  میتفرگ ، ناشناهانگ  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  ام 
ناشدوخ اهنآ  یلو  درکن ، متس  اهنآ  هب  زگره  دنوادخ  میدرک ؛ قرغ  ار  یضعب  و  میدرب ، ورف  نیمز  رد  ار  رگید  یـضعب  و  تفرگورف ،

(40 ! ) دندرک یم  متس  دوخ  رب 

(41  ) َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول  ِتُوبَکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإَو  اًْتَیب  ْتَذَخَّتا  ِتُوبَکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءاَِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

هک یلاح  رد  هدرک ؛ باختنا  دوخ  يارب  يا  هناخ  هک  تسا  توبکنع  لَـثم  دـندیزگرب ، دوخ  ياـیلوا  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناـسک  لَـثم 
(41 ! ) دنتسناد یم  رگا  تسا  توبکنع  هناخ  ياه  هناخ  نیرت  تسس 

(42  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ٍءْیَش  نِم  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  اَم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ 

(42  ) .تسا میکح  ریذپان و  تسکش  وا  و  دناد ، یم  دنناوخ  یم  وا  زا  ریغ  ار  هچنآ  دنوادخ 

(43  ) َنوُِملاَْعلا اَّلِإ  اَُهلِقْعَی  اَمَو  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاَْثمَْألا  َْکِلتَو 

(43  ) .دننک یمن  كرد  ار  نآ  نایاناد  زج  و  مینز ، یم  مدرم  يارب  ام  هک  تسا  ییاهلاثم  اهنیا 

(44  ) َنِینِمْؤُْملِّل ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ 

(44  ) .نانمؤم يارب  تسا  یتیآ  نیا  رد  و  دیرفآ ؛ قحب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ ،
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(45  ) َنوُعَنْصَت اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُرْکَِذلَو  ِرَکنُْملاَو  ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َهاَلَّصلا  َّنِإ  َهاَلَّصلا  ِِمقَأَو  ِباَتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  اَم  ُْلتا 

و دراد ، یمزاب  هانگ  اهیتشز و  زا  ار ) ناسنا   ) زامن هک  راد ، اپرب  ار  زامن  و  نک ، توالت  هدش  یحو  وت  هب  ینامـسآ )  ) باتک زا  ار  هچنآ 
(45 ! ) دیهد یم  ماجنا  ییاهراک  هچ  امش  دناد  یم  دنوادخ  و  تسا ؛ رتگرزب  ادخ  دای 
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ءزج 21

توبکنعلا هروس  همادا 

ٌدِحاَو ْمُکَُهلِإَو  اَنَُهلِإَو  ْمُْکَیلِإ  َلِزنُأَو  اَْنَیلِإ  َلِزنُأ  يِذَّلِاب  اَّنَمآ  اُولُوقَو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداَُجت  اـَلَو 
(46  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو 

ام : » دییوگب اهنآ ) هب   ) و دندرک ؛ متـس  هک  نانآ  زا  یناسک  رگم  دینکن ، هلداجم  تسا  رتوکین  همه  زا  هک  یـشور  هب  زج  باتک  لها  اب 
!« میتسه میلست  وا  ربارب  رد  ام  و  تسا ، یکی  امش  ام و  دوبعم  و  میا ، هدروآ  نامیا  هدش  لزان  امـش  ام و  رب  ادخ  يوس  زا  هچنآ  مامت  هب 

(46)

(47  ) َنوُِرفاَْکلا اَّلِإ  اَِنتاَیِآب  ُدَحْجَی  اَمَو  ِِهب  ُنِمُْؤی  نَم  ِءَالُؤَه  ْنِمَو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلاَف  َباَتِْکلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  َِکلَذَکَو 

؛ دنروآ یم  نامیا  باتک  نیا  هب  میا  هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ )  ) باتک هک  یناسک  میدرک ، لزان  وت  رب  ار  نآرق ]  باتک =[  هنوگ ، نیا  و 
(47  ) .دننک یمن  راکنا  نارفاک  زج  ار  ام  تایآ  و  دنوش ؛ یم  نمؤم  نآ  هب  زین  ناکرشم ]  هورگ =[  نیا  زا  یضعب  و 

(48  ) َنُولِْطبُْملا َباَتْراَّل  اًذِإ  َِکنیِمَِیب  ُهُّطُخَت  َالَو  ٍباَتِک  نِم  ِِهْلبَق  نِم  ُوْلتَت  َتنُک  اَمَو 

لاطبا بیذـکت و )  ) ددـص رد  هک  یناـسک  اداـبم  یتشون ، یمن  يزیچ  دوخ  تسد  اـب  و  يدـناوخ ، یمن  یباـتک  نیا  زا  شیپ  زگره  وت 
(48 ! ) دننک دیدرت  کش و  دنتسه ، وت  نانخس 

(49  ) َنوُِملاَّظلا اَّلِإ  اَِنتاَیِآب  ُدَحْجَی  اَمَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَیآ  َوُه  َْلب 

(49 ! ) دننک یمن  راکنا  نارگمتس  زج  ار  ام  تایآ  و  دراد ؛ ياج  ناروشناد  هنیس  رد  هک  تسا  ینشور  تایآ  نیا  یلو 

(50  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  اَنَأ  اَمَّنِإَو  ِهَّللا  َدنِع  ُتاَیْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق  ِهِّبَّر  نِّم  ٌتاَیآ  ِْهیَلَع  َلِزنُأ  َالَْول  اُولاَقَو 

، دوش یم  لزان  وا  نامرف  هب  و   ) تسادخ دزن  همه  تازجعم  : » وگب هدـشن »!؟ لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  یتازجعم  ارچ  : » دـنتفگ
(50 ! ) مراکشآ يا  هدنهد  میب  اهنت  نم  امش ؛) نم و  لیم  هب  هن 

(51  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  يَرْکِذَو  ًهَمْحََرل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتی  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْملَوَأ 
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يرّکذـت تمحر و  نیا ، رد  دوش !؟ یم  توالت  اهنآ  رب  هتـسویپ  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  هک  تسین  یفاک  ناـنآ  يارب  اـیآ 
(51 (. ) تسا یحضاو  رایسب  هزجعم  نیا  و   ) دنروآ یم  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا 

(52  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ِهَّللِاب  اوُرَفَکَو  ِلِطاَْبلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  اًدیِهَش  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ِهَّللِاب  یَفَک  ُْلق 

نامیا لطاب  هب  هک  یناسک  و  دـناد ؛ یم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  تسا ؛ هاوگ  امـش  نم و  ناـیم  ادـخ  هک  سب  نیمه  : » وگب
(52 ! ) دنتسه یعقاو  ناراکنایز  دندش  رفاک  ادخ  هب  دندروآ و 
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(53  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  ًهَتَْغب  مُهَّنَِیتْأََیلَو  ُباَذَْعلا  ُمُهَءاَجَّل  یمَسُّم  ٌلَجَأ  َالَْولَو  ِباَذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَیَو 

ماجنارـس و  دمآ ؛ یم  نانآ  غارـس  هب  یهلا )  ) باذع دوب ، هدشن  نییعت  يرّرقم  دعوم  رگا  و  دنبلط ؛ یم  ار  باذـع  وت  زا  باتـش  اب  نانآ 
(53 (. ) دنلفاغ و   ) دنناد یمن  هک  یلاح  رد  دوش  یم  لزان  اهنآ  رب  یناهگان  روطب  باذع  نیا 

(54  ) َنیِِرفاَْکلِاب ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو  ِباَذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَی 

(54 ! ) دراد هطاحا  نارفاک  هب  منهج  هک  یلاح  رد  دنبلط ، یم  باذع  وت  زا  هلجع  اب  نانآ 

(55  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  اُوقوُذ  ُلوُقَیَو  ْمِِهلُجْرَأ  ِتْحَت  نِمَو  ْمِِهقْوَف  نِم  ُباَذَْعلا  ُمُهاَشْغَی  َمْوَی 

یم لـمع  ار  هچنآ  دیـشچب  : » دـیوگ یم  اـهنآ  هب  دریگ و  یمارف  ناـشیاپ  نییاـپ  رـس و  يـالاب  زا  ار  اـهنآ  یهلا )  ) باذـع هـک  زور  نآ 
(55 !( ) تساهنآ يارب  یکاندرد  تخس و  زور  « ) دیدرک

(56  ) ِنوُُدبْعاَف َياَّیِإَف  ٌهَعِساَو  یِضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی 

(! دیوشن میلـست  نانمـشد  ياهراشف  ربارب  رد  و   ) دیتسرپب ارم  اهنت  سپ  تسا ، عیـسو  نم  نیمز  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب  يا 
(56)

(57  ) َنوُعَجُْرت اَْنَیلِإ  َُّمث  ِتْوَْملا  ُهَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک 

(57  ) .دننادرگ یمزاب  ام  يوسب  ار  امش  سپس  دشچ ، یم  ار  گرم  یناسنا  ره 

(58  ) َنِیِلماَْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  اًفَرُغ  ِهَّنَْجلا  َنِّم  مُهَّنَئِّوَُبَنل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

نآ ریز  رد  اهرهن  هک  میهد  یم  ياج  تشهب  زا  ییاه  هفرغ  رد  ار  نانآ  دـنداد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  و 
(58 ! ) ناگدننک لمع  شاداپ  تسا  بوخ  هچ  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج 
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(59  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا 

(59  ) .دننک یم  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  دندرک و  تماقتسا ) و   ) ربص تالکشم ) ربارب  رد   ) هک اهنامه 

(60  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ْمُکاَّیِإَو  اَُهقُزْرَی  ُهَّللا  اَهَقْزِر  ُلِمْحَت  اَّل  ٍهَّباَد  نِّم  نِّیَأَکَو 

(60  ) .تساناد اونش و  وا  و  دهد ؛ یم  يزور  ار  امش  وا و  دنوادخ  درادن ، ار  دوخ  يزور  لمح  تردق  هک  يا  هدنبنج  اسب  هچ 

(61  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأَف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَسَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّم  مُهَْتلَأَس  ِنَئلَو 

سپ هّللا !» : » دنیوگ یم  تسا »؟ هدرک  رّخسم  ار  هام  دیشروخ و  و  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  یـسک  هچ  : » یـسرپب نانآ  زا  هاگ  ره  و 
(61 ( !؟ دنزاس یم  فرحنم  ادخ ) تدابع  زا   ) ار نانآ  هنوگچ  لاح  نیا  اب 

(62  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َُهل  ُرِدْقَیَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 

هب دنوادخ  دزاس ؛ یم  دودحم  دهاوخب  سک  ره  يارب  و  دنک ، یم  هدرتسگ  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سک  ره  يارب  ار  يزور  دـنوادخ 
(62 ! ) تساناد زیچ  همه 

(63  ) َنُولِقْعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  اَِهتْوَم  ِدَْعب  نِم  َضْرَْألا  ِِهب  اَیْحَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَّزَّن  نَّم  مُهَْتلَأَس  ِنَئلَو 

: وگب هّللا !» : » دنیوگ یم  درک ؟ هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  هلیسوب  داتسرف و  یبآ  نامسآ  زا  یسک  هچ  : » یـسرپب نانآ  زا  رگا  و 
(63  ) .دنناد یمن  اهنآ  رتشیب  اّما  تسادخ »! صوصخم  شیاتس  دمح و  »

403 ص :

(64  ) َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول  ُناَوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإَو  ٌبَِعلَو  ٌوَْهل  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ِهِذَه  اَمَو 

(64 ! ) دنتسناد یم  رگا  تسا ، ترخآ  يارس  یعقاو  یگدنز  و  تسین ؛ يزاب  یمرگرس و  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  نیا 

(65  ) َنوُکِرُْشی ْمُه  اَذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اَذِإَف 

ار نانآ  ادخ  هک  یماگنه  اّما  دننک ؛) یم  شومارف  ار  وا  ریغ  و   ) دنناوخ یم  صالخا  اب  ار  ادخ  دـنوش ، یتشک  رب  راوس  رب  هک  یماگنه 
(65 ! ) دنوش یم  كرشم  زاب  داد ، تاجن  دناسر و  یکشخ  هب 

(66  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَِیلَو  ْمُهاَْنیَتآ  اَِمب  اوُرُفْکَِیل 

! دیمهف دـنهاوخ  يدوزب  اّما  دـنریگ ؛ هرهب  یگدـنز  رذـگدوز  تاّذـل  زا  دـننک و  راکنا  میا  هداد  اهنآ  هب  تایآ ) زا   ) ار هچنآ  راذـگب ) )
(66)
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(67  ) َنوُرُفْکَی ِهَّللا  ِهَمِْعِنبَو  َنُونِمُْؤی  ِلِطاَْبلِابَفَأ  ْمِِهلْوَح  ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَُتیَو  اًنِمآ  اًمَرَح  اَْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

هب ایآ  دنیابر !؟ یم  مرح ) نیا  نوریب  رد   ) نانآ فارطا  رد  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  میداد  رارق  اهنآ ) يارب   ) ینما مرح  ام  هک  دندیدن  ایآ 
(67 ( !؟ دننک یم  نارفک  ار  ادخ  تمعن  دنروآ و  یم  نامیا  لطاب 

(68  ) َنیِِرفاَْکلِّل يًْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیلَأ  ُهَءاَج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  َبَّذَک  ْوَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 

ایآ دـیامن !؟ بیذـکت  هدـمآ  شغارـس  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  قـح  اـی  هتـسب  غورد  ادـخ  رب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
(68 ( !؟ تسین خزود  رد  نارفاک  هاگیاج 

(69  ) َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإَو  اَنَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  اَنِیف  اوُدَهاَج  َنیِذَّلاَو 

.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  و  درک ؛ میهاوخ  ناشتیادـه  دوخ ، ياه  هار  هب  ًاعطق  دـننک ، داهج  ّتین ) صولخ  اب   ) ام هار  رد  هک  اهنآ  و 
(69)

مورلا هروس 

(1  ) ملا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) ملا

(2  ) ُموُّرلا ِتَِبلُغ 

(2 ! ) دندش بولغم  نایمور 

(3  ) َنُوِبْلغَیَس ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  نِّم  مُهَو  ِضْرَْألا  یَنْدَأ  ِیف 

(3  ) ...درک دنهاوخ  هبلغ  يدوزب  ّتیبولغم  نیا )  ) زا سپ  نانآ  اّما  داد ؛ خر  یکیدزن  نیمزرس  رد  تسکش ) نیا  (و 

(4  ) َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَیَو  ُدَْعب  نِمَو  ُْلبَق  نِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َنِینِس  ِعِْضب  ِیف 

يزوریپ رطاخب   ) نانمؤم زور ، نآ  رد  و  يزوریپ ؛) تسکـش و  نیا  زا   ) دعب هچ  لبق و  هچ  تسادـخ ؛ نآ  زا  اهراک  همه  لاس  دـنچ  رد 
(4  ) ...دش دنهاوخ  لاحشوخ  يرگید )

(5  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ُءاَشَی  نَم  ُرُصنَی  ِهَّللا  ِرْصَِنب 

(5 ! ) تسا میحر  تردق و  بحاص  وا  و  دهد ؛ یم  يرای  دهاوخب  ار  سک  ره  وا  و  دنوادخ ؛ يرای  ببس  هب 

404 ص :
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(6  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُهَدْعَو  ُهَّللا  ُِفلُْخی  َال  ِهَّللا  َدْعَو 

(6 ! ) دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  دنک ؛ یمن  فّلخت  شا  هدعو  زا  زگره  دنوادخ  و  هدرک ؛ ادخ  هک  تسا  يا  هدعو  نیا 

(7  ) َنُوِلفاَغ ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َنِّم  اًرِهاَظ  َنوُمَْلعَی 

(7 ! ) دنلفاغ راک ) نایاپ  و   ) ترخآ زا  و  دنناد ، یم  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  طقف  اهنآ 

ْمِهِّبَر ِءاَِـقِلب  ِساَّنلا  َنِّم  اًرِیثَک  َّنِإَو  یمَـسُّم  ٍلَـجَأَو  ِّقَْحلاـِب  اَّلِإ  اَـمُهَْنَیب  اَـمَو  َضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّم  مِهِـسُفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْملَوَأ 
(8  ) َنوُِرفاََکل

هدـیرفاین ینّیعم  نامز  يارب  قحب و  زج  تسا  ود  نآ  ناـیم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دـنوادخ ، هک  دندیـشیدنین  دوخ  اـب  ناـنآ  اـیآ 
(8 ! ) دنرکنم ار  ناشراگدرورپ  ياقل  زیخاتسر و )  ) مدرم زا  يرایسب  یلو  تسا !؟

اَهوُرَمَع اَّمِم  َرَثْکَأ  اَهوُرَمَعَو  َضْرَْألا  اوُراَثَأَو  ًهَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  اُوناَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  َْملَوَأ 
(9  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  نَِکلَو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُسُر  ْمُْهتَءاَجَو 

ار نیمز  و  دندوب ، نانیا  زا  رتدنمورین  اهنآ  دوب !؟ هنوگچ  دندوب  نانآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ 
اّما  ) دـندمآ ناشغارـس  هب  نشور  لیالد  اب  ناشناربمایپ  و  دـندرک ، دابآ  دـنتخاس و  نوگرگد  ناـنیا  زا  شیب  يداـبآ ) تعارز و  يارب  )

(9 ! ) دندرک یم  متس  ناشدوخ  هب  اهنآ  درکن ، متس  نانآ  هب  زگره  دنوادخ  دندید ؛) ار  دوخ  رفیک  دندرک و  راکنا  اهنآ 

(10  ) َنُوئِزْهَتْسَی اَِهب  اُوناَکَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اُوبَّذَک  نَأ  يَأوُّسلا  اوُءاَسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاَع  َناَک  َُّمث 

! دنتفرگ هرخـسم  هب  ار  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  دندش  بکترم  دب  لامعا  هک  یناسک  ماجنارـس  سپس 
(10)

(11  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبَی  ُهَّللا 

(11 ! ) دننادرگ یم  زاب  وا  يوسب  ار  امش  سپس  دنادرگ ، یمزاب  ار  نآ  سپس  دنک ، یم  زاغآ  ار  شنیرفآ  دنوادخ 

(12  ) َنُومِرْجُْملا ُسِْلُبی  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو 

(12 ! ) دنور یم  ورف  هودنا  مغ و  يدیمون و  رد  نامرجم  دوش ، یم  اپرب  تمایق  هک  زور  نآ 

(13  ) َنیِِرفاَک ْمِِهئاَکَرُِشب  اُوناَکَو  ُءاَعَفُش  ْمِِهئاَکَرُش  نِّم  مُهَّل  نُکَی  َْملَو 

! دنوش یم  رفاک  دندوب  هداد  رارق  ادخ  ياتمه  ار  اهنآ  هک  ییاهدوبعم  هب  تبـسن  و  دوب ، دهاوخن  ناشنادوبعم  زا  یناعیفـش  نانآ  يارب  و 
(13)
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(14  ) َنُوقَّرَفَتَی ٍِذئَمْوَی  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو 

(14 ( ؛ دنوش یم  ادج  مه  زا  مدرم ) ، ) ددرگ یم  اپرب  تمایق  هک  زور  نآ 

(15  ) َنوُرَبُْحی ٍهَضْوَر  ِیف  ْمُهَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

(15  ) .دوب دنهاوخ  رورسم  داش و  تشهب  زا  یغاب  رد  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  اّما 

405 ص :

(16  ) َنوُرَضُْحم ِباَذَْعلا  ِیف  َِکَئلوُأَف  ِهَرِخْآلا  ِءاَِقلَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 

(16  ) .دنوش یم  راضحا  یهلا  باذع  رد  دندش ، رفاک  ترخآ  ياقل  ام و  تایآ  هب  هک  نانآ  اّما  و 

(17  ) َنوُِحبُْصت َنیِحَو  َنوُسُْمت  َنیِح  ِهَّللا  َناَْحبُسَف 

(17 ( ؛ دینک یم  حبص  دینک و  یم  ماش  هک  یماگنه  هب  دنوادخ  تسا  هّزنم 

(18  ) َنوُرِهُْظت َنیِحَو  ایِشَعَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهلَو 

(18  ) .دینک یم  رهظ  هک  یماگنه  رصع و  ماگنه  هب  و  نیمز ، نامسآ و  رد  تسوا  صوصخم  شیاتس  دمح و  و 

(19  ) َنوُجَرُْخت َِکلَذَکَو  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِییُْحیَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخیَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی 

تمایق زور  هنوگ  نیمه  هب  و  دشخب ، یم  تایح  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  و  هدـنز ، زا  ار  هدرم  و  دروآ ، یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  وا 
(19 ! ) دیوش یم  هدروآ  نوریب  اهروگ ) زا  )

(20  ) َنوُرِشَتنَت ٌرََشب  ُمتنَأ  اَذِإ  َُّمث  ٍباَُرت  نِّم  مُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

(20 ! ) دیتفای شرتسگ  نیمز  يور  رد  دیدش و  ییاهناسنا  هاگانب  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا 

(21  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَرَو  ًهَّدَوَّم  مُکَْنَیب  َلَعَجَو  اَْهَیلِإ  اُونُکْسَتِّل  اًجاَوْزَأ  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  مَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

تّدوم و ناتنایم  رد  و  دـیبای ، شمارآ  ناـنآ  راـنک  رد  اـت  دـیرفآ  امـش  يارب  ناـتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هکنیا  وا  ياـه  هناـشن  زا  و 
(21 ! ) دننک یم  رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  داد ؛ رارق  تمحر 

(22  ) َنیِِملاَْعلِّل ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناَْولَأَو  ْمُِکتَنِْسلَأ  ُفاَِلتْخاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

(22 ! ) ناملاع يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  تسامش ؛ ياهگنر  اهنابز و  توافت  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  وا  تایآ  زا  و 
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(23  ) َنوُعَمْسَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِِهلْضَف  نِّم  مُکُؤاَِغْتباَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  مُکُماَنَم  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

؛) شاعم نیمأت  و   ) راگدرورپ لضف  زا  يریگ  هرهب  يارب  ناتـششوک  شالت و  تسا و  زور  بش و  رد  امـش  باوخ  وا  ياـه  هناـشن  زا  و 
(23 ! ) دنراد اونش  شوگ  هک  نانآ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  روما  نیا  رد 

(24  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ِییُْحیَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنیَو  اًعَمَطَو  اًفْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

هب دـیما  و  هقعاص ، زا  سرت   ) تسا دـیما  مه  سرت و  هیام  مه  هک  دـهد  یم  ناشن  امـش  هب  ار  دـعر  قرب و  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  و 
يارب تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  دنک ؛ یم  هدنز  نآ  هلیسوب  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  هک  دتسرف  یم  ورف  یبآ  نامسآ  زا  و  ناراب ،) لوزن 

(24 ! ) دنشیدنا یم  هک  یتّیعمج 

406 ص :

(25  ) َنوُجُرْخَت ُْمتنَأ  اَذِإ  ِضْرَْألا  َنِّم  ًهَوْعَد  ْمُکاَعَد  اَذِإ  َُّمث  ِهِْرمَِأب  ُضْرَْألاَو  ُءاَمَّسلا  َموُقَت  نَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

ناهگان دناوخارف ، نیمز  زا  تمایق ) رد   ) ار امش  هک  یماگنه  سپس  تساپرب ؛ وا  نامرف  هب  نیمز  نامسآ و  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  و 
(25 (! ) دیبای یم  روضح  رشحم  هنحص  رد  و   ) دیوش یم  جراخ  همه 

(26  ) َنُوِتناَق ُهَّل  ٌّلُک  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  َُهلَو 

(26 ! ) دنا عیطم  عضاخ و  وا  ربارب  رد  یگمه  دنا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  تسوا  نآ  زا  و 

(27  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  یَلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهلَو  ِْهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُهَو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبَی  يِذَّلا  َوُهَو 

تـسوا يارب  و  دـشاب ؛ یم  رتناسآ  وا  يارب  راک  نیا  و  دـنادرگ ، یمزاب  ار  نآ  سپـس  دـنک ، یم  زاـغآ  ار  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  وا 
(27 ! ) میکح دنمناوت و  تسوا  و  نیمز ؛ اهنامسآ و  رد  رترب  فیصوت 

ْمُِکتَفیِخَک ْمُهَنُوفاَـخَت  ٌءاَوَـس  ِهِیف  ُْمتنَأَـف  ْمُکاَْـنقَزَر  اَـم  ِیف  َءاَکَرُـش  نِّم  مُُکناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَّم  نِّم  مُکَّل  لَـه  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  اًـلَثَّم  مَُکل  َبَرَض 
(28  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَک  ْمُکَسُفنَأ 

رد زگره  امـش  ياـه  هدرب  نـیا  دیـشاب ،) هتــشاد  يا  هدرب  كوـلمم و  رگا   ) اـیآ تـسا : هدز  امــش  يارب  ناـتدوخ ، زا  یلاـثم  دـنوادخ 
میب نانآ  هزاجا  نودب  لقتسم و  فّرصت  زا  هدوب و  يواسم  ود  ره  هک  نانچنآ  دنشاب ؛ یم  امش  کیرش  میا  هداد  امش  هب  هک  ییاهیزور 
حرش دننک  یم  لّقعت  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچنیا  دیراد !؟ میب  دوخ  دازآ  ياکرش  دروم  رد  هک  هنوگ  نآ  دیـشاب ، هتـشاد 

(28  ) .میهد یم 

(29  ) َنیِرِصاَّن نِّم  مَُهل  اَمَو  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  يِدْهَی  نَمَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  مُهَءاَوْهَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َِلب 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک هارمگ  ادخ  هک  ار  نانآ  دناوت  یم  یسک  هچ  سپ  دندرک ! يوریپ  دوخ  ياهـسوه  يوه و  زا  یهاگآ ، ملع و  نودب  ناملاظ  یلو 
(29 ! ) دوب دهاوخن  يروای  چیه  اهنآ  يارب  و  دنک !؟ تیاده  تسا 

َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َِکلَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  َال  اَْـهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  اًـفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف 
(30)

رد ینوگرگد  هدـیرفآ ؛ نآ  رب  ار  اـهناسنا  دـنوادخ ، هک  تسا  یترطف  نیا  نک ! راـگدرورپ  صلاـخ  نییآ  هّجوـتم  ار  دوـخ  يور  سپ 
(30 ! ) دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ؛ نییآ  تسا  نیا  تسین ؛ یهلا  شنیرفآ 

(31  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  اُونوُکَت  َالَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَو  ُهوُقَّتاَو  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم 

ناکرـشم زا  دیراد و  اپرب  ار  زامن  دیزیهرپب ، وا  نامرف ) تفلاخم   ) زا دینک و  یم  تشگزاب  وا  يوسب  امـش  هک  دشاب  یلاح  رد  دیاب  نیا 
(31  ) ...دیشابن

(32  ) َنوُحِرَف ْمِْهیََدل  اَِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  اًعَیِش  اُوناَکَو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم 

دزن هچنآ  هب  یهورگ  ره  هکنیا ) بجع   ) و دـندش ! میـسقت  اـه  هورگ  اـه و  هتـسد  هب  دـنتخاس و  هدـنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  یناـسک  زا 
(32 ! ) دنلاحشوخ هتسبلد و )  ) تساهنآ

407 ص :

(33  ) َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب  مُْهنِّم  ٌقیِرَف  اَذِإ  ًهَمْحَر  ُْهنِّم  مُهَقاَذَأ  اَذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُّم  مُهَّبَر  اْوَعَد  ٌّرُض  َساَّنلا  َّسَم  اَذِإَو 

یتمحر هک  نیمه  اّما  دندرگ ؛ یمزاب  وا  يوسب  نانک  هبوت  دنناوخ و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  دسرب ، مدرم  هب  ینایز  جنر و  هک  یماگنه 
(33  ) .دنوش یم  كرشم  ناشراگدرورپ  هب  تبسن  نانآ  زا  یهورگ  هاگانب  دناشچب ، نانآ  هب  شدوخ  زا 

(34  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَف  ْمُهاَْنیَتآ  اَِمب  اوُرُفْکَِیل 

يدوزب اّما  دیریگ ؛ هرهب  دیناوت ) یم  هچ  ره  ایند  رذگدوز  ياهتمعن  زا   ) و دننک ! نارفک  میا  هداد  اهنآ  هب  ام  هک  ار  ییاهتمعن  راذـگب ) )
(34 (! ) تسا هدوب  هچ  امش  باسح  یب  ياهییوجماک  نارفک و  هجیتن  هک   ) تسناد دیهاوخ 

(35  ) َنوُکِرُْشی ِِهب  اُوناَک  اَِمب  ُمَّلَکَتَی  َوُهَف  اًناَْطلُس  ْمِْهیَلَع  اَْنلَزنَأ  ْمَأ 

(35 ( !؟) درامش یم  هّجوم  ار  نآ  و   ) دیوگ یم  نخس  ناشکرش  زا  هک  میداتسرف  نانآ  رب  یمکحم  لیلد  ام  ایآ 

(36  ) َنوُطَنْقَی ْمُه  اَذِإ  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  ٌهَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  نِإَو  اَِهب  اوُحِرَف  ًهَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اَذِإَو 

هب دنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخب  یتبیصم  جنر و  هاگره  و  دنوش ؛ یم  لاحـشوخ  نآ  زا  میناشچب ، مدرم  هب  یتمحر  هک  یماگنه  و 
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(36 ! ) دنوش یم  سویأم  ناهگان  دسر ، نانآ 

(37  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

هک یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  دزاس !؟ یم  گنت  ای  هدرتسگ  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  دـندیدن  ایآ 
(37  ) .دنروآ یم  نامیا 

(38  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِری  َنیِذَّلِّل  ٌْریَخ  َِکلَذ  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف 

یناسک نینچ  و  تسا ، رتهب  دنبلط  یم  ار  ادخ  ياضر  هک  اهنآ  يارب  نیا  نک ! ادا  ار  ناگدنام  هار  رد  نانیکسم و  ناکیدزن و  ّقح  سپ 
(38  ) .دنناراگتسر

(39  ) َنوُفِعْضُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِرت  ٍهاَکَز  نِّم  ُمْتیَتآ  اَمَو  ِهَّللا  َدنِع  ُوبْرَی  اَلَف  ِساَّنلا  ِلاَْومَأ  ِیف  َُوبْرَیِّل  ًابِّر  نِّم  ُمْتیَتآ  اَمَو 

دیزادرپ و یم  تاکز  ناونعب  ار  هچنآ  و  تفای ؛ دهاوخن  ینوزف  ادخ  دزن  دبای ، ینوزف  مدرم  لاوما  رد  ات  دـیزادرپ  یم  ابر  ناونعب  هچنآ 
(39  ) .دنفعاضم شاداپ  ياراد  دننک  یم  نینچ  هک  یناسک  و ) تسا ؛ تکرب  هیام   ) دیبلط یم  ار  ادخ  ياضر  اهنت 

َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  ٍءْیَش  نِّم  مُِکلَذ  نِم  ُلَعْفَی  نَّم  مُِکئاَکَرُـش  نِم  ْلَه  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکَقَزَر  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
(40)

ینایاتمه زا  کی  چیه  ایآ  دنک ؛ یم  هدنز  سپـس  دناریم ، یم  دعب  داد ، يزور  سپـس  دیرفآ ، ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ 
.دنهد یم  رارق  وا  ياتمه  هچنآ  زا  تسا  رترب  هّزنم و  وا  دنهد !؟ ماجنا  دنناوت  یم  ار  اهراک  نیا  زا  يزیچ  دیا  هداد  رارق  ادـخ  يارب  هک 

(40)

(41  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  مُهَقیُِذِیل  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اَِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ 

ناشلامعا زا  یـضعب  هجیتن  دهاوخ  یم  ادخ  تسا ؛ هدش  راکـشآ  دنا  هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخب  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف ،
(41 ! ) دندرگزاب قح ) يوسب   ) دیاش دناشچب ، نانآ  هب  ار 

408 ص :

(42  ) َنیِکِرْشُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  ُْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 

(42 ! ) دندوب كرشم  اهنآ  رتشیب  دوب ؟ هنوگچ  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دیرگنب  دینک و  ریس  نیمز  رد  : » وگب

(43  ) َنوُعَّدَّصَی ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  اَّل  ٌمْوَی  َِیتْأَی  نَأ  ِْلبَق  نِم  ِمِّیَْقلا  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 

؛ دنادرگزاب ادخ  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  دسر  ارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  رادب ، رادیاپ  میقتـسم و  نییآ  يوسب  ار  دوخ  يور 
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(43 : ) دنوش یم  میسقت  ییاه  هورگ  هب  مدرم  زور  نآ  رد 

(44  ) َنوُدَهْمَی ْمِهِسُفنَِألَف  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَمَو  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف  َرَفَک  نَم 

(44  ) .دنزاس یم  هدامآ  ناشدوخ  دوس  هب  دنهد ، ماجنا  هتسیاش  راک  هک  اهنآ  و  تسوا ؛ دوخ  نایز  رب  شرفک  دوش ، رفاک  سک  ره 

(45  ) َنیِِرفاَْکلا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  ِِهلْضَف  نِم  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 

ار نارفاک  وا  دـهد ؛ شاداپ  شلـضف  زا  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 
(45 ! ) دراد یمن  تسود 

(46  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْضَف  نِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِْرمَِأب  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتلَو  ِِهتَمْحَّر  نِّم  مُکَقیُِذِیلَو  ٍتاَرِّشَبُم  َحاَیِّرلا  َلِسُْری  نَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

و دنک ) باریـس  و   ) دناشچب شتمحر  زا  ار  امـش  ات  دتـسرف  یم  ینارگتراشب  ناونعب  ار  اهداب  هک  تسا  نیا  ادـخ  تمظع )  ) تایآ زا  و 
(46  ) .دینک يرازگرکش  دیاش  دیریگ ؛ هرهب  وا  لضف  زا  دننک و  تکرح  شنامرفب  اهیتشک 

(47  ) َنِینِمْؤُْملا ُرْصَن  اَْنیَلَع  اقَح  َناَکَو  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َنِم  اَنْمَقَتناَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُهوُءاَجَف  ْمِهِمْوَق  َیلِإ  اًلُسُر  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

اهزردـنا هک  یماگنه   ) یلو دـنتفر ، دوخ  موق  غارـس  هب  نشور  لیالد  اـب  اـهنآ  میداتـسرف ؛ ناـشموق  يوسب  ار  یناربماـیپ  وت  زا  شیپ  و 
(47 ! ) ام هدهع  رب  تسا  یّقح  هراومه  نانمؤم ، يرای  و  میدرک ؛) يرای  ار  نانمؤم  و   ) میتفرگ ماقتنا  نامرجم  زا  دادن ) يدوس 

نَم ِِهب  َباَصَأ  اَذِإَف  ِِهلاَلِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  اًفَـسِک  ُُهلَعْجَیَو  ُءاَشَی  َْفیَک  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُهُطُْـسبَیَف  ًاباَحَـس  ُرِیُثتَف  َحاَـیِّرلا  ُلِـسُْری  يِذَّلا  ُهَّللا 
(48  ) َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اَذِإ  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی 

هک هنوگ  نآ  نامسآ  هنهپ  رد  ار  اهنآ  سپس  دنروآ ، رد  تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  دتـسرف  یم  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ 
یماگنه دوش ، یم  جراخ  نآ  يال  هب  زا ال  هک  ینیب  یم  ار  ناراب  ياه  هناد  ماگنه  نیا  رد  دزاس ؛ یم  مکارتم  دنارتسگ و  یم  دـهاوخب 

(48  ) ...دنوش یم  لاحشوخ  ناهگان  دناسر ، یم  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  شخبتایح ) ناراب   ) نیا هک 

(49  ) َنیِِسْلبَُمل ِِهْلبَق  نِّم  مِْهیَلَع  َلَّزَُنی  نَأ  ِْلبَق  نِم  اُوناَک  نِإَو 

(49 ! ) دندوب سویام  دوش  لزان  نانآ  رب  هکنآ  زا  شیپ  ًاعطق  و 

(50  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  یَتْوَْملا  ِییْحَُمل  َِکلَذ  َّنِإ  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِییُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراَثآ  َیلِإ  ْرُظناَف 

هدـنز درک ) هدـنز  ار  هدرم  نیمز  هک   ) یـسک نینچ  دـنک ؛ یم  هدـنز  شندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  یهلا  تمحر  راـثآ  هب 
(50 ! ) تساناوت زیچ  همه  رب  وا  و  تسا ؛ تمایق ) رد   ) ناگدرم هدننک 
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(51  ) َنوُرُفْکَی ِهِدَْعب  نِم  اوُّلَظَّل  ارَفْصُم  ُهْوَأَرَف  اًحیِر  اَْنلَسْرَأ  ِْنَئلَو 

هار نآ  زا  سپ  هدـش و ) سویأم  ، ) دـننیبب هدرمژپ  درز و  ار  دوخ  غاب  تعارز و  نآ  رثا  رب  و  نازوس ،) غاد و   ) میتسرفب يداب  اـم  رگا  و 
(51 ! ) دنریگ یم  شیپ  نارفک 

(52  ) َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اَذِإ  َءاَعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َالَو  یَتْوَْملا  ُعِمُْست  َال  َکَّنِإَف 

! دنوش رود  دننادرگرب و  يور  هک  یماگنه  نارک  شوگ  هب  ار  تنخس  هن  و  یناسرب ، ناگدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  يادص  یناوت  یمن  وت 
(52)

(53  ) َنوُِملْسُّم مُهَف  اَِنتاَیِآب  ُنِمُْؤی  نَم  اَّلِإ  ُعِمُْست  نِإ  ْمِِهَتلاَلَض  نَع  ِیْمُْعلا  ِداَِهب  َتنَأ  اَمَو 

ام تایآ  هب  نامیا  هک  یناسر  یم  یناسک  شوگ  هب  ار  تنخـس  اهنت  وت  ینک ؛ تیادـه  ناـشیهارمگ  زا  ار  ناـیانیبان  یناوت  یمن  زین )  ) و
(53 ! ) دنمیلست قح  ربارب  رد  دنروآ و  یم 

(54  ) ُریِدَْقلا ُمِیلَْعلا  َوُهَو  ُءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی  ًهَْبیَشَو  اًفْعَض  ٍهَُّوق  ِدَْعب  نِم  َلَعَج  َُّمث  ًهَُّوق  ٍفْعَض  ِدَْعب  نِم  َلَعَج  َُّمث  ٍفْعَض  نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 

، تّوق زا  دعب  زاب  دیـشخب و  تّوق  یناوتان ، زا  دعب  سپـس  دـیدوب ؛ فیعـض  هک  یلاح  رد  دـیرفآ  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه  ادـخ 
(54  ) .تساناوت اناد و  و  دنیرفآ ، یم  دهاوخب  هچ  ره  وا  داد ؛ رارق  يریپ  فعض و 

(55  ) َنوُکَفُْؤی اُوناَک  َِکلَذَک  ٍهَعاَس  َْریَغ  اُوِثَبل  اَم  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو 

كرد زا  نینچنیا  دـندرکن ! گنرد  خزرب ) ملاع  رد   ) یتعاس زج  هک  دـننک  یم  دای  دـنگوس  نامرجم  دوش ، اـپرب  تماـیق  هک  يزور  و 
(55  ) .دنوش یم  هدنادرگزاب  تقیقح 

(56  ) َنوُمَْلعَت َال  ُْمتنُک  ْمُکَّنَِکلَو  ِْثعَْبلا  ُمْوَی  اَذَهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َناَمیِْإلاَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

و دـیدرک ، گنرد  خزرب ) ملاع  رد   ) تمایق زور  ات  ادـخ  نامرفب  امـش  : » دـنیوگ یم  هدـش  هداد  نانآ  هب  نامیا  ملع و  هک  یناسک  یلو 
(56 !« ) دیتسناد یمن  امش  اّما  تسا ، زیخاتسر  زور  نونکا 

(57  ) َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َالَو  ْمُُهتَرِذْعَم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُعَفنَی  اَّل  ٍِذئَمْوَیَف 

(57  ) .دوش یمن  هتفریذپ  نانآ  هبوت  و  درادن ، ناشلاح  هب  يدوس  ناملاظ  یهاوخرذع  زور  نآ 

(58  ) َنُولِْطبُم اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقَیَّل  ٍهَیِآب  مُهَْتئِج  ِنَئلَو  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِیف  ِساَّنِلل  اَْنبَرَض  ْدََقلَو 

لها امش  : » دنیوگ یم  نارفاک  يروایب ، نانآ  يارب  يا  هیآ  رگا  و  میدرک ؛ نایب  یبلطم  لاثم و  هنوگ  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام 
(58 (!« ) تسا وداج  رحس و  اهنیا  و   ) دیلطاب
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(59  ) َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  یَلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلَذَک 

(59 ! ) دهن یم  رهم  دنرادن  یهاگآ  هک  نانآ  ياهلد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا 

(60  ) َنُوِنقُوی َال  َنیِذَّلا  َکَّنَّفِخَتْسَی  َالَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف 

هار زا  و   ) دنزاسن نیگمـشخ  ار  وت  دنرادن  نامیا  هک  یناسک  زگره  و  تسا ؛ قح  ادخ  هدعو  هک  نک  هشیپ  ربص  تسا  نینچ  هک  نونکا 
(60 (! ) دننکن فرحنم  دوخ 

410 ص :

نامقل هروس 

(1  ) ملا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) ملا

(2  ) ِمیِکَْحلا ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َْکِلت 

(2 (! ) راوتسا اوتحمرپ و  یباتک   ) تسا میکح  باتک  تایآ  نیا 

(3  ) َنِینِسْحُْملِّل ًهَمْحَرَو  يًدُه 

(3  ) .تسا ناراکوکین  يارب  تمحر  تیاده و  هیام 

(4  ) َنُوِنقُوی ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  مُهَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 

(4  ) .دنراد نیقی  ترخآ  هب  اهنآ  دنزادرپ و  یم  ار  تاکز  و  دنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  نانامه 

(5  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ْمِهِّبَّر  نِّم  يًدُه  یَلَع  َِکَئلوُأ 

(5 ! ) ناراگتسر دننانآ  و  دنناشراگدرورپ ، زا  تیاده  قیرط  رب  نانآ 

(6  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  اًوُزُه  اَهَذِخَّتَیَو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَْحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

ازهتـسا هب  ار  یهلا  تاـیآ  دـنزاس و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  یناداـن ، يور  زا  ار  مدرم  اـت  دـنرخ  یم  ار  هدوهیب  نانخـس  مدرم  زا  یـضعب  و 
(6 ! ) تسا هدننکراوخ  یباذع  نانآ  يارب  دنریگ ؛

(7  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  ُهْرِّشَبَف  اًْرقَو  ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک  اَهْعَمْسَی  ْمَّل  نَأَک  اًِربْکَتْسُم  یَّلَو  اَُنتاَیآ  ِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 515 

http://www.ghaemiyeh.com


شیاهشوگ ًالصا  ییوگ  تسا ؛ هدینشن  ار  نآ  ییوگ  دنادرگ ، یمرب  يور  هناربکتسم  دوش ، یم  هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هک  یماگنه  و 
(7 ! ) هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  وا  تسا ! نیگنس 

(8  ) ِمیِعَّنلا ُتاَّنَج  ْمَُهل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(8 ( ؛ تساهنآ نآ  زا  تشهب  تمعنرپ  ياهغاب  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  یلو ) )

(9  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  اقَح  ِهَّللا  َدْعَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

(9 (. ) اناد ریذپان و  تسکش   ) میکح زیزع و  تسوا  و  تسا ؛ یهلا  یمتح  هدعو  نیا  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

اَهِیف اَْنتَبنَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَو  ٍهَّباَد  ِّلُک  نِم  اَهِیف  ََّثبَو  ْمُِکب  َدـیِمَت  نَأ  َیِـساَوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یَْقلَأَو  اَهَنْوَرَت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ 
(10  ) ٍمیِرَک ٍجْوَز  ِّلُک  نِم 

و دشاب ) مارآ  امش  هاگیاج  و   ) دنازرلن ار  امش  ات  دنکفا  ییاه  هوک  نیمز  رد  و  دیرفآ ، دینیبب  ار  نآ  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامـسآ  وا ) )
زا ینوگانوگ  عاونا  نیمز  يور  رد  نآ  هلیـسوب  میدرک و  لزاـن  یبآ  نامـسآ  زا  و  تخاـس ؛ رـشتنم  نآ  يور  يا  هدـنبنج  هنوگ  ره  زا 

(10  ) .میدنایور شزرا  رپ  ناهایگ  ياهتفج 

(11  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  َِلب  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اَذاَم  ِینوُرَأَف  ِهَّللا  ُْقلَخ  اَذَه 

(11  ) .دنراکشآ یهارمگ  رد  ناملاظ  یلو  دنا !؟ هدیرفآ  ار  زیچ  هچ  وا  ریغ  ینادوبعم  دیهد  ناشن  نم  هب  اّما  تسادخ ؛ شنیرفآ  نیا 

411 ص :

(12  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَمَو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  اَمَّنِإَف  ْرُکْشَی  نَمَو  ِهَِّلل  ْرُکْشا  ِنَأ  َهَمْکِْحلا  َناَمُْقل  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

؛ هدرک رکش  شیوخ  دوس  هب  اهنت  دنک ، يرازگرکش  سک  ره  روآ  ياجب  ار  ادخ  رکش  میتفگ ): وا  هب  و  ( ؛ میداد تمکح  نامقل  هب  ام 
(12  ) .تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  دناسر ؛) یمن  ادخ  هب  ینایز  ، ) دنک نارفک  هک  سک  نآ  و 

(13  ) ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َال  َّیَُنب  اَی  ُهُظِعَی  َوُهَو  ِِهْنبِال  ُناَمُْقل  َلاَق  ْذِإَو 

رارق ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  مرـسپ ! : » تفگ درک - یم  هظعوم  ار  وا  هک  یلاح  رد   - شدنزرف هب  نامقل  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )
(13 « ) .تسا یگرزب  ملظ  كرش ، هک  هدم 

(14  ) ُریِصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلاَِولَو  ِیل  ْرُکْشا  ِنَأ  ِْنیَماَع  ِیف  ُُهلاَِصفَو  ٍنْهَو  یَلَع  اًنْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَِدلاَِوب  َناَسنِْإلا  اَْنیَّصَوَو 

زور ره  يرادراب  ماگنه  هب   ) درک لمح  یناوتان  يور  یناوتان  اب  ار  وا  شردام  میدرک ؛ شرافـس  شردام  ردـپ و  هرابرد  ناسنا  هب  ام  و 
هک مدرک ) هیـصوت  وا  هب  يرآ  ( ؛ دبای یم  نایاپ  لاس  ود  رد  وا  یگراوخریـش  نارود  و  دـش ،) یم  لّمحتم  ار  يا  هزات  یتحاران  جـنر و 
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(14 ! ) تسا نم  يوس  هب  امش ) همه   ) تشگزاب هک  روآ  اجب  رکش  تردام  ردپ و  يارب  نم و  يارب 

ََّیلِإ َُّمث  ََّیلِإ  َباَنَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتاَو  اًفوُْرعَم  اَْینُّدـلا  ِیف  اَمُْهبِحاَصَو  اَمُهْعُِطت  اَلَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِیب  َكِرُْـشت  نَأ  یَلَع  َكاَدَـهاَج  نِإَو 
(15  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم 

زا تسا ،) لطاب  یناد  یم  هکلب   ) يرادـن یهاـگآ  نآ  زا  هک  یهد ، رارق  نم  ياـتمه  ار  يزیچ  وت  هک  دـننک  شـالت  ود ، نآ  هاـگره  و 
نم يوس  هب  نانک  هبوت  هک  نک  يوریپ  یناسک  هار  زا  و  نک ؛ راتفر  يا  هتـسیاش  زرط  هب  ایند  رد  ود ، نآ  اب  یلو  نکم ، تعاـطا  ناـشیا 

(15  ) .منک یم  هاگآ  دیدرک  یم  لمع  هچنآ  زا  ار  امش  نم  تسا و  نم  يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  سپس  دنا ؛ هدمآ 

(16  ) ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  ْوَأ  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْوَأ  ٍهَرْخَص  ِیف  نُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِّم  ٍهَّبَح  َلاَْقثِم  ُکَت  نِإ  اَهَّنِإ  َّیَُنب  اَی 

رارق نیمز  اهنامـسآ و  زا ) يا  هشوگ   ) رد ای  یگنـس  لد  رد  و  دـشاب ، دـب ) ای  کین  راک   ) یلدرخ هناد  ینیگنـس  هزادـنا  هب  رگا  مرـسپ !
(16 ! ) تسا هاگآ  قیقد و  دنوادخ  دروآ ؛ یم  باسح ) يارب  تمایق  رد   ) ار نآ  دنوادخ  دریگ ،

(17  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإ  ََکباَصَأ  اَم  یَلَع  ِْربْصاَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو  َهاَلَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  اَی 

ياهراک زا  نیا  هک  شاب  ابیکش  دسر  یم  وت  هب  هک  یبیاصم  ربارب  رد  و  نک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  راد ، اپرب  ار  زامن  مرسپ !
(17 ! ) تسا ّمهم 

(18  ) ٍروُخَف ٍلاَتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  اًحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َالَو  ِساَّنِلل  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َالَو 

(18  ) .درادن تسود  ار  يرورغم  ّربکتم  چیه  دنوادخ  هک  ورم  هار  نیمز  رب  هنارورغم  و  نادرگم ، يور  مدرم  زا  ییانتعا  یب  اب  مرسپ )! )

(19  ) ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاَوْصَْألا  َرَکنَأ  َّنِإ  َِکتْوَص  نِم  ْضُضْغاَو  َِکیْشَم  ِیف  ْدِْصقاَو 

نارخ يادـص  اهادـص  نیرت  تشز  هک  نزم ) داـیرف  زگره  و   ) هاـکب دوخ  يادـص  زا  نک ؛ تیاـعر  ار  لادـتعا  نتفر ، هار  رد  مرـسپ )! )
(19  ) .تسا

412 ص :

ِْریَِغب ِهَّللا  ِیف  ُلِداَُجی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  ًهَنِطَابَو  ًهَرِهاَظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَـمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَت  َْملَأ 
(20  ) ٍرِینُّم ٍباَتِک  َالَو  يًدُه  َالَو  ٍْملِع 

رب ناوارف  روط  هب  ار  دوخ  ناهنپ  راکـشآ و  ياهتمعن  و  هدرک ، امـش  رّخـسم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـیدیدن  ایآ 
(20 ! ) دننک یم  هلداجم  ادخ  هرابرد  يرگنشور  باتک  تیاده و  شناد و  چیه  نودب  مدرم  زا  یضعب  یلو  تسا !؟ هتشاد  ینازرا  امش 

(21  ) ِریِعَّسلا ِباَذَع  َیلِإ  ْمُهوُعْدَی  ُناَْطیَّشلا  َناَک  َْولَوَأ  اَنَءَابآ  ِْهیَلَع  اَنْدَجَو  اَم  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاَق  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 
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هک مینک  یم  يوریپ  يزیچ  زا  ام  هکلب  هن ، : » دنیوگ یم  دینک ،»! يوریپ  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 
(21 ( !؟) دننک یم  ّتیعبت  مه  زاب   ) دنک نازورف  شتآ  باذع  هب  توعد  ار  نانآ  ناطیش  رگا  یّتح  ایآ  میتفای »! نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ 

(22  ) ِرُومُْألا ُهَِبقاَع  ِهَّللا  َیلِإَو  یَْقثُْولا  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُهَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی  نَمَو 

ینئمطم هاگ  هیکت  هب  و   ) هدز گنچ  یمکحم  هریگتـسد  هب  دـشاب ، راکوکین  هک  یلاح  رد  دـنک  ادـخ  میلـست  ار  دوخ  يور  هک  یـسک 
(22  ) .تسادخ يوس  هب  اهراک  همه  تبقاع  و  تسا ؛) هدرک  هیکت 

(23  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولِمَع  اَِمب  مُُهئِّبَُننَف  ْمُهُعِجْرَم  اَْنَیلِإ  ُهُْرفُک  َکنُزْحَی  اَلَف  َرَفَک  نَمَو 

دنا هداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  ار  اهنآ  ام  تسام و  يوس  هب  نانآ  همه  تشگزاب  دزاسن ؛ نیگمغ  ار  وت  وا  رفک  دوش ، رفاک  هک  یـسک  و 
(23  ) .تسا هاگآ  تساه  هنیس  نورد  هچنآ  هب  دنوادخ  تخاس ؛ میهاوخ  هاگآ  نآ ) موش  جیاتن  (و 

(24  ) ٍظِیلَغ ٍباَذَع  َیلِإ  ْمُهُّرَطْضَن  َُّمث  اًلِیلَق  ْمُهُعِّتَُمن 

(24 ! ) میزاس یم  راداو  يدیدش  باذع  لّمحت  هب  ار  اهنآ  سپس  مینک ، یم  دنم  هرهب  ایند  عاتم  زا  ار  اهنآ  یکدنا  ام 

(25  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّم  مُهَْتلَأَس  ِنَئلَو 

دوخ هک   ) هّلل دمحلا  : » وگب هّللا ،» : » دنیوگ یم  ًامّلـسم  تسا »؟ هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  : » ینک لاؤس  نانآ  زا  هاگره  و 
(25 ! ) دنناد یمن  نانآ  رتشیب  یلو  دیفرتعم »!) امش 

(26  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل 

(26 ! ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  تسادخ ، نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(27  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاَِملَک  ْتَدِفَن  اَّم  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  نِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلاَو  ٌماَْلقَأ  ٍهَرَجَش  نِم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَّنَأ  َْولَو 

یم مامت  همه  اـهنیا  دوش ، هدوزفا  نآ  هب  هچاـیرد  تفه  و  ددرگ ، بّکرم  نآ  يارب  اـیرد  و  دوش ، ملق  نیمز  يور  ناـتخرد  همه  رگا  و 
(27  ) .تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  دریگ ؛ یمن  نایاپ  ادخ  تاملک  یلو  دوش 

(28  ) ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ٍهَدِحاَو  ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  َالَو  ْمُکُْقلَخ  اَّم 

(28 ! ) تسانیب اونش و  دنوادخ  تسین ؛ شیب  درف  کی  دننامه  تمایق ) رد   ) امش همه  هرابود ) یگدنز  و   ) نتخیگنارب شنیرفآ و 

413 ص :

َنُولَمْعَت اَِمب  َهَّللا  َّنَأَو  یمَسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـسَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُویَو  ِراَهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
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(29  ) ٌرِیبَخ

دمآرس ات  مادک  ره  هتخاس و  رّخسم  ار  هام  دیشروخ و  و  دنک ، یم  لخاد  بش  رد  ار  زور  و  زور ، رد  ار  بش  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ 
(29  ) .تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دنهد !؟ یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  ینیعم 

(30  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأَو  ُلِطاَْبلا  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  اَم  َّنَأَو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 

هبترم گرزب  ماقم و  دنلب  دـنوادخ  و  تسا ، لطاب  دـنناوخ  یم  وا  زا  ریغ  هچنآ  و  تسا ، ّقح  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  همه  اهنیا 
(30 ! ) تسا

(31  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُکِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِِهتاَیآ  ْنِّم  مُکَیُِرِیل  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرْجَت  َْکلُْفلا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 

ناشن امش  هب  ار  شتایآ  زا  یشخب  ات  دننک  یم  تکرح  وا  تمعن  تکرب )  ) هب و  ادخ ، نامرف  هب  اهایرد  هحفص )  ) رب اهیتشک  يدیدن  ایآ 
(31 ! ) دنرازگرکش ابیکش و  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن  اهنیا  رد  دهد !؟

ٍروُفَک ٍراَّتَخ  ُّلُک  اَّلِإ  اَِنتاَیِآب  ُدَـحْجَی  اَمَو  ٌدِـصَتْقُّم  مُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِلَـلُّظلاَک  ٌجْوَّم  مُهَیِـشَغ  اَذِإَو 
(32)

صالخا اب  ار  ادـخ  دریگ ،) رارق  ناشرـس  يالاب  دور و  الاب  و   ) دـناشوپب ار  نانآ  اهربا  نوچمه  یجوم  ایرد ) رفـس  رد   ) هک یماـگنه  و 
یم رادافو  دوخ  نامیا  هب  و   ) دنریگ یم  شیپ  ار  لادـتعا  هار  یـضعب  داد ، تاجن  دـناسر و  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  یتقو  اّما  دـنناوخ ؛ یم 

ساپسان نانکـش  نامیپ  زج  سک  چیه  ار  ام  تایآ  یلو  دنریگ ؛) یم  شیپ  رفک  هار  هدرک  شومارف  رگید  یـضعب  هک  یلاح  رد  دننام ،
(32 ! ) دننک یمن  راکنا 

ُهاَیَْحلا ُمُکَّنَّرُغَت  اَلَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  اًْئیَش  ِهِِدلاَو  نَع  ٍزاَج  َوُه  ٌدُولْوَم  َالَو  ِهَِدلَو  نَع  ٌِدلاَو  يِزْجَی  اَّل  اًمْوَی  اْوَشْخاَو  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
(33  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  مُکَّنَّرُغَی  َالَو  اَْینُّدلا 

زا يزیچ  دـنزرف  هن  و  دـنک ، یم  لّمحت  ار  شدـنزرف  لاـمعا  رفیک  ردـپ  هن  هک  يزور  زا  دیـسرتب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  مدرم ! يا 
ار امش  راکبیرف  ناطیـش )  ) ادابم و  دبیرفب ، ار  امـش  ایند  یناگدنز  ادابم  سپ  تسا ؛ ّقح  یهلا  هدعو  نیقی  هب  ار ؛ شردپ  لامعا )  ) رفیک

(33 ! ) دزاس رورغم  ادخ  مرک ) هب  )

ُتوُمَت ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَـت  اَمَو  اًدَـغ  ُبِسْکَت  اَذاَّم  ٌسْفَن  يِرْدَـت  اَمَو  ِماَحْرَْألا  ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنیَو  ِهَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدـنِع  َهَّللا  َّنِإ 
(34  ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

تسا ناردام ) ي   ) اه محر  رد  هک  ار  هچنآ  و  دنک ، یم  لزان  ار  ناراب  هک  تسوا  و  تسادخ ، صوصخم  تمایق  مایق  نامز  زا  یهاگآ 
ملاع و دنوادخ  دریم ؟ یم  ینیمزرـس  هچ  رد  دناد  یمن  سک  چیه  و  دروآ ، یم  تسد  هب  هچ  ادرف  دـناد  یمن  سک  چـیه  و  دـناد ، یم 

(34 ! ) تسا هاگآ 
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هدجسلا هروس 

(1  ) ملا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) ملا

(2  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَّر  نِم  ِهِیف  َْبیَر  َال  ِباَتِْکلا  ُلیِزنَت 

(2 ! ) تسین نآ  رد  يدیدرت  کش و  و  هدش ، لزان  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا 

(3  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  َِکْلبَق  نِّم  ٍریِذَّن  نِّم  مُهاَتَأ  اَّم  اًمْوَق  َرِذُنِتل  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  َوُه  َْلب  ُهاَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

ار یهورگ  ات  تراگدرورپ  يوس  زا  تسا  یّقح  نخـس  نیا  اّما  تسا ،» هتـسب  ادخ  هب  غوردب  ار  نآ  دّـمحم ) : ») دـنیوگ یم  نانآ  یلو 
(3 ! ) دنوش تیاده  دنریگ و ) دنپ   ) دیاش تسا ، هدماین  نانآ  يارب  يا  هدننکراذنا  چیه  وت  زا  شیپ  هک  ینک  راذنا 

َنوُرَّکَذَتَت اَلَفَأ  ٍعیِفَش  َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِِهنوُد  نِّم  مَُکل  اَم  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
(4)

شرع رب  سپـس  دـیرفآ ، نارود ]  شـش  زور =[  شـش  رد  تسا  ود  نیا  ناـیم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ 
(4 ( !؟ دیوش یمن  رّکذتم  ایآ  تسین ؛ وا  زج  امش  يارب  يا  هدننک  تعافش  تسرپرس و  چیه  تفرگ ؛ رارق  تردق ) )

(5  ) َنوُّدُعَت اَّمِّم  ٍهَنَس  َْفلَأ  ُهُراَدْقِم  َناَک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی 

یم امش  هک  تسا  ییاهلاس  زا  لاس  رازه  نآ  رادقم  هک  يزور  رد  سپس  دنک ؛ یم  ریبدت  نیمز  يوس  هب  نامسآ  زا  ار  ناهج  نیا  روما 
(5 (. ) دبای یم  نایاپ  ایند  و   ) دور یم  الاب  وا  يوسب  دیرمش 

(6  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاَع  َِکلَذ 

(6 ! ) تسا نابرهم  ریذپان و  تسکش  و  تسا ، ربخ  اب  راکشآ  ناهنپ و  زا  هک  تسا  يدنوادخ  وا 

(7  ) ٍنیِط نِم  ِناَسنِْإلا  َْقلَخ  َأََدبَو  ُهَقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا 

(7 ( ؛ درک زاغآ  لِگ  زا  ار  ناسنا  شنیرفآ  و  دیرفآ ؛ وکین  دیرفآ  ار  هچ  ره  هک  تسا  یسک  نامه  وا 

(8  ) ٍنیِهَّم ٍءاَّم  نِّم  ٍَهلاَلُس  نِم  ُهَلْسَن  َلَعَج  َُّمث 

(8  ) .دیرفآ ردق  یب  زیچان و  بآ  زا  يا  هراصع  زا  ار  وا  لسن  سپس 
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(9  ) َنوُرُکْشَت اَّم  اًلِیلَق  َهَِدْئفَْألاَو  َراَْصبَْألاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَجَو  ِهِحوُّر  نِم  ِهِیف  َخَفَنَو  ُهاَّوَس  َُّمث 

رکـش رتمک  اّما  داد ؛ رارق  اهلد  اهمـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  و  دیمد ؛ يو  رد  شیوخ  حور  زا  تخاس و  نوزوم  ار  وا  مادنا )  ) سپس
(9 ! ) دیروآ یم  اجب  ار  وا  ياهتمعن 

(10  ) َنوُِرفاَک ْمِهِّبَر  ِءاَِقِلب  مُه  َْلب  ٍدیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اَْنلَلَض  اَذِإَأ  اُولاَقَو 

ناشراگدرورپ ياقل  نانآ  یلو  تفای »!؟ میهاوخ  يا  هزات  شنیرفآ  میدش ، مگ  نیمز  رد  میدرم و )  ) ام هک  یماگنه  ایآ  : » دـنتفگ اهنآ 
(10 (. ) دنهد همادا  شیوخ  ینارسوه  هب  هنادازآ  داعم ، راکنا  اب  دنهاوخ  یم  و   ) دننک یم  راکنا  ار 

(11  ) َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  َیلِإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَّم  مُکاَّفَوَتَی  ُْلق 

(11 « ) .دننادرگ یمزاب  ناتراگدرورپ  يوسب  ار  امش  سپس  دریگ ؛ یم  ار  امش  حور ) ، ) هدش رومأم  امش  رب  هک  گرم  هتشرف  : » وگب
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(12  ) َنُوِنقُوم اَّنِإ  اًِحلاَص  ْلَمْعَن  اَنْعِجْراَف  اَنْعِمَسَو  اَنْرَْصبَأ  اَنَّبَر  ْمِهِّبَر  َدنِع  ْمِهِسوُءُر  وُسِکاَن  َنُومِرْجُْملا  ِذِإ  يَرَت  َْولَو 

هدرک هدـعو  هچنآ  اراگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  هدـنکفا ، ریز  هب  رـس  ناـشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ار  ناـمرجم  ینیبب  رگا  و 
(12 !« ) میراد نیقی  تمایق ) هب   ) ام میهد ؛ ماجنا  يا  هتسیاش  راک  ات  نادرگزاب  ار  ام  میدینش ؛ میدید و  يدوب 

(13  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلاَو  ِهَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنَِکلَو  اَهاَدُه  ٍسْفَن  َّلُک  اَْنیَتَآل  اَْنئِش  َْولَو 

نخس ما و ) هدراذگ  دازآ  ار  اهنآ  نم   ) یلو میداد ؛ یم  میهدب ) رابجا  يور  زا   ) ار شمزال  تیاده  یناسنا  ره  هب  میتساوخ  یم  رگا  و 
(13 ! ) منک رپ  یگمه  سنا  ّنج و  زا  راکهنگ ) نامیا و  یب  دارفا  زا   ) ار خزود  هک  تسا  قح  ما  هدعو  و 

(14  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  ِْدلُْخلا  َباَذَع  اُوقوُذَو  ْمُکاَنیِسَن  اَّنِإ  اَذَه  ْمُکِمْوَی  َءاَِقل  ُْمتیِسَن  اَِمب  اُوقوُذَف 

؛ میدرک شومارف  ار  امـش  زین  ام  دیدرک ، شومارف  ار  ناتزورما  رادید  هکنیا  رطاخب  ار !) منهج  باذع   ) دیـشچب میوگ ): یم  اهنآ  هب  (و 
(14 ! ) دیداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ار  نادواج  باذع  دیشچب  و 

(15  ) َنوُِربْکَتْسَی َال  ْمُهَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  اوُحَّبَسَو  اًدَّجُس  اوُّرَخ  اَِهب  اوُرِّکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا  اَِنتاَیِآب  ُنِمُْؤی  اَمَّنِإ 

دمح حـیبست و  دـنتفا و  یم  هدجـس  هب  دوش  يروآدای  نانآ  هب  تایآ  نیا  تقو  ره  هک  دـنروآ  یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  اـهنت 
(15  ) .دننک یمن  ّربکت  و  دنروآ ، یم  اجب  ار  ناشراگدرورپ 

(16  ) َنوُقِفُنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  اًعَمَطَو  اًفْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  ِعِجاَضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یَفاَجَتَت 
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میب و اب  ار  دوخ  راگدرورپ  و  دـنروآ ) یم  ادـخ  هاگرد  هب  ور  دـنزیخ و  یم  اپب  و   ) دوش یم  رود  بش  لد  رد  اـهرتسب  زا  ناـشیاهولهپ 
(16 ! ) دننک یم  قافنا  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  و  دنناوخ ، یم  دیما 

(17  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  نِّم  مَُهل  َیِفْخُأ  اَّم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  اَلَف 

ماجنا هک  تسا  یئاهراک  شاداپ  نیا  هدش ، هتفهن  اهنآ  يارب  تساهمشچ  ینشور  هیام  هک  یّمهم  ياهـشاداپ  هچ  دناد  یمن  سک  چیه 
(17 ! ) دنداد یم 

(18  ) َنوُوَتْسَی اَّل  اًقِساَف  َناَک  نَمَک  اًنِمُْؤم  َناَک  نَمَفَأ 

(18  ) .دنتسین ربارب  ود  نیا  زگره  هن ، تسا !؟ قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه  دشاب  نامیااب  هک  یسک  ایآ 

(19  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًالُُزن  يَوْأَْملا  ُتاَّنَج  ْمُهَلَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ 

ییاریذپ هلیسو  نیا  دوب ، دهاوخ  اهنآ  نآ  زا  نادیواج  تشهب  ياهغاب  دنداد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما 
(19  ) .دنداد یم  ماجنا  هچنآ  شاداپ  هب  تساهنآ  زا  دنوادخ ) )

(20  ) َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  ِراَّنلا  َباَذَع  اُوقوُذ  ْمَُهل  َلِیقَو  اَهِیف  اوُدیِعُأ  اَْهنِم  اوُجُرْخَی  نَأ  اوُداَرَأ  اَمَّلُک  ُراَّنلا  ُمُهاَوْأَمَف  اوُقَسَف  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 

جراخ نآ  زا  دنهاوخب  نامز  ره  تسا ؛ شتآ  اهنآ  یگشیمه  هاگیاج  دندز ،) زابرـس  ادخ  تعاطا  زا  و   ) دندش قساف  هک  یناسک  اّما  و 
(20 !« ) دیدرک یم  راکنا  هک  ار  یشتآ  باذع  دیشچب  : » دوش یم  هتفگ  نانآ  هب  دننادرگ و  یمزاب  نآ  هب  ار  اهنآ  دنوش ،
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(21  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباَذَْعلا  َنوُد  یَنْدَْألا  ِباَذَْعلا  َنِّم  مُهَّنَقیُِذَنلَو 

(21 ! ) دندرگزاب دیاش  میناشچ ، یم  ترخآ )  ) گرزب باذع  زا  شیپ  ایند ) نیا  باذع   ) کیدزن باذع  زا  نانآ  هب 

(22  ) َنوُمِقَتنُم َنیِمِرْجُْملا  َنِم  اَّنِإ  اَْهنَع  َضَرْعَأ  َُّمث  ِهِّبَر  ِتاَیِآب  َرِّکُذ  نَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 

زا ام  ًامّلـسم  تسا !؟ هدرک  ضارعا  نآ  زا  وا  هدش و  يروآدای  وا  هب  شراگدرورپ  تایآ  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
(22 ! ) تفرگ میهاوخ  ماقتنا  نامرجم 

(23  ) َلِیئاَرْسِإ ِینَبِّل  يًدُه  ُهاَْنلَعَجَو  ِِهئاَقِّل  نِّم  ٍهَیِْرم  ِیف  نُکَت  اَلَف  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

ینب تیادـه  هلیـسو  ار  نآ  ام  و  تشاد ؛ تفایرد  ار  یهلا  تاـیآ  وا  هک  شاـب  هتـشادن  کـش  و  میداد ؛ ینامـسآ  باـتک  یـسوم  هب  اـم 
(23 ! ) میداد رارق  لیئارسا 
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(24  ) َنُوِنقُوی اَِنتاَیِآب  اُوناَکَو  اوُرَبَص  اََّمل  اَنِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اَْنلَعَجَو 

ام تایآ  هب  و  دـندومن ، ییابیکـش  نوچ  دـندرک ؛ یم  تیادـه  ار ) مدرم   ) ام نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ ) و   ) ناماما ناـنآ  زا  و 
(24  ) .دنتشاد نیقی 

(25  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناَک  اَمِیف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

(! دناسر یم  شلامعا  يازـس  هب  ار  سک  ره  و   ) دنک یم  يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچنآ  رد  تمایق  زور  نانآ  نایم  وت  راگدرورپ  هّتبلا 
(25)

(26  ) َنوُعَمْسَی اَلَفَأ  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاَسَم  ِیف  َنوُشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِّم  مِِهْلبَق  نِم  اَنْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدْهَی  َْملَوَأ 

رد اهنیا  میدرک !؟ كاله  دنتـشاد  یگدـنز  نانآ  زا  شیپ  نرق  رد  هک  ار  يدایز  دارفا  هک  تسین  یفاک  نیمه  اـهنآ  تیادـه  يارب  اـیآ 
!؟ دنونش یمن  ایآ  نامرجم ؛) كاندرد  تازاجم  دنوادخ و  تردق  زا   ) تسا یتایآ  نیا  رد  دنور ؛ یم  هار  نانآ  هدش ) ناریو   ) نکاسم

(26)

(27  ) َنوُرِْصُبی اَلَفَأ  ْمُهُسُفنَأَو  ْمُهُماَْعنَأ  ُْهنِم  ُلُکْأَت  اًعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف  ِزُرُْجلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َءاَْملا  ُقوُسَن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

یم نآ  زا  ناشنایاپراهچ  مه  هک  مینایور  یم  ییاهتعارز  نآ  هلیـسوب  مینار و  یم  کشخ  ياهنیمز  يوسب  ار  بآ  اـم  هک  دـندیدن  اـیآ 
(27 ( !؟ دننیب یمن  ایآ  دننک ؛ یم  هیذغت  ناشدوخ  مه  دنروخ و 

(28  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُْحتَْفلا  اَذَه  یَتَم  َنُولوُقَیَو 

(28 ( »!؟ دوب دهاوخ  یک  امش  يزوریپ  نیا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دنیوگ یم  نانآ 

(29  ) َنوُرَظُنی ْمُه  َالَو  ْمُُهناَمیِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَفنَی  َال  ِْحتَْفلا  َمْوَی  ُْلق 

(29 !« ) دوش یمن  هداد  تلهم  چیه  اهنآ  هب  و  تشاد ؛ دهاوخن  نارفاک  لاح  هب  يدوس  ندروآ ، نامیا  يزوریپ ، زور  : » وگب

(30  ) َنوُرِظَتنُّم مُهَّنِإ  ْرِظَتناَو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف 

!( وا باذـع  رظتنم  مه  اهنآ  ادـخ و  تمحر  رظتنم  وت  ! ) دـنرظتنم زین  اهنآ  شاب ؛ رظتنم  نادرگب و  يور  اـهنآ  زا  تسا ، نینچ  هک  لاـح 
(30)

417 ص :

بازحألا هروس 
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(1  ) اًمیِکَح اًمِیلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َنیِِقفاَنُْملاَو  َنیِِرفاَْکلا  ِعُِطت  َالَو  َهَّللا  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .تسا میکح  ملاع و  دنوادخ  هک  نکم  تعاطا  ناقفانم  نارفاک و  زا  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ربمایپ ! يا 

(2  ) اًرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  یَحُوی  اَم  ِْعبَّتاَو 

(2  ) .تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  نک  يوریپ  دوش  یم  یحو  وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  زا  و 

(3  ) اًلیِکَو ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو 

(3 ! ) دشاب ناسنا )  ) عفادم ظفاح و  دنوادخ  هک  سب  نیمه  و  نک ، لّکوت  ادخ  رب  و 

ْمُِکلَذ ْمُکَءاَْنبَأ  ْمُکَءاَیِعْدَأ  َلَـعَج  اَـمَو  ْمُِکتاَـهَّمُأ  َّنُْهنِم  َنوُرِهاَُـظت  ِیئاَّللا  ُمُکَجاَوْزَأ  َلَـعَج  اَـمَو  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  نِّم  ٍلُـجَِرل  ُهَّللا  َلَـعَج  اَّم 
(4  ) َلِیبَّسلا يِدْهَی  َوُهَو  َّقَْحلا  ُلوُقَی  ُهَّللاَو  ْمُکِهاَْوفَِأب  مُُکلْوَق 

رارق امـش  نارداـم  دـیهد  یمرارق  راـهظ »  » دروم هک  ار  ناتنارـسمه  زگره  و  هدـیرفاین ؛ شنورد  رد  لد  ود  سک  چـیه  يارب  دـنوادخ 
دییوگ یم  دوخ  ناهد  هب  هک  تسامـش  نخـس  نیا  تسا ؛ هدادنرارق  امـش  یقیقح  دـنزرف  ار  امـش  ياه  هدـناوخدنزرف  زین )  ) و هدادـن ؛

(4  ) .دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  وا  دیوگ و  یم  ار  ّقح  دنوادخ  اّما  هیاپ ؛) یب  لطاب و  ینخس  )

نَِکلَو ِِهب  ُمتْأَطْخَأ  اَمِیف  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیلَو  ْمُکِیلاَوَمَو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناَوْخِإَف  ْمُهَءَابآ  اوُمَْلعَت  ْمَّل  نِإَف  ِهَّللا  َدنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئَابِآل  ْمُهوُعْدا 
(5  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ْمُُکبُوُلق  ْتَدَّمَعَت  اَّم 

ینید و ناردارب  اهنآ  دیـسانش ، یمن  ار  ناشناردـپ  رگا  و  تسا ؛ رت  هنالداع  ادـخ  دزن  راک  نیا  هک  دـیناوخب  ناشناردـپ  ماـن  هب  ار  اـهنآ 
یم ادـص  نارگید  مان  هب  ار  اهنآ  هّجوت  یب  و   ) دـنز یمرـس  امـش  زا  هک  ییاهاطخ  رد  تسین  امـش  رب  یهانگ  اـّما  دنتـسه ؛ امـش  یلاوم 

(5  ) .تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  داد ؛) دهاوخ  رارق  باسح  دروم   ) دییوگ یم  دمع  يور  زا  ار  هچنآ  یلو  دینز ،)

اَّلِإ َنیِرِجاَهُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  َیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماَحْرَْألا  ُولوُأَو  ْمُُهتاَهَّمُأ  ُهُجاَوْزَأَو  ْمِهِسُفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  َیلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
(6  ) اًروُطْسَم ِباَتِْکلا  ِیف  َِکلَذ  َناَک  اًفوُْرعَّم  مُِکئاَِیلْوَأ  َیلِإ  اُولَعْفَت  نَأ 

نادـنواشیوخ و  دـنوش ؛ یم  بوسحم  نانمؤم ]  اهنآ =[  ناردام  وا  نارـسمه  و  تسا ؛ رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ 
یکین ناتناتـسود  هب  تبـسن  دیهاوخب  هکنیا  رگم  دنتـسه ، یلوا  هتـشاد  رّرقم  ادخ  هچنآ  رد  نارجاهم  نانمؤم و  زا  رگیدـکی  هب  تبـسن 

(6  ) .تسا هدش  هتشون  یهلا )  ) باتک رد  مکح  نیا  دیهدب ؛) اهنآ  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یمهس  و   ) دینک

418 ص :

(7  ) اًظِیلَغ اًقاَثیِّم  مُْهنِم  اَنْذَخَأَو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِعَو  یَسُومَو  َمیِهاَْربِإَو  ٍحوُّن  نِمَو  َکنِمَو  ْمُهَقاَثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  اَنْذَخَأ  ْذِإَو 
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زا ام  و  میرم ، نب  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت و  زا  نینچمه )  ) و میتفرگ ، نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یماگنه  روآ ) رطاخ  هب  )
(7 (! ) دننکن یهاتوک  تلاسر  غیلبت و  تیلوؤسم  يادا  رد  هک   ) میتفرگ یمکحم  نامیپ  نانآ  همه 

(8  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل  َّدَعَأَو  ْمِِهقْدِص  نَع  َنِیقِداَّصلا  َلَأْسَیِّل 

هدامآ كاندرد  یباذـع  نارفاک  يارب  و  دـنک ؛ لاؤس  حـلاص ) لمع  نامیا و  رد   ) ناشقدـص زا  ار  نایوگتـسار  ادـخ  هک  روظنم  نیا  هب 
(8  ) .تسا هتخاس 

اًریَِـصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللا  َناَکَو  اَهْوَرَت  ْمَّل  اًدُونُجَو  اًحیِر  ْمِْهیَلَع  اَْنلَـسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاَج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(9)

؛ دندمآ امـش  غارـس  هب  میظع )  ) ییاهرکـشل هک  ماگنه  نآ  رد  دیروآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
و میتسکـش ؛) مه  رد  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  و   ) دـیدید یمن  ار  اهنآ  هک  ینایرکـشل  میداتـسرف و  نانآ  رب  یتخـس  نافوط  داب و  ام  یلو 

(9  ) .تسا هدوب  انیب  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  هشیمه  دنوادخ 

(10  ) اَنُونُّظلا ِهَّللِاب  َنوُّنُظَتَو  َرِجاَنَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلبَو  ُراَْصبَْألا  ِتَغاَز  ْذِإَو  ْمُکنِم  َلَفْسَأ  ْنِمَو  ْمُِکقْوَف  نِّم  مُکوُءاَج  ْذِإ 

هک ار  ینامز  و  دندرک ) هرصاحم  ار  هنیدم  و   ) دندش دراو  امش  رب  رهـش )  ) نییاپ الاب و  فرط  زا  اهنآ  هک  ار  ینامز  دیروایب ) رطاخ  هب  )
(10  ) .دیدرب یم  ادخ  هب  يدب  نوگانوگ  ياهنامگ  و  دوب ، هدیسر  بل  هب  اهناج  هدش و  هریخ  تشحو  تّدش  زا  اهمشچ 

(11  ) اًدیِدَش ًالاَْزلِز  اُولِْزلُزَو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلاَنُه 

(11 ! ) دندروخ یتخس  ناکت  دندش و  شیامزآ  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ 

(12  ) اًروُرُغ اَّلِإ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَعَو  اَّم  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  َنوُِقفاَنُْملا  ُلوُقَی  ْذِإَو 

!« دنا هدادـن  ام  هب  نیغورد  ياه  هدـعو  زج  شربمایپ  ادـخ و  : » دـنتفگ یم  نالدرامیب  ناقفانم و  هک  ار  ینامز  دـیروآ  رطاخ  هب  زین )  ) و
(12)

نِإ ٍهَرْوَِعب  َیِه  اَـمَو  ٌهَرْوَع  اَـنَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِّم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسَیَو  اوُعِجْراَـف  ْمَُکل  َماَـقُم  اـَل  َبِْرثَی  َلـْهَأ  اَـی  ْمُْهنِّم  ٌهَِفئاَّط  َتلاَـق  ْذِإَو 
(13  ) اًراَِرف اَّلِإ  َنوُدیُِری 

هب تسین ؛ امـش  فقوت  ياج  اجنیا  هنیدـم !) مدرم  يا   ) برثی لها  يا  : » دـنتفگ اهنآ  زا  یهورگ  هک  ار  ینامز  دـیروآ  رطاخ  هب  زین )  ) و
ظافح یب  ام  ياه  هناخ  : » دـنتفگ یم  دنتـساوخ و  یم  تشگزاـب  هزاـجا  ربماـیپ  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  و  دـیدرگزاب »! دوخ  ياـه  هناـخ 

(13  ) .دننک رارف  گنج ) زا   ) دنتساوخ یم  طقف  اهنآ  دوبن ؛ ظافح  یب  هک  یلاح  رد  تسا ،»!

(14  ) اًریِسَی اَّلِإ  اَِهب  اُوثَّبَلَت  اَمَو  اَهْوَتَآل  َهَْنتِْفلا  اُوِلئُس  َُّمث  اَهِراَْطقَأ  ْنِّم  مِْهیَلَع  ْتَلِخُد  َْولَو 
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دندرک یم  نانآ  هب  كرش  يوس  هب  تشگزاب  داهنشیپ  دندش و  یم  دراو  نانآ  رب  هنیدم  فارطا  زا  نانمـشد  رگا  هک  دندوب  نانچ  اهنآ 
(14 ! ) دندرک یمن  گنرد  هار ) نیا  باختنا  يارب   ) یمک تّدم  زج  و  دنتفریذپ ، یم 

(15  ) ًالُوئْسَم ِهَّللا  ُدْهَع  َناَکَو  َرَابْدَْألا  َنوُّلَُوی  َال  ُْلبَق  نِم  َهَّللا  اوُدَهاَع  اُوناَک  ْدََقلَو 

تفرگ دهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  یهلا  دهع  و  دننکن ؛ نمـشد  هب  تشپ  هک  دندوب  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  نیا  زا  لبق  نانآ  هک ) یلاح  رد  )
(15 (! ) دنلوؤسم نآ  ربارب  رد  (و 

419 ص :

(16  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َنوُعَّتَُمت  اَّل  اًذِإَو  ِْلتَْقلا  ِوَأ  ِتْوَْملا  َنِّم  ُمتْرَرَف  نِإ  ُراَرِْفلا  ُمُکَعَفنَی  نَّل  ُلق 

یناگدـنز زا  یمک  هرهب  زج  ماگنه  نآ  رد  و  تشاد ؛ دـهاوخن  امـش  لاح  هب  يدوس  دـینک ، رارف  ندـش  هتـشک  ای  گرم  زا  رگا  : » وگب
(16 !« ) تفرگ دیهاوخن 

(17  ) اًریِصَن َالَو  اِیلَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُهل  َنوُدِجَی  َالَو  ًهَمْحَر  ْمُِکب  َداَرَأ  ْوَأ  اًءوُس  ْمُِکب  َداَرَأ  ْنِإ  ِهَّللا  َنِّم  مُکُمِصْعَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ُْلق 

ادخ زج  اهنآ  و  دنک »!؟ هدارا  امش  يارب  ار  یتمحر  ای  يدب  وا  رگا  دنک  ظفح  ادخ  هدارا  ربارب  رد  ار  امـش  دناوت  یم  یـسک  هچ  : » وگب
(17  ) .تفای دنهاوخن  دوخ  يارب  يروای  تسرپرس و  چیه 

(18  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  َالَو  اَْنَیلِإ  َُّملَه  ْمِِهناَوْخِِإل  َنِیِلئاَْقلاَو  ْمُکنِم  َنِیقِّوَعُْملا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَق 

زا ار  دوخ  و   ) دـییایب ام  يوسب  : » دـنتفگ یم  دوخ  ناردارب  هب  هک  ار  یناسک  دنتـشاد و  یمزاب  گنج  زا  ار  مدرم  هک  یناـسک  دـنوادخ 
(18 ! ) دننک یمن  راکیپ  یکدنا  زج  دنفیعض و ) یمدرم   ) اهنآ و  دسانش ؛ یم  یبوخب  دیشک ») نوریب  هکرعم 

مُکوُقَلَـس ُفْوَْخلا  َبَهَذ  اَذِإَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  یَـشُْغی  يِذَّلاَک  ْمُُهُنیْعَأ  ُروُدَـت  َْکَیلِإ  َنوُرُظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاَـج  اَذِإَـف  ْمُْکیَلَع  ًهَّحِـشَأ 
(19  ) اًریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َناَکَو  ْمَُهلاَمْعَأ  ُهَّللا  َطَبْحَأَف  اُونِمُْؤی  َْمل  َِکَئلوُأ  ِْریَْخلا  یَلَع  ًهَّحِشَأ  ٍداَدِح  ٍهَنِْسلَِأب 

یم هاگن  وت  هب  نانچنآ  ینیب  یم  دـیآ ، شیپ  ینارحب ) و   ) سرت تاظحل )  ) هک یماـگنه  و  دـنلیخب ؛ امـش  هب  تبـسن  زیچ  همه  رد  اـهنآ 
، تسـشن ورف  سرت  فوخ و  تلاح  یتقو  اّما  دننک ! یهت  بلاق  دنهاوخ  یم  ییوگ  هک  دخرچ ، یم  هقدـح  رد  ناشیاهمـشچ  و  دـننک ،
رد دننک )! یم  هبلاطم  میانغ  زا  ار  دوخ  مهـس  و   ) دـنیاشگ یم  امـش  رب  تینابـصع  مشخ و  زا  یهوبنا  اب  ار  دوخ  نشخ  دـنت و  ياهنابز 

نیا و  درک ؛ دوبان  طبح و  ار  ناشلامعا  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـنا ، هدرواین  نامیا  زگره )  ) اهنآ دـنلیخب ؛ صیرح و  زین  نآ  رد  هک  یلاح 
(19  ) .تسا ناسآ  ادخ  رب  راک 

اَّلِإ اُولَتاَق  اَّم  مُکِیف  اُوناَک  َْولَو  ْمُِکئاَبنَأ  ْنَع  َنُولَأْسَی  ِباَرْعَْألا  ِیف  َنوُدَاب  مُهَّنَأ  َْول  اوُّدَوَی  ُباَزْحَْألا  ِتْأَی  نِإَو  اُوبَهْذَـی  َْمل  َباَزْحَْألا  َنُوبَـسْحَی 
(20  ) اًلِیلَق
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نیـشن هیداب  بارعا  نایم  رد  دنراد  یم  تسود  نانآ ) سرت  زا   ) دندرگرب رگا  و  دنا ؛ هتفرن  بازحا  رکـشل  زونه  دـننک  یم  نامگ  اهنآ 
(20 ! ) دننک یمن  راکیپ  یکدنا  زج  دنشاب  امش  نایم  رد  رگا  و  دندرگ ؛ ایوج  امش  رابخا  زا  دنوش و  ناهنپ ) و   ) هدنکارپ

(21  ) اًرِیثَک َهَّللا  َرَکَذَو  َرِخْآلا  َمْوَْیلاَو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  نَمِّل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدَقَّل 

ار ادخ  دنراد و  زیخاتسر  زور  ادخ و  تمحر  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  دوب ، ییوکین  قشمرس  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  امـش  يارب  ًامّلـسم 
(21  ) .دننک یم  دای  رایسب 

(22  ) اًمِیلْسَتَو اًناَمیِإ  اَّلِإ  ْمُهَداَز  اَمَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  َقَدَصَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَعَو  اَم  اَذَه  اُولاَق  َباَزْحَْألا  َنُونِمْؤُْملا  يَأَر  اََّملَو 

تسار شلوسر  ادخ و  و  هداد ، هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نامه  نیا  : » دنتفگ دندید  ار  بازحا  رکـشل  یتقو  نانمؤم  اّما ) )
(22  ) .دوزفین نانآ  میلست  نامیا و  رب  زج  عوضوم  نیا  و  دنا »! هتفگ 

420 ص :

(23  ) اًلیِْدبَت اُولََّدب  اَمَو  ُرِظَتنَی  نَّم  مُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یَضَق  نَّم  مُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِّم 

رد و   ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دنا ؛ هداتسیا  هناقداص  دنتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد 
(23  ) .دندادن دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  و  دنراظتنا ؛ رد  رگید  یضعب  و  دندیشون ،) تداهش  تبرش  وا  هار 

(24  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْوَأ  َءاَش  نِإ  َنیِِقفاَنُْملا  َبِّذَُعیَو  ْمِِهقْدِِصب  َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَیِّل 

هبوت رگا   ) ای دیامن  باذع  دـنک  هدارا  هاگره  ار  ناقفانم  و  دـهد ، شاداپ  ناشقدـص  رطاخب  ار  ناقداص  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  فدـه 
(24  ) .تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  دریذپب ؛ ار  اهنآ  هبوت  دننک )

(25  ) اًزیِزَع ایِوَق  ُهَّللا  َناَکَو  َلاَتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَکَو  اًْریَخ  اُولاَنَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَرَو 

ار نانمؤم  نادیم ،) نیا  رد   ) دنوادخ و  دنـشاب ؛ هتفرگ  دوخ  راک  زا  يا  هجیتن  هکنآ  یب  دـنادرگزاب  مشخ  زا  رپ  یلد  اب  ار  نارفاک  ادـخ 
(25 ! ) تسا ریذپان  تسکش  يّوق و  ادخ  و  درک ؛) ناشبیصن  ار  يزوریپ  و   ) تخاس زاین  یب  گنج  زا 

(26  ) اًقیِرَف َنوُرِسْأَتَو  َنُوُلتْقَت  اًقیِرَف  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَقَو  ْمِهیِصاَیَص  نِم  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِّم  مُهوُرَهاَظ  َنیِذَّلا  َلَزنَأَو 

دیشک نییاپ  ناشمکحم  ياه  هعلق  زا  دندرک  تیامح  برع ]  ناکرـشم  نانآ =[  زا  هک  ار  دوهی ] باتک =[  لها  زا  یهورگ  دنوادخ  و 
(26 ! ) دیدرک یم  ریسا  ار  یهورگ  دیدناسر و  یم  لتق  هب  ار  یهورگ  هک ) دیسر  ییاج  هب  ناشراک  و  ( ؛ دنکفا بعر  ناشیاهلد  رد  و 

(27  ) اًریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  َناَکَو  اَهُوئَطَت  ْمَّل  اًضْرَأَو  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَراَیِدَو  ْمُهَضْرَأ  ْمُکَثَرْوَأَو 

رب دنوادخ  و  دیدوب ؛ هداهنن  ماگ  نآ  رد  زگره  هک  ار  ینیمز  نینچمه )  ) و تشاذگ ، امش  رایتخا  رد  ار  ناشلاوما  اه و  هناخ  اهنیمز و  و 
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(27 ! ) تساناوت زیچ  ره 

(28  ) اًلیِمَج اًحاَرَس  َّنُکْحِّرَسُأَو  َّنُکْعِّتَمُأ  َْنَیلاَعَتَف  اَهَتَنیِزَو  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنْدُِرت  َُّنتنُک  نِإ  َکِجاَوْزَأِّل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

مزاس و دنم  هرهب  ار  امـش  يا  هیده  اب  دییایب  دیهاوخ  یم  ار  نآ  قرب  قرز و  ایند و  یگدـنز  امـش  رگا  : » وگب تنارـسمه  هب  ربمایپ ! يا 
(28 ! ) مزاس اهر  ییوکین  زرطب  ار  امش 

(29  ) اًمیِظَع اًرْجَأ  َّنُکنِم  ِتاَنِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َهَرِخْآلا  َراَّدلاَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنْدُِرت  َُّنتنُک  نِإَو 

« .تسا هتخاس  هدامآ  یمیظع  شاداپ  امـش  ناراکوکین  يارب  دـنوادخ  دـیهاوخ ، یم  ار  ترخآ  يارـس  شربمایپ و  ادـخ و  امـش  رگا  و 
(29)

(30  ) اًریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َناَکَو  ِْنیَفْعِض  ُباَذَْعلا  اََهل  ْفَعاَُضی  ٍهَنِّیَبُّم  ٍهَشِحاَِفب  َّنُکنِم  ِتْأَی  نَم  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی 

ناسآ ادخ  يارب  نیا  و  دوب ؛ دهاوخ  نادنچود  وا  باذع  دوش ، بکترم  یشحاف  راکشآ و  هانگ  امش  زا  مادک  ره  ربمایپ ! نارـسمه  يا 
(30  ) .تسا

421 ص :

ءزج 22

بازحألا هروس  همادا 

(31  ) اًمیِرَک اًقْزِر  اََهل  اَنْدَتْعَأَو  ِْنیَتَّرَم  اَهَرْجَأ  اَِهتْؤُّن  اًِحلاَص  ْلَمْعَتَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَِّلل  َّنُکنِم  ُْتنْقَی  نَمَو 

يزور و  تخاس ، میهاوخ  نادنچ  ود  ار  وا  شاداپ  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دنک و  عوضخ  شربمایپ  ادـخ و  يارب  امـش  زا  سک  ره  و 
(31  ) .میا هدرک  هدامآ  وا  يارب  یشزرارپ 

(32  ) اًفوُْرعَّم ًالْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضْخَت  اَلَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاَسِّنلا  َنِّم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی 

هک دییوگن  نخس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  سپ  دینک ؛ هشیپ  اوقت  رگا  دیتسین  یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچمه  امش  ربمایپ ! نارسمه  يا 
(32 ! ) دییوگب هتسیاش  نخس  و  دننک ، عمط  امش  رد  نالدرامیب 

ُمُکنَع َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنْعِطَأَو  َهاَکَّزلا  َنِیتآَو  َهاَلَّصلا  َنِْمقَأَو  َیلوُأـْلا  ِهَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  اـَلَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو 
(33  ) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 

ار تاکز  و  دـیراد ، اپرب  ار  زامن  و  دـیوشن ، رهاظ  مدرم ) نایم  رد   ) نیتسخن ّتیلهاج  نارود  نوچمه  و  دـینامب ، دوخ  ياه  هناخ  رد  و 
ار امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  دینک ؛ تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  و  دیزادرپب ،
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(33  ) .دزاس كاپ 

(34  ) اًرِیبَخ اًفیَِطل  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمْکِْحلاَو  ِهَّللا  ِتاَیآ  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یَْلُتی  اَم  َنْرُکْذاَو 

(34 ! ) تسا ریبخ  فیطل و  دنوادخ  دینک ؛ دای  دوش  یم  هدناوخ  شناد  تمکح و  دنوادخ و  تایآ  زا  امش  ياه  هناخ  رد  ار  هچنآ 

َنیِعِـشاَْخلاَو ِتاَِرباَّصلاَو  َنیِِرباَّصلاَو  ِتاَقِداَّصلاَو  َنِیقِداَّصلاَو  ِتاَِـتناَْقلاَو  َنِیِتناَْـقلاَو  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملاَو  ِتاَِملْـسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ 
ِتاَرِکاَّذلاَو اًرِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذلاَو  ِتاَِظفاَْحلاَو  ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاَْحلاَو  ِتاَِمئاَّصلاَو  َنیِِمئاَّصلاَو  ِتاَقِّدَـصَتُْملاَو  َنِیقِّدَـصَتُْملاَو  ِتاَعِـشاَْخلاَو 

(35  ) اًمیِظَع اًرْجَأَو  ًهَرِفْغَّم  مَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ 

نادرم ادخ ، نامرف  عیطم  نانز  ادخ و  نامرف  عیطم  نادرم  نامیا ، اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  ناملـسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  نیقی ، هب 
نانز هدننک و  قافنا  نادرم  عوشخ ، اب  نانز  عوشخ و  اب  نادرم  ابیکش ، رباص و  نانز  ابیکش و  رباص و  نادرم  وگتسار ، نانز  وگتسار و 
ینانز دنتـسه و  ادخ  دای  هب  رایـسب  هک  ینادرم  نمادکاپ و  نانز  نمادـکاپ و  نادرم  راد ، هزور  نانز  راد و  هزور  نادرم  هدـننک ، قافنا 

(35  ) .تسا هتخاس  مهارف  یمیظع  شاداپ  ترفغم و  نانآ  همه  يارب  دنوادخ  دننک ، یم  ادخ  دای  رایسب  هک 
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اًنِیبُّم ًالاَلَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعَی  نَمَو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  نَأ  اًْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  یَـضَق  اَذِإ  ٍهَنِمُْؤم  َالَو  ٍنِمْؤُِمل  َناَک  اَمَو 
(36)

؛ دشاب هتـشاد  ادخ ) نامرف  ربارب  رد   ) يرایتخا دننادب ، مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادخ و  هک  یماگنه  درادن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چیه 
(36 ! ) تسا هدش  راتفرگ  يراکشآ  یهارمگ  هب  دنک ، ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  و 

َساَّنلا یَـشْخَتَو  ِهیِدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِـسْفَن  ِیف  یِفُْختَو  َهَّللا  ِقَّتاَو  َکَـجْوَز  َکـْیَلَع  ْکِْـسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإَو 
َّنُْهنِم اْوَضَق  اَذِإ  ْمِِهئاَیِعْدَأ  ِجاَوْزَأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  َال  ْیَِکل  اَهَکاَنْجَّوَز  اًرَطَو  اَْـهنِّم  ٌدـْیَز  یَـضَق  اَّمَلَف  ُهاَـشْخَت  نَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَو 

(37  ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناَکَو  اًرَطَو 

تا هدناوخ  دنزرف  هب   ] يدوب هداد  تمعن  وا  هب  زین  وت  دوب و  هداد  تمعن  وا  هب  دـنوادخ  هک  سک  نآ  هب  هک  ار  ینامز  روایب ) رطاخ  هب  )
یم ناهنپ  ار  يزیچ  لد  رد  و  يدرک ؛) یم  رارکت  ار  رما  نیا  هتـسویپ  و  !« ) زیهرپب ادخ  زا  راد و  هاگن  ار  ترـسمه  : » یتفگ یم  دـیز ]» »

یماگنه یسرتب ! وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  يدیسرت  یم  مدرم  زا  و  دنک ؛ یم  راکشآ  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتشاد 
اب جاودزا  رد  نانمؤم  يارب  یلکشم  ات  میدروآرد  وت  يرسمه  هب  ار  وا  ام  دش ،) ادج  وا  زا  و   ) دروآرس هب  نز  نآ  زا  ار  شزاین  دیز  هک 

نانز نیا  میرحت  طلغ  ّتنس  و   ) تسا یندش  ماجنا  ادخ  نامرف  و  دشابن ؛ دنریگ - قالط  هک  یماگنه   - ناشیاه هدناوخ  رـسپ  نارـسمه 
(37 (. ) دوش هتسکش  دیاب 

(38  ) اًروُدْقَّم اًرَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناَکَو  ُْلبَق  نِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َهَّنُس  َُهل  ُهَّللا  َضَرَف  اَمِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناَک  اَّم 
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زین دـنا  هدوب  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  دروم  رد  یهلا  ّتنـس  نیا  تسین ؛ هدرک  بجاو  وا  رب  ادـخ  هچنآ  رد  ربماـیپ  رب  یعنم  هنوگ  چـیه 
(38 ! ) تسا یقیقد  همانرب  باسح و  يور  ادخ  نامرف  و  هدوب ؛ يراج 

(39  ) اًبیِسَح ِهَّللِاب  یَفَکَو  َهَّللا  اَّلِإ  اًدَحَأ  َنْوَشْخَی  َالَو  ُهَنْوَشْخَیَو  ِهَّللا  ِتَالاَسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا 

میب ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  و  دندیـسرت ، یم  وا  زا  اهنت )  ) دـندرک و یم  یهلا  ياـهتلاسر  غیلبت  هک  دـندوب  یناـسک  نیـشیپ  ناربماـیپ ) )
(39 ! ) تسا اهنآ ) لامعا  هدنهد  شاداپ  و   ) رگباسح دنوادخ  هک  سب  نیمه  و  دنتشادن ؛

(40  ) اًمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناَکَو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَّر  نَِکلَو  ْمُِکلاَجِّر  نِّم  ٍدَحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَّم 

هب دنوادخ  و  تسا ؛ ناربمایپ  نیرخآ  هدننک و  متخ  ادـخ و  لوسر  یلو  تسین ؛ هدوبن و  امـش  نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  ص )  ) دّـمحم
(40 ! ) تسا هاگآ  زیچ  همه 

(41  ) اًرِیثَک اًرْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(41 ، ) دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(42  ) اًلیِصَأَو ًهَرُْکب  ُهوُحِّبَسَو 

(42 ! ) دییوگ حیبست  ار  وا  ماش  حبص و  و 

(43  ) اًمیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناَکَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِّم  مُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئاَلَمَو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه 

زا ار  امـش  اـت  دـننک  یم  تمحر  ياـضاقت  امـش  يارب  زین )  ) وا ناگتـشرف  و  دتـسرف ، یم  تمحر  دورد و  امـش  رب  هک  تـسا  یـسک  وا 
! تسا هدوب  نابرهم  هراومه  نانمؤم  هب  تبـسن  وا  ددرگ ؛ نومنهر  اوقت ) ملع و  نامیا و   ) رون يوس  هب  هانگ ) كرـش  لهج و   ) تاـملظ

(43)
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(44  ) اًمیِرَک اًرْجَأ  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ٌماَلَس  ُهَنْوَْقلَی  َمْوَی  ْمُُهتَّیِحَت 

(44  ) .تسا هتخاس  مهارف  یشزرارپ  شاداپ  اهنآ  يارب  و  تسا ؛ مالس  دننک  یم  رادید  ار  وا  هک  يزور  رد  نانآ  ّتیحت 

(45  ) اًریِذَنَو اًرِّشَبُمَو  اًدِهاَش  َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

(45 ! ) هدننکراذنا هدنهد و  تراشب  میداتسرف و  هاوگ  ار  وت  ام  ربمایپ ! يا 

(46  ) اًرِینُّم اًجاَرِسَو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  اًیِعاَدَو 
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(46 ! ) شخب ینشور  یغارچ  و  میداد ، رارق  وا  نامرف  هب  ادخ  يوسب  هدننک  توعد  ار  وت  و 

(47  ) اًرِیبَک اًلْضَف  ِهَّللا  َنِّم  مَُهل  َّنَِأب  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشبَو 

(47  ) .تسا یگرزب  لضف  ادخ  يوس  زا  نانآ  يارب  هک  هد  تراشب  ار  نانمؤم  و 

(48  ) اًلیِکَو ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو  ْمُهاَذَأ  ْعَدَو  َنیِِقفاَنُْملاَو  َنیِِرفاَْکلا  ِعُِطت  َالَو 

( وت  ) عفادم یماح و  ادخ  هک  سب  نیمه  و  نک ، لّکوت  ادخ  رب  و  امنم ، انتعا  اهنآ  ياهرازآ  هب  و  نکم ، تعاطا  ناقفانم  نارفاک و  زا  و 
(48 ! ) تسا

َّنُهوـُعِّتَمَف اَهَنوُّدَـتْعَت  ٍهَّدِـع  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْمَُکل  اَـمَف  َّنُهوُّسَمَت  نَأ  ِلـْبَق  نـِم  َّنُهوُُـمتْقَّلَط  َّمـُث  ِتاَـنِمْؤُْملا  ُمـُتْحَکَن  اَذِإ  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(49  ) اًلیِمَج اًحاَرَس  َّنُهوُحِّرَسَو 

يارب يا  هّدع  دـیداد ، قالط  ندـش  رتسبمه  زا  لبق  دـیدرک و  جاودزا  نامیا  اب  نانز  اب  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ناشیاهر يا  هتـسیاش  زرطب  دیزاس و  دنم  هرهب  یبسانم  هیدـه  اب  ار  اهنآ  دـیراد ؛ هاگن  ار  نآ  باسح  دـیهاوخب  هک  تسین  اهنآ  رب  امش 

(49  ) .دینک

َِکتاَّمَع ِتاََنبَو  َکِّمَع  ِتاََنبَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  اَّمِم  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  اَمَو  َّنُهَروُجُأ  َْتیَتآ  ِیتاَّللا  َکَجاَوْزَأ  ََکل  اَْنلَلْحَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
َکَّل ًهَِصلاَخ  اَهَحِکنَتْـسَی  نَأ  ُِّیبَّنلا  َداَرَأ  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اَهَـسْفَن  ْتَبَهَو  نِإ  ًهَنِمْؤُّم  ًهَأَْرماَو  َکَعَم  َنْرَجاَه  ِیتاَّللا  َِکتَالاَخ  ِتاََنبَو  َِکلاَخ  ِتاََـنبَو 
اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ٌجَرَح  َْکیَلَع  َنوُکَی  اَْلیَِکل  ْمُُهناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَـمَو  ْمِهِجاَوْزَأ  ِیف  ْمِْهیَلَع  اَنْـضَرَف  اَـم  اَـنِْملَع  ْدَـق  َنِینِمْؤُْملا  ِنوُد  نِم 

(50)

هب ادخ  هک  یمیانغ  قیرط  زا  هک  ینازینک  نینچمه  و  میدرک ، لالح  وت  يارب  يا  هتخادرپ  ار  ناشرهم  هک  ار  وت  نارـسمه  ام  ربمایپ ! يا 
ترجاهم وت  اب  هک  اه  هلاخ  نارتخد  و  وت ، ییاد  نارتخد  و  اه ، هّمع  نارتخد  و  وت ، يومع  نارتخد  يا و  هدش  کلام  تسا  هدیشخب  وت 

هچنانچ دهاوخن ) دوخ  يارب  يرهم  و   ) دشخبب ربمایپ  هب  ار  دوخ  ینامیا  اب  نز  هاگره  و  تسا ) لالح  وت  يارب  اهنآ  اب  جاودزا   ) دـندرک
يارب میناد  یم  ام  نانمؤم ؛ رگید  هن  تسا  زاجم  وت  يارب  اهنت  یجاودزا  نینچ  اّما  دنیزگرب ؛ يرسمه  هب  ار  وا  دناوت  یم  دهاوخب  ربمایپ 

رطاخب نیا  دنک ؛) یم  باجیا  ار  یمکح  هچ  نانآ  تحلصم  و   ) میا هتشاد  رّرقم  یمکح  هچ  ناشنازینک  ناشنارـسمه و  دروم  رد  نانآ 
نابرهم هدـنزرمآ و  دـنوادخ  و  يزاس ؛) مهارف  يرتنوزف  نایماح  هار  نیا  زا  و   ) دـشابن وت  رب  تلاسر ) يادا  رد   ) یلکـشم هک  تسا  نآ 

(50 ! ) تسا
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َّنَزْحَی اـَلَو  َّنُُهُنیْعَأ  َّرَقَت  نَأ  یَنْدَأ  َکـِلَذ  َکـْیَلَع  َحاَـنُج  اَـلَف  َْتلَزَع  ْنَّمِم  َْتیَغَْتبا  ِنَمَو  ُءاَـشَت  نَم  َکـَْیلِإ  يِوْؤـُتَو  َّنُْهنِم  ُءاَـشَت  نَم  یِجُْرت 
(51  ) اًمِیلَح اًمِیلَع  ُهَّللا  َناَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  َّنُهُّلُک  َّنُهَْتیَتآ  اَِمب  َْنیَضْرَیَو 
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یضعب هاگره  و  یهد ؛ ياج  دوخ  دزن  یهاوخب  ار  مادک  ره  و  يزادنا ، ریخأت  هب  یناوت  یم  یهاوخب  ار  تنارسمه  زا  کی  ره  دعوم ) )
و نانآ ، مشچ  ینـشور  يارب  یهلا  مکح  نیا  تسین ؛ وت  رب  یهانگ  یهد ، ياـج  دوخ  دزن  یهاوخب  يا  هتخاـس  راـنکرب  هک  ار  ناـنآ  زا 
، دناد یم  تسامش  بولق  رد  ار  هچنآ  ادخ  و  تسا ؛ رتکیدزن  دنوش  یضار  یگمه  یهد  یم  نانآ  هب  هچنآ  هب  دنشابن و  نیگمغ  هکنیا 

(51 (! ) دنک یمن  هلجع  اهنآ  رفیک  رد  و  تسا ، ربخ  اب  دوخ  ناگدنب  حلاصم  زا   ) تسا رابدرب  اناد و  دنوادخ  و 

اًبِیقَّر ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  َناَکَو  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  اَم  اَّلِإ  َّنُُهنْـسُح  َکَبَجْعَأ  َْولَو  ٍجاَوْزَأ  ْنِم  َّنِِهب  َلَّدَبَت  نَأ  َالَو  ُدَْعب  نِم  ُءاَسِّنلا  ََکل  ُّلِحَی  اَّل 
(52)

یهد و قالط  ار  یـضعب  ینک =[  لّدـبم  يرگید  نارـسمه  هب  ار  تنارـسمه  یناوت  یمن  و  تسین ، لالح  وت  رب  ینز  رگید  نیا  زا  دـعب 
وت کـلم  رد  زینک  تروصب  هک  هچنآ  رگم  دوش ، عقاو  وت  هّجوـت  دروـم  اـهنآ  لاـمج  دـنچ  ره  ینیزگرب ]  وا  ياـج  هب  يرگید  رـسمه 

(52 (. ) میتشادرب وت  زا  نانآ ، زا  رسمه  رایتخا  رد  ار  برع  لیابق  راشف  مکح  نیا  اب  و   ) تسا زیچ  ره  بقارم  رظان و  دنوادخ  و  دیآرد !

اوُرِشَتناَف ُْمتْمِعَط  اَذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اَذِإ  ْنَِکلَو  ُهاَنِإ  َنیِرِظاَن  َْریَغ  ٍماَعَط  َیلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  نَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
نِم َّنُهُولَأْساَف  اًعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اَذِإَو  ِّقَْحلا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  َال  ُهَّللاَو  ْمُکنِم  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناَک  ْمُِکلَذ  َّنِإ  ٍثیِدَِـحل  َنیِِـسنْأَتْسُم  اـَلَو 
َناَک ْمُِکلَذ  َّنِإ  اًَدبَأ  ِهِدـَْعب  نِم  ُهَجاَوْزَأ  اوُحِکنَت  نَأ  َالَو  ِهَّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤت  نَأ  ْمَُکل  َناَک  اَمَو  َّنِِهبُوُلقَو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ  ٍباَجِح  ِءاَرَو 

(53  ) اًمیِظَع ِهَّللا  َدنِع 

هک یلاح  رد  دوش ، هداد  هزاجا  اذـغ  فرـص  يارب  امـش  هب  رگم  دـیوشن  لخاد  ربمایپ  ياه  هناخ  رد  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هدنکارپ دیدروخ  اذغ  یتقو  و  دـیوش ؛ لخاد  دـیدش  توعد  هک  یماگنه  اّما  دینیـشنن ؛ اذـغ  تقو  راظتنا  رد  دـییاین و ) دـعوم  زا  لبق  )

و  ) دنک یم  مرـش  امـش  زا  یلو  دیامن ، یم  تحاران  ار  ربمایپ  لمع ، نیا  دینیـشنن ؛ تبحـص  ثحب و  هب  اذغ ) فرـص  زا  دعب   ) و دیوش ،
 ]= نانآ زا  تیراع ) ناونعب   ) ار یگدنز  لیاسو  زا  يزیچ  هک  یماگنه  و  درادن ! مرـش  قح  نایب )  ) زا دنوادخ  اّما  دـیوگ ؛) یمن  يزیچ 

لوسر دیرادن  قح  امـش  و  تسا ! رتهب  اهنآ  امـش و  ياهلد  یکاپ  يارب  راک  نیا  دیهاوخب ؛ هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخ  یم  ربمایپ ] نارـسمه 
(53 ! ) تسا گرزب  ادخ  دزن  راک  نیا  هک  دیروآرد  دوخ  يرسمه  هب  وا  زا  دعب  ار  وا  نارسمه  زگره  هن  و  دیهد ، رازآ  ار  ادخ 

(54  ) اًمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناَک  َهَّللا  َّنِإَف  ُهوُفُْخت  ْوَأ  اًْئیَش  اوُْدُبت  نِإ 

(54 ! ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  دنوادخ  دیراد ، ناهنپ  ار  نآ  ای  دینک  راکشآ  ار  يزیچ  رگا 

425 ص :

َنیِقَّتاَو َّنُُهناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَم  َالَو  َّنِِهئاَِسن  َالَو  َّنِِهتاَوَخَأ  ِءاَْنبَأ  َالَو  َّنِِهناَوْخِإ  ِءاَْنبَأ  َالَو  َّنِِهناَوْخِإ  َالَو  َّنِِهئاَْنبَأ  اـَلَو  َّنِِهئاـَبآ  ِیف  َّنِْهیَلَع  َحاَـنُج  اَّل 
(55  ) اًدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا 

دوخ و نارهاوخ  نادـنزرف  ناردارب و  نادـنزرف  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  دروم  رد  تسین  یهانگ  ربمایپ ] نارـسمه  ناـنآ =[  رب 
تبـسن دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  و  دنریگب ؛) سامت  اهنآ  اب  هدرپ  باجح و  نودب  هک   ) شیوخ ناگدرب  ناملـسم و  نانز 
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(55  ) .تسا هاگآ  دهاش و  يزیچ  ره  هب 

(56  ) اًمِیلْسَت اوُمِّلَسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئاَلَمَو  َهَّللا  َّنِإ 

میلست ًالماک  دییوگ و  مالس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرف ؛ یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادخ و 
(56  ) .دیشاب وا ) نامرف  )

(57  ) اًنیِهُّم ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

باذـع اهنآ  يارب  و  هتخاس ، رود  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  اـهنآ 
(57  ) .تسا هدرک  هدامآ  يا  هدننکراوخ 

(58  ) اًنِیبُّم اًْمثِإَو  اًناَتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلاَو 

شود هب  ار  يراکـشآ  هانگ  ناتهب و  راب  دـنهد ؛ یم  رازآ  دـنا  هدادـن  ماجنا  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  ناـمیااب  ناـنز  نادرم و  هک  ناـنآ  و 
(58  ) .دنا هدیشک 

اًروُفَغ ُهَّللا  َناَکَو  َْنیَذُْؤی  اَلَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  َّنِِهبِیباَلَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسنَو  َِکتاََنبَو  َکِجاَوْزَأِّل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(59  ) اًمیِحَّر

يارب راک  نیا  دننکفاورف ، شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ] ياه  يرسور  اهبابلج =[  : » وگب نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا 
دنوادـخ دـننک ) هبوت  هدز  رـس  اهنآ  زا  یهاتوک  اـطخ و  نونکاـت  رگا  و  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا 

(59  ) .تسا میحر  هدنزرمآ  هراومه 

(60  ) اًلِیلَق اَّلِإ  اَهِیف  َکَنوُرِواَُجی  َال  َُّمث  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِهَنیِدَْملا  ِیف  َنوُفِجْرُْملاَو  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  َنوُِقفاَنُْملا  ِهَتنَی  ْمَّل  ِنئَّل 

وت دـنرادن ، رب  دوخ  راک  زا  تسد  دـننک  یم  شخپ  هنیدـم  رد  ساسا  یب  تاعیاش  غورد و  رابخا  هک  اهنآ  نالدرامیب و  ناقفانم و  رگا 
(60 ! ) دننامب رهش  نیا  رد  وت  رانک  رد  دنناوت  یمن  یهاتوک  تّدم  زج  سپس  میناروش ، یم  نانآ  ّدض  رب  ار 

(61  ) اًلِیتْقَت اُولُِّتقَو  اوُذِخُأ  اوُفُِقث  اَمَْنیَأ  َنِینوُْعلَّم 

(61 ! ) دیسر دنهاوخ  لتق  هب  یتخس  هب  دش و  دنهاوخ  هتفرگ  دنوش  هتفای  اج  ره  و  دنوش ، یم  درط  اج  همه  زا  و 

(62  ) اًلیِْدبَت ِهَّللا  ِهَّنُِسل  َدِجَت  َنلَو  ُْلبَق  نِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َهَّنُس 

(62 ! ) تفای یهاوخن  رییغت  هنوگ  چیه  یهلا  ّتنس  يارب  و  تسا ، نیشیپ  ماوقا  رد  دنوادخ  ّتنس  نیا 

426 ص :
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(63  ) اًبیِرَق ُنوُکَت  َهَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرُْدی  اَمَو  ِهَّللا  َدنِع  اَهُْملِع  اَمَّنِإ  ُْلق  ِهَعاَّسلا  ِنَع  ُساَّنلا  َُکلَأْسَی 

کیدزن تمایق  دـیاش  یناد  یم  هچ  و  تسادـخ »! دزن  اهنت  نآ  ملع  : » وگب دـننک ، یم  لاؤس  تماـیق  ماـیق ) ناـمز   ) هراـبرد وت  زا  مدرم 
(63 ! ) دشاب

(64  ) اًریِعَس ْمَُهل  َّدَعَأَو  َنیِِرفاَْکلا  َنََعل  َهَّللا  َّنِإ 

(64 ، ) تسا هدومن  هدامآ  يا  هدننازوس  شتآ  نانآ  يارب  و  هتشاد ) رود  دوخ  تمحر  زا  و   ) هدرک نعل  ار  نارفاک  دنوادخ 

(65  ) اًریِصَن َالَو  اِیلَو  َنوُدِجَی  اَّل  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ 

(65 ! ) تفای دنهاوخن  يروای  ّیلو و  و  دننام ، یم  دبا  ات  نآ  رد  هراومه  هک  یلاح  رد 

(66  ) َالوُسَّرلا اَنْعَطَأَو  َهَّللا  اَنْعَطَأ  اَنَْتَیل  اَی  َنُولوُقَی  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوَی 

يا : » دـنیوگ یم  دـنوش و ) یم  نامیـشپ  شیوخ  راک  زا   ) دـش دـهاوخ  نوگرگد  خزود )  ) شتآ رد  نانآ  ياهتروص  هک  زور  نآ  رد 
(66 !« ) میدوب هدرک  تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  شاک 

(67  ) اَلِیبَّسلا اَنوُّلَضَأَف  اَنَءاَرَبُکَو  اَنَتَداَس  اَنْعَطَأ  اَّنِإ  اَنَّبَر  اُولاَقَو 

(67 ! ) دنتخاس هارمگ  ار  ام  میدرک و  تعاطا  دوخ  ناگرزب  نارس و  زا  ام  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  و 

(68  ) اًرِیبَک اًنَْعل  ْمُْهنَْعلاَو  ِباَذَْعلا  َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  اَنَّبَر 

(68 !« ) امرف یگرزب  نعل  ار  اهنآ  هد و  نادنچ  ود  باذع ، زا  ار  نانآ  اراگدرورپ !

(69  ) اًهیِجَو ِهَّللا  َدنِع  َناَکَو  اُولاَق  اَّمِم  ُهَّللا  ُهَأَّرَبَف  یَسُوم  اْوَذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

دنتفگ یم  وا  قح  رد  هچنآ  زا  ار  وا  دنوادخ  و  دنداد ؛ رازآ  ار  یـسوم  هک  دیـشابن  یناسک  دـننامه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(69 ! ) دوب ردقنارگ ) و   ) دنموربآ دنوادخ ، دزن  وا  و  تخاس ؛ اربم 

(70  ) اًدیِدَس ًالْوَق  اُولُوقَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(70  ) ...دییوگب قح  نخس  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(71  ) اًمیِظَع اًزْوَف  َزاَف  ْدَقَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِعُِطی  نَمَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمَُکلاَمْعَأ  ْمَُکل  ِْحلُْصی 

( يزوریپ و   ) يراگتـسر هب  دنک ، شلوسر  ادخ و  تعاطا  سک  ره  و  دزرمایب ؛ ار  ناتناهانگ  دنک و  حالـصا  ار  امـش  ياهراک  ادـخ  ات 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 534 

http://www.ghaemiyeh.com


(71 ! ) تسا هتفای  تسد  یمیظع 

(72  ) ًالوُهَج اًمُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ُناَسنِْإلا  اَهَلَمَحَو  اَْهنِم  َنْقَفْشَأَو  اَهَْنلِمْحَی  نَأ  َْنَیبَأَف  ِلاَبِْجلاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  یَلَع  َهَناَمَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ 

نآ زا  و  دنتفاترب ، رـس  نآ  لمح  زا  اهنآ  میتشاد ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  هّیهلا ) تیالو  و  فیلکت ، دّـهعت ،  ) تناما ام 
متـس دوخ  هب  تخانـشن و  ار  میظع  ماقم  نیا  ردـق  نوچ  ، ) دوب لهاج  ملاظ و  رایـسب  وا  دیـشک ؛ شود  رب  ار  نآ  ناسنا  اّما  دندیـساره ؛

(72 (! ) درک

(73  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَیَو  ِتاَکِرْشُْملاَو  َنیِکِرْشُْملاَو  ِتاَِقفاَنُْملاَو  َنیِِقفاَنُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُعیِّل 

ادخ و  دنک ، باذع  ار ) نانآ  دزاس و  ادـج  نانمؤم  زا   ) ار كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  فدـه 
(73 ! ) تسا میحر  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ  دتسرفب ؛ نامیااب  نانز  نادرم و  رب  ار  دوخ  تمحر 

427 ص :

إبس هروس 

(1  ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُهَو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهلَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

يارب ساپس ) و   ) دمح زین )  ) و تسوا ؛ نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  مامت  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس ) و   ) دمح
(1  ) .تسا هاگآ  میکح و  وا  و  ترخآ ؛ يارس  رد  تسوا 

(2  ) ُروُفَْغلا ُمیِحَّرلا  َوُهَو  اَهِیف  ُجُْرعَی  اَمَو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُلِزنَی  اَمَو  اَْهنِم  ُجُرْخَی  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  اَم  ُمَْلعَی 

الاب نآ  رب  هچنآ  دوش و  یم  لزاـن  نامـسآ  زا  هچنآ  نینچمه )  ) و دـناد ، یم  دـیآ  یمرب  نآ  زا  ار  هچنآ  دور و  یمورف  نیمز  رد  هچنآ 
(2  ) .تسا هدنزرمآ  نابرهم و  وا  و  دور ؛ یم 

َالَو ِضْرَْألا  ِیف  َالَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٍهَّرَذ  ُلاَْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  اـَل  ِْبیَْغلا  ِِملاَـع  ْمُکَّنَِیتْأََـتل  یِّبَرَو  یََلب  ْلـُق  ُهَعاَّسلا  اَـنِیتْأَت  اـَل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَـقَو 
(3  ) ٍنِیبُّم ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ُرَبْکَأ  َالَو  َِکلَذ  نِم  ُرَغْصَأ 

، دـمآ دـهاوخ  امـش  غارـس  هب  هک  دـنگوس  مراـگدرورپ  هب  يرآ  : » وگب دـمآ »! دـهاوخن  اـم  غارـس  هب  زگره  تماـیق  : » دـنتفگ نارفاـک 
زا رتکچوک  هن  و  دنام ، دهاوخن  رود  وا  ملع  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يا  هّرذ  ینیگنـس  هزادنا  هب  تسا و  هاگآ  بیغ  زا  هک  يدـنوادخ 

(3 !« ) تسا تبث  راکشآ  یباتک  رد  هکنیا  رگم  رتگرزب ، هن  نآ و 

(4  ) ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  َِکَئلوُأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَیِّل 

(4 ! ) تسا یشزرارپ  يزور  ترفغم و  نانآ  يارب  دهد ؛ شاداپ  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات 
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(5  ) ٌمِیلَأ ٍزْجِّر  نِّم  ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  َنیِزِجاَعُم  اَِنتاَیآ  ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلاَو 

كاندرد دب و  یباذع  دنزیرگب ، ام  تردق  هزوح  زا  دنناوت  یم  دـندرک  نامگ  دنتـشاد و  ام  تایآ  بیذـکت )  ) رد یعـس  هک  یناسک  و 
(5 ! ) تشاد دنهاوخ 

(6  ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِص  َیلِإ  يِدْهَیَو  َّقَْحلا  َوُه  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  يِذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَیَو 

دیمح زیزع و  دنوادخ  هار  هب  دـنناد و  یم  قح  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  هدـش ، هداد  ملع  ناشیا  هب  هک  یناسک 
(6  ) .دنک یم  تیاده 

(7  ) ٍدیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ُْمْتقُِّزم  اَذِإ  ْمُُکئِّبَُنی  ٍلُجَر  یَلَع  ْمُکُّلُدَن  ْلَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

، دیدش یشالتم  مه  زا  تخـس  دیدُرم و )  ) هک یماگنه  دهد  یم  ربخ  امـش  هب  هک  میهد  ناشن  امـش  هب  ار  يدرم  ایآ  : » دنتفگ نارفاک  و 
(7 ( !؟ تفای دیهاوخ  يا  هزات  شنیرفآ  رگید ) راب  )

428 ص :

(8  ) ِدیِعَْبلا ِلاَلَّضلاَو  ِباَذَْعلا  ِیف  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َِلب  ٌهَّنِج  ِِهب  مَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفَأ 

رد دـنروآ ، یمن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  هکلب  تسین ،) نینچ  ( »!؟ تسا راـتفرگ  نونج  یعون  هب  اـی  هتـسب  غورد  ادـخ  رب  وا  اـیآ 
(8 (. ) تسا دیدش  راکنا  نیمه  اهنآ  یهارمگ  هناشن  و   ) دنتسه يرود  یهارمگ  باذع و 

ِیف َّنِإ  ِءاَمَّسلا  َنِّم  اًفَـسِک  ْمِْهیَلَع  ْطِقُْـسن  ْوَأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَّن  نِإ  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  َیلِإ  اْوَرَی  ْمَلَفَأ 
(9  ) ٍبِینُّم ٍْدبَع  ِّلُکِّل  ًهَیَآل  َِکلَذ 

!؟) دنوش فقاو  زیچ  همه  رب  ادـخ  تردـق  هب  ات   ) دـندرکن هاگن  دراد  رارق  نیمز  نامـسآ و  زا  نانآ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  هچنآ  هب  ایآ 
رد میزیر ؛ یمورف  اهنآ  رب  ار  ینامسآ  ياهگنس  زا  ییاه  هعطق  ای  میرب ، یمورف  نیمز  رد  هزرل ) نیمز  کی  اب   ) ار اهنآ  میهاوخب  ام  رگا 

(9 ! ) راک هبوت  هدنب  ره  يارب  ادخ ) تردق  رب   ) تسا يا  هناشن  نیا 

(10  ) َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأَو  َْریَّطلاَو  ُهَعَم  ِیبِّوَأ  ُلاَبِج  اَی  اًلْضَف  اَّنِم  َدوُواَد  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

زاوآ مه  وا  اب  ناگدنرپ ! يا  اه و  هوک  يا  میتفگ ): ناگدنرپ  اه و  هوک  هب  ام  ( ؛ میدیشخب گرزب  یتلیضف  دوخ  يوس  زا  دوواد  هب  ام  و 
(10  ) .میدرک مرن  وا  يارب  ار  نهآ  و  دییوگ ! ادخ  حیبست  وا  هارمه  دیوش و 

(11  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  یِّنِإ  اًِحلاَص  اُولَمْعاَو  ِدْرَّسلا  ِیف  ْرِّدَقَو  ٍتاَِغباَس  ْلَمْعا  ِنَأ 

هچنآ هب  نم  هک  دـیروآ  اجب  حـلاص  لمع  و  نک ! بسانتم  هزادـنا و  هب  ار  اه  هقلح  و  زاسب ، خارف  لماک و  ياـه  هرز  میتفگ ): وا  هب  (و 
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(11 ! ) متسه انیب  دیهدیم  ماجنا 

اَنِْرمَأ ْنَع  ْمُْهنِم  ْغِزَی  نَمَو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  نَم  ِّنِْجلا  َنِمَو  ِرْطِْقلا  َْنیَع  َُهل  اَْنلَسَأَو  ٌرْهَـش  اَهُحاَوَرَو  ٌرْهَـش  اَهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َناَْمیَلُِـسلَو 
(12  ) ِریِعَّسلا ِباَذَع  ْنِم  ُْهقُِذن 

سم همشچ  و  ار ؛ هام  کی  ریسم  ناهاگرصع  دومیپ و  یم  ار  هام  کی  ریـسم  ناهاگحبـص  هک  میتخاس  رّخـسم  ار  داب  نامیلـس  يارب  و 
زا هک  اهنآ  زا  مادک  ره  و  دندرک ؛ یم  راک  شراگدرورپ  نذا  هب  وا  يور  شیپ  ّنج  زا  یهورگ  و  میتخاس ؛ ناور  وا  يارب  ار  باذـم ) )

(12 ! ) میدناشچ یم  نازوس  شتآ  باذع  ار  وا  درک ، یم  یچیپرس  ام  نامرف 

(13  ) ُروُکَّشلا َيِداَبِع  ْنِّم  ٌلِیلَقَو  اًرْکُش  َدوُواَد  َلآ  اُولَمْعا  ٍتاَیِساَّر  ٍروُُدقَو  ِباَوَْجلاَک  ٍناَفِجَو  َلِیثاَمَتَو  َبیِراَحَّم  نِم  ُءاَشَی  اَم  َُهل  َنُولَمْعَی 

ياهگید و  اهـضوح ، دـننامه  اذـغ  گرزب  فورظ  اهلاثمت ، اهدـبعم ، دـندرک : یم  تسرد  شیارب  تساوخ  یم  نامیلـس  هچ  ره  اـهنآ 
هدـع یلو  دـیروآ ؛ اجب  ار ) تمعن  همه  نیا   ) رکـش دوواد ! لآ  يا  میتفگ ): نانآ  هب  و  دوبن ؛ لقن  لـمح و  لـباق  یگرزب  زا  هک   ) تباـث

(13 ! ) دنرازگرکش نم  ناگدنب  زا  یمک 

ِیف اُوِثَبل  اَم  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناَک  ْوَّل  نَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  ُهَتَأَسنِم  ُلُکْأَت  ِضْرَْألا  ُهَّباَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یَلَع  ْمُهَّلَد  اَم  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اَْنیَـضَق  اَّمَلَف 
(14  ) ِنیِهُْملا ِباَذَْعلا 

رگم تخاسن  هاـگآ  يو  گرم  زا  ار  اـهنآ  یـسک  میتشاد ، رّرقم  وا  رب  ار  گرم  هک  یماـگنه  نامیلـس ) هوکـش  لـالج و  همه  نیا  اـب  )
نایّنج داتفا  نیمز  رب  هک  یماگنه  داـتفا ؛) ورف  نامیلـس  رکیپ  تسکـش و  اـت   ) دروخ یم  ار  وا  ياـصع  هک  هناـیروم ]  نیمز =[  هدـنبنج 

(14 ! ) دندنام یمن  یقاب  هدننکراوخ  باذع  رد  دندوب  هاگآ  بیغ  زا  رگا  هک  دندیمهف 

429 ص :

(15  ) ٌروُفَغ ٌّبَرَو  ٌهَبِّیَط  ٌهَْدَلب  َُهل  اوُرُکْشاَو  ْمُکِّبَر  ِقْزِّر  نِم  اُولُک  ٍلاَمِشَو  ٍنیِمَی  نَع  ِناَتَّنَج  ٌهَیآ  ْمِِهنَکْسَم  ِیف  ٍإَبَِسل  َناَک  ْدََقل 

میظع هناخدور   ) پچ تسار و  زا  هدرتسگ ) گرزب و   ) غاب ود  دوب : یهلا ) تردق  زا   ) يا هناشن  ناشتنوکـس  لحم  رد  ابـس »  » موق يارب 
و هزیکاپ ، كاپ و  تسا  يرهـش  دـیروآ ؛ اجب  ار  وا  رکـش  دـیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ): اهنآ  هب  و  ناوارف ؛ ياه  هویم  اب 

(15 (! ) نابرهم و   ) هدنزرمآ يراگدرورپ 

(16  ) ٍلِیلَق ٍرْدِس  نِّم  ٍءْیَشَو  ٍْلثَأَو  ٍطْمَخ  ٍلُکُأ  ْیَتاَوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  مُهاَْنلََّدبَو  ِمِرَْعلا  َْلیَس  ْمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف  اوُضَرْعَأَف 

( شزرا یب   ) غاب ود  هب  ار  ناش  تکربرپ )  ) غاب ود  و  میداتـسرف ، نانآ  رب  ار  رگناریو  لیـس  ام  و  دندش ، نادرگ  يور  ادخ ) زا   ) اهنآ اّما 
(16 ! ) میتخاس لّدبم  ردس  تخرد  یکدنا  زگ و  هروش  ناتخرد  خلت و  ياه  هویم  اب 

(17  ) َروُفَْکلا اَّلِإ  يِزاَُجن  ْلَهَو  اوُرَفَک  اَِمب  مُهاَْنیَزَج  َِکلَذ 
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(17 ( !؟ میهد یم  رفیک  ار  هدننک  نارفک  زج  ایآ  و  میداد ؛ اهنآ  هب  ناشنارفک  رطاخب  ار  رفیک  نیا 

(18  ) َنِینِمآ اًماَّیَأَو  َِیلاََیل  اَهِیف  اوُریِس  َْریَّسلا  اَهِیف  اَنْرَّدَقَو  ًهَرِهاَظ  يًُرق  اَهِیف  اَنْکَرَاب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  اَْنلَعَجَو 

هلـصاف اب   ) بسانتم روطب  ار  اهنآ  نایم  رد  رفـس  و  میداد ؛ رارق  يراکـشآ  ياهیدابآ  میدوب ، هداد  تکرب  هک  ییاهرهـش  اهنآ و  نایم  و 
(18 ! ) دینک رفس  لماک )  ) ینمیا اب  اهیدابآ  نیا  رد  اهزور  اهبش و  میتفگ ): نانآ  هب  و  ( ؛ میتشاد رّرقم  کیدزن )

(19  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُکِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ْمُهاَْنقَّزَمَو  َثیِداَحَأ  ْمُهاَْنلَعَجَف  ْمُهَسُفنَأ  اوُمَلَظَو  اَنِراَفْسَأ  َْنَیب  ْدِعَاب  اَنَّبَر  اُولاَقَف 

و دننک ! رفس  اینغا  شود  هب  شود  دنناوتن  نایاونیب  ات  « ) نکفیب يرود  ام  ياهرفس  نایم  اراگدرورپ ! : » دنتفگ مدرم ) ساپسان  نیا   ) یلو
یـشالتم ار  ناشتّیعمج  میداد و  رارق  نارگید ) تربع  يارب   ) ییاهناتـساد ار  نانآ  ام  و  دـندرک ! متـس  نتـشیوخ  هب  اهنآ  قیرط ) نیا  هب 

(19  ) .تسا رازگرکش  رباص  ره  يارب  یتربع  ياه  هناشن  ارجام ، نیا  رد  میتخاس ؛

(20  ) َنِینِمْؤُْملا َنِّم  اًقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقلَو 

(20 ! ) نانمؤم زا  یکدنا  هورگ  زج  دندرک  يوریپ  وا  زا  یگمه  هک  تفای  قّقحم  اهنآ  هرابرد  ار  دوخ  نامگ  سیلبا  نیقیب ، يرآ ) )

(21  ) ٌظیِفَح ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکُّبَرَو  ٍّکَش  ِیف  اَْهنِم  َوُه  ْنَّمِم  ِهَرِخْآلِاب  ُنِمُْؤی  نَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  ٍناَْطلُس  نِّم  مِْهیَلَع  َُهل  َناَک  اَمَو 

نابهاگن وت ، راگدرورپ  و  میـسانش ؛ زاب  دنتـسه  ّکش  رد  هک  اهنآ  زا  ار  ترخآ  هب  نانمؤم  هکنیا  يارب  زج  تشادـن  ناـنآ  رب  هطلـس  وا 
(21 ! ) تسا زیچ  همه 

نِّم مُْهنِم  َُهل  اَمَو  ٍكْرِـش  نِم  اَمِهِیف  ْمَُهل  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  َالَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  َنوُِکلْمَی  َال  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  ُمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ِلـُق 
(22  ) ٍریِهَظ

هب اهنآ  هک ) ارچ  دنیاشگ ، یمن  امش  راک  زا  یهرگ  زگره  اهنآ  ! ) دیناوخب دیرادنپ  یم  دوخ ) دوبعم   ) ادخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  : » وگب
.دـندوب شنیرفآ ) رد   ) وا روای  هن  و  دنکیرـش ، اهنآ  ّتیکلام ) تقلخ و   ) رد هن  و  دنتـسین ، کلام  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يا  هّرذ  هزادـنا 

(22)

430 ص :

(23  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  َّقَْحلا  اُولاَق  ْمُکُّبَر  َلاَق  اَذاَم  اُولاَق  ْمِِهبُوُلق  نَع  َعُِّزف  اَذِإ  یَّتَح  َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَدنِع  ُهَعاَفَّشلا  ُعَفنَت  َالَو 

زا بارطـضا  هک  یناـمز  اـت  دنبارطـضا ) رد  همه  زور  نآ  رد  ! ) درادـن يدوس  هداد ، نذا  هک  یناـسک  يارب  زج  وا ، دزن  یتعافـش  چـیه 
هچ ناتراگدرورپ  : » دـنیوگ یم  ناعیفـش ) هب  نامرجم  ماـگنه  نیا  رد  دوش ؛ رداـص  وا  هیحاـن  زا  ناـمرف  و   ) ددرگ لـیاز  ناـنآ  ياـهلد 
(23 !« ) هبترم گرزب  ماقمدنلب و  تسوا  و  داد ؛) ناّقحتسم  هرابرد  تعافش  هزاجا  درک و  نایب   ) ار ّقح  : » دنیوگ یم  هداد »؟ يروتسد 
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(24  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  ْوَأ  يًدُه  یَلََعل  ْمُکاَّیِإ  ْوَأ  اَّنِإَو  ُهَّللا  ُِلق  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َنِّم  مُُکقُزْرَی  نَم  ُْلق 

يراکشآ تلالض  رد  ای  تیاده  قیرط )  ) رب امش  ای  ام  و  هّللا ! : » وگب دهد »؟ یم  يزور  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  : » وگب
(24 !« ) میتسه

(25  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ُلَأُْسن  َالَو  اَْنمَرْجَأ  اَّمَع  َنُولَأُْست  اَّل  ُلق 

(25 !« ) میتسین لوؤسم  امش  لامعا  ربارب  رد  ام  هک ) هنوگ  نامه  ، ) دش دیهاوخن  لاؤس  میا  هدرک  ام  هک  یهانگ  زا  امش  : » وگب

(26  ) ُمِیلَْعلا ُحاَّتَْفلا  َوُهَو  ِّقَْحلِاب  اَنَْنَیب  ُحَتْفَی  َُّمث  اَنُّبَر  اَنَْنَیب  ُعَمْجَی  ُْلق 

ادج ناراکوکین  زا  ار  نامرجم  فوفـص  و   ) دیامن یم  يرواد  قحب  ام  نایم  رد  سپـس  دـنک ، یم  عمج  ار  ام  همه  ام  راگدرورپ  : » وگب
(26 !« ) هاگآ هدننکادج ) و   ) رواد تسوا  و  دزاس ،) یم 

(27  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  اَّلَک  َءاَکَرُش  ِِهب  ُمتْقَْحلَأ  َنیِذَّلا  َِینوُرَأ  ُْلق 

(، درادـن یهیبش  کیرـش و  وا  ! ) تسین نینچ  زگره  دـیهد ! ناشن  نم  هب  دـیا  هتخاس  قحلم  وا  هب  کیرـش  ناونعب  هک  ار  یناسک  : » وگب
(27 ! ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  وا  هکلب 

(28  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  اًریِذَنَو  اًریَِشب  ِساَّنلِّل  ًهَّفاَک  اَّلِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو 

مدرم رتشیب  یلو  یناسرتب ؛ وا ) باذـع  زا   ) یهد و تراشب  یهلا ) ياهـشاداپ  هب  ار  اهنآ   ) ات میداتـسرفن  مدرم  همه  يارب  زج  ار  وت  ام  و 
(28 ! ) دنناد یمن 

(29  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذَه  یَتَم  َنُولوُقَیَو 

(29 ( »!؟ دوب دهاوخ  یک  زیخاتسر )  ) هدعو نیا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دنیوگ یم 

(30  ) َنُومِدْقَتْسَت َالَو  ًهَعاَس  ُْهنَع  َنوُرِخْأَتْسَت  اَّل  ٍمْوَی  ُداَعیِّم  مُکَّل  ُلق 

(30 !« ) تفرگ دیهاوخ  یشیپ  نآ ) رب   ) هن دینک و  یم  ریخأت  نآ  زا  یتعاس  هن  هک  دوب  دهاوخ  يزور  امش  هدعو  : » وگب

ٍضَْعب َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  ُعِجْرَی  ْمِهِّبَر  َدـنِع  َنُوفُوقْوَم  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرَت  َْولَو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِذَّلِاب  َالَو  ِنآْرُْقلا  اَذَِـهب  َنِمْؤُّن  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَـقَو 
(31  ) َنِینِمُْؤم اَّنَُکل  ُْمتنَأ  َالَْول  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َلْوَْقلا 

نیا هک  یماگنه  ینیبب  رگا  دروآ »! میهاوخن  نامیا  هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  يرگید  ياهباتک  نآرق و  نیا  هب  زگره  اـم  : » دـنتفگ نارفاـک 
ندرگ هب  ار  دوخ  هاـنگ  مادـک  ره  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدـش  هتـشاد  هگن  ازج ) باـسح و  يارب   ) ناـشراگدرورپ هاگـشیپ  رد  نارگمتس 

(31 !« ) میدوب نمؤم  ام  دیدوبن  امش  رگا  : » دنیوگ یم  ناربکتسم  هب  نافعضتسم  ینک !) یم  بّجعت  اهنآ  عضو  زا   ) دزادنا یم  يرگید 
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(32  ) َنیِمِرْجُّم ُمتنُک  َْلب  مُکَءاَج  ْذِإ  َدَْعب  يَدُْهلا  ِنَع  ْمُکاَنْدَدَص  ُنَْحنَأ  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَِّلل  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاَق 

ار نآ  و   ) دـمآ امـش  غارـس  هب  هکنآ  زا  دـعب  میتشادزاب  تیادـه  زا  ار  امـش  ام  ایآ  : » دـنهد یم  خـساپ  نافعـضتسم  هب  ناربکتـسم  اّما ) )
(32 !« ) دیدوب مرجم  دوخ  امش  هکلب  دیتفایرد !؟) یبوخب 

اُوَأَر اََّمل  َهَماَدَّنلا  اوُّرَـسَأَو  اًداَدـنَأ  َُهل  َلَعَْجنَو  ِهَّللِاب  َرُفْکَّن  نَأ  اَنَنوُُرمْأَت  ْذِإ  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ُرْکَم  ْلـَب  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  َلاَـقَو 
(33  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  اَّلِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِقاَنْعَأ  ِیف  َلاَلْغَْألا  اَْنلَعَجَو  َباَذَْعلا 

ام هب  هک  یماگنه  دـش ،) ام  یهارمگ  هیام   ) زور بش و  رد  امـش  هناراکبیرف  ياـه  هسوسو  : » دـنیوگ یم  ناربکتـسم  هب  نافعـضتسم  و 
دننیب یم  ار  یهلا )  ) باذـع هک  یماـگنه  ناـنآ  و  میهد »! رارق  وا  يارب  یناـیاتمه  میوـش و  رفاـک  دـنوادخ  هب  هـک  دـیداد  یم  روتـسد 

یم لمع  هچنآ  زج  ایآ  میهن ؛ یم  نارفاک  ندرگ  رد  اهریجنز  لغ و  ام  و  دـنوشن !) اوسر  رتشیب  ات   ) دـننک یم  ناـهنپ  ار  دوخ  ینامیـشپ 
(33 ( !؟ دوش یم  هداد  ازج  اهنآ  هب  دندرک 

(34  ) َنوُِرفاَک ِِهب  ُمْتلِسْرُأ  اَِمب  اَّنِإ  اَهُوفَْرتُم  َلاَق  اَّلِإ  ٍریِذَّن  نِّم  ٍهَیْرَق  ِیف  اَْنلَسْرَأ  اَمَو 

هب ام  : » دـنتفگ دـندوب ) تمعن  زان و  تسم  هک   ) اهنآ نیفرتم  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  هدـنهد  میب  يربمایپ  يراید  رهـش و  چـیه  رد  ام  و 
(34 !« ) میرفاک دیا  هدش  هداتسرف  هچنآ 

(35  ) َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  اَمَو  اًدَالْوَأَو  ًالاَْومَأ  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاَقَو 

(35 !« ) دش میهاوخن  تازاجم  زگره  ام  و  تسام ؛)! هب  ادخ  هقالع  هناشن  نیا  و   ) تسا رتشیب  همه ) زا   ) ام دالوا  لاوما و  : » دنتفگ و 

(36  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 

رتشیب یلو  درادن ؛) وا  هاگرد  رد  برق  هب  یطبر  نیا  ، ) دنک یم  گنت  ای  عیـسو  دهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  نم  راگدرورپ  : » وگب
(36 ! ) دنناد یمن  مدرم 

ِیف ْمُهَو  اُولِمَع  اَِمب  ِفْعِّضلا  ُءاَزَج  ْمَُهل  َکـَِئلوُأَف  اًِـحلاَص  َلِـمَعَو  َنَمآ  ْنَم  اَّلِإ  یَْفلُز  اَنَدـنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلاـِب  مُکُداـَلْوَأ  اـَلَو  ْمُُکلاَْومَأ  اَـمَو 
(37  ) َنُونِمآ ِتاَفُرُْغلا 

يارب هک  دـنهد  ماجنا  یحلاص  لمع  دـنروایب و  نامیا  هک  یناـسک  زج  دزاـس ، یمن  بّرقم  اـم  دزن  ار  امـش  زگره  ناتنادـنزرف  لاوما و 
! دوب دـنهاوخ  ّتینما  تیاهن )  ) رد یتشهب )  ) ياه هفرغ  رد  اهنآ  و  دـنا ؛ هداد  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  ربارب  رد  فعاضم  شاداپ  ناـنآ 

(37)

(38  ) َنوُرَضُْحم ِباَذَْعلا  ِیف  َِکَئلوُأ  َنیِزِجاَعُم  اَِنتاَیآ  ِیف  َنْوَعْسَی  َنیِذَّلاَو 
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( یهلا  ) باذع رد  درک ، دنهاوخ  رارف  ام  تردق  گنچ  زا  دنرادنپ  یم  دـننک و  یم  شالت  ام  تایآ  لاطبا  راکنا و  يارب  هک  یناسک  و 
(38 ! ) دنوش یم  راضحا 

(39  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُهَو  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍءْیَش  نِّم  ُمتْقَفنَأ  اَمَو  َُهل  ُرِدْقَیَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 

ره و  دزاس ؛ یم  دودحم ) و   ) گنت دهاوخب  سک  ره  يارب  و  دشخب ، یم  تعـسو  دهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  مراگدرورپ  : » وگب
(39 !« ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  و  دنک ؛) یم  رپ  ار  نآ  ياج  و   ) دهد یم  ار  نآ  ضوع  دینک ، قافنا  وا ) هار  رد   ) ار يزیچ 

432 ص :

(40  ) َنوُُدبْعَی اُوناَک  ْمُکاَّیِإ  ِءَالُؤَهَأ  ِهَِکئاَلَْمِلل  ُلوُقَی  َُّمث  اًعیِمَج  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَیَو 

یم شتـسرپ  ار  امـش  اهنیا  ایآ  : » دـیوگ یم  ناگتـشرف  هب  سپـس  دزیگنا ، یم  رب  ار  نانآ  همه  دـنوادخ  هک  ار  يزور  روایب ) رطاخ  هب  )
(40 ( »!؟ دندرک

(41  ) َنُونِمْؤُّم مِِهب  مُهُرَثْکَأ  َّنِْجلا  َنوُُدبْعَی  اُوناَک  َْلب  مِِهنوُد  نِم  اَنُِّیلَو  َتنَأ  َکَناَْحبُس  اُولاَق 

ار ّنج  هکلب  دندرک ) یمن  شتسرپ  ار  ام  اهنآ  ( ؛ اهنآ هن  یئام ، ّیلو  وت  اهنت  یشاب !) هتـشاد  ییاتمه  هکنیا  زا   ) یهّزنم : » دنیوگ یم  اهنآ 
(41 !« ) دنتشاد نامیا  اهنآ  هب  ناشرثکا  و  دندومن ؛ یم  شتسرپ 

(42  ) َنُوبِّذَُکت اَِهب  ُمتنُک  ِیتَّلا  ِراَّنلا  َباَذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَنَو  ارَض  َالَو  اًعْفَّن  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ُِکلْمَی  َال  َمْوَْیلاَف 

هک ار  یشتآ  باذع  دیشچب  : » مییوگ یم  ناملاظ  هب  و  تسین ! ینایز  دوس و  کلام  يرگید  هب  تبسن  امش  زا  کی  چیه  زورما  يرآ ) )
(42 !« ) دیدرک یم  بیذکت 

َلاَقَو يًرَتْفُّم  ٌْکفِإ  اَّلِإ  اَذَـه  اَم  اُولاَقَو  ْمُکُؤَابآ  ُدـُبْعَی  َناَک  اَّمَع  ْمُکَّدُـصَی  نَأ  ُدـیُِری  ٌلُجَر  اَّلِإ  اَذَـه  اَم  اُولاَق  ٍتاَنَِّیب  اَُـنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 
(43  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  ْمُهَءاَج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

هچنآ زا  ار  امـش  دـهاوخ  یم  هک  تسا  يدرم  طـقف  وا  : » دـنیوگ یم  دوش ، یم  هدـناوخ  ناـنآ  رب  اـم  رگنـشور  تاـیآ  هک  یماـگنه  و 
نارفاـک و  تسین »! يرگید  زیچ  هدـش  هتـسب  ادـخ ) هب   ) هک یگرزب  غورد  زج  نیا  : » دـنیوگ یم  و  درادزاـب »! دـندیتسرپ  یم  ناتناردـپ 

(43 !« ) تسین راکشآ  ینوسفا  زج  نیا ، : » دنتفگ دمآ  ناشغارس  هب  قح  هک  یماگنه 

(44  ) ٍریِذَّن نِم  َکَْلبَق  ْمِْهَیلِإ  اَْنلَسْرَأ  اَمَو  اَهَنوُسُرْدَی  ٍُبتُک  نِّم  مُهاَْنیَتآ  اَمَو 

شیپ و  دننک ،) بیذکت  ار  وت  نانخس  نآ  ياّکتا  هب  و   ) دنناوخب ار  نآ  هک  میا  هدادن  نانآ  هب  ار  ینامسآ  ياهباتک  زا  يزیچ  (  ً البق  ) ام
(44 ! ) میداتسرفن نانآ  يارب  يربمایپ ] هدنهد =[  میب  چیه  وت  زا 
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(45  ) ِریِکَن َناَک  َْفیَکَف  ِیلُسُر  اُوبَّذَکَف  ْمُهاَْنیَتآ  اَم  َراَشْعِم  اوُغََلب  اَمَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَکَو 

یمن میداد  نانآ  هب  هچنآ  مهد  کی  هب  اهنیا  هک  یلاـح  رد  دـندرک ، بیذـکت  ار ) یهلا  تاـیآ  زین   ) دـندوب ناـنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک 
(45 ! ) دوب هنوگچ  اهنآ ) هب  تبسن   ) نم تازاجم  نیبب  سپ  دندرک ؛ بیذکت  ارم  نالوسر  اهنآ  يرآ ) ! ) دنسر

ٍدیِدَش ٍباَذَع  ْيَدَی  َْنَیب  مُکَّل  ٌریِذَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ٍهَّنِج  نِّم  مُِکبِحاَِصب  اَم  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يَداَُرفَو  یَْنثَم  ِهَِّلل  اُوموُقَت  نَأ  ٍهَدِـحاَِوب  مُکُظِعَأ  اَمَّنِإ  ُْلق 
(46)

سپـس دـینک ، ماـیق  ادـخ  يارب  رفن  کـی  رفن  کـی  اـی  رفن  ود  رفن  ود  هکنیا : نآ  و  مهد ، یم  زردـنا  زیچ  کـی  هب  اـهنت  ار  امـش  : » وگب
( یهلا  ) دیدش باذع  ربارب  رد  امـش  هدنهد  میب  طقف  وا  درادن ؛ ینونج  هنوگ  چیه  دّـمحم ] امـش =[  نیـشنمه  تسود و  نیا  دیـشیدنیب 

(46 !« ) تسا

(47  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِّم  مُُکْتلَأَس  اَم  ُْلق 

(47 !« ) تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  وا  و  تسا ، دنوادخ  رب  اهنت  نم  رجا  تسامش ؛ دوخ  يارب  ما  هتساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره  : » وگب

(48  ) ِبُویُْغلا ُماَّلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 

(48 « ) .تسا ناهن ) رارسا  و   ) اهبیغ ياناد  وا  هک  دنکفا ، یم  دوخ ) ناربمایپ  لد  رب   ) ار قح  نم  راگدرورپ  : » وگب
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(49  ) ُدیُِعی اَمَو  ُلِطاَْبلا  ُئِْدُبی  اَمَو  ُّقَْحلا  َءاَج  ُْلق 

(49 !« ) نآ هدننکدیدجت  هن  دشاب و  يزیچ  رگزاغآ  دناوت  یمن  تسین و ) هتخاس  نآ  زا  يراک   ) لطاب و  دمآ ! قح  : » وگب

(50  ) ٌبیِرَق ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََّیلِإ  یِحُوی  اَِمبَف  ُْتیَدَتْها  ِنِإَو  یِسْفَن  یَلَع  ُّلِضَأ  اَمَّنِإَف  ُْتلَلَض  نِإ  ُْلق 

دنک یم  یحو  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  هلیـسو  هب  مباـی ، تیادـه  رگا  و  موش ؛ یم  هارمگ  دوخ  هیحاـن  زا  موش ، هارمگ  نم  رگا  : » وگب
(50 !« ) تسا کیدزن  ياونش  وا  مبای ؛ یم  تیاده 

(51  ) ٍبیِرَق ٍناَکَّم  نِم  اوُذِخُأَو  َتْوَف  اَلَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرَت  َْولَو 

یّتح هک   ) یکیدزن ياج  زا  ار  اهنآ  و  دـنزیرگب ، یهلا ) باذـع  زا   ) دـنناوت یمن  اـّما  دوش  یم  دـنلب  ناـشدایرف  هک  یماـگنه  ینیبب  رگا 
(51 (! ) درک یهاوخ  بّجعت  اهنآ  یگدنامرد  زا   ) دنریگ یم  دنرادن ) ار  شراظتنا 

(52  ) ٍدیَِعب ٍناَکَّم  نِم  ُشُواَنَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأَو  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاَقَو 
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(52 ! ) دننک ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  رود  هلصاف  زا  دنناوت  یم  هنوگچ  یلو  میدروآ ،»! نامیا  ّقح  هب  : » دنیوگ یم  لاح ) نآ  رد   ) و

(53  ) ٍدیَِعب ٍناَکَّم  نِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَیَو  ُْلبَق  نِم  ِِهب  اوُرَفَک  ْدَقَو 

یم اوران  ياه  تبـسن  یهاگآ .) نودب  و   ) هنابئاغ و  رود ، ارود  دندش و  رفاک  نآ  هب  دـندوب ) يدازآ  تیاهن  رد  هک   ) نیا زا  شیپ  اهنآ 
(53  ) .دنداد

(54  ) ٍبیِرُّم ٍّکَش  ِیف  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  نِّم  مِهِعاَیْشَِأب  َلُِعف  اَمَک  َنوُهَتْشَی  اَم  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  َلیِحَو 

ارچ دش ، لمع  لبق  زا  اهنآ  ناکلسم ) مه  و   ) ناوریپ اب  هک  هنوگ  نامه  دش ، هدنکفا  ییادج  ناشیاه  هتـساوخ  اهنآ و  نایم  ماجنارـس ) )
(54 ! ) دندوب دیدرت  کش و  رد  اهنآ  هک 

رطاف هروس 

ِْقلَْخلا ِیف  ُدیِزَی  َعَابُرَو  َثاَُلثَو  یَْنثَّم  ٍهَِحنْجَأ  ِیلوُأ  اًلُـسُر  ِهَِکئاَلَْملا  ِلِعاَج  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِرِطاَف  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاَشَی  اَم 

هناگ هس  هناگود و  ياهلاب  ياراد  داد  رارق  ینالوسر  ار  ناگتشرف  هک  نیمز ، اهنامسآ و  هدننیرفآ  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 
(1 ! ) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  و  دیازفا ، یم  شنیرفآ  رد  دهاوخب  هچ  ره  وا  هناگراهچ ، و 

(2  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِهِدَْعب  نِم  َُهل  َلِسُْرم  اَلَف  ْکِسُْمی  اَمَو  اََهل  َکِسْمُم  اَلَف  ٍهَمْحَّر  نِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَتْفَی  اَّم 

هب رداق  وا  زا  ریغ  یـسک  دنک ، كاسما  ار  هچ  ره  و  دریگب ؛ ار  نآ  ولج  دناوت  یمن  یـسک  دیاشگب ، مدرم  يور  هب  ادـخ  ار  یتمحر  ره 
(2 ! ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  تسین ؛ نآ  نداتسرف 

(3  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مُُکقُزْرَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاَخ  ْنِم  ْلَه  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

چیه دهد !؟ يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  تسه  ادخ  زج  يا  هدننیرفآ  ایآ  امـش ؛ رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیروآ  دای  هب  مدرم ! يا 
(3 ( !؟ دیوش یم  فرحنم  لطاب  يوس  هب  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم 
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(4  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  َِکْلبَق  نِّم  ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  نِإَو 

ادـخ يوسب  اهراک  همه  و  دـندش ؛ بیذـکت  زین  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  تسین ) يا  هزاـت  عوضوم  روخم ، مغ   ) دـننک بیذـکت  ار  وت  رگا 
(4  ) .ددرگ یمزاب 

(5  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  مُکَّنَّرُغَی  َالَو  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  اَلَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
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رورغم ادخ  مرک )  ) هب دهد و  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  ادابم  و  دبیرفب ، ار  امـش  ایند  یگدنز  ادابم  تسا ؛ ّقح  دـنوادخ  هدـعو  مدرم ! يا 
(5 ! ) دزاس

(6  ) ِریِعَّسلا ِباَحْصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح  وُعْدَی  اَمَّنِإ  اوُدَع  ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناَْطیَّشلا  َّنِإ 

( مّنهج  ) نازوس شتآ  لها  هک  دنک  یم  توعد  نیا  هب  ار  شبزح  طقف  وا  دـینادب ؛ نمـشد  ار  وا  سپ  تسامـش ، نمـشد  ناطیـش  هّتبلا 
(6 ! ) دنشاب

(7  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

، دنداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  تسا ؛ تخـس  یباذـع  نانآ  يارب  دـنتفرگ ، شیپ  رفک  هار  هک  یناسک 
(7 ! ) تساهنآ نآ  زا  گرزب  شاداپ  شزرمآ و 

اَِمب ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ٍتاَرَـسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَـت  اَلَف  ُءاَشَی  نَم  يِدـْهَیَو  ُءاَشَی  نَم  ُّلُِـضی  َهَّللا  َّنِإَـف  اًنَـسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  نَمَفَأ 
(8  ) َنوُعَنْصَی

تـسه هک  نانچنآ  ار  عقاو  هک  تسا  یـسک  دننامه   ) دنیب یم  ابیز  بوخ و  ار  نآ  هدش و  هتـسارآ  وا  يارب  شدـب  لمع  هک  یـسک  ایآ 
تّدـش رطاخ  هب  تناج  سپ  دـنک ؛ یم  تیادـه  دـهاوخب  ار  سک  ره  دزاـس و  یم  هارمگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  دـبای !؟) یم 

(8 ! ) تساناد دنهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دورن ؛ تسد  زا  نانآ  رب  فسأت 

(9  ) ُروُشُّنلا َِکلَذَک  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اَْنیَیْحَأَف  ٍتِّیَّم  ٍدََلب  َیلِإ  ُهاَنْقُسَف  ًاباَحَس  ُرِیُثتَف  َحاَیِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللاَو 

میدنار و يا  هدرم  نیمز  يوس  هب  ار  اهربا  نیا  ام  سپس  دنروآرد ؛ تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  داتسرف  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  دنوادخ 
(9 ! ) تسا هنوگ  نیمه  زین  زیخاتسر  مینک ؛ یم  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، هلیسو  هب 

ٌدیِدَـش ٌباَذَـع  ْمَُهل  ِتاَئِّیَّسلا  َنوُرُکْمَی  َنیِذَّلاَو  ُهُعَفْرَی  ُحـِلاَّصلا  ُلَمَْعلاَو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  اًعیِمَج  ُهَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َهَّزِْعلا  ُدـیُِری  َناَک  نَم 
(10  ) ُرُوبَی َوُه  َِکَئلوُأ  ُرْکَمَو 

یم دوعـص  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخـس  تسادـخ ؛ يارب  تّزع  مامت  هک ) ارچ  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب   ) تسا تّزع  ناهاوخ  هک  یـسک 
( هنارگداسفا شالت  و   ) رکم تساهنآ و  يارب  یتخس  باذع  دنشک ، یم  دب  ياه  هشقن  هک  اهنآ  و  درب ؛ یم  الاب  ار  حلاص  لمع  و  دنک ،

(10 (! ) دسر یمن  ییاج  هب  و   ) دوش یم  دوبان  نانآ 

ْنِم ُصَقُنی  َالَو  ٍرَّمَعُّم  نِم  ُرَّمَُعی  اَـمَو  ِهِْملِِعب  اَّلِإ  ُعَضَت  اـَلَو  یَثنُأ  ْنِم  ُلِـمْحَت  اَـمَو  اًـجاَوْزَأ  ْمُکَلَعَج  َُّمث  ٍهَفْطُّن  نِم  َُّمث  ٍباَُرت  نِّم  مُکَقَلَخ  ُهَّللاَو 
(11  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َّنِإ  ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ِهِرُمُع 

یمن رادراب  يا  هدام  سنج  چیه  داد ؛ رارق  ییاهجوز  تروصب  ار  امـش  سپـس  يا ؛ هفطن  زا  سپـس  دیرفآ ، یکاخ  زا  ار  امـش  دنوادخ 
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رد هکنیا  رگم  دوش  یمن  هتـساک  شرمع  زا  ای  دـنک ، یمن  ینـالوط  رمع  سک  چـیه  و  وا ، ملع  هب  رگم  دـنک  یمن  لـمح  عضو  دوش و 
(11  ) .تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  همه  اهنیا  تسا ؛ تبث  دنوادخ ) ملع   ) باتک

435 ص :

يَرَتَو اَهَنوُسَْبلَت  ًهَْیلِح  َنوُجِرْخَتْـسَتَو  ایِرَط  اًمَْحل  َنُولُکْأَت  ٍّلُک  نِمَو  ٌجاَجُأ  ٌْحِلم  اَذَهَو  ُُهباَرَـش  ٌِغئاَس  ٌتاَُرف  ٌبْذَع  اَذَه  ِناَرْحَْبلا  يِوَتْـسَی  اَمَو 
(12  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْضَف  نِم  اوُغَْتبَِتل  َرِخاَوَم  ِهِیف  َْکلُْفلا 

خلت و روش و  یکی  نآ  و  تسا ، راوگشوخ  شندیشون  نیریـش و  اراوگ و  شبآ  هک  تسا  ییایرد  یکی  نیا  دنتـسین : ناسکی  ایرد  ود 
اهنآ هک  ینیب  یم  نآ  رد  ار  اهیتشک  و  دیشوپ ؛ یم  هدرک  جارختسا  یتنیز  لیاسو  دیروخ و  یم  هزات  یتشوگ  ود  ره  زا  اّما ) ( ؛ ریگولگ

(12 ! ) دیروآ اجب  ار ) وا  ياهتمعن   ) رکش دیاش  و  دیریگ ، هرهب  دنوادخ  لضف  زا  ات  دنور ) یم  شیپ  دصقم  يوس  هب  و   ) دنفاکش یم  ار 

َنیِذَّلاَو ُْکلُْملا  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ  یمَـسُّم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـسَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُجـِلُویَو  ِراَـهَّنلا  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوی 
(13  ) ٍریِمِْطق نِم  َنوُِکلْمَی  اَم  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَت 

تکرح هب  ینّیعم  دمآرس  ات  کی  ره  هدرک ، امش )  ) رّخسم ار  هام  دیـشروخ و  و  بش ؛ رد  ار  زور  دنک و  یم  لخاد  زور  رد  ار  بش  وا 
یم وا  زج  هک  ار  یناسک  و  تسوا : نآ  زا  ملاع ) رـسارس  رد   ) ّتیمکاـح امـش ؛ راـگدرورپ  دـنوادخ ، تسا  نیا  دـهد ؛ یم  همادا  دوخ 

(13 ! ) دنتسین کلام  امرخ  هتسه  كزان  تسوپ  هزادنا  هب  یتح  دیتسرپ ) یم  و   ) دیناوخ

(14  ) ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َالَو  ْمُکِکْرِِشب  َنوُرُفْکَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ْمَُکل  اُوباَجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْولَو  ْمُکَءاَعُد  اوُعَمْسَی  َال  ْمُهوُعْدَت  نِإ 

امش شتسرپ ) و   ) كرش تمایق ، زور  و  دنیوگ ؛ یمن  خساپ  امش  هب  دنونـشب  رگا  و  دنونـش ، یمن  ار  امـش  يادص  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا 
(14 ! ) دزاس یمن  ربخ  اب  قیاقح ) زا   ) ار وت  ریبخ  هاگآ و ) دنوادخ   ) دننام سک  چیه  و  دنوش ، یم  رکنم  ار 

(15  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءاَرَقُْفلا  ُُمتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

(15 ! ) تسا شیاتس  دمح و  هنوگ  ره  هتسیاش  زاین و  یب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دیئادخ ؛ هب  دنمزاین  یگمه )  ) امش مدرم  يا 

(16  ) ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَیَو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  نِإ 

(16 ( ؛ دروآ یم  يدیدج  قلخ  درب و  یم  ار  امش  دهاوخب  رگا 

(17  ) ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  اَمَو 

(17 ! ) تسین لکشم  دنوادخ  يارب  نیا  و 

ِْبیَْغلِاب مُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُرِذـُنت  اَمَّنِإ  َیبُْرق  اَذ  َناَک  َْولَو  ٌءْیَـش  ُْهنِم  ْلَمُْحی  َال  اَِـهلْمِح  َیلِإ  ٌهَلَْقثُم  ُعْدَـت  نِإَو  يَرْخُأ  َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرِزَت  اـَلَو 
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(18  ) ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإَو  ِهِسْفَِنل  یَّکَزَتَی  اَمَّنِإَف  یَّکَزَت  نَمَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأَو 

، دـناوخب دوخ  هانگ  لمح  يارب  ار  يرگید  يراب  نیگنـس  صخـش  رگا  و  دـشک ؛ یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  يراـکهنگ  چـیه 
رد دوخ  راگدرورپ  زا  هک  یهد  یم  میب  ار  یناسک  طقف  وت  دشاب ! وا  ناکیدزن  زا  دـنچ  ره  تفرگ ، دـهاوخن  شود  رب  ار  نآ  زا  يزیچ 

تـشگزاب و  ددرگ ؛ یمزاب  شدوخ  هب  نآ  هجیتن  دـنک ، هشیپ  اوقت ) و   ) یکاپ سک  ره  و  دـنراد ؛ یم  اپرب  ار  زامن  دنـسرت و  یم  یناهنپ 
(18 ! ) تسادخ يوس  هب  ناگمه ) )

436 ص :

(19  ) ُریِصَْبلاَو یَمْعَْألا  يِوَتْسَی  اَمَو 

(19 ، ) دنتسین ربارب  زگره  انیب  انیبان و  و 

(20  ) ُروُّنلا َالَو  ُتاَُملُّظلا  َالَو 

(20 ، ) ییانشور اهتملظ و  هن  و 

(21  ) ُروُرَْحلا َالَو  ُّلِّظلا  َالَو 

(21 ! ) نازوس غاد و  داب  و  شخبمارآ )  ) هیاس هن  و 

(22  ) ِرُوبُْقلا ِیف  نَّم  ٍعِمْسُِمب  َتنَأ  اَمَو  ُءاَشَی  نَم  ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاَْومَْألا  َالَو  ُءاَیْحَْألا  يِوَتْسَی  اَمَو 

نخـس یناوت  یمن  وت  و  دناسر ، یم  دـهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دـنوادخ  دنتـسین ! ناسکی  ناگدـنز  ناگدرم و  زگره  و 
(22 ! ) یناسرب دنا  هتفخ  روگ  رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ 

(23  ) ٌریِذَن اَّلِإ  َتنَأ  ْنِإ 

(23 ( ) .هد ماجنا  ار  تا  هفیظو  شابن ، نارگن  دنرواین  نامیا  رگا  ، ) يا هدننکراذنا  طقف  وت 

(24  ) ٌریِذَن اَهِیف  اَلَخ  اَّلِإ  ٍهَّمُأ  ْنِّم  نِإَو  اًریِذَنَو  اًریَِشب  ِّقَْحلِاب  َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

(24 ! ) تسا هتشاد  يا  هدننکراذنا  هتشذگ  رد  یتّما  ره  و  میداتسرف ؛ راذنا  تراشب و  يارب  قحب  ار  وت  ام 

(25  ) ِرِینُْملا ِباَتِْکلِابَو  ُِربُّزلِابَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُسُر  ْمُْهتَءاَج  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  نِإَو 

لیالد اب  اهنآ  دـندرک ؛ بیذـکت  ار ) دوخ  ناربمایپ  زین   ) دـندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  تسین ؛) بیجع   ) دـننک بیذـکت  ار  وت  رگا 
نامیا نالدروک  اّما   ) دندمآ نانآ  غارس  هب  ماکحا ) فراعم و  رب  لمتشم   ) رگنـشور ینامـسآ  بتک  هظعوم و  دنپ و  ياهباتک  نشور و 
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(25 (. ) دندرواین

(26  ) ِریِکَن َناَک  َْفیَکَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُتْذَخَأ  َُّمث 

(26 ( !؟ دوب هنوگچ  نانآ  هب  تبسن  نم  تازاجم  مدرک ؛) تازاجم  تخس  و   ) متفرگ تّجح ) مامتا  زا  دعب   ) ار نارفاک  نم  سپس 

ٌدوُس ُبِیباَرَغَو  اَُهناَْولَأ  ٌِفلَتْخُّم  ٌرْمُحَو  ٌضِیب  ٌدَدُـج  ِلاَبِْجلا  َنِمَو  اَُهناَْولَأ  اًِفلَتْخُّم  ٍتاَرَمَث  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
(27)

هب  ) زین اه  هوک  زا  میتخاس و  جراخ  نیمز ) زا   ) گنراگنر ییاه  هویم  نآ  هلیسوب  هک  داتـسرف  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ  يدیدن  ایآ 
(27 ! ) هایس ًالماک  گنر  هب  هاگ  فلتخم و  ياهگنر  هب  خرس و  دیفس و  هدش  هدیرفآ  ییاه  هداج  راگدرورپ ) فطل 

(28  ) ٌروُفَغ ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاَمَلُْعلا  ِهِداَبِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  اَمَّنِإ  َِکلَذَک  ُُهناَْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماَْعنَْألاَو  ِّباَوَّدلاَو  ِساَّنلا  َنِمَو 

اهنت ادـخ ، ناگدـنب  ناـیم  زا  تسا : نـینچ  تـقیقح  يرآ ) ، ) فـلتخم ياـهگنر  اـب  یعاوـنا  ناـیاپراهچ  ناگدـنبنج و  اـهناسنا و  زا  و 
(28 ! ) تسا روفغ  زیزع و  دنوادخ  دنسرت ؛ یم  وا  زا  نادنمشناد 

(29  ) َرُوبَت نَّل  ًهَراَِجت  َنوُجْرَی  ًهَِیناَلَعَو  ارِس  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَفنَأَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأَو  ِهَّللا  َباَتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

یم قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  دـنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دـننک و  یم  توالت  ار  یهلا  باتک  هک  یناسک 
(29  ) .دنراد دیما  ار  داسک  زا  یلاخ  نایز و  یب  دوسرپ و )  ) یتراجت دننک ،

(30  ) ٌروُکَش ٌروُفَغ  ُهَّنِإ  ِِهلْضَف  نِّم  مُهَدیِزَیَو  ْمُهَروُجُأ  ْمُهَیِّفَُوِیل 

هدنزرمآ وا  هک  دیازفیب  اهنآ  رب  شلضف  زا  دهد و  اهنآ  هب  لماک  شاداپ  رجا و  دنوادخ  ات  دنهد ) یم  ماجنا  ار  حلاص  لامعا  نیا  اهنآ  )
(30 ! ) تسا رازگرکش  و 

437 ص :

(31  ) ٌریَِصب ٌرِیبََخل  ِهِداَبِِعب  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُه  ِباَتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو 

ریبخ شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  نآ ؛ زا  شیپ  بتک  اب  گنهامه  هدننک و  قیدصت  تسا و  قح  میدرک  یحو  وت  هب  باتک  زا  هچنآ  و 
(31 ! ) تسانیب و 

ُلْـضَْفلا َوُه  َِکلَذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِتاَْریَْخلِاب  ٌِقباَس  ْمُْهنِمَو  ٌدِـصَتْقُّم  مُْهنِمَو  ِهِسْفَنِّل  ٌِملاَظ  ْمُْهنِمَف  اَنِداَبِع  ْنِم  اَْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباَـتِْکلا  اَْـنثَرْوَأ  َُّمث 
(32  ) ُرِیبَْکلا

متـس دوخ  رب  يا  هدـع  اهنآ  ناـیم  زا  اـّما ) ( ؛ میداد ثاریم  هب  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامـسآ )  ) باـتک نیا  سپس 
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! تسا گرزب  تلیـضف  نامه  نیا ، و  دنتفرگ ، یـشیپ  همه ) زا   ) اهیکین رد  ادخ  نذا  هب  یهورگ  و  دندوب ، ور  هنایم  يا  هدع  و  دـندرک ،
(32)

(33  ) ٌریِرَح اَهِیف  ْمُهُساَِبلَو  اًُؤلُْؤلَو  ٍبَهَذ  نِم  َرِواَسَأ  ْنِم  اَهِیف  َنْوَّلَُحی  اَهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج 

، دنا هتسارآ  دیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتسد  اب  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  دراو  نآ  رد  هک  تسا  تشهب  نادیواج  ياهغاب  نانآ ) شاداپ  )
(33 ! ) تسا ریرح  اجنآ  رد  ناشسابل  و 

(34  ) ٌروُکَش ٌروُفََغل  اَنَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاَقَو 

رازگـساپس هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  تخاس ؛ فرطرب  ام  زا  ار  هودنا  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  شیاتـس ) و   ) دمح : » دـنیوگ یم  اهنآ 
(34 ! ) تسا

(35  ) ٌبوُُغل اَهِیف  اَنُّسَمَی  َالَو  ٌبَصَن  اَهِیف  اَنُّسَمَی  َال  ِِهلْضَف  نِم  ِهَماَقُْملا  َراَد  اَنَّلَحَأ  يِذَّلا 

یتسـس و هن  دـسر و  یم  ام  هب  یجنر  نآ  رد  هن  هک  داد  ياج  نادـیواج )  ) تماقا يارـس  نیا  رد  ار  ام  دوخ  لضف  اب  هک  یـسک  ناـمه 
(35 ! ) یگدناماو

(36  ) ٍروُفَک َّلُک  يِزَْجن  َِکلَذَک  اَِهباَذَع  ْنِّم  مُْهنَع  ُفَّفَُخی  َالَو  اُوتوُمَیَف  ْمِْهیَلَع  یَضُْقی  َال  َمَّنَهَج  ُراَن  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

زا شباذع  زا  يزیچ  هن  و  دنریمب ، ات  دوش  یمن  رداص  ناشگرم  نامرف  زگره  تساهنآ ؛ يارب  خزود  شتآ  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  و 
(36 ! ) میهد یم  رفیک  ار  يا  هدننک  نارفک  ره  هنوگ  نیا  دوش ؛ یم  هداد  فیفخت  نانآ 

اُوقوُذَـف ُریِذَّنلا  ُمُکَءاَجَو  َرَّکَذَـت  نَم  ِهِیف  ُرَّکَذَـتَی  اَّم  مُکْرِّمَُعن  َْملَوَأ  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  اًِحلاَص  ْلَمْعَن  اَنْجِرْخَأ  اَنَّبَر  اَهِیف  َنوُخِرَطْـصَی  ْمُهَو 
(37  ) ٍریِصَّن نِم  َنیِِملاَّظِلل  اَمَف 

خساپ رد  !« ) میداد یم  ماجنا  هچنآ  زا  ریغ  میهد  ماجنا  یحلاص  لمع  ات  نک  جراخ  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دننز یم  دایرف  خزود  رد  اهنآ 
هدننکراذنا و  میدادن ، رمع  دوش  یم  رّکذتم  نآ  رد  تسا  رّکذت  لها  سک  ره  هک  يا  هزادـنا  هب  ار  امـش  ایآ  دوش ): یم  هتفگ  نانآ  هب 

(37 ! ) تسین يروای  چیه  ناملاظ  يارب  هک  دیشچب  نونکا  دماین !؟ امش  غارس  هب  یهلا ) )

(38  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِْبیَغ  ُِملاَع  َهَّللا  َّنِإ 

(38 ! ) دناد یم  تساهلد  نورد  رد  ار  هچنآ  و  تسا ، هاگآ  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  زا  دنوادخ 
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ْمُهُْرفُک َنیِِرفاَْکلا  ُدیِزَی  َالَو  اًتْقَم  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  َدـنِع  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاَْکلا  ُدـیِزَی  َالَو  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف  َرَفَک  نَمَف  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئاَلَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 548 

http://www.ghaemiyeh.com


(39  ) اًراَسَخ اَّلِإ 

زج ناشرفک  ار  نارفاک  و  دوب ، دهاوخ  شدوخ  نایز  هب  وا  رفک  دوش ، رفاک  سک  ره  داد ؛ رارق  نیمز  رد  ینانیشناج  ار  امش  هک  تسوا 
(39 ! ) دنک یمن  هفاضا  اهنآ  رب  يزیچ  نارسخ  نایز و  زج  ناشرفک  زین )  ) و دیازفا ، یمن  يزیچ  راگدرورپ  دزن  رد  بضغ  مشخ و 

ْمُهَف ًاباَتِک  ْمُهاَْنیَتآ  ْمَأ  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اَذاَم  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَـت  َنیِذَّلا  ُمُکَءاَکَرُـش  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق 
(40  ) اًروُرُغ اَّلِإ  اًضَْعب  مُهُضَْعب  َنوُِملاَّظلا  ُدِعَی  نِإ  َْلب  ُْهنِّم  ٍتَنَِّیب  یَلَع 

شنیرفآ  ) رد یتکرـش  هکنیا  ای  دنا ، هدیرفآ  ار  نیمز  زا  يزیچ  هچ  دیهد  ناشن  نم  هب  دیناوخ  یم  ادخ  زج  هک  ار  ینادوبعم  نیا  : » وگب
اهنیا زا  کی  چیه  هن  دنراد »!؟ دوخ  كرش )  ) يارب نآ  زا  یلیلد  میا و  هداد  ینامسآ )  ) یباتک نانآ  هب  ای  دنراد !؟ اهنامسآ  ّتیکلام ) و 

(40 ! ) دنهد یم  رگیدکی  هب  نیغورد  ياه  هدعو  طقف  ناملاظ  تسین ،

(41  ) اًروُفَغ اًمِیلَح  َناَک  ُهَّنِإ  ِهِدَْعب  نِّم  ٍدَحَأ  ْنِم  اَمُهَکَْسمَأ  ْنِإ  اََتلاَز  ِنَئلَو  َالوُزَت  نَأ  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُکِسُْمی  َهَّللا  َّنِإ 

اهنآ دناوت  یمن  وا  زج  یسک  دندرگ ، فرحنم  هاگره  و  دنوشن ؛ فرحنم  دوخ  ماظن  زا  ات  دراد  یم  هاگن  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ 
(41 ! ) تسا روفغ  رابدرب و  وا  دراد ، هاگن  ار 

(42  ) اًروُُفن اَّلِإ  ْمُهَداَز  اَّم  ٌریِذَن  ْمُهَءاَج  اَّمَلَف  ِمَمُْألا  يَدْحِإ  ْنِم  يَدْهَأ  َُّننوُکَیَّل  ٌریِذَن  ْمُهَءاَج  ِنَئل  ْمِِهناَْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأَو 

؛ دوب دنهاوخ  اهتّما  نیرت  هتفای  تیاده  دیآ ، ناشغارـس  هب  هدننکراذنا  يربمایپ  رگا  هک  دندروخ  دنگوس  ادخ  هب  دیکأت  تیاهن  اب  نانآ 
(42 ! ) دوزفین اهنآ  رب  يزیچ  قح )  ) زا نتفرگ  هلصاف  رارف و  زج  دمآ ، نانآ  يارب  يربمایپ  نوچ  اّما 

َنلَو اًلیِدـْبَت  ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدِـجَت  نَلَف  َنِیلَّوَْألا  َتَّنُـس  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَهَف  ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َالَو  ِئِّیَّسلا  َرْکَمَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اًراَبِْکتْـسا 
(43  ) اًلیِوْحَت ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدِجَت 

زج يزیچ  اهنآ  ایآ  دریگ ؛ یم  ار  شنابحاص  ناماد  اهنت  اهگنرین  نیا  اّما  دوب ؛ ناشدب  ياهگنرین  نیمز و  رد  رابکتـسا  رطاخب  همه  اهنیا 
ّتنـس يارب  زگره  و  تفای ، یهاوخن  لیدبت  ادـخ  ّتنـس  يارب  زگره  دـنراد !؟ راظتنا  ار  نانآ ) كاندرد  ياهباذـع   ) ناینیـشیپ و ّتنس 

(43 ! ) یبای یمن  يرییغت  یهلا 

ِیف ٍءْیَـش  نِم  ُهَزِْجُعِیل  ُهَّللا  َناَـک  اَـمَو  ًهَّوـُق  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  اُوناَـکَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنـیِذَّلا  ُهَِبقاَـع  َناَـک  َفـْیَک  اوُرُظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمـَلَوَأ 
(44  ) اًریِدَق اًمِیلَع  َناَک  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َالَو  ِتاَواَمَّسلا 

( رتدـنمورین و   ) رتیوق نانیا  زا  هک  اهنامه  دوب !؟ هنوگچ  دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  تبقاع  دـننیبب  ات  دنتـشگن  نیمز  رد  نانآ  اـیآ 
(44 ! ) تساناوت اناد و  وا  تفر ؛ دهاوخن  نوریب  وا  تردق  هزوح  زا  نیمز  رد  يزیچ  هن  اهنامسآ و  رد  يزیچ  هن  دندوب ؛
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ِهِداَبِِعب َناَک  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُُهلَجَأ  َءاَج  اَذِإَف  یمَسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  نَِکلَو  ٍهَّباَد  نِم  اَهِرْهَظ  یَلَع  َكَرَت  اَم  اُوبَسَک  اَِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاَُؤی  َْولَو 
(45  ) اًریَِصب

یلو تشاذگ ! دهاوخن  یقاب  نیمز  تشپ  رب  ار  يا  هدنبنج  دنک ، تازاجم  دنا  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ببـس  هب  ار  مدرم  دنوادخ  رگا 
ره دنوادخ  ، ) دسر ارف  نانآ  لجا  هک  یماگنه  اّما  دهد ) یم  حالصا  تلهم  و   ) دزادنا یم  ریخأت  ینّیعم  دمآرس  ات  ار  اهنآ  شفطل ) هب  )

(45 (! ) تسا هاگآ  همه  تاّین  لامعا و  زا  و   ) تسانیب شناگدنب  هب  تبسن  وا  دهد ) یم  ازج  شلمع  ياضتقم  هب  ار  سک 

سی هروس 

(1  ) سی ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .سی

(2  ) ِمیِکَْحلا ِنآْرُْقلاَو 

(2  ) .میکح نآرق  هب  دنگوس 

(3  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ 

(3 ، ) یتسه دنوادخ )  ) نالوسر زا  ًاعطق  وت  هک 

(4  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  یَلَع 

(4 ( ؛) يراد رارق   ) تسار یهار  رب 

(5  ) ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  َلیِزنَت 

(5  ) تسا هدش  لزان  میحر  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ینآرق  نیا 

(6  ) َنُوِلفاَغ ْمُهَف  ْمُهُؤَابآ  َرِذنُأ  اَّم  اًمْوَق  َرِذُنِتل 

(6 ! ) دنلفاغ نانآ  ور  نیا  زا  دندشن ، راذنا  ناشناردپ  هک  یهد  میب  ار  یموق  ات 

(7  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهَف  ْمِهِرَثْکَأ  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْدََقل 

(7 ! ) دنروآ یمن  نامیا  تهج  نیمه  هب  هتفای ، ققحت  اهنآ  رتشیب  هرابرد  یهلا )  ) نامرف

(8  ) َنوُحَمْقُّم مُهَف  ِناَقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف  ًالاَلْغَأ  ْمِِهقاَنْعَأ  ِیف  اَْنلَعَج  اَّنِإ 
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(8 ! ) تسا هتشاد  هاگن  الاب  هب  ار  نانآ  ياهرس  دراد و  همادا  اه  هناچ  ات  هک  میداد  رارق  ییاهلغ  نانآ  ياهندرگ  رد  ام 

(9  ) َنوُرِْصُبی َال  ْمُهَف  ْمُهاَْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ادَس  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  نِم  اَْنلَعَجَو 

(9 ! ) دننیب یمن  اذل  میا ، هدناشوپ  ار  ناشنامشچ  و  يّدس ؛ ناشرس  تشپ  رد  و  میداد ، رارق  يّدس  نانآ  يور  شیپ  رد  و 

(10  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهْرِذُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذنَأَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاَوَسَو 

(10 ! ) دنروآ یمن  نامیا  ینکن ، ای  ینک  ناشراذنا  هچ  تسا : ناسکی  نانآ  يارب 

(11  ) ٍمیِرَک ٍرْجَأَو  ٍهَرِفْغَِمب  ُهْرِّشَبَف  ِْبیَْغلِاب  َنَمْحَّرلا  َیِشَخَو  َرْکِّذلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذُنت  اَمَّنِإ 

هب ار  یـسک  نینچ  دسرتب ؛ ناهن  رد  نامحر  دنوادخ  زا  دـنک و  يوریپ  یهلا )  ) يروآدای نیا  زا  هک  ینک  یم  راذـنا  ار  یـسک  طقف  وت 
(11 ! ) هد تراشب  شزرارپ  یشاداپ  شزرمآ و 

(12  ) ٍنِیبُّم ٍماَمِإ  ِیف  ُهاَْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُکَو  ْمُهَراَثآَو  اُومَّدَق  اَم  ُُبتْکَنَو  یَتْوَْملا  ِییُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 

باتک رد  ار  زیچ  همه  و  میـسیون ؛ یم  ار  اهنآ  راثآ  ماـمت  دـنا و  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  مینک و  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  اـم  نیقی  هب 
(12 ! ) میا هدرمشرب  يا  هدننک  راکشآ 
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(13  ) َنُولَسْرُْملا اَهَءاَج  ْذِإ  ِهَیْرَْقلا  َباَحْصَأ  اًلَثَّم  مَُهل  ْبِرْضاَو 

(13 ( ؛ دندمآ نانآ  يوس  هب  ادخ  ناگداتسرف  هک  یماگنه  نزب  لاثم  ار  هیکاطنا )  ) هیرق باحصا  اهنآ ، يارب  و 

(14  ) َنُولَسْرُّم مُْکَیلِإ  اَّنِإ  اُولاَقَف  ٍِثلاَِثب  اَنْزَّزَعَف  اَمُهُوبَّذَکَف  ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  اَْنلَسْرَأ  ْذِإ 

، ود نآ  تیوقت  يارب  سپ  دـندرک ؛ بیذـکت  ار  ام )  ) نـالوسر ناـنآ  اـّما  میداتـسرف ، اـهنآ  يوسب  ار  نـالوسر  زا  رفن  ود  هک  یماـگنه 
(14 !« ) میتسه امش  يوس  هب  ادخ )  ) ناگداتسرف ام  : » دنتفگ یگمه  اهنآ  میداتسرف ، یمّوس  صخش 

(15  ) َنُوبِذْکَت اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  نِم  ُنَمْحَّرلا  َلَزنَأ  اَمَو  اَُنْلثِّم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُْمتنَأ  اَم  اُولاَق 

!« دییوگ یم  غورد  طقف  امش  هدرکن ، لزان  يزیچ  نامحر  دنوادخ  و  دیتسین ، ام  دننامه  يرشب  زج  امش  : » دنتفگ باوج ) رد   ) نانآ اّما 
(15)

(16  ) َنُولَسْرَُمل ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  ُمَْلعَی  اَنُّبَر  اُولاَق 
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(16 ، ) میتسه امش  يوس  هب  وا )  ) ناگداتسرف ًاعطق  ام  هک  تسا  هاگآ  ام  راگدرورپ  : » دنتفگ ام ) نالوسر  )

(17  ) ُنِیبُْملا ُغاَلَْبلا  اَّلِإ  اَْنیَلَع  اَمَو 

(17 !« ) تسین راکشآ  غالبا  زج  يزیچ  ام  هدهع  رب  و 

(18  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  اَّنِّم  مُکَّنَّسَمََیلَو  ْمُکَّنَمُجْرََنل  اوُهَتنَت  ْمَّل  ِنَئل  ْمُِکب  اَنْرَّیَطَت  اَّنِإ  اُولاَق 

ار امـش  دـیرادنرب  تسد  نانخـس ) نیا  زا   ) رگا و  میناد ،) یم  موش  ار  امـش  دوجو  و   ) میا هتفرگ  دـب  لاف  هب  ار  امـش  ام  : » دـنتفگ ناـنآ 
(18 ! ) دیسر دهاوخ  امش  هب  ام  زا  یکاندرد  هجنکش  درک و  میهاوخ  راسگنس 

(19  ) َنُوفِرْسُّم ٌمْوَق  ُْمتنَأ  َْلب  ُمتْرِّکُذ  ِنئَأ  ْمُکَعَّم  مُکُِرئاَط  اُولاَق 

(19 !« ) دیراکفارسا یهورگ  امش  هکلب  دیشیدنیب ، تسرد  رگا  تسا  ناتدوخ  زا  امش  یموش  : » دنتفگ نالوسر ) )

(20  ) َنِیلَسْرُْملا اوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  یَعْسَی  ٌلُجَر  ِهَنیِدَْملا  یَْصقَأ  ْنِم  َءاَجَو 

(20 ! ) دینک يوریپ  ادخ )  ) ناگداتسرف زا  نم ! موق  يا  : » تفگ دیسر ، ارف  باتش  اب  رهش  هطقن  نیرترود  زا  نامیا ) اب   ) يدرم و 

(21  ) َنوُدَتْهُّم مُهَو  اًرْجَأ  ْمُُکلَأْسَی  اَّل  نَم  اوُِعبَّتا 

(21 ! ) دنا هتفای  تیاده  دوخ  دنهاوخ و  یمن  يدزم  امش  زا  هک  دینک  يوریپ  یناسک  زا 

(22  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبْعَأ  َال  َِیل  اَمَو 

(22 ( !؟ دیوش یم  هداد  تشگزاب  وا  يوس  هب  یگمه  و  هدیرفآ ، ارم  هک  منکن  شتسرپ  ار  یسک  ارچ  نم 

(23  ) ِنوُذِقُنی َالَو  اًْئیَش  ْمُُهتَعاَفَش  یِّنَع  ِنُْغت  اَّل  ٍّرُِضب  ُنَمْحَّرلا  ِنْدُِری  نِإ  ًهَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  ُذِخَّتَأَأ 

يارب يا  هدیاف  نیرتمک  اهنآ  تعافش  دناسرب ، نم  هب  ینایز  دهاوخب  نامحر  دنوادخ  رگا  هک  منک  باختنا  ار  ینادوبعم  وا  زا  ریغ  ایآ 
(23 ! ) داد دنهاوخن  تاجن  وا ) تازاجم  زا   ) ارم درادن و  نم 

(24  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  یِفَّل  اًذِإ  یِّنِإ 

(24 ! ) دوب مهاوخ  يراکشآ  یهارمگ  رد  نم  منک ، نینچ  رگا 

(25  ) ِنوُعَمْساَف ْمُکِّبَِرب  ُتنَمآ  یِّنِإ 

(25 !« ) دیهد ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  سپ  مدروآ ؛ نامیا  ناتراگدرورپ  هب  نم  لیلد ) نیمه  هب  )
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(26  ) َنوُمَْلعَی یِمْوَق  َْتَیل  اَی  َلاَق  َهَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلِیق 

(26  ) ...دنتسناد یم  نم  موق  شاک  يا  : » تفگ وش »! تشهب  دراو  : » دش هتفگ  وا  هب  دندرک و ) دیهش  ار  وا  ماجنارس  )

(27  ) َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَجَو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اَِمب 

(27 !« ) تسا هداد  رارق  ناگتشاد  یمارگ  زا  هدیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ  هک 

441 ص :

ءزج 23

سی هروس  همادا 

(28  ) َنِیلِزنُم اَّنُک  اَمَو  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ٍدنُج  نِم  ِهِدَْعب  نِم  ِهِمْوَق  یَلَع  اَْنلَزنَأ  اَمَو 

(28 ( ؛ دوبن نیا  رب  ام  تنس  زگره  و  میداتسرفن ، نامسآ  زا  يرکشل  چیه  شموق  رب  وا  زا  دعب  ام  و 

(29  ) َنوُدِماَخ ْمُه  اَذِإَف  ًهَدِحاَو  ًهَْحیَص  اَّلِإ  َْتناَک  نِإ 

(29 ! ) دندش شوماخ  یگمه  ناهگان  دوب ، ینامسآ  هحیص  کی  طقف  هکلب ) )

(30  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  نِّم  مِهِیتْأَی  اَم  ِداَبِْعلا  یَلَع  ًهَرْسَح  اَی 

(30 ! ) دندرک یم  ازهتسا  ار  وا  هکنیا  رگم  دماین  نانآ  تیاده  يارب  يربمایپ  چیه  هک  ناگدنب  نیا  رب  سوسفا 

(31  ) َنوُعِجْرَی َال  ْمِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  ِنوُرُْقلا  َنِّم  مُهَْلبَق  اَنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْملَأ 

هدنز و   ) دندرگ یمنزاب  ناشیا  يوس  هب  زگره  اهنآ  میدرک ، كاله  ناشناهانگ ) رطاخب   ) ار نانآ  زا  شیپ  ماوقا  زا  ردقچ  دـندیدن  ایآ 
(31 (! ) دنوش یمن 

(32  ) َنوُرَضُْحم اَْنیَدَّل  ٌعیِمَج  اَّمَّل  ٌّلُک  نِإَو 

(32 ! ) دنوش یم  راضحا  ام  دزن  تمایق ) زور   ) نانآ همه  و 

(33  ) َنُولُکْأَی ُْهنِمَف  ابَح  اَْهنِم  اَنْجَرْخَأَو  اَهاَْنیَیْحَأ  ُهَْتیَْملا  ُضْرَْألا  ُمُهَّل  ٌهَیآَو 

(33 ( ؛ دنروخ یم  نآ  زا  هک  میتخاس  جراخ  نآ  زا  ییاذغ )  ) ياه هناد  میدرک و  هدنز  ار  نآ  ام  تسا ، یتیآ  اهنآ  يارب  هدرم  نیمز 

(34  ) ِنُویُْعلا َنِم  اَهِیف  اَنْرَّجَفَو  ٍباَنْعَأَو  ٍلیِخَّن  نِّم  ٍتاَّنَج  اَهِیف  اَْنلَعَجَو 
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(34 ، ) میتخاس يراج  نآ  زا  ییاه  همشچ  میداد و  رارق  اهروگنا  اهلخن و  زا  ییاهغاب  نآ  رد  و 

(35  ) َنوُرُکْشَی اَلَفَأ  ْمِهیِْدیَأ  ُْهتَلِمَع  اَمَو  ِهِرَمَث  نِم  اُولُکْأَِیل 

(35 ( !؟ دنروآ یمن  اجب  ار  ادخ  رکش  ایآ  تسا ! هتشادن  نآ  نتخاس  رد  یتلاخد  چیه  نانآ  تسد  هک  یلاح  رد  دنروخب  نآ  هویم  زا  ات 

(36  ) َنوُمَْلعَی َال  اَّمِمَو  ْمِهِسُفنَأ  ْنِمَو  ُضْرَْألا  ُِتبُنت  اَّمِم  اَهَّلُک  َجاَوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناَْحبُس 

(36 ! ) دنناد یمن  هچنآ  زا  و  ناشدوخ ، زا  و  دنایور ، یم  نیمز  هچنآ  زا  دیرفآ ، ار  اهجوز  مامت  هک  یسک  تسا  هزنم 

(37  ) َنوُِملْظُّم مُه  اَذِإَف  َراَهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْسَن  ُْلیَّللا  ُمُهَّل  ٌهَیآَو 

(37 ! ) دریگ یم  ارف  ار  نانآ  یکیرات  ناهگان  میریگ ، یمرب  نآ  زا  ار  زور  ام  ادخ ؛) تمظع  زا   ) تسا يا  هناشن  اهنآ  يارب  زین )  ) بش

(38  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  اَهَّل  ٍّرَقَتْسُِمل  يِرْجَت  ُسْمَّشلاَو 

(38  ) .تساناد رداق و  دنوادخ  ریدقت  نیا  تسا ؛ تکرح  رد  شهاگرارق  يوسب  هتسویپ  هک  تسا ) یتیآ  اهنآ  يارب  زین   ) دیشروخ و 

(39  ) ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداَع  یَّتَح  َلِزاَنَم  ُهاَنْرَّدَق  َرَمَْقلاَو 

درز لکـش و  یـسوق  هنهک  هخاش   » تروصب ماجنارـس  درک ) یط  ار  لزانم  نیا  هک  یماگنه  و  ، ) میداد رارق  ییاه  هاگلزنم  هام  يارب  و 
(39  ) .دیآ یم  رد  امرخ » گنر 

(40  ) َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراَهَّنلا  ُِقباَس  ُْلیَّللا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  نَأ  اََهل  یِغَبنَی  ُسْمَّشلا  َال 

(40  ) .دنروانش دوخ  ریسم  رد  مادک  ره  و  دریگ ؛ یم  یشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  تسازس  ار  دیشروخ  هن 

442 ص :

(41  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اَْنلَمَح  اَّنَأ  ْمُهَّل  ٌهَیآَو 

.میدرک لمح  اهراب ) لیاسو و  زا   ) رپ ییاهیتشک  رد  ار  ناشنادـنزرف  ام  هک  تسا  نانآ  يارب  راـگدرورپ ) تمظع  زا  رگید   ) يا هناـشن 
(41)

(42  ) َنُوبَکْرَی اَم  ِِهْلثِّم  نِّم  مَُهل  اَنْقَلَخَو 

(42  ) .میدیرفآ نآ  دننامه  يرگید  ياهبکرم  اهنآ  يارب  و 

(43  ) َنوُذَقُنی ْمُه  َالَو  ْمَُهل  َخیِرَص  اَلَف  ْمُْهقِْرُغن  ْأَشَّن  نِإَو 
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(43 ! ) دنوش هداد  تاجن  هن  دنشاب و  هتشاد  یسردایرف  هن  هک  يروطب  مینک  یم  قرغ  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  و 

(44  ) ٍنیِح َیلِإ  اًعاَتَمَو  اَّنِّم  ًهَمْحَر  اَّلِإ 

(44 ! ) دنریگ هرهب  یگدنز  نیا  زا  ینّیعم  نامز  ات  و  دوش ، نانآ  لاح  لماش  ام  تمحر  هکنیا  رگم 

(45  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  ْمُکَْفلَخ  اَمَو  ْمُکیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

!« دیوش یهلا  تمحر  لومشم  ات  دیسرتب  یهلا ]  ياهباذع  زا  تسامش =[  رـس  تشپ  ور و  شیپ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هاگره  و 
(45 (. ) دننک یمن  انتعا  )

(46  ) َنیِضِْرعُم اَْهنَع  اُوناَک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتاَیآ  ْنِّم  ٍهَیآ  ْنِّم  مِهِیتْأَت  اَمَو 

(46  ) .دنوش یم  نادرگ  يور  نآ  زا  هکنیا  رگم  دیآ  یمن  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  تایآ  زا  يا  هیآ  چیه  و 

(47  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  ُهَمَعْطَأ  ُهَّللا  ُءاَشَی  ْوَّل  نَم  ُمِعُْطنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِفنَأ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

ار یسک  ام  ایآ  : » دنیوگ یم  نانمؤم  هب  نارفاک  دینک ،»! قافنا  هدرک  يزور  امـش  هب  ادخ  هچنآ  زا  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 
یهارمگ رد  طقف  امـش  دـشاب ،) هنـسرگ  وا  تسا  هتـساوخ  ادـخ  سپ  ( !؟ درک یم  ماعطا  ار  وا  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  هک  مینک  ماـعطا 

(47 «! ) دیراکشآ

(48  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذَه  یَتَم  َنُولوُقَیَو 

(48 ( !؟ دوب دهاوخ  یک  تمایق )  ) هدعو نیا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دنیوگ یم  اهنآ 

(49  ) َنوُمِّصِخَی ْمُهَو  ْمُهُذُخْأَت  ًهَدِحاَو  ًهَْحیَص  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  اَم 

( ایند روما  رد   ) لادـج لوغـشم  هک  یلاح  رد  دریگارف ، ار  اهنآ  ینامـسآ )  ) میظع هحیـص  کـی  هک  دنـشک  یمن  راـظتنا  نیا  زج  اـّما ) )
(49  ) .دنتسه

(50  ) َنوُعِجْرَی ْمِِهلْهَأ  َیلِإ  َالَو  ًهَیِصْوَت  َنوُعیِطَتْسَی  اَلَف 

(50 ! ) دندرگزاب دوخ  هداوناخ  يوس  هب  ای  دننک  یتّیصو  دنناوت  یمن  یّتح ) هک  دنوش  یم  ریگلفاغ  نانچ  )

(51  ) َنُولِسنَی ْمِهِّبَر  َیلِإ  ِثاَدْجَْألا  َنِّم  مُه  اَذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو 

(51 ! ) دنور یم  ناشراگدرورپ  هاگداد )  ) يوس هب  ناباتش  اهربق ، زا  اهنآ  ناهگان  دوش ، یم  هدیمد  روص »  » رد رگید ) راب  )
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(52  ) َنُولَسْرُْملا َقَدَصَو  ُنَمْحَّرلا  َدَعَو  اَم  اَذَه  اَنِدَقْرَّم  نِم  اَنَثََعب  نَم  اَنَْلیَو  اَی  اُولاَق 

و هداد ، هدعو  نامحر  دنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  يرآ ) ( !؟ تخیگنارب نامهاگباوخ  زا  ار  ام  یسک  هچ  ام ! رب  ياو  يا  : » دنیوگ یم 
(52 !« ) دنتفگ تسار  وا )  ) ناگداتسرف

(53  ) َنوُرَضُْحم اَْنیَدَّل  ٌعیِمَج  ْمُه  اَذِإَف  ًهَدِحاَو  ًهَْحیَص  اَّلِإ  َْتناَک  نِإ 

(53 ! ) دنوش یم  راضحا  ام  دزن  یگمه  ناهگان  دزیخ ) یمرب  میظع  يدایرف  ، ) تسین شیب  يدحاو  هحیص 

(54  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  َالَو  اًْئیَش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  َال  َمْوَْیلاَف 

(54 ! ) دیوش یمن  هداد  ازج  دیدرک  یم  لمع  ار  هچنآ  زج  و  دوش ، یمن  متس  يا  هّرذ  سک  چیه  هب  زورما  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  (و 

443 ص :

(55  ) َنوُهِکاَف ٍلُغُش  ِیف  َمْوَْیلا  ِهَّنَْجلا  َباَحْصَأ  َّنِإ 

(55  ) .دنرورسم لوغشم و  ادخ  ياهتمعن  هب  زورما  نایتشهب ،

(56  ) َنُوئِکَّتُم ِِکئاَرَْألا  یَلَع  ٍلاَلِظ  ِیف  ْمُهُجاَوْزَأَو  ْمُه 

(56  ) .دنا هدز  هیکت  اهتخت  رب  یتشهب ) ناتخرد  اهرصق و   ) ياه هیاس  رد  ناشنارسمه  اهنآ و 

(57  ) َنوُعَّدَی اَّم  مَُهلَو  ٌهَهِکاَف  اَهِیف  ْمَُهل 

(57 ! ) دوب دهاوخ  نانآ  رایتخا  رد  دنهاوخب  هچ  ره  و  تسا ، یشخب  تّذل  رایسب  هویم  تشهب  رد  اهنآ  يارب 

(58  ) ٍمیِحَّر ٍّبَّر  نِّم  ًالْوَق  ٌماَلَس 

(58 ! ) نابرهم يراگدرورپ  يوس  زا  تسا  ینخس  نیا  تسا ؛ یهلا ) دورد  و   ) مالس اهنآ  رب 

(59  ) َنُومِرْجُْملا اَهُّیَأ  َمْوَْیلا  اوُزاَْتماَو 

(59 ! ) ناراکهنگ يا  زورما  دیوش  ادج  دنیوگ ): یم  اهنآ  هب  (و 

(60  ) ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناَْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  اَّل  نَأ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ 

(60 ( !؟ تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  هک  دیتسرپن ، ار  ناطیش  هک  مدآ  نادنزرف  يا  مدرکن  دهع  امش  اب  ایآ 
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(61  ) ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِص  اَذَه  ِینوُُدبْعا  ِنَأَو 

(61 ( !؟ تسا نیا  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب  ارم  هکنیا  و 

(62  ) َنُولِقْعَت اُونوُکَت  ْمَلَفَأ  اًرِیثَک  اِلبِج  ْمُکنِم  َّلَضَأ  ْدََقلَو 

(62 ( !؟ دیدرکن هشیدنا  ایآ  درک ، هارمگ  ار  امش  زا  يدایز  هورگ  وا 

(63  ) َنوُدَعُوت ُْمتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذَه 

(63 ! ) دش یم  هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا 

(64  ) َنوُرُفْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َمْوَْیلا  اَهْوَلْصا 

(64 ! ) دیزوسب نآ  شتآ  هب  دیتشاد  هک  يرفک  رطاخ  هب  دیوش و  نآ  دراو  زورما 

(65  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  مُُهلُجْرَأ  ُدَهْشَتَو  ْمِهیِْدیَأ  اَنُمِّلَُکتَو  ْمِهِهاَْوفَأ  یَلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا 

یم تداهـش  دـنداد  یم  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  ناشیاهاپ  دـنیوگ و  یم  نخـس  ام  اب  ناشیاهتـسد  و  میهن ، یم  رهُم  ناـشناهد  رب  زورما 
(65 ! ) دنهد

(66  ) َنوُرِْصُبی یَّنَأَف  َطاَرِّصلا  اوُقَبَتْساَف  ْمِِهُنیْعَأ  یَلَع  اَنْسَمََطل  ُءاَشَن  َْولَو 

دنناوت یم  هنوگچ  اّما  دنریگب ، یـشیپ  رگیدکی  رب  دـنهاوخ  یم  هار ، زا  روبع  يارب  سپـس  مینک ؛ وحم  ار  ناشنامـشچ  میهاوخب  رگا  و 
(66 ( !؟ دننیبب

(67  ) َنوُعِجْرَی َالَو  ایِضُم  اوُعاَطَتْسا  اَمَف  ْمِِهتَناَکَم  یَلَع  ْمُهاَنْخَسََمل  ُءاَشَن  َْولَو 

همادا ار  دوخ  هار  دـنناوتن  ات  میزاس ) یم  لّدـبم  حور  یب  ییاه  همـسجم  هب  و   ) مینک یم  خـسم  دوخ  ياج  رد  ار  اـهنآ  میهاوخب  رگا  و 
(67 ! ) دندرگرب بقع  هب  ای  دنهد 

(68  ) َنُولِقْعَی اَلَفَأ  ِْقلَْخلا  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَعُّن  نَمَو 

!؟ دـننک یمن  هشیدـنا  ایآ  مینادرگ ؛) یم  زاب  یکدوک  یناوتان  هب  و   ) مینک یم  شا  هنوگژاو  شنیرفآ  رد  میهد ، رمع  لوط  ار  سک  ره 
(68)

(69  ) ٌنِیبُّم ٌنآُْرقَو  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  َُهل  یِغَبنَی  اَمَو  َْرعِّشلا  ُهاَنْمَّلَع  اَمَو 
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! تسا نیبم  نآرق  رکذ و  طقف  ینامـسآ ) باتک   ) نیا دـشاب ؛) رعاش   ) تسین وا  هتـسیاش  و  میتخوماین ، ربماـیپ ] وا =[  هب  رعـش  زگره  اـم 
(69)

(70  ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَیَو  ایَح  َناَک  نَم  َرِذُنیِّل 

(70 ! ) ددرگ مّلسم  نانآ  رب  باذع  نامرف  و  دوش ) تّجح  مامتا  نارفاک  رب  و   ) دهد میب  دنا  هدنز  هک  ار  يدارفا  ات 

444 ص :

(71  ) َنوُِکلاَم اََهل  ْمُهَف  اًماَْعنَأ  اَنیِْدیَأ  ْتَلِمَع  اَّمِّم  مَُهل  اَنْقَلَخ  اَّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

(71 ( !؟ دنتسه نآ  کلام  نانآ  هک  میدیرفآ  نانآ  يارب  ینایاپراهچ  میا  هدروآ  لمع  هب  دوخ  تردق  اب  هچنآ  زا  هک  دندیدن  ایآ 

(72  ) َنُولُکْأَی اَْهنِمَو  ْمُُهبوُکَر  اَْهنِمَف  ْمَُهل  اَهاَْنلَّلَذَو 

(72 ( ؛ دننک یم  هیذغت  نآ  زا  مه  تسا و  نآ  زا  نانآ  بکرم  مه  میتخاس ، ناشیا  مار  ار  اهنآ  و 

(73  ) َنوُرُکْشَی اَلَفَأ  ُبِراَشَمَو  ُِعفاَنَم  اَهِیف  ْمَُهلَو 

(73 ( !؟ دننک یمن  يرازگرکش  لاح  نیا  اب  ایآ  اراوگ ؛ یئاهیندیشون  تسا و  تاناویح )  ) نآ رد  يرگید  ياه  هرهب  نانآ  يارب  و 

(74  ) َنوُرَصُنی ْمُهَّلَعَّل  ًهَِهلآ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اوُذَخَّتاَو 

(74 ! ) دنوش يرای  هک  دیما  نیا  هب  دندیزگرب  شیوخ  يارب  ینادوبعم  ادخ  زا  ریغ  نانآ 

(75  ) َنوُرَضْحُّم ٌدنُج  ْمَُهل  ْمُهَو  ْمُهَرْصَن  َنوُعیِطَتْسَی  َال 

خزود شتآ  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  اهنآ  يارب  يرکـشل  تمایق ) رد  ناگدـننک  تدابع   ) نیا و  دنتـسین ، ناشیا  يرای  هب  رداـق  اـهنآ  یلو 
(75 ! ) دنوش یم  راضحا 

(76  ) َنُوِنْلُعی اَمَو  َنوُّرُِسی  اَم  ُمَْلعَن  اَّنِإ  ْمُُهلْوَق  َکنُزْحَی  اَلَف 

(76 ! ) میناد یم  دننک  یم  راکشآ  ار  هچنآ  دنراد و  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  ام  دزاسن ، نیگمغ  ار  وت  ناشنانخس  سپ 

(77  ) ٌنِیبُّم ٌمیِصَخ  َوُه  اَذِإَف  ٍهَفْطُّن  نِم  ُهاَنْقَلَخ  اَّنَأ  ُناَسنِْإلا  َرَی  َْملَوَأ 

همـصاخم هب  هک ) دش  قطن  روعـش و  تردق و  بحاص  نانچ   ) وا و  میدیرفآ !؟ شزرا  یب  يا  هفطن  زا  ار  وا  ام  هک  دناد  یمن  ناسنا  ایآ 
(77 ! ) تساخرب ام ) اب   ) راکشآ
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(78  ) ٌمیِمَر َیِهَو  َماَظِْعلا  ِییُْحی  نَم  َلاَق  ُهَْقلَخ  َیِسَنَو  اًلَثَم  اََنل  َبَرَضَو 

هدیـسوپ هک  یلاح  رد  دـنک  یم  هدـنز  ار  اهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  : » تفگ درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  یلاثم  اـم  يارب  و 
(78 ( »!؟ تسا

(79  ) ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  اَهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق 

(79 ! ) تساناد یقولخم  ره  هب  وا  و  دیرفآ ؛ ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  دنک  یم  هدنز  ار  نآ  یسک  نامه  : » وگب

(80  ) َنوُِدقُوت ُْهنِّم  ُمتنَأ  اَذِإَف  اًراَن  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِّم  مَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 

(80 !« ) دیزورفا یم  شتآ  نآ ، هلیسوب  امش  دیرفآ و  شتآ  زبس ، تخرد  زا  امش  يارب  هک  یسک  نامه 

(81  ) ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُهَو  یََلب  مُهَْلثِم  َُقلْخَی  نَأ  یَلَع  ٍرِداَِقب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیلَوَأ 

وا و  دناوت ،) یم   ) يرآ دنیرفایب !؟ ار  هدش ]  كاخ  ياهناسنا  نانآ =[  دـننامه  دـناوت  یمن  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  ایآ 
(81 ! ) تساناد راگدیرفآ 

(82  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلوُقَی  نَأ  اًْئیَش  َداَرَأ  اَذِإ  ُهُْرمَأ  اَمَّنِإ 

! دوش یم  دوجوم  گنرد  یب  زین  نآ  شاب ،»! دوجوم  : » دـیوگ یم  نآ  هب  اهنت  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاـگره  هک  تسا  نینچ  وا  ناـمرف 
(82)

(83  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناَْحبُسَف 

(83 ! ) دننادرگ یمزاب  وا  يوس  هب  ار  امش  و  تسوا ؛ تسد  رد  زیچ  همه  ّتیمکاح  ّتیکلام و  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  سپ 

445 ص :

تافاصلا هروس 

(1  ) افَص ِتاَّفاَّصلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( ) مّظنم و   ) هدیشک فص  ناگتشرف )  ) هب دنگوس 

(2  ) اًرْجَز ِتاَرِجاَّزلاَف 

(2 ( ) ناگدنرادزاب  ) ناگدننک و یهن  هب  و 
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(3  ) اًرْکِذ ِتاَِیلاَّتلاَف 

(3  ) ...یهلا تایآ  یپایپ  ناگدننک  توالت  و 

(4  ) ٌدِحاََول ْمُکََهلِإ  َّنِإ 

(4 ( ؛ تسا هناگی  امش  دوبعم  هک 

(5  ) ِقِراَشَْملا ُّبَرَو  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَّر 

(5 ! ) اهقرشم راگدرورپ  و  تساهنآ ، نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

(6  ) ِبِکاَوَْکلا ٍهَنیِِزب  اَْینُّدلا  َءاَمَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ 

(6 ، ) میتسارآ ناگراتس  اب  ار  نییاپ ]  کیدزن =[  نامسآ  ام 

(7  ) ٍدِراَّم ٍناَْطیَش  ِّلُک  نِّم  اًظْفِحَو 

(7 ! ) مینک ظفح  یثیبخ  ناطیش  ره  زا  ار  نآ  ات 

(8  ) ٍِبناَج ِّلُک  نِم  َنُوفَذُْقیَو  یَلْعَْألا  ِإَلَْملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی  اَّل 

(8 ! ) دنریگ یمرارق  فده  وس  ره  زا  دننک ) نینچ  هاگره  و  ، ) دنهدارف شوگ  الاب  ملاع  ناگتشرف  نانخس )  ) هب دنناوت  یمن  اهنآ 

(9  ) ٌبِصاَو ٌباَذَع  ْمَُهلَو  اًروُحُد 

(9 ! ) تسا مئاد  یتازاجم  نانآ  يارب  و  دنوش ؛ یم  هدنار  بقع  هب  تّدش  هب  اهنآ 

(10  ) ٌِبقاَث ٌباَهِش  ُهَعَْبتَأَف  َهَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ 

(10 ! ) دنک یم  بیقعت  ار  اهنآ  بقاث » باهش   » هک دنوش ، کیدزن  نامسآ  هب  عمس  قارتسا  يارب  هاتوک  يا  هظحل  رد  هک  اهنآ  رگم 

(11  ) ٍبِزاَّل ٍنیِط  نِّم  مُهاَنْقَلَخ  اَّنِإ  اَنْقَلَخ  ْنَّم  مَأ  اًْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُهَأ  ْمِِهتْفَتْساَف 

هدنبسچ لگ  زا  ار  نانآ  ام  نیمز !؟) اهنامسآ و  و   ) ناگتشرف شنیرفآ  ای  تسا  رت  تخـس  نانآ  داعم ) و   ) شنیرفآ ایآ  : » سرپب نانآ  زا 
(11 ! ) میدیرفآ يا 

(12  ) َنوُرَخْسَیَو َْتبِجَع  َْلب 
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(12 ! ) دننک یم  هرخسم  اهنآ  یلو  ینک ، یم  بّجعت  ناشراکنا  زا  وت 

(13  ) َنوُرُکْذَی َال  اوُرِّکُذ  اَذِإَو 

(13 ! ) دنوش یمن  رّکذتم  زگره  دوش ، هداد  رّکذت  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 

(14  ) َنوُرِخْسَتْسَی ًهَیآ  اْوَأَر  اَذِإَو 

(14 ! ) دننک یم  توعد  ازهتسا  هب  زین  ار  نارگید  دننیبب ، ار  يا  هزجعم  هک  یماگنه  و 

(15  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  اُولاَقَو 

(15 ! ) تسا راکشآ  يرحس  طقف  نیا  : » دنیوگ یم  و 

(16  ) َنُوثوُْعبََمل اَّنِإَأ  اًماَظِعَو  ًاباَُرت  اَّنُکَو  اَْنتِم  اَذِإَأ 

(16 ( !؟ دش میهاوخ  هتخیگنارب  رگید  راب  میدش ، لّدبم  ناوختسا  كاخ و  هب  میدُرم و  ام  هک  یماگنه  ایآ 

(17  ) َنُولَّوَْألا اَنُؤَابآَوَأ 

(17 ( »!؟) دندرگ یمزاب   ) ام نیتسخن  ناردپ  ای 

(18  ) َنوُرِخاَد ُْمتنَأَو  ْمَعَن  ُْلق 

(18 ! ) دوب دیهاوخ  کچوک  راوخ و  هک  یلاح  رد  دیوش  یم  هدنز  امش  همه  يرآ ، : » وگب

(19  ) َنوُرُظنَی ْمُه  اَذِإَف  ٌهَدِحاَو  ٌهَرْجَز  َیِه  اَمَّنِإَف 

(19 ! ) دننک یم  هاگن  دنزیخ و ) یمرب  اهربق  زا   ) همه ناهگان  دوش ، یم  عقاو  میظع  هحیص  کی  اهنت 

(20  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  اَذَه  اَنَْلیَو  اَی  اُولاَقَو 

(20 !« ) تسازج زور  نیا  ام ، رب  ياو  يا  : » دنیوگ یم  و 

(21  ) َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اَذَه 

(21 ! ) دیدرک یم  بیذکت  ار  نآ  امش  هک  تسا  لطاب ) زا  ّقح   ) ییادج زور  نامه  نیا  يرآ ) )

(22  ) َنوُُدبْعَی اُوناَک  اَمَو  ْمُهَجاَوْزَأَو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُشْحا 
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(22  ) ...دندیتسرپ یم  ار  هچنآ  ناشنافیدرمه و  ناملاظ و  دوش ): یم  هداد  روتسد  ناگتشرف  هب  ماگنه  نیا  رد  )

(23  ) ِمیِحَْجلا ِطاَرِص  َیلِإ  ْمُهوُدْهاَف  ِهَّللا  ِنوُد  نِم 

(23 ! ) دینک ناشتیاده  خزود  هار  يوسب  دینک و  عمج  دندیتسرپ  یم  ادخ  زج  ار ) هچنآ  يرآ  )

(24  ) َنُولُوئْسَّم مُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو 

(24 ! ) دنوش یسرپزاب  دیاب  هک  دیرادهگن  ار  اهنآ 

446 ص :

(25  ) َنوُرَصاَنَت َال  ْمَُکل  اَم 

(25 ( !؟ دیبلط یمن  يرای  مه  زا  هک  هدش  هچ  ار  امش 

(26  ) َنوُِملْسَتْسُم َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب 

(26 ! ) دندنوادخ تردق  میلست  زور  نآ  رد  نانآ  یلو 

(27  ) َنُولَءاَسَتَی ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَو 

(27  ) ...دنسرپ یم  مه  زا  هدرک و  رگیدکی  هب  ور  لاح ) نیا  رد  (و 

(28  ) ِنیِمَْیلا ِنَع  اَنَنُوتْأَت  ُْمتنُک  ْمُکَّنِإ  اُولاَق 

رد يزیچ  بیرف  زج  اّما  دیدش  دراو  یکین  یهاوخریخ و  قیرط  زا  رهاظ ) هب  هک  دیدوب  یهارمگ  ناربهر  امـش  : » دـنیوگ یم   ) یهورگ
(28 (!« ) دوبن ناتراک 

(29  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَت  ْمَّل  َلب  اُولاَق 

(29 ( !؟) تسیچ ام  ریصقت   ) دیدوبن نامیا  لها  ناتدوخ  امش  : » دنیوگ یم  باوج ) رد  اهنآ  )

(30  ) َنیِغاَط اًمْوَق  ُْمتنُک  َْلب  ٍناَْطلُس  نِّم  مُْکیَلَع  اََنل  َناَک  اَمَو 

(30 ! ) دیدوب رگنایغط  یموق  دوخ  امش  هکلب  میتشادن ، امش  رب  يا  هطلس  هنوگ  چیه  ام 

(31  ) َنوُِقئاََذل اَّنِإ  اَنِّبَر  ُلْوَق  اَْنیَلَع  َّقَحَف 
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(31 ! ) میشچ یم  وا  باذع  زا  یگمه  و  هدش ، مّلسم  ام  همه  رب  نامراگدرورپ  نامرف  نونکا 

(32  ) َنیِواَغ اَّنُک  اَّنِإ  ْمُکاَْنیَوْغَأَف 

(32 ! ) میدوب هارمگ  دوخ  هک  هنوگ  نامه  میدرک ، هارمگ  ار  امش  ام 

(33  ) َنوُکِرَتْشُم ِباَذَْعلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَّنِإَف 

(33 ! ) دنکرتشم یهلا  باذع  رد  زور  نآ  رد  هارمگ ]  ناوریپ  نایاوشیپ و  اهنآ =[  همه  يرآ ) )

(34  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلَذَک  اَّنِإ 

(34 ! ) مینک یم  راتفر  نامرجم  اب  هنوگ  نیا  ام 

(35  ) َنوُِربْکَتْسَی ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإ  اُوناَک  ْمُهَّنِإ 

(35  ) ...دندرک یم  یشکرس  ّربکت و  درادن ،» دوجو  ادخ  زج  يدوبعم  : » دش یم  هتفگ  اهنآ  هب  یتقو  هک  ارچ 

(36  ) ٍنُونْجَّم ٍرِعاَِشل  اَِنتَِهلآ  وُکِراََتل  اَِّنئَأ  َنُولوُقَیَو 

(36 ( »!؟ مینک اهر  هناوید  يرعاش  رطاخب  ار  دوخ  نادوبعم  ام  ایآ  : » دنتفگ یم  هتسویپ  و 

(37  ) َنِیلَسْرُْملا َقَّدَصَو  ِّقَْحلِاب  َءاَج  َْلب 

(37 ! ) تسا هدرک  قیدصت  ار  نیشیپ  ناربمایپ  هدروآ و  ار  ّقح  وا  تسین ، نینچ 

(38  ) ِمِیلَْألا ِباَذَْعلا  وُِقئاََذل  ْمُکَّنِإ 

(38 ! ) دیشچ دیهاوخ  ار  یهلا )  ) كاندرد باذع  مّلسم  روطب  لدروک ) ناربکتسم   ) امش اما 

(39  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  اَمَو 

(39 ، ) دیوش یمن  هداد  رفیک  دیداد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  زج  و 

(40  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َداَبِع  اَّلِإ 

(40 (! ) دنرانکرب اهرفیک  نیا  زا  هک   ) ادخ صلخم  ناگدنب  زج 

(41  ) ٌمُوْلعَّم ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکَئلوُأ 
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(41 ، ) تسا يا  هژیو  نّیعم و  يزور  صلخم ]  ناگدنب  نانآ =[  يارب 

(42  ) َنُومَرْکُّم مُهَو  ُهِکاَوَف 

(42  ) ...دنوش یم  هتشاد  یمارگ  اهنآ  و  شزرا ،) رپ  نوگانوگ  ي   ) اه هویم 

(43  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف 

(43 ( ؛ تشهب تمعن  رپ  ياهغاب  رد 

(44  ) َنِیِلباَقَتُّم ٍرُرُس  یَلَع 

(44 ، ) دنا هدز  هیکت  رگیدکی  يور  هب  ور  اهتخت  رب  هک  یلاح  رد 

(45  ) ٍنیِعَّم نِّم  ٍسْأَِکب  مِْهیَلَع  ُفاَُطی 

(45 ( ؛ دننادرگ یم  ار  روهط  بارش  زا  زیربل  ياهحدق  ناشدرگادرگ  و 

(46  ) َنِیبِراَّشلِّل ٍهََّذل  َءاَْضَیب 

(46 ( ؛ ناگدنشون يارب  شخبتّذل  و  هدنشخرد ، دیفس و  یبارش 

(47  ) َنُوفَزُنی اَْهنَع  ْمُه  َالَو  ٌلْوَغ  اَهِیف  َال 

(47 ! ) دنوش یم  تسم  نآ  زا  هن  تسا و  لقع  یهابت  هیام  نآ  رد  هن  هک  یبارش 

(48  ) ٌنیِع ِفْرَّطلا  ُتاَرِصاَق  ْمُهَدنِعَو 

(48  ) .دنزرو یمن  قشع  دوخ  نارهوش  هب  زج  هک  تسا  مشچ  ابیز  ینارسمه  اهنآ  دزن  و 

(49  ) ٌنُونْکَّم ٌْضَیب  َّنُهَّنَأَک 

ار نآ  زگره  یناسنا  تسد  و   ) هدنام ناهنپ  غرم ) رپ  لاب و  ریز  رد   ) هک دنتـسه  ییاهغرم  مخت  نوچمه  يدیفـس ) تفاطل و   ) زا ییوگ 
(49 (! ) تسا هدرکن  سمل 

(50  ) َنُولَءاَسَتَی ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَف 

(50  ) ...دنسرپ یم  هدرک  رگید  یضعب  هب  ور  یضعب  دنتسه ) وگتفگ  قرغ  اهنآ  هک  یلاح  رد  )

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


(51  ) ٌنیِرَق ِیل  َناَک  یِّنِإ  ْمُْهنِّم  ٌِلئاَق  َلاَق 

(51  ) ...متشاد ینیشنمه  نم  : » دیوگ یم  اهنآ  زا  یسک 
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(52  ) َنِیقِّدَصُْملا َنَِمل  َکَّنِإَأ  ُلوُقَی 

(52  ) ...يا هدرک  رواب  ار  نخس  نیا  وت  یتسار ) هب   ) ایآ تفگ : یم  هتسویپ  هک 

(53  ) َنُونیِدََمل اَّنِإَأ  اًماَظِعَو  ًاباَُرت  اَّنُکَو  اَْنتِم  اَذِإَأ 

(53 ( »!؟ دش میهاوخ  هداد  ازج  میوش و  یم  هدنز  رگید ) راب  ، ) میدش لّدبم  ناوختسا  كاخ و  هب  میدُرم و  ام  یتقو  هک 

(54  ) َنوُِعلَّطُّم ُمتنَأ  ْلَه  َلاَق 

(54 ( »؟ دیریگب يربخ  وا  زا  دیناوت  یم  امش  ایآ  : » دیوگ یم  سپس ) )

(55  ) ِمیِحَْجلا ِءاَوَس  ِیف  ُهآَرَف  َعَلَّطاَف 

(55  ) .دنیب یم  خزود  نایم  رد  ار  وا  ناهگان  دنک ، یم  یهاگن  هک  تساجنیا 

(56  ) ِنیِدُْرَتل َّتدِک  نِإ  ِهَّللاَت  َلاَق 

(56 ! ) یناشکب تکاله  هب  زین )  ) ارم دوب  کیدزن  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگ یم 

(57  ) َنیِرَضْحُْملا َنِم  ُتنَُکل  یِّبَر  ُهَمِْعن  َالَْولَو 

(57 ! ) مدوب خزود ) رد   ) ناگدشراضحا زا  زین  نم  دوبن ، مراگدرورپ  تمعن  رگا  و 

(58  ) َنِیتِّیَِمب ُنَْحن  اَمَفَأ 

(58 (، ) دوب میهاوخ  هنادواج  تشهب  رد  و   ) میریم یمن  زگره  ام  ایآ  ناتسود )! يا  دیوگ : یم  دوخ  نارای  هب  سپس  )

(59  ) َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  اَمَو  َیلوُْألا  اَنَتَتْوَم  اَّلِإ 

(59  ) .دش میهاوخن  باذع  زگره  ام  و  دمآ ، دهاوخن  ام  غارس  هب  یگرم  لوا ، گرم  نامه  زج  و 

(60  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ 
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(60 ! ) تسا گرزب  يزوریپ  نامه  نیا  یتسار 

(61  ) َنُوِلماَْعلا ِلَمْعَْیلَف  اَذَه  ِْلثِِمل 

(61 ! ) دننک لمع  ناگدننک  لمع  دیاب  نیا ، لثم  يارب  يرآ ،

(62  ) ِموُّقَّزلا ُهَرَجَش  ْمَأ  ًالُزُّن  ٌْریَخ  َِکلَذَأ 

(62 ( !؟ مّوقز زیگنا ) ترفن   ) تخرد ای  تسا  رتهب  یتشهب ) نادیواج  ياهتمعن   ) نیا ایآ 

(63  ) َنیِِملاَّظلِّل ًهَْنِتف  اَهاَْنلَعَج  اَّنِإ 

(63 ! ) میداد رارق  ناملاظ  جنر  درد و  هیام  ار  نآ  ام 

(64  ) ِمیِحَْجلا ِلْصَأ  ِیف  ُجُرْخَت  ٌهَرَجَش  اَهَّنِإ 

(64 ! ) دیور یم  مّنهج  رعق  زا  هک  تسا  یتخرد  نآ 

(65  ) ِنیِطاَیَّشلا ُسوُءُر  ُهَّنَأَک  اَهُْعلَط 

(65 ! ) تسا نیطایش  ياهرس  دننام  نآ  هفوکش 

(66  ) َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُوِئلاَمَف  اَْهنِم  َنُولِکَآل  ْمُهَّنِإَف 

(66 ! ) دننک یم  رپ  نآ  زا  ار  اهمکش  دنروخ و  یم  نآ  زا  نامرجم ]  اهنآ =[ 

(67  ) ٍمیِمَح ْنِّم  ًابْوََشل  اَْهیَلَع  ْمَُهل  َّنِإ  َُّمث 

(67 ! ) دنشون یم  ینّفعتم  غاد  بآ  نآ  يور  سپس 

(68  ) ِمیِحَْجلا َیلَِإل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َُّمث 

(68 ! ) تسا مّنهج  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  سپس 

(69  ) َنیِّلاَض ْمُهَءَابآ  اْوَْفلَأ  ْمُهَّنِإ 

(69 ، ) دنتفای هارمگ  ار  دوخ  ناردپ  اهنآ  هک  ارچ 

(70  ) َنوُعَرُْهی ْمِهِراَثآ  یَلَع  ْمُهَف 
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(70 ! ) دنوش یم  هدناشک  نانآ  لابندب  تعرس  هب  لاح  نیا  اب 

(71  ) َنِیلَّوَْألا ُرَثْکَأ  ْمُهَْلبَق  َّلَض  ْدََقلَو 

(71 ! ) دندش هارمگ  زین )  ) ناینیشیپ رتشیب  اهنآ  زا  لبق  و 

(72  ) َنیِرِذنُّم مِهِیف  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

(72 ، ) میداتسرف یناگدننکراذنا  اهنآ  نایم  رد  ام 

(73  ) َنیِرَذنُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف 

(73 ! ) دوب هنوگچ  ناگدنوشراذنا  تبقاع  رگنب  یلو 

(74  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َداَبِع  اَّلِإ 

(74 ! ) ادخ صلخم  ناگدنب  رگم 

(75  ) َنُوبیِجُْملا َمِْعنَلَف  ٌحُون  اَناَداَن  ْدََقلَو 

(75 ! ) میتسه يا  هدننک  تباجا  بوخ  هچ  و  میدرک ؛) تباجا  ار  وا  ياعد  ام  و   ) دناوخ ار  ام  حون ، و 

(76  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأَو  ُهاَْنیََّجنَو 

(76 ، ) میدیشخب ییاهر  گرزب  هودنا  زا  ار  شنادناخ  وا و  و 

448 ص :

(77  ) َنِیقاَْبلا ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  اَْنلَعَجَو 

(77 ، ) میداد رارق  نیمز ) يور   ) ناگدنامزاب نامه  ار  شنادنزرف  و 

(78  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  اَنْکَرَتَو 

(78  ) .میداهن یقاب  دعب  ياهتّما  نایم  رد  ار  وا  کین  مان  و 

(79  ) َنیَِملاَْعلا ِیف  ٍحُون  یَلَع  ٌماَلَس 

(79 ! ) داب نایناهج  نایم  رد  حون  رب  مالس 
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(80  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَک  اَّنِإ 

(80 ! ) میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام 

(81  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ 

(81 ! ) دوب ام  نامیااب  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ 

(82  ) َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث 

(82 ! ) میدرک قرغ  ار  وا ] نانمشد  نارگید =[  سپس 

(83  ) َمیِهاَْربَِإل ِِهتَعیِش  نِم  َّنِإَو 

(83 ( ؛ دوب میهاربا  وا  ناوریپ  زا  و 

(84  ) ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  ُهَّبَر  َءاَج  ْذِإ 

(84 ( ؛ دمآ شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  میلس  بلق  اب  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )

(85  ) َنوُُدبْعَت اَذاَم  ِهِمْوَقَو  ِهِیبَِأل  َلاَق  ْذِإ 

(85 ( !؟ دیتسرپ یم  هک  تسیچ  اهنیا  : » تفگ شموق  ردپ و  هب  هک  یماگنه 

(86  ) َنوُدیُِرت ِهَّللا  َنوُد  ًهَِهلآ  اًکِْفئَأ 

(86 ( !؟ دیور یم  نیغورد  نادوبعم  نیا  غارس  هب  ادخ  زا  ریغ  ایآ 

(87  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرب  مُکُّنَظ  اَمَف 

(87 ( !؟ دیرب یم  نامگ  هچ  نایملاع  راگدرورپ  هرابرد  امش 

(88  ) ِموُجُّنلا ِیف  ًهَرْظَن  َرَظَنَف 

(88  ) ...دنکفا ناگراتس  هب  یهاگن  سپس ) )

(89  ) ٌمیِقَس یِّنِإ  َلاَقَف 

(89 (!« ) میآ یمن  نشج  مسارم  هب  امش  اب  و   ) مرامیب نم  : » تفگ و 
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(90  ) َنیِِربْدُم ُْهنَع  اْوَّلَوَتَف 

(90 ( ) .دندش رود  تعرسب  و   ) دندرک تشپ  وا  هب  هتفاترب و  يور  وا  زا  اهنآ 

(91  ) َنُولُکْأَت َالَأ  َلاَقَف  ْمِِهتَِهلآ  َیلِإ  َغاَرَف 

(91 ( !؟ دیروخ یمن  اهاذغ ) نیا  زا   ) ارچ : » تفگ رخسمت  يور  زا  درک و  ناشنادوبعم  هب  یهاگن  هنایفخم  دش ) هناختب  دراو  وا  )

(92  ) َنوُقِطنَت َال  ْمَُکل  اَم 

(92 ( »!؟ دییوگ یمن  نخس  ارچ  ًالصا ) )

(93  ) ِنیِمَْیلِاب ًابْرَض  ْمِْهیَلَع  َغاَرَف 

(. تسکـش مهرد  ار  همه  گرزب ، تب  زج  و   ) دروآ دورف  اهنآ  رکیپ  رب  تسار  تسد  اـب  مکحم  يا  هبرـض  تفر و  اـهنآ  يوسب  سپس 
(93)

(94  ) َنوُّفِزَی ِْهَیلِإ  اُولَْبقَأَف 

(94  ) .دندروآ يور  وا  هب  تعرس  اب  اهنآ 

(95  ) َنُوتِْحنَت اَم  َنوُُدبْعَتَأ  َلاَق 

(95 ( !؟ دیشارت یم  دوخ  تسد  اب  هک  دیتسرپ  یم  ار  يزیچ  ایآ  : » تفگ

(96  ) َنُولَمْعَت اَمَو  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللاَو 

(96 !« ) دیزاس یم  هک  ییاهتب  مه  هدیرفآ و  ار  امش  مه  دنوادخ  هکنیا  اب 

(97  ) ِمیِحَْجلا ِیف  ُهوُْقلَأَف  اًناَْیُنب  َُهل  اُوْنبا  اُولاَق 

(97 !« ) دینکفیب شتآ  زا  یمّنهج  رد  ار  وا  دیزاسب و  وا  يارب  یعفترم  يانب  : » دنتفگ ناتسرپ ) تب  )

(98  ) َنِیلَفْسَْألا ُمُهاَْنلَعَجَف  اًْدیَک  ِِهب  اوُداَرَأَف 

(98 ! ) میتخاس بولغم  تسپ و  ار  نانآ  ام  یلو  دندوب ، هتخیر  میهاربا  يدوبان  يارب  یحرط  اهنآ 

(99  ) ِنیِدْهَیَس یِّبَر  َیلِإ  ٌبِهاَذ  یِّنِإ  َلاَقَو 
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(99 ! ) درک دهاوخ  تیاده  ارم  وا  مور ، یم  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  : » تفگ و  دمآ ) نوریب  تمالسب  هکلهم  نیا  زا  وا  )

(100  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر 

(100 !« ) شخبب حلاص ]  نادنزرف  ناحلاص =[  زا  نم  هب  اراگدرورپ !

(101  ) ٍمِیلَح ٍماَلُِغب  ُهاَنْرَّشَبَف 

(101 ! ) میداد تراشب  روبص  رابدرب و  یناوجون  هب  ار  میهاربا ]  وا =[  ام 

َنِم ُهَّللا  َءاَش  نِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  اَم  ْلَْعفا  َِتبَأ  اَی  َلاَق  يَرَت  اَذاَم  ْرُظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِماَنَْملا  ِیف  يَرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  َلاَـق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف 
(102  ) َنیِِرباَّصلا

»؟ تسیچ وت  رظن  منک ، یم  حـبذ  ار  وت  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  مرـسپ ! : » تفگ دیـسر ، شـشوک  یعـس و  ماقم  هب  وا  اب  هک  یماـگنه 
(102 !« ) تفای یهاوخ  نارباص  زا  ارم  ادخ  تساوخ  هب  نک ، ارجا  يراد  روتسد  هچ  ره  مردپ !  » تفگ

449 ص :

(103  ) ِنِیبَْجِلل ُهَّلَتَو  اَمَلْسَأ  اَّمَلَف 

(103  ) ...داهن كاخ  رب  ار  وا  نیبج  میهاربا  دندش و  میلست  ود  ره  هک  یماگنه 

(104  ) ُمیِهاَْربِإ اَی  نَأ  ُهاَْنیَداَنَو 

(104 ! ) میهاربا يا  : » هک میداد  ادن  ار  وا 

(105  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَک  اَّنِإ  اَیْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق 

(105 ! ) میهد یم  ازج  ار  ناراکوکین  هنوگ ، نیا  ام  يدرک »!) لمع  دوخ  تیرومأم  هب  و   ) يدیشخب ققحت  ار  ایؤر  نآ 

(106  ) ُنِیبُْملا ُءاَلَْبلا  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ 

(106 ! ) تسا راکشآ  ناحتما  نامه  ًامّلسم  نیا 

(107  ) ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاَْنیَدَفَو 

(107 ، ) میدرک وا  يادف  ار  یمیظع  حبذ  ام 

(108  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  اَنْکَرَتَو 
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(108 ! ) میداهن یقاب  دعب  ياهتّما  رد  ار  وا  کین  مان  و 

(109  ) َمیِهاَْربِإ یَلَع  ٌماَلَس 

(109 ! ) میهاربا رب  مالس 

(110  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَک 

(110 ! ) میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا 

(111  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ 

(111 ! ) تسا ام  نامیااب  ناگدنب  زا  وا 

(112  ) َنیِِحلاَّصلا َنِّم  اِیبَن  َقاَحْسِِإب  ُهاَنْرََّشبَو 

(112 ! ) میداد تراشب  ناگتسیاش - زا  يربمایپ   - قاحسا هب  ار  وا  ام 

(113  ) ٌنِیبُم ِهِسْفَنِّل  ٌِملاَظَو  ٌنِسُْحم  اَمِِهتَّیِّرُذ  نِمَو  َقاَحْسِإ  یَلَعَو  ِْهیَلَع  اَنْکَرَابَو 

(113 ! ) دندرک متس  دوخ  هب  اراکشآ  يدارفا  راکوکین و  دندوب  يدارفا  ود ، نآ  نامدود  زا  و  میداد ؛ تکرب  قاحسا  وا و  هب  ام 

(114  ) َنوُراَهَو یَسُوم  یَلَع  اَّنَنَم  ْدََقلَو 

(114 ! ) میدیشخب تمعن  نوراه  یسوم و  هب  ام 

(115  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  اَمُهَمْوَقَو  اَمُهاَْنیََّجنَو 

(115 ! ) میداد تاجن  گرزب  هودنا  زا  ار  ناشموق  ود و  نآ  و 

(116  ) َنِیِبلاَْغلا ُمُه  اُوناَکَف  ْمُهاَنْرَصَنَو 

(116 ! ) دندش زوریپ  دوخ  نانمشد  رب  ات  میدرک  يرای  ار  اهنآ  و 

(117  ) َنِیبَتْسُْملا َباَتِْکلا  اَمُهاَْنیَتآَو 

(117 ، ) میداد رگنشور  باتک  ود ، نآ  هب  ام 

(118  ) َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَمُهاَْنیَدَهَو 
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(118 ! ) میدومن تیاده  تسار  هار  هب  ار  ود  نآ  و 

(119  ) َنیِرِخْآلا ِیف  اَمِْهیَلَع  اَنْکَرَتَو 

(119 ! ) میدراذگ یقاب  دعب  ماوقا  رد  ار  ناشکین  مان  و 

(120  ) َنوُراَهَو یَسُوم  یَلَع  ٌماَلَس 

(120 ! ) نوراه یسوم و  رب  مالس 

(121  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَک  اَّنِإ 

(121 ! ) میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام 

(122  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  اَمُهَّنِإ 

(122 ! ) دندوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  ود  نآ 

(123  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َساَْیلِإ  َّنِإَو 

(123 ! ) دوب ام )  ) نالوسر زا  سایلا  و 

(124  ) َنوُقَّتَت َالَأ  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ْذِإ 

(124 ( !؟ دینک یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  : » تفگ شموق  هب  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب 

(125  ) َنیِِقلاَْخلا َنَسْحَأ  َنوُرَذَتَو  اًْلَعب  َنوُعْدَتَأ 

(125 ( !؟ دیزاس یم  اهر  ار  اهراگدیرفآ  نیرتهب  دیناوخ و  یم  ار  لعب »  » تب ایآ 

(126  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئَابآ  َّبَرَو  ْمُکَّبَر  َهَّللا 

(126 !« ) تسامش ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  هک  ییادخ 

450 ص :

(127  ) َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَکَف 

(127 ! ) دنوش یم  راضحا  یهلا ) لدع  هاگداد  رد   ) یگمه نیقی  هب  یلو  دندرک ؛ بیذکت  ار  وا  اهنآ  اّما 
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(128  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َداَبِع  اَّلِإ 

(128 ! ) ادخ صلخم  ناگدنب  رگم 

(129  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  اَنْکَرَتَو 

(129 ! ) میدراذگ یقاب  دعب  ياهتّما  نایم  رد  ار  وا  کین  مان  ام 

(130  ) َنیِساَی ْلِإ  یَلَع  ٌماَلَس 

(130 ! ) نیسایلا رب  مالس 

(131  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَک  اَّنِإ 

(131 ! ) میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام 

(132  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ 

(132 ! ) تسا ام  نمؤم  ناگدنب  زا  وا 

(133  ) َنِیلَسْرُْملا َنِمَّل  اًطُول  َّنِإَو 

(133 ! ) تسا ام )  ) نالوسر زا  طول  و 

(134  ) َنیِعَمْجَأ ُهَلْهَأَو  ُهاَْنیََّجن  ْذِإ 

(134 ، ) میداد تاجن  یگمه  ار  شنادناخ  وا و  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخ  هب  و 

(135  ) َنیِِرباَْغلا ِیف  اًزوُجَع  اَّلِإ 

(135 (! ) دش راتفرگ  نانآ  تشونرس  هب  و   ) دوب ناگدنامزاب  زا  هک  ینزریپ  رگم 

(136  ) َنیِرَخْآلا اَنْرَّمَد  َُّمث 

(136 ! ) میدرک دوبان  ار  هیقب  سپس 

(137  ) َنیِِحبْصُّم مِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُکَّنِإَو 

(137  ) ...دیرذگ یم  اهنآ  ياهرهش ) ياه  هناریو   ) رانک زا  ناهاگحبص  هتسویپ  امش  و 
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(138  ) َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِْلیَّللِابَو 

(138 ( !؟ دیشیدنا یمن  ایآ  هاگنابش ؛ نینچمه )  ) و

(139  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإَو 

(139 ! ) تسا ام )  ) نالوسر زا  سنوی  و 

(140  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ْذِإ 

(140  ) .درک رارف  راب ) ّتیعمج و  زا   ) رپ یتشک  يوس  هب  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخ  هب 

(141  ) َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناَکَف  َمَهاَسَف 

(141 ! ) دش بولغم  داتفا و ) وا  مان  هب  هعرق  و  ، ) دنکفا هعرق  اهنآ  اب  و 

(142  ) ٌمِیُلم َوُهَو  ُتوُْحلا  ُهَمَقَْتلاَف 

(142 ! ) دوب شنزرس  ّقحتسم  هک  یلاح  رد  دیعلب ، ار  وا  یمیظع  یهام  و  دندنکفا ) ایرد  هب  ار  وا  )

(143  ) َنیِحِّبَسُْملا َنِم  َناَک  ُهَّنَأ  َالْوَلَف 

(143  ) ...دوبن ناگدننک  حیبست  زا  وا  رگا  و 

(144  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل 

(144 ! ) دنام یم  یهام  مکش  رد  تمایق  زور  ات 

(145  ) ٌمیِقَس َوُهَو  ِءاَرَْعلِاب  ُهاَنْذَبَنَف 

(145 ! ) دوب رامیب  هک  یلاح  رد  میدنکفا  هایگ  زا  یلاخ  کشخ  نیمزرس  کی  رد  ار  وا  میدیشخب و ) ییاهر  ار  وا  ام  لاح  ره  هب  )

(146  ) ٍنیِطْقَی نِّم  ًهَرَجَش  ِْهیَلَع  اَْنتَبنَأَو 

(146 (! ) دبای شمارآ  شبوطرم  نهپ و  ياهگرب  هیاس  رد  ات   ) میدنایور وا  رب  یئودک  هتوب  و 

(147  ) َنوُدیِزَی ْوَأ  ٍْفلَأ  ِهَئاِم  َیلِإ  ُهاَْنلَسْرَأَو 

(147 ! ) میداتسرف رتشیب - ای   - يرفن رازه  دصکی  ّتیعمج  يوس  هب  ار  وا  و 
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(148  ) ٍنیِح َیلِإ  ْمُهاَنْعَّتَمَف  اُونَمآَف 

(148 ! ) میتخاس دنم  هرهب  یگدنز  بهاوم  زا  ار  نانآ  یمولعم  تّدم  ات  ور  نیا  زا  دندروآ ، نامیا  اهنآ 

(149  ) َنُونَْبلا ُمَُهلَو  ُتاَنَْبلا  َکِّبَِرلَأ  ْمِِهتْفَتْساَف 

(149 ( !؟ تساهنآ نآ  زا  نارسپ  دراد و  ینارتخد  تراگدرورپ  ایآ  سرپب : نانآ  زا 

(150  ) َنوُدِهاَش ْمُهَو  اًثاَنِإ  َهَِکئاَلَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ 

(150 ( !؟ دندوب رظان  اهنآ  میدیرفآ و  ثنؤم  ار  ناگتشرف  ام  ایآ 

(151  ) َنُولوُقََیل ْمِهِْکفِإ  ْنِّم  مُهَّنِإ  َالَأ 

(151 : ) دنیوگ یم  ناشگرزب  تمهت  نیا  اب  اهنآ  دینادب 

(152  ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإَو  ُهَّللا  ََدلَو 

(152 ! ) دنیوگ یم  غورد  نیقی  هب  اهنآ  یلو  هدروآ »! دنزرف  دنوادخ  »

(153  ) َنِینَْبلا یَلَع  ِتاَنَْبلا  یَفَطْصَأ 

(153 ( !؟ تسا هداد  حیجرت  نارسپ  رب  ار  نارتخد  ایآ 

451 ص :

(154  ) َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  اَم 

(154 ( )!؟ دییوگ یم  هچ  دیمهف  یم  چیه  ( !؟ دینک یم  مکح  هنوگچ  تسا !؟ هدش  هچ  ار  امش 

(155  ) َنوُرَّکَذَت اَلَفَأ 

(155 ( !؟ دیوش یمن  رّکذتم  ایآ 

(156  ) ٌنِیبُّم ٌناَْطلُس  ْمَُکل  ْمَأ 

(156 ( ؟ دیراد هراب  نیا  رد  ینشور  لیلد  امش  ای 

(157  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ْمُِکباَتِِکب  اُوتْأَف 
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(157 ! ) دییوگ یم  تسار  رگا  دیروایب  ار  ناتباتک 

(158  ) َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإ  ُهَّنِْجلا  ِتَِملَع  ْدََقلَو  اًبَسَن  ِهَّنِْجلا  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  اُولَعَجَو 

نیا هک  دنناد  یم  یبوخب  نایّنج  هک  یلاح  رد  دندش ؛ لئاق  یتبـسن  يدنواشیوخ و ) ، ) ّنج و  دـنوادخ ] وا =[  نایم  ناکرـشم ]  اهنآ =[ 
(158 ! ) دنوش یم  راضحا  یهلا  هاگداد  رد  ناتسرپ  تب 

(159  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس 

(159 ، ) دننک یم  فیصوت  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هّزنم 

(160  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َداَبِع  اَّلِإ 

(160 ! ) ادخ صلخم  ناگدنب  رگم 

(161  ) َنوُُدبْعَت اَمَو  ْمُکَّنِإَف 

(161 ، ) دینک یم  شتسرپ  ار  هچنآ  امش و 

(162  ) َنِیِنتاَِفب ِْهیَلَع  ُْمتنَأ  اَم 

(162 ، ) دیهد بیرف  نآ ) اب   ) ار یسک  دیناوت  یمن  زگره 

(163  ) ِمیِحَْجلا ِلاَص  َوُه  ْنَم  اَّلِإ 

(163 ! ) دنوش یم  دراو  خزود  شتآ  رد  هک  اهنآ  رگم 

(164  ) ٌمُوْلعَّم ٌماَقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  اَمَو 

(164 ( ؛ دراد یمولعم  ماقم  هکنآ  زج  تسین  ام  زا  کی  چیه  و 

(165  ) َنوُّفاَّصلا ُنْحََنل  اَّنِإَو 

(165 ( ؛ میا هداتسیا  فص  هب  دنوادخ ) نامرف  تعاطا  يارب   ) یگمه ام  و 

(166  ) َنوُحِّبَسُْملا ُنْحََنل  اَّنِإَو 

(166 ! ) میتسه وا  يوگ  حیبست  همه  ام  و 
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(167  ) َنُولوُقََیل اُوناَک  نِإَو 

(167 : ) دنتفگ یم  هتسویپ  اهنآ 

(168  ) َنِیلَّوَْألا َنِّم  اًرْکِذ  اَنَدنِع  َّنَأ  َْول 

(168 ، ) دوب ام  دزن  ناینیشیپ  ياهباتک  زا  یکی  رگا  »

(169  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َداَبِع  اَّنَُکل 

(169 !« ) میدوب ادخ  صلخم  ناگدنب  ام  نیقی ، هب 

(170  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ِِهب  اوُرَفَکَف 

دنهاوخ ار ) دوخ  راک  هجیتن   ) يدوزب یلو  دـندش ؛ رفاـک  نآ  هب  دـش )، لزاـن  اـهنآ  رب  ینامـسآ  گرزب  باـتک  نیا  هک  یماـگنه  اـّما  )
(170 ! ) تسناد

(171  ) َنِیلَسْرُْملا اَنِداَبِِعل  اَُنتَِملَک  ْتَقَبَس  ْدََقلَو 

(171  ) ...هدش مّلسم  شیپ  زا  ام  هداتسرف  ناگدنب  يارب  ام  یعطق  هدعو 

(172  ) َنوُروُصنَْملا ُمَُهل  ْمُهَّنِإ 

(172 ، ) دنناگدش يرای  نانآ  هک 

(173  ) َنُوِبلاَْغلا ُمَُهل  اَنَدنُج  َّنِإَو 

(173 ! ) دنزوریپ ام  رکشل  و 

(174  ) ٍنیِح یَّتَح  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 

(174 (! ) دسرارف داهج  نامرف  هک   ) ینّیعم نامز  ات  نادرگب  يور  نارفاک ]  اهنآ =[  زا 

(175  ) َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْمُهْرِْصبَأَو 

(175 ! ) دننیب یم  ار ) دوخ  لامعا  هجیتن   ) يدوزب اما  تساوتحم ) یب  هچ   ) رگنب ار  اهنآ  عضو  و 

(176  ) َنُولِْجعَتْسَی اَِنباَذَِعبَفَأ 
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(176 ( !؟ دننک یم  باتش  ام  باذع  يارب  اهنآ  ایآ 

(177  ) َنیِرَذنُْملا ُحاَبَص  َءاَسَف  ْمِِهتَحاَِسب  َلََزن  اَذِإَف 

(177 ! ) تشاد دنهاوخ  يدب  هاگحبص  ناگدشراذنا  دیآ ، دورف  ناشیاه  هناخ  هناتسآ  رد  ام  باذع  هک  یماگنه  اّما 

(178  ) ٍنیِح یَّتَح  ْمُْهنَع  َّلَوَتَو 

(178 ! ) ینّیعم نامز  ات  نادرگب  يور  نانآ  زا 

(179  ) َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْرِْصبَأَو 

(179 ! ) دننیب یم  ار ) دوخ  لامعا  هجیتن   ) يدوز هب  زین  اهنآ  نیبب ؛ ار  ناشراک  عضو  و 

(180  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناَْحبُس 

(180  ) .دننک یم  فیصوت  نانآ  هچنآ  زا  تردق ) و   ) تّزع راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هّزنم 

(181  ) َنِیلَسْرُْملا یَلَع  ٌماَلَسَو 

(181 ! ) نالوسر رب  مالس  و 

(182  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو 

(182 ! ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و 

452 ص :

هروس ص

(1  ) ِرْکِّذلا يِذ  ِنآْرُْقلاَو  ِمیِحَّرلا ص  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 (. ) تسا یهلا  هزجعم  باتک ، نیا  هک   ) تسا رکذ  ياراد  هک  ینآرق  هب  دنگوس  ص ،

(2  ) ٍقاَقِشَو ٍهَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب 

(2 ! ) دنفالتخا رورغ  راتفرگ  نارفاک  یلو 

(3  ) ٍصاَنَم َنیِح  َتَالَّو  اوَداَنَف  ٍنْرَق  نِّم  مِِهْلبَق  نِم  اَنْکَلْهَأ  ْمَک 
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تقو یلو  دنتـساوخ ) یم  کمک  و   ) دندز یم  دایرف  باذـع  لوزن  ماگنه  هب  و  میدرک ؛ كاله  اهنآ  زا  شیپ  هک  ار  یماوقا  رایـسب  هچ 
(3 ! ) دوب هتشذگ  تاجن 

(4  ) ٌباَّذَک ٌرِحاَس  اَذَه  َنوُِرفاَْکلا  َلاَقَو  ْمُْهنِّم  ٌرِذنُّم  مُهَءاَج  نَأ  اُوبِجَعَو 

! تسا ییوگغورد  رایـسب  رحاس  نیا  دنتفگ : نارفاک  و  هدمآ ؛ ناشیوس  هب  نانآ  نایم  زا  يا  هدـنهد  میب  ربمایپ  هک  دـندرک  بّجعت  اهنآ 
(4)

(5  ) ٌباَجُع ٌءْیََشل  اَذَه  َّنِإ  اًدِحاَو  اًَهلِإ  َهَِهلْآلا  َلَعَجَأ 

(5 !« ) تسا یبیجع  زیچ  یتسارب  نیا  هداد !؟ رارق  يدحاو  يادخ  نایادخ ، همهنیا  ياجب  وا  ایآ 

(6  ) ُداَُری ٌءْیََشل  اَذَه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یَلَع  اوُِربْصاَو  اوُْشما  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَطناَو 

هارمگ ار  امـش   ) دنا هتـساوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیبسچب ، مکحم  ار  ناتنایادخ  دیورب و  : » دـنتفگ دـندمآ و  نوریب  اهنآ  ناگدرکرس 
(6 (! ) دننک

(7  ) ٌقاَِلتْخا اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  ِهَرِخْآلا  ِهَّلِْملا  ِیف  اَذَِهب  اَنْعِمَس  اَم 

(7 ! ) تسا یگتخاس  نیئآ  کی  اهنت  نیا  میا ؛ هدینشن  يرگید  نییآ  رد  يزیچ  نینچ  زگره  ام 

(8  ) ِباَذَع اُوقوُذَی  اَّمَّل  َلب  يِرْکِذ  نِّم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  اَِنْنَیب  نِم  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلِزنُأَأ 

زونه نانآ  هکلب  دـنراد ، دـیدرت  نم  یحو  لصا  رد  تقیقح  رد  اهنآ  هدـش »!؟ لزان  دّـمحم ] وا =[  رب  اهنت  نآرق  ام ، همه  ناـیم  زا  اـیآ 
(8 (! ) دنیوگ یم  نخس  هناخاتسگ  نینچ  نیا  هک   ) دنا هدیشچن  ار  یهلا  باذع 

(9  ) ِباَّهَْولا ِزیِزَْعلا  َکِّبَر  ِهَمْحَر  ُِنئاَزَخ  ْمُهَدنِع  ْمَأ 

(9 ( !؟) دنهدب دنراد  لیم  سک  ره  هب  ات   ) تساهنآ دزن  تا  هدنشخب  اناوت و  راگدرورپ  تمحر  نیازخ  رگم 

(10  ) ِباَبْسَْألا ِیف  اوُقَتْرَْیلَف  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکلُّم  مَُهل  ْمَأ 

هب نکمم  هلیسو  ره  اب  تسا ) نینچ  رگا  ( !؟ تساهنآ نآ  زا  تسا  ود  نیا  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ّتیمکاح  ّتیکلام و  هکنیا  ای 
(10 (! ) دنریگب دّمحم  كاپ  بلق  رب  ار  یحو  لوزن  ولج  و   ) دنورب اهنامسآ 

(11  ) ِباَزْحَْألا َنِّم  ٌموُزْهَم  َِکلاَنُه  اَّم  ٌدنُج 

(11 ! ) دنبازحا زا  يا  هدروخ  تسکش  کچوک  رکشل  اهنیا  يرآ ) )
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(12  ) ِداَتْوَْألا وُذ  ُنْوَعِْرفَو  ٌداَعَو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 

(12 ! ) دندرک بیذکت  ار ) ام  ناربمایپ   ) تردق بحاص  نوعرف  داع و  حون و  موق  نانآ  زا  شیپ 

(13  ) ُباَزْحَْألا َِکَئلوُأ  ِهَْکیَْألا  ُباَحْصَأَو  ٍطُول  ُمْوَقَو  ُدوُمَثَو 

(13 (! ) دنتساخرب ناربمایپ  بیذکت  هب  هک   ) دندوب یبازحا  اهنیا  بیعش ،]  موق  هکیألا =[  باحصا  طول و  دومث و  موق  زین )  ) و

(14  ) ِباَقِع َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَک  اَّلِإ  ٌّلُک  نِإ 

(14 ! ) تفای ققحت  نانآ  هرابرد  یهلا  باذع  و  دندرک ، بیذکت  ار  نالوسر  اه ) هورگ  نیا  زا   ) کی ره 

(15  ) ٍقاَوَف نِم  اََهل  اَّم  ًهَدِحاَو  ًهَْحیَص  اَّلِإ  ِءَالُؤَه  ُرُظنَی  اَمَو 

یگمه و   ) درادن دوجو  نآ  يارب  یتشگزاب  تلهم و  چیه  هک  دنشک  یمن  راظتنا  ار  ینامسآ  هحیـص  کی  زج  ناشلامعا ) نیا  اب   ) اهنیا
(15 (! ) دزاس یم  دوبان  ار 

(16  ) ِباَسِْحلا ِمْوَی  َْلبَق  اَنَِّطق  اَنَّل  لِّجَع  اَنَّبَر  اُولاَقَو 

(16 !« ) هد ام  هب  باسح  زور  زا  لبق  رتدوز  هچ  ره  باذع  زا  ار  ام  هرهب  اراگدرورپ ! : » دنتفگ يرس ) هریخ  يور  زا   ) اهنآ

453 ص :

(17  ) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ِْدیَْألا  اَذ  َدوُواَد  اَنَْدبَع  ْرُکْذاَو  َنُولوُقَی  اَم  یَلَع  ِْربْصا 

(17 ! ) دوب هدننک  هبوت  رایسب  وا  هک  ار ، تردق  بحاص  دوواد  ام  هدنب  روایب  رطاخ  هب  و  شاب ، ابیکش  دنیوگ  یم  هچنآ  ربارب  رد 

(18  ) ِقاَرْشِْإلاَو ِّیِشَْعلِاب  َنْحِّبَُسی  ُهَعَم  َلاَبِْجلا  اَنْرَّخَس  اَّنِإ 

(18 ! ) دنتفگ یم  حیبست  وا  اب  هاگحبص  هاگماش و  ره  هک  میتخاس  وا  رّخسم  ار  اه  هوک  ام 

(19  ) ٌباَّوَأ ُهَّل  ٌّلُک  ًهَروُشْحَم  َْریَّطلاَو 

! دندوب وا  يوس  هب  هدننک  تشگزاب  اهنیا  همه  و  دنیوگ ؛) ادـخ  حـیبست  وا  هارمه  ات   ) میدرک وا  رّخـسم  یعمج  هتـسد  زین  ار  ناگدـنرپ 
(19)

(20  ) ِباَطِْخلا َلْصَفَو  َهَمْکِْحلا  ُهاَْنیَتآَو  ُهَْکُلم  اَنْدَدَشَو 

(20 ! ) هنالداع يرواد  مه )  ) میداد و وا  هب  شناد  مه ) ، ) میدیشخب ماکحتسا  ار  وا  تموکح  و 
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(21  ) َباَرْحِْملا اوُرَّوَسَت  ْذِإ  ِمْصَْخلا  ُأَبَن  َكاَتَأ  ْلَهَو 

(21 ( !؟ تسا هدیسر  وت  هب  دنتفر  الاب  دوواد )  ) بارحم زا  هک  یماگنه  نایکاش  ناتساد  ایآ 

ِءاَوَس َیلِإ  اَنِدـْهاَو  ْطِطُْـشت  َالَو  ِّقَْحلِاب  اَـنَْنَیب  مُکْحاَـف  ٍضَْعب  یَلَع  اَنُـضَْعب  یََغب  ِناَمْـصَخ  ْفَخَت  اـَل  اُولاَـق  ْمُْهنِم  َعِزَفَف  َدوُواَد  یَلَع  اُولَخَد  ْذِإ 
(22  ) ِطاَرِّصلا

زا یکی  هک  میتسه  یکاش  رفن  ود  سرتن ، : » دنتفگ درک ؛ تشحو  اهنآ  ندید  زا  وا  دندش و  دراو  وا  رب  همدـقم ) یب   ) هک ماگنه  نآ  رد 
(22 ! ) نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  رادم و  اور  متس  نک و  يرواد  قحب  ام  نایم  رد  نونکا  هدرک ؛ متس  يرگید  رب  ام 

(23  ) ِباَطِْخلا ِیف  ِینَّزَعَو  اَهِیْنلِفْکَأ  َلاَقَف  ٌهَدِحاَو  ٌهَْجعَن  َِیلَو  ًهَْجعَن  َنوُعِْستَو  ٌعِْست  َُهل  یِخَأ  اَذَه  َّنِإ 

و راذگاو ؛ نم  هب  مه  ار  یکی  نیا  هک : دـنک  یم  رارـصا  وا  اّما  مرادـن  شیب  یکی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  وا  و  تسا ؛ نم  ردارب  نیا 
(23 !« ) تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخس  رد 

ِتاَِحلاَّصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُـضَْعب  یِْغبََیل  ِءاَطَلُْخلا  َنِّم  اًرِیثَک  َّنِإَو  ِهِجاَِـعن  َیلِإ  َکـِتَْجعَن  ِلاَؤُِسب  َکَـمَلَظ  ْدََـقل  َلاَـق 
(24  ) َباَنَأَو اًعِکاَر  َّرَخَو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف  ُهاَّنَتَف  اَمَّنَأ  ُدوُواَد  َّنَظَو  ْمُه  اَّم  ٌلِیلَقَو 

و  ) ناکیرش زا  يرایسب  و  هدومن ؛ متـس  وت  رب  شیاهـشیم ، هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  ًامّلـسم  : » تفگ دوواد ) )
دوواد تسا »! مک  نانآ  هّدع  اّما  دنا ؛ هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننک ، یم  متـس  رگیدکی  هب  ناتـسود )

(24  ) .درک هبوت  داتفا و  هدجس  هب  دومن و  شزرمآ  بلط  شراگدرورپ  زا  ور  نیا  زا  میا ، هدومزآ  ارجام ) نیا  اب   ) ار وا  ام  هک  تسناد 

(25  ) ٍبآَم َنْسُحَو  یَْفلَُزل  اَنَدنِع  َُهل  َّنِإَو  َِکلَذ  َُهل  اَنْرَفَغَف 

(25 ! ) تسوکین یماجنارس  الاو و  یماقم  ياراد  ام  دزن  وا  و  میدیشخب ؛ وا  رب  ار  لمع  نیا  ام 

ِلِیبَس نَع  َنوُّلِضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َکَّلُِضیَف  يَوَْهلا  ِِعبَّتَت  َالَو  ِّقَْحلِاب  ِساَّنلا  َْنَیب  مُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاَْنلَعَج  اَّنِإ  ُدوُواَد  اَی 
(26  ) ِباَسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اَِمب  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  ْمَُهل  ِهَّللا 

يوریپ سفن  ياوه  زا  و  نک ، يرواد  قـحب  مدرم  ناـیم  رد  سپ  میداد ؛ رارق  نیمز  رد  دوـخ ) هدـنیامن   ) هفیلخ و ار  وـت  اـم  دوواد ! يا 
باسح زور  ندرک  شومارف  رطاخب  يدیدش  باذع  دنوش ، هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  دزاس ؛ فرحنم  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم 

(26 ! ) دنراد
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(27  ) ِراَّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلَذ  اًلِطَاب  اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  َءاَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو 
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(27 (! ) خزود  ) شتآ زا  نارفاک  رب  ياو  تسا ؛ نارفاک  نامگ  نیا  میدیرفاین ؛ هدوهیب  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  ام 

(28  ) ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ 

ار ناراگزیهرپ  ای  میهد ، یم  رارق  نیمز  رد  نادـسفم  نوچمه  دـنا  هداد  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  اـیآ 
(28 ( !؟ نارجاف نوچمه 

(29  ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  َرَّکَذَتَِیلَو  ِِهتاَیآ  اوُرَّبَّدَیِّل  ٌكَراَبُم  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک 

(29 ! ) دنوش رّکذتم  نادنمدرخ  دننک و  ّربدت  نآ  تایآ  رد  ات  میا  هدرک  لزان  وت  رب  هک  تکربرپ  تسا  یباتک  نیا 

(30  ) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن  َناَْمیَلُس  َدوُواَِدل  اَْنبَهَوَو 

(30 (! ) دوب وا  دای  هب  و   ) درک یم  تشگزاب  ادخ  يوس  هب  هراومه  اریز  یبوخ ! هدنب  هچ  میدیشخب ؛ دوواد  هب  ار  نامیلس  ام 

(31  ) ُداَیِْجلا ُتاَِنفاَّصلا  ِّیِشَْعلِاب  ِْهیَلَع  َضِرُع  ْذِإ 

(31 ، ) دنتشاد هضرع  وا  رب  ار  وردنت  کباچ  نابسا  ناهاگرصع  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب 

(32  ) ِباَجِْحلِاب ْتَراَوَت  یَّتَح  یِّبَر  ِرْکِذ  نَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  َلاَقَف 

هاگن اهنآ  هب  نانچمه  وا  منک ،» هدافتـسا  داهج  رد  اهنآ  زا  مهاوخ  یم  و   ) مراد تسود  مراگدرورپ  رطاـخب  ار  نابـسا  نیا  نم  : » تفگ
(32  ) .دندش ناهنپ  شناگدید  زا  ات  درک ) یم 

(33  ) ِقاَنْعَْألاَو ِقوُّسلِاب  اًحْسَم  َقِفَطَف  َّیَلَع  اَهوُّدُر 

ار اهنآ  و   ) دیـشک اهنآ  ياهندرگ  اهقاس و  هب  تسد  و  دینادرگزاب ! نم  دزن  ار  اهنآ  رگید  راب  تفگ ): هک  دندوب  بلاج  يردق  هب  اهنآ  )
(33 (. ) داد شزاون 

(34  ) َباَنَأ َُّمث  اًدَسَج  ِهِّیِسْرُک  یَلَع  اَْنیَْقلَأَو  َناَْمیَلُس  اَّنَتَف  ْدََقلَو 

(34  ) .درک هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  سپس  میدنکفا ؛ يدسج  وا  تخت  رب  میدومزآ و  ار  نامیلس  ام 

(35  ) ُباَّهَْولا َتنَأ  َکَّنِإ  يِدَْعب  نِّم  ٍدَحَِأل  یِغَبنَی  اَّل  اًْکُلم  ِیل  ْبَهَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاَق 

(35 ! ) يا هدنشخب  رایسب  وت  هک  دشابن ، سک  چیه  راوازس  نم  زا  دعب  هک  نک  اطع  نم  هب  یتموکح  شخبب و  ارم  اراگدرورپ ! تفگ :

(36  ) َباَصَأ ُْثیَح  ًءاَخُر  ِهِْرمَِأب  يِرْجَت  َحیِّرلا  َُهل  اَنْرَّخَسَف 
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(36 ! ) دورب دهاوخ  یم  وا  اج  ره  هب  دنک و  تکرح  یمرنب  شنامرف  هب  ات  میتخاس  وا  رّخسم  ار  داب  ام  سپ 

(37  ) ٍصاَّوَغَو ٍءاََّنب  َّلُک  َنیِطاَیَّشلاَو 

(37 ! ) ار اهنآ  زا  یصاّوغ  اّنب و  ره  میدرک ، وا  رّخسم  ار  نیطایش  و 

(38  ) ِداَفْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآَو 

(38 ، ) میداد رارق  وا ) هطلس  تحت   ) ریجنز لغ و  رد  ار  نیطایش ) زا   ) يرگید هورگ  و 

(39  ) ٍباَسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَف  اَنُؤاَطَع  اَذَه 

، نک كاسما  یهاوخ  یم  سک  ره  زا  و  شخبب ، ینیب ) یم  حالـص  و   ) یهاوخ یم  سک  ره  هب  تسا ، ام  ياطع  نیا  میتفگ ): وا  هب  (و 
(39 (! ) یتسه نیما  وت   ) تسین وت  رب  یباسح  و 

(40  ) ٍبآَم َنْسُحَو  یَْفلَُزل  اَنَدنِع  َُهل  َّنِإَو 

(40 ! ) تسوکین یماجنارس  دنمجرا و  یماقم  ام  دزن  نامیلس ]  وا =[  يارب  و 

(41  ) ٍباَذَعَو ٍبُْصِنب  ُناَْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يَداَن  ْذِإ  َبوُّیَأ  اَنَْدبَع  ْرُکْذاَو 

هدنکفا باذع  جنر و  هب  ارم  ناطیـش  اراگدرورپ )! تفگ : و   ) دـناوخ ار  شراگدرورپ  هک  یماگنه  ار ، بّویا  ام  هدـنب  روایب  رطاخ  هب  و 
(41  ) .تسا

(42  ) ٌباَرَشَو ٌدِرَاب  ٌلَسَتْغُم  اَذَه  َِکلْجِِرب  ْضُکْرا 

(42 ! ) تسا ندیشون  وشتسش و  يارب  کنخ  یبآ  همشچ  نیا  بوکب ! نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  میتفگ ): وا  هب  )
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(43  ) ِباَْبلَْألا ِیلوُِأل  يَرْکِذَو  اَّنِّم  ًهَمْحَر  ْمُهَعَّم  مُهَْلثِمَو  ُهَلْهَأ  َُهل  اَْنبَهَوَو 

.نادنمـشیدنا يارب  يرّکذـت  دـشاب و  ام  يوس  زا  یتمحر  ات  میدوزفا ، نانآ  رب  ار  اـهنآ  دـننامه  و  میدیـشخب ، وا  هب  ار  شا  هداوناـخ  و 
(43)

(44  ) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمْعِّن  اًِرباَص  ُهاَنْدَجَو  اَّنِإ  ْثَنْحَت  َالَو  ِهِّب  بِرْضاَف  اًثْغِض  َكِدَِیب  ْذُخَو 

ار وا  ام  نکشم ! ار  دوخ  دنگوس  نزب و  ار ) ترسمه   ) نآ اب  ریگرب و  ار  نآ ) دننام  ای   ) مدنگ ياه  هقاس  زا  يا  هتـسب  میتفگ ): وا  هب  (و 
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(44 ! ) دوب ادخ ) يوس  هب   ) هدننک تشگزاب  رایسب  هک  یبوخ  هدنب  هچ  میتفای ؛ ابیکش 

(45  ) ِراَْصبَْألاَو يِْدیَْألا  ِیلوُأ  َبوُقْعَیَو  َقاَحْسِإَو  َمیِهاَْربِإ  اَنَداَبِع  ْرُکْذاَو 

(45 (! ) انیب ي   ) اهمشچ و  دنمورین ) ي   ) اهتسد نابحاص  ار ، بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  روایب  رطاخ  هب  و 

(46  ) ِراَّدلا يَرْکِذ  ٍهَِصلاَِخب  مُهاَنْصَلْخَأ  اَّنِإ 

(46 ! ) دوب ترخآ  يارس  يروآدای  نآ  و  میدرک ، صلاخ  يا  هژیو  صولخ  اب  ار  اهنآ  ام 

(47  ) ِراَیْخَْألا َْنیَفَطْصُْملا  َنَِمل  اَنَدنِع  ْمُهَّنِإَو 

(47 ! ) دنناکین ناگدیزگرب و  زا  ام  دزن  اهنآ  و 

(48  ) ِراَیْخَْألا َنِّم  ٌّلُکَو  ِلْفِْکلا  اَذَو  َعَسَْیلاَو  َلیِعاَمْسِإ  ْرُکْذاَو 

(48 ! ) دندوب ناکین  زا  همه  هک  ار  لفکلا » اذ   » و عسیلا »  » و لیعامسا »  » روایب رطاخ  هب  و 

(49  ) ٍبآَم َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإَو  ٌرْکِذ  اَذَه 

(49 : ) تسا ییوکین  ماجرف  ناراکزیهرپ  يارب  و  تسا ، يروآدای  کی  نیا 

(50  ) ُباَْوبَْألا ُمُهَّل  ًهَحَّتَفُّم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 

(50 ، ) تسا هدوشگ  نانآ  يور  هب  شیاهرد  هک  یتشهب  نادیواج  ياهغاب 

(51  ) ٍباَرَشَو ٍهَرِیثَک  ٍهَهِکاَِفب  اَهِیف  َنوُعْدَی  اَهِیف  َنِیئِکَّتُم 

(51 ! ) تسا نانآ  رایتخا  رد  اهیندیشون  رایسب و  ياه  هویم  دنا و  هدرک  هیکت  اهتخت  رب  نآ  رد  هک  یلاح  رد 

(52  ) ٌباَْرتَأ ِفْرَّطلا  ُتاَرِصاَق  ْمُهَدنِعَو 

(52 ! ) دنلاس نسمه و  و  دنا ، هتخود  ناشنارهوش  هب  مشچ  اهنت  هک  تسا  ینارسمه  نانآ  دزن  و 

(53  ) ِباَسِْحلا ِمْوَِیل  َنوُدَعُوت  اَم  اَذَه 

(53 (! ) ریذپان فّلخت  يا  هدعو   ) دوش یم  هداد  هدعو  امش  هب  باسح  زور  يارب  هک  تسا  نامه  نیا 

(54  ) ٍداَفَّن نِم  َُهل  اَم  اَُنقْزَِرل  اَذَه  َّنِإ 
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(54 ! ) تسین ینایاپ  ار  نآ  زگره  هک  تسا  ام  يزور  نیا 

(55  ) ٍبآَم َّرََشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإَو  اَذَه 

(55 : ) تسا تشگزاب  لحم  نیرتدب  نارگنایغط  يارب  و  تسا ،) ناراگزیهرپ  شاداپ   ) نیا

(56  ) ُداَهِْملا َْسِئبَف  اَهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج 

(56 ! ) تسا يدب  رتسب  هچ  و  دنوش ؛ یم  دراو  نآ  رد  هک  خزود ،

(57  ) ٌقاَّسَغَو ٌمیِمَح  ُهُوقوُذَْیلَف  اَذَه 

(57 ! ) دنشچب نآ  زا  دیاب  هک  گنر ]  هریت  نازوس و  عیام  ود  تسا =[  قاّسغ »  » و میمح »  » هباشون نیا 

(58  ) ٌجاَوْزَأ ِِهلْکَش  نِم  ُرَخآَو 

(58 ! ) دنراد نآ  دننامه  يرگید  ياهرفیک  اهنیا  زج  و 

(59  ) ِراَّنلا ُولاَص  ْمُهَّنِإ  ْمِِهب  اًبَحْرَم  َال  ْمُکَعَّم  ٌمِحَتْقُّم  ٌجْوَف  اَذَه 

اهنآ رب  دماشوخ  دنیهارمگ ؛) نارـس  نامه  اهنیا   ) دنوش یم  خزود  دراو  امـش  هارمه  هک  تسا  یهورگ  نیا  دوش ): یم  هتفگ  نانآ  هب  )
(59 ! ) تخوس دنهاوخ  شتآ  رد  یگمه  دابم ،

(60  ) ُراَرَْقلا َْسِئبَف  اََنل  ُهوُُمْتمَّدَق  ُْمتنَأ  ْمُِکب  اًبَحْرَم  َال  ُْمتنَأ  َْلب  اُولاَق 

یهاگرارق دب  هچ  دیتخاس ! مهارف  ام  يارب  امـش  ار  باذـع  نیا  هک  دابم  امـش  رب  دـماشوخ  هکلب  : » دـنیوگ یم  دوخ ) ياسؤر  هب   ) اهنآ
(60 !« ) اجنیا تسا 

(61  ) ِراَّنلا ِیف  اًفْعِض  ًاباَذَع  ُهْدِزَف  اَذَه  اََنل  َمَّدَق  نَم  اَنَّبَر  اُولاَق 

(61 !« ) ازفیب وا  رب  شتآ  رد  فعاضم  یباذع  هتخاس ، مهارف  ام  يارب  ار  باذع  نیا  سک  ره  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  سپس ) )

456 ص :

(62  ) ِراَرْشَْألا َنِّم  مُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاَجِر  يََرن  َال  اََنل  اَم  اُولاَقَو 

(62 ( !؟ مینیب یمن  خزود ) شتآ  رد  اجنیا ، رد   ) میدرمش یم  رارشا  زا  ام  هک  ار  ینادرم  ارچ  : » دنیوگ یم  اهنآ 

(63  ) ُراَْصبَْألا ُمُْهنَع  ْتَغاَز  ْمَأ  ایِرْخِس  ْمُهاَنْذَخَّتَأ 
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(63 ( !؟ دنیب یمن  ار  اهنآ  اهمشچ  هک ) دنریقح  يا  هزادنا  هب   ) ای میتفرگ  هرخسم  هب  ار  نانآ  ام  ایآ 

(64  ) ِراَّنلا ِلْهَأ  ُمُصاَخَت  ٌّقََحل  َِکلَذ  َّنِإ 

(64 ! ) نایخزود هنامصخ  ياهوگتفگ  تسا  تیعقاو  کی  نیا 

(65  ) ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا  ُهَّللا  اَّلِإ  ٍَهلِإ  ْنِم  اَمَو  ٌرِذنُم  اَنَأ  اَمَّنِإ  ُْلق 

(65 ! ) تسین راّهق  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  و  ما ؛ هدنهد  میب  کی  اهنت  نم  : » وگب

(66  ) ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر 

(66 !« ) راّفغ زیزع و  راگدرورپ  تسا ، ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

(67  ) ٌمیِظَع ٌأَبَن  َوُه  ُْلق 

(67 ، ) تسا گرزب  يربخ  نیا  : » وگب

(68  ) َنوُضِْرعُم ُْهنَع  ُْمتنَأ 

(68 ! ) دینادرگ يور  نآ  زا  امش  هک 

(69  ) َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  یَلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  َِیل  َناَک  اَم 

(69 ! ) مرادن ربخ  دندرک  یم  همصاخم  مدآ ) شنیرفآ  هرابرد   ) هک یماگنه  هب  الاب ) ملاع  ناگتشرف  و   ) یلعا ألم  زا  نم 

(70  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  اَنَأ  اَمَّنَأ  اَّلِإ  ََّیلِإ  یَحُوی  نِإ 

(70 !« ) متسه يراکشآ  هدننکراذنا  نم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  یحو  نم  هب  هک  يزیچ  اهنت 

(71  ) ٍنیِط نِّم  اًرََشب  ٌِقلاَخ  یِّنِإ  ِهَِکئاَلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإ 

(71 ! ) منیرفآ یم  لگ  زا  ار  يرشب  نم  : » تفگ ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  و 

(72  ) َنیِدِجاَس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُّر  نِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  ُُهْتیَّوَس  اَذِإَف 

(72 !« ) دیتفا هدجس  هب  وا  يارب  مدیمد ، نآ  رد  دوخ  حور  زا  مدیشخب و  ماظن  ار  نآ  هک  یماگنه 

(73  ) َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُهَِکئاَلَْملا  َدَجَسَف 
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(73 ، ) دندرک هدجس  ناگتشرف  همه  ماگنه  نآ  رد 

(74  ) َنیِِرفاَْکلا َنِم  َناَکَو  َرَبْکَتْسا  َسِیْلبِإ  اَّلِإ 

(74 ! ) دوب نارفاک  زا  دیزرو و  ّربکت  هک  سیلبا  زج 

(75  ) َنِیلاَْعلا َنِم  َتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْسَأ  َّيَدَِیب  ُْتقَلَخ  اَِمل  َدُجْسَت  نَأ  َکَعَنَم  اَم  ُسِیْلبِإ  اَی  َلاَق 

زا اـی  يدرک  ّربـکت  اـیآ  ینک !؟ هدجـس  مدـیرفآ  ار  وا  دوخ  تردـق  اـب  هک  یقوـلخم  رب  هک  دـش  وـت  عناـم  زیچ  هچ  سیلبا ! يا  : » تفگ
(75 !(« ) دوش هداد  وت  هب  دوجس  نامرف  هکنیا  زا  رترب  ( !؟ يدوب اهنیرترب 

(76  ) ٍنیِط نِم  ُهَتْقَلَخَو  ٍراَّن  نِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِّم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاَق 

(76 !« ) لگ زا  ار  وا  يا و  هدیرفآ  شتآ  زا  ارم  مرتهب ؛ وا  زا  نم  : » تفگ

(77  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اَْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاَق 

(77 ! ) ینم هاگرد  هدنار  وت  هک  وش ، جراخ  هکئالم ) فوفص  و   ) اهنامسآ زا  : » دومرف

(78  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  َیلِإ  ِیتَنَْعل  َْکیَلَع  َّنِإَو 

(78 ! ) دوب دهاوخ  تمایق  زور  ات  وت  رب  نم  تنعل  ًامّلسم  و 

(79  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِظنَأَف  ِّبَر  َلاَق 

(79 !« ) هد تلهم  دنوش  یم  هتخیگنارب  اهناسنا  هک  يزور  ات  ارم  اراگدرورپ ! : » تفگ

(80  ) َنیِرَظنُْملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاَق 

(80 ، ) یناگدش هداد  تلهم  زا  وت  : » دومرف

(81  ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  َیلِإ 

(81 !« ) نّیعم نامز  زور و  ات  یلو 

(82  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاَق 

(82 ، ) درک مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  همه  دنگوس ، تتّزع  هب  : » تفگ
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(83  ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَداَبِع  اَّلِإ 

(83 !« ) اهنآ نایم  زا  وت ، صلاخ  ناگدنب  رگم 

457 ص :

(84  ) ُلُوقَأ َّقَْحلاَو  ُّقَْحلاَف  َلاَق 

(84 ، ) میوگ یم  قح  و  دنگوس ، قح  هب  : » دومرف

(85  ) َنیِعَمْجَأ ْمُْهنِم  َکَِعبَت  نَّمِمَو  َکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل 

(85 !« ) درک مهاوخ  رپ  دنک ، يوریپ  وت  زا  هک  نانآ  زا  مادک  ره  وت و  زا  ار  مّنهج  هک 

(86  ) َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  اَمَو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَم  ُْلق 

اب هارمه  نشور و  منانخـس  ! ) متـسین نیفّلکتم  زا  نم  و  مبلط ، یمن  امـش  زا  یـشاداپ  چـیه  تّوبن  توعد  يارب  نم  : » وگب ربماـیپ )! يا  )
(86 !(« ) تسا لیلد 

(87  ) َنیَِملاَْعلِّل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

(87 ( ؛ تسا نایناهج  همه  يارب  يرّکذت  نآرق )  ) نیا

(88  ) ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو 

(88 ! ) دیونش یم  یتّدم  زا  دعب  ار  نآ  ربخ  و 

رمزلا هروس 

(1  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباَتِْکلا  ُلیِزنَت  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .تسا هدش  لزان  میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا 

(2  ) َنیِّدلا ُهَّل  اًِصلُْخم  َهَّللا  ُِدبْعاَف  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  اَّنِإ 

(2 ! ) نادرگ صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  نک و  شتسرپ  ار  ادخ  سپ  میدرک ؛ لزان  وت  رب  ّقحب  ار  باتک  نیا  ام 

ِهِیف ْمُه  اَـم  ِیف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  یَْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  اـَنُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُدـُبْعَن  اَـم  َءاَِـیلْوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلاَو  ُِصلاَْـخلا  ُنیِّدـلا  ِهَِّلل  اـَلَأ 
(3  ) ٌراَّفَک ٌبِذاَک  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  َنوُِفلَتْخَی 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 588 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ار  اهنیا  : » هک دوب  نیا  ناشلیلد  دـنداد و  رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادـخ  ریغ  هک  اهنآ  و  تسادـخ ، نآ  زا  صلاخ  نید  هک  دیـشاب  هاگآ 
یم يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچنآ  رد  نانآ  نایم  تمایق  زور  دـنوادخ  دـننک ،» کیدزن  دـنوادخ  هب  ار  اـم  هکنیا  رطاـخب  رگم  میتسرپ 

(3 ! ) دنک یمن  تیاده  زگره  تسا  هدننک  نارفک  وگغورد و  هک  ار  سک  نآ  دنوادخ  دنک ؛

(4  ) ُراَّهَْقلا ُدِحاَْولا  ُهَّللا  َوُه  ُهَناَْحبُس  ُءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی  اَّمِم  یَفَطْصاَّل  اًَدلَو  َذِخَّتَی  نَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  ْوَّل 

زا  ) تسا هّزنم  دـیزگیمرب ؛ تساوخ  یم  ار  هچنآ  شتاقولخم  نایم  زا  دـنک ، باختنا  يدـنزرف  تساوخ  یم  ادـخ  لاحم ) ضرفب   ) رگا
(4 ! ) تسا زوریپ  ياتکی  دنوادخ  وا  دشاب !) هتشاد  يدنزرف  هکنیا 

َالَأ یمَـسُّم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـسَو  ِْلیَّللا  یَلَع  َراَهَّنلا  ُرِّوَُکیَو  ِراَهَّنلا  یَلَع  َْلیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ 
(5  ) ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه 

ره داد ؛ رارق  شیوخ  نامرف  رّخسم  ار  هام  دیشروخ و  و  بش ؛ رب  ار  زور  دچیپ و  یم  زور  رب  ار  بش  دیرفآ ؛ ّقحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
(5 ! ) تسا هدنزرمآ  رداق و  وا  هک  دیشاب  هاگآ  دنهد ؛ یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  ینّیعم  دمآرس  ات  مادک 

458 ص :

ٍْقلَخ ِدـَْعب  نِّم  اًْقلَخ  ْمُِکتاَهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ْمُکُُقلْخَی  ٍجاَوْزَأ  َهَِیناَمَث  ِماَْعنَْألا  َنِّم  مَُکل  َلَزنَأَو  اَهَجْوَز  اَْهنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍهَدِـحاَو  ٍسْفَّن  نِّم  مُکَقَلَخ 
(6  ) َنُوفَرُْصت یَّنَأَف  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُْکلُْملا  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ  ٍثاََلث  ٍتاَُملُظ  ِیف 

؛ درک داجیا  نایاپراهچ  زا  جوز  تشه  امـش  يارب  و  درک ؛ قلخ  وا  لِگ ) هدنامیقاب   ) زا ار  شرـسمه  و  دیرفآ ، سفن  کی  زا  ار  امـش  وا 
، دـنوادخ تسا  نیا  دـشخب ! یم  هناـگ ، هس  ياـهیکیرات  ناـیم  رد  رگید ، شنیرفآ  زا  دـعب  یـشنیرفآ  ناـتناردام  مکـش  رد  ار  امـش  وا 
!؟ دیوش یم  فرحنم  قح  هار  زا  هنوگچ  سپ  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  تسوا ؛ نآ  زا  یتسه ) ملاع   ) تموکح هک  امـش  راگدرورپ 

(6)

ْمُکُعِجْرَّم مُکِّبَر  َیلِإ  َُّمث  يَرْخُأ  َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرِزَت  َالَو  ْمَُکل  ُهَضْرَی  اوُرُکْـشَت  نِإَو  َْرفُْکلا  ِهِداَبِِعل  یَـضْرَی  َالَو  ْمُکنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  نِإ 
(7  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنُولَمْعَت  ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف 

ار نآ  دیروآ  اجب  ار  وا  رکش  رگا  و  ددنسپ ؛ یمن  شناگدنب  يارب  ار  نارفک  زگره  تسا و  زاین  یب  امش  زا  دنوادخ  دینک ، نارفک  رگا 
ناتراگدرورپ يوس  هب  امـش  همه  تشگزاب  سپـس  دـشک ! یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  يراکهنگ  چـیه  و  ددنـسپ ! یم  امـش  يارب 

(7 ! ) تسا هاگآ  تساه  هنیس  رد  هچنآ  هب  وا  هک  ارچ  دزاس ؛ یم  هاگآ  دیداد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  و  تسا ،

ُْلق ِِهلِیبَس  نَع  َّلُِضیِّل  اًداَدنَأ  ِهَِّلل  َلَعَجَو  ُْلبَق  نِم  ِْهَیلِإ  وُعْدَی  َناَک  اَم  َیِسَن  ُْهنِّم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اَذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  اًبِینُم  ُهَّبَر  اَعَد  ٌّرُض  َناَسنِْإلا  َّسَم  اَذِإَو 
(8  ) ِراَّنلا ِباَحْصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  اًلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت 

وا هب  دوخ  زا  یتمعن  هک  یماگنه  اّما  ددرگ ؛ یم  زاب  وا  يوسب  دـناوخ و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  دـسر ، یناـیز  ار  ناـسنا  هک  یماـگنه 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هار  زا  ار  مدرم  ات  دهد  یمرارق  ینایاتمه  دـنوادخ  يارب  درب و  یم  دای  زا  دـناوخ  یم  ار  ادـخ  ًالبق  نآ  رطاخ  هب  ار  هچنآ  دـنک ، اطع 
(8 !« ) ینایخزود زا  هک  ریگ  هرهب  ترفک  زا  يزور  دنچ  : » وگب دزاس ؛ فرحنم 

ُرَّکَذَتَی اَمَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َهَمْحَر  وُجْرَیَو  َهَرِخْآلا  ُرَذْحَی  اًِمئاَقَو  اًدِجاَس  ِْلیَّللا  َءاَنآ  ٌِتناَق  َوُه  ْنَّمَأ 
(9  ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ 

ترخآ باذع  زا  مایق ، هدجس و  لاح  رد  تسا و  لوغشم  تدابع  هب  بش  تاعاس  رد  هک  یـسک  ای  تسا ) شزرا  اب  یـسک  نینچ  ایآ  )
اهنت دـنناسکی !؟ دـنناد  یمن  هک  یناسک  اب  دـنناد  یم  هک  یناـسک  اـیآ  : » وگب تسا !؟ راودـیما  شراـگدرورپ  تمحر  هب  دـسرت و  یم 

(9 !« ) دنوش یم  رّکذتم  نادنمدرخ 

ٍباَسِح ِْریَِغب  مُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اَمَّنِإ  ٌهَعِساَو  ِهَّللا  ُضْرَأَو  ٌهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداَبِع  اَی  ُْلق 
(10)

دنا هدرک  یکین  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  دـیزیهرپب ! ناتراگدرورپ  تفلاـخم )  ) زا دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  : » وگب
ار دوخ  شاداپ  رجا و  نارباص  هک  دینک ) ترجاهم  دیدوب  رفک  نارس  راشف  تحت  رگا  ، ) تسا عیسو  ادخ  نیمز  و  تسا ! یکین  شاداپ 

(10 ! ) دنراد یم  تفایرد  باسح  یب 

459 ص :

(11  ) َنیِّدلا ُهَّل  اًِصلُْخم  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق 

(11 ، ) مشاب هدرک  صلاخ  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  منک  شتسرپ  ار  ادخ  هک  مرومأم  نم  : » وگب

(12  ) َنیِِملْسُْملا َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَِأل  ُتِْرمُأَو 

(12 ! ) مشاب ناملسم  نیتسخن  هک  مرومأم  و 

(13  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباَذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ُْلق 

(13 !« ) مسرت یم  تمایق )  ) گرزب زور  باذع  زا  منک ، مراگدرورپ  ینامرفان  رگا  نم  : » وگب

(14  ) ِینیِد ُهَّل  اًِصلُْخم  ُُدبْعَأ  َهَّللا  ُِلق 

(14  ) .منک یم  صلاخ  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  متسرپ  یم  ار  ادخ  اهنت  نم  : » وگب

(15  ) ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکلَذ  َالَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمِهِیلْهَأَو  ْمُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساَْخلا  َّنِإ  ُْلق  ِِهنوُد  نِّم  ُمْتئِش  اَم  اوُُدبْعاَف 

زور رد  ار  ناشناگتـسب  شیوخ و  دوجو  هیامرـس  هک  دـننانآ  یعقاو  ناراـکنایز  : » وـگب دـیتسرپب »! دـیهاوخ  یم  وا  زج  ار  هچ  ره  اـمش 
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(15 !« ) تسا نیمه  راکشآ  نایز  دیشاب  هاگآ  دنا ! هداد  تسد  زا  تمایق 

(16  ) ِنوُقَّتاَف ِداَبِع  اَی  ُهَداَبِع  ِِهب  ُهَّللا  ُفِّوَُخی  َِکلَذ  ٌلَلُظ  ْمِِهتْحَت  نِمَو  ِراَّنلا  َنِّم  ٌلَلُظ  ْمِِهقْوَف  نِّم  مَُهل 

اب دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ؛ شتآ  زا  ییاهنابیاس  زین  ناشیاپ  ریز  رد  و  شتآ ، زا  ییاهنابیاس  ناشرـس  يـالاب  زا  ناـنآ  يارب 
(16 ! ) دیزیهرپب نم  ینامرفان  زا  نم ! ناگدنب  يا  دناسرت ! یم  ار  شناگدنب  نآ 

(17  ) ِداَبِع ْرِّشَبَف  يَرُْشْبلا  ُمَُهل  ِهَّللا  َیلِإ  اُوباَنَأَو  اَهوُُدبْعَی  نَأ  َتوُغاَّطلا  اُوبَنَتْجا  َنیِذَّلاَو 

! هد تراشب  ارم  ناگدنب  سپ  تساهنآ ؛ نآ  زا  تراشب  دنتـشگزاب ، دنوادخ  يوس  هب  دندرک و  زیهرپ  توغاط  تدابع  زا  هک  یناسک  و 
(17)

(18  ) ِباَْبلَْألا ُولوُأ  ْمُه  َِکَئلوُأَو  ُهَّللا  ُمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا 

اهنآ و  هدرک ، ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دننک ؛ یم  يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخـس  هک  یناسک  نامه 
(18  ) .دننادنمدرخ

(19  ) ِراَّنلا ِیف  نَم  ُذِقُنت  َتنَأَفَأ  ِباَذَْعلا  ُهَِملَک  ِْهیَلَع  َّقَح  ْنَمَفَأ 

تسا شتآ  نورد  رد  هک  ار  یسک  یناوتیم  وت  ایآ  یشخب !؟ ییاهر  هدش  یعطق  وا  هرابرد  باذع  نامرف  هک  ار  یسک  یناوت  یم  وت  ایآ 
(19 ( !؟ یهد تاجن  يریگرب و 

(20  ) َداَعیِْملا ُهَّللا  ُِفلُْخی  َال  ِهَّللا  َدْعَو  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٌهَِّیْنبَّم  ٌفَرُغ  اَِهقْوَف  نِّم  ٌفَرُغ  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنَِکل 

اهرهن اهنآ  ریز  زا  هدش و  انب  يرگید  ياه  هفرغ  اهنآ  زارف  رب  هک  دنراد  تشهب  رد  ییاه  هفرغ  دندرک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  اهنآ  یلو 
(20 ! ) دنک یمن  فّلخت  دوخ  هدعو  رد  دنوادخ  و  تسا ، یهلا  هدعو  نیا  تسا  يراج 

اًماَطُح ُُهلَعْجَی  َُّمث  ارَفْـصُم  ُهاَرَتَف  ُجیِهَی  َُّمث  ُُهناَْولَأ  اًِفلَتْخُّم  اًعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  َعِیباَنَی  ُهَکَلَـسَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
(21  ) ِباَْبلَْألا ِیلوُِأل  يَرْکَِذل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

جراخ ار  یتعارز  نآ  اب  سپس  دومن ، دراو  نیمز  رد  ییاه  همشچ  تروصب  ار  نآ  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ 
ار نآ  سپـس  ینیب ؛ یم  حور  یب  درز و  ار  نآ  هک  يا  هنوگب  دوش ، یم  کشخ  هایگ  نآ  دـعب  دراد ؛ فلتخم  ياـهگنر  هک  دزاـس  یم 

(21 (! ) ایند يرادیاپان  زا   ) نادنمدرخ يارب  تسا  يرّکذت  لاثم  نیا  رد  دنک ؛ یم  درخ  دنکش و  یم  مه  رد 

460 ص :

(22  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِرْکِذ  نِّم  مُُهبُوُلق  ِهَیِساَْقلِّل  ٌْلیَوَف  ِهِّبَّر  نِّم  ٍرُون  یَلَع  َوُهَف  ِماَلْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  نَمَفَأ 
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هارمگ نـالدروک  نوچمه   ) هتفرگ رارق  یهلا  روـن  زا  یبـکرم  زارف  رب  تسا و  هداـشگ  مالـسا  يارب  ار  شا  هنیـس  ادـخ  هک  یـسک  اـیآ 
(22 ! ) دنتسه يراکشآ  یهارمگ  رد  اهنآ  دنراد ! ادخ  رکذ  ربارب  رد  تخس  ییاهبلق  هک  نانآ  رب  ياو  تسا )!؟

َِکلَذ ِهَّللا  ِرْکِذ  َیلِإ  ْمُُهبُوُلقَو  ْمُهُدُولُج  ُنِیلَت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناَثَّم  اًِهباَشَتُّم  اـًباَتِک  ِثیِدَْـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا 
(23  ) ٍداَه ْنِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو  ُءاَشَی  نَم  ِِهب  يِدْهَی  ِهَّللا  يَدُه 

رّرکم یتایآ  تسا ؛ رگیدکی  دننامه  اوتحم ) قمع و  ییابیز و  فطل و  رد   ) شتایآ هک  یباتک  هدرک ، لزان  ار  نخـس  نیرتهب  دـنوادخ 
نورب و سپس  دتفا ؛ یم  دنـسرت  یم  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  مادنا  رب  هزرل  شتایآ  ندینـش  زا  هک  زیگنا ) قوش  يرارکت  اب   ) دراد
ار سک  ره  و  دنک ؛ یم  ییامنهار  نآ  اب  دهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسا  یهلا  تیاده  نیا  دوش ؛ یم  ادـخ  رکذ  هّجوتم  مرن و  ناشنورد 

(23 ! ) دوب دهاوخن  وا  يارب  ییامنهار  دزاس ، هارمگ  دنوادخ 

(24  ) َنُوبِسْکَت ُْمتنُک  اَم  اُوقوُذ  َنیِِملاَّظِلل  َلِیقَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِباَذَْعلا  َءوُس  ِهِهْجَِوب  یِقَّتَی  نَمَفَأ 

خزود شتآ  زگره  هک  تسا  یسک  دننامه   ) دزاس یم  رود  تمایق  زور  رد  ار  یهلا )  ) كاندرد باذع  دوخ  تروص  اب  هک  یسک  ایآ 
(24 (!« ) دیداد یم  ماجنا  و   ) دیدروآ یم  تسد  هب  ار  هچنآ  دیشچب  : » دوش یم  هتفگ  ناملاظ  هب  و  دسر !؟) یمن  وا  هب 

(25  ) َنوُرُعْشَی َال  ُْثیَح  ْنِم  ُباَذَْعلا  ُمُهاَتَأَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک 

! دمآ ناشغارـس  هب  دندرک  یمن  رکف  هک  ییاج  زا  یهلا )  ) باذع و  دندومن ، بیذکت  ار ) ام  تایآ   ) زین دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک 
(25)

(26  ) َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول  ُرَبْکَأ  ِهَرِخْآلا  ُباَذََعلَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  َيْزِْخلا  ُهَّللا  ُمُهَقاَذَأَف 

(26  ) .دنتسناد یم  رگا  تسا  رتدیدش  ترخآ  باذع  و  دیناشچ ، اهنآ  هب  ایند  نیا  یگدنز  رد  ار  يراوخ  دنوادخ  سپ 

(27  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلَعَّل  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِیف  ِساَّنِلل  اَْنبَرَض  ْدََقلَو 

(27  ) .دنوش رّکذتم  دیاش  میدز ، یلَثم  عون  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام 

(28  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلَعَّل  ٍجَوِع  يِذ  َْریَغ  اِیبَرَع  اًنآُْرق 

(28 ! ) دننک هشیپ  يراگزیهرپ  نانآ  دیاش  یتسردان ، یجک و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  حیصف و  تسا  ینآرق 

(29  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اًلَثَم  ِناَیِوَتْسَی  ْلَه  ٍلُجَرِّل  اًمَلَس  اًلُجَرَو  َنوُسِکاَشَتُم  ُءاَکَرُش  ِهِیف  اًلُجَّر  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 

اهنت هک  يدرم  و  دنلوغشم ، هرجاشم  هب  مه  اب  هتـسویپ  وا  هرابرد  هک  تسا  یناکیرـش  كولمم  هک  ار  يدرم  تسا : هدز  یلاثم  دنوادخ 
(29  ) .دنناد یمن  نانآ  رتشیب  یلو  تسادخ ، صوصخم  دمح ، دنناسکی !؟ ود  نیا  ایآ  تسا ؛ رفن  کی  میلست 
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(30  ) َنُوتِّیَّم مُهَّنِإَو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ 

(30 ! ) درم دنهاوخ  زین  اهنآ  يریم و  یم  وت 

(31  ) َنوُمِصَتْخَت ْمُکِّبَر  َدنِع  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث 

(31  ) .دینک یم  همصاخم  ناتراگدرورپ  دزن  تمایق  زور  امش  سپس 

461 ص :

ءزج 24

رمزلا هروس  همادا 

(32  ) َنیِِرفاَْکلِّل يًْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیلَأ  ُهَءاَج  ْذِإ  ِقْدِّصلِاب  َبَّذَکَو  ِهَّللا  یَلَع  َبَذَک  نَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

بیذکت هدـمآ  وا  غارـس  هب  هک  یماگنه  ار  تسار  نخـس  ددـنبب و  غورد  ادـخ  رب  هک  یـسک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  سپ 
(32 ( !؟ تسین نارفاک  يارب  یهاگیاج  مّنهج  رد  ایآ  دنک !؟

(33  ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکَئلوُأ  ِِهب  َقَّدَصَو  ِقْدِّصلِاب  َءاَج  يِذَّلاَو 

(33 ! ) دنناراگزیهرپ نانآ  دنک ، قیدصت  ار  نآ  هک  یسک  دروایب و  تسار  نخس  هک  یسک  اّما 

(34  ) َنِینِسْحُْملا ُءاَزَج  َِکلَذ  ْمِهِّبَر  َدنِع  َنوُءاَشَی  اَّم  مَُهل 

(34 ! ) ناراکوکین يازج  تسا  نیا  و  تسا ؛ دوجوم  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  دنهاوخب  هچنآ 

(35  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  يِذَّلا  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  ْمُهَیِزْجَیَو  اُولِمَع  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َرِّفَُکِیل 

ماجنا هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  و  دزرمایب ، اهنآ ) تقادـص  نامیا و  هیاس  رد   ) دـنا هداد  ماجنا  هک  ار  یلامعا  نیرتدـب  دـنوادخ  اـت 
(35 ! ) دهد شاداپ  دنداد  یم 

(36  ) ٍداَه ْنِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخیَو  ُهَْدبَع  ٍفاَِکب  ُهَّللا  َْسَیلَأ 

هارمگ دـنوادخ  ار  سک  ره  .دـنناسرت و  یم  وا  ریغ  زا  ار  وت  اهنآ  اّما  تسین !؟ یفاک  شا  هدـنب  زا ) عافد  تاجن و   ) يارب دـنوادخ  اـیآ 
(36 ! ) درادن يا  هدننک  تیاده  چیه  دنک ،

(37  ) ٍماَِقتنا يِذ  ٍزیِزَِعب  ُهَّللا  َْسَیلَأ  ٍّلِضُّم  نِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِدْهَی  نَمَو 
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(37 ( !؟ تسین تازاجم  ياراد  اناوت و  دنوادخ  ایآ  تشاد  دهاوخن  يا  هدننک  هارمگ  چیه  دنک ، تیاده  ادخ  ار  سک  ره  و 

ُتاَفِـشاَک َّنُه  ْلَه  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َِینَداَرَأ  ْنِإ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَـت  اَّم  ُمْتیَأَرَفَأ  ُْلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّم  مُهَْتلَأَـس  ِنَئلَو 
(38  ) َنُولِّکَوَتُْملا ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َِیبْسَح  ُْلق  ِِهتَمْحَر  ُتاَکِسْمُم  َّنُه  ْلَه  ٍهَمْحَِرب  ِینَداَرَأ  ْوَأ  ِهِّرُض 

زا ریغ  هک  ینادوبعم  هرابرد  چیه  ایآ  : » وگب ادخ »! : » دنیوگ یم  ًامتح  هدیرفآ »؟ ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  : » یسرپب اهنآ  زا  رگا  و 
رگا ای  و  دنزاس !؟ فرطرب  ار  وا  دنزگ  دنناوت  یم  اهنآ  ایآ  دهاوخب ، نم  يارب  ینایز  ادخ  رگا  هک  دینک  یم  هشیدنا  دـیناوخ  یم  ادـخ 

وا رب  اهنت  نالّکوتم  همه  و  تسا ؛ یفاک  ارم  ادخ  : » وگب دنریگب »!؟ ار  وا  تمحر  ولج  دـنناوت  یم  اهنآ  ایآ  دـهاوخب ، نم  يارب  یتمحر 
(38 !« ) دننک یم  لّکوت 

(39  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  ٌلِماَع  یِّنِإ  ْمُِکتَناَکَم  یَلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  اَی  ُْلق 

...تسناد دـیهاوخ  يدوزب  اـّما  منک ؛ یم  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  زین  نم  دـیهد ، ماـجنا  دـیراد  ناوت  رد  هچ  ره  امـش  نم ! موق  يا  : » وگب
(39)

(40  ) ٌمیِقُّم ٌباَذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَیَو  ِهیِزُْخی  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  نَم 

!« ددرگ یم  دراو  وا  رب  ترخآ ) رد   ) نادیواج یباذع  سپـس )  ) و دیآ ، یم  شغارـس  هب  ایند ) رد   ) يا هدـننکراوخ  باذـع  یـسک  هچ 
(40)

462 ص :

(41  ) ٍلیِکَِوب مِْهیَلَع  َتنَأ  اَمَو  اَْهیَلَع  ُّلِضَی  اَمَّنِإَف  َّلَض  نَمَو  ِهِسْفَِنلَف  يَدَتْها  ِنَمَف  ِّقَْحلِاب  ِساَّنِلل  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَّنِإ 

یهارمگ سک  ره  و  تسوا ؛ دوخ  عفن  هب  دریذپ  ار  تیاده  سک  ره  میدرک ؛ لزان  وت  رب  قحب  مدرم  يارب  ار  ینامـسآ )  ) باتک نیا  ام 
(41  ) .یتسین تیاده  هب  اهنآ  رابجا  رومأم  وت  و  ددرگ ؛ یم  هارمگ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنیزگرب ، ار 

ِیف َّنِإ  یمَـسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  يَرْخُْألا  ُلِسُْریَو  َتْوَْملا  اَْهیَلَع  یَـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اَهِماَنَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلاَو  اَِهتْوَم  َنیِح  َسُفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا 
(42  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ 

یناسک حاورا  سپـس  دریگ ؛ یم  باوخ  ماگنه  هب  زین  دنا  هدرمن  هک  ار  یحاورا  و  دنک ، یم  ضبق  گرم  ماگنه  هب  ار  حاورا  دـنوادخ 
رد نّیعم ؛ يدمآرـس  ات  دنادرگ  یمزاب  دننامب ) هدـنز  دـیاب  هک   ) ار يرگید  حاورا  دراد و  یم  هگن  هدرک  رداص  ار  ناشگرم  نامرف  هک 

(42 ! ) دننک یم  هشیدنا  هک  یناسک  يارب  تسا  ینشور  ياه  هناشن  رما  نیا 

(43  ) َنُولِقْعَی َالَو  اًْئیَش  َنوُِکلْمَی  َال  اُوناَک  َْولَوَأ  ُْلق  َءاَعَفُش  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 

كرد و دنشابن و  يزیچ  کلام  دنچ  ره  دیبلط ) یم  تعافـش  اهنآ  زا   ) ایآ : » وگب نانآ  هب  دنا !؟ هتفرگ  یناعیفـش  ادخ  زا  ریغ  نانآ  ایآ 
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(43 ( »!؟ دشابن اهنآ  يارب  يروعش 

(44  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ُهَّل  اًعیِمَج  ُهَعاَفَّشلا  ِهَّلِّل  ُلق 

یمزاـب وا  يوـس  هب  ار  امـش  همه  سپـس  تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ّتیمکاـح  اریز ) ، ) تسادـخ نآ  زا  تعافـش  ماـمت  : » وـگب
(44 !« ) دننادرگ

(45  ) َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اَذِإ  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اَذِإَو  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْشا  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اَذِإَو 

یماگنه اّما  ددرگ ؛ یم  رّفنتم ) و   ) ّزئمـشم دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ياهلد  دوش ، یم  دای  یگناگی  هب  دنوادخ  هک  یماگنه 
(45  ) .دنوش یم  لاحشوخ  نانآ  دوش ، یم  دای  رگید  ياهدوبعم  زا  هک 

(46  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناَک  اَم  ِیف  َكِداَبِع  َْنَیب  ُمُکْحَت  َتنَأ  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  َِملاَع  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َرِطاَف  َّمُهَّللا  ُِلق 

دنتـشاد فالتخا  هچنآ  رد  تناگدنب  نایم  رد  وت  راکـشآ ، ناهن و  رارـسا  زا  هاگآ  و  نیمز ، اهنامـسآ و  هدننیرفآ  يا  ادـنوادخ ! : » وگب
(46 !« ) درک یهاوخ  يرواد 

َنُوبِسَتْحَی اُونوُکَی  َْمل  اَم  ِهَّللا  َنِّم  مَُهل  اََدبَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِباَذَْعلا  ِءوُس  نِم  ِِهب  اْوَدَْتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِمَو  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  َْولَو 
(47)

زا ات  دـننک  ادـف  ار  همه  دنرـضاح  دوش ، هدوزفا  نآ  رب  نآ  دـننامه  دنـشاب و  کـلام  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ماـمت  ناراکمتـس  رگا 
(47 ! ) دندرک یمن  نامگ  زگره  هک  دوش  یم  رهاظ  يروما  اهنآ  يارب  ادخ  يوس  زا  و  دنبای ؛ ییاهر  تمایق  زور  دیدش  باذع 

463 ص :

(48  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مِِهب  َقاَحَو  اُوبَسَک  اَم  ُتاَئِّیَس  ْمَُهل  اََدبَو 

.ددرگ یم  عقاو  اهنآ  رب  دـندرک  یم  ازهتـسا  ار  هچنآ  و  دوش ، یم  راکـشآ  اهنآ  يارب  دـنا  هداد  ماجنا  هک  ار  يدـب  لاـمعا  زور  نآ  رد 
(48)

(49  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ٌهَْنِتف  َیِه  َْلب  ٍْملِع  یَلَع  ُُهتِیتوُأ  اَمَّنِإ  َلاَق  اَّنِّم  ًهَمِْعن  ُهاَْنلَّوَخ  اَذِإ  َُّمث  اَناَعَد  ٌّرُض  َناَسنِْإلا  َّسَم  اَذِإَف 

یم میهد ، یتمعن  وا  هب  دوخ  بناج  زا  هک  یماگنه  سپس  دناوخ ؛ یم  شلکشم ) ّلح  يارب   ) ار ام  دسر ، ینایز  ار  ناسنا  هک  یماگنه 
.دـنناد یمن  ناشرتشیب  اّما  تسا ، اهنآ )  ) شیاـمزآ هلیـسو  نیا  یلو  دـنا ؛» هداد  نم  هب  مدوخ  ینادراـک  رطاـخب  ار  تمعن  نیا  : » دـیوگ

(49)

(50  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  یَنْغَأ  اَمَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  اََهلاَق  ْدَق 
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(50 ! ) تشادن يدوس  اهنآ  يارب  دندروآ  یم  تسد  هب  ار  هچنآ  یلو  دنتفگ ، زین  دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  ار  نخس  نیا 

(51  ) َنیِزِْجعُِمب مُه  اَمَو  اُوبَسَک  اَم  ُتاَئِّیَس  ْمُُهبیُِصیَس  ِءَالُؤَه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلاَو  اُوبَسَک  اَم  ُتاَئِّیَس  ْمَُهباَصَأَف 

دنا هداد  ماجنا  هک  یلامعا  ياهیدـب  راتفرگ  يدوزب  زین  هّکم ]  لها  هورگ =[  نیا  ناملاظ  و  دیـسر ؛ اهنآ  هب  ناـشلامعا  ياهیدـب  سپس 
(51  ) .دنزیرگب یهلا  باذع  لاگنچ  زا  دنناوت  یمن  زگره  و  دش ، دنهاوخ 

(52  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْملَوَأ 

تـسا ییاه  هناشن  تایآ و  نیا ، رد  دزاس !؟ یم  گنت  ای  هدرتسگ  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  دنتـسنادن  اـهنآ  اـیآ 
(52  ) .دنروآ یم  نامیا  هک  یهورگ  يارب 

(53  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  اًعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَّر  نِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِسُفنَأ  یَلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  ُْلق 

، دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیا ! هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  : » وگب
(53  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  اریز 

(54  ) َنوُرَصُنت َال  َُّمث  ُباَذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  نَأ  ِْلبَق  نِم  َُهل  اوُِملْسَأَو  ْمُکِّبَر  َیلِإ  اُوبِینَأَو 

سک چیه  يوس  زا  سپس  دیآ ، امش  غارس  هب  باذع  هکنآ  زا  شیپ  دیوش ، میلـست  وا  ربارب  رد  دیدرگزاب و  ناتراگدرورپ  هاگرد  هب  و 
(54 ! ) دیوشن يرای 

(55  ) َنوُرُعْشَت َال  ُْمتنَأَو  ًهَتَْغب  ُباَذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  نَأ  ِْلبَق  نِّم  مُکِّبَّر  نِّم  مُْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتاَو 

غارـس هب  ناهگان  یهلا )  ) باذع هکنآ  زا  شیپ  دـینک  يوریپ  هدـش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هک  یئاهروتـسد  نیرتهب  زا  و 
(55 !« ) دیرادن ربخ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیآ  امش 

(56  ) َنیِرِخاَّسلا َنَِمل  ُتنُک  نِإَو  ِهَّللا  ِبنَج  ِیف  ُتطَّرَف  اَم  یَلَع  اَتَرْسَح  اَی  ٌسْفَن  َلوُقَت  نَأ 

مدرک ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  ییاهیهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا  : » دیوگب تمایق  زور  یسک  ادابم  هک ) تسا  نآ  يارب  اهروتـسد  نیا  )
(56 !« ) مدوب وا ) تایآ   ) ناگدننک هرخسم  زا  و 

464 ص :

(57  ) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُتنَُکل  ِیناَدَه  َهَّللا  َّنَأ  َْول  َلوُقَت  ْوَأ 

(57 !« ) مدوب ناراگزیهرپ  زا  درک ، یم  تیاده  ارم  دنوادخ  رگا  : » دیوگب ای 
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(58  ) َنِینِسْحُْملا َنِم  َنوُکَأَف  ًهَّرَک  ِیل  َّنَأ  َْول  َباَذَْعلا  يَرَت  َنیِح  َلوُقَت  ْوَأ 

(58 !« ) مدوب ناراکوکین  زا  متشگ و  یمزاب  ایند ) هب   ) رگید راب  شاک  يا  : » دیوگب دنیب  یم  ار  باذع  هک  یماگنه  ای 

(59  ) َنیِِرفاَْکلا َنِم  َتنُکَو  َتْرَبْکَتْساَو  اَِهب  َْتبَّذَکَف  ِیتاَیآ  َْکتَءاَج  ْدَق  یََلب 

(59 ! ) يدوب نارفاک  زا  يدومن و  ّربکت  يدرک و  بیذکت  ار  نآ  اّما  دمآ ، وت  غارس  هب  نم  تایآ  يرآ ،

(60  ) َنیِرِّبَکَتُْملِّل يًْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیلَأ  ٌهَّدَوْسُّم  مُهُهوُجُو  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  يَرَت  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو 

ناّربکتم يارب  یهاـگیاج  مّنهج  رد  اـیآ  تسا ؛ هایـس  ناـشیاهتروص  هک  ینیب  یم  دنتـسب  غورد  ادـخ  رب  هک  ار  یناـسک  تماـیق  زور  و 
(60 ( !؟ تسین

(61  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی  َال  ْمِِهتَزاَفَِمب  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ُهَّللا  یِّجَُنیَو 

دنهاوخن نیگمغ  زگره  دسر و  یمن  نانآ  هب  يدب  چیه  دشخب ؛ یم  ییاهر  يراگتـسر  اب  دندرک  هشیپ  اوقت  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  و 
(61  ) .دش

(62  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاَخ  ُهَّللا 

(62  ) .تسا ایشا  همه  رب  رظان  ظفاح و  تسا و  زیچ  همه  راگدیرفآ  دنوادخ 

(63  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُدِیلاَقَم  ُهَّل 

(63  ) .دنناراکنایز دندش  رفاک  دنوادخ  تایآ  هب  هک  یناسک  و  تسوا ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ياهدیلک 

(64  ) َنُولِهاَْجلا اَهُّیَأ  ُُدبْعَأ  یِّنوُُرمْأَت  ِهَّللا  َْریَغَفَأ  ُْلق 

(64 ( »!؟ نالهاج يا  متسرپب  ار  ادخ  ریغ  هک  دیهد  یم  روتسد  نم  هب  ایآ  : » وگب

(65  ) َنیِرِساَْخلا َنِم  َّنَنوُکََتلَو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َیلِإَو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََقلَو 

(65 ! ) دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوش و  یم  هابت  تلامعا  مامت  يوش ، كرشم  رگا  هک  هدش  یحو  نیشیپ  ناربمایپ  همه  وت و  هب 

(66  ) َنیِرِکاَّشلا َنِّم  نُکَو  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب 

(66 ! ) شاب نارازگرکش  زا  نک و  تدابع  ار  دنوادخ  اهنت  هکلب 

(67  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاَواَمَّسلاَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْضبَق  اًعیِمَج  ُضْرَْألاَو  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  اَمَو 
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رد هدیچیپ  اهنامـسآ  تسوا و  هضبق  رد  تمایق  زور  رد  نیمز  مامت  هک  یلاح  رد  دنتخانـشن ، تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  اهنآ 
(67  ) دنرادنپ یم  وا  يارب  هک  ییاهیکیرش  زا  تسا  ماقمدنلب  هّزنم و  دنوادخ  وا ؛ تسد 

465 ص :

(68  ) َنوُرُظنَی ٌماَِیق  ْمُه  اَذِإَف  يَرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  نَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  نَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  َقِعَصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو 

رگید راب  سپس  دهاوخب ؛ ادخ  هک  یناسک  رگم  دنریم ، یم  دننیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  همه  سپ  دوش ، یم  هدیمد  روص »  » رد و 
(68  ) .دنتسه ازج ) باسح و   ) راظتنا رد  دنزیخ و  یم  اپ  هب  یگمه  ناهگان  دوش ، یم  هدیمد  روص »  » رد

(69  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ِّقَْحلِاب  مُهَْنَیب  َیُِضقَو  ِءاَدَهُّشلاَو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِجَو  ُباَتِْکلا  َعِضُوَو  اَهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأَو 

یم رضاح  ار  ناهاوگ  ناربمایپ و  دنهن و  یم  شیپ  ار  لامعا  ياه  همان  و  دوش ، یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  زور ) نآ  رد   ) نیمز و 
(69 ! ) دش دهاوخن  متس  نانآ  هب  دوش و  یم  يرواد  قحب  اهنآ  نایم  و  دنزاس ،

(70  ) َنُولَعْفَی اَِمب  ُمَلْعَأ  َوُهَو  ْتَلِمَع  اَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُوَو 

.تسا رتهاگآ  همه  زا  دـنداد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  وا  و  دوش ؛ یم  هداد  تساـک  مک و  یب  تسا  هداد  ماـجنا  هچنآ  سک  ره  هب  و 
(70)

ِتاَیآ ْمُْکیَلَع  َنُوْلتَی  ْمُکنِّم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْملَأ  اَُـهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاَـقَو  اَُـهباَْوبَأ  ْتَِحُتف  اَـهوُءاَج  اَذِإ  یَّتَح  اًرَمُز  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِـسَو 
(71  ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ِباَذَْعلا  ُهَِملَک  ْتَّقَح  ْنَِکلَو  یََلب  اُولاَق  اَذَه  ْمُکِمْوَی  َءاَِقل  ْمُکَنوُرِذُنیَو  ْمُکِّبَر 

دوش و یم  هدوشگ  نآ  ياهرد  دنـسر ، یم  خزود  هب  یتقو  دـنوش ؛ یم  هدـنار  مّنهج  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندش  رفاک  هک  یناسک  و 
دنناوخب و امـش  يارب  ار  ناتراگدرورپ  تایآ  هک  دندماین  ناتیوس  هب  امـش  نایم  زا  ینالوسر  ایآ  : » دنیوگ یم  اهنآ  هب  خزود  نانابهگن 

تفلاخم ام  و  دندناوخ ، ام  رب  ار  یهلا  تایآ  دـندمآ و  ناربمایپ  ، ) يرآ : » دـنیوگ یم  دـنراد »!؟ رذـح  رب  ار  امـش  زور  نیا  تاقالم  زا 
(71  ) .تسا هدش  مّلسم  نارفاک  رب  یهلا  باذع  نامرف  یلو  میدرک )!

(72  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  َمَّنَهَج  َباَْوبَأ  اُولُخْدا  َلِیق 

(72 !« ) ناّربکتم هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دب  هچ  دینامب ؛ نآ  رد  هنادواج  دیوش ، دراو  مّنهج  ياهرد  زا  : » دوش یم  هتفگ  نانآ  هب 

َنیِدـِلاَخ اَهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَـس  اَُـهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاَـقَو  اَُـهباَْوبَأ  ْتَِحُتفَو  اَـهوُءاَج  اَذِإ  یَّتَح  اًرَمُز  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـسَو 
(73)

تـشهب ياهرد  دنـسر  یم  نآ  هب  هک  یماگنه  دـنوش ؛ یم  هدرب  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندرک  هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  یناسک  و 
!« دینامب هنادواج  دیوش و  تشهب  لخاد  اهتمعن ! نیا  داب  ناتیاراوگ  امـش ! رب  مالـس  : » دنیوگ یم  نانآ  هب  نانابهگن  دوش و  یم  هدوشگ 
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(73)

(74  ) َنِیِلماَْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءاَشَن  ُْثیَح  ِهَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأَو  ُهَدْعَو  اَنَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاَقَو 

ام ثاریم  ار  تشهب )  ) نیمز درک و  افو  ام  هرابرد  شیوخ  هدعو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  : » دنیوگ یم  اهنآ 
(74 !« ) ناگدننک لمع  شاداپ  تسوکین  هچ  میهد ؛ رارق  دوخ  هاگلزنم  میهاوخب  ار  اج  ره  هک  داد  رارق 

466 ص :

(75  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلِیقَو  ِّقَْحلِاب  مُهَْنَیب  َیُِضقَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ِشْرَْعلا  ِلْوَح  ْنِم  َنیِّفاَح  َهَِکئاَلَْملا  يَرَتَو 

نایم رد  و  دنیوگ ؛ یم  حیبست  ناشراگدرورپ  شیاتـس  اب  دنا و  هدز  هقلح  ادخ  شرع  درگ  رب  هک  ینیب  یم  ار  ناگتـشرف  زور ) نآ  رد  )
(75 !« ) تسا نایناهج  راگدرورپ  ادخ  صوصخم  دمح  : » دش دهاوخ  هتفگ  ماجنارس )  ) و دوش ؛ یم  يرواد  قحب  ناگدنب 

رفاغ هروس 

(1  ) مح ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .مح

(2  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباَتِْکلا  ُلیِزنَت 

(2  ) .تسا هدش  لزان  اناد  رداق و  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا 

(3  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِلْوَّطلا  يِذ  ِباَقِْعلا  ِدیِدَش  ِبْوَّتلا  ِِلباَقَو  ِبنَّذلا  ِِرفاَغ 

و تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  تسا ؛ ناوارف  تمعن  بحاص  و  تخـس ، تازاجم  ياراد  هبوت ، هدنریذپ  هانگ ، هدنزرمآ  هک  يدـنوادخ 
(3  ) .تسوا يوسب  اهنت  امش ) همه   ) تشگزاب

(4  ) ِداَِلْبلا ِیف  ْمُُهبُّلَقَت  َكْرُْرغَی  اَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِتاَیآ  ِیف  ُلِداَُجی  اَم 

تردـق و   ) اهرهـش رد  نانآ  دـمآ  تفر و  ادابم  سپ  دـنا ؛ هدـش  رفاک  دانع ) يور  زا   ) هک دـننک  یم  هلداجم  ام  تایآ  رد  یناسک  اـهنت 
(4 ! ) دبیرفب ار  وت  نانآ ) ییامن 

ْمُُهتْذَـخَأَف َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحْدـُِیل  ِلِـطاَْبلِاب  اُولَداَـجَو  ُهوُذُـخْأَِیل  ْمِِهلوُسَِرب  ٍهَّمُأ  ُّلُـک  ْتَّمَهَو  ْمِهِدـَْعب  نِم  ُباَزْحَأـْلاَو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک 
(5  ) ِباَقِع َناَک  َْفیَکَف 

دنک هئطوت  هک  دوب  نآ  یپ  رد  یتّما  ره  و  دندرک ؛ بیذکت  ار ) ناشناربمایپ   ) دندوب ناشیا  زا  دـعب  هک  یماوقا  حون و  موق  اهنآ  زا  شیپ 
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تازاـجم تخـس  و   ) متفرگ ار  اـهنآ  نم  اـّما  دـندز ؛ تسد  لـطاب  هلداـجم  هب  قح  وحم  يارب  و  دـهد ،) رازآ  و   ) دریگب ار  شربماـیپ  و 
(5 ! ) دوب هنوگچ  نم  تازاجم  هک  نیبب  مدرک ؛)

(6  ) ِراَّنلا ُباَحْصَأ  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّقَح  َِکلَذَکَو 

(6 ! ) دنشتآ لها  همه  اهنآ  هک  هدش  مّلسم  دندش  رفاک  هک  یناسک  هرابرد  تراگدرورپ  نامرف  هنوگ  نیا  و 

اًْملِعَو ًهَمْحَّر  ٍءْیَـش  َّلُک  َْتعِـسَو  اَنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  ِِهب  َنُونِمُْؤیَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا 
(7  ) ِمیِحَْجلا َباَذَع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوباَت  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف 

وا هب  دـنیوگ و  یم  ار  ناشراگدرورپ  دـمح  حـیبست و  دـننک ) یم  فاوط   ) نآ درگادرگ  هک  اهنآ  دنـشرع و  نـالماح  هک  یناگتـشرف 
سپ تسا ؛ هتفرگارف  ار  زیچ  همه  وـت  ملع  تمحر و  اراـگدرورپ ! دـنیوگ ): یم  و   ) دـننک یم  رافغتـسا  ناـنمؤم  يارب  دـنراد و  ناـمیا 

(7 ! ) راد هاگن  خزود  باذع  زا  ار  نانآ  و  زرمایب ، دننک  یم  يوریپ  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناسک 

467 ص :

(8  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتاَّیِّرُذَو  ْمِهِجاَوْزَأَو  ْمِِهئَابآ  ْنِم  َحَلَص  نَمَو  ْمُهَّتدَعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأَو  اَنَّبَر 

نارــسمه و ناردـپ و  زا  نـینچمه  نـک ، دراو  يا  هدوـمرف  هدـعو  اـهنآ  هـب  هـک  تـشهب  نادــیواج  ياـهغاب  رد  ار  اـهنآ  اراـگدرورپ !
(8 ! ) یمیکح اناوت و  وت  هک  دندوب ، حلاص  هک  مادک  ره  ناشنادنزرف 

(9  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذَو  ُهَتْمِحَر  ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ِتاَئِّیَّسلا  ِقَت  نَمَو  ِتاَئِّیَّسلا  ُمِِهقَو 

نامه تسا  نیا  و  يا ؛ هتخاس  تتمحر  لومـشم  يراد ، هاـگن  اهیدـب  زا  زور  نآ  رد  هک  ار  سک  ره  و  راد ، هاـگن  اهیدـب  زا  ار  ناـنآ  و 
(9 ! ) میظع يراگتسر 

(10  ) َنوُرُفْکَتَف ِناَمیِْإلا  َیلِإ  َنْوَعُْدت  ْذِإ  ْمُکَسُفنَأ  ْمُِکتْقَّم  نِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل  َنْوَداَُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

تبسن ناتدوخ  مشخ  توادع و  زا  امش  هب  تبـسن  دنوادخ  مشخ  توادع و  هک  دننز  یم  ادص  تمایق  زور  دندش  رفاک  هک  ار  یناسک 
(10 ! ) دیدرک یم  راکنا  یلو  دیدش ، یم  توعد  نامیا  يوسب  هک  ارچ  تسا ، رتشیب  ناتدوخ  هب 

(11  ) ٍلِیبَس نِّم  ٍجوُرُخ  َیلِإ  ْلَهَف  اَِنبُونُِذب  اَْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأَو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  اَنَّبَر  اُولاَق 

جراخ يارب  یهار  ایآ  میفرتعم ؛ دوخ  ناهانگ  هب  نونکا  يدرک ؛ هدـنز  راب  ود  يدـناریم و  راب  ود  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  اهنآ 
(11 ( »؟ دراد دوجو  خزود ) زا   ) ندش

(12  ) ِرِیبَْکلا ِِّیلَْعلا  ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف  اُونِمُْؤت  ِِهب  ْكَرُْشی  نِإَو  ُْمتْرَفَک  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َیِعُد  اَذِإ  ُهَّنَِأب  مُِکلَذ 
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نامیا دنتـشادنپ  یم  ییاتمه  وا  يارب  رگا  و  دیدرک ، یم  راکنا  دـش  یم  هدـناوخ  یگناگی  هب  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 
(12 (. ) دهد یم  رفیک  دوخ  لدع  قباطم  ار  امش  و   ) تسا گرزب  هبترمدنلب و  دنوادخ  صوصخم  يرواد  نونکا  دیدروآ ؛ یم 

(13  ) ُبِیُنی نَم  اَّلِإ  ُرَّکَذَتَی  اَمَو  اًقْزِر  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مَُکل  ُلِّزَُنیَو  ِِهتاَیآ  ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 

رّکذتم یناسک  اهنت  دتسرف ؛ یم  یشزرا ) اب   ) يزور امش  يارب  نامـسآ  زا  دهد و  یم  ناشن  امـش  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  تسا  یـسک  وا 
(13  ) .دندرگ یم  زاب  ادخ  يوسب  هک  دنوش  یم  قیاقح  نیا 

(14  ) َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اوُعْداَف 

(14 ! ) دنشاب دونشخان  نارفاک  دنچره  دینک ، صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  دیناوخب و  ار  ادخ  اهنت ) )

(15  ) ِقاَلَّتلا َمْوَی  َرِذُنِیل  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَم  یَلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقُلی  ِشْرَْعلا  وُذ  ِتاَجَرَّدلا  ُعِیفَر 

هک شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  شنامرف  هب  ار  سّدـقم )  ) حور تسا ، شرع  بحاص  وا  درب ، یم  ـالاب  ار  حـلاص ) ناگدـنب   ) تاـجرد وا 
(15 ! ) دهد میب  زیخاتسر ] زور  تاقالم =[  زور  زا  ار ) مدرم   ) ات دنک  یم  ءاقلا  دهاوخب 

(16  ) ِراَّهَْقلا ِدِحاَْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَمِّل  ٌءْیَش  ْمُْهنِم  ِهَّللا  یَلَع  یَفْخَی  َال  َنوُزِرَاب  مُه  َمْوَی 

يارب زورما  تموکح  دوش ): یم  هتفگ  و  ( ؛ دـنام دـهاوخن  ناـهنپ  ادـخ  رب  اـهنآ  زا  يزیچ  دـنوش و  یم  راکـشآ  ناـنآ  همه  هک  يزور 
(16 ! ) تسا راّهق  ياتکی  دنوادخ  يارب  تسیک ؟

468 ص :

(17  ) ِباَسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  َمْوَْیلا  َْملُظ  َال  ْتَبَسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَْیلا 

! تسا باسحلا  عیرـس  دنوادخ  تسین ؛ یملظ  چیه  زورما  دوش ؛ یم  هداد  شاداپ  تسا  هداد  ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  سک  ره  زورما 
(17)

(18  ) ُعاَُطی ٍعیِفَش  َالَو  ٍمیِمَح  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اَم  َنیِمِظاَک  ِرِجاَنَْحلا  يََدل  ُبُولُْقلا  ِذِإ  ِهَفِزْآلا  َمْوَی  ْمُهْرِذنَأَو 

یم هودنا  زا  ّولمم  اهنآ  دوجو  یمامت  دـسر و  یم  هاگولگ  هب  اهلد  تشحو  تّدـش  زا  هک  یماگنه  ناسرتب ، کیدزن  زور  زا  ار  اهنآ  و 
(18  ) .دوش هتفریذپ  شتعافش  هک  يا  هدننک  تعافش  هن  و  درادن ، دوجو  یتسود  ناراکمتس  يارب  ددرگ ؛

(19  ) ُروُدُّصلا یِفُْخت  اَمَو  ُِنیْعَْألا  َهَِنئاَخ  ُمَْلعَی 

(19  ) .دناد یم  دنراد ، یم  ناهنپ  اه  هنیس  ار  هچنآ  ددرگ و  یم  تنایخ  هب  هک  ار  ییاهمشچ  وا 
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(20  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ٍءْیَِشب  َنوُضْقَی  َال  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلاَو  ِّقَْحلِاب  یِضْقَی  ُهَّللاَو 

(20 ! ) تسانیب اونش و  دنوادخ  دنرادن ؛ يرواد  هنوگ  چیه  دنناوخ  یم  وا  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  و  دنک ، یم  يرواد  ّقحب  دنوادخ 

ُهَّللا ُمُهَذَـخَأَف  ِضْرَْألا  ِیف  اًراَثآَو  ًهَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  ْمُه  اُوناَک  ْمِِهْلبَق  نِم  اُوناَک  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَـک  َْفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  َْملَوَأ 
(21  ) ٍقاَو نِم  ِهَّللا  َنِّم  مَُهل  َناَک  اَمَو  ْمِِهبُونُِذب 

ّمهم راثآ  داجیا  تردق و  رد  اهنآ  دوب !؟ هنوگچ  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  تبقاع  دـننیبب  ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  يور  اهنآ  ایآ 
(21 ! ) دنتشادن یعفادم  وا  باذع  ربارب  رد  و  تفرگ ، ناشناهانگ  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  یلو  دندوب ؛ رترب  اهنیا  زا  نیمز  رد 

(22  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  اوُرَفَکَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُسُر  ْمِهِیتْأَّت  َتناَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

ار نانآ  مه  دنوادخ  دندرک ؛ یم  راکنا  اهنآ  یلو  دندمآ ، یم  ناشغارس  هب  نشور  لیالد  اب  هتـسویپ  ناشناربمایپ  هک  دوب  نآ  يارب  نیا 
(22 ! ) تسا دیدش  شتازاجم  يّوق و  وا  هک  داد ) رفیک  و   ) تفرگ

(23  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُسَو  اَِنتاَیِآب  یَسُوم  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

(23  ) ...میداتسرف نشور  لیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  یسوم  ام 

(24  ) ٌباَّذَک ٌرِحاَس  اُولاَقَف  َنوُراَقَو  َناَماَهَو  َنْوَعِْرف  َیلِإ 

(24 !« ) تسا وگغورد  رایسب  يرحاس  وا  : » دنتفگ اهنآ  یلو  نوراق ؛ ناماه و  نوعرف و  يوسب 

(25  ) ٍلاَلَض ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاَْکلا  ُْدیَک  اَمَو  ْمُهَءاَِسن  اُویْحَتْساَو  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َءاَْنبَأ  اُوُلْتقا  اُولاَق  اَنِدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  مُهَءاَج  اَّمَلَف 

ار ناشنانز  دیـشکب و  دنا  هدروآ  نامیا  یـسوم  اب  هک  ار  یناسک  نارـسپ  : » دـنتفگ دروآ ، اهنآ  يارب  ام  يوس  زا  ار  ّقح  هک  یماگنه  و 
(25 (. ) دوش یم  بآ  رب  شقن  و   ) تسین یهارمگ  رد  زج  نارفاک  هشقن  اّما  دیراذگب »! هدنز  تمدخ ) تراسا و  يارب  )
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(26  ) َداَسَْفلا ِضْرَْألا  ِیف  َرِهُْظی  نَأ  ْوَأ  ْمُکَنیِد  َلِّدَُبی  نَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ُهَّبَر  ُعْدَْیلَو  یَسُوم  ُْلْتقَأ  ِینوُرَذ  ُنْوَعِْرف  َلاَقَو 

ار امـش  نییآ  هک  مسرت  یم  نم  اریز  دهد !) شتاجن  ات   ) دـناوخب ار  شراگدرورپ  وا  و  مشکب ، ار  یـسوم  دـیراذگب  : » تفگ نوعرف  و 
(26 !« ) دنک اپ  رب  داسف  نیمزرس  نیا  رد  ای  و  دزاس ، نوگرگد 

(27  ) ِباَسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  اَّل  ٍرِّبَکَتُم  ِّلُک  نِّم  مُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإ  یَسُوم  َلاَقَو 

(27 !« ) دروآ یمن  نامیا  باسح  زور  هب  هک  يّربکتم  ره  زا  مرب  یم  هانپ  امش  راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  نم  : » تفگ یسوم 
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ِْهیَلَعَف ًابِذاَک  ُکَی  نِإَو  ْمُکِّبَّر  نِم  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُکَءاَج  ْدَـقَو  ُهَّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  نَأ  اًلُجَر  َنُوُلتْقَتَأ  ُهَناَمیِإ  ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِّم  ٌنِمْؤُّم  ٌلُجَر  َلاَقَو 
(28  ) ٌباَّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکُدِعَی  يِذَّلا  ُضَْعب  مُْکبُِصی  اًقِداَص  ُکَی  نِإَو  ُُهبِذَک 

: دـیوگ یم  هکنیا  رطاخب  دیـشکب  ار  يدرم  دـیهاوخ  یم  ایآ  : » تفگ تشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ  زا  ینمؤم  درم  و 
، دـشاب وـگغورد  رگا  تسا !؟ هدروآ  امـش  يارب  ناـتراگدرورپ  يوـس  زا  ینـشور  لـیالد  هک  یلاـح  رد  تسا ، هّللا »  » نـم راـگدرورپ 

دهاوخ امـش  هب  دهد  یم  هدعو  هک  ار  ییاهباذع  زا  یـضعب  لقاال ) ، ) دشاب وگتـسار  رگا  و  تفرگ ؛ دهاوخ  ار  شدوخ  نماد  شغورد 
(28  ) .دنک یمن  تیاده  تسوگغورد  رایسب  راکفارسا و  هک  ار  یسک  دنوادخ  دیسر ؛

اَّلِإ ْمُکیِدـْهَأ  اَمَو  يَرَأ  اَم  اَّلِإ  ْمُکیِرُأ  اَم  ُنْوَعِْرف  َلاَق  اَنَءاَج  نِإ  ِهَّللا  ِسَْأب  نِم  اَنُرُـصنَی  نَمَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِرِهاَظ  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ُمَُکل  ِمْوَق  اَـی 
(29  ) ِداَشَّرلا َلِیبَس 

يرای ار  ام  یـسک  هچ  دیآ ، ام  غارـس  هب  ادخ  باذع  رگا  دـیزوریپ ؛ نیمزرـس  نیا  رد  تسامـش و  نآ  زا  تموکح  زورما  نم ! موق  يا 
! منک یمن  ییامنهار  حیحـص  هار  هب  زج  ار  امـش  و  مهد ، یمن  هئارا  امـش  هب  مدقتعم  ار  هچنآ  زج  نم  : » تفگ نوعرف  درک »!؟ دـهاوخ 

(29 !(« ) تسا یسوم  لتق  نامه  روتسد ، )

(30  ) ِباَزْحَْألا ِمْوَی  َْلثِّم  مُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  َنَمآ  يِذَّلا  َلاَقَو 

(30 ! ) مکانمیب نیشیپ  ماوقا  باذع )  ) زور دننامه  يزور  زا  امش  رب  نم  نم ! موق  يا  : » تفگ نامیااب  درم  نآ 

(31  ) ِداَبِْعلِّل اًْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَمَو  ْمِهِدَْعب  نِم  َنیِذَّلاَو  َدوُمَثَو  ٍداَعَو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم 

و مسرت ؛ یم  ناـیغط ) رفک و  كرـش و  زا   ) دـندوب ناـنآ  زا  دـعب  هک  یناـسک  دومث و  داـع و  حون و  موق  تداـع  نوچمه  یتداـع  زا  و 
(31  ) .دهاوخ یمن  شناگدنب  رب  یمتس  ملظ و  دنوادخ 

(32  ) ِداَنَّتلا َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اَیَو 

( دسر یمن  ییاج  هب  ناشیادص  دنبلط و  یم  يرای  مه  زا  و   ) دـننز یم  ادـص  ار  رگیدـکی  مدرم  هک  يزور  زا  امـش  رب  نم  نم ! موق  يا 
(32 ! ) مکانمیب

(33  ) ٍداَه ْنِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو  ٍمِصاَع  ْنِم  ِهَّللا  َنِّم  مَُکل  اَم  َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی 

ار سک  ره  و  تسین ؛ امـش  يارب  دنوادخ  باذع  ربارب  رد  یهاگهانپ  چـیه  اّما  دـینک ؛ یم  رارف  دـینادرگ و  یم  يور  هک  يزور  نامه 
(33 ! ) تسین وا  يارب  يا  هدننک  تیاده  دزاس ، هارمگ  شلامعا ) رطاخب   ) دنوادخ
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َِکلَذَک ًالوُسَر  ِهِدَْعب  نِم  ُهَّللا  َثَْعبَی  َنل  ُْمْتُلق  َکَلَه  اَذِإ  یَّتَح  ِِهب  مُکَءاَج  اَّمِّم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتلِز  اَمَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  ُْلبَق  نِم  ُفُسُوی  ْمُکَءاَج  ْدََـقلَو 
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(34  ) ٌباَتْرُّم ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی 

ینامز ات  دیتشاد ؛ دـیدرت  دوب  هدروآ  امـش  يارب  وا  هچنآ  رد  نانچمه  امـش  یلو  دروآ ، امـش  يارب  نشور  لیالد  فسوی  نیا  زا  شیپ 
ار يا  هدننکدیدرت  راکفارسا  ره  دنوادخ  هنوگ  نیا  درک ! دهاوخن  ثوعبم  يربمایپ  وا  زا  دعب  دنوادخ  زگره  دیتفگ : تفر ، ایند  زا  هک 

(34 ! ) دزاس یم  هارمگ 

ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلَذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـنِعَو  ِهَّللا  َدـنِع  اًتْقَم  َُربَک  ْمُهاَتَأ  ٍناَْطلُـس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتاَیآ  ِیف  َنُولِداَُجی  َنیِذَّلا 
(35)

دنوادخ و دزن  یمیظع  مشخ  ناشراک ) نیا  ( ؛ دنزیخ یمرب  هلداجم  هب  دشاب  هدمآ  ناشیارب  یلیلد  هکنآ  یب  ادـخ  تایآ  رد  هک  اهنامه 
(35 !« ) دهن یم  رهُم  يراّبج  ّربکتم  ره  لد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا  دروآ ؛ یم  راب  هب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  دزن 

(36  ) َباَبْسَْألا ُُغْلبَأ  یِّلَعَّل  اًحْرَص  ِیل  ِْنبا  ُناَماَه  اَی  ُنْوَعِْرف  َلاَقَو 

(36 ، ) مبای تسد  یلیاسو  هب  دیاش  زاسب ، یعفترم  يانب  نم  يارب  ناماه ! يا  : » تفگ نوعرف 

اَّلِإ َنْوَعِْرف  ُْدیَک  اَمَو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  َّدُـصَو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َنْوَعْرِِفل  َنِّیُز  َِکلَذَـکَو  ًابِذاَک  ُهُّنُظََأل  یِّنِإَو  یَـسُوم  َِهلِإ  َیلِإ  َِعلَّطَأَف  ِتاَواَمَّسلا  َباَبْـسَأ 
(37  ) ٍباَبَت ِیف 

نوعرف دب  لامعا  نینچنیا  دشاب »! وگغورد  وا  منک  یم  نامگ  دنچ  ره  موش ؛ هاگآ  یـسوم  يادـخ  زا  ات  اهنامـسآ  هب ) دوعـص   ) لیاسو
(37 ! ) دماجنا یمن  يدوبان  هب  زج  وا ) نارکفمه  و   ) نوعرف هئطوت  و  دش ؛ هتشاد  زاب  قح  هار  زا  درک و  هولج  هتسارآ  شرظن  رد 

(38  ) ِداَشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َنَمآ  يِذَّلا  َلاَقَو 

(38  ) .منک تیاده  تسرد  هار  هب  ار  امش  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  نم ! موق  يا  : » تفگ دوب  هدروآ  نامیا  نوعرف ) موق  زا   ) هک یسک 

(39  ) ِراَرَْقلا ُراَد  َیِه  َهَرِخْآلا  َّنِإَو  ٌعاَتَم  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ِهِذَه  اَمَّنِإ  ِمْوَق  اَی 

(39 ! ) تسا یگشیمه  يارس  ترخآ  و  تسا ؛ يرذگدوز  عاتم  اهنت  ایند ، یگدنز  نیا  نم ! موق  يا 

ٍباَسِح ِْریَِغب  اَهِیف  َنُوقَزُْری  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی  َِکَئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَمَو  اَهَْلثِم  اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ًهَئِّیَـس  َلِـمَع  ْنَم 
(40)

هک یلاح  رد  نز - ای  درم  هاوخ   - دهد ماجنا  يا  هتسیاش  راک  سک  ره  یلو  دوش ؛ یمن  هداد  رفیک  نآ  دننامب  زج  دنک ، يدب  سک  ره 
(40  ) .دش دهاوخ  هداد  اهنآ  هب  یباسح  یب  يزور  نآ  رد  دنوش و  یم  تشهب  دراو  اهنآ  دشاب  نمؤم 
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(41  ) ِراَّنلا َیلِإ  ِینَنوُعْدَتَو  ِهاَجَّنلا  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  ِیل  اَم  ِمْوَق  اَیَو 

(41 ( !؟ دیناوخ یم  ارف  شتآ  يوسب  ارم  امش  اّما  منک ، یم  توعد  تاجن  يوس  هب  ار  امش  نم  ارچ  نم ! موق  يا 

(42  ) ِراَّفَْغلا ِزیِزَْعلا  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَنَأَو  ٌْملِع  ِِهب  ِیل  َْسَیل  اَم  ِِهب  َكِرْشُأَو  ِهَّللِاب  َرُفْکَِأل  ِینَنوُعْدَت 

ار امـش  نم  هک  یلاح  رد  مهد ، رارق  وا  يارب  مرادـن  ملع  نآ  هب  هک  ییاتمه  موش و  رفاک  هناگی  دـنوادخ  هب  هک  دـینک  یم  توعد  ارم 
(42 ! ) منک یم  توعد  راّفغ  زیزع  دنوادخ  يوسب 

(43  ) ِراَّنلا ُباَحْصَأ  ْمُه  َنِیفِرْسُْملا  َّنَأَو  ِهَّللا  َیلِإ  اَنَّدَرَم  َّنَأَو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َالَو  اَْینُّدلا  ِیف  ٌهَوْعَد  َُهل  َْسَیل  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَت  اَمَّنَأ  َمَرَج  َال 

يوسب تمایق  رد  ام  تشگزاب  اهنت  و  ترخآ ؛ رد  هن  دراد و  ایند  رد  یتّیمکاـح ) و   ) توعد هن  دـیناوخ ، یم  نآ  يوسب  ارم  هچنآ  ًاـعطق 
(43 ! ) دنشتآ لها  نافرسم  و  تسادخ ؛

(44  ) ِداَبِْعلِاب ٌریَِصب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأَو  ْمَُکل  ُلُوقَأ  اَم  َنوُرُکْذَتَسَف 

شناگدـنب هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  مراذـگاو  ادـخ  هب  ار  دوخ  راک  نم  دروآ ! دـیهاوخ  رطاخ  هب  میوگ  یم  امـش  هب  ار  هچنآ  يدوزب  و 
(44 !« ) تسانیب

(45  ) ِباَذَْعلا ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلِآب  َقاَحَو  اوُرَکَم  اَم  ِتاَئِّیَس  ُهَّللا  ُهاَقَوَف 

(45 ! ) دش دراو  نوعرف  لآ  رب  دیدش  باذع  و  تشاد ، هگن  اهنآ  ءوس  ياه  هشقن  زا  ار  وا  دنوادخ 

(46  ) ِباَذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ایِشَعَو  اوُدُغ  اَْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا 

رد ار  نوعرف  لآ  :( » دیامرف یم   ) دوش اپرب  تمایق  هک  يزور  و  دنوش ؛ یم  هضرع  نآ  رب  ماش  حبـص و  ره  هک  تسا  شتآ  اهنآ  باذع 
(46 !« ) دینک دراو  اهباذع  نیرت  تخس 

(47  ) ِراَّنلا َنِّم  اًبیِصَن  اَّنَع  َنُونْغُّم  ُمتنَأ  ْلَهَف  اًعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  ُءاَفَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراَّنلا  ِیف  َنوُّجاَحَتَی  ْذِإَو 

ایآ میدوب ، امش  وریپ  ام  : » دنیوگ یم  ناربکتـسم  هب  نافیعـض  دننک ؛ یم  هّجاحم  مه  اب  خزود  شتآ  رد  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب 
(47 ( »!؟ دیوش یم  اریذپ  ام  ياجب  ار  شتآ  زا  یمهس  زورما )  ) امش

(48  ) ِداَبِْعلا َْنَیب  َمَکَح  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  اَهِیف  ٌّلُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاَق 

(48 !« ) تسا هدرک  مکح  تلادعب )  ) شناگدنب نایم  رد  دنوادخ  اریز  میتسه ، نآ  رد  یگمه  ام  : » دنیوگ یم  ناربکتسم 

(49  ) ِباَذَْعلا َنِّم  اًمْوَی  اَّنَع  ْفِّفَُخی  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِهَنَزَِخل  ِراَّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 605 

http://www.ghaemiyeh.com


(49 !« ) درادرب ام  زا  ار  باذع  زور  کی  دیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  : » دنیوگ یم  خزود  نارومأم  هب  دنشتآ  رد  هک  اهنآ  و 

472 ص :

(50  ) ٍلاَلَض ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاَْکلا  ُءاَعُد  اَمَو  اوُعْداَف  اُولاَق  یََلب  اُولاَق  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُکلُسُر  ْمُکِیتْأَت  ُکَت  َْملَوَأ  اُولاَق 

دیهاوخ یم  هچ  ره  سپ  : » دنیوگ یم  اهنآ  يرآ »! : » دنیوگ یم  دندرواین »!؟ ناتیارب  نشور  لیالد  امش  ناربمایپ  ایآ  : » دنیوگ یم  اهنآ 
(50 !« ) تسین تلالض  رد  زج  دسر و ) یمن  ییاج  هب   ) نارفاک ياعد  یلو  دیناوخب ؛ ار ) ادخ  )

(51  ) ُداَهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَیَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُسُر  ُرُصنََنل  اَّنِإ 

دنزیخ یم  اپ  هب  ناهاوگ  هک  يزور  ترخآ ) رد   ) اـیند و یگدـنز  رد  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دوخ و  ناربماـیپ  نیقی  هب  اـم 
(51 ! ) میهد یم  يرای 

(52  ) ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهلَو  ْمُُهتَرِذْعَم  َنیِِملاَّظلا  ُعَفنَی  َال  َمْوَی 

.تسا نانآ  يارب  زین  دب  هاگیاج ) و   ) هناخ و  اهنآ ، يارب  ادخ  تنعل  و  دشخب ؛ یمن  ناشلاح  هب  يدوس  ناملاظ  یهاوخرذـع  هک  يزور 
(52)

(53  ) َباَتِْکلا َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَْنثَرْوَأَو  يَدُْهلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

(53  ) .میداد رارق  تاروت )  ) باتک ناثراو  ار  لیئارسا  ینب  و  میدیشخب ، تیاده  یسوم  هب  ام  و 

(54  ) ِباَْبلَْألا ِیلوُِأل  يَرْکِذَو  يًدُه 

(54 ! ) دوب لقع  نابحاص  يارب  رّکذت  تیاده و  هیام  هک  یباتک 

(55  ) ِراَْکبِْإلاَو ِّیِشَْعلِاب  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  َِکبنَِذل  ْرِفْغَتْساَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف 

حـیبست و ماش  حبـص و  ره  و  نک ، رافغتـسا  تهانگ  يارب  و  تسا ، ّقح  ادـخ  هدـعو  هک  نک  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  ربمایپ )! يا   ) سپ
(55 ! ) روآ اجب  ار  تراگدرورپ  دمح 

(56  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ِهیِِغلاَِبب  مُه  اَّم  ٌْربِک  اَّلِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  نِإ  ْمُهاَتَأ  ٍناَْطلُس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتاَیآ  ِیف  َنُولِداَُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

( رورغ و   ) ّربکت طقف  ناشیاه  هنیـس  رد  دننک ، یم  ییوج  هزیتس  دشاب  هدمآ  اهنآ  يارب  هک  یلیلد  نودب  دـنوادخ  تایآ  رد  هک  یناسک 
(56 ! ) تسانیب اونش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  سپ  دیسر ، دنهاوخن  دوخ  هتساوخ  هب  زگره  و  تسا ،

(57  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِساَّنلا  ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْقلََخل 
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(57  ) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، رتمهم  اهناسنا  شنیرفآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ 

(58  ) َنوُرَّکَذَتَت اَّم  اًلِیلَق  ُءیِسُْملا  َالَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُریِصَْبلاَو  یَمْعَْألا  يِوَتْسَی  اَمَو 

دنهاوخن ناسکی  ناراکدـب  اب  دـنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  و  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  نینچمه  دنتـسین ؛ ناسکی  انیب  اـنیبان و  زگره 
(58 ! ) دیوش یم  رّکذتم  رتمک  اّما  دوب ؛

473 ص :

(59  ) َنُونِمُْؤی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  اَهِیف  َْبیَر  اَّل  ٌهَِیتَآل  َهَعاَّسلا  َّنِإ 

(59 ! ) دنروآ یمن  نامیا  مدرم  رثکا  یلو  تسین ؛ نآ  رد  یّکش  و  تسا ، یندمآ  نیقی  هب  تمایق  زور 

(60  ) َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاَقَو 

ّتلذ اب  يدوز  هب  دـنزرو  یم  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذـپب ! ار  امـش  ياعد )  ) ات دـیناوخب  ارم  : » تسا هتفگ  امـش  راگدرورپ 
(60 !« ) دنوش یم  خزود  دراو 

(61  ) َنوُرُکْشَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  اًرِْصبُم  َراَهَّنلاَو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 

مدرم هب  تبـسن  دنوادخ  داد ؛ رارق  شخب  ینـشور  ار  زور  و  دـییاسایب ، نآ  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ 
(61 ! ) دننک یمن  يرازگرکش  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ؛ مرک  لضف و  بحاص 

(62  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  اَّل  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاَخ  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ 

فرحنم قح  هار  زا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  تسا ؛ زیچ  همه  هدننیرفآ  هک  امش  راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  نیا 
(62 ( !؟ دیوش یم 

(63  ) َنوُدَحْجَی ِهَّللا  ِتاَیِآب  اُوناَک  َنیِذَّلا  ُکَفُْؤی  َِکلَذَک 

(63 ! ) دنوش یم  فرحنم  تسار ) هار  زا   ) دندرک یم  راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  یناسک  نینچنیا 

ُّبَر ُهَّللا  َكَراَبَتَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُکَقَزَرَو  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَصَو  ًءاَِنب  َءاَمَّسلاَو  اًراَرَق  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 
(64  ) َنیَِملاَْعلا

ار امش  و  ناترس ؛) يالاب   ) یفقس نوچمه  ار  نامسآ  داد و  رارق  شمارآ  نما و  هاگیاج  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  دنوادخ 
دیواج و امش ! راگدرورپ  دنوادخ  تسا  نیا  داد ؛ يزور  امش  هب  هزیکاپ  ییاهزیچ  زا  و  دیرفآ ؛ وکین  ار  ناتتروص  و  درک ، يرگتروص 

(64 ! ) تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  تکربرپ 
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(65  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْداَف  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُّیَْحلا  َوُه 

شیاتـس دـیا ! هدرک  صلاـخ  وا  يارب  ار  دوـخ  نید  هک  یلاـح  رد  دـیناوخب  ار  وا  سپ  تسین ؛ وا  زج  يدوـبعم  تسوا ؛ یعقاو )  ) هدـنز
(65 ! ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 

(66  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرل  َِملْسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأَو  یِّبَّر  نِم  ُتاَنِّیَْبلا  َِینَءاَج  اََّمل  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق 

مراگدرورپ بناج  زا  نشور  لیالد  نوچ  متـسرپب ، دیناوخ  یم  ادـخ  زا  ریغ  امـش  هک  ار  ییاهدوبعم  هکنیا  زا  ما  هدـش  یهن  نم  : » وگب
(66 !« ) مشاب میلست  نایملاع  راگدرورپ  ربارب  رد  اهنت  هک  مرومأم  و  تسا ؛ هدمآ  نم  يارب 

474 ص :

نِم یَّفَوَُتی  نَّم  مُکنِمَو  اًخُویُـش  اُونوُکَِتل  َُّمث  ْمُکَّدُشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْلفِط  ْمُکُجِرُْخی  َُّمث  ٍهَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍهَفْطُّن  نِم  َُّمث  ٍباَُرت  نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
(67  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعلَو  یمَسُّم  اًلَجَأ  اوُُغْلبَِتلَو  ُْلبَق 

زا  ) یلفط تروصب  ار  امـش  سپـس  هدش ،) هتـسب  نوخ   ) هقلع زا  سپـس  هفطن ، زا  سپـس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
زا یهورگ  نایم ) نیا  رد   ) دیوش و یم  ریپ  نآ  زا  دعب  و  دیـسر ، یم  دوخ  تّوق  لامک  هلحرم  هب  دـعب  دتـسرف ، یم  نوریب  ردام ) مکش 

(67 ! ) دینک لّقعت  دیاش  و  دیسر ؛ یم  دوخ  رمع  دمآرس  هب  تیاهن  رد  دنریم و  یم  هلحرم  نیا  هب  ندیسر  زا  شیپ  امش 

(68  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  اَمَّنِإَف  اًْرمَأ  یَضَق  اَذِإَف  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  يِذَّلا  َوُه 

یب شاـب »! دوجوم  : » دـیوگ یم  نآ  هب  اـهنت  دـنک ، رّرقم  ار  يراـک  هک  یماـگنه  و  دـناریم ؛ یم  دـنک و  یم  هدـنز  هک  تسا  یـسک  وا 
(68 ! ) دوش یم  دوجوم  گنرد 

(69  ) َنُوفَرُْصی یَّنَأ  ِهَّللا  ِتاَیآ  ِیف  َنُولِداَُجی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 

(69 ( !؟ دنوش یم  فرحنم  ّقح  هار  زا  هنوگچ  دننک ، یم  هلداجم  ادخ  تایآ  رد  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 

(70  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  اَنَلُسُر  ِِهب  اَْنلَسْرَأ  اَِمبَو  ِباَتِْکلِاب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

یم ار ) دوخ  راک  هجیتن   ) يدوزب اّما  دندرک ؛ بیذکت  میا  هداتسرف  نادب  ار  دوخ  نالوسر  هچنآ  و  ینامسآ )  ) باتک هک  یناسک  نامه 
(70 ! ) دنناد

(71  ) َنُوبَحُْسی ُلِساَلَّسلاَو  ْمِِهقاَنْعَأ  ِیف  ُلاَلْغَْألا  ِذِإ 

(71  ) ...دنشک یم  ار  اهنآ  هتفرگ و  رارق  نانآ  ندرگ  رب  اهریجنز  لغ و  هک  ماگنه  نآ  رد 

(72  ) َنوُرَجُْسی ِراَّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَْحلا  ِیف 
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(72 ! ) دنوش یم  هتخورفا  خزود  شتآ  رد  سپس  دننک ؛ یم  دراو  ناشوج  بآ  رد  و 

(73  ) َنوُکِرُْشت ُْمتنُک  اَم  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َُّمث 

(73 ، ) دیداد یم  رارق  ادخ  ياتمه  ار  هچنآ  دنیاجک  : » دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  سپس 

(74  ) َنیِِرفاَْکلا ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلَذَک  اًْئیَش  ُْلبَق  نِم  وُعْدَّن  نُکَن  ْمَّل  َلب  اَّنَع  اوُّلَض  اُولاَق  ِهَّللا  ِنوُد  نِم 

زا شیپ  ًالصا  ام  هکلب  دندش ؛ مگ  ناهنپ و  ام  رظن  زا  همه  : » دنیوگ یم  اهنآ  دیدرک »!؟ یم  شتسرپ  ادخ  زج  هک  ار  ییاهدوبعم  نامه 
(74 ! ) دزاس یم  هارمگ  ار  نارفاک  دنوادخ  هنوگ  نیا  میدرک !» یمن  شتسرپ  ار  يزیچ  نیا 

(75  ) َنوُحَرْمَت ُْمتنُک  اَِمبَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُحَْرفَت  ُْمتنُک  اَِمب  مُِکلَذ 

(75 ! ) دیتخادرپ یم  یلاحشوخ  هب  یتسم  رورغ و  يور  زا  دیدرک و  یم  يداش  نیمز  رد  ّقحانب  هک  تسا  نآ  رطاخب  باذع )  ) نیا

(76  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  َمَّنَهَج  َباَْوبَأ  اُولُخْدا 

(76 ! ) ناّربکتم هاگیاج  تسا  دب  هچ  و  دینامب ؛ نآ  رد  هنادواج  دیوش و  دراو  مّنهج  ياهرد  زا 

(77  ) َنوُعَجُْری اَْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  ْوَأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف 

تتایح لاح  رد  میا  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهتازاجم  زا  یتمـسق  هاگره  و  تسا ؛ ّقح  ادخ  هدـعو  هک  نک  ربص  ربمایپ ) يا   ) سپ
(77 ! ) دننادرگ یم  زاب  ام  يوسب  اهنت  ار  نانآ  همه  هک  ارچ  تسین ؛) ّمهم   ) میربب ایند  زا  نآ ) زا  شیپ   ) ار وت  ای  میهد ، هئارا  وت  هب 

475 ص :

اَذِإَف ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍهَیِآب  َِیتْأَی  نَأ  ٍلوُسَِرل  َناَک  اَمَو  َْکیَلَع  ْصُصْقَن  ْمَّل  نَّم  مُْهنِمَو  َْکیَلَع  اَنْصَصَق  نَّم  مُْهنِم  َِکْلبَق  نِّم  اًلُسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقلَو 
(78  ) َنُولِْطبُْملا َِکلاَنُه  َرِسَخَو  ِّقَْحلِاب  َیُِضق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاَج 

چیه و  میا ؛ هدرکن  وگزاب  وت  يارب  ار  یهورگ  و  هتفگزاب ، وت  يارب  ار  نانآ  زا  یهورگ  تشذگرس  میداتسرف ؛ ینالوسر  وت  زا  شیپ  ام 
قحب دوش ، رداص  اهنآ ) تازاـجم  يارب   ) دـنوادخ ناـمرف  هک  یماـگنه  درواـیب و  ادـخ  ناـمرفب  زج  يا  هزجعم  تشادـن  قح  يربماـیپ 

(78 ! ) درک دنهاوخ  نایز  لطاب  لها  اجنآ  و  دش ؛ دهاوخ  يرواد 

(79  ) َنُولُکْأَت اَْهنِمَو  اَْهنِم  اُوبَکْرَِتل  َماَْعنَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 

(79  ) .دینک هیذغت  یضعب  زا  دیوش و  راوس  ار  یضعب  ات  دیرفآ  امش  يارب  ار  نایاپراهچ  هک  تسا  یسک  دنوادخ 

(80  ) َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَعَو  اَْهیَلَعَو  ْمُکِروُدُص  ِیف  ًهَجاَح  اَْهیَلَع  اوُُغْلبَِتلَو  ُِعفاَنَم  اَهِیف  ْمَُکلَو 
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اهیتشک رب  اهنآ و  رب  و  دیـسرب ؛ دـیراد  لد  رد  هک  يدـصقم  هب  اهنآ  هلیـسوب  ات  تسا ، اهنیا ) زج   ) يرایـسب عفانم  اهنآ  رد  امـش  يارب  و 
(80  ) .دیوش یم  راوس 

(81  ) َنوُرِکُنت ِهَّللا  ِتاَیآ  َّيَأَف  ِِهتاَیآ  ْمُکیُِریَو 

(81 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  وا  تایآ  زا  کی  مادک  سپ  دهد ؛ یم  ناشن  امش  هب  هراومه  ار  شتایآ  وا 

اَّم مُْهنَع  یَنْغَأ  اَمَف  ِضْرَْألا  ِیف  اًراَثآَو  ًهَُّوق  َّدَـشَأَو  ْمُْهنِم  َرَثْکَأ  اُوناَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَفَأ 
(82  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک 

ورین و و  رتشیب ، اهنیا  زا  ناشتارفن  هک  اهنامه  دش !؟ هچ  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  يور  ایآ 
نانآ زا  ار  یهلا  باذـع  و   ) دزاس زاین  یب  ار  اهنآ  تسناوتن  دـندروآ  یم  تسد  هب  ار  هچنآ  زگره  اـّما  دوب ؛ رتنوزف  نیمز  رد  ناـشراثآ 

(82 (! ) دنک رود 

(83  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مِِهب  َقاَحَو  ِْملِْعلا  َنِّم  مُهَدنِع  اَِمب  اوُحِرَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُسُر  ْمُْهتَءاَج  اَّمَلَف 

یم چـیه  ار  نآ  ریغ  و   ) دـندوب لاحـشوخ  دنتـشاد  دوخ  هک  یـشناد  هب  دـندروآ ، نانآ  يارب  ینـشور  لیالد  ناشنالوسر  هک  یماگنه 
(83 ! ) تفرگارف ار  نانآ  دنتفرگ  یم  رخسمت  هب  باذع ) زا   ) ار هچنآ  یلو  دندرمش ؛)

(84  ) َنیِکِرْشُم ِِهب  اَّنُک  اَِمب  اَنْرَفَکَو  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاَق  اَنَسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف 

یم وا  ياتمه  هک  ییاهدوبعم  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  دـنوادخ  هب  نونکا  مه  : » دـنتفگ دـندید  ار  ام  دـیدش )  ) باذـع هک  یماـگنه 
(84 !« ) میدش رفاک  میدرمش 

(85  ) َنوُِرفاَْکلا َِکلاَنُه  َرِسَخَو  ِهِداَبِع  ِیف  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَّنُس  اَنَسَْأب  اْوَأَر  اََّمل  ْمُُهناَمیِإ  ْمُهُعَفنَی  ُکَی  ْمَلَف 

نایم رد  هراومه  هک  تسا  دـنوادخ  ّتنـس  نیا  تشادـن ! يدوس  اهنآ  يارب  ناشنامیا  دـندرک ، هدـهاشم  ار  ام  باذـع  هک  یماگنه  اّما 
(85 ! ) دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ  و  هدش ، ارجا  شناگدنب 

476 ص :

تلصف هروس 

(1  ) مح ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) مح

(2  ) ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  َنِّم  ٌلیِزنَت 
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(2 ( ؛ تسا هدش  لزان  میحر  نامحر و  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا 

(3  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَقِّل  اِیبَرَع  اًنآُْرق  ُُهتاَیآ  ْتَلُِّصف  ٌباَتِک 

(3 ! ) دنهاگآ هک  یتّیعمج  يارب  تسایوگ  حیصف و  هک  یلاح  رد  هدرک ، وگزاب  دوخ  ياج  رد  ار  یبلطم  ره  شتایآ  هک  یباتک 

(4  ) َنوُعَمْسَی َال  ْمُهَف  ْمُهُرَثْکَأ  َضَرْعَأَف  اًریِذَنَو  اًریَِشب 

(4 ! ) دنونش یمن  يزیچ  ور  نیا  زا  دندش ؛ نادرگ  يور  نانآ  رتشیب  یلو  تسا ؛ هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  هک  ینآرق 

(5  ) َنُوِلماَع اَنَّنِإ  ْلَمْعاَف  ٌباَجِح  َِکْنَیبَو  اَِنْنَیب  نِمَو  ٌْرقَو  اَِنناَذآ  ِیفَو  ِْهَیلِإ  اَنوُعْدَت  اَّمِّم  ٍهَّنِکَأ  ِیف  اَُنبُوُلق  اُولاَقَو 

و تسا ، ینیگنس  ام  ياهشوگ  رد  هتفرگ و  رارق  ییاهـششوپ  رد  ینک  یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  هچنآ  هب  تبـسن  ام  ياهبلق  : » دنتفگ اهنآ 
(5 !« ) مینک یم  لمع  دوخ  يارب  مه  ام  شاب ، دوخ  لمع  لابندب  وت  سپ  دراد ؛ دوجو  یباجح  وت  ام و  نایم 

(6  ) َنیِکِرْشُْملِّل ٌْلیَوَو  ُهوُرِفْغَتْساَو  ِْهَیلِإ  اوُمیِقَتْساَف  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکَُهلِإ  اَمَّنَأ  ََّیلِإ  یَحُوی  ْمُُکْلثِّم  ٌرََشب  اَنَأ  اَمَّنِإ  ُْلق 

هّجوت مامت  سپ  تسا ؛ هناـگی  يدوبعم  امـش  دوبعم  هک  دوش  یم  یحو  نم  رب  تقیقح  نیا  متـسه ؛ امـش  لـثم  یناـسنا  طـقف  نم  وگب :
(6 ! ) ناکرشم رب  ياو  دیبلط ؛ شزرمآ  يو  زا  دینک و  وا  هب  ار  شیوخ 

(7  ) َنوُِرفاَک ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  مُهَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤی  َال  َنیِذَّلا 

(7 ! ) دنرکنم ار  ترخآ  و  دنزادرپ ، یمن  ار  تاکز  هک  اهنامه 

(8  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(8 ! ) دنراد یمئاد  یشاداپ  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما 

(9  ) َنیَِملاَْعلا ُّبَر  َِکلَذ  اًداَدنَأ  َُهل  َنُولَعْجَتَو  ِْنیَمْوَی  ِیف  َضْرَْألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَِّنئَأ  ُْلق 

نایناهج راگدرورپ  وا  دیهد !؟ یمرارق  ییاهدننامه  وا  يارب  دیتسه و  رفاک  دیرفآ  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  سک  نآ  هب  امـش  ایآ  وگب :
(9 ! ) تسا

(10  ) َنِیِلئاَّسلِّل ًءاَوَس  ٍماَّیَأ  ِهََعبْرَأ  ِیف  اَهَتاَْوقَأ  اَهِیف  َرَّدَقَو  اَهِیف  َكَرَابَو  اَِهقْوَف  نِم  َیِساَوَر  اَهِیف  َلَعَجَو 

دوب زور  راهچ  رد  همه  اهنیا  دومرف - ، رّدقم  ار  نآ  ییاذغ  ّداوم  دـیرفآ و  نآ  رد  یتاکرب  داد و  رارق  يراوتـسا  ياه  هوک  نیمز  رد  وا 
(10 ! ) ناگدننک اضاقت  زاین  هزادنا  هب  تسرد  - 
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(11  ) َنیِِعئاَط اَْنیَتَأ  اََتلاَق  اًهْرَک  ْوَأ  اًعْوَط  اَِیْتئا  ِضْرَْأِللَو  اََهل  َلاَقَف  ٌناَخُد  َیِهَو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  يَوَتْسا  َُّمث 

لکـش و   ) دـییآ دوـجو  هب  : » داد روتـسد  نیمز  هب  نآ و  هب  دوـب ؛ دود  تروـصب  هـک  یلاـح  رد  تـخادرپ ، نامـسآ  شنیرفآ  هـب  سپس 
(11 (!« ) میریگ یم  لکش  و   ) مییآ یم  تعاط  يور  زا  ام  : » دنتفگ اهنآ  هارکا »! هاوخ  تعاطا و  يور  زا  هاوخ  دیریگ ،)

477 ص :

(12  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  اًظْفِحَو  َحِیباَصَِمب  اَْینُّدلا  َءاَمَّسلا  اَّنَّیَزَو  اَهَْرمَأ  ٍءاَمَس  ِّلُک  ِیف  یَحْوَأَو  ِْنیَمْوَی  ِیف  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َّنُهاَضَقَف 

و دومرف ، رّرقم ) و   ) یحو ار  نامـسآ )  ) نآ راک  ینامـسآ  ره  رد  و  دیرفآ ، زور  ود  رد  نامـسآ  تفه  تروصب  ار  اهنآ  ماگنه  نیا  رد 
ریدـقت تسا  نیا  میدرک ، ظفح  نیطایـش ) هنخر  زا  اهباهـش  اـب   ) و میدیـشخب ، تنیز  ناگراتـس ]  ییاـهغارچ =[  اـب  ار  نییاـپ  نامـسآ 

(12 ! ) اناد اناوت و  دنوادخ 

(13  ) َدوُمَثَو ٍداَع  ِهَقِعاَص  َْلثِّم  ًهَقِعاَص  ْمُُکتْرَذنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف 

(13 ! ) مناسرت یم  دومث  داع و  هقعاص  دننامه  يا  هقعاص  زا  ار  امش  نم  وگب : دنوش ، نادرگ  يور  اهنآ  رگا 

(14  ) َنوُِرفاَک ِِهب  ُمْتلِسْرُأ  اَِمب  اَّنِإَف  ًهَِکئاَلَم  َلَزنََأل  اَنُّبَر  َءاَش  َْول  اُولاَق  َهَّللا  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  نِم  ُلُسُّرلا  ُمُْهتَءاَج  ْذِإ 

ار ادـخ  زج  هک  دـندرک ) توعد  ار  نانآ  و   ) دـندمآ ناشغارـس  هب  وس ) ره  زا  و   ) رـس تشپ  ور و  شیپ  زا  نالوسر  هک  ماـگنه  نآ  رد 
دیتسه نآ  هب  ثوعبم  امـش  هچنآ  هب  ام  ور  نیا  زا  درک ؛ یم  لزان  یناگتـشرف  تساوخ  یم  ام  راـگدرورپ  رگا  : » دـنتفگ اـهنآ  دـیتسرپن 

(14 !« ) میرفاک

اَِنتاَیِآب اُوناَکَو  ًهَُّوق  ْمُْهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  ْمُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ  ًهَُّوق  اَّنِم  ُّدَـشَأ  ْنَم  اُولاَقَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ٌداَـع  اَّمَأَـف 
(15  ) َنوُدَحْجَی

ار نانآ  هک  يدنوادخ  دنتـسناد  یمن  ایآ  تسا »!؟ رتدنمورین  ام  زا  یـسک  هچ  : » دـنتفگ دـندیزرو و  ّربکت  نیمز  رد  قحانب  داع  موق  اّما 
(15  ) .دندرک یم  راکنا  ار  ام  تایآ  هتسویپ  رادنپ ) نیا  رطاخ  هب   ) و تسا ؟ رتیوق  اهنآ  زا  هدیرفآ 

(16  ) َنوُرَصُنی َال  ْمُهَو  يَزْخَأ  ِهَرِخْآلا  ُباَذََعلَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباَذَع  ْمُهَقیُِذنِّل  ٍتاَسِحَّن  ٍماَّیَأ  ِیف  اًرَصْرَص  اًحیِر  ْمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف 

رد ار  هدننکراوخ  باذع  ات  میداتـسرف  اهنآ  رب  رابغرپ  موش و  ییاهزور  رد  تخـس  درـس و  زیگنا و  لوه  دـیدش و  يدابدـنت  ماجنارس 
(16 ! ) دنوش یمن  يرای  فرط ) چیه  زا   ) و تسا ، رت  هدننکراوخ  مه  نآ  زا  ترخآ  باذع  و  میناشچب ؛ اهنآ  هب  ایند  یگدنز 

(17  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  ِنوُْهلا  ِباَذَْعلا  ُهَقِعاَص  ْمُْهتَذَخَأَف  يَدُْهلا  یَلَع  یَمَْعلا  اوُّبَحَتْساَف  ْمُهاَْنیَدَهَف  ُدوُمَث  اَّمَأَو 

هب هدـننکراوخ - باذـع  نآ   - هقعاص تهج  نیمه  هب  دـنداد ؛ حـیجرت  تیادـه  رب  ار  ییانیبان  اهنآ  یلو  میدرک ، تیادـه  ار  دومث  اّما 
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(17 ! ) تفرگورف ار  اهنآ  دنداد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ 

(18  ) َنوُقَّتَی اُوناَکَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیََّجنَو 

(18 ! ) میدیشخب تاجن  دندوب  راگزیهرپ  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  و 

(19  ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِهَّللا  ُءاَدْعَأ  ُرَشُْحی  َمْوَیَو 

ياهفص ات   ) دنراد یم  هگن  ار  نیشیپ  فوفص  و  دنرب ، یم  خزود  يوس  هب  هدرک  عمج  ار  ادخ  نانمشد  هک  ار  يزور  دیروایب  رطاخ  هب 
(19 !( ) دنوش قحلم  اهنآ  هب  دعب 

(20  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  مُهُدُولُجَو  ْمُهُراَْصبَأَو  ْمُهُعْمَس  ْمِْهیَلَع  َدِهَش  اَهوُءاَج  اَم  اَذِإ  یَّتَح 

(20  ) .دنهد یم  یهاوگ  دندرک  یم  هچنآ  هب  ناشنت  ياهتسوپ  اهمشچ و  اهشوگ و  دنسر ، یم  نآ  هب  یتقو 

478 ص :

(21  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُهَو  ٍءْیَش  َّلُک  َقَطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَطنَأ  اُولاَق  اَْنیَلَع  ْمُّتدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاَقَو 

هب ار  يدوجوم  ره  هک  ییادخ  نامه  : » دنهد یم  باوج  اهنآ  دیداد »!؟ یهاوگ  ام  ّدض  رب  ارچ  : » دـنیوگ یم  ناشنت  ياهتـسوپ  هب  اهنآ 
(21 ! ) تسوا يوسب  ناتتشگزاب  و  دیرفآ ، راب  نیتسخن  ار  امش  وا  و  هتخاس ؛ ایوگ  ار  ام  هدروآرد  قطن 

(22  ) َنُولَمْعَت اَّمِّم  اًرِیثَک  ُمَْلعَی  َال  َهَّللا  َّنَأ  ُْمتنَنَظ  نَِکلَو  ْمُکُدُولُج  َالَو  ْمُکُراَْصبَأ  َالَو  ْمُکُعْمَس  ْمُْکیَلَع  َدَهْشَی  نَأ  َنوُِرتَتْسَت  ُْمتنُک  اَمَو 

امش هکلب  دیتشاد ، میب  ناتنت  ياهتسوپ  اهمشچ و  شوگ و  تداهش  زا  هک  دوب  نیا  رطاخب  هن  دیدرک  یم  یفخم  ار  ناتناهانگ  رگا  امش 
(22 ! ) دناد یمن  دیهد  یم  ماجنا  هک  ار  یلامعا  زا  يرایسب  دنوادخ  هک  دیدرک  یم  نامگ 

(23  ) َنیِرِساَْخلا َنِّم  ُمتْحَبْصَأَف  ْمُکاَدْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُمتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلَذَو 

! دیدش ناراکنایز  زا  ماجنارـس  و  دیدرگ ، امـش  تکاله  بجوم  نامه  دیتشاد و  ناتراگدرورپ  هرابرد  هک  دوب  يدـب  نامگ  نیا  يرآ 
(23)

(24  ) َنِیبَتْعُْملا َنِّم  مُه  اَمَف  اُوِبتْعَتْسَی  نِإَو  ْمُهَّل  يًْوثَم  ُراَّنلاَف  اوُِربْصَی  نِإَف 

(24 ! ) دنریگ یمن  رارق  وفع  دروم  دننک ، وفع  ياضاقت  رگا  و  تساهنآ ؛ هاگیاج  خزود  لاح ) ره  هب  دننکن ، ای   ) دننک ربص  رگا 

اُوناَک ْمُهَّنِإ  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِّم  مِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَّم  مَُهل  اُونَّیَزَف  َءاَنَُرق  ْمَُهل  اَنْـضَّیَقَو 
(25  ) َنیِرِساَخ
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نامرف و  دـنداد ؛ هولج  ناشرظن  رد  اهنآ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  اهیتشز  هک  میداد  رارق  تریـس ) تشز   ) ینانیـشنمه اهنآ  يارب  اـم 
ًامّلـسم اهنآ  دـندش ؛ راتفرگ  دـندوب  اـهنآ  زا  لـبق  هک  سنا  ّنج و  زا  یهارمگ  ماوقا  تشونرـس  هب  تفاـی و  ققحت  ناـنآ  هراـب  رد  یهلا 

(25 ! ) دندوب راکنایز 

(26  ) َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلاَو  ِنآْرُْقلا  اَذَِهل  اوُعَمْسَت  َال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

(26 !« ) دیوش زوریپ  دیاش  دینک ، لاجنج  نآ  توالت  ماگنه  هب  و  دیهدنارف ؛ نآرق  نیا  هب  شوگ  : » دنتفگ نارفاک 

(27  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  اًدیِدَش  ًاباَذَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیُِذنَلَف 

(27 ! ) میهد یم  رفیک  دنداد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتدب  هب  ار  اهنآ  و  مینامشچ ، یم  يدیدش  باذع  نارفاک  هب  نیقی  هب 

(28  ) َنوُدَحْجَی اَِنتاَیِآب  اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ِْدلُْخلا  ُراَد  اَهِیف  ْمَُهل  ُراَّنلا  ِهَّللا  ِءاَدْعَأ  ُءاَزَج  َِکلَذ 

.دندرک یم  راکنا  ار  ام  تایآ  هکنیا  رطاخب  تسا  يرفیک  دوب ، دهاوخ  نآ  رد  ناشدیواج  يارس  تسا ، ادخ  نانمشد  رفیک  شتآ  نیا 
(28)

(29  ) َنِیلَفْسَْألا َنِم  اَنوُکَِیل  اَنِماَْدقَأ  َتْحَت  اَمُْهلَعَْجن  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  اَناَّلَضَأ  ِْنیَذَّللا  اَنِرَأ  اَنَّبَر  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

ناشلامدـگل و   ) میهن دوخ  ياپ  ریز  ات  هد  ناشن  ام  هب  دـندرک  هارمگ  ار  اـم  سنا  ّنج و  زا  هک  ییاـهنآ  اراـگدرورپ ! : » دـنتفگ نارفاـک 
(29 !« ) دنشاب مدرم  نیرت  تسپ  زا  ات  مینک )

479 ص :

(30  ) َنوُدَعُوت ُْمتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأَو  اُونَزْحَت  َالَو  اُوفاَخَت  اَّلَأ  ُهَِکئاَلَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ 

: هک دنوش  یم  لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دـندرک ، تماقتـسا  سپـس  تسا »! هناگی  دـنوادخ  ام  راگدرورپ  : » دـنتفگ هک  یناسک  نیقی  هب 
(30 ! ) تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  امش  رب  داب  تراشب  و  دیشابم ، نیگمغ  دیسرتن و  »

(31  ) َنوُعَّدَت اَم  اَهِیف  ْمَُکلَو  ْمُکُسُفنَأ  یِهَتْشَت  اَم  اَهِیف  ْمَُکلَو  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاَِیلْوَأ  ُنَْحن 

هچ ره  و  تسا ، مهارف  تشهب  رد  دهاوخب  ناتلد  هچ  ره  امـش  يارب  و  میتسه ؛ ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  امـش  ناراکددـم  نارای و  ام 
(31 ! ) دوش یم  هداد  امش  هب  دینک  بلط 

(32  ) ٍمیِحَّر ٍروُفَغ  ْنِّم  ًالُُزن 

(32 !« ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  يوس  زا  ییاریذپ  هلیسو  اهنیا 
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(33  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  ِینَّنِإ  َلاَقَو  اًِحلاَص  َلِمَعَو  ِهَّللا  َیلِإ  اَعَد  نَّمِّم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَمَو 

زا نم  : » دیوگ یم  دهد و  یم  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنک و  یم  ادـخ  يوس  هب  توعد  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراتفگ  شوخ  یـسک  هچ 
(33 ( !؟» مناناملسم

(34  ) ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَواَدَع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  َالَو  ُهَنَسَْحلا  يِوَتْسَت  َالَو 

، تسا ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  نامه  دـید ) یهاوخ   ) هاـگان نک ، عفد  یکین  اـب  ار  يدـب  تسین ؛ ناـسکی  يدـب  یکین و  زگره 
(34 ! ) تسا یمیمص  مرگ و  یتسود  ییوگ 

(35  ) ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  اَّلِإ  اَهاَّقَُلی  اَمَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ  اَهاَّقَُلی  اَمَو 

نآ هب  دـنراد  اوقت ) نامیا و  زا   ) یمیظع هرهب  هک  یناسک  زج  و  دنـسر ، یمن  ماقم  نیا  هب  دنتماقتـسا  ربص و  ياراد  هک  یناسک  زج  اـّما 
(35 ! ) دندرگ یمن  لیان 

(36  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن  ِناَْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَزنَی  اَّمِإَو 

(36 ! ) تساناد هدونش و  وا  هک  هاوخب  هانپ  ادخ  زا  ددرگ ، وت  هّجوتم  ناطیش  زا  ییاه  هسوسو  هاگره  و 

(37  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمتنُک  نِإ  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْساَو  ِرَمَْقِلل  َالَو  ِسْمَّشِلل  اوُدُجْسَت  َال  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلاَو  ُراَهَّنلاَو  ُْلیَّللا  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

تـساهنآ هدننیرفآ  هک  ییادـخ  يارب  دـینکن ، هدجـس  هام  دیـشروخ و  يارب  تسا ؛ هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا ، ياه  هناشن  زا  و 
(37 ! ) دیتسرپب ار  وا  دیهاوخ  یم  رگا  دینک  هدجس 

(38  ) َنُومَأْسَی َال  ْمُهَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  َُهل  َنوُحِّبَُسی  َکِّبَر  َدنِع  َنیِذَّلاَف  اوُرَبْکَتْسا  ِنِإَف 

یمن هتسخ  دنیوگ و  یم  حیبست  وا  يارب  زور  بش و  دنتـسه  وت  راگدرورپ  دزن  هک  یناسک  دننک ، ّربکت  راگدرورپ ) تدابع  زا   ) رگا و 
(38 ! ) دنوش

480 ص :

ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّنِإ  یَتْوَْملا  ِییْحَُمل  اَهاَیْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َْتبَرَو  ْتَّزَتْها  َءاَْملا  اَْهیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَذِإَف  ًهَعِـشاَخ  َضْرَْألا  يَرَت  َکَّنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 
(39)

یمرد شبنج  هب  میتسرف  یم  نآ  رب  ناراب )  ) بآ هک  یماگنه  اّما  ینیب ، یم  ناج ) یب  و   ) کشخ ار  نیمز  هک  تسا  نیا  وا  تاـیآ  زا  و 
(39 ! ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  دنک ؛ یم  هدنز  زین  ار  ناگدرم  درک ، هدنز  ار  نآ  هک  یسک  نامه  دنک ؛ یم  ّومن  دیآ و 

َنُولَمْعَت اَِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِـش  اَم  اُولَمْعا  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اًنِمآ  ِیتْأَی  نَّم  مَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا  ِیف  یَْقُلی  نَمَفَأ  اَْنیَلَع  َنْوَفْخَی  اـَل  اَِـنتاَیآ  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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(40  ) ٌریَِصب

یـسک ای  تسا  رتهب  دوش  یم  هدنکفا  شتآ  رد  هک  یـسک  ایآ  دوب ! دنهاوخن  هدیـشوپ  ام  رب  دننک  یم  فیرحت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک 
! تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  وا  دینکب ، دیهاوخ  یم  يراک  ره  دـیآ !؟ یم  رـشحم  هصرع  هب  تمایق  رد  ناما  نما و  تیاهن  رد  هک 

(40)

(41  ) ٌزیِزَع ٌباَتَِکل  ُهَّنِإَو  ْمُهَءاَج  اََّمل  ِرْکِّذلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

تـسا یباتک  نیا  و  دنام !) دـهاوخن  یفخم  ام  رب  زین   ) دـندش رفاک  دـمآ  ناشغارـس  هب  هک  یماگنه  نآرق ]  رکذ =[  نیا  هب  هک  یناسک 
(41  ) ...ریذپان تسکش  ًاعطق 

(42  ) ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِّم  ٌلیِزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  نِم  ُلِطاَْبلا  ِهِیتْأَی  اَّل 

شیاتـس هتـسیاش  میکح و  دنوادخ  يوس  زا  هک  ارچ  دیآ ؛ یمن  نآ  غارـس  هب  رـس ، تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  یلطاب ، هنوگ  چیه  هک 
(42 ! ) تسا هدش  لزان 

(43  ) ٍمِیلَأ ٍباَقِع  وُذَو  ٍهَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َِکْلبَق  نِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  ْدَق  اَم  اَّلِإ  ََکل  ُلاَُقی  اَّم 

( مه  ) ترفغم و ياراد  وت  راگدرورپ  هدـش ؛ هتفگ  زین  وت  زا  لبق  ناربمایپ  هرابرد  هک  تسا  نامه  دـنیوگ  یم  وت  هرابرد  اوران  هب  هچنآ 
(43 ! ) تسا یکاندرد  تازاجم  ياراد 

ْمِِهناَذآ ِیف  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلاَو  ٌءاَفِـشَو  يًدُـه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق  ٌِّیبَرَعَو  ٌّیِمَجْعَأَأ  ُُهتاَیآ  ْتَلُِّصف  َالَْول  اُولاَقَّل  ایِمَجْعَأ  اـًنآُْرق  ُهاَْـنلَعَج  َْولَو 
(44  ) ٍدیَِعب ٍناَکَّم  نِم  َنْوَداَُنی  َِکَئلوُأ  یًمَع  ْمِْهیَلَع  َوُهَو  ٌْرقَو 

: وگب یبرع »!؟ يربمغیپ  زا  یمجع  نآرق  تسین !؟ نشور  شتایآ  ارچ  : » دـنتفگ یم  ًامتح  میداد  یم  رارق  یمجع  ینآرق  ار  نآ  هاگره 
ناشیاهـشوگ رد  دـنروآ ، یمن  نامیا  هک  یناـسک  یلو  تسا ؛ ناـمرد  تیادـه و  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يارب  باـتک )  ) نیا »

!« دنوش یم  هدز  ادص  رود  هار  زا  یئوگ ) هک  دنتـسه  یناسک  نوچمه   ) اهنآ دننیب ؛ یمن  ار  نآ  دنتـسه و  انیبان  ییوگ  تسا و  ینیگنس 
(44)

(45  ) ٍبیُِرم ُْهنِّم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإَو  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَّر  نِم  ْتَقَبَس  ٌهَِملَک  َالَْولَو  ِهِیف  َِفُلتْخاَف  َباَتِْکلا  یَسُوم  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

دوب هدشن  رداص  هراب  نیا  رد  تراگدرورپ  هیحان  زا  ینامرف  رگا  و  دش ؛ فالتخا  نآ  رد  سپـس  میداد ؛ ینامـسآ  باتک  یـسوم  هب  ام 
هرابرد زونه  اهنآ  یلو  دندیـسر ؛) یم  رفیک  هب  و   ) دـش یم  يرواد  اهنآ  نایم  رد  دوش ،) تّجح  مامتا  ات  داد  تلهم  نانآ  هب  دـیاب  هک  )

(45 ! ) دنراد زیگنا  تمهت  یّکش  نآ 

(46  ) ِدِیبَْعلِّل ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  اَمَو  اَْهیَلَعَف  َءاَسَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَِنلَف  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَّم 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 616 

http://www.ghaemiyeh.com


و تـسا ؛ هدرک  يدـب  نتــشیوخ  هـب  دـنک ، يدـب  سک  ره  و  تـسوا ؛ دوـخ  يارب  شدوـس  دـهد ، ماـجنا  یحلاـص  لـمع  هـک  یــسک 
(46 ! ) دنک یمن  متس  ناگدنب  هب  زگره  تراگدرورپ 

481 ص :

ءزج 25

تلصف هروس  همادا 

اُولاَق ِیئاَکَرُـش  َْنیَأ  ْمِهیِداَُـنی  َمْوَیَو  ِهِْملِِعب  اَّلِإ  ُعَضَت  اـَلَو  یَثنُأ  ْنِم  ُلِـمْحَت  اَـمَو  اَـهِماَمْکَأ  ْنِّم  ٍتاَرَمَث  نِم  ُجُرْخَت  اَـمَو  ِهَعاَّسلا  ُْملِع  ُّدَُری  ِْهَیلِإ 
(47  ) ٍدیِهَش نِم  اَّنِم  اَم  َكاَّنَذآ 

رادراب ینز  چـیه  و  دوش ، یمن  جراخ  دوخ  فالغ  زا  يا  هویم  چـیه  ددرگ ؛ یمزاـب  ادـخ  هب  اـهنت  نآ ) عوقو  هظحل  و   ) تماـیق هب  ملع 
يارب هک  یناکیرـش  دنیاجک  دیوگ ): یم  و   ) دهد یم  ادن  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  و  وا ؛ ملع  هب  رگم  دـنک  یمن  لمح  عضو  ددرگ و  یمن 

(47 !« ) میرادن دوخ  هتفگ  رب  یهاوگ  چیه  هک  میتشاد  هضرع  ام  اراگدرورپ )! : ») دنیوگ یم  دیتشادنپ !؟ یم  نم 

(48  ) ٍصیِحَّم نِّم  مَُهل  اَم  اوُّنَظَو  ُْلبَق  نِم  َنوُعْدَی  اُوناَک  اَّم  مُْهنَع  َّلَضَو 

(48 ! ) دنرادن یهاگزیرگ  چیه  دنناد  یم  و  دنوش ؛ یم  مگ  وحم و  دندناوخ  یم  ًالبق  هک  ار  ینادوبعم  همه  و 

(49  ) ٌطُونَق ٌسُوئَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَّم  نِإَو  ِْریَْخلا  ِءاَعُد  نِم  ُناَسنِْإلا  ُمَأْسَی  اَّل 

(49 ! ) ددرگ یم  دیمون  سویأم و  رایسب  دسر ، وا  هب  يدب  ّرش و  هاگره  و  دوش ؛ یمن  هتسخ  تمعن ) و   ) یکین ياضاقت  زا  زگره  ناسنا 

َّنَئِّبَُننَلَف یَنْسُْحَلل  ُهَدنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  َیلِإ  ُْتعِجُّر  ِنَئلَو  ًهَِمئاَق  َهَعاَّسلا  ُّنُظَأ  اَمَو  ِیل  اَذَه  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  نِم  اَّنِّم  ًهَمْحَر  ُهاَْنقَذَأ  ِْنَئلَو 
(50  ) ٍظِیلَغ ٍباَذَع  ْنِّم  مُهَّنَقیُِذَنلَو  اُولِمَع  اَِمب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

نم قاقحتـسا  یگتـسیاش و  رطاخب  نیا  : » دیوگ یم  میناشچب  هدیـسر  وا  هب  هک  یتحاران  زا  دـعب  دوخ  يوس  زا  یتمحر  ار  وا  هاگره  و 
وا دزن  نم  يارب  موش ، هدنادرگزاب  مراگدرورپ  يوسب  هاگره  دشاب )، یتمایق  هک  ضرفب   ) و دوش ؛ اپرب  تمایق  منک  یمن  نامگ  و  هدوب ،
یم اهنآ  هب  دـیدش  باذـع  زا  درک و  میهاوخ  هاـگآ  يدوزب )  ) دـنا هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  زا  ار  نارفاـک  اـم  .تسا  کـین  ياهـشاداپ 

(50  ) .میناشچ

(51  ) ٍضیِرَع ٍءاَعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِإَو  ِِهِبناَِجب  يََأنَو  َضَرْعَأ  ِناَسنِْإلا  یَلَع  اَنْمَْعنَأ  اَذِإَو 

رـصتخم هاـگره  یلو  دوش ؛ یم  رود  قح  زا  ّربکت  لاـح  هب  دـنادرگ و  یم  يور  میهد ، تمعن  ربـخ ) یب  لـفاغ و   ) ناـسنا هب  هاـگره  و 
(51 ! ) دراد نآ ) ندش  فرط  رب  يارب   ) ّرمتسم ناوارف و  ياضاقت  دسر ، وا  هب  یتحاران 

(52  ) ٍدیَِعب ٍقاَقِش  ِیف  َوُه  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  ِِهب  ُمتْرَفَک  َُّمث  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  َناَک  نِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق 
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هک یسک  زا  دوب  دهاوخ  رتهارمگ  یسک  هچ  دیوش ، رفاک  نآ  هب  امش  دشاب و  دنوادخ  يوس  زا  نآرق  نیا  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
(52 ( !؟ دراد رارق  يدیدش  تفلاخم  رد 

(53  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْملَوَأ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُفنَأ  ِیفَو  ِقاَفْآلا  ِیف  اَِنتاَیآ  ْمِهیُِرنَس 

قح وا  هک  ددرگ  راکـشآ  نانآ  يارب  ات  میهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ناشناج  نورد  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  يدوز  هب 
(53 ( !؟ تسا هاوگ  دهاش و  زیچ  همه  رب  تراگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ  تسا ؛

(54  ) ٌطیِحُّم ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  َالَأ  ْمِهِّبَر  ِءاَقِّل  نِّم  ٍهَیِْرم  ِیف  ْمُهَّنِإ  َالَأ 

(54 ! ) دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  دنوادخ  هک  دیشاب  هاگآ  و  دندیدرت ؛ ّکش و  رد  ناشراگدرورپ  ياقل  زا  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ 

482 ص :

يروشلا هروس 

(1  ) مح ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .مح

(2  ) قسع

(2  ) .قسع

(3  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َیلِإَو  َْکَیلِإ  یِحُوی  َِکلَذَک 

(3  ) .دنک یم  یحو  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  وت و  هب  میکح  زیزع و  دنوادخ  هنوگ  نیا 

(4  ) ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل 

(4 ! ) تسا گرزب  هبترمدنلب و  وا  و  تسوا ؛ نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(5  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  َالَأ  ِضْرَْألا  ِیف  نَِمل  َنوُرِفْغَتْسَیَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ُهَِکئاَلَْملاَو  َّنِِهقْوَف  نِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاَواَمَّسلا  ُداَکَت 

ناشراگدرورپ دمح  حیبست و  هتسویپ  ناگتشرف  دنوش و  یشالتم  الاب  زا  ناکرـشم ) ياوران  ياهتبـسن  رطاخب   ) اهنامـسآ تسا  کیدزن 
(5  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیشاب  هاگآ  دننک ؛ یم  رافغتسا  دنتسه  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  دنروآ و  یم  اجب  ار 

(6  ) ٍلیِکَِوب مِْهیَلَع  َتنَأ  اَمَو  ْمِْهیَلَع  ٌظیِفَح  ُهَّللا  َءاَِیلْوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلاَو 
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ار نانآ  هک  یتسین  رومأم  وت  و  دراد ؛ یم  هگن  ار  اهنآ  لامعا  همه  باسح  دنوادخ  دندرک ، باختنا  دوخ  ّیلو  ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک 
(6 ! ) ینک ّقح  لوبق  هب  روبجم 

(7  ) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَفَو  ِهَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  ِهِیف  َْبیَر  َال  ِعْمَْجلا  َمْوَی  َرِذُنتَو  اََهلْوَح  ْنَمَو  يَرُْقلا  َّمُأ  َرِذُنتِّل  اِیبَرَع  اًنآُْرق  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  َِکلَذَکَو 

اهنآ ینک و  راذنا  ار  نآ  نوماریپ  مدرم  و  هّکم ]  يرقلا =[ » ّما   » ات میدرک  یحو  وت  رب  ار  ایوگ ] حیـصف و  یبرع =[  ینآرق  هنوگ  نیا  و 
رد یهورگ  دنتشهب و  رد  یهورگ  یناسرتب ؛ تسین  نآ  رد  دیدرت  ّکش و  دنوش و  یم  عمج  زور  نآ  رد  قیالخ  همه  هک  يزور  زا  ار 

(7 ! ) نازوس شتآ 

(8  ) ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  نِّم  مَُهل  اَم  َنوُِملاَّظلاَو  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُءاَشَی  نَم  ُلِخُْدی  نَِکلَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُهَلَعََجل  ُهَّللا  َءاَش  َْولَو 

؛) درادن يدوس  يرابجا  تیاده  یلو  درک ، یم  تیادـه  روز  هب  و   ) داد یم  رارق  يدـحاو  تّما  ار  اهنآ  همه  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  و 
(8  ) .تسین يروای  ّیلو و  ناملاظ  يارب  و  دنک ، یم  دراو  شتمحر  رد  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  اّما 

(9  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  یَتْوَْملا  ِییُْحی  َوُهَو  ُِّیلَْولا  َوُه  ُهَّللاَف  َءاَِیلْوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 

و دـنک ، یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  تسا و  دـنوادخ  طقف  ّیلو »  » هک یلاح  رد  دـندیزگرب !؟ دوخ  ّیلو  ار  ادـخ  زا  ریغ  اهنآ  ایآ 
(9 ! ) تساناوت يزیچ  ره  رب  هک  تسوا 

(10  ) ُبِینُأ ِْهَیلِإَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  یِّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُمْکُحَف  ٍءْیَش  نِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَمَو 

یمزاـب وا  يوس  هب  ما و  هدرک  لّـکوت  وا  رب  نم ، راـگدرورپ  دـنوادخ ، تسا  نیا  تسادـخ ؛ اـب  شیرواد  دـینک ، فـالتخا  زیچ  ره  رد 
(10 ! ) مدرگ
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ُریِـصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ِهِیف  ْمُکُؤَرْذَـی  اًجاَوْزَأ  ِماَْعنَْألا  َنِمَو  اًجاَوْزَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  مَُکل  َلَعَج  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ُرِطاَـف 
(11)

نیا هب  ار  امش  و  دیرفآ ؛ نایاپراهچ  زا  ییاهتفج  داد و  رارق  امش  يارب  ینارسمه  امـش  سنج  زا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  وا 
(11 ! ) تسانیب اونش و  وا  تسین و  وا  دننامه  زیچ  چیه  دنک ؛ یم  دایز  نارسمه ]  هلیسوب  هلیسو =[ 

(12  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُرِدْقَیَو  ُءاَشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُدِیلاَقَم  َُهل 

زیچ همه  هب  وا  دزاس ؛ یم  دودحم  ای  دهد  یم  شرتسگ  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  تسوا ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ياهدـیلک 
(12  ) .تساناد
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ِهِیف اُوقَّرَفَتَت  َالَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یَـسیِعَو  یَـسُومَو  َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اَْنیَّصَو  اَمَو  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  اًحُون  ِِهب  یَّصَو  اَم  ِنیِّدـلا  َنِّم  مَُکل  َعَرَش 
(13  ) ُبِیُنی نَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَیَو  ُءاَشَی  نَم  ِْهَیلِإ  ِیبَتْجَی  ُهَّللا  ِْهَیلِإ  ْمُهوُعْدَت  اَم  َنیِکِرْشُْملا  یَلَع  َُربَک 

یـسیع یـسوم و  میهاربا و  هب  میداتـسرف و  یحو  وـت  رب  ار  هچنآ  و  دوـب ؛ هدرک  هیـصوت  حوـن  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ 
هب ار  ناـنآ  امـش  هچنآ  تسا  نارگ  ناکرـشم  رب  و  دـینکن ! داـجیا  هقرفت  نآ  رد  دـیراد و  اـپرب  ار  نید  هک : دوـب  نیا  مـیدرک  شراـفس 

(13  ) .دنک یم  تیاده  ددرگزاب  وا  يوس  هب  هک  ار  یسک  و  دنیزگ ، یمرب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  دینک ! یم  توعد  شیوس 

اُوثِروُأ َنیِذَّلا  َّنِإَو  ْمُهَْنَیب  َیِـضُقَّل  یمَـسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  َکِّبَّر  نِم  ْتَقَبَـس  ٌهَِملَک  َالَْولَو  ْمُهَْنَیب  اًیَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاَـج  اَـم  ِدـَْعب  نِم  اَّلِإ  اُوقَّرَفَت  اَـمَو 
(14  ) ٍبیُِرم ُْهنِّم  ٍّکَش  یَِفل  ْمِهِدَْعب  نِم  َباَتِْکلا 

توادع و و   ) قح زا  فارحنا  رطاخب  ییوج  هقرفت  نیا  و  دمآ ؛ ناشغارـس  هب  یهاگآ  ملع و  هکنآ  زا  دعب  رگم  دـندشن  هدـنکارپ  نانآ 
يرواد اهنآ  نایم  رد  دنـشاب ، دازآ ) هدنز و   ) ینّیعم دمآرـس  ات  هک  دوب  هدشن  رداص  تراگدرورپ  يوس  زا  ینامرف  رگا  و  دوب ؛ دـسح )

(14 ! ) ینیبدب اب  هارمه  یکش  دندیدرت ، کش و  رد  نآ  هب  تبسن  دندش  باتک  ناثراو  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  و  دش ؛ یم 

اََنل ْمُکُّبَرَو  اَنُّبَر  ُهَّللا  ُمُکَْنَیب  َلِدـْعَِأل  ُتِْرمُأَو  ٍباَتِک  نِم  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  ُتنَمآ  ُْلقَو  ْمُهَءاَوْهَأ  ِْعبَّتَت  اـَلَو  َتِْرمُأ  اَـمَک  ْمِقَتْـساَو  ُعْداَـف  َِکلَذـِلَف 
(15  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإَو  اَنَْنَیب  ُعَمْجَی  ُهَّللا  ُمُکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  َهَّجُح  َال  ْمُُکلاَمْعَأ  ْمَُکلَو  اَُنلاَمْعَأ 

يوه زا  و  امن ، تماقتسا  يا  هدش  رومأم  هک  نانچنآ  نک و  توعد  یهلا  دحاو  نییآ  نیا  يوس  هب  ار  نانآ  زین  وت  رطاخ  نیمه  هب  سپ 
؛ منک تلادـع  امـش  نایم  رد  مرومأم  ما و  هدروآ  ناـمیا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هک  یباـتک  ره  هب  : » وگب و  نکم ، يوریپ  ناـنآ  ياهـسوه  و 
ام نایم  رد  یـصخش  تموصخ  امـش ، نآ  زا  امـش  لامعا  هجیتن  تسا و  ام  نآ  زا  ام  لامعا  هجیتن  تسامـش ؛ ام و  راگدرورپ  دـنوادخ 

(15 !« ) تسوا يوس  هب  همه )  ) تشگزاب و  دنک ، یم  عمج  اجکی  رد  ار  امش  ام و  دنوادخ  و  تسین ؛

484 ص :

(16  ) ٌدیِدَش ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَو  ْمِهِّبَر  َدنِع  ٌهَضِحاَد  ْمُُهتَّجُح  َُهل  َبیُِجتْسا  اَم  ِدَْعب  نِم  ِهَّللا  ِیف  َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلاَو 

لطاب و ناشراگدرورپ  دزن  ناشلیلد  دننک ، یم  هّجاحم  وا ، هب ) نامیا  و   ) نتفریذپ زا  دـعب  ادـخ  هرابرد  تجاجل ) يور  زا   ) هک یناسک 
(16  ) .دنراد دیدش  یباذع  تساهنآ و  رب  بضغ  و  تسا ؛ هیاپ  یب 

(17  ) ٌبیِرَق َهَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرُْدی  اَمَو  َناَزیِْملاَو  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا 

تعاس دیاش  یناد  یم  هچ  وت  زین ؛ ار  تمایق ) ربخ  لطاب و  قح و  شجنس   ) نازیم درک و  لزان  قحب  ار  باتک  هک  تسا  یسک  دنوادخ 
(17 ! ) دشاب کیدزن  تمایق ) مایق  )

ٍدیَِعب ٍلاَلَـض  یَِفل  ِهَعاَّسلا  ِیف  َنوُراَُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َالَأ  ُّقَْحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَو  اَْهنِم  َنوُقِفْـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَِهب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی 
(18)
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دنناد یم  و  دنناساره ، نآ  زا  هتسویپ  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  یلو  دننک ؛ یم  باتـش  نآ  هرابرد  دنرادن  نامیا  تمایق  هب  هک  یناسک 
(18  ) .دنتسه یقیمع  یهارمگ  رد  دننک ، یم  دیدرت  تمایق  رد  هک  یناسک  دیشاب  هاگآ  تسا ؛ قح  نآ 

(19  ) ُزیِزَْعلا ُّيِوَْقلا  َوُهَو  ُءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  ِهِداَبِِعب  ٌفیَِطل  ُهَّللا 

(19 ! ) تسا ریذپان  تسکش  يّوق و  وا  دهد و  یم  يزور  دهاوخب  ار  سک  ره  دراد ؛ یهاگآ ) و   ) فطل شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ 

(20  ) ٍبیِصَّن نِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  اَمَو  اَْهنِم  ِِهتُْؤن  اَْینُّدلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناَک  نَمَو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِهَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناَک  نَم 

تشک طقف  هک  یسک  و  مییازفا ؛ یم  شلوصحم  رب  میهد و  یم  شیازفا  تکرب و  وا  تشک  هب  دهاوخب ، ار  ترخآ  تعارز  هک  یـسک 
(20 ! ) درادن يا  هرهب  چیه  ترخآ  رد  اّما  میهد  یم  وا  هب  نآ  زا  یمک  دبلطب ، ار  ایند 

(21  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإَو  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  ِلْصَْفلا  ُهَِملَک  َالَْولَو  ُهَّللا  ِِهب  نَذْأَی  َْمل  اَم  ِنیِّدلا  َنِّم  مَُهل  اوُعَرَش  ُءاَکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ 

یم يرواد  ناشنایم  رد  دوبن ، اهنآ  يارب  ینّیعم  تلهم  رگا  دـنا !؟ هتخاس  اـهنآ  يارب  ینییآ  دـنوادخ  نذا  یب  هک  دـنراد  ینادوبعم  اـیآ 
(21 ! ) تسا یکاندرد  باذع  ناملاظ  يارب  و  تشگ ) یم  رداص  باذع  روتسد  و   ) دش

ْمِهِّبَر َدـنِع  َنوُءاَشَی  اَّم  مَُهل  ِتاَّنَْجلا  ِتاَضْوَر  ِیف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ْمِِهب  ٌِعقاَو  َوُهَو  اُوبَـسَک  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِِملاَّظلا  يَرَت 
(22  ) ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلَذ 

هک یناسک  اّما  دریگ ! یمارف  ار  اهنآ  یلو  دـنکانمیب ، تخـس  دـنا  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  زا  هک  ینیب  یم  ار  نارگمتـس  زور ) نآ  رد  )
؛ تسا مهارف  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  دـنهاوخب  هچ  ره  دنتـشهب و  ياهغاب  رد  دـنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا 

(22 ! ) گرزب ششخب ) و   ) لضف تسا  نیا 
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َُهل ْدِزَّن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  نَمَو  َیبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  اَّل  ُلق  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَداَبِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلَذ 
(23  ) ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  اًنْسُح  اَهِیف 

نم : » وگب دهد ! یم  دیون  نآ  هب  دـنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
، دهد ماجنا  یکین  راک  سک  ره  و  متیب ؛]  لها  مناکیدزن =[  نتشاد  تسود  زج  منک  یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه 

(23  ) .تسا رازگساپس  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  مییازفا ؛ یم  شا  یکین  رب 

(24  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاَِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحیَو  َلِطاَْبلا  ُهَّللا  ُحْمَیَو  َِکْبلَق  یَلَع  ِْمتْخَی  ُهَّللا  ِإَشَی  نِإَف  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

یئوگب فالخ  رگا  و   ) دـهن یم  رهُم  وت  بلق  رب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  یلاـح  رد  تسا !؟» هتـسب  غورد  ادـخ  رب  وا  : » دـنیوگ یم  اـیآ 
نورد هچنآ  زا  وا  هک  ارچ  دزاس ؛ یم  اجرباپ  شنامرفب  ار  ّقح  دنک و  یم  وحم  ار  لطاب  و  دریگ ) یم  وت  زا  ار  تایآ  نیا  راهظا  تردق 
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(24  ) .تسا هاگآ  تساه  هنیس 

(25  ) َنُولَعْفَت اَم  ُمَْلعَیَو  ِتاَئِّیَّسلا  ِنَع  وُفْعَیَو  ِهِداَبِع  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُهَو 

(25  ) .دناد یم  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  و  دشخب ، یم  ار  اهیدب  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا  یسک  وا 

(26  ) ٌدیِدَش ٌباَذَع  ْمَُهل  َنوُِرفاَْکلاَو  ِِهلْضَف  نِّم  مُهُدیِزَیَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَیَو 

يارب اّما  دـیازفا ؛ یم  اهنآ  رب  دوخ  لضف  زا  دریذـپ و  یم  دـنا  هداد  ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  تساوخرد  و 
(26 ! ) تسا يدیدش  باذع  نارفاک 

(27  ) ٌریَِصب ٌرِیبَخ  ِهِداَبِِعب  ُهَّنِإ  ُءاَشَی  اَّم  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  نَِکلَو  ِضْرَْألا  ِیف  اْوَغََبل  ِهِداَبِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْولَو 

و  ) دهاوخ یم  هک  يرادقمب  ور  نیا  زا  دننک ؛ یم  متـس  نایغط و  نیمز  رد  دشخب ، تعـسو  شناگدنب  يارب  ار  يزور  دنوادخ  هاگره 
(27 ! ) تسانیب هاگآ و  شناگدنب  هب  هبسن  هک  دنک ، یم  لزان  دناد ) یم  تحلصم 

(28  ) ُدیِمَْحلا ُِّیلَْولا  َوُهَو  ُهَتَمْحَر  ُرُشنَیَو  اوُطَنَق  اَم  ِدَْعب  نِم  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُهَو 

ّیلو و وا  و  دـنارتسگ ؛ یم  ار  شیوخ  تمحر  دـنک و  یم  لزاـن  دـندش  سویأـم  هکنآ  زا  سپ  ار  دـنمدوس  ناراـب  هک  تسا  یـسک  وا 
(28 ! ) تسا هدوتس  و  تسرپرس ) )

(29  ) ٌریِدَق ُءاَشَی  اَذِإ  ْمِهِعْمَج  یَلَع  َوُهَو  ٍهَّباَد  نِم  اَمِهِیف  ََّثب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

اهنآ عـمج  رب  دـهاوخب  هاـگره  وا  و  هدوـمن ؛ رـشتنم  اـهنآ  رد  ناگدـنبنج  زا  هـچنآ  نـیمز و  اهنامــسآ و  شنیرفآ  تـسوا  تاـیآ  زا  و 
(29 ! ) تساناوت

(30  ) ٍرِیثَک نَع  وُفْعَیَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اَِمبَف  ٍهَبیِصُّم  نِّم  مَُکباَصَأ  اَمَو 

(30 ! ) دنک یم  وفع  زین  ار  يرایسب  و  دیا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخب  دسر  امش  هب  یتبیصم  ره 

(31  ) ٍریِصَن َالَو  ٍِّیلَو  نِم  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُکل  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُمتنَأ  اَمَو 

(31  ) .تسین امش  يارب  يروای  ّیلو و  چیه  ادخ  زا  ریغ  و  دینک ؛ رارف  دنوادخ  تردق  زا  نیمز  رد  دیناوت  یمن  زگره  امش  و 

486 ص :

(32  ) ِماَلْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ِراَوَْجلا  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 
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(32 ! ) دنسر یم  رظن  هب  اه  هوک  نوچمه  ایرد  رد  هک  تسا  ییاهیتشک  وا  ياه  هناشن  زا 

(33  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُکِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِهِرْهَظ  یَلَع  َدِکاَوَر  َْنلَلْظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکُْسی  ْأَشَی  نِإ 

هدـننکربص ره  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  دـننامب ؛ تکرح  یب  ایرد  تشپ  رب  اهنآ  ات  دزاس  یم  نکاـس  ار  داـب  دـنک ، هدارا  وا  رگا 
(33 ! ) رازگرکش

(34  ) ٍرِیثَک نَع  ُفْعَیَو  اُوبَسَک  اَِمب  َّنُهِْقبُوی  ْوَأ 

.دـشخب یم  ار  يرایـسب  لاح  نیع  رد  و  دزاس ؛ یم  دوبان  دـنا  هدـش  بکترم  شنانیـشنرس  هک  یلامعا  رطاخب  ار  اهنآ  دـهاوخب  رگا  اـی 
(34)

(35  ) ٍصیِحَّم نِّم  مَُهل  اَم  اَِنتاَیآ  ِیف  َنُولِداَُجی  َنیِذَّلا  َمَْلعَیَو 

(35 ! ) دنرادن یهاگزیرگ  چیه  دننادب  دننک  یم  هلداجم  ام  تایآ  رد  هک  یناسک 

(36  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  یَْقبَأَو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَمَف  ٍءْیَش  نِّم  ُمتِیتوُأ  اَمَف 

ناشراگدرورپ رب  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسادـخ  دزن  هچنآ  و  تسایند ، یگدـنز  رذـگدوز  عاتم  هدـش  اطع  امـش  هب  هچنآ 
(36  ) .تسا رترادیاپ  رتهب و  دننک  یم  لّکوت 

(37  ) َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  اَم  اَذِإَو  َشِحاَوَْفلاَو  ِْمثِْإلا  َِرئاَبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلاَو 

(37  ) .دننک یم  وفع  دنوش  نیگمشخ  هک  یماگنه  و  دنزرو ، یم  بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  نامه 

(38  ) َنوُقِفُنی ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  ْمُهَْنَیب  يَروُش  ْمُهُْرمَأَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأَو  ْمِهِّبَِرل  اُوباَجَتْسا  َنیِذَّلاَو 

تساهنآ و نایم  رد  تروشم  تروص  هب  ناشیاهراک  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هدرک و  تباجا  ار  ناشراگدرورپ  توعد  هک  یناسک  و 
(38 ، ) دننک یم  قافنا  میا  هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا 

(39  ) َنوُرِصَتنَی ْمُه  ُیْغَْبلا  ُمَُهباَصَأ  اَذِإ  َنیِذَّلاَو 

(39 ! ) دنبلط یم  يرای  دنوش و ) یمن  ملظ  میلست  ، ) دسر اهنآ  هب  یمتس  هاگره  هک  یناسک  و 

(40  ) َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأَو  اَفَع  ْنَمَف  اَُهْلثِّم  ٌهَئِّیَس  ٍهَئِّیَس  ُءاَزَجَو 

! درادن تسود  ار  ناملاظ  دنوادخ  تسادخ ؛ اب  وا  شاداپ  دـنک ، حالـصا  وفع و  سک  ره  و  نآ ؛ دـننامه  تسا  یتازاجم  يدـب ، رفیک 
(40)
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(41  ) ٍلِیبَس نِّم  مِْهیَلَع  اَم  َِکَئلوُأَف  ِهِْملُظ  َدَْعب  َرَصَتنا  ِنََملَو 

(41 ( ؛ تسین وا  رب  يداریا  دبلط ، يرای  ندش  مولظم  زا  دعب  هک  یسک  و 

(42  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَیَو  َساَّنلا  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ 

یکاندرد باذـع  نانآ  يارب  دـنراد ؛ یم  اور  ملظ  قحاـنب  نیمز  رد  دـننک و  یم  متـس  مدرم  هب  هک  تسا  یناـسک  رب  تازاـجم  داریا و 
(42 ! ) تسا

(43  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنَِمل  َِکلَذ  َّنِإ  َرَفَغَو  َرَبَص  نََملَو 

(43 ! ) تسا شزرارپ  ياهراک  زا  نیا  دننک ، وفع  ییابیکش و  هک  یناسک  اّما 

(44  ) ٍلِیبَس نِّم  ٍّدَرَم  َیلِإ  ْلَه  َنُولوُقَی  َباَذَْعلا  اُوَأَر  اََّمل  َنیِِملاَّظلا  يَرَتَو  ِهِدَْعب  نِّم  ٍِّیلَو  نِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو 

ار یهلا  باذع  هک  یماگنه  ینیب  یم  تمایق ) زور   ) ار ناملاظ  و  تشاد ؛ دهاوخن  وا  زج  يروای  ّیلو و  دنک ، هارمگ  ادخ  هک  ار  یسک 
(44 ( »!؟ دراد دوجو  ناربج ) و   ) تشگزاب يوس  هب  یهار  ایآ  : » دنیوگیم دننک  یم  هدهاشم 

487 ص :

ْمِهِیلْهَأَو ْمُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساَْخلا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلاَقَو  ٍّیِفَخ  ٍفْرَط  نِم  َنوُرُظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِـشاَخ  اَْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ْمُهاَرَتَو 
(45  ) ٍمیِقُّم ٍباَذَع  ِیف  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َالَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی 

و دننک ؛ یم  هاگن  نآ ) هب   ) یمـشچ ریز  دنعـشاخ و  ّتلذم  تّدـش  زا  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  هضرع  شتآ  رب  هک  ینیب  یم  ار  اهنآ  و 
؛ دـنا هداد  تسد  زا  تمایق  زور  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  هک  دـننانآ  یعقاو  ناراکنایز  : » دـنیوگ یم  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک 

(45 !« ) دنمئاد باذع  رد  زور ) نآ   ) ناملاظ هک  دیشاب  هاگآ 

(46  ) ٍلِیبَس نِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  نَمَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مُهَنوُرُصنَی  َءاَِیلْوَأ  ْنِّم  مَُهل  َناَک  اَمَو 

(46 ! ) تسین وا  يارب  یتاجن  هار  چیه  دزاس ، هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  و  دننک ؛ ناشیرای  هک  دنرادن  یناروای  ایلوا و  ادخ  زج  اهنآ 

(47  ) ٍریِکَّن نِّم  مَُکل  اَمَو  ٍِذئَمْوَی  ٍإَْجلَّم  نِّم  مَُکل  اَم  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  اَّل  ٌمْوَی  َِیتْأَی  نَأ  ِْلبَق  نِّم  مُکِّبَِرل  اُوبیِجَتْسا 

نآ رد  و  تسین ؛ ادـخ  هدارا  ربارب  رد  نآ  يارب  یتشگزاب  هک  دـسر  ارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  راگدرورپ  توعد  دـینک  تباجا 
(47 ! ) یعفادم هن  دیراد و  یهاگهانپ  هن  زور ،

ْتَمَّدَق اَِمب  ٌهَئِّیَـس  ْمُْهبُِـصت  نِإَو  اَِهب  َحِرَف  ًهَمْحَر  اَّنِم  َناَسنِْإلا  اَْنقَذَأ  اَذِإ  اَّنِإَو  ُغاَلَْبلا  اَّلِإ  َْکیَلَع  ْنِإ  اًظیِفَح  ْمِْهیَلَع  َكاَْنلَـسْرَأ  اَمَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف 
(48  ) ٌروُفَک َناَسنِْإلا  َّنِإَف  ْمِهیِْدیَأ 
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تلاسر غالبا  اهنت  وت  فیظو ه  میا ؛ هدادن  رارق  ناشرابجا ) رومأم  و   ) نانآ ظفاح  ار  وت  ام  شابم ،) نیگمغ   ) دنوش نادرگ  يور  رگا  و 
ماجنا هک  یلامعا  رطاخب  ییالب  رگا  و  دوش ، یم  شوخلد  نآ  هب  میناـشچب  ناـسنا  هب  دوخ  يوس  زا  یتمحر  اـم  هک  یماـگنه  و  تسا !

(48 ! ) تسا هدننک  نارفک  رایسب  ناسنا  هک  ارچ  دنزادرپ ،) یم  نارفک  هب   ) دسر اهنآ  هب  دنا  هداد 

(49  ) َروُکُّذلا ُءاَشَی  نَِمل  ُبَهَیَو  اًثاَنِإ  ُءاَشَی  نَِمل  ُبَهَی  ُءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَّلِّل 

هب دشخب و  یم  رتخد  دنک  هدارا  سک  ره  هب  دنیرفآ ؛ یم  دهاوخب  ار  هچ  ره  تسادـخ ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ّتیمکاح  ّتیکلام و 
(49 ، ) رسپ دهاوخب  سک  ره 

(50  ) ٌریِدَق ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  اًمیِقَع  ُءاَشَی  نَم  ُلَعْجَیَو  اًثاَنِإَو  اًناَرْکُذ  ْمُهُجِّوَُزی  ْوَأ 

رداق اناد و  وا  هک  اریز  دراذگ ؛ یم  میقع  دهاوخب  ار  سک  ره  دـنکیم و  عمج  نانآ  يارب  ار  ود - ره   - رتخد رـسپ و  دـهاوخب ) رگا   ) ای
(50  ) .تسا

(51  ) ٌمیِکَح ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاَشَی  اَم  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  ْوَأ  ٍباَجِح  ِءاَرَو  نِم  ْوَأ  اًیْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  نَأ  ٍرَشَِبل  َناَک  اَمَو 

وا نامرفب  دتـسرف و  یم  یلوسر  ای  باجح ، تشپ  زا  ای  یحو  هار  زا  رگم  دیوگ ، نخـس  وا  اب  ادـخ  هک  تسین  یناسنا  چـیه  هتـسیاش  و 
(51 ! ) تسا میکح  ماقمدنلب و  وا  هک  ارچ  دنک ؛ یم  یحو  دهاوخب  ار  هچنآ 
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َکَّنِإَو اَنِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَّن  نَم  ِِهب  يِدْهَّن  اًرُون  ُهاَْنلَعَج  نَِکلَو  ُناَمیِْإلا  َالَو  ُباَتِْکلا  اَم  يِرْدَت  َتنُک  اَم  اَنِْرمَأ  ْنِّم  اًحوُر  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  َِکلَذَکَو 
(52  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  يِدْهََتل 

یتسناد یمن  نیا  زا  شیپ  وت  میدرک ؛ یحو  دوخ  ناـمرفب  ار  یحور  زین  وت  رب  میداتـسرف ) یحو  نیـشیپ  ناربماـیپ  رب  هک   ) هنوگ ناـمه 
ناگدـنب زا  سک  ره  نآ  هلیـسوب  هک  میداد  رارق  يرون  ار  نآ  اـم  یلو  يدوـبن ؛) هاـگآ  نآرق  ياوـتحم  زا  و   ) تسیچ ناـمیا  باـتک و 

(52  ) .ینک یم  تیاده  تسار  هار  يوس  هب  ًامّلسم  وت  و  مینک ؛ یم  تیاده  میهاوخب  ار  شیوخ 

(53  ) ُرُومُْألا ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  َالَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِطاَرِص 

ادـخ يوسب  اـهنت  اـهراک  همه  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسوا ؛ نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  یماـمت  هک  يدـنوادخ  هار 
(53 ! ) ددرگ یمزاب 

فرخزلا هروس 

(1  ) مح ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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(1  ) .مح

(2  ) ِنِیبُْملا ِباَتِْکلاَو 

(2 (، ) رگنشور و   ) نیبم باتک  هب  دنگوس 

(3  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلَعَّل  اِیبَرَع  اًنآُْرق  ُهاَْنلَعَج  اَّنِإ 

(3 ! ) دینک كرد  ار ) نآ   ) امش دیاش  میداد ، رارق  یبرع  حیصف و  ینآرق  ار  نآ  ام  هک 

(4  ) ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اَْنیََدل  ِباَتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإَو 

(4 ! ) تسا راوتسا  هیاپدنلب و  ام  دزن  ظوفحم ] حول  باتکلا =[ » ّما   » رد نآ  و 

(5  ) َنِیفِرْسُّم اًمْوَق  ُْمتنُک  نَأ  اًْحفَص  َرْکِّذلا  ُمُکنَع  ُبِرْضَنَفَأ 

(5 ( !؟ دیراکفارسا یموق  هکنیا  رطاخب  میریگزاب  امش  زا  ار  نآرق ]  رکذ =[  نیا  ایآ 

(6  ) َنِیلَّوَْألا ِیف  ٍِّیبَّن  نِم  اَْنلَسْرَأ  ْمَکَو 

(6 ( ؛ میداتسرف نیشیپ  ماوقا  نایم  رد  تیاده ) يارب   ) هک یناربمایپ  رایسب  هچ 

(7  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّلِإ  ٍِّیبَّن  نِّم  مِهِیتْأَی  اَمَو 

(7  ) .دندرک یم  ازهتسا  ار  وا  هکنیا  رگم  دمآ  یمن  اهنآ  يوس  هب  يربمایپ  چیه  یلو 

(8  ) َنِیلَّوَْألا ُلَثَم  یَضَمَو  اًشَْطب  مُْهنِم  َّدَشَأ  اَنْکَلْهَأَف 

(8  ) .تشذگ ناینیشیپ  ناتساد  و  میدرک ، كاله  دندوب  اهنآ  زا  رتدنمورین  هک  ار  یناسک  ام  یلو 

(9  ) ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّم  مُهَْتلَأَس  ِنَئلَو 

هدـیرفآ ار  اهنآ  اناد  رداق و  دـنوادخ  : » دـنیوگ یم  ًامّلـسم  تسا »؟ هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  : » یـسرپب نانآ  زا  هاگ  ره 
(9 «! ) تسا

(10  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلَعَّل  اًُلبُس  اَهِیف  ْمَُکل  َلَعَجَو  اًدْهَم  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 

دـصقم هب  و   ) دیوش تیاده  هک  دشاب ، دـیرفآ  ییاه  هار  نآ  رد  امـش  يارب  و  داد ، رارق  امـش  شمارآ  لحم  ار  نیمز  هک  یـسک  نامه 
(10 (! ) دیسرب
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(11  ) َنوُجَرُْخت َِکلَذَک  اًْتیَّم  ًهَْدَلب  ِِهب  اَنْرَشنَأَف  ٍرَدَِقب  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلاَو 

زا تمایق  رد   ) هنوگ نیمه  میدیشخب ؛ تایح  ار  هدرم  نیمزرس  نآ  هلیـسوب  و  نّیعم ، رادقمب  داتـسرف  یبآ  نامـسآ  زا  هک  یـسک  نامه 
(11 ! ) دنزاس یم  جراخ  ار  امش  اهربق )

(12  ) َنُوبَکْرَت اَم  ِماَْعنَْألاَو  ِْکلُْفلا  َنِّم  مَُکل  َلَعَجَو  اَهَّلُک  َجاَوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلاَو 

(12 ، ) دیوش یم  راوس  نآ  رب  هک  دادرارق  ییاهبکرم  نایاپراهچ  اهیتشک و  زا  امش  يارب  و  دیرفآ ، ار  اهجوز  همه  هک  یسک  نامه  و 

(13  ) َنِینِْرقُم َُهل  اَّنُک  اَمَو  اَذَه  اََنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناَْحبُس  اُولوُقَتَو  ِْهیَلَع  ُْمْتیَوَتْسا  اَذِإ  ْمُکِّبَر  َهَمِْعن  اوُرُکْذَت  َُّمث  ِهِروُهُظ  یَلَع  اوُوَتْسَِتل 

كاپ : » دییوگب دیوش و  رّکذتم  ار  ناتراگدرورپ  تمعن  دیدش ، راوس  اهنآ  رب  هک  یماگنه  سپس  دیریگ ؛ رارق  یبوخب  اهنآ  تشپ  رب  ات 
(13 ( ؛ میتشادن ار  نآ  ریخست  ییاناوت  ام  هنرگو  تخاس ، ام  رّخسم  ار  نیا  هک  یسک  تسا  هّزنم  و 

(14  ) َنُوِبلَقنَُمل اَنِّبَر  َیلِإ  اَّنِإَو 

(14 !« ) میدرگ یمزاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  و 

(15  ) ٌنِیبُّم ٌروُفََکل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  اًءْزُج  ِهِداَبِع  ْنِم  َُهل  اُولَعَجَو 

! تسا يراکـشآ  هدننک  نارفک  ناسنا  دندناوخ ؛) ادخ  نارتخد  ار  هکئالم  و   ) دنداد رارق  یئزج  شناگدنب  نایم  زا  دنوادخ  يارب  اهنآ 
(15)

(16  ) َنِینَْبلِاب مُکاَفْصَأَو  ٍتاََنب  ُُقلْخَی  اَّمِم  َذَخَّتا  ِمَأ 

(16 ( !؟ تسا هدیزگرب  امش  يارب  ار  نارسپ  هدرک و  باختنا  دوخ  يارب  ار  نارتخد  شتاقولخم  نایم  زا  ایآ 

(17  ) ٌمیِظَک َوُهَو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  اًلَثَم  ِنَمْحَّرِلل  َبَرَض  اَِمب  مُهُدَحَأ  َرُِّشب  اَذِإَو 

، دـنهد تراشب  رتخد ] دـّلوت  هب  هداد =[  رارق  هیبش  نامحر  دـنوادخ  يارب  هک  يزیچ  ناـمه  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  هاـگره  هک  یلاـح  رد 
(17 ! ) ددرگ یم  نیگمشخ  دوش و  یم  هایس  یتحاران ) طرف  زا   ) شتروص

(18  ) ٍنِیبُم ُْریَغ  ِماَصِْخلا  ِیف  َوُهَو  ِهَْیلِْحلا  ِیف  ُأَّشَُنی  نَمَوَأ 

!؟) دیناوخ یم  ادخ  دنزرف   ) تسین دوخ  دوصقم  نییبت  هب  رداق  لادج  ماگنه  هب  دبای و  یم  شرورپ  اهتنیز  يالبال  رد  هک  ار  یـسک  ایآ 
(18)
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(19  ) َنُولَأُْسیَو ْمُُهتَداَهَش  ُبَتُْکتَس  ْمُهَْقلَخ  اوُدِهَشَأ  اًثاَنِإ  ِنَمْحَّرلا  ُداَبِع  ْمُه  َنیِذَّلا  َهَِکئاَلَْملا  اُولَعَجَو 

دوش و یم  هتشون  نانآ  یهاوگ  دنا !؟ هدوب  اهنآ  شنیرفآ  دهاش  ایآ  دنتشادنپ ؛ ّثنؤم  دننامحر  دنوادخ  ناگدنب  هک  ار  ناگتشرف  اهنآ 
(19 ! ) دش دنهاوخ  تساوخزاب  نآ ) زا  )

(20  ) َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلَِذب  مَُهل  اَّم  مُهاَنْدَبَع  اَم  ُنَمْحَّرلا  َءاَش  َْول  اُولاَقَو 

دنرادن و نیقی  ملع و  هنوگ  چیه  رما  نیا  هب  یلو  میدرک »! یمن  شتـسرپ  ار  اهنآ  ام  تساوخ  یم  نامحر  دنوادخ  رگا  : » دـنتفگ نانآ 
(20 ! ) دنیوگ یمن  يزیچ  غورد  زج 

(21  ) َنوُکِسْمَتْسُم ِِهب  مُهَف  ِِهْلبَق  نِّم  ًاباَتِک  ْمُهاَْنیَتآ  ْمَأ 

(21 ( !؟ دنیوج یم  کّسمت  نآ  هب  اهنآ  میا و  هداد  نانآ  هب  نیا  زا  شیپ  یباتک  ام  هکنیا  ای 

(22  ) َنوُدَتْهُّم مِهِراَثآ  یَلَع  اَّنِإَو  ٍهَّمُأ  یَلَع  اَنَءَابآ  اَنْدَجَو  اَّنِإ  اُولاَق  َْلب 

(22 « ) .میا هتفای  تیاده  نانآ  يوریپ  هب  زین  ام  و  میتفای ، ینیئآ  رب  ار  دوخ  ناکاین  ام  : » دنیوگ یم  اهنآ  هکلب 
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(23  ) َنوُدَتْقُّم مِهِراَثآ  یَلَع  اَّنِإَو  ٍهَّمُأ  یَلَع  اَنَءَابآ  اَنْدَجَو  اَّنِإ  اَهُوفَْرتُم  َلاَق  اَّلِإ  ٍریِذَّن  نِّم  ٍهَیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَم  َِکلَذَکَو 

: دنتفگ نآ  رورغم  تسم و  نادنمتورث  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  يا  هدـننکراذنا  ربمایپ  وت  زا  شیپ  يراید  رهـش و  چـیه  رد  هنوگ  نیا  و 
(23 « ) .مینک یم  ادتقا  نانآ  راثآ  هب  میتفای و  ینیئآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  »

(24  ) َنوُِرفاَک ِِهب  ُمْتلِسْرُأ  اَِمب  اَّنِإ  اُولاَق  ْمُکَءَابآ  ِْهیَلَع  ْمُّتدَجَو  اَّمِم  يَدْهَِأب  مُُکْتئِج  َْولَوَأ  َلاَق 

»!؟) دینک یم  راکنا  مه  زاب   ) مشاب هدروآ  دیتفای  نآ  رب  ار  ناتناردپ  هچنآ  زا  رت  شخب  تیاده  ینییآ  نم  رگا  ایآ  : » تفگ ناشربمایپ ) )
(24 !« ) میرفاک دیا  هدش  هداتسرف  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  ام  يرآ )، : ») دنتفگ

(25  ) َنِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُظناَف  ْمُْهنِم  اَنْمَقَتناَف 

(25 ! ) دوب هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  راک  نایاپ  رگنب  میتفرگ ؛ ماقتنا  اهنآ  زا  تهج  نیمه  هب 

(26  ) َنوُُدبْعَت اَّمِّم  ٌءاََرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَقَو  ِهِیبَِأل  ُمیِهاَْربِإ  َلاَق  ْذِإَو 

(26  ) .مرازیب دیتسرپ  یم  امش  هچنآ  زا  نم  : » تفگ شموق  و  رزآ ] شیومع  شردپ =[  هب  میهاربا  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  و 
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(27  ) ِنیِدْهَیَس ُهَّنِإَف  ِینَرَطَف  يِذَّلا  اَّلِإ 

(27 !« ) درک دهاوخ  متیاده  وا  هک  هدیرفآ ، ارم  هک  یسک  نآ  رگم 

(28  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِِهبِقَع  ِیف  ًهَِیقَاب  ًهَِملَک  اَهَلَعَجَو 

(28 ! ) دندرگ زاب  ادخ  يوس  هب  دیاش  داد ، رارق  دوخ  زا  دعب  ياهلسن  رد  يا  هدنیاپ  هملک  ار  دیحوت  هملک  وا 

(29  ) ٌنِیبُّم ٌلوُسَرَو  ُّقَْحلا  ُمُهَءاَج  یَّتَح  ْمُهَءَابآَو  ِءَالُؤَه  ُْتعَّتَم  َْلب 

(29 ( ؛ دمآ ناشغارس  هب  یهلا )  ) راکشآ هداتسرف  قح و  ات  متخاس  دنم  هرهب  ایند  بهاوم  زا  ار  ناشناردپ  هورگ و  نیا  نم  یلو 

(30  ) َنوُِرفاَک ِِهب  اَّنِإَو  ٌرْحِس  اَذَه  اُولاَق  ُّقَْحلا  ُمُهَءاَج  اََّملَو 

(30 «! ) میرفاک نآ  هب  تبسن  ام  و  تسا ، رحس  نیا  : » دنتفگ دمآ ؛ ناشغارس  هب  قح  هک  یماگنه 

(31  ) ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِّم  ٍلُجَر  یَلَع  ُنآْرُْقلا  اَذَه  َلُِّزن  َالَْول  اُولاَقَو 

(31 ( »!؟ تسا هدشن  زان ل  فئاط ) هکم و   ) رهش ود  نیا  زا  يدنمتورث ) و   ) گرزب درم  رب  نآرق  نیا  ارچ  : » دنتفگ و 

اًضَْعب مُهُـضَْعب  َذِخَّتَیِّل  ٍتاَجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  اَنْعَفَرَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَّم  مُهَْنَیب  اَنْمَـسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُهَأ 
(32  ) َنوُعَمْجَی اَّمِّم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَرَو  ایِرْخُس 

رب ار  یـضعب  میدرک و  میـسقت  ناشنایم  رد  ایند  تایح  رد  ار  اهنآ  تشیعم  ام  دـننک !؟ یم  میـسقت  ار  تراـگدرورپ  تمحر  ناـنآ  اـیآ 
یم يروآ  عمج  هچنآ  مامت  زا  تراگدرورپ  تمحر  و  دـنیامن ؛) نواعت  مه  اـب  و   ) هدرک رخـسم  ار  رگیدـکی  اـت  میداد  يرترب  یـضعب 

(32 ! ) تسا رتهب  دننک 

(33  ) َنوُرَهْظَی اَْهیَلَع  َجِراَعَمَو  ٍهَِّضف  نِّم  اًفُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنَمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  نَِمل  اَْنلَعَجَّل  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  نَأ  َالَْولَو 

( دنوادخ  ) هب هک  یناسک  يارب  ام  دنوش ، یهارمگ )  ) دـحاو تما  مدرم  همه  هک  دـش  یمن  ببـس  يدام ) بهاوم  زا  راّفک  نّکمت   ) رگا
(33 ، ) دنور الاب  نآ  زا  هک  ییاهنابدرن  هرقن و  زا  ییاهفقس  اب  میداد  یم  رارق  ییاه  هناخ  دندش  یم  رفاک  نامحر 
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(34  ) َنُوئِکَّتَی اَْهیَلَع  اًرُرُسَو  ًاباَْوبَأ  ْمِِهتُوُیِبلَو 

(34 ( ؛ دننک هیکت  نآ  رب  هک  میداد  یم  رارق  يا ) هرقن  ابیز و   ) ییاهتخت اهرد و  ناشیاه  هناخ  يارب  و 
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(35  ) َنیِقَّتُْمِلل َکِّبَر  َدنِع  ُهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اََّمل  َِکلَذ  ُّلُک  نِإَو  اًفُرْخُزَو 

(35 ! ) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  تراگدرورپ  دزن  ترخآ  و  تسایند ، یگدنز  هرهب  اهنیا  مامت  یلو  اهرویز ؛ عاونا  و 

(36  ) ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  اًناَْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنَمْحَّرلا  ِرْکِذ  نَع  ُشْعَی  نَمَو 

(36 ! ) تسوا نیرق  هراومه  سپ  میتسرفیم  وا  غارس  هب  ار  ناطیش  دوش  نادرگ  يور  ادخ  دای  زا  سک  ره  و 

(37  ) َنوُدَتْهُّم مُهَّنَأ  َنُوبَسْحَیَو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإَو 

(37 ! ) دنتسه اهنآ  یقیقح  ناگتفای  تیاده  دننک  یم  نامگ  هک  یلاح  رد  دنراد ، یمزاب  ادخ  هار  زا  ار  هورگ  نیا  نیطایش ]  اهنآ =[  و 

(38  ) ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیبَو  ِیْنَیب  َْتَیل  اَی  َلاَق  اَنَءاَج  اَذِإ  یَّتَح 

! يدوب ینیشنمه  دب  هچ  دوب ؛ برغم  قرشم و  هلصاف  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگ : یم  دوش  رضاح  ام  دزن  تمایق ) رد   ) هک ینامز  ات 
(38)

(39  ) َنوُکِرَتْشُم ِباَذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَّظ  ذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَفنَی  َنلَو 

! دیکرتشم باذع  رد  همه  و  دیدرک ؛ ملظ  هک  ارچ  درادن ، يدوس  امـش  لاح  هب  زورما  اهوگتفگ  نیا  زگره  مییوگ ): یم  اهنآ  هب  یلو  )
(39)

(40  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َناَک  نَمَو  َیْمُْعلا  يِدْهَت  ْوَأ  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َتنَأَفَأ 

دنتـسه يراکـشآ  یهارمگ  رد  هک  ار  یناـسک  ناروک و  اـی  یناـسرب ، نارک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یم  وت  اـیآ  ربماـیپ )! يا  )
(40 ( !؟ ینک تیاده 

(41  ) َنوُمِقَتنُّم مُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف 

(41 ( ؛ تفرگ میهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  ًامتح  میربب ، اهنآ  نایم  زا  ار  وت  هاگره  و 

(42  ) َنوُرِدَتْقُّم مِْهیَلَع  اَّنِإَف  ْمُهاَنْدَعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  ْوَأ 

(42 ! ) میطّلسم اهنآ  رب  ام  زاب  میهد ، ناشن  وت  هب  میا  هداد  هدعو  نانآ  هب  باذع ) زا   ) ار هچنآ  و  ینامب و ) هدنز   ) رگا ای 

(43  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  یَلَع  َکَّنِإ  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلِاب  ْکِسْمَتْساَف 

(43  ) .یمیقتسم طارص  رب  وت  هک  ریگب  مکحم  هدش  یحو  وت  رب  ار  هچنآ 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 630 

http://www.ghaemiyeh.com


(44  ) َنُولَأُْست َفْوَسَو  َکِمْوَِقلَو  َکَّل  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإَو 

(44  ) .دش دیهاوخ  لاؤس  يدوزب  تسا و  وت  موق  وت و  تمظع ) و   ) يروآدای هیام  نیا  و 

(45  ) َنوُدَبُْعی ًهَِهلآ  ِنَمْحَّرلا  ِنوُد  نِم  اَْنلَعَجَأ  اَِنلُسُّر  نِم  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَأْساَو 

(45 ( !؟ میداد رارق  شتسرپ  يارب  ینادوبعم  نامحر  دنوادخ  زا  ریغ  ایآ  سرپب : میداتسرف  وت  زا  شیپ  هک  ینالوسر  زا 

(46  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلاَقَف  ِِهئَلَمَو  َنْوَعِْرف  َیلِإ  اَِنتاَیِآب  یَسُوم  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

« منایناهج راگدرورپ  هداتـسرف  نم  : » تفگ اهنآ ) هب  یـسوم  ( ؛ میداتـسرف وا  نایرابرد  نوعرف و  يوس  هب  دوخ  تاـیآ  اـب  ار  یـسوم  اـم 
(46)

(47  ) َنوُکَحْضَی اَْهنِّم  مُه  اَذِإ  اَِنتاَیِآب  مُهَءاَج  اَّمَلَف 

(47 ! ) دندیدنخ یم  نآ  هب  دروآ ، اهنآ  يارب  ار  ام  تایآ  وا  هک  یماگنه  یلو 
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(48  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِباَذَْعلِاب  مُهاَنْذَخَأَو  اَِهتْخُأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  اَّلِإ  ٍهَیآ  ْنِّم  مِهیُِرن  اَمَو 

باذـع عاونا )  ) هب ار  اـهنآ  و  دوب ؛ رتـمهم ) و   ) رتـگرزب يرگید  زا  هکنیا  رگم  میداد  یمن  ناـشن  ناـنآ  هب  يا ) هزجعم  و   ) هیآ چـیه  اـم 
(48 ! ) دندرگزاب دیاش  میدرک  راتفرگ 

(49  ) َنوُدَتْهَُمل اَنَّنِإ  َكَدنِع  َدِهَع  اَِمب  َکَّبَر  اََنل  ُعْدا  ُرِحاَّسلا  َهُّیَأ  اَی  اُولاَقَو 

( دناهرب الب  نیا  زا  ار  ام  ات   ) ناوخب هدرک  وت  اب  هک  يدـهع  هب  ار  تراگدرورپ  رحاس ! يا  : » دـنتفگ یم ) دـندش  یم  الب  راتفرگ  یتقو  )
(49 (!« ) میروآ یم  نامیا  و   ) تفای میهاوخ  تیاده  ام  هک 

(50  ) َنُوثُکنَی ْمُه  اَذِإ  َباَذَْعلا  ُمُْهنَع  اَنْفَشَک  اَّمَلَف 

(50 ! ) دنتسکش یم  ار  دوخ  نامیپ  میتخاس  یم  فرطرب  اهنآ  زا  ار  باذع  هک  یماگنه  اّما 

(51  ) َنوُرِْصُبت اَلَفَأ  ِیتْحَت  نِم  يِرْجَت  ُراَْهنَْألا  ِهِذَهَو  َرْصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیلَأ  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يَداَنَو 

نایرج نم  نامرف  تحت  اهرهن  نیا  و  تسین ، نم  نآ  زا  رـصم  تموکح  ایآ  نم ! موق  يا  : » تفگ داد و  ادـن  دوخ  موق  نایم  رد  نوعرف 
(51 ( ؟ دینیب یمن  ایآ  درادن ؟
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(52  ) ُنِیُبی ُداَکَی  َالَو  ٌنیِهَم  َوُه  يِذَّلا  اَذَه  ْنِّم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ 

(52 ( ؟ مرترب دیوگب  نخس  حیصف  دناوت  یمن  زگره  تسا و  یتسپ  هقبط  هداوناخ و  زا  هک  يدرم  نیا  زا  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

(53  ) َنِینِرَتْقُم ُهَِکئاَلَْملا  ُهَعَم  َءاَج  ْوَأ  ٍبَهَذ  نِّم  ٌهَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  َالْوَلَف 

دییأت ار  شراتفگ  ات   ) دنا هدماین  وا  شوداشود  ناگتشرف  ارچ  هکنیا  ای  هدشن ، هداد  وا  هب  الط  ياهدنبتسد  ارچ  دیوگ ) یم  تسار  رگا  )
(53 ( !؟) دننک

(54  ) َنیِقِساَف اًمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُهوُعاَطَأَف  ُهَمْوَق  َّفَخَتْساَف 

(54 ! ) دندوب قساف  یموق  نانآ  دندرک ؛ تعاطا  وا  زا  هجیتن  رد  درمش ، کبس  ار  دوخ  موق  نوعرف ) )

(55  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهاَْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  اَنْمَقَتنا  اَنوُفَسآ  اَّمَلَف 

(55  ) .میدرک قرغ  ار  همه  میتفرگ و  ماقتنا  اهنآ  زا  دندروآ ، مشخ  هب  ار  ام  هک  یماگنه  اّما 

(56  ) َنیِرِخْآلِّل اًلَثَمَو  اًفَلَس  ْمُهاَْنلَعَجَف 

(56  ) .میداد رارق  نارگید  يارب  یتربع  و  باذع ) رد   ) ناماگشیپ ار  اهنآ  و 

(57  ) َنوُّدِصَی ُْهنِم  َکُمْوَق  اَذِإ  اًلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض  اََّملَو 

(57  ) .دنتخادنا هار  دایرف  داد و  نآ  رطاخب  وت  موق  ناهگان  دش ، هدز  یلثم  میرم  دنزرف  هرابرد  هک  یماگنه  و 

(58  ) َنوُمِصَخ ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ًالَدَج  اَّلِإ  ََکل  ُهُوبَرَض  اَم  َوُه  ْمَأ  ٌْریَخ  اَُنتَِهلآَأ  اُولاَقَو 

عقاو دوبعم  هک  ارچ  تسا ، خزود  رد  زین  حیـسم  دنخزود ، رد  ام  نادوبعم  رگا  ( !؟]  حیـسم وا =[  ای  دنرتهب  ام  نایادـخ  ایآ  : » دـنتفگ و 
(58 ! ) دنرگشاخرپ زوت و  هنیک  یهورگ  نانآ  دندزن ؛ وت  يارب  جاجل ) و   ) لادج قیرط  زا  زج  ار  لثم  نیا  اهنآ  یلو  هدش »!)

(59  ) َلِیئاَرْسِإ ِینَبِّل  اًلَثَم  ُهاَْنلَعَجَو  ِْهیَلَع  اَنْمَْعنَأ  ٌْدبَع  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

(59  ) .میداد رارق  لیئارسا  ینب  يارب  یئوگلا  هنومن و  ار  وا  میدیشخب و  وا  هب  تمعن  ام  هک  دوب  يا  هدنب  طقف  حیسم 

(60  ) َنوُُفلْخَی ِضْرَْألا  ِیف  ًهَِکئاَلَّم  مُکنِم  اَْنلَعََجل  ُءاَشَن  َْولَو 

(60 ! ) دندرگ امش )  ) نیشناج هک  میهد  یم  رارق  یناگتشرف  نیمز  رد  امش  ياج  هب  میهاوخب  هاگره  و 
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(61  ) ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِص  اَذَه  ِنوُِعبَّتاَو  اَِهب  َّنُرَتْمَت  اَلَف  ِهَعاَّسلِّل  ٌْملَِعل  ُهَّنِإَو 

و دینکن ؛ دیدرت  نآ  رد  زگره  تسا ؛) زیخاتسر  یکیدزن  هاوگ  یسیع  لوزن  اریز   ) .تسا تمایق  زور  رب  یهاگآ  ببس  حیسم ]  وا =[  و 
(61 ! ) تسا میقتسم  هار  نیا  هک  دینک  يوریپ  نم  زا 

(62  ) ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ُناَْطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُصَی  َالَو 

(62 ! ) تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  درادن ، زاب  ادخ ) هار  زا   ) ار امش  ناطیش  و 

(63  ) ِنوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِهِیف  َنوُِفلَتْخَت  يِذَّلا  َضَْعب  مَُکل  َنَِّیبُِألَو  ِهَمْکِْحلِاب  مُُکْتئِج  ْدَق  َلاَق  ِتاَنِّیَْبلِاب  یَسیِع  َءاَج  اََّملَو 

هک ار  هچنآ  زا  یخرب  ات  ما  هدمآ  و  ما ، هدروآ  تمکح  امش  يارب  نم  : » تفگ دروآ  اهنآ ) يارب   ) نشور لیالد  یـسیع  هک  یماگنه  و 
(63 ! ) دییامن تعاطا  نم  زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  منک ؛ نشور  دیراد  فالتخا  نآ  رد 

(64  ) ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِص  اَذَه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  یِّبَر  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

(64 !« ) تسا نیمه  تسار  هار  هک  دینک  شتسرپ  ار  وا  اهنت ) ( ؛ تسامش راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ 

(65  ) ٍمِیلَأ ٍمْوَی  ِباَذَع  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  نِم  ُباَزْحَْألا  َفَلَتْخاَف 

زا دندرک  متـس  هک  یناسک  رب  ياو  دنتـشادنپ ؛) ادخ  ار  وا  یـضعب  و   ) دندرک فالتخا  حیـسم ) هرابرد   ) اهنآ نایم  زا  ییاه  هورگ  یلو 
(65 ! ) كاندرد يزور  باذع 

(66  ) َنوُرُعْشَی َال  ْمُهَو  ًهَتَْغب  مُهَِیتْأَت  نَأ  َهَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَه 

(66 ( ؟ دنمهف یمن  هک  یلاح  رد  دیآ  ناشغارس  هب  ناهگان  تمایق  هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ 

(67  ) َنیِقَّتُْملا اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا 

(67 ! ) ناراگزیهرپ رگم  دنرگیدکی ، نمشد  زور  نآ  رد  ناتسود 

(68  ) َنُونَزْحَت ُْمتنَأ  َالَو  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َال  ِداَبِع  اَی 

(68 ! ) دیوش یم  نیگهودنا  هن  تسامش و  رب  یسرت  هن  زورما  نم ! ناگدنب  يا 

(69  ) َنیِِملْسُم اُوناَکَو  اَِنتاَیِآب  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

(69  ) .دندوب میلست  دندروآ و  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نامه 
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(70  ) َنوُرَبُْحت ْمُکُجاَوْزَأَو  ُْمتنَأ  َهَّنَْجلا  اُولُخْدا 

(70 ! ) دیوش تشهب  دراو  ینامداش  تیاهن  رد  ناتنارسمه  امش و  دوش ): یم  باطخ  اهنآ  هب  )

(71  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ُْمتنَأَو  ُُنیْعَْألا  ُّذَلَتَو  ُسُفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  اَم  اَهِیفَو  ٍباَوْکَأَو  ٍبَهَذ  نِّم  ٍفاَحِِصب  مِْهیَلَع  ُفاَُطی 

هچنآ تشهب )  ) نآ رد  و  دننادرگ ؛ یم  اهنآ  درگادرگ  ار  روهط ) بارش   ) یئالط ياهماج  و  اذغ ) ي   ) اهفرظ هک ) تسا  یلاح  رد  نیا  )
(71 ! ) دنام دیهاوخ  نآ  رد  هشیمه  امش  و  تسا ؛ دوجوم  درب  یم  تذل  نآ  زا  اهمشچ  دهاوخ و  یم  اهلد 

(72  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  اَهوُُمْتثِروُأ  ِیتَّلا  ُهَّنَْجلا  َْکِلتَو 

(72 ! ) دیداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخب  دیوش  یم  نآ  ثراو  امش  هک  تسا  یتشهب  نیا 

(73  ) َنُولُکْأَت اَْهنِّم  ٌهَرِیثَک  ٌهَهِکاَف  اَهِیف  ْمَُکل 

(73  ) .دیروخ یم  نآ  زا  هک  تسا  ناوارف  ياه  هویم  امش  يارب  نآ  رد  و 

494 ص :

(74  ) َنوُِدلاَخ َمَّنَهَج  ِباَذَع  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ 

(74  ) .دننام یم  هنادواج  خزود  باذع  رد  نامرجم  یلو ) )

(75  ) َنوُِسْلبُم ِهِیف  ْمُهَو  ْمُْهنَع  ُرَّتَُفی  َال 

(75  ) .دنسویأم زیچ  همه  زا  اجنآ  رد  و  دبای ، یمن  فیفخت  نانآ  باذع  زگره 

(76  ) َنیِِملاَّظلا ُمُه  اُوناَک  نَِکلَو  ْمُهاَنْمَلَظ  اَمَو 

(76 ! ) دندوب راکمتس  دوخ  نانآ  میدرکن ، متس  اهنآ  هب  ام 

(77  ) َنُوثِکاَّم مُکَّنِإ  َلاَق  َکُّبَر  اَْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُِکلاَم  اَی  اْوَداَنَو 

اج نیا  رد  امـش  : » دـیوگ یم  میوش »!) هدوسآ  ات   ) دـناریمب ار  ام  تراگدرورپ  شاک ) يا  ! ) خزود کلام  يا  : » دنـشک یم  دایرف  اـهنآ 
(77 !« ) دیتسه یندنام 

(78  ) َنوُهِراَک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِّقَْحلِاب  مُکاَْنئِج  ْدََقل 

(78 ! ) دیتشاد تهارک  قح  زا  امش  رتشیب  یلو  میدروآ ؛ امش  يارب  ار  قح  ام 
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(79  ) َنُومِْربُم اَّنِإَف  اًْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ 

(79 ! ) میراد اهنآ ) هرابرد   ) یمکحم هدارا  زین  ام  دنتفرگ ؛ هئطوت  رب  مکحم  میمصت  اهنآ  هکلب 

(80  ) َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اَُنلُسُرَو  یََلب  مُهاَوَْجنَو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  َال  اَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمَأ 

دنتسه اهنآ  دزن  ام  ناگتشرف ) و   ) نالوسر يرآ ، میونش ؟ یمن  ار  نانآ  یشوگرد  نانخس  یناهن و  رارـسا  ام  هک  دنرادنپ  یم  نانآ  ایآ 
(80 ! ) دنسیون یم  و 

(81  ) َنیِِدباَْعلا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌَدلَو  ِنَمْحَّرِلل  َناَک  نِإ  ُْلق 

(81 !« ) مدوب وا  هدنتسرپ  نیتسخن  نم  دوب ، يدنزرف  دنوادخ  يارب  رگا  : » وگب

(82  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِّبَر  َناَْحبُس 

(82 ! ) دننک یم  اهنآ  هک  یفیصوت  زا  شرع ، راگدرورپ  نیمز ، اهنامسآ و  راگدرورپ  تسا  هزنم 

(83  ) َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقاَُلی  یَّتَح  اُوبَْعلَیَو  اوُضوُخَی  ْمُهْرَذَف 

تـسا هدـش  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  هک  ار  يزور  ات  دـنوش  يزاب  مرگرـس  دنـشاب و  رو  هطوغ  لطاب  رد  ات  راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  ناـنآ 
(83 (! ) دننیبب ار  دوخ  راک  هجیتن  و   ) دننک تاقالم 

(84  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُهَو  ٌَهلِإ  ِضْرَْألا  ِیفَو  ٌَهلِإ  ِءاَمَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُهَو 

(84 ! ) تسا میلع  میکح و  وا  و  دوبعم ؛ نیمز  رد  تسا و  دوبعم  نامسآ  رد  هک  تسا  یسک  وا 

(85  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ِهَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدنِعَو  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  َكَراَبَتَو 

تمایق مایق  زا  یهاگآ  و  تسوا ؛ نآ  زا  تسا  ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تموکح  هک  یـسک  تسا  رادیاپ  تکرب و  رپ 
(85 ! ) دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  دزن 

(86  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ِّقَْحلِاب  َدِهَش  نَم  اَّلِإ  َهَعاَفَّشلا  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی  َالَو 

(86 ! ) دنهاگآ یبوخب  دنا و  هداد  قح  هب  تداهش  هک  اهنآ  رگم  دنتسین ؛ تعافش  رب  رداق  دنناوخ  یم  وا  زا  ریغ  هک  ار  یناسک 

(87  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأَف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَّم  مُهَْتلَأَس  ِنَئلَو 

(87 ( !؟ دنوش یم  فرحنم  وا  تدابع  زا  هنوگچ  سپ  ادخ ؛ دنیوگ : یم  ًاعطق  هدیرفآ ، ار  نانآ  یسک  هچ  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  و 
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(88  ) َنُونِمُْؤی اَّل  ٌمْوَق  ِءَالُؤَه  َّنِإ  ِّبَر  اَی  ِِهلِیقَو 

(88 ( )!؟ دنوش یم  لفاغ  « ) دنروآ یمن  نامیا  هک  دنتسه  یموق  اهنیا  اراگدرورپ ! : » دیوگ یم  هک  ربمایپ  تیاکش  زا  هنوگچ  اهنآ 

(89  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ٌماَلَس  ُْلقَو  ْمُْهنَع  ْحَفْصاَف 

(89 ! ) تسناد دنهاوخ  يدوزب  اّما  امش ،» رب  مالس  : » وگب نادرگرب و  يور  نانآ  زا  تسا ) نینچ  هک  نونکا   ) سپ

495 ص :

ناخدلا هروس 

(1  ) مح ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) مح

(2  ) ِنِیبُْملا ِباَتِْکلاَو 

(2 ، ) رگنشور باتک  نیا  هب  دنگوس 

(3  ) َنیِرِذنُم اَّنُک  اَّنِإ  ٍهَکَراَبُّم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ 

(3 ! ) میا هدوب  هدننکراذنا  هراومه  ام  میدرک ؛ لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک 

(4  ) ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اَهِیف 

(4  ) .ددرگ یم  ادج  ریبدت و  یهلا )  ) تمکح ساسا  رب  يرما  ره  بش  نآ  رد 

(5  ) َنِیلِسُْرم اَّنُک  اَّنِإ  اَنِدنِع  ْنِّم  اًْرمَأ 

(5 ! ) میداتسرف ار ) ص )  ) دمحم  ) ام ام ؛ يوس  زا  دوب  ینامرف  نآرق ) لوزن  يرآ ، )

(6  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َکِّبَّر  نِّم  ًهَمْحَر 

(6 ! ) تساناد هدنونش و  هک  تراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  یتمحر  رطاخب  همه  اهنیا 

(7  ) َنِیِنقوُّم ُمتنُک  نِإ  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِّبَر 

(7 ! ) دیتسه نیقی  لها  رگا  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  نامه ) )
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(8  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئَابآ  ُّبَرَو  ْمُکُّبَر  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

(8 ! ) تسامش نیتسخن  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  وا  دناریم ؛ یم  دنک و  یم  هدنز  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه 

(9  ) َنُوبَْعلَی ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب 

(9  ) .دننک یم  يزاب  قیاقح ) اب   ) دنکش و رد  اهنآ  یلو 

(10  ) ٍنِیبُّم ٍناَخُِدب  ُءاَمَّسلا  ِیتْأَت  َمْوَی  ْبِقَتْراَف 

(10  ) ...دروآ دیدپ  يراکشآ  دود  نامسآ  هک  شاب  يزور  رظتنم  سپ 

(11  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  اَذَه  َساَّنلا  یَشْغَی 

(11 ! ) تسا یکاندرد  باذع  نیا  دریگ ؛ یمارف  ار  مدرم  همه  هک 

(12  ) َنُونِمُْؤم اَّنِإ  َباَذَْعلا  اَّنَع  ْفِشْکا  اَنَّبَّر 

(12  ) .میروآ یم  نامیا  هک  نک  فرطرب  ام  زا  ار  باذع  اراگدرورپ ! دنیوگ ): یم  )

(13  ) ٌنِیبُّم ٌلوُسَر  ْمُهَءاَج  ْدَقَو  يَرْکِّذلا  ُمَُهل  یَّنَأ 

(13 ! ) دمآ ناشغارس  هب  نشور ) قطنم  تازجعم و  اب   ) رگنشور لوسر  هکنیا  اب  دنوش  یم  رکذتم  اجک  زا  و  هنوگچ :

(14  ) ٌنُونْجَّم ٌمَّلَعُم  اُولاَقَو  ُْهنَع  اْوَّلَوَت  َُّمث 

(14 !« ) تسا هناوید  يا  هتفای  میلعت  وا  : » دنتفگ دندش و  نادرگ  يور  وا  زا  سپس 

(15  ) َنوُِدئاَع ْمُکَّنِإ  اًلِیلَق  ِباَذَْعلا  وُفِشاَک  اَّنِإ 

(15 ! ) دیدرگ یمزاب  دوخ  ياهراک  هب  زاب  یلو  میزاس ، یم  فرطرب  یمک  ار  باذع  ام 

(16  ) َنوُمِقَتنُم اَّنِإ  يَْربُْکلا  َهَشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی 

(16 ! ) میا هدنریگ  ماقتنا  ام  يرآ  تفرگ ؛ میهاوخ  تردق  اب  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  رد  میریگ ) یم  ماقتنا  اهنآ  زا  ام  )

(17  ) ٌمیِرَک ٌلوُسَر  ْمُهَءاَجَو  َنْوَعِْرف  َمْوَق  ْمُهَْلبَق  اَّنَتَف  ْدََقلَو 

(17 ، ) دمآ ناشغارس  هب  يراوگرزب  لوسر  میدومزآ و  ار  نوعرف  موق  اهنیا  زا  شیپ  ام 
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(18  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َداَبِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ 

(18 ! ) متسه امش  يارب  ینیما  هداتسرف  نم  هک  دیراذگاو  نم  هب  ار  ادخ  ناگدنب  روما ) تفگ : نانآ  هب  (و 

496 ص :

(19  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُِسب  مُکِیتآ  یِّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُوْلعَت  اَّل  نَأَو 

(19 ! ) ما هدروآ  ینشور  لیلد  امش  يارب  نم  هک  دیزرون  ربکت  دنوادخ  ربارب  رد  و 

(20  ) ِنوُمُجْرَت نَأ  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإَو 

(20 ! ) دینک مهتم  ارم  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  امش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  و 

(21  ) ِنُولِزَتْعاَف ِیل  اُونِمُْؤت  ْمَّل  نِإَو 

(21 (! ) دیوشن مدرم  ندروآ  نامیا  عنام  و   ) دینک يریگ  هرانک  نم  زا  دیروآ ، یمن  نامیا  نم  هب  رگا  و 

(22  ) َنُومِرْجُّم ٌمْوَق  ِءَالُؤَه  َّنَأ  ُهَّبَر  اَعَدَف 

(22 ! ) دنمرجم یموق  اهنیا  تشاد : هضرع  شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  یسوم ) و  دنتفریذپن ، ار  اهدنپ  نیا  زا  کی  چیه  اهنآ  )

(23  ) َنوُعَبَّتُّم مُکَّنِإ  اًْلَیل  يِداَبِِعب  ِرْسَأَف 

(23 ! ) دیوش یم  بیقعت  امش  هک  هد  تکرح  هنابش  ارم  ناگدنب  دش ): هداد  روتسد  وا  هب  )

(24  ) َنُوقَْرغُّم ٌدنُج  ْمُهَّنِإ  اًوْهَر  َرْحَْبلا  ِكُْرتاَو 

(24 ! ) دوب دنهاوخ  هدش  قرغ  يرکشل  اهنآ  هک  رذگب ) و   ) راذگب هداشگ  مارآ و  ار  ایرد  دیتشذگ ) ایرد  زا  هک  یماگنه  )

(25  ) ٍنُویُعَو ٍتاَّنَج  نِم  اوُکَرَت  ْمَک 

(25 ، ) دنتشاذگ ياج  هب  دوخ  زا  هک  اه  همشچ  اهغاب و  رایسب  هچ  دندش و ) دوبان  یگمه  ماجنارس  )

(26  ) ٍمیِرَک ٍماَقَمَو  ٍعوُرُزَو 

(26 ، ) تمیقنارگ ابیز و  ياهرصق  اهتعارز و  و 

(27  ) َنیِهِکاَف اَهِیف  اُوناَک  ٍهَمْعَنَو 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 638 

http://www.ghaemiyeh.com


(27 ! ) دندوب قرغ )  ) نآ رد  هک  رگید  ناوارف  ياهتمعن  و 

(28  ) َنیِرَخآ اًمْوَق  اَهاَْنثَرْوَأَو  َِکلَذَک 

(28 ! ) میداد رارق  يرگید  ماوقا  يارب  ثاریم  ار  اهنیا  تموکح ) لاوما و   ) ام و  نانآ ! يارجام  دوب  نینچنیا 

(29  ) َنیِرَظنُم اُوناَک  اَمَو  ُضْرَْألاَو  ُءاَمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اَمَف 

(29 ! ) دش هداد  یتلهم  اهنآ  هب  هن  و  نیمز ، هن  تسیرگ و  نانآ  رب  نامسآ  هن 

(30  ) ِنیِهُْملا ِباَذَْعلا  َنِم  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَْنیََّجن  ْدََقلَو 

(30 ( ؛ میدیشخب ییاهر  راب  ّتلذ  باذع  زا  ار  لیئارسا  ینب  ام 

(31  ) َنِیفِرْسُْملا َنِّم  اًِیلاَع  َناَک  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  نِم 

(31 ! ) دوب ناراکفارسا  زا  ربکتم و  يدرم  هک  نوعرف  زا 

(32  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  ٍْملِع  یَلَع  ْمُهاَنْرَتْخا  ِدََقلَو 

(32 ، ) میداد يرترب  میدیزگرب و  نایناهج  رب  شیوخ )  ) ملع اب  ار  اهنآ  ام 

(33  ) ٌنِیبُّم ٌءاََلب  ِهِیف  اَم  ِتاَیْآلا  َنِّم  مُهاَْنیَتآَو 

(! دـندش تازاجم  دـندرک و  نارفک  نانآ  یلو   ) دوب نآ  رد  يراکـشآ  شیاـمزآ  هک  میداد  اـهنآ  هب  ار  شیوخ ) تردـق  زا   ) یتاـیآ و 
(33)

(34  ) َنُولوُقََیل ِءَالُؤَه  َّنِإ 

(34 : ) دنیوگ یم  ناکرشم ]  اهنیا =[ 

(35  ) َنیِرَشنُِمب ُنَْحن  اَمَو  َیلوُْألا  اَُنتَتْوَم  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 

(35 ! ) دش میهاوخن  هتخیگنارب  زگره  تسین و  لوا  گرم  نامه  زج  ام  گرم  »

(36  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  اَِنئَابِآب  اُوتْأَف 

(36 (!« ) دنهد یهاوگ  ات   ) دیروایب دینک و ) هدنز   ) ار ام  ناردپ  دییوگ  یم  تسار  رگا 
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(37  ) َنیِمِرُْجم اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ْمُهاَنْکَلْهَأ  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَو  ٍعَُّبت  ُمْوَق  ْمَأ  ٌْریَخ  ْمُهَأ 

(37 ! ) دندوب مرجم  هک  ارچ  میدرک ، كاله  ار  نانآ  ام  دندوب !؟ اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  و  عّبت »  » موق ای  دنرتهب  نانآ  ایآ 

(38  ) َنِیبِعَال اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو 

(38 ! ) میدیرفاین فده ) یب  و   ) يزاب هب  تسا  ود  نیا  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام 

(39  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  اَمُهاَنْقَلَخ  اَم 

(39 ! ) دنناد یمن  نانآ  رتشیب  یلو  میدیرفاین ؛ قحب  زج  ار  ود  نآ  ام 

497 ص :

(40  ) َنیِعَمْجَأ ْمُُهتاَقیِم  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ 

(40 ! ) تساهنآ همه  هاگ  هدعو  لطاب ) زا  قح   ) ییادج زور 

(41  ) َنوُرَصُنی ْمُه  َالَو  اًْئیَش  ًیلْوَّم  نَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َال  َمْوَی 

(41 ( ؛ دنوش یمن  يرای  وس  چیه  زا  و  دنک ، یمن  شتسود  هب  یکمک  نیرتمک  یتسود  چیه  هک  يزور 

(42  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َمِحَّر  نَم  اَّلِإ 

(42 ! ) تسا میحر  زیزع و  وا  هک  ارچ  هداد ، رارق  تمحر  دروم  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رگم 

(43  ) ِموُّقَّزلا َتَرَجَش  َّنِإ 

(43  ) ...مّوقز تخرد  ًامّلسم 

(44  ) ِمِیثَْألا ُماَعَط 

(44 ، ) تسا ناراکهنگ  ياذغ 

(45  ) ِنوُُطْبلا ِیف  ِیْلغَی  ِلْهُْملاَک 

(45 ( ؛ دشوج یم  اهمکش  رد  هتخادگ  زلف  دننامه 

(46  ) ِمیِمَْحلا ِْیلَغَک 
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(46 ! ) نازوس بآ  نوچمه  یششوج 

(47  ) ِمیِحَْجلا ِءاَوَس  َیلِإ  ُهُوِلتْعاَف  ُهوُذُخ 

(47 ! ) دینک شباترپ  خزود  نایم  هب  دیریگب و  ار  مرجم  رفاک  نیا  دوش ): یم  باطخ  خزود  نارومأم  هب  هاگنآ  )

(48  ) ِمیِمَْحلا ِباَذَع  ْنِم  ِهِسْأَر  َقْوَف  اوُّبُص  َُّمث 

(48 ! ) دیزیرب ناشوج  باذع  زا  وا  رس  رب  سپس 

(49  ) ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ 

(49 ! ) يدوب مرتحم  دنمتردق و  رایسب  دوخ ) رادنپ  هب   ) هک شچب  دوش ): یم  هتفگ  وا  هب  )

(50  ) َنوُرَتْمَت ِِهب  ُمتنُک  اَم  اَذَه  َّنِإ 

(50 ! ) دیدرک یم  دیدرت  نآ  رد  هتسویپ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

(51  ) ٍنیِمَأ ٍماَقَم  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 

(51 ، ) دنراد رارق  ینما  هاگیاج  رد  ناراگزیهرپ  یلو ) )

(52  ) ٍنُویُعَو ٍتاَّنَج  ِیف 

(52 ( ؛ اه همشچ  اهغاب و  نایم  رد 

(53  ) َنِیِلباَقَتُّم ٍقَْربَتْسِإَو  ٍسُدنُس  نِم  َنوُسَْبلَی 

(53 ( ؛ دننیشن یم  رگیدکی  لباقم  رد  دنشوپ و  یم  میخض  كزان و  ریرح  زا  ییاهسابل  اهنآ 

(54  ) ٍنیِع ٍروُِحب  مُهاَنْجَّوَزَو  َِکلَذَک 

(54 ! ) مینک یم  جیوزت  نیعلا » روح   » اب ار  اهنآ  و  نایتشهب ؛ دنا  نینچنیا 

(55  ) َنِینِمآ ٍهَهِکاَف  ِّلُِکب  اَهِیف  َنوُعْدَی 

(55 ! ) دنرب یم  رس  هب  ّتینما  تیاهن  رد  و  دریگ ، یمرارق  ناشرایتخا  رد  دنهاوخب  ار  يا  هویم  عون  ره  اجنآ  رد  اهنآ 

(56  ) ِمیِحَْجلا َباَذَع  ْمُهاَقَوَو  َیلوُْألا  َهَتْوَْملا  اَّلِإ  َتْوَْملا  اَهِیف  َنُوقوُذَی  َال 
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؛ دنک یم  ظفح  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  و  دیـشچ ، دـنهاوخن  دـنا ) هدیـشچ  ایند  رد  هک   ) لّوا گرم  نامه  زج  یگرم  زگره 
(56)

(57  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ  َکِّبَّر  نِّم  اًلْضَف 

(57 ! ) تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  تراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  یششخب  لضف و  نیا 

(58  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناَِسِلب  ُهاَنْرَّسَی  اَمَّنِإَف 

(58 ! ) دنوش رّکذتم  نانآ  دیاش  میتخاس ، ناسآ  وت  نابز  رب  ار  نآرق ]  نآ =[  ام 

(59  ) َنُوبِقَتْرُّم مُهَّنِإ  ْبِقَتْراَف 

(59 (! ) تسکش باذع و  رظتنم  اهنآ  یهلا و  يزوریپ  رظتنم  وت   ) دنرظتنم زین  اهنآ  شاب ، رظتنم  دنتفریذپن ) رگا  اّما  )

498 ص :

هیثاجلا هروس 

(1  ) مح ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) مح

(2  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباَتِْکلا  ُلیِزنَت 

(2 ! ) تسا هدش  لزان  میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا 

(3  ) َنِینِمْؤُْملِّل ٍتاَیَآل  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َّنِإ 

(3 ( ؛ دراد دوجو  نانمؤم  يارب  یناوارف )  ) ياه هناشن  نیمز  اهنامسآ و  رد  ّکش  یب 

(4  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَقِّل  ٌتاَیآ  ٍهَّباَد  نِم  ُُّثبَی  اَمَو  ْمُکِْقلَخ  ِیفَو 

(4  ) .دننیقی لها  هک  یتّیعمج  يارب  تسا  ییاه  هناشن  هتخاس ، هدنکارپ  نیمز ) رسارس  رد   ) هک یناگدنبنج  امش و  شنیرفآ  رد  زین  و 

(5  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٌتاَیآ  ِحاَیِّرلا  ِفیِرْصَتَو  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اَیْحَأَف  ٍقْزِّر  نِم  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَمَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفاَِلتْخاَو 

تایح شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  نآ  هلیسوب  هدرک و  لزان  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  یناراب ) و   ) قزر و  زور ، بش و  دش  دمآ و  رد  زین  و 
(5 ! ) دنرّکفت لها  هک  یهورگ  يارب  تسا  ینشور  ياه  هناشن  اهداب ، شزو  رد  نینچمه  هدیشخب و 
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(6  ) َنُونِمُْؤی ِِهتاَیآَو  ِهَّللا  َدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اَهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتاَیآ  َْکِلت 

زا دـعب  نخـس  مادـک  هب  دـنرواین ، نامیا  تایآ  نیا  هب  اهنآ  رگا  مینک ؛ یم  توالت  وت  رب  ّقحب  ار  نآ  ام  هک  تسا  دـنوادخ  تایآ  اهنیا 
(6 ( !؟ دنروآ یم  نامیا  شتایآ  ادخ و  نخس 

(7  ) ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُکِّل  ٌْلیَو 

(7  ) ...راکهنگ يوگغورد  ره  رب  ياو 

(8  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  ُهْرِّشَبَف  اَهْعَمْسَی  ْمَّل  نَأَک  اًِربْکَتْسُم  ُّرُِصی  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْلُتت  ِهَّللا  ِتاَیآ  ُعَمْسَی 

چیه ار  نآ  ًالـصا  ییوگ  دراد ؛ تفلاخم  رب  رارـصا  ّربکت  يور  زا  اّما  دوش ، یم  توالت  وا  رب  هک  دونـش  یم  ار  ادخ  تایآ  هتـسویپ  هک 
(8 ! ) هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  یسک  نینچ  تسا ؛ هدینشن 

(9  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  اًوُزُه  اَهَذَخَّتا  اًْئیَش  اَِنتاَیآ  ْنِم  َِملَع  اَذِإَو 

(9 ! ) تسا يا  هدننکراوخ  باذع  نانآ  يارب  دریگ ؛ یم  ازهتسا  داب  هب  ار  نآ  دوش ، هاگآ  ام  تایآ  یضعب  زا  هاگره  و 

(10  ) ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  َءاَِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  اَم  َالَو  اًْئیَش  اُوبَسَک  اَّم  مُْهنَع  ِینُْغی  َالَو  ُمَّنَهَج  ْمِِهئاَرَو  نِّم 

هک ییایلوا  هن  و  دـشخب ، یمن  ییاهر  یهلا ) باذـع  زا   ) ار اهنآ  دـنا  هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  زگره  و  تسا ؛ خزود  ناشرـس  تشپ  و 
(10 ! ) تساهنآ يارب  یگرزب  باذع  و  دوب ؛) دنهاوخ  ناشتاجن  هیام   ) دندیزگرب دوخ  يارب  ادخ  زا  ریغ 

(11  ) ٌمِیلَأ ٍزْجِّر  نِّم  ٌباَذَع  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  ِتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  يًدُه  اَذَه 

(11 ! ) دنراد كاندرد  تخس و  یباذع  دندش ، رفاک  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  یناسک  و  تسا ، تیاده  هیام  نآرق )  ) نیا

(12  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعلَو  ِِهلْضَف  نِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِْرمَِأب  ِهِیف  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَس  يِذَّلا  ُهَّللا 

، دیریگ هرهب  وا  لضف  زا  دیناوتب  دننک و  تکرح  نآ  رد  شنامرفب  اهیتشک  ات  درک  امش  رّخسم  ار  ایرد  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ 
(12 ! ) دیروآ اجب  ار  شیاهتمعن  رکش  دیاش  و 

(13  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ُْهنِّم  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَسَو 

يارب تسا  یّمهم )  ) ياه هناـشن  نیا  رد  هتخاـس ؛ امـش  رّخـسم  شدوخ  يوس  زا  ار  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  وا 
(13 ! ) دننک یم  هشیدنا  هک  یناسک 
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(14  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  اًمْوَق  َيِزْجَِیل  ِهَّللا  َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َال  َنیِذَِّلل  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَّلِّل  ُلق 

هک یلامعا  هب  ار  یموق  ره  دنوادخ  ات  دنهد  رارق  وفع  دروم  دنرادن  زیخاتسر ] زور  هّللا =[  ماّیا  هب  دیما  هک  ار  یناسک  : » وگب نانمؤم  هب 
(14 «! ) دهد ازج  دنداد  یم  ماجنا 

(15  ) َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  َیلِإ  َُّمث  اَْهیَلَعَف  َءاَسَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَِنلَف  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم 

همه سپـس  تسوا ؛ دوخ  نایز  هب  دنک ، یم  دـب  راک  هک  یـسک  و  تسا ؛ هدروآ  اجب  دوخ  يارب  دروآ ، اجب  يا  هتـسیاش  راک  سک  ره 
(15 ! ) دیوش یم  هدنادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  امش 

(16  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُهاَْنقَزَرَو  َهَُّوبُّنلاَو  َمْکُْحلاَو  َباَتِْکلا  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَْنیَتآ  ْدََقلَو 

نایناهج رب  ار  نانآ  میدرک و  اطع  اهنآ  هب  هزیکاپ  ياهیزور  زا  میدیـشخب و  تّوبن  تموکح و  و  ینامـسآ )  ) باتک ار  لیئارـسا  ینب  ام 
(16 ( ؛ میدیشخب يرترب  شیوخ ) رصع  مدرم  (و 

ِهِیف اُوناَک  اَـمِیف  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  اًـیَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاَـج  اَـم  ِدـَْعب  نِم  اَّلِإ  اوُفَلَتْخا  اَـمَف  ِْرمَأـْلا  َنِّم  ٍتاَـنَِّیب  مُهاَْـنیَتآَو 
(17  ) َنوُِفلَتْخَی

نیا و  یهاـگآ ؛ ملع و  زا  دـعب  رگم  دـندرکن  فـالتخا  اـهنآ  مـیداد ؛ رارق  ناـشرایتخا  رد  تعیرـش  توـّبن و  رما  زا  ینـشور  لـیالد  و 
یم يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ  نایم  رد  تمایق  زور  تراگدرورپ  اـّما  دوب ؛ ناـنآ  ییوج  يرترب  متـس و  رطاـخب  فـالتخا 

(17  ) .دنک

(18  ) َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلا  َءاَوْهَأ  ِْعبَّتَت  َالَو  اَهِْعبَّتاَف  ِْرمَْألا  َنِّم  ٍهَعیِرَش  یَلَع  َكاَْنلَعَج  َُّمث 

(18 ! ) نکم يوریپ  دنرادن  یهاگآ  هک  یناسک  ياهسوه  زا  نک و  يوریپ  نآ  زا  میداد ؛ رارق  یّقح  نییآ  تعیرش و  رب  ار  وت  سپس 

(19  ) َنیِقَّتُْملا ُِّیلَو  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َّنِإَو  اًْئیَش  ِهَّللا  َنِم  َکنَع  اُونُْغی  َنل  ْمُهَّنِإ 

دنوادخ اّما  دنرگیدکی ، روای  رای و  ناملاظ  و  دنناهرب ؛) شباذع  زا  و   ) دـننک زاین  یب  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  وت  دـنناوت  یمن  زگره  اهنآ 
(19 ! ) تسا ناراگزیهرپ  روای  رای و 

(20  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَقِّل  ٌهَمْحَرَو  يًدُهَو  ِساَّنِلل  ُِرئاََصب  اَذَه 

(20 ! ) دنراد نیقی  نآ ) هب   ) هک یمدرم  يارب  تسا  تمحر  تیاده و  هیام  ییانیب و  لیاسو  ینامسآ ) تعیرش  نآرق و   ) نیا

(21  ) َنوُمُکْحَی اَم  َءاَس  ْمُُهتاَمَمَو  ْمُهاَیْحَّم  ًءاَوَس  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعْجَّن  نَأ  ِتاَئِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 

لامعا هدروآ و  نامیا  هک  میهد  یمرارق  یناسک  نوچمه  ار  اهنآ  ام  هک  دندرک  نامگ  دندش  ناهانگ  اهیدب و  بکترم  هک  یناسک  ایآ 
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(21 ! ) دننک یم  يرواد  دب  هچ  دشاب !؟ ناسکی  ناشگرم  تایح و  هک  دنا  هداد  ماجنا  حلاص 

(22  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ْتَبَسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجِتلَو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخَو 

یمتـس اهنآ  هب  و  دوش ؛ هداد  ازج  تسا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  سک  ره  ات  تسا  هدیرفآ  ّقحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ  و 
(22 ! ) دش دهاوخن 
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اَلَفَأ ِهَّللا  ِدـَْعب  نِم  ِهیِدـْهَی  نَمَف  ًهَواَشِغ  ِهِرََـصب  یَلَع  َلَـعَجَو  ِِهْبلَقَو  ِهِعْمَـس  یَلَع  َمَتَخَو  ٍْملِع  یَلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأَو  ُهاَوَه  ُهََهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَفَأ 
(23  ) َنوُرَّکَذَت

( تسین تیاده  هتـسیاش  هکنیا  رب   ) یهاگآ اب  ار  وا  دـنوادخ  هداد و  رارق  شیوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  دوبعم  هک  ار  یـسک  يدـید  ایآ 
ار وا  ادخ  زا  ریغ  دناوت  یم  یسک  هچ  لاح  نیا  اب  تسا !؟ هدنکفا  يا  هدرپ  شمـشچ  رب  هدز و  رهُم  شبلق  شوگ و  رب  هتخاس و  هارمگ 

(23 ( !؟ دیوش یمن  رّکذتم  ایآ  دنک !؟ تیاده 

(24  ) َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلَِذب  مَُهل  اَمَو  ُرْهَّدلا  اَّلِإ  اَنُِکلُْهی  اَمَو  اَیَْحنَو  ُتوُمَن  اَْینُّدلا  اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  اَم  اُولاَقَو 

زج و  دنریگ ؛ یم  ار  اهنآ  ياج  یهورگ  دنریم و  یم  ام  زا  یهورگ  تسین ؛ راک  رد  ام  يایند  یگدنز  نیمه  زج  يزیچ  : » دـنتفگ اهنآ 
ینامگ و   ) دننز یم  سدح  اهنت  هکلب  دنرادن ، یملع  دـنیوگ  یم  هک  نخـس  نیا  هب  نانآ  دـنک »! یمن  كاله  ار  ام  راگزور  تعیبط و 

(24 (! ) دنراد هیاپ  یب 

(25  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  اَِنئَابِآب  اُوْتئا  اُولاَق  نَأ  اَّلِإ  ْمُهَتَّجُح  َناَک  اَّم  ٍتاَنَِّیب  اَُنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 

دییوگ یم  تسار  رگا  : » دـنیوگ یم  هکنیا  زج  دـنرادن  نآ  ربارب  رد  یلیلد  دوش ، یم  هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  نشور  تایآ  هک  یماگنه  و 
(25 (!« ) دنهد یهاوگ  ات   ) دیروایب و  دینک ) هدنز   ) ار ام  ناردپ 

(26  ) َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِهِیف  َْبیَر  َال  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمُکُعَمْجَی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکِییُْحی  ُهَّللا  ُِلق 

؛ دنک یم  يروآدرگ  تسین  يدیدرت  نآ  رد  هک  تمایق  زور  رد  رگید  راب  دناریم ، یم  سپـس  دنک ، یم  هدنز  ار  امـش  دـنوادخ  : » وگب
(26 « ) .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو 

(27  ) َنُولِْطبُْملا ُرَسْخَی  ٍِذئَمْوَی  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو 

(27 ! ) دننیب یم  نایز  لطاب  لها  دوش  اپرب  تمایق  هک  زور  نآ  و  تسادخ ؛ يارب  نیمز  اهنامسآ و  ّتیمکاح  ّتیکلام و 

(28  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  اَِهباَتِک  َیلِإ  یَعُْدت  ٍهَّمُأ  ُّلُک  ًهَِیثاَج  ٍهَّمُأ  َّلُک  يَرَتَو 
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هب  ) و دوش ، یم  هدـناوخ  شباـتک  يوسب  یتـّما  ره  هتـسشن ؛ وناز  رب  تشحو ) سرت و  تّدـش  زا  هک   ) ینیب یم  ار  یتـّما  ره  زور  نآ  رد 
(28 ! ) دنهد یم  امش  هب  دیداد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  يازج  زورما  دنیوگ ): یم  اهنآ 

(29  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  ُخِسنَتْسَن  اَّنُک  اَّنِإ  ِّقَْحلِاب  مُْکیَلَع  ُقِطنَی  اَُنباَتِک  اَذَه 

! میتشون یم  دیداد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  ام  دـنک ؛) یم  وگزاب  ار  امـش  لامعا  و   ) دـیوگ یم  نخـس  امـش  اب  قحب  هک  تسا  ام  باتک  نیا 
(29)

(30  ) ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ  ِِهتَمْحَر  ِیف  ْمُهُّبَر  ْمُُهلِخُْدیَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

نامه نیا  دـنک ؛ یم  دراو  دوخ  تمحر  رد  ار  اهنآ  ناـشراگدرورپ  دـنداد ، ماـجنا  حـلاص  لاـمعا  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـّما 
(30 ! ) تسا گرزب  يزوریپ 

(31  ) َنیِمِرْجُّم اًمْوَق  ُْمتنُکَو  ُْمتْرَبْکَتْساَف  ْمُْکیَلَع  یَْلُتت  ِیتاَیآ  ْنُکَت  ْمَلَفَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 

یمرجم موق  دیدرک و  رابکتسا  امـش  دش و  یمن  هدناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  رگم  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب   ) دندش رفاک  هک  یناسک  اّما 
(31 ( !؟ دیدوب

(32  ) َنِینِْقیَتْسُِمب ُنَْحن  اَمَو  انَظ  اَّلِإ  ُّنُظَّن  نِإ  ُهَعاَّسلا  اَم  يِرْدَن  اَّم  ُمْتُلق  اَهِیف  َْبیَر  َال  ُهَعاَّسلاَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  َلِیق  اَذِإَو 

تمایق میناد  یمن  ام  : » دیتفگ یم  امـش  تسین ،» یّکـش  چـیه  تمایق  رد  و  تسا ، ّقح  دـنوادخ  هدـعو  : » دـش یم  هتفگ  هک  یماگنه  و 
(32 !« ) میرادن نیقی  هجو  چیه  هب  و  میراد ، هراب  نیا  رد  ینامگ  اهنت  ام  تسیچ ؟

501 ص :

(33  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مِِهب  َقاَحَو  اُولِمَع  اَم  ُتاَئِّیَس  ْمَُهل  اََدبَو 

(33 ! ) دریگ یمارف  ار  اهنآ  دندرک  یم  ازهتسا  ار  هچنآ  ماجنارس  و  دوش ، یم  راکشآ  نانآ  يارب  ناشلامعا  ياهیدب  و 

(34  ) َنیِرِصاَّن نِّم  مَُکل  اَمَو  ُراَّنلا  ُمُکاَوْأَمَو  اَذَه  ْمُکِمْوَی  َءاَِقل  ُْمتیِسَن  اَمَک  ْمُکاَسنَن  َمْوَْیلا  َلِیقَو 

امش هاگیاج  و  دیدرک ؛ شومارف  ار  ناتزورما  رادید  امش  هک  هنوگ  نامه  مینک  یم  شومارف  ار  امـش  زورما  : » دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  و 
(34 ! ) دیرادن يروای  چیه  تسا و  خزود 

(35  ) َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َالَو  اَْهنِم  َنوُجَرُْخی  َال  َمْوَْیلاَف  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  ُمُْکتَّرَغَو  اًوُزُه  ِهَّللا  ِتاَیآ  ُْمتْذَخَّتا  ُمُکَّنَِأب  مُِکلَذ 

نوریب خزود  زا  ار  نانآ  هن  زورما  ! » داد بیرف  ار  امـش  ایند  یگدنز  دیتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  ادخ  تایآ  امـش  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 
(35 ! ) دوش یم  هتفریذپ  اهنآ  زا  يرذع  هنوگ  چیه  هن  و  دنروآ ، یم 
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(36  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِضْرَْألا  ِّبَرَو  ِتاَواَمَّسلا  ِّبَر  ُدْمَْحلا  ِهَِّللَف 

(36 ! ) نایناهج همه  راگدرورپ  نیمز و  راگدرورپ  اهنامسآ و  راگدرورپ  تسادخ ، صوصخم  شیاتس  دمح و  سپ 

(37  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ُءاَیِْربِْکلا  َُهلَو 

(37 ! ) میکح زیزع و  تسوا  و  نیمز ، اهنامسآ و  رد  تمظع  ایربک و  تسوا  يارب  و 

ءزج 26

فاقحألا هروس 

(1  ) مح ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) مح

(2  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباَتِْکلا  ُلیِزنَت 

(2 ! ) تسا هدش  لزان  میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا 

(3  ) َنوُضِْرعُم اوُرِذنُأ  اَّمَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  یمَسُّم  ٍلَجَأَو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَم 

دنوش یم  راذنا  هچنآ  زا  نارفاک  اّما  میدیرفاین ؛ ینّیعم  دمآرـس  يارب  قحب و  زج  تسا  ود  نیا  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام 
(3 ! ) دننادرگ يور 

ٍهَراَثَأ ْوَأ  اَذَـه  ِْلبَق  نِّم  ٍباَتِِکب  ِینُوْتئا  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اَذاَم  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَـت  اَّم  ُمْتیَأَرَأ  ُْلق 
(4  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ٍْملِع  ْنِّم 

یتکرـش ای  دنا ، هدیرفآ  ار  نیمز  زا  يزیچ  هچ  دیهد  ناشن  نم  هب  دینک  یم  شتـسرپ  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  نیا  : » وگب نانآ  هب 
امش راتفگ  قدص  لیلد  هک   ) دیروایب نم  يارب  ناگتشذگ  زا  یملع  رثا  ای  نیا ، زا  شیپ  ینامسآ  یباتک  دنراد ؟ اهنامـسآ  شنیرفآ  رد 

(4 !« ) دییوگ یم  تسار  رگا  دشاب )

(5  ) َنُوِلفاَغ ْمِِهئاَعُد  نَع  ْمُهَو  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَی  اَّل  نَم  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  وُعْدَی  نَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَمَو 

اهنآ ندناوخ  زا  دیوگ و  یمن  خساپ  وا  هب  مه  تمایق  ات  هک  دناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  يدوبعم  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتهارمگ  یسک  هچ 
(5 !( ) دونش یمن  چیه  ار  اهنآ  يادص  و  ( !؟ تسا ربخ  یب  (  ً الماک )
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(6  ) َنیِِرفاَک ْمِِهتَداَبِِعب  اُوناَکَو  ًءاَدْعَأ  ْمَُهل  اُوناَک  ُساَّنلا  َرِشُح  اَذِإَو 

(6 ! ) دننک یم  راکنا  ار  اهنآ  تدابع  یّتح  دوب ؛ دنهاوخ  ناشنانمشد  اهنآ  ياهدوبعم  دنوش ، یم  روشحم  مدرم  هک  یماگنه  و 

(7  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس  اَذَه  ْمُهَءاَج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَق  ٍتاَنَِّیب  اَُنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو 

راکشآ يرحـس  نیا  : » دنیوگ یم  هدمآ  اهنآ  يارب  هک  یّقح  ربارب  رد  نارفاک  دوش ، یم  هدناوخ  نانآ  رب  ام  نشور  تایآ  هک  یماگنه 
(7 !« ) تسا

ُروُفَْغلا َوُهَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  اًدیِهَـش  ِِهب  یَفَک  ِهِیف  َنوُضیُِفت  اَِـمب  ُمَلْعَأ  َوُه  اًْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ِیل  َنوُِـکلْمَت  اَـلَف  ُُهْتیَرَتـْفا  ِنِإ  ْلـُق  ُهاَرَتـْفا  َنوـُلوُقَی  ْمَأ 
(8  ) ُمیِحَّرلا

ارم تسا  مزال   ) مشاب هداد  تبـسن  ادـخ  هب  غوردـب  ار  نآ  نم  رگا  : » وگب تسا »! هتـسب  ارتفا  ادـخ  رب  ار  تاـیآ  نیا  : » دـنیوگ یم  هکلب 
؛ دناد یم  رتهب  دیوش  یم  دراو  نآ  رد  امـش  هک  ار  ییاهراک  وا  دینک ! عافد  نم  زا  دـنوادخ  ربارب  رد  دـیناوت  یمن  امـش  دـنک و ) اوسر 

(8 !« ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  و  دشاب ؛ امش  نم و  نایم  هاوگ  دنوادخ  هک  سب  نیمه 

(9  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  اَمَو  ََّیلِإ  یَحُوی  اَم  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  َالَو  ِیب  ُلَعُْفی  اَم  يِرْدَأ  اَمَو  ِلُسُّرلا  َنِّم  اًعِْدب  ُتنُک  اَم  ُْلق 

یم يوریپ  دوش  یم  یحو  نم  رب  هچنآ  زا  اـهنت  نم  دـش ؛ دـهاوخ  هچ  امـش  نم و  اـب  مناد  یمن  و  متـسین ؛ يروهظون  ربماـیپ  نم  : » وگب
(9 !« ) متسین يراکشآ  هدنهد  میب  زج  و  منک ،

َمْوَْـقلا يِدـْهَی  اـَل  َهَّللا  َّنِإ  ُْمتْرَبْکَتْـساَو  َنَمآَـف  ِِهْلثِم  یَلَع  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  نِّم  ٌدِـهاَش  َدِهَـشَو  ِِهب  ُمتْرَفَکَو  ِهَّللا  ِدـنِع  ْنِم  َناَـک  نِإ  ْمـُْتیَأَرَأ  ْلـُق 
(10  ) َنیِِملاَّظلا

نآ رب  لیئارـسا  ینب  زا  يدهاش  هک  یلاح  رد  دیوش ، رفاک  نآ  هب  امـش  دـشاب و  ادـخ  يوس  زا  نآرق  نیا  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
تیاده ار  رگمتس  هورگ  دنوادخ  دوب !؟) دهاوخ  امش  زا  رتهارمگ  یسک  هچ   ) دینک رابکتـسا  امـش  دروآ و  نامیا  وا  و  دهد ، تداهش 

(10 !« ) دنک یمن 

(11  ) ٌمیِدَق ٌْکفِإ  اَذَه  َنُولوُقَیَسَف  ِِهب  اوُدَتْهَی  َْمل  ْذِإَو  ِْهَیلِإ  اَنوُقَبَس  اَّم  اًْریَخ  َناَک  َْول  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

نوچ و  دنتفرگ »! یمن  یشیپ  ام  رب  نآ ) شریذپ  رد   ) اهنآ زگره  دوب ، یبوخ  زیچ  مالـسا )  ) رگا : » دنتفگ نینچ  نانمؤم  هرابرد  نارفاک 
(11 !« ) تسا یمیدق  غورد  کی  نیا  : » دنیوگ یم  دندشن  تیاده  نآ  هلیسوب  ناشدوخ 

(12  ) َنِینِسْحُْمِلل يَرُْشبَو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َرِذُنیِّل  اِیبَرَع  اًناَسِّل  ٌقِّدَصُّم  ٌباَتِک  اَذَهَو  ًهَمْحَرَو  اًماَمِإ  یَسُوم  ُباَتِک  ِِهْلبَق  نِمَو 

تاروت ياه  هناشن  اب  گنهامه  باتک  نیا  و  هدرک ،) نایب  ار  نآ  ياه  هناـشن   ) دوب تمحر  اوشیپ و  هک  یـسوم  باـتک  نآ ، زا  شیپ  و 
(12 ! ) دشاب یتراشب  ناراکوکین  يارب  دهد و  میب  ار  ناملاظ  ات  تسایوگ ، حیصف و  یبرع و  نابز  هب  هک  یلاح  رد  تسا 
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(13  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَلَف  اُوماَقَتْسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(13  ) .دنوش یم  نیگهودنا  هن  تسا و  نانآ  يارب  یسرت  هن  دندرک ، تماقتسا  سپس  تسا ،» هّللا  ام  راگدرورپ  : » دنتفگ هک  یناسک 

(14  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ 

(14  ) .دنداد یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  شاداپ  نیا  دننام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  دنتشهب و  لها  اهنآ 

503 ص :

َلاَق ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ  َغََلبَو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَذِإ  یَّتَح  اًرْهَش  َنُوثاََلث  ُُهلاَِصفَو  ُُهلْمَحَو  اًهْرُک  ُْهتَعَضَوَو  اًهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  اًناَسْحِإ  ِْهیَِدلاَِوب  َناَسنِْإلا  اَْنیَّصَوَو 
َْکَیلِإ ُْتُبت  یِّنِإ  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأَو  ُهاَضْرَت  اًِحلاَص  َلَـمْعَأ  ْنَأَو  َّيَدـِلاَو  یَلَعَو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر 

(15  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  یِّنِإَو 

یم نیمز  رب  یتحاران  اب  دـنک و  یم  لمح  یتحاران  اب  ار  وا  شردام  دـنک ، یکین  شرداـم  ردـپ و  هب  هک  میدرک  هیـصوت  ناـسنا  هب  اـم 
غلاب یگلاس  لهچ  هب  دـسرب و  دـشر  تردـق و  لامک  هب  هک  ینامز  ات  تسا ؛ هام  یـس  شنتفرگزاب  ریـش  زا  لمح و  نارود  و  دراذـگ ؛

ماجنا يا  هتـسیاش  راک  مروآ و  اجب  يداد  مردام  ردـپ و  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  رکـش  ات  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ ! : » دـیوگ یم  ددرگ 
!« مناناملـسم زا  نم  و  منک ، یم  هبوت  مدرگ و  یمزاـب  وت  يوس  هب  نم  نادرگ ؛ حـلاص  ارم  نادـنزرف  و  یـشاب ، دونـشخ  نآ  زا  هک  مهد 

(15)

(16  ) َنوُدَعُوی اُوناَک  يِذَّلا  ِقْدِّصلا  َدْعَو  ِهَّنَْجلا  ِباَحْصَأ  ِیف  ْمِِهتاَئِّیَس  نَع  ُزَواَجَتَنَو  اُولِمَع  اَم  َنَسْحَأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

نیا دـنراد ؛ ياج  نایتشهب  نایم  رد  میرذـگ و  یم  ناشناهانگ  زا  مینک و  یم  لوبق  ار  ناشلامعا  نیرتهب  اـم  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 
(16  ) .دندش یم  هداد  هدعو  هک  تسا  یتسار  هدعو 

ٌّقَح ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ْنِمآ  َکَْلیَو  َهَّللا  ِناَثیِغَتْـسَی  اَـمُهَو  ِیْلبَق  نِم  ُنوُرُْقلا  ِتَلَخ  ْدَـقَو  َجَرْخُأ  ْنَأ  ِیِنناَدـِعَتَأ  اَـمُکَّل  ٍّفُأ  ِْهیَدـِلاَِول  َلاَـق  يِذَّلاَو 
(17  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  اَّلِإ  اَذَه  اَم  ُلوُقَیَف 

یلاح رد  موش !؟ یم  ثوعبم  تمایق  زور  نم  هک  دیهد  یم  هدعو  نم  هب  ایآ  امـش ! رب  فا  : » دیوگ یم  شردام  ردـپ و  هب  هک  یـسک  و 
: هک دنبلط  یم  يرای  هب  ار  ادخ  دنـشک و  یم  دایرف  هتـسویپ  ود  نآ  و  دـندشن !) ثوعبم  زگره  و   ) دـندوب يدایز  ماوقا  نم  زا  شیپ  هک 

(17 ! ) تسین ناینیشیپ  ياه  هناسفا  زج  يزیچ  اهنیا  دیوگ »: یم  هتسویپ  وا  اّما  تسا  قح  ادخ  هدعو  هک  روایب  نامیا  وت ، رب  ياو 

(18  ) َنیِرِساَخ اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َنِّم  مِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

هک ارچ  هدش ، مّلسم  دندوب  سنا  ّنج و  زا  نانآ  زا  شیپ  هک  يرفاک )  ) ماوقا هارمه  نانآ  هرابرد  باذع  نامرف  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(18 ! ) دندوب راکنایز  یگمه 
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(19  ) َنوُمَلُْظی َال  ْمُهَو  ْمَُهلاَمْعَأ  ْمُهَیِّفَُوِیلَو  اُولِمَع  اَّمِّم  ٌتاَجَرَد  ٍّلُِکلَو 

نانآ هب  تساک  مک و  یب  ار  ناشیاهراک  دـنوادخ  ات  دـنا ، هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  قبط  رب  تسا  یتاـجرد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  يارب  و 
(19 ! ) دش دهاوخن  یمتس  چیه  اهنآ  هب  و  دهد ؛ لیوحت 

ُْمتنُک اَِـمب  ِنوُْـهلا  َباَذَـع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلاَـف  اَِـهب  ُمتْعَتْمَتْـساَو  اَْینُّدـلا  ُمُِکتاَـیَح  ِیف  ْمُِکتاَـبِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَـیَو 
(20  ) َنوُقُسْفَت ُْمتنُک  اَِمبَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُِربْکَتْسَت 

دیدرک و هدافتسا  دوخ  ایند  یگدنز  رد  ذئاذل  تابّیط و  زا  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب   ) دننک یم  هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  زور  نآ 
؛ دیداد یم  ماجنا  هک  یناهانگ  رطاخب  دیدرک و  قحانب  نیمز  رد  هک  يرابکتسا  رطاخب  راب  ّتلذ  باذع  زورما  اما  دیتفرگ ؛ هرهب  نآ  زا 

(20 ! ) دوب دهاوخ  امش  يازج 
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ٍمْوَی َباَذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َهَّللا  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  نِم  ُرُذُّنلا  ِتَلَخ  ْدَـقَو  ِفاَقْحَْألِاب  ُهَمْوَق  َرَذـنَأ  ْذِإ  ٍداَع  اَخَأ  ْرُکْذاَو 
(21  ) ٍمیِظَع

يدایز ناربمایپ  هک  یلاح  رد  داد  میب  فاقحا »  » نیمزرـس رد  ار  شموق  هک  نامز  نآ  نک ، داـی  ار  داـع  موق  ردارب  دوه ) تشذگرـس  )
يزور باذع  زا  امـش  رب  نم  تفگ ): و  ! ) دـیتسرپن ار  هناگی  يادـخ  زج  هک : دـندوب  هدـمآ  کیدزن  رود و  ياه  هتـشذگ  رد  وا  زا  لبق 

(21 ! ) مسرت یم  گرزب 

(22  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنتْأَف  اَِنتَِهلآ  ْنَع  اَنَِکفْأَِتل  اَنَْتئِجَأ  اُولاَق 

هدـعو ام  هب  هک  ار  یباذـع  ییوگ  یم  تسار  رگا  ینادرگزاب !؟ نامنادوبعم  زا  تیاهغورد ) اب   ) ار ام  هک  يا  هدـمآ  ایآ  : » دـنتفگ اهنآ 
(22 !« ) روایب یهد  یم 

(23  ) َنُولَهْجَت اًمْوَق  ْمُکاَرَأ  یِّنَِکلَو  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  اَّم  مُکُغَِّلبُأَو  ِهَّللا  َدنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  َلاَق 

امـش هب  ما  هدش  هداتـسرف  نآ  هب  ار  هچنآ  نم  دنک ؛) تازاجم  ار  امـش  ینامز  هچ  دناد  یم  وا  و   ) تسادـخ دزن  اهنت  نآ )  ) ملع : » تفگ
(23 !« ) دیتسه ینادان  رد  هتسویپ  هک  مینیب  یم  یموق  ار  امش  یلو  تسا )! نیمه  نم  هفیظو  ، ) مناسر یم 

(24  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  اَهِیف  ٌحیِر  ِِهب  ُمْتلَْجعَتْسا  اَم  َوُه  َْلب  اَنُرِطْمُّم  ٌضِراَع  اَذَه  اُولاَق  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْسُّم  اًضِراَع  ُهْوَأَر  اَّمَلَف 

لاحشوخ  ) تسا تکرح  رد  نانآ  ياهریگبآ  اه و  هّرد  يوسب  هک  دندید  يا  هدرتسگ  ربا  تروصب  ار  یهلا ) باذع   ) نآ هک  یماگنه 
یم باتـش  شندمآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـش ): هتفگ  اهنآ  هب  یلو  !« ) دراب یم  ام  رب  هک  تسا  يربا  نیا  : » دـنتفگ دـندش )

(24 ! ) تسا نآ  رد  یکاندرد  باذع  هک  كانتشحو )  ) تسا يدابدنت  دیدرک ،

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 650 

http://www.ghaemiyeh.com


(25  ) َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلَذَک  ْمُُهنِکاَسَم  اَّلِإ  يَُری  َال  اوُحَبْصَأَف  اَهِّبَر  ِْرمَِأب  ٍءْیَش  َّلُک  ُرِّمَُدت 

هب ناشیاه  هناخ  زج  يزیچ  هک  یلاح  رد  دندرک  حبـص  اهنآ  يرآ )  ) دنکیم دوبان  دبوکیم و  مه  رد  شراگدرورپ  نامرفب  ار  زیچ  همه 
(25 ! ) میهد یم  رفیک  ار  نامرجم  هورگ  هنوگ  نیا  ام  دروخ ؛ یمن  مشچ 

ْذِإ ٍءْیَش  نِّم  مُُهتَِدْئفَأ  َالَو  ْمُهُراَْصبَأ  َالَو  ْمُهُعْمَس  ْمُْهنَع  یَنْغَأ  اَمَف  ًهَِدْئفَأَو  اًراَْصبَأَو  اًعْمَـس  ْمَُهل  اَْنلَعَجَو  ِهِیف  ْمُکاَّنَّکَّم  نِإ  اَمِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْدََقلَو 
(26  ) َنُوئِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناَک  اَّم  مِِهب  َقاَحَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنوُدَحْجَی  اُوناَک 

( باذع لوزن  ماگنه  هب  اّما  ( ؛ میداد رارق  لد  مشچ و  شوگ و  نانآ  يارب  و  میدادن ، امـش  هب  هک  میداد  یتردق  داع ] موق  اهنآ =[  هب  ام 
ار هچنآ  ماجنارس  و  دندرک ؛ یم  راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  ارچ  تشادن ، يدوس  چیه  نانآ  يارب  ناشیاهلقع  هن  اهمـشچ و  اهـشوگ و  هن 

(26 ! ) دش دراو  اهنآ  رب  دندرک  یم  ازهتسا 

(27  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتاَیْآلا  اَْنفَّرَصَو  يَرُْقلا  َنِّم  مَُکلْوَح  اَم  اَنْکَلْهَأ  ْدََقلَو 

دیاش میدرک  نایب  اهنآ ) مدرم  يارب   ) نوگانوگ ياهتروصب  ار  دوخ  تایآ  و  میتخاس ، دوبان  دـندوب  امـش  نوماریپ  هک  ار  ییاهیدابآ  ام 
(27 ! ) دندرگزاب

(28  ) َنوُرَتْفَی اُوناَک  اَمَو  ْمُهُْکفِإ  َِکلَذَو  ْمُْهنَع  اوُّلَض  َْلب  ًهَِهلآ  اًنَابُْرق  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُمُهَرَصَن  َالْوَلَف 

زا هکلب  دـندرکن !؟ يراـی  ار  اـهنآ  دزاـس - ناـشکیدزن  ادـخ  هب  هکنیا  ناـمگ  هب   - دـندیزگرب ادـخ  زا  ریغ  هـک  ار  ینادوـبعم  ارچ  سپ 
(28 ! ) دنتسب یم  ارتفا  هچنآ  اهنآ و  غورد  هجیتن  دوب  نیا  دندش ! مگ  ناشنایم 
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(29  ) َنیِرِذنُّم مِهِمْوَق  َیلِإ  اْوَّلَو  َیُِضق  اَّمَلَف  اُوتِصنَأ  اُولاَق  ُهوُرَضَح  اَّمَلَف  َنآْرُْقلا  َنوُعِمَتْسَی  ِّنِْجلا  َنِّم  اًرَفَن  َْکَیلِإ  اَْنفَرَص  ْذِإَو 

رگیدـکی هب  دـنتفای  روضح  یتـقو  دنونـشب ؛ ار  نآرق  هک  میتخاـس  هّجوتم  وـت  يوـس  هب  ار  ّنج  زا  یهورگ  هک  یماـگنه  روآ ) داـی  هب  )
(29 ! ) دنداد میب  ار  اهنآ  دنتشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  تفرگ ، نایاپ  هک  یماگنه  و  دیونشب »! دیشاب و  شوماخ  : » دنتفگ

(30  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍقیِرَط  َیلِإَو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُم  یَسُوم  ِدَْعب  نِم  َلِزنُأ  ًاباَتِک  اَنْعِمَس  اَّنِإ  اَنَمْوَق  اَی  اُولاَق 

يوس هب  هک  نآ ، زا  شیپ  ياهباتک  ياه  هناشن  اب  گنهامه  هدـش ، لزان  یـسوم  زا  دـعب  هک  میدینـش  ار  یباتک  ام  ام ! موق  يا  : » دـنتفگ
(30  ) .دنک یم  تیاده  تسار  هار  ّقح و 

(31  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَع  ْنِّم  مُکْرُِجیَو  ْمُِکبُونُذ  نِّم  مَُکل  ْرِفْغَی  ِِهب  اُونِمآَو  ِهَّللا  َیِعاَد  اُوبیِجَأ  اَنَمْوَق  اَی 

! دهد هانپ  كاندرد  یباذع  زا  ار  امـش  دشخبب و  ار  ناتناهانگ  ات  دیروآ  نامیا  وا  هب  دینک و  تباجا  ار  یهلا  هدـننک  توعد  ام ! موق  يا 
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(31)

(32  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َِکَئلوُأ  ُءاَِیلْوَأ  ِِهنوُد  نِم  َُهل  َْسَیلَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف  ِهَّللا  َیِعاَد  ْبُِجی  اَّل  نَمَو 

رای و ادخ  زا  ریغ  و  دنک ، رارف  نیمز  رد  یهلا  باذع  لاگنچ  زا  دـناوت  یمن  زگره  دـیوگن ، خـساپ  یهلا  هدـننک  توعد  هب  سک  ره  و 
(32 !« ) دنراکشآ یهارمگ  رد  یناسک  نینچ  تسین ؛ وا  يارب  يروای 

(33  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّنِإ  یََلب  یَتْوَْملا  َِییُْحی  نَأ  یَلَع  ٍرِداَِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْملَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

هدنز ار  ناگدُرم  دـناوت  یم  تسا ، هدـشن  ناوتان  اهنآ  شنیرفآ  زا  هدـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ  دـنناد  یمن  اهنآ  ایآ 
(33 ! ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  يرآ  دنک !؟

(34  ) َنوُرُفْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  َلاَق  اَنِّبَرَو  یََلب  اُولاَق  ِّقَْحلِاب  اَذَه  َْسَیلَأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَیَو 

، يرآ : » دـنیوگ یم  تسین !؟ ّقح  نیا  ایآ  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  و   ) دـنراد یم  هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  روآ  داـی  هب  ار  يزور 
(34 !« ) دیشچب ناترفک  رطاخب  ار  باذع  سپ  : » دیوگ یم  دنوادخ ) ماگنه  نیا  رد  (!« ) تسا ّقح  هک   ) دنگوس نامراگدرورپ  هب 

اَّلِإ ُکَلُْهی  ْلَهَف  ٌغاََلب  ٍراَهَّن  نِّم  ًهَعاَس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَعُوی  اَم  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  ْمُهَّل  لِْجعَتْسَت  َالَو  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  ُولوُأ  َرَبَص  اَمَک  ِْربْصاَف 
(35  ) َنوُقِساَْفلا ُمْوَْقلا 

هب هک  ار  ییاه  هدعو  هک  یماگنه  نکم ! باتش  نانآ  باذع )  ) يارب و  دندرک ، ربص  مزعلا » ولُوا   » ناربمایپ هک  هنوگ  نآ  نک  ربص  سپ 
يارب تسا  یغالبا  نیا  دنتـشاد ؛ فّقوت  ایند ) رد   ) زور کی  زا  یتعاس  طقف  ییوگ  هک  دـننک  یم  ساسحا  دـننیبب ، دوش  یم  هداد  اهنآ 

(35 ( !؟ دنوش یم  كاله  قساف  موق  زج  ایآ  ناگمه ؛
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دمحم هروس 

(1  ) ْمَُهلاَمْعَأ َّلَضَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) دنک یم  دوبان  ار  ناشلامعا  دنوادخ ) ، ) دنتشادزاب ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دندش و رفاک  هک  یناسک 

(2  ) ْمَُهلَاب َحَلْصَأَو  ْمِِهتاَئِّیَس  ْمُْهنَع  َرَّفَک  ْمِهِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َلُِّزن  اَِمب  اُونَمآَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

يوس زا  تسا و  ّقح  همه  و   - هدـش لزان  ص )  ) دـمحم رب  هچنآ  هب  دـنداد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک  و 
(2 ! ) دنک یم  حالصا  ار  ناشراک  دشخب و  یم  ار  ناشناهانگ  دنوادخ  دندروآ ، نامیا  زین  ناشراگدرورپ -

(3  ) ْمَُهلاَْثمَأ ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلَذَک  ْمِهِّبَّر  نِم  َّقَْحلا  اوُعَبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنَأَو  َلِطاَْبلا  اوُعَبَّتا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَِأب  َِکلَذ 
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نیا دـندومن ؛ ّتیعبت  دوب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هک  یّقح  زا  ناـنمؤم  و  دـندرک ، يوریپ  لـطاب  زا  نارفاـک  هک  تسا  نآ  رطاـخب  نیا 
(3 ! ) دنک یم  نایب  ار  نانآ  یگدنز )  ) ياهلَثم مدرم  يارب  دنوادخ  هنوگ 

َِکلَذ اَهَراَزْوَأ  ُبْرَْحلا  َعَضَت  یَّتَح  ًءاَِدف  اَّمِإَو  ُدَْعب  انَم  اَّمِإَف  َقاَثَْولا  اوُّدُـشَف  ْمُهوُُمتنَْخثَأ  اَذِإ  یَّتَح  ِباَقِّرلا  َبْرَـضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اَذِإَف 
(4  ) ْمَُهلاَمْعَأ َّلُِضی  نَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلاَو  ٍضْعَِبب  مُکَضَْعب  َُوْلبَیِّل  نَِکلَو  ْمُْهنِم  َرَصَتنَال  ُهَّللا  ُءاَشَی  َْولَو 

( دیهد همادا  نانچمه  ار  راک  نیا  و  ، ) دینزب ار  ناشیاهندرگ  دیدش  ور  هبور  گنج  نادیم  رد  هشیپ ) تیانج   ) نارفاک اب  هک  یماگنه  و 
ناشدازآ و   ) دیراذگ ّتنم  نانآ  رب  ای  سپـس  دیدنبب ؛ مکحم  ار  ناریـسا  ماگنه  نیا  رد  دیبوکب ؛ مه  رد  ار  نمـشد  یفاک  هزادـنا  هب  ات 

رب ار  دوخ  نیگنـس  راب  گنج  ات  دبای ) همادا  نانچمه  دیاب  عضو  نیا  و  ( ؛ دیریگب تمارغ ]  هیدف =[  نانآ  زا  يدازآ  ربارب  رد  ای  دـینک )
اب ار  امش  زا  یـضعب  دهاوخ  یم  اما  درک ، یم  تازاجم  ار  اهنآ  شدوخ  تساوخ  یم  ادخ  رگا  و  تسا ! نیا  همانرب  يرآ ) ، ) دهن نیمز 

(4 ! ) درب یمن  نیب  زا  ار  ناشلامعا  زگره  دنوادخ  دندش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  و  دیامزایب ؛ رگید  یضعب 

(5  ) ْمَُهلَاب ُِحلُْصیَو  ْمِهیِدْهَیَس 

(5 ( ؛ دنک یم  حالصا  ار  ناشراک  هدومن و  تیاده  ار  نانآ  يدوزب 

(6  ) ْمَُهل اَهَفَّرَع  َهَّنَْجلا  ُمُُهلِخُْدیَو 

(6  ) .دنک یم  دراو  هدرک  وگزاب  نانآ  يارب  ار  نآ  فاصوا  هک  شنادیواج )  ) تشهب رد  ار  اهنآ  و 

(7  ) ْمُکَماَْدقَأ ْتِّبَُثیَو  ْمُکْرُصنَی  َهَّللا  اوُرُصنَت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(7  ) .دراد یم  راوتسا  ار  ناتیاهماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امش  دینک ، يرای  ار  ادخ  نییآ )  ) رگا دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(8  ) ْمَُهلاَمْعَأ َّلَضَأَو  ْمُهَّل  اًسْعَتَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

(8 ! ) داب دوبان  ناشلامعا  و  نانآ ! رب  گرم  دندش ، رفاک  هک  یناسک  و 

(9  ) ْمَُهلاَمْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  اوُهِرَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

(9 ! ) درک دوبان  طبح و  ار  ناشلامعا  ادخ  ور  نیا  زا  دنتشاد ؛ تهارک  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 

(10  ) اَُهلاَْثمَأ َنیِِرفاَْکِللَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َرَّمَد  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَفَأ 

نارفاک يارب  و  درک ؛ كاله  ار  اهنآ  دنوادخ  دوب !؟ هنوگچ  دندوب  نانآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  ریس  نیمز  رد  ایآ 
(10 ! ) دوب دهاوخ  اهتازاجم  نیا  لاثما 

(11  ) ْمَُهل َیلْوَم  َال  َنیِِرفاَْکلا  َّنَأَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 
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(11 ! ) دنرادن ییالوم  نارفاک  اّما  دندروآ ؛ نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  الوم و  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 
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ُماَْعنَْألا ُلُکْأَت  اَمَک  َنُولُکْأَـیَو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  ُراَْـهنَْألا  اَِـهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ 
(12  ) ْمُهَّل يًْوثَم  ُراَّنلاَو 

( شناتخرد  ) ریز زا  اهرهن  هک  دنک  یم  تشهب  زا  ییاهغاب  دراو  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 
خزود شتآ  ماجنارس  و  دنروخ ، یم  نایاپراهچ  نوچمه  دنریگ و  یم  هرهب  ایند  رذگدوز  عاتم  زا  نارفاک  هک  یلاح  رد  تسا ؛ يراج 

(12 ! ) تساهنآ هاگیاج 

(13  ) ْمَُهل َرِصاَن  اَلَف  ْمُهاَنْکَلْهَأ  َْکتَجَرْخَأ  ِیتَّلا  َِکتَیْرَق  نِّم  ًهَُّوق  ُّدَشَأ  َیِه  ٍهَیْرَق  نِّم  نِّیَأَکَو 

! دنتـشادن يروای  چیه  میدرک و  دوبان  ار  اهنآ  همه  ام  دـندوب ؛ رتدـنمورین  درک  نوریب  ار  وت  هک  يرهـش  زا  هک  ییاهرهـش  رایـسب  هچ  و 
(13)

(14  ) مُهَءاَوْهَأ اوُعَبَّتاَو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  نَمَک  ِهِّبَّر  نِّم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  َناَک  نَمَفَأ 

ياوه زا  هدش و  هتسارآ  شرظن  رد  شلامعا  یتشز  هک  تسا  یسک  دننامه  دراد ، شراگدرورپ  يوس  زا  ینشور  لیلد  هک  یـسک  ایآ 
(14 ( !؟ دننک یم  يوریپ  ناشسفن 

ْنِّم ٌراَْهنَأَو  َنِیبِراَّشلِّل  ٍهَّذَّل  ٍرْمَخ  ْنِّم  ٌراَْهنَأَو  ُهُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  ْمَّل  ٍنَبَّل  نِّم  ٌراَْهنَأَو  ٍنِسآ  ِْریَغ  ٍءاَّم  نِّم  ٌراَْـهنَأ  اَـهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَـثَّم 
(15  ) ْمُهَءاَْعمَأ َعَّطَقَف  اًمیِمَح  ًءاَم  اوُقُسَو  ِراَّنلا  ِیف  ٌِدلاَخ  َوُه  ْنَمَک  ْمِهِّبَّر  نِّم  ٌهَرِفْغَمَو  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  نِم  اَهِیف  ْمَُهلَو  یفَصُّم  ٍلَسَع 

و هدـشن ، وبدـب  هک  صلاـخ  فاـص و  بآ  زا  ییاـهرهن  نآ  رد  تسا : نینچ  هدـش ، هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ  هب  هک  یتـشهب  فیـصوت 
لسع زا  ییاهرهن  و  تسا ، ناگدنشون  تّذل  هیام  هک  روهط )  ) بارـش زا  ییاهرهن  و  هتـشگن ، نوگرگد  نآ  معط  هک  ریـش  زا  ییاهرهن 

ایآ ناشراگدرورپ ! يوس  زا  تسا  یـشزرمآ  رتـالاب ) همه  زا   ) و دراد ؛ دوجو  اـه  هویم  عاونا  همه  زا  نآ  رد  اـهنآ  يارب  و  تساّفـصم ،
یم یشالتم  مه  زا  ار  ناشنوردنا  هک  دنوش  یم  هدناشون  ناشوج  بآ  زا  دنخزود و  شتآ  رد  هشیمه  هک  دنتسه  یناسک  دننامه  اهنیا 

(15 ( !؟ دنک

ْمِِهبُوُلق یَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  اًِـفنآ  َلاَـق  اَذاَـم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  اُولاَـق  َكِدـنِع  ْنِم  اوُجَرَخ  اَذِإ  یَّتَح  َکـَْیلِإ  ُعِمَتْـسَی  نَّم  مُْهنِمَو 
(16  ) ْمُهَءاَوْهَأ اوُعَبَّتاَو 

نانآ هب  شناد  ملع و  هک  یناسک  هب  دـنوش  یم  جراخ  وت  دزن  زا  هک  یماگنه  اـّما  دـنهد ، یمارف  شوگ  تنانخـس  هب  ناـنآ  زا  یهورگ 
هداهن و رهُم  ناشیاهلد  رب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  تفگ »!؟ هچ  نالا  درم ) نیا  : ») دنیوگ یم  ازهتسا ) يور  زا   ) هدش هدیـشخب 

(16 (! ) دنمهف یمن  يزیچ  ور  نیا  زا   ) دنا هدرک  يوریپ  ناشسفن  ياوه  زا 
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(17  ) ْمُهاَْوقَت ْمُهاَتآَو  يًدُه  ْمُهَداَز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلاَو 

(17 ! ) دشخب یم  نانآ  هب  اوقت  حور  دیازفا و  یم  ناشتیاده  رب  دنوادخ  دنا ، هتفای  تیاده  هک  یناسک 

(18  ) ْمُهاَرْکِذ ْمُْهتَءاَج  اَذِإ  ْمَُهل  یَّنَأَف  اَهُطاَرْشَأ  َءاَج  ْدَقَف  ًهَتَْغب  مُهَِیتْأَت  نَأ  َهَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَهَف 

ياه هناشن  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  دنروآ ،) نامیا  هاگنآ   ) دسر ارف  ناهگان  تمایق  هک  دـنراد  يراظتنا  نیا  زج  نارفاک ]  اهنآ =[  ایآ 
(18 ! ) تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  نامیا ) و   ) رّکذت دیایب ، هک  یماگنه  اما  تسا ؛ هدمآ  نآ 

(19  ) ْمُکاَْوثَمَو ْمُکَبَّلَقَتُم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْمِللَو  َِکبنَِذل  ْرِفْغَتْساَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  ْمَلْعاَف 

هاگرارق تکرح و  لحم  دنوادخ  و  نک ! رافغتسا  نامیااب  نانز  نادرم و  دوخ و  هانگ  يارب  و  تسین ؛ هّللا »  » زج يدوبعم  هک  نادب  سپ 
(19 ! ) دناد یم  ار  امش 
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َرَظَن َْکَیلِإ  َنوُرُظنَی  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  ُلاَتِْقلا  اَهِیف  َرِکُذَو  ٌهَمَکْحُّم  ٌهَروُس  َْتلِزنُأ  اَذِإَف  ٌهَروُس  َْتلُِّزن  اـَلَْول  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو 
(20  ) ْمَُهل َیلْوَأَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  ِّیِشْغَْملا 

هروس هک  یماگنه  اّما  دـشاب »!؟) داهج  نامرف  نآ  رد  هک   ) دوش یمن  لزان  يا  هروس  ارچ  : » دـنیوگ یم  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک 
هناتسآ رد  هک  یسک  نوچمه  هک  ینیب  یم  ار  لدرامیب  ناقفانم  تسا ، گنج  زا  ینخـس  نآ  رد  هک  ددرگ  یم  لزان  ینـشور  حضاو و 

(20 ! ) تسا رتراوازس  نانآ  يارب  يدوبان  گرم و  سپ  دننک ؛ یم  هاگن  وت  هب  هتفرگ  رارق  گرم 

(21  ) ْمُهَّل اًْریَخ  َناََکل  َهَّللا  اُوقَدَص  ْوَلَف  ُْرمَْألا  َمَزَع  اَذِإَف  ٌفوُْرعَّم  ٌلْوَقَو  ٌهَعاَط 

زا و   ) دنیوگ تسار  ادخ  هب  دوش  یم  یعطق  داهج  نامرف  هک  یماگنه  رگا  و  تسا ؛ رتهب  نانآ  يارب  هدیجنـس  نخـس  تعاطا و  یلو ) )
(21 ! ) دشاب یم  رتهب  اهنآ  يارب  دنیآرد ) افص  قدص و  رد 

(22  ) ْمُکَماَحْرَأ اوُعِّطَُقتَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  نَأ  ُْمْتیَّلَوَت  نِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف 

(22 ( !؟ دینک يدنواشیوخ  دنویپ  عطق  داسف و  نیمز  رد  هک  دور  یم  راظتنا  نیا  زج  دیوش ، نادرگ  يور  اهروتسد ) نیا  زا   ) رگا

(23  ) ْمُهَراَْصبَأ یَمْعَأَو  ْمُهَّمَصَأَف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ 

(23 ! ) تسا هدرک  روک  ار  ناشیاهمشچ  رک و  ار  ناشیاهشوگ  هتخاس ، ناشرود  شیوخ  تمحر  زا  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

(24  ) اَُهلاَْفقَأ ٍبُوُلق  یَلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  اَلَفَأ 
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(24 ( !؟ تسا هدش  هداهن  لفق  ناشیاهلد  رب  ای  دننک ، یمن  ّربدت  نآرق  رد  اهنآ  ایآ 

(25  ) ْمَُهل یَْلمَأَو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناَْطیَّشلا  يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  نِّم  مِهِرَابْدَأ  یَلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

نانآ هداد و  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتـشز  لامعا  ناطیـش  دندرک ، قح  هب  تشپ  اهنآ ، يارب  تیاده  ندش  نشور  زا  دـعب  هک  یناسک 
(25 ! ) تسا هتفیرف  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار 

(26  ) ْمُهَراَرْسِإ ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِْرمَْألا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَس  ُهَّللا  َلََّزن  اَم  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

یم يوریپ  امـش  زا  روما  زا  یـضعب  رد  ام  : » دـنتفگ دنتـشاد  تهارک  ار  یهلا  یحو  لوزن  هک  یناسک  هب  نانآ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 
(26  ) .دناد یم  ار  نانآ  يراکناهنپ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  مینک »؟

(27  ) ْمُهَرَابْدَأَو ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْضَی  ُهَِکئاَلَْملا  ُمُْهتَّفَوَت  اَذِإ  َْفیَکَف 

(27 ( !؟ دنریگ یم  ار  ناشناج  دننز و  یم  نانآ  تشپ  تروص و  رب  گرم )  ) ناگتشرف هک  یماگنه  دوب  دهاوخ  هنوگچ  اهنآ  لاح 

(28  ) ْمَُهلاَمْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَناَوْضِر  اوُهِرَکَو  َهَّللا  َطَخْسَأ  اَم  اوُعَبَّتا  ُمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

تهارک تسوا  يدونـشخ  بجوم  ار  هچنآ  و  دـندرک ، يوریپ  دروآ  یم  مشخ  هب  ار  دـنوادخ  هچنآ  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاـخب  نیا 
(28 ! ) درک دوبان  ار  ناشلامعا  دنوادخ )  ) ور نیا  زا  دنتشاد ؛

(29  ) ْمُهَناَغْضَأ ُهَّللا  َجِرُْخی  نَّل  نَأ  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 

(29 ( !؟ دنک یمن  راکشآ  ار  ناشیاه  هنیک  ادخ  دندرک  نامگ  تسا  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ایآ 

509 ص :

(30  ) ْمَُکلاَمْعَأ ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو  ْمُهاَمیِِسب  مُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاَْنیَرََأل  ُءاَشَن  َْولَو 

ناشنانخـس زرط  زا  ار  اهنآ  یناوت  یم  دـنچ  ره  یـسانشب ، ناشیاه  هفایق  اب  ار  نانآ  ات  میهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  اهنآ  میهاوخب  اـم  رگا  و 
(30 ! ) دناد یم  ار  امش  لامعا  دنوادخ  و  یسانشب ؛

(31  ) ْمُکَراَبْخَأ َُوْلبَنَو  َنیِِرباَّصلاَو  ْمُکنِم  َنیِدِهاَجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو 

(31 ! ) مییامزایب ار  امش  رابخا  و  دننایک ، امش  نایم  زا  نارباص  یعقاو و  نادهاجم  دوش  مولعم  ات  میئامزآ  یم  ًاعطق  ار  امش  همه  ام 

(32  ) ْمَُهلاَمْعَأ ُِطبُْحیَسَو  اًْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َنل  يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  نِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَشَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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( ادخ  ) لوسر اب  تفلاخم  هب  زاب )  ) نانآ يارب  تیاده  ندش  نشور  زا  دعب  دنتـشادزاب و  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دـندش و رفاک  هک  نانآ 
(32 ! ) دنک یم  دوبان  ار  ناشلامعا  يدوزب  دنوادخ )  ) دنناسر و یمن  ادخ  هب  ینایز  زگره  دنتساخرب ،

(33  ) ْمَُکلاَمْعَأ اُولِْطُبت  َالَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(33 ! ) دیزاسن لطاب  ار  دوخ  لامعا  و  ار ، ادخ )  ) لوسر دینک  تعاطا  و  ار ، ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(34  ) ْمَُهل ُهَّللا  َرِفْغَی  نَلَف  ٌراَّفُک  ْمُهَو  اُوتاَم  َُّمث  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

.دیـشخب دهاوخن  ار  اهنآ  زگره  ادخ  دنتفر ، ایند  زا  رفک  لاح  رد  سپـس  دنتـشادزاب  ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دـندش و رفاک  هک  یناسک 
(34)

(35  ) ْمَُکلاَمْعَأ ْمُکَِرتَی  َنلَو  ْمُکَعَم  ُهَّللاَو  َنْوَلْعَْألا  ُُمتنَأَو  ِْملَّسلا  َیلِإ  اوُعْدَتَو  اُونِهَت  اَلَف 

تسامـش و اب  دنوادخ  و  دـیرترب ، امـش  هک  یلاح  رد  دـینکن  توعد  راب ) ّتلذ   ) حلـص هب  ار ) نانمـشد   ) دـیوشن و تسـس  زگره  سپ 
(35 ! ) دنک یمن  مک  ار  ناتلامعا  باوث )  ) زا يزیچ 

(36  ) ْمَُکلاَْومَأ ْمُْکلَأْسَی  َالَو  ْمُکَروُجُأ  ْمُِکتُْؤی  اوُقَّتَتَو  اُونِمُْؤت  نِإَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَّنِإ 

یمن ار  امـش  لاوما  دهد و  یم  ار  امـش  ياهـشاداپ  دینک ، هشیپ  اوقت  دیروآ و  نامیا  رگا  و  تسا ؛ یمرگرـس  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز 
(36 ، ) دبلط

(37  ) ْمُکَناَغْضَأ ْجِرُْخیَو  اُولَْخبَت  ْمُکِفُْحیَف  اَهوُمُْکلَأْسَی  نِإ 

(37 ! ) دزاس یم  راکشآ  ار  امش  مشخ  هنیک و  و  دیزرو ؛ یم  لخب  دیامن ، رارصا  یّتح  دنک و  هبلاطم  ار  امش  لاوما  هاگ  ره  هک  ارچ 

اْوَّلَوَتَت نِإَو  ُءاَرَقُْفلا  ُُمتنَأَو  ُِّینَْغلا  ُهَّللاَو  ِهِسْفَّن  نَع  ُلَْخبَی  اَمَّنِإَف  ْلَْخبَی  نَمَو  ُلَْخبَی  نَّم  مُکنِمَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِفُنِتل  َنْوَعْدـُت  ِءَالُؤَه  ُْمتنَأ  اَـه 
(38  ) مَُکلاَْثمَأ اُونوُکَی  َال  َُّمث  ْمُکَْریَغ  اًمْوَق  ْلِْدبَتْسَی 

لخب سک  ره  و  دنزرو ؛ یم  لخب  امـش  زا  یـضعب  دیوش ، یم  توعد  ادخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  دـیتسه  یهورگ  نامه  امـش  يرآ ،
هورگ دنوادخ  دینک ، یچیپرـس  هاگره  و  دـیدنمزاین ؛ همه  امـش  تسا و  زاین  یب  دـنوادخ  و  تسا ؛ هدرک  لخب  دوخ  هب  تبـسن  دزرو ،

(38 (. ) دننک یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هنادنمتواخس  و   ) دوب دنهاوخن  امش  دننام  اهنآ  سپ  دروآ  یم  امش  ياج  ار  يرگید 

510 ص :

حتفلا هروس 

(1  ) اًنِیبُّم اًْحتَف  ََکل  اَنْحَتَف  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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(1 !... ) میتخاس مهارف  يراکشآ  يزوریپ  وت  يارب  ام 

(2  ) اًمیِقَتْسُّم اًطاَرِص  َکَیِدْهَیَو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتیَو  َرَّخَأَت  اَمَو  َِکبنَذ  نِم  َمَّدَقَت  اَم  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَیِّل 

مامت وت  رب  ار  شتمعن  و  هدومن ) تباث  ار  وت  تیناّقح  و   ) دشخبب دنداد  یم  تبسن  وت  هب  هک  ار  يا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  ات 
(2 ( ؛ دیامرف تتیاده  تسار  هار  هب  دنک و 

(3  ) اًزیِزَع اًرْصَن  ُهَّللا  َكَرُصنَیَو 

(3  ) .دنک وت  بیصن  يریذپان  تسکش  يزوریپ  و 

(4  ) اًمیِکَح اًمِیلَع  ُهَّللا  َناَکَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّللَو  ْمِِهناَمیِإ  َعَّم  اًناَمیِإ  اوُداَدْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َهَنیِکَّسلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه 

نآ زا  نیمز  اهنامـسآ و  نایرکـشل  دـنیازفیب ؛ ناـشنامیا  رب  یناـمیا  اـت  درک  لزاـن  ناـنمؤم  ياـهلد  رد  ار  شمارآ  هک  تـسا  یـسک  وا 
(4  ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  تسادخ ،

اًمیِظَع اًزْوَف  ِهَّللا  َدـنِع  َِکلَذ  َناَکَو  ْمِِهتاَئِّیَـس  ْمُْهنَع  َرِّفَُکیَو  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  َلِخْدـُیِّل 
(5)

ریز زا  اـهرهن  هـک  دـنک  دراو  تـشهب ) زا   ) ییاـهغاب رد  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هـک  دوـب  نـیا  نیبـم ) حـتف  نآ  زا  رگید   ) فدــه
یگرزب يراگتـسر  ادـخ  دزن  نیا  و  دـشخب ، یم  ار  ناشناهانگ  و  دـننام ، یم  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا ، يراج  شناتخرد ) )

(5 ! ) تسا

َّدَعَأَو ْمُهَنََعلَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو  ِءْوَّسلا  ُهَِرئاَد  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاَکِرْشُْملاَو  َنیِکِرْشُْملاَو  ِتاَِقفاَنُْملاَو  َنیِِقفاَنُْملا  َبِّذَُعیَو 
(6  ) اًریِصَم ْتَءاَسَو  َمَّنَهَج  ْمَُهل 

هک  ) يراوگان ثداوح  يرآ ) ( ؛ دنک تازاجم  دنرب  یم  دب  نامگ  ادخ  هب  هک  ار  كرشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  زین )  ) و
هتخاس و ناشرود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  بضغ  نانآ  رب  دنوادخ  دوش ! یم  لزان  ناشدوخ  رب  اهنت  دنـشک ) یم  راظتنا  نانمؤم  يارب 

(6 ! ) تسا یماجنارس  دب  هچ  و  هدرک ؛ هدامآ  نانآ  يارب  ار  منهج 

(7  ) اًمیِکَح اًزیِزَع  ُهَّللا  َناَکَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّللَو 

(7 ! ) .تسا میکح  ریذپان و  تسکش  دنوادخ  و  تسادخ ؛ نآ  زا  اهنت  نیمز  اهنامسآ و  نایرکشل 

(8  ) اًریِذَنَو اًرِّشَبُمَو  اًدِهاَش  َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

(8 ، ) میداتسرف هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  و  اهنآ ) لامعا  رب   ) هاوگ ار  وت  ام  نیقی  هب 
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(9  ) اًلیِصَأَو ًهَرُْکب  ُهوُحِّبَُستَو  ُهوُرِّقَُوتَو  ُهوُرِّزَُعتَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤتِّل 

(9  ) .دییوگ حیبست  ماش  حبص و  ار  ادخ  و  دیراد ، گرزب  ار  وا  دینک و  عافد  وا  زا  دیروایب و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  مدرم ) امش   ) ات

511 ص :

ِهِیتُْؤیَـسَف َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاَع  اَِمب  یَفْوَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَن  یَلَع  ُثُکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  نَمَف  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاَُبی  اَمَّنِإ  َکَنوُِعیاَُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(10  ) اًمیِظَع اًرْجَأ 

سک ره  سپ  تساهنآ ؛ تسد  يالاب  ادـخ  تسد  و  دـنیامن ، یم  تعیب  ادـخ  اب  اهنت  تقّیقح ) رد   ) دـننک یم  تعیب  وت  اـب  هک  یناـسک 
شاداپ يدوزب  دنک ، افو  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  تبسن  هک  سک  نآ  و  تسا ؛ هتسکش  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنک ، ینکش  نامیپ 

(10  ) .داد دهاوخ  وا  هب  یمیظع 

َنِّم مَُکل  ُِکلْمَی  نَمَف  ُْلق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  اَّم  مِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  اََنل  ْرِفْغَتْساَف  اَنُولْهَأَو  اَُنلاَْومَأ  اَْنتَلَغَـش  ِباَرْعَْألا  َنِم  َنوُفَّلَخُْملا  ََکل  ُلوُقَیَس 
(11  ) اًرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللا  َناَک  َْلب  اًعْفَن  ْمُِکب  َداَرَأ  ْوَأ  ارَض  ْمُِکب  َداَرَأ  ْنِإ  اًْئیَش  ِهَّللا 

لوغـشم دوخ  هب  ار  ام  ام ، ياه  هداوناخ  لاوما و  ظـفح ) : ») دـنیوگ یم  هدرک ) یـشارترذع   ) نیـشن هیداـب  بارعا  زا  ناـفّلختم  يدوزب 
رد هک  دنیوگ  یم  يزیچ  دوخ  نابز  هب  اهنآ  نک »! شزرمآ  بلط  ام  يارب  مینک ،) یهارمه  ار  وت  هّیبیدح  رفس  رد  میتسناوتن  و   ) تشاد

هدارا یعفن  رگا  ای  و  دهاوخب ، امـش  يارب  ینایز  هاگره  دنک  عافد  امـش  زا  دنوادخ  ربارب  رد  دـناوت  یم  یـسک  هچ  : » وگب دـنرادن ! لد 
(11 !« ) تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  همه  هب  دنوادخ  و  ددرگ !؟) عنام   ) دنک

(12  ) اًرُوب اًمْوَق  ُْمتنُکَو  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ُْمتنَنَظَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  َِکلَذ  َنِّیُزَو  اًَدبَأ  ْمِهِیلْهَأ  َیلِإ  َنُونِمْؤُْملاَو  ُلوُسَّرلا  َِبلَقنَی  نَّل  نَأ  ُْمتنَنَظ  َْلب 

تنیز امـش  ياهلد  رد  طلغ ) رادنپ   ) نیا و  تشگ ؛ دنهاوخنزاب  دوخ  ياه  هداوناخ  هب  زگره  نانمؤم  ربمایپ و  دیدرک  نامگ  امـش  یلو 
(12 ! ) دیدش كاله  دیداتفا و ) ناطیش  ماد  رد   ) ماجنارس و  دیدرک ؛ دب  نامگ  دوب و  هتفای 

(13  ) اًریِعَس َنیِِرفاَْکِلل  اَنْدَتْعَأ  اَّنِإَف  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  نِمُْؤی  ْمَّل  نَمَو 

! میا هدرک  هدامآ  نازورف  شتآ  نارفاک  يارب  ام  هک  ارچ  تسا ،) خزود  شتـشونرس   ) هدرواین نامیا  شربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  سک  نآ 
(13)

(14  ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  ُءاَشَی  نَم  ُبِّذَُعیَو  ُءاَشَی  نَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّللَو 

دهاوخب ار  سک  ره  و  دشخب ، یم  دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  تسادـخ ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیمکاح  تیکلام و 
(14  ) .تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دنک ؛ یم  تازاجم 

ُْلبَق نِم  ُهَّللا  َلاَق  ْمُِکلَذَک  اَنوُِعبَّتَت  نَّل  ُلق  ِهَّللا  َماَلَک  اُولِّدَُبی  نَأ  َنوُدیُِری  ْمُکِْعبَّتَن  اَنوُرَذ  اَهوُذُخْأَِتل  َِمناَغَم  َیلِإ  ُْمتْقَلَطنا  اَذِإ  َنوُفَّلَخُْملا  ُلوُقَیَس 
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(15  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َنوُهَقْفَی  َال  اُوناَک  َْلب  اَنَنوُدُسْحَت  َْلب  َنُولوُقَیَسَف 

، میئایب امـش  یپ  رد  مه  ام  دیراذگب  : » دنیوگ یم  هّیبیدح )  ) نافّلختم دینک ، تکرح  یمیانغ  ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  یماگنه 
هب اهنآ  تسا »! هتفگ  لبق  زا  دـنوادخ  هنوگ  نیا  دـییایب ؛ ام  لابندـب  دـیابن  زگره  : » وگب دـنهد ؛ رییغت  ار  ادـخ  مالک  دـنهاوخ  یم  اـهنآ 

(15 ! ) دنمهف یمن  یکدنا  زج  اهنآ  یلو  دیزرو »! یم  دسح  ام  هب  تبسن  امش  : » دنیوگ یم  يدوز 

512 ص :

اْوَّلَوَتَت نِإَو  اًنَسَح  اًرْجَأ  ُهَّللا  ُمُِکتُْؤی  اوُعیُِطت  نِإَف  َنوُِملُْـسی  ْوَأ  ْمُهَنُوِلتاَُقت  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  ٍمْوَق  َیلِإ  َنْوَعُْدتَـس  ِباَرْعَْألا  َنِم  َنیِفَّلَخُْملِّل  ُلق 
(16  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ُْلبَق  نِّم  ُمْتیَّلَوَت  اَمَک 

ات دـینک  راکیپ  اـهنآ  اـب  دـیورب و  وجگنج  دـنمورین و  یموق  يوسب  هک  دوش  یم  توعد  امـش  زا  يدوزب  : » وگب بارعا  زا  ناـفّلختم  هب 
زین هتشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه   - دییامن یچیپرـس  رگا  و  دهد ؛ یم  امـش  هب  یکین  شاداپ  دنوادخ  دینک ، تعاطا  رگا  دنروایب ؛ مالـسا 

(16 !« ) دهد یم  رفیک  یکاندرد  باذع  اب  ار  امش  دیدرک - یچیپرس 

ُراَْهنَْألا اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِعُِطی  نَمَو  ٌجَرَح  ِضیِرَْملا  یَلَع  َالَو  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا  یَلَع  َالَو  ٌجَرَح  یَمْعَْألا  یَلَع  َْسیَّل 
(17  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ُْهبِّذَُعی  َّلَوَتَی  نَمَو 

رد ار  وا  دیامن ، تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  سک  ره  و  دننکن ؛) تکرـش  داهج  نادیم  رد  رگا   ) تسین یهانگ  رامیب  گنل و  انیبان و  رب 
باذـع هب  ار  وا  دـنک ، یچیپرـس  هک  سک  نآ  و  تسا ؛ يراـج  شناـتخرد )  ) ریز زا  اـهرهن  هـک  دـنک  یم  دراو  تـشهب ) زا   ) ياـهغاب

(17 ! ) دزاس یم  راتفرگ  یکاندرد 

(18  ) اًبیِرَق اًْحتَف  ْمَُهباَثَأَو  ْمِْهیَلَع  َهَنیِکَّسلا  َلَزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اَم  َِملَعَف  ِهَرَجَّشلا  َتْحَت  َکَنوُِعیاَُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدَقَّل 

ناشیاهلد نورد  رد  ار  هچنآ  ادخ  دش ؛ دونـشخ  یـضار و  دـندرک - تعیب  وت  اب  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  یماگنه   - نانمؤم زا  دـنوادخ 
بیـصن شاداپ  ناونعب  یکیدزن  يزوریپ  درک و  لزان  ناشیاهلد  رب  ار  شمارآ  ور  نیا  زا  تسناد ؛ یم  دوب  هتفهن  تقادص ) نامیا و  زا  )

(18 ( ؛ دومرف اهنآ 

(19  ) اًمیِکَح اًزیِزَع  ُهَّللا  َناَکَو  اَهَنوُذُخْأَی  ًهَرِیثَک  َِمناَغَمَو 

(19 ! ) تسا میکح  ریذپان و  تسکش  دنوادخ  و  دیروآ ؛ یم  تسد  هب  ار  نآ  هک  يرایسب  میانغ  نینچمه )  ) و

اًمیِقَتْـسُّم اًطاَرِـص  ْمُکَیِدْهَیَو  َنِینِمْؤُْملِّل  ًهَیآ  َنوُکَِتلَو  ْمُکنَع  ِساَّنلا  َيِدـْیَأ  َّفَکَو  ِهِذَـه  ْمَُکل  َلَّجَعَف  اَهَنوُذُـخْأَت  ًهَرِیثَک  َِمناَغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَـعَو 
(20)

و تخاس ؛ مهارف  امش  يارب  رتدوز  ار  یکی  نیا  یلو  دیروآ ، یم  تسد  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  هداد  هدعو  امـش  هب  یناوارف  میانغ  دنوادخ 
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(20 ! ) دنک تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دشاب و  نانمؤم  يارب  يا  هناشن  ات  تشادزاب  امش  زا  ار  نانمشد ]  مدرم =[  يّدعت  تسد 

(21  ) اًریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  َناَکَو  اَِهب  ُهَّللا  َطاَحَأ  ْدَق  اَْهیَلَع  اوُرِدْقَت  َْمل  يَرْخُأَو 

دنوادخ و  دراد ؛ هطاحا  نآ  هب  ادخ  تردق  یلو  دیرادن ، ار  نآ  ییاناوت  امـش  هک  دنک ) یم  ناتبیـصن   ) يرگید تاحوتف  میانغ و  زین  و 
(21 ! ) تساناوت زیچ  همه  رب 

(22  ) اًریِصَن َالَو  اِیلَو  َنوُدِجَی  َال  َُّمث  َرَابْدَْألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَلَتاَق  َْولَو 

(22 ! ) دنتفای یمن  يروای  ّیلو و  سپس  دندرک ، یم  رارف  يدوزب  دندرک  یم  راکیپ  امش  اب  هّیبیدح ) نیمزرس  رد   ) نارفاک رگا  و 

(23  ) اًلیِْدبَت ِهَّللا  ِهَّنُِسل  َدِجَت  َنلَو  ُْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَّنُس 

(23 ! ) تفای یهاوخن  یلیدبت  رییغت و  یهلا  ّتنس  يارب  زگره  و  تسا ؛ هدوب  زین  هتشذگ  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنس  نیا 

513 ص :

(24  ) اًریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللا  َناَکَو  ْمِْهیَلَع  ْمُکَرَفْظَأ  ْنَأ  ِدَْعب  نِم  َهَّکَم  ِنْطَِبب  مُْهنَع  ْمُکَیِْدیَأَو  ْمُکنَع  ْمُهَیِْدیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُهَو 

زوریپ اـهنآ  رب  ار  امـش  هکنآ  زا  دـعب  درک ، هاـتوک  هّکم  لد  رد  ناـنآ  زا  ار  امـش  تسد  و  امـش ، زا  ار  اـهنآ  تسد  هک  تـسا  یـسک  وا 
(24 ! ) تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تخاس ؛

نَأ ْمُهوُمَْلعَت  ْمَّل  ٌتاَنِمْؤُّم  ٌءاَِسنَو  َنُونِمْؤُّم  ٌلاَجِر  َالَْولَو  ُهَّلِحَم  َُغْلبَی  نَأ  اًفوُکْعَم  َيْدَْهلاَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَصَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُه 
(25  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیَزَت  َْول  ُءاَشَی  نَم  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخُْدیِّل  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٌهَّرَعَّم  مُْهنِّم  مُکَبیُِصتَف  ْمُهُوئَطَت 

و دنتـشادزاب ؛ هاگنابرق  لحم  هب  ناتیاهینابرق  ندیـسر  مارحلا و  دجـسم  ترایز )  ) زا ار  امـش  دـندش و  رفاـک  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 
يراع بیع و  هار  نیا  زا  هک  دـنتفر  یمن  نیب  زا  اپ ، تسد و  ریز  امـش ، یهاگآ  نودـب  نایم  نیا  رد  ینامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هاـگره 

تمحر رد  دهاوخ  یم  ار  سک  ره  ادخ  هک  دوب  نیا  فده  دش !) یمن  گنج  نیا  عنام  زگره  دنوادخ  ، ) دیسر یم  امش  هب  هناهاگآان 
(25 ! ) میدرک یم  یکاندرد  باذع  ار  نارفاک  دندش ، یم  ادج  مه  زا  هکم ) رد   ) راّفک نانمؤم و  رگا  و  دنک ؛ دراو  دوخ 

يَوـْقَّتلا َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأَو  َنِینِمْؤُْـملا  یَلَعَو  ِِهلوُـسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَزنَأَـف  ِهَِّیلِهاَْـجلا  َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبوـُُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ 
(26  ) اًمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناَکَو  اَهَلْهَأَو  اَِهب  َّقَحَأ  اُوناَکَو 

شمارآ و دـنوادخ  لباقم )، رد   ) و دنتـشاد ؛ ّتیلهاـج  توخن  مشخ و  دوخ  ياـهلد  رد  نارفاـک  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  )
رت و هتـسیاش  سک  ره  زا  نانآ  و  تخاس ، مزلم  اوقت  تقیقح  هب  ار  اهنآ  دومرف و  لزاـن  ناـنمؤم  شیوخ و  هداتـسرف  رب  ار  دوخ  هنیکس 

(26  ) .تسا اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  دندوب ؛ نآ  لها 
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َْمل اَم  َِملَعَف  َنُوفاَخَت  َال  َنیِرِّصَقُمَو  ْمُکَـسوُءُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاَش  نِإ  َماَرَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  اَیْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدَـقَّل 
(27  ) اًبیِرَق اًْحتَف  َِکلَذ  ِنوُد  نِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت 

یم مارحلا  دجـسم  دراو  ادـخ  تساوخب  امـش  همه  عطق  روطب  تفگ ؛ تسار  داد  ناشن  باوخ  ملاع  رد  شربمایپ  هب  ار  هچنآ  دـنوادخ 
یلو دیرادن ؛ یتشحو  سرت و  سک  چیه  زا  دـیا و  هدرک  هاتوک  ای  هدیـشارت  ار  دوخ  ياهرـس  هک  یلاح  رد  ّتینما و  تیاهن  رد  دـیوش 
رارق امش ) يارب   ) یکیدزن حتف  نآ ، زا  لبق  و  دوب ؛) یتمکح  ریخأت  نیا  رد  و   ) دیتسناد یمن  امش  هک  تسناد  یم  ار  ییاهزیچ  دنوادخ 

(27  ) .تسا هداد 

(28  ) اًدیِهَش ِهَّللِاب  یَفَکَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 

نیا هاوگ  ادخ  هک  تسا  یفاک  و  دـنک ؛ زوریپ  نایادا  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا 
(28 ! ) دشاب عوضوم 
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ِیف ْمُهاَمیِـس  اـًناَوْضِرَو  ِهَّللا  َنِّم  اًلْـضَف  َنوـُغَْتبَی  اًدَّجُـس  اًـعَّکُر  ْمُهاَرَت  ْمُهَْنَیب  ُءاَـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنـیِذَّلاَو  ِهَّللا  ُلوُـسَّر  ٌدَّمَحُّم 
ُبِْجُعی ِِهقوُس  یَلَع  يَوَتْساَف  َظَْلغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَمَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلَذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِّم  مِهِهوُجُو 

(29  ) اًمیِظَع اًرْجَأَو  ًهَرِفْغَّم  مُْهنِم  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  َراَّفُْکلا  ُمِِهب  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا 

اهنآ هتسویپ  دننابرهم ؛ دوخ  نایم  رد  و  دیدش ، تخسرس و  راّفک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  و  تسادخ ؛ هداتـسرف  ص )  ) دّمحم
رثا زا  ناشتروص  رد  اهنآ  هناشن  دـنبلط ؛ یم  ار  وا  ياـضر  ادـخ و  لـضف  هراومه  هک  یلاـح  رد  ینیب  یم  دوجـس  عوکر و  لاـح  رد  ار 

جراخ ار  دوخ  ياه  هناوج  هک  یتعارز  دننامه  تسا ، لیجنا  رد  نانآ  فیصوت  تاروت و  رد  نانآ  فیـصوت  نیا  تسا ؛ نایامن  هدجس 
هب ار  ناعراز  هک  هدرک  دـشر  ّومن و  يردـقب  تسا و  هداتـسیا  دوخ  ياپ  رب  هدـش و  مکحم  اـت  هتخادرپ  نآ  تیوقت  هب  سپـس  هتخاـس ،

هتـسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  اهنآ  زا  یناسک  یلو )  ) دروآ مشخ  هب  ار  نارفاک  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دراد ؛ یماو  یتفگش 
(29  ) .تسا هداد  یمیظع  رجا  شزرمآ و  هدعو  دنوادخ  دنا ، هداد  ماجنا 

تارجحلا هروس 

(1  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

هک دـینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  و  دـیریگم ،) یـشیپ  و   ) دیرمـشن مّدـقم  شلوسر  ادـخ و  رب  ار  يزیچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
(1 ! ) تساناد اونش و  دنوادخ 

َال ُْمتنَأَو  ْمُُکلاَمْعَأ  َطَبْحَت  نَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهْجَت  َالَو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفْرَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(2  ) َنوُرُعْشَت
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دایرف داد و  و   ) دـییوگم نخـس  دـنلب  وا  ربارب  رد  و  دـینکن ، ربمایپ  يادـص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادـص  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(2 ! ) دیناد یمن  هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان  امش  لامعا  ادابم  دننک ، یم  ادص  دنلب  یضعب  ربارب  رد  امش  زا  یضعب  هک  هنوگ  نآ  دینزن )

(3  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  يَْوقَّتِلل  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدنِع  ْمُهَتاَوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

و هدومن ، صلاخ  اوقت  يارب  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دننک  یم  هاتوک  ادخ  لوسر  دزن  ار  دوخ  يادص  هک  اهنآ 
(3 ! ) تسا یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب 

(4  ) َنُولِقْعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  ِتاَرُجُْحلا  ِءاَرَو  نِم  َکَنوُداَُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(4 ! ) دنمهف یمن  ناشرتشیب  دننز ، یم  ادص  دنلب  اه  هرجح  تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک  یلو ) )
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(5  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمُهَّل  اًْریَخ  َناََکل  ْمِْهَیلِإ  َجُرْخَت  یَّتَح  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْولَو 

(5 ! ) تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دوب ؛ رتهب  نانآ  يارب  ییآ ، ناشغارس  هب  دوخ  ات  دندرک  یم  ربص  اهنآ  رگا 

(6  ) َنیِمِداَن ُْمْتلَعَف  اَم  یَلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاَهَِجب  اًمْوَق  اُوبیُِصت  نَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

يور زا  یهورگ  هب  ادابم  دینک ، قیقحت  نآ  هرابرد  دروایب ، امـش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(6 ! ) دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دیناسرب و  بیسآ  ینادان 

ُمُْکَیلِإ َهَّرَکَو  ْمُِکبوـُُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َناَـمیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنَِکلَو  ْمُِّتنََعل  ِْرمَأـْلا  َنِّم  ٍرِیثَـک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  ْوـَل  ِهَّللا  َلوُـسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُـمَلْعاَو 
(7  ) َنوُدِشاَّرلا ُمُه  َِکَئلوُأ  َناَیْصِْعلاَو  َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا 

دنوادخ یلو  داتفا ؛ دیهاوخ  تّقـشم  هب  دنک ، تعاطا  امـش  زا  اهراک  زا  يرایـسب  رد  هاگره  تسامـش ؛ نایم  رد  ادخ  لوسر  دـینادب  و 
هداد رارق  ناـتروفنم  ار  هاـنگ  قـسف و  رفک و  سکع ) هب   ) و هدیـشخب ، تنیز  ناـتیاهلد  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  امـش  بوـبحم  ار  ناـمیا 

(7 ! ) دنناگتفای تیاده  دنتافص  نیا  ياراد  هک  یناسک  تسا ؛

(8  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ًهَمِْعنَو  ِهَّللا  َنِّم  اًلْضَف 

(8 ! ) .تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  تسادخ ؛ يوس  زا  یتمعن  لضف و  ناونعب ) امش  يارب  نیا  (و 

نِإَف ِهَّللا  ِْرمَأ  َیلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاَقَف  يَرْخُْألا  یَلَع  اَمُهاَدْـحِإ  ْتََغب  نِإَـف  اَـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناَـتَِفئاَط  نِإَو 
(9  ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اوُطِْسقَأَو  ِلْدَْعلِاب  اَمُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ْتَءاَف 

اب دنک ، زواجت  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و  دیهد ؛ یتشآ  ار  اهنآ  دـنزادرپ ، گنج  عازن و  هب  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  هاگره  و 
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تلادـع هب  ود  نآ  نایم  رد  دـش ،) مهارف  حلـص  هنیمز  و   ) تشگزاب هاگره  و  ددرگزاب ؛ ادـخ  نامرف  هب  ات  دـینک  راـکیپ  زواـجتم  هورگ 
(9  ) .دراد یم  تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  تلادع  و  دیزاس ؛ رارقرب  حلص 

(10  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 

! دیوش وا  تمحر  لومشم  هک  دشاب  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  دیهد و  یتشآ  حلص و  ار  دوخ  ردارب  ود  سپ  دنرگیدکی ؛ ردارب  نانمؤم 
(10)

اوُزِْملَت اـَلَو  َّنُْهنِّم  اًْریَخ  َّنُکَی  نَأ  یَـسَع  ٍءاَـسِّن  نِّم  ٌءاَِـسن  اـَلَو  ْمُْهنِّم  اًْریَخ  اُونوُکَی  نَأ  یَـسَع  ٍمْوَق  نِّم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  اـَل  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(11  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ُْبتَی  ْمَّل  نَمَو  ِناَمیِْإلا  َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ِباَْقلَْألِاب  اوَُزباَنَت  َالَو  ْمُکَسُفنَأ 

هن و  دنـشاب ؛ رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دـیاش  دـننک ، هرخـسم  ار  رگید  هورگ  امـش  نادرم  زا  یهورگ  دـیابن  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
دنـسپان تشز و  باقلا  اب  دیهدن و  رارق  ییوجبیع  نعط و  دروم  ار  رگیدکی  و  دنـشاب ؛ نانیا  زا  رتهب  نانآ  دـیاش  ار ، رگید  نانز  ینانز 

! دنرگمتس ملاظ و  دننکن ، هبوت  هک  اهنآ  و  دیراذگب ؛ زیمآرفک  مان  نامیا  زا  سپ  یـسک  رب  هک  تسا  دب  رایـسب  دینکن ، دای  ار  رگیدکی 
(11)
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َمَْحل َلُکْأَی  نَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِحیَأ  اًضَْعب  مُکُـضْعَّب  بَتْغَی  َالَو  اوُسَّسَجَت  َالَو  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِّم  اًرِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
(12  ) ٌمیِحَّر ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ُهوُُمتْهِرَکَف  اًْتیَم  ِهیِخَأ 

( نارگید راک  رد   ) زگره و  تسا ؛ هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ار دوـخ  هدرم  ردارب  تشوـگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  اـیآ  دـنکن ، تـبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  کـی  چـیه  و  دـینکن ؛ سّـسجت 

(12 ! ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیراد ؛ تهارک  رما  نیا  زا  امش  همه  نیقی ) هب  ( !؟ دروخب

(13  ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاَْقتَأ  ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِّم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

زایتما كالم  اهنیا  ( ؛ دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امـش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا 
(13 ! ) تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  تسامش ؛ نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین )،

ْمُِکلاَمْعَأ ْنِّم  مُْکِتلَی  َال  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُعیُِطت  نِإَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُناَمیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّملَو  اَنْمَلْسَأ  اُولُوق  نَِکلَو  اُونِمُْؤت  ْمَّل  ُلق  اَّنَمآ  ُباَرْعَْألا  َِتلاَق 
(14  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  اًْئیَش 

دراو نامیا  زونه  اّما  میا ، هدروآ  مالـسا  دییوگب  یلو  دیا ، هدرواین  نامیا  امـش  : » وگب میا » هدروآ  نامیا  : » دنتفگ نیـشن  هیداب  ياهبرع 
، دـنوادخ دـنک ، یمن  راذـگورف  ار  امـش  ياهراک  شاداپ  زا  يزیچ  دـینک ، تعاطا  شلوسر  ادـخ و  زا  رگا  و  تسا ! هدـشن  امـش  بلق 

(14 « ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ 
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(15  ) َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  اوُدَهاَجَو  اُوباَتْرَی  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 

اب هدادـن و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ّکش و  زگره  سپـس  دـنا ، هدروآ  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  یعقاو  نانمؤم 
(15  ) .دننایوگتسار اهنآ  دنا ؛ هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياهناج  لاوما و 

(16  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ْمُِکنیِِدب  َهَّللا  َنوُمِّلَُعتَأ  ُْلق 

زیچ همه  زا  دـنوادخ  و  دـناد ؛ یم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  مامت  وا  دـیزاس !؟ یم  ربخ  اب  دوخ  نامیا  زا  ار  ادـخ  ایآ  : » وگب
(16 !« ) تسا هاگآ 

(17  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ِناَمیِْإِلل  ْمُکاَدَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  مُکَماَلْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  اَّل  ُلق  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی 

یم ّتنم  امـش  رب  دنوادخ  هکلب  دیراذگن ، ّتنم  نم  رب  ار  دوخ  ندروآ  مالـسا  : » وگب دنا ؛ هدروآ  مالـسا  هک  دنهن  یم  ّتنم  وت  رب  اهنآ 
(17 ! ) دیتسه وگتسار  نامیا ) ياعّدا  رد   ) رگا تسا ، هدرک  تیاده  نامیا  يوس  هب  ار  امش  هک  دهن 

(18  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌریَِصب  ُهَّللاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َْبیَغ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ 

(18 !« ) تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  دناد و  یم  ار  نیمز  اهنامسآ و  تبیغ  دنوادخ 

517 ص :

هروس ق

(1  ) ِدیِجَْملا ِنآْرُْقلاَو  ِمیِحَّرلا ق  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 (! ) تسا ّقح  زیخاتسر  تمایق و  هک   ) دیجم نآرق  هب  دنگوس  ق ،

(2  ) ٌبیِجَع ٌءْیَش  اَذَه  َنوُِرفاَْکلا  َلاَقَف  ْمُْهنِّم  ٌرِذنُّم  مُهَءاَج  نَأ  اُوبِجَع  َْلب 

(2 ! ) تسا یبیجع  زیچ  نیا  : » دنتفگ نارفاک  و  هدمآ ؛ ناشدوخ  نایم  زا  رگراذنا  يربمایپ  هک  دندرک  بّجعت  اهنآ 

(3  ) ٌدیَِعب ٌعْجَر  َِکلَذ  ًاباَُرت  اَّنُکَو  اَْنتِم  اَذِإَأ 

(3 !« ) تسا دیعب  یتشگزاب  نیا  میدرگ !؟) یمزاب  یگدنز  هب  هرابود   ) میدش كاخ  میدُرم و  هک  یماگنه  ایآ 

(4  ) ٌظیِفَح ٌباَتِک  اَنَدنِعَو  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُقنَت  اَم  اَنِْملَع  ْدَق 

(4 ! ) تسا ظوفحم  نآ  رد  زیچ  همه  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  و  دهاک ؛ یم  اهنآ  ندب  زا  نیمز  ار  هچنآ  میناد  یم  ام  یلو 
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(5  ) ٍجیِرَّم ٍْرمَأ  ِیف  ْمُهَف  ْمُهَءاَج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  َْلب 

(5 ! ) دنّریحتم دوخ  هدنکارپ  راک  رد  هتسویپ  ور  نیا  زا  دندرک ؛ بیذکت  دمآ  ناشغارس  هب  هک  یماگنه  ار  ّقح  اهنآ 

(6  ) ٍجوُُرف نِم  اََهل  اَمَو  اَهاَّنَّیَزَو  اَهاَْنیََنب  َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اوُرُظنَی  ْمَلَفَأ 

تنیز ناگراتـس ) هلیـسوب   ) ار نآ  هنوگچ  و  میا ، هدرک  انب  ار  نآ  اـم  هنوگچ  هک  دـندرکن  هاـگن  ناشرـس  يـالاب  نامـسآ  هب  ناـنآ  اـیآ 
(6 ( !؟ تسین نآ  رد  یتسکش  فاکش و  چیه  میا و  هدیشخب 

(7  ) ٍجیَِهب ٍجْوَز  ِّلُک  نِم  اَهِیف  اَْنتَبنَأَو  َیِساَوَر  اَهِیف  اَْنیَْقلَأَو  اَهاَنْدَدَم  َضْرَْألاَو 

(7 ، ) میدنایور نآ  رد  زیگنا  تجهب  هایگ  عون  ره  زا  میدنکفا و  راوتسا  میظع و  یئاه  هوک  نآ  رد  میداد و  شرتسگ  ار  نیمز  و 

(8  ) ٍبِینُّم ٍْدبَع  ِّلُِکل  يَرْکِذَو  ًهَرِْصبَت 

(8 ! ) دشاب يراک  هبوت  هدنب  ره  يارب  يروآدای  ییانیب و  هلیسو  ات 

(9  ) ِدیِصَْحلا َّبَحَو  ٍتاَّنَج  ِِهب  اَْنتَبنَأَف  اًکَراَبُّم  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلََّزنَو 

(9 ، ) میدنایور دنک  یم  ورد  هک  ار  ییاه  هناد  اهغاب و  نآ  هلیسوب  و  میدرک ، لزان  تکربرپ  یبآ  نامسآ ، زا  و 

(10  ) ٌدیِضَّن ٌْعلَط  اَهَّل  ٍتاَقِسَاب  َلْخَّنلاَو 

(10 ( ؛ دنراد مکارتم  ياه  هویم  هک  تماقدنلب  ياهلخن  و 

(11  ) ُجوُرُْخلا َِکلَذَک  اًْتیَّم  ًهَْدَلب  ِِهب  اَْنیَیْحَأَو  ِداَبِْعلِّل  اًقْزِّر 

زین ناگدُرم  ندش  هدـنز  يرآ ) ( ؛ میدرک هدـنز  ار  هدرم  نیمزرـس  ناراب  هلیـسوب  تسا و  ناگدـنب  هب  ندیـشخب  يزور  يارب  اهنیا  همه 
(11 ! ) تسا هنوگ  نیمه 

(12  ) ُدوُمَثَو ِّسَّرلا  ُباَحْصَأَو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 

دومث موق  و  دنتـشاد ] هلظنح  مان  هب  يربمایپ  دندرک و  یم  یگدـنز  همامی  رد  هک  یموق  ّسرلا =[ » باحـصا   » حون و موق  نانآ  زا  شیپ 
(12 ، ) دندرک بیذکت  ار ) ناشناربمایپ  )

(13  ) ٍطُول ُناَوْخِإَو  ُنْوَعِْرفَو  ٌداَعَو 

(13 ، ) طول موق  نوعرف و  داع و  موق  نینچمه  و 
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(14  ) ِدیِعَو َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَک  ٌّلُک  ٍعَُّبت  ُمْوَقَو  ِهَْکیَْألا  ُباَحْصَأَو 

ار یهلا  ناگداتـسرف  اهنآ  زا  کی  ره  دـندرک ،) یم  یگدـنز  نمی  نیمزرـس  رد  هک   ) عّبت موق  و  بیعـش ]  موق  هکیالا =[ » باحـصا   » و
(14 ! ) تفای قّقحت  نانآ  هرابرد  باذع  هدعو  دندرک و  بیذکت 

(15  ) ٍدیِدَج ٍْقلَخ  ْنِّم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ِلَّوَْألا  ِْقلَْخلِاب  اَنِییَعَفَأ 

رد زاب  نشور ) لیالد  همه  نیا  اب   ) اـهنآ یلو  میـشابن !؟) زیخاتـسر  شنیرفآ  رب  رداـق  هک   ) میدـنام زجاـع  نیتسخن  شنیرفآ  زا  اـم  اـیآ 
(15 ! ) دنراد دیدرت  دیدج  شنیرفآ 

518 ص :

(16  ) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اَم  ُمَْلعَنَو  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

(16 ! ) میرتکیدزن شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  و  میناد ، یم  ار  وا  سفن  ياه  هسوسو  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام 

(17  ) ٌدیِعَق ِلاَمِّشلا  ِنَعَو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ِناَیِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ 

(17 ( ؛ دنراد یم  تفایرد  ار  وا  لامعا  دنناسنا  مزالم  هک  پچ  تسار و  هتشرف  ود  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب  )

(18  ) ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیََدل  اَّلِإ  ٍلْوَق  نِم  ُظِْفلَی  اَّم 

! تسا نآ ) طبض  و   ) تیرومأم ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  يا  هتشرف  مد ، نامه  هکنیا  رگم  دروآ  یمن  نابز  رب  ار  ینخـس  چیه  ناسنا 
(18)

(19  ) ُدیِحَت ُْهنِم  َتنُک  اَم  َِکلَذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُهَرْکَس  ْتَءاَجَو 

زا وت  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوش ): یم  هتفگ  ناسنا  هب  و   ) دسر یمارف  قحب  گرم  هناتسآ ) رد  يدوخیب  و   ) تارکس ماجنارـس ، و 
(19 ! ) یتخیرگ یم  نآ 

(20  ) ِدیِعَْولا ُمْوَی  َِکلَذ  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو 

(20 ! ) تسا كانتشحو  هدعو  قّقحت  زور  زور ، نآ  دوش ؛ یم  هدیمد  روص »  » رد و 

(21  ) ٌدیِهَشَو ٌِقئاَس  اَهَعَّم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاَجَو 

(21 ! ) تسا یهاوگ  هدنهد و  تکرح  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  رشحم  دراو  یناسنا  ره 
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(22  ) ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاَطِغ  َکنَع  اَنْفَشَکَف  اَذَه  ْنِّم  ٍهَْلفَغ  ِیف  َتنُک  ْدَقَّل 

تمـشچ زورما  و  میدز ، رانک  وت  مشچ  زا  ار  هدرپ  ام  يدوب و  لـفاغ  گرزب ) هاـگداد  و   ) هنحـص نیا  زا  وت  دوش ): یم  باـطخ  وا  هب  )
(22 ! ) تسا نیبزیت  ًالماک 

(23  ) ٌدِیتَع َّيََدل  اَم  اَذَه  ُُهنیِرَق  َلاَقَو 

(23 !« ) تسا هدامآ  رضاح و  نم  دزن  هک  تسوا  لامعا  همان  نیا  : » دیوگ یم  وا  نیشنمه  هتشرف 

(24  ) ٍدِینَع ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  اَیِْقلَأ 

(24 ! ) دینکفا مّنهج  رد  ار  جوجل  ّربکتم  رفاک  ره  دهد ): یم  نامرف  دنوادخ  )

(25  ) ٍبیِرُّم ٍدَتْعُم  ِْریَْخلِّل  ٍعاَّنَّم 

(25 ( ؛) دنکفا یم  دیدرت  هب  ار  نارگید  یتح   ) تسا دیدرت  ّکش و  رد  زواجتم و  ریخ و  عنام  تّدش  هب  هک  یسک  نآ 

(26  ) ِدیِدَّشلا ِباَذَْعلا  ِیف  ُهاَیِْقلَأَف  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َلَعَج  يِذَّلا 

(26 ! ) دینکفیب دیدش  باذع  رد  ار  وا  يرآ ) ، ) هداد رارق  ادخ  اب  يرگید  دوبعم  هک  یسک  نامه 

(27  ) ٍدیَِعب ٍلاَلَض  ِیف  َناَک  نَِکلَو  ُُهْتیَغْطَأ  اَم  اَنَّبَر  ُُهنیِرَق  َلاَق 

!« دوب يزارد  رود و  یهارمگ  رد  دوخ  وا  نکل  متـشادناو ، ناـیغط  هب  ار  وا  نم  اراـگدرورپ ! : » دـیوگ یم  نیطایـش ) زا   ) شنیـشنمه و 
(27)

(28  ) ِدیِعَْولِاب مُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَقَو  َّيََدل  اوُمِصَتْخَت  َال  َلاَق 

(28 (! ) ما هدرک  تّجح  مامتا  و   ) ما هداد  رادشه  امش  هب  رتشیپ  نم  دینکن ؛ همصاخم  لادج و  نم  دزن  : » دیوگ یم  دنوادخ ) )

(29  ) ِدِیبَْعلِّل ٍماَّلَِظب  اَنَأ  اَمَو  َّيََدل  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  اَم 

(29 !« ) درک مهاوخن  متس  ناگدنب  هب  زگره  نم  و  تسا ، ریذپان  رییغت  نم  نخس 

(30  ) ٍدیِزَّم نِم  ْلَه  ُلوُقَتَو  ِتْأَلَْتما  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی 

(30 ( »!؟ تسه مه  نیا  رب  نوزفا  ایآ  : » دیوگ یم  وا  و  يا »؟ هدش  رپ  ایآ  : » مییوگ یم  مّنهج  هب  هک  ار  يزور  دیروایب ) رطاخ  هب  )

(31  ) ٍدیَِعب َْریَغ  َنیِقَّتُْمِلل  ُهَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأَو 
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(31 ! ) درادن نانآ  زا  يا  هلصاف  و  دننک ، یم  کیدزن  ناراگزیهرپ  هب  ار  تشهب  زور ) نآ  رد  )

(32  ) ٍظیِفَح ٍباَّوَأ  ِّلُِکل  َنوُدَعُوت  اَم  اَذَه 

ظفح ار  وا  ماکحا  اهنامیپ و  دندرگ و  یمزاب  ادخ  يوسب  هک  تسا  یناسک  يارب  و  دوش ، یم  هداد  هدعو  امـش  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا 
(32 ، ) دننک یم 

(33  ) ٍبِینُّم ٍْبلَِقب  َءاَجَو  ِْبیَْغلِاب  َنَمْحَّرلا  َیِشَخ  ْنَّم 

(33 ! ) دوش رضاح  وا  رضحم  رد  هبانارپ  یبلق  اب  دسرتب و  ناهن  رد  نامحر  دنوادخ  زا  هک  سک  نآ 

(34  ) ِدُولُْخلا ُمْوَی  َِکلَذ  ٍماَلَِسب  اَهُولُخْدا 

(34 ! ) تسا یگنادواج  زور  زورما  دیوش ، تشهب  دراو  تمالسب  دوش ): یم  هتفگ  نانآ  هب  )

(35  ) ٌدیِزَم اَْنیََدلَو  اَهِیف  َنوُءاَشَی  اَّم  مَُهل 

(35 (! ) دسر یمن  سک  چیه  رکف  هب  هک   ) تسا يرتشیب  ياهتمعن  ام  دزن  و  تسه ، اهنآ  يارب  اجنآ  رد  دنهاوخب  هچ  ره 

519 ص :

(36  ) ٍصیِحَّم نِم  ْلَه  ِداَِلْبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف  اًشَْطب  مُْهنِم  ُّدَشَأ  ْمُه  ٍنْرَق  نِّم  مُهَْلبَق  اَنْکَلْهَأ  ْمَکَو 

هار ایآ  دـندوشگ ؛ ار  اهروشک ) و   ) اهرهـش دـندوب و  رتیوق  نانآ  زا  هک  یماوقا  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  شیپ  هک  ار  یماوقا  رایـسب  هچ 
(36 ! ) دراد دوجو  یهلا ) باذع  زا   ) يرارف

(37  ) ٌدیِهَش َوُهَو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  ْوَأ  ٌْبلَق  َُهل  َناَک  نَِمل  يَرْکَِذل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(37 ! ) دشاب رضاح  هک  یلاح  رد  دهدارف  لد  شوگ  ای  دراد ، لقع  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يرّکذت  نیا  رد 

(38  ) ٍبوُغُّل نِم  اَنَّسَم  اَمَو  ٍماَّیَأ  ِهَّتِس  ِیف  اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو 

! دیسرن ام  هب  یتخس  جنر و  هنوگ  چیه  و  میدیرفآ ، نارود ]  شش  زور =[  شش  رد  تساهنآ  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام 
(38 ( )!؟ تسا لکشم  ام  يارب  ناگدُرم  ندرک  هدنز  هنوگچ  لاح  نیا  اب  )

(39  ) ِبوُرُْغلا َْلبَقَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  َنُولوُقَی  اَم  یَلَع  ِْربْصاَف 

، روآ اجب  ار  تراگدرورپ  دـمح  حـیبست و  بورغ  زا  شیپ  باـتفآ و  عولط  زا  شیپ  و  شاـب ، ابیکـش  دـنیوگ  یم  اـهنآ  هچنآ  ربارب  رد 
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(39)

(40  ) ِدوُجُّسلا َرَابْدَأَو  ُهْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  َنِمَو 

(40 ! ) اه هدجس  زا  دعب  و  نک ، حیبست  ار  وا  بش  زا  یشخب  رد  و 

(41  ) ٍبیِرَق ٍناَکَّم  نِم  ِداَنُْملا  ِداَُنی  َمْوَی  ْعِمَتْساَو 

(41 ، ) دهد یم  ادن  کیدزن  یناکم  زا  يدانم  هک  شاب  يزور  رظتنم  هد و  ارف  شوگ  و 

(42  ) ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلَذ  ِّقَْحلِاب  َهَْحیَّصلا  َنوُعَمْسَی  َمْوَی 

(42 ! ) تسا اهربق ) زا   ) جورخ زور  زور ، نآ  دنونش ؛ یم  قحب  ار  زیخاتسر  هحیص  ناگمه  هک  يزور 

(43  ) ُریِصَْملا اَْنَیلِإَو  ُتیُِمنَو  ِییُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 

(43 ! ) تسام يوسب  اهنت  تشگزاب  و  میناریم ، یم  مینک و  یم  هدنز  هک  مییام 

(44  ) ٌریِسَی اَْنیَلَع  ٌرْشَح  َِکلَذ  اًعاَرِس  ْمُْهنَع  ُضْرَْألا  ُقَّقَشَت  َمْوَی 

! تسا ناسآ  ام  يارب  ندرک  عمج  نیا  و  دندرگ ؛ یم  جراخ  اهربق ) زا   ) دوش و یم  هتفاکـش  اهنآ  يور  زا  تعرـس  هب  نیمز  هک  يزور 
(44)

(45  ) ِدیِعَو ُفاَخَی  نَم  ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  ٍراَّبَِجب  مِْهیَلَع  َتنَأ  اَمَو  َنُولوُقَی  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُنْحَّن 

نم باذع  زا  هک  ار  یناسک  نآرق ، هلیـسوب  سپ  یتسین ؛ نامیا ) هب   ) اهنآ رابجا  هب  رومأم  وت  و  میرتهاگآ ، دـنیوگ  یم  اهنآ  هچنآ  هب  ام 
(45 (! ) تسا نیمه  وت  هفیظو   ) زاس رّکذتم  دنسرت  یم 

تایراذلا هروس 

(1  ) اًوْرَذ ِتاَیِراَّذلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنروآ یمرد  تکرح  هب  ار ) اهربا   ) هک ییاهداب  هب  دنگوس 

(2  ) اًْرقِو ِتاَِلماَْحلاَف 

(2 ، ) دننک یم  لمح  دوخ  اب  ار ) ناراب  زا   ) ینیگنس راب  هک  اهربا  نآ  هب  دنگوس 

(3  ) اًرُْسی ِتاَیِراَْجلاَف 
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(3 ، ) دنیآ یمرد  تکرح  هب  یناسآ  هب  هک  ییاهیتشک  هب  دنگوس  و 

(4  ) اًْرمَأ ِتاَمِّسَقُْملاَف 

(4 ، ) دننک یم  میسقت  ار  اهراک  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  و 

(5  ) ٌقِداََصل َنوُدَعُوت  اَمَّنِإ 

(5 ( ؛ تسا تسار  ًاعطق  هدش  هدعو  امش  هب  هچنآ  هک  اهنیا ) همه  هب  دنگوس  يرآ  )

(6  ) ٌِعقاََول َنیِّدلا  َّنِإَو 

(6 ! ) تسا یندش  عقاو  لامعا  يازج  و  زیخاتسر )  ) ّکش یب  و 

520 ص :

(7  ) ُِکبُْحلا ِتاَذ  ِءاَمَّسلاَو 

(7 ، ) تسابیز ياهنکش  نیچ و  ياراد  هک  نامسآ  هب  مسق 

(8  ) ٍِفلَتْخُّم ٍلْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ 

(8 ! ) دینوگانوگ فلتخم و  يراتفگ  رد  تمایق ) هرابرد   ) امش هک 

(9  ) َِکفُأ ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی 

(9 ! ) دنز یم  زابرس  ّقح  لوبق  زا  هک  دوش  یم  فرحنم  نآ  هب  نامیا  زا  یسک  اهنت ) )

(10  ) َنوُصاَّرَْخلا َِلُتق 

(10 (! ) اهنآ رب  گرم  و   ) نایوگغورد داب  هتشک 

(11  ) َنوُهاَس ٍهَرْمَغ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا 

(11 ، ) دنا هتفر  ورف  تلفغ  لهج و  رد  هک  اهنامه 

(12  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  َناَّیَأ  َنُولَأْسَی 

(12 ( »!؟ تسا عقوم  هچ  ازج  زور  : » دننک یم  لاؤس  هتسویپ  و 
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(13  ) َنُونَتُْفی ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی 

(13 ! ) دننازوس یم  شتآ  رب  ار  اهنآ  هک  تسا  يزور  نامه  يرآ ) )

(14  ) َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  اَذَه  ْمُکَتَْنِتف  اُوقوُذ 

(14 ! ) دیتشاد باتش  نآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ار ، دوخ  باذع  دیشچب  دوش ): یم  هتفگ  (و 

(15  ) ٍنُویُعَو ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 

(15 ، ) دنراد رارق  اه  همشچ  نایم  رد  تشهب و  ياهغاب  رد  ناراگزیهرپ  نیقی ، هب 

(16  ) َنِینِسُْحم َِکلَذ  َْلبَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ْمُهُّبَر  ْمُهاَتآ  اَم  َنیِذِخآ 

(16 ! ) دندوب ناراکوکین  زا  ایند ) يارس  رد   ) نآ زا  شیپ  اریز  دنراد ، یم  تفایرد  هدیشخب  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  و 

(17  ) َنوُعَجْهَی اَم  ِْلیَّللا  َنِّم  اًلِیلَق  اُوناَک 

(17 ، ) دندیباوخ یم  ار  بش  زا  یمک  اهنآ 

(18  ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراَحْسَْألِابَو 

(18 ، ) دندرک یم  رافغتسا  ناهاگرحس  رد  و 

(19  ) ِموُرْحَْملاَو ِِلئاَّسلِّل  ٌّقَح  ْمِِهلاَْومَأ  ِیفَو 

(19 ! ) دوب مورحم  لئاس و  يارب  یّقح  اهنآ  لاوما  رد  و 

(20  ) َنِیِنقوُْملِّل ٌتاَیآ  ِضْرَْألا  ِیفَو 

(20 ، ) تسا نیقی  ناگدنیوج  يارب  یتایآ  نیمز  رد  و 

(21  ) َنوُرِْصُبت اَلَفَأ  ْمُکِسُفنَأ  ِیفَو 

(21 ( !؟ دینیب یمن  ایآ  تسا ؛) یتایآ  زین   ) امش دوخ  دوجو  رد  و 

(22  ) َنوُدَعُوت اَمَو  ْمُُکقْزِر  ِءاَمَّسلا  ِیفَو 

(22 ! ) دوش یم  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  تسا و  نامسآ  رد  امش  يزور  و 
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(23  ) َنوُقِطنَت ْمُکَّنَأ  اَم  َْلثِّم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  ِّبَرَوَف 

(23 ! ) دییوگ یم  نخس  امش  هک  هنوگ  نامه  تسا  ّقح  بلطم  نیا  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس 

(24  ) َنیِمَرْکُْملا َمیِهاَْربِإ  ِْفیَض  ُثیِدَح  َكاَتَأ  ْلَه 

(24 ( ؟ تسا هدیسر  وت  هب  میهاربا  راوگرزب  ياهنامهم  ربخ  ایآ 

(25  ) َنوُرَکنُّم ٌمْوَق  ٌماَلَس  َلاَق  اًماَلَس  اُولاَقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ 

(25 !« ) دیا هتخانشان  یتّیعمج  هک  امش  رب  مالس  : » تفگ وا  وت »! رب  مالس  : » دنتفگ دندش و  دراو  وا  رب  هک  نامز  نآ  رد 

(26  ) ٍنیِمَس ٍلْجِِعب  َءاَجَف  ِِهلْهَأ  َیلِإ  َغاَرَف 

(26 ، ) دروآ اهنآ ) يارب  ار  يا  هدش  نایرب  و   ) هبرف هلاسوگ  تفر و  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  یناهنپ  سپس 

(27  ) َنُولُکْأَت َالَأ  َلاَق  ْمِْهَیلِإ  َُهبَّرَقَف 

(27 ( »!؟ دیروخ یمن  اذغ  امش  ایآ  : » تفگ دنرب ) یمن  اذغ  يوسب  تسد  دید  بّجعت  اب  یلو  ، ) دراذگ اهنآ  کیدزن  و 

(28  ) ٍمِیلَع ٍماَلُِغب  ُهوُرََّشبَو  ْفَخَت  َال  اُولاَق  ًهَفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأَف 

اناد يرـسپ  دـّلوت  هب  تراشب  ار  وا  و  میاوت »!) راگدرورپ  ناگتـشرف  نالوسر و  اـم   ) سرتن : » دـنتفگ درک ، تشحو  ساـسحا  اـهنآ  زا  و 
(28  ) .دنداد

(29  ) ٌمیِقَع ٌزوُجَع  َْتلاَقَو  اَهَهْجَو  ْتَّکَصَف  ٍهَّرَص  ِیف  ُُهتَأَْرما  ِتَلَْبقَأَف 

يرسپ ایآ  : ») تفگ دز و  دوخ  تروص  هب  دیشک  یم  دایرف  بّجعت ) یلاحشوخ و  زا   ) هک یلاح  رد  دمآ  ولج  شرسمه  ماگنه  نیا  رد 
(29 ( »!؟ متسه ازان  ینزریپ  هک ) یلاح  رد  دروآ  مهاوخ 

(30  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاَق  ِِکلَذَک  اُولاَق 

(30 !« ) تساناد میکح و  وا  و  تسا ، هتفگ  نینچ  تراگدرورپ  : » دنتفگ

521 ص :

ءزج 27

تایراذلا هروس  همادا 
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(31  ) َنُولَسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  اَمَف  َلاَق 

(31 ( »؟) ادخ  ) ناگداتسرف يا  تسیچ  امش  تیرومأم  : » تفگ میهاربا ) )

(32  ) َنیِمِرْجُّم ٍمْوَق  َیلِإ  اَْنلِسْرُأ  اَّنِإ  اُولاَق 

(32  ) ...میا هدش  هداتسرف  یمرجم  موق  يوس  هب  ام  : » دنتفگ

(33  ) ٍنیِط نِّم  ًهَراَجِح  ْمِْهیَلَع  َلِسُْرِنل 

(33 ( ؛ میتسرفب اهنآ  رب  لِگ » گنس -   » زا یناراب  ات 

(34  ) َنِیفِرْسُْمِلل َکِّبَر  َدنِع  ًهَمَّوَسُّم 

(34 !« ) تسا هدش  هتشاذگ  ناشن  ناراکفارسا  يارب  تراگدرورپ  هیحان  زا  هک  ییاهگنس 

(35  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  اَهِیف  َناَک  نَم  اَنْجَرْخَأَف 

(35 ، ) میدرک جراخ  باذع ) لوزن  زا  لبق   ) دندرک یم  یگدنز  طول ) موق  ي   ) اهرهش نآ  رد  هک  ار  ینانمؤم  ام 

(36  ) َنیِِملْسُْملا َنِّم  ٍْتَیب  َْریَغ  اَهِیف  اَنْدَجَو  اَمَف 

(36 ! ) میتفاین اهنآ  مامت  رد  نامیااب  هداوناخ  کی  زج  یلو 

(37  ) َمِیلَْألا َباَذَْعلا  َنُوفاَخَی  َنیِذَّلِّل  ًهَیآ  اَهِیف  اَنْکَرَتَو 

(37  ) .میدراذگ ياج  هب  دنسرت  یم  كاندرد  باذع  زا  هک  یناسک  يارب  نشور  يا  هناشن  هدید ) الب  ياهرهش   ) نآ رد  و 

(38  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُِسب  َنْوَعِْرف  َیلِإ  ُهاَْنلَسْرَأ  ْذِإ  یَسُوم  ِیفَو 

(38 ( ؛ میداتسرف نوعرف  يوس  هب  راکشآ  یلیلد  اب  ار  وا  هک  یماگنه  دوب ) یتربع  سرد  هناشن و   ) زین یسوم  یگدنز )  ) رد و 

(39  ) ٌنُونْجَم ْوَأ  ٌرِحاَس  َلاَقَو  ِِهنْکُِرب  یَّلَوَتَف 

(39 !« ) هناوید ای  تسا  رحاس  ای  درم  نیا  : » تفگ تفاترب و  يور  يو  زا  شدوجو  مامت  اب  وا  اّما 

(40  ) ٌمِیُلم َوُهَو  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاَنْذَبَنَف  ُهَدُونُجَو  ُهاَنْذَخَأَف 

(40 ! ) دوب شنزرس  روخ  رد  هک  یلاح  رد  میدنکفا  ایرد  هب  میتفرگ و  ار  شنایرکشل  وا و  ام  ور  نیا  زا 
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(41  ) َمیِقَْعلا َحیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأ  ْذِإ  ٍداَع  ِیفَو 

(41 ، ) میداتسرف اهنآ  رب  ناراب  یب  يدابدنت  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ) یتیآ  « ) داع  » تشذگرس رد  نینچمه )  ) و

(42  ) ِمیِمَّرلاَک ُْهتَلَعَج  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ْتَتَأ  ٍءْیَش  نِم  ُرَذَت  اَم 

(42  ) .تخاس یم  هدیسوپ  ياهناوختسا  نوچمه  ار  نآ  هکنیا  رگم  تشذگ  یمن  زیچ  چیه  رب  هک 

(43  ) ٍنیِح یَّتَح  اوُعَّتَمَت  ْمَُهل  َلِیق  ْذِإ  َدوُمَث  ِیفَو 

رظتنم سپـس  و   ) دیـشاب دنم  هرهب  هاتوک  یتّدـم  : » دـش هتفگ  نانآ  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  یتربع  دومث »  » موق تشذگرـس  رد  زین  و 
(43 (!« ) باذع

(44  ) َنوُرُظنَی ْمُهَو  ُهَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَف 

هکنآ یب   ) دـندرک یم  هاگن  هریخ ) هریخ   ) هک یلاـح  رد  تفرگارف  ار  ناـنآ  هقعاـص  و  دـندز ، زابرـس  ناـشراگدرورپ  ناـمرف  زا  اـهنآ 
(44 (! ) دنشاب هتشاد  عافد  تردق 

(45  ) َنیِرِصَتنُم اُوناَک  اَمَو  ٍماَِیق  نِم  اوُعاَطَتْسا  اَمَف 

(45 ! ) دنبلط يرای  یسک  زا  دنتسناوتن  دنتشادن و  نتساخرب  ناوت  هک  دنداتفا  نیمز  رب  نانچ 

(46  ) َنیِقِساَف اًمْوَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  نِّم  ٍحُون  َمْوَقَو 

(46 ! ) دندوب یقساف  موق  هک  ارچ  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  شیپ  ار  حون  موق  نینچمه 

(47  ) َنوُعِسوَُمل اَّنِإَو  ٍْدیَِأب  اَهاَْنیََنب  َءاَمَّسلاَو 

(47 ! ) میشخب یم  تعسو  ار  نآ  هراومه  و  میدرک ، انب  تردق  اب  ار  نامسآ  ام  و 

(48  ) َنوُدِهاَْملا َمِْعنَف  اَهاَنْشَرَف  َضْرَْألاَو 

(48 ! ) میتسه يا  هدننارتسگ  بوخ  هچ  و  میدرتسگ ، ار  نیمز  و 

(49  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  اَنْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلُک  نِمَو 

(49 ! ) دیوش رّکذتم  دیاش  میدیرفآ ، تفج  ود  زیچ  ره  زا  و 

(50  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف 
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(50 ! ) مراکشآ يا  هدنهد  میب  امش  يارب  وا  يوس  زا  نم  هک  دیزیرگب ، ادخ  يوس  هب  سپ 

(51  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  اًَهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعْجَت  َالَو 

(51 ! ) مراکشآ يا  هدنهد  میب  وا  يوس  زا  امش  يارب  نم  هک  دیهدن ، رارق  يرگید  دوبعم  ادخ  اب  و 

522 ص :

(52  ) ٌنُونْجَم ْوَأ  ٌرِحاَس  اُولاَق  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  نِّم  مِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  اَم  َِکلَذَک 

(52 !« ) هناوید ای  تسا  رحاس  وا  : » دنتفگ هکنیا  رگم  دشن  هداتسرف  یموق  يوسب  اهنیا  زا  لبق  يربمایپ  چیه  هک  تسا  هنوگ  نیا 

(53  ) َنوُغاَط ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِِهب  اْوَصاَوَتَأ 

(53  ) .دنرگنایغط یموق  اهنآ  هکلب  هن ، دننزب !؟) یتمهت  نینچ  همه  هک   ) دندرک یم  شرافس  نآ  هب  ار  رگیدکی  ایآ 

(54  ) ٍمُولَِمب َتنَأ  اَمَف  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 

(54 ( ؛ دوب یهاوخن  تمالم  روخ  رد  زگره  هک  نادرگب  يور  اهنآ  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 

(55  ) َنِینِمْؤُْملا ُعَفنَت  يَرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذَو 

(55  ) .دشخب یم  دوس  ار  نانمؤم  رّکذت  اریز  هد ، رّکذت  هتسویپ  و 

(56  ) ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو 

(56 (! ) دنوش کیدزن  نم  هب  دنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  و   ) دننک متدابع  هکنیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم 

(57  ) ِنوُمِعُْطی نَأ  ُدیِرُأ  اَمَو  ٍقْزِّر  نِّم  مُْهنِم  ُدیِرُأ  اَم 

(57 ! ) دننک ماعطا  ارم  مهاوخ  یمن  و  مهاوخ ، یمن  يزور  اهنآ  زا  زگره 

(58  ) ُنِیتَْملا ِهَّوُْقلا  وُذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

(58 ! ) تسا تردق  تّوق و  بحاص  هدنهد و  يزور  دنوادخ 

(59  ) ِنُولِْجعَتْسَی اَلَف  ْمِِهباَحْصَأ  ِبُونَذ  َْلثِّم  ًابُونَذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإَف 

هلجع نیا  ربانب  نیـشیپ ؛) رگمتـس  ماوقا  زا   ) ناشنارای مهـس  دـننامه  تسا  باذـع  زا  یگرزب  مهـس  دـندرک ، متـس  هک  یناسک  يارب  و 
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(59 ! ) دننکن

(60  ) َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمِهِمْوَی  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف 

(60 ! ) دوش یم  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  يزور  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک  رب  ياو  سپ 

روطلا هروس 

(1  ) ِروُّطلاَو ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) روط هوک  هب  دنگوس 

(2  ) ٍروُطْسَّم ٍباَتِکَو 

(2 ، ) هدش هتشون  هک  یباتک  و 

(3  ) ٍروُشنَّم ٍّقَر  ِیف 

(3 ، ) هدرتسگ يا  هحفص  رد 

(4  ) ِروُمْعَْملا ِْتیَْبلاَو 

(4 «، ) رومعملا تیب   » هب دنگوس  و 

(5  ) ِعُوفْرَْملا ِفْقَّسلاَو 

(5 ، ) هتشارفارب فقس  و 

(6  ) ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلاَو 

(6 ، ) هتخورفارب ّولمم و  يایرد  و 

(7  ) ٌِعقاََول َکِّبَر  َباَذَع  َّنِإ 

(7 ، ) دوش یم  عقاو  تراگدرورپ  باذع  هک 

(8  ) ٍِعفاَد نِم  َُهل  اَّم 

(8 ! ) دوب دهاوخن  عنام  نآ  زا  يزیچ  و 
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(9  ) اًرْوَم ُءاَمَّسلا  ُروُمَت  َمْوَی 

(9 ، ) دیآ یمرد  تکرح  هب  تّدش  هب  نامسآ  هک  تسا  يزور  نآ  رد  یهلا ) باذع  نیا  )

(10  ) اًْریَس ُلاَبِْجلا  ُریِسَتَو 

(10 ! ) دنوش یم  كّرحتم  هدنک و  اج  زا  اه  هوک  و 

(11  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَوَف 

(11 ، ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(12  ) َنُوبَْعلَی ٍضْوَخ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا 

(12 ! ) دنلوغشم يزاب  هب  لطاب  نانخس  رد  هک  اهنامه 

(13  ) اعَد َمَّنَهَج  ِراَن  َیلِإ  َنوُّعَُدی  َمْوَی 

(13 ! ) دننار یم  خزود  شتآ  يوس  هب  روزب  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  رد 

(14  ) َنُوبِّذَُکت اَِهب  ُمتنُک  ِیتَّلا  ُراَّنلا  ِهِذَه 

(14  ) .دیدرک یم  راکنا  ار  نآ  هک  تسا  یشتآ  نامه  نیا  دنیوگ ): یم  اهنآ  هب  )

523 ص :

(15  ) َنوُرِْصُبت َال  ُْمتنَأ  ْمَأ  اَذَه  ٌرْحِسَفَأ 

(15 ( !؟ دینیب یمن  امش  ای  تسا  رحس  نیا  ایآ 

(16  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  اَمَّنِإ  ْمُْکیَلَع  ٌءاَوَس  اوُِربْصَت  َال  ْوَأ  اوُِربْصاَف  اَهْوَلْصا 

یم هداد  ازج  ناتلامعا  هب  اهنت  هک  ارچ  تسا ؛ ناسکی  امـش  يارب  دـینکن ، اـی  دـینک  ربص  دـیهاوخ  یم  دـیزوسب ؛ دـیوش و  دراو  نآ  رد 
(16 ! ) دیوش

(17  ) ٍمیِعَنَو ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 

(17 ، ) دنراد ياج  ناوارف  ياهتمعن  تشهب و  ياهغاب  نایم  رد  ناراگزیهرپ  یلو 
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(18  ) ِمیِحَْجلا َباَذَع  ْمُهُّبَر  ْمُهاَقَوَو  ْمُهُّبَر  ْمُهاَتآ  اَِمب  َنیِهِکاَف 

(18 ! ) دنرورسم داش و  تسا  هتشاد  هاگن  خزود  باذع  زا  ار  نانآ  هداد و  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  زا  و 

(19  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  اًئِینَه  اُوبَرْشاَو  اُولُک 

(19 ! ) دیداد یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  ربارب  رد  اهنیا  اراوگ ؛ دیماشایب  دیروخب و  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  )

(20  ) ٍنیِع ٍروُِحب  مُهاَنْجَّوَزَو  ٍهَفوُفْصَّم  ٍرُرُس  یَلَع  َنِیئِکَّتُم 

(20 ! ) میروآ یمرد  اهنآ  يرسمه  هب  ار  نیعلا » روح   » و دننز ، یم  هیکت  مه  رانک  رد  هدیشک  فص  ياهتخت  رب  هک  یلاح  رد  نیا 

(21  ) ٌنیِهَر َبَسَک  اَِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  ٍءْیَش  نِّم  مِِهلَمَع  ْنِّم  مُهاَْنَتلَأ  اَمَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  اَنْقَْحلَأ  ٍناَمیِِإب  مُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 

یم قحلم  نانآ  هب  تشهب ) رد   ) ار ناشنادـنزرف  دـندرک ، رایتخا  نامیا  ناـنآ  زا  يوریپ  هب  ناشنادـنزرف  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک 
(21 ! ) تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  و  میهاک ؛ یمن  يزیچ  ناشلمع  شاداپ )  ) زا و  مینک ؛

(22  ) َنوُهَتْشَی اَّمِّم  ٍمَْحلَو  ٍهَهِکاَِفب  مُهاَنْدَْدمَأَو 

(22 ! ) میراذگ یم  ناشرایتخا  رد  دنهاوخب - هک  عون  ره  زا   - اهتشوگ اه و  هویم  عاونا  زا  هراومه  و 

(23  ) ٌمِیثْأَت َالَو  اَهِیف  ٌْوَغل  اَّل  اًسْأَک  اَهِیف  َنوُعَزاَنَتَی 

(23 ! ) دنریگ یم  رگیدکی  زا  هانگ ، هن  تسا و  نآ  رد  ییوگ  هدوهیب  هن  هک  ار  روهط  بارش  زا  رپ  ياهماج  تشهب  رد  اهنآ 

(24  ) ٌنُونْکَّم ٌُؤلُْؤل  ْمُهَّنَأَک  ْمُهَّل  ٌناَْملِغ  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَیَو 

(24 ! ) دنفدص نورد  ياهدیراورم  نوچمه  هک  دننک  یم  شدرگ  نانآ  تمدخ )  ) يارب یناناوجون  ناشدرگ  رب  هتسویپ  و 

(25  ) َنُولَءاَسَتَی ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَو 

(25 ( ؛ دنیامن یم  لاؤس  هتشذگ ) زا   ) هدرک رگیدکی  هب  ور  ماگنه  نیا  رد 

(26  ) َنیِقِفْشُم اَِنلْهَأ  ِیف  ُْلبَق  اَّنُک  اَّنِإ  اُولاَق 

(26 (! ) دریگب ار  ام  نماد  اهنآ  ناهانگ  ادابم   ) میدوب ناسرت  دوخ  هداوناخ  نایم  رد  ام  : » دنیوگ یم 

(27  ) ِموُمَّسلا َباَذَع  اَناَقَوَو  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف 
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(27 ! ) درک ظفح  ار  ام  هدنشک  باذع  زا  داهن و  ّتنم  ام  رب  دنوادخ  اّما 

(28  ) ُمیِحَّرلا ُّرَْبلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهوُعْدَن  ُْلبَق  نِم  اَّنُک  اَّنِإ 

(28 !« ) نابرهم راکوکین و  تسوا  هک  میدیتسرپ ،) یم  و   ) میدناوخ یم  ار  وا  شیپ  زا  ام 

(29  ) ٍنُونْجَم َالَو  ٍنِهاَِکب  َکِّبَر  ِتَمِْعِنب  َتنَأ  اَمَف  ْرِّکَذَف 

(29 ! ) یتسین نونجم  نهاک و  وت  تراگدرورپ  فطل  هب  هک  هد ، رّکذت  سپ 

(30  ) ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَّن  ٌرِعاَش  َنُولوُقَی  ْمَأ 

(30 !« ) میشک یم  ار  شگرم  راظتنا  ام  هک  تسا  يرعاش  وا  : » دنیوگ یم  اهنآ  هکلب 

(31  ) َنیِصِّبَرَتُْملا َنِّم  مُکَعَم  یِّنِإَف  اوُصَّبَرَت  ُْلق 

(31 (!« ) یهلا باذع  اب  ار  امش  يدوبان  راظتنا  نم  و  ارم ، گرم  راظتنا  امش  مشک  یم  راظتنا  امش   ) اب مه  نم  هک  دیشکب  راظتنا  : » وگب

524 ص :

(32  ) َنوُغاَط ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  اَذَِهب  مُهُماَلْحَأ  ْمُهُُرمْأَت  ْمَأ 

(32 ( ؟ دنرگنایغط یموق  ای  دهد ، یم  روتسد  لامعا  نیا  هب  ار  اهنآ  ناشیاهلقع  ایآ 

(33  ) َنُونِمُْؤی اَّل  َلب  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ 

(33  ) .دنرادن نامیا  نانآ  یلو  هتسب ،» ارتفا  ادخ  هب  ار  نآرق  : » دنیوگ یم  ای 

(34  ) َنِیقِداَص اُوناَک  نِإ  ِِهْلثِّم  ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف 

(34 ! ) دنروایب نآ  دننامه  ینخس  دنیوگ  یم  تسار  رگا 

(35  ) َنوُِقلاَْخلا ُمُه  ْمَأ  ٍءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ 

(35 ( !؟ دنشیوخ قلاخ  دوخ  ای  دنا ، هدش  هدیرفآ  چیه  یب  اهنآ  ای 

(36  ) َنُوِنقُوی اَّل  َلب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  اوُقَلَخ  ْمَأ 

(36 ! ) دنتسین نیقی  يایوج  اهنآ  هکلب  دنا !؟ هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  اهنآ  ایآ 
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(37  ) َنوُرِْطیَصُْملا ُمُه  ْمَأ  َکِّبَر  ُِنئاَزَخ  ْمُهَدنِع  ْمَأ 

(37 ( !؟ دنراد هرطیس  ملاع  زیچ  همه  رب  ای  تساهنآ !؟ دزن  تراگدرورپ  نیازخ  ایآ 

(38  ) ٍنِیبُّم ٍناَْطلُِسب  مُهُعِمَتْسُم  ِتْأَْیلَف  ِهِیف  َنوُعِمَتْسَی  ٌمَّلُس  ْمَُهل  ْمَأ 

لیلد دراد  ار  اعّدا  نیا  اهنآ  زا  هک  یسک  دنونش !؟ یم  ار  یحو  رارسا  نآ  هلیسوب  و  دنور ) یم  الاب  نامـسآ  هب  هک   ) دنراد ینابدرن  ایآ 
(38 ! ) دروایب ینشور 

(39  ) َنُونَْبلا ُمَُکلَو  ُتاَنَْبلا  َُهل  ْمَأ 

(39 ( !؟) دیمان یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  هک   ) نارسپ امش  مهس  تسا و  نارتخد  ادخ  مهس  ایآ 

(40  ) َنُولَْقثُّم ٍمَْرغَّم  نِّم  مُهَف  اًرْجَأ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ 

(40 ( !؟ دنراد رارق  نآ  نارگ  راب  ریز  رد  هک  یبلط  یم  یشاداپ  اهنآ  زا  وت  ایآ 

(41  ) َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَدنِع  ْمَأ 

(41 ( !؟ دنسیون یم  نآ  يور  زا  تساهنآ و  دزن  بیغ  رارسا  ایآ 

(42  ) َنوُدیِکَْملا ُمُه  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  اًْدیَک  َنوُدیُِری  ْمَأ 

(42 ! ) دنوش یم  راتفرگ  اه  هشقن  نیا  ماد  رد  نارفاک  دوخ  دننادب  یلو  دنشکب !؟ وت  يارب  یناطیش  هشقن  دنهاوخ  یم  ایآ 

(43  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌَهلِإ  ْمَُهل  ْمَأ 

(43 ! ) دنهد یمرارق  وا  ياتمه  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هّزنم  هداد !؟) اهنآ  هب  يرای  لوق  هک   ) دنراد دنوادخ  ریغ  يدوبعم  ای 

(44  ) ٌموُکْرَّم ٌباَحَس  اُولوُقَی  اًِطقاَس  ِءاَمَّسلا  َنِّم  اًفْسِک  اْوَرَی  نِإَو 

!« تسا یمکارتم  ربا  نیا  : » دنیوگ یم  دنک  یم  طوقس  ناشباذع ) يارب   ) نامسآ زا  یگنـس  هعطق  دننیبب  رگا  هک ) دنجوجل  نانچ   ) اهنآ
(44)

(45  ) َنوُقَعُْصی ِهِیف  يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقاَُلی  یَّتَح  ْمُهْرَذَف 

(45 ( ؛ دننک تاقالم  ار  دوخ  گرم  زور  ات  نک  اهر  ار  اهنآ  تسا  نینچ  هک  لاح 

(46  ) َنوُرَصُنی ْمُه  َالَو  اًْئیَش  ْمُهُْدیَک  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َال  َمْوَی 
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(46 ! ) دنوش یمن  يرای  وس ) چیه  زا   ) تشاد و دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  نانآ  ياه  هشقن  هک  يزور 

(47  ) َنوُمَْلعَی َال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  َِکلَذ  َنوُد  ًاباَذَع  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإَو 

(47 ! ) دنناد یمن  ناشرتشیب  یلو  ناهج ؛) نیمه  رد   ) تسا نآ  زا  لبق  یباذع  نارگمتس  يارب  و 

(48  ) ُموُقَت َنیِح  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  اَِنُنیْعَِأب  َکَّنِإَف  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَو 

يزیخ یمرب  هک  یماگنه  و  يراد ! رارق  اـم  لـماک  تظاـفح  رد  وت  هک  ارچ  نک ، تماقتـسا  ربص و  تراـگدرورپ  مکح  غـالبا  هار  رد 
(48 ! ) يوگ دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ 

(49  ) ِموُجُّنلا َرَابْدِإَو  ُهْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  َنِمَو 

(49 (! ) حبص عولط  و   ) ناگراتس ندرک  تشپ  ماگنه  هب  نک و  حیبست  ار  وا  بش  ماگنه  هب  نینچمه ) )

525 ص :

مجنلا هروس 

(1  ) يَوَه اَذِإ  ِمْجَّنلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنک یم  لوفا  هک  یماگنه  هراتس  هب  دنگوس 

(2  ) يَوَغ اَمَو  ْمُُکبِحاَص  َّلَض  اَم 

(2 ، ) تسا هدرکن  مگ  ار  دصقم  هدشن و  فرحنم  ص ]»  » دّمحم امش =[  تسود  زگره  هک 

(3  ) يَوَْهلا ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو 

(3 ! ) دیوگ یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  و 

(4  ) یَحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

(4 ! ) تسین هدش  لزان  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگ  یم  هچنآ 

(5  ) يَوُْقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع 

(5 ( ؛ تسا هداد  میلعت  ار  وا  نیما ]  لیئربج  دراد =[  یمیظع  تردق  هک  سک  نآ 
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(6  ) يَوَتْساَف ٍهَِّرم  وُذ 

(6  ) ...تفای هطلس  وا  دراد ؛ هداعلا  قوف  ییاناوت  هک  سک  نامه 

(7  ) یَلْعَْألا ُِقفُْألِاب  َوُهَو 

(7 ! ) تشاد رارق  یلعا  قُفا  رد  هک  یلاح  رد 

(8  ) یَّلَدَتَف اَنَد  َُّمث 

(8  ) ...دش رتکیدزن  رتکیدزن و  سپس 

(9  ) یَنْدَأ ْوَأ  ِْنیَسْوَق  َباَق  َناَکَف 

(9 ( ؛ دوب رتمک  ای  نامک  ود  هلصاف  هزادنا  هب  ربمایپ ) اب   ) وا هلصاف  هکنآ  ات 

(10  ) یَحْوَأ اَم  ِهِْدبَع  َیلِإ  یَحْوَأَف 

(10  ) .دومن یحو  شا  هدنب  هب  دوب  یندرک  یحو  ار  هچنآ  دنوادخ  اجنیا  رد 

(11  ) يَأَر اَم  ُداَؤُْفلا  َبَذَک  اَم 

(11  ) .تفگن غورد  زگره  دید  هچنآ  رد  وا ) كاپ   ) بلق

(12  ) يَرَی اَم  یَلَع  ُهَنوُراَُمتَفَأ 

(12 ( !؟ دینک یم  هلداجم  هدید  دوخ ) مشچ  اب   ) هچنآ هرابرد  وا  اب  ایآ 

(13  ) يَرْخُأ ًَهلَْزن  ُهآَر  ْدََقلَو 

(13 ، ) درک هدهاشم  ار  وا  زین  رگید  راب  و 

(14  ) یَهَتنُْملا ِهَرْدِس  َدنِع 

(14 «، ) یهتنملا هردس   » دزن

(15  ) يَوْأَْملا ُهَّنَج  اَهَدنِع 

(15 ! ) تساجنآ رد  يوأملا » تنج   » هک
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(16  ) یَشْغَی اَم  َهَرْدِّسلا  یَشْغَی  ْذِإ 

(16 ، ) دوب هدناشوپ  ار  یهتنملا  هردس  يا ]  هدننک  هریخ  رون  يزیچ =[  هک  ماگنه  نآ  رد 

(17  ) یَغَط اَمَو  ُرَصَْبلا  َغاَز  اَم 

(17 (! ) دوب ّتیعقاو  دید  هچنآ   ) درکن نایغط  دشن و  فرحنم  زگره  وا  مشچ 

(18  ) يَْربُْکلا ِهِّبَر  ِتاَیآ  ْنِم  يَأَر  ْدََقل 

(18 ! ) دید ار  شراگدرورپ  گرزب  ياه  هناشن  تایآ و  زا  يا  هراپ  وا 

(19  ) يَّزُْعلاَو َتاَّللا  ُُمْتیَأَرَفَأ 

(19 «... ) يّزع  » و تال »  » ياهتب ایآ  دیهد  ربخ  نم  هب 

(20  ) يَرْخُْألا َهَِثلاَّثلا  َهاَنَمَو 

(20 ( !؟) دنتسه ادخ  نارتخد   ) تساهنآ نیمّوس  هک  تانم »  » و

(21  ) یَثنُْألا َُهلَو  ُرَکَّذلا  ُمَُکلَأ 

(21 !( ) دنرت شزرا  مک  نارتخد  امش  معزب  هک  یلاح  رد  ( !؟ رتخد وا  مهس  تسا و  رسپ  امش  مهس  ایآ 

(22  ) يَزیِض ٌهَمِْسق  اًذِإ  َْکِلت 

(22 ! ) تسا هنالداعان  یمیسقت  نیا  تروص  نیا  رد 

ُمِهِّبَّر نِّم  مُهَءاَج  ْدََقلَو  ُسُفنَْألا  يَوْهَت  اَمَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  ٍناَْطلُس  نِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَّم  مُکُؤَابآَو  ُْمتنَأ  اَهوُُمْتیَّمَس  ٌءاَمْـسَأ  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 
(23  ) يَدُْهلا

لیلد دنوادخ  زگره  و  اّمسم ،) یب  ییاهمسا  اوتحم و  یب  ییاهمان   ) دیا هتـشاذگ  اهنآ  رب  ناتناردپ  امـش و  هک  تسا  ییاهمان  طقف  اهنیا 
يوس زا  تیادـه  هک  یلاـح  رد  دـننک  یم  يوریپ  سفن  ياوـه  ساـسا و  یب  ياـهنامگ  زا  طـقف  ناـنآ  هدرکن ؛ لزاـن  نآ  رب  یتـجح  و 

(23 ! ) تسا هدمآ  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ 

(24  ) یَّنَمَت اَم  ِناَسنِْإِلل  ْمَأ 

(24 ( !؟ دسر یم  نآ  هب  دراد  اّنمت  ناسنا  هچنآ  ای 
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(25  ) َیلوُْألاَو ُهَرِخْآلا  ِهَِّللَف 

(25 ! ) تسادخ نآ  زا  ایند  ترخآ و  هک  یلاح  رد 

(26  ) یَضْرَیَو ُءاَشَی  نَِمل  ُهَّللا  َنَذْأَی  نَأ  ِدَْعب  نِم  اَّلِإ  اًْئیَش  ْمُُهتَعاَفَش  ِینُْغت  َال  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٍکَلَّم  نِّم  مَکَو 

دشاب یضار  دهاوخب و  سک  ره  يارب  ادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دشخب  یمن  يدوس  اهنآ  تعافش  هک  اهنامـسآ  ناگتـشرف  رایـسب  هچ  و 
(26 ! ) دهد تعافش )  ) هزاجا

526 ص :

(27  ) یَثنُْألا َهَیِمْسَت  َهَِکئاَلَْملا  َنوُّمَُسَیل  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(27 ! ) دننک یم  يراذگمان  ادخ )  ) رتخد ار  ناگتشرف  دنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک 

(28  ) اًْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َال  َّنَّظلا  َّنِإَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  مَُهل  اَمَو 

یمن زاین  یب  ّقح  زا  ار  ناسنا  زگره  نامگ »  » هکنیا اب  دننک  یم  يوریپ  هیاپ  یب  نامگ  زا  اهنت  دنرادن ، یشناد  نخس  نیا  هب  زگره  اهنآ 
(28 ! ) دنک

(29  ) اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  اَّلِإ  ْدُِری  َْملَو  اَنِرْکِذ  نَع  یَّلَوَت  نَّم  نَع  ْضِرْعَأَف 

(29 ! ) نک ضارعا  دبلط ، یمن  ار  ایند  يدام  یگدنز  زج  دنادرگ و  یم  يور  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 

(30  ) يَدَتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُهَو  ِِهلِیبَس  نَع  َّلَض  نَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ِْملِْعلا  َنِّم  مُهُغَْلبَم  َِکلَذ 

تیادـه نینچمه )  ) و دسانـش ، یم  رتهب  دـنا  هدـش  هارمگ  وا  هار  زا  هک  ار  یناسک  وت  راگدرورپ  تساهنآ ؛ یهاـگآ  ّدـح  نیرخآ  نیا 
(30 ! ) دسانش یم  رتهب  همه  زا  ار  ناگتفای 

(31  ) یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَیَو  اُولِمَع  اَِمب  اوُءاَسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّللَو 

ربارب رد  ار  ناراکوکین  دناسرب و  ناشدب  ياهراک  رفیک  هب  ار  ناراکدب  ات  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسادخ  يارب  و 
(31 ! ) دهد شاداپ  ناشکین  لامعا 

ِیف ٌهَّنِجَأ  ُْمتنَأ  ْذِإَو  ِضْرَأـْلا  َنِّم  مُکَأَـشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه  ِهَرِفْغَْملا  ُعِساَو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ  َشِحاَوَْـفلاَو  ِْمثِإـْلا  َِرئاَـبَک  َنوـُِبنَتْجَی  َنیِذَّلا 
(32  ) یَقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَسُفنَأ  اوُّکَُزت  اَلَف  ْمُِکتاَهَّمُأ  ِنوُُطب 

شزرمآ دـنوش ؛) یم  نآ  هدوـلآ  هاـگ  هـک   ) هریغـص ناـهانگ  زج  دـننک ، یم  يرود  تـشز  لاـمعا  گرزب و  ناـهانگ  زا  هـک  اـهنامه 
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هک عقوم  نآ  رد  دـیرفآ و  نیمز  زا  ار  امـش  هک  ماـگنه  نآ  زا  تسا  رتهاـگآ  همه  زا  امـش  هب  تبـسن  وا  تسا ؛ هدرتسگ  وت  راـگدرورپ 
(32 ! ) دسانش یم  رتهب  ار  ناراگزیهرپ  وا  دینکن ، ییاتسدوخ  سپ  دیدوب ؛ ناتناردام  مکش  رد  ییاهنینج  تروصب 

(33  ) یَّلَوَت يِذَّلا  َْتیَأَرَفَأ 

(33 ( !؟ دش نادرگ  يور  قافنا )- ای   - مالسا زا   ) هک ار  سک  نآ  يدید  ایآ 

(34  ) يَدْکَأَو اًلِیلَق  یَطْعَأَو 

(34 ! ) دومن كاسما  رتشیب  زا  و  درک ، اطع  یمک  و 

(35  ) يَرَی َوُهَف  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَدنِعَأ 

(35 ( !؟) دنریگ شود  رب  ار  وا  ناهانگ  دنناوت  یم  نارگید  هک   ) دنیب یم  تسا و  بیغ  ملع  وا  دزن  ایآ 

(36  ) یَسُوم ِفُحُص  ِیف  اَِمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ 

(36 ( !؟ تسا هدشن  ربخ  اب  هدیدرگ  لزان  یسوم  بتک  رد  هچنآ  زا  ای 

(37  ) یَّفَو يِذَّلا  َمیِهاَْربِإَو 

(37 ، ) درک ادا  لماک  روطب  ار  دوخ  هفیظو  هک  یسک  نامه  میهاربا ، بتک  رد  و 

(38  ) يَرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرِزَت  اَّلَأ 

(38 ، ) دریگ یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  هک 

(39  ) یَعَس اَم  اَّلِإ  ِناَسنِْإِلل  َْسیَّل  نَأَو 

(39 ، ) تسین وا  ششوک  یعس و  زج  يا  هرهب  ناسنا  يارب  هکنیا  و 

(40  ) يَُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأَو 

(40 ، ) دوش یم  هدید  يدوزب  وا  شالت  هکنیا  و 

(41  ) یَفْوَْألا َءاَزَْجلا  ُهاَزُْجی  َُّمث 

(41 ! ) دش دهاوخ  هداد  یفاک  يازج  وا  هب  سپس 
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(42  ) یَهَتنُْملا َکِّبَر  َیلِإ  َّنَأَو 

(42 ( !؟ ددرگ یم  یهتنم  تراگدرورپ  هب  روما  همه  هک  تسا ) هدیسرن  وا  هب  ایبنا  نیشیپ  بتک  زا  ایآ  (و 

(43  ) یَْکبَأَو َکَحْضَأ  َوُه  ُهَّنَأَو 

(43 ، ) دنایرگ دنادنخ و  هک  تسوا  هکنیا  و 

(44  ) اَیْحَأَو َتاَمَأ  َوُه  ُهَّنَأَو 

(44 ، ) درک هدنز  دناریم و  هک  تسوا  و 

527 ص :

(45  ) یَثنُْألاَو َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ُهَّنَأَو 

(45  ) ...دیرفآ ار  هّدام  رن و  جوز  ود  هک  تسوا  و 

(46  ) یَنُْمت اَذِإ  ٍهَفْطُّن  نِم 

(46 (، ) دزیر یم  محر  رد  و   ) دوش یم  جراخ  هک  یماگنه  يا  هفطن  زا 

(47  ) يَرْخُْألا َهَأْشَّنلا  ِْهیَلَع  َّنَأَو 

(47 (، ) ددرگ ارجا  تلادع  ات   ) رگید ملاع  داجیا  تسادخ  رب  هکنیا  و 

(48  ) یَْنقَأَو یَنْغَأ  َوُه  ُهَّنَأَو 

(48 ، ) دیشخب یقاب  هیامرس  درک و  زاین  یب  هک  تسوا  هکنیا  و 

(49  ) يَْرعِّشلا ُّبَر  َوُه  ُهَّنَأَو 

(49 «! ) ارعش  » هراتس راگدرورپ  تسوا  هکنیا  و 

(50  ) َیلوُْألا اًداَع  َکَلْهَأ  ُهَّنَأَو 

(50 ( !؟ درک كاله  ار  نیتسخن » داع   » موق دنوادخ  هک  هدمآ ) نیشیپ  يایبنا  بتک  رد  هک  تسا  هدیسرن  ناسنا  هب  ایآ  (و 

(51  ) یَْقبَأ اَمَف  َدوُمَثَو 
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(51 ! ) دراذگن یقاب  ار  نانآ  زا  یسک  و  ار ، دومث »  » موق نینچمه  و 

(52  ) یَغْطَأَو َمَلْظَأ  ْمُه  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  نِّم  ٍحُون  َمْوَقَو 

(52 ! ) دندوب رترگنایغط  رتملاظ و  همه  زا  نانآ  هک  ارچ  اهنآ ، زا  شیپ  ار  حون  موق  زین  و 

(53  ) يَوْهَأ َهَکِفَتْؤُْملاَو 

(53 ، ) دیبوک ورف  ار  طول ) موق   ) هدش ور  ریز و  ياهرهش  زین  و 

(54  ) یَّشَغ اَم  اَهاَّشَغَف 

(54 ! ) دیناشوپ نیگنس  باذع  اب  ار  اهنآ  سپس 

(55  ) يَراَمَتَت َکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(55 ( !؟ يراد دیدرت  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  رد  وگب ): )

(56  ) َیلوُْألا ِرُذُّنلا  َنِّم  ٌریِذَن  اَذَه 

(56 ! ) تسا نیشیپ  ناگدنهد  میب  زا  يا  هدنهد  میب  ربمایپ )  ) نیا

(57  ) ُهَفِزْآلا ِتَفِزَأ 

(57 (، ) دسر یمارف  تمایق  و   ) تسا هدش  کیدزن  دوش ، کیدزن  دیاب  هچنآ 

(58  ) ٌهَفِشاَک ِهَّللا  ِنوُد  نِم  اََهل  َْسَیل 

(58 ! ) دزاس فرطرب  ار  نآ  ياهیتخس  دناوت  یمن  ادخ  زج  سک  چیه  و 

(59  ) َنُوبَْجعَت ِثیِدَْحلا  اَذَه  ْنِمَفَأ 

(59 ، ) دینک یم  بّجعت  نخس  نیا  زا  ایآ 

(60  ) َنوُْکبَت َالَو  َنوُکَحْضَتَو 

(60 ، ) دییرگ یمن  دیدنخ و  یم  و 

(61  ) َنوُدِماَس ُْمتنَأَو 
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(61 ( !؟ دیرب یم  رس  هب  ینارسوه  تلفغ و  رد  هتسویپ  و 

(62  ) اوُُدبْعاَو ِهَِّلل  اوُدُجْساَف 

(62 ! ) دیتسرپب ار  وا  دینک و  هدجس  ادخ  يارب  همه  تسا  نینچ  هک  لاح 

رمقلا هروس 

(1  ) ُرَمَْقلا َّقَشناَو  ُهَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) تفاکش مه  زا  هام  دش و  کیدزن  تمایق 

(2  ) ٌّرِمَتْسُّم ٌرْحِس  اُولوُقَیَو  اوُضِْرُعی  ًهَیآ  اْوَرَی  نِإَو 

(2 «! ) تسا رمتسم  يرحس  نیا  : » دنیوگ یم  هدنادرگ ، يور  دننیبب  ار  يا  هزجعم  هناشن و  هاگره  و 

(3  ) ٌّرِقَتْسُّم ٍْرمَأ  ُّلُکَو  ْمُهَءاَوْهَأ  اوُعَبَّتاَو  اُوبَّذَکَو 

(3 ! ) دراد یهاگرارق  يرما  ره  و  دندومن ؛ يوریپ  ناشسفن  ياوه  زا  دندرک و  بیذکت  ار ) ادخ  تایآ   ) اهنآ

(4  ) ٌرَجَدُْزم ِهِیف  اَم  ِءاَبنَْألا  َنِّم  مُهَءاَج  ْدََقلَو 

(4 ! ) تسا هدیسر  نانآ  هب  نیشیپ ) ياهتّما  ایبنا و   ) رابخا اهیدب  زا  نتشادزاب  يارب  یفاک  هزادنا  هب 

(5  ) ُرُذُّنلا ِنُْغت  اَمَف  ٌهَِغلَاب  ٌهَمْکِح 

(5 ! ) دهد یمن  هدیاف  جوجل ) دارفا  يارب   ) اهراذنا اّما  تسا ؛ یهلا  هغلاب  تمکح  تایآ ، نیا 

(6  ) ٍرُکُّن ٍءْیَش  َیلِإ  ِعاَّدلا  ُعْدَی  َمْوَی  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 

توعد  ) دنک یم  توعد  یکانتـشحو  رما  هب  ار  مدرم  یهلا  هدـننک  توعد  هک  روآ  دای  هب  ار  يزور  و  نادرگب ، يور  اهنآ  زا  نیا  ربانب 
(6 (! ) لامعا باسح  هب 

528 ص :

(7  ) ٌرِشَتنُّم ٌداَرَج  ْمُهَّنَأَک  ِثاَدْجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  ْمُهُراَْصبَأ  اًعَّشُخ 

(7 ، ) دنوش یم  جراخ  اهربق  زا  هدنکارپ  ياهخلم  نوچمه  هداتفا ، ریز  هب  تشحو  تّدش  زا  ناشیاهمشچ  هک  یلاح  رد  نانآ 
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(8  ) ٌرِسَع ٌمْوَی  اَذَه  َنوُِرفاَْکلا  ُلوُقَی  ِعاَّدلا  َیلِإ  َنیِعِطْهُّم 

تخـس و زور  زورما  : » دـنیوگ یم  نارفاک  دنـشک ؛ یم  ندرگ  هدـننک  توعد  نیا  يوسب  بارطـضا ) تشحو و  رثا  رب   ) هک یلاـح  رد 
(8 !« ) تسا یکاندرد 

(9  ) َرِجُدْزاَو ٌنُونْجَم  اُولاَقَو  اَنَْدبَع  اُوبَّذَکَف  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 

زا اهرازآ  عاونا  اب   ) و تسا »! هناوید  وا  : » دنتفگ هدرک و  بیذـکت  ار  حون )  ) ام هدـنب  يرآ ) ، ) دـندرک بیذـکت  حون  موق  اهنآ  زا  شیپ 
(9  ) .دش هتشادزاب  شتلاسر ) همادا 

(10  ) ْرِصَتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اَعَدَف 

(10 !« ) ریگب اهنآ  زا  ارم  ماقتنا  ما ، هدش  رگنایغط ) موق  نیا   ) بولغم نم  : » تشاد هضرع  راگدرورپ  هاگرد  هب  وا 

(11  ) ٍرِمَْهنُّم ٍءاَِمب  ِءاَمَّسلا  َباَْوبَأ  اَنْحَتَفَف 

(11 ( ؛ میدوشگ یپرد  یپ  ناوارف و  یبآ  اب  ار  نامسآ  ياهرد  ماگنه  نیا  رد 

(12  ) َرُِدق ْدَق  ٍْرمَأ  یَلَع  ُءاَْملا  یَقَْتلاَف  اًنُویُع  َضْرَْألا  اَنْرَّجَفَو 

یکانتشحو يایرد  و   ) دنتخیمآرد مه  اب  رّدقم  هزادنا  هب  بآ  ود  نیا  و  میداتـسرف ؛ نوریب  يدایز  ياه  همـشچ  میتفاکـش و  ار  نیمز  و 
(12 (! ) دش

(13  ) ٍرُسُدَو ٍحاَْولَأ  ِتاَذ  یَلَع  ُهاَْنلَمَحَو 

(13 ( ؛ میدرک راوس  هدش  هتخاس  ییاهخیم  حاولا و  زا  یبکرم  رب  ار  وا  و 

(14  ) َرِفُک َناَک  نَمِّل  ًءاَزَج  اَِنُنیْعَِأب  يِرْجَت 

(14 ! ) دندوب هدش  رفاک  وا ) هب   ) هک یناسک  يارب  دوب  يرفیک  نیا  درک ! یم  تکرح  ام  رظن  ریز  هک  یبکرم 

(15  ) ٍرِکَّدُّم نِم  ْلَهَف  ًهَیآ  اَهاَنْکَرَّت  دََقلَو 

(15 ( !؟ دریگ دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  میدراذگ ؛ یقاب  اهتّما  نایم  رد  يا  هناشن  ناونعب  ار  ارجام  نیا  ام 

(16  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  َناَک  َْفیَکَف 

(16 ! ) دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دیرگنب ) نونکا  )
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(17  ) ٍرِکَّدُّم نِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو 

(17 ( !؟ دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس ؛ ناسآ  رّکذت  يارب  ار  نآرق  ام 

(18  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  َناَک  َْفیَکَف  ٌداَع  َْتبَّذَک 

(18 ! ) دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دینیبب )  ) سپ دندرک ؛ بیذکت  ار ) دوخ  ربمایپ  زین   ) داع موق 

(19  ) ٍّرِمَتْسُّم ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  اًرَصْرَص  اًحیِر  ْمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

(19  ) ...میداتسرف نانآ  رب  رمتسم  موش  زور  کی  رد  ار  يدرس  كانتشحو و  دابدنت  ام 

(20  ) ٍرِعَقنُّم ٍلَْخن  ُزاَجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساَّنلا  ُعِزنَت 

(20 ! ) دنک یمرب  اج  زا  هدش  نک  هشیر  لخن  ياه  هنت  نوچمه  ار  مدرم  هک 

(21  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  َناَک  َْفیَکَف 

(21 ! ) دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دینیبب )  ) سپ

(22  ) ٍرِکَّدُّم نِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو 

(22 ! ) دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس ؛ ناسآ  رّکذت  يارب  ار  نآرق  ام 

(23  ) ِرُذُّنلِاب ُدوُمَث  َْتبَّذَک 

(23 ، ) دندرک بیذکت  ار  یهلا  ياهراذنا  زین )  ) دومث هفیاط 

(24  ) ٍرُعُسَو ٍلاَلَض  یِفَّل  اًذِإ  اَّنِإ  ُهُِعبَّتَّن  اًدِحاَو  اَّنِّم  اًرََشبَأ  اُولاَقَف 

(24 ! ) دوب میهاوخ  نونج  یهارمگ و  رد  مینک  نینچ  رگا  مینک !؟ يوریپ  دوخ  سنج  زا  يرشب  زا  ام  ایآ  : » دنتفگ و 

(25  ) ٌرِشَأ ٌباَّذَک  َوُه  َْلب  اَِنْنَیب  نِم  ِْهیَلَع  ُرْکِّذلا  َیِْقلُأَأ 

(25 ! ) تسا يزابسوه  يوگغورد  رایسب  مدآ  وا  هن ، هدش !؟ لزان  یحو  وا  رب  اهنت  ام  نایم  زا  ایآ 

(26  ) ُرِشَْألا ُباَّذَْکلا  ِنَّم  اًدَغ  َنوُمَْلعَیَس 

(26 ! ) تسا زابسوه  يوگغورد  یسک  هچ  دنمهف  یم  ادرف  یلو 
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(27  ) ِْربَطْصاَو ْمُْهبِقَتْراَف  ْمُهَّل  ًهَْنِتف  ِهَقاَّنلا  ُولِسُْرم  اَّنِإ 

(27 ! ) نک ربص  شاب و  نانآ  راک  نایاپ  راظتنا  رد  میتسرف ؛ یم  اهنآ  شیامزآ  يارب  ار  هقان »  » ام

529 ص :

(28  ) ٌرَضَتْحُّم ٍبْرِش  ُّلُک  ْمُهَْنَیب  ٌهَمِْسق  َءاَْملا  َّنَأ  ْمُْهئِّبَنَو 

تبون رد  کی  ره  و  اهنآ ) يارب  زور  کی  و  هقان ، مهـس  زور  کی  ، ) دوش میـسقت  ناشنایم  رد  دـیاب  هیرق )  ) بآ هک  هد  ربخ  اـهنآ  هب  و 
(28 ! ) دنوش رضاح  دیاب  دوخ 

(29  ) َرَقَعَف یَطاَعَتَف  ْمُهَبِحاَص  اْوَداَنَف 

(29 ! ) درک یپ  ار ) هقان   ) دمآ و راک  نیا  غارس  هب  وا  دندز ، ادص  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  اهنآ 

(30  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  َناَک  َْفیَکَف 

(30 ! ) دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دیرگنب )  ) سپ

(31  ) ِرِظَتْحُْملا ِمیِشَهَک  اُوناَکَف  ًهَدِحاَو  ًهَْحیَص  ْمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

بحاـص هک  دـندمآرد  یکـشخ  هاـیگ  تروصب  یگمه  نآ  لابندـب  میداتـسرف و  اـهنآ  رب  میظع ]  هقعاـص  هحیـص =[  کـی  طـقف  اـم 
(31 ! ) دنک یم  يروآ  عمج  لغآ ) رد   ) نایاپراهچ

(32  ) ٍرِکَّدُّم نِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو 

(32 ( !؟ دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس ؛ ناسآ  يروآدای  يارب  ار  نآرق  ام 

(33  ) ِرُذُّنلِاب ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک 

(33 ( ؛ دندرک بیذکت  ار  ناشربمایپ ) یپرد  یپ  (ي  اهراذنا طول  موق 

(34  ) ٍرَحَِسب مُهاَْنیَّجَّن  ٍطُول  َلآ  اَّلِإ  اًبِصاَح  ْمِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

ناهاگرحس هک  ار  طول  نادناخ  زج  میدرک ،) كاله  ار  همه  و   ) میداتـسرف دروآ  یمرد  تکرح  هب  ار  اهگیر  هک  يدابدنت  اهنآ  رب  ام 
(34 ! ) میداد ناشتاجن 

(35  ) َرَکَش نَم  يِزَْجن  َِکلَذَک  اَنِدنِع  ْنِّم  ًهَمْعِّن 
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(35 ! ) میهد یم  شاداپ  دنک  رکش  هک  ار  یسک  ره  هنوگ  نیا  ام ؛ هیحان  زا  دوب  یتمعن  نیا 

(36  ) ِرُذُّنلِاب اْوَراَمَتَف  اَنَتَشَْطب  مُهَرَذنَأ  ْدََقلَو 

(36 ! ) دنتشاد ّکش  ياقلا  هلداجم و  رب  رارصا  اهنآ  رب  یلو  داد ، میب  ام  تازاجم  زا  ار  اهنآ  وا 

(37  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  اُوقوُذَف  ْمُهَُنیْعَأ  اَنْسَمَطَف  ِهِْفیَض  نَع  ُهوُدَواَر  ْدََقلَو 

باذع و دیشچب  میتفگ ): و   ) میدرک وحم  انیبان و  ار  ناشنامشچ  ام  یلو  دراذگب ؛ ناشرایتخا  رد  ار  شنانامهیم  دنتساوخ  طول  زا  اهنآ 
(37 ! ) ارم ياهراذنا 

(38  ) ٌّرِقَتْسُّم ٌباَذَع  ًهَرُْکب  مُهَحَّبَص  ْدََقلَو 

(38 ! ) دمآ ناشغارس  هب  تباث  رادیاپ و  یباذع  زور  لوا  رد  ناهاگحبص و  ماجنارس 

(39  ) ِرُُذنَو ِیباَذَع  اُوقوُذَف 

(39 ! ) ارم ياهراذنا  باذع و  دیشچب  سپ  میتفگ ): (و 

(40  ) ٍرِکَّدُّم نِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقلَو 

(40 ( !؟ دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس ؛ ناسآ  يروآدای  يارب  ار  نآرق  ام 

(41  ) ُرُذُّنلا َنْوَعِْرف  َلآ  َءاَج  ْدََقلَو 

(41 ، ) دمآ نوعرف  لآ  غارس  هب  يرگید ) زا  سپ  یکی   ) اهرادشه اهراذنا و  نینچمه )  ) و

(42  ) ٍرِدَتْقُّم ٍزیِزَع  َذْخَأ  ْمُهاَنْذَخَأَف  اَهِّلُک  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک 

(42 ! ) اناوت دنمتردق و  یصخش  نتفرگ  میدرک ، تازاجم  میتفرگ و  ار  اهنآ  ام  و  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  همه  اهنآ  اّما 

(43  ) ُِربُّزلا ِیف  ٌهَءاََرب  مَُکل  ْمَأ  ْمُِکَئلوُأ  ْنِّم  ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُکَأ 

(43 ( !؟ تسا هدش  لزان  ینامسآ  بتک  رد  يا  همان  ناما  امش  يارب  ای  دننانآ  زا  رتهب  امش  راّفک  ایآ 

(44  ) ٌرِصَتنُّم ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ 

(44 ( !؟» میزوریپ دنمورین و  دّحتم و  یتعامج  ام  : » دنیوگ یم  ای 
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(45  ) َُربُّدلا َنوُّلَُویَو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس 

(45 ! ) دنراذگ یمرارف  هب  اپ  دروخ و  یم  تسکش  ناشعمج  يدوزب  هک  دننادب ) یلو  )

(46  ) ُّرَمَأَو یَهْدَأ  ُهَعاَّسلاَو  ْمُهُدِعْوَم  ُهَعاَّسلا  َِلب 

(46 ! ) تسا رتخلت  رتکانلوه و  تمایق  تازاجم  و  تساهنآ ، دعوم  زیخاتسر  نیا ) رب  هوالع  )

(47  ) ٍرُعُسَو ٍلاَلَض  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ 

(47 ، ) دنشتآ ياه  هلعش  یهارمگ و  رد  نامرجم 

(48  ) َرَقَس َّسَم  اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یَلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْسی  َمْوَی 

(48 ! ) ار خزود  شتآ  دیشچب  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  و   ) دنوش یم  هدیشک  ناشتروص  هب  خزود  شتآ  رد  هک  زور  نآ  رد 

(49  ) ٍرَدَِقب ُهاَنْقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  اَّنِإ 

(49 ! ) میدیرفآ هزادنا  هب  ار  زیچ  ره  ام  هتبلا 

530 ص :

(50  ) ِرَصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌهَدِحاَو  اَّلِإ  اَنُْرمَأ  اَمَو 

(50 ! ) ندز مه  رب  مشچ  کی  نوچمه  تسین ، شیب  رما  کی  ام  نامرف  و 

(51  ) ٍرِکَّدُّم نِم  ْلَهَف  ْمُکَعاَیْشَأ  اَنْکَلْهَأ  ْدََقلَو 

(51 ( !؟ دریگ دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  میدرک ؛ كاله  دندوب  امش  هیبش  هتشذگ  رد  هک  ار  یناسک  ام 

(52  ) ُِربُّزلا ِیف  ُهُولَعَف  ٍءْیَش  ُّلُکَو 

(52 ، ) تسا تبث  ناشلامعا  ياه  همان  رد  دنداد  ماجنا  ار  يراک  ره  و 

(53  ) ٌرَطَتْسُّم ٍرِیبَکَو  ٍریِغَص  ُّلُکَو 

(53  ) .تسا هدش  هتشون  یگرزب  کچوک و  راک  ره  و 

(54  ) ٍرَهَنَو ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
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(54 ، ) دنراد ياج  یتشهب  ياهرهن  اهغاب و  رد  ناراگزیهرپ  ًانیقی 

(55  ) ٍرِدَتْقُّم ٍکِیلَم  َدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف 

(55 ! ) ردتقم کلام  دنوادخ  دزن  قدص  هاگیاج  رد 

نمحرلا هروس 

(1  ) ُنَمْحَّرلا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) نامحر دنوادخ 

(2  ) َنآْرُْقلا َمَّلَع 

(2 ، ) دومرف میلعت  ار  نآرق 

(3  ) َناَسنِْإلا َقَلَخ 

(3 ، ) دیرفآ ار  ناسنا 

(4  ) َناَیَْبلا ُهَمَّلَع 

(4  ) .تخومآ ار  نایب »  » وا هب  و 

(5  ) ٍناَبْسُِحب ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلا 

(5 ، ) دندرگ یم  یمّظنم  باسح  اب  هام  دیشروخ و 

(6  ) ِناَدُجْسَی ُرَجَّشلاَو  ُمْجَّنلاَو 

(6 ! ) دننک یم  هدجس  وا  يارب  تخرد  هایگ و  و 

(7  ) َناَزیِْملا َعَضَوَو  اَهَعَفَر  َءاَمَّسلاَو 

(7 ، ) تشاذگ نآ ) رد   ) نوناق نازیم و  و  تشارفارب ، ار  نامسآ  و 

(8  ) ِناَزیِْملا ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ 

(8 (، ) دیوشن فرحنم  تلادع  ریسم  زا  و   ) دینکن نایغط  نازیم  رد  ات 
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(9  ) َناَزیِْملا اوُرِسُْخت  َالَو  ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا  اوُمِیقَأَو 

(9 ! ) دیراذگن مک  ار  نازیم  دیراد و  اپرب  لدع  ساسا  رب  ار  نزو  و 

(10  ) ِماَنَْأِلل اَهَعَضَو  َضْرَْألاَو 

(10 ، ) دیرفآ قیالخ  يارب  ار  نیمز 

(11  ) ِماَمْکَْألا ُتاَذ  ُلْخَّنلاَو  ٌهَهِکاَف  اَهِیف 

(11 ، ) تسا هفوکشرپ  ياهلخن  اه و  هویم  نآ  رد  هک 

(12  ) ُناَْحیَّرلاَو ِفْصَْعلا  وُذ  ُّبَْحلاَو 

(12 ! ) وبشوخ ناهایگ  و  دیآ ، یمرد  هاک  تروصب  هک  تسا  یگرب  هقاس و  اب  هارمه  هک  ییاه  هناد  و 

(13  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(13 ( !؟) سنا ّنج و  هورگ  يا  امش   ) دینک یم  بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(14  ) ِراَّخَْفلاَک ٍلاَْصلَص  نِم  َناَسنِْإلا  َقَلَخ 

(14 ، ) دیرفآ لافس  نوچمه  يا  هدیکشخ  لِگ  زا  ار  ناسنا 

(15  ) ٍراَّن نِّم  ٍجِراَّم  نِم  َّناَْجلا  َقَلَخَو 

(15 ! ) درک قلخ  شتآ  كّرحتم  طلتخم و  ياه  هلعش  زا  ار  ّنج  و 

(16  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(16 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

531 ص :

(17  ) ِْنَیبِْرغَْملا ُّبَرَو  ِْنیَقِرْشَْملا  ُّبَر 

(17 ! ) تسا برغم  ود  راگدرورپ  قرشم و  ود  راگدرورپ  وا 

(18  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 
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(18 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(19  ) ِناَیِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 

(19 ( ؛ دنراد سامت  مه  اب  هک  یلاح  رد  داد ، رارق  مه  رانک  رد  ار  درس ) مرگ و  نیریش ، روش و   ) فلتخم يایرد  ود 

(20  ) ِناَیِْغبَی اَّل  ٌخَزَْرب  اَمُهَْنَیب 

(20 (! ) دنزیمآ یمن  مه  هب  و   ) دنک یمن  هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  یخزرب  ود  نآ  نایم  رد 

(21  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(21 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(22  ) ُناَجْرَْملاَو ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی 

(22  ) .دوش یم  جراخ  ناجرم  ؤلؤل و  ود ، نآ  زا 

(23  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(23 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(24  ) ِماَلْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ُتآَشنُْملا  ِراَوَْجلا  َُهلَو 

(24 ! ) دنتسه یهوک  نوچمه  دنیآ و  یمرد  تکرح  هب  ایرد  رد  هک  هدش  هتخاس  ياهیتشک  تسوا  يارب  و 

(25  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(25 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(26  ) ٍناَف اَْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 

(26 ، ) دنوش یم  یناف  دنتسه  نیمز ]  نآ =[  يور  هک  یناسک  همه 

(27  ) ِماَرْکِْإلاَو ِلاَلَْجلا  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبَیَو 

(27 ! ) دنام یم  یقاب  تراگدرورپ  یمارگ  لالجلاوذ و  تاذ  اهنت  و 

(28  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 
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(28 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(29  ) ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  نَم  ُُهلَأْسَی 

(29 ! ) تسا يراک  نأش و  رد  زور  ره  وا  و  دننک ، یم  اضاقت  وا  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 

(30  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(30 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(31  ) ِناَلَقَّثلا َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس 

(31 ! ) ّنج سنا و  هورگ  ود  يا  میزادرپ  یم  امش  باسح  هب  يدوزب 

(32  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(32 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(33  ) ٍناَْطلُِسب اَّلِإ  َنوُذُفنَت  َال  اوُذُفناَف  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِراَْطقَأ  ْنِم  اوُذُفنَت  نَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  اَی 

ییورین اب  رگم  دیناوت ، یمن  زگره  یلو  دیرذگب ، سپ  دیرذگب ، نیمز  اهنامـسآ و  ياهزرم  زا  دـیناوت  یم  رگا  سنا ! ّنج و  هورگ  يا 
(33 (! ) هداعلا قوف  )

(34  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(34 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(35  ) ِناَرِصَتنَت اَلَف  ٌساَُحنَو  ٍراَّن  نِّم  ٌظاَوُش  اَمُْکیَلَع  ُلَسُْری 

(35 ! ) دیبلطب يرای  یسک  زا  دیناوت  یمن  و  دوش ؛ یم  هداتسرف  امش  رب  مکارتم  ییاهدود  و  دود ، یب  شتآ  زا  ییاه  هلعش 

(36  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(36 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(37  ) ِناَهِّدلاَک ًهَدْرَو  َْتناَکَف  ُءاَمَّسلا  ِتَّقَشنا  اَذِإَف 

نآ لمحت  بات  هک  دهد  یم  خر  یکانلوه  ثداوح   ) ددرگ نوگلگ  باذم  نغور  نوچمه  دوش و  هتفاکش  نامسآ  هک  ماگنه  نآ  رد 
(37 (! ) تشاد دیهاوخن  ار 
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(38  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(38 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(39  ) ٌّناَج َالَو  ٌسنِإ  ِِهبنَذ  نَع  ُلَأُْسی  اَّل  ٍِذئَمْوَیَف 

(39 (! ) تسا نشور  زیچ  همه  و   ) دوش یمن  لاؤس  شهانگ  زا  ّنج  سنا و  زا  سک  چیه  زور  نآ  رد 

(40  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(40 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 
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(41  ) ِماَْدقَْألاَو یِصاَوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ْمُهاَمیِِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی 

(! دننکفا یم  خزود  هب  و   ) دنریگ یم  ناشیاهاپ  و  رس ، شیپ  ياهوم  زا  ار  اهنآ  هاگنآ  و  دنوش ؛ یم  هتخانـش  ناشیاه  هرهچ  زا  نامرجم 
(41)

(42  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(42 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(43  ) َنُومِرْجُْملا اَِهب  ُبِّذَُکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذَه 

(43 ! ) دندرک یم  راکنا  ار  نآ  نامرجم  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا 

(44  ) ٍنآ ٍمیِمَح  َْنَیبَو  اَهَْنَیب  َنُوفوُطَی 

(44 ! ) دندمآ تفر و  رد  نازوس  بآ  نآ و  نایم  رد  زورما 

(45  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(45 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(46  ) ِناَتَّنَج ِهِّبَر  َماَقَم  َفاَخ  ْنَِملَو 

(46 ! ) تسا یتشهب  غاب  ود  دسرتب ، شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یسک  يارب  و 
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(47  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(47 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(48  ) ٍناَْنفَأ اَتاَوَذ 

(48 ! ) تسا توارطرپ  ناتخرد  اهتمعن و  عاونا  ياراد  یتشهب ) غاب  ود  نآ  )

(49  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(49 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(50  ) ِناَیِرْجَت ِناَْنیَع  اَمِهِیف 

(50 ! ) تسا يراج  هشیمه  همشچ  ود  اهنآ  رد 

(51  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(51 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(52  ) ِناَجْوَز ٍهَهِکاَف  ِّلُک  نِم  اَمِهِیف 

(52 (! ) رتهب يرگید  زا  کی  ره   ) دراد دوجو  عون  ود  يا  هویم  ره  زا  ود ، نآ  رد 

(53  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(53 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(54  ) ٍناَد ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَجَو  ٍقَْربَتْسِإ  ْنِم  اَُهِنئاََطب  ٍشُُرف  یَلَع  َنِیئِکَّتُم 

رد یتشهب  غاب  ود  نآ  هدیـسر  ياه  هویم  و  مشیربا ، ابید و  زا  یئاهرتسآ  اب  دـنا  هدرک  هیکت  ییاهـشرف  رب  اهنآ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
(54 ! ) تسا سرتسد 

(55  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(55 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(56  ) ٌّناَج َالَو  ْمُهَْلبَق  ٌسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِفْرَّطلا  ُتاَرِصاَق  َّنِهِیف 
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سامت نانآ  اب  اهنیا  زا  شیپ  ّنج  سنا و  چـیه  و  دـنزرو ؛ یمن  قشع  دوخ  نارـسمه  هب  زج  هک  دنتـسه  یناـنز  یتشهب  ياـهغاب  نآ  رد 
(56  ) .تسا هتفرگن 

(57  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(57 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(58  ) ُناَجْرَْملاَو ُتُوقاَْیلا  َّنُهَّنَأَک 

(58 ! ) دنناجرم توقای و  نوچمه  اهنآ 

(59  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(59 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(60  ) ُناَسْحِْإلا اَّلِإ  ِناَسْحِْإلا  ُءاَزَج  ْلَه 

(60 ( !؟ تسا یکین  زج  یکین  يازج  ایآ 

(61  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(61 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(62  ) ِناَتَّنَج اَمِِهنوُد  نِمَو 

(62  ) .تسا رگید  یتشهب  غاب  ود  اهنآ ، زا  رت  نییاپ  و 

(63  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(63 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(64  ) ِناَتَّماَهْدُم

(64 ! ) دنزبسرس مّرخ و  ود  ره 

(65  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(65 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 
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(66  ) ِناَتَخاَّضَن ِناَْنیَع  اَمِهِیف 

(66 ! ) تسا هدنشوج  همشچ  ود  اهنآ  رد 

(67  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(67 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 
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(68  ) ٌناَّمُرَو ٌلَْخنَو  ٌهَهِکاَف  اَمِهِیف 

(68 ! ) تسا رانا  امرخ و  تخرد  ناوارف و  ياه  هویم  اهنآ  رد 

(69  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(69 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(70  ) ٌناَسِح ٌتاَْریَخ  َّنِهِیف 

(70 ! ) دنیابیز قلخ و  وکین  ینانز  یتشهب  ياهغاب  نآ  رد  و 

(71  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(71 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(72  ) ِماَیِْخلا ِیف  ٌتاَروُصْقَّم  ٌروُح 

(72 ! ) دنروتسم یتشهب  ياه  همیخ  رد  هک  ینایروح 

(73  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(73 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(74  ) ٌّناَج َالَو  ْمُهَْلبَق  ٌسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل 

(74 (! ) دنا هزیشود  و   ) هتفرگن سامت  اهنآ  اب  ناشیا  زا  شیپ  ّنج  سنا و  چیه 

(75  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 
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(75 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(76  ) ٍناَسِح ٍّيِرَْقبَعَو  ٍرْضُخ  ٍفَْرفَر  یَلَع  َنِیئِکَّتُم 

(76  ) .تسا هدش  هدناشوپ  گنرزبس  ياه  هچراپ  نیرتابیز  نیرتهب و  اب  هک  دنا  هدز  هیکت  ییاهتخت  رب  نایتشهب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

(77  ) ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف 

(77 ( !؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

(78  ) ِماَرْکِْإلاَو ِلاَلَْجلا  يِذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَراَبَت 

(78 ! ) وت راوگرزب  لالج و  بحاص  راگدرورپ  مان  تسا  ریذپان  لاوز  تکربرپ و 

هعقاولا هروس 

(1  ) ُهَِعقاَْولا ِتَعَقَو  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دوش عقاو  تمایق )  ) میظع هعقاو  هک  یماگنه 

(2  ) ٌَهبِذاَک اَِهتَْعقَِول  َْسَیل 

(2 ! ) دنک راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه 

(3  ) ٌهَِعفاَّر ٌهَِضفاَخ 

(3 ! ) درب یم  الاب  ار  یهورگ  دروآ و  یم  نییاپ  ار  یهورگ  هعقاو ) نیا  )

(4  ) اجَر ُضْرَْألا  ِتَّجُر  اَذِإ 

(4 ، ) دیآ یمرد  هزرل  هب  تّدشب  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد 

(5  ) اَسب ُلاَبِْجلا  ِتَُّسبَو 

(5 ، ) دوش یم  هدیبوک  مه  رد  اه  هوک  و 

(6  ) اثَبنُّم ًءاَبَه  َْتناَکَف 

(6 ، ) دیآ یمرد  هدنکارپ  رابغ  تروصب  و 
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(7  ) ًهَثاََلث اًجاَوْزَأ  ُْمتنُکَو 

(7 ! ) دوب دیهاوخ  هورگ  هس  امش  و 

(8  ) ِهَنَْمیَْملا ُباَحْصَأ  اَم  ِهَنَْمیَْملا  ُباَحْصَأَف 

(8 ! ) یناگتسجخ نادنمتداعس و  هچ  دنتسه ؛)  ) ناگتسجخ نادنمتداعس و  تسخن ) )

(9  ) ِهَمَأْشَْملا ُباَحْصَأ  اَم  ِهَمَأْشَْملا  ُباَحْصَأَو 

(9 ! ) یناموش نادنمتواقش و  هچ  دنناموش ، نادنمتواقش و  رگید  هورگ 

(10  ) َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلاَو 

(10 ، ) دنماگشیپ ناماگشیپ  هورگ ) نیموس   ) و

(11  ) َنُوبَّرَقُْملا َِکَئلوُأ 

(11 ! ) دننابّرقم اهنآ 

(12  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف 

(12 (! ) دنراد ياج   ) تشهب تمعنرپ  ياهغاب  رد 

(13  ) َنِیلَّوَْألا َنِّم  ٌهَُّلث 

(13 ، ) دننیتسخن ياهتّما  زا  اهنآ ) زا   ) يدایز هورگ 

(14  ) َنیِرِخْآلا َنِّم  ٌلِیلَقَو 

(14 ! ) نیرخآ تّما  زا  یکدنا  و 

(15  ) ٍهَنوُضْوَّم ٍرُرُس  یَلَع 

(15 ، ) دنرادرارق تسا  هتسویپ  مه  هب  هدیشک و  فص  هک  ییاهتخت  رب  نابّرقم ]  اهنآ =[ 

(16  ) َنِیِلباَقَتُم اَْهیَلَع  َنِیئِکَّتُّم 

(16 ! ) دنرگیدکی يور  هب  ور  هدز و  هیکت  نآ  رب  هک  یلاح  رد 
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(17  ) َنوُدَّلَخُّم ٌناَْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی 

(17 ، ) دندرگ یم  نانآ  درگادرگ  هتسویپ  توارط ) هوکش و  رد   ) نادواج یناناوجون 

(18  ) ٍنیِعَّم نِّم  ٍسْأَکَو  َقیِرَابَأَو  ٍباَوْکَِأب 

(18 (! ) روهط بارش  و   ) یتشهب يراج  ياهرهن  زا  ییاهماج  اه و  هزوک  اهحدق و  اب 

(19  ) َنُوفِزُنی َالَو  اَْهنَع  َنوُعَّدَُصی  اَّل 

(19 ! ) دنوش یم  تسم  هن  دنریگ و  یمن  رس  درد  نآ  زا  هک  یبارش  اّما 

(20  ) َنوُرَّیَخَتَی اَّمِّم  ٍهَهِکاَفَو 

(20 ، ) دننک باختنا  هک  عون  ره  زا  ییاه  هویم  و 

(21  ) َنوُهَتْشَی اَّمِّم  ٍْریَط  ِمَْحلَو 

(21 ! ) دنشاب لیام  هک  عون  ره  زا  هدنرپ  تشوگ  و 

(22  ) ٌنیِع ٌروُحَو 

(22 ، ) دنراد نیعلا  روح  زا  ینارسمه  و 

(23  ) ِنُونْکَْملا ُِؤلْؤُّللا  ِلاَْثمَأَک 

(23 ! ) ناهنپ فدص  رد  دیراورم  نوچمه 

(24  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج 

(24 ! ) دنداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  تسا  یشاداپ  اهنیا 

(25  ) اًمِیثْأَت َالَو  اًْوَغل  اَهِیف  َنوُعَمْسَی  َال 

(25 ( ؛ دولآ هانگ  نانخس  هن  دنونش  یم  يا  هدوهیب  وغل و  هن  یتشهب ) ياهغاب   ) نآ رد 

(26  ) اًماَلَس اًماَلَس  اًلِیق  اَّلِإ 
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(26 «! ) مالس  » تسا مالس »  » دنونش یم  هک  يزیچ  اهنت 

(27  ) ِنیِمَْیلا ُباَحْصَأ  اَم  ِنیِمَْیلا  ُباَحْصَأَو 

(27 ! ) یناگتسجخ نیمی و  باحصا  هچ  ناگتسجخ ، نیمی و  باحصا  و 

(28  ) ٍدوُضْخَّم ٍرْدِس  ِیف 

(28 ، ) دنراد رارق  راخ  یب  ردِس »  » ناتخرد هیاس  رد  اهنآ 

(29  ) ٍدوُضنَّم ٍْحلَطَو 

(29 [، ) وبشوخ گنرشوخ و  یتخرد  گربرپ =[  حلط »  » تخرد هیاس  رد  و 

(30  ) ٍدوُدْمَّم ٍّلِظَو 

(30 ، ) هدرتسگ هدیشک و  هیاس  و 

(31  ) ٍبوُکْسَّم ٍءاَمَو 

(31 ، ) اهراشبآ رانک  رد  و 

(32  ) ٍهَرِیثَک ٍهَهِکاَفَو 

(32 ، ) ناوارف ياه  هویم  و 

(33  ) ٍهَعُونْمَم َالَو  ٍهَعوُطْقَم  اَّل 

(33 ، ) دوش یمن  عونمم  عطق و  زگره  هک 

(34  ) ٍهَعُوفْرَّم ٍشُُرفَو 

(34 ! ) هبترمدنلب ینارسمه  و 

(35  ) ًءاَشنِإ َّنُهاَنْأَشنَأ  اَّنِإ 

(35 ، ) میدیشخب ینیون  شنیرفآ  ار  اهنآ  ام 

(36  ) اًراَْکبَأ َّنُهاَْنلَعَجَف 
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(36 ، ) میداد رارق  هزیشود  ار  همه  و 

(37  ) ًاباَْرتَأ ًابُرُع 

(37 ! ) دنلاس نس و  مه  حیصف و  نابز و  شوخ  دنزرو و  یم  قشع  ناشرسمه  هب  اهنت  هک  ینانز 

(38  ) ِنیِمَْیلا ِباَحْصَأِّل 

(38 ، ) تسا نیمی  باحصا  يارب  همه  اهنیا 

(39  ) َنِیلَّوَْألا َنِّم  ٌهَُّلث 

(39 ، ) دننیتسخن ياهتّما  زا  یهورگ  هک 

(40  ) َنیِرِخْآلا َنِّم  ٌهَُّلثَو 

(40 ! ) نیرخآ ياهتّما  زا  یهورگ  و 

(41  ) ِلاَمِّشلا ُباَحْصَأ  اَم  ِلاَمِّشلا  ُباَحْصَأَو 

(41 (! ) دوش یم  هداد  اهنآ  پچ  تسد  هب  ناشمرج  هناشن  هب  ناشلامعا  همان  هک   ) یلامش باحصا  هچ  لامش ، باحصا  و 

(42  ) ٍمیِمَحَو ٍموُمَس  ِیف 

(42 ، ) دنراد رارق  نازوس  بآ  هدنشک و  ياهداب  نایم  رد  اهنآ 

(43  ) ٍموُمْحَی نِّم  ٍّلِظَو 

(43 ! ) ازشتآ مکارتم و  ياهدود  هیاس  رد  و 

(44  ) ٍمیِرَک َالَو  ٍدِرَاب  اَّل 

(44 ! ) شخبمارآ هن  تسا و  کنخ  هن  هک  يا  هیاس 

(45  ) َنِیفَْرتُم َِکلَذ  َْلبَق  اُوناَک  ْمُهَّنِإ 

(45 ، ) دندوب تمعن  رورغم  تسم و  ایند ) ملاع  رد   ) نیا زا  شیپ  اهنآ 

(46  ) ِمیِظَْعلا ِثنِْحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  اُوناَکَو 
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(46 ، ) دندیزرو یم  رارصا  گرزب  ناهانگ  رب  و 

(47  ) َنُوثوُْعبََمل اَّنِإَأ  اًماَظِعَو  ًاباَُرت  اَّنُکَو  اَْنتِم  اَِذئَأ  َنُولوُقَی  اُوناَکَو 

(47 ( !؟ دش میهاوخ  هتخیگنارب  ایآ  میدش ، ناوختسا  كاخ و  میدُرم و  ام  هک  یماگنه  : » دنتفگ یم  و 

(48  ) َنُولَّوَْألا اَنُؤَابآَوَأ 

(48 ( »!؟) دنوش یم  هتخیگنارب   ) ام نیتسخن  ناکاین  ای 

(49  ) َنیِرِخْآلاَو َنِیلَّوَْألا  َّنِإ  ُْلق 

(49 ، ) نیرخآ نیلّوا و  : » وگب

(50  ) ٍمُوْلعَّم ٍمْوَی  ِتاَقیِم  َیلِإ  َنوُعوُمْجََمل 

(50 ، ) دنوش یم  يروآدرگ  ینّیعم  زور  دعوم  رد  یگمه 

535 ص :

(51  ) َنُوبِّذَکُْملا َنوُّلاَّضلا  اَهُّیَأ  ْمُکَّنِإ  َُّمث 

(51 ! ) هدننک بیذکت  ناهارمگ  يا  امش  سپس 

(52  ) ٍموُّقَز نِّم  ٍرَجَش  نِم  َنُولِکَآل 

(52 ، ) دیروخ یم  مّوقز  تخرد  زا  ًاعطق 

(53  ) َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُوِئلاَمَف 

(53 ، ) دینک یم  رپ  نآ  زا  ار  اهمکش  و 

(54  ) ِمیِمَْحلا َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبِراَشَف 

(54 ، ) دیشون یم  نازوس  بآ  زا  نآ  يور  و 

(55  ) ِمیِْهلا َبْرُش  َنُوبِراَشَف 

(55 ! ) دیماشآ یم  نآ  زا  شطع ، يرامیب  هب  التبم  نارتش  نوچمه  و 
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(56  ) ِنیِّدلا َمْوَی  ْمُُهلُُزن  اَذَه 

(56 ! ) تمایق رد  اهنآ  زا  ییاریذپ  هلیسو  تسا  نیا 

(57  ) َنُوقِّدَُصت َالْوَلَف  ْمُکاَنْقَلَخ  ُنَْحن 

(57 ( !؟ دینک یمن  قیدصت  ار ) دّدجم  شنیرفآ   ) ارچ سپ  میدیرفآ ؛ ار  امش  ام  « 

(58  ) َنُونُْمت اَّم  ُمْتیَأَرَفَأ 

(58 ( !؟ دیهاگآ دیزیر  یم  محر  رد  هک  يا  هفطن  زا  ایآ 

(59  ) َنوُِقلاَْخلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلْخَت  ُْمتنَأَأ 

(59 ( !؟ میراگدیرفآ ام  ای  دیهد  یم  یپ ) رد  یپ   ) شنیرفآ ینینج ) نارود  رد   ) ار نآ  امش  ایآ 

(60  ) َنِیقُوبْسَِمب ُنَْحن  اَمَو  َتْوَْملا  ُمُکَْنَیب  اَنْرَّدَق  ُنَْحن 

(60 ! ) دریگ یمن  یشیپ  ام  رب  یسک  زگره  و  میتخاس ؛ رّدقم  ار  گرم  امش  نایم  رد  ام 

(61  ) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِیف  ْمُکَئِشُننَو  ْمَُکلاَْثمَأ  َلِّدَبُّن  نَأ  یَلَع 

(61 ! ) میشخب يا  هزات  شنیرفآ  دیناد  یمن  هک  یناهج  رد  ار  امش  میروایب و  يرگید  هورگ  ياج  هب  ار  یهورگ  ات 

(62  ) َنوُرَّکَذَت َالْوَلَف  َیلوُْألا  َهَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقلَو 

(62 ( !؟) تسا نآ  زا  دعب  یناهج  هک   ) دیوش یمن  رّکذتم  هنوگچ  دیتسناد ؛ ار  نیتسخن  ملاع  امش 

(63  ) َنُوثُرْحَت اَّم  ُمْتیَأَرَفَأ 

(63 ( !؟ دیا هدیشیدنا  دینک  یم  تشک  هچنآ  هرابرد  چیه  ایآ 

(64  ) َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمتنَأَأ 

(64 ( !؟ مینایور یم  ام  ای  دینایور  یم  ار  نآ  امش  ایآ 

(65  ) َنوُهَّکَفَت ُْمْتلَظَف  اًماَطُح  ُهاَْنلَعََجل  ُءاَشَن  َْول 

(65 ! ) دینک بّجعت  هک  مینک  یم  هدیبوک  مه  رد  هاک  هب  لّدبم  ار  نآ  میهاوخب  هاگره 
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(66  ) َنُومَْرغَُمل اَّنِإ 

(66 ، ) میا هدرک  نایز  ام  یتسارب  دییوگب ): هک  يا  هنوگب  )

(67  ) َنُوموُرْحَم ُنَْحن  َْلب 

(67 ! ) میمورحم یّلکب  ام  هکلب 

(68  ) َنُوبَرْشَت يِذَّلا  َءاَْملا  ُُمْتیَأَرَفَأ 

(68 ( !؟ دیا هدیشیدنا  دیشون  یم  هک  یبآ  هب  ایآ 

(69  ) َنُولِزنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَزنَأ  ُْمتنَأَأ 

(69 ( !؟ مینک یم  لزان  ام  ای  دیا  هدرک  لزان  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ 

(70  ) َنوُرُکْشَت َالْوَلَف  اًجاَجُأ  ُهاَْنلَعَج  ُءاَشَن  َْول 

(70 ( !؟ دینک یمن  رکش  ارچ  سپ  میهد ؛ یم  رارق  روش  خلت و  ار  اراوگ  بآ  نیا  میهاوخب ، هاگره 

(71  ) َنوُرُوت ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَأَرَفَأ 

(71 ( !؟ دیا هدرک  رکف  دیزورفا  یم  هک  یشتآ  هرابرد  ایآ 

(72  ) َنُوئِشنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  اَهَتَرَجَش  ُْمتْأَشنَأ  ُْمتنَأَأ 

(72 ( !؟ میا هدیرفآ  ام  ای  دیا  هدیرفآ  ار  نآ  تخرد  امش  ایآ 

(73  ) َنیِْوقُْملِّل اًعاَتَمَو  ًهَرِکْذَت  اَهاَْنلَعَج  ُنَْحن 

(73 ! ) میا هداد  رارق  نارفاسم  يارب  یگدنز  هلیسو  و  ناگمه ) يارب   ) يروآدای هلیسو  ار  نآ  ام 

(74  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف 

(74 (! ) رامشب هّزنم  كاپ و  ار  وا  و   ) نک حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  تسا  نینچ  هک  لاح 

(75  ) ِموُجُّنلا ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  اَلَف 

(75 (! ) اهنآ بورغ  عولط و  لحم  و   ) ناگراتس هاگیاج  هب  دنگوس 
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(76  ) ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  ْوَّل  ٌمَسََقل  ُهَّنِإَو 

(76 ! ) دینادب رگا  گرزب ، رایسب  تسا  يدنگوس  نیا  و 

536 ص :

(77  ) ٌمیِرَک ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ 

(77 ، ) تسا یمیرک  نآرق  نآ ، هک 

(78  ) ٍنُونْکَّم ٍباَتِک  ِیف 

(78 ، ) دراد ياج  یظوفحم  باتک  رد  هک 

(79  ) َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  اَّل 

(79 [. ) دنبای تسد  دننز =[  تسد  نآ  هب  دنناوت  یمن  ناکاپ  زج  و 

(80  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَّر  نِّم  ٌلیِزنَت 

(80 ( ؛ هدش لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  نآ 

(81  ) َنُونِهْدُّم ُمتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذَِهبَفَأ 

(81 ، ) دیرمش یم  کچوک  تسس و  دش ] هتفگ  هک  یفاصوا  اب  ار  نآرق  نیا  ار =[  نخس  نیا  ایآ 

(82  ) َنُوبِّذَُکت ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعْجَتَو 

(82 ( !؟ دینک یم  بیذکت  ار  نآ  هدش  هداد  امش  هب  هک  ییاهیزور  رکش  ياج  هب  و 

(83  ) َموُْقلُْحلا ِتَغََلب  اَذِإ  َالْوَلَف 

(83 ( !؟) دیرادن ار  نآ  ندنادرگزاب  ییاناوت   ) دسر یم  هاگولگ  هب  ناج  هک  یماگنه  ارچ  سپ 

(84  ) َنوُرُظنَت ٍِذئَنیِح  ُْمتنَأَو 

(84 ( ؛) تسین هتخاس  ناتتسد  زا  يراک  و   ) دینک یم  هراظن  لاح  نیا  رد  امش  و 

(85  ) َنوُرِْصُبت اَّل  نَِکلَو  ْمُکنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو 
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(85 ! ) دینیب یمن  یلو  میرتکیدزن  وا  هب  امش  زا  ام  و 

(86  ) َنِینیِدَم َْریَغ  ُْمتنُک  نِإ  َالْوَلَف 

(86 ، ) دیوش یمن  هداد  ازج  ناتلامعا  ربارب  رد  زگره  رگا 

(87  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  اَهَنوُعِجْرَت 

(87 ! ) دییوگ یم  تسار  رگا  دینادرگزاب  ار  حور )  ) نآ سپ 

(88  ) َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َناَک  نِإ  اَّمَأَف 

(88 ، ) دشاب نابّرقم  زا  وا  رگا  سپ 

(89  ) ٍمیِعَن ُتَّنَجَو  ٌناَْحیَرَو  ٌحْوَرَف 

(89 ! ) تسا تمعنرپ  تشهب  ناحیر و  حوَر و  رد 

(90  ) ِنیِمَْیلا ِباَحْصَأ  ْنِم  َناَک  نِإ  اَّمَأَو 

(90 ، ) دشاب نیمی  باحصا  زا  رگا  اّما 

(91  ) ِنیِمَْیلا ِباَحْصَأ  ْنِم  َکَّل  ٌماَلَسَف 

(91 ! ) دننیمی باحصا  زا  هک  تناتسود  يوس  زا  وت  رب  مالس  دوش ): یم  هتفگ  وا  هب  )

(92  ) َنیِّلاَّضلا َنِیبِّذَکُْملا  َنِم  َناَک  نِإ  اَّمَأَو 

(92 ، ) دشاب هارمگ  ناگدننک  بیذکت  زا  وا  رگا  اّما 

(93  ) ٍمیِمَح ْنِّم  ٌلُُزنَف 

(93 ! ) دیوش یم  ییاریذپ  وا  زا  خزود  ناشوج  بآ  اب 

(94  ) ٍمیِحَج ُهَِیلْصَتَو 

(94 ، ) تسا مّنهج  شتآ  رد  دورو  وا  تشونرس  و 

(95  ) ِنیِقَْیلا ُّقَح  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ 
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(95 ! ) تسا نیقی  ّقح و  بلطم  نیا 

(96  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف 

(96 (! ) رامشب هّزنم  ار  وا  و   ) نک حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ 

دیدحلا هروس 

(1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  َحَّبَس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .تسا میکح  زیزع و  وا  و  دنیوگ ؛ یم  حیبست  ادخ  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(2  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل 

(2 ! ) تسا اناوت  زیچ  ره  رب  وا  و  دناریم ؛ یم  دنک و  یم  هدنز  تسوا ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ّتیمکاح ) و   ) ّتیکلام

(3  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُهَو  ُنِطاَْبلاَو  ُرِهاَّظلاَو  ُرِخْآلاَو  ُلَّوَْألا  َوُه 

(3  ) .تساناد زیچ  ره  هب  وا  و  تسوا ؛ ناهنپ  ادیپ و  رخآ و  لّوا و 

537 ص :

ِءاَمَّسلا َنِم  ُلِزنَی  اَمَو  اَْهنِم  ُجُرْخَی  اَمَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  اَم  ُمَْلعَی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
(4  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ُْمتنُک  اَم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  اَهِیف  ُجُْرعَی  اَمَو 

ناهج ریبدت  هب  و   ) تفرگ رارق  تردق  تخت  رب  سپس  دیرفآ ؛ نارود ]  شش  زور =[  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یـسک  وا 
هب هچنآ  ددرگ و  یم  لزان  نامـسآ  زا  هچنآ  دوش و  یم  جراخ  نآ  زا  ار  هچنآ  و  دناد ، یم  دور  یم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  تخادرپ ؛)

(4 ! ) تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ  و  تسا ، امش  اب  وا  دیشاب  اج  ره  و  دور ؛ یم  الاب  نامسآ 

(5  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  ُهَّل 

(5  ) .ددرگ یمزاب  وا  يوس  هب  اهراک  همه  و  تسوا ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ّتیکلام 

(6  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  َوُهَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُویَو  ِراَهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی 

(6  ) .تساناد دراد  دوجو  اه  هنیس  لد  رد  هچنآ  هب  وا  و  بش ؛ رد  ار  زور  دنک و  یم  زور  رد  ار  بش 

(7  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَفنَأَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْسُّم  مُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِفنَأَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآ 
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زا هک  یناسک  اریز ) ( ؛ دینک قافنا  هداد  رارق  نآ  رد  دوخ )  ) هدنیامن نیـشناج و  ار  امـش  هچنآ  زا  دـیروایب و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب 
(7 ! ) دنراد یگرزب  رجا  دننک ، قافنا  دنروایب و  نامیا  امش 

(8  ) َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ْمُکَقاَثیِم  َذَخَأ  ْدَقَو  ْمُکِّبَِرب  اُونِمُْؤِتل  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  َال  ْمَُکل  اَمَو 

هتفرگ نامیپ  امـش  زا  و  دیروایب ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک  دناوخ  یم  ار  امـش  وا )  ) لوسر هک  یلاح  رد  دـیرواین  نامیا  ادـخ  هب  ارچ 
(8  ) .دیندروآ نامیا  هدامآ  رگا  درِخ ،) ترطف و  قیرط  زا  ینامیپ   ) تسا

(9  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءََرل  ْمُِکب  َهَّللا  َّنِإَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِّم  مُکَجِرُْخیِّل  ٍتاَنَِّیب  ٍتاَیآ  ِهِْدبَع  یَلَع  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه 

هب تبسن  دنوادخ  و  درب ؛ رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  امش  ات  دنک  یم  لزان  دمحم ] شا =[  هدنب  رب  ینـشور  تایآ  هک  تسا  یـسک  وا 
(9  ) .تسا میحر  نابرهم و  امش 

ًهَجَرَد ُمَظْعَأ  َِکَئلوُأ  َلَتاَقَو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  نِم  َقَفنَأ  ْنَّم  مُکنِم  يِوَتْسَی  َال  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُثاَریِم  ِهَِّللَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِفُنت  اَّلَأ  ْمَُکل  اَمَو 
(10  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  یَنْسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُکَو  اُولَتاَقَو  ُدَْعب  نِم  اوُقَفنَأ  َنیِذَّلا  َنِّم 

(! درب یمن  دوـخ  اـب  ار  يزیچ  یـسک  و   ) تسادـخ نآ  زا  همه  نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم  هک  یلاـح  رد  دـینکن  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ارچ 
رتماقمدنلب اهنآ  دنتـسین ؛ ناسکی  دندرک ) قافنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یناسک  اب   ) دندیگنج دـندرک و  قافنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یناسک 

یم ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  هداد ؛ کین  هدعو  ود  ره  هب  دنوادخ  و  دـندرک ؛ داهج  دـندومن و  قافنا  حـتف  زا  دـعب  هک  دنتـسه  یناسک  زا 
(10  ) .تسا هاگآ  دیهد 

(11  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  َُهلَو  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَّم 

و دنک ؟ ربارب  نیدنچ  وا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دنک ) قافنا  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یلاوما  زا  و   ) دـهد وکین  ماو  ادـخ  هب  هک  تسیک 
(11 ! ) تسا یشزرارپ  شاداپ  وا  يارب 

538 ص :

َِکلَذ اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکاَرُْشب  مِِهناَْمیَِأبَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  مُهُرُون  یَعْسَی  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  يَرَت  َمْوَی 
(12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه 

تعرـسب ناشتـسار  تمـس  رد  ور و  شیپ  ناشرون  هک  يرگن  یم  ار  نامیااب  نانز  نادرم و  هک  تسا  يزور  رد  گرزب ) شاداـپ  نیا  )
؛ تسا يراج  نآ  ناتخرد )  ) ریز اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب  هب  زورما  امـش  رب  داب  تراشب  دنیوگ ): یم  اهنآ  هب  و   ) دنک یم  تکرح 

(12 ! ) تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  و  دنام ! دیهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

ُهَّل ٍروُِسب  مُهَْنَیب  َبِرُـضَف  اًرُون  اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءاَرَو  اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِروُّن  نِم  ْسِبَتْقَن  اـَنوُرُظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاَِـقفاَنُْملاَو  َنوُِقفاَـنُْملا  ُلوُقَی  َمْوَی 
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(13  ) ُباَذَْعلا ِِهلَِبق  نِم  ُهُرِهاَظَو  ُهَمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطَاب  ٌبَاب 

: دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  میریگرب »! يوترپ  امـش  رون  زا  ات  دینکفیب  ام  هب  يرظن  : » دـنیوگ یم  نانمؤم  هب  قفانم  نانز  نادرم و  هک  يزور 
تمحر شنورد  دراد ، يرد  هک  دوش  یم  هدز  اهنآ  نایم  يراوید  ماگنه  نیا  رد  دـینک »! رون  بسک  دـیدرگزاب و  دوخ  رـس  تشپ  هب  »

(13 ! ) باذع شنورب  تسا و 

ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  مُکَّرَغَو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاَج  یَّتَح  ُِّیناَمَْألا  ُمُْکتَّرَغَو  ُْمْتبَتْراَو  ُْمتْصَّبَرَتَو  ْمُکَسُفنَأ  ُْمتنَتَف  ْمُکَّنَِکلَو  یََلب  اُولاَق  ْمُکَعَّم  نُکَن  َْملَأ  ْمُهَنوُداَُنی 
(14)

ربمایپ گرم   ) راظتنا دیدنکفا و  تکاله  هب  ار  دوخ  امـش  یلو  يرآ ، : » دنیوگ یم  میدوبن »!؟ امـش  اب  ام  رگم  : » دننز یم  ادـص  ار  اهنآ 
ناطیش و  دیسر ، ارف  ادخ  نامرف  ات  داد  بیرف  ار  امش  زارد  رود و  ياهوزرآ  و  دیتشاد ، دیدرت  ّکش و  زیچ ) همه  رد   ) و دیدیـشک ، ار )

(14 ! ) داد بیرف  دنوادخ  نامرف )  ) ربارب رد  ار  امش  راکبیرف 

(15  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  ْمُکَالْوَم  َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاَوْأَم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َالَو  ٌهَیِْدف  ْمُکنِم  ُذَخُْؤی  َال  َمْوَْیلاَف 

دب هچ  و  دشاب ؛ یم  ناتتـسرپرس  نامه  تسا و  شتآ  ناتهاگیاج  و  نارفاک ؛ زا  هن  و  دوش ، یم  هتفریذپ  يا  هیدف  امـش  زا  هن  زورما  سپ 
(15 ! ) تسا یهاگیاج 

ُدَمَْألا ُمِْهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  نِم  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَی  اـَلَو  ِّقَْحلا  َنِم  َلََزن  اَـمَو  ِهَّللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَـی  َْملَأ 
(16  ) َنوُقِساَف ْمُْهنِّم  ٌرِیثَکَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف 

یناسک دـننام  و  ددرگ !؟ عشاخ  تسا  هدرک  لزان  ّقح  زا  هچنآ  ادـخ و  رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياـهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ 
و درک ؛ ادیپ  تواسق  ناشیاهبلق  تشذـگ و  اهنآ  رب  ینالوط  ینامز  سپـس  دـش ، هداد  ینامـسآ  باتک  اهنآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  دنـشابن 

(16 ! ) دنراکهنگ اهنآ  زا  يرایسب 

(17  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا 

(17 ! ) دینک هشیدنا  دیاش  میدرک ، نایب  امش  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ ام  دنک ! یم  هدنز  نآ  گرم  زا  دعب  ار  نیمز  دنوادخ  دینادب 

(18  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ْمَُهلَو  ْمَُهل  ُفَعاَُضی  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  اوُضَْرقَأَو  ِتاَقِّدَّصُْملاَو  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ 

یم فعاضم  نانآ  يارب  هنـسحلا ) ضرق  نیا  ، ) دـنهد هنـسحلا » ضرق   » ادـخ هب  هار ) نیا  زا   ) هک اهنآ  و  هدـننک ، قافنا  ناـنز  نادرم و 
(18 ! ) دنراد یشزرارپ  شاداپ  دوش و 
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(19  ) ِمیِحَْجلا ُباَحْصَأ 

ناش لامعا )  ) شاداپ تسا  نانآ  يارب  دنناشراگدرورپ ؛ دزن  ادهـش  نیقیّدص و  اهنآ  دندروآ ، نامیا  شنالوسر  ادـخ و  هب  هک  یناسک 
(19  ) .دننایخزود اهنآ  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و  ناش ؛ نامیا )  ) رون و 

ُهاَرَتَف ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتاَبَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدَالْوَْألاَو  ِلاَْومَْألا  ِیف  ٌُرثاَکَتَو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخاَفَتَو  ٌهَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اَْینُّدـلا  ُهاَیَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا 
(20  ) ِروُرُْغلا ُعاَتَم  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  ٌناَوْضِرَو  ِهَّللا  َنِّم  ٌهَرِفْغَمَو  ٌدیِدَش  ٌباَذَع  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  اًماَطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم 

، تسا نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امـش و  نایم  رد  یـشورفرخف  یتسرپ و  لّمجت  یمرگرـس و  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  دـینادب 
یم گنردرز  ار  نآ  هک  يا  هنوگب  دوش  یم  کشخ  سپـس  درب ، یم  ورف  یتفگـش  رد  ار  نازرواـشک  شلوصحم  هک  یناراـب  دـننامه 
ایند یگدـنز  لاـح ) ره  هب   ) و یهلا ؛ ياـضر  ترفغم و  اـی  تسا  دـیدش  باذـع  ترخآ ، رد  و  دوش ! یم  هاـک  هب  لیدـبت  سپـس  ینیب ؛

(20 ! ) تسین بیرف  عاتم  زج  يزیچ 

ُءاَشَی نَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلَذ  ِِهلُسُرَو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  ِضْرَعَک  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَجَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٍهَرِفْغَم  َیلِإ  اوُِقباَس 
(21  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو 

هب هک  یناسک  يارب  تسا و  نیمز  نامـسآ و  هنهپ  دننام  نآ  هنهپ  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  ترفغم  هب  ندیـسر  يارب  دیزات  شیپ  هب 
دنوادـخ و  دـهد ؛ یم  دـهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  نیا  تسا ، هدـش  هداـمآ  دـنا ؛ هدروآ  ناـمیا  شنـالوسر  ادـخ و 

(21 ! ) تسا میظع  لضف  بحاص 

(22  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َّنِإ  اَهَأَْربَّن  نَأ  ِْلبَق  نِّم  ٍباَتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُفنَأ  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَبیِصُّم  نِم  َباَصَأ  اَم 

حول رد  مینیرفایب  ار  نیمز  هکنآ  زا  لبق  اهنآ  همه  هکنیا  رگم  دهد  یمن  يور  امش  دوجو  رد  هن  نیمز و  رد  هتساوخان )  ) یتبیـصم چیه 
(22 ! ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  رما  نیا  و  تسا ؛ تبث  ظوفحم 

(23  ) ٍروُخَف ٍلاَتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  ْمُکاَتآ  اَِمب  اوُحَْرفَت  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسْأَت  اَْلیَکِّل 

و دیـشابن ؛ نامداش  هتـسبلد و  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  و  دـیروخن ، فسأت  دـیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 
(23 ! ) درادن تسود  ار  یشورفرخف  ّربکتم  چیه  دنوادخ 

(24  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  نَمَو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَیَو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 

یم نایز  دوخ  هب  ، ) دوش نادرگ  يور  نامرف ) نیا  زا   ) سک ره  و  دـننک ؛ یم  توعد  لخب  هب  ار  مدرم  دـنزرو و  یم  لخب  هک  اـهنامه 
(24 ! ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  ادخ ،) هب  هن  دناسر 
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َمَْلعَِیلَو ِساَّنِلل  ُِعفاَنَمَو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَزنَأَو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
(25  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُسُرَو  ُهُرُصنَی  نَم  ُهَّللا 

لزان هنالداع ) نیناوق  لطاب و  زا  ّقح  ییاسانـش   ) نازیم و  ینامـسآ )  ) باتک اهنآ  اب  و  میداتـسرف ، نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  اـم 
دنادب دنوادخ  ات  تسا ، مدرم  يارب  یعفانم  دیدش و  يورین  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  نهآ  و  دـننک ؛ تلادـع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک 

(25 ! ) تسا ریذپان  تسکش  يّوق و  دنوادخ  دننیبب ؛ ار  وا  هکنآ  یب  دنک  یم  يرای  ار  شنالوسر  وا و  یسک  هچ 

(26  ) َنوُقِساَف ْمُْهنِّم  ٌرِیثَکَو  ٍدَتْهُّم  مُْهنِمَف  َباَتِْکلاَو  َهَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَْنلَعَجَو  َمیِهاَْربِإَو  اًحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو 

اهنآ زا  يرایـسب  دنا و  هتفای  تیاده  اهنآ  زا  یـضعب  میداد ؛ رارق  باتک  تّوبن و  ود  نآ  نامدود  رد  و  میداتـسرف ، ار  میهاربا  حون و  ام 
(26  ) .دنراکهنگ

اَهوُعَدَْتبا ًهَِّیناَبْهَرَو  ًهَمْحَرَو  ًهَْفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اَْنلَعَجَو  َلیِجنِْإلا  ُهاَْنیَتآَو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  اَْنیَّفَقَو  اَِنلُـسُِرب  مِهِراَثآ  یَلَع  اَْنیَّفَق  َُّمث 
(27  ) َنوُقِساَف ْمُْهنِّم  ٌرِیثَکَو  ْمُهَرْجَأ  ْمُْهنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیَتآَف  اَِهتَیاَعِر  َّقَح  اَهْوَعَر  اَمَف  ِهَّللا  ِناَوْضِر  َءاَِغْتبا  اَّلِإ  ْمِْهیَلَع  اَهاَْنبَتَک  اَم 

و میدرک ، اطع  لیجنا  وا  هب  میدرک و  ثوعبم  ار  میرم  نب  یسیع  نانآ  زا  دعب  و  میداتـسرف ، ار  دوخ  رگید  نالوسر  نانآ  یپ  رد  سپس 
هتـشادن رّرقم  نانآ  رب  ام  دندوب ، هدرک  عادـبا  هک  ار  یتّینابهر  و  میداد ؛ رارق  تمحر  تفأر و  دـندرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  لد  رد 

ناـمیا هک  اـهنآ  زا  یناـسک  هب  اـم  ور  نیا  زا  دـندرکن ؛ تیاـعر  ار  نآ  ّقح  یلو  دوب ، ادـخ  يدونـشخ  بلج  ناشفدـه  هچرگ  میدوـب ؛
(27 ! ) دنقساف اهنآ  زا  يرایسب  و  میداد ؛ ار  ناششاداپ  دندروآ 

ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ِِهب  َنوُشْمَت  اًرُون  ْمُکَّل  لَـعْجَیَو  ِِهتَمْحَّر  نِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآَو  َهَّللا  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(28)

يارب دشخبب و  امش  هب  شتمحر  زا  مهس  ود  ات  دیروایب  نامیا  شلوسر  هب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
روفغ و دنوادخ  و  دشخبب ؛ ار  امـش  ناهانگ  دـیورب و  هار  دوخ ) یگدـنز  ریـسم  رد  مدرم و  نایم  رد   ) نآ اب  هک  دـهد  رارق  يرون  امش 

(28  ) .تسا میحر 

(29  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنَأَو  ِهَّللا  ِلْضَف  نِّم  ٍءْیَش  یَلَع  َنوُرِدْقَی  اَّلَأ  ِباَتِْکلا  ُلْهَأ  َمَْلعَی  اَّلَئِّل 

ار نآ  دهاوخب  سک  ره  هب  تسوا ، تسد  هب  تمحر ) و   ) لضف مامت  و  دنتـسین ، ادخ  لضف  زا  يزیچ  رب  رداق  هک  دننادب  باتک  لها  ات 
(29 ! ) تسا میظع  لضف  ياراد  دنوادخ  و  دشخب ؛ یم 
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ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  اَمُکَرُواَحَت  ُعَمْـسَی  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  یِکَتْـشَتَو  اَهِجْوَز  ِیف  َُکلِداَُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1)

تباجا ار  وا  ياضاقت  و   ) دینـش درک  یم  تیاکـش  دنوادخ  هب  دوب و  هدرک  هعجارم  وت  هب  شرهوش  هرابرد  هک  ار  ینز  نخـس  دنوادخ 
(1  ) .تسانیب اونش و  دنوادخ  و  دینش ؛ یم  شلکشم ) لح  هرابرد  ار  نز  نآ  رارصا  و   ) مه اب  ار  امش  يوگتفگ  دنوادخ  درک ؛)

َهَّللا َّنِإَو  اًروُزَو  ِلْوَْقلا  َنِّم  اًرَکنُم  َنوـُلوُقََیل  ْمُهَّنِإَو  ْمُهَنْدـَلَو  ِیئاَّللا  اَّلِإ  ْمُُهتاَـهَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاَـهَّمُأ  َّنُه  اَّم  مِِهئاَـسِّن  نِّم  مُکنِم  َنوُرِهاَُـظی  َنیِذَّلا 
(2  ) ٌروُفَغ ٌّوُفََعل 

مردام هلزنمب  نم  هب  تبـسن  وت  یّمُأ =  ِرَهظَک  َّیلَع  ِتنَأ  : » دنیوگ یم  و   ) دـننک یم  راهظ »  » ناشنارـسمه هب  تبـسن  امـش  زا  هک  یناسک 
یم لطاب  تشز و  ینخـس  اهنآ  دـنا ! هدروآ  ایند  هب  ار  اهنآ  هک  دـنا  یناسک  اهنت  ناشناردام  دنتـسین ؛ ناشناردام  زگره  نانآ  یتسه ،)»

(2 ! ) تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ  و  دنیوگ ؛

(3  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلَذ  اَّساَمَتَی  نَأ  ِْلبَق  نِّم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولاَق  اَِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئاَسِّن  نِم  َنوُرِهاَُظی  َنیِذَّلاَو 

ار يا  هدرب  مه ، اب  یـسنج  شزیمآ  زا  شیپ  دیاب  دندرگ ، یمزاب  دوخ  هتفگ  زا  سپـس  دننک ، یم  راهِظ »  » ار دوخ  نارـسمه  هک  یناسک 
(3 ! ) تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دیوش ؛ یم  هداد  زردنا  نآ  هب  هک  تسا  يروتسد  نیا  دننک ؛ دازآ 

َْکِلتَو ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤِتل  َِکلَذ  اًنیِکْـسِم  َنیِّتِس  ُماَعْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  ْمَّل  نَمَف  اَّساَمَتَی  نَأ  ِْلبَق  نِم  ِْنیَِعباَـتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُماَیِـصَف  ْدِـجَی  ْمَّل  نَمَف 
(4  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  َنیِِرفاَْکِللَو  ِهَّللا  ُدوُدُح 

، دناوتن مه  ار  نیا  هک  یـسک  و  دریگب ؛ هزور  شزیمآ  زا  لبق  یپایپ  هام  ود  دشاب ، هتـشادن  يا ) هدرب  ندرک  دازآ   ) ییاناوت هک  یـسک  و 
اب هک  یناسک  و  تسا ؛ یهلا  ياهزرم  اهنیا  دیروایب ؛ نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دـنک ؛ ماعطا  ار  نیکـسم  تصش 

(4 ! ) دنراد یکاندرد  باذع  دننک ، تفلاخم  نآ 

(5  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  َنیِِرفاَْکِللَو  ٍتاَنَِّیب  ٍتاَیآ  اَْنلَزنَأ  ْدَقَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َِتبُک  اَمَک  اُوِتبُک  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُّداَُحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ینـشور تایآ  ام  دندش ؛ لیلذ  راوخ و  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  نآ  دندش  لیلذ  راوخ و  دننک  یم  ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک 
(5  ) ...تسا يا  هدننکراوخ  باذع  نارفاک  يارب  و  میدرک ، لزان 

(6  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ُهوُسَنَو  ُهَّللا  ُهاَصْحَأ  اُولِمَع  اَِمب  مُُهئِّبَُنیَف  اًعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی 

ار نآ  باسح  دنوادخ  هک  یلامعا  دزاس ، یم  ربخ  اب  دنداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  دزیگنا و  یمرب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  هک  زور  نآ  رد 
(6 ! ) تسا رظان  دهاش و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دندرک ؛ ششومارف  اهنآ  هتشاد و  هگن 
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یَنْدَأ َالَو  ْمُهُـسِداَس  َوُه  اَّلِإ  ٍهَسْمَخ  َالَو  ْمُهُِعباَر  َوُه  اَّلِإ  ٍهَثاََلث  يَوْجَّن  نِم  ُنوُکَی  اَم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اَـمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  اَـم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ 
(7  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اَِمب  مُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناَک  اَم  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َالَو  َِکلَذ  نِم 

رگم دـننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  هس  هاگ  چـیه  دـناد ؛ یم  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ 
يدادعت هن  و  تساهنآ ، نیمـشش  دنوادخ  هکنیا  رگم  دننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  جنپ  هاگ  چـیه  و  تساهنآ ، نیمراهچ  دـنوادخ  هکنیا 

ارچ دزاس ، یم  هاگآ  ناشلامعا  زا  ار  اهنآ  تمایق  زور  سپس  دنـشاب ، هک  اج  ره  تساهنآ  هارمه  وا  هکنیا  رگم  نآ  زا  رتشیب  هن  رتمک و 
(7 ! ) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک 

اَِمب َكْوَّیَح  َكوُءاَج  اَذِإَو  ِلوُسَّرلا  ِتَیِـصْعَمَو  ِناَوْدُْعلاَو  ِْمثِْإلِاب  َنْوَجاَنَتَیَو  ُْهنَع  اوُُهن  اَِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  يَوْجَّنلا  ِنَع  اوُُهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 
(8  ) ُریِصَْملا َْسِئبَف  اَهَنْوَلْصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْسَح  ُلوُقَن  اَِمب  ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی  َالَْول  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  َنُولوُقَیَو  ُهَّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل 

دندرگ و یمزاب  دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  يراک  هب  سپـس  دندش ، یهن  یـشوگرد ]  نانخـس  اوجن =[  زا  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 
( يدماشوخ و   ) یتّیحت ار  وت  دنیآ  یم  وت  دزن  هک  یماگنه  دـنزادرپ و  یم  اوجن  هب  ادـخ  لوسر  ینامرفان  يّدـعت و  هانگ و  ماجنا  يارب 

منهج دـنک »!؟ یمن  باذـع  نامیاه  هتفگ  رطاخب  ار  ام  دـنوادخ  ارچ  : » دـنیوگ یم  لد  رد  و  تسا ، هتفگن  وت  هب  ادـخ  هک  دـنیوگ  یم 
(8 ! ) تسا یماجرف  دب  هچ  و  دنوش ، یم  نآ  دراو  تسا ، یفاک  نانآ  يارب 

َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو  يَْوقَّتلاَو  ِِّرْبلِاب  اْوَجاَنَتَو  ِلوُسَّرلا  ِتَیِـصْعَمَو  ِناَوْدُْعلاَو  ِْمثِْإلِاب  اْوَجاَنَتَت  اَلَف  ُْمْتیَجاَنَت  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(9)

راک هب  و  دـینکن ، اوجن  ادـخ )  ) لوسر ینامرفان  يّدـعت و  هانگ و  هب  و  دـینک ، یم  اوجن  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(9 ! ) دیزیهرپب دیوش  یم  عمج  وا  دزن  یگمه  هک  ییادخ  زا  و  دینک ، اوجن  اوقت  کین و 

(10  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  اًْئیَش  ْمِهِّراَِضب  َْسَیلَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناَْطیَّشلا  َنِم  يَوْجَّنلا  اَمَّنِإ 

زج دناسرب  اهنآ  هب  يررـض  هنوگ  چیه  دـناوت  یمن  یلو  دـنوش ؛ نیگمغ  نانمؤم  نآ  اب  دـهاوخ  یم  تسا ؛ ناطیـش  يوس  زا  اهنت  اوجن 
(10 ! ) دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  نانمؤم  سپ  ادخ ؛ نامرفب 

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  اوُزُـشناَف  اوُزُـشنا  َلِیق  اَذِإَو  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاَـجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلـِیق  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(11  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ٍتاَجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَو  ْمُکنِم 

تعسو دیهد ،») اج  اهدراو  هزات  هب  و   ) دیشخب تعـسو  ار  سلجم  : » دوش هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
، دـینک نینچ  رگا  دـیزیخرب ؛ دـیزیخرب ،» : » دوـش هتفگ  هک  یماـگنه  و  دـشخب ؛ یم  تعـسو  امـش  يارب  ار ) تشهب   ) دـنوادخ دیـشخب ،

هچنآ هب  دـنوادخ  و  دـشخب ؛ یم  یمیظع  تاجرد  هدـش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  ار  یناسک  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 
(11 ! ) تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا 
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ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُدِجَت  ْمَّل  نِإَف  ُرَهْطَأَو  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َِکلَذ  ًهَقَدَص  ْمُکاَوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجاَن  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(12)

نآ زا  لبق  دـییوگب ،) یـشوگرد  نانخـس  و   ) دـینک اوجن  ادـخ  لوسر  اب  دـیهاوخ  یم  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
! تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  دیـشاب ، هتـشادن  ییاناوت  رگا  تسا و  رت  هزیکاپ  رتهب و  امـش  يارب  نیا  دیهدب ؛ ادخ ) هار  رد   ) يا هقدـص 

(12)

َُهلوُسَرَو َهَّللا  اوُعیِطَأَو  َهاَکَّزلا  اُوتآَو  َهاَلَّصلا  اوُمِیقَأَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َباَتَو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَـف  ٍتاَقَدَـص  ْمُکاَوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  نَأ  ُْمتْقَفْـشَأَأ 
(13  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللاَو 

امـش هبوت  دنوادخ  دیدرکن و  ار  راک  نیا  هک  نونکا  دیدرک !؟ يراددوخ  اوجن  زا  لبق  تاقدص  نداد  زا  هک  دیوش  ریقف  دیدیـسرت  ایآ 
یم ماجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ  دـینادب )  ) دـییامن و تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  دـینک و  ادا  ار  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  تفریذـپ ، ار 

(13 ! ) تسا ربخ  اب  دیهد 

(14  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ِبِذَْکلا  یَلَع  َنوُِفلْحَیَو  ْمُْهنِم  َالَو  ْمُکنِّم  مُه  اَّم  مِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  اًمْوَق  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 

! نانآ زا  هن  دنتـسه و  امـش  زا  هن  اهنآ  دـنتخیر !؟ دـندوب  ادـخ  بضغ  دروم  هک  یهورگ  اـب  یتسود  حرط  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ 
(14 (! ) دنیوگ یمن  غورد   ) دنناد یم  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنتسه ) امش  زا  هک   ) دننک یم  دای  غورد  دنگوس 

(15  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  اًدیِدَش  ًاباَذَع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ 

(15 ! ) دنداد یم  ماجنا  يدب  لامعا  هک  ارچ  هتخاس ، مهارف  نانآ  يارب  يدیدش  باذع  دنوادخ 

(16  ) ٌنیِهُّم ٌباَذَع  ْمُهَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَف  ًهَّنُج  ْمُهَناَْمیَأ  اوُذَخَّتا 

! تسا يا  هدـننکراوخ  باذـع  نانآ  يارب  ور  نیا  زا  دنتـشادزاب ؛ ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  دـنداد و  رارق  يرپس  ار  دوخ  ياهدـنگوس  اهنآ 
(16)

(17  ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اًْئیَش  ِهَّللا  َنِّم  مُهُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُهلاَْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  نَّل 

(17 ! ) دننام یم  نآ  رد  هنادواج  دنشتآ و  لها  اهنآ  دنک ؛ یمن  ظفح  یهلا  باذع  زا  ار  اهنآ  ناشدالوا  لاوما و  زگره 

(18  ) َنُوبِذاَْکلا ُمُه  ْمُهَّنِإ  َالَأ  ٍءْیَش  یَلَع  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَیَو  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  اَمَک  َُهل  َنوُِفلْحَیَف  اًعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی 

هنوگ نامه  دننک  یم  دای  غورد )  ) دنگوس زین  ادـخ  يارب  اهنآ  دزیگنا ، یمرب  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  هک  ار  يزور  دـیروایب ) رطاخ  هب  )
(18 ! ) دننایوگغورد اهنآ  دینادب  دنهد ؛ ماجنا  دنناوت  یم  يراک  دننک  یم  نامگ  و  دننک ؛ یم  دای  امش  يارب  زورما )  ) هک
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(19  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِناَْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِناَْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکَئلوُأ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاَسنَأَف  ُناَْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا 

(19 ! ) دنناراکنایز ناطیش  بزح  دینادب  دنناطیش ! بزح  نانآ  هدرب ؛ اهنآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  هدش و  ّطلسم  نانآ  رب  ناطیش 

(20  ) َنیِّلَذَْألا ِیف  َِکَئلوُأ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُّداَُحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(20 ! ) .دندارفا نیرت  لیلذ  هرمُز  رد  اهنآ  دننک ، یم  ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یناسک 

(21  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیلُسُرَو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک 

(21 ! ) تسا ریذپان  تسکش  يّوق و  دنوادخ  هک  ارچ  میوش ؛ یم  زوریپ  منالوسر  نم و  هک  هتشاد  ررقم  نینچ  دنوادخ 

544 ص :

َِکَئلوُأ ْمُهَتَریِـشَع  ْوَأ  ْمُهَناَوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاَْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءَابآ  اُوناَک  َْولَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداَُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اًمْوَق  ُدِـجَت  اَّل 
ُْهنَع اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  اَـهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْـهنَْألا  اَِـهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخْدـُیَو  ُْهنِّم  ٍحوُِرب  مُهَدَّیَأَو  َناَـمیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک 

(22  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکَئلوُأ 

ای ناردپ  دنچ  ره  دننک ، یتسود  شلوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  هک  یبای  یمن  دـنراد  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چـیه 
هیحان زا  یحور  اب  هتشون و  ناشیاهلد  هحفص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنشاب ؛ ناشنادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف 
هنادواج تسا ، يراج  شناتخرد )  ) ریز زا  اهرهن  هک  دـنک  یم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  و  هدومرف ، تیوقت  ار  اهنآ  شدوخ 

نازوریپ و هّللا » بزح   » دـینادب دـنا ؛ هّللا » بزح   » اهنآ دندونـشخ ؛ ادـخ  زا  زین  نانآ  و  تسا ، دونـشخ  اهنآ  زا  ادـخ  دـننام ؛ یم  نآ  رد 
(22  ) .دنناراگتسر

رشحلا هروس 

(1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  َحَّبَس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دیوگ ؛ یم  حیبست  ادخ  يارب  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

ِهَّللا َنِّم  مُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعناَّم  مُهَّنَأ  اوُّنَظَو  اوُجُرْخَی  نَأ  ُْمتنَنَظ  اَم  ِرْـشَْحلا  ِلَّوَِأل  ْمِهِراَیِد  نِم  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه 
(2  ) ِراَْصبَْألا ِیلوُأ  اَی  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأَو  ْمِهیِْدیَِأب  مُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَقَو  اُوبِسَتْحَی  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاَتَأَف 

نانآ دـیدرک  یمن  نامگ  دـنار ! نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  ناناملـسم ) اب   ) دروخرب نیتسخن  رد  ار  باتک  لها  نارفاک  هک  تسا  یـسک  وا 
اجنآ زا  دـنوادخ  اّما  دوش ؛ یم  عنام  یهلا  باذـع  زا  ار  اهنآ  ناشمکحم  ياهژِد  هک  دـندرک  یم  نامگ  زین  ناشدوخ  و  دـنوش ، جراخ 

شیوخ و تسد  اب  ار  دوخ  ياه  هناخ  هک  يا  هنوگب  دنکفا ، تشحو  سرت و  ناشیاهلد  رد  دمآ و  ناشغارس  هب  دندرک  یمن  نامگ  هک 
(2 ! ) مشچ نابحاص  يا  دیریگب  تربع  سپ  دندرک ؛ یم  ناریو  نانمؤم  تسد  اب 
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(3  ) ِراَّنلا ُباَذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهلَو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمَُهبَّذََعل  َءاَلَْجلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  نَأ  َالَْولَو 

رد نانآ  يارب  و  درک ؛ یم  تازاـجم  اـیند  نیمه  رد  ار  اـهنآ  دوب ، هتـشاد  رّرقم  ناـنآ  رب  ار  نطو  كرت  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و 
(3 ! ) تسا شتآ  باذع  زین  ترخآ 

545 ص :

(4  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َهَّللا  ِّقاَُشی  نَمَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

تازاجم ادخ  هک  دنادب ) دیاب   ) دنک ینمـشد  ادخ  اب  سک  ره  و  دـندرک ؛ ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
(4 ! ) دراد يدیدش 

(5  ) َنیِقِساَْفلا َيِزُْخِیلَو  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف  اَِهلوُصُأ  یَلَع  ًهَِمئاَق  اَهوُُمتْکَرَت  ْوَأ  ٍهَنیِّل  نِّم  ُمتْعَطَق  اَم 

ار ناقـساف  هک  دوب  نیا  يارب  و  دوب ؛ ادخ  نامرف  هب  همه  دـیتشاذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ای  دـیدرک  عطق  ار  لخن  شزرااب  تخرد  ره 
(5 ! ) دنک اوسر  راوخ و 

ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  یَلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنَِکلَو  ٍباَکِر  َالَو  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  اَمَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  اَمَو 
(6)

یتـمحز  ) نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب ) و   ) هدـنادرگزاب شلوسر  هب  دوهی ] ناـنآ =[  زا  ادـخ  ار  هچنآ  و 
اناوت زیچ  ره  رب  ادخ  و  دزاس ؛ یم  ّطلسم  دهاوخب  سک  ره  رب  ار  دوخ  نالوسر  دنوادخ  یلو  يرتش ؛ هن  دیتخات و  یبسا  هن  دیدیشکن )،

(6 ! ) تسا

ِءاَِینْغَْألا َْنَیب  ًَهلوُد  َنوُکَی  َال  ْیَک  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّللَف  يَرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  اَّم 
(7  ) ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوُهَتناَف  ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاَتآ  اَمَو  ْمُکنِم 

هار رد  نادنمتسم و  نامیتی و  و  وا ، نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  نآ  زا  دنادرگزاب ، شلوسر  هب  اهیدابآ  نیا  لها  زا  دنوادخ  ار  هچنآ 
دیریگب هدروآ  امش  يارب  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  ددرگن ! تسد  هب  تسد  امش  نادنمتورث  نایم  رد  میظع ) لاوما  نیا   ) ات تسا ، ناگدنام 
(7 ! ) تسا دیدش  شرفیک  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  تفلاخم )  ) زا و  دییامن ؛ يراددوخ  هدرک  یهن  هچنآ  زا  و  دینک ،) ارجا  (و 

َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکَئلوُأ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُرُصنَیَو  اًناَوْضِرَو  ِهَّللا  َنِّم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلاَْومَأَو  ْمِهِراَیِد  نِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  َنیِرِجاَهُْملا  ِءاَرَقُْفِلل 
(8)

وا ياضر  یهلا و  لضف  هک  یلاح  رد  دندش  هدـنار  نوریب  دوخ  لاوما  هناشاک و  هناخ و  زا  هک  تسا  ینارجاهم  ناریقف  يارب  لاوما  نیا 
(8 ! ) دننایوگتسار اهنآ  و  دننک ؛ یم  يرای  ار  شلوسر  ادخ و  دنبلط و  یم  ار 
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ْمِهِـسُفنَأ یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو  اُوتوُأ  اَّمِّم  ًهَجاَح  ْمِهِروُدُـص  ِیف  َنوُدِـجَی  َالَو  ْمِْهَیلِإ  َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  نِم  َناَمیِْإلاَو  َراَّدـلا  اوُءَّوَبَت  َنیِذَّلاَو 
(9  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  نَمَو  ٌهَصاَصَخ  ْمِِهب  َناَک  َْولَو 

هب هک  ار  یناسک  دندیزگ و  نکـسم  نارجاهم  زا  شیپ  نامیا  يارـس  رد  و  هنیدم ]  نیمزرـس  ارـس =[  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  و 
دوخ رب  ار  اهنآ  دننک و  یمن  ساسحا  هدش  هداد  نارجاهم  هب  هچنآ  هب  يزاین  دوخ  لد  رد  و  دنراد ، یم  تسود  دننک  ترجه  ناشیوس 

! دنناراگتسر دنا  هدش  هتشاد  زاب  شیوخ  سفن  صرح  لخب و  زا  هک  یناسک  دنشاب ؛ دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنراد  یم  مّدقم 
(9)

546 ص :

َکَّنِإ اَنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَّلِّل  الِغ  اَِنبُوُلق  ِیف  ْلَعْجَت  اـَلَو  ِناَـمیِْإلِاب  اَنوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِـنناَوْخِِإلَو  اََـنل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  نِم  اوُءاَـج  َنیِذَّلاَو 
(10  ) ٌمیِحَّر ٌفوُءَر 

نامیا رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  دندمآ و  راصنا ] نارجاهم و  زا  دعب  اهنآ =[  زا  دـعب  هک  یناسک  نینچمه ) )
(10 !« ) یمیحر نابرهم و  وت  اراگدرورپ ، هدم ! رارق  نانمؤم  هب  تبسن  يا  هنیک  دسح و  نامیاهلد  رد  و  زرمایب ، دنتفرگ  یشیپ  ام  رب 

اًدـَبَأ اًدَـحَأ  ْمُکِیف  ُعیُِطن  َالَو  ْمُکَعَم  َّنَجُرْخََنل  ُْمتْجِرْخُأ  ِْنَئل  ِباَـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناَوْخِإـِل  َنُولوُقَی  اوُقَفاـَن  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ 
(11  ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللاَو  ْمُکَّنَرُصنََنل  ُْمْتِلتُوق  نِإَو 

اب مه  ام  دننک ، نوریب  نطو ) زا   ) ار امـش  هاگره  : » دـنتفگ یم  باتک  لها  زا  ناشرافک  ناردارب  هب  هتـسویپ  هک  يدـیدن  ار  ناقفانم  ایآ 
میهاوخ ناتیرای  دوش ، راکیپ  امش  اب  رگا  و  درک ؛ میهاوخن  تعاطا  امش  هرابرد  ار  سک  چیه  نخس  زگره  تفر و  میهاوخ  نوریب  امش 

(11 ! ) دننایوگغورد اهنآ  هک  دهد  یم  تداهش  دنوادخ  دومن »!

(12  ) َنوُرَصُنی َال  َُّمث  َرَابْدَْألا  َّنُّلَُوَیل  ْمُهوُرَصَّن  ِنَئلَو  ْمُهَنوُرُصنَی  َال  اُوِلتُوق  ِنَئلَو  ْمُهَعَم  َنوُجُرْخَی  َال  اوُجِرْخُأ  ِْنَئل 

هب تشپ  دننک  ناشیرای  رگا  و  درک ، دـنهاوخن  ناشیرای  دوش  راکیپ  اهنآ  اب  رگا  و  دـنور ، یمن  نوریب  نانآ  اب  دـننک  نوریب  ار  اهنآ  رگا 
(12 ! ) دنک یمن  يرای  ار  نانآ  یسک  سپس  دننک ؛ یم  رارف  هدرک  نادیم 

(13  ) َنوُهَقْفَی اَّل  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  ِهَّللا  َنِّم  مِهِروُدُص  ِیف  ًهَبْهَر  ُّدَشَأ  ُْمتنََأل 

(13 ! ) دننادان یهورگ  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسادخ ؛ زا  سرت  زا  شیب  اهنآ  ياهلد  رد  امش  زا  تشحو 

اَّل ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ  یَّتَش  ْمُُهبُوُلقَو  اًعیِمَج  ْمُُهبَـسْحَت  ٌدـیِدَش  ْمُهَْنَیب  مُهُـسَْأب  ٍرُدُـج  ِءاَرَو  نِم  ْوَأ  ٍهَنَّصَحُّم  يًُرق  ِیف  اَّلِإ  اًـعیِمَج  ْمُکَنُوِلتاَُـقی  اـَل 
(14  ) َنُولِقْعَی

دیدـش ناشدوخ  نایم  رد  ناشراکیپ  اهراوید ! تشپ  زا  ای  مکحم  ياهژد  رد  زج  دـنگنج  یمن  یهورگ  تروصب  امـش  اـب  زگره  اـهنآ 
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اهنآ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ؛ هدنکارپ  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  يرادنپ ، یم  دّحتم  ار  اهنآ  فیعض )! امش  ربارب  رد  اّما  ، ) تسا
(14 ! ) دننک یمن  لّقعت  هک  دنتسه  یموق 

(15  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمِهِْرمَأ  َلَابَو  اُوقاَذ  اًبیِرَق  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ِلَثَمَک 

یباذـع اهنآ  يارب  دندیـشچ و  ار  دوخ  راک  خـلت  معط  دـندوب ، نانآ  زا  لـبق  یمک  هک  تسا  یناـسک  دـننامه  دوهی  زا  هورگ  نیا  راـک 
(15 ! ) تسا كاندرد 

(16  ) َنیَِملاَْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َکنِّم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاَق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناَسنِْإِلل  َلاَق  ْذِإ  ِناَْطیَّشلا  ِلَثَمَک 

نم : » تفگ دش  رفاک  هک  یماگنه  اّما  منک »!) لح  ار  وت  تالکشم  ات   ) وش رفاک  : » تفگ ناسنا  هب  هک  تسا  ناطیـش  نوچمه  اهنآ  راک 
(16 !« ) مراد میب  تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  نم  مرازیب ، وت  زا 
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(17  ) َنیِِملاَّظلا ُءاَزَج  َِکلَذَو  اَهِیف  ِْنیَِدلاَخ  ِراَّنلا  ِیف  اَمُهَّنَأ  اَمُهَتَِبقاَع  َناَکَف 

(17 ! ) ناراکمتس رفیک  تسا  نیا  و  دننام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  دوب ، دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  ود  ره  هک  دش  نیا  ناشراک  ماجنارس 

(18  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ٍدَِغل  ْتَمَّدَق  اَّم  ٌسْفَن  ْرُظنَْتلَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

و هداتـسرف ؛ شیپ  زا  زیچ  هچ  شیادرف  يارب  ات  درگنب  دیاب  سک  ره  و  دیزیهرپب ؛ ادـخ  تفلاخم )  ) زا دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(18 ! ) تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا 

(19  ) َنوُقِساَْفلا ُمُه  َِکَئلوُأ  ْمُهَسُفنَأ  ْمُهاَسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو 

(19  ) .دنناقساف اهنآ  درک ، راتفرگ  یشومارف » دوخ   » هب ار  اهنآ  زین  ادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابن  یناسک  نوچمه  و 

(20  ) َنوُِزئاَْفلا ُمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأ  ِهَّنَْجلا  ُباَحْصَأَو  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  يِوَتْسَی  َال 

(20 ! ) دنزوریپ راگتسر و  تشهب  باحصا  دنتسین ؛ ناسکی  نایتشهب  نایخزود و  زگره 

(21  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاَْثمَْألا  َْکِلتَو  ِهَّللا  ِهَیْشَخ  ْنِّم  اًعِّدَصَتُّم  اًعِشاَخ  ُهَْتیَأَرَّل  ٍلَبَج  یَلَع  َنآْرُْقلا  اَذَه  اَْنلَزنَأ  َْول 

ییاهلاثم اهنیا  دفاکش ! یم  ادخ  فوخ  زا  دوش و  یم  عشاخ  نآ  ربارب  رد  هک  يدید  یم  میدرک ، یم  لزان  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا 
(21 ! ) دیشیدنیب نآ  رد  دیاش  مینز ، یم  مدرم  يارب  هک  تسا 

(22  ) ُمیِحَّرلا ُنَمْحَّرلا  َوُه  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاَع  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه 
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(22 ! ) تسا میحر  نامحر و  وا  و  تسا ، ناهن  راکشآ و  ياناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادخ  وا 

(23  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُماَلَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه 

ّتینما دـنک ، یمن  متی  یـسک  هب  تسا ، هّزنم  بیع  ره  زا  تسوا ، یلـصا  کـلام  مکاـح و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادـخ  و 
هتـسیاش و  دـنک ، یم  حالـصا  ار  يرما  ره  دوخ  ذـفان  هدارا  اـب  هک  ریذـپان  تسکـش  يدـنمتردق  تسا ، زیچ  همه  بقارم  تسا ، شخب 

(23 ! ) دنهد یمرارق  وا  يارب  کیرش  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  تسا ؛ تمظع 

(24  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  ُحِّبَُسی  یَنْسُْحلا  ُءاَمْسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراَْبلا  ُِقلاَْخلا  ُهَّللا  َوُه 

نیمز اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا ؛ کین  ياهمان  وا  يارب  ریظن ؛) یب   ) يرگتروص و  هقباس ، یب  يا  هدننیرفآ  قلاخ ، تسا  يدنوادخ  وا 
(24 ! ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دنیوگ ؛ یم  وا  حیبست  تسا 

548 ص :

هنحتمملا هروس 

َنِّم مُکَءاَج  اَِمب  اوُرَفَک  ْدَـقَو  ِهَّدَوَْملِاب  مِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاَِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَـعَو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَنَأَو ِهَّدَوَْملِاب  مِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست  ِیتاَضْرَم  َءاَِغْتباَو  ِیلِیبَس  ِیف  اًداَهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمتنُک  نِإ  ْمُکِّبَر  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  نَأ  ْمُکاَّیِإَو  َلوُسَّرلا  َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا 

(1  ) ِلِیبَّسلا َءاَوَس  َّلَض  ْدَقَف  ْمُکنِم  ُْهلَعْفَی  نَمَو  ُْمتنَلْعَأ  اَمَو  ُْمْتیَفْخَأ  اَِمب  ُمَلْعَأ 

رد دینک ، یم  ّتبحم  راهظا  نانآ  هب  تبسن  امـش  دیریگن ! تسود  ار  ناتدوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
راگدرورپ هک  يدـنوادخ  هب  نامیا  رطاخ  هب  ار  امـش  هّللا و  لوسر  دـنا و  هدـش  رفاک  هدـمآ  امـش  يارب  ّقح  زا  هچنآ  هب  اهنآ  هک  یلاح 

دنویپ ( ؛ دـیا هدرک  ترجه  میدونـشخ  بلج  نم و  هار  رد  داهج  يارب  امـش  رگا  دـننار ؛ یم  نوریب  ناـتراید  رهـش و  زا  تسامـش  همه 
یم راکـشآ  ای  ناهنپ  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  دینک  یم  رارقرب  یتسود  هطبار  اهنآ  اب  هنایفخم  امـش  دـیزاسن )! رارقرب  نانآ  اب  یتسود 

(1 ! ) تسا هدش  هارمگ  تسار  هار  زا  دنک ، يراک  نینچ  امش  زا  سک  ره  و  مرتاناد ! همه  زا  دیزاس 

(2  ) َنوُرُفْکَت َْول  اوُّدَوَو  ِءوُّسلِاب  مُهَتَنِْسلَأَو  ْمُهَیِْدیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْسبَیَو  ًءاَدْعَأ  ْمَُکل  اُونوُکَی  ْمُکوُفَْقثَی  نِإ 

تسود و  دنیاشگ ، یم  امش  هب  تبسن  ندرک  يدب  هب  ار  دوخ  نابز  تسد و  دوب و  دنهاوخ  ناتنانمشد  دنوش ، ّطلسم  امـش  رب  اهنآ  رگا 
(2 ! ) دیدرگزاب رفک  هب  امش  دنراد 

(3  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ْمُکَْنَیب  ُلِصْفَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکُدَالْوَأ  َالَو  ْمُکُماَحْرَأ  ْمُکَعَفنَت  َنل 

ماجنا هچنآ  هب  دنوادخ  و  دنکفا ؛ یم  ییادج  امـش  نایم  تشاد ؛ دنهاوخن  ناتلاح  هب  يدوس  تمایق  زور  ناتنادنزرف  ناگتـسب و  زگره 
(3  ) .تسانیب دیهد  یم 
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اَنَْنَیب اََدبَو  ْمُِکب  اَنْرَفَک  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُُدبْعَت  اَّمِمَو  ْمُکنِم  ُءآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاَق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  َمیِهاَْربِإ  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناَک  ْدَـق 
اَنَّبَّر ٍءْیَـش  نِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ُِکْلمَأ  اَمَو  ََکل  َّنَرِفْغَتْـسََأل  ِهِیبَِأل  َمیِهاَْربِإ  َلْوَق  اَّلِإ  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یَّتَح  اًدـَبَأ  ُءاَضْغَْبلاَو  ُهَواَدَْـعلا  ُمُکَْنَیبَو 

(4  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإَو  اَْنبَنَأ  َْکَیلِإَو  اَْنلَّکَوَت  َْکیَلَع 

دوخ كرـشم )  ) موق هب  هک  یماگنه  نآ  رد  تشاد ، دوجو  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  یگدـنز  رد  یبوخ  قشمرـس  امـش  يارب 
یگشیمه ینمشد  توادع و  امش  ام و  نایم  و  میرفاک ؛ امش  هب  تبسن  ام  میرازیب ؛ دیتسرپ  یم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  ام  : » دنتفگ

تفگ رزآ ] شیومع  شردپ =[  هب  هک  میهاربا  نخـس  نآ  زج  ! - دیروایب نامیا  هناگی  يادـخ  هب  هک  نامز  نآ  ات  تسا ؛ هدـش  راکـشآ 
يراـیتخا و   ) متـسین يزیچ  کـلام  وـت  يارب  دـنوادخ  ربارب  رد  لاـح  نیع  رد  و  منک ، یم  بلط  شزرمآ  وـت  يارب  هـک  داد ) هدـعو  (و 

(4 ! ) تسا وت  يوسب  اهماجرف  همه  و  میتشگزاب ، وت  يوس  هب  میدرک و  لّکوت  وت  رب  ام  اراگدرورپ ! مرادن -!)

(5  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  اَنَّبَر  اََنل  ْرِفْغاَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ًهَْنِتف  اَْنلَعْجَت  َال  اَنَّبَر 

(5 !« ) یمیکح زیزع و  وت  هک  ام  راگدرورپ  يا  شخبب ، ار  ام  و  هدم ، رارق  نارفاک  یهارمگ  هیام  ار  ام  اراگدرورپ !
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(6  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  نَمَو  َرِخْآلا  َمْوَْیلاَو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  نَمِّل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل 

ره و  دنراد ؛ تمایق  زور  ادخ و  هب  دیما  هک  یناسک  يارب  دوب ، ییوکین ) قشمرـس  و   ) هنـسح هوسا  اهنآ  یگدنز  رد  امـش  يارب  يرآ ) )
(6 ! ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب  دنوادخ  اریز  تسا ، هدز  ررض  نتشیوخ  هب  دنک  یچیپرس  سک 

(7  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ٌریِدَق  ُهَّللاَو  ًهَّدَوَّم  مُْهنِّم  ُمْتیَداَع  َنیِذَّلا  َْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  َلَعْجَی  نَأ  ُهَّللا  یَسَع 

دنوادـخ دـنک ؛ رارقرب  ّتبحم  دـنویپ  مالـسا ) هار  زا   ) دـندرک ینمـشد  امـش  اب  هک  نیکرـشم  زا  یناسک  امـش و  نایم  ادـخ  تسا  دـیما 
(7  ) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  تساناوت و 

َنیِطِـسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهَیلِإ  اوُطِـسُْقتَو  ْمُهوُّرَبَت  نَأ  ْمُکِراَیِد  نِّم  مُکوُجِرُْخی  َْملَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاَُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاَْـهنَی  اَّل 
(8)

نوریب ناتراید  هناخ و  زا  دندرکن و  راکیپ  امـش  اب  نید  هار  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تلادـع  تیاعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادـخ 
(8  ) .دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ؛ یمن  یهن  دندنارن 

َِکَئلوُأَف ْمُهَّلَوَتَی  نَمَو  ْمُهْوَّلَوَت  نَأ  ْمُکِجاَرْخِإ  یَلَع  اوُرَهاَظَو  ْمُکِراَیِد  نِّم  مُکوُجَرْخَأَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُولَتاَق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاَْـهنَی  اَـمَّنِإ 
(9  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه 

دندنار نوریب  ناتیاه  هناخ  زا  ار  امش  دندرک و  راکیپ  امـش  اب  نید  رما  رد  هک  دنک  یم  یهن  یناسک  اب  هطبار  یتسود و  زا  ار  امـش  اهنت 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 726 

http://www.ghaemiyeh.com


(9 ! ) تسا رگمتس  ملاظ و  دشاب  هتشاد  یتسود  هطبار  نانآ  اب  سک  ره  دندرک و  کمک  امش  ندنار  نوریب  هب  ای 

َیلِإ َّنُهوُعِجْرَت  اَلَف  ٍتاَنِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَـف  َّنِِهناَـمیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َّنُهُونِحَْتماَـف  ٍتاَرِجاَـهُم  ُتاَـنِمْؤُْملا  ُمُکَءاَـج  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
اوُکِـسُْمت َالَو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَذِإ  َّنُهوُحِکنَت  نَأ  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  َالَو  اوُقَفنَأ  اَّم  مُهُوتآَو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  ْمُه  اـَلَو  ْمُهَّل  ٌّلِـح  َّنُه  اـَل  ِراَّفُْکلا 

(10  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَّللا  ُمْکُح  ْمُِکلَذ  اوُقَفنَأ  اَم  اُولَأْسَْیلَو  ُْمتْقَفنَأ  اَم  اُولَأْساَو  ِِرفاَوَْکلا  ِمَصِِعب 

هب دـنوادخ   - دـینک شیامزآ  ار  اهنآ  دـنیآ ، امـش  دزن  ترجه  ناونعب  نامیااب  ناـنز  هک  یماـگنه  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
يارب راّفک  هن  دنلالح و  راّفک  يارب  اهنآ  هن  دینادرگنزاب ؛ راّفک  يوسب  ار  اهنآ  دـیتفای ، نمؤم  ار  نانآ  هاگره  تسا - رتهاگآ  ناشنامیا 

اهنآ اب  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  و  دیزادرپب ؛ نانآ  هب  دنا  هتخادرپ  نانز ) نیا  اب  جاودزا  يارب   ) اهنآ نارـسمه  ار  هچنآ  و  لالح ؛ اهنآ 
رفاک امش  نانز  زا  یسک  رگا  و   ) دیرادن هگن  دوخ  يرسمه  رد  ار  رفاک  نانز  زگره  دیهدب و  نانآ  هب  ار  ناشرهَم  هاگره  دینک  جاودزا 

هک ار  ناشنانز  رهم  دنراد  قح  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  دینک  هبلاطم  دیا  هتخادرپ  هک  ار  يرهَم  دیراد  قح  درک )، رارف  رفک  دالب  هب  دـش و 
میکح اناد و  دنوادخ  و  دنک ، یم  مکح  امـش  نایم  رد  هک  تسا  دـنوادخ  مکح  نیا  دـننک ؛ هبلاطم  امـش  زا  دـنا ) هدـش  ادـج  نانآ  زا 

(10 ! ) تسا

َنُونِمُْؤم ِِهب  ُمتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوـُقَفنَأ  اَـم  َلـْثِّم  مُهُجاَوْزَأ  ْتَبَهَذ  َنیِذَّلا  اُوتآَـف  ُْمْتبَقاَـعَف  ِراَّفُْکلا  َیلِإ  ْمُکِجاَوْزَأ  ْنِّم  ٌءْیَـش  ْمُکَتاَـف  نِإَو 
(11)

یمیانغ دـیدش و  زوریپ  نانآ  رب  یگنج  رد  امـش  و  دـندرگزاب ) رافک  يوس  هب  و   ) دـنورب ناتتـسد  زا  امـش  نارـسمه  زا  یـضعب  رگا  و 
وا هب  همه  هک  يدنوادخ  تفلاخم )  ) زا و  دـیهدب ؛ دـنا  هتخادرپ  هک  ار  يرهم  دـننامه  دـنا ، هتفر  ناشنارـسمه  هک  یناسک  هب  دـیتفرگ ،

(11 ! ) دیزیهرپب دیراد  نامیا 

550 ص :

ٍناَتُْهِبب َنِیتْأَی  َالَو  َّنُهَدَالْوَأ  َْنُلتْقَی  َالَو  َنِینْزَی  َالَو  َْنقِرْـسَی  َالَو  اًْئیَـش  ِهَّللِاب  َنْکِرُْـشی  اَّل  نَأ  یَلَع  َکَنِْعیاَُبی  ُتاَنِمْؤُْملا  َكَءاَج  اَذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
(12  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْساَو  َّنُهِْعیاَبَف  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِصْعَی  َالَو  َّنِِهلُجْرَأَو  َّنِهیِْدیَأ  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی 

، دـننکن انز  يدزد و  دـنهدن ، رارق  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  دـننک  تعیب  وت  اب  دـنیآ و  وت  دزن  نمؤم  نانز  هک  یماـگنه  ربماـیپ ! يا 
اب دننکن ، وت  نامرف  تفلاخم  يا  هتـسیاش  راک  چیه  رد  دنرواین و  دوخ  ياپ  تسد و  شیپ  ییارتفا  تمهت و  دنـشکن ، ار  دوخ  نادنزرف 

(12 ! ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  بلطب  شزرمآ  دنوادخ  هاگرد  زا  نانآ  يارب  نک و  تعیب  اهنآ 

(13  ) ِرُوبُْقلا ِباَحْصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  اَمَک  ِهَرِخْآلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَق  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  اًمْوَق  اْوَّلَوَتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

دنـسویأم ترخآ  زا  نانآ  دـینکن ؛ یتسود  هداد  رارق  بضغ  دروم  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یموق  اـب  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
(13 ! ) دنشاب یم  سویأم  اهربق  رد  نوفدم  رافک  هک  هنوگ  نامه 

فصلا هروس 
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(1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  َحَّبَس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) تسا میکح  ریذپان و  تسکش  وا  و  دنیوگ ؛ یم  ادخ  حیبست  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(2  ) َنُولَعْفَت َال  اَم  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(2 ( !؟ دینک یمن  لمع  هک  دییوگ  یم  ینخس  ارچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(3  ) َنُولَعْفَت َال  اَم  اُولوُقَت  نَأ  ِهَّللا  َدنِع  اًتْقَم  َُربَک 

(3 ! ) دینک یمن  لمع  هک  دییوگب  ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایسب  ادخ  دزن 

(4  ) ٌصوُصْرَّم ٌناَْیُنب  مُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

(4 ! ) دنا نینهآ  ییانب  یئوگ  دننک  یم  راکیپ  وا  هار  رد  هک  دراد  یم  تسود  ار  یناسک  دنوادخ 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  اـَل  ُهَّللاَو  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َغاَزَأ  اوُغاَز  اَّمَلَف  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  َنوُـمَْلعَّت  دَـقَو  ِینَنوُذْؤـُت  َِمل  ِمْوَـق  اَـی  ِهِمْوَِـقل  یَـسُوم  َلاَـق  ْذِإَو 
(5  ) َنیِقِساَْفلا

هب ادخ  هداتسرف  نم  دیناد  یم  هکنیا  اب  دیهد  یم  رازآ  ارم  ارچ  نم ! موق  يا  : » تفگ شموق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  )
یمن تیاده  ار  ناقـساف  ادخ  و  تخاس ؛ فرحنم  ار  ناشبولق  دنوادخ  دندش ، فرحنم  قح  زا  اهنآ  هک  یماگنه  متـسه »!؟ امـش  يوس 

(5 ! ) دنک

551 ص :

ُهُمْسا يِدَْعب  نِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  اًرِّشَبُمَو  ِهاَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُّم  مُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاَق  ْذِإَو 
(6  ) ٌنِیبُّم ٌرْحِس  اَذَه  اُولاَق  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُهَءاَج  اَّمَلَف  ُدَمْحَأ 

هک یلاح  رد  متـسه  امـش  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا ! ینب  يا  : » تفگ میرم  نب  یـسیع  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) و
مان دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدنهد  تراشب  و  مشاب ، یم  تاروت ]  هدش =[  هداتـسرف  نم  زا  لبق  هک  یباتک  هدننک  قیدـصت 
(6 «! ) راکشآ تسا  يرحس  نیا  : » دنتفگ دمآ ، نانآ  غارس  هب  نشور  لیالد  تازجعم و  اب  دمحا ] وا =[  هک  یماگنه  تسا »! دمحا  وا 

(7  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  ِماَلْسِْإلا  َیلِإ  یَعُْدی  َوُهَو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَو 

ار ناراکمتس  هورگ  دنوادخ  دوش !؟ یم  مالـسا  هب  توعد  هک  یلاح  رد  هتـسب  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتملاظ  یـسک  هچ 
(7 ! ) دنک یمن  تیاده 

(8  ) َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُِری 
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هتـشادن شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنک  یم  لماک  ار  دوخ  رون  ادخ  یلو  دـنزاس ؛ شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  نانآ 
(8 ! ) دنشاب

(9  ) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 

هتشاد تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دزاس ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا 
(9 ! ) دنشاب

(10  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَع  ْنِّم  مُکیِجُنت  ٍهَراَِجت  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(10 ( !؟ دشخب یم  ییاهر  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  منک  یئامنهار  یتراجت  هب  ار  امش  ایآ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(11  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ْمُکِسُفنَأَو  ْمُِکلاَْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاَُجتَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت 

! دینادب رگا  تسا  رتهب  زیچ ) ره  زا   ) امـش يارب  نیا  دینک ؛ داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج  لاوما و  اب  دیروایب و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب 
(11)

(12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکاَسَمَو  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخُْدیَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی 

تـسا يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک  یم  لخاد  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  امـش  دشخب و  یم  ار  ناتناهانگ  دینک ) نینچ  رگا  )
(12 ! ) تسا میظع  يزوریپ  نیا  و  دهد ؛ یم  ياج  نادیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  ياهنکسم  رد  و 

(13  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشبَو  ٌبیِرَق  ٌْحتَفَو  ِهَّللا  َنِّم  ٌرْصَن  اَهَنوُّبُِحت  يَرْخُأَو 

تراشب ار  نانمؤم  و  تسا ؛ کیدزن  يزوریپ  دنوادخ و  يرای  نآ  و  دشخب ، یم  امـش  هب  دـیراد  تسود  ار  نآ  هک  يرگید  تمعن )  ) و
(13 (! ) گرزب يزوریپ  نیا  هب   ) هد

ِهَّللا ُراَصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراَـصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراَوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاَـق  اَـمَک  ِهَّللا  َراَـصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(14  ) َنیِرِهاَظ اوُحَبْصَأَف  ْمِهِّوُدَع  یَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَنْدَّیَأَف  ٌهَِفئاَّط  تَرَفَکَو  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  نِّم  ٌهَِفئاَّط  تَنَمآَف 

ادخ هار  رد  یناسک  هچ  : » تفگ نویراوح  هب  میرم  نب  یـسیع  هک  هنوگ  نامه  دیـشاب  ادـخ  ناروای  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رفاک یهورگ  دندروآ و  نامیا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  میئادـخ » ناروای  ام  : » دـنتفگ نویراوح  دنتـسه »!؟ نم  ناروای 

(14 ! ) دندش زوریپ  نانآ  رب  ماجنارس  میدرک و  دییأت  ناشنانمشد  ربارب  رد  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ام  دندش ؛
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هعمجلا هروس 
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(1  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِسوُّدُْقلا  ِِکلَْملا  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

بیع و ره  زا  تسا و  مکاـح  کـلام و  هک  يدـنوادخ  دـنیوگ ، یم  ادـخ  حـیبست  هراومه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
(1 ! ) تسا میکح  زیزع و  و  اربم ، یصقن 

ٍنِیبُّم ٍلاَلَـض  یَِفل  ُْلبَق  نِم  اُوناَک  نِإَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتاَـیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمُْهنِّم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 
(2)

هیکزت ار  اهنآ  دناوخ و  یم  اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدناوخن  سرد  تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یسک  و 
(2 ! ) دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  دزومآ  یم  تمکح  و  نآرق )  ) باتک نانآ  هب  دنک و  یم 

(3  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآَو 

(3 ! ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دنا ؛ هدشن  قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  يرگید  هورگ  رب  تسا  لوسر  نینچمه )  ) و

(4  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللاَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلَذ 

(4 ! ) تسا میظع  لضف  بحاص  دنوادخ  و  دشخب ؛ یم  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا 

َمْوَْقلا يِدْهَی  َال  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب  اًراَفْـسَأ  ُلِمْحَی  ِراَمِْحلا  ِلَثَمَک  اَهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َهاَرْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
(5  ) َنیِِملاَّظلا

رب ار  نآ  ، ) دنک یم  لمح  ییاهباتک  هک  دنتـسه  یـشوگزارد  دننام  دندرکن ، ادا  ار  نآ  قح  یلو  دندش  تاروت  هب  فلکم  هک  یناسک 
ار رگمتـس  موق  دنوادخ  و  دنراد ، يدب  لاثم  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  یهورگ  دـمهف !) یمن  نآ  زا  يزیچ  اما  دـشک  یم  شود 

(5 ! ) دنک یمن  تیاده 

(6  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنوُد  نِم  ِهَِّلل  ُءاَِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  نِإ  اوُداَه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ُْلق 

یم تسار  رگا  دینک  گرم  يوزرآ  سپ  مدرم ، ریاس  هن  دـیئادخ  ناتـسود  امـش  طقف )  ) هک دـینک  یم  نامگ  رگا  نایدوهی ! يا  : » وگب
(6 (!« ) دیسرب ناتبوبحم  ياقل  هب  ات   ) دییوگ

(7  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  اًَدبَأ  ُهَنْوَّنَمَتَی  َالَو 

(7 ! ) دسانش یم  یبوخب  ار  ناملاظ  دنوادخ  و  دنا ؛ هداتسرف  شیپ  زا  هک  یلامعا  رطاخب  دننک  یمن  گرم  يانمت  زگره  نانآ  یلو 

(8  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ِِملاَع  َیلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکِیقاَُلم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ُْلق 

راکشآ ناهنپ و  ياناد  هک  یـسک  يوس  هب  سپـس  درک ؛ دهاوخ  تاقالم  امـش  اب  ماجنارـس  دینک  یم  رارف  نآ  زا  هک  یگرم  نیا  : » وگب
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(8 !« ) دهد یم  ربخ  دیداد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  هاگنآ  دیوش ؛ یم  هدنادرگزاب  تسا 
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(9  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  َْعیَْبلا  اوُرَذَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  َیلِإ  اْوَعْساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  نِم  ِهاَلَّصِلل  َيِدُون  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

ار شورف  دیرخ و  دیباتشب و  ادخ  رکذ  يوس  هب  دوش ، هتفگ  ناذا  هعمج  زور  زامن  يارب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(9 ! ) دیتسناد یم  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  هک  دینک  اهر 

(10  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلَعَّل  اًرِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  ِهَّللا  ِلْضَف  نِم  اوُغَْتباَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرِشَتناَف  ُهاَلَّصلا  ِتَیُِضق  اَذِإَف 

دیاش دینک  دای  رایـسب  ار  ادخ  و  دیبلطب ، ادـخ  لضف  زا  دـیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد  دـیدازآ ) امـش   ) تفرگ نایاپ  زامن  هک  یماگنه  و 
(10 ! ) دیوش راگتسر 

(11  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهَّللاَو  ِهَراَجِّتلا  َنِمَو  ِوْهَّللا  َنِّم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدنِع  اَم  ُْلق  اًِمئاَق  َكوُکَرَتَو  اَْهَیلِإ  اوُّضَفنا  اًوَْهل  ْوَأ  ًهَراَِجت  اْوَأَر  اَذِإَو 

دوخ لاح  هب  هداتـسیا  ار  وت  دنور و  یم  نآ  يوس  هب  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  دـننیبب  ار  يوهل  یمرگرـس و  ای  تراجت  اهنآ  هک  یماگنه 
(11  ) .تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  و  تسا ، تراجت  وهل و  زا  رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب : دننک ؛ یم  اهر 

نوقفانملا هروس 

َنیِِقفاَـنُْملا َّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللاَو  ُُهلوُـسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ُلوُـسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاَـق  َنوُِقفاَـنُْملا  َكَءاَـج  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) َنُوبِذاََکل

وا لوسر  وت  هک  دناد  یم  دنوادخ  ییادخ »! لوسر  وت  ًانیقی  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  : » دنیوگ یم  دـنیآ  وت  دزن  ناقفانم  هک  یماگنه 
(1 (. ) دنرادن نامیا  دوخ  هتفگ  هب  و   ) دنتسه وگغورد  ناقفانم  هک  دهد  یم  تداهش  دنوادخ  یلو  یتسه ،

(2  ) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  َءاَس  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَف  ًهَّنُج  ْمُهَناَْمیَأ  اوُذَخَّتا 

(2 ! ) دنهد یم  ماجنا  يدب  رایسب  ياهراک  و  دنراد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دنا  هتخاس  رپس  ار  ناشیاهدنگوس  اهنآ 

(3  ) َنوُهَقْفَی َال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  َِعبُطَف  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  ْمُهَّنَِأب  َِکلَذ 

كرد ار  تقیقح  و  هدـش ، هداهن  رهم  نانآ  ياهلد  رب  ور  نیا  زا  دـندش ؛ رفاک  سپـس  دـندروآ  نامیا  تسخن  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 
(3 ! ) دننک یمن 

ْمُهْرَذْـحاَف ُّوُدَْـعلا  ُمُه  ْمِْهیَلَع  ٍهَْحیَـص  َّلُک  َنُوبَـسْحَی  ٌهَدَّنَـسُّم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَک  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  نِإَو  ْمُهُماَسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اَذِإَو 
(4  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهَلَتاَق 
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یم ارف  شوگ  ناشنانخس  هب  دنیوگب ، نخـس  رگا  و  درب ؛ یم  ورف  یتفگـش  رد  ار  وت  نانآ  هفایق  مسج و  ینیب ، یم  ار  اهنآ  هک  یماگنه 
؛ دنرادنپ یم  دوخ  دض  رب  دوش  دنلب  اج  ره  زا  يدایرف  ره  دنا ! هدش  هداد  هیکت  راوید  هب  هک  دنتسه  یکشخ  ياهبوچ  ییوگ  اما  یهد ؛

(4 ( !؟ دنوش یم  فرحنم  قح  زا  هنوگچ  دشکب ، ار  اهنآ  دنوادخ  شاب ! رذح  رب  نانآ  زا  سپ  دنتسه ، وت  یعقاو  نانمشد  اهنآ 
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(5  ) َنوُِربْکَتْسُّم مُهَو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَسوُءُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاَعَت  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

( رورغ ربک و  ازهتـسا و  يور  زا   ) ار دوخ  ياهرـس  دنک ،»! رافغتـسا  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دییایب  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه 
(5 ! ) دنزرو یم  ربکت  هدرک و  ضارعا  وت  نانخس  زا  هک  ینیب  یم  ار  اهنآ  و  دنهد ؛ یم  ناکت 

(6  ) َنیِقِساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  َنل  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  َْمل  ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاَوَس 

ار قساف  موق  دنوادخ  اریز  دـشخب ؛ یمن  ار  نانآ  دـنوادخ  زگره  ینکن ، ای  ینک  ناشیارب  رافغتـسا  هاوخ  دـنک ، یمن  توافت  اهنآ  يارب 
(6 ! ) دنک یمن  تیاده 

(7  ) َنوُهَقْفَی َال  َنیِِقفاَنُْملا  َّنَِکلَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُِنئاَزَخ  ِهَِّللَو  اوُّضَفنَی  یَّتَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدنِع  ْنَم  یَلَع  اوُقِفُنت  َال  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ُمُه 

نیازخ هکنیا ) زا  لفاغ  !« ) دنوش هدنکارپ  ات  دینکن  قافنا  دنتـسه  ادخ  لوسر  دزن  هک  يدارفا  هب  : » دـنیوگ یم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(7 ! ) دنمهف یمن  ناقفانم  یلو  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و 

(8  ) َنوُمَْلعَی َال  َنیِِقفاَنُْملا  َّنَِکلَو  َنِینِمْؤُْمِللَو  ِِهلوُسَِرلَو  ُهَّزِْعلا  ِهَِّللَو  َّلَذَْألا  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِهَنیِدَْملا  َیلِإ  اَنْعَجَّر  ِنَئل  َنُولوُقَی 

وا و لوسر  ادـخ و  صوصخم  تزع  هک  یلاح  رد  دـننک »! یم  نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع  میدرگزاب ، هنیدـم  هب  رگا  : » دـنیوگ یم  اهنآ 
(8 ! ) دنناد یمن  ناقفانم  یلو  تسا ؛ نانمؤم 

(9  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  َِکلَذ  ْلَعْفَی  نَمَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ْمُکُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُکلاَْومَأ  ْمُکِْهُلت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

(9 ! ) دنناراکنایز دننک ، نینچ  هک  یناسک  و  دنکن ! لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

َنیِِحلاَّصلا َنِّم  نُکَأَو  َقَّدَّصَأَف  ٍبیِرَق  ٍلَـجَأ  َیلِإ  ِینَتْرَّخَأ  اـَلَْول  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َِیتْأَـی  نَأ  ِلـْبَق  نِّم  مُکاَْـنقَزَر  اَّم  نِم  اوُقِفنَأَو 
(10)

ارم گرم )  ) ارچ اراگدرورپ ! : » دـیوگب دـسر و  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دـینک ، قافنا  میا  هداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا 
(10 ( »!؟ مشاب ناحلاص  زا  مهد و  هقدص  ادخ ) هار  رد   ) ات یتخادنین  ریخأت  هب  یمک  تدم 

(11  ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللاَو  اَُهلَجَأ  َءاَج  اَذِإ  اًسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َنلَو 
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.تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دزادنا ، یمن  ریخأت  هب  دـسر  ارف  شلجا  هک  یماگنه  ار  یـسک  گرم  زگره  دـنوادخ 
(11)

555 ص :

نباغتلا هروس 

(1  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ُدْمَْحلا  َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

وا و  وا ؛ نآ  زا  شیاتس  تسوا و  نآ  زا  تموکح  تیکلام و  دنیوگ ؛ یم  حیبست  ادخ  يارب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
(1 ! ) تساناوت زیچ  همه  رب 

(2  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ٌنِمْؤُّم  مُکنِمَو  ٌِرفاَک  ْمُکنِمَف  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

هچنآ هب  دنوادخ  و  نمؤم ؛ یهورگ  دیرفاک و  امـش  زا  یهورگ  داد ؛) رایتخا  يدازآ و  امـش  هب  و   ) دـیرفآ ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
(2 ! ) تسانیب دیهد  یم  ماجنا 

(3  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإَو  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَصَو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ 

.تسوا يوسب  همه )  ) ماجنارس و  ریذپلد ؛ ابیز و  يریوصت  درک ، ریوصت  نینج ) ملاع  رد   ) ار امـش  و  دیرفآ ؛ قحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
(3)

(4  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّللاَو  َنُوِنْلُعت  اَمَو  َنوُّرُِست  اَم  ُمَْلعَیَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی 

هنیس نورد  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  و  تسا ؛ ربخ  اب  دینک  یم  راکـشآ  ای  ناهنپ  هچنآ  زا  و  دناد ، یم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ 
(4  ) .تسا هاگآ  تساه 

(5  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمِهِْرمَأ  َلَابَو  اُوقاَذَف  ُْلبَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَبَن  ْمُِکتْأَی  َْملَأ 

و دندیـشچ ؛ ار  دوخ  گرزب  ناهانگ  رفیک  معط  اهنآ  يرآ ) ( !؟ تسا هدیـسرن  امـش  هب  دـندش  رفاک  نیا  زا  شیپ  هک  یناـسک  ربخ  اـیآ 
(5 ! ) تساهنآ يارب  كاندرد  باذع 

(6  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  ُهَّللاَو  ُهَّللا  یَنْغَتْساَّو  اوَّلَوَتَو  اوُرَفَکَف  اَنَنوُدْهَی  ٌرََشبَأ  اُولاَقَف  ِتاَنِّیَْبلِاب  مُُهلُسُر  ْمِهِیتْأَّت  َتناَک  ُهَّنَِأب  َِکلَذ 

: دنتفگ رورغ ) ربک و  يور  زا   ) اهنآ یلو  دـندمآ ، یم  ناشغارـس  هب  نشور  لیالد  اب  هتـسویپ )  ) اهنآ نالوسر  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 
نامیا و زا   ) دـنوادخ و  دـندنادرگرب ؛ يور  دـندش و  رفاک  ور  نیا  زا  دـننک »!؟ تیادـه  ار  ام  دـنهاوخ  یم  اـم ) لـثم   ) ییاهرـشب اـیآ  »

(6 ! ) تسا شیاتس  هتسیاش  ینغ و  ادخ  و  دوب ، زاین  یب  ناشتعاط )

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 733 

http://www.ghaemiyeh.com


(7  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذَو  ُْمْتلِمَع  اَِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَرَو  یََلب  ُْلق  اُوثَْعُبی  نَّل  نَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز 

هتخیگنارب تماـیق ) رد   ) امـش همه  هک  دـنگوس  مراـگدرورپ  هب  يرآ  : » وـگب دـش ، دـنهاوخن  هتخیگنارب  زگره  هـک  دنتـشادنپ  نارفاـک 
(7 !« ) تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  نیا  و  دوش ، یم  هداد  ربخ  امش  هب  دیدرک  یم  لمع  ار  هچنآ  سپس  دش ، دیهاوخ 

(8  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  اَْنلَزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف 

هاگآ دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ  دـینادب  و  دـیروایب ؛ نامیا  میا  هدرک  لزان  هک  يرون  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  تسا ، نینچ  هک  لاح 
(8 ! ) تسا

اَِهتْحَت نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـُیَو  ِِهتاَئِّیَـس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  اًِـحلاَص  ْلَـمْعَیَو  ِهَّللاـِب  نِمُْؤی  نَمَو  ُِنباَـغَّتلا  ُمْوَی  َکـِلَذ  ِعْمَْجلا  ِمْوَِـیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَـی 
(9  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا 

زور  ) تسا نباغت  زور  زور  نآ  دنک ؛ یم  يروآدرگ  زیخاتـسر ] زور  عامتجا =[  زور  رد  ار  امـش  همه  هک  دوب  دـهاوخ  ینامز  رد  نیا 
رد ار  وا  دـشخب و  یم  ار  وا  ناهانگ  دـهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دروایب و  ناـمیا  ادـخ  هب  سک  ره  و  ینامیـشپ !) تراـسخ و  ساـسحا 

! تسا گرزب  يزوریپ  نیا  و  دـننام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  دـنک ، یم  دراو  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب 
(9)

556 ص :

(10  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

ماجنارس اهنآ ) ماجنارـس   ) و دننام ، یم  نآ  رد  هنادواج  دنخزود ، باحـصا  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  اما 
(10 ! ) تسا يدب 

(11  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ُهَْبلَق  ِدْهَی  ِهَّللِاب  نِمُْؤی  نَمَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍهَبیِصُّم  نِم  َباَصَأ  اَم 

زیچ ره  هب  ادخ  و  دنک ؛ یم  تیاده  ار  شبلق  دنوادخ  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  سک  ره  و  ادخ ! نذا  هب  رگم  دهد  یمن  خر  یتبیصم  چیه 
(11 ! ) تساناد

(12  ) ُنِیبُْملا ُغاَلَْبلا  اَِنلوُسَر  یَلَع  اَمَّنِإَف  ُْمْتیَّلَوَت  نِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأَو 

(12 ! ) درادن يا  هفیظو  راکشآ  غالبا  زج  ام  لوسر  دیوش ، نادرگ  يور  رگا  و  ار ؛ ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ، ادخ  دینک  تعاطا 

(13  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا 

(13 ! ) دننک لکوت  وا  رب  طقف  دیاب  نانمؤم  و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  تسا  یسک  دنوادخ 
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(14  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرِفْغَتَو  اوُحَفْصَتَو  اوُفْعَت  نِإَو  ْمُهوُرَذْحاَف  ْمُکَّل  اوُدَع  ْمُکِدَالْوَأَو  ْمُکِجاَوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

دینک و وفع  رگا  و  دیشاب ؛ رذحرب  اهنآ  زا  دنتسه ، امـش  نانمـشد  ناتنادنزرف  نارـسمه و  زا  یـضعب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(14 ! ) تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  ارچ  دشخب ؛) یم  ار  امش  ادخ  ، ) دیشخبب دیشوپب و  مشچ 

(15  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَدنِع  ُهَّللاَو  ٌهَْنِتف  ْمُکُدَالْوَأَو  ْمُُکلاَْومَأ  اَمَّنِإ 

(15 ! ) تسوا دزن  میظع  شاداپ  هک  تسادخ  و  دنتسه ؛ امش  شیامزآ  هلیسو  طقف  ناتنادنزرف  لاوما و 

(16  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  نَمَو  ْمُکِسُفنَأِّل  اًْریَخ  اوُقِفنَأَو  اوُعیِطَأَو  اوُعَمْساَو  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

زا هک  یناسک  و  تسا ؛ رتهب  امـش  يارب  هک  دینک  قافنا  دییامن و  تعاطا  دیهد و  شوگ  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیناوت  یم  ات  سپ 
(16 ! ) دنناراگتسر دننامب  نوصم  نتشیوخ  صرح  لخب و 

(17  ) ٌمِیلَح ٌروُکَش  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمَُکل  ُهْفِعاَُضی  اًنَسَح  اًضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرُقت  نِإ 

! تسا رابدرب  هدننکرکـش و  دنوادخ  و  دشخب ؛ یم  ار  امـش  دزاس و  یم  فعاضم  امـش  يارب  ار  نآ  دیهد ، هنـسحلا  ضرق  ادخ  هب  رگا 
(17)

(18  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ِهَداَهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاَع 

(18 ! ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  تسا ؛ راکشآ  ناهنپ و  ياناد  وا 

557 ص :

قالطلا هروس 

َّنِِهتُوُیب نِم  َّنُهوُجِرُْخت  َال  ْمُکَّبَر  َهَّللا  اوُقَّتاَو  َهَّدِْعلا  اوُصْحَأَو  َّنِِهتَّدـِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاَسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اَذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َِکلَذ َدَْعب  ُثِدُْحی  َهَّللا  َّلََعل  يِرْدَت  َال  ُهَسْفَن  َمَلَظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  نَمَو  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلتَو  ٍهَنِّیَبُّم  ٍهَشِحاَِفب  َنِیتْأَی  نَأ  اَّلِإ  َنْجُرْخَی  َالَو 

(1  ) اًْرمَأ

هدش و كاپ  هناهام  تداع  زا  هک  ینامز  دییوگ =[  قالط  ار  اهنآ  هّدع ، نامز  رد  دیهد ، قالط  ار  نانز  دـیتساوخ  نامز  ره  ربمایپ ! يا 
زا ار  اهنآ  امش  هن  دیزیهرپب ؛ تسامش  راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  و  دیراد ؛ هگن  ار  هّدع  باسح  و  دنشاب ،] هدرکن  یکیدزن  ناشرسمه  اب 

دودـح نیا  دـنهد ؛ ماـجنا  يراکـشآ  تشز  راـک  هکنآ  رگم  دـنور ، نوریب  هّدـع ) نارود  رد   ) اـهنآ هـن  دـینک و  نوریب  ناـشیاه  هناـخ 
و  ) هزات عضو  نیا ، زا  دعب  دـنوادخ  دـیاش  یناد  یمن  وت  هدرک ؛ متـس  نتـشیوخ  هب  دـنک  زواجت  یهلا  دودـح  زا  سک  ره  و  تسادـخ ،

(1 ! ) دنک مهارف  یحالصا ) هلیسو 
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نَم ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکلَذ  ِهَِّلل  َهَداَهَّشلا  اوُمِیقَأَو  ْمُکنِّم  ٍلْدَـع  ْيَوَذ  اوُدِهْـشَأَو  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهُوقِراَـف  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اَذِإَـف 
(2  ) اًجَرْخَم ُهَّل  لَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  نَمَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک 

ناتدوخ زا  لداع  درم  ود  و  دیوش ؛ ادج  نانآ  زا  يا  هتسیاش  زرطب  ای  دیراد  هگن  يا  هتـسیاش  زرطب  ار  اهنآ  دمآرـس ، اهنآ  هدع  نوچ  و 
! دنوش یم  هداد  زردنا  نآ  هب  تمایق  زور  ادخ و  هب  نانمؤم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیراد ؛ اپرب  ادخ  يارب  ار  تداهـش  و  دیریگ ؛ هاوگ  ار 

(2 ، ) دنک یم  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  و 

(3  ) اًرْدَق ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَأ  ُِغلَاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  نَمَو  ُبِسَتْحَی  َال  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو 

دوخ نامرف  دنوادخ  دنک ؛ یم  ار  شرما  تیافک  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  و  دـهد ؛ یم  يزور  درادـن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  و 
(3 ! ) تسا هداد  رارق  يا  هزادنا  يزیچ  ره  يارب  ادخ  و  دناسر ؛ یم  ماجنا  هب  ار 

َنْعَـضَی نَأ  َّنُُهلَجَأ  ِلاَـمْحَْألا  ُتاـَلوُأَو  َنْضِحَی  َْمل  ِیئاَّللاَو  ٍرُهْـشَأ  ُهَثاََـلث  َّنُُهتَّدـِعَف  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ْمُِکئاَـسِّن  نـِم  ِضیِحَْملا  َنـِم  َنِْـسئَی  ِیئاَّللاَو 
(4  ) اًرُْسی ِهِْرمَأ  ْنِم  ُهَّل  لَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  نَمَو  َّنُهَلْمَح 

و تسا ، هام  هس  نانآ  هدـع  دـینک ، کش  يرادراـب ) رظن  زا   ) اـهنآ عضو  رد  رگا  دنـسویأم ، هناـهام  تداـع  زا  هک  ناـنآ  ناـتنانز ، زا  و 
یهلا ياوقت  سک  ره  و  دنراذگب ؛ نیمز  رب  ار  دوخ  راب  هک  تسا  نیا  رادراب  نانز  هدع  و  دـنا ؛ هدـیدن  هناهام  تداع  هک  اهنآ  نینچمه 

(4 ! ) دزاس یم  ناسآ  وا  رب  ار  راک  دنوادخ  دنک ، هشیپ 

(5  ) اًرْجَأ َُهل  ْمِظُْعیَو  ِِهتاَئِّیَس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  َهَّللا  ِقَّتَی  نَمَو  ْمُْکَیلِإ  َُهلَزنَأ  ِهَّللا  ُْرمَأ  َِکلَذ 

ار وا  شاداپ  دـشخب و  یم  ار  شناهانگ  دـنوادخ  دـنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  و  هدرک ؛ لزاـن  امـش  رب  هک  تسادـخ  ناـمرف  نیا 
(5 ! ) دراد یم  گرزب 

558 ص :

َّنُهَلْمَح َنْعَضَی  یَّتَح  َّنِْهیَلَع  اوُقِفنَأَف  ٍلْمَح  ِتَالوُأ  َّنُک  نِإَو  َّنِْهیَلَع  اوُقِّیَُـضِتل  َّنُهوُّراَُضت  َالَو  ْمُکِدْجُو  نِّم  ُمتنَکَـس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْـسَأ 
(6  ) يَرْخُأ َُهل  ُعِضُْرتَسَف  ُْمتْرَساَعَت  نِإَو  ٍفوُْرعَِمب  مُکَْنَیب  اوُرِمَتْأَو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  ْمَُکل  َنْعَضْرَأ  ْنِإَف 

رب ار  راک  ات  دیناسرن  نایز  اهنآ  هب  و  دیهد ؛ تنوکس  تسامش  ییاناوت  رد  دیراد و  تنوکـس  ناتدوخ  اج  ره  ار  هقّلطم ]  نانز  اهنآ =[ 
امش يارب  رگا  و  دننک ؛ لمح  عضو  ات  دیزادرپب  ار  اهنآ  هقفن  دنـشاب ، رادراب  رگا  و  دنوش ؛) لزنم  كرت  هب  روبجم  و   ) دینک گنت  نانآ 

قفاوت هب  رگا  و  دیهد ؛ ماجنا  هتـسیاش  هرواشم  اب  ار ) راک  نادـنزرف ، هرابرد   ) و دـیزادرپب ؛ ار  اهنآ  شاداپ  دـنهد ، یم  ریـش  ار ) دـنزرف  )
(6  ) .دریگ یم  هدهع  رب  ار  هچب  نآ  ندادریش  يرگید  نآ  دیدیسرن ،

(7  ) اًرُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس  اَهاَتآ  اَم  اَّلِإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  َال  ُهَّللا  ُهاَتآ  اَّمِم  ْقِفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  نَمَو  ِِهتَعَس  نِّم  ٍهَعَس  وُذ  ْقِفُنِیل 
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هداد اهنآ  هب  ادـخ  هک  هچنآ  زا  دنتـسدگنت ، هک  اهنآ  دـننک و  قافنا  دوخ  عیـسو  تاناکما  زا  دـیاب  دـنراد ، یعیـسو  تاناکما  هک  نانآ 
یناسآ اهیتخـس  زا  دعب  يدوزب  دنوادخ  دنک ؛ یمن  فیلکت  هداد  وا  هب  هک  ییاناوت  رادقم  هب  زج  ار  سک  چیه  دـنوادخ  دـنیامن ؛ قافنا 

(7 ! ) دهد یم  رارق 

(8  ) اًرْکُّن ًاباَذَع  اَهاَْنبَّذَعَو  اًدیِدَش  ًاباَسِح  اَهاَْنبَساَحَف  ِِهلُسُرَو  اَهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  ْتَتَع  ٍهَیْرَق  نِّم  نِّیَأَکَو 

تازاجم هب  میدیسر و  ناشباسح  هب  تّدشب  ام  دندرک و  یچیپرس  شنالوسر  ادخ و  نامرف  زا  نآ  لها  هک  اهیدابآ  اهرهش و  رایسب  هچ 
(8 ! ) میتخاس راتفرگ  يریظن  مک 

(9  ) اًرْسُخ اَهِْرمَأ  ُهَِبقاَع  َناَکَو  اَهِْرمَأ  َلَابَو  ْتَقاَذَف 

(9 ! ) دوب نارسخ  ناشراک  تبقاع  و  دندیشچ ؛ ار  دوخ  راک  ءوس  راثآ  اهنآ 

(10  ) اًرْکِذ ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَزنَأ  ْدَق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  َهَّللا  اوُقَّتاَف  اًدیِدَش  ًاباَذَع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ 

! دـیا هدروآ  نامیا  هک  ینادـنمدرخ  يا  دـیزیهرپب  ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا سپ  هتخاس ؛ مهارف  اـهنآ  يارب  یتخـس  باذـع  دـنوادخ 
(10 ( ؛ هدرک لزان  امش  رب  تسا  رّکذت  هیام  هک  يزیچ  دنوادخ  اریز ) )

اًِحلاَص ْلَمْعَیَو  ِهَّللِاب  نِمُْؤی  نَمَو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َجِرُْخیِّل  ٍتاَنِّیَبُم  ِهَّللا  ِتاَـیآ  ْمُْکیَلَع  ُوْلتَی  اـًلوُسَّر 
(11  ) اًقْزِر َُهل  ُهَّللا  َنَسْحَأ  ْدَق  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی 

هتـسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دنک  یم  توالت  امـش  رب  ار  ادخ  نشور  تایآ  هک  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  یلوسر 
ییاهغاب رد  ار  وا  دهد ، ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  و  دزاس ! جراخ  رون  يوسب  اهیکیرات  زا  دـنا ، هداد  ماجنا 

رارق وا  يارب  ییوکین  يزور  دنوادخ  و  دـننام ، یم  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اهرهن  شناتخرد )  ) ریز زا  هک  دزاس  دراو  تشهب  زا 
(11 ! ) تسا هداد 

ِّلُِکب َطاَحَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنَأَو  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَأـْلا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَأـْلا  َنِمَو  ٍتاَواَمَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
(12  ) اًْملِع ٍءْیَش 

دیآ یم  دورف  هتسویپ  اهنآ  نایم  رد  وا  نامرف  ار ؛ اهنآ  دننامه  زین  نیمز  زا  و  دیرفآ ، ار  نامـسآ  تفه  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ 
(12 ! ) دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  هکنیا  تساناوت و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  دینادب  ات 

559 ص :

میرحتلا هروس 

(1  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  َکِجاَوْزَأ  َتاَضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  اَم  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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هدنزرمآ و دنوادخ  و  ینک !؟ یم  مارح  دوخ  رب  تنارسمه  تیاضر  بلج  رطاخب  هدرک  لالح  وت  رب  ادخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  ربمایپ ! يا 
(1  ) .تسا میحر 

(2  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُهَو  ْمُکَالْوَم  ُهَّللاَو  ْمُِکناَْمیَأ  َهَّلِحَت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق 

.تسا میکح  اناد و  وا  تسامـش و  يالوم  دـنوادخ  و  هتخاـس ؛ نشور  دراوم ) هنوگ  نیا  رد   ) ار ناتیاهدـنگوس  ندوشگ  هار  دـنوادخ 
(2)

ْنَم َْتلاَـق  ِِهب  اَـهَأَّبَن  اَّمَلَف  ٍضَْعب  نَـع  َضَرْعَأَو  ُهَـضَْعب  َفَّرَع  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  ُهَرَهْظَأَو  ِهـِب  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف  اًثیِدَـح  ِهِـجاَوْزَأ  ِضَْعب  َیلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإَو 
(3  ) ُرِیبَْخلا ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاَق  اَذَه  َكَأَبنَأ 

اشفا ار  نآ  يو  هک  یماگنه  یلو  تفگ ، شنارـسمه  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  ياهزار  زا  یکی  ربمایپ  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب  )
یماگنه دومن ؛ يراددوخ  رگید  تمسق  زا  درک و  وگزاب  وا  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  تخاس ، هاگآ  نآ  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  درک و 

ربخاب ارم  هاگآ  ملاع و  دـنوادخ  : » دومرف تخاس »؟ هاگآ  زار  نیا  زا  ار  وت  یـسک  هچ  : » تفگ داد ، ربخ  نآ  زا  ار  شرـسمه  ربمایپ  هک 
(3 !« ) تخاس

(4  ) ٌریِهَظ َِکلَذ  َدَْعب  ُهَِکئاَلَْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُِحلاَصَو  ُلیِْربِجَو  ُهَالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  اَرَهاَظَت  نِإَو  اَمُُکبُوُلق  ْتَغَص  ْدَقَف  ِهَّللا  َیلِإ  َابُوتَت  نِإ 

تسد وا  ّدض  رب  رگا  و  هتشگ ؛ فرحنم  قح  زا  ناتیاهلد  اریز ) تسامـش ، عفن  هب   ) دینک هبوت  دوخ  راک  زا  ربمایپ ) نارـسمه   ) امـش رگا 
زا دعب  ناگتشرف  و  حلاص ، نانمؤم  لیئربج و  نینچمه  تسوا و  روای  دنوادخ  اریز  درب ) دیهاوخن  شیپ  زا  يراک  ، ) دیهد مه  تسد  هب 

(4  ) .دنیوا نابیتشپ  نانآ 

(5  ) اًراَْکبَأَو ٍتاَبِّیَث  ٍتاَِحئاَس  ٍتاَِدباَع  ٍتاَِبئاَت  ٍتاَِتناَق  ٍتاَنِمْؤُّم  ٍتاَِملْسُم  َّنُکنِّم  اًْریَخ  اًجاَوْزَأ  َُهلِْدُبی  نَأ  َّنُکَقَّلَط  نِإ  ُهُّبَر  یَسَع 

، نمؤم ناملسم ، ینارسمه  دهد ، رارق  وا  يارب  رتهب  ینارـسمه  امـش  ياج  هب  شراگدرورپ  دهد ، قالط  ار  امـش  وا  رگا  هک  تسا  دیما 
(5 ! ) هرکاب هرکابریغ و  ینانز  هدننک ، ترجه  دباع ، راک ، هبوت  عضاوتم ،

َنُولَعْفَیَو ْمُهَرَمَأ  اَم  َهَّللا  َنوُصْعَی  اَّل  ٌداَدِـش  ٌظاَلِغ  ٌهَِکئاَلَم  اَْهیَلَع  ُهَراَجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  اًراَن  ْمُکِیلْهَأَو  ْمُکَـسُفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
(6  ) َنوُرَمُْؤی اَم 

هک یـشتآ  دـیراد ؛ هگن  تساهگنـس  اهناسنا و  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناـخ  دوخ و  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
دنا هدش  هداد  نامرف  ار  هچنآ  دننک و  یمن  تفلاخم  ار  ادخ  نامرف  زگره  دنریگتخـس و  نشخ و  هک  هدـش  هدرامگ  نآ  رب  یناگتـشرف 

(6 ! ) دنیامن یم  ارجا  لماک ) روط  هب  )

(7  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  اَمَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرِذَتْعَت  َال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
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(7 ! ) دیوش یم  هداد  ازج  ناتلامعا  هب  اهنت  هک  ارچ  دینکن ، یهاوخرذع  زورما  دیا  هدش  رفاک  هک  یناسک  يا 

560 ص :

َمْوَی ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخُْدیَو  ْمُِکتاَئِّیَس  ْمُکنَع  َرِّفَُکی  نَأ  ْمُکُّبَر  یَـسَع  اًحوُصَّن  ًَهبْوَت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
ٍءْیَش ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  اََنل  ْرِفْغاَو  اَنَرُون  اََنل  ْمِْمتَأ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِِهناَْمیَِأبَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  یَعْسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی  َال 

(8  ) ٌریِدَق

دشخبب ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ  راک ) نیا  اب   ) تسا دیما  صلاخ ؛ يا  هبوت  دینک ، هبوت  ادخ  يوسب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ار یناسک  ربمایپ و  دـنوادخ  هک  يزور  نآ  رد  دـنک ، دراو  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  امـش  و 
و تسا ، تکرح  رد  ناشتـسار  يوس  زا  نانآ و  شیپاشیپ  ناشرون  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنک ؛ یمن  راوخ  دـندروآ  نامیا  وا  اـب  هک 

(8 !« ) یئاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  شخبب  ار  ام  نک و  لماک  ار  ام  رون  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم 

(9  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ْمُهاَوْأَمَو  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغاَو  َنیِِقفاَنُْملاَو  َراَّفُْکلا  ِدِهاَج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

(9 ! ) تسا یماجرف  دب  و  تسا ، منهج  ناشهاگیاج  ریگب ! تخس  نانآ  رب  نک و  راکیپ  نیقفانم  راّفک و  اب  ربمایپ ! يا 

ِهَّللا َنِم  اَمُْهنَع  اَِینُْغی  ْمَلَف  اَمُهاَتَناَخَف  ِْنیَِحلاَـص  اـَنِداَبِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتْحَت  اَـتَناَک  ٍطُول  َتَأَْرماَو  ٍحُون  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
(10  ) َنِیلِخاَّدلا َعَم  َراَّنلا  اَلُخْدا  َلِیقَو  اًْئیَش 

ناگدنب زا  هدنب  ود  یتسرپرـس  تحت  ود  نآ  تسا ، هدز  لَثم  طول  رـسمه  حون و  رـسمه  هب  دنا  هدـش  رفاک  هک  یناسک  يارب  دـنوادخ 
هب و  تشادن ، یهلا ) باذع  ربارب  رد   ) ناشلاح هب  يدوس  ربمایپ )  ) ود نیا  اب  طابترا  دندرک و  تنایخ  ود  نآ  هب  یلو  دـندوب ، ام  حـلاص 

(10 !« ) دنوش یم  دراو  هک  یناسک  هارمه  دیوش  شتآ  دراو  : » دش هتفگ  اهنآ 

ِمْوَْقلا َنِم  ِینَِّجنَو  ِِهلَمَعَو  َنْوَعِْرف  نِم  ِینَِّجنَو  ِهَّنَْجلا  ِیف  اًْتَیب  َكَدـنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاَق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَّلِّل  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـضَو 
(11  ) َنیِِملاَّظلا

رد تدوخ  دزن  نم  يارب  يا  هناخ  اراگدرورپ ! : » تفگ هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هدز  لَثم  نوعرف  رـسمه  هب  نانمؤم ، يارب  دـنوادخ  و 
(11 !« ) شخب ییاهر  نارگمتس  هورگ  زا  ارم  هد و  تاجن  وا  راک  نوعرف و  زا  ارم  و  زاسب ، تشهب 

(12  ) َنِیِتناَْقلا َنِم  َْتناَکَو  ِِهُبتُکَو  اَهِّبَر  ِتاَِملَِکب  ْتَقَّدَصَو  اَنِحوُّر  نِم  ِهِیف  اَنْخَفَنَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  َناَرْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَمَو 

راگدرورپ و تاملک  وا  میدـیمد ؛ نآ  رد  دوخ  حور  زا  ار  ام  و  تشاد ، هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  نارمع  رتخد  میرم  هب  نینچمه  و 
(12 ! ) دوب ادخ  نامرف  ناعیطم  زا  درک و  قیدصت  ار  شیاهباتک 

561 ص :
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ءزج 29

کلملا هروس 

(1  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ُْکلُْملا  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَراَبَت  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .تساناوت زیچ  ره  رب  وا  و  تسوا ، تسد  هب  یتسه  ناهج  تموکح  هک  یسک  تسا  ریذپان  لاوز  تکربرپ و 

(2  ) ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهاَیَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا 

هدنشخب ریذپان و  تسکش  وا  و  دینک ، یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  سک  نآ 
(2  ) .تسا

(3  ) ٍروُُطف نِم  يَرَت  ْلَه  َرَصَْبلا  ِعِجْراَف  ٍتُواَفَت  نِم  ِنَمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يَرَت  اَّم  اًقاَبِط  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا 

هاگن رگید  راب  ینیب ! یمن  یبیع  ّداضت و  چیه  نامحر  دنوادخ  شنیرفآ  رد  دیرفآ ؛ رگیدکی  زارف  رب  ار  نامسآ  تفه  هک  یسک  نامه 
(3 ( !؟ ینک یم  هدهاشم  یللخ  فاکش و  چیه  ایآ  نک ،

(4  ) ٌریِسَح َوُهَو  اًئِساَخ  ُرَصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَقنَی  ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث 

رد ددرگ  یم  زاب  وت  يوس  هب  هدنام ) ماکان  ناصقن  للخ و  يوجتـسج  رد   ) تنامـشچ ماجنارـس  نک ، هاگن  یتسه ) ملاع  هب   ) رگید راب 
(4 ! ) تسا ناوتان  هتسخ و  هک  یلاح 

(5  ) ِریِعَّسلا َباَذَع  ْمَُهل  اَنْدَتْعَأَو  ِنیِطاَیَّشلِّل  اًموُجُر  اَهاَْنلَعَجَو  َحِیباَصَِمب  اَْینُّدلا  َءاَمَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقلَو 

و میداد ، رارق  نیطایـش  يارب  ییاهریت  ار  اهباهـش ] اهنآ =[  و  میدیـشخب ، تنیز  ینازورف  ياهغارچ  اب  ار  کیدزن )  ) نییاـپ نامـسآ  اـم 
(5 ! ) میتخاس مهارف  نازورف  شتآ  باذع  نانآ  يارب 

(6  ) ُریِصَْملا َْسِئبَو  َمَّنَهَج  ُباَذَع  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّللَو 

(6 ! ) تسا یماجرف  دب  و  تسا ، مّنهج  باذع  دندش  رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  يارب  و 

(7  ) ُروُفَت َیِهَو  اًقیِهَش  اََهل  اوُعِمَس  اَهِیف  اوُْقلُأ  اَذِإ 

(7 ! ) دشوج یم  هتسویپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنونش ، یم  نآ  زا  یکانتشحو  يادص  دنوش  هدنکفا  نآ  رد  هک  یماگنه 

(8  ) ٌریِذَن ْمُِکتْأَی  َْملَأ  اَُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَمَّلُک  ِْظیَْغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  ُداَکَت 

یم اهنآ  زا  خزود  نانابهگن  دنوش ، یم  هدنکفا  نآ  رد  یهورگ  هک  نامز  ره  دوش ؛ هراپ  هراپ  بضغ  تّدش  زا  خزود )  ) تسا کیدزن 
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(8 ( »!؟ دماین امش  غارس  هب  یهلا  هدنهد  میب  رگم  : » دنسرپ

(9  ) ٍرِیبَک ٍلاَلَض  ِیف  اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  نِم  ُهَّللا  َلََّزن  اَم  اَْنُلقَو  اَْنبَّذَکَف  ٌریِذَن  اَنَءاَج  ْدَق  یََلب  اُولاَق 

امـش و  هدرکن ، لزان  يزیچ  زگره  دنوادخ  میتفگ : میدرک و  بیذکت  ار  وا  ام  یلو  دمآ ، ام  غارـس  هب  هدـنهد  میب  يرآ ، : » دـنیوگ یم 
(9 !« ) دیتسه یگرزب  یهارمگ  رد 

(10  ) ِریِعَّسلا ِباَحْصَأ  ِیف  اَّنُک  اَم  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاَقَو 

(10 !« ) میدوبن نایخزود  نایم  رد  میدرک ، یم  لّقعت  ای  میتشاد  اونش  شوگ  ام  رگا  : » دنیوگ یم  و 

(11  ) ِریِعَّسلا ِباَحْصَأِّل  اًقْحُسَف  ْمِِهبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف 

(11 ! ) ادخ تمحر  زا  نایخزود  دنشاب  رود  دننک ؛ یم  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  هک  تساجنیا 

(12  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَّم  مَُهل  ِْبیَْغلِاب  مُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(12 ! ) دنراد یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  ًامّلسم  دنسرت ، یم  ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  اّما ) )

562 ص :

(13  ) ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهب  اوُرَهْجا  ِوَأ  ْمَُکلْوَق  اوُّرِسَأَو 

(13 ! ) تسا هاگآ  تساه  هنیس  رد  هچنآ  هب  وا  دنک ،) یمن  یتوافت   ) راکشآ ای  دینک  ناهنپ  ار  دوخ  راتفگ 

(14  ) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُهَو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  َالَأ 

(14 ! ) تسا هاگآ  ربخاب و  قیقد ) رارسا  زا   ) وا هک  یلاح  رد  تسین !؟ هاگآ  اهنآ  لاح  زا  هدیرفآ  ار  تادوجوم  هک  یسک  نآ  ایآ 

(15  ) ُروُشُّنلا ِْهَیلِإَو  ِِهقْزِّر  نِم  اُولُکَو  اَِهبِکاَنَم  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

عامتجا تشگزاب و  و  دیروخب ؛ دنوادخ  ياهیزور  زا  دیورب و  هار  نآ  ياه  هناش  رب  درک ، مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا 
(15 ! ) تسوا يوس  هب  همه 

(16  ) ُروُمَت َیِه  اَذِإَف  َضْرَْألا  ُمُِکب  َفِسْخَی  نَأ  ِءاَمَّسلا  ِیف  نَّم  ُمتنِمَأَأ 

هب درب و  ورف  ار  امـش  دفاکـشب و  نیمز  دهد  روتـسد  هک  دـیناد  یم  ناما  رد  تسا  نامـسآ  رب  مکاح  هک  یـسک  باذـع  زا  ار  دوخ  ایآ 
(16 ( !؟ دهد همادا  دوخ  شزرل 
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(17  ) ِریِذَن َْفیَک  َنوُمَْلعَتَسَف  اًبِصاَح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  نَأ  ِءاَمَّسلا  ِیف  نَّم  ُمتنِمَأ  ْمَأ 

تـسناد دیهاوخ  يدوزب  و  دتـسرف !؟ امـش  رب  هزیرگنـس  زا  رپ  يدابدنت  هک  دـیناد  یم  ناما  رد  نامـسآ  دـنوادخ  باذـع  زا  ار  دوخ  ای 
(17 ! ) تسا هنوگچ  نم  ياهدیدهت 

(18  ) ِریِکَن َناَک  َْفیَکَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدََقلَو 

(18 ! ) دوب هنوگچ  نم  تازاجم  نیبب )  ) اّما دندرک ، بیذکت  ار ) یهلا  تایآ   ) دندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک 

(19  ) ٌریَِصب ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنَمْحَّرلا  اَّلِإ  َّنُهُکِسُْمی  اَم  َنِْضبْقَیَو  ٍتاَّفاَص  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْملَوَأ 

نامحر دنوادخ  زج  دندرکن !؟ هاگن  دننک ، یم  عمج  هاگ  هدرتسگ و  ار  دوخ  ياهلاب  هاگ  و  تسا ، ناشرس  يالاب  هک  یناگدنرپ  هب  ایآ 
(19 ! ) تسانیب زیچ  ره  هب  وا  هک  ارچ  دراد ، یمن  هگن  نامسآ  زارف  رب  ار  اهنآ  یسک 

(20  ) ٍروُرُغ ِیف  اَّلِإ  َنوُِرفاَْکلا  ِنِإ  ِنَمْحَّرلا  ِنوُد  نِّم  مُکُرُصنَی  ْمُکَّل  ٌدنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذَه  ْنَّمَأ 

(20 ! ) دنبیرف راتفرگ  اهنت  نارفاک  یلو  دهد ؟ يرای  دنوادخ  ربارب  رد  ار  امش  دناوت  یم  تسامش  رکشل  هک  یسک  نیا  ایآ 

(21  ) ٍروُُفنَو ٍُّوتُع  ِیف  اوُّجَّل  َلب  ُهَقْزِر  َکَْسمَأ  ْنِإ  ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذَه  ْنَّمَأ 

رد اهنآ  یلو  دـنک !؟) نیمأت  ار  امـش  زاین  دـناوت  یم  یـسک  هچ   ) درادزاب ار  شیزور  رگا  دـهد ، یم  يزور  ار  امـش  هک  یـسک  نآ  اـی 
(21 ! ) دنزرو یم  تجاجل  تقیقح  زا  رارف  یشکرس و 

(22  ) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  یَلَع  ایِوَس  یِشْمَی  نَّمَأ  يَدْهَأ  ِهِهْجَو  یَلَع  ابِکُم  یِشْمَی  نَمَفَأ 

!؟ دراد یمرب  ماگ  میقتسم  طارص  رد  تماق  تسار  هک  یسک  ای  تسا  رتکیدزن  تیاده  هب  دنک  یم  تکرح  هداتفا  ور  هب  هک  یسک  ایآ 
(22)

(23  ) َنوُرُکْشَت اَّم  اًلِیلَق  َهَِدْئفَْألاَو  َراَْصبَْألاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَجَو  ْمُکَأَشنَأ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق 

(23 !« ) دینک یم  يرازگساپس  رتمک  اّما  داد ؛ رارق  بلق  مشچ و  شوگ و  امش  يارب  دیرفآ و  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  : » وگب

(24  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق 

(24 !« ) دیوش یم  روشحم  وا  يوس  هب  دیرفآ و  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  : » وگب

(25  ) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذَه  یَتَم  َنُولوُقَیَو 
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(25 ( »!؟ تسا ینامز  هچ  تمایق  هدعو  نیا  دییوگ  یم  تسار  رگا  : » دنیوگ یم  اهنآ 

(26  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  اَنَأ  اَمَّنِإَو  ِهَّللا  َدنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  ُْلق 

(26 !« ) متسه يراکشآ  هدنهد  میب  طقف  نم  و  تسادخ ؛ دزن  اهنت  نآ  ملع  : » وگب

563 ص :

(27  ) َنوُعَّدَت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  اَذَه  َلِیقَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًهَْفلُز  ُهْوَأَر  اَّمَلَف 

نیا : » دوش یم  هتفگ  اـهنآ  هب  و  ددرگ ، یم  هایـس  تشز و  نارفاـک  تروص  دـننیب ، یم  کـیدزن  زا  ار  یهلا ) هدـعو   ) نآ هک  یماـگنه 
(27 «! ) دیتشاد ار  نآ  ياضاقت  هک  تسا  يزیچ  نامه 

(28  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَع  ْنِم  َنیِِرفاَْکلا  ُریُِجی  نَمَف  اَنَمِحَر  ْوَأ  َیِعَّم  نَمَو  ُهَّللا  َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق 

یـسک هچ  دـهد ، رارق  مّحرت  دروم  ای  دـنک ، كاله  دنتـسه  نم  اـب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  ارم و  دـنوادخ  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
(28 ( »!؟ دهد یم  هانپ  كاندرد  باذع  زا  ار  نارفاک 

(29  ) ٍنِیبُّم ٍلاَلَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  اَْنلَّکَوَت  ِْهیَلَعَو  ِِهب  اَّنَمآ  ُنَمْحَّرلا  َوُه  ُْلق 

راکـشآ یهارمگ  رد  یـسک  هچ  دیناد  یم  يدوزب  و  میا ؛ هدرک  لّکوت  وا  رب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  ام  تسا ، نامحر  دـنوادخ  وا  : » وگب
(29 !« ) تسا

(30  ) ٍنیِعَّم ٍءاَِمب  مُکِیتْأَی  نَمَف  اًرْوَغ  ْمُکُؤاَم  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق 

امـش سرتسد  رد  اراوگ  يراج و  بآ  دناوت  یم  یـسک  هچ  دور ، ورف  نیمز  رد  امـش  نیمزرـس )  ) ياهبآ رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  : » وگب
(30 ( »!؟ دهد رارق 

ملقلا هروس 

(1  ) َنوُرُطْسَی اَمَو  ِمَلَْقلاَو  ِمیِحَّرلا ن  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنسیونیم هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  ن ،

(2  ) ٍنُونْجَِمب َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  َتنَأ  اَم 

(2 ، ) یتسین نونجم  وت  تراگدرورپ  تمعن  هب  هک 

(3  ) ٍنُونْمَم َْریَغ  اًرْجََأل  ََکل  َّنِإَو 
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(3 ! ) تسا یگشیمه  میظع و  یشاداپ  وت  يارب  و 

(4  ) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یَلََعل  َکَّنِإَو 

(4 ! ) يراد يا  هتسجرب  میظع و  قالخا  وت  و 

(5  ) َنوُرِْصُبیَو ُرِْصُبتَسَف 

(5 ، ) دننیب یم  زین  نانآ  ینیب و  یم  وت  يدوزب  و 

(6  ) ُنُوتْفَْملا ُمُکِّییَِأب 

(6 ! ) دننونجم امش  زا  کی  مادک  هک 

(7  ) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُهَو  ِِهلِیبَس  نَع  َّلَض  نَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

(7 ! ) دسانش یم  رتهب  زین  ار  ناگتفای  تیاده  و  هدش ، هارمگ  وا  هار  زا  یسک  هچ  دناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  تراگدرورپ 

(8  ) َنِیبِّذَکُْملا ِعُِطت  اَلَف 

(8 ! ) نکم تعاطا  ناگدننک  بیذکت  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 

(9  ) َنُونِهُْدیَف ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو 

(9 (! ) قح ریسم  زا  فارحنا  اب  مأوت  یشمرن   ) دنهد ناشن  شمرن  مه )  ) اهنآ ات  یهد  ناشن  شمرن  دنراد  تسود  اهنآ 

(10  ) ٍنیِهَّم ٍفاَّلَح  َّلُک  ْعُِطت  َالَو 

(10 ، ) نکم تعاطا  تسا  تسپ  دنک و  یم  دای  دنگوس  رایسب  هک  یسک  زا  و 

(11  ) ٍمیِمَِنب ٍءاَّشَّم  ٍزاَّمَه 

(11 ، ) دنک یم  دش  دمآ و  ینیچ  نخس  هب  تسوجبیع و  رایسب  هک  یسک 

(12  ) ٍمِیثَأ ٍدَتْعُم  ِْریَْخلِّل  ٍعاَّنَّم 

(12 ( ؛ تسا راکهانگ  زواجتم و  و  ریخ ، راک  عنام  رایسب  و 

(13  ) ٍمِینَز َِکلَذ  َدَْعب  ٍُّلتُع 
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(13 ! ) تسا ماندب  نشخ و  روخرپ و  زوت و  هنیک  اهنیا  رب  هوالع 

(14  ) َنِیَنبَو ٍلاَم  اَذ  َناَک  نَأ 

(14 (! ) ینک يوریپ  وا  زا   ) تسا ناوارف  نادنزرف  لام و  بحاص  هکنیا  رطاخب  ادابم 

(15  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  َلاَق  اَُنتاَیآ  ِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإ 

(15 !« ) تسا ناینیشیپ  یفارخ  ياه  هناسفا  اهنیا  : » دیوگ یم  دوش  یم  هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هک  یماگنه 

564 ص :

(16  ) ِموُطْرُْخلا یَلَع  ُهُمِسَنَس 

(16 ! ) میهن یم  گنن  غاد  تمالع و  وا  ینیب  رب  يدوزب  ام  یلو ) )

(17  ) َنیِِحبْصُم اَهَّنُمِرْصََیل  اوُمَْسقَأ  ْذِإ  ِهَّنَْجلا  َباَحْصَأ  اَنْوََلب  اَمَک  ْمُهاَنْوََلب  اَّنِإ 

ار غاب  ياه  هویم  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  هک  یماـگنه  میدرک ، شیاـمزآ  ار  غاـب » ناـبحاص   » هک هنوگ  ناـمه  میدومزآ ، ار  اـهنآ  اـم 
(17  ) .دننیچب نادنمتسم ) مشچ  زا  رود   ) ناهاگحبص

(18  ) َنُوْنثَتْسَی َالَو 

(18 ( ؛ دننکن انثتسا  نآ  زا  چیه  و 

(19  ) َنوُِمئاَن ْمُهَو  َکِّبَّر  نِّم  ٌِفئاَط  اَْهیَلَع  َفاَطَف 

(19 ، ) دندوب باوخ  رد  همه  هک  یلاح  رد  دمآ  دورف  اهنآ  غاب  مامت )  ) رب ماگنه ) بش   ) ریگارف یباذع  اّما 

(20  ) ِمیِرَّصلاَک ْتَحَبْصَأَف 

(20 ! ) دش یناملظ  هایس و  بش  نوچمه  زبسرس  غاب  نآ  و 

(21  ) َنیِِحبْصُم اْوَداَنَتَف 

(21 ، ) دندز ادص  ار  رگیدکی  ناهاگحبص 

(22  ) َنیِمِراَص ُْمتنُک  نِإ  ْمُِکثْرَح  یَلَع  اوُدْغا  ِنَأ 
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(22 ! ) دیراد ار  اه  هویم  ندیچ  دصق  رگا  دینک  تکرح  دوخ  غاب  رازتشک و  يوسب  هک 

(23  ) َنُوتَفاَخَتَی ْمُهَو  اوُقَلَطناَف 

(23 :« ) دنتفگ یم  مه  اب  هتسهآ  هک  یلاح  رد  دندرک  تکرح  اهنآ 

(24  ) ٌنیِکْسِّم مُْکیَلَع  َمْوَْیلا  اَهَّنَلُخْدَی  اَّل  نَأ 

(24 !« ) دوشن امش  رب  دراو  ریقف  کی  یتح  زورما  دیشاب  بظاوم  »

(25  ) َنیِرِداَق ٍدْرَح  یَلَع  اْوَدَغَو 

(25  ) .دننک يریگولج  نادنمتسم  زا  تردق  اب  هک  دنتشاد  میمصت  ناهاگحبص  اهنآ  يرآ ) )

(26  ) َنوُّلاََضل اَّنِإ  اُولاَق  اَهْوَأَر  اَّمَلَف 

(26 ! ) میهارمگ ام  ًاّقح » : » دنتفگ دندید  ار  نآ  دندش و ) غاب  دراو   ) هک یماگنه 

(27  ) َنُوموُرْحَم ُنَْحن  َْلب 

(27 !« ) میمورحم ام  هکلب  هتفر ) ام  تسد  زا  زیچ  همه  يرآ ، )

(28  ) َنوُحِّبَُست َالَْول  ْمُکَّل  ُلقَأ  َْملَأ  ْمُهُطَسْوَأ  َلاَق 

(28 ( !؟ دییوگ یمن  ادخ  حیبست  ارچ  متفگن  امش  هب  ایآ  : » تفگ دوب  رتلقاع  همه  زا  هک  اهنآ  زا  یکی 

(29  ) َنیِِملاَظ اَّنُک  اَّنِإ  اَنِّبَر  َناَْحبُس  اُولاَق 

(29 !« ) میدوب ملاظ  ام  ًامّلسم  ام ، راگدرورپ  تسا  هّزنم  : » دنتفگ

(30  ) َنُومَواَلَتَی ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَف 

(30 ، ) دنتخادرپ مه  تمالم  هب  هدرک  رگیدکی  هب  ور  سپس 

(31  ) َنیِغاَط اَّنُک  اَّنِإ  اَنَْلیَو  اَی  اُولاَق 

(31 ! ) میدوب رگنایغط  هک  ام  رب  ياو  : » دنتفگ دش ) دنلب  ناشدایرف  (و 

(32  ) َنُوبِغاَر اَنِّبَر  َیلِإ  اَّنِإ  اَْهنِّم  اًْریَخ  اََنلِْدُبی  نَأ  اَنُّبَر  یَسَع 
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(32 !« ) میدنم هقالع  وا  هب  ام  هک  ارچ  دهدب ، ام  هب  نآ  ياج  هب  نآ  زا  رتهب  دشخبب و ) ار  ام   ) نامراگدرورپ میراودیما 

(33  ) َنوُمَْلعَی اُوناَک  َْول  ُرَبْکَأ  ِهَرِخْآلا  ُباَذََعلَو  ُباَذَْعلا  َِکلَذَک 

(33 ! ) دنتسناد یم  رگا  تسا  رتگرزب  مه  نآ  زا  ترخآ  باذع  و  ایند ،) رد  دنوادخ   ) باذع تسا  هنوگ  نیا 

(34  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدنِع  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ 

(34 ! ) تسا تشهب  تمعن  رپ  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  ناراگزیهرپ  يارب  ًامّلسم 

(35  ) َنیِمِرْجُْملاَک َنیِِملْسُْملا  ُلَعْجَنَفَأ 

(35 ( !؟ میهد یم  رارق  نامرجم  نوچمه  ار  نانمؤم  ایآ 

(36  ) َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  اَم 

(36 ( !؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش !؟ یم  هچ  ار  امش 

(37  ) َنوُسُرْدَت ِهِیف  ٌباَتِک  ْمَُکل  ْمَأ 

(37  ) ...دیناوخ یم  سرد  نآ  زا  هک  دیراد  یباتک  ایآ 

(38  ) َنوُرَّیَخَت اََمل  ِهِیف  ْمَُکل  َّنِإ 

(38 ( !؟ تسامش نآ  زا  دینک  یم  باختنا  امش  ار  هچنآ  هک 

(39  ) َنوُمُکْحَت اََمل  ْمَُکل  َّنِإ  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ٌهَِغلَاب  اَْنیَلَع  ٌناَْمیَأ  ْمَُکل  ْمَأ 

(39 ( !؟ دشاب امش  يارب  دینک  مکح  ار  هچ  ره  هک  دیراد  ام  رب  تمایق  زور  ات  يّرمتسم  دّکؤم و  نامیپ  دهع و  هکنیا  ای 

(40  ) ٌمیِعَز َِکلَِذب  مُهُّیَأ  ْمُْهلَس 

(40 ( !؟ دنک یم  نیمضت  ار  يزیچ  نینچ  نانآ  زا  کی  مادک  سرپب  اهنآ  زا 

(41  ) َنِیقِداَص اُوناَک  نِإ  ْمِِهئاَکَرُِشب  اُوتْأَْیلَف  ُءاَکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ 

نادوبعم دنیوگ  یم  تسار  رگا  دننک !؟) یم  تعافـش  نانآ  يارب  و   ) دنا هداد  رارق  ادخ  کیرـش  ار  اهنآ  هک  دنراد  ینادوبعم  هکنیا  ای 
(41 ! ) دنروایب ار  دوخ 
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(42  ) َنوُعیِطَتْسَی اَلَف  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدیَو  ٍقاَس  نَع  ُفَشُْکی  َمْوَی 

دوجـس  ) دـنناوت یمن  اّما  دـنوش ، یم  دوجـس  هب  توعد  ددرگ و  یم  هنهرب  تشحو ) زا   ) اهاپ قاـس  هک  ار  يزور  دـیروایب ) رطاـخ  هب  )
(42 (. ) دننک
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(43  ) َنوُِملاَس ْمُهَو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  اُوناَک  ْدَقَو  ٌهَّلِذ  ْمُهُقَهْرَت  ْمُهُراَْصبَأ  ًهَعِشاَخ 

زا شیپ  اهنآ  هتفرگارف ؛ ار  ناشدوجو  يراوخ  ّتلذ و  و  هداتفا ، ریز  هب  يراسمرـش ) تّدـش  زا   ) ناشیاهمـشچ هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
(43 (! ) دنرادن ار  نآ  ییاناوت  رگید  زورما  یلو   ) دندوب ملاس  هک  یلاح  رد  دندش  یم  دوجس  هب  توعد  نیا 

(44  ) َنوُمَْلعَی َال  ُْثیَح  ْنِّم  مُهُجِرْدَتْسَنَس  ِثیِدَْحلا  اَذَِهب  ُبِّذَُکی  نَمَو  ِینْرَذَف 

یم شیپ  باذع  يوس  هب  جیردت  هب  دنناد  یمن  هک  اجنآ  زا  ار  نانآ  ام  راذگاو ! دننک  یم  بیذکت  ار  نخس  نیا  هک  اهنآ  اب  ارم  نونکا 
(44  ) .میرب

(45  ) ٌنِیتَم يِْدیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأَو 

(45 ! ) تسا قیقد  مکحم و  نم  ياه  هشقن  هک  ارچ  مهد ؛ یم  تشگزاب )  ) تلهم اهنآ  هب  و 

(46  ) َنُولَْقثُّم ٍمَْرغَّم  نِّم  مُهَف  اًرْجَأ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ 

(46 ( !؟ تسا نیگنس  اهنآ  يارب  شتخادرپ  هک  یبلط  یم  يدُزم  اهنآ  زا  وت  هکنیا  ای 

(47  ) َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَدنِع  ْمَأ 

(47 ( !؟) دنهد یم  رگیدکی  هب  و   ) دنسیون یم  ار  نآ  تساهنآ و  دزن  بیغ  رارسا  ای 

(48  ) ٌموُظْکَم َوُهَو  يَداَن  ْذِإ  ِتوُْحلا  ِبِحاَصَک  نُکَت  َالَو  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف 

ياـضاقت رد  هک   ) شاـبم سنوی ]  یهاـم =[  بحاـص  دـننام  و  شاـب ، تراـگدرورپ  ناـمرف  رظتنم  نک و  ربـص  تسا  نینچ  هک  نونکا 
(48  ) .دناوخ ار  ادخ  هودنا  تیاهن  اب  هک  نامز  نآ  رد  دش ) یلوا  كرت  تازاجم  راتفرگ  درک و  هلجع  شموق  تازاجم 

(49  ) ٌمُومْذَم َوُهَو  ِءاَرَْعلِاب  َِذُبَنل  ِهِّبَّر  نِّم  ٌهَمِْعن  ُهَکَراَدَت  نَأ  َالْوَّل 

(49 ! ) دوب هدیهوکن  هک  یلاح  رد  دش  یم  هدنکفا  نوریب  یهام ) مکش  زا  ، ) دوب هدماین  شیرای  هب  ادخ  تمحر  رگا  و 
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(50  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَلَعَجَف  ُهُّبَر  ُهاَبَتْجاَف 

(50 ! ) داد رارق  ناحلاص  زا  دیزگرب و  ار  وا  شراگدرورپ  یلو 

(51  ) ٌنُونْجََمل ُهَّنِإ  َنُولوُقَیَو  َرْکِّذلا  اوُعِمَس  اََّمل  ْمِهِراَْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداَکَی  نِإَو 

!« تسا هناوید  وا  : » دنیوگ یم  و  دنربب ، نیب  زا  ار  وت  دوخ  مخز  مشچ  اب  دنونش  یم  ار  نآرق  تایآ  هک  یماگنه  نارفاک  تسا  کیدزن 
(51)

(52  ) َنیَِملاَْعلِّل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  اَمَو 

(52 ! ) تسین نایناهج  يارب  يرادیب  هیام  زج  نآرق )  ) نیا هک  یلاح  رد 

هقاحلا هروس 

(1  ) ُهَّقاَْحلا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) دوش یم  عقاو  ًامّلسم  هک  تسا  يزور  زیخاتسر ) زور  )

(2  ) ُهَّقاَْحلا اَم 

(2 ! ) یندش عقاو  زور  هچ 

(3  ) ُهَّقاَْحلا اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(3 ( !؟ تسیچ یندش  عقاو  زور  نآ  یناد  یم  هچ  وت  و 

(4  ) ِهَعِراَْقلِاب ٌداَعَو  ُدوُمَث  َْتبَّذَک 

(4 (! ) دندید ار  شموش  هجیتن  و   ) دندرک راکنا  ار  یهلا  هدنبوک  باذع  داع »  » و دومث »  » موق

(5  ) ِهَیِغاَّطلِاب اوُِکلْهُأَف  ُدوُمَث  اَّمَأَف 

(5 ! ) دندش كاله  شکرس  یباذع  اب  دومث »  » موق اّما 

(6  ) ٍهَِیتاَع ٍرَصْرَص  ٍحیِِرب  اوُِکلْهُأَف  ٌداَع  اَّمَأَو 

(6 ، ) دندیسر تکاله  هب  ادصرپ  درس و  رگنایغط و  يدابدنت  اب  داع »  » موق اّما  و 
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(7  ) ٍهَیِواَخ ٍلَْخن  ُزاَجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  یَعْرَص  اَهِیف  َمْوَْقلا  يَرَتَف  اًموُسُح  ٍماَّیَأ  َهَِیناَمَثَو  ٍلاََیل  َْعبَس  ْمِْهیَلَع  اَهَرَّخَس 

هک يدـید  یم  يدوب ) اجنآ  رگا  و  ، ) تخاس ّطلـسم  اهنآ  رب  یپ  رد  یپ  زور  تشه  بش و  تفه  ار  نک  ناینب  دابدـنت  نیا  دـنوادخ ) )
(7 ! ) دنا هدش  كاله  هداتفا و  نیمز  يور  داب  دنت  نیا  نایم  رد  لخن  ناتخرد  یلاخ  وت  هدیسوپ و  ياه  هنت  نوچمه  موق  نآ 

(8  ) ٍهَِیقَاب نِّم  مَُهل  يَرَت  ْلَهَف 

(8 ( !؟ ینیب یم  یقاب  ار  اهنآ  زا  یسک  ایآ 
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(9  ) ِهَئِطاَْخلِاب ُتاَکِفَتْؤُْملاَو  ُهَْلبَق  نَمَو  ُنْوَعِْرف  َءاَجَو 

(9 ، ) دندش گرزب  ناهانگ  بکترم  طول ] موق   ]= هدش ور  ریز و  ياهرهش  لها  نینچمه  دندوب و  وا  زا  شیپ  هک  یناسک  نوعرف و  و 

(10  ) ًهَِیباَّر ًهَذْخَأ  ْمُهَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  َلوُسَر  اْوَصَعَف 

(10 ! ) تخاس راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ار  اهنآ  زین )  ) دنوادخ و  دندرک ؛ تفلاخم  ناشراگدرورپ  هداتسرف  اب  و 

(11  ) ِهَیِراَْجلا ِیف  ْمُکاَْنلَمَح  ُءاَْملا  یَغَط  اََّمل  اَّنِإ 

(11 ، ) میدرک یتشک  رب  راوس  ار  امش  ام  درک ، نایغط  بآ  هک  یماگنه  و 

(12  ) ٌهَیِعاَو ٌنُذُأ  اَهَیِعَتَو  ًهَرِکْذَت  ْمَُکل  اَهَلَعْجَِنل 

(12  ) .دمهفب دبایرد و  ار  نآ  اونش  ياهشوگ  میهد و  رارق  امش  يارب  يرّکذت  هلیسو  ار  نآ  ات 

(13  ) ٌهَدِحاَو ٌهَْخفَن  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اَذِإَف 

(13 ، ) دوش هدیمد  روص »  » رد راب  کی  هکنیا  ضحم  هب 

(14  ) ًهَدِحاَو ًهَّکَد  اَتَّکُدَف  ُلاَبِْجلاَو  ُضْرَْألا  ِتَلِمُحَو 

(14 ، ) دندرگ یشالتم  هدیبوک و  مه  رد  هرابکی  دنوش و  هتشادرب  اج  زا  اه  هوک  نیمز و  و 

(15  ) ُهَِعقاَْولا ِتَعَقَو  ٍِذئَمْوَیَف 

(15 ، ) دهد یم  يور  میظع » هعقاو   » زور نآ  رد 
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(16  ) ٌهَیِهاَو ٍِذئَمْوَی  َیِهَف  ُءاَمَّسلا  ِتَّقَشناَو 

(16 ! ) دزیر یمورف  ددرگ و  یم  تسس  دفاکش و  یم  مه  زا  نامسآ  و 

(17  ) ٌهَِیناَمَث ٍِذئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَیَو  اَِهئاَجْرَأ  یَلَع  ُکَلَْملاَو 

تـشه ار  تراگدرورپ  شرع  زور  نآ  و  دـنوش ؛) یم  هدامآ  اهتیرومأم  ماجنا  يارب  و   ) دـنریگ یمرارق  نامـسآ  فارطا  رد  ناگتـشرف 
(17 ! ) دننک یم  لمح  اهنآ  همه  زارف  رب  هتشرف 

(18  ) ٌهَِیفاَخ ْمُکنِم  یَفْخَت  َال  َنوُضَْرُعت  ٍِذئَمْوَی 

(18 ! ) دنام یمن  ناهنپ  امش  ياهراک  زا  يزیچ  دیوش و  یم  هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  یگمه  زور  نآ  رد 

(19  ) ْهَِیباَتِک اوُءَْرقا  ُمُؤاَه  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباَتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف 

همان رـشحم )! لها  يا  : ») هک دـنز  یم  دایرف  تاهابم ) يداش و  تّدـش  زا   ) دـنهد شتـسار  تسد  هب  ار  شلامعا  هماـن  هک  یـسک  سپ 
(19 ! ) دیناوخب دیریگب و  ارم  لامعا 

(20  ) ْهَِیباَسِح ٍقاَُلم  یِّنَأ  ُتنَنَظ  یِّنِإ 

(20 !« ) مسر یم  ملامعا  باسح  هب  تسا و ) راک  رد  یتمایق   ) هک متشاد  نیقی  نم 

(21  ) ٍهَیِضاَّر ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف 

(21 ، ) تشاد دهاوخ  رارق  شخبتیاضر  ًالماک )  ) یگدنز کی  رد  وا 

(22  ) ٍهَِیلاَع ٍهَّنَج  ِیف 

(22 ، ) یلاع یتشهب  رد 

(23  ) ٌهَِیناَد اَُهفوُُطق 

(23 ! ) تسا سرتسد  رد  شیاه  هویم  هک 

(24  ) ِهَِیلاَْخلا ِماَّیَْألا  ِیف  ُْمتْفَلْسَأ  اَِمب  اًئِینَه  اُوبَرْشاَو  اُولُک 

(24 ! ) دیداد ماجنا  هتشذگ  ماّیا  رد  هک  یلامعا  ربارب  رد  اراوگ  دیماشایب  دیروخب و  دوش ): یم  هتفگ  نانآ  هب  (و 

(25  ) ْهَِیباَتِک َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَیَف  ِِهلاَمِِشب  َُهباَتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَو 
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(25  ) .دنداد یمن  نم  هب  ار  ملامعا  همان  زگره  شاک  يا  : » دیوگ یم  دنهدب  شپچ  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  هک  یسک  اّما 

(26  ) ْهَِیباَسِح اَم  ِرْدَأ  َْملَو 

(26 ! ) تسیچ نم  باسح  متسناد  یمن  و 

(27  ) َهَیِضاَْقلا َِتناَک  اَهَْتَیل  اَی 

(27 ! ) دیسر یم  ارف  مگرم  شاک  يا 

(28  ) ْهَِیلاَم یِّنَع  یَنْغَأ  اَم 

(28 ، ) درکن زاین  یب  ارم  زگره  متورث  لام و 

(29  ) ْهَِیناَْطلُس یِّنَع  َکَلَه 

(29 !« ) تفر تسد  زا  زین  نم  تردق 

(30  ) ُهوُّلُغَف ُهوُذُخ 

(30 ! ) دینک شریجنز  دنبرد و  دیریگب و  ار  وا 

(31  ) ُهوُّلَص َمیِحَْجلا  َُّمث 

(31 ! ) دینکفیب خزود  رد  ار  وا  سپس 

(32  ) ُهوُُکلْساَف اًعاَرِذ  َنوُْعبَس  اَهُعْرَذ  ٍهَلِْسلِس  ِیف  َُّمث 

(32 ( ؛ دیدنبب تسا  عارذ  داتفه  هک  يریجنز  هب  ار  وا  دعب 

(33  ) ِمیِظَْعلا ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َال  َناَک  ُهَّنِإ 

(33 ، ) دروآ یمن  نامیا  گرزب  دنوادخ  هب  زگره  وا  هک  ارچ 

(34  ) ِنیِکْسِْملا ِماَعَط  یَلَع  ُّضُحَی  َالَو 

(34 ( ؛ دومن یمن  قیوشت  نادنمتسم  ماعطا  رب  ار  مدرم  زگره  و 
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(35  ) ٌمیِمَح اَنُهاَه  َمْوَْیلا  َُهل  َْسیَلَف 

(35 ، ) درادن ینابرهم  رای  اجنیا  رد  مه  زورما  ور  نیا  زا 

(36  ) ٍنِیلْسِغ ْنِم  اَّلِإ  ٌماَعَط  َالَو 

(36 ! ) نوخ كرچ و  زا  زج  یماعط ، هن  و 

(37  ) َنُوئِطاَْخلا اَّلِإ  ُُهلُکْأَی  اَّل 

(37 ! ) دنروخ یمن  ار  نآ  ناراکاطخ  زج  هک  ییاذغ 

(38  ) َنوُرِْصُبت اَِمب  ُمِْسقُأ  اَلَف 

(38 ، ) دینیب یم  هچنآ  هب  دنگوس 

(39  ) َنوُرِْصُبت َال  اَمَو 

(39 ، ) دینیب یمن  هچنآ  و 

(40  ) ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ 

(40 ، ) تسا يراوگرزب  لوسر  راتفگ  نآرق  نیا  هک 

(41  ) َنُونِمُْؤت اَّم  اًلِیلَق  ٍرِعاَش  ِلْوَِقب  َوُه  اَمَو 

(41 ! ) دیروآ یم  نامیا  رتمک  اّما  تسین ، يرعاش  هتفگ  و 

(42  ) َنوُرَّکَذَت اَّم  اًلِیلَق  ٍنِهاَک  ِلْوَِقب  َالَو 

(42 ! ) دیوش یم  رّکذتم  رتمک  دنچ  ره  ینهاک ، هتفگ  هن  و 

(43  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَّر  نِّم  ٌلیِزنَت 

(43 ! ) تسا هدش  لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یمالک 

(44  ) ِلیِواَقَْألا َضَْعب  اَْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْولَو 

(44 ، ) تسب یم  ام  رب  غورد  ینخس  وا  رگا 
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(45  ) ِنیِمَْیلِاب ُْهنِم  اَنْذَخََأل 

(45 ، ) میتفرگ یم  تردق  اب  ار  وا  ام 

(46  ) َنِیتَْولا ُْهنِم  اَنْعَطََقل  َُّمث 

(46 ، ) میدرک یم  عطق  ار  شبلق  گر  سپس 

(47  ) َنیِزِجاَح ُْهنَع  ٍدَحَأ  ْنِّم  مُکنِم  اَمَف 

(47 ! ) دوش عنام  وا  تازاجم )  ) زا تسناوت  یمن  امش  زا  سک  چیه  و 

(48  ) َنیِقَّتُْملِّل ٌهَرِکْذََتل  ُهَّنِإَو 

(48 ! ) تسا ناراگزیهرپ  يارب  يرکذت  ًامّلسم  نآ  و 

(49  ) َنِیبِّذَکُّم مُکنِم  َّنَأ  ُمَْلعََنل  اَّنِإَو 

(49 ! ) دینک یم  بیذکت  ار ) نآ   ) امش زا  یضعب  هک  میناد  یم  ام  و 

(50  ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ٌهَرْسََحل  ُهَّنِإَو 

(50 ! ) تسا نارفاک  ترسح  هیام  نآ  و 

(51  ) ِنیِقَْیلا ُّقََحل  ُهَّنِإَو 

(51 ! ) تسا صلاخ  نیقی  نآ  و 

(52  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف 

(52 ! ) يوگ حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  تسا  نینچ  هک  لاح 

جراعملا هروس 

(1  ) ٍِعقاَو ٍباَذَِعب  ٌِلئاَس  َلَأَس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) دش عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  يا  هدننکاضاقت 

(2  ) ٌِعفاَد َُهل  َْسَیل  َنیِِرفاَْکلِّل 
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(2 ، ) دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  و  تسا ، نارفاک  صوصخم  باذع  نیا 

(3  ) ِجِراَعَْملا يِذ  ِهَّللا  َنِّم 

(3 [! ) دننک یم  جورع  دوعص و  اهنامسآ  رب  شناگتشرف  هک  يدنوادخ  جراعملا =[  يذ  دنوادخ  يوس  زا 

(4  ) ٍهَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُراَدْقِم  َناَک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلاَو  ُهَِکئاَلَْملا  ُجُْرعَت 

(4 ! ) تسا لاس  رازه  هاجنپ  شرادقم  هک  يزور  نآ  رد  دننک  یم  جورع  وا  يوسب  دنوادخ ] بّرقم  هتشرف  حور =[  ناگتشرف و 

(5  ) اًلیِمَج اًْربَص  ِْربْصاَف 

(5 ، ) نک هشیپ  لیمج  ربص  سپ 

(6  ) اًدیَِعب ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ 

(6 ، ) دننیب یم  رود  ار  زور  نآ  اهنآ  اریز 

(7  ) اًبیِرَق ُهاََرنَو 

(7 ! ) مینیب یم  کیدزن  ار  نآ  ام  و 

(8  ) ِلْهُْملاَک ُءاَمَّسلا  ُنوُکَت  َمْوَی 

(8 ، ) دوش یم  هتخادگ  زلف  نوچمه  نامسآ  هک  زور  نامه 

(9  ) ِنْهِْعلاَک ُلاَبِْجلا  ُنوُکَتَو 

(9 ، ) دوب دهاوخ  یشالتم  نیگنر  مشپ  دننام  اه  هوک  و 

(10  ) اًمیِمَح ٌمیِمَح  ُلَأْسَی  َالَو 

(10 ! ) دریگ یمن  ار  شتسود  غارس  یمیمص  تسود  چیه  و 

568 ص :

(11  ) ِهِینَِبب ٍِذئِمْوَی  ِباَذَع  ْنِم  يِدَتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی  ْمُهَنوُرَّصَُبی 

ار دوخ  نادنزرف  دراد  یم  تسود  راکهنگ  هک  تسا  نانچ  تسا ،) نتـشیوخ  راک  راتفرگ  سک  ره  یلو   ) دـنهد یم  ناشناشن  ار  اهنآ 
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(11 ، ) دنک ادف  زور  نآ  باذع  ربارب  رد 

(12  ) ِهیِخَأَو ِِهتَبِحاَصَو 

(12 ، ) ار شردارب  رسمه و  و 

(13  ) ِهیِوُْؤت ِیتَّلا  ِِهتَلیِصَفَو 

(13 ، ) درک یم  تیامح  وا  زا  هشیمه  هک  ار  شا  هلیبق  و 

(14  ) ِهیِجُنی َُّمث  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  نَمَو 

(14 ( ؛ دندرگ شتاجن  هیام  ات  ار  نیمز  يور  مدرم  همه  و 

(15  ) یََظل اَهَّنِإ  اَّلَک 

(15 ، ) تسا شتآ  نازوس  ياه  هلعش  يرآ ) تفای ، تاجن  ناوتب  اهنیا  اب  هک   ) تسین نینچ  زگره  اّما 

(16  ) يَوَّشلِّل ًهَعاََّزن 

(16 ! ) درب یم  دنک و  یم  ار  رس  تسوپ  اپ و  تسد و 

(17  ) یَّلَوَتَو ََربْدَأ  ْنَم  وُعْدَت 

(17 ، ) دنز یم  ادص  دندرک  تشپ  ادخ  نامرف  هب  هک  ار  یناسک  و 

(18  ) یَعْوَأَف َعَمَجَو 

(18 ! ) دندرک هریخذ  عمج و  ار  لاوما  هک ) اهنآ  نینچمه   ) و

(19  ) اًعُولَه َِقلُخ  َناَسنِْإلا  َّنِإ 

(19 ، ) تسا هدش  هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  نیقی  هب 

(20  ) اًعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِإ 

(20 ، ) دنک یم  یباتیب  دسر  وا  هب  يدب  هک  یماگنه 

(21  ) اًعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِإَو 
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(21 (، ) دزرو یم  لخب  و   ) دوش یم  نارگید  عنام  دسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  و 

(22  ) َنیِّلَصُْملا اَّلِإ 

(22 ، ) نارازگزامن رگم 

(23  ) َنوُِمئاَد ْمِِهتاَلَص  یَلَع  ْمُه  َنیِذَّلا 

(23 ، ) دنروآ یم  اجب  هتسویپ  ار  اهزامن  هک  اهنآ 

(24  ) ٌمُوْلعَّم ٌّقَح  ْمِِهلاَْومَأ  ِیف  َنیِذَّلاَو 

(24  ) ...تسا یمولعم  قح  ناشلاوما  رد  هک  اهنآ  و 

(25  ) ِموُرْحَْملاَو ِِلئاَّسلِّل 

(25 ، ) مورحم هدننکاضاقت و  يارب 

(26  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُصی  َنیِذَّلاَو 

(26 ، ) دنراد نامیا  ازج  زور  هب  هک  اهنآ  و 

(27  ) َنوُقِفْشُّم مِهِّبَر  ِباَذَع  ْنِّم  مُه  َنیِذَّلاَو 

(27 ، ) دنکانمیب ناشراگدرورپ  باذع  زا  هک  اهنآ  و 

(28  ) ٍنُومْأَم ُْریَغ  ْمِهِّبَر  َباَذَع  َّنِإ 

(28 ، ) تسین ناما  رد  شراگدرورپ  باذع  زا  سک  چیه  هک  ارچ 

(29  ) َنوُِظفاَح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(29 ، ) دننک یم  ظفح  یتّفع ) یب  زا   ) ار شیوخ  ناماد  هک  اهنآ  و 

(30  ) َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَم  ْوَأ  ْمِهِجاَوْزَأ  یَلَع  اَّلِإ 

! دوب دـنهاوخن  شنزرـس  دروم  اـهنیا  زا  يریگ  هرهب  رد  هک  ارچ  دـنرادن ،) شزیمآ  دنرـسمه  مکح  رد  هک   ) نازینک نارـسمه و  اـب  زج 
(30)
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(31  ) َنوُداَْعلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  َِکلَذ  َءاَرَو  یَغَْتبا  ِنَمَف 

(31 ! ) تسا زواجتم  دنک ، بلط  ار  اهنیا  زج  سک  ره  و 

(32  ) َنوُعاَر ْمِهِدْهَعَو  ْمِِهتاَناَمَِأل  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(32 ، ) دننک یم  تیاعر  ار  دوخ  دهع  اهتناما و  هک  اهنآ  و 

(33  ) َنوُِمئاَق ْمِِهتاَداَهَِشب  مُه  َنیِذَّلاَو 

(33 ، ) دنیامن یم  مایق  ناشتداهش  يادا  اب  هک  اهنآ  و 

(34  ) َنوُِظفاَُحی ْمِِهتاَلَص  یَلَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو 

(34 ، ) دنراد تبظاوم  زامن  رب  هک  اهنآ  و 

(35  ) َنُومَرْکُّم ٍتاَّنَج  ِیف  َِکَئلوُأ 

(35  ) .دنوش یم  هتشاد  یمارگ  ییاریذپ و )  ) یتشهب ياهغاب  رد  نانآ 

(36  ) َنیِعِطْهُم َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِلاَمَف 

(36  ) ...دنیآ یم  وت  دزن  تعرس  اب  هک  دوش  یم  هچ  ار  نارفاک  نیا 

(37  ) َنیِزِع ِلاَمِّشلا  ِنَعَو  ِنیِمَْیلا  ِنَع 

(37 (! ) دنراد تشهب  يوزرآ  و   ) هورگ هورگ  پچ ، تسار و  زا 

(38  ) ٍمیِعَن َهَّنَج  َلَخُْدی  نَأ  ْمُْهنِّم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَیَأ 

(38 ( !؟ دننک دراو  یهلا  تمعن  رپ  تشهب  رد  ار  وا  هک  دراد  عمط  شتشز ) لامعا  نیا  اب   ) اهنآ زا  کی  ره  ایآ 

(39  ) َنوُمَْلعَی اَّمِّم  مُهاَنْقَلَخ  اَّنِإ  اَّلَک 

(39 ! ) میا هدیرفآ  دنناد  یم  ناشدوخ  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ام  تسین ؛ نینچ  زگره 

569 ص :

(40  ) َنوُرِداََقل اَّنِإ  ِبِراَغَْملاَو  ِقِراَشَْملا  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  اَلَف 
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(40  ) ...میرداق ام  هک  اهبرغم  اهقرشم و  راگدرورپ  هب  دنگوس 

(41  ) َنِیقُوبْسَِمب ُنَْحن  اَمَو  ْمُْهنِّم  اًْریَخ  َلِّدَبُّن  نَأ  یَلَع 

(41 ! ) دش میهاوخن  بولغم  زگره  ام  و  دنرتهب ؛ اهنآ  زا  هک  میهدب  یناسک  هب  ار  نانآ  ياج  هک 

(42  ) َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقاَُلی  یَّتَح  اُوبَْعلَیَو  اوُضوُخَی  ْمُهْرَذَف 

(42 ! ) دنیامن تاقالم  ار  دوخ  دوعوم  زور  هک  ینامز  ات  دننک  يزاب  دنورورف و  دوخ  لطاب  رد  ات  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ 

(43  ) َنوُِضفُوی ٍبُُصن  َیلِإ  ْمُهَّنَأَک  اًعاَرِس  ِثاَدْجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  َمْوَی 

(43  ) ...دنود یم  اهتب  يوس  هب  ییوگ  دنوش ، یم  جراخ  تعرسب  اهربق  زا  هک  زور  نامه 

(44  ) َنوُدَعُوی اُوناَک  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َِکلَذ  ٌهَّلِذ  ْمُهُقَهْرَت  ْمُهُراَْصبَأ  ًهَعِشاَخ 

يزور نامه  نیا  تسا ! هدـناشوپ  ار  اهنآ  يراوخ  ّتلذ و  زا  يا  هدرپ  و  هداتفا ، ریز  هب  تشحو  مرـش و  زا  ناشیاهمـشچ  هک  یلاـح  رد 
(44 ! ) دش یم  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  تسا 

حون هروس 

(1  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمُهَِیتْأَی  نَأ  ِْلبَق  نِم  َکَمْوَق  ْرِذنَأ  ْنَأ  ِهِمْوَق  َیلِإ  اًحُون  اَْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 !« ) دیآ ناشغارس  هب  كاندرد  باذع  هکنآ  زا  شیپ  نک  راذنا  ار  دوخ  موق  : » میتفگ میداتسرف و  شموق  يوس  هب  ار  حون  ام 

(2  ) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

(2 ، ) متسه يراکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  نم  موق ! يا  : » تفگ

(3  ) ِنوُعیِطَأَو ُهوُقَّتاَو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ 

(3 ! ) دییامن تعاطا  ارم  دیزیهرپب و  وا  تفلاخم  زا  دینک و  شتسرپ  ار  ادخ  هک 

(4  ) َنوُمَْلعَت ُْمتنُک  َْول  ُرَّخَُؤی  َال  َءاَج  اَذِإ  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإ  یمَسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  ْمُکْرِّخَُؤیَو  ْمُِکبُونُذ  نِّم  مَُکل  ْرِفْغَی 

، دـسر ارف  یهلا  لـجا  هک  یماـگنه  اریز  دـهد ؛ یم  رمع  ار  امـش  ینّیعم  ناـمز  اـت  دزرمآ و  یم  ار  ناـتناهانگ  ادـخ  دـینک ، نینچ  رگا 
(4 !« ) دیتسناد یم  رگا  تشاد  دهاوخن  يریخأت 

(5  ) اًراَهَنَو اًْلَیل  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 
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(5 ، ) مدرک توعد  وت ) يوسب   ) زور بش و  ار  دوخ  موق  نم  اراگدرورپ ! : » تفگ حون ) )

(6  ) اًراَِرف اَّلِإ  ِیئاَعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف 

(6 ! ) دوزفین نانآ  رب  ّقح  زا  رارف  زج  يزیچ  نم  توعد  اّما 

(7  ) اًراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَصَأَو  ْمَُهباَِیث  اْوَشْغَتْساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اَمَّلُک  یِّنِإَو 

هداد و رارق  ناشیاهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  يزرمایب ، ار  اهنآ  وت  دـنروایب و ) نامیا   ) هک مدرک  توعد  ار  اـهنآ  ناـمز  ره  نم  و 
(7 ! ) دندرک رابکتسا  تّدش  هب  دندیزرو و  رارصا  تفلاخم  رد  و  دندیچیپ ، دوخ  رب  ار  ناشیاهسابل 

(8  ) اًراَهِج ْمُُهتْوَعَد  یِّنِإ  َُّمث 

(8 ، ) مدرک توعد  وت ) نامرف  تعاطا  هب   ) دنلب يادص  اب  ار  اهنآ  نم  سپس 

(9  ) اًراَرْسِإ ْمَُهل  ُتْرَرْسَأَو  ْمَُهل  ُتنَلْعَأ  یِّنِإ  َُّمث 

(9 ! ) متشاد نایب  نانآ  يارب  ار ) نامیا  دیحوت و  تقیقح   ) ناهن اراکشآ و  سپس 

(10  ) اًراَّفَغ َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُْتلُقَف 

(10  ) ...تسا هدنزرمآ  رایسب  وا  هک  دیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  : » متفگ اهنآ  هب 

570 ص :

(11  ) اًراَرْدِّم مُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری 

(11 ، ) دتسرف امش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامسآ  تکربرپ  ياهناراب  ات 

(12  ) اًراَْهنَأ ْمُکَّل  لَعْجَیَو  ٍتاَّنَج  ْمُکَّل  لَعْجَیَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  مُکْدِدُْمیَو 

(12 ! ) دهد رارق  ناترایتخا  رد  يراج  ياهرهن  زبسرس و  ياهغاب  دنک و  کمک  ناوارف  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  و 

(13  ) اًراَقَو ِهَِّلل  َنوُجْرَت  َال  ْمَُکل  اَّم 

(13 ( !؟ دیتسین لئاق  تمظع  ادخ  يارب  امش  ارچ 

(14  ) اًراَوْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَقَو 
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(14 (! ) دیدیسر لماک  ناسنا  هب  هفطن  زا  ات   ) دیرفآ فلتخم  لحارم  رد  ار  امش  هک  یلاح  رد 

(15  ) اًقاَبِط ٍتاَواَمَس  َْعبَس  ُهَّللا  َقَلَخ  َْفیَک  اْوَرَت  َْملَأ 

(15 ، ) تسا هدیرفآ  يرگید  يالاب  یکی  ار  نامسآ  تفه  دنوادخ  هنوگچ  دیناد  یمن  ایآ 

(16  ) اًجاَرِس َسْمَّشلا  َلَعَجَو  اًرُون  َّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَعَجَو 

(16 ( !؟ تسا هداد  رارق  ینازورف  غارچ  ار  دیشروخ  و  ییانشور ، هیام  اهنامسآ  نایم  رد  ار  هام  و 

(17  ) اًتاَبَن ِضْرَْألا  َنِّم  مُکَتَبنَأ  ُهَّللاَو 

(17 ، ) دینایور نیمز  زا  یهایگ  نوچمه  ار  امش  دنوادخ  و 

(18  ) اًجاَرْخِإ ْمُکُجِرُْخیَو  اَهِیف  ْمُکُدیُِعی  َُّمث 

(18 ! ) دزاس یم  جراخ  ار  امش  رگید  راب  و  دنادرگ ، یمزاب  نیمز  نامه  هب  ار  امش  سپس 

(19  ) اًطاَِسب َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  ُهَّللاَو 

(19  ) ...داد رارق  يا  هدرتسگ  شرف  امش  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  و 

(20  ) اًجاَِجف اًُلبُس  اَْهنِم  اوُُکلْسَتِّل 

(20 (!« ) دیورب دیهاوخ  یم  اج  ره  هب  و   ) دیرذگب نآ  ياه  هرد  عیسو و  ياههار  زا  ات 

(21  ) اًراَسَخ اَّلِإ  ُهَُدلَوَو  ُُهلاَم  ُهْدِزَی  ْمَّل  نَم  اوُعَبَّتاَو  ِینْوَصَع  ْمُهَّنِإ  ِّبَّر  ٌحُون  َلاَق 

لاوما و هک  دـندومن  يوریپ  یناـسک  زا  دـندرک و  نم  یناـمرفان  اـهنآ  اراـگدرورپ ! : » تفگ ناـنآ ) تیادـه  زا  يدـیمون  زا  دـعب   ) حون
(21 ! ) تسا هدوزفین  اهنآ  رب  يراکنایز  زج  يزیچ  ناشنادنزرف 

(22  ) اًراَّبُک اًرْکَم  اوُرَکَمَو 

(22  ) ...دندرب راک  هب  یمیظع  رکم  هارمگ ) ناربهر  نیا   ) و

(23  ) اًرْسَنَو َقوُعَیَو  َثوُغَی  َالَو  اًعاَوُس  َالَو  ادَو  َّنُرَذَت  َالَو  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذَت  َال  اُولاَقَو 

! دـینکن اهر  ار  رـسن »  » و قوعی » «، » ثوغی «، » عاوس «، » دَو  » ياهتب صوصخ ) هب   ) دـیرادنرب دوخ  ياـهتب  نایادـخ و  زا  تسد  دـنتفگ : و 
(23)
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(24  ) ًالاَلَض اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدِزَت  َالَو  اًرِیثَک  اوُّلَضَأ  ْدَقَو 

(24 !« ) ازفیم تلالض  زج  ار  ناملاظ  ادنوادخ ، دندرک ! هارمگ  ار  يرایسب  هورگ  اهنآ  و 

(25  ) اًراَصنَأ ِهَّللا  ِنوُد  نِّم  مَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  اًراَن  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  ْمِِهتاَئیِطَخ  اَّمِّم 

! دـنتفاین دوخ  يارب  یناروای  ادـخ  زج  و  دنتـشگ ، دراو  خزود  شتآ  رد  دـندش و  قرغ  ناـشناهانگ  رطاـخب  یگمه  ماجنارـس ) يرآ ، )
(25)

(26  ) اًراَّیَد َنیِِرفاَْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  َال  ِّبَّر  ٌحُون  َلاَقَو 

(26 ! ) راذگم یقاب  نیمز  يور  رب  ار  نارفاک  زا  کی  چیه  اراگدرورپ ! : » تفگ حون 

(27  ) اًراَّفَک اًرِجاَف  اَّلِإ  اوُِدلَی  َالَو  َكَداَبِع  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  نِإ  َکَّنِإ 

(27 ! ) دنروآ یمن  دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلسن  زج  دننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگب ، یقاب  ار  اهنآ  رگا  هک  ارچ 

(28  ) اًراَبَت اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدِزَت  َالَو  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْمِللَو  اًنِمُْؤم  َِیْتَیب  َلَخَد  نَِملَو  َّيَِدلاَِولَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَّر 

و زرمایب ؛ ار  نامیااب  نانز  نادرم و  عیمج  و  دـندش ، نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  مرداـم و  ردـپ و  و  ارم ، اراـگدرورپ !
(28 !« ) ازفیم تکاله  زج  ار  ناملاظ 
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نجلا هروس 

(1  ) اًبَجَع اًنآُْرق  اَنْعِمَس  اَّنِإ  اُولاَقَف  ِّنِْجلا  َنِّم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) ...میا هدینش  یبیجع  نآرق  ام  : » دنا هتفگ  سپس  دنا ، هدادارف  شوگ  منانخس  هب  ّنج  زا  یعمج  هک  تسا  هدش  یحو  نم  هب  وگب :

(2  ) اًدَحَأ اَنِّبَِرب  َكِرْشُّن  َنلَو  ِِهب  اَّنَمآَف  ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی 

(2 ! ) میهد یمنرارق  نامراگدرورپ  کیرش  ار  یسک  زگره  میا و  هدروآ  نامیا  نآ  هب  ام  سپ  دنک ، یم  تیاده  تسار  هار  هب  هک 

(3  ) اًَدلَو َالَو  ًهَبِحاَص  َذَخَّتا  اَم  اَنِّبَر  ُّدَج  َیلاَعَت  ُهَّنَأَو 

(3 ! ) تسا هدرکن  باختنا  يدنزرف  رسمه و  دوخ  يارب  زگره  وا  و  ام ، راگدرورپ  تمظعاب  ماقم  تسا  دنلب  هکنیا  و 

(4  ) اًطَطَش ِهَّللا  یَلَع  اَنُهیِفَس  ُلوُقَی  َناَک  ُهَّنَأَو 
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(4 ! ) تفگ یم  اوران  نانخس  دنوادخ  هرابرد  سیلبا )  ) ام هیفس  هکنیا  و 

(5  ) ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  ُّنِْجلاَو  ُسنِْإلا  َلوُقَت  نَّل  نَأ  اَّنَنَظ  اَّنَأَو 

(5 ! ) دندنب یمن  غورد  ادخ  رب  زگره  ّنج  سنا و  هک  میدرک  یم  نامگ  ام  هکنیا  و 

(6  ) اًقَهَر ْمُهوُداَزَف  ِّنِْجلا  َنِّم  ٍلاَجِِرب  َنوُذوُعَی  ِسنِْإلا  َنِّم  ٌلاَجِر  َناَک  ُهَّنَأَو 

(6 ! ) دندش یم  ناشنایغط  یهارمگ و  شیازفا  ببس  اهنآ  و  دندرب ، یم  هانپ  ّنج  زا  ینادرم  هب  رشب  زا  ینادرم  هکنیا  و 

(7  ) اًدَحَأ ُهَّللا  َثَْعبَی  نَّل  نَأ  ُْمتنَنَظ  اَمَک  اوُّنَظ  ْمُهَّنَأَو 

(7 ! ) دنک یمن  ثوعبم  تّوبن ) هب   ) ار یسک  زگره  دنوادخ  هک  دیدرک - یم  نامگ  امش  هک  هنوگ  نامه   - دندرک نامگ  اهنآ  هکنیا  و 

(8  ) اًبُهُشَو اًدیِدَش  اًسَرَح  ْتَِئُلم  اَهاَنْدَجَوَف  َءاَمَّسلا  اَنْسََمل  اَّنَأَو 

(8 ! ) میتفای باهش  ياهریت  يّوق و  ناظفاحم  زا  رپ  ار  همه  میدرک و  وجتسج  ار  نامسآ  ام  هکنیا  و 

(9  ) اًدَصَّر ًاباَهِش  َُهل  ْدِجَی  َنْآلا  ِعِمَتْسَی  نَمَف  ِعْمَّسِلل  َدِعاَقَم  اَْهنِم  ُدُعْقَن  اَّنُک  اَّنَأَو 

رد ار  یباهـش  دـنک ، عمـس  قارتسا  دـهاوخب  سک  ره  نونکا  اّما  میتسـشن ؛ یم  اهنامـسآ  رد  عمـس  قارتسا  هب  نیا  زا  شیپ  اـم  هکنیا  و 
(9 ! ) دبای یم  دوخ  نیمک 

(10  ) اًدَشَر ْمُهُّبَر  ْمِِهب  َداَرَأ  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  نَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَشَأ  يِرْدَن  َال  اَّنَأَو 

!؟ دنک تیاده  ار  نانآ  تسا  هتساوخ  ناشراگدرورپ  ای  هدش  نیمز  لها  هرابرد  يّرـش  هدارا  ایآ  میناد  یمن  ام  عاضوا ) نیا  اب   ) هکنیا و 
(10)

(11  ) اًدَِدق َِقئاَرَط  اَّنُک  َِکلَذ  َنوُد  اَّنِمَو  َنوُِحلاَّصلا  اَّنِم  اَّنَأَو 

(11 ! ) میتسه یتوافتم  ياه  هورگ  ام  و  دنحلاص ؛ ریغ  يدارفا  حلاص و  يدارفا  ام ، نایم  رد  هکنیا  و 

(12  ) ًابَرَه ُهَزِْجعُّن  َنلَو  ِضْرَْألا  ِیف  َهَّللا  َزِْجعُّن  نَّل  نَأ  اَّنَنَظ  اَّنَأَو 

(12 ! ) میزیرگب وا  تردق ) هجنپ   ) زا میناوت  یمن  میوش و  بلاغ  نیمز  رد  دنوادخ  هدارا  رب  میناوت  یمن  زگره  میراد  نیقی  ام  هکنیا  و 

(13  ) اًقَهَر َالَو  اًسَْخب  ُفاَخَی  اَلَف  ِهِّبَِرب  نِمُْؤی  نَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يَدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأَو 

یم ناصقن  زا  هن  دروایب ، نامیا  شراگدرورپ  هب  سک  ره  و  میدروآ ؛ نامیا  نآ  هب  میدینـش  ار  نآرق  تیادـه  هک  یماگنه  ام  هکنیا  و 
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(13 ! ) ملظ زا  هن  دسرت و 

572 ص :

(14  ) اًدَشَر اْوَّرَحَت  َِکَئلوُأَف  َمَلْسَأ  ْنَمَف  َنوُطِساَْقلا  اَّنِمَو  َنوُِملْسُْملا  اَّنِم  اَّنَأَو 

(14 ، ) تسا هدیزگرب  ار  تسار  هار  دنک  رایتخا  ار  مالسا  سک  ره  دنملاظ ؛ یهورگ  ناملسم و  ام  زا  یهورگ  هکنیا  و 

(15  ) اًبَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناَکَف  َنوُطِساَْقلا  اَّمَأَو 

(15 ! ) دنخزود مزیه  هریگشتآ و  ناملاظ  اّما  و 

(16  ) اًقَدَغ ًءاَّم  مُهاَْنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماَقَتْسا  ِوَّل  نَأَو 

(16 ! ) مینک یم  ناشباریس  ناوارف  بآ  اب  دنزرو ، تماقتسا  نامیا )  ) هار رد  سنا ]  ّنج و  اهنآ =[  رگا  هکنیا  و 

(17  ) اًدَعَص ًاباَذَع  ُهُْکلْسَی  ِهِّبَر  ِرْکِذ  نَع  ْضِْرُعی  نَمَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَنِّل 

دیدش باذع  هب  ار  وا  دـنادرگ ، يور  شراگدرورپ  دای  زا  سک  ره  و  مییامزایب ؛ ناوارف  تمعن  نیا  اب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  نیا  فدـه 
(17 ! ) دزاس یم  راتفرگ  يا  هدنیازف  و 

(18  ) اًدَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  اَلَف  ِهَِّلل  َدِجاَسَْملا  َّنَأَو 

(18 ! ) دیناوخن ادخ  اب  ار  سک  چیه  سپ  تسادخ ، نآ  زا  دجاسم  هکنیا  و 

(19  ) اًدَِبل ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداَک  ُهوُعْدَی  ِهَّللا  ُْدبَع  َماَق  اََّمل  ُهَّنَأَو 

یم ماحدزا  تّدشب  وا  نوماریپ  یهورگ  دناوخ ، یم  ار  وا  تساخ و  یمرب  تدابع  هب  ص ])  ) دّمحم ادخ =[  هدنب  هک  یماگنه  هکنیا  و 
(19 !« ) دندرک

(20  ) اًدَحَأ ِِهب  ُكِرْشُأ  َالَو  یِّبَر  وُعْدَأ  اَمَّنِإ  ُْلق 

(20 !« ) مهد یمن  رارق  وا  کیرش  ار  سک  چیه  مناوخ و  یم  ار  مراگدرورپ  اهنت  نم  : » وگب

(21  ) اًدَشَر َالَو  ارَض  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  َال  یِّنِإ  ُْلق 

(21 !« ) متسین امش  يارب  یتیاده  نایز و  کلام  نم  : » وگب

(22  ) اًدَحَْتُلم ِِهنوُد  نِم  َدِجَأ  َْنلَو  ٌدَحَأ  ِهَّللا  َنِم  ِینَریُِجی  َنل  یِّنِإ  ُْلق 
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(22 ( ؛ مبای یمن  وا  زج  یهاگهانپ  دنک و  یمن  تیامح  وا  ربارب  رد  ارم  سک  چیه  منک ) راتفر  شنامرف  فالخ  رب  زین  نم  رگا  : ») وگب

(23  ) اًَدبَأ اَهِیف  َنیِِدلاَخ  َمَّنَهَج  َراَن  َُهل  َّنِإَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعَی  نَمَو  ِِهتَالاَسِرَو  ِهَّللا  َنِّم  اًغاََلب  اَّلِإ 

نآ زا  خزود  شتآ  دـنک ، شلوسر  ادـخ و  یناـمرفان  سک  ره  و  تسوا ؛ تـالاسر  ندـناسر  ادـخ و  يوـس  زا  غـالبا  نم  هفیظو  اـهنت 
(23 ! ) دننام یم  نآ  رد  هنادواج  تسوا و 

(24  ) اًدَدَع ُّلَقَأَو  اًرِصاَن  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َنوُدَعُوی  اَم  اْوَأَر  اَذِإ  یَّتَح 

شروای یـسک  هچ  دـنناد  یم  هاگنآ  دـننیبب ؛ هدـش  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  ار  هچنآ  ات  دـبای ) یم  همادا  ناـنچمه  راّـفک  ینکـش  راـک  نیا  )
(24 ! ) تسا رتمک  شتّیعمج  رتفیعض و 

(25  ) اًدَمَأ یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنوُدَعُوت  اَّم  ٌبیِرَقَأ  يِرْدَأ  ْنِإ  ُْلق 

(25 ( !؟ دهد یمرارق  نآ  يارب  ینامز  مراگدرورپ  ای  تسا  کیدزن  هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  مناد  یمن  نم  : » وگب

(26  ) اًدَحَأ ِِهْبیَغ  یَلَع  ُرِهُْظی  اَلَف  ِْبیَْغلا  ُِملاَع 

(26 ، ) دزاس یمن  هاگآ  شبیغ  رارسا  رب  ار  سک  چیه  تسوا و  بیغ  ياناد 

(27  ) اًدَصَر ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  نِم  ُُکلْسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَّر  نِم  یَضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ 

(27  ) ...دهد یم  رارق  اهنآ  يارب  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ینیبقارم  هدیزگرب و  ار  نانآ  هک  ینالوسر  رگم 

(28  ) اًدَدَع ٍءْیَش  َّلُک  یَصْحَأَو  ْمِْهیََدل  اَِمب  َطاَحَأَو  ْمِهِّبَر  ِتَالاَسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  نَأ  َمَْلعَیِّل 

هدرک ءاصحا  ار  زیچ  همه  دراد و  هطاحا  تساهنآ  دزن  هچنآ  هب  وا  و  دنا ؛ هدرک  غالبا  ار  ناشراگدرورپ  ياهتلاسر  شناربمایپ  دنادب  ات 
(28 !« ) تسا

573 ص :

لمزملا هروس 

(1  ) ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) هدیچیپ دوخ  هب  هماج  يا 

(2  ) اًلِیلَق اَّلِإ  َْلیَّللا  ُِمق 
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(2 ! ) زیخاپب یمک ، زج  ار ، بش 

(3  ) اًلِیلَق ُْهنِم  ْصُقنا  ِوَأ  ُهَفْصِّن 

(3 ، ) نک مک  نآ  زا  یمک  ای  ار ، بش  زا  یمین 

(4  ) اًلِیتْرَت َنآْرُْقلا  ِلِّتَرَو  ِْهیَلَع  ْدِز  ْوَأ 

(4 ( ؛ ناوخب لّمأت  ّتقد و  اب  ار  نآرق  و  ازفیب ، نآ  فصن  رب  ای 

(5  ) اًلیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ 

(5 ! ) درک میهاوخ  اقلا  وت  هب  نیگنس  ینخس  يدوزب  ام  هک  ارچ 

(6  ) اًلِیق ُمَْوقَأَو  اًئْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َهَئِشاَن  َّنِإ 

(6 ! ) تسا رت  تماقتسا  اب  رتاجرباپ و  هنابش  تدابع  زامن و  ًامّلسم 

(7  ) اًلیِوَط اًْحبَس  ِراَهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ 

(7 ! ) تشاد یهاوخ  ینالوط  رمتسم و  شالت  زور  رد  وت  و 

(8  ) اًلِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَتَو  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذاَو 

(8 ! ) دنبب لد  وا  هب  اهنت  نک و  دای  ار  تراگدرورپ  مان  و 

(9  ) اًلیِکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْشَْملا  ُّبَّر 

(9 ، ) نک باختنا  دوخ  لیکو  نابهاگن و  ار  وا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  برغ  قرش و  راگدرورپ  نامه 

(10  ) اًلیِمَج اًرْجَه  ْمُهْرُجْهاَو  َنُولوُقَی  اَم  یَلَع  ِْربْصاَو 

(10 ! ) نیزگ يرود  نانآ  زا  هتسیاش  يزرطب  شاب و  ابیکش  دنیوگ  یم  نانمشد )  ) هچنآ ربارب  رد  و 

(11  ) اًلِیلَق ْمُْهلِّهَمَو  ِهَمْعَّنلا  ِیلوُأ  َنِیبِّذَکُْملاَو  ِینْرَذَو 

(11 ، ) هد تلهم  یمک  ار  اهنآ  و  راذگاو ، تمعن  بحاص  ناگدننک  بیذکت  اب  ارم  و 

(12  ) اًمیِحَجَو ًالاَکنَأ  اَْنیََدل  َّنِإ 
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(12 ، ) تسا خزود  شتآ )  ) اهریجنز و لغ و  ام  دزن  هک 

(13  ) اًمِیلَأ ًاباَذَعَو  ٍهَّصُغ  اَذ  اًماَعَطَو 

(13 ، ) كاندرد یباذع  و  ریگولگ ، ییاذغ  و 

(14  ) اًلیِهَّم اًبِیثَک  ُلاَبِْجلا  َِتناَکَو  ُلاَبِْجلاَو  ُضْرَْألا  ُفُجْرَت  َمْوَی 

زا ییاه  هدوت  لکـش  هب  هک ) دوش  یم  هدـیبوک  مهرد  نانچ   ) اه هوک  و  دـیآ ، یمرد  هزرل  هب  تخـس  اـه  هوک  نیمز و  هک  زور  نآ  رد 
(14 ! ) دیآ یمرد  مرن  نش 

(15  ) ًالوُسَر َنْوَعِْرف  َیلِإ  اَْنلَسْرَأ  اَمَک  ْمُْکیَلَع  اًدِهاَش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ  اَْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

(15 ! ) میداتسرف یلوسر  نوعرف  يوس  هب  هک  هنوگ  نامه  تسامش ، رب  هاوگ  هک  میداتسرف  امش  يوس  هب  يربمایپ  ام 

(16  ) اًلِیبَو اًذْخَأ  ُهاَنْذَخَأَف  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف  یَصَعَف 

(16 ! ) میدرک تازاجم  تخس  ار  وا  ام  و  تساخرب ، لوسر  نآ  ینامرفان  تفلاخم و  هب  نوعرف  یلو ) )

(17  ) اًبیِش َناَْدلِْولا  ُلَعْجَی  اًمْوَی  ُْمتْرَفَک  نِإ  َنوُقَّتَت  َْفیَکَف 

(17 ، ) دنک یم  ریپ  ار  ناکدوک  هک  زور  نآ  رد  دیراد !؟ یم  رانک  رب  یهلا ) باذع  زا   ) ار دوخ  هنوگچ  دیوش ، رفاک  رگا  زین )  ) امش

(18  ) ًالوُعْفَم ُهُدْعَو  َناَک  ِِهب  ٌرِطَفنُم  ُءاَمَّسلا 

(18  ) .تسا یمتح  یندش و  وا  هدعو  و  دوش ، یم  هتفاکش  مه  زا  نامسآ  و 

(19  ) اًلِیبَس ِهِّبَر  َیلِإ  َذَخَّتا  َءاَش  نَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذَه  َّنِإ 

(19 ! ) دنیزگ یمرب  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  سک  ره  سپ  تسا ، يرّکذت  رادشه و  نیا 

574 ص :

ُهوُصُْحت نَّل  نَأ  َِملَع  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللاَو  َکَعَم  َنیِذَّلا  َنِّم  ٌهَِفئاَطَو  ُهَُثُلثَو  ُهَفِْـصنَو  ِلـْیَّللا  ِیَُثُلث  نِم  یَنْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
َنوُرَخآَو ِهَّللا  ِلْضَف  نِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَْألا  ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآَو  یَضْرَّم  مُکنِم  ُنوُکَیَس  نَأ  َِملَع  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  اَم  اوُءَْرقاَف  ْمُْکیَلَع  َباَتَف 

ٍْریَخ ْنِّم  مُکِـسُفنَِأل  اُومِّدَُـقت  اَمَو  اًنَـسَح  اًضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرقَأَو  َهاَـکَّزلا  اُوتآَو  َهاَـلَّصلا  اوُمِیقَأَو  ُْهنِم  َرَّسَیَت  اَـم  اوُءَْرقاَـف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُـقی 
(20  ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْساَو  اًرْجَأ  َمَظْعَأَو  اًْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َدنِع  ُهوُدِجَت 
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؛ دـنزیخ یم  اپ  هب  ار  نآ  ثلث  ای  فصن  ای  بش  زا  موس  ود  کیدزن  دنتـسه  وت  اب  هک  اهنآ  زا  یهورگ  وت و  هک  دـناد  یم  تراگدرورپ 
يارب  ) دینک يریگ  هزادنا  ّتقد ) هب   ) ار نآ  رادقم  دیناوت  یمن  امـش  هک  دناد  یم  وا  دـنک ؛ یم  يریگ  هزادـنا  ار  زور  بش و  دـنوادخ 
رامیب امـش  زا  یهورگ  يدوزب  دناد  یم  وا  دیناوخب  نآرق  تسا  رّـسیم  امـش  يارب  هچنآ  نونکا  دیـشخب ؛ ار  امـش  سپ  ندرک ،) تدابع 

ادـخ هار  رد  رگید  یهورگ  و  دـنور ، یم  رفـس  هب  يزور ) بسک  و   ) یهلا لـضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگید  یهورگ  و  دـنوش ، یم 
اپ رب  ار  زامن  دینک و  توالت  نآ  زا  تسا  نکمم  امـش  يارب  هک  يا  هزادنا  هب  سپ  دننام ،) یمزاب  نآرق  توالت  زا  و   ) دـننک یم  داهج 

دوخ يارب  کین  ياهراک  زا  ار  هچنآ  دینادب )  ) و دییامن ] قافنا  وا  هار  رد  دیهد =[  هنسحلا » ضرق   » ادخ هب  دیزادرپب و  تاکز  دیراد و 
هدنزرمآ و دنوادخ  هک  دیبلطب  شزرمآ  ادخ  زا  و  تفای ؛ دـیهاوخ  شاداپ  نیرتگرزب  هجو و  نیرتهب  هب  ادـخ  دزن  دـیتسرف  یم  شیپ  زا 

(20 ! ) تسا نابرهم 

رثدملا هروس 

(1  ) ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 (! ) هدیمرآ رتسب  رد  و   ) هدیچیپ دوخ  هب  باوخ  هماج  يا 

(2  ) ْرِذنَأَف ُْمق 

(2 (، ) هد میب  ار  نایملاع  و   ) نک راذنا  زیخرب و 

(3  ) ْرِّبَکَف َکَّبَرَو 

(3 ، ) رامشب گرزب  ار  تراگدرورپ  و 

(4  ) ْرِّهَطَف ََکباَِیثَو 

(4 ، ) نک كاپ  ار  تسابل  و 

(5  ) ْرُجْهاَف َزْجُّرلاَو 

(5 ، ) نک يرود  يدیلپ  زا  و 

(6  ) ُِرثْکَتْسَت ُننْمَت  َالَو 

(6 ، ) بلطم ینوزف  راذگم و  ّتنم  و 

(7  ) ِْربْصاَف َکِّبَِرلَو 

(7 ! ) نک ییابیکش  تراگدرورپ  رطاخب  و 
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(8  ) ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اَذِإَف 

(8 ، ) دوش هدیمد  روص »  » رد هک  یماگنه 

(9  ) ٌریِسَع ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکلَذَف 

(9 ، ) تسا یتخس  زور  زور ، نآ 

(10  ) ٍریِسَی ُْریَغ  َنیِِرفاَْکلا  یَلَع 

(10 ! ) تسین ناسآ  نارفاک  يارب  و 

(11  ) اًدیِحَو ُْتقَلَخ  ْنَمَو  ِینْرَذ 

(11 ! ) راذگاو ما  هدیرفآ  ییاهنت  هب  دوخ  ار  وا  هک  یسک  اب  ارم 

(12  ) اًدوُدْمَّم ًالاَم  َُهل  ُْتلَعَجَو 

(12 ، ) مداد رارق  يا  هدرتسگ  لام  وا  يارب  هک  یسک  نامه 

(13  ) اًدوُهُش َنِیَنبَو 

(13 ، ) دنتسه وا ) تمدخ  رد  و   ) وا دزن  هراومه  هک  ینادنزرف  و 

(14  ) اًدیِهْمَت َُهل  ُّتدَّهَمَو 

(14 ! ) متخاس مهارف  يو  يارب  رظن  ره  زا  ار  یگدنز  لیاسو  و 

(15  ) َدیِزَأ ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث 

(15 ! ) میازفیب وا  رب  هک  دراد  عمط  مه  زاب 

(16  ) اًدِینَع اَِنتاَیِآل  َناَک  ُهَّنِإ  اَّلَک 

(16 ! ) دزرو یم  ینمشد  ام  تایآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  نینچ  زگره 

(17  ) اًدوُعَص ُهُقِهْرُأَس 

(17 (! ) منکفا یم  ریز  هب  ار  وا  سپس   ) دور الاب  یگدنز  هّلق  زا  هک  منک  یم  روبجم  ار  وا  يدوزب  و 
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575 ص :

(18  ) َرَّدَقَو َرَّکَف  ُهَّنِإ 

(18 ! ) تخاس هدامآ  ار  بلطم  درک و  هشیدنا  نآرق ) اب  هزرابم  يارب   ) وا

(19  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلتُقَف 

(19 ! ) درک هدامآ  ار  بلطم  قح ) اب  هزرابم  يارب   ) هنوگچ داب ! وا  رب  گرم 

(20  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث 

(20 ! ) دومن هدامآ  ار ) دوخ  یناطیش  هشقن  و   ) بلطم هنوگچ  وا ، رب  گرم  مه  زاب 

(21  ) َرَظَن َُّمث 

(21 ، ) دنکفا یهاگن  سپس 

(22  ) َرََسبَو َسَبَع  َُّمث 

(22 ( ؛ دش راک  هب  تسد  هنالوجع  دیشک و  مهرد  هرهچ  دعب 

(23  ) َرَبْکَتْساَو ََربْدَأ  َُّمث 

(23 ، ) دیزرو ّربکت  درک و  ّقح ) هب   ) تشپ سپس 

(24  ) َُرثُْؤی ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  َلاَقَف 

(24 ! ) تسین ناینیشیپ  ياهرحس  نوچمه  يرحس  نوسفا و  زج  يزیچ  نآرق )  ) نیا : » تفگ ماجنارس  و 

(25  ) ِرَشَْبلا ُلْوَق  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ 

(25 (!« ) ادخ راتفگ  هن   ) تسا ناسنا  نخس  طقف  نیا 

(26  ) َرَقَس ِهِیلْصُأَس 

(26 ! ) منک یم  خزود ]  رَقَس =[  دراو  ار  وا  يدوزب  اّما ) )

(27  ) ُرَقَس اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 
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(27 ! ) تسیچ رقس »  » یناد یمن  وت  و 

(28  ) ُرَذَت َالَو  یِْقُبت  َال 

(28 ! ) دزاس یم  اهر  ار  يزیچ  هن  دراذگ و  یم  یقاب  ار  يزیچ  هن  هک ) تسا  یشتآ  )

(29  ) ِرَشَْبلِّل ٌهَحاََّول 

(29 ! ) دنک یم  نوگرگد  یّلکب  ار  نت  تسوپ 

(30  ) َرَشَع َهَعِْست  اَْهیَلَع 

(30 ! ) دنا هدش  هدرامگ  نآ  رب  باذع ) ناگتشرف  زا   ) رفن هدزون 

اًناَمیِإ اُونَمآ  َنیِذَّلا  َداَدْزَیَو  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِْقیَتْسَِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ًهَْنِتف  اَّلِإ  ْمُهَتَّدِـع  اَْنلَعَج  اَمَو  ًهَِکئاَلَم  اَّلِإ  ِراَّنلا  َباَحْـصَأ  اَْنلَعَج  اَـمَو 
نَم ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلَذَک  اًلَثَم  اَذَِهب  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذاَم  َنوُِرفاَْکلاَو  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیلَو  َنُونِمْؤُْملاَو  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباَتْرَی  َالَو 

(31  ) ِرَشَْبِلل يَرْکِذ  اَّلِإ  َیِه  اَمَو  َوُه  اَّلِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  اَمَو  ُءاَشَی  نَم  يِدْهَیَو  ُءاَشَی 

 ]= باتک لها  ات  میدرکن  نّیعم  نارفاک  شیامزآ  يارب  زج  ار  اهنآ  دادـعت  و  میداد ، رارق  باذـع )  ) ناگتـشرف طقف  ار  خزود  نارومأـم 
هب دـیدرت  ینامـسآ ) باتک  نیا  ّتیناّقح  رد   ) نانمؤم باتک و  لها  و  دـیازفیب ، نانمؤم  نامیا  رب  دـننک و  ادـیپ  نیقی  يراصن ]  دوهی و 

ار سک  ره  دنوادخ  هنوگ  نیا  يرآ ) ( »!؟ دراد يروظنم  هچ  فیـصوت  نیا  زا  ادخ  : » دنیوگب نارفاک  نالدرامیب و  و  دـنهدن ، هار  دوخ 
زج نیا  و  دناد ، یمن  یـسک  وا  زج  ار  تراگدرورپ  نایرکـشل  و  دنک ! یم  تیادـه  دـهاوخب  ار  سک  ره  دزاس و  یم  هارمگ  دـهاوخب 

(31 ! ) تسین اهناسنا  يارب  يرّکذت  رادشه و 

(32  ) ِرَمَْقلاَو اَّلَک 

(32 ، ) هام هب  دنگوس  دننک  یم  رّوصت  اهنآ  هک  تسین  نینچنیا 

(33  ) ََربْدَأ ْذِإ  ِْلیَّللاَو 

(33 ، ) دنک تشپ  دنیچرب و ) نماد   ) هک یماگنه  بش ، هب  و 

(34  ) َرَفْسَأ اَذِإ  ِْحبُّصلاَو 

(34 ، ) دیاشگب هرهچ  هک  یماگنه  حبص  هب  و 

(35  ) ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اَهَّنِإ 
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(35 ! ) تسا مهم  لئاسم  زا  تمایق ) كانلوه  ثداوح   ) نآ هک 

(36  ) ِرَشَْبلِّل اًریِذَن 

(36 ، ) اهناسنا همه  يارب  تسا  يراذنا  رادشه و 

(37  ) َرَّخَأَتَی ْوَأ  َمَّدَقَتَی  نَأ  ْمُکنِم  َءاَش  نَِمل 

(37 [! ) دنورن ای  دنور  شیپ  یکین  تیاده و  يوسب  دننامب =[  بقع  ای  دنتفا  شیپ  دنهاوخ  یم  هک  امش  زا  یناسک  يارب 

(38  ) ٌهَنیِهَر ْتَبَسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 

(38 ، ) تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  يرآ ) )

(39  ) ِنیِمَْیلا َباَحْصَأ  اَّلِإ 

(39 (! ) دنهد یم  ناشتسار  تسد  هب  ناشیاوقت  نامیا و  هناشن  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  « ) نیمی باحصا   » رگم

(40  ) َنُولَءاَسَتَی ٍتاَّنَج  ِیف 

(40  ) ...دننک یم  لاؤس  و  دنتشهب ، ياهغاب  رد  اهنآ 

(41  ) َنیِمِرْجُْملا ِنَع 

(41 : ) نامرجم زا 

(42  ) َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَس  اَم 

(42 ( »!؟ تخاس دراو  خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ 

(43  ) َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق 

(43 ، ) میدوبن نارازگزامن  زا  ام  : » دنیوگ یم 

(44  ) َنیِکْسِْملا ُمِعُْطن  ُکَن  َْملَو 

(44 ، ) میدرک یمن  دنمتسم  ماعطا  و 

(45  ) َنیِِضئاَْخلا َعَم  ُضوَُخن  اَّنُکَو 
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(45 ، ) میدوب ادصمه  نیشنمه و  لطاب  لها  اب  هتسویپ  و 

(46  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُکَو 

(46 ، ) میدرک یم  راکنا  ار  ازج  زور  هراومه  و 

(47  ) ُنیِقَْیلا اَناَتَأ  یَّتَح 

(47 !« ) دیسر ارف  ام  گرم  هک  ینامز  ات 

576 ص :

(48  ) َنیِِعفاَّشلا ُهَعاَفَش  ْمُهُعَفنَت  اَمَف 

(48  ) .دشخب یمن  يدوس  اهنآ  لاح  هب  ناگدننک  تعافش  تعافش  ور  نیا  زا 

(49  ) َنیِضِْرعُم ِهَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل  اَمَف 

(49 ( !؟ دننادرگ يور  رّکذت  زا  اهنآ  ارچ 

(50  ) ٌهَرِفنَتْسُّم ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک 

(50 ، ) دنا هدیمر  ینارخروگ  ییوگ 

(51  ) ٍهَرَوْسَق نِم  ْتَّرَف 

(51 ! ) دنا هدرک  رارف  يریش  لباقم )  ) زا هک 

(52  ) ًهَرَّشَنُّم اًفُحُص  یَتُْؤی  نَأ  ْمُْهنِّم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدیُِری  َْلب 

(52 ! ) دوش هداتسرف  وا  يارب  ادخ ) يوس  زا   ) يا هناگادج  همان  دراد  راظتنا  اهنآ  زا  مادک  ره  هکلب 

(53  ) َهَرِخْآلا َنُوفاَخَی  اَّل  َلب  اَّلَک 

(53 ! ) دنسرت یمن  ترخآ  زا  اهنآ  هکلب  دنیوگ ، یم  نانآ  هک  تسین  نینچ 

(54  ) ٌهَرِکْذَت ُهَّنِإ  اَّلَک 

(54 ! ) تسا يروآدای  رّکذت و  کی  نآرق )  ) نآ دنیوگ ، یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ 
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(55  ) ُهَرَکَذ َءاَش  نَمَف 

(55 ( ؛ دریگ یم  دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره 

(56  ) ِهَرِفْغَْملا ُلْهَأَو  يَْوقَّتلا  ُلْهَأ  َوُه  ُهَّللا  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  َنوُرُکْذَی  اَمَو 

(56 ! ) تسا شزرمآ  لها  اوقت و  لها  وا  دهاوخب ؛ ادخ  هکنیا  رگم  دریگ  یمن  دنپ  سک  چیه  و 

همایقلا هروس 

(1  ) ِهَماَیِْقلا ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  َال  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) تمایق زور  هب  دنگوس 

(2  ) ِهَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َالَو 

(2 (! ) تسا ّقح  زیخاتسر  هک   ) رگتمالم رادیب و  نادجو  هماّول و ) سفن   ) هب دنگوس  و 

(3  ) ُهَماَظِع َعَمْجَّن  نَّلَأ  ُناَسنِْإلا  ُبَسْحَیَأ 

(3 ( !؟ درک میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختسا  زگره  هک  درادنپ  یم  ناسنا  ایآ 

(4  ) ُهَناََنب َيِّوَسُّن  نَأ  یَلَع  َنیِرِداَق  یََلب 

(4 ! ) مینک ّبترم  نوزوم و  ار  وا  ناتشگنا  رس ) طوطخ  یّتح   ) هک میرداق  يرآ 

(5  ) ُهَماَمَأ َرُْجفَِیل  ُناَسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب 

(5 ! ) دنک هانگ  رمع  مامت  رد  تمایق ) هاگداد  زا  سرت  نودب  دشاب و  دازآ   ) دهاوخ یم  وا  هکلب  درادن ) داعم  رد  کش  ناسنا  )

(6  ) ِهَماَیِْقلا ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَأْسَی 

(6 «! ) دوب دهاوخ  یک  تمایق  : » دسرپ یم  ور ) نیا  زا  )

(7  ) ُرَصَْبلا َقَِرب  اَذِإَف 

(7 ، ) دیآرد شدرگ  هب  تشحو  تّدش  زا  اهمشچ  هک  ماگنه  نآ  رد  وگب ): )

(8  ) ُرَمَْقلا َفَسَخَو 
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(8 ، ) ددرگ رون  یب  هام  و 

(9  ) ُرَمَْقلاَو ُسْمَّشلا  َعِمُجَو 

(9 ، ) دنوش عمج  اج  کی  هام  دیشروخ و  و 

(10  ) ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی  ُناَسنِْإلا  ُلوُقَی 

(10 ( »!؟ تساجک رارف  هار  : » دیوگ یم  ناسنا  زور  نآ 

(11  ) َرَزَو َال  اَّلَک 

(11 ! ) درادن دوجو  یهاگهانپ  رارف و  هار  تسین ، نینچ  زگره 

(12  ) ُّرَقَتْسُْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  َیلِإ 

(12 ( ؛ تسا وت  راگدرورپ  يوسب  اهنت  ییاهن  هاگرارق  زور  نآ 

(13  ) َرَّخَأَو َمَّدَق  اَِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناَسنِْإلا  ُأَّبَُنی 

(13 ! ) دننک یم  هاگآ  هداتسرف  سپ  ای  شیپ  زا  هک  ییاهراک  مامت  زا  ار  ناسنا  زور  نآ  رد  و 

(14  ) ٌهَریَِصب ِهِسْفَن  یَلَع  ُناَسنِْإلا  َِلب 

(14 ، ) تسا هاگآ  دوخ  عضو  زا  شدوخ  ناسنا  هکلب 

(15  ) ُهَریِذاَعَم یَْقلَأ  َْولَو 

(15 ! ) دشارتب ییاهرذع  دوخ  يارب  رهاظ ) رد   ) دنچ ره 

(16  ) ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناَِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  َال 

(16 ، ) هدم تکرح  نآرق ]  نآ =[  ندناوخ  يارب  هلجع  رطاخب  ار  تنابز 

(17  ) ُهَنآُْرقَو ُهَعْمَج  اَْنیَلَع  َّنِإ 

(17 ! ) تسام هدهع  رب  نآ  ندناوخ  ندرک و  عمج  هک  ارچ 

(18  ) ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُهاَنْأَرَق  اَذِإَف 
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(18 ! ) نک يوریپ  نآ  ندناوخ  زا  میدناوخ ، ار  نآ  هاگ  ره  سپ 

(19  ) ُهَناََیب اَْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث 

(19 ! ) تسام هدهع  رب  زین )  ) نآ حیضوت )  ) نایب و سپس 

577 ص :

(20  ) َهَلِجاَْعلا َنوُّبُِحت  َْلب  اَّلَک 

یب ینارسوه  و   ) دیراد تسود  ار  رذگدوز  يایند  امش  هکلب  دیناد ؛) یمن  یفاک  ار  داعم  لیالد  و   ) دیرادنپ یم  امـش  هک  تسین  نینچ 
(20 (! ) ار طرش  دیق و 

(21  ) َهَرِخْآلا َنوُرَذَتَو 

(21 ! ) دینک یم  اهر  ار  ترخآ  و 

(22  ) ٌهَرِضاَّن ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

(22 ، ) تسا رورسم  باداش و  ییاهتروص  زور  نآ  رد  يرآ ) )

(23  ) ٌهَرِظاَن اَهِّبَر  َیلِإ 

(23 ! ) درگن یم  شراگدرورپ  هب  و 

(24  ) ٌهَرِسَاب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُوَو 

(24 ، ) تسا هدیشک  مه  رد  سوبع و  ییاهتروص  زور  نآ  رد  و 

(25  ) ٌهَِرقاَف اَِهب  َلَعُْفی  نَأ  ُّنُظَت 

(25 ! ) دنکش یم  مه  رد  ار  تشپ  هک  دراد  شیپ  رد  یباذع  دناد  یم  اریز 

(26  ) َِیقاَرَّتلا ِتَغََلب  اَذِإ  اَّلَک 

(26 ، ) دسر شهاگولگ  هب  ناج  هک  یعقوم  ات  دروآ ) یمن  نامیا  وا  درادنپ ! یم  ناسنا  هک   ) تسین نینچ 

(27  ) ٍقاَر ْنَم  َلِیقَو 
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(27 ( »!؟ دهد تاجن  گرم ) زا  ار  رامیب  نیا   ) هک تسه  یسک  ایآ  : » دوش هتفگ  و 

(28  ) ُقاَرِْفلا ُهَّنَأ  َّنَظَو 

(28 ، ) دنک ادیپ  نیقی  ایند  زا  یئادج  هب  و 

(29  ) ِقاَّسلِاب ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلاَو 

(29 ! ) دچیپب مه  هب  نداد ) ناج  یتخس  زا   ) اهاپ قاس  و 

(30  ) ُقاَسَْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  َیلِإ 

(30 ! ) دوب دهاوخ  تراگدرورپ  هاگداد )  ) يوسب همه  ریسم  زور  نآ  رد  يرآ ) )

(31  ) یَّلَص َالَو  َقَّدَص  اَلَف 

(31 ، ) دناوخن زامن  درواین و  نامیا  زگره  وا  دوش ): یم  هتفگ  زور  نآ  رد  )

(32  ) یَّلَوَتَو َبَّذَک  نَِکلَو 

(32 ، ) دش نادرگ  يور  درک و  بیذکت  هکلب 

(33  ) یَّطَمَتَی ِِهلْهَأ  َیلِإ  َبَهَذ  َُّمث 

(33 ! ) تشاد یمرب  مدق  هناّربکتم  هک  یلاح  رد  تشگزاب  دوخ  هداوناخ  يوسب  سپس 

(34  ) َیلْوَأَف ََکل  َیلْوَأ 

(34 ! ) رت هتسیاش  تسا ، رت  هتسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  لامعا ) نیا  اب  )

(35  ) َیلْوَأَف ََکل  َیلْوَأ  َُّمث 

(35 ! ) رت هتسیاش  تسا ، رت  هتسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  سپس 

(36  ) يًدُس َكَْرُتی  نَأ  ُناَسنِْإلا  ُبَسْحَیَأ 

(36 ( !؟ دوش یم  اهر  فده  یب  دنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ 

(37  ) یَنُْمی ٍِّینَّم  نِّم  ًهَفُْطن  ُکَی  َْملَأ 
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(37 ( !؟ دوبن دوش  یم  هتخیر  محر  رد  هک  ینم  زا  يا  هفطن  وا  ایآ 

(38  ) يَّوَسَف َقَلَخَف  ًهَقَلَع  َناَک  َُّمث 

(38 ، ) تخاس نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  و  دمآ ، رد  هتسب  نوخ  تروصب  سپس 

(39  ) یَثنُْألاَو َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف 

(39 ! ) دیرفآ نز  درم و  جوز  ود  وا  زا  و 

(40  ) یَتْوَْملا َِییُْحی  نَأ  یَلَع  ٍرِداَِقب  َِکلَذ  َْسَیلَأ 

(40 ( !؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  یسک  نینچ  ایآ 

ناسنالا هروس 

(1  ) اًروُکْذَّم اًْئیَش  نُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِّم  ٌنیِح  ِناَسنِْإلا  یَلَع  یَتَأ  ْلَه  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( !؟ دوبن يرکذ  لباق  زیچ  هک  تشذگ  ناسنا  رب  ینالوط  ینامز  ایآ 

(2  ) اًریَِصب اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَّن  ٍجاَْشمَأ  ٍهَفْطُّن  نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ 

(2 ! ) میداد رارق  انیب  اونش و  ار  وا  تهج ) نیدب  ( ؛ مییامزآ یم  ار  وا  و  میدیرفآ ، یطلتخم  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام 

(3  ) اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَه  اَّنِإ 

(3 ! ) ساپسان ای  ددرگ ) اریذپ  و   ) دشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام 

(4  ) اًریِعَسَو ًالاَلْغَأَو  َلِساَلَس  َنیِِرفاَْکِلل  اَنْدَتْعَأ  اَّنِإ 

(4 ! ) میا هدرک  هدامآ  شتآ  نازوس  ياه  هلعش  اهلغ و  اهریجنز و  نارفاک ، يارب  ام 

(5  ) اًرُوفاَک اَهُجاَِزم  َناَک  ٍسْأَک  نِم  َنُوبَرْشَی  َراَْربَْألا  َّنِإ 

(5 ، ) تسا هتخیمآ  یشوخ  رطع  اب  هک  دنشون  یم  یماج  زا  ناکین ) و   ) راربا نیقی  هب 
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(6  ) اًریِْجفَت اَهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُداَبِع  اَِهب  ُبَرْشَی  اًْنیَع 
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(6 ! ) دنزاس یم  يراج  ار  نآ  دنهاوخب  اج  ره  زا  و  دنشون ، یم  نآ  زا  ادخ  صاخ  ناگدنب  هک  يا  همشچ  زا 

(7  ) اًریِطَتْسُم ُهُّرَش  َناَک  اًمْوَی  َنُوفاَخَیَو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی 

(7 ، ) دنسرت یم  تسا  هدرتسگ  شباذع  ّرش و  هک  يزور  زا  و  دننک ، یم  افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ 

(8  ) اًریِسَأَو اًمِیتَیَو  اًنیِکْسِم  ِهِّبُح  یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطیَو 

(8 ! ) دنهد یم  ریسا »  » و میتی »  » و نیکسم »  » هب دنراد ، زاین ) و   ) هقالع نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ )  ) ياذغ و 

(9  ) اًروُکُش َالَو  ًءاَزَج  ْمُکنِم  ُدیُِرن  َال  ِهَّللا  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اَمَّنِإ 

(9 ! ) میهاوخ یمن  امش  زا  یساپس  شاداپ و  چیه  و  مینک ، یم  ماعطا  ادخ  رطاخب  ار  امش  ام  دنیوگ ): یم  (و 

(10  ) اًریِرَطْمَق اًسُوبَع  اًمْوَی  اَنِّبَّر  نِم  ُفاََخن  اَّنِإ 

(10 ! ) تسا تخس  سوبع و  هک  يزور  نآ  رد  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام 

(11  ) اًروُرُسَو ًهَرْضَن  ْمُهاََّقلَو  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  َّرَش  ُهَّللا  ُمُهاَقَوَف 

! دنرورس يداش و  قرغ  هک  یلاح  رد  دریذپ  یم  ار  اهنآ  دراد و  یم  هگن  زور  نآ  ّرش  زا  ار  نانآ  دنوادخ  لمع ) هدیقع و  نیا  رطاخب  )
(11)

(12  ) اًریِرَحَو ًهَّنَج  اوُرَبَص  اَِمب  مُهاَزَجَو 

(12 ! ) دهد یم  شاداپ  اهنآ  هب  ار  یتشهب  ریرح  ياهسابل  تشهب و  ناشربص ، ربارب  رد  و 

(13  ) اًریِرَْهمَز َالَو  اًسْمَش  اَهِیف  َنْوَرَی  َال  ِِکئاَرَْألا  یَلَع  اَهِیف  َنِیئِکَّتُّم 

(13 ! ) ار امرس  هن  دننیب و  یم  اجنآ  رد  ار  باتفآ  هن  دنا ، هدرک  هیکت  ابیز  ياهتخت  رب  تشهب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

(14  ) اًلِیلْذَت اَُهفوُُطق  ْتَلِّلُذَو  اَُهلاَلِظ  ْمِْهیَلَع  ًهَِیناَدَو 

(14 ! ) تسا ناسآ  رایسب  شیاه  هویم  ندیچ  هداتفا و  ورف  اهنآ  رب  یتشهب  ناتخرد  ياه  هیاس  هک  تسا  یلاح  رد  و 

(15  ) اَریِراَوَق َْتناَک  ٍباَوْکَأَو  ٍهَِّضف  نِّم  ٍهَِینِآب  مِْهیَلَع  ُفاَُطیَو 

(15 (، ) اه یندیشون  اهاذغ و  نیرتهب  زا  رپ   ) دننادرگ یم  نیرولب  ییاهحدق  نیمیس و  ییاهفرظ  اهنآ  درگادرگ  رد  و 
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(16  ) اًریِدْقَت اَهوُرَّدَق  ٍهَِّضف  نِم  َریِراَوَق 

(16 ! ) دنا هدرک  هدامآ  بسانم  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هک  هرقن ، زا  ینیرولب  ياهفرظ 

(17  ) اًلِیبَجنَز اَهُجاَِزم  َناَک  اًسْأَک  اَهِیف  َنْوَقُْسیَو 

(17 ، ) تسا لیبجنز  اب  هتخیمآ  يروهط  بارش  زا  زیربل  هک  دنوش  یم  باریس  ییاهماج  زا  اجنآ  رد  و 

(18  ) اًلِیبَْسلَس یَّمَُست  اَهِیف  اًْنیَع 

(18 ! ) تسا لیبسلس  شمان  هک  تشهب  رد  يا  همشچ  زا 

(19  ) اًرُوثنَّم اًُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  اَذِإ  َنوُدَّلَخُّم  ٌناَْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَیَو 

(19 ! ) دنا هدنکارپ  دیراورم  ینک  یم  نامگ  ینیبب  ار  اهنآ  هاگره  هک  دندرگ  یم  ینادواج  یناناوجون  ییاریذپ ) يارب   ) ناشدرگ رب  و 

(20  ) اًرِیبَک اًْکُلمَو  اًمیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اَذِإَو 

(20 ! ) ینیب یم  ار  یمیظع  کلم  اهتمعن و  ینیبب  ار  اجنآ  هک  یماگنه  و 

(21  ) اًروُهَط ًاباَرَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاَقَسَو  ٍهَِّضف  نِم  َرِواَسَأ  اوُّلُحَو  ٌقَْربَتْسِإَو  ٌرْضُخ  ٍسُدنُس  ُباَِیث  ْمُهَِیلاَع 

و دنا ، هتـسارآ  هرقن  زا  ییاهدنبتـسد  اب  و  میخـض ، يابید  زا  و  گنرزبس ، كزان  ریرح  زا  تسا  ییاهـسابل  نایتشهب ]  اهنآ =[  مادـنا  رب 
(21 ! ) دناشون یم  نانآ  هب  روهط  بارش  ناشراگدرورپ 

(22  ) اًروُکْشَّم مُُکیْعَس  َناَکَو  ًءاَزَج  ْمَُکل  َناَک  اَذَه  َّنِإ 

(22 ! ) تسا ینادردق  دروم  امش  شالت  یعس و  و  تسامش ، شاداپ  نیا 

(23  ) اًلیِزنَت َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

(23 ! ) میدرک لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ًامّلسم 

(24  ) اًروُفَک ْوَأ  اًِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َالَو  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف 

(24 ! ) نکم تعاطا  نانآ  زا  يرفاک  ای  راکهنگ  چیه  زا  و  شاب ، تماقتسا ) اب  و   ) ابیکش تراگدرورپ  مکح  يارجا ) غیلبت و   ) رد سپ 

(25  ) اًلیِصَأَو ًهَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذاَو 
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(25 ! ) روآ دای  هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  و 
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(26  ) اًلیِوَط اًْلَیل  ُهْحِّبَسَو  َُهل  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِمَو 

(26 ! ) يوگ حیبست  ار  وا  بش ، زا  ینالوط  يرادقم  و  نک ، هدجس  وا  يارب  هاگنابش  رد  و 

(27  ) اًلیِقَث اًمْوَی  ْمُهَءاَرَو  َنوُرَذَیَو  َهَلِجاَْعلا  َنوُّبُِحی  ِءَالُؤَه  َّنِإ 

(27 ! ) دننک یم  اهر  دوخ  رس  تشپ  ار  یتخس  زور  هک  یلاح  رد  دنراد ، تسود  ار  ایند  رذگدوز  یگدنز  اهنآ 

(28  ) اًلیِْدبَت ْمَُهلاَْثمَأ  اَْنلََّدب  اَْنئِش  اَذِإَو  ْمُهَرْسَأ  اَنْدَدَشَو  ْمُهاَنْقَلَخ  ُنْحَّن 

(28 ! ) میهد یم  يرگید  هورگ  هب  ار  نانآ  ياج  میهاوخب  نامز  ره  و  میدرک ، مکحم  ار  ناشدوجو  ياهدنویپ  میدیرفآ و  ار  اهنآ  ام 

(29  ) اًلِیبَس ِهِّبَر  َیلِإ  َذَخَّتا  َءاَش  نَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذَه  َّنِإ 

(29 ! ) دنیزگ یمرب  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  نآ ) زا  هدافتسا  اب   ) دهاوخب سک  ره  و  تسا ، يروآدای  رکذت و  کی  نیا 

(30  ) اًمیِکَح اًمِیلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  َنوُءاَشَت  اَمَو 

(30 ! ) تسه هدوب و  میکح  اناد و  دنوادخ  دهاوخب ، ادخ  هکنیا  رگم  دیهاوخ  یمن  ار  زیچ  چیه  امش  و 

(31  ) اًمِیلَأ ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َنیِِملاَّظلاَو  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُءاَشَی  نَم  ُلِخُْدی 

هتخاس هدامآ  یکاندرد  باذـع  ناملاظ  يارب  و  دـنک ، یم  دراو  دوخ  عیـسو )  ) تمحر رد  دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  و 
(31 ! ) تسا

تالسرملا هروس 

(1  ) اًفْرُع ِتاَلَسْرُْملاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنوش یم  هداتسرف  یپ  رد  یپ  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس 

(2  ) اًفْصَع ِتاَفِصاَْعلاَف 

(2 ، ) دننک یم  تکرح  داب  دنت  نوچمه  هک  اهنآ  و 
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(3  ) اًرْشَن ِتاَرِشاَّنلاَو 

(3 ، ) دننارتسگ یم  ار ) اهربا   ) هک اهنآ  هب  دنگوس  و 

(4  ) اًقْرَف ِتاَقِراَْفلاَف 

(4 ، ) دننک یم  ادج  هک  اهنآ  و 

(5  ) اًرْکِذ ِتاَیِْقلُْملاَف 

(5 ، ) دنیامن یم  اقلا  ایبنا ) هب   ) ار یهلا )  ) رگرادیب تایآ  هک  اهنآ  هب  دنگوس  و 

(6  ) اًرُْذن ْوَأ  اًرْذُع 

(6 ، ) راذنا يارب  ای  تّجح  مامتا  يارب 

(7  ) ٌِعقاََول َنوُدَعُوت  اَمَّنِإ 

(7 ! ) تسا یندش  عقاو  ًانیقی  دوش ، یم  هداد  هدعو  تمایق ) هرابرد   ) امش هب  هچنآ  هک 

(8  ) ْتَسِمُط ُموُجُّنلا  اَذِإَف 

(8 ، ) دنوش کیرات  وحم و  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد 

(9  ) ْتَجُِرف ُءاَمَّسلا  اَذِإَو 

(9 ، ) دنفاکشب مه  زا  نامسآ  تارک )  ) و

(10  ) ْتَفُِسن ُلاَبِْجلا  اَذِإَو 

(10 ، ) دنوش هدنک  اج  زا  اه  هوک  هک  نامز  نآ  رد  و 

(11  ) ْتَتِّقُأ ُلُسُّرلا  اَذِإَو 

(11 ! ) دوش تقو  نییعت  تداهش ) يادا  روظنمب   ) ناربمایپ يارب  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(12  ) ْتَلِّجُأ ٍمْوَی  ِّيَِأل 

(12 ( ؟ هداتفا ریخأت  هب  يزور  هچ  يارب  رما ) نیا  )
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(13  ) ِلْصَْفلا ِمْوَِیل 

(13 (! ) لطاب زا  قح   ) ییادج زور  يارب 

(14  ) ِلْصَْفلا ُمْوَی  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(14 ! ) تسیچ ییادج  زور  یناد  یم  هچ  وت 

(15  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(15 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(16  ) َنِیلَّوَْألا ِِکلُْهن  َْملَأ 

(16 ( !؟ میدرکن كاله  ار  نیتسخن  مرجم )  ) ماوقا ام  ایآ 

(17  ) َنیِرِخْآلا ُمُهُِعْبُتن  َُّمث 

(17 ! ) میتسرف یم  اهنآ  لابند  هب  ار  نامرجم )  ) رگید سپس 

(18  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلَذَک 

(18 ! ) مینک یم  راتفر  نامرجم  اب  هنوگ  نیا  يرآ ) )

(19  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(19 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 
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(20  ) ٍنیِهَّم ٍءاَّم  نِّم  مُّکُقلَْخن  َْملَأ 

(20 ، ) میدیرفاین زیچان  تسپ و  یبآ  زا  ار  امش  ایآ 

(21  ) ٍنیِکَّم ٍراَرَق  ِیف  ُهاَْنلَعَجَف 

(21 ، ) میداد رارق  هدامآ  ظوفحم و  یهاگرارق  رد  ار  نآ  سپس 

(22  ) ٍمُوْلعَّم ٍرَدَق  َیلِإ 
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(22 ( !؟ نّیعم یتّدم  ات 

(23  ) َنوُرِداَْقلا َمِْعنَف  اَنْرَدَقَف 

(23 (! ) تسا ناسآ  ام  يارب  داعم  رما  و   ) میتسه یبوخ  دنمتردق  ام  سپ  میتشاد ، راک  نیا  رب  تردق  ام 

(24  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(24 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(25  ) اًتاَفِک َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْملَأ 

(25 ، ) میدادن رارق  اهناسنا  عامتجا  زکرم  ار  نیمز  ایآ 

(26  ) اًتاَْومَأَو ًءاَیْحَأ 

(26 ( !؟ ناشگرم مه  ناشتایح و  لاح  رد  مه 

(27  ) اًتاَُرف ًءاَّم  مُکاَْنیَقْسَأَو  ٍتاَِخماَش  َیِساَوَر  اَهِیف  اَْنلَعَجَو 

(27 ! ) میدناشون امش  هب  اراوگ  یبآ  و  میداد ، رارق  يدنلب  راوتسا و  ياه  هوک  نآ  رد  و 

(28  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(28 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(29  ) َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  اَم  َیلِإ  اوُِقلَطنا 

(29 ! ) دیورب دیدرک  یم  بیذکت  ار  نآ  هتسویپ  هک  يزیچ  نامه  يوس  هب  گنرد ، یب  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  زور  نآ  رد  )

(30  ) ٍبَعُش ِثاََلث  يِذ  ٍّلِظ  َیلِإ  اوُِقلَطنا 

(30 (! ) از شتآ  راب و  ناقفخ  ياهدود   ) هخاش هس  هیاس  يوس  هب  دیورب 

(31  ) ِبَهَّللا َنِم  ِینُْغی  َالَو  ٍلِیلَظ  اَّل 

(31 ! ) دنک یم  يریگولج  شتآ  ياه  هلعش  زا  هن  تسا و  شخبمارآ  هن  هک  يا  هیاس 

(32  ) ِرْصَْقلاَک ٍرَرَِشب  یِمْرَت  اَهَّنِإ 
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(32 ! ) خاک کی  دننام  دنک  یم  باترپ  دوخ  زا  ییاه  هرارش 

(33  ) ٌْرفُص ٌَتلاَمِج  ُهَّنَأَک 

(33 (! ) دنوش یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  هک   ) دنتسه یگنردرز  نارتش  نوچمه  ترثک ) تعرس و  رد   ) ییوگ

(34  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(34 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(35  ) َنوُقِطنَی َال  ُمْوَی  اَذَه 

(35 (، ) دنتسین نتشیوخ  زا  عافد  رب  رداق  و   ) دنیوگ یمن  نخس  هک  تسا  يزور  زورما 

(36  ) َنوُرِذَتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َالَو 

(36 ! ) دننک یهاوخرذع  هک  دوش  یمن  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  و 

(37  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(37 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(38  ) َنِیلَّوَْألاَو ْمُکاَنْعَمَج  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اَذَه 

(38 ! ) میا هدرک  عمج  نآ  رد  ار  ناینیشیپ  امش و  هک  تسا  لطاب ) زا  قح   ) ییادج زور  نامه  زورما  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب  (و 

(39  ) ِنوُدیِکَف ٌْدیَک  ْمَُکل  َناَک  نِإَف 

(39 ! ) دیهد ماجنا  دیراد  تازاجم ) لاگنچ  زا  رارف  يارب   ) نم ربارب  رد  يا  هراچ  رگا 

(40  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(40 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(41  ) ٍنُویُعَو ٍلاَلِظ  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 

(41 ، ) دنراد رارق  اه  همشچ  نایم  رد  و  یتشهب ) ناتخرد   ) ياه هیاس  رد  ناراگزیهرپ  زور ) نآ  رد  )

(42  ) َنوُهَتْشَی اَّمِم  َهِکاَوَفَو 
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(42 ! ) دنشاب لیام  هچنآ  زا  ییاه  هویم  و 

(43  ) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  اًئِینَه  اُوبَرْشاَو  اُولُک 

(43 ! ) دیداد یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  ربارب  رد  اهنیا  اراوگ ، دیشونب  دیروخب و 

(44  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلَذَک  اَّنِإ 

(44 ! ) میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام 

(45  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(45 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(46  ) َنُومِرْجُّم مُکَّنِإ  اًلِیلَق  اوُعَّتَمَتَو  اُولُک 

ارچ تسامـش ) راظتنا  رد  یهلا  باذع  دینادب  یلو  ایند ، یگدنز  زا   ) مک تدـم  نیا  رد  دـیریگ  هرهب  دـیروخب و  وگب ): نامرجم  هب  (و 
(46 ! ) دیمرجم امش  هک 

(47  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(47 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(48  ) َنوُعَکْرَی َال  اوُعَکْرا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

(48 ! ) دننک یمن  عوکر  دینک  عوکر  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 

(49  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(49 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(50  ) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف 

(50 ( !؟ دنروآ یم  نامیا  نآ  زا  دعب  نخس  مادک  هب  سپ  دنروآ ) یمن  نامیا  نآرق  نیا  هب  اهنآ  رگا  (و 
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ءزج 30

إبنلا هروس 
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(1  ) َنُولَءاَسَتَی َّمَع  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( !؟ دننک یم  لاؤس  رگیدکی  زا  زیچ  هچ  زا  اهنآ 

(2  ) ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  ِنَع 

(2 (! ) زیخاتسر  ) ّتیمهارپ گرزب و  ربخ  زا 

(3  ) َنوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا 

(3 ! ) دنراد فالتخا  نآ  رد  هتسویپ  هک  يربخ  نامه 

(4  ) َنوُمَْلعَیَس اَّلَک 

(4 ! ) دنمهف یم  يدوزب  و  دننک ، یم  رکف  اهنآ  هک  تسین  نینچ 

(5  ) َنوُمَْلعَیَس اَّلَک  َُّمث 

(5 (! ) تسا قح  تمایق  هک   ) دنمهف یم  يدوزب  و  دنرادنپ ، یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  مه  زاب 

(6  ) اًداَهِم َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْملَأ 

(6 ( !؟ میدادن رارق  امش )  ) شمارآ لحم  ار  نیمز  ایآ 

(7  ) اًداَتْوَأ َلاَبِْجلاَو 

(7 ( !؟ نیمز ياهخیم  ار  اه  هوک  و 

(8  ) اًجاَوْزَأ ْمُکاَنْقَلَخَو 

(8 ! ) میدیرفآ اهجوز  تروصب  ار  امش  و 

(9  ) اًتاَبُس ْمُکَمَْون  اَْنلَعَجَو 

(9 ، ) میداد رارق  ناتشمارآ  هیام  ار  امش  باوخ  و 

(10  ) اًساَِبل َْلیَّللا  اَْنلَعَجَو 

(10 (، ) امش يارب   ) یششوپ ار  بش  و 
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(11  ) اًشاَعَم َراَهَّنلا  اَْنلَعَجَو 

(11 ! ) شاعم یگدنز و  يارب  يا  هلیسو  ار  زور  و 

(12  ) اًداَدِش اًْعبَس  ْمُکَقْوَف  اَْنیََنبَو 

(12 ! ) میدرک انب  مکحم  نامسآ )  ) تفه امش  زارف  رب  و 

(13  ) اًجاَّهَو اًجاَرِس  اَْنلَعَجَو 

(13 ! ) میدیرفآ شخب  ترارح  نشور و  یغارچ  و 

(14  ) اًجاََّجث ًءاَم  ِتاَرِصْعُْملا  َنِم  اَْنلَزنَأَو 

(14 ، ) میدرک لزان  ناوارف  یبآ  از  ناراب  ياهربا  زا  و 

(15  ) اًتاَبَنَو ابَح  ِِهب  َجِرُْخنِّل 

(15 ، ) مینایورب رایسب  هایگ  هناد و  نآ  هلیسوب  ات 

(16  ) اًفاَْفلَأ ٍتاَّنَجَو 

(16 ! ) تخردرپ ییاهغاب  و 

(17  ) اًتاَقیِم َناَک  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ 

(17 ! ) تسا ناگمه  داعیم  ییادج ، زور  يرآ ) )

(18  ) اًجاَْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَفُنی  َمْوَی 

(18 ! ) دییآ یم  رشحم ) هب   ) جوف جوف  امش  دوش و  یم  هدیمد  روص »  » رد هک  يزور 

(19  ) ًاباَْوبَأ َْتناَکَف  ُءاَمَّسلا  ِتَِحُتفَو 

(19 ! ) دیآ یمرد  يددعتم  ياهرد  تروصب  دوش و  یم  هدوشگ  نامسآ  و 

(20  ) ًاباَرَس َْتناَکَف  ُلاَبِْجلا  ِتَرِّیُسَو 

(20 ! ) دوش یم  یبارس  تروصب  دیآ و  یمرد  تکرح  هب  اه  هوک  و 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 788 

http://www.ghaemiyeh.com


(21  ) اًداَصِْرم َْتناَک  َمَّنَهَج  َّنِإ 

(21 ، ) گرزب تسا  یهاگنیمک  مّنهج  زور ) نآ  رد   ) ًامّلسم

(22  ) ًابآَم َنیِغاَّطلِّل 

(22 ! ) نارگنایغط يارب  یتشگزاب  لحم  و 

(23  ) ًاباَقْحَأ اَهِیف  َنِیِثباَّل 

(23 ! ) دننام یم  نآ  رد  ینالوط  ياهتّدم 

(24  ) ًاباَرَش َالَو  اًدَْرب  اَهِیف  َنُوقوُذَی  اَّل 

(24 ، ) ییاراوگ یندیشون  هن  دنشچ و  یم  یکنخ  زیچ  هن  اجنآ  رد 

(25  ) اًقاَّسَغَو اًمیِمَح  اَّلِإ 

(25 ! ) نوخ كرچ و  زا  یعیام  نازوس و  یبآ  زج 

(26  ) اًقاَفِو ًءاَزَج 

(26 (! ) ناشلامعا  ) بسانم قفاوم و  تسا  یتازاجم  نیا 

(27  ) ًاباَسِح َنوُجْرَی  َال  اُوناَک  ْمُهَّنِإ 

(27 ، ) دنتشادن باسح  هب  يدیما  چیه  اهنآ  هک  ارچ 

(28  ) ًاباَّذِک اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو 

(28 ! ) دندرک بیذکت  یلکب  ار  ام  تایآ  و 

(29  ) ًاباَتِک ُهاَْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُکَو 

(29 ! ) میا هدرک  تبث  شرامش و  ار  زیچ  همه  ام  و 

(30  ) ًاباَذَع اَّلِإ  ْمُکَدیِزَّن  نَلَف  اُوقوُذَف 

(30 ! ) مییازفا یمن  امش  رب  باذع  زج  يزیچ  هک  دیشچب  سپ 
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(31  ) اًزاَفَم َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ 

(31 : ) تسا یگرزب  يزوریپ  تاجن و  ناراگزیهرپ  يارب  ًامّلسم 

(32  ) ًاباَنْعَأَو َِقئاَدَح 

(32 ، ) اهروگنا عاونا  و  زبسرس ، ییاهغاب 

(33  ) ًاباَْرتَأ َبِعاَوَکَو 

(33 ، ) لاس نس و  مه  ناوج و  رایسب  ینایروح  و 

(34  ) اًقاَهِد اًسْأَکَو 

(34 (! ) روهط بارش  زا   ) یپایپ زیربل و  ییاهماج  و 

(35  ) ًاباَّذِک َالَو  اًْوَغل  اَهِیف  َنوُعَمْسَی  اَّل 

(35 ! ) یغورد هن  دنونش و  یم  يا  هدوهیب  وغل و  نخس  هن  اجنآ  رد 

(36  ) ًاباَسِح ًءاَطَع  َکِّبَّر  نِّم  ًءاَزَج 

(36 ! ) یفاک تسا  يا  هیطع  تراگدرورپ و  يوس  زا  تسا  يرفیک  نیا 

(37  ) ًاباَطِخ ُْهنِم  َنوُِکلْمَی  َال  ِنَمْحَّرلا  اَمُهَْنَیب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِّبَّر 

یب درادـن  قح  سک  چـیه  زور ) نآ  رد   ) و نامحر ! راـگدرورپ  تسا ، ود  نآ  ناـیم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  ناـمه 
(37 (! ) دنک یتعافش  ای   ) دیوگب ینخس  وا  هزاجا 

(38  ) ًاباَوَص َلاَقَو  ُنَمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  اَّل  افَص  ُهَِکئاَلَْملاَو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی 

هک هاگنآ   ) و دنیوگ ، یمن  نخس  نامحر ، دنوادخ  نذا  هب  زج  کی ، چیه  دنتـسیا و  یم  فص  کی  رد  هکئالم »  » و حور »  » هک يزور 
(38 ! ) دنیوگ یم  تسرد  دنیوگ ) یم 

(39  ) ًابآَم ِهِّبَر  َیلِإ  َذَخَّتا  َءاَش  نَمَف  ُّقَْحلا  ُمْوَْیلا  َِکلَذ 

(39 ! ) دنیزگ یمرب  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  سک  ره  تسا ؛ قح  زور  نآ 
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(40  ) ًاباَُرت ُتنُک  ِینَْتَیل  اَی  ُِرفاَْکلا  ُلوُقَیَو  ُهاَدَی  ْتَمَّدَق  اَم  ُءْرَْملا  ُرُظنَی  َمْوَی  اًبیِرَق  ًاباَذَع  ْمُکاَنْرَذنَأ  اَّنِإ 

یم هداتسرف  دوخ  ياهتسد  اب  لبق  زا  ار  هچنآ  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  يزور  رد  باذع  نیا  میداد ! میب  یکیدزن  باذع  زا  ار  امـش  ام  و 
(40 (!« ) مدش یمن  باذع  راتفرگ  و   ) مدوب كاخ  شاک  يا  : » دیوگ یم  رفاک  و  دنیب ،

تاعزانلا هروس 

(1  ) اًقْرَغ ِتاَعِزاَّنلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنشک یمرب  ناشیاهندب ) زا  تّدشب  ار  نامرجم  ناج   ) هک یناگتشرف  هب  دنگوس 

(2  ) اًطْشَن ِتاَطِشاَّنلاَو 

(2 ، ) دنزاس یم  ادج  طاشن  ارادم و  اب  ار  نانمؤم ) حور   ) هک یناگتشرف  و 

(3  ) اًْحبَس ِتاَِحباَّسلاَو 

(3 ، ) دننک یم  تکرح  تعرس  اب  یهلا ) نامرف  يارجا  رد   ) هک یناگتشرف  هب  دنگوس  و 

(4  ) اًْقبَس ِتاَِقباَّسلاَف 

(4 ، ) دنریگ یم  تقبس  رگیدکی  رب  سپس  و 

(5  ) اًْرمَأ ِتاَرِّبَدُْملاَف 

(5 ! ) دننک یم  ریبدت  ار  روما  هک  اهنآ  و 

(6  ) ُهَفِجاَّرلا ُفُجْرَت  َمْوَی 

(6 ، ) دروآ یمرد  هزرل  هب  ار  زیچ  همه  كانتشحو  ياه  هلزلز  هک  زور  نآ 

(7  ) ُهَفِداَّرلا اَهُعَْبتَت 

(7 ، ) دهد یم  خر  رشحم ] میظع  هحیص  نیمود =[  هثداح  نآ ، لابندب  و 

(8  ) ٌهَفِجاَو ٍِذئَمْوَی  ٌبُوُلق 

(8 ، ) تسا برطضم  تخس  زور  نآ  رد  ییاهلد 
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(9  ) ٌهَعِشاَخ اَهُراَْصبَأ 

(9 ! ) تسا هداتفاورف  سرت  تّدش  زا  نانآ  ياهمشچ  و 

(10  ) ِهَِرفاَْحلا ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَّنِإَأ  َنُولوُقَی 

(10 ( !؟ میدرگ یمزاب  دّدجم  یگدنز  هب  ام  ایآ  : » دنیوگ یم  زورما ) یلو  )

(11  ) ًهَرِخَّن اًماَظِع  اَّنُک  اَذِإَأ 

(11 ( »!؟) میوش هدنز  تسا  نکمم   ) میدش يا  هدیسوپ  ياهناوختسا  هک  یماگنه  ایآ 

(12  ) ٌهَرِساَخ ٌهَّرَک  اًذِإ  َْکِلت  اُولاَق 

(12 !« ) رابنایز تسا  یتشگزاب  دشاب ، راک  رد  یتمایق  رگا  : » دنیوگ یم 

(13  ) ٌهَدِحاَو ٌهَرْجَز  َیِه  اَمَّنِإَف 

(13 ! ) تسا میظع  هحیص  کی  اب  اهنت  تشگزاب  نیا  دینادب )  ) یلو

(14  ) ِهَرِهاَّسلِاب مُه  اَذِإَف 

(14 ! ) دندرگ یم  رهاظ  نیمز  هصرع  رب  یگمه  ناهگان 

(15  ) یَسُوم ُثیِدَح  َكاَتَأ  ْلَه 

(15 ( !؟ تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ناتساد  ایآ 

583 ص :

(16  ) يًوُط ِسَّدَقُْملا  ِداَْولِاب  ُهُّبَر  ُهاَداَن  ْذِإ 

(16 (: ) تفگ و   ) داد ادن  يوط »  » سّدقم نیمزرس  رد  ار  وا  شراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد 

(17  ) یَغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  َیلِإ  ْبَهْذا 

(17 ! ) تسا هدرک  نایغط  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب 

(18  ) یَّکَزَت نَأ  َیلِإ  َکَّل  لَه  ْلُقَف 
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(18 ( !؟ يوش هزیکاپ  یهاوخ  یم  ایآ  : » وگب وا  هب  و 

(19  ) یَشْخَتَف َکِّبَر  َیلِإ  َکَیِدْهَأَو 

(19 ( »!؟) ینکن هانگ  و   ) یسرتب وا  زا  ات  منک  تیاده  تراگدرورپ  يوس  هب  ار  وت  نم  و 

(20  ) يَْربُْکلا َهَیْآلا  ُهاَرَأَف 

(20 ! ) داد ناشن  وا  هب  ار  هزجعم  نیرتگرزب  یسوم  سپس 

(21  ) یَصَعَو َبَّذَکَف 

(21 ! ) درک نایصع  بیذکت و  وا  اّما 

(22  ) یَعْسَی ََربْدَأ  َُّمث 

(22 ! ) دومن شالت  قح ) نییآ  وحم  يارب   ) هتسویپ درک و  تشپ  سپس 

(23  ) يَداَنَف َرَشَحَف 

(23 ، ) دومن توعد  ار  مدرم  درک و  عمج  ار  نارحاس  و 

(24  ) یَلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاَقَف 

(24 !« ) متسه امش  رترب  راگدرورپ  نم  : » تفگ و 

(25  ) َیلوُْألاَو ِهَرِخْآلا  َلاَکَن  ُهَّللا  ُهَذَخَأَف 

(25 ! ) تخاس راتفرگ  ایند  ترخآ و  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  ور  نیا  زا 

(26  ) یَشْخَی نَمِّل  ًهَْربَِعل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ 

(26 ! ) دسرتب ادخ ) زا   ) هک یسک  يارب  تسا  یتربع  نیا  رد 

(27  ) اَهاََنب ُءاَمَّسلا  ِمَأ  اًْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمتنَأَأ 

(27 ( !؟ داهن انب  ار  نآ  دنوادخ  هک  نامسآ  شنیرفآ  ای  تسا  رت  لکشم  گرم ) زا  دعب   ) امش شنیرفآ  ایآ 

(28  ) اَهاَّوَسَف اَهَکْمَس  َعَفَر 
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(28 ، ) تخاس مّظنم  ار  نآ  تشارفارب و  ار  نآ  فقس 

(29  ) اَهاَحُض َجَرْخَأَو  اَهَْلَیل  َشَطْغَأَو 

(29 ! ) دومن راکشآ  ار  شزور  کیرات و  ار  شبش  و 

(30  ) اَهاَحَد َِکلَذ  َدَْعب  َضْرَْألاَو 

(30 ، ) داد شرتسگ  نآ  زا  دعب  ار  نیمز  و 

(31  ) اَهاَعْرَمَو اَهَءاَم  اَْهنِم  َجَرْخَأ 

(31 ، ) دروآ نوریب  ار  شهاگارچ  بآ و  نآ  زا  و 

(32  ) اَهاَسْرَأ َلاَبِْجلاَو 

(32 ! ) دومن مکحم  تباث و  ار  اه  هوک  و 

(33  ) ْمُکِماَْعنَِألَو ْمُکَّل  اًعاَتَم 

(33 ! ) تسا ناتنایاپراهچ  امش و  يریگ  هرهب  يارب  اهنیا  همه 

(34  ) يَْربُْکلا ُهَّماَّطلا  ِتَءاَج  اَذِإَف 

(34 ، ) دهد خر  گرزب  هثداح  نآ  هک  یماگنه 

(35  ) یَعَس اَم  ُناَسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی 

(35 ، ) دتفا یم  شیاهششوک  دای  هب  ناسنا  زور  نآ  رد 

(36  ) يَرَی نَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّربَو 

(36 ، ) ددرگ یم  راکشآ  يا  هدننیب  ره  يارب  مّنهج  و 

(37  ) یَغَط نَم  اَّمَأَف 

(37 ، ) هدرک نایغط  هک  یسک  نآ  اّما 

(38  ) اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  ََرثآَو 
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(38 ، ) هتشاد مّدقم  ار  ایند  یگدنز  و 

(39  ) يَوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف 

(39 ! ) تسوا هاگیاج  خزود  ًامّلسم 

(40  ) يَوَْهلا ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَنَو  ِهِّبَر  َماَقَم  َفاَخ  ْنَم  اَّمَأَو 

(40 ، ) درادزاب يوه  زا  ار  سفن  دشاب و  ناسرت  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  سک  نآ  و 

(41  ) يَوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف 

(41 ! ) تسوا هاگیاج  تشهب  ًاعطق 

(42  ) اَهاَسُْرم َناَّیَأ  ِهَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی 

(42 ( !؟ دوش یم  عقاو  ینامز  هچ  رد  هک  دنسرپ  یم  تمایق  هرابرد  وت  زا  و 

(43  ) اَهاَرْکِذ نِم  َتنَأ  َمِیف 

(43 ( !؟ راک هچ  نخس  نیا  يروآدای  اب  ار  وت 

(44  ) اَهاَهَتنُم َکِّبَر  َیلِإ 

(44 (! ) تسین هاگآ  شنامز  زا  ادخ  زج  سک  چیه  و   ) تسا وت  راگدرورپ  يوس  هب  نآ  تیاهن 

(45  ) اَهاَشْخَی نَم  ُرِذنُم  َتنَأ  اَمَّنِإ 

(45 ! ) دنسرت یم  نآ  زا  هک  تسا  یناسک  نداد  میب  طقف  وت  راک 

(46  ) اَهاَحُض ْوَأ  ًهَّیِشَع  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  اَهَنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک 

حبـص ای  یهاگماش  زج  خزرب ) ایند و  رد   ) ناشفّقوت ییوگ  هک  دننک  یم  ساسحا  نینچ  دـننیب  یم  ار  تمایق  مایق  هک  زور  نآ  رد  اهنآ 
(46 ! ) تسا هدوبن  رتشیب  نآ 

584 ص :

سبع هروس 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


(1  ) یَّلَوَتَو َسَبَع  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) ...تفاترب يور  دیشک و  مه  رد  هرهچ 

(2  ) یَمْعَْألا ُهَءاَج  نَأ 

(2 ! ) دوب هدمآ  وا  غارس  هب  ییانیبان  هکنیا  زا 

(3  ) یَّکَّزَی ُهَّلََعل  َکیِرُْدی  اَمَو 

(3 ، ) دنک هشیپ  اوقت  یکاپ و  وا  دیاش  یناد  یم  هچ  وت 

(4  ) يَرْکِّذلا ُهَعَفنَتَف  ُرَّکَّذَی  ْوَأ 

(4 ! ) دشاب دیفم  وا  لاح  هب  رّکذت  نیا  ددرگ و  رّکذتم  ای 

(5  ) یَنْغَتْسا ِنَم  اَّمَأ 

(5 ، ) تسا رگناوت  هک  سک  نآ  اّما 

(6  ) يَّدَصَت َُهل  َتنَأَف 

(6 ، ) يروآ یم  يور  وا  هب  وت 

(7  ) یَّکَّزَی اَّلَأ  َْکیَلَع  اَمَو 

(7 ! ) تسین وت  رب  يزیچ  دزاسن ، كاپ  ار  دوخ  وا  رگا  هک  یلاح  رد 

(8  ) یَعْسَی َكَءاَج  نَم  اَّمَأَو 

(8 ، ) دنک یم  ششوک  دیآ و  یم  وت  غارس  هب  هک  یسک  اّما 

(9  ) یَشْخَی َوُهَو 

(9 ، ) تسا ناسرت  ادخ  زا  و 

(10  ) یَّهَلَت ُْهنَع  َتنَأَف 

(10 ! ) يوش یم  لفاغ  وا  زا  وت 
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(11  ) ٌهَرِکْذَت اَهَّنِإ  اَّلَک 

(11 ، ) تسا يروآدای  رّکذت و  نآرق )  ) نیا دنرادنپ ؛ یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  زگره 

(12  ) ُهَرَکَذ َءاَش  نَمَف 

(12 ! ) دریگ یم  دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره  و 

(13  ) ٍهَمَّرَکُّم ٍفُحُص  ِیف 

(13 ، ) تسا تبث  یشزرارپ  حاولا  رد 

(14  ) ٍهَرَّهَطُّم ٍهَعُوفْرَّم 

(14 ، ) هزیکاپ ردقالاو و  یحاولا 

(15  ) ٍهَرَفَس يِْدیَِأب 

(15  ) تسا یناریفس  تسد  هب 

(16  ) ٍهَرََرب ٍماَرِک 

(16 ! ) راکوکین رادربنامرف و  ماقم و  الاو 

(17  ) ُهَرَفْکَأ اَم  ُناَسنِْإلا  َِلُتق 

(17 ! ) تسا ساپسان  رفاک و  ردقچ  ناسنا ، نیا  رب  گرم 

(18  ) ُهَقَلَخ ٍءْیَش  ِّيَأ  ْنِم 

(18 ( !؟ تسا هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  ار  وا  دنوادخ ) )

(19  ) ُهَرَّدَقَف ُهَقَلَخ  ٍهَفْطُّن  نِم 

(19 ، ) تخاس نوزوم  درک و  يریگ  هزادنا  سپس  دیرفآ ، يزیچان  هفطن  زا  ار  وا 

(20  ) ُهَرَّسَی َلِیبَّسلا  َُّمث 

(20 ، ) درک ناسآ  وا  يارب  ار  هار  سپس 
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(21  ) ُهَرَْبقَأَف ُهَتاَمَأ  َُّمث 

(21 ، ) دومن ناهنپ  ربق  رد  دناریم و  ار  وا  دعب 

(22  ) ُهَرَشنَأ َءاَش  اَذِإ  َُّمث 

(22 ! ) دنک یم  هدنز  ار  وا  دهاوخب  هاگره  سپس 

(23  ) ُهَرَمَأ اَم  ِضْقَی  اََّمل  اَّلَک 

(23 ! ) تسا هدرکن  تعاطا  هداد ، نامرف  ادخ )  ) ار هچنآ  زونه  وا  درادنپ ؛ یم  وا  هک  تسین  نینچ 

(24  ) ِهِماَعَط َیلِإ  ُناَسنِْإلا  ِرُظنَْیلَف 

(24 ! ) درگنب نآ ) شنیرفآ  و   ) شیوخ ياذغ  هب  دیاب  ناسنا 

(25  ) ابَص َءاَْملا  اَْنبَبَص  اَّنَأ 

(25 ، ) میتخیر ورف  نامسآ  زا  ناوارف  بآ  ام 

(26  ) اقَش َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث 

(26 ، ) میتفاکش مه  زا  ار  نیمز  سپس 

(27  ) ابَح اَهِیف  اَْنتَبنَأَف 

(27 ، ) میدنایور یناوارف  ياه  هناد  نآ  رد  و 

(28  ) اًبْضَقَو اًبَنِعَو 

(28 ، ) رایسب يزبس  روگنا و  و 

(29  ) اًلَْخنَو اًنُوْتیَزَو 

(29 ، ) ناوارف لخن  نوتیز و  و 

(30  ) اًْبلُغ َِقئاَدَحَو 

(30 ، ) تخردرپ ياهغاب  و 
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(31  ) ابَأَو ًهَهِکاَفَو 

(31 ، ) هاگارچ هویم و  و 

(32  ) ْمُکِماَْعنَِألَو ْمُکَّل  اًعاَتَّم 

(32 ! ) دشاب ناتنایاپراهچ  امش و  يریگ  هرهب  يارب  يا  هلیسو  ات 

(33  ) ُهَّخاَّصلا ِتَءاَج  اَذِإَف 

(33 (! ) دنور یمورف  یقیمع  هودنا  رد  نارفاک  ، ) دیایب زیخاتسر ] هحیص  بیهم =[  يادص  نآ  هک  یماگنه 

(34  ) ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی 

(34 ، ) دزیرگ یم  دوخ  ردارب  زا  ناسنا  هک  زور  نآ  رد 

(35  ) ِهِیبَأَو ِهِّمُأَو 

(35 ، ) شردپ ردام و  زا  و 

(36  ) ِهِیَنبَو ِِهتَبِحاَصَو 

(36 ( ؛ شنادنزرف نز و  و 

(37  ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِّم  ٍئِْرما  ِّلُِکل 

(37 ! ) دزاس یم  لوغشم  دوخ  هب  ًالماک  ار  وا  هک  دراد  یعضو  اهنآ  زا  مادک  ره  زور  نآ  رد 

(38  ) ٌهَرِفْسُّم ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

(38 ، ) تسا ینارون  هداشگ و  زور  نآ  رد  یئاه  هرهچ 

(39  ) ٌهَرِْشبَتْسُّم ٌهَکِحاَض 

(39 ( ؛ تسا رورسم  نادنخ و 

(40  ) ٌهَرَبَغ اَْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُوَو 

(40 ، ) تسا دولآرابغ  زور  نآ  رد  ییاهتروص  و 
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(41  ) ٌهَرَتَق اَهُقَهْرَت 

(41 ، ) تسا هدناشوپ  ار  اهنآ  یکیرات  دود  و 

(42  ) ُهَرَجَْفلا ُهَرَفَْکلا  ُمُه  َِکَئلوُأ 

(42 ! ) دنرجاف نارفاک  نامه  نانآ 

585 ص :

ریوکتلا هروس 

(1  ) ْتَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دوش هدیچیپ  مه  رد  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد 

(2  ) ْتَرَدَکنا ُموُجُّنلا  اَذِإَو 

(2 ، ) دنوش غورف  یب  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(3  ) ْتَرِّیُس ُلاَبِْجلا  اَذِإَو 

(3 ، ) دنیآرد تکرح  هب  اه  هوک  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(4  ) ْتَلِّطُع ُراَشِْعلا  اَذِإَو 

(4 ، ) دوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  لاوما  نیرت  شزرااب  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(5  ) ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإَو 

(5 ، ) دنوش عمج  شوحو  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(6  ) ْتَرِّجُس ُراَِحْبلا  اَذِإَو 

(6 ، ) دنوش هتخورفارب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(7  ) ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإَو 

(7 ، ) ددرگ نیرق  دوخ  ناسمه  اب  سک  ره  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
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(8  ) ْتَِلئُس ُهَدوُءْوَْملا  اَذِإَو 

(8 : ) دوش لاؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(9  ) ْتَِلُتق ٍبنَذ  ِّيَِأب 

(9 ( !؟ دندش هتشک  هانگ  نیمادک  هب 

(10  ) ْتَرُِشن ُفُحُّصلا  اَذِإَو 

(10 ، ) دوش هدوشگ  لامعا  ياه  همان  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(11  ) ْتَطِشُک ُءاَمَّسلا  اَذِإَو 

(11 ، ) دوش هتفرگرب  نامسآ  يور  زا  هدرپ  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(12  ) ْتَرِّعُس ُمیِحَْجلا  اَذِإَو 

(12 ، ) ددرگ رو  هلعش  خزود  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(13  ) ْتَِفلْزُأ ُهَّنَْجلا  اَذِإَو 

(13 ، ) دوش کیدزن  تشهب  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(14  ) ْتَرَضْحَأ اَّم  ٌسْفَن  ْتَِملَع 

(14 ! ) تسا هدرک  هدامآ  ار  يزیچ  هچ  دناد  یم  سک  ره  ماگنه ) نآ  رد  يرآ  )

(15  ) ِسَّنُْخلِاب ُمِْسقُأ  اَلَف 

(15 ، ) دندرگ یمزاب  هک  یناگراتس  هب  دنگوس 

(16  ) ِسَّنُْکلا ِراَوَْجلا 

(16 ، ) دنوش یم  ناهنپ  اه  هدید  زا  دننک و  یم  تکرح 

(17  ) َسَعْسَع اَذِإ  ِْلیَّللاَو 

(17 ، ) دسر رخآ  هب  دنک و  تشپ  هک  یماگنه  بش ، هب  مسق  و 
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(18  ) َسَّفَنَت اَذِإ  ِْحبُّصلاَو 

(18 ، ) دنک سّفنت  هک  یماگنه  حبص ، هب  و 

(19  ) ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ 

(19  [ ) نیما لیئربج  تسا =[  يراوگرزب  هداتسرف  مالک  نآرق )  ) نیا هک 

(20  ) ٍنیِکَم ِشْرَْعلا  يِذ  َدنِع  ٍهَُّوق  يِذ 

(20 ! ) دراد یئالاو  ماقم  شرع ، بحاص  دنوادخ )  ) دزن تسا و  تردق  بحاص  هک 

(21  ) ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاَطُّم 

(21 ! ) تسا نیما  و  ناگتشرف )  ) تعاطا دروم  اهنامسآ  رد 

(22  ) ٍنُونْجَِمب مُُکبِحاَص  اَمَو 

(22 ! ) تسین هناوید  ربمایپ ] امش =[  بحاصم  و 

(23  ) ِنِیبُْملا ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََقلَو 

(23 ! ) تسا هدید  نشور  قُفا  رد  ار  لیئربج )  ) وا

(24  ) ٍنِینَِضب ِْبیَْغلا  یَلَع  َوُه  اَمَو 

(24 ! ) درادن لخب  هتشاد  تفایرد  یحو  قیرط  زا  هچنآ  هب  تبسن  وا  و 

(25  ) ٍمیِجَّر ٍناَْطیَش  ِلْوَِقب  َوُه  اَمَو 

(25 ! ) تسین میجر  ناطیش  هتفگ  نآرق )  ) نیا

(26  ) َنُوبَهْذَت َْنیَأَف 

(26 ( !؟ دیور یم  اجک  هب  سپ 

(27  ) َنیَِملاَْعلِّل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

(27 ، ) تسین نایناهج  يارب  يرّکذت  زج  يزیچ  نآرق  نیا 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  اب  میرک  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 850زکرم  هحفص 802 

http://www.ghaemiyeh.com


(28  ) َمیِقَتْسَی نَأ  ْمُکنِم  َءاَش  نَِمل 

(28 ! ) دریگ شیپ  رد  میقتسم  هار  دهاوخب  هک  امش  زا  یسک  يارب 

(29  ) َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  َنوُءاَشَت  اَمَو 

(29 ! ) دهاوخب دنک و  هدارا  نایناهج - راگدرورپ   - دنوادخ هکنیا  رگم  دینک  یمن  هدارا  امش  و 

586 ص :

راطفنإلا هروس 

(1  ) ْتَرَطَفنا ُءاَمَّسلا  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دوش هتفاکش  مه  زا  ینامسآ ]  تارک  نامسآ =[  هک  نامز  نآ 

(2  ) ْتَرَثَتنا ُبِکاَوَْکلا  اَذِإَو 

(2 ، ) دنزیر ورف  دنوش و  هدنکارپ  ناگراتس  هک  نامز  نآ  و 

(3  ) ْتَرُِّجف ُراَِحْبلا  اَذِإَو 

(3 ، ) دوش هتسویپ  مه  هب  اهایرد  هک  نامز  نآ  و 

(4  ) ْتَِرثُْعب ُرُوبُْقلا  اَذِإَو 

(4 (، ) دنوش جراخ  ناگدرم  و   ) ددرگ ور  ریز و  اهربق  هک  نامز  نآ  و 

(5  ) ْتَرَّخَأَو ْتَمَّدَق  اَّم  ٌسْفَن  ْتَِملَع 

(5  ) .تسا هتشاذگ  دعب  يارب  ار  هچنآ  هداتسرف و  شیپ  زا  ار  هچنآ  دناد  یم  سک  ره  نامز ) نآ  رد  )

(6  ) ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  اَم  ُناَسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی 

(6 ( !؟ تسا هتخاس  رورغم  تمیرک  راگدرورپ  ربارب  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا ! يا 

(7  ) ََکلَدَعَف َكاَّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا 

(7 ، ) تخاس مّظنم  داد و  ناماس  دیرفآ و  ار  وت  هک  ییادخ  نامه 
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(8  ) َکَبَّکَر َءاَش  اَّم  ٍهَروُص  ِّيَأ  ِیف 

(8  ) .دومن بیکرت  ار  وت  تساوخ  هک  یتروص  ره  رد  و 

(9  ) ِنیِّدلِاب َنُوبِّذَُکت  َْلب  اَّلَک 

(9 ! ) دیرکنم ار  ازج  زور  امش  هکلب  تسین ؛ دیرادنپ  یم  امش  هک  هنوگ  نآ  يرآ ) )

(10  ) َنیِِظفاََحل ْمُْکیَلَع  َّنِإَو 

(10  ) ...هدش هدرامگ  امش  رب  ینانابهاگن  کش  یب  و 

(11  ) َنِیِبتاَک اًماَرِک 

(11 (، ) امش دب  کین و  لامعا   ) هدنسیون ماقم و  الاو 

(12  ) َنُولَعْفَت اَم  َنوُمَْلعَی 

(12 ! ) دینک یم  هچ  امش  دنناد  یم  هک 

(13  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراَْربَْألا  َّنِإ 

(13  ) .دنناوارف یتمعن  رد  ناکین  نیقی  هب 

(14  ) ٍمیِحَج یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإَو 

(14 ، ) دنخزود رد  ناراکدب  و 

(15  ) ِنیِّدلا َمْوَی  اَهَنْوَلْصَی 

(15 ، ) دنزوس یم  دنوش و  یم  نآ  دراو  ازج  زور 

(16  ) َنِیِبئاَِغب اَْهنَع  ْمُه  اَمَو 

(16 ! ) دنتسین رود  بیاغ و  نآ  زا  زگره  نانآ  و 

(17  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(17 ( !؟ تسیچ ازج  زور  یناد  یم  هچ  وت 
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(18  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  اَم  َكاَرْدَأ  اَم  َُّمث 

(18 ( !؟ تسیچ ازج  زور  یناد  یم  هچ  زاب 

(19  ) ِهَّلِّل ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألاَو  اًْئیَش  ٍسْفَنِّل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َال  َمْوَی 

(19 ! ) تسادخ نآ  زا  زور  نآ  رد  روما  همه  و  تسین ، يرگید  دوس  هب  يراک  ماجنا  رب  رداق  سک  چیه  هک  تسا  يزور 

نیففطملا هروس 

(1  ) َنیِفِّفَطُْملِّل ٌْلیَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) ناشورف مک  رب  ياو 

(2  ) َنُوفْوَتْسَی ِساَّنلا  یَلَع  اُولاَتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلا 

(2 ( ؛ دنریگ یم  لماک  روطب  ار  دوخ  قح  دننک ، یم  هنامیپ  دوخ  يارب  یتقو  هک  نانآ 

(3  ) َنوُرِسُْخی ْمُهُونَزَّو  وَأ  ْمُهُولاَک  اَذِإَو 

(3 ! ) دنراذگ یم  مک  دننک ، نزو  ای  هنامیپ  نارگید  يارب  دنهاوخ  یم  هک  یماگنه  اّما 

(4  ) َنُوثوُْعبَّم مُهَّنَأ  َِکَئلوُأ  ُّنُظَی  َالَأ 

(4 ، ) دنوش یم  هتخیگنارب  هک  دننک  یمن  نامگ  اهنآ  ایآ 

(5  ) ٍمیِظَع ٍمْوَِیل 

(5 ( ؛ گرزب يزور  رد 

(6  ) َنیَِملاَْعلا ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی 

(6  ) .دنتسیا یم  نایناهج  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  مدرم  هک  يزور 

587 ص :

(7  ) ٍنیِّجِس یَِفل  ِراَّجُْفلا  َباَتِک  َّنِإ  اَّلَک 

(7 ! ) تسا نیّجس »  » رد ناراکدب  لامعا  همان  نیقی  هب  دنرادنپ ، یم  تمایق ) هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  نینچ 
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(8  ) ٌنیِّجِس اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(8 ( ؟ تسیچ نیّجس »  » یناد یم  هچ  وت 

(9  ) ٌمُوقْرَّم ٌباَتِک 

(9 ! ) یمتح تسا  یتشونرس  هدش و  هدز  مقر  تسا  يا  همان 

(10  ) َنِیبِّذَکُْملِّل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(10 ! ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(11  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُکی  َنیِذَّلا 

(11  ) .دننک یم  راکنا  ار  ازج  زور  هک  اهنامه 

(12  ) ٍمِیثَأ ٍدَتْعُم  ُّلُک  اَّلِإ  ِِهب  ُبِّذَُکی  اَمَو 

(12 ! ) تسا راکهنگ  زواجتم و  هک  دنک  یم  راکنا  ار  نآ  یسک  اهنت 

(13  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاَسَأ  َلاَق  اَُنتاَیآ  ِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإ 

(13 !« ) تسا ناینیشیپ  ياه  هناسفا  نیا  : » دیوگ یم  دوش  یم  هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  یتقو  هک ) یسک  نامه  )

(14  ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَّم  مِِهبُوُلق  یَلَع  َناَر  َْلب  اَّلَک 

(14 ! ) تسا هتسشن  ناشیاهلد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دنرادنپ ، یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ 

(15  ) َنُوبوُجْحَمَّل ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَّر  نَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک 

(15 ! ) دنبوجحم ناشراگدرورپ  زا  زور  نآ  رد  اهنآ  هکلب  دنرادنپ ، یم  هک  تسین  نینچ 

(16  ) ِمیِحَْجلا ُولاََصل  ْمُهَّنِإ  َُّمث 

(16 ! ) دنوش یم  خزود  دراو  نیقی  هب  اهنآ  سپس 

(17  ) َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  اَذَه  ُلاَُقی  َُّمث 

(17 !« ) دیدرک یم  راکنا  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  : » دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  دعب 
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(18  ) َنیِّیِّلِع یَِفل  ِراَْربَْألا  َباَتِک  َّنِإ  اَّلَک 

(18 ! ) تسا نیّیلع »  » رد ناکین  لامعا  همان  هکلب  دنرادنپ ، یم  داعم ) هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  نانچ 

(19  ) َنوُّیِّلِع اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(19 ! ) تسیچ نیّیلع »  » یناد یم  هچ  وت  و 

(20  ) ٌمُوقْرَّم ٌباَتِک 

(20 ، ) یعطق تسا  یتشونرس  هدروخ و  مقر  تسا  يا  همان 

(21  ) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی 

(21 ! ) دننآ دهاش  نابرقم  هک 

(22  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراَْربَْألا  َّنِإ 

(22 : ) دنا تمعن  عاونا  رد  ناکین  ًامّلسم 

(23  ) َنوُرُظنَی ِِکئاَرَْألا  یَلَع 

(23 ! ) دنرگن یم  تشهب ) ياهییابیز  هب   ) هدرک و هیکت  یتشهب  يابیز  ياهتخت  رب 

(24  ) ِمیِعَّنلا َهَرْضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت 

(24 ! ) یسانش یم  ینیب و  یم  ار  تمعن  طاشن  توارط و  ناشیاه  هرهچ  رد 

(25  ) ٍمُوتْخَّم ٍقیِحَّر  نِم  َنْوَقُْسی 

(25 ! ) دنوش یم  باریس  يا  هتسبرس  هدروخن و  تسد  لالز  روهط )  ) بارش زا  اهنآ 

(26  ) َنوُِسفاَنَتُْملا ِسَفاَنَتَْیلَف  َِکلَذ  ِیفَو  ٌکْسِم  ُهُماَتِخ 

(26 ! ) دنریگ یشیپ  رگیدکی  رب  دیاب  نابغار  یتشهب  ياهتمعن  نیا  رد  و  تسا ؛ کشم  زا  هدش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم 

(27  ) ٍمِینْسَت نِم  ُهُجاَِزمَو 

(27 ، ) تسا مینست »  » اب هتخیمآ  روهط )  ) بارش نیا 
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(28  ) َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  اًْنیَع 

(28  ) .دنشون یم  نآ  زا  نابّرقم  هک  يا  همشچ  نامه 

(29  ) َنوُکَحْضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناَک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(29 ، ) دندیدنخ یم  نانمؤم  هب  هتسویپ  ایند ) رد   ) ناراکدب

(30  ) َنوُزَماَغَتَی ْمِِهب  اوُّرَم  اَذِإَو 

(30 ، ) دندرک یم  رخسمت  هراشا  اب  ار  نانآ  دنتشذگ  یم  ناشرانک  زا  هک  یماگنه  و 

(31  ) َنیِهِکَف اُوبَلَقنا  ُمِِهلْهَأ  َیلِإ  اُوبَلَقنا  اَذِإَو 

(31 ، ) دندوب نادنخ  رورسم و  دنتشگ  یمزاب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  نوچ  و 

(32  ) َنوُّلاََضل ِءَالُؤَه  َّنِإ  اُولاَق  ْمُهْوَأَر  اَذِإَو 

(32 !« ) دنناهارمگ اهنیا  : » دنتفگ یم  دندید  یم  ار  اهنآ  هک  یماگنه  و 

(33  ) َنیِِظفاَح ْمِْهیَلَع  اُولِسْرُأ  اَمَو 

(33 ! ) دندوبن نانمؤم ]  نانآ =[  لّفکتم  تبقارم و  رومأم  زگره  هک  یلاح  رد 

(34  ) َنوُکَحْضَی ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف 

(34 ، ) دندنخ یم  رافک  هب  نانمؤم  زورما  یلو 

588 ص :

(35  ) َنوُرُظنَی ِِکئاَرَْألا  یَلَع 

(35 ! ) دنرگن یم  اهنآ ) موش  تشونرس  هب   ) هتسشن و یتشهب  هتسارآ  ياهتخت  رب  هک  یلاح  رد 

(36  ) َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه 

(36 ( !؟ دنتفرگ ار  دوخ  لامعا  شاداپ  نارفاک  لاح ) نیا  اب   ) ایآ

قاقشنإلا هروس 
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(1  ) ْتَّقَشنا ُءاَمَّسلا  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دوش هتفاکش  ینامسآ ]  تارک  نامسآ =[  هک  ماگنه  نآ  رد 

(2  ) ْتَّقُحَو اَهِّبَِرل  َْتنِذَأَو 

(2 - ) دشاب نینچ  تسا  راوازس  و   - دوش شراگدرورپ  نامرف  میلست  و 

(3  ) ْتَّدُم ُضْرَْألا  اَذِإَو 

(3 ، ) دوش هدرتسگ  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(4  ) ْتَّلَخَتَو اَهِیف  اَم  ْتَْقلَأَو 

(4 ، ) دوش یلاخ  هدنکفا و  نوریب  دراد  نورد  رد  هچنآ  و 

(5  ) ْتَّقُحَو اَهِّبَِرل  َْتنِذَأَو 

(5 - ) دشاب نینچ  هک  تسا  هتسیاش  و   - ددرگ شراگدرورپ  نامرف  میلست  و 

(6  ) ِهِیقاَلُمَف اًحْدَک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی 

(6 ! ) درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  يور و  یم  تراگدرورپ  يوسب  جنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا 

(7  ) ِِهنیِمَِیب َُهباَتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف 

(7 ، ) دوش هداد  شتسار  تسد  هب  شلامعا  همان  هک  یسک  سپ 

(8  ) اًریِسَی ًاباَسِح  ُبَساَُحی  َفْوَسَف 

(8 ، ) دوش یم  وا  يارب  یناسآ  باسح  يدوزب 

(9  ) اًروُرْسَم ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُِبلَقنَیَو 

(9  ) .ددرگ یمزاب  شا  هداوناخ  لها و  هب  لاحشوخ  و 

(10  ) ِهِرْهَظ َءاَرَو  َُهباَتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَو 

(10 ، ) دوش هداد  شرس  تشپ  هب  شلامعا  همان  هک  یسک  اّما  و 
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(11  ) اًرُوُبث وُعْدَی  َفْوَسَف 

(11 ! ) مدش كاله  هک  نم  رب  ياو  دنز  یم  دایرف  يدوزب 

(12  ) اًریِعَس یَلْصَیَو 

(12  ) .دزوس یم  شتآ  نازوس  ياه  هلعش  رد  و 

(13  ) اًروُرْسَم ِِهلْهَأ  ِیف  َناَک  ُهَّنِإ 

(13 ! ) دوب رورسم  دوخ ) هانگ  رفک و  زا   ) هتسویپ شا  هداوناخ  نایم  رد  وا  هک  ارچ 

(14  ) َروُحَی نَّل  نَأ  َّنَظ  ُهَّنِإ 

(14 ! ) دنک یمن  تشگزاب  زگره  درک  یم  نامگ  وا 

(15  ) اًریَِصب ِِهب  َناَک  ُهَّبَر  َّنِإ  یََلب 

(15 (! ) درک تبث  باسح  يارب  ار  شلامعا  و   ) دوب انیب  وا  هب  تبسن  شراگدرورپ  يرآ ،

(16  ) ِقَفَّشلِاب ُمِْسقُأ  اَلَف 

(16 ، ) قفش هب  دنگوس 

(17  ) َقَسَو اَمَو  ِْلیَّللاَو 

(17 ، ) دنک یم  يروآ  عمج  ار  هچنآ  بش و  هب  دنگوس  و 

(18  ) َقَسَّتا اَذِإ  ِرَمَْقلاَو 

(18 ، ) دوش یم  لماک  رَدب  هک  هاگنآ  هام  هب  دنگوس  و 

(19  ) ٍقَبَط نَع  اًقَبَط  َُّنبَکْرََتل 

(19 (. ) دیسرب لامک  هب  ات   ) دیوش یم  لقتنم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  هتسویپ  امش  همه  هک 

(20  ) َنُونِمُْؤی َال  ْمَُهل  اَمَف 

(20 ( !؟ دنروآ یمن  نامیا  نانآ  ارچ  سپ 
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(21  ) َنوُدُجْسَی َال  ُنآْرُْقلا  ُمِْهیَلَع  َئُِرق  اَذِإَو 

(21 ( !؟ دننک یمن  هدجس  دوش  یم  هدناوخ  اهنآ  رب  نآرق  هک  یماگنه  و 

(22  ) َنُوبِّذَُکی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب 

(22 ! ) دننک یم  راکنا  ار  یهلا  تایآ  هتسویپ  نارفاک  هکلب 

(23  ) َنوُعُوی اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو 

(23 ! ) دناد یم  یبوخب  دنراد  یم  ناهنپ  لد  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  و 

(24  ) ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  مُهْرِّشَبَف 

(24 ! ) هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  اهنآ  سپ 

(25  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

(25 ! ) یندشن عطق  تسا  یشاداپ  نانآ  يارب  هک  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 

589 ص :

جوربلا هروس 

(1  ) ِجوُُرْبلا ِتاَذ  ِءاَمَّسلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) تسا رایسب  ياهجرب  ياراد  هک  نامسآ  هب  دنگوس 

(2  ) ِدوُعْوَْملا ِمْوَْیلاَو 

(2 ، ) دوعوم زور  نآ  هب  دنگوس  و 

(3  ) ٍدوُهْشَمَو ٍدِهاَشَو 

(3  [ ) تسا تّما  لامعا  دوهشم :»  » و لامعا ، ناهاوگ  ربمایپ و  دهاش :» «! ]» دوهشم  » و دهاش »  » هب دنگوس  و 

(4  ) ِدوُدْخُْألا ُباَحْصَأ  َِلُتق 

(4 (، ) شتآ  ) لادوگ بحاص  نارگ  هجنکش  رب  گرم 
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(5  ) ِدُوقَْولا ِتاَذ  ِراَّنلا 

(5 ! ) رو هلعش  میظع و  یشتآ 

(6  ) ٌدوُُعق اَْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ 

(6 ، ) دندوب هتسشن  نآ  رانک  رد  هک  یماگنه 

(7  ) ٌدوُهُش َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  اَم  یَلَع  ْمُهَو 

(7 ! ) دندرک یم  اشامت  تواسق ) يدرسنوخ و  اب   ) دنداد یم  ماجنا  نانمؤم  اب  ار  هچنآ  و 

(8  ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  نَأ  اَّلِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  اَمَو 

(8 ( ؛ دندوب هدروآ  نامیا  دیمح  زیزع و  دنوادخ  هب  هکنیا  زج  دنتشادن  نانمؤم  رب  يداریا  چیه  اهنآ 

(9  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا 

(9 ! ) تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  دنوادخ  تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح  هک  یسک  نامه 

(10  ) ِقیِرَْحلا ُباَذَع  ْمَُهلَو  َمَّنَهَج  ُباَذَع  ْمُهَلَف  اُوبُوتَی  َْمل  َُّمث  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(10 ! ) تسا نازوس  شتآ  باذع  خزود و  باذع  اهنآ  يارب  دندرکن ، هبوت  سپس  دنداد  هجنکش  ار  نامیااب  نانز  نادرم و  هک  یناسک 

(11  ) ُرِیبَْکلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

و تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تسا  تشهب  زا  ییاهغاب  دـنداد ، ماجنا  هتـسیاش  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  و 
(11 ! ) تسا گرزب  يزوریپ  تاجن و  نیا 

(12  ) ٌدیِدََشل َکِّبَر  َشَْطب  َّنِإ 

(12 ! ) تسا دیدش  رایسب  نیقی  هب  تراگدرورپ  تازاجم  زیمآرهق و  نتفرگ 

(13  ) ُدیُِعیَو ُئِْدُبی  َوُه  ُهَّنِإ 

(13 ، ) دنادرگ یمزاب  دنک و  یم  زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  تسوا 

(14  ) ُدوُدَْولا ُروُفَْغلا  َوُهَو 
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(14 ، ) تسا نانمؤم )  ) رادتسود هدنزرمآ و  وا  و 

(15  ) ُدیِجَْملا ِشْرَْعلا  وُذ 

(15 ، ) تسا تمظع  دجم و  ياراد  شرع و  بحاص 

(16  ) ُدیُِری اَمِّل  ٌلاَّعَف 

(16 ! ) دهد یم  ماجنا  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  و 

(17  ) ِدُونُْجلا ُثیِدَح  َكاَتَأ  ْلَه 

(17 ، ) تسا هدیسر  وت  هب  اهرکشل  ناتساد  ایآ 

(18  ) َدوُمَثَو َنْوَعِْرف 

(18 ( !؟ دومث نوعرف و  نایرکشل 

(19  ) ٍبیِذْکَت ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب 

(19 ، ) دنقح بیذکت  رد  هتسویپ  نارفاک  یلو 

(20  ) ٌطیِحُّم مِِهئاَرَو  نِم  ُهَّللاَو 

(20 ! ) دراد هطاحا  اهنآ  همه  هب  دنوادخ  و 

(21  ) ٌدیِجَّم ٌنآُْرق  َوُه  َْلب 

(21  ) ...تسا تمظعاب  نآرق  هکلب  تسین )، غورد  رحس و  تایآ ، نیا  )

(22  ) ٍظوُفْحَّم ٍحَْول  ِیف 

(22 ! ) دراد ياج  ظوفحم  حول  رد  هک 

590 ص :

قراطلا هروس 

(1  ) ِقِراَّطلاَو ِءاَمَّسلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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(1 ! ) بش هدنبوک  نامسآ و  هب  دنگوس 

(2  ) ُقِراَّطلا اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(2 ! ) تسیچ بش  هدنبوک  یناد  یمن  وت  و 

(3  ) ُِبقاَّثلا ُمْجَّنلا 

(3 ! ) تساهیکیرات هدنفاکش  ناشخرد و  هراتس  نامه 

(4  ) ٌِظفاَح اَْهیَلَع  اَّمَّل  ٍسْفَن  ُّلُک  نِإ 

(4 ! ) دراد یظفاحم  بقارم و  سک  ره  هک  دنگوس ) یهلا  گرزب  تیآ  نیا  هب  )

(5  ) َِقلُخ َّمِم  ُناَسنِْإلا  ِرُظنَْیلَف 

(5 ! ) تسا هدش  هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دیاب  ناسنا 

(6  ) ٍِقفاَد ٍءاَّم  نِم  َِقلُخ 

(6 ، ) تسا هدش  هدیرفآ  هدنهج  بآ  کی  زا 

(7  ) ِِبئاَرَّتلاَو ِْبلُّصلا  ِْنَیب  نِم  ُجُرْخَی 

(7 ! ) دوش یم  جراخ  اه  هنیس  تشپ و  نایم  زا  هک  یبآ 

(8  ) ٌرِداََقل ِهِعْجَر  یَلَع  ُهَّنِإ 

(8 ! ) دنادرگزاب ار  وا  دناوت  یم  دیرفآ ] یتسپ  زیچ  نینچ  زا  ار  ناسنا  هک  یئادخ  وا =[  ًامّلسم 

(9  ) ُِرئاَرَّسلا یَْلُبت  َمْوَی 

(9 ، ) دوشیم راکشآ  ناسنا )  ) ناهن رارسا  هک  زور  نآ  رد 

(10  ) ٍرِصاَن َالَو  ٍهَُّوق  نِم  َُهل  اَمَف 

(10 ! ) تسین يروای  ورین و  چیه  وا  يارب  و 

(11  ) ِعْجَّرلا ِتاَذ  ِءاَمَّسلاَو 
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(11 ، ) نارابرپ نامسآ  هب  دنگوس 

(12  ) ِعْدَّصلا ِتاَذ  ِضْرَْألاَو 

(12 (، ) دنروآ یمرب  رس  نآ  زا  ناهایگ  هک   ) فاکشرپ نیمز  هب  دنگوس  و 

(13  ) ٌلْصَف ٌلْوََقل  ُهَّنِإ 

(13 ، ) دنک یم  ادج  لطاب  زا  ار  ّقح  هک  تسا  ینخس  نآرق )  ) نیا هک 

(14  ) ِلْزَْهلِاب َوُه  اَمَو 

(14 ! ) تسین یخوش  زگره  و 

(15  ) اًْدیَک َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ 

(15 ، ) دننک یم  هلیح  هتسویپ  اهنآ 

(16  ) اًْدیَک ُدیِکَأَو 

(16 ! ) منک یم  هراچ  اهنآ  ربارب  رد  مه  نم  و 

(17  ) اًْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاَْکلا  ِلِّهَمَف 

(17 (! ) دننیبب ار  ناشلامعا  يازس  ات   ) هد تلهم  یکدنا  طقف )  ) ار نارفاک  تسا  نینچ  هک  لاح 

یلعألا هروس 

(1  ) یَلْعَْألا َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) ار تا  هبترمدنلب  راگدرورپ  مان  رامش  هّزنم 

(2  ) يَّوَسَف َقَلَخ  يِذَّلا 

(2 ، ) درک مظنم  دیرفآ و  هک  يدنوادخ  نامه 

(3  ) يَدَهَف َرَّدَق  يِذَّلاَو 

(3 ، ) دومن تیاده  درک و  يریگ  هزادنا  هک  نامه  و 
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(4  ) یَعْرَْملا َجَرْخَأ  يِذَّلاَو 

(4 ، ) دروآ دوجو  هب  ار  هاگارچ  هک  ار  سک  نآ  و 

(5  ) يَوْحَأ ًءاَثُغ  ُهَلَعَجَف 

(5 ! ) داد رارق  هریت  کشخ و  ار  نآ  سپس 

(6  ) یَسنَت اَلَف  َُکئِْرُقنَس 

(6 ، ) درک یهاوخن  شومارف  زگره  میناوخ و  یم  وت  رب  ار ) نآرق   ) يدوزب ام 

(7  ) یَفْخَی اَمَو  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َءاَش  اَم  اَّلِإ 

(7 ! ) دناد یم  ار  ناهن  راکشآ و  وا  هک  دهاوخب ، ادخ  ار  هچنآ  رگم 

(8  ) يَرُْسْیِلل َكُرِّسَُینَو 

(8 ! ) مینک یم  هدامآ  ریخ  راک  ره  ماجنا  يارب  ار  وت  ام  و 

(9  ) يَرْکِّذلا ِتَعَفَّن  نِإ  ْرِّکَذَف 

(9 ! ) دشاب دیفم  رّکذت  رگا  هد  رّکذت  سپ 

(10  ) یَشْخَی نَم  ُرَّکَّذَیَس 

(10  ) .دوش یم  رّکذتم  دسرت  یم  ادخ  زا  هک  یسک  يدوزب  و 

(11  ) یَقْشَْألا اَُهبَّنَجَتَیَو 

(11 ، ) دنیزگ یم  يرود  نآ  زا  دارفا  نیرت  تخبدب  اّما 

(12  ) يَْربُْکلا َراَّنلا  یَلْصَی  يِذَّلا 

(12 ، ) دوش یم  دراو  گرزب  شتآ  رد  هک  یسک  نامه 

(13  ) یَیْحَی َالَو  اَهِیف  ُتوُمَی  َال  َُّمث 

(13 ! ) دوش یم  هدنز  هن  دریم و  یم  هن  شتآ  نآ  رد  سپس 
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(14  ) یَّکَزَت نَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

(14  ) .دش راگتسر  درک ،) هیکزت  ار  دوخ  و   ) تسج یکاپ  هک  یسک  نیقی  هب 

(15  ) یَّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذَو 

(15 ! ) دناوخ زامن  سپس  درک  دای  ار  شراگدرورپ  مان  هک ) نآ   ) و

591 ص :

(16  ) اَْینُّدلا َهاَیَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب 

(16 ، ) دیراد یم  مدقم  ار  ایند  یگدنز  امش  یلو 

(17  ) یَْقبَأَو ٌْریَخ  ُهَرِخْآلاَو 

(17 ! ) تسا رترادیاپ  رتهب و  ترخآ  هک  یلاح  رد 

(18  ) َیلوُْألا ِفُحُّصلا  یَِفل  اَذَه  َّنِإ 

(18 ، ) تسا هدمآ  زین )  ) نیشیپ ینامسآ  بتک  رد  اهروتسد  نیا 

(19  ) یَسُومَو َمیِهاَْربِإ  ِفُحُص 

(19  ) .یسوم میهاربا و  بتک  رد 

هیشاغلا هروس 

(1  ) ِهَیِشاَْغلا ُثیِدَح  َكاَتَأ  ْلَه  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( !؟ تسا هدیسر  وت  هب  دناشوپ ] یم  ار  همه  شکانتشحو  ثداوح  هک  تمایق  زور  هیشاغ =[  ناتساد  ایآ 

(2  ) ٌهَعِشاَخ ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

(2 ، ) دنراب ّتلذ  عشاخ و  زور  نآ  رد  ییاه  هرهچ 

(3  ) ٌهَبِصاَّن ٌهَِلماَع 

(3 (، ) تسا هدشن  ناشدیاع  يا  هجیتن  و   ) دنا هدش  هتسخ  هدرک و  لمع  هتسویپ  هک  اهنآ 
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(4  ) ًهَیِماَح اًراَن  یَلْصَت 

(4 ( ؛ دندرگ یم  دراو  نازوس  شتآ  رد  و 

(5  ) ٍهَِینآ ٍْنیَع  ْنِم  یَقُْست 

(5 ( ؛ دنناشون یم  نانآ  هب  غاد  رایسب  يا  همشچ  زا 

(6  ) ٍعیِرَض نِم  اَّلِإ  ٌماَعَط  ْمَُهل  َْسیَّل 

(6 ( ؛ دنرادن وبدب ] خلت و  کشخ  راخ  عیرَض =[  زا  زج  یئاذغ 

(7  ) ٍعوُج نِم  ِینُْغی  َالَو  ُنِمُْسی  اَّل 

(7 ! ) دناهر یم  یگنسرگ  زا  هن  دنک و  یم  هبرف  ار  اهنآ  هن  هک  ییاذغ 

(8  ) ٌهَمِعاَّن ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

(8 ، ) دنتوارطاب باداش و  زور  نآ  رد  ییاه  هرهچ 

(9  ) ٌهَیِضاَر اَِهیْعَسِّل 

(9 ، ) دندونشخ دوخ  شالت  یعس و  زا  و 

(10  ) ٍهَِیلاَع ٍهَّنَج  ِیف 

(10 ، ) دنراد ياج  یلاع  یتشهب  رد 

(11  ) ًهَیِغَال اَهِیف  ُعَمْسَت  اَّل 

(11 ! ) دنونش یمن  يا  هدوهیب  وغل و  نخس  چیه  نآ  رد  هک 

(12  ) ٌهَیِراَج ٌْنیَع  اَهِیف 

(12 ، ) تسا يراج  يا  همشچ  نآ  رد 

(13  ) ٌهَعُوفْرَّم ٌرُرُس  اَهِیف 

(13 ، ) تسا يدنلب  يابیز  ياهتخت  نآ  رد 
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(14  ) ٌهَعوُضْوَّم ٌباَوْکَأَو 

(14 ، ) هداهن همشچ ) نیا  رانک  رد  هک   ) ییاهحدق و 

(15  ) ٌهَفوُفْصَم ُقِراَمَنَو 

(15 ، ) هدش هداد  فص  ياهیتشپ  اهشلاب و  و 

(16  ) ٌهَثُوْثبَم ُِّیباَرَزَو 

(16 ! ) هدرتسگ رخاف  ياهشرف  و 

(17  ) ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُظنَی  اَلَفَأ 

(17 ( !؟ تسا هدش  هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن  رتش  هب  نانآ  ایآ 

(18  ) ْتَِعفُر َْفیَک  ِءاَمَّسلا  َیلِإَو 

(18 ( !؟ هدش هتشارفارب  هنوگچ  هک  دننک  یمن  هاگن  نامسآ  هب  و 

(19  ) ْتَبُِصن َْفیَک  ِلاَبِْجلا  َیلِإَو 

(19 ! ) هدیدرگ بصن  دوخ  ياج  رد  هنوگچ  هک  اه  هوک  هب  و 

(20  ) ْتَحِطُس َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإَو 

(20 ( !؟ تسا هتشگ  راومه  هدرتسگ و  هنوگچ  هک  نیمز  هب  و 

(21  ) ٌرِّکَذُم َتنَأ  اَمَّنِإ  ْرِّکَذَف 

(21 ! ) يا هدنهد  رّکذت  طقف  وت  هک  هد  رّکذت  سپ 

(22  ) ٍرِْطیَصُِمب مِْهیَلَع  َتْسَّل 

(22 ، ) ینک ناشروبجم  نامیا ) رب   ) هک یتسین  نانآ  رب  رگ  هطلس  وت 

(23  ) َرَفَکَو یَّلَوَت  نَم  اَّلِإ 

(23 ، ) دوش رفاک  دنک و  تشپ  هک  یسک  رگم 
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(24  ) َرَبْکَْألا َباَذَْعلا  ُهَّللا  ُُهبِّذَُعیَف 

(24 ! ) دنک یم  تازاجم  گرزب  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک 

(25  ) ْمَُهباَیِإ اَْنَیلِإ  َّنِإ 

(25 ، ) تسام يوس  هب  نانآ  همه )  ) تشگزاب نیقی  هب 

(26  ) مَُهباَسِح اَْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث 

(26 ! ) تسام اب  زین )  ) ناشباسح ًامّلسم  و 

592 ص :

رجفلا هروس 

(1  ) ِرْجَْفلاَو ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنگوس مد  هدیپس  هب 

(2  ) ٍرْشَع ٍلاََیلَو 

(2 ، ) هناگهد ياهبش  هب  و 

(3  ) ِْرتَْولاَو ِعْفَّشلاَو 

(3 ، ) درف جوز و  هب  و 

(4  ) ِرْسَی اَذِإ  ِْلیَّللاَو 

(4 (! ) تسا ناملاظ  نیمک  رد  تراگدرورپ  هک   ) دنگوس دنک  یم  تکرح  زور ) ییانشور  يوس  هب   ) هک یماگنه  بش ، هب  و 

(5  ) ٍرْجِح يِذِّل  ٌمَسَق  َِکلَذ  ِیف  ْلَه 

(5 ( !؟ تسین درخ  نابحاص  يارب  یّمهم  دنگوس  دش ، هتفگ  هچنآ  رد  ایآ 

(6  ) ٍداَِعب َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  َرَت  َْملَأ 

(6 ( !؟ درک هچ  داع »  » موق اب  تراگدرورپ  يدیدن  ایآ 
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(7  ) ِداَمِْعلا ِتاَذ  َمَرِإ 

(7 ، ) تمظعاب مَِرا »  » رهش نآ  اب  و 

(8  ) ِداَِلْبلا ِیف  اَُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا 

(8 ! ) دوب هدشن  هدیرفآ  اهرهش  رد  شدننام  هک  يرهش  نامه 

(9  ) ِداَْولِاب َرْخَّصلا  اُوباَج  َنیِذَّلا  َدوُمَثَو 

(9 (! ) دنتخاس یم  خاک  هناخ و  نآ  زا  و   ) دندیرب یم  هّرد  رانک )  ) زا ار  میظع  ياه  هرخص  هک  دومث »  » موق و 

(10  ) ِداَتْوَْألا يِذ  َنْوَعِْرفَو 

(10 ، ) دوب رگ  هجنکش  دنمتردق و  هک  ینوعرف  و 

(11  ) ِداَِلْبلا ِیف  اْوَغَط  َنیِذَّلا 

(11 ، ) دندرک نایغط  اهرهش  رد  هک  یماوقا  نامه 

(12  ) َداَسَْفلا اَهِیف  اوُرَثْکَأَف 

(12 ( ؛ دندروآ راب  هب  اهنآ  رد  ناوارف  داسف  و 

(13  ) ٍباَذَع َطْوَس  َکُّبَر  ْمِْهیَلَع  َّبَصَف 

(13 ! ) تخیر ورف  نانآ  رب  ار  باذع  هنایزات  دنوادخ  ببس  نیمه  هب 

(14  ) ِداَصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ 

(14 ! ) تسا نارگمتس )  ) هاگنیمک رد  وت  راگدرورپ  نیقی  هب 

(15  ) ِنَمَرْکَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَنَو  ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهاَلَْتبا  اَم  اَذِإ  ُناَسنِْإلا  اَّمَأَف 

: دـیوگ یم  دوـش و ) یم  رورغم   ) دـشخب یم  تمعن  دـنک و  یم  مارکا  شیاـمزآ ، يارب  ار  وا  شراـگدرورپ  هـک  یماـگنه  ناـسنا  اـّما 
(15 !« ) تسا هتشاد  یمارگ  ارم  مراگدرورپ  »

(16  ) ِنَناَهَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَقَف  ُهاَلَْتبا  اَم  اَذِإ  اَّمَأَو 
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هدرک راوخ  ارم  مراـگدرورپ  : » دـیوگ یم  دوش و ) یم  سویأـم   ) دریگ یم  گـنت  وا  رب  ار  شیزور  ناـحتما ، يارب  هک  یماـگنه  اـّما  و 
(16 !« ) تسا

(17  ) َمِیتَْیلا َنُومِرُْکت  اَّل  َلب  اَّلَک 

(17 ، ) دیراد یمن  یمارگ  ار  نامیتی  امش  دیرادنپ ؛ یم  امش  هک  تسین  نانچ 

(18  ) ِنیِکْسِْملا ِماَعَط  یَلَع  َنوُّضاَحَت  َالَو 

(18 ، ) دینک یمن  قیوشت  نادنمتسم  ماعطا  رب  ار  رگیدکی  و 

(19  ) امَّل اًلْکَأ  َثاَرُّتلا  َنُولُکْأَتَو 

(19 ، ) دیروخ یم  هدرک  عمج  عورشمان ) عورشم و  هار  زا   ) ار ثاریم  و 

(20  ) امَج ابُح  َلاَْملا  َنوُّبُِحتَو 

(20 (! ) دیوش یم  بکترم  يدایز  ناهانگ  نآ  رطاخب  و   ) دیراد تسود  رایسب  ار  تورث  لام و  و 

(21  ) اکَد اکَد  ُضْرَْألا  ِتَّکُد  اَذِإ  اَّلَک 

(21 ، ) دوش هدیبوک  مه  رد  تخس  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد  دنرادنپ ! یم  اهنآ  هک  تسین  نانچ 

(22  ) افَص افَص  ُکَلَْملاَو  َکُّبَر  َءاَجَو 

(22 ، ) دنوش رضاح  فص  رد  فص  ناگتشرف  دسر و  ارف  تراگدرورپ  نامرف  و 

(23  ) يَرْکِّذلا َُهل  یَّنَأَو  ُناَسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  ٍِذئَمْوَی  َمَّنَهَِجب  ٍِذئَمْوَی  َءیِجَو 

(23 ( !؟ دراد وا  يارب  يدوس  هچ  رّکذت  نیا  اّما  دوش ؛ یم  رّکذتم  ناسنا  زور  نآ  رد  يرآ ) ( ؛ دننک یم  رضاح  ار  منهج  زور  نآ  رد  و 

593 ص :

(24  ) ِیتاَیَِحل ُْتمَّدَق  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَی 

(24 !« ) مدوب هداتسرف  شیپ  زا  يزیچ  میگدنز  نیا )  ) يارب شاک  يا  : » دیوگ یم 

(25  ) ٌدَحَأ َُهباَذَع  ُبِّذَُعی  اَّل  ٍِذئَمْوَیَف 
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(25 ، ) دنک یمن  باذع  ادخ ] وا =[  دننامه  سک  چیه  زور  نآ  رد 

(26  ) ٌدَحَأ ُهَقاَثَو  ُِقثُوی  َالَو 

(26 ! ) دشک یمن  دنب  هب  ار  یسک  وا  نوچمه  سک  چیه  و 

(27  ) ُهَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اَی 

(27 ! ) هتفای مارآ  حور  يا  وت 

(28  ) ًهَّیِضْرَّم ًهَیِضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا 

(28 ، ) تسا دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگزاب  تراگدرورپ  يوس  هب 

(29  ) يِداَبِع ِیف  ِیلُخْداَف 

(29 ، ) يآرد مناگدنب  کلس  رد  سپ 

(30  ) ِیتَّنَج ِیلُخْداَو 

(30 ! ) وش دراو  متشهب  رد  و 

دلبلا هروس 

(1  ) ِدَلَْبلا اَذَِهب  ُمِْسقُأ  َال  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  [، ) هّکم سّدقم =[  رهش  نیا  هب  مسق 

(2  ) ِدَلَْبلا اَذَِهب  ٌّلِح  َتنَأَو 

(2 ، ) ینکاس نآ  رد  وت  هک  يرهش 

(3  ) ََدلَو اَمَو  ٍِدلاَوَو 

(3  [، ) حیبذ لیعامسا  شدنزرف  لیلخ و  میهاربا  شدنزرف =[  ردپ و  هب  مسق  و 

(4  ) ٍدَبَک ِیف  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 

(4 (! ) تساهجنر زا  رپ  وا  یگدنز  و   ) میدیرفآ جنر  رد  ار  ناسنا  ام  هک 
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(5  ) ٌدَحَأ ِْهیَلَع  َرِدْقَی  نَّل  نَأ  ُبَسْحَیَأ 

(5 ( !؟ دبای تسد  وا  رب  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  دنک  یم  نامگ  وا  ایآ 

(6  ) اًدَبُّل ًالاَم  ُتْکَلْهَأ  ُلوُقَی 

(6 !« ) ما هدرک  دوبان  ریخ ) ياهراک  رد   ) ار يدایز  لام  : » دیوگ یم 

(7  ) ٌدَحَأ ُهَرَی  ْمَّل  نَأ  ُبَسْحَیَأ 

(7 ( !؟ تسا هدادن ) ماجنا  يریخ  لمع  هک   ) هدیدن ار  وا  سک  چیه  دنک  یم  نامگ  ناسنا )  ) ایآ

(8  ) ِْنیَْنیَع ُهَّل  لَعَْجن  َْملَأ 

(8 ، ) میدادن رارق  مشچ  ود  وا  يارب  ایآ 

(9  ) ِْنیَتَفَشَو اًناَِسلَو 

(9 ( !؟ بل ود  نابز و  کی  و 

(10  ) ِْنیَدْجَّنلا ُهاَْنیَدَهَو 

(10 ! ) میدرک تیاده  ّرش  ریخ و  هار  هب  ار  وا  و 

(11  ) َهَبَقَْعلا َمَحَْتقا  اَلَف 

(11 ! ) تشذگن ّمهم  هندرگ  نآ  زا  وا  یلو 

(12  ) ُهَبَقَْعلا اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(12 ! ) تسیچ هندرگ  نآ  یناد  یمن  وت  و 

(13  ) ٍهَبَقَر ُّکَف 

(13 ، ) يا هدرب  ندرکدازآ 

(14  ) ٍهَبَغْسَم يِذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماَعْطِإ  ْوَأ 

(14  ) ...یگنسرگ زور  رد  نداد  اذغ  ای 
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(15  ) ٍَهبَْرقَم اَذ  اًمِیتَی 

(15 ، ) نادنواشیوخ زا  یمیتی 

(16  ) ٍَهبَْرتَم اَذ  اًنیِکْسِم  ْوَأ 

(16 ، ) ار نیشن  كاخ  يدنمتسم  ای 

(17  ) ِهَمَحْرَْملِاب اْوَصاَوَتَو  ِْربَّصلِاب  اْوَصاَوَتَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َناَک  َُّمث 

(17 ! ) دننک یم  هیصوت  تمحر  ییابیکش و  هب  ار  رگیدکی  هدروآ و  نامیا  هک  دشاب  یناسک  زا  سپس 

(18  ) ِهَنَْمیَْملا ُباَحْصَأ  َِکَئلوُأ 

(18 (! ) دنهد یم  ناشتسار  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک   ) دنا نیمیلا » باحصا   » اهنآ

(19  ) ِهَمَأْشَْملا ُباَحْصَأ  ْمُه  اَِنتاَیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

(19 (. ) دوش یم  هداد  ناشپچ  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک   ) دنموش يدارفا  دنا  هدرک  راکنا  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  و 

(20  ) ٌهَدَصْؤُّم ٌراَن  ْمِْهیَلَع 

(20 (! ) تسین نآ  زا  يرارف  هار  هک   ) هتسبورف تسا  یشتآ  اهنآ  رب 

594 ص :

سمشلا هروس 

(1  ) اَهاَحُضَو ِسْمَّشلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنگوس نآ  رون  شرتسگ  دیشروخ و  هب 

(2  ) اَهاَلَت اَذِإ  ِرَمَْقلاَو 

(2 ، ) دیآرد نآ  زا  دعب  هک  یماگنه  هام  هب  و 

(3  ) اَهاَّلَج اَذِإ  ِراَهَّنلاَو 

(3 ، ) دزاس نشور  ار  نیمز  هحفص  هک  یماگنه  زور  هب  و 
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(4  ) اَهاَشْغَی اَذِإ  ِْلیَّللاَو 

(4 ، ) دناشوپب ار  نیمز  هک  ماگنه  نآ  بش  هب  و 

(5  ) اَهاََنب اَمَو  ِءاَمَّسلاَو 

(5 ، ) هدرک انب  ار  نامسآ  هک  یسک  نامسآ و  هب  مسق  و 

(6  ) اَهاَحَط اَمَو  ِضْرَْألاَو 

(6 ، ) هدینارتسگ ار  نآ  هک  یسک  نیمز و  هب  و 

(7  ) اَهاَّوَس اَمَو  ٍسْفَنَو 

(7 ، ) هتخاس مّظنم  هدیرفآ و )  ) ار نآ  هک  سک  نآ  یمدآ و  ناج  هب  مسق  و 

(8  ) اَهاَْوقَتَو اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف 

(8 ، ) تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  شریخ ) ّرش و   ) اوقت روجف و  سپس 

(9  ) اَهاَّکَز نَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

(9 ( ؛ هدش راگتسر  هدرک ، هیکزت  كاپ و  ار  دوخ  سفن  سک  ره  هک 

(10  ) اَهاَّسَد نَم  َباَخ  ْدَقَو 

(10 ! ) تسا هتشگ  مورحم  دیمون و  هتخاس ، هدولآ  هانگ  تیصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  و 

(11  ) اَهاَْوغَِطب ُدوُمَث  َْتبَّذَک 

(11 ، ) دندرک بیذکت  ار ) ناشربمایپ  ، ) نایغط رثا  رب  دومث »  » موق

(12  ) اَهاَقْشَأ َثَعَبنا  ِذِإ 

(12 ، ) تساخاپب اهنآ  نیرت  یقش  هک  هاگنآ 

(13  ) اَهاَیْقُسَو ِهَّللا  َهَقاَن  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاَقَف 

محازم و   ) دیراذگاو شروخـشبآ  اب  ار  دوب ] یهلا  هزجعم  هک  يرتش  نامه  ادخ =[  هقان  : » تفگ نانآ  هب  حـلاص ]  یهلا =[  هداتـسرف  و 
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(13 (!« ) دیوشن نآ 

(14  ) اَهاَّوَسَف ْمِِهبنَِذب  مُهُّبَر  ْمِْهیَلَع  َمَْدمَدَف  اَهوُرَقَعَف  ُهُوبَّذَکَف 

رطاخب ار  ناشنیمزرـس ) و   ) اهنآ ناشراگدرورپ  ور  نیا  زا  دـندناسر ؛) تکـاله  هب  و   ) دـندرک یپ  ار  هقاـن  بیذـکت و  ار  وا  اـهنآ  یلو 
(14 ! ) درک فاص  ناسکی و  كاخ  اب  دیبوک و  مه  رد  ناشناهانگ 

(15  ) اَهاَبْقُع ُفاَخَی  َالَو 

(15 ! ) درادن میب  نارگمتس ]  تازاجم  راک =[  نیا  ماجرف  زا  زگره  وا  و 

لیللا هروس 

(1  ) یَشْغَی اَذِإ  ِْلیَّللاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دناشوپب ار ) ناهج   ) هک ماگنه  نآ  رد  بش  هب  مسق 

(2  ) یَّلَجَت اَذِإ  ِراَهَّنلاَو 

(2 ، ) دنک یّلجت  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  و 

(3  ) یَثنُْألاَو َرَکَّذلا  َقَلَخ  اَمَو 

(3 ، ) دیرفآ ار  ّثنؤم  رّکذم و  سنج  هک  سک  نآ  هب  مسق  و 

(4  ) یَّتََشل ْمُکَیْعَس  َّنِإ 

(4 : ) تسا فلتخم  امش  شالت  یعس و  هک 

(5  ) یَقَّتاَو یَطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 

(5 ، ) دریگ شیپ  يراگزیهرپ  دنک و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) هک سک  نآ  اّما 

(6  ) یَنْسُْحلِاب َقَّدَصَو 

(6 ، ) دنک قیدصت  ار  یهلا )  ) کین يازج  و 

(7  ) يَرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَسَف 
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(7 ! ) میهد یم  رارق  یناسآ  ریسم  رد  ار  وا  ام 

(8  ) یَنْغَتْساَو َلَِخب  نَم  اَّمَأَو 

(8 ، ) دبلط يزاین  یب  هار ) نیا  زا   ) دزرو و لخب  هک  یسک  اّما 

(9  ) یَنْسُْحلِاب َبَّذَکَو 

(9 ، ) دنک راکنا  ار  یهلا )  ) کین شاداپ  و 

(10  ) يَرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَسَف 

(10 ( ؛ میهد یم  رارق  يراوشد  ریسم  رد  ار  وا  يدوزب 

(11  ) يَّدَرَت اَذِإ  ُُهلاَم  ُْهنَع  ِینُْغی  اَمَو 

(11 ! ) تشاد دهاوخن  يدوس  وا  لاح  هب  شلاوما  دنک ، یم  طوقس  مّنهج ) رد   ) هک ماگنه  نآ  رد  و 

(12  ) يَدُْهَلل اَْنیَلَع  َّنِإ 

(12 ، ) تسام رب  ندرک  تیاده  نیقی  هب 

(13  ) َیلوُْألاَو َهَرِخْآَلل  اََنل  َّنِإَو 

(13 ، ) تسام نآ  زا  ایند  ترخآ و  و 

(14  ) یَّظَلَت اًراَن  ْمُُکتْرَذنَأَف 

(14 ، ) مهد یم  میب  دشک  یم  هنابز  هک  یشتآ  زا  ار  امش  نم  و 

595 ص :

(15  ) یَقْشَْألا اَّلِإ  اَهاَلْصَی  َال 

(15 ( ؛ دوش یمن  نآ  دراو  مدرم  نیرت  تخبدب  زج  یسک 

(16  ) یَّلَوَتَو َبَّذَک  يِذَّلا 

(16 ! ) دومن تشپ  نآ  هب  درک و  بیذکت  ار ) ادخ  تایآ   ) هک سک  نامه 
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(17  ) یَْقتَْألا اَُهبَّنَُجیَسَو 

(17 ، ) دوش یم  هتشاد  رود  نآ  زا  مدرم  نیرتاوقت  اب  يدوزب  و 

(18  ) یَّکَزَتَی َُهلاَم  ِیتُْؤی  يِذَّلا 

(18  ) .دوش كاپ  ات  دشخب  یم  ادخ ) هار  رد   ) ار دوخ  لام  هک  سک  نامه 

(19  ) يَزُْجت ٍهَمْعِّن  نِم  ُهَدنِع  ٍدَحَِأل  اَمَو 

(19 ، ) دهد ازج  ار  وا  هلیسو ) نیا  هب   ) دهاوخب ات  تسین  یتمعن  قح  وا  دزن  ار  سک  چیه  و 

(20  ) یَلْعَْألا ِهِّبَر  ِهْجَو  َءاَِغْتبا  اَّلِإ 

(20 ( ؛ تسوا گرزب  راگدرورپ  ياضر  بلج  شفده  اهنت  هکلب 

(21  ) یَضْرَی َفْوََسلَو 

(21 ! ) دوش یم  دونشخ  یضار و  يدوزب  و 

یحضلا هروس 

(1  ) یَحُّضلاَو ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 (، ) دریگارف ار  اج  همه  و   ) دیآرب باتفآ  هک  ماگنه  نآ  رد  زور  هب  مسق 

(2  ) یَجَس اَذِإ  ِْلیَّللاَو 

(2 ، ) دریگ مارآ  هک  ماگنه  نآ  رد  بش  هب  دنگوس  و 

(3  ) یَلَق اَمَو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  اَم 

(3 ! ) تسا هدادن  رارق  مشخ  دروم  هتشاذگناو و  ار  وت  زگره  دنوادخ  هک 

(4  ) َیلوُْألا َنِم  َکَّل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآَللَو 

(4 ! ) تسا رتهب  ایند  زا  وت  يارب  ترخآ  ًامّلسم  و 

(5  ) یَضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسلَو 
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(5 ! ) يوش دونشخ  هک  درک  دهاوخ  اطع  وت  هب  ردقنآ  تراگدرورپ  يدوزب  و 

(6  ) يَوآَف اًمِیتَی  َكْدِجَی  َْملَأ 

(6 ( !؟ داد هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  وا  ایآ 

(7  ) يَدَهَف الاَض  َكَدَجَوَو 

(7 ، ) درک تیاده  تفای و  هدشمگ  ار  وت  و 

(8  ) یَنْغَأَف اًِلئاَع  َكَدَجَوَو 

(8 ، ) دومن زاین  یب  تفای و  ریقف  ار  وت  و 

(9  ) ْرَهْقَت اَلَف  َمِیتَْیلا  اَّمَأَف 

(9 ، ) نکم ریقحت  ار  میتی  تسا  نینچ  هک  لاح 

(10  ) ْرَْهنَت اَلَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأَو 

(10 ، ) نارم دوخ  زا  ار  هدننک  لاؤس  و 

(11  ) ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَأَو 

(11 ! ) نک وگزاب  ار  تراگدرورپ  ياهتمعن  و 

حرشلا هروس 

(1  ) َكَرْدَص ََکل  ْحَرْشَن  َْملَأ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) میتخاسن هداشگ  ار  وت  هنیس  ام  ایآ 

(2  ) َكَرْزِو َکنَع  اَنْعَضَوَو 

(2 ( !؟ میتشادنرب وت  زا  ار  وت  نیگنس  راب  و 

(3  ) َكَرْهَظ َضَقنَأ  يِذَّلا 

(3 ! ) درک یم  ینیگنس  وت  تشپ  رب  تخس  هک  يراب  نامه 
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(4  ) َكَرْکِذ ََکل  اَنْعَفَرَو 

(4 ! ) میتخاس دنلب  ار  وت  هزاوآ  و 

(5  ) اًرُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف 

(5 ! ) تسا یناسآ  یتخس  ره )  ) اب نیقی  هب 

(6  ) اًرُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ 

(6 ، ) تسا یناسآ  یتخس  ره )  ) اب ًامّلسم  يرآ ) )

(7  ) ْبَصناَف َتْغَرَف  اَذِإَف 

(7 ، ) زادرپ يرگید  مهم  هب  يوش  یم  غراف  یّمهم  راک  زا  هک  یماگنه  سپ 

(8  ) بَغْراَف َکِّبَر  َیلِإَو 

(8 ! ) نک هّجوت  تراگدرورپ  يوس  هب  و 

596 ص :

نیتلا هروس 

(1  ) ِنُوْتیَّزلاَو ِنیِّتلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِّب 

(1  [، ) سّدقملا تیب  ماش و  نیمزرس  هب  مسق  ای :  ] نوتیز ریجنا و  هب  مسق 

(2  ) َنِینیِس ِروُطَو 

(2 «، ) نینیس روط   » هب دنگوس  و 

(3  ) ِنیِمَْألا ِدَلَْبلا  اَذَهَو 

(3  [، ) هّکم نما =[  رهش  نیا  هب  مسق  و 

(4  ) ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 

(4 ، ) میدیرفآ ماظن  تروص و  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  ام  هک 
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(5  ) َنِیِلفاَس َلَفْسَأ  ُهاَنْدَدَر  َُّمث 

(5 ، ) میدنادرگزاب هلحرم  نیرت  نییاپ  هب  ار  وا  سپس 

(6  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

(6 ! ) تسا یندشن  مامت  یشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دنا  هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 

(7  ) ِنیِّدلِاب ُدَْعب  َُکبِّذَُکی  اَمَف 

(7 ( !؟ ینک راکنا  ار  ازج  زور  نشور ) لیالد   ) همه نیا  زا  دعب  هک  دوش  یم  ببس  زیچ  هچ  سپ 

(8  ) َنیِمِکاَْحلا ِمَکْحَِأب  ُهَّللا  َْسَیلَأ 

(8 ( !؟ تسین ناگدننک  مکح  نیرتهب  دنوادخ  ایآ 

قلعلا هروس 

(1  ) َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دیرفآ ار ) ناهج   ) هک تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب 

(2  ) ٍقَلَع ْنِم  َناَسنِْإلا  َقَلَخ 

(2 ! ) درک قلخ  يا  هتسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  هک  سک  نامه 

(3  ) ُمَرْکَْألا َکُّبَرَو  ْأَْرقا 

(3 ، ) تسا رتراوگرزب  همه ) زا   ) تراگدرورپ هک  ناوخب 

(4  ) ِمَلَْقلِاب َمَّلَع  يِذَّلا 

(4 ، ) دومن میلعت  ملق  هلیسوب  هک  یسک  نامه 

(5  ) ْمَْلعَی َْمل  اَم  َناَسنِْإلا  َمَّلَع 

(5 ! ) داد دای  تسناد  یمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب  و 

(6  ) یَغْطََیل َناَسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک 
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(6 ، ) دنک یم  نایغط  ناسنا  نیقی  هب  دیرادنپ ) یم  امش  هک   ) تسین نینچ 

(7  ) یَنْغَتْسا ُهآَّر  نَأ 

(7 ! ) دنیبب زاین  یب  ار  دوخ  هکنیا  زا 

(8  ) یَعْجُّرلا َکِّبَر  َیلِإ  َّنِإ 

(8 ! ) تسا وت  راگدرورپ  يوس  هب  همه )  ) تشگزاب نیقی  هب  و 

(9  ) یَْهنَی يِذَّلا  َْتیَأَرَأ 

(9 ، ) دنک یم  یهن  هک  یسک  ایآ  هد  ربخ  نم  هب 

(10  ) یَّلَص اَذِإ  اًْدبَع 

(10 ( !؟) تسین یهلا  باذع  قحتسم  ایآ   ) دناوخ یم  زامن  هک  یماگنه  هب  ار  يا  هدنب 

(11  ) يَدُْهلا یَلَع  َناَک  نِإ  َْتیَأَرَأ 

(11 ، ) دشاب تیاده  هار  هب  هدنب  نیا  رگا  هد  ربخ  نم  هب 

(12  ) يَْوقَّتلِاب َرَمَأ  ْوَأ 

(12 ( !؟) تسا راوازس  وا  ندرک  یهن  ایآ   ) دهد نامرف  اوقت  هب  ار  مدرم  ای 

(13  ) یَّلَوَتَو َبَّذَک  نِإ  َْتیَأَرَأ 

(13 ( !؟) تسین یهلا  تازاجم  قحتسم  ایآ   ) دیامن تشپ  نآ  هب  دنک و  راکنا  ار  قح  رگنایغط ) نیا   ) رگا هد  ربخ  نم  هب 

(14  ) يَرَی َهَّللا  َّنَِأب  مَْلعَی  َْملَأ 

(14 ( !؟ دنیب یم  ار ) شلامعا  همه   ) دنوادخ هک  تسنادن  وا  ایآ 

(15  ) ِهَیِصاَّنلِاب اًعَفْسََنل  ِهَتنَی  ْمَّل  ِنَئل  اَّلَک 

باذع يوس  هب  و   ) هتفرگ ار  شرـس ]  شیپ  يوم  شا =[  هیـصان  درادنرب ، دوخ  راک  زا  تسد  رگا  دنک ، یم  لایخ  وا  هک  تسین  نانچ 
(15 (، ) میناشک یم 
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(16  ) ٍهَئِطاَخ ٍَهبِذاَک  ٍهَیِصاَن 

(16 ! ) ار راکاطخ  يوگغورد  هیصان  نامه 

(17  ) ُهَیِداَن ُعْدَْیلَف 

(17 (! ) دنک شیرای  ات   ) دنزب ادص  دهاوخ  یم  ار  هک  ره  سپس 

(18  ) َهَِینَابَّزلا ُعْدَنَس 

(18 (! ) دننکفا خزود  هب  ار  وا  ات   ) مینز یم  ادص  ار  خزود  نارومأم  يدوزب  مه  ام 

(19  ) بِرَْتقاَو ْدُجْساَو  ُهْعُِطت  َال  اَّلَک 

(19 ! ) يوج بّرقت  ادخ ) هب   ) امن و هدجس  و  نکم ، تعاطا  ار  وا  زگره  درادنپ ؛) یم  رگنایغط  نآ  هک   ) تسین نانچ 

597 ص :

ردقلا هروس 

(1  ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِّب 

(1 ! ) میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق ]  نآ =[  ام 

(2  ) ِرْدَْقلا ُهَْلَیل  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(2 ( !؟ تسیچ ردق  بش  یناد  یم  هچ  وت  و 

(3  ) ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِّم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل 

(3 ! ) تسا هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش 

(4  ) ٍْرمَأ ِّلُک  نِّم  مِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلاَو  ُهَِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت 

(4  ) .دنوش یم  لزان  يراک  ره  ریدقت )  ) يارب ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور »  » ناگتشرف و

(5  ) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌماَلَس 

(5 ! ) هدیپس عولط  ات  تمحر ) تکرب و  و   ) تمالس زا  راشرس  تسا  یبش 
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هنیبلا هروس 

(1  ) ُهَنِّیَْبلا ُمُهَِیتْأَت  یَّتَح  َنیِّکَفنُم  َنیِکِرْشُْملاَو  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َْمل  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دیایب اهنآ  يارب  ینشور  لیلد  ات  دنراد  یمنرب  دوخ  نییآ  زا  تسد  دنتفگ ): یم   ) ناکرشم باتک و  لها  زا  نارفاک 

(2  ) ًهَرَّهَطُّم اًفُحُص  ُوْلتَی  ِهَّللا  َنِّم  ٌلوُسَر 

(2 ، ) دناوخب اهنآ ) رب   ) ار یکاپ  ياه  هفیحص  هک  دیایب )  ) ادخ يوس  زا  يربمایپ 

(3  ) ٌهَمِّیَق ٌُبتُک  اَهِیف 

(3 (. ) باتک لها  دننام  دندرواین ، نامیا  دمآ  هک  یماگنه  یلو  ! ) دشاب یشزرارپ  حیحص و  ياه  هتشون  نآ  رد  و 

(4  ) ُهَنِّیَْبلا ُمُْهتَءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  اَّلِإ  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  اَمَو 

(4 ! ) دمآ نانآ  يارب  نشور  لیلد  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرکن  فالتخا  ادخ ) نید  رد  زین   ) باتک لها 

(5  ) ِهَمِّیَْقلا ُنیِد  َِکلَذَو  َهاَکَّزلا  اُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  اوُمیُِقیَو  َءاَفَنُح  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  اَمَو 

دیحوت هب  كرش  زا  دننک و  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  دنتـسرپب  ار  ادخ  هکنیا  زج  دوب  هدشن  هداد  يروتـسد  اهنآ  هب  و 
(5 ! ) رادیاپ میقتسم و  نییآ  تسا  نیا  و  دنزادرپب ؛ ار  تاکز  دنراد و  اپرب  ار  زامن  دندرگزاب ،

(6  ) ِهَّیِرَْبلا ُّرَش  ْمُه  َِکَئلوُأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  َمَّنَهَج  ِراَن  ِیف  َنیِکِرْشُْملاَو  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(6 ! ) دنتاقولخم نیرتدب  اهنآ  دننام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج  دنخزود ، شتآ  رد  ناکرشم  باتک و  لها  زا  نارفاک 

(7  ) ِهَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکَئلوُأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(7 ! ) دنی ادخ )  ) تاقولخم نیرتهب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما ) )

598 ص :

(8  ) ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلَذ  ُْهنَع  اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَّر  اًَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يِرْجَت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدنِع  ْمُهُؤاَزَج 

! دـننام یم  نآ  رد  هشیمه  تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا  نادـیواج  تشهب  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  شاداـپ 
(8 ! ) دسرتب شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  الاو ) ماقم   ) نیا و  دندونشخ ؛ ادخ  زا  اهنآ  مه )  ) تسا و دونشخ  اهنآ  زا  ادخ  مه ) )

هلزلزلا هروس 
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(1  ) اََهلاَْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دیآرد هزرل  هب  ًادیدش  نیمز  هک  یماگنه 

(2  ) اََهلاَْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأَو 

(2 ! ) دزاس جراخ  ار  شنیگنس  ياهراب  نیمز  و 

(3  ) اََهل اَم  ُناَسنِْإلا  َلاَقَو 

(3 ( »!؟) دزرل یم  هنوگ  نیا  هک   ) دوش یم  هچ  ار  نیمز  : » دیوگ یم  ناسنا  و 

(4  ) اَهَراَبْخَأ ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی 

(4 ( ؛ دنک یم  وگزاب  ار  شیاهربخ  مامت  نیمز  زور  نآ  رد 

(5  ) اََهل یَحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب 

(5 ! ) تسا هدرک  یحو  وا  هب  تراگدرورپ  هک  ارچ 

(6  ) ْمَُهلاَمْعَأ اْوَُریِّل  اًتاَتْشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی 

(6 ! ) دوش هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دنوش  یم  جراخ  اهربق ) زا   ) هدنکارپ ياه  هورگ  تروصب  مدرم  زور  نآ  رد 

(7  ) ُهَرَی اًْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  نَمَف 

(7 ! ) دنیب یم  ار  نآ  دهد  ماجنا  ریخ  راک  يا  هّرذ  نزومه  سک  ره  سپ 

(8  ) ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  نَمَو 

(8 ! ) دنیب یم  ار  نآ  هدرک  دب  راک  يا  هّرذ  نزومه  سک  ره  و 

تایداعلا هروس 

(1  ) اًْحبَض ِتاَیِداَْعلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنتفر یم  شیپ  هب  نانز  سفن  هک  یلاح  رد  نادهاجم )  ) هدنود نابسا  هب  دنگوس 

(2  ) اًحْدَق ِتاَیِروُْملاَف 
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(2 (، ) نابایب ياهگنس  اب  ناشیاهمس  دروخرب  رد   ) شتآ هقرج  ناگدنزورفا  هب  دنگوس  و 

(3  ) اًْحبُص ِتاَریِغُْملاَف 

(3  ) مد هدیپس  ناروآ  موجه  هب  دنگوس  و 

(4  ) اًعْقَن ِِهب  َنَْرثَأَف 

(4 ، ) دندنکارپ وس  ره  هب  رابغ  درگ و  هک 

(5  ) اًعْمَج ِِهب  َنْطَسَوَف 

(5 ، ) دندش رهاظ  نمشد  نایم  رد  ناهگان )  ) و

(6  ) ٌدُونََکل ِهِّبَِرل  َناَسنِْإلا  َّنِإ 

(6 ( ؛ تسا لیخب  ساپسان و  رایسب  شراگدرورپ  ياهتمعن  ربارب  رد  ناسنا  هک 

(7  ) ٌدیِهََشل َِکلَذ  یَلَع  ُهَّنِإَو 

(7 ! ) تسا هاوگ  ینعم  نیا  رب  زین )  ) دوخ وا  و 

(8  ) ٌدیِدََشل ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإَو 

(8 ! ) دراد لام  هب  دیدش  هقالع  وا  و 

(9  ) ِرُوبُْقلا ِیف  اَم  َِرثُْعب  اَذِإ  ُمَْلعَی  اَلَفَأ 

(9 ، ) دنوش یم  هتخیگنارب  دنتسه  اهربق  رد  هک  یناسک  مامت  هک  زور  نآ  رد  دناد  یمن  ایآ 

599 ص :

(10  ) ِروُدُّصلا ِیف  اَم  َلِّصُحَو 

(10 ، ) ددرگ یم  راکشآ  تساه  هنیس  نورد  رد  هچنآ  و 

(11  ) ٌرِیبَخَّل ٍِذئَمْوَی  ْمِِهب  مُهَّبَر  َّنِإ 

(11 ! ) تسا ربخاب  ًالماک  اهنآ  زا  ناشراگدرورپ  زور  نآ  رد 
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هعراقلا هروس 

(1  ) ُهَعِراَْقلا ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) هدنبوک هثداح  نآ 

(2  ) ُهَعِراَْقلا اَم 

(2 ! ) يا هدنبوک  هثداح  هچ  و 

(3  ) ُهَعِراَْقلا اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(3 !( ) تسا تمایق  زور  نامه  هثداح  نآ  ( !؟ تسیچ هدنبوک  هثداح  هک  یناد  یم  هچ  وت  و 

(4  ) ِثُوْثبَْملا ِشاَرَْفلاَک  ُساَّنلا  ُنوُکَی  َمْوَی 

(4 ، ) دوب دنهاوخ  هدنکارپ  ياه  هناورپ  دننام  مدرم  هک  يزور 

(5  ) ِشوُفنَْملا ِنْهِْعلاَک  ُلاَبِْجلا  ُنوُکَتَو 

(5 ! ) ددرگ یم  هدش  یجّالح  نیگنر  مشپ  دننام  اه  هوک  و 

(6  ) ُُهنیِزاَوَم ْتَلُقَث  نَم  اَّمَأَف 

(6 ، ) تسا نیگنس  شلامعا  ياهوزارت  زور ) نآ  رد   ) هک یسک  اّما 

(7  ) ٍهَیِضاَّر ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف 

(7 ! ) دوب دهاوخ  هدننکدونشخ  یگدنز  کی  رد 

(8  ) ُُهنیِزاَوَم ْتَّفَخ  ْنَم  اَّمَأَو 

(8 ، ) تسا کبس  شیاهوزارت  هک  یسک  اّما  و 

(9  ) ٌهَیِواَه ُهُّمُأَف 

(9 ! ) تسا خزود ]  هیواه =[ »  » شهاگهانپ

(10  ) ْهَیِه اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 
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(10 ( !؟ تسیچ هیواه »  » یناد یم  هچ  وت  و 

(11  ) ٌهَیِماَح ٌراَن 

(11 ! ) نازوس تسا  یشتآ 

رثاکتلا هروس 

(1  ) ُُرثاَکَّتلا ُمُکاَْهلَأ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1  ) .تسا هدومن ) لفاغ  ادخ  زا  و   ) هتشاد لوغشم  دوخ  هب  ار  امش  رخافت ) و   ) یبلط نوزفا 

(2  ) َِرباَقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح 

(2 (! ) دیدرک راختفا  نآ  هب  دیدرمشرب و  ار  دوخ  ناگدرم  روبق  و   ) دیتفر اهربق  رادید  هب  هک  اجنآ  ات 

(3  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  اَّلَک 

(3 ! ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  يرآ ) ، ) دیرادنپ یم  هک  تسین  نینچ 

(4  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  اَّلَک  َُّمث 

(4 ! ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  دیرادنپ ؛ یم  امش  هک  تسین  نانچ  زاب 

(5  ) ِنیِقَْیلا َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک 

(5 (! ) درک یمن  لفاغ  ادخ  زا  ار  امش  یبلط  نوزفا   ) دیتشاد ترخآ ) هب   ) نیقیلا ملع  امش  رگا  دینک ؛ یم  لایخ  امش  هک  تسین  نانچ 

(6  ) َمیِحَْجلا َّنُوَرََتل 

(6 ! ) دید دیهاوخ  ار  مّنهج  امش  ًاعطق 

(7  ) ِنیِقَْیلا َْنیَع  اَهَّنُوَرََتل  َُّمث 

(7  ) .دید دیهاوخ  نیقیلا  نیع  هب  ار  نآ  نآ ) رد  دورو  اب   ) سپس

(8  ) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَأُْسَتل  َُّمث 

(8 ! ) دش دیهاوخ  یسرپزاب  دیا  هتشاد  هک  ییاهتمعن  زا  امش ) همه   ) زور نآ  رد  سپس 
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600 ص :

رصعلا هروس 

(1  ) ِرْصَْعلاَو ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دنگوس رصع  هب 

(2  ) ٍرْسُخ یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ 

(2 ( ؛ دننایز رد  همه  اهناسنا  هک 

(3  ) ِْربَّصلِاب اْوَصاَوَتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوَتَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

ییابیکـش و هب  ار  رگیدـکی  هدرک و  شرافـس  قح  هب  ار  رگیدـکی  و  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  رگم 
(3 ! ) دنا هدومن  هیصوت  تماقتسا 

هزمهلا هروس 

(1  ) ٍهَزَمُّل ٍهَزَمُه  ِّلُکِّل  ٌْلیَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) يا هدننک  هرخسم  يوجبیع  ره  رب  ياو 

(2  ) ُهَدَّدَعَو ًالاَم  َعَمَج  يِذَّلا 

(2 (! ) دنک باسح  ار  نآ  عورشمان  عورشم و  هکنآ  یب   ) هدرک هرامش  يروآ و  عمج  یناوارف  لام  هک  سک  نامه 

(3  ) ُهَدَلْخَأ َُهلاَم  َّنَأ  ُبَسْحَی 

(3 ! ) دزاس یم  هنادواج  ار  وا  شلاوما  هک  دنک  یم  نامگ  وا 

(4  ) ِهَمَطُْحلا ِیف  َّنَذَبُنَیل  اَّلَک 

(4 ! ) دوش یم  باترپ  هدننکدرخ ]  یشتآ  همَطُح =[ »  » رد يدوزب  درادنپ ؛ یم  هک  تسین  نینچ 

(5  ) ُهَمَطُْحلا اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو 

(5 ( !؟ تسیچ همطُح »  » یناد یم  هچ  وت  و 
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(6  ) ُهَدَقوُْملا ِهَّللا  ُراَن 

(6 ، ) تسا یهلا  هتخورفارب  شتآ 

(7  ) ِهَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا 

(7 ! ) دنز یمرس  اهلد  زا  هک  یشتآ 

(8  ) ٌهَدَصْؤُّم مِْهیَلَع  اَهَّنِإ 

(8 ، ) هدش هتسبورف  اهنآ  رب  شتآ  نیا 

(9  ) ٍهَدَّدَمُّم ٍدَمَع  ِیف 

(9 ! ) ینالوط هدیشک و  ياهنوتس  رد 

لیفلا هروس 

(1  ) ِلیِْفلا ِباَحْصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  َرَت  َْملَأ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( !؟ درک هچ  دندوب ] هدمآ  هبعک  يدوبان  يارب  هک  ههربا  رکشل  ناراوس =[  لیف  اب  تراگدرورپ  يدیدن  ایآ 

(2  ) ٍلِیلْضَت ِیف  ْمُهَْدیَک  ْلَعْجَی  َْملَأ 

(2 ( !؟ دادن رارق  یهابت  تلالض و  رد  ار  اهنآ  هشقن  ایآ 

(3  ) َلِیبَابَأ اًْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأَو 

(3 ، ) داتسرف هورگ  هورگ  ار  یناگدنرپ  اهنآ  رس  رب  و 

(4  ) ٍلیِّجِس نِّم  ٍهَراَجِِحب  مِهیِمْرَت 

(4 ( ؛ دنداد یمرارق  فده  ار  نانآ  یکچوک  ياهگنس  اب  هک 

(5  ) ٍلوُکْأَّم ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف 

(5 ! ) داد رارق  یشالتم ) و   ) هدش هدروخ  هاک  نوچمه  ار  اهنآ  ماجنارس 
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شیرق هروس 

(1  ) ٍْشیَُرق ِفاَلیِِإل  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 (! ) دوش مهارف  ربمایپ  روهظ  هنیمز  و   ) دنریگ تفلا  سدقم ) نیمزرس  نیا  هب   ) شیرق هک  دوب  نیا  رطاخب  ناراوس ) لیف  رکشل  رفیک  )

(2  ) ِْفیَّصلاَو ِءاَتِّشلا  َهَلْحِر  ْمِِهفاَلیِإ 

(2 (! ) دندرگزاب نآ  هب  تفلا  نیا  رطاخب  و   ) هناتسبات هناتسمز و  ياهرفس  رد  اهنآ  تفلا 

(3  ) ِْتیَْبلا اَذَه  َّبَر  اوُُدبْعَْیلَف 

(3 ، ) دننک تدابع  ار  هناخ  نیا  راگدرورپ  دیاب  گرزب ) تمعن  نیا  هنارکشب   ) سپ

(4  ) ٍفْوَخ ْنِّم  مُهَنَمآَو  ٍعوُج  نِّم  مُهَمَعْطَأ  يِذَّلا 

(4  ) .تخاس نمیا  ینماان  سرت و  زا  داد و  تاجن  یگنسرگ  زا  ار  اهنآ  هک  سک  نامه 

نوعاملا هروس 

(1  ) ِنیِّدلِاب ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَرَأ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( ؟ يدید دنک  یم  راکنا  هتسویپ  ار  ازج  زور  هک  یسک  ایآ 

(2  ) َمِیتَْیلا ُّعُدَی  يِذَّلا  َِکلَذَف 

(2 ، ) دنار یم  تنوشخ  اب  ار  میتی  هک  تسا  یسک  نامه  وا 

(3  ) ِنیِکْسِْملا ِماَعَط  یَلَع  ُّضُحَی  َالَو 

(3 ! ) دنک یمن  قیوشت  نیکسم  ماعطا  هب  ار ) نارگید   ) و

(4  ) َنیِّلَصُْملِّل ٌْلیَوَف 

(4  ) ...هک ینارازگزامن  رب  ياو  سپ 

(5  ) َنوُهاَس ْمِِهتاَلَص  نَع  ْمُه  َنیِذَّلا 

(5 ، ) دننک یم  يراگنا  لهس  دوخ  زامن  رد 
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(6  ) َنوُءاَُری ْمُه  َنیِذَّلا 

(6 ، ) دننک یم  ایر  هک  یناسک  نامه 

(7  ) َنوُعاَْملا َنوُعَنْمَیَو 

(7 ! ) دنیامن یم  عنم  یگدنز  يرورض  لیاسو  زا  ار  نارگید  و 

رثوکلا هروس 

(1  ) ََرثْوَْکلا َكاَْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) میدرک اطع  ناوارف ]  تکرب  ریخ و  رثوک =[  وت  هب  ام 

(2  ) ْرَْحناَو َکِّبَِرل  ِّلَصَف 

(2 ! ) نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ 

(3  ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ 

(3 ! ) تسا بقع  یب  لسن و  هدیرب  ًاعطق  وت  نمشد  نادب ) (و 

602 ص :

نورفاکلا هروس 

(1  ) َنوُِرفاَْکلا اَهُّیَأ  اَی  ُْلق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ! ) نارفاک يا  وگب :

(2  ) َنوُُدبْعَت اَم  ُُدبْعَأ  َال 

(2 ! ) متسرپ یمن  نم  دیتسرپ  یم  امش  ار  هچنآ 

(3  ) ُُدبْعَأ اَم  َنوُِدباَع  ُْمتنَأ  َالَو 

(3 ، ) دیتسرپ یم  متسرپ  یم  نم  ار  هچنآ  امش  هن  و 

(4  ) ْمُّتدَبَع اَّم  ٌِدباَع  اَنَأ  َالَو 
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(4 ، ) متسرپ یم  دیا  هدرک  شتسرپ  امش  ار  هچنآ  زگره  نم  هن  و 

(5  ) ُُدبْعَأ اَم  َنوُِدباَع  ُْمتنَأ  َالَو 

(5 ( ؛ دینک یم  شتسرپ  متسرپ  یم  نم  هک  ار  هچنآ  امش  هن  و 

(6  ) ِنیِد َِیلَو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل 

(6 ! ) مدوخ يارب  نم  نییآ  و  ناتدوخ ، يارب  امش  نییآ  تسا ) نینچ  هک  لاح  )

رصنلا هروس 

(1  ) ُْحتَْفلاَو ِهَّللا  ُرْصَن  َءاَج  اَذِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) دسرارف يزوریپ  ادخ و  يرای  هک  یماگنه 

(2  ) اًجاَْوفَأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَرَو 

(2 ، ) دنوش یم  ادخ  نید  دراو  هورگ  هورگ  مدرم  ینیبب  و 

(3  ) ًاباَّوَت َناَک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْساَو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف 

(3 ! ) تسا ریذپ  هبوت  رایسب  وا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  نک و  دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ 

دسملا هروس 

(1  ) َّبَتَو ٍبََهل  ِیبَأ  اَدَی  ْتَّبَت  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 (! ) داب وا  رب  گرم  و   ) بهلوبا تسد  ود  ره  داب  هدیرب 

(2  ) َبَسَک اَمَو  ُُهلاَم  ُْهنَع  یَنْغَأ  اَم 

(2 ! ) دیشخبن يدوس  شلاح  هب  دروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  شتورث و  لام و  زگره 

(3  ) ٍبََهل َتاَذ  اًراَن  یَلْصَیَس 

(3 ( ؛ دوش یم  بیهلرپ  رو و  هلعش  یشتآ  دراو  يدوزب  و 

(4  ) ِبَطَْحلا ََهلاَّمَح  ُُهتَأَْرماَو 
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(4 ، ) تسا خزود )  ) شک مزیه  هک  یلاح  رد  شرسمه ، زین )  ) و

(5  ) ٍدَسَّم نِّم  ٌْلبَح  اَهِدیِج  ِیف 

(5 ! ) امرخ فیل  زا  تسا  یبانط  شندرگ  رد  و 

603 ص :

صالخإلا هروس 

(1  ) ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ( ؛ تسا هناگی  اتکی و  دنوادخ ، وگب :

(2  ) ُدَمَّصلا ُهَّللا 

(2 ( ؛ دننک یم  وا  دصق  نادنمزاین  همه  هک  تسا  يدنوادخ 

(3  ) َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل 

(3 ، ) دشن هداز  و  دازن ، زگره ) )

(4  ) ٌدَحَأ اًوُفُک  ُهَّل  نُکَی  َْملَو 

(4 ! ) تسا هدوبن  يدننام  هیبش و  هاگچیه  وا  يارب  و 

قلفلا هروس 

(1  ) ِقَلَْفلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) حبص هدیپس  راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  وگب :

(2  ) َقَلَخ اَم  ِّرَش  نِم 

(2 ( ؛ تسا هدیرفآ  هچنآ  مامت  ّرش  زا 

(3  ) َبَقَو اَذِإ  ٍقِساَغ  ِّرَش  نِمَو 

(3 ( ؛ دوش یم  دراو  هنابش  هک  یماگنه  رورش  دوجوم  ره  ّرش  زا  و 
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(4  ) ِدَقُْعلا ِیف  ِتاَثاَّفَّنلا  ِّرَش  نِمَو 

(4 ( ؛) دننک یم  تسس  ار  یمیمصت  ره  و   ) دنمد یم  اه  هرگ  رد  نوسفا  اب  هک  اهنآ  ّرش  زا  و 

(5  ) َدَسَح اَذِإ  ٍدِساَح  ِّرَش  نِمَو 

(5 ! ) دزرو یم  دسح  هک  یماگنه  يدوسح  ره  ّرش  زا  و 

سانلا هروس 

(1  ) ِساَّنلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

(1 ، ) مدرم راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  وگب :

(2  ) ِساَّنلا ِِکلَم 

(2 ، ) مدرم مکاح  کلام و  هب 

(3  ) ِساَّنلا َِهلِإ 

(3 ، ) مدرم دوبعم  ادخ و )  ) هب

(4  ) ِساَّنَْخلا ِساَوْسَْولا  ِّرَش  نِم 

(4 ، ) راکناهنپ رگ  هسوسو  ّرش  زا 

(5  ) ِساَّنلا ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا 

(5 ، ) دنک یم  هسوسو  اهناسنا  هنیس  نورد  رد  هک 

(6  ) ِساَّنلاَو ِهَّنِْجلا  َنِم 

(6 ! ) ناسنا زا  ای  دشاب  ّنج  زا  هاوخ 

604 ص :

زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
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؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 
9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 
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 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 

.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
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