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اهرتوبک نابرهم  تسود 

باتک تاصخشم 

تاصخشم . 1347 دیجم ، يدـمحم ، الم  ماَلَّسلاِهیَلَع /  اضر  ماما  یگدـنز  زا  ییاهناتـساد  اهرتوبک : نابرهم  تسود  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
روصم 79 ص . يرهاظ : تاصخشم  . 1383 تاراشتنا ، مق ،) هیملع  يهزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) مق باتک  ناتـسوب  مق : رـشن :

5  - 579  - 371  - 964 لایر ؛  6500 5  - 579  - 371  - 964 کباش : ناموصعم ) یگدـنز  زا  کـچوک  ياـههصق  : ) تسورف یگنر ) )
Majid Mollamohammadi: یـسیلگنا : هب  دـلج  تشپ  تشاددای : یلبق  یـسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر   6500

ناتــساد 153 ق - .  - 203 متـشه ، ماـما  ماَـلَّسلااَمِهیَلَع ، اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  عوـضوم : . Duste Mehrabane kabutarha
م 83 یلم : یسانشباتک  هرامش   297 /، 957 اد ییوید : يدنب  هدر   1347 دیجم -  يدمحم ، الم  هدوزفا : هسانش  یبهذم  ياهناتـساد  عوضوم :

19252 - 

دادیم هفوکش  يوب  اوه 

ماَلَّسلاِهیَلَع اضر  ماما  هب  تسـشنیم و  بیـس  تخرد  يهخاش  يور  هاگ  دـیرپیم . وس  نآ  وس و  نیا  دزیم . لاب  لاب  دوب . ییاهنت  کشجنگ 
هداتفا یقافتا  شیارب  ایآ  دیوگب ؟ تساوخیم  هچ  کشجنگ  درکیم . زاورپ  ماما  رس  يالاب  نانک  کیج  کیج  دمآیم و  زاب  دشیم . هریخ 

اـضر ماـما  کـشجنگ . هب  دـش  هریخ  بوخ  ناَمیَلُـس  دـنک ؟ یـشوگ  يزاـب  يراـهب ، سَلَم  ياوه  رطاـخ  هب  هک  دوـب  هدز  شرـس  هب  اـی  دوـب ،
راذگب تشاذگن - . ماما  دنک . شیک  ار  هدنرپ  هک  ولج  دمآ  راب  دنچ  ناَمیَلُـس  درکیم . هاگن  کشجنگ  هب  تقد  اب  اما  نانز ، مدق  ماَلَّسلاِهیَلَع 

رـس و دوب . هدیچیپ  غاب  رد  بیـس  ياههفوکـش  رطع  دادیم . هفوکـش  يوب  اوه  دش . درگ  بجعت  زا  ناَمیَلُـس  ياهمشچ  دـیوگیم . هچ  منیبب 
تهب یتلاح  اب  ناَمیَلُس  دیوگیم ؟ هچ  کشجنگ  نیا  ینادیم  تفگ : هحفص 9 ]  ] ناَمیَلُس هب  ور  داتسیا و  ماما  دش . رتشیب  کشجنگ  يادص 

مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دنزرف  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  ادـخ و  مرورـس . هن  داد : باوج  نارگن  هدز و 
! دینک کمک  نم  هب  دروخب ؛ ار  میاههجوج  دهاوخیم  هدمآ و  ماهنایـشآ  رانک  يرام  هک  دیوگیم  نم  هب  کشجنگ  تفگ : ماما  دـنرتاناد !
تشادرب و نیمز  يور  زا  یبوچ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دییوگیم ؟ هچ  امش  مرورس ، درک  دیاب  هچ  دیرپ : ماما  فرح  طسو  تریح  اب  ناَمیَلُس 

راگنا هک  کشجنگ  تفرگ . ماما  زا  ار  بوچ  ناَمیَلُـس  ربب . نیب  زا  ار  رام  نآ  ورب و  شاهناخ  هب  دنت  یلیخ  ریگب و  ار  بوچ  نیا  داد - . وا  هب 
هنال یکیدزن  رد  کشجنگ  دوب . غاب  يوس  نآ  رد  هدنرپ  يهنال  دیود . شلابند  مه  ناَمیَلُـس  دز و  رپ  وا  زا  رتولج  دوب ، هدـش  تحار  شلایخ 

هتسهآ ناَمیَلُس  دوب . هدز  ربنچ  هنال  رانک  تسرد  رام  دید . ار  رام  ناَمیَلُس  درک . کیج  کیج  هرابود  تشاد ، رارق  غاب  یلگ  راوید  يالاب  هک 
راوید يور  زا  رام  دیبوک . رام  رس  هب  مکحم  يهبرض  کی  اب  داتسیا و  نآ  يور  تشاذگ . شیاپ  ریز  ار  یتخرد  يهدیرب  يهنت  تفر و  ولج 

. دیشک یتحار  سفن  ناَمیَلُس  دش . شال  شآ و  رام  دز . رام  ندب  رس و  هب  رگید  مکحم  يهبرض  دنچ  درکن و  لطعم  ناَمیَلُـس  داتفا . نیمز  هب 

. درکیم رکـشت  وا  زا  شَمارآ  هاگن  اب  راگنا  درکیم . هاگن  وا  هب  داش  ییاهمشچ  اـب  دوب ، هتـسشن  شاهنـال  يوت  هک  هحفص 10 ]  ] کشجنگ
هحفص 11] . ] دنک فیرعت  شیارب  ار  ارجام  ات  تفر  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  شیپ  درک و  دنت  اپ  تخادنا و  ار  بوچ  دش . لاحشوخ  ناَمیَلُس 

تسرد هار 

رجح رانک  هللادبع  دنازرلیم . ار  هبعک  زبس  گرزب و  يهدرپ  یکنخ  داب  دوبن . اجنآ  یـسک  رفن  دنچ  زج  دوب . تولخ  ادـخ  يهناخ  دوب . بش 
. دیـسوب ار  نآ  تفرگ و  ار  هدرپ  تفر . وـلج  درد  رپ  یلد  اـب  نـک ! مـکمک  تـفگ : درک و  هـبعک  هـب  دوـلآ  مـغ  یهاـگن  داتـسیا . لیعامـسا 

اهرتوبک نابرهم  www.Ghaemiyeh.comتسود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم یبلق  يهتـساوخ  تدوخ  مدش . هتـسخ  ایادخ  تفگ : هللادبع  درک . زاب  هار  دروخ و  رـس  شغاد  ياههنوگ  يور  کشا  كزان  ياههتـشر 
ریز هللادبع  دش . رطع  زا  رپ  شتروص  رابدنچ . رابود …  هن  راب ، کی  هن  دیـسوب . ار  هبعک  جیگ ! ماهدش ، جـیگ  هک  مسق  تدوخ  هب  ینادیم .
مرن سپس  دنابـسچ . هبعک  هحفـص 12 ]  ] راوید هب  نآ  تشپ  زا  ار  شتروص  تفرگ و  ار  هدرپ  يهشوگ  هرابود  دـناوخ و  اـعد  راـب  دـنچ  بل 

تمـس ارم  راذگن . اهنت  ارم  تسا ؟ حـلاص  ياهناسنا  زا  کی  مادـک  دزن  وت  یعقاو  نید  منادیمن  نک . مکمک  ایادـخ  درک - . هیرگ  کمرن 
هک دوب  هدیـشکن  هدرپ  زا  تسد  دش . کشا  سیخ  شدنلب  شیر  هقی و  هک  ردـق  نآ  تسیرگ . دـیلان و  زاب  و  نک ! تیادـه  نیتسار ، هار  نآ 
وا اب  شلد  رد  یـسک  درک  ساسحا  دوبن . اجنآ  یـسک  تسیرگن . دوخ  رب  رود و  هب  تشگرب و  تخادـنا . نینط  شلد  رد  ییادـص  ناـهگان 

بوخ ار  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  وا  ماَـلَّسلااَمِهیَلَع …  یـسوم  نب  یلع  يهناـخ  هب  ورب …  هنیدـم  هب  داد - . شوگ  بوـخ  دـیوگیم . نخس 
هداتفا ملد  هب  هک  الاح  ترضح - . ترایز  يارب  هنیدم ، رهش  هب  نتفر  دش . نتفر  يهدامآ  تشادن . سنا  دوبن و  تسود  وا  اب  اما  تخانشیم .

هب هلجع ، رپ  هاتوک و  يرفـس  زا  سپ  هللادـبع  دـنک ! مکمک  وا  دـیاش  منک . هلجع  دـیاب  مورب ، ماَلَّسلااَمِهیَلَع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  راوید  هب 
داتسیا رد  تشپ  تفر . اجنآ  تسار  کی  تفرگ و  ار  ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما  يهناخ  غارس  مدرم  زا  دنک ، فقوت  رهـش  رد  هک  نآیب  دیـسر . هنیدم 
نوریب ار  شرـس  راکتمدخ  دش . دنلب  یمارآ  يهلان  رد  زا  هحفص 13 ] [ ؟ یتسیک دیسرپ :. هناخ  راکتمدخ  دز . رد  دیشک و  رانک  ار  شبـسا  و 
تساوخ ات  راکتمدخ  هدمآ ! وت  اب  رادید  يارب  یقارع  يدرم  وگب  تیالوم  هب  تفگ :. هللادبع  یهاوخیم ؟ هچ  دیسرپ : درک و  مالـس  دروآ و 

تریح هللادبع  وش ! هناخ  دراو  ةَریِغُم  نب  هللادـبع  يا  دروخ - . هللادـبع  شوگ  هب  هناخ  نالاد  نایم  زا  انـشآ  ییادـص  ددرگرب ، هناخ  نورد  هب 
دوخ لباقم  رد  ور  هدنخ  تماق و  دنلب  نابرهم ، يدرم  تشاذگ . هناخ  هب  اپ  وا  زا  رتولج  دوخ  داد و  راکتمدخ  هب  ار  بسا  راسفا  يروف  درک .

ماَلَّسلاِهیَلَع اضر  ماما  درک . یـسوب  ور  ترـضح  اب  دوشگ و  مه  زا  لاب  ود  لـثم  ار  شیاـهتسد  تسا . ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  دـیمهف  دـید .
بش نآ  لثم  تسیرگ . شباتیب  ياهمشچ  دیزرل و  هللادبع  بلق  درک . تیاده  شدوخ  نید  هب  ار  وت  تفریذپ و  ار  تیاعد  دنوادخ  تفگ :

تجح و وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : تشاذـگ و  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  يهناـش  رب  ار  شتروص  دوب . هداتـسیا  هبعک  يهناـخ  راـنک  رد  هک 
هحفص 14] . ] تسوت شیپ  ادخ  یعقاو  نید  یتسه و  شیاههدیرفآ  نایم  رد  ادخ  نیما 

هدنامرد رفاسم 

دیمهف دیـسر . ییانـشآ  هرهچ  هب  ات  دـش  هریخ  اههرهچ  کت  کت  هب  تسیرگن . همه  هب  بوخ  تشاذـگ . سلجم  هب  اپ  تماـق  دـنلب  يهبیرغ 
ماما رانک  تسار  کی  دسرپب ، يزیچ  یـسک  زا  هک  نآیب  تشاد . شیاهبل  يور  هک  حیلم  يدـنخبل  اب  دوب ، باذـج  ابیز و  تسا . شدوخ 

. دز لز  ماـما  يهرهچ  هب  تماـق  دـنلب  درم  دوب . شنادرگاـش  ترـضح و  ناـیم  یملع  يوـگتفگ  سلجم  تسـشن . تفر و  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر 
ماَلَّسلاِهیَلَع اضر  ماما  مه  دیاش  دشابن . شتقو  الاح  دیاش  تفگ : شدوخ  هب  دیـشک . تلاجخ  دـیوگب . يزیچ  دربب و  ولج  ار  شرـس  تساوخ 

! دیوگب هنوگچ  دنک و  هچ  هک  دوب  دَّدَُرم  دوش . نم  يهدنمرش  نارگید  يولج  تقو  نآ  دنشابن و  هدامآ  نم  يهتـساوخ  ندش  هدروآرب  يارب 
نالیو رهش  نیا  ياههچوک  يوت  هرابود  نم  دوشیم و  هحفص 15 ]  ] بش تقو  نآ  منامیم . رد  هک  دنکن  مکمک  وا  رگا  منک ؟ هچ  الاح  - 

، دوبن هدامآ  نداد  باوج  يارب  رگا  تسین . بیع  هک  ندیـسرپ  تفگ : شدوخ  اـب  داـتفا . شپت  هب  شبلق  دـش . نارگن  موشیم . نادرگرـس  و 
هتسهآ درب و  ولج  ار  شرـس  تفر و  رتکیدزن  يروف  دیـسر . نایاپ  هب  ماما  نانخـس  ات  درک  توکـس  هقیقد  دنچ  هن ! دیوگیم  تحار  یلیخ 

زا یکی  میآیم و  جـح  رفـس  زا  نم  ردارب - ! وگب  تفگ : درک و  شهاگن  نابرهم  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  نم ! يالوم  متـشاد  یـضرع  تفگ :
دینک رواب  ماهدش . هدنامرد  رهش  نیا  رد  هدش و  مامت  می  اهییاراد  يهمه  نونکا  متسه . ناتک  اپ  دادجا  ناردپ و  ناتـسود  امـش و  ناتـسود 

دنمتورث يدرم  نم  مسرب . منطو  هب  ات  دینک  مکمک  دـینادیم ، مزال  رگا  موشب . رود  اجنیا  زا  اتـسور  کی  يهلـصاف  هب  هک  مرادـن  لوپ  یتح 
رگید و  نم ! يالوم  متسین  ریقف  نم  داد . مهاوخ  هقدص  امـش  فرط  زا  رادقم  نامه  هب  مدیـسر ، مدوخ  رهـش  هب  هک  یتقو  دینک  رواب  متـسه .

: تفگ وا  هب  ییور  شوخ  اب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دندوب . هدش  هریخ  بجعت  اب  دوب ، هدز  فرح  مارآ  هک  وا  هب  ماما  نادرگاش  تفگن . يزیچ 
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زا رفن  ود  دـندنام . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دزن  رفن  ود  هحفص 17 ]  ] طقف دنتفر . اهدرگاش  رتشیب  دعب ، یقیاقد  تسشن . تماق  دنلب  درم  نیـشنب !
اب ناَمیَلُس  مورب ؟ هناخ  نوردنا  هب  دیهدیم  هزاجا  تفگ : اهنآ  هب  ماما  ۀَمَثیَخ . يرفعج و  ناَمیَلُس  ماما ؛ یمیمص  نایعیـش  کیدزن و  ناتـسود 
رد مشچ  تماق ، دنلب  يهبیرغ  تفر . هناخ  هب  تساخرب و  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دربب ! شیپ  هب  ار  امش  راک  نابرهم  دنوادخ  داد : خساپ  مارتحا 

ینوردنا رد  تشپ  زا  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دعب  یقیاقد  تشادـن . يزیچ  هداس ، یتشپ  ولیز و  دـنچ  زج  هک  یقاتا  دـنادرگ . ماما  يهداس  قاتا 
نوریب کچوک  ياهسیک  رد  يالاب  زا  دـهدب ، ناشن  ار  شدوخ  هک  نآیب  ماما  تفر . رد  يولج  بجعت  اـب  تساـخرب و  درم  دز . ادـص  ار  وا 

ار نآ  تسین  مزال  يدیسر ، تنطو  هب  هک  یتقو  نک  نیمأت  نآ  اب  ار  ترفس  جراخم  ریگب و  ار  [ 1  ] مهرد تسیود  نیا  تفگ : هتسهآ  داد و 
یلاحـشوخ اب  درم  دـتفیب ! نم  هب  تهاـگن  وت  هن  منیبب و  ار  وت  نم  هن  هک  ورب  مدیـشخب . وت  هب  ار  نآ  نم  یهدـب . هقدـص  ارقف  هب  نم  فرط  زا 

ۀَمَثیَخ ناَمیَلُس و  رانک  دش و  قاتا  دراو  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  تفر . دیـشوپ و  ار  شیاهـشفک  دوز  یلیخ  تفرگ و  ار  لوپ  کچوک  يهسیک 
وا هب  رد  يالاب  زا  ار  هسیک  نآ  ارچ  اـما  دـیدرک ، هحفص 18 ]  ] يدایز فطل  هبیرغ  درم  نآ  هب  امش  موش ، ناتیادف  دیسرپ : ناَمیَلُـس  تسـشن .

شاهرهچ رد  ار  مرـش  مدش ، خر  هب  خر  وا  اب  یتقو  ادابم  هک  مدیـسرت  نآ  زا  تفگ : ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دیدادن ؟ ناشن  ار  ناتدوخ  دیداد و 
جح داـتفه  ربارب  وا  شاداـپ  دـناشوپب ، ار  دوخ  ناـسحا  هک  یـسک  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوـسر  هک  ياهدینـشن  منیبـب .

شزرمآ شـشوپ  ریز  دـناشوپب ، ار  شهانگ  هک  یـسک  تسا و  هراـچیب  هدـنامرد و  دـنک ، هاـنگ  اراکـشآ  هک  سک  نآ  تسا و  یبحتـسم ) )
هحفص 19] . ] دندوب هدش  ماما  هزات  ياهفرح  رد  قرغ  ۀَمَثیَخ  وا و  دزیمن . کلپ  رگید  ناَمیَلُس  تسا …  دنوادخ 

دزم نودب  رگراک 

 … ایب تفگ : درک و  یمـسبت  ماما  تمحز …  رگا  تفگ : درک و  نم  نم و  ناَمیَلُـس  شاب . ام  نامهیم  بشما  تفگ : ماَلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما 
مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رسپ  نامهیم  داتفا . هار  تشاد ، لد  رد  هک  يدایز  یلاحشوخ  اب  ناَمیَلُس  ام . يهناخ  هب  میورب  بشما 

رد ماما  دندیسر . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  يهناخ  رد  هب  اهنآ  دش . بآ  شلد  يوت  دنق  دوب . شایگدنز  رد  ناَمیَلُس  يوزرآ  نیرتگرزب  ندوب 
اهنآ هب  مه  ناَمیَلُس  دوخ . ياهراکتمدخ  هب  دش  هریخ  داتـسیا و  طایح  طسو  ترـضح  درب . هناخ  نورد  هب  ار  وا  تفگ و  هللا  ای  درک و  زاب  ار 

. دز ادـص  ار  اهراکتمدـخ  زا  یکی  داتفا . هبیرغ  يرگراک  هب  ماـما  مشچ  دـندوب . لـگ  نتـشاک  مرگرـس  هناـخ  يهچغاـب  رد  اـهنآ  تسیرگن .
: تفگ راکتمدخ  هحفص 20 ] [ ؟ تسیک وا  دیسرپ : داد و  ناشن  ار  هبیرغ  درم  ماما  دمآ . ماما  دزن  دیشک و  راک  زا  تسد  رتگرزب  راکتمدخ 

يراج شیور  رس و  زا  قرع  دزیم . لیب  ار  هچغاب  تشاد  رگراک  میاهدروآ ! هناخ  هب  هچغاب  رد  لگ  نتـشاک  يارب  ار  وا  هک  تسا  يرگراک 
!؟ هن دیـسرپ : بجعت  اب  ماما  هن ! تفگ : راکتمدخ  دـیاهدرک ؟ نییعت  ار  شدزم  دیـسرپ : ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دوب . هداتفا  سفن  سفن  هب  دوب و 

شهاگن زا  دش . خرـس  ماما  تروص  دیوگیمن . يزیچ  تسا و  یـضار  میهدب  وا  هب  هچ  ره  داد : همادا  دوب ، هدروخ  اج  یمک  هک  راکتمدخ 
! هدشن هک  يزیچ  دینکن . تحاران  ار  ناتدوخ  مورب ، ناتنابرق  ناج ، اقآ  تفرگ - . ار  وا  يهناش  ناَمیَلُـس  تسا . هدش  نیگمـشخ  هک  دوب  ادیپ 

داد رارق  نودب  هک  یسک  دیشاب . هدرک  نییعت  ار  شدزم  البق  هک  نآ  رگم  دیرواین ، ار  یـسک  راک  يارب  ماهتفگ  اهراب  تفگ : ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما 
يهزادنا هب  هاگ  ره  دشاب ، هتـشاد  دادرارق  رگا  اما  دناهداد . مک  ار  شدزم  دنکیم  رکف  زاب  دریگب ، مه  شدزم  ربارب  دـنچ  رگا  دـنکیم ، راک 

. دـش دـهاوخ  رازگـساپس  یلیخ  دـننک ، هفاضا  شدزم  رب  مه  يزیچان  رایـسب  غلبم  رگا  دوشیم . دونـشخ  دریگب ، لوپ  هدـش  نییعت  هک  يدزم 
هحفص 21] . ] درک فراعت  دوخ  قاتا  نورد  هب  ار  ناَمیَلُس  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  درب . یپ  دوخ  هابتشا  هب  راکتمدخ 

دمحا ياهدش  مهم  ردقچ 

دمحا دوب - . نیـشنلد  ابیز و  ردقچ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  يادـص  دـنامب . هک  تشاد  یگرزب  تداعـس  ایوگ  یطنزب . دـمحا  زج  دـنتفر  همه 
سح دمحا  داد . خساپ  هدرمـش  هدرمـش  ماما  دیـسرپ  یملع  لاؤس  ماما  زا  مه  زاب  وا  دوب . يزیگنا  لد  بش  دنام . دمحا  نامب ! وت  یطنزب … 
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سرد ثحب و  يارب  یتقو  رگید  دندوب . هدیسرپ  یملع  ياهلاؤس  ماما  زا  شناتسود  وا و  هک  دوب  یتعاس  دنچ  هدش . هتـسخ  رگید  ماما  درک 
اـضر ماـما  نم . يـالوم  تسا  تقو  رید  رگید  دـشیم - . کـیدزن  همین  هب  تـشاد  بـش  دوـب . نـتفر  تـقو  تساـخرب  دـمحا  دوـب . هدـنامن 

ای يورب  یهاوخیم  تفگ : ماما  هداتـسیا . رون  زا  یهوک  لباقم  رد  درک  سح  دـمحا  داتـسیا . وا  لباقم  رد  هشیمه  زا  رتناـبرهم  ماَـلَّسلاِهیَلَع 
کی دوشیم . بوخ  ردـقچ  منامب …  رگا  میوگب …  هچ  الاح  هحفـص 23 ] : ] تفگ دوخ  اب  تفر و  ورف  رکف  رد  دمحا  ینامیم ؟ ام  شیپ 

. تسا رتهب  روط  نیا  مراذـگیم . او  شدوخ  هب  میوگب … ؟ روطچ  اما  دزرایم . ماهلاس  نیدـنچ  رمع  يهمه  هب  ندوب ، ماما  يهناخ  رد  بش 
، ورب دییوگب  رگا  منامیم و  نامب  دییوگب  رگا  دییامرفب . امش  هچ  ره  تفگ : تلاجخ  اب  دمحا  درکیم . شهاگن  زونه  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما 

نیا دز - . قرب  شنامشچ  دش و  زاب  هدنخ  هب  دمحا  ياهبل  باوخب . اج  نیمه  ار  بشما  ینامب . تسا  رتهب  تفگ : یلطعمیب  ماما  موریم !
. تفگ دنهاوخ  هچ  تناتـسود  الاح  دمحا . ياهدش  مهم  ردقچ  تفگ : شدوخ  هب  دمحا  شقاتا . هب  دورب  هک  داتفا  هار  ماما ! باوختخر ! مه 

يارب الاح  ماهتفرگ و  تقبـس  اهنآ  يهمه  زا  هک  متـسه  نم  نیا  هن ! هدش ؟ ناشمادک  چـیه  بیـصن  لاح  هب  ات  گرزب  راختفا  نیا  یتسار … 
ماما يهیاس  دش ، زاب  هک  قاتا  رد  دزیم . فرح  شدوخ  اب  تشاد  دمحا  اما  دوب ، هدرک  یظفاحادخ  ماما  ماهدروآ ! تسد  هب  يرابتعا  مدوخ 

کـشا داد . راشف  ینابرهم  اب  تفرگ و  ار  وا  تسد  هتـسهآ  ماما  داتفا . هچقات  رانک  عمـش  مارآ  يوسوس  هب  شنامـشچ  دید . شدوخ  رانک  ار 
زا یکی  هک  ناَحوُص  نب  ۀَعَـصْعَص  تدایع  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  یلع  نانمؤمریما  راب  کی  دمحا ! يا  تفگ : ماما  دیـشخرد . دـمحا  مشچ  رد  قوش 

تدایع هب  نم  هکنیا  زا  ادابم  ۀَعَـصْعَص ! يا  دندومرف : وا  هب  دنزیخرب ، دنتـساوخیم  هک  نیمه  هحفـص 24 ]  ] دنتفر و دوب ، راوگرزب  نآ  نارای 
يارب شاب . راکزیهرپ  سرتب و  ادخ  زا  ینادب . رتالاب  نانآ  زا  ار  دوخ  هک  دوش  ثعاب  وت  زا  نم  رادـید  ینک و  راختفا  نارگید  رب  ماهدـمآ ، وت 
قاتا هب  سپس  درشف . تیمیمص  اب  ار  شتسد  مه  زاب  ماما  دیوگب . هچ  هک  دوب  هدز  تریح  دمحا  دشخبب . یگرزب  وت  هب  هک  نک  ینتورف  ادخ 

هب ردقچ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  تروص  دـش . هریخ  اههراتـس  هام و  هب  تخود و  نامـسآ  هب  مشچ  تسـشن و  هرجنپ  رانک  دـمحا  تفر . دوخ 
هحفص 25] . ] تشاد تهابش  هام  تروص 

تشهب ياهلگ  رطع  اب  ینهاریپ 

رود یترفاسم  هب  دیاب  وا  دوش . ادج  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  زا  ییور  هچ  اب  هک  دوب  هدنام  تشاد ، یفیطل  بلق  هک  ناّیَر  دوب . یظفاحادخ  تقو 
درپس و ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما  ناراکتمدـخ  زا  یکی  هب  ار  شرتش  درک . هدامآ  ار  شرفـس  لیاسو  ناـّیَر  دـیدیمن . ار  ماـما  رگید  دـیاش  تفریم و 

کیدزن ناّیَر  دوب . شرظتنم  شدوخ  قاتا  رد  ترضح  ماما . قاتا  فرط  تفر  سپس  منک ! عادو  ماما  اب  ات  هدب  بآ  لطـس  کی  وا  هب  تفگ :
ندرم تقو  ات  دـهدب  نم  هب  ار  شیاهنهاریپ  زا  یکی  هک  نیا  لوا  مهاوخب : میالوم  زا  ار  زیچ  ود  هک  دورن  مدای  درک ؛ رکف  دیـسر  هک  قاـتا 

ناشیارب مرخب و  رتشگنا  دـنچ  منارتخد  يارب  ات  مریگب  ناشیا  زا  مهرد  يرادـقم  مود ، دـشخبب . ار  مناهانگ  ادـخ  اـت  دـننک  نفک  نآ  رد  ارم 
شیارب درک و  هحفص 26 ]  ] لغب ار  وا  دمآ . شلابقتـسا  هب  ماما  داتـسیا . رد  بوچراچ  يولج  مرادن . لوپ  ردق  نیا  هک  مدوخ  مربب . تاغوس 
يهیرگ دز . هیرگ  ریز  ياه  ياه  داد و  تسد  زا  تقاط  ناهگان  تخادـنا . ماما  ندرگ  رد  تسد  ناـّیَر  دوب  یظفاحادـخ  تقو  دـناوخ  اـعد 
شیولگ هار  دنزب . فرح  تسناوتیمن  ناّیَر  درک . مارآ  ار  وا  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  تخاس . وا  هجوتم  ار  ماما  يهناخ  ياهراکتمدخ  شدنلب 

تشگرب و هرابود  تشاذگ ، ولج  هک  یمدق  داتفا . هار  دعب  دیـسوب  ار  ماما  تروص  اهتسد و  زاب  وا  دیخرچیمن . شنابز  دوب و  هدـش  هتـسب 
ییادـص دورب ، دوخ  رتش  يوس  تساوخ  ات  درک . دـنت  مدـق  داتـسیان و  ماما  تسیرگ ، هرابود  ناّیَر  دوب . نیگمغ  مه  ماما  تسیرگن . ماـما  هب 

هچ نم  يالوم  دوب - !؟ هدـش  هچ  تشگرب . بجعت  اب  ناّیَر  درگ ! زاب  اـقآ - ! هلب  ناـّیَر - ! دوب - . اـضر  ماـما  ناـبرهم  يادـص  ادـص ، دـینش .
اهنهاریپ زا  ینهاریپ  يرادن  تسود  ینک . هیهت  رتشگنا  دوخ  نارتخد  يارب  ات  مهدـب  وت  هب  مهرد  دـنچ  يرادـن  تسود  تفگ : ماما  هدـش !؟

اـضر ماما  اما  دوب ، هدرب  دای  زا  كاپ  ار  شاهتـساوخ  وا  دـش . هدز  تفگـش  داتفا . شلد  یناهنپ  يهتـساوخ  دای  ناّیَر   … مهدـب ؟ وت  هب  ار  می 
نیگنس امـش  اب  عادو  مغ  اما  میوگب ، هحفـص 27 ]  ] امـش هب  هک  اقآ  دوب  مرطاخ  رد  لوا  تفگ : نازرل  يادـص  اب  دروآ . شدای  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع 
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. داد یگرزب  دیفـس و  نهاریپ  مهرد و  یـس  وا  هب  درب  قاتا  نورد  هب  ار  ناّیَر  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  مدرک . شومارف  رطاـخ  نیمه  هب  تسا ،
زا مبوخ  يالوم  هک  یتسار  تفگ : شدوخ  هب  دـییوب و  ار  نهاریپ  نآ  مامت  قوش  اب  دـش ، رود  ماما  زا  یتقو  ناـّیَر  درک . هقردـب  ار  وا  سپس 

هحفص 28] [ !؟ تسا ربخاب  مه  شنارادتسود  لد  زار 

هدش هدرمش  ياههکس 

یگنر رازه  ياههصغ  دهدب . رپ  نامـسآ  هب  ار  شیاههصغ  تساوخ  دوب . هصغ  زا  رپ  شلد  يهناخ  داد . هیکت  کچوک  يهرخـص  هب  هللادبع 
مداد هب  تدوخ  طـقف  ایادـخ  تفگ : درک و  تیاکـش  ادـخ  هب  تخود و  نامـسآ  هب  مشچ  دادیم . شجنر  دوب و  هدرک  هناـخ  شلد  رد  هک 

اما دنزب . راج  رهـش  رد  ار  ارجام  نآ  هک  دوب  هدنام  مک  رگید  دوب . هدـش  تسپ  ردـقچ  سیَط  شرظن  رد  داتفا  شناتـسود  سیَط و  دای  سرب !
زبس وا  هار  رس  سیَط  شیپ ، يهقیقد  دنچ  نیمه  راب  نیرخآ  دوب . راکهدب  وا  هب  هللادبع  هک  يرـصتخم  لوپ  يارجام  دندوب . هدرب  وب  اهیلیخ 

، هن داد : خساپ  خرـس  يور  اب  مه  هللادبع  هدنمرـش ؟ يراتفرگ و  مه  زاب  دنکن  يدمآ ! یلاخ  تسد  هک  هرابود  هللادـبع ، ياهآ  تفگ : دـش و 
هحفص 29] ! ] ناملـسم شاب  هتـشاد  ربص  یمک  منک . روج  تیارب  ار  رانید ت  تشه  تسیب و  هدش  روط  ره  ات  منکیم  شالت  مراد  نک  رواب 

ياهآ ادگ ! هللادبع  ادگ ، هللادبع  ياهآ  ياهآ  دـندرک - : شاهرخـسم  دـندیدنخ و  وا  هب  دـنتفرگ و  ار  هللادـبع  رود  سیَط  ناتـسود  ناهگان 
ادرف ات  دز : دایرف  دیود و  شرـس  تشپ  سیَط  اما  تخیرگ ، اهنآ  تسد  زا  هللادبع  هک  دوب  مد  نامه  لوپیب ! هللادـبع  لوپیب ، هللادـبع  ياهآ 
اجک زا  ایادـخ  درکیم - . هیرگ  مارآ  مارآ  تشاد  هللادـبع  يدـید ! تدوـخ  مشچ  زا  يدـید  هچ  ره  هنرگو  يرواـیب  ار  ملوـپ  يراد  تـلهم 

هب تسد  مدرمیم و  شاک  متفرگیمن . ضرق  وا  زا  مدوبن و  جاتحم  شاک  تسا . يدایز  لوپ  نم  يارب  منک . روج  الط  رانید  تشه  تسیب و 
وا موشب . وا  ناماد  هب  تسد  مورب و  تفگ : دـش و  هریخ  ياهطقن  هب  مهم ! یلیخ  رکف  کـی  دیـسر . شرطاـخ  هب  يرکف  مدـشیمن ! وا  ناـماد 

دندوب هتفگ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  تیب  لها  تفر . هنیدم  یکیدزن  رد  ضیَرُع  ياتـسور  هب  يروف  تسا !. رادزار  تشذـگاب و  میرک و  یلیخ 
، دنک دنت  اپ  دمآ  ات  دـید . رود  زا  ار  ترـضح  تفر . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  يهبلک  يوس  دیـسر . ضیَرُع  هب  تسا . هتفر  اجنآ  هب  ترـضح  هک 

یفرح دمآ  ات  هللادبع  تفگ و  مالـس  وا  زا  رتدوز  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دیـسر . وا  هب  دوز  یلیخ  دنار و  وا  تمـس  ار  شبـسا  ماما  يروف  دید 
[ - هحفـص 31 : ] تفگ درک و  نم  نم  دوب ، هدرک  بجعت  هک  هللادـبع  هللادـبع ؟ يراد  ياهتـساوخ  هچ  تفگ : ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  دـنزب ،

هچوک رد  ارم  شیاهراک  اهفرح و  اب  وا  دنکیم . يراشفاپ  نآ  نتفرگ  رد  هک  تسا  يزور  دنچ  دراد و  یبلط  نم  زا  سیَط  مدرگ ، تنابرق 
مه زاب  هک  تفگ  دهاوخ  سیَط  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  امتح  درک  رکف  هللادبع  دش . گنر  هب  گنر  اضر  ماما  تروص  هدرک . اوسر  رازاب  و 

ات شاب  اج  نیمه  تفگ : هاتوک  ياهلمج  وا  هب  ور  طقف  دزن . یفرح  نینچ  ماما  هدن . رازآ  تیاهفرح  اب  ار  وا  رگید  هدـب و  تلهم  هللادـبع  هب 
هب ات  تساخرب  دش . نارگن  هللادـبع  دـماین . ماما  تشذـگ . یقیاقد  دوب . ناضمر  هام  تسـشن . هبلک  نوریب  رد  هداس  ییولیز  يور  وا  مدرگرب !

دوخ لباقم  رد  ار  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دتفیب ، هار  تساوخ  ات  دوب . هدنامن  ینامز  راطفا  ات  دـیایب . ماما  غارـس  رگید  يزور  ددرگرب و  هنیدـم 
اما دوب ، شايراکهدب  رکف  رد  مه  زونه  هللادبع  دـندش . وگتفگ  مرگ  اهنآ  درب . هبلک  نورد  هب  ار  وا  ینابرهم ، اب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دـید .

راطفا هن ، داد : خـساپ  تلاجخ  اب  هللادـبع  یـشاب . هدرک  راطفا  منکیمن  نامگ  دیـسرپ : وا  زا  هکنیا  اـت  تفگیمن ، يزیچ  نآ  يهراـبرد  ماـما 
یکچوک يهرفس  تشاذگ و  ماما  وا و  لباقم  ار  اذغ  ینیـس  راکتمدخ  دروایب . اذغ  تساوخ  شراکتمدخ  زا  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  ماهدرکن !

دنلب ياهتـسشن  شیور  هک  ار  یکـشت  تفگ : ییور  شوخ  اب  ماما  اذغ  زا  دعب  درک . راطفا  شمالغ  ماما و  رانک  رد  هللادبع  دـعب  درک . زاب  ار 
تشادرب و ار  ياهسیک  یلاحشوخ  اب  درک . دنلب  ار  کشت  يهبل  بجعت  اب  هللادبع  هحفص 32 ] ! ] رادرب دوخ  يارب  تسا  نآ  ریز  هچ  ره  نک ،
ار وا  شیاهراکتمدخ  زا  نت  راهچ  داد  روتـسد  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دورب . هناخ  هب  ات  تساخرب  سپـس  درک . رکـشت  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  زا 

تـسود دنتـسه . راذگ  تشگ و  رد  بیـسم  نبا  ياهدرگبـش  تسین . اهمالغ  ندمآ  هب  يزاین  مرورـس ، هن  تفگ : وا  دننک . یهارمه  هار  رد 
ار ییانشآ  ره  تشاذگیمن . ناما  رد  ار  ياهعیش  چیه  وا  دوب . هنیدم  رگمتس  مکاح  بیسم  نبا  دننیبب . امش  ياهمالغ  هارمه  ارم  اهنآ  مرادن 
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ار وا  هک  درک  رما  شراکتمدخ  هب  سپـس  دنک . تیاده  ار  وت  ادخ  یتفگ ، تسار  تفگ : ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دادیم . شرازآ  دیدیم ، هک 
ار وا  هناخ  یکیدزن  ات  اهراکتمدـخ  داتفا . هار  درک و  یظفاحادـخ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  زا  هللادـبع  دـنک . یهارمه  تساوخ  هک  اـجک  ره  اـت 
هب ار  ارجام  یلاحـشوخ  اب  دـش . هناخ  دراو  لاحـشوخ  اهنت و  هللادـبع  دنتـشگزاب . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دزن  وا  يهراشا  اب  دـندرک و  یهارمه 

. دـش هدز  تفگـش  دوب . الط  يهکـس  تشه  لـهچ و  درمـش . ار  ـالط  ياههکـس  درک و  زاـب  هسیک  يولگ  زا  دـنب  يروف  تفگ و  شرـسمه 

. تسوت يارب  هیقب  تسا و  درم  نآ  بلط  رانید  تشه  تسیب و  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  يور  هک  داـتفا  اههکـس  زا  یکی  هب  شمـشچ  ناـهگان 
هزجعم تفگ : هللادبع  هللادـبع ؟ هدـش  هچ  ینکیم ، هیرگ  هحفـص 33 ]  ] ارچ دیـسرپ : دوب ، هدرب  شتام  هک  شرـسمه  داتفا . هیرگ  هب  هللادـبع 

راگنا وا  اما  تسا . ردـقچ  سیَط  بلط  هک  مدوب  هتفگن  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع . اضر  ماـما  يهزجعم  تسا .
هحفص 34] ! ] تسا کیدزن  وت  هب  ردقچ  وا  ایادخ  دیمهف . ار  زیچ  همه 

هدروخ مین  يهویم 

رد ینارگن  اب  ماما  ناتـسود  تفریم . ورف  رکف  رد  دیـشکیم و  هآ  هتـسهآ  دزیم و  مدـق  اهنت  دوب . تحاران  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  زور  نآ 
دیاش مسرپیم . ار  تلع  موریم و  نم  تفگ : دوب ، ناوج  هک  اهنآ  زا  یکی  دندرکیم . شهاگن  یمـشچ  ریز  دـندوب و  هداتـسیا  راوید  رانک 
ناوج مییایب . ناشیا  دزن  مه  ام  هک  نک  هراشا  ام  هب  دـش  مزال  رگا  تسا . یبوخ  رکف  دـنتفگ : شناتـسود  هدـمآ ! شیپ  ناشیارب  يدـب  قافتا 

وا هب  ینابرهم  اب  تشگرب و  ماما  دیتسه ؟ تحاران  نیگمغ و  ارچ  هدـش ؟ هچ  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  دیـسرپ : ربص  یمک  زا  دـعب  تفر و  ولج 
یـسک هچ  ار  هوـیم  نیا  تفگ : دوـب و  هداـتفا  نیمز  يور  هک  درک  هاـگن  ياهدروـخ  مین  يهوـیم  هب  دـناخرچ و  ار  شرـس  سپـس  تسیرگن .

ار هدروخ  مین  يهویم  نیا  تفگ : ناوج  درم  دـندمآ . هحفص 35 ]  ] ولج يروف  اهنآ  دنادرگرب . رس  شناتـسود  فرط  هب  ناوج  درم  هدروخ ؟
باطخ دوب ، هدش  تحاران  هک  ماما   … نم ! ماهدروخ …  نم  : » تفگ تشاذـگ و  دوخ  يهنیـس  هب  تسد  اهنآ  زا  یکی  هدروخ ؟ یـسک  هچ 
باذـع یتخـس  هب  ار  ناراک  فارـسا  ادـخ  هک  ینادیمن  رگم  ییانتعایب ؟ دـنوادخ  ياهتمعن  هب  ارچ  ینکیم ؟ فارـسا  ارچ  تفگ : وا  هب 

يزیچ هب  هک  یتقو  تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  ماما  درک . یهاوخرذـع  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  زا  دوخ  يهدوهیب  راـک  رطاـخ  هب  درم  دـهدیم ؟
راـیتخا رد  ار  نآ  دـیرادن ، زاـین  نآ  هب  ناـتدوخ  رگا  دـینکن و  فلت  يدوخیب  ار  زیچ  چـیه  دـینکن . فرـصم  ار  نآ  هدوـهیب  دـیرادن ، زاـین 

هحفص 36] . ] دیهد رارق  نادنمزاین 

هناگادج يهرفس 

. دندزیم ترچ  دوبک ، ياهپت  نشور  هیاس  رد  [ 2  ] اهبکرم دیسر . ارف  ناوراک  تحارتسا  تقو  دندرک  عمج  ار  راهان  يهرفـس  اهراکتمدخ 
مشچ تفریم ، ناسارخ  هب  ناوراک  هارمه  هک  يدنمتورث  درم  تسـشن . دوخ  ياج  رـس  درک و  کمک  اهراکتمدخ  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما 

رد درم  دـنزب . فرح  وا  اب  اـت  درکیم  کـیدزن  وا  هب  ار  شدوخ  هاـگ  دوب و  ترـضح  هب  شهاـگن  تشادیمن . رب  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  زا 
اهمالغ و اـب  تسا ، مارتحا  دروم  گرزب و  يدرم  هک  وا  ارچ  دیـسرپیم : شدوخ  زا  میاد  وا  لوغـشم . مهم  ياهتکن  هب  شرکف  دوب و  بجعت 
هک یمهم  هاـگیاج  هب  راـگنا  تسا . بیجع  یلیخ  هک  یتـسار  درک . کـمک  هرفـس  ندرک  عمج  رد  ناـنآ  هارمه  دـش و  هرفـس  مه  ناـگدرب 
درم دوب . هدـش  یلاخ  رفن  کـی  ياـج  ـالاح  تساـخرب . دوب ، ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  راـنک  رد  هک  يدرم  دـنکیمن . رکف  دراد  هحفص 38 ] ]

لوسر رـسپ  يا  موش  تیادـف  تفگ : درک و  مالـس  تسـشن . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  رانک  تساخرب و  دوز  دـید . بساـنم  ار  تصرف  دـنمتورث 
اذغ مه  اهنآ  اب  دی و  دناشنیم  هناگادج  ياهرفـس  رـس  ار  اهنیا  هک  تسین  رتهب  تفگ : داد و  ناشن  ار  هایـس  مالغ  دنچ  تسد  اب  سپـس  ادخ !
هدـش ینابـصع  هک  ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما  دروخ . هرگ  مه  هب  شیاهوربا  دـش و  كورچ  نیچ و  زا  رپ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  يهرهچ  دـیدشیمن ؟

یگتـسب ناشلامعا  هب  مه  اهمدآ  شاداپ  تسا . یکی  زین  ام  ردام  ردـپ و  تسا . یکی  اـم  يهمه  راـگدرورپ  شاـب ! تکاـس  داد : خـساپ  دوب ،
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هحفص 39] . ] دش خرس  تلاجخ  زا  دنمتورث  درم  تروص  ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما  خساپ  اب  دراد .

« هدیدنسپ  » دنتفگ وا  هب  مدرم 

شهاـگن بـجعت  اـب  اـههیاسمه  داتـسیا . رظتنم  زاـب  دیـشک و  لامتـسد  ار  شاهناـخ  یبوـچ  رد  درک . وراـج  بآ و  بوـخ  ار  هچوـک  نزریپ 
یـسک هچ  رظتنم  ینارگن - ؟ ارچ  نزریپ - ؟ هدـش  هچ  دـشیم - . رود  دوز  تـفگیم و  يزیچ  دیـسریم ، وا  هـب  هـک  سک  ره  دـندرکیم .

نینچ نیا  هک  تسوت  يهناخ  هار  رد  یگرزب  مدآ  دبال  نزریپ ؟ تسا  هار  هب  تیاهمشچ  ارچ  يراد - ؟ هار  رد  يزیزع  نامهیم  دنکن  یتسه ،
درکیم زادنارو  بوخ  شفیعـض  ياهمشچ  اب  ار  هچوک  يادـتبا  اهتنا و  میاد  طقف  دزیمن . یفرح  نزریپ  يا !؟ هدرک  زیمت  ار  هچوک  يهمه 

؟ یـسپاولد ردـق  نیا  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  ناشهیاسمه  نز  هلیقع ، یتقو  راب  کی  دـنامیم . رظتنم  تسـشنیم و  ناشرد  راـنک  تفریم  دـعب  و 
کی گرزب . یلیخ  مدآ  کـی  رظتنم  تفگ : وا  يرادـن ! ار  یـسک  هک  وت  یـسک ؟ هچ  رظتنم  دیـسرپ : هلیقع  مرظتنم ! تفگ : وا  هحفص 41 ] ]

نانچمه نزریپ  اما  تفر . هناخ  هب  تخادـنا و  هچوک  رخآ  لوا و  هب  هاگن  کی  وا و  ياپ  ات  رـس  هب  هاگن  کی  بجعت  اب  هلیقع  كاـپ ! يهدـنب 
يهزاورد کیدزن  زا  يدایز  يادـص  رـس و  دـمآ . رـس  هب  وا  راظتنا  هرخألاب  اه ، تعاس  زا  سپ  ناهگان  دـشیمن . هتـسخ  دوب و  راظتنا  مشچ 

اما دوب ، هتـشاذگ  اپ  رهـش  هب  گرزب  ياهلفاق  ییوگ  دنداتفا . هار  ادص  تمـس  دـندمآ و  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  مدرم  دیـسر . شوگ  هب  رهش 
شاهناخ لباقم  رد  ار  گرزب  درم  نآ  دوش ، رود  هناخ  زا  رگا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  شسرت  دیـسرت . وا  دروخن . ناکت  شاهناخ  رد  زا  نزریپ 

هب ناهد  ربخ ، دوب . هدنام  شراظتنا  هب  هناخ  يولج  تعاس  دنچ  وا  رطاخ  هب  زورما  دوب و  هدید  ار  شباوخ  شیپ  بش  هک  یسک  نامه  دنیبن .
نابیاس ار  شاهدـیکورچ  ياهتسد  دـش . لاحـشوخ  نزریپ  دـناهدمآ ! ام  رهـش  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دـیچیپ - : اههیاسمه  نایم  رد  ناهد 

اج زا  ار  شبلق  تشاد  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دای  داتفا و  پات  پات  هب  شبلق  داتفا . شیاهمشچ  رد  تیعمج  سکع  رود  زا  درک . شیاهمشچ 
. دمآ وا  يهناخ  يوس  دوشگ و  هار  دوب ، هدش  وا  هحفـص 42 ]  ] کیدزن هک  تیعمج  نایم  زا  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  بسا  دوز  یلیخ  دنکیم .

بسا هاگن  اما  دوش . وا  يهناخ  نامهیم  ترضح  ات  تفرگیم  تسد  هب  ار  بسا  راسفا  دیسوبیم و  ار  ماما  تسد  دیودیم و  ولج  یـسک  ره 
رب دنفـسا  يروف  دروآرد . لاب  نزریپ  داتـسیا . وا  يهناخ  لباقم  هک  نیا  ات  تفریم ، وس  نآ  هب  اهنآ  هب  اـنتعایب  دوب و  نزریپ  يهناـخ  تمس 

. دروخیمن ناکت  شیاج  زا  رگید  بسا  دـندش . عمج  وا  هناخ  يولج  يدایز  مدرم  داتـسرف . تاولـص  تخیر و  دوخ  کچوک  لـقنم  شتآ 
اـضر ماما  دشیم . ریبعت  تشاد  شباوخ  راگنا  داتفا . شاهتـشذگ  بش  باوخ  دای  نزریپ  تسیرگن . نزریپ  هب  دنخبل  اب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما 

نامهیم ایب و  نم  يهناخ  هب  نابوخ ، يالوم  يا  تفگ : یقوش  رپ  يهیرگ  اب  نزریپ  درک . مالـس  وا  هب  دـمآ و  نییاپ  دوخ  بسا  زا  ماَـلَّسلاِهیَلَع 
. تفریذـپ يروف  دوش ، لطعم  هک  نآیب  ماما  دـندش . هریخ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  وا و  هب  بجعتم  تکاس و  مدرم  شاـب ! نم  يهناریقف  يارس 

بـش باوخ  الاح  تشاذـگ . اپ  وا  يهناخ  نورد  هب  مه  ماما  درک . زاب  ار  رد  ياهزادـنایب  یلاحـشوخ  اب  نزریپ  دـندرک . بجعت  رتشیب  مدرم 
رد دـعب  یقیاقد  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دـش . ریبعت  دوب ، هدـید  دوخ  يهناـخ  ناـمهیم  ار  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  نآ  رد  نزریپ  هک  ياهتـشذگ 
رـس رب  شناهارمه ، هحفـص 43 ]  ] رانک رد  تخیر و  بآ  نآ  ياپ  دـعب  تشاک . ماداـب  کـچوک  تخرد  کـی  نزریپ ، کـچوک  يهچغاـب 

ماَلَّسلاِهیَلَع اضر  ماما  دورو  يارجام  دوز  یلیخ  تفگ . رکش  ار  ادخ  هیرگ  اب  تشاذگ و  هدجس  هب  رـس  نزریپ  تسـشن . وا  کچوک  يهرفس 
اب مدرم  دـش و  فورعم  هدیدنـسپ »  » هب مدرم  نایم  رد  نزریپ  سپ  نآ  زا  دـش . شخپ  ناـهد  هب  ناـهد  روباـشین ، رهـش  رد  نزریپ ، يهناـخ  هب 

دوز یلیخ  دروخیم ، نآ  ماداب  زا  هک  يرامیب  ره  داد . ماداب  دش و  گرزب  تخرد  نآ  دعب ، لاس  کی  دندرک . دروخرب  وا  اب  یصاخ  مارتحا 
تخرد هک  دیـشکن  یلوط  اما  درکیم . ییاریذپ  اهنآ  زا  ینابرهم  اب  وا  دشیم و  رپ  مدرم  هوبنا  زا  زور  ره  هدیدنـسپ  يهناخ  تفرگیم . افش 

. دـش نیگمغ  دوب ، هتفر  نیب  زا  شاهناخ  رد  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  راگدای  اهنت  هک  نیا  زا  هدیدنـسپ  تسکـش . شیاههخاش  دیکـشخ و  ماداب 
هحفص 44] ]
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باوخ نآ  ارجام ، نآ 

!؟ باوخ نآ  ارجام …  نآ  تفگ : شرسمه  هب  درکیم ، هاگن  نامـسآ  هب  هک  یلاح  رد  تسـشن و  هرجنپ  رانک  رد  دوب ، هدرک  هیرگ  هک  درم 
! تسا گرزب  ادـخ  درم ، روخن  هصغ  تفگ : سوسفا  اب  وا و  يهناش  يور  تشاذـگ  تسد  شرانک و  دـمآ  دوب ، هدرک  ضغب  هک  شرـسمه 

نآ درکیم . زک  ياهشوگ  رد  مغ  اب  تاقوا ، رتشیب  دوب و  هدش  فرح  مک  هک  دشیم  يزور  دنچ  دوب ، هتـسب  لامتـسد  اب  ار  شناهد  هک  درم 
، تشگزاـب هناـخ  هب  هنـسرگ  یلاـخ و  تسد  اـب  رفـس  نآ  زا  یتـقو  دـش و  عورـش  تفر ، گرزب  يرفـس  هب  وا  هک  یناـمز  زا  تسرد  ارجاـم 

هنییآ يولج  يروف  درکیم . تشحو  داـتفایم  شرفـس  بیجع  يارجاـم  نآ  داـی  هب  یتقو  اـهبش  اـهزور و  دـیمهف . ار  زیچ  همه  شرـسمه 
بوخ رگید  نم  دـیآیم . ناشدـب  نم  زا  مدرم  امتح  ـالاح  ياهفاـیق …  هچ  تفگیم : شدوخ  هب  تخیریم . کـشا  مارآ  مارآ  تفریم و 

تاقافتا يهمه  ارجام و  نآ  زا  رتبیجع  هک  یباوخ  دید . باوخ  ارجام  نآ  يهمادا  رد  هک  دـشیم  مه  یبش  هس  ود  هحفص 46 ] ! ] موشیمن
رکف نم  تفگ : وا  هب  دوب ، كریز  ینز  هک  شرـسمه  اـما  درک . فیرعت  ار  شباوـخ  اـت  درک  رارـصا  ردـق  نآ  شرـسمه  دوـب . شایگدـنز 

نآ تسد و  نیا  دـش . لد  ود  درم  دوش ! زاب  وا  تسد  هب  لفق  نیا  دـیاش  وگب . ار  تباوخ  ورب و  ناشیا  غارـس  هدـشن . رید  مه  نونکا  منکیم 
رب درک و  هدامآ  هلجع  اب  ار  شرفـس  لیاسو  يزور  هک  نیا  ات  تشذگ ؛ مه  رگید  زور  هس  ود  هک  ردق  نآ  تفر . ورف  رکف  رد  درک و  تسد 
درم اجک ؟ دیسرپ : داتسیا و  بسا  رانک  تفرگ و  ار  شناکدوک  تسد  دوب ، هدش  هدز  ناجیه  هک  نز  موریم ! نم  تفگ : تسشن و  شبـسا 

تصرف هتفر . اجنآ  هب  هک  تسا  يزور  دنچ  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دنیوگیم  تفگ : درم  روباشین ؟ ارچ  دیسرپ : نز  روباشین ! رهش  هب  تفگ :
ار اههچب  تفگ : درم  قوش . يهیرگ  درک ؛ هیرگ  نز  تسام ! رادزار  ماما و  وا  میاهعیـش و  ام  دـشاب  هچ  ره  میوگب . وا  هب  دـیاب  تسا . یبوخ 
وا دـش . مگ  هداج  رد  درک و  یه  ار  بسا  دـنک و  زاب  ملکـشم  زا  هرگ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  نک  اـعد  مراپـسیم . وت  هب  دـعب  ادـخ و  هب  لوا 

یتقو دوب  وبشوخ  کنخ و  روباشین  هحفص 47 ]  ] ياوه دیسر . روباشین  گرزب  رهش  هب  هک  نآ  ات  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  يرایـسب  ياهرهش 
هب دـمآ و  نییاپ  بسا  زا  تفر . ارـسناوراک  کـیدزن  دـنداد . شناـشن  ار  دعـس  يارـسناوراک  مدرم  تفرگ ، ار  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  غارس 
رد دـش . ارـسناوراک  دراو  تفرگ و  هزاجا  اهنآ  زا  دـندوب . دعـس  يارـسناوراک  رانک  رد  رومأم  دـنچ  دـهدیم ! متاجن  اـمتح  تفگ : شدوخ 

زاـب دوخ  تروص  زا  دـنبور  يروف  دوب . شدوخ  دـید . دوخ  یکیدزن  رد  ار  ینارون  يدرم  ناـهگان  دـنادرگ . مشچ  ارـسناوراک  ياـههرجح 
ياهدزد هار  رد  میتفریم . نامرک  هب  یناوراک  اب  شیپ  یتدـم  تفگ : همدـقمیب  درم  تفگ . دـمآ  شوخ  وا  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  درک .

يدرم نم  هک  دـندرکیم  رکف  اـهنآ  دـندمآ . نم  غارـس  دـعب  دـندرب . تراـغ  هب  ار  ناـم  رادـن  راد و  دـندرک و  هلمح  ناـمناوراک  هب  هندرگ 
هچ ره  مرادن . یلوپ  نم  ادخ  هب  متفگ : یهدب . نامناشن  ار  تیاهلوپ  دیاب  دنتفگ : دـندز و  مکتک  دـنداتفا و  مناج  هب  سپ  متـسه . دـنمتورث 

تشم و اب  دندناتلغ و  اهفرب  يور  ارم  اهنآ  دوب . هتـسشن  نیمز  رب  يدایز  فرب  تشاد و  يدرـس  زوس  اوه  دندرکن . رواب  اهنآ  دیتفرگ . دوب 
رپ ار  مناهد  دیشک و  اهفرب  يور  هب  ارم  تروص  تینابصع  اب  اهنآ  زا  یکی  دوبن . میاهاپ  اهتسد و  رد  یـسح  رگید  دنداتفا . مناج  هب  دگل 

ینزریپ هک  نیا  ات  دش . دولآ  نوخ  یمخز و  منابز  بل و  دید و  بیسآ  مناهد  میوگب . هک  متشادن  نتفگ  يارب  یفرح  نم  زاب  درک . فرب  زا 
اهزور متـشگزاب . مرهـش  هب  لاحیب  هتـسخ و  نارفاسم  هارمه  سپـس  داد . تاجن  ناشگنچ  زا  ارم  ساـمتلا  هحفـص 48 ]  ] اب تفر و  ناشدزن 

نماد هب  تسد  هچ  ره  کیدزن  رود و  ياهرهـش  رد  درک . داب  دش و  هایـس  نم  ناهد  تروص و  مامت  تشگ و  قیمع  اهمخز  نآ  تشذـگ و 
هب ورـشوخ  مارآ و  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دیـشک . یتحار  سفن  درم  مدـید …  باوخ  یبش  هک  نآ  ات  دیـشخبن ؛ يرثا  مدـش ، بیبط  میکح و 

! دیدوب امـش  منامگ  هب  مدیدن … و  ار  شاهرهچ  هک  صخـش  نآ  دناشک ؛ امـش  دزن  ارم  باوخ ، نآ  تفگ : درم  دوب . هداد  شوگ  وا  نانخس 
ار وراد  نآ  رگم  تفگ : ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دشیمن . زاب  یبوخ  هب  شناهد  هک  ارچ  تفگ ، ماما  هب  یتخـس  هب  ار  اهفرح  نیا  يهمه  درم 
 … هلب داتفا - . شبش  نآ  باوخ  رد  ماما  شرافـس  دای  دروآ . راشف  شدوخ  زغم  هب  تفر . ورف  رکف  رد  درم  مدرکن . یفرعم  وت  هب  باوخ  رد 

ماَلَّسلاِهیَلَع اضر  ماما  دییوگب ! میارب  رگید  راب  کی  ار  روتـسد  نآ  تفگ : سامتلا  اب  درم  نک . لمع  روتـسد  نامه  هب  نونکا  دیدومرف - ! هلب 
بوخ راذـگب …  تناـهد  يور  راـبود  بوـکب و  ار  اـهنآ  و  هحفـص 49 ]  ] نک طوـلخم  کـمن  و  [ 3  ] نشیوآ اـب  ار  هریز  يرادـقم  تـفگ :
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بوخ راذـگب …  تناـهد  يور  راـبود  بوـکب و  ار  اـهنآ  و  هحفـص 49 ]  ] نک طوـلخم  کـمن  و  [ 3  ] نشیوآ اـب  ار  هریز  يرادـقم  تـفگ :
مارآ درم  لد  درکیم . هاـگن  وا  هب  ناـنیمطا  اـب  هک  دـید  ار  ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما   … نم ! ینعی  نیمه …  تفگ : شلد  رد  درم  يوـشیم !
اـضر ماما  روتـسد  هب  دوز  یلیخ  دوخ  رهـش  رد  وا  تشگزاـب . دوخ  رهـش  هب  دـعب  یتعاـس  دیـشک و  دوخ  تروص  رب  ار  ماـما  تسد  تفرگ .

هحفص 50] . ] تفایزاب ار  دوخ  یتمالس  درک و  لمع  ماَلَّسلاِهیَلَع 

تخانشن ار  ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما  هک  يدرم 

راک مرگرـس  مه ، نایانـشآ  زا  یـضعب  دنتخانـشن و  ار  ماما  اهیلیخ  دوب . غولـش  مامح  تفر . یمومع  مامح  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماـما  يزور 
ماما دوب . اهر  مامح  ياضف  رد  هم  لثم  يدایز  راخب  تسـشن . ماـمح  زا  ياهشوگ  ماـما  دـشن . اـضر  ماـما  هجوتم  یـسک  دـندوب و  ناـشدوخ 

ماَلَّسلاِهیَلَع اضر  ماما  ریگب ! ار  هسیک  نیا  درم ، يا  تفگ : وا  هب  ور  شایتسد  رانک  درم  هک  تشذگن  يزیچ  دـش . دوخ  ندرک  زیمت  لوغـشم 
. تفریذـپ ییور  شوخ  اب  ماـما  مکحم . بوخ و  یلیخ  شکب . هسیک  مرمک  رب  نک و  فطل  ـالاح  تفگ : درم  تفرگ . وا  تسد  زا  ار  هسیک 
رد يروف  اهنآ  دندش . ماما  يهجوتم  دـندوب ، هتـسشن  رتفرط  نآ  یمک  هک  درم  هس  دـعب  یقیاقد  دـش . ندیـشک  هسیک  لوغـشم  تساخرب و 
ور اهنآ  زا  یکی  دنتساخرب . اج  زا  درم  هس  نآ  دوب . لاحشوخ  مه  درم  نآ  دیشکیم و  هسیک  نانچمه  ماما  دنتفگ . ییاهزیچ  مه  هب  یشوگ 

! تسا ادخ  لوسر  دنزرف  هک  دنادیمن  راگنا  داد : همادا  يرگید  نآ  دـشکیمن ! تلاجخ  هحفـص 51 ]  ] درم نآ  ادخ ، رب  هانپ  تفگ : هیقب  هب 
ره دعب  دندرک . مالس  ماما  هب  دندمآ و  ولج  اهنآ  هتـسشن ! شیاجرـس  روط  نیمه  تسور و  رپ  مه  ردقچ  یتشز ! راک  هچ  تفگ : مه  یموس 

هاتوک ياهدـنخ  هب  دوب ، لایخیب  هک  درم  دـشکیم !؟ هسیک  وت  تشپ  رب  یـسک  هچ  ینادیم  دـنتفگ : وا  هب  هتـسهآ  دـنتفر و  درم  يولج  هس 
تلاجخ وت  تسا . ماَلَّسلااَمِهیَلَع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  وا  تفگ : درب و  وا  شوگ  يولج  ار  شناهد  اهدرم  زا  یکی  هن ! تفگ : درک و  هدنسب 

تـسا یفاک  تفرگ - . وا  فرط  هب  ار  شتـسد  دـش و  هریخ  ترـضح  هب  درک و  دنلبرـس  يروف  دـیرپ ، درم  تروص  زا  گـنر  یـشکیمن !؟
نانچمه دیشکن و  راک  زا  تسد  تفریذپن و  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  نم ! هب  دیهدب  ار  هسیک  متخانـشن . ار  امـش  نم  دینک . وفع  ارم  نم ! يالوم 

هحفص 52] . ] دش زیمت  الماک  ات  دیشک  هسیک  وا  رمک  رب 

هابتشا يوضو 

بقع ارچ  تفگ : مشخ  اـب  نومأـم  تفر . بقع  سرت  اـب  ریپ  يهدرب  تفوـک . وا  تروـص  هب  تـسد  تـشپ  اـب  نومأـم  دیـشک . هآ  ریپ  يهدرب 
اب تسشن و  تخت  بل  نومأم  تفرگ . تسد  رد  هرابود  ار  یسم  ماج  تفر . ولج  دوب ، هدیـسرت  هک  ریپ  يهدرب  دوخ ؟ ياج  رـس  ایب  يوریم ،

تساوخیم نومأم  دیسرت . ریپ  يهدرب  دننک . یغابد  ار  ترس  تسوپ  مهدیم  هنرگو  زیرب  هتـسهآ  تفگ : دیـشک و  ولج  ار  تشت  دوخ  ياپ 
. دناوخیم زامن  هیقب  يولج  دوب و  هدرک  رـصق  تعامج  ماما  ار  شدوخ  هدـش ، هک  مه  يزاسرهاظ  رطاخ  هب  وا  دوب . زامن  تقو  دریگب  وضو 
: تفگ درب و  ولج  ار  دوخ  تروص  دز . الاب  ار  شیاهنیتسآ  نومأم  دشیمن . ریس  مه  راک  نیا  زا  دهد و  ناشن  دباع  ار  دوخ  تشاد  تسود 
ار دوـخ  تروـص  نومأـم  تخیر . بآ  وا  تروـص  رب  تشم ، ود  يهزادـنا  هب  ریپ  يهدرب  هحفـص 54 ] ! ] زیرب متروـص  يور  بآ  یمک  لوا 

بآ الاح  دز : دایرف  ریپ  يهدرب  رـس  هب  دوب ، هدشن  ماما  هجوتم  هک  نومأم  دش . دراو  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دش و  زاب  رـصق  رد  ناهگان  تسش .
وا لاح  هب  لد  رد  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  تسـش . پچ  تسد  اب  ار  شتـسار  تسد  نومأم  درک . تعاـطا  ریپ  يهدرب  [ 4  ] زیرب متسار  تسد  رب 

رسپ تسا  رتبجاو  يراک  ره  زیچ و  ره  زا  موشیم . هدامآ  زامن  يارب  مراد  تفگ : درک و  مالـس  داتفا . ماما  هب  نومأم  هاگن  ناهگان  دیدنخ .
ار قافتا  نیا  هک  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  تخیر . بآ  نومأم  پچ  تسد  يور  ریپ  يهدرب  مپچ . تسد  الاح  تفگ : ریپ  يهدرب  هب  نومأم  ومع !
[5 .« ] هدـن رارق  کیرـش  ادـخ  تدابع  رد  ار  سک  چـیه  : » درک توالت  نآرق  زا  ياهیآ  وا  يارب  تسا ، هابتـشا  وا  راـک  تسنادیم  دـیدیم و 

وـضو هرابود  وا  دیـشک . حـسم  دوخ  ياپ  رـس و  رب  هلجع  اب  درک و  تسار  رمک  دـعب  داتـسرف . نوریب  ار  ریپ  يهدرب  درک و  رکف  یمک  نومأم 
هحفص 55] . ] دز ینادان  هب  ار  شدوخ  هشیمه  لثم  دادن و  مه  ار  ماما  باوج  تفرگن و 
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الط يهکس  رازه  تمیق  هب  ینهاریپ 

درس ياهبش  تشذگ و  رطخرپ  ياههار  زا  درک . رفـس  ورم  رهـش  هب  اضر  ماما  رادید  دصق  هب  وا  يزور  دوب . تیب  لها  گرزب  رعاش  ِلبْعِد 
ار شلاوحا  ینابرهم  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ماما  دیـسر . ماَـلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  یـسوب  تسد  هب  اـت  درک ، يرپس  ار  مرگ  ياـهزور  و 

ماَلَّسلاِهیَلَع اضر  ماما  لاح  تایآ . سرادـم  دوب : نیا  شرعـش  مسا  دـناوخ . ماما  يارب  دوب ، هدورـس  هزات  هک  ار  یفورعم  رعـش  ِلبْعِد  دیـسرپ .
شهاوخ اب  تفریذـپن و  وا  اما  درک ، هدامآ  وا  يارب  ار  يدایز  شاداپ  ماما  دوب . هدرک  رثا  ماـما  لد  رب  هشیمه  لـثم  لـِبْعِد  رعـش  دـش . بلقنم 

هب ییور  شوخ  اب  ماما  تسا ! یشاداپ  ره  زا  رتهب  نم  يارب  دیهدب ، نم  هب  كربت  ناونع  هب  ار  دوخ  سابل  زا  یتمسق  رگا  نم ، يالوم  تفگ :
اب ار  ماما  نهاریپ  دش و  لاحشوخ  تیاهنیب  وا  تشاذگ . ِلبْعِد  يولج  ار  نآ  تشادرب و  دوخ  قودنص  زا  هداس  ینهاریپ  تفر . رگید  یقاتا 

! دهدب رایسب  تزع  رمع و  وت  هب  دنوادخ  ادخ . لوسر  رسپ  يا  مرازگـساپس  تفگ : دیـشک و  هحفـص 56 ]  ] دوخ ياهمشچ  رب  دییوب و  قشع 
نآ زا  دوب و  نهاریپ  نآ  رکف  هب  میاد  هار  رد  وا  دش . دوخ  رهـش  راپـسهر  تشگزاب  يارب  درک و  یظفاحادـخ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  زا  ِلبْعِد 

هارمه هب  اهبنارگ  یجنگ  دندرکیم  رکف  دندیدیم ، هک  ار  وا  تبقارم  شناهارمه  زا  یـضعب  درکیم  تبظاوم  شلاوما  اهییاراد و  زا  رتشیب 
مق مدرم  دیچیپ ، رهش  رد  شدورو  ربخ  یتقو  دیسر  مق  رهش  هب  قارع ، هب  دوخ  هار  رس  رد  ِلبْعِد  ماجنارـس  دیوگیمن . يزیچ  اهنآ  هب  دراد و 

نانک قوش  رهـش ، ناگرزب  دـندش . ربخاب  همه  داد و  اهنآ  ناشن  ار  نآ  دروآ و  نابز  هب  ار  كربتم  نهاریپ  يارجام  وا  دنتفاتـش . شندـید  هب 
شرهـش مزاع  تفرگ ، اهنآ  زا  هک  ار  نهاریپ  ِلبْعِد  دنداد . ناشن  ناشناتـسود  هب  ار  نآ  كربت  يارب  دـنتفرگ و  تناما  هب  ِلبْعِد  زا  ار  نهاریپ 

، دناهدمآ شاهقردب  يارب  درک  رکف  ِلبْعِد  دناهداتسیا . شهار  رس  يدایز  مدرم  دید  وا  دش . ور  هبور  بیجع  ییارجام  اب  نتفر  تقو  اما  دش ،
! میرخیم وت  زا  رانید  رازه  ار  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  كربتم  نهاریپ  نآ  دـنیوگیم : هک  دینـش  دـش ، ورردور  اهنآ  ناگدـنیامن  اـب  یتقو  اـما 

هحفـص ! ] مشورفیمن هن ، تفگ : يروف  وا  دوب . روآدرد  هاکناج و  شیارب  نهاریپ ، نآ  زا  ییادج  درکیمن . مه  ار  شرکف  دروخ . اج  ِلبْعِد 
ناتـسد يوت  دوب ، هتـشاذگ  نآ  رد  ار  نهاریپ  هک  ار  یکچوک  يهچقودنـص  دعب  هن ! تفگ : زاب  وا  دندرک و  رارـصا  اهیمق  ناگدنیامن  [ 57

دوخ ناوراک  هارمه  یتقو  داتفا  هار  درک و  یظفاحادخ  همه  زا  ِلبْعِد  دنتـشگزاب . مدرم  فرط  هب  یتحاران  اب  مدرم  ناگدـنیامن  درـشف . دوخ 
ياهدزد هب  هک  دندوب  دایز  ردق  نآ  اهنآ  دش . هدز  تفگش  دندوب . هتسب  وا  ناوراک  رب  ار  هار  دید  ار  يدایز  نادرم  دش ، رود  رهـش  زا  یمک 

. دز شکشخ  دید . ار  ناگدنیامن  نامه  زا  یعمج  دنک . تبحص  اهنآ  اب  ات  تفر  ولج  یمک  ِلبْعِد  داتسیا . ناوراک  دنتشادن . یتهابش  هار  رس 
وا دـندرک و  رارـصا  راب  دـنچ  اهنآ  مهدیمن ! هن ؛ تفگ : دـنلب  يادـص  اـب  دـیدرتیب و  مه  وا  دـندرک . رارکت  ار  ناشهتـساوخ  مه  زاـب  اـهنآ 

دز و دایرف  ناشرـس  هب  ِلبْعِد  دندیـشک . نوریب  ِلبْعِد  تسد  زا  ار  نهاریپ  يهچقودنـص  دندمآ و  ولج  مدرم  زا  ياهدع  ماجنارـس  تفریذـپن .
رگید نانآ  قوش  ندید  اب  ِلبْعِد  دش . دـنلب  مدرم  زیمآ  قوش  يادـص  رـس و  دـندناشن . دوخ  هارمه  ياهبسا  زا  یکی  رب  ار  هچقودنـص  اهنآ 

اضر ماما  نهاریپ  دروم  رد  ِلبْعِد  اب  رهـش  ناگرزب  مق  رد  تشگزاب . مق  هب  اهنآ  رـس  تشپ  تسـشن و  دوخ  بسا  رب  ضغب  اب  درکن و  رارـصا 
وا زا  الط  يهکس  رازه  هب  ار  نهاریپ  نآ  زا  ياهکت  هحفص 58 ]  ] نانآ دش  رارق  وا ، تیاضر  اب  ماجنارس  دندرک و  تبحص  هرابود  ماَلَّسلاِهیَلَع 

هدامآ رفـس  يارب  دعب  داد . نانآ  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  سابل  یلاحـشوخ  اب  ِلبْعِد  دننادرگزاب . وا  هب  ار  شاهیقب  دـنرخب و 
هحفص 59] . ] دش

دیع زور  زامن 

اهماب تشپ  رب  دوب . مدآ  زا  رپ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  يهناخ  هب  یهتنم  ياههچوک  اعد . تاولص و  اب  هتـسد ، هتـسد  دندوب . هدمآ  مدرم  يهمه 
، دیـشروخ دـمآ و  رـس  هب  راظتنا  دندیـشکیم . راظتنا  ار  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  ندـمآ  قایتشا ، اـب  یگمه  دـندوب . هداتـسیا  يداـیز  مدرم  زین 

يهمامع ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماـما  دـندزیم . هقلح  ماـما  رود  دنداتـسرفیم و  تاولـص  میاد  مدرم  درک . نشور  ار  [ 6  ] ورم نامدرم  ياـهمشچ 
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. دنداتفا بات  بت و  هب  مدرم  دندوب . نینچ  نیا  زین  شنارای  دوب . هدز  رمک  هب  ار  شیابق  يهشوگ  تشادـن و  شفک  تشاد و  رـس  رب  يدـیفس 
رکـشل و ناریما  دروآیم . رد  اپ  زا  وا  لثم  ار  دوخ  شفک  دـیدیم ، ار  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هحفـص 60 ]  ] هک ره  تفرگ . الاب  اهادص  رس و 

زور داتفا . هار  ماما  رس  تشپ  لیس  لثم  يرایسب  تیعمج  دنتفرگ و  هلصاف  مدرم  زا  تریح  اب  نازابرـس  دندش . هنهرباپ  زین  یتموکح  ناگرزب 
یتقو تفریم . رهـش  يالـصم  يوس  دـیع ، زامن  ندـناوخ  يارب  نومأم ، يهتـساوخ  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماـما  نونکا  دوب . رطف  دـیع  هوکـشاب 
زامن دیاب  دوب : هتفگ  راب  ره  دوب و  هتشادنرب  رارصا  زا  تسد  نومأم  اما  تفریذپن . ماما  دناوخب ، ار  دیع  زامن  ترضح  هک  درک  رارصا  نومأم 

! مناوخیم زامن  نانمؤمریما  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  شور  هب  نم  هک  نادب  مناوخب ، نم  تسا  رارق  رگا  دیناوخب - ! امش  ار  دیع 
زا مه  تیعمج  راشف  دشیم و  هدوزفا  رهـش ، هوبنا  تیعمج  رب  هظحل  ره  دـننکیم . ادـتقا  وت  هب  ام  مدرم  ناوخب ، زامن  یهاوخیم  هنوگ  ره  - 

ياصع دوخ  تسد  رد  هک  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  درکیم . زاورپ  رهـش  ياههزاورد  يوس  نآ  اـت  ربکا  هللا  يادـص  دـشیم ، رتشیب  فرط  ره 
، هنهرباپ دندوب و  هدـمآ  نییاپ  ناشياهبسا  زا  نارادرـس  يهمه  نونکا  تسیرگنیم . نامـسآ  هب  تفگیم و  ریبکت  هاگ  تشاد ، یکچوک 

شلباقم رد  یتحاران  اب  گرزب ) ریزو   ) لهس نب  لضف  دیسر . نومأم  هب  دوز  یلیخ  ربخ  هحفص 62 ] . ] دندرکیم تکرح  تیعمج  رس  تشپ 
، دوب هدـش  هدرـسفا  هک  نومأم  ددرگزاب . شاهناخ  هب  دـیهاوخب ، وا  زا  هک  تسا  نیا  رد  امـش  تداعـس  نانمؤمریما ، يا  تفگ : درک و  میظعت 
ار زامن  نامدوخ  ام  دـیدرگزاب ، امـش  تسین . امـش  تمحز  هب  يزاین  هک  دـیهدب  ناـمرف  ناـسآ …  یلیخ  هنوگچ - !؟ ددرگزاـب ، دز : داـیرف 

شندب دیسرت و  نومأم  دننکیم ! ور  ریز و  ار  رهش  دننزیم و  شروش  هب  تسد  مدرم  هنرگو  مرورس  تسا  رتهب  يروط  نیا  دناوخ . میهاوخ 
ماما فرط  هب  دوز  یلیخ  تفگ و  يزیچ  وا  هب  دز . ادـص  ار  دوخ  يهداتـسرف  وا  دـش . نوخ  رپ  شیاهمشچ  خرـس و  شتروص  داتفا . هزرل  هب 

وا هب  ار  هفیلخ  نامرف  سپـس  تفر . ماما  کیدزن  تفاکـش و  ار  تیعمج  لد  درک . تکرح  تعرـس  هب  درم  درک . شاهناور  ماَلَّسلاِهیَلَع  اـضر 
نامه تسا  رتهب  نونکا  درگزاب . امرف و  فطل  میهدـب . وت  هب  يرت  شیب  تمحز  میهاوخیمن  میداد و  تمحز  ار  وت  ام  ومع ! رـسپ  تفگ - .
ناهد دیـشوپ . ار  شیاهـشفک  دهدب ، ناشدوخ  زا  یتفلاخم  هک  نآیب  داتـسیا . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دـناوخب . ار  دـیع  زامن  یلبق ، زامن  شیپ 

هحفـص 63] . ] تشگزاب دوخ  يهناخ  هب  داد و  ناـکت  تسد  اـهنآ  يارب  تسـشن . دوخ  بکرم  رب  یلطعمیب  ماـما  دـش . زاـب  بجعت  زا  مدرم 
هاگن باتفآ  يور  دـندز . رانک  ار  اهنآ  دـنداتفا و  مدرم  ناج  هب  اهرومأم  دـندیود . ماما  بسا  لابند  يدایز  عمج  تساـخرب . اوه  هب  اـهدایرف 

هحفص 64] . ] دنکب يراک  مدرم  يارب  تسناوتیمن  اما  تسیرگیم ، دوخ  لد  رد  وا  راگنا  دوب . هتسشن  مغ  ربا  ماَلَّسلاِهیَلَع ، اضر  ماما 

میاهدمآ رود  هار  زا 

ناشیاه سابل  زا  ار  رابغ  دندیـشک . یتسد  ناشیاهوم  هب  دـندرک . بترم  ار  ناشدوخ  هچوک ، هار  يهکیراـب  رد  دـنداتفا . هار  هراـبود  اـهدرم 
! ادـخ رب  هانپ  تفگ : يرگید  دریذـپیم . ار  ام  رگید  زورما  هللاءاشنا  تفگ : اـهنآ  زا  یکی  دـنتخود . مشچ  رگیدـمه  هب  دـیما  اـب  دـندناکت و 
دیـشک و شربز  دنلب و  شیر  هب  یتسد  دوب ، درمریپ  هک  یموس  هدش ! گنت  وا  رانک  رد  نتـسشن  ینامدوخ و  ینامهیم  کی  يارب  ملد  ردقچ 

رگا تفگ : ینارگن  اب  یمراهچ  میهدب . ماجنا  ار  شیاهراک  مالغ ، کی  لثم  میـشاب و  شتمدـخ  رد  زور  بش و  تشاذـگیم  شاک  تفگ :
ام هب  هرخألاب  اـت  میوریم  مییآیم و  ردـق  نآ  دـنتفگ : مه  اـب  یگمه  دـعب  میوشب . نامیـشپ  دـیابن  دادـن ، ناـمهار  شراکتمدـخ  مه  زورما 

يزیچ یـسک  تساـه !؟ ییاـنتعایب  نیا  رد  يزار  هچ  ینعی  تسیچ . عوـضوم  منادیمن  تفگ : درمریپ  هحفـص 65 ] . ] دهدب دورو  يهزاجا 
زا یگدنیامن  هب  دـنزب و  رد  هک  دوب  درمریپ  تبون  دندیـسر . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  يهناخ  رد  هب  ات  دـنداتفا  هار  دایز  دـیما  اب  اما  تسنادیمن ،

، مدـمآ هیک …  قت - . قتت  قت …  تفوک - . یبوچ  رد  هب  هتـسهآ  ار  هبوک  وا  دـیوگب . نخـس  دـندوب ، هدـمآ  ورم  هب  رود  یهار  زا  هک  نانآ 
تمدـخ مه  زاب  تفگ : نابرهم  ياهفایق  اب  درمریپ  رفاسم !؟ نایعیـش  دییامـش ، مه  زاب  مکیلع ! مالـس  تفگ : راکتمدـخ  دـش . زاـب  رد  مدـمآ !

ربص مشچ ، يور  هب  تفگ : درکیم ، شهاگن  هنادیماان  هک  راکتمدخ  شیپ ! ياهزور  نادرم  نامه  دـناهدمآ ، ناتنایعیـش  وگب  ورب . تیالوم 
. میرادیمن رب  امش  رادید  زا  تسد  ام  وگب  ناسرب . ادخ  لوسر  رسپ  هب  ار  ام  امرگ  مالـس  درک : دنلب  ار  شیادص  درمریپ  داتفا و  هار  وا  دینک .
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؛ دوب هشیمه  لثم  شاهفایق  اما  دـمآ ، راکتمدـخ  هک  دیـشکن  یلوط  دنتـشاد . مشچ  هناخ  نورد  هب  بارطـضا  اب  اهنآ  الاح  دـیهدب ! هانپ  اـم  هب 
: تفگ راکتمدخ  نمؤم !؟ درم  دـش  هچ  دـش - ؟ هچ  هحفص 66 - ] . ] دندیـشک مهرد  وربا  شناتـسود  درک . مخا  درمریپ  نارگن . تحاران و 

ارچ دوب ؟ هدش  هچ  ینعی  راد ؛ هصغ  ناشیاه  مشچ  دش و  كورچ  نیچ و  زا  رپ  بیرغ ، نادرم  یناشیپ  مراد ! راک  ًالعف  دیورب ، دندومرف  ماما 
ماما يهناخ  زا  هدز  مغ  ریز و  هب  رـس  دعب  دـندش . هریخ  مه  هب  یتحاران  اب  دـندوب . هدز  تفگـش  اهنآ  دادیمن ؟! هار  شاهناخ  هب  ار  اهنآ  ماما 

یمیمصت ماما  اب  رادید  يارب  اهنآ  تشذگیم . ورم  هب  اهنآ  ندمآ  زا  هک  دوب  هام  ود  دش . رارکت  ارجام  نیا  دعب  زور  دندش . رود  ماَلَّسلاِهیَلَع 
درک مالـس  راکتمدخ  درک . زاب  ار  رد  راکتمدخ  دز و  رد  اهنآ  زا  یکی  دوب . وا  يهناخ  هب  نتفر  يارب  هار  نیرخآ  میمـصت  نیا  دنتفرگ . هزات 

نایعیش ام  دینک ، ضرع  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ترضح  هب  دروآ : نابز  هب  ار  شلد  فرح  دمآ و  شیپ  بیرغ  نادرم  زا  یکی  دینش . ار  شباوج  و 
يهدنمرش ام  دننکیم و  شنزرس  ار  ام  نانمشد  دیهدیمن ، تاقالم  يهزاجا  ام  هب  امش  هک  الاح  میتسه . ماَلَّسلاِهیَلَع  یلع  نانمؤمریما  وت  ردپ 

خـساپ وا  هب  گنردیب  ترـضح  تفگ . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هب  ار  نانآ  ماغیپ  دوز  یلیخ  تفر و  هناخ  نورد  هب  راکتمدـخ  میوشیم . اـهنآ 
. دنتفرگ شوغآ  رد  ار  رگیدمه  هحفـص 67 ]  ] دندرک و قوش  اهنآ  درک . توعد  هناخ  هب  ار  اهنآ  راکتمدـخ  دـنوش ! دراو  وگب  اهنآ  هب  داد :

اضر ماما  دنتفر . ولج  دندرک و  مالـس  یگمه  دندش . ترـضح  قاتا  دراو  راکتمدخ  ییامنهار  اب  سپـس  دنتـشاذگ . اپ  هناخ  هب  هلجع  اب  دعب 
. دـندروخ اج  بیرغ  نادرم  دـنیوگب . ار  ناشهتـساوخ  ات  داتـسیا  رظتنم  دننیـشنب ، شرانک  رد  ات  دـنک  فراعت  اـهنآ  هب  هک  نآیب  ماَـلَّسلاِهیَلَع 
هب هک  تسا  هام  ود  دیتسین و  نابرهم  ام  اب  امش  هک  هدش  هچ  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تفگ : تفر و  رتولج  درمریپ 
هک تسا  ییاهراک  رطاخ  هب  دسر ، یتبیـصم  ار  امـش  رگا  : » دـناوخ اهنآ  يارب  نآرق  زا  ياهیآ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دـینکیم ؟ ییانتعایب  ام 

مدروخرب رد  نم  تفگ : ماما  دندش . هریخ  ماما  هب  دـندرک و  هاگن  مه  هب  اهدرم  [. 7 « ] دنکیم وفع  ار  ناهانگ  زا  يرایـسب  ادخ  و  دیا ؛ هدرک 
یهانگ هچ  ام  رگم  هچ ، يارب  دندیـسرپ : بجعت  اب  هبیرغ  نادرم  ماهدرک ! يوریپ  مکاپ  ناردپ  زا  نانمؤمریما و  شلوسر و  ادخ و  زا  امـش  اب 
يهعیش هک  دینادب  امش ! رب  ياو  دیتسه …  نانمؤمریما  يهعیش  هک  دینکیم  اعدا  امـش  تفگ : يدج  یلیخ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  میاهدرک !؟

نآ ياهروتسد  زا  هک  دنتسه  رکبوبا  نب  دمحم  رامع و  دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، ماَلَّسلاِهیَلَع ، نیـسح  نسح ، نوچ  هحفص 68 ]  ] یناسک یلع 
رد یلو  دیتسه  هعیـش  دییوگیم  امـش  دندادیمن . ماجنا  دندوب ، هدش  یهن  نآ  زا  هک  ار  يراک  تقو  چیه  دندرکیمن و  یچیپرـس  ترـضح 

 … دیزرویم یتسـس  دوخ  ینید  ناردارب  قح  نداد  رد  دینکیم . یهاتوک  تابجاو  ماجنا  رد  دیرـصقم . راک و  فالخ  ناتیاهراک ، رتشیب 
، دشابن یکی  ناتراتفگ  اب  امـش  رادرک  رگا  اما  مینکیم ؛ يرود  شنانمـشد  زا  میتسه و  وا  ناتـسود  تسود  یلع و  رادتـسود  ام  دـییوگیم 
هک یبیغ  ملع  اب  ماما  دتـسرفب . تمحر  امـش  رب  دـنوادخ  اـت  دـینک  ناربج  ار  ناتهتـشذگ  دـینک و  هبوت  هک  نیا  رگم  دـش . دـیهاوخ  كـاله 

لوسر رسپ  يا  دنتفگ : مه  اب  ناهگان  دندرب و  یپ  ناشهابتشا  هب  دوب ، قرع  سیخ  ناشتروص  هک  اهدرم  دوب ، هتخانـش  بوخ  ار  اهنآ  تشاد ،
مییوگیم داقتعا  اب  هکلب  میتسه ، ماَلَّسلاِهیَلَع  یلع  يهعیـش  هک  مینکیمن  اعدا  رگید  مینکیم و  هبوت  ام  مَّلَـس ! َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ 

ناربج ار  هتـشذگ  ياهيدـب  ام  مینمـشد . زین  امـش  نانمـشد  اب  میتسه و  ماَلَّسلاِهیَلَع  یلع  ناتـسود  تسود  ماَلَّسلاِهیَلَع و  یلع  تسود  ام  هک 
دییامرفب دییامرفب …  ناتسود . ناردارب و  يا  امش  رب  نیرفآ  تفگ : ینابرهم  اب  ترضح  تفکـش . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  يور  لگ  مینکیم .

: تفگ درک و  رکف  یمک  وا  دنیایب ؟ نم  دزن  يدادن  هزاجا  راب  دنچ  دیـسرپ : شراکتمدخ  زا  تفرگ و  لغب  رد  ار  اهنآ  کت  کت  سپـس  … 
اب اهنیا  ناسرب . اهنآ  هب  ارم  مالس  نک و  مالس  ورب و  اهنآ  دزن  راب  تصش  سپ  نیا  زا  تفگ : ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هحفص 69 ] ! ] زور تصش 

مزال هچنآ  نک . لح  ار  ناشتالکـشم  سرب و  ناشراک  هب  دـنتمارک . راوازـس  ام  اب  ناشیتسود  رطاخ  هب  دـندش و  كاپ  هانگ  زا  دوخ  يهبوت 
عورـش دنتـسشن و  کچوک  ياهریاد  رد  ماما  رود  ات  رود  هبیرغ  نادرم  درک . تعاطا  راکتمدـخ  هدـب . اهنآ  هب  لوپ  راـبراوخ و  لـثم  دـنراد ،

. دروایب تبرـش  هویم و  ناشیارب  هک  تفر  راکتمدخ  تشاد . يدایز  يهلـصاف  ورم  رهـش  اب  هک  ینیمزرـس  زا  ناشتارطاخ  فیرعت  هب  دندرک 
هحفص 70] ]
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اهرتوبک نابرهم  تسود 

مه هناش  رب  هناش  مغ ، زا  اهتخرد  هآ ! تفگیم : میاد  دوب و  هدرک  زاـب  ناـهد  یگنـشت  زا  نیمز  دـیرابیمن . ناراـب  هک  دوب  يداـیز  تدـم 
بآ یلطس  بآ ، مک  یهاچ  زا  ات  دندرکیم  یط  ار  ینالوط  یهار  هاگ  بآ ، لابند  مدرم  دوب . هدش  لگ  زا  یلاخ  اههچغاب  دندوب . هتشاذگ 

دـندید و بسانم  ار  تصرف  شنانمـشد  دوب . نیگمغ  یلیخ  وا  دوب . هتفرگ  رپ  مه  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماـما  ياـهمشچ  زا  يداـش  رون  دـنرادرب .
وا هک  یتقو  زا  تسا - . ماَلَّسلااَمِهیَلَع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  يدهعتیالو  رطاخ  هب  شاهمه  دندرک - : ییوگدب  شرس  تشپ  اج ، نآ  اجنیا و 

. تسوا رـس  ریز  تسه  هچ  ره  دید - ! میهاوخن  شوخ  يور  ام  تسام ، تکلمم  رد  وا  ات  هدروآ - ! ور  ام  هب  یلاس  کشخ  هدش ، دهع  یلو 
مه یماـع  ياـهمدآ  زا  یـضعب  مک  مک  دـهدیم ! يرارف  اـم  ياـههناخ  زا  ار  تکرب  شکاـنرطخ ، هحفـص 72 ]  ] ياهفرح اـهرکف و  اـب  وا 

ار ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما  گنرین ، اب  یگزات و  هب  وا  دیـسر . نومأم  هب  ربخ  دندش . نیبدب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هب  دندرک و  رواب  ار  نانآ  ياهفرح 
تروشم شنارواشم  اب  دش . راک  هب  تسد  يروف  سپ  دهدب . تسد  زا  ار  ترـضح  يدوز ، نیا  هب  تساوخیمن  دوب و  هتخاس  دوخ  دـهعیلو 

زور تفریذـپ و  ماما  رتدوز ! هچ  ره  دـیناوخب . ناراب  زامن  درک - . ییاضاقت  وا  زا  دـناوخارف و  دوخ  رـصق  هب  ار  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  درک و 
هارمه مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  مدـید  باوخ  بش  تفگ : نومأم  هب  باطخ  دـیزگرب و  زاـمن  ندـناوخ  يارب  ار  هبنـشود 

. نک ناراـب  بلط  دـنوادخ  هاـگرد  زا  زور  نآ  نک و  ربـص  هبنـشود  زور  اـت  مرـسپ ! دوـمرف : دـمآ و  نم  دزن  ماَـلَّسلاِهیَلَع  یلع  نینمؤـملاریما 
اب ماما  دنتفر . ورف  هشیدنا  رد  شنایفارطا  نومأم و  دـنربیم . یپ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  وت  ماقم  تمظع  هب  مدرم  دتـسرفیم و  ناراب  دـنوادخ 

هدامآ زامن  يارب  ار  دوخ  مک  مک  مدرم  دـندز . راج  رهـش  رد  ار  ناراب  زامن  ندـناوخ  ربخ  هفیلخ ، نایچراج  تفر . هناـخ  هب  رطاـخ  ناـنیمطا 
نابایب هب  اهنآ  هک  يربنم  يالاب  رب  سپـس  تفر . رهـش  نوریب  هب  مدرم  شیپاشیپ  ماَلَّسلاِهیَلَع  اـضر  ماـما  دیـسر . هار  زا  هبنـشود  زور  دـنتخاس .

، ناراب زامن  هک  دوب  نیا  رب  مسر  دندوب . هدمآ  زامن  يارب  يدایز  مدرم  دروآ . نابز  هب  ار  يادخ  شیاتـس  دـمح و  تسـشن و  دـندوب ، هدروآ 
وت تمعن  تمحر و  هب  دیما  دناهدروآ و  هانپ  ام  هب  وت  نامرف  هب  مدرم  ادـنوادخ ، تفگ : ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دوش . هدـناوخ  رهـش  نوریب  رد 

زاـب ناـشیاه  هناـخ  هب  ناـنآ  هک  نآ  زا  سپ  ار  ناراـب  نیا  ایادـخ  تـسرفب …  اـهنآ  رب  ررـضیب  هدرتـسگ و  دـنمدوس و  ناراـب  سپ  دـنراد .
نامسآ دندرکیم . هرخسم  ار  مدرم  رانک  هشوگ و  رد  ماما  نافلاخم  داتـسیا . زامن  هب  ماما  دنتفگ . ریبکت  رایـسب  مدرم  نک ! لزان  دندرگیم ،

یلوط درک . اعد  هرابود  ترـضح  دـش . مامت  ماما  زامن  دوب . شمارآ  رد  قرغ  ماما  يهرهچ  اما  دـیپتیم ، ناـمایب  اـهبلق  دوب . ربا  زا  یلاـخ 
قوش نامیا و  کشا  هدش و  هریخ  نامسآ  هب  اهمشچ  دنداد . ناشن  ار  اهربا  دنتفر و  الاب  اهتسد  دندش و  ادیپ  نامسآ  رد  اهربا  هک  دیـشکن 
يارب هکلب  تسین ، امـش  يارب  اهربا  نیا  دیـشاب . مارآ  دز : دایرف  تیعمج  يوس  ماـما  دـنازرل . ار  ناـنآ  گرزب  یقرب  دـعر و  تشگ . يراـج 
رظتنم هدز  تفگـش  ییاههفایق  اـب  مدرم  دـندیچ . وک  نامـسآ  زا  اـهربا  تسـشن . مدرم  ياـهبل  رب  ینیگنـس  توکـس  تسا . رگید  ياهقطنم 

نیمهدزای يارب  یتقو  دش  رارکت  راب  هدزای  ات  اهربا  تفر  دمآ و  دـش . ربا  زا  رپ  نامـسآ  مه  زاب  دـعب  یقیاقد  دـیوگب . يزیچ  ماما  ات  دـندنام 
رکش ادخ  مرک ، فطل و  نیا  يارب  هداتسرف . امش  يارب  دنوادخ  ار  اهربا  نیا  تفگ : ماما  دش ، رپ  دوبک  ياهربا  زا  نامـسآ  راب ، هحفص 74 ] ]

. دیرغ نامـسآ  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  هاگ  نآ  دیراب …  دـهاوخن  ناراب  دیاهدیـسرن ، ناتیاه  هناخ  هب  ات  هک  دـیدرگرب  ناتیاه  هناخ  هب  دـینک و 
ضوح تخیر . ورف  نیمز  هب  نامـسآ  زیر  کی  يهیرگ  دعب  یقیاقد  دندرک . دـنت  اپ  ناشیاه  هناخ  يوس  دنتـسج و  اج  زا  نانک  يداش  مدرم 

هناخ ره  ياههرجنپ  دیـشخردیم و  گرزب  ياهراتـس  لثم  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  مان  اهلد  رد  الاح  دـش . زیربل  بآ  زا  اهرهن  اهلادوگ و  اه ،
تاغوس دوب ؛ هدروآ  تاغوس  اهنآ  يارب  اهرتوبک ، نابرهم  تسود  اضر ! اضر ، دندزیم : ادص  دندوب ، هدرک  زاب  هک  يدنلب  ياهلاب  اب  راگنا 

هحفص 75] . ] ناراب

؟ تفگ هچ  اهریش  هب  ماَلَّسلاِهیَلَع  ماما 

نومأم دندوب . هداتسیا  همسجم  لثم  دوخ ، ياهاج  رد  ود  هب  ود  شوپ  هایـس  نارومأم  دندیـشکیم . هنابز  ادصیب  مارآ و  رـصق ، ياهلعـشم 
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ار اهنآ  رود  ات  رود  دوب . هتـسشن  مارآ  کچوک ، یتخت  رب  وا  رانک  رد  زین  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  درک . ياهفرـس  دـش و  اج  هب  اج  شتخت  يور 
نومأـم يهرهچ  دوب . رپ  اـمرخ  بیـس و  راـنا ، روگنا ، زا  هک  دوب  یگرزب  ياهدبـس  ناـنامهیم  يولج  دـندوب . هتفرگارف  هفیلخ  ناـنامهیم  مه 

دیمح هب  یهاگن  یمشچریز  نومأم  تفگیمن . يزیچ  یـسک  درکیم . قوش  ییارجام  رطاخ  هب  دیدنخیم و  شلد  رد  ییوگ  دوب . نامداش 
رد تخادنا . وس  نآ  وس و  نیا  هب  یهاگن  تساخرب . هدیـسرارف . هشقن  يارجا  تقو  هک  دیمهف  دمآ . دوخ  هب  نارهم  نبا  تخادنا . نارهم  نب 

ترـضح يولج  دعب  درک . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هحفـص 76 ]  ] هب مارتحا  زا  یلاخ  یهاگن  وا  دوب . رو  هلعـش  تداسح  زا  یـشتآ  شیاهمشچ 
تلاـیخ رد  هچ  ره  ینکیمن و  ار  مدرم  تاـعارم  رگید  ـالاح  تسا ! بیجع  یـسوم ، رـسپ  يا  تفگ : دراذـگب ، مارتـحا  هـک  نآیب  تـفر و 
ناگرزب زا  یکی  هک  نارهم  نبا  هب  دـندش  هریخ  بجعت  اب  دـندرک و  چـپ  چـپ  مه  شوگ  رد  نانامهیم  ینکیم !؟ لـیمحت  ناـنآ  هب  یفاـبیم 

همادا نارهم  نبا  هدـیمهفن . ار  وا  ياهفرح  هک  نیا  ینعی  تفگن . يزیچ  دز و  ینادان  هب  ار  شدوخ  مه  نومأم  دوب . یـسابع  نومأـم  راـبرد 
ياـعد زاـمن و  هب  ار  نآ  وـت  تقو  نآ  درادیم و  ینازرا  يرامـشیب  ناراـب  شناگدـنب  رب  گرزب  دـنوادخ  یـسوم ، رـسپ  تسا  بـیجع  داد :
میهاربا لثم  ار  تدوخ  راگنا  يرادـنپیم !؟ دـنوادخ  دزن  رد  تنادـناخ  تمظع  هوکـش و  رطاـخ  هب  ار  نآ  شراـب  یهدیم و  طـبر  تدوخ 

ماما تخود . مه  هب  ار  نومأم  رـصق  نارـضاح  ياهبل  توکـس ، درکیم ! هدـنز  دـنوادخ  يهزاجا  هب  ار  ناگدـنرپ  هک  ینادیم  ماَلَّسلاِهیَلَع 
دش و تسار  مخ و  هفیلخ  يولج  درک و  رتدنلب  ار  شیادص  راب  نیا  نارهم  نبا  دادن . یخـساپ  وا  هب  دـنام و  تکاس  مه  زاب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر 
ماَلَّسلاِهیَلَع و اضر  ماما  فرط  تشگرب  نارهم  نبا  داد . ناکت  رس  نومأم  میوگب . يزیچ  مهاوخیم  ادخ ، گرزب  يهفیلخ  يهزاجا  اب  تفگ :
، دـناهدش یـشاقن  یـسابع  نومأم  ترـضح  هاـگیاج  رب  هک  يریـش  ود  نیا  هب  ییوگیم  تسار  رگا  تفگ : هنعط  هحفص 77 ]  ] رخـسمت و اب 

ورف اهربا  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  یناراب  نآ  هن  وت ، يهزجعم  دوشیم  راک  نیا  نیقی  هب  دـننک . هلمح  نم  هب  دـنوش و  هدـنز  ات  هدـب  ناـمرف 
هدش داشگ  ییاهمشچ  اب  زین  نومأم  تشگرب . وا  فرط  هب  بجعت  اب  اههاگن  تساخرب . دوش ، لطعم  هک  نآیب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  داتسرف .

ور یتحاران  اب  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دروخن . ناکت  شیاج  زا  تشاذگن و  بقع  یمدق  دوب ، لایخیب  هک  نارهم  نبا  دـش . هریخ  ترـضح  هب 
يههقهق دوب ، هتـسب  ار  شیاـهکلپ  رورغ  اـب  هک  نارهم  نبا  دـیریگب ! ار  دـیلپ  ناـسنا  نیا  اهریـش ، يا  دز : داـیرف  هدـش  یـشاقن  ياهریـش  هب 

نوریب هاگیاج  زا  نانک  شرغ  گرزب ، ریـش  ود  درک . دـنلب  دوخ  ياـهتخت  يور  زا  ار  ناـنامهیم  بیجع ، یقاـفتا  ناـهگان  دز . ياهناـیذوم 
يهرهچ هب  گنر  الاح  دنتفر . ولج  اهریش  دیزرل . شندب  دید ، ار  اهنآ  ات  نارهم  نبا  دنتفر . رصق  ياهنوتس  تشپ  سرت  زا  نانامهیم  دندمآ .

مارآ ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هحفص 78 ] . ] تفرگ اهریش  زا  مشچ  تریح  اب  دوب ، هتفر  ورف  دوخ  ریرس  رب  هک  زین  نومأم  دوب . هدنامن  نارهم  نبا 
غیج يادص  دندیعلب . دوخ  ناهد  ندرک  هتسب  زاب و  راب  دنچ  اب  ار  وا  دوز  یلیخ  دندیرد و  ار  نارهم  نبا  يهنیـس  دنلب ، یتسج  اب  اهریـش  دوب .

هدیبسچ شتخت  يهتـسد  هب  نازرل  نازیر و  قرع  نومأم  دش . دـنلب  دـنتخیرگیم ، رـصق  يدورو  ياهرد  زا  هک  ینارومأم  اهنامهیم و  داد  و 
ار نومأم  هب  هلمح  نامرف  ماما  ات  دوب  رظتنم  وا  تخادنا . ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  هب  یهاگن  رگید  ریش  تفر . شفرط  هب  اهریـش  زا  یکی  هک  دوب 

سب تفگ : اهریـش  هب  ور  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  تفر . شوه  زا  دیزرل و  دروخ و  ناکت  گنردیب  ریـش ، ندـید  اب  نومأم  دـهدب . اهنآ  هب  زین 
دوز یلیخ  دـندمآرد . یلبق  لکـش  نامه  هب  دنتـشگزاب و  دوخ  هاـگیاج  هب  اهریـش  دـیدرگرب . دوخ  ياـج  هب  تسا …  سب  رگید …  تسا 
رصق هب  ات  دش  هدامآ  تشاد ، دولآ  مغ  درز و  ییور  هک  نومأم  دروآ . شوه  هب  ار  هفیلخ  رومأم ، دنچ  ریزو و  رانک  رد  دیـسر  هار  زا  میکح 

: - دروخ شـشوگ  هب  نومأم  يادص  دوش ، جراخ  رـصق  زا  دـمآ  ات  تخادـنا و  هناش  رب  ار  شیابع  زین  ماَلَّسلاِهیَلَع  اضر  ماما  دورب . ینوردـنا 
دج تارایتخا  زا  گرزب  راک  نیا  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  درک . هحفص 79 ]  ] اهر نارهم  نب  دیمح  رـش  زا  ار  ام  هک  ار  ییادخ  میوگیم  دمح 

ینوردنا هب  نازرل  هدیمخ و  یتماق  اب  نومأم  دعب  یتاظحل  امـش ! رب  دورد  تسامـش …  دوخ  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  وت 
. تفر

یقرواپ
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[4 . ] یهایگ يوراد  یعون  [ 3 . ] دنوشیم نآ  راوس  اهناسنا  هک  غالا  رتش و  بسا ، لثم  ییاهناویح  [ 2 . ] تسا هدوب  هرقن  مهرد ، سنج  [ 1]
[5 . ] تسا لطاب  شیوضو  دهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دریگب . نارگید  کمک  اب  ار  وضو  دیابن  ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ماکحا  رد 

يهروس [ 7 . ] تسا ناتـسکیجات  روشک  وزج  نونکا  هک  هدوب  میدـق  ناسارخ  رد  یگرزب  رهـش  ورَم ، [ 6 . ] يهیآ 110 ( 18  ) فهک يهروس 
هیآ 30. ( 42  ) يروش

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
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سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)

هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

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

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