
http://www.ghaemiyeh.com






ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

: هدنسیون

یماما رفعجدمحم 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  بلاط (  یبا  نب  یلع 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  60جهن 

باتک 60تاصخشم 

لوألا 60ءزجلا 

60راتفگشیپ

هغالبلا جهن  60هبذاج 

؟ میرود هغالبلاجهن  زا  61ارچ 

( هَّللا همحر   ) یضر دّیس  62همدقم 

؟ مدرک يروآ  عمج  ار  هغالبلا  جهن  62ارچ 

ع)  ) نینِمؤُملاریمأ 64ُبَطُخ 

(1 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  64و 

64هراشا

ملاعلا 64قلخ 

ۀکئالملا 65قلخ 

مالسلا هیلع  مدآ  قلخ  65ۀفص 

ءایبنألا 65رایتخا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  66ثعبم 

ۀیعرشلا ماکحألاو  66نآرقلا 

جحلا رکذ  یف  اهنم  66و 

(2 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  66و 

67هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لآ  ینعی  اهنم  67و 

نیرخآ ًاموقینعی  اهنم  67و 
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(3 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  67و 

67هراشا

ربصلا 68حیجرت 

یلع 68ۀعیابم 

(4 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  69و 

(5 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  69و 

69هراشا

ۀنتفلا نع  69یهنلا 

هملع 69هقلخ و 

(6 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  69و 

(7 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  70و 

(8 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  70و 

(9 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  70و 

لمجلا باحصأ  یف  اهّنإ  لاقی  هموصخ و  ۀفص  هتفص و  70یف 

(10 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  70و 

(11 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  70و 

(12 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  71و 

(13 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  71و 

(14 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  71و 

(15 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  71و 

(16 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  71و 

71هراشا

: ۀثالث یلا  سانلا  مسقی  اهیفو  ۀبطخلا  هذه  نم  72و 

(17 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  72و 
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(18 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  73و 

73هراشا

يأرلا لها  73مذ 

نآرقلل 73مکحلا 

(19 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  73و 

(20 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  74و 

(21 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  74و 

(22 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  74و 

74هراشا

نیثکانلا 74مذ 

نامثع 75مد 

برحلاب 75دیدهتلا 

(23 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  75و 

75هراشا

ءارقفلا 75بیذهت 

ءاینغالا 75بیدأت 

(24 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  76و 

(25 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  76و 

(26 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  77و 

77هراشا

ۀثعبلا لبق  77برعلا 

هل ۀعیبلا  لبق  ۀفص  اهنم  77و 

(27 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  77و 

77هراشا
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داهجلا 77لضف 

سانلا 78ضاهنتسا 

سانلاب 78مربلا 

(28 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  78و 

(29 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  79و 

(30 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  79و 

(31 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  80و 

(32 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  80و 

80هراشا

نامزلاروج 80ینعم 

نیئیسملا 80فانصأ 

هَّللا یف  80نوبغارلا 

ایندلا یف  81دیهزتلا 

(33 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  81و 

81هراشا

یبنلا ۀثعب  81ۀمکح 

یلع 81لضف 

هیلع نیجراخلا  81خیبوت 

(34 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  82و 

82هراشا

دادسلا 82قیرط 

(35 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  82و 

82هراشا

ءالبلا یلع  82دمحلا 
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يولبلا 83ببس 

(36 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  83و 

(37 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  83و 

(38 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  83و 

(39 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  84و 

(40 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  84و 

(41 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  84و 

(42 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  84و 

(43 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  85و 

(44 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  85و 

(45 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  85و 

85هراشا

85هَّللادمح

ایندلا 86ّمذ 

(46 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  86و 

(47 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  86و 

(48 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  86و 

(49 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  87و 

(50 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  87و 

(51 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  87و 

(52 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  87و 

87هراشا

ایندلا یف  87دیهزتلا 

داهزلا 88باوث 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هَّللا 88معن 

(53 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  88و 

(54 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  88و 

(55 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  88و 

(56 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  89و 

(57 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  89و 

(58 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  89و 

(59 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  89و 

(60 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  90و 

(61 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  90و 

(62 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  90و 

(63 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  90و 

(64 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  90و 

(65 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  91و 

(66 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  91و 

(67 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  92و 

(68 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  92و 

(69 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  92و 

(70 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  92و 

(71 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  93و 

(72 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  93و 

93هراشا

هَّللا 93تافص 

یبنلا 93ۀفص 
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یبنلل 93ءاعدلا 

(73 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  94و 

(74 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  94و 

(75 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  94و 

(76 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  94و 

(77 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  95و 

(78 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  95و 

(79 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  95و 

(80 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  96و 

(81 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  96و 

(82 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  96و 

(83 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  96و 

96هراشا

هنأش ّلج  97هتفص 

يوقتلاب 97ۀیصولا 

ایندلا نم  97ریفنتلا 

ثعبلا توملا  97دعب 

قلخلا 97هیبنت 

ریکذتلا 97لضف 

معنلا بورضب  98ریکذتلا 

طارصلا لوه  نم  98ریذحتلا 

يوقتلاب 98ۀیصولا 

: ناسنالا قلخ  ۀفص  یف  اهنم  99و 

(84 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  99و 
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(85 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  100و 

(86 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  100و 

100هراشا

سانلا 100ۀظع 

(87 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  101و 

101هراشا

قاّسفلا 101تافص 

یبنلا 101ةرتع 

ئطاخ 102نظ 

(88 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  102و 

(89 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  102و 

(90 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  103و 

(91 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  103و 

103هراشا

یلاعت هَّللا  103فصو 

نآرقلاب یلاعت  104هتافص 

ءامسلا ۀفص  یف  اهنم  105و 

: ۀکئالملا ۀفص  یف  اهنم  105و 

: ءاملا یلع  اهوحد  ضرألا و  ۀفص  یف  اهنم  106و 

107ءاعد

(92 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  107و 

(93 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  107و 

(94 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  108و 

108هراشا
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مالسلا مهیلع  ءایبنالا  فصو  یف  اهنم  108و 

هتیب لآ  هَّللا و  108لوسر 

سانلا 109ۀظع 

(95 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  109و 

(96 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  109و 

109هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  رکذ  یف  اهنم  109و 

(97 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  109و 

110هراشا

یلع 110باحصا 

هَّللا لوسر  110باحصا 

(98 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  110و 

(99 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  111و 

(100 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  111و 

(101 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  112و 

(102 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  112و 

112هراشا

ۀمایقلا 112موی 

سانلا یلع  ۀلبقم  112لاح 

(103 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  112و 

113هراشا

ملاعلا 113ۀفص 

113نامزلارخآ

(104 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  113و 
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(105 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  114و 

114هراشا

میرکلا 114لوسرلا 

ۀیمأ 114ونب 

سانلا 114ظعو 

(106 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  115و 

115هراشا

مالسالا 115نید 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  یف  اهنم  115و 

: هباحصأ باطخ  یف  اهنم  115و 

(107 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  115و 

(108 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  116و 

116هراشا

یلاعت 116هَّللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  یف  اهنم  116و 

ۀیمأ ینب  116ۀنتف 

(109 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  117و 

117هراشا

هَّللا 117ةردق 

مارکلا 117ۀکئالملا 

قلخلا 118نایصع 

118ۀمایقلا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  118دهز 

تیبلا 119لهأ 
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(110 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  119و 

119هراشا

119مالسإلا

نآرقلا 119لضف 

(111 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  119و 

(112 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  120و 

(113 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  120و 

(114 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  121و 

(115 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  122و 

122هراشا

بیرغلا نم  ۀبطخلا  هذه  یف  122اهریسفت 

(116 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  123و 

(117 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  123و 

(118 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  123و 

(119 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  123و 

(120 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  124و 

(121 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  124و 

(122 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  125و 

(123 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  125و 

(124 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  125و 

(125 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  126و 

(126 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  126و 

(127 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  127و 

(128 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  127و 
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127هراشا

كارتألا فصو  یف  128هنم 

(129 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  128و 

(130 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  128و 

(131 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  129و 

(132 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  129و 

129هراشا

هَّللا 129دمح 

سانلا 129ۀظع 

(133 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  130و 

130هراشا

یلاعت هَّللا  130ۀمظع 

130نآرقلا

هَّللا 130لوسر 

130ایندلا

سانلا 130ۀظع 

(134 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  131و 

(135 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  131و 

(136 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  131و 

(137 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  131و 

131هراشا

ریبزلا 132ۀحلط و 

ۀعیبلا 132رمأ 

(138 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  132و 
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(139 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  132و 

(140 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  133و 

(141 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  133و 

(142 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  133و 

133هراشا

فورعملا 133عضاوم 

(143 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  134و 

(144 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  134و 

134هراشا

مالسلا مهیلع  لسرلا  134ثعبم 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  134لضف 

لالضلا 135لهأ 

(145 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  135و 

ایندلا 135ءانف 

ۀعدبلا 135مذ 

(146 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  135و 

(147 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  136و 

ۀثعبلا نم  136ۀیاغلا 

لبقملا 136نامزلا 

سانلا 136ۀظع 

(148 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  137و 

(149 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  137و 

(150 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  137و 

137هراشا
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لالضلا 138یف 

(151 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  138و 

138هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  138هّللا و 

نتفلا نم  138ریذحتلا 

(152 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  139و 

139هراشا

نیدلا 139ۀّمئأ 

(153 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  139و 

لاضلا 139ۀفص 

نیلفاغلا 140ُتافص 

سانلا 140ُۀظِع 

(154 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  140و 

(155 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  141و 

141هراشا

ههیزنت هَّللا و  141دمح 

شاّفخلا 141ۀقلخ 

(156 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  141و 

142هراشا

نامیإلا 142فصو 

ۀمایقلا یف  روبقلا  لهأ  142لاح 

(157 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  142و 

(158 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  143و 

143هراشا
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نآرقلا 143یبنلا و 

ۀیمأ ینب  144ۀلود 

(159 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  144و 

(160 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  144و 

هَّللا 144ۀمظع 

144هَّللادمح

ءاجرلا نوکی  144فیک 

هَّللا 145لوسر 

145یسوم

145دواد

145یسیع

مظعالا 145لوسرلا 

(161 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  146و 

146هراشا

هنید عابتأ  هلهأ و  146لوسرلا و 

يوقتلاب 146حصنلا 

(162 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  147و 

(163 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  147و 

الع ّلج و  147قلاخلا 

نیقولخملا 147عادتبا 

(164 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  148و 

(165 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  148و 

سوواطلا ۀقلخ  بیجع  اهیف  148رکذی 

رویطلا 148ۀقلخ 
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149سوواطلا

تاقولخملا 149راغص 

ۀنجلا ۀفص  یف  150اهنم 

بیرغلا نم  ۀبطخلا  هذه  یف  ام  ضعب  150ریسفت 

فلأتلا یلع  150ّثحلا 

150ۀیماونب

نامزلا رخآ  150سانلا 

(167 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  151و 

(168 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  151و 

(169 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  151و 

151هراشا

نیملسملل ۀعماجلا  152رومألا 

هموصخ نم  152ریفنتلا 

(170 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  152و 

(171 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  152و 

152هراشا

152ءاعدلا

لاتقلل 153ةوعدلا 

(172 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  153و 

153هَّللادمح

يروشلا 153موی 

شیرق یلع  153راصنتسالا 

لمجلا باحصأ  رکذ  یف  153اهنم 

(173 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  153و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


154هراشا

هَّللا 154لوسر 

ۀفالخلاب 154ریدجلا 

ایندلا 154ناوه 

(174 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  154و 

(175 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  155و 

(176 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  155و 

155هراشا

سانلا 155ُۀَظِع 

نآرقلا 156لضف 

لمعلا یلع  156ّثحلا 

سانلل 156حئاصن 

عدبلا 156میرحت 

157نآرقلا

ملظلا 157عاونأ 

ۀعاطلا 157موزل 

(177 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  157و 

(178 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  158و 

158هراشا

هلوسر 158هَّللا و 

(179 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  158و 

(180 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  158و 

(181 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  159و 

(182 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  159و 
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159هراشا

هتناعتسا هَّللا و  159دمح 

دحاولا 160هَّللا 

دمحلا یلإ  160دوع 

يوقتلاب 160ۀیصولا 

هتوص یلعأب  يدان  161ّمث 

(183 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  161و 

161هراشا

یلاعت 161هّللا 

نآرقلا 162لضف 

يوقتلاب 162ۀّیصولا 

(184 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  162و 

(185 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  163و 

163هراشا

یلاعت 163هَّللادمح 

مظعألا 163لوسرلا 

: ناویحلا نم  فانصأ  قلخ  ۀفص  یف  163اهنم 

نوکلا ءامسلا و  164ۀقلخ 

ةدارجلا 164ۀقلخ 

(186 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  164و 

(187 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  166و 

(188 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  166و 

166هراشا

166يوقتلا
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166توملا

دافنلا 167ۀعرس 

(189 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  167و 

167هراشا

نامیالا 167ماسقا 

ةرجهلا 167بوجو 

نامیالا 167ۀبوعص 

یصولا 167ملع 

(190 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  167و 

167هراشا

168هَّللادمح

یبنلا یلع  168ءانثلا 

يوقتلاب 168ۀظعلا 

(191 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  169و 

169هراشا

مظعالا 169لوسرلا 

يوقتلا دهزلاب و  169ۀّیصولا 

(192 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  170و 

170هراشا

نایصعلا 170سأر 

هقلخل هَّللا  170ءالتبا 

ةربعلا 170بلط 

ناطیشلا نم  170ریذحتلا 

ربکلا نم  171ریذحتلا 
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ءاربکلا ۀعاط  نم  171ریذحتلا 

نیضاملاب 172ةربعلا 

ءایبنالا 172عضاوت 

ۀسّدقملا 172ۀبعکلا 

ریذحتلا یلا  173دوع 

ضئارفلا 173لئاضف 

لاملا 173ۀّیبصع 

ممألاب 174رابتعالا 

هَّللا لوسرب  174ۀمعنلا 

ةاصعلا 174مول 

یحولا 175لضف 

(193 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  176و 

(194 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  177و 

(195 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  178و 

178هراشا

178ناتداهشلا

178ۀظعلا

(196 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  178و 

یبنلا 178ۀثعب 

دهزلاب 179ۀظعلا 

(197 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  179و 

(198 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  179و 

179هراشا

يوقتلاب 179ۀیصولا 
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مالسإلا 180لضف 

مظعألا 180لوسرلا 

میرکلا 180نآرقلا 

(199 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  181و 

181هراشا

181ةاکزلا

181ۀنامالا

یلاعت هَّللا  182ملع 

(200 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  182و 

(201 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  182و 

(202 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  182و 

(203 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  183و 

(204 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  183و 

(205 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  183و 

(206 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  184و 

(207 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  184و 

(208 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  184و 

(209 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  184و 

(210 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  185و 

185هراشا

185نوقفانملا

185نوئطاخلا

ۀهبشلا 185لهأ 

نوظفاحلا 185نوقداصلا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


(211 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  186و 

(212 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  186و 

(213 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  186و 

(214 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  187و 

187هراشا

ءاملعلا 187ۀفص 

يوقتلاب 187ۀظعلا 

(215 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  187و 

(216 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  188و 

188هراشا

ۀّیعرلا ّقح  یلاولا و  188ّقح 

(217 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  189و 

(218 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  189و 

(219 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  190و 

(220 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  190و 

(221 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  190و 

(222 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  191و 

(223 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  192و 

(224 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  193و 

(225 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  193و 

(226 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  193و 

(227 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  194و 

(228 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  194و 

(229 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  194و 
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(230 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  195و 

195هراشا

لمعلا 195لضف 

ّدجلا 195لضف 

(231 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  195و 

(232 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  196و 

(233 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  196و 

196هراشا

196نامزلاداسف

(234 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  196و 

(235 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  196و 

(236 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  197و 

(237 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  197و 

(238 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  197و 

(239 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  198و 

(240 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  198و 

(241 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  198و 

ع)  ) نینِمؤُملاَریمأ 198ِلئاسَر 

(1 ( ) ع  ) هل باتک  نم  198و 

(2 ( ) ع  ) هل باتک  نم  199و 

(3 ( ) ع  ) هل باتک  نم  199و 

(4 ( ) ع  ) هل باتک  نم  199و 

(5 ( ) ع  ) هل باتک  نم  200و 

(6 ( ) ع  ) هل باتک  نم  200و 
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(7 ( ) ع  ) هل باتک  نم  200و 

(8 ( ) ع  ) هل باتک  نم  200و 

(9 ( ) ع  ) هل باتک  نم  201و 

(10 ( ) ع  ) هل باتک  نم  201و 

(11 ( ) ع  ) هل باتک  نم  202و 

(12 ( ) ع  ) هل باتک  نم  202و 

(13 ( ) ع  ) هل باتک  نم  202و 

(14 ( ) ع  ) هل باتک  نم  202و 

(15 ( ) ع  ) هل باتک  نم  203و 

(16 ( ) ع  ) هل باتک  نم  203و 

(17 ( ) ع  ) هل باتک  نم  203و 

(18 ( ) ع  ) هل باتک  نم  203و 

(19 ( ) ع  ) هل باتک  نم  204و 

(20 ( ) ع  ) هل باتک  نم  204و 

(21 ( ) ع  ) هل باتک  نم  204و 

(22 ( ) ع  ) هل باتک  نم  204و 

(23 ( ) ع  ) هل باتک  نم  205و 

(24 ( ) ع  ) هل باتک  نم  205و 

(25 ( ) ع  ) هل باتک  نم  206و 

(26 ( ) ع  ) هل باتک  نم  206و 

(27 ( ) ع  ) هل باتک  نم  207و 

(28 ( ) ع  ) هل باتک  نم  207و 

(29 ( ) ع  ) هل باتک  نم  209و 

(30 ( ) ع  ) هل باتک  نم  209و 
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(31 ( ) ع  ) هل باتک  نم  209و 

209هراشا

توملا 212رکذ 

بلطلا یف  212قفرتلا 

یتش 213ایاصو 

ةأرملا یف  214يأرلا 

214ءاعد

(32 ( ) ع  ) هل باتک  نم  214و 

(33 ( ) ع  ) هل باتک  نم  214و 

(34 ( ) ع  ) هل باتک  نم  215و 

(35 ( ) ع  ) هل باتک  نم  215و 

(36 ( ) ع  ) هل باتک  نم  215و 

(37 ( ) ع  ) هل باتک  نم  216و 

(38 ( ) ع  ) هل باتک  نم  216و 

(39 ( ) ع  ) هل باتک  نم  216و 

(40 ( ) ع  ) هل باتک  نم  217و 

(41 ( ) ع  ) هل باتک  نم  217و 

(42 ( ) ع  ) هل باتک  نم  217و 

(43 ( ) ع  ) هل باتک  نم  218و 

(44 ( ) ع  ) هل باتک  نم  218و 

(45 ( ) ع  ) هل باتک  نم  218و 

(46 ( ) ع  ) هل باتک  نم  220و 

(47 ( ) ع  ) هل باتک  نم  220و 

(48 ( ) ع  ) هل باتک  نم  221و 
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(49 ( ) ع  ) هل باتک  نم  221و 

(50 ( ) ع  ) هل باتک  نم  221و 

(51 ( ) ع  ) هل باتک  نم  221و 

(52 ( ) ع  ) هل باتک  نم  222و 

(53 ( ) ع  ) هل باتک  نم  222و 

(54 ( ) ع  ) هل باتک  نم  228و 

(55 ( ) ع  ) هل باتک  نم  228و 

(56 ( ) ع  ) هل باتک  نم  229و 

(57 ( ) ع  ) هل باتک  نم  229و 

(58 ( ) ع  ) هل باتک  نم  229و 

(59 ( ) ع  ) هل باتک  نم  229و 

(60 ( ) ع  ) هل باتک  نم  230و 

(61 ( ) ع  ) هل باتک  نم  230و 

(62 ( ) ع  ) هل باتک  نم  230و 

(63 ( ) ع  ) هل باتک  نم  231و 

(64 ( ) ع  ) هل باتک  نم  231و 

(65 ( ) ع  ) هل باتک  نم  232و 

(66 ( ) ع  ) هل باتک  نم  232و 

(67 ( ) ع  ) هل باتک  نم  233و 

(68 ( ) ع  ) هل باتک  نم  233و 

(69 ( ) ع  ) هل باتک  نم  233و 

(70 ( ) ع  ) هل باتک  نم  234و 

(71 ( ) ع  ) هل باتک  نم  234و 

(72 ( ) ع  ) هل باتک  نم  235و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


(73 ( ) ع  ) هل باتک  نم  235و 

(74 ( ) ع  ) هل باتک  نم  235و 

(75 ( ) ع  ) هل باتک  نم  235و 

(76 ( ) ع  ) هل باتک  نم  236و 

(77 ( ) ع  ) هل باتک  نم  236و 

(78 ( ) ع  ) هل باتک  نم  236و 

(79 ( ) ع  ) هل باتک  نم  236و 

. بابلا اذه  یف  لوألا  ضرفلا  ننس  یلإ  انعجرو  لصفلا ، اذه  253یضقنا 

لّوا 266دلج 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  266هبطخ 

266هبطخ 1

266هراشا

دوشن كرد  شتاذ  هنک  266زگره 

ادخ ییاسانش  266تسخن 

ناهج 267شنیرفآ 

ناگتشرف 267شنیرفآ 

مدآ 268شنیرفآ 

تشهب رد  268مدآ 

لوقع ياهجنگ  جارختسا  يارب  ناربمایپ  268تلاسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تثعب  269رصع 

ینید ماکحا  269نآرق و 

مالسا تمظع  هناشن  ادخ  هناخ  270ّجح 

270هبطخ 2

270هراشا
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  271لآ 

دننید ساسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  271لآ 

271هبطخ 3

271هراشا

! تسشن ورف  دیشک و  هنابز  لد  شتآ  زا  272ياهلعش 

مالسلا هیلع  یلع  اب  مدرم  ندرک  272تعیب 

273هبطخ 4

274هبطخ 5

274هراشا

دیزیهرپب فالتخا  274زا 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  274قالخا و 

275هبطخ 6

275هراشا

یبهذم ناربهر  هب  275رادشه 

275هبطخ 7

امن ناسنا  ياهناطیش  275تّمذم 

275هبطخ 8

275هراشا

دنک هماقا  ینشور  لیلد  275دیاب 

276هبطخ 9

276هراشا

راتفگ هگنآ  رادرک ، 276لّوا 

276هبطخ 10

276هبطخ 11
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276هراشا

! شاب رتمکحم  هوک  276زا 

277هبطخ 12

277هراشا

فده رد  277تکرش 

277هبطخ 13

277هراشا

دش دهاوخ  قرغ  بآ  رد  277هرصب 

278هبطخ 14

278هراشا

دنناداّیش دیص  نارکف  278هتوک 

278هبطخ 15

278هبطخ 16

279هبطخ 17

280هبطخ 18

280هراشا

؟ ارچ فالتخا  سپ  هدمآ  زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  هکنیا  281اب 

281هبطخ 19

282هبطخ 20

282هبطخ 21

282هراشا

دیسرب هلفاق  هب  ات  دیوش  282رابکبس 

282هبطخ 22

282هراشا
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نامثع 283یهاوخنوخ 

گنج هب  283دیدهت 

283هبطخ 23

283هراشا

تساهدادعتسا اب  بسانتم  یهلا  283بهاوم 

تسین زاین  یب  شناگتسب  زا  سک  284چیه 

284هبطخ 24

284هراشا

تسین اور  ناهارمگ  اب  هزرابم  رد  284یتسس 

285هبطخ 25

285هراشا

: دش لثمتم  رعاش  لوق  هب  نآ  زا  285سپ 

286هبطخ 26

286هراشا

دوب امش  نییآ  هویش و  یتسرپ  286تب 

286هبطخ 27

286هراشا

داهج 287تلیضف 

داهج هب  287قیوشت 

! مدیدیمن ار  امش  شاک  287يا 

مدرم زا  ندش  288هدزلد 

288هبطخ 28

289هبطخ 29

290هبطخ 30
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290هبطخ 31

290هراشا

؟ یتخانشن قارع  رد  ار  زاجح  يانشآ  هک  دش  290هچ 

290هبطخ 32

290هراشا

! دنبلطیم ار  ایند  ترخآ  باقن  291ریز 

ناراکدب 291ماسقا 

ادخ هب  291نابغار 

ایند رد  دهز  ییانتعا و  291یب 

292هبطخ 33

292هراشا

!؟ تسا ردقچ  شفک  نیا  292شزرا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  ناشخرد  292جیاتن 

مالسلا هیلع  یلع  يرترب  292تلیضف و 

جراوخ 293شنزرس 

293هبطخ 34

293هراشا

ما هدش  هتسخ  امش  شنزرس  293زا 

تلادع 294قیرط 

294هبطخ 35

294هراشا

! دینکم یچیپرس  حصان  نخس  294زا 

294هبطخ 36

294هراشا
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دیوش هتشک  لیلدیب  295دنکن 

295هبطخ 37

295هراشا

مریگب وا  زا  ار  قح  ات  تسا  لیلذ  مربارب  رد  295دنمروز ،

296هبطخ 38

296هبطخ 39

296هبطخ 40

297هبطخ 41

297هراشا

تسا ییوگتسار  دازمه  297افو 

297هبطخ 42

298هبطخ 43

298هراشا

نتسب ار  حلص  برد  ینعی  گنج  يارب  298یگدامآ 

298هبطخ 44

درک رارف  ناگدرب  نوچ  یلو  داد  ماجنا  ار  ناراوگرزب  298راک 

298هبطخ 45

298هراشا

دنوادخ 299شیاتس 

یتسرپایند 299تّمذم 

299هبطخ 46

299هراشا

! مربیم هانپ  وت  هب  رفس  جنر  زا  299ادنوادخ !

299هبطخ 47
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300هبطخ 48

300هبطخ 49

301هبطخ 50

301هراشا

اه هنتف  301همشچرس 

301هبطخ 51

301هراشا

تسا تسکش  اب  مأوت  یگدنز  رد  301گرم 

301هبطخ 52

301هراشا

یتسرپایند 302كرت 

نادهاز 302باوث 

دنوادخ 302ياهتمعن 

302هبطخ 53

303هبطخ 54

303هراشا

!؟ رفک ای  گنج  303ای 

303هبطخ 55

303هبطخ 56

303هراشا

میدرکیم دربن  304هناصلخم 

304هبطخ 57

موش 304هدنیآ 

304هبطخ 58
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304هراشا

تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناتدوجو  رسارس  304يراوخ 

305هبطخ 59

305هراشا

تسا رهن  رانک  305ناشهاگلتق 

305هبطخ 60

305هبطخ 61

306هبطخ 62

306هبطخ 63

306هبطخ 64

306هراشا

! دیاهدشن هدیرفآ  هدوهیب  306دینادب 

307هبطخ 65

307هبطخ 66

308هبطخ 67

308هبطخ 68

309هبطخ 69

309هبطخ 70

309هبطخ 71

310هبطخ 72

310هراشا

ادخ 310تافص 

ربمایپ 310تفص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  310اعد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


311هبطخ 73

311هبطخ 74

311هراشا

 ... اّما مرت  هتسیاش  همه  311زا 

311هبطخ 75

312هبطخ 76

312هبطخ 77

312هبطخ 78

313هبطخ 79

313هبطخ 80

313هبطخ 81

314هبطخ 82

314هبطخ 83

314هراشا

ادخ 314تافص 

يراکزیهرپ هب  315هیصوت 

ایند 315ياهینوگرگد 

315زیخاتسر

ناگدنب 316یهاگآ 

ییاسر ياهلثم  316هچ 

نوگانوگ ياهتمعن  316يروآدای 

طارص رب  317روبع 

اوقت هب  317هیصوت 

319هبطخ 84
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319هبطخ 85

320هبطخ 86

321هبطخ 87

321هراشا

! نایامن 321ملاع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  322ترتع 

322هبطخ 88

323هبطخ 89

323هبطخ 90

324هبطخ 91

324هراشا

دنوادخ 324فیصوت 

نآرق رد  ادخ  325تافص 

مدآ 329باختنا 

تسا هاگآ  اهنورد  330زا 

شیاین 330اعد و 

331هبطخ 92

331هراشا

! دینک بلط  ار  يرگید  دیهاوخ  ار  ناگتشذگ  شور  331رگا 

331هبطخ 93

331هراشا

! روک 331ياههنتف 

332هبطخ 94

332هراشا
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وا تیب  لها  ادخ و  333لوسر 

مدرم 333هظعوم 

333هبطخ 95

334هبطخ 96

334هبطخ 97

334هراشا

مالسلا هیلع  یلع  334نارای 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  335نارای و 

335هبطخ 98

336هبطخ 99

337هبطخ 100

337هبطخ 101

338هبطخ 102

338هراشا

زیخاتسر 338زور 

338هبطخ 103

338هراشا

؟ تسیک 339اناد 

نامز رخآ  339نارود 

340هبطخ 104

340هبطخ 105

340هراشا

یمارگ 340ربمایپ 

! هّیما ینب  يا  340امش 
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مدرم زردنا  341دنپ و 

341هبطخ 106

341هراشا

مالسا نییآ  هوکش  341تمظع و 

343هبطخ 107

343هبطخ 108

343هراشا

گرزب 343دنوادخ 

هّیماینب 343هنتف 

344هبطخ 109

344هراشا

دنوادخ 345تردق 

شکرس 345ناگدنب 

اهدیدهت نیرتهدنبوک  346گرم 

تمایق 346هنحص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  347دهز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  347نادناخ 

347هبطخ 110

مالسا 348ناکرا 

زیچ همه  رب  نآرق  348يرترب 

348هبطخ 111

350هبطخ 112

350هبطخ 113

351هبطخ 114
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352هبطخ 115

352هراشا

تسا هدمآ  هبطخ  نیا  رد  هک  یلکشم  تاملک  353ریسفت 

353هبطخ 116

354هبطخ 117

354هبطخ 118

354هبطخ 119

355هبطخ 120

355هبطخ 121

356هبطخ 122

357هبطخ 123

358هبطخ 124

358هبطخ 125

359هبطخ 126

360هبطخ 127

360هبطخ 128

361هبطخ 129

361هراشا

؟ دندش هچ  امش  361ناکین 

362هبطخ 130

362هبطخ 131

363هبطخ 132

363هراشا

دنوادخ 363شیاتس 
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مدرم هب  363زردنا 

364هبطخ 133

364هراشا

راگدرورپ 364تمظع 

مدرم هب  365زردنا 

365هبطخ 134

365هبطخ 135

366هبطخ 136

366هبطخ 137

366هراشا

تعیب هب  366نامرف 

367هبطخ 138

367هبطخ 139

367هبطخ 140

368هبطخ 141

368هبطخ 142

368هراشا

کین ياهراک  368دراوم 

369هبطخ 143

369هبطخ 144

370هراشا

ناربمایپ 370تثعب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  370يرترب 

370ناهارمگ
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371هبطخ 145

371هراشا

یناف 371يایند 

371هبطخ 146

372هبطخ 147

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  372فده 

هدنیآ يامن  372رود 

مدرم هب  373زردنا 

373هبطخ 148

373هبطخ 149

374هبطخ 150

375هبطخ 151

375هراشا

شربمایپ 375ادخ و 

دیشاب رذح  رب  اههنتف  375زا 

376هبطخ 152

376هراشا

نید 377نایاوشیپ 

377هبطخ 153

ناهارمگ تافص  زا  377ياهراپ 

نالفاغ 378تافص 

مدرم هب  378زردنا 

379هبطخ 154

379هبطخ 155
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379هراشا

دنوادخ 379شیاتس 

شاّفخ 380شنیرفآ 

380هبطخ 156

380هراشا

نامیا 381فیصوت 

تمایق رد  ناگدرم  لاح  381یگنوگچ 

382هبطخ 157

383هبطخ 158

383هراشا

نآرق 383ربمایپ و 

384هبطخ 159

384هبطخ 160

384هراشا

دنوادخ 384شیاتس 

؟ تسا هنوگچ  ادخ  هب  385دیما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  385ربمایپ 

دوب مالسلا  هیلع  یسوم  385نیا 

دوب مالسلا  هیلع  دوواد  385نیا 

دوب مالسلا  هیلع  یسیع  386نیا 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  نیا  386و 

387هبطخ 161

387هراشا

شبتکم ناوریپو  تیب  لها  387ربمایپ و 
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اوقت هب  387تحیصن 

388هبطخ 162

388هبطخ 163

گرزب 388راگدیرفآ 

تاقولخم 389عادبا 

390هبطخ 164

390هبطخ 165

390هراشا

ناگدنرپ 391شنیرفآ 

سوواط 391شنیرفآ 

کچوک 392نارادناج 

تشهب 392فاصوا 

393هبطخ 166

393هراشا

هّیما ینب  393هدنیآ 

نامزلا رخآ  394مدرم 

394هبطخ 167

395هبطخ 168

395هبطخ 169

395هراشا

ناناملسم یناگمه  395روما 

دوخ نانمشد  زا  ماما  رّفنت  396راهظا 

396هبطخ 170

396هبطخ 171
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396هراشا

397شیاین

نمشد اب  راکیپ  هب  397توعد 

397هبطخ 172

دنوادخ 397شیاتس 

اروش 397زور 

شیرق زا  397تیاکش 

لمج گنج  ناگدننک  اپرب  زا  398داقتنا 

398هبطخ 173

398هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  398لوسر 

تفالخ يارب  سک  398نیرتراوازس 

شزرا یب  399يایند 

399هبطخ 174

400هبطخ 175

400هبطخ 176

400هراشا

مدرم هب  400زردنا 

نآرق 401لیاضف 

لمع يوس  هب  401بیغرت 

مدرم هب  402زردنا 

اهتعدب 402میرحت 

ادخ باتک  403نآرق 

ملظ 403عاونا 
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راگدرورپ تعاطا  403موزل 

403هبطخ 177

404هبطخ 178

404هراشا

شربمایپ 404ادخ و 

405هبطخ 179

405هبطخ 180

406هبطخ 181

406هبطخ 182

406هراشا

دنوادخ 406شیاتس 

 ... 406شییاتکی

دنوادخ شیاتس  مه  407زاب 

اوقت هب  407شرافس 

409هبطخ 183

409هراشا

گرزب 409دنوادخ 

يراکزیهرپ هب  410هیصوت 

411هبطخ 184

411هبطخ 185

411هراشا

لاعتم دنوادخ  411شیاتس 

گرزب 412ربمایپ 

ناهج نامسآ و  412شنیرفآ 
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خلم 413شنیرفآ 

413هبطخ 186

416هبطخ 187

416هبطخ 188

416هراشا

اوقت 416يراکزیهرپ و 

هدنهد زردنا  417نیرتهب 

رذگ دوز  417یگدنز 

417هبطخ 189

417هراشا

نامیا 417ماسقا 

ترجه 418بوجو 

لکشم 418رما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  هدرتسگ  418شناد 

418هبطخ 190

418هراشا

دنوادخ 418شیاتس 

نیتسار 418ربمایپ 

اوقت هب  418زردنا 

420هبطخ 191

420هراشا

گرزب 420ربمایپ 

اوقت یگتسراو و  هب  420هیصوت 

421هبطخ 192
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421هراشا

ینامرفان 421همشچرس 

قولخم 422شیامزآ 

تربع 422سرد 

دیشاب رذح  رب  ناطیش  422زا 

دیشاب رذحرب  توخن  ربک و  423زا 

دیزیهرپب رّبکتم  ناگرزب  يوریپ  423زا 

دیریگ تربع  ناگتشذگ  424زا 

ایبنا ینتورف  424عضاوت و 

ادخ كاپ  هناخ  425هبعک ،

دیشاب رذح  رب  يرگمتس  426زا 

لیلد یب  426ياهبّصعت 

تورث 427بّصعت 

دیریگ تربع  اهتّما  428زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دوجو  428تمعن 

نارگنایصع 428خیبوت 

429یحو

431هبطخ 193

433هبطخ 194

433هبطخ 195

434هراشا

ادخ 434شیاتس 

434نیتداهش

زردنا 434دنپ و 
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435هبطخ 196

ربمایپ 435تثعب 

ییاسراپ دهز و  هب  435هظعوم 

435هبطخ 197

436هبطخ 198

436هراشا

يراکزیهرپ هب  436هیصوت 

مالسا 437تلیضف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  437ربمایپ 

میرک 438نآرق 

438هبطخ 199

438هراشا

439تاکز

تناما 439يادا 

دنوادخ 439ملع 

440هبطخ 200

440هراشا

مرترادمتسایس همه  زا  440نم 

440هبطخ 201

440هبطخ 202

441هبطخ 203

441هبطخ 204

442هبطخ 205

442هبطخ 206
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443هبطخ 207

443هبطخ 208

443هبطخ 209

444هبطخ 210

444هراشا

ناقفانم - 1444

ناراک هابتشا  - 2444

ههبش لها  - 3445

وگتسار ناظفاح  - 4445

445هبطخ 211

446هبطخ 212

446هبطخ 213

447هبطخ 214

447هراشا

نادنمشناد 447تافص 

اوقت هب  زردنا  447دنپ و 

448هبطخ 215

448هبطخ 216

448هراشا

سکع هب  تیعر و  رب  نارادمامز  449قوقح 

450هبطخ 217

451هبطخ 218

451هبطخ 219

451هبطخ 220

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


451هبطخ 221

453هبطخ 222

454هبطخ 223

456هبطخ 224

456هبطخ 225

457هبطخ 226

457هبطخ 227

458هبطخ 228

458هبطخ 229

458هبطخ 230

458هراشا

لمع 459شزرا 

ششوک 459شالت و 

460هبطخ 231

460هبطخ 232

460هبطخ 233

460هراشا

نامز 460داسف 

461هبطخ 234

461هبطخ 235

461هبطخ 236

462هبطخ 237

462هبطخ 238

462هبطخ 239
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463هبطخ 240

463هبطخ 241

مالّسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  464همان 

464همان 1

464همان 2

464همان 3

465همان 4

465همان 5

466همان 6

466همان 7

466همان 8

467همان 9

467همان 10

468همان 11

469همان 12

469همان 13

469همان 14

470همان 15

470همان 16

470همان 17

471همان 18

471همان 19

472همان 20

472همان 21
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472همان 22

472همان 23

473همان 24

473همان 25

475همان 26

475همان 27

476همان 28

478همان 29

479همان 30

479همان 31

479هراشا

گرم 484دای 

رادهگن هزادنا  ایند  يارب  شالت  484رد 

نوگانوگ 485ياهشرافس 

ناتسود ربارب  رد  وت  485هفیظو 

نانز دروم  رد  487ینخس 

487شیاین

487همان 32

487همان 33

488همان 34

488همان 35

489همان 36

489همان 37

490همان 38
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490همان 39

490همان 40

491همان 41

492همان 42

492همان 43

492همان 44

493همان 45

495همان 46

495همان 47

496همان 48

496همان 49

497همان 50

497همان 51

498همان 52

498همان 53

507همان 54

508همان 55

508همان 56

509همان 57

509همان 58

510همان 59

510همان 60

510همان 61

511همان 62
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512همان 63

512همان 64

513همان 65

514همان 66

514همان 67

515همان 68

515همان 69

516همان 70

516همان 71

517همان 72

517همان 73

517همان 74

518همان 75

518همان 76

518همان 77

518همان 78

519همان 79

مالّسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  519ياهتمکح 

519هراشا

؛» داهج  » و تلادع » «، » نیقی «، » ربص  » 521رب

تسا ریسفت  دنمزاین  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راوشد  نانخس  زا  540ياهدیزگ 

540هراشا

تسا هدمآ  ترضح  نآ  راتفگ  نمض  رد  و  -/ 1540

هدمآ ترضح  نآ  نانخس  نمض  رد  و  -/ 2540
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هدمآ ترضح  نآ  راتفگ  رد  و  -/ 3541

هدمآ ترضح  نآ  نانخس  رد  و  -/ 4541

میناوخیم ترضح  نآ  زا  يرگید  هتفگ  رد  و  -/ 5541

تسا هدمآ  ترضح  نآ  ياه  هتفگ  رد  و  -/ 6542

هدمآ شنانخس  زا  یکی  رد  -/ 7542

هدمآ ترضح  نآ  نانخس  زا  یکی  نمض  رد  و  -/ 8542

تسا هدمآ  ترضح  نآ  نانخس  نمض  رد  و  -/ 9542

زکرم 566هرابرد 
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ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

باتک تاصخشم 

40 ق. ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  هسانشرس : 
یبرع یسراف -  هغالبلاجهن .  يدادرارق :  ناونع 

. يزاریش مراکم  رظن  ریز  ینایتشآ ؛ اضردمحم  یماما ، رفعجدمحم  ملق  هب  ناور /  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1387 (ع ،) بلاطیبانبیلع ماما  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

855 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
9-54-8139-964-978 لایر :   60000 کباش : 

یبرع - یسراف تشاددای : 
. مجنپ پاچ  تشاددای : 

اههبطخ 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
اههمان 40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

راصق تاملک  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
 - 1329 رفعجدمحم ، یماما ، هدوزفا :  هسانش 

 - 1350 اضردمحم ، ینایتشآ ، یلامک  هدوزفا :  هسانش 
 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هدوزفا :  هسانش 
BP38 /041 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9515 ییوید :  يدنب  هدر 
1638002 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوألا ءزجلا 

راتفگشیپ

هغالبلا جهن  هبذاج 

رد تسا  ینخـس  اههشیدـنا ، اـههتفگ و  ریاـس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نانخـس  نآرق و  زا  سپ  نآ ، يرترب  هغالبلاجـهن و  زا  نـخس 
ثحب هب  دـنمزاین  ار  دوخ  ینوـنک ، طیارـش  رد  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  قّـقحم  چـیه  هک  تسا  یعوـضوم  و  تاحـضاو ، حیـضوت  فـیدر 

. دنیبیمن نآ  نوماریپ 
يروآعمج هغالبلاجـهن  رد  [ 1 (] هر  ) یـضر دّیـس  طّسوت  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  راصق  تاملک  اههمان ، اـههبطخ ، دـنمورین  هبذاـج  شـشک و 

. تسا سمل  لباق  سوسحم و  اًلماک  هتشگ 
16 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هک اج  نآ  ات  دروآیم ، رد  دوخ  ریخست  هب  ار  بولق  حاورا  هک  دراد  یششک  نینچ  هغالبلاجهن  لیلد  هچ  هب  ارچ و  مینادب  هک  تسا  نیا  مهم 
عیـسو و یهاگآ  اب  هتخیمآ  یگدـنز  تایح و  زا  ینیون  لصف  هتخاس و  نوگرگد  ار  یعمج  یگدـنز  رکف و  ریـسم  باـتک ، نیا  اـب  ییانـشآ 
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. تسا هتخاس  مهارف  اهنآ  يارب  ینافرع  فیطل  هبذج  و  ّتیلوؤسم ، ساسحا 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  ياهدنز  لیالد  عوضوم  نیا  هدنراگن ، هدیقع  هب 

یتلادعیب ملظ و  اب  هزرابم  زا  نخس  اج  همه  تسا ، اهناسنا  هدیدمتـس  مورحم و  تاقبط  اب  يدردمه  زا  نخـس  اجهمه  هغالبلاجهن  رد  - 1
. تساهتوغاط نارگرامثتسا و  ياهيرگدادیب  و 

زا دناشکیم ، یتخبدب  ّتلذ و  هب  ار  اهنآ  هک  یشکرس  ياهسوه  اوه و  تراسا  ریجنز  زا  اهناسنا  يدازآ  ریـسم  رد  اج  همه  هغالبلاجهن  - 2
يارب یتصرف  ره  زا  و  درادیم ، رب  ماگ  يربخیب ، لهج و  تراسا  ریجنز  زا  عّقوت ، رپ  هّفرم  تاقبط  و  هماـکدوخ ، نارگمتـس  تراـسا  ریجنز 

نآ رانک  رد  ياهتفر  تسد  زا  قوقح  هدش ، هتـشابنا  مه  يور  یناوارف  ياهتمعن  اجره  هک  دهدیم  رادشه  و  دنکیم ، هدافتـسا  فده  نیا 
. دروخیم مشچ  هب 

شروهط بارش  هئشن  هک  دنکیم  تسم  باریس و  نانچ  نآ  دوخ  لالز  اب  ار  هنشت  حاورا  هک  تسا  نانچ  هغالبلاجهن  ینافرع  ياههبذج  - 3
. ددرگیم راکشآ  یمدآ  دوجو  تاّرذ  مامت  زا 

یمامت نخس  نیا  هدنیوگ  ییوگ  هک  دهدیم  حرش  وم  هب  وم  ار  قیاقد  دنکیم و  ادا  ار  نخس  ّقح  نانچ  دهنیم  ماگ  هک  ینادیم  ره  رد  - 4
. نآ زا  ریغ  هن  هداد و  صاصتخا  عوضوم  نیمه  يور  یسررب  ثحب و  هب  ار ، رمع 

ياهیگژیو نیرتزیگناباجعا  زا  تسا  ریظنیب  ای  ریظنمک  دوخ  عون  رد  مادـک  ره  هک  هغالبلاجـهن  فلتخم  ياههنحـص  نیا  یتسار  هب  اـیآ 
!؟ دوشیمن بوسحم  گرزب  باتک  نیا 

17 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

؟ میرود هغالبلاجهن  زا  ارچ 

؟ میتسدیهت ارچ  میراد ، هناخ  رد  یجنگ  نینچ  هک  ام 
؟ میاهنشت ارچ  میراد ، سرتسد  رد  ياهدنشوج  اراوگ و  لالز ، همشچ  نینچ  هک  ام 

؟ مینکیم زارد  نارگید  يوس  هب  تسد  ارچ  میتسه ، یمالسا  گرزب  ثاریم  نیا  ياراد  هک  ام 
. میاهتشگن فقاو  گرزب  هعومجم  نیا  یعقاو  شزرا  رب  میاهتخانشن و  ار  هغالبلاجهن  هک  درادن  نیا  زج  یباوج  اهشسرپ  نیا  همه 

ار يژولونکت  اهنت  اهشزرا  مامت  نایم  زا  هک  یبرغ  نامه  تسا ، گرزب  هعیاـض  نیا  یلـصا  همـشچرس  برغ  ياـههزاورد  هب  مشچ  نتخود 
رد شیوناز  هب  یقالخا  يداصتقا و  یـسایس و  ياهنارحب  ياـهنافوت  هک  یبرغ  ناـمه  تسا ، هدـنامرد  یگدـنز  هدـنامیقاب  رد  هدـیزگرب و 

. میهدیمن شیوخ  هب  ار  دوخ  گرزب  ياهثاریم  یسررب  هزاجا  یّتح  ینیبمک ، دوخ  رثا  رب  و  میاهتخود ، مشچ  برغ  هب  يرآ  دروآیم ،
یـسراف همه  دوش و  هتـشادرب  هلـصاف  نیا  ندرک  مک  يارب  کچوک - دنچره  یماگ - هک  هدوب  نیا  باتک  نیا  رـشن  زا  فدـه  لاح ، ره  رد 

دندرگ و باریـس  شرورپ  ناج  لالز  زا  دندرگ ؛ انـشآ  یمالـسا  گرزب  رثا  نیا  اب  شیپ  زا  شیب  دـنناوتب  ناوج - لسن  صوصخ  هب  نانابز -
. دننک یبایزرا  رتهب  ار  یمالسا  ياهشزرا  میهافم و  دنبایب و  ار  یگدنز  هار 

ریز « ) یماما رفعج  دّـمحم  ياقآ  ینایتشآ و  اضردّـمحم  ياقآ   » مرتحم نادنمـشناد  موادـم  ریگیپ و  ياهشالت  تمحز و  اب  هک  باـتک  نیا 
هیلع نانمؤمریما  ياههتفگ  ریاـس  اـههبطخ و  همجرت  یگدـیچیپ  دـیقعت و  زا  رود  ناور و  بلاـج و  يزرط  هب  هدـش و  هّیهت  بناـج ) نیا  رظن 

هک دازآ  ناـنچ  نآ  هن  دـیآرد و  هملک  هب  هملک  همجرت  تروص  هب  هک  دـّیقم  دودـحم و  ناـنچ  نآ  هن  تسا ، هدـش  سکعنم  نآ  رد  مالـسلا 
. دزاسن سکعنم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  ياوتحم 

ناگمه يارب  دوش و  هتفریذپ  ام  همه  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زاسناسنا  بتکم  تخانش  مالسا و  تخانـش  هار  رد  کچوک  ماگ  نیا  میراودیما 
. دشاب عفان  دیفم و 
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هّیملع  هزوح  مق -
يزاریش  مراکم  رصان 

ق  بجر 1397 ه .
19 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

( هَّللا همحر   ) یضر دّیس  همدقم 

؟ مدرک يروآ  عمج  ار  هغالبلا  جهن  ارچ 

شیازفا بجوم  نادیواج و  تشهب  تمعن و  هب  ندیـسر  هلیـسو  و  اهالب ، زا  هاگهانپ  اهتمعن و  ياهب  ار  دمح  هک  يدنوادخ  شیاتـس  زا  سپ 
. تسا هداد  رارق  شمرک  ناسحا و 

، نآ راـسخاش  و  يراوـگرزب ، شدوـجو  ياـههشیر  هـک  تـّما  شخب  ینــشور  غارچ  یهلا و  ناربـهر  ياوـشیپ  و  تـمحر ، ربماـیپ  رب  دورد 
رب تسا و  هدوب  رمثرپ  تکربرپ و  شبـسن  لصا و  هرجـش  و  راختفا ، رـسارس  شدوجو  شیادیپ  همـشچرس  و  هقباس ؛ اب  تمظع  تیـصخش و 

. داب دورد  يرترب  تلیـضف و  لقث  زکرم  و  نید ، نشور  ياههناشن  و  اهتما ، تاجن  هلیـسو  و  اهیکیرات ، شخب  ینـشور  ياـهغارچ  شتیبلـها 
عرف لـصا و  یگزیکاـپ  اـب  بساـنم  هک  یـشاداپ  دریگ . رارق  اـهنآ  لاـمعا  شاداـپ  دـنک و  يربارب  اـهنآ  يراوگرزب  لـضف و  اـب  هک  يدورد 

. دننکیم بورغ  عولط و  ناگراتس  دفاکشیم ، ار  بش  نابیرگ  حبص  هدیپس  هک  ینامز  ات  داب  اهنآ  رب  دورد  تساهنآ .
رب لمتـشم  هک  مدز  مالـسلا » مهیلع  تیب  لها  ياهیگژیو  صیاصخ و   » رد یباتک  فیلأـت  هب  تسد  یگدـنز  توارط  یناوج و  زاـغآ  رد  نم 
زا سپ  ماهداد . رارق  نخس  زاغآ  ار  نآ  مدش و  روآدای  باتک  نآ  زاغآ  رد  ار  لمع  نیا  هزیگنا  دوب . اهنآ  هتسجرب  نانخس  بلاج و  ياهربخ 

. تشادزاب باتک  هیقب  مامتا  زا  ارم  راگزور  ثداوح  تالکشم و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صیاصخ  يروآ  عمج 
ماما بلاج  نانخـس  نّمـضتم  هک  دوب  یلـصف  نآ  نایاپ  رد  مدوب ، هدرک  میـسقت  یفلتخم  ياهلصف  هب  هدومن و  يدـنب  باب  ار  باتک  نآ  نم 

ار نآ  ناتسود  زا  یخرب  دوب . هدرتسگ  ياههمان  هن  ینالوط و  ياههبطخ  هن  بادآ  لاثما و  مکح ، ظعاوم ، رد  هاتوک  نانخس  زا  مالسلا ، هیلع 
هیلع یلع  نانمؤمریما  هدـیزگرب  نانخـس  هک  منک  فیلأت  یباتک  دنتـساوخ  نم  زا  دنتـسناد و  نوگانوگ  ياههبنج  زا  زیگناتفگـش  بلاج و 

نّمـضتم باـتک  نیا  دنتـسنادیم  اریز  دـیآ  درِگ  نآ  رد  بدا  ظـعاوم و  اـههمان ؛ اـههبطخ ، زا  فلتخم  ياهـشخب  نونف و  عیمج  رد  مالـسلا 
رد هک  دوب  دهاوخ  يویند  ینید و  نانخـس  زا  ناشخرد  تاکن  برع و  نانخـس  رهاوج  تحاصف و  هدـنزرا  ياههنومن  تغالب و  ياهیتفگش 
تحاصف  أشنم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ارچ  تسا . هدیدرگن  يروآدرِگ  نآ  بناوج  مامت  ياهتشون  چیه  رد  هدشن و  يروآ  عمج  یباتک  چیه 

20 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
، هدش هتفرگ  وا  زا  نآ  لوصا  نیناوق و  و  هدیدرگ ، راکشآ  وا  هلیسو  هب  تغالب  تانونکم  دشابیم . نآ  هدنروآدیدپ  تغالب و  عبنم  تسا و 

اهنآ تسا و  ورـشیپ  هشیمه  وا  همه  نیا  اب  دناهتـسج . دادمتـسا  وا  نخـس  زا  غیلب  ناظعاو  همه  و  هدومن ؛ ادتقا  وا  هب  نانارنخـس  ابطخ و  مامت 
. دراد هارمه  هب  ار  ربمایپ  نخس  هحیار  یهلا و  ملع  راثآ  هک  تسا  یمالک  وا  نخس  اریز  رّخؤم ، اهنآ  تسا و  مّدقم  وا  ور ، هلابند 

همه يدوزب  و  تسا ، رایسب  نآ  يونعم  عفنو  دوس  متشاد  نیقی  هک  یلاح  رد  مدومن ، عورش  ار  راک  نیا  مدرک و  تباجا  ار  اهنآ  هتساوخ  نم 
هیلع یلع  تیـصخش  ردـق و  ِیگرزب  رگید ، رامـشیب  لـیاضف  رب  هوـالع  هک  دوب  نیا  مروظنم  داد . دـهاوخ  رارق  دوـخ  هرطیـس  تحت  ار  اـج 
راتفگ هدیسر ، تغالب  تحاصف و  هلحرم  نیرخآ  هب  هک  ناگتشذگ  مامت  نایم  زا  تسا  يدرف  اهنت  وا  و  مزاس ، نشور  رظن  نیا  زا  ار  مالـسلا 

. دسریمن نآ  ياپ  هب  یغیلب  چیه  نخس  هک  هنارکیب ، تسا  یسونایقا  وا 
یـصخش هب  دوخ  ناردـپ  هب  راختفا  دروم  رد  هک : موش  لثمتم  قَدزرف »  » فورعم رعاش  لوق  هب  ماما  هب  راختفا  رد  دروم  نیا  رد  متـساوخ  نم 
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یـصخش هب  دوخ  ناردـپ  هب  راختفا  دروم  رد  هک : موش  لثمتم  قَدزرف »  » فورعم رعاش  لوق  هب  ماما  هب  راختفا  رد  دروم  نیا  رد  متـساوخ  نم 
: دنکیم باطخ  ریرج »  » مان هب 

ُعِماجَملا  ُریرَج  ای  اْنتَعَمَج  اذاُمِِهْلثِِمب  یْنئَجَف  یئابآ  َِکئلوا 
«. رامشرب دوخ  يارب  ار  اهنآ  دننامه  میدمآ  درِگ  یعمجم  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  یناوتیم  رگا  دنتـسه  نم  ناکاین  ناردپ و  اهنیا  ریرج ! يا  »

: دخرچیم لصا  هس  رادم  رب  ترضح  نانخس  مدید 
. ظعاوم زیمآتمکح و  تاملک  مّوس  لئاسر و  اههمان و  مّود  رماوا ؛ اههبطخ و  تسخن 

ره هب  منک ؛ عمج  ار  ترضح  نآ  بلاج  زیمآتمکح  تاملک  سپس  و  اههمان ، نآ  زا  سپ  اههبطخ ، ادتبا  متفرگ  میمـصت  یهلا  قیفوت  اب  نم 
نآ هب  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  مرادـن و  یـسرتسد  نآ  هب  هچنآ  ندروآ  تسدـب  يارب  دـشاب  ياهمّدـقم  هکنیا  ات  مداد  صاصتخا  یباب  مادـک 

. مسرب
رارق شخب  نیرتکیدزن  نیرتبسانم و  رد  ار  نآ  دوبن  شخب  هس  نیا  زا  کی  چیه  ءزج  یلو  متفای  تسد  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  هب  هاگ  ره  و 

تالمج اههتکن و  نم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـمآ ، یبترم  ریغ  بلاج  نانخـس  مظنم و  ریغ  لوصف  مدـیزگرب  هچنآ  ناـیم  رد  اـسب  و  مداد ؛
. تسین یمالک  تاطابترا  اهدنویپ و  مامت  ظفح  مروظنم  منکیم و  عمج  ار  ترضح  نآ  ناشخرد 

نآ نخس  هک  تسا  نیا  درادن  اهنآ  رد  ییاتمه  کیرش و  و  تسا ، درف  اهنت  هنیمز  نیا  رد  دوخ  وا  هک  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  ياهیتفگش  زا 
میظع یـصخش  نخـس  نیا  هک  دراد  هناگیب  تهج  نیا  زا  ار  دوخ  دنک و  لمأت  یـسک  هاگ  ره  تسا  ظعاوم  دـهز و  هرابرد  هک  ار  ترـضح 

زج هک  تسا  یسک  نخـس  نیا  هدنیوگ  هک  درک  دهاوخن  دیدرت  کش و  دنروآیم ؛ دورف  رـس  وا  ربارب  رد  همه  هک  تسا  رمالا  ذفان  ردقلا و 
رد هک  تسا  یـسک  زا  نخـس  نیا  هک  دنکیم  نیقی  تسا . هتـشادن  تدابع  رگم  یلاغتـشا  چیه  هتـشاذگن و  مدق  ییاسراپ  دـهز و  يداو  رد 

ار يرگید  شیوخ  ریغ  دونـشیمن و  ار  شدوخ  يادـص  زج  هک  هتفرگ  رارق  اـهراغ  زا  یکی  رد  اـی  عاـمتجا  زا  رود  اـهنت و  ياهناـخ  هشوـگ 
. دشابیم تدابع  لوغشم  هراومه  و  دنیبیمن ،
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ناناولهپ و تفریم و  ورف  نمـشد  رکـشل  يایرد  رد  گـنج  ماـگنه  هب  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  هک  دـنک  رواـب  دـناوتیمن  هاـگ  چـیه  و 

ادـیپ شیارب  ياهنومن  هک  كاپ  حـلاص و  دارفا  زا  یکی  تسا و  داّهز  زا  یکی  لاح  نیا  اب  وا  و  دـنکفایم . نیمز  رب  ار  دـنمورین  ناـیوجگنج 
. درک ناوتیمن 

. تسا هدرک  دادضا  نایم  عمج  هک  وا  فیطل  ياهیگژیو  ازیتفگش و  بیجع و  لیاضف  تسا  نیا 
متخیگنایم و رب  مالسلا  هیلع  ماما  صاخ  یگژیو  نیا  زا  ار  اهنآ  یتفگـش  مدرکیم و  هرکاذم  ناردارب  اب  هراب  نیا  رد  نم  هک  دشیم  رایـسب 

. تسا رکف  هشیدنا و  هتسیاش  تربع و  ياج  دوخ  نیا  یتسار 
هب طوبرم  تایاور  رد  هک  تسا  نیا  هراب  نیا  رد  نم  رذـع  تسا  هدـمآ  يررکم  يانعم  ای  ددرم و  ظفل  هدـش  باختنا  نانخـس  ناـیم  رد  رگا 

تیاور سپـس  مدرک . لقن  ار  نآ  هدوب  هک  روط  نامه  متفای و  یتیاور  رد  ار  ینخـس  هاگ  تسا  يدـیدش  فالتخا  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخس 
ظفل رطاخ  هب  ای  و  هتـشاد ، هک  يرتشیب  بلاطم  رطاخ  هب  ای  هدوبن ، ناسکی  لبق  تیاور  اـب  اـما  عوضوم ، ناـمه  رد  هدیـسر  متـسد  هب  يرگید 

. مروایب زین  ار  نآ  دوب  مزال  هتفر ، راک  هب  نآ  رد  هک  يرتبلاج 
هن نایـسن ، وهـس  رثا  رد  نآ  زا  یتمـسق  دشاب و  هدش  شومارف  مدوب  هتـشون  شیپ  رد  هچنآ  تدم ، ندـش  ینالوط  رثا  رب  تسا  نکمم  زین  نیا 

. تسا هدش  هدروآ  هرابود  ًادمع 
زا وا  نانخـس  زا  مادک  چـیه  هک  يروط  هب  ماهدرک  ادـیپ  هطاحا  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  بناوج  همه  هب  نم  هک  منکیمن  اعدا  لاح  نیا  اب 

هچنآ زا  رتمک  تسا  هتفرگ  رارق  مرایتخا  رد  هچنآ  ماهتفای و  هک  دشاب  نآ  زا  شیب  ماهتفاین  هچنآ  هک  منادیمن  دیعب  هکلب  دـشاب ، هتفرن  متـسد 
. هدماین متسد  هب 
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ییامنهار ارم  هار  نیا  رد  مهاوخیم  ادـخ  زا  و  تسین ، اههدـشمگ  نیا  نتفای  يارب  ناوارف  یعـس  شـشوک و  شالت و  زا  ریغ  نم  هفیظو  اـما 
. دنک

و دیاشگیم ، هدننیب  يور  هب  ار  تغالب  ياهرد  باتک  نیا  اریز  مراذگب  هَغالَْبلا » ُجْهَن   » ار شمان  هک  مدید  نینچ  باتک ، ندش  مامت  زا  دـعب 
. دزاسیم کیدزن  وا  هب  ار  شیاه  هتساوخ 

. دوشیم تفای  نآ  رد  دهاز  غیلب و  صخش  هتساوخ  و  مّلعتم ، وجشناد و  مه  ملاع و  دنمشناد و  زاین  دروم  مه  باتک  نیا 
ناگنشت هک  مینیبیم  قلخ  هب  تهابش  زا  دنوادخ  هیزنت  لدع و  دیحوت ، دروم  رد  يزیگنا  تفگش  نانخس  مالسلا  هیلع  ماما  تاملک  نایم  رد 

. دریگیمرب تاهبش  یکیرات  يور  زا  ار  اههدرپو  هدرک ، باریس  ار 
هانپ وا  هب  دشخب و  يرای  تمواقم و  هار  نیا  رد  نم  هب  هک  مهاوخیم  زین  و  مراتـساوخ ، ار  شزغل  زا  يرادهگن  قیفوت و  گرزب  دـنوادخ  زا 

. تسا روای  ظفاح و  نیرتهب  دنکیم و  تیافک  ارم  وا  مدق ؛ شزغل  زا  شیپ  نخس ، ياطخ  زا  و  نابز ، ياطخ  زا  شیپ  رکف  ياطخ  زا  مربیم ،
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ع)  ) نینِمؤُملاریمأ ُبَطُخ 

(1 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

و ۀـکئالملا . قلخ  و  ملاعلا . قلخ  و  هَّللا . دـمح  یلع  يوتحت  و   ) جـحلا رکذ  اهیف  مدآ و  قلخ  و  ضرـألا ، ءامـسلا و  قلخ  ءادـتبا  اـهیف  رکذـی 
(. ۀیعرشلا ماکحألا  و  نآرقلا . و  یبنلا . ثعبم  و  ءایبنالا . رایتخإ 

ُُهلاَنَی الَو  ِمَمِْهلا ، ُدُْعب  ُهُکِرُْدی  يِّذلا ال  نوُدِهَتْجُملا ، ُهَّقَح  يّدَُؤی  َو ال  َنوُّداَْعلا ، ُهَءاَمْعَن  یِـصُْحی  َال  َو  َنُوِلئاَْقلا ، ُهَتَحْدِم  ُُغْلبَی  َال  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدـمحلا 
َحایِّرلا َرَشن  َو  ِِهتَرْدُِقب  َِقئالَْخلا  َرَطَف  ٌدوُدْمَم . ٌلَجَأ  َو ال  ٌدوُدْعَم ، ٌْتقَو  َو ال  ٌدوُجْوَم ، ٌْتعَن  َو ال  ٌدوُدْحَم ، ٌّدَح  ِِهتَفِِصل  َْسَیل  يذَّلا  ِنَطِْفلا ، ُصْوَغ 

. ِهِضْرأ َناَدَیَم  ِروُخُّصلِاب  َدَّتَو  َو  ِِهتَمْحَِرب ،
ُیْفَن َُهل  ِصالْخِْإلا  ُلامَک  َو  َُهل ، ُصالْخِْإلا  ِهِدیِحَْوت  ُلامَک  َو  ُهُدیِحَْوت ، ِِهب  ِقیِدْـصَّتلا  ُلامَک  َو  ِِهب ، ُقیِدْـصَّتلا  ِِهتَفِْرعَم  ُلامَک  َو  ُُهتَفِْرعَم  ِنیِّدـلا  ُلَّوَأ 

ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َفَصَو  ْنَمَف  ِۀَفّصلا : ُْریَغ  ُهَّنَأ  ٍفوُصْوَم  ّلُک  ِةَداَهَش  َو  ِفوُصْوَْملا ، ُْریَغ  اهَّنَأ  ٍۀَفِص  ّلُک  ِةَداَهَِشل  ُْهنَع ، ِتاَفّصلا 
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ْنَم َو  ُهَّدَح ، ْدَقَف  ِْهَیلِإ ، َراَشَأ  ْنَم  َو  ِْهَیلِإ ، َراَشَأ  ْدَـقَف  ُهَلِهَج  ْنَم  َو  ُهَلِهَج  ْدَـقَف  ُهأَّزَج  ْنَم  َو  ُهَأَّزَج  ْدَـقَف  ُهاَّنَث  ْنَم  َو  ُهاَّنَث ، ْدَـقَف  ُهَنَرَق  ْنَم  َو  ُهَنَرَق ، ْدَـقَف 
. ُْهنِم یلْخَأ  ْدَقَف  َمالَع »؟  » َلاَق ْنَم  َو  ُهَنَّمَض ، ْدَقَف  مَِیف »  » َلاق ْنَم  َو  ُهَّدَع ، ْدَقَف  ُهَّدَح 

ْذِإ ال ٌریَِـصب  َِۀلآلا ، َو  ِتاکَرَْحلا  یَنْعَِمب  ٌلِعاَف ال  ٍۀَلَیاَزُمب  ٍءیَـش ال  ِّلُک  َْریَغ  َو  ٍۀَنَراقُِمب  ٍءیَـش ال  ِّلُک  َعَم  ٍمَدَع . ْنَعال  ٌدوُجْوَم  ٍثَدَح  ْنَعال  ٌِنئاک 
. ِهِدْقَِفل ُشِحْوَتْسَی  َو ال  ِِهب  ُِسنْأَتْسَی  َنَکَس  ْذِإ ال  ٌدّحَوَتُم  ِهِْقلَخ  ْنِم  ِْهَیلِإ  َروُْظنَم 

ملاعلا قلخ 

َءاَیْشَْألا َلاَحا  اهِیف . بَرَطْضا  ٍسْفَن  ِۀَماَمَه  َو ال  اهَثَدْحَأ ، ٍۀَکَرَح  َو ال  اَهَداَفَتْسا ، ٍَۀبِرَْجت  َو ال  اَهلاَجَأ  ٍۀَّیِوَر  ِالب  ًءاَِدْتبا ، ُهَأَدَْتبا  َو  ًءاَْشنِإ ، َْقلَْخلا  َأَْشنَأ 
. اِهئاَنْحَأ َو  اِهِنئارَقب ، ًافِراع  اِهئاَِهْتنا ، َو  اَهِدوُدُِحب  ًاطیُِحم  اِهئاَِدْتبا ، َْلبَق  اَِهب  ًاِملاَع  اَهَحاَبْشَأ  اهَمَْزلَأ  َو  اَهَِزئاَرَغ  َزَّرَغ  َو  اِهتاَِفلَتُْخم  َْنَیب  َمَأل  َو  اِهتاقْوَِأل 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


ِحیّرلا ِْنتَم  یَلَع  ُهَلَمَح  ُهُراَّخَز . ًامِکارَتُم  ُهُراَّیَت  ًامِطالَتُم  ًءاَم  اَهِیف  يَرْجَأَف  ءاوَْهلا  َِکئاکَـس  َو  ِءاَـجْرْألا ، َّقَش  َو  ِءاَوْجَأـْلا  َْقتَف  ُهَناَْحبُـس - َأَْـشنَأ - َُّمث 
أَْـشنَأ َُّمث  ٌقیفَد . اَِهقْوَف  ْنِم  ُءاَْملا  َو  ٌقِیتَف  اِهتَْحت  ْنِم  ُءاوَْهلا  ِهّدَـح . َیلِإ  اهَنَرَق  َو  ِهّدَـش ، یَلَع  اهَطَّلَـسَو  ِهِّدَِرب  اَـهَرَمَأَف  ۀَفِـصاقلا ، ِعَزْغَزلا  َو  ِۀَفِـصاَْعلا 

ُْهتَـضَخَمَف ِراَِحْبلا ، جْوَم  ِةَراَثإ  َو  ِراَّخَّزلا  ِءاَْملا  ِقیِفْـصَِتب  اَهَرَمَأَف  اَهَأَْشنَم ، َدَْـعبَأ  َو  اَهاَرْجَم ، َفَصْعَأ  َو  اهَّبَُرم ، َمادَأ  َو  اهَّبَهَم  َمَقَتْعا  ًاـحیِر  ُهَناَْـحبُس 
. ُُهباَبُع َّبَع  یَّتَح  ِهِِرئاَم  َیلِإ  ُهَیِجاَس  َو  ِهِرِخآ ، َیلِإ  َُهلَّوَأ  ُّدَُرت  ِءاَضَْفلِاب . اهَفْصَع  ِِهب  ْتَفَصَعَو  ِءاَقّسلا ، َضْخَم 

، ٍتاومَس َْعبَس  ُْهنِم  يَّوَسَف  ٍقِهَْفنُم  ٍّوَج  َو  ٍِقتَْفنُم  ٍءاَوَه  یف  ُهَعَفَرَف  ُهُماکُر ، َِدبَّزلِاب  یَمَر  َو 
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، ِبِکاَوَْکلا ِۀَنیِِزب  اهَنَّیَز  َُّمث  اَهُمِْظنَی  ٍراَسِد  َو ال  اَهُمَعْدَی ، ٍدَمَع  ِْریَِغب  ًاعُوفْرَم ، ًاکْمَس  َو  ًاظوُفْحَم ، ًافْقَـس  َّنُه  اَْیلُع  َو  ًافوُفْکَم  ًاجْوَم  َّنُهالْفُـس  َلَعَج 
. ٍِرئاَم ٍمِیقَر  َو  ٍِرئاَس ، ٍفْقَس  َو  ٍِرئاَد ، ٍکَلَف  ِیف  ًارِینُم : ًارَمَق  َو  ًاریِطَتْسُم  ًاجارِس  اهِیف  يَرْجَأ  َو  ِِبقاَوَّثلا  ِءاَیِض  َو 

ۀکئالملا قلخ 

َو َنُولَیاَزَتَی ، ـال  نوُّفاَـص  َو  َنُوبِـصَْتنَی ، ـال  ٌعوُکَر  َو  َنوُعَکْرَی ، ـال  ٌدوُجُـس  ْمُْهنِم  ِِهتَِکئـالَم  ْنِم  ًاراَوْطَأ  َّنُهَأَـلَمَف  ـالُْعلا ، ِتاومَّسلا  َْنَیب  اَـم  َقَتَف  َُّمث 
َیلِإ ٌۀَنِْسلَأ  َو  ِهیْحَو ، یَلَع  ُءاَنَمُأ  ْمُْهنِم  َو  ِناَیْسّنلا . ُۀَْلفَغ  َو ال  ِناَْدبَْألا ، ُةَْرتَف  َو ال  ِلوُقُْعلا ، ُوْهَس  َو ال  ِنُویَْعلا ، ُمَْون  ْمُهاَشْغَی  ال  َنُومَأْسَیال ، َنوُّحبَـسُم 

ُۀَقراَْملا َو  ْمُهُماَْدقَأ ، یَْلفُّسلا  َنیِـضْرْألا  یف  ُۀَِتباَّثلا  ُمُْهنِم  َو  ِِهناَنِج . ِباْوبَِأل  ُۀَنَدَّسلا  َو  ِهِداَبِِعل ، ُۀظَفَْحلا  ُمُْهنِم  َو  ِهِْرمَأ ، َو  ِِهئاَضَِقب  َنوُِفلَتُْخم  َو  ِِهلُـسُر ،
ُهَتَْحت َنوُعّفَلَتُم  ْمُهُراَْصبَأ  ُهَنوُد  ٌۀَـسِکان  ْمُُهفاَـتْکَأ . ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَِقل  ُۀَبِـساَنُْملا  َو  ْمُُهناـکْرَأ ، ِراـْطقَْألا  َنِم  ُۀَـجِراَْخلا  َو  ْمُُهقاـنْعأ ، اَْـیلُْعلا  ِءاـمَّسلا  َنِم 

ِتاَفِـص ِْهیَلَع  َنوُرُْجی  ـال  َو  ِریِوْصَّتلاـِب ، ْمُهَّبَر  َنوُـمَّهَوَتَی  اـَل  ِةَرْدـُْقلا . ُراَتْـسَأ  َو  ِةَّزِْعلا ، ُبُـجُح  ْمُـهَنوُد  ْنَـم  َنـَْیب  َو  ْمُـهَْنَیب  ٌَۀبوُرْـضَم  ْمِِهتَِحنْجَأـِب ،
. ِِرئاَظَّنلِاب ِْهَیلِإ  َنوُریُِشی  َو ال  ِنِکامَْألِاب ، ُهَنوُّدُحَی  َال  َو  َنیِعُونْصَْملا ،

مالسلا هیلع  مدآ  قلخ  ۀفص 

ًةَروُص اَْهنِم  َلَبَجَف  َْتبََزل  یَّتَح  ِۀَّلَْبلِاب  اهطَال  َو  ْتَصَلَخ . یَّتَح  ِءاَْملاب  اهَّنَس  َۀبُْرت  اهِخَبَس  َو  اِهبْذَع  َو  اَْهلِهَس ، َو  ِضْرَْألا  ِنْزَح  ْنِم  ُهَناَْحبُـس  َعَمَج  َُّمث 
، ٍدوُدْعَم ٍْتقَِول  ْتَلَْصلص  یَّتَح  اَهَدَلْصَأ  َو  ْتَکَسْمَتْسا  یَّتَح  اَهَدَمْجَأ  ٍلوُُصف : َو  ٍءاَضْعَأ  َو  ٍلوُصُو  َو  ٍءاَنْحَأ  َتاَذ 
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ٍۀَفِْرعَم َو  اُهبّلَُقی ، ٍتاََودَأ  َو  اهُمِدَـتْخَی  َحِراَوَج  َو  اِهب ، ُفَّرَـصَتَی  ٍرَِکف  َو  اَُهلیُِجی ، ٍناَهْذَأ  اَذ  ًاناْسنإ  ْتَُلثَمَف  ِهِحوُر  ْنِم  اـهِیف  َخَـفَن  َُّمث  ٍمُوْلعَم ؛ ٍدَـمَأ  َو 

ِداَدْـضَْألا َو  ِۀَِـفَلتْؤُْملا ، ِهاَبْـشَْألا  َو  ِۀَِـفلَتْخُملا  ِناَْولَْألا  ِۀَـنیِِطب  ًانوُْجعَم  ِساَنْجَْألا ، َو  ِناْولَْألا  َو  ّماَـشَْملا  َو  ِقاَوْذَأـْلا  َو  ِلِـطاَْبلا  َو  ّقَْحلا  َْنَیب  اَِـهب  ُقُْرفَی 
یف ْمِهیلِإ ، ِِهتَّیِصَو  َدْهَع  َو  ْمِْهیََدل  ُهَتَعیِدَو  َۀَِکئالَْملا  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  يَدْأَتْسا  َو  ِدوُمُْجلا ، َو  ِۀَّلَْبلا  َو  ِدْرَْبلا ، َو  ّرَْحلا  َنِم  ِۀَِنیاَبَتُْملا ، ِطالْخَْألا  َو  ِۀَیِداَعَتُْملا 

َزَّزَعَت َو  ُةَْوقّـشلا  ِْهیَلَع  ْتَبَلَغ  َو  ُۀَّیِمَْحلا  ُْهتَرَتْعا  َسِیْلبِإ ) اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  : ) ُهَناْحبُـس َلاَـقَف  ِِهتَمِرْکَِتل ، ِعُونُْخلا  َو  ُهل ، ِدوُجُّسلاـِب  ِناَـعْذِْإلا 
َنیِرَْظنُْملا َنِم  َکَّنِإ   ) َلاَقَف ِةَدِْعِلل ، ًازاَْجنِإ  َو  ِۀَِّیلَْبِلل  ًاماْمِتتْـسا  َو  ِۀَطْخُّسِلل ، ًاقاقِْحتْـسا  َةَرِظَّنلا  ُهَّللا  ُهاطْعَأَف  ِلاَْصلَّصلا ، َْقلَخ  َنَهوَتْـسا  َو  ِراَّنلا  ِۀَْـقلِِخب 

(. ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  َیلِإ 
ِۀَقَفاَُرم َو  ِماقُْملا  ِراَِدب  ِْهیَلَع  ًۀَساَفَن  ُهُّوُدَع  ُهَّرَتْغاَف  ُهَتَواَدَع ، َو  َسِیْلبِإ  ُهَرَّذَح  َو  ُهَتَّلَحَم ، اهِیف  َنَمآ  َو  ُهَْشیَع ، اَهِیف  َدَغْرَأ  ًاراَد  َمَدآ  ُهَناَْحبُس  َنَکْـسأ  َُّمث 

َۀَِملَک ُهاَّقل  َو  ِِهَتبَْوت ، یف  َُهل  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َطََسب  َُّمث  ًامَدـَن  ِراَِرتْغاـْلِاب  َو  اًـلَجَو ، ِلَذَْـجلِاب  َلَْدبَتْـسا  َو  ِِهنْهَِوب ، َۀَـمیِزَْعلا  َو  ِهّکَِـشب ، َنیِقَْیلا  َعاَـبَف  ِراْربَأـْلا 
. ِۀَّیّرُّذلا ِلُساَنَت  َو  ِۀَِّیلَْبلا  ِراَد  َیلِإ  ُهَطَبْهَأ  َو  ِِهتَّنَج ، َیلِإ  َّدَرَْملا  ُهَدَعَو  َو  ِِهتَمْحَر ،

ءایبنألا رایتخا 
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ُهَّقَح اُولِهَجَف  ْمِْهَیلِإ  ِهَّللا  َدْهَع  ِهِْقلَخ  ُرَثْکَأ  َلََّدب  اََّمل  ْمُهَتَناَمَأ ، َِۀلاَسّرلا  ِغِیْلبَت  یَلَع  َو  ْمُهَقاثیِم ، ِیْحَْولا  یَلَع  َذَخَأ  َءاِیْبنَأ  ِهَِدلَو  ْنِم  ُهناْحبُس  یَفَطْصا  َو 
ُهَعَم  َداَْدنَْألا  اوُذَخَّتا  َو 
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ْمُهوُرّکَذـُی َو  ِِهتَرِْطف  َقاـثیِم  ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  ُهَءاـِیْبنَأ  ْمِْهَیلِإ  ََرتاَو  َو  ُهَلُـسُر ، ْمِهِیف  َثَعَبَف  ِِهتَداَـبِع ، ْنَع  ْمُْهتَعَطَْتقا  َو  ِِهتَفِْرعَم  ْنَع  ُنیِطاَـیَّشلا  ُمُْهَتلاَـتْجا  َو 

ْمُهَتَْحت ٍداـهِم  َو  ٍعُوفْرَم ، ْمُهَقْوَف  ٍفْقَـس  ْنِم  َةَرَّدَـقُْملا : ِتاـیآلا  ُمُهوُُری  َو  ِلوُقُْعلا  َِنئاَـفَد  ْمَُهل  اوُرِیُثی  َو  ِغِیْلبَّتلاـِب ، ْمِْهیَلَع  اوُّجَتْحَی  َو  ِِهتَمِْعن ، َّیِْـسنَم 
ِباَتِک َْوأ  ٍلَسُْرم ، ِّیبَن  ْنِم  ُهَْقلَخ  ُهَناْحبُس  ِلُْخی  َْمل  َو  ْمِْهیَلَع ؛ َُعباَتَت  ٍثاَدْحَأ  َو  ْمُهُمِرُْهت  ٍباَصْوَأ  َو  ْمِهِینُْفت ، ٍلاَجآ  َو  ْمِهِییُْحت  َشِیاَعَم  َو  ٍعوُضْوَم ،

ٍِرباَغ َْوأ  ُهَدَْعب ، ْنَم  َُهل  َیّمُـس  ٍِقباَس  ْنِم  ْمَُهل : َنیبّذَکُْملا ، ُةَْرثَک  َو ال  ْمِهِدَدَع ، ُۀَِّلق  ْمِِهب  ُرّـصَُقت  ٌلُسُر ال  ٍۀَِـمئاق : ٍۀَّجَحَم  َْوأ  ٍۀَـمِزال ، ٍۀَّجُح  َْوأ  ٍلَْزنُم ،
. ُءاَْنبَْألا ِتَفَلَخ  َو  ُءَابآلا . ِتَفَلَس  َو  ُروُهُّدلا ، ِتَضَم  َو  ُنوُرُْقلا ، ِتَلِْسن  َِکلذ  یَلَع  ُهَْلبَق : ْنَم  ُهَفَّرَع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ثعبم 

ًةَروُهْـشَم ُُهقاثیم ، َنیِّیبَّنلا  یَلَع  ًاذوُخْأَم  ِِهتَُّوُبن  ِماَمتا  َو  ِِهتَدِع  ِزاَْجنِإل  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ًادَّمَُحم  ُهَناْحبُـس  ُهَّللا  َثََعب  ْنَأ  َیلِإ 
ٍریِشُم َْوأ  ِهِمْسا ، یف  ٍدِْحُلم  َْوأ  ِهِْقلَِخب  ِهَِّلل  ٍهِّبَشُم  َْنَیب  ٌۀَتّتَشَتُم ، ُِقئاَرَط  َو  ٌةَرِـشَْتنُم  ٌءاوْهَأ  َو  ٌۀَقّرَفَتُم ، ٌلَِلم  ٍِذئَمْوَی  ِضْرَْألا  ُلْهَأ  َو  ُهُدالیِم . ًامیِرَک  ُُهتاَمِس 

َُهل َیِضَر  َو  ُهَءاَِقل ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَحُمل  ُهَناَْحبُـس  َراَتْخا  َُّمث  َِۀلاهَْجلا . ْنِم  ِِهناَکَِمب  ْمُهَذَْقنَأ  َو  َِۀلالَّضلا ، َنِم  ِِهب  ْمُهاَدَهَف  ِهِْریَغ ، َیلِإ 
یف ُءاِیْبنَْألا  ِتَفَّلَخ  اَم  ْمُکِیف  َفَّلَخ  َو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًامیِرَک  ِْهَیلِإ  ُهَضَبَقَف  يَْولَْبلا ، ِماقَم  ْنَع  ِِهب  َبِغَر  َو  اْینُّدلا  ِراَد  ْنَع  ُهَمَرْکَأ  َو  ُهَْدنِع ، اَم 

. ٍِمئاق ٍمَلَع  َو ال  ٍحِضاَو ، ٍقیِرَط  ِْریَِغب  اًلَمَه ، ْمُهوُکُْرتَی  َْمل  ْذِإ  اهِمَمُأ -
32 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ۀیعرشلا ماکحألاو  نآرقلا 

َو َُهلاَْثمَأ ، َو  هَرَبِع  َو  ُهَّماَع  َو  ُهَّصاَخ  َو  ُهَِمئاَزَع ، َو  ُهَصَخُر  َو  ُهَخوُْسنَم ، َو  ُهَخِساَن  َو  ُهَِلئاَضَف ، َو  ُهَِضئارَف  َو  ُهَماَرَح  َو  َُهلالَح  ًانّیَبُم  ْمُکِیف . ْمُّکبَر  َباتِک 
َْنَیب َو  ِِهلْهَج ، ِیف  ِداَبِْعلا  یَلَع  ٍعَّسَُوم  َو  ِهِْملِع ، ُقاثیِم  ٍذوُخْأَم  َْنَیب  ُهَضِماَوَغ ، ًاـنّیَبُم  َو  ُهَلَمُْجم ، ًارّـسَفُم  ُهَِهباـشَتُم ، َو  ُهَمَکُْحم  َو  ُهَدوُدْـحَم ، َو  ُهَلَـسُْرم 
یف ٍِلئاَز  َو  ِِهْتقَِوب ، ٍبِجاو  َْنَیب  َو  ُهُکَْرت ، ِباَتِْکلا  یف  ٍصَّخَُرم  َو  ُهُذْخَأ ، ِۀَّنُّسلا  یف  ٍبِجاَو  َو  ُهُخْـسَن ، ِۀَّنُّسلا  یف  ٍمُوْلعَم  َو  ُهُضْرَف  ِباتِْکلا  یف  ٍتَْبثُم 

. ُهاَْصقَأ یف  ٍعَّسَُوم  ُهاَنْدَأ ، یف  ٍلُوبْقَم  َْنَیب  َو  ُهَناَْرفُغ . َُهل  َدَصْرَأ  ٍریِغَص  َْوأ  ُهَناَرِین ، ِْهیَلَع  َدَعْوَأ  ٍرِیبَک  ْنِم  ِهِمِراَحَم . َْنَیب  ٌنَیابُم  َو  ِِهلبْقَتْسُم ،

جحلا رکذ  یف  اهنم  و 

ْمِهِعُضاَوَِتل ًۀَمالَع  ُهَناَْحبُس  ُهَلَعَج  َو  مامَْحلا  َهُولُو  ِْهَیلإ  َنوَُهلْأَی  َو  ِماْعنَْألا ، َدُورُو  ُهَنوُدِری  ِمانَْأِلل ، ًۀَْلِبق  ُهَلَعَج  يِذَّلا  ِماَرَْحلا ، ِِهْتَیب  َّجَح  ْمُْکیَلَع  َضَرَف  َو 
ِِهتَِکئـالَِمب اوُهَّبَـشَت  َو  ِِهئاـِیْبنَأ ، َِفقاَوَم  اوُفَقَو  َو  ُهَتَِملَک ، اُوقَّدَـص  َو  ُهَتَوـْعَد ، ِْهَیلِإ  اُوباَـجَأ  ًاعاَّمُـس  ِهِْقلَخ  ْنِم  َراَـتْخا  َو  ِِهتَّزِِعل ، ْمِِهناـعْذِإ  َو  ِِهتَمَظَِعل ،
َنیِذـِئاَْعِلل َو  ًامَلَع ، ِمالْـسِْإِلل  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُـس  ُهَلَعَج  ِِهتَرِفْغَم ، ِدِـعْوَم  ُهَدـْنِع  َنوُرَدابَتَی  َو  ِِهتَداَبِع ، ِرَْجتَم  یف  َحاـبْرَْألا  َنوُزِرُْحی  ِهِشْرَِعب . َنیِفیِطُْملا 

َرَفَک ْنَم  َو  اًلِیبَس ، ِْهَیلِإ  َعاَطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  : ) ُهَناَْحبُـس َلاَقَف  ُهَتَداـفِو  مُْکیَلَع  َبَتَکَو  ُهَّجَح ، َبَجْوَأ  َو  ُهَّقَح ، َضَرَف  ًاـمَرَح ،
(. َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف 

34 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(2 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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هراشا

نیّفص  نم  هفارصنا  دعب 
( نیرخآ موق  ۀفص  ّمث  یبنلا  لآ  ۀفص  ۀثعبلا و  لبق  سانلا  لاح  اهیف  (و 

، ُهاَداَع ْنَم  ُِلئَی  َو ال  ُهاَدَه ، ْنَم  ُّلِضَی  ُهَّنِإ ال  ِِهتَیاَفِک ؛ َیلِإ  ًۀَقاَف  ُُهنیِعَتْسَأ  َو  ِِهتَیِصْعَم . ْنِم  ًاماصِْعتْسا  َو  ِِهتَّزِِعل ، ًامالِْستْسا  َو  ِِهتَمِْعِنل ، ًاماْمِتتْسا  ُهُدَمْحَأ 
، اَهُـصالْخِإ ًانَحَتْمُم  ًةَداَهَـش  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  َو  َنِزُخ . اَم  ُلَْضفَأ  َو  َنِزُو ، ام  ُحَـجْرَأ  ُهَّنِإَف  ُهاَـفَک ؛ ْنَم  ُرِقَتْفَی  ـال  َو 
َو نمْحَّرلا ، ُةاضْرَم  َو  ِناسْحِْإلا ، ُۀَِـحتاَف  َو  ِنامیِْإلا ، ُۀَـمیِزَع  اهَّنِإَف  اناَْقلَی ، اَم  ِلیِواهَِأل  اهُرِخَّدـَن  َو  اناْقبَأ ، ام  ًادـَبَأ  اهب  ُکَّسَمَتَن  اهُـصاَصُم  ًادَـقَتْعُم 
َو ِعِطاَّسلا ، ِروُّنلا  َو  ِروُطْـسَْملا ، ِباَتِْکلا  َو  ِرُوثْأَْملا  ِمَلَْعلا  َو  ِروُهْـشَْملا ، ِنیّدـلِاب  ُهَلَـسْرَأ  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِناَْطیَّشلا . ُةَرَحْدَـم 

اهِیف َمَذَْجنا  ٍنَِتف  یف  ُساَّنلا  َو  ِتالُثَْملِاب . ًافیِوَْخت  َو  ِتایْآلِاب ، ًاریِذَْحت  َو  ِتانّیَْبلِاب ، ًاجاِجتْحا  َو  ِتاُهبُّشِلل  ًۀَـحازِإ  ِعِداَّصلا ، ِْرمَْألا  َو  عِماَّللا ، ِءاَیّـضلا 
. ٌلِماَش یَمَْعلا  َو  ٌلِماَخ ، يَدُهلاف  ُرَدْـصَْملا  َیِمَع  َو  ُجَرْخَملا  َقاَض  َو  ُْرمَْألا ، َتَّتَـشَت  َو  ُرْجَّنلا  َفَلَتْخا  َو  ِنیِقَْیلا  يِراوَس  ْتَعَزْعََزت  َو  ِنیّدـلا  ُْلبَح 

َناَْطیَّشلا اوُعاَطَأ  ُهُکُرُـش . ْتَفَع  َو  ُُهُلبُـس  ْتَسَرَد  َو  ُهُِملاَعَم  ْتَرَّکَنَت  َو  ُهُِمئاَعَد ، ْتَراْهناَف  ُناـمیِْإلا  َلِذُـخ  َو  ُناَْـطیَّشلا ، َرُِـصن  َو  ُنمْحَّرلا ، َیِـصُع 
، اهِِکباَنَـس یَلَع  ْتَماَق  َو  اِهفالْظَِأب  ْمُْهتَئِطَو  َو  اِهفاَفْخَِأب ، ْمُْهتَـساَد  ٍنَِتف  یف  ُهُؤاَِول ، َماَق  َو  ُهُمالْعَأ  تَراَس  ْمِِهب  ُهَلِهاَـنَم  اُودَرَو  َو  ُهَِکلاَـسَم ، اوُکَلَـسَف 

اُهلِهاَج َو  ٌمَْجُلم  اـهُِملاَع  ٍضْرأـِب  ٌعُومُد ، ْمُُهلْحُک  َو  ٌدوُهُـس  ْمُهُمَْون  ٍناریِج  ّرَـش  َو  ٍراد ، ِْریَخ  یف  َنُونُوتْفَم ، َنُولِهاَـج  َنوُِرئاَـح  َنوُِهئاـَت  اـهِیف  ْمُهَف 
. ٌمَرْکُم

36 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لآ  ینعی  اهنم  و 

. ِهِِصئارَف َداَِعتْرا  َبَهْذأ  َو  ِهِرْهَظ ، َءانِْحنا  َماقَأ  ْمِِهب  ِِهنیِد ، ُلاَبِج  َو  ِِهُبتُک ، ُفوُهُک  َو  ِهِمْکُح ، ُِلئْوَم  َو  ِهِْملِع ، ُۀَْبیَع  َو  ِهِْرمَأ ، ُأََجل  َو  ِهَّرِس ، ُعِضْوَم  ْمه 

نیرخآ ًاموقینعی  اهنم  و 

ْنَم ْمِِهب  يَّوَُسی  َو ال  ٌدَحَأ ، ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ْنِم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلِآب  ُساُقیال  َرُوبُّثلا ، اوُدَصَح  َو  َروُرُْغلا ، ُهْوَقَس  َو  َروُجُْفلا ، اوُعَرَز 
ْمِهِیف َو  ِۀَـیالِْولا ، ّقَح  ُِصئاَصَخ  ْمَُهل  َو  یلاَّتلا  ُقَْحُلی  ْمِِهب  َو  یلاَْغلا ، ُیِفَی  ْمِْهَیلِإ  ِنیِقَْیلا . ُداَـمِع  َو  ِنیدـلا ، ُساَـسَأ  ْمُه  ًادـَبَأ : ِْهیَلَع  ْمُُهتَمِْعن  ْتَرَج 

! ِِهلَقَْتنُم َیلِإ  َلُِقن  َو  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُّقَْحلا  َعَجَر  ْذِإ  َنآلا  ُۀَثاَرِْولا ؛ َو  ُۀَّیِصَْولا 

(3 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ۀّیقِشْقّشلاب ۀفوُْرعَْملا  یِه  َو 
( هل سانلا  ۀعیابم  ّمث  اهنع  هربص  حیجرت  ّمث  ۀفالخلا  رمأ  نم  يوکشلایلع  لمتشت  (و 

. اَحَّرلا َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اَْهنِم  یّلَحَم  َّنَأ  ُمَْلعَِیل  ُهَّنِإ  َو  ٌنالُف  اهَصَّمَقَت  ْدََقل  ِهَّللا  َو  اَمَأ 
. ًاحْشَک اْهنَع  ُْتیَوَط  َو  ًابَْوث ، اهَنوُد  ُْتلَدَسَف  ُْریَّطلا ؛ ََّیلإ  یَقْرَی  َو ال  ُْلیَّسلا  یّنَع  ُرِدَْحنَی 
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یَّتَح ٌنِمُْؤم  اهِیف  ُحَدْـکَی  َو  ُریِغَّصلا ، اَهِیف  ُبیِـشَی  َو  ُرِیبَْکلا ، اهِیف  ُمَرْهَی  َءاـیْمَع  ٍۀَـیْخَط  یَلَع  َِربْصَأ  َْوأ  َءاَّذَـج  ٍدَِـیب  َلوصَأ  ْنَأ  َْنَیب  یئَتْرَأ  ُْتقِفَط  َو 
. ُهَّبَر یَْقلَی 

38 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ربصلا حیجرت 

. ًابْهَن یثاُرت  َيرَأ  ًاجَش  ِْقلَْحلا  یف  َو  ًيذَق ، ِْنیَْعلا  یف  َو  ُتْرَبَصَف  یَجْحأ  اتاَه  یَلَع  َْربَّصلا  َّنَأ  ُْتیَأَرَف 
(. یَشْعَْألا ِلْوَِقب  َلَّثَمَت  َُّمث   ) ُهَدَْعب ٍنالُف  َیلِإ  اِهب  َیلْدَأَف  ِِهلیبَِسل ، ُلَّوَْألا  یَضَم  یَّتَح 

ِِرباَج  یِخَأ  َناَّیَح  ُمْوَی  َواَهِروُک  یَلَع  یِمْوَی  اَم  َناّتَش 
ُنُشْخَی َو  اهُْملَک ، ُُظْلغَی  َءاَنْشَخ  ٍةَزْوَح  یف  اهّریصف  اْهیَعْرَض -! اَرَّطَشَت  اَم  َّدََشل  ِِهتافَو - َدَْعب  َرَخِآل  اَهَدَقَع  ْذِإ  ِِهتایَح  یف  اُهلیِقَتْسَی  َوُه  اْنَیب  ابَجَعاَیَف !!

- ِهَّللا ُرْمََعل  ُساَّنلا  ینُمَف  َمَّحَقَت ، اََهل  َسَلْـسَأ  ْنِإ  َو  َمَرَخ ، اَهل  َقَنْـشَأ  ْنِإ  ِۀَـبْعَّصلا  ِبِکاَرَک  اُهبِحاَصَف  اَْهنِم ، ُراَذـِتْعْالا  َو  اهِیف ، ُراَثِْعلا  ُُرثْکَی  َو  اهُّسَم ،
. ِۀَنْحِملا ِةَّدِش  َو  ِةَّدُْملا ، ِلوُط  یَلَع  ُتْرَبَصَف  ٍضاَِرتْعاَو ؛ ٍنُّوََلت  َو  ٍسامِش  َو  ٍْطبَِخب 

ُنَْرقُأ ُتْرِـص  یَّتَح  ْمُْهنِم ، ِلَّوَْألا  َعَم  َِّیف  ُْبیَّرلا  َضَرَتْعا  یَتَم  يَروُّشِلل ! َو  ِهَّللاَیَف  ْمُهُدَـحَأ ، ّینَأ  َمَعَز  ٍۀَـعاَمَج  ِیف  اَهَلَعَج  هلیبَسل  یَـضَم  اَذِإ  یَّتَح 
َماق ْنَأ  َیلِإ  ٍنَهَو  ٍنَه  َعَم  ِهِرْهِِـصل  ُرَخْآلا  َلاَم  َو  ِِهنْغـِضل  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  یَغَـصَف  اوُراَط ؛ ْذإ  ُتْرِط  َو  اوُّفَـسأ  ْذإ  ُْتفَفْـسَأ  یّنِکل  ِِرئاَـظَّنلا !! ِهِذـه  َیلِإ 

َو ُُهْلتَف ، ِْهیَلَع  َثَکَْتنا  ِنَأ  َیلِإ  ِعِیبَّرلا  َۀَْـتِبن  ِِلبِْإلا  ۀَمْـضِخ  ِهَّللا  َلاَم  َنوُمَـضْخَی  ِهِیبَأ  ُوَنب  ُهَعَم  َماَق  َو  ِهِفَلَتْعُم ، َو  ِِهلِیثَن  َْنَیب  ِْهیَنْـضِح  ًاـِجفان  ِمْوَْقلا  ُِثلاـث 
. ُُهتَنِْطب ِِهب  ْتَبَک  َو  ُُهلَمَع  ِْهیَلَع  َزَهْجَأ 

یلع ۀعیابم 

ٍِبناَج  ّلُک  ْنِم  َّیَلَع  َنُولاْثنَی  ََّیلِإ  ُِعبَّضلا  ِفْرُعَک  ُساَّنلا  َو  اَّلِإ  ینَعاَر  اَمَف 
40 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َطَـسَق َو  يَرْخُأ ، ْتَقَرَم  َو  ٌۀَِـفئاَط ، ْتَثَکَن  ِْرمَأـْلِاب  ُتْضَهَن  اَّمَلَف  ِمَنَْغلا  ِۀَـضِیبَرَک  یلْوَـح  َنـیِعِمَتُْجم  َياـفْطِع ، َّقُـش  َو  ِناَنَـسَْحلا ، َئِطُو  ْدََـقل  یَّتَـح 
« َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاَْعلا  َو  ًاداَسَف  َال  َو  ِضْرَْألا  یف  اَُّولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اَُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َْکَلت  : » ُلوُقَی ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  اوُعَمْـسَی  َْمل  ْمُهَّنَأَک  َنوُرَخآ 

ُروُضُح َْول ال  َۀَمَـسَّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلا  َو  اَمَأ  اهُجِْربِز . ْمُهَقاَرَو  ْمِِهُنیْعَأ  یف  اَْینُّدـلا  ِتَِیلَح  ْمُهَّنِکل  َو  اَـهْوَعَو ، َو  اَهوُعِمَـس  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  یََلب !
، اِهبِراَغ یَلَع  اهَْلبَح  ُْتیَْقلََأل  ٍمُولْظَم ، ِبَغَس  َو ال  ٍِملاَظ ، ِۀَّظِک  یَلَع  اوُّراَُقی  اَّلَأ  ِءاَمَلُْعلا  یَلَع  ُهَّللا  َذَخَأ  اَم  َو  ِرِصاَّنلا ، ِدوُجُِوب  ِۀَّجُْحلا  ُماِیق  َو  ِرِـضاَْحلا 

. ٍْزنَع ِۀَطْفَع  ْنِم  يْدنِع  َدَهْزَأ  ِهِذه  ْمُکاَْینُد  ُْمْتیَْفلََأل  َو  اِهلَّوَأ ، ِسْأَِکب  اَهَرِخآ  ُْتیَقََسل  َو 
(، اهنع ۀـباجالا  دـیری  ناک  لئاسم  هیف  نإ  لیق   ) ًاباتک هلوانف  هتبطخ  نم  عضوملا  اذـه  یلإ  هغولب  دـنع  داوسلا  لهأ  نم  لجر  هیلإ  ماق  و  اولاق :

. تیضفأ ثیح  نم  َُکتبْطُخ  ْتدرَّطا  ول  نینمؤملاریمأ ، ای  سابعنبا : هل  لاق  هتءارق ،) نم  غرف  املف   ) هیف رظنی  لبقأف 
. ْتَّرَق َُّمث  ْتَرَدَه  ٌۀَقِشْقِش  َْکِلت  ٍساَّبَع ! َْنبای  َتاَْهیَه  َلاَقَف :

. دارأ ثیح  هنم  غلب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نوکی  اَّلأ  مالکلا  اذه  یلع  یفسأک  طق  مالک  یلع  تفسأ  ام  هَّللاوف  سابع : نبا  لاق 
یف اهیلع  ددش  اذإ  ّهنأ  دیری  محقت » اهل  سلـسأ  نإ  و  مرخ ، اهل  قنـشا  نإ  ۀبعـصلا  بکاوک   » مالـسلا هیلع  هلوق  هنع : هللا  یـضر  فیرـشلا  لاق 

بذج اذإ  ۀقانلا ، قفـشأ  لاقی : اهکلمی ؛ ملف  هب  تمحقت  اهتبوعـص  عم  ًائیـش  اهل  یخرأ  نإ  و  اهفنأ ، مرخ  اهـسأر  هعزانت  یه  مامزلا و  بذـج 
هلعج ّهنأل  اهقنشأ »  » لقی مل  و  اهل » قنشأ  : » لاق امنإ  و  قطنملا ،» حالصإ   » یف تیکسلا  نبا  کلذ  رکذ  ًاضیأ : اهقنـش  و  هعفرف ، مامزلاب  اهـسأر 

. مامزلاب اهیلع  هکسمأ  ینعمب  اهسأر  اهل  عفر  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  ّهنأکف  اهل » سلسأ   » هلوق ۀلباقم  یف 
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42 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(4 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

( مهتلالض نم  مهیدهی  سانلا و  ظعی  اهیف  مالسلا و  هیلع  همالک  حصفأ  نم  یه  (و 
( ریبزلا ۀحلط و  لتق  دعب  اهبطخ  ّهنإ  لاقی  (و 

ُْهتَّمـصَأ ْنَم  َةْأبَّنلا  یِعاَُری  َْفیَک  َو  َۀَـیِعاَْولا  ِهَقْفَی  َْمل  ٌعْمَـس  َِرقُو  ِراَرّـسلا . ِنَع  ُْمتْرَجَفَأ  اِنب  َو  َءاَْـیلَْعلا ، ََةْورُذ  ُْمتْمَّنَـسَت  َو  ءاَْـملَّظلا ، یف  ُْمْتیَدَـتْها  اَِـنب 
َو ِنیّدلا  ُباَْبلِج  ْمُْکنَع  ِینَرَتَس  یَّتَح  َنیّرَتْغُْملا  ِۀَْیلِِحب  ْمُکُمَّسََوتأ  َو  ِرْدَْغلا ، َِبقاَوَع  ْمُِکب  ُرِظَْتنَأ  ُْتلِز  اَم  ُناَقَفَْخلا  ُْهقِراَُفی  َْمل  ٌناَنَج  ََطبُر  ُۀَْحیَّصلا .

ُمَُکل ُقِْطنُأ  َمْوَْیلا  َنوُهیُِمت . َال  َو  َنوُرِفَتَْحت  َو  َلِیلَد ، ـال  َو  َنوُقَْتَلت  ُْثیَح  ِۀَّلَـضَْملا  ّداَوَج  ِیف  ّقْحلا  ِنَنَـس  یَلَع  ْمَُکل  ُتْمَقَأ  ِۀَّیّنلا ، ُقْدِـص  ْمُکِینَرََّصب 
َْلب ِهِسْفَن  یَلَع  ًۀَفیِخ  مالـسلا  هیلع  یَـسُوم  ْسِجُوی  َْمل  ُُهتیِرُأ ! ْذُم  ّقَْحلا  یف  ُتْکَکَـش  اَم  یّنَع ! َفَّلََخت  ٍءيِْرما  ُْيأَر  َبَزَع  ِناَیَْبلا ! َتاَذ  َءاَمْجَْعلا 

! أَمْظَی َْمل  ٍءاِمب  َِقثَو  ْنَم  ِلِطاَْبلا . َو  ّقَْحلا  ِلِیبَس  یَلَع  اَنْفَقاََوت  َمْوَْیلا  ِلالَّضلا ! ِلَُود  َو  ِلاَّهُْجلا  ِۀَبَلَغ  ْنِم  َقَفْشَأ 

(5 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

تمت نأ  دعب  کلذ  و   ) ۀفالخلاب هل  اعیابی  ْنأ  یف  برح  نبا  نایفسوبأ  ساّبعلا و  هبطاخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ضبق  اّمل 
( هملع هقلخ و  نع  نیبی  ۀنتفلا و  نع  یهنی  اهیف  و  ۀفیقسلا ، یف  رکب  یبأل  ۀعیبلا 

44 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ۀنتفلا نع  یهنلا 

َمَلْـسَتْسا َِوأ  ٍحاَنِِجب ، َضَهَن  ْنَم  َحَْـلفَأ  ِةَرَخاَفُْملا  َناَجِیت  اوُعَـضَو  ِةَرَفاَنُْملا ، ِقیرَط  ْنَع  اوُجِّرَع  َو  ِةاَـجَّنلا ، ِنُفُِـسب  ِنَتِْفلا  َجاَْومَأ  اوُّقُـش  ُساَّنلا ، اـهُّیَأ 
. ِهِضْرَأ ِْریَِغب  ِعِراَّزلاک  اَهِعاَنیإ  ِْتقَو  ِْریَِغل  ِةَرَمثَّلا  ینَتُْجم  َو  اُهلِکآ . اَِهب  ُّصَغَی  ٌۀَمُْقل  َو  ٌنِجآ  ٌءاَم  اَذه  َحاَرَأَف .

هملع هقلخ و 

ِتْوَْملِاب ُسَنآ  ٍِبلاَط  یبَأ  ُْنبَال  ِهَّللا  َو  یتَّلا  َو  اَّیَتَّللا  َدَْعب  َتاَْهیَه  ِتْوَْملا  َنِم  َعِزَج  اُولوُقَی : ْتُکْـسَأ  ْنِإ  َو  ِْکلُْملا ، یَلَع  َصَرَح  اُولوُقَی : ُْلقَأ  ْنِإَف 
. ِةَدیِعَْبلا ّيِوَّطلا  یف  ِۀَیِشْرَْألا  َبارِطضا  ُُمْتبَرَطْضَال  ِِهب  ُتُْحب  َْول  ٍْملِع  ِنُونْکَم  یَلَع  ُتْجَمَْدنا  َِلب  همُأ ، ِيْدَِثب  ِلْفَّطلا  َنِم 

(6 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لاتقلا  امهل  دصری  ریبزلا و ال  ۀحلط و  عبتیّالأب  هیلع  ریشأ  اّمل 
عدخیال  مالسلا  هیلع  ّهنأب  هتفص  نع  نیبی  هیف  و 
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، ُْهنَع َِربْدُْملا  ّقَْحلا  َیلِإ  ِِلبْقُْملِاب  ُبِرْـضأ  یّنِکل  َو  اهُدِصاَر ، اَهَِلتْخَی  َو  اَُهِبلاَط ، اْهَیلِإ  َلِصَی  یَّتَح  ِمْدَّللا ، ِلوُط  یَلَع  ُماَنَت  ُِعبَّضلاک : ُنوُکَأ  َال  ِهَّللا  َو 
هللا یلص  ُهَِّیبَن  ُهَّللا  َضَبَق  ُْذنُم  َّیَلَع  ًاَرثْأَتْـسُم  یّقَح  ْنَع  ًاعُوفْدَم  ُْتلِزاَم  هَّللاَوَف  یِمْوَی . َّیَلَع  َِیتْأَی  یَّتَح  ًاَدبَأ ، َبیِرُْملا  َیِـصاَْعلا  ِعیِطُملا  ِعِماَّسلِاب  َو 

. اَذه ِساَّنلا  ِمْوَی  یَّتَح  ملس  هلآ و  هیلع و 
46 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(7 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ناطیشلا  عابتأ  اهیف  مذی 
َقَطَن َو  ْمِِهُنیْعَِأب ، َرَظَنَف  ْمِهِروُجُح  ِیف  ََجرَد  َو  َّبَد  َو  ْمِهِروُدُـص  ِیف  َخَّرَف  َو  َضاَـبَف  ًاکاَرْـشَأ ، َُهل  ْمُهَذَـخَّتا  َو  ًاـکالِم  ْمِهِْرمَأـِل  َناَْـطیَّشلا  اوُذَـخَّتا 

. ِِهناَِسل یَلَع  ِلِطاَْبلِاب  َقَطَن  َو  ِِهناَْطلُس ، یف  ُناْطیَّشلا  ُهَکِرَش  ْدَق  ْنَم  َلِْعف  َلَطَْخلا  ُمَُهل  نَّیَز  َو  ََللَّزلا ، ْمِِهب  َبِکَرَف  ْمِِهتَنِْسلَِأب ،

(8 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀیناث ۀعیبلا  یف  لوخدلل  هوعدی  کلذ و  تضتقا  لاح  یف  ریبزلا  هب  ینعی 
. ُْهنِم َجَرَخ  امِیف  ْلُخْدَْیلَف  اَّلِإ  َو  ُفَْرُعی ؛ ٍْرمَِأب  اَْهیَلَع  ِتْأَْیلَف  َۀَجِیلَْولا  یَعَّدا  َو  ِۀَْعیَْبلِاب ، َّرَقَأ  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب ؛ ِْعیاَُبی  َْمل  َو  ِهِدَِیب ، َعَیاب  ْدَق  ُهَّنَأ  ُمُعْزَی 

(9 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لمجلا باحصأ  یف  اهّنإ  لاقی  هموصخ و  ۀفص  هتفص و  یف 

. َرِطُْمن یَّتَح  ُلیُِسنَال  َو  َِعقُْون  یَّتَح  ُدِعُْرن  اَنَْسل  َو  ُلَشَْفلا ؛ ِْنیَْرمَْألا  ِْنیَذه  َعَم  َو  اُوقَْربَأ ، َو  اوُدَعْرَأ  ْدَق  َو 
48 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(10 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

موق  نع  هب  ینکی  وا  ناطیشلا  دیری 
: ِیتَِریصََبل یِعَم  َّنِإ  َو  ُهَلْجَر ، َو  ُهَْلیَخ  َبَلْجَتْسا  َو  َُهبْزِح ، َعَمَج  ْدَق  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َو  الَأ 

. ِْهَیلِإ َنوُدوُعَیَال  َو  ُْهنَع ، َنوُرِدْصَی  َال  ُهُِحتاَم ! اَنَأ  ًاضْوَح  ْمَُهل  َّنَطِْرفُأل  ِهَّللا  ُْمیاَو  َّیَلَع . َسُّبل  َال  َو  یِسْفَن ، یَلَع  ُتْسََّبل  اَم 

(11 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لمجلا  موی  ۀیارلا  هاطعأ  اّمل  ۀیفنحلا  نب  دّمحم  هنبال 
ْمَلْعا َو  َكَرََصب  َّضُغ  َو  ِمْوَْقلا  یَْصقَأ  َكِرَصَِبب  ِمْرا  َکَمَدَق . ِضْرَْألا  ِیف  ِْدت  َکَتَمُجْمُج . َهَّللا  ِرِعَأ  َكِذِجاَن . یَلَع  َّضَع  ْلَُزتَال ! َو  ُلاَبِْجلا  ُلوَُزت 

. ُهَناَْحبُس ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َرْصَّنلا  َّنَأ 
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(12 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

کئادعأ  یلع  هب  هَّللا  كرصن  ام  يریل  اندهاش  ناک  انالف  یخأ  ّنأ  تددو  هباحصأ : ضعب  هل  لاق  دق  و  لمجلا ، باحصأب  هَّللا  هرفظأ  اّمل 
، اَندِهَش ْدَقَف  َلاَق : ْمَعَن . َلاَقَف : انَعَم ؟ َکیِخَأ  يَوَهَأ  مالسلا : هیلع  َُهل  َلاَقَف 

50 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُنامیِْإلا ُمِِهب  يَْوقَی  َو  ُنامَّزلا  ُمِِهب  ُفَعْرَیَس  ِءاَسّنلا ، ِماَحْرَأ  َو  ِلاَجّرلا ، ِبالْصَأ  ِیف  ٌماَْوقَأ  اَذه  انِرَکْسَع  ِیف  انَدِهَش  ْدََقل  َو 

(13 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لمجلا  ۀعقو  دعب  ةرصبلا  لهأ  ّمذ  یف 
ُمیِقُْملا َو  ٌقاعُز  ْمُکُؤاَم  َو  ٌقاَِفن ، ْمُُکنیِد  َو  ٌقاَقِـش ، ْمُکُدْهَع  َو  ٌقاَقِد  ْمُُکقاَلْخَأ  ُْمْتبَرَهَف . َرِقُع  َو  ُْمْتبَجَأَف ، اَغَر  ِۀَْمیِهَْبلا ؛ َعاَْبتَأ  َو  ِةأْرَْملا ، َْدنُج  ُْمْتنُک 

ْنِم َباَذَْعلا  اَْهیَلَع  ُهَّللا  َثََعب  ْدَق  ٍۀَنیِفَـس  ِؤُجؤُجَک  ْمُکِدِجْـسَِمب  ّینَأَک  ِّهبَر ، ْنِم  ٍۀَمْحَِرب  ٌكَراَدَتُم  ْمُْکنَع  ُصِخاَّشلا  َو  ِِهْبنَِذب ، ٌنَهَتُْرم  ْمُکِرُهْظَأ  َْنَیب 
. اِهنْمِض ِیف  ْنَم  َقِرَغ  َو  اَِهتَْحت  ْنِم  َو  اَِهقْوَف 

. ٍۀَِمثاَج ٍۀَماَعَن  َْوأ  ٍۀَنیِفَس ، ِؤُجْؤُجَک  اَهِدِجْسَم  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یَّنَأَک  یَّتَح  ْمُُکتَْدَلب  َّنَقَْرغَتل  ِهَّللا  ُْمیاَو  ۀیاور : یف  َو 
. ٍرَْحب ِۀَُّجل  ِیف  ٍْریَط  ِؤُجْؤُجَک  ۀیاور : یف  و 

َو ِِهْبنَذـِب ، اَهِیف  ُسَبَتْحُملا  ّرَّشلا ، ِراشْعَأ  ُۀَعِْـست  اَِهب  َو  ِءاَمَّسلا ، َنِم  اَهُدَْـعبَأ  َو  ِءاَْملا  َنِم  اُهبَْرقَأ  ًۀـَبُْرت : ِهَّللا  ِدـِالب  ُنَْتنأ  ْمُکُداَِـلب  يرخا : ۀـیاور  یف  و 
! ٍرَْحب ِۀَُّجل  یف  ٍْریَط  ُؤُجْؤُج  ُهَّنَأَک  ِدِجْسَْملا ، ُفَرُش  اَّلِإ  اَْهنِم  يَُری  اَم  یَّتَح  ُءاَْملا ، اَهَقَّبَط  ْدَق  ِهِذه  ْمُِکتَیْرَق  َیلِإ  ُرُْظنأ  ّینَأَک  ِهَّللا  ِْوفَِعب  ُجِراْخلا 

52 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(14 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

کلذ  لثم  یف 
. ٍِلئاَِصل ٌۀَسیِرَف  َو  ٍلِکآل ، ٌۀَلْکُأ  َو  ٍِلباَِنل ، ٌضَرَغ  ُْمْتنَأَف  ْمُکُمُولُح ، ْتَهِفَس  َو  ْمُُکلوُقَع ، ْتَّفَخ  ِءاَمَّسلا . َنِم  ٌةَدیَِعب  ِءاَْملا ، َنِم  ٌۀَبیِرَق  ْمُکُضْرَأ 

(15 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نامثع  عئاطق  نم  نیملسملا  یلع  ّهدر  امیف 
. ُقَیْضأ ِْهیَلَع  ُرْوُْجلاَف  ُلْدَْعلا ، ِْهیَلَع  َقاَض  ْنَم  َو  ًۀَعَس . ِلْدَْعلا  ِیف  َّنإَف  ُُهتْدَدََرل ؛ ُءاَمِْإلا ؛ ِِهب  َِکُلم  َو  ُءاَسّنلا ، ِِهب  َجّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو  َْول  ِهَّللا  َو 

(16 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا
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مهلاوحأ  هیلإ  لوؤت  امب  هملعب  سانلا  ربخی  اهیف  ۀنیدملا و  یف  عیوب  اّمل 
ماسقا  یلإ  مهمسقی  اهیف  و 

َّنِإ َوَالَأ  ِتاَُـهبُّشلا . ِمُّحَقَت  ْنَع  يَْوقَّتلا  ُْهتَزَجَح  ِتـالُثَْملا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اّـمع  ُرَبِْعلا  َُهل  ْتَحَّرَـص  ْنَم  َّنِإ  ٌمیِعَز . ِِهب  اـَنَأ  َو  ٌۀَـنیِهَر  ُلُوقَأ  اَِـمب  یتَّمِذ 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّیبنُهَّللاَثََعب  َمْوَی  اَِهتَْئیَهَک  ْتَداَع  ْدَق  ْمُکَتَِّیَلب 

54 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َّنَِقبْـسََیل َو  ْمُکَلَفْـسَأ ، ْمُکالْعَأ  َو  ْمُکالْعَأ ، ْمُُکلَفْـسأ  َدوُعَی  یَّتَح  ِرْدـِْقلا  َطْوَس  َّنُطاَُـسَتل  َو  ًۀََـلبْرَغ ، َُّنَلبْرَُغَتل  َو  ًۀَـلَْبَلب  َُّنلَْبلَُبَتل  ٌقَْحلاـِب  ُهَثََعب  يِذَّلا  َو 

َو َالَأ  ِمْوَْیلا . اَذه  َو  ِماَقَْملا  اَذِهب  ُْتئُّبن  ْدََقل  َو  ًَۀبْذِک ، ُْتبَذَک  َال  َو  ًۀَمْشَو  ُتْمَتَک  اَم  ِهَّللا  َو  اوُقَبَس  اُوناک  َنُوقاَّبَس  َّنَرّصَُقَیل  َو  اوُرَّصَق ، اُوناک  َنوُِقباَس 
َو اُهلْهَأ  اْهیَلَع  َلِمُح  ٌُللُذ ، اَیاَطَم  يَْوقَّتلا  َّنِإ  َو  ـالَأ  ِراَّنلا  ِیف  ْمِِهب  ْتَمَّحَقَتَف  اَـهُمُُجل ، ُتَِعلُخ  َو  اَُـهلْهَأ ، اَْـهیَلَع  َلِـمُح  ٌسُمُـش  ٌلـْیَخ  اَـیاَطَْخلا  َّنِإ 

ٌءْیَـش ََربْدَأ  امَّلَقل  َو  َّلََعل ، َو  امَّبَِرلَف  ُّقَْحلا  َّلَق  ِْنَئل  َو  َلَعَف ، ًامیِدََـقل  ُلِطاَْبلا  َِرمَأ  ِْنئَلَف  ٌلْهَأ ، ٍّلُِکل  َو  ٌلِطاب ، َو  ٌّقَح  َۀَّنَْجلا . ُمُْهتَدَرْوَأَف  اهَتَّمِزَأ ، اوُطْعُأ 
! َلَْبقَأَف

ْنِم ُرَثْکَأ  ُْهنِم  ِبَجَْعلا  َّظَح  َّنِإ  َو  ِناَسِْحتْـسْالا ، ُِعقاَوَم  ُهُُغْلبَت  َالاَم  ِناَسْحِْإلا  ِِعقاَوَم  ْنِم  یَنْدْالا  ِماَلَْکلا  اَذـه  ِیف  َّنِإ  ُلُوقَأ : و  فیرـشلا : دیـسلا  لاـق 
ْنَم اَّلِإ  ُلُوقَأ  اَم  ُفِْرعَی  َال  َو  ٌناَْسنِإ  اَهَّجَف  ُِعلَّطَی  َال  َو  ٌناَِسل  اِهب  ُموُقَی  اـَل  ِۀَـحاَصَْفلا  َنِم  ُدـئاَوَز  اَنْفَـصَو - یتَّلا  ِلاَْـحلا  َعَم  ِهِیف - َو  ِِهب ، ِبْجُْعلا  ّظَـح 

«. َنوُِملاَْعلا اَّلِإ  اَُهلِقْعَی  اَم  َو  . » ٍقْرِع یَلَع  اهِیف  يَرَج  َو  ٍّقَِحب ، ِۀَعاَنّصلا  ِهِذه  ِیف  َبَرَض 

: ۀثالث یلا  سانلا  مسقی  اهیفو  ۀبطخلا  هذه  نم  و 

َیِه یَطْسُْولا  ُقیِرَّطلا  َو  ٌۀَّلَضَم ، ُلامّـشلا  َو  ُنیِمَیلا  يَوَه . ِراَّنلا  ِیف  ٌرّـصَقُم  َو  اَجَر ، ٌیَِطب  ٌِبلاَط  َو  اََجن ، ٌعیِرَـس  ٍعاَس  ُهَماَمَأ  ُراَّنلا  َو  ُۀَّنَْجلا  ِنَم  َلِغُش 
ُهَتَْحفَـص يَْدبَأ  ْنَم  يرَْتفا . ِنَم  َباَخ  َو  یَعَّدا ، ِنَم  َکَلَه  ِۀَِبقاَْعلا . ُریِـصَم  اْهَیلِإ  َو  ِۀَّنُّسلا ، ُذَْفنَم  اْهنِم  َو  ِةَُّوبُّنلا ، ُراثآ  َو  ِباَتِْکلا  یقَاب  اْهیَلَع  ُةَّداَْجلا 

َو ْمُِکتُوُیب ، ِیف  اوُِرتَتْـساَف  ٍمْوَق . ُْعرَز  اَْهیَلَع  ُأمْظَی  َال  َو  ٍلْصَأ ، ُْخنِـس  يَْوقَّتلا  یَلَع  ُِکلْهَی  َال  ُهَرْدَـق . َفِْرعَی  ّالَأ  اًـلْهَج  ِءْرَْملاـِب  یَفَک  َو  َکَـلَه  ّقَْحِلل 
. ُهَسْفَن اَّلِإ  ٌِمئَال  ُْملَی  َال  َو  ُهَّبَر ، اَّلِإ  ٌدِماَح  ُدَمْحَی  َال  َو  ْمُِکئاَرَو ، ْنِم  َُۀبْوَّتلا  َو  ْمُِکْنَیب ، َتاَذ  اوُِحلْصأ 

56 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(17 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لهأب  کلذل  سیل  ۀمألا و  نیب  مکحلل  يدصتی  نم  ۀفص  یف 
نافنص  هَّللا  یلإ  قئالخلا  ضغبأ  اهیف : و 

ِءاَعُد َو  ٍۀَعِْدب ، ِمالَِکب  ٌفوُغْشَم  ِلِیبَّسلا ، ِدْصَق  ْنَع  ٌِرئاَج  َوُهَف  ِهِسْفَن ؛ َیلِإ  ُهَّللا  ُهَلَکَو  ٌلُجَر  ِنالُجَر : ِهَّللا  َیلِإ  ِِقئالَْخلا  َضَْغبَأ  َّنِإ  لوالا : فنـصلا 
ٌنْهَر ِهِْریَغ ، اَیاَطَخ  ٌلاَّمَح  ِِهتاَـفَو ، َدـَْعب  َو  ِِهتاَـیَح  ِیف  ِِهب  يَدَْـتقا  ِنَِمل  ٌّلِـضُم  ُهَْلبَق ، َناـک  ْنَم  ِيْدَـه  ْنَع  ٌّلاَـض  ِِهب ، َنَتَْتفا  ِنَِمل  ٌۀَْـنِتف  َوُهَف  ٍۀـَلالَض ،

. ِِهتَئیِطَِخب
َو ًاِملاَع  ِساَّنلا  ُهاَبْـشَأ  ُهاَّمَـس  ْدَق  ِۀَنْدُْهلا  ِدْقَع  ِیف  اِمب  ٍمَع  ِۀَْـنتِْفلا ، ِشاَبْغَأ  یف  ٍداَع  ِۀَّمُألا  ِلاَّهُج  ِیف  ٌعِضُوم  اًلْهَج  َشَمَق  ٌلُجَر  َو  یناثلا : فنـصلا 

ًایِـضاَق ِساَّنلا  َْنَیب  َسَلَج  ٍلـِئاط ، ِْریَغ  ْنِم  َرَثَتْکاَو  ٍنِجآ ، ٍءاَـم  ْنِم  يََوتْرا  اَذِإ  یَّتَح  َُرثَـک  اَّمِم  ٌْریَخ  ُْهنِم  َّلَـق  اَـم  ٍعْمَج  ْنِم  َرَثْکَتْـساَف  َرََّکب  ِِهب ، َْسَیل 
ِیف ِتاَُهبُّشلا  ِْسَبل  ْنِم  َوُهَف  ِِهب ، َعَطَق  َُّمث  ِِهیْأَر ، ْنِم  اثَر  ًاوْشَح  اَهل  َأَّیَه  ِتاَـمَْهبُْملا  يَدْـحِإ  ِِهب  َْتلََزن  ْنِإَـف  ِهِْریَغ ، یَلَع  َسَبَْتلا  اَـم  ِصِیلْخَِتل  ًاـنِماَض 

: ِتُوبَْکنَْعلا ِجْسَن  ِْلثِم 
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ٍشاَع ٍتالاَهَج . ُطاَّبَخ  ٌلِهاَج  َباَصَأ ، ْدَـق  َنوُکَی  ْنَأ  اَجَر  َأَطْخَأ  ْنِإ  َو  َأَطْخَأ  ْدَـق  َنوُکَی  ْنَأ  َفاَخ  َباَـصَأ  ْنِإـف  َأَـطْخَأ ؛ ْمَأ  َباَـصَأ  يِرْدَـی  اـَل 
اِمل ٌلْهَأ  َال  َو  ِْهیَلَع ، َدَرَو  اَم  ِراَدْصِاب  ِهَّللا - َو  ٌّیلمَال - میِـشَْهلا  ِحیّرلا  َْورَذ  ِتاَیاَوّرلا  وِرُْذی  ٍعِطاَق . ٍسْرِـضب  ِْملِْعلا ، یَلَع  َّضَعَی  َْمل  ٍتاَوَشَع  ُباَّکَر 
ِلْهَج ْنِم  ُمَْلعَی  اِمل  ِِهب  َمَتَتْکا  ٌْرمَأ  ِْهیَلَع  َمَلْظَأ  ْنِأ  َو  ِهِْریَِغل ، ًابَهْذَـم  َغََلب  اَم  ِءاَرَو  نِم  َّنَأ  يَرَی  اـَل  َو  ُهَرَْکنَأ ، اَّمِم  ٍءْیَـش  ِیف  َْملِْعلا  ُبَسْحَی  اـَل  ِِهب  َظُِّرق 

ًالاَّهُج َنوُشیِعَی  ٍرَشْعَم  ْنِم  وُکْشَأ  ِهَّللا  َیلِإ  ُثیِراَوَْملا . ُْهنِم  ُّجَعَت  َو  ُءاَمّدلا ، ِِهئاَضَق  ِرْوَج  ْنِم  ُخُرْصَت  ِهِسْفَن ،
58 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ْنَع َفّرُح  اَذِإ  ِباَتِْکلا  َنِم  ًانَمَث  یَلْغَأ  َال  َو  ًاـْعَیب  ُقَْفنَأ  ٌۀَْعلِـس  اـَل  َو  ِِهتَوـِالت  َّقَح  َیُلت  اَذِإ  ِباَـتِْکلا  َنِم  ُرَْوبَأ  ٌۀَْعلِـس  ْمِهِیف  َْسَیل  ًالاَّلـض ، َنُوتوُمَی  َو 
. ِرَْکنُْملا َنِم  ُفَرْعَأ  َال  َو  ِفوُْرعَْملا ، َنِم  ُرَْکنَأ  ْمُهَْدنِع  َال  َو  ِهِعِضاَوَم ،

(18 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ایتفلا یف  ءاملعلا  فالتخا  ّمذ  یف 
نآرقلل نیدلا  رومأ  یف  مکحلا  رمأ  لکی  يأرلا و  لهأ  مذی  هیف  و 

يأرلا لها  مذ 

َُّمث ِِهلْوَق ، ِفالِِخب  اَهِیف  ُمُکْحَیَف  ِهِْریَغ  یَلَع  اَِهْنیَِعب  ُۀَّیِـضَْقلا  َْکِلت  ُدَِرت  ُمث  ِِهیْأَِرب ، اهِیف  ُمُکْحَیَف  ِماـکْحَْألا  َنِم  ٍمْکُح  ِیف  ُۀَّیِـضَْقلا  مُهِدَـحَأ  یَلَع  ُدَِرت 
! ٌدِحاَو ْمُُهباَتِک  َو  ٌدِحاَو ! ْمُهُِّیبَن  َو  ٌدِحاَو ! ْمُهُهلِإ  َو  ًاعیِمَج - ْمُهَءاَرآ  ُبّوَُصیف  ْمُهاَضْقَتْسا  يِذَّلا  ِماَمِْإلا  َْدنِع  َِکلِذب  ُةاَضُْقلا  ُعِمَتْجَی 

! ُهْوَصَعَف ُْهنَع  ْمُهاَهَن  ْمَأ  ُهوُعاَطَأَف ! ِفالِتخْالِاب  ُهَناَْحبُس - ُهَّللا - ُمُهَرَمأَفَأ 

نآرقلل مکحلا 

ًانیِد ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َلَْزنأ  ْمأ  یَضْرَی ؟ ْنَأ  ِْهیَلَع  َو  اُولوُقَی  ْنَأ  ْمُهَلَف  َُهل ، َءاکَرُش  اُوناک  ْمَأ  ِهِماْمتِإ ! یَلَع  ْمِِهب  َناَعَتْساَف  ًاِصقان  ًانیِد  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْمأ 
( ٍءْیَش ْنِم  ِباَتِْکلا  ِیف  اَنْطَّرَف  اَم  : ) ُلوُقَی ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َو  ِِهئاَدَأ ، َو  ِهِغِیْلبَت  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُلوُسَّرلا  َرَّصَقَف  اماَت 

60 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ِهِیف اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناَک  َْول  َو  : ) ُهَناَْحبُـس َلاَقَف  ِهِیف  َفالِتْخا  ُهَّنَأ ال  َو  ًاضَْعب ، ُهُضَْعب  ُقّدَُـصی  َباَتِْکلا  َّنَأ  َرَکَذ  َو  ٍءْیَـش  ّلُِکل  ٌناَْیِبت  ِهِیف 

. ِِهب اَّلِإ  ُتاَُملُّظلا  ُفَشُْکت  َال  َو  ُُهِبئاَرَغ ، یِضَْقنَت  َال  َو  ُُهِبئاَجَع ، یَنْفَت  َال  ٌقیِمَع ، ُُهنِطَاب  َو  ٌقِینَأ  ُهُرِهاَظ  َنآْرُْقلا  َّنِإ  َو  ًارِیثَک .) ًافالِتْخا 

(19 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هذه نینمؤملاریمأ  ای  لاقف : هیف ، ثعـشألا  هضرتعا  ءیـش  همالک  ضعب  یف  یـضمف  بطخی ، ۀـفوکلا  ربنم  یلع  وه  سیق و  نب  ثعـشَألل  هلاق 
: لاق ّمث  هرصب ، هیلإ  مالسلا  هیلع  ضفخف  کل  کیلع ال 

ُمالْـسِاْلا َو  ًةَّرَم  ُْرفُْکلا  َكَرَـسَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  ٍِرفاک  ُْنبا  ٌِقفاَنُم  ٍِکئاَح  ُْنبا  ٌِکئاَح  َنِینِعاَّللا ! ُۀَنَْعل  َو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  َکیَلَع  ِیل ، اَّمِم  َّیَلَع  اَم  َکیِرْدـُی  اَم 
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، ُبَْرقَْألا ُهَتُقْمَی  ْنَأ  ٌيِرََحل  َْفتَْحلا  ُمِْهَیلِإ  َقاَس  َو  َْفیَّسلا ، ِهِمْوَق  یَلَع  َّلَدا  ًأَرما  َّنِإ  َو  َُکبَسَح ، َال  َو  َُکلاَم  اَمُْهنِم  ٍةَدِحاَو  ْنِم  َكاَدَف  اَمَف  يَرْخُأ .
. ُدَْعبَْألا ُهَنَمْأَی  َال  َو 

: هلوق امأ  و  ةرم . مالسالا  یف  ةرم و  رفکلا  یف  رسأ  هنأ  مالسلا  هیلع  دیری  فیرشلا : دیسلا  لاق 
ناک و  دلاخ ، مهب  عقوأ  یتح  مهب  رکم  هموق و  هیف  ّرغ  ۀـمامیلاب  دـیلولا  نب  دـلاخ  عم  ثعـشألل  ناک  ًاثیدـح  هب  دارأف  فیـسلا : هموق  یلع  لد 

. مهدنع رداغلا  مسا  مه  و  رانلا » َفْرُع   » هنومسی کلذ  دعب  هموق 
62 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(20 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هَّلل  رارفلا  یلإ  هبنیو  ۀلفغلا  نم  رفنی  هیف  و 
اَم ٌبیِرَق  َو  اُونَیاَع ، ْدَـق  اَم  ْمُْکنَع  ٌبوُجْحَم  ْنِکل  َو  ُْمتْعَطَأ ، َو  ُْمتْعِمَـس  َو  ُْمْتلِهَو  َو  ُْمتْعِزََجل  ْمُْکنِم  َتاَم  ْنَم  َنَیاَع  ْدَـق  اَم  ُْمْتنَیاَـع  ْدَـق  َْول  ْمُکَّنِإَـف 

َو ُرَبِْعلا ، ُمُْکتَرَهاَـج  ْدََـقل  مَکل : ُلُوقَأ  ّقَِحب  َو  ُْمْتیَدَـتْها ، ْنِإ  ُْمْتیِدُـه  َو  ُْمتْعِمَـس ، ْنِإ  ُْمتْعِمْـسُأ  َو  ُْمتْرَْـصبَأ ، ْنِإ  ُْمتْرُّـصب  ْدََـقل  َو  ُباَـجِْحلا ! ُحَرُْطی 
. ُرَشَْبلا اَّلِإ  ِءامَّسلا  ِلُسُر  َدَْعب  ِهَّللا  ِنَع  ُغّلَُبی  اَم  َو  ُرَجَدُْزم . ِهِیف  اِمب  ُْمتْرِجُز 

(21 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀمکحلا ۀظعلل و  ۀعماج  ۀملک  یه  و 
. ْمُکَرِخآ ْمُِکلَّوَِأب  ُرَظَْتُنی  امَّنِإَف  اوُقَْحَلت  اوُفَّفََخت  ْمُکوُدَْحت ؛ َۀَعاَّسلا  ُمُکَءاَرَو  َّنِإ  َو  ْمُکَماَمَأ  َۀَیاَْغلا  َّنِإَف 

مالک لکب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مالک  دعب  هناحبس و  هَّللا  مالک  دعب  نزو ، ول  مالکلا  اذه  نِإ  لوقأ : فیرشلا : دیـسلا  لاق 
ام و  الوصحم ، هنم  رثکأ  اعومـسم و ال  هنم  لقأ  مالک  عمـس  امف  اوقحلت » اوففخت  : » مالـسلا هیلع  هلوق  امأف  ًاقباس . هیلع  زَّرب  و  ًاحجار ، هب  لامل 

. اهرهوج فرش  اهردق و  مظع  یلع  صئاصخلا »  » باتک یف  انهبن  دق  و  ۀمکح ! نم  اهتفطن  عقنأ  و  ۀملک ! نم  اهروغ  دعبأ 
64 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(22 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هتعیبب  نیثکانلا  ربخ  هغلب  نیح 
برحلاب مهددهتی  نامثع و  مد  مهمزلی  مهلمع و  مذی  اهیف  و 

نیثکانلا مذ 

َال َو  ًارَْکنُم ، َّیَلَع  اوُرَْکنَأ  اَم  ِهَّللا  َو  ِِهباِصن . َیلِإ  ُلِطاَْبلا  َعِجْرَی  َو  ِِهناَطْوَأ ، َیلِإ  ُرْوَْجلا  َدوُعَِیل  ُهبَلَج ، َبَلْجَتْـسا  َو  َُهبْزِح ، َرَّمَذ  ْدَـق  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َو  اـَلَأ 
. ًافَصَن ْمُهَْنَیب  َو  یْنَیب  اُولَعَج 
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نامثع مد 

اَّلِإ ُۀَِعبَّتلا  اَمَف  ِینوُد ، ُهُولَو  اُوناک  ِْنَئل  َو  ُْهنِم ، ْمُهَبیِصََنل  ْمَُهل  َّنِإَف  ِهِیف  ْمُهَکیِرَـش  ُْتنُک  ِْنئَلَف  ُهوُکَفَـس ؛ ْمُه  ًاَمَد  َو  ُهوُکََرت ، ْمُه  اقَح  َنُوُبلْطََیل  ْمُهَّنِإ  َو 
َو َبیِجُأ ! َمَالِإ  َو  اَعَد ! ْنَم  یِعاَّدلا ! َۀَْبیَخ  ای  ْتَتیِمُأ . ْدَق  ًۀَعِْدب  َنُویُْحی  َو  ْتَمَطَف  ْدَق  امُأ  َنوُعِـضَتْرَی  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلََعل  ْمِِهتَّجُح  َمَظْعَأ  َّنِإ  َو  ْمُهَْدنِع ،

. ْمِهِیف ِهِْملِع  َو  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ِۀَّجُِحب  ٍضاَرل  یَنِإ 

برحلاب دیدهتلا 

، ِدالِْجِلل َِربْصَأ  ْنَأ  َو  ِناَعّطِلل ! َزُْربَأ  ْنَأ  ََّیلِإ  ْمُُهثَْعب  ِبَجَْعلا  َنِم  َو  ّقَْحِلل ! ًارِـصاَن  َو  ِلِطاَْبلا ، َنِم  ًاِیفاَش  ِِهب  یَفَک  َو  ِْفیَّسلا  َّدَـح  ْمُُهْتیَطْعَأ  اَْوبَأ  ْنِإَـف 
. ینیِد ْنِم  ۀَْهبُش  ِْریَغ  َو  ّیبَر ، ْنِم  ٍنیِقَی  یَلََعل  ّینِإ  َو  ِبْرَّضلِاب ! ُبَهْرُأ  َال  َو  ِبْرْحلِاب ، ُدَّدَهُأ  اَم  َو  ُْتنُک  ْدََقل  ُلُوبَْهلا ! ُمُْهتَِلبَه 

66 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(23 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ۀقفشلاب ءاینغالا  بیدأت  دهزلاب و  ءارقفلا  بیذهت  یلع  لمتشت  و 

ءارقفلا بیذهت 

ِهیِخَِأل ْمُکُدْـحَأ  َيأَر  ْنِإَف  ٍناَصُْقن ، َْوأ  ٍةَدایِز  ْنِم  اَهل  َمُِسق  اِمب  ٍسْفَن  ّلُک  َیلِإ  ِرَطَْملا  ِتاَرَطَقَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  َْرمَْألا  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
ُماَِئل اِهب  يَْرُغی  َو  ْتَرِکُذ ، اَذِإ  اَهل  ُعَشْخَیَف  ُرَهْظَت  ًةَءاـَنَد  َشْغَی  َْملاَـم  َِملْـسُْملا  َءْرَْملا  َّنِإَـف  ًۀَْـنِتف ؛ َُهل  َّنَنوُکَت  ـالَف  ٍسْفَن  َْوأ  ٍلاَـم  َْوأ  ٍلـْهَأ  ِیف  ًةَِریفَغ 

ُءيِرَْبلا ُِملْـسُْملا  ُءْرَْملا  َِکلذَک  َو  ُمَْرغَْملا ، ُْهنَع  اَِهب  ُعَفُْری  َو  َمَنْغَْملا ، َُهل  ُبِجُوت  ِهِحاَدـِق  ْنِم  ٍةَزْوَف  َلَّوَأ  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ِرِـساَْیلا  ِجـِلاَْفلاک  َناک  ِساَّنلا ،
َو ُُهنیِد  ُهَعَم  َو  ٍلاَـم ، َو  ٍلـْهَأ  ُوذ  وـه  اذِإَـف  ِهَّللا  َقْزِر  اَّمِإ  َو  َُهل ، ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  اَـمَف  ِهَّللا  َیِعاَد  اَّمِإ  ِْنیَیَنْـسُْحلا : يَدْـحِإ  ِهَّللا  َنِم  ُرِظَْتنَی  ِۀـَناَیِْخلا  َنِم 

ْمُکَرَّذَح اَم  ِهَّللا  َنِم  اوُرَذْحاَف  ٍماَْوقَِأل ، َیلاَعَت  ُهَّللا  اَمُهُعَمْجَی  ْدَـق  َو  ِةَرِخْآلا ، ُثْرَح  َحـِلاَّصلا  َلَمَْعلا  َو  اَْینُّدـلا ، ُثْرَح  َنِینَْبلا  َو  َلاَْملا  َّنِإ  َو  ُُهبَـسَح .
َلِزاَنَم َهَّللا  ُلَأْسَن  َُهل . َلِمَع  ْنَِمل  ُهَّللا  ُْهلِکَی  ِهَّللا  ِْریَِغل  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَّنِإَف  ٍۀَعْمُسَال ؛ َو  ٍءاَیِر  ِْریَغ  ِیف  اُولَمْعا  َو  ٍریذْعَِتب  ْتَْسَیل  ًۀَیْـشَخ  ُهْوَشْخا  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم 

. ِءاَِیْبنَْألا َۀَقَفاَُرم  َو  ِءاَدَعُّسلا ، َۀَشَیاَعُم  َو  ِءاَدَهُّشلا ،

ءاینغالا بیدأت 

َو ِِهئاَرَو ، ْنِم  ًۀَْطیَح  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ْمُه  َو  ْمِِهتَنِْسلَأ ، َو  ْمِهیْدیَِأب  ُْهنَع  ْمِهِعاَفِد  َو  ِِهتَْرتَع ، ْنَع  ٍلام - اَذ  َناک  ْنِإ  َو  ُلُجَّرلا - ینْغَتْسَیَال  ُهَّنِإ  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
، ِِهثَعَِشل ْمُهَُّملَأ 

68 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُهَْریَغ ُُهثِرَی  ِلاَْملا  َنِم  َُهل  ٌْریَخ  ِساَّنلا  ِیف  ِءْرَْمِلل  ُهَّللا  ُُهلَعْجَی  ِقْدّصلا  ُناَِسل  َو  ِِهب . َْتلََزن  اَذِإ  ٍَۀلِزان  َْدنِع  ِْهیَلَع  ْمُهُفَطْعَأ  َو 

ُهَدَی ِْضبْقَی  ْنَم  َو  ُهَکَلْهَأ  ْنِإ  ُهُصُْقنَی  َال  َو  ُهَکَْـسمَأ  ْنِإ  ُهُدیِزَی  يِذلِاب ال  اَهَّدُسَی  ْنَأ  َۀَصاَصَْخلا  اَِهب  يَرَی  َِۀبارَْقلا  ِنَع  ْمُکُدَحَأ  ََّنلِدـْعَیَال  َالَأ  اهنم : و 
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. َةَّدَوَْملا هِمْوَق  ْنِم  ْمِدَتْسَی  ُُهتَیِشاَح  ِْنَلت  ْنَم  َو  ٌةَرِیثَک ؛ ٍْدیَأ  ُْهنَع  ْمُْهنِم  ُضَبُْقت  َو  ٌةَدِحاَو ، ٌدَی  ْمُْهنَع  ُْهنِم  ُضَبُْقت  اَمَّنِإَف  ِِهتَریِشَع ، ْنَع 
وأ لهأ  نم  ةوفع   » يوری و  ریفغلا . ءامجلا  ریفغلا ، مجلا  ریثکلا : عمجلل  مهلوق  نم  ةرثکلا ، ةایزلا و  انه  اه  ةریفغلا  لوقأ : فیرشلا : دیـسلا  لاق 

: هلوقب مالسلا  هیلع  هدارأ  يذلا  ینعملا  نسحأ  ام  و  هرایخ . يأ  ماعطلا ، َةوفع  تلکأ  لاقی : ءیشلا ، نم  رایخلا  ةوفعلاو : لام »
یلإ جاتحا  اذإف  ةدـحاو ؛ دـی  عفن  کسمی  اـمنا  هتریـشع  نع  هریخ  کـسمملا  ناـف  مـالکلا ، ماـمت  یلا  هتریـشع »....  نع  هدـی  ضبقی  نم  «و 

. ۀمجلا مادقألا  ضهانت  و  ةریثکلا ، يدیألا  دفارت  عنمف  هتوص ، نع  اولقاثت  و  هرصن ، نع  اودعق  مهتدفارم  یلا  رطضا  و  مهترصن ،

(24 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀعاط یلإ  ةوعدلا  و  فلاخملا ، لاتق  غیوست  اهیف  هل ، ۀعماج  ۀملک  یه  و 
زوفلا نامضل  اهیف  یقرتلا  هَّللا و 

. ٍناهیإ َال  َو  ٍناَهْدِإ  ْنِم  َّیَْغلا  ََطباَخ  َو  َّقَحلا  ََفلاَخ  ْنَم  ِلاَِتق  ْنِم  َّیَلَع  اَم  يِرْمََعل  َو 
َْمل ْنِإ  اًلِجآ ، ْمُکِْجلَِفل  ٌنِماَـض  ٌِّیلَعَف  ْمُِکب . ُهَبَـصَع  اـِمب  اُومُوق  َو  ْمَُکل ، ُهَجَهَن  يِذَّلا  ِیف  اوُْضما  َو  ِهَّللا ، َنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُِّرفَو  ِهَّللا ، َداَـبِع  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 

. اًلِجاَع ُهوُحَنُْمت 
70 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(25 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نب دیعـس  سابع و  نب  هَّللا  دـیبع  امه  و  نمیلا ، یلع  هالماع  هیلع  مدـق  دالبلا و  یلع  ۀـیواعم  باحـصأ  ءالیتساب  راـبخألا  هیلع  ترتاوت  دـق  و 
: لاقف يأرلا ، یف  هل  مهتفلاخم  و  داهجلا ، نع  هباحصأ  لقاثتب  ارجض  ربنملا  یلع  مالسلا  هیلع  ماقف  ةاَطْرأ  یبأ  نب  ُرُْسب  امهیلع  بلغ  اّمل  ناَرْمَن 

! ُهَّللا ِکَحَّبَقَف  ِكُریِصاَعَأ  ُّبُهَت  ِْتنَأ ، اَّلِإ  ینوُکَت  َْمل  ْنِإ  اَهُطُْسبَأ ، َو  اَهُِضْبقَأ  ُۀَفوُْکلا ، اَّلِإ  َیِه  اَم 
: رعاشلا لوقب  لثمت  و 

ِلِیلَق  ِءاَنِْإلا - اذ  ْنِم  ٍرَضَو - یَلَعینَّنِإ  وُرْمَع  اَی  ِْریَْخلا  َکِیبَأ  ُرْمََعل 
: مالسلا هیلع  لاق  مث 

َو ْمُکّقَح ، ْنَع  ْمُِـکقُّرَفَت  َو  ْمِِهلِطاـَب ، یَلَع  ْمِهِعاـمَتْجِاب  ْمُْـکنِم  َنُولاَُدیَـس  َمْوَْـقلا  ِءـالُؤه  َّنَأ  ُّنُظَأـَل  ِهَّللا  َو  ّینِإ  َو  َنَـمَیلا ، َعَـلَّطا  ِدَـق  ًارُْـسب  ُْتِئبـْنُأ 
َو ْمِهِدِالب  ِیف  ْمِهِحالَِـصب  َو  ْمُِکتَناَـیِخ ، َو  ْمِِهبِحاَـص  َیلِإ  َۀـَناَمَْألا  ُمِِهئاَدَأـِب  َو  ِلِـطاَْبلا ، یف  ْمُهَماَـمِإ  ْمِِهتَعاَـط  َو  ّقَْحلا ، ِیف  ْمُکَماَـمِإ  ْمُِکتَیِـصْعَِمب 

ْمِِهب یْنلِْدبَأَف  ِینوُِمئَـس ، َو  ْمُُهتِْمئَـس  َو  ِینوُّلَم  َو  ْمُُهْتِللَم  ْدَق  ّینِإ  َّمُهَّللا  ِِهتَقالِِعب ! َبَهْذَـی  ْنَأ  ُتیِـشََخل  ٍْبعَق  یَلَع  ْمُکَدَـحَأ  ُْتنَمَْتئا  ِوَلَف  ْمُکِداَسَف .
یَنب ْنِم  ٍسِراَـف  َْفلَأ  ْمُِکب  یل  َّنَأ  ُتْدِدََول  ِهَّللا  َو  اَـمَأ  ِءاَْـملا ، ِیف  ُحـْلِْملا  ُثاـُمی  اَـمَک  ْمَُهبُوُلق  ِْثم  َّمُهَّللا  یّنِم ، ارـش  ِیب  ْمُْهلِدـْبَأ  َو  ْمُْهنِم ، ًاْریَخ 

. ٍْمنَغ ِْنب  ِساَِرف 
ّیِمَْحلا  ِۀَیِمْرَأ  ُْلثِم  سِراَوَفْمُْهنِم  َكاَتَأ  َتْوَعَد ، َْول  َکلاَنُه ،

. ربنملا نم  مالسلا  هیلع  لزن  مث 
72 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رکذلاب فیصلا  باحس  رعاشلا  صخ  امنا  و  فیصلا ، تقو  انهاه : میمحلا  و  باحسلا ، وه  ّیمر و  عمج  ۀیمرألا  لوقأ : فیرشلا : دیـسلا  لاق 
نامز اَّلا  رثکألا  یف  نوکی  کلذ ال  و  ءاملاب ، هئالتمأل  ریـسلا  لیقث  باحـسلا  نوکی  امنا  و  هیف ، ءام  هنأل ال  ًافوفخ ، عرـسأ  و  ًالوفج ، دشا  هنأل 
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 ...« مهنم كاثأ  توعد ، ول  كانه  : » هلوق کلذ  یلع  لیلدلا  و  اوثیغتسا ، اذا  ۀثاغالا  و  اوعد ، اذا  ۀعرسلاب  مهفص  رعاشلا و  دارأ  امنإ  ءاتشلا و 

(26 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هل ۀعیبلا  لبق  هلاح  فصی  ّمث  ۀثعبلا  لبق  برعلا  فصی  اهیف  و 

ۀثعبلا لبق  برعلا 

، ٍراَد ِّرَش  ِیف  َو  ٍنیِد ، ِّرَـش  یَلَع  ِبَرَْعلا  َرَـشْعَم  ُْمْتنَأ  َو  ِلیِْزنَّتلا ، یَلَع  ًانیِمَأ  َو  َنیَِملاَْعِلل ، ًاریِذَن  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ 
ْمُکِیف ُماَنْـصَْألا  ْمُکَماَحْرَأ . َنوُعَطْقَت  َو  ْمُکَءاَمِد ، َنوُکِفْـسَت  َو  َبِشَجلا ، َنُولُکَْأت  َو  َرِدَْکلا ، َنُوبَرْـشَت  ٍّمُص  ٍتاَّیَح  َو  ٍنْشُخ ، ٍةَراَجِح  َْنَیب  َنوُخینُم 

. ٌَۀبوُصْعَم ْمِِکب  ُماَثْآلا  َو  ٌَۀبوُْصنَم 

هل ۀعیبلا  لبق  ۀفص  اهنم  و 

ِذْخَأ یَلَع  ُتْرَبَص  َو  اَجَّشلا ، یَلَع  ُْتبِرَـش  َو  يَذَْـقلا ، یَلَع  ُْتیَـضْغَأ  َو  ِتْوَْملا ، ِنَع  مِِهب  ُْتِننَـضَف  یْتَیب ، ُلـْهَأ  اَّلِإ  ٌنیِعُم  ِیل  َْسَیل  اَذِإَـف  ُتْرَظَنَف 
. ِمَْقلَْعلا ِمْعَط  ْنِم  َّرَمَأ  یَلَع  َو  ِمَظَْکلا 

، ِِعئاَْبلا ُدَی  ْتَرِفَظ  الَف  ًانَمَث ، ِۀَْعیَْبلا  یَلَع  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  َطَرَش  یَّتَح  ِْعیاَُبی  َْملَو  اهنم : و 
74 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ِرْصَّنلا َیلِإ  یَعْدَأ  ُهَّنِإَف  َْربَّصلا  اوُرِعْشَتْساَو  اَهاَنَس ، الَع  َو  اَهاََظل ، َّبَش  ْدَقَف  اَهَتَّدُع ، اَهل  اوُّدِعَأ  َو  اَهَتَبْهُأ ، ِبْرَْحِلل  اوُذُخَف  ِعاْتبُْملا ، ُۀَناَمَأ  ْتَیِزَخ  َو 

(27 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

. اوضهنی ملف  ۀیواعم  شیجب  رابنألا  وزغ  ربخ  درو  نیح  سانلا  اهب  ضهنتسی  اهلاق  دق  و 
یقلی  برحلاب و  هملع  رکذی  سانلا و  ضهنتسی  داهجلا و  لضف  رکذی  اهیف  و 

هتعاط مدعل  ۀعبتلا  مهیلع 

داهجلا لضف 

ُهَکََرت ْنَمَف  ُۀَقِیثَْولا . ُُهتَّنُج  َو  ُۀَنیِـصْحلا ، ِهَّللا  ُْعرِد  َو  يَْوقَّتلا ، ُساَِبل  َوُه  َو  ِِهئاَِیلْوَأ ، ِۀَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِۀَّنَْجلا ، ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
، ِداَهِْجلا ِعِییْضَِتب  ُْهنِم  ُّقَْحلا  َلیِدُأ  َو  ِباَهْسِْإلِاب ، ِِهْبلَق  یَلَع  َبِرُـض  َو  ةءاَمَْقلا ، َو  ِراَغَّصلاب  َّثیُدَو  ُءالَْبلا ، ُهَلِمَـش  َو  ّلُّذلا  َبَْوث  ُهَّللا  ُهَسَْبلَأ  ُْهنَع  ًۀَبْغَر 

. َفَصَّنلا َِعنُم  َو  َفْسَْخلا  َمیِس  َو 
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سانلا ضاهنتسا 

ُّطَق ٌمْوَق  َيِزُغ  اَم  ِهَّللا  َوَف  ْمُکوُْزغَی ، ْنَأ  َْلبَق  ْمُهْوُزْغا  ُمَُکل : ُْتُلق  َو  ًانالْعِإ ، َو  ارِـس  َو  ًاراَهَن ، َو  اًْلَیل  ِمْوَْقلا  ِءَالُؤه  ِلاِتق  َیلِإ  ْمُُکتْوَعَد  ْدَـق  ّینِإ  َو  اـَلَأ 
ُُهْلیَخ َْتدَرَو  ْدَـق  َو  ٍدـِماَغ  وُخَأ  اَذـه  َو  ُناطْوَْألا . ُمُْکیَلَع  ْتَِکُلم  َو  ُتاَراـْغلا ، ُمُْکیَلَع  ْتَّنُـش  یَّتَح  ُْمْتلَذاََـخت  َو  ُْمْتلَکاَوَتَف  اوُّلَذ  اَّلِإ  ْمِهِراَد  ِْرقُع  ِیف 

َيِرْکَْبلا  ِناَّسَح  َْنب  َناَّسَح  َلَتَق  ْدَق  َو  َراَْبنَْألا 
76 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َو اَهَْبُلق  َو  اهَلْجِح  ُعِزَْتنَیَف  ِةَدَهاَعُْملا ، يَرْخُْألا  َو  ِۀَِملْـسُْملا ، ِةَأْرَْملا  یَلَع  ُلُخْدَی  َناک  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنَأ  ینَغََلب  ْدََـقل  َو  اَهِِحلاَسَم  ْنَع  ْمُکَْلیَخ  َلاَزَأ  َو 
ًاءَْرما َّنَأ  ْوَلَف  ٌمَد ؛ ْمَُهل  َقیِرُأ  َو ال  ٌْملَک ، ْمُْهنِم  الُجَر  َلاَن  اَـم  َنیِِرفاَو  اُوفَرَْـصنا  َُّمث  ِماَـحِْرتْسْالا . َو  ِعاَـجِْرتْسْالاب  اَّلِإ  ُْهنِم  ِعنَتْمَت  اـم  اَـهَثُعُرَو  اَهَدـِئاَلَق 

ِعامَتْجا َنِم  َّمَْهلا  ُِبلْجَی  َو  َْبلَْقلا  ُتیُِمی  ِهَّللا - َو  ًابَجَع - ًابَجَع ! اَیَف  ًاریِدَج ؛ يِْدنِع  ِهب  َناک  َْلب  ًامُولَم ، ِِهب  َناک  اَم  ًافَسَأ  اَذه  ِدَْعب  ْنِم  َتاَم  ًاِملْـسُم 
َال َو  َنْوَْزُغت ، َو  َنوُریُِغت ، َال  َو  ْمُْکیَلَع  ُراَُغی  یَمُْری : ًاـضَرَغ  ُْمتْرِـص  َنیِح  ًاـحََرتَو  ْمَُکل  ًاـْحبُقَف  ْمُکّقَح ! ْنَع  ْمُِکقُّرَفَت  َو  ْمِِهلِطاـَب ، یَلَع  ِمْوَْقلا  ِءـالُؤه 

ْمُُکتْرَمَأ اَذِإ  َو  ُّرَْحلا ، اَّنَع  ْخَّبَُـسی  اَْنلِْهمَأ  ِْظیَْقلا ، ُةَّراَمَح  ِهِذـه  ُْمْتُلق : ّرَحلا  ِماَّیَأ  ِیف  ْمِْهَیلِإ  ِْریَّسلاـِب  ْمُُکتْرَمَأ  اَذِإَـف  َنْوَضَْرت ! َو  ُهَّللا  یَـصُْعی  َو  َنوُْزغَت ،
؛ َنوُّرِفَت ّرُْقلا  َو  ّرَْحلا  َنِم  ُْمْتنُک  اَذِإَف  ّرُْقلا ؛ َو  ّرَْحلا  َنِم  ًاراِرف  اَذه  ُّلُک  ُدْرَْبلا ؛ اَّنَع  ِْخلَْـسنَی  اَْنلِْهمَأ  ّرُْقلا ، ُةَّراَبَـص  ِهِذـه  ُْمْتُلق : ِءاَتّـشلا  ِیف  ْمِْهَیلِإ  ِْریَّسلِاب 

! ّرَفأ ِْفیّسلا  َنِم  ِهَّللا  َو  ُْمْتنَأَف 

سانلاب مربلا 

َو ًامَدـَن ، ْتَّرَج  ِهَّللا - َو  ًۀَـفِْرعَم - ْمُْکفِرْعَأ  َْمل  َو  ْمُکَرَأ  َْمل  ّینَأ  ُتْدِدََول  ِلاَجِْحلا ، ِتاَّبَر  ُلوُقُع  َو  ِلاَفْطَْألا ، ُمُولُح  َلاَجِر ! َال  َو  ِلاَـجّرلا  َهاَبْـشَأ  اـی 
ِییْأَر َّیَلَع  ُْمتْدَْـسفَأ  َو  ًاـساْفنَأ ، ِماَـمْهَّتلا  َبَُغن  ِینوُُمتْعَّرَج  َو  ًاـْظیَغ ، يِرْدَـص  ُْمْتنَحَـش  َو  ًاـْحیَق ، یْبلَق  ُْمتْأَـلَم  ْدََـقل  ُهَّللا ! ُمُکََلتاَـق  ًامَدَـس . ْتَبَقْعَأ 

. ِبْرَْحلِاب َُهل  َْملِع  ْنِکل ال  َو  ٌعاَجُش ، ٌلُجَر  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  َّنِإ  ٌْشیَُرق : َْتلاَق  ْدََقل  یَّتَح  ِنالْذِخلا ؛ َو  ِناَیْصِعلِاب 
! یّنِم ًاماَقَم  اَهِیف  ُمَْدقَأ  َو  ًاساَِرم ، اَهل  ُّدَشَأ  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  ْلَه  َو  ْمُهُوبَأ ! ِهَِّلل 

78 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! ُعاَُطی ْنَِمل ال  َْيأَر  ْنِکل ال  َو  َنیّتّسلا ! یَلَع  ُْتفَّرَذ  ْدَق  اَذَنَأه  َو  َنیِرْشِْعلا ، ُْتغََلب  اَم  َو  اهِیف  ُتْضَهَن  ْدََقل 

(28 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

« هتمحر نم  طونقم  ریغ  هَّلل  دمحلا   » اهلوأ یّتلا  ۀبطخلا  نم  لصف  وه  و 
اهیبنت رشع  دحأ  هیف  و 

ُۀَقَبَّسلا َو  ُقاَبّسلا ، ًادَغ  َو  ُراَمْضِْملا  َمْوَْیلا  َّنِإ  َو  َالَأ  ٍعالّطِاب ، ْتَفَرْـشَأ  َو  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  َةَرِخآلا  ّنِإ  َو  ٍعاَدَِوب ، َْتنَذآ  َو  ْتََربْدَأ ، ْدَق  اْینُّدلا  َّنِإَف  ُدَْعب ؛ اَّمَأ 
َلِمَع ْنَمَف  ٌلَجَأ ؛ ِِهئاَرَو  ْنِم  ٍلَمَأ  ِماَّیَأ  ِیف  ْمُکَّنِإ  َو  َالَأ  ِهِسُْؤب ! ِمْوَی  َْلبَق  ِهِسْفَِنل  ٌلِماَع  َالَأ  ِِهتَِّینَم ! َْلبَق  ِِهتَئیِطَخ  ْنِم  ٌِبئاـت  اَـلَفَأ  ُراَّنلا ؛ ُۀَـیاْغلا  َو  ُۀَّنَْجلا ،
ُهَّرَـض َو  ُهَلَمَع ، َرِـسَخ  ْدَـقَف  ِِهلَجَأ ، ِروُضُح  َْلبَق  ِِهلَمَأ  ِماَّیَأ  ِیف  َرَّصَق  ْنَم  َو  ُُهلَجَأ . ُهْرُرْـضَی  َْمل  َو  ُُهلَمَع ، ُهَعَفَن  ْدَـقَف  ِِهلَجَأ  ِروُضُح  َلـْبَق  ِِهلَمَأ  ِماَّیَأ  یف 
ُّقَْحلا ُهُعَْفنَی  نَم ال  ُهَّنِإ  َو  َالَأ  اَُهبِراَه ، َماَن  ِراَّنلاک  َال  َو  اَُهِبلاَط ، َماَن  ِۀَّنَْجلاَکَرَأ  َْمل  ّینِإ  َو  َالَأ  ِۀَـبْهَّرلا ، ِیف  َنُولَمْعَت  اَمَک  ِۀَـبْغَّرلا  ِیف  اُولَمْعاَف  َالَأ  ُُهلَجَأ .

اَم َفَوْخَأ  َّنِإ  َو  ِداَّزلا ؛ یَلَع  ُْمْتِللُد  َو  ِنْعَّظلِاب ، ُْمتِْرمُأ  ْدَـق  ْمُکَّنِإ  َو  َالَأ  يَدَّرلا . َیلِإ  ُلاَلّـضلا  ِِهب  ُّرُجَی  يَدُْـهلا ، ِِهب  ُمیِقَتْـسَی  َال  ْنَم  َو  ُلِطاَْبلا ، ُهُّرْـضَی 
. ًادَغ ْمُکَسُْفنَأ  ِهب  َنوُزُرَْحت  اَم  اَْینُّدلا  َنِم  اَْینُّدلا  ِیف  اوُدَّوَزَتَف  ِلَمَْألا ، ُلوُط  َو  يَوَْهلا ، ُعاَّبتا  ِناَتَْنثا : ُمُْکیَلَع  ُفاَخَأ 

هب یفک  و  مالکلا ، اذه  ناکل  ةرخآلا  لمع  یلإ  رطضیو  ایندلا ، یف  دهزلا  یلإ  قانعألاب  ذخأی  مالک  ناک  ول  هنإ  لوقأ : فیرشلا و  دیسلا  لاق 
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، لامآلا قئالعل  ًاعطاق 
80 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

« ُراَّنلا ُۀَیاْغلا  َو  َۀَّنَْجلا ، ُۀَـقَبَّسلا  َو  َقاَبّـسلا ، ًادَـغ  َو  َراَمْـضِملا  َمْوَیلا  َّنإ  َو  الأ  : » مالـسلا هیلع  هلوق  هبجعأ  نمو  راجدزالا ، ظاعتالا و  دانز  ًاحداقو 
ۀَقَبَّسلا َو  : » مالسلا هیلع  هلوق  وهو  ًافیطل ، ینعمو  ًابیجع ، ًارس  هیبشتلا - عقاوو  لیثمتلا ، قداصو  ینعملا ، ردق  مظعو  ظفللا ، ۀماخف  عم  هیف - نإف 
نوکی امنإ  قابتسالا  نأل  ۀّنجلا ؛» ۀقبـسلا  : » لاق امک  رانلا » ۀقبـسلا  : » لقی ملو  نیینعملا ، فالتخال  نیظفللا  نیب  فلاخف  ُراَّنلا » ُۀَیاْغلا  َو  ۀَّنَْجلا ،

ۀقبـسلاو : » لوقی نأ  زجی  ملف  اهنم ! هللااب  ذوعن  رانلا ، یف  ًادوجوم  ینعملا  اذـه  سیلو  ۀـّنجلا  ۀفـص  هذـهو  بولطم ، ضرغو  بوبحم ، رمأ  یلإ 
ًاعم نیرمألا  نع  اهب  ربعی  نأ  حلـصف  کلذ ، هریـس  نمو  اهیلإ ، ءاهتنالا  هرـسی  نم ال  اهیلإ  یهتنی  دـق  ۀـیاغلا  نأل  رانلا » ۀـیاغلاو  : » لاق لب  راّنلا »

: لاـقی نأ  عضوملا  اذـه  یف  زوجی  ـالو  ِراـنلا » یلإ  ْمُکَریِـصَم  ّنإـف  اوُعَّتَمَت  لـُق  : » یلاـعت هللا  لاـق  لآـملاو ، ریـصملاک  عـضوملا  اذـه  یف  یهف 
ضعب یفو  مالـسلا . هیلع  همالک  رثکأ  کلذـکو  فیطل . دـیعب  هروغو  بیجع ، هنطاـبف  کـلذ ، لـمأتف  راـنلا ، یلإ  ءاـبلا - نوکـسب  مکتقبس -

؛ ضرع وأ  لام  نم  قبـس  اذإ  قباسلل  لعجی  امل  مسا  مهدنع : ۀقبـسلاو  نیـسلا - مضب  ۀنجلا -» ۀقبـسلاو   » يرخأ ۀـیاور  یف  ءاج  دـقو  خـسنلا :
. دومحملا رمألا  لعف  یلع  ًءازج  نوکی  امنإ  مومذملا و  رمألا  لعف  یلع  ًءازج  نوکی  کلذ ال  نأل  نابراقتم ، ناینعملاو 

(29 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیمکحلا  ۀّصق  دعب  جاحلا  یلع  ۀیواعم  بحاص  سیق  نب  كاحضلا  ةراغ  دعب 
فارطألا  یف  ثدح  اّمل  هباحصأ  ضهنتسی  اهیف  و 

: ِسلاَجَملا ِیف  َنُولوُقَت  َءاَدْعَْألا ! ُمُکِیف  ُعِمُْطی  ْمُُکْلِعف  َو  َبالّـصلا ، َّمُّصلا  یِهُوی  ْمُکُمالَک  ْمُهُؤاَوْهَأ ، ُۀَِفلَتْخُملا  ْمُُهناَْدبَأ ، ُۀَعِمَتْجُملا  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
: ُْمْتُلق ُلاَتِْقلا  َءاَج  اَذِإَف  َْتیَک ، َو  َْتیَک 

82 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َال ِلوُطَْملا  ِْنیَّدـلا  ِيذ  َعاَفِد  َلیوْطَّتلا  ینوُمُتلَأَس  َو  َِلیلاَضَِأب ، ُلِیلاَعَأ  ْمُکاَساَق  ْنَم  ُْبلَق  َحاَرَتْسا  َال  َو  ْمُکاَعَد ، ْنَم  ُةَوْعَد  ْتَّزَع  اَم  ِداَـیَح ! يِدـیِح 

؟ َنُوِلتاَُقت يِدَْعب  ٍماَمِإ  ِّيَأ  َعَم  َو  َنوُعَنْمَت ، ْمُکِراَد  َدَْعب  ٍراَد  َّيَأ  ّدِْجلِاب . اَّلِإ  ُّقَْحلا  ُكَرُْدی  َال  َو  ُلِیلَّذلا ! َْمیَّضلا  ُعَنْمَی 
ِهَّللا ال َو  ُتْحَبْـصَأ  ٍلِصاَن . َقَوفَِأب  یَمَر  ْدَـقَف  ْمُِکب  یَمَر  ْنَم  َو  ِبَیْخَْألا ، ِمْهَّسلِاب  ِهَّللا - َو  َزاَف - ْدَـقَف  ْمُِکبَزاَف  ْنَم  َو  ُهوُُمتْرَرَغ ، ْنَم  ِهَّللا  َو  ُروُْرغَْملا 
! ٍْملِع ِْریَِغب  ًالْوَقَأ  ْمُُکلاَْثمَأ . ٌلاَجِر  ُمْوَقلا  ْمُکُّبِط ؟ اَم  ْمُکُؤاَوَد ؟ اَم  ْمُُکلاب ؟ اَم  ْمُِکب . َّوُدَْـعلا  ُدِـعوُأ  َال  َو  ْمُکِرْـصَن ، ِیف  ُعَمْطَأ  اـَل  َو  ْمَُکلْوَق ، ُقّدَـصُأ 

! ّقَح ِْریَغ  ِیف  ًاعَمَط  َو  ٍَعرَو ، ِْریَغ  ْنِم  ًۀَْلفَغَو 

(30 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نامثع  لتق  ینعم  یف 
همد  نم  هل  ةءارب  اولعف و  امب  سانلا  یلع  هیلع و  نامثع و  یلع  هل  مکح  وه  و 

ُعیِطَتْسَی َُهلَذَخ ال  ْنَم  َو  ُْهنِم ، ٌْریَخ  انَأ  ْنَم  َُهلَذَخ  َلوُقَی : ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َال  ُهَرَـصَن  ْنَم  َّنَأ  َْریَغ  ًارِـصاَن ، ُْتنَُکل  ُْهنَع  ُْتیَهَن  َْوأ  اًِلتاَق ، ُْتنَُکل  ِِهب  ُتْرَمَأ  َْول 
َو ِِرثْأَتْـسُْملا  ِیف  ٌِعقاَو  ٌمْکُح  ِهَِّلل  َو  َعَزَْجلا  ُُمتْأَـسَأَف  ُْمتْعِزَج  َو  َةََرثَأـْلا ، َءاَـسَأَف  ََرثْأَتْـسا  ُهَْرمَأ ، ْمَُکل  ٌعِماَـج  اـنَأ  َو  یّنِم . ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  ُهَرَـصَن  َلوُقَی : ْنَأ 

. ِعِزاْجلا
84 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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(31 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لمجلا  برح  لبق  هتعاط  یلإ  هئیفتسی  ریبزلا  یلإ  سابع  نب  هَّللادبع  ذفنأ  اّمل 
: ُلوُقَی َو  َْبعَّصلا  ُبَکْرَی  ُهَنْرَق ، ًاِصقاَع  ِرْوَّثلاک  َهْدَِجت  ُهَْقَلت  ْنِإ  َکَّنِإَف  َۀَْحلَط ، َّنَیَْقَلت  ال 

: َِکلاَخ ُْنبا  ََکل  ُلوُقَی  َُهل : ْلُقَف  ًۀَکیِرَع ، ُنَْیلَأ  ُهَّنِإَف  َْرَیبُّزلا ، َْقلا  َنِکل  َو  ُلُولَّذلا . َوُه 
. اََدب اَّمِم  اَدَع  اَمَف  ِقاَرِْعلِاب ، ینَتْرَْکنَأ  َو  ِزاَجِْحلِاب  ینَْتفَرَع 

« ادب امم  ادع  امف  : » ینعا ۀملکلا ، هذه  هنم  تعمس  نم  لوأ  مالسلا  هیلع  وه  و  فیرشلا : دیسلا  لاق 

(32 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

فانصأ  ۀسمخ  هیف  سانلا  مسقی  و  روجلاب ، هنامز  فصی  اهیف  و 
ایندلا یف  دهزی  مث 

نامزلاروج ینعم 

اَّمَع ُلَأْسَن  َال  َو  اَنِْملَع ، اِمب  ُعِفَْتنَن  َال  اُوتُع ، ِهِیف  ُِملاَّظلا  ُداَدْزَی  َو  ًائیِسُم ، ُنِسْحُملا  ِهِیف  ُّدَُعی  ٍدُونَک  ٍنَمَز  َو  ٍدُونَع ، ٍرْهَد  ِیف  اَنْحَبْـصَأ  ْدَق  اَّنِإ  ُساَّنلا ، اهُّیَأ 
. اَِنب َّلَِحت  یَّتَح  ًۀَعِراَق  ُفَّوَخَتَن  َال  َو  اَْنلِهَج ،

نیئیسملا فانصأ 

ِهِسْفَن  ُۀَناَهَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  یف  َداَسَْفلا  ُهُعَنْمَی  َال  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍفاَنْصَأ : ِۀََعبْرَأ  یَلَع  ُساَّنلا  َو 
86 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ٍماَطُِحل ُهَنیِد  ََقبْوَأ  َو  ُهَسْفَن ، َطَرْـشَأ  ْدَق  ِِهلْجَر ، َو  ِِهْلیَِخب  ُِبلْجُملا  َو  ِهّرَِـشب ، ُِنْلعُْملا  َو  ِهِْفیَِـسل ، ُِتلْـصُْملا  ُمُْهنِم  َو  ِهِْرفَو ، ُضیِـضَن  َو  ِهّدَح  ُۀـَلاَلَک  َو 
اَْینُّدلا ُُبلْطَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ًاضَوِع ! ِهَّللا  َدـْنِع  َکل  اَّمِم  َو  ًانَمَث ، َکِسْفَِنل  اَْینُّدـلا  يََرت  ْنَأ  ُرَْجتَْملا  َْسِئَبل  َو  ُهُعَْرفَی . ٍرَْبنِم  َْوأ  ُهُدوُقَی ، ٍبَنْقِم  َْوأ  ُهُزِهَْتنَی ،

َو ِۀَناَمَْأِلل ، ِهِسْفَن  ْنِم  َفَرْخَز  َو  ِِهبَْوث ، ْنِم  َرَّمَـش  َو  ِهِوْطَخ ، ْنِم  َبَراَق  َو  ِهِصْخَـش ، ْنِم  ْنَماَط  ْدَـق  اَْینُّدـلا ، ِلَمَِعب  َةَرِخآلا  ُُبلْطَی  َال  َو  ِةَرِخآلا ، ِلَمَِعب 
یَّلَحَتَف ِِهلاَح ، یَلَع  ُلاَْحلا  ُْهتَرَـصَقَف  ِِهبَبَـس ، ُعاَطِْقنا  َو  ِهِسْفَن ، َُۀلوُؤُض  ِْکلُْملا  ِبَلَط  ْنَع  ُهَدَْعبَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِۀَیِـصْعَْملا . َیلِإ  ًۀَعیِرَذ  ِهَّللا  َْرتِس  َذَـخَّتا 

. يًذْغَم َال  َو  ٍحاَرَم  ِیف  َِکلذ  ْنِم  َْسَیل  َو  ِةَداَهَّزلا ، ِلْهَأ  ِساَِبِلب  َنَّیََزت  َو  ِۀَعاَنَْقلا ، ِمْسِاب 

هَّللا یف  نوبغارلا 

، ٍموُعْکَم ٍتِکاَس  َو  ٍعوُمْقَم ، ٍِفئاَـخ  َو  ٍّداـَن ، ٍدیِرَـش  َْنَیب  ْمُهَف  ِرَـشْحَملا ، ُفْوَخ  ْمُهَعُومُد  َقاَرَأ  َو  ِعِجْرَْملا ، ُرْکِذ  ْمُهَراَْـصبَأ  َّضَغ  ٌلاَـجِر  َیَِقب  َو 
اوُظَع َو  ْدَـق  ٌۀَـحِرَق ، ْمُُهبُوُلق  َو  ٌةَِزماَض ، ْمُهُهاَْوفَأ  ٍجاَـجُأ ، ٍرَْحب  ِیف  ْمُهَف  ُۀِّلُذـلا ، ُمُْهتَلَمَـش  َو  ُۀَّیِقَّتلا  ُمُْهتَلَمْخَأ  ْدَـق  ٍعَجُوم ، َناَـلْکَث  َو  ٍِصلُْخم ، ٍعاَدَو 
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اوُّلَق یَّتَح  اُوِلُتق  َو  اوُّلَذ ، یَّتَح  اوُرُِهق  َو  اوُّلَم ، یَّتَح 

ایندلا یف  دیهزتلا 

اَهوُُضفْرا َو  ْمُکَدَْعب ، ْنَم  ْمُِکب  َظِعَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ْمُکَْلبَق ، َناک  ْنَِمب  اوُظِعَّتا  َو  ِمَلَْجلا  ِۀَـضاَُرق  َو  ِظَرَْقلا ، ِۀـَلاَثُح  ْنِم  َرَغْـصَأ  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  اَْینُّدـلا  ِنُکَْتلَف 
. ْمُْکنِم اَِهب  َفَغْشَأ  َناک  ْنَم  ْتَضَفَر  ْدَق  اَهَّنِإَف  ًۀَمیِمَذ ؛
88 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يذلا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  مالک  نم  یه  و  هیواعم ، یلا  هل  ملع  نم ال  اهبسن  امبر  هبطخلا  هذه  و  لوقأ : هنع :- هللا  یضر  فیرشلا - لاق 
رح نب  ورمع  ریصبلا  دقانلا  هدقن  ِتیرخلا و  لیلدلا  کلذ  یلع  ّلد  دق  و  جاجألا ! نم  بذعلا  نیأ  و  ماغّرلا ! نم  بهذلا  نیأ  و  هیف ، کشی  ال 
هنأ هتلمج  اهانعم ، یف  مالکب  اهدعب  نم  ملکت  مث  هیواعم ، یلا  اهبسن  نم  رکذ  و  نییبتلا » نایبلا و   » باتک یف  ۀبطخلا  هذه  رکذ  هنأف  ظحاحلا ؛
نم و  لالذإلا ، رهقلا و  نم  هیلع  مه  امع  رابخالا  یف  و  سانلا ، فینـصت  یف  هبهذـمب  و  هبـشأ ، مالـسلا  هیلع  یلع  مالکب  مالکلا  اذـه  و  لاـق :

! داّبعلا بهاذم  و  داهزلا ، کلسم  همالک  یف  کلسی  لاوحالا  نم  لاح  یف  ۀیواعم  اندجو  یتم  و  لاق : قیلأ  فوخلا ، ۀیقتلا و 

(33 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

لسرلا  ثعبم  ۀمکح  اهیف  ةرصبلا و  لهأ  لاتقل  هجورخ  دنع 
نیجراخلا  مذی  هلضف و  رکذی  مث 

؟ لعنلا اذه  ۀمیق  ام  یل : لاقف  هلعن  فِصخی  وه  راق و  يذب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلع  تلخد  هنع :- هَّللا  یـضر  سابع - نب  هَّللادبع  لاق 
: لاقف سانلا  بطخف  جرخ  مث  الطاب ، عفدأ  وأ  اقح ، میقأ  نا  الِإ  مکترمِإ ، نم  َّیلِإ  ُّبحَأ  َیَِهل  هَّللا  و  مالسلا : هیلع  لاقف  اهل ! َۀمیق  ال  تلقف :

یبنلا ۀثعب  ۀمکح 

َو ْمُهَتَّلَحَم ، ْمُهَأََّوب  یَّتَح  َساَّنلاَقاَسَف  ًةَُّوُبن ، یِعَّدَی  َال  َو  ًاباَتِک ، ُأَْرقَی  ِبَرَْعلا  َنِم  ٌدَحَأ  َْسَیل  َو  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ 
ْتَّنَأَمْطا  َو  ْمُُهتاَنَق ، ْتَماَقَتْساَف  ْمُهَتاَْجنَم  ْمُهَغََّلب 

90 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ْمُُهتاَفَص

یلع لضف 

َجُرْخَی یَّتَح  َلِطاَْبلا  َّنَبُقَنَألَف  َو  اَِهْلثِِمل ؛ اَذـه  يِریِـسَم  َّنِإ  َو  ُْتُنبَج ، اـَل  َو  ُتْزَجَع  اَـم  اَهِرِیفاَذَِـحب : ْتَّلََوت  یَّتَح  اَِـهتَقاَس  یَِفل  ُْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  َو  اَـمَأ 
. ِِهْبنَج ْنِم  ُّقَْحلا 

هیلع نیجراخلا  خیبوت 
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اَّنِم ُمِْقنَت  اَم  ِهَّللا  َو  َمْوَْیلا ! ُمُُهبِحاَص  اـَنَأ  اَـمَک  ِسْمَأـْلِاب ، ْمُُهبِحاََـصل  ّینِإ  َو  َنِینُوتْفَم  ْمُهَّنَِلتاَـقَُأل  َو  َنیِِرفاَـک ، ْمُُهْتَلتاَـق  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  ٍْشیَرُِقل ! َو  ِیلاَـم 
: ُلَّوْالا َلاَق  اَمَک  اُوناَکَف  انِّزیِح ، یف  ْمُهاَْنلَخْدَأَف  ْمِْهیَلَع ، اَنَراَتْخا  َهَّللا  َّنَأ  اَّلِإ  ٌْشیَُرق 

ارُْجْبلا َةَرَّشَقُْملا  ِْدبُّزلِاب  َکَلْکَأ  َوًاِحباَص  َضْحَملا  ََکبْرُش  يِرْمََعل  ُْتمَدَأ 
ارْمُّسلا َو  َدْرُْجلا  ََکلْوَح  اَنْطُح  َو  اِیلَعْنُکَت ، َْمل  َو  َءالَْعلا  َكاَْنبَه  َو  ُنَْحن  َو 

(34 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

جراوخلا  رمأ  نم  هغارف  دعب  ماشلا  لهأ  یلإ  سانلا  رافنتسا  یف 
دادسلا قیرطب  مهل  حصنی  سانلاب و  ففأتی  اهیف  و 

ْتَراَد ْمُکّوُدَع  ِداَهِج  َیلِإ  ْمُُکتْوَعَد  اَذِإ  ًافَلَخ ! ّزِْعلا  َنِم  ّلُّذلِاب  َو  ًاضَوع ؟ ِةَرِخآلا  َنِم  اَْینُّدـلا  ِةْایَحلِاب  ُْمتیِـضَرَأ  ْمَُکباَتِع ! ُتِْمئَـس  ْدََـقل  ْمَُکل ! ّفُأ 
ْمَُکبُوُلق  َّنَأَک  َو  َنوُهَمْعَتَف  يِراَوَح  ْمُْکیَلَع  ُجَتُْری  ٍةَرْکَس . ِیف  ِلوُهُّذلا  َنِم  َو  ٍةَرْمَغ ، ِیف  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکَّنَأَک  ْمُُکُنیْعَأ ،

92 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َّلَـض ٍِلبِإَک  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  اَم  ْمُْکَیلِإ . ُرَقَتُْفی  ٍّزِع  ُِرفاَوَز  َال  َو  ْمُِکب ، ُلاَُمی  ٍنْکُِرب  ُْمْتنَأ  اَم  َو  ِیلاَیَّللا  َسیِجَـس  ٍۀَِـقِثب  ِیل  ُْمْتنَأ  اَـم  َنُولِقْعَت . اـَل  ُْمْتنَأَـف  ٌۀَـسُولْأَم 

ْمُُکفاَرْطَأ ُصَقَْتُنت  َو  َنوُدـیِکَت ، َال  َو  َنوُداُکت  ُْمْتنَأ ! ِبَرَْحلا  ِران  ُْرعُـس  ِهَّللاُرْمََعل - َْسِئَبل - َرَخآ ، ْنِم  ْتَرَـشَْتنا  ٍِبناَج  ْنِم  ْتَعِمُج  امَّلُکَف  اـُهتاَعُر ،
َّرَحَتْـسا َو  یَغَْولا ، َسِمَح  َْول  ْنَأ  ْمُِکب  ُّنُظَأـَل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیاَو  َنُولِذاـخَتُْملاِهَّللا ! َو  َِبلُغ  َنوُهاَـس ، ٍۀَْـلفَغ  ِیف  ُْمْتنَأ  َو  ْمُْکنَع  ُماَُـنی  اـَل  َنوُضِعَتْمَت  ـالَف 

؛ ُهَْدلِج يِْرفَی  َو  ُهَمْظَع ، ُمِشْهَی  َو  ُهَمَْحل ، ُقُْرعَی  ِهِسْفَن  ْنِم  ُهَّوُدَع  ُنّکَُمی  اًءَْرما  َّنِإ  ِهَّللا  و  ِْسأَّرلا . َجاَرِْفنا  ٍِبلاط  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ُْمتْجَرَْفنا  ِدَق  ُتْوَْملا ؛
ُریِطَت ِۀَِّیفَرْشَْملِاب  ٌبْرَض  َِکلذ  یِطْعُأ  ْنَأ  َنُود  ِهَّللاوَف  اَنا  اَّمَأَف  َْتئِش ؛ ْنِإ  َكاَذ  ْنُکَف  َْتنَأ  ِهِرْدَص . ُِحناَوَج  ِْهیَلَع  ْتَّمُض  اَم  ٌفیِعَـض  ُهُزْجَع  ٌمیِظََعل 

. ُءاَشَی اَم  َِکلذ  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  ُماَْدقَْألا ، َو  ُدِعاَوَّسلا  ُْحیِطَت  َو  ِماَْهلا ، ُشارَف  ُْهنِم 

دادسلا قیرط 

َو اُولَهَْجت ، ـْالیَک  ْمُکُمِیْلعَت  َو  ْمُْکیَلَع ، ْمُِکْئیَف  ُرِیفْوـَت  َو  ْمَُکل ، ُۀَحیِـصَّنلاَف  َّیَلَع  ْمُکُّقَح  اَّمَأَـف  ٌّقَـح : َّیَلَع  ْمَُکل  َو  اقَح ، ْمُْکیَلَع  ِیل  ّنِإ  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 
َنیِح ُۀَـعاَّطلا  َو  ْمُکوُعْدَأ ، َنیِح  ُۀـَباَجِْإلا  َو  ِبیِغَْملا ، َو  ِدَهْـشَْملا  ِیف  ُۀَْحیِـصَّنلا  َو  ِۀَْـعیَْبلِاب ، ُءاَـفَْولاَف  ْمُْکیَلَع  یّقَح  اَّمَأ  َو  اوُـمْلعَت . اـمَیَک  ْمُُکبیِدْأـَت 

. مُکُُرمآ

(35 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

يولبلا ببس  نایب  مث  هئالب  یلع  هَّللا  دمح  اهیف  نیمکحلا و  رمأ  نم  هغلب  ام  میکحتلا و  دعب 

ءالبلا یلع  دمحلا 
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94 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ًادَّمَُحم َّنَأ  َو  ُهُْریَغ ، ٌهلِإ  ُهَعَم  َْسَیل  َُهل ، َکیِرَـش  َال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِلیلَْجلا . ِثَدْحلا  َو  ِحِداَْفلا  ِبْطَْخلِاب  ُرْهَّدـلا  یَتأ  ْنِإ  َو  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

. ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع 

يولبلا ببس 

َو يِْرمَأ ، ِۀَموُکُْحلا  ِهِذـه  ِیف  ْمُُکتْرَمَأ  ُْتنُک  ْدَـق  َو  َۀَـماَدَّنلا . ُبِقُْعت  َو  َةَرـسَْحلا ، ُثِرُوت  ِبِّرَجُملا  ِِملاَْعلا  ِقیِفَّشلا  ِحِـصاَّنلا  َۀَیِـصْعَم  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
َو ِهِحُْصِنب ، ُحِصاَّنلا  َباتْرا  یَّتَح  ِةاَصُْعلا  نیِِذباَنُْملا  َو  ِةاَفُْجلا ، َِنیِفلاَخُملا  َءابِإ  َّیَلَع  ُْمْتَیبَأَف  ٌْرمأ ! ٍریِصَِقل  ُعاَُطی  َناَک  َْول  ِییْأَر  َنوُزْخَم  ْمَُکل  ُْتلََخن 

: َنِزاَوَه وُخَأ  َلاَق  اَمَک  ْمُکاَّیِإ  َو  اَنَأ  ُْتنُکَف  ِهِحْدَِقب ، ُْدنَّزلا  َّنَض 
ِدَْغلا یَحُض  اَّلِإ  َحْصُّنلا  اُونیبَتْسَت  ْمَلَفيَّوللا  ِجَرَْعنُِمب  يِْرمَأ  ُمُُکتْرَمَأ 

(36 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ناورهنلا  لهأ  فیوخت  یف 
ْتَحَّوَط ْدَق  ْمُکَعَم : ٍنِیبُم  ٍناَْطلُـس  َال  َو  ْمُّکبَر ، ْنِم  ٍۀَنَّیب  ِْریَغ  یَلَع  ِِطئاَْغلا  اَذه  ِماَضْهَِأب  َو  ِرْهَّنلا ، اَذـه  ِءاَْنثَِأب  یَعْرَـص  اوُِحبُْـصت  ْنَأ  ْمَُکل  ٌریِذـَن  انَأَف 

ُْمْتنَأ َو  ْمُکاَوَه ، َیلِإ  ِییْأَر  ُْتفَرَـص  یَّتَح  َنیِِذباَنُْملا ، َءابِإ  َّیَلَع  ُْمْتَیبَأَف  ِۀَموُکُْحلا  ِهِذه  ْنَع  ْمُُکْتیَهَن  ُْتنُک  ْدَق  َو  ُراَدْقِْملا ، ُمُکَلَبَتْحا  َو  ُراَّدـلا ، ُمُِکب 
. ارُض ْمَُکل  ُْتدَرَأ  َال  َو  ًارُْجب ، ْمَُکل - َابأ  َال  ِتآ - َْمل  َو  ِمالْحَْألا ؛ ُءاَهَفُس  ِماهلا ، ُءاَّفِخَأ  ُرِشاَعَم 

96 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(37 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ناورهنلا  ۀعقو  دعب  هلاق  مالسلا  هیلع  هلئاضف  رکذی  هیف  ۀبطخلا و  يرجم  يرجی 
ْمُهاَلْعَأ َو  ًاتْوَص ، ْمُهَضَفْخأ  ُْتنُک  َو  اوُفَقَو . َنیِح  ِهَّللا  ِرُوِنب  ُْتیَـضَم  َو  اوُعَتْعَت ، َنیِح  ُْتقَطَن  َو  اوُعَّبقَت  َنیِح  ُْتعَّلَطَت  َو  اُولِـشَف ، َنیِح  ِْرمَْألِاب  ُتْمُقَف 

َِّیف ٍِلئاَِقل  َال  َو  ٌزَمْهَم  َِّیف  ٍدَـحَِأل  ْنُکَی  َْمل  ُفِصاوَْعلا . ُُهلیُِزت  اـَل  َو  ُفِصاَوَْقلا ، ُهُکّرَُحت  اـَل  ِلَـبَْجلاک  اـِهناَهِِرب . ُتْدَْدبَتْـسا  َو  اـِهناَنِِعب ، ُتْرِطَف  ًاـتْوَف ،
، ُهَْرمَأ ِهَِّلل  انْمَّلَـس  َو  ُهَءاَضَق ، ِهَّللا  ِنَع  اَنیِـضَر  ُْهنِم . َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٌفیِعَـض  يِْدنِع  ُّيِوَْقلا  َو  َُهل ، َّقَْحلا  َذُـخآ  یَّتَح  ٌزیِزَع  يِدـْنِع  ُلِیلَّذـلا  ٌزَمْغَم .

اَذِإَف يِْرمَأ  ِیف  ُتْرَظَنَف  ِْهیَلَع . َبَذَـک  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَأ  اَلَف  ُهَقَّدَـص ، ْنَم  ُلَّوَأ  اَنََأل  ِهَّللا  َو  َمَّلَـس ؟ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُبِذْـکَأ  یناََرتَأ 
. يِْریَِغل یُِقنُع  ِیف  ُقاَثیِْملا  اَذِإ  َو  یتَْعَیب ، ْتَقَبَس  دق  یتَعاَط 

(38 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

اهیف سانلا  لاح  نایب  ّمث  ۀهبش  ۀهبشلا  ۀیمست  ۀّلع  اهیف  و 
اهَِیف ْمُهُؤاَعُدَف  ِهَّللا  ُءاَدْعَأ  اَّمَأ  َو  يَدُْهلا  ُتْمَس  ْمُُهلِیلَد  َو  ُنیِقَْیلا ، اَهیف  ْمُهُؤاَیِضَف  ِهَّللا  ُءاَِیلْوَأ  اَّمَأَف  َّقَْحلا : ُِهبُْـشت  اهَّنَِأل  ًۀَْهبُـش  ُۀَْهبُّشلا  ِتَیَّمُـس  امَّنِإ  َو 

. ُهَّبَحَأ ْنَم  َءاَقَْبلا  یَطُْعی  َال  َو  ُهَفاَخ ، ْنَم  ِتْوَْملا  َنِم  وُْجنَی  امَف  یَمَْعلا ، ُمُُهلِیلَد  َو  ُلالَّضلا ،
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98 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(39 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

، رمتلا نیعل  ۀیواعم  بحاص  ریشب  نب  نامعنلا  ةوزغب  هملع  دنع  اهبطخ 
هترصنل  سانلا  ضهنتسی  و  هرذع ، يدبی  اهیف  و 

! ْمُکُـشِمُْحت َۀَّیِمَح  َال  َو  ْمُکُعَمْجَی ، ٌنیِد  اَمَأ  ْمُکَّبَر ؟ ْمُکِرْـصَِنب  َنوُرِظَْتنَت  اَم  ْمَُکلاـبأ ! ـال  ُتْوَعَد ، اَذِإ  ُبیُِجی  اـَل  َو  ُتْرَمَأ  اَذِإ  ُعیُِطی  اـَل  ْنَِمب  ُتینُم 
اَمَف ِةَءاَـسَْملا ؟ ِِبقاَوَع  ْنَع  ُرُومُأـْلا  َفَّشَکَت  یَّتَح  ًاْرمَأ ، ِیل  َنوُعیُِطت  اـَل  َو  اـًلْوَق ، ِیل  َنوُعَمْـسَت  اَـلَف  ًاـثّوَغَتُم ، ْمُکیِداـنُأ  َو  ًاخِرْـصَتْسُم ، ْمُکِیف  ُمُوقَأ 
َجَرَخ َُّمث  َِربْدَْألا ، ِوْضّْنلا  َُلقاَثَت  ُْمْتلَقاَثَت  َو  ّرَسَْألا ، ِلَمَْجلا  َةَرَجْرَج  ُْمتْرَجْرَجَف  ْمُِکناَوْخِإ  ِرْـصَن  َیلِإ  ْمُُکتْوَعَد  ٌماَرَم  ْمُِکب  ُغَْلُبی  َال  َو  ٌراث ، ْمُِکب  ُكَرُْدی 

(. َنوُرُْظنَی ْمُه  َو  ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاَُسی  امَّنَأَک   ) ٌفیِعَض ٌِبئاَذَتُم  ٌْدیَنُج  ْمُْکنِم  ََّیلِإ 
بئذلا یمس  هنم  و  اهبوبه . برطضا  يأ  حیرلا ، تبءاذت  مهلوق : نم  برطضم ، يأ  بئاذتم » : » مالسلا هیلع  هلوق  لوقأ : فیرشلا : دیـسلا  لاق 

هتیشم بارطضال  ًابئذ ،

(40 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

« هَّللّالإ مکح  ال  : » مهلوق عمس  اّمل  جراوخلا  یف 
: َنُولوُقَی ِءَالُؤه  َّنِکل  َو  ِهَِّلل ، اَّلِإ  َمْکُح  َال  ُهَّنِإ  ْمَعَن  ٌلِطَاب ! اَِهب  ُداَُری  ٍّقَح  ُۀَِملَک  مالسلا : هیلع  لاق 

ِِهب ُعَمُْجی  َو  َلَجَْألا ، اَهِیف  ُهَّللا  ُغّلَُبی  َو  ُِرفاَْکلا ، اَـهِیف  ُِعتْمَتْـسَی  َو  ُنِمْؤُْملا ، ِِهتَْرمِإ  ِیف  ُلَـمْعَی  ٍرِجاَـف  َْوأ  ٍَّرب  ٍریِمَأ  ْنِم  ِساَّنِلل  َّدـُبَال  ُهَّنِإ  َو  ِهَِّلل ، اَّلِإ  َةَْرمِإ  اـَل 
، ُّوُدَْعلا ِهب  ُلَتاَُقی  َو  ُءیَْفلا ،

100 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ٍرِجاَف ْنِم  َحاَرَتُْسی  َو  ٌَّرب ، َحیِرَتْسَی  یَّتَح  ّيِوَْقلاَنِم ؛ ِفیِعَّضِلل  ِِهب  ُذَخُْؤیَو  ُُلبُّسلاِِهب ، ُنَمَْأت  َو 

. ْمُکِیف ُرِظَْتنَأ  ِهَّللا  َمْکُح  لاق : مهمیکحت  عمس  امل  مالسلا  هیلع  هنَأ  يرخا  ۀیاور  یف  و 
. ُُهتَِّینَم ُهَکِرُْدت  َو  ُُهتَّدُم ، َعِطَْقنَت  ْنَأ  َیلِإ  ُّیِقَّشلا ؛ اَهِیف  ُعَّتَمَتَیَف  ُةَرِجاَْفلا  ُةَْرمِْإلا  اّمَأ  َو  ُّیِقَّتلا ؛ اَهِیف  ُلَمْعَیَف  ُةَّرَْبلا  ُةَْرمِْإلا  اَّمَأ  لاق : و 

(41 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هنم  رذحی  ردغلا و  نع  یهنی  اهیف  و 
ُرَثْکَأ َذَـخَّتا  ِدَـق  ٍناَمَز  ِیف  انْحَبْـصَأ  ْدََـقل  َو  ُعِجْرَْملا . َْفیَک  َِملَع  ْنَم  ُرِدـْغَی  اَم  َو  ُْهنِم  یَقْوَأ  ًۀَّنُج  ُمَلْعَأ  َالَو  ِقْدّـصلا ، ُمأَْوت  َءاَفَْولا  َّنِإ  ُساَّنلا ، اهُّیَأ 

ِْرمَأ ْنِم  ٌِعناَم  اهَنوُد  َو  ِۀَلیِْحلا  َهْجَو  ُبَّلُْقلا  ُلَّوُْحلا  يَرَی  ْدَق  ُهَّللا ! ُمُهََلتاَق  ْمَُهل ! اَم  ِۀَْلیِحلا . ِنْسُح  َیلِإ  ِهِیف  ِلْهَْجلا  ُلْهَأ  ْمُهَبَـسَن  َو  ًاْسیَک  َرْدَْـغلا  ِِهلْهَأ 
. ِنیّدلا ِیف  َُهل  َۀَجیِرَح  َال  ْنَم  اَهَتَصُْرف  ُزهَْتنَی  َو  اَْهیَلَع ، ِةَرْدُْقلا  َدَْعب  ٍْنیَع  َيأَر  اَهُعَدَیَف  ِِهیْهَن ، َو  ِهَّللا 

(42 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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ایندلا یف  لمألا  لوط  يوهلا و  عابتإ  نم  رذحی  هیف  و 
؛ ِلَمَْألا ُلوط  َو  يَوَْهلا ، ُعاَّبتا  ِناَْنثا : ُمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  اَم  َفَوْخَأ  َّنِإ  ُسانلا ، اَهُّیَأ 

102 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ِءانِْإلا َِۀباَبُـصَک  ٌَۀباَبُـص  اَّلِإ  اَْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  َءاَّذَح ؛ ْتَّلَو  ْدَق  اَْینُّدـلا  َّنِإ  َو  َالَأ  َةَرِخآلا . یِْـسُنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  اَّمَأ  َو  ّقَْحلا ، ِنَع  ُّدُـصَیَف  يَوَْهلا  ُعاَّبتا  اَّمَأَف 

ُقَْحُلیَـس ٍَدلَو  َّلُک  َّنِإَف  اْینُّدلا ، ِءاَْنبَأ  ْنم  اُونوُکَت  َال  َو  ِةَرِخآلا ، ِءاَْنبَأ  ْنِم  اُونوُکَف  َنُوَنب ، اَمُْهنم  ٍّلُِکل  َو  ْتَلَْبقَأ ، ْدَق  َةَرِخآلا  َّنِإ  َو  َالَأ  اهُّباَص . اَهَّبَطْـصا 
. َلَمَع َال  َو  ٌباَسِح ، ًادَغ  َو  َباَسِح ، َال  َو  ٌلَمَع  َمْوَْیلا  َّنِإ  َو  ِۀَماَیِْقلا ، َمْوَی  ِهِیبَأب 

«. ءاّذج  » هیوری نم  سانلا  نم  و  ۀعیرسلا ، ءاذحلا ، لوقأ : فیرشلا : لاق 

(43 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هتعیب  یلع  ۀیواعم  لزنی  مل  ۀیواعم و  یلإ  یلجبلا  هَّللادبع  نب  ریرج  هلاسرإ  دعب  ماشلا  لهأ  برحلل  دادعتسالاب  هباحصأ  هیلع  راشأ  دق  و 
ُمیُِقی َال  ًاْتقَو  ٍریِرَِجل  ُّتَّقَو  ْدَـق  ْنِکل  َو  ُهُوداَرَأ . ْنِإ  ٍْریَخ  ْنَع  ِِهلْهَِأل  ٌفْرَـص  َو  ِماَّشِلل ، ٌقالْغِإ  ْمُهَدـْنِع ، ٌریِرَج  َو  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ِبْرَِحل  يِداَدِْعتْـسا  َّنِإ 

. ًایِصاَع َْوأ  ًاعوُدْخَم  اَّلِإ  ُهَدَْعب 
. َداَدْعِْإلا ُمَُکل  ُهَرْکَأ  َالَو  اوُدِوْرَأَف ، ِةاَنَْألا  َعَم  يِْدنِع  ُْيأَّرلا  َو 

. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َءاَج  اِمب  َْرفُْکلا  َِوأ  َلاَتِْقلا  اَّلِإ  ِهیف  ِیل  َرَأ  ْمَلَف  ُهَنَْطب ، َو  ُهَرْهَظ  ُْتبَّلَق  َو  ُهَْنیَع ، َو  ْرمَْألا  اذه  َْفنَأ  ُْتبَرَـض  ْدََقل  َو 
. اوُرَّیَغَف اوُمَقَن  َُّمث  اُولاَقَف ، ًالاَقَم ، ِساَّنلا  َدَجْوَأ  َو  ًاثاَدْحَأ ، َثَدْحَأ  ٍلاَو  ِۀَّمُْألا  یلَع  َناَک  ْدَق  ُهَّنِإ 

104 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(44 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هبلاط اّملف  مهقتعأ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  لماع  نم  ۀیجان  ینب  َْیبَس  عاتبا  دق  ناک  و  ۀیواعم ، یلإ  ینابیـشلا  َةریبُه  نب  ۀلَقْـصَم  بره  اّمل 
ماشلا  یلإ  بره  هب و  ساخ  لاملاب 

ُهَروُْسیَم انْذَخََأل  َماَقَأ  َْول  َو  ُهَتََّکب ، یَّتَح  ُهَفِصاَو  َقَّدَص  َال  َو  ُهَتَکْسَأ ، یّتَح  ُهَحِداَم  َقَْطنَأ  اَمَف  ِدِیبَْعلا ! َراَِرف  َّرَف  َو  ِةَداَّسلا ، َلِْعف  َلَعَف  َۀَلَقْصَم ! ُهَّللا  َحَّبَق 
. ُهَرُوفُو ِِهلاَِمب  انْرَظَْتنا  َو 

(45 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ایندلا مذی  هَّللا و  دمحی  اهیف  و  رطفلا ، موی  اهبطخ  ۀلیوط  ۀبطخ  ضعب  وه  و 

هَّللادمح

َال َو  ٌۀَمْحَر ، ُْهنِم  ُحَْربَت  َال  يِذَّلا  ِِهتَداَبِع ، ْنَع  ٍفَْکنَتْـسُم  َال  َو  ِِهتَرِفْغَم ، ْنم  ٍسُویْأَم  َال  َو  ِهتَمِْعن ، ْنِم  ٍُّولْخَم  َال  َو  ِِهتَمْحَر ، ْنِم  ٍطُونْقَم  َْریَغ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
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. ٌۀَمِْعن َُهل  ُدَقُْفت 

ایندلا ّمذ 

ِنَسْحَِأب اَْهنِم  اُولَِحتْراَف  ِرِظاَّنلا ؛ ِْبلَِقب  ْتَسَبَْتلا  َو  ِِبلاَّطِلل ، ْتَلِجَع  ْدَق  َو  ُءاَرْـضَخ ، ٌةَْولُح  َیِه  َو  ُءالَْجلا ، اَْهنِم  اَِهلْهَِأل  َو  ُءاَنَْفلا ، اَهل  َِینُم  ٌراَد  اَْینُّدلاَو 
. ِغاَلَْبلا َنِم  َرَثْکَأ  اَْهنِم  اُوُبلْطَتَال  َو  ِفاَفَْکلا ، َقْوَف  اَهِیف  اُولَأْسَت  َال  َو  ِداَّزلا ، َنِم  ْمُِکتَرْضَِحب  اَم 

106 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(46 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ماشلا  یلإ  ریسملا  یلع  همزع  دنع 
باکرلا  یف  هلجر  عضو  دنع  ّهبر  هب  اعد  ءاعد  وه  و 

َْتنَأ َو  ِرَفَّسلا ، ِیف  ُبِحاَّصلا  َْتنَأ  َّمُهَّللا  ِدـَلَْولا . َو  ِلاَْملا  َو  ِلْهَْألا  ِیف  ِرَْظنَْملا  ِءوُس  َو  ِبَلَْقنُْملا  ِۀـَبآَک  َو  ِرَفَّسلا ، ِءاثْعَو  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا 
. ًافَلْخَتْسُم ُنوُکَی  َال  ُبَحْصَتْسُْملا  َو  ًابَحْصَتْسُم ، ُنوُکَی  َفَلْخَتْسُْملا ال  َّنَِأل  َكُْریَغ ؛ امُهُعَمْجَی  َال  َو  ِلْهَْألا ، ِیف  ُۀَفِیلَْخلا 

هیلع نینمؤملاریمأ  هاَّفق  دق  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  ّيورم  مالکلا  اذه  ءادتباو  هنع : هَّللا  یـضر  فیرـشلا  دیـسلا  لاق 
. لصفلا رخآ  یلِإ  َكُْریَغ .» اَمُهُعَمْجَی  َالَو  : » هلوق نم  مامت ؛ نسحأب  هممت  مالک و  غلبأب  مالسلا 

(47 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀفوکلا رکذ  یف 
ُهَّللا ُهاَلَْتباّالإ  ًاءوُس  ٌراَّبَج  ِِکب  َداَرَأ  اَم  ُهَّنَأ  ُمَلْعَأل  ّینِإ  َو  ِلِزالَّزلِاب ، َنِیبَکُْرت  َو  ِلِزاَوَّنلِاب ، َنیِکَْرُعت  ّیِظاَکُْعلا ، ِمیِدَْألا  َّدَم  َنیّدَُمت  ُۀَفوُکاَی  ِِکب  ّینَأَک 

. ِِلتاِقب ُهاَمَر  َو  ٍلِغاَِشب ،
108 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(48 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ماشلا  یلإ  ریسملا  دنع 
نیّفص  یلإ  ۀفوکلا  نم  ًاجراخ  ۀلیخنلاب  وه  اهب و  بطخ  هنإ  لیق 

. ِلاَْضفِْإلا ِإَفاَکُم  َال  َو  ِماَْعنِْإلا  ِدوُقْفَم  َْریَغ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َقَفَخ ، َو  ٌمَْجن  َحال  اَمَّلُک  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َقَسَغ ، َو  ٌْلَیل  َبَقَو  اَمَّلُک  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
، ْمُْکنِم ٍۀَمِذْرِـش  َیلِإ  َۀَـفْطُّْنلا  ِهِذـه  َعَْطقَأ  ْنَأ  ُْتیَأَر  ْدَـقَو  يِْرمَأ ، ْمُهَِیتْأَـی  یَّتَح  ِطاَْـطلِْملا ، اَذـه  ِموُُزِلب  ْمُُهتْرَمَأ  َو  ِیتَمّدَـقُم  ُْتثََعب  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

. ْمَُکل ِةَّوُْقلا  ِداَْدمَأ  ْنِم  ْمُهَلَعْجَأ  َو  ْمُکّوُدَع ، َیلِإ  ْمُکَعَم  ْمُهَضِْهنُأَف  َۀَلْجَد  َفاَنْکَأ  َنِینّطَُوم 
ءیطاشل ًاضیأ  کلذ  لاقی  و  تارفلا ، ءیطاش  وه  هموزلب ، مهرمأ  يذلا  تمّسلا  انهاه  داطلملاب  مالسلا  هیلع  ینعی  لوقأ : فیرشلا : دیسلا  لاق 

. اهبیجع تارابعلا و  بیرغ  نم  وه  و  تارفلا ، ءام  ۀفطنلاب  ینعی  ضرألا و  نم  يوتسا  ام  هلصأ  و  رحبلا ،
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(49 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

یهلإلا  ملعلا  ۀیبوبرلا و  تافص  نم  ۀلمج  هیف  و 
ُهَتَْبثَأ ْنَم  ُْبلَق  َال  َو  ُهُرِْکُنت ، ُهَرَی  َْمل  ْنَم  ُْنیَع  اَلَف  ِریِـصَْبلا ؛ ِْنیَع  یَلَع  َعَنَْتما  َو  ِروُهُّظلا ، ُماَلْعَأ  ِْهیلَع  ْتَّلَد  َو  ِرُومُأـْلا . ِتاَّیِفَخ  َنََطب  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

ُْهنِم  ُبَْرقَأ  َءْیَش  الَف  ُّونُّدلا  ِیف  َبُرَق  َو  ُْهنِم . یَلْعَأ  َءیَش  اَلَف  ُّولُْعلا  ِیف  َقَبَس  ُهُرِْصُبی :
110 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ِبِجاَو ْنَع  اَْهبُجْحَی  َْمل  َو  ِِهتَفِـص ، ِدـیِدَْحت  یَلَع  َلوُقُْعلا  ِِعلُْطی  َْمل  ِِهب . ِناَکَْملا  ِیف  ْمُهاَواَس  ُُهبُْرق  َال  َو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ٍءْیَـش  ْنَع  ُهَدَـعَاب  ُهُؤاَْلِعتْـسا  اَـلَف 
. ًارِیبَک اُولُع  َُهل  َنوُدِحاَْجلا  َو  ِِهب  َنوُهّبَشُْملا  ُُهلوُقَی  اَّمَع  ُهَّللا  َیلاَعَت  ِدوُحُْجلا ، ِيذ  ِْبلَق  ِراَْرقِإ  یَلَع  ِدوُجُْولا ، ُماَلْعَأ  َُهل  ُدَهْشَت  يِذَّلا  َوُهَف  ِِهتَفِْرعَم ،

(50 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نتفلا  هذه  نایب  نتفلا و  نم  هب  ملاعلا  برخی  امل  نایب  هیف  و 
َلِطاَْبلا َّنَأ  ْوَلَف  ِهَّللا ، ِنیِد  ِْریَغ  یَلَع  ًالاَجِر ، ٌلاَجِر  اَْهیَلَع  یَّلَوَتَی  َو  ِهَّللا ، ُباَتِک  اَهِیف  َُفلاَُخی  ُعَدَْـتُبت ، ٌماَکْحَأ  َو  ُعَبَُّتت ، ٌءاَوْهَأ  ِنَتِْفلا  ِعُوقُو  ُءْدـَب  امَّنِإ 

ْنِم ُذَـخُْؤی  ْنِکل  َو  َنیِدـِناَعُْملا ؛ ُنُْسلَأ  ُْهنَع  ْتَعَطَْقنا  ِلِطاَْبلا ، ِْسَبل  ْنِم  َصَلَخ  َّقَْحلا  َّنَأ  َْول  َو  َنیِداَتْرُْملا ؛ یَلَع  َفْخَی  َْمل  ّقَْحلا  ِجاَِزم  ْنِم  َصَلَخ 
«. یَنْسُْحلا ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا   » وُْجنَی َو  ِِهئاَِیلْوَأ ، یَلَع  ُناَْطیَّشلا  ِیلْوَتْسَی  َِکل  اَنُهَف  ناَجَزُْمیَف ! ٌْثغِض ، اَذه  ْنِم  َو  ٌْثغِض ، اَذه 

(51 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ءاملا مهوعنم  نیّفصب و  تارفلا  ۀعیرش  یلع  مالسلا  هیلع  هباحصأ  ۀیواعم  باحصأ  بلغ  امل 
ِءاَمّدلا َنِم  َفُویُّسلا  اوَّوَر  َْوأ  ٍۀَّلَحَم ؛ ِریِخَْأتَو  ٍۀَّلَذَم ، یَلَع  اوُِّرقَأَف  َلاَتِْقلا ، ُمُکوُمَعْطَتْسا  ِدَق 

112 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
، رَبَْخلا ِمِْهیَلَع  َسَّمَع  َو  ِةاَوُْغلا . َنِم  ًۀَُـملَداَق  َۀَـیِواَعُم  َّنِإ  َو  َالَأ  َنیِرِهاَق . ْمُِکتْوَم  ِیف  ُةاَیَْحلا  َو  َنیِروُهْقَم ، ْمُِکتاَـیَح  ِیف  ُتْوَْملاَـف  ِءاـْملا ؛ َنِم  اْوَوَْرت 

. ِۀَِّینَْملا َضاَرْغَأ  ْمُهَروُُحن  اُولَعَج  یَّتَح 

(52 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

قلاخلا یلع  هللا  معن  و  دهاّزلل ، هّللا  باوث  و  ایندلا ، یف  دیهزتلا  یف  یه  و 

ایندلا یف  دیهزتلا 

َو اَهَناریِج ، ِتْوَْملِاب  وُدَْحت  َو  اَهَناَّکُـس ، ِءاَنَْفلِاب  ُزِفَْحت  َیِهَف  َءاَّذَح ، ْتََربْدَأ  َو  اَُهفوُْرعَم ، َرَّکَنَت  َو  ٍءاَضِْقنِاب ، َْتنَذآ  َو  ْتَمَّرَـصَت ، ْدَق  اَْینُّدـلا  َّنِإ  َو  َالَأ 
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ُناَیْدَّصلا اَهَزَّزَمَت  َْول  ِۀَْلقَْملا ، ِۀَعْرُجَک  ٌۀَعْرُج  َْوأ  ِةَواَدِإَّلا  ِۀَلَمَـسَک  ٌۀَلَمَـس  الِإ  اَْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  ًاْوفَـص  َناک  اَم  اَْهنِم  رِدَک  َو  ًاْولُح ، َناک  اَم  اَهِیف  َّرَمَأ  ْدَق 
. ُدَمَْألا اهَِیف  ْمُْکیَلَع  ََّنلوُطَی  َال  َو  ُلَمَْألا ، اَهِیف  ْمُکَّنَِبْلغَی  َال  َو  ُلاَوَّزلا  اَِهلْهَأ  یَلَع  ِروُدْقَْملا  ِراَّدلا  ِهِذه  ْنَع  َلیِحَّرلا  ِهَّللا  َداَبِع  اوُعِمْزَأَف  ْعَْقنَی . َْمل 

داهزلا باوث 

؛ ِدالْوَْألا َو  ِلاَْومَأـْلا  َنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُْمتْجَرَخ  َو  ِناَـبْهُّرلا ، یّلتَبَتُم  َراَؤُج  ُْمتْرَأَـج  َو  ِماَـمَْحلا ، ِْلیِدَِـهب  ُْمتْوَعَد  َو  ِلاَـجِْعلا ، ِهَّلُْولا  َنِینَح  ُْمْتنَنَح  َْول  ِهَّللاَوَف 
ُفاَخَأ َو  ِِهباََوث ، ْنِم  ُمَْکل  وُجْرَأ  امَِیف  اًلِیلَق  َناََکل  ُُهلُسُر - اَْهتَظِفَح  َو  ُُهُبتُک ، اَْهتَصْحَأ  ٍۀَئّیَـس  ِناَْرفُغ  َْوأ  ُهَْدنِع ، ٍۀَجَرَد  ِعاَِفتْرا  ِیف  ِْهَیلِإ  َِۀبْرُْقلا  َساَمِتلا 

. ِِهباَقِع ْنِم  ْمُْکیَلَع 
114 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هَّللا معن 

ْمُُکلاَمْعَأ ْتَزَج  اَم  ٌۀَِیقاب ؛ اَْینُّدلا  اَم  اْینُّدلا - ِیف  ُْمتْرّمُع  َُّمث  ًامَد  ُْهنِم  ٍۀَبْهَر  َْوأ  ِْهَیلِإ  ٍۀَـبْغَر  ْنِم  ْمُُکنُویُع  َْتلاَس  َو  ًاثاَیِْمنا ، ُمُُکبُوُلق  َْتثاَْمنا  َِول  ِهَّللاَت  َو 
. ِناَمیِْإِلل ْمُکاَّیِإ  ُهاَدُه  َو  َماَظِْعلا ، ُمُْکیَلَع  ُهَمُْعنَأ  ْمُکِدْهُج - ْنِم  ًاْئیَش  اوُْقُبت  َْمل  َْول  َو  ْمُْکنَع -

(53 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀیحضألا ۀفص  رحنلا و  موی  يرکذ  یف 
ُّرَُجت ِنْرَْقلا  َءاَبْضَع  َْتناک  َْول  َو  ْتَّمَت ، َو  ُۀَیِحْضُْألا  ِتَِملَس  ُْنیَْعلا  َو  ُنُذُْألا  ِتَِملَـس  اَذِإَف  اَِهْنیَع ، ُۀَمالَـس  َو  اَِهنُذُأ ، ُفاَرِْـشتْسا  ِۀَیِحْـضُْألا  ِمامَت  ْنِم  َو 

. ِکَْسنَْملا َیلِإ  اَهَلْجِر 
. حبذملا انه  اه  کسنملا  و  فیرشلا : دیسلا  لاق 

(54 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ماشلا  لهأ  لاتق  نم  هل  مهعنم  لاط  نیح  نیّفصب  هباحصأ  فصی  اهیف  و 
. َّيََدل ٍضَْعب  ُِلتاَق  ْمُهُـضَْعب  َْوأ  َِّیِلتاَق ، ْمُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  یَّتَح  اهَِیناَثَم ؛ ْتَِعلُخ  َو  اهَیِعاَر ، اَهَلَـسْرَأ  ْدَق  َو  اَهِدْرِو ، َمْوَی  ِمیِْهلا  ِِلبِْإلا  َّكاَدَت  َّیَلع  اوُّکاَدَتَف 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َءاَج  اِمب  ُدوُحُْجلا  َِوأ  ْمُُهلاَِتق  اَّلِإ  ِینُعَسَی  ِیُنتْدَجَو  امَف  َمْوَّنلا ، ِینَعَنَم  یَّتَح  ُهَرْهَظ  َو  ُهَنَْطب  َْرمَْألا  اَذه  ُْتبَّلَق  ْدَق  َو 
116 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ِةَرِخآلا ِتاتْوَم  ْنِم  َّیَلَع  َنَوْهَأ  اَْینُّدلا  ُتاَتْوَم  َو  ِباَقِْعلا ، ِۀََجلاَعُم  ْنِم  َّیَلَع  َنَوْهَأ  ِلاَتِْقلا  ُۀََجلاَعُم  َْتناکَف 

(55 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیّفصب  لاتقلا  یف  مهل  هنذإ  هباحصأ  أطبتسا  دق  و 
ِهَّللاَوَف ِماَّشلا ! ِلْهَأ  ِیف  ًاّکَش  ْمُُکلْوَق  اَّمَأ  َو  ََّیلِإ . ُتْوَْملا  َجَرَخ  َْوأ  ِتْوَْملا  َیلِإ  ُْتلَخَد  ِیلابُأ ؛ اَم  ِهَّللاوَف  ِتْوَْملا ؟ َۀَیِهاَرَک  َِکلذ  َّلُکَأ  ْمُُکلْوَق : اَّمَأ 
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، اَِهلاَلَـض یَلَع  اَهَُلْتقَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َِکلذ  َو  ِیئْوَض ، َیلِإ  َوُشْعَت  َو  ِیب ، َيِدَتْهَتَف  ٌۀَِـفئاَط  ِیب  َقَْحَلت  ْنَأ  ُعَمْطَأ  انَأ  َو  اَّلِإ  ًامْوَی  َبْرَْحلا  ُْتعَفَد  اَم 
. اَهِماثِآب ُءُوبَت  َْتناَک  ْنِإ  َو 

(56 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

حلصلاب  سانلا  رمأ  نیح  نیّفص  موی  کلذ  هَّللا و  لوسر  باحصأ  فصی 
یَلَع ایِضُم  َو  ًامِیلْسَت ، َو  ًاناَمیِإ  الِإ  َِکلذ  انُدیِزَی  اَم  اَنَماَمْعَأ : َو  اَنَناَوْخِإ  َو  انَءاَْنبَأ  َو  انَءابآ  ُُلتْقَن  ِِهلآ ؛ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْعَم  اَّنُک  ْدََقل  َو 

ِناَسلاَخَتَی ِْنیَلْحَْفلا ، َلُواَصَت  ِنَالَواَصَتَی  انّوُدَع  ْنِم  ُرَخآلا  َو  اَّنِم  ُلُجَّرلا  َناَک  ْدََقل  َو  ّوُدَْعلا ؛ ِداَهِج  ِیف  ادِـج  َو  َِملَْألا ، ِضَـضَم  یَلَع  ًاْربَص  َو  ِمَقَّللا ،
، انِّوُدَع ْنِم  اََنل  ًةَّرَمَف  ِنُونَْملاَسْأَک ، ُهَبِحاَص  یِقْسَی  امُهُّیَأ  امُهَسُْفنَأ :

118 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو ُهَناَطْوَأ . ًاـئّوَبَتُم  َو  ُهَناَرِج ، ًاـیِْقُلم  ُمالْـسِْإلا  َّرَقَتْـسا  یَّتَح  َرْـصَّنلا ، اـْنیَلَع  َلَْزنَأ  َو  َْتبَْکلا ، انّوُدـَعب  َلَْزنَأ  اَنَقْدِـص  ُهَّللا  َيأَر  اَّمَلَف  اَّنِم ، انّوُدَِـعل  ًةَّرَم  َو 

! ًامَدَن اَهَّنُِعْبُتَتل  َو  ًامَد  اَهَُّنِبلَتْحََتل  ِهَّللا  ُْمیأ  َو  ٌدوُع . ِنامیِِإلل  َّرَضْخاَال  َو  ٌدوُمَع ، ِنیّدِلل  َماَق  اَم  ُْمْتیَتَأ ، اَم  ِیتَْأن  اَّنُک  َْول  يِرْمََعل 

(57 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

مالسلا  هیلع  وه  هلضف  یف  ّمث  مومذم  لجر  ۀفص  یف 
ُهَّنِإ َو  َالَأ  ُهُوُلتْقَت ! َْنل  َو  ُهُوُلْتقاَـف ، ُدِـجَی ، اـَل  اَـم  ُُبلْطَی  َو  ُدِـجَی ، اَـم  ُلُـکْأَی  ِنْطَْبلا ، ُقِحَدـْنُم  ِموُْعُلْبلا ، ُبْحَر  ٌلُـجر  يِدـَْعب  ْمُْکیَلَع  ُرَهْظَیَـس  ُهَّنِإ  اَّمَأ 

َو ِةَرْطِْفلا ، یَلَع  ُتْدـلُو  ّینِإَف  یّنِم ؛ اوُأَّرَبَتَت  اَلَف  ُةَءاَرَْبلا  اَّمَأ  َو  ٌةاََجن ؛ ْمَُکل  َو  ٌةاکَز ، ِیل  ُهَّنِإَف  ِینوُّبُـسَف ؛ ُّبَّسلا  اَّمَأَف  یّنِم ؛ ِةَءاَرَْبلا  َو  یّبَِسب  ْمُکُُرمْأَـیَس 
. ِةَرْجِْهلا َو  ِناَمیِْإلا  َیلِإ  ُْتقَبَس 

(58 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هَّللّالإ  مکح  نأ ال  اودانت : ۀموکحلا و  اولزتعا  نیح  جراوخلا  هب  ملک 
! ْرفُْکلِاب یِسْفَن  یَلَع  ُدَهْشَأ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  يِداَهِج  َو  ِهَّللِاب ، ِیناَمیِإ  َدَْعبَأ  ٌِرثآ . ْمُْکنِم  َیَِقب  َال  َو  ٌبِصاَح ، ْمَُکباَصَأ 

! َنیِدَتْهُْملا َنِم  اَنَأ  اَم  َو  ًاذِإ  ُْتلَلَض  ْدََقل 
120 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ًۀَّنُس ْمُکِیف  َنوُِملاَّظلا  اَهُذِخَّتَی  ًةََرثَأ  َو  ًاعِطاَق ، ًاَْفیَسَو  اًِلماَش ، اَّلُذ  يِدَْعب  َنْوَْقلَتَس  ْمُکَّنِإ  اَمَأ  ِباَقْعَْألا . َِرثَأ  یَلَع  اوُعِجْرا  َو  ٍبآَم ، َّرَش  اُوبوُأَف 
: هجوأ هثالث  یلع  يوری  ربآ » مکنم  یقب  الو   » مالسلا هیلع  هلوق  فیرشلا : لاق 

هیوری ثیدـحلا و  رثأی  يذـلا  وه  ٌرثآ و   » يوری و  هحلـصی - يأ : لخنلا - ربأی  يذـلل  مهلوق  نم  ءارلاب ، ٌربآ » : » هانرکذ امک  نوکی  نأ  اهدـحأ 
و بثاولا ، وه  و  ۀـمجعملا - يازلاـب  زبآ -»  » يوری و  ربـخف ! مکنم  یقب  ـال  لاـق : مالـسلا  هیلع  هنأـک  يدـنع  هوجولا  حـصأ  وه  و  هیکحی ، يأ 

. زبآ هل : لاقی  ًاضیأ  کلاهلا 

(59 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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: هل لیق  و  جراوخلا ، برح  یلع  مزع  اّمل 
: ناورهنلا رسج  اوربع  موقلا  ّنإ 

. ٌةَرَشَع ْمُْکنِم  ُِکلْهَی  و ال  ٌةَرَشَع ، ْمُْهنِم  ُِتْلُفی  َال  ِهَّللا  َو  ِۀَفْطُّنلا ، َنُود  ْمُهُعِراَصَم 
ام ّیـضم  هنع  مدقت  امیف  کلذ  یلإ  انرـشأ  دق  ًامج و  ًاریثک  ناک  نإ  ءاملا و  نع  ۀیانک  حصفأ  یه  و  رهنلا ، ءام  ۀـفطنلاب  ینعی  فیرـشلا : لاق 

. ههبشأ

(60 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

! مهعمجأب موقلا  کله  نینمؤملاریمأ ، ای  هل : لیقف  جراوخلا  لتق  اّمل 
. َنِیباَّلَس ًاصوُُصل  ْمُهُرِخآ  َنوُکَی  یَّتَح  َعُِطق ، ٌنْرَق  ْمُْهنِم  َمََجن  اَمَّلُک  ِءاَسّنلا ، ِتاَراَرَق  َو  ِلاَجّرلا ، ِباَلْصَأ  ِیف  ٌفَُطن  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا ؛ َو  اَّلَک 

122 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(61 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

. ُهَکَرْدَأَف َلِطاَْبلا  َبَلَط  ْنَمَک  ُهَأَطْخَأَف ، َّقَْحلا  َبَلَط  ْنَم  َْسیَلَف  يِدَْعب ؛ َجِراَوَْخلا  اُوِلتاَُقت  َال 
. هباحصأ ۀیواعم و  ینعی  فیرشلا : لاق 

(62 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀلیغلا نِم  َفّوُخ  اَّمل 
. ُْملَْکلا ُأَْربَی  َال  َو  ُمْهَّسلا ، ُشیِطَی  َال  ٍِذئَنیِحَف  ِیْنتَمَلْسَأ ؛ َو  یّنَع  ْتَجَرَْفنا  یِمْوَی  َءاَج  اَذِإَف  ًۀَنیِصَح  ًۀَّنُج  ِهَّللا  َنِم  َّیَلَع  َّنِإ  َو 

(63 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ایندلا ۀنتف  نم  رذحی 
َو ِْهیَلَع ، اُوبِسوُح  َو  ُْهنِم  اوُجِرْخُأ  اَهل ، اَْهنِم  ُهوُذَخَأ  امَف  ًۀَْنتَف ، اَِهب  ُساَّنلا  َِیُلْتبا  اَهل : َناک  ٍءْیَِـشب  یَْجُنی  َال  َو  اَهِیفاَّلإ  اَْهنِم  ُمَلُْـسی  َال  ُراَد  اَْینُّدلا  َّنِإ  َالَأ 

. َصَقَن یَّتَح  ًاِدئاَز  َو  َصَلَق ، یَّتَح  ًاِغباَس  ُهاََرت  اَْنَیب  ّلّظلا ، ِءیَفَک  ِلوُقُْعلا  ِيَوذ  َْدنِع  اَهَّنِإَف  ِهِیف ؛ اُوماَقَأ  َو  ِْهیَلَع  اُومِدَق  اَهِْریَِغل  اَْهنِم  ُهوُذَخَأ  اَم 
124 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(64 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لامعألا  حلاص  یلا  ةردابملا  یف 
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ْدَقَف ِتْوَْمِلل  اوُّدِعَتْـسا  َو  ْمُِکب ، َّدُج  ْدَقَف  اُولَّحََرت  َو  ْمُْکنَع ، ُلوُزَی  اَِمب  ْمَُکل  یَْقبَی  اَم  اوُعاَْتبا  َو  ْمُِکلاَمْعَِأب ، ْمَُکلاجآ  اوُرِدَاب  َو  ِهَّللا ، َداَبِع  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
ْمُکْکُْرتَی َْمل  َو  ًاثَبَع ، ْمُکُْقلْخَی  َْمل  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَف  اُولَْدبَتْـساف ؛ ٍراِدب  ْمَُهل  ْتَْسَیل  اَْینُّدـلا  َّنَأ  اوُِملَع  َو  اوُهَبَْتناف ، ْمِِهب  َحیِـص  ًامْوَق  اُونوُک  َو  ْمُکَّلَظأ ،

َو ِةَّدُْملا . ِرَصِِقب  ٌةَریِدََجل  ُۀَعاَّسلا ، اَهُمِدْهَت  َو  ُۀَظْحَّللا ، اَهُـصُْقنَت  ًۀَیاَغ  َّنِإ  َو  ِِهب . َلِْزنَی  ْنَأ  ُتْوَْملا  اَّلِإ  ِراَّنلا  َِوأ  ِۀَّنَْجلا  َْنَیب  َو  ْمُکِدَحَأ  َْنَیب  اَم  َو  يًدُس ،
یف اوُدَّوَزَتَف  ِةَّدُْعلا . ِلَْضفَِأل  ٌّقِحَتْـسَُمل  ِةَْوقّـشلا  َْوأ  ِزْوَْفلِاب  ُمُدْقَی  ًامِداَق  َّنِإ  َو  ِۀـَبْوَْألا . ِۀَعْرُِـسب  ٌّيِرََحل  ُراَهَّنلا ، َو  ُْلیَّللا  ِناَدـیِدَْجلا : ُهوُدْـحَی  ًاِبئاَغ  َّنِإ 
ُهَلَمَأ َو  ُْهنَع ، ٌرُوتْـسَم  ُهَلَجَأ  َّنِإَف  ُهَتَوْهَـش ، َبَلَغ  َو  ُهََتبَْوت ، َمَّدَق  َو  ُهَسْفَن ، َحَصَن  ُهَّبَر ، ٌْدبَع  یَقَّتاَف  ًادَـغ . ْمُکَـسُْفنَأ  ِِهب  َنوُزُرَْحت  اَم  اَْینُّدـلا ، َنِم  اْینُّدـلا ،

اَهل ایف  اَْهنَع . ُنوُکَی  اَـم  َلَـفْغَأ  ِْهیَلَع  ُُهتَِّینَم  ْتَمَجَه  اذِإ  اَـهَفّوَُسِیل ، َۀـَبْوَّتلا  ِهیّنَُمی  َو  اـهَبَکْرَِیل ، َۀَیِـصْعَْملا  َُهل  ُنّیَُزی  ِِهب ، ٌلَّکَُوم  َناَْـطیَّشلا  َو  َُهل ، ٌعِداَـخ 
ُهُرِْطُبت َال  ْنَّمِم  ْمُکاَّیِإ  َو  اَنَلَعْجَی  ْنَأ  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  ُلَأْسَن  ِةَْوقّـشلا ! َیلِإ  ُهُماَّیَأ  ُهَیّدَُؤت  ْنَأ  َو  ًۀَّجُح ، ِْهیَلَع  ُهُرُمُع  َنوُکَی  ْنَأ  ٍۀَْلفَغ  ِيذ  ّلُک  یَلَع  ًةَرْـسَح 

. ٌَۀبآَک َال  َو  ٌۀَماَدَن  ِتْوَْملا  َدَْعب  ِِهب  ُّلَُحت  َال  َو  ٌۀَیاَغ ، ِّهبَر  ِۀَعاَط  ْنَع  ِِهب  ُرّصَُقت  َال  َو  ٌۀَمِْعن ،
126 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(65 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

یهلإلا  ملعلا  نم  ۀفیطل  ثحابم  اهیف  و 
ُهَْریَغ ِةَدْـحَْولِاب  یَّمَـسُم  ُّلُک  ًانِطَاب ؛ َنوُکَی  ْنَأ  َْلبَق  ًارِهاَظ  َنوُکَی  َو  ًارِخآ ، َنوُکَی  ْنَأ  َْلبَق  ًالَّوَأ  َنوُکَیَف  ًالاَح ، ٌلاَح  َُهل  ِْقبْـسَت  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

َو ُرِدـْقَی  ُهَْریَغ  ٍرِداَق  ُّلُک  َو  ٌمّلَعَتُم ، ُهَْریَغ  ٍِملاَع  ُّلُک  َو  ٌكُولْمَم ، ُهَْریَغ  ٍِکلاَم  ُّلُکَو  ٌفیِعَـض ، ُهَْریَغ  ٍّيِوَق  ُّلُـک  َو  ٌلـِیلَذ ، ُهَْریَغ  ٍزیِزَع  ُّلُـک  َو  ٌلـِیلَق ،
ِناَْولَْألا ِّیِفَخ  ْنَع  یَمْعَی  ُهَْریَغ  ٍریَِصب  ُّلُک  َو  اَْهنِم ، َدَُعب  اَم  ُْهنَع  ُبَهْذَی  َو  اهُرِیبَک ، ُهُّمُِصی  َو  تاَوْصَْألا ؛ ِفیَِطل  ْنَع  ُّمَصَی  ُهَْریَغ  ٍعیِمَـس  ُّلَکَو  ُزَْجعَی ،
ِِبقاَوَع ْنِم  ٍفُّوََخت  َال  َو  ٍناَْطلُـس ، ِدـیِدْشَِتل  ُهَقَلَخ  اَم  ُْقلْخَی  َْمل  ٍرِهاَظ ، ُْریَغ  ُهَْریَغ  ٍنِطَاب  ُّلُک  َو  ٍنطَاب ، ُْریَغ  ُهَْریَغ  ٍرِهاَـظ  ُّلُـک  َو  ِماَـسْجَْألا ، ِفیَِطل  َو 

: ُلاَُقیَف ِءاَیْشَْألا  ِیف  ُْللْحَی  َْمل  نوُرِخاَد ، ٌداَبِع  َو  َنُوبُوبُْرم ، ُِقئالَخ  ْنِکل  َو  ٍِرفاَنُم ؛ ٍّدِض  َال  َو  ٍِرثاَکُم ، ٍکیِرَشَال  َو  ٍرِواَثُم ، ٍِّدن  یَلَع  ٍۀَناَِعتْساَال  َو  ٍناَمَز ،
ٌۀَْهبُـش ِْهیَلَع  ْتََجلَوَال  َو  َقَلَخ ، اَّمَع  ٌزْجَع  ِِهب  َفَقَو  َال  َو  َأَرَذ ، اَم  ُرِیبْدَت  َال  َو  َأَدَْتبا ، اَم  ُْقلَخ  ُهْدُؤَی  َْمل  ٌِنئَاب . اَْهنِم  َوُه  ُلاَُقیَف : اَْهنَع  َْأنَی  َْمل  َو  ٌِنئاک ، َوُه 

. ِمَعّنلا َعَم  ُبوُهْرَملا  ِمَقّنلا ، َعَم  ُلُومْأَْملا  ٌمَْربُم . ٌْرمَأ  َو  ٌمَکُْحم ، ٌْملِع  َو  ٌنَْقتُم ، ٌءاَضَق  َلب  َرَّدَق ، َو  یَضَق  امِیف 
128 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(66 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀلتاقملا برحلا و  میلعت  یف 
نیّفصب  ءاقللا  لوأ  وأ  ریرهلا  ۀلیل  هباحصأل  هلاق  ّهنأ  روهشملا  و 

اُولِْقلَق َو  َۀَـمْأَّللا  اُولِمْکَأ  َو  ِماَْـهلا . ِنَع  ِفُویُّسِلل  یَْبنَأ  ُهَّنِإَـف  ِذِـجاوَّنلا ، یَلَع  اوُّضَع  َو  َۀَـنیِکَّسلا  اُوبَْبلََجت  َو  َۀَیْـشْخلا ، اوُرِعْـشَتْسا  َنِِملْـسُْملا : َرِـشاَعَم 
َعَم َو  ِهَّللا ، ِْنیَِعب  ْمُکَّنَأ  اُولَمْعا  َو  اَطُْخلِاب  َفُویُّسلا  اُولِـص  َو  اَبُّظلِاب ، اوُِحفاَن  َو  َرْزَّشلا  اُونُعْطا  َو  َرْزَْخلا  اوُظَْحلا  َو  اَهّلَـس . َْلبَق  اَـهِداَمْغَأ  ِیف  َفُویُّسلا 
َیلإ اوُْشما  َو  ًاسْفَن ، ْمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  اُوبیِط  َو  ِباَسِْحلا ، َمْوَی  ٌراَن  َو  ِباَقْعَْألا ، ِیف  ٌراَع  ُهَّنِإَف  ّرَْفلا  َنِم  اُویْحَتْـسا  َو  َّرَْکلا ، اوُدِواَـعَف  ِهَّللا . ِلوُسَر  ّمَع  ِْنبا 

، ًادَی ِۀَْبثَْوِلل  َمَّدَق  ْدَق  َو  ِهِرْسِک ، یف  ٌنِماک  َناَْطیَّشلا  َّنِإَف  هَجَبَث ، اُوبِرْضاَف  بَّنَطُْملا ، ِقاوَّرلا  َو  مَظْعَْألا ، ِداَوَّسلا  اَذِهب  ْمُْکیَلَع  َو  ًاحُجُس ، ًایْـشَم  ِتْوَْملا 
. اًلْجِر ِصوُکُّنِلل  َرَّخَأ  َو 

«. ْمَُکلاَمْعَأ ْمُکَِرتَی  َْنل  َو  ْمُکَعَم ، ُهَّللا  َو  َنْوَلْعَْألا ، ُُمْتنَأ  َو   » ّقَْحلا ُدوُمَع  ْمَُکل  َیلَْجنَی  یَّتَح  ًادْمَص ! ًادْمَصَف 
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(67 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

تلاق ام  مالسلا : هیلع  لاق  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ةافو  دعب  ۀفیقـسلا  ءابنأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلإ  تهتنا  اّمل  اولاق :
: مالسلا هیلع  لاق  ریمأ ؛ مکنم  ریمأ و  انم  تلاق : اولاق : راصنألا ؟

، ْمِِهنِسُْحم َیلِإ  َنَسُْحی  ْنَأب  یَّصَو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَِأب  ْمِْهیَلَع  ُْمتْجَجَتْحا  اَّلَهَف 
130 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

؟ ْمِهئیِسُم ْنَع  َزَواَجَُتی  َو 
؟ مهیلع ۀجحلا  نم  اذه  یف  ام  و  اولاق :

: مالسلا هیلع  لاقف 
. ْمِِهب ُۀَّیِصَْولا  ِنُکَت  َْمل  ْمِهیف  ُۀَماَمِْإلا  ِتناَک  َْول 

: مالسلا هیلع  لاق  مث 
. َةَرَمثَّلا اوُعاضَأ  َو  ِةَرَجَّشلِاب ، اوُّجَتْحا  مالسلا : هیلع  لاقف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ةرجش  اهَّنَأب  تجتحا  اولاق : ٌْشیَُرق ؟ َْتلاَق  اذاَمَف 

(68 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ِلُتق  هیلع و  ْتَِکلُمف  رصم  رکب  یبأ  نب  دمحم  دلق  اّمل 
ْدََقل َو  ٍرَْکب ، یبَأ  ِْنبا  ِدَّمَحُمل  ٍّمَذِالب  َۀَصْرُْفلا ، ُمُهَزَْهنَأ  َال  َو  َۀَـصْرَْعلا ، ُمَُهل  یَّلَخ  اَمل  اَهاَّیِإ  ُُهْتیَّلَو  َْول  َو  َۀَْـبتُع ؛ َْنب  َمِشاَه  َرْـصِم  َۀَِـیلَْوت  ُْتدَرَأ  ْدَـق  َو 

. ًابِیبَر ِیل  َناَک  َو  ًابِیبَح ، ََّیلِإ  َناک 

(69 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هباحصأ  ضعب  خیبوت  یف 
ٍِبناَج  ْنِم  ْتَصیِح  اَمَّلُک  ُۀَیِعاَدَتُْملا  ُباَیّثلا  َو  ُةَدِمَْعلا ، ُراَِکْبلا  يَراَُدت  اَمَک  ْمُکیِراَدَأ  ْمَک 

132 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ُِعبَّضلا َو  اهِرْحُج ، ِیف  ِۀَّبَّضلا  َراَحِْجنا  َرَحَْجنا  َو  َُهبَاب ، ْمُْکنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  َقَلْغَأ  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ِرِـسانَم  ْنِم  ٌرِْـسنَم  ْمُْکیَلَع  َّلَطَأ  امَّلُک  َرَخآ ، ْنِم  ْتَکَّتِهَت 

، ِتاَیاَّرلا َتَْحت  ٌلِیلَق  ِتاَحاَْبلا ، ِیف  ٌرِیثََکل  ِهَّللا - َو  ْمُکَّنِإ - ٍلِصان . َقَْوفََأب  َیِمُر  ْدَقَف  ْمُِکب  َیِمُر  ْنَم  َو  ُهوُُمتْرَـصَن ! ْنَم  ِهَّللا  َو  ُلِیلَّذـلا  اَهِراَجِو . ِیف 
َنُوفِْرعَت َال  ْمُکَدْوُدُج ! َسَْعتَأ  َو  ْمُکَدوُدُخ ، ُهَّللا  َعَرْضَأ  یِسْفَن . ِداَْسفِِإب  ْمُکَحاَلْصإ  َيرَأ  یّنِکل ال  َو  ْمُکَدَوَأ ، ُمیُِقی  َو  ْمُکُِحلُْصی ، اَِمب  ٌِملاََعل  ّینِإ  َو 

! َّقَْحلا ُمُِکلاَْطبِإَک  َلِطاَْبلا  َنُولِْطُبت  َال  َو  َلِطاَْبلا ، ُمُِکتَفِْرعَمَک  َّقَْحلا 

(70 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هیف  برض  يذلا  مویلا  ةرحس  یف 
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: َلاَقَف ِدَدَّللا ؟ َو  ِدَوَْألا  َنِم  َِکتَّمُأ  ْنِم  َتیَِقل  اَذاَم  ِهَّللا ، َلوسَر  اَی  ُْتلُقَف : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َیل  َحَنَسَف  ٌِسلاَج ، اَنَأ  َو  ِیْنیَع  یْنتَکَلَم 
. یّنِم ْمَُهل  ارَش  ِیب  ْمَُهلَْدبأ  َو  ْمُْهنِم ، ًاْریَخ  ْمِِهب  ُهَّللا  ِیَنلَْدبَأ  ُْتلُقَف : ْمِْهیَلَع » ُْعدا  »

. مالکلا حصفأ  نم  اذه  ماصخلا و  دللاب  و  جاجوعالا ، دوألاب  ینعی  فیرشلا : لاق 
134 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(71 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

قارعلا  لهأ  ّمذ  یف 
هل  مهبیذکت  ّمث  متی  داکی  رصنلا  لاتقلا و  كرت  یلع  مهخبوی  اهیف  و 

اَم ِهَّللا  َو  اَمَأ  اَهُدَْعبَأ . اَهَثِرَو  َو  اَهُمُّیََأت ، َلاَط  َو  اَهُمِّیق ، َتاَم  َو  ْتَصَْلمَأ  ْتَّمَتَأ  اَّمَلَف  ْتَلَمَح  ِلِماَْحلا ! ِةَأْرَْملاَک  ُْمْتنَأ  امَّنِإَف  ِقاَرِْعلا ، َلْهَأ  ای  ُدـَْعب  اَّمَأ 
اَنَأَف ِهَّللا ؟ یَلَعَأ  ُبِذْکَأ ؟ ْنَم  یَلَعَف  َیلاَعَت ! ُهَّللا  ُمُکََلتاَق  ُبِذْکَی ، ٌِّیلَع  َنُولوُقَت : ْمُکَّنَأ  ینَغََلب  ْدََـقل  َو  ًاقْوَس . ْمُْکَیلِإ  ُْتئِج  ْنِکل  َو  ًاراَِیتْخا ؛ ُمُُکْتیَتَأ 

ول ٍنَمَث ! ِْریَِغب  اًْلیک  ِهّما  ُْلیَو  اَِهلْها . ْنِم  اُونوُکَت  َْمل  َو  اَْهنَع ، ُْمْتبِغ  ٌۀَـجَْهل  اَهَّنِکل  ِهَّللا ، َو  اَّلَک  ُهَقَّدَـص ! ْنَم  ُلَّوَأ  اـنَأَف  ِهِّیبَن ؟ یَلَع  ْمَأ  ِِهب ! َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ 
«. نیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  . » ٌءاعِو َُهل  َناک 

(72 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  ةالصلا  سانلا  اهیف  ملع 
هل ءاعدلا  یبنلا و  ۀفص  هناحبس و  هَّللا  تافص  نایب  اهیف  و 

هَّللا تافص 

. اَهِدیِعَس َو  اَهّیِقَش  اِهتَرِْطف : یَلَع  ِبُولُْقلا  َِلباَج  َو  ِتاکوُمْسَْملا ، َمِعاَدَو  ِتاَّوُحْدَْملا ، َیِحاَد  َّمُهَّللا 
136 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

یبنلا ۀفص 

، ّقَْحلِاب َّقَْحلا  ِِنْلعُْملا  َو  َقَلَْغنا ، اِمل  ِِحتاَْفلاَو  َقَبَس ، اِمل  ِِمتاَْخلا  َِکلوُسَر  َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َِکتاَکََرب ، َیِماََون  َو  َِکتاَوَلَـص ، َِفئاَرَـش  ْلَعْجا 
َال َو  ٍمُُدق ، ْنَع  ٍلِکان  َْریَغ  َِکتاَضْرَم ، یف  ًاَِزفْوَتْسُم  َكِْرمَِأب  ًاِمئاَق  َعَلَطْـضاَف  َلّمُح  امَک  ِلِیلاَضَْألا ، ِتالْوَص  ِغِماَّدلا  َو  ِلیِطابَْألا ، ِتاَْشیَج  ِِعفاَّدلا  َو 
ِِهب ْتَیِدُـه  َو  ِِطباَْخِلل ، َقیِرَّطلا  َءاَضَأ  َو  ِِسباَْقلا ، َسَبَق  َيرَْوأ  یَّتَح  َكِْرمَأ ؛ ِذاَفَن  یَلَع  ًایِـضاَم  َكِدـْهَِعل ، ًاِظفاَح  َکـِیْحَِول ، ًاـیِعاَو  ٍمْزَع ، ِیف  ٍهاَو 

َو ِنوُزْخَملا ، َکِْملِع  ُنِزاخ  َو  ُنُومْأَْملا ، َُکنیِمَأ  َوُهَف  ِماکْحَْألا ، ِتاَّریَن  َو  ِمالْعَْألا ، ِتاَحِـضوُِمب  َماَقَأ  َو  ِماـثآلا ، َو  ِنَتِْفلا  ِتاَـضْوَخ  َدـَْعب  ُبُولُْقلا 
. ِْقلَْخلا َیلِإ  َُکلوُسَر  َو  ّقَْحلِاب ، َُکثیَِعب  َو  ِنیّدلا ، َمْوَی  َكُدیِهَش 

یبنلل ءاعدلا 
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ْمِْمتَأ َو  ُهََتلِْزنَم ، َْکیََدل  ْمِرْکَأ  َو  ُهَءاَِنب ، َنِیناَْبلا  ِءاَِنب  یَلَع  ِلْعَأ  َو  َّمُهَّللا  َِکلْضَف . ْنِم  ِْریَْخلا  ِتاَفَعاَضُم  ِهِزْجا  َو  َکّلِظ ؛ ِیف  ًاحَسْفَم  َُهل  ْحَْسفا  َّمُهَّللا 
َو ِْشیَْعلا  ِدَْرب  ِیف  ُهَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ْعَمْجا  َّمُهَّللا  ٍلْصَف . ٍۀَـبْطُخ  َو  ٍلْدَـع ، ٍقِْطنَم  اَذ  ِۀـَلاَقَْملا ، َّیِـضْرَم  ِةَداَهَّشلا ، َلُوبْقَم  َُهل  َِکثاِعتبا  ِنِم  ِهِزْجاو  ُهَرُون ، َُهل 

. ِۀَماَرَْکلا فَُحت  َو  ِۀَنِینْأَمُّطلا ، یَهَْتنُم  َو  ِۀَعَّدلا ، ِءاَخَر  َو  ِتاَّذَّللا ، ِءاَوْهَأ  َو  ِتاوَهَّشلا ، یَنُم  َو  ِۀَمْعّنلا ، ِراَرَق 
138 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(73 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ةرصبلاب مکحلا  نب  ناورمل  هلاق 
. هیف هاملکف  مالـسلا ؛ هیلع  نینمؤملاریمأ  یلإ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  عفـشتساف  لمجلا ، موی  ًاریـسأ  مکحلا  نب  ناورم  َذِـخُأ  اولاق :

؟ نینمؤملاریمأ ای  کعیابی  هل : الاقف  هلیبس ، یلخف 
: مالسلا هیلع  لاقف 

َو ُهَْفنَأ ، ِْبلَْکلا  ِۀَقْعَلَک  ًةَْرمِإ  َُهل  َّنِإ  اَمَأ  ِِهتَّبُِـسب  َرَدََغل  ِهّفَِکب  ینَعَیَاب  َْول  ٌۀَّیِدوُهَی ، ٌّفَک  اهَّنِإ  ِِهتَْعَیب ! ِیف  ِیل  َۀَجاَح  ال  َناْمثُع ! ِْلتَق  َدـَْعب  ینِْعیاَُبی  َْمل  ََوأ 
. َرَمْحَأ ًامْوَی  ِهَِدلَو  ْنِم  َو  ُْهنِم  ُۀَّمُْألا  یَْقلَتَس  َو  ِۀََعبْرَْألا ، ِشُبْکَْألا  ُوبَأ  َوُه 

(74 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نامثع  ۀعیب  یلع  اومزع  اّمل 
ِرْجَِأل ًاساَمِتلا  ًۀَّصاَخ ، َّیَلَع  اَّلِإ  ٌرْوَج  اهِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  َنِِملْـسُْملا ؛ ُرُومُأ  ْتَِملَـس  اَم  َّنَِملْـسَُأل  ِهَّللاَو  َو  يِْریَغ ؛ ْنِم  اَِـهب  ِساَّنلا  ُّقَحَأ  ّینَأ  ُْمتِْملَع  ْدََـقل 

. ِهجِْربِز َو  ِِهفُرْخُز  ْنِم  ُهوُُمتْسَفاَنَت  امِیف  ًادْهُز  َو  ِِهلْضَف ، َو  َِکلذ 
140 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(75 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نامثع  مد  یف  ۀکراشملاب  هل  ۀیمأ  ینب  ماهتا  هغلب  اّمل 
، َنِیقِراَْملا ُجـیِجَح  اَنَأ  ِیناَِسل . ْنِم  ُغَْلبَأ  ِِهب  ُهَّللا  ُمُهَظَع  َو  اََمل  َو  یتَمَُهت ! ْنَع  یتَِقباَس  ُلاَّهُْجلا  ََعزَو  اَم  ََوأ  ِیفْرَق ، ْنَع  ِیب  اَهُْملِع  َۀَّیَمُأ  یَنب  َْهنَی  َْملَوَأ 

. ُداَبِْعلا يَزاَُجت  ِروُدُّصلا  ِیف  اَِمب  َو  ُلاَْثمَْألا ، ُضَْرُعت  ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  َو  َنِیباتْرُْملا ، َنِیثِکاَّنلا  ُمیِصَخ  َو 

(76 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

حلاصلا  لمعلا  یلع  ّثحلا  یف 
، ًاِحلاَص َلِمَع  َو  ًاِصلاَخ ، َمَّدَق  ُهَْبنَذ ، َفاَخ  َو  ُهَّبَر ، َبَقاَر  اَجَنَف ، ٍداَه  ِةَزْجُِحب  َذَخَأ  َو  اَنَدَف ، ٍداَشَر  َیلِإ  َیِعُدَو  یَعَوَف ، ًامْکُح  َعِمَـس  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَر 

َةَّدُـع يَْوقَّتلا  َو  ِِهتاََجن ، َۀَّیِطَم  َْربَّصلا  َلَعَج  ُهاَنُم . َبَّذَـک  َو  ُهاَوَه ، ََرباـک  ًاـضَوِع  َزَرْحَأ  و  ًاـضَرَغ ، َیَمَر  َو  ًاروُذْـحَم ، َبَنَتْجا  َو  ًاروُخْذَـم ، َبَسَتْکا 
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. ِلَمَْعلا َنِم  َدَّوََزت  َو  َلَجَْألا ، َرَدَاب  َو  َلَهَْملا ، َمَنَتْغا  ءاَْضیَْبلا . َۀَّجَحَملا  َمَِزل  َو  َءاَّرَْغلا ، َۀَقیِرَّطلا  َبِکَر  ِِهتاَفَو .
142 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(77 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هّقح  صاعلا  نب  دیعس  هَعنم  نیح  کلذ  و 
! ََۀبِرَّتلا َماَذِْولا  ماَّحَّللا  َضْفَن  ْمُهَّنَضُْفنََأل  ْمَُهل  ُتیَِقب  ِْنَئل  ِهَّللا  َو  ًاقیِْوفَت ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َثاَُرت  ینَنُوق  ّوَُفَیل  َۀَّیَمُأ  یَنب  َّنِإ 

. بلقلا یلع  َوه  َو  َۀَمَذَْولا ،» َباَّرتلا   » يوری و  فیرشلا : لاق 
عمج و ماذولاو : اهنبل . نم  ةدحاولا  ۀلبحلا  وه  و  ۀقانلا ، قاوفک  اًلیلق  لاملا  نم  یننوطعی  يأ : یَنَنُوقوُفَیل »  » مالـسلا هیلع  هلوق  و  فیرـشلا : لاق 

. ضفنتف بارتلا  یف  عقت  دبکلا  وأ  شرکلا  نم  ةزحلا  یه  و  ۀمذ ،

(78 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

اهب وعدی  مالسلاهیلع ، ناک ، تاملک  نم  و 
َّمُهَّللا يِدـْنِع . ًءاَفَو  َُهل  ْدَِـجت  َْمل  َو  یِـسْفَن ، ْنِم  ُْتیَأَو  اَم  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ِةَرِفْغَْملِاب . َّیَلَع  ْدـُعَف  ُتْدُـع  ْنِإَف  یّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَـم  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا 

ِتاَوَفَه َو  ٍناَنَْجلا ، ِتاَوَهَـش  َو  ِظاَْفلَْألا ، ِتاَطَقَـس  َو  ِظاَْـحلَْألا ، ِتاَزَمَر  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  یْبلَق . ُهََفلاَـخ  َُّمث  ِیناَِـسِلب ، َکـَْیلِإ  ِِهب  ُْتبَّرَقَتاَـم  ِیل  ْرِفْغا 
. ِناَسّللا

144 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(79 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

رفظت اـّلأ  تیـشخ  تقولا ، اذـه  یف  نینمؤملاریمأ ، اـی  ترـس  نإ  هل : لاـق  دـق  و  جراوـخلا ، یلإ  ریـسملا  یلع  مزع  اّـمل  هباحـصأ  ضعبل  هلاـق 
. موجنلا ملع  قیرط  نم  كدارمب ،

: مالسلا هیلع  لاقف 
َکَقَّدَص ْنَمَف  ُّرُّضلا ؟ ِِهب  َقاَح  اهِیف  َراَس  ْنَم  یتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َنِم  ُفّوَُخت  َو  ُءوُّسلا ؟ ُْهنَع  َفِرُص  اَهِیف  َراَس  ْنَم  یتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  يِدْهَت  َکَّنَأ  ُمَعَْزتَأ 
َکَِیلُوی نَأ  َكِْرمَِأب  ِلِماَْعِلل  َِکلْوَق  ِیف  یِغَْتبَت  َو  ِهوُرْکَْملا ؛ ِْعفَد  َو  ِبُوبْحَملا  ِْلیَن  ِیف  ِهَّللِاب  ِۀَناَِعتْـسْالا  ِنَع  یَنْغَتْـسا  َو  َنآْرُْقلا ، َبَّذَک  ْدَـقَف  اَذـِهب 

!! َّرُّضلا َنِمَأ  َو  َعْفَّنلا ، اهِیف  َلاَن  یتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  ُهَْتیَدَه  َْتنَأ  َکِمْعَزب - َکَّنَِأل - ِّهبَر ؛ َنُود  َدْمَْحلا 
: لاقف سانلا  یلع  مالسلا  هیلع  لبقأ  مث 

َو ِرِحاَّسلاک ، ُنِهاَْکلا  َو  ِنِهاَْکلاک ، ُمّجَنُْملا  َو  ِۀـَناَهَْکلا ، َیلِإ  وُعْدـَت  اهَّنِإَف  ٍرَْحب ، َْوأ  ٍَّرب  ِیف  ِِهب  يَدَـتُْهی  اَم  اَّلِإ  ِموُجُّنلا ، َمُّلَعَت  َو  ْمُکاَّیِإ  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 
. ِهَّللا ِمْسا  یَلَع  اوُریِس  ِراَّنلا ، ِیف  ُِرفاَْکلا  َو  ِِرفاَْکلاک ! ُرِحاَّسلا 

ص144 صن ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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(80 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نهصقن  نایبب  ءاسنلا  مذ  یف  لمجلا ، برح  نم  هغارف  دعب 
: ِلوُقُْعلا ُِصقاََون  ِظوُظُْحلا ، ُِصقاََون  ِناَمیِْإلا ، ُِصقاََون  َءاَسّنلا  َّنِإ  ِساَّنلا ؛ َرِشاَعَم 

146 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو ِدِحاَْولا ، ِلُجَّرلا  ِةَداَهَشَک  ِْنیَتَأَْرما  ُةَداَهَـشَف  َّنِِهلوُقُع  ُناَصُْقن  اَّمَأ  َو  َّنِهِْـضیَح ، ِماَّیَأ  ِیف  ِماَیّـصلا  َو  ِةالَّصلا  ِنَع  َّنُهُدوُعُقَف  َّنِِهنامیِإ  ُناَصُْقن  اَّمَأَف 

َّنُهوُعیُِطت َال  َو  ٍرَذَـح ، یَلَع  َّنِهِراَیِخ  ْنم  اُونوُک  َو  ِءاَسّنلا ، َراَرِـش  اوُقَّتاَف  ِلاَجّرلا . ِثیِراَوَم  ْنِم  ِفاَْصنَْألا  یَلَع  َّنُُهثیِراوَمَف  َّنِهِظوُظُح  ُناَصُْقن  اَّمَأ 
. ِرَْکنُْملا ِیف  َنْعَمْطَی  یَّتَح ال  ِفوُْرعَْملا  ِیف 

(81 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

دهزلا یف 
اْوَْسنَت َال  َو  ْمُکَْربَص ، ُماَرَْحلا  ِِبْلغَی  الَف  ْمُْکنَع  َِکلذ  َبَزَع  ْنِإَف  ِمِراَحَملا  َْدنِع  ُعُّرَوَّتلا  َو  ِمَعّنلا ، َدـْنِع  ُرْکُّشلا  َو  ِلَمَْألا ، ُرَِـصق  ُةَداَهَّزلا  ُساَّنلا ؛ اهُّیَأ 

. ٍۀَحِضاَو ِرْذُْعلا  ِةَزِرَاب  ٍُبتُک  َو  ٍةَرِهاَظ ، ٍةَرِفْسُم  ٍجَجُِحب  ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َرَذْعَأ  ْدَقَف  ْمُکَرْکُش ؛ ِمَعّنلا  َْدنِع 

(82 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ایندلا ۀفص  ّمذ  یف 
ْنَم َو  َنِزَح ، اَهِیف  َرَقَْتفا  ِنَم  َو  َِنُتف ، اَهِیف  یَنْغَتْـسا  ِنَم  ٌباَقِع . اَهِماَرَح  یف  َو  ٌباَسِح ، اِهلاَلَح  ِیف  ٌءاَنَف ! اَهُرِخآ  َو  ٌءاَـنَع ، اَُـهلَّوَأ  ٍراَد  ْنِم  ُفِصَأ  اَـم 

. ُْهتَمْعَأ اَْهَیلِإ  َرَْصبَأ  ْنَم  َو  ُْهتَرََّصب ، اَِهب  َرَْصبَأ  ْنَم  َو  ُْهتَتا ، َو  اَْهنَع  َدَعَق  ْنَم  َو  ُْهتَتاَف ، اَهاَعاَس 
148 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ام دـیعبلا ، ضرغلا  و  بیجعلا ، ینعملا  نم  هتحت  دـجو  ْهترـصب » اهب  رـصبأ  نَم  و   » مالـسلا هیلع  هلوق  لمأتملا  لـمأت  اذإ  لوقأ : فیرـشلا : لاـق 
ًاحضاو اهیلإ » رصبأ   » و اهب » رصبأ   » نیب قرفلا  دجی  هناف  ُهتمعأ » اهیلإ  رصبأ  نم  و  : » هلوق هیلإ  نرق  اذإ  امیسال  هروغ ، كردی  هتیاغ و ال  غلبتال 

. هیلع همالس  هللا و  تاولص  ًارهاب ! ًابیجع  و  ًارین ،

(83 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

« ءارغلا  » یّمست ۀبیجعلا و  ۀبطخلا  یه  و 
نم هیف  مه  اـم  یلإ  قلخلا  هیبـنت  مث  ۀـمایقلا ، لوخد  نم  قحلی  اـم  مث  ایندـلا ، نم  ریفنتلا  مث  هاوقتب  ۀیـصولا  مث  هنأـش  لـج  هَّللا  توـعن  اـهیف  و 

ریکذتلا یف  مالسلا  هیلع  هلضف  مث  ضارعالا ،
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هنأش ّلج  هتفص 

ِِغباَوَس َو  ِهِمَرَک ، ِفِطاَوَع  یَلَع  ُهُدَمْحَأ  ٍلْزَأ . َو  ٍۀَـمیِظَع  ّلُک  ِفِشاک  َو  ٍلْضَف ، َو  ٍۀَـمِینَغ  ّلُک  ِحـِناَم  ِِهلْوَِطب ، اَنَد  َو  ِِهلْوَِحب ، الَع  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
هیلع و هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ًارِصان ، ًاِیفاَک  ِْهیَلَع  ُلَّکََوتَأ  َو  ًارِداَق ، ًارِهاَق  ُُهنیِعَتْسَأ  َو  ًایِداَه ، ًابیِرَق  ِهیِدْهَتْسَأ  َو  ًایِدَاب ، ًالَّوَأ  ِِهب  ُنِموُأ  َو  ِهِمَِعن ،

. ِهِرُُذن ِمیِدْقَت  َو  ِهِرْذُع  ِءاَْهنِإ  َو  ِهِْرمَأ ، ِذاَْقنِإل  ُهَلَسْرَأ  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  هلآ 

يوقتلاب ۀیصولا 

، َءاَصْحِْإلا ُمُِکب  َطاَحَأ  َو  َشاَعَْملا ، ُمَُکل  َغَفْرَأ  َو  َشاَیّرلا ، ُمُکَسَْبلَأ  َو  َلاَجآلا ، ُمَُکل  َتَّقَو  َو  َلاَْثمَْألا ، َبَرَض  يِذَّلا  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِهَّللا  َداَبِع  ْمُکیِصوُأ 
، ًادَدَع ْمُکاَصْحَأَف  ِِغلاَوَْبلا  ِجَجُحلِاب  ْمُکَرَْذنَأ  َو  ِِغفاَوَّرلا ، ِدَفّرلا  َو  ِِغباَوَّسلا ، ِمَعِّنلِاب  مُکََرثآَو  َءاَزَْجلا ، ُمَُکل  َدَصْرَأ  َو 
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. اَْهیَلَع َنُوبَساَُحم  َو  اهیَف ؛ َنوُرَبَتُْخم  ُْمْتنَأ  ٍةَْربِع ، ِراَد  َو  ٍةَْربِخ ، ِراَرَق  ِیف  ًادَدُم ، ْمَُکل  َفَّظَو  َو 

ایندلا نم  ریفنتلا 

َِسنَأ اَذِإ  یَّتَح  ٌِلئاَم ، ٌداَنِس  َو  ٌِلئاَز ، ٌّلِظ  َو  ٌِلفآ ، ٌءْوَض  َو  ٌِلئاَح ، ٌروُرُغ  اَهُرَبْخَم . ُِقبُوی  َو  اَهُرَْظنَم ، ُِقنُوی  اَهُعَرْـشَم ، ٌِغدَر  اَُهبَرْـشَم  ٌِقنَر  اْینُّدلا  َّنِإَف 
ِْکنَـض َیلِإ  َُهل  ًةَدـِئاَق  ِۀَِّینَْملا ، َقاَهْوَأ  َءْرَْملا  ِتَقَلْعَأ  َو  اَهِمُهْـسَِأب ، ْتَدَْـصقَأ  َو  اَِهُلبْحَِأب ، ْتَصَنَق  َو  اَِهلُجْرَِأب ، ْتَصَمَق  اَـهُرِکاَن ؛ َّنَأَـمْطا  و  اَـهُِرفاَن ،
َنُوقاَْبلا يِوَعْرَی  َال  َو  ًاماَِرتْخا ، ُۀَِّینَْملا  ُِعْلُقت  ال  ِفَلَّسلا ، ِْبقَِعب  ُفَلَْخلا  َِکلاذَک  َو  ِلَمَْعلا ، ِباََوث  َو  ّلَحَملا ، ِۀَنَیاَعُم  َو  ِعِجْرَْملا  ِۀَشْحَو  َو  ِعَجْضَْملا ،

. ِءاَنَْفلا ِروُّیَص  َو  ِءاَِهْتنْالا ، ِۀَیاَغ  َیلِإ  ًالاَسْرَأ ، َنوُضْمَی  َو  ًالاَثِم ، َنوُذَتْحَی  ًاماَِرتْجا ،

ثعبلا توملا  دعب 

ِحِراَطَم َو  ِعاَبّـسلا ، ِةَرِجْوَأ  َو  ِرُویُّطلا ، ِراکْوَأ  َو  ِرُوبُْقلا ، ِِحئاَرَـض  ْنِم  ْمُهَجَرْخَأ  ُروُشُّنلا ، َفِزَأ  َو  ُروُهُّدـلا ، ِتَّضَقَت  َو  ُرُومُأـْلا ، ِتَمَّرَـصَت  اَذِإ  یَّتَح 
، ِۀَناَِکتْسإلا ُسُوَبل  ْمِْهیَلَع  یِعادَّلا ، ُمُهُعِمُْسی  َو  ُرَصَْبلا ، ُمُهُذُْفنَی  ًافوُفُص ، ًاماَِیق  ًاتوُمُـص ، اًلیِعَر  ِهِداَعَم ، َیلِإ  َنیِعِطْهُم  ِهِْرمَأ ، َیلِإ  ًاعاَرِـس  ِِکلاَهَْملا ،

َمُظَع َو  ُقَرَْعلا ، مَْجلَأ  َو  ًۀَنِْمیَهُم ، ُتاَوْصَْألا  ِتَعَشَخ  َو  ًۀَمِظاک ، ُةَِدْئفَْألا  ِتَوَه  َو  ُلَمَْألا ، َعَطَْقنا  َو  ُلَیِْحلا ، تَّلَـض  ْدَق  ِۀَّلّذلا . َو  ِماَلِْـستْسِْإلا  ُعَرَـض  َو 
. ِباَوَّثلا ِلاََون  َو  ِباَقِْعلا ، ِلاکَن  َو  ِءاَزَْجلا ، ِۀَضَیاَقُم  َو  ِباَطِْخلا ، ِلْصَف  َیلِإ  یِعادَّلا  ِةَْربَِزل  ُعاَمْسَْألا  ِتَدِعْرُأ  َو  ُقَفَّشلا ،
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قلخلا هیبنت 

، ًءاَزَج َنُونیِدَم  َو  ًاداَْرفَأ ، َنُوثوُْعبَم  َو  ًاتافُر ، َنُوِنئاَک  َو  ًاثاَدْجَأ ، َنُونَّمَضُم  َو  ًاراِضتْحا ، َنوُضُوبْقَم  َو  ًاراَِسْتقا ، َنُوبُوبْرَم  َو  ًاراَِدْتقا ، َنُوقُولْخَم  ٌداَبِع 
اوُّلُخ َو  ِبَیّرلا ، ُفَدُس  ْمُْهنَع  ْتَفِـشُک  َو  ِِبتعَتْـسُْملا ، َلَهَم  اوُرّمُع  َو  ِجَْهنَْملا ؛ َلِیبَس  اوُدُـه  َو  ِجَرْخَملا ، ِبَلَط  ِیف  اُولِْهمُأ  ْدَـق  ًاباَسِح . َنوُزَّیَمُم  َو 

. ِلَهَْملا ِبَرَطُْضمَو  لَجَْألا ، ِةَّدُم  ِیف  ِداتْرُْملا ، ِسِبَتْقُْملا  ِةاَنَأ  َو  ِداَِیتْرْالا ، ِۀَّیِوَر  َو  ِداَیِْجلا ، ِرامْضِِمل 

ریکذتلا لضف 

َعِمَـس ْنَم  َۀَّیِقَت  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ًۀَمِزاَح ! ًاباَْبلَأ  َو  ًۀَـمِزاَع ، َءاَرآ  َو  ًۀَـیِعاَو ، ًاعاَمْـسَأ  َو  ًۀَـیِکاَز ، ًابُوُلق  ْتَفَداَص  َْول  ًۀَِـیفاَش ، َظِعاَوَم  َو  ًۀَِـبئاَص ، ًالاَْثمَأ  اَهلاَیَف 
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َو َباَنَأَف ، َباَجَأ  َو  َرَجَدْزاَف ، َرِجُز  َو  رِذَحَف ، َرّذُـح  َو  َرَبَتْعاَف ، َّربُع  َو  َنَسْحَأَف ، َنَْقیَأ  َو  َرَداَبَف ، َرَذاَح  َو  َلِمَعَف ، َلِجَو  َو  َفَرَتْعاَف ، َفَرَْتقاَو  َعَشَخَف ،
ِمْوَِیل ًاداَز ، َرَهْظَتْـسا  َو  ًاداَعَم ، َرَّمَع  َو  ًةَریِرَـس ، َباَطَأ  َو  ًةَریِخَذ ، َداَفَأَف  ًابِراَه ، اََجن  َو  ًاِبلاَط ، َعَرْـسَأَف  يَأَرَف ، َِيرُأ  َو  يَذَتْحاَف ، يَدَْتقاَو  َباَتَف ، َعَجاَر 

. ِهِماَقُم ِراَِدل  ُهَماَمَأ  َمَّدَق  َو  ِِهتَقاَف ، ِنِطْوَم  َو  ِِهتَجاَح ، ِلاَح  َو  ِِهلِیبَس ، ِهْجَو  َو  ِِهلیِحَر 
َو ِهِداَعیِم ، ِقْدِِـصل  ِزُّجَنَّتلِاب  ْمَُکل  َّدَـعَأ  اَم  ُْهنِم  اوُّقِحَتْـسا  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  ْمُکَرَّذَـح  اَم  َْهنُک  ُْهنِم  اورَذْـحاَو  َُهل ، ْمُکَقَلَخ  اَم  َۀَـهِج  ِهَّللا  َداَبِع  َهَّللا  اوُّقتاَـف 

. ِهِداَعَم ِلْوَه  ْنِم  ِرَذَْحلا 

معنلا بورضب  ریکذتلا 

، اَهاَشَع ْنَع  َُولْجَِتل  ًاراَْصبَأ  َو  اَهاَنَع ، اَم  َیِعَِتل  ًاعاَمْسَأ  ْمَُکل  َلَعَج  اهنم : و 
154 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ِتاَّللَُجم ِیف  اَِهقاَزْرَِأل ، ٍةَِدئاَر  ٍبُوُلق  َو  اَِهقاَفْرَِأب  ٍۀَِمئاَق  ٍناَْدبِأب  اَهِرُمُع ، ِدَدُم  َو  اَهِرَوُص ، ِبیِکَْرت  ِیف  اَِهئاَنْحَِأل ، ًۀَِمئالُم  اَِهئاَضْعَِأل ، ًۀَعِماَج  ًءالْـشَأ  َو 
ِعَتْمَتْـسُم ْنِم  ْمُکَْلبَق ، َنیِـضاَْملا  ِراـثآ  ْنِم  ًارَبِـع  ْمَُکل  َفَّلَخ  َو  ْمُْکنَع ، اَـهَرَتَس  ًاراَـمْعَأ  ْمَُکل  َرَّدَـق  َو  ِِهتَِیفاَـع . ِزِجاَوَـح  َو  ِِهنَنِم ، ِتاَـبِجُوم  َو  ِهِـمَِعن 

ِیف اوُِربَتْعَی  َْمل  َو  ناَْدبَْألا ، ِۀَماَلَـس  ِیف  اوُدَهْمَی  َْمل  ِلاَجآلا ، ُمُّرََخت  اَْهنَع  ْمِِهب  َّذَـش  َو  ِلاَمآلا ، َنُود  اَیاَنَْملا  ُمُْهتَقَهْرَأ  ْمِِهقاَنَخ . ِحَسْفَتْـسُم  َو  ْمِِهقاَلَخ ،
. ِناَوَْألا ُِفنُأ 

ِبُْرق َعَم  ِءانَْفلا ؟ َۀـَنِوآ  اَّلِإ  ِءاَقَْبلا  ِةَّدـُم  ُلْهَأ  َو  ِمَقَّسلا ؟ َلِزاََون  اَّلِإ  ِۀَّحّـصلا  ِةَراَضَغ  ُلْهَأ  َو  ِمَرَْهلا ؟ ِیناَوَح  اَّلِإ  ِباَبَّشلا  ِۀَـضاََضب  ُلـْهَأ  ُرِظَْتنَی  ْلَـهَف 
، ِءاَنرُْقلا َو  ِةَّزِعَْألا  َو  ِءَابِْرقَْألا ، َو  ِةَدَفَْحلا  ِةَرُْصِنب  ِۀَثاَِغتْسْالا  ِتُّفََلت  َو  ِضَرَْجلا ، ِصَـصُغ  َو  ِضَـضَْملا  َِملَأ  َو  ِقَلَْقلا ، ِزَلَع  َو  ِلاَِقْتنْالا ، ِفُوزُأ  َو  ِلاَیّزلا 
َو ُهَتَْدلِج ، ُماوَْهلا  ِتَکَتَه  ْدَق  ًادـیِحَو ، ِعَجَـضَْملا  ِقیـض  ِیف  َو  ًانیِهَر ، ِتاَْومَْألا  ِۀَّلَحَم  ِیف  َرِدوُغ  ْدَـق  َو  ُبِحاَوَّنلا ، ِتَعَفَن  َْوأ  ُبِراَقَْألا ، ِتَعَفَد  ْلَهَف 
، اَِهتَُّوق َدَْعب  ًةَرَِخن  ُماَظِْعلا  َو  اَِهتََّضب ، َدَْعب  ًۀَبِحَـش  ُداَسْجَْألا  ِتَراَص  َو  ُهَِملاَعَم ، ِناَثَدَْحلا  اَحَم  َو  ُهَراَثآ ، ُفِصاَوَْعلا  ِتَفَع  َو  ُهَتَّدِـج ، ُکِهاَوَّنلا  ِتَْلبَأ 

. اَِهَللَز ِءیّیَس  ْنِم  ُبَتْعَتُْست  َال  َو  اِهلَمَع ، ِِحلاَص  ْنِم  ُداَزَتُْست  َال  اَِهئاَْبنَأ ، ِْبیَِغب  ًۀَِنقُوم  اَِهئاَبْعَأ ، ِلَِقِثب  ًۀَنَهَتُْرم  ُحاَوْرَْألا  َو 
، اَهّظَح ْنَع  ٌۀَیِـساَق  ُبُولُْقلاَف  ْمُهَتَّداَج !؟ َنوُؤَطَت  َو  ْمُهَتَِّدق ، َنُوبَکَْرت  َو  ْمُهَتَِلْثمَأ ، َنوُذَـتَْحت  َءَابِْرقَْألا ؟ َو  ْمُهَناَوْخِإ  َو  َءَابآلا ، َو  ِمْوَْقلا  َءاَْنبَأ  ُْمتَْـسل  ََوأ 

. اَهاَْینُد ِزاَرْحِإ  ِیف  َدْشُّرلا  َّنَأک  َو  اَهاَوِس ، َِّینْعَْملا  َّنأک  اَهِراَمْضِم ! ِْریَغ  ِیف  ٌۀَِکلاَس  اَهِدْشُر ، ْنَع  ٌۀَیِهَال 

طارصلا لوه  نم  ریذحتلا 

ِِهلاَوْهَأ  ِتاَراَت  َو  ِِهَللَز ، ِلیِواَهَأَو  ِهِضْحَد ، ِِقلاَزَم  َو  طاَرّصلا  یَلَع  ْمُکَزاَجَم  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 
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َو ِهِمْوَی ، َرِجاَوَه  ُءاَجَّرلا  َأَمْظَأ  َو  ِهِمْون ، َراَرِغ  ُدُّجَهَّتلا  َرَهْـسَأ  َو  ُهَنَدـَب ، ُفْوَْخلا  َبَْصنَأ  َو  ُهَْبلَق ، ُرُّکَفَّتلا  َلَغَـش  ٍُّبل  ِيذ  َۀَّیِقَت  ِهَّللا ؛ َداَـبِع  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 
َیلِإ َِکلاَسَْملا  َدَْصقَأ  َکَلَـس  َو  ِلِیبَّسلا ، ِحَضَو  ْنَع  َِجلاَخَملا  َبَّکَنَت  َو  ِِهناَمَِأل ، َفْوَْخلا  َمَّدَق  َو  ِِهناَِسِلب ، ُرْکّذلا  َفَجْوَأ  َو  ِِهتاَوَهَـش ، ُدْهُّزلا  َفَلَظ 
ِنَمآ َو  ِهِمَْون ، ِمَْعنَأ  ِیف  یَمْعَّنلا ، ِۀَحاَر  َو  يَرُْشْبلا ، ِۀَحْرَِفب  ًاِرفاَظ  ِرُومُْألا ، ُتاَِهبَتْـشُم  ِْهیَلَع  َمْعَت  َْمل  َو  ِروُرُْغلا ، ُتِالتاَف  ُْهِلتْفَت  َْمل  َو  ِبُولْطَْملا ؛ ِجْهَّنلا 

ْنَع َبَهَذ  َو  ٍبَلَط ، ِیف  َبِغَر  َو  ٍلَهَم ، ِیف  َشَمْکَأ  َو  ٍلَـجَو ، ْنِم  َرَداـَب  َو  ًادیِعَـس ، ِۀَـلِجآلا  َداَز  َمَّدَـق  َو  ًادـیِمَح ، ِۀَـلِجاَْعلا  َرَبْعَم  َرَبَع  ْدَـق  َو  ِهِمْوَی .
َو ًاْریِـصَن ! َو  ًامِقَْتنُم  ِهَّللِاب  یَفَک  َو  ًالَابَو ! َو  ًاباَقِع  ِراَّنلِاب  یَفَک  َو  ًالاََون ، َو  ًاـباََوث  ِۀـنَْجلِاب  یَفَکَف  ُهَماَـمَأ  ًامُدـُق  َرَظَن  َو  ُهَدَـغ ، ِهِمْوَی  ِیف  َبَقاَر  َو  ٍبَرَه ،

! ًامیِصَخ َو  ًاَجیِجَح  ِباَتِْکلِاب  ِیَفَک 

يوقتلاب ۀیصولا 
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َو َّلضَأَف  ایَِجن ، ِناَذآلا  ِیف  َثَفَن  َو  ایِفَخ ، ِروُدُّصلا  ِیف  َذَفَن  اوُدَع  ْمُکَرَّذَـح  َو  َجَـهَن ، اَِمب  َّجَـتْحاَو  َرَذـْنَأ ، اَِمب  َرَذـْعأ  يِذَّلا  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیِـصوُأ 
َمَظْعَتْسا َو  َنَّیَزاَم ؛ َرَْکنَأ  ُهَتَنیِهَر ؛ َقَْلغَتْسا  َو  ُهَتَنیرق . َجَرْدَتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ِِمئاَظَْعلا ، ِتاَِقبُوم  َنَّوَه  َو  َِمئاَرَْجلا ، ِتائّیَـس  َنَّیَز  َو  یَّنَمَف ، َدَعَو  َو  َيدْرَأ ،

. َنَّمَأ اَم  َرَّذَح  َو  َنَّوَه  اَم 

: ناسنالا قلخ  ۀفص  یف  اهنم  و 

ًاْبلَق ُهَحَنَم  َُّمث  ًاِعفاَی  َو  ًادـِیلَو  َو  ًاعِـضاَر ، َو  ًانِینَج  َو  ًاقاَِحم ، ًۀَـقَلَع  َو  ًاقاَهِد ، ًۀَـفُْطن  ِراَتْـسَْألا ؛ ِفُغُـش  َو  ِماَحْرَْألا ، ِتاَُـملُظ  ِیف  ُهَأَْـشنَأ  يِذَّلا  اَذـه  ْمَأ 
، ًاِظفَال ًاناَِسل  َو  ًاِظفاَح ،
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، ُهاَوَه ِبْرَغ  ِیف  ًاِحتاَم  ًارِداَس ؛ َطَبَخ  َو  ًاِربْکَتْسُم ، َرَفَن  ُُهلاَثِم ؛ يَوَتْـسا  َو  ُُهلاَِدتْعا ، َماق  اَذِإ  یَّتَح  ًارِجَدُْزم ؛ َرّـصَُقی  َو  ًاِربَتْعُم ، َمَهْفَِیل  ًاظِحَال ، ًارََـصب  َو 
، ًاریِسَی ِِهتَْوفَه  ِیف  َشاَع  َو  ًاریِرَغ ، ِِهِتْنِتف  ِیف  َتامَف  ًۀَّیِقَت ؛ ُعَشْخَی  َال  َو  ًۀَّیِزَر ، ُبِسَتْحَی  َال  َُّمث  ِِهبَرَأ ؛ ِتاَوََدب  َو  ِِهبَرَط ، ِتاََّذل  ِیف  ُهاَْینُِدل ، ًایْعَس  ًاحِداَک 
َو ِمَالْآلا ، ِتاَرَمَغ  ِیف  ًارِهاَس ، َتَاب  َو  ًارِداَس ، َّلَظَف  ِهِحاَِرم ، ِنَنَس  َو  ِهِحاَمِج ، ِرَّبُغ  ِیف  ِۀَِّینَْملا  ُتاَعَجَف  ُْهتَمِهَد  ًاضَرَتْفُم . ِضْقَی  َْمل  َو  ًاضَوِع ، ْدُِفی  َْمل 

ٍةَرْمَغ َو  ٍۀَثِْهُلم ، ٍةَرْکَـس  ِیف  ُءْرَْملا  َو  ًاقَلَق ؛ ِرْدَّصِلل  ٍۀَمِدَال  َو  ًاعَزَج ، ِْلیَْولِاب  ٍۀَـیِعاَد  َو  ٍقیِفَـش ، ٍدـِلاَو  َو  ٍقیِقَـش ، ٍَخأ  َْنَیب  ِماَقْـسَْألا ، َو  ِعاَجْوَْألا  ِقِراَوَط 
، ٍبَصَو َعیِجَر  ِداَوْعَْألا  یَلَع  َیِْقلُأ  َُّمث  ًاِسلَس ، ًاداَْقنُم  َبِذُج  َو  ًاِسْلبُم ، ِِهناَفْکَأ  ِیف  َِجرْدُأ  َُّمث  ٍۀَبِْعتُم . ٍۀَفْوَس  َو  ٍَۀبِرْکُم ، ٍَۀبْذَج  َو  ٍۀَعِجُوم ، ٍۀَّنَأ  َو  ٍۀَثِراَک 

َعَجَر ُعّیَـشُْملا ، َفَرَْـصنا  اَذِإ  یَّتَح  ِِهتَـشْحَو ، ِدَْرفُم  َو  ِِهتَرْوَز ، ِعَطَْقنُم  َو  ِِهَتبْرُغ ، ِراَد  َیلِإ  ِناَوْخِْإلا ، ُةَدَشَحَو  ِناَْدلِْولا  ُةَدَـفَح  ُُهلِمَْحت  ٍمَقَـس ، َوِْضن  َو 
، ِریِعَّسلا ُتاَرْوَف  َو  ِمیِحَْجلا ، ُۀَِیلْـصَت  َو  ِمیِمَْحلا ، ُلوُُزن  ًۀَِّیَلب  َِکلاَنُه  اَم  ُمَظْعَأ  َو  ِناَِحْتمْالا . ِةَْرثَع  َو  ِلاَؤُّسلا ، ِۀَتْهَِبل  ایَِجن  ِِهتَْرفُح  ِیف  َدـِْعقُأ  ُعّجَفَتُْملا ،
! ِتاَعاَّسلا ِباَذَع  َو  ِتاَتْوَْملا  ِراَوْطَأ  َْنَیب  ٌۀَیّلَسُم ، ٌۀَنِـس  َال  َو  ٌةَزِجاَن ، ٌۀَتْوَم  َال  َو  ٌةَزِجاَح  ٌةَُّوق  َال  َو  ٌۀَحیُِزم ، ٌۀَعَدَال  َو  ٌۀَحیُِرم ، ٌةَرَْتفَال  ِرِیفَّزلا ، ُتاَرْوَس  َو 

! َنوُِذئاَع ِهَّللِاب  اَّنِإ 
اوُدِعُو َو  ًامِیلَأ ، اوُرّذُح  َو  اًلیِمَج ، اوُِحنُم  َو  اًلیِوَط ، اُولِْهمُأ  اوُسَنَف ! اوُمّلُس  َو  اوهَلَف  اوُرِْظنُأ  َو  اوُمِهَفَف ، اوُمّلُع  َو  اوُمِعَنَف ، اوُرّمُع  َنیِذَّلا  َْنیَأ  ِهَّللاَداَبِع ،

. َۀَطِخْسُْملا َبُویُْعلا  َو  َۀَطّرَوُْملا ، َبُونُّذلا  اوُرَذْحا  ًامیِسَج !
َْنیَأ ْمَأ  َنوکَفُْؤت »! یَّنَأَف  « ؟ َال ْمَأ  ٍراَحَم ! َْوأ  ٍراَِرف  َْوأ  ٍذاَلَم ، َْوأ  ٍذاَعَم  َْوأ  ٍصاَلَخ ، َْوأ  ٍصاَنَم ، ْنِم  ْلَه  ِعاَتَْملا ، َو  ِۀَِیفاَْعلا  َو  ِعاَمْـسَْألا ، َو  ِراَْصبَْألا  ِیلوُأ 

؟ َنوُّرَتْغَت اَذاَِمب  ْمَأ  َنُوفَرُْصت ؟
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. ِهّدَخ یَلَع  ًارّفَعَتُم  ِهّدَق ، ُْدِیق  ِضْرَْعلا ، َو  ِلوُّطلا  ِتاَذ  ِضْرَْألا ، َنِم  ْمُکِدَحَأ  ُّظَح  اَمَّنِإ  َو 
َو ِۀَّیِـشَْملا ، ُِفنُأ  َو  ِۀَّیِقَْبلا ، ِلَهَم  َو  ِداَِشتْحْالا ، ِۀَـحَاب  َو  ِداَسْجَْألا ، ِۀَـحاَر  َو  ِداَشْرِإلا ، ِۀَْـنیَف  ِیف  ٌلَسُْرم ، ُحوُّرلا  َو  ٌلَـمْهُم ، ُقاَـنِْخلا  َو  ِهَّللاَداَـبِع  َنـآلا 

. ِرِدَتْقُْملا ِزیِزَْعلا  ِةَذْخا  َو  ِرَظَْتنُْملا  ِِبئاَْغلا  ِموُُدق  َْلبَق  َو  ِقوُهُّزلا  َو  ِعْوَّرلا  َو  ِقیِضَْملا ، َو  ِْکنَّضلا  َْلبَق  َِۀبْوَْحلا ، ِحاَسِْفنا  َو  َِۀبْوَّتلا ، ِراَْظنِإ 
یمـسی نم  سانلا  نم  و  بولقلا . تفجر  و  نویعلا ، تکب  و  دولجلا ، اهل  ترعـشقا  ۀـبطخلا  هذـهب  بطخ  امل  هنأ  ربخلا : یف  و  فیرـشلا : لاق 

«. ءارغلا : » ۀبطخلا هذه 

(84 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

صاعلا  نب  ورمع  رکذ  یف 
ِلْوَْقلا ُّرَـش  َو  اِمَأ - ًاِمثآ . َقَطَن  َو  اًلِطَاب ، َلاَق  ْدََـقل  ُسِراَمُأ ! َو  ُسِفاَعُأ  ٌۀـَباَْعِلت : ٌءوُْرما  ّینَأ  َو  ًۀـَباَعُد ، َِّیف  َّنَأ  ِماَّشلا  ِلْهَِأل  ُمُعْزَی  ِۀَِـغباَّنلا ! ِْنبِال  ًابَجَع 

ُّيَأَف ِبْرَْحلا  َْدنِع  َناَک  اَذِإَف  َّلِْإلا ؛ ُعَطْقَی  َو  َدـْهَْعلا ، ُنوُخَی  َو  ُفِْحُلیَف ، ُلَأْسَی  َو  ُلَْخبَیَف ، ُلَأُْسی  َو  ُِفلُْخیَف ، ُدـِعَی  َو  ُبِذْـکَیَف ، ُلوُقََیل  ُهَّنِإ  ُبِذَْـکلا -
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ِبِعَّللا َنِم  ِینُعَنْمَیل  ّینِإ  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ُهَتَّبُـس . َمْرِْقلا  َحَنَم  ْنَأ  ِِهتَدیِکَم  ُرَبْکَأ  َناَک  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف  اَهَذِـخآَم ، ُفُویُّسلا  ِذُـخَْأت  َْمل  اَم  َوُه ! ٍِرمآ  َو  ٍرِجاَز 
ِنیّدـلا ِكَْرت  یَلَع  َُهل  َخَـضْرَی  َو  ًۀَِّیتَأ ، ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  َطَرَـش  یَّتَـح  َۀَـیِواَعُم  ِْعیاَُـبی  َْمل  ُهنِإ  ِةَرِخـآلا ، ُناَیِْـسن  ّقَْحلا  ِلْوَق  ْنِم  ُهُعَنْمَیل  ُهَّنِإ  َو  ِتْوَْملا ، ُرْکِذ 

. ًۀَخیِضَر
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(85 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لالجلا  تافص  نم  ٍنامث  تافص  اهیف  و 
ُْهنِم ُبُولُْقلا  ُدَقُْعت  َال  َو  ٍۀَفِـص ، یَلَع  َُهل  ُماَهْوَْألا  ُعَقَت  َال  َُهل ، َۀَیاَغ  َال  ُرِخآلا  َو  ُهَْلبَق ، َءْیَـش  َال  ُلَّوَْألا  َُهل : َکیرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 

. ُبُولُْقلا َو  ُراَْصبَْألا  ِِهب  ُطیُِحت  َال  َو  ُضیِْعبَّتلا ، َو  ُۀَئِزْجَّتلا  ُُهلاَنَت  َال  َو  ٍۀَّیِْفیَک ؛ یَلَع 
ْمُْکتَِقلَع ْدَق  ْنَأَکَف  ِظِعاَوَْملا ، َو  ِرْکّذلِاب  اوُعِفَْتنا  َو  ِِغلاَوَْبلا ، ِرُذُّنلِاب  اوُرِجَدْزا  َو  ِعِطاَوَّسلا ، ِيآلِاب  اوُِربَتْعا  َو  ِِعفاَوَّنلا ، ِرَبِْعلِاب  ِهَّللا  َداَبِع  اوُظِعَّتاَف  اهنم : و 

َو ٌِقئاَس  اَهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک   » ف ِدوُرْوَْملا ، ِدْرِْولا  َیلِإ  ُۀَقاَیّـسلا  َو  ِرُومُأـْلا ، ُتاَـعِظْفُم  ْمُْکتَمِهَد  َو  ِۀَِّیْنمُأـْلا ، ُِقئاَـلَع  ْمُْکنِم  ْتَعَطَْقنا  َو  ِۀَِّینَْملا ، ُِبلاَـخَم 
. اَِهلَمَِعب اَْهیَلَع  ُدَهْشَی  ٌدِهاَش  َو  اَهِرَشْحَم ؛ َیلِإ  اَُهقوُسَی  ٌِقئاَس  ٌدیهَش »

: ۀّنجلا ۀفص  یف  اهنم  و 
. اَُهنِکاَس ُسَْأبَی  َال  َو  اَهُِدلاَخ ، ُمَرْهَی  َال  َو  اَهُمیِقُم ، ُنَعْظَی  َال  َو  اَهُمیِِعن ، ُعِطَْقنَی  َال  ٌتاَتِواَفَتُم ، ُلِزاَنَم  َو  ٌتاَلِضاَفَتُم ، ٌتاَجَرَد 
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(86 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ةروشملا يوقتلاب و  سانلا  ۀمظع  ّمث  هلالج ، ّلج  قحلا  تافص  نایب  اهیف  و 
. ٍءْیَش ّلُک  یَلَع  ُةَّوُْقلا  َو  ٍءْیَش ، ّلُِکل  ُۀَبَلَْغلا  َو  ٍءْیَش ، ّلُِکب  ُۀَطاَحِْإلا  َُهل  َِرئاَمَّضلا ، َرَبَخ  َو  َِرئاَرَّسلا ، َِملَع  ْدَق 

سانلا ۀظع 

َو ِهِسْفَِنل  ْدّـهَمُیلَو  ِهِمَظَِکب ، َذَـخُْؤی  ْنَأ  َْلبَق  ِهِسَّفَنَتُم  ِیف  َو  ِِهْلغُـش ، ِناََوأ  َْلبَق  ِهِغاَرَف  ِیف  َو  ِِهلَجَأ ، ِقاَهْرِإ  َْلبَق  ِِهلَهَم  ِماَّیَأ  ِیف  ْمُْکنِم  ُلـِماَْعلا  ِلَـمْعَْیلَف 
َْمل ُهَناَْحبُـس  َهَّللا ، َّنِإَف  ِِهقوُقُح ، ْنِم  ْمُکَعَدْوَتْـسا  َو  ِِهباَتِک ، ْنِم  ْمُکَظَفْحَتْـسا  امَِیف  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  َهَّللا  َهَّللاَف  ِِهتَماَقِإ . ِراَِدل  ِِهنْعَظ  ِراَد  ْنِم  ْدَّوَزَتَْیلَو  ِهِمَدَق ،

َلَْزنَأ َو  ْمَُکلاَجآ ، َبَتَک  َو  ْمَُکلاَمْعَأ ، َِملَع  َو  ْمُکَراَثآ ، یَّمَـس  ْدَـق  یًمَع ، َال  َو  ٍۀـَلاَهَج  ِیف  ْمُکْعَدَـی  َْمل  َو  يًدُـس ، ْمُکْکُْرتَی  َْمل  َو  ًاـثَبَع ، ْمُکُْقلْخَی 
یَْهنَأ َو  ِهِسْفَِنل ؛ َیِضَر  يِذَّلا  ُهَنیِد  ِِهباَتِک - ْنِم  َلَْزنَأ  امِیف  ْمَُکل - َو  َُهل  َلَمْکَأ  یَّتَح  ًاناَمْزَأ ؛ ُهَِّیبَن  ْمُکِیف  َرَّمَع  َو  ٍءْیَـش ،» ّلُِکل  ًاناَْیِبت  َباَتِْکلا   » ُمُْکیَلَع
ْمُْکَیلِإ َمَّدَـق  َو  َۀَّجُْحلا ، ُمُْکیَلَع  َذَـخَّتا  َو  َةَرِذـْعَْملا ، ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  َو  ُهَِرماَوَأ ، َو  ُهَیِهاَوـَن  َو  ُهَهِراَـکَم ، َو  ِلاَـمْعَْألا  َنِم  ُهَّباَـحَم  ِِهناَِـسل - یَلَع  ْمُْـکَیلِإ -

. ٍدیِدَش ٍباَذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمُکَرَْذنَأ  َو  ِدیِعَْولِاب ،
َال َو  ِۀَـظِعْوَْملا ، ِنَع  ُلُغاَشَّتلا  َو  ُۀَْـلفَْغلا ، اَهِیف  ْمُْکنِم  ُنوُکَت  ِیتَّلا  ِماَّیَْألا  ِرِیثَک  ِیف  ٌلـِیلَق  اَـهَّنِإَف  ْمُکَـسُْفنَأ ؛ اََـهل  اوُِربْصاَو  ْمُکِماَّیَأ ، َۀَّیَِقب  اوُکِرْدَتْـساَف 

. ِۀَیِصْعَْملا یَلَع  ُناَهْدِْإلا  ُمُِکب  َمُجْهَیَف  اُونِهاَُدت  َال  َو  ِۀَمَلَّْظلا ، َبِهاَذَم  ُصَخُّرلا  ُمُِکب  َبَهْذَتَف  ْمُکِسُْفنَِأل ؛ اوُصّخَُرت 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


166 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
، ُُهنیِد َُهل  َِملَس  ْنَم  ُطُوبْغَْملا  َو  ُهَسْفَن ، َنَبَغ  ْنَم  ُنُوبْغَْملا  َو  ِّهبَِرل ؛ ْمُهاَصْعَأ  ِهِسْفَِنل  ْمُهَّشَغَأ  َّنِإ  َو  ِّهبَِرل ؛ ْمهُعَوْطَأ  ِهِسْفَِنل  ِساَّنلا  َحَْصنَأ  َّنِإ  ِهَّللا ، َداَبِع 
و ِناَمیِْإِلل . ٌةاَْسنَم  يَوَْهلا  ِلْهَأ  َۀََسلاَُجم  َو  ٌكْرِش ،» ِءاَیّرلا  َریِـسَی  َّنَأ   » اوُمَلْعاَو ِهِروُرُغ . َو  ُهاَوَِهل  َعَدَْخنا  ِنَم  ُّیِقَّشلا  َو  ِهِْریَِغب ،» َظِعُو  ْنَم  ُدیِعَّسلا  َو  »
َال َو  ٍۀـَناَهَم . َو  ٍةاَوْهَم  ِفَرَـش  یَلَع  ُبِذاَْکلا  َو  ٍۀَـماَرَک ، َو  ٍةاَْجنَم  اَفَـش  یَلَع  ُقِداَّصلا  ِنامیِِإلل  ٌِبناـُجم  ُهَّناـف  بِذَـکلا  اوبناَـج  ناَـطیَّشِلل  ٌةَرَـضْحَم 

یِْـسُنی َو  َلْقَْعلا ، یِهُْـسی  َلَمَْألا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُۀَِـقلاَْحلا ؛» اَهَّنِإَف  اوُضَغاَبَت  َال  َو  «، » َبَطَْحلا ُراَّنلا  ُلُکَْأت  اَمَک   » َناَْمیِْإلا ُلُکْأَی  َدَـسَْحلا  َّنِإَف  اوُدَـساََحت ؛
. ٌروُْرغَم ُُهبِحاَص  َو  ٌروُرُغ ، ُهَّنِإَف  َلَمَْألا  اُوبِذْکَأَف  َرْکّذلا .

(87 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هیبنتلا  قاّسفلا و  تافص  نیقتملا و  تافص  نایب  یف  یه  و 
سانلا  ضعبل  ئطاخلا  ّنظلا  ۀبیطلا و  ةرتعلا  ناکم  یلإ 

َّدَعَأ َو  ِِهْبلَق ، ِیف  يَدُْهلا  ُحاَبْـصِم  َرَهَزَف  َفْوَْخلا ؛ َبَْبلََجت  َو  َنْزُْحلا ، َرَعْـشَتْساَف  ِهِسْفَن ، یَلَع  ُهَّللا  ُهَناَعَأ  ًادـْبَع  ِْهَیلِإ  ِهَّللاِداَبِع  ّبَحَأ  ْنِم  َّنِإ  ِهَّللاَداَبِع ،
، ُهُدِراَوَم َُهل  ْتَلّهُس  ٍتاَُرف  ٍبْذَع  ْنِم  يََوتْرا  َو  َرَثْکَتْساَف ، َرَکَذ  َو  َرَْصبَأَف ، َرَظَن  َدیِدَّشلا . َنَّوَه  َو  َدیِعَْبلا ، ِهِسْفَن  یَلَع  َبَّرَقَف  ِهب ، َلِزاَّنلا  ِهِمْوَِیل  يَرِْقلا 
َو یَمَْعلا ، ِۀَفَـص  ْنِم  َجَرَخَف  ِِهب ، َدَرَْفنا  ًادِـحاَو  امَه  اَّلِإ  ِموُمُْهلا ، َنِم  یَّلََخت  َو  ِتاَوَهَّشلا ، َلِیباَرَـس  َعَلَخ  ْدَـق  ًادَدَـج . اًلِیبَس  َکَلَـس  َو  اًـلَهَن ، َبِرَـشَف 

. يَدَّرلا ِباَْوبَأ  ِقِیلاَغَم  َو  يَدُْهلا ، ِباَْوبَأ  ِحِیتاَفَم  ْنِم  َراَص  َو  يَوَْهلا ، ِلْهَأ  ِۀَکِراَشُم 
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یَلَع ِنیِقَْیلا  َنِم  َوُهَف  اَِهنَْتمَِأب ، ِلاَبِْحلا  َنِم  َو  اَهِقَثْوَِأب ، يَرُْعلا  َنِم  َکَسْمَتْـساو  ُهَراَمِغ ، َعَطَق  َو  ُهَراَنَم ، َفَرَع  َو  ُهَلِیبَس ، َکَلَـس  َو  ُهَقیِرَط ، َرَْـصبَأ  ْدَق 
ُحابْـصِم ِِهلْـصَأ . َیلِإ  ٍعْرَف  ّلُک  ِرِییْـصَت  َو  ِْهیَلَع ، ٍدِراَو  ّلُـک  ِراَدْـصِإ  ْنِم  ِرُومُأـْلا ؛ ِعَفْرَأ  ِیف  ُهَناَْحبُـس - ِهَِّلل - ُهَسْفَن  َبَصَن  ْدَـق  ِسْمَّشلا ، ِءْوَض  ِلـْثِم 

َوُهَف ُهَصَلْخَتْـساَف ، ِهَِّلل  َصَلْخَأ  ْدَق  ُمَلْـسَیَف . ُتُکْـسَی  َو  ُمِهُْفیَف ، ُلوُقَی  ٍتاَوَلَف ، ُلِیلَد  ٍتاَلِـضْعُم ، ُعاَّفَد  ٍتاَمَْهبُم ، ُحاَتْفِم  ٍتاَوَشَع ، ُفاَّشَک  ٍتاَُملُظ ،
ًۀَیاَغ ِْریَْخِلل  ُعَدَی  َال  ِِهب ، ُلَمْعَی  َو  َّقَْحلا  ُفِصَی  ِهِسْفَن ، ْنَع  يَوَْهلا  یْفَن  ِِهلْدَع  َلَّوَأ  َناَکَف  َلْدَْـعلا ، ُهَسْفَن  َمَْزلَأ  ْدَـق  ِهِضْرَأ . ِداَتْوَأ  َو  ِِهنیِد ، ِنِداَعَم  ْنِم 

. ُُهلِْزنَم َناَک  ُْثیَح  ُلِْزنَی  َو  ُُهلَقَث ، َّلَح  ُْثیَح  ُّلُحَی  ُهُماَمِإ ، َو  ُهُِدئاَق  َوُهَف  ِهِماَمِز  ْنِم  َباَتِْکلا  َنَْکمَأ  ْدَق  اَهَدَصَق ، اَّلِإ  ًۀَّنَظِم  َال  َو  اَهَّمَأ ، اَّلِإ 

قاّسفلا تافص 

؛ ٍرُوز ِلْوَق  َو  ٍروُرُغ ، ِِلئاَبَح  ْنِم  ًاکاَرْشأ  ِساَّنِلل  َبَصَن  َو  ٍلاَّلُض ، ْنِم  َلِیلاَضأ  َو  ٍلاَّهُج ، ْنِم  َِلئاَهَج  َسَبَْتقاَف  ِهب ، َْسَیل  َو  ًاِملاَع  یَّمَـسَت  ْدَق  ُرَخآ  َو 
َو ِتاَُهبُّشلا ، َدـْنِع  ُِفقَأ  ُلوقَی : ِِمئارَْجلا ، َرِیبَک  ُنّوَُهی  َو  ِِمئاَـظَْعلا  َنِم  َساَّنلا  ُنِمُْؤی  ِِهئاَوْهَأ ، یَلَع  َّقَْحلا  َفَطَع  َو  ِِهئارآ ؛ یَلَع  َباَـتِْکلا  َلَـمَح  ْدَـق 

َبَاب َال  َو  ُهَِعبَّتَیَف ، يَدُْـهلا  َبَاب  ُفِْرعَی  َال  ٍناَوَیَح ، ُْبلَق  ُْبلَْقلا  َو  ٍناَْسنِإ ، ُةَروُص  ُةَروُّصلاَـف  َعَجَطْـضا ، اَـهَْنَیب  َو  َعَدـِْبلا ، ُلِزَتْعَأ  ُلْوقَی : َو  َعَقَو ؛ اَـهِیف 
. ِءاَیْحَْألا ُّتیَم  َِکلذ  َو  ُْهنَع . َّدُصَیَف  یَمَْعلا 
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یبنلا ةرتع 
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ُةَْرتِع ْمُکَْنَیب  َو  َنوُهَمْعَت ؟ َْفیَک  َو  ْمُِکب ! ُهاَُتی  َْنیَأَف  ٌَۀبوُْصنَم ، ُراَنَْملا  َو  ٌۀَحِـضاَو ؛ ُتاَیْآلا  َو  ٌۀَِـمئاَق ! ُماَلْعَْألا  َو  َنوُکَفُْؤت »! یَّنَأ  َو  « »؟ َنُوبَهْذـَت َْنیَأَف  »
. ِشاَطِْعلا ِمیِْهلا  َدُورُو  ْمُهوُدِرَو  ِنآْرُْقلا ، ِلِزاَنَم  ِنَسْحَِأب  ْمُهُولِْزنَأَف  ِقْدّصلا ، ُۀَنِْسلَأ  َو  ِنیّدلا  ُماَلْعَأ  َو  ّقَْحلا ، ٌۀَّمِزَأ  ْمُه  َو  ْمُکِّیبَن !

اَلَف ٍلاَِـبب » َْسَیل  َو  اَّنِم  َِیَلب  ْنَم  یَْلبَی  َو  ٍّتیَِمب ، َْسَیل  َو  اَّنِم  َتاَـم  ْنَم  ُتوُمَی  ُهَّنِإ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاَـخ  ْنَع  اَهوُذُـخ  ُساَّنلا ؛ اَـهُّیَأ 
ْكُْرتَأ َو  ِرَبْکَْألا ؟ ِلَقَّثلِاب  ْمُکِیف  ْلَمْعَأ  َْملَأ  اَنَأَوُه ،- َو  ِْهیَلَع - مَُکل  َۀَّجُح  َال  ْنَم  اوُرِذـْعا  َو  َنوُرِْکُنت ، امَِیف  ّقَْحلا  َرَثْکَأ  َّنِإَـف  َنُوفِْرعَت ؛ ـالاَِمب  اُولوُقَت 

ُمُُکتْـشَرَف َو  ِیلْدَع ، ْنِم  َۀَِـیفاَْعلا  ُمُُکتْـسَْبلَأ  َو  ِماَرَْحلا ، َو  ِلاَلَْحلا  ِدوُدُـح  یَلَع  ْمُُکتْفَقَو  َو  ِناَمَیِْإلا ، َۀَـیاَر  ْمُکِیف  ُتْزَکَر  ْدَـق  َرَغْـصَْألا ، َلَقَّثلا  ُمُکِیف 
. ُرَکِْفلا ِْهَیلِإ  ُلَْغلَغَتَت  َال  َو  ُرَصَْبلا ، ُهَْرعَق  ُكِرُْدی  َال  امَِیف  َْيأَّرلا  اُولِمْعَتْسَت  اَلَف  یِسْفَن ، ْنِم  ِقاَلْخَْألا  َِمئاَرَک  ْمُُکْتیَرَأ  َو  ِیْلِعف ، َو  ِیلْوَق  ْنِم  َفوُْرعَْملا 

ئطاخ نظ 

َو اَهُْفیَس ، َال  َو  اَهُطْوَس  ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ْنَع  َعَفُْریَال  َو  اَهَْوفَـص ، ْمُهُدِرُوت  َو  اَهَّرَد ؛ ْمُهُحَنْمَت  َۀَّیَمَأ ؛ ِیَنب  یَلَع  ٌَۀلوقْعَم  اَْینُّدلا  َّنَأ  ُّناَّظلا  َّنُظَی  یَّتَح  اهنِم : َو 
. ًۀَلْمُج اَهَنوُظِْفلَی  َُّمث  ًۀَهُْرب ، اَهَنوُمَّعَطَتَی  ِْشیَْعلا  ِذیَِذل  ْنِم  ٌۀَّجَم  َیِه  َْلب  َِکلِذل . ُّناَّظلا  َبَذَک 
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(88 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

سانلا  کلهت  یتلا  بابسألل  نایب  اهیف  و 
اَم ِنُود  ِیف  َو  ٍءاََلب ؛ َو  ٍلْزَأ  َدـَْعب  اَّلِإ  ِمَمُْألا  َنِم  ٍدَـحَأ  َمْظَع  ُْربْجَی  َْمل  َو  ٍءاَـخَر ؛ َو  ٍلـیِهْمَت  َدـَْعب  اَّلِإ  ُّطَـق  ٍرْهَد  يِراَّبَج  مِصْقَی  َْمل  َهَّللا  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
اَم َو  ًابَجَعاَیَف ! ٍریِصَِبب ، ٍرِظاَن  ُّلُکَال  َو  عیِمَِسب ؛ ٍعْمَس  ِيذ  ُّلُک  َال  َو  ٍبِیبَِلب ، ٍْبلَق  ِيذ  ُّلُک  اَم  َو  ٌرَبَتْعُم ! ٍبْطَخ  ْنِم  ُْمتَْربْدَتْسا  اَم  َو  ٍْبتَع  ْنِم  ُْمْتلَبْقَتْسا 
َال َو  ٍْبیَِغب ، َنُونِمُْؤی  َال  َو  ّیِـصَو ، ِلَمَِعب  َنوُدَتْقَی  َال  َو  ِّیبَن ، ََرثَأ  َنوُّصَتْقَی  َال  اَِهنیِد ! ِیف  اَهِجَجُح  ِفاَِلتْخا  یَلَع  ِقَرِْفلا  ِهِذه  ِإَطَخ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َال  ِیل 
ِیف ْمُهُعَْزفَم  اوُرَْکنَأ ، اَـم  ْمُهَدـْنِع  ُرَْکنُْملا  و  اوـُفَرَع ، اَـم  ْمِهِیف  ُفوُْرعَْملا  ِتاَوَـهَّشلا . ِیف  َنوُِریِـسَی  َو  ِتاَُـهبُّشلا ، ِیف  َنوـُلَمْعَی  ٍْبیَع ، ْنَع  َنوُّفِعَی 

َو ٍتاَِقث ، يًرُِعب  يَرَی  امَِیف  اَْهنِم  َذَخَأ  ْدَـق  ِهِسْفَن ، ُماَمِإ  ْمُْهنِم  ٍءيِْرما  َّلُک  َّنَأَک  ْمِِهئاَرآ ، یَلَع  ِتاَّمِهُْملا  ِیف  ْمُُهلیِْوعَت  َو  ْمِهِـسُْفنَأ ، َیلِإ  ِتاَلِـضْعُْملا 
. ٍتاَمَکُْحم ٍباَبْسَأ 

(89 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هنع  مامإلا  غالب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعألا  لوسرلا  یف 
ُۀَفِـساَک اَْینُّدـلا  َو  ِبوُرُْحلا ، َنِم  ّظََلت  َو  ِرُومُْألا ، َنِم  ٍراَِشْتنا  َو  ِنَتِْفلا ، َنِم  ٍماَِزتْعا  َو  ِمَمُْألا ، َنِم  ٍۀَـعْجَه  ِلوُط  َو  ِلُسُّرلا ، َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَـسْرأ 

؛ ِروُرُْغلا ُةَرِهاَظ  روُّنلا ،
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اَِهلْهَِأل ٌۀَمّهَجَتُم  َیِهَف  يَدَّرلا ، ُماَلْعَأ  ْتَرَهَظ  َو  يَدُْهلا ، ُراَنَم  ْتَسَرَد  ْدَق  اَِهئاَم ، ْنِم  ٍراَرِوْغا  َو  اَهِرَمَث ، ْنِم  ٍساَیِإ  َو  اَِهقَرَو ، ْنِم  ٍراَرِفْصا  ِنیِح  یَلَع 
. اَِهِبلاَط ِهْجَو  ِیف  ٌۀَِسباَع 

اَِهب ْمُُکناَوْخِإ  َو  ْمُکُؤَابآ  ِیتَّلا  َکـِیت  اوُرُکْذا  َو  ِهَّللاَداَـبِع ، اوُِربَتْعاَـف  ُْفیَّسلا . اَـهُراَثِد  َو  ُفْوَْخلا ، اَهُراَعِـش  َو  ُۀَـفیِْجلا ، اَـهُماَعَط  َو  ُۀَْـنتِْفلا ، اَـهُرَمَث 
َمْوَْیلا ُُمْتنَأ  اَم  َو  ُنوُرُْقلا ، َو  ُباَقْحَْألا  ُمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  امَِیف  ْتَلَخ  َال  َو  ُدوُهُْعلا ، ُمِِهبَال  َو  ْمُِکب  ْتَمَداَقَت  اَم  يِرْمََعل  َو  َنُوبَـساَُحم . اَْهیَلَع  َو  َنُونَهَتُْرم ،

ْمُکِعاَمْـسَأ ِنوُدـِب  َمْوَْیلا  ُمُکُعاَمْـسَأ  اَم  َو  ُهوُمُکُعِمْـسُم ، اَذ  اـنَأ  اَـهَو  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ُلوُسَّرلا  ُمُکَعَمْـسَأ  اَـم  ِهَّللا  َو  دـیِعَِبب . ْمِِهباَلْـصَأ  ِیف  ُْمْتنُک  َمْوَی  ْنِم 
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ْمُکِعاَمْـسَأ ِنوُدـِب  َمْوَْیلا  ُمُکُعاَمْـسَأ  اَم  َو  ُهوُمُکُعِمْـسُم ، اَذ  اـنَأ  اَـهَو  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ُلوُسَّرلا  ُمُکَعَمْـسَأ  اَـم  ِهَّللا  َو  دـیِعَِبب . ْمِِهباَلْـصَأ  ِیف  ُْمْتنُک  َمْوَی  ْنِم 
ْمُهَدَْعب ُْمتْرُِصب  اَم  ِهَّللَو  َو  ِناَمَّزلا . اَذه  ِیف  اَهَْلثِم  ُْمْتیِطْعُأ  ْدَقَو  اَّلِإ  ِناَمَّزلا ، َِکلذ  ِیف  ُةَِدْئفَْألا  ُمَُهل  ْتَلِعُج  َال  َو  ُراَْصبَْألا ، ُمَُهل  ْتَّقُـش  َال  َو  ِسْمَْألِاب ،

َوُه اَمَّنِإَف  ِروُرُْغلا ، ُلْهَأ  ِهِیف  َحَبْـصَأ  اَم  ْمُکَّنَّرُغَی  اَلَف  اَُهناَِطب ، ًاوْخِر  اَهُماَطِخ ، اًِلئاَج  ُۀَِّیلَْبلا  ُمُِکب  َْتلََزن  ْدََقل  َو  ُهُومِرُحَو ، ِِهب  ُْمْتیِفْـصُأ  َالَو  ُهُولِهَج ، ًاْئیَش 
. ٍدوُدْعَم ٍلَجَأ  َیلِإ  ٌدوُدْمَم ، ٌّلِظ 

(90 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ظعولاب اهمتخی  و  هتاقولخم ، مظع  قلاخلا و  مدق  یلع  لمتشت  و 
َال َو  ٍجاَتْرِإ ، ُتاَذ  ٌبُجُح  َال  َو  ٍجاَْربَأ ، ُتاَذ  ٌءاَمْـسَال  ْذِإ  ًاِمئاَد ؛ ًاِمئاَق  ْلَزَی  َْمل  يِذَّلا  ٍۀیّوَر  ِریغ  ْنِم  ِِقلاْخلا  و  ٍۀَیْؤُر ، ِْریَغ  ْنِم  ِفوُْرعَْملا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

: ٍداِمتْعا ُوذ  ٌْقلَخ  َال  َو  ٍداَهِم ، ُتاَذ  ٌضْرَأ  َال  َو  ٍجاَجِوْعا ، ُوذ  ٌّجَف  َال  َو  ٍجاَِجف ، ُوذ  ٌلَبَج  َال  َو  ٍجاَس ، ٌرَْحب  َال  َو  ٍجاَد ، ٌْلَیل 
: ِِهتاَضْرَم ِیف  ِناَِبئاَد  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلا  َو  ُُهقِزاَر ، َو  ِْقلَْخلا  ُهلِإ  َو  ُُهثِراَو ، َو  ِْقلَْخلا  ُعِدَْتبُم  َِکلذ 
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. ٍدیَِعب َّلُک  ِنَابّرَُقی  َو  ٍدیِدَج ، َّلُک  ِناَِیْلُبی 

َو ْمُهَّرَقَتْـسُم  َو  ِریِمَّضلا  َنـِم  ْمُهُرودُـص  یِفُْخت  اَـم  َو  ْمِِـهُنیْعَأ ، َۀَِـنئاَخ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ ، َدَدَـع  َو  ْمَُهلاَـمْعَأ ، َو  ْمُهَراـَثآ  یـَـصْحَأ  َو  ْمُـهَقاَزْرَأ ، َمَـسَق 
ُُهتَمْحَر ْتَعَـسَّتا  َو  ِِهتَمْحَر ، ِۀَعَـس  ِیف  ِِهئاَدْعَأ  یَلَع  ُُهتَمِْقن  ْتَّدَتْـشا  يِذَّلا  َوُه  ُتاَیاَْغلا . ُمِِهب  یَهاَنَتَت  ْنَأ  َیلِإ  ِروُهُّظلا ، َو  ِماَحْرَْألا  َنِم  ْمُهَعَدْوَتْـسُم 

َو ُهاَطْعَأ ، َُهلَأَس  ْنَم  َو  ُهاَفَک ، ِْهیَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  ُهاَداَع ، ْنَم  ُِبلاَغ  َو  ُهاَواَن ، ْنَم  ُّلِذُم  َو  ُهَّقاَش ، ْنَم  ُرّمَدُم  َو  ُهَّزاَع ، ْنَم  ُرِهاَق  ِِهتَمِْقن ، ِةَّدِـش  ِیف  ِِهئاَِیلْوَِأل 
. ُهاَزَج ُهَرَکَش  ْنَم  َو  ُهاَضَق ، ُهَضَْرقَأ  ْنَم 

َو ِقاَیّسلا ، ِْفنُع  َْلبَق  اوُداَْقنا  َو  ِقاَنِْخلا ، ِقیِـض  َْلبَق  اوُسَّفنَت  َو  اُوبَـساَُحت ، ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اَهُوبِـساَح  َو  اُونَزُوت ، ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَـسُْفنَأ  اُونِز  ِهَّللا ، َداَبِع 
. ٌظِعاَو َال  َو  ٌرِجاَز  َال  اَهِْریَغ  ْنم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ٌرِجاَز ؛ َو  ٌظِعاَو  اَْهنِم  َُهل  َنوُکَی  یَّتَح  ِهِسْفَن  یَلَع  ْنَُعی  َْمل  ْنَم  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا 

(91 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

قداصلا نع  ۀقدص  نب  ةدعـسم  يور  یّتح  هّللا  فصی  نأ  لئاس  هلأس  ناک  مالـسلا و  هیلع  هبطخ  لئالج  نم  یه  و  حابـشألا ، ۀـبطخب  فرعت 
ای هل : لاقف  هاتأ  اًلجر  ّنأ  کلذ  و  هفوکلا ، ربنم  یلع  ۀبطخلا  هذهب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بطخ  لاق : ّهنأ  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج 

دجـسملا صغ  یّتح  سانلا  عمتجاف  ۀعماج ، ةالـصلا  يدان : بضغف و  ۀفرعم ، هب  ًاّبح و  هل  دادزنل  ًانایع  هارن  املثم  اّنبر  انل  فص  نینمؤملا  ریمأ 
: لاق ّمث  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلص  یبنلا  یلع  یّلص  هیلع و  ینثأ  هللا و  دمحف  نوللا ، ّریغتم  بضغم  وه  ربنملا و  دعصف  هلهأب ،

178 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

یلاعت هَّللا  فصو 

ُناَّنَْملا َوُه  َو  ُهاَلَخ ، اَم  ٌمُومْذَم  ٍِعناَم  ُّلُک  َو  ُهاَوِس ، ٌصِقَْتنُم  ٍْطعُم  ُّلُک  ْذِإ  ُدوُْجلاَو ؛ ُءاَطْعِْإلا  ِهیِدُْکی  َال  َو  ُدوُمُْجلاَو ، ُْعنَْملا  ُهُرِفَی  َال  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا 
َو ِْهیََدل ، اَم  َنِیِبلاَّطلا  َو  ِْهَیلِإ ، َنِیبِغاَّرلا  َلِیبَس  َجَهَن  َو  ْمُهَتاَْوقَأ ، َرَّدَق  َو  ْمُهَقاَزْرَأ ، َنِمَـض  ُِقئاَلَْخلا ، ُُهلاَیِع  ِمَسِْقلا ، َو  ِدـیِزَْملا  ِدـِئاَوَع  َو  ِمَعِّنلا ، ِدـِئاَوَِفب 
َو ُهَدـَْعب ، ٌءْیَـش  َنوُکَیَف  ٌدـَْعب  َُهل  َْسَیل  يِذَّلا  ُرِخآلا  َو  ُهَْلبَق ، ٌءْیَـش  َنوُکَیَف  ٌْلبَق  َُهل  ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  ُلَّوَْألا  ْلَأُْسی . َْمل  اَِمب  ُْهنِم  َدَوْجَِأب  َِلئُـس  اَِمب  َْسَیل 
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َْول َو  ُلاَِقْتنْالا ، ِْهیَلَع  َزوُجَیَف  ٍناَکَم  ِیف  َناَک  اـَل  َو  ُلاَْـحلا ، ُْهنِم  َِفلَتْخَیَف  ٌرْهَد  ِْهیَلَع  َفَلَتْخا  اَـم  ُهَکِرْدـُت ، َْوأ  َُهلاَـنَت  ْنَأ  ْنَع  ِراَْـصبَْألا  َّیِـساَنَأ  ُعِداَّرلا 
َرَّثَأ اَم  ِناَجْرَْملا ، ِدیِـصَح  َو  ّرُّدـلا  ِةَراَُثن  َو  ِناَیْقِْعلا ، َو  ِْنیَجُّللا  ِّزِلف  ْنِم  ِراَِحْبلا ، ُفاَدْـصَأ  ُهنَع  ْتَکِحَـض  َو  ِلاَبِْجلا ، ُنِداَعَم  ُْهنَع  ْتَسَّفَنَت  اَـم  َبَهَو 

ُلاَؤُس ُهُضیِغَی  َال  يِذَّلا  ُداَوَْجلا  ُهَّنَِأل  ِماَنَْألا ، ُِبلاَطَم  ُهُدـِْفُنت  َال  اَم  ِماَْـعنَْألا  ِِرئاَـخَذ  ْنِم  ُهَدـْنِع  َناََـکل  َو  ُهَدـْنِع ، اَـم  َۀَعَـسَدَْفنَأ  اـَل  َو  ِهِدوُج ، ِیف  َکـِلذ 
. َنیِّحلُْملا ُحاَْحلِإ  ُُهلِْخُبی  َال  َو  َنِیِلئاَّسلا 

نآرقلاب یلاعت  هتافص 

ِباَتِْکلا ِیف  َْسَیل  اَّمِم  ُهَْملِع  ُناَْطیَّشلا  َکَفَّلَک  اَم  َو  ِِهتَیاَدِـه ، ِرُوِنب  ْءیِـضَتْسا  َو  ِِهب ، َّمَْتئاَف  ِِهتَفِـص  ْنِم  ِْهیَلَع  ُنآْرُْقلا  َکَّلَد  اَمَف  ُِلئاَّسلا : اَهُّیَأ  ْرُْظناَـف 
. َْکیَلَع ِهَّللا  ّقَح  یَهَْتنُم  َِکلذ  َّنِإَف  ُهَناَْحبُس ، ِهَّللا  َیلِإ  ُهَْملِع  ْلِکَف  ُهَُرثَأ ، يَدُْهلا  ِۀَِّمئَأ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  ِۀَّنُـس  ِیف  َال  َو  ُهُضْرَف ، َْکیَلَع 

ِْبیَْغلا َنِم  ُهَریِـسْفَت  اْولِهَج  اَم  ِۀَـلْمُِجب  ُراَْرقِْإلا  ِبُویُْغلا ، َنُود  َِۀبوُرْـضَْملا  ِدَدُّسلا  ِماَِـحْتقا  ِنَع  ْمُهاَـنْغَأ  َنیِذَّلا  ُمُه  ِْملِْعلا  ِیف  َنیِخِـساَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
، ِبوُجْحَملا
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، ًاخوُسُر ِهِْهنُک  ْنَع  َثْحَْبلا  ُمُهْفّلَُکی  َْمل  امَِیف  َقُّمَعَّتلا  ُمُهَکَْرت  یَّمَـس  َو  ًاْملِع ، ِِهب  اوُطیُِحی  َْمل  اَم  ِلُواَنَت  ْنَع  ِزْجَْعلِاب  ْمُهَفاَِرتْعا  َیلاَـعَت - ُهَّللا - َحَدَـمَف 

َكِرْدـُِتل ُماَهْوَْألا  ِتَمَتْرا  اَذِإ  يِذَّلا  ُرِداَْقلا  َوُه  َنیِِکلاَْهلا . َنِم  َنوُکَتَف  َِکْلقَع  ِرْدَـق  یَلَع  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  َۀَـمَظَع  ْرّدَُـقت  َو ال  کـِلذ ، یَلَع  ْرِـصَْتقاَف 
ِیف َيِرْجَِتل  ِْهَیلِإ ، ُبُولُْقلا  ِتَهَّلََوت  َو  ِِهتوُکَلَم ، ِبُویُغ  ِتاَقیِمَع  ِیف  ِْهیَلَع  َعَقَی  ْنَأ  ِسِواَـسَْولا  ِتاَرَطَخ  ْنِم  ُأَّرَبُْملا  ُرْکِْفلا  َلَواَـح  َو  ِِهتَرْدـُق ، َعَطَْقنُم 

، ِبوـُیُْغلا ِفَدُـس  َيِواَـهَم  ُبوَُـجت  َیِه  َو  اَـهَعَدَر  ِِهتاَذ ، ِْملِع  ِلُواَـنَِتل  ُتاَفّـصلا  ُهُُغْلبَتـال  ُْثیَح  ِیف  ِلوـُقُْعلا  ُلِخاَدَـم  ْتَضَمَغ  َو  ِِهتاَفِـص ، ِۀَّیِْفیَک 
ْنِم ٌةَرِطاَخ  ِتاَّیِوَّرلا  ِیلوُأ  ِلاَِبب  ُرُطَْخت  َال  َو  ِِهتَفِْرعَم ، ُْهنُک  ِفاَِستْعالا  ِرْوَِجب  ُلاَُـنی  اـَل  ُهَّنَأـِب  ًۀَـفِرَتْعُم  ْتَِهبُج  ْذِإ  ْتَعَجَرَف  ُهَناَْحبُـس - ِْهَیلِإ - ًۀَـصّلَخَتُم 

. ِِهتَّزِع ِلاَلَج  ِریِدْقَت 
اَم ِِبئاَجَع  َو  ِِهتَرْدـُق ، ِتُوکَلَم  ْنِم  اَناَرَأ  َو  ُهَْلبَق ، َناک  ٍدُوبْعَم  ٍِقلاَـخ  ْنِم  ِْهیَلَع ، يَذَـتْحا  ٍراَدـْقِم  اـَل  َو  ُهَلَثَْتما ، ٍلاَـثِم  ِْریَغ  یَلَع  َْقلَْخلا  َعَدَْـتبا  يِذَّلا 

ِتَرَهَظَف ِِهتَفِْرعَم ، یَلَع  َُهل  ِۀَّجُْحلا  ِماَِیق  ِراَرِطْـضِاب  اَنَّلَداَم  ِِهتَُّوق ، ِكاَسِِمب  اَـهَمیُِقی  ْنَأ  َیلِإ  ِْقلَْخلا  َنِم  ِۀَـجاَْحلا  ِفاَِرتْعا  َو  ِِهتَمْکِح ، ُراـَثآ  ِِهب  ْتَقَطَن 
، ٌۀَقِطاَن ِرِیبْدَّتلِاب  ُُهتَّجُحَف  ًاتِماَص ، ًاْقلَخ  َناَک  ْنِإ  َو  ِْهیَلَع ، اًلِیلَد  َو  َُهل  ًۀَّجُح  َقَلَخ  اَم  ُّلُک  َراَصَف  ِِهتَمْکِح ، ُماَلْعَأ  َو  ِِهتَْعنَص ، ُراثآ  اَْهتَثَدْحَأ  ِیتَّلا  ُِعئاَدَْبلا 

. ٌۀَِمئاَق ِعِْدبُْملا  یَلَع  ُُهَتلَالَد  َو 
، َِکتَفِْرعَم یَلَع  ِهِریِمَض  َْبیَغ  ْدِقْعَی  َْمل  َِکتَمْکِح ، ِرِیبْدَِتل  ِۀَبِجَتْحُملا  ِمِِهلِصاَفَم  ِقاَقِح  ِمُحالَت  َو  َکِْقلَخ ، ِءاَضْعَأ  ُِنیاَبَِتب  َکَهَّبَش  ْنَم  َّنَأ  ُدَهْشَأف 

ْمُکیّوَُسن ْذِإ  ٍنِیبُم ، ٍلاَلَض  یَِفل  اَّنُک  ْنِإ  ِهَّللاَت  : ) َنُولوُقَی ْذِإ  َنیِعُوْبتَْملا  َنِم  َنیِِعباَّتلا  َؤُّرَبَت  ْعَمْسَی  َْمل  ُهَّنَأَک  َو  ََکل ، َِّدن  َال  ُهَّنَِأب  ُنیِقَْیلا  ُهَْبلَق  ْرِشاَُبی  َْمل  َو 
، ْمِهِماَنْصَِأب َكوُهَّبَش  ْذِإ  َِکب ، َنُولِداَْعلا  َبَذَک  َنیَِملاَْعلا ) ّبَِرب 
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ِِحئاَرَِقب يَوـُْقلا ، ِۀَِـفلَتْخُملا  ِۀَْـقلِْخلا  یَلَع  َكوُرَّدَـق  َو  ْمِهِرِطاَوَِـخب ، ِتاَـمَّسَجُملا  َۀـَئِزَْجت  َكوُأَّزَج  َو  ْمِهِماَـهْوَِأب ، َنِیقوـُلْخَملا  َۀَْـیلِح  َكوـُلََحن  َو 

ُْهنَع ْتَقَطَن  َو  َِکتاَیآ ، ُتاَمَکُْحم  ِِهب  َْتلَّزَنَت  اَِمب  ٌِرفاَک  َِکب  ُلِداَْعلا  َو  َِکب ، َلَدَع  ْدَـقَف  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َكاَواَس  ْنَم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ْمِِهلوُقُع ،
َنوُکَتَف اَـهِرِطاَوَخ  ِتاَّیِوَر  ِیف  اـَل  َو  ًاَـفَّیَکُم ، اَـهِرِْکف  ّبَهَم  ِیف  َنوُکَتَف  ِلوُقُْعلا ، ِیف  َهاَـنَتَت  َْمل  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنِإ  َو  َکـِتاَنَّیب ، ِجَـجُح  ُدِـهاَوَش 

. ًافَّرَصُم ًادوُدْحَم 
، ِِهتَیاَغ َیلِإ  ِءاَِهْتنالا  َنُود  ْرُـصْقَی  َْمل  َو  ِِهَتلِْزنَم ، َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْمَلَف  ِِهتَهْجِِول  ُهَهَّجَو  َو  ُهَرِیبْدَت ، َفَْطلَأَف  ُهَرَّبَد  َو  ُهَریِدْقَت ، َمَکْحَأَف  َقَلَخ  اَم  َرَّدَـق  اهنم : و 
َو اَْهَیلِإ ، َلآ  ٍرِْکف  ِۀَّیِوَر  اَِلب  ِءاَیْشَْألا  َفاَنْصَأ  ُئِْشنُْملا  ِِهتَئیِشَم ؟ ْنَع  ُرُومُْألا  ِتَرَدَص  اَمَّنِإ  َو  َْفیَکَف  ِِهتَداَرِإ ، یَلَع  ّیِضُْملِاب  َِرمُأ  ْذِإ  ْبِعْـصَتْسَی  َْمل  َو 
َو ِهِْرمَِأب ، ُهُْقلَخ  َّمَتَف  ِرُومُْألا ، ِِبئاَجَع  ِعاَدـِْتبا  یَلَع  ُهَناَعَأ  ٍکیِرَـش  َال  َو  ِروُهُّدـلا ، ِثِداَوَح  ْنِم  اَهَداَفَأ  ٍۀـَبِرَْجت  َالَو  اَْهیَلَع ، َرَمْـضَأ  ٍةَزیِرَغ  ِۀَـحیِرَق  اـَل 

َمَءَال َو  اَهَدوُدُح ، َجَهَن  َو  اَهَدَوَأ ، ِءاَیْـشَْألا  َنِم  َماَقَأَف  ِءیّکَلَتُْملا ، ُةاَنَأ  َال  َو  ِءیِْطبُْملا ، ُْثیَر  ُهَنوُد  ْضِرَتْعَی  َْمل  ِِهتَوْعَد ، َیلِإ  َباَجَأ  َو  ِِهتَعاَِطل ، َنَعْذَأ 
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َمَکْحَأ َِقئاَلَخ  اَیاَدـَب  ِتاَْئیَْهلا ، َو  ِِزئاَرَْغلا  َو  ِراَدـْقَْألا ، َو  ِدوُدُْـحلا  ِیف  ٍتاَِفلَتُْخم  ًاساَنْجَأ  اَهَقَّرَف  َو  اَِهِنئاَرَق ، َباَبْـسَأ  َلَصَو  َو  اَهّداَضَتُم ، َْنَیب  ِِهتَرْدـُِقب 
. اَهَعَدَْتبا َو  َداَرَأ  اَم  یَلَع  اَهَرَطَف  َو  اَهَْعنُص ،

ءامسلا ۀفص  یف  اهنم  و 

، ِهِْقلَخ ِلاَمْعَِأب  َنیِدِعاَّصلا  َو  َهِْرمَِأب ، َنیِِطباَْهِلل  َلَّلَذ  َو  اَهِجاَوْزَأ . َْنَیب  َو  اَهَْنَیب  َجَّشَو  َو  اَهِجاَرِْفنا ، َعوُدُـص  َمَحَالَو  اَهِجَُرف ، ِتاَوَهَر  ٍقِیْلعَت  اَِلب  َمَظَن  َو 
، اَِهباَْوبَأ َِتماَوَص  ِقاَِتتْرْالا  َدَْعب  َقَتَف  َو  اَهِجاَرْشَأ ، يَرُع  ْتَمَحَْتلاَف  ٌناَخُد ، َیِه  ْذِإ  َدَْعب  اَهاَداَن  َو  اَهِجاَْرعِم ، َۀَنوُزُح 
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َلَعَج َو  ِهِْرمَِأل ، ًۀَِملْـسَتْسُم  َفِقَت  ْنَأ  اَهَرَمَأ  َو  ِهِدـْیَِأب ، ِءاَوَْهلا  ِقْرَخ  ِیف  َروُمَت  ْنَأ  ْنِم  اَهَکَْـسمَأ  َو  اَِهباَِقن ، یَلَع  ِِبقاَوَّثلا  ِبُهُّشلا  َنِم  ًادَـصَر  َماَقَأ  َو 
َْنَیب َّزیَمُیل  اَمِهِجَرَد  ِجِراَدَم  ِیف  اَمُهَْریَـس  َرَّدَق  َو  اَمُهاَرْجَم ، ِِلقاَنَم  ِیف  اَمُهاَرْجَأ  َو  اَِهْلَیل ، ْنِم  ًةَّوُحْمَم  ًۀَیآ  اَهَرَمَق  َو  اهَراَهَِنل ، ًةَرِْـصبُم  ًۀَیآ  اَهَـسْمَش 

َو اَهّیِراَرَد  ِتاَّیِفَخ  ْنِم  اَهَتَنَیِز ، اَِهب  َطاـَن  َو  اَـهَکَلَف ، اَـهّوَج  ِیف  َقَّلَع  َُّمث  اَـمِهِریِداَقَِمب ، ُباَـسِْحلا  َو  َنِینّـسلا  ُدَدَـع  َمَْلُعِیل  َو  اَـمِِهب ، ِراَـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا 
َو اَهِطُوبُه  َو  اَهِِرئاَس ، ِریِـسَم  َو  اَِهِتباَث ، ِتاَبَث  ْنِم  اَهِریِخْـسَت  ِلاـَلْذَأ  یَلَع  اَـهاَرْجَأ  َو  اَِهبُهُـش ، ِِبقاَوَِثب  ِعْمَّسلا  ِیقِرَتْسُم  یَمَر  َو  اَِـهبِکاَوَک ، ِحـِیباَصَم 

. اَهِدوُعُس َو  اَهِسوُُحن  َو  اَهِدوُعُص ،

: ۀکئالملا ۀفص  یف  اهنم  و 

َقُوُتف ْمِِهب  اَشَحَو  اَهِجاَِجف ، َجوُُرف  ْمِِهبَأَلَم  َو  ِِهتَِکئالَم ، ْنِم  ًاعیَِدب  ًاْقلَخ  ِِهتوُکَلَم ، ْنِم  یَلْعَْألا  ِحیِفَّصلا  ِةَراَمِع  َو  ِِهتَومَس ، ِناَکْسِِإل  ُهَناَْحبُس  َقَلَخ  َُّمث 
َِکلذ َءاَرَو  َو  ِدْـجَملا ، ِتاَقِداَرُـس  َو  ِبُجُْحلا ، ِتاَُرتِس  َو  ِسْدـُْقلا ، ِِرئاَظَح  ِیف  ْمُْهنِم  َنیِّحبَـسُْملا  ُلَجَز  ِجوُرُْفلا  َکـِْلت  ِتاَوَجَف  َْنَیب  َو  اَِـهئاَوْجَأ ،

َو ٍتاَِفلَتُْخم ، ٍرَوُص  یَلَع  ْمُهْأَْشنَأ  َو  اَهِدوُدُح . یَلَع  ًۀَئِساَخ  ُفِقَتَف  اَهِغُوُلب ، ْنَع  َراَْصبَْألا  ُعَدَْرت  ٍرُون  ُتاَُحبُس  ُعاَمْـسَْألا  ُْهنِم  ُّکَتْـسَت  يِذَّلا  ِجیِجَّرلا 
َدَرَْفنا اَّمِم  ُهَعَم  ًاْئیَش  َنوُِقلْخَی  ْمُهَّنَأ  َنوُعَّدَی  َال  َو  ِهِْعنُـص ، ْنِم  ِْقلَْخلا  ِیف  َرَهَظ  اَم  َنُولِحَْتنَی  َال  ِِهتَّزِع ، َلاَلَج  ُحّبَُـست  ٍۀَِحنْجَأ » ِیلوُأ   » ٍتاَتِواَفَتُم ٍراَْدقَأ 

َنِیلَـسْرُْملا َیلِإ  ْمُهَلَّمَح  َو  ِِهیْحَو ، یَلَع  ِۀـَناَمَْألا  َلْهَأ  َِکلاَنُه  امَِیف  هَّللا  ُمُهَلَعَج  َنُولَمْعَی ) ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  َال  َنُومَرْکُم  ٌداَبِع  ْلـَب  ِِهب ، )
، ِتاَُهبُّشلا ِْبیَر  ْنِم  ْمُهَمَصَع  َو  ِِهیْهَن ، َو  ِهِْرمَأ  َِعئاَدَو 
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َو ِهِدیِجاَمَت ، َیلِإ  اًُللُذ  ًاباَْوبَأ  ْمَُهل  َحَتَف  َو  ِۀَنیِکَّسلا ، ِتاَبْخِإ  َعُضاََوت  ْمَُهبُوُلق  َرَعْشَأ  َو  ِۀَنوُعَْملا ، ِدئاَوَِفب  ْمُهَّدَمَأ  َو  ِِهتاَضْرَم . ِلِیبَس  ْنَع  ٌِغئاَز  ْمُْهنِم  اَمَف 

اَهِعِزاَوَِنب ُكوُکُّشلا  ِمَْرت  َْمل  َو  ماَّیَْألا  َو  ِیلاَیَّللا  ُبَقُع  ْمُْهلَِحتَْرت  َْمل  َو  ِماَثْآلا ، ُتاَرِصُوم  ْمُْهلِْقُثت  َْمل  ِهِدیِحَْوت ، ِماَلْعَأ  یَلَع  ًۀَحِضاَو  ًاراَنَم  ْمَُهل  َبَصَن 
ِِهتَفِْرعَم ْنِم  َقَال  اَم  ُةَْریَْحلا  ُمُْهتَبَلَـس  َال  َو  ْمُهَْنَیب ، امَِیف  ِنَحِإـْلا  ُۀَـحِداَق  ْتَحَدَـق  اـَل  َو  ْمِِهِنیقَی ، ِدـِقاَعَم  یَلَع  ُنُونُّظلا  ِكِرَتْعَت  َْمل  َو  ْمِِهناَـمیِإ ، َۀَـمیِزَع 

ْنَم ْمُْهنِم  َو  ْمِهِرِْکف . یَلَع  اَِهْنیَِرب  َعِرَتْقَتَف  ُسِواَسَْولا  ُمِهِیف  ْعَمْطَت  َْمل  َو  ْمِهِروُدُص ، ِءاَْنثأ  ِیف  ِِهَتلاَلَج  ِۀَْـبیَه  َو  ِِهتَمَظَع  ْنِم  َنَکَـس  اَم  َو  ْمِهِِرئاَمَِـضب ،
َیِهَف یَْلفُّسلا ، ِضْرَْألا  َموُُخت  ْمُهُماَْدقَأ  ْتَقَرَخ  ْدَق  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِمَْهبَْألا ، ِماَلَّظلا  ِةَْرتَق  ِیف  َو  ِخَّمُّشلا ، ِلاَبِْجلا  ِمَظِع  ِیف  َو  ِحَّلُّدـلا  ِماَمَْغلا  ِْقلَخ  ِیف  َوُه 

ُلاَغْـشَأ ْمُْهتَغَْرفَتْـسا  ِدَق  ِۀَیِهاَنَتُْملا ، ِدوُدُْحلا  َنِم  ْتَهَْتنا  ُْثیَح  یَلَع  اَهُِـسبَْحت  ٌۀَفاَّفَه  ٌحیِر  اَهَتَْحت  َو  ِءاَوَْهلا ، ِقِراَخَم  ِیف  ْتَذَفَن  ْدَـق  ٍْضِیب  ٍتاَیاَرَک 
. ِهِْریَغ َْدنِع  اَم  َیلِإ  ُهَدـْنِع  اَم  ْمُُهتاَبَغَر  ْزِواَُجت  َْمل  َو  ِْهَیلِإ ، َِهلَْولا  َیلإ  ِِهب  ُناَقیِْإلا  ُمُهَعَطَق  َو  ِِهتَفِْرعَم ، َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  ِناَمیِْإلا  ُِقئاَقَح  ْتَلَـصَو  َو  ِِهتَداَبِع ،

َلاَدـِتْعا ِۀَـعاَّطلا  ِلوُِطب  اْوَنَحَف  ِِهتَفیِخ ، ُۀَجیِـشَو  ْمِِهبُوُلق ، ِءاَدـْیَوُس  ْنِم  ْتَنَّکَمَت  َو  ِِهتَّبَحَم ، ْنِم  ِۀَّیِوَّرلا  ِسْأَْکلِاب  اُوبِرَـش  َو  ِِهتَفِْرعَم ، َةَواَـلَح  اُوقاَذ  ْدَـق 
اَم اوُِرثْکَتْـسَیَف  ُباَجْعِْإلا  ُمُهَّلَوَتَی  َْمل  َو  ْمِهِعوُشُخ ، ََقبِر  ِۀَْـفلُّزلا  ُمیِظَع  ْمُْهنَع  َقَلْطَأ  َال  َو  ْمِهِعُّرَـضَت ، َةَّداَم  ِْهَیلِإ  ِۀَـبْغَّرلا  ُلوُط  ْدـِْفُنی  َْمل  َو  ْمِهِروُهُظ ،

ْضِغَت َْمل  َو  ْمِِهبوُؤُد ، ِلوُـط  یَلَع  ْمِهِیف  ُتاَرتَْـفلا  ِرَْجت  َْمل  َو  ْمِِهتاَنَـسَح ، میِظْعَت  ِیف  ًابیِـصَن  ِلاَـلْجِْإلا ، ُۀَناَِکتْـسا  ُمَُهل  ْتَـکََرت  اـَل  َو  ْمُْـهنِم ، َفَـلَس 
ِْهَیلإ ِراؤُْـجلا  ِسْمَِهب  َعِـطَْقنَتَف  ُلاَغْـشَْألا  ُمُْهتَکَلَم  اـَل  َو  ْمِِهتَنِْـسلَأ ، ُتاَلَـسَأ  ِةاَـجاَنُْملا  ِلوُِـطل  َّفَِـجت  َْمل  َو  ْمِّهبَر ، ٍءاَـجَر  ْنَـع  اوُِفلاَُـخیَف  ْمُُهتاَـبَغَر ،
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، ْمَُهباَقِر ِهِْرمَأ  ِیف  ِریِصْقَّتلا  ِۀَحاَر  َیلِإ  اُوْنثَی  َْمل  َو  ْمُُهبِکاَنَم ، ِۀَعاَّطلا  ِمِواَقَم  ِیف  ِْفلَتَْخت  َْمل  َو  ْمُُهتاَوْصَأ ،
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ُهوُمَّمَی َو  ْمِِهتَقاَف . ِمْوَِیل  ًةَریِخَذ  ِشْرَْعلا  اَذ  اوُذَخَّتا  ِدَق  ِتاَوَهَّشلا . ُِعئاَدَخ  ْمِهِمَمِه  ِیف  ُلِضَْتنَت  َال  َو  ِتاَلَفَْغلا ، ُةَداََلب  ْمِهّدِج  ِۀَِـمیزَع  یَلَع  وُدـْعَت  َال  َو 
ْمِِهبُوُلق ْنِم  َّداَوَم  َیلِإ  اَّلِإ  ِِهتَعاط  َموُُزِلب  ُراتَِهتْـسالا  مُِهب  ُعِجْرَی  و ال  ِِهتَدابَع ، ِۀَـیاغ  َدَـما  َنوُعَطْقَی  ال  ْمِِهتَبْغَِرب ، َنِیقُولْخَملا  َیلِإ  ِْقلَْخلا  ِعاَطِْقنا  َدـْنِع 

یَلَع ِیْعَّسلا  َکیِـشَو  اوُِرثُْؤیَف  ُعاَمْطَْألا  ُمُهْرِـسَْأت  َْمل  َو  ْمِهّدِـج ، ِیف  اُونَیَف  ْمُْهنِم ، ِۀَـقَفَّشلا  ُباَبْـسَأ  ْعِطَْقنَت  َْمل  ِِهتَفاَخَم ، َو  ِِهئاَـجَر  ْنِم  ٍۀَـعِطَْقنُم  ِْریَغ 
ْمِّهبَر ِیف  اوـُِفلَتْخَی  َْمل  َو  مِِهلَجَو ، ِتاَقَفَـش  ْمُْهنِم  ُءاَـجَّرلا  َخَـسََنل  َکـِلذ  اوُمَظْعتْـسا  ِوـَل  َو  ْمِِهلاَـمْعَأ ، ْنِم  یَـضَم  اَـم  اوُمِظْعَتْـسَی  َْمل  ْمِهِداَِـهتْجا .

ُفاَیْخَأ ْمُْهتَمَـسَْتقا  َال  َو  ِبَیّرلا ، ُفِراصَم  ْمُْهتَبَّعَـشَت  َال  َو  ِدُـساَحَّتلا ، ُّلِـغ  ْمُهاَّلََوت  اـَل  َو  ِعُطاَـقَّتلا ، ُءوُس  ْمُْهقّرَُفی  َْملَو  ْمِْهیَلَع . ِناَْـطیَّشلا  ِذاَوِْحتْـسِاب 
ٌکَلَم ِْهیَلَعَو  اَّلِإ  ٍباَهِإ ، ُعِضْوَم  ِءاَمَّسلا  ِقاَبْطَأ  ِیف  َْسَیل  َو  ٌرُوتف ، َال  َو  ًینَو  َال  َو  ٌلوُدُـعَال  َو  ٌْغیَز  ِِهتَْقبَر  ْنِم  ْمُهَّکُفَی  َُمل  ٍناَمیِإ  ُءاَرَـسُأ  ْمُهَف  ِمَمِْهلا ،

. ًامَظِع ْمِِهبُوُلق  ِیف  ْمِّهبَر  ُةَّزِع  ُداَدَْزت  َو  ًاْملِع ، ْمِّهبَِرب  ِۀَعاَّطلاِلوُط  یَلَع  َنوُداَدْزَی  ٌِدفاَح ، ٍعاَس  َْوأ  ٌدِجاَس ،

: ءاملا یلع  اهوحد  ضرألا و  ۀفص  یف  اهنم  و 

ًادـَبَز وُـغَْرت  َو  اَـهِجاَْبثَأ ، ُتاَـفِذاَقَتُم  ُقِفَطْـصَت  َو  اَـهِجاَْومَأ ، ُّيِذاَوَأ  ُمِطَْتَلت  ٍةَرِخاَز ، ٍراَِـحب  ِجَُـجل  َو  ٍۀَلِْحفَتْـسُم ، ٍجاَوـْمَأ  ِرْوَـم  یَلَع  َضْرَأـْلا  َسَبَک 
ْتَکَّعَمَت ْذِإ  ًایِذْخَتْـسُم ، َّلَذ  َو  اَِهلَْکلَِکب ، ُْهتَئِطَو  ْذِإ  ِِهئاَِمتْرا  ُْجیَه  َنَکَـس  َو  اَِهلْمَح ، ِلَِقِثل  ِمِطاَلَتُْملا  ِءاَْملا  ُحاَمِج  َعَضَخَف  اَهِجاَیِه ، َدـْنِع  ِلوُحُْفلاَک 

، ِهِراَّیَت ِۀَُّجل  ِیف  ًةَّوُحْدَم  ُضْرَْألا  ِتَنَکَس  َو  ًاریِـسَأ ، ًاداَْقنُم  ّلُّذلا  ِۀَمَکَح  ِیف  َو  ًاروُهْقَم ، ًایِجاَس  ِهِجاَْومَأ ، ِباَخِطْـصا  َدَْعب  َحَبْـصَأَف  اَِهلِهاوَِکب ، ِْهیَلَع 
، ِِهتَیْرَج ِۀَّظِک  یَلَع  ُْهتَمَعَک  َو  ِِهئاَوَلُغ ، ّوُمُس  َو  ِهِْفنَأ  ِخوُمُش  َو  ِِهئاَِلتْعا ، َو  ِهِوَْأب  ِةَوَْخن  ْنِم  ْتَّدَرَو 
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، اَِهفاَتْکَأ یَلَع  ِخَُّذْبلا  ِخَّمٌّشلا  ِلاَبِْجلا  ِقِهاَوَش  ِلْمَح  َو  اَِهفاَنْکَأ ، ِتَْحت  ْنِم  ِءاَْملا  ُْجیَه  َنَکَـس  اَّمَلَف  ِِهتاَبَث . َو  ِناَفَیَز  َدَْعب  َدََـبل  َو  ِِهتاَقََزن ، َدـَْعب  َدَـمَهَف 

ِتاََوذ َو  اهِدـیِماَلَج ، ْنِم  ِتاَیِـساَّرلِاب  اَِـهتاَکَرَح  َلَّدَـع  َو  اَهِدـیِداَخأ ، َو  اَهِدـِیب  ِبوُهُـس  ِیف  اَـهَقَّرَف  َو  اَِـهفُونُأ ، ِنـِیناَرَع  ْنـِم  ِنوـُیُْعلا  َعِیباَـنَی  َرَّجَف 
اَِهبوُکُر َو  اَهِمیِشاَیَخ ، ِتَابْوَج  ِیف  ًَۀبّرَسَتُم  اَِهلُْغلَغَت  َو  اَهِِمیِدأ ، ِعَِطق  ِیف  ِلاَبِْجلا  ِبوُسُِرل  ِناَْدیَْملا  َنِم  ْتَنَکَسَف  اَهِدیِخاَیَـص ، ْنِم  ّمُّشلا  ِبیِخاَنَّشلا 

َْمل َُّمث  اَهِِقفاَرَم . ِماَمَت  یَلَع  اَهَلْهَأ  اَْهَیلِإ  َجَرْخَأ  َو  اَِهنِکاَِسل ، ًامَّسَنَتُم  َءاَوَْهلا  َّدَعَأ  َو  اَهَْنَیب ، َو  ّوَْجلا  َْنَیب  َحَسَف  َو  اَهِمِیثارَج ، َو  َْنیِضَرَْألا  ِلوُهُـس  َقاَنْعَأ 
ِییُْحت ٍباَحَـس  َۀَئِـشاَن  اََهل  َأَْشنَأ  یَّتَح  اَهِغُوُلب ، َیلِإ  ًۀَـعیِرَذ  ِراَْهنَْألا  ُلِواَدَـج  ُدَِـجت  َال  َو  اَهِیباَوَر ، ْنَع  ِنُویُْعلا  ُهاَیِم  ُرُـصْقَت  ِیتَّلا  ِضْرَأـْلا  َزُرُج  ْعَدَـی 

َْمل َو  ِهِفَفُک ، ِیف  ُُهقَْرب  َعَمَتلا  َو  ِهِیف ، ِنْزُْملا  ُۀَُّجل  ْتَضَّخَمَت  اَذِإ  یَّتَح  ِهِعَزَق ، ُِنیاَبَت  َو  ِهِعَُمل ، ِقاَِرْتفا  َدـَْعب  اَهَماَمَغ  َفَّلَأ  اَـهَتاَبَن . ُجِرْخَتْـسَت  َو  اَـهَتاَوَم ،
اَّمَلَف ِِهبِیبآَش . َعَفُد  َو  ِِهبیِـضاَهَأ  َرَرِد  ُبُونَْجلا  ِهیِرْمَت  ُُهبَْدیَه  َّفَسَأ  ْدَق  ًاکِراَدَـتُم ، احَـس  ُهَلَـسْرَأ  ِِهباَحَـس ، ِمِکاَرَتُم  َو  ِِهبَابَر ، ِرَوْهَنَک  ِیف  ُهُضیِم  َو  ْمَنَی 

ِلاَبِْجلا ِرْعُز  ْنِم  َو  َتاَبَّنلا ، ِضْرَْألا  ِدـِماَوَه  ْنِم  ِِهب  َجَرْخَأ  اَْهیَلَع ، ِلوُمْحَملا  ِءْبِْعلا  َنِم  ِِهب  ْتَّلَقَتْـسا  اَـم  َعاََـعب  َو  اَـهِیناََوب ، َكَْرب  ُباَـحَّسلا  ِتَْقلَأ 
ًاغاََلب َِکلذ  َلَعَج  َو  اَهِراَْونَأ ، ِرِضاَن  ْنِم  ِِهب  ْتَطِمُـس  اَم  ِۀَْیلِح  َو  اَهِریِهاَزَأ ، ِْطیَر  ْنِم  ُْهتَِـسْبلُأ  اَِمب  یِهَدَْزت  َو  اَهِـضاَیِر ، ِۀَنیِِزب  ُجَْهبَت  َیِهَف  َباَشْعْألا ،

. اَِهقُرُط ّداَوَج  یَلَع  َنیِِکلاَّسِلل  َراَنَْملا  َماَقَأ  َو  اَِهقاَفآ ، ِیف  َجاَجِْفلا  َقَرَخ  َو  ِماَْعنَْأِلل ، ًاقْزِرَو  ماَنَْأِلل ،
ِْهَیلِإ َزَعْوَأ  َو  ُهَلُکُأ  اَهِیف  َدَغْرَأ  َو  ُهَتَّنَج ، ُهَنَکْـسَأ  َو  ِِهتَِّلبِج ، َلَّوَأ  ُهَلَعَج  َو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ًةَریِخ  مالـسلا ، هیلع  َمَدآ  َراَتْخا  ُهَْرمَأ ، َذَْفنَأ  َو  ُهَضْرَأ ، َدَهَم  اَّمَلَف 

- ِهِْملِع ِِقباَِسل  ًةاَفاَُوم  ُْهنَع - ُهاَهَن  اَم  یَلَع  َمَْدقَأَف  ِِهَتلِْزنَِمب ؛ َةَرَطاَخُملا  َو  ِِهتَیِصْعَِمل ، َضُّرَعَّتلا  ِْهیَلَع  ِماَْدقِْإلا  ِیف  َّنَأ  ُهَمَلْعَأ  َو  ُْهنَع ، ُهاَهَن  امَِیف 
192 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ُلِـصَی َو  ِِهتَِّیبُوبُر ، َۀَّجُح  ْمِْهیَلَع  ُدّکَُؤی  اَّمِم  ُهَضَبَق ، ْنَأ  َدَْعب  ْمِِهلُْخی  َْمل  َو  ِهِداَبِع ، یَلَع  ِِهب  َۀَّجُْحلا  َمیُِقِیل  َو  ِِهلْـسَِنب ، ُهَضْرَأ  َرُمْعَِیل  َِۀبْوَّتلا ، َدـَْعب  ُهَطَبْهَأَف 
ٍدَّمَُحم اَنِّیبَِنب  ْتَّمَت  یَّتَح  ًانْرَقَف ؛ ًاـنْرَق  ِِهتـالاَسِر ، ِِعئاَدَو  ِیلّمَحَتُم  َو  ِِهئاَِـیْبنَأ ، ْنِم  ِةَریِْخلا  ِنُْسلَأ  یَلَع  ِجَـجُْحلِاب  ْمُهَدَـهاَعَت  ْلـَب  ِِهتَفِْرعَم ، َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب 
َِیلَْتبَِیل اَهِیف  َلَدَعَف  ِۀَعَّسلاَو  ِقیّـضلا  یَلَع  اَهَمَّسَق  َو  اَهَلَّلَق ، َو  اَهَرَّثَکَف  َقاَزْرَْألا  َرَّدَـق  َو  ُهُرُذـُن . َو  ُهُرْذُـع  َعَطْقَْملا  َغََلب  َو  ُُهتَّجُح ، هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
َقِراَوَط اَِهتَماَلَِـسب  َو  اَِهتَقاَف ، َلِیباَقَع  اَِهتَعَِـسب  َنَرَق  َُّمث  اَـهِریِقَف . َو  اَـهِّینَغ  ْنِم  َْربَّصلا  َو  َرْکُّشلا  َِکلذـِب  َِربَتْخَِیل  َو  اَـهِروُسْعَم ، َو  اَـهِروُْسیَِمب  َداَرَأ  ْنَم 
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ًاِجلاَخ ُهَلَعَج  َو  اََهباَبْـسَأ ، ِتْوَملِاب  َلَصَو  َو  اَهَرَّخَأ ، َو  اَهَمَّدَـق  َو  اَهَرَّصَق ، َو  اََهلاَطَأَف  َلاَجْآلا  َقَلَخ  َو  اَهِحاَْرتَأ . َصَـصُغ  اَـهِحاَْرفَأ  ِجَرُِفب  َو  اَِـهتاَفآ ،
، ِنیِقَْیلا ِتاَمیِزَع  ِدَقُع  َو  ِنُونُّظلا ، ِمْجَر  ِرِطاَوَخ  َو  َنِیِتفاَخَتُْملا ، يَوَْجن  َو  َنیِرِمْضُْملا ، ِِرئاَمَض  ْنِم  ّرّـسلا  ُِملاَع  اَِهناَْرقَأ . ِِرئاَرَِمل  ًاعِطاَق  َو  اَِهناَطْـشَِأل ،

ِیتاَشَم َو  ِّرَّذلا ، ِِفئاَصَم  َو  ِعاَمْسَْألا ، ُِخئاَصَم  ِِهقاَِرتْسِال  ْتَغْصَأ  اَم  َو  ِبُویُْغلا ، ُتَاباَیَغ  َو  ِبُولُْقلا  ُناَنْکَأ  ُْهتَنِمَض  اَم  َو  ِنوُفُْجلا  ِضاَمیِإ  ِقِراَسَم  َو 
َو ِلاَبِْجلا  ِناَریِغ  ْنِم  ِشوُحُْولا  ِعَمَْقنُم  َو  ِماَمْکَْألا ، ُِفلُغ  ِِجئَالَو  ْنِم  ِةَرَمثَّلا  ِحَـسَْفنُم  َو  ِماَدـْقَْألا ، ِسْمَه  َو  ِتاََهلوُْملا ، َنِم  ِنِینَْحلا  ِعْجَر  َو  ّماَوَْهلا ،

ِۀَئِـشاَن َو  ِباَلْـصَْألا ، ِبِراَسَم  ْنِم  ِجاَْشمَْألا  ّطَحَم  َو  ِناَْـنفَْألا ، َنِم  ِقاَرْوَأـْلا  ِزِْرغَم  َو  اَِـهتَیِْحلَأ ، َو  ِراَجْـشَْألا  ِقوُس  َْنَیب  ِضوُعَْبلا  ِإَـبَتُْخم  َو  اَِـهتَیِدْوَأ ،
ِیف ِضْرَْألا  ِتاََنب  ِمْوَع  َو  اَِهلُویُِـسب ، ُراَْطمَْألا  وُفْعَت  َو  اَِهلُویُذـِب ، ُریِـصاَعَْألا  یِفْـسَت  اَم  َو  اَهِمِکاَرَتُم ، ِیف  ِباَحَّسلا  ِرْطَق  ِرُورُد  َو  اَهِمِحاَلَتُم ، َو  ِمُویُْغلا 

َو ُفاَدْـصَْألا ، ُْهتَبَعْوَأ  اَم  َو  ِراکْوَْألا ، ِریِجاَـیَد  ِیف  ِقِْطنَْملا  ِتاََوذ  ِدـیِْرغَت  َو  ِلاَـبِْجلا ، ِبیِخاَنَـش  اَرُذـِب  ِۀَِـحنْجَْألا  ِتاََوذ  ّرَقَتْـسُم  َو  ِلاَـمّرلا ، ِناَْـبثُک 
، ٍراَهَن ُقِراَش  ِْهیَلَع  َّرَذ  َْوأ  ٍْلَیل  ُۀَفْدُس  ُْهتَیِشَغ  اَم  َو  ِراَِحْبلا ، ُجاَْومَأ  ِْهیَلَع  ْتَنَضَح 
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َو ٍۀَفَـش ، ّلُک  ِکیِرَْحت  َو  ٍۀَِـملَک ، ّلُک  ِعْجَر  َو  ٍۀَـکَرَح ، ّلُک  ّسِح  َو  ِةَوْطَخ ، ّلُک  َِرثَأ  َو  ِروُّنلا . ُتاَُحبُـس  َو  ِریِجاَیَّدـلا ، ُقاَبْطَأ  ِْهیَلَع  ْتَبَقَتْعا  اَـم  َو 
َو ٍمَد  ِۀَعاَُقن  َْوأ  ٍۀَفُْطن ، ِةَراَرَق  َْوأ  ٍۀَـقَرَو ؛ ِِطقاَسْوَأ  ٍةَرَجَـش ، ِرَمَث  ْنِم  اَْهیَلَع  اَم  َو  ٍۀَّماَه ، ٍسْفَن  ّلُک  ِمِهاَمَه  َو  ٍةَّرَذ ، ّلُک  ِلاَْقثِم  َو  ٍۀَمَـسَن ، ّلُک  ّرَقَتْـسُم 

ِرُومُْألا ِذیِْفنَت  ِیف  ُْهتَرَوَتْعا  َال  َو  ٌۀَضِراَع ، ِهِْقلَخ  ْنِم  َعَدَْتبا  اَم  ِْظفِح  ِیف  ُْهتَضَرَتْعا  َال  َو  ٌۀَْفلُک ، َِکلذ  ِیف  ُهْقَْحلَی  َْمل  ٍَۀلاَلُس ؛ َو  ٍْقلَخ  ِۀَئِشاَن  َْوأ  ٍۀَغْـضُم ،
َوُه اَم  ِْهنُک  ْنَع  ْمِهِریِـصْقَت  َعَم  ُُهلْـضَف ، ْمُهَرَمَغ  َو  ُُهلْدَع ، ْمُهَعِـسَو  َو  ُهُدَدَع ، ْمُهاَصْحَأ  َو  ُهُْملِع ، ْمُهَذَفَن  َْلب  ٌةَْرتَف ، َال  َو  ٌَۀلاَلَم  َنِیقُولْخَملا  ِرِیباَدـَت  َو 

. ُُهلْهَأ

ءاعد

ِِهب ُحَْدمَأ  َال  امَِیف  ِیل  َتْطََـسب  ْدَق  َو  َّمُهَّللا  ّوُجْرَم . ُْریَخَف  َجُْرت  ْنِإ  َو  ٍلُومْأَم ، ُْریَخَف  ْلَّمَُؤت  ْنِإ  ِرِیثَْکلا ، ِداَدـْعَّتلا  َو  ِلیِمَْجلا ، ِفْصَْولا  ُلْهَأ  َْتنَأ  َّمُهَّللا 
یَلَع ِءاَنَّثلا  َو  َنیّیِمَدْآلا ؛ ِِحئاَدَم  ْنَع  ِیناَِسِلب  َْتلَدَع  َو  ِۀَبیّرلا ، ِعِضاَوَم  َو  ِۀَْبیَْخلا  ِنِداَعَم  َیلِإ  ُهُهّجَوُأ  َال  َو  َكاَوِس ، ٍدَحَأ  یَلَع  ِِهب  ِیْنثُأ  َال  َو  َكَْریَغ ،

ِۀَمْحَّرلا ِِرئاَخَذ  یَلَع  اًلِیلَد  َُکتْوَجَر  ْدَق  َو  ٍءاَطَع ؛ ْنِم  ٌۀَـفِراَع  َْوأ  ٍءاَزَج ، ْنِم  ٌۀـَبُوثَم  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  ْنَم  یَلَع  ٍْنثُم  ّلُِکل  َو  َّمُهَّللا  َنِیقُولْخَملا . َنِیبُوبْرَْملا 
ٌۀَقاَف ِیب  َو  َكَْریَغ ؛ ِحِداَمَْملا  َو  ِدـِماَحَملا  ِهِذـِهل  اقِحَتْـسُم  َرَی  َْمل  َو  ََکل ، َوُه  يِذَّلا  ِدـیِحْوَّتلِاب  َكَدَْرفَأ  ْنَم  ُماَـقَم  اَذـه  َو  َّمُهَّللا  ِةَرِفْغَْملا . ِزُونُک  َو 
َیلِإ يِْدیَْألا  ّدَم  ْنَع  اَِننْغَأ  َو  َكاَضِر ، ِماَقَْملا  اَذه  ِیف  اََنل  ْبَهَف  َكُدوُجَو ، َکُّنَم  اَّلِإ  اَِهتَّلَخ  ْنِم  ُشَْعنَیَال  َو  َُکلْضَف ، اَّلِإ  اَهَتَنَکْسَم  ُُربْجَی  َال  َْکَیلِإ 

«! ٌریِدق ٍءْیَش  ّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  « ؛ َكاَوِس
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(92 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نامثع  لتق  دعب  ۀعیبلا  یلع  سانلا  هدارأ  اّمل 
َو ْتَماَـغَأ ، ْدَـق  َقاَـفآلا  َّنِإ  َو  ُلوُقُْعلا . ِْهیَلَع  ُُتْبثَت  اـَل  َو  ُبُولُْقلا ، َُهل  ُموُقَت  اـَل  ٌناَْولَأ ؛ َو  ٌهوُجُو  َُهل  ًاْرمَأ  َنُوِلبْقَتْـسُم  اَّنِإَـف  يِْریَغ ؛ اوُـسِمَتلاَو  ِینوُـعَد 

انَأَـف ِینوُُمتْکََرت  ْنِإ  َو  ِِبتاَْـعلا ، ِْبتَع  َو  ِلـِئاَْقلا  ِلْوَـق  َیلِإ  ِغْـصُأ  َْمل  َو  ُمَلْعَأ ، اَـم  ْمُِکب  ُْتبِکَر  ْمُُکْتبَجَأ  ْنِإ  ِّینَأ  اوُـمَلْعا  َو  ْتَرَّکَنَت . ْدَـق  َۀَّجَحَملا 
! ًاریِمَأ یّنِم  ْمَُکل  ٌْریَخ  ًاریِزَو ، ْمَُکل  اَنَأ  َو  ْمُکَْرمَأ ، ُهوُُمْتیَّلَو  ْنَِمل  ْمُکُعَوْطَأ  َو  ْمُکُعَمْسَأ  یّلََعل ، َو  ْمُکِدَحَأَک 

(93 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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ۀّیمأ ینب  ۀنتف  نّیبی  هملع و  هلضف و  یلع  نینمؤملاریمأ  هّبنی  اهیف  و 
َّدَتْـشا َو  اَُهبَْهیَغ ، َجاَم  ْنَأ  َدَْعب  يِْریَغ  ٌدَـحَأ  اَْهیَلَع  َءيِرَتْجَِیل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِۀَْـنتِْفلا ، َْنیَع  ُتْأَقَف  ّینِإَف  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  ِْهیَلَع ، ِءاَنَّثلا  َو  ِهَّللا ، ِدْـمَح  َدـَْعب  اَّمَأ 

ًۀَئِم ُّلُِضت  َو  ًۀَئِم  يِدْهَت  ٍۀَِئف  ْنَع  َال  َو  ِۀَعاَّسلا ، َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  امِیف  ٍءْیَش  ْنَع  ِینُولَأْسَت  َال  ِهِدَِیب  یـسفن  يِذَّلاَوَف  ِینوُدِقْفَت ، ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَأْساَف  اَُهبَلَک .
ْدَقَف ْدَـق  َْول  َو  ًاتْوَم ، ْمُْهنِم  ُتوُمَی  ْنَم  َو  اًْلتَق ، اَِهلْهَأ  ْنِم  ُلَتُْقی  ْنَم  َو  اَِهلاَحِر ، ّطَحَم  َو  اَِهباکِر ، ِخاَنُم  َو  اَهِِقئاَس ، َو  اَهِدـِئاَق ، َو  اَهِقِعاَِنب  ْمُُکتْأَْبنَأ  اَّلِإ 

، َنِیِلئاَّسلا َنِم  ٌرِیثَک  َقَرْطََأل  ِبوُطُْخلا  ُبِزاَوَح  َو  ِرُومُْألا ، ُِهئاَرَک  ْمُِکب  َْتلََزنَو  ِینوُُمت 
198 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ِءاَلَْبلا َماَّیَأ  ُهَعَم  َنُولیِطَتْـسَت  ًاقیِـض ، ْمُْکیَلَع  اَْینُّدـلا  ِتَقاَض  َو  ٍقاَـس ، ْنَع  ْتَرَّمَـش  َو  ْمُُکبْرَح ، ْتَصَّلَق  اَذِإ  َکـِلذ  َو  َنِیلوُؤْسَْملا ، َنِم  ٌرِیثَک  َلِـشَف  َو 
. ْمُْکنِم ِراَْربَْألا  ِۀَّیِقَِبل  ُهَّللا  َحَتْفَی  یَّتَح  ْمُْکیَلَع 

َو َالَأ  ًادََلب . َْنئِطُْخی  َو  ًادََلب  َْنبُِـصی  ِحاَیّرلا ، َمْوَح  َنْمُحَی  ٍتاَِربْدـُم ، َْنفَْرُعی  َو  ٍتالِبْقُم ، َنْرَْکُنی  ْتَهَّبَن ؛ ْتَربْدَأ  اَذِإ  َو  ْتَهَّبَـش  ْتَلَْبقَأ  اَذِإ  َنَتِْفلا  َّنِإ 
َأَطْخَأ َو  اهِیف ، َرَْـصبَأ  ْنَم  ُءاَلَْبلا  َباَصَأ  َو  اَُهتَِّیَلب ، ْتَّصَخ  َو  اَُهتَّطُخ  ْتَّمَع  ٌۀَِملْظُم : ُءاَیْمَع  ٌۀَْنِتف  اَهَّنِإَف  َۀَّیَمُأیَنب ، ُۀَْنِتف  ْمُْکیَلَعيِْدنِع  ِنَتِْفلا  َفَوْخَأ  َّنِإ 

، اَِهلْجِِرب ُِنبَْزت  َو  اَهِدَِیب ، ُِطبَْخت  َو  اَهیِِفب ، ُمِذْعَت  ِسوُرَّضلا : ِباَّنلاک  يِدـَْعب ، ٍءْوَس  َبابْرَأ  ْمَُکل  َۀَّیَمُأ  یَنب  َّنُدِـجََتل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  اَْهنَع . َیِمَع  ْنَم  ُءالَْبلا 
ْمُکِدَـحَأ ُراَِصْتنا  َنوُکَی  َال  یَّتَح  ْمُْکنَع  ْمُهُؤالَب  ُلاَزَی  َال  َو  ْمِِهب . ٍِرئاَض  َْریَغ  َْوأ  ْمَُهل ، ًاَِعفاَن  اَّلِإ  ْمُْکنِم  اوُکُْرتَی  َال  یَّتَح  ْمُِکب  َنُولاَزَی  َال  اَهَّرَد ، ُعَنْمَت  َو 

َال َو  يًدُه ، ُرانَم  اَهِیف  َْسَیل  ًۀَِّیلِهاَج ، ًاَعَِطق  َو  ًۀَّیِـشْخَم ، َءاَهْوَش  ْمُُهتَْنِتف  ْمُْکیَلَع  ُدَِرت  ِِهبِحْـصَتْسُم  ْنِم  ِبِحاَّصلا  َو  ِّهبَر ، ْنِم  ِدـْبَْعلا  ِراَِصْتناک  اَّلِإ  ْمُْهنِم 
. يَُری ٌمَلَع 

ْمِهیِقْـسَی َو  ًاْفنُع ، ْمُُهقوُسَی  َو  ًافْـسَخ ، ْمُهُموُسَی  ْنَِمب  ِمیِدَْألا : ِجیِْرفَتَک  ْمُْکنَع  ُهَّللا  اَهُجّرَُفی  َُّمث  ٍةاعُدـِب ، اَهِیف  اَنَْـسل  َو  ٍةاْجنَِمب ، اَْهنِم  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ُنَْحن 
َرْدَق َْولَو  ًادِحاَو ، ًاماَقَم  ینَنْوَرَی  َْول  اَهِیف - اَم  َو  اْینُّدلِاب  ٌْشیَُرق - ُّدََوت  َِکلذ  َْدنِعَف  َفْوْخلا ، اَّلِإ  ْمُهُِسلُْحی  َال  َو  َْفیَّسلا ، اَّلِإ  ْمِهیِطُْعی  َال  ٍةَرَّبَصُم  ٍسْأَِکب 

! ِهِینوُطُْعی اَلَف  ُهَضَْعب  َمْوَْیلا  ُُبلْطَأ  اَم  ْمُْهنِم  َلَْبقَِأل  ٍرْوُزَج  ِرْزَج 
200 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(94 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

سانلا  ظعی  ّمث  هتیب  لهأ  میرکلا و  لوسرلا  لضف  نّیبی  ّمث  یلاعت  هَّللا  فصی  اهیف  و 
یلاعت  هَّللا 

. َیِضَْقنَیَف َُهل  َرِخآ  َو ال  یِهَْتنَیَف ، َُهل  َۀَیاَغ  َال  يِذلا  ُلَّوَْألا  ِنَطِْفلا ، ُسْدَح  ُُهلاَنَی  َال  َو  ِمَمِْهلا ، ُدُْعب  ُهُُغْلبَی  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َكَراَبَتَف 

مالسلا مهیلع  ءایبنالا  فصو  یف  اهنم  و 

َماَق ٌفَلَس ، ْمُْهنِم  یَضَم  اَمَّلُک  ِماَحْرَْألا ؛ ِتاَرَّهَطُم  َیلإ  ِبالْصَْألا  ُِمئاَرَک  ْمُْهتَخَساَنَت  ّرَقَتْسُم ، ِْریَخ  ِیف  ْمُهَّرَقَأ  َو  ٍعَدْوَتْسُم ، ِلَْضفَأ  یف  ْمُهَعَدْوَتْـساَف 
. ٌفَلَخ ِهَّللا  ِنیِِدب  ْمُْهنِم 

هتیب لآ  هَّللا و  لوسر 
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َنِم ًاسِْرغَم ؛ ِتاَموُرَْألا  ِّزَعَأ  َو  ًاِتْبنَم ، ِنِداَعَْملا  ِلَْضفَأ  ْنِم  ُهَجَرْخَأَف  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  ُۀَـماَرَک  ْتَْضفَأ  یَّتَح 
َو ٍمَرَح ؛ ِیف  ْتَتَبَن  ِرَجَّشلا ؛ ُْریَخ  ُُهتَرَجَـش  َو  ِرَـسُْألا ، ُْریَخ  ُُهتَرْـسُأ  َو  ِرَتِْعلا ، ُْریَخ  ُُهتَْرتِـع  ُهَءاَـنَمُأ . اَْـهنِم  َبَجَْتنا  َو  ُهَءاَِـیْبنَأ ، اَْـهنِم  َعَدَـص  یتَّلا  ِةَرَجَّشلا 

ٌْدنَز َو  ُهُرُون ، َعَطَس  ٌباَهِـش  َو  ُهُءوَض ، َعََمل  ٌجاَرِـس  يَدَتْها ، ِنَم  ُةَریَِـصب  َو  یَّقتا ، ِنَم  ُماَمِإ  َوُهَف  ُلاَُنی ؛ َال  ٌرَمَث  َو  ٌلاَوِط ؛ ٌعوُُرف  اََهل  ٍمَرَک ؛ ِیف  ْتَقََـسب 
ٍةَواَبَغ َو  ِلَمَْعلا ، ِنَع  ٍةَْوفَه  َو  ِلُسُّرلا ؛ َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَسْرَأ  ُلْدَْعلا ؛ ُهُمْکُح  َو  ُلْصَْفلا ، ُهُمالَک  َو  ُدْشُّرلا ، ُُهتَّنُس  َو  ُدْصَْقلا ، ُُهتَریِـس  ُهُعَْمل ؛ َقََرب 

. ِمَمُْألا َنِم 
202 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

سانلا ۀظع 

، ٌةَروُْشنَم ُفُحُّصلاَو  ٍغاَرَف ؛ َو  ٍلَهَم  یَلَع  ٍبَتْعَتْـسُم  ِراَد  ِیف  ُْمْتنَأ  َو  ِمالَّسلا ، ِراَد  َیلِإ  وُعْدَی  ٌجْهَن  ُقیِرَّطلاَف  ٍۀَنَّیب ، ٍماَلْعَأ  یَلَع  ُهَّللا ، ُمُکَمِحَر  اُولَمْعا ،
. ٌَۀلُوبْقَم ُلاَمْعَْألا  َو  ٌۀَعوُمْسَم ، َُۀبْوَّتلا  َو  ٌۀَقَلْطُم ، ُنُْسلَْألا  َو  ٌۀَحیِحَص ، ُناَْدبَْألا  َو  ٌۀَیِراَج ، ُماَْلقَْألا  َو 

(95 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

میرکلا  لوسرلا  ۀلیضف  ررقی 
ِیف يَراَیَح  ُءالْهَْجلا ؛ ُۀَِّیلِهاَْجلا  ُمُْهتَّفَخَتْسا  َو  ُءاَیِْربِْکلا ، ُمُْهتَّلَزَتْسا  َو  ُءاوْهَْألا ، ُمُْهتَوْهَتْـسا  ِدَق  ٍۀَْنِتف ، ِیف  َنوُِطباَح  َو  ٍةَْریَح ، ِیف  ٌلاَّلُـض  ُساَّنلا  َو  ُهَثََعب 

ِۀَظِعْوَْملا َو  ِۀَـمْکِْحلا ، َیلِإ  اَـعَد  َو  ِۀَـقیِرَّطلا ، یَلَع  یَـضَم  َو  ِۀَحیِـصَّنلا ، ِیف  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ََغلاَـبَف  ِلـْهَْجلا ، َنِم  ٍءـالَب  َو  ِْرمَأـْلا ، َنِم  ٍلاَْزلَز 
. ِۀَنَسَْحلا

(96 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

مَرْکَْألا  لوسرلا  یف  هَّللا و  یف 
یلاعت  هَّللا 

. ُهَنوُد َءْیَش  اَلَف  ِنِطاَْبلا  َو  ُهَقْوَف ، َءْیَش  الَف  ِرِهاَّظلا  َو  ُهَدَْعب ، َءْیَش  اَلَف  ِرِخآلا  َو  ُهَْلبَق ، َءْیَش  اَلَف  ِلَّوَْألا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
204 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  رکذ  یف  اهنم  و 

، ِراَْصبَْألا ُۀَّمِزَأ  ِْهَیلِإ  ْتَِیُنث  َو  ِراَْربَْألا ، ُةَِدْئفَأ  ُهَوَْحن  ْتَفِرُص  ْدَق  ِۀَماَلَّسلا ؛ ِدِهاَمَم  َو  ِۀَماَرَْکلا ، ِنِداَعَم  ِیف  ٍِتْبنَم ، ُفَرْشَأ  ُُهِتْبنَم  َو  ٍّرَقَتْسُم ، ُْریَخ  ُهُّرَقَتْسُم 
. ٌناَِسل ُُهتْمَص  َو  ٌناََیب ، ُهُماَلَک  َةَّزِْعلا ، ِِهب  َّلَذَأ  َو  َۀَّلّذلا ، ِِهب  َّزَعَأ  ًاناَْرقَأ ، ِِهب  َقَّرف  َو  ًاناَوْخِإ ، ِِهب  َفَّلَأ  َِرئاَوَّثلا ، ِِهب  َأَفْطَأ  َو  َِنئاَغَّضلا ، ِِهب  ُهَّلل  َنَفَد 

(97 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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هراشا

هَّللا لوسر  باحصأ  هباحصأ و  یف 

یلع باحصا 

؛ ِهِدَِـیب یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  اَمَأ  ِهِقیر . ِغاَسَم  ْنِم  اَـجَّشلا  ِعِضْوَِمب  َو  ِهِقیِرَط ، ِزاَـجَم  یَلَع  ِداَـصْرِْملِاب  َُهل  َوُه  َو  ُهُذْـخَأ ، َتوُفَی  ْنَلَف  َِملاَّظلا  َلَْـهمَأ  ْنِئل  َو 
ِتَحَبْـصَأ ْدََقلَو  یّقَح . ْنَع  ْمُِکئاَْطبِإ  َو  ْمِِهبِحاَص ، ِلِطَاب  َیلِإ  ْمِهِعاَرْـسِِإل  ْنِکل  َو  ْمُْکنِم ، ّقَْحلِاب  َیلْوَأ  ْمُهَّنَِأل  َْسَیل  ْمُْکیَلَع ، ُمْوَْقلا  ِءَالُؤه  َّنَرَهْظََیل 

. یتَّیِعَر َْملُظ  ُفاَخَأ  ُتْحَبْصَأ  َو  اِهتاَعُر ، َْملُظ  ُفاََخت  ُمَمُْألا 
، ٍباَّیُغَک ٌدوُهُشَأ  اُولَبْقَت ، ْمَلَف  ْمَُکل  ُتْحَصَن  َو  اُوبیِجَتْسَت ، ْمَلَف  اَرْهَجَو  ارِس  ْمُُکتْوَعَد  َو  اوُعَمْسَت ، ْمَلَف  ْمُُکتْعَمْسَأ  َو  اوُرِْفنَت ، ْمَلَف  ِداَهِْجِلل  ْمُُکتْرَْفنَتْـسا 

ِیتآ اَمَف  ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِداَهِج  یَلَع  ْمُکُّثُحَأ  َو  اَْهنَع ، َنُوقَّرَفَتَتَف  ِۀَِـغلاَْبلا  ِۀَـظِعْوَْملِاب  ْمُکُظِعَأ  َو  اَْهنِم ، َنوُرِْفنَتَف  َمَکِْحلا  ُمُْکیَلَع  ُوْلتَأ  ٍبابْرَأَک ! ٌدـِیبَع  َو 
ََّیلِإ َنوُعِجَْرت  َو  ًةَوْدُـغ ، ْمُکُمّوَقُأ  ْمُکِظِعاَوَم ، ْنَع  َنوُعَداَـخَتَت  َو  ْمُکِِـسلاَجَم  َیلِإ  َنوُعِجَْرت  اَبَـس . يِداَـیَأ  َنِیقّرَفَتُم  ْمُکاَرَأ  یَّتَح  یلْوَق  ِرِخآ  یَلَع 

، ًۀَّیِشَع
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. ُمَّوَقُْملا َلَضْعَأ  َو  ُمّوَقُْملا ، َزَجَع  ِۀَِّینَْحلا  ِرْهَظَک 
َو ُهَنوُصْعَت ، ُْمْتنَأ  َو  َهَّللا  ُعیُِطی  ْمُُکبِحاَـص  ْمُهُؤاَرَمُأ . ْمِِهب  یَلَْتبُْملا  ْمُهُؤاَوـْهَأ ، ُۀَِـفلَتْخُملا  ْمُُهلوـُقُع ، ْمُْهنَع  ُۀَِـبئاَْغلا  ْمُُهناَدـْبَأ ، ُةَدِـهاَّشلا  ُمْوَْـقلا  اَـهُّیَأ 
َو ْمُْکنِم  ًةَرَـشَع  یّنِم  َذَخَأَف  ِمَهْرّدلِاب ، ِراَنیّدلا  َفْرَـص  ْمُِکب  ینَفَراَص  َۀَیِواَعُم  ّنَأ  ِهَّللا  َو  ُتْدِدََول  ُهَنوُعیُِطی . ْمُه  َو  َهَّللا  یِـصْعَی  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ُبِحاَص 

! ْمُْهنِم اًلُجَر  ِیناَطْعَأ 
َال َو  ِءاَقّللا  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ُراَرْحَأ  َال  ٍراَْصبَأ ، ُوَوذ  ٌیْمُع  َو  ٍمـالَک ، ُوَوذ  ٌمُکب  َو  ٍعاَمْـسَأ ، ُوَوذ  ٌّمُص  ِْنیَتَْنثا : َو  ٍثاَـلَِثب  ْمُْکنِم  ُتِینُم  ِۀَـفوُْکلا ، َلـْهَأ  اَـی 

امَِیف ْمُِکب  ّینَأََکل  ِهَّللا  َو  َرَخآ ، ْنِم  ْتَقَّرَفَت  ٍِبناَج  ْنِم  ْتَعِمُج  اَمَّلُک  اَُهتاَعُر ! اَْهنَع  َباَغ  ِِلبْألا  َهاَبْـشَأ  اَی  ْمُکیِْدیَأ ! َْتبَِرت  ِءالَبلا ! َْدنِع  ٍۀَِـقث  ُناَوْخِإ 
َو ّیبَر ، ْنِم  ٍۀَـنَّیب  یَلََعل  ّینِإ  َو  اَِهُلُبق . ْنَع  ِةَأْرَْملا  َجاَرِْفنا  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ُْمتْجَرَْفنا  ِدَـق  َو  ُباَرّـضلا ، َیِمَح  َو  یَغَْولا ، َسِمَحَْول  ْنأ  ْمُُکلاَـخِإ :

. ًاطَْقل ُهُطُْقلَأ  ِحِضاَْولا  ِقیِرَّطلا  یَلََعل  ّینِإ  َو  یِّیبَن ، ْنِم  ٍجاَْهنِم 

هَّللا لوسر  باحصا 

اوُضَهَن ْنِإ  َو  اوُدْبلاَف  اوُدََبل  ْنِإَف  ًيدَر ، ِیف  ْمُکوُدیُِعی  َْنل  َو  يًدُه ، ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  ْنَلَف  ْمُهََرثَأ ، اوُِعبَّتاَو  ْمُهَتْمَس ، اُومَْزلاَف  ْمُکِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظنا 
ْمُهُِهبُْـشی ًادَـحَأ  َيرَأ  اَمَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َباحْـصَأ  ُْتیَأَر  ْدََـقل  اوُِکلْهَتَف . ْمُْهنَع  اوُرَّخَأَتَت  َال  َو  اوُّلِـضَتَف ، ْمُهوُِقبْـسَت  َال  َو  اوُضَْهناَـف .

ِرْکِذ ْنِم  ِرْمَْجلا  ِْلثِم  یَلَع  َنوُفِقَی  َو  ْمِهِدوُدُـخ  َو  ْمِهِهاَبِج  َْنَیب  َنوُحِواَُری  ًاماَِیق ، َو  ًادَّجُـس  اُوتاب  ْدَـق  َو  ًاْربُغ ؛ ًاثْعُـش  َنوُِحبُْـصی  اُوناک  ْدََـقل  ْمُْکنِم !
َمْوَی ُرَجَّشلا  ُدیِمَی  اَمَک  اوُداَم  َو  ْمَُهبُویُج ، َُّلبَت  یَّتَح  ْمُُهُنیْعَأ  ْتَلَمَه  ُهَّللا  َرِکُذ  اَذِإ  ْمِهِدوُجُس ! ِلوُط  َنِم  يَْزعِْملا  َبَکُر  ْمِِهُنیْعَأ  َْنَیب  َّنَأَک  ْمهِداَعَم !

! باَوَّثِلل ًءاَجَر  َو  ِباَقِْعلا ، َنِم  ًافْوَخ  ِفِصاَْعلا ، ِحیّرلا 
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ۀیمأینب ملظ  یلإ  هیف  ریشی 
ُءوُس ِِهب  اَبَن  َو  ْمُهُْملُظ  ُهَلَخَد  اَّلِإ  ٍَربَو  َال  َو  ٍرَدَم  ُْتَیب  یَْقبَی  َال  یَّتَح  َو  ُهوُّلَح ، اَّلِإ  ًادـْقَع  َال  َو  ُهوُّلَحَتْـسااَّلإ ، ًامَّرَُحم  ِهَِّلل  اوُعَدَـی  َال  یَّتَح  َنُولاَزَی  َال  ِهَّللاَو 
ْنِم ِْدبَْعلا  ِةَرُْصنَک  ْمِهِدَحَأ  ْنِم  ْمُکِدَحَأ  ُةَرُْصن  َنوُکَت  یَّتَح  َو  ُهاَْینُِدل ، یِْکبَی  ٍكَاب  َو  ِِهنیِِدل ، یِْکبَی  كَاب  ِناَیِْکبَی : ِناَیِکاَْبلا  َموُقَی  یَّتَح  َو  ْمِِهیْعَر ،

ُْمتِیُلْتبا ِنِإ  َو  اُوِلْبقَأَف ، ٍۀَِیفاَِعب  ُهَّللا  ْمُکاتَأ  ْنِإَف  انَظ ، ِهَّللِاب  ْمُُکنَـسْحَأ  ًءاَنَع  اَهِیف  ْمُکَمَظْعَأ  َنوُکَی  یَّتَح  َو  َُهباَتْغا ، َباَغ  اَذِإ  َو  ُهَعاَطَأ ، َدِهَـش  اَذإ  ِهِدّیَس ،
«. َنیِقَّتُْمِلل َۀَِبقاَْعلا   » َّنِإَف اوُِربْصاَف ،
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ایندلا نم  دیهزتلا  یف 
. ِناَْدبَْألا ِیف  َةاَفاَعُملا  ُُهلَأْسَن  اَمَک  ِناَیْدَْألا ، ِیف  َةاَفاَعُْملا  ُُهلَأْسَن  َو  ُنوُکَی ، اَم  یَلَع  اَنِْرمَأ  ْنِم  ُُهنیِعَتْسَن  َو  َناک ، اَم  یَلَع  ُهُدَمَْحن 

اَمَّنِإَف اَهَدـیِدَْجت ، َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  ْمُکِماَسْجَِأل ، ِۀَِـیْلبُْملا  َو  اَهَکَْرت ، اوُّبُِحت  َْمل  ْنِإ  َو  ْمَُکل ، ِۀَـکِراَّتلا  اْینُّدـلا  ِهِذـِهل  ِْضفَّرلِاب  ْمُکیِـصوُأ  ِهَّللا ، َداَبِع 
، ُهوُغََلب ْدَق  ْمُهَّنَأَکَف  ًامَلَع  اوُّمَأ  َو  ُهوُعَطَق  ْدَق  ْمُهَّنَأَکَف  اًلِیبَس  اوُکَلَس  ٍْرفَسَک  اَُهلَثَم  َو  ْمُُکلَثَم 
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ِتْوَْملا َنِم  ٌثِیثَح  ٌِبلاَط  َو  ُهوُدـْعَی ، َال  ٌمْوَی  َُهل  ْنَم  ُءاََقب  َنوُکَی  ْنَأ  یَـسَع  اَم  َو  اَهَُغْلبَی ، یَّتَح  اَْـهَیلِإ  َيِرْجَی  ْنَأ  ِۀَـیاَْغلا  َیلِإ  يِرْجُملا  یَـسَع  ْمَک  َو 

َو اَِهئاَّرَـض  ْنِم  اوُعَزَْجت  َال  َو  اَهِمیِعَن  َو  اَِهتَنیِِزب  اُوبَْجعَت  َال  َو  اَهِرْخَف ، َو  اَْینُّدلا  ّزِع  ِیف  اوُسَفاَنَت  الَف  ًامْغَر ؟ اَهَقِراَُفی  یَّتَح  اَْینُّدلا  ِیف  ٌجِعُْزم  َو  ُهوُدْحَی ،
ُّلُک َو  ٍءاَِهْتنا ، َیلِإ  اَهِیف  ٍةَّدُم  ُّلُک  َو  ٍداَفَن ، َیلِإ  اَهَـسَْؤب  َو  اَهَءاَّرَـض  َو  ٍلاََوز ، َیلِإ  اَهَمیِعَن  َو  اَهَتَنیِز  َّنِإ  َو  ٍعاَطِْقنا ، َیلِإ  اَهَرْخَف  َو  اَهَّزِع  َّنِإَف  اَهِـسُْؤب ،

َنیِضاَْملا َیلِإ  اْوََرت  َْملَوَأ  َنُولِقْعَت ! ُْمْتنُک  ْنِإ  ٌرَبَتْعُم ، َو  ٌةَرِْصبَت  َنیِضاَملا  ُمُِکئابآ  ِیف  َو  ٌرَجَدُْزم ، َنِیلَّوَْألا  ِراثآ  ِیف  ْمَُکل  َْسَیلَوَأ  ٍءاَنَف . َیلِإ  اهیف  ّیَح 
یَْکُبی و ٌتِّیَمَف  یَّتَـش : ٍلاَوْحَأ  یَلَع  َنوُـسُْمی  َو  َنوُِحبُْـصی  اْینُّدـلا  َلـْهَأ  َنْوََرت  ُْمتَْـسلَوَأ  َنْوَْـقبَی ! اـَل  َنِیقاَْـبلا  ِفَـلَْخلا  َیلِإ  َو  َنوـُعِجْرَی ؟ اـَل  ْمُْکنِم 

َِرثَأ یَلَع  َو  ُْهنَع ؛ ٍلوُفْغَِمب  َْسَیل  َو  ٌلـِفاَغ  َو  ُُهُبلْطَی ، ُتْوَْملا  َو  اَْینُّدـِلل  ٌِبلاَـط  َو  ُدوُجَی ، ِهِسْفَِنب  ُرَخآ  َو  ُدوُعَی ، ٌدـِئاَع  َو  ًیلَْتبُم ، ٌعیِرَـص  َو  يَّزَُعیُرَخآ ،
! ِیقاَْبلا یِضْمَی  اَم  یِضاَْملا 

اَم َو  ِهّقَح ، ِبِجاَو  ِءاَدَأ  یَلَع  َهَّللا  اُونیِعَتْسا  َو  ِۀَحِیبَْقلا  ِلاَمْعَْأِلل  ِةَرَواَسُْملا  َْدنِع  ِتاَِیْنمُْألا ، َعِطاَق  َو  ِتاَوَهَّشلا ، َصّغَنُم  َو  ِتاَّذَّللا ، َمِداَه  اوُرُکْذاَف  َالَأ 
. ِِهناَسْحِإ َو  ِهِمَِعن  ِداَدْعَأ  ْنِم  یَصُْحی  َال 
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هتیب  لهأ  هَّللا و  لوسر  یف 
َهلِإ َال  ْنَأ  ُدَهْـشَن  َو  ِِهقوُقُح ، ِۀَیاَعِر  یَلَع  ُُهنیِعَتْـسَن  َو  ِهِرُومُأ ، ِعیمَج  ِیف  ُهُدَـمَْحن  ُهَدَـی  ِدوُْجلِاب  ْمِهِیف  ِطِساَْبلا  َو  ُهَلْـضَف ، ِْقلَْخلاِیف  ِرِـشاَّنلا  ِهَِّللُدْـمَْحلا 

، ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهُْریَغ .
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ْنَم َو  َقَهَز ، اَْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  َقَرَم ، اَهَمَّدَقَت  ْنَم  ّقَْحلا ، َۀَیاَر  اَنِیف  َفَّلَخ  َو  ًادیِشَر ، یَضَم  َو  ًانیمَأ ، يَّدَأَف  ًاقِطاَن ، ِهِرْکِِذب  َو  ًاعِداَص ، ِهِْرمَِأب  ُهَلَسْرَأ 
، ِِهب َبَهَذَف  ُتْوَْملا  ُهَءاَج  ْمُکِِعباَصَِأب ، ِْهَیلِإ  ُْمتْرَشَأ  َو  ْمَُکباَقِر ، َُهل  ُْمْتَنلَأ  ُْمْتنَأ  اَذِإَف  َماَق . اَذِإ  ٌعیِرَـس  ِماَیِْقلا ، ُءیَِطب  ِماَلَْکلا  ُثیِکَم  اَُهلِیلَد  َقَِحل ، اَهَمَِزل 

یَسَع َِربْدُْملا  َّنِإَف  ٍِربْدُم  ْنِم  اوُسْأیَت  َال  َو  ٍِلبْقُم ، ِْریَغ  ِیف  اوُعَمْطَت  الَف  ْمُکَرْشَن ، ُّمُضَی  َو  ْمُکُعَمْجَی  ْنَم  ْمَُکل  ُهَّللا  َِعلُْطی  یَّتَح  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ُهَدَْعب  ُْمْتِثبَلَف 
. ًاعیِمَج اَُتْبثَت  یَّتَح  اَعِجْرَتَف  يَرْخُْألا ، َُتْبثَت  َو  ِْهیَتَِمئاق ، يَدْحِإ  ِِهب  َّلَِزت  ْنَأ 
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َو ُِعئاَنَّصلا ، ُمُکِیف  ِهَّللا  َنِم  ْتَلَماَکَت  ْدَـق  ْمُکَّنَأَکَف  ٌمَْجن ، َعَلَط  ٌمَْجن  يَوَخ  اَذِإ  ِءاَمَّسلا : ِموُُجن  ِلَثَمَک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َلَثَم  َّنِإ  َالَأ 
. َنُوُلمَْأت ُْمْتنُک  اَم  ْمُکاَرَأ 

(101 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

محالملا  یلع  ۀلمتشملا  بطخلا  يدحإ  یه  و 
الِإ َهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َُهل ، َرِخآ  َال  ْنَأ  َبَجَو  ِِهتَّیِرِخِآب  َو  َُهل ، َلَّوَأ  َال  ْنَأ  َبَجَو  ِِهتَِّیلَّوَِأب  َو  ٍرِخآ ، ّلُک  َدَْعب  ِرِخآلا  َو  ٍلَّوَأ ، ّلُک  َْلبَق  ِلَّوَْألا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

. َناَسّللا ُْبلَْقلا  َو  َناَلْعِْإلا ، ُّرّسلا  اَهِیف  ُِقفاَُوی  ًةَداَهَش  ُهَّللا 
، َۀَمَسَّنلا َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلا  َوَف  یّنِم ، ُهَنوُعَمْـسَت  اَمَْدنِع  ِراَْصبَْألِاب  اْوَمارَتَت  َال  َو  ِیناَیْـصِع ، ْمُکَّنَیِوْهَتْـسَی  َال  َو  ِیقاَقِـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َال  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
، ِماَّشلِاب َقَعَن  ْدَـق  ٍلیّلِـض  َیلِإ  ُرُْظنَأ  ّینَأََـکل  ُعِماَّسلا . َلِـهَج  اـَل  َو  ُغّلَبُْملا ، َبَذَـک  اَـم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ّیّمُأـْلا  ِّیبَّنلا  ِنَع  ِِهب  ْمُُکئّبَنُأ  يِذَّلا  َّنِإ 

، ُُهتَمیِکَش ْتَّدَتْشاَو  ُُهتَرِغاَف ، ْتَرَغَف  اَذِإَف  َناَفوُک . یِحاَوَض  ِیف  ِِهتاَیاَِرب  َصَحَفَو 
214 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

اَذِإَف اَهُحوُدُک ، ِیلاَیَّللا  َنِم  َو  اَهُحُولُک ، ِماَّیَْألا  َنِم  اََدب  َو  اَهِجاَْومَِأب ، ُبْرَْحلا  ِتَجاَم  َو  اَِهباَْینَِأب ، اَهَءاَْنبَأ  ُۀَْـنتِْفلا  ِتَّضَع  ُُهتَأْطَو ، ِضْرَْألا  ِیف  ْتَلُقَث  َو 
. ِمِطَْتلُْملا ِرْحَْبلا  َو  ِِملْظُْملا ، ِْلیَّللاَک  َْنلَْبقَأ  َو  ِۀَلِـضْعُْملا ، ِنَتِْفلا  ُتاَیاَر  ْتَدـِقُع  ُُهقِراََوب ، ْتَقََرب  َو  ُهُقِـشاَقِش ، ْتَرَدَـه  َو  ِهِْعنَی  یَلَع  َماَق  َو  ُهُعْرَز  َعَْنیَأ 

! ُدوُصْحَملا ُمَطُْحی  َو  ُِمئاَْقلاُدَصُْحی ، َو  ِنوُرُْقلِاب  ُنوُرُْقلاُفَْتَلت  ٍلِیلَق  ْنَع  َو  ٍفِصاَع ، ْنِم  اَْهیَلَع  ُّرُمَی  َو  ٍفِصاَق  ْنِم  َۀَفوُْکلا  ُقِرْخَی  ْمَک  َو  اَذه ،

(102 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ۀلبقملا سانلا  لاوحأ  ۀمایقلا و  موی  رکذ  اهیف  يرجملا و  اذه  يرجت 

ۀمایقلا موی 

، ُضْرَْألا ُمِِهب  ْتَفَجَر  َو  ُقَرَْعلا ، ُمُهَمَْجلَأ  ْدَق  ًاماِیق ، ًاعوُضُخ ، ِلاَمْعَْألا ، ِءاَزَج  َو  ِباَسِْحلا  ِشاَِقِنل  َنیِرِخآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  ِهِیف  ُهَّللا  ُعَمْجَی  ٌمْوَی  َِکلذ  َو 
. ًاعَسَّتُم ِهِسْفَِنل  َو  ًاعِضْوَم ، ِْهیَمَدَِقل  َدَجَو  ْنَم  ًالاَح  ْمُُهنَسْحَأَف 

سانلا یلع  ۀلبقم  لاح 

اَُهلْهَأ اَُهبِکاَر ، اَهُدِهُْجی  َو  اَهُدـِئاَق ، اَهُزِفْحَی  ًۀـَلوُحْرَم : ًۀَـمُومْزَم  ْمُکِیتَْأت  ٌۀَـیاَر ، اََهل  ُّدَُرت  َال  َو  ٌۀَِـمئاَق  اََهل  ُموُقَت  َال  ِِملْظُْملا ، ِْلیَّللا  ِعَطِقَک  ٌنَِتف  اهنم : و 
ٌْلیَوَف َنُوفوُْرعَم ، ِءاَمَّسلا  ِیف  َو  َنُولوُهْجَم ، ِضْرَْألا  ِیف  َنیِّربَکَتُْملا ، َدـْنِع  ٌۀَّلِذَأ  ٌمْوَق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمُهُدِـهاَُجی  ْمُُهبَلَـس ، ٌلِیلَق  ْمُُهبَلَک ، ٌدـیِدَش  ٌمْوَق 

! ِرَبْغَْألا ِعوُْجلا  َو  ِرَمْحَْألا ، ِتْوَْملِاب  ُِکلْهَأ  یَلَْتُبیَس  َو  َّسَح ، َال  َو  َُهل ، َجَهَر  َال  ِهَّللا ! ِمَِقن  ْنِم  ٍْشیَج  ْنِم  َِکلذ ، َْدنِع  ُةَرَْصب  اَی  َِکل 
216 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(103 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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هراشا

ایندلا یف  دیهزتلا  یف 
َال َنِمآلا ؛ َفَْرتُْملا  ُعَْجفَت  َو  َنِکاَّسلا ، َيِواَّثلا  ُلیُِزت  ٍلِیلَق  اَّمَع  ِهَّللا  َو  اَهَّنِإَف  اَْهنَع ؛ َنِیفِداَّصلا  اَهِیف ، َنیِدِـهاَّزلا  َرَظَن  اَْینُّدـلا  َیلِإ  اوُرُْظنا  ُساـنلا ، اَـهُّیَأ 
اَلَف ِنَهَْولا ، َو  ِفْعَّضلا  َیلِإ  اَهِیف  ِلاَجّرلا  ُدَـلَج  َو  ِنْزُْحلاـِب ، ٌبوُشَم  اَهُروُرُـس  َرَظَْتُنیَف . اَْـهنِم  ٍتآ  َوُه  اَـم  يَرْدـُیَال  َو  ََربْدَأَـف ، اَْـهنِم  یَّلََوت  اَـم  ُعِجْرَی 

. اَْهنِم ْمُُکبَحْصَی  اَم  ِۀَّلِِقل  اَهِیف  ْمُُکبِْجُعی  اَم  ُةَْرثَک  ْمُکَّنَّرُغَی 
َْمل ٍلِیلَق  اَّمَع  ِةَرِخآلا  َنِم  ٌِنئاَک  َوُه  اَم  َّنَأَک  َو  ْنُکَی ، َْمل  ٍلِیلَق  ْنَع  اَْینُّدـلا  َنِم  ٌِنئاـک  َوُه  اَـم  َّنَأَـکَف  َرَْـصبَأَف ، َرَبَتْعا  َو  َرَبَتْعاَـف ، َرَّکَفَت  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَر 

. ٍناَد ٌبیِرَق  ٍتآ  ُّلُک  َو  ٍتآ ، ٍعَّقَوَتُم  ُّلُک  َو  ٍضَْقنُم ، ٍدوُدْعَم  ُّلُک  َو  ْلَزَی ،

ملاعلا ۀفص 

، ِهِسْفَن َیلِإ  ُهَّللا ، ُهَلَکَو  ًادـْبََعل  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ِلاَجّرلا  ِضَْغبَأ  ْنِم  َّنِإ  َو  ُهَرْدَـق ؛ َفِْرعَی  اَّلَأ  اًلْهَج  ِءْرَْملِاب  یَفَک  َو  ُهَرْدَـق ، َفَرَع  ْنَم  ُِملاَْعلا  اـهنم : و 
ٌبِجاَو ُهل  َلِمَع  اَم  َّنَأَک  َلِسَک ! ِةَرِخآلا  ِثْرَح  َیلِإ  َیِعُد  ْنِإ  َو  َلِمَع ، اَْینُّدـلا  ِثْرَح  َیلِإ  َیِعُد  ْنِإ  ٍلِیلَد ؛ ِْریَِغب  ًاِرئاَـس  ِلـِیبَّسلا ، ِدْـصَق  ْنَع  ًاِرئاَـج 

. ُْهنَع ٌِطقاَس  ِهِیف  یَنَو  اَم  َّنَأَک  َو  ِْهیَلَع ؛

نامزلارخآ

، ْفَْرُعی َْمل  َدِهَش  ْنإ  ، » ٍۀَمَُون ٍنِمُْؤم  ُّلُک  اَّلِإ  ِهِیف  وُْجنَیَال  ٌناَمَز  َِکلذ  َو  اهنم : و 
218 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َباَْوبَأ ْمَُهل  ُهَّللا  ُحَـتْفَی  َِکئلوُأ  ِرُذـُْبلا ، ِعِییاَذَْـملا  َال  َو  حـییاَسَْملِاب ، اوْسَیل  يَرُّسلا ، ُمالْعَأ  َو  يَدُْـهلا ،» ُحـِیباَصَم  َِکئلوُأ  ْدَـقَتُْفی ، َْمل  َباَـغ  ْنِإ  َو 
. ِِهتَمِْقن َءاَّرَض  ْمُْهنَع  ُفِشْکَی  َو  ِِهتَمْحَر ،

َْمل َو  ْمُْکیَلَع ، َروُجَی  ْنَأ  ْنِم  ْمُکَذاَعَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  ِهِیف . اَِمب  ُءاَنِْإلا  ُأَفُْکی  اَـمَک  ُماَلْـسِْإلا ، ِهِیف  ُأَـفُْکی  ٌناَـمَز  ْمُْکیَلَع  ِیتْأَیَـس  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 
«. َنِیلَْتبَُمل اَّنُک  ْنِإ  َو  ٍتایآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  : » ٍِلئاَق ْنِم  َّلَج  َلاَق  ْدَق  َو  ْمُکَِیلَْتبَی ، ْنَأ  ْنِم  ْمُکْذُِعی 

و حایسم ، عمج  حییاسملا : و  رشلا ، لیلقلا  رکذلا  لماحلا  هب  دارأ  اّمنإف  ۀمون » نمؤم  ّلک   » مالسلا هیلع  هلوق  اّمأ  یضرلا : فیرـشلا  دیـسلا  لاق 
عمج ُرُُذبلا : و  اهب ، هّون  و  اهعاذأ ، ۀشحافب  هریغل  عمس  اذإ  يذلا  وه  و  عایذم ، عمج  عییاذملا : مئامنلا و  داسفلاب و  سانلا  نیب  حیـسی  يذلا  وه 

. هقطنم وغلی  ههفس و  رثکی  يذلا  وه  روذب و 

(104 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ْنَِمب َلَتاَقَف  ًایْحَو ، َال  َو  ًةَُّوُبن  یِعَّدَـی  َال  َو  ًاـباَتِک ، ُأَْرقَی  ِبَرَْعلا  َنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
، ُهَتَیاَغ ُهَقِْحُلی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُمیُِقیَف  ُریِسَْکلا ؛ ُفِقَی  َو  ُریِسَْحلا ، ُرِـسْحَی  ْمِِهب ، َلِْزنَت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  ُمِِهب  ُرِداَُبی  َو  ْمِِهتاَْجنَم ؛ َیلِإ  ْمُُهقوُسَی  ُهاَصَع ، ْنَم  ُهَعاَطَأ 

یَّتَح اَِهتَقاَس  ْنِم  ُْتنُک  ْدََقل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ْمُُهتاَنَق ، ْتَماَقَتْـسا  َو  ْمُهاَحَر  ْتَراَدَتْـساَف  ْمُهَتَّلَحَم ، ْمُهَأََّوب  َو  ْمُهَتاَْجنَم ، ْمُهاَرَأ  یَّتَح  ِهِیف ، َْریَخَال  ًاِکلاَه  اَّلِإ 
ْنِم َّقَْحلا  َجِرْخُأ  یَّتَح  َلِطاَْبلا  َّنَرُْقبََأل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ُْتنَهَو ، َال  َو  ُْتنُخ ، َال  َو  ُْتُنبَج ، َال  َو  ُْتفُعَـض  اَم  اَهِداَِیق ؛ ِیف  ْتَقَـسْوَتْسا  َو  اَهِرِیفاَذَِـحب ، ْتَّلََوت 
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! ِِهتَرِصاَخ
220 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، ناصقن ةدایز و  نم  قبـس  ام  فالخ  یلع  ۀیاورلا  هذه  یف  اهتدجو  یننأ  الإ  ۀبطخلا ، هذه  راتخم  مدقت  دـق  و  یـضرلا : فیرـشلا  دیـسلا  لاق 
. ۀیناث اهتابثإ  لاحلا  تبجوأف 

(105 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

سانلا ۀظعو  ۀیمأ  ینب  دیدهت  میرکلا و  لوسرلا  تافص  ضعب  یف 

میرکلا لوسرلا 

اَهَبَْجنَأ َو  اًْلفِط ، ِۀَّیِرَْبلا  َْریَخ  ًاریِذَن ، َو  ًاریَِشب ، َو  ًادیِهَش ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َثََعب  یَّتَح 
. ًۀَمیِد َنیِرَطْمَتْسُْملا  َدَوْجَأ  َو  ًۀَمیِش ، َنیِرَّهَطُْملا  َرَهْطَأ  َو  اًلْهَک ،

ۀیمأ ونب 

اَهُماَرَح َراَص  ْدَق  اَُهنیِضَو ، ًاِقلَق  اَهُماَطِخ ، اًِلئاَج  اَهوُُمْتفَداَص  اَم  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اَِهفاَلْخَأ ، ِعاَضَر  ْنِم  ُْمْتنَّکَمَت  َو ال  اَِهتََّذل ، ِیف  اَْینُّدلا  ُمَُکل  َْتلْوَلْحا  اَمَف 
، ٌةَرِغاَش ْمَُکل  ُضْرَْألاَف  ٍدوُدْعَم . ٍلَجَأ  َیلِإ  ًادوُدْمَم  الِظ  ِهَّللا ، َو  اَهوُُمْتفَداَص ، َو  ٍدوُجْوَم ، َْریَغ  ًادیَِعب  اَُهلاَلَح  َو  ِدوُضْخَملا ، ِرْدَّسلا  َِۀلِْزنَِمب  ٍماَْوقَأ  َْدنِع 
َو ًاِرئاَث ، ٍمَد  ّلُِکل  َّنِإ  َو  الَأ  ٌۀَضُوبْقَم ، ْمُْکنَع  ْمُُهفُویُـس  َو  ٌۀَطَّلَـسُم ، ْمِْهیَلَع  ْمُُکفُویُـس  َو  ٌۀَفوُفْکَم ، ْمُْکنَع  ِةَداَْقلا  يِْدیَأ  َو  ٌۀَطوُْسبَم ؛ اهِیف  ْمُکیِدـْیَأ  َو 

یَنب اَی  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأَف  َبَرَه . ْنَم  ُُهتوُفَی  َال  َو  َبَلَط ، ْنَم  ُهُزِْجُعی  َال  يّذلا  ُهَّللا  َوُه  َو  ِهِسْفَن ، ّقَح  ِیف  ِمِکاَْحلاَک  اَِنئاَمِد  ِیف  َِرئاَّثلا  َّنِإ  َو  ًاِبلاَط ، ٍّقَح  ّلُِکل 
یَعَو اَم  ِعاَمْـسَْألا  َعَمْـسَأ  َّنِإ  َالَأ  ُُهفْرَط ! ِْریَْخلا  ِیف  َذَـفَن  اَم  ِراَْصبَْألا  َرَْـصبَأ  َّنِإ  َالَأ  ْمُکّوُدَـع ! ِراَد  ِیف  َو  ْمُکِْریَغ  يدـْیَأ  ِیف  اَهَُّنفِْرعََتل  ٍلِیلَق  اَّمَع  َۀَّیَمُأ 

! ُهَِلبَق َو  َریِکْذَّتلا 
222 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

سانلا ظعو 

. ِرَدَْکلا َنِم  ْتَقّوُر  ْدَق  ٍْنیَع  ِْوفَص  ْنِم  اوُحاَْتماَو  ٍظِعَّتُم ، ٍظِعاَو  ِحاَبْصِم  ِۀَْلعُش  ْنِم  اوُِحبْصَتْسا  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
ٍعِضْوَم ْنِم  ِهِرْهَظ  یَلَع  يَدَّرلا  ُلُْقنَی  ٍراَه ، ٍفُرُج  اَفَِشب  ٌلِزاَن  ِلِْزنَْملا  اَذِهب  َلِزاَّنلا  َّنِإَف  ْمُِکئاَوْهَِأل ، اوُداَْقنَت  َال  َو  ْمُِکَتلاَهَج ، َیلِإ  اُونَکَْرت  َال  ِهَّللاَداَبِع ،

َو ْمُکَوْجَش  یِکُْـشی  َال  ْنَم  َیلِإ  اوُکْـشَت  ْنَأ  َهَّللا  َهَّللاَف  ُبَراَقَتَی ! َال  اَم  َبّرَُقی  َو  ُقِصَْتلَی ، اَم ال  َقِْصُلی  ْنَأ  ُدیُِری  ٍْيأَر ؛ َدَْعب  ُُهثِدُْحی  ٍْيأَِرل  ٍعِضْوَم  َیلِإ 
ُءاَیْحِْإلا َو  ِۀَحیِـصَّنلا ، ِیف  ُداَِهتْجْالا  َو  ِۀَـظِعْوَْملا ، ِیف  ُغْالبِْإلا  ِّهبَر ، ِْرمَأ  ْنِم  َلّمُح  اَم  اَّلِإ  ِماَـمِْإلا  یَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  ْمَُکل . َمَْربَأ  ْدَـق  اَـم  ِِهیْأَِرب  ُضُْقنَی  اـَل 

. اَِهلْهَأ یَلَع  ِناَمْهُّسلا  ُراَدْصِإ  َو  اَهیّقِحَتْسُم ، یَلَع  ِدوُدُْحلا  ُۀَماَقِإ  َو  ِۀَّنُّسِلل ،
اَمَّنِإَف ُْهنَع ، اْوَهاَنَت  َو  ِرَْکنُْملا  ْنَع  اْوَْهنا  َو  ِِهلْهَأ ، ِْدنِع  ْنِم  ِْملِْعلا  ِراَثَتْسُم  ْنَع  ْمُکِـسُْفنَِأب  اولَغُْـشت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َو  ِِهْتبَن ، ِحیِوْصَت  ِْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اوُرِداَبَف 

! یِهاَنَّتلا َدَْعب  یْهَّنلِاب  ُْمتِْرمُأ 
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(106 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هباحصأ مولی  ّمث  میرکلا  لوسرلا  رکذی  مالسإلا و  لضف  نّیبی  اهیف  و 

مالسالا نید 

ًاناَهُْرب َو  ُهَلَخَد ، ْنَِمل  ًاْملِس  َو  ُهَِقلَع ، ْنَِمل  ًاْنمَأ  ُهَلَعَجَف  ُهََبلاَغ ، ْنَم  یَلَع  ُهَناَکْرَأ  َّزَعَأ  َو  َُهدَرَو ، ْنَِمل  ُهَِعئاَرَش  َلَّهَـسَف  َماَلْـسِْإلا  َعَرَـش  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلأ 
، ِِهب َمَّلَکَت  ْنَِمل 

224 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ْنَِمل ًةَْربِع  َو  َمَزَع ، ْنَِمل  ًةَرِْـصبَت  َو  َمَّسََوت ، ْنَِمل  ًۀَیآ  َو  َرَّبَدَت ، ْنَِمل  اُبل  َو  َلَقَع ، ْنَِمل  ًامْهَف  َو  ِِهب ، َءاَضَتْـسا  ِنَِمل  ًارُون  َو  ُْهنَع ، َمَصاَخ  ْنَِمل  ًادِـهاَش  َو 

، ِراَنَْملا ُفَرْـشُم  ِِجئَالَْولا ؛ ُحَضْوَأ  َو  ِجِهاَنَْملا ، ُجَْـلبَأ  َوُهَف  َرَبَص . ْنَِمل  ًۀَّنُج  َو  َضَّوَف ، ْنَِمل  ًۀَـحاَرَو  َلَّکََوت ، ْنَِمل  ًۀَِـقثَو  َقَّدَـص ، ْنَِمل  ًةاََجن  َو  َظَعَّتا ،
َو ُهُجاَْهنِم ، ُقیِدْـصَّتلا  ناَسْرُْفلا . ُفیِرَـش  ِۀَْـقبُّسلا ، ُسِفاَنَتُم  ِۀَْـبلَْحلا ، ُعِماَج  ِۀَـیاَْغلا ، ُعِیفَر  ِراَمْـضِْملا ، ُمیِرَک  ِحـِیباَصَْملا ، ُءیِـضُم  ّداَوَْجلا ، ُقِرْـشُم 

. ُُهتَْقبُس ُۀَّنَْجلا  َو  ُُهتَْبلَح ، ُۀَماَیِْقلاَو  ُهُراَمْضِم  اَْینُّدلا  َو  ُُهتَیاَغ ، ُتْوَْملا  َو  ُهُراَنَم ، ُتاَِحلاَّصلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  یف  اهنم  و 

. ًۀَـمْحَر ّقَْحلِاب  َُکلوُسَر  َو  ًۀَـمِْعن ، َُکثیَِعب  َو  ِنیّدـلا ، َمْوَی  َكُدیِهَـش  َو  ُنُومْأَْملا ، َُکنیِمَأ  َوُهَف  ٍِسباَِحل ، ًامَلَع  َراَنَأ  َو  ٍِسباَِقل ، ًاـسَبَق  َيرَْوأ  یَّتَح 
ْفّرَـش َو  َُهلُُزن ، َْکیََدل  ْمِرْکَأ  َو  ُهَءاَِنب ! َنِیناَْبلا  ِءاَِنب  یَلَع  ِلْعَأ  َّمُهَّللا  َِکلْـضَف . ْنِم  ِْریَْخلا  ِتاَفَّعَـضُم  ِهِزْجاَو  َِکلْدَـع ، ْنِم  ًامَـسْقَم  َُهل  ْمِْسقا  َّمُهَّللا 

َال َو  َنِیثِکاَن ، َال  َو  َنِیبِکاَن ، اـَل  َو  َنیِمِداـَن ، اـَل  َو  اَـیاَزَخ ، َْریَغ  ِِهتَْرمُز  ِیف  اَنْرُـشْحا  َو  َۀَلیِـضَْفلا ، َو  َءاَـنَّسلا ، ِهِطْعَأ  َو  َۀَلیِـسَولا ، ِِهتآ  َو  َُهلِْزنَم ، َكَدـْنِع 
! َنِینُوتْفَم َال  َو  َنیّلِضُم ، َال  َو  َنّیلاَض ،

. فالتخالا نم  نیتیاورلایف  امل  انهاه  هانرّرک  اننأ  الإ  مدقت : امیف  مالکلا  اذه  یضم  دق  فیرشلا : لاق 

: هباحصأ باطخ  یف  اهنم  و 

ْمَُکل َدَـیَال  َو  ِْهیَلَع ، ْمَُکل  َلْضَف  َال  ْنَم  ْمُکُمّظَُعی  َو  ْمُُکناَریِج ، اَِهب  ُلَـصُوتَو  ْمُکُؤاَـمِإ ، اَِـهب  ُمَرُْکت  ًۀـَلِْزنَم  ْمَُکل  َیلاَـعَت  ِهَّللا  ِۀَـماَرَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْدَـق  َو 
، ُهَْدنِع

226 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو َنوُفَنَْأت ، ْمُِکئَابآ  ِمَمِذ  ِضْقَِنل  ُْمْتنَأ  َو  َنُوبَضْغَت  الَف  ًۀَضوُْقنَم  ِهَّللا  َدوُهُع  َنْوََرت  ْدَق  َو  ٌةَْرمِإ . ِْهیَلَع  ْمَُکل  َال  َو  ًةَوْطَـس ، ْمَُکل  ُفاَخَی  ْنَم ال  ْمُُکباَهَی  َو 

ِیف ِهَّللا  َرُومُأ  ُْمتْمَلْسَأ  َو  ْمُکَتَّمِزَأ ، ْمِْهَیلِإ  ُْمْتیَْقلَأ  َو  ْمُِکَتلِْزنَم ، ْنِم  َۀَمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَمَف  ُعِجَْرت ، ْمُْکَیلِإ  َو  ُرُدْصَت ، ْمُْکنَع  َو  ُدَِرت ، ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُرُوما  َْتناَک 
! ْمَُهل ٍمْوَی  ّرَِشل  ُهَّللا  ُمُکَعَمََجل  ٍبَکْوَک ، ّلُک  َتَْحت  ْمُکُوقَّرَف  َْول  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ِتاَوَهَّشلا ، ِیف  َنوُریِسَی  َو  ِتاَُهبُّشلِاب ، َنُولَمْعَی  ْمِهیِْدیَأ ،

(107 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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نیّفص  ماّیأ  ضعب  یف 
َو ِفَرَّشلا ، ُخِیفآَی  َو  ِبَرَعلا ، ُمیِماََهل  ُْمْتنَأ  َو  ِماَّشلا ، ِلْهَأ  ُباَرْعَأ  َو  ُماَغَّطلا ، ُةاَفُْجلا  ُمُکُزوَُحت  ْمُِکفوُفُـص  ْنَع  ْمُکَزاَیِْحنا  َو  ْمُکََتلْوَج ، ُْتیَأَر  ْدَق  َو 

اَمَک ْمِهِِفقاوَم  ْنَع  ْمُهَنُولیُِزت  َو  ْمُکوُزاح ، اَمَک  ْمُهَنُزوُُحت  ٍةَرَخَِأب  ْمُُکْتیَأَر  ْنَأ  يِرْدَـص  َحِواَح  َو  یَفَـش  ْدََـقل  َو  ُمَظْعَْألا ، ُماَنَّسلاَو  ُمَّدَـقُْملا ، ُْفنَْألا 
. اَهِدِراَوَم ْنَع  ُداَُذت  َو  اَهِضاَیِح ؛ ْنَع  یَمُْرت  ِةَدوُرْطَْملا ؛ ِمیِْهلا  ِِلبِْإلاَک  ْمُهاَرْخُأ  ْمُهالوُأ  ُبَکَْرت  ِحاَمّرلِاب ؛ ًارْجَش  َو  ِلاَضّنلِاب ، اسَح  ْمُکُولاَزَأ ؛

228 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(108 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

محالملا بطخ  نم  یه  و 

یلاعت هَّللا 

َو ِِرئاَـمَّضلا ؛ يِوَذـِب  اَّلِإ  ُقِیَلت  اـَل  ُتاَّیِوَّرلا  َِتناَـک  ْذِإ  ٍۀَّیِوَر ، ِْریَغ  ْنِم  َْقلَْخلا  َقَلَخ  ِِهتَّجُِحب ، ْمِِهبوـُلُِقل  ِرِهاَّظلا  َو  ِهِْقلَِخب ، ِهِْقلَِخل  یّلَجَتُْملا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
. ِهِسْفَن ِیف  ٍریِمَض  يِِذب  َْسَیل 

. ِتاَریِرَّسلا ِِدئاَقَع  ِضوُمُِغب  َطاحَأ  َو  ِتاَُرتُّسلا ، ِْبیَغ  َنِطَاب  ُهُْملِع  َقَرَخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  یف  اهنم  و 

. ِۀَمْکِْحلا ِعِیباَنَی  َو  ِۀَْملُّظلا ، ِحِیباَصَم  َو  ِءاَحْطَْبلا ، ِةَّرُس  َو  ِءاَْیلَْعلا ، َِۀباؤُذ  َو  ِءاَیّضلا ، ِةاَکْشِم  َو  ِءاَِیْبنَْألا ، ِةَرَجَش  ْنِم  ُهَراَتْخا 

ۀیمأ ینب  ۀنتف 

ٍۀَنِْـسلَأ َو  ّمُص ، ٍناَذآ  َو  ٍیْمُع ، ٍبُوُلق  ْنِم  ِْهَیلِإ ؛ ُۀَـجاَْحلا  ُْثیَح  َکـِلذ  ُعَضَی  ُهَمِـساَوَم ؛ یَمْحَأ  َو  ُهَمِهاَرَم ، َمَکْحَأ  ْدَـق  ِهّبِِطب ، ٌراَّوَد  ٌبِیبَط  اـهنم : و 
َِکلذ ِیف  ْمُهَف  ِۀَِـبقاَّثلا ؛ ِمُولُْعلا  ِداـَنِِزب  اوُحَدـْقَی  َْمل  َو  ِۀَـمْکِْحلا ؛ ِءاَوْضَأـِب  اُوئیِـضَتْسَی  َْمل  ِةَْریَْحلا ، َنِطاَوَـم  َو  ِۀَْـلفَْغلا ، َعِـضاَوَم  ِِهئاَوَدـِب  ٌعـّبَتَتُم  ٍمُْکب ؛

. ِۀَیِساَْقلا ِروُخُّصلا  َو  ِۀَِمئاَّسلا ، ِماَْعنَْألاَک 
ِیلاَم اَهِمّـسَوَتُِمل . ُۀَـماَلَْعلا  ِتَرَهَظ  َو  اَهِهْجَو ، ْنَع  ُۀَـعاَّسلا  ِتَرَفْـسَأ  َو  اَهِِطباَِخل ، ّقَْحلا  ُۀَّجَحَم  ْتَحَـضَو  َو  ِِرئاَصَْبلا ؛ ِلـْهَِأل  ُِرئاَرَّسلا  َِتباَْـجنا  ِدَـق 

؟ ٍحاَوْرَأ اَِلب  ًاحاَبْشَأ  ْمُکاَرَأ 
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! َءاَمَْکب ًۀَقِطاَن  َو  َءاَّمَص ، ًۀَعِماَس  َو  َءاَیْمَع ، ًةَرِظاَن  َو  ًابَّیُغ ، ًادوُهُش  َو  ًامَُّون ، ًاظاَْقیَأ  َو  ٍحَابْرَأ ، ِالب  ًاراَُّجت  َو  ٍحاَلَص ، اَِلب  ًاکاَُّسن  َو  ٍحاَبْـشَأ ، اَِلب  ًاحاَوْرَأ  َو 
یَْقبَی اَلَف  ِۀَّلَّضلا ؛ یَلَع  ٌِمئاَق  ِۀَّلِْملا ، َنِم  ٌجِراَخ  اَهُِدئاَق  اَهِعاَِبب . ْمُکُِطبَْخت  َو  اَهِعاَِصب ، ْمُُکلیِکَت  اَِهبَعُِشب ، ْتَقَّرَفَت  َو  اَِهبُْطق ، یَلَع  ْتَماَق  ْدَق  ٍلاَلَض  ُۀَیاَر 

َنِمْؤُْملا ُِصلْخَتْـسَت  َو  ِدیِـصَْحلا ، َْسَود  ْمُکُـسوُدَت  َو  ِمیِدَْألا ، َكْرَع  ْمُکُکُْرعَت  ِمْکِْعلا ، ِۀَضاَُفنَک  ٌۀَضاَُفن  َْوأ  ِرْدِْقلا ، َِۀلاَُفثَک  ٌَۀلاَُفث  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ٍِذئَمْوَی 
. ّبَْحلا ِلیِزَه  ِْنَیب  ْنِم  َۀَنیِطَْبلا  َۀَّبَْحلا  ِْریَّطلا  َصاَلِْختْسا  ْمُِکْنَیب  ْنِم 

ّلُِکل َو  ٌباَتِک ، ٍلَـجَأ  ّلُِـکلَف  َنوُکَفُْؤت ؟ یَّنَأ  َو  َنَْوتُْؤت  َْنیَأ  ْنِم  َو  ُبِذاَوَْکلا ؟ ُمُکُعَدَْـخت  َو  ُبِهاَـیَْغلا  ُمُِکب  ُهِیتَت  َو  ُبِهاَذَْـملا ، ُمُِکب  ُبَهْذـَت  َْنیَأ 
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، ُهَنْهِذ ْرِـضُْحْیلَو  ُهَلْمَـش ، ْعَمْجَْیلَو  ُهَلْهَأ ، ٌِدئاَر  ْقُدْصَْیلَو  ْمُِکب . َفَتَه  ْنِإ  اوُظِْقیَتْسا  َو  ْمَُکبُوُلق ، ُهوُرِـضْحَأ  َو  ْمُکِّیناَّبَر ، ْنِم  اوُعِمَتْـساَف  ٌباَیِإ ، ٍۀَْـبیَغ 
. ِۀَغْمَّصلا َفْرَق  ُهَفَرَق  َو  ِةَزَرَْخلا ، َْقلَف  َْرمَْألا  ُمَُکل  َقَلَف  ْدَقَلَف 

َرَدَه َو  ِروُقَْعلا ، ُِعبَّسلا  َلایِـص  ُرْهَّدلا  َلاَصَو  ُۀَـیِعاَّدلا ، ِتَّلَق  َو  ُۀَـیِغاَّطلا ، ِتَمُظَع  َو  ُهَبِکاَرَم ، ُلْهَْجلا  َبِکَر  َو  ُهَذِـخآَم ، ُلِطاَْبلا  َذَـخَأ  َِکلذ  َدـْنِعَف 
َناَک اَذِإَف  ِقْدّصلا . یَلَع  اوُضَغاَبَت  َو  ِبِذَْکلا ، یَلَع  اوُّباََحت  َو  ِنیّدـلا ، یَلَع  اوُرَجاَهَت  َو  ِروُجُْفلا ، یَلَع  ُساَّنلا  یَخاََوت  َو  ٍموُظُک ، َدـَْعب  ِلِطاَْبلا  ُقِینَف 

َو ًاعاَبِـس ، ُُهنیِطالَـس  َو  ًاباَئِذ  ِناَمَّزلا  َِکلذ  ُلْهَأ  َناَک  َو  ًاَْضیَغ ، ُماَرِْکلا  ُِضیْغَت  َو  ًاْضیَف ، ُماَئّللا  ُضیِفَت  َو  ًاْظیَق ، ُرَطَْملا  َو  ًاْظیَغ ، ُدـَلَْولا  َناـک  َکـِلذ 
ُقوُسُْفلا َراَص  َو  ِبُولُْقلِاب ، ُساَّنلا  َرَجاَشَت  َو  ِناَسّللِاب ، ُةَّدَوَْملا  ِتَلِمُْعتْـسا  َو  ُبِذَْـکلا ، َضاَفَو  ُقْدّـصلا ، َراَغ  َو  ًاتاَْومَأ ، ُهُؤاَرَُقف  َو  اـًلاَّکُأ ، ُهُطاَـسْوَأ 

. ًابُوْلقَم ِوْرَْفلا  َْسُبل  ُماَلْسِْإلا  َسُِبل  َو  ًابَجَع ، ُفاَفَْعلا  َو  ًابَسَن ،
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(109 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ثعبلا رمأ  ۀمظعلاب و  هدارفنا  هَّللا و  ةردق  نایب  یف 

هَّللا ةردق 

، ُهَقُْطن َعِمَس  َمَّلَکَت  ْنَم  ٍفوُْهلَم . ّلُک  ُعَْزفَم  َو  ٍفیِعَض ، ّلُک  ُةَُّوق  َو  ٍلِیلَذ ؛ ّلُک  ُّزِع  َو  ٍریِقَف ، ّلُک  یَنِغ  ِِهب : ٌِمئاَق  ٍءْیَـش  ُّلُک  َو  َُهل ، ٌعِشاَخ  ٍءْیَـش  ُّلُک 
ْنِم َنیِفِـصاَْولا  َلـْبَق  َْتنُک  ْلـَب  َکـْنَع ، َِربُْـختَف  ُنوـُیُْعلا  َكََرت  َْمل  ُُهبَلَْقنُم . ِْهَیلِإَـف  َتاَـم  ْنَم  َو  ُُهقْزِر ، ِْهیلَعَف  َشاَـع  ْنَم  َو  ُهَّرِـس ، َِملَع  َتَکَـس  ْنَم  َو 
ْنَم َکَناَْطلُـس  ُصُْقنَی  َال  َو  َتْذَـخَأ ، ْنَم  َُکِتْلُفی  َال  َو  َْتبَلَط ، ْنَم  َکُِقبْـسَی  َال  َو  ٍۀَـعَْفنَِمل ، ْمُهَْتلَمْعَتْـسا  َال  َو  ٍۀَـشْحَِول ، َْقلَْخلا  ُِقلَْخت  َْمل  َکـِْقلَخ .
ٍّرِـس ُّلُک  َكِْرمَأ ، ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  َْکنَع  ِینْغَتْـسَی  َال  َو  َكَءاَضَق ، َطِخَـس  ْنَم  َكَْرمَأ  ُّدُرَی  َال  َو  َکَـعاَطَأ ، ْنَم  َکِْـکُلم  ِیف  ُدـیِزَی  اـَل  َو  َكاَـصَع ،
اَّلِإ َْکنِم  یَْجنَم  اَلَف  ُدِعْوَْملا  َْتنَأ  َو  َْکنَع ، َصیحَم  اَلَف  یَهَْتنُْملا  َْتنَأ  َو  ََکل ، َدَمَأ  َال  َُدبَْألا  َْتنَأ  ٌةَداَهَـش ، َكَْدنِع  ٍْبیَغ  ُّلُک  َو  ٌۀَِـیناَلَع ، َكَدـْنِع 

. َْکَیلِإ
ِّلُک َرَغْصَأ  اَم  َو  َکِْقلَخ ! ْنِم  يََرن  اَم  َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُـس  َکَنْأَش ! َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُـس  ٍۀَمَـسَن . ّلُک  ُریِـصَم  َْکَیلِإ  َو  ٍۀَّباَد ، ّلُک  ُۀَیِـصاَن  َكِدَِیب 

َو اَْینُّدلا ، ِیف  َکَمَِعن  َغَبْسَأ  اَم  َو  َِکناَْطلُس ! ْنِم  اَّنَع  َباَغ  امَِیف  َِکلَذ  َرَقْحَأ  اَم  َو  َِکتوُکَلَم ! ْنِم  يََرن  اَم  َلَوْهَأ  اَم  َو  َِکتَرُْدق ! ِْبنَج  ِیف  ٍۀَمیظَع 
! ِةَرِخْآلا ِمَِعن  ِیف  اَهَرَغْصَأ  اَم 

مارکلا ۀکئالملا 

، َِکب َکِْقلَخ  ُمَلْعَأ  ْمُه  َکِضْرَأ ، ْنَع  ْمُهَتْعَفَر  َو  َِکتاَومَس ، ْمُهَْتنَکْسَأ  ٍۀَِکئاَلَم  ْنِم  اهنم : و 
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؛» ِنُونَْملا ُْبیَر   » ْمُْهبَّعَشَتَی َْمل  َو  ٍنیِهَم ،» ٍءاَم  ْنِم   » اوُقَلُْخی َْمل  َو  َماَحْرَْألا ، اُونَّمَُضی  َْمل  َو  َباَلْصَْألا ، اُونُکْـسَی  َْمل  َْکنِم ؛ ْمُُهبَْرقَأ  َو  ََکل ، ْمُُهفَوْخَأ  َو 
َْهنُک اُونَیاَع  َْول  َكِْرمَأ ؛ ْنَع  ْمِِهتَْلفَغ  ِۀَِّلق  َو  ََکل ، ْمِِهتَعاَط  ِةَْرثَک  َو  َکِیف ، ْمِِهئاَوْهَأ  ِعاَمِْجتْـسا  َو  َكَْدنِع ، ْمِِهَتلِْزنَم  َو  َْکنِم ، ْمِِهناَکَم  یَلَع  ْمُهَّنِإ  َو 

. َِکتَعاَط َّقَح  َكوُعیُِطی  َْمل  َو  َِکتَداَبِع ، َّقَح  َكوُُدبْعَی  َْمل  ْمُهَّنَأ  اُوفَرََعل  َو  ْمِهِسُْفنَأ ، یَلَع  اْوَرََزل  َو  ْمَُهلاَمْعَأ ، اوُرَّقََحل  َْکنِم  ْمِْهیَلَع  َیِفَخ  اَم 
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قلخلا نایصع 

َو ًاروُُصق ، َو  ًامَدَخ ، َو  ًاجاَوْزَأ ، َو  ًامَعْطَم ، َو  ًابَرْـشَم  ًَۀبُدْأَم : اَهِیف  َْتلَعَج  َو  ًاراَد ، َْتقَلَخ  َکِْقلَخ  َْدنِع  َِکئالَب  ِنْسُِحب  ًادُوبْعَم ! َو  ًاِقلاَخ  َکَناَْحبُس 
اُولَْبقَأ اُوقاَتْـشا . ِْهَیلِإ  َْتقَّوَش  اَم  َیلِإَال  َو  اُوبِغَر ، َْتبَّغَر  امَِیفَال  َو  اُوباَجَأ ، َیِعاَّدـلا  اَلَف  اَْهَیلِإ ، وُعْدَـی  ًایِعاَد  َْتلَـسْرَأ  َُّمث  ًاراَِمث ، َو  ًاعوُرُز ، َو  ًاراَْـهنَأ ،
ُعَمْسَی َو  ٍۀَحیِحَص ، ِْریَغ  ٍْنیَِعب  ُرُْظنَی  َوُهَف  ُهَْبلَق ، َضَْرمَأ  َو  ُهَرََصب  یَشْعَأ  ًاْئیَش  َقِشَع  ْنَم  َو  اَهّبُح ، یَلَع  اوُحَلَطْصا  َو  اَِهلْکَِأب ، اوُحَـضَْتفا  ِدَق  ٍۀَْفیِج  یَلَع 

امَْثیَح اَْهنِم ، ٌءْیَـش  ِْهیَدَی  ِیف  ْنَِمل  َو  اََهل ، ٌدـْبَع  َوُهَف  ُهُسْفَن ، اَْهیَلَع  ْتَِهلَو  َو  ُهَْبلَق ، اَْینُّدـلا  َِتتاَمَأ  َو  ُهَْلقَع ، ُتاَوَهَّشلا  ِتَقَرَخ  ْدَـق  ٍۀَعیِمَـس ، ِْریَغ  ٍنُذُِأب 
ََۀلاَقِإَال ُْثیَح  ِةَّرِْغلا ، یَلَع  َنیِذوُخْأَْملا  يَرَی  َوُه  َو  ٍظِعاَِوب ، ُْهنِم  ُظِعَّتَی  َال  َو  ٍرِجاَِزب ، ِهَّللا  َنِم  ُرِجَْزنَیَال  اَْهیَلَع ؛ َلَْبقَأ  ْتَلَْبقَأ  اـمَْثیَح  َو  اَْـهَیلِإ ، َلاَز  َْتلاَز 

ُْریَغَف َنوُدَـعُوی ، اُوناکاَم  یَلَع  ِةَرِخآلا  َنِم  اُومِدَـق  َو  َنُونَمْأَی ، اُوناَک  اَـم  اَْینُّدـلاِقاَِرف  ْنِم  ْمُهَءاَـجَو  َنُولَهْجَی ، اُوناَـکاَم  ْمِِهب  َلََزن  َْفیَک  َۀَـعْجَرَال ، َو 
ْمِهِیف ُتْوَْملا  َداَدْزا  َُّمث  ْمُُهناَْولَأ ، اََهل  ْتَرَّیَغَت  َو  ْمُُهفاَرْطَأ ، اََهل  ْتَرَتَفَف  ِتْوَْفلا ، ُةَرْـسَح  َو  ِتْوَْملا  ُةَرْکَـس  ْمِْهیَلَع  ْتَعَمَتْجا  ْمِِهب ، َلََزن  اَـم  ٍفوُصْوَم 

، ِهِقِْطنَم َْنَیب  َو  ْمِهِدَحَأ  َْنَیب  َلیِحَف  ًاجُولُو ،
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ًالاَْومَأ ُرَّکَذَتَی  َو  ُهَرْهَد ! َبَهْذَأ  َمِیف  َو  ُهَرْمُع ، یَْنفَأ  َمِیف  ُرّکَُفی  ِهُّبل  ْنِم  ٍءاََقب  َو  ِِهْلقَع ، ْنِم  ٍۀَّحِـص  یَلَع  ِِهنُذُِأب  ُعَمْـسَی  َو  ِهِرَـصَِبب ، ُرُْظنَی  ِِهلْهَأ  َْنیََبل  ُهَّنا  َو 
َنوُمَْعنَی َُهءاَرَو  ْنَِمل  یَْقبَت  اَِهقاَِرف ، یَلَع  َفَرْشَأ  َو  اَهِعْمَج  ُتاَِعبَت  ُْهتَمَِزل  ْدَق  اَِهتاَِهبَتْشُم ، َو  اَِهتاَحَّرَصُم  ْنِم  اَهَذَخَأ  َو  اَِهِبلاَطَم ، ِیف  َضَمْغَأ  اَهَعَمَج ،

َْدنِع َُهل  َرَحْـصَأ  اَم  یَلَع  ًۀَـماَدَن  ُهَدَـی  ُّضَعَی  َوُهَف  اَِهب ، ُُهنوُهُر  ْتَِقلَغ  ْدَـق  ُءْرَْملاَو  ِهِرْهَظ . یَلَع  ُءْبِْعلاَو  ِهِْریَِغل ، ُأَنْهَْملا  ُنوُکَیَف  اَِهب ، َنوُعَّتَمَتَی  َو  اَـهِیف ،
ِلَزَی ْمَلَف  ُهَنوُد ! اَهَزاَح  ْدَـق  اَْـهیَلَع  ُهُدُـسْحَی  َو  اَِـهب  ُهُِطبْغَی  َناـک  يذَّلا  َّنَأ  یَّنَمَتَی  َو  ِهِرْمُع ، َماَّیَأ  ِهِیف  ُبَغْرَی  َناـک  اـمَِیف  ُدَـهْزَی  َو  ِهِْرمَأ ، ْنِم  ِتْوَْملا 
يَرَی ْمِهِهوُجُو ، ِیف  ِرَظَّنلِاب  ُهَفْرَط  ُدّدَُری  ِهِعْمَِسب : ُعَمْـسَی  َال  َو  ِِهناَِسِلب ، ُقِْطنَی  َال  ِِهلْهَأ  َْنَیب  َراَصَف  ُهَعْمَـس ، ُُهناَِسل  ََطلاَخ  یَّتَح  ِهِدَسَج  ِیف  ُِغلاَُبی  ُتْوَْملا 
َراَصَف ِهِدَسَج ، ْنِم  ُحوُّرلا  ِتَجَرَخ  َو  ُهُعْمَس . َِضُبق  اَمَک  ُهُرََصب  َِضبُقَف  ِِهب . ًاطاَِیْتلا  ُتْوَْملا  َداَدْزا  َُّمث  ْمِهِمالَک  َعْجَر  ُعَمْسَی  َال  َو  ْمِِهتَنِْسلَأ ، ِتاکَرَح 

ِهِیف ُهوُمَلْسَأَف  ِضْرَْألا ، ِیف  ٍّطَخَم  َیلِإ  ُهُولَمَح  َُّمث  ًایِعاَد . ُبیُِجی  َال  َو  ًایکَاب ، ُدِعُْـسیَال  ِِهبُْرق . ْنِم  اوُدَعاَبَت  َو  ِِهِبناَج ، ْنِم  اوُشَحْوَأ  ْدَق  ِِهلْهَأ ، َْنَیب  ًۀَفیِج 
. ِِهتَرْوَز ْنَع  اوُعَطَْقنا  َو  ِِهلَمَع ، َیلِإ 

ۀمایقلا

، اَهَرَطَف َو  َءاَمَّسلا  َدامَأ  ِهِْقلَخ ، ِدیِدَْجت  ْنِم  ُهُدیُِری  اَم  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َءاَجَو  ِِهلَّوَِأب ، ِْقلَْخلا  ُرِخآ  َقِْحلُأ  َو  ُهَریِداَقَم ، ُْرمَْألا  َو  ُهَلَجَأ ، ُباَتِْکلا  َغََلب  اَذِإ  یَّتَح 
َدَْعب ْمُهَدَّدَجَف  اَهِیف  ْنَم  َجَرْخَأ  َو  ِِهتَوْطَـس ، ِفوُخَم  َو  ِِهَتلاَلَج  ِۀَْـبیَه  ْنِم  ًاضَْعب  اَهُـضَْعب  َّكَدَو  اَهَفَـسَن . َو  اََهلاَبِج  َعَلَق  َو  اَهَفَجْرَأ ، َو  َضْرَْألا  َّجَرَأ  َو 

ِءالُؤه یَلَع  َمَْعنَأ  ِْنیَقیِرَف : ْمُهَلَعَج  َو  ِلاَْعفَْألا ، اَیاَبَخ  َو  ِلاَمْعَْألا  ایاَفَخ  ْنَع  ْمِِهَتلَأْسَم  ْنِم  ُهُدیُِری  اَِمل  ْمُهَزَّیَم  َُّمث  ْمِِهقُّرَفَت . َدَْعب  ْمُهَعَمَج  َو  ْمِِهقاَلْخِإ ،
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، ُعاَْزفَْألا ُمُُهبُونَت  َال  َو  ُلاَْحلا ، ُمِِهب  ُرَّیَغَتَت  َال  َو  ُلاَّزُّنلا ، ُنَعْظَی  َال  ُْثیَح  ِهِراَد ، ِیف  ْمُهَدَّلَخ  َو  ِهِراَوِِجب ، ْمَُهباَثَأَف  ِۀَـعاَّطلا  ُلْهَأ  اَّمأَف  ِءـالُؤه ، ْنِم  َمَقَْتنا  َو 
َو ِقاَنْعَْألا ، َیلِإ  َيِْدیَْألا  َّلَغ  َو  ٍراَدَّرَـش ، ْمَُهلَْزنَأَف  ِۀَیِـصْعَْملا  ُلْهَأ  اَّمَأ  َو  ُراَفْـسَْألا . ُمُهُـصِخُْشتَال  َو  ُراَطْخَْألا ، ُمَُهل  ُضِْرعَت  َال  َو  ُماَقْـسَْألا ، ُمُُهلاَنَت  َال  َو 

اََهل ٍراَن  ِیف  ِِهلْهَأ  یَلَع  َِقبْطُأ  ْدَق  ٍبَاب  َو  ُهُّرَح ، َّدَتْـشا  ِدَـق  ٍباَذَـع  ِیف  ِناَریّنلا . ِتاَعَّطَقُم  َو  ِناَرِطَْقلا ، َلِیباَرَـس  ْمُهَـسَْبلَأ  َو  ِماَدـْقَْألِاب ، َیِـصاَوَّنلا  َنَرَق 
ِمْوَْقِلل َلَجَأَال  َو  یَنْفَتَف ، ِراَّدِلل  َةَّدُم  َال  اُهلُوبُک . ُمَصُْفت  َال  َو  اَهُریِسَأ ، يَداَُفی  َال  َو  اَهُمیِقُم  ُنَعْظَی  َال  ٌِلئاَه ، ٌفیِصَق  َو  ٌعِطاَس ، ٌبََهل  َو  ٌبََجل ، َو  ٌبَلَک 

. یَضُْقیَف

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دهز 

ِهِْریَِغل اَهَطََسب  َو  ًاراَِیتْخا ، ُْهنَع  اَهاَوَز  َهَّللا  َّنأ  َِملَع  َو  اَهَنَّوَه . َو  اَِهب  َنَوْهَأ  َو  اَهَرَّغَص ، َو  اَْینُّدلا  َرَّقَح  ْدَق  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  ِرْکِذ  ِیف  اَْهنِم  و 
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اَهِیف َوُجْرَی  َْوأ  ًاشایِر ، اَْهنِم  َذِـخَّتَی  ْالیَِکل  ِِهْنیَع ، نَع  اَُهتَنیِز  َبیِغَت  ْنَأ  َّبَحَأ  َو  ِهِسْفَن ، ْنَع  اَـهَرْکِذ  َتاَـمَأ  َو  ِِهْبلَِقب ، اَْینُّدـلا  نَع  َضَرْعَأَـف  ًاراَِـقتْحا ،
. ًارّذَُحم ِراَّنلا  َنِم  َفَّوَخ  َو  ًارّشَبُم ، ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اَعَد  َو  ًارِْذنُم ، ِِهتَّمُِأل  َحَصَن  َو  ًارِذْعُم ، ِهِّبَر  ْنَع  َغََّلب  ًاماَقَم .

تیبلا لهأ 

َو اَنُّوُدَـع  َو  َۀَـمْحَّرلا ، ُرِظَْتنَی  اَنُّبُِحم  َو  انُرِـصاَن  ِمْکُْحلا ، ُعِیباَـنَی  َو  ِْملِْعلا ، ُنِداَـعَم  َو  ِۀَِـکئالَْملا ، ُفَلَتُْخم  َو  ِۀـَلاَسّرلا ، ُّطَـحَم  َو  ِةَُّوبُّنلا ، ُةَرَجَـش  ُنَْحن 
. َةَوْطَّسلا ُرِظَْتنَی  اَنُضِْغبُم 
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(110 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

نیدلا ناکرا  یف 

مالسإلا

ُۀَِملَک َو  ِماَلْـسِْإلا ، َُةْورِذ  ُهَّنِإَـف  ِِهلِیبَـس ، ِیف  ُداَـهِجلا  َو  ِِهلوُـسَِرب ، َو  ِِهب  ُناـمیِْإلا  َیلاَـعَت ، َو  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  َیلِإ  َنُولّـسَوَتُْملا  ِهـِب  َلَّسَوـَت  اَـم  َلَْـضفَأ  َّنِإ 
ُّجَح َو  ِباَقِْعلا . َنِم  ٌۀَّنُج  ُهَّنِإَف  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ُمْوَص  َو  ٌۀَـبِجاَو . ٌۀَـضیِرَف  اهَّنِإَف  ِةاکَّزلا  ُءاتیِإ  َو  ُۀَّلِْملا . اهَّنِإَف  ِةالَّصلا  ُماَقِإ  َو  ُةَرْطِْفلا . اَـهَّنِإَف  ِصـالْخِْإلا 

ُرّفَُکت اَهَّنِإَف  ّرّـسلا  ُۀَـقَدَص  َو  ِلَجَْألا . ِیف  ٌةَأَْسنَم  ِلاَْملا ، ِیف  ٌةاَْرثَم  اهَّنِإَف  ِمِحَّرلا  ُۀَلِـصَو  َْبنَّذـلا ، ِناَضَحْرَی  َو  َْرقَْفلا  ِنایِْفنَی  اَمُهَّنِإَف  ُهُراـمَتْعا  َو  ِْتیَْبلا 
. ِناَوَْهلا َعِراَصَم  یِقَت  اهَّنِإَف  ِفوُْرعَْملا  ُِعئاَنَص  َو  ءوُّسلا . َۀَتیِم  ُعَفْدَت  اهَّنِإَف  ِۀَِینالَْعلا  ُۀَقَدَص  َو  َۀَِئیطَْخلا .

َو ِيْدَْهلا . ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  ْمُکِّیبَن  ِيْدَِهب  اوُدَْتقا  َو  ِدْعَْولا . ُقَدْصَأ  ُهَدْعَو  َّنِإَف  َنیِقَّتُْملا  َدَـعَو  امَِیف  اُوبَغْرا  َو  ِرْکّذـلا . ُنَسْحَأ  ُهَّنِإَف  ِهّللا  ِرْکِذ  ِیف  اوُضِیفَأ 
. ِنَنُّسلا يَدْهَأ  اهَّنِإَف  ِِهتَّنُِسب  اوُّنَتْسا 

نآرقلا لضف 

ُعَْفنَأ ُهَّنِإَف  ُهَتَوِالت  اُونِـسْحَأ  َو  ِروُدُّصلا . ُءاَفِـش  ُهَّنِإَف  ِهِرُوِنب  اوُفْـشَتْسا  َو  ِبُولُْقلا ، ُعِیبَر  ُهَّنإَف  ِهِیف  اوُهَّقَفَت  َو  ِثیِدَْـحلا ، ُنَسْحَأ  ُهَّنِإَـف  َنآْرُْقلا  اوُمَّلَعَت  َو 
َْدنِع َوُه  َو  ُمَْزلَأ ، َُهل  ُةَرْـسَْحلا  َو  ُمَظْعَأ ، ِْهیَلَع  ُۀَّجُْجلا  َِلب  ِِهلْهَج ، ْنِم  ُقیِفَتْـسَیال  يِذَّلا  ِِرئاَْحلا  ِلِهاَْجلاک  ِهِْملِع  ِْریَِغب  َلِماَْعلا  َِملاَْـعلا  َّنِإ  َو  ِصَـصَْقلا ،

. ُمَْولَأ ِهَّللا 
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(111 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ایندلا ّمذ  یف 
ْتَنَّیََزت َو  ِلاَمْآلِاب ، ْتَّلََحت  َو  ِلِیلَْقلِاب ، ْتَقاَر  َو  ِۀَـلِجاَْعلِاب ، ْتَبَّبََحت  َو  ِتاَوَهَّشلِاب ، ْتَّفُح  ٌةَرِـضَخ ، ٌةَْولُح  اَـهَّنِإَف  اَْینُّدـلا ؛ ُمُکُرّذَـحُأ  ّینِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
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ِلْهَأ ِۀَِّیْنمُأ  َیلِإ  ْتَهاَنَت  اَذِإ  وُدْعَت - َال  ٌَۀلاَّوَغ . ٌۀـَلاَّکَأ  ٌةَدـِئَاب ، ٌةَدـِفاَن  ٌۀَِـلئاَز ، ٌۀَِـلئاَح  ٌةَراَّرَـض ، ٌةَراَّرَغ  اَُهتَعْجَف . ُنَمُْؤت  َال  َو  اَُهتَْربَح ، ُموُدـَت  َال  ِروُرُْغلِاب .
ُهوُرْذَت ًامیِـشَه  َحَبْـصَأَف  ِضْرَْألا  ُتاَبَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهاَْنلَْزنَأ  ٍءاَمَک  : » ُهَناَْحبُـس َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  َنوُکَت  ْنَأ  اَِهب - ِءاَضّرلا  َو  اَهِیف  ِۀَبْغَّرلا 

ْنِم ُْهتَحَنَم  اَّلِإ  ًانَْطب ، اَِهئاَّرَـس  ِیف  َْقلَی  َْمل  َو  ًةَْربَع ، اَهَدـَْعب  ُْهتَبَقْعَأ  اَّلِإ  ٍةَْربَح  ِیف  اَْهنِم  ٌؤُْرما  ِنُکَی  َْمل  ًارِدَـتْقُم .» ٍءْیَـش  ّلُک  یَلَع  ُهَّللا  َناَـک  َو  ُحاَـیّرلا 
اَْهنِم ٌِبناَج  ْنِإ  َو  ًةَرّکَنَتُم ، ََهل  َیِسُْمت  ْنَأ  ًةَرِصَْتنُم  َُهل  ْتَحَبْـصَأ  اَذِإ  ٌّيِرَح  َو  ٍءاََلب ، ُۀَنُْزم  ِْهیَلَع  ْتَنَتَه  اَّلِإ  ٍءاَخَر ، ُۀَْمیِد  اَهِیف  ُهَّلُطَت  َْمل  َو  ًارْهَظ ؛ اَِهئاَّرَض 

اَّلِإ ٍْنمَأ ، ِحاَنَج  ِیف  اَْهنِم  یِـسُْمی  َال  َو  ًابَعَت . اَِهِبئاََون  ْنِم  ُْهتَقَهْرَأ  اَّلِإ  ًابَغَر ، اَِهتَراَضَغ  ْنِم  ٌؤُْرما  ُلاَنَیَال  َیبْوَأَف ! ٌِبناَج  اَْهنِم  َّرَمَأ  َیلْوَلْحا ، َو  َبَذْوَذْعا 
اَّمِم َرَثْکَتْـسا  اَْهنِم  َّلَقَأ  ْنَم  يَْوقَّتلا . اَّلِإ  اَهِداَوْزَأ  ْنِم  ٍءْیَـش  ِیف  َْریَخ  َال  اَْهیَلَع ، ْنَم  ٍناَف  ٌۀَِـیناَف ، اَهِیف ، اَـم  ٌروُرُغ  ٌةَراَّرَغ ، ٍفْوَخ . ِمِداَوَق  یَلَع  َحَبْـصَأ 
ٍۀَهَّبُأ ِيذ  َو  ُْهتَعَرَص . ْدَق  اَْهَیلِإ  ٍۀَنِینْأَمُط  ِيذ  َو  ُْهتَعَجَف ، ْدَق  اَِهب  ٍِقثاَو  ْنِم  ْمَک  ُْهنَع . ٍلِیلَق  اَّمَع  َلاَز  َو  ُهُِقبُوی ، اَّمِم  َرَثْکَتْـسا  اَْهنِم  َرَثْکَتْـسا  ِنَم  َو  ُُهنِمُْؤی .

. ٌماَمِر اَُهباَبْسَأ  َو  ٌماَمِس ، اَهُؤاَذِغ  َو  ٌِربَص ، اَهُْولُح  َو  ٌجاَجُأ ، اَُهبْذَع  َو  ٌِقنَر ، اَهُْـشیَع  َو  ٌلَّوُد  اَُهناَْطلُـس  اًلِیلَذ  ُْهتَّدَر  ْدَق  ٍةَوَْخن  ِيذ  َو  ًاریِقَح ، ُْهتَلَعَج  ْدَق 
، ٌبُولْسَم اَهُْکُلم  ٍمْقُس . ِضَرَِعب  اَهُحیِحَص  َو  ٍتْوَم ، ِضَرَِعب  اَهُّیَح 
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َو ًالاَمآ ، َدَْعبَأ  َو  ًاراَثآ ، یَْقبَأ  َو  ًاراَمْعَأ ، َلَوْطَأ  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  ِنِکاَسَم  ِیف  ُْمتَْسلَأ  ٌبوُرْحَم . اَهُراَج  َو  ٌبوُْکنَم . اَهُرُوفْوَم  َو  ٌبُوْلغَم ، اَهُزیِزَع  َو 

اَْینُّدلا َّنَأ  ْمُکَغََلب  ْلَهَف  ٍعِطاَق . ٍرْهَظ  َال  َو  ٍغّلَبُم  ٍداَز  ِْریَِغب  اَْهنَع  اُونَعَظ  َُّمث  ٍراَثیِإ . َّيَأ  اَهوَُرثآ  َو  ٍدُّبَعَت ، َّيَأ  اَْینُّدِلل  اوُدَّبَعَت  ًادُونُج ! َفَثْکَأ  َو  ًادیِدَع ، َّدَعَأ 
، ِِبئاَوَّنلِاب ْمُْهتَعَضْعَض  َو  ِعِراَوَْقلِاب ، ْمُْهتَنَهْوَأ  َو  ِحِداَوَْقلِاب ، ْمُْهتَقَهْرَأ  َْلب  ًۀَبْحُـص ! ْمَُهل  ْتَنَـسْحَأ  َْوأ  ٍۀَنوُعَِمب ، ْمُْهتَناَعَأ  َْوأ  ٍۀَیْدِِفب ، ًاسْفَن  ْمَُهل  ْتَخَس 

َنیِح اَْهَیلا ، َدَـلْخَأ  َو  اَهََرثآ  َو  اََـهل ، َناَد  ْنَِمل  اَـهَرُّکَنَت  ُْمْتیَأَر  ْدَـقَف  ِنُونَْملا .» َْبیَر   » ْمِْهیَلَع َْتناَـعَأ  َو  ِمِساَـنَْملِاب ، ْمُْهتَئِطَو  َو  ِرِخاَـنَْمِلل ، ْمُْهتَرَّفَع  َو 
ِهِذـهَفَأ َۀَـماَدَّنلا ! اَّلِإ  ْمُْهتَبَقْعَأ  َْوأ  َۀَْـملُّظلا ، اَّلِإ  ْمَُهل  ْتَرَّوـَن  َْوأ  َکـْنَّضلا ، اَّلِإ  ْمُْهتَّلَحَأ  َْوأ  َبَغَّسلا ، اَّلِإ  ْمُْـهتَدَّوَز  ْلَـه  َو  ِدـَبَْألا . ِقاَرِِفل  اَْـهنَع  اوـُنَعَظ 

- َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  اوُمَلْعاَف - اَْهنِم ! ٍلَجَو  یَلَع  اَهِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  اَهْمِهَّتَی ، َْمل  ْنَِمل  ُراَّدـلا  ِتَْسِئبَف  َنوُصِرَْحت ؟ اَْهیَلَع  ْمَأ  َنوُِّنئَمْطَت ؟ اَْـهَیلِإ  ْمَأ  َنوُِرثُْؤت ،
َثاَدْـجَْألا اُولِْزنُأ  َو  ًاناَبْکُر ، َنْوَعْدـُی  الَف  ْمِهِرُوُبق  َیلِإ  اُولِمُح  ًةَُّوق .» اَّنِم  ُّدَـشَأ  ْنَم  : » اُولاَق َْنیِذَّلِاب  اَهِیف  اوُظِعَّتا  َو  اَْهنَع . َنُونِعاَظ  َو  اَهوُکِراَت  ْمُکَّنَِأب 

َنوُعَنْمَی َال  َو  ًایِعاَد ، َنُوبیُِجیَال  ٌةَریِج  ْمُهَف  ٌناریِج ، ِتاَفُّرلا  ْنِم  َو  ٌناَفْکَأ ، ِباَرُّتلا  ْنِم  َو  ٌناَـنْجَأ ، ِحـیِفَّصلا  َنِم  ْمَُهل  َلـِعُجَو  ًاناَفیِـض . َنْوَعْدـُی  اَـلَف 
َو َنوُرَواَزَتَی ، َال  َنُوناَدَـتُم  ٌداَْعبَأ . ْمُه  َو  ٌةَریِج  َو  ٌداَحآ ، ْمُه  َو  ٌعیِمَج  اوُطَنْقَی . َْمل  اوُطُِحق  ْنِإ  َو  اوُحَْرفَی ، َْمل  اوُدـیِج  ْنِإ  ًۀـَبَْدنَم . َنُولاَُبی  َال  َو  ًاْمیَض ،

ِضْرَْألا ِرْهَِظب  اُولَْدبَتْـسا  ْمُهُْعفَد ، یَجُْریَال  َو  ْمُهُعْجَف ، یَـشُْخی  َال  ْمُهُداَقْحَأ ، َتتاَم  ْدَق  ُءاَلَهُجَو  ْمُُهناَغْـضَأ . ْتَبَهَذ  ْدَـق  ُءاَمَلُح  َنُوبَراَقَتَیَال . َنُوبیِرَق 
ِراَّدلا َو  ِۀَِمئاَّدلا  ِةاَیَْحلا  َیلِإ  ْمِِهلاَمْعَأب  اَْهنَع  اُونَعَظ  ْدَق  ًةاَرُع ، ًةاَفُح  اَهُوقَراَف ، اَمَک  اَهوُءاَجَف  ًۀَْملُظ . ِروُّنلِاب  َو  ًَۀبْرُغ ، ِلْهَْألِاب  َو  ًاقیِض ، ِۀَعَّسلِاب  َو  ًاَنَْطب ،

«. َنِیلِعاَف اَّنُک  اَّنِإ  اَْنیَلَع  ًادْعَو  ُهُدیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  اَنْأََدب  اَمَک  : » َیلاَعَت َو  ُهَناَْحبُس  َلاَق  اَمَک  ِۀَیقاَْبلا ،
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(112 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هّللا  فصو  نع  قلخلا  زجع  سفنلا و  ۀیفوت  توملا و  کلم  اهیف  رک  ذ 
ِمَأ اَـهِحِراَوَج ؟ ِضَْعب  ْنِم  ِْهیَلَع  ُجـِلَیَأ  ِهّمُأ . ِنَْطب  ِیف  َْنِینَْجلا  یَّفَوَتَی  َْفیَک  ْلـَب  ًادَـحَأ ؟ یَّفََوت  اَذِإ  ُهاََرت  ْلَـه  ْمَأ  اـًلِْزنَم ،؟ َلَـخَد  اَذِإ  ِِهب  ُّسُِحت  ْلَـه 

! ِِهْلثِم ٍقُولْخَم  ِۀَفِص  ْنَع  ُزَْجعَی  ْنَم  ُهَهلِإ  ُفِصَی  َْفیَک  اَِهئاَشْحَأ ؟ یف  ُهَعَم  ٌنِکاَس  َوُه  ْمَأ  اَّهبَر ، ِنْذِِإب  ُْهَتباجَأ  ُحوُّرلا 

(113 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ایندلا ّمذ  یف 
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َو اَهِماَرَِحب ، اََهلاَلَح  َطَلَخَف  اَّهبَر ، یَلَع  َْتناَه  ٌراَد  اَِهتَْنیِِزب . ْتَّرَغ  َو  اَهِروُرُِغب ، ْتَنَّیََزت  ْدَق  ٍۀَعُْجن . ِراَِدب  ْتَْسَیل  َو  ٍۀَْعُلق . ُلِْزنَم  اَهَّنِإَف  اَْینُّدلا  ُمُکُرّذَحُأ  َو 
َو ٌدِیتَع . اَهُّرَـش  َو  ٌدیِهَز  اَهُْریَخ  ِِهئاَدـْعَأ . یَلَع  اَِهب  َّنِضَی  َْمل  َو  ِِهئاَِیلْوَِأل ، َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهِفُْـصی  َْمل  اَهّرُِمب . اَهَْولُح  َو  اَِهتْوَِمب ، اَهَتاَیَح  َو  اَهّرَِـشب ، اَهَْریَخ 
! ِْریَّسلا َعاَطِْقنا  ُعِطَْقنَت  ٍةَّدـُم  َو  ِداَّزلا ، َءاَنَف  اَهِیف  یَنْفَی  ٍرُمُع  َو  ِءاَِنْبلا ، َضْقَن  ُضَْقُنت  ٍراَد  ُْریَخ  اَمَف  ُبَرْخَی . اَهُِرماَع  َو  ُبَلُْـسی ، اَهُْکُلم  َو  ُدَْـفنَی ، اَهُعْمَج 

. ْمَُکلَأَس اَم  ِهّقَح  ِءاَدَأ  ْنِم  ُهُولأْسا  َو  ْمُِکبَلَط ، ْنِم  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َضَرَْتفا  اَم  اُولَعْجا 
اَْینُّدلا ِیف  َنیِدِهاَّزلا  َّنِإ  ْمُِکب . یَعُْدی  ْنَأ  َْلبَق  ْمُکَناَذآ  ِتْوَْملا  َةَوْعَد  اوُعِمْسَأ  َو 
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ُرْکِذ ْمُِکبُوُلق  ْنَع  َباَـغ  ْدَـق  اُوقِزُر . اَِـمب  اوُطَُبتْغا  ِنِإ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُُهتْقَم  ُُرثْـکَی  َو  اوُحِرَف ، ْنِإ  َو  ْمُُهنْزُح  ُّدَتْـشَی  َو  اوُکِحَـض ، ْنِإ  َو  ْمُُهبوـُُلق  یِْکبَت 
یَلَع ٌناَوْخِإ  ُْمْتنَأ  اَمَّنِإ  َو  ِۀَـلِجآلا ، َنِم  ْمُِکب  َبَهْذَأ  ُۀَـلِجاَعلا  َو  ِةَرِخآلا ، َنِم  ْمُِکب  َکَْلمَأ  اَْینُّدـلا  ِتَراَصَف  ِلاَمآلا ، ُبِذاَوَک  ْمُْکتَرَـضَح  َو  ِلاَجْآلا ،

ِریِسَْیلِاب َنوُحَْرفَت  ْمُُکلَاب  اَم  َنوُّداََوت . َال  َو  َنُولَذاَبَت  َال  َو  َنوُحَصاَنَت ، َال  َو  َنوُرَزاََوت  اَلَف  ِِرئاَمَّضلا . ُءوُس  َو  ِِرئاَرَّسلا ، ُْثبُخ  اَّلِإ  ْمُکَْنَیب  َقَّرَف  اَم  ِهَّللا  ِنیِد 
ِۀَِّلق َو  ْمُکِهوُجُو ، ِیف  َِکلذ  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمُُکتوُفَی ، اَْینُّدلا  َنِم  ُریِـسَْیلا  ُمُکُِقْلُقی  َو  ُهَنُومَرُْحت ! ِةَرِخآلا  َنِم  ُرِیثَْکلا  ُمُُکنُزْحَی  َال  َو  ُهَنوُکِرُْدت ، اَْینُّدلا  َنِم 
اَّلِإ ِِهْبیَع ، ْنِم  ُفاَخَی  اَِمب  ُهاَخَأ  َِلبْقَتْـسَی  ْنَأ  ْمُکَدَحَأ  ُعَنْمَی  اَم  َو  ْمُْکیَلَع . ٍقَاب  اَهَعاَتَم  َّنَأَک  َو  ْمُکِماَقُم . ُراَد  اَهَّنَأَک  ْمُْکنَع ! اَْهنِم  َِيُوز  اَّمَع  ْمُکِْربَص 

ِِهلَمَع ْنِم  َغَرَف  ْدَق  ْنَم  َعِینَـص  ِِهناَِسل . یَلَع  ًۀَقُْعل  ْمُکِدَحَأ  ُنیِد  َراَص  َو  ِلِجاَْعلاّبُح ، َو  ِلِجآلا  ِْضفَر  یَلَع  ُْمْتیَفاَصَت  ْدَق  ِِهْلثِِمب . ُهَِلبْقَتْـسَی  ْنَأ  ُۀَفاَخَم 
. ِهِدّیَس اَضِر  َزَرْحَأ  َو 
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سانلل  ظعاوم  اهیف  و 
اَّمَع ِءاَِطْبلا  ِسوفُّنلا  ِهِذـه  یَلَع  ُُهنیِعَتْـسَن  َو  ِِهئالَب . یَلَع  ُهُدَـمَْحن  اَمَک  ِِهئَالآ ، یَلَع  ُهُدَـمَْحن  ِرْکُّشلِاب . َمَعّنلا  َو  ِمَعّنلاـِب  َدْـمَْحلا  ِلِـصاَولا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

َنامیِإ ِِهب  ُنِمُْؤن  َو  ٍرِداَغُم ، ُْریَغ  ٌباَتِک  َو  ٍرِصاَق ، ُْریَغ  ٌْملِع  ُُهباَتِک : ُهاَصْحَأ  َو  ُهُْملِع ، ِِهب  َطاَحَأ  اَّمِم  ُهُرِفْغَتْسَن  َو  ُْهنَع . ْتَیُِهن  اَم  َیلِإ  ِعاَرّـسلا  ِِهب ، ْتَِرمُأ 
، َُهل َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَن  َو  َّکَّشلا . ُُهنیِقَی  َو  َكْرّشلا ، ُهُصالْخِإ  یَفَن  ًاناَمیِإ  ِدوُعْوَْملا ، یَلَع  َفَقَو  َو  َبُویُْغلا  َنَیاَع  ْنَم 
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ٌناَزیِم ُلُْقثَی  َال  َو  ِهِیف ، ِناَعَضُوت  ٌناَزیِم  ُّفِخَی  َال  َلَمَْعلا . ِناَعَفَْرت  َو  َلْوَْقلا  ِناَدِعُْصت  ِْنیَتَداَهَش  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو 

. ُْهنَع ِناَعَفُْرت 
اَهیِعاَد َعَمْسَأَف  ٍعاَو . ُْریَخ  اَهاَعَو  َو  ٍعاَد ، ُعَمْـسَأ  اَْهَیلِإ  اَعَد  ٌحِْجنُم . ٌذاَعَم  َو  ٌِغْلبُم ، ٌداَز  ُذاَعَْملا : اَِهب  َو  ُداَّزلا  َیِه  یتَّلا  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِهَّللا  َداَبِع  ْمُکیِـصوُأ 

. اَهیِعاَو َزاَف  َو 
َۀَحاَّرلا اوُذَـخَأَف  ْمُهَرِجاَوَه . ْتَأَمْظَأ  َو  ْمُهَِیلاََیل ، ْتَرَهْـسَأ  یَّتَح  ُهَتَفاَخَم ، ْمَُهبُوُلق  ْتَمَْزلَأ  َو  ُهَمِراَحَم . ِهَّللا  َءاَِـیلْوَأ  ْتَمَح  ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإ  ِهَّللا ، َداَـبِع 

َنِمَف ٍرَبِع ؛ َو  ٍرَیِغ  َو  ٍءاَنَع ، َو  ٍءاَنَف  ُراَد  اَْینُّدلا  َّنِإ  َُّمث  َلَجَْألا . اوُظَحالَف  َلَمَْألا  اُوبَّذَک  َو  َلَمَْعلا ، اوُرَداَبَف  َلَجَْألا  اُوبَْرقَتْسا  َو  ِإَمَّظلِاب . َّيّرلا  َو  ِبَصَّنلِاب ،
َال ٌلِکآ  ِبَطَْعلِاب . َیِجاَّنلا  َو  ِمَقَّسلِاب ، َحـیِحَّصلا  َو  ِتْوَْملِاب  َّیَْحلا  یِمْرَی  ُهُحاَرِج . یَـسُْؤت  َال  َو  ُهُماَهِـس ، ُءیِطُْخت  َال  ُهَسْوَق ، ٌِرتُوم  َرْهَّدـلا  َّنَأ  ِءاَـنَْفلا 

. ُنُکْسَی الاَم  ِیْنبَی  َو  ُلُکْأَی  َال  اَم  ُعَمْجَی  َءْرَْملا  َّنَأ  ِءاَنَْعلا  َنِم  َو  ُعَْقنَی . َال  ٌبِراَش  َو  ُعَبْشَی ،
ًامیِعَن اَّلِإ  َِکلذ  َْسَیل  ًاموُحْرَم ؛ َطُوبْغَْملا  َو  ًاطُوبْغَم ، َموُحْرَْملا  يََرت  َکَّنَأ  اَهِرَیِغ  ْنِم  َو  َلَقَن . ًءاَِنب  َال  َو  َلَمَح ، اـًلاَم  اـَل  َیلاَـعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُجُرْخَی  َُّمث 

َّزَعَأ اَم  ِهَّللا  َناَْحبُـسَف  ُكَْرُتی ، ٌلَّمَُؤم  َال  َو  ُكَرْدـُی  ٌلَمَأ  اَلَف  ِِهلَجَأ . ُروُضُح  ُهُعِطَتْقَیَف  ِِهلَمَأ  یَلَع  ُفِرُْـشی  َءْرَْملا  َّنَأ  اَـهِرَبِع  ْنِم  َو  َلََزن . ًاـسُْؤب  َو  َّلَز ،
َنِم َّتیَْملا  َدَْـعبَأ  َو  ِِهب ، ِِهقاَحَِلل  ِّتیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  َبَْرقَأ  اَم  ِهَّللا ، َناَْحبُـسَف  ُّدـَتْرَی . ٍضاَم  َال  َو  ُّدَُری ، ٍءاَج  َال  اَهَْئیَف ، یَحْـضَأ  َو  اهَّیِر  َأَمْظَأ  َو  اَهَروُرُس 

! ُْهنَع ِهِعاَطِْقنِال  ّیَْحلا 
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ٍءیَش ُّلُک  َو  ِِهناَیِع . ْنِم  ُمَظْعَأ  ُهُعاَمَس  اْینُّدلا  َنِم  ٍءْیَـش  ُّلُک  َو  ُُهباََوث . اَّلِإ  ِْریَْخلا  َنِم  ٍْریَِخب  ٌیَـش  َْسَیل  َو  ُُهباَقِع ، اَّلِإ  ّرَّشلا  َنِم  ّرَِـشب  ٌءْیَـش  َْسَیل  ُهَّنِإ 
اَْینُّدلا َنِم  َصَقَن  اَم  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُرَبَْخلا . ِْبیَْغلا  َنِم  َو  ُعاَمَّسلا ، ِناَیِْعلاَنِم  ْمُکِفْکَْیلَف  ِهِعاَمَس . ْنِم  ُمَظْعَأ  ُُهناَیِع  ِةَرِخْآلا  َنِم 
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يِذَّلا َنِم  ُعَسْوَأ  ِِهب  ُْمتِْرمُأ  يِذَّلا  َّنِإ  ٍرِـساَخ ! ٍدـیِزَم  َو  ٍحـِباَر  ٍصوُْقنَم  ْنِم  ْمَکَف  اَْینُّدـلا . یف  َداَز  َو  ِةَرِخـآلا  َنِم  َصَقَن  اَّمِم  ٌْریَخ  ِةَرِخـآلا  ِِیف  َداَز  َو 

الَف ِلَمَْعلِاب  ُْمتِْرمُأ  َو  ِقْزّرلِاب  ْمَُکل  َلَّفَکَت  ْدَـق  َعَسَّتا . اَِمل  َقاَض  اَم  َو  َُرثَک ، اَِمل  َّلَق  اَـم  اوُرَذَـف  ْمُْکیَلَع . َمّرُح  اَّمِم  ُرَثْکَأ  ْمَُکل  َّلِـحُأ  اَـم  َو  ُْهنَع  ُْمْتیُِهن 
يِذَّلا َّنَأَـک  یَّتَح  ُنیِقَْیلا ، َلِـخَد  َو  ُّکَّشلا  َضَرَتـْعا  ِدََـقل  ِهَّللا  َو  ُهَّنَأ  َعَم  ُُهلَمَع ، ْمُْکیَلَع  ِضوُْرفَْملا  َنِم  ْمُِکب  َیلْوَأ  ُُهبَلَط  ْمَُکل  ُنوُمْـضَْملا  َّنَنوُکَی 
ِۀَعْجَر ْنِم  یَجُْری  َال  ُهَّنِإَف  ِلَجَْألا ، َۀَتَْغب  اُوفاَخ  َو  َلَمَْعلا ، اوُرِداَبَف  ْمُْکنَع . َعِضُو  ْدَق  ْمُْکیَلَع  َضُِرف  ْدَـق  يِذَّلا  َّنَأَک  َو  ْمُْکیَلَع ، َضُِرف  ْدَـق  ْمَُکل  َنِمُض 

َعَم ُءاَجَّرلا  ُُهتَعْجَر . َمْوَیلا  َجُْری  َْمل  ِرُمُْعلا  َنِم  ِسْمَأ  َتاَف  اَم  َو  ُُهتَداَیِز . ًادَـغ  َیِجُر  ِقْزّرلا  َنِم  َمْوَْیلا  َتاَـف  اَـم  ِقْزِّرلا . ِۀَـعْجَر  ْنِم  یَجُْری  اَـم  ِرُمُْعلا 
«. َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َال  َو  ِِهتاَُقت ، َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا   » َف یِضاَْملا . َعَم  ُسْأَْیلا  َو  یئاَْجلا ،
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هراشا

ءاَقستْسْالا ِیف 
َدُّدَرَّتلا ِتَّلَم  َو  اَهِدالْوَأ ، یَلَع  َیلاَکَّثلا  َجیِجَع  ْتَّجَع  َو  اَهِِـضباَرَم ، یف  ْتَرَّیََحت  َو  اَنُّباَوَد . ْتَماَه  َو  اَنُـضْرَأ ، ْتَّْربغا  َو  اَُنلاَبِج ، ْتَحاَْصنا  ِدَق  َّمُهَّللا 

َّمُهَّللا اَهِِجلاَوَم ! ِیف  اَهَنِیناَو  اَِهبِهاَذَـم ، ِیف  اَهَتَْریَح  ْمَحْراَف  َّمُهَّللا  ِۀَّناَْحلا ! َنِینَح  َو  ِۀَّنْآلا ، َنِینَأ  ْمَحْراَف  َّمُهَّللا  اَهِدِراَوَم ! َیلِإ  َنِینَْحلا  َو  اَـهِِعتاَرَم ، ِیف 
. ِسِمَْتلُْمِلل َغاَلَْبلا  َو  ِسِئَْتبُْمِلل ، َءاَجَّرلا  َْتنُکَف  ِدْوَْجلا . ُِلیاَخَم  اَْنتَفَلْخَأ  َو  َنِینّسلا ، ُرِیباَدَح  اَْنیَلَع  ْتَرَکَتْعا  نیِح  َْکَیلِإ  اَنْجَرَخ 
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ِباحَّسلِاب َکَتَمْحَر  اَْنیَلَع  ْرُْـشنا  َو  اَِنبُونُذـِب . اَنَذُـخَْأت  َال  َو  اَِـنلاَمْعَِأب ، اَنَذِـخاَُؤت  اَّلا  ُماَوَّسلا ، َکَـلَه  َو  ُماَـمَْغلا ، َِعنُم  َو  ُماـَنَْألا ، َطَـنَق  َنیِح  َكوُعْدـَن 

ًۀَّماَت ًۀَـیِوُْرم ، ًۀَِـییُْحم  َْکنِم  اَیْقُـس  َّمُهَّللا  َتاَف  ْدَـق  اَم  ِِهب  ُّدَُرت  َو  َتاَم ، ْدَـق  اَم  ِِهب  ِییُْحت  اًِلباَو ، احَـس  ِِقنوُْملا . ِتاَـبَّنلاَو  ِقِدـْغُْملا ، ِعِیبَّرلا  َو  ِقِعَْبنُْملا ،
! َكِدِالب ْنِم  َّتیَْملا  اَِهب  ِییُْحت  َو  َكِداَبِع ، ْنِم  َفیِعَّضلا  اَِهب  ُشِْعُنت  اَُهقَرَو ، ًارِـضاَن  اَهُعْرَف ، ًاِرماَث  اَُهْتبَن ، ًایکاَز  ًۀَعیِرَم . ًۀَئِینَه  ًۀَکَراَبُم ، ًۀَبّیَط  ًۀَّماَع ،

اَِهب يَدـْنَت  َو  انیِـشاَوَم ، اَِهب  ُشیِعَت  َو  اَنُراِمث ، اَِهب  ُِلبُْقت  َو  اَُـنباَنَج ، اَِـهب  ُبِصُْخی  َو  اـَنُداَهِو  اَِـهب  يِرَْجت  َو  اـنُداَِجن ، اَِـهب  ُبِشُْعت  َکـْنِم  اَیْقُـس  َّمُهَّللا 
ًءاَمَس اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ  َو  ِۀَلَمْهُْملا . َکِشْحَو  َو  ِۀَِلمْرُْملا ، َِکتَّیَِرب  یَلَع  ِۀَلَیِزَْجلا  َكاَیاَطَع  َو  ِۀَعِساَْولا ، َِکتاکََرب  ْنِم  اَنیِحاَوَض . اَِهب  ُنیِعَتْـسَت  َو  اَنیِـصاَقَأ ،

َو اَُهبَابَر ، ٍعَزَق  اـَل  َو  اَهُـضِراَع ، ٍماَـهَجَال  َو  اَُـهقَْرب ، ٍبَّلُخ  َْریَغ  َرْطَْقلا ، اَْـهنِم  ُرْطَْقلا  ُزِفْحَی  َو  َقْدَْولا ، اَْـهنِم  ُقْدَْولا  ُِعفاَدـُی  ًۀَـلِطاَه ، ًاراَرْدـِم  ًۀَلِـضُْخم ،
َو َکَتَمْحَر  ُرُْـشنَت  َو  اوُطَنَق ، اَم  ِدـَْعب  ْنِم  َْثیَْغلا  ُلِْزُنت   » َکَّنِإَف َنُوِتنْـسُْملا ، اَِهتَکَرَِبب  اَیْحَی  َو  َنُوبِدْـجُملا ، اَهِعاَْرمِِإل  َبِصُْخی  یَّتَح  اَُهباَهِذ ، ٍناَّفَـشَال 

«. ُدیِمَْحلا ُِّیلَْولا  َْتنَأ 

بیرغلا نم  ۀبطخلا  هذه  یف  اهریسفت 

ُلاُقیِو ّقشنا . اذإ  بّوثلا  َحاَْصنا  ُلاُقی : لوُحُملا ، َنِم  ْتَقَّقَشَت  يا  اَُنلاَبِج ) ْتَحاَْصنا  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  هنع ؛ هللا  یـضر  فیرـشلا ، دیـسلا  لاق 
: ُُهلْوَقَو ُشَطَعلا . ُماَیُْهلاَو : ْتَشِطَع ، ّيأ  اَّنباَوَد ) ْتَماَهَو  : ) ُُهلْوَقَو ًینعمب . ُهّلُک  َسِبَیَو ؛ ّفَج  اذإ  َحَّوَصو  َحاَصَو  ُْتبّنلا  َحاَصنا  ًاضیأ :

: ِۀّمّرلا وذ  َلاَق  ُبْدَجلا ، اهیف  اشف  یتلا  ۀنسلا  اهب  هبشف  ُْریّسلا ، اهاضنأ  یتلا  َۀَقانلا  یهو  رابدح ، عمج  َنِینّسلا ) ُرِیباَدَح  )
اَْرفَق  ًادََلب  اهب  یمَرن  ْوأ  ِفْسَخلا  یلعًۀخاَنُمّالإ  ُّکفنت  ام  ریبادح 
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. اُهباَهِذ ناّفَـش  تاذ  َالَو  ُهَریدـقت : ّنإَف  اُهباَهِذ ) ٍناّفَـش  ـالو  : ) ُُهلْوَقَو باحـسلا . َنِم  ُۀَـقّرَفَتُملا  ُراَغّـصلا  ُعَطقلا  ُعَزَْقلا : اـُهبَابَر ،) عَزَق  ـالَو  : ) ُُهلْوَقَو
: ُباهِّذلاَو ةدرابلا ، ُحیّرلا  ُناّفّشلاَو :

. ِِهب ِعِماّسلا  ِْملِِعل  َتاذ )  ) َفَذَخَف ُۀَنّیّللا . ُراطمألا 
256 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(116 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هباحصا  حصنی  اهیف  و 
ِنَم ُماَمِإ  ٍرّذَعُم . َال  َو  ٍنِهاَو  َْریَغ  ُهَءاَدْعَأ  ِهَّللا  ِیف  َدَهاَج  َو  ٍرّصَقُم ، َال  َو  ٍناَو  َْریَغ  ِّهبَر  ِتالاَسِر  َغَّلَبَف  ِْقلَْخلا . یَلَع  ًادِهاَش  َو  ّقَْحلا  َیلِإ  ًایِعاَد  ُهَلَـسْرَأ 

. يَدَتْها ِنَم  ُرََصب  َو  یَقَّتا .
ُْمتْکَرََتل َو  ْمُکِـسُْفنَأ ، یَلَع  َنُومِدَْتَلت  َو  ْمُِکلاَمْعَأ ، یَلَع  َنوُْکبَت  ِتاَدـُعُّصلا  َیلِإ  ُْمتْجَرََخل  ًاذِإ  ُُهْبیَغ ، ْمُْکنَع  َيِوُط  اَّمِم  ُمَلْعَأ  اَم  َنوُمَْلعَت  َْول  اهنم : و 

اَم ُْمْتنِمَأ  َو  ُْمتْرّکُذ ، اَم  ُْمْتیِـسَن  ْمُکَّنَِکل  َو  اَهِْریَغ . َیلِإ  ُتِفَْتلَیَال  ُهُسْفَن ، ْمُْکنِم  ٍءيِْرما  َّلُک  ْتَّمََهل  َو  اَْهیَلَع ، َِفلاَـخ  اـَل  َو  اََـهل  َسِراَـح  اـَل  ْمَُکلاَْومَأ 
ِهَّللا َو  ٌمْوَق  ْمُْکنِم . ِیب  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَِمب  ِینْقَْحلَأ  َو  ْمُکَْنَیب ، َو  ِیْنَیب  َقَّرَف  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِدََول  َو  ْمُکُْرمَأ . ْمُْکیَلَع  َتَّتَـشَت  َو  ْمُُکیْأَر ، ْمُْکنَع  َهاَـتَف  ُْمتْرّذُـح ،

، ِۀَِمئاَّدلا یَبْقُْعلِاب  اوُرِفَظَف  ِۀَّجَحَملا ، یَلَع  اوُفَجْوَأ  َو  ِۀَقیِرَّطلا  یَلَع  ًامُُدق  اْوَضَم  ِیْغَْبِلل . ُکیِراَتَم  ّقَْحلِاب ، ُلیِواَقَم  ِْملِْحلا ، ُحـیِجاَرَم  ِيأَّرلا ، ُنیِماَیَم 
! َۀَحَذَو ابَأ  ٍهیِإ  ْمُکَتَمْحَش  ُبیُِذی  َو  ْمُکَتَرِضَخ  ُلُکْأَی  ُلاَّیَْملا . ُلاَّیَّذلا  ٍفیِقَث  ُماَلُغ  ْمُْکیَلَع  َّنَطّلَُسَیل  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ِةَدِراَْبلا . ِۀَماَرَْکلا  َو 

. هرکذ عضوم  اذه  سیل  ثیدح  ۀحذولا  عم  هل  و  جاجحلا ، یلا  هب  ُءیموی  لوقلا  اذه  و  ُءاسفنُخلا . ُۀَحَذَْولا  فیرشلا : لاق 
258 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(117 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

سفنلا  لاملاب و  ءالخبلا  خبوی 
اوُِربَتْعاَف ِهِداَبِع ! ِیف  َهَّللا  َنُومِرُْکتَال  َو  ِهِداَبِع ، یَلَع  ِهَّللِاب  َنُومُرْکَت  اَـهَقَلَخ . يِذَِّلل  اَِـهب  ُْمتْرَطاَـخ  َسُْفنَأ  اـَل  َو  اَـهَقَزَر ، يِذَِّلل  اَهوُمُتلَذـَب  َلاَْومَأ  اَـلَف 

. ْمُِکناَوْخِإ ِلَصْوَأ  ْنَع  ْمُکِعاَطِْقنا  َو  ْمُکَْلبَق ، َناَک  ْنَم  َلِزاَنَم  ْمُِکلوُُزِنب 

(118 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هباحصأ  نم  نیحلاصلا  یف 
. ِِلبْقُْملا َۀَـعاَط  وُجْرَأ  َو  َِربْدُْـملا ، ُبِرْـضَأ  ْمُِکب  ِساَّنلا . َنُود  ُۀـَناَِطْبلا  َو  ِسْأَْبلا ، َمْوَی  ُنَنُْجلا  َو  ِنیّدـلا ، ِیف  ُناَوْخِإـْلا  َو  ّقَْحلا ، یَلَع  ُراَْـصنَْألا  ُُمْتنَأ 

! ِساَّنلِاب ِساَّنلا  َیلْوََأل  ّینِإ  ِهَّللاوَف  ِْبیَّرلا . َنِم  ٍۀَمِیلَس  ّشِْغلا ، َنِم  ٍۀَِّیلَخ  ٍۀَحَصاَنُِمب  ِینُونیِعَأَف 

(119 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ایلم اوتکسف  داهجلا  یلع  مهضحو  سانلا  عمج  دق  و 
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. َکَعَم اَنْرِس  َتْرِس  ْنِإ  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  ْمُْهنِم : ٌمْوَق  َلاَقَف  ُْمْتنَأ ؟ َنوُسَرُْخمَأ  ْمُُکلَاب  اَم  مالسلا : هیلع  َلاَقَف 
260 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ْنَّمِم ُلُجَر  اَذه  ِْلثِم  ِیف  ُجُرْخَی  اَمَّنِإ  َو  َجُرْخَأ ؟ ْنَأ  ِیل  یِغَْبنَی  اَذه  ِْلثِم  ِیفَأ  ٍدْصَِقل ! ُْمتیِدُه  َال  َو  ٍدْشُِرل ! ُْمتْدّدُسَال  ْمُُکلَاب ! اَم  مالـسلا : هیلع  َلاَقَف 
َو َْنیِملْـسُْملا ، َْنَیب  َءاَضَْقلا  َو  ِضْرَْألا ، َۀَیاَبِج  َو  ِلاَْملا  َْتَیب  َو  َرْـصِْملا  َو  َدـْنُْجلا  ََعدَأ  ْنَأ  ِیل  یِغَْبنَی  َال  َو  ْمُکِـسَْأب ، ِيَوذ  َو  ْمُِکناَعْجُـش  ْنِم  ُهاَضْرَأ 
َو َّیَلَع  ُروُدَت  اَحَّرلا ، ُبُْطق  انَأ  اَمَّنِإ  َو  ِغِراَْفلا ، ِریِفَْجلا  ِیف  ِحْدـِْقلا  َلُْقلَقَت  ُلَْقلَقَتَأ  يَرْخُأ ، ُعَْبتَأ  ٍۀَـبِیتَک  ِیف  َجُرْخَأ  َُّمث  َنیِبلاَطُْملا ، ِقوُقُح  ِیف  َرَظَّنلا 

َْول َو  َّوُدَْعلا - ِیئاَِقل  َْدنِع  َةَداَهَّشلا  ِیئاَجَر  َالَْول  ِهَّللا  َو  ُءوُّسلا ! ُْيأَّرلا  ِهَّللا  ُرْمََعل  اَذه  اَُهلاَِفث . َبَرَطْـضا  َو  اَهُراَدَم ، َراَحَتْـسا  ُُهْتقَراَف  اَذِإَف  ِیناَکَِمب ، اَنَأ 
َءاَنَغَال ُهَّنِإ  َنیِغاَّوَر . َنیِداَّیَح  َنِیباَّیَع ، َنِیناَّعَط  ٌلاَمَـش ؛ َو  ٌبُونَج  َفَلَتْخا  اَم  ْمُُکُبلْطَأ  الَف  ْمُْکنَع  ُتْصَخَـش  َُّمث  ِیباکِر  ُْتبَّرََقل  ُهُؤاَِقل - ِیل  َّمُح  ْدَـق 

ْنَم َو  ِۀَّنَْجلا ، َیلِإَف  َماَقَتْـسا  ِنَم  ٌِکلاَه ، اَّلِإ  اَْهیَلَع  ُِکلْهَیَال  یتَّلا  ِحِضاْولا  ِقیِرَّطلا  یَلَع  ْمُُکْتلَمَح  ْدََقل  ْمُِکبُوُلق  ِعامَتْجا  ِۀَِّلق  َعَم  ْمُکِدَدَـع  ِةَْرثَک  ِیف 
. ِراَّنلا َیلِإَف  َّلَز 

(120 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

سانلا  ظعی  هلضف و  رکذی 
َِعئاَرَـش َّنِإ  َو  َالَأ  ِْرمَْألا . ُءاَیِـض  َو  ِمْکُْحلا  ُباَْوبَأ  ِْتیَْبلا - َلْهَأ  اَنَْدنِع - َو  ِتاَِملَْکلا . َماَمَت  َو  ِتاَدـِْعلا ، َماَْمتِإ  َو  ِتالاَسّرلا ، َغِیْلبَت  ُتْمّلُع  ْدََـقل  ِهَّللاَت 

. ٌةَدِصاَق ُهَُلبُس  َو  ٌةَدِحاَو ، ِنیّدلا 
ُُهبِزاَعَف ِهُّبل  ُرِضاَح  ُهُعَْفنَی  َال  ْنَم  َو  ُِرئاَرَّسلا .» ِهِیف  یَْلُبتَو  ، » ُِرئاَخَّذلا َُهل  ُرَخُْذت  ٍمْوَِیل  اُولَمْعِإ  َمِدَن . َو  َّلَض  اَْهنَع  َفَقَو  ْنَم  َو  َِمنَغ ، َو  َقَِحل  اِهب  َذَخَأ  ْنَم 

. ُزَوْعَأ ُُهِبئاَغ  َو  ُزَجْعَأ ، ُْهنَع 
262 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ٌْریَخ ِساَّنلا ؛ ِیف  ِءْرَْمِلل  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُُهلَعْجَی  َِحلاَّصلا  َناَسّللا  َّنِإ  َو  َالَأ  ٌدیِدَص . اَُهباَرَـش  َو  ٌدیِدَح ، اَُهتَْیلِح  َو  ٌدیَِعب ، اَهُْرعَق  َو  ٌدیِدَش ، اَهُّرَح  ًاران  اوُقَّتا  َو 
. ُهُدَمْحَی َال  ْنَم  ُُهثِرُوی  ِلاَْملا  َنِم  َُهل 

(121 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ریرهلا ۀلیل  دعب 
یَلَع ِْهیَدَی  يَدْحِإ  مالسلا  هیلع  َقَّفَـصَف  ُدَشْرَأ ؟ ِْنیَْرمَْألا  ّيأ  ردن  ملف  اهب  انترمأ  ّمث  ۀموکحلا  نع  انتیهن  لاقف : هباحـصأ  نم  لجر  هیلإ  ماق  دقو 
ِنِإَـف ًاْریَخ ، ِهِیف  ُهَّللا  ُلَـعْجَی  يِذَّلا  ِهوُرْکَْملا  یَلَع  ْمُُکْتلَمَح  ِِهب  ْمُُکتْرَمَأ  َنیِح  یِّنَأ  َْول  ِهَّللا  َو  اَـمَأ  َةَدـْقُْعلا ! َكََرت  نَم  ُءاَزَج  اَذـه  َلاَـق : َُّمث  يَرْخُأـْلا 
ُْمْتنَأ َو  ْمُِکب  َِيواَدُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ْنَم ؟ َیلِإ  َو  ْنَِمب  ْنِکل  َو  یَْقثُْولا  َِتناََکل  ْمُُکتْکَراَدـَت ، ُْمْتَیبَأ  ْنِإ  َو  ْمُُکْتمَّوَق ، ُْمتْجَجَوْعا  ِنِإ  َو  ْمُُکْتیَدَـه ، ُْمتْمَقَتْـسا 
َْنیَأ ِّیِکَّرلا ! ِناَطْـشَِأب  ُۀَعَزَّنلا  ِتَّلَک  َو  ِّيِوَّدلا ، ِءاَّدلا  اَذه  ُءاَّبِطَأ  ْتَّلَم  ْدَق  َّمُّهَّللا  اَهَعَم ! اَهَْعلَـض  َّنَأ  ُمَْلعَی  َوُه  َو  ِۀَـکْوَّشلِاب ، ِۀَـکْوَّشلا  ِشِقاَنَک  ِیئاَد ،

َفُویُّسلا اُوبَلَـس  َو  اَهِدَالْوَأ ، َیلِإ  ِحاَـقِّللا  ََهلَو  اوُِهلَوَف  ِداَـهِْجلا  َیلِإ  اوُجیِه  َو  ُهوُمَکْحَأَـف ، َنآْرُْقلا  اوُءَرَق  َو  ُهُوِلبَقَف ، ِماَلْـسِْإلا  َیلِإ  اوُعُد  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا 
یَتْوَْملا  ِنَع  َنْوَّزَُعیَال  َو  ِءاَیْحَْألِاب ، َنوُرَّشَُبی  َال  اََجن . ٌضَْعب  َو  َکَلَه ، ٌضَْعب  ًاّفَص . ًاَّفَص  َو  ًافْحَز ، ًافْحَز  ِضْرَْألا  ِفاَرْطَِأب  اوُذَخَأ  َو  اَهَداَمْغَأ ،
َِکئلوُأ َنیِعِشاَْخلا . ُةَرَبَغ  ْمِهِهوُجُو  یَلَع  ِرَهَّسلا . َنِم  ِناَْولَْألاُْرفُـص  ِءاَعُّدلا ، َنِم  ِهاَفِّشلا  ُُلبُذ  ِماَیِّصلا ، َنِم  ِنوُُطْبلا  ُصْمُخ  ِءاَُکْبلا ، َنِم  ِنُویُْعلا  ُهُْرم 

. َنُوبِهاَّذلا ِیناَوْخِإ 
َو ُهَقُرُط ، ْمَُکل  یِّنَُسی  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  ْمِِهقاَِرف . یَلَع  َيِْدیَْألا  َّضَعَن  َو  ْمِْهَیلِإ ، َأَمْظَن  ْنَأ  اََنل  َّقَحَف 
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264 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ْنَّمِم َۀَحیِـصَّنلا  اُولَْبقا  َو  ِِهتاَثَفَن ، َو  ِِهتاَغََزن  ْنَع  اُوقِدْصاَف  َۀَْـنتِْفلا . ِۀَـقْرُْفلِاب  َو  َۀَـقْرُْفلا ، ِۀَـعاَمَْجلِاب  ْمُکَیِطُْعی  َو  ًةَدـْقُع ، ًةَدـْقُع  ْمُکَنیِد  َّلُحَی  ْنَأ  ُدـیُِری 

. ْمُکِسُْفنَأ یَلَع  اَهُولِقْعا  َو  ْمُْکَیلِإ ، اَهاَدْهَأ 

(122 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نومیقم  مه  مهرکسعم و  یلإ  جرخ  دقو  جراوخلل ، هلاق 
: مالسلا هیلع  لاقف  ۀموکحلا ، راکنإ  یلع 

اَهْدَهْشَی َْمل  ْنَم  َو  ًۀَقِْرف ، َنیِّفِص  َدِهَش  ْنَم  ْنُکَْیلَف  ِْنیَتَقِْرف ، اوُزاَْتماَف  َلاَق : ْدَهْـشَی . َْمل  ْنَم  اَّنِم  َو  َدِهَـش  ْنَم  اَّنِم  اُولاَقَف : َنیِّفِـص ؟ اَنَعَم  َدِهَـش  ْمُکُّلُکَأ 
ًةَداَهَش ُهاَنْدَشَن  ْنَمَف  ََّیلِإ ، ْمُِکتَِدْئفَأب  اُوِلْبقَأ  َو  ِیلْوَِقل ، اُوتِْصنَأ  َو  ِماَلَْکلا ، ِنَع  اوُکِْسمَأ  َلاَقَف : َساَّنلا ، يَداَن  َو  ِهِماَلَِکب . ْمُْکنِم  الُک  َمِّلَکُأ  یَّتَح  ًۀَقِْرف ،

: مالسلا هیلع  َلاَق  ْنأ  ِِهتَلْمُج  ْنِم  ٍلیِوَط ، ٍماَلَِکب  مالسلا  هیلع  ْمُهَمَّلَک  َُّمث  اَهِیف . ِهِْملِِعب  ْلُقَْیلَف 
، ُهَناَْحبُـس ِهَّللا  ِباَتِک  َیلِإ  اوُحاَرَتْسا  َو  اَنُولاَقَتْـسا  اَِنتَوْعَد ، ُلْهَأ  َو  اَُنناَوْخِإ  ًۀَعیِدَخ : َو  ًارْکَم  َو  ًۀَلیِغ ، َو  ًۀَـلیِح  َفِحاَصَْملا  ُمِهِْعفَر  َدـْنِع  اُولوُقَت  َْملَأ 
، ْمُِکنْأَش یَلَع  اوُمِیقَأَف  ٌۀَماَدَن . ُهُرِخآ  َو  ٌۀَمْحَر ، ُُهلَّوَأ  َو  ٌناَوْدُع ، ُُهنِطَاب  َو  ٌناَمیِإ ، ُهُرِهاَظ  ٌْرمَأاَذه  ْمَُکلُْتلُقَف : ْمُْهنَعُسیِْفنَّتلاَو ؟ ْمُْهنِم  ُلُوبَْقلا  ُْيأَّرلاَف 
، ُۀَْلعَفلا ِهِذه  َْتناَک  ْدَق  َو  َّلَذ . َكُِرت  نِإ  َو  َّلَضَأ ، َبیِجُأ  ْنِإ  َقَعَن : ٍقِعاَن  َیلِإ  اُوتِفَْتَلتَال  َو  ْمُکِذِـجاَوَِنب ، ِداَهِْجلا  یَلَع  اوُّضَع  َو  ْمُکَتَقیِرَط ، اُومَْزلا  َو 

؛ ُعَبَُّتی يِذَّلا  ُّقِحُْمَلل  یِّنِإ  اَُهْتئِج  ْنِإ  ِهَّللاَو  َو  اَهَْبنَذ . ُهَّللا  َِینَلَّمَحَال  َو  اَُهتَضیِرَف ، َّیَلَع  ْتَبَجَو  اَم  اَُهْتَیبَأ  ِْنَئل  ِهَّللا  َو  اَهوُُمْتیَطْعَأ . ْمُُکْتیَأَر  ْدَق  َو 
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ِناَوْخِْإلا َو  ِءاَْنبَْألا  َو  ِءَابْآلا  یَلَع  ُروُدََیل  َْلتَْقلا  َّنِإ  َو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  اَّنُک  ْدَقَلَف  ُُهْتبِحَـص : ْذُم  ُُهْتقَراَف  اَم  یِعََمل ، َباَتِْکلا  َّنِإ  َو 
اَمَّنِإ اَّنِکل  َو  ِحاَرِجلا . ِضَـضَم  یَلَع  ًاْربَص  َو  ِْرمَْأِلل ، ًامِیلْـسَت  َو  ِّقَحلا ، یَلَع  ًاّیِـضُم  َو  ًاناَمیِإ ، اَّلِإ  ٍةَّدِـش  َو  ٍۀَبیِـصُم  ِّلُـک  ِیَلَع  ُداَدَْزن  اَـمَف  ِتاـَباَرَقلا  َو 

َو اَنَثَعَش ، اَِهب  ُهَّللا  ُُّملَی  ٍۀَلْصَخ  ِیف  اَنْعِمَط  اَذِإَف  ِلیِوْأَّتلا . َو  ِۀَْهبُّشلا  َو  ِجاَجِوْعالا ، َو  ِْغیَّزلا  َنِم  ِهِیف  َلَخَد  اَم  یَلَع  ِماَلْسِْإلا  ِیف  اَنَناَوْخِإ  ُِلتاَُقن  اَنْحَبْـصَأ 
. اَهاَوِس اَّمَع  اَنْکَْسمَأ  َو  اَهِیف ، اَْنبِغَر  اَنَْنَیب ، امَِیف  ِۀَّیِقَْبلا  َیلِإ  اَِهب  یَناَدَتَن 

(123 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیِّفصب  برحلا  ۀحاس  یف  هباحصأل  هلاق 
َلُِّضف ِیتَّلا  ِِهتَدَْجن  ِلْضَِفب  ِهیِخَأ  ْنَع  َّبُذَْیلَف  اًلَـشَف ، ِِهناَوْخِإ  ْنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  َيأَر  َو  ِءاَقِّللا ، َدـْنِع  ٍشْأَج  َۀَـطَابَر  ِهِسْفَن  ْنِم  َّسَحَأ  ْمُْکنِم  ًيِْرما  ُّيَأ  َو 

! ُْلتَْقلا ِتْوَْملا  َمَرْکَأ  َّنِإ  ُبِراَْهلا . ُهُزِْجُعیَال  َو  ُمیِقُْملا ، ُُهتوُفَیَال  ٌثِیثَح  ٌِبلاَط  َتْوَْملا  َّنِإ  ُهَْلثِم . ُهَلَعََجل  ُهَّللا  َءاَش  ْوَلَف  ِهِسْفَن ، ْنَع  ُّبُذَی  اَمَک  ِْهیَلَع  اَِهب 
! ِهَّللا ِۀَعاَط  ِْریَغ  ِیف  ِشاَرِْفلا  یَلَع  ٍۀَتیِم  ْنِم  َّیَلَع  ُنَوْهَأ  ِْفیَّسلِاب  ٍَۀبْرَض  ُْفلََأل  ِهِدَِیب ، ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنبا  ُسْفَن  يِذَّلا  َو 

ُۀَکَلَْهلا َو  ِمِحَتْقُْمِلل ، ُةاَجَّنلاَف  َقیِرَّطلا ، َو  ُْمتیِّلُخ  ْدَق  ًاْمیَض . َنوُعَنْمَت  َال  َو  ًاَّقَح ، َنوُذُخَْأت  َال  ِباَبِّضلا : َشیِـشَک  َنوُّشِکَت  ْمُْکَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  َو  هنم : و 
. ِمِّوَلَتُْمِلل

268 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(124 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


لاتقلا  یلع  هباحصأ  ّثح  یف 
َو ِۀَّنِـسَْأِلل ؛ ُرَْومَأ  ُهَّنِإَف  ِحاَمِّرلا ، ِفاَرْطَأ  ِیف  اوُوَْتلا  َو  ِماَْهلا ؛ ِنَع  ِفُویُّسِلل  یَْبنَأ  ُهَّنِإَف  ِساَرْـضَْألا ، یَلَع  اوُّضَع  َو  َرِـساَْحلا ، اوُرِّخَأ  َو  َعِراَّدلا ، اُومِّدَقَف 

اَهُولَعَْجتَال َو  اَهوُّلُِختَال ، َو  اَهُولیُِمت  اَلَف  ْمُکَتَیاَر  َو  ِلَشَْفِلل . ُدَرْطَأ  ُهَّنِإَف  َتاَوْصَْألا ، اُوتیِمَأ  َو  ِبُولُْقِلل ؛ ُنَکْـسَأ  َو  ِشْأَْجِلل ، َُطبْرَأ  ُهَّنِإَف  َراَْصبَْألا ، اوُّضُغ 
: اَهَنوُِفنَتْکَی َو  ْمِِهتاَیاَِرب ، َنوُّفُحَی  َنیِذَّلا  ُمُه  ِِقئاَقَْحلا  ِلوُُزن  یَلَع  َنیِِرباَّصلا  َّنِإَف  ْمُْکنِم ، َراَمِّذلا  َنیِِعناَْملا  َو  ْمُِکناَعْجُش ، يِْدیَِأب  اَّلِإ 

ُهَنِْرق ْلِکَی  َْمل  َو  ِهِسْفَِنب ، ُهاَخَأ  یَسآ  َو  ُهَنِْرق ، ٌؤُْرما  َأَزْجَأ  اَهوُدِْرُفیَف . اَْهیَلَع  َنُومَّدَقَتَیَال  َو  اَهوُِملُْسیَف ، اَْهنَع  َنوُرَّخَأَتَیَال  اَهَماَمَأ ؛ َو  اَهَءاَرَو  َو  اَْهیَفاَفِح ،
َو ِبَرَْعلا ، ُمیِماََهل  ُْمْتنَأ  َو  ِةَرِخآـْلا ، ِْفیَـس  ْنِم  اوُمَلْـسَتَال  ِۀَـلِجاَْعلا ، ِْفیَـس  ْنِم  ُْمتْرَرَف  ِْنَئل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ِهیِخَأ . ُنِْرق  َو  ُُهنِْرق  ِْهیَلَع  َعِمَتْجَیَف  ِهیِخَأ ، َیلِإ 

نَم ِهِمْوَی . َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ٍزوُجْحَمَال  َو  ِهِرُمُع ، ِیف  ٍدـیِزَم  ُْریََغل  َّراَْفلا  َّنِإ  َو  َِیقاَْبلا . َراَْعلا  َو  َمِزاَّْللا ، َّلُّذـلا  َو  ِهَّللا ، َةَدِـجْوَم  ِرارِْفلا  ِیف  َّنِإ  ُمَظْعَْألا . ُماَنَّسلا 
َّمُهَّللا ْمِهِراَیِد . َیلِإ  ْمُْهنِم  ْمِِهئاَِقل  َیلِإ  ُقَوْشَأ  اَنََأل  ِهَّللا  َو  ُراَبْخَْألا ! یْلُبت  َمْوَْیلا  ِیلاَوَْعلا ! ِفاَرْطَأ  َتَْحت  ُۀَّنَْجلا  َءاَْملا ؟ ُدِرَی  ِنآْمَّظلاَک  ِهَّللا  َیلِإ  ُِحئاَّرلا 
ُمُْهنِم ُجُرْخَی  ٍكاَرِد ، ٍنْعَط  َنُود  ْمِهِِفقاَوَم  ْنَع  اُولوُزَی  َْنل  ْمُهَّنِإ  ْمُهاَیاَطَِخب . ْمُْهلِْـسبَأ  َو  ْمُهَتَِملَک ، ْتِّتَـش  َو  ْمُهَتَعاَمَج ، ْضُْـضفاَف  َّقَْحلا  اوُّدَر  ْنِإَف 

؛ ُرِساَنَْملا اَهُعَْبتَت  ِرِساَنَْملِاب  اْوَمُْری  یَّتَح  َو  َماَْدقَْألا ؛ َو  َدِعاَوَّسلا  ُرِْدُنی  َو  َماَظِْعلا ، ُحیُِطی  َو  َماَْهلا ، ُِقْلفَی  ٍبْرَض  َو  ُمیِسَّنلا ،
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ِناَنْعَِأب َو  ْمِهِـضْرَأ ، ِرِحاََون  ِیف  ُلُویُْخلا  َقَعْدـَت  یَّتَح  َو  ُسیِمَْخلا ؛ ُهُوْلتَی  ُسیِمَْخلا  ُمِهِداَِلِبب  َّرَُجی  یَّتَح  َو  ُِبئاَلَْحلا ؛ اَهوُفْقَت  ِِبئاَـتَْکلِاب ، اوُمَجُْری  َو 
. ْمِهِحِراَسَم َو  ْمِِهبِراَسَم 

يأ رحانَتَت  نالف  ینب  ُلزانم  لاقی : و  اهتالباقتم . مهضرأ : رحاون  و  مهضرأ . اهرفاوحب  لویخلا  يأ  ُقّدلا ، ُقْعّدلا : لوقأ : فیرـشلا : دیـسلا  لاق 
. ُلباقتت

(125 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیمکحلا  رمأل  هعامس  دعب  کلذ  میکحتلا و  یف 
اَمَّنِإ َو  ٍناَمُجَْرت . ْنِم  َُهل  َّدـُبَال  َو  ٍناَِسِلب ، ُقِْطنَیَال  ِْنیَتَّفَّدـلا ، َْنَیب  ٌرُوتْـسَم  ٌّطَخ  َوُه  اَمَّنِإ  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َنآْرُْقلا . اَنْمَّکَح  اَمَّنِإ  َو  َلاَجِّرلا ، ِمِّکَُحن  َْمل  اَّنِإ 
ُهَّللا َلاَق  ْدَـق  َو  َیلاَـعَت  َو  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  ِباَـتِک  ْنَع  َیِّلَوَتُْملا  َقیِرَْفلا  ِنُکَن  َْمل  َنآْرُْقلا  اَـنَْنَیب  َمِّکَُحن  ْنَأ  َیلِإ  ُمْوَْقلا  اـَناَعَد  اََّمل  َو  ُلاَـجِّرلا . ُْهنَع  ُقِْطنَی 

«. ِلوُسَّرلا َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزاَنَت  ْنِإَف  : » ُهَناَْحبُس
َمِکُح ْنِإ  َو  ِِهب ، ِساَّنلا  ُّقَحَأ  ُنْحَنَف  ِهَّللا ، ِباَتِک  ِیف  ِقْدِّصلِاب  َمِکُح  اَذِإَف  ِِهتَّنُِـسب ؛ َذُـخَْأن  ْنَأ  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهُّدَرَو  ِِهباَـتِِکب ، َمُکَْحن  ْنَأ  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُّدَرَف 
اَمَّنِإَف ِمیِکْحَّتلا ؟ ِیف  اًلَجَأ  ْمُهَْنَیب  َو  َکَْـنَیب  َْتلَعَج  َِمل  ْمُُکلْوَق : اَّمَأ  َو  اَِـهب . ْمُهاـَلْوَأ  َو  ِساَّنلا  ُّقَحَأ  ُنْحَنَف  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَّنُِـسب 
ِنُّیَبَت ْنَع  َلَْجعَتَف  اَهِماَظْکَِأب ، ُذَـخُْؤتَال  َو  ِۀَّمُْألا ؛ ِهِذـه  َْرمَأ  ِۀـَنْدُْهلا  ِهِذـه  ِیف  َِحلُْـصی  ْنَأ  َهَّللا  َّلََعل  َو  ُِملاَْعلا ؛ َتَّبَثَتَی  َو  ُلِهاَْجلا ، َنَّیَبَتِیل  َِکلذ  ُْتلَعَف 
ًةَِدئاَف ِْهَیلِإ  َّرَج  ْنِإ  َو  ِلِطاَْبلا  َنِم  ُهَثَرَک - َو  ُهَصَقَن  ْنِإ  َو  ِْهَیلِإ - َّبَحَأ  ِّقَْحلِاب  ُلَمَْعلا  َناَک  ْنَم  ِهَّللا  َْدنِع  ِساَّنلا  َلَْضفَأ  َّنِإ  ِّیَْغلا . ِلَّوَِأل  َداَْقنَت  َو  ِّقَْحلا ،

! ُْمتِیتُأ َْنیَأ  ْنِم  َو  ْمُِکب ! ُهاَُتی  َْنیَأَف  َُهداَز . َو 
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ُْمْتنَأ اَم  ِقیِرَّطلا . ِنَع  ٍبُُکن  ِباَتِْکلا ، ِنَع  ٍةاَفُج  ِِهب ، َنُولِدـْعَی  اـَل  ِرْوَْجلاـِب  َنیِعَزُوم  َو  ُهَنوُرِْـصُبیَال ، ِّقَْحلا  ِنَع  يَراَـیَح  ٍمْوَق  َیلِإ  ِریِـسَْمِلل  اوُّدِعَتْـسا 
ًامْوَی َو  ْمُکیِداـَنُأ  ًاـمْوَی  ًاـحَْرب ، ْمُْکنِم  ُتیَِقل  ْدََـقل  ْمَُکل ! ٍّفُأ  ُْمْتنَأ ! ِبْرَْحلا  ِراـَن  ُشاَّشُح  َْسِئبـَل  اَْـهَیلِإ . ُمَصَتُْعی  ٍّزِع  َِرفاَوَز  اـَل  َو  اَِـهب ، ُقَْلُعی  ٍۀَـقِیثَِوب 

! ِءاَجَّنلا َْدنِع  ٍۀَِقث  ُناَوْخِإَال  َو  ِءاَدِّنلا  َْدنِع  ٍقْدِص  ُراَرْحَأ  اَلَف  ْمُکیِجاَنُأ ،

(126 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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ءاطَْعلا ِیف  ِۀَیِوسَّتلا  یلع  ِبتوُع  اّمل 
ِیل ُلاَْملا  َناَک  َْول  ًامَْجن ! ِءاَـمَّسلا  ِیف  ٌمَْجن  َّمَأ  اَـم  َو  ٌریِمَـس ، َرَمَـس  اَـم  ِِهب  ُروُطَأاـَل  ِهَّللا  َو  ِْهیَلَع ! ُتیِّلُو  ْنَمِیف  ِرْوَْجلاـِب  َرْـصَّنلا  َُبلْطَأ  ْنَأ  یِّنوُُرمْأـَتَأ 
ِیف ُهُعَضَی  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهَبِحاَص  ُعَفْرَی  َوُه  َو  ٌفاَرْـسِإ ، َو  ٌریِْذبَت  ِهِّقَح  ِْریَغ  ِیف  ِلاَْملا  َءاَطْعِإ  َّنِإ  َو  َالَأ  ِهَّللا ! ُلاَم  ُلاَْملا  اَمَّنِإ  َو  َْفیَکَف  ْمُهَْنَیب ، ُْتیَّوََسل 

ِهِْریَِغل َناَـک  َو  ْمُهَرْکُـش ، ُهَّللا  ُهَمَرَح  اَّلِإ  ِِهلْهَأ  ِْریَغ  َدـْنِعَال  َو  ِهِّقَح  ِْریَغ  ِیف  َُهلاَـم  ٌؤُْرما  ِعَـضَی  َْمل  َو  ِهَّللا . َدـْنِع  ُُهنیُِهی  َو  ِساَّنلا  ِیف  ُهـُمِرُْکی  َو  ِةَرِخآـْلا ،
! ٍنیِدَخ ُمَْألَأ  َو  ٍلِیلَخ  ُّرَشَف  ْمِِهتَنوُعَم  َیلِإ  َجاَتْحاَف  ًامْوَی  ُلْعَّنلا  ِِهب  ْتَّلَز  ْنِإَف  ْمُهُّدُو .
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(127 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیمکحلا  مکح  ضقنی  ۀهبشلا و  جراوخلل  فشکی  نیدلا و  ماکحأ  ضعب  نّیبی  هیف  و 
َو ِیئَطَِخب ، ْمُهَنوُذُـخَْأت  َو  ِیلاَلَِـضب ، ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّمُأ  َۀَّماَـع  َنوـُلِّلَُظت  َِملَف  ُْتلَلَـض ، َو  ُتْأَـطْخَأ  یِّنَأ  اوُـمُعَْزت  ْنَأ  اَّلِإ  ُْمْتَیبَأ  ْنِإَـف 

َلوُسَر َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  ِْبنُْذی . َْمل  ْنَِمب  ََبنْذَأ  ْنَم  َنوُِطلَْخت  َو  ِمْقُّسلا ، َو  ِءُْرْبلا  َعِضاَوَم  اَهَنوُعَـضَت  ْمُکِِقتاَوَع  یَلَع  ْمُُکفُویُـس  ِیبُونُِذب ! ْمُهَنوُرِّفَُکت 
َدَلَج َو  َقِراَّسلا  َعَـطَق  َو  ُهَلْهَأ . ُهَثاَریِم  َثَّرَو  َو  َلـِتاَْقلا  َلَـتَق  َو  ُهَلْهَأ ؛ ُهَثَّرَو  َُّمث  ِْهیَلَع ، یَّلَـص  َُّمث  َنَصْحُملا ، َِیناَّزلا  َمَجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 
ِهَّللا َّقَح  َماَقَأ  َو  ْمِِهبُونُِذب ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمُهَذَـخَأَف  ِتاَِملْـسُْملا ؛ اَحَکَن  َو  ِءْیَْفلا ، َنِم  اَمِْهیَلَع  َمَسَق  َُّمث  ِنَصْحُملا ، َْریَغ  َِیناَّزلا 

. ِِهلْهَأ ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَءاَمْسَأ  ْجِرُْخی  َْمل  َو  ِماَلْسِْإلا ، َنِم  ْمُهَمْهَس  ْمُهْعَنْمَی  َْمل  َو  ْمِهِیف ،
ِْریَغ َیلِإ  ُّبُْحلا  ِِهب  ُبَهْذَـی  ٌطِْرفُم  ٌّبُِحم  ِناَْفنِـص : َِّیف  ُِکلْهَیَـس  َو  ُهَهِیت ! ِِهب  َبَرَـض  َو  ُهَیِماَرَم ، ُناَْـطیَّشلا  ِِهب  یَمَر  ْنَم  َو  ِساَّنلا ، ُراَرِـش  ْمـُْتنَأ  َّمـُث 
ِهَّللا َدَی  َّنِإَف  َمَظْعَْألا  َداَوَّسلا  اُومَْزلا  َو  ُهُومَْزلاَف ، ُطَسْوَْألا  ُطَمنَّلا  ًالاَح  َِّیف  ِساَّنلا  ُْریَخ  َو  ِّقَْحلا ، ِْریَغ  َیلِإ  ُضُْغْبلا  ِِهب  ُبَهْذَـی  ٌطِْرفُم  ٌضِْغبُم  َو  ِّقَْحلا ،

! َۀَقْرُْفلا َو  ْمُکاَّیِإ  َو  ِۀَعاَمَْجلا . َعَم 
اَمَّنِإَف ِهِذـه ، ِیتَماَمِع  َتَْحت  َناَک  َْول  َو  ُهُوُلْتقاَف ، ِراَعِّشلا  اَذـه  َیلِإ  اَعَد  ْنَم  َالَأ  ِْبئِّذـِلل . ِمَنَْغلا  َنِم  َّذاَّشلا  َّنَأ  اَمَک  ِناَْـطیَّشِلل ، ِساَّنلا  َنِم  َّذاَّشلا  َّنِإَـف 
ُمِْهَیلِإ ُنآْرُْقلا  اَنَّرَج  ْنِإَف  ُْهنَع . ُقاَِرْتفالا  ُُهتَتاَمِإ  َو  ِْهیَلَع ، ُعامَتْجالا  ُهُؤاَیْحِإ  َو  ُنآْرُْقلا ، َتاَمَأ  اَم  اَتیُِمی  َو  ُنآْرُْقلا ، اَـیْحَأ  اَـم  اَِـییُْحِیل  ِناَـمَکَْحلا  َمِّکُح 

یَلَع ْمُِکئَلَم  ُْيأَر  َعَمَتْجا  اَمَّنِإ  ْمُْکیَلَع ، ُُهتْـسََّبل  َال  َو  ْمُکِْرمَأ ، ْنَع  ْمُُکْتلَتَخ  َال  َو  ًارُْجب ، ْمَُکلَابَأَال - ِتآ - ْمَلَف  اـَنوُعَبَّتا . اَْـنَیلِإ  ْمُهَّرَج  ْنِإ  َو  ْمُهاَـنْعَبَّتا ،
، ِْنیَلُجَر ِراَِیتْخا 
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- اَمِْهیَلَع اَنُؤاَْنِثتْـسا  َقَبَـس  ْدَق  َو  ِْهیَلَع . اَیَـضَمَف  اَمُهاَوَه  ُرْوَْجلا  َناَک  َو  ِِهناَرِْـصُبی ، اَمُه  َو  َّقَْحلا  اَکََرت  َو  ُْهنَع ، اَهاَتَف  َنآْرُْقلا ، اَیَّدَعََتب  اَّلَأ  اَمِْهیَلَع  اَنْذَخَأ 

. اَمِهِمْکُح َرْوَج  َو  اَمِِهیْأَر ، َءوُس  ِّقَْحِلل - ِدْمَّصلا  َو  ِلْدَْعلِاب ، ِۀَموُکُْحلا  ِیف 

(128 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ةرصبلاب محالَملا  نع  هب  ُِربُْخی  اَمِیف 
اَهَّنَأَک ْمِهِماَْدقَِأب  َضْرَْألا  َنوُرِیُثی  ٍْلیَخ . ُۀَمَحْمَحَال  َو  ٍمُُجل ، ُۀَعَقْعَق  َال  َو  ٌبََجلَال ، َو  ٌراَبُغ  َُهل  ُنوُکَیَال  يِذَّلا  ِْشیَْجلِاب  َراَس  ْدَق  َو  ِِهب  یِّنَأَک  ُفَنْحَأ ، اَی 
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. ِماَعَّنلا ُماَْدقَأ 
(. جنزلا بحاص  یلإ  کلذب  ئمُوی  ُفیِرَّشلا : َلاَق  )

َِکئلوُأ ْنِم  ِۀَلَیِْفلا ، ِمیِطاَرَخَک  ُمیِطاَرَخ  َو  ِروُسُّنلا ، ِۀَِحنْجَأَک  ٌۀَِحنْجَأ  اََهل  ِیتَّلا  ِۀَفَرْخَزُْملا  ِروُّدلا  َو  ِةَِرماَْعلا ، ُمُکِکَکِِـسل  ٌْلیَو  مالـسلا : هیلع  لاَق  ّمث 
. اَِهْنیَِعب اَهُرِظاَن  َو  اَهِرْدَِقب ، اَهُرِداَق  َو  كارتالا  فصو  یف  هنم  اَهِهْجَِول ، اَْینُّدلا  ُّباَک  اَنَأ  ْمُُهِبئاَغ . ُدَقُْفیَال  َو  ْمُُهلِیتَق ، ُبَْدُنیَال  َنیِذَّلا 

كارتألا فصو  یف  هنم 

ٍْلتَق ُراَرِْحتْـسا  َكاَنُه  ُنوُکَی  َو  َقاَتِْعلا . َْلیَْخلا  َنُوبِقَتْعَی  َو  َجاَبیِّدـلا ، َو  َقَرَّسلا  َنوُسَْبلَی  ُۀَـقَّرَطُْملا ،» ُّناَجَملا  ُمُهَهوُجُو  َّنَأَـک   » ًاـمْوَق ْمُهاَرَأ  یِّنَأَـک 
! ِروُسْأَْملا َنِم  َّلَقَأ  ُِتْلفُْملا  َنوُکَی  َو  ِلُوتْقَْملا ، یَلَع  ُحوُرْجَملا  َیِشْمَی  یَّتَح 
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: ًاِّیْبلَک َناَک  َو  ِلُجَّرِلل ، َلاَق  َو  مالسلا ، هیلع  َکِحَضَف  ِْبیَْغلا ! َْملِع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  اَی  َتیِطْعُأ  ْدََقل  ِِهباَحْصَأ : ُضَْعب  َُهل  َلاَقَف 

َهَّللا َّنِإ  : » ِِهلْوَِقب ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  ُهَدَّدَـع  اَم  َو  ِۀَـعاَّسلا ، ُْملِع  ِْبیَْغلا  ُْملِع  اَـمَّنِإ  َو  ٍْملِع . ِيذ  ْنِم  ٌمُّلَعَت  َوُه  اَـمَّنِإ  َو  ٍْبیَغ ، ِْملِِعب  َوُه  َْسَیل  ٍْبلَک ، اَـخَأ  اَـی 
، َۀَیْآلا ُتوُمَت »...  ٍضرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَم  َو  ًادَغ ، ُبِسْکَت  اَذاَم  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَم  َو  ِماَحْرَْألا ، ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َو  ُْبیَْغلا ، ُلِّزَُنی  َوِۀَـعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع 
َْوأ ًابَطَح ، ِراَّنلا  ِیف  ُنوُکَی  ْنَم  َو  ٍدیِعَس ، َْوأ  ٍّیِقَـش  َو  ٍلیَِخب ، َْوأ  ٍّیِخَـس  َو  ٍلیِمَج ، َْوأ  ٍحِیبَق  َو  یَْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِماَحْرَْألا  ِیف  اَم  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  ُمَْلعَیَف 

ُهَیِعَی ْنَِأب  ِیل  اَعَد  َو  ِهِینَمَّلَعَف ، ُهَِّیبَن  ُهَّللا  ُهَمَّلَع  ٌْملِعَف  َِکلذ  يَوِس  اَـم  َو  ُهَّللا ، اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ُهُمَْلعَیاـَل  يِذَّلا  ِْبیَْغلا  ُْملِع  اَذَـهَف  ًاـِقفاَُرم . َنیِِّیبَّنِلل  ِناَـنِْجلا  ِیف 
. یِِحناَوَج ِْهیَلَع  َّمَطْضَت  َو  يِرْدَص ،

(129 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیزاوملا  لییاکملا و  رکذ  یف 
َو ٌعَّیَـضُم ، ٍِبئاَد  َّبُرَف  ٌظوُفْحَم . ٌلَمَع  َو  ٌصوُْقنَم ، ٌلَجَأ  َنْوَضَتْقُم : َنُونیِدَم  َو  َنُولَّجَُؤم ، ُءاَیِْوثَأ  اَینُّدلا - ِهِذه  ْنِم  َنُوُلمَْأت  اَم  َو  ْمُکَّنِإ - ِهَّللا ، َداَبِع 

اَذهَف ًاعَمَط . اَّلِإ  ِساَّنلا  ِكاَلَه  ِیف  ُناَْطیَّشلا  َال  َو  ًالاَْبقِإ ، اَّلِإ  ِهِیف  ُّرَّشلاَال  َو  ًارَابْدِإ ، اَّلِإ  ِهِیف  ُْریَخلا  ُداَدْزَیَال  ٍنَمَز  ِیف  ُْمتْحَبْصَأ  ْدَق  َو  ٌرِـساَخ . ٍحِداَک  َّبُر 
ًاِّینَغ َْوأ  ًاْرقَف ، ُِدباَُکی  ًاریِقَف  اَّلِإ  ُرِْـصُبت  ْلَهَف  ِساَّنلا ، َنِم  َْتئِـش  ُْثیَح  َِکفْرَِطب  ْبِرْـضا  ُُهتَـسیِرَف . ْتَنَْکمَأ  َو  ُُهتَدیِکَم ، ْتَّمَع  َو  ُُهتَّدُـع ، ْتَیِوَق  ٌناََوأ 

، ًاْرفَو ِهَّللا  ِّقَِحب  َلُْخْبلا  َذَخَّتا  اًلیَِخب  َْوأ  ًاْرفُک ، ِهَّللا  َۀَمِْعن  َلََّدب 
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ِیف َنوُـعِّرَوَتُْملا  َنـْیَأ  َو  ْمُکُؤاَحَمُـس ! َو  ْمُـکُراَرْحَأ  َنـْیَأ  َو  ْمُکُؤاَحَلُـص ! َو  ْمُکُراَـیْخَأ  َنـْیَأ  ًاْرقَو ! ِظِـعاَوَْملا  ِعْمـَـس  ْنَـع  ِِهنُذُأـِب  َّنَأَـک  ًادِّرَمَتُم  َْوأ 
یِقَْتَلتَال ٍَۀلاَثُح  ِیفاَّلِإ  ُْمتِْقلُخ  ْلَه  َو  ِۀَصِّغَنُْملا . ِۀَلِجاَْعلا  َو  ِۀَِّینَّدلا ، اَْینُّدلا  ِهِذه  ْنَع  ًاعیِمَج  اُونَعَظ  ْدَق  َْسَیلَأ  ْمِِهبِهاَذَم ! ِیف  َنوُهِّزَنَتُْملا  َو  ْمِِهبِـساَکَم ،

. ٌرِجَدُْزم ٌرِجاَزَال  َو  ٌرِّیَغُم ، ٌرِْکنُم  اَلَف  ُداَسَْفلا ،» َرَهَظ  «، » َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإَف  ! » ْمِهِرْکِذ ْنَع  ًاـباَهَذ  َو  ْمِهِرْدَِـقل ، ًاراَغِْـصتْسا  ِناَـتَفَّشلا ، ُمِهِّمَذـِب 

. ِِهتَعاَِطب اَّلِإ  ُُهتاَضْرَم  ُلاَُنتَال  َو  ِِهتَّنَج ، ْنَع  ُهَّللا  ُعَدُْخی  َال  َتاَْهیَه ! ُهَْدنِع ؟ ِِهئاَِیلْوَأ  َّزَعَأ  اُونوُکَت  َو  ِهِسْدـُق ، ِراَد  ِیف  َهَّللا  اوُرِواَُجت  ْنَأ  َنوُدـیُِرت  اَذـِهبَفَأ 
! ِِهب َنِیِلماَْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیِهاَّنلا  َو  َُهل ، َنیِکِراَّتلا  ِفوُْرعَْملِاب  َنیِِرمْآلا  ُهَّللا  َنََعل 

(130 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ةذبرلا یلإ  جرخأ  اّمل  هَّللا  همحر  ّرذ  یبأل 
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ةذبرلا یلإ  جرخأ  اّمل  هَّللا  همحر  ّرذ  یبأل 
َكُوفاَخ اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  ْكُْرتاَف  َِکنیِد ، یَلَع  ْمُهَتْفِخ  َو  ْمُهاَْینُد ، یَلَع  َكُوفاَخ  َمْوَْقلا  َّنِإ  َُهل . َْتبِـضَغ  ْنَم  ُجْراَف  ِهَِّلل ، َْتبِـضَغ  َکَّنِإ  ٍّرَذ ، َابَأ  اَی 

َو ًادَّسُح . ُرَثْکَْألا  َو  ًادَغ ، ُِحباَّرلا  ِنَم  ُمَْلعَتَـس  َو  َكوُعَنَم ! اَّمَع  َكاَنْغَأ  اَم  َو  ْمُهَتْعَنَم ، اَم  َیلِإ  ْمُهَجَوْحَأ  اَمَف  ِْهیَلَع ، ْمُهَتْفِخ  اَِمب  ْمُْهنِم  ْبُرْها  َو  ِْهیَلَع ،
. ُلِطاَْبلا اَّلِإ  َکَّنَـشِحُویَال  َو  ُّقَْحلا ، اَّلِإ  َکَّنَِـسنُْؤیَال  ًاجَرْخَم ! اَمُْهنِم  َُهل  ُهَّللا  َلَعََجل  َهَّللا  یَقَّتا  َُّمث  ًاْقتَر  ٍْدبَع  یَلَع  اَتَناَک  َنیِـضَرَْألا  َو  ِتاَومَّسلا  َّنَأ  َْول 

. َكُونَّمََأل اَْهنِم  َتْضَرَق  َْول  َو  َكوُّبَحََأل ، ْمُهاَْینُد  َْتِلبَق  ْوَلَف 
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ّقحلا  مامإلا  فصی  مکحلا و  هبلط  ببس  نّیبی  هیف  و 
َروُُفن ُْهنَع  َنوُرِْفنَت  ُْمْتنَأ  َو  ِّقَْحلا  یَلَع  ْمُکُرَأْـظَأ  ْمُُهلوـُقُع ، ْمُْهنَع  ُۀَِـبئاَْغلا  َو  ْمُُهناَدـْبَأ ، ُةَدِـهاَّشلا  ُۀَتِّتَـشَتُْملا ، ُبوـُلُْقلا  َو  ُۀَِـفلَتْخُملا ، ُسوـُفُّنلا  اَُـهتَّیَأ 

ًۀَـسَفاَنُم اَّنِم  َناَک  يِذَّلا  ِنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ِّقَْحلا . َجاَجِوْعا  َمِیقُأ  َْوأ  ِلْدَْعلا ، َراَرَـس  ْمُِکب  َعَلْطَأ  ْنَأ  َتاَْهیَه  ِدَسَْألا ! ِۀَعَوْعَو  ْنِم  يَْزعِْملا 
ْنِم َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَیَف  َكِداَِلب ، ِیف  َحاَلْـصِْإلا  َرِهُْظن  َو  َکـِنیِد ، ْنِم  َِملاَـعَْملا  َدِرَِنل  ْنِکل  َو  ِماَـطُْحلا ، ِلوُُضف  ْنِم  ٍءْیَـش  َساَـمِتلاَال  َو  ٍناَْطلُـس ، ِیف 

. ِةاَلَّصلِاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَّلِإ  ِینِْقبْسَی  َْمل  َباَجَأ ، َو  َعِمَس  َو  َباَنَأ ، ْنَم  ُلَّوَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َكِدوُدُح . ْنِم  ُۀَلَّطَعُْملا  َماَُقت  َو  َكِداَبِع ،
ْمِِهلاَْومَأ ِیف  َنوُکَتَف  ُلـیِخَْبلا ، َنیِِملْـسُْملا  ِۀَـماَمِإ  َو  ِماَـکْحَْألا ، َو  ِِمناَـغَْملا  َو  ِءاَمِّدـلا  َو  ِجوُرُْفلا  یَلَع  ِیلاَْولا  َنوُـکَی  ْنَأ  یِغَْبنَیاـَل  ُهَّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـق  َو 
ِمْکُْحلا ِیف  یِـشَتْرُْملا  َال  َو  ٍمْوَق ، َنُود  ًاـمْوَق  َذِـخَّتَیَف  ِلَوُّدـِلل  ُِفئاَْـحلاَال  َو  ِِهئاَـفَِجب ، ْمُهَعَطْقَیَف  ِیفاَْـجلاَال  َو  ِِهلْهَِجب ، ْمُهَّلُِـضیَف  ُلِـهاَْجلاَال  َو  ُُهتَمْهَن ،

. َۀَّمُْألا َِکلُْهیَف  ِۀَّنُّسِلل  ُلِّطَعُْملاَال  َو  ِعِطاَقَْملا ، َنُود  اَِهب  َفِقَی  َو  ِقوُقُْحلِاب ، َبَهْذَیَف 
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هراشا

ایندلا یف  دهزی  اهیف و  ظعی 

هَّللا دمح 

ُنوَُخت اَم  َو  ُروُدُّصلا ، ُّنُِکت  اَِمب  ُِملاَعلا  ٍةَریِرَـس . ِّلُِکل  ُرِـضاَْحلا  َو  ٍۀَّیِفَخ ، ِّلُِکل  ُنِطاَْـبلا  یَلَْتبا  َو  یَْلبَأ  اَـم  یَلَع  َو  یَطْعَأ  َو  َذَـخَأ  اَـم  یَلَع  ُهُدَـمَْحن 
. َناَسِّللا ُْبلَْقلا  َو  َناَلْعِْإلا ، ُّرِّسلا  اَهِیف  ُِقفاَُوی  ًةَداَهَش  ُُهثیَِعب  َو  هّیجن  ُُهبیَِجن  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهُْریَغ ، َهلِإَال  ْنَأ  ُدَهْشَن  َو  ُنُویُْعلا .

سانلا ۀظع 

، َکِسْفَن ْنِم  ِساَّنلا  ُداَوَس  َکَّنَّرُغَی  اَلَف  ِهیِداَح . َلَجْعَأ  َو  ِهیِعاَد ، َعَمْسَأ  ُتْوَْملا  اَّلِإ  َوُه  اَم  َو  ُبِذَْکلاَال . ُّقَْحلا  َو  ُبِعَّللاَال ، ُّدِْجلا  ِهَّللا  َو  ُهَّنِإَف  اَهنم : و 
ُهَجَعْزَأَف ُتْوَْملا  ِِهب  َلََزن  َْفیَک  ٍلَجَأ - َداَْعِبتْـسا  َو  ٍلَمَأ  َلوُط  َِبقاَوَْعلا - َنِمَأ  َو  َلاَْلقِْإلا ، َرِذَـح  َو  َلاَْملا  َعَمَج  ْنَّمِم  َکَْلبَق  َناَـک  ْنَم  َْتیَأَر  ْدَـق  َو 

ُُمْتیَأَر اَمَأ  ِلِماَنَْألِاب . ًاکاَْسمِإ  َو  ِبِکاَنَْملا  یَلَع  اًلْمَح  َلاَجِّرلا ، ُلاَجِّرلا  ِِهب  یَطاَـعَتَی  اَـیاَنَْملا ، ِداَوْعَأ  یَلَع  اـًلوُمْحَم  ِِهنَمْأَـم ، ْنِم  ُهَذَـخَأ  َو  ِِهنَطَو ، ْنَع 
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َو َنِیثِراَْوِلل ، ْمُُهلاَْومَأ  ْتراَـص  َو  ًارُوب ؛ اوُعَمَج  اَـم  َو  ًارُوُبق ، ْمُُهتُوُیب  ْتَحَبْـصَأ  َْفیَک  ًارِیثَک ! َنوُعَمْجَی  َو  ًادیِـشَم ، َنُوْنبَی  َو  ًادـیَِعب ، َنُوُلمْأَـی  َنیِذَّلا 
اُولَمْعا َو  اَهَلَبَه ، اُوِلبَتْهاَف  ُُهلَمَع . َزاَف  َو  ُُهلَهَم ، َزََّرب  ُهَْبلَق  يَْوقَّتلا  َرَعْشَأ  ْنَمَف  َنُوِبتْعَتْسَی ! ٍۀَئِّیَس  ْنِمَال  َو  َنوُدیِزَی ، ٍۀَنَسَح  ِیفَال  َنیِرَخآ ؛ ٍمْوَِقل  ْمُهُجاَوْزَأ 

، ٍماَقُم َراَد  ْمَُکل  ْقَلُْخت  َْمل  اَْینُّدلا  َّنِإَف  اَهَلَمَع : ِۀَّنَْجِلل 
286 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ٍزاَفْوَأ یَلَع  اَْهنِم  اُونوُکَف  ِراَرَْقلا . ِراَد  َیلِإ  َلاَمْعَْألا  اَْهنِم  اوُدَّوَزَِتل  ًازاَجَم  ْمَُکل  ْتَِقلُخ  َْلب 
. ِلاَیِّزِلل َروُهُّظلا  اُوبِّرَق  َو 

(133 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

سانلا ظعی  یبنلا و  نآرقلا و  رکذی  هناحبس و  هَّللا  مّظعی 

یلاعت هَّللا  ۀمظع 

َو ُةَرِـضاَّنلا ، ُراَجْـشَْألا  ِلاَصْآلا  َو  ِّوُدُْغلِاب  َُهل  ْتَدَجَـس  َو  اَهَدـِیلاَقَم ، َنوُضَرَْألا  َو  ُتاَومَّسلا  ِْهَیلِإ  ْتَفَذَـق  َو  اَِهتَّمِزَِأب ، ُةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  َُهل  ْتَداَْقنا  َو 
. ُۀَِعناَْیلا ُراَمثِّلا  ِِهتاَِملَِکب  اَهَلُکُأ  َْتتآ  َو  َۀَئیِضُْملا ، َناَریِّنلا  اَِهناَبُْضق  ْنِم  َُهل  ْتَحَدَق 

نآرقلا

. ُُهناَوْعَأ ُمَزُْهتَال  ٌّزِع  َو  ُُهناَکْرَأ ، ُمَدُْهتَال  ٌْتَیب  َو  ُُهناَِسل ، اَیْعَیَال  ٌقِطاَن  ْمُکِرُهْظَأ  َْنَیب  ِهَّللا  ُباَتِک  َو  اَهنم :

هَّللا لوسر 

َنِیلِداَْعلا َو  ُْهنَع ، َنیِِربْدُْـملا  ِهَّللا  ِیف  َدَـهاَجَف  َیْحَْولا ، ِِهب  َمَتَخ  َو  َلُسُّرلا ، ِِهب  یَّفَقَف  ِنُْسلَْألا ، َنِم  ٍعُزاَنَت  َو  ِلُسُّرلا ، َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَـسْرَأ  اَهنم :
. ِِهب

288 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ایندلا

َو ٌصِخاَش ، اَْهنِم  ُریِصَْبلاَف  اَهَءاَرَو . َراَّدلا  َّنَأ  ُمَْلعَی  َو  ُهُرََصب ، اَهُذُْفنَی  ُریِصَْبلا  َو  ًاْئیَش ، اَهَءاَرَو  اَّمِم  ُرِْـصُبیَال  یَمْعَْألا  ِرََـصب  یَهَْتنُم  اَْینُّدلا  اَمَّنِإ  َو  اَهنم :
. ٌدِّوَزَتُم اََهل  یَمْعَْألا  َو  ٌدِّوَزَتُم ، اَْهنِم  ُریِصَْبلا  َو  ٌصِخاَش . اَْهَیلِإ  یَمْعَْألا 

سانلا ۀظع 

ِۀَمْکِْحلا َِۀلِْزنَِمب  َِکلذ  اَمَّنِإ  َو  ًۀَحاَر . ِتْوَْملا  ِیف  ُدِجَیَال  ُهَّنِإَف  َةاَیَْحلا  اَّلِإ  ُهُّلَمَی  َو  ُْهنِم  ُعَبْـشَی  ُُهبِحاَص  ُداَکَی  َو  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  اَهنم :
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َنوُرِْصُبت ِهَّللا  ُباَتِک  ُۀَمالَّسلا . َو  ُهُّلُک  یَنِغلا  اَهِیف  َو  ِنآْمَّظِلل ، ٌّيِر  َو  ِءاَّمَّصلا ، ِنُذُْأِلل  ٌعْمَس  َو  ِءاَیْمَْعلا ، ِْنیَْعِلل  ٌرََصب  َو  ِتِّیَْملا ، ِْبلَْقِلل  ٌةاَیَح  َیِه  ِیتَّلا 
ِدَق ِهَّللا . ِنَع  ِِهبِحاَِصب  ُِفلاَُـخیَال  َو  ِهَّللا ، ِیف  ُِفلَتْخَیاـَل  َو  ٍضَْعب ، یَلَع  ُهُضَْعب  ُدَهْـشَی  َو  ٍضْعَِبب ، ُهُضَْعب  ُقِْطنَی  َو  ِِهب ، َنوُعَمْـسَت  َو  ِِهب ، َنوُقِْطنَت  َو  ِِهب ،

ُمُِکب َماَهَتْسا  ِدََقل  ِلاَْومَْألا . ِبْسَک  ِیف  ُْمْتیَداَعَت  َو  ِلاَمْآلا ، ِّبُح  یَلَع  ُْمْتیَفاَصَت  َو  ْمُِکنَمِد . یَلَع  یَعْرَْملا  َتَبَن  َو  ْمُکَْنَیب ، امَِیف  ِّلِْغلا  یَلَع  ُْمتْحَلَطْـصا 
. ْمُکِسُْفنَأ َو  یِسْفَن  یَلَع  ُناَعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ُروُرُْغلا ، ُمُِکب  َهاَت  َو  ُثِیبَْخلا ،

(134 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

مورلا  وزغ  یلإ  جورخلا  یف  باطخلا  نب  رمع  هرواش  دق  و 
. ِةَرْوَْعلا ِْرتَس  َو  ِةَزْوَْحلا ، ِزاَزْعِِإب  ِنیِّدلا  اَذه  ِلْهَِأل  ُهَّللا  َلَّکََوت  ْدَق  َو 

290 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُتوُمَی َال  ٌّیَح  َنوُِعنَتْمَی ، َال  ٌلِیلَق  ْمُه  َو  ْمُهَعَنَم  َو  َنوُرِصَْتنَیَال ، ٌلِیلَق  ْمُه  َو  ْمُهَرَصَن ، يِذَّلا  َو 

. ِْهَیلِإ َنوُعِجْرَی  ٌعِجْرَم  َكَدَْعب  َْسَیل  ْمِهِداَِلب . یَْـصقَأ  َنُود  ٌۀَِفناَک  َنیِِملْـسُْمِلل  ْنُکَتَال  ْبَْکُنتَف ، ْمُهَْقلَتَف  َکِسْفَِنب ، ِّوُدَْعلا  اَذـه  َیلِإ  ْرِـسَت  یَتَم  َکَّنِإ 
ًَۀباَثَم َو  ِساَّنِلل  ًأْدِر  َْتنُک  يَرْخُْألا ، ِنُکَت  ْنِإ  َو  ُّبُِحت ، اَم  َكاَذَف  ُهَّللا  َرَهْظَأ  ْنِإَف  ِۀَحیِصَّنلا ، َو  ِءالَْبلا  َلْهَأ  ُهَعَم  ْزِفْحا  و  ًابَرِْحم ، اًلُجَر  ْمِْهَیلِإ  ْثَْعباَف 

. َنیِِملْسُْمِلل

(135 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

: نامثعل سنخألا  نب  ةریغملا  لاقف  نامثع  نیب  هنیب و  ةرجاشم  تعقو  دق  و 
: ةریغملل مالسلا  هیلع  یلع  لاقف  هکیفکأ ، انأ 

اَّنَع ْجُرْخا  ُهُضِْهنُم . َْتنَأ  ْنَم  َماَقَال  َو  ُهُرِصاَن ، َْتنَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّزَعَأ  اَم  ِهَّللاَوَف  ِینیِفْکَت ؟ َْتنَأ  َعْرَف ، َال  َو  اََهل  َلْصَأ  َالِیتَّلا  ِةَرَجَّشلا  َو  ِرَْتبَْألا ، ِنیِعَّللا  َْنباَی 
! َْتیَْقبَأ ْنِإ  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَْقبَأ  اَلَف  َكَدْهَج ، ُْغْلبا  َُّمث  َكاََون ، ُهَّللا  َدَْعبَأ 

(136 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀعیبلا رمأ  یف 
. ْمُکِسُْفنَِأل ِینَنوُدیُِرت  ُْمْتنَأ  َو  ِهَِّلل ، ْمُکُدیِرُأ  یِّنِإ  ًادِحاَو . ْمُکُْرمَأ  َو  يِْرمَأ  َْسَیل  َو  ًۀَْتلَف ، َياَّیِإ  ْمُُکتَْعَیب  ْنُکَت  َْمل 

292 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َناَک ْنِإ  َو  ِّقَْحلا  َلَْهنَم  َُهدِرُوأ  یَّتَح  ِِهتَماَزِِخب  َِملاَّظلا  َّنَدُوقَأـَل  َو  ِهِِملاَـظ ، ْنِم  َمُولْظَْملا  َّنَفِْـصنَُأل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ْمُکِـسُْفنَأ ، یَلَع  ِینُونیِعَأ  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 

. ًاهِراَک

(137 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا
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هل ۀعیبلا  یف  ریبزلا و  ۀحلط و  نأش  یف 

ریبزلا ۀحلط و 

، ِهِیف ْمُهَکیِرَـش  ُْتنُک  ْنِإَف  ُهوُکَفَـس ، ْمُه  ًامَد  َو  ُهوُکََرت ، ْمُه  ًاّقَح  َنُوُبلْطََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ًافِْـصن . ْمُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  اُولَعَجَال  َو  ًارَْکنُم ، َّیَلَع  اوُرَْکنَأ  اَـم  ِهَّللا  َو 
َو ُتْسََبل  اَم  ِیتَریِصََبل ؛ یِعَم  َّنِإ  ْمِهِـسُْفنَأ . یَلَع  ُمْکُْحَلل  ْمِِهلْدَع  َلَّوَأ  َّنِإ  َو  ْمُهَلَِبق . اَّلِإ  ُۀَِبلَّطلا  اَمَف  ِینوُد  ُهُولَو  اُوناَک  ْنِإ  َو  ُْهنِم ، ْمُهَبیِـصَن  ْمَُهل  َّنِإَف 

ُُهناَِسل َعَطَْقنا  َو  ِِهباَِصن ، ْنَع  ُلِطاَْبلا  َحاَز  ْدَق  َو  ٌحِضاََول ؛ َْرمَْألا  َّنِإ  َو  ُۀَفِدْغُْملا ؛ ُۀَْـهبُّشلا  َو  ُۀَـمَّْحلا ، َو  ُأَمَْحلا  اَهِیف  ُۀَـیِغاَْبلا ؛ ُۀَـئِْفَلل  اَهَّنِإ  َو  َّیَلَع . َسُِبلَال 
! ٍیْسَح ِیف  ُهَدَْعب  َنوُّبُعَی  َال  َو  ٍّيِِرب ، ُْهنَع  َنوُرُدْصَیَال  ُهُِحتاَم ، اَنَأ  ًاضْوَح  ْمَُهل  َّنَطِْرفَُأل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ِِهبَغَش . ْنَع 

ۀعیبلا رمأ 

َّمُهَّللا اَهوُُمْتبَذاَجَف . يِدَی  ْمُْکتَعَزاَن  َو  اَهوُُمتْطَـسَبَف ، یِّفَک  ُتْضَبَق  َۀَْعیَْبلا ! َۀَْعیَْبلا  َنُولوُقَت : اَهِدَالْوَأ ، یَلَع  ِلِیفاَطَْملا  ِذوُْعلا  َلاَْبقِإ  ََّیلِإ  ُْمْتلَْبقَأَف  هنم : و 
، اَمَْربَأ اَم  اَمَُهل  ْمِکُْحتَال  َو  اَدَقَع ، اَم  ُْللْحاَف  َّیَلَع ؛ َساَّنلا  اَبَّلَأ  َو  ِیتَْعَیب ، اَثَکَن  َو  ِیناَمَلَظ ، َو  ِیناَعَطَق  اَمُهَّنِإ 

294 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. َۀَِیفاَْعلا اَّدَرَو  َۀَمْعِّنلا ، اَطَمَغَف  ِعاَقِْولا ، َماَمَأ  اَمِِهب  ُْتیَنْأَتْسا  َو  ِلاَتِْقلا ، َْلبَق  اَمُُهْتبَثَتْسا  ِدََقل  َو  اَلِمَع . َو  اَلَّمَأ  امَِیف  َةَءاَسَْملا  اَمِهِرَأ  َو 

(138 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

محالملا  رکذ  یلإ  اهیف  ئموی 
. ِْيأَّرلا یَلَع  َنآْرُْقلا  اوُفَطَع  اَذِإ  ِنآْرُْقلا  یَلَع  َْيأَّرلا  ُفِطْعَی  َو  يَوَْهلا ، یَلَع  يَدُْهلا  اوُفَطَع  اَذِإ  يَدُْهلا ، یَلَع  يَوَْهلا  ُفِطْعَی 

اَِمب ٌدَغ  ِیتْأَیَـس  َو  ٍدَغ - ِیف  َو  َالَأ  اَُهتَِبقاَع . ًامَْقلَع  اَهُعاَضَر ، ًاْولُح  اَُهفاَلْخَأ ، ًةَءُولْمَم  اَهُذِـجاََون ، ًایِدَاب  ٍقاَس ، یَلَع  ْمُِکب  ُبْرَْحلا  َموُقَت  یَّتَح  اَهنم : و 
ْمُکیُِریَف اَهَدـِیلاَقَم ، ًاْملِـس  ِْهَیلِإ  یِْقُلت  َو  اَهِدـِبَک ، َذـِیلاَفَأ  ُضْرَْألا  َُهل  ُجِرُْخت  َو  اَِهلاَمْعَأ ، ِيِواَسَم  یَلَع  اََهلاَّمُع  اَهِْریَغ  ْنِم  ِیلاَْولا  ُذُـخْأَی  َنُوفِْرعَتَال -

. ِۀَّنُّسلا َو  ِباَتِْکلا  َتِّیَم  ِییُْحی  َو  ِةَریِّسلا ، ُلْدَع  َْفیَک 
ْتَرَغَف ْدَـق  ِسوُؤُّرلِاب . َضْرَْألا  َشَرَف  َو  ِسوُرَّضلا ، َفْطَع  اَْهیَلَع  َفَطَعَف  َناَفوُک ، یِحاَوَض  ِیف  ِِهتاَیاَِرب  َصَحَف  َو  ِماَّشلِاب ، َقَعَن  ْدَـق  ِِهب  یِّنَأَـک  اَـهنم :

، ٌلـِیلَق اَّلِإ  ْمُْکنِم  یَْقبَیاـَل  یَّتَـح  ِضْرَأـْلا  ِفاَرْطَأ  ِیف  ْمُکَّنَدِّرَُـشَیل  ِهَّللا  َو  ِۀـَلْوَّصلا . َمـیِظَع  ِۀـَلْوَْجلا ، َدـیَِعب  ُُهتَأْـطَو ، ِضْرَأـْلا  ِیف  ْتَـلُقَث  َو  ُُهتَرِغاَـف ،
َبیِرَْقلا َدْهَْعلا  َو  َۀَـنِّیَْبلا ، َراَثْآلا  َو  َۀَِـمئاَْقلا ، َنَنُّسلا  اُومَْزلاَف  اَهِماَلْحَأ ! ُبِزاَوَع  ِبَرَْعلا  َیلِإ  َبوَُؤت  یَّتَح  َِکلذَـک ، َنُولاََزت  اَلَف  ِْنیَْعلا ، ِیف  ِلْحُْکلاَک 

. ُهَبِقَع اوُِعبَّتَِتل  ُهَقُرُط  ْمَُکل  یِّنَُسی  اَمَّنِإ  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِةَُّوبُّنلا . ِیقَاب  ِْهیَلَع  يِذَّلا 
296 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(139 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

يروُّشلا  تقو  یف 
ِمْوَْیلا اَذه  ِدَْعب  ْنِم  َْرمَْألا  اَذه  اْوََرت  ْنَأ  یَسَع  یِقِْطنَم ؛ اوُع  َو  ِیلْوَق ، اوُعَمْساَف  ٍمَرَک . ِةَِدئاَع  َو  ٍمِحَر ، ِۀَلِص  َو  ٍّقَح ، ِةَوْعَد  َیلِإ  ِیْلبَق  ٌدَحَأ  َعِرُْـسی  َْنل 
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. َِۀلاَهَْجلا ِلْهَِأل  ًۀَعیِش  َو  َِۀلاَلَّضلا ، ِلْهَِأل  ًۀَِّمئَأ  ْمُکُضَْعب  َنوُکَی  یَّتَح  ُدوُهُْعلا ، ِهِیف  ُناَُخت  َو  ُفُویُّسلا ، ِهِیف  یَضَْتُنت 

(140 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

سانلا  ۀبیغ  نع  یهنلا  یف 
َو ْمِْهیَلَع ، َِبلاَْـغلا  َوُه  ُرْکُّشلا  َنوُکَی  َو  ِۀَیِـصْعَْملا ، َو  ِبُونُّذـلا  َلـْهَأ  اوُمَحْرَی  ْنَأ  ِۀَـماَلَّسلا  ِیف  ْمِْهَیلِإ  ِعُونْـصَْملا  َو  ِۀَمْـصِْعلا  ِلـْهَِأل  یِغَْبنَی  اَـمَّنِإ  َو 

يِذَّلا ِْبنَّذلا  ْنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ِِهبُونُذ  َنِم  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِْرتَس  َعِضْوَم  َرَکَذ  اَمَأ  ُهاَْولَِبب . ُهَرَّیَع  َو  ُهاَخَأ ، َباَع  يِذَّلا  ِِبئاَْعلِاب  َْفیَکَف  ْمُْهنَع ، ْمَُهل  َزِجاَْحلا 
ُْمیا َو  ُْهنِم . ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ُهاَوِس ، امَِیف  َهَّللا  یَـصَع  ْدَقَف  ِِهْنیَِعب  َْبنَّذـلا  َِکلذ  َبِکَر  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ُهَْلثِم ! َبِکَر  ْدَـق  ٍْبنَذـِب  ُهُّمُذَـی  َْفیَک  َو  ِِهب ! َُهباَع 

! ُرَبْکَأ ِساَّنلا  ِْبیَع  یَلَع  ُُهتاَرََجل  ِریِغَّصلا ، ِیف  ُهاَصَع  َو  ِرِیبَْکلا ، ِیف  ُهاَصَع  ْنُکَی  َْمل  ِْنَئل  ِهَّللا 
َِملَع ْنَم  ْفُفْکَْیلَف  ِْهیَلَع . ٌبَّذَـعُم  َکَّلَعَلَف  ٍۀَیِـصْعَم ، َریِغَـص  َکِسْفَن  یَلَع  ْنَمَْأتَال  َو  َُهل ، ٌروُفْغَم  ُهَّلَعَلَف  ِِهْبنَذـِب ، ٍدَـحَأ  ِْبیَع  ِیف  ْلَْجعَتَال  ِهَّللاَدـْبَع ، اَی 

. ُهُْریَغ ِِهب  َِیُلْتبا  اَّمِم  ِِهتاَفاَعُم  یَلَع  َُهل  اًلِغاَش  ُرْکُّشلا  ِنُکَْیلَو  ِهِسْفَن ، ِْبیَع  ْنِم  ُمَْلعَی  اَِمل  ِهِْریَغ  َْبیَع  ْمُْکنِم 
298 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(141 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لطابلا  ّقحلا و  نیب  قرفلا  یف  ۀبیغلا و  عامس  نع  یهنلا  یف 
َو ُماَهِّسلا ، ُئِطُْخت  َو  یِماَّرلا ، یِمْرَی  ْدَـق  ُهَّنِإ  اَمَأ  ِلاَجِّرلا . َلیِواَقَأ  ِهِیف  َّنَعَمْـسَی  اَـلَف  ٍقیِرَط ، َداَدَـس  َو  ٍنیِد  َۀَـقِیثَو  ِهیِخَأ  ْنِم  َفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 

. َِعباَصَأ َُعبْرَأ  اَّلِإ  ِلِطاَْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  ٌدیِهَش . َو  ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ُرُوبَی ، َِکلذ  ُلِطَاب  َو  ُماَلَْکلا ، ُلیُِحی 
: َلوُقَت ْنَأ  ُّقَْحلا  َو  ُْتعِمَـس ، َلوُقَت : ْنَأ  ُلِطاَْبلا  َلاَق : َّمث  ِِهْنیَع  َو  ِِهنُذُأ  نیب  اَهعـضَو  َو  ُهَِعباصَأ  عمجف  اَذـه ، ِِهلوق  ینْعَم  نَع  مالـسلا ، هیلع  ِلئُـسَف ،

! ُْتیَأَر

(142 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هلهأ  ریغ  یف  فورعملا 
ًامِْعنُم َماَداَم  ِلاَّهُْجلا ، َُۀلاَقَم  َو  ِراَرْـشَْألا ، ُءاَنَث  َو  ِماَئِّللا ، ُةَدَمْحَم  اَّلِإ  یَتَأ  امَِیف  ِّظَْحلا  َنِم  ِِهلْهَأ ، ِْریَغ  َْدنِع  َو  ِهِّقَح ، ِْریَغ  ِیف  ِفوُْرعَْملا  ِعِضاَِول  َْسَیل  َو 

! ٌلیَِخب ِهَّللا  ِتاَذ  ْنَع  َوُه  َو  ُهَدَی ! َدَوْجَأ  اَم  ْمِْهیَلَع :
300 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

فورعملا عضاوم 

یَلَع ُهَسْفَن  ِْربْصَْیلَو  َمِراَْغلا ، َو  َریِقَْفلا  ُْهنِم  ِْطُعْیلَو  َِیناَْـعلا ، َو  َریِـسَْألا  ِِهب  َّکـُفَْیلَو  َۀَـفاَیِّضلا ، ُْهنِم  ْنِسُْحْیلَو  َۀـَباَرَْقلا ، ِِهب  ْلِـصَْیلَف  اـًلاَم  ُهَّللا  ُهاـَتآ  ْنَمَف 
. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِةَرِخْآلا ؛ ِِلئاَضَف  ُْكرَد  َو  اَْینُّدلا ، ِمِراَکَم  ُفَرَش  ِلاَصِْخلا  ِهِذِهب  ًازْوَف  َّنِإَف  ِباَوَّثلا ، َءاَِغْتبا  ِِبئاَوَّنلا ، َو  ِقوُقُْحلا 
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(143 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ءاقستسالا یف 
رطملا ۀمحر  مهنع  سبح  اذإ  هَّللا  ۀمحر  ۀثاغتسا  بوجو  یلع  دابعلا  هیبنت  هیف  و 

َو ْمُْکَیلِإ ، ًۀَْـفلُزَال  َو  ْمَُکل ، ًاعُّجََوت  اَمِِهتَکَرَِبب  ْمَُکل  ِناَدوَُجت  اَتَحَبْـصَأ  اَم  َو  ْمُکِّبَِرل ، ِناَتَعیِطُم  ْمُکُّلُِظت  ِیتَّلا  َءاَمَّسلا  َو  ْمُکُّلُِقت  ِیتَّلا  َضْرَأـْلا  َّنِإ  َو  اـَلَأ 
. اَتَماَقَف ْمُکِِحلاَصَم  ِدوُدُح  یَلَع  اَتَمِیقُأ  َو  اَتَعاَطَأَف ، ْمُکِِعفاَنَِمب  اَتَِرمُأ  ْنِکل  َو  ْمُْکنِم ، ِِهناَوُجَْرت  ٍْریَِخلَال 

َرَّکَذَتَی َو  ٌِعْلقُم ، َِعْلُقی  َو  ٌِبئاَت ، َبُوتَِیل  ِتاَْریَْخلا ، ِِنئاَزَخ  ِقاَلْغِإ  َو  ِتاَکَرَْبلا ، ِْسبَح  َو  ِتاَرَمثَّلا ، ِصْقَِنب  ِۀَئِّیَّسلا  ِلاَمْعَْألا  َْدنِع  ُهَداَبِع  ِیلَْتبَی  َهَّللا  َّنِإ 
َناَک ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  : » ُهَناَْحبُـس َلاَقَف  ِْقلَْخلا ، ِۀَمْحَر  َو  ِقْزِّرلا  ِروُرُِدل  ًابَبَـس  َراَفِْغتْـسالا  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  َو  ٌرِجَدُْزم . َرِجَدْزَی  َو  ٌرِّکَذَتُم ،

َو ُهََتبَْوت ، َلَبْقَتْـسا  ًاءَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف  ًاراَْهنَأ » ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو  ًاراَرْدِم . ْمُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری  ًاراَّفَغ .
! ُهَتَِّینَم َرَدَاب  َو  ُهَتَئیِطَخ ، َلاَقَتْسا 

302 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو َِکتَمِْعن ، َلْضَف  َنیِجاَر  َو  َِکتَمْحَر ، ِیف  َنِیبِغاَر  ِناَدـْلِْولا ، َو  ِِمئاَهَْبلا  ِجـیِجَع  َدـَْعب  َو  ِناَـنْکَْألا ، َو  ِراَتْـسَْألا  ِتَْحت  ْنِم  َکـَْیلِإ  اَـنْجَرَخ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

. َِکتَمِْقن َو  َِکباَذَع  ْنِم  َنیِِفئاَخ 
اَنْجَرَخ اَّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا . َمَحْرَأ  اَی  اَّنِم » ُءاَهَفُّسلا  َلَعَف  اَِمب  اَنْذِـخاَُؤتَال  َو  ، » َنِینِّسلِاب اَنِْکلُْهتَال  َو  َنیِِطناَْقلا ، َنِم  اَْنلَعَْجتَال  َو  َکَْـثیَغ ، اَنِقْـساَف  َّمُهَّللا 

َو ُةَرِّسَعَتُْملا ، ُِبلاَطَْملا  اَْنتَیْعَأ  َو  ُۀـَبِدْجُملا ، ُطِحاَقَْملا  اَْـنتَءاَجَأ  َو  ُةَرْعَْولا ، ُِقیاَـضَْملا  اَْـنتَأَْجلَأ  َنیِح  َکـْیَلَع ، یَفْخَی  اـَل  اَـم  َکـَْیلِإ  وُکْـشَن  َکـَْیلِإ 
َّمُهَّللا اَِنلاَمْعَِأب . اَنَِـسیاَُقتَال  َو  اَِنبُونُذـِب ، اَنَبِطاَُختَال  َو  َنیِمِجاَو ، اَنَِبْلقَتَال  َو  َنِیِبئاَخ ، اَنَّدَُرت  اَّلَأ  َکـُلَأْسَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  ُۀَبِعْـصَتْسُْملا . ُنَتِْفلا  اَْـنیَلَع  ْتَمَحاََـلت 
َۀَِعفاَن َتاَم . دَق  اَم  اَِهب  ِییُْحت  َو  َتاَف ، ْدَق  اَم  اَِهب  ُِتْبُنت  ًۀَبِشْعُم ، ًۀَیِوُْرم  ًۀَِعقاَن  اَیْقُس  اَنِقْـسا  َو  َکَتَمْحَر ؛ َو  َکَقْزِر  َو  َکَتَکََرب ، َو  َکَْثیَغ  اَْنیَلَع  ْرُْـشنا 

«. ٌریِدَق ُءاَشَت  اَم  یَلَع  َکَّنِإ  « ؛ َراَعْسَْألا ُصِخُْرت  َو  َراَجْشَْألا ، ُقِرْوَتْسَت  َو  َناَنُْطْبلا ، ُلیُِست  َو  َناَعیِْقلا ، اَِهب  يِوُْرت  یَنَتْجُملا  َةَرِیثَک  اَیَْحلا ،

(144 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

تیبلا لآ  لضف  لسرلا و  ثعبم  یف 

مالسلا مهیلع  لسرلا  ثعبم 

ِقْدِّصلا ِناَِسِلب  ْمُهاَعَدَف  ْمِْهَیلِإ ، ِراَذْعِْإلا  ِكْرَِتب  ْمَُهل  ُۀَّجُْحلا  َبَِجت  اَّلَِئل  ِهِْقلَخ ، یَلَع  َُهل  ًۀَّجُح  ْمُهَلَعَج  َو  ِِهیْحَو ، ْنِم  ِِهب  ْمُهَّصَخ  اَِمب  ُهَلُسُر  ُهَّللا  َثََعب 
؛ ْمِهِِرئاَمَض ِنُونْکَم  َو  ْمِهِراَرْسَأ  ِنوُصَم  ْنِم  ُهْوَفْخَأ  اَم  َلِهَج  ُهَّنَأَال  ًۀَفْشَک ؛ َْقلَْخلا  َفَشَک  ْدَق  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َالَأ  ِّقَْحلا . ِلِیبَس  َیلِإ 

304 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ًءاََوب ُباَقِْعلا  َو  ًءاَزَج ، ُباَوَّثلا  َنوُکَیَف  اًلَمَع » ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  »

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  لضف 
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. ْمُهَجَرْخَأ َو  اَنَلَخْدَأ  َو  ْمُهَمَرَح ، َو  اَناَطْعَأ  َو  ْمُهَعَـضَو ، َو  ُهَّللا  اَنَعَفَر  ْنَأ  اَْنیَلَع ، ًایَْغب  َو  ًابِذَـک  اَنَنوُد ، ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُمُهَّنَأ  اوُمَعَز  َنیِذَّلا  َْنیَأ 
ْنِم ُةَالُْولا  ُُحلْـصَتَال  َو  ْمُهاَوِس ، یَلَع  ُُحلْـصَتَال  ٍمِشاَه ؛ ْنِم  ِنْطَْبلا  اَذه  ِیف  اوُسِرُغ  ٍْشیَُرق  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنِإ  یَمَْعلا  یَلْجَتُْـسی  َو  يَدُْـهلا ، یَطْعَتُْـسی  اَِنب 

. ْمِهِْریَغ

لالضلا لهأ 

، ُهَقَفاَو َو  ِِهب  َئَِـسب  َو  ُهَِفلَأَف ، َرَْکنُْملا  َبِحَـص  ْدَـق  َو  ْمِهِقِـساَف  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  ًانِجآ ؛ اُوبِرَـش  َو  ًاِیفاَص  اوُکََرت  َو  اًلِجآ ، اوُرَّخَأ  َو  اًلِجاَع  اوَُرثآ  اَهنم :
! َقَّرَحاَم ُلِفْحَی  َال  ِمیِشَْهلا  ِیف  ِراَّنلا  ِْعقَوَک  َْوأ  َقَّرَغ ، اَم  ِیلاَُبیَال  ِراَّیَّتلاَک  ًاِدبُْزم  َلَْبقَأ  َُّمث  ُهُِقئاَلَخ ، ِِهب  ْتَِغبُص  َو  ُُهقِراَفَم ، ِْهیَلَع  َْتباَش  یَّتَح 

! ِهَّللا ِۀَعاَط  یَلَع  ْتَدـِقوُع  َو  ِهَِّلل ، ْتَبِهُو  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  َْنیَأ  يَْوقَّتلا ! ِراَنَم  َیلِإ  ُۀَِـحماَّْللا  ُراَْصبَْألا  َو  يَدُْـهلا ، ِحـِیباَصَِمب  ُۀَِحبْـصَتْسُْملا  ُلوُقُْعلا  َْنیَأ 
َو ْمِِهلاَمْعَِأب ؛ ِراَّنلا  َیلِإ  اُولَْبقَأ  َو  ْمُهَهوُجُو ، ِۀَّنَْجلا  ِنَع  اُوفَرَـصَف  ِراَّنلا ، َو  ِۀَّنَْجلا  ُمَلَع  ْمَُهل  َِعفُر  َو  ِماَرَْحلا ، یَلَع  اوُّحاَـشَت  َو  ِماَـطُْحلا ، یَلَع  اوُمَحَدْزا 

! اُولَْبقَأ َو  اُوباَجَتْساَف  ُناَْطیَّشلا  ُمُهاَعَد  َو  اْوَّلَو ، َو  اوُرَفَنَف  ْمُهُّبَر  ْمُهاَعَد 
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(145 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ایندلا ءانف 

ِقاَرِِفب اَّلِإ  ًۀَمِْعن  اَْهنِم  َنُولاَنَتَال  ٌصَـصَغ ! ٍۀَلْکَأ  ِّلُک  ِیف  َو  ٌقَرَـش ، ٍۀَعْرَج  ِّلُک  َعَم  اَیاَنَْملا ، ِهِیف  ُلِضَْتنَت  ٌضَرَغ  اَْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  ُْمْتنَأ  اَمَّنِإ  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
َُهل اَیْحَیَال  َو  ِِهقْزِر . ْنِم  اَهَْلبَق  اَم  ِداَفَِنب  اَّلِإ  ِِهلْکَأ ، ِیف  ٌةَداَیِز  َُهل  ُدَّدَُجتَال  َو  ِِهلَجَأ ، ْنِم  َرَخآ  ِمْدَِهب  اَّلِإ  ِهِرُمُع ، ْنِم  ًامْوَی  ْمُْکنِم ، ٌرَّمَعُم  ُرَّمَُعیَال  َو  يَرْخُأ ،

ُنَْحن ٌلوُصُأ  ْتَضَم  ْدَق  َو  ٌةَدوُصْحَم . ُْهنِم  ُطُقْـسَت  َو  اَّلِإ  ٌۀَِتباَن  َُهل  ُموُقَتَال  َو  ٌدیِدَج . َُهل  َقَلْخَی  ْنَأ  َدَْعب  اَّلِإ  ٌدـیِدَج  َُهل  ُدَّدَـجَتَیَال  َو  ٌَرثَأ . َُهل  َتاَم  اَّلِإ  ٌَرثَأ 
! ِِهلْصَأ ِباَهَذ  َدَْعب  ٍعْرَف  ُءاََقب  اَمَف  اَهُعوُُرف ،

ۀعدبلا مذ 

. اَهُراَرِش اَِهتاَثَدُْحم  َّنِإ  َو  اَُهلَْضفَأ ، ِرُومُْألا  َمِزاَوَع  َّنِإ  َعَیْهَْملا . اُومَْزلا  َو  َعَِدْبلا  اوُقَّتاَف  ٌۀَّنُس . اَِهب  َكُِرت  اَّلِإ  ٌۀَعِْدب  َْتثِدْحُأ  اَم  َو  اَهنم :

(146 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هسفنب  سرفلا  لاتقل  صوخشلا  یف  باطخلا  نب  رمع  هراشتسا  دق  و 
َعَلَط َو  َغََلب ، اَم  َغََلب  یَّتَح  ُهَّدَمَأ ، َو  ُهَّدَعَأ  يِذَّلا  ُهُدـْنُج  َو  ُهَرَهْظَأ ، يِذَّلا  ِهَّللا  ُنیِد  َوُه  َو  ٍۀَّلِِقبَال . َو  ٍةَْرثَِکب  ُُهنَالْذِـخَال  َو  ُهُرْـصَن  ْنُکَی  َْمل  َْرمَْألا  اَذـه  َّنِإ 

. ُهَْدنُج ٌرِصاَن  َو  ُهَدْعَو ، ٌزِْجنُم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا ، َنِم  ٍدوُعْوَم  یَلَع  ُنَْحن  َو  َعَلَط ؛ ُْثیَح 
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َو ًادـَبَأ . ِهِرِیفاَذَِـحب  ْعِمَتْجَی  َْمل  َُّمث  َبَهَذ ، َو  ُزَرَْخلا  َقَّرَفَت  ُماَـظِّنلا  َعَطَْقنا  ِنِإَـف  ُهُّمُـضَی : َو  ُهُعَمْجَی  ِزَرَْخلا  َنِم  ِماَـظِّنلا  ُناَـکَم  ِْرمَأـْلِاب  ِمِّیَْقلا  ُناَـکَم  َو 
، ِبْرَْحلا َراَن  َکَنوُد  ْمِِهلْصَأ  َو  ِبَرَْعلِاب ، اَحَّرلا  ِرِدَتْسا  َو  ًابُْطق ، ْنُکَف  ِعامَتْجالِاب ! َنوُزیِزَع  ِماَلْسِْإلِاب ، َنوُرِیثَک  ْمُهَف  اًلِیلَق ، اُوناَک  ْنِإ  َو  َمْوَْیلا  ُبَرَْعلا 

َْکَیلِإ َّمَهَأ  ِتاَرْوَْعلا  َنِم  ََكءاَرَو  ُعَدَت  اَم  َنوُکَی  یَّتَح  اَهِراَْطقَأ ، َو  اَِهفاَرْطَأ  ْنِم  ُبَرَْعلا  َْکیَلَع  ْتَضَقَْتنا  ِضْرَْألا  ِهِذه  ْنِم  َتْصَخَـش  ْنِإ  َکَّنِإَف 
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. َْکیَدَی َْنَیب  اَّمِم 
. َکِیف ْمِهِعَمَط  َو  َْکیَلَع ، ْمِِهبَلَِکل  َّدَشَأ  َِکلذ  ُنوُکَیَف  ُْمتْحَرَتْسا ، ُهوُُمتْعَطَْتقا  اَذِإَف  ِبَرَْعلا ، ُلْصَأ  اَذه  اُولوُقَی : ًادَغ  َْکَیلِإ  اوُرُْظنَی  ْنِإ  َمِجاَعَْألا  َّنِإ 
اَم اَّمَأ  َو  ُهَرْکَی . اَم  ِرِییْغَت  یَلَع  ُرَدـْقَأ  َوُه  َو  َْکنِم ، ْمِهِریِـسَِمل  ُهَرْکَأ  َوُه  ُهَناَْحبُـس ، َهَّللا  َّنِإَف  َنیِِملْـسُْملا ؛ ِلاَِتق  َیلِإ  ِمْوَْقلا  ِریِـسَم  ْنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأَف 

! ِۀَنوُعَْملا َو  ِرْصَّنلِاب  ُِلتاَُقن  اَّنُک  اَمَّنِإ  َو  ِةَْرثَْکلِاب ، یَضَم  امَِیف  ُِلتاَُقن  ْنُکَن  َْمل  اَّنِإَف  ْمِهِدَدَع ، ْنِم  َتْرَکَذ 

(147 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀثعبلا نم  ۀیاغلا 

ُهَنََّیب ْدَق  ٍنآْرُِقب  ِِهتَعاَط ، َیلِإ  ِناَْطیَّشلا  ِۀَعاَط  ْنِم  َو  ِِهتَداَبِع ، َیلِإ  ِناَثْوَْألا  ِةَداَبِع  ْنِم  ُهَداَبِع  َجِرُْخِیل  ِّقَْحلِاب  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َثَعَبَف 
ْنَأ ِْریَغ  ْنِم  ِِهباَتِک  ِیف  ُهَناَْحبُـس  ْمَُهل  یَّلَجَتَف  ُهوُرَْکنَأ . ْذِإ  َدـَْعب  ُهُوِتْبُثِیل  َو  ُهوُدَـحَج ، ْذِإ  َدـَْعب  ِِهب  اوُّرُِقِیل  َو  ُهُولِهَج ، ْذِإ  ْمُهَّبَر  ُداَـبِْعلا  َمَْلعَِیل  ُهَمَکْحَأ ، َو 

! ِتاَمِقَّنلِاب َدَصَتْحا  ِنَم  َدَصَتْحا  َو  ِتاَُلثَْملِاب ، َقَحَم  ْنَم  َقَحَم  َْفیَک  َو  ِِهتَوْطَس ، ْنِم  ْمُهَفَّوَخ  َو  ِِهتَرُْدق ، ْنِم  ْمُهاَرَأ  اَِمب  ُْهَوأَر ، اُونوُکَی 
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لبقملا نامزلا 

َو ِِهلوُسَر ؛ َو  ِهَّللا  یَلَع  ِبِذَْـکلا  َنِم  َرَثْکَأَال  َو  ِلِـطاَْبلا ، َنِم  َرَهْظَأاـَل  َو  ِّقَْحلا ، َنِم  یَفْخَأ  ٌءْیَـش  ِهِیف  َْسَیل  ٌناَـمَز  يِدـَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیتْأَیَـس  ُهَّنِإ  َو 
َنِم َرَْکنَأ  ٌءْیَش  ِداَِلْبلا  ِیف  َال  َو  ِهِعِضاَوَم ؛ ْنَع  َفِّرُح  اَذِإ  ُْهنِم  َقَْفنَأَال  َو  ِِهتَواَِلت ، َّقَح  َِیُلت  اَذِإ  ِباَتِْکلا  َنِم  َرَْوبَأ  ٌۀَْعلِس  ِناَمَّزلا  َِکلذ  ِلْهَأ  َْدنِع  َْسَیل 

ِناَـبِحاَص َو  ِناَّیِْفنَم ، ِناَدـیِرَط  ُهـُلْهَأ  َو  ٍذـِئَمْوَی  ُباَـتِْکلاَف  ُهـُتَظَفَح ؛ ُهاَـساَنَت  َو  ُهـُتَلَمَح ، َباَـتِْکلا  َذـَـبَن  ْدـَـقَف  ِرَْکنُْملا ! َنـِم  َفَرْعَأاـَل  َو  ِفوُْرعَْملا ،
ََۀلاَلَّضلا َّنَِأل  ْمُهَعَم ! اَْسَیل  َو  ْمُهَعَم  َو  ْمِهِیف ، اَْسَیل  َو  ِساَّنلا  ِیف  ِناَمَّزلا  َِکلذ  ِیف  ُُهلْهَأ  َو  ُباَتِْکلاَف  ٍوُْؤم . اَـمِهیِوُْؤیَال  ٍدِـحاَو  ٍقیِرَط  ِیف  ِناَبِحَطْـصُم ،

َْقبَی ْمَلَف  ْمُهَماَمِإ ، ُباَتِْکلا  َْسَیل  َو  ِباَتِْکلا  ُۀَِّمئَأ  ْمُهَّنَأَک  ِۀَـعاَمَْجلا ، یَلَع  اُوقَرَْتفا  َو  ِۀَـقْرُْفلا ، یَلَع  ُمْوَْقلا  َعَمَتْجاَـف  اَـعَمَتْجا . ِنِإ  َو  يَدُْـهلا ، ُِقفاَُوتاـَل 
ِیف اُولَعَجَو  ًۀَـیِْرف ، ِهَّللا  یَلَع  ْمُهَقْدِـص  اْوَّمَـس  َو  ٍۀَْـلثُم ، َّلُک  َنیِِحلاَّصلِاب  اُولَّثَم  اَم  ُْلبَق  ْنِم  َو  ُهَْربَز . َو  ُهَّطَخ  اَّلِإ  َنُوفِْرعَیَال  َو  ُهُمْـسا ، اَّلِإ  ُْهنِم  ْمُهَدـْنِع 

. ِۀَئِّیَّسلا ََۀبوُقُع  ِۀَنَسَْحلا 
ُّلَُحت َو  ُۀـَبْوَّتلا ، ُْهنَع  ُعَفُْرت  َو  ُةَرِذـْعَْملا ، ُْهنَع  ُّدَُرت  يِذَّلا  ُدوُعْوَْملا  ُمِِهب  َلََزن  یَّتَح  ْمِِهلاَجآ ، ِبُّیَغَت  َو  ْمِِهلاَمآ  ِلوُِطب  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَـلَه  اَـمَّنِإ  َو 

. ُۀَمْقِّنلا َو  ُۀَعِراَْقلا  ُهَعَم 

سانلا ۀظع 

یِغَْبنَیَال ُهَّنِإ  َو  ٌِفئاَخ ؛ ُهَّوُدَـع  َو  ٌنِمآ ، ِهَّللا  َراَج  َّنِإَف  ُمَْوقَأ ؛) َیِه  ِیتَِّلل   ) َيِدُـه اًـلِیلَد  َُهلْوَق  َذَـخَّتا  ِنَم  َو  َقِّفُو ، َهَّللا  َحَْصنَتْـسا  ِنَم  ُهَّنِإ  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 
َۀَمَظَع َفَرَع  ْنَِمل 
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ِّقَْحلا َنِم  اوُرِْفنَت  اَلَف  َُهل . اوُِملْسَتْسَی  ْنَأ  ُُهتَرُْدق  اَم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َۀَماَلَـس  َو  َُهل ، اوُعَـضاَوَتَی  ْنَأ  ُُهتَمَظَع  اَم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َۀَْعفِر  َّنِإَف  َمَّظَعَتَی ، ْنَأ  ِهَّللا 

ِقاَـثیِِمب اوُذُـخَْأت  َْنل  َو  ُهَکََرت ، يِذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَـح  َدْـشُّرلا  اوـُفِْرعَت  َْنل  ْمُکَّنَأ  اوُـمَلْعا  َو  ِمَقَّسلا . ِيذ  ْنِم  يِراَْـبلا  َو  ِبَرْجَأـْلا ، َنِم  ِحـیِحَّصلا  َراَِـفن 
ُتْوَم َو  ِْملِْعلا ، ُْشیَع  ْمُهَّنِإَـف  ِِهلْهَأ ، ِدـْنِع  ْنِم  َکـِلذ  اوُسِمَتلاَـف  ُهَذَـبَن . يِذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَح  ِِهب ، اوُکَّسَمَت  َْنل  َو  ُهَضَقَن ، يِذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَح  ِباَـتِْکلا 

َوُهَف ِهِیف ؛ َنوُِفلَتْخَیَال  َو  َنیِّدـلا  َنوُِفلاَُخیَال  ْمِِهنِطَاب ؛ ْنَع  ْمُهُرِهاَظ  َو  ْمِهِقِْطنَم ، ْنَع  ْمُُهتْمَـص  َو  ْمِهِْملِع ، ْنَع  ْمُهُمْکُح  ْمُکُِربُْخی  َنیِذَّلا  ُمُه  ِلْهَْجلا .
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. ٌقِطاَن ٌِتماَص  َو  ٌقِداَص ، ٌدِهاَش  ْمُهَْنَیب 

(148 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ةرصبلا لها  رکذ  یف 
ٍّبَـض ُلِماَح  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  ٍبَبَِـسب . ِْهَیلِإ  ِناَّدُمَیَال  َو  ٍْلبَِحب ، ِهَّللا  َیلِإ  ِناَّتُمَیَال  ِِهبِحاَص ، َنُود  ِْهیَلَع ، ُهُفِطْعَی  َو  َُهل ، َْرمَْألا  وُجْرَی  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک 
ُۀَئِْفلا ِتَماَق  ْدَق  اَذـه . یَلَع  اَذـه  َّنَِیتْأََیل  َو  اَذـه ، َسْفَن  اَذـه  َّنَعِزَْتنََیل  َنوُدـیُِری  يِذَّلا  اُوباَصَأ  ِْنَئل  ِهَّللا  َو  ِِهب ! ُهُعاَِنق  ُفَشُْکی  ٍلِیلَق  اَّمَع  َو  ِِهبِحاَِصل ،

، ِمْدَّللا ِعِمَتْسُمَک  ُنوُکَأَال  ِهَّللا  َو  ٌۀَْهبُش . ٍثِکاَن  ِّلُِکل  َو  ٌۀَّلِع ، ٍۀَّلَـض  ِّلُِکل  َو  ُرَبَْخلا . ُمَُهل  َمُِّدق  َو  ُنَنُّسلا ، ُمَُهل  ْتَّنُـس  ْدَقَف  َنُوبِـسَتْحُملا ! َْنیَأَف  ُۀَیِغاَْبلا ،
! ُِربَتْعَیَال َُّمث  َیِکاَْبلا ، ُرُضْحَی  َو  َیِعاَّنلا  ُعَمْسَی 
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(149 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

مالسلا  هیلع  هتداهش  لبق 
اَذـه ِنُونْکَم  ْنَع  اَُهثَْحبَأ  َماَّیَْألا  ُتْدَرْطَأ  ْمَک  ُُهتاَفاَُوم . ُْهنِم  ُبَرَْهلا  َو  ِسْفَّنلا ؛ ُقاَسَم  ُلَـجَْألا  ِهِراَِرف . ِیف  ُْهنِم  ُّرِفَی  اَـم  ٍقاـَل  ًيِْرما  ُّلُـک  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 

. ُهَءاَفْخِإ اَّلِإ  ُهَّللا  َیبَأَف  ِْرمَْألا ،
َو ِْنیَدوُمَْعلا ، ِْنیَذه  اوُمِیقَأ  ُهَتَّنُـس . اوُعِّیَُـضت  اَلَف  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َو  ًاْئیَـش ، ِِهب  اوُکِرُْـشتَال  َهَّللاَف  ِیتَّیِـصَو : اَّمَأ  ٌنوُزْخَم ! ٌْملِع  َتاَْهیَه !
َو ٌمیِوَق ، ٌنیِد  َو  ٌمیِحَر ، ٌّبَر  ِۀَلَهَْجلا . ِنَع  َفِّفُخ  َو  ُهَدوُهْجَم ، ْمُْکنِم  ًيِْرما  ُّلُک  َلِّمُح  اوُدُرْـشَت . َْمل  اَم  ٌّمَذ  ْمُکاَلَخَو  ِْنیَحاَبْـصِْملا ، ِْنیَذه  اوُِدقْوَأ 

! ْمَُکل َو  ِیل  ُهَّللا  َرَفَغ  ْمُُکقِراَفُم ! ًادَغ  َو  ْمَُکل ، ٌةَْربِع  َمْوَْیلا  اَنَأ  َو  ْمُُکبِحاَص ، ِسْمَْألِاب  اَنَأ  ٌمِیلَع . ٌماَمِإ 
ِیف َّلَحَمْـضا  ٍماَمَغ ، ِّلِظ  َتَْحت  َو  ٍحاَیِر ، ِّباَهَم  َو  ٍناَصْغَأ ، ِءاَْیفَأ  ِیف  اَّنُک  اَّنِإَف  ُمَدَْـقلا  ِضَحْدـَت  ْنِإ  َو  َكاَذَـف . ِۀَّلَزَْملا  ِهِذـه  ِیف  ُةَأْطَْولا  ُِتْبثَت  ْنِإ 

: ًءاَلَخ ًۀَّثُج  یِّنِم  َنُوبَقُْعتَس  َو  ًاماَّیَأ ، ِینََدب  ْمُکَرَواَج  ًاراَج  ُْتنُک  اَمَّنِإَو  اَهُّطَخَم . ِضْرَْألا  ِیف  اَفَع  َو  اَهُقِّفَلَتُم ، ِّوَْجلا 
َو ِغِیلَْبلا  ِقِْطنَْملا  َنِم  َنیِِربَتْعُْمِلل  ُظَعْوَأ  ُهَّنِإَف  ِیفاَرْطَأ ، ُنوُکُـس  َو  ِیقاَرْطِإ ، ُتوُفُخ  َو  يِّوُدُه ، ْمُکْظِعَِیل  ٍقُْطن  َدَْعب  ًۀَـتِماَص  َو  ٍكاَرَح ، َدـَْعب  ًۀَـنِکاَس 
َو ِیناَکَم  ُِّولُخ  َدَْعب  ِینَنُوفِْرعَت  َو  يِِرئاَرَـس ، ْنَع  ْمَُکل  ُفَشُْکی  َو  یِماَّیَأ ، َنْوََرت  ًادَـغ  ِیقاَلَّتِلل ! ٍدِـصُْرم  ًيِْرما  ُعاَدَو  ْمَُکل  یِعاَدَو  ِعوُمْـسَْملا . ِلْوَْقلا 

. یِماَقَم يِْریَغ  ِماَِیق 
316 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(150 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

لالضلا  لهأ  نم  ۀئف  فصی  محالملا و  یلإ  اهیف  یموی 
. ُدَْغلا ِِهب  ُءیِجَی  اَم  اُوئِْطبَتْـسَتَال  َو  ٌدَصُْرم ، ٌِنئاَک  َوُه  اَم  اُولِْجعَتْـسَت  اَلَف  ِدْشُّرلا . ِبِهاَذَِمل  ًاکَْرت  َو  ِّیَْغلا ، ِِکلاَسَم  ِیف  ًانْعَظ  ًالاَمِـش  َو  ًانیِمَی  اوُذَخَأ  َو 
اَم ِۀَْعلَط  ْنِم  ٍُّونُدَو  ٍدوُعْوَم ، ِّلُک  ِدُورُو  ُناَّبِإ  اَذه  ِمْوَق ، اَی  ٍدَغ ! ِریِشاَبَت  ْنِم  َمْوَْیلا  َبَْرقَأ  اَم  َو  ُهْکِرُْدی . َْمل  ُهَّنَأ  َّدَو  ُهَکَرْدَأ  ْنِإ  اَِمب  ٍلِْجعَتْسُم  ْنِم  ْمَکَف 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


َعَدْصَی َو  ًاّقِر ، اَهِیف  َِقتُْعی  َو  ًاْقبِر ، اَهِیف  َّلُحَِیل  َنیِِحلاَّصلا ، ِلاَثِم  یَلَع  اَهِیف  وُذْحَی  َو  ٍرِینُم ، ٍجاَرِِـسب  اَهِیف  يِرْـسَی  اَّنِم  اَهَکَرْدَأ  ْنَم  َّنِإ  َو  َالَأ  َنُوفِْرعَتَال .
ِلیِْزنَّتلِاب یَلُْجت  َلْصَّنلا  ِْنیَْقلا  َذْحَش  ٌمْوَق  اَهِیف  َّنَذَحُْـشَیل  َُّمث  ُهَرَظَن . ََعباَت  َْول  َو  ُهََرثَأ  ُِفئاَْقلا  ُرِْـصُبیَال  ِساَّنلا  ِنَع  ٍةَْرتُس  ِیف  ًاعْدَص ، َبَعْـشَی  َو  ًابْعَش ،

! ِحُوبَّصلا َدَْعب  ِۀَمْکِْحلا  َسْأَک  َنوُقَبُْغی  َو  ْمِهِعِماَسَم ، ِیف  ِریِسْفَّتلِاب  یَمُْری  َو  ْمُهُراَْصبَأ ،

لالضلا یف 

، ْمِِهبْرَح ِحاََقل  ْنَع  اُولاَشَأ  َو  ِنَتِْفلا ، َیلِإ  ٌمْوَق  َحاَرَتْسا  َو  ُلَجَْألا ، ََقلْوَلْخا  اَذِإ  یَّتَح  َرَیِْغلا ؛ اُوبِجْوَتْسَی  َو  َيْزِْخلا ، اُولِمْکَتْسَِیل  ْمِِهب  ُدَمَْألا  َلاَط  َو  اَهنم :
یَلَع ْمُهَِرئاََصب  اُولَمَح  ِءاَلَْبلا ، ِةَّدـُم  َعاَطِْقنا  ِءاَـضَْقلا  ُدِراَو  َقَفاَو  اَذِإ  یَّتَح  ِّقَْحلا ؛ ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َلْذـَب  اوُمِظْعَتْـسَی  َْمل  َو  ِْربَّصلاـِب ، ِهَّللا  یَلَع  اوُّنُمَی  َْمل 

اُولَکَّتا َو  ُُلبُّسلا ، ُمُْهَتلاَغ  َو  ِباَقْعَْألا ، یَلَع  ٌمْوَق  َعَجَر  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َضَبَق  اَذِإ  یَّتَح  ْمِهِظِعاَو ؛ ِْرمَِأب  ْمِهِّبَِرل  اُوناَد  َو  ْمِِهفاَیْـسَأ ،
، ِِهتَّدَوَِمب اوُِرمُأ  يِذَّلا  َبَبَّسلا  اوُرَجَه  َو  ِمِحَّرلا ، َْریَغ  اُولَصَو  َو  ِِجئَالَْولا ، یَلَع 
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ِیف اُولَهَذ  َو  ِةَْریَْحلا ، ِیف  اوُراَم  ْدَق  ٍةَرْمَغ . ِیف  ٍبِراَض  ِّلُک  ُباَْوبَأ  َو  ٍۀَئیِطَخ ، ِّلُک  ُنِداَعَم  ِهِعِضْوَم . ِْریَغ  ِیف  ُهْوَنَبَف  ِهِساَسَأ ، ِّصَر  ْنَع  َءاَِنْبلا  اُولَقَن  َو 

. ٍِنیاَبُم ِنیِّدِلل  ٍقِراَفُم  َْوأ  ٍنِکاَر ، اَْینُّدلا  َیلِإ  ٍعِطَْقنُم  ْنِم  َنْوَعِْرف : ِلآ  ْنِم  ٍۀَّنُس  یَلَع  ِةَرْکَّسلا 

(151 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

نَتِْفلا نم  رذحی 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  هّللا و 

ًادَّمَُحم َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهلِإَال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِِهِلتاَخَم . َو  ِِهِلئاَبَح  ْنِم  ِماَِصتْعالا  َو  ِهِرِجاَزَم ، َو  ِناَْـطیَّشلا  ِرِحاَدَـم  یَلَع  ُُهنیِعَتْـسَأ  َو  َهَّللا  ُدَـمْحَأ  َو 
ِةَْوفَْجلا َو  ِۀَِبلاَْغلا ، ِۀـَلاَهَْجلا  َو  ِۀَِـملْظُْملا ، ِۀـَلاَلَّضلا  َدـَْعب  ُداَِلْبلا  ِِهب  ْتَءاَضَأ  ُهُدـْقَف . ُرَبُْجیَال  َو  ُُهلْـضَف ، يَزاَُؤیَال  ُُهتَْوفَـص . َو  ُُهبیَِجن  َو  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدـْبَع 

! ٍةَْرفَک یَلَع  َنُوتوُمَی  َو  ٍةَْرتَف ، یَلَع  َنْوَیْحَی  َمیِکَْحلا ؛ َنوُّلِذَتْسَی  َو  َمیِرَْحلا ، َنوُّلِحَتْسَی  ُساَّنلا  َو  ِۀَِیفاَْجلا ؛

نتفلا نم  ریذحتلا 

ِۀَْنتِْفلا ِجاَجِوْعا  َو  ِةَوْشِْعلا ، ِماَتَق  ِیف  اُوتَّبَثَت  َو  ِۀَمْقِّنلا ، َِقئاََوب  اوُرَذْحا  َو  ِۀَمْعِّنلا ، ِتاَرَکَـس  اوُقَّتاَف  َْتبَرَْتقا . ِدَق  اَیاََلب  ُضاَرْغَأ  ِبَرَْعلا  َرَـشْعَم  ْمُکَّنِإ  َُّمث 
ِباَبِـشَک اَُهباَبِـش  ٍۀَِّیلَج . ٍۀَعاَظَف  َیلِإ  ُلوَُؤت  َو  ٍۀَّیِفَخ ، َجِراَدَـم  ِیف  ُأَدـْبَت  اَهاَحَر . ِراَدَـم  َو  اَِهبُْطق ، ِباَِصْتنا  َو  اَِهنیِمَک ، ِروُهُظ  َو  اَِهنِینَج ، ِعُولُط  َدـْنِع 

، ِماَلِّسلا ِراَثآَک  اَهُراَثآ  َو  ِماَلُْغلا ،
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ٍلِیلَق ْنَع  َو  ٍۀَحیُِرم . ٍۀَفیِج  یَلَع  َنُوَبلاَکَتَی  َو  ٍۀَِّینَد ، اَْینُد  ِیف  َنوُسَفاَنَتَی  ْمِِهلَّوَِأب ؛ ٍدَـتْقُم  ْمُهُرِخآ  َو  ْمِهِرِخِآل ، ٌدـِئاَق  ْمُُهلَّوَأ  ِدوُهُْعلِاب ! ُۀَـمَلَّظلا  اَُهثَراَوَتَی 
َو ِفوُجَّرلا ، ِۀَْـنتِْفلا  ُِعلاَط  َکـِلذ  َدـَْعب  ِیتْأَـی  َُّمث  ِءاَـقِّللا . َدـْنِع  َنُونَعاَـلَتَی  َو  ِءاَـضْغَْبلِاب ، َنُولَیاَزَتَیَف  ِدوُقَْملا ، َنِم  ُدـِئاَْقلا  َو  ِعُوْبتَْملا ، َنِم  ُِعباَّتلا  ُأَّرَبَتَی 

. اَهِموُُجن َْدنِع  ُءاَرْآلا  ُسِبَْتَلت  َو  اَهِموُجُه ، َْدنِع  ُءاَوْهَْألا  ُِفلَتَْخت  َو  ٍۀَماَلَس ! َدَْعب  ٌلاَجِر  ُّلِضَت  َو  ٍۀَماَِقتْسا ، َدَْعب  ٌبُوُلق  ُغیِزَتَف  ِفوُحَّزلا ، ِۀَمِصاَْقلا 
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. ِْرمَْألا ُهْجَو  َیِمَع  َو  ِْلبَْحلا ، ُدوُقْعَم  َبَرَطْـضا  ِدَق  ِۀـَناَْعلا . ِیف  ِرُمُْحلا  َمُداَکَت  اَهِیف  َنُومَداَکَتَی  ُْهتَمَطَح . اَهِیف  یَعَـس  ْنَم  َو  ُْهتَمَـصَق ! اََهل  َفَرْـشَأ  ْنَم 
ِیف ُِکلْهَی  َو  ُناَدْـحُْولا ، اَهِراَبُغ  ِیف  ُعیِـضَی  اَِهلَْکلَِکب ! ْمُهُّضَُرت  َو  اَِهلَحْـسِِمب ، ِوْدَْـبلا  َلْهَأ  ُّقُدـَت  َو  ُۀَـمَلَّظلا ، اَهِیف  ُقِْطنَت  َو  ُۀَـمْکِْحلا ، اَـهِیف  ُضیِغَت 

اَهُرِّبَدـُی َو  ُساَـیْکَْألا ، اَْـهنِم  ُبُرْهَی  ِنیِقَْیلا . َدـْقَع  ُضُْقنَت  َو  ِنیِّدـلا ، َراَـنَم  ُِمْلثَت  َو  ِءاَمِّدـلا ، َطـِیبَع  ُبـُلَْحت  َو  ِءاَـضَْقلا ، ِّرُِمب  ُدَِرت  ُناَـبْکُّرلا ؛ اَـهِقیِرَط 
. ُساَجْرَْألا

! ٌمیِقُم اَُهنِعاَظ  َو  ٌمیِقَس ، اَهُّیَِرب  ُماَلْسِْإلا ! اَْهیَلَع  ُقَراَُفی  َو  ُماَحْرَْألا ، اَهِیف  ُعَطُْقت  ٍقاَس ! ْنَع  ٌۀَفِشاَک  ٌقاَْربِم ، ٌداَعِْرم 
اَم اُومَْزلا  َو  ِعَدـِْبلا ؛ َماَلْعَأ  َو  ِنَتِْفلا ، َباَْصنَأ  اُونوُکَت  اَلَف  ِناَمیِْإلا ؛ ِروُرُِغب  َو  ِناَْمیَْألا  ِدـْقَِعب  َنُوِلتْخَی  ٍریِجَتْـسُم ، ٍِفئاَـخ  َو  ٍلُولْطَم ، ٍلـِیتَق  َْنَیب  اَـهنم :

َو ِناَْطیَّشلا ، َجِراَدَم  اوُقَّتا  َو  َنیِِملاَظ . ِْهیَلَع  اُومَدـْقَتَال  َو  َنیِمُولْظَم ، ِهَّللا  یَلَع  اُومَدـْقا  َو  ِۀَـعاَّطلا ؛ ُناَکْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَِیُنب  َو  ِۀَـعاَمَْجلا ، ُْلبَح  ِْهیَلَع  َدـِقُع 
. ِۀَعاَّطلا َُلبُس  ْمَُکل  َلَّهَس  َو  َۀَیِصْعَْملا ، ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  ْنَم  ِْنیَِعب  ْمُکَّنِإَف  ِماَرَْحلا ، َقَُعل  ْمُکَنوُُطب  اُولِخُْدتَال  َو  ِناَوْدُْعلا . َِطباَهَم 
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هراشا

نیدلا  ۀَّمئا  تافص  و  هلالج ، ّلج  هَّللا  تافص  یف 
، ُِرتاَوَّسلا ُُهبُجَْحتَال  َو  ُرِعاَشَْملا ، ُهُِملَتْسَتَال  َُهل . َهَبَـشَال  ْنَأ  یَلَع  ْمِهِهاَِبتْـشِاب  َو  ِِهتَِّیلَزَأ ؛ یَلَع  ِهِْقلَخ  ِثَدْحُِمب  َو  ِهِْقلَِخب ، ِهِدوُجُو  یَلَع  ِّلاَّدلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

ِعیِمَّسلا َو  ٍبَصَن ، َو  ٍۀَکَرَح  یَنْعَِمب  َال  ِِقلاَْخلا  َو  ٍدَدَع ، ِلیِوَْأت  اَِلب  ِدَحَْألا  ِبُوبْرَْملا ؛ َو  ِّبَّرلا  َو  ِدوُدْـحَملا ، َو  ِّداَْحلا  َو  ِعُونْـصَْملاَو ، ِِعناَّصلا  ِقاَِرْتفِال 
ِرْهَْقلِاب ِءاَیْـشَْألا  َنِم  َنَاب  ٍۀَفاَطَِلبَال . ِنِطاَْبلاَو  ٍۀَیْؤُِربَال ، ِرِهاَّظلا  َو  ٍۀَفاَسَم ، یِخاَرَِتبَال  ِِنئاَْبلا  َو  ٍۀَّساَمُِمب ، َال  ِدِـهاَّشلا  َو  ٍۀـَلآ ، ِقیِْرفَِتبَال  ِریِـصَْبلا  َو  ٍةاَدَِأبَال ،

َلَْطبَأ ْدَقَف  ُهَّدَع  ْنَم  َو  ُهَّدَع ، ْدَقَف  ُهَّدَـح  ْنَم  َو  ُهَّدَـح ، ْدَـقَف  ُهَفَـصَو  ْنَم  ِْهَیلِإ . ِعوُجُّرلا  َو  َُهل ، ِعوُضُْخلِاب  ُْهنِم  ُءاَیْـشَْألا  َِتنَاب  َو  اَْهیَلَع ، ِةَرْدـُْقلا  َو  اََهل ،
. ٌروُدْقَمَال ْذِإ  ٌرِداَق  َو  ٌبُوبْرَمَال ، ْذِإ  ٌّبَر  َو  ٌمُوْلعَمَال ، ْذِإ  ٌِملاَع  ُهَزَّیَح . ْدَقَف  َْنیَأ » : » َلاَق ْنَم  َو  ُهَفَصْوَتْسا ، ِدَقَف  َْفیَک » : » َلاَق ْنَم  َو  َُهلَزَأ ،

نیدلا ۀّمئأ 

َو َرَطَْملا . ِبِدْجُملا  َراَِظْتنا  َرَیِْغلا  اَنْرَظَْتنا  َو  ًامْوَی ؛ ٍمْوَِیب  َو  ًامْوَق ، ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َلَْدبَتْسا  َو  ٌِلئاَم . َلَدَتْعا  َو  ٌِحئَال ، َحَالَو  ٌعِمَال ، َعََمل  َو  ٌِعلاَط ، َعَلَط  ْدَق  اَهنم :
. ُهوُرَْکنَأ َو  ْمُهَرَْکنَأ  ْنَم  اَّلِإ  َراَّنلا  ُلُخْدَـیَال  َو  ُهُوفَرَع ، َو  ْمُهَفَرَع  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـیَال  َو  ِهِداَبِع ؛ یَلَع  ُهُؤاَفَرُع  َو  ِهِْقلَخ ، یَلَع  ِهَّللا  ُماَُّوق  ُۀَِّمئَْألا  اَمَّنِإ 

، ُهَجَجُح َنََّیب  َو  ُهَجَْهنَم ، َیلاَعَت  ُهَّللا  یَفَطْصا  ٍۀَماَرَک . ُعاَمِج  َو  ٍۀَماَلَس ، ُمْسا  ُهَّنَِأل  َِکلذ  َو  َُهل ، ْمُکَصَلْخَتْسا  َو  ِماَلْسِْإلِاب  ْمُکَّصَخ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ 
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َو ِهِحِیتاَـفَِمب ، اَّلِإ  ُتاَْریَْخلا  ُحَـتُْفتَال  ِمَلُّظلا . ُحـِیباَصَم  َو  ِمَعِّنلا ، ُعِیباَرَم  ِهِیف  ُُهِبئاَـجَع . یِـضَْقنَتَال  َو  ُُهِبئاَرَغ ، یَنْفَتاـَل  ٍمَکِح . ِنِطاـَب  َو  ٍْملِع ، ِرِهاَـظ  ْنِم 
. یِفَتْکُْملا ُۀَیاَفِک  َو  یِفْشَتْسُْملا ، ُءاَفِش  ِهِیف  ُهاَعْرَم . یَعْرَأ  َو  ُهاَمِح ، یَمْحَأ  ْدَق  ِهِحِیباَصَِمب . اَّلِإ  ُتاَُملُّظلا  ُفَشُْکتَال 

(153 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لاضلا ۀفص 

. ٍِدئاَق ٍماَمِإَال  َو  ٍدِصاَق ، ٍلِیبَس  اَِلب  َنِیِبنْذُْملا ، َعَم  وُدْغَی  َو  َنِیِلفاَْغلا ، َعَم  يِوْهَی  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَلْهُم  ِیف  َوُه  َو 
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نیلفاغلا ُتافص 

اوُکَرْدَأ اَِمب  اوُعِفَْتنَی  ْمَلَف  اًِلبْقُم ، اوَُربْدَتْسا  َو  ًاِربْدُم ، اُولَبْقَتْسا  ُمِِهتَْلفَغ  ِبِیباَلَج  ْنِم  ْمُهَجَرْخَتْساَو  ْمِِهتَیِصْعَم ، ِءاَزَج  ْنَع  ْمَُهل  َفَشَک  اَذِإ  یَّتَح  اَهنم :
. ْمِهِرَطَو ْنِم  اْوَضَق  اَِمبَال  َو  ْمِِهتَِبلَط ، ْنِم 

ًادَدَج َکَلَـس  َُّمث  ِرَبِْعلِاب ، َعَفَْتنا  َو  َرَْـصبَأَف ، َرَظَن  َو  َرَّکَفَتَف ، َعِمَـس  ْنَم  ُریِـصَْبلا  اَمَّنِإَف  ِهِسْفَِنب ، ٌؤُْرما  ِعِفَْتنَْیلَف  ََۀلِْزنَْملا . ِهِذـه  یِـسْفَن ، َو  ْمُکُرِّذَـحُأ ، یِّنِإ 
َْوأ ٍقُْطن ، ِیف  ٍفیِرَْحت  َْوأ  ٍّقَح ، ِیف  ٍفُّسَعَِتب  َةاَوُْغلا  ِهِسْفَن  یَلَع  ُنیُِعیاـَل  َو  يِواَـغَْملا ، ِیف  َلاَـلَّضلا  َو  يِواَـهَْملا ، ِیف  َۀَـعْرَّصلا  ِهِیف  ُبَّنَجَتَی  ًاحِـضاَو 

. ٍقْدِص ْنِم  ٍفُّوََخت 
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سانلا ُۀظِع 

هللا یلص  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِناَِسل  یَلَع  َكَءاَج  امَِیف  َرْکِْفلا  ِمِْعنَأ  َو  َِکتَلَجَع ، ْنِم  ْرِصَتْخا  َو  َِکتَْلفَغ ، ْنِم  ْظِْقیَتْسا  َو  َِکتَرْکَس ، ْنِم  ُعِماَّسلا  اَهُّیَأ  ِْقفَأَف 
، َكَْربِک ْطُطْحا  َو  َكَرْخَف ، ْعَض  َو  ِهِسْفَِنل ؛ َیِضَر  اَم  َو  ُهْعَد  َو  ِهِْریَغ ، َیلِإ  َِکلذ  ََفلاَخ  ْنَم  ِْفلاَخ  َو  ُْهنَع ، َصیِحَمَال  َو  ُْهنِم  َُّدبَال  اَّمِم  هلآ  هیلع و 

ْمِّدَق َو  َکِمَدَِـقل ، ْدَْـهماَف  ًادَـغ ، ِْهیَلَع  ُمَدـْقَت  َمْوَْیلا  َْتمَّدَـق  اَم  َو  ُدُـصَْحت ، ُعَرَْزت  اَمَک  َو  ُناَدـُت ، ُنیِدـَت  اَمَک  َو  َكَّرَمَم ، ِْهیَلَع  َّنِإَف  َكَْربَق ، ْرُکْذا  َو 
«. ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنیَال  َو  ! » ُِلفاَْغلا اَهُّیَأ  َّدِجلا  َّدِْجلا  َو  ُعِمَتْسُْملا ! اَهُّیَأ  َرَذَْحلا  َرَذَْحلاَف  َکِمْوَِیل .

َصَلْخَأ َو  ُهَسْفَن  َدَـهْجَأ  ْنِإ  َو  ًادـْبَع -، ُعَْفنَیَال  ُهَّنَأ  ُطَخْـسَی ، َو  یَـضْرَی  اََهل  َو  ُِبقاَُـعی ، َو  ُبِیُثی  اَْـهیَلَع  ِیتَّلا  ِمیِکَْحلاِرْکِّذـلا ، ِیف  ِهَّللا  ِِمئاَزَع  ْنِم  َّنِإ 
ُهَْظیَغ َیِفْشَی  َْوأ  ِِهتَداَبِع ، ْنِم  ِْهیَلَع  َضَرَْتفا  امَِیف  ِهَّللِاب  َكِرُْشی  ْنَأ  اَْهنِم : ُْبتَی  َْمل  ِلاَصِْخلا  ِهِذه  ْنِم  ٍۀَلْـصَِخب  ُهَّبَر  ًاِیقَال  اَْینُّدلا ، َنِم  َجُرْخَی  ْنَأ  ُهَْلِعف -
ْمِهِیف َیِـشْمَی  َْوأ  ِْنیَهْجَوـِب ، َساَّنلا  یَْقلَی  َْوأ  ِهـِنیِد ، ِیف  ٍۀَـعِْدب  ِراَـهْظِِإب  ِساَّنلا  َیلِإ  ًۀَـجاَح  َحِْجنَتْـسَی  َْوأ  ُهُْریَغ ، ُهَـلَعَف  ٍْرمَأـِب  َّرُعَی  َْوأ  ٍسْفَن ، ِكاَـلَِهب 

. ِهِْهبِش یَلَع  ٌلِیلَد  َْلثِْملا  َّنِإَف  َِکلذ  ْلِقْعا  ِْنیَناَِسِلب .
َنِینِمْؤُْملا َّنِإ  اَهِیف . ُداَـسَْفلا  َو  اَْینُّدـلا  ِةاَـیَْحلا  ُۀَـنیِز  َّنُهُّمَه  َءاَـسِّنلا  َّنِإ  َو  اَـهِْریَغ ؛ یَلَع  ُناَوْدـُْعلا  اَـهُّمَه  َعاَـبِّسلا  َّنِإ  َو  اَُـهنوُُطب ؛ اَـهُّمَه  َِمئاَـهَْبلا  َّنِإ 

. َنوُِفئاَخ َنِینِمْؤُْملا  َّنِإ  َنوُقِفْشُم . َنِینِمْؤُْملا  َّنِإ  َنُونیِکَتْسُم .

ص328 صن ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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(154 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  لئاضف  اهیف  رکذی 
. َیِعاَّرلا اوُِعبَّتا  َو  یِعاَّدِلل ، اُوبیِجَتْساَف  یَعَر  ٍعاَر  َو  اَعَد ، ٍعاَد  ُهَدَْجن . َو  ُهَرْوَغ  ُفِْرعَی  َو  ُهَدَمَأ ، ُرِْصُبی  ِِهب  ِبِیبَّللا  ِْبلَق  ُرِظاَن  َو 

َو ُۀَنَزَْخلا  َو  ُباَحْـصَْألا ، َو  ُراَعِّشلا  ُنَْحن  َنُوبِّذَـکُْملا . َنوُّلاَّضلا  َقَطَن  َو  َنُونِمْؤُْملا ، َزَرَأَو  ِنَنُّسلا . َنُود  ِعَدـِْبلِاب  اوُذَـخَأَو  ِنَتِْفلا ، َراَِحب  اوُضاَخ  ْدَـق 
. ًاقِراَس َیِّمُس  اَِهباَْوبَأ  ِْریَغ  ْنِم  اَهاَتَأ  ْنَمَف  اَِهباَْوبَأ ؛ ْنِم  اَّلِإ  ُتُوُیْبلا  یَتُْؤتَال  َو  ُباَْوبَْألا ؛

ْنِم ْنُکَْیلَو  ُهَْلقَع ، ْرِضُْحْیلَو  ُهَلْهَأ ، ٌِدئاَر  ْقُدْصَْیلَف  اوُقَبُْسی . َْمل  اُوتَمَـص  ْنِإ  َو  اُوقَدَص ، اوُقَطَن  ْنِإ  ِنمْحَّرلا . ُزُونُک  ْمُه  َو  ِنآْرُْقلا ، ُِمئاَرَک  ْمِهِیف  اَهنم :
َُهل َناَک  ْنِإَف  َُهل !؟ ْمَأ  ِْهیَلَع  ُُهلَمَع  َأ  َمَْلعَی : ْنَأ  ِِهلَمَع  ُأَدَْـتبُم  ُنوُکَی  ِرَـصَْبلِاب  ُلِماَْعلا  ِْبلَْقلِاب ، ُرِظاَّنلاَف  ُِبلَْقنَی . اَْهَیلِإ  َو  َمِدَـق ، اَْهنِم  ُهَّنِإَف  ِةَرِخآـْلا ، ِءاَْـنبَأ 
ْنِم ًادـُْعب  اَّلِإ  ِحِـضاَْولا  ِقیِرَّطلا  ِنَع  ُهُدـُْعب  ُهُدـیِزَی  اَـلَف  ٍقیِرَط . ِْریَغ  یَلَع  ِِرئاَّسلاَـک  ٍْملِع  ِْریَِغب  َلـِماَْعلا  َّنِإَـف  ُْهنَع . َفَقَو  ِْهیَلَع  َناَـک  ْنِإ  َو  ِهِیف ، یَـضَم 
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!؟ ٌعِجاَر ْمَأ  َوُه  ٌِرئاَس  َأ  ٌرِظاَن : ْرُْظنَْیلَف  ِحِضاَْولا ، ِقیِرَّطلا  یَلَع  ِِرئاَّسلاَک  ِْملِْعلِاب  ُلِماَْعلا  َو  ِِهتَجاَح .
هللا یلـص  ُقِداَّصلا  ُلوُسَّرلا  َلاَق  ْدَـق  َو  ُُهنِطَاب . َُثبَخ  ُهُرِهاَظ  َُثبَخ  اَم  َو  ُُهنِطَاب ، َباَط  ُهُرِهاَظ  َباَط  اَمَف  ِِهلاَثِم ، یَلَع  ًاـنِطَاب  ٍرِهاَـظ  ِّلُِـکل  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

«. ُهَنََدب ُضِْغُبی  َو  َلَمَْعلا  ُّبُِحی  َو  ُهَلَمَع ، ُضِْغُبی  َو  َْدبَْعلا ، ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » هلآ هیلع و 
، ُُهیْقَس َُثبَخ  اَم  َو  ُُهتَرَمَث ، ْتَلَح  َو  ُهُسْرَغ  َباَط  ُُهیْقَـس ، َباَط  اَمَف  ٌۀَِفلَتُْخم ؛ ُهاَیِْملاَو  ِءاَْملا ، ِنَع  ِِهب  یَنِغَال  ٍتاَبَن  ُّلُک  َو  ًاتاَبَن . ٍلَمَع  ِّلُِکل  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

. ُُهتَرَمَث ْتَّرَمَأ  َو  ُهُسْرَغ  َُثبَخ 
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هراشا

شاّفخلا ۀقلخ  عیدب  اهیف  رکذی 

ههیزنت هَّللا و  دمح 

! ِِهتوُکَلَم ِۀَیاَغ  ِغُوُلب  َیلِإ  ًاغاَسَم  ْدَِجت  ْمَلَف  َلوُقُْعلا ، ُُهتَمَظَع  ْتَعَدَر  َو  ِِهتَفِْرعَم ، ِْهنُک  ْنَع  ُفاَصْوَْألا  ِتَرَسَْحنا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
. اًـلَّثَمُم َنوُکَیَف  ٍریِدـْقَِتب  ُماَـهْوَْألا  ِْهیَلَع  ْعَقَت  َْمل  َو  ًاهَّبَـشُم ، َنوُکَیَف  ٍدـیِدْحَِتب  ُلوُقُْعلا  ُهُْغْلبَت  َْمل  ُنُویُْعلا ، يََرت  اَّمِم  ُنَْیبَأ  َو  ُّقَحَأ  ُنِیبُْملا ، ُّقَْحلا  ُهَّللا  َوُه 

. ْعِزاَُنی َْمل  َو  َداَْقنا  َو  ِْعفاَُدی ، َْمل  َو  َباَجَأَف  ِِهتَعاَِطل ، َنَعْذَأ  َو  ِهِْرمَِأب ، ُهُْقلَخ  َّمَتَف  ٍنیِعُم ، ِۀَنوُعَمَال  َو  ٍریِشُم ، ِةَروُشَمَال  َو  ٍلِیثْمَت ، ِْریَغ  یَلَع  َْقلَْخلا  َقَلَخ 

شاّفخلا ۀقلخ 

َو ٍءْیَـش ، ِّلُِکل  ُطِساَْبلا  ُءاَیِّضلا  اَهُِـضبْقَی  ِیتَّلا  ِشِیفاَـفَْخلا  ِهِذـه  ِیف  ِۀَـمْکِْحلا  ِضِماَوَغ  ْنِم  اـَناَرَأ  اَـم  ِِهتَْقلِخ ، ِِبئاَـجَع  َو  ِِهتَْعنَـص ، ِِفئاََـطل  ْنِم  َو 
ِۀَِیناَلَِعب َلِصَّتَت  َو  اَِهبِهاَذَم ، ِیف  ِِهب  يِدَتْهَت  ًارُون  ِۀَئیِضُْملا  ِسْمَّشلا  َنِم  َّدِمَتْسَت  ْنَأ  ْنَع  اَُهُنیْعَأ  ْتَیِشَع  َْفیَک  َو  ٍّیَح ؛ ِّلُِکل  ُِضباَْقلا  ُماَلَّظلا  اَهُطُْـسبَی 

، اَِهقاَِلْتئا ِجَُلب  ِیف  ِباَهَّذلا  ِنَع  اَِهنِماَکَم  ِیف  اَهَّنَکَأ  َو  اَِهقاَرْـشِإ ، ِتاَُحبُـس  ِیف  ِّیِـضُْملا  ِنَع  اَِهئاَیِـض  ُِؤلْأَلَِتب  اَهَعَدَر  َو  اَِهفِراَعَم . َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِناَهُْرب 
ُِعنَتْمَتَال َو  ِِهتَْملُظ ، ُفاَدْسِإ  اَهَراَْصبَأ  ُّدُرَی  اَلَف  اَِهقاَزْرَأ ؛ ِساَمِتلا  ِیف  ِِهب  ُّلِدَتْسَت  ًاجاَرِـس  ِْلیَّللا  ُۀَلِعاَج  َو  اَِهقاَدِح ، یَلَع  ِراَهَّنلِاب  ِنوُفُْجلا  َُۀلَدْسُم  َیِهَف 

. ِِهتَّنُجُد ِقَسَِغل  ِهِیف  ِّیِضُْملا  َنِم 
332 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َو اَهِیقآَم ، یَلَع  َناَفْجَْألا  ِتَقَبْطَأ  اَهِراَجِو ، ِیف  ِباَبِّضلا  یَلَع  اَهِرُون  ِقاَرْـشِإ  ْنِم  َلَخَد  َو  اَهِراَهَن ، ُحاَضْوَأ  ْتَدـَب  َو  اَـهَعاَِنق ، ُسْمَّشلا  ِتَْقلَأ  اَذِإَـف 
ْنِم ًۀَِـحنْجَأ  اََهل  َلَعَج  َو  ًاراَرَق ! َو  ًانَکَـس  َراَهَّنلا  َو  ًاشاَعَم ، َو  ًاراَهَن  اََهل  َْلیَّللا  َلَعَج  ْنَم  َناَْحبُـسَف  اَهِیلاََیل . ِمَلُظ  ِیف  ِشاَعَْملا  َنِم  ُْهتَبَـسَتْکااَِمب  ْتَغَّلَبَت 
اََهل ًاماَلْعَأ . ًۀَنَِّیب  ِقوُرُْعلا  َعِضاَوَم  يََرت  َکَّنَأ  اَّلِإ  ٍبَصَقَال ، َو  ٍشیِر  ِتاََوذ  َْریَغ  ِناَذْآلا ، اَیاَظَـش  اَهَّنَأَک  ِناَرَیَّطلا ، َیلِإ  ِۀَجاَْحلا  َْدنِع  اَِهب  ُجُْرعَت  اَهِمَْحل 

َّدَتْشَت یَّتَح  اَُهقِراَُفیَال  ْتَعَفَتْرا ، اَذِإ  ُعِفَتْرَی  َو  ْتَعَقَو ، اَذِإ  ُعَقَی  اَْهَیلِإ ، ٌئِجَال  اَِهب  ٌقِصَال  اَهَُدلَو  َو  ُریِطَت  اَلُْقثَیَف . اَُظْلغَی  َْمل  َو  اَّقَْـشنَیَف ، اَّقِرَی  اََّمل  ِناَحاَنَج 
! ِهِْریَغ ْنِم  اَلَخ  ٍلاَثِم  ِْریَغ  یَلَع  ٍءْیَش ، ِّلُِکل  ِءيِراَْبلا  َناَْحبُسَف  ِهِسْفَن . َِحلاَصَم  َو  ِهِْشیَع ، َبِهاَذَم  َفِْرعَی  َو  ُهُحاَنَج ، ِضوُهُّنِلل  ُهَلِمْحَی  َو  ُُهناَکْرَأ ،
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هراشا

محالملا  صاصتقا  ۀهج  یلع  ةرصبلا  لهأ  هب  بطاخ 
َناَک ْنِإ  َو  ِۀَّنَْجلا ، ِلِیبَس  یَلَع  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ْمُُکِلماَح  یِّنِإَف  ِینوُُمتْعَطَأ  ْنِإَف  ْلَعْفَْیلَف . َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا ، یَلَع  ُهَسْفَن  َلِقَتْعَی  ْنَأ  َِکلذ  َْدنِع  َعاَطَتْسا  ِنَمَف 

. ٍةَریِرَم ٍۀَقاَذَم  َو  ٍةَدیِدَش  ٍۀَّقَشَم  اَذ 
ُدَْعب اََهل  َو  ْلَعْفَت ؛ َْمل  ََّیلِإ ، َْتتَأ  اَم  يِْریَغ ، ْنِم  َلاَنَِتل  ْتَیِعُد  َْول  َو  ِْنیَْقلا ، ِلَجْرِمَک  اَهِرْدَـص  ِیف  الَغ  ٌنْغِـض  َو  ِءاَسِّنلا ، ُْيأَر  اَهَکَرْدَأَف  ُۀـَناَُلف  اَّمَأ  َو 

. َیلاَعَت ِهَّللا  یَلَع  ُباَسِْحلا  َو  َیلوُْألا  اَُهتَمْرُح 
334 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نامیإلا فصو 

َو ُْملِْعلا ، ُرَمُْعی  ِناَمیِْإلِاب  َو  ِناَمیِْإلا ، یَلَع  ُّلَدَتُْـسی  ِتاَِحلاَّصلِاب  َو  ِتاَِحلاَّصلا ، یَلَع  ُّلَدَتُْـسی  ِناَمیِْإلِابَف  ِجاَرِّسلا . ُرَْونَأ  ِجاَْهنِْملا ، ُجَْـلبَأ  ٌلـِیبَس  هنم :
َْقلَْخلا َّنِإ  َو  َنیِواَْـغِلل .» ُمیِحَْجلا  ُزَّرَبـُت  َو  ، » ُۀَّنَْجلا َُفلُْزت  ِۀَـماَیِْقلِاب  َو  ُةَرِخآـْلا ، ُزَرُْحت  اَْینُّدـلِاب  َو  اَْینُّدـلا ، ُمَتُْخت  ِتْوَْملاـِب  َو  ُتْوَْـملا ، ُبَهُْری  ِْملِْعلاـِب 

. يَوْصُْقلا ِۀَیاَْغلا  َیلِإ  اَهِراَمْضِم  ِیف  َنِیِلقُْرم  ِۀَماَیِْقلا . ِنَع  ْمَُهل  َرَصْقَمَال 

ۀمایقلا یف  روبقلا  لهأ  لاح 

. اَْهنَع َنُولَْقُنی  َال  َو  اَِهب  َنُولِْدبَتْسَیَال  اَُهلْهَأ  ٍراَد  ِّلُِکل  ِتاَیاَْغلا . ِِرئاَصَم  َیلِإ  اوُراَص  َو  ِثاَدْجَْألا ، ِّرَقَتْسُم  ْنِم  اوُصَخَش  ْدَق  هنم :
ْمُْکیَلَع َو  ٍقْزِر . ْنِم  ِناَصُْقنَیَال  َو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَُقی  اـَل  اَـمُهَّنِإ  َو  ُهَناَْحبُـس ؛ ِهَّللا  ُِقلُخ  ْنِم  ِناَُـقلَُخل  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب ، َْرمَأـْلا  َّنِإ  َو 

َو َماَُقیَف ، ُّجَْوعَیَال  ِقِّلَعَتُْمِلل . ُةاَجَّنلا  َو  ِکِّسَمَتُْمِلل ، ُۀَمْـصِْعلا  َو  ُِعقاَّنلا ، ُّيِّرلا  َو  ُِعفاَّنلا ، ُءاَفِّشلا  َو  ُنِیبُْملا ،» ُروُّنلا  َو  ُنِیتَْملا ، ُْلبَْحلا  ُهَّنِإَف  ، » ِهَّللا ِباَـتِِکب 
«. َقَبَس ِِهب  َلِمَع  ْنَم  َو  َقَدَص ، ِِهب  َلاَق  ْنَم  . » ِعْمَّسلا ُجُولُو  َو  ِّدَّرلا ،» ُةَْرثَک  ُهُِقلُْختَال  َو  ، » َبَتْعَتُْسیَف ُغیِزَیَال 

، ۀنتفلا نع  انِربخأ  نینمؤملاریمأ ، ای  لاقف : لجر  هیلإ  ماق  و 
: مالسلا هیلع  لاقف  اهنع ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  َلوسر  َتلأس  له  و 

ِهَّللا ُلوُسَر  َو  اَِـنب  ُلِْزنَتاـَل  َۀَْـنتِْفلا  َّنَأ  ُتِْملَع  َنُونَتُْفیاـَل » ْمُه  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَحَأ  ملا  : » َُهلْوَـق ُهَناَْحبُـس ، ُهَّللا ، َلَْزنَأ  اََّمل  ُهَّنِإ 
؟ اَِهب َیلاَعَت  ُهَّللا  َكَرَبْخَأ  ِیتَّلا  ُۀَْنتِْفلا  ِهِذَه  اَم  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف : اَنِرُهْظَأ . َْنَیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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َنِم َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َدِهُْـشتْسا  ُْثیَح  ٍدُـحُأ  َمْوَـی  ِیل  َْتُلق  ْدَـق  َْسَیل  ََوأ  ِهَّللا ، َلوُـسَر  اَـی  ُْتلُقَف : يِدـَْعب ،» ْنـِم  َنُونَتُْفیَـس  ِیتَّمُأ  َّنِإ  ُِّیلَع ، اَـی  : » َلاَـقَف

َْفیَکَف َِکلذََـکل ، َِکلذ  َّنِإ  : » ِیل َلاَقَف  َِکئاَرَو »؟ ْنِم  َةَداَهَّشلا  َّنِإَف  ْرِْـشبَأ  : » ِیل َْتلُقَف  َّیَلَع ، َکـِلذ  َّقَشَف  ُةَداَـهَّشلا  یِّنَع  ْتَزیِح  َو  َنیِِملْـسُْملا ،
َنُونَتُْفیَـس َمْوَْقلا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  : » َلاَق َو  ِرْکُّشلا . َو  يَرُْـشْبلا  ِنِطاَوَم  ْنِم  ْنِکل  َو  ِْربَّصلا ، ِنِطاَوَم  ْنِم  اَذه  َْسَیل  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف : ْنَذِإ »؟ َكُْربَص 

، ِۀَـیِهاَّسلا ِءاَوْهَْألا  َو  ِۀـَبِذاَْکلا ، ِتاَُـهبُّشلِاب  ُهَماَرَح  َنوُّلِحَتْـسَی  َو  ُهَتَوْطَـس ، َنُونَمْأَـی  َو  ُهَتَمْحَر ، َنْوَّنَمَتَی  َو  ْمِهِّبَر ، یَلَع  ْمِِهنیِدـِب  َنوُّنُمَی  َو  ْمِِهلاَْومَأـِب ،
َِۀلِْزنَِمب ْمَأ  ٍةَّدِر ، َِۀلِْزنَِمب  َأ  َِکلذ ؟ َْدنِع  ْمُُهلِْزنُأ  ِلِزاَنَْملا  ِّيَِأبَف  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتُلق : ِْعیَْبلِاب » َابِّرلا  َو  ِۀَّیِدَْهلِاب ، َتْحُّسلا  َو  ِذـِیبَّنلِاب ، َرْمَْخلا  َنوُّلِحَتْـسَیَف 

«. ٍۀَْنِتف َِۀلِْزنَِمب  : » َلاَقَف ٍۀَْنِتف ؟
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يوقتلا  یلع  سانلا  ثحی 
. ِِهتَمَظَع َو  ِِهئَالآ  یَلَع  اًلِیلَد  َو  ِِهلْضَف ، ْنِم  ِدیِزَْمِلل  ًابَبَس  َو  ِهِرْکِِذل ، ًاحاَتْفِم  َدْمَْحلا  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

، ُهُرُومُأ ٌۀَِـهباَشَتُم  ِِهلَّوَأَک . ِِهلاَعَف  ُرِخآ  ِهِیف . اَم  ًادَمْرَـس  یَْقبَی  َالَو  ُْهنِم ، یَّلَو  ْدَـق  اَم  ُدوُعَیَال  َنیِـضاَْملِاب ؛ ِِهیْرَجَک  َنِیقاَْبلِاب  يِرْجَی  َرْهَّدـلا  َّنِإ  ِهَّللا ، َداَبِع 
َو ِتاَکَلَْهلا ، ِیف  َکَبَتْرا  َو  ِتاَُملُّظلا ، ِیف  َرَّیََحت  ِهِسْفَن  ِْریَِغب  ُهَسْفَن  َلَغَـش  ْنَمَف  ِِهلْوَشب ؛ ِرِجاَّزلا  َوْدَح  ْمُکوُدَْحت  ِۀَـعاَّسلِاب  ْمُکَّنَأَکَف  ُهُماَلْعَأ . ٌةَرِهاَظَتُم 

. ِِهلاَمْعَأ َءِیَس  َُهل  ْتَنَّیَز  َو  ِِهناَیْغُط ، ِیف  ُُهنیِطاَیَش  ِِهب  ْتَّدَم 
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. َنیِطِّرَفُْملا ُۀَیاَغ  ُراَّنلا  َو  َنیِِقباَّسلا ، ُۀَیاَغ  ُۀَّنَْجلاَف 
ُۀَمُح ُعَطُْقت  يَْوقَّتلِاب  َو  َالَأ  ِْهَیلِإ . َأََـجل  ْنَم  ُزِرُْحیاـَل  َو  ُهَلْهَأ ، ُعَنْمَیاـَل  ٍلـِیلَذ ، ٍنْصِح  ُراَد  َروُجُْفلا  َو  ٍزیِزَع ، ٍنْصِح  ُراَد  يَْوقَّتلا  َّنَأ  ِهَّللا ، َداَـبِع  اوُمَلْعا 

. يَوْصُْقلا ُۀَیاَْغلا  ُكَرُْدت  ِنیِقَْیلِاب  َو  اَیاَطَْخلا ،
ٌةَداَعَـس َْوأ  ٌۀَـمِزَال ، ٌةَْوقِـشَف  ُهَقُرُط . َراَنَأ  َو  ِّقَْحلا ، َلِیبَس  ْمَُکل  َحَـضْوَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُْکَیلِإ : اَهِّبَحَأ  َو  ْمُْکیَلَع ، ِسُْفنَأـْلا  ِّزَعَأ  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  ِهَّللا ، َداَـبِع 

َنوُرْدَیَال ٍفُوقُو ، ٍبْکَرَک  ُْمْتنَأ  اَمَّنِإَف  ِریِـسَْملا ؛ یَلَع  ُْمْتِثثُح  َو  ِنْعَّظلِاب ، ُْمتِْرمُأ  َو  ِداَّزلا ، یَلَع  ُْمْتِللُد  ْدَق  ِءاَقَْبلا . ِماَّیَِأل  ِءاَنَْفلا  ِماَّیَأ  ِیف  اوُدَّوَزَتَف  ٌۀَِمئاَد !
! ُُهباَسِح َو  ُُهتَِعبَت  ِْهیَلَع  یَْقبَت  َو  ُُهبَلُْسی ، ٍلِیلَق  اَّمَع  ْنَم  ِلاَْملِاب  ُعَنْصَی  اَم  َو  ِةَرِخْآِلل ! َِقلُخ  ْنَم  اَْینُّدلِاب  ُعَنْصَی  اَمَف  َالَأ  ِْریَّسلِاب . َنوُرَمُْؤی  یَتَم 

. ٌبَغْرَم ِّرَّشلا  َنِم  ُْهنَع  یَهَن  امَِیفَال  َو  ٌكَْرتَم ، ِْریَْخلاَنِم  ُهَّللاَدَعَو  اَِمل  َْسَیل  ُهَّنِإ  ِهَّللاَداَبِع ،
. ُلاَفْطَْألا ِهِیف  ُبیِشَت  َو  ُلاَْزلَّزلا ، ِهِیف  ُُرثْکَیَو  ُلاَمْعَْألاِهِیف ، ُصَْحُفت  ًامْوَی  اوُرَذْحا  ِهَّللاَداَبِع ،

ْمُکُُرتْسَتَال ْمُکِساَْفنَأ ، َدَدَع  َو  ْمَُکلاَمْعَأ ، َنوُظَفْحَی  ٍقْدِص  َظاَّفُح  َو  ْمُکِحِراَوَج ، ْنِم  ًانُویُع  َو  ْمُکِسُْفنَأ ، ْنِم  ًادَصَر  ْمُْکیَلَع  َّنَأ  ِهَّللا ، َداَبِع  اوُمَلْعا ،
. ٌبیِرَق ِمْوَْیلا  َنِم  ًادَغ  َّنِإ  َو  ٍجاَتِر ، ُوذ  ٌبَاب  ْمُْهنِم  ْمُکُّنُِکی  َال  َو  ٍجاَد ، ٍْلَیل  ُۀَْملُظ  ْمُْهنِم 

ِْتَیب ْنِم  َُهل  اَیَف  ِِهتَْرفُح . َّطَخَم  َو  ِِهتَدْـحَو ، َلِْزنَم  ِضْرَْألا  َنِم  َغََلب  ْدَـق  ْمُْکنِم  ًيِْرما  َّلُـک  َّنَأَـکَف  ِِهب ، ًاـقِحَال  ُدَْـغلا  ُءیِجَی  َو  ِهِیف ، اَِـمب  ُمْوَْیلا  ُبَهْذَـی 
، ُلیِطَابَْألا ُمُْکنَع  ْتَحاَز  ْدَق  ِءاَضَْقلا ، ِلْصَِفل  ُْمتْزََرب  َو  ْمُْکتَیِشَغ ، ْدَق  َۀَعاَّسلا  َو  ْمُْکتَتَأ ، ْدَق  َۀَْحیَّصلا  َّنَأَک  َو  ٍَۀبْرُغ ! ِدَْرفُم  َو  ٍۀَشْحَو ، ِلِْزنَم  َو  ٍةَدْحَو ،

. ِرُذُّنلِاب اوُعِفَْتنا  َو  ِرَیِْغلِاب ، اوُِربَتْعا  َو  ِرَبِْعلِاب ، اوُظِعَّتاَف  اَهَرِداَصَم ، ُرُومُْألا  ُمُِکب  ْتَرَدَص  َو  ُِقئاَقَْحلا ، ُمُِکب  ْتَّقَحَتْسا  َو  ُلَلِْعلا ، ُمُْکنَع  ْتَّلَحَمْضا  َو 
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هراشا

ۀیمأ ینب  ۀلود  لاح  ّمث  نآرقلا ، لضف  و  مظعألا ، لوسرلا  لضف  یلع  اهیف  هبنی 

نآرقلا یبنلا و 

. ِِهب يَدَتْقُْملا  ِروُّنلا  َو  ِْهیَدَـی ، َْنَیب  يِذَّلا  ِقیِدْـصَِتب  ْمُهَءاَجَف  ِمَْربُْملا ؛ َنِم  ٍضاَِقْتنا  َو  ِمَمُْألا ، َنِم  ٍۀَـعْجَه  ِلوُط  َو  ِلُسُّرلا ، َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَـسْرَأ 
اَم َمْظَن  َو  ْمُِکئاَد ، َءاََود  َو  یِـضاَْملا ، ِنَع  َثیِدَْـحلا  َو  ِیتْأَی ، اَم  َْملِع  ِهِیف  َّنِإ  اـَلَأ  ُْهنَع : ْمُکُِربْخُأ  ْنَِکل  َو  َقِْطنَی ، َْنل  َو  ُهوُقِْطنَتْـساَف ، ُنآْرُْقلا ، َکـِلذ 

. ْمُکَْنَیب
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ۀیمأ ینب  ۀلود 

ِیف َال  َو  ٌرِذاَع ، ِءاَمَّسلا  ِیف  ْمَُهل  یَْقبَیَال  ٍِذئَمْوَیَف  ًۀَمِْقن . ِهِیف  اوَُجلْوَأ  َو  ًۀَـحَْرت ، ُۀَـمَلَّظلا  ُهَلَخْدَأ  َو  اَّلِإ  ٍَربَو  َال  َو  ٍرَدَـم  ُْتَیب  یَْقبَیَال  َِکلذ  َدـْنِعَف  اَهنم : و 
ِمِعاَطَم ْنِم  ٍبَرْـشَِمب ، ًابَرْـشَم  َو  ٍلَکْأَِمب ، اًلَکْأَم  َمَلَظ ، ْنَّمِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَـس  َو  ِهِدِرْوَم . َْریَغ  ُهوُُمتْدَرْوَأ  َو  ِِهلْهَأ ، َْریَغ  ِْرمَأـْلِاب  ُْمْتیَفْـصَأ  ٌرِـصاَن . ِضْرَأـْلا 

، ُمِْسقُأ َُّمث  ُمِْسقُأَف ، ِماَثْآلا . ُلِماَوَز  َو  ِتاَئیِطَْخلا ، اَیاَطَم  ْمُه  اَمَّنِإ  َو  ِْفیَّسلا . ِراـَثِد  َو  ِفْوَْخلا ، ِراَعِـش  ِساَِـبل  َو  ِرِقَْملا . َو  ِِربَّصلا  ِبِراَـشَم  َو  ِمَْقلَْعلا ،
! ِناَدیِدَْجلا َّرَک  اَم  ًاَدبَأ  اَهِمْعَِطب  ُمَعْطَت  َال  َو  اَُهقوُذَتَال  َُّمث  ُۀَماَخُّنلا ، ُظَْفُلت  اَمَک  يِدَْعب  ْنِم  ُۀَّیَمُأ  اَهَّنَمَْخنََتل 
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(159 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هتیعرل  هتلماعم  نسح  اهیف  نّیبی 
اَّمَع ًاقاَرْطِإ  َو  ِلِیلَْقلا ، ِِّرْبِلل  یِّنِم  ًارْکُـش  ِْمیَّضلا ، ِقَلَح  َو  ِّلُّذلا ، َِقبِر  ْنِم  ْمُُکتْقَتْعَأ  َو  ْمُِکئاَرَو . ْنِم  يِدـْهُِجب  ُتْطَحَأ  َو  ْمُکَراَوِج ، ُْتنَـسْحَأ  ْدََـقل  َو 

. ِرِیثَْکلا ِرَْکنُْملا  َنِم  ُنَدَْبلا ، ُهَدِهَش  َو  ُرَصَْبلا ، ُهَکَرْدَأ 

(160 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هَّللا ۀمظع 

. ٍْملِِحب اوُفْعَی  َو  ٍْملِِعب ، یِضْقَی  ٌۀَمْحَر ، َو  ٌناَمَأ  ُهاَضِر  َو  ٌۀَمْکِح ، َو  ٌءاَضَق  ُهُْرمَأ 

هَّللادمح

َلَْـضفَأ َو  َْکَیلِإ ، ِدْـمَْحلا  َّبَحَأ  َو  ََکل ، ِدْـمَْحلا  یَـضْرَأ  ُنوُکَی  ًادْـمَح  یلَْتبَت ؛ َو  ِیفاَُعت  اَم  یَلَع  َو  یِطُْعت ، َو  ُذُـخَْأت  اَم  یَلَع  ُدْـمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 
. َكَْدنِع ِدْمَْحلا 

. َکَنوُد ُرُصْقَی  َال  َو  َْکنَع ، ُبَجُْحی  َال  ًادْمَح  َْتدَرَأ . اَم  ُُغْلبَی  َو  َْتقَلَخ ، اَم  ُأَلْمَی  ًادْمَح 
َْکَیلِإ ِهَْتنَی  َْمل  ٌمَْون .» َال  َو  ٌۀَنِـس ، َكُذُخَْأت  َال  ٌموُّیَق ، ٌّیَح   » َکَّنَأ ُمَْلعَن  اَّنَأ  اَّلِإ  َِکتَمِظَع ، َْهنُک  ُمَْلعَن  اَنْـسَلَف  ُهُدَدَم . یَنْفَی  َال  َو  ُهُدَدَع ، ُعِطَْقنَی  ًادْمَح ال 

«. ِماَْدقَْألا َو  یِصاَوَّنلِاب   » َتْذَخَأ َو  َلاَمْعَْألا ، َْتیَصْحَأ  َو  َراَْصبَْألا ، َتْکَرْدَأ  ٌرََصب . َکْکِرُْدی  َْمل  َو  ٌرَظَن ،
344 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ْتَهَْتنا َو  ُْهنَع ، اَنُراَْصبَأ  ْتَرُصَق  َو  ُْهنِم ، اَّنَع  َبَّیَغَت  اَم  َو  َِکناَْطلُـس ، ِمیِظَع  ْنِم  ُهُفِـصَن  َو  َِکتَرُْدق ، ْنِم  َُهل  ُبَْجعَن  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  يََرن  يِذَّلا  اَم  َو 
، َکَْقلَخ َْتأَرَذ  َْفیَک  َو  َکَشْرَع ، َتْمَقَأ  َْفیَک  َمَْلعَِیل  ُهَرِْکف ، َلَمْعَأ  َو  ُهَْبلَق ، َغَّرَف  ْنَمَف  ُمَظْعَأ . ُهَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ِبُویُْغلا  ُرُوتُس  َْتلاَح  َو  ُهَنوُد ، اََنلوُقُع 

ُهُرِْکف َو  ًاِهلاَو ، ُهُعْمَس  َو  ًاروُْهبَم ، ُُهْلقَع  َو  ًاریِـسَح ، ُُهفْرَط  َعَجَر  َکَضْرَأ ، ِءاَْملا  ِرْوَم  یَلَع  َتْدَدَم  َْفیَک  َو  َِکتاَومَـس ، ِءاَوَْهلا  ِیف  َْتقَّلَع  َْفیَک  َو 
. ًاِرئاَح

ءاجرلا نوکی  فیک 

- ٍءاَجَر ُّلُک  َو  ِِهلَمَع . ِیف  ُهُؤاَجَر  َفِرُع  اَجَر  ْنَم  ُّلُکَف  ِِهلَمَع ؟ ِیف  ُهُؤاَجَر  ُنَّیَبَتَیال  ُُهلَاب  اَم  ِمیِظَْعلا ! َو  َبَذَـک  َهَّللا . وُجْرَی  ُهَّنَأ  ِهِمْعَِزب  یِعَّدَـی  اـهنم :
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یِطُْعیَف ِریِغَّصلا ، ِیف  َداَبِْعلا  وُجْرَی  َو  ِرِیبَْکلا ، ِیف  َهَّللا  وُجْرَی  ٌلُوْلعَم . ُهَّنِإَف  ِهَّللا  َفْوَخ  اَّلِإ  ٌقَّقَُحم  ٍفْوَخ  ُّلُک  َو  ٌلوُخْدَـم  ُهَّنِإَف  َیلاَعَت - ِهَّللا  َءاَجَر  اَّلِإ 
ُهاََرتال َنوُکَت  َْوأ  ًابِذاَک ؟ َُهل  َِکئاَجَر  ِیف  َنوُکَت  ْنَأ  ُفاَختَأ  ِهِداَبِِعل ؟ ِِهب  ُعَنُْـصی  اَّمَع  ِِهب  ُرَّصَُقی  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهَّللا  ُلَاب  اَـمَف  َّبَّرلا ! یِطُْعی  ـال  اَـم  َدـْبَْعلا 
ِهِِقلاَخ ْنِم  ُهَفْوَخ  َو  ًادْقَن ، ِداَبِْعلا  َنِم  ُهَفْوَخ  َلَعَجَف  ُهَّبَر ، یِطُْعی  اَم ال  ِِهفْوَخ  ْنِم  ُهاَطْعَأ  ِهِدِیبَع ؛ ْنِم  ًاْدبَع  َفاَخ  َوُه  ْنِإ  َِکلذَک  َو  ًاعِضْوَم ؟ ِءاَجَّرِلل 

. اَهل ًاْدبَع  َراَص  َو  اَْهَیلِإ ، َعَطَْقناف  َیلاَعَت ، ِهَّللا  یَلَع  اَهََرثآ  ِِهْبلَق ، ْنِم  اَهُِعقْوَم  َُربَک  َو  ِِهْنیَع ، ِیف  اَْینُّدلا  ِتَمُظَع  ْنَم  َِکلَذَک  َو  ًادْعَو . َو  ًاراَمِض 

هَّللا لوسر 

، اَِهْبیَع َو  اَْینُّدلا  ِّمَذ  یَلَع  ََکل  ٌلِیلَد  َو  ِةَوْسُْألا . ِیف  ََکل  ٍفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللاِلوُسَر  ِیف  َناَک  ْدََقلَو 
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. اَهفِراَخَز ْنَع  َِيُوز  َو  اَهِعاَضَر ، ْنَع  َمُِطف  َو  اَُهفاَنْکَأ ، ِهِْریَِغل  ْتَئِّطُو  َو  اَُهفاَرْطَأ . ُْهنَع  ْتَِضُبق  ْذإ  اَهیِواَسَم ، َو  اهیِزاَخَم  ِةَْرثَک  َو 

یسوم

ًاْزبُـخ اَّلِإ  َُهلَأَـس  اَـم  ِهَّللا ، َو  ٌریِقَف » ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اـِمل  یِّنِإ  ِّبَر  : » ُلوـُقَی ُْثیَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِمِیلَک  یَـسوُِمب  ُْتیَّنَث  َْتئِـش  ْنِإ  َو 
. ِهِمَْحل ِبُّذَشَت  َو  ِِهلاَزُِهل  ِِهنَْطب ، ِقاَفِص  ِفیِفَش  ْنِم  يَُرت  ِلْقَْبلا  ُةَرْضُخ  َْتناَک  ْدََقل  َو  ِضْرَْألا . َۀَْلَقب  ُلُکْأَی  َناَک  ُهَّنَِأل  ُُهلُکْأَی ،

دواد

ُلوُقَی َو  ِهِدَِـیب ، ِصوُْخلا  َِفئاَفَـس  ُلَمْعَی  َناَک  ْدَـقَلَف  ِۀَّنَْجلا ، ِلـْهَأ  ِءيِراَـق  َو  ِریِماَزَْملا ، ِبِحاَـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َدُواَدـِب  ُْتثََّلث  َْتئِـش  ْنِإ  َو 
. اَِهنَمَث ْنِم  ِریِعَّشلا  َصُْرق  ُلُکْأَی  َو  اَهَْعَیب ! ینیِفْکَی  ْمُکُّیَأ  ِِهئاَسَلُِجل :

یسیع

َو َعوُْجلا ، ُهُماَدِإ  َناَـک  َو  َبِشَْجلا ، ُلُـکْأَی  َو  َنِشَْخلا ، ُسَْبلَی  َو  َرَجَْحلا ، ُدَّسَوَـتَی  َناَـک  ْدَـلَف  مالـسلا ، هیلع  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیِع  ِیف  ُْتُلق  َْتئِـش  ْنِإ  َو 
، ُُهِنتْفَت ٌۀَجْوَز  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  ِِمئاَهَْبِلل  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَم  ُُهناَْحیَر  َو  ُُهتَهِکاَف  َو  اَهبِراَغَم ، َو  ِضْرَْألا  َقِراَشَم  ِءاَتِّشلا  ِیف  ُُهلالِـض  َو  َرَمَْقلا ، ِْلیَّللِاب  ُهُجاَرِس 

. ُهاَدَی ُهُمِداَخ  َو  ُهالْجِر ، ُُهتَّباَد  ُهُّلُِذی ، ٌعَمَط  َال  َو  ُُهتِْفلَی ، ٌلاَم  َو ال  ُُهنُزْحَی ، ٌَدلَو  َال  َو 
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مظعالا لوسرلا 

َو ِهِِّیبَِنب ، یِّسَأَتُْملا  ِهَّللا  َیلِإ  ِداَبِْعلا  ُّبَحَأ  َو  يَّزَعَت . ْنَِمل  ًءاَزَع  َو  یَّسََأت ، ْنَِمل  ًةَوْسُأ  ِهِیف  َّنِإَـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِرَهْطَأـْلا  ِبَیْطَأـْلا  َکِِّیبَِنب  َّسَأَـتَف 
ْنَأ َیبَأَف  اَْینُّدلا  ِْهیَلَع  ْتَضِرُع  ًانَْطب  اَْینُّدـلا  َنِم  ْمُهُـصَمْخَأ  َو  ًاحْـشَک ، اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ُمَضْهَأ  ًافْرَط . اَهْرُِعی  َْمل  َو  ًامْـضَق ، اَْینُّدـلا  َمَضَق  ِهَِرثَِأل . ُّصَتْقُْملا 

َو ُهَّللا  َضَْغبَأ  اَم  اَنُّبُح  اَّلِإ  اَنِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو  ُهَرَّغَـصَف . ًاْئیَـش  َرَّغَـص  َو  ُهَرَّقَحَف ، ًاْئیَـش  َرَقَح  َو  ُهَضَْغبَأَف ، ًاْئیَـش  َضَْغبَأ  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنَأ  َِملَع  َو  اَـهَلَبْقَی .
یَلَع ُلُکْأَی  َمَّلَس - َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َناَک - ْدََقل  َو  ِهَّللا . ِْرمَأ  ْنَع  ًةَّداَُحم  َو  ِهَِّلل ، ًاقاَقِش  ِِهب  یَفََکل  ُُهلوُسَر ، َو  ُهَّللا  َرَّغَـص  اَم  انُمیِظْعَت  َو  ُُهلوُسَر ،
ِبَاب یَلَع  ُْرتِّسلا  ُنوُکَی  َو  ُهَْفلَخ ، ُفِدُْری  َو  َيِراَْعلا ، َراَمِْحلا  ُبَکْرَی  َو  َُهبَْوث ، ِهِدَِیب  ُعَقْرَی  َو  ُهَْلعَن ، ِهِدَِیب  ُفِصْخَی  َو  ِْدبَْعلا ، َۀَْسلِج  ُسِلْجَی  َو  ِضْرَْألا ،
اَْینُّدلا ِنَع  َضَرْعَأَف  اَهَفِراَخَز » َو  اَْینُّدـلا  ُتْرَکَذ  ِْهَیلِإ  ُتْرَظَن  اَذِإ  یِّنِإَف  یِّنَع  ِهِیبِّیَغ  ِهِجاَوْزَأ - يَدْـحِِإل  ُۀـَناَُلف - اَی  : » ُلوُقَیَف ُریِواَصَّتلا  ِهِیف  نوُکَتَف  ِِهْتَیب 
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، ًاماَقُم اَهِیف  َوُجْرَی  َال  َو  ًاراَرَق ، اَهَدـِقَتْعَی  َو ال  ًاشاَیِر ، اَْـهنِم  َذِـخَّتَی  ـْالیَِکل  ِِهْنیَع ، ْنَع  اَُـهتَنیِز  َبیِغَت  ْنَأ  َّبَحَأ  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  اَـهَرْکِذ  َتاَـمَأ  َو  ِِهْبلَِقب ،
. ُهَْدنِع َرَکُْذی  ْنَأ  َو  ِْهَیلِإ ، َرُْظنَی  ْنَأ  َضَْغبَأ  ًاْئیَش  َضَْغبَأ  ْنَم  َِکلَذَک  َو  ِرَصَْبلا . ِنَع  اَهَبَّیَغ  َو  ِْبلَْقلا ، ِنَع  اَهَصَخْشَأ  َو  ِسْفَّنلا  َنِم  اَهَجَرْخَأَف 

َعَم اَُهفِراَخَز  ُْهنَع  ْتَیِوُز  َو  ِِهتَّصاَخ ، َعَم  اَهِیف  َعاَج  ْذِإ  اَِهبُویُع . َو  اَْینُّدلا  ٍءيِواَسَم  یَلَع  َکُّلُدَی  اَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناَک  ْدََقل  َو 
: َلاَق ْنِإ  َو  ِمیِظَْعلا ، ِْکفِْإلِاب  ِمیِظَْعلا - ِهَّللا  َو  َبَذَک - ْدَقَف  ُهَناَهَأ ، َلاَق : ْنِإَف  ُهَناَهَأ ! ْمَأ  َِکلذـِب  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َمَرْکَأ  ِِهْلقَِعب ، ٌرِظاَن  ْرُْظنَْیلَف  ِِهتَْفلُز . ِمیِظَع 

، ُهَِجلْوَم ََجلَو  َو  ُهََرثَأ ، َّصَْتقا  َو  ِهِِّیبَِنب ، ِّسَأَتُم  یَّسَأَتَف  ُْهنِم . ِساَّنلا  ِبَْرقَأ  ْنَع  اَهاَوَز  َو  َُهل ، اَْینُّدلا  َطََسب  ُْثیَح  ُهَْریَغ  َناَهَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَْیلَف  ُهَمَرْکَأ 
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ًاـصیِمَخ اَْینُّدلا  َنِم  َجَرَخ  َِۀبوُقُْعلِاب . ًارِْذنُم  َو  ِۀَّنَْجلِاب ، ًارِّشَبُم  َو  ِۀَعاَّسِلل ، ًامَلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإَف  َۀَکَلَْهلا ، ُنَمْأَی  الَف  اَّلِإ  َو 
ًافَلَس ِِهب  اَْنیَلَع  َمَْعنَأ  َنیِح  اَنَْدنِع  ِهَّللا  َۀَّنِم  َمَظْعَأ  اَمَف  ِهِّبَر . َیِعاَد  َباَجَأ  َو  ِِهلِیبَِسل ، یَـضَم  یّتَح  ٍرَجَح ، یَلَع  ًارَجَح  ْعَضَی  َْمل  ًامِیلَـس . َةَرِخْآلا  َدَرَو  َو 

ْبُرْغا ُْتلُقَف : َْکنَع ؟ اَهُِذْبنَت  َالَأ  ٌِلئاَق : ِیل  َلاَق  ْدََـقل  َو  اهِِعقاَر . ْنِم  ُْتیَیَحَتْـسا  یَّتَح  ِهِذـه  یتَعَرْدـِم  ُْتعَّقَر  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  ُهَبِقَعُأَطَن ! ًادـِئاَق  َو  ُهُِعبَّتَن ،
! يَرُّسلا ُمْوَْقلا  ُدَمْحَی  ِحاَبَّصلا  َْدنِعَف  یِّنَع ،

(161 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

يوقتلاب ظعی  اهیف  هنید و  عابتأ  هتیب و  لهأ  یبنلا و  ۀفص  یف 

هنید عابتأ  هلهأ و  لوسرلا و 

. يِداَْهلا ِباَتِْکلا  َو  يِداَْبلا ، ِجاَْهنِْملا  َو  یِّلَْجلا ، ِناَهُْرْبلا  َو  ِءیِضُْملا  ِروُّنلِاب  ُهَثَعَْتبا 
. ُُهتْوَص اَْهنِم  َّدَْتما  َو  ُهُرْکِذ  اَِهباَلَع  َۀَْبیَِطب . ُُهتَرْجِه  َو  َۀَّکَِمب ، ُهُِدلْوَم  ٌَۀلِّدَهَتُم . اَهُراَِمث  َو  ٌَۀلِدَتْعُم ، اَُهناَصْغَأ  ٍةَرَجَش . ُْریَخ  ُُهتَرَجَش  َو  ٍةَرْسُأ ، ُْریَخ  ُُهتَرْـسُأ 
. ََۀلوُصْفَْملا َماَکْحَْألا  ِِهب  َنََّیب  َو  ََۀلوُخْدَْملا ، َعَِدْبلا  ِِهب  َعَمَق  َو  ََۀلوُهْجَملا ، َِعئاَرَّشلا  ِِهب  َرَهْظَأ  ٍۀَِیفالَتُم . ٍةَوْعَد  َو  ٍۀَِیفاَش ، ٍۀَظِعْوَم  َو  ٍۀَِیفاک ، ٍۀَّجُِحب  ُهَلَـسْرَأ 

. ِلِیبَْولا ِباَذَْعلا  َو  ِلیوَّطلا  ِنْزُْحلا  َیلِإ  ُُهبآَم  ُنُکَی  َو  ُُهتَْوبَک ، ْمُظْعَت  َو  ُُهتَوْرُع ، ْمِصَْفنَت  َو  ُُهتَْوقِش ، ْقَّقَحَتَت  ًانیِد  ِمالْسْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَف 
. ِِهتَبْغَر ِّلَحَم  َیلِإ  َةَدِصاَْقلا  ِِهتَّنَج ، َیلِإ  َۀَیِّدَؤُْملا  َلِیبَّسلا  ُهُدِشْرَتْسَأ  َو  ِْهَیلِإ . َِۀباَنِْإلا  َلُّکََوت  ِهَّللا  یَلَع  ُلَّکََوتَأ  َو 
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يوقتلاب حصنلا 

. ًاَدبَأ ُةاَْجنَْملا  َو  ًادَغ ، ُةاَجَّنلا  اَهَّنِإَف  ِِهتَعاَط ، َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِهَّللا ، َداَبِع  ْمُکیِصوُأ ،
. اََهلاَِقْتنا َو  اََهلاَوَز  َو  اَهَعاَطِْقنا ، َو  اْینُّدلا  ُمَُکل  َفَصَو  َو  َغَبْسَأَف . َبَّغَر  َو  َغَْلبأَف ، َبَّهَر 

اَهَموُمُغ ِهَّللا - َداَبِع  ْمُْکنَع - اوُّضُغَف  ِهَّللا . ِناَوْضِر  ْنِم  اَهُدَْعبَأ  َو  ِهَّللا ، ِطَخَس  ْنِم  ٍراَد  ُبَْرقَأ  اَْهنِم . ْمُُکبَحْصَی  اَم  ِۀَّلِِقل  اَهِیف  ْمُُکبِْجُعی  اَّمَع  اوُضِرْعَأَف 
. ِحِداْکلا ِّدِجُملا  َو  ِحِصاَّنلا ، ِقیِفَّشلا  َرَذَح  اَهوُرَذْحاَف  اِهتالاَح . ِفُّرَصَت  َو  اَِهقاَِرف  ْنِم  ِِهب  ُْمْتنَْقیَأ  ْدَق  اَِمل  اََهلاَغْشَأ  َو 

َعَطَْقنا َو  ْمُهُّزِع ، َو  ْمُُهفَرَش  َبَهَذ  َو  ْمُهُعاَمْـسَأ ، َو  ْمُهُراَْصبَأ  َْتلاَز  َو  ْمُُهلاَصْوَأ ، ْتَلَیاََزت  ْدَق  ْمُکَْلبَق . ِنوُرُْقلا  ِعِراَصَم  ْنِم  ُْمْتیَأَر  ْدَق  اَِمب  اوُِربَتْعا  َو 
. َنوُرَواَحَتَی َال  َو  َنوُرَواَزَتَی  َال  َو  َنُولَـساَنَتَی ، َال  َو  َنوُرَخاَفَتَیال ، اَهَتَقَراَفُم . ِجاَوْزَْألا  ِۀَبْحُِـصب  َو  اَهَدـْقَف ، ِدَالْوَْألا  ِبْرُِقب  اُولِّدـُبَف  ْمُهُمیِعَن . َو  ْمُهُروُرُس 
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. ٌدْصَق َلِیبَّسلاَو  ٌدَدَج ، َقیِرَّطلاَو  ٌِمئاق ، َمَلَْعلاَو  ٌحِضاَو ، َْرمَْألا  َّنِإَف  ِِهْلقَِعب . ِرِظاَّنلا  ِِهتَوْهَِشل ، ِِعناَْملا  ِهِسْفَِنل ، ِِبلاَْغلا  َرَذَح  ِهَّللاَداَبِع  اوُرَذْحاَف 

(162 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

: لاقف هب ؟ ّقحَأ  متنأ  ماقملا و  اذه  نع  مکموق  مکعفد  فیک  هلأس : دق  هباحصأ و  ضعبل 
ُداَْدِبتْـسالا اَّمَأ  ْمَلْعاَف : َتْمَْلعَتْـسا  ْدَق  َو  َِۀلَأْسَْملا ، ُّقَح  َو  ِرْهِّصلا  ُۀَماَمِذ  ُدَْعب  ََکل  َو  ٍدَدَـس ، ِْریَغ  ِیف  ُلِسُْرت  ِنیِـضَولا  ُِقلََقل  َکَّنِإ  ٍدَـسَأ ، یَنب  اَخَأ  اَی 

َو ٍمْوَق ، ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَـش  ًةََرثَأ  َْتناَک  اهَّنِإَف  ًاطَْون ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َنوُّدَـشَْألا  َو  ًابَـسَن ، َنْوَلْعَْألا  ُنَْحن  َو  ِماَـقَْملا  اَذَِـهب  اَْـنیَلَع 
. ُۀَماَیِْقلا ِْهَیلِإ  ُدَْوعَْملا  َو  ُهَّللا ؛ ُمَکَْحلا  َو  َنیِرَخآ  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَس 

ِلِحاوَّرلا  ُثیدَح  اَم  ًاثیدَح  نِکلَوِِهتارَجَح  ِیف  َحیِص  ًابْهَن  َْکنَع  َْعدَو 
َلَواَح َدَوَْألا ! ُِرثُْکی  َو  َبَجَْعلا ، ُغِْرفَتْـسَی  ًابْطَخ  َُهلاَیَف  ِهَّللا ، َو  َوْرَغ ، َال  َو  ِِهئاَْکبِإ . َدَْعب  ُرْهَّدلا  ِینَکَحْـضَأ  ْدَقَلَف  َناَیْفُـس ، ِیبَأ  ِْنبا  ِیف  َبْطَْخلا  َُّملَه  َو 

، يَْولَْبلا ُنَِحم  ْمُْهنَع  َو  اَّنَع  ْعِفَتَْرت  ْنِإَـف  ًاـئِیب . َو  ًابْرِـش  ْمُهَْنَیب  َو  یْنَیب  اوُحَدَـجَو  ِهِعوـُْبنَی ، ْنِم  ِهِراَّوَـف  َّدَـس  َو  ِهِحاَبْـصِم ، ْنِم  ِهَّللا  ِروـُن  َءاَـفْطِإ  ُمْوَْـقلا 
«. َنوُعَنْصَی اَِمب  ٌمیَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ٍتارَسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  اَلَف  ، » يَرْخُْألا ِنُکَت  ْنِإ  َو  ِهِضْحَم ، یَلَع  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُْهلِمْحَأ 

(163 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

الع ّلج و  قلاخلا 

َو ْلَزَی ؛ َْمل  َو  ُلَّوَْألا  َوُه  ٌءاَضِْقنا . ِِهتَِّیلَزَِأل  َال  َو  ٌءاَِدْتبا ، ِِهتَِّیلَّوَِأل  َْسَیل  ِداَجِّنلا . ِبِصُْخم  َو  ِداَهِْولا ، ِلیِسُم  َو  ِداَهِْملا ، ِحِطاَس  َو  ِداَبِْعلا ، ِِقلاَخ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
َو ِتاَکَرَْحلا ، َو  ِدودُْحلِاب  ُماَهْوَْألا  ُهُرِّدَُقت  َال  اَهِهَبَش . ْنِم  َُهل  ًۀَنَابِإ  اََهل  ِهِْقلَخ  َْدنِع  َءاَیْـشَْألا  َّدَح  ُهاَفِّشلا . ُْهتَدَّحَو  َو  ُهاَبِْجلا ، َُهل  ْتَّرَخ  ٍلَجَأ . ِالب  ِیقاَْبلا 
َال َو  یَّصَقَُتیَف  ٌحَبَش  َال  مِیف »؟  » ُلاَُقی َال  ُنِطاَْبلا  َو  َّمِم »؟  » ُلاَُقی ُرِهاَّظلا ال  یَّتَِحب .»  » ٌدَمَأ َُهل  ُبَرُْضی  َال  َو  یَتَم »؟ : » َُهل ُلاَُقی  َال  ِتاَوَدَْألا . َو  ِحِراَوَْجلِابَال 
َال َو  ٍۀَظَْفل ، ُروُرُک  َال  َو  ٍۀَظَْحل ، ُصوُخُش  ِهِداَبِع  ْنِم  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  َو  ٍقاَِرْتفِاب ، اَْهنَع  ْدُْعبَی  َْمل  َو  ٍقاَِصْتلِاب ، ِءاَیْشَْألا  َنِم  ْبُْرقَی  َْمل  يَوُْحیَف . ٌبوُجْحَم 

، ِروُرُْکلا َو  ِلُوفُْألا  ِیف  ِروُّنلا  ُتاَذ  ُسْمَّشلا  ُُهبُقْعَت  َو  ُرِینُْملا ، ُرَمَْقلا  ِْهیَلَع  ُأَّیَفَتَی  ٍجاَس ، ٍقَسَغ  َال  َو  ٍجاَد ، ٍْلَیل  ِیف  ٍةَوْطُخ . ُطاَِسْبنا  َال  َو  ٍةَْوبَر ، ُفـالِدْزا 
، ِروُهُّدلا َو  ِۀَنِمْزَْألا  ِبُّلَقَت  َو 
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َو ِراَْدقَْألا ، ِتاَفـص  ْنِم  َنوُدِّدَحُملا  ُُهلَْحنَی  اَّمَع  َیلاَعَت  ٍةَّدِـعَو ، ٍءاَصْحِإ  ِّلُک  َو  ٍةَّدـُم ، َو  ٍۀَـیاَغ  ِّلُک  َْلبَق  ٍِربْدـُم . ٍراَهَن  ِرَابْدِإ  َو  ٍِلبْقُم ، ٍْلَیل  ِلاَْبقِإ  ْنِم 

. ٌبوُْسنَم ِهِْریَغ  َیلِإ  َو  ٌبوُرْضَم ، ِهِْقلَِخل  ُّدَْحلاَف  ِنِکاَمَْألا . ِنُّکَمَت  َو  ِنِکاَسَْملا ، ِلُّثََأت  َو  ِراَْطقَْألا . ِتاَیاَِهن 

نیقولخملا عادتبا 

ُْهنِم ٍءْیَِـشل  َْسَیل  ُهَتَروُص . َنَسْحَأَف  َرَّوَص  اَم  َرَّوَص  َو  ُهَّدَـح ، َماَقَأَف  َقَلَخ  اَم  َقَلَخ  ْلـَب  ٍۀَّیِدـَبَأ ، َلـِئاَوَأ  ْنِماـَل  َو  ٍۀَِّیلَزَأ ، ٍلوُصُأ  ْنِم  َءاَیْـشَْألا  ُِقلْخَی  َْمل 
َنیِضَرَْألا ِیف  اَِمب  ِهِْملِعَک  یَلُْعلا  ِتاومَّسلا  ِیف  اَِمب  ُهُْملِع  َو  َنِیقاَْبلا ، ِءاَیْحَْألِاب  ِهِْملِعَک  َنیِضاَْملا  ِتاَْومَْألِاب  ُهُْملِع  ٌعاَِفْتنا . ٍءْیَش  ِۀَعاَِطب  َُهل  َال  َو  ٌعاَِنْتما ،

. یَْلفُّسلا
ٍراَرَق ِیف   » َْتعِضُو َو  ٍنیِط ،» ْنِم  ٍَۀلاَلُـس  ْنِم   » َْتئُِدب ِراَتْـسَْألا . ِتاَفَعاَضُم  َو  ِماَحْرَْألا ، ِتاَُملُظ  ِیف  ُّیِعْرَْملا  ُأَْشنُْملا  َو  ُّيِوَّسلا ، ُقُولْخَملا  اَهُّیَأ  اهنم :

َْمل ٍراَد  َیلِإ  َكِّرَقَم  ْنِم  َتْجِرْخُأ  َُّمث  ًءاَدـِن . ُعَمْـسَت  َال  َو  ًءاَعُد ، ُریُِحت  ًانِینَج ال  َکِّمُأ  ِنَْطب  ِیف  ُروُمَت  ٍموُسْقَم . ٍلَـجَأ  َو  ٍمُوْلعَم ،» ٍرَدَـق  َیلِإ  ٍنیِکَم ،
! َِکتَداَرإ َو  َِکبَلَط  َعِضاَوَم  ِۀَـجاَْحلا  َدـْنِع  َکَـفَّرَع  َو  َکِّمُأ ؟ ِيْدـَث  ْنِم  ِءاَذـِْغلا  ِراَِرتْجاـِل  َكاَدَـه  ْنَمَف  اـهِِعفاَنَم . َُلبُـس  ْفِْرعَت  َْمل  َو  اَهْدَهْـشَت ،
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! ُدَْعبَأ َنِیقُولْخَملا  ِدوُدُِحب  ِِهلُواَنَت  ْنِم  َو  ُزَجْعَأ ! ِهِِقلاَخ  ِتاَفِص  ْنَع  َوُهَف  ِتاَوَدَْألا  َو  ِۀَْئیَْهلا  ِيذ  ِتاَفِص  ْنَع  ُزِْجعَی  ْنَم  َّنِإ  َتاَْهیَه ،
358 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(164 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نامثع  یلع  هومقن  ام  اوکش  هیلإ و  سانلا  عمتجا  اّمل 
: لاقف هیلع  لخدف  مهل ، هباتعتسا  مهنع و  هتبطاخم  هولأس  و 

؟ ََکل ُلُوقَأ  اَم  ِيرْدَأ  اَم  ِهَّللاَو  َو  ْمُهَْنَیب ، َو  َکَْنَیب  ِینوُرَفْسَتْسا  ِدَق  َو  ِیئاَرَو  َساَّنلا  َّنِإ 
َو ُهَکَغِّلَُبنَف . ٍءْیَِشب  اَنْوَلَخَال  َو  ُْهنَع ، َكَِربُْخنَف  ٍءْیَش  َیلِإ  َكاَنْقَبَس  اَم  ُمَْلعَن . اَم  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  ُُهفِْرعَتَال . ٍْرمَأ  یَلَع  َکُّلُدَأ  َال  َو  ُُهلَهَْجت ، ًاْئیَـش  ُفِرْعَأ  اَم 

ِباَّطَْخلا ُْنباَال  َو  َۀَفاَُحق  ِیبَأ  ُْنبا  اَم  َو  اَْنبِحَص . اَمَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َْتبِحَـص  َو  اَنْعِمَـس ، اَمَک  َْتعِمَـس  َو  اَْنیَأَر ، اَمَک  َْتیَأَر  ْدَق 
َهَّللا َهَّللاَف  َالاَنَی . َْمل  اَم  ِهِرْهِص  ْنِم  َْتِلن  ْدَق  َو  اَمُْهنِم . ٍمِحَر  َۀَجیِش  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َْتنَأ  َو  َْکنِم ، ِّقَْحلا  ِلَمَِعب  َیلْوَِأب 
ِداَبِع َلَْضفَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَف  ٌۀَِمئاََقل . ِنیِّدلا  َمالْعَأ  َّنِإ  َو  ٌۀَحِضاََول ، َقُرُّطلا  َّنِإ  َو  ٍلْهَج ، ْنِم  ُمَّلَُعتَال  َو  یًمَع ، ْنِم  ُرَّصَُبت  اَم  ِهَّللا - َو  َکَّنِإَف - َکِسْفَن ! ِیف 

اََهل ٌةَرِهاََظل ، َعَِدْبلا  َّنِإ  َو  ٌمالْعَأ ، اََهل  ٌةَرِّیََنل ، َنَنُّسلا  َّنِإ  َو  ًَۀلوُهْجَم . ًۀَعِْدب  َتاَمَأ  َو  ًۀَمُوْلعَم ، ًۀَّنُـس  َماَقَأَف  يَدَـه ، َو  َيِدُـه  ٌلِداَع ، ٌماَمِإ  ِهَّللا  َدـْنِع  ِهَّللا 
هللا یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  َو  ًۀَکوُْرتَم . ًۀَعِْدب  اَیْحَأ  َو  ًةَذوُخْأَم ، ًۀَّنُـس  َتاَمأَف  ِِهب ، َّلُض  َو  َّلَض  ٌِرئاَج  ٌماَمِإ  ِهَّللا  َْدنِع  ِساَّنلا  َّرَـش  َّنِإ  َو  ٌمالْعَأ .
َُّمث یَحَّرلا ، ُروُدـَت  امک  اَهِیف  ُروُدَـیَف  َمَّنَهَج ، ِراَن  ِیف  یَْقُلیَف  ٌرِذاَع ، َال  َو  ٌریِـصَن  ُهَعَم  َْسَیل  َو  ِِرئاَْـجلا  ِماَـمِْإلِاب  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  یَتُْؤی  : » ُلوُقَی هلآ  هیلع و 

َو َْلتَْقلا  اَْهیَلَع  ُحَـتْفَی  ٌماَمِإ  ِۀَّمُْألا  ِهِذـه  یف  ُلَتُْقی  ُلاَُقی : َناَک  ُهَّنِإَف  َلُوتْقَْملا ، ِۀَّمُْألا  ِهِذـه  َماَـمِإ  َنوُکَت  اَّلَأ  َهَّللا  َكُدُْـشنَأ  یِّنِإ  َو  اَـهِْرعَق .» ِیف  ُطـِبَتْرَی 
، ًاجْوَم اَهِیف  َنوُجوُمَی  ِلِطاَْبلا  َنِم  َّقَْحلا  َنوُرِْصُبی  الَف  اَهِیف ، َنَتِْفلا  ُُّثبَی  َو  اَْهیَلَع ، اَهَرُومُأ  ُسِْبلَی  َو  ِۀَمایِْقلا ، ِمْوَی  َیلِإ  َلاَتِْقلا 

360 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ًاجْرَم اَهِیف  َنوُجُرْمَی  َو 

. ِرُمُْعلا یِّضَقَت  َو  ِّنِّسلا  ِلالَج  َدَْعب  َءاَش  ُْثیَح  َُکقوُسَی  ًۀَقِّیَس  َناَوْرَِمل  َّنَنوُکَت  الَف 
: مالسلا هیلع  َلاَقَف  ْمِهِِملاَظَم » ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َجُرْخَأ  یَّتَح  ِینُولّجَُؤی ، ْنَأ  ِیف  َساَّنلا  ِمِّلَک   » ُنامَثُع َُهل  َلاَقَف 

. ِْهَیلِإ َكِْرمَأ  ُلوُصُو  ُُهلَجَأَف  َباَغ  اَم  َو  ِهِیف ، َلَجَأ  اَلَف  ِۀَنیِدَْملِاب  َناَک  اَم 

(165 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

سوواطلا ۀقلخ  بیجع  اهیف  رکذی 

رویطلا ۀقلخ 

اَم ِِهتَرْدـُق ، ِمیِظَع  َو  ِِهتَْعنَـص ، ِفیَِطل  یَلَع  ِتانِّیَْبلا  ِدِـهاَوَش  ْنِم  َماَقَأ  َو  ٍتاَـکَرَح . ِيذ  َو  ٍنِکاَـس  َو  ٍتاَوَم ، َو  ٍناَوَیَح  ْنِم  ًاـبیِجَع  ًاـْقلَخ  ْمُهَعَدَْـتبا 
اَهَنَکْـسَأ یتَّلا  ِراَیْطَْألا  ِرَوُص  ِِفلَتُْخم  ْنِم  َأَرَذ  اَم  َو  ِِهتَِّیناَدْـحَو ، ِیَلَع  ُُهِلئاـَلَد  اَنِعاَمْـسَأ  ِیف  ْتَقَعَن  َو  َُهل . ًۀَمِّلَـسُم  َو  ِِهب ، ًۀَـفِرَتْعُم  ُلوُقُْعلا  َُهل  ْتَداَْـقنا 

. اَهِمالْعَأ یِساَوَر  َو  اَهِجاَِجف  َقوُرُخ  َو  ِضْرَْألا ، َدیِداَخَأ 
. ِجِرَْفنُْملا ِءاَضَْفلا  َو  ِحِسَْفنُْملا ، ِّوَْجلا  ِقِراَخَم  ِیف  اَِهتَِحنْجَِأب  ٍۀَفِْرفَُرم  َو  ِریِخْـسَّتلا ، ِماَمِز  ِیف  ٍۀَفَّرَـصُم  ٍۀَِنیاَبَتُم ، ٍتاَْئیَه  َو  ٍۀَِـفلَتُْخم ، ٍۀَِـحنْجَأ  ِتاَذ  ْنِم 

ِءاَوَْهلا ِیف  َوُمْـسَی  ْنَأ  ِهِْقلَخ  ِۀـَلاَبَِعب  اَهَـضَْعب  َعَنَم  َو  ٍۀَـبِجَتُْحم ، َلِصاَفَم  ِقاَقِح  ِیف  اَـهَبَّکَر  َو  ٍةَرِهاَـظ ، ٍرَوُص  ِِبئاَـجَع  ِیف  ْنُکَت  َْمل  ْذِإ  َدـَْعب  اَـهَنَّوَک 
ُْریَغ ُُهبوُشَیَال  ٍنَْول  َِبلاَق  ِیف  ٌسوُمْغَم  اَْهنِمَف  ِِهتَْعنَـص . ِقِیقَد  َو  ِِهتَرُْدق  ِفیِطَِلب  ِغِیباَصَْألا  ِیف  اِِهفالِتْخا  یَلَع  اَهَقَـسَن  َو  ًافِیفَد . ُّفِدَـی  ُهَلَعَج  َو  ًافوُفُخ ،
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. ِِهب َِغبُص  اَم  ِفالِِخب  َقِّوُط  ْدَق  ٍْغبِص  ِنَْول  ِیف  ٌسوُمْغَم  اَْهنِم  َو  ِهِیف . َسِمُغ  اَم  ِنَْول 
362 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

سوواطلا

. ُهَبَحْسَم َلاَطَأ  ٍَبنَذ  َو  ُهَبَـصَق ، َجَرْـشَأ  ٍحاَنَِجب  ٍدیِْـضنَت ، ِنَسْحَأ  ِیف  ُهَناَْولَأ  َدَّضَن  َو  ٍلیِدْعَت ، ِمَکْحَأ  ِیف  ُهَماَقَأ  يِذَّلا  ُسوُواَّطلا  ًاْقلَخ  اَِهبَجْعَأ  ْنِم  َو 
ِءاَْضفِإَک یِضُْفی  ِِهناَفَیَِزب . ُسیِمَی  َو  ِِهناَْولَِأب ، ُلاَتْخَی  ُهُِّیتُون . ُهَجَنَع  ٍّيِراَد  ُْعلَق  ُهَّنَأَک  ِهِسْأَر  یَلَع  الِطُم  ِِهب  اَمَـس  َو  ِهِّیَط ، ْنِم  ُهَرَـشَن  یَْثنُْألا  َیلِإ  ََجرَد  اَذِإ 

. ِباَرِّضَلل ِۀَِملَتْغُْملا  ِلوُحُْفلا  َّرَأ  ِۀَحَقالُِمب  ُّرُؤَی  َو  ۀَکَیِّدلا ،
ُفِقَتَف ُهُعِماَدَم ، اَهُحَفْـسَت  ٍۀَْعمَِدب  ُحِْقُلی  ُهَّنَأ  ُمُعْزَی  ْنَم  ِمْعَزَک  َناَک  َْول  َو  ُهُداَنْـسِإ . ٍفیِعَـض  یَلَع  ُلیُِحی  ْنَمَک  َال  ٍۀَـنَیاَعُم ، یَلَع  َِکلذ  ْنِم  َُکلیِحُأ 

ِۀَمَعاَطُم ْنِم  َبَجْعَِأب  َکـِلذ  َناَـک  اََـمل  ِسِجَْبنُْملا ، ِْعمَّدـلا  يَوِس  ٍلْـحَف  ِحاَِـقل  ْنِم  اـَل  ُضِیبَت  َُّمث  َکـِلذ ، ُمَعْطَت  ُهاَْـثنُأ  َّنَأ  َو  ِِهنوُفُج ، ْیَتَّفَـض  ِیف 
! ِباَرُْغلا

ُضْرَْألا ِتَتَْبنَأ  اَِمب  ُهَتْهَّبَـش  ْنِإَف  ِدَجَْربَّزلا . َذَِلف  َو  ِناَیْقِْعلا  َِصلاَخ  ِهِسوُمُـش  َو  ِِهتاَراَد  ِبیِجَع  ْنِم  اَْهیَلَع  َِتْبنُأ  اَم  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  َيِراَدَـم  ُهَبَـصَق  ُلاََخت 
َوُهَف ِِّیلُْحلِاب  ُهَْتلَکاَـش  ْنِإ  َو  ِنَمَیلا ، ِبْصَع  ِِقنوُمَک  َْوأ  ِلَـلُْحلا ، ِّیِـشْوَمَک  َوُهَف  ِِسبـالَْملِاب  ُهَْتیَهاَـض  ْنِإ  َو  ٍعِیبَر . ِّلُـک  ِةَرْهَز  ْنِم  َِینُج  ِینَج  َْتُلق :

، ِِهلَابْرِس ِلاَمَِجل  ًاکِحاَض  ُهِقْهَُقیَف  ِْهیَحاَنَج ، َو  ُهَبَنَذ  ُحَّفَصَتَی  َو  ِلاَتْخُملا ، ِحِرَْملا  َیْشَم  یِشْمَی  ِلَّلَکُْملا . ِْنیَجُّللِاب  ْتَقُِّطن  ْدَق  ٍناَْولَأ ، ِتاَذ  ٍصوُصُفَک 
ٌشْمُح ُهَِمئاَوَق  َّنَِأل  ِهِعُّجََوت ، ِقِداَِصب  ُدَهْـشَی  َو  ِِهتَثاَِغتْـسا ، ِنَع  ُنِیُبی  ُداکَی  ٍتْوَِصب  ًالِْوعُم  اَـقَز  ِهِِمئاَوَق  َیلِإ  ِهِرَـصَِبب  یَمَر  اَذِإَـف  ِهِحاَـشِو ؛ ِغِیباَـصَأ  َو 

. ِۀَّیِسالِْخلا ِۀَکَیِّدلا  ِِمئاَوَقَک 
ُْثیَح َیلِإ  اَهُزِْرغَم  َو  ِقیِْربِْإلاَک . ِهُِقنَع  ُجَرْخَم  َو  ٌةاَّشَُوم . ُءاَرْـضَخ  ٌۀَـعُْزُنق  ِفْرُْعلا  ِعِضْوَم  ِیف  َُهل  َو  ٌۀَّیِفَخ  ٌۀَیِْـصیِص  ِِهقاَس  ِبُوْبنُظ  ْنِم  ْتَمََجن  ْدَـق  َو 

. َمَحْسَأ ٍرَْجعِِمب  ٌعِّفَلَتُم  ُهَّنَأَک  َو  ٍلاَقِص ، َتاَذ  ًةآِْرم  ٍۀَسَْبُلم  ٍةَریِرَحَک  َْوأ  ِۀَِّیناَمَیلا ، ِۀَمِسَْولا  ِْغبِصَک  ُُهنَْطب 
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ُضَْیبَأ ِناوُْحقُْألا ، ِنَْول  ِیف  ِمَلَْقلا  ِّقَدَتْـسُمَک  ٌّطَخ  ِهِعْمَـس  ِْقتَف  َعَم  َو  ِِهب . ٌۀَجِزَتْمُم  َةَرِـضاَّنلا  َةَرْـضُْخلا  َّنَأ  ِهِقیَِرب ، ِةَّدِـش  َو  ِِهئاَم ، ِةَْرثَِکل  ُلَّیَُخی  ُهَّنَأ  اَّلِإ 
ِهِقَنْوَر َو  ِهِجاَبیِد  ِصیَِـصب  َو  ِهِقیَِرب  َو  ِِهلاَقِـص  ِةَْرثَِکب  ُهالَع  َو  ٍطْسِِقب ، ُْهنِم  َذَخَأ  ْدَقَو  اَّلِإ  ٌْغبِـص  َّلَق  َو  ُِقَلتْأَی . َِکلاَنُه  اَم  ِداَوَس  ِیف  ِهِضاَیَِبب  َوُهَف  ٌقَقَی .

. ٍْظیَق ُسوُمُش  َال  َو  ٍعِیبَر  ُراَْطمَأ  اّهبَُرت  َْمل  ِۀَثُوْثبَْملا ، ِریِهاَزَْألاک  َوُهَف 
یَّتَح ًایِمان  ُقَحاَلَتَی  َُّمث  ِناَصْغَْألا ، ِقاَرَْوأ  َتاَتِْحنا  ِِهبَـصَق  ْنِم  ُّتَْحنَیَف  ًاعاَِبت ، ُُتْبنَی  َو  يَْرتَت ، ُطُقْـسَیَف  ِهِساَِبل ، ْنِم  يَْرعَی  َو  ِهِشیِر ، ْنِم  ُرَّسَحَتَی  ْدَـق  َو 
ًةَرْمُح َْکتَرَأ  ِِهبَـصَق  ِتاَرَعَـش  ْنِم  ًةَْرعَـش  َتْحَّفَـصَت  اَذِإ  َو  ِِهناَکَم . ِْریَغ  ِیف  ٌنَْول  ُعَقَیَال  َو  ِِهناَْولَأ ، َِفلاَس  ُِفلاَُـخیَال  ِهِطوُقُـس . َلـْبَق  ِِهتَْئیَهَک ، َدوُعَی 

ُمِْظنَتْسَت َْوأ  ِلوُقُْعلا ، ُِحئاَرَق  ُهُُغْلبَت  َْوأ  ِنَطِْفلا ، ُِقئاَمَع  اَذه  ِۀَفِص  َیلِإ  ُلِصَت  َْفیَکَف  ًۀَّیِدَجْـسَع . ًةَْرفُـص  ًاناَیْحَأ  َو  ًۀَّیِدَجَْربَز ، ًةَرْـضُخ  ًةَراَت  َو  ًۀَّیِدْرَو ،
. َنیِفِصاَْولا ُلاَْوقَأ  ُهَفْصَو 

ًادوُدحَم ُْهتَکَرْدَأَف  ِنُویُْعِلل ، ُهاَّلَج  ٍْقلَخ  ِفْصَو  ْنَع  َلوُقُْعلا  َرََهب  يِذَّلا  َناَْحبُسَف  ُهَفِصَت ! ْنَأ  َۀَنِْسلَْألا  َو  ُهَکِرُْدت ، ْنَأ  َماَهْوَْألا  َزَجْعَأ  ْدَق  ِِهئاَزْجَأ  ُّلَقَأ  َو 
! ِِهتْعَن ِۀَیِدَْأت  ْنَع  اَِهب  َدَعَق  َو  ِِهتَفِص ، ِصیِْخَلت  ْنَع  َنُْسلَْألا  َزَجْعَأ  َو  ًانَّوَُلم . ًافَّلَُؤم  َو  ًانَّوَکُم ،

تاقولخملا راغص 

ِهِیف َجـَلْوَأ  اَّمِم  ٌحَبَـش  َبِرَطْـضَی  اَّلَأ  ِهِسْفَن  یَلَع  يأَو  َو  ِۀَـلَیِْفلا ! َو  ِناَتیِْحلا  ِْقلَخ  ْنِم  اَمُهَقْوَف  اَـم  َیلِإ  ِۀَـجَمَْهلا  َو  ِةَّرَّذـلا  َِمئاَوَق  َجَـمْدَأ  ْنَم  َناَْـحبُس 
. ُهَتَیاَغ َءاَنَْفلا  َو  ُهَدِعْوَم ، َماَمِْحلا  َلَعَج  َو  اَّلِإ  َحوُّرلا ،
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ۀنجلا ۀفص  یف  اهنم 

، اَهِرِظاَنَم ِفِراَخَز  َو  اَِهتاََّذل ، َو  اَِهتاَوَهَش  ْنِم  اَْینُّدلا  َیلِإ  َجِرْخُأ  اَم  ِِعئاََدب  ْنَع  َکُسْفَن  ْتَفَزََعل  اَْهنِم  ََکل  ُفَصُْوی  اَم  َوَْحن  َِکْبلَق  ِرَصَِبب  َْتیَمَر  ْوَلَف 
ِیف ِبْطَّرلا  ُِؤلُْؤللا  ِِسئاَبَک  ِقِیْلعَت  ِیف  َو  اَهِراَْهنَأ ، ِلِـحاَوَس  یَلَع  ِکْـسِْملا  ِناَْـبثُک  ِیف  اَُـهقوُرُع  ْتَبِّیُغ  ٍراَجْـشَأ  ِقاَفِطْـصا  ِیف  ِرْکِْفلاـِب  ْتَلِهَذـَل  َو 

اَِهلاَُّزن یَلَع  ُفاَُطی  َو  اَهِینَتُْجم ، ِۀَْـینُم  یَلَع  ِیتْأَتَف  ٍفُّلَکَت  ِْریَغ  ْنِم  یَنُْجت  اَهِماَمْکَأ ، ُِفلُغ  ِیف  ًۀَِـفلَتُْخم  ِراَمثِّلا  َْکِلت  ِعُولُط  َو  اَِهناَْنفَأ ، َو  اَـهِجِیلاَسَع 
ْوَلَف ِراَفْـسَْألا . َۀَْلُقن  اُونِمَأ  َو  ِرارَْقلا ، َراَد  اوُّلَح  یَّتَح  ْمِِهب  يَدامَتَت  ُۀَماَرَْکلا  ِلََزت  َْمل  ٌمْوَق  ِۀَقَّوَرُْملا  ِروُمُْخلا  َو  ِۀَقَّفَـصُْملا ، ِلاَسْعَْألِاب  اَهِروُُصق  ِۀَِیْنفَأ  ِیف 

یِِسلْجَم ْنِم  َْتلَّمَحََتل  َو  اَْهَیلِإ ، ًاقْوَش  َکُسْفَن  ْتَقِهََزل  ِۀَِقنوُْملا ، ِرِظاَنَْملا  َْکِلت  ْنِم  َْکیَلَع  ُمُجهَی  اَم  َیلِإ  ِلوُصُْولِاب  ُعِمَتْـسُْملا  اَهُّیَأ  َکَْبلَق  َْتلَغَش 
. ِِهتَمْحَِرب ِراَْربْألا  ِلِزاَنَم  َیلِإ  ِِهْبلَِقب  یَعْسَی  ْنَّمِم  ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  اَنَلَعَج  اِهب . ًالاَْجِعتْسا  ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  ِةَرَواَُجم  َیلِإ  اَذه 

بیرغلا نم  ۀبطخلا  هذه  یف  ام  ضعب  ریسفت 

اذإ اهّرؤَی ، َةأرملا  ُلُجّرلا  ّرأ  ُلاَُـقی : حاـکّنلا ، ِنَع  ٌۀَـیاَنِک  ُّرـألا : هحقـالمب ،» ُّرُؤَی  : » مالـسلا هیلع  ُُهلوق  هیلع :) هّللا  ۀـمحر   ) فیرـشلا دیـسلا  لاـق 
. اَهَحَکَن

اهنم بلجی  ِرحبلا  یلع  ٌةَدـَْلب  َیِهَو  نیراَد ، یلإ  ٌبوسنم  يِراَدو : ۀنیفّـسلا ، ُعاَرِـش  ُعـْلَقلا : ُهّیتِوـُن » ُهَجَنَعٍيراد  ُعـْلَق  ُهَّنأـک  : » مالـسلا هیلع  ُُهلْوَـقَو 
. ُحاّلملا یتّونلاو : اهتفطع . اذإ  ًاْجنَع  اهُجنعأ  ُترصنک - َۀقانلا - ُتجنع  ُلاقی : هفطع . يأ  ُهَجَنَعو : ُبیطلا .

. ُۀعطقلا یهو  َةذِلف ، عمج  ُذلفلا : دجربزلا » َذَِلفَو  : » مالسلا هیلع  ُُهلوقو 
. ٌجولسُع اهُدِحاو  ُنوصغلا ، ُجبلاسعلاو : ُقذِعلا . ۀسابکلا : ِبطّرلا » ؤلّؤللا  ِسئابک  : » مالسلا هیلع  هلوقو 
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فلأتلا یلع  ّثحلا 

ِْضیَقَک َنُولِقْعَی . ِهَّللا  ِنَعَال  َو  َنوُهَّقَفَتَی ، ِنیِّدـلا  ِیفَال  ِۀَِّیلِهاَْجلا : ِةاَـفُجَک  اُونوُکَتاـَل  َو  ْمُکِریِغَِـصب . ْمُکُرِیبَک  ْفَأْرَْیلَو  ْمُکِرِیبَِکب  ْمُکُریِغَـص  َّسَأَـتَِیل 
. ارَش اَُهناَضِح  ُجِرُْخی  َو  ًارْزِو . اَهُرْسَک  ُنوُکَی  ٍحاَدَأ  ِیف  ٍْضَیب 

ۀیماونب

َۀَّیَمُأ ینَِبل  ٍمْوَی  ِّرَِشل  ْمُهُعَمْجَیَس  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  یَلَع  ُهَعَم . َلاَم  َلاَم  امَْنیَأ  ٍنْصُِغب  ٌذِخآ  ْمُْهنِمَف  ْمِِهلْصَأ . ْنَع  اُوتَّتَـشَت  َو  ْمِِهتَْفلُأ ، َدَْعب  اُوقَرَْتفا  اهنم : و 
ِْلیَـسَک ْمِهِراَثَتْـسُم  ْنِم  َنُولیِـسَی  ًاـباَْوبَأ  ْمَُهل  ُحَـتْفَی  َُّمث  ِباَـحَّسلا . ِماَـکُرَک  ًاـماَکُر  ْمُهُعَمْجَی  َُّمث  ْمُهَْنَیب ، ُهَّللا  ُفِّلَُؤی  ِفـیِرَْخلا  ُعَزَق  ُعِـمَتَْجت  اَـمَک 

، ِِهتَیِدْوَأ ِنوُُطب  ِیف  ُهَّللا  ُمُهُعِذْعَُذی  ٍضْرَأ . ُباَدِح  َال  َو  ٍدْوَط ، ُّصَر  ُهَنَنَـس  َّدُرَی  َْمل  َو  ٌۀَمَکَأ ، ِْهیَلَع  ُْتْبثَت  َْمل  َو  ٌةَراَق ، ِْهیَلَع  ْمَلْـسَت  َْمل  ُْثیَح  ِْنیَتَّنَْجلا ،
َو ُِّولُْعلا  َدـَْعب  ْمِهیِدـْیَأ  ِیف  اَم  ََّنبوُذََـیل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ٍمْوَق . ِراَیِد  ِیف  ٍمْوَِقل  ُنِّکَُمی  َو  ٍمْوَق ، َقوُقُح  ٍمْوَق  ْنِم  ْمِِهب  ُذُـخْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  َعِیباَنَی  ْمُهُُکلْـسَی  َُّمث 

. ِراَّنلا یَلَع  ُْۀَیلَْألا  ُبوُذَت  اَمَک  ِنیِکْمتَّلا ،

نامزلا رخآ  سانلا 

. ْمُْکیَلَع َيِوَق  ْنَم  َْوقَی  َْمل  َو  ْمُکَْلثِم ، َْسَیل  ْنَم  ْمُکِیف  ْعَـمْطَی  َْمل  ِلِـطاَْبلا  ِنیِهْوـَت  ْنَع  اوـُنِهَت  َْمل  َو  ِّقَْـحلا ، ِرْـصَن  ْنَع  اُولَذاَـخَتَت  َْمل  ْوـَل  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
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ُُمْتلَصَو َو  یَنْدَْألا  ُُمتْعَطَق  َو  ْمُکِروُهُظ ، َءاَرَو  َّقَْحلا  ُُمتْفَّلَخ  اَِمب  ًافاَعْضَأ  يِدَْعب  ْنِم  ُهیِّتلا  ُمَُکل  َّنَفَّعَُـضَیل  يِرْمََعل  َو  َلِیئاَرْـسِإ . یَنب  َهاَتَم  ُْمتِْهت  ْمُکَّنِکل 
. ِقاَنْعَْألا ِنَع  َحِداَْفلا  َلْقِّْثلا  ُُمتْذَبَن  َو  ِفاَِستْعْالا ، َۀَنوُؤَم  ُْمتیِفُک  َو  ِلوُسَّرلا ، َجاَْهنِم  ْمُِکب  َکَلَس  ْمَُکل ، َیِعاَّدلا  ُُمتْعَبَّتا  ِنِإ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َدَْعبَْألا .
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(167 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هتفالخ  لئاوأ  یف 
. اوُدِصْقَت ِّرَّشلا  ِتْمَس  ْنَع  اُوفِدْصا  َو  اوُدَتْهَت ، ِْریَْخلا  َجْهَن  اوُذُخَف  َّرَّشلا . َو  َْریَْخلا  ِهِیف  َنََّیب  ًایِداَه  ًاباَتِک  َلَْزنَأ  َیلاَعَت  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ 

ِِملْـسُْملا َۀَـمْرُح  َلَّضَف  َو  ٍلوُخْدَـم ، َْریَغ  ًالاَلَح  َّلَحَأ  َو  ٍلوُهْجَم ، َْریَغ  ًاماَرَح  َمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَّنَْجلا . َیلِإ  ْمُکِّدَُؤت  ِهَّللا  َیلِإ  اهوُّدَأ  َِضئاَرَْفلا ، َِضئاَرَْفلا 
َو ِّقَْحلِاب . اَّلِإ  ِهِدَی » َو  ِِهناَِسل  ْنِم  َنوُِملْسُْملا  َِملَس  ْنَم  ُِملْسُْملاَف  . » اَهِِدقاَعَم ِیف  َنیِِملْسُْملا  َقوُقُح  ِدیِحْوَّتلا  َو  ِصاَلْخِْإلِاب  نَّدَش  َو  اَهِّلُک ، ِمَرُْحلا  یَلَع 

. ُبِجَی اَِمب  اَّلِإ  ِِملْسُْملا  َيذَأ  ُّلِحَی  َال 
ُرَظَْتُنی اَمَّنِإَف  اوُقَْحَلت ، اوُفَّفََخت  ْمُکِْفلَخ . ْنِم  ْمُکوُدَْـحت  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ  َو  ْمُکَماَمَأ ، َساَّنلا  َّنِإَف  ُتْوَْملا ، َوُه  َو  ْمُکِدَـحَأ  َۀَّصاَـخ  َو  ِۀَّماَْـعلا  َْرمَأ  اوُرِداـَب 

. ْمُکُرِخآ ْمُِکلَّوَِأب 
ُُمْتیَأَر اَذِإ  َو  ِِهب ، اوُذُـخَف  َْریَْخلا  ُُمْتیَأَر  اَذِإ  َو  ُهوُصْعَت ، َال  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ِِمئاَهَْبلا ، َو  ِعاَِقْبلا  ِنَع  یَّتَح  َنُولوُؤْسَم  ْمُکَّنِإَف  ِهِداَِلب ، َو  ِهِداَـبِع  ِیف  َهَّللا  اوُقَّتا 

. ُْهنَع اوُضِرْعَأَف  َّرَّشلا 

(168 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

: ۀباحصلا نم  موق  هل  لاق  دق  و  ۀفالخلاب ، عیوب  ام  دعب 
: مالسلا هیلع  لاقف  نامثع ؟ یلع  بلجأ  نّمم  ًاموق  تبقاع  ول 
ٍةَّوُِقب ِیل  َْفیَک  ْنِکل  َو  َنوُمَْلعَت ، اَم  ُلَهْجَأ  ُتَْسل  یِّنِإ  ُهاَتَوْخِإ ! اَی 

372 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ْمُهَو ْمُُکباَرْعَأ ، ْمِْهَیلِإ  ْتَّفَْتلا  َو  ْمُُکناَدـْبِع ، ْمُهَعَم  ْتَراـَث  ْدَـق  ِءاـَلُؤه  ْمُه  اَـهَو  ْمُهُِکلْمَناـَل ! َو  اَـنَنوُِکلْمَی  ْمِِهتَکْوَش ، ِّدَـح  یَلَع  َنُوِبلْجُملا  ُمْوَْقلا  َو 

َساَّنلا َّنِإ  ًةَّداَم . ِمْوَْقلا  ِءالُؤِهل  َّنِإ  َو  ٍۀَِّیلِهاج . ُْرمَأ  َْرمَْألا  اَذه  َّنِإ  ُهَنوُدیُِرت ! ٍءْیَش  یَلَع  ٍةَرْدُِقل  ًاعِـضْوَم  َنْوََرت  ْلَه  َو  اوُءاَشاَم . ْمُکَنُوموُسَی  ْمَُکلالِخ 
َأَدـْهَی یَّتَح  اوُِربْصاَف  َكاَذ ، َالَو  اَذـه  يََرت  َال  ٌۀَـقِْرف  َو  َنْوََرت ، َال  اَم  يََرت  ٌۀَـقِْرف  َو  َنْوََرت ، اَـم  يََرت  ٌۀَـقِْرف  ٍرُومُأ : یَلَع  َكِّرُح - اَذِإ  ِْرمَأـْلا - اَذـه  ْنِم 

َو ًةَُّوق ، ُعِضْعَُـضت  ًۀَْلعَف  اُولَعْفَت  َال  َو  يِْرمَأ . ِِهب  ْمُکِیتأی  اَذاَم  اوُرُْظنا  َو  یِّنَع ، اوُؤَدْهاَف  ًۀَحَمْـسُم . ُقوُقُْحلا  َذَـخُْؤت  َو  اَهَِعقاَوَم ، ُبُولُْقلا  َعَقَت  َو  ُساَّنلا ،
. ًۀَّلِذَو ًانْهَو  ُثِرُوت  َو  ًۀَّنُم ، ُطِقُْست 

. ُّیَْکلا ِءاَوَّدلا  ُرِخآَف  اُدب  ْدِجَأ  َْمل  اَذِإ  َو  َکَسْمَتْسا . اَم  َْرمَْألا  ُکِْسمُأَسَو 

(169 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا
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ةرصبلا یلا  لمجلا  باحصأ  ریسم  دنع 

نیملسملل ۀعماجلا  رومألا 

ُهَّللا َظِفَح  اَم  اَّلِإ  ُتاَِکلْهُْملا  َّنُه  ِتاَهَّبَـشُْملا  ِتاَعَدَْـتبُْملا  َّنِإ  َو  ٌِکلاَه . اَّلِإ  ُْهنَع  ُِکلْهَی  َال  ٍِمئاَق ، ٍْرمَأ  َو  ٍقِطاَن  ٍباَتِِکب  ًاـیِداَه  اـًلوُسَر  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ 
، ِمالْسِْإلا َناَْطلُس  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َّنَلُْقنََیل  َْوأ  َُّنلَعْفََتل  ِهَّللا  َو  اَِهب . ٍهَرْکَتْسُم  َال  َو  ٍۀَمَّوَُلم  َْریَغ  ْمُکَتَعاَط  ُهوُطْعاَف  ْمُکِْرمَِأل . ًۀَمْصِع  ِهَّللا  ِناَْطلُس  ِیف  َّنِإ  َو  اَْهنِم .

. ْمُکِْریَغ َیلِإ  ُْرمَْألا  َزِرْأَی  یَّتَح  ًاَدبَأ  ْمُْکَیلِإ  ُُهلُْقنَی  َال  َُّمث 
374 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هموصخ نم  ریفنتلا 

. ْمُِکتَعاَمَج یَلَع  ْفَخَأ  َْمل  اَم  ُِربْصَأَس  َو  ِیتَراَمِإ ، ِۀَطْخَس  یَلَع  اوَؤلامَت  ْدَق  ِءالُؤه  َّنِإ 
یَلَع ِرُومُْألا  َّدَر  اوُداَرَأَف  ِْهیَلَع ، ُهَّللا  اَهَءاَفَأ  ْنَِمل  ًادَسَح  اَْینُّدلا  ِهِذـه  اُوبَلَط  اَمَّنِإ  َو  َنیِِملْـسُْملا ، ُماَِظن  َعَطَْقنا  ِْيأَّرلا  اَذـه  ِۀـَلاَیَف  یَلَع  اوُمَّمَت  ْنِإ  ْمُهَّنِإَف 

. ِِهتَّنُِسل ُشْعَّنلا  َو  ِهِّقَِحب  ُماَیِْقلا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِةَریِس  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِباَتِِکب  ُلَمَْعلا  اَْنیَلَع  ْمَُکل  َو  اَهِرَابْدَأ .

(170 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀجحلا مایق  نع  قحلا  عابتإ  بوجو  یف 
لوزتل لمجلا  باحـصأ  عم  هلاح  ۀقیقح  هنم  مهل  ملعیل  اهنم  مالـسلا  هیلع  برق  امل  ةرـصبلا  لهأ  نم  موق  هلـسرأ  دـق  برعلا و  ضعب  هب  مَّلک 

ثِدـحأ موق و ال  لوسر  ّینإ  لاقف : عیاـب ، هل : لاـق  ّمث  قحلا ، یلع  ّهنأ  هب  ملع  اـم  مهعم  هرمأ  نم  مالـسلا  هیلع  هل  نیبف  مهـسوفن ، نم  ۀهبـشلا 
: مالسلا هیلع  لاقف  مهیلإ . عجرأ  یّتح  ًاثدح 

ِشِطاَعَْملا َیلِإ  اوَُفلاَخَف  ِءاَْملا ، َو  ِإَلَْکلا  ِنَع  ْمُهَتْرَبْخَأ  َو  ْمِْهَیلِإ  َْتعَجَرَف  ِْثیَْغلا ، َِطقاَسَم  ْمَُهل  یِغَْتبَت  ًادـِئاَر  َكُوثََعب  ََكءاَرَو  َنیِذَّلا  َّنَأ  َْول  َْتیَأَرَأ 
. َكَدَی اًذِإ  ْدُْدمَأَف  مالسلا : هیلع  َلاَقَف  ِءاَْملا . َو  ِإَلَْکلا  َیلِإ  ْمُهَِفلاَُخم  َو  ْمُهَکِراَت  ُْتنُک  َلاَق : ًاِعناَص ؟ َْتنُک  اَم  ِبِداجَملا  َو 

. مالسلا هیلع  ُُهتْعَیاَبَف  َّیَلَع ، ِۀَّجُْحلا  ِماَِیق  َْدنِع  َِعنَْتمَأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْسا  اَم  ِهَّللاَوَف  ُلُجَّرلا : َلاَقَف 
. ِّیِمْرَْجلا ٍْبیَلُِکب  ُفَْرُعی  ُلُجَّرلا  َو 

376 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(171 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

نیّفصب موقلا  ءاقل  یلع  مزع  اّمل 

ءاعدلا
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َو ِةَراَّیَّسلا . ِموجُّنِلل  ًافَلَتُْخم  َو  ِرَمَْقلا ، َو  ِسْمَّشِلل  يًرْجَم  َو  ِراَهَّنلا ، َو  ِلـْیَِّلل  ًاـضیِغَم  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ِفوُفْکَْملا ، ِّوَْجلا  َو  ِعُوفْرَْملا ، ِفْقَّسلا  َّبَر  َّمُهَّللا 
اَمَو ِماَْعنَْألاَو ، ِّماَوَهِلل  ًاجَرْدَـم  َو  ِمانَْأِلل  ًاراَرَق  اَهَْتلَعَج  یتَّلا  ِضْرَْألا  ِهِذـه  َّبَر  َو  َِکتَداَبِع . ْنِم  َنُومَأْسَی  َال  َکـِتَِکئالَم ، ْنِم  ًاْطبِـس  ُهَناَّکُـس  َْتلَعَج 

َیْغَْبلا اَْنبِّنَجَف  اَنِّوُدَع ، یَلَع  اَنَتْرَهْظَأ  ْنِإ  ًادامَتْعا ، ِْقلَْخِلل  َو  ًاداَتْوَأ ، ِضْرَْأِلل  اَهَْتلَعَج  یتَّلا  یِساَوَّرلا  ِلاَبِْجلا  َّبَر  َو  يَُریَال . اَم  َو  يَُری  اَّمِم  یَـصُْحیَال 
. ِۀَْنتِْفلا َنِم  اَنْمِصْعا  َو  َةَداَهَّشلا ، اَْنقُزْراَف  اَْنیَلَع  ْمُهَتْرَهْظَأ  ْنِإ  َو  ِّقَْحِلل . اَنْدِّدَس  َو 

لاتقلل ةوعدلا 

! ْمُکَماَمَأ ُۀَّنَْجلا  َو  ْمُکَءاَرَو  ُراَْعلا  ِظاَفِْحلا ! ِلْهَأ  ْنِم  ِِقئاَقَْحلا  ِلوُُزن  َْدنِع  ُِرئاَْغلا  َو  ِراَمِّذِلل ، ُِعناَْملا  َْنیَأ 

(172 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هَّللادمح

. ًاضْرَأ ٌضْرَأَال  َو  ًءاَمَس ، ٌءاَمَس  ُْهنَع  يِراَُوتَال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
378 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يروشلا موی 

اَمَّنِإ َو  ُبَْرقَأ ، َو  ُّصَخَأ  اَنَأ  َو  ُدَْـعبَأ ، َو  ُصَرْحََأل  ِهَّللا  َو  ُْمْتنَأ  َْلب  ُْتلُقَف : ٌصیِرََحل ، ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  اَی  ِْرمَْألا  اَذـه  یَلَع  َکَّنِإ  ٌِلئاَق : َلاَق  ْدَـقَو  اهنم :
اَم يِرْدَـیَال  َتُِهب  ُهَّنَأَـک  َّبَه  َنیِرِـضاَْحلا  ِإَـلَْملا  ِیف  ِۀَّجُْحلاـِب  ُُهتْعَّرَق  اَّمَلَف  ُهَنوُد . یِهْجَو  َنُوبِرْـضَت  َو  ُهَْنَیب ، َو  یْنَیب  َنُولوَُحت  ُْمْتنَأ  َو  ِیل  اقَح  ُْتبَلَط 

! ِِهب ِیُنبیُِجی 

شیرق یلع  راصنتسالا 

َُّمث ِیل . َوُه  ًاْرمَأ  ِیتَعَزاَـنُم  یَلَع  اوُعَمْجَأ  َو  یَتلِْزنَم ، َمیِظَع  اوُرَّغَـص  َو  یِمِحَر ، اوُعَطَق  ْمُهَّنإَـف  ْمُهَناَـعَأ ! ْنَم  َو  ٍْشیَُرق  یَلَع  َکیِدْعَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
. ُهَکُْرتَت ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  َو  ُهَذُخَْأت ، ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  َّنِإ  َالَأ  اُولاَق :

لمجلا باحصأ  رکذ  یف  اهنم 

، اَمِِهتُوُیب ِیف  اَمُهَءاَِسن  اَسَبَحَف  ِةَرْصَْبلا ، َیلِإ  اَِهب  َنیِهِّجَوَتُم  اَِهئاَرِش ، َْدنِع  ُۀَمَْألا  ُّرَُجت  اَمَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَمْرُح  َنوُّرُجَی  اوُجَرَخَف 
، ِۀَْـعیَْبلِاب ِیل  َحَمَـس  َو  َۀَـعاَّطلا ، ِیناَطْعَأ  ْدَـق  َو  اَّلِإ  ٌلُجَر  ْمُْهنِم  اَم  ٍْشیَج  ِیف  اَـمِهِْریَِغل ، َو  اَـمَُهل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َسِیبَح  اَزَْربَأ  َو 

َْمل َْول  ِهَّللاَوَف  ًارْدَغ . ًۀَِـفئاَط  َو  ًاْربَص ، ًۀَِـفئاَط  اُولَتَقَف  اَِهلْهَأ ، ْنِم  ْمِهِْریَغ  َو  َنیِِملْـسُْملا  ِلاَم  ِْتَیب  ِناَّزُخ  َو  اَِهب  ِیِلماَع  یَلَع  اُومِدَـقَف  ٍهَرْکُم ، َْریَغ  ًاِعئاَط 
اوُعَفْدَی َْمل  َو  اوُرِْکُنی ، ْمَلَف  ُهوُرَضَح  ْذِإ  ِهِّلُک  ِْشیَْجلا ، َِکلذ  ُْلتَق  ِیل  َّلََحل  ُهَّرَج ، ٍمْرُج  اَِلب  ِِهْلتَِقل ، َنیِدِمَتْعُم  ًادِحاَو  اًلُجَر  اَّلِإ  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اُوبیُِـصی 

! ْمِْهیَلَع اَِهب  اُولَخَد  ِیتَّلا  ِةَّدِْعلا  َْلثِم  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اُولَتَق  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اَم  َْعد  ٍدَِیب . َال  َو  ٍناَِسِلب  ُْهنَع 
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(173 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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هراشا

ایندلا ناوه  یف  ۀفالخلل و  نوکی  نأب  ریدج  وه  نم  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یف 

هَّللا لوسر 

. ِِهتَمِْقن ُریِذَن  َو  ِِهتَمْحَر ، ُریَِشب  َو  ِِهلُسُر ، ُمَتاَخ  َو  ِِهیْحَو ، ُنیِمَأ 

ۀفالخلاب ریدجلا 

. ِهِیف ِهَّللا  ِْرمَِأب  ْمُهُمَلْعَأ  َو  ِْهیَلَع ، ْمُهاَْوقَأ  ِْرمَْألا  اَذِهب  ِساَّنلا  َّقَحَأ  َّنِإ  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
ْنِکل َو  ٌلِیبَس ، َِکلذ  َیلِإ  اَمَف  ِساَّنلا ، ُۀَّماَع  اَهَرُضْحَی  یَّتَح  ُدِقَْعنَتَال  ُۀَماَمِْإلا  َِتناَک  ِْنَئل  يِرْمََعل  َو  َِلتُوق . َیبَأ  ْنِإَف  َِبتُْعتْـسا ، ٌبِغاَش  َبَغَـش  ْنِإَف 

َو َُهل ، َْسَیل  اَم  یَعَّدا  اًلُجَر  ِْنیَلُجَر : ُِلتاَقُأ  یِّنِإ  َو  َالَأ  َراَتْخَی . ْنَأ  ِِبئاَْغِلل  َال  َو  َعِجْرَی  ْنَأ  ِدِـهاَّشِلل  َْسَیل  َُّمث  اَْهنَع ، َباَـغ  ْنَم  یَلَع  َنوُمُکْحَی  اَُـهلْهَأ 
. ِْهیَلَع يِذَّلا  َعَنَم  َرَخآ 

ِلْهَأ َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ِبْرَْحلا  ُبَاب  َحـُِتف  ْدَـق  َو  ِهَّللا . َدـْنِع  ِرُومُْألا  ِِبقاَوَع  ُْریَخ  َو  ِِهب ، ُداَبِْعلا  یَـصاََوت  اَـم  ُْریَخ  اـهَّنِإَف  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِهَّللا  َداَـبِع  ْمُکیِـصوُأ 
اُولَْجعَت َال  َو  ُْهنَع . َنْوَْهُنت  اَم  َْدنِع  اوُِفق  َو  ِِهب ، َنوُرَمُْؤت  اَِمل  اوُْضماَف  ِّقَْحلا ، ِعِضاَوَِمب  ِْملِْعلا  َو  ِْربَّصلا  َو  ِرَـصَْبلا  ُلْهَأ  اَّلِإ  َمَلَْعلا  اَذه  ُلِمْحَی  َال  َو  ِۀَْـلبِْقلا ،

. ًارَیِغ ُهَنوُرِْکُنت  ٍْرمَأ  ِّلُک  َعَم  اََنل  َّنِإَف  اُونَّیَبَتَت ، یَّتَح  ٍْرمَأ  ِیف 
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ایندلا ناوه 

َو َُهل  ُْمتِْقلُخ  يِذَّلا  ُمُِکلِْزنَم  َال  َو  ْمُکِراَِدب ، ْتَْسَیل  ْمُکیِضُْرتَو  ْمُُکبِضُْغت  ْتَحَبْصَأ  َو  اَهِیف ، َنُوبَغَْرت  َو  اهَنْوَّنَمَتَت  ُْمتْحَبْـصَأ  ِیتَّلا  اَْینُّدلا  ِهِذه  َّنِإ  َو  َالَأ 
، اَهِریِذْحَِتل اَهَروُرُغ  اوُعَدَف  اَهَّرَـش . ْمُْکتَرَّذَح  ْدَقَف  اَْهنِم  ْمُْکتَّرَغ  ْنِإ  َو  َیِه  َو  اَْهیَلَع . َنْوَْقبَت  َال  َو  ْمَُکل  ٍۀَِـیقاَِبب  ْتَْسَیل  اهَّنِإ  َو  َالَأ  ِْهَیلِإ . ُْمتیِعُد  يِذَّلاَال 

ُْهنَع َِيُوز  اَم  یَلَع  ِۀَمَْألا  َنِینَخ  ْمُکُدَحَأ  َّنَّنِخَی  َال  َو  اَْهنَع . ْمُِکبُولُِقب  اُوفِرَْـصنا  َو  اَْهَیلِإ ، ُْمتیِعُد  ِیتَّلا  ِراَّدلا  َیلِإ  اَهِیف  اوُِقباَس  َو  اَهِفیِوْخَِتل . اَهَعاَمْطَأ  َو 
ْنِم ٍءْیَـش  ُعِییْـضَت  ْمُکُّرُـضَی  َال  ُهَّنِإ  َو  َالَأ  ِِهباَتِک . ْنِم  ْمُکَظَفْحَتْـسا  اَم  یَلَع  ِۀَظَفاَحُملا  َو  ِهَّللا  ِۀَعاَط  یَلَع  ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُِّمتَتْـسا  َو  اَْهنِم .

. ْمُکاَْینُد ِْرمَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْظَفاَح  ٌءْیَش  ْمُِکنیِد  ِعِییْضَت  َدَْعب  ْمُکُعَْفنَیَال  ُهَّنِإ  َو  َالَأ  ْمُِکنیِد . َۀَِمئاَق  ْمُکِظْفِح  َدَْعب  ْمُکاَْینُد 
! َْربَّصلا ُمُکاَّیِإ  َو  انَمَْهلَأ  َو  ِّقَْحلا ، َیلِإ  ْمُِکبُوُلق  َو  اَِنبُولُِقب  ُهَّللا  َذَخَأ 

(174 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هَّللادیبع  نب  ۀحلط  ینعم  یف 
هلاتقل  ةرصبلا  یلا  ریبزلا  ۀحلط و  جورخ  هغلب  نیح  هلاق  دق  و 

َنامَثُع ِمَِدب  ِبَلَّطِلل  ًادِّرَجَتُم  َلَْجعَتْـسا  اَم  ِهَّللا  َو  ِرْـصَّنلا . َنِم  یِّبَر  ِینَدَعَو  ْدَق  اَم  یَلَع  اَنَأ  َو  ِبْرَّضلِاب . ُبَّهَرُأَال  َو  ِبْرَْحلِاب ، ُدَّدَهُأ  اَم  َو  ُْتنُک  ْدَـق 
، ُْهنِم ِْهیَلَع  ُصَرْحَأ  ِمْوَْقلا  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  ُُهتِّنِظَم ، ُهَّنََأل  ِهِمَِدب ، ََبلاَُطی  ْنَأ  ْنِم  ًافْوَخ  اَّلِإ 
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- ًاِملاَظ َناَّفَع  ُْنبا  َناَک  ِْنَئل  ٍثالَث : ْنِم  ًةَدِـحاَو  َنامَثُع  ِْرمَأ  ِیف  َعَنَـص  اَم  ِهَّللا  َو  َو  ُّکَّشلا . َعَقَی  َو  َْرمَْألا  َسِبَْتلَِیل  ِهِیف  َبَلْجَأ  اَِـمب  َطـِلاَُغی  ْنَأ  َداَرَأَـف 

َنیِِهنْهَنُْملا َنِم  َنوُکَی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  َناَک  ْدََـقل  ًامُولْظَم  َناَک  ِْنَئل  َو  ِهیِرِـصاَن ، َذـِباَُنی  ْنَأ  َو  ِهِیِلتاَق  َرِزاَُوی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  َناَک  ْدََـقل  ُمُعْزَی - َناـک  اـمَک 
ًةَدِحاَو َلَعَف  اَمَف  ُهَعَم ، َساَّنلا  َعَدَی  َو  ًاِبناَج ، َدُکْرَی  َو  َُهل  ِزَتْعَی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  َناَک  ْدََقل  ِْنیَتَلْصَْخلا ، َنِم  ٍّکَش  ِیف  َناَک  ِْنَئل  َو  ِهِیف . َنیِرِّذَعُْملا  َو  ُْهنَع ،

. ُهُریِذاَعَم ْمَلْسَت  َْمل  َو  ُُهبَاب ، ْفَْرُعی  َْمل  ٍْرمَِأب  َءاَج  َو  ِثالَّثلا ، َنِم 

(175 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هَّللا  لوسر  نم  هابرق  نایب  ۀظعوملا و  یف 
ٌِمئاَس اَِهب  َحاَرَأ  ٌمَعَن  ْمُکَّنَأَک  َنِیبِغاَر ! ِهِْریَغ  َیلِإ  َو  َنِیبِهاَذ ، ِهَّللا  ِنَع  ْمُکاَرَأ  ِیل  اَم  ْمُْهنِم . َذوُخْأَْـملا  َنوُکِراَّتلا  َو  ْمُْهنَع ، ِلوُفْغَْملا  ُْریَغ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 

اَهَعَبِـش َو  اَهَرْهَد ، اَهَمْوَی  ُبِسَْحت  اَْـهَیلِإ  َنِسْحُأ  اَذِإ  اَِـهب ! ُداَُری  اَذاَـم  ُفِْرعَتاـَل  يَدُْـمِلل  ِۀَـفُوْلعَْملاَک  َیِه  اـمَّنِإ  َو  ٍّيِوَد  ٍبَرْـشَم  َو  ٍِّیب  َو  ًیعْرَم  َیلِإ 
یلـص ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َِّیف  اوُرُفْکَت  ْنَأ  ُفاَخَأ  ْنِکل  َو  ُْتلَعََفل ، ِِهنْأَش  ِعیِمَج  َو  ِهِِجلْوَم  َو  ِهِجَرْخَِمب  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  َّلُک  َِربْخُأ  ْنَأ  ُْتئِـش  َْول  ِهَّللا  َو  اَـهَْرمَأ .

. هلآ هیلع و  هللا 
َِکلِذب ََّیلِإ  َدِهَع  ْدَقَو  ًاقِداَص ، اَّلِإ  ُقِْطنَأ  اَم  ِْقلَْخلا ، یَلَع  ُهاَفَطْـصا  َو  ِّقَْحلِاب ، ُهَثََعب  يِذَّلا  َو  ُْهنِم  َِکلذ  ُنَمُْؤی  ْنَّمِم  ِۀَّصاَْخلا  َیلِإ  ِهیِـضْفُم  یِّنِإ  َو  َالَأ 

. ََّیلِإ ِِهب  یَْضفَأ  َو  َّیَنُذُأ  ِیف  ُهَغَْرفَأ  اَّلِإ  یِسْأَر  یَلَع  ُّرُمَی  ًاْئیَش  یَْقبَأ  اَم  َو  ِْرمَْألا . اَذه  ِلآَم  َو  وُْجنَی ، ْنَم  یَْجنَم  َو  ُِکلْهَی ، ْنَم  ِِکلْهَِمب  َو  ِهِّلُک ،
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! اَْهنَع ْمُکَْلبَق  یَهاَنَتَأ  َو  اَّلِإ  ٍۀَیِصْعَم  ْنَع  ْمُکاْهنَأَال  َو  اَْهَیلِإ ، ْمُکُِقبْسَأ  َو  اَّلِإ  ٍۀَعاَط  یَلَع  ْمُکُّثُحَأ  اَم  ِهَّللا ، َو  یِّنِإ ، ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

(176 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ۀعدبلا نع  یهنی  نآرقلا و  لضف  نّیبی  ظعی و  اهیف  و 

سانلا ُۀَظِع 

َنِم ُهَّباَحَم  ْمَُکل  َنََّیب  َو  َۀَّجُْحلا . ُمُْکیَلَع  َذَخَّتا  َو  ِۀَِّیلَْجلِاب  ْمُْکَیلِإ  َرَذْعَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنِإف  ِهَّللا . َۀَحیِصَن  اُولَْبقا  َو  ِهَّللا ، ِظِعاوَِمب  اوُظِعَّتا  َو  ِهَّللا ، ِناَیَِبب  اوُعِفَْتنا 
َّنِإ َو  ِهِراَکَْملِاب  ْتَّفُح  َۀَّنَْجلا  َّنِإ  : » ُلوُقَی َناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ِهِذـه ، اُوِبنَتَْجت  َو  ِهِذـه ، اوُِعبَّتَِتل  اَْهنِم ، ُهَهِراَـکَم  َو  ِلاَـمْعَْألا ،

«. ِتاَوَهَّشلِاب ْتَّفُح  َراَّنلا 
َعَمَق َو  ِِهتَوْهَش ، ْنَع  َعََزن  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف  ٍةَوْهَش . ِیف  ِیتْأَی  اَّلِإ  ٌءْیَش  ِهَّللا  ِۀَیِصْعَم  ْنِم  اَم  َو  ٍهْرُک . ِیف  ِیتْأَی  اَّلِإ  ٌءْیَـش  ِهَّللا  ِۀَعاَط  ْنِم  اَم  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

. يًوَه ِیف  ٍۀَیِصْعَم  َیلِإ  ُعَْزنَت  ُلاََزتَال  اَهَّنِإ  َو  ًاعِْزنَم . ٍءْیَش  ُدَْعبَأ  َسْفَّنلا  ِهِذه  َّنِإَف  ِهِسْفَن ، يَوَه 
َنیِِقباَّسلاَک اُونوُکَف  اَهل ، ًادـیِزَتْسُم  َو  اَْهیَلَع  ًایِراَز  ُلاَزَی  ـالَف  ُهَدـْنِع ، ٌنُونَظ  ُهُسْفَن  َو  اَّلِإ  یِـسُْمی  اـَل  َو  ُِحبُْـصی  اـَل  َنِمْؤُْملا  َّنَأ  ِهَّللا - َداَـبِع  اوُمَلْعا - َو 

. ْمُکَماَمَأ َنیِضاَْملا  َو  ْمُکَْلبَق ،
. ِلِزاَنَْملا َّیَط  اَهْوَوَط  َو  ِلِحاَّرلا  َضیِْوقَت  اَْینُّدلا  َنِم  اوُضَّوَق 
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نآرقلا لضف 

اَّلِإ ٌدَحَأ  َنآْرُْقلا  اَذه  َسَلاَج  اَم  َو  ُبِذْکَی . َال  يِذَّلا  ُثِّدَحُملا  َو  ُّلُِضی ، َال  يِذَّلا  يِداَْهلا  َو  ُّشُغَیَال ، يِذَّلا  ُحِصاَّنلا  َوُه  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 
: ٍناَصُْقن َْوأ  ٍةَداَیِِزب  ُْهنَع  َماَق 

ْنِم ُهوُفْـشَتْساَف  یًنِغ  ْنِم  ِنآْرُْقلا  َْلبَق  ٍدَـحَِألَال  َو  ٍۀَـقاَف  ْنِم  ِنآْرُْقلا  َدـَْعب  ٍدَـحَأ  یَلَع  َْسَیل  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًیمَع . ْنِم  ٍناَـصُْقن  َْوأ  يًدُـه ، ِیف  ٍةَداَـیِز 
ِْهَیلِإ اوُهَّجََوت  َو  ِِهب ، َهَّللا  اُولَأْساَف  ُلاَلَّضلا ، َو  ُّیَْغلا  َو  ُقاَفِّنلا ، َو  ُْرفُْکلا  َوُه  َو  ِءاَّدلا : ِرَبْکَأ  ْنِم  ًءاَفِش  ِهِیف  َّنِإَف  ْمُِکئاَوَْأل ، یَلَع  ِِهب  اُونیِعَتْـسا  َو  ْمُِکئاَوْدَأ ،
َمْوَی ُنآْرُْقلا  َُهل  َعَفَش  ْنَم  ُهَّنَأ  َو  ٌقَّدَصُم . ٌِلئاَق  َو  ٌعَّفَشُم ، ٌِعفاَش  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِِهْلثِِمب . َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُداَبِْعلا  َهَّجََوت  اَم  ُهَّنِإ  ُهَْقلَخ ، ِِهب  اُولأْسَت  َال  َو  ِهِّبُِحب ،
ِۀَِبقاَع َو  ِِهثْرَح  ِیف  ًیلَْتبُم  ٍثِراَح  َّلُک  َّنِإ  َالَأ  : » ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ٍداَنُم  يِداَُنی  ُهَّنِإَف  ِْهیَلَع ، َقِّدُـص  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُنآْرُْقلا  ِِهب  َلَحَم  ْنَم  َو  ِهِیف ، َعِّفُـش  ِۀَـماَیِْقلا 

اوُّشِغَتْسا َو  ْمُکَءاَرآ ، ِْهیَلَع  اوُمِهَّتا  َو  ْمُکِسُْفنَأ ، یَلَع  ُهوُحِْصنَتْسا  َو  ْمُکِّبَر . یَلَع  ُهوُّلِدَتْسا  َو  ِهِعاَْبتَأ  َو  ِِهتَثَرَح  ْنِم  اُونوُکَف  ِنآْرُْقلا » ِۀَثَرَحَْریَغ  ِِهلَمَع ،
. ْمُکَءاَوْهَأ ِهِیف 

لمعلا یلع  ّثحلا 

َّنِإ َو  ْمُِکتَیاَِهن ،» َیلِإ  اوُهَْتناَف  ًۀَـیاَِهن  ْمَُکل  َّنِإ  ! » َعَرَْولا َو  َعَرَْولا  َو  َْربَّصلا ، َْربَّصلا  َُّمث  َۀَماَِقتْـسالا ، َۀَماَِقتْـسالا  و  َۀَـیاَهِّنلا ، َۀَـیاَهِّنلا  َُّمث  َلَمَْعلا ، َلَـمَْعلا 
. ِهِِفئاَظَو ْنِم  ْمَُکل  َنََّیب  َو  ِهِّقَح ، ْنِم  ْمُْکیَلَع  َضَرَْتفا  اَِمب  ِهَّللا  َیلِإ  اوُجُرْخا  َو  ِِهتَیاَغ . َیلِإ  اوُهَْتناَف  ًۀَـیاَغ  ِماَلْـسِْإِلل  َّنِإ  َو  ْمُکِمَلَِعب . اوُدَـتْهاَف  ًامَلَع  ْمَُکل 

. ْمُْکنَع ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌجیِجَح  َو  ْمَُکل ، ٌدِهاَش  اَنَأ 
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سانلل حئاصن 

َُّمث ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ِِهتَّجُح ، َو  ِهَّللا  ِةَدِِعب  ٌمِّلَکَتُم  یِّنِإ  َو  َدَّرََوت . ْدَـق  َیِـضاَْملا  َءاَضَْقلا  َو  َعَقَو ، ْدَـق  َِقباَّسلا  َرَدَْـقلا  َّنِإ  َو  َالَأ 
: ُْمْتُلق ْدَق  َو  َنوُدَعُوت ،» ُْمْتنُک  یتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َال  َو  اُوفاََختَال ، نَأ  ُۀَِکئاَلَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْسا 

اوُِفلاَُخت َال  َو  اهِیف ، اوُعِدَْتبَت  َال  َو  اَْهنِم ، اُوقُرْمَتَال  َُّمث  ِِهتَداَبِع . ْنِم  ِۀَِحلاَّصلا  ِۀَقیِرَّطلا  یَلَع  َو  ِهِْرمَأ ، ِجاَْهنِم  یَلَع  َو  ِِهباَتِک ، یَلَع  اوُمیِقَتْـساَف  ُهَّللا » اَنُّبَر  »
. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِهَّللا  َْدنِع  ْمِِهب  ٌعَطَْقنُم  ِقوُرُْملا  َلْهَأ  َّنِإَف  اَْهنَع 

ًاَْدبَع َيرَأ  اَم  ِهَّللا  َو  ِِهبِحاَِصب . ٌحوُمَج  َناَسِّللا  اَذه  َّنإَف  ُهَناَِسل . ُلُجَّرلا  ِنُزْخَْیلَو  ًادِحاَو . َناَسِّللا  اُولَعْجا  َو  اَهَفیِرْصَت . َو  ِقاَلْخَْألا  َِعیِزْهَت  َو  ْمُکاَّیِإ  َُّمث 
. ِِهناَِسل ِءاَرَو  ْنِم  ِِقفاَنُْملا  َْبلَق  َّنِإ  َو  ِِهْبلَق . ِءاَرَو  ْنِم  ِنِمْؤُْملا  َناَِسل  َّنِإ  َو  ُهَناَِسل . َنُزْخَی  یَّتَح  ُهُعَْفنَت  يَْوقَت  یِقَّتَی 

ِِهناَِسل یَلَع  یَتَأ  اَِمب  ُمَّلَکَتَی  َِقفاَنُْملا  َّنِإ  َو  ُهاَراَو . ارَـش  َناَک  ْنِإ  َو  ُهاَدـْبَأ ، ًاْریَخ  َناَک  ْنِإَف  ِهِسْفَن ، ِیف  ُهَرَّبَدـَت  ٍماَلَِکب  َمَّلَکَتَی  ْنا  َداَرَأ  اَذِإ  َنِمْؤُْملا  َّنَِأل 
یَّتَح ُُهْبلَق  ُمیِقَتْـسَیَال  َو  ُُهْبلَق . َمیِقَتْـسَی  یَّتَح  ٍْدبَع  ُناَمیِإ  ُمیِقَتْـسَی  َال  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ْدََقل  َو  ِْهیَلَع . اَذاَم  َو  َُهل ، اَذاَم  يِرْدَـیَال 

، ْمِهِـضاَرْعَأ ْنِم  ِناَـسِّللا  ُمِیلَـس  ْمِِهلاَْومَأ ، َو  َنیِِملْـسُْملا  ِءاَـمِد  ْنِم  ِۀَـحاَّرلا  ُّیِقَن  َوُه  َو  َیلاَـعَت  َهَّللا  یَْقلَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َعاَطَتْـسا  ِنَمَف  ُُهناَِـسل » َمیِقَتْـسَی 
. ْلَعْفَْیلَف

عدبلا میرحت 

ًائیَش ْمَُکل  ُّلُِحیَال  ُساَّنلا  َثَدْحَأ  اَم  َّنَأ  َو  َلَّوَأ . ًاماَع  َمَّرَح  اَم  َماَْعلا  ُمِّرَُحی  َو  َلَّوَأ ، ًاماَع  َّلَحَتْـسا  اَم  َماَْعلا  ُّلِحَتْـسَی  َنِمْؤُْملا  َّنَأ  ِهَّللا  َداَبِع  اوُمَلْعا  َو 
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، ْمُْکیَلَع َمِّرُح  اَّمِم 
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َو ْمَُکل  ُلاَْثمْالا  َِتبِرُـض  َو  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَِمب  ُْمتْظِعُو  َو  اَهوُُمتْـسَّرَض ، َو  َرُومُْألا  ُُمْتبَّرَج  ْدَـقَف  ُهَّللا . َمَّرَح  اَـم  َمارَْحلا  َو  ُهَّللا  َّلَـحا  اَـم  َلاَـلَْحلا  َّنِکل  َو 
ْعِفَْتنَی َْمل  ِبِراَجَّتلا  َو  ِءالَْبلِاب  ُهَّللا  ُهْعَْفنَی  َْمل  ْنَم  َو  یَمْعَأ . اَّلِإ  َِکلذ  ْنَع  یَمْعَی  اـَل  َو  ُّمَصَأ ، اَّلِإ  َکـِلذ  ْنَع  ُّمَصَی  اَـلَف  ِحِـضاَْولا . ِْرمَأـْلا  َیلِإ  ُْمتیِعُد 
َْسَیل ًۀَعِْدب ، ٌعِدَْتبُم  َو  ًۀَعْرِش ، ٌِعبَّتُم  ِنالُجَر : ُساَّنلا  امَّنِإ  َو  َفَرَع . اَم  َرِْکُنی  َو  َرَْکنَأ ، اَم  َفِْرعَی  یَّتَح  ِهِماَمَأ  ْنِم  ُریِـصْقَّتلا  ُهاَتَأ  َو  ِۀَظِْعلا . َنِم  ٍءْیَِـشب 

. ٍۀَّجُح ُءاَیِض  َال  َو  ٍۀَّنُس ، ُناَهُْرب  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َنِم  ُهَعَم 

نآرقلا

ِْبلَْقِلل اَم  َو  ِْملِْعلا ، ُعِیباَنَی  َو  ِْبلَْقلا ، ُعِیبَر  ِهِیف  َو  ُنیِمَْألا ، ُُهبَبَـس  َو  ُنِیتَْملا ،» ِهَّللا  ُْلبَح   » ُهَّنِإَف ِنآْرُْقلا ، اَذـه  ِْلثِِمب  ًادَـحَأ  ْظـِعَی  َْمل  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  َو 
َّنِإَف ُْهنَع  اُوبَهْذاَف  ارَـش  ُْمْتیَأَر  اَذِإ  َو  ِْهیَلَع . اُونیِعَأَـف  ًاْریَخ  ُْمْتیَأَر  اَذِإَـف  َنوُساَـنَتُْملا . َِوأ  َنوُساَّنلا  َیَِقب  َو  َنوُرِّکَذَـتُْملا  َبَهَذ  ْدَـق  ُهَّنَأ  َعَم  ُهُْریَغ ، ٌءـالِج 

«. ٌدِصاَق ٌداَوَج  َْتنَأ  اَذِإَف  َّرَّشلا ، َِعدَو  َْریَْخلا  ِلَمْعا  َمَدآ  َْنبا  اَی  : » ُلوُقَی َناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر 

ملظلا عاونأ 

. ُبَلُْطیَال ٌروُفْغَم  ٌْملُظ  َو  ُكَْرُتی ، َال  ٌْملُظ  َو  ُرَفُْغی ، ٌْملُظَف ال  ٌۀَثاََلث : َْملُّظلا  َّنِإ  َو  َالَأ 
ِضَْعب َْدنِع  ُهَسْفَن  ِدـْبَْعلا  ُْملُظَف  ُرَفُْغی  يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأ  َو  ِِهب .» َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَیَال  َهَّللا  َّنِإ  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ِهَّللِاب ، ُكْرِّشلاَف  ُرَفُْغیَال  يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأَف 

ُهَّنِکل َو  ِطاَیِّسلِاب ، ًابْرَض  َال  َو  يَدُْملِاب  ًاحْرَج  َوُه  َْسَیل  ٌدیِدَش ، َكاَنُه  ُصاَصِْقلا  ًاضَْعب . ْمِهِـضَْعب  ِداَبِْعلا  ُْملُظَف  ُكَْرُتی  َال  يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأ  َو  ِتاَنَْهلا 
. ُهَعَم َِکلذ  ُرَغْصَتُْسی  اَم 
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ًادَحَأ ِْطُعی  َْمل  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِلِطاَْبلا . َنِم  َنوُّبُِحت  امِیف  ٍۀَـقُْرف  ْنِم  ٌْریَخ  ِّقَْحلا ، َنِم  َنوُهَرْکَت  امِیف  ًۀَـعاَمَج  َّنِإَف  ِهَّللا ، ِنیِد  ِیف  َنُّوَلَّتلا  َو  ْمُکاَّیِإَف 

. َیَِقب ْنَّمِم  َال  َو  یَضَم ، ْنَّمِم  ًاْریَخ  ٍۀَقْرُِفب 

ۀعاطلا موزل 

« ِِهتَئیِطَخ یَلَع  یََکب  َو  ، » ِهِّبَر ِۀَـعاَِطب  َلَغَتْـشا  َو  ُهَتُوق  َلَکَأ  َو  ُهَْتَیب ، َمَِزل  ْنَِمل  َیبوُط  َو  ِساَّنلا ،» ِبُویُع  ْنَع  ُُهْبیَع  ُهَلَغَـش  ْنَِمل  َیبوُط   » ُساَّنلا اَهُّیَأ  اَـی 
! ٍۀَحاَر ِیف  ُْهنِم  ُساَّنلا  َو  ٍلُغُش ، ِیف  ِهِسْفَن  ْنِم  َناَکَف 

(177 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیمکحلا  ینعم  یف 
. ُهَعَبَت اَمُُهبُوُلق  َو  ُهَعَم  اَمُُهتَنِْـسلَأ  َنوُکَت  َو  ُهاَزِواَُجی ، َال  َو  ِنآْرُْقلا ، َْدنِع  اَعِْجعَُجی  ْنَأ  اَمِْهیَلَع  اَنْذَخَأَف  ِْنیَلُجَر ، اوُراَتْخا  ِنَأ  یَلَع  ْمُِکئَلَم  ُْيأَر  َعَمْجَأَف 

ِلَمَْعلا َو  ِلْدَْعلِاب  ِمْکُْحلا  ِیف  اَمِْهیَلَع  اَنُؤاَْنِثتْسا  َقَبَس  ْدَق  َو  امُهَیْأَر . ُجاَجِوْعالا  َو  اَمُهاَوَه ، ُرْوَْجلا  َناک  َو  ِِهناَرِْـصُبی . اَمُه  َو  َّقَْحلا  اَکََرتَو  ُْهنَع ، اَهاَتَف 
. ِمْکُْحلا ِسوُکْعَم  ْنِم  ُفَْرُعیَال  اَِمب  ایَتَأ  َو  ِّقَْحلا ، َلِیبَس  اََفلاَخ  َنیِح  اَنِسُْفنَِأل ، اَنیِْدیَأ  ِیف  ُۀَقِّثلا  َو  اَمِهِمْکُح ، َرْوَج  َو  اَمِِهیْأَر  َءوُس  ِّقَْحلِاب 

396 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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(178 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هتفالخ لوأ  یف  نامثع  لتقم  دعب  اهبطخ  ّهنأ  لیق  يوقتلا و  ةداهشلا و  یف 

هلوسر هَّللا و 

ِیف ِحـیِّرلا  ِیفاَوَسَال  َو  ِءاَمَّسلا ، ِموُُجن  َال  َو  ِءاَْملا  ِرْطَق  ُدَدَـع  ُْهنَع  ُبُْزعَی  َال  ٌناَِسل . ُهُفِـصَی  َال  َو  ٌناَکَم . ِهیِوْحَی  َال  َو  ٌناَمَز ، ُهُرِّیَُغی  َال  َو  ٌنْأَش  ُُهلَغْـشَی  َال 
اَّلِإ َهلِإَال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِقاَدْـحَْألا . ِفْرَط  َّیِفَخ  َو  ِقاَرْوَْألا  َِطقاَسَم  ُمَْلعَی  ِءاَْملَّظلا . ِۀَْـلیَّللا  ِیف  ِّرَّذـلا  ُلیِقَمَال  َو  اَفَّصلا ، یَلَع  ِلْمنَّلا  ُبِیبَداـَل  َو  ِءاوَْهلا ،

َو ُُهنیِقَی ، َصَلَخ  َو  ُُهتَلْخِد  ْتَفَـص  َو  ُُهتَِّین ، ْتَقَدَص  ْنَم  َةَداَهَـش  ُُهنیِوْکَت . ٍدوُحْجَم  َال  َو  ُُهنیِد ، ٍروُفْکَم  َو ال  ِهِیف ، ٍكوُکْـشَمَال  َو  ِِهب ، ٍلوُدْعَم  َْریَغ  ُهَّللا 
یَفَطْصُْملا َو  ِِهتاَماَرَک . ِِلئاَقَِعب  ُّصَتْخُملا  َو  ِهِِقئاَقَح  ِحْرَِشل  ُماَتْعُْملا  َو  ِهِِقئالَخ ، ْنِم  یَبَتْجُملا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُُهنیِزاَوَم . ْتَلُقَث 

. یَمَْعلا ُبِیبْرِغ  ِِهب  ُُّولْجَملا  َو  يَدُْهلا . ُطاَرْشَأ  ِِهب  ُۀَحَّضَوُْملا  َو  ِِهتالاَسِر . ِِمئاَرَِکل 
ِیف ُّطَق  ٌمْوَق  َناک  اَم  ِهَّللا  ُْمیا  َو  اَْهیَلَع . َبَلَغ  ْنَم  ُِبْلغَت  َو  اَهِیف ، َسَفاَن  ْنَِمب  ُسَْفنَت  َال  َو  اَْهَیلِإ ، َدـِلْخُملا  َو  اََـهل  َلِّمَؤُْملا  ُّرُغَت  اَْینُّدـلا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 

ُمُْهنَع ُلوَُزت  َو  ُمَقِّنلا  ُمِِهب  ُلِْزنَت  َنیِح  َساَّنلا  َّنَأ  َول  َو  ِدـِیبَْعِلل .» ٍماَّلَِظب  َْسَیل   » َهَّللا َّنَأـِل  اَـهوُحَرَتْجا ، ٍبُونُذـِب  اَّلِإ  ْمُْهنَع  َلاَزَف  ٍْشیَع  ْنِم  ٍۀَـمِْعن  ِّضَغ 
ْنَأ ْمُْکیَلَع  یَـشْخََأل  یِّنِإ  َو  ٍدِـساَف . َّلُـک  ْمَُهل  َحَلْـصَأ  َو  ٍدِراَـش ، َّلُـک  ْمِْهیَلَع  َّدََرل  ْمِِهبوـُُلق ، ْنِم  ٍَهلَو  َو  ْمِِهتاَِّین  ْنِم  ٍقْدِِـصب  ْمِهِّبَر  َیلِإ  اوُـعِزَف  ُمَعِّنلا 

اَم َو  ُءاَدَعَُـسل . ْمُکَّنِإ  ْمُکُْرمَأ  ْمُْکیَلَع  َّدُر  ِْنَئل  َو  َنیِدوُمْحَم ، َْریَغ  يِدـْنِع  اَهِیف  ُْمْتنُک  ًۀَْـلیَم ، اَـهِیف  ُْمْتِلم  ْتَضَم  ٌرُومُأ  َْتناـک  ْدَـق  َو  ٍةَْرتَف . ِیف  اُونوُکَت 
! َفَلَس اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع  ُْتلَُقل . َلُوقَأ  ْنَأ  ُءاَشَأ  َْول  َو  ُدْهُْجلا ، اَّلِإ  َّیَلَع 

398 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(179 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

؟ نینمؤملاریمأ ای  ّکبر  تیأر  له  لاقف : ینامیلا  بلعذ  هلأس  دق  و 
: لاقف هارت ؟ فیک  و  لاقف : يرأ ؟ ام ال  دبعأفأ  مالسلا : هیلع  لاقف 

ٌمّلکَتُم ٍِنیاَبُم . َْریَغ  اَْهنِم  ٌدـیَِعب  ٍسِماَُلم . َْریَغ  ِءاَیْـشَْألا  َنِم  ٌبیِرَق  ِنامیِْإلا . ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُهُکِرْدـُت  ْنِکل  َو  ِناَـیِْعلا ، ِةَدَـهاَشُِمب  ُنُویُْعلا  ُهُکِرْدـُت  اـَل 
. ٍۀَّمِِهبَال ٌدیُِرم  ٍۀَّیِوَِربَال ،

ُهوُجُْولا ُونْعَت  ِۀَّقِّرلِاب ، ُفَصُویَال  ٌمیِحَر  ِۀَّساَْحلِاب ، ُفَصُوی  ٌریَِـصب ال  ِءاَفَْجلِاب ، ُفَصُوی  اـَل  ٌرِیبَک  ِءاَـفَْخلِاب . ُفَصُوی  اـَل  ٌفیَِطل  ٍۀَـحِراَِجب . اـَل  ٌِعناَـص 
. ِِهتَفاَخَم ْنِم  ُبُولُْقلا  ُبَِجت  َو  ِِهتَمَظَِعل ،

(180 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هباحصأ  نم  نیصاعلا  ّمذ  یف 
ْنِإ ْبُِجت . َْمل  ُتْوَعَد  اَذِإ  َو  ْعُِـطت ، َْمل  ُتْرَمَأ  اَذِإ  ِیتَّلا  ُۀَـقْرِْفلا  اَُـهتَّیَأ  ْمُِکب  ِیئاَِـلْتبا  یَلَع  َو  ٍلـِْعف ، ْنِم  َرَّدَـق  َو  ٍْرمَأ  ْنِم  یَـضَق  اَـم  یَلَع  َهَّللا  ُدَـمْحَأ 
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َنوُرِظَْتنَت اَـم  ْمُکِْریَِغل . اـَبَأ  اـَل  ُْمتْـصَکَن . ٍۀَّقاَـشُم  َیلِإ  ُْمْتئِجُأ  ْنِإ  َو  ُْمْتنَعَط ، ٍماـمِإ  یَلَع  ُساَّنلا  َعَمَتْجا  ِنِإ  َو  ُْمتْرُخ . ُْمْتبِروُـح  ْنِإ  َو  ُْمتْـضُخ ، ُْمْتلِْهما 
َو ٍلاَق . ْمُِکتَبْحُِـصل  اَنَأ  َو  ْمُکَْنَیب ، َو  ِیْنَیب  َّنَقِّرَُفَیل  یِّنَِیتْأََیل - َو  یِمْوَی - َءاَج  ِْنَئل  ِهَّللا  َوَف  ْمَُکل . ُّلُّذـلا  َِوأ  ُتْوَْملا  ْمُکِّقَح ؟ یَلَع  ِداَـهِْجلا  َو  ْمُکِرْـصَِنب 

! ُْمْتنَأ ِهَِّلل  ٍرِیثَک . ُْریَغ  ْمُِکب 
400 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

- ْمُکوُعْدَأ اَنَأ  َو  ٍءاَطَع . َال  َو  ٍۀَنوُعَم  ِْریَغ  یَلَع  ُهَنوُِعبَّتَیَف  َماَغَّطلا  َةاَفُْجلا  وُعْدَی  ًۀَـیِواَعُم  َّنَأ  ًابَجَع  َْسَیل  ََوأ  ْمُکُذَحْـشَت ! ٌۀَّیِمَحَال  َو  ْمُکُعَمْجَی ! ٌنیِد  اَمَأ 
يِْرمَأ ْنِم  ْمُْکَیلِإ  ُجُرْخَی  اـَل  ُهَّنِإ  َّیَلَع ؟ َنوُِفلَتَْخت  َو  یِّنَع  َنوـُقَّرَفَتَف  ِءاَـطَْعلا ، َنِم  ٍۀَِـفئاَط  َْوأ  ِۀـَنوُعَْملا  َیلِإ  ِساَّنلا - ُۀَّیَِقب  َو  ِمالْـسِْإلا ، ُۀَـکیَِرت  ُْمْتنَأ  َو 

اَم ْمُُکْتفَّرَع  َو  َجاَجِْحلا ، ُمُُکتَْحتاَف  َو  َباَتِْکلا ، ُمُُکتْسَراَد  ْدَق  ُتْوَْملا . ََّیلِإ  ٍقَال  اَنَأ  اَم  َّبَحَأ  َّنِإ  َو  ِْهیَلَع ، َنوُعِمَتْجَتَف  ٌطْخُـسَال  َو  ُهَنْوَضْرَتَف ، ًیـضِر 
ُْنبا ُمُُهبِّدَُؤم  َو  ُۀَـیِواَعُم ! ْمُهُدـِئاَق  ِهَّللِاب  ِلْهَْجلا  َنِم  ٍمْوَِقب  ْبِْرقَأ  َو  ُظِْقیَتْسَی ! ُِمئاَّنلا  َِوأ  ُظَْحلَی ، یَمْعَْألا  َناـک  َْول  ُْمتْجَجَم ، اَـم  ْمُُکتْغَّوَس  َو  ُْمتْرَْکنَأ ،

! ِۀَِغباَّنلا

(181 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هیلع هنم  فوخ  یلع  اوناـک  و  جراوخلاـب ، قاـحللاب  اومه  دـق  ۀـفوکلا ، دـنج  نم  موق  لاوحأ  ملع  هل  ملعی  هباحـصأ ، نم  اًـلجر  لـسرَأ  دـق  و 
: هل لاق  لجرلا  هیلإ  داع  اّملف  مالسلا ،

. نینمؤملاریمأ ای  اُونَعَظ  لب  لجرلا : لاقف  اُونَعَظَف .»؟ اونبج  مَأ  اُونَطَقَف ، اُونِمَأَأ  »
: مالسلا هیلع  لاقف 

َناَْطیَّشلا َّنِإ  ْمُْهنِم . َناک  اَم  یَلَع  اُومِدَن  ْدََـقل  ْمِِهتاَماَه . یَلَع  ُفُویُّسلا  ِتَّبُـص  َو  ْمِْهَیلِإ ، ُۀَّنِـسَْألا  ِتَعِرْـشُأ  َْول  اَمَأ  ُدوُمَث !» ْتَدـَِعب  اَمَک  ْمَُهل  ًادـُْعب  »
ْمِهِّدَص َو  یَمَْعلا ، َو  ِلالَّضلا  ِیف  ْمِهِـساِکتْرا  َو  يَدُْهلا ، َنِم  ْمِهِجوُرُِخب  ْمُُهبْـسَحَف  ْمُْهنَع . ٍّلَخَتُم  َو  ْمُْهنِم ، ٌئِّرَبَتُم  ًادَغ  َوُه  َو  ْمُهَّلَفَتْـسا ، ِدَـق  َمْوَْیلا 

. ِهیِّتلا ِیف  ْمِهِحاَمِج  َو  ِّقَْحلا ، ِنَع 
402 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(182 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

نب ةدـعج  هل  اهبـصن  ةراجح ، یلع  مئاق  وه  و  ۀـفوکلاب ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریمَأ  ۀـبطخلا  هذـهب  انبطخ  لاق : یلاـکبلا  فون  نع  يور 
: مالسلا هیلع  لاقف  ریعب . ُۀَنِفث  هنیبج  َّنَأک  و  ٍفِیل ، نم  نالعن  هیلجر  یف  و  ٌفِیل ، هفیس  ُلئامح  فوُص و  نم  ٌۀَعَرْدِم  هیلع  و  یموزخملا ، ةریبه 

هتناعتسا هَّللا و  دمح 

ِهِّقَِحل ُنوُکَی  ًادْمَح  ِِهناَِنْتما ، َو  ِِهلْـضَف  یِماََون  َو  ِِهناَهُْرب ، ِرِّیَن  َو  ِِهناَسْحِإ  ِمیِظَع  یَلَع  ُهُدَـمَْحن  ِْرمَْألا . ُِبقاَوَع  َو  ِْقلَْخلا ، ُِرئاَصَم  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
َُهل ٍفِرَتْعُم  ِهِْعفَدـِب ، ٍِقثاَو  ِهِعْفَِنل ، ٍلِّمَُؤم  ِِهلْـضَِفل ، ٍجاَر  َۀَناَِعتْـسا  ِِهب  ُنیِعَتْـسَن  َو  ًابِجُوم . ِهِدـیِزَم  ِنْسُِحل  َو  ًابِّرَقُم  ِِهباََوث  َیلِإ  َو  ًءاَدَأ ، ِهِرْکُِـشل  َو  ًءاَـضَق 

ُهَمَّظَع َو  ًادِّحَُوم ، َُهل  َصَلْخَأ  َو  ًانِعْذـُم ، َُهل  َعَنَخ  َو  ًانِمُْؤم ، ِْهَیلِإ  َباَنَأ  َو  ًاِنقُوم ، ُهاَجَر  ْنَم  َنامیِإ  ِِهب  ُنِمُْؤن  َو  ِلْوَْقلا . َو  ِلَـمَْعلِاب  َُهل  ٍنِعْذـُم  ِلْوَّطلاـِب ،
. ًادِهَتُْجم ًابِغاَر  ِِهب  َذَالَو  ًادِّجَمُم ،
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دحاولا هَّللا 

َْلب ٌناَصُْقن ، َال  َو  ٌةَداَیِز  ُهْرَواَعَتَی  َْمل  َو  ٌناَمَزَال . َو  ٌْتقَو  ُْهمَّدَقَتَی  َْمل  َو  ًاِکلاَه . ًاثوُرْوَم  َنوُکَیَف  ْدـِلَی  َْمل  َو  ًاکَراَشُم  ِّزِْعلاِیف  َنوُکَیَف  ُهَناَْحبُـس  ْدـَلُوی  َْمل 
. ٍدَنَـس اَِلب  ٍتاَِمئاَق  ٍدَـمَع ، اَِلب  ٍتادَّطَُوم  ِتاَوَمَّسلا  ُْقلَخ  ِهِْقلَخ  ِدِـهاَوَش  ْنِمَف  ِمَْربُْملا . ِءاَضَْقلا  َو  ِنَْقتُْملا  ِرِیبْدَّتلاِتاَماَلَع  ْنِم  اَناَرَأ  اَِـمب  ِلوُقُْعِلل  َرَهَظ 

. ٍتاَئِْطبُمَال َو  ٍتاَئِّکَلَتُم  َْریَغ  ٍتاَنِعْذُم ، ٍتاَِعئاَط  َْنبَجَأَف  َّنُهاَعَد 
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ِلَمَْعلا َو  ِبِّیَّطلا  ِِملَْکِلل  ًادَعْـصَمَال  َو  ِِهتَِکئالَِمل ، ًانَکْـسَم  َال  َو  ِهِشْرَِعل ، ًاعِـضْوَم  َّنُهَلَعَج  اََمل  ِۀَیِعاَوَّطلِاب ، َُهل  َّنُُهناَعْذِإ  َو  ِۀَِّیبُوبُّرلِاب  َُهل  َّنُهُراَْرقِإَال  َْول  َو 
. ِِملْظُْملا ِْلیَّللا  ِفُجُـس  ُماَمِْهلْدا  اَهِرُون  َءْوَض  ْعَنْمَی  َْمل  ِراَْطقَْألا . ِجاَِجف  ِِفلَتُْخم  ِیف  ُناَْریَْحلا  اِهب  ُّلِدَتْـسَی  ًاماَلْعَأ  اَهَموُُجن  َلَعَج  ِهِْقلَخ . ْنِم  ِِحلاَّصلا 
َال َو  ٍجاَد ، ٍقَسَغ  ُداَوَس  ِْهیَلَع  یَفْخَیَال  ْنَم  َناَْحبُـسَف  ِرَمَْقلا . ِرُون  ُِؤلْأََلت  ْنِم  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  َعاَش  اَم  َّدَُرت  ْنَأ  ِسِداَنَْحلا  ِداَوَس  ُبِیبالَج  ْتَعاَطَتْـسا  َال  َو 

ُقوُُرب ُْهنَع  ْتَشاََلت  اَم  َو  ِءاَمَّسلا ، ُِقفُأ  ِیف  ُدـْعَّرلا  ِِهب  ُلَْجلَجَتَی  اَم  َو  ِتاَرِواَجَتُْملا . ِعْفُّسلا  ِعاَفَی  ِیفَال  َو  ِتاَئِطْأَطَتُْملا  َنیِـضَرَْألا  ِعاَِقب  ِیف  ٍجاَـس  ٍلـَْیل 
َو ِةَّرَّذـلا  َبَحْـسَم  َو  اَهَّرَقَم ، َو  ِةَرْطَْقلا  َطَقْـسَم  ُمَْلعَی  َو  ِءاَمَّسلا ! ُلاَطِْهنا  َو  ِءاَْونَْألا  ُفِصاَوَع  اَهِطَقْـسَم  ْنَع  اَُهلیُِزت  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اَـم  َو  ِماَـمَْغلا ،

. اَِهنَْطب ِیف  یَْثنُْألا  َنِم  ُلِمَْحت  اَم  َو  اِهتُوق ، ْنِم  َۀَضوُعَْبلا  یِفْکَی  اَم  َو  اَهَّرَجَم ،

دمحلا یلإ  دوع 

ُُهلَغْـشَیَال َو  ٍمْهَِفب . ُرَّدَُـقیَال  َو  ٍمْهَِوب . ُكَرْدـُی  ال  ٌْسنِإ . َْوأ  ٌّناَجْوَأ  ٌضْرَأ  َْوأ  ٌءاَمَـس  َْوأ  ٌشْرَع ، َْوأ  ٌّیِـسْرُک  َنوُکَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِِنئاَْـکلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  و 
. ِساَّنلاب ُساَُقی  َال  َو  ِّساوَْحلِاب . ُكَرْدـُی  َال  َو  ٍجاَلِِعب . ُقَلُْخیَال  َو  ِجاَوْزَْألِاب ، ُفَصُویَال  َو  ٍْنیَِأب . ُّدَُـحیَال  َو  ٍْنیَِعب . ُرُْظنَی  َال  َو  ٌِلئاَن ، ُهُصُْقنَیاـَل  َو  ٌلـِئاَس ،

ُفِّلَکَتُْملا اَـهُّیَأ  ًاـقِداَص  َْتنُک  ْنِإ  ْلـَب  ٍتاَوََهلاـَل . َو  ٍقُْطناـَل  َو  ٍتاََودَأ ، اـَل  َو  َحِراَوَج  ـِالب  ًاـمیِظَع . ِِهتاـیآ  ْنِم  ُهاَرأ  َو  ًاـمِیلْکَت ، یَـسُوم  َمَّلَک  يِذَّلا 
َنَـسْحَأ اوُّدُحَی  ْنَأ  ْمُُهلوُقُع  ًۀَـهِّلَوَتُم  َنیِّنِحَجُْرم ، ِسْدـُْقلا  ِتاَرُجُح  ِیف  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِـکئالَْملا  َدُونُج  َو  َلِیئاَکیِم  َو  َلیِْربِج  ْفِصَف  َکِّبَر ، ِفْصَِول 

ِتاَوَدَْألاَو  ِتاَْئیَْهلا  ُوَوذ  ِتاَفِّصلِاب  ُكَرُْدی  اَمَّنِإَف  َنیِِقلاَْخلا .
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. ٍرُون َّلُک  ِِهتَْملُِظب  َمَلْظَأ  َو  ٍماَلَظ ، َّلُک  ِهِرُوِنب  َءاَضَأ  َوُه ، اَّلِإ  َهلِإ  اَلَف  ِءاَنَْفلِاب ، ِهِّدَح  َدَمَأ  َغََلب  اَذِإ  یِضَْقنَی  ْنَم  َو 

يوقتلاب ۀیصولا 

، اًلِیبَس ِتْوَْملا  ِْعفَِدل  َْوأ  ًامَّلُـس ، ِءاَقَْبلا  َیلِإ  ُدِجَی  ًادَحَأ  َّنَأ  ْوَلَف  َشاَعَْملا ؛ ُمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ  َو  َشاَیِّرلا  ُمُکَـسَْبلَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِهَّللا  َداَبِع  ْمُکیِـصوُأ 
َلَمْکَتْسا َو  ُهَتَمْعُط ، یَفْوَتْـسا  اَّمَلَف  ِۀَْفلُّزلا . ِمیِظَع  َو  ِةَُّوبُّنلا  َعَم  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  ُْکُلم  َُهل  َرِّخُـس  يِذَّلا  مالـسلا  هیلع  َدُواَد  ُْنب  ُنامَیَلُـس  َِکلذ  َناََکل 

ِۀَِفلاَّسلا ِنوُرُْقلا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو  َنوُرَخآ . ٌمْوَق  اهَثِرَو  َو  ًۀَلَّطَعُم ، ُنِکاَسَْملا  َو  ًۀَِیلاَخ ، ُْهنِم  ُراَیِّدلا  ِتَحَبْصَأ  َو  ِتْوَْملا . ِلاَِبِنب  ِءاَنَْفلا  ُّیِِسق  ُْهتَمَر  ُهَتَّدُم ،
! ًةَْربَِعل

َو َنِیلَـسْرُْملا ، َنَنُـس  اوؤَفْطَأ  َو  َنیِِّیبَّنلا ، اُولَتَق  َنیِذَّلا  ِّسَّرلا  ِِنئاَدَم  ُباَحْـصَأ  َْنیَأ  ِۀَنِعاَرَْفلا ! ُءاَْنبَأ  َو  ُۀَنِعاَرَْفلا  َْنیَأ  ِۀَِـقلاَمَْعلا ! ُءاَْنبَأ  َو  ُۀَِـقلاَمَْعلا  َْنیَأ 
. َِنئاَدَْملا اُونَّدَم  َو  َرِکاَسَْعلا  اوُرَکْسَع  َو  ِفُولُْألِاب . اُومَزَه  َو  ِشُویُْجلِاب  اوُراَس  َنیِذَّلا  َْنیَأ  َنیِراَّبَْجلا ! َنَنُس  اْوَیْحَأ 

َو اَُهُبلْطَی ، یتَّلا  ُُهتَّلاَض  ِهِسْفَن  َْدنِع  َیِهَف  اَهل ؛ ِغُّرَفَّتلا  َو  اَِهب ، ِۀَفِْرعَْملاَو  اَْهیَلَع ، ِلاَْبقِْإلا  َنِم  اَِهبَدَأ  ِعیِمَِجب  اَهَذَخَأ  َو  اَهَتَّنُج . ِۀَمْکِْحِلل  َسَِبل  ْدَـق  اهنم : و 
ْنِم ٌۀَـفِیلَخ  ِِهتَّجُح ، اَیاََقب  ْنِم  ٌۀَّیَِقب  ِِهناَرِِجب . َضْرَْألا  َقَْصلَأ  َو  ِِهبَنَذ ، ِبیِـسَِعب  َبَرَـض  َو  ُماَلْـسِْإلا ، َبَرَتْغا  اَذِإ  ٌبِرَتْغُم  َوُهَف  اَْهنَع . ُلَأْسَی  یتَّلا  ُُهتَجاَح 

. ِِهئاَِیْبنَأ ِِفئاَلَخ 
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: مالسلا هیلع  َلاَق  َُّمث 
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یِطْوَِسب ْمُُکْتبَّدَأ  َو  ْمُهَدَْعب  ْنَم  َیلِإ  ُءاَیِـصْوَْألا  ِتَّدَأ  اَم  ْمُْکَیلِإ  ُْتیَّدَأ  َو  ْمُهَمَمُأ . اَِهب  ُءاَِیْبنَْألا  َظَعَو  یتَّلا  َظِعاَوَْملا  ُمَُکل  ُْتثََثب  ْدَق  یِّنِإ  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
. اوُمیِقَتْسَت ْمَلَف 

؟ َلِیبَّسلا ُمُکُدِشُْری  َو  َقیِرَّطلا ، ُمُِکب  ُأَطَی  يِْریَغ  ًاماَمِإ  َنوُعَّقَوَتَتَأ  ُْمْتنَأ ! ِهَِّلل  اوُقِسْوَتْسَت . ْمَلَف  ِرِجاَوَّزلِاب  ْمُُکتْوَدَحَو 
ٍرِیثَِکب یَْقبَیَال ، اَْینُّدلا  َنِم  اًلِیلَق  اوُعَاب  َو  ُراَیْخَْألا ، ِهَّللا  ُداَبِع  َلاَحْرَّتلا  َعَمْزَأ  َو  ًاِربْدُم ، َناک  اَم  اَْهنِم  َلَْبقَأ  َو  اًِلبْقُم ، َناک  اَم  اْینُّدـلا  َنِم  ََربْدَأ  ْدَـق  ُهَّنِإ  َالَأ 

. َْقنَّرلا َنُوبَرْـشَی  َو  َصَـصُْغلا  َنوُغیُِـسی  ًءاَیْحَأ ، َمْوَْیلا  اُونوُکَی  اَّلَأ  َنیِّفِِـصب - ْمُه  َو  ْمُهُؤاَمِد - ْتَکِفُـس  َنیِذَّلا  اَنَناَوْخِإ  َّرَـض  اَم  یَنْفَی . َال  ِةَرِخْآلا  َنِم 
. ْمِِهفْوَخ َدَْعب  ِْنمَْألا  َراَد  ْمُهَّلَحَأ  َو  ْمُهَروُجُأ ، ْمُهاَّفَوَف  َهَّللا  اوَُقل  ِهَّللا - َو  ْدَق -

ُمِِهناَوْخِإ ْنِم  ْمُهُؤاَرَُظن  َْنیَأ  َو  ِْنیَتَداَـهَّشلاوُذ ؟ َْنیَأ  َو  ِناَـهِّیَّتلا ؟ ُْنبا  َْنیَأ  َو  ٌراَّمَع ؟ َْنیَأ  ِّقَْحلا ؟ یَلَع  اْوَضَم  َو  َقیِرَّطلا  اُوبِکَر  َنیِذَّلا  ِیناَوْخِإ  َْنیَأ 
! ِةَرَجَْفلا َیلِإ  ْمِهِسوُؤُِرب  َدِْربُأ  َو  ِۀَِّینَْملا ، یَلَع  اوُدَقاَعَت  َنیِذَّلا 

َو ُهوُمَکْحَأَف ، َنآْرُْقلا  اوََلت  َنیِذَّلا  ِیناَوْخِإ  یَلَع  ِهِّوَأ  مالـسلا : هیلع  لاق  مث  ءاکبلا ، لاـطاف  ۀـمیرکلا  ۀفیرـشلا  هتیحل  یلع  هدـیب  برـض  مث  لاـق ،
. ُهوُعَبَّتاَف ِِدئاَْقلِاب  اوُِقثَو  َو  اُوباَجَأَف ، ِداَهِْجِلل  اوُعُد  َۀَعِْدْبلا . اُوتاَمَأ  َو  َۀَّنُّسلا  اُوَیْحَأ  ُهُوماَقَأَف ، َضْرَْفلا  اوُرَّبَدَت 

هتوص یلعأب  يدان  ّمث 

! ْجُرْخَْیلَف ِهَّللا  َیلِإ  َحاَوَّرلا  داَرَأ  ْنَمَف  اَذه ، یِمْوَی  ِیف  ٌرِکْسَعُم  یِّنِإ  َو  َالَأ  ِهَّللا ! َداَبِع  َداَهِْجلا  َداَهِْجلا 
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یف يراصنألا  بویأ  یبأل  و  فالآ ، ةرـشع  یف  هللا - همحر  دعـس - نب  سیقل  و  فالآ ، ةرـشع  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  دقع  و  ٌفون : لاق 
، هللا هنعل  مجلم  نبا  نوعلملا  هبرـض  یتـح  ۀـعمجلا  تراد  اـمف  نیفـص ، یلا  ۀـعجرلا  دـیری  وه  و  رخأ ، دادـعأ  یلع  مهریغل  و  فـالآ ، ةرـشع 

! ناکم لک  نم  بائذلا  اهفطتخت  اهیعار ، تدقف  مانغأک  انکف  رکاسعلا ، تعجارتف 

(183 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

يوقتلاب ۀّیصولا  یف  نآرقلا و  لضف  یف  هَّللا و  ةردق  یف 

یلاعت هّللا 

َوُه َو  ِهِدوُِجب ، َءاَمَظُْعلا  َداَس  َو  ِِهتَّزِِعب ، َبَابْرَْألا  َدَبْعَتْـسا  َو  ِِهتَرْدُِقب ، َِقئاَلَْخلا  َقَلَخ  ٍۀَبَْـصنَم . ِْریَغ  ْنِم  ِِقلاَْخلا  َو  ٍۀَیْؤُر ، ِْریَغ  ْنِم  ِفوُْرعَْملا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
َو اََهلاَْثمَأ ، ْمَُهل  اُوبِرْضَِیل  َو  اِهئاَّرَض ، ْنِم  ْمُهوُرِّذَُحِیل  َو  اَِهئاَطِغ  ْنَع  ْمَُهل  اوُفِشْکَِیل  ُهَلُسُر ، ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َیلِإ  َثََعب  َو  ُهَْقلَخ ، اَْینُّدلا  َنَکْـسَأ  يِذَّلا 

ِةاَصُْعلا َو  ْمُْهنِم  َنیِعیِطُْمِلل  ُهَّللا  َّدَـعَأ  اَم  َو  اَهِماَرَح . َو  اَِهلاَلَح  َو  اهِماَقْـسَأ  َو  اَهِّحاَصَم  ِفُّرَـصَت  ْنِم  ٍرَبَتْعُِمب  ْمِْهیَلَع  اوُمُجْهَِیل  َو  اـَهبُویُع ، ْمُهوُرِّصَُبِیل 
ٍلَجَأ ِّلُِکل  َو  اًلَجَأ ، ٍرْدَـق  ِّلُِکل  َو  ًارْدَـق ، ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َلَعَج  َو  ِهِْقلَخ ، َیلِإ  َدَمْحَتْـسا  اَـمَک  ِهِسْفَن  َیلِإ  ُهُدَـمْحَأ  ٍناَوَه . َو  ٍۀَـماَرَک  َو  ٍراـَن ، َو  ٍۀَّنَج  ْنِم 

. ًاباَتِک
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نآرقلا لضف 

. ِهِْقلَخ یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  ٌقِطاَن . ٌِتماَص  َو  ٌرِجاَز ، ٌِرمآ  ُنآْرُْقلاَف  اهنم :
412 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ِماَکْحَأ ْنِم  ِْقلَْخلا  َیلِإ  َغَرَف  ْدَق  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُهَِّیبَن  َضَبَق  َو  ُهَنیِد ، ِِهب  َلَمْکَأ  َو  ُهَرُون ، َّمَتَأ  ْمُهَـسُْفنَأ . ْمِْهیَلَع  َنَهَتْراَو  ْمُهَقاَثیِم . ِْهیَلَع  َذَخَأ 
ًامَلَع َُهل  َلَعَجَو  اَّلِإ  ُهَهِرَک  َْوأ  ُهَیِضَر  ًاْئیَـش  ْكُْرتَی  َْمل  َو  ِِهنیِد ، ْنِم  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِفُْخی  َْمل  ُهَّنِإَف  ِهِسْفَن . ْنِم  َمَّظَع  اَم  ُهَناَْحبُـس  ُْهنِم  اوُمِّظَعَف  ِِهب . يَدُْهلا 

ٍءْیَِـشب ْمُْکنَع  یَـضْرَی  َْنل  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ٌدِحاَو . َیَِقب  امِیف  ُهُطَخَـس  َو  ٌدِـحاَو ، َیَِقب  امِیف  ُهاَضِرَف  ِْهَیلِإ ، وُعْدـَتْوَأ  ُْهنَع ، ُرُجَْزت  ًۀَـمَکُْحم ، ًۀَـیآ  َو  ًایِدَاب ،
ْدَق ٍلْوَق  ِعْجَِرب  َنوُمَّلَکَتَت  َو  ٍنَِّبب ، ٍَرثَأ  ِیف  َنوُریِـسَت  اَمَّنِإ  َو  ْمُکَْلبَق ، َناَک  ْنَّمِم  ُهَیِـضَر  ٍءْیَِـشب  ْمُْکیَلَع  َطَخْـسَی  َْنل  َو  ْمُکَْلبَق ، َناَک  ْنَم  یَلَع  ُهَطِخَس 

. َرْکِّذلا ُمُِکتَنِْسلَأ  َنِم  َضَرَْتفا  َو  ِرْکُّشلا ، یَلَع  ْمُکَّثَح  َو  ْمُکاَْینُد ، َۀَنُؤوَم  ْمُکاَفَک  ْدَق  ْمُِکْلبَق . ْنِم  ُلاَجِّرلا  َُهلاَق 

يوقتلاب ۀّیصولا 

ْنِإ ِِهتَْـضبَق . ِیف  ْمُُکبُّلَقَت  َو  ِهِدَِـیب ، ْمُکیِـصاََون  َو  ِِهْنیَِعب ، ُْمْتنا  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِهِْقلَخ . ْنِم  ُهَتَجاَـح  َو  ُهاَـضِر  یَهَْتنُم  اَـهَلَعَج  َو  يَْوقَّتلاـِب  ْمُکاَـصْوَأ  َو 
َُهل ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  ُهَّنَأ   » اوُمَلْعا َو  اًلِطَاب . َنُوِتْبُثیاـَل  َو  ًاّـقَح ، َنوُطِقُْـسیَال  ًاـماَرِک  ًۀَـظَفَح  َِکلذـِب  َلَّکَو  ْدَـق  ُهَبَتَک . ُْمْتنَلْعَأ  ْنِإ  َو  ُهَِملَع . ُْمتْرَرْـسَأ 

َو ُهُشْرَع . اَـهُّلِظ  هِسْفَِنل . اَهَعَنَطْـصا  ٍراَد  ِیف  ُهَدـْنِع . ِۀَـماَرَْکلا  َلِْزنَم  ُْهلِْزُنی  َو  ُهُسْفَن ، ْتَهَتْـشا  اـمَِیف  ُهْدِّلَُخی  َو  ِمَلُّظلا ، َنِم  ًارُون  َو  ِنَتِْفلا ، َنِم  ًاـجَرْخَم »
ُمُهَقَهْرَی َو  ُلَمَْألا ، ُمِِهب  َعِطَْقنَی  ْنَأ  ُکِشُوی  َساَّنلا  َّنِإَف  َلاَجْآلا . اوُِقباَس  َو  َداَعَْملا  اوُرِداَبَف  ُُهلُـسُر . اَـهُؤاَقَفُر  َو  ُُهتَِکئـالَم . اـهُراَّوُز  َو  ُُهتَجَْهب . اَـهُرُون 

ْتَْـسَیل ٍراَد  ْنِم  ٍرَفَـس  یَلَع  ٍلِیبَس  ُوَنب  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَْلبَق . َناَک  ْنَم  َۀَـعْجَّرلا  ِْهَیلِإ  َلَأَس  اَم  ِْلثِم  ِیف  ُْمتْحَبْـصَأ  ْدَـقَف  ِۀـَبْوَّتلا . ُباـَب  ْمُْهنَع  َّدَُـسی  َو  ُلَـجَْألا 
. ِداَّزلاب اَهِیف  ُْمتِْرمُأ  َو  ِلاَِحتْرالِاب ، اَْهنِم  ُْمْتنِذوُأ  ْدَق  َو  ْمُکِراَِدب ،

414 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. اَْینُّدلا ِِبئاَصَم  ِیف  اَهوُُمْتبَّرَج  ْدَق  ْمُکَّناَف  ْمُکَسوُُفن ، اوُمَحْراَف  ِراَّنلا ، یَلَع  ٌْربَص  ِقِیقَّرلا  ِْدلِْجلا  اَذِهل  َْسَیل  ُهَّنَأ  اوُمَلْعاَو 

؟ ُُهقِرُْحت ِءاَْضمَّرلاَو  ِهیِمُْدت ، ِةَْرثَْعلاَو  ُُهبیُِصت ، ِۀَکْوَّشلا  َنِم  ْمُکِدَحَأ  َعَزَج  ُْمْتیَأَرَفَأ 
اَذِإ َو  ِِهبَضَِغل ، ًاضَْعب  اَهُضَْعب  َمَطَح  ِراَّنلا  یَلَع  َبِضَغ  اَذِإ  ًاِکلاَم  َّنَأ  ُْمتِْملَعَأ  ٍناَْطیَش ؟ َنیِرَق  َو  ٍرَجَح ، َعیِجَض  ٍران ، ْنِم  ِْنیََقباَط  َْنَیب  َناک  اَذِإ  َْفیَکَف 

. ِِهتَرْجَز ْنِم  ًاعَزَج  اِهباَْوبَأ  َْنَیب  ْتَبَّثََوت  اَهَرَجَز 
. ِدِعاَوَّسلا َموُُحل  ْتَلَکَأ  یَّتَح  ُعِماوَْجلا  ِتَبَـشَن  َو  ِقاَنْعَْألا ، ِماَظِِعب  ِراَّنلا  ُقاَوْطَأ  ْتَمَحَْتلا  اَذِإ  َْتنَأ  َْفیَک  ُرِیتَْقلا ، ُهَزََهل  ْدَـق  يِذَّلا  ُرِیبَْکلا  ُنَفَْیلا  اهُّیَأ 

َقَْلُغت ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُِکباَقِر  ِكاَـکَف  ِیف  اْوَعْـساَف  ِقیِّضلا . َلـْبَق  ِۀَحْـسُْفلا  ِیف  َو  ِمْقُّسلا . َلـْبَق  ِۀَّحِّصلا  ِیف  َنوُِملاَـس  ُْمْتنَأ  َو  ِداَـبِْعلا ! َرَـشْعَم  َهَّللا  َهَّللاَـف 
، ْمُکِسُْفنَأ یَلَع  اِهب  اوُدوُجَف  ْمُکِداَسْجَأ  ْنِم  اوُذُخ  َو  ْمَُکلاَْومَأ ، اوُقِْفنَأ  َو  ْمُکَماَْدقا ، اُولِمْعَتْسا  َو  ْمُکَنوُُطب ، اوُرِمْضَأ  َو  ْمُکَنُویُع ، اوُرِهْـسَأ  اَُهِنئاَهَر .

ًانَسَح ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » یلاَعَت َلاَق  َو  ْمُکَماَْدقَأ » ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللا  اوُرُْـصنَت  ْنِإ  : » ُهَناَْحبُـس ُهَّللا  َلاَق  ْدَقَف  اَْهنَع ، اِهب  اُولَْخبَتَال  َو 
ُزیِزَْعلا َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاَمَّسلا  ُدُونُج  َُهل  َو   » ْمُکَرَْـصنَتْسا ٍُّلق ، ْنِم  ْمُکْـضِْرقَتْسَی  َْمل  َو  ٍّلُذ ، ْنِم  ْمُکْرِْـصنَتْسَی  ْمَلَف  ٌمیِرَک .» ٌرْجَأ  َُهل  َو   » َُهل ُهَفِعاَُضیَف 

اوُرِداَـبَف اًـلَمَع .» ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَی   » ْنَأ َداَرَأ  اـمَّنِإ  َو  ُدـیِمَْحلا .» ُِّینَْغلا  َوُـه  َو  ِضْرَأـْلا ، َو  ِتاَوَـمَّسلا  ُِنئاَزَخ  َُهل  َو   » ْمُکَـضَْرقَتْسا َو  ُمیِکَْحلا .»
َناَـصَو ًادـَبَأ ، ٍراـَن  َسیِـسَح  َعَمْـسَت  ْنَأ  ْمُهَعاَمْـسَأ  َمَرْکَأ  َو  ُهَتَِکئاَـلَم ، ْمُهَراَزَأ  َو  ُهَلُـسُر ، ْمِِهب  َقَفاَر  ِهِراَد . ِیف  ِهَّللا  ِناَریِج  َعَم  اوـُنوُکَت  ْمُِکلاَـمْعَِأب 

«. ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاَشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  : » ًابَصَن َو  ًابوُُغل  یَْقَلت  ْنَأ  ْمُهَداَسْجَأ 
416 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

! ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  اَُنبْسَح  َوُه  َو  ْمُکِسُْفنَأ ، َو  یِسْفَن  یَلَع  ُناَعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  َنوُعَمْسَت ، اَم  ُلُوقَأ 

(184 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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: هعمسی ثیحب  هل  لاق  دق  و  یئاطلا ، رهسم  نب  جربلل  هلاق 
جراوخلا  نم  ناک  و  هَّللّالإ ، مکح  ال 

ِنْرَق َموُُجن  َتْمََجن  ُلِـطاَْبلا  َرَعَن  اَذِإ  یَّتَح  َکـُتْوَص ، ایِفَخ  َکُصْخَـش ، اًلِیئَـض  ِهِیف  َْتنُکَف  ُّقَْحلا  َرَهَظ  ْدََـقل  ِهَّللاَوَف  ُمَْرثَأ ، اَـی  ُهَّللا  َکَـحَّبَق  ْتُکْـسُأ 
. ِزِعاَْملا

(185 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ناویحلا نم  ًاقلخ  فصی  هلوسر و  یلع  ینثی  اهیف و  هَّللا  دمحی 

یلاعت هَّللادمح 

َو ِهِْقلَخ ، ِثوُدُِـحب  ِهِمَدـِق ، یَلَع  ِّلاَّدـلا  ُِرتاَوَّسلا ، ُهـُبُجَْحت  اـَل  َو  ُرِظاَوَّنلا ، ُهاََرتاـَل  َو  ُدِـهاَشَْملا ، ِهیِوَْحتاـَل  َو  ُدِـهاَوَّشلا ، ُهُکِرْدـُتَال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
َو ِهِْقلَخ ، ِیف  ِطْسِْقلِاب  َماَق  َو  ِهِداَبِع . ِْملُظ  ْنَع  َعَفَتْرا  َو  ِهِداَعیِم ، ِیف  َقَدَـص  يِذَّلا  َُهل . َهَبَـشَال  ْنَأ  یَلَع  ْمِهِهاَِبتْـشِاب  َو  ِهِدوُجُو ، یَلَع  ِهِْقلَخ  ِثوُدُِـحب 

، ٍةَرَعاَشُِمب َال  ُناَهْذَْألا  ُهاَّقَلَتَت  ٍدَمَِعبَال . ٌِمئاَق  َو  ٍدَمَِأبَال ، ٌِمئاَد  َو  ٍدَدَِعب ، اَِمب  َو  ِِهتَِّیلَزَأ ، یَلَع  ِءاَیْشَْألا  ِثوُدُِحب  ٌدِهْشَتْسُم  ِهِمْکُح . ِیف  ْمِْهیَلَع  َلَدَع 
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ِِهب ْتَّدَْـتما  ٍرَبِک  يِذـِب  َْسَیل  اَهَمَکاَح . اَْهَیلِإ  َو  اَْـهنِم ، َعَنَْتما  اَِـهب  َو  اـِهب ، اـَهل  یّلََجت  لـَب  ُماَـهْوَْألا ، ِِهب  ْطُِـحت  َْمل  ٍةَرَـضاَحُِمبَال . ِیئاَرَْملا  َُهل  ُدَهْـشَت  َو 
. ًاناَْطلُس َمُظَع  َو  ًانْأَش ، َُربَک  َْلب  ًادیِسَْجت . ُْهتَمَّظَعَف  ُتاَیاَْغلا  ِِهب  ْتَهاَنَت  ٍمَظِع  يِِذبَال  َو  ًامیِسَْجت ، ُْهتَرَّبَکَف  ُتاَیاَهِّنلا 

مظعألا لوسرلا 

؛ ِجَْهنَْملا ِحاَضیِإ  َو  ِجَلَْفلا ، ِروُهُظ  َو  ِجَجُْحلا ، ِبوُجُِوب  ُهَلَسْرَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُّیِضَّرلا  ُُهنیِمأ  َو  ُّیِفَّصلا ، ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
ِناَمیِْإلا اَرُع  َو  ًۀَنِیتَم  ِماَلْـسِْإلا  َساَْرمَأ  َلَعَج  َو  ِءاَیِّضلا . َراَنَم  َو  ِءاَِدتْهالا  َماَلْعَأ  َماَقَأ  َو  اَْهیَلَع . الاَد  ِۀَّجَحَملا  یَلَع  َلَمَح  َو  اَِهب ، ًاعِداَص  َۀـَلاَسِّرلا  َغَّلَبَف 

. ًۀَقِیثَو

: ناویحلا نم  فانصأ  قلخ  ۀفص  یف  اهنم 

َالا ٌَۀلوُخْدَم . ُِرئاَصَْبلا  َو  ٌۀَلِیلَع ، ُبُولُْقلا  ِنِکل  َو  ِقیِرَْحلا ، َباَذَـع  اُوفاَخ  َو  ِقیِرَّطلا ، َیلِإ  اوُعَجََرل  ِۀَـمْعِّنلا  ِمیِـسَج  َو  ِةَرْدـُْقلا  ِمیِظَع  ِیف  اوُرَّکَف  َْول  َو 
ِیف ِۀَلْمنَّلا  َیلِإ  اوُرُْظنا  َرَشَْبلا ! َو  َمْظَْعلا  َهل  يَّوَس  َو  َرَصَْبلا ، َو  َعْمَّسلا  َُهل  َقَلَف  َو  ُهَبیِکَْرت ، َنَْقتَأ  َو  ُهَْقلَخ ، َمَکْحَأ  َْفیَک  َقَلَخ ، اَم  ِریِغَـص  َیلِإ  َنوُرُْظنَی 

َۀَّبَْحلا ُلُْقنَت  اَِهقْزِر ، یَلَع  ْتَّبُـص  َو  اَهِـضْرَأ  یَلَع  ْتَّبَد  َْفیَک  ِرَکِْفلا ، ِكَرْدَتْـسُِمبَال  َو  ِرَـصَْبلا ، ِظْحَِلب  ُلاَُنت  ُداکَت  ال  اَِهتَْئیَه ، ِۀَـفاََطل  َو  اَِهتَّثُج  ِرَغِص 
َو ُناَّنَْملا ، اَُهلِفُْغیَال  اَهِْقفِِوب ، ٌۀَـقوُزْرَم  اَِهقْزِِرب ، ٌلوُفْکَم  اَهِرَدَِـصل ، اَهِدْرِو  ِیف  َو  اَهِدْرَِبل ، اَـهِّرَح  ِیف  ُعَمَْجت  اَهِّرَقَتْـسُم . ِیف  اَهُّدـُِعت  َو  اَـهِرْحُج ، َیلِإ 

اَِهْلفُس َو  اَهِْولُع  ِیف  اَِهلْکَأ  يِراَجَم  ِیف  َتْرَّکَف  َْول  َو  ِسِماَْجلا . ِرَجَْحلا  َو  ِِسباَْیلا ، اَفَّصلا  ِیف  َْول  َو  ُناَّیَّدلا ، اَهُمِرْحَیَال 
420 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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يِذَّلا َیلاعَتَف  ًابَعَت ! اَهِفْـصَو  ْنِم  َتیَِقل  َو  ًابَجَع ، اَهِْقلَخ  ْنِم  َْتیَـضََقل  اَِهنُذُأ ، َو  اَِهْنیَع  ْنِم  ِْسأَّرلا  ِیف  اَم  َو  اَِهنَْطب  ِفیِـساَرَش  َنِم  ِفْوَْجلا  ِیف  اَـم  َو 

َُغْلبَِتل َكِرِْکف  ِبِهاَذَم  ِیف  َْتبَرَـض  َْول  َو  ٌرِداَق . اَهِْقلَخ  یَلَع  ُْهنُِعی  َْمل  َو  ٌرِطاَف ، اَِهتَرِْطف  ِیف  ُهْکَرْـشَی  َْمل  اَهِِمئاَعَد . یَلَع  اَهاََنب  َو  اَهِِمئاَوَق ، یَلَع  اَهَماَقَأ 
َو ُلِیلَْجلا  اَم  َو  ِّیَح ، ِّلُک  ِفاَِلتْخا  ِضِماَغ  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ِلیِـصْفَت  ِقِیقَدـِل  ِۀَـلْخَّنلا  ُرِطاَف  َوُه  ِۀَـلْمنَّلا  َرِطاَف  َّنَأ  یَلَع  اَّلِإ  ُۀـَلَالَّدلا  َکـْتَّلَد  اَـم  ِِهتاَـیاَغ ،

. ٌءاَوَس اَّلِإ  ِهِْقلَخ  ِیف  ُفیِعَّضلا  َو  ُّيِوَْقلا  َو  ُفیِفَْخلا ، َو  ُلیِقَّثلا  َو  ُفیِطَّللا 

نوکلا ءامسلا و  ۀقلخ 

، ِراَهَّنلا َو  ِْلیَّللا  اَذـه  ِفاَِلتْخا  َو  ِرَجَْحلا  َو  ِءاَْملا  َو  ِرَجَّشلا  َو  ِتاَبَّنلا  َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  َیلِإ  ْرُْظناَف  ُءاَْملا . َو  ُحاَیِّرلا  َو  ُءاَوَْهلا  َو  ُءاَمَّسلا  َِکلذَـک  َو 
َو َرَّدَـقُْملا ، َرَْکنَأ  ْنَِمل  ُْلیَْولاَف  ِتاَِفلَتْخُملا . ِنُسلَْألا  َو  ِتاَغُّللا ، ِهِذـه  ِقُّرَفَت  َو  ِلاَلِْقلا  ِهِذـه  ِلوُط  َو  ِلاَـبِْجلا ، ِهِذـه  ِةَْرثَک  َو  ِراَِـحْبلا ، ِهِذـه  ِرُّجَفَت  َو 
َو اْوَعْوَأ . اَِمل  ٍقیِقَْحت  َال  َو  اْوُعَّدا ، امَِیف  ٍۀَّجُح  َیلِإ  اوُؤَْجلَی  َْمل  َو  ٌِعناَص . ْمِهِرَوُص  ِفاَِلتْخِالَال  َو  ٌعِراَز ، ْمَُهل  اَم  ِتاَبَّنلاک  ْمُهَّنَأ  اوُمَعَز  َرِّبَدُْملا . َدَحَج 

. ٍناَج ِْریَغ  ْنِم  ٌۀَیاَنِج  َْوأ  ٍنَاب ، ِْریَغ  ْنِم  ٌءاَِنب  ُنوُکَی  ْلَه 

ةدارجلا ۀقلخ 

َمَْفلا اََـهل  َحَـتَف  َو  َّیِفَْخلا ، َعْمَّسلا  اََـهل  َلَـعَج  َو  ِْنیَواَرْمَق . ِْنیَتَقَدَـح  اََـهل  َجَرْـسَأ  َو  ِْنیَواَرْمَح . ِْنیَْنیَع  اـَهل  َقَلَخ  ْذِإ  ِةَداَرَْجلا ، ِیف  َْتُلق  َْتئِـش  ْنِإ  َو 
. اهَّبَذ َنوُعیِطَتْسَی  َال  َو  ْمِهِعْرَز ، ِیف  ُعاَّرُّزلا  اَُهبَهْرَی  ُِضبْقَت ، اَمِِهب  ِْنیَلَْجنِم  َو  ُضِْرقَت ، اَمِِهب  ِْنَیباَن  َو  َّيِوَْقلا ، َّسِْحلا  اََهل  َلَعَج  َو  َّيِوَّسلا ،
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. ًۀَّقِدَتْسُم ًاعَبْصِإ  ُنِّوُکیَال  ُهُّلُک  اَهُْقلَخ  َو  اَِهتاَوَهَش . ُْهنِم  َیِضْقَت  َو  اَِهتاَوََزن ، ِیف  َثْرَْحلا  َدَِرت  یَّتَح  ْمِهِعْمَِجب ، اُوبَلْجَأ  َْول  َو 

َو ًافْعَـض ، َو  ًاْملِـس  ِۀَـعاَّطلِاب  ِْهَیلِإ  یِْقُلی  َو  ًاهْجَو ، َو  ًاّدَـخ  َُهل  ُرِّفَُعی  َو  ًاهْرَک ،» َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاَومَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْـسَی   » يِذَّلا ُهَّللا  َكَراَبَتَف 
َرَّدَـق َو  ِسَبَْیلا . َو  يَدَّنلا  یَلَع  اَهَِمئاَوَق  یَـسْرَأ  َو  ِسَفَّنلا ، َو  اَْهنِم  ِشیِّرلا  َدَدَـع  یَـصْحَأ  ِهِْرمَِأل . ٌةَرَّخَـسُم  ُْریَّطلاَف  ًاـفْوَخ . َو  ًۀَـبْهَر  َداَـیِْقلا  َُهل  یِطُْعی 

َباَحَّسلا  » َأَْشنَأ َو  ِِهقْزِِرب . َُهل  َلَفَک  َو  ِهِمْـسِاب ، ٍِرئاَط  َّلُک  اَعَد  ٌماَعَن . اَذه  َو  ٌماَمَح  اَذه  َو  ٌباَقُع . اَذه  َو  ٌباَرُغ  اَذهَف  اَهَـساَنْجَأ . یَـصْحَأ  َو  اهَتاَْوقَأ ،
. اَِهبوُدُج َدَْعب  اَهَْتبَن  َجَرْخَأ  َو  اَِهفوُفُج ، َدَْعب  َضْرَْألا  َّلَبَف  اَهَمَِسق ، َدَّدَع  َو  اَهَمَیِد  َلَطْهَأَف  َلاَقِّثلا »

(186 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀبطخ هعمجت  ام ال  ملعلا  لوصُأ  نم  ۀبطخلا  هذه  عمجت  و  دیحوتلا ، یف 
َو ٌعُونْصَم ، ِهِسْفََنب  ٍفوُْرعَم  ُّلُک  ُهَمَّهََوت . َو  ِْهَیلِإ  َراَشَأ  ْنَم  ُهَدَمَص  َال  َو  ُهَهَّبَش . ْنَم  یَنَع  ُهاَّیِإَال  َو  ُهَلَّثَم ، ْنَم  َباَصَأ  ُهَتَقیِقَحَال  َو  ُهَفَّیَک ، ْنَم  ُهَدَّحَو  اَم 

َتاَقْوَْألا َقَبَس  ُتاوَدَْألا  ُهُِدفَْرتَال  َو  ُتاَقْوَْألا ، ُُهبَحْصَتَال  ٍةَداَِفتْسِابَال . ٌِّینَغ  ٍةَرِْکف . ِلْوَِجبَال  ٌرِّدَقُم  ٍَۀلآ . ِباَرِطْضِابَال  ٌلِعاَف  ٌلُوْلعَم . ُهاَوِس  ِیف  ٍِمئاَق  ُّلُک 
ِِهتَنَراَـقُِمب َو  َُهل . َّدِـضَال  ْنَأ  َفِرُع  ِرُومُأـْلا  َْنَیب  ِِهتَّداَـضُِمب  َو  َُهل  َرَعْـشَمَال  ْنَأ  َفِرُع  َرِعاَـشَْملا  ِهِریِعْـشَِتب  ُُهلَزَأ . َءاَدـِْتبْالا  َو  ُهُدوُـجُو . َمَدَْـعلا  َو  ُُهنْوَـک .

ٌنِراَقُم اَِهتاَیِداَعَتُم . َْنَیب  ٌفِّلَُؤم  ِدَرَّصلِاب . َروُرَْحلا  َو  ِلَلَْبلِاب ، َدوُمُْجلا  َو  ِۀَمُْهْبلِاب ، َحوُضُْولا  َو  ِۀَْـملُّظلِاب  َروُّنلا  َّداَض  َُهل . َنیِرَقَال  ْنَأ  َفِرُع  ِءاَیْـشَْألاَْنَیب 
، اِهتانیاَبَتُم َْنَیب 

424 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. اَهِِرئاَظَن َیلِإ  ُتَالْآلا  ُریُِشت  َو  اَهَسُْفنَأ ، ُتاَوَدَْألا  ُّدَُحت  امَّنِإ  َو  ٍّدَِعب ، ُبَسُْحی  َالَو  ٍّدَِحب ، ُلَمُْشیَال  اِهتاَِیناَدَتُم . َْنَیب  ٌقِّرَفُم  اَِهتاَدِعاَبَتُم . َْنَیب  ٌبِّرَقُم 

ِْهیَلَع يِرْجَی  َال  َو  ِنُویُْعلا  ِرَظَن  ْنَع  َعَنَْتما  اَِهب  َو  ِلوُقُْعِلل ، اَهُِعناَص  یَّلََجت  اَِهب  َۀَلِمْکَّتلا ، َالَْول »  » اَْهتَبَّنَج َو  َۀَِّیلَزَْألا . ُدَق »  » اَْهتَمَح َو  َۀَمْدِْقلا ، ُذـْنُم »  » اَْهتَعَنَم
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َأَّزَجََتل َو  ُُهتاَذ ، َْتتَواَفََتل  ًاذِإ  ُهَثَدْـحَأ ! َوُه  اَـم  ِهِیف  ُثُدْـحَی  َو  ُهاَدـْبَأ ، َوُه  اَـم  ِهِیف  ُدوُعَی  َو  ُهاَرْجَأ . َوُه  اَـم  ِْهیَلَع  يِرْجَی  َْفیَک  َو  ُۀَـکَرَْحلا . َو  ُنوُکُّسلا 
َو ِهِیف ، ِعُونْـصَْملا  ُۀَـیآ  ْتَماََقل  ًاذِإ  َو  ُناَصْقُّنلا . ُهَمَِزل  ْذِإ  َماَمتَّلا  َسَمَتلَال  َو  ٌماَمَأ ، َُهل  َدِـجُو  ْذِإ  ٌءاَرَو  َُهل  َناََکل  َو  ُهاَـنْعَم ؛ ِلَزَأـْلا  َنِم  َعَنَْتماـَل  َو  ُهُْهنُک ،

. ِهِْریَغ ِیف  ُرِّثَُؤی  اَم  ِهِیف  َرِّثَُؤی  ْنَأ  ْنِم  ِعاَِنْتمْالا  ِناَْطلُِسب  َجَرَخ  َو  ِْهیَلَع . ًالُولْدَم  َناک  ْنَأ  َدَْعب  اًلِیلَد  َلَّوَحََتل 
ِۀَسَماَُلم ْنَع  َرُهَط  َو  ِءاَْنبَْألا ، ِذاَخِّتا  ِنَع  َّلَج  ًادوُدْحَم . َریِصَیَف  َْدلُوی  َْمل  َو  ًادولْوَم ، َنوُکَیَف  ِْدلَی  َْمل  ُلُوفُْألا . ِْهیَلَع  ُزوُجَیَال  َو  ُلوُزَیَال ، َو  ُلوُحَیَال  يِذَّلا 
ُلَّدَبَتَیَال َو  ٍلاَِحب ، ُرَّیَغَتَیَال  َو  ُهَّسَمَتَف . يِْدیَْألا  ُهُسِْمَلت  َال  َو  ُهَّسُِحتَف  ُّساَوَْحلا  ُهُکِرُْدتَال  َو  ُهَرِّوَُصتَف . ُنَطِْفلا  ُهُمَّهَوَتَتَال  َو  ُهَرِّدَُقتَف ، ُماَهْوَْألا  ُُهلاَنَتَال  ِءاَسِّنلا .

. ُمالَّظلا َو  ُءاَیِّضلا  ُهُرِّیَُغیَال  َو  ُماَّیَْألا ، َو  ِیلاَیَّللا  ِهِیْلُبت  َال  َو  ِلاوْحَْألا . ِیف 
َو ٌۀَـیاَِهن ، َال  َو  ٌّدَـح  َُهل  ُلاَُقیَال  َو  ِضاْعبَْألاَو . ِۀَّیِْریَْغلِابَال  َو  ِضاَرْعَْألاَنِم ، ٍضَرَِعبَال  َو  ِءاَضْعَْألاَو . ِحِراوَْجلاـِبَال  َو  ِءاَزْجَأـْلا ، َنِم  ٍءْیَِـشب  ُفَصُوی  اـَل  َو 

ُِربُْخی ٍجِراَِخب . اَْهنَعَال  َو  ٍِجلاَِوب ، ِءاَیْشَْألا  ِیف  َْسَیل  َُهلِّدَُعی . َْوأ  ُهَلیُمیَف  ُُهلِمْحَی  ًاْئیَش  َّنَأ  َْوأ  ُهَیِوُْهت ، َْوأ  ُهَّلُِقتَف  ِهیوَْحت  َءایْـشَْألا  َّنَأَال  َو  ٌۀَیاَغَال . َو  ٌعاَطِْقناَال 
، ٍۀَّقِر ِْریَغ  ْنِم  یَضْرَی  َو  ُّبُِحی  ُرِمُْضی . َالَو  ُدیُِری  َو  ُظَّفَحَتَیَال ، َو  ُظَفْحَی  َو  ُظِْفلَیَال ، َو  ُلوُقَی  ٍتاََودَأ . َو  ٍقوُرُِخبَال  ُعَمْسَی  َو  ٍتاَوََهلَو ، ٍناَِسِلبَال 

426 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ُْهنِم ٌلِْعف  ُهَناَْحبُـس  ُهُمالَک  امَّنِإ  َو  ُعَمُْـسی . ٍءاَدـِِنب  َال  َو  ُعَْرقَی ، ٍتْوَِصب  َال  ُنوُکَیَف » ْنُک  : » ُهَنْوَک َداَرَأ  ْنَِمل  ُلوُقَی  ٍۀَّقَـشَم . ِْریَغ  ْنِم  ُبَضْغَی  َو  ُضِْغُبی  َو 

. ًایناَث ًاهلِإ  َناَکل  ًامیِدَق  َناَک  َْول  َو  ًاِنئاک ، َِکلذ  ِْلبَق  ْنِم  ْنُکَی  َمل  ُهَلَّثَم ، َو  ُهَأَْشنَأ 
َو ُِعناَّصلا  َيِوَتْـسَیَف  ٌلْضَف ، اَْهیَلَع  َُهل  َال  َو  ٌلْصَف ، ُهَْنَیب  َو  اَهَْنَیب  ُنوُکَیاـَل  َو  ُتاَثَدْـحُملا ، ُتاَـفِّصلا  ِْهیَلَع  َيِرْجَتَف  ْنُکَی ، َْمل  ْنَأ  َدـَْعب  َناـک ، ُلاَُـقی  ـال 

َضْرَْألا َأَْشنَأ  َو  ِهِْقلَخ . ْنِم  ٍدَحَِأب  اَهِْقلَخ  یَلَع  ْنِعَتْـسَی  َْمل  َو  ِهِْریَغ ، ْنِم  اَلَخ  ٍلاَثِم  ِْریَغ  یَلَع  َِقئالَْخلأ  َقَلَخ  ُعیِدَْبلا . َو  ُعَدَْتبُْملا  َأَفاَکَتَی  َو  ُعُونْـصَْملا ،
َنِم اَهَعَنَم  َو  ِجاَجِوْعِْإلا . َو  ِدَوَْألأ  َنِم  اَهَنَّصَح  َو  َِمئاَعَد . ِْریَِغب  اَهَعَفَر  َو  َِمئاَوَق . ِْریَِغب  اَهَماَقَأ  َو  ٍراَرَق ، ِْریَغ  یَلَع  اَهاَسْرَأ  َو  ٍلاَِغتْـشا . ِْریَغ  ْنِم  اَهَکَْـسمَأَف 

. ُهاَّوَق اَم  َفُعَض  َال  َو  ُهاََنب  اَم  ْنِهَی  ْمَلَف  اَهَتَیِدْوَأ . َّدَخ  َو  اهَنُویُع ، َضاَفَتْسا  َو  اَهَداَدْسَأ ، َبَرَض  َو  اَهَداَتْوَأ ، یَسْرَأ  ِجاَرِْفنْالا . َو  ُِتفاَهَّتلا 
اَْهنِم ٌءْیَـش  ُهُزِْجُعیَال  ِِهتَّزِع . َو  ِِهلالَِجب  اَْهنِم  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ِیلاَْـعلا  َو  ِِهتَفِْرعَم ، َو  ِهِْملِِعب  اََـهل  ُنِطاَْـبلا  َوُه  َو  ِِهتَمَظَع ، َو  ِِهناَْطلُِـسب  اَْـهیَلَع  ُرِهاَّظلا  َوُه 

َال ِِهتَمَظَِعل ، ًۀَنیِکَتْسُم  ْتَّلَذ  َو  َُهل ، ُءاَیْشَْألا  ِتَعَضَخ  ُهَقُزْرَیَف . ٍلاَم  ِيذ  َیلِإ  ُجاَتْحَیَال  َو  ُهَِقبْسَیَف ، اَْهنِم  ُعیِرَّسلا  ُُهتوُفَیَال  َو  ُهَِبْلغَیَف ، ِْهیَلَع  ُِعنَتْمَیَال  َو  ُهَبَلَط ،
یَّتَح اَهِدوُجُو ، َدَْعب  اََهل  ِینْفُْملا  َوُه  ُهَیِواَُسیَف . َُهل  َریِظَنَال  َو  ُهَِئفاَُکیَف ، َُهل  َءْفُکَال  َو  ِهِّرَض ، َو  ِهِعْفَن  ْنِم  َِعنَتْمَتَف  ِهِْریَغ  َیلِإ  ِِهناَْطلُس  ْنِم  َبَرَْهلا  ُعیِطَتْسَت 

. اَهِدوُقْفَمَک اَهُدوُجْوَم  َریِصَی 
ْنِم َناَک  اَم  َو  اَهِِمئاََهب ، َو  اَهِْریَط  ْنِم  اِهناَوَیَح  ُعیِمَج  َعَمَتْجا  َِول  َو  َْفیَک  َو  اَهِعاَِرتْخا . َو  اَِـهئاَْشنِإ  ْنِم  َبَجْعَأـِب  اَهِعاَدـِْتبا  َدـَْعب  اَْینُّدـلأ  ُءاَـنَف  َْسَیلَو 

، اَِهثاَدْحِإ یَلَع  ْتَرَدَق  اَم  ٍۀَضوَُعب ، ِثاَدْحِإیَلَع  اَهِساَیْکَأ ، َو  اَهِمَمُأ  ِةَدِّلَبَتُم  َو  اَهِساَنْجَأ ، َو  اَهِخاَنْسَأ  ِفاَنْصَأ  َو  اَهِِمئاَس ، َو  اَهِحاَُرم 
428 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، ًةَریِـسَح ًۀَئِـساَخ  ْتَعَجَر  َو  ْتَهاَنَت ، َو  اَهاَُوق  ْتَزَجَع  َو  ْتَهاَت ، َو  َِکلذ  ِْملِع  ِیف  اـُهلوُقُع  ْتَرَّیَحََتل  َو  اَـهِداَجیِإ . َیلِإ  ُلـِیبَّسلا  َْفیَک  ْتَفَرَعاـَل  َو 
! اَِهئاَْنفِإ ْنَع  ِفْعَّضلِاب  ًۀَنِعْذُم  اَِهئاَْشنِإ ، ْنَع  ِزْجَْعلِاب  ًةَّرِقُم  ٌةَروُهْقَم ، اهَّنَِأب  ًۀَفِراَع ،

ٍنیِحال َو  ٍناکَمَال ، َو  ٍْتقَو  اَِلب  اَِهئاَنَف . َدَْعب  ُنوُکَی  َِکلذَک  اَِهئاَِدْتبا ، َْلبَق  َناک  اَمَک  ُهَعَم . َءْیَشَال  ُهَدْحَو  اَْینُّدلا  ِءاَنَف  َدَْعب  ُدوُعَی  ُهَناَْحبُـس ، َهَّللا ، َّنِإ  َو 
ِعیِمَج ُریِـصَم  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  ُراَّهَقلا ، ُدِـحاَْولا  ُهَّللا  اَّلِإ  َءْیَـش ، الَف  ُتاَعاَّسلاَو . َنُونِّسلا  َِتلاَز  َو  ُتاَقْوَْألا ، َو  ُلاَـجآلا  َکـِلذ  َدـْنِع  ْتَمِدُـع  ٍناَـمَزَال . َو 

اَْهنِم ٍءْیَش  ُْعنُـص  ُهْدَءاَکَتَی  َْمل  اَهُؤاََقب ، َماََدل  ِعاَِنْتمْالا  یَلَع  ْتَرَدَق  َْول  َو  اَهُؤاَنَف . َناک  اَْهنِم  ٍعاَِنْتما  ِْریَِغب  َو  اَهِْقلَخ ، ُءاَِدْتبا  َناَک  اَْهنِم  ٍةَرُْدق  ِالب  ِرُومُْألا .
ِِّدن یَلَع  اَِهب  ِۀَناَِعتْـسِاِللَال  َو  ٍناَصُْقن ، َو  ٍلاََوز  ْنِم  ٍفْوَِخلَال  َو  ٍناَْطلُـس . ِدـیِدْشَِتل  اـْهنِّوَُکی  َْمل  َو  ُهَأََرب . َو  ُهَقَلَخ  اَـم  ُْقلَخ  اَْـهنِم  ُهْدُؤَی  َْمل  َو  ُهَعَنَـص ، ْذِإ 
ْنَأ َداَرَأَف  ُْهنِم ، َْتناَک  ٍۀَـشْحَِولَال  َو  ِهِکْرِـش . ِیف  ٍکیِرَـش  ِةََرثاَکُِملَال  َو  ِهِْکُلم ، ِیف  اَِهب  ِداَیِدْزِاللَال  َو  ٍرِواَـثُم . ٍّدِـض  ْنِم  اَِـهب  ِزاَِرتْحاـِْلل  ـال  َو  ٍِرثاـکُم ،

. اَْهَیلِإ َِسنْأَتْسَی 
اَِهئاََقب ُلوُط  ُهُّلُِمیَال  ِْهیَلَع . اَْهنِم  ٍءْیَش  ِلَِقِثلَال  َو  ِْهَیلِإ ، ٍۀَلِـصاَو  ٍۀَحاَِرل  َال  َو  اَهِرِیبْدَت ، َو  اَهِفیِرْـصَت  ِیف  ِْهیَلَع  َلَخَد  ٍمَأَِسلَال  اَِهنیِوْکَت ، َدَْعب  اَهِینُْفی  َوُه  َُّمث 

َو اَْهَیلِإ ، ُْهنِم  ٍۀَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِءاَنَْفلا  َدَْعب  اَهُدیُِعی  َُّمث  ِِهتَرْدُِقب ، اَهَنَْقتَأ  َو  ِهِْرمَِأب ، اَهَکَْسمَأ  َو  ِهِفُْطِلب ، اَهَرَّبَد  ُهَناَْحبُس  ُهَّنِکل  َو  اَِهئاَْنفِإ ، ِۀَعْرُس  َیلِإ  ُهَوُعْدَیَف 
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ْنِمَال َو  ٍساَمِتلا . َو  ٍْملِع  ِلاَح  َیلِإ  ًیمَع  َو  ٍلْهَج  ِلاَح  ْنِمَال  َو  ٍساَْنِئتْسا ، ِلاَح  َیلِإ  ٍۀَشْحَو  ِلاَح  ْنِم  ٍفاَرِْصنِال  َو ال  اَْهیَلَع ، اَْهنِم  ٍءْیَِشب  ٍۀَناَِعتْساَال 
. ٍةَرُْدق َو  ٍّزِع  َیلِإ  ٍۀَعَضَو  ٍّلُذ  ْنِم  َال  َو  ٍةَْرثَک ، َو  ًینِغ  َیلِإ  ٍۀَجاَحَو  ٍْرقَف 
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(187 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

محالملا  رکذ  یف  یه  و 
. ٌَۀلوُهْجَم ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌۀَفوُْرعَم  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْمُهُؤامْسَأ  ٍةَّدِع  ْنِم  ْمُه  یِّمُأ ، َو  ِیبَِأب  َالأ 
. ْمُکِراَغِص ِلاَمِْعتْسا  َو  ْمُِکلَصُو ، ِعاَطِْقنا  َو  ْمُکِرُومُأ ، ِرَابْدِإ  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  اوُعَّقَوَتَفَالَأ 

َكاَذ یِطْعُْملا . َنِم  ًارْجَأ  َمَظْعَأ  یَطْعُْملا  ُنوُـکَی  ُْثیَح  َكاَذ  ِهِّلِح . ْنِم  ِمَهْرِّدـلا  َنِم  َنَوـْهَأ  ِنِمْؤُْـملا  یَلَع  ِفـْیَّسلا  َُۀبْرَـض  ُنوُـکَت  ُْثیَح  َكاَذ 
ُءالَْبلا ُمُکَّضَع  اَذِإ  َكاذ  ٍجاَرْحِإ . ِْریَغ  ْنِم  َنُوبِذْکَت  َو  ِراَرِطْـضا ، ِْریَغ  ْنِم  َنوُِفلَْحت  َو  ِمیِعَّنلا ، َو  ِۀَمْعِّنلا  َنِم  َْلب  ٍباَرَـش ، ِْریَغ  ْنِم  َنوُرَکْـسَت  ُْثیَح 

! َءاَجَّرلا اَذه  َدَْعبَأ  َو  َءاَنَْعلا  اَذه  َلَوْطَأ  اَم  ِریِعَْبلا . َبِراَغ  ُبَتَْقلا  ُّضَعَی  اَمَک 
اَم اوُمِحَتْقَتَال  َو  ْمُِکلاَِعف . َّبِغ  اوُّمُذَتَف  ْمُِکناَْطلُـس  یَلَع  اوُعَّدَـصَت  َال  َو  ْمُکیِدـْیَأ ، ْنِم  َلاَْقثَْألا  اَهُروُهُظ  ُلِمَْحت  یتَّلا  َۀَّمِزَْألا  ِهِذـه  اوُْقلأ  ُساَّنلا  اهُّیأ 
. ِِملْسُْملا ُْریَغ  اَهِیف  ُمَلْسَی  َو  ُنِمْؤُْملا ، اِهبََهل  ِیف  ُِکلْهَی  يِرْمََعل  ْدَقَف  اََهل . ِلِیبَّسلا  َدْصَق  اوُّلَخ  َو  اَِهنَنَس ، ْنَع  اوُطیِمَأ  َو  ِۀَْنتِْفلا . ِراَن  ِرْوَف  ْنِم  ُْمْتلَبْقَتْسا 

. اوُمَهْفَت ْمُِکبُوُلق  َناَذآ  اوُرِضْحَأَو  اوُعَو ، ُساَّنلا  اهُّیَأ  اوُعَمْساَف  اَهََجلَو . ْنَم  ِِهب  ُءیِضَتْسَی  ِۀَْملُّظلا ، ِیف  ِجاَرِّسلا  ِلَثَمَک  ْمُکَْنَیب  ِیلَثَم  امَّنِإ 
432 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(188 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

روماب ۀّیصولا  یف 

يوقتلا

ْمُکَکَراَدـَت َو  ٍۀَـمِْعِنب ، ْمُکَّصَخ  ْمَکَف  ْمُْکیَدـَل . ِِهئاََلب  َو  ْمُْکیَلَع ، ِِهئاَمْعَن  َو  ْمُْکَیلِإ ، ِِهئالآ  یَلَع  ِهِدْـمَح  ِةَْرثَک  َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ  ْمُکیِـصوُأ ،
! ْمُکَلَْهمَأَف ِهِذْخَِأل  ُْمتْضَّرَعَت  َو  ْمُکَرَتَسَف ، َُهل  ُْمتْرَوْعَأ  ٍۀَمْحَِرب !

توملا

یَتْوَِمب ًاـظِعاَو  یَفَکَف  ْمُُکلِهُْمی . َْسَیل  ْنَمِیف  ْمُکُعَمَط  َو  ْمُُکلِفُْغی ، َْسَیل  اَّمَع  ْمُُکتَْلفَغ  َْفیَک  َو  ُْهنَع . ِۀَْـلفَْغلا  ِلـْالقِإ  َو  ِتْوَْملا  ِرْکِذـِب  ْمُکیِـصوُأ  َو 
. ًاراَد ْمَُهل  ْلََزت  َْمل  َةَرِخْآلا  َّنَأَک  َو  ًاراَّمُع ، اَْینُّدـِلل  اُونوُکَی  َْمل  ْمُهَّنَأَـکَف  َنِیلِزاـَن . َْریَغ  اَـهِیف  اُولِْزنُأ  َو  َنیبِکاَر ، َْریَغ  ْمِهِرُوُبق  َیلِإ  اُولِمُح  ْمُهوُُمْتنَیاَـع .

ِیفَال َو  ًالاَِقْتنا ، َنوُعیِطَتْسَی  ٍحِیبَق  ْنَعَال  اُولَقَْتنا . ِْهَیلِإ  اَم  اوُعاَضَأ  َو  اُوقَراَف ، اَِمب  اُولَغَتْشا  َو  َنوُشِحُوی . اُوناک  اَم  اُونَطْوَأ  َو  َنُونِطُوی ، اُوناک  اَم  اوُشَحْوَأ 
. ْمُْهتَعَرَصَف اِهب  اوُِقثَو  َو  ْمُْهتَّرَغَف ، اَْینُّدلِاب  اوُِسنَأ  ًاداَیِدْزا . َنوُعیِطَتْسَی  ٍنَسَح 
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دافنلا ۀعرس 

یَلَع ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َمَِعن  اوُِّمتَتْـساَو  اَْـهَیلِإ . ُْمتیِعُدَو  اَـهِیف ، ُْمْتبِغَر  یتَّلا  َو  اَـهوُرُمْعَت ، ْنَأ  ُْمتِْرمُأ  یّتلا  ُمُِکلِزاَـنَم  َیلِإ  ُهَّللا - ُمُکَمِحَر  اوُِقباَـسَف -
، ِِهتَیِصْعَِمل ِۀَبَناَجُملا  َو  ِِهتَعاَط ،

434 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! ِرُمُْعلا ِیف  َنِینِّسلا  َعَرْسَأ  َو  ِۀَنَّسلا ، ِیف  َروُهُّشلا  َعَرْسَأ  َو  ِرْهَّشلا ، ِیف  َماَّیَْألا  َعَرْسا  َو  ِمْوَْیلا ، ِیف  ِتاَعاَّسلا  َعَرْسَأ  اَم  ٌبیِرَق . ِمْوَْیلا  َنِم  ًادَغ  َّنِإَف 

(189 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ةرجهلا بوجو  نامیالا و  یف 

نامیالا ماسقا 

ْنِم ٌةَءاََرب  ْمَُکل  َْتناَک  اَذِإَف  ٍمُوْلعَم » ٍلَجَأ  َیلإ   » ِروُدُّصلا َو  ِبُولُْقلا  َْنَیب  َيِراوَع  ُنوُکَی  اَم  ُْهنِم  َو  ِبُولُْقلا . ِیف  ًاّرِقَتْسُم  ًاِتباَث  ُنوُکَی  اَم  ِناَمیِْإلا  َنِمَف 
. ِةَءاَرَْبلا ُّدَح  ُعَقَی  َِکلذ  َْدنِعَف  ُتْوَْملا ، ُهَرُضْحَی  یَّتَح  ُهوُفِقَف  ٍدَحَأ 

ةرجهلا بوجو 

ِۀَّجُْحلا ِۀَفِْرعَِمب  ٍدَحَأ  یَلَع  ِةَرْجِْهلا  ُمْسا  ُعَقَیَال  اَِهِنْلعُم . َو  ِۀَّمِْإلا  ِّرِسَتْسُم  ْنِم  ٌۀَجاَح  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِیف  ِهَِّلل  َناک  اَم  ِلَّوَْألا . اَهِّدَح  یَلَع  ٌۀَِمئاَق  ُةَرْجِْهلا  َو 
. ُُهْبلَق اَهاَعَو  َو  ُُهنُذُأ  اَْهتَعِمَسَف  ُۀَّجُْحلا  ُْهتَغََلب  ْنَم  یَلَع  ِفاَعِْضتْسالا  ُمْسا  ُعَقَی  َال  َو  ٌرِجاَهُم . َوُهَف  اَِهب  َّرَقَأ  َو  اَهَفَرَع  ْنَمَف  ِضْرَْألا . ِیف 

نامیالا ۀبوعص 

. ٌۀَنیِزَر ٌماَلْحَأ  َو  ٌۀَنیِمَأ ، ٌروُدُص  اَّلِإ  اَنَثیِدَح  یِعَی  َال  َو  ِناَمیِْإِلل ، ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  اَّلِإ  ُُهلِمْحَیَال  ٌبَعْصَتْسُم ، ٌْبعَص  اَنَْرمَأ  َّنِإ 
436 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

یصولا ملع 

ُبَهْذـَت َو  اَهِماَطِخ ، ِیف  ُأَطَت  ٌۀَْـنِتف  اَِهلْجِِرب  َرَغْـشَت  ْنَأ  َْلبَق  ِضْرَْألا ، ِقُرُِطب  یِّنِم  ُمَلْعَأ  ِءاَمَّسلا  ِقُرُِطب  اَنَأَلَف  ِینوُدـِقْفَت ، ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَـس  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
. اَهِمْوَق ِمالْحَِأب 

(190 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا
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يوقتلاب ظعی  هیبن و  یلع  ینثی  هَّللا و  دمحی 

هَّللادمح

. ِدْجَملا َمیِظَع  ِْدنُْجلا  َزیِزَع  ِِهقوُقُح . ِِفئاَظَو  یَلَع  ُُهنیِعَتْسَأ  َو  ِهِماْعنِِإل ، ًارْکُش  ُهُدَمْحَأ 

یبنلا یلع  ءانثلا 

ٌساَمِتلا َو  ِِهبیِذْـکَت ، یَلَع  ٌعامَتْجا  َِکلذ  ْنَع  ِهِیْنثَیَال  ِِهنیِد . ْنَع  ًاداَـهِج  ُهَءاَدـْعَأ  َرَهاَـق  َو  ِِهتَعاَـط ، َیلِإ  اَـعَد  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
. ِهِرُون ِءاَفْطِِإل 

يوقتلاب ۀظعلا 

َْلبَق َُهل  اوُّدِعَأ  َو  ِِهلُولُح ، َْلبَق  َُهل  اوُدَْهما  َو  ِِهتاَرَمَغ . َو  َتْوَْملا  اوُرِدَاب  َو  ُُهتَوْرِذ . ًاعِینَم  اًلِقْعَم  َو  ُُهتَوْرُع ، ًاقِیثَو  اًْلبَح  اََهل  َّنِإَف  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  اوُمِـصَتْعاَف 
ِةَّدِش َو  ِساَمْرَْألا ، ِقیِـض  ْنِم  َنوُمَْلعَت  اَم  ِۀَـیاَْغلا  ِغُوُلب  َْلبَق  َو  َلِهَج ! ْنَِمل  ًارَبَتْعُم  َو  َلَقَع ، ْنَِمل  ًاظِعاَو  َِکلذـِب  یَفَک  َو  ُۀَـماَیِْقلا . َۀَـیاَْغلا  َّنِإف  ِِهلوُُزن .

، ِعَزَْفلا ِتاَعْوَر  َو  ِعَلَّطُْملا ، ِلْوَه  َو  ِساَْلبِْإلا ،
438 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ِحیِفَّصلا ِمْدَرَو  ِحیِرَّضلا ، ِّمغ  َو  ِدْعَْولا . ِۀَفیخ  َو  ِدْحَّللا ، ِۀَْملُظ  َو  ِعاَمْسَْألا . ِكاَِکتْسا  َو  ِعاَلْضَْألا ، ِفاَِلتْخا  َو 
. ٍنَرَق ِیف  ُۀَعاَّسلا  َو  ُْمْتنَأ  َو  ٍنَنَس ، یَلَع  ْمُِکب  ٌۀَیِضاَم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ِهَّللا ! َداَبِع  َهَّللا  َهَّللاَف 

ِتَمَرَْصنا َو  اَِهلِکالَِکب ، ْتَخاَنَأ  َو  اِهلِزالَِزب ، ْتَفَرْشَأ  ْدَق  اهَّنَأَک  َو  اَهِطاَرِص . یَلَع  ْمُِکب  ْتَفَقَو  َو  اَهِطاَْرفَِأب ، ْتَفِزَأ  َو  اَهِطاَرْشَِأب ، ْتَءاَج  ْدَق  اَهَّنَأَک  َو 
، ِماَقَْملا ِْکنَض  ٍِفقْوَم  ِیف  اثَغ . اَُهنیِمَس  َو  ًّاثَر ، اَهُدیِدَج  َراَص  َو  یَضَْقنا ، ٍرْهَش  َْوأ  یَضَم  ٍمْوَیَک  َْتناَکَف  اَِهنْـضِح ، ْنِم  ْمُْهتَجَرْخَأ  َو  اَِهلْهَِأب ، اَْینُّدلا 

ٍفوُخَم اَهُدُوقُو ، ِكاَذ  اَهُدوُمُخ ، ٍدیَِعب  اَهُریِعَـس  ٍجِّجَأَتُم  اَهُرِیفَز ، ٍظِّیَغَتُم  اَُهبََهل ، ٍعِطاَس  اَُهبََجل ، ٍلاَع  اَُهبَلَک ، ٍدـیِدَش  ٍراَن  َو  ٍماَظِع ، ٍۀَِهبَتْـشُم  ٍرُومُأ  َو 
. اَهُرُومُأ ٍۀَعیظَف  اَهُروُُدق ، ٍۀَیِماَح  اَهُراَْطقَأ ، ٍۀَِملْظُم  اَهُراَرَق ، ٍمَع  اَهُدیِعَو ،

. ُباَتِْعلا َعَطَْقنا  َو  ُباَذَْعلا ، َنِمُأ  ْدَق  ًارَمُز » ِۀَّنَْجلا  یلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذلا  َقیِسَو  »
ْمُُهْلَیل َناک  َو  ًۀَیِکَاب . ْمُُهُنیْعَأ  َو  ًۀَیِکاَز ، اَْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلاَمْعَأ  َْتناَک  َنیِذَّلا  َراَرَْقلا . َو  يَْوثَْملا  اوُضَر  َو  ُراَّدـلا ، ُمِِهب  ْتَّنَأَمْطا  َو  ِراَّنلا . ِنَع  اوُحِزْحُزَو 

َو اَِهب  َّقَحَأ  اُوناک  َو  ًاباََوث ، َءازَْجلا  َو  ًابآَم ، َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  ُهَّللا  َلَعَجَف  ًاعاَطِْقنا . َو  ًاشُّحََوت  اًْلَیل ، ْمُهُراَهَن  َناَک  َو  ًاراَفِْغتْـسا ؛ َو  ًاعُّشََخت  ًاراَهَن ، ْمُهاَْـینُد  ِیف 
. ٍِمئاَق ٍمیِعَن  َو  ٍِمئاَد ، ٍْکُلم  ِیف  اَهَلْهَأ 

َنُونیِدَم َو  ُْمتْفَلْـسَأ ، اِمب  َنُونَهَتُْرم  ْمُکَّنِإَف  ْمُِکلاَمْعَِأب ؛ ْمَُکلاَجآ  اوُرِدَاب  َو  ْمُُکلِْطبُم . ُرَـسْخَی  ِِهتَعاَضِِإب  َو  ْمُکُِزئاَف . ُزوُفَی  ِِهتَیاَعِِرب  اَم  ِهَّللا  َداَبِع  اْوَعْراَف 
َو اّنَعاَفَع  َو  ِِهلوُسَر ، ِۀَـعاَط  َو  ِِهتَعاَِطب  ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  اَنَلَمْعَتْـسا  َنُولاَُقت . ًةَْرثَعَال  َو  َنُولاَنَت ، ًۀَـعْجَر  الَف  ُفوُخَملا . ُمُِکب  َلََزن  ْدَـق  ْنَأَک  َو  ُْمْتمَّدَـق . اَِـمب 

. ِِهتَمْحَر ِلْضَِفب  ْمُْکنَع 
، ْمُِکتَنِْسلَأ يَوَه  ِیف  ْمُِکفُویُس  َو  ْمُکیِْدیَِأب  اوُکِّرَُحت  َال  َو  ِءاَلَْبلا . یَلَع  اوُِربْصا  َو  َضْرَْألا ، اُومَْزلإ 

440 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو ًادیِهَـش ، َتاَم  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ِِهلوُسَر  ِّقَح  َو  ِهِّبَر  ِّقَح  ِۀَـفِْرعَم  یَلَع  َوُه  َو  ِهِشاَِرف  یَلَع  ْمُْکنِم  َتاَم  ْنَم  ُهَّنِإَف  ْمَُکل . ُهَّللا  ُْهلِّجَُعی  َْمل  اِمب  اُولِْجعَتْـسَت  َال  َو 

. اًلَجَأ َو  ًةَّدُم  ٍءْیَش  ِّلُِکل  َّناف  ِهِْفیَِسل ؛ ِِهتاَلْصِإ  َماَقَم  ُۀَّیِّنلا  ِتَماَق  َو  ِِهلَمَع ، ِِحلاَص  ْنِم  يََون  اَم  َباََوث  َبَجْوَتْسا  َو  ِهَّللا ، یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو 
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(191 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

يوقتلاو  دهزلاب  یصوی  هیبن و  یلع  ینثی  هَّللا و  دمحی 
َو اَفَعَف ، ُهُْملِح  َمُظَع  يِذَّلا  ِماَظِْعلا ، ِِهئَالآ  َو  ِماَؤُّتلا ، ِهِمَِعن  یَلَع  ُهُدَمْحَأ  ُهُّدَج  ِیلاَعَتُْملا  َو  ُهُْدنُج ، ِِبلاَْغلا  َو  ُهُدْمَح ، ِْقلَْخلا  ِیف  یِـشاَْفلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلأ 

ٍِعناَص ِلاَثِِمل  ٍءاَِذتْحا  َال  َو  ٍمِیْلعَتَال ، َو  ٍءاَِدْتقا  اَِلب  ِهِمْکُِحب  ْمِِهئِْشنُم  َو  ِهِْملِِعب  ِِقئاَلَْخلا  ِعِدَْتبُم  یَضَم ، اَم  َو  یِـضْمَی  اَم  َِملَع  َو  یَـضَق ، اَم  ِّلُک  ِیف  َلَدَع 
. ٍإَلَم ِةَرْضَحَال  َو  ٍإَطَخ ، َِۀباَصِإَال  َو  ٍمیِکَح .

مظعالا لوسرلا 

یَلَع ْتَقَْلغَتْـسا  َو  ِْنیَْحلا ، ُۀَّمِزَأ  ْمُْهتَداَـق  ْدَـق  ٍةَْریَح . ِیف  َنوُجوُمَی  َو  ٍةَرْمَغ ، ِیف  َنُوبِرْـضَی  ُساَّنلا  َو  ُهَثَعَْتبا  ُُهلوُـسَر . َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
. ِْنیَّرلا ُلاَْفقَأ  ْمِِهتَِدْئفَأ 

يوقتلا دهزلاب و  ۀّیصولا 

. ْمُکَّقَح ِهَّللا  یَلَع  ُۀَبِجوُْملا  َو  ْمُْکیَلَع ، ِهَّللا  ُّقَح  اهَّنِإَف  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیِصوُأ  ِهَّللاَداَبِع !
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َو ٌحِضاَو ، اَهُکَلْـسَم  ِۀَّنَْجلا . َیلِإ  ُقیِرَّطلا  ٍدَـغ  ِیف  َو  ُۀَّنُْجلا ، َو  ُزْرِْحلا  ِمْوَْیلا  ِیف  يَْوقَّتلا  ّنِإَف  ِهَّللا : یَلَع  اَِهب  اُونیِعَتْـسَت  َو  ِهَّللِاب ، اَْهیَلَع  اُونیِعَتْـسَت  ْنَأ  َو 
اَم ُهَّللا  َداَعَأ  اَذِإ  ًادَـغ ، اَْهَیلِإ  ْمِِهتَجاَِحل  َنیِِرباَْغلا  َو  ْمُْکنِم ، َنیِـضاَْملا  ِمَمُْألا  یَلَع  اَهَـسْفَن  ًۀَـضِراَع  ْحَْربَت  َْمل  ٌِظفاَح . اَهُعَدْوَتْـسُم  َو  ٌحـِباَر ، اَـهُِکلاَس 
ْذِإ ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  ِۀَفِـص  ُلْهَأ  ْمُهَو  ًادَدَع . َنوُّلَقَْألا  َِکئلوُأ  اَِهلْمَح ! َّقَح  اَهَلَمَح  َو  اَهَِلبَق  ْنَم  َّلَقَأ  امَف  يَدْسَأ . اَّمَع  َلَأَس  و  یَطْعَأ ، اَم  َذَخَأ  َو  يَْدبَأ ،
ِّلُک ْنِم  َو  ًاـفَلَخ ، ٍفَلَـس  ِّلُـک  ْنِم  اَـهوُضاَتْعا  َو  اَْـهیَلَع ، ْمُکِّدَِـجب  اوُّظلَأ  َو  اَْـهَیلِإ ، ْمُکِعاَمْـسِأب  اوُعِطْهَأَـف  ُروُکَّشلا .» َيِداَـبِع  ْنِم  ٌلـِیلَق  َو  : » ُلوُقَی
اَِهب اوُرِدَاب  َو  َماَقْـسَْألا ، اَِهب  اُوواَد  َو  ْمَُکبُونُذ ، اَِهب  اوُضَحْرا  َو  ْمَُکبُوُلق ، اَهوُرِعْـشَأ  َو  ْمُکَمْوَی ، اَِهب  اوُعَْطقا  َو  ْمُکَمَْون ، اِهب  اوُظِْقیَأ  ًاـِقفاَُوم . ٍِفلاَُـخم 

. اَهَعاَطَأ ْنَم  ْمُِکب  َّنَِربَتْعَی  َال  َو  اَهَعاَضَأ ، ْنَِمب  اوُِربَتْعا  َو  َماَمِْحلا ،
َو اْینُّدـلا . ُْهتَعَفَر  ْنَم  اوُعَفَْرتَال  َو  يَْوقَّتلا ، ُْهتَعَفَر  ْنَم  اوُعَـضَتَال  َو  ًاهاَّلُو . ِةَرِخآـْلا  َیلِإ  َو  ًاـهاَُّزن ، اَْینُّدـلا  ِنَع  اُونوُک  َو  اـِهب ، اُونَّوَصَت  َو  اَـهُونوُصَف  اـَلَأ 
َو ٌبِذاک . اَهَقُْطن  َو  ٌِبلاَخ ، اَهَقَْرب  َّنِإَف  اَِهقاَلْعَِأب ، اُونَتُْفتَال  َو  اَِهقاَرْـشِِإب ، اُوئیِـضَتْسَتَال  َو  اَهَقِعاَن . اُوبیُِجتاـَل  َو  اَـهَقِطاَن ، اوُعَمْـسَتَال  َو  اَـهَقِرَاب  اوُمیِـشَتَال 

. ٌَۀبُولْسَم اَهَقاَلْعَأ  َو  ٌَۀبوُرْحَم ، اََهلاَْومَأ 
َو ٌلاَِقْتنا ، اُهلاَح  ُدُویَْملا . ُدُویَْحلا  َو  ُدوُدَّصلا ، ُدُونَْعلا  َو  ُدُونَْکلا ، ُدوُحَْجلا  َو  ُنوُؤَْخلا . ُۀَِنئاَْملا  َو  ُنوُرَْحلا ، ُۀَِحماَْجلا  َو  ُنُونَْعلا ، ُۀَیِّدَصَتُْملا  َیِه  َو  َالَأ 
. ٍقاَِرف َو  ٍقاََحل  َو  ٍقاَیِـس ، َو  ٍقاَس  یَلَع  اَُهلْهَأ  ٍبَطَع . َو  ٍبْهَن  َو  ٍْبلَـس ، َو  ٍبَرَح  ُراَد  ٌلْفُـس . اَهُْولُع  َو  ٌلْزَه ، اَهُّدِجَو  ٌّلُذ ، اَهُّزِع  َو  ٌلاَْزلِز ، اَُهتأْطَو 

. اَُهِبلاَطَم َْتباَخ  َو  اَُهبِراَهَم ، ْتَزَجْعَأ  َو  اَُهبِهاَذَم ، ْتَرَّیََحت  ْدَق 
یَلَع ٍّضاَع  َو  ٍحوُفْـسَم . ٍمَد  َو  ٍحُوبْذَم ، ٍْولِـش  َو  ٍروُزْجَم ، ٍمَْحل  َو  ٍروُقْعَم ، ٍجاَن  ْنِمَف  ُلِواَحَملا . ُمُْهتَیْعَأ  َو  ُلِزاَنَْملا ، ُمُْهتَظََفل  َو  ُِلقاَعَْملا ، ُمُْهتَمَلْـسَأَف 

، ِْهیَّدَِخب ٍقِفَتُْرم  َو  ِْهیَّفَِکب ، ٍِقفاَص  َو  ِْهیَدَی ،
444 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

اَم َبَهَذ  َو  َتاَف ، اَم  َتاَف  ْدَق  َتاَْهیَه ! تاَْهیَه  ٍصاَنَم » َنیِح  َتَالَو  ، » ُۀَلیِْغلا ِتَلَْبقَأ  َو  ُۀَـلیِْحلا  ِتََربْدَأ  ْدَـق  َو  ِهِمْزَع . ْنَع  ٍعِجاَر  َو  ِِهیْأَر ، یَلَع  ٍراَز  َو 
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«. َنیِرَْظنُم اُوناک  اَم  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءاَمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  ، » اَِهلَاب ِلاَِحل  اَْینُّدلا  ِتَضَم  َو  َبَهَذ ،

(192 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ۀعصاقلا یمست 
ریذحت و  ۀیمحلا ، عبت  ۀیبصعلا و  رهظأ  نم  لوأ  ّهنأ  و  مالسلا ، هیلع  مدآل  دوجسلا  هکرت  هرابکتسا و  یلع  هَّللا ، هنعل  سیلبإ  ّمذ  نمـضتت  یه  و 

. هتقیرط كولس  نم  سانلا 
. ِِهلاَلَِجل اَمُهاَفَطْصا  َو  ِهِْریَغ ، یَلَع  ًامَرَح  َو  ًیمِح  اَمُهَلَعَج  َو  ِهِْقلَخ ، َنُود  ِهِسْفَِنل  اَمُهَراَتْخا  َو  َءاَیِْربِْکلاا ؛ َو  َّزِْعلا  َسَِبل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلأ 

نایصعلا سأر 

َو ُهَناَْحبُس  َلاَقَف  َنیِِربْکَتْسُْملا ، َنِم  ْمُْهنِم  َنیِعِضاَوَتُْملا  َزیِمَیل  َنِیبَّرَقُْملا ، ُهَتَِکئاَلَم  َِکلِذب  َرَبَتْخا  َُّمث  ِهِداَبِع . ْنِم  اَمِهِیف  ُهَعَزاَن  ْنَم  یَلَع  َۀَنْعَّللا  َلَعَج  َو 
، َنیِدِـجاَس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اَذِإَف  ٍنیِط  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاَـخ  یِّنِإ  : » ِبُویُْغلا ِتاـَبوُجْحَم  َو  ِبُولُْقلا ، ِتاَرَمْـضُِمب  ُِملاَْـعلا  َوُه 
َو َنِیبِّصَعَتْملا ، ُماَمِإ  ِهَّللا  ُّوُدَعَف  ِِهلْـصَِأل . ِْهیَلَع  َبَّصَعَت  َو  ِهِْقلَِخب ، َمَدآ  یَلَع  َرَخَْتفاَف  ُۀَّیِمَْحلا  ُْهتَـضَرَتْعا  َسِیْلبِإ » اَّلِإ  َنوُعَمْجَأ  ْمُهُّلُک  ُۀَِکئاَلَْملا  َدَجَـسَف 

. ِۀَّیِْربَْجلا َءاَدِر  َهَّللا  َعَزاَن  َو  ِۀَِّیبَصَْعلا ، َساَسَأ  َعَضَو  يِذَّلا  َنیِِربْکَتْسُْملا ، ُفَلَس 
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. ِلُّلَذَّتلا َعاَِنق  َعَلَخ  َو  ِزُّزَعَّتلا ، َساَِبل  َعَرَّدا  َو 
!؟ ًاریِعَس ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  َّدَعَأ  َو  ًاروُحْدَم ، اَْینُّدلا  ِیف  ُهَلَعَجَف  ِهِعُّفَرَِتب ، ُهَعَضَو  َو  ِهِرُّبَکَِتب ، ُهَّللا  ُهَرَّغَص  َْفیَک  َنْوََرت  َالأ 

هقلخل هَّللا  ءالتبا 

َُهل ْتَّلََظل  َلَعَف  َْول  َو  َلَعََفل . ُُهفْرَع  َساَْفنَْألا  ُذُـخْأَی  ٍبیِط  َو  ُهُؤاَوُر ، َلوُقُْعلا  ُرَْهبَی  َو  ُهُؤاَیِـض ، َراْصبَْألا  ُفَطْخَی  ٍرُون  ْنِم  َمَدآ  َُقلْخَی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  َْول  َو 
ًایْفَن َو  ْمَُهل ، ِراَِبتْخالِاب  ًازِییْمَت  ُهَلْصَأ ، َنُولَهْجَی  اَم  ِضْعَِبب  ُهَْقلَخ  ِیلَْتبَی  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِۀَِکئاَلَْملا . یَلَع  هِیف  يَْولَْبلا  ِتَّفََخل  َو  ًۀَعِـضاَخ ، ُقاَنْعَْألا 

ْمُْهنِم ِءاَلَیُْخِلل  ًاداَْعبِإ  َو  ْمُْهنَع ، ِرابِْکتْسِاِلل 

ةربعلا بلط 

اَْینُّدلا ِینِس  ْنِمأ  يَرُْدیَال  ٍۀَنَس ، ِفَالآ  َۀَّتِـس  َهَّللاَدَبَع  ْدَق  َناَک  َو  َدیِهَْجلا ، ُهَدْهَجَو  َلیِوَّطلا  ُهَلَمَع  َطَبْحَأ  ْذِإ  َسِیْلبِإب  ِهَّللا  ِلِْعف  ْنِم  َناک  اَِمب  اوُِربَتْعاَف 
ًارََشب َۀَّنَْجلا  َلِخُْدِیل  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َناک  اَم  اَّلَک ، ِِهتَیِصْعَم ؟ ِْلثِِمب  ِهَّللا  یَلَع  ُمَلْـسَی  َسِیْلبِإ  َدَْعب  اَذ  ْنَمَف  ٍةَدِحاَو . ٍۀَعاَس  ِْربِک  ْنَع  ِةَرِخْآلا ، ِینِـس  ْنِم  ْمَأ 
ًیمح ِۀَـحَابِإ  ِیف  ٌةَداَوَه  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  َْنَیب  َو  ِهَّللا  َْنَیب  اَم  َو  ٌدِـحاََول . ِضْرَْألا  ِلْهَأ  َو  ِءاَـمَّسلا  ِلـْهَأ  ِیف  ُهَمْکُح  َّنِإ  ًاـکَلَم . اَْـهنِم  ِِهب  َجَرْخَأ  ٍْرمَأـب 

. َنیَِملاَْعلا یَلَع  ُهَمَّرَح 

ناطیشلا نم  ریذحتلا 
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، ِِهئاَِدِنب ْمُکَّزِفَتْسَی  ْنَأ  َو  ِِهئاَِدب ، ْمُکَیِدُْعی  ْنَأ  ِهَّللا  َّوُدَع  ِهَّللا  َداَبِع  اوُرَذْحاَف 
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: َلاَقَف ٍبیِرَق ، ٍناَکَم  ْنِم  ْمُکاَمَر  َو  ِدیِدَّشلا ، ِعْزَّنلِاب  ْمُْکَیلِإ  َقَرْغَأ  َو  ِدـیِعَْولا ، َمْهَـس  ْمَُکل  َقَّوَف  ْدََـقل  يِرْمَعَلَف  ِِهلْجَر . َو  ِِهْلیَِخب  ْمُْکیَلَع  َِبلُْجی  نَأ  َو 
. ٍبیِصُم ِْریَغ  ِّنَِظب  ًامْجَر  َو  ٍدیَِعب ، ٍْبیَِغب  ًافْذَق  َنیِعَمْجَأ ،» ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  »

ُْهنِم ُۀَـیِعاَمَّطلا  ِتَمَکْحَتْـسا  َو  ْمُْکنِم ، ُۀَِـحماَْجلا  َُهل  ْتَداَْقنا  اَذِإ  یَّتَح  ِۀَِّیلِهاَْـجلا . َو  ِْربِْکلا  ُناَـسُْرف  َو  ِۀَِّیبَصَْعلا ، ُناَوْخِإ  َو  ِۀَّیِمَْحلا ، ُءاَْـنبَأ  ِِهب  ُهَقَّدَـص 
َو ِّلُّذـلا ، ِتاََجل  َو  ْمُکوُمَْحقَأَف  ْمُکَوَْحن . ِهِدُونُِجب  ََفلَد  َو  ْمُْکیَلَع ، ُُهناَْطلُـس  َلَْحفَتْـسا  ِِّیلَْجلا . ِْرمَْألا  َیلِإ  ِّیِفَْخلا  ِّرِّسلا  َنِم  ُلاـْحلا  ِتَمَجَنَف  ْمُکِیف ،

ًاقْوَس َو  ْمُِکِلتاَقَِمل ، ًادْصَق  َو  ْمُکِرِخاَنَِمل ، اقَد  َو  ْمُِکقُولُح ، ِیف  ازَح  َو  ْمُِکنُویُع ، ِیف  ًانْعَط  ِۀَحاَرِْجلا ، َناَْخثِإ  ْمُکوُأَطْوَأ  َو  ِْلتَْقلا ، ِتاَطَرَو  ْمُکوُّلَحَأ 
ْمِْهیَلَع َو  َنِیبِصاَنُم  ْمَُهل  ُْمتْحَبْصَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاحْدَق  ْمُکاَْینُد  ِیف  َيرَْوأ  َو  ًاجْرَح . ْمُِکنیِد  ِیف  َمَظْعَأ  َحَبْـصَأَف  ْمَُکل . ِةَّدَعُْملا  ِراَّنلا  َیلِإ  ِرْهَْقلا  ِِمئاَزَِخب 
ِِهْلیَِخب َبَلْجَأ  َو  ْمُِکبَـسَن ، ِیف  َعَفَد  َو  ْمُِکبَـسَح ، ِیف  َعَـقَو  َو  ْمُِکلْـصَأ ، یَلَع  َرَخَف  ْدََـقل  ِهَّللاُرْمَعَلَف  ْمُکَّدِـج ، َُهل  َو  ْمُکَّدَـح ، ِْهیَلَع  اُولَعْجاَـف  َنِیبِّلَأَـتُم .

. ٍناََنب َّلُک  ْمُْکنِم  َنُوبِرْضَی  َو  ٍناَکَم ، ِّلُِکب  ْمُکَنوُِصنَتْقَی  ْمُکَلِیبَس  ِِهلْجَِرب  َدَصَق  َو  ْمُْکیَلَع ،
ِنارِین ْنِم  ْمُِکبُوُلق  ِیف  َنَمَک  اَم  اُوئِفْطَأَف  ٍءاََلب . َِۀلْوَج  َو  ٍتْوَم ، ِۀَصْرَع  َو  ٍقیِـض ، ِۀَْقلَح  َو  ٍّلُذ ، ِۀَمْوَح  ِیف  ٍۀَمیِزَِعب . َنوُعَفْدـَت  َال  َو  ٍۀَـلیِِحب ، َنوُِعنَتْمَتَال 
ِلُّلَذَّتلا َعْضَو  اوُدِمَتْعا  َو  ِِهتاَثَفَن . َو  ِِهتاَغََزن  َو  ِِهتاَوََخن ، َو  ِناَْطیَّشلا  ِتاَرَطَخ  ْنِم  ِِملْسُْملا  ِیف  ُنوُکَت  ُۀَّیِمَْحلا  َْکِلت  اَمَّنِإَف  ِۀَِّیلِهاْجلا  ِداَقْحا  َو  ِۀَِّیبَصَْعلا 

َو َسِیْلبِإ  ْمُکِّوُدَـع  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ًۀَحَلْـسَم  َعُضاَوَّتلا  اوُذِـخَّتاَو  ْمُِکقاَـنْعَأ . ْنِم  ِرُّبَـکَّتلا  َعـْلَخ  َو  ْمُکِماَدـْقَأ ، َتَْحت  ِزُّزَعَتلا  َءاَْـقلِإ  َو  ْمُکِـسوُؤُر ، یَلَع 
اَم يَوِس  ِهِیف  ُهَّللاُهَلَعَج  ٍلْضَف  اَم  ِْریَغ  ْنِم  ِهِّمُأ  ِْنبا  یَلَع  ِرِّبَکَتُْملاَک  اُونوُکَتَال  َو  ًاـناَسُْرف ، َو  اًـلْجَر  َو  ًاـناَوْعَأ ، َو  ًادُونُج  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  َُهل  َّنِإَـف  ِهِدُونُج ؛

، ِدَسَْحلا ِةَواَدَع  ْنِم  ِهِسْفَِنب  ُۀَمَظَْعلا  ِتَقَْحلَأ 
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َیلِإ َنِیِلتاَْقلا  َماَثآ  ُهَمَْزلَأ  َو  َۀَـماَدَّنلا ، ِِهب  ُهَّللا  ُهَبَقْعَأ  يِذَّلا  ِْربِْکلا  ِحـیِر  ْنِم  ِهِْفنَأ  ِیف  ُناَْطیَّشلا  َخَـفَن  َو  ِبَضَْغلا ، ِراَن  ْنِم  ِِهْبلَق  ِیف  ُۀَّیِمَْحلا  ِتَحَدَـق  َو 
. ِۀَمایِْقلا ِمْوَی 

ربکلا نم  ریذحتلا 

ِرْخَف َو  ِۀَّیِمَْحلا  ِْربِک  ِیف  َهَّللا  َهَّللاَف  َِۀبَراَحُملِاب . َنینِمْؤُْمِلل  ًةَزَراَبُم  َو  ِۀَبَـصاَنُْملِاب ، ِهَِّلل  ًۀَـحَراَصُم  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمتْدَْـسفَأ  َو  ِیْغَْبلا ، ِیف  ُْمْتنَْعمَأ  ْدَـق  َو  َالأ 
يِواَهَم َو  ِِهَتلاَهَج ، ِسِداَنَح  ِیف  اوُقَنْعَأ  یَّتَح  َۀَِیلاَْخلا . َنوُرُْقلا  َو  َۀَیِضاَْملا ، َمَمُْألا  اِهب  َعَدَخ  ِیتَّلا  ِناَْطیَّشلا  ُِخفاَنَم  َو  ِنآنَّشلا ، ُِحقالَم  ُهَّنِإَف  ِۀَِّیلِهاَْجلا .

. ِِهب ُروُدُّصلا  ِتَقَیاَضَت  ًاْربِک  َو  ِْهیَلَع . ُنوُرُْقلا  ِتََعباَتَت  َو  ِهِیف ، ُبُولُْقلا  ِتََهباَشَت  ًاْرمَأ  ِهِداَِیق . ِیف  ًاُسلُس  ِِهقاَیِس ، ْنَع  اًُللُذ  ِِهَتلاَلَض ،

ءاربکلا ۀعاط  نم  ریذحتلا 

اوُدَحاَج َو  ْمِهِّبَر ، یَلَع  َۀَنیِجَْهلا  اُوَْقلَأ  َو  ْمِِهبَسَن ، َقْوَف  اوُعَّفََرت  َو  ْمِِهبَـسَح ، ْنَع  اوُرَّبَکَت  َنیِذَّلا  ْمُِکئاَرَبُک  َو  ْمُِکتاَداَس  ِۀَعاَط  ْنِم  َرَذَْحلا  َرَذَْحلاَف  َالَأ 
. ْمِِهب َعَنَص  اَم  یَلَع  َهَّللا 

ِهِمَِعِنل اُونوُکَتَال  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِۀَِّیلِهاَْجلا . ِءاَِزتْعا  ُفُویُس  َو  ِۀَْنتِْفلا ، ِناَکْرَأ  ُِمئاَعَد  َو  ِۀَِّیبَصَْعلا . ِساَسَأ  ُدِعاَوَق  ْمُهَّنِإَف  ِِهئَالِآل . ًۀََبلاَغُم  َو  ِِهئاَضَِقل ، ًةََرباَکُم 
ُْمْتلَخْدَأ َو  ْمُهَضَرَم ، ْمُِکتَّحِِصب  ُْمتْطَلَخ  َو  ْمُهَرَدَک ، ْمُکِْوفَِـصب  ُْمْتبِرَـش  َنیِذَّلا  َءاَیِعْدَْألا  اوُعیُِطتَال  َو  ًاداَّسُح . ْمُکَْدنِع  ِِهلْـضَِفل  َال  َو  ًاداَدْضَأ ، ْمُْکیَلَع 
ًۀَمِجاََرت َو  ِساَّنلا ، یَلَع  ُلوُصَی  ْمِِهب  ًادـْنُج  َو  ٍلالَـض . اَیاَطَم  ُسِیْلبِإ  ْمُهَذَـخَّتا  ِقوُقُْعلا . ُساَـلْحَأ  َو  ِقوُسُْفلا ، ُساَـسَأ  ْمُه  َو  ْمُهَلِطاـَب ، ْمُکِّقَح  ِیف 
. ِهِدَی َذَخْأَم  َو  ِهِمَدَق ، َئِطْوَم  َو  ِِهْلبَن ، یَمْرَم  ْمُکَلَعَجَف  ْمُکِعاَمْسَأ . ِیف  ًاثْفَن  َو  ْمُِکنُویُع ، ِیف  ًالوُخُد  َو  ْمُِکلوُقُِعل  ًاقاَِرتْسا  ْمِِهتَنِْسلَأ ، یَلَع  ُقِْطنَی 
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نیضاملاب ةربعلا 

ِعِراَـصَم َو  ْمِهِدوُدُـخ ، يِواَـثَِمب  اوُظِعَّتا  َو  ِِهتاَُـلثَم ، َو  ِهِِعئاَـقَو  َو  ِِهتاـَلْوَصَو ، ِهَّللا  ِسْأـَب  ْنِم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِِربْکَتْـسُْملا  َمَمُأـْلا  َباَـصَأ  اَِـمب  اوُِربَتْعاَـف 
. ِرْهَّدلا ِقِراَوَط  ْنِم  ُهَنوُذیِعَتْسَت  اَمَک  ِْربِْکلا ، ِِحقاََول  ْنِم  ِهَّللِاب  اوُذیِعَتْسا  َو  ْمِِهبُونُج ،

. َعُضاَوَّتلا ُمَُهل  َیِـضَر  َو  َُرباَکَّتلا ، ُمِْهَیلِإ  َهَّرَک  ُهَناَْحبُـس  ُهَّنِکل  َو  ِِهئاَِیلْوَأ . َو  ِِهئاَِیْبنَأ  ِۀَّصاَِخل  ِهِیف  َصَّخََرل  ِهِداَـبِع  ْنِم  ٍدَـحَِأل  ِْربِْکلا  ِیف  ُهَّللا  َصَّخَر  ْوَلَف 
ُهَّللا ُمُهَرَبَتْخا  ِدَـق  َنیِفَعْـضَتْسُم . ًاـمْوَق  اُوناـک  َو  َنِینِمْؤُْمِلل ، ْمُهَتَِحنْجَأ  اوُضَفَخ  َو  ْمُهَهوُجُو . ِباَرُّتـلا  ِیف  اوُرَّفَع  َو  ْمُهَدوُدُـخ ، ِضْرَأـْلِاب  اوُقَْـصلَأَف 

ِِعقاوَِمب اًلْهَج  َِدلَْولا  َو  ِلاَْملِاب  َطْخُّسلا  َو  یَـضِّرلا  اوُِربَتْعَت  اَلَف  ِهِراَکَْملِاب . ْمُهَـضَخَم  َو  ِفِواَخَملِاب ، ْمُهَنَحَْتما  َو  ِةَدَـهْجَملِاب ، ْمُهاَلَْتبا  َو  ِۀَـصَمْخَملِاب ،
ِیف ْمَُهل  ُعِراَُسن  َنِیَنب ، َو  ٍلاَم  ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِـمن  اَم  َّنأ  َنُوبَـسْحَیَأ  : » َیلاَـعَت َو  ُهَناَْحبُـس  َلاَـق  ْدَـقَف  ِراَدـِْتقالا ، َو  یَنِْغلا  ِعِضْوَم  ِیف  ِراَِـبتْخالا  َو  ِۀَْـنتِْفلا ،

. ْمِِهُنیْعَأ ِیف  َنیِفَعْضَتْسُْملا  ِِهئاَِیلْوَِأب  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َنیِِربْکَتْسُْملا  ُهَداَبِع  ُِربَتْخَی  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  َنوُرُعْشَی .» َال  َْلب  ِتاَْریَْخلا 

ءایبنالا عضاوت 

- َُهل اَطَرَشَف  ُّیِصِْعلا ، اَمِهیِْدیَِأب  َو  ِفوُّصلا ، ُعِراَدَم  اَمِْهیَلَع  َو  َنْوَعِْرف ، یَلَع  مالـسلا  امهیلع  َنوُراَه  ُهوُخَأ  ُهَعَم  َو  َناَرْمِع  ُْنب  یَـسُوم  َلَخَد  ْدََقل  َو 
: َلاَقَف ِهِّزِع ؛ َماََود  َو  ِهِْکُلم ، َءاََقب  َمَلْسَأ - ْنِإ 

« ٍبَهَذ ْنِم  ٌةَرِواَسَأ  اَمِْهیَلَع  َیِْقلُأ  اَّلَهَف  ِّلُّذلا ، َو  ِْرقَْفلا  ِلاَح  ْنِم  َنْوََرت  اِمب  اَمُه  َو  ِْکلُْملاَءاََقب ؛ َو  ِّزِْعلا ، َماََود  ِیل  ِناَطِرْشَی  ِْنیَذه  ْنِم  َنُوبَْجعَت  َالَأ  »
، ِهِعْمَج َو  ِبَهَّذِلل  ًاماَظْعِإ 
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َو ِناَنِْجلا  َسِراَغَم  َو  ِناَیْقِْعلا ، َنِداَعَم  َو  ِناَبْهُّذـلا ، َزُونُک  ْمَُهل  َحَـتْفَی  ْنَأ  ْمُهَثََعب  ُْثیَح  ِِهئاَِیْبنَِأل  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َداَرَأ  َْول  َو  ِهِْسُبل ! َو  ِفوُّصِلل  ًاراَِقتْحا  َو 

َنِیِلباَْقِلل َبَجَو  اََمل  َو  ُءاَْبنَْألا ، ِتَّلَحَمْـضا  َو  ُءاَزَْجلا ، َلََطب  َو  ُءاَلَْبلا ، َطَقََـسل  َلَعَف  َْول  َو  َلَعََفل ، َنیِـضَرَْألا  َشوُحُو  َو  ِءامَّسلا  َرُویُط  ْمُهَعَم  َرُـشْحَی  ْنَأ 
، ْمِهِِمئاَزَع ِیف  ٍةَُّوق  ِیلوُأ  ُهَلُسُر  َلَعَج  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِکل  َو  اَهَِیناَعَم . ُءاَمْسَْألا  ِتَمَِزل  َال  َو  َنِینِسْحُملا ، َباََوث  َنُونِمْؤُْملا  َّقَحَتْـساَال  َو  َنِیلَْتبُْملا ، ُروُجُأ 

. ًيذَأ َعاَمْسَْألا  َو  َراَْصبَْألا  ُأَلْمَت  ٍۀَصاَصَخ  َو  ًینِغ ، َنُویُْعلا  َو  َبُولُْقلا  ُأَلْمَت  ٍۀَعاَنَق  َعَم  ْمِِهتالاَح ، ْنِم  ُُنیْعَْألا  يََرت  امَِیف  ًۀَفَعَضَو 
یَلَع َنَوْهَأ  َِکلذ  َناََکل  ِلاَحِّرلا ؛ ُدَـقُع  ِْهَیلِإ  ُّدَُـشت  َو  ِلاَجِّرلا ، ُقاَنْعَأ  ُهَوَْحن  ُّدَـمَت  ٍْکُلم  َو  ُماَُضتَال ، ٍةَّزِع  َو  ُماَُرتاـَل ، ٍةَُّوق  َلـْهَأ  ُءاَِـیْبنَْألا  َِتناَـکَْول  َو 

ُتاَنَـسَْحلاَو ًۀَـکَرَتْشُم  ُتاَّیِّنلا  َِتناَکَف  ْمِِهب ، ٍۀَِـلئاَم  ٍۀَـبْغَر  َْوأ  ْمَُهل ، ٍةَرِهاَـق  ٍۀَـبْهَر  ْنَع  اُونَمـآل  َو  ِراَبِْکتْـسِإلا ، ِیف  ْمَُهل  َدَْـعبَأ  َو  ِراَِـبتْعِإلا ، ِیف  ِْقلَْخلا 
ًارُومُأ ِِهتَعاَِطل  ُماَلِْستْسالا  َو  ِهِْرمَِأل  ُۀَناَِکتْسالا  َو  ِهِهْجَِول  ُعوُشُْخلا  َو  ِِهُبتُِکب  ُقیِدْصَّتلا  َو  ِِهلُسُِرل  ُعاَبِّتالا  َنوُکَی  ْنَأ  َداَرَأ  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِکل  َو  ًۀَمَـسَتْقُم .

. َلَزْجَأ ُءاَزَْجلا  َو  َُۀبُوثَْملا  َِتناک  َمَظْعَأ  ُراَِبتْخالا  َو  يَْولَْبلا  َِتناک  اَمَّلُک  َو  ٌۀَِبئاَش . اَهِْریَغ  ْنِم  اَُهبوُشَتَال  ًۀَّصاَخ  َُهل 

ۀسّدقملا ۀبعکلا 

ُرِْصُبت َال  َو  ُعَْفنَتَال ، َو  ُّرُضَتَال  ٍراَجْحَِأب  َِملاَْعلا ؛ اَذه  ْنِم  َنیِرِخْآلا  َیلِإ  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  َنِیلَّوَْألا  َرَبَتْخا  ُهَناَْحبُـس ، َهَّللا ، َّنَأ  َنْوََرت  َالَأ 
، ًارَجَح ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ِرَعْوَِأب  ُهَعَضَو  َُّمث  ًاماِیق » ِساَّنِلل  ُهَلَعَج  يِذَّلا   » َماَرَْحلا ُهَْتَیب  اَهَلَعَجَف  ُعَمْسَتَال . َو 

456 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو ٌّفُخ ، اَِهبوُکْزَیَال  ٍۀَعِطَْقنُم ؛ يًُرق  َو  ٍۀَلِـشَو ، ٍنُویُع  َو  ٍۀَثِمَد ، ٍلاَمِر  َو  ٍۀَنِـشَخ ، ٍلاَبِج  َْنَیب  ًارُْطق . ِۀَیِدْوَْألا  ِنوُُطب  ِقَیْـضَأ  َو  ًارَدَم . اَْینُّدـلا  ِِقئاَتَن  ِّلَقَأ  َو 

يِوْهَت ْمِِهلاَحِر . یَْقلُِمل  ًۀَـیاَغ  َو  ْمِهِراَفْـسَأ ، ِعَجَْتنُِمل  ًۀـَباَثَم  َراَصَف  ُهَوَْحن ، ْمُهَفاَطْعَأ  اُوْنثَی  ْنَأ  ُهَدـَلَو  َو  ُماَلَّسلا  ِهیَلَع  َمَدآ  َرَمَأ  َُّمث  ٌْفلِظَال . َو  ٌِرفاَـحَال 
َو َُهلْوَح . ِهَِّلل  َنُولِّلَُهی  اًُللُذ  ْمُهَبِکاَنَم  اوُّزُهَی  یَّتَح  ٍۀَـعِطَْقنُم ، ٍراَِحب  ِِرئاَزَج  َو  ٍۀَـقیِمَع ، ٍجاَِجف  يِواَـهَم  َو  ٍۀَقیِحَـس  ٍراَِـفق  ِزِواَـفَم  ْنِم  ِةَدـِْئفَْألا  ُراَِـمث  ِْهَیلِإ 

ًاناَِحْتما َو  ًامیِظَع  ًءاَِلْتبا  ْمِهِْقلَخ ، َنِساَـحَم  ِروُعُّشلا  ِءاَـفْعِِإب  اوُهَّوَش  َو  ْمِهِروُهُظ ، َءاَرَو  َلـِیباَرَّسلا  اوُذَـبَن  ْدَـق  َُهل . ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ْمِهِماَدـْقَأ  یَلَع  َنُوُلمْرَی 
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َماَظِْعلا ُهَرِعاَشَم  َو  َماَرَْحلا  ُهَْتَیب  َعَضَی  ْنَأ  ُهَناَْحبُس  َداَرَأ  َْول  َو  ِِهتَّنَج . َیلِإ  ًۀَلْصُو  َو  ِِهتَمْحَِرل ، ًابَبَـس  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ًاغِیَلب  ًاصیِحْمَت  َو  ًانِیبُم . ًاراَِبتْخا  َو  ًادیِدَش 
ٍفاَیْرَأ َو  َءاَرْـضَخ ، ٍۀَـضْوَر  َو  َءاَرْمَـس  ٍةَُّرب  َْنَیب  يَرُْقلا ، ِلِـصَّتُم  یَُنْبلا ، ِّفَْتُلم  ِراَـمثِّلا ، ِیناَد  ِراَجْـشَْألا ، َّمج  ٍراَرَق ، َو  ٍلْهَـس  َو  ٍراَْـهنَأ  َو  ٍتاَّنَج  َْنَیب 
ُساَسِْإلا َناَک  َْول  َو  ِءاَـلَْبلا . ِفْعَـض  ِبَسَح  یَلَع  ِءاَزَْجلا  ُرْدَـق  َرُغَـص  ْدَـق  َناََـکل  ٍةَِرماَـع ، ٍقُرُط  َو  ٍةَرِـضاَن ، ٍضاَـیِر  َو  ٍۀَـقِدْغُم ، ٍصاَرِع  َو  ٍۀَـقِدُْحم ،

، ِروُدُّصلا ِیف  ِّکَّشلا  َۀَعَراَصُم  َِکلذ  َفَّفََخل  ٍءاَیِـض ، َو  ٍرُون  َو  َءاَرْمَح ؛ ٍۀَتُوقاَی  َو  َءاَرْـضَخ ، ٍةَدُُّرمُز  َْنَیب  اِهب  ُعُوفْرَْملا  ُراَجْحَْألا  َو  اَْهیَلَع ، ُلوُمْحَملا 
ِعاَْونَأـِب ْمُهُدَّبَعَتَی  َو  ِدـِئاَدَّشلا ، ِعاَْونَأـِب  ُهَداَـبِع  ُِربَـتْخَی  َهَّللا  َّنِـکل  َو  ِساَّنلا ، َنـِم  ِبـْیَّرلا  َجَـلَتْعُم  یَفََنل  َو  ِبوـُلُْقلا ، ِنَـع  َسِیْلبِإ  َةَدَـهاَُجم  َعَـضََول  َو 

َو ِِهلْضَف ، َیلِإ  ًاُحُتف  ًاباَْوبَأ  َِکلذ  َلَعْجَِیل  َو  ْمِهِـسوُُفن . ِیف  ِلُّلَذَّتِلل  ًاناَکْـسِإ  َو  ْمِِهبُوُلق ، ْنِم  رُّبَکَّتِلل  ًاجاَرْخِإ  ِهِراَکَْملا  ِبوُرُِـضب  ْمِهِیلَْتبَی  َو  ِدِهاَجَملا ،
. ِهِْوفَِعل اًُللُذ  ًاباَبْسَأ 

ریذحتلا یلا  دوع 

، ِْربِْکلا ِۀَِبقاَع  ِءوُس  َو  ِْملُّظلا ، ِۀَماَخَو  ِلِجآ  َو  ِیْغَْبلا ، ِلِجاَع  ِیف  َهَّللا  َهَّللاَف 
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، ًادَحَأ يِوُْشت  َال  َو  ًادـَبَأ ، يِدُْـکت  امَف  ِۀَِـلتاَْقلا . ِموُمُّسلا  َةَرَواَسُم  ِلاَجِّرلا  َبُوُلق  ُرِواَُست  یتَّلا  يَْربُْکلا ؛ ُهَتَدـیِکَم  َو  یَمْظُْعلا ، َسِیْلبِإ  ُةَدَیْـصَم  اَهَّنِإَف 
ِماَّیَأـْلا ِیف  ِماَـیِّصلا  ِةَدـَـهاَُجم  َو  ِتاَوَـکَّزلا ، َو  ِتاَوَلَّصلاـِب  َنِینِمْؤُْـملا  ُهَداَـبِع  ُهَّللا  َسَرَح  اَـم  َکـِلذ  ْنَـع  َو  ِهِرْمِط . ِیف  الِقُم  اـَل  َو  ِهِْـملِِعل ، ًاـِملاَعَال 

ْنِم َِکلذ  ِیف  اَِمل  َو  ْمُْهنَع ، ِءاَلَیُْخِلل  ًاباَهْذِإ  َو  ْمِِهبُولُِقل ، ًاضیِفَْخت  َو  ْمِهِسوُُفِنل ، اًلِیلْذَت  َو  ْمِهِراَْصبَِأل ، ًاعیِـشَْخت  َو  ْمِِهفاَرْطَِأل ، ًانیِکْـسَت  ِتاَضوُْرفَْملا ،
ِیف اَم  َعَم  اًلُّلَذـَت ؛ ِماَیِّصلا  َنِم  ِنُوتُْملِاب  ِنوُُطْبلا  ِقوُُحل  َو  ًارُغاَصَت ، ِضْرَأـْلِاب  ِحِراَوَْجلا  ِِمئاَرَک  ِقاَِـصْتلا  َو  ًاعُـضاََوت ، ِباَرُّتلاـِب  ِهوُجُْولا  ِقاَـتِع  ِریِفْعَت 

. ِْرقَْفلا َو  ِۀَنَکْسَْملا  ِلْهَأ  َیلِإ  َِکلذ  ِْریَغ  َو  ِضْرَْألا  ِتاَرَمَث  ِفْرَص  ْنِم  ِةاَکَّزلا 

ضئارفلا لئاضف 

! ِْربِْکلا ِِعلاَوَط  ِعْدَق  َو  ِرْخَْفلا ، ِمِجاََون  ِعْمَق  ْنِم  ِلاَْعفَْألا  ِهِذه  ِیف  اَم  َیلِإ  اوُرُْظنا 
ِءاهَفُّسلا ِلوُقُِعب  ُطِیَلت  ٍۀَّجُح  ْوأ  ِءاَلَهُْجلا  َهیِوْمَت  ُلِمَتَْحت  ِۀَّلِع  نع  اَّلِإ  ِءاَیْـشَألا  َنِم  ٍءیَِـشل  ُبَّصَعَتَی  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ًادَحَأ  ُتْدَـجَو  امَف  ُتْرَظَن  ْدََـقل  َو 

َو ٌّيِراَن  اَنَأ  َلاقَف : ِِهتَْقلِخ ، ِیف  ِْهیَلَع  َنَعَط  َو  ِِهلْـصَِأل . َمَدآ  یَلَع  َبَّصَعَتَف  ُسِیْلبِإ  اَّمَأ  ٌۀَّلِع . َو ال  ٌبَبَـس  َُهل  ُفَْرُعی  اَم  ٍْرمَِأل  َنُوبَّصَعَتَت  ْمُکَّنِإَـف  ْمُکَْریَغ .
. ٌِّینیِط َْتنَأ 

لاملا ۀّیبصع 

ِۀَِّیبَصَْعلا َنِم  َُّدبَال  َناک  ْنِإَف  َنِیبَّذَـعُِمب » ُنَْحن  اَم  َو  ًادَالْوَأ  َو  ًالاَْومَأ  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  : » اُولاَقَف ِمَعِّنلا . ِِعقاَوَم  ِراثِآل  اُوبَّصَعَتَف  ِمَمُْألا  ِۀَـفَْرتُم  ْنِم  ُءاِینْغَْألا  اَّمَأ  َو 
ْمُُکبُّصَعَت  ْنُکَْیلَف 

460 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
؛ ِِلئاَبَْقلا ِبیِـساَعَی  َو  ِبَرَْعلا  ِتاَتُوُیب  ْنِم  ُءاَدَـجُّنلا  َو  ُءاَدَـجُملا  اَـهِیف  ْتَلَـضاَفَت  یتَّلا  ِرُومُأـْلا  ِنِساَـحَم  َو  ِلاَْـعفَْألا ، ِدـِماَحَم  َو  ِلاَـصِْخلا ، ِمِراَـکَِمل 
، ِماَمِّذلِاب ِءافَْولا  َو  ِراَوِْجِلل ، ِْظفِْحلا  َنِم  ِدْـمَْحلا  ِلالَِخل  اُوبَّصَعَتَف  ِةَدوُمْحَملا . ِراثْآلا  َو  ِۀَـلِیلَْجلا ، ِراَطْخَْألا  َو  ِۀَـمیِظَْعلا ، ِماَلْحَْألاَو  ِۀَـبیِغَّرلا ، ِقاَلْخَْألِاب 

ِباِنتْجا َو  ِْظیَْغِلل ، ِمْظَْکلا  َو  ِْقلَْخِلل ، ِفاَْصنِْإلا  َو  ِْلتَْقِلل ، ِماَـظْعِْإلا  َو  ِیْغَْبلا ، ِنَع  ِّفَْکلا  َو  ِلْـضَْفلِاب ، ِذْـخَْألا  َو  ِْربِْکِلل ، ِۀَیِـصْعَْملا  َو  ِِّرْبِلل ، ِۀَـعاَّطلاَو 
. ِضْرَْألا ِیف  ِداَسَْفلا 

. ِلاَمْعَْألا ِمیِمَذ  َو  ِلاَْعفَْألا  ِءوُِسب  ِتاَُلثَْملا  َنِم  ْمُکَْلبَق  ِمَمُْألِاب  َلََزن  اَم  اوُرَذْحا  َو 
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. ْمَُهلاَْثمَأ اُونوُکَت  ْنَأ  اوُرَذْحا  َو  ْمَُهلاَوْحَأ ، ِّرَّشلا  َو  ِْریَْخلا  ِیف  اوُرَّکَذَتَف 
ِتَداَْقنا َو  ْمِْهیَلَع ، ِِهب  ُۀَِـیفاَْعلا  ِتَّدـُم  َو  ْمُْهنَع ، َُهل  ُءاَدـْعَْألا  ِتَحاَز  َو  ْمُهَنْأَش ، ِِهب  ُةَّزِْعلا  ِتَمَِزل  ٍْرمَأ  َّلُک  اُومَْزلاَف  ْمِْهَیلاَـح  ِتُواَـفَت  ِیف  ُْمتْرَّکَفَت  اَذِإَـف 

ٍْرمَأ َّلُک  اُوِبنَتْجا  َو  اَِهب ، یِـصاَوَّتلا  َو  اَْهیَلَع ، ِّضاَحَّتلا  َو  ِۀَْفلُْأِلل ، ِموُزُّللا  َو  ِۀَقْرُْفِلل ، ِباَِنتْجْالا  َنِم  ْمُهَْلبَح  ِْهیَلَع  ُۀَماَرَْکلا  ِتَلَـصَو  َو  ْمُهَعَم ، َُهل  ُۀَـمْعِّنلا 
. يِْدیَْألا ِلُذاََخت  َو  ِسوُفُّنلا ، ُِرباَدَت  َو  ِروُدُّصلا ، ِنُحاَشَت  َو  ِبُولُْقلا ، ِنُغاَضَت  ْنِم  ْمُهَتَّنُم . َنَهْوَأ  َو  ْمُهَتَْرِقف ، َرَسَک 

ِداَبُعلا َدَـهْجَأ  َو  ًءاَبْعَأ ، ِِقئاَلَْخلا  َلَْقثَأ  اُونوُکَی  َْملَأ  ِءالَْبلا . َو  ِصیِحْمتَّلا  ِلاَح  ِیف  اُوناَـک  َْفیَک  ْمُکَْلبَق ، َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیِـضاَْملا  َلاَوْحَأ  اوُرَّبَدـَت  َو 
َو ِۀَکَلَْهلا  ِّلُذ  ِیف  ْمِِهب  ُلاَْحلا  ِحَْربَت  ْمَلَف  َراَرُْملا ، ُمُهوُع  َّرَجَو  ِباَذَْعلا ، َءوُس  ْمُهُوماَسَف  ًادِیبَع  ُۀَنِعاَرَْفلا  ُمُْهتَذَخَّتا  ًالاَح . اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  َقَیْـضَأ  َو  ًءاََلب ،

َلامَتْحْالا َو  ِِهتَّبَحَم ، ِیف  يَذَْألا  یَلَع  ْمُْهنِم  ِْربَّصلا  َّدِـج  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َيأَر  اَذِإ  یَّتَح  ٍعاَفِد . َیلِإ  اًلِیبَسَال  َو  ٍعاَِنْتما ، ِیف  ًۀَـلیِح  َنوُدِـجَیَال  ِۀَـبَلَْغلا . ِرْهَق 
، ِّلُّذلا َناَکَم  َّزِْعلا  ُمَُهلَْدبَأَف  ًاجَرَف ، ِءاَلَْبلا  ِِقیاَضَم  ْنِم  ْمَُهل  َلَعَج  ِِهفْوَخ ، ْنِم  ِهوُرْکَْمِلل 
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. ْمِِهب ِْهَیلِإ  ُلاَمْآلا  ِبَهْذَت  َْمل  اَم  ْمَُهل  ِهَّللا  َنِم  ُۀَماَرَْکلا  ِتَغََلب  ْدَق  َو  ًاماَلْعَأ ، ًۀَِّمئأ  َو  ًاماَّکُح . ًاکُوُلم  اوُراَصَف  ِفْوَْخلا  َناکَم  َْنمَْألا  َو 

ُِرئاَصَْبلا َو  ًةَرِـصاَنَتُم ، ُفُویُّسلا  َو  ًۀَفِداَرَتُم ، يِْدیَْألا  َو  ًَۀلِدَتْعُم ، ُبُولُْقلا  َو  ًۀَِـفَلتُْؤم ، ُءاَوْهَْألا  َو  ًۀَـعِمَتُْجم ، ُءالْمَْألا  َْتناک  ُْثیَح  اُوناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف 
ْمِهِرُومُأ ِرِخآ  ِیف  ِْهَیلِإ  اوُراَص  اَم  َیلِإ  اوُرُْظناَف  َنیَِملاَْعلا . ِباَقِر  یَلَع  ًاکُوُلم  َو  َنیِـضَرَْألا ، ِراَْطقَأ  ِیف  ًابَابْرَأ  اُونوُکَی  َْملَأ  ًةَدِحاَو . ُِمئاَزَْعلا  َو  ًةَذـِفاَن ،

َو ِِهتَماَرَک ، َساَِبل  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َعَلَخ  ْدَق  َنِیبِراَحَتُم ، اُوقَّرَفَت  َو  َنیِِفلَتُْخم ، اُوبَّعَشَت  َو  ُةَِدْئفَْألاَو ، ُۀَِملَْکلا  ِتَفَلَتْخا  َو  ُۀَْفلُْألا  ِتَتَّتَشَت  َو  ُۀَقْرُْفلا ، ِتَعَقَو  َنیِح 
. َنیِِربَتْعُْمِلل ًارَبِع  ْمُکِیف  ْمِهِراَبْخَأ  ُصَصَق  َیَِقب  َو  ِِهتَمِْعن . َةَراَضَغ  ْمُهَبَلَس 

ممألاب رابتعالا 

! ِلاَْثمَْألا َهاَِبتْشا  َبَْرقَأ  َو  ِلاَوْحَْألا ، َلاَِدتْعا  َّدَشَأ  اَمَف  مالسلا  مهیلع  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َو  َقاَحْسِإ  ِیَنب  َو  َلیِعاَمْسِإ  َِدلَو  ِلاَِحب  اوُِربَتْعاَف 
َو ِقارِْعلا ، ِرَْحب  َو  ِقاَفْآلا ، ِفیِر  ْنَع  ْمُهَنوُزاَتْحَی  ْمَُهل ، ًاـبَابْرَأ  ُةَرِـصاَیَْقلا  َو  ُةَرِـساکَْألا  َِتناَـک  َِیلاََـیل  ْمِِهقُّرَفَت  َو  ْمِِهتُّتَـشَت  ِلاَـح  ِیف  ْمُهَْرمَأ  اُولَّمَأـَت 

ْمَُهبَدْجَأ َو  ًاراَد ، ِمَمُْألا  َّلَذَأ  ٍَربَو ، َو  ٍَربَد  َناَوْخِإ  َنیِکاَسَم  ًَۀلاَع  ْمُهوُکَرَتَف  ِشاَعَْملا . ِدَکَن  َو  ِحیِّرلا ، ِیفاَهَم  َو  ِحـیِّشلا ، ِِتبانَم  َیلِإ  اَْینُّدـلا ، ِةَرْـضُخ 
ُةَْرثَْکلا َو  ٌۀَِـفلَتُْخم ، يِدـْیَْألا  َو  ٌَۀبِرَطْـضُم ، ُلاَوْحَْألاَف  اَهِّزِع . یَلَع  َنوُدِـمَتْعَی  ٍۀَْـفلُأ  ِّلِظ  َیلِإَال  َو  اِهب ، َنوُمِـصَتْعَی  ٍةَوْعَد  ِحاَنَج  َیلِإ  َنوُوْأَـی  اـَل  ًاراَرَق 

. ٍۀَنُونْشَم ٍتاراَغ  َو  ٍۀَعوُطْقَم ، ٍماَحْرَأ  َو  ٍةَدُوبْعَم ، ٍماَنْصَأ  َو  ٍةَدوُءْوَم ، ٍتاََنب  ْنِم  ٍلْهَج ! ِقاَبْطَأ  َو  ٍلْزَأ ، ِءاَِلب  ِیف  ٌۀَقِّرَفَتُم .
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هَّللا لوسرب  ۀمعنلا 

ْمِْهیَلَع ُۀَـمْعِّنلا  ِتَرَـشَن  َْفیَک  ْمُهَتَْفلُأ . ِِهتَوْعَد  یَلَع  َعَمَج  َو  ْمُهَتَعاَط ، ِِهتَّلِِمب  َدَـقَعَف  اـًلوُسَر ، ْمِْهَیلِإ  َثََعب  َنیِح  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ِمَِعن  ِِعقاَوَم  َیلِإ  اوُرُْظناَـف 
اَهِْـشیَع ِةَرْـضُخ  ِیف  َو  َنِیقِرَغ ، اَِهتَمِْعن  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  اَِهتَکََرب ، ِدـِئاَوَع  ِیف  ْمِِهب  ُۀَّلِْملا  ِتَّفَْتلا  َو  اَـهِمیِعَن ، َلِواَدَـج  ْمَُهل  َْتلاَـسَأ  َو  اَِـهتَماَرَک ، َحاَـنَج 

. ٍتباَث ٍْکُلم  َيرُذ  ِیف  ْمِْهیَلَع  ُرُومُْألا  ِتَفَّطَعَت  َو  ٍِبلاَغ . ٍّزِع  ِفَنَک  َیلِإ  ُلاَْحلا  ُمُْهتَوآ  َو  ٍرِهاَق ، ٍناَْطلُـس  ِّلِظ  ِیف  ْمِِهب ، ُرُومُْألا  ِتَعَّبََرت  ْدَـق  َنیِهِکَف .
َناَک ْنَمِیف  َماـکْحَْألا  َنوُضُْمی  َو  ْمِْهیَلَع . اَـهُِکلْمَی  َناـک  ْنَم  یَلَع  َرُومُأـْلا  َنوُِکلْمَی  َنیِـضَرَْألا . ِفاَرْطَأ  ِیف  ٌكُوُلم  َو  َنیَِملاَْـعلا ، یَلَع  ٌماَّکُح  ْمُهَف 

. ٌةاَفَص ْمَُهل  ُعَْرُقتَال  َو  ٌةاَنَق ، ْمَُهل  ُزَمُْغت  َال  ْمِهِیف . اَهیِضُْمی 

ةاصعلا مول 

یَلَع َّنَْتما  ِدَق  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَف  ِۀَِّیلِهاَْجلا . ِماکْحَِأب  ْمُْکیَلَع  َبوُرْـضَْملا  ِهَّللا  َنْصِح  ُْمتْمََلث  َو  ِۀَعاَّطلا . ِْلبَح  ْنِم  ْمُکَیِدـْیَأ  ُْمتْـضَفَن  ْدَـق  ْمُکَّنِإ  َو  َالَأ 
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اَهل َنِیقُولْخَملا  َنِم  ٌدَحَأ  ُفِْرعَیَال  ٍۀَمِْعِنب  اَهِفَنَک ، َیلِإ  َنوُوْأَی  َو  اَهِّلِظ ، ِیف  َنُولِقَْتنَی  یتَّلا  ِۀَْفلُْألا  ِهِذه  ِْلبَح  ْنِم  ْمُهَْنَیب  َدَقَع  امِیف  ِۀَّمُْألا  ِهِذـه  ِۀَـعاَمَج 
. ٍرَطَخ ِّلُک  ْنِم  ُّلَجَأ  َو  ٍنَمَث ، ِّلُک  ْنِم  ُحَجْرَأ  اهَّنَِأل  ًۀَمِیق 

. ُهَمْسَراَّلإ ِنامیِْإلا  َنِم  َنُوفِْرعَتَال  َو  ِهِمْسِاب . اَّلِإ  ِماَلْسِْإلا  َنِم  َنوُقَّلَعَتَت  اَم  ًاباَزْحَأ . ِةالاَوُْملا  َدَْعب  َو  ًاباَرْعَأ ، ِةَرْجِْهلا  َدَْعب  ُْمتْرِص  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
ِیف ًامَرَح  ْمَُکل  ُهَّللا  ُهَعَـضَو  يِذَّلا  ِِهقاَثیِِمل  ًاضْقَن  َو  ِهِمیِرَِحل ، ًاکاَِهْتنا  ِهِهْجَو  یَلَع  َماَلـسِْإلا  اُوئِفُْکت  ْنَأ  َنوُدـیُِرت  ْمُکَّنَأَک  َراَْـعلا ! اـَل  َو  َراَّنلا  َنُولوُقَت :

َلِیئاکیِم  َالَو  َلِیئاَْربَجَال  َُّمث  ِْرفُْکلا ، ُلْهَأ  ْمَُکبَراَح  ِهِْریَغ  َیلِإ  ُْمتْأََجل  ْنِإ  ْمُکَّنِإ  َو  ِهِْقلَخ . َْنَیب  ًاْنمَأ  َو  ِهِضْرَأ 
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. ْمُکَْنَیب ُهَّللا  َمُکْحَی  یتَح  ِْفیَّسلِاب  َۀَعَراَقُْملا  اَّلِإ  ْمُکَنوُرُْصنَی  ٌراَْصنَأَال  َو  َنیِرِجاَهُمَال  َو 
َهَّللا َّنِإَف  ِهِسَْأب . ْنِم  ًاسْأَی  َو  ِهِشْطَِبب ، ًانُواَهَت  َو  ِهِذْخَِأب ، اًلْهَج  ُهَدیِعَو  اُوئِْطبَتْـسَت  اَلَف  ِهِِعئاَقَو ، َو  ِهِماَّیَأ  َو  ِهِعِراَوَق ، َو  ِهَّللا  ِسَْأب  ْنِم  َلاَْثمَْألا  ُمُکَْدنِع  َّنِإ  َو 

َو یِـصاَعَْملا ، ِبوُکُِرل  َءاَـهَفُّسلا  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِرَْکنُْملا . ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َْرمَأـْلا  ُمِهِکْرَِتل  اَّلِإ  ْمُکیِدـْیَأ  َْنَیب  َیِـضاَْملا  َنْرَْقلا  ِنَْعلَی  َْمل  ُهَناَْـحبُس 
. یِهاَنَّتلا ِكْرَِتل  َءاَمَلُْحلا 

اَّمَأَف ِضْرَْألا ، ِیف  ِداَسَْفلاَو  ِثْکَّنلا  َو  ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِلاَتِِقب  ُهَّللا  ِینَرَمَأ  ْدَـق  َو  َالَأ  ُهَماکْحَأ . ْمُّتَمَأ  َو  ُهَدوُدُـح ، ُْمْتلَّطَع  َو  ِماَلْـسِْإلا ، َدـْیَق  ُْمتْعَطَق  ْدَـق  َو  َالَأ 
ُۀَبْجَو اََهل  ْتَعِمُس  ٍۀَقْعَِـصب  ُُهتیِفُک  ْدَقَف  ِۀَهْدَّرلا  ُناَْطیَـش  اَّمَأ  َو  ُتْخَّوَد . ْدَقَف  ُۀَقِراَْملا  اَّمَأ  َو  ُتْدَهاَج . ْدَقَف  َنوُطِـساَْقلا  اَّمَأ  َو  ُْتَلتاَق ، ْدَقَف  َنُوثِکاَّنلا 

. ًارُّذَشَت ِدالِْبلا  ِفاَرْطَأ  ِیف  ُرَّذَشَتَی  اَم  اَّلِإ  ْمُْهنِم  َّنَلیِدَُأل  ْمِْهیَلَع  ِةَّرَْکلا  ِیف  ُهَّللا  َنِذَأ  ِْنَئل  َو  ِیْغَْبلا . ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَّیَِقب  ْتَیَِقب  َو  ِهِرْدَص  ُۀَّجَر  َو  ِِهْبلَق 

یحولا لضف 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یِعِـضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  َرَـضُم . َو  َۀَعِیبَر  ِنوُُرق  َمِجاََون  ُتْرَـسَک  َو  ِبَرَْعلا ، ِلِکالَِکب  ِرَغِّصلا  ِیف  ُْتعَـضَو  اَنَأ 
ینُّمُِشی َو  ُهَدَسَج ، ینُّسُِمی  َو  ِهِشاَِرف ، ِیف  ِینُُفنْکَی  َو  ِهِرْدَص ، َیلِإ  ینُّمُضَی  ٌَدلَو  اَنَأ  َو  ِهِرْجِح  ِیف  ِینَعَـضَو  ِۀَصیـصَْخلا . َِۀلِْزنَْملا  َو  ِۀَبیِرَْقلا ، َِۀباَرَْقلِاب 

ْنَُدل ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهب  ُهَّللا  َنَرَق  ْدََقل  َو  ٍلِْعف . ِیف  ًۀَلْطَخَال  َو  ٍلْوَق ، ِیف  ًۀـَبْذَک  ِیل  َدَـجَو  اَم  َو  ِهِینُمِْقُلی . َُّمث  َءْیَّشلا  ُغَضْمَی  َناک  َو  ُهَفْرَع .
ِلیِـصَْفلا َعاَبِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  َو  ُهَراَهَن . َو  ُهَْلَیل  َِملاَْعلا  ِقاَلْخَأ  َنِساَحَم  َو  ِمِراَکَْملا ، َقیِرَط  ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتَِکئاَلَم  ْنِم  ٍکَلَم  َمَظْعَأ  ًامیِطَف  َناـک  ْنَأ 

. ِِهب ِءاَِدْتقْالِاب  ِینُُرمْأَی  َو  ًامَلَع ، ِِهقاَلْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ  ََرثَأ 
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- هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْریَغ  ِمالْسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ٌدِحاَو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْمل  َو  يِْریَغ . ُهاَرَیَال  َو  ُهاَرَأَف ، َءاَرِِحب  ٍۀَنَس  ِّلُک  ِیف  ُرِواَُجی  َناَک  ْدََقل  َو 
. ِةَُّوبُّنلا َحیِر  ُّمُشَأ  َو  َِۀلاَسِّرلا ، َو  ِیْحَْولا  َرُون  َيرَأ  اَمُُهِثلاَث . اَنَأ  َو  َۀَجیِدَخ  َو 

ْنِم َسِیَأ  ْدَق  ُناَْطیَّشلا  اَذه  : » َلاَقَف ُۀَّنَّرلا ؟ ِهِذه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِْهیَلَع  ُیْحَْولا  َلََزن  َنیِح  ِناَْطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَس  ْدََقل  َو 
هیلع و هللا  یلص  ُهَعَم  ُْتنُک  ْدََقل  َو  ٍْریَخ .» یَلََعل  َکَّنِإ  َو  ٌریِزََول  َکَّنِکل  َو  ٍِّیبَِنب ، َتَْسل  َکَّنَأ  اَّلِإ  َيرَأ ، اَم  يََرت  َو  ُعَمْسَأ ، اَم  ُعَمْـسَت  َکَّنِإ  ِِهتَداَبِع .

ْنِإ ًاْرمَأ  َُکلَأْسَن  ُنَْحن  َو  َِکْتَیب ، ْنِم  ٌدَـحَأ  َال  َو  َكُؤَابآ  ِهِعَّدَـی  َْمل  ًامیِظَع  َْتیَعَّدا  ِدَـق  َکَّنِإ  ُدَّمَُحم ، اَی  َُهل : اُولاَقَف  ٍْشیَُرق ، ْنِم  ُأَلَْملا  ُهاَتَأ  اََّمل  هلآ 
»؟ َنُولَأْسَت اَم  َو  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  َلاَقَف  ٌباَّذَـک . ٌرِحاَس  َکَّنَأ  اَنِْملَع  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  ٌلوُسَر ، َو  ٌِّیبَن  َکَّنَأ  اَنِْملَع  ُهاَنَْتیَرَأ ، َو  ِْهَیلِإ  اَنَْتبَجَأ  َْتنَأ 

: اُولاَق
ْمَُکل ُهَّللا  َلَعَف  ْنِإَف  ٌریِدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  َلاَقَف  َْکیَدَی ، َْنَیب  َفِقَت  َو  اَِهقوُرُِعب  َِعلَْقنَت  یَّتَح  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  اََنل  وُعْدَت 

ْنَم ْمُکِیف  َّنِإ  َو  ٍْریَخ ، َیلِإ  َنُوئیِفَتَال  ْمُکَّنَأ  ُمَلْعََأل  یِّنِإ  َو  َنُوُبلْطَت ، اَم  ْمُکیِرُأَس  یِّنإَـف  : » َلاَـق ْمَعَن ، اُولاَـق : ِّقَْحلاـِب »؟ َنوُدَهْـشَت  َو  َنُونِمُْؤتَأ  َکـِلذ ،
َنیِمَْلعَت َو  ِرِخْآلا ، ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنِینِمُْؤت  ِْتنُک  ْنِإ  ُةَرَجَّشلا  اَُـهتَّیأای  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  َلاَـق  َُّمث  َباَزْحَأـْلا » ُبِّزَُحی  ْنَم  َو  ِبِیلَْقلا ، ِیف  ُحَرُْطی 

َو ٌدـیِدَش ، ٌّيِوَد  اََهل  َو  ْتَءاَج  َو  اَِهقوُرُِعب ، ْتَعَلَْقنَال  ِّقَْحلِاب  ُهَثََعب  يِذَّلاَوَف  ِهَّللا .» ِنْذِِإب  َّيَدَـی  َْنَیب  یِفِقَت  یَّتَح  ِِکقوُرُِعب  یِِعلَْقناَـف  ِهَّللا ، ُلوُسَر  یِّنَأ 
یلص ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  یَلْعَْألا  اَِهنْصُِغب  ْتَْقلَأ  َو  ًۀَفِْرفَُرم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ْتَفَقَو  یَّتَح  ِْریَّطلا ؛ ِۀَِحنْجَأ  ِفْصَقَک  ٌفْصَق 
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-: ًاراَبِْکتْساَو اُولُع  اُولاَق - َِکلذ  َیلِإ  ُمْوَْقلا  َرَظَن  اَّمَلَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِِهنیِمَی  ْنَع  ُْتنُک  َو  یبِْکنَم ، یَلَع  اِهناَصْغَأ  ِضْعَِبب  َو  هلآ ، هیلع و  هللا 
، ًاّیِوَد ِهِّدَشَأ  َو  ٍلاَْبقِإ  ِبَجْعَأَک  اَهُفِْصن  ِْهَیلِإ  َلَْبقَأَف  َِکلِذب ، اَهَرَمَأَف  اَهُفِْصن ، یَْقبَی  َو  اَهُفِْصن  َِکتْأَْیلَف  اَهْرُمَف 
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هیلع هللا  یلص  ُهَرَمَأَف  َناک ، اَمَک  ِهِفِْصن  َیلِإ  ْعِجْرَْیلَف  َفْصِّنلا  اَذه  ْرُمَف  ًاُّوتُع :- َو  ًاْرفُک  اُولاَقَف - هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ُّفَْتَلت  ْتَداَکَف 

ًاقیِدْـصَت َیلاَعَت  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ْتَلَعَف  اَم  ْتَلَعَف  َةَرَجَّشلا  َّنَِأب  َّرَقَأ  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  َِکب  ٍنِمُْؤم  ُلَّوَأ  یِّنِإ  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإَال  اـَنَأ : ُْتلُقف  َعَجَرَف ؛ هلآ  و 
! اَذـه ُْلثِم  اَّلِإ  َكِْرمَأ  ِیف  َُکقِّدَُـصی  ْلَه  َو  ِهِیف ، ٌفیِفخ  ِرْحِّسلا  ُبیِجَع  ٌباَّذَـک ، ٌرِحاَس  َْلب  ْمُهُّلُک : ُمْوَْقلا  َلاَقَف  َکـِتَِملَِکل . اـًلاَلْجِإ  َو  َکـِتَُّوُبِنب ،
. ِراَهَّنلا ُراَنَم  َو  ِْلیَّللا  ُراَّمُع  ِراَْربَأـْلا ، ُماَـلَک  ْمُهُماَـلَک  َو  َنیِقیِّدِّصلا ، امَیِـس  ْمُهامَیِـس  ٍِمئاـَل ، ُۀَـمَْول  ِهَّللا  ِیف  ْمُهُذُـخَْأت  اـَل  ٍمْوَق  ْنَِمل  یِّنِإ  َو  ِینَنُونْعَی ) )

ْمُهُداَسْجَأ َو  ِناَنِْجلا  ِیف  ْمُُهبُوُلق  َنوُدِسُْفیَال . َو  َنوُّلُغَیَال  َو  َنُوْلعَیَال ، َو  َنوُِربْکَتْسَی  َال  ِِهلوُسَر . َنَنُس  َو  ِهَّللا  َنَنُس  َنُویُْحی  ِنآْرُْقلا . ِْلبَِحب  َنوُکِّسَمَتُم 
. ِلَمَْعلا ِیف 

(193 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیقّتملا  اهیف  فصی 
رظنَأ ینأک  یتح  نیقتملا  یل  فص  نینمؤملاریمأ : ای  هل : لاقف  ًادـباع ، اًلجر  ناک  مامه  هل  لاقی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمَـأل  ًاـبحاص  نا  يور 
مامه عنقی  ملف  نونسحم .) مه  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  هَّللا  نِإ   ) ف ْنسحَأ : هَّللا و  قتا  ماَّمه  ای  لاق : مث  هباوج  نع  مالسلا  هیلع  لقاثتف  مهیلِإ .

: مالسلا هیلع  لاق  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یلص  و  هیلع ، ینثَأ  هَّللادمحف و  هیلع ، مزع  یتح  لوقلا  اذهب 
، ْمِِهتَعاَط ْنَع  اِینَغ  ْمُهَقَلَخ  َنیِح  َْقلَْخلا  َقَلَخ  َیلاَعَت - َو  ُهَناَْحبُس  َهَّللا - َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
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. ُهَعاَطَأ ْنَم  ُۀَعاَط  ُهُعَْفنَتَال  َو  ُهاَصَع  ْنَم  ُۀَیِصْعَم  ُهُّرُضَتَال  ُهَّنَِأل  ْمِِهتَیِصْعَم ، ْنِم  ًانِمآ 

ُمُُهیْشَم َو  ُداَِصْتقالا ، ُمُهُسَْبلَم  َو  ُباَوَّصلا ، ُمُهُقِْطنَم  ِِلئاَضَْفلا . ُلْهَأ  ْمُه  اَهِیف  َنوُقَّتُْملاَف  ْمُهَعِـضاَوَم . اَْینُّدلا  َنِم  ْمُهَعَـضَو  َو  ْمُهَِـشیاَعَم  ْمُهَْنَیب  َمَسَقَف 
ِیف َْتلُِّزن  ِیتَّلاَـک  ِءاَـلَْبلا  ِیف  ْمُْهنِم  ْمُهُـسُْفنَأ  َْتلُِّزن  ْمَُهل . ِِعفاَّنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  ْمُهَعاَمْـسَأ  اوَفَقَو  َو  ْمِْهیَلَع ، ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمَع  ْمُهَراَْـصبَأ  اوُّضَغ  ُعُضاَوَّتلا .

. ِباَقِْعلا َنِم  ًافْوَخ  َو  باَوَّثلا ، َیلِإ  ًاقْوَش  ٍْنیَع  َۀَفْرَط  ْمِهِداَسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  يِذَّلا  ُلَجَْألاَال  َْول  َو  ِءاَخَّرلا .
اَهِیف ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَق  ْنَمَک  ُراَّنلا  َو  ْمُه  َو  َنوُمَّعَنُم ، اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَق  ْنَمَک  ُۀَّنَْجلا  َو  ْمُهَف  ْمِِهُنیْعَأ ، ِیف  ُهَنوُداَم  َرُغَـصَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ُِقلاَْخلا  َمُظَع 
ًۀَحاَر ْمُْهتَبَقْعَأ  ًةَریِصَق  ًاماَّیَأ  اوُرَبَص  ٌۀَفیِفَع . ْمُهُسُْفنَأ  َو  ٌۀَفیِفَخ ، ْمُُهتاَجاَح  َو  ٌۀَفیَِحن ، ْمُهُداَسْجَأ  َو  ٌۀَنُومْأَم . ْمُهُروُرُش  َو  ٌۀَنوُزْحَم ، ْمُُهبُوُلق  َنُوبَّذَعُم .
َنِیلاَت ْمُهَماَْدقَأ ، َنوُّفاَصَف  ُْلیَّللا  اَّمَأ  اَْهنِم . ْمُهَـسُْفنَأ  اْوَدَـفَف  ْمُْهتَرَـسَأ  َو  اَهوُدـیُِری . ْمَلَف  اَْینُّدـلا  ُمُْهتَداَرَأ  ْمُهُّبَر . ْمَُهل  اَهَرَّسَی  ٌۀَِـحبُْرم  ٌةَراَِجت  ًۀَـلیِوَط .

ْتَعَّلَطَت َو  ًاعَمَط ، اَْهَیلِإ  اُونَکَر  ٌقیِوْشَت  اَـهِیف  ٍۀَـیِآب  اوُّرَم  اَذِإَـف  ْمِِهئاَد . َءاََود  ِِهب  َنوُرِیثَتْـسَی  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  َنُونِّزَُحی  اًـلِیتَْرت . اـهَنُولِّتَُری  ِنآْرُْقلا  ِءاَزْجَأـِل 
اَهَقیِهَش َو  َمَّنَهَج  َرِیفَز  َّنَأ  اوُّنَظ  َو  ْمِِهبُوُلق ، َعِماَسَم  اَْهَیلِإ  اْوَغْـصَأ  ٌفیِوَْخت  اَهِیف  ٍۀَیِآب  اوُّرَم  اَذِإ  َو  ْمِِهُنیْعَأ . َبُْصن  اهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ًاقْوَش ، اَْهَیلِإ  ْمُهُـسوُُفن 

ِیف َیلاَـعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َنُوُبلْطَی  ْمِهِماَدـْقَأ ، ِفاَرْطَأ  َو  ْمِِهبَکُر ، َو  ْمِهِّفُکَأ  َو  ْمِهِهاَـبِِجل  َنوُشِرَتْفُم  ْمِهِطاَـسْوَأ ، یَلَع  َنُوناَـح  ْمُهَف  ْمِِهناَذآ ، ِلوُصُأ  ِیف 
ْنِم ِمْوَْقلِاب  اَم  َو  یضْرَم  ْمُُهبَـسْحَیَف  ُرِظاَّنلا  ُمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  ِحاَدِْقلا  َيَْرب  ُفْوَْخلا  ُمُهاََرب  ْدَق  ُءاَیِْقتَأ . ٌراَْربَأ  ُءاَمَلُع ، ُءاَمَلُحَف  ُراَهَّنلا  اَّمَأ  َو  ْمِِهباَقِر . ِكاَکَف 

!. اوُِطلوُخ ْدََقل  ُلوُقَی : َو  ٍضَرَم ؛
. َرِیثَْکلا َنوُِرثْکَتْسَیَال  َو  َلِیلَْقلا ، ُمِِهلاَمْعَأ  ْنِم  َنْوَضْرَیَال  ٌمیِظَع . ٌْرمَأ  ْمُهََطلاَخ  ْدََقل  َو 
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ُمَلْعَأ یِّبَر  َو  يِْریَغ ، ْنِم  یِـسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  ُلوُقَیَف : َُهل ، ُلاَُقی  اَّمِم  َفاَخ  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  َیِّکُز  اَذِإ  َنوُقِفْـشُم  ْمِِهلاَمْعَأ  ْنِم  َو  َنوُمِهَّتُم . ْمِهِـسُْفنَِأل  ْمُهَف 
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! َنوُمَْلعَیَال اَم  یل  ْرِفْغاَو  َنوُّنُظَی ، اَّمِم  َلَْضفَأ  ِیْنلَعْجا  َو  َنُولوُقَی ، اِمب  ِینْذِخاَُؤتَال  َّمُهَّللا  یِسْفَِنب ! یِّنِم  ِیب 
َو ًینِغ ، یف  ًادْصَق  َو  ٍْملِح ، ِیف  ًاْملِع  َو  ٍْملِع ، ِیف  ًاصْرِح  َو  ٍنیِقَی ، ِیف  ًانامیِإ  َو  ٍنِیل ، ِیف  ًامْزَح  َو  ٍنیِد ، ِیف  ًةَُّوق  َُهل  يََرت  َکَّنَأ  ْمِهِدَحَأ  ِۀَماَلَع  ْنِمَف 

. ٍعَمَط ْنَع  ًاجُّرََحت  َو  يًدُه . ِیف  ًاطاَشَن  َو  ٍلاَلَح ، ِیف  ًابَلَط  َو  ٍةَّدِش ، ِیف  ًاْربَص  َو  ٍۀَقاَف ، ِیف  اًلُّمََجت  َو  ٍةَداَبِع ، ِیف  ًاعوُشُخ 
. ُرْکِّذلا ُهُّمَهَو  ُِحبُْصی  َو  ُرْکُّشلا ، ُهُّمَه  َو  یِسُمی  ٍلَجَو . یَلَع  َوُه  َو  َۀَِحلاَّصلا  َلاَمْعَْألا  ُلَمْعَی 

َْمل ُهَرْکَت  امِیف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَبَعْـصَتْسا  ِنِإ  ِۀَمْحَّرلا . َو  ِلْضَْفلا  َنِم  َباَصَأ  اِمب  ًاحِرَف  َو  ِۀَْلفَْغلا ، َنِم  َرِّذُـح  اََّمل  ًارِذَـح  ًاحِرَف ؛ ُِحبُْـصی  َو  ًارِذَـح  ُتِیبَی 
، ُُهَللَز اًلِیلَق  ُُهلَمَأ ، ًابیِرَق  ُهاََرت  ِلَمَْعلِاب . َلْوَْقلا  َو  ِْملِْعلِاب ، َْملِْحلا  ُجُزْمَی  یَْقبَیَال ، امِیف  ُُهتَداَـهَز  َو  ُلوُزَی ، اـَل  اـمِیف  ِِهْنیَع  ُةَُّرق  ُّبُِحت . اـمِیف  اََـهلْؤُس  اَـهِطُْعی 

َناک ْنِإ  ٌنُومْأَم ، ُْهنِم  ُّرَّشلا  َو  ٌلُومْأَم ، ُْهنِم  ُریَْخلا  ُهُْظیَغ . ًاموُظْکَم  ُُهتَوْهَـش ، ًۀَتِّیَم  ُُهنیِد ، ًازیِرَح  ُهُْرمَأ ، اًلْهَـس  ُُهلْکَأ ، ًاروُْزنَم  ُهُسْفَن ، ًۀَِعناَق  ُُهْبلَق ، ًاعِـشاَخ 
. َنِیِلفاَْغلا َنِم  ْبَتُْکی  َْمل  َنیِرِکاَّذلا  یف  َناک  ْنِإ  َو  َنیِرِکاَّذلا ، ِیف  َِبتُک  َنِیِلفاَْغلا  ِیف 

ِیف ُهُّرَـش . ًاِربْدـُم  ُهُْریَخ  اًِلبْقُم  ُُهفوُْرعَم ، ًارِـضاَح  ُهُرَْکنُم ، ًاِبئاَغ  ُُهلْوَق ، ًانَِّیل  ُهُشُْحف ، ًادـیَِعب  ُهَعَطَق ، ْنَم  ُلِصَی  َو  ُهَمَرَح ، ْنَم  یِطُْعی  َو  ُهَمَلَظ ، ْنَّمَع  وُفْعَی 
. ُّبُِحی ْنَمِیف  ُمَثْأَیَال  َو  ُضِْغُبی ، ْنَم  یَلَع  ُفیِحَیَال  ٌروُکَش ، ِءاَخَّرلا  ِیف  َو  ٌرُوبَص ، ِهِراَکَْملا  ِیف  َو  ٌرُوق ، َو  ِلِزَالَّزلا 

َو ِِبئاَصَْملِاب ، ُتَمْشَیَال  َو  ِراَْجلِاب ، ُّراَُضیَال  َو  ِباَْقلَْألِاب ، ُِزباَُنی  َال  َو  َرِّکُذ ، اَم  یَْسنَیَال  َو  َظِفُْحتْسا ، اَم  ُعیُِـضیَال  ِْهیَلَع ، َدَهُْـشی  ْنَأ  َْلبَق  ِّقَْحلِاب  ُفِرَتْعَی 
َرَبَص ِْهیَلَع  َیُِغب  ْنِإ  َو  ُُهتْوَص ، ُلْعَی  َْمل  َکِحَض  ْنِإ  َو  ُُهتْمَص ، ُهَّمُغَی  َْمل  َتَمَص  ْنِإ  ِّقَْحلاَنِم . ُجُرْخَی  َال  َو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  ُلُخْدَیَال 
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. ٍۀَحاَر ِیف  ُْهنِم  ُساَّنلا  َو  ٍءاَنَع . ِیف  ُْهنِم  ُهُسْفَن  َُهل . ُمِقَْتنَی  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َنوُکَی  یَّتَح 

َو ٍْربِِکب  ُهُدُعاَبَت  َْسَیل  ٌۀَمْحَر ، َو  ٌنِیل  ُْهنِم  اَنَد  ْنَّمِم  ُهُُّونُد  َو  ٌۀَـهاََزن  َو  ٌدـْهُز  ُْهنَع  َدَـعاَبَت  ْنَّمَع  ُهُدـُْعب  ِهِسْفَن . ْنِم  َساَّنلا  َحاَرَأ  َو  ِِهتَرِخِآل ، ُهَسْفَن  َبَْعتَأ 
. ٍۀَعیِدَخ َو  ٍرْکَِمب  ُهُُّونُد  َالَو  ٍۀَمَظَع ،

: مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَقَف  اَهِیف . ُهُسْفَن  َْتناک  ًۀَقْعَص  ٌماَّمَه  َقِعَصَف  َلاَق :
. اَِهلْهَِأب ُۀَِغلاَْبلا  ُظِعاَوَْملا  ُعَنْصَت  اَذَکهَأ  لاَق : َُّمث  ِْهیَلَع . اَُهفاَخَأ  ُْتنُک  ْدََقل  ِهَّللا  َو  اَمَأ 

، اَِهْلثِِمل ْدُعَتَال  اًلْهَمَف ! ُهُزَواَجَتَیَال ، ًابَبَـس  َو  ُهوُدـْعَیَال ، ًاْتقَو  ٍلَجَأ  ِّلُِکل  َّنِإ  َکَْحیَو ! مالـسلا : هیلع  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ ! اَی  َُکلَاب  اَمَف  ٌِلئاَق : َُهل  َلاَقَف 
! َِکناَِسل یَلَع  ُناَْطیَّشلا  َثَفَن  امَّنِإَف 

(194 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیقفانملا  اهیف  فصی 
َضاَخ ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَن  َو  ًاماَِصتْعا . ِِهْلبَِحب  َو  ًاماَمَت  ِِهتَّنِِمل  ُُهلَأْسَن  َو  ِۀَیِصْعَْملا ، َنِم  ُْهنَع  َداَذَو  ِۀَعاَّطلا ، َنِم  َُهل  َقَّفَو  اَم  یَلَع  ُهُدَمَْحن 
َْتبَرَـض َو  اَهَتَّنِعَأ ، ُبَرَْعلا  ِْهَیلِإ  ْتَعَلَخ  َو  َنْوَْصقَْألا . ِْهیَلَع  َبَّلََأت  َو  َنَْونْدَْألا ، َُهل  َنَّوََلت  ْدَـق  َو  ٍۀَّصُغ . َّلُک  ِهِیف  َعَّرََجت  َو  ٍةَزْمَغ ، َّلُـک  ِهَّللا  ِناَوْضِر  َیلِإ 

. ِراَزَْملا ِقَحْسَأ  َو  ِراَّدلا ، ِدَْعبَأ  ْنِم  اهَتَواَدَع ، ِِهتَحاَِسب  َْتلَْزنَأ  یَّتَح  اَِهلِحاَوَر  َنوُُطب  ِِهَتبَراَُحم  یلِإ 
َو ًاناَِنْتفا ، َنوُّنَتْفَی  َو  ًاناَْولَأ ، َنُونَّوَلَتَی  َنوُّلِزُْملا ، َنوُّلاَّزلا  َو  َنوُّلِـضُْملا ، َنوُّلاَّضلا  ُمُهَّنِإَف  ِقاَفِّنلا ، َلـْهَأ  ْمُکُرِّذَـحُأ  َو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ِهَّللاَداَـبِع  ْمُکیِـصوُأ 

، ٍداَمِع ِّلُِکب  ْمُکَنوُدِمْعَی 
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ُمُُهْلِعف َو  ٌءاَفِـش ، ْمُُهلْوَق  َو  ٌءاََود ، ْمُهُفْـصَو  َءاَرَّضلا ، َنوُّبِدَـی  ِو  َءاَفَْخلا ، َنوُشْمَی  ٌۀَّیِقَن . ْمُهُحاَفِـص  َو  ٌۀَّیِوَد ، ْمُُهبُوُلق  ٍداَـصِْرم ، ِّلُِـکب  ْمُکَنوُدُـصْرَی  َو 
. ٌعُومُد ٍوْجَـش  ِّلُِـکل  َو  ٌعیِفَـش ، ٍْبلَق  ِّلُـک  َیلِإ  َو  ٌعیِرَـص ، ٍقیِرَط  ِّلُِـکب  ْمَُهل  ِءاَـجَّرلا ، وُِطنقُم  َو  ِءاَـلَْبلا ، وُدِّکَُؤم  َو  ِءاَـخَّرلا ، ُةَدَـسَح  ُءاَـیَْعلا ، ُءاَّدـلا 

ٍِمئاَق ِّلُِکل  َو  اًلِطَاب ، ٍّقَح  ِّلُِکل  اوُّدَعَأ  ْدَـق  اُوفَرْـسَأ . اوُمَکَح  ْنِإ  َو  اوُفَـشَک ، اُولَذَـع  ْنِإ  َو  اوُفَْحلَأ ، اُولَأَس  ْنِإ  َءاَزَْجلا : َنُوبَقاَرَتَی  َو  َءاَنَّثلا ، َنوُضَراَقَتَی 
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، ْمُهَقاَلْعَأ ِِهب  اوُقِْفُنی  َو  ْمُهَقاَوْسَأ ، ِِهب  اوُمیُِقِیل  ِسَأَْیلِاب  ِعَمَّطلا  َیلِإ  َنُولَّصَوَتَی  ًاحاَبْـصِم  ٍْلَیل  ِّلُِکل  َو  ًاحاَتْفِم ، ٍبَاب  ِّلُِکل  َو  اًِـلتاَق ، ٍیَح  ِّلُِـکل  َو  اًِـلئاَم ،
: ِناَْریِّنلا ُۀَمُح  َو  ِناَْطیَّشلا ، ُۀَُمل  ْمُهَف  َقیِضَْملا ، اوُعَلْضَأ  َو  َقیِرَّطلا ، اُونَّوَه  ْدَق  َنوُهِّوَُمیَف ، َنوُفِصَی  َو  َنوُهِّبَُشیَف ، َنُولوُقَی 

«. َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِناَْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِناَْطیَّشلا ، ُبْزِح  َِکئلوُأ  »

(195 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

ظعی هّیبن و  یلع  ینثی  هَّللادمحی و 
ْنَع ِسوُفُّنلا  ِمِهاَمَه  ِتاَرَطَخ  ََعدَر  َو  ِِهتَرْدـُق ، ِِبئاَجَع  ْنِم  ِلوُقُْعلا  َلَقُم  َرَّیَح  اَـم  ِِهئاَـیِْربِک  ِلـالَج  َو  ِِهناَْطلُـس ، ِراـَثآ  ْنِم  َرَهْظَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

. ِِهتَفِص ِْهنُک  ِناَفْرِع 

ناتداهشلا

َو ٌۀَسِراَد ، يَدُْهلا  ُماَلْعَأ  َو  ُهَلَسْرَأ  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ٍناَعْذِإ . َو  ٍصاَلْخِإ  َو  ٍناَقیِإ ، َو  ٍنامیِإ  َةَداَهَـش  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهلِإَال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
، ٌۀَسِماَط ِنیِّدلا  ُجِهاَنَم 

480 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ملس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِدْصَْقلِاب ، َرَمَأ  َو  ِدْشُّرلا ، َیلِإ  يَدَه  َو  ِْقلَْخِلل ، َحَصَن  َو  ِّقَْحلِاب ؛ َعَدَصَف 

ۀظعلا

، ُهوُحِْجنَتْسا َو  ُهوُِحتْفَتْساَف ، ْمُْکَیلِإ ، ُهَناَسْحِإ  یَصْحَأ  َو  ْمُْکیَلَع ، ِهِمَِعن  َغَْلبَم  َِملَع  اًلَمَه ، ْمُْکلِـسُْری  َْمل  َو  ًاثَبَع ، ْمُکُْقلْخَی  َْمل  ُهَّنَأ  ِهَّللا ، َداَبِع  اوُمَلْعا ، َو 
ٍْسنِإ ِّلُک  َعَم  َو  ٍناََوأ ، َو  ٍنیِح  ِّلُک  ِیف  َو  ٍناَکَم ، ِّلُِکَبل  ُهَّنِإ  َو  ٌبَاب ، ُهَنوُد  ْمُْکنَع  َِقلْغُأَال  َو  ٌباَجِح ، ُْهنَع  ْمُکَعَطَق  امَف  ُهوُِحنْمَتْسا ، َو  ِْهَیلِإ  اُوُبلْطا  َو 

ْنَع ٌتْوَص  ِهیِْهُلیَال  َو  ٍصْخَـش ، ْنَع  ٌصْخَـش  ِهیِْولَیَال  َو  ٌِلئاَن ، ِهیِـصْقَتْسَیَال  َو  ٌِلئاَس ، ُهُدِْفنَتْـسَی  َال  َو  ُءاَبِْجلا ، ُهُصُْقنَیَال  َو  ُءاَـطَْعلا ، ُهُِمْلثَیاـَل  ٍّناَـج ؛ َو 
ُهُعَطْقَیَال َو  ِروُهُّظلا ، ِنَع  ُنوُُطْبلا  ُهُّنُِجیَال  َو  ٍباَقِع ، ْنَع  ٌۀَمْحَر  ُهُِهلُوت  َال  َو  ٍۀَـمْحَر ، حـنَع  ٌبَضَغ  ُُهلَغْـشَیَال  َو  ٍْبلَـس ، ْنَع  ٌۀَـبِه  ُهُزُجَْحتَال  َو  ٍتْوَص ،

. ٍلالَِکل ْمِِهب  َناَعَتْساَال  َو  ٍلاَِیتْحِاب ، َْقلَْخلا  ِءَرْذَی  َْمل  ْنَُدی ، َْمل  َو  َناَدَو  َنَلَعَف ، َنََطب  َو  َنَطَبَف ، َرَهَظ  َو  اَنَدَف ، اَلَع  َو  يَأَنَف ، َبُرَق  ِنوُُطْبلا . ِنَع  ُروُهُّظلا 
ِناَطْوَأ َو  ِۀَـعَّدلا  ِناَنْکَأ  َیلِإ  ْمُِکب  ْلَُؤت  اَـهِِقئاَقَِحب ، اوُمِـصَتْعا  َو  اـهِِقئاَثَِوب ، اوُکَّسَمَتَف  ُماَوِْقلا ، َو  ُماـمِّزلا  اـهَّنِإَف  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ِهَّللا ، َداَـبِع  ْمُکیِـصوُأ ،
ُقَهُْزتَف ِروُّصلا ، ِیف  ُخَْفُنی  َو  ِراَشِْعلا . ُموُرُص  ِهِیف  ُلَّطَُعت  َو  ُراَْطقَْألا ، َُهل  ُِملُْظت  َو  ُراَْصبَْألا ،» ِهِیف  ُصَخْـشَت  ٍمْوَی  ، » ِّزِْعلا ِلِزاَنَم  َو  ِزْرِْحلا  ِِلقاَعَم  َو  ِۀَعَّسلا ،

، ُعَفْشَی ٌعیِفَش  الَف  ًاقَلْمَس ، ًاعاَق  اَهُدَهْعَم  َو  ًاقَْرقَر ، ًاباَرَس  اَهُْدلَص  ُریِصَیَف  ُخِساَوَّرلا ، ُّمُّصلاَو  ُخِماَوَّشلا ، ُّمُّشلا  ُّلَُذت  َو  ٍۀَجَْهل ، ُّلُک  ُمَْکبَت  َو  ٍۀَجْهُم ، ُّلُک 
. ُعَفْدَت ٌةَرِذْعَمَال  َو  ُعَْفنَی ، ٌمیِمَحَال  َو 
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(196 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

یبنلا ۀثعب 
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. ٌحِضاَو ٌجَْهنَمَال  َو  ٌعِطاَس ، ٌراَنَمَال  َو  ٌِمئاَق ، ٌمَلَعَال  َنیِح  ُهَثََعب 

دهزلاب ۀظعلا 

َناَدَیَم اَِهلْهَِأب  ُدیِمَت  ٌِنئَاب ، اَُهنِطاَق  َو  ٌنِعاَظ ، اَُهنِکاَس  ٍصیِْغنَت ، ُۀَّلَحَم  َو  ٍصوُخُـش  ُراَد  اَهَّنِإَف  اَْینُّدـلا ، ُمُکُرِّذَـحُأ  َو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ِهَّللاَداَبِع ، ْمُکیِـصوُأ 
یَلَع ُُهلِمَْحت  َو  اِهلاَیْذَِأب ، ُحاَیِّرلا  ُهُزِفَْحت  ِجاَْومَْألا ، ِنوُُطب  یَلَع  یِجاَّنلا  ُمُْهنِم  َو  ُِقبَْولا ، ُقِرَْغلا  ُمُْهنِمَف  ِراَِحْبلا ، ِجَُجل  ِیف  ُفِصاَوَْعلا  اَهُفِصْقَت  ِۀَنیِفَّسلا 

! ٍکَلْهَم َیلِإَف  اَْهنِم  اََجن  اَم  َو  ٍكَرْدَتْسُِمب ، َْسیَلَف  اَْهنِم  َقِرَغ  امَف  اِهلاَوْهَأ ،
َو ِتْوَْفلا ، ِقاَهْرِإ  َْلبَق  ٌضیِرَع ، ُلاَجَملا  َو  ٌحیِـسَف ، ُبَلَْقنُْملا  َو  ٌۀَنَْدل ، ُءاَضْعَْألا  َو  ٌۀَحیِحَـص ، ُناَْدبْالا  َو  ٌۀَقَلْطُم ، ُنُْسلَْألا  َو  اوُمَلْعاَف ، َنْآلا  ِهَّللا ، َداَبِع 

. ِتْوَْملا ِلُولُح 
. ُهَموُُدق اوُرِظَْتنَتَال  َو  َُهلوُُزن  ْمُْکیَلَع  اوُقِّقَحَف 

(197 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هیهن  هرمأ و  هلوق و  لوبقل  هتلیضف  یلع  هیف  هبنی 
ِهَّللا  یَلَع  َّدُرَأ  َْمل  یِّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِباَحْصَأ  ْنِم  َنوُظَفْحَتْسُْملا  َِملَع  ْدََقل  َو 

484 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. اَِهب ُهَّللا  ِینَمَرْکَأ  ًةَدَْجن  ُماَْدقَْألا ، اَهِیف  ُرَّخَأَتَت  َو  ُلاَْطبَْألا ، اَهِیف  ُصُْکنَت  ِیتَّلا  ِنِطاَوَْملا  ِیف  یِسْفَِنب  ُُهْتیَساَو  ْدََقل  َو  ُّطَق . ًۀَعاَس  ِِهلوُسَر  یَلَعَال  َو 

ُتیِّلُو ْدََقل  َو  یِهْجَو . یَلَع  اَُهتْرَْرمَأَف  یِّفَک ، ِیف  ُهُسْفَن  َْتلاَس  ْدََـقل  َو  يِرْدَـص . یَلََعل  ُهَسْأَر  َّنِإ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  ْدََـقل  َو 
ِْهیَلَع َنوُّلَُصی  ْمُْهنِم . ٌۀَمَْنیَه  یِعْمَس  ْتَقَراَف  اَم  َو  ُجُْرعَی ، ٌأَلَم  َو  ُِطبْهَی ، ٌأَلَم  ُۀَِیْنفَْألا . َو  ُراَّدلا  ِتَّجَضَف  ِیناَوْعَأ ، ُۀَِکئالَْملاَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَلْسُغ 

اَّلِإ َهلِإَال  يِذَّلاَوَف  ْمُکِّوُدَع . ِداَهِج  ِیف  ْمُُکتاَِّین  ْقُدْـصَْتلَو  ْمُکِِرئاََصب ، یَلَع  اوُذـُْفناَف  ًاتِّیَم ؟ َو  ایَح  یِّنِم  ِِهب  ُّقَحَأ  اَذ  ْنَمَف  ِهِحیِرَـض . ِیف  ُهاَْنیَراَو  یَّتَح 
! ْمَُکلَو ِیل  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  َو  َنوُعَمْسَت ، اَم  ُلُوقَأ  ِلِطاَْبلا ! ِۀَّلَزَم  یَلََعل  ْمُهَّنِإ  َو  ِّقَْحلا ، ِةَّداَج  یَلََعل  یِّنِإ  َوُه 

(198 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

يوقتلا  یلع  ثحی  مث  تایئزجلاب  هَّللا  ملع  ۀطاحإ  یلع  هبنی 
نآرقلا  مالسالا و  لضف  نیبی  و 

ِحاَـیِّرلِاب ِءاَْـملا  َمُطاََـلت  َو  ِتاَِرماَْـغلا ، ِراَِـحْبلا  ِیف  ِناَـنیِّنلا  َفاَِـلتْخا  َو  ِتاوَـلَْخلا ، ِیف  ِداَـبِْعلا  َیـِـصاَعَم  َو  ِتاَوَـلَْفلا ، ِیف  ِشوُـحُْولا  َجـیِجَع  ُمَْـلعَی 
. ِِهتَمْحَر ُلوُسَر  َو  ِِهیْحَو ، ُریِفَس  َو  ِهَّللا ، ُبیَِجن  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ِتاَفِصاَْعلا ،

يوقتلاب ۀیصولا 

، ْمُکُداَعَم ُنوُکَی  ِْهَیلِإ  َو  ْمُکَْقلَخ ، َأَدَْتبا  يِذَّلا  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیِصْوُأ  یِّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
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486 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
یمَع ُرََـصب  َو  ْمُِکبُوُلق ، ِءاَد  ُءاََود  ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإَف  ْمُکِعَْزفَم . یِماَرَم  ِْهَیلِإ  َو  ْمُِکلِیبَس ، ُدْـصَق  ُهَوَْحن  َو  ْمُِکتَبْغَر ، یَهَْتنُم  ِْهَیلِإ  َو  ْمُِکتَِبلَط ، ُحاََـجن  ِِهب  َو 

َو ْمُکِـشْأَج ، ِعَزَف  ُْنمَأ  َو  ْمُکِراَْصبَأ ، اَشَع  ُءاَلَج  َو  ْمُکِـسُْفنَأ ، ِسَنَد  ُروُهُط  َو  ْمُکِروُدُص ، ِداَسَف  ُحاَلَـص  َو  ْمُکِداَسْجَأ ، ِضَرَم  ُءاَفِـش  َو  ْمُِکتَدـِْئفَأ ،
اًلَْهنَم َو  ْمُکِرُومُأ ، َقْوَف  ًاریِمَأ  َو  ْمُکِعاَلْضَأ ، َْنَیب  ًافیَِطل  َو  ْمُکِراَعِش ، َنُود  اًلیِخَد  َو  ْمُکِراَثِد ، َنُود  ًاراَعِش  ِهَّللا  َۀَعاَط  اُولَعْجاَف  ْمُِکتَْملُظ . ِداَوَس  ُءاَیِض 

ِبْرَِکل ًاـسَفَن  َو  ْمُِکتَـشْحَو ، ِلوُِـطل  ًانَکَـس  َو  ْمُکِروـُُبق ، ِنوُُـطِبل  َحـِیباَصَم  َو  ْمُکِعَزَف ، ِمْوَِـیل  ًۀَّنُج  َو  ْمُِکتَِبلَط ، ِكَرَدـِل  ًاعیِفَـش  َو  ْمُکِدوُرُو ، ِنیِِحل 
َدَْعب ُدـِئاَدَّشلا  ُْهنَع  َْتبَزَع  يَْوقَّتلِاب  َذَـخَأ  ْنَمَف  ٍةَدَـقُوم  ٍناَرِین  ِراَوُأ  َو  ٍۀَـعَّقَوَتُم ، َفِواَخَم  َو  ٍۀَِـفنَتْکُم ، َِفلاَـتَم  ْنِم  ٌزْرِح  ِهَّللا  َۀَـعاَط  َّنِإَـف  ْمُِکنِطاَوَم .

ُۀَماَرَْکلا ِْهیَلَع  ْتَلَطَه  َو  اَِهباَْصنا ، َدَْعب  ُباَعِّصلا  َُهل  ْتَلَهْـسَأ  َو  اَهِمُکاََرت ، َدَْعب  ُجاَْومَْألا  ُْهنَع  ْتَجَرَْفنا  َو  اِهتَراَرَم ، َدـَْعب  ُرُومُْألا  َُهل  َْتلْوَلْحا  َو  اَهُِّونُد ،
. اَهِذاَذْرِإ َدَْعب  ُۀَکَرَْبلا  ِْهیَلَع  ْتََلبَو  َو  اَِهبوُُضن ، َدَْعب  ُمَعِّنلا  ِْهیَلَع  ْتَرَّجَفَت  َو  اَهِروُُفن ، َدَْعب  ُۀَمْحَّرلا  ِْهیَلَع  َْتبَّدََحت  َو  اَهِطوُُحق ، َدَْعب 

. ِِهتَمِْعِنب ْمُْکیَلَع  َّنَْتما  َو  ِِهَتلاسِِرب ، ْمُکَظَعَو ، َو  ِِهتَظِعْوَِمب ، ْمُکَعَفَن  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
. ِِهتَعاَط ِّقَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُجُرْخاَو  ِِهتَداَبِِعل ، ْمُکَسُْفنَأ  اوُدِّبَعَف 

مالسإلا لضف 

َناَـیْدَْألا َّلَذَأ  ِِهتَّبَحَم . یَلَع  ُهَِمئاَـعَد  َماَـقَأ  َو  ِهِْقلَخ ، َةَرَیِخ  ُهاَفْـصَأ  َو  ِِهْنیَع ، یَلَع  ُهَعَنَطْـصا  َو  ِهِسْفَِنل ، ُهاَفَطْـصا  يِذَّلا  ِهَّللا  ُنیِد  َماَلْـسِْإلا  اَذـه  َّنِإ  َُّمث 
. ِِهنْکُِرب َِۀلاَلَّضلا  َناَکْرَأ  َمَدَه  َو  ِهِرْصَِنب ، ِهیِّداَُحم  َلَذَخ  َو  ِِهتَماَرَِکب ، ُهَءاَدْعَأ  َناَهَأ  َو  ِهِْعفَِرب ، َلَلِْملا  َعَضَو  َو  ِِهتَّزِِعب ،
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َلاَوَزاـَل َو  ِهِساـسَِأل ، َماَدِْـهناَال  َو  ِِهتَْقلَِحل ، َّکَـفَال  َو  ِِهتَوْرُِعل ، َماَـصِْفناَال  ُهَلَعَج  َُّمث  ِهِِحتاوَِـمب . َضاَـیِْحلا  َقَأـْتَأ  َو  ِهِضاَـیِح ، ْنِم  َشِطَع  ْنَم  یَقَـس  َو 

َداَوَسَال َو  ِِهَتلوُهُِـسل ، َۀـَثوُعُو  َالَو  ِِهقُرُِطل ، َْکنَـضَال  َو  ِهِعوُرُِفل ، َّذَـجَال  َو  ِهِِعئاَرَِـشل ، َءاَفَعَال  َو  ِِهتَّدُِـمل ، َعاَطِْقنا  َال  َو  ِِهتَرَجَِـشل ، َعاَـلِْقناَال  َو  ِهِِمئاَعَدـِل ،
ِّقَْحلا ِیف  َخاَسَأ  ُِمئاَعَد  َوُهَف  ِِهتَواَلَِحل . َةَراَرَمَال  َو  ِهِحِیباَصَِمل ، َءاَـفِْطناَال  َو  ِهِّجَِفل ، َثَعَواـَل  َو  ِهِدوُع ، ِیف  َلَـصَعَال  َو  ِِهباَِـصْتنِال ، َجَوِعاـَل  َو  ِهِحَـضَِول ،

َو اَهُجاَِجف ، اَِهب  َدُِصق  ٌماَلْعَأ  َو  اَهُراَّفُـس ، اِهب  يَدَْـتقا  ٌراَنَم  َو  اَُهنارِین ؛ ْتَّبَـش  ُحـِیباَصَم  َو  اَُهنُویُع ، ْتَرُزَغ  ُعِیباَنَی  َو  اَهَـساَسَأ ، اََهل  َتَّبَث  َو  اَهَخاَنْـسَأ ،
. اَهُداَّرُو اَِهب  َِيُور  ُلِهاَنَم 

ُزیِزَع ِناَریِّنلا ، ُءیِضُم  ِناَهُْرْبلا ، ُرِینُم  ِناَْیُنْبلا ، ُعِیفَر  ِناکْرَْألا ، ُقِیثَو  ِهَّللا  َْدنِع  َوُهَف  ِِهتَعاَط ؛ َماَنَـس  َو  ِهِِمئاَعَد ، ََةْورِذ  َو  ِِهناَوْضِر ، یَهَْتنُم  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعَج 
. ُهَعِضاَوَم ُهوُعَضَو  ُهَّقَح ، ِْهَیلِإ  اوُّدَأ  َو  ُهوُِعبَّتا ، َو  ُهُوفِّرَشَف  ِراَثَْملا . ُذِْوعُم  ِراَنَْملا ، ُفِرْشُم  ِناَْطلُّسلا ،

مظعألا لوسرلا 

َدَْعب اَُهتَجَْهب  ْتَمَلْظَأ  َو  ُعاَلِّطْالا ، ِةَرِخْآلا  َنِم  َلَْبقَأ  َو  ُعاَطِْقنْالا ، اَْینُّدلا  َنِم  اَنَد  َنیِح  ِّقَْحلِاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َثََعب  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث 
، اَِهلْهَأ ْنِم  ٍمُّرَصَت  َو  اَهِطاَرْشَأ ، ْنِم  ٍباَِرْتقاَو  اَِهتَّدُم ، ْنِم  ٍعاَطِْقنا  ِیف  ٌداَِیق ، اَْهنِم  َفِزَأ  َو  ٌداَهِم ، اَْهنِم  َنُشَخ  َو  ٍقاَس ، یَلَع  اَِهلْهَِأب  ْتَماَق  َو  ٍقاَرْـشِإ ،

. اِهلوُط ْنِم  ٍرَِصق  َو  اَِهتاَرْوَع ، ْنِم  ٍفُّشَکَت  َو  اَهِماَلْعَأ ، ْنِم  ٍءاَفَع  َو  اَِهبَبَس ، ْنِم  ٍراَِشْتنا  َو  اَِهتَْقلَح ، ْنِم  ٍماَصِْفنا  َو 
. ِهِراَْصنَأل ًافَرَش  َو  ِِهناَوْعَأل ، ًۀَْعفِر  َو  ِِهناَمَز ، ِلْهَِأل  ًاعِیبَر  َو  ِِهتَّمُِأل ، ًۀَماَرَک  َو  ِِهَتلاَسِِرل ، ًاغاََلب  ُهَّللا  ُهَلَعَج 
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میرکلا نآرقلا 

ُِملُْظیَال ًاعاَعُـش  َو  ُهُجْهَن ، ُّلُِضیَال  ًاـجاَْهنِم  َو  ُهُْرعَق ، ُكَرْدـُی  اـَل  ًارَْحب  َو  ُهُدُّقََوت ، ُوبْخَیاـَل  ًاجاَرِـس  َو  ُهُحِیباَـصَم ، ُأَـفُْطتَال  ًارُون  َباَـتِْکلا  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  َُّمث 
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ُنِدْعَم َوُهَف  ُُهناَوْعَأ . ُلَذُْختَال  اقَح  َو  ُهُراَْصنَأ ، ُمَزُْهتَال  ازِع  َو  ُهُماَقْسَأ ، یَـشُْختَال  ًءاَفِـش  َو  ُُهناَکْرَأ . ُمَدُْهتَال  ًاناَْیِبت  َو  ُُهناَهُْرب ، ُدَمْخَیَال  ًاناَقُْرف  َو  ُهُءْوَض ،
ُُهفِْزنَی َال  ٌرَْحب  َو  ُُهناَطیِغ . َو  ِّقَْحلا  ُۀَیِدْوَأ  َو  ُُهناَْیُنب ، َو  ِمالْـسِْإلا  ُِّیفاَثَأ  َو  ُُهناَرْدُـغ ، َو  ِلْدَْـعلا  ُضاَیِر  َو  ُهُروُُحب ، َو  ِْملِْعلا  ُعِیباَنَی  َو  ُُهتَحُوبُْحب ، َو  ِنامَیِْإلا 

، َنوُِرئاَّسلا اَْهنَع  یَمْعَیَال  ٌماَلْعَأ  َو  َنوُِرفاَسُْملا ، اَهَجْهَن  ُّلِضَیَال  ُلِزاَنَم  َو  َنوُدِراَْولا ، اَهُضیُِغیَال  ُلِهاَنَم  َو  َنوُِحتاَْملا  اَُهبِْضُنیَال  ٌنُویُع  َو  َنُوفِْزنَتْـسُْملا ،
. َنوُدِصاَْقلا اَْهنَع  ُزوُجَی  َال  ٌماکآ  َو 

ًاقِیثَو اًْلبَح  َو  ٌۀَْملُظ ، ُهَعَم  َْسَیل  ًارُون  َو  ٌءاَد ، ُهَدـَْعب  َْسَیل  ًءاََود  َو  ِءاَحَلُّصلا ، ِقُرُِطل  َّجاَحَم  َو  ِءاَهَقُْفلا ، ِبُولُِقل  ًاعِیبَر  َو  ِءاَمَلُْعلا  ِشَطَِعل  ایِر  ُهَّللا  ُهَلَعَج 
َو ِِهب ، َمَّلَکَت  ْنَِمل  ًاـناَهُْرب  َو  ُهَلَحَْتنا ، ْنَِمل  ًارْذُـع  َو  ِِهب ، َّمَْتئا  ِنَِمل  يًدُـه  َو  ُهَلَخَد ، ْنَِمل  ًاْملِـس  َو  ُهاَّلَوـَت ، ِنِِمل  ازِع  َو  ُُهتَوْرِذ ، ًاـعِینَم  اًـلِقْعَم  َو  ُُهتَوْرُع ،

ْنَِمل ًاْملِع  َو  َمَْألَتْـسا . ْنَِمل  ًۀَّنُج  َو  َمَّسََوت ، ْنَِمل  ًۀَـیآ  َو  ُهَلَمْعَأ ، ْنَِمل  ًۀَّیِطَم  َو  ُهَلَمَح ، ْنَِمل  اًِلماَح  َو  ِِهب ، َّجاَح  ْنَِمل  ًاْجلَف  َو  ِِهب ، َمَصاَـخ  ْنَِمل  ًادِـهاَش 
. یَضَق ْنَِمل  ًامْکُح  َو  َيَور ، نَِمل  ًاثیِدَح  َو  یَعَو ،
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(199 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

هباحصأ  هب  یصوی  ناک 
ِباَوَج َیلِإ  َنوُعَمْـسَت  الَأ  ًاتُوقْوَم .» ًاباَتِک  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناَک   » اهَّنِإَف اَِهب ، اُوبَّرَقَت  َو  اَْهنِم ، اوُِرثْکَتْـسا  َو  اَْهیَلَع ، اوُِظفاَح  َو  ِةاَـلَّصلا ، َْرمَأ  اوُدَـهاَعَت 

َو َِقبِّرلا ، َقاَلْطِإ  اَهُِقلُْطت  َو  ِقَرَْولا ، َّتَح  َبُونُّذـلا  ُّتُحََتل  اَهَّنِإ  َو  َنیِّلَـصُْملا .» َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاَق  رَقَـس ؟ ِیف  ْمُکَکَلَـس  اَم  : » اُوِلئُـس َنیِح  ِراَّنلا  ِلـْهَأ 
یَْقبَی ْنَأ  یَسَع  اَمَف  ٍتاَّرَم ، َسْمَخ  ِۀَْلیَّللا  ِمْوَْیلا و  ِیف  اَْهنِم  ُلِسَتْغَی  َوُهَف  ِلُجَّرلا ، ِبَاب  یَلَع  ُنوُکَت  ِۀَّمَْحلِاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَهَّبَش 

: ُهَناَْحبُـس ُهَّللا  ُلوُقَی  ٍلاَمَال . َو  ٍَدلَو  ْنم  ٍْنیَع  ُةَُّرق  َال  َو  ٍعاَتَم  ُۀَنیِز  اَْهنَع  ْمُُهلَغْـشَت  َنیِذَّلا ال  َِنینِمْؤُْملا  َنِم  ٌلاَجِر  اَهَّقَح  َفَرَع  ْدَق  َو  ِنَرَّدلا ؟ َنِم  ِْهیَلَع 
ِریِْشبَّتلا َدَْعب  ِةاَلَّصلِاب  ًابِصَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  َو  ِةاکَّزلا .» ِءاَتیِإ  َو  ِةاَلَّصلا  ِماَقِإ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبَال  َو  ٌةَراَِجت  ْمِهیِْهُلتَال  ٌلاَجِر  »

. ُهَسْفَن اَْهیَلَع  ُِربْصَی  َو  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناَکَف  اَْهیَلَع ،» ِْربَطْصا  َو  ِةاَلَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  : » ُهَناَْحبُس ِهَّللا  ِلْوَِقل  ِۀَّنَْجلِاب  َُهل 

ةاکزلا

اَلَف ًۀَـیاَقَو . َو  ًازاَجِح  ِراَّنلا  َنِم  َو  ًةَراَّفَک  َُهل  ُلَعُْجت  اهَّنِإف  اِهب ، ِسْفَّنلا  َبِّیَط  اَهاَطْعَأ  ْنَمَف  ِماَلْـسِْإلا ، ِلْهَِأل  ًاـنَابُْرق  ِةاَـلَّصلا  َعَم  ْتَلِعُج  َةاَـکَّزلا  َّنِإ  َُّمث 
ُنُوبْغَم ِۀَّنُّسلِاب ، ٌلِهاَج  َوُهَف  اَْهنِم ، ُلَْضفَأ  َوُه  اَم  اَِهب  وُجْرَی  اَِهب ، ِسْفّنلا  ِبِّیَط  َْریَغ  اَهاَطْعَأ  ْنَم  َّنِإَف  ُهَفََهل . اَْـهیَلَع  َّنَِرثُْکی  اـَل  َو  ُهَسْفَن ، ٌدَـحَأ  اَـهَّنَعْبُتی 

. ِمَدَّنلا ُلیِوَط  ِلَمَْعلا ، ُّلاَض  ِرْجَْألا ،
494 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ۀنامالا

َِۀبوُْصنَْملا ِلوُّطلا  ِتاَذ  ِلاَبِْجلا  َو  ِةَّوُحْدَملا ، َنیِـضَرَْألا  َو  ِۀَِّیْنبَْملا ، ِتاَومَّسلا  یَلَع  ْتَضِرُع  اَهَّنِإ  اَِهلْهَأ . ْنِم  َْسَیل  ْنَم  َباَخ  ْدَقَف  ِۀـَناَمَْألا ، َءاَدَأ  َُّمث 
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َو ِۀـَبوُقُْعلا ، َنِم  َنْقَفْـشَأ  ْنِکل  َو  َنْعَنَْتمَال ؛ ٍّزِع  َْوأ  ٍةَُّوق  َْوأ  ٍضْرَع  َْوأ  ٍلوُِطب  ٌءْیَـش  َعَنَْتما  َِول  َو  اَْهنِم . َمَظْعَأاـَل  َو  یَلْعَأاـَل  َو  َضَرْعَأ ، اـَل  َو  َلوَْطأ  اَـلَف 
«. ًالوُهَج ًامُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ، » ُناَْسنِْإلا َوُه  َّنُْهنِم ، ُفَعْضأ  َوُه  ْنَم  َلِهَج  اَم  َْنلَقَع 

یلاعت هَّللا  ملع 

. ْمِهِراَهَن َو  ْمِِهْلَیل  ِیف  َنُوفِرَتْقُم  ُدابِْعلا  اَم  ِْهیَلَع  یَفْخَیَال  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ 
. ُُهناَیِع ْمُُکتاَوَلَخ  َو  ُُهنُویُع ، ْمُکُِرئاَمَض  َو  ُهُدُونُج ، ْمُکُحِراَوَج  َو  ُهُدوُهُش  ْمُکُؤاَضْعَأ  ًاْملِع ، ِِهب  َطاَحَأ  َو  ًاْربُخ ؛ ِِهب  َفَُطل 

(200 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀیواعم یف 
ٍةَرَُجف ُّلُک  َو  ٌةَرَُجف ، ٍةَرَدُـغ  ُّلُک  ْنِکل  َو  ِساَّنلا ، یَهْدَأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْـغلا  ُۀَـیِهاَرَکَال  َْول  َو  ُرُْجفَی . َو  ُرِدـْغَی  ُهَّنِکل  َو  یِّنِم ، یَهْدَِأب  ُۀَـیِواَعُم  اَم  ِهَّللا  َو 

«. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِِهب  ُفَْرُعی  ٌءاَِول  ٍرِداَغ  ِّلُِکل  َو  . » ٌةَرَفُک
. ِةَدیِدَّشلِاب ُزَمْغَتْسُأَال  َو  ِةَدیِکَْملِاب ، ُلَفْغَتْسُأ  اَم  ِهَّللا  َو 

496 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(201 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

حضاولا  قیرطلا  كولسب  ظعی 
. ٌلیِوَط اَهُعوُج  َو  ٌریِصَق ، اَهُعَبِش  ٍةَِدئام  یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِدَق  َساَّنلا  َّنِإَف  ِِهلْهَأ ، ِۀَّلِِقل  يَدُْهلا  ِقیِرَط  ِیف  اوُشِحْوَتْسَتَال  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

: ُهَناَْحبُـس َلاَقَف  یَـضِّرلِاب  ُهوُّمَع  اََّمل  ِباَذَْعلِاب  ُهَّللا  ُمُهَّمَعَف  ٌدِحاَو  ٌلُجَر  َدوُمَث  َۀَـقاَن  َرَقَع  امَّنِإ  َو  ُطْخُّسلا . َو  یَـضِّرلا  َساَّنلا  ُعَمْجَی  امَّنِإ  ُساَّنلا  اهُّیَأ 
. ِةَراَّوَْخلا ِضْرَْألا  ِیف  ِةاَمْحُملا  ِۀَّکِّسلا  َراَوُخ  ِۀَفْسَْخلِاب  ْمُهُضْرَأ  ْتَراَخ  ْنَأ  اَّلِإ  َناَک  اَمَف  َنیِمِداَن » اوُحَبْصَأَف  اَهوُرَقَعَف  »

! ِهیِّتلا ِیف  َعَقَو  َفلاَخ  ْنَم  َو  َءاَْملا ، َدَرَو  َحِضاَْولا  َقیِرَّطلا  َکَلَس  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

(202 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

، مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ءاسنلا  ةدّیس  نفد  دنع  هلاق  ّهنَأ  هنع  يور 
هربق  دنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  یجانملاک 

َّقَرَو يِْربَص ، َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق ، َِکب ، ِقاَحِّللا  ِۀَعیِرَّسلاَو  َكِراَوِج ، ِیف  ِۀـَلِزاَّنلا  َِکتَْنبا  ِنَع  َو  یِّنَع ، ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
يِرَْحن َْنَیب  ْتَضاَف  َو  َكِْربَق ، ِةَدوُْحلَم  ِیف  َُکتْدَّسَو  ْدَقَلَف  ِّزَعَت ، َعِضْوَم  َِکتَبیِصُم ، ِحِداَف  َو  َِکتَقُْرف ، ِمیِظَِعب  ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلََجتاَْهنَع ،

ٌدَّهَسُمَف ِیْلَیل  اَّمَأ  َو  ٌدَمْرَسَف ، ِینْزُح  اَّمَأ  ُۀَِنیهَّرلا ! ِتَذِخُأ  َو  ُۀَعیِدَْولا ، ِتَعِجُْرتْسا  ِدَقَلَف  َنوُعِجاَر »! ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإَف  ، » َکُسْفَن يِرْدَص  َو 
498 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

اَذه َلاَْحلا ، اَهِْربْخَتْسا  َو  َلاَؤُّسلا ، اَهِفْحَأَف  اَهِمْضَه ، یَلَع  َِکتَّمُأ  ُِرفاَضَتب  َُکتَْنبا  َُکئِّبَُنتَـس  َو  ٌمیِقُم . اَِهب  َْتنَأ  یتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخَی  ْنَأ  َیلإ 
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ِءوُس ْنَع  اَلَف  ِْمقُأ  ْنِإ  َو  ٍَۀلاَلَم ، ْنَع  اَلَف  ْفِرَْـصنَأ  ْنِإَف  ٍِمئَـسَال ، َو  ٍلاَقَال  ٍعِّدَُوم  َمالَـس  اَمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ُرْکِّذلا ، َْکنِم  ُلْخَی  َْمل  َو  ُدْهَْعلا ، ِلُطَی  َْمل  َو 
. َنیِرباَّصلا ُهَّللا  َدَعَو  اِمب  ٍّنَظ 

(203 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ةرخآلا یف  بیغرتلا  ایندلا و  نم  دیهزتلا  یف 
َو ْمُکَراَرْـسَأ ، ُمَْلعَی  ْنَم  َدـْنِع  ْمُکَراَتْـسَأ  اوُِکتْهَت  اـَل  َو  ْمُکِّرَقَِمل ، ْمُکِّرَمَم  ْنِم  اوُذُـخَف  ٍراَرَق ، ُراَد  ُةَرِخـآلا  َو  ٍزاَـجَم ، ُراَد  اَْینُّدـلا  اـمَّنِإ  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ 
َو َكََرت ؟ اَم  ُساَّنلا : َلاَق  َکَلَه  اَذِإ  َءْرَْملا  َّنِإ  ُْمتِْقلُخ . اَهِْریَِغل  َو  ُْمتِْرُبتْخا ، اَهیِفَف  ْمُُکناَدـْبَأ ، اَْهنِم  َجُرَْخت  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ْمَُکبُوُلق  اَْینُّدـلا  َنِم  اوُجِرْخَأ 

. ْمُْکیَلَع ًاضْرَف  نوُکَیَف  الُک  اوُِفلُْختَال  َو  ًاضْرَق ، ْمَُکل  ْنُکَی  ًاضَْعب  اُومِّدَقَف  ْمُکُؤَابآ ! ِهَِّلل  َمَّدَق ؟ اَم  ُۀَِکئاَلَْملا : َِتلاَق 

(204 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هباحصأ  هب  يدانی  ام  ًاریثک  ناک 
، اَْینُّدلا یَلَع  َۀَجْرُْعلا  اوُِّلقَأ  َو  ِلیِحَّرلِاب ، ْمُکِیف  َيِدُون  ْدَقَف  ُهَّللا ، ُمُکَمِحر  اوُزَّهََجت ،

500 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو اَهَْدنِع ، ِفُوقُْولا  َو  اَْهیَلَع ، ِدوُرُْولا  َنِم  َّدـُبَال  ًۀـَلوُهَم ، ًۀَـفوُخَم  َلِزاَنَم  َو  ًادوُؤَک ، ًۀَـبَقَع  ْمُکَماَمَأ  َّنِإَف  ِداَّزلا ، َنِم  ْمُِکتَرْـضَِحب  اَم  ِحـِلاَِصب  اُوِبلَْقنا  َو 
. ِروُذْحَملا ُتاَلِـضْعُم  َو  ِرُومُْألا ، ُتاَعِظْفُم  اَهِیف  ْمُْکتَمَهَد  ْدَق  َو  ْمُکِیف ، ْتَبِـشَن  ْدَق  َو  اَِهِبلاَخَِمب  ْمُکَّنَأَک  َو  ٌۀَِـیناَد ، ْمُکَوَْحن  ِۀَِّینَْملا  َظِحاَلَم  َّنَأ  اوُمَلْعا 

. يَْوقَّتلا ِداَِزب  اوُرِهْظَتْسا  َو  اَْینُّدلا  َِقئاَلَع  اوُعِّطَقَف 
. ۀیاورلا هذه  فالخب  مدقت ، امیف  مالکلا  اذه  نم  ءیش  یضم  دق  و 

(205 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

، امهتروشم كرت  نم  هیلع  ابتع  دق  ۀفالخلاب و  هتعیب  دعب  ریبزلا  ۀحلط و  هب  ملک 
امهب رومألا  یف  ۀناعتسالا  و 

ٍّقَح ُّيَأ  ْمَأ  ِِهب ؟ اَمُْکیَلَع  ُتَْرثْأَتْسا  ٍمْسَق  ُّيَأ  ْمَأ  ُْهنَع ؟ اَمُُکتْعَفَد  ٌّقَح  ِهِیف  اَمَُکل  َناک  ٍءْیَش  ُّيَأ  ِیناَِربُْخت ، الَأ  ًارِیثَک . اُمتْأَجْرَأ  َو  ًاریِـسَی ، امَتْمَقَن  ْدََقل 
! َُهبَاب ُتْأَطْخَأ  ْمَأ  ُُهْتلِهَج ، ْمَأ  ُْهنَع ، ُْتفُعَض  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ََّیلِإ  ُهَعَفَر 

َیلإ ُتْرَظَن  ََّیلِإ  ْتَْضفَأ  اَّمَلَف  اَْهیَلَع ، ِینوُُمْتلَمَح  َو  اَْهَیلِإ ، ِینوُُمتْوَعَد  ْمُکَّنَِکل  َو  ٌۀـَبْرِإ ، ِۀَـیَالِْولا  ِیفَال  َو  ٌۀَـبْغَر ، ِۀَـفاَلِْخلا  ِیف  ِیل  َْتناـک  اَـم  ِهَّللا  َو 
َو اَمُِکیْأَر ، َیلِإ  َِکلذ  ِیف  ْجَتْحَأ  ْمَلَف  ُُهْتیَدَْـتقاَف ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َّنَتْـسا  اَم  َو  ُُهتْعَبَّتاَف ، ِِهب  ِمْکُْحلِاب  اَنَرَمَأ  َو  اََنل ، َعَضَو  اَم  َو  ِهَّللا  ِباَتِک 
اَم اَّمَأ  َو  اَمُکِْریَغ . ْنَعَال  َو  اَمُْکنَع ، ْبَغْرَأ  َْمل  َِکلذ  َناَک  َْول  َو  َنِِملْـسُْملا ؛ َنِم  ِیناَوْخِإ  َو  اَمُکَریِـشَتْسَأف  ُُهْتلِهَج ؛ ٌمْکُح  َعَقَوَال  َو  اَمُکِْریَغ ، ِْيأَراـَل 

امَْتنَأ َو  اَنَأ  ُتْدَجَو  َْلب  یِّنِم ، يًوَه  ُُهتِیلَوَال  َو  ِییْأَِرب ، ِهِیف  اَنَأ  ْمُکْحَأ  َْمل  ٌْرمَأ  َِکلذ  َّنِإَف  ِةَوْسَْألا ، ِْرمَأ  ْنِم  اَُمتْرَکَذ 
502 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َو اَمَُکل ، َْسیَلَف  ُهَمْکُح ، ِهِیف  یـْضمَأ  َو  ِهِمْـسَق ، ْنِم  ُهَّللا  َغَرَف  ْدَق  امَِیف  اَمُْکَیلِإ  ْجَتْحَأ  ْمَلَف  ُْهنِم ، َغُِرف  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  َءاَج  اَم 
. َْربَّصلا ُمُکاَّیِإ  َو  اَنَمَْهلَأ  َو  ِّقَْحلا ، َیلِإ  ْمُِکبُوُلق  َو  اَِنبُولُِقب  ُهَّللا  َذَخَأ  یْبتُع . اَذه  ِیف  اَمُکِْریَِغلَال  َو  يِْدنِع  ِهَّللا ،
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. ِِهبِحاَص یَلَع  ِّقَْحلِاب  ًانْوَع  َناک  َو  ُهَّدَرَف ، ًارْوَج  َيأَر  َْوأ  ِْهیَلَع ، َناَعَأَف  اقَح  َيأَر  اًلُجَر  ُهَّللا  َمِحَر  مالسلا : هیلع  لاق  مث 

(206 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نیّفصب  مهبرح  ماّیأ  ماشلا  لهأ  نوبسی  هباحصأ  نم  ًاموق  عمس  دق  و 
ُْمْتُلق َو  ِرْذـُْعلا ، ِیف  َغَْلبَأ  َو  ِلْوَْقلا ، ِیف  َبَوْصَأ  َناـک  ْمَُهلاَـح ، ُْمتْرَکَذ  َو  ْمَُهلاَـمْعَأ ، ُْمتْفَـصَو  ْوـَل  ْمُکَّنَِکل  َو  َنِیباَّبَـس ، اوـُنوُکَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُهَرْکَأ  یِّنِإ 

َو ُهَلِهَج ، ْنَم  َّقَْحلا  َفِْرعَی  یَّتَح  ْمِِهَتلاَلَـض ، ْنِم  ْمِهِدـْها  َو  ْمِِهْنَیب ، َو  اَِنْنَیب  َتاَذ  ِْحلْـصَأ  َو  ْمُهَءاَمِد ، َو  اـَنَءاَمِد  ْنِقْحا  َّمُهَّللا  ْمُهاَّیِإ : ْمُکِّبَـس  َناَـکَم 
. ِِهب َجَِهل  ْنَم  ِناَوْدُْعلا  َو  ِّیَْغلا  ِنَع  َيِوَعْرَی 

(207 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

برحلا  یلإ  عرستی  مالسلا  هیلع  هنبا  نسحلا  يأر  دق  نیّفص و  ماّیأ  ضعب  یف 
َو َنَسَْحلا  ینْعَی  ِْنیَذِهب - ُسَْفنَأ  ِینَّنِإَف  ِینَّدُهَیَال ، َماَلُْغلا  اَذه  یّنَع  اوُِکْلمَأ 

504 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْسَن  اَمِِهب  َعِطَْقنَی  اَّلَِئل  ِتْوَْملا  یَلَع  مالسلا - امهیلع  َْنیَسُْحلا 

. هحصفَأ مالکلا و  یلعَأ  نم  َماَلُْغلا » اَذه  یِّنَع  اوُِکْلمَأ   » مالسلا هیلع  هلوق  و  فیرشلادیسلالاق :

(208 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀموکحلا رمأ  یف  هباحصأ  هیلع  برطضا  اّمل  هلاق 
. ُکَْهنَأ ْمُکِّوُدَِعل  َیِه  َو  ْتَکََرت ، َو  ْمُْکنِم  ْتَذَخَأ  ِهَّللا ، َو  ْدَق ، َو  ُبْرَْحلا ، ُمُْکتَکِهَن  یَّتَح  ُّبِحُأ ، اَم  یَلَع  ْمُکَعَم  يِْرمَأ  ْلَزَی  َْمل  ُهَّنِإ  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ 
یَلَع ْمُکَلِمْحَأ  ْنَأ  ِیل  َْسَیل  َو  َءاَقَْبلا ، ُُمْتبَبْحَأ  ْدَق  َو  ًاّیِْهنَم ، َمْوَْیلا  ُتْحَبْصَأَف  ًایِهاَن ، ِسْمَأ  ُْتنُک  َو  ًارُومْأَم ، َمْوَْیلا  ُتْحَبْصَأَف  ًاریِمَأ ، ِسْمَأ  ُْتنُک  ْدََقل 

! َنوُهَرْکَت اَم 

(209 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

، هدوعی هباحصأ - نم  وه  و  یثراحلا - دایز  نب  ءالعلا  یلع  لخد  دق  و  ةرصبلاب ،
: لاق هراد  ۀعس  يَأر  اّملف 

َو َْفیَّضلا ، اَهِیف  يِْرقَت  َةَرِخْآلا : اَِهب  َْتغََلب  َْتئِـش  ْنإ  یََلب  َو  َجَوْحَأ ؟ َْتنُک  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَْهَیلِإ  َْتنَأ  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِراَّدلا  ِهِذـه  ِۀَعِِـسب  ُعَنْـصَت  َْتنُک  اَم 
. َةَرِخْآلا اَِهب  َْتغََلب  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  اَهَِعلاَطَم ، َقوُقُْحلا  اَْهنِم  ُِعلْطَت  َو  َمِحَّرلا ، اَهِیف  ُلِصَت 

؟ هل ام  و  لاق : دایز . َنب  َمصاع  یخَأ  کیلِإ  وکشأ  نینمؤملاریمَأ ، ای  ءالعلا : هل  لاقف 
506 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

: لاق َءآَج  اَّمَلَف  هب . َّیَلَع  لاق : ایندلا . نع  یَّلََخت  َةَءآبَْعلا و  سِبل  لاق :
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ُنَوْهَأ َْتنَأ  اَهَذُخَْأت ! ْنَأ  ُهَرْکَی  َوُه  َو  ِتاَبِّیَّطلا ، ََکل  َّلَحَأ  َهَّللا  يََرتَأ  َكََدلَو  َو  َکَلْهَأ  َتْمِحَر  اَمَأ  ُثِیبَْخلا ! َِکب  َماَهَتْـسا  ِدََـقل  ِهِسْفَن ! َّيَدُـع  اَی 
! َِکلذ ْنِم  ِهَّللا  یَلَع 

! َِکلَکأم َِۀبوُشُجو  َکِسَْبلَم  ِۀَنوُشُخ  یف  َْتنَأ  اذه  نینمؤملاریمَأ ، ای  لاق :
! ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِأ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَْحیَو ، لاق :

(210 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

مالسلا  هیلع  لاقف  ربخلا  فالتخا  نم  سانلا  يدیا  یف  اّمعو  عدبلا ، ثیداحأ  نعلئاس  هلأس  دق  و 
َبِذُک ْدََقل  َو  ًامْهَو ، َو  ًاظْفِح  َو  ًاِهباَشَتُم ، َو  ًامَکُْحم  َو  ًاّصاَخ ، َو  ًاّماَعَو  ًاخوُْسنَم ، َو  ًاخِساَن  و  ًابِذَک ، َو  ًاقْدِصَو  اًلِطَاب ، َو  ًاّقَح  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ِیف  َّنِإ 

«. ِراَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ًادِّمَعَتُم  َّیَلَع  َبَذَک  ْنَم  : » َلاَقَف ًابیِطَخ ، َماَق  یَّتَح  ِهِدْهَع ، یَلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع 
: ٌسِماَخ ْمَُهل  َْسَیل  ٍلاَجِر  ُۀََعبْرَأ  ِثیِدَْحلِاب  َكاَتَأ  امَّنِإ  َو 

نوقفانملا

ُهَّنَأ ُساَّنلا  َِملَع  ْوَلَف  ًادِّمَعَتُم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُبِذْـکَی  ُجَّرَحَتَیَال ، َو  ُمَّثَأَتَیَال  ِماَلْـسِْإلِاب ، ٌعِّنَـصَتُم  ِناَمیِْإِلل ، ٌرِهْظُم  ُِقفاَنُم  ٌلُجَر 
، ُْهنَع َفَِقل  َو  ُْهنِم ، َعِمَس  َو  ُهآَر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُبِحاَص  اُولاَق : ْمُهَّنِکل  َو  َُهلْوَق ، اُوقِّدَُصی  َْمل  َو  ُْهنِم ، اُولَبْقَی  َْمل  ٌبِذاک  ٌِقفاَنُم 

508 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو َِۀلاَلَّضلا ، ِۀَِّمئَأ  َیلِإ  اُوبَّرَقَتَف  ُهَدَْعب ، اوَُقب  َُّمث  ََکل ، ِِهب  ْمُهَفَصَو  اَِمب  ْمُهَفَـصَو  َو  َكَرَبْخَأ ، اِمب  َنیِِقفاَنُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َكَرَبْخَأ  ْدَق  َو  ِِهلْوَِقب ، َنوُذُخْأَیَف 
َو ِكُولُْملا  َعَم  ُساَّنلا  اَمَّنإ  َو  اَْینُّدـلا ، ُمِِهب  اُولَکَأَف  ِساَّنلا ، ِباَقِر  یَلَع  ًاماَّکُح  ْمُهُولَعَج  َو  َلاَمْعَْألا ، ُمُهوُّلَوَف  ِناَـتُْهْبلا ، َو  ِروُّزلاـِب  ِراَّنلا  َیلِإ  ِةاَعُّدـلا 

. ِۀََعبْرَْألا ُدَحَأ  اَذَهَف  ُهَّللا ، َمَصَع  ْنَم  اَّلِإ  اَْینُّدلا ،

نوئطاخلا

ُُهتْعِمَس اَنَأ  ُلوُقَی : َو  ِِهب ، ُلَمْعَی  َو  ِهیِوْرَی  َو  ِْهیَدَی  ِیف  َوُهَف  ًابِذَکْدَّمَعَتَی ، َْمل  َو  ِهِیف ، َمِهَوَف  ِهِهْجَو ، یَلَع  ُهْظَفْحَی  َْمل  ًاْئیَش  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َعِمَس  ٌلُجَر  َو 
! ُهَضَفََرل َِکلذَک  ُهَّنَأ  َوُه  َِملَع  َْول  َو  ُْهنِم ، ُهُولَبْقَی  َْمل  ِهِیف  َمِهَو  ُهَّنَأ  َنوُِملْسُْملا  َِملَع  ْوَلَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم 

ۀهبشلا لهأ 

ِِهب َرَمَأ  َُّمث  ٍءْیَش ؛ ْنَع  یَْهنَی  ُهَعِمَس  َْوأ  ُمَْلعَی ، َال  َوُه  َو  ُْهنَع ، یَهَن  ُهَّنِإ  َُّمث  ِِهب ، ُُرمْأَی  ًاْئیَش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َعِمَـس  ٌِثلاَث ، ٌلُجَر  َو 
. ُهوُضَفََرل ٌخوُْسنَم  ُهَّنَأ  ُْهنِم  ُهوُعِمَس  ْذإ  َنوُِملْسُْملا  َِملَع  َْول  َو  ُهَضَفََرل ، ٌخوُْسنَم  ُهَّنَأ  َِملَع  ْوَلَف  َخِساَّنلا ، ِظَفْحَی  َْمل  َو  َخوُْسنَْملا ، َظِفَحَف  ُمَْلعَیَال ، َوُه  َو 

نوظفاحلا نوقداصلا 

َْلب ْمِهَی ، َْملَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًامیِظْعَت  َو  ِهَّللا ، َنِم  ًافْوَخ  ِبِذَْکِلل  ٌضِْغبُم  ِِهلوُسَر ، یَلَعَال  َو  ِهَّللا ، یَلَع  ْبِذْکَی  َْمل  ٌِعباَر ، ُرَخآ  َو 
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، ِهِهْجَو یَلَع  َعِمَس  اَم  َظِفَح 
510 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َو َّماَْعلا ، َو  َّصاَْخلا  َفَرَع  َو  ُْهنَع ، َبَّنَجَف  َخوُْسنَْملا  َظِفَح  َو  ِِهب ، َلِـمَعَف  َخِـساَّنلا  َظـِفَح  َوُهَف  ُْهنِم ، ْصُْقنَی  َْملَوِهِیف  ْدِزَی  َْمل  ُهَعِمَـساَم ، یَلَع  ِِهب  َءاَـجَف 
. ُهَعِضْوَم ٍءْیَش  َّلُک  َعَضَوَف  َِهباَشَتُْملا ، َو  َمَکْحُملا 

، ُهَّللا یَنَع  اَم  ُفِْرعَیَال  ْنَم  ُهُعَمْـسَیَف  ٌّماَع ، ٌمالَک  َو  ٌّصاَـخ ، ٌماَـلَکَف  ِناَـهْجَو : َُهل  ُماَـلَْکلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُنوُکَی  َناـک  ْدَـق  َو 
ْنِم َجَرَخ  اَم  َو  ِِهب ، َدُِـصق  اَم  َو  ُهاَـنْعَِمب ، ٍۀَـفِْرعَم  ِْریَغ  یَلَع  ُهُهِّجَُوی  َو  ُعِماَّسلا ، ُُهلِمْحَیَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَنَع  اَـمَال  َو  ِِهب ، ُهَناَْـحبُس ،

َو ُِّیباَرْعَأـْلا  َءیِجَی  ْنَأ  َنوُّبُِحَیل  اُوناـک  ْنِإ  یَّتَح  ُهُمِهْفَتْـسَی ، َو  ُُهلَأْـسَی  َناَـک  ْنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ  ُّلُـک  َْسَیل  َو  ِِهلْجَأ ،
ِیف ُساَّنلا  ِْهیَلَع  اَـم  ُهوُجُو  ِهِذـهَف  ُُهتْظِفَح ، َو  ُْهنَع  ُُهْتلَأَـس  اَّلِإ  ٌءْیَـش  َکـِلذ  ْنِم  ِیب  ُّرُمَیاـَل  َناـک  َو  اوُعَمْـسَی ، یَّتَح  مالـسلا  هیلع  َُهلَأْـسَیَف  ُءيِراَّطلا ،

. ْمِِهتاَیاَوِر ِیف  ْمِِهلَلِع  َو  ْمِِهفاَِلتْخا ،

(211 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

نوکلا  ۀعنص  بیجع  یف 
، ًاقاَبْطَأ ُْهنِم  َرَطَف  َُّمث  ًادـِماَج ، ًاسَبَی  ِفِصاَقَتُْملا ، ِمِکاَرَتُْملا  ِرِخاَّزلا  ِرْحَْبلا  ِءاَم  ْنِم  َلَعَج  ْنَأ  ِِهتَْعنَـص ، ِِفئاََطل  ِعیِدـَب  َو  ِِهتوُرَبَج ، ِراَدـِْتقا  ِنِم  َناَـک  َو 

ْدَق ُرَّخَسُْملا ، ُماَقْمَْقلا  َو  ُرَْجنَْعثُْملا ، ُرَضْخَْألا  اَُهلِمْحَی  ًاضْرَأ  یَسْرَأ  َو  ِهِّدَح ، یلَع  ْتَماَق  َو  ِهِْرمَِأب ، ْتَکَسْمَتْساَف  اَِهقاَِتتْرا ، َدَْعب  ٍتاَومَس  َْعبَس  اَهَقَتَفَف 
اَهَمَْزلَأ َو  اَهیِـساَرَم ، ِیف  اَـهاَسْرَأَف  اَـهِداَوْطَأ ، َو  اَِـهنُوتُم  َزوُُشن  َو  اَهَدـیِماَلَج ، َلَـبَج  َو  ِِهتَیْـشَِخل . ُْهنِم  يِراَْـجلا  َفَقَو  َو  ِِهتَْبیَِهل ، َنَعْذَأ  َو  ِهِْرمَأـِل ، َّلَذ 

، ِءاَْملا ِیف  اَُهلوُصُأ  ْتَسَرَو  ِءاَوَْهلا ، ِیف  اَهُسوُؤُر  ْتَضَمَف  اَهَتاَراَرَق .
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، ًاداَمِع ِضْرَْأِلل  اَهَلَعَج  َو  اَهَزاَْشنَأ ، َلاَطَأ  َو  اََهلاَِلق ، َقَهْـشَأَف  اَِهباَْصنَأ ، ِعِضاَوَم  َو  اَهِراَْطقَأ  ِنُوتُم  ِیف  اَهَدِعاَوَق  َخاَسَأ  َو  اَِهلوُهُـس ، ْنَع  اََهلاَبِج  َدَْهنَأَف 
. اَهِعِضاَوَم ْنَع  َلوَُزت  َْوأ  اَِهلْمِِحب ، َخیِسَت  َْوأ  اَِهلْهَِأب ، َدیِمَت  ْنَأ  ْنَم  اَِهتَکَرَح  یَلَع  ْتَنَکَسَف  ًاداَتْوَأ ، اَهِیف  اَهَزَّرَأ  َو 

ٍدِکاَر ِّیُِّجل  ٍرَْحب  َقْوَف  ًاشاَِرف ! ْمَُهل  اَهَطََـسب  َو  ًاداَهِم ، ِهِْقلَِخل  اَهَلَعَجَف  اَِهفاَنْکَأ ، َِۀبوُطُر  َدَْعب  اَهَدَمْجَأ  َو  اَهِهاَیِم ، ِناَجَوَم  َدَْعب  اَهَکَْـسمَأ  ْنَم  َناَْحبُـسَف 
«. یَشْخَی ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  یف  َّنِإ  « ؛ ُفِراَوَّذلا ُماَمَْغلا  ُهُضُخْمَت  َو  ُفِصاَوَْعلا . ُحاَیِّرلا  ُهُرِکْرَُکت  يِرْسَیَال ، ٍِمئاَق  َو  يِرْجَیَال ،

(212 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هنامز  یف  ماشلا  لهأ  داهج  یلإ  هباحصأ  اهب  ضهنتسی  ناک 
َصوُکُّنلا اَّلِإ  اََهل  ِهِعْمَس  َدَْعب  َیبَأَف  اَْینُّدلا  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ِةَدِسْفُْملا ، َْریَغ  َۀَِحلْصُْملا  َو  ِةَِرئاَْجلا ، َْریَغ  ََۀلِداَْعلا  اَنََتلاَقَم  َعِمَس  َكِداَبِع  ْنِم  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا 

َو َکَضْرَأ  ُهَْتنَکْسأ  اَم  َعیِمَج  ِْهیَلَع  ُدِهْـشَتْسَن  َو  ًةَداَهَـش ، َنیدِهاَّشلا  َرَبْکَأ  اَی  ِْهیَلَع  َكُدِهْـشَتْسَن  اَّنِإَف  َِکنیِد ، ِزاَزْعِإ  ْنَع  َءاَْطبِْإلا  َو  َِکتَرُْـصن ، ْنَع 
. ِِهْبنَِذب َُهل  ُذِخْآلا  َو  ِهِرْصَن ، ْنَع  ِینْغُْملا  ُدَْعب  َْتنَأ  َُّمث  َِکتاومَس ،
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همیظعت  هَّللا و  دیجمت  یف 
ِرِْکف ْنَـع  ِهـِتَّزِع  ِلاَـلَِجب  ِنِطاَْـبلا  َو  َنـیِرِظاَّنِلل ، ِهِرِیبْدـَت  ِِبئاَـجَِعب  ِرِهاَّظلا  َنیِفِـصاَْولا ، ِلاَـقَِمل  ِِبلاَْـغلا  َنِیقوـُلْخَملا ، ِهَبـَـش  ْنَـع  ِِّیلَْعلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

ُءیِضَتْسَیَال َو  ُمَلُّظلا ، ُهاَشْغَت  َال  يِذَّلا  ٍریِمَضَال ، َو  ٍۀَّیِوَر  اَِلب  ِرُومُْألا  ِعیِمَِجل  ِرِّدَقُْملا  ٍداَفَتْـسُم ، ٍْملِعَال  َو  ٍداَیِدْزا ، َال  َو  ٍباَِستْکا ، اَِلب  ِِملاَْعلا  َنیِمِّهَوَتُْملا ،
. ِراَبْخِْإلاب ُهُْملِعَال  َو  ِراَْصبِْإلِاب ، ُهُکارْدِإ  َْسَیل  ٌراَهَن . ِْهیَلَع  يِرْجَیَال  َو  ٌْلَیل ، ُهُقَهْرَیَال  َو  ِراَْونَْألِاب ،

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  یف  اهنم 
ْنَع َلاَلَّضلا  َحَّرَس  یَّتَح  َۀَنوُزُْحلا ، ِِهب  َلَّهَس  َو  ََۀبوُعُّصلا ، ِِهب  َلَّلَذ  َو  َِبلاَغُْملا ، ِِهب  َرَواَس  َو  َِقتاَفَْملا  ِِهب  ََقتَرَف  ِءاَفِطْصْالا ، ِیف  ُهَمَّدَق  َو  ِءاَیِّضلِاب ، ُهَلَسْرَأ 

. ٍلامِش َو  ٍنیِمَی 

(214 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

يوقتلاب  ظعی  ءاملعلا و  فصی  لوسرلا و  رهوج  فصی 
، اَمِهِْریَخ ِیف  ُهَلَعَج  ِْنیَتَقِْرف  َْقلَْخلا  ُهَّللا  َخَسَن  اَمَّلُک  ِهِداَبِع ، ُدِّیَس  َو  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َلَصَف ، ٌمَکَح  َو  َلَدَع ، ٌلْدَع  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 

. ٌرِجاَف ِهِیف  َبَرَضَال  َو  ٌرِهاَع ، ِهِیف  ْمِهُْسی  َْمل 
516 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

یَلَع ُلوُقَی  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  َنِم  ًانْوَع  ٍۀَـعاَط  ِّلُک  َدـْنِع  ْمَُکل  َّنِإ  َو  ًامَـصِع  ِۀَـعاَّطِلل  َو  َِمئاَعَد ، ِّقَْحِلل  َو  اًلْهَأ ، ٍْریَْخِلل  َلَـعَج  ْدَـق  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  َو  اـَلَأ 
. ٍفَتْشُِمل ٌءاَفِش  َو  ٍفَتْکُِمل ، ٌءاَفَک  ِهِیف ، َةَِدْئفَْألا . ُتِّبَُثی  َو  ِۀَنِْسلَْألا ،

ءاملعلا ۀفص 

ٍسْأَِکب َنْوَقاَسَتَی  َو  ِۀَّبَحَملَاب ، َنْوَقاَـلَتَی  َو  ِۀَـیَالِْولِاب  َنُولَـصاَوَتَی  ُهَنُویُع ، َنوُرِّجَُفی  َو  ُهَنوُصَم ، َنُونوُصَی  ُهَْملِع ، َنیِظَفْحَتْـسُْملا  ِهَّللا  َداَـبِع  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
، َنُولَـصاَوَتَی ِِهب  َو  َنوُّباَحَتَی ، ِْهیَلَعَف  ْمُهَقالْخَأ ، َو  ْمُهَْقلَخ  َدَـقَع  َکـِلذ  یَلَع  ُۀَـبیِْغلا ، ُمِهِیف  ُعِرُْـستَال  َو  ُۀَْـبیِّرلا ، ُمُُهبوُشَت  اـَل  ٍۀَّیِِرب ، َنوُرُدْـصَی  َو  ٍۀَّیِوَر 

. ُصیِحْمتَّلا َُهبَّذَه  َو  ُصِیلْخَّتلا ، ُهَزَّیَم  ْدَق  یَْقُلی ، َو  ُْهنِم  ُذَخُْؤیَف  یَقَْتُنی ، ِرْذَْبلا  ِلُضاَفَتَک  اُوناَکَف 

يوقتلاب ۀظعلا 

ْعَنْصَْیلَف ًالِْزنَم ، ِِهب  َلِْدبَتْسَی  یَّتَح  ٍلِْزنَم  ِیف  ِهِماَقُم ، ِلِیلَق  َو  ِهِماَّیَأ ، ِریِصَق  ِیف  ٌؤُْرما  ِرُْظنَْیلَو  اَِهلُولُح ، َْلبَق  ًۀَعِراَق  ْرَذْحَْیلَو  اَِهلُوبَِقب ، ًۀَماَرَک  ٌءُْرما  ِلَبْقَْیلَف 
ِۀَعاَط َو  ُهَرََّصب ، ْنَم  ِرَصَِبب  ِۀَماَلَّسلا  َلِیبَس  َباَصَأ  َو  ِهیِدُْری ، ْنَم  َبَّنََجت  َو  ِهیِدْهَی ، ْنَم  َعاَطَأ  ٍمِیلَس ، ٍْبلَق  يِِذل  َیبوُطَف  ِِهلَقَْتنُم . ِفِراَعَم  َو  ِِهلَّوَحَتُِمل ،
َجْهَن َيِدُـه  َو  ِقیِرَّطلا ، یَلَع  َمِیقُأ  ْدَـقَف  َۀـَبْوَحلا ، َطاَمَأ  َو  َۀـَبْوَّتلا ، َحَتْفَتْـسا  َو  ُُهباَبْـسَأ ، َعَطُْقت  َو  ُُهباَْوبَأ ، َقَْلُغت  ْنَأ  َلـْبَق  يَدُْـهلا  َرَداـَب  َو  ُهَرَمَأ ، ٍداَـه 

. ِلِیبَّسلا
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ًاریثک هب  وعدی  ناک 
ْنَع ادَتُْرمَال  َو  يِِرباَد ، ًاعوُطْقَمَال  َو  ِیلَمَع ، ِإَوْسَِأب  ًاذوُخْأَم  َال  َو  ٍءوُِسب ، ِیقوُرُع  یَلَع  ًابوُرْضَمَال  َو  ًامیِقَسَال ، َو  ًاتِّیَم  ِیب  ِْحبُْـصی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

. ِیْلبَق ْنِم  ِمَمُْألا  ِباَذَِعب  ًابَّذَعُمَال  َو  ِیْلقَع ، ًاِسبَْتُلمَال  َو  ِیناَمیِإ ، ْنِم  ًاشِحْوَتْسُم  َال  َو  یِّبَِرل ، ًارِْکنُمَال  َو  ِینیِد ،
. ِینَْتیَقَو اَم  اَّلِإ  یِقَّتَأَال  َو  ِینَْتیَطْعَأ ، اَم  اَّلِإ  َذُخآ  ْنَأ  ُعیِطَتْسَأَال  َو  یل . َۀَّجُحَال  َو  َّیَلَع  ُۀَّجُْحلا  ََکل  یِسْفَِنل ، ًاِملاَظ  ًاکُولْمَم  ًاْدبَع  ُتْحَبْصَأ 

! ََکل ُْرمَْألا  َو  َدَهَطْضُأ  َْوأ  َِکناَْطلُس ، ِیف  َماَضُأ  َْوأ  َكاَدُه ، یف  َّلِضَأ  َْوأ  َكاَنِغ ، یف  َرِقَْتفَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
. يِْدنِع َکِمَِعن  ِِعئاَدَو  ْنِم  اَهُعَِجتَْرت  ٍۀَعیِدَو  َلَّوَأ  َو  یِِمئاَرَک ، ْنِم  اَهُعِزَْتنَت  ٍۀَمیِرَک  َلَّوَأ  یِسْفَن  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 

. َكِْدنِع ْنِم  َءاَج  يِذَّلا  يَدُْهلا  َنُود  اَنُؤاَوْهَأ  اَِنب  ََعباتَت  َْوأ  َِکنیِد ، ْنَع  َنَتَتُْفن  ْنَأ  َْوأ  َِکلْوَق ، ْنَع  َبَهْذَن  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

(216 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

نیّفصب  اهبطخ 
، ْمُکِْرمَأ ِۀَیَالِِوب  اقَح  ْمُْکیَلَع  ِیل  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَقَف  ُدَْعب ؛ اَّمَأ 

520 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو ِْهیَلَع ، يَرَج  اَّلِإ  ٍدَحَِأل  يِرْجَیَال  ِفُصاَنَّتلا ، ِیف  اَهُقَیْـضَأ  َو  ِفُصاَوَّتلا ، ِیف  ِءاَیْـشَْألا  ُعَسْوَأ  ُّقَْحلاَف  ْمُْکیَلَع ، ِیل  يِذَّلا  ُْلثِم  ِّقَْحلا  َنِم  َّیَلَع  ْمَُکل  َو 
َو ِهِداَبِع ، یَلَع  ِِهتَرْدُِقل  ِهِْقلَخ ، َنُود  ُهَناَْحبُـس  ِهَِّلل  ًاِصلاَخ  َِکلذ  َناََکل  ِْهیَلَع ، َيِرجَیَال  َو  َُهل  َيِرْجَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َناک  َْول  َو  َُهل . يَرَج  اَّلِإ  ْهیَلَع  يِرْجَیَال 

ِباَوَّثلا َۀَـفَعاَضُم  ِْهیَلَع  ْمُهَءاَزَج  َلَعَج  َو  ُهوُعیُِطی ، ْنَأ  ِداَبِْعلا  یَلَع  ُهَّقَح  َلَعَج  ُهَناَْحبُـس  ُهَّنَِکل  َو  ِِهئاَـضَق ، ُفوُرُـص  ِْهیَلَع  ْتَرَج  اَـم  ِّلُـک  ِیف  ِِهلْدَِـعل 
. ُُهلْهَأ ِدیِزَْملا  َنِم  َوُه  اِمب  ًاعُّسََوت  َو  ُْهنِم ، اًلُّضَفَت 

ۀّیعرلا ّقح  یلاولا و  ّقح 

ُبَجْوَتُْسیَال َو  ًاضَْعب ، اَهُضَْعب  ُبِجُوی  َو  اَهِهوُجُو ، ِیف  ُأَفاَکَتَت  اَهَلَعَجَف  ٍضَْعب ، یَلَع  ِساَّنلا  ِضْعَِبل  اَهَضَرَْتفا  ًاقوُقُح  ِِهقوُقُح  ْنِم  ُهَناَْحبُس - َلَعَج - َُّمث 
- ُهَّللا اَهَضَرَف  ٌۀَضیِرَف  ِیلاَْولا ، یَلَع  ِۀَّیِعَّرلا  ُّقَح  َو  ِۀَّیِعَّرلا ، یَلَع  ِیلاَْولا  ُّقَح  ِقوقُْحلا  َْکِلت  ْنِم  ُهَناَْحبُس - َضَرَْتفا - اَم  ُمَظْعَأ  َو  ٍضْعَِبب . اَّلِإ  اَهُـضَْعب 
، ِۀَّیِعَّرلا ِۀَماَِقتْسِاب  اَّلِإ  ُةَالُْولا  ُُحلْصَتَال  َو  ِةَالُْولا ، ِحاَلَِصب  اَّلِإ  ُۀَّیِعَّرلا  ُُحلْصَت  ْتَْسیَلَف  ْمِِهنیِِدل ، ازِع  َو  ْمِِهتَْفلُِأل ، ًاماَِظن  اَهَلَعَجَف  ٍّلُک ، یَلَع  ٍّلُِکل  ُهَناَْحبُس -

یَلَع ْتَرَج  َو  ِلْدَْعلا ، ُِملاَعَم  َْتلَدَتْعا  َو  ِنیِّدلا ، ُجِـهاَنَم  ْتَماَق  َو  ْمُهَْنَیب ، ُّقَْحلا  َّزَع  اَهَّقَح  اَْهَیلِإ  ِیلاَْولا  يَّدَأ  َو  ُهَّقَح ، ِیلاَْولا  َیلِإ  ُۀَّیِعَّرلا  ِتَّدَأ  اَذِإَف 
ِیلاَْولا َفَحْجَأ  َْوأ  اَـهیلا ، َو  ُۀَّیِعَّرلا  ِتَبَلَغ  اَذِإ  َو  ِءاَدـْعَْألا . ُعِماَـطَم  ْتَِسئَی  َو  ِۀـَلْوَّدلا ، ِءاََـقب  ِیف  َعِمُط  َو  ُناَـمَّزلا ، َِکلذـِب  َحَلَـصَف  ُنَنُّسلا ، اَِـهلَالْذَأ 
ِتَلِّطُع َو  يَوَْهلاـِب ، َلِـمُعَف  ِنَنُّسلا ، ُّجاَـحَم  ْتَکُِرت  َو  ِنیِّدـلا ، ِیف  ُلاَـغْدِْإلا  َُرثَـک  َو  ِرْوَْجلا ، ُِملاَـعَم  ْتَرَهَظ  َو  ُۀَِـملَْکلا ، َکـِلاَنُه  ْتَفَلَتْخا  ِِهتَّیِعَِرب ،

! َلُِعف ٍلِطَاب  ِمیِظَِعلَال  َو  َلِّطُع ، ٍّقَح  ِمیِظَِعل  ُشَحْوَتُْسی  اَلَف  ِسوُفُّنلاُلَلِع ، ْتَُرثَک  َو  ُماَکْحَْألا ،
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َْسیَلَف ِْهیَلَع ، ِنُواَعَّتلا  ِنْسُح  َو  َِکلذ ، ِیف  ِحُـصاَنَّتلِاب  ْمُْکیَلَعَف  ِداَبِْعلا ، َدـْنِع  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  ُتاَِعبَت  ُمُظْعَت  َو  ُراَرْـشَْألا ، ُّزِعَت  َو  ُراَْربَأـْلا ، ُّلِذـَت  َکـِلاَنُهَف 
ِبِجاَو ْنِم  ْنِکل  َو  َُهل . ِۀَعاَّطلا  َنِم  ُُهلْهَأ  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  اَم  َۀَقیِقَح  ٍِغلاَِبب  ُهُداَِهتْجا - ِلَمَْعلا  ِیف  َلاَط  َو  ُهُصْرِح ، ِهَّللا  یَـضِر  یَلَع  َّدَتْـشا  ِنِإ  َو  ٌدَـحَأ -

ْتَمَّدَقَت َو  ُُهَتلِْزنَم ؛ ِّقَْحلا  ِیف  ْتَمُظَع  ْنِإ  َو  ٌؤُْرما - َْسَیل  َو  ْمُهَْنَیب ، ِّقَْحلا  ِۀَماَقِإ  یَلَع  ُنُواَعَّتلا  َو  ْمِهِدـْهُج ، ِغَْلبَِمب  ُۀَحیِـصَّنلا  ِهِداَبِع  یَلَع  ِهَّللا  ِقوُقُح 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


یَلَع َنیُِعی  ْنَأ  ِنوُدـِب  ُنُویُْعلا - ُْهتَمَحَْتقا  َو  ُسوُفُّنلا ، ُْهتَرَّغَـص  ْنِإَو  ٌؤُْرما - َال  َو  ِهِّقَح ، ْنِم  ُهَّللا  ُهَلَّمَح  اَم  یَلَع  َناَُـعی  ْنَأ  ٍقْوَِفب  ُُهتَلیِـضَف - ِنیِّدـلا  ِیف 
. ِْهیَلَع َناَُعی  َْوأ  َِکلذ 

: مالسلا هیلع  لاقف  هل ؛ هتعاطو  هعمس  رکذی  و  هیلع ، ءانثلا  هیف  رثکی  لیوط ، مالکب  هباحصأ  نم  لجر  مالسلا  هیلع  هباجأف 
َناک ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  َو  ُهاَوِساَم ، ُّلُک  َِکلذ - ِمَظِِعل  ُهَْدنِع - َرُغْصَی  ْنَأ  ِِهْبلَق ، ْنِم  ُهُعِضْوَم  َّلَج  َو  ِهِسْفَن ، ِیف  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  ُلاَلَج  َمُظَع  ْنَم  ِّقَح  ْنِم  َّنِإ 
ْنِم َّنِإ  َو  ًاـمَظِع . ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُّقَح  َداَدْزا  اـّلِإ  ٍدَـحَأ  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـمِْعن  ْمُظْعَت  َْمل  ُهَّنِإَـف  ِْهَیلِإ ، ُُهناَـسْحِإ  َفَُـطل  َو  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُۀَـمِْعن  ْتَمُظَع  ْنََمل  َِکلذَـک 
یِّنَأ ْمُکِّنَظ  ِیف  َلاَج  َنوُکَی  ْنَأ  ُتْهِرَک  ْدَق  َو  ِْربِْکلا ، یَلَع  ْمُهُْرمَأ  َعَضُوی  َو  ِرْخَْفلا ، ُّبُح  ْمِِهب  َّنَُظی  ْنَأ  ِساَّنلا ، ِِحلاَص  َْدنِع  ِةَالُْولاِتَالاَح  ِفَخْسَأ 

اَم ِلُواَنَت  ْنَع  ُهَناَْحبُـس  ِهَِّلل  ًاطاَطِْحنا  ُُهتْکَرََتل  َِکلذ  َلاَُقی  ْنَأ  ُّبِحُأ  ُْتنُک  َْول  َو  َِکلذَک ، ِهَّللا - ِدْـمَِحب  ُتَْسل - َو  ِءاَنَّثلا ؛ َعامَتْـسا  َو  َءاَرْطِْإلا ، ُّبِحُأ 
. ِءاَیِْربِْکلا َو  ِۀَمَظَْعلا  َنِم  ِِهب  ُّقَحَأ  َوُه 

ْغُْرفَأ َْمل  ٍقوُقُح  ِیف  ِۀَّیِقَّتلاَنِم  ْمُْکَیلِإ  َو  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  َیلِإ  یِـسْفَن  یِجاَرْخِِإل  ٍءاَنَث ، ِلیِمَِجب  َّیَلَع  اُوْنُثت  اَلَف  ِءاَلَْبلا ، َدَْعب  َءاَنَّثلا  ُساَّنلا  یَلْحَتْـسا  امَّبُر  َو 
، اَِهئاَْضمِإ ْنِم  َُّدبَال  َِضئاَرَف  َو  اَِهئاَدَأ ، ْنِم 
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ِیف ًالاَْقِثتْـسا  َِیب  اوُّنُظَتَال  َو  ِۀَـعَناَصُْملِاب ، ِینوُِطلاَُختَال  َو  ِةَرِداَْبلا ، ِلْهَأ  َدـْنِع  ِِهب  ُظَّفَحَُتی  اَِمب  یِّنِم  اوُظَّفَحَتَتَال  َو  ُةَِرباَبَْجلا ، ِِهب  ُمَّلَُکت  اَِمب  ِینوُمِّلَُکت  اَلَف 
اَلَف ِْهیَلَع ، َلَْقثَأ  اَمِِهب  ُلَمَْعلا  َناَک  ِْهیَلَع ، َضَْرُعی  ْنَأ  َلْدَْـعلا  َوأ  َُهل  َلاَُـقی  ْنَأ  َّقَْحلا  َلَْقثَتْـسا  ِنَم  ُهَّنِإَـف  یِـسْفَِنل ، ٍماَـظْعِإ  َساَـمِتلاَال  َو  ِیل ، َلـِیق  ِّقَح 

اَم یِسْفَن  ْنِم  ُهَّللا  َیِفْکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ِیْلِعف ، ْنِم  َِکلذ  ُنَمآَال  َو  َءیِطْخُأ ، ْنَأ  ِقْوَِفب  یِسْفَن  یف  ُتَْسل  یِّنِإَف  ٍلْدَِعب ، ٍةَروُشَم  َْوأ  ٍّقَِحب ، ٍَۀلاَقَم  ْنَع  اوُّفُکَت 
اَم َیلِإ  ِهِیف  اَّنُک  اَّمِم  اَنَجَرْخَأ  َو  اَنِـسُْفنَأ ، ْنِم  ُِکلْمَنَال  اَم  اـّنِم  ُکـِلْمَی  ُهُْریَغ ؛ َّبَراـَل  ٍّبَِرل  َنوُکُولْمَم  ٌدـِیبَع  ُْمْتنَأ  َو  اـَنَأ  اـمَّنِإَف  یِّنِم ، ِِهب  ُکَْـلمَأ  َوُه 

. یَمَْعلا َدَْعب  َةَریِصَْبلا  اَناَطْعَأ  َو  يَدُْهلِاب ، َِۀلاَلَّضلا  َدَْعب  اََنلَْدبَأَف  ِْهیَلَع ، اَنَحَلَص 

(217 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

شیرق  نم  یکشتلا  ملظتلا و  یف 
ْنِم ِِهب  َیلْوَأ  ُْتنُک  ًاّقَح  ِیتَعَزاَنُم  یَلَع  اوُعَمْجَأ  َو  ِیئاَنِإ ، اوُؤَفْکَأ  َو  یِمِحَر  اوُعَطَق  ْدَـق  ْمُهَّنِإَف  ْمُهَناَعَأ ؛ ْنَم  َو  ٍْشیَُرق  یَلَع  َکیِدْعَتْـسَأ  ّینإ  َّمُهَّللا 

َو ٌّباَذَال  َو  ٌدـِفاَر ، ِیل  َْسَیل  اَذِإَف  ُتْرَظَنَف  ًافِّسَأَتُم . ُْتم  َْوأ  ًاموُمْغَم ، ِْربْصاَف  ُهَعَنُْمت ، ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  َو  ُهَذُـخَْأت ، ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  َّنِإ  اـَلَأ  اُولاَـق : َو  يِْریَغ ،
َّرَمَأ یَلَع  ِْظیَْغلا  ِمْظَک  ْنِم  ُتْرَبَص  َو  یَجَّشلا ، یَلَع  یِقیِر  ُتْعِرَج  َو  يَذَْـقلا ، یَلَع  ُْتیَـضْغَأَف  ِۀَِّینَْملا  ْنَع  ْمِِهب  ُْتنَنَـضَف  ِیْتَیب  َلْهَأ  اَّلِإ  ٌدِـعاَسُمَال ،

. ِراَفِّشلا ِزْخَو  ْنِم  ِْبلَْقِلل  ََملآ  َو  ِمَْقلَْعلا ، َنِم 
. نیتیاورلا فالتخال  انهاه  هترکذ  ینأّالإ  ۀمّدقتم ، ۀبطخ  ءانثأ  یف  مالکلا  اذه  یضم  دق  و  هنع : هللا  یضر  فیرشلا  لاق 
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(218 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

مالسلا  هیلع  هبرحل  ةرصبلا  یلإ  نیرئاسلا  رکذ  یف 
َو ْمُهَتَِملَک ، اُوتَّتَـشَف  ِیتَْعَیب ؛ یَلَع  َو  ِیتَعاَط  ِیف  ْمُهُّلُک  ٍرْـصِم ، ِلْهَأ  یَلَع  َو  َّيَدَـی ، ِیف  يِذَّلا  َنیِِملْـسُْملا  ِلاَـم  ِْتَیب  ِناَّزُخ  َو  ِیلاَّمُع  یَلَع  اُومِدَـقَف 

. َنِیقِداَص َهَّللا  اوَُقل  یَّتَح  اَِهب  اُوبَراَضَف  ْمِِهفاَیْسَأ ، یَلَع  اوُّضَع  ٌۀَِفئاَط  َو  ًارْدَغ ؛ ْمُْهنِم  ًۀَِفئاَط  اُولَتَقَف  ِیتَعیِش ، یَلَع  اُوبَثَو  َو  ْمُهَتَعاَمَج ، َّیَلَع  اوُدَْسفَأ 
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(219 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

: لمجلا موی  نالیتق  امه  دیسأ و  نب  باتع  نب  نمحرلادبع  هّللادبع و  نب  ۀحلطب  رم  اّمل 
ِیَنب ْنِم  يِْرتَو  ُتْکَرْدَأ  ِبِکاَوَْکلا ! ِنوُُطب  َتَْحت  یَْلتَق  ٌْشیَُرق  َنوُکَت  ْنَأ  ُهَرْکَأ  ُْتنُک  ْدََقل  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ًابیِرَغ ! ِناَکَْملا  اَذِهب  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َحَبْـصَأ  ْدََقل 

! ُهَنوُد اوُِصقُوَف  ُهَلْهَأ  اُونوُکَی  َْمل  ٍْرمَأ  َیلِإ  ْمُهَقاَنْعَأ  اوُعَْلتَأ  ْدََقل  َحَمُج ، ِیَنب  ُناَیْعَأ  ِیْنتَتَْلفَأ  َو  ٍفاَنَم ، ِْدبَع 
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هناحبس  هَّللا  یلإ  قیرطلا  کلاسلا  فصو  یف 
ُْهتَعَفاَدـَت َو  َلِیبَّسلا ، ِِهب  َکَلَـس  َو  َقیِرَّطلا ، َُهل  َنَابَأَف  ِقْرَْبلا ، ُرِیثَک  ٌعِمَال  َُهل  َقََرب  َو  ُهُظِیلَغ ، َفَُطل  َو  ُُهلِیلَج ، َّقَد  یَّتَح  ُهَسْفَن ، َتاَمَأ  َو  ُهَْلقَع ، اَیْحَأ  ْدَـق 

. ُهَّبَر یَضْرَأ  َو  ُهَْبلَق ، َلَمْعَتْسا  اَِمب  ِۀَحاَّرلا ، َو  ِْنمَْألا  ِراَرَق  ِیف  ِِهنََدب  ِۀَنِینْأَمُِطب  ُهاَلْجِر  ْتَتَبَث  َو  ِۀَماَقِْإلا ، ِراَد  َو  ِۀَماَلَّسلا ، ِبَاب  َیلِإ  ُباَْوبَْألا 

(221 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

« َِرباَقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاَکَّتلا * ُمُکاَْهلَأ  : » هتوالت دعب  هلاق 
ْمِِهئَابآ ِعِراَصَِمبَفَأ  ٍدـیَِعب ! ٍناَکَم  ْنِم  ْمُهوُشَواَنَت  َو  ٍرِکَّدـُم  َّيَأ  ْمُْهنِم  اْوَلْخَتْـسا  ِدََـقل  ُهَعَْظفَأ ! اَم  ًارَطَخ  َو  ُهَلَفْغَأ ! اَم  ًارَْوز  َو  ُهَدَْـعبَأ ! اَم  ًاـماَرَم  َُهل  اَـی 

؛ ًارَخَتْفُم اُونوُکَی  ْنَأ  ْنِم  ُّقَحَأ  ًارَبِع ، اُونوُکَی  ْنََأل  َو  ْتَنَکَس  ٍتاَکَرَح  َو  ْتَوَخ ، ًاداَسْجَأ  ْمُْهنِم  َنوُعَِجتْرَی  َنوَُرثاَکَتَی ! یَْکلَْهلا  ِدیِدَِعب  ْمَأ  َنوُرَْخفَی !
َِول َو  ٍَۀلاَهَج ، ِةَرْمَغ  ِیف  ْمُْهنِم  اُوبَرَـض  َو  ِةَوْشَْعلا ، ِراَْصبَِأب  ْمِْهَیلِإ  اوُرَظَن  ْدََقل  ٍةَّزِع ! َماَقَم  ْمِِهب  اُوموُقَی  ْنَأ  ْنِم  یَجْحَأ  ٍۀَّلِذ ، َباَنَج  ْمِِهب  اوُِطبْهَی  ْنََأل  َو 
ِیف َنوُؤَطَت  ًالاَّهُج ، ْمِِهباَقْعَأ  ِیف  ُْمْتبَهَذ  َو  ًالاَّلُـض ، ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَهَذ  َْتلاََقل : ِۀَِیلاَْخلا ، ِعُوبُّرلا  َو  ِۀَیِواَْخلا ، ِراَیِّدلا  َْکِلت  ِتاَصَرَع  ْمُْهنَع  اوُقَْطنَتْـسا 

، ْمِهِماَه
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. ْمُْکیَلَع ُِحئاََون  َو  ٍكاََوب  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ُماَّیَْألا  امَّنِإ  َو  اُوبَّرَخ ؛ امَِیف  َنُونُکْسَت  َو  اوُظََفل ، امَِیف  َنوُعَتَْرت  َو  ْمِهِداَسْجَأ ، ِیف  َنُوِتْبثَتْسَت  َو 
اًلِیبَس ِخَزْرَْبلا  ِنوُُطب  ِیف  اوُکَلَـس  ًاقَوُس . َو  ًاـکُوُلم  ِرْخَْفلا  ُتاَـبَلَح  َو  ِّزِْعلا ، ُمِواَـقَم  ْمَُهل  َْتناـک  َنیذَّلا  ْمُِکلِهاَـنَم ؛ ُطاَُّرف  َو  ْمُِکتَیاَـغ  ُفَلَـس  ْمُِکئلوأ 

، َنوُدَجُویَال ًارامِض  َو  َنوُْمنَی ، َال  ًاداَمَج  ْمِهِرُوُبق  ِتاَوَجَف  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ْمِِهئاَمِد . ْنِم  َْتبِرَش  َو  ْمِهِموُُحل ، ْنِم  ْتَلَکَأَف  ِهِیف ، ْمِْهیَلَع  ُضْرَْألا  ِتَطِّلُس 
. ِلاَوْحَْألا ُرُّکَنَت  ْمُُهنُزْحَیَال  َو  ِلاَوْهَْألا ، ُدُورُو  ْمُهُعِْزُفیَال 

اَم َو  اُوقَرَْتفاَف ، ًافالآ  َو  اُوتَّتَـشَتَف ، ًاعیِمَج  اُوناَک  امَّنِإ  َو  َنوُرُـضْحَی ، َال  ًادوُهُـش  َو  َنوُرَظَْتُنیَال ، ًابَّیُغ  ِفِصاوَْقِلل . َنُونَذْأَیَال  َو  ِفِجاَوَّرلِاب ، َنُولِفْحَیَال  َو 
َو ًامَمَـص ، ِعْمَّسلِاب  َو  ًاسَرَخ ، ِقْطُّنلِاب  ْمُْهَتلَّدـَب  ًاسْأَک  اوُقُـس  ْمُهَّنِکل  َو  ْمُهُراَیِد ، ْتَّمَـص  َو  ْمُهُراَبْخَأ ، ْتَیِمَع  ْمِهِّلَحَم  ِدـُْعب  َال  َو  ْمِهِدـْهَع  ِلوُط  ْنَع 

ْتَعَطَْقنا َو  ِفُراَعَّتلا ، اَرُع  ْمُهَْنَیب  ْتَِیَلب  َنوُرَواَزَتَیَال  ُءاَّبِحَأ  َو  َنوُسَّنَأَتَیَال ، ٌناَریِج  ٍتاَبُس . یَعْرَـص  ِۀَفِّصلا  ِلاَِجتْرا  ِیف  ْمُهَّنَأَکَف  ًانوُکُـس ، ِتاکَرَْحلِاب 
. ًءاَسَم ٍراَهَِنلَال  َو  ًاحاَبَص ، ٍْلیَِلل  َنُوفَراَعَتَی  َال  ُءاَّلِخَأ ، ْمُه  َو  ِرْجَْهلا  ِِبناَِجب  َو  ٌعیِمَج ، ْمُهَو  ٌدیِحَو  ْمُهُّلُکَف  ِءاَخِْإلا ، ُباَبْسَأ  ْمُْهنِم 

ِْنیَتَیاَْغلا اَْتلِکَف  اوُرَّدَق  اَّمِم  َمَظْعَأ  اَِهتایآ  ْنِم  اَْوأَرَو  اُوفاَخ ، اَّمِم  َعَْظفَأ  ْمِهِراَد  ِراَطْخَأ  ْنِم  اوُدَهاَش  ًادَمْرَـس ، ْمِْهیَلَع  َناک  ِهِیف  اُونَعَظ  ِْنیَدیِدَْجلا  ُّيَأ 
َو ْمُهُراَثآ ، ْتَیِمَع  ِْنَئل  َو  اُونَیاَع  اَم  َو  اوُدَـهاَش  اَم  ِۀَفِِـصب  اوُّیََعل  اَِهب  َنوُقِْطنَی  اُوناَک  ْوَلَف  ِءاَـجَّرلا . َو  ِفْوَْخلا  َِغلاَـبَم  َْتتاَـف  ٍةَءاَـبَم ، َیلِإ  ْمَُهل  ْتَّدـُم 
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. ْمُهُراَبْخَأ ْتَعَطَْقنا 
ِتَوَخ َو  ُرِـضاوَّنلا ، ُهوُجُْولا  ِتَحَلَک  اُولاَقَف : ِقْطُّنلا ، ِتاَهِج  ِْریَغ  ْنِم  اوُمَّلَکَت  َو  ِلوُقُْعلا ، ُناَذآ  ْمُْهنَع  ْتَعِمَـس  َو  ِرَبِْعلا ، ُراَْـصبَأ  ْمِهِیف  ْتَعَجَر  ْدََـقل 

، ُمِعاَوَّنلا ُماَسْجَْألا 
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َو اَنِداَسْجَأ ، ُنِساَـحَم  ْتَحَْمناَـف  ُتوُمُّصلا ، ُعُوبُّرلا  اَْـنیَلَع  ْتَمَّکَهَت  َو  َۀَـشْحَْولا ، اَْـنثَراََوت  َو  ِعِجْـضَْملا ، ُقیِـض  اـَنَدَءاَکَت  َو  یَِلْبلا ، َماَدـْهَأ  اَنِْـسَبل  َو 
َْوأ َِکْلقَِعب ، ْمُهَْتلَّثَم  ْوَلَف  ًاعَـسَّتُم ! ٍقیِـض  ْنِمَال  َو  ًاجَرَف ، ٍبْرَک  ْنِم  ْدَِـجن  َْمل  َو  اَُنتَماَقِإ ؛ ِۀَـشْحَْولا  ِنِکاَـسَم  ِیف  َْتلاَـط  َو  اـَنِرَوُص ؛ ُفِراَـعَم  ْتَرَّکَنَت 

ُۀَنِْسلَْألا ِتَعَّطَقَت  َو  ْتَفَسَخَف ، ِباَرُّتلِاب  ْمُهُراَْصبَأ  ْتَلَحَتْکا  َو  ْتَّکَتْساَف ، ِّماَوَْهلِاب  ْمُهُعاَمْسَأ  ْتَخَسَتْرا  ِدَق  َو  ََکل ، ِءاَطِْغلا  ُبوُجْحَم  ْمُْهنَع  َفِشُک 
َقُرُط َلَّهَـس  َو  اَهَجَّمَـس  ًیِلب  ُدیِدَج  ْمُْهنِم  ٍۀَحِراَج  ِّلُک  ِیف  َثاَع  َو  اَِهتَظَقَی ، َدـَْعب  ْمِهِروُدُـص  ِیف  ُبُولُْقلا  ِتَدَـمَه  َو  اَِهتَقَالَذ ، َدـَْعب  ْمِهِهاَْوفَأ  ِیف 

َو ُلِقَْتنَتَال ، ٍلاَح  ُۀَفِـص  ٍۀَعاَظَف  ِّلُک  ِیف  ْمَُهل  ٍنُویُع ، َءاَْذقَأ  َو  ٍبُوُلق ، َناَجْـشَأ  َْتیَأََرل  ُعَزَْجت ، ٌبُوُلقَال  َو  ُعَفْدـَت ، ٍدـْیَأ  اَلَف  ٍتاَِملْـسَتْسُم  اَْهَیلِإ ، ِۀَـفْآلا 
ِۀَعاَس ِیف  ِروُرُّسلِاب  ُلَّلَعَتَی  ٍفَرَـش ! َبِیبَر  َو  ٍفََرت ، َّيِذَـغ  اَْینُّدـلا  ِیف  َناـک  ٍنَْول ، ِقِینَأ  َو  ٍدَـسَج ، ِزیِزَع  ْنِم  ُضْرَأـْلا  ِتَلَکَأ  ْمَکَف  ِیلَْجنَتاـَل . ٌةَرْمَغ 

ِْهَیلِإ ُکَحْضَت  َو  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُکَحْضَی  َوُه  اَْنیَبَف  ِِهبَِعل !؟ َو  ِهِوْهَِلب  ًۀَحاَحَـش  َو  ِهِْشیَع ، ِةَراَضَِغب  انَـض  ِِهب ، َْتلََزن  ٌۀَبیِـصُم  ْنِإ  ِةَْولَّسلا  َیلِإ  ُعَْزفَی  َو  ِِهنْزُح ،
اَم ٍّمَه  ُّیَِجن  َو  ُُهفِْرعَیَال ، ٌَّثب  ُهََطلاَخَف  ٍبَثَک  ْنِم  ُفُوتُْحلا  ِْهَیلِإ  ْتَرَظَن  َو  ُهاَُوق ، ُماَّیَْألا  ِتَضَقَن  َو  ُهَکَـسَح  ِِهب  ُرْهَّدلا  َءیِطَو  ْذِإ  ٍلوُفَغ ؛ ٍْشیَع  ِّلِظ  ِیف 

ِدِراَْبلا ِکیِرَْحت  َو  ِّراَْقلِاب ، ِّراَْحلا  ِنیِکْـسَت  ْنِم  ُءاَّبِطَْألا  ُهَدَّوَع  َناک  اَم  َیلِإ  َعِزَفَف  ِِهتَّحِِـصب ، َناک  اَم  َسَنآ  ٍلَلِع ، ُتاَرَتَف  ِهِیف  ْتَدَّلََوت  َو  ُهُدِـجَی ، َناک 
یَّتَح ٍءاَد ؛ ِتاَذ  َّلُک  اَْهنِم  َّدَمَأ  اَّلِإ  ِِعئاَبَّطلا  َْکِلِتل  ٍجِزاَمُِمب  َلَدَتْعاَال  َو  ًةَدوُُرب ، َجَّیَه  اَّلِإ  ٍّراَِحب  َكَّرَحَال  َو  ًةَراَرَح ، َرََّوثاَّلإ  ٍدِراَِبب  ْءیِفُْطی  ْمَلَف  ِّراَْحلِاب ،

ُلوُقَی ٌِلئاَقَف  ُهَنوُُمتْکَی : ٍرَبَخ  َّیِجَـش  ُهَنوُد  اوُعَزاَنَت  َو  ُْهنَع ، َنِیِلئاَّسلا  ِباَوَج  ْنَع  اوُسِرَخ  َو  ِِهئاَد ، ِۀَفِِـصب  ُُهلْهَأ  اَیاَعَت  َو  ُهُضِّرَمُم ، َلَـهَذ  َو  ُُهلِّلَعُم ، َرَتَف 
، ِهِدْقَف یَلَع  ْمَُهل  ٌرِّبَصُم  َو  ِِهتَِیفاَع ، َباَیِإ  ْمَُهل  ٍّنَمُم  َو  ِِهب ، اَِمل  َوُه 
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ْتَرَّیَحَتَف ِهِصَصُغ ، ْنِم  ٌضِراَع  َُهل  َضَرَع  ْذِإ  ِۀَّبِحَْألا ؛ ِكَْرت  َو  اَْینُّدلا ؛ ِقاَِرف  ْنِم  ٍحاَنَج  یَلَع  َِکلذَک  َوُه  اَْنیَبَف  ِِهْلبَق . ْنِم  َنیِـضاَْملا  یَـسَأ  ْمُهُرِّکَُذی 

َناـک ٍرِیبَـک  ْنِم  ُْهنَع ! َّماَـصَتَف  ُهَعِمَـس  ِِهْبلَِقب  ٍِملْؤـُم  ٍءاَـعُد  َو  ِهِّدَر ، ْنَع  َّیَعَف  ُهَفَرَع  ِِهباَوَـج  ْنِم  ٍّمِهُم  ْنِم  ْمَکَف  ِِهناَِـسل  ُۀـَبوُطُر  ْتَِسبَی  َو  ِِهتَنِْطف ، ُذـِفاََون 
. اَْینُّدلا ِلْهَأ  ِلوُقُع  یَلَع  َلِدَتْعَت  َْوأ  ٍۀَفِِصب ، َقَْرغَتُْست  ْنَأ  ْنِم  ُعَْظفَأ  َیِه  ٍتارَمََغل  ِتْوَْمِلل  َّنِإ  َو  ُهُمَحْرَی ، َناک  ٍریِغَص  َْوأ  ُهُمِّظَُعی ،

(222 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

: هتوالت دنع  هلاق 
«. ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبَال  َو  ٌةَراَِجت  ْمِهیِْهُلتَال  ٌلاَجِر  ِلاَصْآلا  َو  ِّوُدُْغلِاب  اَهِیف  َُهل  ُحّبَُسی  »

- ِهَِّلل َحَِرب  اَم  َو  ِةَدَناَعُْملا ، َدَْعب  ِِهب  ُداَْقنَت  َو  ِةَوْشَْعلا ، َدَْعب  ِِهب  ُرِْـصُبت  َو  ِةَْرقَْولا ، َدَْعب  ِِهب  ُعَمْـسَت  ِبُولُْقِلل ، ًءاَلِج  َرْکِّذـلا  َلَعَج  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ 
ِیف ٍۀَظْقَی  ِرُوِنب  اوُحَبْصَتْساَف  ْمِِهلوُقُع ، ِتاَذ  ِیف  ْمُهَمَّلَک  َو  ْمِهِرِْکف ، ِیف  ْمُهاَجاَن  ٌداَبِع  ِتاَرَتَْفلا  ِناَمْزَأ  ِیف  َو  ِۀَهُْرْبلا ، َدَْعب  ِۀَهُْرْبلا  ِیف  ُهُؤَالآ - ْتَّزَع 

َو ُهَقیِرَط ، ِْهَیلِإ  اوُدِـمَح  َدْـصَْقلا  َذَـخَأ  ْنَم  ِتاَوَلَْفلا . ِیف  ِۀَّلِدَْألا  ِۀـَلِْزنَِمب  ُهَماَقَم ، َنُوفِّوَُخی  َو  ِهَّللا ، ِماَّیَأـِب  َنوُرِّکَذـُی  ِةَدـِْئفَْألا ، َو  ِعاَمْـسَْألا  َو  ِراَْـصبَْألا 
َْکِلت َۀَّلِدَأ  َو  ِتاُملُظلا ، َکِلت  َحِیباَصَم  َِکلذَک  اُوناک  َو  ِۀَکَلَْهلا ، َنِم  ُهوُرَّذَـح  َو  َقیِرَّطلا ، ِْهَیلِإ  اوُّمَذ  ًالاَمِـش  َو  ًانیمَی  َذَـخَأ  ْنَم  َو  ِةاَجَّنلِاب ، ُهوُرََّشب 
ِمِراَحَم ْنَع  ِرِجاَوَّزلِاب  َنوُِفتْهَی  َو  ِةاَیَْحلا ، َماَّیَأ  ِِهب  َنوُعَطْقَی  ُْهنَع ، ٌْعَیبَال  َو  ٌةَراَِجت  ْمُْهلَغْـشَت  مَلَف  ًالََدب ، اَْینُّدلا  ْنِم  ُهوُذَخَأ  اًلْهََأل  ِرْکِّذِلل  ّنِإ  َو  ِتاَُهبُّشلا .

، ِِهب َنوُرِمَتْأَی  َو  ِطْسِْقلِاب  َنوُُرمْأَی  َو  َنِیِلفاَْغلا ، ِعاَمْسَأ  ِیف  ِهَّللا 
536 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ِخَزْرَْبلا ِلْهَأ  َبُویُغ  اوُعَلَّطا  امَّنَأَکَف  َِکلذ ، َءاَرَو  اَم  اوُدَهاَشَف  اَهِیف ، ْمُه  َو  ِةَرِخْآلا  َیلِإ  اَْینُّدلا  اوُعَطَق  امَّنَأَکَف  ُْهنَع ، َنْوَهاَنَتَی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو 
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اَم َنوُعَمْـسَی  َو  ُساَّنلا ، يَرَی  َال  اَم  َنْوَرَی  ْمُهَّنَأَک  یَّتَح  اَْینُّدلا ، ِلْهَِأل  َِکلذ  َءاَطِغ  اوُفَـشَکَف  اَِهتاَدِع ، ْمِْهیَلَع  ُۀَماَیِْقلا  ِتَقَّقَح  َو  ِهِیف ، ِۀَماَقِْإلا  ِلوُط  ِیف 
ْمِهِسُْفنَأ ِۀَبَساَحُمل  اوُغَرَف  َو  ْمِِهلاَمْعَأ ، َنیِواَوَد  اوُرَشَن  ْدَق  َو  ِةَدوُهْـشَْملا ، ْمِهِِـسلاَجَم  َو  ِةَدومْحَملا ، ْمِهِمِواَقَم  ِیف  َِکْلقَِعل  ْمُهَْتلَّثَم  ْوَلَف  َنوُعَمْـسَیَال .

، اَِهب ِلاَْلِقتْـسْالا  ِنَع  اوُفُعَـضَف  ْمُهَروُهُظ ، ْمِهِراَزْوَأ  َلَِقث  اُولَّمَح  َو  اَهِیف ، اوُطَّرَفَف  اَْهنَع  اوُُهن  َْوأ  اَْهنَع ، اوُرَّصَقَف  اَِهب  اوُِرمُأ  ٍةَرِیبَک  َو  ٍةَریِغَـص  ِّلُـک  ْنَع 
ُمِِهب ْتَّفَح  ْدَـق  ًیجُد ، َحـِیباَصَم  َو  يًدُـه ، َماَـلْعَأ  َْتیَأََرل  ٍفاَِرتـْعا ، َو  ٍمَدـَن  ِماَـقَم  ْنـِم  ْمِـهِّبَر  َیلِإ  َنوُّجِعَی  ًاـبیَِحن ، اُوبَواََـجت  َو  ًاجیِـشَن ، اوُجَـشَنَف 

َیِـضَرَف ِهِیف ، ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َعَلَّطا  ٍدَـعْقَم  ِیف  ِتاَماَرَْکلا  ُدِـعاَقَم  ْمَُهل  ْتَّدِـعُأ  َو  ِءاَمَّسلا ، ُباَْوبَأ  ْمَُهل  ْتَِحُتف  َو  ُۀَـنیِکَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َْتلَّزَنَت  َو  ُۀَِـکئاَلَْملا ،
. ْمُهَماَقَم َدِمَح  َو  ْمُهَیْعَس ،

ِبَاب ِّلُِکل  ْمُهَنُویُع . ِءاَُکْبلا  ُلوُط  َو  ْمَُهبُوُلق ، یَسَْألا  ُلوُط  َحَرَج  ِِهتَمَظَِعل ، ٍۀَّلِذ  يَراَسُأ  َو  ِِهلْـضَف ، َیلِإ  ٍۀَقاَف  ُِنئاَهَر  ِزُواَجَّتلا ، َْحَور  ِِهئاَعُِدب  َنوُمَّسَنَتَی 
. َنُوبِغاَّرلا ِْهیَلَع  ُبیِخَیَال  َو  ُحِداَنَْملا ، ِْهیََدل  ُقیِضَتَال  ْنَم  َنُولَأْسَی  ٌۀَعِراَق ، ٌدَی  ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ٍۀَبْغَر 

. َكُْریَغ ٌبیِسَح  اَهل  ِسُْفنَْألا  َنِم  اَهَْریَغ  َّنِإَف  َکِسْفَِنل ، َکَسْفَن  ْبِساَحَف 

(223 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

« ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  اَم  ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی  : » هتوالت دنع  هلاق 
. ِهِسْفَِنب ًَۀلاَهَج  َحَْربَأ  ْدََقل  ًةَرِذْعَم ، ٍّرَتْغُم  ُعَْطقَأ  َو  ًۀَّجُح  ٍلوُؤْسَم  ُضَحْدَأ 

؟ َکِسْفَن ِۀَکَلَِهب  َکَسَّنَأ  اَم  َو  َکِّبَِرب ، َكَّرَغ  اَم  َو  َِکْبنَذ ، یَلَع  َكَأَّرَج  اَم  ُناَْسنِْإلا ، اَهُّیَأ  اَی 
538 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، ُهُّلُِظتَف ِسْمَّشلا  ِّرَح  ْنِم  َیِحاَّضلا  يََرت  امَّبُرَلَف  َكِْریَغ ؟ ْنِم  ُمَحَْرت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ُمَحَْرت  اَمَأ  ٌۀَـظَقَی ؟ َِکتَمَْون  ْنِم  َْسَیل  ْمَأ  ٌلُوُلب ، َِکئاَد  ْنِم  اَمَأ 
َکِـسْفَن یَلَع  ِءاَُکْبلا  ِنَع  َكاَّزَع  َو  َِکباَصُم ، یَلَع  َكَدَّلَج  َو  َِکئاَد ، یَلَع  َكَرَّبَص  اَمَف  َُهل ! ًۀَمْحَر  یِْکبَتَف  ُهَدَسَج  ُّضُِمی  ٍَملَِأب  َِیلَْتبُْملا  يََرت  َْوأ 

َِکْبلَق ِیف  ِةَْرتَْفلا  ِءاَد  ْنِم  َواَدَتَف  ِِهتاَوَطَـس ! َجِراَدَم  ِهیِـصاَعَِمب  َتْطَّرََوت  ْدَق  َو  ٍۀَـمِْقن ، ِتاََیب  ُفْوَخ  َکُِظقُویَال  َْفیَک  َو  َْکیَلَع ! ِسُْفنَْألا  ُّزَعَأ  َیِه  َو 
َیلِإ َكوُعْدَی  َْکیَلَع ، َُهلاَْبقِإ  ُْهنَع  َکیِّلََوت  ِلاَح  ِیف  ْلَّثَمَت  َو  ًاِسنآ . ِهِرْکِِذب  َو  ًاعیِطُم ، ِهَِّلل  ْنُک  َو  ٍۀَظْقَِیب ، َكِرِظاَن  ِیف  ِۀَْـلفَْغلا  يَرَک  ْنِم  َو  ٍۀَـمیِزَِعب ،

َو ِِهتَیِـصْعَم ! یَلَع  َكَأَرْجَأ  اَم  ٍفیِعَـض  ْنِم  َْتعَـضاََوت  َو  ُهَمَرْکَأ ! اَـم  ٍّيِوَق  ْنِم  َیلاَـعَتَف  ِهِْریَغ ، َیلِإ  ُْهنَع  ٍّلَوَتُم  َْتنَأ  َو  ِِهلْـضَِفب ، َكُدَّمَغَتَی  َو  ِهِْوفَع ،
ِیف ٍْنیَع  َفِرْطَم  ِهِفُْطل  ْنِم  ُلَْخت  َْمل  َْلب  ُهَْرتِس ، َْکنَع  ِْکتْهَی  َْمل  َو  ُهَلْـضَف ، َکْعَنْمَی  ْمَلَف  ٌبِّلَقَتُم ! ِِهلْـضَف  ِۀَعَـس  ِیف  َو  ٌمیِقُم ، ِهِْرتِس  ِفَنَک  ِیف  َْتنَأ 

نیَقِفَّتُم ِیف  َْتناک  َۀَفِّصلا  ِهِذه  َّنَأ  َْول  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ُهَتْعَطَأ ! َْول  ِِهب  َکُّنَظ  اَمَف  َْکنَع ! اَُهفِرْـصَی  ٍۀَِّیِلب  َْوأ  َْکیَلَع ، اَهُُرتْسَی  ٍۀَئِّیَـس  َْوأ  ََکل ، اَُهثِدُْحی  ٍۀَمِْعن 
َو َْکتَّرَغ ، اَْینُّدـلا  اَم  ُلُوقَأ ! ًاّقَح  َو  ِلاَمْعَْألا . ِءيِواَـسَم  َو  ِقاَـلْخَْألا ، ِمیِمَذـِب  َکِـسْفَن  یَلَع  ٍمِکاَـح  َلَّوَأ  َْتنَُکل  ِةَرْدـُْقلا ، ِیف  نیَیِزاَوَتُم  ِةَّوَْقلا ، ِیف 
، َِکتَُّوق ِیف  ِصْقَّنلا  َو  َکِمْـسِِجب ، ِءاَلَْبلا  ِلوُُزن  ْنِم  َكُدـِعَت  اَِمب  َیَِهل  َو  ٍءاَوَس ، یَلَع  ِْکتَنَذآ  َو  ِتاَظِْعلا ، َْکتَفَـشاَک  ْدََـقل  َو  َتْرَرَتْغا ، اَِـهب  ْنِکل 

ِراَیِّدـلا ِیف  اَهَْتفَّرَعَت  ْنَِئل  َو  ٌبَّذَـکُم ، اَـهِرَبَخ  ْنِم  ٍقِداَـص  َو  ٌمَهَّتُم ، َكَدـْنِع  اََـهل  ٍحِـصاَن  َّبَُرل  َو  َكَّرُغَت ، َْوأ  ََکبِذْـکَت ، ْنَأ  ْنِم  یَفْوَأ  َو  ُقَدْـصَأ 
َْمل ْنَم  ُراَد  َمِْعَنل  َو  َِکب ! ِحـیِحَّشلا  َو  َْکیَلَع ، ِقیِفَّشلا  ِۀَّلَحَِمب  َِکتَظِعْوَم ، ِغاََـلب  َو  َكِریِکْذـَت ، ِنْسُح  ْنِم  اَهَّنَدِـجََتل  ِۀَِـیلاَْخلا ، ِعُوبُّرلا  َو  ِۀَـیِواَْخلا ،

. َمْوَْیلا اَْهنِم  َنُوبِراَْهلا  ُمُه  ًادَغ  اَْینُّدلِاب  َءاَدَعُّسلا  َّنِإ  َو  الَحَم ! اَْهنِّطَُوی  َْمل  ْنَم  ُّلَحَم  َو  ًاراَد ، اَِهب  َضْرَی 
540 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ِیف َزُْجی  ْمَلَف  ِِهتَعاَط ، ُلْهَأ  ٍعاَطُم  ِّلُِکب  َو  ُُهتَدَـبَع ، ٍدُوبْعَم  ِّلُِکب  َو  ُُهلْهَأ ، ٍکَْـسنَم  ِّلُِـکب  َقَِحل  َو  ُۀَـماَیِْقلا ، اَِـهِلئاَلَِجب  ْتَّقَح  َو  ُۀَـفِجاَّرلا ، ِتَفَجَر  اَذِإ 
. ٌۀَعِطَْقنُم ٍرْذُع  ِِقئاَلَع  َو  ٌۀَضِحاَد ، َكاَذ  َمْوَی  ٍۀَّجُح  ْمَکَف  ِهِّقَِحب . اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍمَدَق  ُسْمَهَال  َو  ِءاَوَْهلا ، ِیف  ٍرََصب  ُقْرَخ  ٍِذئَمْوَی  ِهِطِْسق  َو  ِِهلْدَع 
ْلَحْرا َو  ِةاَجَّنلا ؛ َقَْرب  ْمِشَو  َكِرَفَِسل ؛ ْرَّسَیَت  َو  َُهل ، یَْقبَت  َال  اَّمِم  ََکل  یَْقبَی  اَم  ْذُخ  َو  َُکتَّجُح ، ِِهب  ُُتْبثَت  َو  َكُرْذُع ، ِِهب  ُموُقَی  اَم  َكِْرمَأ  ْنِم  َّرَحَتَف 

. ِریِمْشَّتلا اَیاَطَم 
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ملظلا  نم  أّربتی 
ِضْعَِبل ًاِملاَظ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  یَْقلَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ًادَّفَـصُم ، ِلاَلْغَْألا  ِیف  َّرَجُأ  َْوأ  ًادَّهَـسُم ، ِناَدْعَّسلا  ِکَسَح  یَلَع  َتِیبَأ  ْنََأل  ِهَّللا  َو 

!؟ اَُهلُولُح يَرَّثلا  ِیف  ُلوُطَی  َو  اَُهلوُُفق ، یَِلْبلا  َیلِإ  ُعِرُْسی  ٍسْفَِنل  ًادَحَأ  ُِملْظَأ  َْفیَک  َو  ِماَطُْحلا ، َنِم  ٍءْیَِشل  ًابِصاَغ  َو  ِداَبِْعلا ،
ْتَدِّوُس امَّنَأَک  ْمِهِْرقَف ، ْنِم  ِناَْولَْألا  َْربُغ  ِروُعُّشلا ، َْثعُـش  ُهَناَْیبِص  ُْتیَأَر  َو  ًاعاَص ، ْمُکُِّرب  ْنِم  ِینَحامَتْـسا  یَّتَح  َقَْلمَأ  ْدَق  َو  اًلیِقَع  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ِهَّللا  َو 

، ِیتَقیِرَط ًاقِراَفُم  ُهَداَِیق  ُِعبَّتَأَو  ِینیِد ، ُهُعِیبَأ  یِّنَأ  َّنَظَف  یِعْمَـس ، ِْهَیلِإ  ُْتیَغْـصَأَف  ًادِّدَُرم ، َلْوَْقلا  َّیَلَع  َرَّرَک  َو  ًادِّکَُؤم ، ِینَدَواَع  َو  ِِملْظِْعلاـِب ، ْمُهُهوُجُو 
َْکتَلِکَث َُهل : ُْتلُقَف  اَهِمَْسیِم ، ْنِم  َقِرَتْحَی  ْنَأ  َداک  َو  اَهَِملَأ ، ْنِم  ٍفَنَد  ِيذ  َجیِجَض  َّجَضَف  اَِهب ، َِربَتْعَِیل  ِهِمْـسِج  ْنِم  اَُهْتیَنْدَأ  َُّمث  ًةَدیِدَح ، َُهل  ُْتیَمْحَأَف 

! ِِهبَضَِغل اَهُراَّبَج  اَهَرَجَس  ٍراَن  َیلِإ  ِینُّرَُجت  َو  ِِهبِعَِلل ، اَُهناَْسنِإ  اَهاَمْحَأ  ٍةَدیِدَح  ْنِم  ُِّنئَتَأ  ُلیِقَع ! اَی  ُلِکاَوَّثلا ،
542 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ٍۀَّیَح ِقـیِِرب  ْتَنِجُع  اـمَّنَأَک  اَُهْتِئنَـش ، ٍۀـَنوُْجعَم  َو  اَِـهئاَعِو ، ِیف  ٍۀَـفوُْفلَِمب  اَـنَقَرَط  ٌقِراَـط  َکـِلذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو  ًیَظل !؟ ْنِم  ُِّنئَأاـَل  َو  يَذَأـْلا  َنِم  ُِّنئَتأ 
. ٌۀَّیِدَه اَهَّنِکل  َو  َكاَذَال ، َو  اَذَال  َلاَقَف : ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اَْنیَلَع  ٌمَّرَُحم  َِکلَذَف  ٌۀَقَدَص ؟ ْمَأ  ٌةاَکَز ، ْمَأ  ٌۀَلِصَأ ، ُْتلُقَف : اِهْئیَقْوَأ ،

َتَْحت اَِـمب  َۀَْـعبَّسلا  َمِیلاَـقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللا  َو  ُرُجْهَت ؟ ْمَأ  ٍۀَّنِجوُذ ، ْمَأ  َْتنَأ  ٌطـِبَتُْخمَأ  ِینَعَدْـخَِتل ؟ ِینَْتیَتَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَعَأ  ُلوـُبَْهلا ! َکـْتَِلبَه  ُْتلُقَف :
َو ٍِّیلَِعل  اَم  اَهُمَضْقَت . ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإ  َو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِـصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ،

. ُنیِعَتْسَن ِهب  َو  َِللَّزلا . ِْحُبق  َو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  یَْقبَت ! َال  ٍةََّذل  َو  یَنْفَی ، ٍمیِعَِنل 

(225 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هینغی  نأ  هَّللا  یلإ  ءیجتلی 
َو ِیناَطْعَأ ، ْنَم  ِدْـمَِحب  یَلَْتبُأ  َو  َکِْقلَخ ، َراَرِـش  َفِطْعَتْـسَأ  َو  َِکقْزِر ، ِیِبلاَط  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب ، َیِهاَج  ْلُذـْبَتَال  َو  ِراَـسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص  َّمُهَّللا 

«. ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  « ؛ ِْعنَْملا َو  ِءاَطْعِْإلا  ُِّیلَو  ِهِّلُک  َِکلذ  ِءاَرَو  ْنِم  َْتنَأ  َو  ِینَعَنَم ، ْنَم  ِّمَِذب  َنَتَْتفُأ 
544 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(226 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ایندلا نم  ریفنتلا  یف 

. اَُهلاَُّزن ُمَلْسَیَال  َو  اَُهلاَوْحَأ ، ُموُدَتَال  ٌۀَفوُْرعَم ، ِرْدَْغلِاب  َو  ٌۀَفوُفْحَم ، ِءاَلَْبلِاب  ٌراَد 
َو اَهِماَهِِـسب ، ْمِهیِمَْرت  ٌۀَفَدْهَتْـسُم ، ٌضاَرْغَأ  اَهِیف  اَُهلْهَأ  امَّنِإ  َو  ٌموُدـْعَم ، اَهِیف  ُناَمَْألا  َو  ٌمُومْذَـم ، اَـهِیف  ُْشیَْعلا  ٌۀَفِّرَـصَتُم ، ٌتاَراـَت  َو  ٌۀَِـفلَتُْخم ، ٌلاَوْحَأ 

. اَهِماَمِِحب ْمِهِینُْفت 
َدَْعبَأ َو  ًاراَیِد ، َرَمْعَأ  َو  ًاراَمْعَأ ، ْمُْکنِم  َلَوْطَأ  َناک  ْنَّمِم  ْمُکَْلبَق ، یَضَم  ْدَق  ْنَم  ِلِیبَس  یَلَع  اَْینُّدلا  ِهِذه  ْنِم  ِهِیف  ُْمْتنَأ  اَم  َو  ْمُکَّنَأ  ِهَّللا  َداَبِع  اوُمَلْعا  َو 

َو ِةَدَّیَـشُْملاِروُصُْقلِاب ، اُولَْدبَتْـساَف  ًۀَِیفاَع . ْمُهُراَثآ  َو  ًۀَِیلاَخ ، ْمُهُراَیِد  َو  ًۀَِیلَاب ، ْمُهُداَسْجَأ  َو  ًةَدِکاَر ، ْمُهُحاَیِر  َو  ًةَدِماَه ، مُُهتاَوْصَأ  ْتَحَبْـصَأ  ًاراَثآ ؛
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. اَهُؤاَِنب ِباَرُّتلِاب  َدِّیُش  َو  اَهُؤاَِنف ، ِباَرَْخلا  یَلَع  َِیُنب  ْدَق  یتَّلا  َةَدَْحلُْملا ، َۀَئِطاَّللا  َرُوبُْقلا  َو  َةَدَّنَسُْملا ، َراَجْحَْألا  َو  َروُخُّصلا  ِةَدَّهَمُْملا  ِقِراَمنَّلا 
َلُـصاََوت َنُولَـصاَوَتَیَال  َو  ِناَـطْوَْألِاب ، َنوُِسنْأَتْـسَی  اـَل  َنِیلِغاَـشَتُم ، ٍغاَرَف  ِلـْهَأ  َو  َنیِـشِحُوم ؛ ٍۀَّلَحَم  ِلـْهَأ  َْنَیب  ٌبِرَتْغُم ، اَُـهنِکاَس  َو  ٌبِرَتْقُم ، اَـهُّلَحَمَف 

! يَرَّثلا َو  ُلِداَنَْجلا  ُمُْهتَلَکَأ  َو  یِلْبلا  ِِهلَْکلَِکب  ْمُهَنَحَط  ْدَق  َو  ٌرُواََزت ، ْمُهَْنَیب  ُنوُکَی  َْفیَک  َو  ِراَّدـلا . ُِّونُد  َو  ِراَوِْجلا ، ِبُْرق  ْنِم  ْمُهَْنَیب  ام  یَلَع  ِناَریِْجلا ،
ِتَِرثُْعب َو  ُرُومُْألا ، ُمُِکب  ْتَهاَنَت  َْول  ْمُِکب  َْفیَکَف  ُعَدْوَتْسُْملا . َِکلذ  ْمُکَّمَض  َو  ُعَجْضَْملا ، َِکلذ  ْمُکَنَهَتْرا  َو  ِْهَیلِإ ، اوُراَص  اَم  َیلِإ  ُْمتْرِص  ْدَق  ْنَأَک  َو 

«. َنوُرَتْفَی اُوناک  اَم  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ِّقَْحلا  ُمُهَالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َو  ْتَفَلْسَأ ، اَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ُوْلبَت . َِکلاَنُه  : » ُرُوبُْقلا
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(227 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

داشرلا یلإ  هیدهیل  هَّللا  یلإ  هیف  أجلی 
. َْکیَلَع َنِیلِّکَوَتُْمِلل  ِۀَیاَفِْکلِاب  ْمُهُرَضْحَأ  َو  َِکئاَِیلْوَِأل . َنیِِسنْآلا  ُسَنآ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
. ْمِهِِرئاََصب َغَْلبَم  ُمَْلعَت  َو  ْمِهِِرئاَمَض ، ِیف  ْمِْهیَلَع  ُِعلَّطَت  َو  ْمِهِِرئاَرَس ، ِیف  ْمُهُدِهاَُشت 

َیلِإ اوُؤََـجل  ُِبئاَـصَْملا  ْمِْـهیَلَع  ْتَّبُـص  ْنِإ  َو  َكُرْکِذ ، ْمُهَـسَنآ  ُۀـَبْرُْغلا  ُمُْهتَـشَحْوَأ  ْنِإ  ٌۀَـفوُْهلَم . َکـَْیلِإ  ْمُُهبوـُُلق  َو  ٌۀَـفوُشْکَم ، َکـَل  ْمُهُراَرْـسَأَف 
. َِکئاَضَق ْنَع  اَهَرِداَصَم  َو  َكِدَِیب ، ِرُومُْألا  َۀَّمِزَأ  َّنَِأب  ًاْملِع  َِکب ، ِةَراَِجتْسْالا 

َو َِکتاَیاَدِه ، ْنِم  ٍرُْکِنب  َِکلذ  َْسیَلَف  يِدِشاَرَم ، َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  َو  یِِحلاَصَم ، یَلَع  ِینَّلُدَف  ِیتَْبلِط ، ْنَع  ُتیِمَع  َْوأ  ِیَتلَأْسَم ، ْنَع  ُتْهِهَف  ْنِإ  َّمُهَّللا 
. َِکتاَیاَفِک ْنِم  ٍعِْدِببَال 

. َِکلْدَع یَلَع  ِیْنلِمَْحتَال  َو  َكِْوفَع ، یَلَع  ِیْنلِمْحا  َّمُهَّللا 

(228 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هباحصأ  ضعب  هب  دیری 
. اَهَّرَـش َقَبَـس  َو  اَهَْریَخ ، َباَصَأ  ِْبیَْعلا . َلِیلَق  ِبْوَّثلا ، َّیِقَن  َبَهَذ  َۀَْـنتِْفلا ! َفَّلَخ  َو  َۀَّنُّسلا ، َماَقَأ  َو  َدَـمَْعلا ، َيواَد  َو  َدَوَْألا ، َمَّوَق  ْدَـقَلَف  ٍناَُلف  ُءِالب  ِهَِّلل 

. يِدَتْهُْملا ُنِْقیَتْسَیَال  َو  ُّلاَّضلا ، اَِهب  يِدَتْهَیَال  ٍۀَبِّعَشَتُم ، ٍقُرُط  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  َلَحَر  ِهِّقَِحب . ُهاَقَّتا  َو  ُهَتَعاَط ، ِهَّللا  َیلإ  يَّدَأ 
548 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(229 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ۀفالخلاب هتعیب  فصو  یف 
. ٍۀَِفلَتُْخم ٍظاَْفلَِأب  ُُهْلثِم  َمَّدَقَت  ْدَق  َو  فیرشلا : لاق 

َو ُلْعَّْنلا ، ِتَعَطَْقنا  یَّتَح  اَهِدْرِو  َمْوَی  اَهِـضاَیِح  یَلَع  ِمیِْهلا  ِِلبِْإلا  َّكاَدَت  َّیَلَع  ُْمتْکَکاَدـَت  َُّمث  اَُهتْـضَبَقَف ، اَهوُُمتْدَدَـم  َو  اَُهتْفَفَکَف ، يِدَـی  ُْمتْطََـسب  َو 
، ُلِیلَْعلا اَهَوَْحن  َلَماََحت  َو  ُرِیبَْکلا ، اَْهَیلِإ  َجدَه  َو  ُریِغَّصلا ، اَِهب  َجَـهَْتبا  ِنَأ  َياَّیِإ  ْمِِهتَْعیَِبب  ِساَّنلا  ِروُرُـس  ْنِم  َغََلب  َو  ُفیِعَّضلا ، َءیِطُو  َو  ُءاَدِّرلا ، َطَقَس 

. ُباَعِْکلا اَْهَیلِإ  ْتَرَسَح  و 
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(230 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

يرخأ  دصاقم  یف 
ُلاَُنت َو  ُبِراَْهلا ، وُْجنَی  َو  ُِبلاَّطلا ، ُحَْـجنَی  اَِهب  ٍۀَـکَلَه . ِّلُک  ْنِم  ٌةاََـجن  َو  ٍۀَـکَلَم ، ِّلُـک  ْنِم  ٌْقتِع  َو  ٍداَـعَم ، ُةَریِخَذ  َو  ٍداَدَـس ، ُحاَـتْفِم  ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإَـف 

. ُِبئاغَّرلا

لمعلا لضف 

َْوأ ًاِسباَح ، ًاضَرَم  َْوأ  ًاسِکاَن ، ًارْمُع  ِلاَمْعَْألِاب  اوُرِدَاب  َو  ٌۀَیِراَج . ُماَْلقَْألا  َو  ٌۀَئِداَه ، ُلاَْحلاَو  ُعَمُْـسی . ُءاَعُّدلا  َو  ُعَْفنَت ، ُۀـَبْوَّتلا  َو  ُعَفُْری ، ُلَمَْعلا  َو  اُولَمْعاَف 
. ًاِسلاَخ ًاتْوَم 

550 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ْمُْکتَقَلْعَأ ْدَق  ٍبُولْطَم . ُْریَغ  ٌِرتاَو  َو  ٍبُوْلغَم ، ُْریَغ  ٌنِْرق  َو  ٍبُوبْحَم ، ُْریَغ  ٌِرئاَز  ْمُِکتاَّیِط . ُدِعاَبُم  َو  ْمُِکتاَوَهَـش ، ُرِّدَـکُم  َو  ْمُِکتاَّذـَل ، ُمِداَه  َتْوَْملا  َّنِإَف 

ْنَأ ُکِـشُویَف  ُُهتَوـْبَن . ْمُْکنَع  ْتَّلَق  َو  ُُهتَوْدَـع ، ْمُْکیَلَع  ْتََعباَـتَت  َو  ُُهتَوْطَـس  ْمُکِیف  ْتَمُظَع  َو  ُُهِلباَـعَم . ْمُْکتَدَْـصقَأ  َو  ُُهِلئاَوَـغ ، ْمُْـکتَفَّنَکَت  َو  ُُهِلئاَـبَح ،
ْدَق ْنَأَکَف  ِِهقاَذَـم . ُۀـَبوُشُج  َو  ِِهقاَبْطِإ ، ُّوُجُد  َو  ِِهقاَهْزِإ ، ُمِیلَأ  َو  ِِهتاَرَکَـس ، یِـشاَوَغ  َو  ِِهتاَرَمَغ ، ُسِداَـنَح  َو  ِِهلَلِع ، ُماَدـِتْحا  َو  ِِهلَلُظ  یِجاوَد  ْمُکاَـشْغَت 
َْمل ٍّصاَخ  ٍمیِمَح  َْنَیب  ْمُکَثاَُرت ، َنوُمِـسَتْقَی  ْمُکَثاَّرُو  َثََعب  َو  ْمُکَراَیِد ، َلَّطَع  َو  ْمُکَراَثآ ، یَّفَع  َو  ْمُکَّیِدـَن ، َقَّرَف  َو  ْمُکَّیَِجن ، َتَکْـسَأَف  ًۀَـتَْغب  ْمُکاَتَأ 

. ْعَزْجَی َْمل  ٍِتماَش  َرَخآ  َو  ْعَنْمَی ، َْمل  ٍنوُزْحَم  ٍبیِرَق  َو  ْعَْفنَی ،

ّدجلا لضف 

ِمَمُْألا َنِم  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  ْتَّرَغ  اَمَک  اَْینُّدـلا  ُةاَیَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  َال  َو  ِداَّزلا . ِلِْزنَم  ِیف  ِدُّوَزَّتلا  َو  ِداَدِْعتْـسْالا ، ِبُّهَأَّتلا و  َو  ِداَِهتْجْالا ، َو  ِّدِْـجلِاب  ْمُْکیَلَعَف 
َو ًاثاَدْـجَأ ، ْمُُهنِکاَسَم  ْتَحَبْـصَأ  َو  اَهَتَّدِـج . اوُقَلْخَأ  َو  اَهَتَّدِـع ، اْوَْنفَأ  َو  اَـهَتَّرِغ ، اُوباَـصَأ  َو  اَـهَتَّرِد ، اُوبَلَتْحا  َنیِذَّلا  ِۀَِـیلاَْخلا ، ِنوُرُْقلا  َو  ِۀَیِـضاَْملا ،

ٌۀَیِطْعُم ٌعوُدَـخ ، ٌةَراَّرَغ  ٌةَراَّدَـغ  اَهَّنِإَف  اَْینُّدـلا  اوُرَذْـحاَف  ْمُهاَعَد ، ْنَم  َنُوبیُِجی  َال  َو  ْمُهاََکب ، ْنَم  َنُولِفْحَیَال  َو  ْمُهاَتَأ ، ْنَم  َنُوفِْرعَیَال  ًاـثاَریِم . ْمُُهلاَْومَأ 
. اَهُؤاََلب ُدُکْرَی  َالَو  اَهُؤاَنَع ، یِضَْقنَیَال  َو  اَهُؤاَخَر ، ُموُدَیَال  ٌعوَُزن ، ٌۀَِسْبُلم  ٌعُونَم ،

اَم اَهِیف  اوُرَدَاب  َو  َنوُرِْـصُبی ، اَِمب  اَهِیف  اُولِمَع  اَْهنِم ، َْسَیل  ْنَمَک  اَهِیف  اُوناَکَف  اَِهلْهَأ ، ْنِم  اوُْسَیل  َو  اَْینُّدلا  ِلْهَأ  ْنِم  ًامْوَق  اُوناک  داهزلا : ۀفـص  یف  اهنم 
. ْمِِهئاَیْحَأ ِبُوُلق  ِتْوَِمل  ًاماَظْعِإ  ُّدَشَأ  ْمُه  َو  ْمِهِداَسْجَأ  َتْوَم  َنوُمِّظَُعی  اَْینُّدلا  َلْهَأ  َنْوَرَی  َو  ِةَرِخْآلا ، ِلْهَأ  ْیَناَرْهَظ  َْنَیب  ْمُُهناَْدبَأ  ُبَّلَقَت  َنوُرَذْحَی ،

552 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(231 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

«: لمجلا  » باتک یف  يدقاولا  اهرکذ  ةرصبلا ، یلإ  هّجوتم  وه  و  راق ، يذب  اهبطخ 
ِیف ِةَرِغاَْولا  ِةَواَدَْـعلا  َدـَْعب  ِماَحْرَْألا  ِيَوذ  َْنَیب  َلْـمَّشلا  ِِهب  َفَّلَأ  َو  َْقتَْفلا ، ِِهب  ََقتَر  َو  َعْدَّصلا . ِِهب  ُهَّللا  َّمَلَف  ِهِّبَر ، ِتاـَلاَسِر  َغََّلب  َو  ِِهب ، َِرمُأ  اَِـمب  َعَدَـصَف 

. ِبُولُْقلا ِیف  ِۀَحِداَْقلا  ِِنئاَغَّضلا  َو  ِروُدُّصلا ،
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(232 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ِِهتَفاَلِخ  ِیف  ِْهیَلَع  َمِدَق  ُهَّنَأ  َِکلذ  َو  هتعیش ، نم  وه  و  ۀعمز ، نب  هَّللادبع  هب  ملک 
: مالسلا هیلع  َلاَقَف  ًالاَم ، ُْهنِم  ُُبلْطَی 

ُةاَنَجَف اَّلِإ  َو  ْمِهِّظَح ، ُْلثِم  ََکل  َناک  ْمِِهبْرَح ، ِیف  ْمُهَتْکِرَش  ْنِإَف  ْمِِهفاَیْسأ ، ُْبلَج  َو  َنیِِملْسُْمِلل ، ٌءیف  َوُه  امَّنِإ  َو  ََکلَال ، َو  ِیل  َْسَیل  َلاَْملا  اَذه  َّنِإ 
. ْمِهِهاَْوفَأ ِْریَِغل  ُنوُکَتَال  ْمِهیِْدیَأ 

(233 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هراشا

نامزلا  داسف  و  تیبلا ، لهأ  نایب  یف  وه  و  رصحف ، مالکلا  یلع  مهدحأ  مدقأ  نأ  دعب 
، َعَنَْتما اَذِإ  ُلْوَْقلا  ُهُدِعُْسی  اَلَف  ِناَْسنِْإلا ، َنِم  ٌۀَعَْضب  َناَسِّللا  َّنِإ  َو  َالَأ 

554 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُُهنوُصُغ َْتلَّدَهَت  اَْنیَلَع  َو  ُُهقوُرُع ، ْتَبَّشَنَت  اَنِیف  َو  ِماَلَْکلا ، ُءاَرَمَُأل  اَّنِإ  َو  َعَسَّتا . اَذِإ  ُقْطُّنلا  ُُهلِهُْمیَال  َو 

نامزلاداسف

یَلَع َنوـُفِکَتْعُم  ُُهلْهَأ  ٌلـِیلَذ . ِّقَْـحِلل  ُمِزاَّللا  َو  ٌلـِیلَک ، ِقْدِّصلا  ِنَع  ُناَـسِّللا  َو  ٌلـِیلَق ، ِّقَْحلاـِب  ِهِیف  ُلـِئاَْقلا  ٍناَـمَز  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُـمَلْعا  َو 
ُلوُعَیَال َو  ْمُهَرِیبَک ، ْمُهُریِغَـص  ُمِّظَُعیَال  ٌقِذاَمُم . ْمُُهنِراَق  َو  ٌِقفاَنُم ، ْمُهُِملاَع  َو  ٌِمثآ ، ْمُُهِبئاَش  َو  ٌمِراَع ، ْمُهاَتَف  ِناَهْدِْإلا ، یَلَع  َنوُِحلَطْـصُم  ِناَیْـصِْعلا .

. ْمُهَریِقَف ْمُهُِّینَغ 

(234 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

َرِکُذ ْدَق  َو  مالـسلا ، هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َْدنِع  اَّنُک  َلاَق : َۀَیْحِد ، ِْنبا  ِِکلاَم  ْنَع  َدیِزَی  ِْنبا  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َۀَْبیَُتق ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ّیمامیلا  بلعذ  َيَور 
: َلاَقَف ِساَّنلا  ُفاَِلتْخا  ُهَْدنِع 

ْمِهِـضْرَأ ِبُْرق  ِبَسَح  یَلَع  ْمُهَف  اَِهلْهَـس ، َو  ٍَۀبُْرت  ِنْزَح  َو  اَِهبْذَع ، َو  ٍضْرَأ  ِخَبَـس  ْنِم  ًۀَْـقِلف  اُوناک  ْمُهَّنَأ  َِکلذ  َو  ْمِِهنیِط ، ُءيِداَبَم  ْمُهَْنَیب  َقَّرَف  اَمَّنِإ 
ِْرعَْقلا ُبیِرَق  َو  ِرَْظنَْملا ، ُحـِیبَق  ِلَمَْعلا  یِکاَز  َو  ِۀَّمِْهلا ، ُریِـصَق  ِۀَـماَْقلا  ُّداَم  َو  ِلْقَْعلا ، ُِصقاَن  ِءاَوُّرلا  ُّماَتَف  َنُوتَواَفَتَی ، اَِهفاَِلتْخا  ِرْدَـق  یَلَع  َو  َنُوبَراَقَتَی ،

. ِناَنَْجلا ُدیِدَح  ِناَسِّللا  ُقِیلَط  َو  ِّبُّللا ، ُقِّرَفَتُم  ِْبلَْقلا  ُِهئاَت  َو  ِۀَبیلَْجلا ، ُرَْکنُم  ِۀَبیِرَّضلا  ُفوُْرعَم  َو  ِْربَّسلا ، ُدیَِعب 
556 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(235 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 
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: هزیهجت هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لسغ  یلی  وه  هلاق و 
َتْرِـص یَّتَح  َتْصَّصَخ  ِءاَمَّسلا . ِراَبْخَأ  َو  ِءاَْبنِْإلا  َو  ِةَُّوبَّنلا  َنِم  َكِْریَغ  ِتْوَِمب  ْعِطَْقنَی  َْمل  اَم  َِکتْوَِمب  َعَطَْقنا  ِدََـقل  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب 

َو ِنوُؤُّشلا ، َءاَم  َْکیَلَع  اَنْدَْفنََأل  ِعَزَْجلا ، ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِْربَّصلِاب ، َتْرَمأ  َکَّنَأ  َالَْول  َو  ًءاَوَس . َکِیف  ُساَّنلا  َراَص  یَّتَح  َتْمَّمَع  َو  َكاَوِس ، ْنَّمَع  ًایِّلَسُم 
اَْنلَعْجا َو  َکِّبَر ، َْدنِع  اَنْرُکْذا  یِّمُأ ! َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُهُْعفَد . ُعاَطَتُْـسیَال  َو  ُهُّدَر ، ُکَلُْمیَال  اَم  ُهَّنِکل  َو  ََکل ! اَّلَق  َو  ًاِفلاَُحم ، ُدَمَْکلا  َو  اًلِطاَمُم ، ُءاَّدلا  َناََکل 

! َِکلَاب ْنِم 

(236 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

. هب هقاحل  ّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ةرجه  دعب  هنم  ناک  ام  رکذ  هیف  صتقا 
. ِجَرَْعلا َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  یَّتَح  ُهَرْکِذ ، ُأَطَأَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َذَخْأَم  ُعَْبتَأ  ُْتلَعَجَف 

: لیوط مالک  یف  هیلع  هللا  ۀمحر  فیرشلا  دیسلا  لاق 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هربخ  یطعأ  تنک  ینأ  دارأ  ِۀَـحاَصَْفلا ، َو  ِزاَجیِْإلا  ِیَتَیاَغ  َیلِإ  ِِهب  َیِمُر  يِذَّلا  ِماَلَْکلا  َنِم  ُهَرْکِذُأَطَأَف ،» : » مالـسلا هیلع  ُُهلْوَق 

. ۀبیجعلا ۀیانکلا  هذهب  کلذ  نع  ینکف  عضوملا ، اذه  یلإ  تیهتنا  نأ  یلإ  یجورخ  ءدب  نم 
558 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(237 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

لمعلا  یلإ  ۀعراسملا  یف 
َعِطَْقنَی َو  ُلَمَْعلا ، َدُمْخَی  ْنَأ  َْلبَق  یَجُْری ، ُءیِـسُْملا  َو  یَعُْدی ، ُِربْدُْملا  َو  ٌۀَطوُْسبُم ، َُۀبْوَّتلا  َو  ٌةَروُْشنَم ، ُفُحُّصلا  َو  ِءاَقَْبلا ، ِسَفَن  ِیف  ُْمْتنَأ  َو  اُولَمْعاَف 

. ُۀَِکئاَلَْملا َدَعْصَت  َو  َِۀبْوَّتلا ، ُبَاب  َّدَُسی  َو  ُلَجَْألا ، َیِضَْقنَی  َو  ُلَهَْملا ،
َیلِإ ٌروُْظنَم  َو  ِِهلَجَأ ، َیلِإ  ٌرَّمَعُم  َوُه  َو  َهَّللا  َفاَخ  ٌؤُْرما  ٍِمئاِدل . ٍبِهاذ  ْنِم  َو  ٍقاِبل ، ٍناف  ْنِم  َو  ٍتِّیَِمل  ٍّیَح  ْنِم  َذَخَأ  َو  ِهِسْفَِنل . ِهِسْفَن  ْنِم  ٌؤُْرما  َذَخَأَف 

. ِهَّللا ِۀَعاَط  َیلِإ  اَهِماَمِِزب  اَهَداَق  َو  ِهَّللا ، یِصاَعَم  ْنَع  اَهِماَِجِلب  اَهَکَْسمَأَف  اَهِماَمِِزب  اَهَّمَز  َو  اَهِماَِجِلب ، ُهَسْفَن  َمَْجلَأ  ٌؤُْرما  ِِهلَمَع ،

(238 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

ماشلا  لهأ  ّمذ  نیمکحلا و  نأش  یف 
َو ِْهیَلَع ، یَّلَُوی  َو  َبَّرَُدی ، َو  َمَّلَُعی  َو  َبَّدَُؤی ، َو  َهَّقَُفی  ْنَأ  یِغَْبنَی  ْنَّمِم  ٍبْوَش ، ِّلُک  ْنِم  اوُطُِّقُلت  َو  ٍْبَوأ ، ِّلُک  ْنِم  اوُعِمُج  ٌماَْزقَأ ، ٌدِیبَع  َو  ٌماَغَط ، ٌةاَفُج 

. َناَمیِْإلا َو  َراَّدلا  اوؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َنِمَال  َو  ِراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  اوُْسَیل  ِْهیَدَی . یَلَع  َذَخُْؤی 
، َنوُّبُِحت اَّمِم  ِمْوَْقلا  َبَْرقَأ  ْمِهِسُْفنَِأل  اوُراَتْخا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َو  َالَأ 

560 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
اوُمیِش َو  ْمُکَراَتْوَأ ، اوُعِّطَقَف  ٌۀَْنِتف  اَهَّنِإ  : » ُلوُقَی ِسْمَْألِاب  ٍْسیَق  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبََعب  ْمُکُدْهَع  امَّنِإ  َو  َنوُهَرْکَت . اَّمِم  ِمْوَْقلا  َبَْرقَأ  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمتْرَتْخا  ُمُکَّنِإ  َو 

ِهَّللا ِْدبَِعب  ِصاَْعلا  ِْنب  وِرْمَع  ِرْدَص  ِیف  اوُعَفْداَف  ُۀَمْهُّتلا . ُْهتَمَِزل  ْدَقَف  ًابِذاک  َناک  ْنِإ  َو  ٍهَرْکَتْسُم ، َْریَغ  ِهِریِـسَِمب  َأَطْخَأ  ْدَقَف  ًاقِداَص  َناک  ْنِإَف  ْمُکَفُویُس »
! یَمُْرت ْمُِکتاَفَص  َیلِإ  َو  يَْزُغت ، ْمُکِداَِلب  َیلِإ  َنْوََرت  َالَأ  ِماَلْسِْإلا . َیِصاَوَق  اوُطوُح  َو  ِماَّیَْألا ، َلَهَم  اوُذُخ  َو  ِساَّبَْعلا ، ِْنب 
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(239 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  اهیف  رکذی 
َو َّقَْحلا  َنوُِفلاَُخیَال  ْمِهِقِْطنَم . ِمَکِح  ْنَع  ْمُُهتْمَـص  َو  ْمِِهنِطَاب ، ْنَع  ْمُهُرِهاَـظ  َو  ْمِهِْملِع ، ْنَع  ْمُهُْملِح  ْمُکُِربُْخی  ِلـْهَْجلا . ُتْوَم  َو  ِْملِْعلا ، ُْشیَع  ْمُه 
. ِِهِتْبنَم ْنَع  ُُهناَِسل  َعَطَْقناَو  ِهِماَقُم ، ْنَع  ُلِطاَْبلا  َحاَْزنا  َو  ِِهباَِـصن ، َیلِإ  ُّقَْحلا  َداَـع  ْمِِهب  ِماَِـصتْعْالا ، ُجـِئَالَو  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ُِمئاَـعَد  ْمُه  َو  ِهِیف . َنوُِفلَتْخَیاـَل 

. ٌلِیلَق ُهَتاَعُر  َو  ٌرِیثَک ، ِْملِْعلا  َةاَُور  َّنِإَف  ٍۀَیاَوِر . َو  ٍعاَمَس  َلْقَعَال  ٍۀَیاَعِر ، َو  ٍۀَیاَعِو  َلْقَع  َنیِّدلا  اُولَقَع 
562 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(240 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

، ۀفالخلل همساب  سانلا  فته  َّلقیل  ُعبنیب ، ِِهلام  یلا  جورخلا  اهیف  هلأسی  روصحم  وه  و  نامثع ، نم  ۀلاسرب  هءاج  دق  و  سابع ؛ نب  هَّللا  دبعل  هلاق 
: مالسلا هیلع  لاقف  لبق ، نم  کلذ  لثم  هلَأس  ناک  نأ  دعب 

َنْآلا َوُه  َُّمث  َمُدـْقَأ ، ْنَأ  ََّیلِإ  َثََعب  َُّمث  َجُرْخَأ ، ْنَأ  ََّیلِإ  َثََعب  ِْربْدَأ ! َو  ِْلْبقَأ  ِبْرَْغلِاب  ًاحِـضاَن  اًلَمَج  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُنامَثُع  ُدـیُِری  اَـم  ٍساَّبَع ، َْنبا  اـی 
. ًاِمثآ َنوُکَأ  ْنَأ  ُتیِشَخ  یَّتَح  ُْهنَع  ُْتعَفَد  ْدََقل  ِهَّللا  َو  َجُرْخَأ ! ْنَأ  ََّیلِإ  ُثَْعبَی 

(241 ( ) ع  ) هل ۀبطخ  نم  و 

داهجلا یلع  هباحصأ  هب  ثحی 
َو ِرِصاَوَْخلا ، َلوُُضف  اوُوْطا  َو  ِرِزآَْملا ، َدَقُع  اوُّدُشَف  ُهَقَبَس  اوُعَزانَتَِتل  ٍدوُدْحَم  ٍراَمْـضِم  ِیف  ْمُُکلِهْمُم  َو  ُهَْرمَأ ، ْمُُکثِّرَُوم  َو  ُهَرْکُـش  ْمُکیِدْأَتْـسُم  ُهَّللا  َو 

! ِمَمِْهلا ِریِکاَذَِتل  َمَلُّظلا  یَْحمَأ  َو  ِمْوَْیلا ، ِِمئاَزَِعل  َمْوَّنلا  َضَْقنَأ  اَم  ٌۀَمِیلَو . َو  ٌۀَمیِزَع  ُعِمَتَْجتَال 
، ِّیِّمُْألا ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 

، یَْقثُْولا ِةَوْرُْعلا  َو  یَجُّدلا  ِحِیباَصَم  ِِهلآ  یَلَع  َو 
. ًارِیثَک ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َو 

564 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ع)  ) نینِمؤُملاَریمأ لِئاسَر 

(1 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةرصبلا یلا  ۀنیدملا  نم  هریسم  دنع  ۀفوکلا ، لهأ  یلِإ 
. ِبَرَْعلا ِماَنَس  َو  ِراَْصنَْألا  ِۀَْهبَج  ِۀَفوُْکلا ، ِلْهَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ٍّیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 

ُِّلقُأ َو  َُهباَتِْعتْـسا  ُِرثْکُأ  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  اًلُجَر  ُْتنُکَف  ِْهیَلَع ، اُونَعَط  َساَّنلا  َّنِإ  ِِهناَیِعَک . ُهُعْمَـس  َنوُکَی  یَّتَح  َنامَثُع  ِْرمَأ  ْنَع  ْمُکُِربْخُأ  یِّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
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، ُهُولَتَقَف ٌمْوَق  َُهل  َحِیتُأَف  ٍبَضَغ ، ُۀَْتلَف  ِهِیف  َۀَِشئاَع  ْنِم  َناک  َو  ُفِینَْعلا ، اَمِِهئاَدِح  ُقَفْرَأ  َو  ُفیِجَْولا ، ِهیف  اَمِهِْریَـس  ُنَوْهَأ  ُْرَیبُّزلا  َو  ُۀَْحلَط  َناک  َو  َُهباَتِع ،
. َنیِرَّیَُخم َنیِِعئاَط  َْلب  َنیِرَبُْجمَال ، َو  َنیِهَرْکَتْسُم  َْریَغ  ُساَّنلا  ِینَعَیَاب  َو 

َو ْمُکِریِمَأ ، َیلِإ  اوُعِرْـسَأَف  ِبْطُْقلا ، یَلَع  ُۀَْـنتِفلا  ِتَماَـق  َو  ِلَـجْرِْملا ، َْشیَج  ْتَشاَـج  َو  اَِـهب ، اوُعَلَق  َو  اَِـهلْهَِأب  ْتَعَلَق  ْدَـق  ِةَرْجِْهلا  َراَد  َّنَأ  اوُـمَلْعا  َو 
. َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ْمُکِّوُدَع ، َداَهِج  اوُرِدَاب 

566 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(2 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةرصبلا حتف  دعب  مهیلإ 
ُْمتیِعُدَو ُْمتْعَطَأ ، َو  ُْمتْعِمَـس  ْدَـقَف  ِِهتَمِْعِنل ، َنیِرِکاَّشلا  َو  ِِهتَعاَِطب ، َنِیِلماَْعلا  يِزْجَی  اَم  َنَسْحَأ  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلـْهَأ  ْنَع  ٍرْـصِم  ِلـْهَأ  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکاَزَج  َو 

. ُْمْتبَجَأَف

(3 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هیضاق  ثراحلا  نب  حیرشل 
و ًاحیرش ، یعدتساف  کلذ ، هغلبف  ًارانید ، نینامثب  ًاراد  هدهع  یلع  يرتشا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأ  یـضاق  ثراحلا  نب  حیرـش  نأ  ِيُور  و 

: هل لاق 
. ًادوُهُش ِهِیف  َتْدَهْشَأ  َو  ًاباَتِک ، اََهل  َْتبَتَک  َو  ًاراَنیِد ، نِینامَِثب  ًاراَد  َْتعَْتبا  َکَّنَأ  ِینَغََلب 

: هل لاق  مث  بضغملا ، رظن  هیلإ  رظنف  لاق : نینمؤملا . ریمأ  ای  کلذ  ناک  دق  حیرش : هل  لاقف 
، ًاِصلاَخ َكِْربَق  َیلِإ  َکَِملُْـسی  َو  ًاصِخاَش ، اَْهنِم  َکَجِرُْخی  یَّتَح  َِکتَنَِّیب ، ْنَع  َُکلَأْسَیَال  َو  َِکباَتِک ، ِیف  ُرُْظنَیَال  ْنَم  َکِیتْأَیَـس  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُْحیَرُـش ، اَی 
! ِةَرِخْآلا َراَد  َو  اَْینُّدلا  َراَد  َتْرِـسَخ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلاَلَح ! ِْریَغ  ْنِم  َنَمثَّلا  َتْدَقَن  َْوأ  َِکلاَم ، ِْریَغ  ْنِم  َراَّدلا  ِهِذـه  َْتعَْتبا  ُنوُکَتَال  ُْحیَرُـش  اَی  ْرُْظناَف 

. ُقْوَف اَمَف  ٍمَهْرِِدب  ِراَّدلا  ِهِذه  ِءاَرِش  ِیف  ْبَغَْرت  ْمَلَف  ِۀَخْسُّنلا ، ِهِذه  یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُْتبَتََکل  َْتیَرَتْشا  اَم  َِکئاَرِش  َْدنِع  ِینَْتیَتَأ  َْتنُک  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ 
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. َنیِِکلاَْهلا ِۀَّطِخ  َو  َنِیناَْفلا ، ِِبناَج  ْنِم  ِروُرُْغلا ، ِراَد  ْنِم  ًاراَد  ُْهنِم  يَرَتْشا  ِلیِحَّرِلل ، َجِعْزُأ  ْدَق  ٍْدبَع  ْنِم  ٌلِیلَذ ، ٌْدبَع  يَرَتْشا  اَم  اَذه  : » ِهِذه ُۀَخْسُّنلاَو 
یِهَْتنَی ُِثلاَّثلا  ُّدَْحلا  َو  ِتاَبیِصُْملا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ِیناَّثلا  ُّدَْحلا  َو  ِتاَفْآلا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُلَّوَْألا  ُّدَْحلا  ٌۀََعبْرَأ : ٌدوُدُح  َراَّدلا  ِهِذه  ُعَمَْجت  َو 

ِجَعْزُْملا اَذه  ْنِم  ِلَمَْألِاب ، ُّرَتْغُْملا  اَذه  يَرَتْشا  ِراَّدلا . ِهِذـه  ُبَاب  ُعَرُْـشی  ِهِیف  َو  يِْوغُْملا ، ِناَْطیَّشلا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِعباَّرلا  ُّدَْـحلا  َو  يِدْرُْملا ، يَوَْهلا  َیلِإ 
، ٍَكرَد ْنِم  ُْهنِم  يَرَتْشا  امِیف  يِرَتْشُْملا  اَذه  ََكرْدَأ  اَمَف  ِۀَعاَرَّضلا ، َو  ِبَلَّطلا  ِّلُذ  ِیف  ِلوُخُّدـلاَو  ِۀَـعاَنَْقلا ، ِّزِع  ْنِم  ِجوُرُْخلِاب  َراَّدـلا  ِهِذـه  ِلَجَْألِاب ،

یَلَع َلاَْملا  َعَمَج  ْنَم  َو  َرَیْمِح ، َو  ٍعَُّبت  َو  َرَْصیَق ، َو  يَرْسِک  ِْلثِم  ِۀَنِعاَرَْفلا ، ِْکُلم  ِلیُِزم  َو  ِةَِرباَبَْجلا ، ِسوُُفن  ِِبلاَس  َو  ِكُولُْملا ، ِماَسْجَأ  ِِلْبلَبُم  یَلَعَف 
، ِباَسِْحلا َو  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  َیلِإ  ًاعیِمَج  ْمُهُصاَخْشِإ  َِدلَْوِلل ، ِهِمْعَِزب  َرَظَن  َو  َدَقَتْعا ، َو  َرَخَّدا  َو  َدََّجن ، َو  َفَرْخَز  َو  َدَّیَـشَو ، یََنب  ْنَم  َو  َرَثْکَأَف ، ِلاَْملا 
َو يَوَْهلا  ِرْـسَأ  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُلْقَْعلا  َِکلذ  یَلَع  َدِهَـش  َنُولِْطبُْملا » َِکلاَنُه  َرِـسَخ  َو   » ِءاَضَْقلا ِلْصَِفب  ُْرمَأـْلا  َعَقَو  اَذِإ  ِباَـقِْعلا : َو  ِباَوَْثلا  ِعِضْوَم  َو 

. اَْینُّدلا ِِقئاَلَع  ْنِم  َِملَس 

(4 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 
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هشیج  ءارمأ  ضعب  یلإ 
َو َكاَصَع ، ْنَم  َیلِإ  َکَعاَطَأ  ْنَِمب  ْدَْهناَف  ِناَیْـصِْعلاَو  ِقاَقِّشلا  َیلِإ  ِموَْقلِاب  ُرُومُْألا  ِتَفاََوت  ْنِإ  َو  ُّبُِحن ، يِذَّلا  َكاَذَف  ِۀَـعاَّطلا  ِّلِظ  َیلِإ  اوُداَع  ْنِإَف 

. ِهِضوُُهن ْنِم  یَنْغَأ  ُهُدوُُعق  َو  ِهِدَهْشَم ، ْنِم  ٌْریَخ  ُُهبیِغَم  َهِراَکَتُْملا  َّنِإَف  َْکنَع ، َسَعاَقَت  ْنَّمَع  َکَعَم  َداَْقنا  ْنَِمب  ِنْغَتْسا 
570 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(5 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ناجیبرذأ  لماع  سیق  نب  ثعشأ  یلِإ 
. َکَقْوَف ْنَِمل  یًعْرَتْسُم  َْتنَأ  َو  ٌۀَناَمَأ ، َکُِقنُع  ِیف  ُهَّنِکل  َو  ٍۀَمْعُِطب  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِإ  َو 

یِّلََعل َو  ََّیلِإ ، ُهَمِّلَُـست  یَّتَح  ِِهناَّزُخ  ْنم  َْتنَأ  َو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  ٌلاَم  َْکیَدَی  ِیف  َو  ٍۀَـقِیثَِوب ، اَّلِإ  َرِطاَُختَال  َو  ٍۀَّیِعَر ، ِیف  َتاَتْفَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل 
. ُماَلَّسلاَو ََکل ، َِکتَالُو  َّرَش  َنوُکَأ  اَّلَأ 

(6 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلإ 
امَّنِإ َو  َّدُرَی ، ْنَأ  ِِبئاَْـغِللَال  َو  َراَـتْخَی ، ْنَأ  ِدِـهاَّشِلل  ْنُکَی  ْمَلَف  ِْهیَلَع ، ْمُهوُعَیاـَب  اَـم  یَلَع  َناـمَثُع  َو  َرَمُع  َو  ٍرَْکباـَبَأ  اوُعَیاـَب  َنیِذَّلا  ُمْوَْـقلا  ِینَعَیاـَب  ُهَّنِإ 

ٍۀَعِْدب َْوأ  ٍنْعَِطب  ٌجِراَخ  ْمِهِْرمَأ  ْنَع  َجَرَخ  ْنِإَف  ًیـضِر ، ِهَِّلل  َِکلذ  َناک  ًاماَمِإ  ُهْوَّمَـس  َو  ٍلُجَر  یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِنِإَف  ِراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْمِلل  يَروُّشلا 
. یَّلََوت اَم  ُهَّللا  ُهاَّلَو  َو  َنِینِمْؤُْملا ، ِلِیبَس  َْریَغ  ِهِعاَبِّتا  یَلَع  ُهُوَلتاَق  َیبَأ  ْنِإَف  ُْهنِم ، َجَرَخ  اَم  َیلِإ  ُهوُّدَر 

یَّنَجَتَت ْنَأ  اَّلِإ  ُْهنَع  ٍۀـَلْزُع  ِیف  ُْتنُک  یِّنَأ  َّنَمَْلعََتل  َو  َنامَثُع ، ِمَد  ْنِم  ِساَّنلا  َأَْربَأ  یِّنَدِـجََتل  َكاَوَه  َنُود  َِکْلقَِعب  َتْرَظَن  ِْنَئل  ُۀَـیِواَعُم ، اَی  يِرْمََعل ، َو 
. ُماَلَّسلاَو ََکل ! اََدب  اَم  َّنَجَتَف 

572 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(7 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ًاضیأ هَیلِإ 
، ِهیِدْهَی ٌرََصب  َُهل  َْسَیل  ٍءيِْرما  ُباَتِک  َو  َِکیْأَر ، ِءوُِسب  اَهَْتیَْضمَأ  َو  َِکلاَلَِـضب ، اَهَتْقَّمَن  ٌةَرَّبَُحم ، ٌَۀلاَسِر  َو  ٌۀَلَّصَُوم ، ٌۀَظِعْوَم  َْکنِم  ِیْنتَتَأ  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

. ًاِطباَخ َّلَض  َو  ًاطِغَال ، َرَجَهَف  ُهَعَبَّتاَف ، ُلاَلَّضلا  ُهَداَق  َو  َُهباَجَأَف ، يَوَْهلا  ُهاَعَد  ْدَق  ُهُدِشُْری ، ٌِدئاَقَال  َو 
. ٌنِهاَدُم اَهِیف  يِّوَرُْملا  َو  ٌنِعاَط ، اَْهنِم  ُجِراَْخلا  ُراَیَْخلا . اَهِیف  ُفَنْأَتُْسیَال  َو  ُرَظَّنلا ، اَهِیف  یَّنَُثیَال  ٌةَدِحاَو  ٌۀَْعَیب  اَهَّنَِأل  هنم :

(8 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلإ  هلسرأ  اّمل  یلجبلا  هَّللادبع  نب  ریرج  یلإ 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


َراَتْخا ِنِإَف  ٍۀَـیِزُْخم ، ٍْملِـس  َْوأ  ٍۀَِـیلُْجم ، ٍبْرَح  َْنَیب  ُهْرِّیَخ  َُّمث  ِمْزَْجلا ، ِْرمَْألِاب  ُهْذُـخ  َو  ِلْصَْفلا ، یَلَع  َۀَـیِواَعُم  ْلِـمْحاَف  ِیباَـتِک  َكاـَتَأ  اَذِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
. ُماَلَّسلاَو ُهَتَْعَیب ، ْذُخَف  َْملِّسلا  َراَتْخا  ِنِإ  َو  ِْهَیلِإ ، ِْذْبناَف  َبْرَْحلا 

574 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(9 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلِإ 
ٍلَبَج َیلِإ  اَنوُّرَطْـضا  َو  َفْوَْخلا ، اَنوُسَلْحَأ  َو  َبْذَْـعلا ، اَنوُعَنَم  َو  َلیِعاَفَْألا ، اَِنب  اُولَعَف  َو  َموُمُْهلا  اَِنب  اوُّمَه  َو  اَِنلْـصَأ ، َحاَِیتْجا  َو  اَنِِّیبَن ، َْلتَق  اَنُمْوَق  َداَرَأَف 

یِماَُحی اَنُِرفاک  َو  َرْجَْألا ، َِکلذـِب  یِْغبَی  اَُننِمُْؤم  ِِهتَمْرُح . ِءاَرَو  ْنِم  ِْیمَّرلا  َو  ِِهتَزْوَح ، ْنَع  ِّبَّذـلا  یَلَع  اََنل  ُهَّللا  َمَزَعَف  ِبْرَْحلا ، َراَن  اََنل  اوُدَـقْوَأ  َو  ٍرْعَو 
. ٍْنمَأ ِناَکَِمب  ِْلتَْقلا  َنِم  َوُهَف  ُهَنوُد ، ُموُقَت  ٍةَریِشَع  َْوأ  ُهُعَنْمَی  ٍْفلِِحب  ِهِیف  ُنَْحن  اَّمِم  ٌْولِخ  ٍْشیَُرق  ْنِم  َمَلْسَأ  ْنَم  َو  ِلْصَْألا . ِنَع 

َِلتُقَف ِۀَّنِـسَْألا . َو  ِفُویُّسلا  َّرَح  َُهباَحْـصَأ  ْمِِهب  یَقَوَف  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َمَّدَـق  ُساَّنلا ، َمَجْحَأ  َو  ُسْأَْـبلا ، َّرَمْحا  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  َو 
َنِم اُوداَرَأ  يِذَّلا  َلـْثِم  ُهَمْـسا  ُتْرَکَذ  ُْتئِـش  َْول  ْنَم  َداَرَأ  َو  َۀـَتُوم . مْوَی  ٌرَفْعَج  َلـُِتق  َو  ٍدُـحُأ ، َمْوَی  ُةَزْمَح  َلـُِتق  َو  ٍرْدـَب ، َمْوَـی  ِثِراَْـحلا  ُْنب  ُةَدـْیَبُع 

ِیتَّلا ِیتَِقباَسَک  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  یِمَدَِـقب ، َعْسَی  َْمل  ْنَم  ِیب  ُنَْرُقی  ُتْرِـص  ْذِإ  ِرْهَّدـِلل ! ًابَجَع  اـیَف  ْتَلِّجُأ . ُهَتَِّینَم  َو  ْتَلِّجُع ، ْمَُهلاَـجآ  َّنِکل  َو  ِةَداَـهَّشلا ،
. ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو  ُُهفِْرعَی . َهَّللا  ُّنُظَأَال  َو  ُُهفِرْعَأَال ، اَم  ٍعَّدُم  َیِعَّدَی  ْنَأ  اَّلِإ  اَِهْلثِِمب ، ٌدَحَأ  ِیلُْدیَال 

ْعِْزنَت َْمل  ِْنَئل  يِرْمََعل  َو  َكِْریَغ ، َیلِإَال  َو  َْکَیلِإ  ْمُهُْعفَد  ِینُعَسَی  َُهرَأ  ْمَلَف  ِْرمَْألا ، اَذه  ِیف  ُتْرَظَن  یِّنِإَف  َْکَیلِإ ، َنامَثُع  ِۀَلَتَق  ِْعفَد  ْنِم  َْتلَأَس  اَم  اَّمَأ  َو 
، ُُهناَدْجِو َكُءوُسَی  ٌبَلَط  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ٍلْهَس ، َال  َو  ٍلَبَجَال  َو  ٍرَْحبَال ، َو  ٍَّرب  ِیف  ْمُهَبَلَط  َکَنوُفِّلَُکیَال  َکَنُوُبلْطَی ، ٍلِیلَق  ْنَع  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َِکقاَقِش  َو  َکِّیَغ  ْنَع 

. ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلاَو  ُُهناَیُْقل ، َكُّرُسَیَال  ٌرَْوز  َو 
576 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(10 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ًاضیأ هیلإ 
َْکتَداَق َو  اَهَْتبَجَأَف ، َْکتَعَد  اَِهتَّذَِـلب . ْتَعَدَـخ  َو  اَِهتَنیِِزب ، ْتَجَّهَبَت  ْدَـق  اَْینُد  ْنِم  ِهِیف  َْتنَأ  اَـم  ُبِیباَـلَج  َکـْنَع  ْتَفَّشَکَت  اَذِإ  ٌِعناَـص  َْتنَأ  َْفیَک  َو 

َو ِباَسِْحلا ، َۀَـبْهُأ  ْذُـخ  َو  ِْرمَْألا ، اَذـه  ْنَع  ْسَْعقاَف  ٌّنَِجم . ُْهنِم  َکیِْجُنیَال  اَم  یَلَع  ٌِفقاَو  َکَفِقَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإ  َو  اهَتْعَطَأَف . َْکتَرَمَأ  َو  اَـهَتْعَبَّتاَف ،
َْکنِم ُناَْطیَّشلا  َذَـخَأ  ْدَـق  ٌفَْرتُم  َکَّنِإَف  َکِسْفَن  ْنِم  َْتلَفْغَأ  اَم  َکِْملْعُأ  ْلَعْفَت  اَّلِإ  َو  َکِعْمَـس ، ْنِم  َةاَوُْغلا  ِنِّکَُمتَال  َو  َکـِب ، َلََزن  ْدَـق  اَِـمل  ْرِّمَش 

. ِمَّدلاَو ِحوُّرلا  يَرْجَم  َْکنِم  يَرَج  َو  ُهَلَمَأ ، َکِیف  َغََلب  َو  ُهَذَخْأَم ،
َكُرِّذَحُأ َو  ِءاقَّشلا . ِِقباَوَس  ِموُُزل  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  َو  ٍقِسَاب ، ٍفَرَـش  َال  َو  ٍِقباس ، ٍمَدَق  ِْریَِغب  ِۀَّمُْألا ؟ ِْرمَأ  َةَالُو  َو  ِۀَّیِعَّرلا ، َۀَساَس  ُۀَـیِواَعُم  اَی  ُْمْتنُک  یَتَم  َو 

. ِةَریِرَّسلاَو ِۀَِیناَلَْعلا  َِفلَتُْخم  ِۀَِّیْنمُْألا ، ِةَّرِغ  ِیف  ًایِدامَتُم  َنوُکَت  ْنَأ 
! ِهِرََـصب یَلَع  یَّطَغُْملاَو  ِِهْبلَق ، یَلَع  ُنیِرَْملا  اَنُّیَأ  َمَْلعَِتل  ِلاَتِْقلا ، َنِم  ِْنیَقیِرَْفلا  ِفْعَأ  َو  ََّیلِإ ، ْجُرْخا  َو  ًاِبناَج  َساَّنلا  ِعَدَـف  ِبْرَْحلا  َیلِإ  َتْوَعَد  ْدَـق  َو 
َو ًانیِد ، ُْتلَْدبَتْـسا  اَم  يِّوُدَع ، یَْقلَأ  ِْبلَْقلا  َِکلِذب  َو  یِعَم ، ُْفیَّسلا  َِکلذ  َو  ٍرَْدب ، َمْوَی  ًاخْدَـش  َِکلاَخ  َو  َکیِخَأ  َو  َكِّدَـج  ُِلتاَق  ٍنَسَحُوبَأ  اَنَأَف 

. َنیِهَرْکُم ِهِیف  ُْمْتلَخَد  َو  َنیِِعئاَط  ُهوُُمتْکََرت  يِذَّلا  ِجاَْهنِْملا  یَلََعل  یِّنِإ  َو  ًاِّیبَن . ُْتثَدْحَتْساَال 
َنِم ُّجِضَت  َُکْتیَأَر  ْدَق  یِّنأَکَف  ًاِبلاَط ، َْتنُک  ْنِإ  َكاَنُه  ْنِم  ُْهُبلْطاَف  َنامَثُع  ُمَد  َعَقَو  ُْثیَح  َتِْملَع  ْدََـقل  َو  َنامَثُع ! ِمَدـِب  ًاِرئاَث  َْتئِج  َکَّنَأ  َتْمَعَز  َو 

، ِلاَْقثَْألِاب ِلاَمِْجلا  َجیِجَض  َْکتَّضَع  اَذِإ  ِبْرَْحلا 
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578 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َْوأ ٌةَدِحاَج ، ٌةَِرفاک  َیِه  َو  ِهَّللا ، ِباَتِک  َیلِإ  َعِراَصَم ، َدَْعب  َعِراَصَم  َو  ِِعقاَْولا  ِءاَضَْقلا  َو  ِِعباَتَتُْملا ، ِبْرَّضلا  َنِم  ًاعَزَج  ِینوُعْدـَت  َِکتَعاَمَِجب  یِّنَأَک  َو 

. ٌةَِدئاَح ٌۀَِعیاَبُم 

(11 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ّودعلا یلإ  هثعب  ًاشیج  اهب  یصو 
ْمُکَنوُد َو  اًْءدِر ، ْمَُکل  نوُکَی  امَیَک  ِراَْهنَْألا ، ِءاَْنثَأ  َْوأ  ِلاَبِْجلا ، ِحاَفِـس  َْوأ  ِفاَرْـشَْألا ، ُِلُبق  ِیف  ْمُکُرَکْـسَعُم  ْنُکَْیلَف  ْمُِکب ، َلََزن  َْوأ  ٍّوُدَِـعب  ُْمْتلََزن  اَذِإَـف 

ِناَکَم ْنِم  ُّوُدَْعلا  ُمُکِیتْأَی  اَّلَِئل  ِباَضِْهلا ، ِبِکاَنَم  َو  ِلاَبِْجلا ، یِـصاَیَص  ِیف  َءاَبَقُر  ْمَُکل  اُولَعْجاَو  ِْنیَْنثا ، َِوأ  ٍدِحاَو  ٍهْجَو  ْنِم  ْمُُکتََلتاَقُم  ْنُکَْتلَو  ًاّدَرَم .
ُْمْتلََحتْرا اَذِإ  َو  ًاعیِمَج ، اُولِْزناَف  ُْمْتلََزن  اَذِإَـف  َقُّرَفَّتلاَو ! ْمُکاَّیِإ  َو  ْمُهُِعئـالَط . ِۀَـمِّدَقُْملا  َنُویُع  َو  ْمُُهنُویُع ، ِمْوَْقلا  َۀَـمَّدَقُم  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ٍْنمَأ . َْوأ  ٍۀَـفاَخَم 

. ًۀَضَمْضَم َْوأ  ًاراَرِغ  اَّلِإ  َمْوَّنلا  اُوقوُذَتَال  َو  ًۀَّفِک ، َحاَمِّرلا  اُولَعْجاَف  ُْلیَّللا  ُمُکَیِشَغ  اَذِإ  َو  ًاعیِمَج ، اُولَِحتْراَف 

(12 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

: هل ۀمّدقم  فالآ  ۀثالث  یف  ماشلا  یلإ  هذفنأ  نیح  یحایرلا  سیق  نب  لقعم  اهب  یّصو 
. َکََلتاَق ْنَم  اَّلِإ  َّنَِلتاَُقتَال  َو  ُهَنوُد . ََکل  یَهَْتنُمَال  َو  ِِهئاَِقل ، ْنِم  ََکل  َُّدبَال  يِذَّلا  َهَّللا  ِقَّتِإ 

580 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ْحِّوَر َو  َکَنَدـَب ، ِهِیف  ْحِرَأَف  ًانْعَظَال . ًاماَقُم  ُهَرَّدَـق  َو  ًانَکَـس ، ُهَلَعَج  َهَّللا  َّنِإَف  ِلـْیَّللا ، َلَّوَأ  ْرِـسَتَال  َو  ِْریَّسلا . ِیف  ْهِّفَرَو  ِساَّنلاـِب . ْرِّوَغ  َو  ِْنیَدْرَْبلا . ِرِـس  َو 

ُنْدَتَال َو  ًاطَسَو ، َِکباَحْـصَأ  ْنِم  ْفِقَف  َّوُدَْعلا  َتیَِقل  اَذِإَف  ِهَّللا . ِۀَکََرب  یَلَعْرِـسَف  ُرْجَْفلا ، ُرِجَْفنَی  َنیِح  َْوأ  ُرَحَّسلا ، ُحِطَْبنَی  َنیِح  َْتفَقَو  اَذِإَف  َكَرْهَظ .
ْمِِهلاَِتق یَلَع  ْمُُهنآَنَـش  ْمُکَّنَلِمْحَیَال  َو  يِرمَأ ، َکَِیتْأَی  یَّتَح  َسْأَْبلا ، ُباَهَی  ْنَم  َدُعاَبَت  ْمُْهنَع  ْدَعاَبَتَال  َو  َبْرَْحلا . َبِْشُنی  ْنَأ  ُدـیُِری  ْنَم  َُّونُد  ِمْوَْقلا  َنِم 

. ْمِْهَیلِإ ِراَذْعِْإلا  َو  ْمِِهئاَعُد  َْلبَق 

(13 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هشیج  ءارمُأ  نم  نیریمأ  یلإ 
ُُهنْهَو ُفاَُخیَال  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف  انَِجم ، َو  ًاعْرِد  ُهاَلَعْجا  َو  اَعیِطَأ ، َو  َُهل  اعَمْـساَف  َرَتْشَْألا ، ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  اَمُکِزِّیَح  ِیف  ْنَم  یَلَع  َو  اَمُْکیَلَع  ُتْرَّمَأ  ْدَق  َو 

. ُلَْثمَأ ُْهنَع  ُءُْطْبلا  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْسِإَال  َو  ُمَزْحَأ ، ِْهَیلِإ  ُعاَرْسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْطبَال  َو  ُُهتَطْقَسَال  َو 

(14 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

نیِّفصب  ّودعلا  ءاقل  لبق  هرکسعل 
ْمُهاَّیِإ  ْمُکُکَْرت  َو  ٍۀَّجُح ، یَلَع  ِهَّللا  ِدْمَِحب  ْمُکَّنِإَف  ْمُکوُؤَْدبَی ، یَّتَح  ْمُهُوِلتاَُقت  َال 

582 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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َو ٍحـیِرَج . یَلَع  اوُزِهُْجتَال  َو  ًارِْوعُم ، اُوبیُِـصتَال  َو  ًاِربْدـُم ، اُوُلتْقَت  اَلَف  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  ُۀَـمیِزَْهلا  َِتناـک  اَذِإَـف  ْمِْهیَلَع . ْمَُکل  يَرْخُأ  ٌۀَّجُح  ْمُکوُؤَدـْبَی  یَّتَح 
َو َّنُْهنَع  ِّفَْکلِاب  ُرَمُْؤَنل  اَّنُک  ْنِإ  ِلوُقُْعلا ؛ َو  ِسُْفنَْألا  َو  يَوُْقلا  ُتاَفیِعَض  َّنُهَّنِإَف  ْمُکَءارَمُأ ، َْنبَبَس  َو  ْمُکَضاَرْعَأ  َنْمَتَش  ْنِإ  َو  يًذَِأب . َءاَسِّنلا  اوُجیِهَتَال 

. ِهِدَْعب ْنِم  ُُهبِقَع  َو  اَِهب  ُرَّیَُعیَف  ِةَواَرِْهلا  َِوأ  ِرْهِْفلِاب  ِۀَِّیلِهاَْجلا  ِیف  َةَأْرَْملا  ُلَواَنَتََیل  ُلُجَّرلا  َناک  ْنِإ  َو  ٌتاکِرْشَُمل . َّنُهَّنِإ 

(15 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

: ًابراحم ّودعلا  یقل  اذا  لوقی  مالسلا  هیلع  ناک  و 
َو ِنآَنَّشلا ، ُنُونْکَم  َحَّرَـص  ْدَق  َّمُهَّللا  ُناَْدبَْألا . ِتَیِْـضنُأ  َو  ُماَْدقَْألا ، ِتَلُِقن  َو  ُراَْصبَْألا ، ِتَصَخَـش  َو  ُقاَنْعَْألا . ِتَّدُم  َو  ُبُولُْقلا . ِتَْضفَأ  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا 

ُْریَخ َْتنَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَنِمْوَق  َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر   » اَِنئاَوْهَأ َتُّتَـشَت  َو  اَنِّوُدَع ، َةَْرثَک  َو  اَنِِّیبَن . َۀَْـبیَغ  َْکَیلِإ  وُکْـشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  ِناَغْـضَْألا . ُلِجاَرَم  ْتَشاَج 
«. َنیِِحتاَْفلا

(16 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

برحلا  دنع  هباحصأل 
. اَهَقوُقُح َفُویُّسلا  اوطْعَأ  َو  ٌۀَلْمَح ، اَهَدَْعب  ٌَۀلْوَجَال  َو  ٌةَّرَک ، اَهَدَْعب  ٌةَّرَف  ْمُْکیَلَع  َّنَّدَتْشَت  َال 

584 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
يِذَّلاَوَف ِلَشَْفِلل . ُدَرْطَأ  ُهَّنِإَـف  َتاَوْصَأـْلا ، اُوتیِمَأ  َو  ِّیِفْحَلَّطلا . ِبْرَّضلا  َو  ِّیِـسْعَّدلا  ِنْعَّطلا  یَلَع  ْمکَـسُْفنَأ  اوُُرمْذا  َو  اَـهَعِراَصَم ، ِبونُْجِلل  اُوئِّطَو  َو 

. ُهوُرَهْظَأ ِْهیَلَع  ًاناَوْعَأ  اوُدَجَو  اَّمَلَف  َْرفُْکلا ، اوُّرَسَأ  َو  اوُمَلْسَتْسا  ِنِکل  َو  اوُمَلْسَأ ، اَم  َۀَمَسَّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف 

(17 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هیلإ  هنم  ٍباتک  نع  ًاباوج  ۀیواعم ، یلإ 
ٍسُْفنَأ ِتاَشاَشُح  اَّلِإ  َبَرَْعلا  ِتَلَکَأ  ْدَـق  َبْرَْحلا  َّنِإ  َکـُلْوَق  اَّمَأ  َو  ِسْمَأ . َکـُتْعَنَم  اَـم  َمْوَْیلا  َکَـیِطْعُِأل  ْنُکَأ  َْمل  یِّنِإَـف  َماَّشلا  ََّیلِإ  َکـُبَلَط  اَّمَأ  َو 

یِّنِم ِّکَّشلا  یَلَع  یَْضمَِأب  َتْسَلَف  ِلاَجِّرلا  َو  ِبْرَْحلا  ِیف  اَنُؤاَِوتْـسا  اَّمَأ  َو  ِراَّنلا . َیلِإَف  ُلِطاَْبلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا ، َیلِإَف  ُّقَْحلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  َو  َالَأ  ْتَیَِقب ،
ْنِکل َو  ُنَْحن . َِکلذَکَف  ٍفاَنَم ! ِدـْبَع  ُوَنب  اَّنِإ  َُکلْوَق : اَّمَأ  َو  ِةَرِخْآلا . یَلَع  ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  اَْینُّدـلا  یَلَع  َصَرْحَِأب  ِماَّشلا  ُلْهَأ  َْسَیل  َو  ِنیِقَْیلا . یَلَع 

. ِلِْطبُْملاَک ُّقِحُملاَال  َو  ِقیِصَّللاَک . ُحیِرَّصلا  َال  َو  ِقِیلَّطلاَک  ُرِجاَهُْملاَال  َو  ٍِبلاَط . ِیبَأَک  َناَیْفُسُوبَأَال  َو  ِِبلَّطُْملا . ِْدبَعَک  ٌبْرَحَال  َو  ٍمِشاَهَک  ُۀَّیَمُأ  َْسَیل 
! َمَّنَهَج ِراَن  ِیف  يَوَه  ًافَلَس  ُعَْبتَی  ٌفَلَخ  ُفَلَْخلا  َْسِئَبل  َو  ِلِغْدُْملاَک . ُنِمْؤُْملاَال  َو 

ُۀَّمُْألا ِهِذه  َُهل  ْتَمَلْـسَأ  َو  ًاجاَْوفَأ ، ِِهنیِد  ِیف  َبَرَْعلا  ُهَّللا  َلَخْدَأ  اََّمل  َو  َلِیلَّذـلا . اَِهب  اَنْـشَعَن  َو  َزیِزَْعلا ، اَِهب  اَْنَللْذَأ  ِیتَّلا  ِةَُّوبُّنلا  ُلْضَف  ُدـَْعب  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َو 
، ْمِهِْقبَِسب ِْقبَّسلا  ُلْهَأ  َزاَف  َنیِح  یَلَع  ًۀَبْهَر ، اَّمِإ  َو  ًۀَبْغَر  اَّمِإ  ِنیِّدلا : یف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  ًاهْرَک ، َو  ًاعْوَط 

586 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُماَلَّسلاو اًلِیبَس ، َکِسْفَن  یَلَعَال  َو  ًابیِصَن ، َکِیف  ِناَْطیَّشِلل  َّنَلَعَْجت  الَف  ْمِِهلْضَِفب . َنُولَّوَْألا  َنوُرِجاهُْملا  َبَهَذ  َو 

(18 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 
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ةرصبلا یلع  هلماع  وه  ساّبع و  نب  هَّللادبع  یلإ 
. ْمِِهبُوُلق ْنَع  ِفْوَْخلا  َةَدْقُع  ُْللْحا  َو  ْمِْهَیلِإ ، ِناَسْحِْإلِاب  اَهَلْهَأ  ْثِداَحَف  ِنَتِْفلا ، ُسِْرغَم  َو  َسِیْلبِإ ، ُِطبْهَم  َةَرْصَْبلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

ٍۀَِّیلِهاَج ِیف  ٍمْغَِوب  اوُقَبُْسی  َْمل  ْمُهَّنِإ  َو  ُرَخآ ، ْمَُهل  َعَلَط  اَّلإ  ٌمَْجن  ْمَُهل  ْبِغَی  َْمل  ٍمیِمَت  ِیَنب  َّنِإ  َو  ْمِْهیَلَع ، َُکتَْظلِغ  َو  ٍمیِمَت ، ِینَِبل  َكُرُّمَنَت  ِینَغَلب  ْدَق  َو 
ُهَّللا َکَمِحَر  ِساَّبَْعلا ، َابَأ  َْعبْراَف  اَِهتَعیِطَق . یَلَع  َنوُروُزْأَم  َو  اَِهتَلِـص  یَلَع  َنوُروُجْأَم  ُنَْحن  ًۀَّصاَخ  ًۀـَباَرَق  َو  ًۀَّساَم  ًامِحَر  اَِـنب  ْمَُهل  َّنِإ  َو  ٍماَلْـسِإَال ، َو 

. ُماَلَّسلاَو َکِیف ، ِییْأَر  َّنَلیِفَیَال  َو  َِکب ، یِّنَظ  ِِحلاَص  َْدنِع  ْنُک  َو  َِکلذ ، ِیف  ِناَکیِرَش  اَّنِإَف  ٍّرَش ! َو  ٍْریَخ  ْنِم  َكِدَی  َو  َِکناَِسل  یَلَع  يَرَج  امَِیف 

(19 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هلاّمع  ضعب  یلإ 
، ًةَْوفَج َو  ًاراَِقتْحا  َو  ًةَوْسَق ، َو  ًۀَْظلِغ  َْکنِم  اْوَکَش  َكِدََلب  ِلْهَأ  َنِیقاَهَد  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

588 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
لِواَد َو  ِةَّدِّشلا ، َنِم  ٍفَرَِطب  ُُهبوُشَت  ِنیِّللا  َنِم  ًاباَْبلِج  ْمَُهل  ْسَْبلاَف  ْمِهِدْهَِعل ، اْوَفُْجی  َو  اْوَصُْقی  ْنَأَال  َو  ْمِهِکْرِِشل ، اَْونُْدی  ْنَِأل  اًلْهَأ  ْمُهَرَأ  ْمَلَف  ُتْرَظَن  َو 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِءاَْصقِْإلا . َو  ِداَْعبْالا  َو  ِءاَنْدِْإلا ، َو  ِبیِْرقَّتلا  َْنَیب  ْمَُهل  ْجُْزما  َو  ِۀَْفأَّرلا ، َو  ِةَوْسَْقلا  َْنَیب  ْمَُهل 

(20 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

زاوهَْألا و رَوُک  یلع  اهیلع و  ذـئموی  نینمؤملاریمأ  لماع  هَّللادـبع  و  ةرـصبلا ، یلع  ساـّبع  نب  هَّللادـبع  هلماـع  ۀـفیلخ  وه  هیبأ و  نب  داـیز  یلِإ 
: اهریغ نامرک و  سراف و 

، ِْرفَْولا َلِیلَق  َکُعَدَت  ًةَّدَش  َْکیَلَع  َّنَّدُـشََأل  ًارِیبَک ، َْوأ  ًاریِغَـص  ًاْئیَـش  َنیِِملْـسُْملا  ِءْیَف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنئل  ًاقِداَص ، ًامَـسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  یِّنِإ  َو 
. ُمالَّسلاَو ِْرمَْألا ، َلِیئَض  ِرْهَّظلا ، َلیِقَث 

(21 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ًاضیأ دایز  یلِإ 
. َِکتَجاَح ِمْوَِیل  َلْضَْفلا  ِمِّدَق  َو  َِکتَروُرَض ، ِرْدَِقب  ِلاَْملا  َنِم  ْکِْسمَأ  َو  ًادَغ ، ِمْوَْیلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ًادِصَتْقُم ، َفاَرْسِْإلا  ِعَدَف 

ْنَأ َۀَـلَمْرْالا - َو  َفیِعَّضلا  ُهُعَنْمَت  ِمیِعِّنلا  ِیف  ٌغِّرَمَتُم  َْتنَأ  َو  ُعَمْطَت - َو  َنیِرِّبَـکَتُْملا  َنِم  ُهَدـْنِع  َْتنَأ  َو  َنیِعِـضاَوَتُْملا  َرْجَأ  ُهَّللا  َکَـیِطُْعی  ْنَأ  وُـجَْرتَأ 
؟ َنِیقِّدَصَتُْملا َباََوث  ََکل  َبِجُوی 

. ُماَلَّسلاَو َمَّدَق ، اَم  یَلَع  ٌمِداَق  َو  َفَلْسَأ ، اَِمب  ٌّيِزْجَم  ُءْرَْملا  امَّنِإ  َو 
590 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(22 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 
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: لوقی هَّللادبع  ناک  و  یلاعت ، هَّللا  همحر  ساّبعلا  نب  هَّللادبع  یلإ 
! مالکلا اذهب  یعافتناک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مالک  دعب  مالکب  تعفتنا  ام 

ْنُکَْیلَو َِکتَرِخآ ، ْنِم  َْتِلن  اَِمب  َكُروُرُس  ْنُکَْیلَف  ُهَکِرُْدِیل ، ْنُکَی  َْمل  اَم  ُتْوَف  ُهُءوُسَی  َو  ُهَتوُفَِیل ، ْنُکَی  َْمل  اَم  َُكرَد  ُهُّرُـسَی  ْدَق  َءْرَْملا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
. ِتْوَْملا َدَْعب  امَِیف  َکُّمَه  ْنُکَْیلَو  ًاَعَزَج ، ِْهیَلَع  َسَْأت  الَف  اَْهنِم  َکَتاَف  اَم  َو  ًاحَرَف ، ِِهب  ِْرثُْکت  اَلَف  َكاَْینُد  ْنِم  َْتِلن  اَم  َو  اَْهنِم ، َکَتاَف  اَم  یَلَع  َکُفَسَأ 

(23 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هَّللا  هنعل  مجلم  نبا  هبرض  اّمل  ۀّیصولا  لیبس  یلع  هتوم  لبق  هلاق 
ِْنیَذَـه اوُدـِقْوَأ  َو  ِْنیَدوُـمَْعلا ، ِْنیَذـه  اوُـمِیقَأ  ُهَتَّنُـس . اوُعِّیَُـضت  ـالَف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َو  ًاْئیَـش . ِهَّللاـِب  اوُکِرُْـشتَال  ْنَأ  ْمَُـکل  ِیتَّیـِـصَو 

! ٌّمَذ ْمُکاَلَخ  َو  ِْنیَحاَبْصِْملا ،
َو ٌَۀبُْرق ، ِیل  ُْوفَْعلاَف  ُفْعَأ  ْنِإ  َو  يِداَعیِم . ُءاَنَْفلاَف  َْنفَأ  ْنِإ  َو  یِمَد ، ُِّیلَو  اَنَأَف  َْقبَأ  ْنِإ  ْمُُکقِراَفُم . ًادَـغ  َو  ْمَُکل ، ٌةَْربِع  َمْوَْیلا  َو  ْمُُکبِحاَص ، ِسْمَْألِاب  اَنَأ 

«. ْمَُکل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َالَأ  : » اوُفْعاَف ٌۀَنَسَح ، ْمَُکل  َوُه 
«. ِراَْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  اَم  َو  « ؛ َدَجَو ٍِبلاَط  َو  َدَرَو ، ٍبِراَقَک  اَّلِإ  ُْتنُک  اَم  َو  ُُهتْرَْکنَأ ؛ ٌِعلاَطَال  َو  ُُهتْهِرَک ، ٌدِراَو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَجَف  اَم  ِهَّللا  َو 

592 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
«. ُهَریِرْکَت ْتَبَجْوَأ  ًةَداَیِز  انُهاَه  ِهِیف  َّنَأ  اَّلِإ  ِبَطُْخلا  َنِم  َمَّدَقَت  امَِیف  ِماَلَْکلا  اَذه  ُضَْعب  یَضَم  ْدَق  َو  : » ُلُوقَأ هیلع : هّللا  ۀمحر  فیرشلا  دیسلا  لاق 

(24 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

نیّفص  نم  هفرصنم  دعب  اهبتک  هلاومأ ؛ یف  لمُعی  امب 
. َۀَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعی  َو  َۀَّنَْجلا ، ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ِِهلاَم ، ِیف  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  ٍِبلاَطِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذه 

ِْرمَْألِاب َماَق  ٌّیَح ، ٌْنیَـسُح  َو  ٌثَدَـح  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُقِْفُنی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْهنِم  ُلُکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلذـِب  ُموُقَی  ُهَّنِإَف  اهنم :
. ُهَرَدْصَم ُهَرَدْصَأ  َو  ُهَدَْعب ،

َیلِإ ًۀـَبُْرق  َو  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  َۀَـمِطاَف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلذـِب  َماَیِْقلا  ُْتلَعَج  اـمَّنِإ  یِّنِإ  َو  ٍِّیلَع ، ِینَِبل  يِذَّلا  َلـْثِم  ٍِّیلَع  ِۀَـقَدَص  ْنِم  َۀَـمِطاَف  ْیَْنباـِل  َّنِإ  َو 
. ِِهتَلْصُِول ًافیِرْشَت  َو  ِِهتَمْرُِحل ؛ ًامیِرْکَت  َو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

ِهِذـه ِلـیَِخن  ِداـَلْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأ  َو  َُهل ، َيِدُـه  َو  ِِهب  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنی  َو  ِِهلوُصُأ ، یَلَع  َلاَْـملا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَی  َو 
. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  یَّتَح  ًۀَّیِدَو  يَرُْقلا 

ٌۀَّیَح َیِه  َو  اَهُدـَلَو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح ، َنِم  َیِه  َو  اَهِدـَلَو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ٌلِماَح ، َیِه  َْوأ  ٌدـَلَو ، اََهل  َّنِْهیَلَع - ُفوُطَأ  ِیتاَّللا  ِیئاَمِإ - ْنِم  َناَـک  ْنَم  َو 
. ُْقتِْعلا اَهَرَّرَح  َو  ُّقِّرلا ، اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ٌۀَقِیتَع ، َیِهَف 

594 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: ۀّیدولا ًۀَّید ،» اهلخن و  نم  عیبی  الأ  و  : » ۀّیصولا هذه  یف  مالسلا  هیلع  هلوق  فیرشلا : لاق 

سارغ اهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملا  و  مالکلا ، حصفأ  نم  وه  ًاسارغ » اهضرأ  لکشت  یتح  : » مالسلا هیلع  هلوق  و  َّيد . اهعمج و  و  ۀلیـسفلا ،
. اهریغ اهبسحی  اهرمأ و  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع  یتلا  ۀفصلا  کلت  ریغ  یلع  رظانلا  اهاری  یّتح  لخنلا 
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(25 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

تاقدصلا  یلع  هلمعتسی  نمل  اهبتکی  ناک 
اهریبک و رومُألا و  ریغـص  یف  لدعلا  ۀـلثمأ  عرـشی  قحلا و  دامع  میقی  ناک  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  اهب  ملعیل  المج  انه  انرکذ  امنإ  و  فیرـشلا : لاق 

. اهلیلج اهقیقد و 
اَذِإَف ِِهلاَـم ، ِیف  ِهَّللا  ِّقَح  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنِم  َّنَذُـخَْأتَال  َو  ًاـهِراَک ، ِْهیَلَع  َّنَزاَـتَْجتَال  َو  ًاِملْـسُم ، َّنَعِّوَُرتاـَل  َو  َُهل . َکیِرَـشَال  ُهَدْـحَو  ِهَّللا  يَْوقَت  یَلَع  ِْقلَْطنا 

ْجِدُْختَال َو  ْمِْهیَلَع ، َمِّلَُـستَف  ْمُهَْنَیب  َموُقَت  یَّتَح  ِراَقَْولاَو ؛ ِۀَـنیِکَّسلِاب  ْمِْهَیلِإ  ِْضما  َُّمث  ْمُهَتاَْیبَأ ، َِطلاَُخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِِهئاَِمب  ْلِْزناَف  ِّیَْحلا  یَلَع  َْتمِدَـق 
ٍّقَح ْنِم  ْمُِکلاَوـْمَأ  ِیف  ِهَِّلل  ْلَـهَف  ْمُِکلاَوـْمَأ ، یف  ِهَّللا  َّقَـح  ْمُْکنِم  َذُـخِآل  ُُهتَفِیلَخ ، َو  ِهَّللا  ُِّیلَو  ْمُْکَیلِإ  ِینَلَـسْرَأ  ِهَّللاَداَـبِع ، َلوـُقَت : َُّمث  ْمَُهل ، ِۀَّیِحَّتلاـِب 

اَم ْذُخَف  ُهَقِهُْرت ، َْوأ  ُهَفِـسْعَت  َْوأ  ُهَدِعُوت  َْوأ  ُهَفیُِخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ُهَعَم  ِْقلَْطناَف  ٌمِْعنُم  ََکل  َمَْعنَأ  ْنِإ  َو  ُهْعِجاَُرت ، اَلَف  َال ، ٌِلئاَق : َلاَق  ْنِإَف  ِهِِّیلَو ! َیلِإ  ُهوُّدُؤتَف 
ِْهیَلَع ٍطِّلَسَتُم  َلوُخُد  اَْهیَلَع  ْلُخْدَت  اَلَف  اَهَْتیَتَأ  اَذِإَف  َُهل ، اَهَرَثْکَأ  َّنِإَف  ِِهنْذِِإب ، اَّلِإ  اَْهلُخْدَت  اَلَف  ٌِلبِإ  َْوأ  ٌۀَیِـشاَم  َُهل  َناک  ْنِإَف  ٍۀَِّضف ، َْوأ  ٍبَهَذ  ْنِم  َكاَطْعَأ 
. ُهَراَتْخا اَِمل  َّنَضِْرعَت  اَلَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ُهْرِّیَخ ، َُّمث  ِْنیَعْدَص  َلاَْملا  ِعَدْصاَو  اَهِیف ، اَهَبِحاَص  َّنَءوُسَتَال  َو  اَهَّنَعِْزُفتَال ، َو  ًۀَمیَِهب  َّنَرِّفَُنتَال  َو  ِِهب . ٍفِینَعَال  َو 
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يِذَّلا َْلثِم  ْعَنْـصا  َُّمث  اَمُهِْطلْخا ، َُّمث  ُْهِلقَأَف ، ََکلاَقَتْـسا  ِنِإَف  ُْهنِم . ِهَّللا  َّقَح  ِْضْبقاَف  ِِهلاَـم ؛ ِیف  ِهَّللا  ِّقَِحل  ٌءاَـفَو  ِهِیف  اَـم  یَْقبَی  یَّتَح  َِکلذَـک  ُلاََزت  اَـلَف 

ُِقثَت ْنَم  اَّلِإ  اَْهیَلَع  َّنَنَمَْأت  َال  َو  ٍراَوَع ، َتاَذَال  َو  ًۀَسُولْهَمَال ، َو  ًةَروُسْکَمَال  َو  ًۀَمِرَهَال  َو  ًادْوَع  َّنَذُخَْأتَال  َو  ِِهلاَم . ِیف  ِهَّللا  َّقَح  َذُـخَْأت  یَّتَح  ًالَّوَأ  َْتعَنَص 
، ٍفِحُْجمَال َو  ٍِفنْعُم  َْریَغ  ًاظیفَح ، ًانیِمَأ  َو  ًاقیِفَش  ًاحِصاَن  اَّلِإ  اَِهب  ْلِّکَُوتَال  َو  ْمُهَْنَیب ، ُهَمِسْقَیَف  ْمِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهَلِّصَُوی  یَّتَح  َنیِِملْـسُْملا  ِلاَِمب  ًاِقفاَر  ِِهنیِِدب 

َْنَیب َو  ٍۀَـقاَن  َْنَیب  َلوُحَی  اَّلَأ  ِْهَیلِإ  ْزِعْوَأَف  َُکنیِمَأ  اَهَذَـخَأ  اَذِإَف  ِِهب ، ُهَّللا  َرَمَأ  ُْثیَح  ُهْرِّیَُـصن  َكَدـْنِع  َعَمَتْجا  اَم  اَْنَیلِإ  ْرُدْـحا  َُّمث  ٍبِْعتُمَال . َو  ٍبِْغُلم  َال  َو 
ِنْأَتْسَْیلَو ِبِغاَّللا ، یَلَع  ْهِّفَُرْیلَو  اَهَْنَیب ، َو  َِکلذ  ِیف  اَِهتاَبِحاَوَص  َْنَیب  ْلِدْعَْیلَو  ًابوُکُر ، اَهَّنَدَهْجَیَال  َو  اَهَِدلَِوب ، َِکلذ  َّرُضَیَف  اَهَنََبل  َرُـصْمَیَال  َو  اَِهلیِـصَف 
اَْهلِهْمُیلَو ِتاَـعاَّسلا ، ِیف  اَـهْحِّوَُرْیلَو  ِقُرُّطلا ، ِّداَوَج  َیلِإ  ِضْرَأـْلا  ِْتبَن  ْنَع  اَِـهب  ْلِدـْعَیَال  َو  ِرُدـُْغلا ، َنِم  ِِهب  ُّرُمَت  اَـم  اَـهْدِرُوْیلَو  ِعـِلاَّظلا ، َو  ِبِقَّْنلاـِب 

هیلع هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُس  َو  ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  اَهَمِـسْقَِنل  ٍتاَدوُهْجَم ، َال  َو  ٍتاَبْعتُم  َْریَغ  ٍتاَیِْقنُم ، ًانَُّدب  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَنَِیتَْأت  یَّتَح  ِباَشْعَْألاَو ، ِفاَطِّنلاَْدنِع 
. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َكِدْشُِرل  ُبَْرقَأ  َو  َكِرْجَِأل  ُمَظْعا  َِکلذ  َّنِإَف  هلآ  و 
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ۀقدصلا یلع  هثعب  دق  هلاّمع و  ضعب  یلإ 
َرَهَظ اـمِیف  ِهَّللا  ِۀَـعاَط  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َلَـمْعَی  اَّلَأ  ُهَرَمَأ  َو  ُهَنوُد . َلـیِکَوَال  َو  ُهُْریَغ ، َدیِهَـشَال  ُْثیَح  ِهـِلَمَع ، ِتاَّیِفَخ  َو  ِهِْرمَأ  ِِرئاَرَـس  ِیف  ِهَّللا  يَوـْقَِتب  ُهَرَمَأ 

، َّرَسَأ امیف  ِهِْریَغ  َیلِإ  َِفلاَُخیَف 
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. ةَداَبِْعلا َصَلْخَأ  َو  َۀَناَمَْألا ، يَّدأ  دَقَف  ُُهَتلاَقَم ، َو  ُُهْلِعف  َو  ُُهتَِیناَلَع ، َو  ُهُّرِس  ِْفلَتْخَی  َْمل  ْنَم  َو 
. ِقوُقُْحلا ِجاَرِْختْسا  یَلَع  ُناَوْعَْألا  َو  ِنیِّدلا ، ِیف  ُناَوْخِْإلا  ُمُهَّنِإَف  ْمِْهیَلَع ، ِةَراَمِْإلِاب  اًلُّضَفَت  ْمُْهنَع  َبَغْرَیَال  َو  ْمُهَهَضْعَیَال ، َو  ْمُهَهَبْجَی  اَّلأ  ُهَرَمَأ  َو 
ْمِهِّفَوَف َکَّقَح ، َكوُّفَُوم  اَّنِإ  َو  ٍۀَـقاَف ، ِيَوذ  َءاَفَعُـض  َو  ٍۀَنَکْـسَم ، َلْهَأ  َءاَکَرُـش  َو  ًامُوْلعَم ، اقَح  َو  ًاضوُْرفَم ، ًابیِـصَن  ِۀَـقَدَّصلا  ِهِذـه  ِیف  َکـَل  َّنِإ  َو 

َنوـُِلئاَّسلاَو ُنیِکاَـسَْملاَو  ُءاَرَقُْفلا  ِهَّللا - َدـْنِع  ُهُمْـصَخ  ْنَِمل - یَـسُْؤب  َو  ِۀَـماَیِْقلا ، َمْوَـی  ًاـموُصُخ  ِساَّنلا  ِرَثْـکَأ  ْنـِم  َکَّنِإَـف  ْلَـعْفَت  اَّلِإ  َو  ْمُهَقوـُقُح ،
َّلُّذـلا ِهِسْفَِنب  َّلَـحَأ  ْدَـقَف  اَْـهنَع ، ُهَنیِد  َو  ُهَسْفَن  ْهِّزَُنی  َْمل  َو  ِۀـَناَیِْخلا  ِیف  َعَتَر  َو  ِۀـَناَمَْألِاب ، َناَهَتْـسا  ِنَم  َو  ِلـِیبَّسلا ! ُْنباَو  َنُومِراَْـغلا  َو  َنوُعُوفْدَْـملاَو ،

. ُماَلَّسلاَو ِۀَِّمئَْألا ، ُّشِغ  ِّشِْغلا  َعَْظفَأَو  ِۀَّمُْألا ، ُۀَناَیِخ  ِۀَناَیِْخلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  َو  يَزْخَأ . َو  ُّلَذَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َيْزِْخلاَو 
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. ُماَلَّسلاَو ِۀَِّمئَْألا ، ُّشِغ  ِّشِْغلا  َعَْظفَأَو  ِۀَّمُْألا ، ُۀَناَیِخ  ِۀَناَیِْخلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  َو  يَزْخَأ . َو  ُّلَذَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َيْزِْخلاَو 

(27 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

رصم هدلق  نیح  هنع - هَّللا  یضر  رکب - یبأ  نب  دّمحم  یلإ 
َکِْفیَح ِیف  ُءاَمَظُْعلا  َعَمْطَیاـَل  یَّتَح  ِةَرْظَّنلاو ، ِۀَـظْحَّللا  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآَو  َکَـهْجَو ، ْمَُهل  ْطُْـسباَو  َکَِـبناَج ، ْمَُهل  ِْنلَأ  َو  َکَـحاَنَج ، ْمَُهل  ْضِفْخاَـف 

ِةَرِهاَّظلاو ِةَرِیبَْـکلاَو ، ْمُِکلاَـمْعَأ  ْنـِم  ِةَریِغَّصلا  ِنَـع  ِهِداَـبِع  َرـَـشْعَم  ْمُُکِلئاَُـسی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإَـف  ْمِْـهیَلَع ، َِکلْدَـع  ْنـِم  ُءاَـفَعُّضلا  ِسَأـْیَیَال  َو  ْمَُـهل ،
. ُمَرْکَأ َوُهَف  ُفْعَی  ْنِإ  َو  ُمَلْظَأ ، ُْمْتنَأَف  ْبِّذَُعی  ْنِإَف  ِةَرُوتْسَْملاَو ،

، ِةَرِخْآلا ِلِجآ  َو  اَْینُّدلا  ِلِجاَِعب  اُوبَهَذ  َنیِقَّتُْملا  َّنَأ  ِهَّللا  َداَبِع  اوُمَلْعا  َو 
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، ْتَلِکُأ اَم  ِلَْضفَِأب  اَهُولَکَأ  َو  ْتَنِکُـساَم ، ِلَْضفَِأب  اَْینُّدـلا  اُونَکَـس  ْمِِهتَرِخآ ؛ ِیف  اَْینُّدـلا  ُلْهَأ  اوُکِراَُـشی  َْمل  َو  ْمُهاَْـینُد ، ِیف  اَْینُّدـلا  َلـْهَأ  اوُکَراَـشَف 
اُوباَصَأ ِِحباَّرلا . ِرَْجتَْملاَو  ِغِّلَبُْملا ؛ ِداَّزلِاب  اَْهنَع  اُوبَلَْقنا  َُّمث  َنوُرِّبَکَتُْملا . ُةَِرباَبَْجلا  ُهَذَخَأ  اَم  اَْهنِم  اوُذَـخَأ  َو  َنُوفَْرتُْملا ، ِِهب  یِظَح  اَِمب  اَْینُّدـلا  َنِم  اوُظَحَف 
ِهَّللاَداَبِع اوُرَذْحاَف  ٍةََّذل . ْنِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل  ُصُْقنَیَالَو  ٌةَوْعَد ، ْمَُهل  ُّدَُرتال  ْمِِهتَرِخآ . ِیف  ًادَغ  ِهَّللا  ُنارَیِج  ْمُهَّنَأ  اُونَّقَیَت  َو  ْمُهاَْینُد ، ِیف  اَْینُّدلا  ِدْهُز  َةَّذـَل 

ْنَمَف ًادـَبَأ . ٌْریَخ  ُهَعَم  ُنوُکَیَال  ٍّرَـش  َْوأ  ًادـَبَأ . ٌّرَـش  ُهَعَم  ُنوُکَیَال  ٍْریَِخب  ٍلِیلَج ، ٍبْطَخ  َو  ٍمیِظَع ، ٍْرمَِأب  ِیتْأَی  ُهَّنِإَف  ُهَتَّدُـع ، َُهل  اوُّدِـعَأ  َو  َُهبُْرق ، َو  َتْوَْملا 
َو ْمُکَکَرْدَأ ، ُْهنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  َو  ْمُکَذَـخَأ ، َُهل  ُْمتْمَقَأ  ْنِإ  ِتْوَْملا ، ُءاَدَرُط  ُْمْتنَأ  َو  اَِهِلماَع ! ْنِم  ِراَّنلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ْنَم  َو  اَِـهِلماَع ،! ْنِم  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ 
. ٌدیِدَج اَُهباَذَع  َو  ٌدیِدَش ، اَهُّرَح  َو  ٌدیَِعب ، اَهُْرعَق  ًاراَن  اوُرَذْحاَف  ْمُکِْفلَخ . ْنِم  يَوُْطت  اَْینُّدلاَو  ْمُکیِـصاوَِنب ؛ ٌدوُقْعَم  ُتْوَْملا  ْمُکِّلِظ . ْنِم  ْمَُکل  ُمَْزلَأ  َوُه 

اوُعَمْجاَف ِِهب ، ْمُکُّنَظ  َنُسْحَی  ْنَأ  َو  ِهَّللا ، َنِم  ْمُُکفْوَخ  َّدَتْشَی  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  َو  ٌَۀبْرُک . اَهِیف  ُجَّرَُفتَال  َو  ٌةَوْعَد ، اَهِیف  ُعَمُْـستَال  َو  ٌۀَمْحَر ، اَهِیف  َْسَیل  ٌراَد 
. ِهَِّلل ًافْوَخ  ْمُهُّدَشَأ  ِهَّللِاب  ًاّنَظ  ِساَّنلا  َنَسْحَأ  َّنِإ  َو  ِهِّبَر ، ْنِم  ِِهفْوَخ  ِرْدَق  یَلَع  ِهِّبَِرب  ِهِّنَظ  ُنْسُح  ُنوُکَی  اَمَّنِإ  َْدبَْعلا  َّنِإَف  اَمُهَْنَیب ،

َِحفاَُنت ْنَأ  َو  َکِسْفَن ، یَلَع  َِفلاَُخت  ْنَأ  ٌقوُقْحَم  َْتنَأَف  َرْـصِم ، َلْهَأ  یِـسْفَن  ِیف  يِداَنْجَأ  َمَظْعَأ  َُکْتیَّلَو  ْدَق  یِّنَأ  ٍرَْکب - ِیبَأ  َْنب  َدَّمَُحم  اَی  ْمَلْعاَو -
ٌفَلَخ ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  َو  ِهِْریَغ ، ْنِم  ًافَلَخ  ِهَّللا  ِیف  َّنِإَف  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَضِِرب  َهَّللا  ِطِخُْستَال  َو  ِرْهَّدلا ، َنِم  ٌۀَعاَس  اَّلِإ  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو  َِکنیِد  ْنَع 

. ِهِْریَغ ِیف 
. َِکتاَلَِصل ٌعَبَت  َِکلَمَع  ْنِم  ٍءْیَش  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ٍلاَِغتْشِال . اَِهْتقَو  ْنَع  اَهْرِّخَُؤتَال  َو  ٍغاَرَِفل ، اَهَْتقَو  ْلِّجَُعتَال  َو  اََهل ، ِتَّقَؤُْملا  اَِهْتقَِول  َةاَلَّصلا  ِّلَص 

602 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ُفاَخَأَال یِّنِإ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  ْدََـقل  َو  ِِّیبَّنلا . ُّوُدَـع  َو  ِِّیبَّنلا ، ُِّیلَو  َو  يَدَّرلا ، ُماَمِإ  يَدُْـهلا و  ُماَمِإ  ٌءاَوَسَال ، ُهَّنِإَف  هنم : و 

ِناَنَْجلا ِِقفاَنُم  َّلُک  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِکل  َو  ِهِکْرِِشب ، ُهَّللا  ُهُعَمْقَیَف  ُكِرْـشُْملا  اَّمَأ  َو  ِِهنامیِِإب ، ُهَّللا  ُهُعَنْمَیَف  ُنِمْؤُْملا  اَّمَأ  ًاکِرْـشُمَال ؛ َو  ًانِمُْؤم  ِیتَّمُأ  یَلَع 
«. َنوُرِْکُنت اَم  ُلَعْفَی  َو  َنُوفِْرعَت ، اَم  ُلوُقَی  ِناَسِّللا ، ِِملاَع 

(28 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ًاباوج ۀیواعم  یلإ 
بتکلا  نساحم  نم  وهو  فیرشلا : لاق 

اََنل َأَّبَخ  ْدَقَلَف  ِِهباَحْـصَأ ؛ ْنِم  ُهَدَّیَأ  ْنَِمب  ُهاَّیِإ  ِهَدِییَْأت  َو  ِِهنیِِدل ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ِهَّللا  َءاَفِطْـصا  ِهِیف  ُرُکْذـَت  َُکباَتِک  ِیناَتَأ  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
یِعاَد َْوأ  َرَجَه ، َیلِإ  ِرْمتَّلا  ِِلقاَنَک  َِکلذ  ِیف  َْتنُکَف  اَنِِّیبَن ، ِیف  اَْـنیَلَع  ِِهتَمِْعن  َو  اَنَدـْنِع ، َیلاَـعَت  ِهَّللا  ِءاَـلَِبب  اـَنُِربُْخت  َْتقِفَط  ْذِإ  ًاـبَجَع ؛ َکـْنِم  ُرْهَّدـلا 

. ُهُْمَلث َکْقَْحلَی  َْمل  َصَقَن  ْنِإ  َو  ُهُّلُک ، ََکلَزَتْعا  َّمَت  ْنِإ  ًاْرمَأ  َتْرَکَذَف  ٌناَُلف ؛ َو  ٌناَُلف  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِساَّنلا  َلَْضفَأ  َّنَأ  َتْمَعَز  َو  ِلاَضِّنلا . َیلِإ  ِهِدِّدَـسُم 
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َو ْمِِهتاَجَرَد ، َبِیتَْرت  َو  َنِیلَّوَْألا  َنیِرِجاَهُْملا  َْنَیب  َزِییْمتَّلا  َو  ِءاَقَلُّطلا ، ِءاَْنبَأ  َو  ِءاَقَلُّطِلل  اَم  َو  َسوُسَْملاَو ! َِسئاَّسلاَو  َلوُضْفَْملاَو  َلِـضاَْفلاَو  َْتنَأ  اَـم  َو 
ُفِْرعَت َو  َکِْعلَظ ، یَلَع  ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ  َُعبَْرت  الَأ  اََهل ! ُمْکُْحلا  ِْهیَلَع  ْنَم  اَهِیف  ُمُکْحَی  َقِفَط  َو  اَْهنِم ، َْسَیل  ٌحْدـِق  َّنَح  ْدََـقل  َتاَْهیَه  ْمِِهتاَـقَبَط ! َفیِْرعَت 

! ِِرفاَّظلا ُرَفَظَال  َو  ِبُوْلغَْملا ، ُۀَبَلَغ  َْکیَلَع  اَمَف  ُرَدَْقلا ! َكَرَّخَأ  ُْثیَح  ُرَّخَأَتَت  َو  َکِعْرَذ ، َروُُصق 
، ََکل ٍِربُْخم  ُْریَغ  يََرت - َالَأ  ِدْصَْقلا . ِنَع  ٌغاَّوَر  ِهیِّتلا ، ِیف  ٌباَّهََذل  َکَّنِإ  َو 

604 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: َلِیق اَنُدیِهَش  َدِهُْشتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف ، ٍّلُِکل  َو  ِراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدِهُْشتْسا  ًامْوَق  َّنَأ  ُثِّدَحُأ - ِهَّللا  ِۀَمِْعِنب  ْنَِکل  َو 
َو ِهَّللا - ِلِیبَس  ِیف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَعُِّطق  ًامْوَق  َّنَأ  يََرت  َالَوَأ  ِْهیَلَع ! ِِهتاَلَص  َْدنِع  ًةَرِیبْکَت  َنیِْعبَِسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَّصَخ  َو  ِءاَدَهُّشلا ، ُدِّیَس 
، ُهَسْفَن ِءْرَْملا  ِۀَیِکَْزت  ْنِم  ُْهنَع  ُهَّللا  یَهَن  اَمَال  َْول  َو  ِْنیَحاَنَْجلاوُذ »! َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُراَّیَّطلا  : » َلِیق ْمِهِدِحاَِوب ، َلُِعف  اَم  اَنِدِحاَِوب  َلُِعف  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف - ٍّلُِکل 

ُدَْعب ُساَّنلا  َو  اَنِّبَر ، ُِعئاَنَص  اَّنِإَف  ُۀَّیِمَّرلا ، ِِهب  َْتلاَم  ْنَم  َْکنَع  ْعَدَف  َنیِعِماَّسلا ، ُناَذآ  اَهُّجُمَتَال  َو  َنِینِمْؤُْملا ، ُبُوُلق  اَُهفِْرعَت  ًۀَّمَج ، َِلئاَضَف  ٌرِکاَذ  َرَکََذل 
یَّنَأ َو  َكاَنُه ! ُْمتَْـسل  َو  ِءاَفْکَْألا ، َلِْعف  اَنْحَْکنَأ  َو  اَنْحَکَنَف  اَنِـسُْفنَِأب ؛ ْمُکاَنْطَلَخ  ْنَأ  َکِمْوَق  یَلَع  اَِنلْوَط  َّيِداَع  َال  َو  اَنِّزِع  َمیِدَق  اَنْعَنْمَی  َْمل  اََنل . ُِعئاَنَص 

اَّنِم َو  ِراَّنلا ، ُۀَْیبِص  ْمُْکنِم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَّنِم  َو  ِفاَلْحَْألا ، ُدَسَأ  ْمُْکنِم  َو  ِهَّللا  ُدَسَأ  اَّنِم  َو  ُبِّذَکُْملا ، ُمُْکنِم  َو  ُِّیبَّنلا  اَّنِم  َو  َِکلذ  ُنوُکَی 
!. ْمُْکیَلَع َو  اََنل  اَّمِم  ٍرِیثَک  ِیف  ِبَطَْحلا ، َُۀلاَّمَح  ْمُْکنِم  َو  َنیَِملاَْعلا ، ِءاَِسن  ُْریَخ 

ٍضْعَِبب َیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماَحْرَْألا  ولوُأ  َو   » َیلاَعَت َو  ُهَناَْحبُـس  ُُهلْوَق  َوُه  َو  اَّنَع ، َّذَش  اَم  اََنل  ُعَمْجَی  ِهَّللا  ُباَتِک  َو  ُعَفُْدتَال ، اَُنتَِّیلِهاَج  َو  َعِمُـس ، ْدَق  اَنُماَلْـسِإَف 
َیلْوَأ ًةَّرَم  ُنْحَنَف  َنینِمْؤُْملا ،» ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوـُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِإـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  َیلاَـعَت : ُُهلْوَـق  َو  ِهَّللا » ِباَـتِک  ِیف 
ِنُکَی ْنِإَف  ْمِْهیَلَع ، اوُجَلَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ِۀَـفیِقَّسلا  َمْوَی  ِراَْصنَْألا  یَلَع  َنوُرِجاَهُْملا  َّجَـتْحا  اََّمل  َو  ِۀَـعاَّطلِاب  َیلْوَأ  ًةَراَت  َو  ِۀـَباَرَْقلِاب 

. ْمُهاَوْعَد یَلَع  ُراَْصنَْألاَف  ِهِْریَِغب  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ْمُکَنوُد . اََنل  ُّقَْحلاَف  ِِهب  ُْجلَْفلا 
. َْکَیلِإ ُرْذُْعلا  َنوُکَیَف  َْکیَلَع ، ُۀَیاَنِْجلا  ِتَْسیَلَف  َِکلذَک  َِکلذ  ْنُکَی  ْنِإَف  ُْتیََغب ، ْمِهِّلُک  یَلَع  َو  ُتْدَسَح  ِءاَفَلُْخلا  ِّلُِکل  یِّنَأ  َتْمَعَز  َو 

606 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
* اَهُراَع َْکنَع  ٌرِهاَظ  ٌةاَکَش  َْکِلت  َو  * 

اَم َو  َتْحَـضَْتفاَف ! َحَضْفَت  ْنَأ  َو  َتْحَدَـمَف ؛ َّمُذـَت  ْنَأ  َْتدَرَأ  ْدََـقل  ِهَّللا  ُرْمََعل  َو  َِعیَابُأ ؛ یّتَح  ُشوُشْخَملا  ُلَمَْجلا  ُداَُقی  اَمَک  ُداَقُأ  ُْتنُک  یِّنِإ  َْتُلق : َو 
یِّنِکل َو  اَهُدْـصَق ، َكِْریَغ  َیلِإ  ِیتَّجُح  ِهِذـه  َو  ِِهنیِقَِیب ! ًاباَتُْرمَال  َو  ِِهنیِد ، ِیف  ًاّکاش  ْنُکَی  َْمل  اَم  ًامُولْظَم  َنوُکَی  ْنَأ  ِیف  ٍۀَـضاَضَغ  ْنِم  ِِملْـسُْملا  یَلَع 

. اَهِرْکِذ ْنِم  َحَنَس  اَم  ِرْدَِقب  اَْهنِم  ََکل  ُْتقَلْطَأ 
َُهل َلََذب  ْنَمَأ  ِهِلتاَقَم ! َیلِإ  يَدْهَأ  َو  َُهل ، يَدْعَأ  َناَک  اَنُّیَأَف  ُْهنِم ؛ َکِمِحَِرل  ِهِذـه  ْنَع  َباَُجت  ْنَأ  َکَلَف  َنامَثُع ، ِْرمَأ  َو  يِْرمَأ  ْنِم  َناَک  اَم  َتْرَکَذ  َُّمث 

َنِیقِّوَعُْملا ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَـق   » َل ِهَّللا  َو  اَّلَک  ِْهیَلَع ! ُهُرَدَـق  یَتَأ  یَّتَح  ِْهَیلِإ ؛ َنُونَْملا  ََّثب  َو  ُْهنَع  یَخارَتَـف  ُهَرَْـصنَتْسا  ِنَم  ْمَأ  ُهَّفَکَتْـسا  َو  ُهَدَعْقَتْـساَف  ُهَتَرُْـصن 
«. اًلِیلَق اَّلِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَیَال  َو  اَْنَیلِإ  َُّملَه  ْمِِهناَوْخِِإل  َنِیِلئاَْقلاَو  ْمُْکنِم 

. َُهل َْبنَذَال  ٍمُولَم  َّبُرَف  َُهل ؛ ِیتَیاَدِه  َو  يِداَشْرِإ  ِْهَیلِإ  ُْبنَّذلا  َناَک  ْنِإَف  ًاثاَدْحَأ ؛ ِْهیَلَع  ُمِْقنَأ  ُْتنُک  یِّنَأ  ْنِم  َرِذَتْعَِأل  ُْتنُک  اَم  َو 
* ُحِّصَنَتُْملا َۀَّنِّظلا  ُدیِفَتْسَی  ْدَق  َو  * 

. ُبِینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوتاَم  َو  ُْتعَطَتْسا ، اَم  َحاَلْصِْإلا  اَّلِإ  ُْتدَرَأ  اَم  َو 
َو َنِیلِکاَن ، ِءاَدْعَْألا  ِنَع  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ِیَنب  َْتیَْفلَأ  یَتَم  ٍراَبِْعتْـسا ! َدَْعب  َتْکَحْـضَأ  ْدَقَلَف  ُْفیَّسلا ، اَّلِإ  َكَدـْنِع  ِیباَحْـصَِأل  َو  ِیل  َْسَیل  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  َو 

. َنِیفَّوَُخم ِْفیَّسلِاب 
* ْلَمَح اَْجیَْهلا  ِقَْحلَی  اًلِیلَق  ْثَِّبل  ف *

َنِم  ٍلَفْحَج  ِیف  َكَوَْحن  ٌِلقُْرم  اَنَأ  َو  ُدِْعبَتْسَت ، اَم  َْکنِم  ُبُْرقَی  َو  ُُبلْطَت ، ْنَم  َُکُبلْطَیَسَف 
608 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


َو ْمِهِّبَر ، ُءاَِقل  ْمِْهَیلِإ  ِءاَقِّللا  ُّبَحَأ  ِتْوَْملا ؛ َلِیباَرَـس  َنِیِلبْرَـسَتُم  ْمُهُماَتَق ، ٍعِطاَس  ْمُهُماَحِز  ٍدـیِدَش  ٍناَسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َو  ِراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْملا 
َنیِِملاَّظلا َنِم  َیِه  اَمَو   » َِکلْهَأ َو  َكِّدَـجَو  َِکلاَخ  َو  َکیِخَأ  ِیف  اَِهلاَِصن  َِعقاَوَم  َْتفَرَع  ْدَـق  ٌۀَّیِمِـشاَه ، ٌفُویُـس  َو  ٌۀَّیِرْدـَب ، ٌۀَـیِّرُذ  ْمُْهتَبِحَـص  ْدَـق 

«. ٍدیِعَِبب

(29 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةرصبلا لهأ  یلإ 
ْنِإَف ْمُِکِلبْقُم . ْنِم  ُْتِلبَق  َو  ْمُکِِربْدـُم ، ْنَع  َْفیَّسلا  ُْتعَفَر  َو  ْمُکِمِرُْجم ، ْنَع  ُتْوَفَعَف  ُْهنَع ، اُوبْغَت  َْمل  اَم  ْمُِکقاَقِـش  َو  ْمُِکْلبَح  ِراَِشْتنا  ِنِم  َناَک  ْدَـق  َو 

ِینوُمتْأَْجلَأ ِْنَئل  َو  ِیباَکِر ، ُْتلَحَر  َو  يِداَیِج ، ُْتبَّرَق  ْدَق  اَذاَنَأ  آهَف  ِیفاَلِخ  َو  ِیتَذـَباَنُم  َیلِإ  ِةَِرئاَْجلا ، ِءاَرْآلا  ُهَفَـس  َو  ُۀَـیِدْرُْملا ، ُرُومُْألا  ُمُِکب  ْتَطَخ 
ِۀَحیِـصَّنلا يِِذل  َو  ُهَلْـضَف ، ْمُْکنِم  ِۀَعاَّطلا  يِِذل  ٌفِراَع  یِّنَأ  َعَم  ٍقِعَال  ِۀَقْعَلَک  اَّلِإ  اَْهَیلِإ  ِلَمَْجلا  ُمْوَی  ُنوُکَی  َال  ًۀَْعقَو  ْمُِکب  َّنَِعقوَُأل  ْمُْکَیلِإ  ِریِـسَْملا  َیلِإ 

. ٍِّیفَو َیلِإ  ًاثِکاَنَال  َو  ٍّيَِرب ، َیلِإ  ًامَهَّتُم  ٍزِواَجَتُم  ُْریَغ  ُهَّقَح ،

(30 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلِإ 
، ِِهَتلاَهَِجب ُرَذُْعتَال  اَم  ِۀَفِْرعَم  َیلِإ  ْعِجْراَو  َْکیَلَع ، ِهِّقَح  ِیف  ْرُْظناَو  َْکیََدل ، امَِیف  َهَّللا  ِقَّتاَف 
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، ِّقَْحلا ِنَع  َراَج  اَْهنَع  َبَکَن  ْنَم  ُساَْکنَْألا ؛ اَهُِفلاَُخی  َو  ُساَیْکَْألا ، اَهُدِرَی  ًۀَبَلَّطُم ، ًۀَیاَغ  َو  ًۀَجْهَن ، ًۀَّجَحَم  َو  ًةَرِّیَن ، اًُلبُس  َو  ًۀَحِضاَو ، ًاماَلْعَأ  ِۀَعاَّطِلل  َّنِإَف 

ْدَقَف َكُرُومُأ ، َِکب  ْتَهاَـنَت  ُْثیَح  َو  َکَـلِیبَس ، َکـَل  ُهَّللا  َنََّیب  ْدَـقَف  َکَـسْفَن ! َکَـسْفَنَف  ُهَتَمِْقن . ِِهب  َّلَـحَأ  َو  ُهَتَمِْعن ، ُهَّللا  َرَّیَغ  َو  ِهیِّتلا ، ِیف  َطَـبَخ  َو 
َْکیَلَع ْتَرَعْوَأ  َو  َکـِلاَهَْملا ، َکـْتَدَرْوَأ  َو  ًاـّیَغ ، َکـْتَمَْحقَأ  َو  ًاّرـَـش ، َکـْتََجلْوَأ  ْدَـق  َکَـسْفَن  َّنِإَـف  ٍْرفُک ، ِۀَّلَحَم  َو  ٍرـْـسُخ ، ِۀَـیاَغ  َیلِإ  َتـْیَرْجَأ 

. َِکلاَسَْملا

(31 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هراشا

نیِّفص  نم  هفارصنإ  دنع  نیرضاحب »  » هَیلِإ اهبتک  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نسحلل 
اَم ال ِلِّمَؤُْملا  ِدُولْوَْملا  َیلِإ  ًادَغ . اَْهنَع  ِنِعاَّظلا  َو  یَتْوَْملا ، َنِکاَسَم  ِنِکاَّسلا  اَْینُّدـِلل ، ِِملْـسَتْسُْملا  ِرُمُْعلا ، ِِربْدُْـملا  ِناَمَّزِلل ، ِّرِقُْملا  ِناَْفلا ، ِدـِلاَْولا  َنِم 
َو اَیاَنَْملا ، ِمیِرَغ  َو  ِروُرُْغلا ، ِرِجاَت  َو  اَْینُّدلا ، ِْدبَع  َو  ِِبئاَصَْملا ، ِۀَّیِمَر  َو  ِماَّیَْألا ، ِۀَـنیِهَر  َو  ِماَقْـسَْألا ، ِضَرَغ  َکَلَه ، ْدَـق  ْنَم  َلِیبَس  ِِکلاَّسلا  ُكَرْدـُی ،

. ِتاَْومَْألا ِۀَفِیلَخ  َو  ِتاَوَهَّشلا ، ِعیِرَص  َو  ِتاَفْآلا ، ِبُُصن  َو  ِناَزْحَْألا ، ِنیِرَق  َو  ِموُمُْهلا ، ِفِیلَح  َو  ِتْوَْملا ، ِریِسَأ 
اِمب ِمامَتْهالا  َو  ياَوِس ، ْنَم  ِرْکِذ  ْنَع  ِینُعَزَی  اَم  ََّیلِإ ، ِةَرِخْآلا  ِلاَْبقِإ  َو  َّیَلَع  ِرْهَّدـلا  ِحوُمُج  َو  یِّنَع ، اَْینُّدـلا  ِراـَبْدِإ  ْنِم  ُْتنَّیَبَت  اـمَِیف  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ِیب یَْضفَأَف  يِْرمَأ ، ُضْحَم  ِیل  َحَّرَـص  َو  َياَوَه ، ْنَع  ِینَفَرَـص  َو  ِییْأَر  ِینَفَدَصَف  یِـسْفَن ، ُّمَه  ِساَّنلا  ِموُمُه  َنُود  ِیب  َدَّرَفَت  ُْثیَح  یِّنَأ  َْریَغ  ِیئاَرَو 
َّنَأَک َو  ِیَنباَصَأ ، ََکباَصَأ  َْول  ًاْئیَـش  َّنَأَک  یَّتَح  یِّلُک ، ُکتْدَجَو  َْلب  یِـضَْعب ، َُکتْدَجَو  َو  ٌبِذَک . ُُهبوُشَیَال  ٍقْدِص  َو  ٌبَِعل ، ِهِیف  ُنوُکَیَال  ٍّدِـج  َیلِإ 
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، ِیناَتَأ كاَتَأ  َْول  َتْوَْملا 
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. ُتِینَف َْوأ  ََکل  ُتیَِقب  اَنَأ  ْنِإ  ِِهب  ًارِهْظَتْسُم  ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُْتبَتَکَف  یِسْفَن  ِْرمَأ  ْنِم  ِینِینْعَی  اَمكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَنَعَف 
ِهَّللا َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ٍبَبَس  ْنِم  َُقثْوَأ  ٍبَبَس  ُّيَأ  َو  ِِهْلبَِحب ، ِماَِصتْعالا  َو  ِهِرْکِِذب ، َِکْبلَق  ِةَراَمِع  َو  ِهِْرمَأ ، ِموُُزل  َو  َّیَُنب - َْيأ  ِهَّللا - يَْوقَِتب  َکیِصوُأ  یِّنِإَف 

! ِِهب َتْذَخَأ  َْتنَأ  ْنِإ 
َو اَْینُّدـلا ، َِعئاَجَف  ُهْرَِّصب  َو  ِءاَنَْفلِاب ، ُهْرِّرَق  َو  ِتْوَْملا ، ِرْکِذـِب  ُْهلِّلَذ  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب ، ُهْرَِّون  َو  ِنیِقَْیلِاب ، ِهِّوَق  َو  ِةَداَـهَّزلِاب ، ُْهتِمَأ  َو  ِۀَـظِعْوَْملِاب ، َکَْـبلَق  ِیْحَأ 

ْرِـس َو  َنِیلَّوَْألا ، َنِم  َکَْلبَق  َناک  ْنَم  َباَصَأ  اَِمب  ُهْرِّکَذ  َو  َنیِـضاَْملا ، َراَبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعا  َو  ِماَّیَْألا ؛ َو  ِیلاَیَّللا  ِبُّلَقَت  َشُْحف  َو  ِرْهَّدلا  ََۀلْوَص  ُهْرِّذَـح 
َو ِۀـَبْرُْغلا ، َراَیِد  اوُّلَح  َو  ِۀَّبِحَْألا ، ِنَع  اُولَقَْتنا  ِدَـق  ْمُهُدَِـجت  َکَّنِإَف  اُولََزن ! َو  اوُّلَح  َْنیَأ  َو  اُولَقَْتنا ، اَّمَع  َو  اُولَعَف ، امَِیف  ْرُْظناَف  ْمِهِراـَثآ ، َو  ْمِهِراَـیِد  ِیف 
َو ْفَّلَُکت . َْمل  امَِیف  َباَطِْخلا  َو  ُفِْرعَتَال ، امَِیف  َلْوَْقلا  َِعدَو  َكاَْینُِدب ؛ َکَتَرِخآ  ِْعبَتَال  َو  َكاَْوثَم ، ِْحلْـصَأَف  ْمِهِدَحَأَک . َتْرِـص  ْدَق  ٍلِیلَق  ْنَع  َکَّنَأَک 

. ِلاَوْهَْألا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ِلالَّضلا  ِةَْریَح  َْدنِع  َّفَْکلا  َّنِإَف  ُهََتلاَلَض ، َْتفِخ  اَذِإ  ٍقیِرَط  ْنَع  ْکِْسمَأ 
. ِهِداَهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ْدِهاَج  َو  َكِدْهُِجب ، ُهَلَعَف  ْنَم  ِْنیَاب  َو  َِکناَِسل  َوكِدَِیب  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأ  َو  ِِهلْهَأ ، ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو 

ُُقلُْخلا َمِْعن  َو  ِهوُرْکَْملا ، یَلَع  َرُّبَصَّتلا  َکَسْفَن  ْدِّوَع  َو  ِنیِّدـلا ، ِیف  ْهَّقَفَت  َو  َناَک ، ُْثیَح  ِّقَْحِلل  ِتاَرَمَْغلا  ِضُخ  َو  ٍِمئَال . ُۀَـمَْول  ِهَّللا  ِیفكْذُـخَْأتَال  َو 
َِۀلَأْسَْملا ِیف  ِْصلْخَأ  َو  ٍزیِزَع . ٍِعناَم  َو  ٍزیِرَح ، ٍفْهَک  َیلِإ  اَُـهئِْجُلت  َکَّنِإَـف  َکِـهلِإ ، َیلِإ  اَـهِّلُک  كِرُومُأ  ِیف  َکَـسْفَن  ْءیِْجلَأ  َو  ِّقَْحلا ! ِیف  ُرُّبَصَّتلا 

. َعَفَن اَم  ِلْوَْقلا  َْریَخ  َّنِإَف  ًاْحفَص ، َْکنَع  َّنَبَهْذَتَال  َو  ِیتَّیِصَو ، ْمَّهَفَت  َو  َةَراَِختْسالا ، ِِرثْکَأ  َو  َناَمْرِْحلاَو ، َءاَطَْعلا  ِهِدَِیب  َّنِإَف  َکِّبَِرل 
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. ُهُمُّلَعَت ُّقِحَیَال  ٍْملِِعب  ُعَفَْتُنیَال  َو  ُعَْفنَیَال ، ٍْملِع  ِیف  َْریَخَال  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  َو 
َنُود ِیلَجَأ  ِیب  َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْهنِم  ًالاَصِخ  ُْتدَرَْوأ  َو  َْکَیلِإ ، ِیتَّیِصَِوب  ُتْرَدَاب  ًانْهَو ، ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَر  َو  ًاّنِس ، ُْتغََلب  ْدَق  ِیُنْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َّیَُنب ، َْيأ 

، اَْینُّدـلا ِنَِتف  َو  يَوَْهلا  ِتاَبَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْـسَی  َْوأ  یِمْـسِج ، ِیف  ُتْصُِقن  اَمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  َْوأ  یِـسْفَن ، ِیف  اَِـمب  َکـَْیلِإ  َیِْـضفُأ  ْنَأ 
َو َُکْبلَق ، َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَداَّلِِإب  َُکتْرَداَبَف  ُْهتَِلبَق . ٍءْیَـش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ِۀَِـیلاَْخلا  ِضْرَـألاَک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق  اَـمَّنِإ  َو  ِروُفَّنلا . ِْبعَّصلاَـک  َنوُکَتَف 

ْنِم َتِیفوُع  َو  ِبَلَّطلا ، َۀَنوُؤَم  َتیِفُک  ْدَق  َنوُکَتَف  ُهََتبِرَْجت ، َو  ُهَتَیُْغب  ِبُراَجَّتلا  ُلْهَأكاَفَک  ْدَـق  اَم  ِْرمَْألا  َنِم  َِکیْأَر  ِّدِِـجب  َِلبْقَتْـسَِتل  َکُُّبل ، َلِغَتْـشَی 
. ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْسا  َو  ِهِیتَْأن ، اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلذ  ْنِمكاَتَأَف  َِۀبِرْجَّتلا ، ِجاَلِع 

ُتْدُع یَّتَح  ْمِهِراَثآ ؛ ِیف  ُتْرِس  َو  ْمِهِراَبْخَأ ، ِیف  ُتْرَّکَف  َو  ْمِِهلاَمْعَأ ، ِیف  ُتْرَظَن  ْدَقَف  ِیْلبَق ، َناک  ْنَم  َرُمُع  ُتْرِّمُع  ْنُکَأ  َْمل  ْنِإ  َو  یِّنِإ  َّیَُنب ، َْيأ 
، ِهِرَرَـض ْنِم  ُهَعْفَن  َو  ِهِرَدَـک ، ْنِم  َِکلذ  َْوفَـص  ُْتفَرَعَف  ْمِهِرِخآ ، َیلِإ  ْمِِهلَّوَأ  َعَم  ُتْرِّمُع  ْدَـق  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ََّیلِإ  یَهَْتنا  اَِـمب  یِّنَأَـک  ْلـَب  ْمِهِدـحَأک .

َِدلاَْولا ِینْعَی  اَمكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَـنَع  ُْثیَح  ُْتیَأَر  َو  َُهلوُهْجَم ، َکـْنَع  ُْتفَرَـص  َو  ُهَلیِمَج ، َکـَل  ُْتیَّخََوت  َو  ُهَلیَِخن  ٍْرمَأ  ِّلُـک  ْنِم  َکـَل  ُتْصَلْخَتْـساَف 
ِمِیْلعَِتب َکَئِدَْتبَأ  ْنَأ  َو  ٍۀَِیفاَص ، ٍسْفَن  َو  ٍۀَمِیلَـس  ٍۀَِّینوُذ  ِرْهَّدلا ، ُلَبَتْقُم  َو  ِرُمُْعلا  ُِلبْقُم  َْتنَأ  َو  َِکلذ  َنوُکَی  ْنَأ  َِکبَدَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْتعَمْجَأ  َو  َقیِفَّشلا ،

اَم َْکیَلَع  َسِبَْتلَی  ْنَأ  ُْتقَفْشَأ  َُّمث  ِهِْریَغ . َیلِإ  َِکب  َِکلذ  ُزِواَجُأَال  ِهِماَرَح ، َو  ِِهلاَلَح  َو  ِهِماَکْحَأ ، َو  ِماَلْسِْإلا  ِِعئاَرَش  َو  ِِهلیِوَْأت ، َو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک 
ْنِم ََّیلِإ  َّبَحَأ  َُهل  َکِـهِیْبنَت  ْنِم  ُتْهِرَک  اَـم  یلع  َکـِلذ  ُماَـکْحِإ  َناَـکَف  ْمِْهیَلَع ، َسَبَْتلا  يِذَّلا  َلـْثِم  ْمِِهئاَرآ  َو  ْمِِهئاَوـْهَأ  ْنِم  ِهِیف  ُساَّنلا  َفَـلَتْخا 

. َۀَکَلَْهلا ِِهب  َْکیَلَع  ُنَمآَال  ٍْرمَأ  َیلِإ  َکِماَلْسِإ 
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. ِهِذه ِیتَّیِصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  َكِدْصَِقل ، َکَیِدْهَی  ْنَأ  َو  َكِدْشُِرل ، ِهِیف  ُهَّللا  َکَقِّفَُوی  ْنَأ  ُتْوَجَر  َو 
َنُولَّوَْألا ِْهیَلَع  یَـضَم  اَِمب  ُذْخَْألا  َو  َْکیَلَع ، ُهَّللا  ُهَضَرَف  اَم  یَلَع  ُراَِصْتقالا  َو  ِهَّللا  يَْوقَت  ِیتَّیِـصَو  ْنِم  ََّیلِإ  ِِهب  ٌذِـخآ  َْتنَأ  اَم  َّبَحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو 

ُرِخآ ْمُهَّدَر  َُّمث  ٌرِّکَفُم ، َْتنَأ  اَمَک  اوُرَّکَف  َو  ٌرِظاَن ، َْتنَأ  اَمَک  ْمِهِـسُْفنَِأل  اوُرَظَن  ْنَأ  اوُعَدَـی  َْمل  ْمُهَّنِإَـف  َکـِْتَیب ، ِلـْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلاَو  َکـِئَابآ ، ْنِم 
َِکلذ َُکبَلَط  ْنُکَْیلَف  اوُِملَع  اَمَک  َمَْلعَت  ْنَأ  َنُود  َِکلذ  َلَبْقَت  ْنَأ  َکُسْفَن  َْتبَأ  ْنِإَـف  اوُفَّلَُکی ، َْمل  اَّمَعكاَْـسمِْإلا  َو  اُوفَرَع  اَِـمب  ِذْـخَْألا  َیلِإ  َکـِلذ 
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َو َکـِقِیفَْوت ، ِیف  ِْهَیلِإ  ِۀَـبْغَّرلاَو  َکِـهلِِإب ، ِۀَناَِعتْـسِإلِاب  َکـِلذ  ِیفكِرَظَن  َلـْبَق  ْأَدـْبا  َو  ِتاَـموُصُْخلا . ِقَلُع  َو  ِتاَُـهبُّشلا  ِطُّرَوَِتب  اـَل  ٍمُّلَعَت ، َو  ٍمُّهَفَِتب 
. ٍَۀلاَلَض َیلِإ  َْکتَمَلْسَأ  َْوأ  ٍۀَْهبُش ، ِیف  َْکتََجلْوَأ  ٍۀَِبئاَش  ِّلُکكَْرت 

ْعِمَتْجَی َْمل  ْنِإ  َو  ََکل . ُتْرَّسَف  امَِیف  ْرُْظناَف  ًادِحاَو ، ًاّمَه  َِکلذ  ِیف  َکُّمَه  َناَک  َو  َعَمَتْجاَف ، َُکیْأَر  َّمَت  َو  َعَشَخَف ، َُکْبلَق  اَفَـص  ْدَـق  ْنَأ  َْتنَْقیَأ  ْنِإَف 
َْوأ َطَبَخ  ْنَم  ِنیِّدـلا  ُِبلاَط  َْسَیل  َو  َءاَْملَّظلا . ُطَّرَوَتَت  َو  َءاَوْشَْعلا  ُِطبَْخت  امَّنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَف  َكِرِْکف ، َوكِرَظَن  ِغاَرَف  َو  َکِسْفَن ، ْنِم  ُّبُِحت  اَـم  َکـَل 

ُلَْثمَأ  َِکلذ  ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َو  َطَلَخ ،
َوُه َِیلَْتبُْملا  ّنَأ  َو  ُدـیِعُْملا ، َوُه  َِینْفُْملا  َّنَأ  َو  ُتیِمُْملا ، َوُه  َِقلاَْـخلا  َّنَأ  َو  ِةاَـیَْحلا ، ُکـِلاَم  َوُه  ِتْوَْملا  َکـِلاَم  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ِیتَّیِـصَو ، َّیَُنب  اَـی  ْمَّهَفَتَف 
ْنِإَف ُمَْلعَت ، َال  اَّمِم  َءاَش  اَم  َْوأ  ِداَعَْملا  ِیف  ِءاَزَْجلا  َو  ِءاَِـلْتبالا ، َو  ِءاَـمْعَّنلا ، َنِم  ِْهیَلَع  ُهَّللا  اَـهَلَعَج  اَـم  یَلَع  اَّلِإ  َّرِقَتْـسَِتل  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدـلا  َّنَأ  َو  ِیفاَـعُْملا ،

ُرَّیَحَتَی َو  ِْرمَْألا ، َنِم  ُلَهَْجت  اَم  َرَثْکَأ  اَم  َو  َتْمِّلُع ، َُّمث  اًلِهاَج  ِِهب  َْتِقلُخ  اَم  ُلَّوَأ  َکَّنِإَف  َِکَتلاَهَج ، یَلَع  ُْهلِمْحاَف  َکـِلذ  ْنِم  ٌءْیَـش  َکـْیَلَع  َلَکْـشَأ 
. َِکلذ َدَْعب  ُهُرِْصُبت  َُّمثكُرََصب  ِهِیف  ُّلِضَی  َو  َُکیْأَر ، ِهِیف 
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. َُکتَقَفَش ُْهنِم  َو  َُکتَبْغَر ، ِْهَیلِإ  َو  َكُدُّبَعَت ، َُهل  ْنُکَْیلَو  َكاَّوَس ، َو  َکَقَزَرَو  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  ْمِصَتْعاَف 
َْمل یِّنِإَف  ًاِدئاَق ، ِةاَجَّنلا  َیلِإ  َو  ًادـِئاَر ، ِِهب  َضْراَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُسَّرلا  ُْهنَع  َأَْبنَأ  اَمَک  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  ِنَع  ْءِیْبُنی  َْمل  ًادَـحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو 

. ََکل يِرَظَن  َغَْلبَم  َتْدَهَتْجا - ِنِإ  َو  َکِسْفَِنل - ِرَظَّنلا  ِیف  َُغْلبَت  َْنل  َکَّنِإ  َو  ًۀَحیِصَن . َُکلآ 
اَمَک ٌدِـحاَو  ٌهلِإ  ُهَّنِکل  َو  ِِهتاَفِـص ، َو  َُهلاَْعفَأ  َْتفَرََعل  َو  ِِهناَْطلُـس ، َو  ِهِْکُلم  َراَثآ  َْتیَأََرل  َو  ُُهلُـسُر ، َْکتَتََأل  ٌکیِرَـش  َکِّبَِرل  َناَک  َْول  ُهَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو 

َُتْبثَت ْنَأ  ْنَع  َمُظَع  ٍۀَیاَِهن . اَِلب  ِءاَیْـشَْألا  َدَْعب  ُرِخآ  َو  ٍۀَِّیلَّوَأ . اَِلب  ِءاَیْـشَْألا  َْلبَق  ُلَّوَأ  ْلَزَی  َْمل  َو  ًاَدبَأ . ُلوُزَیَال  َو  ٌدَحَأ ، ِهِْکُلم  ِیف  ُهُّداَُضیَال  ُهَسْفَن . َفَصَو 
ِمیِظَع َو  ِهِزْجَع ، ِةَْرثَک  َو  ِِهتَرِدْقَم  ِۀَِّلق  َو  ِهِرَطَخ ، ِرَغِـص  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  َِکْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَمَک  ْلَْعفاَف  َِکلذ  َْتفَرَع  اَذِإَف  ٍرََـصب . َْوأ  ٍْبلَق  ِۀَطاَحِِإب  ُُهتَِّیبُوبُر 

. ِهِطْخُس ْنِم  ِۀَقَفَّشلا  َو  ِِهَتبوُقُع ، ْنِم  ِۀَیْشَْخلا  َو  ِِهتَعاَط ، ِبَلَط  ِیف  ِهِّبَر ، َیلِإ  ِِهتَجاَح 
. ٍحِیبَق ْنَع  اَّلِإ  َکَْهنَی  َْمل  َو  ٍنَسَِحب ، اَّلِإكُْرمْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف 

، َلاَْثمَْألا اَمِهِیف  ََکل  ُْتبَرَـض  َو  اَهِیف ، اَِهلْهَِأل  َّدِـعُأ  اَم  َو  ِةَرِخْآلا  ِنَع  َُکتْأَْبنَأ  َو  اَِهلاَِقْتنا ، َو  اَِهلاَوَز  َو  اَِهلاَح ، َو  اَْینُّدـلا  ِنَع  َُکتْأَْبنَأ  ْدَـق  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی 
َءاَثْعَو اُولَمَتْحاَف  ًاعیِرَم ، ًاباَنَج  َو  ًابیِـصَخ  ًالِْزنَم  اوُّمَأَف  ٌبیِدَج ، ٌلِْزنَم  ْمِِهب  اَبَن  ٍْرفَـس  ٍمْوَق  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  َرَبَخ  ْنَم  ُلَثَم  اَمَّنِإ  اَْهیَلَع . َوُذَْحت  َو  اَِهب ، َِربَتْعَِتل 

َو ًاَملَأ ، َِکلذ  ْنِم  ٍءْیَِـشل  َنوُدِجَی  َْسیَلَف  ْمِهِراَرَق ، َلِْزنَم  َو  ْمِهِراَد ، َۀَعَـس  اُوتْأَِیل  ِمَعْطَْملا ، ََۀبوُشُج  َو  ِرَفَّسلا ، َۀَنوُشُخ  َو  ِقیِدَّصلا ، َقاَِرف  َو  ِقیِرَّطلا ،
. ْمِِهتَّلَحَم ْنِم  ْمُهاَنْدَأ  َو  ْمِِهلِْزنَم ، ْنِم  ْمَُهبَّرَق  اَّمِم  ْمِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  َءْیَشَال  َو  ًامَْرغَم . ِهِیف  ًۀَقَفَن  َنْوَرَیَال 
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اَم ِۀَـقَراَفُم  ْنِم  ْمُهَدـْنِع  َعَْظفَأَال  َو  ْمِْهَیلِإ  َهَرْکَأ  ٌءْیَـش  َْسیَلَف  ٍبیِدَـج ، ٍلِْزنَم  َیلِإ  ْمِِهب  اَبَنَف  ٍبیِـصَخ  ٍلِْزنَِمب  اُوناَک  ٍمْوَق  ِلَثَمَک  اَِهبَّرَتْغا  ِنَم  ُلَـثَم  َو 

. ِْهَیلِإ َنوُریِصَی  َو  ِْهیَلَع ، َنوُمُجْهَی  اَم  َیلِإ  ِهِیف  اُوناَک 
ْنَأ ُّبُِحتَال  اَمَک  ِْملْظَتَال  َو  اََهل ، ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکا  َو  َکِسْفَِنل ، ُّبُِحت  اَمكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  َكِْریَغ ، َْنَیب  َو  َکَْنَیب  امِیف  ًاناَزیِم  َکَـسْفَن  ْلَـعْجا  َّیَُنب  اَـی 
ْنِم ْمَُهل  ُهاَـضَْرت  اَِـمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْرا  َو  َكِْریَغ ، ْنِم  ُهُِحبْقَتْـسَت  اَـم  َکِـسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـسا  َو  َکـَْیلِإ ، َنَسُْحی  ْنَأ  ُّبُِـحت  اَـمَک  ْنِـسْحَأ  َو  َمَـلُْظت ،

. ََکل َلاَُقی  ْنَأ  ُّبُِحتَال  اَم  ْلُقَتَال  َو  ُمَْلعَت ، اَم  َّلَق  ْنِإ  َو  ُمَْلعَتَال  اَم  ْلُقَتَال  َو  َکِسْفَن .
اَم َعَشْخَأ  ْنُکَفكِدْصَِقل  َتیِدُه  َْتنَأ  اَذِإ  َو  َكِْریَِغل . ًانِزاَخ  ْنُکَتَال  َو  َکِحْدَک ، ِیف  َعْساَف  ِباَْبلَْألا . ُۀَفآ  َو  ِباَوَّصلا ، ُّدِـض  َباَجْعِْإلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

. َکِّبَِرل ُنوُکَت 
ِۀَّفِخ َعَم  ِداَّزلا  َنِم  َکِغاََلب  ِرْدَـق  َو  ِداَِیتْرالا ، ِنْسُح  ْنَع  ِهِیف  َِکب  ًینِغاـَل  ُهَّنَأ  َو  ٍةَدـیِدَش . ٍۀَّقَـشَم  َو  ٍةَدـیَِعب ، ٍۀَـفاَسَم  اَذ  ًاـقیِرَط  َکَـماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
ِمْوَی َیلِإكَداَز  ََکل  ُلِمْحَی  ْنَم  ِۀَقاَفلا  ِلْهَأ  ْنِم  َتْدَجَو  اَذِإ  َو  َْکیَلَع ، ًالَابَو  َِکلذ  ُلِْقث  َنوُکَیَف  َِکتَقاَط ، َقْوَفكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمَْحت  اَلَف  ِرْهَّظلا ،

ِنَم ِْمنَتْغاَو  ُهُدَِجت . الَف  ُُهُبلْطَت  َکَّلَعَلَف  ِْهیَلَع ، ٌرِداَق  َْتنَأ  َو  ِهِدیِوَْزت  ْنِم  ِْرثْکَأ  َو  ُهاَّیِإ ، ُْهلِّمَح  َو  ُهِْمنَتْغاَف  ِْهَیلِإ  ُجاَتَْحت  ُْثیَح  ًادَغ  ِِهب  َکِیفاَُویَف  ِۀَـماَیِْقلا ،
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. َِکتَرْسُع ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیلكاَنِغ  ِلاَح  ِیف  َکَضَْرقَتْسا 
ََۀلاَحَمَال اَِهب  َکَِطبْهَم  َّنَأ  َو  ِعِرْـسُْملا ، َنِم  ًالاَح  ُحَْـبقَأ  اَْهیَلَع  ُءیِْطبُْملاَو  ِلِْقثُْملا ، َنِمًالاَح  ُنَسْحَأ  اَهِیف  ُّفِخُملا  ًادوُؤَک ، ًۀَـبَقَع  َکَـماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

«، ٌبَتْعَتْسُم ِتْوَْملا  َدَْعب  َْسیَلَف  ، » َِکلُولُح َْلبَق  َلِْزنَْملا  ِءیِّطَو  َو  َِکلوُُزن  َْلبَق  َکِسْفَِنل  ْدَتْراَف  ٍراَن ، یَلَع  َْوأ  ٍۀَّنَج  یَلَع  اَّمِإ 
622 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ٌفَرَْصنُم اَْینُّدلا  َیلِإَال  َو 
ُهَمِحْرَتْسَت َو  َکَیِطُْعِیل ، َُهلَأْسَت  ْنَأكَرَمَأ  َو  َِۀباَجاَّلِِإب ، ََکل  َلَّفَکَت  َو  ِءاَعُّدلا ، ِیف  ََکل  َنِذَأ  ْدَـق  ِضْرَْألاَو  ِتاومَّسلا  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

َْمل َو  ِۀـَبْوَّتلا ، َنِم  َتْأَسَأ  ْنِإ  َکْعَنْمَی  َْمل  َو  َْهَیلِإ ، ََکل  ُعَفْـشَی  ْنَم  َیلِإ  َْکئِْجُلی  َْمل  َو  ُْهنَع ، َُکبُجْحَی  ْنَم  ُهَْنَیب  َو  َکَْـنَیب  ْلَـعْجَی  َْمل  َو  َکَـمَحْرَِیل ،
َکِْـشقاَُنی َْمل  َو  َِۀباَنِْإلا ، ِلُوبَق  ِیف  َْکیَلَع  ْدِّدَُـشی  َْمل  َو  َیلْوَأ ، َِکب  ُۀَحیِـضَْفلا  ُْثیَح  َکْحَـضْفَی  َْمل  َو  ِۀـَباَنِإلِاب ، كْرِّیَُعی  َْملَو  ِۀَـمْقِّنلِاب ، َْکلِجاَُعی 

ََکل َحَتَف  َو  ًارْشَع ، َکَتَنَسَح  َبَسَح  َو  ًةَدِحاَو ، َکَتَئِّیَس  َبَسح  َو  ًۀَنَسَح ، ِْبنَّذلا  ِنَع  َکَعوُُزن  َلَعَج  َْلب  ِۀَمْحَّرلا . َنِم  َکِْسیُْؤی  َْمل  َو  ِۀَمیِرَْجلِاب ،
َو َکِسْفَن ، َتاَذ  ُهَْتثَْثبَأ  َو  َِکتَجاَِحب ، ِْهَیلِإ  َْتیَْـضفَأَف  َكاَوَْجن ، َِملِع  ُهَْتیَجاَن  اَذِإ  َو  َكاَدـِن ، َعِمَـس  ُهَْتیَداَن  اَذِإَف  ِباَتِْعتْـسالا ؛ َبَاب  َو  ِباـتَْملا ، َباـَب 

ِةَداَیِز ْنِم  ُهُْریَغ  ِِهئاَطْعِإ  یَلَع  ُرِدْقَی  َال  اَم  ِِهتَمْحَر  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ُهَْتلَأَس  َو  َكِرُومُأ ، یَلَع  ُهَْتنَعَتْـساَو  ََکبوُرُک ، ُهَتْفَـشْکَتْسا  َو  َکَموُمُه ، ِْهَیلِإ  َتْوَکَش 
ِءاَعُّدلِاب َتْحَتْفَتْسا  َْتئِش  یَتَمَف  ِِهَتلَأْسَم . ْنِم  ِهِیف  ََکل  َنِذَأ  اَِمب  ِِهِنئاَزَخ  َحِیتاَفَم  َْکیَدَی  ِیف  َلَعَج  َُّمث  ِقاَزْرَْألا . ِۀَعَـسَو  ِناَْدبَْألا ، ِۀَّحِـص  َو  ِراَمْعَْألا ،

َنوُکَِیل ُۀـَباَجِْإلا ، َْکنَع  ْتَرِّخُأ  امَّبُر  َو  ِۀَّیِّنلا . ِرْدَـق  یَلَع  َۀَّیِطَْعلا  َّنِإَف  ِِهَتباَـجِإ  ُءاَْـطبِإ  َکَّنَطِّنَُقی  اَـلَف  ِِهتَمْحَر ، َبِیبآَـش  َتْرَطْمَتْـسا  َو  ِِهتَمِْعن ، َباَْوبَأ 
َوُه اَِمل  َْکنَع  َفِرُص  َْوأ  اًلِجآ ، َْوأ  اًلِجاَع  ُْهنِم  ًاْریَخ  َتِیتوُأ  َو  ُهاَتُْؤت ، اَلَف  َءْیَّشلا  َْتلَأَس  امَّبُر  َو  ِلِمْألا . ِءاَطَِعل  َلَزْجَأ  َو  ِِلئاَّسلا ، ِرْجَِأل  َمَظْعَأ  َِکلذ 

ََکل یَْقبَیال  ُلاَْملاَف  ُُهلَابَو ؛ َْکنَع  یَْفُنی  َو  ُُهلاَمَج ، ََکل  یَْقبَی  امَِیف  َُکَتلَأْسَم  ْنُکَْتلَف  ُهَتِیتوُأ ، َْول  َِکنیِدكاَلَه  ِهِیف  ُهَْتبَلَط  ْدَق  ٍْرمَأ  َّبُرَلَف  ََکل ، ٌْریَخ 
. َُهل یَْقبَتَال  َو 

؛ ِةاَیَْحِللَال ِتْوَْمِلل  َو  ِءاَقَْبِللَال ، ِءاَنَْفِلل  َو  اَْینُّدِللَال ، ِةَرِخْآِلل  َْتِقلُخ  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو 
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ْنُکَف ُهُکِرْدُم ، ُهَّنَأ  َُّدبَال  َو  ُُهِبلاَط  ُُهتوُفَیَال  َو  ُُهبِراَه ، ُْهنِم  وُْجنَیَال  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُدـیِرَط  َکَّنَأ  َو  ِةَرِخْآلا ، َیلِإ  ٍقیِرَط  َو  ٍۀَْـغُلب ، ِراَد  َو  ِۀَْـعُلق  ِیف  َکَّنَأ  َو 
َتْکَلْهَأ ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلذ ، َْنَیب  َو  َکَْنَیب  َلوُحَیَف  َِۀبْوَّتلِاب  اَْهنِم  َکَسْفَن  ُثِّدَُحت  َْتنُک  ْدَق  ٍۀَئِّیَـس  ٍلاَح  یَلَع  َْتنَأ  َو  َکَکِرُْدی  ْنَأ  ِرَذَح  یَلَع  ُْهنِم 

. َکَسْفَن

توملا رکذ 

َُهل َتْدَدَـش  َو  َكَرْذِـح ، ُْهنِم  َتْذَـخَأ  ْدَـق  َو  َکَِیتْأَی  یَّتَح  ِْهَیلِإ ، ِتْوَْملا  َدـَْعب  یِـضُْفت  َو  ِْهیَلَع ، ُمُجْهَت  اَـم  ِرْکِذ  َو  ِتْوَْملا ، ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َّیَُنب  اَـی 
َیِه ْتَعَن  َو  اَْهنَع ، ُهَّللاكَأَّبَن  ْدَقَف  اَْهیَلَع ، ْمِِهُبلاَکَت  َو  اَْهَیلِإ ، اَْینُّدلا  ِلْهَأ  ِداَلْخِإ  ْنِم  يََرت  اَِمب  َّرَتْغَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  َكَرَْهبَیَف . ًۀَتَْغب  َکَِیتْأَیَال  َو  ََكرْزَأ ،

َو اَهَلِیلَذ  اَهُزیِزَع  ُلُکْأَی  َو  ٍضَْعب ، یَلَع  اَهُضَْعب  ُّرِهَی  ٌۀَیِراَض  ٌعاَبِـس  َو  ٌۀَیِواَع ، ٌباَلِک  اَُهلْهَأ  اَمَّنِإَف  اَهیِواَسَم ، ْنَع  ََکل  ْتَفَّشَکَت  َو  اَهَـسْفَن ، ْنَع  ََکل 
َو اَهُمیُِقی  ٍعاَر  اََهل  َْسَیل  ٍثْعَو ، ٍداَِوب  ٍۀَهاَع  ُحوُرُس  اََهلوُهْجَم . ِْتبَکَر  َو  اََهلوُقُع ، ْتَّلَضَأ  ْدَق  ٌۀَلَمْهُم ، يَرْخُأ  َو  ٌۀَلَّقَعُم ، ٌمَعَن  اَهَریِغَـص . اَهُرِیبَک  ُرَهْقَی 

اَهوُذَخَّتا َو  اَِهتَمِْعن ، ِیف  اُوقِرَغ  َو  اَِهتَْریَح ، ِیف  اوُهاَتَف  يَدُْهلا ، ِراَنَم  ْنَع  ْمِهِراَْصبَِأب  ْتَذَخَأ  َو  یَمَْعلا ، َقیِرَط  اَْینُّدلا  ُمِِهب  ْتَکَلَس  اَهُمیُِسی . ٌمیِـسُمَال 
. اَهَءاَرَو اَم  اوُسَن  َو  اَِهب ، اُوبَِعل  َو  ْمِِهب  ْتَبِعَلَف  ًّابَر ،

بلطلا یف  قفرتلا 

! َقَْحلَی ْنَأ  َعَرْسَأ  ْنَم  ُکِشُوی  ُناَعْظَْألا ؛ َِتدَرَو  ْدَق  ْنَأَک  ُماَلَّظلا . ُرِفُْسی  ًاْدیَوُر 
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، ًاِفقاَو َناَک  ْنِإ  َو  ِِهب  ُراَُسی  ُهَّنِإَف  َراَهَّنلاَو ، َْلیَّللا  ُُهتَّیِطَم  َْتناَک  ْنَم  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو 
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. ًاعِداَو ًامیِقُم  َناَک  ْنِإ  َو  َۀَفاَسَْملا  ُعَطْقَی  َو 
ُهَّنِإَف ِبَسَتْکُْملا ، ِیف  ْلِمْجَأ  َو  ِبَلَّطلا ، ِیف  ْضِّفَخَف  َکَْلبَق . َناَک  ْنَم  ِلِیبَس  ِیف  َکَّنَأ  َو  َکَلَجَأ ، َوُدْعَت  َْنل  َو  َکَلَمَأ ، َُغْلبَت  َْنل  َکَّنَأ  ًانیِقَی  ْمَلْعاو 
َیلِإ َکـْتَقاَس  ْنِإ  َو  ٍۀَِّینَد  ِّلُـک  ْنَـع  َکَـسْفَن  ْمِرْکَأ  َو  ٍموُرْحَِمب . ٍلِـمُْجم  ُّلُـکَال  َو  ٍقوُزرَِمب ، ٍِبلاَـط  ُّلُـک  َْسیَلَف  ٍبَرَح ؛ َیلِإ  َّرَج  ْدَـق  ٍبَـلَط  َّبُر 
ٍرُْـسی َو  ٍّرَِـشب ، اَّلِإ  ُلاَُنیَال  ٍْریَخ  ُْریَخ  اَم  َو  ًاّرُح . ُهَّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َوكِْریَغ  َْدبَع  ْنُکَتَال  َو  ًاضَوِع . َکِسْفَن  ْنِم  ُلُْذبَت  اَِمب  َضاَتْعَت  َْنل  َکَّنِإَف  ِِبئاَغَّرلا ،

. ٍرْسُِعب اَّلِإ  ُلاَُنیَال 
َکَّنِإَـف ْلَْـعفاَف . ٍۀَـمِْعن  ُوذ  ِهَّللا  َنـَْیب  َو  َکَْـنَیب  َنوُـکَی  اَّلِإ  َْتعَطَتـْـسا  ِنِإ  َو  ِۀَـکَلَْهلا . َلِـهاَنَمكَدِرُوتَف  ِعَـمَّطلا ، اَـیاَطَم  َکـِب  َفِـجُوت  ْنَأكاَّیِإ  َو 

. ُْهنِم ٌّلُک  َناَک  ْنِإ  َو  ِهِْقلَخ  ْنِم  ِرِیثَْکلا  َنِم  ُمَرْکَأ  َو  ُمَظْعأ  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َنِم  َریِسَْیلا  َّنِإ  َو  َکَمْهَس ، ٌذِخآ  َو  َکَمِْسقكِرْدُم 

یتش ایاصو 

ُّبَحَأ َْکیَدَی  ِیف  اَم  ُْظفِح  َو  ِءاَکِْولا ، ِّدَِـشب  ِءاَعِْولا  ِیف  اَم  ُْظفِح  َو  َکِقِْطنَم ، ْنِم  َتاَفاَم  َکِکاَرْدِإ  ْنِم  ُرَْـسیَأ  َِکتْمَـص  ْنِم  َطَرَف  اَم  َکِیفاََلت  َو 
ُظَفْحَأ ُءْرَْملاَو  ِروُجُْفلا ، َعَم  یَنِْغلا  َنِم  ٌْریَخ  ِۀَّفِْعلا  َعَم  ُۀَـفَرِْحلاَو  ِساَّنلا ، َیلِإ  ِبَلَّطلا  َنِم  ٌْریَخ  ِسْأَْیلا  ُةَراَرَم  َو  َكِْریَغ . ْيَدَـی  ِیف  اَم  ِبَلَط  ْنِم  ََّیلِإ 
ُماَعَّطلا َْسِئب  ْمُْهنَع . ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلْهَأ  ِْنیَاب  َو  ْمُْهنِم ، ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلْهَأ  ْنِراَق  َرَْـصبَأ . َرَّکَفَت  ْنَم  َو  َرَجْهَأ ، َرَثْکَأ  ْنَم  ُهُّرُـضَی ! اـمَِیف  ٍعاَـس  َّبُرَو  ِهِّرِِـسل .

ُْریَغ َحَـصَن  اـمَّبُر  َو  ًءاََود . ُءاَّدـلا  َو  ًءاَد ، ُءاَوَّدـلا  َناَـک  اَـمَّبُر  ًاـْقفِر . ُقْرُْخلا  َناَـک  ًاـقْرُخ  ُْقفِّرلا  َناَـک  اَذِإ  ِْملُّظلا  ُشَْحفَأ  ِفـیِعَّضلا  ُْملُظ  َو  ُماَرَْحلا !
. َکَظَعَو اَم  َْتبَّرَج  اَم  ُْریَخ  َو  ِبِراَجَّتلا ، ُْظفِح  ُلْقَْعلاَو  یَکوَّْنلا  ُِعئاََضب  اَهَّنِإَف  یَنُْملا  یَلَع  َلاَکِّتِإلا  كاَّیِإ و  َو  ُحَْصنَتْسُْملا . َّشَغ  َو  ِحِصاَّنلا ،
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ٍْرمَأ ِّلُِکل  َو  ِداَعَْملا . ُةَدَسْفَم  َو  ِداَّزلا ، ُۀَعاَضِإ  ِداَسَْفلا  َنِم  َو  ُبوُؤَی . ٍِبئاَغ  ُّلُکَال  َو  ُبیُِـصی ، ٍِبلاَط  ُّلُک  َْسَیل  ًۀَّصُغ . َنوُکَت  ْنَأ  َْلبَق  َۀَصْرُْفلا  ِرِدَاب 

! ٍرِیثَک ْنِم  یَْمنَأ  ٍریِسَی  َّبُر  َو  ٌرِطاَُخم . ُرِجاَّتلا  ََکل . َرُِّدق  اَم  َکِیتْأَی  َفْوَس  ٌۀَِبقاَع ،
َِکب َحَـمَْجت  ْنَأكاَّیِإ  َو  ُْهنِم . َرَثْکَأ  َءاَجَر  ٍءْیَِـشب  ْرِطاَُخت  َال  َو  ُهُدوُعَق . ََکل  َّلَذاَم  ِرْهَّدـلا  لِهاَس  ٍنِینَظ . ٍقیِدَـص  ِیفَال  َو  ٍنیِهُم ، ٍنیِعُم  ِیف  َْریَخ  اـَل 

. ِجاَجَّللا ُۀَّیِطَم 
یَلَع ِهِدُعاَبَت  َْدنِع  َو  ِلْذَْبلا ، یَلَع  ِهِدوُمُج  َْدنِع  َو  َِۀبَراَقُْملا . َو  ِفَطَّللا  یَلَع  ِهِدوُدُص  َْدنِع  َو  ِۀَلِّصلا ، یَلَع  ِهِمْرَـص  َدـْنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن  ْلِمْحا 

ِْریَغ ِیف  َِکلذ  َعَضَت  ْنَأكاَّیِإ  َو  َْکیَلَع . ٍۀَمِْعن  ُوذ  ُهَّنَأَک  َو  ٌدـْبَع ، َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ِرْذـُْعلا ، یَلَع  ِهِمْرُج  َدـْنِع  َو  ِْنیِّللا ، یَلَع  ِِهتَّدِـش  َدـْنِع  َو  ُِّونُّدـلا ،
َو ًۀَحِیبَق ، َْوأ  َْتناَک  ًۀَنَـسَح  َۀَحیِـصَّنلاكاَخَأ  ْضَْحما  َو  َکَقیِدَص ، َيِداَُعتَف  ًاقیِدَص  َکِقیِدَص  َّوُدَع  َّنَذِخَّتَتَال  ِِهلْهَأ . ِْریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  َْوأ  ِهِعِـضْوَم ،

ِلْـضْفلابكِّوُدَع یَلَع  ْذُخ  َو  ََکل ، َنِیلَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإَف  َکََظلاَغ  ْنَِمل  ِْنل  َو  ًۀَّبَغَم . ََّذلَأَال  َو  ًۀَِبقاَع ، اَْهنِم  یَلْحَأ  ًۀَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَف  َْظیَْغلا  ِعَّرََجت 
ًاْریَخ َکـِب  َّنَظ  ْنَم  َو  اَّم . ًاـمْوَی  َکـِلذ  َُهل  اَدـَب  ْنِإ  اـْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ًۀَّیَِقب  َکِـسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتْـساَف  َکـیِخَأ  َۀَـعیِطَق  َْتدَرَأ  ْنِإ  َو  ِْنیَرَفَّظلا  یَلْحَأ  ُهَّنِإَـف 

. َِکب ِْقلَْخلا  یَقْشَأ  َُکلْهَأ  ْنُکَیَال  َو  ُهَّقَح . َْتعَضَأ  ْنَم  ٍخَِأب  ََکل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ُهَْنَیب ، َو  َکَْنَیب  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتِإ  َکیِخَأ  َّقَح  َّنَعیُِضتَال  َو  ُهَّنَظ ، ْقِّدَصَف 
یَلَع َکـْنِم  يَْوقَأ  ِةَءاَـسِْإلا  یَلَع  َّنَنوکَتاـَل  َو  ِِهتَلِـص ، یَلَع  َکـْنِم  َکـِتَعیِطَق  یَلَع  يَوـْقَأكوُخَأ  َّنَنوُـکَی  اـَل  َو  َکـْنَع . َدِـهَز  ْنَمِیف  َّنَبَغَْرتاـَل  َو 

. ُهَءوُسَت ْنَأكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َْسَیل  َو  َکِعْفَن ، َو  ِِهتَّرَضَم  یف  یَعْسَی  ُهَّنِإَف  َکَمَلَظ ، ْنَم  ُْملُظ  َْکیَلَع  َّنَُربْکَیَال  َو  ِناَسْحِْإلا .
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! یَنِْغلا َْدنِع  َءاَفَْجلا  َو  ِۀَجاَْحلا ، َْدنِع  َعوُضُْخلا  َحَْـبقَأ  اَم  َكاَتَأ . ِِهتَْأت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَف  َُکُبلْطَی ، ٌقْزِر  َو  ُُهُبلْطَت ، ٌقْزِر  ِناَقْزِر : َقزِّرلا  ْنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو 
یَلَع َّلِدَتْسا  َْکَیلِإ . ْلِصَی  َْمل  اَم  ِّلُک  یَلَع  ْعَزْجاَف  َْکیَدَی ، ْنِم  َتَّلَفَت  اَم  یَلَع  ًاعِزاَج  َْتنُک  ْنِإ  َوكاَْوثَم  ِِهب  َتْحَلْصَأ  اَم  َكاَْینُد ، ْنِم  ََکل  امَّنِإ 

َِمئاَهَْبلا َو  ِباَدآلِاب ، ُظِعَّتَی  َِلقاَْعلا  َّنِإَف  ِهِمالیِإ ، ِیف  َْتَغلَاب  اَذِإ  اَّلِإ  ُۀَـظِْعلا  ُهُعَْفنَت  َال  ْنَّمِم  َّنَنوُکَتَال  َو  ٌهاَبْـشَأ ؛ َرُومُْألا  َّنِإَف  َناَک ، ْدَـق  اَِمب  ْنُکَی  َْمل  اَـم 
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ْنَم ُقیِدَّصلاَو  ٌبِسانُم ، ُبِحاَّصلا  َو  َراَج . َدْـصَْقلاكََرت  ْنَم  ِنیِقَْیلا . ِنْسُح  َو  ِْربَّصلا  ِِمئاَزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتاَدِراَو  َْکنَع  ْحَرْطا  ِبْرَّضلاب . اَّلِإ  ُظـِعَّتَتَال 
يَّدَـعَت ْنَم  ٌبِیبَح . َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُبیِرَْغلا  َو  ٍدـیَِعب . ْنِم  ُدَْـعبَأ  ٍبیِرَق  َو  ٍبیِرَق ، ْنِم  ُبْرقَأ  ٍدـیَِعب  َّبُرَو  یَمَْعلا ، ُکیِرَـش  يوَْهلاَو  ُُهْبیَغ . َقَدَـص 

َوُهَف َِکلاَُبی  َْمل  ْنَم  َو  ُهَناَْحبُـس . ِهَّللا  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ٌبَبَـس  ِِهب  َتذَخَأ  ٍبَبَـس  َُقثْوَأ  َو  َُهل . یَْقبأ  َناَک  ِهِرْدَق  یَلَع  َرَـصَْتقا  ِنَم  َو  ُُهبَهْذَـم ، َقاَض  َّقَْحلا 
. َكُّوُدَع

یَمْعَْألا َباَصَأ  َو  ُهَدْصَق ، ُریِصَْبلا  َأَطْخَأ  اَمَّبُر  َو  ُباَُصت ، ٍۀَصُْرف  ُّلُکَال  َو  ُرَهْظَت ، ٍةَرْوَع  ُّلُک  َْسَیل  ًاکاَلَه  ُعَمَّطلا  َناَک  اَذِإ  ًاکاَرْدِإ ، ُسْأَْیلا  ُنوُکَی  ْدَق 
ْنَم ُّلُک  َْسَیل  ُهَناَهَأ . ُهَمَظْعَأ  ْنَم  َو  ُهَناَخ ، َناَمَّزلا  َنِمَأ  ْنَم  ِِلقاَْعلا . َۀَلِـص  ُلِدـْعَت  ِلِهاَْجلا  ُۀَـعیِطَق  َو  ُهَْتلَّجَعَت ، َْتئِـش  اَذِإ  َکَّنِإَف  َّرَّشلا  ِرِّخَأ  ُهَدْـشُر .

. ِراَّدلا َْلبَق  ِراَْجلا  ِنَع  َو  ِقیِرَّطلا ، َْلبَق  ِقِیفَّرلا  ِنَع  ْلَس  ُناَمَّزلا . َرَّیَغَت  ُناَْطلُّسلا  َرَّیَغَت  اَذِإ  َباَصَأ . یَمَر 
. َكِْریَغ ْنَع  َِکلذ  َْتیَکَح  ْنِإ  َو  ًاکِحْضُم ، ُنوُکَی  اَم  ِماَلَْکلا  َنِم  َرُکْذَت  ْنَأكاَّیِإ 

ةأرملا یف  يأرلا 

ِنْهَو  َیلِإ  َّنُهَمْزَع  َو  ِنَفَأ ، َیلِإ  َّنُهَیأَر  َّنِإَف  ِءاَسِّنلا  َةَرَواَشُم  َو  كاَّیِإ  َو 
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ِِهب َُقثُویاـَل  ْنَم  َکـِلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َْسَیل  َو  َّنِْهیَلَع ، یَْقبَأ  ِباـجِْحلا  َةَّدِـش  َّنِإَـف  َّنُهاَّیِإ  َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفُفْکا  َو 
. ْلَْعفاَف كَْریَغ  َْنفِْرعَی  اَّلِإ  َْتعَطَتْساِنِإ  َو  َّنِْهیَلَع ،

َعَفْـشَت ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطتَال  َو  اَهَـسْفَن ، اَِهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  َال  َو  ٍۀـَناَمَرْهَِقب . ْتَْسَیل  َو  ٌۀـَناَْحیَر  َةَأْرَْملا  َّنِإَف  اَهَـسْفَن ، َزَواَج  اَم  اَهِْرمَأ  ْنِم  َةَأْرَْملا  ِکِّلَُمتاـَل  َو 
َکِمَدَخ ْنِم  ٍناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْلَعْجاَو  ِبَیِّرلاَیلِإ . َۀَئیِرَْبلاَو  ِمَقَّسلا ، َیلِإ  َۀَحیِحَّصلا  وُعْدَی  َِکلذ  َّنِإَف  ٍةَْریَغ ، ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاَغَّتلا  َوكاَّیِإ  َو  اَهِْریَِغل .

كُدَی َو  ُریِصَت  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْصَأ  َو  ُریِطَت ، ِِهب  يِذَّلا  َکُحاَنَج  ْمُهَّناَف  َکَتَریِشَعْمِرْکَأَو ، َِکتَمْدِخ . ِیف  اُولَکاَوَتَی  اَّلَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ِِهب ، ُهُذُخَْأت  اًلَمَع 
. ُلوُصَت اَِهب  ِیّتلا 

ءاعد

. ُماَلَّسلا َو  ِةَرِخْآلا ، َو  اَْینُّدلا  َو  ِۀَلِجْآلا ، َو  ِۀَلِجاَْعلا  ِیف  ََکل  ِءاَضَْقلا  َْریَخ  ُْهلَأْسا  َو  َكاَْینُد . َو  َکَنیِد  َهَّللا  ِعِدْوَتْسا 

(32 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلِإ 
ْنَع اوُزاَجَف  ُتاَُـهبُّشلا ، ُمِِهب  ُمَطـالَتَت  َو  ُتاَُـملُّظلا ، ُمُهاَـشْغَت  َكِرَْحب ، ِجْوَم  ِیف  ْمُهَْتیَْقلَأ  َو  َکِّیَِغب ، ْمُهَتْعَدَـخ  ًارِیثَک ؛ ِساَّنلا  َنِم  اًـلیِج  َْتیَدْرَأ  َو 

َِکتَفِْرعَم َدَْعب  كُوقَراَف  ْمُهَّنِإَف  ِِرئاَصَْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  َءاَف  نَم  اَّلِإ  ْمِِهباَسْحَأ  یَلَع  اُولَّوَع  َو  ْمِهِرَابْدَأ ، یَلَع  اّْولََوت  َو  ْمِِهباَقْعَأ ، یَلَع  اوُصَکَن  َو  ْمِِهتَهْجِو ،
، ِْبعَّصلا یَلَع  ْمُهَْتلَمَح  ْذِإ  َِکتَرَزاَُوم ، ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبَرَه  َو 
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، َْکنِم ُۀَـبیِرَق  َةَرِخْآلا  َو  َْکنَع ، ٌۀَـعِطَْقنُم  اَْینُّدـلا  َّنِإَف  َكَداَِیق ، َناَْطیَّشلا  ِبِذاَج  َو  َکِسْفَن ، ِیف  ُۀَـیِواَعُم  اَی  َهَّللا  ِقَّتاَف  ِدْـصَْقلا . ِنِع  ْمِِهب  َْتلَدَـع  َو 

. ُماَلَّسلاو

(33 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 
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ۀّکم یلع  هلماع  وه  ساّبعلا و  نب  مُثق  یلِإ 
ِهْمُْکلا ِعاَمْـسَْألا ، ِّمُّصلا  ِبوـُلُْقلا ، ِیْمُْعلا  ِماَّشلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌساـنُأ  ِمِسْوَْـملا  َیلِإ  َهِّجُو  ُهَّنَأ  ِینُِمْلُعی  ََّیلِإ  َبَـتَک  بِْرغَْملاـِب - ِیْنیَع - َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ِلِجِآب اَهَلِجاَع  َنوُرَتْشَی  َو  ِنیِّدـلِاب ، اَهَّرَد  اَْینُّدـلا  َنُوِبلَتْحَی  َو  ِِقلاَْخلا ، ِۀیِـصْعَم  ِیف  َقُولْخَملا  َنوُعیُِطی  َو  ِلِـطاَْبلِاب ، َّقَْحلا  َنوُِسْبلَی  َنیِذَّلا  ِراَْـصبَْألا ،

ِحِـصاَّنلا َو  ِبِیلَّصلا ، ِمِزاَْحلا  َماَِیق  َْکیَدَـی  ِیف  اَـم  یَلَع  ِْمقَأَـف  ُُهلِعاَـف . اَّلِإ  ِّرَّشلا  َءاَزَج  يَزُْجیاـَل  َو  ُُهِلماَـع ، اَّلِإ  ِْریَْخلاـِب  َزوُفَی  َْنل  َو  َنیِقَّتُْملا ؛ ِراَْربَأـْلا 
. ُماَلَّسلاَو اًلِشَف ، ِءاَسْأَْبلا  َْدنِعَال  َو  ًارَِطب ، ِءاَمْعَّنلا  َْدنِع  ْنُکَتَال  َو  ُْهنِم ، ُرَذَتُْعی  اَم  َوكاَّیِإ  َو  ِهِماَمِِإل . ِعیِطُْملا  ِِهناَْطلُِسل ، ِِعباَّتلا  ِبِیبَّللا ،

(34 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

رصم نع  رتشَألِاب  هلزع  نم  هدجوت  هغلب  اّمل  رکبیبأ ، نب  دّمحم  یلإ 
اهیلإ هلوصو  لبق  كانه  یلإ  ههجوت  یف  رتشَألا  یفوت  مث 

َِکلذ  ْلَْعفَأ  َْمل  ّینِإ  َو  َِکلَمَع ، َیلِإ  ِرَتْشَْألا  ِحیِرْسَت  ْنِم  َُکتَدِجْوَم  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
636 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ُبَجْعَأ َو  ًۀَنوُؤَم  َْکیَلَع  ُرَْـسیَأ  َوُه  اَم  َُکْتیَّلََول  َِکناَْطلُـس  ْنِمكِدَی  َتَْحت  اَم  ُتْعََزن  َْول  َو  ِّدِْجلا  ِیف  ََکل  ًاداَیِدْزاَال  َو  ِدْهَْجلا ، ِیف  ََکل  ًءاَْطِبتْـسا 
. ًۀَیَالِو ْکَیلِإ 

َو ُهَماَمِح ، یَقَال  َو  ُهَماَّیَأ ، َلَمْکَتْسا  ِدَقَلَف  ُهَّللا ! ُهَمِحَرَف  ًاِمقاَن ، ًادیِدَش  اَنِّوُدَع  یَلَع  َو  ًاحِصاَن ، اََنل  اًلُجَر  َناک  َرْصِم  َْرمَأ  ُُهْتیَّلَو  ُْتنُک  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َّنِإ 
ُْعدَو ََکبَراَح ، ْنَم  ِبْرَِحل  ْرِّمَـش  َو  َِکتَریَِـصب ، یَلَع  ِْضماَو  َكِّوُدَِـعل ، ْرِحْـصَأَف  َُهل ! َباَوَّثلا  َفَعاَض  َو  ُهَناَوْضِر ، ُهَّللا  ُهَالْوَأ  َنوُضاَر ؛ ُْهنَع  ُنَْحن 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َِکب ، ُلَْزُنی  اَم  یَلَع  َْکنُِعی  َو  َکَّمَهَأ ، اَم  َکِفْکَی  ِهَّللِاب  َۀَناَِعتْسِإلا  ِِرثْکَأ  َو  َکِّبَر ، ِلِیبَس  َیلِإ 

(35 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

رکبیبأ نب  دّمحم  لتقم  دعب  ساّبعلا ، نب  هَّللادبع  یلِإ 
، ًاعِطاَق ًاْفیَسَو  ًاحِداَک ، اًِلماَع  َو  ًاحِصاَن ، ًاَدلَو  ُُهبِسَتَْحن  ِهَّللا  َْدنِعَف  َدِهُْشتْسا ، ِدَق  ُهَّللاُهَمِحَر - ٍرَْکبِیبأ - ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ْتَِحُتْتفا ، ِدَق  َرْصِم  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ِیتآلا ُمُْهنِمَف  ًاءْدـَب ، َو  ًادْوَع  َو  ًارْهَجَو ، ًاّرِـس  ْمُُهتْوَعَد  َو  ِۀَْـعقَْولا ، َلـْبَق  ِهثاَـیِِغب  ْمُُهتْرمَأ  َو  ِِهقاََـحل ، یَلَع  َساَّنلا  ُْتثَثَح  ُْتنُک  ْدَـق  َو  ًاـِعفاد . ًاـنْکُر  َو 
يِّوُدَع ِیئاَِقل  َْدنِع  یِعَمَطَال  َْول  ِهَّللاَوَف  اًلِجاَع ؛ ًاَجَرَف  ْمُْهنِم  ِیل  َلَعْجَی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ًالِذاَخ . ُدِـعاَْقلا  ْمُْهنِم  َو  ًابِذاَک ، ُّلَتْعُْملا  ُمُْهنِم  َو  ًاهِراَک ،

. ًاَدبَأ ْمِِهب  یِقَْتلَأ  َال  َو  ًادِحاَو ، ًامْوَی  ِءَالُؤَه  َعَم  یَْقلَأ  اَّلِإ  ُْتبَبْحََأل  ِۀَِّینَْملا ، یَلَع  یِسْفَن  ِینیِطَْوت  َو  ِةَداَهَّشلا ؛ ِیف 
638 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(36 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ءادعَألا ضعب  یلإ  هذفنأ  شیج  رکذ  یف  بلاطیبأ ، نب  لیقع  هیخأ  یلِإ 
لیقع  هیلإ  هبتک  باتک  باوج  وه  و 
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ِباَیِْإِلل ُسْمَّشلا  ِتَلَّفَط  ْدَق  َو  ِقیِرَّطلا ، ِضْعَِبب  ُهوُقِحَلَف  ًامِداَن ، َصَکَن  َو  ًابِراَه ، َرَّمَش  َِکلذ  ُهَغََلب  اَّمَلَف  َنیِِملْـسُْملا ، َنِم  ًافِیثَک  ًاْشیَج  ِْهَیلِإ  ُتْحَّرَـسَف 
. اََجن اَم  ٍيْأَِلب  ًایأَلَف  ِقَمَّرلا ، ُْریَغ  ُْهنِم  َْقبَی  َْمل  َو  ِقَّنَخُملِاب ، ُْهنِم  َذِـخُأ  اَم  َدـَْعب  ًاضیِرَج  اََجن  یَّتَح  ٍۀَـعاَس  ِِفقْوَمَک  اَّلِإ  َناَک  اَمَف  َال ، َو  اَلَک  ًاْئیَـش  اُولَتَْتقاَف 

یَلَع ْمِهاَمْجِإَک  ِیبْرَح  یَلَع  اوُعَمْجَأ  ْدَـق  ْمُهَّنِإَف  ِهیِّتلا ، ِیف  ْمُهَحاَـمِج  َو  ِقاَـقِّشلا  ِیف  ْمَُهلاَوَْجت  َو  ِلاَـلَّضلا  ِیف  ْمُهَـضاَکَْرت  َو  ًاـْشیَُرق  َکـْنَع  ْعَدَـف 
. یِّمُأ ِْنبا  َناَْطلُس  ِینُوبَلَس  َو  یِمِحَر ، اوُعَطَق  ْدَقَف  يِزاَوَْجلا ! یِّنَع  ًاْشیَُرق  ْتَزَجَف  ِیْلبَق ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِبْرَح 

یِّنَع ْمُُهقُّرَفَتَال  َو  ًةَّزِع ، ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُةَْرثَک  ِینُدـیِزَی  اـَل  َهَّللا ؛ یْقلَأ  یَّتَح  َنیِّلِحُملا  ُلاَِـتق  ِییأَر  َّنِإَـف  ِلاَـتِْقلا ، ِیف  ِِییْأَر  ْنِم  ُْهنَع  َْتلَأَـس  اَـم  اَّمَأ  َو 
ِرْهَّظلا َءیِطَوَال  َو  ِدـِئاَْقِلل ، ِماَمِّزلا  َسِلَـسَال  َو  ًانِهاَو ، ْمیَّضِلل  ًاّرِقُمَال  َو  ًاعِّشَخَتُم ، ًاعِّرَـضَتُم  ُساَّنلا - ُهَمَلْـسَأ  َول  َو  َکـِیبَأ - َْنبا  َّنَبَـسَْحتَال  َو  ًۀَـشْحَو ،

: ٍمِیلَس ِیَنبوُخَأ  َلاَق  اَمَک  ُهَّنِکل  َو  ِدِّقَعَتُْملا ، ِبِکاَّرِلل 
ُبِیلَص  ِناَمَّزلا  ِْبیَر  یَلَع  ٌرُوبَصِینَّنِإَف  َْتنَأ  َْفیَک  ِینِیلَأْسَت  ْنِإَف 

ُبِیبَح  َءاَُسی  َْوأ  ٍداَع  َتَمْشَیَفٌَۀبآَک  ِیب  يَُرت  ْنَأ  َّیَلَع  ُّزِعَی 
640 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(37 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلإ 
ِهِداَبِع یَلَع  َو  ٌۀَْـبلِط ، ِهَِّلل  َیِه  ِیتَّلا  ِِقئاَثَْولا ، ِحاَرِّطا  َو  ِِقئاَقَْحلا  ِعِییْـضَت  َعَم  ِۀَـبِْعتُْملا  ِةَْریَْحلاَو  ِۀَـعَدَْتبُْملا ، ِءاَوْهَْأِلل  َکَموُُزل  َّدَـشَأ  اَـم  ِهَّللا ! َناَْحبُـسَف 

. ُماَلَّسلاو َُهل ، ُرْصَّنلا  َناَک  ُْثیَح  ُهَْتلَذَخ  َو  ََکل ، ُرْصَّنلا  َناَک  ُْثیَح  َنامَثُع  َتْرَصَن  امَّنِإ  َکَّنِإَف  ِِهتَلَتَق ، َو  َنامَثُع  یَلَع  َجاَجِْحلاكُراَثْکِإ  اَّمَأَف  ٌۀَّجُح .

(38 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

رتشَألا مهیلع  یلو  اّمل  رصم ، لْهَأ  َیلِإ 
، ِرِجاَْفلاَو ِّرَْبلا  یَلَع  ُهَقِداَرُس  ُرْوَْجلا  َبَرَضَف  ِهِّقَِحب ، َبِهُذ  َو  ِهِضْرَأ ، ِیف  َیِصُع  َنیِح  ِهَِّلل  اُوبِضَغ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  َنینِمْؤُْملاِریِمأ  ٍِّیلَع  ِهَّللاِْدبَع  ْنِم 

. ُْهنَع یَهاَنَُتی  ٌرَْکنُمَال  َو  ِْهَیلِإ ، ُحاَرَتُْسی  ٌفوُْرعَم  الَف  ِنِعاَّظلا ، ِمیِقُْملا و  َو 
َو ِراَّنلا ، ِقیِرَح  ْنِم  ِراَّجُْفلا  یَلَع  َّدَشَأ  ِعْوَّرلا ، ِتاَعاَس  ِءاَدْعَْألا  ِنَع  ُلُْکنَیَال  َو  ِفْوَْخلا ، َماَّیَأ  ُماَنَیَال  ِهَّللاِداَبِع ، ْنِم  ًاْدبَع  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ِیباَنَال َو  ِۀَـبُّظلا ، ُلِیلَکَال  ِهَّللا ، ِفُویُـس  ْنِم  ٌْفیَـس  ُهَّنِإَـف  َّقَْحلا ، ََقباَـط  اـمَِیف  ُهَْرمَأ  اوُعیِطَأ  َو  َُهل ، اوُعَمْـساَف  ٍجِـحْذَم ، وُخَأ  ِثِراَْـحلا  ُْنب  ُکـِلاَم  َوُه 
، اوُرِْفناَف اوُرِْفنَت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإَف  ِۀَبیِرَّضلا :

642 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو ْمَُکل ، ِِهتَحیِـصَِنل  یِـسْفَن  یَلَع  ِِهب  ْمُُکتَْرثآ  ْدَق  َو  يِْرمَأ ؛ ْنَع  اَّلِإ  ُمِّدَُـقیَال  َو  ُرِّخَُؤیَال  َو  ُمِجُْحی ، َالَو  ُمِدـُْقیَال  ُهَّنِإَف  اوُمِیقُأَف ، اوُمیُِقت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإ  َو 

. ْمُکِّوُدَع یَلَع  ِِهتَمیِکَش  ِةَّدِش 

(39 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

صاعلا  نب  ورمع  یلإ 
َْتبَلَط َو  ُهََرثَأ ، َْتعَّبتاَف  ِِهتَْطلِِخب ، َمِیلَْحلا  ُهِّفَُسی  َو  ِهِِسلْجَِمب ، َمیِرَْکلا  ُنیِـشَی  ُهُْرتِسكُوتْهَم ، ُهُّیَغ ، ٍرِهاَظ  ٍءيِْرما  اَْینُِدل  ًاعَبَت  َکَنیِد  َْتلَعَج  ْدَق  َکَّنِإَف 
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َتْذَـخَأ ِّقَْحلِاب  َْول  َو  َکـَتَرِخآ ! َوكاَْـینُد  َْتبَهْذَأَـف  ِِهتَـسیِرَف  ِلْـضَف  ْنِم  ِْهَیلِإ  یَْقُلی  اَـم  ُرِظَْتنَی  َو  ِِهِبلاَـخَِمب ، ُذُولَی  ِماَـغْرِّضِلل  ِْبلَْکلا  َعاَـبِّتا  ُهَلْـضَف ؛
. ُماَلَّسلاَو اَمَُکل ، ٌّرَش  اَمُکَماَمَأ  اَمَف  اَیَْقبَت  َو  اَزِْجُعت  ْنِإ  َو  امَْتمَّدَق ، اَِمب  اَمُکِزْجَأ  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنبا  ِنِم  َو  َْکنِم  ُهَّللا  یِّنِّکَُمی  ْنِإَف  َْتبَلَط . اَم  َتْکَرْدَأ 

(40 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هلاّمع  ضعب  یلِإ 
. َکَتَناَمَأ َْتیَزْخَأ  َو  َکَماَمِإ ، َْتیَصَع  َو  َکَّبَر ، َتْطَخْسَأ  ْدَقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ ، َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ْنِم ُمَظْعَأ  ِهَّللا  َباَسِح  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ََکباَسِح ، ََّیلِإ  ْعَفْراَف  َْکیَدَی ، َتَْحت  اَم  َْتلَکَأ  َو  َْکیَمَدَـق ، َتَْحت  اَم  َتْذَـخَأَف  َضْرَْألا  َتْدَّرَج  َکَّنَأ  ِینَغََلب 
. ُماَلَّسلاَو ِساَّنلا ، ِباَسِح 
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(41 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هلاّمع  ضعب  یلِإ 
َو ِیتاَساَوُِمل  یِـسْفَن  ِیف  َْکنِم  ََقثْوَأ  ِیلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ْنُکَی  َْمل  َو  ِیتَناَِطب ، َو  يِراَعِـش  َُکْتلَعَج  َو  ِیتَناَمَأ ، ِیف  َُکتْکَرْـشَأ  ُْتنُک  یِّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

ْدَق َۀَّمُْألا  ِهِذه  َو  ْتَیِزَخ ، ْدَـق  ِساَّنلا  َۀـَتاَمَأ  َو  َبِرَح ، ْدَـق  َّوُدَْـعلاَو  َِبلَک ، ْدَـق  َکِّمَع  ِْنبا  یَلَع  َناَمَّزلا  َْتیَأَر  اَّمَلَف  ََّیلِإ ، ِۀـَناَمَْألا  ِءاَدَأ  َو  ِیتَرَزاَُوم 
، َْتیَـسآ َکِّمَع  َْنبا  اَلَف  َنِیِنئاَْخلا  َعَم  ُهَْتنُخ  َو  َنِیلِذاَْخلا ، َعَم  ُهَْتلَذَخ  َو  َنِیقِراَفُْملا ، َعَم  ُهَْتقَراَفَف  ِّنَجِملا  َرْهَظ  َکِّمَع  ِْنبِال  َْتبَلَق  ْتَرَغَـش ، َو  ْتَکَنَف 

ْنَع َۀَّمَْألا  ِهِذه  ُدیِکَت  َْتنُک  اَمَّنِإ  َکَّنَأَک  َو  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یَلَع  ْنُکَت  َْمل  َکَّنَأَک  َو  َكِداَهِِجب ، ُدیُِرت  َهَّللا  ِنُکَت  َْمل  َکَّنَأَک  َو  َْتیَّدَأ . َۀـَناَمَْألا  َال  َو 
ْنِم ِْهیَلَع  َتْرَدَق  اَم  َْتفَطَتْخا  َو  َۀَْـبثَْولا ، َْتلَجاَع  َو  َةَّرَْکلا ، َتْعَرْـسَأ  ِۀَّمُْألا  ِۀـَناَیِخ  ِیف  ُةَّدِّشلا  َْکتَنَْکمَأ  اَّمَلَف  ْمِِهْئیَف ، ْنَع  ْمُهَتَّرِغ  يِْونَت  َو  ْمُهاَْینُد ،

ٍمِّثَأَتُم َْریَغ  ِِهلْمَِحب  ِرْدَّصلا  َبیِحَر  ِزاَجِْحلا  َیلِإ  ُهَْتلَمَحَف  َةَریِـسَْکلا ، يَْزعِْملا  َۀَیِماَد  ِّلَزَْألا  ِْبئِّذلا  َفاَِطتْخا  ْمِهِماَْتیَأ  َو  ْمِِهِلماَرَِأل  ِۀـَنوُصَْملا  ِمِِهلاَْومَأ 
ُفاََـخت اَـم  ََوأ  ِداَـعَْملِاب ؟ ُنِمْؤـُت  اَـمَأ  ِهَّللا ! َناَْحبُـسَف  َکِّمُأ ، َو  َکـِیبَأ  ْنـِم  َکـَثاَُرت  َکـِلْهَأ  َیلِإ  َتْرَدَـح  كِْریَِغل  اـَبَأَال  َکَّنَأَـک - ِهِذْـخَأ ، ْنـِم 

، ًاماَرَح ُبَرْشَت  َو  ًاماَرَح ، ُلُکَْأت  َکَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ  َو  ًاماَعَط . َو  ًاباَرَش  ُغیُِـست  َْفیَک  ِباَْبلَْألا ، ِیلوُأ  ْنِم  اَنَْدنِع  َناَک - ُدوُدْعَْملااَهُّیَأ - ِباَسِْحلاَشاَِقن !
ِهِذه ْمِِهب  َزَرْحَأ  َو  َلاَْومَْألا ، ِهِذه  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  َنیِذَّلا  َنیِدِـهاَجُملاَو  َنِینِمْؤُْملاَو  َنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلا  ِلاَْومَأ  ْنِم  َءاَسِّنلا  ُحِْـکنَت  َو  َءاَمِْإلا  ُعاَْتبَت  َو 

، َکِیف ِهَّللا  َیلِإ  َّنَرِذْعَُأل  َْکنِم  ُهَّللا  ِینَنَْکمَأ  َُّمث  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ْمَُهلاَْومَأ ، ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  َیلِإ  ْدُدْراَو  َهَّللا  ِقَّتاَف  َداَِلْبلا !
646 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يِْدنِع اَمَُهل  َْتناَک  اَم  َْتلَعَف ، يِذَّلا  َْلثِم  اَلَعَف  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َْول  ِهَّللاَو  َو  َراَّنلا ! َلَخَد  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهب  ُْتبَرَـض  اَم  يِذَّلا  یِْفیَِـسب  َکََّنبِرْـضََأل  َو 
ْنِم ُهَتْذَخأ  اَم  َّنَأ  ِینُّرُسَی  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  َو  اَمِِهتَمَلْظَم ، ْنَع  َلِطاَْبلا  َحیِزَأ  َو  اَمُْهنِم ، َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٍةَداَرِِإب ، یِّنِم  اَرِفَظَال  َو  ٌةَداَوَه ،

َُکلاَمْعَأ َْکیَلَع  ْتَضِرُع  َو  يَرَّثلا ، َتَْحت  َْتِنفُد  َو  يَدَْـملا ، َْتغََلب  ْدَـق  َکَّنَأَکَف  ًادـْیَوُر ، ِّحَـضَف  يِدـَْعب ، ْنَِمل  ًاثاَریِم  ُهُکُْرتَأ  ِیل ، ٌلاَلَح  ْمِِهلاَْومَأ 
!« ٍصاَنَم َنیِح  َتَالَو  ، » َۀَعْجَّرلا ِهِیف  ُعِّیَضُْملا  یَّنَمَتَی  َو  ِةَرْسَْحلِاب ، ِهِیف  ُِملاَّظلا  يِداَُنی  يِذَّلا  ِّلَحَملِاب 

(42 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

، نیرحبلا یلع  هلماع  ناک  و  یموزخملا ، ۀملس  یبأ  نب  رمع  یلِإ 
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هناکم  یقرُّزلا  نالجع  نب  نامعن  لمعتسا  و  هلزعف ،
َو َۀَـیَالِْولا ، َْتنَـسْحَأ  ْدَـقَلَف  َْکیَلَع ؛ ٍبیْرثَتَال  َو  ََکل ، ٍّمَذاَِلبكَدَـی  ُتْعََزن  َو  ِْنیَرْحَْبلا ، یَلَع  َِّیقَرُّزلا  َناَلْجَع  َْنب  َناَمُْعن  ُْتیَّلَو  ْدَـق  یِّنإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

َکَّنِإَف یِعَم ، َدَهْـشَت  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  َو  ِماَّشلا ، ِلْهَأ  ِۀَمَلَظ  َیلِإ  َریـسَْملا  ُْتدَرَأ  ْدَقَلَف  ٍمُوثْأَمَال ، َو  ٍمَهَّتُمَال ، و  ٍمُولَمَال ، َو  ٍنِینَظ ، َْریَغ  ِْلْبقَأَف  َۀَناَمَْألا ، َْتیَّدَأ 
. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِنیِّدلا ، ِدوُمَع  ِۀَماَقِإ  َو  ِّوُدَْعلا ، ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْسَأ  ْنَّمِم 
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(43 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةَّرُخ ریشدرأ  یلع  هلماع  وه  و  ینابیشلا ، ةریبه  نب  ۀلقصم  یلِإ 
َو ْمُُهلُویُخ ، َو  ْمُهُحاَمِر  ُْهتَزاَح  يِذَّلا  َنیِِملْسُْملا  َءْیَف  ُمِسْقَت  َکَّنَأ  َکَماَمِإ : َْتیَـصَع  َو  َکهلِإ ، َتْطَخْـسَأ  ْدَقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ  َْکنَع  ِینَغََلب 
َو ًاناَوَه ، َّیَلَع  ََکل  َّنَدِجََتل  ًاّقَح  َِکلذ  َناَک  ِْنَئل  َۀَمَـسَّنلا ، َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلاَوَف  َکِمْوَق . ِباَرْعَأ  ْنِم  َکَماَتعا  ِنَمِیف  ْمُهُؤاَمِد ، ِْهیَلَع  ْتَقیِرُأ 

. ًالاَمْعَأ َنیِرَسْخَْألا  َنِم  َنوُکَتَف  َِکنیِد ، ِقْحَِمبكاَْینُد  ِْحلُْصتَال  َو  َکِّبَر ، ِّقَِحب  ْنِهَتْسَت  الَف  ًاناَزیِم ، يِْدنِع  َّنَّفِخََتل 
. ُْهنَع َنوُرُدْصَی  َو  ِْهیَلَع ، يِْدنِع  َنوُدِرَی  ٌءاَوَس : ِءْیَْفلا  اَذه  ِۀَمِْسق  ِیف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اَنَلَِبق  َو  َکَلَِبق  ْنَم  َّقَح  َّنِإ  َو  اَّلِإ 

(44 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هقاحلتساب  هتعیدخ  دیری  هیلإ  بتک  ۀیواعم  ّنأ  هغلب  دق  و  هیبأ ، نب  دایز  یلإ 
َو ِهِْفلَخ ، ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  َءْرَْملا  ِیتْأَی  ُناَْطیَّشلا : َوُه  اَمَّنِإَف  ُهْرَذْحاَف ، ََکبْرَغ ، ُّلِفتْـسَی  َو  َکَُّبل ، ُّلِزَتْسَی  َْکَیلِإ  َبَتَک  َۀَـیِواَعُم  َّنَأ  ُْتفَرَع  ْدَـق  َو 

. ُهَتَّرِغ َِبلَتْسَی  َو  ُهَتَْلفَغ ، َمِحَتْقَِیل  ِِهلاَمِش ، ْنَع  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع 
، ِسْفَّنلا ِثیِدَح  ْنِم  ٌۀَْتلَف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َناَیْفُس  ِیبَأ  ْنِم  َناَک  ْدَق  َو 

650 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ِبَْذبَذُْملا ِطْوَّنلاَو  ِعَّفَدُْملا ، ِلِغاَْولاَک  اَِهب  ُقِّلَعَتُْملا  َو  ٌْثرِإ ، اَِهب  ُّقَحَتُْسیَال  َو  ٌبَسَن ، اَِهب  ُُتْبثَیَال  ِناَْطیَّشلا : ِتاَغََزن  ْنِم  ٌۀَغَْزن  َو 

. ُۀیواعم ُهاعّدا  یتح  هسفن  یف  لزت  مل  و  ۀبعکلا ، ِّبرو  اهب  دهش  لاق : باتکلا  دایز  أرق  املَف 
طّونلا  » و ًازجاحم . ًاعفدـم  لازی  الف  مهنم ، سیل  و  مهعم ، برـشیل  برـشلا  یلع  مجهی  يذـلا  وه  ُلغاولا :»  » مالـسلا هیلع  هلوق  یـضرلا : لاـق 

. هریس لجعتسا  هرهظ و  ثحا  ذإ  لقلقتی  ًادبأ  وهف  کلذ ، هبشأ  ام  وأ  حدق  وأ  بعق  نم  بکارلا  لحرب  طانی  ام  وه  ُبذبذملا :»

(45 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةرصبلا یلع  هلماع  ناک  يراصنَألا و  فینح  نب  نامثع  یلِإ 
- هلوق اهیلإ - یضمف  اهلهأ ، نم  موق  ۀمیلو  یلِإ  یعد  ّهنأ  هغلب  دق  و 

َْکَیلِإ ُلَْقُنت  َو  ُناَْولَْألا ، ََکل  ُباَطَتُْـست  اَْهَیلِإ  َتْعَرْـسَأَف  ٍۀـَبُدْأَم  َیلِإكاَعَد  ِةَرْـصَبلا  ِلْهَأ  ِۀَْـیِتف  ْنِم  اًلُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ٍْفیَنُح : َْنباَـی  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
َْکیَلَع َهَبَتْـشا  اَمَف  ِمَضْقَْملا  اَذـه  ْنِم  ُهُمَـضْقَت  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف  ٌّوُعْدَـم . ْمُهُِّینَغ  َو  ٌّوُفْجَم ، ْمُُهِلئاَع  ٍمْوَق ، ِماَعَط  َیلِإ  ُْبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَم  َو  ُناَفِجلا !

. ُْهنِم ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِْبیِِطب  َْتنَْقیَأ  اَم  َو  ُهْظِْفلاَف ، ُهُْملِع 
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َو َالِإ  ِْهیَـصْرُِقب ، ِهِمْعُط  ْنِم  َو  ِْهیَرْمِِطب ، ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَـق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإ  َو  َالِإ  ِهِْملِع ؛ ِرُوِنب  ُءیِـضَتْسَی  َو  ِِهب  يِدَـتْقَی  ًاماَمِإ ، ٍمُومْأَـم  ِّلُِـکل  َّنِإ  َو  اَّلِإ 
اَهِِمئاَنَغ ْنِم  ُتْرَخَّدا  َال  َو  ًاْرِبت ، ْمُکاَْینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَـم  ِهَّللاَوَف  ٍداَدَـس . َو  ٍۀَّفِع  َو  ٍداَِـهتْجاو ، ٍعَرَِوب  ِینُوْنیِعَأ  ْنِکل  َو  َکـِلذ ، یَلَع  َنوُرِدـْقَتَال  ْمُکَّنِإ 

، ًاْربِش اَهِضْرَأ  ْنِم  ُتْزُحَال  َو  ًارْمِط ، ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأَال  َو  ًاْرفَو ،
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. ٍةَرِقَم ٍۀَصْفَع  ْنِم  ُنَوْهَأ  َو  یَهْوَأ  ِیْنیَع  ِیف  َیَِهل  َو  ٍةَِربَد ، ٍناتَأ  ِتوُقَک  اَّلِإ  ُْهنِم  ُتْذَخَأَال  َو 
اَم َو  ُهَّللا . ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  َنیِرَخآ ، ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَس  َو  ٍمْوَق ، ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَشَف  ُءاَمَّسلا ، ُْهتَّلَظَأ  اَم  ِّلُک  ْنِمكَدَف  اَنیِْدیَأ  ِیف  َْتناَک  یَلب !

َو اَِهتَحُْـسف ، یف  َدـیِز  َْول  ٌةَْرفُح  َو  اَهُراَبْخَأ ، ُبیِغَت  َو  اَـهُراَثآ ، ِِهتَْملُظ  ِیف  ُعِطَْقنَت  ٌثَدَـج  ٍدَـغ  ِیف  اَـهُّناَظَم  ُسْفَّنلاَو  ٍكَدَـف ، ِْریَغَوكَدَِـفب  ُعَنْـصَأ 
ِفْوَْخلا َمْوَی  ًۀَنِمآ  َِیتْأَِتل  يَْوقَّتلِاب  اَهُضْوُرَأ  یِسْفَن  یِه  امَّنِإ  َو  ُمِکارَتُْملا ؛ ُباَرُّتلا  اَهَجَُرف  َّدَس  َو  ُرَدَْملاَو ، ُرَجَْحلا  اَهَطَغْضََأل  اَهِِرفاَح ، اَدَی  ْتَعَـسْوَأ 

. َِقلْزَْملا ِِبناَوَج  یَلَع  َُتْبثَت  َو  ِرَبْکَْألا ،
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ِینَدوُقَی َو  َياَوَه ، ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْهیَه  ْنَِکل  َو  ِّزَْقلا . اذه  ِجـِئاَسَن  َو  ِحْـمَْقلا ، اَذـه  ِباَُبل  َو  ِلَسَْعلا  اَذـه  یَّفـصُم  َیلِإ  َقیِرَّطلا  ُْتیَدَـتْهَال  ُْتئِـش  َْول 

، یَثْرَغ ٌنْوُُطب  ِیلْوَح  َو  ًاَناَْطبِم  َتِیبَأ  َْوأ  ِعَبِّشلِاب - َُهل  َدْهَعَال  َو  ِصْرُْقلا ، ِیف  َُهل  َعَمَطَال  ْنَم  ِۀَماَمَیلا  َِوأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعل  َو  ِۀَمِعْطَْألا - ِرُّیََخت  َیلِإ  یِعَشَج 
: ُِلئاَْقلا َلاَق  اَمَک  َنْوُکَأ  َْوأ  يَّرَح ، ٌداَبْکَأ  َو 

ِّدِْقلا ! َیلِإ  ُّنَِحت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَح  َوٍۀَنِْطِبب  َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْسَح  َو 
ِینَلَغْشَِیل ُْتِقلُخ  اَمَف  ِْشیَْعلا ! َِۀبْوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًةَوْسُأ  َنْوُکَأ  َْوأ  ِرْهَّدلا ، ِهِراکَم  ِیف  ْمُهُکِراَشُأَال  َو  َْنِینِمْؤُْملا ، ُْریِمَأ  اَذه  َلاَُقی : ْنَِأب  یِسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأَأ 

َو يًدُـس  كَْرتُأ  َْوأ  اَِهب ، ُداُری  اَّمَع  وُْهَلت  اَِهفاَلْعَأ ، ْنِم  ُشِرَتْکَت  اَهُمُّمَقَت ، اَُهْلغُـش  ِۀَلَـسْرُْملا  َِوأ  اَهُفَلَع ؛ اَهُّمَه  ِۀَـطُوبْرَْملا ، ِۀَـمیِهَْبلاَک  ِتاَبِّیَّطلا ، ُلْـکَأ 
! ِۀَهاَتَْملا َْقیِرَط  َفِسَتْعَأ  َْوأ  َِۀلاَلَّضلا ، َْلبَح  َّرُجَأ  َْوأ  ًاَِثباَع ، َلَمْهُأ 

: ُلْوُقَی ْمُِکِلئاَِقب  یِّنَأَک  َو 
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َو ًادوُع ، ُبَلْـصَأ  َۀَّیِرَْبلا  َةَرَجَّشلا  َّنِإ  َو  اَّلِإ  ِناَعْجُّشلا .» ِۀـَلَزاَنُم  َو  ِناْرقَْألا ، ِلاِتق  ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَـعَق  ْدَـقَف  ٍِبلاَـط ، ِیبَأ  ِْنبا  ُتْوَق  اَذـه  َناَـک  اَذِإ  »
. ِدُـضَْعلا َنِم  ِعاَرِّذـلاَو  ِوَّضلا ، َنِم  ِْونَّضلاَک  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَنَأ  َو  ًادوُمَح . ُأَْطبَأ  َو  ًاَدُوقَو  يَْوقَأ  ۀـِیْذِعلا  ِتاَـتباّنلا  َو  ًادُْولُج ، ُّقَرَأ  َةَرِـضَْخلا  َِعئاَوَّرلا 

ْنِم َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف  ُدَـهْجَأَس  َو  اَْهَیلِإ . ُتْعَراََسل  اَِهباَقِر  ْنِم  ُصَرُْفلا  ِتَنَْکمَأ  َْول  َو  اَْـهنَع ، ُْتیَّلَو  اََـمل  ِیلاَِـتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَـظَت  َْول  ِهَّللاَو 
. ِِدیْصَْحلا ِّبَح  ِْنَیب  ْنِم  ُةَرَدَْملا  َجُرَْخت  یَّتَح  ِسوُکْرَْملا ، ِمْسِْجلا  َو  ِسوُکْعَْملا ، ِصْخَّشلا  اَذه 

: هرخآ وه  و  باتکلا ، اذه  نمو 
ُنوُرُْقلا َْنیَأ  ِکِضِحاَدَم . ِیف  َباَهَّذلا  ُْتبَنَتْجا  َو  ِِکِلئاَبَح ، ْنِم  ُّتَْلفَأ  َو  ِِکِبلاَخَم ، ْنِم  ُْتلَلَْسنا  ِدَق  ِِکبِراَغ ، یَلَع  ُِکْلبَحَف  اَْینُد  اَی  یِّنَع  ِْکَیلِإ 

َو ًاِّیئْرَم ، ًاصْخَـش  ِْتنُک  َْول  ِهَّللاَو  ِدوُحُّللا ! ُنیِماَضَم  َو  ِرُْوبُْقلا ، ُِنئاَهَر  ْمُه  اَهَف  ِکـِفِراَخَِزب ! ْمِِهْتنَتَف  َنیِذَّلا  ُمَمُأـْلا  َْنیَأ  ِِکبِعاَدَِـمب ! ْمِِهتْرَرَغ  َنیِذَّلا 
ْمِِهتْدَرْوَأ َو  ِفَلَّتلا ، َیلِإ  ْمِِهتْمَلْـسَأكُوُلم  َو  يِواَهَْملا ، ِیف  ْمِِهْتیَْقلَأ  ٍمَمُأ  َو  ِیناَمَألِاب ، ْمِِهتْرَرَغ  ٍداَبِع  ِیف  ِهَّللا  َدْوُدُـح  ِْکیَلَع  ُتْمَقََأل  ًاـّیِّسِح ، ًاـَبلاَق 

ُِملاَّسلاَو َقِّفُو ، ِِکِلئاَبِح  ْنَع  َّرَوْزا  ِنَم  َو  َقِرَغ ، ِکَجَُجل  َبِکَر  ْنَم  َو  َِقلَز ، ِکَضْحَد  َءیِطَو  ْنَم  َتاَْـهیَه ! َرَدَـصَال ! َو  َدْرِواـَل  ْذِإ  ِءاَـلَْبلا ، َدِراَوَم 
. ُهُخاَلِْسنا َناَح  ٍمْوَیَک  ُهَْدنِع  اَْینُّدلاَو  ُهُخاَنُم ، ِِهب  َقاَض  ْنِإ  ِیلاَُبیَال  ِْکنِم 

ًۀَضاَیِر یِسفَن  َّنَضوُرََأل  ِهَّللا - ِۀَْئیِـشَِمب  اَْهِیف  ِیْنثَتْـسَأ  ًانیِمَی  ِهَّللا - ُْمیا  َو  ِینیِدوُقَتَف ، َِکل  ُسَلْـسَأَال  َو  ِینیِّلِذَتْـسَتَف ، َِکل  ُّلِذَأَال  ِهَّللاَوَف  یِّنَع ! ِیبُزْعأ 
ِصْرُْقلا  َیلِإ  اَهَعَم  ُّشِهَت 
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اَِهیْعِر ْنِم  ُۀَِـمئاَّسلا  ُءِیلَتْمَتَأ  اَهُعُومُد . ًۀَغِْرفَتْـسُم  اَُهنیِعَم ، َبَضَن  ٍءاَم ، ِنیَعَک  ِیتَْلقُم  َّنَعَدََأل  َو  ًاموُدْأَم ، ِحـْلِْملِاب  ُعَنْقَت  َو  ًاموُعْطَم ، ِْهیَلَع  ُتْرَدـق  اَذِإ 
ِۀَمیِهَْبلاـِب ِۀـَلِواَطَتُْملا  َنِینِّسلا  َدـَْعب  يَدَْـتقا  اَذِإ  ُُهْنیَع  ًاذِإ  ْتَّرَق  َعَجْهَیَف ! ِِهداَز  ْنِم  ٌِّیلَع  ُلُـکْأَی  َو  َِضبْرَتَـف ؟ اَِهبْـشُع  ْنِم  ُۀَْـضِیبَّرلا  ُعَبْـشَت  َو  َكُْربَـتَف ؟

! ِۀَّیِعْرَْملا ِۀَِمئاَّسلاَو  ِۀَِلماَْهلا ،
َو اَهَضْرَأ ، ْتَشَرَْتفا  اَْهیَلَع  يَرَْکلا  َبَلَغ  اَذِإ  یَّتَح  اَهَضْمُغ ، ِْلیَّللا  ِیف  ْتَرَجَه  َو  اَهَسُْؤب ، اَِهْبنَِجب  ْتَکَرَع  َو  اَهَـضْرَف ، اَهِّبَر  َیلِإ  ْتَّدَأ  ٍسْفَِنل  َیبوُط 

ْتَعَّشَقَت َو  ْمُهُهاَفِـش ، ْمِهِّبَر  ِرْکِذـِب  ْتَمَهْمَهَو  ْمُُهبُونُج ، ْمِهِعِجاَضَم  ْنَع  ْتَفاََجت  َو  ْمِهِداَعَم ، ُفْوَخ  ْمُهَنُویُع  َرَهْـسَأ  ٍرَـشْعَم  ِیف  اَـهَّفَک ، ْتَدَّسََوت 
«. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  اَّلِإ  ِهَّللا ، ُبْزِح  َِکئلَوُأ  ، » ْمُُهبُونُذ ْمِهِراَفِْغتْسا  ِلوُِطب 

. َکُصاَلَخ ِراَّنلا  َنِم  َنوُکَِیل  َکُصاَْرقَأ ، ْفُفْکَْتلَو  ٍْفیَنُح ، َْنبا  اَی  َهَّللا  ِقَّتاَف 

(46 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هلاّمع  ضعب  یلإ 
َو َکَّمَهَأ ، اَم  یَلَع  ِهَّللِاب  ْنِعَتْـساَف  ِفوُخَملا . ِْرغَّثلا  َةاََهل  ِِهب  ُّدُسَأ  َو  ِمِیثَْألا ، َةَوَْخن  ِِهب  ُعَْمقَأ  َو  ِنیِّدلا ، ِۀَماَقِإ  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْـسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
، َکَـحاَنَج ِۀَّیِعَّرِلل  ْضِفْخا  َو  ُةَّدِّشلا ، اَّلِإ  َکـْنَع  ِینُْغیاـَل  َنیِح  ِةَّدِّشلاـِب  ْمِزَتـْعاَو  َقَفْرَأ ، َْقفِّرلا  َناَـک  اَـم  ُْقفْرا  َو  ِنیِّللا ، َنِم  ٍْثغِِـضب  َةَّدِّشلا  ِطـِلْخا 

َسَْأیَیَال َو  َکِْفیَح ، ِیف  ُءاَمَظُْعلا  َعَمْطَیَال  یَّتَح  ِۀَّیِحَّتلاَو ، ِةَراَشِْإلاَو  ِةَرْظَّنلاَو  ِۀَـظْحَّللا  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآ  َو  َکَِبناَج ، ْمَُهل  ِْنلَأ  َو  َکَهْجَو ، ْمَُهل  ْطُْسباَو 
. ُماَلَّسلاَو َِکلْدَع ، ْنِم  ُءاَفَعُّضلا 
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هَّللا  هنعل  مجلم  نبا  هبرض  اّمل  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلل 
ِِملاَّظِلل اَنوُک  َو  ِرْجَْأِلل ، اَلَمْعا  َو  ِّقَْحِلل ، َالُوق  َو  اَمُْکنَع ، َِيُوز  اَْهنِم  ٍءْیَـش  یَلَع  اَفَـسَْأتَال  َو  اَمُْکتََغب ، ْنِإ  َو  اَْینُّدـلا  اَیِْغبَت  اَّلَأ  َو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  اَمُکیِـصوُأ 

. ًانْوَع ِمُولْظَْمِلل  َو  ًامْصَخ 
ُهَّللا یَّلَص  اَمُکَّدَج - ُْتعِمَـس  یِّنِإَف  ْمُِکْنَیب ، ِتاَذ  ِحالَـص  َو  ْمُکِْرمَأ ، ِمْظَن  َو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ِیباَتِک ، ُهَغََلب  ْنَم  َو  ِیلْهَأ  َو  يَِدلَو  َِعیْمَج  َو  اَمُکیِـصوُأ ،

: ُلوُقَی َمَّلَس - َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
، ْمُِکناریِج ِیف  َهَّللا  َهَّللاَو  ْمُِکتَرضَِحب . اوُعیِضَیَال  َو  ْمُهَهاَْوفَأ ، اوُّبُِغت  اَلَف  ِماَْتیَْألا ، ِیف  َهَّللا  َهَّللَأ  ِماَیِّصلاَو » ِةاَلَّصلا  ِۀَّماَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاَذ  ُحاَلَـص  »

ُهَّنَأ  اَّنَنَظ  یَّتَح  مِِهب ، یِصَُوی  َلاَزاَم  ْمُکِِّیبَن . ُۀَّیِصَو  ْمُهَّنِإَف 
. ْمُِکْنیِد ُدوُمَع  اَهَّنِإَف  ِةاَلَّصلا ، ِیف  َهَّللا  َهَّللاَو  ْمُکُْریَغ . ِِهب  ِلَمَْعلِاب  ْمُکُِقبْسَیَال  ِنآْرُْقلا ، ِیف  َهَّللا  َهَّللا  َو  ْمُُهثِّرُویَس 

َو ِهَّللا . ِْلِیبَس  ِیف  ْمُِکتَنِْـسلَأ  َو  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاَْومَِأب  ِداَهِْجلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  َو  اوُرَظاَُنت . َْملكُِرت  ْنا  ُهَّنِإَف  ُْمتیَِقباَم ، ُهوُّلَُختَال  ْمُکِّبَر  ِْتَیب  ِیف  َهَّللا  َهَّللاَو 
اَلَف َنوُعْدَت  َُّمث  ْمُکُراَرِش ، ْمُْکیَلَع  یَّلَُویَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  اوُکُْرتَتَال  َعُطاَقَّتلا ، َو  َُرباَدَّتلاَو  ْمُکاَّیِإ  َو  ِلُذاَبَّتلاَو ، ِلُصاَوَّتلِاب  ْمُْکیَلَع 

. ْمَُکل ُباَجَتُْسی 
: َنُولوُقَت ًاضْوخ  َنیِِملْسُْملا  َءاَمِد  َنوُضوَُخت  ْمُکَّنَیِْفلُأَال  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ِیَنباَی  َلاَق : َُّمث 

. ِیِلتاَق اَّلِإ  ِیب  َُّنُلتْقَتَال  اَّلِإ ، َنِینِمْؤُْملاُْریِمَأ » َِلُتق  »
ْمُکاَّیِإ : » ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلْوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ِلُجَّرلِاب ، اُولِّثَُمتَال  َو  ٍَۀبْرَِضب ، ًَۀبْرَض  ُهُوبِرْضاَف  ِهِذه ، ِِهَتبْرَـض  ْنِم  ُِّتم  اَنَأ  اَذِإ  اوُرُْظنُأ 
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«. ِروُقَْعلا ِْبلَْکلِاب  َْول  َو  َۀَْلثُْملاَو 
660 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(48 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلِإ 
َماَر ْدَق  َو  ُُهتاَوَف ، َیُِـضق  اَمكِرْدُم  ُْریَغ  َکَّنَأ  َتِْملَع  ْدَق  َو  ُُهْبیِعَی ، ْنَم  َدـْنِع  ُهَلَلَخ  ِناَیِدـُْبی  َو  ُهاَْینُد ، َو  ِِهْنیِد  ِیف  ِءْرَْملِاب  ِناَِعتُوی  َروُّزلاَو  َیْغَْبلا  َّنِإ  َو 
ْمَلَف ِهِداَِیق  ْنِم  َناَْطیَّشلا  َنَْکمَأ  ْنَم  ُمَدـْنَی  َو  ِِهلَمَع ، َۀَِـبقاَع  َدَـمْحَأ  ْنَم  ِهِیف  ُِطبَتْغَی  ًاـمْوَی  ْرَذْـحاَف  ْمَُهبَذْـکَأَف ، ِهَّللا  یَلَع  اُولَأَـتَف  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ًاْرمَأ  ٌماَْوقَأ 

. ُْهبِذاَُجی
. ُماَلَّسلاَو ِهِمْکُح ، ِیف  َنآْرُْقلا  اَْنبَجَأ  اَّنَِکل  َو  اَْنبَجَأكاَّیِإ ، اَنَْسلَو  ِِهلْهَأ  ْنِم  َتَْسلَو  ِنآْرُْقلا  ِمْکُح  َیلِإ  اَنَتْوَعَد  ْدَق  َو 

(49 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هریغ  یلِإ 
َلاَن اَِمب  اَُهبِحاَص  ِینْغَتْـسَی  َْنل  َو  اَِهب  ًاجَْهلَو  اَْهیَلَع ، ًاصْرِح  َُهل  ْتَحَتَف  اَّلِإ  ًاْئیَـش  اَْهنِم  اَُهبِحاَص  ْبُِصی  َْمل  َو  اَهِْریَغ ، ْنَع  ٌۀَلَغْـشَم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

. ُماَلَّسلاَو َیَِقب ، اَم  َتْظِفَح  یَضَم  اَِمب  َتْرَبَتْعا  َِول  َو  َمَْربَأ ! اَم  ُضْقَن  َو  َعَمَج  اَم  ُقاَِرف  َِکلذ  ِءاَرَو  ْنِم  َو  اَْهنِم ، ُهُْغْلبَی  َْمل  اَّمَع  اَهِیف 
662 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(50 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

شیجلا  یلع  هئارمأ  یلِإ 
: ِِحلاَسَْملا ِباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ٍِبلاَطِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهَّللاِْدبَع  ْنِم 

َو ِهِداَبِع ، ْنِم  ًاُّونُد  ِهِمَِعن  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َمَسَق  اَم  ُهَدـیِزَی  ْنَأ  َو  ِِهب ، َّصُخ  ٌلْوَطَال  َو  َُهلاَن ، ٌلْـضَف  ِِهتَّیِعَر  یَلَع  ُهَرِّیَُغی  اَّلَأ  ِیلاَْولا  یَلَع  ًاّـقَح  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
. ِِهناَوْخِإ یَلَع  ًافْطَع 

َِفقَأَال َو  ِهِّلَحَم ، ْنَع  ًاّقَح  ْمَُکل  َرِّخَؤُأَال  َو  ٍمْکُح ، ِیف  اَّلِإ  ًاْرمَأ  ْمُکَنوُد  َيِوْطَأَال  َو  ٍبْرَح ، ِیف  اَّلِإ  ًاّرِـس  ْمُکَنوُد  َزِجَتْحَأاـَل  ْنَأ  يِدـْنِع  ْمَُکل  اَّلَأ  َو  اَّلِإ 
ْنَع اوُصُْکنَت  اَّلَأ  َو  ُۀَـعاَّطلا ؛ ُمُْکیَلَع  ِیلَو  ُۀَـمْعِّنلا  ُمُْکیَلَع  ِهَِّلل  ْتَبَجَو  َکـِلذ  ُْتلَعَف  اَذِإَـف  ًءاَوَس ، ِّقَْـحلا  ِیف  يِدـْنِع  اوـُنوُکَت  ْنَأ  َو  ِهِعَطْقَم ، َنُود  ِِهب 

َّجَوْعا ِنَّمِم  َّیَلَع  َنَوْهَأ  ٌدَحَأ  ْنُکَی  َْمل  َِکلذ  یَلَع  ِیل  اوُمیِقَتْسَت  َْمل  ُْمْتنَأ  ْنِإَف  ِّقَْحلا  َیلِإ  ِتاَرَمَْغلا  اوُضوَُخت  ْنَأ  َو  ٍحاَلَص ، ِیف  اوُطِّرَُفتَال  َو  ٍةَوْعَد ،
. ْمُکَْرمَأ ِِهب  ُهَّللا  ُِحلُْصی  اَم  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمُهوُطْعَأ  َو  ْمُِکئاَرَمُأ ، ْنِم  اَذه  اوُذُخَف  ًۀَصْخُر ، اَهِیف  يِْدنِع  ُدِجَیَال  َو  ََۀبوُقُْعلا  َُهل  ُمِظْعُأ  َُّمث  ْمُْکنِم ،

(51 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

جارخلا  یلع  هلاّمع  یلِإ 
: ِجاَرَْخلا ِباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ٍّیلَع  ِهَّللاِْدبَع  ْنِم 
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664 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
امَِیف ْنُکَی  َْمل  َْول  َو  ٌرِیثَک . َُهباََوث  َّنَأ  َو  ٌریِـسَی ، ِِهب  ُْمتْفِّلُک  اَم  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  اَهُزِرُْحی . اَم  ِهِسْفَِنل  ْمِّدَُقی  َْمل  ِْهَیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  اَم  ْرَذْحَی  َْمل  ْنَم  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

اوُِربْصاَو ْمُکِـسُْفنَأ ، ْنِم  َساَّنلا  اوُفِْـصنَأَف  ِِهبَلَطكَْرت . ِیف  َرْذُـعَال  اَم  ِِهباَِنتْجا  ِباََوث  ِیف  َناََکل  ُفاَُـخی  ٌباَـقِع  ِناَوْدـُْعلاَو  ِیْغَْبلا  َنِم  ُْهنَع  ُهَّللا  یَهَن 
ِیف ِساَّنِلل  َّنُْعِیبَتَال  َو  ِِهتَِبلَط ، ْنَع  ُهوُِسبَْحتَال  َو  ِِهتَجاَح ، ْنَع  ًادَحَأ  اوُمِـسُحتَال  َو  ِۀَِّمئَْألا . ُءاَرَفُـس  َو  ِۀَّمُْألا ، ُءاَلَکُو  َو  ِۀَّیِعَّرلا ، ُناَّزُخ  ْمُکَّنِإَف  ْمِهِِجئاوَِحل 

ِساَّنلا َنِم  ٍدَحَأ ، َلاَم  َّنُّسَمَتَال  َو  ٍمَهْرِد ، ِناَکَِمل  ًاطْوَس  ًادَـحَأ  َُّنبِرْـضَت  َال  َو  ًادـْبَعَال ، َو  اِْهیَلَع  َنُولِمَتْعَی  ًۀَّباَدَال  َو  ٍْفیَـصَال  َو  ٍءاَتِـش  َةَوْسِک  ِجاَرَْخلا 
، ِمالْسِْإلا ِءاَدْعَأ  يِْدیَأ  ِیف  َِکلذ  َعَدَی  ْنَأ  ِِملْسُْمِلل  یِغَْبنَیَال  ُهَّنِإَف  ِماَلْـسِْإلا . ِلْهَأ  یَلَع  ِِهب  يَدُْعی  ًاحاَلِـس  َْوأ  ًاسَرَف  اوُدَِجت  ْنَأ  اَّلِإ  ٍدِهاَعُم ؛ َال  َو  ٍّلَصُم 
اَم ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوْلبَأ  َو  ًةَُّوق ، ِهَّللا  َْنیِداـَل  َو  ًۀـَنوُعَم ، َۀَّیِعَّرلااـَل  َو  ٍةَریِـس ، َنْسُح  َدـْنُجلاَال  َو  ًۀَحیِـصَن ، ْمُکَـسُْفنَأ  اوُرِخَّدـَتَال  َو  ِْهیَلَع . ًۀَـکْوَش  َنوُکَیَف 

ِِّیلَْعلا ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوقَال  َو  اَُنتَُّوق ، ْتَغََلب  اَِمب  ُهَرُْـصنَن  ْنَأ  َو  اَنِدْهُِجب ، ُهَرُکْـشَن  ْنَأ  ْمُکَْدنِع  َو  اَنَدـْنِع  َعَنَطْـصا  ِدَـق  ُهَناَْحبُـس ، َهَّللا ، َّنِإَف  ْمُْکیَلَع  َبَجْوَتْـسا 
. ِمیِظَْعلا

(52 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةالصلا ینعم  یف  دالبلا  ءارمأ  یلِإ 
ُراَُسی َْنیِح  ِراَهَّنلا  َنِم  ٍوْضُع  ِیف  ٌۀَّیَح  ُءاَْضَیب  ُسْمَّشلاَو  َرْصَْعلا  ُمِِهب  اوُّلَص  َو  ِْزنَْعلا  َِضبْرَم  ْنِم  ُسْمَّشلا  َءیِفَت  یَّتَح  َرْهُّظلا  ِساَّنلِاب  اوُّلَصَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ِناَخَسْرَف  اَهِیف 
666 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ُمِِهب اوُّلَـص  َو  ِلـْیَّللا ، ُِثُلث  َیلِإ  ُقَفَّشلا  يَراَوَتَی  َنیِح  َءاَـشِْعلا  ُمِِهب  اوُّلَـص  َو  یًنِم ، َیلِإ  ُّجاَْـحلا  ُعَفْدَـی  َو  ُِمئاَّصلا  ُرِطُْفی  َْنیِح  َبِْرغَْملا  ُمِِهب  اوُّلَـص  َو 
. َنِیناَّتَف اُونوُکَتَال  َو  ْمِهِفَعْضَأ  َةاَلَص  ْمِِهب  اوُّلَص  َو  ِِهبِحاَص ، َهْجَو  ُفِْرعَی  ُلُجَّرلا  َو  َةاَدَْغلا 

(53 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

رمأ برطضا  نیح  اهلامعا  رصم و  یلع  هالو  اّمل  یعخنلا ، رتشَْألل  هبتک 
نساحملل  هبتک  عمجأ  دهع و  لوطأ  وه  و  رکب ، یبأ  نب  دّمحم 

میحَّرلا  نمحَّرلا  هَّللا  مسب 
َو اَهِّوُدَـع ، َداَهِج  َو  اَهِجاَرَخ ، َۀَـیاَبِج  َرْـصِم : ُهاَّلَو  َْنیِح  ِْهَیلِإ ؛ ِهِدـْهَع  ِیف  َرَتْشَْألا  ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  َنِینِمْؤُْملاُْریِمَأ ، ٌِّیلَع  ِهَّللاُدـْبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذـه 

. اَهِدِالب َةَراَمِع  َو  اَِهلْهَأ ، َحاَلِْصتْسا 
َو اَهِدوُحُج  َعَم  اَّلِإ  یَقْشَیَال  َو  اَهِعاَبِّتِاب ، اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُدَعْسَیَال  ِیتَّلا  ِِهنَنُـس ، َو  ِهِِضئاَرَف  ْنِم  ِِهباَتِک : ِیف  ِهب  َرَمَأ  اَم  ِعاَبِّتاَو  ِِهتَعاَط . ِراَْثیِإ  َو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ 

. ُهَّزَعَأ ْنَم  ِزاَزْعِإ  َو  ُهَرَصَن ، ْنَم  ِرْصَِنب  َلَّفَکَت  ْدَق  ُهُمْسا ، َّلَج  ُهَّنِإَف ، ِِهناَِسل ؛ َو  ِهِدَی  َو  ِِهْبلَِقب  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َرُْصنَی  ْنَأ  َو  اَِهتَعاَضِإ ،
. ُهَّللا َمِحَر  اَم  اَّلِإ  ِءوُّسلاب ، ٌةَراَّمَأ  َسْفَّنلا  َّنِإَف  ِتاَحَمَجلا ، َْدنِع  اَهَعَزَی  َو  ِتاَوَهَّشلا  َنِم  ُهَسْفَن  َرِسْکَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  َو 

، ٍرْوَج َو  ٍلْدَع  ْنِم  َکَْلبَق ، ٌلَُود  اَْهیَلَع  ْتَرَج  ْدَق  ٍداَِلب  یلِإ  َُکتْهَّجَو  ْدَق  یِّنَأ  ُِکلاَم ، اَی  ْمَلْعا ، َُّمث 
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یَلَع ُّلَدَتُْسی  امَّنِإ  َو  ْمِْهِیف ، ُلوُقَت  َْتنُک  اَم  َکِیف  َنُولوُقَی  َو  َکَْلبَق ، ِةَالُْولا  ِرُْومُأ  ْنِم  ِْهِیف  ُرُْظنَت  َْتنُک  اَم  ِْلثِم  ِیفكِرُومُأ  ْنِم  َنوُرُْظنَی  َساَّنلا  َّنَأ  َو 
اَّمَع َکِسْفَِنب  َّحُـش  َو  كاَوَه  ِْکْلماَف  ِحـِلاَّصلا ، ِلَمَْعلا  ُةَریِخَذ  َْکَیلِإ  ِِرئاَخَّذـلا  َّبَحَأ  ْنُکَْیلَف  ِهِداَبِع ، ِنُْسلَأ  یَلَع  ْمَُهل  ُهَّللا  يِرُْجی  اَِـمب  َنیِِحلاَّصلا 
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. ْتَهِرَک َْوأ  ْتَّبَحَأ  امَِیف  اَْهنِم  ُفاَْصنِإلا  ِسْفَّنلِاب  َّحُّشلا  َّنِإَف  ََکل ، ُّلِحَیَال 
: ِناَْفنِص ْمُهَّنِإَف  ْمُهَلْکَأ  ُِمنَتْغَت  ًایِراَض  ًاُعبَس  ْمِْهیَلَع  َّنَنوُکَتَال  َو  ْمِِهب ، َفْطَّللاَو  ْمَُهل ، َۀَّبَحَملا  َو  ِۀَّیِعَّرِلل ، َۀَمَحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْشَأ  َو 

ْمِهِطْعَأَف ِإَطَْخلا ، َو  ِدْمَْعلا  ِیف  ْمِْهیِْدیَأ  یَلَع  یَتُْؤی  َو  ُلَلِْعلا ، ُمَُهل  ُضِْرعَت  َو  َُللَّزلا ، ُمُْهنِم  ُطُْرفَی  ِْقلَْخلا ، ِیف  ََکل  ٌْریِظَن  َْوأ  ِْنیِّدلا ، ِیف  ََکل  ٌَخأ  اَّمِإ 
ُهَّللا َو  َکَقْوَف ، َْکیَلَع  ِْرمَْألا  ِیلاَو  َو  ْمُهَقْوَف ، َکَّنِإَف  ِهِْحفَـصَو ، ِهِْوفَع  ْنِم  ُهَّللا  َکَـیِطُْعی  ْنَأ  یَـضَْرت  ُّبُِحت و  يِذَّلا  َلـْثِم  َکِْحفَـصَوكِْوفَع  ْنِم 

َو ِهِْوفَع  ْنَع  َِکب  یَنِغَال  َو  ِِهتَمِْقِنب ، ََکلَدَـیَال  ُهَّنِإَف  ِهَّللا  ِبْرَِحل  َکَـسْفَن  َّنَبِْـصنَت  اـَل  َو  ْمِِهبكاَـلَْتبا ، َو  ْمُهَْرمَأكاَفْکَتْـسا  ِدَـق  َو  َكاَّلَو ! ْنَم  َقْوَف 
َِکلذ َّنِإَف  ُعاَطُأَف  ُُرمآ  ٌرَّمَُؤم  یِّنِإ  ََّنلوُقَتَال  َو  ًۀَحوُْدنَم ، اَْهنِم  َتْدَجَو  ٍةَرِدَاب  َیلِإ  َّنَعِرُْستَال  َو  ٍَۀبوُقُِعب ، َّنَحَْجبَتَال  َو  ٍْوفَع ، یَلَع  َّنَمَْدنَت  َال  َو  ِِهتَمْحَر ،
ِْکُلم ِمَظِع  َیلِإ  ْرُْظناَف  ًۀَلیِخَم  َْوأ  ًۀَهَّبُأ  َِکناَْطلُـس  ْنِم  ِْهِیف  َْتنَأ  اَم  ََکل  َثَدْـحَأ  اَذِإ  َو  ِرَیِْغلا . َنِم  ٌبُّرَقَت  َو  ِْنیِّدـِْلل ، ٌۀَـکَْهنَم  َو  ِْبلَْقلا ، ِیف  ٌلاَغْدِإ 
ُءیِفَی َو  َِکبْرَغ ، ْنِم  َْکنَع  ُّفُکَی  َو  َکِحاَمِط ، ْنِم  َْکَیلِإ  ُنِماَُطی  َِکلذ  َّنِإَف  َکِسْفَن ، ْنِم  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَتَال  اَم  یَلَع  َْکنِم  ِِهتَرْدـُق  َو  َکَـقْوَف  ِهَّللا 

. َِکْلقَع ْنِم  َْکنَع  َبَزَع  اَِمب  َْکَیلِإ 
، ٍراَّبَج َّلُک  ُّلُِذی  َهَّللا  َّنِإَف  ِِهتوُرَبَج ، ِیف  ِِهب  َهُّبَشَّتلا  َو  ِِهتَمَظَع  ِیف  ِهَّللا  َةاَماَسُم  َوكاَّیِإ 
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. ٍلاَتُْخم َّلُک  ُْنیُِهی  َو 

ِهَّللاَداَبِع َمَلَظ  ْنَم  َو  ِْملْظَت ! ْلَعْفَت  اَّلِإ  َکَّنِإَف  َِکتَّیِعَر ، ْنِم  يًوَه  ِْهِیف  ََکل  ْنَم  َو  َِکلْهَأ  ِۀَّصاَـخ  ْنِم  َو  َکِـسْفَن  ْنِم  َساَّنلا  ِفِْصنَأ  َو  َهَّللا  ِفِْصنَأ 
ِۀَمِْعن ِْرِییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ٌءیَـش  َْسَیل  َو  َبُْوتَی . َْوأ  َعِْزنَی  یَّتَح  ًابْرَح  ِهَِّلل  َناَک  َو  هَتَّجُح  َضَحْدَأ  ُهَّللا  ُهَمَـصاَخ  ْنَم  َو  ِهِداَبِع ، َنُود  ُهَمْـصَخ  ُهَّللا  َناَک 

. ِداَصْرِْملِاب َْنیِِملاَّظِلل  َوُه  َو  َنیِدَهَطْضُْملا  َةَوْعَد  ٌْعیِمَس  َهَّللا  َّنإَف  ٍْملُظ ، یَلَع  ٍۀَماَقِإ  ْنِم  ِِهتَمِْقن  ِلیِْجعَت  َو  ِهَّللا 
َو ِۀَّصاَْخلا  یَضِِرب  ُفِحُْجی  ِۀَّماْعلا  َطْخُـس  َّنِإَف  ِۀَّیِعَّرلا ، یَـضِِرل  اَهَعَمْجَأ  َو  ِلْدَْعلا ، ِیف  اَهَّمَعَأ  َو  ِّقَْحلا ، ِیف  اَهَطَـسْوَأ  َْکَیلِإ  ِرُْومُْألا  ُّبَحَأ  ْنُکَْیلَو 

َهَرْکَأ َو  ِءاَلَْبلا ، ِیف  َُهل  ًۀَنوُعَم  َّلَقَأ  َو  ِءاَخَّرلا ، ِیف  ًۀـَنوُؤَم  ِیلاَْولا  یَلَع  َلَْقثَأ  ِۀَّیِعَّرلا  َنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو  ِۀَّماَْعلا . یـضِر  َعَم  ُرَفَتُْغی  ِۀَّصاَْخلا  َطْخُـس  َّنِإ 
َو ِهَّصاَْخلا . ِلْهَأ  ْنِم  ِرْهَّْدلا  ِتاَِّمُلم  َْدنِع  ًاْربَص  َفَعْـضَأ  َو  ِْعنَْملا ، َْدنِع  ًارْذُع  َأَْطبَأ  َو  ِءاطْعِْإلا ، َْدنِع  ًارْکُـش  َّلَقَأ  َو  ِفاَْحلِإلِاب ، َلَأْسَأ  َو  ِفاَْصنِْإِلل ،

. ْمُهَعَم َُکْلیَم  َو  ْمَُهلكُْوغِص ، ْنُکَْیلَف  ِۀَّمُْألا ؛ َنِم  ُۀَّماَْعلا  ِءاَدْعَْألل  ُةَّدُْعلاَو  ْنیِِملْسُْملا  ُعاَمِج  َو  ِْنیِّدلاُداَمِع  اَمَّنِإ 
َباَغ اَّمَع  َّنَفِشْکَت  الَف  اَهَرَتَس ، ْنَم  ُّقَحَأ  ِیلاْولا  ًابُویُع ، ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  ِساَّنلا ؛ ِِبئاَعَِمل  ْمُهَبَلْطَأ  كَْدنِع  ْمُهُأَنْـشَأ  َو  َْکنِم  َِکتَّیِعَر  ُدَْعبَأ  ْنُکَْیلَو 
ُهَْرتَس ُّبُِحت  اَم  َْکنِم  ُهَّللا  ُِرتْسَی  َْتعَطَتْـسا  اَم  َةَرْوَْعلا  ُِرتْساَف  َْکنَع ، َباَغ  اَم  یَلَع  ُمُکْحَی  ُهَّللا  َو  ََکل . َرَهَظ  اَم  ُْریِهْطَت  َْکیَلَع  اَـمَّنِإَف  اَْـهنِم ، َکـْنَع 

ِقیدْـصَت َیلِإ  َّنَلَْجعَتَال  َو  ََکل  ُّحِـصَیَال  اَم  ِّلُک  ْنَع  َباَغَت  َو  ٍْرتِو ، ِّلُک  َبَبَـس  َْکنَع  ْعَْطقأ  َو  ٍدـْقِح ، ِّلُک  َةَدـْقُع  ِساَّنلا  ِنَع  ِْقلْطَأ  َکـِتَّیِعَر . ْنِم 
. َنیِحِصاَّنلِاب َهَّبَشَت  ْنِإ  َو  ٌّشاَغ ، َیِعاَّسلا  َّنِإَف  ٍعاَس ،
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َهَرَّشلا ََکل  ُنِّیَُزی  ًاصیِرَحَال  َو  ِرُومُأـْلا ، ِنَع  َکُفِعُْـضی  ًاـناَبَجَال  َو  َْرقَْفلاكُدـِعَی ، َو  ِلْـضَْفلا  ِنَع  َکـِب  ُلِدـْعَی  اًـلیَِخب  َکـِتَرِوْشَم  ِیف  َّنَلِخْدـُتَال  َو 

. ِهَّللِاب ِّنِّظلاُءوُس  اَهُعَمْجَی  یَّتَش  ُِزئاَرَغ  َصْرِْحلا  َو  َْنبُْجلا  َو  َلُْخْبلا  َّنِإَف  ِرْوَْجلِاب ،
َو ِۀَمَلَّظلا ، ُناَوْخِإ  َو  ِۀَمَثَْألا ، ُناَوْعَأ  ْمُهَّنِإف  ًۀَناَِطب ؛ ََکل  َّنَنوُکَی  الَف  ِماَثْآلا  ِیف  ْمُهَکِرَـش  ْنَم  َو  ًاریِزَو ، َکَْلبَق  ِراَرْـشَْأِلل  َناَک  ْنَم  َِکئاَرَزُو  َّرَـش  َّنِإ 

یَلَع ًاِملاَظ  ْنِواَُعی  َْمل  ْنَّمِم  ْمِهِماَثآ  ْمِهِراَزْوَأ و  َو  ْمِهِراَصآ  ُْلثِم  ِْهیَلَع  َْسَیل  َو  ْمِهِذاَفَن ، َو  ْمِِهئاَرآ  ُلـْثِم  َُهل  ْنَّمِم  ِفَلَْخلا  َْریَخ  ْمُْهنِم  ٌدِـجاَو  َْتنَأ 
َِکئلوُأ ْذِـخَّتاَف  ًاْفلِإكِْریَِغل ، ُّلَقَأ  َو  ًافْطِع ، َْکیَلَع  یَنْحَأ  َو  ًۀـَنوُعَم ، ََکل  ُنَسْحَأ  َو  ًۀـَنوُؤَم ، َْکیَلَع  ُّفَخَأ  َکـِئلوُأ  ِهِْمثِإ ؛ یَلَع  ًاـِمثآَال  َو  ِهِْملُظ 

، ِِهئاَِیلْوَِأل ُهَّللا  َهِرَک  اَّمِم  َْکنِم  ُنوُکَی  امَِیف  ًةَدَـعاَسُم  ْمُهَّلَقَأ  َو  َکـَل  ِّقَْحلا  ِّرُِمب  ْمَُهلَْوقَأكَدـْنِع  ْمُهَُرثآ  ْنُکَْیل  َُّمث  َکـِتاَلَفَح . َو  َکـِتاَوَلَِخل  ًۀَّصاَـخ 
. َعَقَو ُْثیَحكاَوَه  ْنِم  َِکلذ  ًاِعقاَو 

. ِةَّزِْعلا َنِم  ِینُْدت  َو  َوْهَّزلا  ُثِدَْحت  ِءاَرْطِْإلا  َةَْرثَک  َّنِإَف  ُْهلَعْفَت ، َْمل  ٍلِطاَِببكوُحَْجبَیَال  َوكوُرُْطی  اَّلَأ  یَلَع  ْمُهْضُر  َُّمث  ِقْدِّصلا  َو  ِعَرَْولا  ِلْهَأب  ْقَْصلاَو 
یَلَع ِةَءاَسِْإلا  ِلْهَِأل  ًابیِرْدـَت  َو  ِناَـسْحِْإلا ، ِیف  ِناَـسْحِْإلا  ِلـْهَِأل  ًادـیِهَْزت  َکـِلذ  ِیف  َّنِإَـف  ٍءاَوَس ، ٍۀـَلِْزنَِمبكَْدنِع  ُءیِـسُْملا  َو  ُنِسْحُملا  َّنَنوُکَیاـَل  َو 
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. ُهَسْفَن َمَْزلَأ  اَم  ْمُْهنِم  ًاّلُک  ْمِْزلَأَو  ِةَءاَسِْإلا !
اَم یَلَع  ْمُهاَّیِإ  ِهِهاَرِْکتْـساكَْرت  َو  ْمِْهیَلَع ، ِتاـَنوُؤَْملا  ِهِفیِفَْخت  َو  ْمِْهَیلِإ  ِِهناَـسْحِإ  ْنِم  ِِهتَّیِعَِرب  ٍعاَر  ِّنَظ  ِنْسُح  یلِإ  یَعْدَأـِب  ٌءْیَـش  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  َو 

. اًلیِوَط ًاَبَصَن  َْکنَع  ُعَطْقَی  ِّنَّظلا  َنْسُح  َّنِإَف  َِکتَّیِعَِرب  ِّنَّظلا  ُنْسُح  ِِهب  ََکل  ُعِمَتْجَی  ٌْرمَأ  َِکلذ  ِیف  َْکنِم  ْنُکَْیلَف  ْمُهَلَِبق  َُهل  َْسَیل 
674 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ُهَْدنِعكُؤاََلب َءاَس  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َءاَس  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  َو  ُهَْدنِعكُؤالَب ، َنُسَح  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  َو 
یِضاَم ْنِم  ٍءْیَِشب  ُّرُضَت  ًۀَّنُـس  َّنَثِدُْحتَال  َو  ُۀَّیِعَّرلا . اَْهیَلَع  ْتَحَلَـص  َو  ُۀَْفلُْألا ، اَِهب  ْتَعَمَتْجا  َو  ِۀَّمُْأل ، ِهِذه  ُروُدُص  اَِهب  َلِمَع  ًۀَِحلاَص  ًۀَّنُـس  ْضُْقنَتَال  َو 

. اَْهنِم َتْضَقَن  اَِمب  َْکیَلَع  ُرْزِْولاَو  اَهَّنَس  ْنَِمل  ُرْجَْألا  َنوُکَیَف  ِنَنُّسلا  َْکِلت 
. َکَْلبَق ُساَّنلا  ِِهب  َماَقَتْسا  اَم  ِۀَماَقِإ  َو  َكِداَِلب ، ُْرمَأ  ِْهیَلَع  َحَلَص  اَم  ٍتِیْبثَت  ِیف  ِءاَمَکُْحلا ، َۀَثَفاَنُم  َو  ِءاَمَلُْعلا ، َۀَسَراَدُم  ِْرثْکَأ  َو 

اَْهنِم َو  ِۀَّصاَْخلاَو ، ِۀَّماَْعلا  ُباَّتُک  اَْهنِم  َو  ِهَّللا ، ُدُونُج  اَْـهنِمَف  ٍضَْعب : ْنَع  اَهِـضْعَِبب  یَنِغاـَل  َو  ٍضْعَِبب ، اَّلِإ  اَهُـضَْعب  ُُحلْـصَیَال  ٌتاَـقَبَط  َۀَّیِعَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 
ُلْهَأ َو  ُراَّجُّتلا  اَْـهنِم  َو  ِساَّنلا ، ِۀَِملـْـسُم  َو  ِۀَّمِّذـلا  ِلـْهَأ  ْنـِم  ِجاَرَْخلا  َو  ِۀَـیْزِْجلا  ُلـْهَأ  اَْـهنِم  َو  ِقـْفِّرلا ، َو  ِفاَْـصنِْإلا  ُلاَّمُع  اَْـهنِم  َو  لْدَْـعلا ، ُةاَُـضق 

ِۀَّنُس َْوأ  ِِهباَتِک  ِیف  ًۀَضیِرَف  ِهِّدَح  یَلَع  َعَضَو  َو  ُهَمْهَـس . َُهل  ُهَّللا  یَّمَـس  ْدَق  ٌّلُک  َو  ِۀَنَکْـسَْملاَو ، ِۀَجاَْحلا  ِيَوذ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُۀَقَبَّطلا  اَْهنِم  َو  ِتاَعاَنِّصلا ،
. ًاظوُفْحَم اَنَْدنِع  ُْهنِم  ًادْهَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَن 

ُجِرُْخی اَِمب  اَّلِإ  ِدُونُْجِلل  َماَِوقَال  َُّمث  ْمِِهب . اَّلِإ  ُۀَّیِعَّرلا  ُموُقَت  َْسَیل  َو  ِْنمَْألا ، ُُلبُـس  َو  ِنیِّدـلاُّزِع ، َو  ِةَالُْولا ، ُْنیَزَو  ِۀَّیِعَّرلا ، ُنوُصُح  ِهَّللا ، ِنْذِإـِب  ُدُونُْجلاَـف ،
ِْنیَذـِهل َماَِوقَال  َُّمث  ْمِِهتَجاَح . ِءاَرَو  ْنِم  ُنوُکَی  َو  ْمُهُِحلُْـصی ، امَِیف  ِْهیَلَع  َنوُدِـمَتْعَی  َو  ْمِهِّوُدَـع ، ِداَـهِج  یَلَع  ِِهب  َنْوَْوقَی  يِذَّلا  ِجاَرَْخلا  َنِم  ْمَُهل  ُهَّللا 

ْنِم ِْهیَلَع  َنوـُنَمَتُْؤی  َو  ِِعفاَـنَْملا ، َنِم  َنوـُعَمْجَی  َو  ِدـِقاَعَْملا ، َنِم  َنوُـمِکُْحی  اَِـمل  ِباَّتُْکلا ، َو  ِلاَّمُْعلا  َو  ِةاَـضُْقلا  َنِم  ِِثلاَّثلا  ِْفنِّصلاـِب  اَّلِإ  ِنـْیَْفنِّصلا 
، ِتاَعاَنِّصلا ِيَوذ  َو  ِراَّجُّتلِاب  اَّلِإ  ًاعیِمَج  ْمَُهل  َماَِوقَال  َو  اَهِّماَوَع . َو  ِرُومُْألا  ِّصاَوَخ 
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ِلْهَأ ْنِم  یَْلفُّسلا  ُۀَقَبَّطلا  َُّمث  ْمِهِْریَغ . ٌْقفِر  ُهُُغْلبَیَال  اَم  ْمِهیِْدیَِأب  ِقُّفَرَّتلا  َنِم  ْمُهَنوُفْکَی  َو  ْمِِهقاَوْسَأ ، ْنِم  ُهَنوُمیُِقی  َو  ْمِهِِقفاَرَم  ْنِم  ِْهیَلَع  َنوُعِمَتْجَی  امَِیف 

ْنِم ِیلاَْولا  ُجُرْخَی  َْسَیل  َو  ُهُِحلُْصی ، اَم  ِرْدَِقب  ٌّقَح  ِیلاَْولا  یَلَع  ٍّلُِکل  َو  ٌۀَعَس ، ٍّلُِکل  ِهَّللا  ِیف  َو  ْمُُهتَنوُعَم  َو  ْمُهُْدفِر  ُّقِحَی  َْنیِذَّلا  ِۀَنَکْسَْملا  َو  ِۀَجاَْحلا 
. َلُقَث َْوأ  ِْهیَلَع  َّفَخ  امَِیف  ِْهیَلَع  ِْربَّصلاَو  ِّقَْحلا ، ِموُُزل  یَلَع  ِهِسْفَن  ِْنیِطَْوت  َو  ِهَّللِاب ، ِۀَناَِعتْسِإلا  َو  ِمامَتْهِإلِاب  اَّلِإ  َِکلذ  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَْزلَأ  اَم  ِۀَْقیِقَح 

َیلِإ ُحیِرَتْسَی  َو  ِبَضَْغلا ، ِنَع  ُءیِْطُبی  ْنَّمِم  ًاْملِح : ْمُهَلَْضفَأ  َو  ًاْبیَج  ْمُهاَْقنَأ  َو  َکِماَمِِإل ، َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  َکِسْفَن  ِیف  ْمُهَحَْـصنَأكِدُونُج  ْنِم  ِّلَوَف 
. ُفْعَّضلا ِِهب  ُدُعْقَیَال  َو  ُْفنُْعلا ، ُهُْرِیُثیَال  ْنَّمِم  َو  ِءاَیِْوقَْألا  یَلَع  ُوْبنَی  َو  ِءاَفَعُّضلِاب ، ُفَأرَی  َو  ِرْذُْعلا ،

ْمُهَّنِإَف ِۀَحاَمَّسلاَو ، ِءاَخَّسلا  َو  ِۀَعاَجَّشلاو  ِةَدْجَّنلا  ِلْهَأ  َُّمث  ِۀَنَـسَْحلا  ِِقباَوَّسلا  َو  ۀَِحلاَّصلا  ِتاَتُوُیْبلا  ِلْهَأ  َو  ِباَسْحِإلا  َو  ِتاَءورُْملا  يِوَِذب  ْقَْصلا  َُّمث 
َو ِِهب ، ْمُهَْتیَّوَق  ٌءْیَـش  َکِسْفَن  ِیف  َّنَمَقاَفَتَیَال  َو  اَمِهَدـَلَو ، ْنِم  ِنادـِلاَْولا  ُدَّقَفَتَی  اَم  ْمِهِرُْومُأ  ْنِم  ْدَّقَفَت  َُّمث  ِفْرُْعلا . َنِم  ٌبَعُـش  َو  ِمَرَکلا ، َنِم  ٌعاَـمِج 

ًالاَکِّتإ ْمِهِرُومُأ  ِْفیَِطل  َدُّقَفَت  ْعَدـَتَال  َو  َِکب . ِّنَّظلا  ِنْسُح  َو  ََکل ، ِۀَحیِـصَّنلا  ِلْذـَب  َیلِإ  ْمَُهل  ٌۀَـیِعاَد  ُهَّنِإَف  َّلَق ؛ ْنِإ  َو  ِِهب  ْمُهَتْدَـهاَعَت  ًافُْطل  َّنَرِقَْحتَال 
. ُْهنَع َنُونْغَتْسَیَال  ًاِعقْوَم  ِْمیِسَْجِلل  َو  ِِهب ، َنْوُعِفَْتنَی  ًاعِضْوَم  َکِفُْطل  ْنِم  ْریِسَْیِلل  َّنِإَف  اَهِمیِسَج ، یَلَع 

، ْمِْهِیلْهَأ ِفُولُخ  ْنِم  ْمُهَءاَرَو  ْنَم  ُعَسَی  َو  ْمُهُعَـسَی  اَِمب  ِِهتَدِج ، ْنِم  ْمْهیَلَع  َلَْضفَأ  َو  ِِهتَنوُعَم ، ِیف  ْمُهاَساَو  ْنَمكَدـْنِعكِْدنُج  ِسُوُؤر  َُرثآ  ْنُکَْیلَو 
ِیف ِلْدَْعلا  ُۀَماَِقتْـسا  ِةَالُْولا  ِْنیَع  ِةَُّرق  َلَْضفَأ  َّنِإ  َو  َْکیَلَع ، ْمَُهبُوُلق  ُفِطْعَی  ْمِْهیَلَع  َکَفْطَع  َّنِإَف  ِّوُدَْعلا ؛ ِداَهِج  ِیف  ًادِـحاَو  ًاّمَه  ْمُهُّمَه  َنوُکَی  یَّتَح 

. ِۀَّیِعَّرلا ِةَّدَوَم  ُرْوُهُظ  َو  ِداَِلْبلا ،
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ِعاَطِْقنا ِءاَْطِبتْساكَْرت  َو  ْمِِهلَوُد ، ِلاَْقِثتْسا  ِۀَِّلق  َو  ِرُومُْألا  ِةَالُو  یَلَع  ْمِِهتَْطیِِحب  اَّلِإ  ْمُُهتَْحیِصَن  ُّحِصَتَال  َو  ْمِهِروُدُص ، ِۀَماَلَِسب  اَّلِإ  ْمُُهتَّدَوَم  ُرَهْظَتَال  ُهَّنِإ  َو 
، َعاَجُّشلا ُّزُهَت  ْمِِهلاَْعفَأ  ِنْسُِحل  ِرْکِّذلا  َةَْرثَک  َّنِإَف  ْمُْهنِم ؛ ِءاَلَْبلا  ُوَوذ  یَْلبَأ  اَم  ِْدیِدْعَت  َو  ْمِْهیَلَع  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  ِیف  ْلِصاَو  َو  ْمِهلاَمآ  ِیف  ْحَْسفاَف  ْمِِهتَّدُم ،

ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َلِکاَّنلا ، ُضِّرَُحت  َو 
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ْنَأ َیلِإ  ٍءيِْرما  ُفَرَـش  َکَّنَوُعْدَیَال  َو  ِِهئاََلب ، ِۀَیاَغ  َنُود  ِِهب  َّنَرِّصَُقت  َال  َو  ِهِْریَغ  َیلِإ  ٍءيِْرما  َءاََلب  َّنَّمُـضَتَال  َو  یَْلبَأ  اَم  ْمُْهنِم  ٍءيِْرما  ِّلُِکل  ْفِرْعا  َُّمث 
. ًامیِظَع َناَک  اَم  ِِهئاََلب  ْنِم  َرِغْصَتْسَت  ْنَأ  َیلِإ  ٍءيِْرما  ُۀَعَضَال  َو  ًاْریِغَص ، َناَک  اَم  ِِهئاََلب  ْنِم  َمِظُْعت 

َْنیِذَّلا اَهُّیَأ  اَی  : » ْمُهَداَشْرِإ َّبَحَأ  ٍمْوَِقل  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ْدَـقَف  ِرُومُْألا ؛ َنِم  َْکیَلَع  ُِهبَتْـشَی  َو  ِبوُطُْخلا ، َنِم  کُِعلُْـضی  اَم  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ْدُدْرا  َو 
ِمَکْحُِمب ُذْـخَألا  ِهَّللا : َیلِإ  ُّدَّرلاَف  ِلوُسَّرلا » َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاَـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم ، ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُْعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ 

. ِۀَقِّرَفُْملا ِْریَغ  ِۀَعِماَْجلا  ِِهتَّنُِسب  ُذْخَْألا  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُّدَّرلا  و  ِِهباَتِک ،
َنِم ُرَـصْحَیَال  َو  ِۀَّلَّزلا ، ِیف  يَدامَتَیَال  َو  ُمْوُصُْخلا  ُهُکِّحُْمت  َال  َو  ُرُْومُْألا  ِِهب  ُْقیِـضَتَال  ْنَّمِم  َکِسْفَن  ِیف  َِکتَّیِعَر  َلَْـضفَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ِمْکُْحِلل  ْرَتْخا  َُّمث 

َو ِجَجُْحلِاب ، ْمُهَذَخآ  َو  ِتاَُهبُّشلا ، ِیف  ْمُهَفَقْوَأ  َو  ُهاَْصقَأ ، َنُْود  ٍمْهَف  یَنْدَِأب  یِفَتْکَیَال  َو  ٍعَمَط  یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْـشت  َال  َو  ُهَفَرَع ، اَذِإ  ِّقَْحلا  َیلِإ  ِءْیَْفلا 
َو ٌءاَرْغِإ ، ُُهلیِمَتْسَیَال  َو  ٌءاَرْطِإ ، ِهیِهَدْزَیَال  ْنَّمِم  ِمْکُْحلا ، ِحاَضِّتا  َْدنِع  ْمُهَمَرَـصَأ  َو  ِرُومُْألا ، ِفُّشَکَت  یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  َو  ِمْصَْخلا ، ِۀَعَجاَرُِمب  ًامُّرَبَت  ْمُهَّلَقأ 

ُعَمْطَیَال اَم  َْکیََدل  َِۀلِْزنَْملا  َنِم  ِهِطْعاَو  ِساَّنلا . َیلِإ  ُُهتَجاَح  ُهَعَم  ُّلِقَت  َو  ُهَتَّلِع ، ُْلیُِزی  اَم  ِلْذَْبلا  ِیف  َُهل  ْحَْسفا  َو  ِِهئاَضَق  َدُهاَعَت  ِْرثْکَأ  َُّمث  ٌْلِیلَق . َِکئلوُأ 
ِیف  ًاْریِسَأ  َناَک  ْدَق  َْنیِّدلا  اذه  َّنِإَف  ًاْغِیَلب ، ًارَظَن  َِکلذ  ِیف  ْرُْظناَف  َكَْدنِع ، َُهل  ِلاَجِّرلا  َلاَِیتْغا  َِکلِذب  َنَمْأَِیل  َِکتَّصاَخ  ْنِم  ُهُْریَغ  ِْهِیف 
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. اَْینُّدلا ِِهب  ُبَلُْطت  َو  يوَْهلِاب ، ِْهِیف  ُلَمُْعی  ِراَرْشَْألا ، يِْدیَأ 

َِۀبِرْجَّتلا َلْهَأ  ْمُْهنِم  َّخََوت  َو  ِۀَناَیِْخلا . َو  ِرْوَْجلا  ِبَعُش  ْنِم  ٌعاَمِج  ْمُهَّنِإَف  ًةََرثَأ ، َو  ًةَاباَُحم  ْمِهِّلَُوتَال  َو  ًاراَِبتْخا ، ُمُْهلِمْعَتْساَف  َِکلاَّمُع  ِرُومُأ  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 
ُغَْلبَأ َو  ًاقاَرْشِإ ، ِعِماَطَْملا  ِیف  ُّلَقَأ  َو  ًاضاَرْعَأ ، ُّحَصَأ  َو  ًاقاَلْخَأ ، ُمَرْکَأ  ْمُهَّنِإَف  ِۀَمِّدَقَتُْملا ، ماَلْسِْإلا  ِیف  ِمَدَْقلا  َو  ِۀَِحلاَّصلا  ِتاَتُوُیْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِءاَیَْحلا ، َو 

َو ْمِْهیِدـْیَأ ، َتَْحت  اَم  ِلُواَنَت  نَع  ْمَُهل  ًِینِغ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ ، ِحاَلِْـصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌةَُّوق  َِکلذ  َّنِإَف  َقاَزْرَْألا ، ُمِْهیَلَع  ِْغبْـسَأ  َُّمث  ًارَظَن . ِرُومُْألا  ِِبقاَوَع  ِیف 
ِّرِّسلا ِیفكَدُهاَعَت  َّناَف  ْمِْهیَلَع ، ِءاَفَْولا  َو  ِقْدِّصلا  ِلْهَأ  ْنِم  َنُویُْعلا  ِثَْعبا  َو  ْمَُهلاَمْعَأ  ْدَّقَفَت  َُّمث  َکَتَناَمَأ ، اوُمََلث  ْوَأكَْرمَأ  اوَُفلاَخ  ْنِإ  ْمِْهیَلَع  ٌۀَّجُح 

ِْهیَلَع اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ٍۀَناَیِخ  َیلِإ  ُهَدَـی  َطََسب  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  ْناَف  ِناَوْعَْألا ؛ َنِم  ْظَّفََحت  َو  ِۀَّیِعَّرلِاب ، ِْقفِّرلا  َو  ِۀـَناَمَألا  ِلاَمِْعتْـسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌةَوْدَـح  ْمِهِرُومُِأل 
َو ِۀَّلَذَْملا ، ِماَقَِمب  ُهَْتبَـصَن  َُّمث  ِِهلَمَع . ْنِم  َباَصَأ  اَِمب  ُهَتْذَخَأ  َو  ِهَنََدب ، ِیف  ََۀبوُقُْعلا  ِْهیَلَع  َتْطَـسَبَف  ًادِهاَش ، َِکلَذـِب  َْتیَفَتْکا  َِکنُویُع  ُراَبْخَأكَدـْنِع 

. ِۀَمَهُّتلا َراَع  ُهَتْدَّلَق  َو  ِۀَناَیِْخلِاب ، ُهَتْمَسَو 
ْمُهَّلُک َساَّنلا  َّنَِأل  ْمِِهب ، اَّلِإ  ْمُهاَوِس ، ْنَِمل  َحاَلَـصَال  َو  ْمُهاَوِس ، ْنَِمل  ًاحاَلَـص  ْمِهِحاَلَـص  َو  ِهِحاَلَـص  ِیف  َّنِإَف  ُهَلْهَأ ، ُِحلُْـصی  اَِمب  ِجارَْخلا  َْرمَأ  ْدَّقَفَت  َو 

. ِِهلْهَأ َو  ِجاَرَْخلا  یَلَع  ٌلاَیِع 
ٍةَراَمِع ِْریَِغب  َجاَرَْخلا  َبَلَط  ْنَم  َو  ِةَراَمِْعلِاب . اَّلِإكَرْدـُی  َال  َِکلَذ  َّنَِأل  ِجاَرَْخلا ، ِباَلِْجتْـسا  ِیفكِرَظَن  ْنِم  َغَْلبَأ  ِضْرَْألا  ِةَراَـمِع  ِیف  كُرَظَن  ْنُکَْیلَو 

َْوأ ٌقَرَغ  اَهَرَمَتْغا  ٍضْرَأ  ََۀلاَحِإ  َْوأ  ٍۀلَاب ، َْوأ  ٍبْرِـش  َعاَطِْقنا  َِوأ  ًۀَّلِع  َْوأ  اًلَِقث  اْوَکَـش  ْنِإَف  اًلِیلَق . اَّلِإ  ُهُْرمَأ  ْمِقَتْـسَی  َْمل  َو  َداَبِْعلا ، َکَلْهَأ  َو  َداَِلْبلا  َبَرْخَأ 
ِِهب َنوُدوُعَی  ٌرْخُذ  ُهَّنِإَف  ْمُْهنَع ؛ َۀـَنوُؤَْملا  ِِهب  َْتفَّفَخ  ٌءیَـش  َْکیَلَع  َّنَلُْقثَیَال  َو  ْمُهُْرمَأ ، ِِهب  َُحلْـصَی  ْنَأ  وُجَْرت  اَِمب  ْمُْهنَع ، َْتفَّفَخ  ٌشَطَع ، اَِهب  َفَحْجَأ 

َْکیَلَع 
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َتْرَخَذ اَِمب  ْمِِهتَُّوق ، َلْضَف  ًادِمَتْعُم  ْمِهِیف ، ِلْدَْـعلا  ِۀَضاَِفتْـسِاب  َکِحُّجَبَت  َو  ْمِِهئاَنَث ، َنْسُح  َِکباَلِْجتْـسا  َعَم  َِکتَیَالِو ؛ ِنِییَْزت  َو  َكِداَِلب ، ِةَراَمِع  ِیف 
ْمِْهیَلَع ِهِیف  َْتلَّوَع  اَذِإ  اَم  ِرُومُْألا  َنِم  َثَدَـح  اَمَّبُرَف  ْمِِهب ، َکِْقفِر  ِیف  ْمِْهیَلَع  َِکلْدَـع  ْنِم  ْمُهَتْدَّوَع  اَِمب  ْمُْهنِم  َۀَـقِّثلاَو  ْمَُهل  َکِماَمْجِإ  ْنِم  ْمُهَدـْنِع 

ِفاَرْشِإل اَُهلْهَأ  ُزِْوُعی  اَمَّنِإ  َو  اَِهلْهَأ ، ِزاَوْعِإ  ْنِم  ِضْرَْألا  ُباَرَخ  یَتُْؤی  اَمَّنِإ  َو  ُهَْتلَّمَح ، اَم  ٌلِمَتُْحم  َناَرْمُْعلا  َّنِإَف  ِِهب ؛ ْمِهِسُْفنَأ  َۀَبیِط  ُهُولَمَتْحا  ُدَْعب  ْنِم 
. ِرَبِْعلِاب ْمِهِعاَِفْتنا  ِۀَِّلق  َو  ِءاَقَْبلِاب ، ْمِهِّنَظ  ِءوُس  َو  عْمَْجلا ، یَلَع  ِةَالُْولا  ِسُْفنَأ 

ِِحلاَص ِهوُجُِول  ْمِهِعَمْجَِأب  كَراَرْسَأ  َو  كَِدئاَکَم  اَهِیف  ُلِخُْدت  ِیتَّلا  َکَِلئاَسَر  ْصُـصْخا  َو  ْمُهَْریَخكِرُومُأ ، یَلَع  ِّلَوَف  َِکباَّتُک ، ِلاَح  ِیف  ْرُْظنا  َّمَث 
، َْکیَلَع َِکلاَّمُع  ِتاَبَتاَکُم  ِداَْریِإ  ْنَع  ُۀَْلفَْغلا  ِِهب  ُرُصْقَتَال  َو  ٍءالَم ، ِةَرْضَِحب  ََکل  ٍفاَلِخ  ِیف  َْکیَلَع  اَِهب  َءيِرَتْجَیَف  ُۀَماَرَْکلا ، ُهُرِْطُبتَال  ْنَّمِم  ِقاَلْخَألا 

َدِقُع اَم  ِقاَلْطِإ  ْنَع  ُزِْجُعیَال  َو  ََکل ، ُهَدَـقَتْعا  ًادـْقَع  ُفِعُْـضیَال  َو  َْکنِم ، یِطُْعی  َو  ََکل  ُذُـخْأَی  اـمَِیف  َکـْنَع ، ِباَوَّصلا  یَلَع  اَِـهتَاباَوَج  ِراَدْـصِإ  َو 
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َِکتَـساَِرف یَلَع  ْمُهاَّیِإكُراَِیتْخا  ِنُکَیَال  َُّمث  َلَهْجَأ . ِهِْریَغ  ِرْدَِقب  ُنوُکَی  ِهِسْفَن  ِرْدَِقب  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  ِرُومُْألا ، ِیف  ِهِسْفَن  ِرْدَـق  َغَْلبَم  ُلَهْجَی  َال  َو  َْکیَلَع .
َو ِۀَحیِـصَّنلا  َنِم  َِکلذ  َءاَرَو  َْسَیل  َو  ْمِِهتَمْدِـخ ، ِنْسُح  َو  ْمِهِعُّنَـصَِتب  ِةَالُْولا  ِتاَساَرِِفل  َنُوفَّرَعَتَی  َلاَجِّرلا  َّنِإَـف  َکـْنِم ، ِّنَّظلا  ِنْسُح  َو  َِکتَماَِنتْـساَو 

. ٌءیَش ِۀَناَمَألا 
یَلَع ٌلـِیلَد  َکـِلذ  َّنِإَـف  ًاـهْجَو ، ِۀـَناَمَألِاب  ْمِِهفَرْعَأ  َو  ًاَرثَأ ، ِۀَّماَْـعلا  ِیف  َناَـک  ْمِِهنَـسْحَِأل  ْدِـمْعاَف  َکَْـلبَق ، َنیِِحلاَّْصِلل  اّوـُلُو  اَِـمب  ْمُهِْربَـتْخا  ِنِـکل  َو 
َناَک اَمْهَم  َو  اَهُْرِیثَک ، ِْهیَلَع  ُتَّتَـشَتَیَال  َو  اَهُْرِیبَک ، ُهُرَهْقَیَال  ْمُْهنِم ، ًاسْأَركِرُومُأ  ْنِم  ٍْرمَأ  ِّلُـک  ِْسأَِرل  ْلَـعْجا  َو  ُهَْرمَأ . َْتیِّلُو  ْنَِمل  َو  ِهَِّلل  َِکتَحیِـصَن 

. ُهَْتمِْزلُأ ُْهنَع  َْتَیباَغَتَف  ٍْبیَع  ْنِم  َِکباَّتُک  ِیف 
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ُباَبْـسَأ َو  ِِعفاَنَْملا ، ُّداَوَم  ْمُهَّنِإَف  ِِهنَدَِبب ، ِقِّفَرَتُْملا  َو  ِِهلاَِمب  ِبِرَطْـضُْملاو  ْمُْهنِم  ِمیِقُملا  ًاْریَخ : ْمِِهب  ِصَْوأ  َو  ِتاَعاَنِّصلا  ِيَوذ  َو  ِراَّجُّتلِاب  ِصْوَتْـسا  َُّمث 
ْمُهَّنِإَف اَْهیَلَع ، َنُوئِرَتْجَیَال  َو  اَهِعِضاَوَِمل  ُساَّنلا  ُِمئَْتلَیَال  ُْثیَح  َو  َِکلَبَجَو  َِکلْهَـسَوكِرَْحب  َوكَِّرب  ِیف  ِحِراَطَْملاَو ، ِدِعاَبَْملا  َنِم  اَُهباَّلُج  َو  ِِقفاَرَْملا 

. ُُهتَِلئاَغ یَشُْختَال  ٌْحلُص  َو  ُُهتَِقئَاب ، ُفاَُختَال  ٌْملِس 
َو ِِعفاَنَْمِلل ، ًاراَِکتْحاَو  ًاحِیبَق ، ًاّحُشَو  ًاشِحاَف ، ًاْقیِض  ْمُْهنِم  ٍْرِیثَک  ِیف  َّنَأ  َِکلذ - َعَم  ْمَلْعاَو - َكِداَِلب . یِـشاَوَح  ِیف  َو  َِکتَرْـضَِحب  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَت  َو 

. ُْهنِم َعَنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ِراَِکتْحْالا  َنِم  ْعَْنماَف  ِةَالُْولا . یَلَع  ٌْبیَع  َو  ِۀَّماَْعِلل  ٍةَّرَضَم  ُبَاب  َِکلذ  َو  ِتاَعاَِیْبلا ، ِیف  ًامُّکََحت 
َو ِِهب ، ْلِّکَنَف  ُهاَّیِإ  َِکیْهَن  َدـَْعب  ًةَرْکُح  َفَراَق  ْنَمَف  ِعاَْتبُْملا  َو  ِِعئاَْبلا  َنِم  ِْنیَقیِرَْفلِاب  ُفِحُْجتَال  ٍراَعْـسَأ  َو  ٍلْدَـع ، ِنیِزاَوَِمب  ًاحْمَـس : ًاْعَیب  ُْعیَْبلا  ِنُکَْیلَو 

. ٍفاَرْسِإ ِْریَغ  ِیف  ُْهِبقاَع 
َو ًاِعناَق  ِۀَـقَبَّطلا  ِهِذـه  ِیف  َّنِإَف  یَْنمَّزلا ، َو  یَـسُْؤْبلا  ِلْهَأ  َو  َنیِجاَـتْحُملا  َو  ِنیِکاَـسَْملا  َنِم  ْمَُهل  َۀَْـلیِحَال  َنیِذَّلا  ْنِم  یَْلفُّسلا  ِۀَـقَبَّطلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  َُّمث 

َّنِإَف ٍدََـلب ، ِّلُک  ِیف  ِماَلْـسِْإلا  ِیفاَوَص  ِتاَّلَغ  ْنِم  ًامِْـسقَو  َِکلاَم ، ِْتَیب  ْنِم  ًامِْـسق  ْمَُهل  ْلَعْجاَو  ْمِهِیف ، ِهِّقَح  ْنِم  َکَظَفْحَتْـسا  اَم  ِهَِّلل  ْظَـفْحاَو  ًاّرَتْعُم ،
َرِیثَْکلا َکِماَکْحِِإل  َِهفاَّتلا  َکِعِییْـضَِتب  ُرَذـُْعت  َکَّنِإَف ال  ٌرََطب ، ْمُْهنَع  َکَّنَلَغْـشَی  اَلَف  ُهَّقَح ؛ َْتیِعُْرتْسا  ِدَـق  ٌّلُک  َو  یَنْدَْأِلل ، يِذَّلا  َلـْثِم  ْمُْهنِم  َیَْـصقَْأِلل 

ْغِّرَفَف ُلاَجِّرلا . ُهُرِقَْحت  َو  ُنُویُْعلا ، ُهُمِحَتْقَت  ْنَّمِم  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ  ُلِصَیَال  ْنَم  َرُومُأ  دَّقَفَت  َو  ْمَُهلكَّدَخ ، ْرِّعَُصتَال  َو  ْمُْهنَع  َکَّمَه  ْصِخُْـشت  اَلَف  َّمِهُْملا .
ِۀَّیِعَّرلا ِْنَیب  ْنِم  ِءَالُؤه  َّنِإَف  هاَْقَلت ، َمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  ِراَذـْعِإلِاب  ْمِهِیف  ْلَمْعا  َُّمث  ْمُهَرُومُأ ، َْکَیلِإ  ْعَفْرَْیلَف  ِعُضاَوَّْتلاَو ، ِۀَیْـشَْخلا  ِلْهَأ  ْنِم  َکَتَِقث  َکـِئلوُِأل 

َو َُهل ، َۀَـلیِحَال  ْنَّمِم  ِّنِّسلا  ِیف  ِۀَّقِّرلا  ِيَوذ  َو  ِْمُتْیلا  َلْهَأ  ْدَّهَعَت  َو  ِْهَیلِإ . ِهِّقَح  ِۀَـیِدَْأت  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ْرِذـْعَأَف  ٌّلُـک  َو  ْمِهِْریَغ ، ْنِم  ِفاَْـصنِْإلا  َیلِإ  ُجَوْحَأ 
، ُهَسْفَن َِۀلَأْسَْمِلل  ُبِْصنَیَال 
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. ْمَُهل ِهَّللا  ِدوُعْوَم  ِقْدِِصب  اوُِقثَو  َو  ْمُهَسُْفنَأ ، اوُرَّبَصَف  َۀَِبقاَْعلا  اُوبَلَط  ٍماَْوقَأ  یَلَع  ُهَّللا  ُهُفِّفَُخی  ْدَق  َو  ٌلیِقَث . ُهُّلُک  ُّقَْحلا  َو  ٌلیِقَث  ِةَالُْولا  یَلَع  َِکلذ  َو 
ْمُْهنَع َدـِعُْقت  َو  َکَقَلَخ ، يِذَّلا  ِهَِّلل  ِهِیف  ُعَضاوَتَتَف  ًاّماَع  ًاِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلَْجت  َو  َکَصْخَـش ، ِهِیف  ْمَُهل  ُغِّرَُفت  ًامِْـسق  َْکنِم  ِتاَـجاَْحلا  يِوَذـِل  ْلَـعْجاَو 

ِیف ُلوُقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإَف  ٍِعتْعَتَتُم ، َْریَغ  ْمُهُمِّلَکَتُم  َکَمِّلَُکی  یَّتَح  َکِطَرُـش  َو  َکِساَرْحَأ  ْنِم  َکَناَوْعَأ  َوكَْدنُج 
َفَنَْألا َو  َقیِّضلا  ُمُْهنَع  ِّحَن  َو  َّیِْعلاَو ، ْمُْهنِم  َقْرُْخلا  ِلِمَتْحا  َُّمث  ٍِعتْعَتَتُم .» َْریَغ  ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخُْؤیَال  ٌۀَّمُأ  َسَّدَُقت  َْنل  : » ٍنِطْوَم ِْریَغ 

! ٍراَذْعِإ َو  ٍلاَمْجِإ  ِیف  ْعَْنما  َو  ًائِینَه ، َْتیَطْعَأ  اَم  ِطْعَأ  َو  ِِهتَعاَط . َباََوث  ََکل  ُبِجُوی  َو  ِِهتَمْحَر ، َفاَنْکَأ  َِکلِذب  َْکیَلَع  ُهَّللا  ِطُْسبَی 
َْکیَلَع اَهِدوُرُو  َمْوَی  ِساَّنلا  ِتاَجاَح  ُرادْصِإ  اَْهنِم  َو  َُکباَّتُک ، ُْهنَع  اَیعَی  اَِمب  َِکلاَّمُع  َُۀباَجِإ  اَْهنِم  اَِهتِرَـشاَبُم : ْنِم  ََکل  َّدـُبَالكِرُومُأ  ْنِم  ٌرُومُأ  َُّمث 

. ِْهِیفاَم ٍمْوَی  ِّلُِکل  َّنِإَف  ُهَلَمَع ، ٍمْوَی  ِّلُِکل  ِْضما  َو  َِکناوْعَأ . ُروُدُص  ِِهب  ُجَرَْخت  اَِمب 
ْتَِملَس َو  ُۀَّیِّنلا ، اَهِیف  ْتَحَلَص  اَذِإ  ِهَِّلل  اَهُّلُک  َْتناَک  ْنِإ  َو  ِماَْسقَْألا ، َْکِلت  َلَزْجَأ  َو  ِْتِیقاَوَْملا ، َْکِلت  َلَْضفَأ  ِهَّللا  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  امَِیف  َکِسْفَِنل  ْلَعْجاو 

. ُۀَّیِعَّرلا اَْهنِم 
َْتبَّرَقَت اَم  ِّفَوَو  َكِراَهَن ، َو  َِکلَیل  ِیف  َِکنَدـَب  ْنِم  َهَّللا  ِطْعَأَف  ًۀَّصاَخ ، َُهل  َیِه  ِیتَّلا  ِهِِضئاَرَف  ُۀَـماَقِإ  َکَْنیِد : ِهَِّلل  ِِهب  ُِصلُْخت  اَم  ِۀَّصاَخ  ِیف  ْنُکَْیلَو 

، ًاعِّیَـضُمَال َو  ًارِّفَنُم  َّنَنوُکَت  الَف  ِساَّنِلل ، َِکتاَلَـص  ِیف  َتُْمق  اَذِإ  َو  َغََلب . اَم  َِکنَدـَب  ْنِم  ًاِغلَاب  ٍصوُْقنَمَال ، َو  ٍمُوْلثَم  َْریَغ  اًِلماَک  َِکلذ  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ِِهب 
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: َلاَقَف ْمِِهب ؟ یِّلَـصُأ  َْفیَک  ِنَمَیلا  َیلِإ  ِینَهَّجَو  َْنیِح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَـس  ْدَـق  َو  ُۀَـجاَْحلا . َُهل  َو  ُۀَّلِْعلا  ِِهب  ْنَم  ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَـف 
، ْمِهِفَعْضَأ ِةاَلَصَک  ْمِِهب  ِّلَص  »

688 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
«. ًاْمیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  ْنُک  َو 

ْمُْهنِم ُباَِجتْحْالا  َو  ِرُومُألِاب ؛ ٍْملِع  ُۀَِّلق  َو  ِْقیِّضلا ، َنِم  ٌۀَبْعُـش  ِۀَّیِعَّرلا  ِنَع  ِةَالُْولا  َباَِـجتْحا  َّنِإَـف  َکـِتَّیِعَر ، ْنَع  َکـَباَجَتْحا  ََّنلِّوَُطت  ـالَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ  َو 
اَمَّنِإ َو  ِلِطاَْبلِاب . ُّقَْحلا  ُباَُشی  َو  ُحِیبَْقلا ، ُنُسْحَی  َو  ُنَسَْحلا ، ُُحبْقَی  َو  ُْریِغَّصلا ، ُمُظْعَی  َو  ُْرِیبَْکلا ، ُمُهَْدنِع  ُرُغْـصَیَف  ُهَنوُد  اُوبَجَتْحا  اَم  َْملِع  ْمُْهنَع  ُعَطْقَی 
َْتنَأ اَمَّنِإ  َو  ِبِذَْـکلا ، َنِم  ِقْدِّصلا  ُبوُرُـض  اَِهب  ُفَْرُعت  ٌتاَمِـس  ِّقَْحلا  یَلَع  ْتَْسَیل  َو  ِرُومُْألا ، َنِم  ِِهب  ُساَّنلا  ُْهنَع  يَراََوت  اَم  ُفِْرعَیاـَل  ٌرََـشب  ِیلاَْولا 

اَمَف ِْعنَْملِاب ، ًیلَْتبُم  َْوأ  ِْهیِدُْست ! ٍْمیِرَک  ٍلِْعف  َْوأ  ِْهیِطُْعت ، ٍّقَح  ِبِجاَو  ْنِم  َُکباَِجتْحا  َمَیِفَف  ِّقَْحلا ، ِیف  ِلْذَْبلِاب  َکُسْفَن  ْتَخَـس  ٌؤُْرما  اَّمِإ  ِْنیَلُجَر : ُدَحَأ 
َْوأ ٍۀَـمَلْظَم  ِةاَکَـش  ْنِم  َْکیَلَع ، ِْهِیف  َۀـَنوُؤَمَال  اَّمِم  َْکَیلِإ  ِساَّنلا  ِتاَجاَح  َرَثْکَأ  َّنَأ  َعَم  َِکلْذـَب ! ْنِم  اوُِسیَأ  اَذِإ  َکـَِتلَأْسَم  ْنَع  ِساَّنلا  َّفَک  َعَرْـسَأ 

. ٍۀَلَماَعُم ِیف  ٍفاَْصنِإ  ِبَلَط 
َّنَعِطُْقتَال َو  ِلاَوْحَألا . َْکِلت  ِبابْسَأ  ِعْطَِقب  َِکئلوُأ  َةَّداَم  ْمِسْحاَف  ٍۀَلَماَعُم ، ِیف  ٍفاَْصنِإ  ُۀَِّلق  َو  ٌلُواَطَت  َو  ٌراَْثِئتْسا  ُمِهِیف  ًۀناَِطب  َو  ًۀَّصاَخ  ِیلاَْوِلل  َّنِإ  َُّمث 

، ٍكَرَتْشُم ٍلَمَع  َْوأ  ٍبْرِـش  ِیف  ِساَّنلا ، َنِم  اَْـهِیلَی  ْنَِمب  ُّرُـضَت  ٍةَدـْقُع ، ِداَِـقتْعا  ِیف  َکـْنِم  َّنَعَمْطَیاـَل  َو  ًۀَْـعیِطَق ، َکـِتَماَح  َو  َِکتَیِـشاَح  ْنِم  ٍدَـحَِأل 
. ِةَرِخآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  َْکیَلَع  ُُهْبیَع  َو  َکَنْوُد ، ْمَُهل  َِکلذ  ُأَنْهَم  َنوُکَیَف  ْمِهِْریَغ ، یَلَع  ُهَتَنوُؤَم  َنُولِمْحَی 

ُهَتَِبقاَع ِغَْتبا  َو  َعَقَو . ُْثیَح  َِکتَّصاَخ  َو  َِکَتباَرَق  ْنِم  َِکلذ  ًاَِعقاَو  ًابِـسَتُْحم ، ًاِرباَص  َِکلذ  ِیف  ْنُک  َو  ِدـْیِعَْبلا ، َو  ِْبیِرَْقلا  َنِم  ُهَمَِزل  ْنَم  َّقَْحلا  ِمِْزلَأ  َو 
. ٌةَدوُمْحَم َِکلذ  َۀَّبَغَم  َّنِإَف  ُْهنِم ، َْکیَلَع  ُلُْقثَی  اَِمب 

، َكِراحْصِاب ْمُهَنُونُظ  َْکنَع  ْلِدْعاَو  َكِرْذُِعب ، ْمَُهل  ْرِحْصَأَف  ًاْفیَح  َِکب  ُۀَّیِعَّرلاِتَّنَظ  ْنِإ  َو 
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. ِّقَْحلا یَلَع  ْمِهِْمیِْوقَت  ْنِم  َکَتَجاح  هب  ُُغْلبَت  ًاراذْعِإ  َو  ِکتَّیِعَِرب ، ًاْقفِر  َو  َکِسْفَِنل  َْکنِم  ًۀَضاَیِر  َِکلذ  ِیف  َّنِإَف 
َرَذَْحلا ِنَِکل  َو  َكِداَِلِبل ، ًاْنمَأ  َو  َکِموُمُه ، ْنِم  ًۀَحاَر  َوكِدُونُِجل  ًۀَعَد  ِْحلُّصلا  ِیف  َّنِإَف  ًیـضِر ، ِهِیف  ِهَِّلل  َوكُّوُدَع  ِْهَیلِإكاَعَد  ًاْحلُـص  َّنَعَفْدَتَال  َو 

َْنَیب َو  َکَْنَیب  َتْدَقَع  ْنِإ  َو  ِّنَّظلا . َنْسُح  َِکلذ  ِیف  ْمِهَّتا  َو  ِمْزَْحلِاب ، ْذُخَف  َلَّفَغَتَِیل  َبَراَق  امَّبُر  َّوُدَْعلا  َّنِإَف  ِهِْحلُـص ، َدَْعب  كِّوُدَع  ْنِم  ِرَذَْـحلا  َّلُک 
ْنِم َْسَیل  ُهَّنِإَف  َْتیَطْعَأ ، اَم  َنُود  ًۀَّنُج  َکَـسْفَن  ْلَـعْجاَو  ِۀـَناَمَألِاب ، َکَـتَّمِذ  َعْرا  َو  ِءاَفَْولِابكَدـْهَع ، ْطُـحَف  ًۀَّمِذ  َکـْنِم  ُهَتْـسَْبلَأ  َْوأ  ًةَدـْقُعكِّوُدَع 
امَِیف َنوُکِرْشُْملا  َِکلذ  َمَِزل  ْدَق  َو  ِدوُهُْعلِاب . ِءاَفَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ْمِِهئاَرآ  ِتُّتَشَت  َو  ْمِِهئاَوْهَأ  ِقُّرَفَت  َعَم  ًاعامَتْجا ، ِْهیَلَع  ُّدَشَأ  ُساَّنلا  ٌءْیَـش  ِهَّللا  ِِضئاَرَف 
ِهَّللا یَلَع  ُءيِرَتْجَیَال  ُهَّنِإَف  َكَّوُدَع ، َّنَِلتَْختَال  َوكِدْهَِعب  َّنَسیَِختَال  َو  َِکتَّمِِذب  َّنَرِدْغَت  اَلَف  ِرْدَْـغلا  ِِبقاَوَع  ْنِم  اُوَلبْوَتْـسا  اَِمل  َنیِِملْـسُْملا  َنُود  ْمُهَْنَیب 

اَلَف ِهِراَوِج . َیلِإ  َنوُضیِفَتْـسَی  َو  ِِهتَعَنَم ، َیلِإ  َنُونُکْـسَی  ًامیِرَح  َو  ِِهتَمْحَِرب ، ِداَبِْعلا  َْنَیب  ُهاَْضفَأ  ًاْنمَأ  ُهَتَّمِذ  َو  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَـق  َو  ٌّیِقَـش . ٌلِهاَج  اَّلِإ 
ُقیِـض َکَّنَوُعْدَیَال  َو  ِۀَِقثْوَّتلا . َو  ِدیِکْأَّتلا  َدـَْعب  ٍلْوَق  ِنَْحل  یَلَع  ََّنلِّوَُعتَال  َو  َلَلِْعلا ، ِهِیف  ُزِّوَُجت  ًادـْقَع  ْدـِقْعَتَال  َو  ِهِیف ، َعاَدِـخ  َال  َو  َۀََـسلاَدُمَال  َو  َلاَغْدِإ 

ُفاََخت ٍرْدَـغ  ْنِم  ٌْریَخ  ِِهتَِبقاَع ، َلْضَف  َو  ُهَجاَرِْفنا  وُجَْرت  ٍْرمَأ  ِقیِـض  یَلَعكَْربَص  َّنِإَف  ِّقَْحلا ، ِْریَِغب  ِهِخاَـسِْفنا  ِبَلَط  َیلِإ  ِهَّللاُدـْهَع ، ِهِیف  َکَـمَِزل  ٍْرمَأ ،
. َکَتَرِخآَال َوكاَْینُد  اَهِیف  ُِلبْقَتْسَتَال  ٌۀَْبلِط ، ِهِیف  ِهَّللا  َنِم  َِکب  َطیُِحت  ْنَأ  َو  ُهَتَِعبَت .

ِءاَمِّدلا ِکْفَـس  ْنِم  ٍةَّدُم ، ِعاَطِْقنا  َو  ٍۀَمِْعن  ِلاَوَِزب  يَرْحَأَال  َو  ٍۀَِعبَِتل ، َمَظْعَأَال  َو  ٍۀَمِْقِنل ، یَنْدَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  ُهَّنِإَف  اَهِّلِح ، ِْریَِغب  اَهَکَفَـس  َو  َءاَمِّدلاَوكاَّیِإ 
؛ ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِءاَمِّدلا  َنِم  اوُکَفاَسَت  امَِیف  ِداَبِْعلا ، َْنَیب  ِمْکُْحلِاب  ٌءيِدَْتبُم  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َو  اَهِّقَح . ِْریَِغب 
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، ِدْمَْعلا ِْلتَق  ِیف  يِْدنِعَال  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َرْذُعَال  َو  ُُهلُْقنَی ، َو  ُُهْلیُِزی  َْلب  ُُهنِهُْوی ، َو  ُهُفِعُْضی  اَّمِم  َِکلذ  َّنِإَف  ٍماَرَح ، ٍمَد  ِکْفَِسب  َکَناَْطلُـس  َّنَیِّوَُقت  الَف 

َّنَحَمْطَت اَلَف  ًۀَلَتْقَم ، اَهَقْوَف  اَمَف  ِةَزْکَْولا  ِیف  َّنِإَف  ِۀـَبْوُقُْعلِابكُدَی ؛ َْوأ  َکُْفیَـس  َْوأ  َکُطْوَس  َْکیَلَع  َطَْرفَأ  َو  ٍإَطَِخب  َْتِیُلْتبا  ِنِإ  َو  ِنَدَْـبلا . َدَوَق  ِْهِیف  َّنَِأل 
. ْمُهَّقَح ِلُوتْقَْملا  ِءاَِیلْوَأ  َیلِإ  َيِّدَُؤت  ْنَأ  ْنَع  َِکناَْطلُس  ُةَوَْخن  َِکب 
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ْنِم ُنُوکَی  اَم  َقَحْمَیل  ِهِسْفَن  ِیف  ِناَْطیَّشلا  ِصَُرف  َِقثْوَأ  ْنِم  َِکلذ  َّنِإَف  ِءاَرْطِإلا ، َّبُحَو  اَْهنِم ، َُکبِْجُعی  اَِمب  َۀَـقِّثلاَو  َکِسْفَِنب ، َباَجْعِإلا  َو  كاَّیِإ  َو 
. َنِینِسْحُملا ِناَسْحِإ 

، َناَسْحِْإلا ُلِْطُبی  َّنَْملا  َّنِإَف  َکِْفلُِخبكَدِـعْوَم ، َِعْبُتتَف  ْمُهَدـِعَت  ْنَأ  َْوأ  َِکْلِعف ، ْنِم  َناَک  امَِیف  َدُّیَزَّتلا  َِوأ  َِکناَسْحِِإب  َِکتَّیِعَر  یَلَع  َّنَْملا  َوكاَّیِإ  َو 
«. َنُولَعْفَتَال اَم  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ِساَّنلا . َو  ِهَّللا  َْدنِع  َْتقَْملا  ُبِجُوی  َْفلُْخلا  َو  ِّقَْحلا ، ِرُوِنب  ُبَهْذَی  َدُّیَزَّتلا  َو 

َّلُک ْعَضَف  ْتَحَضْوَتْسا . اَذِإ  اَْهنَع  َنْهَْولا  َِوأ  ْتَرَّکَنَت ، اَذِإ  اَهِیف  َۀَجاَجَّللا  َِوأ  اَِهناَْکمِإ ، َْدنِع  اَهِیف ، َطُّقَسَّتلا  َوأ  اَِهناوَأ ، َْلبَق  ِرُومُألِاب  َۀَلَجَْعلاَو  كاَّیِإ  َو 
. ُهَِعقْوَم ٍْرمَأ  َّلُک  ِْعقْوَأ  َو  ُهَعِضْوَم ، ٍْرمَأ 

ُفِـشَْکنَت ٍلِیلَق  اَّمَع  َو  َكِْریَِغل . َْکنِم  ٌذوُخْأَم  ُهَّنِإَـف  ِنُویُْعِلل ، َحَـضَو  ْدَـق  اَّمِم  ِِهب  یَنُْعت  اَّمَع  ِیباَـغَّتلا  َو  ٌةَوْسُأ ، ِهِیف  ُساَّنلا  اَِـمب  َراَْـثِئتْسِْإلا  َوكاَّیِإ  َو 
ِّلُک ْنِم  ْسِرَتْحا  َو  َِکناَِسل ، َبْرَغ  َو  َكِدَی ، َةَوْطَـسَو  َكِّدَـح ، َةَرْوَس  َو  َکِْفنَأَۀَّیِمَح  ِْکْلما  ِمُولْظَْمِلل . َْکنِم  ُفَصَْتُنی  َو  ِرُومُْألا ، ُۀَـیِطْغأ  َْکنَع 

ِرْکِِذب َکَموُمُه  َِرثُْکت  یَّتَح  َکِسْفَن  ْنِم  َِکلذ  َمُکَْحت  َْنل  َو  َراَِیتْخْالا ؛ َِکلْمَتَف  َُکبَـضَغ  َنُکْـسَی  یَّتَح  ِةَوْطَّسلا ، ِریِخَْأت  َو  ِةَرِداَْبلا ، ِّفَِکب  َِکلذ 
. َکِّبَر َیلِإ  ِداَعَْملا 

694 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ِیف ٍۀَضیِرَف  َْوأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اَنِِّیبَن  ْنَع  ٍَرثَأ  َْوأ  ٍۀَلِـضاَف ، ٍۀَّنُـس  َْوأ  ٍَۀلِداَع ، ٍۀَموُکُح  ْنِم  َکَمَّدَقَت  ْنَِمل  یَـضَم  اَم  َرَّکَذَتَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُبِجاَْولاَو 
َنِم ِِهب  ُْتقَثْوَتْـسا  َو  اذـه ، يِدـْهَع  ِیف  َْکَیلِإ  ُتْدِـهَع  اَم  ِعاَبِّتا  ِیف  َکِسْفَِنل  َدِـهَتَْجت  َو  اَهِیف ، ِِهب  اَْنلِمَع  اَّمِم  َتْدَـهاَش  اَِـمب  َيِدَـتْقَتَف  ِهَّللا ، ِباَـتِک 

. اَهاَوَه َیلِإ  َکِسْفَن  ِعُّرَسَت  َْدنِع  ٌۀَّلِع  ََکل  َنوُکَت  اَلیَِکل  َْکیَلَع ، یِسْفَِنل  ِۀَّجُْحلا 
َو ِهَیلِإ  ِحِضاَْولا  ِرْذُْعلا  یَلَع  ِۀَماَقِْإلا  َنِم  ُهاضِر  ِهِیف  اَِملكاَّیِإ  َو  ِینَقِّفَُوی  ْنَأ  ٍۀَبْغَر  ِّلُک  ِءاَطْعِإ  یَلَع  ِِهتَرْدـُق  ِمیِظَع  َو  ِِهتَمْحَر ، ِۀَعَِـسب  َهَّللا  ُلَأْسَأ  اَنَأ  َو 
َو ِةَداَـعَّسلِاب  َکـَل  َو  ِیل  َِمتْخَی  ْنَأ  َو  ِۀَـماَرَْکلا ، ِفیِعْـضَت  َو  ِۀَـمْعِّنلا ، ِماَـمَت  َو  ِداَِـلْبلا ، ِیف  َِرثَأـْلا  ِلـیِمَج  َو  ِداَـبِْعلا ، ِیف  ِءاَـنَّثلا  ِنْسُح  َعَم  ِهِْقلَخ  یلِإ 

. ُماَلَّسلاَو ًارِیثَک ، ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َو  َنیِرِهاَّطلا ، َنِیبِّیَّطلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُماَلَّسلاَو  نوُعِجاَر .» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ، » ِةَداَهَّشلا

(54 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

یفاکسِإلا  رفعجوبا  هرکذ  یعازخلا ) نیصحلا  نب  نارمع  عم   ) ریبزلا ۀحلط و  یلِإ 
مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  بقانم  یف  تاماقملا  باتک  یف 

َّنِإ َو  ِینَعَیَاب . َو  ِینَداَرَأ  ْنَّمِم  اَمُکَّنِإ  َو  ِینوُعَیَاب ، یَّتَح  ْمُهِْعیَابُأ  َْمل  َو  ینوُداَرَأ ، یَّتَح  َساَّنلا  ِدِرُأ  َْمل  یِّنَأ  امَتْمَتَک ، ْنِإ  َو  اـمَتِْملَع ، ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
امَْتنُک ْنِإ  َو  ٍبیِرَق ؛ ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اـَبُوت  َو  اَـعِجْراَف  ِْنیَِعئاَـط ، ِیناـمَتْعَیَاب  اـمَْتنُک  ْنِإَـف  ٍرِـضاَح ، ٍضَرَِعل  اـَل  َو  ٍِبلاَـغ ، ِناَْطلُِـسل  ِینِْعیاَُـبت  ْمـَل  َۀَّماَْـعلا 

ِۀَّیِقَّتلِاب َنیِرِجاَهُْملا  ِّقَحَِأب  امَْتنُک  اَم  يِرْمََعل  َو  َۀَیِـصْعَْملا . اَمُکِراَرْـسِإ  َو  َۀَعاَّطلا ، اَمُکِراَهْظِِإب  َلِیبَّسلا  اَمُْکیَلَع  ِیل  امَْتلَعَج  ْدَقَف  ِْنیَهِراَک ، ِینامَتْعَیَاب 
، ِنامَتِْکلا َو 
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. ِِهب اَمُکِراَْرقِإ  َدَْعب  ُْهنِم ، اَمُکِجوُرُخ  ْنِم  اَمُْکیَلَع  َعَسْوَأ  َناَک  ِهِیف ، اَلُخْدَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َْرمَْألا  اَذه  اَمُکَْعفَد  َّنِإ  َو 

اَعِجْراَف َلَمَتْحا . اَم  ِرْدَِـقب  ٍءيِْرما  ُّلُک  ُمَْزلَی  َُّمث  ِۀَـنیِدَْملا ، ِلْهَأ  ْنِم  اَمُْکنَع  َو  یِّنَع  َفَّلََخت  ْنَم  اَمُکَْنَیب  َو  ِیْنیَبَف  َنامَثُع ، ُْتلَتَق  یِّنَأ  اـمَتْمَعَز  ْدَـق  َو 
. ُماَلَّسلاَو ُراَّنلا ، َو  ُراَْعلا  َعَّمَجَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ُراَْعلا ، اَمُکِْرمَأ  َمَظْعَأ  َنْآلا  َّنِإَف  اَمُِکیْأَر ، ْنَع  ِناَْخیَّشلا  اَهُّیَأ 

(55 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 
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ۀیواعم یلإ 
، اَنِْرمُأ اَهِیف  ِیْعَّسلِابَال  َو  اَنِْقلُخ ، اَْینُّدِلل  اَنَْسل  َو  اًلَمَع ، ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  َمَْلعَِیل  اَهَلْهأ ، اَهِیف  یَلَْتبا  َو  اَهَدَْعب ، اَِمل  اَْینُّدلا  َلَعَج  ْدَق  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
، ِنآْرُْقلا ِلیِوْأَِتب  اَْینُّدـلا  یَلَع  َتْوَدَـعَف  ِرَخْآلا ، یَلَع  ًۀَّجُح  اَنَدَـحَأ  َلَعَجَف  ِیب : َكاَلَْتبا  َو  َِکب  ُهَّللا  ِیناَلَْتبا  ْدَـق  َو  اَِهب ، یَلَْتُبِنل  اَـهِیف  اَنْعِـضُو  اـمَّنِإ  َو 
، َکِسْفَن ِیف  َهَّللا  ِقَّتاَف  ْمُکَدِعاَق ؛ ْمُکُِمئاَق  َو  ْمُکَلِهاَج  ْمُکُِملاَع  َبَّلَأ  َو  ِیب ، ِماَّشلا  ُلْهَأ  َو  َْتنَأ  ُهَْتیَـصَع  َو  ِیناَِسلَال ، َو  يِدَی  ِنَْجت  َْمل  اَِمب  ِینَْتبَلَطَف 

ُّسَمَت ٍهَعِراَق  ِلِجاَِعب  ُْهنِم  ُهَّللا  َکَبیُِـصی  ْنَأ  ْرَذْـحا  َو  َکـُقیِرَط . َو  اَـنُقیِرَط  َیِهَف  َکَـهْجَو ، ِةَرِخآـْلا  َیلِإ  ْفِرْـصا  َو  َكَداَِـیق ، َناَْـطیَّشلا  ِعِزاـَن  َو 
َو اَنَْنَیب  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح   » َِکتَحاَِبب ُلاَزاَال  ِراَْدقَْألا  ُعِماَوَج  َكاَّیِإ  َو  ِیْنتَعَمَج  ِْنَئل  ٍةَرِجاَف ، َْریَغ  ًۀَِّیلَأ  ِهَّللِاب  ََکل  ِیلوُأ  یِّنِإَف  َِرباَّدـلا ، ُعَطْقَت  َو  َلْصَْألا ،

«. َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ  َوُه 
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(56 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ماشلا  یلإ  هتمدقم  یلع  هلعج  اّمل  ءیناه ، نب  حیرش  اهب  ّیصو 
اَّمِم ٍرِیثَک  ْنَع  َکَسْفَن  ْعَدَْرت  َْمل  ْنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعا  َو  ٍلاَح ، یَلَع  اَْهنَمَْأتَال  َو  َروُرَْغلا ، اَْینُّدـلا  َکِسْفَن  یَلَع  ْفَخ  َو  ٍءاَسَم ، َو  ٍحاَبَـص  ِّلُـک  ِیف  َهَّللا  ِقَّتا 

. ًاعِماَق ًاِمقاَو  ِۀَظیِفَْحلا  َْدنِع  َِکتَوْزَِنل  َو  ًاعِداَر ، ًاَِعناَم  َکِسْفَِنل  ْنُکَف  ِرَرَّضلا . َنِم  ٍرِیثَک  َیلِإ  ُءاَوْهَْألا  َِکب  ْتَمَس  ٍهوُرْکَم ؛ َۀَفاَخَم  ُّبُِحت ،

(57 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةرصبلا یلإ  ۀنیدملا  نم  هریسم  دنع  ۀفوکلا ، لهأ  یلِإ 
َرَفَن اََّمل  اَذـه  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ْنَم  َهَّللا  ُرِّکَذُأ  یِّنِإ  َو  ِْهیَلَع . ًاّیِْغبَم  اَّمِإ  َو  ًایِغَاب ، اَّمِإ  َو  ًامُولْظَم ؛ اَّمِإ  َو  ًاِملاَظ ، اَّمِإ  اَذـه : یِّیَح  ْنِم  ُتْجَرَخ  یِّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

. ِینَبَتْعَتْسا ًائیِسُم  ُْتنُک  ْنِإ  َو  ِینَناَعَأ ، ًانِسُْحم  ُْتنُک  ْنِإَف  ََّیلِإ ،
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(58 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

نیّفص  لهأ  نیب  هنیب و  يرج  ام  هیف  ّصقی  راصمَألا ، لهأ  یلا  هبتک 
ِیف ْمُهُدیِزَتْسَنَال  َو  ٌةَدِحاَو ، ِماَلْـسِْإلا  ِیف  اَنَتَوْعَد  َو  ٌدِـحاَو ، اَنَِّیبَن  َو  ٌدِـحاَو ، اَنَّبَر  َّنَأ  ُرِهاَّظلاَو  ِماَّشلا ، ِلْهَأ  ْنِم  ُمْوَْقلا  َو  اَْنیَقَْتلا  اَّنَأ  اَنِْرمَأ  ُءْدـَب  َناَک  َو 

ُكَرُْدیَال اَمِواُدن  اَولاَعَت  اَْنلُقَف : ٌءاََرب ! ُْهنم  ُنَْحن  َو  َنامَثُع ، ِمَد  ْنِم  ِهِیف  اَنْفَلَتْخا  اَم  اَّلِإ  ٌدِحاَو  ُْرمَْألا  اَنَنوُدـیِزَتْسَیَال : َو  ِِهلوُسَِرب  ِقیِدْـصَّتلاَو  ِهَّللِاب  ِناَْمیِْإلا 
یَّتَح َْوبَأَف  ِةََرباَکُْملِاب ! ِهیِواَُدن  َْلب  اُولاَقَف : ُهَعِضاَوَم ، ِّقَْحلا  ِعْضَو  یَلَع  يَْوقَنَف  َعِمْجَتْسَی  َو  ُْرمَْألا  َّدَتْشَی  یَّتَح  ِۀَّماَْعلا ، ِنیِکْـسَت  َو  ِةَِرئاَّنلا  ِءاَفْطِِإب  َمْوَْیلا 

يِذَّلا َیلِإ  َِکلذ  َْدنِع  اُوباَجَأ  ْمِهِیف ، َو  اَنِیف  اَهَِبلاَخَم  ْتَعَضَو  َو  ْمُهاَّیِإ ، َو  اَْنتَـسَّرَض  اَّمَلَف  ْتَشِمَح . َو  اَُهنارِین  ْتَدَقَو  َو  ْتَدَکَر ، َو  ُبْرَْحلا  ِتَحَنَج 
یَلَع َّمَت  ْنَمَف  ُةَرِذـْعَْملا . ُمُْهنِم  ْتَعَطَْقنا  َو  ُۀَّجُْحلا ، ُمِْهیَلَع  َْتناَبَتْـسا  یَّتَح  اُوبَلَط ، اَم  َیلِإ  ْمُهاَنْعَراَس  َو  اْوَعَد ، اَـم  َیلِإ  ْمُهاَْـنبَجَأَف  ِْهَیلِإ ، ْمُهاـَنْوَعَد 

. ِهِسْأَر یَلَع  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاَد  ْتَراَص  َو  ِِهْبلَق ، یَلَع  ُهَّللا  َناَر  يِذَّلا  ُسِکاَّرلا  َوُهَف  يَداَمَت  َو  ََّجل  ْنَم  َو  ِۀَکَلَْهلا ، َنِم  ُهَّللا  ُهَذَْقنَأ  يِذَّلا  َوُهَف  ْمُْهنِم  َِکلذ 

(59 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 
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ناولح  دنج  بحاص  ۀبیطق  نب  دوسَألا  یلِإ 
، ِلْدَْعلا َنِم  ًارِیثَک  َِکلذ  ُهَعَنَم  ُهاَوَه  َفَلَتْخا  اَذِإ  َِیلاَْولا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

702 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ُهَّللا َضَرَْتفا  امَِیف  َکَسْفَن  ْلِذَْتبا  َو  َُهلاَْثمَأ ، ُرِْکُنت  اَم  ِْبنَتْجاَف  ِلْدَْعلا ، َنِم  ٌضَوِع  ِرْوَْجلا  ِیف  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ًءاَوَس ؛ ِّقَْحلا  ِیف  َكَْدنِع  ِساَّنلا  ُْرمَأ  ْنُکَْیلَف 

. َُهباَقِع ًافِّوَخَتُم  َو  َُهباََوث ، ًایِجاَر  َْکیَلَع 
َو ًاَدبَأ ، ٌءیَش  ِّقَْحلا  ِنَع  َکَِینُْغی  َْنل  ُهَّنَأ  َو  ِۀَماَیِْقلا ، َمْوَی  ًةَرْسَح  ِْهیَلَع  ُُهتَغْرَف  َْتناَک  اَّلِإ  ًۀَعاَس  ُّطَق  اَهِیف  اَُهبِحاَص  ْغُْرفَی  َْمل  ٍۀَِّیَلب  ُراَد  اَْینُّدلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
َو َِکب ، ُلِصَی  يِذَّلا  َنِم  ُلَْضفَأ  َِکلذ  ْنِم  َکـَْیلِإ  ُلِـصَی  يِذَّلا  َّنِإَـف  َكِدـْهُِجب ، ِۀَّیِعَّرلا  یَلَع  ُباَِـستْحْالا  َو  َکِـسْفَن ، ُظـْفِح  َکـْیَلَع  ِّقَْحلا  َنِم 

. ُماَلَّسلا

(60 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

مهلمع  شیجلا  أطی  نیذلا  لاّمعلا  یلِإ 
. ِداَِلْبلا ِلاَّمُع  َو  ِجاَرَْخلا  ِةاَبُج  ْنِم  ُْشیَْجلا  ِِهب  َّرَم  ْنَم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِِّیلَع  ِهَّللاِْدبَع  ْنِم 

ُأَْربَأ َنَأ  َو  يَذَّشلا ، ِفْرَص  َو  يَذَألا  ِّفَک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهَِّلل  ُبِجَی  اَِمب  ْمُُهْتیَصْوَأ  ْدَق  َو  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ْمُِکب  ٌةَّراَم  َیِه  ًادُونُج  ُتْرَّیَس  ْدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
، ْمِهِْملُظ ْنَع  ًاَْملُظ  ًاْئیَش  ْمُْهنِم  َلَواَنَت  ْنَم  اُولِّکَنَف  ِهِعَبِش . َیلِإ  ًابَهْذَم  اَْهنَع  ُدِجَیَال  ِّرَطْـضُْملا ، ِۀَعْوَج  ْنِم  اَّلِإ  ِْشیَْجلا  ِةَّرَعَم  ْنِم  ْمُِکتَّمِذ  َیلِإ  َو  ْمُْکَیلِإ 

اَّمِم ْمُکاَرَع  اَم  َو  ْمُکَِملاَظَم  ََّیلِإ  اوُعَفْراَف  ِْشیَْجلا  ِرُهْظَأ  َْنَیب  اَنَأ  َو  ْمُْهنِم . ُهاَْنیَْنثَتْـسا  امَِیف  ْمَُهل  ِضُّرُعَّتلا  َو  ْمِِهتَّراَضُم  ْنَع  ْمُِکئاَهَفُـس  يِْدیَأ  اوُّفُک  َو 
. ِهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِۀَنوُعَِمب  ُهُرِّیَغُأ  اَنَأَف  ِیب ، َو  ِهَّللِاب  اَّلِإ  ُهَْعفَد  َنوُقیُِطتَال  اَم  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ْمُُکِبْلغَی 
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(61 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هیلع  رکنی  تیه ، یلع  هلماع  وه  و  یعخنلا ، دایز  نب  لیمک  یلِإ 
ةراغِلل ًابلاط  ودعلا  شیج  نم  هب  زاتجی  نم  عفد  هکرت 

َکَلیِطْعَت َو  ایِْـسِیقِْرق ، ِلـْهَأ  یَلَع  َةَراَْـغلا  َکَـیِطاَعَت  َّنِإ  َو  ٌرَّبَتُم . ٌْيأَر  َو  ٌرِـضاَح ، ٌزْجََعل  َیِفُک ، اَـم  ُهَفُّلَکَت  َو  َیِّلُو ، اَـم  ِءْرَْملا  َعِییْـضَت  َّنِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
یَلَع َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  َةَراَْغلا  َداَرَأ  ْنَِمل  ًارْـسِج  َتْرِـص  ْدَـقَف  ٌعاَعَـش . ٌْيأََرل  اَْهنَع ، َْشیَْجلا  ُّدُرَیَال  َو  اَهُعَنْمَی  ْنَم  اَِهب  َْسَیل  َكاَْـنیَّلَو ، یتَّلا  َکَِـحلاَسَم 

. ِهِریِمَأ ْنَع  ٍزُْجمَال  َو  ِهِرْصِم ، ِلْهَأ  ْنَع  ٍنْغُمَال  َو  ًۀَکْوَش ، ٍّوُدَِعلٍرِساک  َال  َو  ًةَْرُغث ، ٍّداَسَال  َو  ِِبناَْجلا ، ِبیِهَمَال  َو  ِبِْکنَْملا  ِدیِدَش  ِْریَغ  َِکئاَِیلْوَأ 

(62 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

اهترامإ هالو  اّمل  رتشألا  کلام  عم  رصم ، لهأ  یلِإ 
. َنِیلَسْرُْملا یَلَع  ًانِْمیَهُم  َو  َنیَِملاَْعِلل ، ًاریِذَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َثََعب  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ْنِم َْرمَْألا  اَذه  ُجِـعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ِیلاَِبب  ُرُطْخَی  َال  َو  یِعْوُر  ِیف  یَْقُلی  َناَک  اَم  ِهَّللا  َوَف  ِهِدـَْعب . ْنِم  َْرمَْألا  َنوُِملْـسُْملا  َعَزاَنَت  مالـسلا  هیلع  یَـضَم  اَّمَلَف 
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يِدَـی ُتْکَْـسمَأَف  ُهَنوُِعیاَُبی . ٍناَُلف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاَِیْثنا  اَّلِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ِهِدـَْعب ! ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأَال  َو  ِِهْتَیب ، ِلـْهَأ  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِدـَْعب 
ُهَلْهَأ َو  َمالْسِْإلا  ِرُْصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُْتیِشَخَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِنیِد  ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدَی  ِماَلْـسِْإلا ، ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَق  ِساَّنلا  َۀَعِجاَر  ُْتیَأَر  یَّتَح 

، ًامْدَه َْوأ  ًاْمَلث  ِهِیف  َيرَأ  ْنَأ 
706 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ُعَّشَقَتَی اَمَک  َْوأ  ُباَرَّسلا ، ُلوُزَی  اَمَک  َناَک ، اَـم  اَْـهنِم  ُلوُزَی  لـِئاَلَق ، ٍماَّیَأ  ُعاَـتَم  َیِه  اـمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتَیاـَلِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  َّیَلَع  ِِهب  ُۀَبیِـصُْملا  ُنوُکَت 
. َهَنْهَنَت َو  ُنیِّدلا  َّنَأَمْطا  َو  َقَهَز ، َو  ُلِطاَْبلا  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحَْألا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف  ُباَحَّسلا ؛

اَنَأ يِذَّلا  يَدُْهلا  َو  ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ُمِِهلاَلَـض  ْنِم  یِّنِإ  َو  ُتْشَحْوَتْـسا ، َال  َو  ُْتَیلَاب  اَم  اَهِّلُک  ِضْرَْألا  ُعاَلِط  ْمُه  َو  ًادِـحاَو  ْمُُهْتیَِقل  َْول  ِهَّللا  َو  یَّنِإ  هنم : و 
ِۀَّمُْألا هِذه  َْرمَأ  َِیلَی  ْنَأ  یَسآ  ِینَّنَِکل  َو  جاَر ؛ ٌرِظَْتنَُمل  ِِهباََوث  ِنْسُح  َو  ٌقاَتْشَُمل  ِهَّللا  ِءاَِقل  َیلِإ  یِّنِإ  َو  یِّبَر . ْنِم  ٍنیِقَی  َو  یِسْفَن  ْنِم  ٍةَریَِصب  یَلََعل  ِْهیَلَع 

َو َماَرَْحلا ، ُمُکِیف  َبِرَش  ْدَق  يِذَّلا  ُمُْهنِم  َّنِإَف  ًابْزِح ، َنیِقِـساَْفلا  َو  ًابْرَح ، َنیِِحلاَّصلا  َو  ًالَوَخ ، ُهَداَبِع  َو  ًالَوُد ، ِهَّللا  َلاَم  اوُذِخَّتَیَف  اَهُراَُّجف ، َو  اَهُؤاَهَفُس 
َو ْمُکَْبِینَْأت ، َو  ْمُکَبِیلْأـَت  ُتْرَثْکَأ  اَـم  َکـِلذَال  ْوَلَف  ُخـِئاَضَّرلا . ِماَلْـسِْإلا  یَلَع  َُهل  ْتَخِـضُر  یَّتَح  ِْملُْـسی  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ِیف  ًاّدَـح  َدـِلُج 

. ُْمْتیَنَو َو  ُْمْتَیبَأ  ْذِإ  ْمُُکتْکَرََتل  َو  ْمُکَضیِرَْحت ، َو  ْمُکَعْمَج 
- ُهَّللا ُمُکَمِحَر  اوُرِْفنا - يَْزُغت ، ْمُکِداَِلب  َیلِإ  َو  يَوُْزت ، ْمُکِِکلاَمَم  َیلِإ  َو  ْتَِحُتْتفا ، ْدَـق  ْمُکِراَْـصمَأ  َیلِإ  َو  ْتَصَقَْتنا ، ِدَـق  ْمُِکفاَرْطَأ  َیلِإ  َنْوََرت  اـَلَأ 

َماَن ْنَم  َو  ُقِرَْألا ، ِبْرَْحلا  اَخَأ  َّنِإ  َو  َّسَخَْألا ، ُمُُکبیِـصَن  َنوُکَی  َو  ِّلُّذـلِاب ، اوُءُوبَت  َو  ِفْسَْخلِاب ، اوُّرَِقتَف  ِضْرَْألا  َیلِإ  اُولَقاَّثَتَال  َو  ْمُکِّوُدَـع  ِلاَِتق  َیلِإ 
. ُماَلَّسلاَو ُْهنَع ، ْمَُنی  َْمل 
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هطیبثت  هنع  هغلب  دق  و  ۀفوکلا ، یلع  هلماع  وه  و  يرعشألا ، یسوم  یبأ  یلِإ 
لمجلا  باحصأ  برحل  مهبدن  اّمل  هیلإ  جورخلا  نع  سانلا 

. ٍْسیَق ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِِّیلَع  ِهَّللاِْدبَع  ْنِم 
ْبُْدنا َو  َكِرْحُج ، ْنِم  ْجُرْخا  َو  َكَرَْزئِم ، ْدُدْشا  َو  َکَْلیَذ  ْعَفْراَف  َْکیَلَع  ِیلوُسَر  َمِدَق  اَذِإَف  َْکیَلَع ، َو  ََکل  َوُه  ٌلْوَق  َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
َُکِبئاَذ َو  َكِِرثاَِخب ، َكُدـْبُز  َطَلُْخی  یَّتَح  ُكَْرُتتَال  َو  َْتنَأ ، ُْثیَح  ْنِم  َّنَیَتُْؤَتل  ِهَّللاُْمیا  َو  ْدـُْعباَف ! َْتلَّشَفَت  ْنِإ  َو  ْذـُْفناَف ، َْتقَّقَح  ْنِإَف  َکَـعَم ؛ ْنَم 

ُۀَیِهاَّدـلا اَهَّنِکل  َو  وُجَْرت ، یَّتلا  یَْنیَوُْهلِاب  َیِه  اَـم  َو  َکـِْفلَخ ، ْنِم  َكِرَذَـحَک  َکـِماَمَأ  ْنِم  َرَذَْـحت  َو  َِکتَدـِْعق ، ِیف  َلَْـجُعت  یّتَح  َو  َكِدـِماَِجب ،
َیلِإ َّحَنتَف  َتْهِرَک  نِإَف  َکَّظَحَو . َکَبیِـصَن  ْذُخ  َو  َكَْرمأ ، ِْکْلما  َو  َکَْلقَع  ْلِقْعاَف  اَُهلَبَج . ُلَّهَُـسی  َو  اَُهبْعَـص ، ُّلَّلَذـُی  َو  اَُهلَمَج ، ُبَکُْری  يَْربُْکلا 

: َلاَُقیَال یَّتَح  ٌِمئاَن . َْتنَأ  َو  َّنَیَفُْکَتل  ِّيِرَْحلِابَف  ٍةاََجن ، ِیفَال  َو  ٍبْحَر  ِْریَغ 
. ُماَلَّسلا َو  َنوُدِْحلُْملا ، َعَنَص  اَم  ِیلَابُأ  اَم  َو  ٍّقُِحم ، َعَم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َو  ٌناَُلف ؟ َْنیَأ 
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ًاباوج ۀیواعم ، یلِإ 
َو ُْمْتِنُتف  َو  اَنْمَقَتْسا  اَّنَأ  َمْوَْیلاَو  ُْمتْرَفَکَواَّنَمآ ، اَّنَأ  ِسْمَأ  ْمُکَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َقَّرَفَف  ِۀَعاَمَْجلا ، َو  ِۀَْفلُْألا ، َنِم  َتْرَکَذ  اَم  یَلَع  ُْمْتنَأ  َو  ُنَْحن  اَّنُک  اَّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

، ًاهْرُک اَّلِإ  ْمُکُِملْسُم  َمَلْسا  اَم 
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. ًابْزِح هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوُسَِرل  ُهُّلُک  ِماَلْسِْإلا  ُْفنَأ  َناَک  ْنَأ  َدَْعب  َو 

. َْکَیلِإ ِهِیف  ُرْذُْعلاَال  َو  َْکیَلَع ، اَلَف  ُْهنَع  َْتبِغ  ٌْرمَأ  َِکلذ  َو  ِْنیَرْصِْملا ! ُْتلََزن  َو  َۀَِشئاَِعب ، ُتْدَّرَش  َو  َْرَیبُّزلا ، َو  َۀَْحلَط  ُْتلَتَق  یِّنَأ  َتْرَکَذ  َو 
َْكرُزَأ ْنِإ  یِّنِإَف  ِْهفْرَتْساَف ، ٌلَجَع  ِهِیف  َناَک  ْنِإَـف  َكوُخَأ ، َرِـسُأ  َمْوَی  ُةَرْجِْهلا  ِتَعَطَْقنا  ِدَـق  َو  ِراَْـصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَـهُْملا  ِیف  يِِرئاَز  َکَّنَأ  َتْرَکَذ  َو 

: ٍدَسَأ ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَکَف  ِینْرَُزت  ْنِإ  َو  َْکنِم ! ِۀَمْقِّنِلل  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  اَمَّنِإ  ُهَّللا  َنوُکَی  ْنَأ  ٌریِدَج  َِکلذَف 
ِدوُْملُج  َو  ٍراَوْغأ  َْنَیب  ٍبِصاَِحبْمُُهبِرْضَت  ِْفیَّصلا  َحاَیِر  َنِیِلبْقَتْسُم 

َو ِلْقَْعلا ، ُبِراَقُْملا  ِْبلَْقلا ، ُفَلْغَْألا  ُتِْملَع  اَم  ِهَّللاَو  َکَّنِإ  َو  ٍدِحاَو . ٍماَقَم  ِیف  َکیِخَأ  َو  َِکلاَخ  َو  َكِّدَِـجب  ُُهتْـضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِدـْنِع  َو 
َْتبَلَط َو  َِکتَِمئاَس ، َْریَغ  َْتیَعَر  َو  َِکتَّلاَض ، َْریَغ  َتْدَـشَن  َکَّنَِأل  ََکلَال ، َْکیَلَع  ٍءوُس  َعَلْطَم  َکَعَلْطَأ  ًامَّلُـس  َتِیقَر  َکَّنِإ  ََکل : َلاَُقی  ْنَأ  َیلْوَأـْلا 

ِلِطاَْبلا یِّنَمَت  َو  ُةَواَقَّشلا  ُمُْهتَلَمَح  ٍلاَوْخَأ  َو  ٍماَمْعَأ  ْنِم  َتْهَبْـشَأ  اَم  ٌبیِرَق  َو  َِکْلِعف !! ْنِم  ََکلْوَق  َدَْـعبَأ  اَمَف  ِِهنِدـْعَم ، ِیفَال  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  َتَْسل  ًاْرمَأ 
اَلَخ اَم  ٍفُویُـس  ِْعقَِوب  ًامیِرَح ، اوُعَنْمَی  َْمل  َو  امَیِظَع ، اوُعَفْدَـی  َْمل  َتِْملَع ، ُْثیَح  ْمُهَعِراَـصَم  اوُعِرُـصَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب  ِدوُحُْجلا  یَلَع 

یَْنیَوُْهلا  اَهِشاَُمت  َْمل  َو  یَغَْولا  اَْهنِم 
ِیتَّلا َْکِلت  اَّمَأ  َو  َیلاَعَت ؛ ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  َو  َْکلِمْحَأ  ََّیلِإ ، َمْوَْقلا  ِمِکاَح  َُّمث  ُساَّنلا ، ِهِیف  َلَخَد  امَِیف  ْلُخْداَف  َنامَثُع  ِۀَلَتَق  ِیف  َتْرَثْکَأ  ْدَـق  َو 

. ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلا  َو  ِلاَصِْفلا ، ِلَّوَأ  ِیف  ِنَبَّللا  ِنَع  ِِّیبَّصلا  ُۀَعْدُخ  اَهَّنِإَف  ُدیُِرت 
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ًاضیَأ هیلِإ 
ِْنیَْملا َروُرُغ  َکِماَِحْتقِإ  َو  َلیِطَابَْألا ، َِکئاَعِّدِاب  َِکفاَلْسَأ  َجِراَدَم  َتْکَلَس  ْدَقَف  ِرُومُْألا  ِناَیِع  ْنِم  ِرِـصاَْبلا  ِحْمَّللِاب  َعِفَْتنَت  ْنَأ  ََکل  َنآ  ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمأ 

َو َکِمَْحل  ْنِم  ََکل  ُمَْزلَأ  َوُه  اَِـمل  ًادوُحُج  َو  ِّقَْحلا ، َنِم  ًاراَِرف  َکـَنوُد ، َنُِزتْخا  اَِـمل  َكِزاَِزْتبا  َو  َکـْنَعاَلَع ، ْدَـق  اَـم  َکـِلاَِحْتنِاب  َو  ِبیِذاَـکَْألا ، َو 
اََهلامَتْشا َو  َۀَْهبُـشلا  رَذْحاَف  ُْسبَّللا ؟ اَّلِإ  ِناَیَْبلا  َدَْعب  َو  ُنِیبُْملا ، ُلاَلَّضلا  اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اَذاَمَف  َكُرْدَص ، ِِهب  َءِیُلم  َو  َکُعْمَـس ، ُهاَعَو  ْدَق  اَّمِم  َکِمَد ؛

. اَُهتَْملُظ َراَْصبَْألا  ِتَشْغَأ  َو  اَهَبِیباَلَج ، ْتَفَدْغَأ  اََملاَط  َۀَْنتِْفلا  َّنِإَف  اَِهتَْسُبل ، یَلَع 
ِِضئاَْخلاَک اَْهنِم  َتْحَبْصَأ  ٌْملِحَال ؛ َو  ٌْملِع  َْکنِم  اَهُکْحَی  َْمل  َریِطاَسَأ  َو  ِْملِّسلا ، ِنَع  اَهاَُوق  ْتَفُعَـض  ِلْوَْقلا  َنِم  َنِیناَفَأ  ُوذ  َْکنِم  ٌباَتِک  ِیناَتَأ  ْدَق  َو 

. ُقوُّیَْعلا اَِهب  يَذاَُحی  َو  ُقُونَْألا  اَهَنوُد  ُرُصْقَت  ِماَلْعَْألا ، ِۀَحِزاَن  ِمارَْملا ، ِةَدیَِعب  ٍۀَبَقْرَم  َیلِإ  َْتیَّقََرت  َو  ِساَْمیَّدلا . ِیف  ِِطباَْخلا  َو  ِساَهَّدلا  ِیف 
ْرُْظناَو َکَسْفَن ، ْكَراَدَتَف  َنآلا  َنِمَف  ًادْهَع !! َْوأ  ًادْقَع  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  ََکل  َيِرْجُأ  َْوأ  ًادْرِو ، َْوأ  ًارَدَـص  يِدـَْعب  َنیِِملْـسُْمِلل  َِیَلت  ْنَأ  ِهَِّلل  َشاَح  َو 

. ُماَلَّسلاَو ٌلُوبْقَم ، َمْوَْیلا  َْکنِم  َوُه  ًاْرمَأ  َْتِعنُم  َو  ُرُومُْألا ، َْکیَلَع  ْتَِجتْرُأ  ِهَّللاُداَبِع  َْکَیلِإ  َدَْهنَی  یَّتَح  َتْطَّرَف  ْنِإ  َکَّنِإَف  اََهل ،
714 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(66 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیاورلا هذه  فالخب  هرکذ  مّدقت  دق  و  ساّبعلا ، نب  هَّللادبع  یلِإ 
َکِـسْفَن ِیف  َْتِلن  اَم  ُلَْضفَأ  ْنُکَی  اَلَف  ُهَبیُِـصِیل ، ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  ِءْیَّشلا  یَلَع  ُنَزْحَی  َو  ُهَتوُفَِیل ، ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  ِءْیَّشلِاب  ُحَْرفََیل  َءْرَْملا  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

َکُّمَه َو  َْتفَّلَخ ، اَم  یَلَع  َکُفَـسَأ  َو  َْتمَّدَق ، اَِمب  َكُروُرُـس  ْنُکَْیلَو  ِّقَح . ُءاَیْحِإ  َوأ  ٍلِطَاب  ُءاَفْطإ  ْنِکل  َو  ٍْظیَغ ، ُءاَفِـش  َْوأ  ٍةَّذـَل  ُغُوُلب  َكاَْینُد  ْنِم 
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. ِتْوَْملا َدَْعب  امَِیف 

(67 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀّکم یلع  هلماع  وه  و  ساّبعلا ، نب  مثق  یلِإ 
ََکل ْنُکَیَال  َو  َِملاَْعلا . ِرِکاَذ  َو  َلِهاَْجلا ، ِمِّلَع  َو  ِیتْفَتْـسُْملا ، ِْتفَأَف  ِْنیَرْـصَْعلا  ُمَُهل  ْسِلْجا  َو  ِهَّللا ، ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  َّجَْـحلا ، ِساَّنِلل  ِْمقَأَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
اَهِدْرِو ِلَّوَأ  ِیف  َِکباَْوبَأ  ْنَع  ْتَدیِذ  ْنِإ  اَهَّنِإَف  اَِهب ، َِکئاَِقل  ْنَع  ٍۀَـجاَح  اَذ  َّنَبُجَْحتَال  َو  َکُهْجَو . اَّلِإ  ٌبِجاَح  َال  َو  َُکناَِسل ، اَّلِإ  ٌریِفَـس  ِساَّنلا  َیلِإ 

. اَِهئاَضَق یَلَع  ُدَْعب  امَِیف  ْدَمُْحت  َْمل 
َلَضَف اَم  َو  ِتاَّلَْخلا . َو  ِۀَقاَْفلا  َعِضاَوَم  ِِهب  ًابیِصُم  ِۀَعاَجَملا ، َو  ِلاَیِْعلا  ِيَوذ  ْنِم  َکَلَِبق  ْنَم  َیلِإ  ُْهفِرْـصاَف  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  َكَْدنِع  َعَمَتْجا  اَم  َیلِإ  ْرُْظناو 

. اَنَلَِبق ْنَمِیف  ُهَمِسْقَِنل  اَْنَیلِإ  ُْهلِمْحاَف  َِکلذ  ْنَع 
716 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ُّجُحَی يِذَّلا  يِداَْبلا : َو  ِِهب ، ُمیِقُْملا  ُفِکاَْعلاَف  ِداَْبلاو » ِهِیف  ُفِکاَْعلا  ًءاَوَس  : » ُلوُقَی ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَف  ًارْجَأ ، ٍنِکاَس  ْنِم  اوُذُـخْأَی  اَّلَأ  َۀَّکَم  َلـْهَأ  ُْرم  َو 
. ِِهلْهَأ ِْریَغ  ْنِم  ِْهَیلِإ 

. ُماَلَّسلاَو ِهِّباحَمل ، ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  اَنَقَّفَو 

(68 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هتفالخ  ماّیأ  لبق  هَّللاهمحر  یسرافلا  ناملس  یلِإ 
اَِمل اَهَموُمُه  َْکنَع  ْعَضَو  اَْهنِم ؛ َُکبَحْـصَی  اَم  ِۀَّلِِقل  اَهِیف ، َُکبِْجُعی  اَّمَع  ْضِرْعَأَف  اَهُّمَـس ؛ ٌِلتاَق  اَهُّسَم ، ٌنَِّیل  ِۀَّیَْحلا : ُلَثَم  اَْینُّدـلاُلَثَم  امَّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

ُْهتَصَخْشَأ ٍروُرُس  َیلِإ  اَهِیف  َّنَأَمْطا  اَمَّلُک  اَهَبِحاَص  َّنِإَف  اَْهنِم ؛ َنوُکَت  اَم  َرَذْحأ  اَِهب ، ُنوُکَتاَم  َسَنآ  ْنُک  َو  اَِهتالاَح ؛ ِفُّرَصَت  َو  اَِهقاَِرف  ْنِم  ِِهب  َْتنَْقیَأ 
. ُماَلَّسلاَو ٍشاَحیِإ ، َیلِإ  ُْهنَع  ُْهَتلاَزَأ  ٍساَنیِإ  َیلِإ  َْوأ  ٍروُذْحَم  یلِإ  ُْهنَع 

(69 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

یناذمهلا  ثراحلا  یلِإ 
؛ اَْهنِم َیَِقب  اَم  اَْینُّدلا  َنِم  یَضَم  اَِمب  ِربَتْعا  َو  ِّقَْحلا ، َنِم  َفَلَس  اَِمب  ْقِّدَص  َو  ُهَماَرَح ، ْمِّرَحَو  َُهلاَلَح ، َّلِحَأ  َو  ُهْحِْـصنَتْسا ، َو  ِنآْرُْقلا  ِْلبَِحب  ْکَّسَمَت  َو 

، ًاضَْعب ُِهبُْشی  اَهَضَْعب  َّنِإَف 
718 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َّنَمَتَتَال َو  ِتْوَْملا ، َدـَْعب  اَم  َو  ِتْوَْملا  َرْکِذ  ِْرثْکَأ  َو  ِّقَح ، یَلَع  اَّلِإ  ُهَرُکْذـَت  ْنَأ  ِهَّللا  َمْسا  ِمِّظَع  َو  ُقِراَفُم . ٌلـِئاَح  اَـهُّلُک  َو  اَِـهلَّوَِأب ! ٌقِحاـَل  اَـهَرِخآ  َو 
یَحَتُْـسی َو  ِّرِّسلا ، ِیف  ِِهب  ُلَمُْعی  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحاَو  َنیِِملْـسُْملا . ِۀَّماَِعل  ُهَرُْکی  َو  ِهِسْفَِنل  ُُهبِحاَص  ُهاَضْرَی  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحا  َو  ٍقِیثَو ، ٍطْرَِـشب  اَّلِإ  َتْوَْملا 

ِّلُِکب َساَّنلا  ِثِّدَُحتَال  َو  ِلْوَْقلا ، ِلاَِبِنل  ًاضَرَغ  َکَضْرِع  ْلَعَْجتَال  َو  ُْهنِم . َرَذَتْعا  َوأ  ُهَرَْکنَأ  ُُهبِحاَص  ُْهنَع  َِلئُس  اَذِإ  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحاَو  ِۀَِیناَلَْعلا ، ِیف  ُْهنِم 
َو ِةَرَدْقَْملا . َْدنِع  ْزَواََجت  َو  َْظیَْغلا ، ِمِظْکا  َو  اًلْهَج ، َِکلِذب  یَفَکَف  ِِهب ؛ َكُوثَّدَح  اَم  َّلُک  ِساَّنلا  یَلَع  َّدَُرتَال  َو  ًَابِذَک . َِکلِذب  یَفَکَف  ِِهب ، َْتعِمَـس  اَم 
، َكَْدنِع ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ًۀَمِْعن  َّنَعِّیَُـضتَال  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  اَهَمَْعنَأ  ٍۀَمِْعن  َّلُک  ِْحلْـصَتْساَو  ُۀَِبقاَْعلا . ََکل  ْنُکَت  َِۀلْوَّدلا ، َعَم  ْحَفْـصاَو  ِبَضَْغلا ، َدـْنِع  ُْملْحا 
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. َْکیَلَع ِِهب  ُهَّللا  َمَْعنَأ  اَم  َُرثَأ  َْکیَلَع  َُرْیلَو 
. ُهُْریَخ َكِْریَِغل  ْنُکَی  ُهْرِّخَُؤت  اَم  َو  ُهُرْخُذ ، ََکل  َْقبَی  ٍْریَخ  ْنِم  ْمِّدَُقت  اَم  َکَّنِإَف  ِِهلاَم ، َو  ِِهلْهَأَو  ِهِسْفَن  ْنِم  ًۀَمِدْقَت  ْمُُهلَْضفَأ  َنِینِمْؤُْملا  َلَْضفَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

َلِزاَنَم ْرَذْحاَو  َنیِِملْـسُْملا ، ُعاَمِج  اَهَّنِإَف  َماَظِْعلا  َراَْصمَْألا  ْنُکْـساَو  ِِهبِحاَِصب . ٌرَبَتْعُم  َبِحاَّصلا  َّنِإَف  ُُهلَمَع ، ُرَْکُنی  َو  ُُهیْأَر  ُلیِفَی  ْنَم  ََۀباَحَـص  ْرَذْـحاَو 
. ِهَّللا ِۀَعاَط  یَلَع  ِناَوْعَْألا  َۀَِّلق  َو  ِءاَفَْجلا  َو  ِۀَْلفَْغلا 

، ِْهیَلَع َْتلُِّضف  ْنَم  َیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ِْرثْکَأَو  ِنَتِْفلا . ُضیِراَعَم  َو  ِناَْطیَّشلا  ُرِضاَحَم  اَهَّنِإَف  ِقاَوْسَْألا ، َدِعاَقَم  َو  َكاَّیِإ  َو  َکِینْعَی . اَم  یَلَع  َکَیْأَر  ْرُْـصقاَو 
ِیف َهَّللا  ِعِطَأ  َو  ِِهب . ُرَذـُْعت  ٍْرمَأ  ِیف  َْوأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اًلِـصاَف  اَّلِإ  َةاَلَّصلا  َدَهْـشَت  یَّتَح  ٍۀَـعُمُج  ِمْوَی  ِیف  ِْرفاَُـست  اـَل  َو  ِرْکُّشلا ، ِباَْوبَأ  ْنِم  َکـِلذ  َّنِإَـف 

اَم اَّلِإ  اَهَطاَشَن ، َو  اَهَْوفَع  ْذُـخ  َو  اَهْرَهْقَتَال ، َو  اَِهب  ُْقفْراَو  ِةَداَبِْعلا ، ِیف  َکَسْفَن  ْعِداَخ  َو  اَـهاَوِس . اَـم  یَلَع  ٌۀَلِـضاَف  ِهَّللا  َۀَـعاَط  َّنِإَـف  َكِرُومُأ ، ِعیِمج 
. اَهِّلَحَم َْدنِع  اَهِدُهاَعَت  َو  اَِهئاَضَق  ْنِم  َُّدبَال  ُهَّنِإَف  ِۀَضیِرَْفلا ، َنِم  َْکیَلَع  ًابُوتْکَم  َناک 

720 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َو َهَّللا  ِرِّقَو  َو  ٌقَْحُلم ، ِّرَّشلاـب  َّرَّشلا  َّنِإَـف  ِقاَّسُْفلا ، َۀَـبِحاَصُم  َو  َكاَّیِإ  َو  اَْینُّدـلا ، ِبَلَط  ِیف  َکِّبَر  ْنِم  ٌقـِبآ  َْتنَأ  َو  ُتْوَْـملا  َکـِب  َلِْزنَی  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو 

. ُماَلَّسلاَو َسِیْلبِإ ، ِدُونُج  ْنِم  ٌمیِظَع  ٌْدنُج  ُهَّنِإَف  َبَضَْغلا  ِرَذْحا  َو  ُهَءاَّبِحَأ ، ِْببْحَأ 

(70 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀنیدملا یلع  هلماع  وه  و  يراصنألا ، فینح  نب  لهس  یلِإ 
ۀیواعمب اوقحل  اهلهأ  نم  موق  ینعم  یف 

، ْمِهِدَدَـم ْنِم  َْکنَع  ُبَهْذَـی  َو  ْمِهِدَدَـع ، ْنِم  َُکتوُفَی  اَم  یَلَع  ْفَسَْأت  الَف  َۀَـیِواَعُم ، َیلِإ  َنُولَّلَـسَتَی  َکَلَِبق  ْنَّمِم  اَّلِإَجِر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
َو اَْنیَلَع ، َنُوِلبْقُم  اَْـینُد  ُلـْهَأ  ْمُهاَـمَّنِإ  َو  ِلـْهَْجلا ، َو  یَمَْعلا  َیلِإ  ْمُهُعاَـضیِإ  َو  ِّقَْحلا ، َو  يَدُْـهلا  ْنِم  ْمُهُراِرف  ًاـِیفاَش  ْمُْهنِم  َکـَل  َو  ًاـّیَغ  ْمَُهل  یَفَکَف 
َو ْمَُهل  ًادـُْعبَف  ِةََرثاَّلِإ ، َیلِإ  اُوبَرَهَف  ٌةَوْسُأ ، ِّقَْحلا  ِیف  اَنَدـْنِع  َساَّنلا  َّنَأ  اوُِملَع  َو  ُهْوَعَو ، َو  ُهوُعِمَـس  َو  ُْهَوأَر  َو  َلْدَْـعلا  اوـُفَرَع  ْدَـق  َو  اَْـهَیلِإ ، َنوـُعِطْهُم 

!! ًاقْحُس
، ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ُهَنْزَحاََنل ، َلِّهَُـسی  َو  ُهَبْعَـص ، اََنل  ُهَّللا  َلِّلَذـُی  ْنَأ  ِْرمَْألا  اَذـه  ِیف  ُعَمْطََنل  اَّنِإ  َو  ٍلْدَِـعب ، اوُقَْحلَی  َْمل  َو  ٍرْوَج ، ْنِم  اوُرِْفنَی  َْمل  ِهَّللا - َو  ْمُهَّنِإ -

. ُماَلَّسلاَو
722 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(71 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

هلامعأ  نم  هّالو  ام  ضعب  یف  ناخ  دق  و  يدبعلا ، دوراجلا  نب  رذنملا  یلِإ 
َو ًاداَیِْقنا ، َكاوَِهل  ُعَدَتَال  َْکنَع  َّیلِإ  َیِّقُر  امَِیف  َْتنَأ  اَذِإَف  ُهَلِیبَس ، ُُکلْسَت  َو  ُهَیْدَه ، ُِعبَّتَت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  َو  َْکنِم ، ینَّرَغ  َکِیبَأ  َحاَلَص  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

َِکلْهَأ ُلَمََجل  ًاّقَح ، َْکنَع  ِینَغََلب  اَم  َناَک  ِْنَئل  َو  َِکنیِد . ِۀَـعیِطَِقب  َکَتَریِـشَع  ُلِصَت  َو  َِکتَرخآ ، ِباَرَِخب  َكاَْینُد  ُرُمْعَت  ًاداَتَع . َِکتَرِخِآل  یِْقُبتَال 
َْوأ ٍۀـَناَمَأ ، ِیف  َكَرُْـشی  َْوأ  ٌرْدَـق ، َُهل  یَْلُعی  َْوأ  ٌْرمَأ ، ِِهب  َذَْـفُنی  َْوأ  ٌْرغَث ، ِِهب  ُّدَُـسی  ْنَأ  ٍلْهَِأب  َْسیَلَف  َِکتَفِِـصب  َناَک  ْنَم  َو  َْکنِم ، ٌْریَخ  َِکْلعَن  ُعْسِـش  َو 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  اَذه ، ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُلِصَی  َنیِح  ََّیلِإ  ِْلْبقَأَف  ِۀَیاَبِج ، یَلَع  َنَمُْؤی 
یف لافت  هیدرب ، یف  لاتخم  هیفطع ، یف  راـظنل  هنإ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  هیف  لاـق  يذـلا  وه  اذـه  دوراـجلا  نب  رذـنملا  و  یـضرلا : لاـق 

. هیکارش
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(72 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ساّبعلا  نب  هَّللادبع  یلِإ 
اَمَف ٍلَُود ، ُراَد  اَْینُّدلا  َّنَأ  َو  َْکیَلَع . ٌمْوَی  َو  ََکل  ٌمْوَی  ِناَمْوَی : َرْهَّدلا  َّنَِأب  ْمَلْعاَو  ََکل ، َْسَیل  اَم  ٍقوُزْرَمَال  َو  َکَلَجَأ ، ٍِقباَِسب  َتَْسل  َکَّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

. َِکتَّوُِقب ُهْعَفْدَت  َْمل  َْکیَلَع  اَْهنِم  َناَک  اَم  َو  َکِفْعَض ، یَلَع  َكاَتَأ  ََکل  اَْهنِم  َناَک 
724 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(73 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ۀیواعم یلِإ 
ِینُعِجاَُرت َو  َرُومُْألا  ِیُنلِواَُحت  ْذِإ  َکَّنِإ  َو  ِیتَساَِرف . ٌءیِطُْخم  َو  ِییْأَر ، ٌنِّهَوَُمل  َِکباَتِک  َیلِإ  ِعامَتْـسْالاَو  َِکباَوَج ، ِیف  ِدُّدَرَّتلا  یَلَع  یِّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

َو ٌهِیبَش . َِکب  ُهَّنَأ  َْریَغ  ِِهب ، َتَْسل  َو  ِْهیَلَع ، ْمَأ  ِیتْأَی  اَم  َُهلَأ  يِرْدَـیَال  ُهُماَـقَم ، ُهُظَْهبَی  ِِمئاَْـقلا  ِرِّیَحَتُْملاَو  ُهُماَـلْحَأ ، ُُهبِذْـکَت  ِِمئاَّنلا  ِلِْقثَتْـسُْملاَک  َروُطُّسلا 
َعِجاُرت ْنَأ  ْنَع  َکَطَّبَث  ْدَق  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  َمْحَّللا ! ُسِلْهَت  َو  َمْظَْعلا ، ُعَْرقَت  ُعِراَوَق ، یِّنِم  َْکَیلِإ  ْتَلَـصََول  ِءاَْقِبتْـسْالا  ُضَْعبَال  َْول  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ 

. ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلاَو  َِکتَحیِصَن ، ِلاَقَِمل  َنَذْأت  َو  ِكرُومُأ ، َنَسْحَأ 

(74 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

یبلکلا  نب  ماشه  طخ  نم  لقن  و  نمیلا ، ۀعیبر و  نیب  هبتک 
ْنَم َنُوبیُِجی  َو  ِِهب ، َنوُُرمْأَیَو  ِْهَیلِإ  َنوُعْدَی  ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  ْمُهَّنَأ  اَهیِدَاب ، َو  اَهُرِضاَح  ُۀَْعِیبَر  َو  اَهیِدَاب ، َو  اَهُرِـضاَح  ِنَمَیلا  ُلْهَأ  ِْهیَلَع  َعَمَتْجا  اَم  اَذه 

ْمُُهتَوْعَد ٍضْعَِبل : ْمُهُـضَْعب  ٌراَْصنَأ  ُهَکََرت ، َو  َِکلذ  ََفلاَخ  ْنَم  یَلَع  ٌةَدِحاَو  ٌدَی  ْمُهَّنَأ  َو  ًالََدب ، ِِهب  َنْوَضْرَیَال  َو  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَیَال  ِِهب ، َرَمَأ  َو  ِْهَیلِإ  اَعَد 
! ًامْوَق ٍمْوَق  ِۀَّبَسَِملَال  َو  ًامْوَق ، ٍمْوَق  ِلالِْذتْسالَال  َو  ٍبِضاَغ ، ِبَضَِغلَال  َو  ٍِبتاَع ، ِۀَبَتْعَِمل  ْمُهَدْهَع  َنوُضُْقنَیَال  ٌةَدِحاَو 

726 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َناَک ِهَّللاَدـْهَع  َّنِإ   » ُهَقاَثیِم َو  ِهَّللاَدـْهَع  َِکلذـِب  ْمِْهیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمُُهلِهاَج . َو  ْمُهُمِیلَح  َو  ْمُهُِملاَع ، َو  ْمُهُهیِفَـس  َو  ْمُُهِبئاَـغ ، َو  ْمُهُدِـهاَش  َکـِلذ ! یَلَع 

«. ًالوؤْسَم
. بلاطیبأ نب  یلع  بتک : و 

(75 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

لمجلا  باتک  یف  يدقاولا  هرکذ  هل  عیوب  ام  لوأ  یف  ۀیواعم  یلِإ 
: َناَیْفُسِیبَأ ِْنب  َۀَیِواَعُم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللاِْدبَع  ْنِم 

اَم ََربْدَأ  ْدَق  َو  ٌرِیثَک ، ُماَلَْکلاَو  ٌلیِوَط ، ُثیِدَْـحلاَو  َُهل  َْعفَد  َال  َو  ُْهنِم  ُّدـبال  اَم  َناَک  یَّتَح  ْمُْکنَع ، یِـضاَرْعِإ  َو  ْمُکِیف  يِراَذـْعِإ  َتِْملَع  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
. ُماَلَّسلا َو  َِکباحْصَأ  ْنِم  ٍْدفَو  ِیف  ََّیلِإ  ِْلْبقَأ  َو  َکَلَِبق  ْنَم  ِْعیاَبَف  َلَْبقَأ . اَم  َلَْبقَأ  َو  ََربْدَأ ،
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(76 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

ةرصبلا یلع  هایِإ  هفالختسا  دنع  ساّبعلا ، نب  هَّللادبعل 
َو ِراّنلا ، َنِم  َكُدِـعاَُبی  ِهَّللا  َنِم  ََکبَّرَق  اَم  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ِناَْطیَّشلا . َنِم  ٌةَْریَط  ُهَّنِإَف  َبَضَْغلاَو  َكاَّیِإ  َو  َکِمْکُح ، َو  َکِِسلْجَم  َو  َکِهْجَِوب  َساَّنلا  ِعَس 

. ِراَّنلا َنِم  َُکبِّرَُقی  ِهَّللا  َنِم  َكَدَعَاب  اَم 
728 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(77 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

جراوخلا  یلإ  جاجتحالل  هثعب  اّمل  ساّبعلا ، نب  هَّللادبعل 
. ًاصیِحَم اَْهنَع  اوُدِجَی  َْنل  ْمُهَّنِإَف  ِۀَّنُّسلِاب  ْمُهْجِجاَح  ْنِکل  َو  َنُولوُقَی ، َو  ُلوُقَت  ٍهوُجُو ، ُوذ  ٌلاَّمَح  َنآْرُْقلا  َّنِإَف  ِنآْرُْقلِاب ، ْمُهْمِصاَُختَال 

(78 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

نیمکحلا  رمأ  یف  ًاباوج  يرعشالا  یسوم  یبأ  یلِإ 
يزاغملا  باتک  یف  يومُألا  ییحی  نب  دیعس  هرکَذ 

ِِهب َعَمَتْجا  ًابِْجعُم ، ًالِْزنَم  ِْرمَْألا  اَذـه  ْنِم  ُْتلََزن  یِّنِإ  َو  يَوَْهلِاب ، اوُقَطَن  َو  اَْینُّدـلا ، َعَم  اُولاَمَف  ْمِهِّظَح ، ْنِم  ٍرِیثَک  ْنَع  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َرَّیَغَت  ْدَـق  َساَّنلا  َّنِإَـف 
هللا یلص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّمُأ  ِۀَعاَمَج  یَلَع  َصَرْحَأ  ْمَلْعاَف -، ٌلُجَر -، َْسَیل  َو  ًاقَلَع . َنوُکَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  ًاحْرَق  ْمُْهنِم  ِيواَدُأ  یِّنِإَف  ْمُهُسُْفنَأ ، ْمُْهتَبَجْعَأ  ٌماَْوقَأ 

اَم ِحـِلاَص  ْنَع  َتْرَّیَغَت  ْنِإ  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  ُْتیَأ  َو  يِذَّلاـِب  ِیفَأَـس  َو  ِبآَْـملا . َمَرَک  َو  ِباَوَّثلا  َنْـسُح  َِکلذـِب  یِغَْتبَأ  یِّنِم ، اَِـهتَْفلُأ  َو  هـلآ  هـیلع و 
. ُهَّللا ُهَحَلْـصَأ  ْدَق  ًاْرمَأ  َدِْسفُأ  ْنَأ  َو  ٍلِطاَِبب ، ٌِلئاَق  َلوُقَی  ْنَأ  ُدَبْعََأل  یِّنِإ  َو  ِۀـَبِرْجَّتلا ، َو  ِلْقَْعلا ، َنِم  َِیتوُأ  اَم  َعْفَن  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإَف  ِْهیَلَع ، ِینَْتقَراَف 

. ُماَلَّسلاَو ٍءوُّسلا ، ِلیِواَقَِأب  َْکَیلِإ  َنوُِرئاَط  ِساَّنلا  َراَرِش  َّنِإَف  ُفِْرعَت ، َال  اَم  ْعَدَف 
730 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(79 ( ) ع  ) هل باتک  نم  و 

دانجَألا ءارمأ  یلِإ  فلختسا ، اّمل 
. ُهْوَدَْتقاَف ِلِطاَْبلِاب  ْمُهوُذَخَأ  َو  ُهْوَرَتْشاَف ، َّقَْحلا  َساَّنلااوُعَنَم  ْمُهَّنَأ  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَلْهَأ  اَمَّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

732 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. َبَلُْحیَف ٌعْرَضَال  َو  َبَکُْریَف ، ٌرْهَظَال  ِنُوبَّللا ، ِْنباَک  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  ْنُک  مالسلا : هیلع  لاق  - 1

. ُهَناَِسل اَْهیَلَع  َرَّمَأ  ْنَم  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  َْتناَه  َو  ِهِّرُض ، ْنَع  َفَشَک  ْنَم  ِّلُّذلِاب  َیِضَر  َو  َعَمَّطلا ، َرَعْشَتْسا  ِنَم  ِهِسْفَِنب  َيرْزَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 2
. ِِهتَْدَلب ِیف  ٌبیِرَغ  ُّلِقُْملاَو  ِِهتَّجُح ، ْنَع  َنیِطَْفلا  ُسِرُْخی  ُْرقَْفلاَو  ٌۀَصَْقنَم  ُْنبُْجلاَو  ٌراَع ، ُلُْخْبلا  مالسلا : هیلع  لاقو  - 3

یَضِّرلا  ُنیِرَْقلا  َمِْعن  َو  ٌۀَّنُج  ُعَرَْولاَو  ٌةَوَْرث ، ُدْهُّزلاَو  ٌۀَعاَجَش  ُْربَّصلاَو  ٌۀَفآ ، ُزْجَْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 4
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. ٌۀَِیفاَص ٌةآِْرم  ُرْکِْفلاَو  ٌةَدَّدَُجم ، ٌلَلُح  ُباَدآلاَو  ٌۀَمیِرَک ، ٌۀَثاَرِو  ُْملِْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 5
. ِبُویُْعلا ُْربَق  ُلامَتْحْالاَو  ِةَّدَوَْملا ، َُۀلاَبِح  ُۀَشاَشَْبلاَو  ِهِّرِس ، ُقوُْدنُص  ِِلقاَْعلاُرْدَص  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 6

. ِْهیَلَع ُطِخاَّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  َیِضَر  ْنَم  َو  بُویُعلا ، ُءاَبِخ  َُۀلأْسْملا  ًاضیأ : ینعملا  اذه  نع  ةرابعلا  یف  لاق  هنأ  يور  و 
734 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ْمِِهلِجآ ِیف  ْمِِهُنیْعَأ  ُبُْصن  ْمِِهلِجاَع ، ِیف  ِداَبِْعلا  ُلاَمْعَأَو  ٌحِْجنُم ، ٌءاََود  ُۀَقَدَّصلا  مالسلا : هیلع  لاقو  - 7
!! ٍمْرُخ ْنِم  ُسَّفَنَتَی  َو  ٍمْظَِعب ، ُعَمْسَی  َو  ٍمْحَِلب ، ُمَّلَکَتَی  َو  ٍمْحَِشب ، ُرُْظنَی  ِناَْسنِْإلا  اَذِهل  اُوبَجْعا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 8

. ِهِسْفَن َنِساَحَم  ُْهتَبَلَس  ُْهنَع  ْتََربْدَأ  اَذِإ  َو  ِهِْریَغ ، َنِساَحَم  ُْهتَراَعَأ  ٍدَحَأ  یَلَع  اَْینُّدلا  ِتَلَْبقَأ  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 9
. ْمُْکَیلِإ اوُّنَح  ُْمتْشِع  ْنِإ  َو  ْمُْکیَلَع ، اْوََکب  اَهَعَم  ْمُّتِم  ْنِإ  ًۀََطلاَُخم  َساَّنلا  اوُِطلاَخ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 10

. ِْهیَلَع ِةَرْدُْقِلل  ًارْکُش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَع  یَلَع  َتْرَدَق  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 11
. ْمُْهنِم ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َعَّیَض  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعَأ  َو  ِناَوْخِْإلا  ِباَِستْکا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُزَجْعَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 12

. ِرْکُّشلا ِۀَّلِِقب  اَهاَْصقَأ  اوُرِّفَُنت  اَلَف  ِمَعِّنلا  ُفاَرْطَأ  ْمُْکَیلِإ  ْتَلَصَو  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 13
. ُدَْعبَْألا َُهل  َحِیتُأ  ُبَْرقَْألا  ُهَعَّیَض  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 14

. َُبتاَُعی ٍنَُوتْفَم  ُّلُک  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 15
. ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُْفتَْحلا  َنوُکَی  یَّتَح  ِریِداَقَْملل  ُرُومُْألا  ُّلِذَت  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 16

هیلع هللا  یلص  َلاَق  امَّنِإ  مالسلا : هیلع  لاقف  دوهیلِاب » اوُهَّبَشَتَال  َو  َْبیَّشلا  اوُرِّیَغ   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هلوق  نع  مالسلا  هیلع  لئسو  - 17
. َراَتْخا اَم  َو  ٌؤُْرماَف  ِِهناَرِِجب ، َبَرَض  َو  ُُهقاَِطن ، َعَسَّتا  ِدَق  َو  َنْآلا  اَّمَأَف  ٌُّلق ، ُنیِّدلاَو  َِکلذ  هلآ ، و 
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. َلِطاَْبلا اوُرُْصنَی  َْمل  َو  َّقَحلا ، اُولَذَخ  هعم : لاتقلا  اولزتعا  نیذلا  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 18

. ِِهلَجَِأب َرَثَع  ِِهلَمَأ  ِناَنِع  ِیف  يَرَج  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 19
. ُهُعَفْرَی ِهِدَِیب  ِهَّللاُدَی  َو  اَّلِإ  ٌِرثاَع  ْمُْهنِم  ُُرثْعَی  اَمَف  ْمِِهتاَرَثَع  ِتاَءوُرُْملا  ِيَوذ  اُولِیقَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 20

. ِْریَْخلا َصَُرف  اوُزِهَْتناَف  ِباَحَّسلاَّرَم  ُّرُمَت  ُۀَصْرُْفلاَو  ِناَمْرِْحلِاب ، ُءاَیَْحلاَو  ِۀَْبیَْخلِاب ، ُۀَْبیَْهلا  َِتنُِرق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 21
. يَرُّسلا َلاَط  ْنِإ  َو  ِِلبِْإلا  َزاَجْعَأ  اَْنبِکَر  اَّلِإ  َو  ُهاَنیِطْعُأ ، ْنِإَف  ٌّقَح ، اََنل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 22
. ءالذأ اّنک  انّقح  طعن  مل  نإ  ّانأ  هانعم : و  هحیصف ، مالکلا و  فیطل  نم  اذه  و  یضرلا : لاق 

. امهارجم يرجی  نم  ریسألا و  دبعلاک و  ریعبلا ، زجع  بکری  فیدرلا  ّنأ  کلذو 
. ُُهبَسَن ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 23

. ِبوُرْکَْملا ِنَع  ُسیِْفنَّتلاَو  ِفوْهلَْملا ، ُۀَثاَغِإ  ِماَظِْعلا  ِبُونَّذلا  ِتاَراَّفَک  ْنِم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 24
. ُهْرَذْحاَف ِهیِصْعَت  َْتنَأ  َو  ُهَمَِعن  َْکیَلَع  ُِعباَُتی  ُهَناَْحبُس  َکَّبَر  َْتیَأَر  اَذِإ  َمَدَآ ، َْنباَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 25

. ِهِهْجَو ِتاَحَفَص  َو  ِِهناَِسل  ِتاَتَلَف  ِیف  َرَهَظ  اَّلِإ  ًاْئیَش  ٌدَحَأ  َرَمْضَأ  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 26
. َِکب یَشَم  اَم  َِکئاَِدب  ِشْمِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 27
. ِدْهُّزلا ُءاَفْخِإ  ِدْهُّزلا  ُلَْضفَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 28

. یَقَْتلُْملا َعَرْسَأ  اَمَف  ٍلاَْبقِإ  ِیف  ُتْوَْملاَو  ٍرَابْدِإ  ِیف  َْتنُک  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 29
. َرَفَغ ْدَق  ُهَّنَأَک  یَّتَح  َرَتَس  ِهَّللاَوَف  َرَذَْحلا ! َرَذَْحلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 30
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. ِداَهِْجلا َو  ِلْدَْعلا ، َو  ِنیِقَْیلا ، َو  ِْربَّصلا ، یَلَع  َِمئاَعَد : َِعبْرَأ  یَلَع  ُناَمیِإلا  َلاَقَف : ِناَمیِْإلا ، ِنَع  َِلئُس  َو  - 31
ِراَّنلا َنِم  َقَفْـشَأ  ْنَم  َو  ِتاَوَهَّشلا ؛ ِنَع  اَلَـس  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  َقاَتْـشا  ِنَمَف  ِبُّقَرَّتلا : َو  ِدـْهُّزلاَو ، ِقَفَّشلاَو ، ِقْوَّشلا  یَلَع  ٍبَعُـش : َِعبْرَأ  یَلَع  اَْـهنِم  ُْربَّصلاَو 

. ِتاَْریَْخلا َیلِإ  َعَراَس  َتْوَْملا  َبَقَتْرا  ِنَم  َو  ِتاَبیِصُْملِاب ؛ َناَهَتْسا  اَْینُّدلا  ِیف  َدِهَز  ْنَم  َو  ِتاَمَّرَحُملا ؛ َبَنَتْجا 
َُهل ْتَنَّیَبَت  ِۀَـنْطِْفلا  ِیف  َرَّصبَت  ْنَمَف  َنِیلَّوَأـْلا : ِۀَّنُـس  َو  ِةَْربِْعلا ؛ ِۀَـظِعْوَم  َو  ِۀَـمْکِْحلا ، ِلُّوَأـَت  َو  ِۀَـنْطِْفلا ، ِةَرِْـصبَت  یَلَع  ٍبَعُـش : َِعبْرَأ  یَلَع  اَْـهنِم  ُنیِقَْیلاَو 

. َنِیلَّوَْألا ِیف  َناَک  اَمَّنَأَکَف  َةَْربِْعلا  َفَرَع  ْنَم  َو  َةَْربِْعلا ؛ َفَرَع  ُۀَمْکِْحلا  َُهل  ْتَنَّیَبَت  ْنَم  َو  ُۀَمْکِْحلا ؛
َِملَع ْنَم  َو  ِْملِْعلا ؛ َرْوَغ  َِملَع  َمِهَف  ْنَمَف  ِْملِْحلا : ِۀَـخاَسَر  َو  ِمْکُْحلا  ِةَرْهَز  َو  ِْملِْعلا ؛ ِرْوَغ  َو  ِمْهَْفلا ، ِِصئاَـغ  یَلَع  ٍبَعُـش : ِعـَبْرَأ  یَلَع  اَْـهنِم  ُلْدَْـعلا  َو 

؛ ًادیِمَح ِساَّنل  ِیف  َشاَع  َو  ِهِْرمَأ  ِیف  ْطِّرَُفی  َْمل  َُملَح  ْنَم  َو  ِمْکُْحلا ؛ ِِعئاَرَش  ْنَع  َرَدَص  ِْملِْعلا  َرْوَغ 
ِفوُْرعَْملِاب َرَمَأ  ْنَمَف  َنیِقِـساَْفلا : ِنآَنَـش  َو  ِنِطاَوَْملا  ِیف  ِقْدِّصلاَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب ؛ ِْرمَْألا  یَلَع  ٍبَعُـش : َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُداَهِْجلاَو 

َو َنیِقِـساَْفلا  َءِینَـش  ْنَم  َو  ِْهیَلَع ؛ اَـم  یَـضَق  ِنِطاَوَْملا  ِیف  َقَدَـص  ْنَم  َو  َنیِِرفاَْـکلا ؛ َفُونُأ  َمَغْرَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَهَن  ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا ، َروُـهُظ  َّدَـش 
. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُهاَضْرَأ  َو  َُهل  ُهَّللا  َبِضَغ  ِهَِّلل ، َبِضَغ 

ِنَع ُهاَمَع  َماَد  ِلـْهَْجلِاب  ُهُعاَِزن  َُرثَک  ْنَم  َو  ِّقَْحلا ؛ َیلِإ  ِْبُنی  َْمل  َقَّمَعَت  ْنَمَف  ِقاَـقِّشلاَو : ِْغیَّزلا  َو  ِعُزاَـنَّتلا ، َو  ِقُّمَعَّتلا ، یَلَع  َِمئاَـعَد : َِعبْرَأ  یَلَع  ُْرفُْکلا 
َو ُهُْرمَأ ، ِْهیَلَع  َلَضْعَأ  َو  ُُهقُرُط ، ِْهیَلَع  ْتَرُع  َو  َّقاَش  ْنَم  َو  َِۀلاَلَّضلا ؛ َرْکُس  َرِکَس  َو  ُۀَئِّیَّسلا ، ُهَْدنِع  ْتَنُسَح  َو  ُۀَنَسَْحلا ؛ ُهَْدنِع  ْتَءاَس  َغاَز  ْنَم  َو  ِّقَْحلا ؛

. ُهُجَرْخَم ِْهیَلَع  َقاَض 
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َصَکَن ِْهیَدَی  َْنَیب  اَم  َُهلاَه  ْنَم  َو  ُُهْلَیل ؛ ِْحبُْـصی  َْمل  ًانیِد  َءاَرِْملا  َلَعَج  ْنَمَف  ِماَلِْـستْسْالاَو : ِدُّدَرَّتلاَو  ِلْوَْهلاَو  يِراَمتَّلا  یَلَع  ٍبَعُـش : َِعبْرَأ  یَلَع  ُّکَّشلاَو 
. اَمَهِیف َکَلَه  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِۀَکَلَِهل  َمَلْسَتْسا  ِنَم  َو  ِنیِطاَیَّشلا ، ُِکباَنَس  ُْهتَئِطَو  ِْبیَّرلا  ِیف  َدَّدََرت  ْنَم  َو  ُْهیَبِقَع ؛ یَلَع 

. بابلا اذه  یف  دوصقملا  ضرغلا  نع  جورخلا  ۀلاطِإلا و  فوخ  هرکذ  انکرت  مالک  اذه  دعبو  یضرلا : لاق 
. ُْهنِم ُّرَش  ِّرَّشلا  ُلِعاَف  َو  ُْهنِم ، ٌْریَخ  ِْریَْخلا  ُلِعاَف  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 32

. ًارِّتَقُم ْنُکَتَال  َو  ًارِّدَقُم  ْنُک  َو  ًارِّذَبُم ، ْنُکَتَال  َو  ًاحْمَس  ْنُک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 33
. یَنُْملا ُكَْرت  یَنِْغلا  ُفَرْشَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 34

. َنوُمَْلعَیَال اَِمب  ِهِیف  اُولاَق  َنوُهَرْکَی  اَِمب  ِساَّنلا  َیلِإ  َعَرْسَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 35
. َلَمَْعلا َءاَسَأ  َلَمَألا  َلاَطَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 36

: اولاقف ُهوُُمتْعَنَص ؛ يِذَّلا  اَذه  اَم  لاقف : هیدی ، نیب  اودتشاو  هل  اولجرتف  رابنألا ، نیقاهد  ماشلا  یلا  هریسم  دنع  هیقل  دقو  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 37
اَم َو  ْمُِکتَرِخآ ، ِیف  ِِهب  َنْوَقْـشَت  َو  ْمُکاَْینُد ، ِیف  ْمُکِـسُْفنَأ  یَلَع  َنوُّقُـشََتل  ْمُکَّنِإ  َو  ْمُکُؤاَرَمُأ ! اَذِهب  ُعِفَْتنَی  اَم  ِهَّللاَو  لاقف : اَنَءاَرَمُأ ، ِِهب  ُمِّظَُعن  اَّنِم  ٌُقلُخ 

. ِراَّنلا َنِم  ُناَمَْألا  اَهَعَم  َۀَعَّدلا  ََحبْرَأ  َو  ُباَقِْعلا ، اَهَءاَرَو  َۀَّقَشَْملا  َرَسْخَأ 
: نسحلا هنبال  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 38

َو ُبْجُْعلا ، ِۀَـشْحَْولا  ُشَحْوَأ  َو  ُقْمُْحلا ، ِْرقَْفلا  ُرَبْکَأ  َو  ُلْقَْعلا ، یَنِْغلا  یَنْغَأ  َّنِإ  َّنُهَعَم : َْتلِمَع  اَم  َكُّرُـضَیَال  ًاَعبْرَأ ، َو  ًاَعبْرَأ ، یِّنَع  ْظَفْحا  َّیَُنب ، اَـی 
. ِْقلُْخلا ُنْسُح  ِبَسَْحلا  ُمَرْکَأ 
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َو ِْهَیلِإ ؛ ُنوُکَت  اَم  َجَوْحَأ  َْکنَع  ُدـُعْقَی  ُهَّنِإَف  ِلیِخَْبلا ، َۀَـقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ  َو  َكَّرُـضَیَف ؛ َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّنِإَف  ِقَمْحَْألا ، َۀَـقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ  َّیَُنب ، اَی 

. َبیِرَْقلا َْکیَلَع  ُدِّْعُبی  َو  َدیِعَْبلا ، َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِباَرَّسلاَک : ُهَّنِإَف  ِباَّذَْکلا ، َۀَقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ  َو  ِِهفاَّتلِاب ؛ َکُعِیبَی  ُهَّنِإَف  ِرِجاَْفلا ، َۀَقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ 
. ِِضئاَرَْفلِاب ْتَّرَضَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلِاب  ََۀبُْرقال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 39

. ِِهناَِسل َءاَرَو  ِقَمْحَْألا  ُْبلَق  َو  ِِهْبلَق ، َءاَرَو  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 40
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قمحَألاو ةرکفلا . ةرماؤم  ۀـیورلا و  ةرواشم  دـعب  اَّلِإ  هناسل ، قلطی  لقاعلا ال  ّنا  هب  دارملاو  ۀفیرـشلا  ۀـبیجعلا  یناعملا  نم  اذـهو  یـضرلا : لاق 
. هناسلل عبات  قمحَألا  بلق  نأکو  هبلقل  عبات  لقاعلا  ناسل  ناکف  هیأر . ۀضخ  اّمم  هرکف و  ۀعجارم  همالک  تاتلفو  هناسل  تافذح  قبست 

. ٌدِحاَو اَمُهاَنْعَم  َو  ِِهْبلَق ؛ ِیف  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل  َو  ِهِیف ، ِیف  ِقَمْحَألا  ُْبلَق  هلوق : وه  و  رخآ ، ظفلب  ینعملا  اذه  مالسلا  هیلع  هنع  يور  دق  و  - 41
، ِتاَئِّیَّسلا ُّطُحَی  ُهَّنِکل  َو  ِهِیف ، َرْجَأَال  َضَرَْملا  َّنِإَف  َِکتاَئِّیَِسل ، ًاّطَح  َكاَوْکَـش  ْنِم  َناَک  اَم  ُهَّللا  َلَعَج  اهلتعا : ۀلع  یف  هباحـصأ  ضعبل  لاق  و  - 42

ِۀَِحلاَّصلا ِةَریِرَّسلاَو  ِۀَّیِّنلا  ِقْدِِصب  ُلِخُْدی  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِماَْدقَْألا ، َو  يِْدیَألِاب  ُلَمَْعلاَو  ِناَسِّللِاب ، ِلْوَْقلا  ِیف  ُرْجَْألا  اَمَّنِإ  َو  ِقاَرْوَْألا . َّتَح  اَهُّتُحَی  َو 
. َۀَّنَْجلا ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم 

ام یلع  قحتسی  ضوعلا  نأل  ضوعلا ، هیلع  قحتسی  ام  لیبق  نم  سیل  ّهنأل  هیف ، رجأ  ضرملا ال  ّنإ  مالـسلا ، هیلع  قدص  لوقأو : یـضرلا : لاق 
ۀلباقم یف  ناک  ام  یلع  ناقحتـسی  باوثلاو  رجَألاو  کلذ . يرجم  يرجی  امو  ضارمَألاو ، مالآلا  نم  دـبعلاب  یلاعت  هللا  لـعف  ۀـلباقم  یف  ناـک 

. بئاصلا هیأرو  بقاثلا  هملع  هیضتقی  امک  مالسلا  هیلع  هنّیب  دق  قرف  امهنیبف  دبعلا ، لعف 
، ًاَبِغاَر َمَلْسَأ  ْدَقَلَف  ِّتَرَألا  َْنب  َباَّبَخ  ُهَّللا  ُمَحْرَی  ترَألا : نب  بابخ  رکذ  یف  مالسلا  هیلع  لاقو  - 43

744 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ًادِهاَُجم َشاَع  َو  ِهَّللاِنَع ، َیِضَر  َو  ِفاَفَکلِاب ، َِعنَق  َو  ًاِعئاَط ؛ َرَجاَه  َو 

. ِهَّللا ِنَع  َیِضَرَو  ِفاَفَکلِاب ، َِعنَق  و  باسحلل ، َلِمَعَو  َداَعَملا ، َرَکذ  ْنَِمل  َیبوُط  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 44
یَلَع ِِقفاَنُْملا  یَلَع  اَِهتاَّمَِجب  اَْینُّدلا  ُْتبَبَص  َْول  َو  ِینَضَْغبَأ ؛ اَم  ِینَضِْغُبی  ْنَأ  یَلَع  اَذه  یِْفیَِسب  ِنِمْؤُْملا  َموُْشیَخ  ُْتبَرَض  َْول  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 45

َو ٌنِمْؤـُم  َکُـضِْغُبیَال  ُِّیلَع ، اَـی  َلاَـق : ُهَّنَأ  هلآ ؛ هـیلع و  هللا  یلـص  ِّیِّمُأـْلا  ِِّیبَّنلا  ِناَِـسل  یَلَع  یَـضَْقناَف  َیُِـضق  ُهَّنَأ  َکـِلذ  َو  ِینَّبَحَأ . اَـم  ِینَّبُِحی  ْنَأ 
. ٌِقفاَنُم َکُّبُِحیَال 

. َُکبِْجُعت ٍۀَنَسَح  ْنِم  ِهَّللاَْدنِع  ٌْریَخ  َكُءوُسَت  ٌۀَئِّیَس  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 46
. ِِهتَْریِغ ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَّفِع  َو  ِِهتَفَنَأ ، ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَعاَجَش  َو  ِِهتَءوُُرم ، ِرْدَق  یَلَع  ُُهقْدِص  َو  ِِهتَّمِه ، ِرْدَق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 47

. ِراَرْسَْألا ِنیِصْحَِتب  ُْيأَّرلاَو  ْيأَّرلا ، َِۀلاَجِِإب  ُمْزَْحلاَو  ِمْزَْحلِاب ، ُرَفَّظلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 48
. َِعبَش اَذِإ  ِمِیئّللا  َو  َعاَج ، اَذِإ  ِمیِرَْکلا  ََۀلْوَص  اوُرَذْحا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 49

. ِْهیَلَع ْتَلَْبقَأ  اَهَفَّلََأت  ْنَمَف  ٌۀَّیِشْحَو ، ِلاَجِّرلا  ُبُوُلق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 50
. َكُّدَج َكَدَعْسَأ  اَم  ٌرُوتْسَم  َُکْبیَع  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 51

. َِۀبوُقُْعلا یَلَع  ْمُهُرَْدقَأ  ِْوفَْعلِاب  ِساَّنلا  َیلْوأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 52
. ٌمُّمَذَت َو  ٌءاَیَحَف  ٍَۀلَأْسَم  ْنَع  َناَک  اَم  اَّمَأَف  ًءاَِدْتبا ؛ َناَک  اَم  ُءاَخَّسلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 53

. ِةَرَواَشُْملاَک َریِهَظَال  َو  ِبَدَألاَک ؛ َثاَریِمَال  َو  ِلْهَْجلاَک ؛ َْرقَفَال  َو  ِلْقَْعلاَک ؛ یَنِغَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 54
. ُّبُِحت اَّمَع  ٌْربَص  َو  ُهَرْکَت  اَم  یَلَع  ٌْربَص  ناَْربَص : ُْربَّصلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 55

746 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ٌَۀبْرُغ ِنَطَْولا  ِیف  ُْرقَْفلاَو  ٌنَطَو ، َِۀبْرُْغلا  ِیف  یَنِْغلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 56

. ُدَْفنَیَال ٌلاَم  ُۀَعاَنَقلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 57
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالکلا  اذه  يور  دق  و  یضرلا : لاق 

. ِتاَوَهَّشلا ُةَّداَم  ُلاَْملَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 58
. َكَرََّشب ْنَمَک  َكَرَّذَح  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 59

. َرَقَع ُْهنَع  َیِّلُخ  ْنِإ  ٌُعبَس  ُناَسِّللا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 60

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


. ِۀَْسبَّللا ُةَْولُح  ٌبَْرقَع  ُةَأْرَْملأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 61
. يِداَْبِلل َِکلَذ  َعَم  ُلْضَْفلاَو  اَْهیَلَع ، ِیبُْری  اَِمب  اَْهِئفاَکَف  ٌدَی  َْکَیلِإ  ْتَیِدْسُأ  اَذِإ  َو  اَْهنِم ، َنَسْحَِأب  ِّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  َتیِّیُح  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 62

. ِِبلاَّطلا ُحاَنَج  ُعیِفَّشلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 63
. ٌماَِین ْمُه  َو  ْمِِهبُراَُسی  ٍبْکَرَک  اَْینُّدلا  ُلْهَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 64

. ٌَۀبْرُغ ِۀَّبِحَْألا  ُدْقَف  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 65
. اَِهلْهَأ ِْریَغ  َیلِإ  اَِهبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِۀَجاَْحلا  ُتْوَف  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 66

. ُْهنِم ُّلَقَأ  ناَمْرِْحلا  َّنِإَف  ِلِیلَْقلا ، ِءاَطْعِإ  ْنِم  ِحَتْسَتَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 67
. یَنِْغلا ُۀَنیِز  ُرْکُّشلاَو  ِْرقَْفلا ، ُۀَنیِز  ُفاَفَْعلأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 68

. َْتنُک اَم  ْلَُبت  اَلَف  ُدیُِرتاَم  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 69
. ًاطِّرَفُم َْوأ  ًاطِْرفُم  اَّلِإ  َلِهاَْجلا  يََرتَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 70

. ُماَلَْکلا َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 71
، َۀَِّینَْملا ُبِّرَُقی  َو  َلاَمْآلا ، ُدِّدَُجی  َو  َناَْدبَْألا ، ُِقلُْخی  ُرْهَّدلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 72

748 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. َبِعَت ُهَتاَف  ْنَم  َو  َبِصَن ، ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َۀَِّیْنمُْألا : ُدِعاَُبی  َو 

ُمِّلَعُم َو  ِِهناَِسِلب ؛ ِِهبیِدَْأت  َْلبَق  ِِهتَریِِـسب  ُُهبیِدَْأت  ْنُکَْیلَو  ِهِْریَغ ، ِمِیْلعَت  َْلبَق  ِهِسْفَن  ِمِیْلعَِتب  ْأَدـْبَْیلَف  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  ُهَسْفَن  َبَصَن  ْنَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 73
. ْمِِهبِّدَُؤم َو  ِساَّنلا  ِمِّلَعُم  ْنِم  ِلاَلْجِإلِاب  ُّقَحَأ  اَُهبِّدَُؤم  َو  ِهِسْفَن 

. ِِهلَجَأ َیلِإ  ُهاَطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 74
. ٍتآ ٍعَّقَوَتُم  ُّلُک  َو  ٍضَْقنُم ، ٍدوُدْعَم  ُّلُک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 75

. اَِهلَّوَِأب اَهُرِخآ  َِرُبتْعا  ْتَهَبَتْشا  اَذِإ  َرُومُْألا  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 76
دقل دهـشأف  لاق : و  نینمؤملاریمأ ، نع  هل  هتلأسم  ۀیواعم و  یلع  هلوخد  دـنع  یئابـضلا  ةزمح  نب  رارـض  ربخ  نم  و  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 77

و نیزحلا ، ءاکب  یکبی  و  میلـسلا ، لملمت  لملمتی  هتیحل  یلع  ضباق  هبارحم  یف  مئاق  وه  هلودس و  لیللا  یخرأ  دـق  هفقاوم و  ضعب  یف  هتیأر 
: لوقی

ًاثاََلث ُِکتْقَّلَط  ْدَـق  َکِیف ، یل  َۀَـجاَحَال  يِْریَغ ، يِّرُغ  َتاَْـهیَه ! ِکـُنیِح ، َناَـحَال  ِْتقَّوَشَت ؟ ََّیلِإ  ْمَأ  ِتضَّرَعَت ؟ ِیبَأ  یِّنَع  ِکـَْیلِإ  اَْـینُد ، اَـی  اَْـینُد  اَـی 
. ِدِرْوَْملا ِمیِظَع  َو  ِرَفَّسلا ، ِدُْعب  َو  ِقیِرَّطلا ، ِلوُط  َو  ِداَّزلا ، ِۀَِّلق  ْنِم  هآ  ٌریِقَح . ُِکلَمَأ  َو  ٌریِسَی ، ِكُرَطَخ  َو  ٌریِصَق ، ِکُْشیَعَف  اَهِیف ! َۀَعْجَرَال 

: هراتخم اذه  لیوط  مالک  دعب  ردق ؟ هَّللا و  نم  ءاضقب  ماشلا  یلا  انریسم  ناکأ  هلأس : امل  یماشلا  لئاسلل  مالسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  - 78
َهَّللا َّنِإ  ُدـیِعَْولا ، َو  ُدـْعَْولا  َطَقَـس  َو  ُباَقِْعلا ، َو  ُباَوَّثلا  َلَطََبل  َِکلذَـک  َِکلذ  َناَک  َْول  َو  ًاِمتاَح ؛ ًارَدَـق  َو  ًاَـمِزَال ، ًءاَـضَق  َْتنَنَظ  َکَّلََعل  َکَْـحیَو !

، ًارِییَْخت ُهَداَبِع  َرَمَأ  ُهَناَْحبُس 
750 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َءاَِیْبنَْألا ِلِسُْری  َْمل  َو  ًاهَرْکُم ، ْعَُطی  َْمل  َو  ًابُوْلغَم ، َصُْعی  َْمل  َو  ًارِیثَک ، ِلِیلَْقلا  یَلَع  یَطْعَأ  َو  ًاریِسَع . ْفِّلَُکی  َْمل  َو  ًاریِـسَی ، َفَّلَک  َو  ًاریِذَْحت ، ْمُهاَهَن  َو 
َنِم اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک ، َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  َو  . » اًلِطَاب اَمُهَْنَیب  اَم  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخاـَل  َو  ًاـثَبَع ، ِداَـبِْعِلل  َباَـتِْکلا  ِلِْزُنی  َْمل  َو  ًاـبَِعل ،

.« ِراَّنلا
َیلِإ َنُکْـسَتَف  َجُرَْخت  یَّتَح  ِهِرْدَـص  ِیف  ُجَـلْجَلَتَف  ِِقفاَنُْملا  ِرْدَـص  ِیف  ُنوُکَت  َۀَـمْکِْحلا  َّنِإَـف  َْتناَـک ، یَّنَأ  َۀَـمْکِْحلاِذُخ  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 79

. ِنِمْؤُْملا ِرْدَص  ِیف  اَِهبِحاَوَص 
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. ِقافِّنلا ِلْها  ْنِم  َْولَو  َۀَمْکِحلا  ِذُخَف  ِنِمؤُملا  ُۀَّلاَض  ُۀَمْکِْحلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 80
. ُُهنِسُْحی اَم  ٍءيِْرما  ِّلُک  ُۀَمِیق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 81

. ۀملک اهیلإ  نرقت  الو  ۀمکح ، اهب  نزوت  الو  ۀمیق ، اهل  باصت  یتلا ال  ۀملکلا  یهو  یضرلالاق :
: اًلْهَأ َِکلِذل  َْتناََکل  ِِلبِْإلا  َطَابآ  اَْهَیلِإ  ُْمْتبَرَض  َْول  ٍسْمَِخب  ْمُکیِصوُأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 82

َْمل اَذِإ  ٌدَحَأ  َّنَیِحَتْـسَیَال  َو  ُمَلْعَأَال ، َلوُقَی  ْنَأ  ُمَْلعَیَال  اَّمَع  َِلئُـس  اَذِإ  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َّنَیِحَتْـسَیَال  َو  ُهَْبنَذ . اَّلِإ  َّنَفاَخَیَال  َو  ُهَّبَر ، اَّلِإ  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َّنَوُجْرَی  َال 
َْربَصَال ٍناَمَیِإ  ِیفَال  َو  ُهَعَم ، َْسأَر  َال  ٍدَـسَج  ِیف  َْریَخَال  َو  ِدَـسَْجلا ، َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِنامیِْإلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَف  ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  َو  ُهَمَّلَعَتَی . ْنَأ  َءْیَّشلا  ِمَْلعَی 

. ُهَعَم
. َکِسْفَن ِیف  اَم  َقْوَفَو  ُلوُقَت  اَم  َنُود  اَنَأ  ًامِهَّتُم : َُهل  َناَک  َو  ِْهیَلَع ، ِءاَنَّثلا  ِیف  َطَْرفَأ  ٍلُجَِرل  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 83

. ًاَدلَو ُرَثْکَأ  َو  ًاَدَع  یَْقبَأ  ِْفیَّسلا  ُۀَّیَِقب  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 84
. ُُهِلتاَقَم ْتَبیِصُأ  ِيرْدَأ » َال   » َلْوَق َكََرت  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 85

«. مالغلادهشم نم   » يور و  ِماَلْغلا ، ِدَلَج  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِْخیَّشلا  ُْيأَر  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 86
752 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ُراَفِْغتْسالا ُهَعَم  َو  ُطَنْقَی  ْنَِمل  ُْتبَجَع  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 87
: لاق هنأ  مالسلا ، امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبأ  هنع  یکحو  - 88

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسَر  َوُهَف  َِعفُر  يِذَّلا  ُناَمَْألا  اَّمَأ  ِِهب : اوُکَّسَمَتَف  َرَخْآلا  ُمُکَنوُدَف  اَمُهُدَحَأ ، َِعفُر  ْدَق  َو  ِهَّللا ، ِباَذَع  ْنِم  ِناَناَمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َناَک 
«. َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناَک  اَم  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناَک  اَم  َو  : » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ُراَفِْغتْسِإلاَف . ِیقاَبلا  ُناَمَْألا  اَّمَأ  َو  هلآ ، و 

. طابنتسِإلا فئاطلو  جارختسِإلا  نساحم  نم  اذهو  یضرلا : لاق 
َو ُهاَْینُد ، َْرمَأ  َُهل  ُهَّللا  َحَلْـصَأ  ِِهتَرِخآ  َْرمأ  َحَلْـصَأ  ْنَم  َو  ِساَّنلا ، َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  ُهَّللا  َحَلْـصَأ  ِهَّللا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  َحَلْـصَأ  ْنَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 89

. ٌِظفاَح ِهَّللا  َنِم  ِْهیَلَع  َناَک  ٌظِعاَو  ِهِسْفَن  ْنِم  َُهل  َناَک  ْنَم 
. ِهَّللا ِرْکَم  ْنِم  ْمُْهنِمُْؤی  َْمل  َو  ِهَّللا ، ِحور  ْنِم  ْمُهْسیُْؤی  َْمل  َو  ِهَّللا ، ِۀَمْحَر  ْنِم  َساَّنلا  ِطِّنَُقی  َْمل  ْنَم  ِهیِقَْفلا  ُّلُک  ُهیِقَْفلأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 90

. ِمَکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ناَْدبَْألا ؛ ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذه  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 91
. ِناَکْرَْألا َو  ِحِراَوَْجلا  ِیف  َرَهَظ  اَم  ُهُعَفْرَأ  َو  ِناَسِّللا ، یَلَع  َِفقُو  اَم  ِْملِْعلا  ُعَضْوَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 92

ْذِعَتْسَْیلَف َذاَعَتْساِنَم  ْنِکلَو  ٍۀَْنِتف ، یَلَع  ٌلِمَتْشُم  َوُهَو  اَّلِإٌدَحَأَْسَیل  ُهَّنَِأل  ِۀَْنتِْفلاَنِمَِکبُذوُعَأ » یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » ْمُکُدَحَأ ََّنلوُقَیَال  مالسلا : هیلع  لاقو  - 93
: ُلوُقَی ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  ِنَتِْفلاِتاَّلِضُم ، ْنِم 

َناَک ْنِإ  َو  ِهِمْـسِِقب . َیِـضاَّرلا  َو  ِِهقْزِِرل ، َطِخاَّسلا  َنَّیَبَتَِیل  ِدَالْوَْألا  َو  ِلاَْومَْألِاب  ْمُهُِربَتْخَی  ُهَّنَأ  َِکلذ  یَنْعَم  َو  ٌۀَْـنِتف » ْمُکُدَالْوَأَو  ْمُُکلاَْومَأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَو  »
، ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعَأ  ُهَناَْحبُس 

754 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ُهَرْکَی َو  ِلاَْملاَریِْمثَت  ُّبُِحی  ْمُهَـضَْعب  َو  َثاَنِْإلا ، ُهَرْکَی  َو  َروُکُّذـلا  ُّبُِحی  ْمُهَـضَْعب  َّنَِأل  ُباَقِْعلاَو ؛ ُباَوَّثلا  ُّقَحَتُْـسی  اَِهب  یتَّلا  ُلاَْـعفَْألا  َرَهْظَِتل  ْنِکل  َو 

. ِلاَْحلا َماَِلْثنا 
. ریسفتلا یف  هنم  عمس  ام  بیرغ  نم  اذه  َو  یضرلا : لاق 

ْنَأ َو  َکُْـملِح ، َمُظْعَی  ْنَأ  َو  َکُْـملِع  َُرثْکَی  ْنَأ  َْریَْخلا  َّنِکل  َو  َكُدـَلَو ، َو  َکـُلاَم  َُرثْـکَی  ْنَأ  ُْریَْخلا  َْسَیل  لاـقف : وه ؟ اـم  ریخلا  نع  لئـس  و  - 94
: ِْنیَلُجَِرل اَّلِإ  اَْینُّدلا  ِیف  َْریَخَال  َو  َهَّللا ، َتْرَفْغَتْسا  َتْأَسَأ  ْنِإ  َو  َهَّللا ، َتْدِمَح  َْتنَسْحَأ  ْنِإَف  َکِّبَر ، ِةَداَبِِعب  َساَّنلا  یِهاَُبت 

. ِتاَْریَْخلا ِیف  ُعِراَُسی  ٍلُجَر  َو  َِۀبْوَّتلِاب ، اَهُکَراَدَتَی  َوُهَف  ًابُونُذ  ََبنْذَأ  ٍلُجَر 
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؟ ُلَّبَقَُتی اَم  ُّلِقَی  َْفیَک  َو  يَْوقَّتلا ، َعَم  ٌلَمَع  ُّلِقَیَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 95
َنیِذَّلا َو  ُِّیبَّنلا  اَذه  َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  : » اََلت َُّمث  ِِهب ، اوُؤاَج  اَِمب  ْمُهَمَلْعَأ  ِءاَِیْبنَْألِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 96

! ُُهَتباَرَق َْتبُرَق  ْنِإ  َو  َهَّللا  یَصَع  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َّوُدَع  َّنِإ  َو  ُُهتَمُْحل ، ْتَدَُعب  ْنِإ  َو  َهَّللا  َعاَطَأ  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َِّیلَو  َّنِإ  َلاَق : َُّمث  َۀَیْآلا  اُونَمآ »
: لاقف أرقی ، دجهتی و  ۀیرورحلا  نم  اًلجر  مالسلا  هیلع  عمس  و  - 97

. ٍّکَش ِیف  ٍةاَلَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٍنیِقَی  یَلَع  ٌمَْون 
. ٌلِیلَق ُهَتاَعُر  َو  ٌرِیثَک ، ِْملِْعلا  َةاَُور  َّنِإَف  ٍۀَیاَوِر ، َلْقَعَال  ٍهَیاَعِر  َلْقَع  ُهوُُمتْعِمَس  اَذِإ  َرَبَْخلا  اُولِقْعا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 98

ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  : » انلوق َو  ِْکلُْملِاب ؛ اَنِـسُْفنَأ  یَلَع  ٌراَْرقِإ  ِهَِّلل » اَّنِإ  : » اََنلْوَق َّنِإ  مالـسلا : هیلع  َلاَـقَف  َنوُعِجاَر » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » لوقی اًـلجر  عمـس  و  - 99
. ِْکلُْهلِاب اَنِسُْفنَأ  یلَع  ٌرارَقِإ  َنوُعِجاَر »

، یِسْفَن ْنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ  لاقف : ههجو ، یف  موق  هحدم  و  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 100
756 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. َنوُمَْلعَیَال اَم  اََنل  ْرِفْغا  َو  َنوُّنُظَی ، اَّمِم  ًاْریَخ  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللَأ  ْمُْهنِم ، یِسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  َو 
. َُؤنْهَِتل اَِهلیِْجعَِتب  َو  َرَهْظَِتل ، اَهِماَتِْکتْسَاب  َو  َمُظْعَِتل ، اَهِراَغِْصتْساب  ٍثاَلَِثب : اَّلِإ  ِجئاَوَْحلا  ُءاَضَق  ُمیِقَتْسَیَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 101

َنوُّدُعَی ُفِْصنُْملا ، اَّلِإ  ِهِیف  ُفَّعَُـضیَال  َو  ُرِجاَْفلا ، اَّلِإ  ِهِیف  ُفَّرَُظیَال  َو  ُلِحاَْملا ، اَّلِإ  ِْهِیف  ُبَّرَُقیَال  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 102
ِرِیبْدـَت َو  ِناَْیبِّصلا  ِةَراَمإ  َو  ِءاَسِّنلا  ِةَروُشَِمب  ُناَْطلُّسلا  ُنوُکَی  َِکلذ  َدـْنِعَف  ِساَّنلا ! یَلَع  ًَۀلاَِطتْـسا  َةَداَـبِْعلاَو  ًاـّنَم ، ِمِحَّرلا  َۀَلِـصَو  ًاـمْرُغ ، ِهِیف  َۀَـقَدَّصلا 

. ِناَیْصِْخلا
: لاقف کلذ ، یف  هل  لیقف  عوقرم  قلخ  رازا  هیلع  یئر  و  - 103

َو اَینُّدـلا  َّبَحا  ْنَمَف  ِناَِفلَتُْخم ، ِنالیبَسو  ِناَتِواَفَتُم ، ناَّوُدَـع  َةرِخـآلا  اَْینُّدـلا و  َّنا  َنُونِمْؤُْملا . ِِهب  يِدَـتْقَی  َو  ُسْفَّنلا ، ِِهب  ُّلِذـَت  َو  ُْبلَْقلا ، َُهل  ُعَشْخَی 
! ِناتَّرَض ُدَْعب  اَمُه  و  ُرِخآلا ، نم  َدَُعب  ٍدحاَو  ْنِم  َبُرَق  امَّلُک  اَمُهَْنَیب ؛ ٍشاَم  َو  ِبِْرغَملا ، ِقِرْشَملا و  َِۀلزنَِمب  اَمُه  و  اَهاَداَع ، َةَرِخآلا و  َضََغبا  اهاَّلََوت 

، فون ای  یل : لاقف  موجنلا  یف  رظنف  هشارف ، نم  جرخ  دـق  و  ۀـلیل ، تاذ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأ  تیأر  لاق : یلاـکبلا ، فون  نع  و  - 104
: لاق قمار ؛ لب  تلقف : قمار ؟ ما  تنأ  دقارأ 

، ًاراَعِـش َنآْرُْقلاَو  ًابیِط ، اَهَءاَم  َو  ًاشاَِرف ، اََهباَُرت  َو  ًاطاَِسب ، َضْرْألا  اوُذَخَّتا  ٌمْوَق  َِکَئلوُأ  ِةَرِخْآلا ، ِیف  َنِیبِغاَّرلا  اَْینُّدلا  ِیف  َنیِدِهاَّزِلل  یبوُط  ُفَْون ، اَی 
. ِحیِسَْملا ِجاَْهنِم  یَلَع  ًاضْرَق  اَْینُّدلا  اوُضَرَق  َُّمث  ًاراَثِد ، َءاَعُّدلاَو 

ٌۀَعاَس اَهَّنِإ  َلاَقَف : ِْلیَّللا  َنِم  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  ِْلثِم  ِیف  َماَق  مالسلا  هیلع  َدُواَد  َّنِإ  ُفَْون  اَی 
758 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

یه و   ) ٍۀـَبوُک َبِحاَص  َْوأ  روبنطلا ) یه  و   ) ٍۀَـبَطْرَع َبِحاَص  َْوأ  ًاّیِطْرُـش ، َْوأ  ًافیِرَع  َْوأ  ًاراَّشَع  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َُهل ، َبیُِجتْـسا  اَّلِإ  ٌدـْبَع  اَهِیف  اوُعْدَـیَال 
(. روبنطلا ۀبوکلا  لبطلا و  ۀبطرعلا  نا  ًاضیأ : لیق  دق  و  لبطلا .

اَلَف َءاَیْـشَأ ، ْنَـع  ْمُکاَـهَن  َو  اَهوُدَـتْعَت ؛ اَـلَف  ًادوُدُـح ، ْمَُکلَّدَـح  َو  اَهوُعِّیَُـضت ؛ اَـلَف  َِضئاَرَْفلاُمُْـکیَلَع ، َضَرَتـْفا  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا : هـیلع  لاـق  و  - 105
. اَهوُفَّلَکَتَت اَلَف  ًاناَیِْسن ، اَهْعَدَی  َْمل  َو  َءاَیْشَأ  ْنَع  ْمَُکل  َتَکَس  َو  اَهوُکِهَْتنَت ؛

. ُْهنِم ُّرَضَأ  َوُه  اَم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  اَّلِإ  ْمُهاَْینُد  ٍحاَلِْصتْسِال  ْمِِهنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  ًاْئیَش  ُساَّنلا  ُكُْرتَیَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 106
. ُهُعَْفنَیَال ُهَعَم  ُهُْملِع  َو  ُُهلْهَج  ُهَلَتَق  ْدَق  ٍِملاَع  َّبُر  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 107

ًاداَدْضَأ َو  ِۀَمْکِْحلا  َنِم  ُّداَوَم  َُهل  َّنَأ  کلذ  َو  ُْبلَْقلا ، َِکلذ  َو  ِهیفاَم . ُبَجْعَأ  َیِه  ٌۀَعَْضب  ِناَْسنِْإلا  اَذه  ِطاَِیِنب  َقِّلُع  ْدََقل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 108
ُبَـضَْغلا َُهل  َضَرَع  ْنِإ  َو  ُفَسَْألا ، ُهَلَتَق  ُسْأَْیلا  ُهَکَلَم  ْنِإ  َو  ُصْرِْحلا ، ُهَکَلْهَأ  ُعَمَّطلا  ِِهب  َجاَه  ْنِإ  َو  ُعَمَّطلا ، ُهَّلَذَأ  ُءاَجَّرلا  َُهل  َحَنَـس  ْنِإَف  اَِـهفاَلِخ ؛ ْنِم 

ُهاَغْطَأ ًالام  َداَفَأ  ْنِإ  َو  ُةَّرِْغلا ، ُْهتَبَلَتْسا  ُْرمَْألا  َُهل  َعَسَّتا  ِنِإ  َو  ُرَذَْحلا ، ُهَلَغَش  ُفْوَْخلا  َُهلاَغ  ْنِإ  َو  َظُّفَحَّتلا ، َیِسَن  یَضِّرلا  ُهَدَعْـسَأ  ْنِإ  َو  ُْظیَْغلا ، ِِهب  َّدَتْـشا 
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ُْهتَّظَک ُعَبَّشلا  ِِهب  َطَْرفَأ  ْنِإ  َو  ُفْعَّضلا ، ِِهب  َدَعَق  ُعوُْجلا  ُهَدَهَج  ْنِإ  َو  ُءاَلَْبلا ، ُهلَغَـش  ُۀَقاَْفلا  ُْهتَّضَع  ْنِإ  َو  ُعَزَْجلا ، ُهَحَـضَف  ٌۀَبیِـصُم  ُْهَتباَصَأ  ْنِإ  َو  یَنِْغلا ،
. ٌدِسْفُم َُهل  ٍطاَْرفِإ  ُّلُک  َو  ٌّرِضُم ، ِِهب  ٍریِصْقَت  ُّلُکَف  ُۀَنِْطْبلا .

. ِیلاغلا ُعِجْرَی  اَْهَیلِإ  َو  ِیلاَّتلا ، ُقَْحلَی  اَِهب  یَطْسُْولا ، ُۀَقُرْمنُّلا  ُنَْحن  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 109
، ُعِراَُضیَال َو  ُِعناَُصیَال  ْنَم  اَّلِإ  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َْرمَأ  ُمیُِقیَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 110

760 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. َعِماَطَْملا ُِعبَّتَیَال  َو 

: هیلا سانلا  بحأ  ناکو  نیفص  نم  هعم  هعجرم  دعب  ۀفوکلاب  يراصنَألا  فینح  نب  لهس  یفوت  دق  و  مالسلا ، هیلع  لاق  و  - 111
نیفطـصملا راربألا و  ءایقتألاب  الإ  کلذ  لعفی  و ال  هیلا ، بئاـصملا  عرـستف  هیلع ، طـیلغت  ۀـنحملا  نأ  کـلذ  ینعم  َتَفاَـهََتل . ٌلَـبَج  ِینَّبَحَأ  َْول 

: مالسلا هیلع  هلوق  لثم  اذه  و  رایخألا ،
. ًاباَْبلِج ِْرقَْفِلل  َّدِعَتْسَْیلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَّبَحَأ  نم  مالسلا : هیلع  لوق  - 112

«. هرکذ عضوم  اذه  سیل  رخآ  ینعم  یلع  کلذ  لوؤی  دق  «و 
ِنْـسُحَک َنیِرَق  َالَو  يَْوقَّتلاَک ، َمَرَکَال  َو  ِرِیبْدَّتلاک ، َلْقَعَال  َو  ِبْجُْعلا ، َنِم  ُشَحْوَأ  َةَدْحَوَال  َو  ِلْقَْعلا ، َنِم  ُدَوْعَأ  َلاَمَال  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 113

َدْهُزَال َو  ِۀَْهبُّشلا ، َْدنِع  ِفُوقُْولاَک  َعَرَوَال  َو  ِباَوَّثلاَک ، َْحبرَال  َو  ِحـِلاَّصلا ، ِلَمَْعلاَک  َةَراَِجتَال ، َو  ِقِیفْوَّتلاَک ، َدـِئاَق  َال  َو  ِبَدَألاَک ، َثاَریِمَال  َو  ِْقلُْخلا ،
َال َو  ِْملِْعلاَک ، َفَرَشَال  َو  ِعُضاَوَّتلاَک ، َبَسَحَال  َو  ِْربَّصلاَو ، ِءاَیَْحلاَک  َناَمیِإَال  َو  ِِضئاَرَْفلا ، ِءاَدَأَک  َةَداَبِعَال  َو  ِرُّکَفَّتلاَک ، َْملِعَال  َو  ِماَرَْحلا ، ِیف  ِدْهُّزلاَک 

. ِةَرَواَشُْملا َنِم  َُقثْوَأ  ةَرَهاَظُمَال  َو  ِْملِْحلاَک ، َّزِع 
َیلْوَتْـسا اَذِإ  َو  َمَلَظ ! ْدَقَف  ٌۀَیْزَخ  ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َءاَسَأ  َُّمث  ِِهلْهَأ ، َو  ِناَمَّزلا  یَلَع  ُحاَلَّصلا  َیلْوَتْـسا  اَذِإ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 114

. َرَّرَغ ْدَقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحَأَف  ِِهلْهَأ ، َو  ِناَمَّزلا  یَلَع  ُداَسَْفلا 
َو ِِهتَّحِِـصب ، ُمَقْـسَی  َو  ِِهئاَقَِبب ، یَنْفَی  ْنَم  ُلاَح  ُنوُکَی  َْفیَک  مالـسلا : هیلع  لاقف  نینمؤملاریمأ ؟ ای  كدـجن  فیک  مالـسلا : هیلع  هل  لیق  و  - 115

! ِِهنَمْأَم ْنِم  یَتُْؤی 
، ِْهیَلَع ِْرتِّسلِاب  ٍروُْرغَم  َو  ِْهَیلِإ ، ِناَسْحِإلِاب  ٍجَرْدَتْسُم  ْنِم  ْمَک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 116

762 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. َُهل ِءاَْلمِْإلا  ِْلثِمب  ًادَحَأ  ُهَّللا  یَلَْتبا  اَم  َو  ِهِیف ! ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  َو 

. ٍلاق ٌضِْغبُم  َو  ٍلاَغ ، ٌّبُِحم  ِناَلُجَر : َِّیف  َکَلَه  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 117
. ٌۀَّصُغ ِۀَصْرُْفلا  ُۀَعاَضِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 118

! ُِلقاَْعلا ِّبُّللاوُذ  اَهُرَذْحَی  َو  ُلِهاَْجلا ، ُّرِْغلا  اَْهَیلِإ  يِوْهَی  اَِهفْوَج ، ِیف  ُِعقاَّنلا  ُّمَّسلاَو  اَهُّسَم ، ٌنَِّیل  ِۀَّیَْحلا  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ُلَثَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 119
ِْدبَع ُوَنب  اَّمَأ  َو  ْمِِهئاَِسن ، ِیف  َحاَکِّنلا  َو  ْمِِهلاَجِر  َثیِدَـح  ُّبُحت  ٍْشیَُرق ، ُۀـَناَْحیَرَف  موُزْخَم  ُوَنب  اَّمأ  لاـقف : شیرق  نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  و  - 120

َو ُرَْکمَأ  َو  ُرَثْکَأ  ْمُه  َو  اَنِـسوُُفِنب ، ِتْوَْملا  َدـْنِع  ُحَمْـسَأ  َو  اَنیِدـْیَأ ، ِیف  اِمل  ُلَذـْبَأَف  ُنَْحن  اَّمَأ  َو  اَهِروُهُظ ، َءاَرَو  اَِمل  اَهُعَْنمَأ  َو  ًایْأَر ، اَهُدَْـعبَأَف  ٍسْمَش 
. ُحَبْصَأ َو  ُحَْصنَأ  َو  ُحَْصفَأ  ُنَْحن  َو  ُرَْکنَأ ،

. ُهُرْجَأ یَْقبَی  َو  ُُهتَنوُؤَم  ُبَهْذَت  ٍلَمَع  َو  ُُهتَِعبَت ، یَْقبَت  َو  ُُهتََّذل  ُبَهذت  ٍلَمَع  ِْنیَلَمَع : َْنَیب  اَم  َناَّتَش  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 121
يََرن يِذَّلا  َّنَأَک  َو  َبَجَو ، اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َّقَْحلا  َّنَأَک  َو  َِبتُک ، اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َتْوَْملا  َّنَأَک  لاقف : کحضی ، اًلجر  عمـسف  ةزانج  عبت  و  - 122

َو ٍۀَـظِعاَو ، َو  ٍظِعاَو  َّلُک  اَنیِـسَن  ْدَـق  َُّمث  ْمُهَدـَْعب ، َنوُدَّلَُخم  اَّنَأَک  ْمُهَثاَُرت ، ُلُکَْأن  َو  ْمُهَثاَدْـجَأ ، ْمُُهئِّوَُبن  َنوُعِجاَر ! اَْنَیلِإ  ٍلِیلَق  اَّمَع  ٌْرفَـس  ِتاَْومَْألا  َنِم 
!! ٍۀَِحئاَج ِّلُِکب  اَنیِمُر 

َو ِِهلاَـم ، ْنِم  َلْـضَْفلا  َقَْفنَأ  َو  ُُهتَقِیلَخ ، ْتَنُـسَح  َو  ُُهتَریِرَـس ، ْتَحَلَـصَو  ُُهبْـسَک ، َباَـط  َو  ِهِسْفَن ، ِیف  َّلَذ  ْنَِمل  َیبوُـط  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 123
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. ِۀَعِْدْبلا َیلِإ  ْبَْسُنی  َْمل  َو  ُۀَّنُّسلا ، ُْهتَعِسَو  َو  ُهَّرَش ، ِساَّنلا  نَع  َلَزَع  َو  ِِهناَِسل ، ْنِم  َلْضَْفلا  َکَْسمَأ 
. هلبق يذلا  کلذکو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  مالکلا  اذه  بسنی  نم  سانلا  نم  و  لوقأ : یضرلا : لاق 

764 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ٌناَمیِإ ِلُجَّرلا  ُةَْریَغ  َو  ٌْرفُک  ِةَأْرَْملا  ُةَْریَغ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 124

َو ُقیِدْصَّتلا ، َوُه  ُنیِقَْیلا  َو  ُنیِقَْیلا ، َوُه  ُمِیلْسَّتلا  َو  ُمِیلْسَّتلا ، َوُه  ُماَلْسِْإلا  ِیْلبَق . ٌدَحَأ  اَْهبُْـسنَی  َْمل  ًۀَبِْـسن  َماَلْـسِْإلا  َّنَبُْـسنََأل  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 125
. ُلَمَْعلا َوُه  ُءاَدَْألا  َو  ُءاَدَْألا ، َوُه  ُراَْرقِْإلاَو  ُراَْرقِْإلا ، َوُه  ُقیِدْصَّتلا 

؛ ِءاَرَقُْفلا َْشیِع  اَْینُّدلا  یف  ُشیِعَیَف  َبَلَط ، ُهاَّیِإ  يِذَّلا  یَنِْغلا  ُُهتوُفَی  َو  َبَرَه ، ُْهنِم  يِذَّلا  َْرقَْفلا ، ُلِْجعَتْسَی  ِلیِخَْبِلل  ُْتبِجَع  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 126
َوُه َو  ِهَّللاِیف ، َّکَش  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو  ًۀَفیِج ؛ ًادَغ  ُنوُکَی  َو  ًۀَـفُْطن ، ِسْمَْألِاب  َناَک  يِذَّلا  ِرِّبَکَتُْمِلل  ُْتبِجَع  َو  ِءاَِینْغَْألا ؛ َباَسِح  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُبَساَُحی  َو 

ُْتبِجَع َو  َیلوُأـْلا ؛ َةَأْـشَّنلا  يَرَی  َوُه  َو  يَرْخُأـْلا ، َةَأْـشَّنلا  َرَْکنَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو  یَتْوَْملا ؛ يَرَی  َوُه  َو  َتْوَْملا ، َیِـسَن  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو  ِهَّللا ؛ َْقلَخ  يَرَی 
. ِءاَقَْبلا ِراَد  ِكِراَت  َو  ِءاَنَْفلاِراَد  ِِرماَِعل 

. ٌبیِصَن ِهِسْفَن  ِِهلاق و  یف  ِهِّلل  َْسَیل  ْنَْمِیف  ِهَِّلل  َۀَجاَحَال  و  ِّمَْهلِاب ، َِیُلْتبا  ِلَمَْعلا  یف  َرَّصَق  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 127
. ُقِرُوی ُهُرِخآ  َو  ُقِرُْحی ، ُُهلَّوَأ  ِراَجْشَْألا ، ِیف  ِِهْلعِفَک  ِناَْدبَْألا  ِیف  ُلَعْفَی  ُهَّنِإَف  ِهِرِخآ ؛ ِیف  ُهْوَّقََلت  َو  ِِهلَّوَأ ، ِیف  َدْرَْبلا  اُوَّقََوت  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 128

. َِکْنیَع ِیف  َقُولْخَملا  ُرِّغَُصی  َكَْدنِع  ِِقلاَْخلا  ُمَظِع  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 129
: ۀفوکلا رهاظب  روبقلا  یلع  فرشاف  نیفص ، نم  عجر  دق  و  مالسلا ، هیلع  لاق  و  - 130

ٌطَرَف اََنل  ُْمْتنَأ  ِۀَشْحَْولا ، َلْهَأ  اَی  ِةَدْحَْولا ، َلْهَأ  اَی  َِۀبْرُْغلا ، َلْهَأ  اَی  َِۀبْرُّتلا ، َلْهَأ  اَی  ِۀَِملْظُْملا ؛ ِرُوبُْقلاَو  ِةَرِفْقُْملا ، ِلاَحَملا  َو  ِۀَشِحوُْملا ، ِراَیِّدـلا  َلْهَأ  اَی 
. ٌقِحَال ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  َو  ٌِقباَس ،

؟ ْمُکَْدنِع اَم  ُرَبَخ  اَمَف  اَنَْدنِع ، اَم  ُرَبَخ  اَذه  ْتَمُِسق . ْدَقَف  ُلاَْومَْألا  اَّمَأ  َو  ْتَحُِکن ، ْدَقَف  ُجاَوْزَْألا  اَّمَأ  َو  ْتَنِکُس ، ْدَقَف  روُّدلا  اَّمَأ 
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«. يَْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ   » َّنَأ ْمُکوُرَبْخََأل  ِماَلَْکلا  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  َْول  اَمَأ  لاقف : هباحصَأ  یلِإ  تفتلا  مث 
َْتنَأ اَهُّمُذَت ؟ َُّمث  اَْینُّدلِاب  ُّرَتْغَتَأ  اَِهلیِطَابَِأب ! ُعوُدْخَملا  اَهِروُرُِغب ، ُّرَتْغُْملا  اَْینُّدِلل ، ُّماَّذلا  اَهُّیَأ  ایندلا : مذی  الجر  عمس  دق  و  مالـسلا ، هیلع  لاق  و  - 131
َتَْحت َِکتاَهَّمُأ  ِعِجاَـضَِمب  ْمَأ  یَِلْبلا ، َنِم  َکـِئَابآ  ِعِراَـصَِمبَأ  َکـْتَّرَغ ؟ یَتَم  ْمَأ  َْکتَوْهَتْـسا ، یَتَم  َکـْیَلَع ؟ ُۀَـمِّرَجَتُْملا  َیِه  ْمَأ  اَْـهیَلَع ، ُمِّرَجَتُْملا 

يِدُْجیَال َو  َكُؤاَوَد ، ْمُْهنَع  ِینُْغیَال  َةاَدَغ  َءاَّبِطَْألا ، ُمَُهل  ُفِصْوَتْـسَت  َو  َءاَفِّشلا ، ُمَُهل  یِْغبَت  َْکیَدَِیب ؟ َتْضَّرَم  ْمَک  َو  َْکیَّفَِکب ؟ َْتلَّلَع  ْمَک  يَرَّثلا !؟
ِهِعَرْصَِمب َو  َکَسْفَن ، اَْینُّدلا  ِِهب  ََکل  ْتَلَّثَم  ْدَق  َو  َِکتَّوُِقب ! ُهَّنَع  ْعَفْدَت  َْمل  َو  َِکتَْبلِِطب ، ْفَعُْست  َْمل  َو  َُکقاَفْـشِإ ، ْمُهَدَحَأ  ْعَْفنَی  َْمل  َكُؤاَُکب . ْمِْهیَلَع 

ُدِجْـسَم اَِهب . َظَعَّتا  ِنَِمل  ٍۀَظِعْوَم  ُراَد  َو  اَْهنِم ، َدَّوََزت  ْنَِمل  ًینِغ  ُراَد  َو  اَْهنَع ، َمِهَف  ْنَِمل  ٍۀَِیفاَع  ُراَد  َو  اَهَقَدَص ، ْنَِمل  ٍقْدِص  ُراد  اَْینُّدلا  َّنِإ  َکَعَرْـصَم .
ْدَق َو  اَهُّمُذَـی  اَذ  ْنَمَف  َۀَّنَْجلا . اَهِیف  اوُِحبَر  َو  َۀَـمْحَّرلا ، اَهِیف  اُوبَـسَتْکا  ِهَّللا . ِءاَِـیلْوَأ  ُرَْجتَم  َو  ِهَّللا ، ِیْحَو  ُطـِبْهَم  َو  ِهَّللا ، ِۀَِـکئاَلَم  یَّلَـصُم  َو  ِهَّللا ، ِءاَّبِحَأ 

ْتَرَکَْتبا َو  ٍۀَِیفاَِعب ، ْتَحاَر  ِروُرُّسلا !؟ َیلِإ  اَهِروُرُِسب  ْمُْهتَقَّوَش  َو  َءاَلَْبلا ، اَِهئاَلَِبب  ْمَُهل  ْتَلَّثَمَف  اَهَلْهَأ ؛ َو  اَهَسْفَن  ْتَعَن  َو  اَِهقاَرِِفب ، ْتَداَن  َو  اَِهْنیَِبب ، َْتنَذآ 
، اوُرَّکَذَـتَف اَْینُّدـلا  ُمُْهتَرَّکَذ  ِۀَـماَیِْقلا ، َمْوَی  َنوُرَخآ  اَهَدِـمَح  َو  ِۀَـماَدَّنلا ، َةاَدَـغ  ٌلاَجِر  اَهَّمَذَـف  ًاریِذَْـحت ، َو  ًاـفیِوَْخت  َو  ًاـبیِهَْرت ، َو  ًاـبیِغَْرت  ٍۀَـعیِجَِفب ،

. اوُظَعَّتاَف ْمُْهتَظَعَو  َو  اُوقَّدَصَف ، ْمُْهتَثَّدَحَو 
. ِباَرَْخِلل اُوْنبا  َو  ِءاَنَْفِلل ، اوُعَمْجاَو  ِتْوَْمِلل ، اوُِدل  ٍمْوَی : ِّلُک  ِیف  يِداَُنی  ًاکَلَم  ِهَِّلل  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 132

: ِناَلُجَر اَهِیف  ُساَّنلاَو  ٍّرَقَم ، ُراَدَال  ٍّرَمَم  ُراَد  اَْینُّدلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 133
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. اَهَقَتْعَأَف ُهَسْفَن  َعاَْتبا  ٌلُجَر  َو  اَهََقبْوَأَف ، ُهَسْفَن  اَهِیف  َعاب  ٌلُجَر 
. ِِهتاَفَو َو  ِِهتَْبیَغ ، َو  ِِهتَبْکَن ، ِیف  ٍثاََلث : ِیف  ُهاَخَأ  َظَفْحَی  یَّتَح  ًاقیِدَص  ُقیِدَّصلا  ُنوُکَیَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 134

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنَم َو  َلُوبَْقلا ، ِمَرُْحی  َْمل  ََۀبْوَّتلا  َیِطْعُأ  ْنَم  َو  ََۀباَجِْإلا ، ِمَرُْحی  َْمل  َءاَعُّدـلا  َیِطْعُأ  ْنَم  ًاَعبْرَأ . ْمَرُْحی  َْمل  ًاَعبْرَأ  َیِطْعُأ  ْنَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 135
. َةَداَیِّزلا ِمَرُْحی  َْمل  َرْکُّشلا  َیِطْعُأ  ْنَم  َو  َةَرِفْغَْملا ، ِمَرُْحی  َْمل  َراَفِْغتْسالا  َیِطْعُأ 

ِْملْظَی َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  : » ِراَفِْغتْـسالا ِیف  َلاَق  َو  ْمَُکل » ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدُأ  : » ِءاَعُّدـلا ِیف  ُهَّللا  َلاَق  ِهَّللا ، ُباَتِک  َِکلَذ  ُقیِدْـصَت  َو  یـضرلا : لاق 
َنیِذَِّلل ِهَّللا  یَلَع  ُۀـَبْوَّتلا  امَّنِإ  : » ِۀـَبْوَّتلا ِیف  َلاَق  َو  ْمُکَّنَدـیِزََأل » ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  : » ِرْکُّشلا ِیف  َلاَـق  َو  ًاـمیِحَر » ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِـجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسَی  َُّمث  ُهَسْفَن 

«. ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناَک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق ، ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَۀلاَهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی 
ِةَأْرَْملا ُداَهِج  َو  ُماَیِّصلا ، ِنَدَْبلا  ُةاَکَز  َو  ٌةاَکَز ، ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َو  ٍفیِعَـض . ِّلُک  ُداَهِج  ُّجَْـحلا  َو  ٍّیِقَت ، ِّلُک  ُنَابُْرق  ُةاَلَّصلا  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 136

. ِلُّعَبَّتلا ُنْسُح 
. ِۀَقَدَّصلِاب َقْزِّرلا  اُولِْزنَتْسا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 137

. ِۀَّیِطَعلِاب َداَج  ِفَلَْخلِاب  َنَْقیَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 138
. ِۀَنوُؤَْملا ِرْدَق  یَلَع  ُۀَنوُعَْملا  ُلِْزنَت  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 139

. َدَصَْتقا ِنَم  َلاَع  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 140
. ِْنیَراَسَْیلا ُدَحَأ  ِلاَیِْعلا  ُۀَِّلق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 141

. ِلْقَْعلا ُفِْصن  ُدُّدوَّتلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 142
. ِمَرَْهلا ُفِْصن  ُّمَْهلَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 143

ِهِذِخَف  یَلَع  ُهَدَی  َبَرَض  ْنَم  َو  ِۀَبیِصُْملا ، ِرْدَق  یَلَع  ُْربَّصلا  ُلِْزنَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 144
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. ُُهلَمَع َِطبَح  ِِهتَبیِصُم  َْدنِع 
اَذَّبَح ُءاَنَْعلا ، َو  ُرَهَّسلا  اَّلِإ  ِهِماَِیق  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَق  ْنِم  ْمَک  َو  ُأَمَّظلا ، َو  ُعوُْجلا  اَّلِإ  ِهِماَیِـص  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَص  ْنِم  ْمَک  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 145

. ْمُهُراَْطفِإ َو  ِساَیْکَْألا  ُمَْون 
. ِءاَعُّدلِاب ِءاَلَْبلا  َجاَْومَأ  اوُعَفْدا  َو  ِةاَکَّزلِاب ، ْمَُکلاَْومَأ  اُونِّصَح  َو  ِۀَقَدَّصلِاب ، ْمُکَناَمیِإ  اوُسوُس  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 146

. یعخنلا دایز  نب  لیمکل  مالسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  - 147
: لاق مث  َءادعصلا ، سفنت  رحصَأ  املف  ناَّبجلا  یلِإ  ینجرخَأف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  يدیب  ذخا  دایز : نب  لیمک  لاق 

: ََکل ُلُوقَأ  اَم  یِّنَع  ْظَفْحاَف  اَهاَعْوَأ ، اَهُْریَخَف  ٌۀَیِعْوَأ ، َبُولُْقلا  ِهِذه  َّنِإ  ٍداَیِز ، َْنب  ُْلیَمُک  اَی 
َْمل َو  ِْملِْعلا  ِرُوِنب  اُوئیِـضَتْسَی  َْمل  ٍحـیِر ، ِّلُک  عَم  َنُولیِمَی  ٍقِعاَن ، ِّلُک  ُعاَْبتَأ  ٌعاَعَر  ٌجَـمَه  َو  ٍةاََـجن ، ِلـِیبَس  یَلَع  ٌمِّلَعَتُم  َو  ٌِّیناَّبَر ، ٌِملاَـعَف  ٌۀـَثاََلث : ُساَّنلا 

. ٍقِیثَو ٍنْکُر  َیلِإ  اوُأَْجلَی 
ُلوُزَی ِلاَْملا  ُعِینَـص  َو  ِقاَْفنِْإلا ، یَلَع  وُکْزَی  ُْملِْعلاَو  ُۀَقَفَّنلا  ُهُصِْقُنت  ُلاَْملاَو  َلاَْملا . ُسُرَْحت  َْتنَأ  َو  َکُسُرْحَی  ُْملِْعلا  ِلاَْملا ، َنِم  ٌْریَخ  ُْملِْعلا  ُْلیَمُک ، اَی 

. ِِهلاَوَِزب
ُلاَْملا َو  ٌمِکاَح  ُْملِْعلا  َو  ِِهتاَفَو ، َدـَْعب  ِۀـَثوُدْحُْألا  َلیِمَج  َو  ِِهتاَیَح  ِیف  َۀَـعاَّطلا  ُناَْسنِْإلا  ُبِسْکَی  ِِهب  ِِهب ، ُناَدـُی  ٌنیِد  ِْملِْعلا  ُۀَـفِْرعَم  ٍداَیِز ، َْنب  ُْلیَمُک  اَی 

. ِْهیَلَع ٌموُکْحَم 
انُهاه َّنِإ  اَه  ٌةَدوُجْوَم  ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُُهلاَْثمَأ  َو  ٌةَدوُقْفَم ، ْمُُهناَیْعَأ  ُرْهَّدـلا : َیَِقب  اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  َو  ٌءاَیْحَأ  ْمُه  َو  ِلاَْومَأـْلا  ُناَّزُخ  َکَـلَه  ُلـْیَمُک ، اَـی 

، اَْینُّدِلل ِنیِّدلا  ََۀلآ  اًلِمْعَتْسُم  ِْهیَلَع ، ٍنُومْأَم  َْریَغ  ًانَِقل  ُْتبَصَأ  یََلب  ًۀَلَمَح ! َهل  ُْتبَصَأ  َْول  هردص ) یلا  هدَِیب  َراَشَأ  َو   ) ًاّمَج ًاْملَِعل 
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ِلَّوَِأل ِِهْبلَق  ِیف  ُّکَّشلا  ُحِدَْـقنَی  ِِهئاَـنْحَأ ، ِیف  َُهل  َةَریَِـصب  اـَل  ِّقَْحلا ، ِۀَـلَمَِحل  ًاداَْـقنُم  َْوأ  ِِهئاَِـیلْوَأ ؛ یَلَع  ِهِجَجُِحب  َو  ِهِداَـبِع ، یَلَع  ِهَّللا  ِمَعَِنب  ًارِهْظَتْـسُم  َو 
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، ٍءْیَـش ِیف  ِنیِّدـلا  ِةاَعُر  ْنِم  اْسَیل  ِراَخِّدالا ، َو  ِعْمَْجلِاب  ًامَْرغُم  َْوأ  ِةَوْهَّشِلل ، ِداَیِْقلا  َسِلَـس  ِةَّذَّللِاب  ًاموُْهنَم  َْوأ  َكاَذ ! َال  َو  اَذَال  َالَأ  ٍۀَْهبُـش . ْنِم  ٍضِراَع 
. ِهِیِلماَح ِتْوَِمب  ُْملِْعلا  ُتوُمَی  َِکلذَک  ُۀَِمئاَّسلا ! ُماَْعنَْألا  اَمِِهب  ًاهَبَش  ٍءیَش  ُبَْرقَأ 

؟ َِکَئلْوُأ َْنیَأ  َو  اَذ  ْمَک  َو  ُُهتاَنَِّیب . َو  ِهَّللا  ُجَجُح  َلُْطبَت  اَّلَِئل  ًاروُمْغَم ، ًاِفئاَخ  َْوأ  ًاروُهْـشَم ، ًارِهاَظ  اَّمِإ  ٍۀَّجُِحب . ِهَِّلل  ٍِمئاَق  ْنِم  ُضْرَْألا  ُولَْختَال  یََلب ! َّمُهَّللا 
ِبُوُلق ِیف  اَهوُعَرْزَی  َو  ْمُهَءاَرَُظن ، اَهوُعِدُوی  یَّتَح  ِِهتاَنَِّیب ، َو  ُهَجَجُح  ْمِِهب  ُهَّللا  ُظَفْحَی  ًارْدَـق . ِهَّللاَدـْنِع  َنوُمَظْعَْألاَو  ًادَدَـع ، َنوُّلَقَْألا  ِهَّللاَو - َِکئلوُأ -

ُْهنِم َشَحْوَتْـسا  اَِـمب  اوُِـسنَأ  َو  َنُوفَْرتُْـملا ، ُهَرَْوعَتْـسا  اَـم  اُوناَلَتْـساَو  ِنیِقَْیلا ، َحُور  اوُرَـشَاب  َو  ِةَریِـصَْبلا ، ِۀَـقیِقَح  یَلَع  ُمـْلِْعلا  ُمِِـهب  َمَـجَه  مِهِهاَبْـشَأ .
. یَلْعَْألا ِّلَحَملِاب  ٌۀَقَّلَعُم  اَهُحاَوْرَأ  ٍناَْدبَِأب  اَْینُّدلا  اُوبِحَص  َو  َنُولِهاَْجلا ،

. َْتئِش اَذِإ  ُْلیَمُک  اَی  ْفِرَْصنا  ْمِِهتَیْؤُر ! َیلِإ  ًاقْوَش  ِهآ  ِهآ  ِِهنیِد . َیلِإ  ُةاَعُّدلا  َو  ِهِضْرَأ ، ِیف  ِهَّللا  ُءاَفَلُخ  َِکئلوُأ 
. ِِهناَِسل َتَْحت  ٌءُوبْخَم  ُءْرَْملَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 148

. ُهَرْدَق ْفِْرعَی  َْمل  ٌؤُْرما  َکَلَه  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 149
: هظعی نأ  هلأس  لجرل  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 150

ْنِإ َنِیبِغاَّرلا ، ِلَمَِعب  اَهِیف  ُلَـمْعَی  َو  َنیِدِـهاَّزلا ، ِلْوَِقب  اَْینُّدـلا  ِیف  ُلوُقَی  ِلَـمَْألا ، ِلوُِطب  َۀـَبْوَّتلا ، یِّجَُری  َو  ِلَـمَْعلا ، ِْریَِغب  َةَرِخآـْلا  وُجْرَی  ْنَّمِم  ْنُکَتاـَل 
، یِهَْتنَیَال َو  یَْهنَی ، َیَِقب ؛ امَِیف  َةَداَیِّزلا  یِغَْتبَی  َو  َِیتوُأ ، اَم  ِرْکُش  ْنَع  ُزِْجعَی  ْعَنْقَی ؛ َْمل  اَْهنِم  َِعنُم  ْنِإ  َو  ْعَبْشَی ، َْمل  اَْهنِم  َیِطْعُأ 
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ُهَرْکَی اَم  یَلَع  ُمیُِقی  َو  ِِهبُونُذ ، ِةَْرثَِکل  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  ْمُهُدَـحَأ ، َوُه  َو  َنِیِبنْذُْـملا  ُضِْغُبی  َو  ْمُهَلَمَع ، ُلَمْعَیَال  َو  َنیِِحلاَّصلا  ُّبُِحی  ِیتْأَیَال ؛ اَِـمب  ُُرمْأَـی  َو 

ْنِإ َو  ًاّرَطْـضُم ، اَعَد  ٌءاََلب  َُهباَصَأ  ْنِإ  َِیُلْتبا ؛ اَذِإ  ُطَنْقَی  َو  َِیفوُع ، اَذِإ  ِهِسْفَِنب  ُبَْجُعی  ًایِهَال ؛ َنِمَأ  َّحَـص  ْنِإ  َو  ًامِداَن ، َّلَظ  َمِقَـس  ْنِإ  ِِهلْجَأ ، ْنِم  َتْوَْملا 
ْنِم َرَثْکَِأب  ِهِسْفَِنل  وُجْرَی  َو  ِِهْبنَذ ، ْنِم  یَنْدَِأب  ِهِْریَغ  یَلَع  ُفاَخَی  ُنِْقیَتْسَی ، اَـم  یَلَع  اَُـهِبْلغَیَال  َو  ُّنُظَیاَـم ، یَلَع  ُهُسْفَن  ُُهِبْلغَت  ًاّرَتْغُم ؛ َضَرْعَأ  ٌءاَـخَر  َُهلاـَن 

َفَّوَس َو  َۀَیِـصْعَْملا ، َفَلْـسَأ  ٌةَوْهَـش  َُهل  ْتَضَرَع  ْنِإ  َلَأَس ؛ اَذِإ  ُِغلاَُبی  َو  َلِمَع ، اَذِإ  ُرِّصَُقی  َنَهَو ؛ َو  َِطنَق  َرَقَْتفا  ِنِإ  َو  َِنُتف ، َو  َرَِطب  یَنْغَتْـسا  ِنِإ  ِِهلَمَع ؛
ِلَمَعلا َنِم  َو  ٌّلِدـُم ، ِلْوَْقلِاب  َوُهَف  ُظِعَّتَیَال ؛ َو  ِۀَـظِعْوَْملا  ِیف  ُِغلاَُبی  َو  ُِربَتْعَیاـَل ، َو  َةَْربِْعلا  ُفِصَی  ِۀَّلِْملا . ِِطئاَرَـش  ْنَع  َجَرَْفنا  ٌۀَـنِْحم  ُْهتَرَع  ْنِإ  َو  َۀـَبْوَّتلا ،

ِهِْریَغ ِۀَیِصْعَم  ْنِم  ُمِظْعَتْسَی  َتْوَْفلا ؛ ُرِداَُبیَال  َو  َتْوَْملا ، یَـشْخَی  ًامَنْغَم ، َمْرُْغلا  َو  ًامَْرغَم ، َْمنُْغلا  يَرَی  یَْقبَی . امَِیف  ُحِماَُسی  َو  یَنْفَی ، امَِیف  ُسِفاَُنی  ٌّلِقُم ،
ِءاَِینْغَْألا َعَم  ُوْهَّللا  ٌنِهاَدـُم ؛ ِهِسْفَِنل  َو  ٌنِعاَط ، ِساَّنلا  یَلَع  َوُهَف  ِهِْریَغ ، ِۀَـعاَط  ْنِم  ُهُرِقْحَی  اَم  ِِهتَعاَـط  ْنِم  ُِرثْکَتْـسَی  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  ُْهنِم  َرَثْکَأ  ُّلِقَتْـسَی  اَـم 

َو یِـصْعَی ، َو  ُعاَُـطی  َوُـهَف  ُهَسْفَن . يِوـُْغی  َو  ُهَْریَغ  ُدِـشُْری  َو  ِهِْریَِغل  اَْـهیَلَع  ُمُکْحَیاـَل  َو  ِهِسْفَِنل ، ِهِْریَغ  یَلَع  ُمُکْحَی  ِءاَرَقُْفلا ، َعَـم  ِرْکِّذـلا  َنِم  ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ 
. ِهِْقلَخ ِیف  ُهَّبَر  یَشْخَیَال  َو  ِهِّبَر  ِْریَغ  ِیف  َْقلَْخلا  یَشْخَی  َو  ِیفُویَال ، َو  ِیفْوَتْسَی 

. رکفم رظانل  ةربع  و  رصبمل ، ةریصب  و  ۀغلاب ، ۀمکح  و  ۀعجان ، ۀظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذه  اَّلِإ  باتْکلا ، اذه  یف  نکی  مل  ولو  یضرلا : لاق 
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. ِلِطاَْبلا ِءاَّدِشَأ  ِْلتَق  یَلَع  َيِوَق  ِهَِّلل  ِبَضَْغلا  َناَنِس  َّدَحَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 174

. ُْهنِم ُفاََخت  اَّمِم  ُمَظْعَأ  ِهیِّقََوت  َةَّدِش  َّنِإَف  ِهِیف ، ْعَقَف  ًاْرمَأ  َْتبِه  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 175
. ِرْدَّصلا ُۀَعَس  ِۀَساَیِّرلا  َُۀلآ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 176

. ِنِسْحُملا ِباَوَِثب  َءیِسُْملا  ِرُجْزُأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 177
. َكِرْدَص ْنِم  ِهِْعلَِقب  َكِْریَغ  ِرْدَص  ْنِم  َّرَّشلا  ِدُصْحُأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 178

. َْيأَّرلا ُّلُسَت  ُۀَجاَجَّللا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 179
. ٌدَّبَُؤم ٌّقِر  ُعَمَّطلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 180

. ُۀَماَلَّسلا ِمْزَْحلا  ُةَرَمَث  َو  ُۀَماَدَّنلا ، ِطیِْرفَّتلا  ُةَرَمَث  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 181
. ِلْهَجلاب ِلْوَقلا  یف  َْریَخَال  ّهنأ  امَک  ِمْکُحلا ؛ ْنَع  ِتْمَّصلا  یف  َْریَخَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 182

. ًَۀلاَلَض اَمُهاَدْحِإ  َْتناَک  اَّلِإ  ِناَتَوْعَد  ْتَفَلَتْخا  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 183
. ُُهتیِرُأْذُم ِّقَْحلا  ِیف  ُتْکَکَش  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 184

. ِیب َّلُضَال  َو  ُْتلَلَضَال  َو  ُْتبِّذُک ، الَو  ُْتبَذَک  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 185
. ٌۀَّضَع ِهِّفَِکب  ًادَغ  يِداَْبلا  ِِملاَّظِلل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 186

. ُکیِشَو ُلیِحَّرلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 187
. َکَلَه ِّقَْحِلل  ُهَتَْحفَص  يَْدبَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 188

. ُعَزَْجلا ُهَکَلْهَأ  ُْربَّصلا  ِهِْجُنی  َْمل  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 189
780 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

؟ َِۀباَرَْقلا َو  َِۀباَحَّصلِاب  ُۀَفاَلِخلا  ُنوُکَتَأ  ُهاَبَجَعاَو ! مالسلا : هیلع  لاق  و  - 190
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ینعملا  اذه  یف  رعش  هل  يور  و  یضرلا : لاق 
؟ ُبَّیُغ َنوُریِشُْملا  َو  اَذِهب  َْفیَکَفْمُهَرُومُأ  َتْکَلَم  يَروُّشلِاب  َْتنُک  ْنِإَف 

ُبَْرقَأ  َو  ِِّیبَّنلِاب  َیلْوَأ  َكُْریَغَفْمُهَمیِصَخ  َتْجَجَح  َیبْرُْقلِاب  َْتنُک  ْنِإ  َو 
ٍۀَلْکَأ ِّلُک  ِیف  َو  ٌقَرَـش . ٍۀَعْرُج  ِّلُک  َعَم  َو  ُِبئاَصَْملا ؛ ُهُرِداَُبت  ٌبْهَن  َو  اَیاَنَْملا  ِهِیف  ُلِضَْتنَت  ٌضَرَغ  اَْینُّدـلا  ِیف  ُءْرَْملا  اَمَّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 191

ُبْـصَن اَنُـسُْفنَأ  َو  ِنُونَْملا ، ُناَوْعَأ  ُنْحَنَف  ِِهلَجَأ . ْنِم  َرَخآ  ِقاَرِِفب  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ًامْوَی  ُِلبْقَتْـسَیَال  َو  يَرْخُأ ، ِقاَرِِفب  اَّلِإ  ًۀَمِْعن  ُْدبَْعلا  ُلاَنَیَال  َو  ٌصَـصَغ .
!؟ اَعَمَج اَم  ِقیِْرفَت  َو  اَیََنب ، اَم  ِمْدَه  ِیف  َةَّرَْکلا  اَعَرْسَأ  اَّلِإ  ًافَرَش ، ٍءْیَش  ْنِم  اَعَفْرَی  َْمل  ُراَهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  اَذه  َو  َءاَقَْبلا  وُجَْرن  َْنیَأ  ْنِمَف  ِفُوتُْحلا ؛

. ِكِْریَِغل ٌنِزاَخ  ِهِیف  َْتنَأَف  َِکتُوق ، َقْوَف  َْتبَسَک  اَم  َمَدآ  َْنبا  اَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 192
. یِمَع َهِرْکُأ  اَذِإ  َْبلَْقلا  َّنِإَف  اَِهلاَْبقِإ ، َو  اَِهتَوْهَش  ِلَِبق  ْنِم  اَهُوتْأَف  ًارَابْدِإ ، َو  ًالاَْبقِإ  َو  ًةَوْهَش  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 193

ُلاَُقیَف ِْهیَلَع  ُرِْدقَأ  َنیِح  ْمَأ  َتْرَبَص ؟ َْول  ِیل  ُلاَُقیَف  ِماَِقْتنْالا  ِنَع  ُزِجْعَأ  َنیِحَأ  ُْتبِـضَغ ؟ اَذِإ  یِْظیَغ  یِفْـشَأ  یَتَم  لوقی : مالـسلا  هیلع  ناک  و  - 194
. َتْوَفَع ِیل 

. َنُولِخاَْبلا ِِهب  َلَِخب  اَم  اَذه  ۀلبزم : یلع  رذقب  رم  دق  مالسلا و  هیلع  لاق  و  - 195
. ِسْمَْألاب ِهِیف  َنوُسَفاَنَتَت  ُْمْتنُک  اَم  اَذه  لاق : هنا  رخآ  ربخ  یف  يور  و 

. َکَظَعَو اَم  َِکلاَم  ْنِم  ْبَهْذَی  َْمل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 196
. ِۀَمْکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ناَْدبَْألا ، ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذه  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 197
. ٌلِطَاب اَِهب  ُداَُری  ٍّقَح  ُۀَِملَک  ِهَِّلل :» اَّلِإ  َمْکُح  ال   » جراوخلا لوق  عمس  امل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 198

782 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َنیِذَّلا ُمُه  مالـسلا : هیلع  لاق  لب  لیق : َو  اُوفَْرُعی ، َْمل  اُوقَّرَفَت  اَذِإ  َو  اُوبَلَغ ، اوُعَمَتْجا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ُمُه  ءاغوْغلا : ۀفـص  یف  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 199

: لیقف اوُعَفَن ، اُوقَّرَفَت  اَذِإ  َو  اوُّرَض ، اوُعَمَتْجا  اَذِإ 
َو ِِهئاَِنب ، َیلِإ  ِءاَّنَْبلا  ِعوُجُرَک  ْمِِهب ، ُساَّنلا  ُعِفَْتنَیَف  ْمِِهتَنْهِم ، َیلِإ  ِنَهِْملا  ُباَحْـصَأ  ُعِجْرَی  لاقف : مهقارتفا ؟ ۀـعفنم  امف  مهعامتجا  ةرـضم  اـنفرع  دـق 

. ِهِزَبْخَم َیلِإ  ِزاَّبَْخلا  َو  ِهِجَْسنَم ، َیلِإ  ِجاَّسَّنلا 
. ٍةَأْوَس ِّلُک  َْدنِع  اَّلِإ  يَُرتَال  ٍهوُجُُوب  ًابَحْرَمَال  لاقف : ءاغوغ ، هعم  ناجب و  یتَأ  و  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 200

. ٌۀَنیِصَح ٌۀَّنُج  َلَجَْألا  َّنِإ  َو  ُهَْنَیب ، َو  ُهَْنَیب  ایَّلَخ  ُرْدَْقلا  َءاَج  اَذِإَف  ِِهناَظَفْحَی ، ِْنیَکَلَم  ٍناَْسنِإ  ِّلُک  َعَم  َّنا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 201
َو ِةَّوُْقلا  ِیف  ِناَکیِرَـش  اَمُکَّنِکلَو  َال ، ْرمَأـْلا : اذـه  یف  كؤاکرـش  اـنَأ  یلع  کـعیابن  ریبزلا : ۀـحلط و  هل  لاـق  دـق  و  مالـسلا ، هیلع  لاـق  و  - 202

. ِدَوَْألا َو  ِزْجَْعلا  یَلَع  ِناَنْوَع  َو  ِۀَناَِعتْسْالا ،
، ْمُکَکَرْدَأ ُْهنِم  ُْمْتبَرَه  ْنِإ  يِذَّلا  َتْوَْملا  اوُرِدَاب  َو  َِملَع ، ُْمتْرَمْضَأ  ْنِإ  َو  َعِمَـس ، ُمْتُلق ، ْنِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 203

. ْمُکَرَکَذ ُهوُُمْتیَسَن  ْنِأ  َو  ْمُکَذَخا ، ُْمتْمَقَأ  ْنِإ  َو 
رْکُش ْنِم  ُكِرُْدت  ْدَق  َو  ُْهنِم ، ٍءْیَِشب  ُِعتْمَتْسَی  َال  ْنَم  ِْهیَلَع  َكُرُکْشَی  ْدَقَف  ََکل ، ُرُکْشَیَال  ْنَم  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َکَّنَدِهُْزیَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 204

«. َنِینِسْحُملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ، » ُِرفاَْکلا َعاَضَأ  اَّمِم  َرَثْکأ  ِرکاَّشلا 
. ِِهب ُعِسَّتَی  ُهَّنِإَف  ِْملِْعلا ، َءاَعِو  اَّلِإ  ِهِیف  َلِعُج  اَِمب  ُقیِضَی  ٍءاَعِو  ُّلُک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 205

. ِلِهاَْجلا یَلَع  ُهُراَْصنَأ  َساَّنلا  َّنَأ  ِهِْملِح  ْنِم  ِمِیلَْحلا  ِضَوِع  ُلَّوَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 206
َکَشوَأ  اَّلِإ  ٍمْوَِقب ، َهَّبَشَت  ْنَم  َّلَق  ُهَّنِإَف  ْمَّلَحَتَف ؛ ًامِیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 207

784 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ْمُْهنِم َنوُکَی  ْنَأ 
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َمِهَف ْنَم  َو  َمِهَف ، َرَْصبَأ  ْنَم  َو  َرَْصبَأ ، َرَبَتْعا  ِنَم  َو  َنِمَأ ، َفاَخ  ْنَم  َو  َرِسَخ ، اَْهنَع  َلَفَغ  ْنَم  َو  َِحبَر ، ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 208
. َِملَع

َنیِذَّلا یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  : » کلذ بیقع  التو  اَهَِدلَو ، یَلَع  ِسوُرَّضلا  َفْطَع  اَهِـساَمِش  َدَْعب  اَْنیَلَع  اَْینُّدـلا  َّنَفِطْعََتل  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 209
«. َنِیثِراَْولا ْمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا 

َو ِِلئْوَْملا  ِةَّرَک  ِیف  َرَظَن  َو  ٍلَجَو ، ْنَع  َرَدَاب  َو  ٍلَهَم ، ِیف  َشَّمَک  َو  ًاریِمْـشَت ، َّدَـجَو  ًادـیِرَْجت  َرَّمَـش  ْنَم  َۀَّیِقَت  َهَّللا  اوُقَّتا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 210
. ِعِجْرَْملا ِۀَّبَغَم  َو  ِرَدْصَْملا  ِۀَِبقاَع 

ُةَراَِشتْـسْالا َو  َرَدَـغ ، ْنَّمِم  َکُضَوِع  ُُّولُّسلا  َو  ِرَفَّظلا ، ُةاَکَز  ُْوفَْعلا  َو  ِهیِفَّسلا ، ُماَدـِف  ُْملِْحلا  َو  ِضاَرْعَْألا ، ُسِراَح  ُدوُْجلا  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 211
ْنِم ْمَک  َو  یَنُْملا ، ُكَْرت  یَنِْغلا  ُفَرْشَأ  َو  ِناَمَّزلا ، ِناَوْعَأ  ْنِم  ُعَزَْجلا  َو  َناَثْدِْحلا ، ُلِضاَُنی  ُْربَّصلا  َو  ِِهیْأَِرب ، یَنْغَتْـسا  ِنَم  َرَطاَخ  ْدَق  َو  ِۀَیاَدِْهلا . ُْنیَع 

. ًالُولَم َّنَنَمَْأتَال  َو  ٌةَداَفَتْسُم  ٌَۀباَرَق  ُةَّدَوَْملاَو  َِۀبِرْجَّتلا ، ُْظفِح  ِقِیفْوَّتلا  َنِم  َو  ٍریِمَأ ، يوَه  َتَْحتٍریِسَأ  ٍلْقَع 
. ِِهْلقَع ِداَّسُح  ُدَحَأ  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ُبْجُع  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 212

. ًاَدبَأ َضَْرت  َِملَْألا  َو  يَذَْقلا  یَلَع  ِضْغَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 213
. ُُهناَصْغَأ ْتَُفثَک  ُهُدوُع  َنَال  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 214

. َْيأَّرلا ُمِدْهَی  ُفاَلِْخلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 215

ص784 صن ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. َلاَطَتْسا َلاَن  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 2

. ِلاَجِّرلا ِرِهاَوَج  ُْملِع  ِلاَوْحَْألا  ِبُّلَقَت  ِیف  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 217
786 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ِةَّدَوَْملا ِمْقُس  ْنِم  ِقیِدَّصلا  ُدَسَح  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 218
. ِعِماَطَْملا ِقوُُرب  َتَْحت  ِلوُقُْعلا  ِعراَصَم  ُرَثْکَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 219

. ِّنَّظلِاب ِۀَقِّثلا  یَلَع  ُءاَضَْقلا  ِلْدَْعلا  َنِم  َْسَیل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 220
. ِداَبِْعلا یَلَع  ُناَوْدُْعلا  ِداَعَْملا ، َیلِإ  ُداَّزلا  َْسِئب  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 221
. ُمَْلعَی اَّمَع  ُُهتَْلفَغ  ِمیِرَْکلا  ِلاَمْعَأ  ِفَرْشَأ  ْنِم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 222

. ُهَْبیَع ُساَّنلا  َرَی  َْمل  َُهبَْوت  ُءاَیَحلا  ُهاَسَک  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 223
َو ُۀَمْعِّنلا ، ُِّمتَت  ِعُضاَوَّتلِاب  َو  ُراَْدقَْألا ، ُمُظْعَت  ِلاَْضفِْإلِاب  َو  َنُولِـصاَوُْملا  ُُرثْکَی  ِۀَفَـصّنلِاب  َو  ُۀَْـبیَْهلا ، ُنوُکَت  ِتْمَّصلا  ِةَْرثَِکب  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 224

. ِْهیَلَع ُراَْصنَْألا  ُُرثْکَت  ِهیِفَّسلا  ْنَع  ِْملِْحلِاب  َو  ُئِواَنُْملا ، ُرَهُْقی  َِۀلِداَْعلا  ِةَریِّسلِاب  َو  ُدَدْؤُّسلا ، ُبِجَی  ِنَؤُْملا  ِلامَتْحِاب 
. ِداَسْجَْألا ِۀَمالَس  ِنَع  ِداَّسُْحلا  ِۀَْلفَِغل  ُبَجَْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 225

. ِّلُّذلا ِقاَثَو  یف  ُعِماَّطلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 226
. ِناَکْرَْألِاب ٌلَمَع  َو  ِناَسِّللِاب ، ٌراَْرقِإ  َو  ِْبلَْقلِاب ، ًۀَفِْرعَم  ُناَمیِإلا  لاقف : نامیِإلا  نع  لئس  و  - 227

َحَبْـصَأ ْدَقَف  ِِهب  َْتلََزن  ًۀَبیِـصُم  وُکْـشَی  َحَبْـصَأ  ْنَم  َو  ًاطِخاَس ، ِهَّللا  ِءاَضَِقل  َحَبْـصَأ  ْدَقَف  ًانیِزَح  اَْینُّدـلا  یَلَع  َحَبْـصَأ  ْنَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 228
ْنَم َو  ًاوُزُه ، ِهَّللا  ِتاَیآ  ُذِخَّتَی  َناَک  ْنَّمِم  َوُهَف  َراَّنلاَلَخَدَف  َتاَمَف  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ْنَم  َو  ِِهنیِد ، اَُثُلث  َبهَذ  ُهاَنِِغل  َُهل  َعَضاَوَتَف  ًاِّینَغ  یَتَأ  ْنَم  َو  ُهَّبَر ، وُکْشَی 

. ُهُکِرُْدیَال ٌلَمَأ  َو  ُهُکُْرتَیَال ، ٌصْرِح  َو  ُهُّبُِغیَال ، ٌّمَه  ٍثاَلَِثب : اَْهنِم  ُُهْبلَق  َطاَْتلا  اَْینُّدلا  ِّبُِحب  ُُهْبلَق  َجَِهل 
هلوق  نع  مالسلا  هیلع  لئس  و  ًامیِعَن . ُِقلُْخلا  ِنْسُِحب  َو  ًاْکُلم ، ِۀَعاَنَْقلِاب  یَفَک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 229
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788 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُۀَعاَنَْقلا َیِه  َلاَقَف : ًۀَبِّیَط ؟» ًةاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  : » یلاعت

. ِْهیَلَع ِّظَْحلا  ِلاَْبقِِإب  ُرَدْجَأ  َو  یَنِْغِلل  ُقَلْخَأ  ُهَّنِإف  ُقْزِّرلا ، ِْهیَلَع  َلَْبقَأ  ْدَق  يِذَّلا  اوُکِراَش  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 230
: ُلْدَْعلا ناَسْحِْإلاَو » ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  : » یلاعت هلوق  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 231

. ُلُّضَفَّتلا ُناَسْحِْإلا : َو  ُفاَْصنِْإلا ،
. ِۀَلیوَّطلا ِدَْیلِاب  َْطُعی  ِةَریِصَْقلا  ِدَْیلِاب  ِْطُعی  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 232

هیلع ءازجلا  لعجی  یلاعت  هللا  نإف  ًاریـسی - ناـک  ناو  ربلاو - ریخلا  لـیبس  یف  هلاـم  نم  ءرملا  هقفنی  اـم  نأ  کـلذ  ینعمو  لوقأ : یـضرلا : لاـق 
لعجف ۀلیوطلاو ، ةریـصقلاب  هرکذ ، یلاعت  برلا  ۀمعنو  دـبعلا  ۀـمعن  نیب  مالـسلا  هیلع  قرفف  نیتمعنلا  نع  ةرابع  انهاه : نادـیلاو  ًاریثک ، ًامیظع 

اهیلإ ۀمعن  لکف  اهلک ، معنلا  لصأ  هَّللا  معن  تناک  ذا  ةریثک ، ًافاعضا  قولخملا  معن  یلع  فعضت  ًادبأ  هللا  معن  نأل  ۀلیوط ، هذهو  ةریصق  کلت 
. عزنت اهنم  عجرت و 

. عوُرْصَم یِغاَْبلا  َو  ٍغَاب ، َیِعاَّدلا  َّنِإَف  ْبِجَأَف ، اَْهَیلِإ  َتیِعُد  ْنِإ  َو  ٍةَزَراَبُم ، َیلِإ  َّنَوُعْدَتَال  مالسلا : امهیلع  نسحلا  هنبال  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 233
ْنِم ْنِّکَُمت  َْمل  ًةَّوُهْزَم  ُةَأْرَْملا  َْتناَک  اَذِإَف  ُلُْخْبلا ؛ َو  ُْنبُْجلا ، َو  ُوْهَّزلا ، ِلاَجِّرلا : لاَصِخ  ُراَرِـش  ِءاَـسِّنلا  ِلاَـصِخ  ُراَـیِخ  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 234

. اََهل ُضِْرعَی  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَقِرَف  ًۀَناَبَج  َْتناَک  اَذِإ  َو  اَِهْلَعب ، َلاَم  َو  اََهلاَم  ْتَظِفَح  ًۀَلیَِخب  َْتناَک  اَذِإ  َو  اَهِسْفَن ،
: لیقف ُهَعِضاَوَم ، َءْیَّشلا  ُعَضَی  يِذَّلا  َوُه  مالسلا : هیلع  لاقف  لقاعلا ، انل  فص  هل : لیق  و  - 235

. ُْتلَعَف ْدَق  لاقف : لهاجلا ، انل  فصف 
هتفص  كرت  نأکف  هعضاوم ، ءیشلا  عضی  يذلا ال  وه  لهاجلا  نأ  ینعی  یضرلا : لاق 

790 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. لقاعلا فصو  فالخب  ناک  ذإ  هل ، ۀفص 

. ٍموُذْجَم ِدَی  یف  ٍریِْزنِخ  ِقارِع  ْنِم  یْنیَع  یف  ُنَوْهَأ  ِهِذه  ْمُکاَْینَُدل  ِهَّللاَو  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 236
اوُدَبَع ًامْوَق  َّنِإ  َو  ِدِیبَْعلا ، ُةَداَبِع  َْکِلتَف  ًۀَبْهَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ  َو  ِراَّجُّتلا ، ُةَداَبِع  َْکِلتَف  ًۀَـبْغَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 237

. ِراَرْحَْألا ُةَداَبِع  َکِلتَف  ًارْکُش  َهَّللا 
! اَْهنِم َُّدبَال  ُهَّنَأ  اَهِیف  اَم  ُّرَش  َو  اَهُّلُک ، ٌّرَش  ُةَأْرَْملَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 238

. َقیِدَّصلا َعَّیَض  َیِشاَْولا  َعاَطَأ  ْنَم  َو  َقوُقُْحلا ، َعَّیَض  َِیناوَّتلا  َعاَطَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 239
. اَِهباَرَخ یَلَع  ٌنْهَر  ِراَّدلا  یف  ُبیِصَغلا  ُرَجَْحلَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 240

نم امُهُغُْرفَم  و  بیلق ، نم  امهاقتسم  نال  نامالکلا ، هبتشی  نا  بجع  و ال  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  مالکلا  اذه  يوری  و  یـضرلا : لاق 
. بونذ

. ِمُولْظَْملا یَلَع  ِِملاَّظلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِمُولْظَْملا  ُمْوَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 241
. َّقَر ْنِإ  َو  ًاْرتِس  ِهَّللا  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ْلَعْجاَو  َّلَق ، ْنِإ  َو  یَقُّتلا  َضَْعب  َهَّللا  ِقَّتا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 242

. ُباَوَّصلا َیِفَخ  ُباَوَْجلا  َمَحَدْزا  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 243
. ِِهتَمِْعن ِلاَوَِزب  َرَطاَخ  ُْهنَع  َرَّصَق  ْنَم  َو  اهَنِم ، َُهداَز  ُهاَّدَأ  ْنَمَف  ًاّقَح ، ٍۀَمِْعن  ِّلُک  ِیف  ِهَِّلل  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 244

. ُةَوْهَّشلا ِتَّلَق  ُةَرِدْقَْملا  ِتَُرثَک  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 245
. ٍدوُدْرَِمب ٍدِراَش  ُّلُک  اَمَف  ِمَعِّنلا  َراَِفن  اوُرَذْحا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 246

. ِمِحَّرلا َنِم  ُفَطْعَأ  ُمَرَْکلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 247
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792 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 248

. ِْهیَلَع َکَسْفَن  َتْهَرْکَأ  اَم  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 249
. ِمَمِْهلا ِضْقَن  َو  ِدوُقُْعلا ، ِّلَحَو  ِِمئاَزَعلا ، ِخْسَِفب  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  ُْتفَرَع  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 250

. ِةَرِخْآلا ُةَراَرَم  اَْینُّدلا  ُةَواَلَح  َو  ِةَرِخْآلا ، ُةَواَلَح  اَْینُّدلا  ُةَراَرَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 251
ِصاَلْخِال ًءاَِلْتبا  َماَیِّصلاَو  ِقْزِّرِلل ، ًابِیبْسَت  َةاکَّزلا  َو  ِْربِْکلا ، ِنَع  ًاهیِْزنَت  َةاَلَّصلاَو  ِكْرِّشلا ، َنِم  ًاریِهْطَت  َنامیِْإلا  ُهَّللا  َضَرَف  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 252

ِمِحَّرلا َۀَلِـصَو  ِءاَهَفُّسِلل ، ًاعْدَر  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِّماَوَْعِلل ، ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َو  ِماَلْـسِْإِلل ، ًاّزِع  َداَهَْجلاَو  ِنیِّدِلل ، ًۀـَبِْرقَت  َّجَْـحلا  َو  ِْقلَْخلا ،
ًاباجیِإ ۀَقِرَّسلا  َۀَـبَناَُجم  َو  ِلْقَْعِلل ، ًانیِـصَْحت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  َكَْرت  َو  ِمِراَحَْمِلل ، ًاماَظْعِإ  ِدوُدُْـحلا  َۀَـماَقِإ  َو  ِءاَمِّدـِلل ، ًانْقَح  َصاَصِقلاَو  ِدَدَْـعِلل ، ًةامَنَم 

ًافیِرْـشَت ِبِذَْـکلا  َكَْرت  َو  ِتاَدَـحاَجُملا ، یَلَع  ًاراَهِْظتْـسا  ِتاَداَـهَّشلاَو  ِلْـسَّنِلل ، ًارِیثْکَت  ِطاَوِّللا  َكَْرت  َو  ِبَسَّنِلل ، ًانیِـصَْحت  یَنِّزلا  َكَْرت  َو  ِۀَّفِْعِلل ،
. ِۀَماَمِْإِلل ًامیِظْعَت  َۀَعاَّطلاَو  ِۀَّمُْأِلل ، ًاماَِظن  َۀَناَمَْألا  َو  ِفِواَخَملا ، َنِم  ًاناَمَأ  َماَلَّسلاَو  ِقْدِّصِلل ،

َلِجوُع ًاـبِذاَک  اَِـهب  َفَلَح  اَذِإ  ُهَّنِإَـف  ِِهتَّوـُق ؛ َو  ِهَّللا  ِلْوَـح  ْنِم  ٌءيَِرب  ُهَّنَأـِب  هَنیِمَی - ُْمتْدَرَأ  اَذِإ  َِملاَّظلا - اوـُِفلْحَأ  لوـقی : مالـسلا  هیلع  ناـک  و  - 253
. َیلاَعَت َهَّللا  َدَّحَو  ْدَق  ُهَّنَِأل  ْلَجاَُعی ، َْمل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإَال  يِذَّلا  ِهَّللِاب  َفَلَح  اَذِإ  َو  ََۀبوُقُْعلا ،

. َكِدَْعب ْنِم  ِهِیف  َلَمُْعی  ْنا  ُِرثُْؤت  اَم  ِهِیف  ْلَمْعا  َو  َِکلاَم ، ِیف  َکِسْفَن  َّیِصَو  ْنُک  َمَدآ ، َْنباَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 254
. ٌمَکْحَتْسُم ُُهنُونُجَف  ْمَْدنَی  َْمل  ْنِإَف  ُمَْدنَی ، اَهَبِحاَص  َّنَِأل  ِنُونُْجلا ، َنِم  ٌبْرَض  ُةَّدِحلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 255

794 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ِدَسَْحلا ِۀَِّلق  ْنِم  ِدَسَْجلا ، ُۀَّحِص  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 256

. ٌِمئاَن َوُه  ْنَم  ِۀَجاَح  ِیف  اوُِجلْدـُی  َو  ِمِراَکَْملا ، ِبْسَک  ِیف  اوُحوُرَی  ْنَأ  َکَلْهَأ  ُْرم  ُْلیَمُک ، اَی  یعخنلا : دایز  نب  لیمکل  مالـسلا  هیلع  لاق  و  - 257
اَْهَیلِإ يَرَج  ٌۀَِـبئاَن  ِِهب  َْتلََزن  اَذِإَف  ًاـفُْطل . ِروُرُّسلا  َکـِلذ  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َقَلَخ  َو  اَّلِإ  ًاروُرُـس  ًاـْبلَق  ََعدَْوأ  ٍدَـحَأ  ْنِم  اَـم  َتاَوْصَأـْلا ، ُهُعْمَـس  َعِسَو  يِذَّلا  َوَف 

. ِِلبِْإلا ُۀَبیِرَغ  ُدَرُْطت  اَمَک  ُْهنَع  اَهَدُرْطَی  یَّتَح  ِهِراَدِْحنا  ِیف  ِءاَْملاَک 
. ِۀَقَدَّصلِاب َهَّللا  اوُرِجاَتَف  ُْمتْقَْلمَأ  اَذإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 258

. ِهَّللاَْدنِع ٌءاَفَو  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأب  ُرْدَْغلاَو  ِهَّللا ، َْدنِع  ٌرْدَغ  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأل  اَفَْولَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 259
ًادَحَأ ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  یَلَْتبا  اَم  َو  ِهِیف . ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  َو  ِْهیَلَع ، ِْرتَّسلِاب  ٍروُْرغَم  َو  ِْهَیلِإ ، ِناَسْحِْإلِاب  ٍجَرْدَتْـسُم  ْنِم  ْمَک  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 260

. َُهل ِءاَْلمِْإلا  ِْلثِِمب 
. ةدیفم ةدیج  ةدایز  انهاه  هیف  نأ  اَّلِإ  مدقت ، امیف  مالکلا  اذه  ینعم  دقو  یضرلا : لاق 

796 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
همالک  بیرغ  نم  ًائیش  هیف  رکذن  لصف 

ریسفتلا یلا  جاتحملا 
. ِفیِرَْخلا ُعَزَق  ُعِمَتْجَی  اَمَک  ِْهَیلِإ  َنوُعِمَتْجَیَف  ِِهبَنَِذب ، َنیِّدلا  ُبوُسْعَی  َبَرَض  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف  مالسلا : هیلع  هثیدح  یف  - 1

. اهیف ءام  یتلا ال  میغلا  عطق  عزقلاو : ٍذئموی ، سانلا  رومأل  کلاملا  میظعلا  دیسلا  بوسعیلا : یضرلالاق :
. ُحَشْحَّشلا ُبیِطَْخلا  اَذه  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 2

. کسمملا لیخبلا  عضوملا : اذه  ریغ  یف  حشحشلاو  حشحش ، وهف  ریس  وأ  مالک  یف  ضام  لکو  اهیف ، یضاملا  ۀبطخلاب  رهاملا  دیری 
. ًامَُحق ۀَموُصُْخِلل  َّنِإ  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 3

ۀنـسلا مهبیـصت  نأ  وهو  بارعألا ، ۀـمحق   » کلذ نمو  رثکألا . یف  فلاتملاو  کلاهملا  یف  اهباحـصأ  محقت  اهنأل  کـلاهملا ، محقلاـب  دـیری 
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لوحم دـنع  رـضحلا  لوخد  یلإ  مهجوحت  يأ  فیرلا ، دالب  مهمحقت  اهنأ  وهو  رخآ : هجو  هیف  لیقو  مهیف . اهمحقت  کلذـف  مهلاومأ  قرعتتف 
. ودبلا

. َیلْوَأ ُۀَبَصَْعلاَف  ِقاَقِْحلا  َّصَن  ُءاَسِّنلا  َغََلب  اَذِإ  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 4
تیصقتسا اذإ  رمألا ، نع  لاجرلا  تصصن  لوقتو : ۀبادلا  هیلع  ردقت  ام  یصقأ  هنأل  ریسلا ، یف  صنلاک  اهاصقأ  غلبمو  ءایـشألا  یهتنم  صنلاو :

، ریبکلا دح  یلا  ریغـصلا  هنم  جرخی  يذلا  تقولاو  رغـصلا ، یهتنم  هنأل  كرادإلا ، هب  دیری  قئاقحلا  صنف  هیف . هدنع  ام  جرختـستل  هنع  هتلأسم 
. اهبرغأو رمألا  اذه  نع  تایانکلا  حصفأ  نم  وهو 

798 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. کـلذ اودارأ  نإ  اـهجیوزتبو  ماـمعألاو ؛ ةوخـإلا  لـثم  ًاـمرحم ، اوناـک  اذا  اـهمأ ، نم  ةأرملاـب  یلوأ  ۀبـصعلاف  کـلذ  ءاـسنلا  غلب  اذاـف  لوقی :

هتققاح هنم : لاقی  اذهب » کنم  قحأ  انأ  : » رخآلل امهنم  دحاو  لک  لوقو  ۀـموصخلاو ، لادـجلا  وهو  ةأرملا  یف  ۀبـصعلل  مألا  ۀـقاّحم  قاقحلاو :
هیف بجت  يذلا  رمأل  یهتنم  دارأ  امنإ  مالـسلا  هیلع  هنأل  كاردِإلا ؛ وهو  لقعلا ، غولب  قاقحلا » صن   » نإ لیق : دقو  ًالادج . هتلداج  لثم  ًاقاقح ،

صنب دارملا  نأ  يذلاو  مالـس  نب  مساقلا  دیبعوبا  هرکذ  ام  ینعم  اذه  ۀقیقح . عمج  دارأ  امنإف  قئاقحلا » صن   » هاور نمو  ماکحألاو ، قوقحلا 
وهو قحو  ۀقِح  عمج  یهو  لبإلا ، نم  قاقحلاب  ًاهیبشت  اهقوقح ، یف  اهفرصتو  اهجیوزت  هیف  زوجی  يذلا  دحلا  یلإ  ةأرملا  غولب  انهاه  قاقحلا 

قئاقحلاو ریسلا ، یف  هصنو  هرهظ ، بوکر  نم  هیف  نکمتی  يذلا  دحلا  یلإ  غلبی  کلذ  دنعو  ۀعبارلا ، یف  لخدو  نینس  ثالث  لمکتـسا  يذلا 
. ًالوأ روکذملا  ینعملا  نم  برعلا  ۀقیرطب  هبشأ  اذهو  دحاو ، ینعم  یلإ  ناعجرت  ًاعیمج  ناتیاورلاف  هقح . عمج  ًاضیأ :

. ُۀَظْمُّللا ِتَداَدْزا  ُناَْمیِْإلا  َداَدْزا  اَمَّلُک  ِْبلَْقلا ، یف  ًۀَظُْمل  وُْدبَی  َناَمیِْإلا  َّنِإ  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 5
. ضایبلا نم  ءیش  هتلفحجب  ناک  اذا  ظملأ ، سرف  لیق : هنمو  ضایبلا . نم  اهوحن  وأ  ۀتکنلا  لثم  ۀظمللاو 

. ُهَضَبَق اذِإ  یَضَم ، اَِمل  ُهَیِّکَُزی ، ْنَأ  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ُنُونَّظلا ، ُنیَّدلا  َُهل  َناَک  اَذِإ  َلُجَّرلا  َّنِإ  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 6
حـصفأ نم  اذـهو  هوجری . ةرمو ال  هوجری  ةرمف  هب ، نظی  يذـلا  هنأـکف  ـال ، مأ  هیلع  وه  يذـلا  نم  هضبقیأ  هبحاـص  ملعی  ـال  يذـلا  نونظلاـف :

: یشعألل لوق  کلذ  یلعو  نونظ ، وهف  هنم  تنأ  ءیش  يأ  یلع  يردت  الو  هبلطت  رمأ  لک  کلذکو  مالکلا ،
ِرِطاَملا ِبِجَّللا  َبْوَص  َبِّنُجيِذَّلا  َنُونَّظلا  َّدُجلا  ُلَعْجَی  اَم 
ِرِهاَملاَو  ِّیِصُوبلاب  ُفِذْقَیاَمَط  اَم  اَذِإ  یِّتاَرُفلا  َْلثِم 

مأ ال. ءام  اهیف  له  ملعی  یتلا ال  نونظلاو : ءارحصلا ، یف  ۀیداعلا  رئبلا  دُجلاو :
. ُْمتْعَطَتْسا اَم  ِءاَسِّنلا  ِنَع  اوبِذْعا  لاقف : ۀیزغب  ًاشیج  عیش  هنأ  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 7

800 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
دقاعم یف  حدـقی  وه  ۀـیمحلا ، دـنع  یف  تفی  کلذ  نأل  نهل ، ۀـبراقملا  نع  اوعنتماو  نهب ، بلقلا  لغـشو  ءاـسنلا  رکذ  نع  اوفدـصا  هاـنعمو :
لکألا نم  عنتمملا  بوذعلاو : بذاعلاو  هنع  بذع  دقف  ءیـش  نم  عنتما  نم  لکو  وزغلا ، یف  داعبإلا  نع  تفلیو  ودعلا  نع  رـسکیو  ۀحیرفلا 

. برشلاو
. ِهِحاَِدق ْنِم  ٍةَزْوَف  َلَّوَأ  ُرِظَْتنَی  ِِجلاَْفلا  ِرِساَْیلاَک  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 8

ًاجلاف تیأرامل  زجارلا : لاق  و  مهجلف ، مهیلع و  جلف  لاقی : بلاغلا ؛ رهاقلا و  جلافلا : و  روزجلا ، یلع  حدقلاب  نوبراضتی  نیذلا  مه  نورـسایلا 
. اجلف دق 

. ُْهنِم ِّوُدَْعلا  َیلِإ  َبَْرقَأ  اَّنِم  ٌدَحَأ  ْنُکَی  ْمَلَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَِرب  اَْنیَقَّتا  ُسْأَْبلا  َّرَمْحا  اَذِإ  اَّنُک  مالسلا : هیلع  هثیدح  یفو  - 9
، هسفنب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـتق  یلإ  نوملـسملا  عزف  برحلا  ضاـضع  دتـشاو  ودـعلا ، نم  فوخلا  مظع  اذإ  هنأ  کـلذ  ینعمو 

: هلوق و  هناکمب . هنوفاخی  اوناک  امم  نونمأیو  هب ، رصنلا  مهیلع  هللا  لزنیف 
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ةرمحلاو ةرارحلا  عمجت  یتلا  رانلاب  برحلا  َیْمَح  هبـش  هنأ  اهنـسحأ : لاوقأ  کلذ  یف  لیق  دـقو  رمَألا ، دادتـشا  نع  ۀـیانک  سأـبلا » رمحا  اذإ  »
یِمَح نآلا  : » نزاوه برح  یهو  نینح  موی  سانلا  دـلتجم  يأر  دـقو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  کلذ  يوقی  اممو  اهنونو  اهلعفب 

. اهباهتلا ةدشو  رانلا  مادتحاب  موقلا  دالج  نم  رحتسا  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هبشف  رانلا ، دقوتسم  سیطولاف : سیطولا »

. بابلا اذه  یف  لوألا  ضرفلا  ننس  یلإ  انعجرو  لصفلا ، اذه  یضقنا 

ای اولاق : و  سانلا ، هکرداف  ۀَْـلیَخُّنلا  یتَأ  یتح  ًایـشام  هسفنب  جرخف  رابنألا ، یلع  ۀـیواعم  باحـصا  ةراغا  هغلب  اـمل  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 261
: َلاَقَف مهکیفکن ، نحن  نینمؤملاریمَأ 

ینَّنَأَک یتَّیِعَر  َْفیَح  وُکْـشََأل  َمْوَْیلا  ینَّنِإ  َو  اَِهتاَعُر ، َْفیَح  وُکْـشََتل  یْلبَق  اَیاَعَّرلا  َِتناَـک  ْنِإ  ْمُکَْریَغ ؟ ینَنوُفْکَت  َْفیَکَف  ْمُکَـسُْفنَأ ، ینَنوُفْکَت  اَـم 
! ُۀَعَزَْولا ُمُه  َو  ُعوُزْوَْملا  َوأ  ُةَداَقلا ، ُمُه  َو  ُدوُقَْملا 

802 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ینا امهدحأ : لاقف  هباحـصا  نم  نالجر  هیلا  مدقت  بطخلا ، ۀلمج  یف  هراتخم  انرکذ  دق  لیوط  مالک  یف  لوقلا ، اذـه  مالـسلا  هیلع  لاق  املف 

: مالسلا هیلع  لاقف  هل ، دقنن  نینمؤملاریما  ای  كرمأب  رمف  یخأ  یسفن و  الإ  کلمأال 
؟ ُدیِرُأ اَّمِم  ِناَعَقَت  َْنیَأ  َو 

؟ ۀلالض یلع  اوناک  لمجلا  باحصأ  نظَأ  یناَرتَأ  لاقف : هاتا  طوح  نب  ثراحلا  نا  لیق  و  - 262
َلِطاَْبلا ِفَْرعَت  َْمل  َو  ُهاَتَأ ، ْنَم  َفِْرعَتَف  َّقَْحلا  ِفِْرعَت  َْمل  َکَّنِإ  َتْرِحَف ! َکَقْوَف  ْرُْظنَت  َْمل  َو  َکَتَْحت  َتْرَظَن  َکَّنِإ  ُثِراَـح ، اَـی  مالـسلا : هیلع  لاـقف 

. ُهاَتَأ ْنَم  َفِْرعَتَف 
َْمل َو  َّقَْحلا  اَرُْـصنَی  َْمل  َرَمُع  ْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َو  ًادیِعَـس  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  لاقف  رمع ، نبا  هَّللادبع  کلام و  نب  دیعـس  عم  لزتعا  ینِإف  ثراحلا : لاقف 

. َلِطاَبلا َالُذْخَی 
. ِهِعِضْوَِمب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِهِِعقْوَِمب ، ُطَبُْغی  ِدَسَْألا : ِبِکاَرَک  ِناَْطلُّسلا  ُبِحاَص  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 263

. مُِکبِقَع ِیف  اوُظَفُْحت  ْمُکِْریَغ  ِبِقَع  یف  اُونِسْحَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 264
. ًءاَد َناَک  ًأَطَخ  َناَک  اَذِإ  َو  ًءاََود ، َناَک  ًاباَوَص  َناَک  اَذِإ  ِءاَمَکُْحلا  َماَلَک  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 265

اَهَظِفَح یَتلاَقَم  َْتیِسَن  ْنِإَف  ِساَّنلا ، ِعاَمْـسَأ  یَلَع  َكَِربْخُأ  یَّتَح  یِنتْأَف  ُدَْغلا  َناَک  اَذِإ  مالـسلا : هیلع  لاقف  نامیِإلا  هفرعی  نأ  لجر  هلأس  و  - 266
. اَذه اَُهئِطُْخی  َو  اَذه  اَهُفُْقنَی  ِةَدِراَّشلاَک  َماَلَْکلا  َّنِإَف  َكُْریَغ  َْکیَلَع 

«. بعش عبرا  یلع  نامیِإلا  : » هلوق وه  بابلا و  اذه  نم  مدقت  امیف  هب  هباجا  ام  انرکذ  دق  و 
804 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ُهَّللا ِتْأَیكِرُمُع  ْنِم  ُکَی  ْنِإ  ُهَّنِإَف  َكاَتَأ ، ْدَـق  يِذَّلا  َکِمْوَی  یَلَع  َِکتْأَی  َْمل  يِذَّلا  َکِمْوَی  َّمَه  ْلِمَْحتَال  َمَدآ ، َْنباَی  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 267
. َِکقْزِِرب ِهِیف 

َکَبِیبَح َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  اَم ، ًانْوَه  َکَضیَِغب  ْضِْغبَأ  َو  اَم ، ًامْوَی  َکَضیَِغب  َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  اَم ، ًانْوَه  َکَبِیبَح  ِْببْحَأ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 268
. ام ًامْوَی 

َو َْرقَْفلا  ُهُُفلْخَی  ْنَم  یَلَع  یَشْخَی  ِِهتَرِخآ ، ْنَع  ُهاَْینُد  ُْهتَلَغَش  ْدَق  اَْینُّدِلل ، اَْینُّدلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع  ِناَِلماَع : اَْینُّدلا  ِیف  ُساَّنلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 269
، ًاعَم ِْنیَّظَْحلا  َزَرْحَأَف  لَمَع ، ِْریَِغب  اَْینُّدلا  َنِم  َُهل  يِذَّلا  ُهَءاَجَف  اَهَدَْعب ، اَِمل  اَْینُّدـلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع  َو  ِهِْریَغ ، ِۀَـعَْفنَم  ِیف  ُهَرُمُع  ینُْفیَف  ِهِسْفَن  یَلَع  ُُهنَمْأَی 

. ُهُعَنْمَیَف ًۀَجاَح  َهَّللا  ُلَأْسَیَال  ِهَّللا ، َْدنِع  ًاهیِجَو  َحَبْصَأَف  ًاعیِمَج ، ِْنیَراَّدلا  َکَلَم  َو 
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مظعا ناک  نیملسملا  شویج  هب  تزهجف  هتذخا  ول  موق : لاقف  هترثک ، ۀبعکلا و  یلح  همایا  یف  باطخلا  نب  رمع  دنع  رکذ  هنا  يور  و  - 270
ِِّیبَّنلا یَلَع  َلِْزنُأ  َنآْرُْقلا  َّنإ  مالـسلا : هیلع  لاقف  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  لأس  و  کلذـب ، رمع  َمَّهَف  یلحلاب ؟ ۀـبعکلا  عنـصت  اـم  و  رجَـألل ،

ُهَعَضَوَف ُسْمُْخلاَو  ِهیِّقِحَتْـسُم ؛ یَلَع  ُهَمَّسَقَف  ُءْیَْفلاَو  ِِضئاَرَْفلا ؛ ِیف  ِۀَثَرَْولا  َْنَیب  اَهَمَّسَقَف  َنیِِملْـسُْملا  ُلاَْومَأ  ٌۀََعبْرَأ : ُلاَْومَْألاَو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
َْمل َو  ًاناَیِْـسن ، ُهْکُْرتَی  َْمل  َو  ِِهلاَح ، یَلَع  ُهَّللا  ُهَکَرَتَف  ٍذـِئَمْوَی ، اَهِیف  ِۀَـبْعَْکلا  ُْیلَح  َناَک  َو  اَهَلَعَج . ُْثیَح  ُهَّللا  اَـهَلَعَجَف  ُتاَـقَدَّصلاو  ُهَعَـضَو ؛ ُْثیَح  ُهَّللا 

: رمع هل  لاقف  ُُهلوُسَر . َو  ُهَّللا  ُهَّرَقَأ  ُْثیَح  ُهَِّرقَأَف  ًاناکَم ، ْهیَلَع  َفْخَی 
. هلاحب یلحلا  كرت  انحضتفال و  كالول 

. سانلا ضورع  نم  رخآلا  و  هَّللا ، لام  نم  دبع  امهدحا  هَّللا ، لام  نم  اقرس  نالجر  هیلا  عفر  مالسلا  هیلع  هنا  يور  و  - 271
806 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ُهَدَی َعَطَقَف  ُدیِدَّشلا  ُّدَْحلا  ِْهیَلَعَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  َو  ًاضَْعب ؛ ُهُضَْعب  َلَکَأ  ِهَّللا  ُلاَم  ِْهیَلَع ، َّدَحَال  َو  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  َوُهَف  اَذه  اَّمأ  مالسلا : هیلع  لاقف 
. َءاَیْشَأ ُتْرَّیََغل  ِضِحاَدَْملا  ِهِذه  ْنِم  َياَمَدَق  ْتَوَتْسا  ِدَق  َْول  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 272

اَّمِم َرَثْکَأ  ُُهتَدـیِکَم - ْتَیِوَق  َو  ُُهتَْبلِط ، ْتَّدَتْـشاَو  ُُهتَلیِح ، ْتَمُظَع  ْنِإ  َو  ِدـْبَْعِلل - ْلَعْجَی  َْمل  َهَّللا  َّنا  ًاـنیِقَی  ًاـْملِع  اومَلْعا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 273
اَذـِهل ُفِراَْعلا  َو  ِمیِکَْحلا . ِرْکِّذـلا  ِیف  َُهل  َیِّمُـس  اَم  َُغْلبَی  ْنَأ  َْنَیب  َو  ِِهتَلیِح ، ِۀَِّلق  َو  ِهِفْعُـض  ِیف  ِدـْبَْعلا  َْنَیب  ْلُحَی  َْمل  َو  ِمیِکَْحلا ، ِرْکِّذـلا  ِیف  َُهل  َیِّمُس 

َّبُر َو  یَمْعُّنلِاب ، ٌجَرْدَتْسُم  ِْهیَلَع  ٍمَْعنُم  َّبُر  َو  ٍةَّرَضَم ، ِیف  اًلُغُـش  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ِهِیف  ُّكاَّشلا  َُهل  ُكِراَّتلاَو  ٍۀَعَْفنَم ، ِیف  ًۀَحاَر  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ِِهب ، ُلِماَْعلا 
. َِکقْزِر یَهَْتنُم  َْدنِع  ِْفق  َو  َِکتَلَجَع ، ْنِم  ْرِّصَق  َو  َكِرْکُش ، ِیف  ُعِفنَتْسُْملا  اَهُّیَأ  ْدِزَف  يَْولَْبلِاب ، َُهل  ٌعُونْصَم  ًیلَْتبُم 
. اُومِْدقَأَف ُْمْتنَّقَیَت  اَذِإ  َو  اُولَمْعاَف ، ُْمتِْملَع  اَذِإ  ًاّکَش ، ْمُکَنیِقَی  َو  اًلْهَج ، ْمُکَْملِع  اُولَعَْجتَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 274

ِءْیَّشلا ُرْدَـق  َمُظَع  اَمَّلُک  َو  ِهِّیِر ؛ َْلبَق  ِءاَْملا  ُبِراَش  َقِرَـش  اَمَّبُر  َو  ٍِّیفَو ، ُْریَغ  ٌنِماَض  َو  ٍرِدْـصُم ، ُْریَغ  ٌدِرُوم  َعَمَّطلا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 275
. ِهِیتْأَیَال ْنَم  ِیتْأَی  ُّظَْحلاَو  ِِرئاَصَْبلا ، َُنیْعَأ  یِمُْعت  ُِّیناَمَْألا  َو  ِهِدْقَِفل  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ِهِیف  ِسَفاَنَتُْملا 

یلَع ًاِظفاَُحم  ِیتَریِرَـس ، ََکل  ُنِْطبُأ  امَِیف  َحِّبَُقت  َو  یتَِیناَلَع ، ِنُویُْعلا  ِۀَـعِمَال  ِیف  َنِّسَُحت  ْنَأ  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 276
َو َكِداَبِع  َیلِإ  ًابُّرَقَت  ِیلَمَع ، ِءوُِسب  َکـَْیلِإ  یِْـضفُأ  َو  يِرِهاَـظ ، َنْسُح  ِساَّنِلل  يِدـْبُأَف  یِّنِم ، ِْهیَلَع  ٌِعلَّطُم  َْتنَأ  اَـم  ِعیِمَِجب  یِـسْفَن  ْنِم  ِساَّنلا  ِءاـَثِر 

. َِکتاَضْرَم ْنِم  ًادُعاَبَت 
. اَذَک َو  اَذَک  َناَک  اَم  َّرَغَأ ، ٍمْوَی  ْنَع  ُرِشْکَت  َءاَمْهَد ، ٍۀَْلَیل  ِْربُغ  ِیف  ُْهنِم  اَْنیَْسمَأ  يِذَّلاَوَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 277

808 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُْهنِم ٍلُولْمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  یجْرأ  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 278

. اَهوُُضفْراَف ِِضئاَرَْفلِاب  ُِلفاَوَّنلا  ِتَّرَضَأ  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 279
. َّدَعَتْسا ِرَفَّسلا  َدُْعب  َرَّکَذَت  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 280

. ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُلْقَْعلا  ُّشُغَی  َال  َو  اَهَلْهَأ ، ُنُویُْعلا  ُبِذْکَت  ْدَقَف  ِراَْصبِْإلا ؛ َعَم  ِۀَنَیاَعُْملاَک  ُۀَّیِوَّرلا  ِتَْسَیل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 281
. ِةَّرِْغلا َنِم  ٌباَجِح  ِۀَظِعْوَْملا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 282

. ٌفِّوَسُم ْمُکُِملاَع  َو  ٌداَدُْزم ، ْمُُکلِهاَج  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 283
. َنِیلِّلَعَتُْملا َرْذُع  ُْملِْعلا  َعَطَق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 284

. ِفیِوْسَّتلِاب ُلَّلَعَتَی  ٌلَّجَُؤم  ٌّلُک  َو  َراَْظنِْإلا ، ُلَأْسَی  ٌلَجاَعُم  ٌّلُک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 285
. ٍءوُس َمْوَی  ُرْهَّدلا  َُهل  َأَبَخ  ْدَق  َو  اَّلِإ  َُهل » َیبوُط   » ٍءْیَِشل ُساَّنلا  َلاَق  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 286

. ُهوُفَّلَکَتَت الَف  ِهَّللا  ُّرِس  َو  ُهوُِجَلت ، اَلَف  ٌقیِمَع  ٌرَْحب  َو  ُهوُُکلْسَت ، اَلَف  ٌِملْظُم  ٌقیِرَط  لاقف : ردقلا ، نع  لئس  و  - 287
. َْملِْعلا ِْهیَلَع  َرَظَح  ًاْدبَع  ُهَّللا  َلَذْرَأ  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 288
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اَلَف ِِهنَْطب  ِناَْطلُس  ْنِم  ًاجِراَخ  َناَک  َو  ِِهْنیَع . ِیف  اَْینُّدلا  ُرَغِص  ِیْنیَع  ِیف  ُهُمِظُْعی  َناَک  َو  ِهَّللا ، ِیف  ٌَخأ  یَضَم  امَِیف  ِیل  َناَک  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 289
. َدَجَو اَذِإ  ُِرثُْکیَال  َو  ُدِجَیَال  اَم  یِهَتْشَی 

، ٍداَو ُّلِصَو  ٍباَغ  ُْثَیل  َوُهَف  ُّدِْـجلا  َءاَج  ْنِإَف  ًافَعْـضَتْسُم ! ًافیِعَـض  َناَک  َو  َنِیِلئاَّسلا . َلِیلَغ  َعَقَن  َو  َنِیِلئاَْقلا ، َّدـَب  َلاَق  ْنِإَف  ًاتِماَص ، ِهِرْهَد  َرَثْکَأ  َناَـک  َو 
؛ ُهَراَِذتْعا َعَمْسَی  یَّتَح  ِِهْلثِم ، ِیف  َرْذُْعلا  ُدِجَی  اَم  یَلَع  ًادَحَأ  ُمُولَیَال  َناَک  َو  ًایِضاَق . َِیتْأَی  یَّتَح  ٍۀَّجُِحب  ِیلُْدیَال 

810 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َناَک َو  ِتوُکُّسلا ، یَلَع  ْبَْلُغی  َْمل  ِماَلَکلا  یَلَع  َِبلُغ  اَذِإ  َناَک  َو  ُلَعْفَیَال ؛ اَم  ُلوُقَیَال  َو  ُلَعْفَی  اَم  ُلوُقَی  َناَک  َو  ِِهئُْرب ؛ َْدنِع  اَّلِإ  ًاعَجَو  وُکْشَیَال  َناَک  َو 

َو اَهُومَْزلاَف  ِِقئالَْخلا  ِهِذِهب  ْمُْکیَلَعَف  ُهُِفلاَُخیَف ، يَوَْهلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  اَمُهُّیَأ  ُرُْظنَی  ِناَْرمَأ  ُهَهََدب  اَذِإ  َناَک  َو  َمَّلَکَتَی ؛ ْنَأ  یَلَع  ُْهنِم  َصَرْحَأ  ُعَمْسَی  اَم  یَلَع 
. ِرِیثَْکلا ِكَْرت  ْنِم  ٌْریَخ  ِلِیلَْقلا  َذْخَأ  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اهوُعیِطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  اَهِیف ، اوُسَفاَنَت 

. ِهِمَِعِنل ًارْکُش  یَصُْعی  اَّلَأ  ُبِجَی  َناََکل  ِِهتَیِصْعَم  یَلَع  ُهَّللا  ِدَّعَوَتَی  َْمل  َْول  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 290
: هل نبا  نع  سیق  نب  ثَعْشَألا  يزع  دق  و  مالسلا ، هیلع  لاق  و  - 291

يَرَج َتْرَبَص  ْنِإ  ُثَعْشَأ ، اَی  ٌفَلَخ . ٍۀَبیِصُم  ِّلُک  ْنِم  ِهَّللا  یِفَف  ِْربْصَت  ْنِإ  َو  ُمِحَّرلا ، َِکلذ  َْکنِم  ْتَّقَحَتْسا  ِدَقَف  َِکْنبا  یَلَع  ْنَزَْحت  ْنِإ  ُثَعْشَأ ، اَی 
َوُه َو  َکَنَزَح  َو  ٌۀَْنِتف ، َو  ٌءاََلب  َوُه  َو  َكَّرَـس  َُکْنبا  ُثَعْـشَأ ، اَی  ٌروُزْأَم ؛ َْتنَأ  َو  ُرَدَْـقلا  َْکیَلَع  يَرَج  َتْعِزَج  ْنِإ  َو  ٌروُجْأَم ، َْتنَأ  َو  ُرَدَْـقلا  َْکیَلَع 

. ٌۀَمْحَر َو  ٌباََوث 
: هنفد ۀعاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ربق  یلع  مالسلا ، هیلع  لاق  و  - 292

. ٌلَلََجل َكَدَْعب  َو  َکَْلبَق  ُهَّنِإ  َو  ٌلِیلََجل ، َِکب  َباصُْملا  َّنِإ  َو  َْکیَلَع ، اَّلِإ  ٌحِیبََقل  َعَزَْجلا  َّنِإ  َو  َْکنَع ، اَّلِإ  ٌلیِمََجل  َْربَّصلا  ّنِإ 
. ُهَْلثِم َنوُکَت  ْنَأ  ٌّدَوَی  َو  ُهَْلِعف ، ََکل  ُنِّیَُزی  ُهَّنِإَف  َِقئاَْملا  ِبَحْصَتَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 293

. ِسْمَّشِلل ٍمْوَی  ُةَریِسَم  مالسلا : هیلع  لاقف  برغملا ، قرشملا و  نیب  ام  ۀفاسم  نع  لئس  دق  و  - 294
َو َكِّوُدَـع . ُّوُدَـعَو  َکِقیِدَـص ، ُقیِدَـص  َو  َکُقیِدَـص ، َكُؤاَقِدْـصَأَف : ٌۀـَثالَث ؛ َكُؤاَدـْعَأ  َو  ٌۀـَثاََلث ، َكُؤاَقِدْـصَأ  مالــسلا : هـیلع  لاـق  و  - 295

. َكِّوُدَع ُقیِدَص  َو  َکِقیِدَص ، ُّوُدَعَو  َكُّوُدَع ، َكُؤاَدْعَأ :
812 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ُهَفْدِر َُلتْقَِیل  ُهَسْفَن  ِنِعاَّطلاَک  َْتنَأ  امَّنِإ  هسفنب : رارضِإ  هیف  امب  هلودع ، یلع  یعسی  هآر  لجرل  مالسلا ، هیلع  لاق  و  - 296
! َراَبتْعِْإلا َّلَقَأ  َو  َرَبِْعلا  َرَثْکَأ  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 297

. َمَصاَخ ْنَم  َهَّللا  َیِقَّتَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَیَال  َو  َِملَظ ، اَهِیف  َرَّصَق  ْنَم  َو  َِمثَأ ، ِۀَموصُخلا  ِیف  ََغلَاب  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 298
. َۀَِیفاَْعلا َهَّللا  َلَأْسَأ  َو  ِْنیَتَعْکَر  َیِّلَصُأ  یَّتَح  ُهَدَْعب  ُْتلِْهمُأ  ٌْبنَذ  ِینَّمَهَأ  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 299

مهبساحی و فیک  لیقف : ْمِِهتَْرثَک ؛ یَلَع  ْمُُهقُزْرَی  اَمَک  مالسلا : هیلع  لاقف  مهترثک ؟ یلع  قلخلا  هَّللا  بساحی  فیک  مالسلا : هیلع  َِلئُس  و  - 300
. ُهَنْوَرَیَال َو  ْمُُهقُزْرَی  اَمَک  مالسلا : هیلع  لاقف  هنوری ؟ ال 

! َْکنَع ُقِْطنَی  اَم  ُغَْلبَأ  َُکباَتِک  َو  َِکْلقَع ، ُناَمُجَْرت  َُکلوُسَر  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 301
! َءاَلَْبلا ُنَمْأَیَال  يِذَّلا  یَفاَعُْملا  َنِم  ِءاَعُّدلا  َیلِإ  َجَوْحَِأب  ُءاَلَْبلا ، ِِهب  َّدَتْشا  ِدَق  يِذَّلا  یَلَْتبُْملا  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 302

. ِهِّمُأ ِّبُح  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُمالُیَال  َو  اَْینُّدلا ، ُءاَْنبَأ  ُساَّنلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 303
. َهَّللا یَطْعَأ  ْدَقَف  ُهاَطْعَأ  ْنَم  َو  هَّللا ، َعَنَم  ْدَقَف  ُهَعَنَم  ْنَمَف  ِهَّللا ، ُلوُسَر  َنیِکْسِْملا  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 304

. ُّطَق ٌرُویَغ  یَنَز  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 305
. ًاسِراح ِلَجَألِاب  یَفَک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 306

. ِبَرَْحلا یَلَع  ُماَنَیَال  َو  ِلْکُّثلا ، یَلَع  ُلُجَّرلا  ُماَنَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 307
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. لاومألا بلس  یلع  رصبی  و ال  دالوألا ، لتق  لع  رصبی  هنأ  کلذ  ینعم  و  یضرلا : لاق 
814 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. َِۀباَرَْقلا َیلِإ  ِةَّدَوَْملا  َنِم  ُجَوْحَأ  ِةَّدَوَْملا  َیلِإ  َُۀباَرَْقلا  َو  ِءاَْنبَْألا ، َْنَیب  ٌَۀباَرَق  ِءَابْآلا  ُةَّدَوَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 308
. ْمِِهتَنِْسلَأ یَلَع  َّقَْحلا  َلَعَج  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َنِینِمْؤُْملا ، َنُونُظ  اوُقَّتا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 309

. ِهِدَی ِیف  اَِمب  ُْهنِم  ََقثْوَأ  ِهَّللاِدَی  ِیف  اَِمب  َنوُکَی  یَّتَح  ٍْدبَع ، ُناَمیِإ  ُقُدْصَی  ال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 310
لوسر نم  هعمـس  امم  ًائیـش  امهرکذی  ةرـصبلا  یلِإ  ءاج  امل  ریبزلا  ۀحلط و  یلِإ  هثعب  ناک  دق  و  کلام ، نب  سنَأل  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 311

ًابِذاَک َْتنُک  ْنِإ  مالـسلا : هیلع  لاـقف  َْرمَأـْلا ، َکـِلذ  ُتیِْـسنُأ  یِّنِإ  لاـقف : هیلِإ ، عجرف  کـلذ ، نع  يولف  اـمهانعم ، یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
. ُۀَماَمِْعلا اَهیِراَُوتَال  ًۀَعِمَال  َءاَْضَیب  اَِهب  ُهَّللا  ََکبَرَضَف 

. ًاعقربم الا  يری  ناکف ال  ههجو ، یف  دعب  امیف  ءادلا  اذه  ًاسنأ  باصأف  صربلا ، ینعی  یضرلالاق :
. ِِضئاَرَْفلا یَلَع  اَِهب  اوُرِصَْتقاَف  ْتََربْدَأ  اَذِإ  َو  ِِلفاَوَّنلا ، یَلَع  اَهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ًارَابْدِإ ؛ َو  ًالاَْبقِإ  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 312

. ْمُکَْنَیب اَم  ُمْکُح  َو  ْمُکَدَْعب ، اَم  ُرَبَخ  َو  ْمُکَْلبَق ، اَم  ُأَبَن  ِنآْرُْقلا  ِیف  َو  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 313
. ُّرَّشلا اَّلِإ  ُهُعَفْدَیَال  َّرَّشلا  َّنِإَف  َءاَج ، ُْثیَح  ْنِم  َرَجَْحلا  اوُّدُر  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 314

َّنِإَف ِفوُرُْحلا  َْنَیب  ِْطمْرَق  َو  ِروُطُّسلا ، َْنَیب  ْجِّرَف  َو  َکِمَلَق ، َۀَْفلِج  ْلِطَأ  َو  َکَتاوَد ، ِْقلا  عفار : یبا  نب  هَّللادـْیبُع  هبتاکل  مالـسلا  هیلع  لاق  و  - 315
. ِّطَْخلا ِۀَحاَبَِصب  ُرَدْجَأ  َِکلذ 

. ِراَّجُْفلا ُبوُسْعَی  ُلاَْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا ، ُبوُسْعَی  اَنَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 316
. اهسیئر وه  و  اهبوسعی ، لحنلا  عبتت  امَک  لاملا  نوعبتی  راجفلا  و  یننوعبتی ، نینمؤملا  نأ  کلذ  ینعم  و  یضرلا : لاق 

؟ هیف متفلتخا  یتح  مکیبن  متنفد  ام  دوهیلا : ضعب  هل  لاق  و  - 317
816 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

َلاَقَف ٌۀَِـهلآ  ْمَُهل  اَمَک  ًاهلِإ  اََنل  ْلَعْجا  : » ْمُکِِّیبَِنل ُْمْتُلق  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َنِم  ْمُُکلُجْرَأ  ْتَّفَج  اَم  ْمُکَّنِکل  َو  ِهِیفَال ، ُْهنَع  اَنْفَلَتْخا  اـمَّنِإ  هل : مالـسلا  هیلع  لاـقف 
«. َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ 

. ِهِسْفَن یَلَع  ِینَناَعَأ  اَّلِإ  اًلُجَر  ُتیَِقل  اَم  مالسلا : هیلع  لاقف  نارقَألا ؟ تبلغ  ءیش  يأب  هل : لیق  و  - 318
. بولقلا یف  هتبیه  نکمت  یلا  کلذب  ءیموی  یضرلا : لاق 

ٌۀَـشَهْدَم ِنیِّدـِلل ! ٌۀَـصَْقنَم  َْرقَْفلا  َّنِإَف  ُْهنِم ، ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  َْرقَْفلا  َْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َّیَُنب ، اَی  ۀـیفنحلا : نب  دـمحم  هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  و  - 319
. ِْتقَْمِلل ٌۀَیِعاَد  ِلْقَْعِلل ،

َفِّسَعَتُْملا َِملاَْعلا  َّنِإ  َو  ِِملاَْعلِاب ، ٌْهِیبَش  َمِّلَعَتُْملا  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  ًاتُّنَعَت ، ْلَأْسَتَال  َو  ًاهُّقَفَت ، ْلَـس  ۀلـضعم : نع  هلأـس  لـئاَِسل  مالـسلا  هیلع  لاـق  و  - 320
. ِتِّنَعَتُْملا ِلِهاَجلِاب  ٌهِیبَش 

. ینْعِطَأَف َُکْتیَصَع  ْنِإَف  َيرَأَو ، َّیَلَع  َریُشت  ْنَأ  ََکل  هیأر : قفاوی  مل  ءیش  یف  هیَلع  راشأ  دق  و  سابعلا ، نب  هَّللا  دبعل  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 321
برح هیلِإ  جرخ  و  نیفص ، یلتق  یلع  ءاسنلا  ءاکب  عمسف  نییمابـشلاب ، رم  نیفـص  نم  ًامداق  ۀفوکلا ، درو  امل  مالـسلا ، هیلع  هنَأ  يور  و  - 322
لبقَأ َو  ِنِینَّرلا ، اَذه  ْنَع  َّنُهَنوُْهنَت  اَّلِإ  ُعَمْسَأ ؟ اَم  یَلَع  ْمُکُؤاَِسن  ْمُُکِبْلغَتَأ  هل : مالسلا  هیلع  لاقف  هموق ، هوجو  نم  ناک  و  یمابـشلا ، لیبحرـش  نب 

. ِنِمْؤُْمِلل ٌۀَّلَذَم  َو  ِیلاَْوِلل  ٌۀَْنِتف  ِیْلثِم  َعَم  َِکْلثِم  َیْشَم  َّنِإَف  ْعِجْرا ، مالسلا : هیلع  لاقف  بکار ، مالسلا  هیلع  وه  و  هعم ، یشمی  برح 
؟ نینمؤملاریمأ ای  مهرغ  نم  هل : لیقف  ْمُکَّرَغ ، ْنَم  ْمُکَّرَـض  ْدََـقل  ْمَُکلًاـسُْؤب ، ناورهنلا : موی  جراوخلا  یلتقبرم  دـقو  مالـسلا ، هیلع  لاـقو  - 323

. َراَّنلا ُمِِهب  ْتَمَحَْتقاَف  َراَهْظِْإلا  ُمُْهتَدَعَو  َو  یِصاَعَْملِاب ، ْمَُهل  ْتَحَسَف  َو  ِِّیناَمَْألِاب ، ْمُْهتَّرَغ  ِءوُّسلِاب ، ُةَراَّمَْألا  ُسُْفنَْألاَو  ُّلِضُْملا ، ُناَْطیَّشلا  لاقف :
818 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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. ُمِکاَْحلا َوُه  َدِهاَّشلا  َّنِإَف  ِتاَوَلَْخلا ، ِیف  ِهَّللا  َیِصاَعَم  اوُقَّتا  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 324
. ًابِیبَح اَنْصَقَن  َو  ًاضیَِغب  اوُصَقَن  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ِِهب ، ْمِهِروُرُس  ِرْدَق  یَلَع  ِْهیَلَع  اَنَنْزُح  َّنِإ  رکب : یبأ  نب  دمحم  لتق  هغلب  امل  مالسلا ، هیلع  لاق  و  - 325

. ًۀَنَس َنوُّتِس  َمَدآ  ِْنبا  َیلِإ  ِهِیف  ُهَّللا  َرَذْعَأ  يِذَّلا  ُرْمُْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 326
. ٌبُوْلغَم ِّرَّشلِاب  ُِبلاَْغلا  َو  ِِهب ، ُْمثِْإلا  َرِفَظ  ْنَم  َرِفَظ  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 327

ْمُُهِلئاَس َیلاَعَت  ُهَّللا  َو  ٌِّینَغ ، ِِهب  َعِّتُم  اَِمب  اَّلِإ  ٌریِقَف  َعاَج  اَمَف  ِءاَرَقُْفلا : َتاَْوقَأ  ِءاَِینْغَْألا  ِلاَْومَأ  ِیف  َضَرَف  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 328
. َِکلذ ْنَع 

. ِِهب ِقْدِّصلا  نِم  ُّزَعَأ  ِرْذُْعلا  ِنَع  ُءاَنِْغتْسِإلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 329
. ِهیِصاَعَم یَلَع  ِهِمَِعِنب  اُونیِعَتْسَت  اَّلَأ  ِهَِّلل  ْمُکُمَْزلَی  اَم  ُّلَقَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 330

. ِةَزَجَْعلا ِطیِْرفَت  َْدنِع  ِساَیْکَْألا  َۀَمِینَغ  َۀَعاَّطلا  َلَعَج  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 331
. ِهِضْرَأ ِیف  ِهَّللا  ُۀَعَزَو  ُناَْطلُّسلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 332

، َۀَْعفَّرلا ُهَرْکَی  ًاسْفَن . ٍءْیَش  ُّلَذَأ  َو  ًارْدَص ، ٍءْیَش  ُعَسْوَأ  ِِهْبلَق ، ِیف  ُُهنْزُح  َو  ِهِهْجَو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُملا  نمؤملا : ۀفص  یف  مالـسلا ، هیلع  لاق  و  - 333
! ِۀَکیِرَْعلا ُنَِّیل  ِۀَقِیلَْخلا ، ُلْهَس  ِِهتَّلَِخب ، ٌنِینَض  ِِهتَرْکِِفب ، ٌروُمْغَم  ٌرُوبَص ، ٌروُکَش  ُُهْتقَو . ٌلوُغْشَم  ُُهتْمَص ، ٌرِیثَک  ُهُّمَه ، ٌدیَِعب  ُهُّمَغ ، ٌلیِوَط  َۀَعْمُّسلا . ُأَنْشَی  َو 

. ِْدبَْعلا َنِم  ُّلَذَأ  َوُه  َو  ِْدلَّصلا ، َنِم  ُبَلْصَأ  ُهُسْفَن 
. ُهَروُرُغ َو  َلَمَْألا  َضَْغبََأل  ُهَریِصَم  َو  َلَجَْألا  ُْدبَْعلا  َيأَر  َْول  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 334
. ُثِداَوَْحلا َو  ُثِراَْولا ، ِناَکیِرَش : ِِهلاَم  ِیف  ٍءيِْرما  ِّلُِکل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 335

. َدِعَی یَّتَح  ٌّرُح  ُلوُؤْسَْملا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 336
. ٍَرتَو اَِلب  یِماَّرلاَک  ٍلَمَع  اَِلب  یِعاَّدلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 337

820 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُعُوبْطَْملا ِنُکَی  َْمل  اَذِإ  ُعوُمْسَْملا  ُعَْفنَیَال  َو  ٌعوُمْسَم ، َو  ٌعُوبْطَم  ِناَْملِع : ُْملِْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 338

. اَِهباَهَِذب ُبَهْذَی  َو  اَِهلاَْبقِِإب ، ُِلبُْقی  ِلَوُّدلِاب : ْيأَّرلا  ُباَوَص  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 339
. یَنِْغلا ُۀَنیِز  ُرْکُّشلا  َو  ِْرقَْفلا ، ُۀَنیِز  ُفاَفَْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 340

! ِمُولْظَْملا یَلَع  ِرْوَْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِلْدَْعلا  ُمْوَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 341
. ِساَّنلا يِْدیَأ  ِیف  اَّمَع  ُسْأَْیلا  ُرَبْکَْألا  یَنِْغلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 342

َمَـصَع ْنَم  اَّلِإ  َنُولوُخْدَم  َنوُصوُْقنَم  ُساَّنلاَو  ٌۀَنیِهَر »، ْتَبَـسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک   » َو ٌةَُّوْلبَم ، ُِرئاَرَّسلاَو  ٌۀَظوُفْحَم  ُلیِواَقَألا  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 343
، ُۀَظْحَّللا ُهُؤَْکنَت  ًادوُع  ْمُُهبَلْصَأ  ُداَکَی  َو  ُطْخُّسلا ، َو  یَـضِّرلا  ِِهیْأَر  ِلْضَف  ْنَع  ُهُّدُرَی  ًایْأَر  ْمُُهلَْـضفَأ  ُداَکَی  ٌفِّلَکَتُم ، ْمُُهبیُِجم  َو  ٌتِّنَعَتُم ، ْمُُهِلئاَس  ُهَّللا :

! ُةَدِحاَْولا ُۀَِملَْکلا  ُُهلیِحَتْسَت  َو 
ٍلِطَاب ْنِم  ُهَّلََعل  َو  ُهُکُْرتَی ، َفْوَس  اَم  ٍعِماَج  َو  ُُهنُکْسَی ، َال  اَم  ٍنَاب  َو  ُهُُغْلبَیَال ، اَم  ٍلِّمَُؤم  ْنِم  ْمَکَف  َهَّللا  اوُقَّتا  ِساَّنلا ، َرِشاَعَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 344

َوُه َِکلذ  َةَرِخْآلا ، َو  اَْینُّدـلا  َرِـسَخ   » ْدَـق ًافِهَال ، ًافِـسآ  ِهِّبَر  یَلَع  َمِدَـق  َو  ِهِرْزِِوب ، َءاَبَف  ًاماَثآ ، ِِهب  َلْمَتْحا  َو  ًاماَرَح ، َُهباَـصَأ  ُهَعَنَم : ٍّقَح  ْنِم  َو  ُهَعَمَج ،
«. ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا 

. یِصاَعَْملا ُرُّذَعَت  ِۀَمْصِْعلا  َنِم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 345
. ُهُرِطُْقت ْنَم  َْدنِع  ْرُْظناَف  ُلاَؤُّسلا ، ُهُرِطُْقی  ٌدِماَج  َکِهْجَو  ُءاَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 346

. ٌدَسَح َْوأ  ٌّیِع  ِقاَقِْحتْسالا  ِنَع  ُریِصْقَّتلا  َو  ٌقَلَم ، ِقاَقِْحتْسالا  َنِم  َرَثْکَِأب  ُءاَنَّثلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 347
. ُُهبِحاَص ِِهب  َناَهَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 348
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822 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َْفیَـس َّلَس  ْنَم  َو  ُهَتاَف ، اَم  یَلَع  ْنَزْحَی  َْمل  ِهَّللا  ِقْزِِرب  َیِـضَر  ْنَم  َو  ِهِْریَغ ، ِْبیَع  ْنَع  َلَغَتْـشا  ِهِسْفَن  ِْبیَع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 349

َُرثَک ْنَم  َو  ُهُؤَطَخ ، َُرثَک  ُهُماَلَک  َُرثَک  ْنَم  َو  َمِهُّتا . ِءوُّسلا  َلِخاَدَم  َلَخَد  ْنَم  َو  َقِرَغ ، َجَجُّللا  َمَحَْتقا  ِنَم  َو  َبِطَع ، َرُومُْألا  ََدباَک  ْنَم  َو  ِِهب ، َِلُتق  ِیْغَْبلا 
، اَهَرَْکنَأَف ِساَّنلا ، ِبُویُع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  َو  َراَّنلا . َلَخَد  ُُهْبلَق  َتاَم  ْنَم  َو  ُُهْبلَق ، َتاَم  ُهُعَرَو  َّلَق  ْنَم  َو  ُهُعَرَو ، َّلَق  ُهُؤاَیَح  َّلَق  ْنَم  َو  ُهُؤاَـیَح ، َّلـُق  ُهُؤَطَخ 

ْنِم ُهَماَلَک  َّنَأ  َِملَع  ْنَم  َو  ِریِسَْیلِاب ، اَْینُّدلا  َنِم  َیِضَر  ِتْوَْملا  ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ْنَم  َو  ُدَْفنَیَال . ٌلاَم  ُۀَعاَنَْقلاَو  ِِهْنیَِعب  ُقَمْحَْألا  َِکلذَف  ِهِسْفَِنل ، اَهَیِـضَر  َُّمث 
. ِهِینْعَی امَِیف  اَّلِإ  ُهُماَلَک  َّلَق  ِِهلَمَع 

. َۀَمَلَّظلا َمْوَْقلا  ُرِهاَُظی  َو  ِۀَبَلَْغلِاب  ُهَنوُد  ْنَم  َو  ِۀَیِصْعَْملِاب ، ُهَقْوَف  ْنَم  ُِملْظَی  ٍتاَماَلَع : ُثاََلث  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِِملاَّظِلل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 350
. ُءاَخَّرلا ُنوُکَی  ِءاَلَْبلا  ِقَلَح  ُِقیاَضَت  َْدنِع  َو  ُۀَجْرَْفلا ، ُنوُکَت  ِةَّدِّشلا  یِهاَنَت  َْدنِع  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 351

ُعیُِضیَال َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا ، َءاَِیلْوَأ  َكَُدلَو  َو  َُکلْهَأ  ْنُکَی  ْنِإَف  َكَِدلَو : َو  َِکلْهَِأب  َِکْلغُش  َرَثْکَأ  َّنَلَعَْجتَال  هباحصا : ضعبل  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 352
!؟ ِهَّللا ِءاَدْعَِأب  َُکْلغُش  َو  َکُّمَه  اَمَف  ِهَّللا ، َءاَدْعَأ  اُونوُکَی  ْنِإ  َو  ُهَءاَِیلْوَأ ،

. ُُهْلثِم َکِیف  اَم  َبیِعَت  ْنَأ  ِْبیَْعلا  ُرَبْکَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 353
َو َبِهاَْولاَتْرَکَـش ، ُْلق : ْنِکل  َو  َِکلذ ، ْلُقَتَال  مالـسلا : هیلع  لاقف  ُسِراَْفلاَْکِئنُْهِیل ؛ هللاقف : هل  دـلو  مـالغب  اًلجرلجرهترـضحب  أـنه  و  - 354

. ُهَِّرب َْتقِزُر  َو  ُهَّدُشَأ ، َغََلب  َو  ِبوُهْوَْملا ، ِیف  ََکل  َكِرُوب 
. یَنِْغلا ََکل  ُفِصَی  َءاَِنْبلا  َّنِإ  اَهَسوؤُر ! ُقِرَْولا  ِتَعَلْطَأ  مالسلا : هیلع  لاقف  ًامخف ، ءانب  هلامع  نم  لجر  ینب  و  - 355

824 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ُُهلَجَأ ِهِیتْأَی  ُْثیَح  ْنِم  مالسلا : هیلع  لاقف  هقزر ؟ هیتأی  ناک  نیأ  نم  هیف ، كرت  هتیب و  باب  لجر  یلع  دس  ول  مالسلا : هیلع  هل  لیق  و  - 356
ُِرفاَُسی اَذه  ْمُُکبِحاَص  َناَک  ْدَق  َو  یَهَْتنا ، ُمُْکَیلِإ  َال  َو  َأَدـَب ، ْمَُکل  َْسَیل  َْرمَْألا  اذـه  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاقف  مهل  تام  تیم  نع  ًاموق  يَّزَع  و  - 357

. ِْهیَلَع ُْمْتمِدَق  اَّلِإ  َو  ْمُْکیَلَع  َمِدَق  ْنِإَف  ِهِراَفْسَأ ، ِضَْعب  ِیف  ُهوُّدُعَف 
َرَی ْمَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َعِّسُو  ْنَم  ُهَّنِإ  َنِیقِرَف ! ِۀَـمْقِّنلا  َنِم  ْمُکاَرَی  اَمَک  َنِیلِجَو ، ِۀَـمْعِّنلا  َنِم  ُهَّللا  ُمُکَرَِیل  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 358

. ًالُومْأَم َعَّیَض  ْدَقَف  ًاراَِبتْخا  َِکلذ  َرَی  ْمَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َقِّیُض  ْنَم  َو  ًافوُخَم ، َنِمَأ  ْدَقَف  ًاجاَرِْدتْسا  َِکلذ 
ْنِم اْوَّلََوت  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  ِناَثْدِْحلا . ِباَْینَأ  ُفیِرَص  اَّلِإ  اَْهنِم  ُهُعوُرَیَال  اَْینُّدلا  یَلَع  َجِّرَعُْملا  َّنِإَف  اوُرِْصقَأ  ِۀَبْغَّرلا  يَرْـسَأ  اَی  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 359

. اَِهتاَداَع ِةَواَرَض  ْنَع  اَِهب  اُولِدْعاَو  اَهَبیِدَْأت ، ْمُکِسُْفنَأ 
. اًلَمَتُْحم ِْریَْخلاِیف  اََهل  ُدَِجت  َْتنَأ  َو  ًاءوُس ، ٍدَحَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍۀَِملَِکب  َّنَّنُظَتَال  مالسلا : هیلع  لاقو  - 360

ْلَـس َُّمث  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِِهلوُـسَر  یَلَع  ِةاَـلَّصلا  ِۀـَلَأْسَِمب  ْأَدـْباَف  ٌۀَـجاَح  ُهَناَْحبُـس ، ِهَّللا ، َیلِإ  َکـَل  َْتناَـک  اَذِإ  مالـسلا : هـیلع  لاـق  و  - 361
. يَرْخُْألا َعَنْمَی  َو  اَمُهاَدْحِإ  َیِضْقَیَف  ِْنیَتَجاَح ، َلَأُْسی  ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َکَتَجاَح ؛

. َءاَرِْملا ِعَدَْیلَف  ِهِضْرِِعب  َّنَض  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 362
. ِۀَصْرُْفلا َدَْعب  ُةاَنَْألا  َو  ِناَْکمِْإلا ، َْلبَق  ُۀَلَجاَعُْملا  ِقْرُْخلا  َنِم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 363

. ٌلْغُش ََکل  َناَک  ْدَق  يِذَّلا  یِفَف  ُنوُکَیَال ، اَّمَع  ْلَأْسَتَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 364
826 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. َكِْریَِغل ُهَتْهِرَک  اَم  َُکبُّنََجت  َکِسْفَِنل  ًابَدَأ  یَفَک  َو  ٌحِصاَن . ٌرِْذنُم  ُراَِبتْعالا  َو  ٌۀَِیفاَص ، ٌةآِْرم  ُرْکِْفلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 365
. ُْهنَع َلََحتْرا  اَّلِإ  َو  َُهباَجَأ  ْنِإَف  ِلَمَْعلِاب : ُِفتْهَی  ُْملِْعلا  َو  َلِمَع ؛ َِملَع  ْنَمَف  ِلَمَْعلِاب : ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 366

. اَِهتَوَْرث ْنِم  یَکْزَأ  اَُهتَْغُلب  َو  اَِهتَنِینْأَمُط ، ْنِم  یَظْحَأ  اَُهتَْعُلق  ُهاَعْرَم ! اُوبَّنَجَتَف  ٌءِیبُوم  ٌماَطُح  اَْینُّدـلا  ُعاَتَم  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  اَی  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 367
ُهَریِمَـض ْتَأَلَم  اَِهب  َفَغَّشلا  َرَعْـشَتْسا  ِنَم  َو  ًاهَمَک ، ِْهیَرِظاَن  ْتَبَقْعَأ  اَهُجِْربِز  ُهَقاَر  ْنَم  َو  ِۀَحاَّرلِاب . اَْهنَع  َِینَغ  ْنَم  َنیِعُأ  َو  ِۀَقاَْفلِاب ، ٍِرثْکُم  یَلَع  َمِکُح 
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ِهَّللا یَلَع  ًانِّیَه  ُهاَرَْهبَأ ، ًاعِطَْقنُم  ِءاَضَْفلِاب  یَْقُلیَف  ِهِمَظَِکب  َذَخُْؤی  یَّتَح  َِکلذَـک  ُُهنُزْحَی ، ٌّمَغ  َو  ُُهلَغْـشَی ، ٌّمَه  ِِهْبلَق  ِءاَدـْیَوُس  یَلَع  ٌْصقَر  َّنَُهل  ًاناَجْـشَأ ،
َو ِْتقَْملا  ِنُذُِأب  اَهِیف  ُعَمْـسَی  َو  ِراَرِطْـضالا ، ِنْطَِبب  اَْهنِم  ُتاَتْقَیَو  ِراَِبتْعالا ، ِْنیَِعب  اَْینُّدـلا  َیلِإ  ُنِمْؤُْملا  ُرُْظنَی  امَّنِإ  َو  ُهُؤاَْـقلِإ . ِناَوْخِإـْلا  یَلَع  َو  ُهُؤاَـنَف ،

«. َنوُِسْلُبی ِهِیف  ٌمْوَی   » ْمِِهتْأَی َْمل  َو  اَذه  ِءاَنَْفلِاب ! َُهل  َنِزُح  ِءاَقَْبلِاب  َُهل  َحُِرف  ْنِإ  َو  يَدْکَأ ! َلِیق  يَْرثَأ  َلِیق  ْنِإ  ِضاَْغبِْإلا ،
َیلِإ ْمَُهل  ًۀَـشاَیِح  َو  ِِهتَمْقَن  ْنَع  ِهِداَبِِعل  ًةَداَیِذ  ِِهتَیِـصْعَم ، یَلَع  َباَقِْعلا  َو  ِِهتَعاَـط ، یَلَع  َباَوَّثلا  َعَضَو  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 368

. ِِهتَّنَج
َنِم ٌةَِرماَغ  ٍِذئَمْوَی  ْمُهُدِجاَسَم  َو  ُهُمْسا ، اَّلِإ  ِماَلْسِْإلا  َنِم  َو  ُهُمْسَر ، اَّلِإ  ِنآْرُْقلا  َنِم  ْمِهِیف  یَْقبَیَال  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 369

َو اَهِیف ، اَْهنَع  َّذَـش  ْنَم  َنوُّدُرَی  ُۀَـئیِطَْخلا ؛ يِوَْأت  ْمِْهَیلِإ  َو  ُۀَْـنتِْفلا ، ُجُرَْخت  ْمُْهنِم  ِضْرَْألا ، ِلْهَأ  ُّرَـش  اَهُراَّمُع  َو  اَُهناَّکُـس  يَدُْـهلا ، َنِم  ٌباَرَخ  ِءاَِـنْبلا ،
ُلیِقَتْـسَن ُنَْحن  َو  َلَعَف ، ْدَق  َو  َناَْریَح  اَهِیف  َمِیلَْحلا  ُكُْرتَت  ًۀَْنِتف  َِکئلوُأ  یَلَع  َّنَثَْعبََأل  ُْتفَلَح  ِیبَف  ُهَناَْحبُـس : ُهَّللا  ُلوُقَی  اَْهَیلِإ . اَْهنَع  َرَّخََأت  ْنَم  َنُوقوُسَی 

. ِۀَْلفَْغلا َةَْرثَع  َهَّللا 
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يًدُس َكُِرتَال  َو  وُْهلَیَف ، ًاثَبَع  ٌؤُْرما  َِقلُخ  اَمَف  َهَّللا  اوُقَّتا  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  ۀبطخلا : مامأ  لاق  الِإ  ربنملا ، هب  لدتعا  املق  مالـسلا ، هیلع  هنأ  يور  و  - 370
ِرَخآلاَک ِِهتَّمِه  یَلْعَِأب  اَْینُّدـلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا  ُروُْرغَْملا  اَم  َو  ُهَدـْنِع ، ِرَظَّنلا  ُءوُس  اَهَحَّبَق  ِیتَّلا  ِةَرِخآـْلا  َنِم  ٍفَلَِخب  َُهل  ْتَنَّسََحت  یتَّلا  ُهاَْـینُد  اَـم  َو  وُْغلَیَف 

. ِِهتَمْهُس یَنْدَِأب  ِةَرِخآلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا 
َو َِۀبْوَّتلا ، َنِم  ُحَْـجنَأ  َعیِفَـشَال  َو  ِعَرَْولا ، َنِم  ُنَسْحَأ  َلِقْعَمَال  َو  يَْوقَّتلا ، َنِم  ُّزَعَأ  َّزِعَال  َو  ِماَلْـسِْإلا ، َنِم  یَلْعَأ  َفَرَـشَال  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 371
َو ِۀَعَّدلا  َضْفَخ  َأَّوَبَت  َو  َۀَحاَّرلا  َمَظَْتنا  ِدَقَف  ِفاَفَْکلا  ِۀَْغُلب  یَلَع  َرَصَْتقا  ِنَم  َو  ِتوُْقلِاب . یَضِّرلا  َنِم  ِۀَقاَْفِلل  ُبَهْذَأ  َلاَمَال  َو  ِۀَعاَنَْقلا ، َنِم  یَنْغَأ  َْزنَکَال 

. ِبُویُْعلا يِواَسَم  ُعِماَج  ُّرَّشلا  َو  ِبُونُّذلا ، ِیف  ِمُّحَقَّتلا  َیلِإ  ٍعاََود  ُدَسَْحلاَو  ُْربِْکلا  َو  ُصْرِْحلا  َو  ِبَعَّتلا ، ُۀَّیِطَم  َو  ِبَصَّنلا  ُحاَتْفِم  ُۀَبْغَّرلا 
: ٍۀََعبْرَِأب اَْینُّدلاَو  ِنیِّدلا  ُماَِوق  ُِرباَج ، اَی  يراصنَألا : هَّللادبع  نب  رباجل  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 372

َفَْکنَتْسا ُهَْملِع  ُِملاَْعلا  َعَّیَض  اَذِإَف  ُهاَْینُِدب ؛ ُهَتَرِخآ  ُعِیبَیَال  ٍریِقَف  َو  ِِهفوُْرعَِمب ، ُلَْخبَیَال  ٍداَوَج  َو  َمَّلَعَتَی ، ْنَأ  ُفِْکنَتْسَیَال  ٍلِهاَج  َو  ُهَْملِع ، ٍلِمْعَتْـسُم  ٍِملاَع 
. ُهاَْینُِدب ُهَتَرِخآ  ُریِقَْفلا  َعَاب  ِِهفوُْرعَِمب  ُِّینَْغلا  َلَِخب  اَذِإ  َو  َمَّلَعَتَی ، ْنَأ  ُلِهاَْجلا 

اَِمب اَهِیف  ْمُقَی  َْمل  ْنَم  َو  ِءاَقَْبلا ، َو  ِماَوَّدِلل  اَهَـضَّرَع  اهِیف  ُبِجَی  اَِمب  اَهِیف  ِهَِّلل  َماَق  ْنَمَف  ِْهَیلِإ ، ِساَّنلا  ُِجئاَوَح  ْتَُرثَک  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمَِعن  ْتَُرثَک  ْنَم  ُِرباَج ، اَی 
. ِءاَنَْفلاَو ِلاَوَّزِلل  اَهَضَّرَع  ُبِجَی 

هنأ ثعـشألا - نبا  عم  جاجحلا  لاتقل  جرخ  نمم  ناک  و  هیقفلا - یلیل  یبأ  نب  نمحرلادـبع  نع  هخیرات  یف  يربطلا  ریرج  نبا  يور  و  - 373
ءادهـشلا و باوث  هباـثأ  و  نیحلاـصلا ، یف  هتجرد  هللا  عـفر  مالـسلا ، هیلع  ًاـیلع  تعمـس  ینِإ  داـهجلا : یلع  ساـنلا  هب  ضحی  ناـک  اـمیف  لاـق 

: ماشلا لهأ  انیقل  موی  لوقی  نیقیّدصلا 
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َوُه َو  َرِجُأ ، ْدَـقَف  ِِهناَِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  َءيَِرب ؛ َو  َِملَـس  ْدَـقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأَـف  ِْهَیلِإ ، یَعْدـُی  ًارَْکنُم  َو  ِِهب  ُلَـمُْعی  ًاناَوْدُـع  َيأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا ، اَـهُّیَأ 
َو يَدُْهلا ، َلِیبَس  َباَصَأ  يِذَّلا  َِکلَذَف  یَْلفُّسلا ، َیِه  َنیِملاَّظلا  ُۀَِـملَک  َو  اَْیلَْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل  ِْفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  ِِهبِحاَص ؛ ْنِم  ُلَْضفَأ 

. ُنیِقَْیلا ِِهْبلَق  ِیف  َرََّون  َو  ِقیِرَّطلا  یَلَع  َماَق 
ُمُْهنِم َو  ِْریَْخلا ؛ ِلاَـصِِخل  ُلِمْکَتْـسُْملا  َِکلذَـف  ِِهْبلَق ، َو  ِِهناَِـسل  َو  ِهِدَِـیب  ِرَْکنُْمِلل  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَف  يرجملا : اذـه  يرجی  هل  رخآ  مـالک  یف  و  - 374

َو ِهِدَِیب  ُكِراَّتلاَو  ِِهْبلَِقب  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِم  َو  ًۀَلْـصَخ ؛ ٌعِّیَـضُم  َو  ِْریَْخلا  ِلاَصِخ  ْنِم  ِْنیَتَلْـصَِخب  ٌکِّسَمَتُم  َِکلَذَف  ِهِدَِیب ، ُكِراَّتلا  َو  ِِهْبلَق  َو  ِِهناَِسِلب  ُرِْکنُْملا 
َِکلذَف ِهِدَـی ، َو  ِِهْبلَق  َو  ِِهناَِسِلب  ِرَْکنُْملا  ِراَْکنِِإل  ٌكِراَت  ْمُْهنِم  َو  ٍةَدِـحاَِوب ، َکَّسَمَت  َو  ِثالَّثلا  َنِم  ِْنیَتَلْـصَْخلا  َفَرْـشَأ  َعَّیَـض  يِذَّلا  َِکلذَـف  ِِهناَِسل ،

َْرمَْألا َّنِإ  َو  ٍّیُِّجل . ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَـثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألا  َدـْنِع  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلا  َو  اَهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ  اَم  َو  ِءاَـیْحَْألا . ُتِّیَم 
. ٍِرئاَج ٍماَمِإ  ِْدنِع  ٍلْدَع  ُۀَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَأ  َو  ٍقْزِر ، ْنِم  ِناَصِْقُنیَال  َو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَُقیَال  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب 
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َُّمث ْمُِکتَنِْـسلَِأب  َُّمث  ْمُکیِْدیَِأب ، ُداَهِْجلا  ِداَهِْجلا  َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبَْلُغت  اَم  ُلَّوَأ  لوقی : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تعمـس  لاق : ۀفیحج  یبأ  نع  و  - 375
. ُهاَلْعَأ ُُهلَفْسَأ  َو  ُهَلَفْسَأ  ُهاَلْعَأ  َلِعُجَف  َِبُلق  ًارَْکنُم ، ْرِْکُنی  َْمل  َو  ًافوُْرعَم ، ِِهْبلَِقب  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَمَف  ْمُِکبُولُِقب ؛

. ٌءِیب َو  ٌفیِفَخ  َلِطاَْبلا  َّنِإ  َو  ٌءيِرَم ، ٌلیِقَث  َّقَْحلا  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 376
ِهِذه ِّرَِشل  َّنَسَْأیَت  َالَو  َنوُرِساَْخلا » ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  اَلَف  : » َیلاَعَت ِِهلْوَِقل  ِهَّللا  َباَذَع  ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ِْریَخ  یَلَع  َّنَنَمَْأتَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 377

«. َنوُِرفاَْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَیَال  ُهَّنِإ  : » َیلاَعَت ِِهلْوَِقل  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ِۀَّمُْألا 
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. ٍءوُس ِّلُک  َیلِإ  ِِهب  ُداَُقی  ٌماَمِز  َوُه  َو  ِبُویُْعلا ، يِواَسَِمل  ٌعِماَج  ُلُْخْبلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 378
ِّمَه یَلَع  َِکتَنَـس  َّمَه  ْلِمَْحت  اَـلَف  َكاـَتَأ . ِِهتْأـَت  َْمل  ْنِإَـف  َکـُُبلْطَی ، ٌقْزِر  َو  ُُهُبلْطَت ، ٌقْزِر  ِناَـقْزِر : ُقْزِّرلا  َمَدآ ، َْنباَـی  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 379

ِنُکَت َْمل  ْنِإ  َو  ََکل ؛ َمَسَق  اَم  ٍدیِدَج  ٍدَغ  ِّلُک  ِیف  َکِیتُْؤیَـس  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َكِرُمُع  ْنِم  ُۀَنَّسلا  ِنُکَت  ْنِإَف  ِهِیف ؛ اَم  یَلَع  ٍمْوَی  ُّلُک  َكاَفَک  َکِمْوَی !
ْدَق اَم  َْکنَع  َءیِْطُبی  َْنل  َو  ٌِبلاَغ ، ِْهیَلَع  َکَِبْلغَی  َْنل  َو  ٌِبلاَط  َِکقْزِر  َیلِإ  َکَِقبْـسَی  َْنل  َو  ََکل ؛ َْسَیل  امَِیف  ِّمَْهلِاب  ُعَنْـصَت  اَـمَف  َكِرُمُع  ْنِم  ُۀَـنَّسلا 

. ََکل َرُِّدق 
یف ةررقملا  ةدعاقلا  یلع  هانررک  کلذلف  حرـشأ ، حضوأ و  انهاه  هنأ  الإ  بابلا ، هذه  نم  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یـضم  دـق  و  یـضرلا : لاق 

. باتکلا لوأ 
. ِهِرِخآ ِیف  ِهیِکاََوب  ْتَماَق  ِِهْلَیل ، ِلَّوَأ  ِیف  ٍطُوبْغَم  َو  ِهِِربْدَتْسُِمب ، َْسَیل  ًامْوَی  ٍِلبْقَتْسُم  َّبُر  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 380

: َکَقِرَو َو  َکَبَهَذ  ُنُزَْخت  اَمَک  َکَناَِسل  ْنُزْخاَف  ِِهقاَثَو ، َتْرِـص  ِِهب  َتْمَّلَکَت  اَذِإَف  ِِهب ؛ ْمَّلَکَتَت  َْمل  اَم  َِکقاَثَو  ِیف  ُماَلَْکلا  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 381
. ًۀَمِْقن ْتَبَلَجَو  ًۀَمِْعن  ْتَبَلَس  ٍۀَِملَک  َّبُرَف 

َمْوَی َْکیَلَع  اَِهب  ُّجَـتْحَی  َِضئاَرَف  اَهِّلُک  َکِحِراَوَج  یَلَع  َضَرَف  َهَّللا  َّنِإَف  ُمَْلعَت ، اَم  َّلُـک  ْلـُقَتَال  ْلـَب  ُمَْلعَتاـَل  اَـم  ْلـُقَتَال  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 382
. ِۀَماَیِْقلا

، ِهَّللا ِۀَعاَط  یَلَع  َْوقاَف  َتیِوَق  اَذِإ  َو  َنیِرِساَْخلا ، َنِم  َنوُکَتَف  ِِهتَعاَط  َْدنِع  َكَدِقْفَی  َو  ِِهتَیِصْعَم  َْدنِع  ُهَّللا  َكاَرَی  ْنَأ  ْرَذْحا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 383
. ِهَّللا ِۀَیِصْعَم  ْنَع  ْفُعْضاَف  َْتفُعَض  اَذِإ  َو 

ُۀَنِینْأَمُّطلا َو  ٌْنبَغ ، ِْهیَلَع  ِباَوَّثلِاب  َْتِقثَو  اَذِإ  ِلَمَْعلا  ِنْسُح  ِیف  ُریِصْقَّتلا  َو  ٌلْهَج ، اَْهنِم  ُِنیاَُعت  اَم  َعَم  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُنوُکُّرلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 384
. ٌزْجَع َُهل  ِراَِبتْخالا  َْلبَق  ٍدَحَأ  ِّلُک  َیلِإ 

. اَهِکْرَِتب اَّلِإ  ُهَْدنِع  اَم  ُلاَُنیَال  َو  اَهِیف ، اَّلِإ  یَصُْعیَال  ُهَّنَأ  ِهَّللا  یَلَع  اَْینُّدلا  ِناَوَه  ْنِم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 385
834 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ُهَضَْعب َْوأ  َُهلاَن  ًاْئیَش  َبَلَط  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 386
ِراَّنلا َنُود  ٍءاََلب  ُّلُک  َو  ٌروُقْحَم ، َوُهَف  ِۀَّنَْجلا  َنُود  ٍمیِعَن  ُّلُک  َو  ُۀَّنَْجلا ، ُهَدـَْعب  ٍّرَِـشب  ٌّرَـش  اَـم  َو  ُراَّنلا ، ُهَدـَْعب  ٍْریَِخب  ٌْریَخ  اَـم  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 387

. ٌۀَِیفاَع
ْنِم َّنِإ  َو  َالأ  ِْبلَْقلا . ُضَرَم  ِنَدَْـبلا  ِضَرَم  ْنِم  ُّدَـشَأ  َو  ِنَدَْـبلا ، ُضَرَم  ِۀَـقاَْفلا  َنِم  ُّدَـشَأ  َو  َۀَـقاَْفلا ، ِءاَلَْبلا  َنِم  َّنِإ  َوَالأ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 388

. ِْبلَْقلا يَْوقَت  ِنَدَْبلا  ِۀَّحِص 
. ِِهئَابآ ُبَسَح  ُهْعَْفنَی  َْمل  ِهِسْفَن  ُبَسَح  ُهَتاَف  ْنَم  يَرْخُأ : ۀیاور  ِیف  َو  ُُهبَسَن .» ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  : » مالسلا هیلع  لاق  و  - 389

امَِیف اِهتَّذـَل  َْنَیب  َو  ِهِسْفَن  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌۀَـعاَس  َو  ُهَشاَعَم ، ُّمُرَی  ٌۀَـعاَس  َو  ُهَّبَر ، اَهِیف  یِجاَُنی  ٌۀَـعاَسَف  ٍتاَعاَس : ُثاََلث  ِنِمْؤُْمِلل  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 390
. ٍمَّرَُحم ِْریَغ  ِیف  ٍةََّذل  َْوأ  ٍداَعَم ، ِیف  ٍةَوْطُخ  َْوأ  ٍشاَعَِمل ، ٍۀَّمَرَم  ٍثاََلث : ِیف  اَّلِإ  ًاصِخاَش  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاَْعِلل  َْسَیل  َو  ُلُمْجَی . َو  ُّلِحَی 

! َْکنَع ٍلوُفْغَِمب  َتْسَلَف  ْلُفْغَتَال  َو  اَِهتاَرْوَع ، ُهَّللا  َكْرِّصَُبی  اَْینُّدلاِیف  ْدَهْزا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 391
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. ِِهناَِسل َتَْحت  ٌءُوبْخَم  َءْرَْملا  َّنِإَف  اُوفَْرُعت ، اوُمَّلَکَت  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 392
. ِبَلَّطلا ِیف  ْلِمْجَأَف  ْلَعْفَت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَف  َْکنَع ؛ یَّلََوت  اَّمَع  َّلََوتَو  َكاَتَأ ، اَم  اَْینُّدلا  َنِم  ْذُخ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 393

. ٍلْوَص ْنِم  ُذَْفنَأ  ٍلْوَق  َّبُر  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 394
. ٍفاَک ِْهیَلَع  ٍرَصَتْقُم  ُّلُک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 395

؛ َْکیَلَع ٌمْوَی  َو  ََکل ، ٌمْوَی  ِناَمْوَی : ُرْهَّدـلا  ًاِمئاَق ، َْطُعی  َْمل  ًادِـعاَق  َْطُعی  َْمل  ْنَم  ُلُّسَوَّتلاَال  َو  ُلُّلَقَّتلاَو  ُۀَِّینَّدـلاَال ! َو  ُۀَِّینَْملا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 396
! ِْربْصاَف َْکیَلَع  َناَک  اَذِإ  َو  ْرَْطبَت ، اَلَف  ََکل  َناَک  اَذِإَف 

. ُهُحیِر ٌرِطَع  ُُهلِمْحَم  ٌفیِفَخ  ُکْسِْملا  ُبیِّطلا  َمِْعن  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 397
836 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. َكَْربَق ْرُکْذاَو  َكَْربِک ، ْطُطْحا  َو  َكَرْخَف ، ْعَض  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 398
ِیف اَّلِإ  ٍءْیَـش ، ِّلُک  ِیف  ُهَعیُِطی  ْنَأ  َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْولا  ُّقَحَف  ًاّقَح . َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْوِلل  َّنِإ  َو  ًاّقَح ، ِِدلاَْولا  یَلَع  ِدـَلَْوِلل  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 399

. َنآْرُْقلا ُهَمِّلَُعی  َو  َُهبَدَأ  َنِّسَُحی  َو  ُهَمْسا ، َنِّسَُحی  ْنَأ  ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَح  َو  ُهَناَْحبُس ؛ ِهَّللا  ِۀَیِصْعَم 
، ٌةَرُْشن ُبیِّطلاَو  ٍّقَِحب ، ْتَْسَیل  يَوْدَْعلاَو  ٍّقَِحب ، ْتَْسَیل  ُةَریِّطلاَو  ٌّقَح ، ُلْأَْفلا  َو  ٌّقَح ، ُرْحِّسلا  َو  ٌّقَح ، یَقُّرلا  َو  ٌّقَح ، ُْنیَْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 400

. ٌةَرُْشن ِةَرْضُْخلا  َیلِإ  ُرَظَّنلاَو  ٌةَرُْشن ، ُبوُکُّرلا  َو  ٌةَرُْشن ، ُلَسَْعلاَو 
. ْمِِهِلئاَوَغ ْنِم  ٌْنمَأ  ْمِِهقاَلْخَأ  ِیف  ِساَّنلا  َُۀبَراَقُم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 401

: اهلثم لوق  نع  هلثم  رغصتسی  ۀملکب  ملکت  دق  و  هیبطاخم - ضعبل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 402
. ًابْقَس َتْرَدَه  َو  ًاریِکَش ، َتْرِط  ْدََقل 

دعب الإ  ردهی  و ال  لبإلا ، نم  ریغصلا  بقسلا : و  فصحتـسی . يوقی و  نأ  لبق  رئاطلا  شیر  نم  تبنی  ام  لوأ  انهاه : ریکـشلا  و  یـضرلا : لاق 
. لحفتسی نأ 

. ُلَیِْحلا ُْهَتلَذَخ  ِتِواَفَتُم  َیلِإ  َأَمْوَأ  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 403
یتَمَف اَنَکَّلَم ؛ اَم  اَّلِإ  ُِکلْمَنَال  َو  ًاْئیَش ، ِهَّللا  َعَم  ُِکلْمَن  َال  اَّنِإ  ِهَّللِاب :-» اَّلِإ  َةَُّوقَال  َو  َلْوَح  َال   » ْمِِهلْوَق یَنْعَم  ْنَع  َِلئُس  ْدَق  َو  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 404

. اَّنَع ُهَفِیلْکَت  َعَضَو  اَّنِم  ُهَذَخَأ  یَتَم  َو  اَنَفَّلَک ، اَّنِم  ِِهب  ُکَْلمَأ  َوُه  اَم  اَنَکَّلَم 
َنِم َُهبَراَق  اَم  اَّلِإ  ِنیِّدلا  َنِم  ْذُخْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  ُراَّمَع ، اَی  ُهْعَد  امالک : ۀبعش  نب  ةریغملا  عجاری  هعمس  دق  و  رسای ؛ نب  رامعل  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 405

. ِِهتاَطَقَِسل ًارِذاَع  ِتاَهَبُّشلا  َلَعْجَِیل  ِهِسْفَن  یَلَع  َسََبل  ٍدْمَع  یَلَع  َو  اَْینُّدلا ،
838 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. ِهَّللا یَلَع  ًالاَکِّتا  ِءاَِینْغَْألا  یَلَع  ِءاَرَقُْفلا  ُهِیت  ُْهنِم  ُنَسْحَأ  َو  ِهَّللا ! َْدنِع  اَِمل  ًابَلَط  ِءاَرَقُْفِلل  ِءاَِینْغَْألا  َعُضاََوت  َنَسْحَأ  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 406
! ام ًامْوَی  ِِهب  ُهَذَْقنَتْسا  اَّلِإ  اًْلقَع  ًأَْرما  ُهَّللا  َعَدْوَتْسا  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 407

. ُهَعَرَص َّقَْحلا  َعَراَص  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 408
. ِرَصَْبلا ُفَحْصُم  ُْبلَْقلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 409
. ِقاَلْخَْألا ُسِیئَر  یَقُّتلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 410

. َكَدَّدَس ْنَم  یَلَع  َِکلْوَق  َۀَغاََلب  َو  َکَقَْطنَأ ، ْنَم  یَلَع  َِکناَِسل  ََبرَذ  َّنَلَعَْجتَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 411
. َكِْریَغ ْنِم  ُهُهَرْکَت  اَم  ُباَِنتْجا  َکِسْفَِنل  ًابَدَأ  َكاَفَک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 412

. ِراَمْغَْألا َّوُّلُس  اَلَس  اَّلِإ  َو  ِراَرْحَْألا ، َْربَص  َرَبَص  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 413
. ِِمئاَهَْبلا َُّولُس  َتْوَلَس  اَّلِإ  َو  ِمِراَکَْألا ، َْربَص  َتْرَبَص  ْنِإ  هل : نبا  نع  ًایزعم  سیق  نب  ثعْشَألل  لاق  مالسلا ، هیلع  هنأ  رخآ  ربخ  یف  و  - 414
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اَْینُّدـلا َلْهَأ  َّنِإ  ِِهئاَدـْعَِأل . ًاباَقِعَال  َو  ِِهئاَِیلْوَِأل ، ًاـباََوث  اَهَـضْرَی  َْمل  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُّرُمَت ، َو  ُّرُـضَت  َو  ُّرُغَت  ایندـلا : ۀفـص  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  و  - 415
. اُولََحتْراَف ْمُهُِقئاَس  ْمِِهب  َحاَص  ْذِإ  اوُّلَح  ْمُهاَْنَیب  ٍبْکَرَک 

َدِعَـسَف ِهَّللا  ِۀَعاَِطب  ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  اَّمِإ  ِْنیَلُجَر : ِدَحَِأل  ُهُفِّلَُخت  َکَّنِإَف  اَْینُّدلا ، َنِم  ًاْئیَـش  ََكءاَرَو  َّنَفِّلَُختَال  مالـسلا : هیلع  نسحلا  هنبال  لاق  و  - 416
ُهَِرثُْؤت ْنَأ  ًاقیِقَح  ِْنیَذه  ُدَحَأ  َْسَیل  َو  ِِهتَیِـصْعَم ، یَلَع  َُهل  ًانْوَع  َْتنُکَف  َُهل ؛ َْتعَمَج  اَِمب  َیِقَـشَف  ِهَّللا  ِۀَیِـصْعَِمب  ِهِیف  َلِمَع  ُلُجَر  اَّمِإ  َو  ِِهب ، َتیِقَـش  اَِمب 

. َکِسْفَن یَلَع 
: وه رخآ و  هجو  یلع  مالکلا  اذه  يوری  و  یضرلا : لاق 

840 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َلِمَع ٍلُجَر  ِْنیَلُجَر : ِدَحَِأل  ٌعِماَج  َْتنَأ  اَمَّنِإ  َو  َكَدَْعب ، ٍلْهَأ  َیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  َو  َکَْلبَق ، ٌلْهَأ  َُهل  َناَک  ْدَق  اَْینُّدلا  َنِم  َكِدَی  ِیف  يِذَّلا  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
یَلَع ُهَِرثُْؤت  ْنَأ  اًلْهَأ  ِْنیَذه  ُدَحَأ  َْسَیل  َو  َُهل . َْتعَمَج  اَِمب  َتیِقَشَف  ِهَّللا ، ِۀَیِصْعَِمب  ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  ْوأ  ِِهب ؛ َتیِقَش  اَِمب  َدِعَـسَف  ِهَّللا  ِۀَعاَِطب  ُهَتْعَمَج  امَِیف 

. ِهَّللا َقْزِر  َیَِقب  ْنَِمل  َو  ِهَّللا ، َۀَمْحَر  یَضَم  ْنَِمل  ُجْراَف  َكِرْهَظ ، یَلَع  َُهل  َلِمَْحت  ْنَأَال  َو  َکِسْفَن ،
ٌمْـسا َوُه  َو  َنیِّیِّلِْعلا ، ُۀَجَرَد  ُراَفِْغتْـسالا  ُراَفِْغتْـسالا ؟ اَم  يِرْدَتَأ  َکُّمُأ ، َْکتَلِکَث  َهَّللا :» ُرِفْغَتْـسَأ  : » ِِهتَرْـضَِحب لاق  لئاقل  مالـسلا  هیلع  لاق  و  - 417

ْمُهَقوُقُح َنِیقُولْخَملا  َیلِإ  َيِّدَُؤت  ْنَأ  ُِثلاَّثلا  َو  ًادـَبَأ ، ِْهَیلِإ  ِدْوَْعلا  ِكَْرت  یَلَع  ُمْزَْعلا  ِیناَّثلاَو  یَـضَم ، اَـم  یَلَع  ُمَدَّنلا  اَُـهلَّوَأ  ٍناَـعَم : ِۀَّتِـس  یَلَع  ٌعـِقاَو 
ِمْحَّللا َیلِإ  َدِـمْعَت  ْنَأ  ُسِماَْخلاَو  اَهَّقَح ، َيِّدَُؤتَف  اَهَتْعَّیَـض  َْکیَلَع  ٍۀَـضیِرَف  ِّلُک  َیلِإ  َدِـمْعَت  ْنَأ  ُِعباَّرلاَو  ٌۀَِـعبَت ، َْکیَلَع  َْسَیل  َسَْلمَأ  َهَّللا  یَْقَلت  یَّتَح 
ِۀَعاَّطلا ََملَأ  َمْسِْجلا  َقیِذـُت  ْنَأ  ُسِداَّسلا  َو  ٌدـیِدَج ، ٌمَْحل  اَمُهَْنَیب  َأَْشنَی  َو  ِمْظَْعلِاب ، َدـْلِْجلا  َقِْصُلت  یَّتَح  ِناَزْحَأـْلِاب ، ُهَبیِذـُتَف  ِتْحُّسلا  یَلَع  َتَبَن  يِذَّلا 

: ُلوُقَت َِکلذ  َْدنِعَف  ِۀَیِصْعَْملا ، َةَواَلَح  ُهَْتقَذَأ  اَمَک 
«. َهَّللا ُرِفْغَتْسَأ  »

. ٌةَریِشَع ُْملِْحلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 418
. ُۀَقْرَْعلا ُُهِنْتُنت  َو  ُۀَقْرَّشلا ، ُُهُلتْقَت  َو  ُۀَّقَْبلا ، ُهُِملُْؤت  ِلَمَْعلا  ُظوُفْحَم  ِلَلِْعلا ، ُنُونْکَم  ِلَجَْألا  ُمُوتْکَم  َمَدآ : ُْنبا  ٌنیِکْسِم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 419

َراَْصبَأ َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاقف  مهراصبأب ، موقلا  اهقمرف  ۀـلیمج ، ةأرما  مهب  ترمف  هباحـصأ ، یف  ًاسلاج  ناـک  مالـسلا  هیلع  هنَأ  يور  و  - 420
. ِِهتَأَْرماَک ِِهتَأَْرما  َیِه  امَّنِإَف  ُهَلْهَأ ، ْسِماَُلْیلَف  ُُهبِْجُعت  ٍةَأَْرما  َیلِإ  ْمُکُدَحَأ  َرَظَن  اَذِإَف  اَِهباَبَه ، ُبَبَس  َِکلذ  َّنِإ  َو  ُحِماَوَط ؛ ِلوُحُْفلا  ِهِذه 

842 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! ٍْبنَذ ْنَع  ٌْوفَع  َْوأ  ٍّبَِسب ، ٌّبَس  َوُه  امَّنِإ  ًاْدیَوُر  مالسلا : هیلع  لاقف  هولتقیل ، موقلا  بثوف  ههقفَأ » ام  ًارفاک  هَّللا  هلتاق  : » جراوخلا نم  لجر  لاقف 

. َكِدْشُر ْنِم  َکِّیَغ  َُلبُس  ََکل  َحَضْوَأ  اَم  َِکْلقَع  ْنِم  َكاَفَک  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 421
ِْریَْخلا ِلْعِِفب  َیلْوَأ  ًادَحَأ  َّنِإ  ْمُکُدَحَأ : ََّنلوُقَیَال  َو  ٌرِیثَک ، ُهَلِیلَق  َو  ٌرِیبَک  ُهَریِغَص  َّنِإَف  ًاْئیَـش ، ُْهنِم  اوُرِقَْحتَال  َو  َْریَْخلا  اُولَْعفا  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 422

. ُُهلْهَأ ُهوُمُکاَفَک  اَمُْهنِم  ُهوُُمتْکََرت  اَمْهَمَف  اًلْهَأ  ِّرَّشلاَو  ِْریَْخِلل  َّنِإ  َِکلذَک . ِهَّللا  َو  َنوُکَیَف  یِّنِم 
ِهَّللا َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  امَِیف  َنَسْحَأ  ْنَم  َو  ُهاَْینُد ، َْرمَأ  ُهَّللا  ُهاَفَک  ِِهنیِدـِل  َلِمَع  ْنَم  َو  ُهَتَِیناَلَع ، ُهَّللا  َحَلْـصَأ  ُهَتَریِرَـس  َحَلْـصَأ  ْنَم  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 423

. ِساَّنلا َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  ُهَّللا  َنَسْحَأ 
. َِکْلقَِعب َكاَوَه  ِْلتاَق  َو  َکِْملِِحب ، َکُِقلُخ  َلَلَخ  ُْرتْساَف  ٌعِطاَق ، ٌماَسُح  ُلْقَْعلاَو  ٌِرتاَس ، ٌءاَطِغ  ُْملِْحلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 424

اَهلَّوَح َُّمث  ْمُْهنِم ، اَهَعََزن  اَهوُعَنَم  اَذِإَف  اَهُولََذب ؛ اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  اَهُّرُِقیَف  ِداَبِْعلا ، ِِعفاَنَِمل  ِمَعِّنلِاب  ُهَّللا  ُمُهُّصَتْخَی  ًاداَبِع  ِهَِّلل  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 425
. ْمِهِْریَغ َیلِإ 

. َرَقَْتفا ِذِإ  ًاِّینَغ ، ُهاََرت  اَْنَیب  َو  َمِقَس ؛ ْذِإ  ًیفاَعُم ، ُهاََرت  اَْنَیب  یَنِْغلاَو . ِۀَِیفاَْعلا ، ِْنیَتَلْصَِخب : َِقثَی  ْنَأ  ِْدبَْعِلل  یِغَْبنَیَال  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 426
. َهَّللااَکَش اَمَّنَأَکَف  ٍِرفاَک ، َیلِإ  اَهاَکَش  ْنَم  َو  ِهَّللا ؛ َیلِإ  اَهاَکَش  ُهَّنَأَکَف  ٍنِمُْؤم ، َیلِإ  َۀَجاَْحلا  اَکَش  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 427

. ٌدیِع َوُهَف  ِهِیف  ُهَّللا  یَصُْعیَال  ٍمْوَی  ُّلُک  َو  ُهَماَِیق ، َرَکَش  َو  ُهَماَیِص  ُهَّللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنِإ  دایعَألا : ضعب  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 428
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ِْریَغ ِیف  ًالاَم  َبَسَک  ٍلُجَر  ُةَرْسَح  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِتاَرَسَْحلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 429
844 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. َراَّنلا ِِهب  ُلَّوَْألا  َلَخَد  َو  َۀَّنَْجلا ، ِِهب  َلَخَدَف  ُهَناَْحبُس ، ِهَّللا  ِۀَعاَط  ِیف  ُهَقَْفنَأَف  ٌلُجَر  ُهَثِرَوَف  ِهَّللا ، ِۀَعاَط 
، ِِهتَداَرِإ یَلَع  ُریِداَقَْملا  ُهْدِـعاَُست  َْمل  َو  ِِهلاَم ، ِبَلَط  ِیف  ُهَنَدـَب  َقَلْخَأ  ٌلُجَر  ًایْعَـس  ْمُهَبَیْخَأ  َو  ًۀَقْفَـص  ِساَّنلا  َرَـسْخَأ  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 430

. ِِهتَِعبَِتب ِةَرِخْآلا  یَلَع  َمِدَق  َو  ِِهتَرْسَِحب ، اَْینُّدلا  َنِم  َجَرَخَف 
ُْهتَبَلَط َةَرِخْآلا  َبَلَط  ْنَم  َو  اَْهنَع ؛ ُهَجِرُْخی  یَّتَح  ُتْوَْملا ، ُهَبَلَط  اَْینُّدـلا  َبَلَط  ْنَمَف  ٌبُولْطَم . َو  ٌِبلاَـط ، ِناَـقْزِر : ُقْزِّرلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 431

. اَْهنِم ُهَقْزِر  َِیفْوَتْسَی  یَّتَح  اَْینُّدلا ،
ُساَّنلا َلَغَتْـشا  اَذِإ  اَِهلِجِآب  اُولَغَتْـشا  َو  اَهِرِهاَظ ، َیلِإ  ُساَّنلا  َرَظَن  اَذِإ  اَْینُّدلا  ِنِطَاب  َیلِإ  اوُرَظَن  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 432

، ًاتْوَف اََهل  ْمُهَکَرَد  َو  ًالاَْلِقتْـسا ، اَْهنِم  ْمِهِْریَغ  َراَثِْکتْـسا  اَُوأَر  َو  ْمُهُکُْرتَیَـس ، ُهَّنَأ  اوُِملَع  اَم  اَْهنِم  اوُکََرت  َو  ْمُهَتیُِمی ، ْنَأ  اوُشَخ  اَم  اَْهنِم  اُوتاَمَأَف  اَِهلِجاَِعب ،
، َنوُجْرَی اَم  َقْوَف  ًاّوُجْرَم  َنْوَرَیَال  اُوماَق ، ِِهب  َو  ُباَتِْکلا  َماَق  ْمِِهب  َو  اوُِملَع ، ِِهب  َو  ُباَتِْکلا  َِملُع  ْمِِهب  ُساَّنلا ! يَداَع  اَم  ُْملَـس  َو  ُساَّنلا ، ََملاَس  اَم  ُءاَدـْعَأ 

. َنُوفاَخَی اَم  َقْوَف  ًافوُخَم  َال  َو 
. ِتاَِعبَّتلا َءاََقب  َو  ِتاَّذَّللا ، َعاَطِْقنا  اوُرُکْذا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 433

. ِهْلقَت ُْربْخُأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 434
هاکح ام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  مالک  نم  هنأ  يوقی  امم  ملـس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسرلل  اذـهيوری  نمساـنلانمو  یـضرلالاق :

ُْربَْخت ِِهْلقا  تلقل : هلقث » ربخأ   » لاق ًایلع  نأ  الول  نومأملا : لاق  یبارعألا  نبا  نع  بلعث 
، ِةَداَیِّزلا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  َو  ِرْکُّشلا  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  َحَتْفَِیل  ُهَّللا  َناَک  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 435

846 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ِةَرِفْغَْملا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  َو  َِۀبْوَّتلا  َبَاب  ٍْدبَِعل  َحَتْفَِیلَال  َو  َِۀباَجِْإلا ، َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  َو  ِءاَعُّدلا  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  َحَتْفَِیلَال  َو 

. ُماَرِْکلا ِِهب  ْتَفِرُع  ْنَم  ِمَرَْکلِاب  ِسانَّلا  َیلْوَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 436
و اَِهتَهِج ، ْنِم  اَهُجِرُْخی  ُدوُْجلاَو  اَهَعِضاَوَم ، َرُومُْألا  ُعَضَی  ُلْدَعلا  مالسلا : هیلع  لاقف  دوجلا ؟ وأ  لدعلا ، لضفأ : امهیأ  مالسلا : هیلع  لئس  و  - 437

. اَمُُهلَْضفَأ َو  اَمُُهفَرْشَأ  ُلْدَْعلاَف  ٌّصاَخ ، ٌضِراَع  ُدوُْجلاَو  ٌّماَع ، ٌِسئاَس  ُلْدَْعلا 
. اُولِهَج اَم  ُءاَدْعَأ  ُساَّنلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 438

ْنَم َو  ْمُکاَتآ » اَِمب  اوُحَْرفَتَال  َو  ْمُکَتاَف ، اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  اَْلیَِکل   » ُهَناَْحبُـس ُهَّللا  َلاَق  ِنآْرُْقلا : َنِم  ِْنیَتَِملَک  َْنَیب  ُهُّلُک  ُدـْهُّزلا  مالـسلا : هیلع  لاق  و  - 439
. ِْهیَفَرَِطب َدْهُّزلا  َذَخَأ  ْدَقَف  ِیتْآلِاب  ْحَْرفَی  َْمل  َو  یِضاَْملا ، یَلَع  َسْأَی  َْمل 

. ِمْوَْیلا ِِمئاَزَِعل  َمْوَّنلا  َضَْقنَأ  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 440
. ِلاَجِّرلا ُریِماَضَم  ُتاَیَالِْولا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 441

. َکَلَمَح اَم  ِداَِلْبلا  ُْریَخ  ٍدََلب . ْنِم  َِکب  َّقَحَِأب  ٌدََلب  َْسَیل  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 442
َناََکل ًارَجَح  َناَک  َْول  َو  ًادـِْنف ، َناََکل  اًلَبَج  َناَک  َْول  ِهَّللا  َو  ٌِکلاَم ! اَم  َو  ٌکـِلاَم  هَّللا : همحر  رتشـألا  یعن  هءاـج  دـق  و  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 443

. ُِرئاَّطلا ِْهیَلَع  ِیفُویَال  َو  ُِرفاَْحلا ، ِهیِقَتْرَیَال  ًاْدلَص ،
. لابجلا نم  درفنملا  دنفلا : و  یضرلا : لاق 

. ُْهنِم ٍلُولمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِْهیَلَع  ٌموُدَم  ٌلِیلَق  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 444
. اَِهتاَوَخَأ اوُرِظَْتناَف  ٌۀَِقئاَر ، ٌۀَّلَخ  ٍلُجَر  ِیف  َناَک  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 445

: امهنیب راد  مالک  یف  قدزرفلا ، یبأ  ۀعصعص  نب  بلاغل  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 446

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


848 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. اَِهُلبُس ُدَمْحَأ  َِکلذ  مالسلا : هیلع  لاقف  َنِینِمْؤُْملا . َریِمَأ  اَی  ُقوُقُْحلا  اَْهتَغَذْغَد  َلاَق : ُةَرِیثَْکلا ؟ َُکِلبِإ  ْتَلَعَف  اَم 

. َابِّرلا ِیف  َمَطَتْرا  ِدَقَف  ٍهِْقف  ِْریَِغب  َرَجَّتا  ِنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 447
. اَهِراَبِِکب ُهَّللا  ُهاَلَْتبا  ِِبئاَصَْملا  َراَغِص  َمَّظَع  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 448

. ُُهتاوَهَش ِْهیَلَع  َْتناَه  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 449
. ًۀَّجَم ِِهْلقَع  ْنِم  َّجَم  اَّلِإ  ًۀَحْزَم  ٌؤُْرما  َحَزَم  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 450

. ٍسْفَن ُّلُذ  َکِیف  ٍدِهاَز  ِیف  َُکتَبْغَرَو  ٍّظَح ، ُناَصُْقن  َکِیف  ٍبِغاَر  ِیف  َكُدْهُز  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 451
. ِهَّللا یَلَع  ِضْرَْعلا  َدَْعب  ُْرقَْفلاَو  یَنِْغلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 452

. ِهَّللاُْدبَع ُموُؤْشَْملا  ُُهْنبا  َأَشَن  یَّتَح  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  اًلُجَر  ُْرَیبُّزلا  َلاَز  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 453
. ُهَْفتَح ُعَفْدَیَال  َو  ُهَسْفَن ، ُقُزْرَیَال  َو  ٌۀَفیِج ، ُهُرِخآ  َو  ٌۀَفُْطن ، ُُهلَّوَأ  ِرْخَْفلاَو : َمَدآ  ِْنبِال  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 454

ُِکلَْملاَف َُّدبَال  َو  َناَک  ْنِإَف  اَِهتَبَـصَق ، َْدنِع  ُۀَـیاَْغلا  ُفَْرُعت  ٍۀَْـبلَح  ِیف  اوُرْجَی  َْمل  َمْوَْقلا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  لاقف  ءارعـشلا ؟ رعـشأ  نم  لئـس : و  - 455
(. سیقلا أرما  دیری   ) ُلیِّلِّضلا

. اَِهب اَّلِإ  اَهوُعِیبَت  اَلَف  َۀَّنَْجلا ، اَّلِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَِأل  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَِهلْهَِأل ؟ َۀَظاَمُّللا  ِهِذه  ُعَدَی  ٌّرُح  َالَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 456
. اَْینُد ُِبلاَط  َو  ٍْملِع  ُِبلاَط  ِناَعَبْشَیَال : ِناَموُْهنَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 457

ْنَع ٌلْـضَف  َِکثیِدَـح  ِیف  َنوُکَی  اَّلَأ  َو  َکـُعَْفنَی ، ُْثیَح  ِبِذَْـکلا  یَلَع  َكُّرُـضَی ، ُْثیَح  َقْدِّصلا  َِرثْؤـُت  ْنَأ  ُناَـمیِإلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 458
. َكِْریَغ ِثیِدَح  ِیف  َهَّللا  یِقَّتَت ، ْنَأ  َو  َِکلَمَع ،

. ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُۀَفْآلا  َنوُکَت  یَّتَح  ِریِدْقَّتلا ، یَلَع  ُراَدْقِْملا  ُِبْلغَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 459
. ظافلَألا هذه  فلاخت  ۀیاورب  مدقت  امیف  ینعملا  اذه  یضم  دَق  َو  یضرلا : لاق 

850 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ِۀَّمِْهلا ُُّولُع  اَمُهُِجْتُنی  ِناَمَأَْوت  ُةاَنَْألاَو  ُْملِْحلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 460

. ِزِجاَْعلا ُدْهُج  ُۀَبیِْغلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 461
. ِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  َّبُر  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 462

. اَهِسْفَِنل ْقَلُْخت  َْمل  َو  اَهِْریَِغل ، ْتَِقلُخ  اَْینُّدلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 463
َُمث  ْمُهَْنَیب  امَِیف  اوُفَلَتْخا  ِدَق  َْول  َو  ِهِیف ، َنوُرْجَی  ًادَوِْرم  َۀَّیَمُأ  ِینَِبل  َّنِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 464

. ْمُْهتَبَلََغل ُعاَبِّضلا  ُمُْهتَداَک 
ۀلهملا هبـش  مالـسلا  هیلع  هنأکف  هبرغأ ، مالکلا و  حـصفا  نم  اذـه  و  راهظإلا ، لاهمإلا و  وه  و  داوْرِإلا ، نم  لعفم  انه  دورملا  و  یـضرلا : لاق 

. اهدعب مهماظن  ضقتنا  اهعطقنم  اوغلب  اذاف  ۀیاغلا ، یلا  هیف  نورجی  يذلا  رامضملاب  اهیف  مه  یتلا 
. ِطاَلِّسلا ُمِِهتَنِْسلَأ  َو  ِطاَبِّسلا ، ُمِهیِْدیَِأب  ْمِِهئاَنَغ ، َعَم  ُْولِْفلا ، یَّبَُری  اَمَک  َماَلْسِإلا  اُوَّبَر  ِهَّللاَو  ْمُه  راصنَألا : حدم  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 465

. هَّسلا ُءاَکِو  ُْنیَْعلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 466
یف لوقلا  اذهو  ءاعولا  طبضنی  مل  ءاکولا  قلطأ  اذإف  ءاکولاب ، نیعلاو  ءاعولاب ، هسلا  هبشی  هنأک  ۀبیجعلا ، تاراعتـسالا  نم  هذهو  یـضرلا : لاق 
یف بضتقملا »  » باتک یف  دربملا  کلذ  رکذو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأل  موق  هاور  دقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  مالک  نم  رهظألا  رهشألا 

: موسوملا انباتک  یف  ةراعتسالا  هذه  یلع  انملکت  دقو  فورحلاب .» ظفللا   » باب
«. ۀیوبنلا راثآلا  تازاجمب  »

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


. ِِهناَرِِجب ُنیِّدلا  َبَرَض  یَّتَح  َماَقَتْسا ، َو  َماَقَأَف  ٍلاَو  ْمُهَِیلَو  َو  هل : مالک  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 467
َو : » ُهَناَْحبُـس ُهَّللا  َلاَق  َِکلذـِب ، ْرَمُْؤی  َْمل  َو  ِْهیَدَـی  ِیف  اَم  یَلَع  ِهِیف  ُرِـسوُْملا  ُّضَعَی  ٌضوُضَع ، ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  - 468

ِعَِیب نَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  یَهَن  ْدَـق  َو  َنوُّرَطْـضُْملا ، ُِعیاَُـبی  َو  ُراَـیْخَْألا ، ُّلَذَتُْـست  َو  ُراَرْـشَْألا ، ِْهِیف  ُدَْـهنَت  ْمُکَْنَیب .» َلْـضَْفلا  اوَْسنَتاـَل 
. َنیِّرَطْضُْملا

852 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ٍرَتْفُم ٌتِهَاب  َو  ٌطِْرفُم ، ٌّبُِحم  ِناَلُجَر : َِّیف  ُِکلْهَی  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 469

. لاق ضغبمو  ٍلاغ  ّبحم  نالجر : ّیف  کله  مالسلا : هیلع  هلوق  لثم  اذهو  یضرلا : لاق 
. ُهَمِهَّتَت اَّلَأ  ُلْدَْعلاَو  ُهَمَّهَوَتَت ، اَّلَأ  ُدیِحْوَّتلا  مالسلا : هیلع  لاقف  لدعلاو ؛ دیحوتلانع  لئس  و  - 470
. ِلْهَجلِاب ِلْوَقلا  یف  َْریَخ  هَّنا ال  اَمَک  ِمکُحلا ، ِنَع  ِتْمَّصلا  ِیف  َْریَخ  َال  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 471

. اَِهباَعِص َنُود  ِباَحَّسلا  َُللُذ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا  هب : یقستسا  ءاعد  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و  - 472
لبإلاب قعاوصلاو  حایرلاو  قراوبلاو  دوعرلا  تاوذ  باحسلا  هبش  مالسلا  هیلع  هنا  کلذ  و  ۀحاصفلا ، بیجعلا  مالکلا  نم  اذه  و  یـضرلالاق :

. ۀحمسم دعتقتو  ۀعبط  بلتحت  یتلا  للذلا  لبإلاب  عئاورلا  کلت  نم  ۀیلاخ  باحسلا  هبش  اهنابکرب و  صقتو  اهلاحرب  صمقت  یتلا  باعصلا 
لوسر ةافو  دیری  ! ) ٍۀَبیِصُم ِیف  ٌمْوَق  ُنَْحن  َو  ٌۀَنیِز  ُباَضِْخلا  مالسلا : هیلع  لاقف  نینمؤملاریمأ ، ای  کبیش  تریغ  ول  مالسلا : هیلع  هل  لیق  و  - 473

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا 
. ِۀَِکئاَلَْملا َنِم  ًاکَلَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُفیِفَْعلا  َداََکل  َّفَعَف : َرَدَق  ْنَّمِم  ًارْجَأ  َمَظْعَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُدیِهَّشلا  ُدِهاَجُملا  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 474

.« ُدَْفنَیَال ٌلاَم  ُۀَعاَنَْقلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و  - 475
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  مالکلا  اذه  مهضعب  يور  دق  و  یضرلا : لاق 

هیف هاهن  امهنیب ، ناک  لیوط  مالک  یف  اهلامعأ ، سراف و  یلع  سابعلا  نبا  هَّللا  دبعل  هفلختـسا  دـق  و  هیبأ - نب  دایزل  مالـسلا  هیلع  لاق  و  - 476
. ِْفیَّسلا َیلِإ  وُعْدَی  َْفیَْحلاَو  ِءاَلَْجلِاب ، ُدوُعَی  َفْسَْعلا  َّنِإَف  َْفیَْحلا ، َو  َفْسَْعلا  ِرَذْحاَو  َلْدَْعلا ، ِلِمْعَتْسا  جارخلا :- مدقت  نع 

. ُُهبِحاَص ِِهب  َّفَخَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 477
. اوُمِّلَُعی ْنَأ  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  یَلَع  َذَخَأ  یَّتَح  اوُمَّلَعَتَی  ْنَأ  ِلْهَْجلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُهَّللا  َذَخَأ  اَم  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 478

854 ص : صن ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. َُهل َفِّلُُکت  ْنَم  ِناَوْخِْإلا  ُّرَش  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 479

. ناوخإلا ّرش  وهف  هل ، فّلکتملا  خألا  نع  مزال  رش  وه  و  ۀّقشملل ، مزلتسم  فیلکتلا  نأل  یضرلا : لاق 
. ُهَقَراَف ْدَقَف  ُهاَخَأ  ُنِمْؤُْملا  َمَشَتْحا  اَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  و  - 480

. ۀقرافم ۀنطنم  وهو  هل ، کلذ  بلط  همشتحا » وأ  ، » هلجخأ لیق : و  هبضغأ ، اذإ  همشحأو  همشح  لاقی : یضرلا : لاق 
ام ِّمَِضل  انِقیفَوت  نِم  هب  َّنَم  ام  یلع  هناَحبـس  ِهِّلل  َنیدِماح  مالـسلا ، هیلع  َنینمؤملا  ِریمأ  ِماَلک  نِم  ِراتخملا  ِعطَق  یلإ  انب  ِۀیاغلا  ِءاهتنا  َنیح  اذه  و 
نِم ٍباب  ِّلـک  ِرِخآ  ِیف  ِضاَـیَبلا  َنِم  ٍقارَوأ  ِلیـضفَت  یلع  اـًلّوأ  انْطَرَـش  اـمک  مزعلا  َرَّرقت  و  هِراـطقأ . نِم  َدـَُعب  اـم  ِبیرقت  و  ِهفارطأ ، نِم  َرَـشَتنا 

، هّللاب اَّلِإ  انُقیفَوت  ام  و  ذوذُّشلا ، َدعب  انیلإ  َعَقَی  َو  ِضوُمُغلا ، َدْعب  اَنل  َرَهظَی  نأ  یـسَع  ام  و  ِدراولا ، ِقاَحِلتـساو  ِدِراشلا ، ِصاِنْتقِال  َنوکِیل  ِباوبألا ،
. لیکولا َمِعن  انبسح و  وه  و  انلّکوت ، هیلع 

و َنیرهاطلا ، ِهلآ  و  ُِلبُّسلا ، ِریخ  یلإ  يداهلا  و  ِلسرلا ، ِمتاخ  ٍدمحم  اندیـس  یلع  هّللا  یّلـص  و  ِةرجِهلا ، َنِم  ٍۀئم  ِعبرأ  ِۀنـس  ِبجر  ِیف  کلذ  و 
. ِنیقیلا ِموُجن  ِهباَحصأ 

- هّللدمحلاو ّمت -
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ۀغالبلا جهن 

مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  مالک  نم 

23 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

لّوا دلج 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  هبطخ 

هبطخ 1

هراشا

عرش ماکحا  نآرق و  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  ایبنا ، شنیزگ  و  ناگتـشرف ، ناهج ، شنیرفآ  دنوادخ ، شیاتـس  زا  هبطخ  نیا  رد 
. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  جح  و 

دوشن كرد  شتاذ  هنک  زگره 

و درک ، دـنناوتن  اصحا  ار  شیاـهتمعن  تسدربز  نارگباـسح  دـنزجاع و  شحدـم  زا  نارگـشیاتس  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
ار شتاذ  هنک  شیدنا ، فرژ  دـنلب  راکفا  هک  تسوا  مه  دومن ؛ دـنناوتن  ادا  ار  شّقح  دـننک  هتـسخ  ار  شیوخ  دـنچ  ره  ناگدـننک  شـشوک 

شتافص يارب  هک  سک  نآ  ینعی  ددرگ ، هاتوک  شیتسه  لامک  هب  ندرب  یپ  زا  ناشتـسد  اهـشناد ، مولع و  يایرد  ناصاّوغ  و  دننکن . كرد 
اب ار  تاقولخم  دومن ، ناوتن  صّخـشم  يدمآرـس  و  نّیعم ، یتقو  شتاذ  يارب  و  درک ، ناوتن  فیـصوت  ار  شلاـمک  فاـصوا  تسین و  يّدـح 

. دیشخب شمارآ  اههوک ، هلیسو  هب  ار  نیمز  شزرل  بارطضا و  و  دروآرد ، تکرح  هب  شتمحر  اب  ار  اهداب  دیرفآ ، شتردق 

ادخ ییاسانش  تسخن 

لامک و  تسوا ، یگناگی  رب  تداهـش  دیحوت و  شتاذ ، قیدصت  لامک  و  وا ، تاذ  قیدصت  شتفرعم  لامک  و  تسوا ، تفرعم  نید ، زاغآرس 
ره هکنیا  هچ  دنراد ، هتساریپ  تانکمم  تافص  زا  ار  يو  هک  تسا  نآ  شصالخا  لامک  و  تسا ، صالخا  شیگناگی  رب  تداهش  دیحوت و 
هب  ) ار يادخ  هک  سک  نآ  تسا ، تفـص  زا  ریغ  هک  دـهدیم  تداهـش  یفوصوم  ره  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  هک  دـهدیم  یهاوگ  یتفص 

دنک فیصوت  تانکمم ) تافص 
25 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

تاذ رد  دّدعت  سک  ره  و  هدش ، لئاق  وا  تاذ  رد  دّدعت  دهد ، رارق  يزیچ  هب  نورقم  ار  يو  هک  سک  نآ  و  هتـسناد ؛ نورقم  يزیچ  هب  ار  يو 
هب دسانـشن ، ار  وا  هک  یـسک  و  تسا . هتخانـشن  ار  يو  دوش  لـئاق  وا  يارب  ییازجا  سک  ره  و  هدرک ، رّوصت  وا  يارب  ییازجا  دوش ، لـئاق  وا 

شرامـش هب  ار  يو  دنادب ، دودـحم  ار  وا  هکنآ  و  هدرک ، نییعت  يّدـح  شیارب  دـنک ، هراشا  شیوس  هب  سک  ره  و  دـنکیم ؛ هراشا  وا  يوس 
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ییاج دراد ؟ رارق  هچ  يور  رب  دسرپب  سک  ره  و  هدرک ، رّوصت  يزیچ  نمـض  رد  ار  يو  تساجک ؟ رد  ادخ  دیوگب : هک  سک  نآ  و  هدروآ ،
، تسه زیچ  همه  اب  تسین ، وا  يارب  مدع  هقباس  هک  تسا  يدوجو  و  هدماین ، دوجو  هب  يزیچ  زا  تسا و  هدوب  هراومه  هتسناد ؛ یلاخ  وا  زا  ار 
هک انعم  نآ  هب  هن  اّما  تسا ، هدنهد  ماجنا  دشاب ، ادـج  هناگیب و  نآ  زا  هکنیا  هن  اّما  تسازیچ ، همه  اب  ریاغم  و  دـشاب ، نآ  نیرق  هکنیا  هن  اّما 
ات هتشادن  دوجو  یـسک  اریز  تساهنت  تشادن ، دوجو  یتیؤر  لباق  دوجوم  هک  ینامز  نآ  رد  یّتح  تسانیب  دشاب ، هتـشاد  يرازبا  تاکرح و 

. دوش تحاران  ناسرت و  شنادقف  زا  و  دریگ ، سنا  وا  هب 

ناهج شنیرفآ 

میمصت دنک و  داجیا  یتکرح  هکنآ  یب  و  درک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  هبرجت ، زا  هدافتـسا  رکف و  و  هشیدنا ، هب  زاین  نودب  دومن و  داجیا  ار  قلخ 
لوکوم دوخ  بسانم  تقو  هب  ار  تادوجوم  زا  کی  ره  ندـمآ  دـیدپ  دومن ، داجیا  ار  ناهج  دـشاب ، هتـشاد  هار  وا  رد  یبارطـضا  اـب  هتخیمآ 

و دـیرفآ ، ناشدوخ  هب  صوصخم  هزیرغ  تعیبط و  مادـک ، ره  رد  و  دومن ؛ رارقرب  یگنهامه  داضتم  عیابط  اب  تادوجوم ، نایم  رد  تخاس و 
دودـح و هب  و  دوب ، هاگآ  اهنآ  بناوج  تاّیئزج و  مامت  زا  دـنیرفایب ؛ ار  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  وا  دـینادرگ ، اهنآ  هارمه  مزـالم و  ار  زیارغ  نآ 

نآ فارطا  و  دوشگ ، مه  زا  ار  ّوج  تاقبط  ناحبس  دنوادخ  نآ  زا  سپ  دوب . انشآ  اهنآ  نورب  نورد و  رارسا  هب  و  تشاد ، هطاحا  اهنآ  نایاپ 
يداب تشپ  رب  ار  نآ  و  تخاس ، يراج  دیتلغیم ، مه  يور  نآ  مطالتم  جاوما  هک  یبآ  نآ  رد  و  دومن ، داجیا  یلاخ  ياهاضف  درک و  زاب  ار 

هب و  تخاس ، ّطلـسم  ار  نآ  شیرادـهگن  رب  و  داد ، نامرف  نآ  ندـنادرگزاب  هب  ار  داـب  نآ  زا  سپ  دومن ، لـمح  هدـنبوک  یناـفوط  و  دـیدش ،
تخیگنارب ینافوط  دنوادخ  سپـس  دوب ، تکرح  رد  نآ  يالاب  رد  بآ  هدوشگ و  نآ  ریز  رد  یلاخ  ياضف  دومن ، نورقم  دـیاب ، هک  يّدـح 

زا و  دیزویم ، تّدش  هب  نافوط  دیبوکیم ، مه  رد  ار  بآ  جاوما  موادـم  روط  هب  و  تشادـن ، يرگید  راک  بآ ، نآ  نتخاس  مطالتم  زج  هک 
ار اهایرد  نیا  جاوما  و  دنز ، مه  رب  ار  بآ  میظع  جاوما  مکارتم و  ياهبآ  ات  داد  نامرف  نآ  هب  نآ  زا  دعب  تفرگیم ، همشچرس  رود  ياهطقن 

. دز مه  هب  یکشم  دننامه  ار  نآ  سپ  دتسرفب ، وس  ره  هب 
ياهتمـسق و  تخیریم ، ورف  شرخآ  هب  تشادیم و  رب  شلّوا  زا  دـش ، رو  هلمح  زین  بآ  جاوما  رب  دـیزویم  اضف  رد  هک  تّدـش  نامه  اب  و 

ییاهفک بآ  يور  جاوما  و  دـندمآ ، الاب  هوک  هّلق  نوچمه  و  دـندش ، هتـشابنا  مه  يور  اهبآ  تسویپیم ، كّرحتم  جاوما  هب  ار  بآ  نکاـس 
، دروآ دیدپ  ار  نامسآ  تفه  نآ  زا  و  درب ، الاب  عیسو  يّوج  زاب و  ياوه  رد  ار  نآ  داتسرف و  نوریب 

27 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
يارب ینوتس  هب  زاین  هکنیا  نودب  داد ؛ رارق  دنلب  ظوفحم و  یفقس  نوچمه  ار  نیرترب  نامسآ  و  هدش ، راهم  جوم  نوچمه  ار  نییاپ  نامـسآ 

دیشخب و تنیز  ناشخرد  ناگراتس  رون  بکاوک و  هلیسو  هب  ار  نییاپ  نامـسآ  سپـس  ددنبب ، ار  نآ  هک  ییاهخیم  هن  و  دشاب ، نآ  يرادهگن 
. دندرگب هدنبنج  ياهحفص  كّرحتم و  يرادم  رد  هک  تخادنا ، نایرج  هب  ناشفارون  یهام  و  شخب ، ینشور  یغارچ  نآ  رد 

ناگتشرف شنیرفآ 

، دنرادن عوکر  دناهدجس و  هب  هشیمه  نانآ  زا  یهورگ  تخاس ، فلتخم  ناگتشرف  زا  ّولمم  و  دوشگ ، مه  زا  ار  دنلب  ياهنامسآ  هاگنآ  سپ 
زگره دنیوگیم و  حیبست  هراومه  ای  و  دنراد ، رارق  ددرگیمن  هدنکارپ  مه  زا  زگره  هک  یفوفص  رد  ای  و  دننکیمن ، مایق  دنعوکر و  هب  ای  و 
یتسـس هب  اهنآ  ندـب  ددرگیمن ، وهـس  نایـسن و  راتفرگ  اهنآ  لوقع  و  دـناشوپیمن ؛ ار  اهنآ  نامـشچ  باوخ  هاگ  چـیه  دـنوشیمن ، هتـسخ 

يارب هتـسویپ  و  دـنناربمایپ ، يوس  هب  وا  نابز  و  وا ، یحو  نانیما  رگید  یهورگ  و  دوشیمن . ضراع  نانآ  رب  نایـسن  تلفغ و  و  دـیارگیمن ،
. دندمآ تفر و  رد  شنامرف  مکح و  ندناسر 
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نامسآ زا  ناشاهندرگ  و  تباث ، نیمز  نییاپ  تاقبط  رد  ناشیاپ  اهنآ  زا  یـضعب  وا ، تشهب  نانابرد  دنیوا و  ناگدنب  ناظفاح  رگید  یعمج  و 
ربارب رد  و  تسا ، هدامآ  ادـخ  شرع  ياههیاپ  ظفح  يارب  اهنآ  ياـهفتک  هتفر و  نوریب  ناـهج  راـطقا  زا  ناـشدوجو  ناـکرا  و  هتـشذگ ، ـالاب 
دنراد رارق  رتنییاپ  بتارم  رد  هک  یناسک  اب  اهنآ  ناـیم  رد  دـناهدیچیپ ، دوخ  هب  ار  اـهلاب  نآ  ریز  رد  دـناهدنکفا و  نییاـپ  ار  مشچ  وا ، شرع 

 ... دننکن ریوصت  مهو  يورین  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  زگره  هتخادنا ، هلصاف  تردق  ياههدرپ  تّزع و  ياهباجح 
! دننکیمن هراشا  وا  هب  رئاظن  لاثما و  اب  و  دنزاسیمن ، دودحم  یناکم  رد  ار  يو  زگره  دنوشن ، لئاق  وا  يارب  ار  ناقولخم  تافص  و 

مدآ شنیرفآ 

نآ رب  بآ  و  دروآ ، درگ  نآ  رازهروش  نیریـش و  دعتـسم ، ياهکاخ  و  نیمز ، مرن  تخـس و  ياهتمـسق  زا  كاـخ  يرادـقم  دـنوادخ  سپس 
ياراد یتروص  نآ  زا  و  دمآرد ، كانبـسج  يدوجوم  تروص  هب  ات  تخیمآ  مه  هب  ار  نآ  تبوطر  اب  و  دش ، هدامآ  صلاخ و  یلگ  ات  دوزفا 

مولعم  یتقو  ات  تخاس  کشخ  مکحم و  فاص و  دوش و  مکحم  ات  درک  دماج  ار  نآ  دیرفآ ، اهیگتسسگ  اهیگتسویپ و  حراوج ، اضعا و 
29 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، دمآرد دزادنایم  وپاکت  هب  ار  يو  هک  لقع  يورین  ياراد  یناسنا  تروص  هب  سپ  دیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  هاگنآ  و  نّیعم ، یماجنارس  و 
هک درک  تیانع  يرازبا  دزادرپ و  شتمدخ  هب  هک  دیشخب  یحراوج  وا  هب  دیامن . فّرـصت  تادوجوم  رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  يراکفا  ياراد  و 

اهگنر و صیخـشت  هلیـسو  هّماـش و  هقئاذ ، نینچمه  و  دسانـشب ، لـطاب  زا  ار  قح  هک  دیـشخب  وا  هب  هشیدـنا  يورین  دروآ ، تکرح  هب  ار  يو 
: فـلتخم طـالخا  داـضتم و  ياـهورین  قـفاوم و  ّداوـم  نوگاـنوگ و  ياـهگنر  زا  ینوـجعم  ار  وا  داد ، رارق  وا  راـیتخا  رد  فـلتخم  ساــنجا 
هب لمع  یهلا و  هعیدو  هک  تساوخ  ناگتـشرف  زا  دـنوادخ  سپـس  تخاس . ینامداش ) یتحاراـن و  تسوبی و  و  تبوطر ، تدورب ، ترارح ، )

يارب : » تسا هدومرف  هک  اجنآ  دـنیامن  ادا  وا ، تشادـگرزب  ناونع  هب  عوضخ  مدآ و  ربارب  رد  دوجـس  دروم  رد  دنتـشاد ، وا  اب  هک  ار  ینامیپ 
هبلغ وا  رب  یتخبدـب  تواقـش و  و  تفرگ ، ارف  ار  وا  توـخن  ربـک و  هک  [ 2 !«.] سیلبا رگم  دندرک ، هدجـس  همه  اهنآ  سپ  دینک ! هدجـس  مدآ 

يرتشیب قاقحتـسا  هکنیا  يارب  دنوادخ  سپ  درک ، نیهوت  كاخ  لگ و  زا  مدآ  تقلخ  هب  و  دومن ، راختفا  شتآ  زا  دوخ  شنیرفآ  هب  دومن .
زور ات  : » دومرف درک و  اطع  تلهم  وا  هب  ددرگ ، زّجنم  هداد  يو  هب  هک  ياهدعو  و  دوش ، لماک  شـشیامزآ  هدرک ، ادیپ  دنوادخ  بضغ  يارب 

[3 «.] يدش هداد  تلهم  مولعم 

تشهب رد  مدآ 

وا و  درک ، ناما  نما و  ار  وا  هاگیاج  داد ، رارق  تکرب  رپ  اراوگ و  نآ  رد  ار  شیگدنز  هک  دیشخب  ینکس  ياهناخ  رد  ار  مدآ  دنوادخ  سپس 
رد وا  هکنیا  زا  دیزرویم و  تداسح  وا  رب  هکنیا  رطاخ  هب  داد  بیرف  ار  وا  هرخالاب  نمشد  اما  تشاد ، رذح  رب  يو  توادع  سیلبا و  زا  ار 

تـسس هتفگ  اب  ار  خسار  میمـصت  و  تخورف ، وا  هسوسو  کش و  هبار  دوخ  نیقی  مدآ  دوب ، تحاران  تسا  ناکین  نیـشنمه  و  رادیاپ ، يارس 
زا سپ  دروآ . راب  هب  ینامیشپ  شیارب  بیرف  و  تخاس ، تشحو  سرت و  هب  لّدبم  ار  دوخ  يداش  عوضوم ، نیمه  رطاخ  هب  و  درک ، هلدابم  وا 

يارـس هب  ار  وا  و  داد ، هدعو  يو  هب  ار  تشهب  هب  تشگزاب  دومن ، اقلا  وا  هب  ار  شتمحر  تاملک  درتسگ ، شیارب  ار  هبوت  هنماد  دـنوادخ  نآ 
. داتسرف ورف  لسانت  دلاوت و  هاگیاج  شیامزآ و 

لوقع ياهجنگ  جارختسا  يارب  ناربمایپ  تلاسر 

رد دـنناسرب  مدرم  هب  ار  شتلاسر  تناما  هک  تساوخ  اهنآ  زا  و  تفرگ ، نانآ  زا  ار  یحو  نامیپ  و  دـیزگرب ، یناربماـیپ  وا  نادـنزرف  ناـیم  زا 
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، دندوب هداد  رارق  وا  يارب  یناکیرش  اتمه و  دنتخانشیمن و  ار  وا  ّقح  دندوب و  هدرک  لیدبت  ار  ادخ  نامیپ  مدرم  رثکا  هک  ینامز 
31 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ثوعبم اهنآ  نایم  رد  ار  شناربمایپ  سپ  دندوب ، هدومن  ادـج  ار  اهنآ  شتعاطا  تدابع و  زا  هتـشاد و  زاب  ادـخ  تفرعم  زا  ار  اهنآ  نیطایـش  و 
دای هب  ار  هدش  شومارف  ياهتمعن  دنیامن و  هبلاطم  نانآ  زا  ار  ترطف  نامیپ  ات  داتـسرف ، نانآ  يوس  هب  ار  دوخ  نالوسر  یپ  رد  یپ  و  تخاس ،

هب ار  يادخ  تردق  تایآ  و  دنزاس ؛ راکشآ  ار  اهلقع  یناهنپ  ياهجنگ  دننک ، مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  ادخ  تاروتسد  غالبا  اب  دنروآ و  اهنآ 
لئاسو و  هدرتسگ ، اهنآ  ياپ  ریز  رد  هک  نیمز  هراوهاگ  نیا  و  هتفرگ ، رارق  اهنآ  زارف  رب  هک  نامـسآ  هیاپ  دنلب  فقـس  نآ  دنهد : ناشن  نانآ 
یثداوح و  دنکیم ، ریپ  ار  اهنآ  هک  ییاهجنر  تالکـشم و  دزاسیم و  یناف  ار  اهنآ  هک  ییاهلجا  و  درادیم ، هگن  هدـنز  ار  اهنآ  هک  یتشیعم 

(. دننک دزشوگ  اهنآ  هب  ار  اهنیا  همه  ، ) ددرگیم دراو  نانآ  رب  یپ  رد  یپ  هک 
، هدراذـگن یلاخ  میقتـسم  فاـص و  یهار  اـی  عطاـق و  یلیلد  اـی  ینامـسآ و  بتک  و  لـسرم ، ناربماـیپ  زا  ار ، دوخ  ناگدـنب  زگره  دـنوادخ 
؛ درکیمن راداو  یهاتوک  هب  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  ار  اهنآ  زگره  ناگدننک ؛ بیذـکت  نانمـشد و  یناوارف  ناشتارفن و  یمک  هک  یناربمایپ 

. دندوب هدش  هتخانش  نیشیپ  ربمایپ  رطاخ  هب  یضعب  و  دنداد ، هدنیآ  ربمغیپ  روهظ  هب  تراشب  یضعب  هک  یناربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تثعب  رصع 

، ناحبس دنوادخ  هکنیا  ات  دندیدرگ ، اهنآ  نیشناج  نادنزرف  دنتـشذگ و  رد  ناردپ  دش ؛ يرپس  ناراگزور  و  تشذگ ، اهنرق  لاح  نیمه  هب 
همه زا  هک  یـسک  تخاس ؛ ثوعبم  ار  شیوخ  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تّوبن ، ندـینادرگ  لماک  و  دوخ ، هدـعو  هب  ياـفو  يارب 

هب مادـقا  وا  هک   ) زور نآ  رد  دوب ، هدیدنـسپ  شدالیم  روهـشم و  شیاه  هناشن  دوب ، هدـش  هتفرگ  نامیپ  شندـمآ  هب  تراـشب  يارب  ناربماـیپ 
هب ار  يادخ  ياهّدع  دـندوب ، ّتتـشتم  ییاهّتیعمج  و  ضیقن ، دـض و  ياههتـساوخ  هدـنکارپ و  بهاذـم  ياراد  نیمز  مدرم  دراذـگ ) ناهج 

یهارمگ زا  ار  اهنآ  وا  اّما  دنتـشاد ؛ هناگی  يادـخ  زا  ریغ  يرگید  ياهدوبعم  یعمج  و  دـندوب ، دـحلم  یهورگ  دـندرکیم ، هیبشت  شقولخم 
. دیشخب تاجن  تلاهج  زا  ار  نانآ  دوخ  ّتیعقوم  اب  و  دومن ، تیاده  داد و  تاجن 

اب ار  وا  دیدنسپ ، وا  يارب  تشاد ؛ دوخ  دزن  ار  هچنآ  درک و  رایتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  يارب  ار  شیوخ  ياقل  ناحبـس  يادخ  سپس 
ارف شیوخ  يوس  هب  درک و  حور  ضبق  مارتحا  تیاـهن  رد  ار  يو  داد ، تاـجن  تالکـشم  اـب  يراـتفرگ  زا  و  تشاد ، یمارگ  اـیند  زا  لاـقتنا 
ياج هب  شیوخ  تّما  نایم  رد  دندوب ، هدراذگ  دوخ  تّما  يارب  نیشیپ  يایبنا  هک  ار  هچنآ  مه  وا  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دناوخ -

دـنتخاسن و اهر  تسرپرـس  یب  لمهم و  ار  دوخ  تّما  زگره  اهنآ  اریز  داد ) رارق  نانآ  نایم  ار  شیوخ  يایـصوا  ادـخ و  باـتک  ، ) تشاذـگ
. دنتفرن نوریب  نانآ  نایم  زا  دنهدب  اهنآ  هب  رادیاپ  یشناد  نشور و  یهار  هکنیا  نودب 

33 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ینید ماکحا  نآرق و 

حابم و و  خوسنم ، خـسان و  تاّبحتـسم و  اههضیرف و  راکـشآ و  شمارح  لـالح و  تسامـش ، ناـیم  رد  امـش  راـگدرورپ  باـتک  نونکا  مه 
تامکحم تکرب  هب  نآ  تالمجم  تسا ؛ مولعم  همه  شتاهباشتم  تامکحم و  اهدودـحم ، اهقلطم و  اهلثم ، اهدـنپ و  ماع ، صاخ و  عونمم ،

، هدش هتفرگ  همه  زا  نآ  تفرعم  نامیپ  هک  ار  هچنآ  تسا و  حضاو  رگید ) تایآ  وترپ  رد   ) نآ هدیچیپ  تاکن  هدـش ، ریـسفت  نشور ، تایآو 
. تسا مولعم 

یتّدم يارب   ) ادخ باتک  رد  ماکحا  زا  یتمسق  تسا ، راکـشآ  ادخ ) تاذ  هنک  دننام   ) دنتـسین نآ  زا  یهاگآ  هب  فّظوم  ناگدنب  هچنآ  زین  و 
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تّدم يارب   ) ادـخ باتک  رد  اًلبق  هک  یلاح  رد  هدـش  بجاو  ّتنـس  رد  یـضعب  و  هدـمآ ، ربمایپ  ّتنـس  رد  نآ  خـسان  هدـش و  مازلا  دودـحم )
، تفر دـهاوخ  نیب  زا  هدـنیآ  رد  نآ  بوـجو  هک  یلاـح  رد  تسا ، بجاو  ینّیعم  تاـقوا  رد  یـضعب  و  هدوـب ، زاـجم  نآ  كرت  يدودـحم )
ار شنارفغ  هک  تسا  هریغـص  یتمـسق  و  هداد ، رارق  شتآ  ار  شرفیک  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  تمـسق ، کی  تسادج : مه  زا  نآ  تامّرحم 

. تعسو رد  شرتشیب  لحارم  و  لوبقم ، شمک  ماجنا  یخرب  و  هتخاس ، اّیهم  نآ  يارب 
جج

: هدومرف نایب  جح  دروم  رد  هک  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 

مالسا تمظع  هناشن  ادخ  هناخ  ّجح 

هاگبآ هب  هک  یناماک  هنـشت  نوچمه  هک  تسا  هداد  رارق  مدرم  هلبق  ار  نآ  هک  ياهناخ  نامه  هدرک ، بجاو  امـش  رب  ار  مارحلا  هّللا  تیب  ّجـح 
و شتمظع ، ربارب  رد  مدرم  عضاوت  رهظم  ار  نآ  دـنوادخ  دـنربیم ؛ هاـنپ  نآ  هب  نارتوبک  دـننامه  و  دـنروآیم ، ور  نآ  يوـس  هب  دـنوریم ،
و دننک ، تباجا  هناخ  نیا  يوس  هب  ار  وا  توعد  هک  هدیزگرب  ار  یناگدنونـش  شقولخم  نایم  زا  و  هداد ، رارق  شتّزع  لباقم  رد  نانآ  میلـست 
، دننک فاوط  نآ  درِگ  هب  دندرگیم ، شرع  درِگ  هب  هک  ناگتـشرف  نوچمه  دنریگ ، رارق  ناربمایپ  فقاوم  رد  و  دنیامن ، قیدصت  ار  شنخس 
ار دوخ  هناخ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دنباتـشب ، شـشزرمآ  هاگداعیم  يوس  هب  و  دـنروآ ، تسدـب  تدابع  هناختراجت  نیا  رد  ناوارف  ياهدوس  و 
، درک بجاو  ار  نآ  ّقح  يادا  و  هدرمش ؛ ضیارف  زا  ار  ّجح  ندروآ  اجب  نآ . هب  ناگدنهانپ  يارب  ینما  مرح  داد و  رارق  مالـسا  يارب  یمچرپ 

ضرف وا  رب  جح  دشاب ، هتـشاد  ادخ  هناخ  هب  نتفر  تعاطتـسا  هک  سک  نآ  : » دومرف دـیورب و  نآ  ترایز  هب  هک  تشاد  رّرقم  امـش  همه  رب  و 
[4 «.] تسا زاین  یب  نایناهج  همه  زا  دنوادخ  دزرو  رفک  هک  سک  نآ  و  تسا ،

35 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 2

هراشا

، تثعب زا  شیپ  مدرم  عضو  نآ  رد  و  هدومرف ، داریا  نیّفص  زا  تعجارم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ياهبطخ 
. تسا هدمآ  رگید  مدرم  فاصوا  سپس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  فاصوا  و 

تناعتسا وا  زا  اهزاین  رد  شتیصعم ! زا  يرادهگن  ظفح و  و  شتّزع ، ربارب  رد  میلـست  و  شتمعن ؛ مامتا  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  منکیم  شیاتس 
تاجن زگره  دراد  نمـشد  ار  وا  ادخ  هک  سک  نآ  دوشیمن و  هارمگ  هاگ  چـیه  دـنک  تیادـه  ادـخ  هک  ار  سک  نآ  هکنیا ، هچ  میوجیم 

همه زا  قح  يوزارت  رد  دنوادخ  شیاتس  اریز  منکیم  وا  شیاتس  دش . دهاوخن  دنمزاین  دنک  تیافک  ار  وا  دنوادخ  هک  سکره  و  دباییمن ،
يدوبعم کیرـش ، یب  ياتکی  دنوادخ  زج  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  و  درک ، هریخذ  ناوتیم  هک  تسا  یجنگ  نیرترب  و  تسا ، رتنیگنـس  زیچ 

ار نآ  و  میتسه ، دـنب  ياپ  نآ  هب  میاهدـنز  هک  یماداـم  و  میدـقتعم ، نآ  ندوب  صلاـخ  هب  میاهدومزآ و  ار  نآ  صـالخا  هک  یهاوگ  تسین ،
زاب و  تسا ، نامیا  یعطق  میمـصت  یهاوگ  نیا  مینکیم ؛ هریخذ  دـش  میهاوخ  ور  هبور  نآ  اـب  زیخاتـسر  رد  هک  یکاـنلوه  ياههنحـص  يارب 

! ناطیش هدننک  رود  تسا و  هدنشخب  دنوادخ  يدونشخ  بجوم  ناسحا ، یکین و  برد  هدننک 
یباتک و  نیتسار ؛ ینییآ  هناشن و  اب  راکـشآ و  ینید  اـب  ار  يو  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

ناگمه ربارب  رد  نشور  لیالد  اب  و  دربب ، نیب  زا  ار  تاهبش  ات  داتسرف ، راکشآ  يرما  و  هدنبات ، ییانـشور  و  ناشخرد ، يرون  و  هدش ، هتـشون 
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اه هنتف  نورد  رد  مدرم  هک  داتـسرف  ینامز  ار  وا  دناسرتب . اهرفیک  اب  و  دراد ، رذح  رب  ادـخ  تفلاخم  زا  ار  مدرم  تایآ ، اب  و  دـنک ، لالدتـسا 
مدرم روما  و  فلتخم ، قح  تخانش  يارب  یـساسا  ياههار  هدش ، لزلزتم  نیقی  نامیا و  ناکرا  هتـسسگ و  بهذم  ياه  هتـشر  دنتـشاد ، رارق 
هتفرگ ارف  ار  همه  ییانیبان  یهارمگ و  و  هدـش ، شومارف  تیادـه  ادـیپان ، هاگهانپ  عجرم و  کیراب ، اه  هنتف  زا  رارف  هار  ّتتـشتم ، هدـنکارپ و 

نوگرگد شیاههناشن  هتخیر و  ورف  نآ  ناکرا  هدنام ، روای  نودب  نامیا  دیدرگیم ، يرای  ناطیش  و  دشیم ، تیـصعم  نامحر  يادخ  دوب ،
. دوب هتشگ  هدوسرف  هنهک و  نآ  ياههداج  ناریو و  نآ  ياههار  هدش ... 

هدش راکشآ  ناطیش  ياههناشن  مدرم  هلیسو  هب  دندشیم ؛ دراو  وا  هاگروخبآ  رد  و  دنتفریم ، وا  ياههار  هب  و  دندرکیم ، تعاطا  ار  ناطیش 
ياپ يور  رب  هنتف  دوب ، هدرک  هل  ار  نانآ  دوخ  ياهمـس  اب  و  هدومن ، لامدـگل  ار  نانآ  شیوخ  ياپ  اب  اـههنتف  هدـیدرگ ، هتـشارفارب  وا  مچرپ  و 

( ناتسرپ تب   ) ناگیاسمه نیرتدب  و  هبعک )  ) هناخ نیرتهب  رانک  رد  هدروخ ، بیرف  ربخ ، یب  نادرگرس ، ّریحتم و  نآ  رد  اهنآ  هداتسیا و  دوخ 
و هتسب ، ورف  بل  رابجا  مکح  هب  شدنمشناد  هک  ینیمزرس  رد  دوب ، کشا  ناشیاهمشچ  همرس  و  يرادیب ، ناشباوخ  دنتشاد ، رارق 

36 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! دوب یمارگ  شلهاج 

37 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: دنکیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  هراشا  هک  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ 

، وا نید  راوتسا  ياههوک  دنتـسه و  وا  ياهباتک  هاگهانپ  شماکحا ، عجرم  دنیوا و  ملع  فرظ  شنامرف ، أجلم  دنیادخ و  رارـسا  عضوم  اهنآ 
. درب نایم  زا  ار  نآ  دوجو  ياه  شزرل  دومن و  تسار  ار  نید  تشپ  یگدیمخ  نانآ  هلیسو  هب 

(: مالسا نانمشد  زا  یتّیعمج   ) تسا يرگید  ّتیعمج  هب  هراشا  هک  هبطخ  زا  يرگید  تمسق 

دننید ساسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ 

. دـندیورد دوبن - يدوبان  یتخبدـب و  زج  هک  ار - نآ  لوصحم  و  دـندرک ، يرایبآ  ار  نآ  بیرف  رورغ و  بآ  اـب  و  دـندناشفا ، ار  روجف  رذـب 
. درک ناوتن  هسیاقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  اب  ار  تّما  نیا  زا  يدحا 

. نیقی ناکرا  دننید و  ساسا  اهنآ  دوب . دنهاوخن  ربارب  اهنآ  اب  دندّمحملآ  تمعن  ناوخ  راوخهزیر  هک  نانآ 
ّتیصو و  تساهنآ ، نآ  زا  تموکح  تیالو و  ياهیگژیو  دوش . قحلم  نانآ  هب  دیاب  هدنام  بقع  و  ددرگزاب ، نانآ  يوس  هب  دیاب  هدننک  ولغ 

دوب هدـش  لقتنم  اجنآ  زا  هک  ییاج  هب  هرابود  هتـشگرب و  شلها  هب  قح  نونکا  مه  نانآ ! نایم  رد  وا  تثارو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
! تسا هدیدرگ  زاب 

هبطخ 3

هراشا

هّیقشقش  هبطخ  هب  تسا  فورعم  هک 
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نآ  نتفر  تسد  زا  ربارب  رد  ماما  ربص  تفالخ و  دروم  رد  تیاکش  رب  لمتشم  هبطخ  نیا 
دشابیم وا  اب  مدرم  تعیب  سپس  و 

! تسشن ورف  دیشک و  هنابز  لد  شتآ  زا  ياهلعش 

نوچمه یمالـسا  تموکح  شدرگ  رد  نم  تسنادیم ؛ بوخ  هک  یلاـح  رد  درک ، نت  رب  ار  تفـالخ  يادر  رکبوـبا )  ) وا دـنگوس ، ادـخ  هب 
مدوجو راسهوک  نماد  زا  تلیضف ) ملع و   ) ياه همشچ  اهلیس و  تسنادیم ) وا  (. ) دخرچیمن ایسآ  نآ  نودب  هک   ) مبایسآ ياهگنس  روحم 

زا ار  دوخ  نماد  و  متخاس ، اهر  ار  تفالخ  يادر  نم  سپ  تفای ! دنناوتن  هار  نم  دنلب  راکفا  هب  اههشیدنا ) زاورپ  رود   ) ناغرم تسا و  يراج 
ار مدرمو  دوخ  ّقح  و   ) مزیخاپب يروای ) یب  اب   ) اهنت تسد  اب  هک : مدوب  هتفر  ورف  هشیدنا  نیا  رد  هک  یلاح  رد  متفر ) رانک  و   ) مدـیچیپرد نآ 
اب نادرم  و  ریپ ، ناناوج  هدوسرف ، نآ  رد  ناریپ  هک : یطیحم  منک ؟ ربص  دـناهدروآ ، دـیدپ  هک  یتملظو  ناقفخرپ  طیحم  نیا  رد  ای  و  مریگب )

. دنوشیم راتفرگ  یتخس  جنر و  هب  یگدنز  مد  نیسپاو  ات  نامیا 
39 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رپ ار  شمشچ  كاشاخ  هک : مدنامیم  یـسک  هب  یلو  مدیزرو ، ییابیکـش  اذل  تسا ، رتکیدزن  درخ  لقع و  هب  ربص  يرابدرب و  مدید  تبقاع 
! دنربیم تراغ  هب  ار  مثاریم  مدیدیم ، دوخ  مشچ  اب  هتفرگ ، ار  شیولگ  هار  ناوختسا  و  هدرک ،

لوق هب  ماـما  اـجنیا  رد  درپس . باّـطخ  رـسپ  هب  ار  تفـالخ  شدوخ  زا  دـعب  تفرگ ) ار  شنماد  گرم  و   ) تفر دوخ  هار  هب  یلوا  هکنیا  اـت 
: تسا نیا  شنومضم  هک  دش  لثمتم  رعاش  یشعا 

زوریپ  ناداش و  يد  مومغم و  نونکزورما  مزورید  ات  تسا  قرف  سب  هک 
ماگنه دوخ  دـنراد . روذـعم  تفالخ  زا  ار  يو  نم ) دوجو  اب  و   ) دـنریذپب ار  شرذـع  تساوخیم  مدرم  زا  دوخ ، تاـیح  رد  هک  وا  اـتفگش !

ار نآ  هصالخ ) . ) دـندرک يریگهرهب  تبون  هب  تفـالخ  زا  ود  ره  بیجع  هچ  هوا  تسب /-! نیباـک  يرگید  يارب  ار  تفـالخ  سورع  گرم ،
، دنامیم شکرس  يراوسرتش  هب  تفالخ  سیئر  دوب ! یبلطشزوپ  هابتـشا و  يریگتخـس ، تنوشخ ، زا  يّوج  هک  داد ، رارق  یـسک  رایتخا  رد 

. دنکیم طوقس  هاگترپ  رد  دراذگ ، دازآ  رگا  و  دوش ، هراپ  رتش  ینیب  ياههدرپ  دشک ، مکحم  ار  راهم  رگا  هک 
، باذـع تنحم و  اب  ینالوط ، تّدـم  نیا  رد  نم  و  دـندوب ، هدـمآ  راتفرگ  یبیجع  تـالّوحت  جـنر و  یتحاراـن و  رد  مدرم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
، شرادنپ هب  تشاذگ ، اروش  هب  یهورگ  رد  ار  تفالخ )  ) نآ و  دش ، يرپس  مه  رمع )  ) وا راگزور  ماجنارس  متشادن . ییابیکـش  زج  ياهراچ 

نونکا هک  دـننک  هسیاقم  نانآ  درف  نیتسخن  اب  ارم  هک  دوب  نامز  مادـک  یتسار ) ! ) اروش نیا  زا  ادـخ  هب  هانپ  تشاد ! بوسحم  اهنآ  زا  زین  ارم 
قبط و   ) مدیزرو یگنهامه  نانآ  اب  مدمآ و  هاتوک  مه  زاب  نکل  دنهد !؟ رارق  اروش ) ياضعا   ) نانیا گنسمه  ارم  هک  دسر  ییاج  هب  نم  راک 

رب  ) ار يدـنواشیوخ  يرگید  و  تفاترب ، يور  نم  زا  شاهنیک  رطاخ  هب  نانآ  زا  یـضعب  متفاـی ، روضح  اـهنآ  ياروش  رد  نیملـسم ) حـلاصم 
. تسین دنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  تشاد ، یتاهج  مه  یکی  نآ  ضارعا  تشاد ، مّدقم  تقیقح )

هب شیردپ  ناگتسب  تشادن ؛ لاملا  تیب  ندروخ  يروآ و  عمج  زج  یّمه  هدمآرب ! مکش  روخرپ و  رتش  دننامه  وا  تساخاپب  یمّوس  هرخألاب 
لاوما ندروخ  يارب  دنعلبب ، ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اب  و  دنتفیب ، رازفلع  هب  ناراهب  هک  ياهنسرگ  نارتش  نوچمه  اهنآ  دنتساخرب ، شیراکمه 

تخاس و هابت  ار  شراک  شتـسیاشان  رادرک  و  دش ، هبنپ  تفالخ ) ماکحتـسا  يارب   ) شیاههتفاب تبقاع  اّما ! دندروآرب ؛ نیتسآ  زا  تسد  ادخ 
. تخاس شدوبان  دبا  يارب  يزودنا ، تورث  یگراوخ و  مکش  ماجنارس 

مالسلا هیلع  یلع  اب  مدرم  ندرک  تعیب 
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، دندرک هطاحا  ارم  فرط  ره  زا  نانآ  تشاداو ، تفالخ  لوبق  هب  ارم  دوب  راتفک  ياهلای  نوچمه  هک  یناوارف  ماحدزا 
41 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هک دروآ  راشف  میاهولهپ  هب  ّتیعمج  نانچنآ  دـنوش ؛ هل  اـپ  ریز  نیـسح  نسح و  ربمغیپ  راـگدای  ود  ممـشچ ، رون  ود  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ 
( دنوش عمج  ناپوچ  رود  ات  رود  هک  هدز  گرگ   ) ینادنفـسوگ دننامه  مدرم  دش ! هراپ  بناج  ود  زا  میادر  و  تخادـنا ، جـنر  هب  ارم  تخس 

هناهب هب   ) یهورگ دنتـسکش ، ار  دوخ  نامیپ  یعمج  متفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  متـساخاپب و  هک  یماـگنه  اـّما  دـنتفرگ . ناـیم  رد  ارم 
گنج و   ) دندیچیپرـس قح  تعاطا  زا  ماقم  تسایر و  يارب  رگید  ياهتـسد  دـنتفر و  نوریب  نید  زا  دـندز و  زاب  متعاطا  زا  رـس  یهاو ) ياه 

رد داسف  ناهاوخ  هک  میاهدیزگرب  یناسک  يارب  ار  ترخآ  نیمزرس  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  دندوب  هدینشن  ایوگ  دنتخادنا ) هار  هب  ار  نیّفص 
یلو دنتـشاد ، ظفح  ار  نآ  بوخ  دندوب و  هدینـش  بوخ  ارچ ! [ 5 «] تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  کین ، تبقاع  دنـشابن ، یـشکرس  نیمز و  يور 

! دوب هتفیرف  ار  اهنآ  شتارهاوج  هدرک و  هریخ  ار  ناشمشچ  ایند  قرب  قزر و 
و هتفرگ ، ار  مدرگادرگ  يرایسب  ّتیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکش ؛ ار  هناد  هک  ییادخ  دنگوس ، ادخ  هب  دیشاب ! هاگآ 
ره  ) نادنمـشناد املع و  زا  دـنوادخ  هک  یتّیلوئـسم  دـهع و  دوبن  رگا  و  تسا ، هدـش  ماـمت  تّجح  تهج  نیا  زا  و  دـناهدرک ، ماـیق  میراـی  هب 
زا متخاسیم و  اهر  ار  تفالخ  رتش  راهم  نم  دننکن ؛ توکس  ناگدیدمتس  یگنسرگ  نارگمتس و  یگرابمکش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  هعماج )

همه اـب   ) امـش ياـیند  هـک  دـیدیمهفیم  بوـخ  تـقو ) نآ   ) مدرکیم باریـس  شزاـغآ  ماـج  اـب  ار  نآ  رخآ  مدوـمنیم و  رظن  فرــص  نآ 
! دیآ نوریب  يدنفسوگ  ینیب  زا  هک  تسا  یبآ  زا  رتشزرا  یب  نم  رظن  رد  شیاهتنیز )

ار همان  نانچمه  داد و  شتسد  هب  ياهمان  و  تساخرب ، قارع  یلاها  زا  يدرم  دیسر ، اجنیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  هک  یماگنه 
همادا يدرک  اـهر  هک  ییاـج  زا  ار  نخـس  دوـب ، بوـخ  هـچ  ناـنمؤم ! ریما  يا  تـفگ : ساـّبع  نـبا  هماـن ) زا  تـغارف  زا  سپ   ) درکیم هاـگن 

!«. تسشن ورف  دیشک و  هنابز  دوب ، لد  شتآ  زا  ياهلعش  ! » ساّبع رسپ  يا  تاهیه  دومرف : شخساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  يدادیم ؟
هک اجنآ  ات  تسناوتن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مدروخن ، فّسأت  راتفگ  نیا  نوچمه  ینخـس  رب  هاگ  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : ساّبع  نبا 

. دهد همادا  تساوخیم ،
رگا هک  تسا  نیا  دنامیم » شکرـس  يراوس  رتش  هب  تفالخ  سیئر   » هکنیا زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
رگا و  دوشیم ، هراـپ  شا  ینیب  دـناشکیم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  رـس  ّبترم  شومچ  بکرم  دـشکب ، دوخ  فرط  هب  مکحم  ار  ماـمز 

هب هک  ُۀَقاّنلا » َقَنْـشا   » دوشیم هتفگ  هاگنآ  درادن . ار  نآ  ظفح  تردق  وا  دهدیم و  رارق  هاگترپ  رد  ار  دوخ  یـشومچ  اب  دـنک  اهر  شراهم 
هتفگ قطنملا » حالصا   » رد تیّکِس » نبا   » ار نیا  تسا ؛ هدش  هتفگ  زین  اهَقَنَـش »  » دروآ و الاب  دشکب و  دوخ  فرط  هب  ار  رتش  رـس  راهم  هلیـسو 
رارق اَهل » َسَلْـسا   » لباقم رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  اهَقَنْـشا »  » تسا هتفگن  و  اَهل » َقَنْـشا  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  و  تسا .

(. دوشیم هراپ  شاینیب   ) دراد هاگن  ار  نآ  راهم  اب  ینعی  دروآ ؛ الاب  ار  بکرم  رس  رگا  تسا : هدومرف  ماما  ایوگ  هداد ،
43 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 4

مالسلا  هیلع  ماما  ار  نآ  دهدیم و  زردنا  ار  مدرم  نآ  رد  هک  اه  هبطخ  نیرتحیصف  زا 
. تسا هدرک  داریا  ریبز  هحلط و  لتق  زا  دعب 

تداعـس حبـص  دیدیـسر ، یّقرت  جوا  هب  ام  کمک  هب  و  دیدش ، تیاده  ام  هلیـسو  هب  یهارمگ ، تلاهج و  ياهیکیرات  زا  هرـصب )! مدرم  يا  )
هحیص اب  هک  یشوگ  ًامّلـسم  دنکن ! كرد  ار  زردنا  دنپ و  دنلب  يادن  هک  یـشوگ  داب  رک  تفرگ . ندیـشخرد  ام  دوجو  عاعـش  وترپ  رد  امش 
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رظتنم هراومه  نم  دریذـپن ، ییادـج  ادـخ  فوخ  زا  هک  یبلق  داب  نئمطم  دونـشن ، ار  قح )  ) میالم گنهآ  تسا ، هدـش  رک  تیانج  یناداـن و 
. مدرکیم هدهاشم  امش  رد  ار  ناگدروخبیرف  ياههناشن  و  مدوب ، امش  هعدخ  رکم و  بقاوع 

. دادیم یهاگآ  امش  نورد  زا  ارم  لد ، يافص  اّما  مدیشوپ ، مشچ  امش  زا  نم  هک  دوب  نید  هدرپ  رد  امش  راتتسا  رطاخ  هب  اهنت 
ربهر هنـشت  مدرک ؛ يربهر  قح  ياههداج  هب  ار  امـش  دیتفاییمن ، یلیلد  امنهار و  دـیدوب ، نادرگرـس  تلالـض  ياههداج  رد  هک  ماگنه  نآ 

. مدش نومنهر  یقیقح  همشچرس  هب  ار  امش  نم  دیتفاییمن ، ار  وا  دیدوب و 
هک ییأر  داب  رود  دشاب ، هتشاد  ایوگ  نابز  نارازه  لامجا  یگدرشف و  نیع  رد  هک  منکیم  داریا  ینانخس  منکشیم ، ار  توکـس  رهم  زورما 
رد هک  دوب  تهج  نیا  زا  هن  متفرگ  هرانک  یتّدم  رگا  و   ) ماهدرکن دیدرت  نآ  رد  ماهتفای  ار  قح  هک  ینامز  زا  نم  دـنک ، فّلخت  متاروتـسد  زا 
رد  ) هک دوب  نیا  زا  شـسرت  دیـسرتن ، دوخ  رب  یـسوم  دوب ) یـسوم  سرت  نوچمه  نم  سرت  مشاب ، هدیـسرت  ای  منک و  دـیدرت  دوخ  ّتیناّـقح 

! دنناشکب یهارمگ  هب  ار  مدرم  و  دندرگ ، زوریپ  نالهاج  نارحاس ) ياغوغ 
بآ رگا  هک ) روط  نامه  دنکیمن ، دیدرت  زگره  تسا و  نئمطم  هتفای  ار  قح  هکنآ   ) میاهتفرگ رارق  لطاب  قح و  یهار  ود  رـس  رب  ام  زورما 
هریچ وا  رب  دوشیم ، یلوتسم  ناسنا  رب  بآ  نادقف  زا  تشحو  ماگنه  هب  ًالومعم  هک  بذاک  ياهیگنـشت  و   ) ددرگن هنـشت  دشاب  یـسک  هارمه 

(. ددرگن

هبطخ 5

هراشا

ماما  اب  تعیب  داهنشیپ  نایفسوبا  ساّبع و  شیومع  هفیقس  تعیب  نایاپ  ربمغیپ و  تلحر  زا  سپ 
: دومرف نینچ  دوب  هاگآ  نایفسوبا  ّتین  ءوس  زا  هک  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک ، ار 

45 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دیزیهرپب فالتخا  زا 

رانک یگدـنکارپ  فالتخا و  هار  زا  دینکـشب ، مه  رد  داّحتا ) ناـمیا و  ملع و   ) تاـجن ياـهیتشک  اـب  ار ، اـه  هنتف  رکیپ  هوک  جاوما  مدرم ! يا 
یفاک يورین  روای و  رای و  نتـشاد  اب  هک  سک  نآ  دـندومیپ ) ار  حیحـص  هار  سک  ود  . ) دـیهنب رـس  زا  ار  ییوج  يرترب  رخافت و  جات  دـییآ ،

. تخاس تحار  ار  مدرم  درک و  يریگهرانک  یفاک  يورین  نتشادن  اب  هک  سک  نآ  و  دش ، زوریپ  تساخاپب و 
هب دـننیچب ، ندیـسر  زا  شیپ  ار  هویم  هک  ناـنآ  دوشیم ؛ ریگولگ  هک  تسا  ياهمقل  دـننامه  اـی  نّفعتم و  یبآ  نوچمه  مدرم ، رب  يرادـمامز 
هدز نآ  هب  تسد  دعوم  زا  شیپ  رگا  دسرب و  رمث  هب  ات  دراد  ینّیعم  تقو  یمایق  ره  ، ) دشاپ راز  هروش  ریوک و  رد  ار  رذب  هک  دـننام ، یـسک 

(. دنام دهاوخ  هجیتن  یب  لصاح و  یب  دوش ،

مالسلا هیلع  ماما  ملع  قالخا و 

دنهاوخ منیـشنب  تکاس  مدـنب و  ورف  مد  رگا  و  تسا ، صیرح  تموکح  تساـیر و  رب  دـنیوگ : منک ) هبلاـطم  ار  مّقح  و   ) میوگ نخـس  رگا 
! دسرتیم گرم  زا  تفگ :
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(. تسا اوران  سب  هتفگ  نیا   ) ثداوح اهگنج و  همه  نآ  زا  سپ  تاهیه  اّما ) )
. تسا رتشیب  ردام  ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  هقالع  زا  گرم  هب  بلاطوبا ؛ دنزرف  هقالع  دنگوس ! ادخ  هب 
! دییآ رد  هزرل  هب  قیمع  ياههاچ  رد  اهبانط  دننامه  میوگ  رگا  هک  مهاگآ  یثداوح  مولع و  زا  نم  اّما 

هبطخ 6

هراشا

: دومرف نینچ  دگنجن  نانآ  اب  دنکن و  بیقعت  ار  ریبز  هحلط و  هک  دنتساوخ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یماگنه 

یبهذم ناربهر  هب  رادشه 

شریگتسد ناهگان  دنهد و  شبیرف  ات  دور  باوخ  هب  شاهنال  رد  رب  میالم  مارآ و  تابرض  اب  هک  متسین  راتفک  نوچمه  نم  دنگوس ! ادخ  هب 
مهاوخ دـناهدرک  تشپ  قح  هب  هک  ار  نانآ  راک  قح ، هب  نادـنمهقالع  هدـنرب  ریـشمش  اب  و  متـسه ) ناـفلاخم  بقارم  اًـلماک  نم  ، ) هن دـنزاس ؛

. دز مهاوخ  رانک  هشیمه  يارب  ار  قح  رد  ناگدننک  دیدرت  نایصاع و  عیطم ، ناربنامرف  يرایتسد  اب  تخاس و 
نونکا مه  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  گرم  ماگنه  زا  دنگوس ! ادخ  هب  داد ، مهاوخ  همادا  مرمع  زور  نیـسپاو  ات  ار  راک  نیا  نم 

. دناهتشاد مدقم  نم  رب  قحان  هب  ار  نارگید  و  ماهدنام ، مورحم  نتشیوخ  ّقح  زا 
47 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 7

امن ناسنا  ياهناطیش  تّمذم 

هنیس رد  ار  تلاذر  یتسپ و  ياهمخت  سپس  هدیزگرب و  شیوخ  ماد  ار  نانآ  مه  وا  دناهداد ، رارق  ناشراک  كالم  ار  ناطیش  ناتریس ، تشز 
اب و  دــیوگیم ، نخــس  ناـنآ  ناـبز  اـب  و  درگنیم ، ناـنآ  مـشچ  اـب  هداد ، شرورپ  ناـشنماد  رد  ار  نآ  ياـه  هجوـج  و  هدراذــگ ، ناـشاه 

. تسا هداد  هولج  ناشرظن  هب  ار  دنسپان  رادرک  و  هدش ، راوس  شیوخ  هدننک  هارمگ  بکرم  رب  ناشیرایتسد 
هداهن شنابز  هب  وا  ار  لطاب  نانخـس  و  تسا ، هدش  ماجنا  ناطیـش  يراکمه  اب  هک  دـهدیم  یهاوگ  اهنآ  لامعا  هک ) دـننام  یـسک  هب  نانیا  )

! تسا

هبطخ 8

هراشا

هدومرف ریبز  هرابرد  هک 

دنک هماقا  ینشور  لیلد  دیاب 
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رب نیاربانب  هدوبن ، بلق  اب  هک  تسا  یعّدم  یلو  دنکیم ، تعیب  هب  رارقا  وا  سپ  لد ،! اب  هن  هدوب  تسد  اب  اهنت  شتعیب  هک  دـنکیم  لایخ  ریبز 
. دشاب رادافو  نآ  هب  ددرگزاب و  دوخ  تعیب  هب  دیاب  هنرگو  دروایب  ینشور  لیلد  اعّدا  نیا  رب  تسا ، مزال  وا 

هبطخ 9

هراشا

دوشیم هتفگ  هک  تسا  هدرک  فیصوت  ار  نانمشد  دوخ و  ّتیعقوم  نآ  رد  هک 
. دنتسه لمج  گنج  ناگدننکاپرب  روظنم ،

راتفگ هگنآ  رادرک ، لّوا 

سکع هب  ام  شور  یلو  دوبن ، یناوتان  یتسـس و  زج  يزیچ  شنایاپ  اّما  دـنداد  ناـشن  یقرب  دـعر و  زاـغآ  رد  اـهنآ ) ناوریپ  ریبز و  هحلط و  )
هن تسا  لمع  ام  همانرب  میزادـنایمن ، هار  هب  ناشورخ  ياهبالیـس  میرابن ، ات  و  میرادـن ، یقرب  دـعر و  میهدـن  ماجنا  يراک  ات  اـم  دوب ، اـهنآ 

! نخس
49 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 10

تسا  یّصاخ  ّتیعمج  ای  ناطیش  نآ  زا  روظنم  هک 
یهاگآ و نم  اّما  وا ) رکشل  نیا   ) تسا هدناوخارف  ار  دوخ  رکـشل  ناگدایپ  هراوس و  و  هدروآ ، درگ  ار  شیوخ  بزح  ناطیـش  دیـشاب ! هاگآ 

. تسا هدشن  زین  هبتشم  نم  رب  ماهتخاسن و  هبتشم  دوخ  رب  ار  تقیقح  نم  مراد ، هارمه  نانچمه  ار  دوخ  تریصب  شنیب و 
نآ زا  زگره  و  دنوش ) قرغ  نآ  رد  ماجنارس  و   ) دنک هراچ  ار  نآ  دناوتن  یسک  نم  زج  هک  مزاس  مهارف  اهنآ  يارب  یبادرگ  دنگوس ! ادخ  هب 

! دننک شومارف  ار  ياهنحص  نینچ  هب  تشگزاب  هشیمه  يارب  دنیآ  نوریب  نآ  زا  هک  هّدع ) نآ   ) دنیاین و نوریب 

هبطخ 11

هراشا

: دومرف لمج  گنج  رد  هّیفنح  دّمحم  شدنزرف  هب  مچرپ  نداد  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يراتفگ 

! شاب رتمکحم  هوک  زا 

نیمز رب  ار  تیاهمدـق  هد ! تیراـع  ادـخ  هب  ار  شیوخ  همجمج  راـشفب ! مه  هب  ار  تیاهنادـند  روخم ! ناـکت  وت  دـنوش  لزلزتـم  اـههوک  رگا 
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سرت ثعاب  هچنآ  زا  شاب و  اهنآ  بقارم  اًلماک  ینک ) يورـشیپ  اجنآ  ات  هک   ) دشاب نمـشد  رکـشل  نایاپ  هب  تهاگن  هشیمه  نک ! بوکخیم 
. تسا ناحبس  يادخ  بناج  زا  يزوریپ  ترصن و  نادب  و  شوپب ؛ مشچ  دوشیم 

هبطخ 12

هراشا

مردارب  دوب  بوخ  هچ  تفگ : يو  هب  شنارای  زا  یکی  تخاس  زوریپ  گنج  رد  ار  ماما  ادخ  هک  مد  نآ 
. درکیم تکرش  داهج  نیا  تلیضف  رد  و  دیدیم ! نمشد  رب  ار  امش  يزوریپ  دوب و  ام  هارمه 

فده رد  تکرش 

هدوباماب  هکرعم  نیا  رد  مه  وا  سپ  دومرفيرآ : درکضرع : تسا ؟ هدوب  ام  ابتردارب  رکفوبلقایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
51 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نیا رد  ام  اب  تسام ، شور  اهنآ  شور  تسا و  گنهامه  ام  اب  اـهنآ  هدـیقع  نارداـم  محر  ناردـپ و  بلـص  رد  هک  ناـنآ  هکلب ) وا  اـهنت  هن  )
. دریگیم ورین  نانآ  هلیسو  هب  نامیا  نید و  و  دنوشیم ، ّدلوتم  يدوزب  هک  نانامه  دناهدوب ! کیرش  گنج 

هبطخ 13

هراشا

تسا هدومرف  داریا  لمج  گنج  زا  دعب  هرصب  لها  زا  یعمج  تّمذم  رد  هک 

دش دهاوخ  قرغ  بآ  رد  هرصب 

امـش قالخا  دیدرک ، رارف  شندش  یپ  اب  و  دیتساخیم ، اپب  درکیم  ادـص  رتش )  ) هک ینامز  ات  رتش ، ناویح  ناوریپ  دـیدوب و  نز »  » هاپـس امش 
هانگ ماد  رد  دـنیزگ ، تماـقا  امـش  نیب  هک  سک  نآ  روش ! ناترهـش  بآ  و  تسا ، ییور  ود  امـش  نید  هتـسسگ ، مه  زا  ناـتیاهنامیپ  تسپ ،

( ... دنکیمن یهن  دنیبیم و  ار  ناترادرک  ای  تسامش و  کیرش  هانگ  رد  دوخ  ای  اریز   ) دیآ راتفرگ 
، دیاهدش قرغ  همه  دیآیم ، ورف  امش  رب  نیمز  نامسآ و  زا  ادخ  باذع  منیبیم  ایوگ  دبایرد . ار  قح  تمحر  دنیزگ ، يرود  امش  زا  رگا  و 

. تسا نایامن  بآ  يور  زا  یتشک  هنیس  نوچمه  ناتدجسم  دنلب  هّلق  اهنت 
جج

یغرم رتش  ای  یتشک  هنیس  دننامه  دجسم  هطقن  نیرتالاب  اهنت  هک  نانچنآ  دریگ ، ارف  بآ  ار  ناتنیمزرس  ادخ  هب  دنگوس  تسا : یتیاور  رد  و 
. دشاب نایامن  دتفا  رد  ور  هب  هک 

! ایرد بآ  يور  غرم  هنیس  دننامه  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 
مُهَد ُهن  تسا . رترود  نامـسآ  زا  رتکیدزن و  بآ  هب  اج  همه  زا  تساهکاخ ، نیرتنّفعتم  امـش  نیمزرـس  كاـخ  تسا : يرگید  تیاور  رد  و 
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. تسادخ وفع  لومشم  ددنبرب  تخر  هک  یسک  و  هانگ ، راتفرگ  دشاب  اجنآ  رد  هک  یسک  تسامش ؛ طیحم  رد  اهیدب 
ایرد بآ  زا  هک  ياهدنرپ  هنیـس  دننامه  هک  ناتدجـسم  هطقن  نیرتدـنلب  زج  هتفرگ و  ارف  ار  شرـسارس  بآ  هک  مرگنیم  ار  امـش  رهـش  ایوگ 

. دوشیمن هدید  يزیچ  تسا  رادیدپ 
53 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 14

هراشا

هتشذگ راتفگ  هیبش  تسا  یمالک 

دنناداّیش دیص  نارکف  هتوک 

و دینازادناریت ، يارب  یبوخ  فده  سپ  تسا ؛ هناهیفـس  ناتراکفا  کبـس و  ناتیاهلقع  رود ، نامـسآ  زا  تسا و  کیدزن  بآ  هب  ناتنیمزرس 
. ناداّیص يارب  يدیص  و  ناراوختفم ، يارب  یبرچ  همقل 

نانآ لاثما  ریبز و  هحلط و  قیوشت  هب  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هرصب  نانکاس  زا  یتّیعمج  هّجوتم  اه  هلمح  نیا  مامت  زیت  هبل  تشاد  هّجوت  دیاب  )
دندش و هّیماینب  هشیپ  تنایخ  نامدود  يارب  یهاگیاپ  زین  دـعب  ياهنامز  رد  و  دـندوب ؛ هدروآ  دوجو  هب  ینکفاهقرفت  بوشآ و  يارب  ینوناک 

(. رهش نیا  نانکاس  مامت  هن  دندز ، مالسا  هب  اههبرض 

هبطخ 15

دنادرگزاب لاملا  تیب  هب  ار  نامثع  يایاطع  هک  دومرف  یماگنه  ماما  ار  نخس  نیا 
زاـب شبحاـص  هب  مباـیب ، رگا  هدیـشخب ، نآ  نیا و  هب  نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  هدوـهیب  هچنآ  و  ناـمثع ؛ ياـیاطع  زا  هچنآ  دـنگوس ! ادـخ  هـب 

هک سک  نآ  و  دروآیم ، شیاشگ  تلادـع  اریز  دنـشاب ، هدـیرخ  نآ  اـب  ار  ینازینک  اـی  هتـسب و  نیباـک  نآ  هب  ار  یناـنز  هچرگ  منادرگیم ؛
! دوب دهاوخ  رتنارگ  وا  رب  متس  ملظ و  لّمحت  دیآ ، نارگ  وا  رب  تلادع 

هبطخ 16

نآ  رد  هک  دومرف  داریا  دندرک  تعیب  هنیدم  رد  وا  اب  مدرم  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نخس  نیا 
دنکیم میسقت  ییاههورگ  هب  ار  اهنآ  دهدیم و  ربخ  ار  مدرم  راک  ِماجنارس 

، دریگ تربـع  نآ  ءوس  بقاوع  ناگتـشذگ و  رادرک  لاـمعا و  زا  هک  یـسک  منآ ، نماـض  دوخ  و  تسا ، نآ  ورگ  رد  ماهّمذ  میوگیم  هچنآ 
! دراد زاب  اهیتخبدب  تاهبش و  هنوگ  نآ  رد  نتفر  ورف  زا  ار  يو  اوقت 

فالتخا و نامه  ، ) هدـش روآ  يور  امـش  هب  رگید  راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  نامز  دـننامه  تسرد  اـهیزور  هریت  دیـشاب ! هاـگآ 
( هدش هتفرگ  رس  زا  زورما  تشاد  جاور  امش  نایم  رد  مالسا  زا  شیپ  هک  اهینمشد  یگدنکارپ و 
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55 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
گید تایوتحم  دننامه  و  دیوشیم ، لابرغ  دیریگیم و  رارق  شیامزآ  دروم  یتخس  هب  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  ربمایپ  هک  یسک  هب  دنگوس 
تقبـس مالـسا  رد  یتسارب  هک  نانآ  تفرگ ؛ دـهاوخ  رارق  الاب  نییاپ ، و  نییاپ ، الاب ، هک  نانچنآ  دـش ، دـیهاوخ  ور  ریز و  شـشوج ، ماـگنه 
دنهاوخ هدز  بقع  دندوب  هتخادنا  شیپ  ار  دوخ  ریوزت  هلیح و  اب  هک  یناسک  دمآ و  دنهاوخ  راک  رـس  رگید  راب  دندوب ، هتفر  رانک  دنتـشاد و 

هداد ربخ  مراد  زورما  هک  یعـضو  هب  ارم  تسخن  زا  ماهتفگن و  یغورد  هاگ  چیه  ماهدرکن و  نامتک  ار  یتقیقح  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  دـش .
رد ار  نانآ  دنراوس و  اهنآ  رب  ناراکهانگ  هک  دنتسه  ياهتخیسگ  ماجل  شکرس و  ياهبکرم  نوچمه  اهاطخ  ناهانگ و  دیشاب ! هاگآ  دندوب .

ناهانگ یهانگ  زا  دـیاین و  رد  لرتنک  تحت  زگره  هک  تسا  هانگ  ریذـپانبانتجا  تیـصاخ  نیا  و  ، ) تخاـس دـنهاوخ  نوگنرـس  خزود  رعق 
ات دـنراد و  تسد  هب  ار  ناشمامز  و  دـنراوس ...  اهنآ  رب  ناشنابحاص  هک  تسا  یمارآ  راوهار و  ياهبکرم  دـننامه  اوقت  اّما  دـیازیم )! رگید 

! دنربیم شیپ  ار  نانآ  تشهب  لد 
رگا و  هدوب ، نینچ  ینامز  رید  زا  تسین ، بّجعت  ياج  دـنک ؛ تموکح  لطاب  رگا  تسا ، ینارادـفرط  مادـک  ره  يارب  یلطاـب ، میراد و  یّقح 
رگید راب  دورب و  تسد  زا  يزیچ  دوشیم  رتمک  هک ) ارچ  دیهدن  تسد  زا  ار  قح  دیـشاب  بقارم   ) دندرگ هدوزفا  اسب  هچ  دنمک ، قح  ناوریپ 

. دیآ تسدب 
نخـس زا  یـسک  هک  تسا ؛ هتفهن  یفیاـطل  تسا ، تحاـصف  هب  اهنخـس  نیرتکیدزن  زا  هک  نخـس  نیا  رد  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
نخـس نیا  رد  و  دـیآیم ! بّجعت  هب  نآ  زا  یتفگـش »  » میوریم ورف  یتفگـش  رد  نآ ، زا  ام  هچنآ  زا  شیب  و  دـسریمن ، نآ  هیاپ  هب  ناـجنس 

نآ فرژ  ياههّرد  زا  دناوتیم  یناسنا  چیه  هن  تسا و  نآ  حرـش  هب  رداق  نابز  هن  هک  تحاصف  زا  تسا  ییاهیراک  هزیر  اهنیا  همه  رب  هوالع 
ّالا اـُهلِقْعَی  اـم  َو   ) دـننک كرد  دـنناوتیم  راد ، هشیر  دنماگـشیپ و  تحاـصف  رد  هک  ناـنآ  زج  میوـگیم ، نـم  هـک  ار  هـچنآ  هـن  و  درذـگب ؛

(. َنوُِملاْعلا
: دنکیم میسقت  هورگ  هس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  و 

(: دنهورگ هس  نیا  رد  مدرم   ) تسا نادرگيور  دشخبن ، یعفن  اجنآ  رد  هک  یلامعا  زا  دراد ، نامیا  اًلماک  خزود  تشهب و  هب  هک  سک  نآ 
نانآ اّما  دوریم ؛ اهنآ  هرابرد  تاجن  دیما  زاب  دنراد ، یمرب  ماگ  يدنک  هب  ای  دنتاجن و  لها  اهنیا  دنوریم ، شیپ  قح  يوس  هب  تعرـس  هب  ای 

هار تسا ، تلالض  یهارمگ و  پچ  تسار و  هب  فارحنا  دننکیم ! طوقس  شتآ  رد  دنمّود ) هن  لّوا و  هتسد  ءزج  هن   ) دننکیم یهاتوک  هک 
، دیامنیم هراشا  هار  نیمه  هب  زین  ربمایپ  ّتنس  و  دنکیم ، هیصوت  ار  قیرط  نیمه  تّوبن  راثآ  نآرق و  تسا ، قح  عیسو  هداج  هنایم  میقتسم و 
و ددرگ ، كاله  دنک  اعّدا  قحان  هب  هک  سک  نآ  ددرگ . یهتنم  نآ  هب  دیاب  همه  هار  تسا ، ناگمه  رادرک  سایقم  هداج  نیمه  ماجنارس ، و 
، دتفیب رظن  زا  دـنک  راهظا  ار  قح  نادان ) مدرم  نیب  رد   ) هک سک  نآ  و  دوش ، تخبدـب  هراچیب و  دور  شیپ  ارتفا  غورد و  اب  هک  سک  نآ  ره 
و دریذـپن ، يدوبان  ددرگ ، اـنب  اوقت  ساـسا  رب  هچنآ  دربن ) یپ  دوخ  شزرا  هب  و   ) دسانـشن ار  شیوخ  ردـق  هک  سب  نیمه  ناـسنا  یناداـن  رد 

هقرفت ناقفانم و  ياهیدنب  هتـسد  رد  و   ) دیوش ناهنپ  اه  هناخ  رد  دـنکن ، ساسحا  یگنـشت  زگره  دوش  هدیـشاپ  اوقت  نیمزرـس  رد  هک  يرذـب 
ربارب رد   ) دینک هبوت  ناهانگ  اهشزغل و  لابند  هب  و  دیهد ، یتشآ  مه  اب  و  دینک ، کیدزن  مه  هب  ار  هدنکارپ  ياهلد  دییوجن ) تکرـش  نازادنا 

. دییامن شنزرس  ار  شیوخ  دیاب  اهنت  اه ) یتحاران  تالکشم و  لباقم  رد   ) و دینک ، شیاتس  دیابن  ار  ادخ  زا  ریغ  اهتمعن )
57 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 17

: دوشیم مدرم  نایم  رد  تواضق  ماقم  يّدصتم  قاقحتسا  تقایل و  نودب  هک  یسک  هرابرد 
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ص57 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
( یباّلق ملاع  راذگتعدب و  لهاج  : ) دنمدرم نیرتضوغبم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  رفن 

تقیقح و قـح و  زا  رود  یگتخاـس و  نانخـس  هب  هتـشگ ، فرحنم  تسار  هار  زا  تسا و  هدراذـگاو  دوـخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هـک  یـسک  . 1
هنتف دـنروخب  ار  شبیرف  هک  يدارفا  يارب  و  درادیم ، رب  ماگ  مدرم  نتخاس  هارمگ  هار  رد  تعرـس  هب  هتـسب و  لد  تخـس  شیوخ  ياهتعدـب 
راب وا  دنوش ؛ وا  عبات  شگرم  زا  سپ  یگدنز و  رد  هک  تسا  یناسک  هدنزاس  هارمگ  و  هتشگ ؛ هارمگ  ناینیـشیپ  تیاده  ریـسم  زا  يو  تسا ،

! تسه زین  شیوخ  ناهانگ  ورگ  رد  هراومه  دشکیم و  شود  هب  هتخاس  هارمگ  هک  ار  یناسک  ناهانگ 
يدنت هب  داسف  هنتف و  ياهیکیرات  رد  دوریم ، شیپ  نادان  مدرم  نایم  رد  ریوزت  هلیح و  اب  تعرـس  هب  هتفاب و  مه  هب  یتالوهجم  هک  یـسک  . 2

. تسین ملاع  یلو  دنناوخیم  دنمشناد  ملاع و  ار  يو  اهامن ، ناسنا  دریذپیمن ، ار  تملاسم  حلص و  عفانم  درادیم ، رب  مدق 
ياهبآ زا  ار  دوخ  هک  اجنآ  اـت  تسا ، رتهب  شداـیز  زا  نآ  ِمک  هک  دزادرپیم  ییاـهزیچ  يروآ  عمج  هب  ناـنچمه  بش  هب  اـت  مد  هدـیپس  زا 

رد ياهدیاف  هک  یتروص  رد  هتخاس ، مهارف  شناد ) زا   ) یجنگ شیوخ  لایخ  هب  و  دزاس ؛ ریس  دراذگیم ) ملع  ار  شمان  هک   ) لهج هدیدنگ 
قح و   ) دزاس نشور  هدش  هبتشم  نارگید  رب  هچنآ  هک  هتفرگ ، هدهع  رب  و  هدز ، هیکت  تواضق  دنـسم  هب  مدرم  نیب  رد  وا  دوشیمن ، تفای  نآ 
هب دنکیم و  روج  عمج و  دوخ  شیپ  ار  یلاخوت  چوپ و  ياهفرح  هلـسلس  کی  دوش  ورهبور  یلکـشم  اب  هچنانچ  وا  دـناسرب ) شبحاص  هب  ار 
ای هدرک  مکح  تسرد  دنادیمن  مه  شدوخ  یّتح  دشابیم ؛ توبکنع  ياهرات  نوچمه  ناوارف  تاهبـش  ربارب  رد  ددرگیم ، عطاق  نآ  هجیتن 
رد هک  تسا  ینادان  دیآرد ، بآ  زا  حیحـص  دراد  دـیما  هدومن  هابتـشا  رگا  و  دـشاب ، هتفر  اطخ  دـسرتیم  دـشاب  هتفگ  حیحـص  رگا  اطخ ، هب 

هتفرگ ارف  هک  ییاهشناد  مولع و  دهدیم ، همادا  دوخ  هار  هب  رطخرپ ، تاملظ  رد  هک  ییانیبان  نوچمه  تسا ، نادرگرـس  تلاهج  ياهیکیرات 
 ... تسین روآ  عطق  شیارب 

نآ زا  دوخ  لایخ  هب  ات  دزیریم ، مه  رد  ار  تاـیاور  ثیداـحا و  زین  وا  دنکـشیم ، مه  رد  ار  کـشخ  ناـهایگ  هک  يدـنت  ياـهداب  دـننامه 
. دروآ تسدب  ياهجیتن 

، هدش ضیوفت  وا  هب  هک  یماقم  يارب  هن  و  دزاس ، ادج  لطاب  زا  ار  قح  مدرم ، يواعد  رد  هک  دراد  یملع  هیام  ردـق  نآ  هن  دـنگوس ! ادـخ  هب 
. يرگید هیرظن  هدیمهف  وا  هچنآ  زا  ریغ  و  دراد ، دوجو  یشناد  هدرک  راکنا  هچنآ  ياروام  دنکیمن  رواب  دراد ، ّتیلها 

هدش هتخیر  شاهنارگمتس  يرواد  زا  هک  ییاهنوخ  تسا . هاگآ  شیوخ  تلاهج  هب  دوخ  وا  اریز  دنکیم ، نامتک  دش  مهبم  وا  رب  یبلطم  رگا 
ینادان لهج و  رد  هک  یهورگ  زا  مربیم ، ادـخ  هب  تیاکـش  دـننزیم . داـیرف  هداد  نارگید  هب  قحاـن  هب  هک  ییاـهثاریم  و  دنـشکیم ؛ هحیص 

دننکیم یگدنز 
59 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

(. تسا لهج  ینادان و  رد  همه  ناشگرم  تایح و  و   ) دنهدیم ناج  یهارمگ  رد  و 
رگا تفای ، ناوتن  نآ  زا  رتجیار  نانآ  دزن  یعاتم  دننک و  توالت  دیاب ، هک  نانچنآ  ار  نآ  رگا  تسین ، نآرق  زا  رتداسک  یعاتم  اهنآ  نایم  رد 

! درادن دوجو  رکنم »  » زا رتوکین  و  فورعم »  » زا رتتشز  يزیچ  نانآ  رظن  رد  و  دننک . ریسفت  ناشهاوخلد  قبط  دنزاس و  فیرحت  ار  نآ 

هبطخ 18

هراشا
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تساوتف رد  فالتخا  شهوکن  رد  هک 

؟ ارچ فالتخا  سپ  هدمآ  زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  هکنیا  اب 

يرگید یـضاق  دزن  نایرج  نیا  نیع  نآ  زا  سپ  دنکیم ، مکح  دوخ  يأر  هب  یـضاق  دوشیم و  حرطم  نانآ  زا  یکی  دزن  اوعد  کی  یهاگ 
. دهدیم يأر  یلّوا  فالخرب  تسرد  وا  ددرگیم ، ناونع 

ار ناگمه  ياوتف  و  دـنکیم ، قیدـصت  ار  همه  يأر  وا  دـنیآیم ، درگ  هتـشاد  بوصنم  تواضق  هب  ار  ناـنآ  هک  ناـشیاوشیپ  دزن  همه  سپس 
! ... تسا یکی  ناشباتک  یکی و  ناشربمغیپ  یکی ، اهنآ  يادخ  هک  یتروص  رد  درامشیم ! تسرد 

هدومرف و یهن  فالتخا  زا  ار  اهنآ  اـی  و  دـناهدرک ؟ شتعاـطا  اـهنآ  هداد و  ناـمرف  فـالتخا  یگدـنکارپ و  هب  ار  اـهنآ  لاـعتم  دـنوادخ  اـیآ 
؟ دناهدومن شتیصعم 

دنیوگب دنراد  قح  هک  دنیادخ  کیرش  اهنآ  ای  و  تسا ؟ هتسج  دادمتسا  نانآ  زا  نآ  لیمکت  رد  هداتـسرف و  ورف  یـصقان  نید  ادخ  هکنیا  ای 
؟ دهد تیاضر  تسا ، مزال  ادخ  رب  و 

؟ هدیزرو یهاتوک  نآ  يادا  غیلبت و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اّما  هدرک  لزان  لماک  ار  نید  دنوادخ  هکنیا  ای  و 
[6 «.] میاهدرکن راذگ  ورف  زیچ  چیه  زا  نآرق  رد  ٍءْیَش ؛ ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  : » دیامرفیم دنوادخ  هکنیا  اب 

61 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
«. تسا هدمآ  زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  ٍءْیَش ، ِّلُِکل  ٌناْیِبت  : » دیامرفیم زین  و 

زا نآرق  رگا  : » دیامرفیم هک  نانچ  درادن  دوجو  نآ  رد  یفالتخا  دـننکیم و  قیدـصت  ار  رگیدـکی  نآرق ، تایآ  هک  تسا  هدـش  روآ  دای  و 
تاکن تسا ؛ قیمع  هیامرپ و  ینطاب  زیگناتفگش و  ابیز و  يرهاظ  ياراد  نآرق  [ 7 «.] دنتفاییم نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب  ادخ  ریغ  هیحان 

. دش دهاوخن  عفر  نآ  هب  زج  ینادان  لهج و  ياهیکیرات  زگره  دریذپن ، نایاپ  نآ  هتفهن  رارسا  ددرگن و  یناف  نآ  روآتفگش 

هبطخ 19

ماما  هب  سیق » نب  ثعشا   » هک دومرف  ینخس  دوب  ربنم  رب  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
! وت دوس  هب  هن  تسا  وت  نایز  هب  بلطم  نیا  نانمؤم ! ریما  يا  درک : ضارتعا 

: دومرف درک و  وا  هب  یهاگن  ییانتعا  یب  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
دنزرف قفانم  يا  کئاح و  رـسپ  کئاح  يا  داب  وت  رب  ناگدننک  نیرفن  ادخ و  نیرفن  نم ؟ نایز  ای  تسا  نم  دوس  هب  زیچ  هچ  ینادیم  هچ  وت 

 ... یتشگ ریسا  مالسا  رد  رگید  راب  رفک و  رد  راب  کی  وت  دنگوس  ادخ  هب  رفاک !
و يدرک ، ییامنهار  تاهلیبق  يوس  هب  ار  اهریـشمش »  » هک ینامه  وت  دزاس ، دازآ  تراـسا  ود  نیا  زا  یکی  زا  ار  وت  تسناوتن  تبـسح  لاـم و 

. دننکن نانیمطا  وا  هب  ناگناگیب  دنزرو و  مشخ  وا  هب  شناگتسب  تسا  راوازس  یسک ) نینچ   ) يداد قوس  نانآ  بناج  هب  ار  گرم 
تسا نیا  رگید » راب  مالسا  هدرک و  ریسا  ار  وت  راب  کی  رفک ، : » هلمج زا  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دّیـس  موحرم 

ار ریشمش  َْفیَّسلا ؛ ِهِموَق  یلَع  َّلَد   » هلمج زین  و  تسا ، هدش  ریسا  دوب  ناملسم  هک  یتلاح  رد  رگید  راب  رفک و  تلاح  رد  راب  کی  ثعـشا  هک 
داد و بیرف  ار  شیوخ  هلیبق  ثعـشا  دنتـشاد ، همامی »  » رد دیلو  نبدلاخ  اب  ثعـشا  هک  تسا  ینایرج  هب  هراشا  يدش » امنهار  تموق  يوس  هب 
ردغ و هک  دنتفگیم  یسک  هب  ار  بقل  نیا  دندیمان ، راَّنلا » َفرُع   » ار يو  وا  هلیبق  اذل  تخاس ، ریگلفاغ  ار  نانآ  دلاخ  ات  دومن  هعدخ  نانآ  هب 

. دربیم راکب  رکم 
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هک ار  ییاهـشتآ  گنرین  هعدـخ و  اب  ثعـشا  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  ریبعت  نیا  دـناشوپب و  ار  شتآ  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  راَّنلا » َفْرُع  ) »
(. تخاس ریگلفاغ  ار  اهنآ  تشاد و  یفخم  دوب ، شموق  کیدزن  رد 

63 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 20

درادیم رذح  رب  تلفغ  زا  هک 
( ار قـح  نانخـس  و  ، ) دیدیــسرتیم دـیدرکیم و  تـشحو  دـیدیدیم ، مـه  امــش  دـناهدرک ، هدـهاشم  گرم  زا  سپ  ناـگدرم  هـچنآ  رگا 

هدـهاشم زین  امـش  و   ) دوریم رانک  اههدرپ  يدوزب  اـّما  تسا ؛ روتـسم  امـش  زا  دـندید ، اـهنآ  هچنآ  یلو  دـیدرکیم ، تعاـطا  دیدینـشیم و 
و دیونـشب ، رگا  دناهتفگ ؛ امـش  شوگ  رد  ار  قح  نانخـس  و  دینیبب ، دـییاشگب و  مشچ  رگا  تسا  مهارف  امـش  ییانیب  لیاسو  درک .) دـیهاوخ 

. دیریذپب ار  تیاده  رگا  دیاهدش ، تیاده 
ناگداتـسرف زا  دعب  سک  چـیه  و  دـیاهدش ، یهن  تسا  مارح  هچنآ  زا  هدـید و  اراکـشآ  ار  زیمآتربع  بلاطم  میوگیم ، امـش  هب  یتسار  هب 

. دوب دهاوخن  راگدرورپ  فرط  زا  غیلبت  راد  هدهع  رشب ، زج  ناگتشرف )  ) ینامسآ

هبطخ 21

هراشا

تمکح دنپ و  دروم  رد  تسا  یعماج  نخس  هک 

دیسرب هلفاق  هب  ات  دیوش  رابکبس 

بقع راظتنا  رد  امش  ناینیشیپ  دیـسرب ، هلفاغ  هب  ات  دیوش  رابکبـس  دناریم ، ار  امـش  نانچمه  گرم  تسامـش و  ربارب  رد  تمایق  زیخاتـسر و 
. دنتسه ناگدنام 

نآ رب  دوش  هدیجنس  ینخس  ره  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  نخس  زا  سپ  ماما  نخس  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیس  موحرم 
رتهاتوک و یمالک  دیـسرب » هلفاق  هب  ات  دـیوش  رابکبـس  اوُقَْحَلت ؛ اوُفَفََّخت   » هلمج اّما  و  تفرگ ، دـهاوخ  یـشیپ  نآ  زا  تشاد و  دـهاوخ  يرترب 
ام دنکیم ! فرطرب  ار  شناد  یگنشت  هک  تسا  يزیمآتمکح  انعمرپ و  هلمج  هچ  یقیمع ! فرژ و  هملک  هچ  هدشن ، هدینش  نآ  زا  رتانعمرپ 

. میاهدرک نایب  صئاصخلا »  » مان هب  دوخ  باتک  رد  ار  هلمج  نیا  تفارش  تمظع و 
65 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 22

هراشا
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دومرف داریا  نیثکان  شنزرس  رد  ار  هبطخ  نیا  دیسر ، وا  هب  نانکش  نامیپ  ربخ  هک  هاگنآ 
شیاـج هـب  ار  متـس  رگید  راـب  اـت  تـسا  هدروآ  درگ  ار  دوـخ  هاپـس  و  هدرک ، جیـسب  ار  شیوـخ  نارادـفرط  بزح و  ناطیـش  دیـشاب ! هاـگآ 

. دتسرف زاب  شنیتسخن  هاگیاج  هب  ار  لطاب  و  دنادرگرب ،
. دنتخاسن مکاح  دوخ  نم و  نیب  ار  فاصنا  دنرادن و  غارس  نم  زا  يرکنم  چیه  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب 

نامثع یهاوخنوخ 

( نوخ نیا  نتخیر  رد   ) رگا دناهتخیر ، دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ینوخ  ماقتنا  دـناهتفگ ، كرت  ار  نآ  دوخ  هک  دـننکیم  هبلاطم  ار  یّقح  اهنآ 
نایز هب  نآ  لیلد  نیرتمهم  تساـهنآ . صوصخم  رفیک  دـناهدش  بکترم  ناـشدوخ  اـهنت  رگا  و  دنمیهـس ، زین  اـهنآ  سپ  ماهدوب  ناـشکیرش 

. هتفر نیب  زا  تساهنامز  هک  دننکیم  هدنز  ار  یتعدب  هدیکشخ ، تساهتّدم  هک  دنهاوخیم  ریش  یناتسپ  زا  دوشیم ، مامت  ناشدوخ 
!؟ یناگدننک تباجا  هچ  و  ياهدننک ؟! توعد  هچ 

. میضار اهنآ  هرابرد  وا  یهاگآ  ادخ و  نامرف  باتک و  هب  نم 

گنج هب  دیدهت 

! دنکیم تیافک  قح  يرای  لطاب و  نامرد  يارب  راک  نیا  و  مهدیم ، رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  زیت  ریشمش  هبل  دننز  زابرس  نآ  زا  رگا  اّما 
ناشگوس رد  ناراوگوس  مزرو ! ییابیکـش  ناـنآ  ریـشمش  لـباقم  رد  و  مدرگ ، رـضاح  ناـشیاههزین  ربارب  رد  هک  دناهتـساوخ  نم  زا  اـتفگش !

! مسارهب ریشمش  برض  زا  ای  و  موش ، دیدهت  دربن  هب  هک  مدوبن  یسک  نم  دنیرگب ،
! متسین دیدرت  کش و  راتفرگ  دوخ  نییآ  نید و  رد  مراد و  نیقی  شیوخ  راگدرورپ  هب  نم 

67 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 23

هراشا

دنکیم شرافس  ّتبحم  هب  ار  نادنمتورث  دهز و  هب  ار  ارقف  نآ  رد  هک 

تساهدادعتسا اب  بسانتم  یهلا  بهاوم 

یکی هک  یماگنه  نیاربانب  دسریم ، مک  ای  دایز  یمهـس  سک  ره  هب  درابیم و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ناراب  ياه  هرطق  نوچمه  یهلا  بهاوم 
ات ناملـسم  اریز  درب ) کشر  دـسح و  وا  رب  و  ، ) ددرگ هنتف  بجوم  دـیابن  دـنیبب  دـنزرف  رـسمه و  لام و  رد  يرترب  دوخ  ردارب  يارب  امـش  زا 
هب دـنهد ، رارق  شتمرح  کـته  هلیـسو  ار  نآ  تسپ  مدرم  و  دـشاب ، هدنمرـش  شندـش  راکـشآ  زا  هک  هدزن  یتسپ  لـمع  هب  تسد  هک  یتـقو 

، دـشاب رود  هب  تنایخ  زا  هک  یناملـسم  نینچمه  دـنیبن ، يررـض  دربب و  لّوا  رود  نامه  رد  تسا  رظتنم  هک  دـنامیم  يرهام  هدـنهد  هقباسم 
اّیهم شیارب  ترخآ  رد  دـنوادخ  هچنآ  و  دـسر ، ارف  یهلا  توعد  هتفای و  ناـیاپ  وا  رمع  اـی  ددرگ : شبیـصن  یبوخ  ود  زا  یکی  دراد  راـظتنا 

ار دوخ  ّتیـصخش  نید و  هکنیا  نیع  رد  ددرگ ، تورث  دـنزرف و  رـسمه و  بحاـص  دـهد و  يزور  ار  وا  دـنوادخ  اـی  و  تسا ، رتـهب  هدرک 
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. تسا هتشادهاگن 
يدارفا هب  ار  ود  نیا  دنوادخ  یهاگ  تسا و  ترخآ  تعارز  کین ، حلاص و  لمع  و  دنناهج ، نیا  ياههتشِک  نادنزرف  تورث و  دینادب ) اّما  )

. دشخبیم
 ... دیشاب رذح  رب  تسا ، هدرک  رطخ  مالعا  دنوادخ  هچنآ  زا  سپ 

جرخ هب  ییامندوخ  رهاظت و  ایر و  اهراک  رد  و  دیوشن ، هدولآ  دراد  یهاوخرذع  هب  زاین  هک  یهانگ  هب  هک  يروط  هب  دیـسرتب  دـنوادخ  زا  و 
! دراذگیم او  سک  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  دهد ، ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  يراک  سک  ره  نوچ  دیهدن ،

! دنک تیانع  ام  هب  ار  ناربمایپ  ینیشنمه  و  نادنمتداعس ؛ یگدنز  و  نادیهش ، تاجرد  هک  مهاوخیم  ادخ  زا 

تسین زاین  یب  شناگتسب  زا  سک  چیه 

نادنواشیوخ دننک ، عافد  تسد  نابز و  اب  يو  زا  هک  تسین  زاینیب  دوخ  ماوقا  ناگتـسب و  زا  دشاب  دنمتورث  هک  هزادـنا  ره  ناسنا  مدرم ! يا 
، دنربیم نیب  زا  ار  وا  یتحاران  یگدنکارپ و  و  دننکیم ، ینابیتشپ  ناسنا  زا  هک  دنتسه  یهورگ  نیرتگرزب 

69 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
یـسک هب  دنوادخ  هک  ار  یکاپ  هب  تیفورعم  کین و  مان  دـنمدرم و  نیرتهفطاع  رپ  وا  هب  تبـسن  اهنآ  دـیآ  شیپ  ياهثداح  هک  ماگنه  نآ  رد 

. دراذگیم ثرا  هب  يرگید  يارب  یسک  هک  تسا  یتورث  زا  رتهب  دیامرف  اطع 
: تسا نینچ  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق  و 

زا دروآیمن و  يدایز  شنتـشادهاگن  هک  دـینک  غیرد  ار  يزیچ  نانآ  زا  و  دـینادرگرب ، يور  دوخ  ياون  یب  ناگتـسب  زا  ادابم  دیـشاب ، هاگآ 
، هتـشاد زاب  اهنآ  زا  تسد  کی  اهنت  دراد ، زاب  شناگتـسب  زا  ار  شیوخ  هدنهد  ِتسد  هک  سک  نآ  دـیامنیمن ؛ داجیا  يدوبمک  شنتفر  نیب 

. تفای دهاوخ  همادا  شماوقا  یتسود  دنارتسگب ، ار  ّتبحم  لاب  هک  سک  نآ  یلو  تسا ، هتفرگرب  یناوارف  ياهتسد  نتشیوخ  زا  اّما 
« ریفَْغلا ُّمَْـجلا   » ار داـیز  تـیعمج  هـک  ناـنچ  تـسا ، یناوارف  ترثـک و  ياـنعم  هـب  اـجنیا  رد  ةَریفَْغلا » : » دـیامرفیم هللا  هـمحر  یــضر  دـّیس 

کی نایم  زا  تسا  بوخ  هنومن  يانعم  هب  ٌةَْوفِع »  » و تسا ، هدوب  ٍلام » ْوا  ٍلْها  ْنِم  ٌةَْوفِع   ...« » ةَریفَْغلا  » ياـج هب  هک  هدـش  لـقن  و  دـنیوگیم ،
. مدروخ ار  اذغ  بوخ  ياهتمسق  ینعی  ماعَّطلا » َةَْوفِع  ُْتلَکا  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  دوش ، باختنا  هک  سنج 

 ... تسا هدرک  داریا  نخس  رخآ  ات  ِهتَریشَع »...  ْنَع  ُهَدَی  ِْضبْقَی  ْنَم  َو  : » هلمج رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یبلطم  تسا  یلاع  هچ  و 
هب دـیدش  جایتحا  زاین و  هک  یماگنه  یلو  تسا ، هتفرگ  اهنآ  زا  روای  کی  اـهنت  دـنک ، عطق  شناگتـسب  زا  ار  دوخ  ياـهیکین  هک  یـسک  اریز 

. تسا هتخاس  مورحم  يرایسب  ناروای  زا  ار  دوخ  سپ  دنیوگیمن ، خساپ  وا  يادن  هب  اهنآ  تشاد ، نانآ  يرای 

هبطخ 24

هراشا

تسا هدمآ  ادخ  نانمشد  اب  گنج  هزاجا  نآ  رد  هک 

تسین اور  ناهارمگ  اب  هزرابم  رد  یتسس 
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ناگدنب يا  سپ  منکیمن ، یتسـس  ارادـم و  ینآ  دـنرو ، هطوغ  یهارمگ  رد  هک  نانآ  قح و  نافلاخم  اب  هزرابم  رد  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب 
هب و  دیورب ، هدوشگ  امـش  يوس  هب  هک  یهار  زا  و  شتمحر ) يوس  هب  شبـضغ  زا   ) دینک رارف  ادخ  يوس  هب  ادخ  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  ادخ !
رد دیسرن  نآ  هب  زورما  رگا  تسامـش و  يزوریپ  نماض  یلع »  » دینک نینچ  رگا  دییامن ، مایق  تسا  هدرک  نییعت  امـش  يارب  فیاظو  زا  هچنآ 

. دیسر دیهاوخ  نآ  هب  هدنیآ 
71 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 25

هراشا

و ساّبع » نب  هّللادـیبع   » دـناهتفای و الیتسا  دالب  زا  ياهراپ  رب  هیواعم  باحـصا  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  يرتاوتم  راـبخا  هک  یماـگنه 
زا تسکش  زا  سپ  نمی  رد  ماما  نارادنامرف  نارمن » نب  دیعس  »

يدنک  رطاخ  هب  شباحصا ، خیبوت  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دنتشگرب ، ماما  دزن  هب  ةاطرا » یبا  نبرسب  »
: دومرف داریا  ار  لیذ  نانخس  تفر و  ربنم  هب  شتاروتسد  اب  تفلاخم  داهج و  رد 

! مدنبب ای  میاشگب  ار  نآ  هک  تسین ، نم  تسد  رد  هفوک  زا  ریغ  دیاهتفرگ ) شیپ  رد  امش  هک  یشور  نیا  اب  تقیقح  رد  )
(. یشابن هک  مهاوخیم  و   ) داب تشز  تاهرهچ  اهنافوط  همه  نیا  اب  مه  نآ  یشاب ، نمشد ) ربارب  رد  نم  هیامرس   ) وت اهنت  رگا  هفوک ! يا  اّما 

: دش لثمتم  رعاش  لوق  هب  نآ  زا  سپ 

(: دوشیم نینچ  نآ  یسراف  ًابیرقت  هک  )
! مراد فرظ  هنامیپ و  زا  یکدنا  مهس  هک  ورمع »  » يا دنگوس  تردپ  ناج  هب 

اریز دش ، دنهاوخ  ّطلسم  امش  رب  يدوزب  اهنیا  متسنادیم  ادخ  هب  دنگوس  هتفای ، ّطلست  نمی »  » رب رسب »  » هک هدیـسر  ربخ  نم  هب  دومرف : سپس 
رد اهنآ  یلو  دیاهتساخرب  قح  ریسم  رد  دوخ  ياوشیپ  زا  ینامرفان  هب  امـش  دیقّرفتم ، قح  هار  رد  امـش  و  دندّحتم ، ناشلطاب  زا  يرای  رد  نانآ 
هب دوخ  ياهرهش  رد  اهنآ  تنایخ ، امـش  دننکیم و  تناما  يادا  دوخ  ربهر  هب  تبـسن  اهنآ  دننکیم ، تعاطا  شیوخ  ياوشیپ  زا  دوخ  لطاب 

! داسف هب  امش  دنلوغشم و  حالصا 
. دیدزدب ار  نآ  دنب  هک  مراد  میب  نآ  زا  مراپسب  امش  زا  یکی  هب  تناما  ناونع  هب  ار  یحدق  نم  رگا 

زین اهنآ  و  لولم ، ار  اهنآ  نم  دندرک ، هتسخ  ارم  زین  اهنآ  متخاس و  تحاران  هتسخ و  ار  اهنآ  مداد ) زردنا  مدرک و  تحیـصن  سب  زا  ! ) اهلاراب
. امن ّطلسم  اهنآ  رب  نم  زا  رتدب  نم  ياج  هب  نک و  تمحرم  نم  هب  رتهب ، يدارفا  نانآ  ياج  هب  سپ  دنتخاس ، لولم  ارم 

امـش ياج  هب  متـشاد  تسود  دنگوس  ادـخ  هب  دیـشاب  هاگآ  دوشیم ، لح  بآ  رد  کمن  هک  روط  نامه  نک  بآ  ار  اهنآ  ياهلد  ادـنوادخ !
(: هتفگ رعاش  هک  دننانچ  اهنآ  مدناشنیم ، دوخ  ياج  رس  رب  ار  نانمشد  اهنآ  کمک  اب  ات   ) مشاب هتشاد  منَغ » نب  ساِرف  یَنب   » زا راوس  رازه 

بات  یب  ربص و  یب  یشک  نمشد  یپبآ  مک  ریسلا  عیرس  ربا  نآ  نوچ 
. دمآ دورف  ربنم  زا  سپس 

73 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هکنیا دشابیم و  ناتـسبات  امرگ و  لصف  يانعم  هب  میمَح »  » و تسا ، ربا »  » يانعم هب  ّیمَر »  » عمج ۀَیِمْرا » : » دـیوگیم هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
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ياـهربا تسا و  مک  بآ  اـهنآ  رد  اریز  دنرتعیرـس ، رترابکبـس و  اـهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  هدرک  هیبشت  ناتـسبات  ياـهربا  هب  ار  اـهنآ  رعاـش ،
اب تسا  هتساوخ  رعاش  دوشیم ، تفای  ناتسمز  رد  رتشیب  نیا  و  دننکیم ، تکرح  يدنک  هب  ناشندوب  بآرپ  راخب و  مکارت  رطاخ  هب  نیگنس 

. دزاس سکعنم  دادمتسا  ماگنه  هب  ار  اهنآ  کمک  هزرابم و  ماگنه  رد  ار  اهنآ  تعرس  هیبشت  نیا 

هبطخ 26

هراشا

دیوگیم نخس  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  بارعا  دروم  رد  هک 

دوب امش  نییآ  هویش و  یتسرپ  تب 

امـش هک  یلاح  رد  دشاب ، يو  تایآ  نیما  و  دـهد ، میب  ار  نایناهج  هک  تخاس ، ثوعبم  تلاسر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنوادخ 
دقاف هک  ییاهرام  نشخ و  ياهگنـس  نایم  رد  دـیدومنیم ، یگدـنز  اهنیمزرـس  نیرتدـب  رد  و  دـیتشاد ، ار  نییآ  نید و  نیرتدـب  برع  ّتلم 
نوخ دـیدروخیم ، ار  راوگان  ياهاذـغ  و  دیدیـشونیم ، ار  هدولآ  ياـهبآ  دندیـسرتیمن )! زیچ  چـیه  زا  تهج  نیمه  هب  و   ) دـندوب ییاونش 

ناهانگ و  امش ) نییآ  هویش و  تب  شتسرپ  و   ) دوب اپرب  امش  نایم  رد  اهتب  دیدومنیم ، عطق  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  و  دیتخیریم ، ار  رگیدکی 
. دوب هتفرگ  ارف  ار  امش  دوجو  رسارس 

. هدومرف دوخ  ّقح  نتفرگ  يارب  شیوخ  ییاهنت  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 
ار كاشاخ  زا  رپ  ياهمشچ  مدشن ، یـضار  نانآ  گرم  هب  مرادن ، شیوخ  نادناخ  زج  يروای  دوخ ) ّقح  نتفرگ  يارب   ) مدید مدرک و  هاگن 

یگتفرگ ربارب  رد  لّمحت  هکنیا  اب  مدیـشون ، ار  ثداوح ) هعرج   ) دوب هدرک  ریگ  نآ  رد  یناوختـسا  ایوگ  هک  ییولگ  نامه  اب  و  متـسب ، ورف 
. مدرک ییابیکش  دوب ؛ ییاسرف  تقاط  راک  تسا ، لظنح  زا  رتخلت  هک  ياهعرج  ندیشون  ولگ و  هار 

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  صاعورمع  نیگنن  یگدنز  هب  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق  رد 
هدنـشورف تسد  موـش ، هلماـعم  نیا  رد  دراد ، تفاـیرد  ییاـهب  نآ  ربارب  رد  هک  درک  طرـش  وا  رب  هـکنیا  رگم  درکن  تـعیب  هیواـعم ) اـب   ) وا

، دسرن يزوریپ  هب  هاگچیه 
75 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

( دننکیم هلماعم  هنامحر  یب  نینچ  نیا  ناناملـسم  تموکح  نیملـسم و  دالب  يور  اهنآ  هک  نونکا  ، ) دـشک ییاوسر  هب  رادـیرخ  هیامرـس  و 
تماقتسا ربص و  تسا ، هتفرگ  الاب  نآ  ياههلعش  هدیـشک و  هنابز  نآ  شتآ  هک  دیزاس  مهارف  ار  نآ  گرب  زاس و  دیوش و  راکیپ  هدامآ  امش 

! دناوخیم ارف  امش  يوس  هب  ار  يزوریپ  ترصن و  هک  دیزاس ، شیوخ  راعش  ار 

هبطخ 27

هراشا

درک داریا  ار  نخس  نیا  تشاد  تفایرد  ار  رابنا »  » رهش هب  هیواعم  رکشل  زواجت  ربخ  هک  یماگنه 
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رطاخ هب  بیغرت و  ادخ  نانمشد  اب  دربن  داهج و  يوس  هب  ار  مدرم  و 
. دومن شنزرس  ماما  زا  ناشتعاطا  مدع 

داهج تلیضف 

. تسا هدوشگ  دوخ  صوصخم  ناتسود  يور  هب  ار  نآ  دنوادخ  تشهب ، ياهرد  زا  تسا  يرد  داهج  دعب ، اّما 
. تسا دنوادخ  ّنئمطم  رپس  مکحم و  هرز  اوقت ، سابل  داهج 

، دنوشیم لیلذ  ریقح و  دروآیم ، موجه  نانآ  هب  الب  دـناشوپیم و  اهنآ  نت  رب  ّتلذ  سابل  دـنوادخ  دـننادرگرب ، يور  داهج  زا  هک  یمدرم 
زا و  ددرگیم ، راکـشآ  اهنآ  رد  ّتلذ  ياههناشن  و  دوشیم ، لامیاپ  اـهنآ  ّقح  داـهج  عییـضت  رطاـخ  هب  و  ددرگیم ، هاـبت  ناـشمهف  لـقع و 

. دنوشیم مورحم  تلادع 

داهج هب  قیوشت 

هکنآ زا  شیپ  متفگ : مدرک و  توعد  شناوریپ ) هیواعم و   ) ّتیعمج نیا  هزرابم  هب  ار  امش  اراکـشآ  ناهنپ و  زور ، بش و  نم  دیـشاب  هاگآ 
. دینک دربن  نانآ  اب  دنگنجب  امش  اب 

نانمـشد اب  دربن  رد  یتّیعمج  اهنت  و   ) دش دـهاوخ  لیلذ  ًامتح  دریگ  رارق  نمـشد  موجه  دروم  شاهناخ  نورد  رد  یتّلم  ره  دـنگوس  ادـخ  هب 
راذگاو يرگید  هب  کی  ره  و  دیتشادرب ، يرای  زا  تسد  دیداد و  جرخ  هب  یتسس  امش  یلو  دنباتشب .) اهنآ  لابقتـسا  هب  هک  دندرگیم  زوریپ 
رکـشل ناهدـنامرف  زا  یکی  : ) دیونـشب نونکا  دـش . کلام  ار  امـش  نیمزرـس  درک و  هلمح  امـش  هب  یپ  رد  یپ  نمـشد  هک  اجنآ  اـت  دـیدرک 

هتشک  ار  يرکبناّسح » نب  ناّسح   » نم رادنامرف  هدنیامن و  و  تسا ، هدرک  هلمح  رابنا » ( » يزرم رهش   ) هب دماغ » ینب   » زا هیواعم ) رگتراغ 
77 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسا هدنار  نوریب  نیمزرس  نآ  زا  ار  امش  نانابزرم  نازابرس و  و 
هدش و دراو  هدوب  ظوفحم  شلام  ناج و  مالـسا  هانپ  رد  هک  یناملـسم  ریغ  نز  ناملـسم و  نز  هناخ  هب  نانآ  زا  یکی  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب 
هیرگ و زج  عافد  يارب  ياهلیـسو  چـیه  هک  یلاح  رد  تسا ...  هدروآ  نوریب  ناشنت  زا  ار  اهنآ  ياههراوشوگ  دـنبندرگ و  دنبتـسد ، لاخلخ و 

اهنآ زا  نوخ  ياهرطق  ای  ددرگ و  یمخز  اهنآ  زا  رفن  کی  یّتح  هکنیا  نودب  دناهتـشگرب  ناوارف  تمینغ  اب  اهنآ  دناهتـشادن ، ندرک  سامتلا 
. دوش هتخیر 

! تساجب راوازس و  نم  رظن  زا  و  دش ، دهاوخن  تمالم  دریمب  فّسأت  يور  زا  یناملسم  هثداح  نیا  رطاخ  هب  رگا 

! مدیدیمن ار  امش  شاک  يا 

نینچ نیا  دوخ  لطاب  ریـسم  رد  اهنآ  هک  دنیرفآیم ، هودنا  مغ و  و  دناریمیم ، ار  ناسنا  بلق  تقیقح  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  اتفگـش ! اتفگش !
! قّرفتم هدنکارپ و  نینچ  نیا  قح  هار  رد  امش  و  دندّحتم ،

دننکیم و هلمح  امش  هب  یپ  رد  یپ  دیاهتفرگ ، رارق  نمشد  تالمح  فده  امش  هک  داب  ناتنیرق  هّصغ  مغ و  هراومه  و  داب ! تشز  امش  يور 
نآ هب  دوخ ) لمع  اب   ) امش دوشیم و  ادخ  تیصعم  هنوگ  نیا  دیگنجیمن  امش  و  دنگنجیم ، امـش  اب  دینزیمن . تسد  لباقتم  هلمح  هب  امش 

. دیهدیم تیاضر 
يامرـس رد  رگا  دنیـشن و  ورف  امرگ  زوس  ات  هد  تلهم  ار  ام  یکدـنا  دـیتفگ : مداد ، نمـشد  يوس  هب  تکرح  نامرف  ناتـسبات  ماّیا  رد  هاگره 
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زا رارف  يارب  اه  هناهب  نیا  همه  دریگ ! مارآ  امرس  زوس  راذگب  تسا  درس  هداعلاقوف  اوه  نونکا  دیتفگ : مداد ، امش  هب  ار  روتسد  نیا  ناتسمز 
! دوب امرگ  امرس و 

! درک دیهاوخ  رارف  رتشیب  نمشد )  ) ریشمش زا  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم ؛ رارف  و  دیراد ) تشحو   ) امرگ امرس و  زا  هک  امش 

مدرم زا  ندش  هدزلد 

هب شون  شیع و  زج  هک  ! ) نیـشن هلجح  ناسورع  يا  و  درخ ! یب  ناتفـص  كدوک  يا  دـیتسین ! درم  یلو  دـینامیم  نادرم  هب  هک  یناسک  يا 
لولم و نینچ  نیا  ارم  ماجنارس  هک  ییاسانش  نامه  متخانشیمن  مدیدیمن و  ار  امش  زگره  هک  متـشاد  تسود  ردقچ  دیـشیدنایمن ) يزیچ 
ار هودنا  مغ و  ياههساک  و  دیتخاس ، مشخ  زا  ّولمم  ارم  هنیس  و  دیدرک ، نم  لد  هب  نوخ  ردق  نیا  هک  دشکب  ار  امـش  ادخ  تخاس ؛ تحاران 

دابآ هعماج  کی  نتخاس  نمـشد و  یبوکرـس  يارب   ) ارم ياهحرط  اههشقن و  ندرکن ، يرای  یچیپرـس و  اـب  دـیدناشون ، نم  هب  هعرج  هعرج 
! ... تسین هاگآ  گنج  نونف  زا  یلو  عاجش  تسا  يدرم  بلاطوبا  رسپ  دنتفگ : شیرق  هک  اجنآ  ات  دیدرک ، هابت  یمالسا )

؟ هدوب اهنادیم  نیا  رد  رتماگشیپ  رتهقباس و  اب  نم  زا  اهنآ  زا  کی  چیه  ایآ  دهد ! ناشریخ  ادخ 
79 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

سک نآ  یلو  ماهتشذگ ، تصـش  زا  نونکا  مه  و  دوب ، هتـشذگن  مرمع  زا  لاس  تسیب  زونه  هک  متـشاذگ ، دربن  نادیم  رد  ماگ  زور  نآ  نم 
!( دسریمن ییاج  هب  زگره  دشاب  قیقد  وا  هشقن  دنلب و  وا  رکف  هزادنا  ره   ) درادن ياهشقن  حرط و  دننکن ، ارجا  ار  شنامرف  هک 

هبطخ 28

! تسا یگدامآ  نیرمت و  زور  زورما 
. تسا هدیدرگ  راکشآ  نآ  هیالط  هدش و  روآ  يور  ترخآ  تسا ، هتشاد  مالعا  ار  شیوخ  عادو  و  هدنادرگزاب ، يور  ایند  دعب ، اّما 

دهاوخ شتآ  ناگدنام  بقع  ماجنارس  و  تشهب ، ناگدنرب ، هزیاج  تسا ، هقباسم  زور  ادرف ، و  یگدامآ ، نیرمت و  زور  زورما ، دیشاب ! هاگآ 
نآ ندیـسر  زا  لبق  هک  دوشیم  ادیپ  یناسنا  ایآ  و  دنک ؟ هبوت  شیاهاطخ  زا  شگرم  ندیـسرارف  زا  شیپ  هک  دوشیم  تفای  یـسک  ایآ  دوب .

؟ دهد ماجنا  دوخ  يارب  یکین  لمع  تخس  زور 
رد شلجا ، ندیـسر  زا  شیپ  یـسک  ره  لاح  نیا  اب  دراد ، لابند  هب  گرم  لجا و  هک  دـنربیم  رـسب  ییوزرآ  نارود  رد  همه  دیـشاب ! هاـگآ 

ماّیا نیا  رد  هک  سک  نآ  و  دناسریمن ، ینایز  وا  هب  شگرم  دشخبیم و  تعفنم  وا  هب  شلامعا  دزادرپ ، لمع  هب  شیاهوزرآ  نارود  نامه 
. تسا شخبنایز  يو  يارب  لجا  ندیسر  ارف  هدش و  نارسخ  راتفرگ  دنک  یهاتوک  لمع  رد  لجا  ندیسر  ارف  زا  شیپ  وزرآ ،

. دییامن لمع  زین  شمارآ  ماگنه  هب  دینکیم  لمع  ادخ  يارب  یتحاران  سرت و  ماگنه  هب  هک  روط  نامه 
نیا نآ ، زا  نایرارف  هک  شتآ ، دننامه  هن  و  دنـشاب ، هتفر  باوخ  هب  شناراتـساوخ  هک  مدـیدن  تشهب  دـننام  يزیچ  زگره  نم  دیـشاب ! هاگآ 

. دنشاب هتفر  ورف  باوخ  رد  نینچ 
ددرگن شیامنهار  تیادـه ، هک  سک  نآ  و  تفرگ ، دـهاوخ  ارف  ار  ناشنماد  لطاب  ناـیز  دـنوشن ، دـنمهرهب  قح  زا  هک  اـهنآ  دـینادب ! بوخ 

. دناشکیم تکاله  هب  ار  وا  یهارمگ 
. دیاهدش ییامنهار  ترخآ  هشوت  داز و  هب  و  هدیدرگ ، رداص  امش  هرابرد  چوک  نامرف  دیشاب ! هاگآ 

 ... تسا زیچ  ود  مسرتیم  امش  رب  هک  يزیچ  نیرتكانتشحو 
! دینک ظفح  نآ  اب  ار  دوخ  ادرف  هک  دیریگرب  ياهشوت  داز و  ایند  نیا  زا  زارد ؛ رود و  ياهوزرآ  یتسرپ و  اوه 
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نخـس نیمه  دزاس ، راداو  ترخآ  يارب  لمع  هب  دناشکب و  دهز  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دشاب  ینخـس  رگا  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
دنک عطق  اهوزرآ  زا  ار  ناسنا  هقالع  دناوتیم  هک  تسا 

81 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
َمْوَْیلا َّنا  َو  الا  : » تسا هلمج  نیا  روبزم ؛ ياه  هلمج  نیرتروآ  تفگـش  زا  و  دزورفا ، رب  بلق ، رد  ار  تشز  لاـمعا  زا  رّفنت  يرادـیب و  هّقرج  و 

ناگدـنام بقع  ماجنارـس  تشهب و  ناگدـنرب ، هزیاج  تسا ؛ هقباسم  زور  ادرف  یگدامآ و  نیرمت و  زور  زورما  دیـشاب  هاـگآ  َرامْـضِملا »... 
بیجع و يّرـس  دشابیم ، یعقاو  هیبشت  و  حیحـص ، لیثمت  ردق و  نارگ  یناعم  دنلب و  ظافلا  مالک  نیا  رد  هکنیا  اب  اریز  دوب ، دهاوخ  شتآ 

رطاـخ هب  ۀَـیاغلا »  » و ُۀَـقَبَّسلا »  » ظـفل ود  نیا  نیب  ماـما  تسا ؛ راَّنلا » ُۀَـیاْغلا  َو  ُۀَّنَْجلا  ُۀَـقَبَّسلا  َو   » هلمج نآ  هدـش و  هتفهن  نآ  رد  فیطل  ییاـنعم 
تـسود يرما  دروم  رد  نتـسج  تقبـس  اریز  هتفگ ، ۀَّنَجلا » ُۀَـقَبَّسلا   » هک نانچ  راَّنلا » ُۀَـقَبَّسلا   » تسا هتفگن  هدـنکفا ؛ ییادـج  اـنعم ، فـالتخا 

زیاج ماما  ور  نیا  زا  درادن ؛ دوجو  میربیم /- هانپ  ادـخ  هب  نآ  زا  هک  شتآ /- رد  انعم  نیا  تسا و  تشهب  تافـص  زا  نیا  و  تسا ، ینتـشاد 
تاعوضوم رد  هک  تسا  یعیـسو  موهفم  نایاپ )  ) تیاـغ موهفم  اریز  راَّنلا » ُۀَـیاغلا  : » تسا هدومرف  هکلب  راَّنلا » ُۀَـقَبَّسلا  : » دـیوگب هک  هتـسنادن 

هک نانچ  دیآیم ) ماجنارس  يانعم  هب  هک   ) تسا لآم »  » و ریصم »  » فدارم تقیقح  رد  دوریم و  راک  هب  شخب  ترسم  ریغ  شخب و  ترـسم 
نیا رد  [ 8 «.] تسا شتآ  يوس  هب  امـش  ِماجنارـس  هک  دیریگب  هرهب  وگب : نارفاک  هب  ِراَّنلا ؛ َیلا  ْمُکَریـصَم  َّناَف  اوُعَّتَمَت  ُْلق  : » دیامرفیم دنوادخ 
نیا ياههخـسن  یـضعب  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  نانخـس  رثکا  تسا  نینچ  دراد و  دایز  یقمع  روآ و  تفگـش  ینطاـب  هک  دـینک  ّتقد  هبطخ 

، دوشیم هداد  هقباسم  ناگدنرب  نازاتـشیپ و  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهزیاج  هب  هک  نیـس ) ّمض  هب  « ) ۀَّنَجلا ُۀَقَبُّسلا  َو   » تسا هدـمآ  نینچ  هبطخ 
. تسا کیدزن  مه  هب  هملک  ود  ره  يانعم  يرگید و  سنج  ای  دشاب  دقن  هجو  هاوخ 

هبطخ 29

: دومرف نایب  ادخ  هناخ  جاّجُح  هب  هیواعم  تسود  سیق  نب  كاّحض  هلمح  زا  دعب  هک 
یلو دنکشیم ، مه  رد  ار  تخس  ياهگنس  امـش  غاد  نانخـس  تسا ! هدنکارپ  امـش  ياه  هتـساوخ  راکفا و  عمج و  ناتیاهندب  هک  یمدرم  يا 

. درک میهاوخ  نانچ  نینچ و  دییوگیم  لفاحم  سلاجم و  رد  دزادنایم ، عمط  هب  ار  ناتنانمشد  امش  تسس  لامعا 
: دینزیم دایرف  گنج  ماگنه  اّما 

83 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد امش  رازآ  زا  وا  بلق  دنک ، اهر  ار  امش  هک  یسک  و  دسریمن ، ییاج  هب  وا  دایرف  دناوخب  ار  امـش  هک  سک  نآ  وش ! رود  ام  زا  گنج ! يا 

زابرـس دوخ  نید  يادا  زا  اجبان ) ياهرذع  اب   ) هک يراکهدب  نوچمه  دیوشیم  ّثبـشتم  ياهدـننک  هارمگ  ياهرذـع  هب  دوب ، دـهاوخن  ناما 
امش دیآیمن ، تسدب  ششوک  شالت و  اب  زج  قح  و  دننک ، رود  دوخ  زا  ار  ملظ  دنناوتیمن  زگره  ناوتان  فیعض و  دارفا  دینادب ) ، ) دنزیم

دیهاوخ هزرابم  هب  نم ، زا  سپ  ماما  اوشیپ و  مادـک  اب  و  دـینک ؟ عافد  نارگید  هناخ  زا  دـیناوتیم  هنوگچ  دـینکیمن ، عافد  دوخ  هناخ  زا  هک 
، دیآ تسدب  امـش  هلیـسو  هب  يزوریپ  رگا  و  دوش ،! رورغم  امـش  راتفگ  هب  هک  تسا  سک  نآ  یعقاو  هدروخ  بیرف  دـنگوس  ادـخ  هب  تفر ؟

دنک يزادناریت  امـش  هلیـسوب  دهاوخب  هک  یـسک  و  دوش ! وا  بیـصن  ياهدـنربان  گرب  هعرق ، رد  هک  یـسک  دـننامه  تسا  يرثا  یب  يزوریپ 
! تسا هتخادنا  ریت  ناکیپ  یب  ياهریت  اب  هک  تسا  یسک  نوچمه 

دیدـهت امـش  هلیـسوب  ار  نانمـشد  مرادـن و  دـیما  امـش  يرای  هب  منکیمن و  قیدـصت  ار  ناتراتفگ  هک  ماهدیـسر  اـجنآ  هب  ادـخ ! هب  دـنگوس 
! منکیمن

امش دنرادیاپ و  همه  نیا  اهنآ  ارچ  ! ) دنتسه امش  نوچمه  ینادرم  مه  اهنآ  تسا ؟ مادک  امـش  ّبط  تسیچ ؟ امـش  ياود  دیراد ؟ يدرد  هچ 
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رطاخ هب  هن  يزیچ  ندرک  اهر  ینعی   ) دیشاب هتشاد  عرو  نودب  يراکشومارف ، و  دینکن ؟ لمع  دییوگب و  تسا  راوازس  ایآ  تسس )!؟ ردق  نیا 
؟ دیزروب قح  ریغ  رد  دیما  و  دهز )

هبطخ 30

تسا  هدومرف  نامثع  لتق  هرابرد  هک 
ار وا  هک  یسک  اّما  مدمآیم ! رامش  هب  شناروای  زا  متشادیم  زاب  ار  اهنآ  رگا  و  مدشیم ، بوسحم  لتاق  مدوب ، هداد  نامرف  وا  نتشک  هب  رگا 

دنناوتیمن دنتـشادرب ، شیراـی  زا  تسد  هک  یناـسک  و  مرتهب ، دنتـشادرب  شیراـی  زا  تسد  هک  یناـسک  زا  دـیوگب  دـناوتیمن  هدرک ، يراـی 
دیدش تحاران  امش  و  يدادبتـسا ؛ دب  هچ  دیزرو ، دادبتـسا  منکیم : هصالخ  ناتیارب  ار  نامثع »  » نایرج نم  دنرتهب ، ام  زا  شناروای  دنیوگب 

. دیدنارذگ دح  زا  و 
دوخ تسردان  لامعا  شنکاو  هب  مادک  ره  و   ) دوشیم يراج  نارگ » طارفا   » و ناّدبتسم »  » هرابرد هک  دراد  یمکح  دروم  نیا  رد  دنوادخ  و 

(. دنوشیم راتفرگ 
85 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 31

هراشا

داتسرف ریبز  يوس  هب  ار  ساّبع  نبا  هک  یماگنه  هب  لمج  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک 
تسا هدومرف  درک  تعاطا  هب  توعد  وا  زا  و 

؟ یتخانشن قارع  رد  ار  زاجح  يانشآ  هک  دش  هچ 

هدروخ چـیپ  شیاهـشوگ  فارطا  شیاهخاش  هک  تفای  یهاوخ  يواگ  نوچمه  ار  يو  ینک ، شتاـقالم  رگا  هک  نکم ! تاـقالم  هحلط »  » اـب
! تسا مار  یبکرم  دیوگیم : دوشیم و  راوس  سوه  اوه و  شکرس  بکرم  رب  وا  دشاب ،

هچ یتشاگنا ، هتخانشن  قارع  رد  یتخانـش و  ارم  زاجح  رد  دیوگیم : تا  ییاد  رـسپ  وگب : وا  هب  تسا ؛ رتمرن  هک  ریگب  طابترا  ریبز »  » اب هکلب 
!؟ یتشگزاب دوخ  نامیپ  زا  هک  دش 

ماما زا  راب  نیتسخن  يارب  یتشگرب )؟ هتـشذگ  زا  هک  دش  هچ  « ) ادب اَّمِم  ادَع  امَف   » يانعم رپ  هاتوک و  هلمج  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
. تسا هدشن  هدینش  نخس  نیا  یسک  زا  وا  زا  شیپ  و  هدش ، هدینش 

هبطخ 32

هراشا
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تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ایند  رد  دهز  مدرم و  فانصا  نامز ، يرگمتس  زا  نآ  رد  هک 

! دنبلطیم ار  ایند  ترخآ  باقن  ریز 

یـشکرس متـس و  رب  ناملاظ  و  دوشیم ، هدرمـش  رادرکدب  راکوکین  میاهدـش ، عقاو  نارفکرپ  ینامز  زوت و  هنیک  يراگزور  رد  ام  مدرم ! يا 
موجه اـم  رب  اـت  هدـنیآ  ياـههنتف  ثداوح و  زا  مینکیمن ، شـسرپ  مینادیمن  هچنآ  زا  میریگیمن و  هرهب  دوـخ  شناد  زا  دـنیازفایم ، دوـخ 

. میرادن یتشحو  دناهدرواین 

ناراکدب ماسقا 

ناوتان  ناشحور  هک : تسا  نیا  رطاخ  هب  دننزیمن  داسف  هب  تسد  رگا  ياهّدع  دنهورگ : راهچ  مدرم  یطیارش  نینچ  رد 
87 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسین اهنآ  رایتخا  رد  یلام  تاناکما  و  دنُک ، ناشریشمش  و 
درگ هدایپ  هراوس و  زا  ار  دوخ  ياهرکـشل  دنرادیم ، مالعا  اراکـشآ  ار  شیوخ  داسف  ّرـش و  دناهدیـشک و  ریـشمش  هک  دـننانآ  رگید ، هورگ 
دوخ يارب  ار  یتّیعمج  یهدـنامرف  ای  و  دـنزودنیب ، یتورث  هک  دـناهتخاس  هابت  نیا  يارب  ار  ناشنید  دـناهدرک ، هدامآ  ار  نتـشیوخ  و  هدروآ ،

هب و  دـنیبب ، نتـشیوخ  ياهب  ار  ایند  ناسنا  هک  تسا  یتراجت  دـب  هچ  دـنناوخب ، هبطخ  مدرم  يارب  هدرک  دوعـص  يربنم  هب  ای  دـنزاس و  مهارف 
. دنیزگرب ار  ناهج  نیا  یگدنز  ترخآ ، رد  راگدرورپ  تیاضر  اهتمعن و  ياج 

، دنبلطیمن ناهج  نیا  ياهراک  هلیـسو  هب  ار  ترخآ  دـنبلطیم و  ار  ایند  یترخآ ، ياهراک  باقن ) ریز  زا  : ) هک دنتـسه  یناسک  مّوس ، هورگ 
رویز هب  ار  نتـشیوخ  دـنیامنیم ، عمج  ار  شیوخ  سابل  نماد  دـنراد ، یمرب  هاتوک  ار  اـهماگ  دـنهدیم ، هولج  عضاوتم  کـچوک و  ار  دوخ 

. دناهداد رارق  تیصعم  هلیسو  ار  ییادخ  ششوپ  و  دناهتسارآ ) حلاص  نادرم  راعش  هب  ار  دوخ   ) دنیارآیم نارادنامیا  تناما و 
دوخ سپس  هدش ، هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسد  هتشاد و  زاب  ماقم  هاج و  هب  ندیسر  زا  ار  نانآ  ياهلیـسو  یب  یتسپ و  هک  دننانآ  مراهچ ، هورگ 

ماگنه هب  هن  بش و  ماگنه  هب  هن  نامز  چیه  رد  هک  تسا ) نیا  تقیقح  اّما   ) دناهداد تنیز  نادهاز  سابل  هب  دناهتـسارآ و  تعانق  رویز  هب  ار 
! دناهدوبن نیتسار  نادهاز  کلس  رد  زور 

ادخ هب  نابغار 

هب  ) نانیا هتخاس ، يراج  ار  ناشکـشا  نیـسپزاب  سرت  و  هدـنکفا ؛ ورف  ار  ناشیاهمـشچ  تمایق  دای  هک : دـندنام  یقاب  یهورگ  نایم ) نیا  رد  )
زا بل  ای  و  هدنام ، روهقم  ناسرت و  ای  دناهتفر و  ورف  ییاهنت  یـشوماخ و  رد  هدش و  هدنار  هعماج  زا  ای  دـنیوگیم ) هک  یّقح  نانخـس  رطاخ 

هّیقت هک  ارچ  دنکاندرد ، نایرگ و  مه  ياهّدع  دناهتخادرپ ، ادخ  يوس  هب  توعد  راک  هب  هناصلخم  مه  یضعب  و  دنتکاس ، هتـسب و  ورف  راتفگ 
، دـنرو هطوغ  کمن  يایرد  رد  هک  دـننامیم ) یناسک  هب  نانیا   ) هتفرگ ارف  ار  ناـشدوجو  یناوتاـن  و  تسا ، هتخادـنا  مدرم  مشچ  زا  ار  ناـنآ 
زا دناهتـشگ و  ناوتان  دناهدش ، بولغم  سب  زا  دناهدش ، هتـسخ  هک  دـناهدرک  تحیـصن  ردـق ) نآ   ) تسا حورجم  ناشبلق  و  هتـسب ، ناشناهد 

. دناهدییارگ یمک  هب  دناهداد  هتشک  سب 

ایند رد  دهز  ییانتعا و  یب 

؛ دشاب هدوب  دننیچیم  ار  تاناویح  مشپ  نآ  اب  هک  ییاهـضارقم  یفاضا  تخرد و  تسوپ  زا  رتشزرا  مک  دیاب  امـش  مشچ  رد  ایند  مدرم ! يا 
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هک ار  يدارفا  ایند  نیا  اریز  دینک  اهر  ار  مومذم  تسپ و  ناهج  نیا  دنریگب ، دنپ  امـش  زا  ناگدنیآ  هکنآ  زا  شیپ  دیریگب ، دنپ  ناینیـشیپ  زا 
! تخاس اهر  دناهدوب  نآ  هب  تبسن  رتهتفیش  امش  زا 

89 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نانخـس زا  هبطخ  نیا  دـیدرت  نودـب  یلو  دـناهداد ، تبـسن  هیواـعم  هب  ار  هـبطخ  نـیا  ناـنادان  زا  یـضعب  دـیوگیم : هللا  هـمحر  یـضر  دـّیس 

رحب نبورمع   » نخـس بلطم  نیا  رب  لیلد  اـجک ؟ کـمن  بآ  اـجک و  نیریـش  اراوگ و  بآ  اـجک ؟ كاـخ  اـجک و  ـالط  تسا ؛ ناـنمؤمریما 
ار نآ  تسا : هتفگ  هدروآ و  نییبتلا » نایبلا و   » باتک رد  ار  هبطخ  ود  نیا  وا  دشابیم ، نخـس  ریـصب  داّقن  بدا و  رد  رهام  هک  تسا  ظحاج »
و تسا ، رتهیبش  مدرم  میسقت  رد  وا  شور  هب  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نخس  هب  هبطخ  نیا  هک ، هدرک  هفاضا  سپس  دناهداد ، تبسن  هیواعم  هب 

یکی رد  هیواعم  هک  میاهدید  عقوم  هچ  نونکات  دـیوگیم : سپـس  تسا ، رتدراو  سرت  هّیقت و  ّتلذ ، هبلغ ، زا  مدرم : لاح  نایب  هب  هک  تسوا 
!؟ دنک باختنا  ار  ادخ  ناگدنب  مسر  هار و  دریگ و  شیپ  دهز  ریسم  شنانخس  زا 

هبطخ 33

هراشا

دومرف هرصب  لها  اب  گنج  يارب  جورخ  ماگنه  هک 

!؟ تسا ردقچ  شفک  نیا  شزرا 

! دوب دوخ  شفک  ندومن  هلصو  لوغشم  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  نانمؤمریما  رب  راق » يذ   » لزنم رد  دیوگیم : ساّبع  نب  هّللادبع 
تموکح زا  میارب  شزرا  یب  شفک  نیمه  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف درادن »! ییاهب  : » متفگ تسا »؟ ردـقچ  شفک  نیا  تمیق  : » دومرف نم  هب 

« ... میامن عفد  ار  یلطاب  ای  مراد و  اپب  ار  یّقح  تموکح  نیا  اب  هکنیا  رگم  تسا ، رتبوبحم  امش  رب 
: درک نخس  داریا  نینچ  مدرم  يارب  دمآ و  نوریب  همیخ ) زا   ) ماما سپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  ناشخرد  جیاتن 

. دومنیمن تّوبن  ياعدا  تشادن و  ینامسآ  باتک  برع  زا  سک  چیه  هک  تخاس  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یماگنه  دنوادخ 
اهنآ ياپ  ياـج  و  دـندش ، زوریپ  تالکـشم  رب  يو  وترپ  رد  و  دـیناسر ، يراگتـسر  طـیحم  هب  و  داد ، قوس  تاـجن  لزنم  رـس  اـت  ار  مدرم  وا 

. دش مکحم 
91 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مالسلا هیلع  یلع  يرترب  تلیضف و 

رد تشگ . رهاظ  قح  درک و  ینیشن  بقع  یّلک  هب  لطاب  ات  متشادیم  او  يورشیپ  هب  ار  اهنآ  مدوب و  رکشل  نیا  لابند  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب 
. درکن هطاحا  ارم  سرت  مدشن و  ناوتان  زگره  هار  نیا 

. ددرگ جراخ  نآ  نورد  زا  قح  ات  مفاکشیم ، ار  لطاب  هدرپ  موریم و  هار  نامه  لابند  هب  زین  نونکا  مه 
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جراوخ شنزرس 

! منکیم هزرابم  اهنآ  اب  دناهدروخ  بیرف  هک  نونکا  مه  و  مدیگنج ، اهنآ  اب  دندوب  رفاک  هک  یماگنه  دـنگوس  ادـخ  هب  راکچ ؟ شیرق  اب  ارم 
. مبحاصم اهنآ  اب  زین  زورما  هک  نانچ  مدوب  ناشهارمه  زورید 

ام تسا ) هتـشاد  مّدقم  نانآ  رب  و   ) هدیزگرب نانآ  نایم  زا  ار  ام  دنوادخ ، هکنیا  رطاخ  هب  زج  دشکیمن  ماقتنا  ام  زا  شیرق  ادخ ! هب  دـنگوس 
: دیوگیم هک  اجنآ  دندش  رعاش  هتفگ  دننامه  یلو  میتخانش  شیوخ  هرمز  رد  ار ، اهنآ  مه 

. دیدیشون فاص  صلاخ  ریش  زا  حبص  ره  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب 
. دیدروخ لماک  عابشا  ّدح  رس  ات  برچ  ذیذل  ياذغ  زا  و 
. يدوبن گرزب  هک  یلاح  رد  میدیشخب  تمظع  وت  هب  ام 

. میدرک يرادهگن  وت  زا  میدیشک و  يرادیب  حبص  هب  ات  ناراوس  اب  وت  فارطا  رد  و 

هبطخ 34

هراشا

تسا هدومرف  داریا  جراوخ  راک  نایاپ  زا  دعب  نایماش  يوس  هب  مدرم  جیسب  هرابرد  هک 

ما هدش  هتسخ  امش  شنزرس  زا 

یـضار ایند  ّتقوم  یگدـنز  هب  ترخآ  شخبتّذـل )  ) یگدـنز ياج  هب  اـیآ  ماهدـش ! هتـسخ  مدرک  شنزرـس  ار  امـش  سب  زا  امـش ! رب  نیرفن 
زا ناتمشچ  منکیم ، توعد  نمشد  اب  داهج  هب  ار  امـش  هاگ  ره  دیاهدیزگرب ؟ ار  تلذ  یتخبدب و  يدنلبرـس ، تّزع و  ياج  هب  و  دیاهتـشگ ؟

دوخ یب  دوخ  زا  دنتـسین ، خساپ  هب  رداق  هک  یناتـسم  نوچمه  و  هدوبر ، ار  ناتلقع  گرم ، زا  سرت  ایوگ  دـنزیم ، رود  هدـید  ماج  رد  سرت 
، مرادن دامتعا  امـش  هب  هاگ  چیه  زگره و  نم  دـینکیمن ، كرد  دـیاهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهلقع  ایوگ  دیاهتـشگ و  نادرگرـس  هدـش و 

دوش هیکت  امش  هب  نمشد ) عفد  رد   ) هک تسین  امش  رب  يدامتعا 
93 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

درگ فرط  کی  زا  هاگ  ره  هک  دینامیم  نابراس  یب  نارتش  هب  ددرگ ؛ زارد  ناتیوس  هب  زاین  تسد  هک  دیتسه  يدنمتفارـش  نارای  هلیبق و  هن  و 
. دیوشیم هدنکارپ  رگید  يوس  زا  دییآ ،

ندیشک درم  امش  اّما  دنشکیم  امش  يارب  اههشقن  دیتسه ، نانمـشد  ّدض  رب  گنج  شتآ  نتخورفا  يارب  يدب  هلیـسو  امـش  دنگوس ! ادخ  هب 
نمشد هدید  دییآیمن ! مشخ  هب  امش  و  دزاسیم ، جراخ  ناتتسد  زا  ار  اهرهش  دنکیم و  هلمح  امش  هب  نمشد  دیتسین ؛ نانآ  ّدض  رب  ياهشقن 

رگیدکی يرای  زا  تسد  هک  تسا  ینانآ  ِنآ  زا  تسکش  دیربیم ، رسب  يربخ  یب  تلفغ و  رد  امـش  یلو  درادن ، باوخ  امـش  هب  هلمح  يارب 
. دنرادیم رب 

« بلاطوبا  » دـنزرف فارطا  زا  دـسر  امـش  هب  گرم  شزوس  ترارح و  و  دوش ، ریگرد  تخـس  گنج ، رگا  منکیم  نامگ  دـنگوس ! ادـخ  هب 
! دیوشیم هدنکارپ  ادج و  ندب ؛ زا  رس  ییادج  نوچمه 

ادج ار  شتسوپ  و  دنکشب ، ار  شناوختـسا  دروخب ، ار  شتـشوگ  هک  دنادرگ  ّطلـسم  شیوخ  ناج  رب  ار  نمـشد  هک  یـسک  دنگوس ! ادخ  هب 
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. تسا ناوتان  کچوک و  رایسب  وا  بلق  و  گرزب ، رایسب  وا  یناوتان  زجع و  دزاس ،
زا لبق  منیشنن و  ياپ  زا  دنگوس  ادخ  هب  نم  اّما  شاب ! یشاب ، یسک  نینچ  نیا  دننام  یناوتان  ینوبز و  رد  یهاوخیم  مه  وت  رگا  هدنونش ! يا 

اـهوزاب و و  درپـب ، وا  رـس  ناوختـساياههزیر  هک  مزاـس  دراو  وا  رکیپ  رب  ياهبرـض  ناـنچ  رادـبآ  ریـشمش  اـب  مهد  تصرف  نمـشد  هب  هکنآ 
. دوشیم دهاوخ  دنوادخ  هچنآ  نآ ، زا  سپ  ددرگ ، ادج  شیاهمدق 

تلادع قیرط 

هار رد  ار  امش  لاملا  تیب  مزرون و  غیرد  امش  یهاوخ  ریخ  زا  هک  تسا  نآ  امش  ّقح  اّما  تسا ، یّقح  نم  رب  ار  امش  و  امش ، رب  ارم  مدرم ! يا 
. دیریگ ارف  ات  منک ، ناتتیبرت  دیبای و  تاجن  ینادان  لهج و  زا  ات  مهد  میلعت  ار  امش  و  منک ، فرص  امش 

تقو ره  دـیهدن . تسد  زا  ار  یهاوخریخ  ناهن  راکـشآ و  رد  دیـشاب و  رادافو  نم  اب  شیوخ  تعیب  رد  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  ّقح  اـّما  و 
. دینک تعاطا  مداد  نامرف  هاگ  ره  دییامن و  تباجا  مناوخب  ار  امش 

هبطخ 35

هراشا

تسا هدومرف  داریا  نیمکح  نایرج  همتاخ  زا  سپ  هک 

! دینکم یچیپرس  حصان  نخس  زا 

يدوبعم مهدیم  یهاوگ  دروآ . شیپ  گرزب  ثداوح  ریطخ و  نیگنس و  ياهدمآشیپ  راگزور  دنچ  ره  تسا ، دنوادخ  صوصخم  شیاتس 
، تسین هناگی  دنوادخ  زج 

95 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسوا هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مهدیم  یهاوگ  و  تسین ، وا  اب  يدوبعم  درادن و  کیرش 

. دراد لابند  هب  ینامیشپ  و  دوشیم ، ترسح  ثعاب  هبرجت ، اب  اناد و  نابرهم ، هدننک  تحیصن  روتسد  زا  ینامرفان  دعب ، اّما 
 ... متفگ امش  هب  ّتیمکح  دروم  رد  ار  شیوخ  نامرف  نم 

« دادیم ریصق  نانخس  هب  شوگ  یسک  رگا  ، » مدراذگ امش  رایتخا  رد  ار  دوخ  صلاخ  رظن  و 
دیدرت هب  ایوگ  شیوخ  دنپ  رد  هدننک  تحیصن  هک  اجنآ  هب  ات  دیدیزرو ؛ عانتما  نکش  نامیپ  نانامرفان  و  راکافج ، نافلاخم  دننامه  امـش  اّما 

. دومن يراددوخ  زردنا  دنپ و  زا  و  داتفا ،
: تفگ هک  تسا  نزاوه »  » ردارب راتفگ  نوچمه  امش  نم و  لاثم 

«. دش راکشآ  رهظ  ادرف  اهنت  تحیصن  نیا  یلو  مداد  ار  دوخ  روتسد  يوللا  جرعنم  نیمزرس  رد  نم  »

هبطخ 36

هراشا
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تسا هدومرف  داریا  ناشتاهابتشا  دروم  رد  ناورهن  جراوخ  هب  رطخ  مالعا  يارب  هک 

دیوش هتشک  لیلدیب  دنکن 

نیا رد  رهن و  نیا  رانک  رد  امـش  دسج  نشور ، كردم  زا  یهت  یتسد  اب  و  ناتراگدرورپ ، زا  یلیلد  نودب  دنکن  مهدیم : میب  نیا  زا  ار  امش 
. دتفیب لادوگ 

. تسا هتخاس  گرم  هدامآ  ار  امش  هدش ) مهارف  ناتدوخ  تسد  هب  هک   ) یتارّدقم هدرک و  باترپ  یهارمگ  رد  ار  امش  ایند 
رد نت  امـش  هاوخلد  هب  ات  دـیتخادنا  رـس  تشپ  ارم  نامرف  و  دـیدومن ، تفلاخم  یتخـسرس  اـب  یلو  مدرک ، یهن  ّتیمکح  نیا  زا  ار  امـش  نم 

! مداد
. مناسرب نایز  امش  هب  متساوخیمن  مدوب و  هدادن  ماجنا  یفالخ  راک  نم  اهرکف ! مک  يا  و  لقع ! مک  هورگ  يا 

97 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 37

هراشا

درادیم نایب  نآ  رد  ار  دوخ  لیاضف  زا  ياهراپ  تسا و  هبطخ  مکح  رد  هک 

مریگب وا  زا  ار  قح  ات  تسا  لیلذ  مربارب  رد  دنمروز ،

نادـیم هب  اراکـشآ  نم  دـندوب  هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  یگمه  هک  هاگنآ  و  مدرک ، ماـیق  نم  دـندوب  هتـسشن  هناـخ  رد  سرت  زا  همه  هک  مد  نآ 
 ... مدمآ

هب ادخ  رون  ییامنهار  اب  نم  دندوب  هدرک  فّقوت  همه  ّتیعمج  هک  تقو  نآ  و  متفگ ، نخس  نم  دندوب  هتسب  ورف  بل  همه  هک  نامز  نامه  و 
هزیاج و  مدرک ، زاورپ  متفرگ و  تسد  هب  ار  رما  ماـمز  مدوب ، رتماگـشیپ  همه  زا  اـّما  رتهتـسهآ ، همه  زا  میادـص  مدزیمن ، داـیرف  مداـتفا ! هار 

. مدرب ار  لیاضف  رد  تقبس 
نم رد  یبیع  تسناوتیمن  سک  چیه  دـنکیمن ، رب  ياج  زا  ار  نآ  اهنافوط  و  دروآیمن ، رد  تکرح  هب  ار  نآ  اهدابدـنت  هک  یهوک  دـننامه 

ات دـنمرتحم ؛ زیزع و  نم  رظن  زا  دنتـسپ ، لـیلذ و  اـهرظن  رد  هک  یناگدیدمتـس  تفاـییمن . نم  رد  نعط  ياـج  ینیچ  نخـس  چـیه  و  دـبایب ،
میلست و  یضار ، ادخ  نامرف  ربارب  رد  مناتسب . اهنآ  زا  ار  نارگید  ّقح  ات  دنتسپ ؛ ریقح و  نم  رظن  رد  رگمتـس  نادنمورین  و  مریگب ، ار  ناشّقح 
منکیم لقن  یبیغ  يربخ  وا  زا  رگا  و  ! ) مدنبب غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  هب  نم  تسا  نکمم  دینکیم  نامگ  ایآ  متـسه ، وا  رما 
مهاوخن یـسک  لّوا  نم  زگره  مدرک و  قیدصت  ار  يو  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دـشاب .)؟ عقاو  فالخ  تسا  نکمم 

. میامن بیذکت  ار  وا  هک  دوب 
، تسا مّدقم  تموکح ) نایّدصتم  اب  يرابجا   ) تعیب رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نامرف   ) تعاطا مدید  مدرک  هشیدـنا  دوخ  راک  رد 

. دشابیم نم  ندرگ  رد  مالسا ) ّتیدوجوم  ظفح  يارب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامیپ  زونه  و 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ 38

تسا  هدومرف  داریا  ههبش  يانعم  هرابرد  هک 
ههبـش ياـهیکیرات  رد  ار  ناـنآ  هک  يرون  ادـخ ، ناتـسود  يارب  اـّما  دراد ، قـح  هب  تهابـش  هک  دـناهداهن  ماـن  ههبـش »  » ور نیا  زا  ار  ههبـش » »

و دنکیم ، توعد  تاهبش  هب  ار  اهنآ  ناشیهارمگ  ادخ  نانمشد  یلو  تسا ؛ تیاده  ریسم  اهنآ  يامنهار  تساهنآ و  نیقی » ، » دنک ییامنهار 
نآ هک  روط  نامه  دـباییمن  تاجن  گرم  زا  سرت ، نیا  رطاخ  هب  زگره  دـسرتب  گرم  زا  هک  سک  نآ  تسا ؛ نطاب  يروک  اـهنآ  ياـمنهار 

. دنام دهاوخن  یقاب  ناهج  نیا  رد  هشیمه  يارب  دراد  تسود  ار  گرم  هک  سک 
99 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 39

شیوخ يرای  هب  ار  مدرم  درک و  داریا  ار  نخـس  نیا  تفاـی  یهاـگآ  رمتلا » نیع   » هب هیواـعم  رـسفا  ریـشب  نب  ناـمعن  زواـجت  زا  هک  یماـگنه 
. دومن توعد 

ناشتوعد نوچ  و  دـننکیمن ؛ تعاطا  مهد  ناشنامرف  هاگره  هک  ماهدـش  یمدرم  راتفرگ  دـینکیمن ؛ تباجا  منکیم  توعد  ار  امـش  هچ  ره 
. دنیامنیمن تباجا  میامن 

؟ دراداو مشخ  هب  ار  امش  هک  یتریغ  ای  و  دروآ ؟ درِگ  ار  امش  هک  دیرادن  نید  ایآ  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  ناتراگدرورپ  يرای  رد  اهلصا ! یب  يا 
هرهچ ات  دییامنیمن  تعاطا  مروتسد  زا  دیونشیمن و  ارم  نخس  مبلطیم  يرای  امش  زا  مشکیم و  دایرف  هچ  ره  ماهتـساخ ! اپب  امـش  نایم  رد 
يرای هب  ار  امش  دیسر ، ناوتیم  یفده  هب  امـش  کمک  اب  هن  و  تفرگ ، ینوخ  ماقتنا  ناوتیم  امـش  اب  هن  ددرگ ؛ راکـشآ  دب  ياهراک  یعقاو 

، دیدرک يدنک  دشاب  مخز  شتشپ  هک  یناویح  دننامه  ای  و  دیداد ، رـس  هلان  هآ و  دلانب ، درد  زا  هک  يرتش  دننامه  مدرک ، توعد  ناتناردارب 
یلاح رد  دـنربیم ، گرم  يوس  هب  ار  اهنآ  ایوگ   » هک دـندوب  یناوتان  برطـضم و  دارفا  زین  اهنآ  اّما  دنتفاتـش ، نم  يوس  هب  یمک  هورگ  اهنت 

فلتخم ياهداب  حیرلا ؛ ِتَبَئاذَت   » زا برطضم /-»  » ینعی ِبئاذَتُم » : » دیوگیم هللا  همحر  یضر  دّیس  [ 9 !«.] دنرگنیم دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  هک 
عوـن کـی  نتفر  هار  ماـگنه  هب  اریز  تسا ، هّداـم  نـیمه  زا  زین  نآ  دـیوگیم  بـئذ » «-/ » گرگ  » هـب برع  هـکنیا  و  هدـش ، هـتفرگ  دـیزو »

. دوشیم هدید  وا  رد  بارطضا 

هبطخ 40

؛ ِهِّلل ّالا  َمْکُح  ال  : » دنتفگیم هک  جراوخ  راعش  لباقم  رد  هک 
تسا  هدومرف  تسین » ادخ  نامرف  زج  ینامرف 

اهنیا یلو  تسین  ادـخ  ناـمرف  زج  یناـمرف  تسا  تسرد  يرآ  هدـش ! لـطاب  هدارا  نآ  زا  هک  تـسا  یّقح  نخـس  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
هیاس رد  نانمؤم  ات  راک  دبای  دشاب  راکوکین  هاوخ  دندنمزاین ، رادـمامز  هب  مدرم  هکیلاح  رد  تسین ، ادـخ  يارب  زج  يرادـمامز  دـنیوگیم :

لاوما وا  هلیسو  هب  دننک و  یط  ار  یگدنز  وا ، تموکح  نارود  رد  مدرمو  دنوش ، دنمهرهب  مه  نارفاکو  لوغـشم  شیوخ  راک  هب  شتموکح 
؛ دوش هزرابم  نانمشد  اب  وا  کمک  هب  و  ددرگ ، يروآ  عمج  لاملا  تیب 
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101 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! دنشاب ناما  رد  ناراکدب ، تسد  زا  مدرم  هافر و  رد  ناراکوکین  دوش ، هتفرگ  نادنمورین  زا  نافیعض  ّقح  ناما ، نما و  اههداج 

: دومرف تسین ، ادـخ  نامرف  زج  ینامرف  دـنتفگیم : هک  دینـش  ار  جراوخ  نخـس  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا ، هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
! متسه امش  هرابرد  ادخ  مکح  رظتنم 

نآ زا  ناکاپان ، ناراکدـب ، تموکح  رد  یلو  دـننکیم ، هفیظو  ماـجنا  یبوخ  هب  ناراـکزیهرپ  ناـکاپ ، تموکح  ناـمز  رد  اـّما  دومرف : زین  و 
! دسر ارف  شگرم  دیآرس و  شتّدم  ات  دنوشیم  دنمهرهب 

هبطخ 41

هراشا

درادیم رذحرب  نآ  زا  ار  اهناسنا  دنکیم و  یهن  يرگ  هلیح  ینکش و  نامیپ  زا  هبطخ  نیا  رد 

تسا ییوگتسار  دازمه  افو 

، دشاب هاگآ  زیخاتـسر  عضو  زا  هک  سک  نآ  مرادن ، غارـس  نآ  زا  رتهدـنرادهگن  رتمکحم و  يرپس  تسا ؛ ییوگتـسار  دازمه  افو  مدرم ! يا 
لها ار  اهنآ  نانادان  و  دنرامـشیم ، لقع  تساـیک و  ار  يرگهلیح  تناـیخ و  مدرم  رتشیب  هک  میربیم  رـس  هب  یناـمز  رد  دـنکیمن . تناـیخ 

! دشکب ار  اهنآ  دنوادخ  دننکیم !؟ رکف  هنوگچ  دنناوخیم ، ریبدت 
یهن یهلا و  نامرف  یلو  دـنادیم ، بوخ  ار  هلیح  رکم و  قیرط  تسا و  هاگآ  هدـنیآ  ياهدـمآ  شیپ  ماـمت  هب  نیب  نشور  یـصخش  اـسب  هچ 

نامرف تفلاخم  هانگ و  زا  هک  سک  نآ  یلو  دزاسیم ، اهر  ینشور  هب  ار  نآ  دراد ، نآ  ماجنا  رب  تردق  هکنیا  اب  و  تسوا ، عنام  راگدرورپ 
. دنکیم هدافتسا  تصرف  نیمه  زا  درادن ، اورپ  قح 

هبطخ 42

درادیم رذح  رب  ینالوط  ياهوزرآ  سوه و  اوه و  تعباتم  زا  نخس  نیا  رد 
: تسا زیچ  ود  مکانمیب ، امش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتكانسرت  مدرم ! يا 

. ینالوط ياهوزرآ  سوه و  اوه و  زا  يوریپ 
103 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

 ... دراپسیم یشومارف  تسد  هب  ار  ترخآ  ینالوط  ياهوزرآ  درادیم و  زاب  قح  هار  زا  ار  ناسنا  سوه  اوه و  زا  تیعبت  اّما 
! تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  دنشاب  هتخیر  ار  نآ  بآ  هک  یفرظ  هدنام  هت  زا  رتشیب  و  هدرک ، تشپ  تعرس  هب  ایند  دیشاب ، هاگآ 

نادنزرف زا  هن  دیشاب  ترخآ  نادنزرف  زا  دیشوکب  دنراد ، ینادنزرف  مادک  ره  ترخآ  ایند و  دیآیم . ام  هب  ور  ترخآ  هک  دیشاب  شوه  هب  و 
. ددرگیم قحلم  شیوخ  ردپ  هب  يدنزرف  ره  زیخاتسر  زور  رد  اریز  ایند ،

! لمع هن  تسا  باسح  تقو  ادرف  و  باسح ، هن  تسا  لمع  ماگنه  نونکا  مه 
(. تسا تبقاع  یب  تکرب و  یب  يانعم  هب  هک   ) دناهدناوخ ءاَّذَج »  » ار نآ  یضعب  و  عیرس ، ینعی  اَّذَح » : » دیوگیم هللا  همحر  یضر  دّیس 
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هبطخ 43

هراشا

وا زا  شنارای  داتـسرف ، ماش  هب  هیواـعم  اـب  وگتفگ  يارب  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  یلجب  هّللادـبع  نبریرج  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
مالسلا  هیلع  ماما  دوش ؛ هزرابم  هدامآ  هک  دنتساوخ 

: دومرف داریا  ار  لیذ  نانخس  اهنآ  خساپ  رد 

نتسب ار  حلص  برد  ینعی  گنج  يارب  یگدامآ 

اهنآ يور  هب  ار  حلص  هار  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ماهداتـسرف  ناشیوس  هب  تلاسر  هب  ار  ریرَج »  » هکنیا اب  نایماش ، اب  گنج  يارب  مندش  اّیهم 
رگا هک  ماهتخاس  نّیعم  ماش  رد  ار  ریرَج »  » تماقا تّدم  نم  ماهتخاس ، فرـصنم  ار  اهنآ  دننک  یکین  راک  هب  مادـقا  دـنهاوخب  رگا  و  ماهتـسب !

. تسا هدیچیپ  رس  متعاطا  زا  ای  دناهداد و  شبیرف  ای  دوشیم  نشور  دنک  ریخأت 
نم یلو   ) دینک راکیپ  هدامآ  ار  دوخ  امش  هک  متسین  نآ  زا  عنام  نم  لاح  نیع  رد  دییامن ، ارادم  اهنآ  اب  هدومن  ربص  هک  تسا  نیا  نم  هدیقع 

(. منکیمن ار  راک  نیا  ًاصخش 
هعلاـطم ار  بناوج ) همه   ) نآ يور  تشپ و  و  ماهدرک ، یـسررب  ار  هیواـعم ) راـّبج  هاگتـسد  اـب  ار  دوـخ  تابـسانم   ) عوـضوم نیا  اـهراب  نم 
تموکح مدرم  رب  یـسک  اًلبق  اریز  مرادـن ؛ تسا ، هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هچنآ  هب  تبـسن  ندـش  رفاک  اـی  و  راـکیپ ، زج  یهار  مدـید  ماهدومن ،

. دنداد شرییغت  دندرک و  ضارتعا  ًادیدش  وا  هب  دش ، ادص  رس و  وگتفگ و  ثعاب  دیرفآ و  یثداوح  شلامعا  هک  درکیم 
105 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 44

درک رارف  ناگدرب  نوچ  یلو  داد  ماجنا  ار  ناراوگرزب  راک 

« سیق نب  لقعم   » زا ار  هیجان » ینب   » ناریسا دوب  مالسلا  هیلع  ماما  نارادنامرف  زا  هک  هریبه » نب  ۀلقصم  »
اهتمارغ تخادرپ  هبلاطم  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  اّما  تخاس ، دازآ  دیرخ و  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  هدنامرف 

: دومرف دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دومن ! رارف  ماش  يوس  هب  دیزرو و  عانتما  درک ، لاملا  تیب  هب  ار 
؛ درک رارف  ناگدرب  نوچمه  دوخ  اّما  تخاس ) دازآ  دـیرخ و  ار  اههدرب   ) داد ماجنا  ار  ناراوگرزب  راـک  دـنک ، هایـس  ار  هلقـصم »  » يور ادـخ 

تمحز هب  ار  اهنآ  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  نارگـشیاتس  نخـس  زونه  و  دومن ، تکاس  ار  وا  هک  دوب  هتخادرپن  شیحاّدـم  هب  ناوخ  انث  زونه 
! تخادنا

. میدادیم تلهم  وا  هب  ییاناوت  تردق و  ماگنه  ات  میتفریذپیم و  وا  زا  تشاد  هک  رادقم  نامه  دوب ، هداتسیا  هنادرم )  ) رگا اّما 

هبطخ 45

هراشا
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تّمذم  دنوادخ و  شیاتس  زا  نآ  رد  هک  دشابیم  رطف  دیع  زور  هبطخ  زا  یتمسق  نیا 
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  یتسرپ  ایند 

دنوادخ شیاتس 

شترفغم شزرمآ و  زا  تفر ، ناوتن  نوریب  شناوارف  ياهتمعن  زا  دوشیمن و  سویأم  شتمحر  زا  یـسک  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاتس 
. دریذپیمن نایاپ  شتمعن  ددرگیمن و  عطق  شتمحر  هک  يدنوادخ  دیچیپ ، دیابن  رس  شتدابع  شتسرپ و  زا  و  ددرگیمن ، دیمون  یسک 

یتسرپایند تّمذم 

زبسرـس زیگنالد و  نیریـش ، ناهج ، نیا  تسا ، یمتح  نآ  لها  يارب  نطو  يالج  و  هدـش ، هتـشون  شیناـشیپ  رب  اـنف  هک  تسا  ياهناـخ  اـیند 
. دزیمآیم دنکفا  رظن  نآ  هب  هک  سک  نآ  حور  بلق و  اب  و  دودیم ، شناهاوخ  يوس  هب  تعرس  هب  تسا ،

زا رتشیب  و  دیهاوخن ، نآ  زا  دوخ  زاین  فافک و  زا  شیب  و  دییامن ، چوک  نآ  زا  تسامـش  رایتخا  رد  هک  ياهشوت  داز و  نیرتهب  اب  دینک  یعس 
. دیبلطم نآ  زا  دیراد  زاین  هچنآ 

107 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 46

هراشا

تسا هدومرف  داریا  ماش  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هک 

! مربیم هانپ  وت  هب  رفس  جنر  زا  ادنوادخ !

! لام دنزرف و  هداوناخ و  رد  ءوس  هرظنم  اب  ندش  هجاوم  و  نتشگزاب ، هودنا  و  رفس ، تّقشم  جنر و  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ !
وت زج  سک  چیه  ار  ود  نیا  نایم  عمج  ینابهاگن و  تسرپرس و  نطو  رد  ام ، زا  ناگدنامزاب  هب  تبسن  و  ام ، هارمه  رفـس  رد  وت  اراگدرورپ !

، تسا رفـسمه  هک  سک  نآ  و  دوـب ، دـناوتن  رفـسمه  دوـشیم  ناگدـنامزاب  تسرپرـس  ناـسنا  ياـج  هب  هک  سک  نآ  اریز  درادـن ، ییاـناوت 
. دشاب دناوتیمن  ناسنا  نیشناج  تسرپرس و 

اب ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نخس  نیا  لّوا  تمـسق  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دّیس 
. تسا هدرک  میمتت  اسر  غیلب و  هلمج  دنچ 

هبطخ 47

تسا  هدومرف  هفوک  دروم  رد  هک 
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و يدرگیم ، لامیاپ  بوکدـگل و  ثداوح  ياپ  ریز  يوشیم . هدیـشک  ظاکع  رازاب  ياـهمرچ  دـننامه  هک  مرگنیم  ار  وت  اـیوگ  هفوک ! يا 
. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  وت  هدنهد  ناکت  ياهدمآ  شیپ 

! دراپسیم یلتاق  تسد  هب  و  لوغشم ، دوخ  يراتفرگ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ءوس  دصق  وت  هب  تبسن  يرگمتس  ره  منادیم  نم  و 
109 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 48

تسا  هدومرف  داریا  ماش  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هک 
هک نامز  ره  تسا  راـگدرورپ  هژیو  شیاتـس  دـتفا . ورف  نآ  یکیراـت  هدرپ  دـسر و  ارف  بش  هک  هظحل  ره  رد  تسادـخ  صوصخم  شیاـتس 

. دیامن بورغ  عولط و  ياهراتس 
. درک ناوتن  ناربج  ار  وا  ياهششخب  و  دریذپن ، نایاپ  شیاهتمعن  هک  تسا  یتاذ  صوصخم  دمح 

زا ماهتفرگ  میمـصت  دسرب ، اهنآ  هب  نم  نامرف  ات  دننک  فّقوت  تارف  رانک  رد  مداد  روتـسد  مداتـسرف و  ولج  زا  ار  مرکـشل  نازاتـشیپ  دعب ، اّما 
نمـشد يوس  هب  امـش  اب  ار  اهنآ  مدرگ و  راپـسهر  دـناهدیزگ  نکـسم  هلجد  فارطا  رد  هک  امـش  زا  یتّیعمج  يوس  هب  مرذـگب و  تارف  بآ 

. مریگب کمک  امش  تیوقت  امش و  يارب  اهنآ  زا  منک و  جیسب 
نآ دوب و  هداد  ار  اجنآ  رد  فّقوت  روتسد  ماما  هک  تسا  یّلحم  نامه  طاْطِلم »  » زا مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیس 

ماما دوصقم  تسا و  راومه  فاص و  نیمز  ظفل  نیا  یلـصا  يانعم  و  دوشیم ، قالطا  زین  ایرد  هراـنک  هب  هملک  نیا  دـشابیم و  تارف  راـنک 
! تسا از  یتفگش  روآ و  باجعا  تارابع  زا  نیا  دشابیم و  تارف  بآ  هفطن »  » زا مالسلا  هیلع 

هبطخ 49

تسا  هدومرف  نایب  وا  ملع  تعسو  راگدرورپ و  تافص  نوماریپ  هک 
زگره دننکیم ، تلالد  وا  یتسه  رب  نشور ، حضاو و  ياه  هناشن  و  تسا ، هاگآ  اهیناهنپ  رارـسا  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتس 

هتخانـش ار  وا  هک  یـسک  بلق  هن  درک و  دـناوت  شراـکنا  هدـیدن  ار  يو  هک  یـسک  مشچ  هن  یلو  دوشیمن ، راکـشآ  ناـیانیب  مشچ  ربارب  رد 
. دومن دناوت  شاهدهاشم 

. دوب دناوتن  يزیچ  رترب  وا  زا  سپ  هتفرگ ، یشیپ  همه  رب  هبتر  ّولع  رد 
. تسین رتکیدزن  وا  زا  يزیچ  هک  تسا  کیدزن  نانچنآ  و 

111 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هدرکن  رود  شتاقولخم  زا  ار  وا  شدنلب  هبترم 

. تسا هدادن  رارق  يواسم  اهنآ  اب  ار  وا  قلخ  اب  شیکیدزن  و 
ياه هناشن  یهاوگ  هک  تسومه  تسا ، هتشادن  زاب  دوخ  ییاسانـش  تفرعم و  زا  ار  اهنآ  اّما  هتخاسن ، هاگآ  شیوخ  تافـص  هنک  رب  ار  لوقع 

ای دـننک و  هیبـشت  تاـقولخم  هب  ار  يو  هک  ناـنآ  راـتفگ  زا  تسا  رترب  رایـسب  و  هتـشاداو ، شدوـجو  هـب  رارقا  رب  ار  نارکنم  ياـهلد  یتـسه ،
. دنیامن شراکنا 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ 50

هراشا

تسا هدومرف  داریا  یعامتجا  ياهبوشآ  اه و  هنتف  نوماریپ  هک 

اه هنتف  همشچرس 

ادـخ باـتک  اـب  هک  یماـکحا  تسا ؛ یعارتـخا  لوعجم و  نیناوق  ماـکحا و  هدوـلآ و  ياهـسوه  زا  يوریپ  اـه ، هنتف  شیادـیپ  زاـغآ  هراوـمه 
. دننکیم تموکح  رگید  یعمج  رب  قح  نییآ  فالخرب  اهسوه و  ماکحا و  نآ  ساسا  رب  یعمج  و  دراد ، تفلاخم 

نابز دـشیم ، صلاخ  لطاب  زا  قح  هچنانچ  و  دـنامیمن ، هدیـشوپ  دـنتقیقح  يوج  یپ  هک  نانآ  رب  دـیدرگیم  ادـج  اًلماک  قح  زا  لطاب  رگا 
ناتسود رب  ناطیش  هک  تساجنیا  دنزیمآیم . مه  هب  دنریگیم و  ار  لطاب  زا  یتمسق  قح و  زا  یتمسق  یلو  دیدرگیم ، عطق  نآ  زا  نادناعم 

. دنباییم تاجن  دناهدوب  ادخ  تمحر  دروم  هک  نانآ  اهنت  دوشیم و  هریچ  دوخ 

هبطخ 51

هراشا

تسا هدومرف  داریا  بآ  زا  يریگولج  تارف و  رب  رکشل  ّطلست  ماگنه  هک 

تسا تسکش  اب  مأوت  یگدنز  رد  گرم 

رب يراوخ  ّتلذ و  هب  ای  دیتسه : یهار  ود  رس  رب  نونکا  تسا ؛ هدرک  توعد  راکیپ  هب  ار  امش  امش ) رب  بآ  نتـسب   ) لمع نیا  اب  هیواعم  هاپس 
دیزاس باریس  لدگنس ) ناراّبج  نآ   ) نوخ زا  ار  اهریشمش  ای  و  دنیشنب ، دوخ  ياج 

113 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دیوش باریس  بآ  زا  ات 

! ... تسامش تسکش » اب  مأوت  یگدنز   » رد گرم 
! امش هنادنمزوریپ  گرم  رد  یگدنز  و 

، دـنربن یپ  نآ  هب  ات  تسا  هدومن  یفخم  ریوزت  هدرپ  ریز  ار  قح  و  هدروآ ، هارمه  ار  ناهارمگ  ناربخ و  یب  زا  یهورگ  هیواعم  دیـشاب ! هاگآ 
. دناهتخاس گرم  ياهریشمش  ریت و  جامآ  ار  شیوخ  ياهندرگ  هک  اجنآ  هب  ات 

هبطخ 52

هراشا
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تسا هدومرف  داریا  نایاسراپ  شاداپ  یتسرپ و  ایند  كرت  هنیمز  رد  هک 

یتسرپایند كرت 

. دوریم تعرس  هب  هدرک ، تشپ  و  هدنام ، لوهجم  شیاهیبوخ  هتشاد ، مالعا  ار  شیوخ  عادو  هتفای ، نایاپ  ایوگ  ایند  دیشاب ! هاگآ 
. دناریم گرم  يوس  هب  ار  شناگیاسمه  دهدیم و  قوس  انف  يوس  هب  ار  شیوخ  نانکاس 

و تسا ، هدنامن  یقاب  نآ  زا  یبآ  فرظ  هدنامهت  زا  شیب  هتفریذپ و  یگریت  هدوب  لالز  فاص و  هچنآ  و  هدش ، خلت  هدوب  نیریش  ایند  زا  هچنآ 
. دنیشنن ورف  اهنآ  شطع  دنماشایب  ار  نآ  ناگنشت  رگا  هک  هدنام  نآ  زا  ردق  نآ  ای 

دینکن لایخ  دنوش ، هریچ  امش  هب  اهوزرآ  ادابم  دیارگیم ، یتسین  هب  ماجنارس  هک  دیریگب  ییارس  زا  ندومن  چوک  میمـصت  ادخ ! ناگدنب  يا 
تـسد نارگید  رب  زواجت  يّدـعت و  یهاوخدوخ و  یتسرپ و  ایند  زا  دـییآ و  دورف  رورغ  بکرم  زا  نیاربانب  ! ) تشاد دـیهاوخ  ینـالوط  رمع 

(. دیرادرب

نادهاز باوث 

يارب دـییامن و  يراز  ناـبهار ، نوچمه  دـینک و  هحون  نارتوبک  ناـسب  و  دـیهد ، رـس  هلاـن  هدرم  هّچب  نارتـش  دـننامه  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
زا تسد  دـننکیم ، يرادـهگن  ار  نآ  قح  نارومأم  هدـش و  تبث  هک  یناهانگ  شزرمآ  وا و  دزن  دوخ  تاجرد  نتفر  ـالاب  قح و  هب  یکیدزن 

 ... دیشکب نادنزرف  لاوما و 
. تسا مک  مکانتشحو ؛ امش  رب  نآ  زا  هک  یباقع  مراد و  راظتنا  ناتیارب  نم  هک  یباوث  ربارب  رد  همه ) اهنیا  )

115 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دنوادخ ياهتمعن 

ایند نایاپ  ات  سپـس  ددرگ ، يراج  نوخ  وا  سرت  زا  ای  ادخ و  هب  قوش  تّدش  زا  ناتیاهمـشچ  زا  و  دوش ، بآ  ناتیاهلد  رگا  دنگوس  ادـخ  هب 
دنوادخ هک  یگرزب  ياهتمعن  ربارب  رد  امش  لامعا  نیا  مه  زاب  دینک ، ششوک  قح  نامرف  تعاطا  رد  دیناوتیم  هک  اجنآ  ات  و  دینامب ، هدنز 

دایز ار  دوخ  کین  ياهراک  دـیوشن و  رورغم  دوخ  لامعا  زا  نیاربانب   ) تسین ياهظحالم  لباق  زیچ  نامیا »  » تمعن ًاصوصخم  هداد ، امـش  هب 
(. دیرادنپن

هبطخ 53

تسا  هدروآ  نایم  هب  نخس  ینِم  رد  ینابرق  زا  نآ  رد  هک 
هچرگ تسا ، مامت  لماک و  ینابرق  هدوب ، ملاس  نآ  مشچ  شوگ و  هاگره  دـشاب ، ملاـس  شمـشچ  شوگ و  هک  تسا  نآ  رد  یناـبرق  لاـمک 

. دیآ هاگنابرق  هب  گنل  ياپ  اب  دشاب و  هتسکش  شخاش 
. تسا هاگنابرق  اجنیا  رد  کَْسنَم »  » زا روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیس 
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هبطخ 54

هراشا

دومرف دندرکیم  یهن  هیواعم  اب  گنج  زا  ار  وا  هک  شباحصا  زا  یضعب  خساپ  رد  هک 

!؟ رفک ای  گنج  ای 

نم رب  دریگرب ، اهنآ  زا  لاقع  و  دشاب ، هتخاس  ناشیاهر  نابراس  دنـسرب و  بآ  هب  هک  یماک  هنـشت  نارتش  دننامه  مدرم  نم ) اب  تعیب  ماگنه  )
 ... دندروآ موجه 

دنهاوخ نایم  زا  رگید  ضعب  هلیـسو  هب  یـضعب  ای  تشک ! دـنهاوخ  ارم  مدرک  نامگ  هک  نانچنآ  دـندروآیم ، راشف  دـندزیم و  ولهپ  مه  هب 
. دش دنهاوخ  لامیاپ  تفر و 

زج تسین  ياهراـچ  مدـید  دوبر ؛ نم  زا  ار  باوخ  هک  ییاـج  اـت  مدیجنـس  ار  شتاـهج  همه  مدرک ، ور  ریز و  ار  دوخ  راـک  هماـنرب و  سپس 
یلـص دّمحم  ار  هچنآ  ای  و  مزیخرب ، هزرابم  هب  دناهدز ) زاب  رـس  قح  ربارب  رد  میلـست  زا  هک   ) نآ اب  ای  منک : باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  هکنیا 

منک  راکنا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا 
117 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نتفر تسد  زا  ات  تسا  رتلهـس  میارب  ایند  نتفر  تسد  زا  مهدـب ! راگدرورپ  رفیک  هب  نت  هکنیا  زا  تسا  رتناسآ  نداد  گـنج  هب  نت  مدـید ) )
(. هفیظو ندومن  كرت  و  ، ) ترخآ

هبطخ 55

دندوب تحاران  نیّفص  گنج  نامرف  ریخأت  زا  شنارای  هک  دومرف  یماگنه  ار  نخس  نیا 
يوس هب  وا  ای  مورب  گرم  يوس  هب  نم  مرادن  كاب  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ؟ گرم  سرت  زا  گنج ) رد  هحماسم   ) ایآ دـییوگیم  هکنیا  اّما 

(. دشاب یفده  هار  رد  هک  یماگنه   ) دیآ نم 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  مزادنایم  ریخأت  ار  گنج  يزور  ره  دنگوس  ادخ  هب  مشاب  هتشاد  دیدرت  نایماش  هزرابم  رد  دینکیم  رّوصت  رگا  اّما  و 

، دنیآ نم  يوس  هب  دننیبب و  ارم  رون  زا  يوترپ  اهیکیرات  يالهبال  رد  و  دنوش ، تیاده  دـندنویپب و  ام  ّتیعمج  هب  اهنآ  زا  ياهّدـع  مراد  وزرآ 
. دنوشیم راتفرگ  شناهانگ  مرج  هب  زین  تروص  نیا  رد  هچ  رگا  تسا ، رتهب  یهارمگ  هار  رد  نانآ  راتشک  زا  نم  يارب  نیا  و 

هبطخ 56

هراشا

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  ياهدربن  رد  ناناملسم  شیوخ و  صالخا  دروم  رد  هک 
تسا هدومرف  شباحصا  هب  دنپ  يارب 
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میدرکیم دربن  هناصلخم 

ناردپ میدوب  رـضاح  یّتح  هک  میتشادن  كاب  زیچ  چیه  زا  تلادع ) قح و   ) دربشیپ يارب  میدیگنجیم و  هناصلخم  نانچنآ  ربمایپ  باکر  رد 
. مینک دوبان  دنشاب ) قح  فالخ  رب  رگا   ) هار نیا  رد  ار  شیوخ  ياهومع  ناردارب و  نادنزرف و  و 

 ... دوزفایمن ام  نامیا  میلست و  رب  زج  راکیپ  نیا 
کی یهاگ  تخاسیم ، رتمدق  تباث  نمشد  اب  ریگیپ  شـشوک  داهج و  اهیتحاران و  ربارب  رد  يرابدرب  ربص و  قح و  عیـسو  هّداج  رد  ار  ام  و 

ات دـنک ، مامت  ار  يرگید  راک  تساوخیم  مادـک  ره  دـندرکیم ، دربن  رگیدـکی  اب  نامرهق  ود  دـننامه  ام ، نانمـشد  زا  يرگید  اـم و  زا  رفن 
، میدشیم زوریپ  نمشد  رب  ام  یهاگ  دناشونب ، يرگید  هب  ار  گرم  ماج  کی  مادک 

119 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ترـصن و درک و  لزان  ام  نانمـشد  رب  ار  ّتلذ  يراوخ و  دـید  ار  ام  صالخا  یتسار و  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـّما  اـم ، رب  نمـشد  یناـمز  و 

رگا دنگوس  مناج  هب  دیزگرب . شیوخ  يارب  يروانهپ  نیمزرس  دش و  هدرتسگ  اهنیمز  رب  مالسا  هک  اجنآ  ات  دومرف ، تیانع  ام  هب  ار  يزوریپ 
نیا اب  دنگوس  ادـخ  هب  دـیدرگیمن . زبس  نامیا  تخرد  زا  ياهخاش  دـشیمن و  اپرب  نید  يارب  ياهیاپ  زگره  میدوب  امـش  لثم  هزرابم  رد  ام 

هدـنیآ دـکچب ، نوخ  شناتـسپ  زا  دنـشودب و  ار  نآ  باسح  یب  هک  يرتش  دـننامه  هک  دـییوپیم  ار  طارفا  هار  نانچنآ  دوخ  هیور  یب  لمع 
. دروآ دهاوخ  راب  هب  ینامیشپ  تشاد و  دیهاوخ  یموش 

هبطخ 57

موش هدنیآ 

هک تسا  نآ  یپ  رد  دروخیم و  دبایب  هچ  ره  دش  دهاوخ  ّطلسم  امش  رب  گرزب  یمکش  هداشگ و  يولگ  اب  يدرم  نم  زا  سپ  دیشاب ! هاگآ 
ییوگدب يرازیب و  هب  ار  امش  وا  يدوزب  دیـشاب  هاگآ  دیناسرب . لتق  هب  ار  وا  دیناوتیمن  زگره  یلو  دیـشکب  ار  وا  دروآ ، تسدب  درادن  هچنآ 

دـیازفایم و نم  ماقم  يدـنلب  تاـجرد و  رب  نیا  هک  مهدیم  هزاـجا  امـش  هب  نمـشد ، راـبجا  ماـگنه  رد  ار  ییوگدـب  دـنکیم ، راداو  نم  هب 
شیپ همه  زا  ترجاهم  نامیا و  رد  ماهتفاـی و  دـّلوت  دـیحوت  ترطف  رب  نم  هک  دـییوجم  يرازیب  نم  زا  زگره  اـّما ، تسامـش . تاـجن  بجوم 

. ماهدوب رتمدق 

هبطخ 58

هراشا

دنک راهظا  هّللاب ) ذایعلا   ) هک دندرکیم  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  جراوخ  هک  یماگنه  تسا  هدومرف  جراوخ  هب  هک 
یمکح  هن  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  منکیم ، هبوت  نآلا  ماهتفر و  نوریب  مالسا  زا  میکحت  اب  نم  هک 

تشاد یتفلاخم  مالسا  اب  درکیم  نییعت  رگا  هن  دوب و  هدرک  نییعت 

تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناتدوجو  رسارس  يراوخ 
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! ... دنامن راگدای  هب  امش  زا  یفیرش  كاپ و  ناسنا  و  دریگارف ، ار  امش  الب  زا  يدابدرگ 
تیادـه زا  ماهدـش و  هارمگ  منک  نینچ  رگا  مهد ؟ شیوخ  رفک  هب  یهاوگ  ربمایپ ، باـکر  رد  ندرک  داـهج  ادـخ و  هب  مناـمیا  زا  سپ  اـیآ 

[10] دوب مهاوخن  ناگتفای 
121 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ناتدوجو رسارس  ّتلذ  يراوخ و  يدوزب  دیشاب  هاگآ  دیدرگ ، زاب  دوخ  ناگتشذگ  هار  هب  و  دیوش ، راپـسهر  هاگیاج  نیرتدب  هب  مراودیما ) )
دهاوخ ّتنس  نارگمتـس  يارب  هک  درک  دهاوخ  تموکح  امـش  رب  يدادبتـسا  و  دش ، دیهاوخ  هدنرب  ریـشمش  راتفرگ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار 

. دش
« لّْخنلا ُِربْأَی   » باب زا  و  ءار /- ءاـب و  اـب ، ربآ »  » یکی هدـش /- لـقن  مقر  هس  ِرثآ » ْمُْکنِم  َیَِقب  ـال  َو   » هلمج دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

رتهب نم  رظن  زا  نیا  دـشابیم و  ثیدـح  هدـننک  وگزاب  يانعم  هب  هک  هدـش  تیاور  زین  رثآ »  » تسا و هدـمآ  حالـصا  يانعم  هب  هک  دـشابیم 
هدـنوش و كاله  ياـنعم  هب  هک  هدـش  تیاور  زین  زبآ »  » و دـنامن ، یقاـب  ياهدـنهد  ربخ  امـش  زا  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  ماـما  اـیوگ  تسا ؛

. تسا هدمآ  هدننکشرپ 

هبطخ 59

هراشا

دناهتشذگ ناورهن  لپ  زا  اهنآ  دش : هتفگ  وا  هب  دنک ، دربن  جراوخ  اب  تفرگ  میمصت  هک  یماگنه 

تسا رهن  رانک  ناشهاگلتق 

! دش دهاوخن  هتشک  رفن  هد  امش  زا  دنام و  دهاوخن  یقاب  رفن  هد  یّتح  نانآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ! رهن  رانک  رد  وس ، نیا  نانآ ، هاگلتق 
دایز و بآ  هچرگ  تسا  بآ  دروم  رد  هیانک  نیرتحیصف  نیا  و  تسا ، رهن  بآ  هفطن »  » زا دوصقم  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیـس  موحرم 

(. هبطخ 48 هب  دینک  عوجر  . ) میدومن هیانک  نیا  یگنوگچ  هب  هراشا  تشذگ  نخس  نیا  هیبش  هک  زین  هتشذگ  رد  دشاب ؛ مه  ناوارف 

هبطخ 60

: دش هتفگ  ماما  هب  دندش ، هتشک  ناورهن  جراوخ  هک  یماگنه 
: دومرف دندیدرگ ، كاله  همه  جراوخ 

 ... هک دوب  دنهاوخ  ناردام  محر  نادرم و  تشپ  رد  ییاه  هفطن  اهنآ  دنگوس ، ادخ  هب  هن 
! دش دنهاوخ  نانزهار  اهدزد و  ناشرخآ  هکنیا  ات  ددرگیم ، عطق  دوش  راکشآ  دروآرب و  رس  اهنآ  زا  یخاش  نامز  ره 

123 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 61
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هدوب و قح  يوجتـسج  رد  هک  یـسک  اریز  دشاب ) هّیماینب  تموکح  ندرب  نایم  زا  هب  امـش  هّجوت  اهنت  و   ) دـینکم دربن  جراوخ  اب  نم  زا  دـعب 
! تسا هتفای  ار  نآ  هدوب و  لطاب  بلاط  هک  تسین  یسک  دننام  هدرک  اطخ 

. دشابیم وا  نارای  هیواعم و  هتفای » ار  نآ  هدوب و  لطاب  بلاط  هک  یسک   » هلمج زا  ماما  روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

هبطخ 62

. دندرک رورت  لتق و  هب  دیدهت  ار  يو  هک  ماگنه  نآ  رد 
دوشیم و رود  نم  زا  دسر  ارف  نم  لجا  زور  هک  یماگنه  دـنکیم و  ظفح  ثداوح  زا  ارم  هک  هداد  رارق  یمکحم  رپس  نم  يارب  راگدرورپ 

(. مرادن یتشحو  زورما  اّما   ) دباییم يدوبهب  مخز  هن  دنکیم و  اطخ  ریت  هن  زور  نآ  رد  دیامنیم ، ثداوح  میلست  ارم 

هبطخ 63

درادیم رذحرب  ایند  بیرف  هنتف و  زا  هک 
صوصخم هک  ییاـهراک  اـب  و  دـنام ، ناوتن  ملاـس  نآ ) زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  هلیـسو  هب  و   ) شدوـخ رد  زج  هک  تسا  یهاـگلزنم  ناـهج 

زا دـنروآ  تسد  هب  ایند  رطاخ  هب  ار  ایند  زا  زیچ  ره  نیاربانب  دـنوشیم ، شیامزآ  ایند  هلیـسو  هب  مدرم  تفاـی ، ناوتن  تاـجن  نآ  زا  تساـیند 
اب دیـسر و  دنهاوخ  نآ  هب  دناهدرک  هّیهت  ناهج  نیا  ریغ  يارب  ایند  زا  هک  ار  هچنآ  اّما  دـنهدب و  سپ  دـیاب  ار  نآ  باسح  و  دوریم ، ناشفک 

ناـصقن هتفاـین  ینوزف  زونه  و  ددرگیم ، هاـتوک  هدـشن ، هدرتـسگ  زوـنه  هک  ياهیاـس  نوـچمه  نادـنمدرخ  رظن  رد  اـیند  دوـب ، دـنهاوخ  نآ 
. دریذپیم

125 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 64

هراشا

تسا هدش  داریا  هتسیاش  ياهراک  هب  نتسج  تقبس  نوماریپ  هک 

! دیاهدشن هدیرفآ  هدوهیب  دینادب 

ات دسر  ارف  امـش  گرم  هکنآ  زا  شیپ   ) دیریگ یـشیپ  ناتگرم  رب  شیوخ  کین  لامعا  اب  دیزیهرپب و  ادخ  ینامرفان )  ) زا ادـخ ! ناگدـنب  يا 
. دینک يرادیرخ  دنامیم  نادیواج  امش  يارب  هچنآ  دوریم ، امش  تسد  زا  هک  يزیچ  هلیسو  هب  دیروآ ) اجب  کین  لامعا  دیناوتیم 

دیشاب یناسک  زا  تسا ، هدنکفا  هیاس  امش  رب  هک  دیشاب  گرم  ياّیهم  دوشیم ، ششوک  ناتنداد  چوک  يارب  یتخـس  هب  هک  دینک  چوک  دوخ 
. دندرک هلدابم  ترخآ  يارس  اب  ار  نآ  سپ  تسین ، نادیواج  يارس  ایند  هک  دنتسناد  دندش و  رادیب  دندز و  گناب  ار  اهنآ  هک 

يدودحم یگدنز  تسین . گرم  ندیسر  ارف  زا  شیب  خزود  ای  تشهب  اب  امش  هلصاف  هدرکن ، اهر  لمهم  و  هدیرفاین ، هدوهیب  ار  امش  دنوادخ 
. دوب دهاوخ  هاتوک  ًامتح  دزاسیم  دوبان  ار  نآ  گرم  و  دهاکیم ، نآ  زا  تاظحل ، نتشذگ  هک 
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ای یتخبـشوخ و  تداعـس و  اهنت  هک  يرفاسم  دیـسر . دـهاوخ  ناـیاپ  هب  يدوزب  دـناریم ، شیپ  هب  ار  نآ  زور  بش و  تشذـگ  هک  یگدـنز 
هک دیریگرب  ياهشوت  داز و  دوخ  يارب  ناهج  نیمه  زا  ناهج ، نیا  رد  درادرب ، دوخ  اب  ار  داز  نیرتهب  دیاب  دراد ، هارمه  یتخبدـب  تواقش و 

. دشاب ناترادهگن  ظفاح و  زیخاتسر  يادرف 
شرظن زا  شگرم  اریز  ددرگ . زوریپ  شیوخ  تاوهش  رب  و  دراد ، مّدقم  ار  هبوت  دهد ، زردنا  ار  نتـشیوخ  دسرتب ، شراگدرورپ  زا  دیاب  هدنب 

نآ هب  ات  دهدیم ، تنیز  شمشچ  شیپ  ار  تیصعم  هانگ و  تسوا ، هارمه  هشیمه ، ناطیـش  دهدیم ، بیرف  ار  يو  شیوزرآ  تسا و  ناهنپ 
شربارب رد  لـماک ؛ تلفغ  لاـح  رد  گرم  هک  یناـمز  اـت  دزادـنا  ریخأـت  هب  ار  نآ  هک  درادیم  هگن  هبوـت  يوزرآ  رد  ار  يو  ددرگ ، هدوـلآ 

. ددرگ راکشآ 
. دناشکب تواقش  یتخبدب و  هب  ار  وا  شراگزور  و  تسوا ، ّدض  رب  لیلد  شرمع  هک  یلفاغ  رب  ياو  يا 

تعاطا زا  ار  وا  یفده  چیه  و  دنکیمن ، رورغم  تسم و  ار  اهنآ  یتمعن  چیه  هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا 
. دباییمن هار  وا  رد  هودنا  ینامیشپ و  گرم  ندیسر  ارف  زا  دعب  درادیمن و  زاب  شراگدرورپ 

127 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 65

تسا  هدش  حرطم  دنوادخ  ملع  زا  فیطل  یثحابم  نآ  رد  هک 
دـشاب رخآ »  » هکنآ زا  شیپ  تفگ  ناوتب  ات  هتفرگن  یـشیپ  شرگید  تفـص  رب  وا  زا  یتفـص  چـیه  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتس 

نیع رد  وا  یلو   ) تسا مک  لیلق و  وا  زج  دینک  ضرف  دحاو  اهنت و  ار  هچ  ره  هدوب ؛ رهاظ »  » دـشاب نطاب »  » هکنآ زا  لبق  و  تسا ، هدوب  لّوا » »
كولمم دوخ  وا  زا  ریغ  یکلام  ره  تسا ، ناوتان  فیعـض و  وا  زج  يدنمورین  ره  و  لیلذ ، راوخ و  وا  ریغ  يزیزع  ره  تساهتنایب ؛) تدحو 

(. دنریگب يرگید  زا  دیاب  دنرادن  دوخ  زا  اهنآ  هکنیا  هچ   ) تسا زومآشناد  وا  زج  یملاع  ره  و 
ياهادـص و  تسا ، رک  فیعـض ، ياهادـص  كرد  زا  ادـخ  زا  ریغ  ياهدنونـش  ره  و  تسا ، ناوتان  یهاگ  و  اناوت ، یهاگ  وا ، زج  يرداـق  ره 

. دونشیمن ار  رود  ياهزاوآ  و  دنکیم ، رک  ار  وا  شوگ  زین  يوق 
وا زج  یناهنپ  ره  و  ناهنپ ، وا  زا  ریغ  يرهاظ  ره  و  تسا ، ناوتان  کچوک  رایـسب  ماسجا  ادـیپان و  ياهگنر  ندـید  زا  وا  زا  ریغ  ياهدـننیب  ره 

. تسین راکشآ 
ياتمه اـب  هزراـبم  رد  هکنآ  يارب  هن  هدـنیآ ، ثداوح  زا  میب  يارب  هن  و  شتردـق ؛ ییاورناـمرف و  تیوقت  يارب  هن  اـّما  هدـیرفآ  ار  تادوجوم 

. دننک يریگولج  وا ، نازرابم  ناکیرش و  تاهابم  رخف و  زا  هکنیا  يارب  هن  و  دنهد ، شیرای  دوخ 
اهنآ رد »  » دوش هتفگ  اـت  هدرکن  لولح  تادوجوم  رد  وا ، ربارب  رد  عضاـخ  یناگدـنب  و  وا ، شرورپ  هیاـس  رد  دنتـسه و  وا  قولخم  همه  هکلب 

هب هچنآ  ریبدـت  زا  و  هتخاسن ، ناوتان  ار  وا  زاـغآ  رد  تادوجوم  شنیرفآ  تسادـج . اـهنآ  زا »  » دوش هتفگ  اـت  هتفرگن  هلـصاف  اـهنآ  زا  تسا و 
وا هب  يدیدرت  هتخاس ، رّدقم  هداد و  نامرف  هچنآ  رد  هن  و  هتفرگ ، نایاپ  شتردـق  هدـیرفآ  هچنآ  رطاخ  هب  هن  تسا ، هدـنامن  زاب  هدروآ  دوجو 
لاح رد  دـنراودیما و  وا  هب  الب  ماگنه  هب  هک  تسا  یـسک  تسا . للخ  یب  شراـک  مکحم و  شملع  نیتم و  شناـمرف  هکلب  تسا ، هتفاـی  هار 

! كانمیب وا  زا  تمعن 
129 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 66
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هدومرف  شباحصا  هب  دربن  بادآ  زا  یخرب  نوماریپ  نیّفص  نینوخ  گنج  ماّیا  زا  یکی  رد  هک 
مه رب  ار  اهنادند  دیهد ، رارق  يدرسنوخ  شمارآ و  ار ، نییور  سابل  و  ّتیلوئـسم ) ساسحا  و   ) ادخ زا  سرت  ار  نیریز  سابل  ناناملـسم ! يا 

دیـشکب ماین  زا  ار  ریـشمش  هکنآ  زا  شیپ  و  دیزاس ، لیمکت  ار  دربن  هرز  ددرگ ، رتشیب  نمـشد  تابرـض  ربارب  رد  امـش  تمواقم  ات  دیراشفب 
(. دیآ نوریب  ماین  زا  یناسآ  هب  ات   ) دیهد ناکت  ار  نآ  رابدنچ 

، ماگ نداهن  شیپ  اب  و  دیربب ، راک  هب  ار  ریـشمش  زیت  هبل  دـینک ، هلمح  فرط  ره  هب  دـینکفا و  رظن  نمـشد  هب  ییانتعا  یب  مشخ و  يدـنت و  اب 
، دیهارمه ادخ  ربمغیپ  يومع  رـسپ  اب  دیراد و  رارق  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  داهج  لاح  رد  نونکا  مه  دـینادب  دـیناسرب و  نمـشد  هب  ار  ریـشمش 
و دنامیم ، امـش  هدنیآ  ياهلـسن  رد  هک  تسا  یگنن  هّکل  گنج ، زا  رارف  هکنیا  هچ  دییامن  مرـش  رارف  زا  و  دـینک ! هلمح  یپ  رد  یپ  نیاربانب 

. دینک لابقتسا  نآ  زا  یناسآ  هب  دیشاب و  لاحشوخ  تداهش  زا  زیخاتسر ، رد  تسا  یشتآ 
ناهنپ نآ  رانک  رد  ناطیش  هک  دیزادرپب  دربن  هب  نآ  لد  رد  و  دیرب ، هلمح  یتخـس  هب  هیواعم )  ) قرب قرز و  رپ  هدرپارـس  هوبنا و  هورگ  نآ  هب 

راکـشآ امـش  رب  قح  دومع  ات  دـینک ! تمواقم  دـینک ! تمواقم  هداـهن ؛ بقع  هب  رارف  يارب  ییاـپ  و  دراد ، شیپ  هب  هلمح  يارب  یتسد  هدـش ،
[11 «.] دهاکیمن امش  تامحز  زا  تسا و  امش  اب  ادخ  دیرترب ! امش   » ددرگ

هبطخ 67

: دیسرپ ماما  دنداد  شرازگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تشذگرد  زا  سپ  ار  هفیقس »  » نایرج هک  یماگنه 
دوش باختنا  يرادمامز  ام  نایم  زا  دنتفگ : راصنا  هک  دنداد  خساپ  دنتفگ ؟ هچ  راصنا 

! يرگید رادمامز  مه  امش  نایم  زا  و 
: دومرف ماما 

دینک راتفر  یکین  هب  اهنآ  ناکین  اب  هک ...«  دومرف  هیصوت  راصنا  هرابرد  ربمغیپ  هک  دیدرکن  لالدتسا  نیا  هب  اهنآ  ربارب  رد  ارچ 
131 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

«. دیرذگ رد  اهنآ  ناراکدب  زا  و 
؟ دزاسیم موکحم  ار  راصنا  هنوگچ  نخس  نیا  دنتفگ :

. تشادن انعم  نارجاهم )  ) هب اهنآ  هرابرد  ندرک  هیصوت  دوب ، نانآ  هب  طوبرم  يرادمامز  تموکح و  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! میتلاسر تخرد  زا  ام  هک  دندرک  لالدتسا  شیرق  هک : دنداد  خساپ  دنتفگ ؟ هچ  شیرق  سپ  دومرف : سپس 

«! دندرک شومارف  دنتخاس و  عیاض  ار  شاهویم  اّما  دندرک ، لالدتسا  تخرد  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هبطخ 68

هنحص  رد  وا  دیشخب و  رکبیبانبدمحم  هب  ار  رصم  تموکح  نامرف  هکنآ  زا  سپ  هک 
تسا  هدومرف  داریا  دش  هتشک  بولغم و  نمشد  اب  هزرابم 

یلاـخ اـهنآ  يارب  ار  نادـیم  مدوـب  هدرک  باـختنا  ناـماس  نآ  يارب  ار  يو  رگا  منک ؛ رـصم  رادـمامز  ار  هبتع » نب  مشاـه   » متـساوخیم نـم 
نم ّتبحم  هقالع و  دروم  وا  هکنیا  هچ  منک ، تّمذـم  رکبوبانبدـمحم ، زا  مهاوخب  هکنیا  هن  یلو  دادیمن ، تصرف  اهنآ  هب  و  دراذـگیمن ؛
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. دوب هتفای  شرورپ  منماد  رد  دوب و 

هبطخ 69

تسا  هدومرف  شنارای  زا  یضعب  تّمذم  تمالم و  رد  هک 
ياههماج دننامه  و  هدیدرگ ...  حورجم  ناشتشپ  راب  ینیگنـس  زا  هک  يرابون  نارتش  اب  ندرک  ارادم  نوچمه  منک ! ارادم  امـش  اب  هزادنا  هچ 

دنزودب ار  نآ  یبناج  زا  هاگ  ره  هک  ياهدوسرف  هنهک و 
133 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دیدنبیم و دوخ  يور  هب  ار  رد  امش  زا  کی  ره  دنوشیم ، کیدزن  امش  هب  ماش  نایرکشل  زا  یهورگ  هاگره  ددرگیم . هراپ  رگید  يوس  زا 
. دیدرگیم ناهنپ  شیوخ  هناخ  رد  راتفک ، دننامه  و  دیزخیم ، دوخ  هنال  رد  رامسوس  نوچمه 

ناکیپ یب  يریت  هک  تسا  یسک  نوچمه  دنک  يزادناریت  امش  اب  هک  یسک  و  تسا ، لیلذ  دیشاب  وا  روای  امش  هک  سک  نآ  دنگوس ! ادخ  هب 
. دزاس اهر  نمشد  يوس  هب 

دنکیم و حالـصا  ار  امـش  يزیچ  هچ  منادیم  نم  مک ، دربن  نادیم  ياهمچرپ  هیاس  ریز  دایز و  اه  هناخ  رد  امـش  ّتیعمج  دنگوس ! ادـخ  هب 
یناشیپ اههرهچ و  رب  ار  ّتلذ  هناشن  ادخ  مرمشیمن ، زیاج  شیوخ  حور  نتخاس  هابت  اب  ار  امش  حالصا  یلو  درادیم  میقتـسم  ار  امـش  يژک 

. دزاس دوبان  ار  امش  ياههرهب  و  دراذگب ! امش 
ندرب نیب  زا  يارب  دیـشوکیم  قح  يدوبان  رد  هک  نانچ  نآ  و  دـیرادن ، ییانـشآ  قح  هب  دییانـشآ ، نآ  هب  لـیامتم و  لـطاب  هب  هک  هنوگ  نآ 

. دیرادیمن رب  مدق  لطاب 

هبطخ 70

دروخ تبرض  نآ  مد  هدیپس  رد  هک  یهاگرحس  رد 
ردقچ مدرک  ضرع  و  مدـید ، باوخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفرگ ، ارف  ار  منامـشچ  باوخ  مدوب ، هتـسشن  هک  روط  نامه 

! مدید تتّما  زا  هک  ار  اهینمشد  تجاجل و  اهینکشراک و 
. دنادرگ ّطلسم  اهنآ  رب  ار  يدب  صخش  نم  ياج  هب  دهدب و  نم  هب  ار  نانآ  زا  رتهب  ادخ  متفگ : نک ! نیرفن  ار  اهنآ  دومرف :

نیرتحیصف زا  نیا  و  تسا ، تموصخ  ینمشد و  دَدَّللا »  » زا و  یجک ، جاجوعا و  دَوْالا »  » هملک زا  روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. تسا تاملک 

135 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 71

تسا  هدومرف  يزوریپ  هناتسآ  رد  دربن  كرت  رطاخ  هب  قارع  لها  زا  یعمج  شهوکن  رد  هک 
شتـسرپرس و  دـنک ، طقـس  ار  دوخ  نینج  لمح ، نارود  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  دـینامیم  يرادراب  نز  هب  امـش  قارع ! مدرم  يا  دـعب ، اّما 

. دنربب شتسدرود  ناگتسب  ار  شثاریم  و  دماجنا ، لوط  هب  شیگویب  و  دریمب ،
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یلع : » دـییوگیم هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دوب  يراچان  يور  زا  هکلب  مدـماین  امـش  يوس  هب  دوخ  لیم  هب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دیـشاب ، هاگآ 
«! دیوگیم فالخ 

نیتسخن هک  شربمایپ  رب  ای  متسه  وا  هب  نمؤم  نیتسخن  دوخ  هک  ماهتسب  غورد  ادخ  هب  ایآ  ماهتسب ؟ غورد  یـسک  هچ  هب  دشکب ، ار  امـش  ادخ 
نآ كرد  لـها  و  دـیدوب ، ناـهنپ  نآ  زا  امـش  هک  تسا ) یتـّیعقاو   ) ماهتفگ هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین . روط  نیا  هن  ماهدوـب ؟ شقّدـصم 

دیهاوخ ار  نآ  ربخ  يدوزب  و  ، » منکیم رپ  شناد  ملع و  زا  ار  امش  رکف  هنامیپ  شاداپ ، راظتنا  نودب  دیشاب  هتشاد  تیفرظ  امـش  رگا  دیدوبن ،
[12 «.] دیمهف

هبطخ 72

هراشا

دهدیم دای  مدرم  هب  ار  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نداتسرف  دورد  زرط  نآ ، رد  هک 

ادخ تافص 

هک نانآ  مه  يدـیرفآ ؛ صوصخم  ترطف  اب  ار  اـهلد  هک  یـسک  يا  اهنامـسآ و  هدـنرادهگن  يا  و  اـههدرتسگ ! هدـننارتسگ  يا  ایادـخ ! راـب 
. دندیدرگ دنمتداعس  هک  نانآ  مه  دندش و  تخبدب  ماجنارس 

137 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ربمایپ تفص 

متخ هک  يربماـیپ  ناـمه  هد ، رارق  تاهداتـسرف  و  هدـنب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رب  ار  دوخ  تاـکرب  نیرتنوزفا  اـهدورد و  نیرتیمارگ 
هتخادنا هار  هب  ادص  ورـس  هک  ییاهلطاب  اهیتسردان و  زا  درک ، راکـشآ  قح  هب  ار  قح  نید  دوب ، اههدیچیپ  اههتـسب و  هدنیاشگ  ناگتـشذگ و 

هب و  درک ، لّمحت  ار  تلاسر  راب  ینیگنـس  تردق ، مامت  اب  هک  روط  نامه  تسکـش ، مه  رد  ار  اهیهارمگ  تلوص  و  دومن ، يریگولج  دندوب 
. درکن درگبقع  مه  مدق  کی  یّتح  و  تشادرب ، ماگ  تیدونشخ  اضر و  هار  رد  تعرس  هب  و  دومن ، مایق  تنامرف 

يارجا رد  ناـنچنآ  دوب ، رادـهگن  ظـفاح و  ار  تلاـسر  ناـمیپ  دوب ، دـنمورین  یحو  شریذـپ  لوبق و  رد  و  تشگن ، تسـس  شمکحم  هدارا 
هتفر ورف  هاـنگ  هنتف و  رد  هک  ییاـهلد  و  تخاـس ، نشور  نـالهاج  يارب  ار  هار  راکـشآ و  ار  قح  نازورف  هلعـش  هک  درک  شـشوک  تناـمرف 

. دومن اپرب  ار  مالسا  هدنز  ماکحا  و  تشارفارب ، ار  قح  ياهمچرپ  دندیدرگ . تیاده  وا  هطساو  هب  دندوب 
هب وت  هداتسرف  و  قیاقح ؛ نایب  يارب  وت  هتخیگنارب  و  زیخاتـسر ، زور  رد  هاوگ  دهاش و  و  وت ، مولع  نزخم  راد  هنیجنگ  دامتعا و  دروم  نیما  وا 

. تسا قیالخ  يوس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  اعد 

! هد ششاداپ  ربارب  نیدنچ  تمرک  لضف و  زا  و  ياشگب ! یتعسو  اب  ياج  شیارب  تفطل  هیاس  رد  اراگدرورپ !
ار شتلاسر  شاداپ  و  نادرگ ، لماک  ار  شرون  راد . یمارگ  دوخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  ماقم  و  رترب ؛ ییانب  ره  زا  ار  وا  هوکـشرپ  خاک  ادنوادخ !
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. دوب لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  هک  یقیرط  و  هنالداع ، قطنم  يراد  هک  ومه  هد . رارق  وا  راتفگ  لوبق  و  تعافش ،) و   ) تداهش شریذپ 
رد هدـمآرب ، نآ  ياه  هتـساوخ  بولطم ، شیاهوزرآ  و  شوخ ، شیگدـنز  نادـیواج ، شتمعن  هک  ییاج  رد  تربمغیپ  ام و  نیب  ایادـخ ! راب 

! نادرگ عمج  تسا ، شزرا  اب  يایاده  بهاوم و  اب  هارمه  شمارآ و  تیاهن  رد  شیاسآ ، لامک 
139 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 73

ماما دزن  وا  يدازآ  يارب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دوب و  هدش  ریـسا  هرـصب  رد  لمج  گنج  رد  مکح  نب  ناورم  هک  یماگنه 
: دومرف ماما  دنکیم ؟ تعیب  امش  اب  وا  ایآ  دندیسرپ : مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  تخاس . دازآ  ار  يو  ماما  دندرک ، تعافش  مالسلا  هیلع 

تـشپ اب  دنک  تعیب  شتـسد  اب  رگا  تسا ، يدوهی  تسد  شتـسد  مرادـن ، وا  تعیب  هب  يزاین  درکن ؟ تعیب  نم  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  وا  رگم 
! دنکیم مادقا  نامیپ ، نتسکش  هب  دوخ 

ياهچوق ردپ  وا  دنک ! كاپ  نابز  اب  ار  دوخ  ینیب  یگـس  هک  ینامز  رادـقم  دـننامه  تفای ، دـهاوخ  یتّدـم  هاتوک  تموکح  وا  دیـشاب  هاگآ 
. تشاد دنهاوخ  ینینوخ  زور  شنارسپ  وا و  تسد  زا  مالسا  تّما  و  تسا ! هناگراهچ 

هبطخ 74

هراشا

دننک تعیب  نامثع  اب  دنتساوخ  مدرم  هک  یماگنه 

 ... اّما مرت  هتسیاش  همه  زا 

مه رد  دـشاب و  هاربور  نیملـسم  عاضوا  هک  یماگنه  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  و  مرت ، هتـسیاش  تفـالخ  هب  سک  همه  زا  نم  هک  دـینادیم  بوخ 
شاداپ رجا و  هک  مهدیم  ماجنا  نآ  رطاخ  هب  ار  راـک  نیا  و  دوب ، مهاوخ  شوماـخ  ناـنچمه  دوشن ، متـس  يرگید  هب  نم  زا  ریغ  هب  و  دزیرن ،

. مشاب هدیزرو  ییاسراپ  دیودیم  نآ  يوس  هب  امش  هک  ییاهرویز  رز و  زا  و  مرب ،
141 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 75

دناهدرک نامثع  لتق  رد  تکرش  هب  مهّتم  ار  وا  هّیماینب  دیسر  ربخ  يو  هب  هک  یماگنه 
نالهاج نآ  مالسا ، رد  نم  هقباس  زونه  رگم  تسا ؟ هتـشادن  زاب  نم  ییوجبیع  زا  ار  نانآ  نم ، تاّیحور  تافـص و  زا  هّیماینب  یهاگآ  رگم 

؟ تسا هتخاسن  رانک  رب  نم  رب  تمهت  زا  ار 
نمـشد منکیم و  هّجاـحم  دـنوشیم ) جراـخ  نید  زا  هک  ناـنآ  « ) نیقراـم  » اـب نم  تسا ، رتاـسر  نم  راـتفگ  زا  دـنوادخ  ياهزردـنا  دـنپ و 

. دننکیم دیدرت  مالسا  قیاقح  رد  دننکشیم و  ار  یهلا  نامیپ  هک  متسه  یناسک  ریذپانیتشآ 
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هداد شاداـپ  دـنراد  لد  رد  هچنآ  هب  ناگدـنب  و  ددرگ ، نشور  ادـخ  باـتک  تاـمکحم )  ) وـترپ رد  دـیاب  تسا ) مهبم  هـچنآ  و   ) تاـهباشتم
. دنوشیم

هبطخ 76

تسا  هدومرف  داریا  هتسیاش  لامعا  هب  قیوشت  نوماریپ  هک 
دوش و کـیدزن  ددرگ  داـشرا  تیادـه  هب  نوچ  و  دریگ ، ارف  بوـخ  دونـشب  ار  ياهناـمیکح  نخـس  نوـچ  هک  سک  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ 

دوخ ناهانگ  زا  هراومه  و  دزرون ، تلفغ  ياهظحل  شراگدرورپ  تبقارم  زا  دـبای ، تاـجن  دـنز و  يربهر  يداـه و  نماد  هب  تسد  دریذـپب ،
ار ییایند  ضارغا  هشیمه  دزیهرپب ، هانگ  زا  و  دنک ، هّیهت  ترخآ  يارب  ياهریخذ  دهد ، ماجنا  کین  لمع  دهن و  شیپ  ماگ  هناصلاخ  دـسرتب ،

. دروآ تسدب  ار  ترخآ  ياهبنارگ  يالاک  ضوع  رد  و  دزادنا ، رود  هب 
داز ار  اوقت  و  دهد ، رارق  شیوخ  تاجن  راوهار  بکرم  ار  تماقتسا  دنک . بیذکت  ار  شیاجبان  ياهوزرآ  و  دگنجب ، شلد  ياه  هتساوخ  اب 

. دریگن هلصاف  قح  راکشآ  عیسو و  هّداج  زا  زگره  دهن و  ماگ  نشور  هار  رد  دنادرگ ، شگرم  هشوت  و 
. دریگرب ترخآ  هشوت  کین ، لامعا  زا  و  دنک ، هدامآ  ار  شیوخ  دسر ، ارف  گرم  هکنآ  زا  شیپ  و  درامش ؛ منتغم  ار  یگدنز  زور  دنچ  نیا 

143 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 77

لاملا  تیب  زا  ار  ماما  مّلسم  ّقح  صاعلا » نبدیعس   » نامثع نامز  رد  هک  یماگنه 
: دومرف تشاد  غیرد  ترضح  نآ  يداصتقا  هرصاحم  روظنم  هب 

. دنراذگیمن نم  رایتخا  رد  یمک  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ثاریم  زا  هّیماینب 
زا ار  اهنآ  دزیریم ؛ رود  هب  ار  نآ  باّصق  تسا و  دولآ  كاخ  هک  ناویح  کی  مکـش  تاّیوتحم  نوچمه  مدنام  هدنز  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب 

! تخیر مهاوخ  نوریب  یمالسا  تموکح  هنحص 
. تسا قباس  سکع  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  ۀَمَذَْولا » ُبارُّْتلا  : » دیوگیم هللا  همحر  یضر  فیرش 

ریش ندیـشود  راب  کی  هک  هقان » قاوف   » دننام دنهدیم  نم  هب  لام  زا  یکدنا  رادقم  ینعی  ینَنُوقّوَُفَیل »  » مالـسلا هیلع  ماما  نخـس  دیازفایم : و 
. دشاب هدش  دساف  هداتفا و  كاخ  رد  هک  تسا  دبک  ای  هبمکش  زا  ياهعطق  همذو »  » عمج ماذِو » . » تسا رتش 

هبطخ 78

تسا  هتفهن  نآ  رد  مدرم  يارب  یقشمرس  هدرکیم و  زاین  زار و  اهنآ  اب  هک 
زاب ار  دوخ  ترفغم  مه  وت  مدرگ ، زاـب  نآ  يوس  هب  رگید  راـب  رگا  و  ياـشخبب ! نم  رب  يرتهاـگآ  نآ  هب  نم  زا  وت  هک  ار  هچنآ  ایادـخ ، راـب 

! نادرگ
. شخبب ماهدادن  ماجنا  ماهتفرگ و  میمصت  هک  کین  ياهراک  زا  ار  هچنآ  ادنوادخ !

! هد رارق  شیوخ  ترفغم  دروم  تسین ، گنهامه  نآ  اب  مبلق  میوجیم و  بّرقت  وت  هب  نابز  اب  ار  هچنآ  ادنوادخ !

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


! شخبب نم  رب  ار  نابز  ياهشزغل  و  لد ، ياجبان  ياههتساوخ  هدیاف و  یب  نانخس  زیمآتراشا ، ياههاگن  یهلا !
145 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 79

رد رگا  هک  مسرتیم  نآ  زا  نانمؤمریما ! يا  تفگ : شنارای  زا  یکی  دوب ، جراوخ  اب  دربن  يارب  تکرح  هدامآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
شخساپ رد  مالسلا  هیلع  ماما  دریگیم  ماهلا  موجن » ملع   » زا میوگیم  هک  ار  نخـس  نیا  یـسرن ! شیوخ  دارم  هب  ینک ، تکرح  تعاس  نیا 

: دومرف نینچ 
نآ زا  یناوتیم  و  یهاگآ ؟ دش  دـهاوخن  ورهبور  یتحاران  اب  دـنک  تکرح  یـسک  تعاس  نآ  رد  رگا  هک  یتعاس  نآ  زا  وت  ینکیم  نامگ 

!؟ ینک ربخ  اب  ار  وا  دباییم  نایز  دتفا ، هار  هب  نآ  رد  سکره  هک  یتعاس 
بوبحم و ياهفدـه  هب  ندیـسر  رد  ادـخ  هب  تناعتـسا  زا  و  تسا ، هدرک  بیذـکت  ار  نآرق  دـنک ، قیدـصت  ار  وـت  راـتفگ  نیا  رد  هک  یـسک 

. تسا هدش  زاین  یب  تسا ، دنسپان  هچنآ  زا  ّتینوصم 
نایز زا  دنـسریم و  دوصقم  هب  نآ  رد  هک  یتعاس  هب  ار  مدرم  دوخ ، معز  هب  نوچ  دننک ، شیاتـس  ار  وت  دنوادخ ، ياج  هب  یهاوخیم  ایوگ 

! ياهدرک تیاده  دننامیم ، رانکرب 
: دومرف نینچ  درک و  مدرم  هب  ور  ماما  سپس 

اـهایرد و رد  هک  رادـقم  نآ  هب  زج  دیـشاب ، رذـحرب  ناگراتـس ) هلیـسو  هب  ییوگـشیپ  یبـیغ و  ياـهربخ   ) موـجن ملع  نتفرگارف  زا  مدرم  يا 
. دنک تیاده  ار  امش  اهیکشخ 

رفاک نارفاک و  دننامه  نارگوداج  و  رحاس ، نوچ  نهاک  و  تسا ، نهاک  نوچمه  مّجنم  دنکیم ، توعد  تناهک  يوس  هب  موجن  هکنیا  هچ 
. دینک تکرح  دصقم  يوس  هب  ادخ  مان  هب  و  دیسرتن » مّجنم  نیا  نخس  زا  نونکا   » تسا شتآ  رد 

هبطخ 80

تسا  هدومرف  داریا  نانز  زا  یضعب  شهوکن  رد  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  هک 
. دنراد رارق  نادرم  زا  رتمک  ياهبتر  رد  لقع ، تبهوم  زا  مه  هرهب و  تهج  زا  مه  نامیا ، رظن  زا  مه  نانز ، زا  یعمج  مدرميا !

147 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نز ود  تداهـش  هک  تسا  نیا  ناشلقع  ناصقن  و  تسا ، تداع  ماّیا  رد  هزور  زامن و  زا  ندوب  رانکرب  ناـمه  ناـشنامیا ، دوبمک  رب  هاوگ  اـّما 
دب نانز  زا  سپ  تسا ، نادرم  مهس  فصن  نانآ  ثرا  مهس  هک  تسا  نیا  شهاوگ  اهنآ ، هرهب  ناصقن  اّما  و  تسا ، درم  کی  تداهش  لداعم 

هتـشادن امـش  زا  تعاطا  راظتنا  دب  لامعا  رد  ات  دیوشن  نانآ  طرـش  دیق و  یب  میلـست  کین  لامعا  رد  دیـشاباهنآ ؛ ناکین  بقارم  دـیزیهرپب و 
نوچمه ینانز  زا  نخس  نیا  اب  دهاوخیم  مالسلا  هیلع  ماما  دیناوخیم  اهحیـضوت »  » شخب رد  هبطخ  نیا  حرـش  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دنـشاب

(. دنک داقتنا  لمج  گنج  زورفا  شتآ  هشیاع ،

هبطخ 81
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تسا  هدومرف  دهز  هرابرد  هک 
! هانگ لباقم  رد  ییاسراپ  و  تمعن ، ربارب  رد  ساپس  رکش و  وزرآ ، یهاتوک  ینعی  دهز  مدرم ! يا 

ار معنم  رکش  اهتمعن  ربارب  رد  و  ددرگن ، زوریپ  امـش  ربص  هدارا و  رب  مارح  دیـشاب  بظاوم  دیزاس ، مهارف  ار  تافـص  نیا  همه  دیتسناوتن  رگا 
هدرب نیب  زا  ینـشور  هب  ار  هناهب  دوخ  ياهباتک  اب  هدرک و  عطق  ار  اهرذـع  راکـشآ  نشور و  لیالد  اب  دـنوادخ  هکنیا  هچ  دـینکم ، شومارف 

. تسا

هبطخ 82

هدومرف  ایند  تّمذم  رد  هک 
رد تسا و  باسح  نآ  لـالح  رد  یتسین ، اـنف و  نآ  ناـیاپ  و  تسا ، تّقـشم  یتخـس و  نآ  يادـتبا  هک  ار  یلزنم  رـس  منک  فیـصوت  هنوگچ 
نآ هب  دـنودب و  شلاـبند  هب  هک  یناـسک  رایـسب  هچ  ددرگیم . نوزحم  شیادـگ  ریقف و  و  دروـخیم ، بـیرف  شدـنمتورث  باـقع ؛ شمارح 

تریـصب و وا  هب  درگنب  نآ  هب  تربع  تریـصب و  مشچ  اب  سکره  دروآ ، يور  اهنآ  هب  دـنزاس و  شیاهر  هک  یناـسک  رایـسب  هچ  و  دنـسرن ،
! دنک شیانیبان  قیاقح  ندید  زا  ددرگ ، نآ  هتفیرف  دشاب و  نآ  لابند  هب  شمشچ  هک  سک  نآ  و  دشخب ؟ ییانیب 

149 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نآ هب  تریـصب  مشچ  اب  هک  یـسک  ُْهتَرََّصب ؛ اِهب  َرَْـصبا  ْنَم  َو   ) مالـسلا هیلع  ماما  هلمج  نیا  رد  بوخ  رگا  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـّیس 

ًاـصوصخم دیـسر ، ناوتن  شنایاپ  هب  هک  دش  دـهاوخ  تفای  یفرژ  دوصقم  روآ و  تفگـش  يانعم  نآ ، رد  دوش ، لّمأت  دـنک ) شیانیب  درگنب 
رد دوش ، هدراذگ  الاب  هلمج  رانک  درک » دهاوخ  شروک  دهد  رارق  ایند  ار  دوخ  يوزرآ  ياهتنم  هک  یسک  ُْهتَمْعا ؛ اْهَیلا  َرَْصبا  ْنَم   » هلمج رگا 
. داب وا  رب  ادخ  مالس  دورد و  راکشآ /-! زیگناتفگش و  نشور ، یقرف  دش ، دهاوخ  تفای  ود  نآ  نیب  یحضاو  قرف  یبوخ  هب  تروص  نیا 

هبطخ 83

هراشا

هدش هدیمان  ناشخرد ) « ) ءاّرغ  » هبطخ مان  هب  هک  تسا  يزیگنا  تفگش  ياه  هبطخ  زا 

ادخ تافص 

ص149 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ومه تسوا ، شـشخب  اـطع و  هطـساو  هب  تاـقولخم  هب  شیکیدزن  و  تردـق ، رطاـخ  هب  شاهبترم  ّولع  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیا 

هب شاهدرتسگ . عیسو و  ياهتمعن  هنامیرک و  فطاوع  ربارب  رد  میاتسیم  ار  وا  تساهالب . دیادش و  مامت  هدننک  عفد  و  اهتمعن ، مامت  هدنشخب 
میوجیم يرای  وا  زا  تسا ، کیدزن  امنهار و  نوچ  مبلطیم  تیاده  وا  زا  و  تسا ، راکـشآ  رهاظ و  یتسه و  أدبم  نوچ  مروآیم  نامیا  وا 

. تسا هدننک  تیافک  روای و  اهنت  نوچ  منکیم  لّکوت  وا  رب  تسا ، زوریپ  اناوت و  نوچ 
مامتا مدرم  هب  دنک و  ارجا  ار  شیاهنامرف  ات  هداتسرف  ار  وا  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ 
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. دهد میب  دب ، لامعا  ربارب  رد  ار  اهنآ  و  دیامن ، تّجح 

يراکزیهرپ هب  هیصوت 

لجا و هک  يدنوادخ  منکیم ، شرافـس  هداد ) اهدـنپ  و   ) هدز اهلثم  امـش  يرادـیب  يارب  هک  ییادـخ  زا  سرت  هب  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
امش هب  دوخ  قیقد  باسح  اب  هدیشخب و  امش  هب  تعسورپ  یگدنز  هدناشوپ ، امش  رب  ار  رخاف  ياهسابل  هدرک و  نّیعم  ار  امش  یگدنز  دمآرس 

هب هتشاد و  یمارگ  ار  امش  عیسو ، ياهششخب  و  هدرتسگ ... ، ياهتمعن  اب  هداد و  رارق  امش  يارب  شاداپ  کین  ياهراک  ربارب  رد  دراد ، هطاحا 
دنادیم یبوخب  ار  امش  دادعت  تسا . هداد  میب  شنامرف  تفلاخم  زا  نشور  اسر و  تاروتسد  ناربمایپ و  هلیسو 

151 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هبساحم ناتلامعا  ربارب  رد  و  دیوشیم ، شیامزآ  ایند  نیا  رد  هتشاد ، رّرقم  ناتیارب  تربع  شیامزآ و  يارس  نیا  رد  فّقوت ، یحابص  دنچ  و 

. دیدرگیم

ایند ياهینوگرگد 

هدـنبیرف و دراد ، كانرطخ  یماجنارـس  بیرفلد و  ياهرظنم  تسا ، هدوب  مأوت  يال  لگ و  اـب  هراومه  هریت و  هشیمه  ناـهج  نیا  بآ  يرآ ) )
هک یماـگنه  و  طوقـس ، رب  فرـشم  تسا  ینوتـس  ریذـپلاوز و  ياهیاـس  بورغ ، لاـح  رد  تسا  يروـن  درادـن ، یماود  اـّما  تسا  زیگنالد 

دنلب ار  دوخ  ياهاپ  هناریگلفاغ  روطب  هک  یبسا  دننامه  دـندرک ، ادـیپ  نانیمطا  نآ  هب  نآ ، زا  ناگناگیب  دنتـسب و  لد  نآ  هب  ناگدـننکترفن 
يوس هب  ار  دوخ  ياهریت  و  دزاسیم ، راتفرگ  ار  اهنآ  دوخ  ياـهنماد  اـب  و  دـبوکیم ، نیمز  رب  ار  اـهنآ  دـنکفایم ، نیمز  هب  ار  راوس  هدرک و 

شیوخ ّلحم  اجنآ  زا  هک  كانتشحو  یهاگیاج  گنت و  يروگ  يوس  هب  و  دنکفایم ، ناسنا  ندرگ  هب  گرم  بانط  دنکیم ، باترپ  نانآ 
ماـگ ناگتـشذگ  لاـبند  هب  ناگدـنیآ  ناـنچمه  دـناشکیم ! دـنکیم ، هدـهاشم  ار  دوـخ  لاـمعا  شاداـپ  و  دـنیبیم ، خزود  تشهب و  رد  ار 
شیپ هنادازآ  یتسین  انف و  لزنمرـس  یگدنز و  نایاپ  ات  نانچمه  و  هانگ ، زا  مدرم  هن  و  دـشکیم ، تسد  مدرم  يدوبان  زا  گرم  هن  دـنهنیم ،

. دنوریم

زیخاتسر

هنال روگ و  ياه  هلوغیب  زا  ار  اهنآ  نامز  نآ  رد  دوش ، کـیدزن  زیخاتـسر  و  ددرگ ، يرپس  اـهنامز  درذـگب و  یپ  رد  یپ  روما  هک  اـجنآ  اـت 
تروص هب  دنروآیم ، يور  راگدرورپ  نامرف  يوس  هب  باتـش  اب  دروآیم ، نوریب  گنج ، ياهنادیم  ناگدنرد و  هاگیاج  ناگدـنرپ و  ياه 
یفخم راگدرورپ  ذـفان  ملع  هاگدـید  زا  یلو  تسا  رایـسب  اـهنآ  عمج  هچرگ  دـنوشیم ، رـضاح  هداتـسیا  فوفـص  شوماـخ و  ياـه  هتـسد 

 ... دننامیمن
اهوزرآ هدش ، هتسب  بیرف  هلیح و  ياهرد  دناهدیـشوپ ، نت  هب  عوضخ  زاین و  سابل  دسریم ، اهنآ  شوگ  هب  ناگتـشرف )  ) يادص یبوخ  هب  و 

اهنآ تشحو  بارطضا و  ریزارس ، اه  هنوگ  زا  قرع  دیآ ، نوریب  ولگ  زا  هتـسهآ  هداتفا ) شیوخ  جوا  زا   ) اهادص نکاس ، اهلد  هدیدرگ ، عطق 
زا ندش  دنمهرهب  شاداپ و  رفیک و  تفایرد  يارب  تلادع  هاگـشیپ  يوس  هب  دروآ و  هزرل  هب  ار  اهـشوگ  اسآ  دعر  یگناب  تسا ؛ هتفرگ  ارف  ار 

. دناوخیم ارف  باوث ،
153 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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ناگدنب یهاگآ 

لاگنچ رد  دنتسین ) دوخ  کلام  و  ، ) دناهتفای شرورپ  هدمآ و  دوجو  هب  شیوخ  هدارا  یب  دناهدش و  هدیرفآ  وا  ياناوت  تسد  اب  هک  یناگدنب 
هب مدق  شاداپ  كرد  يارب  و  دنروآیم ، رب  دحل  زا  رـس  ییاهنت  هب  دنوشیم و  یـشالتم  مه  زا  هدیمرآ  روگ  هراوهگ  رد  هتفرگ و  ارف  گرم 
رد هک  دناهتفای  تلهم  نیا  رطاخ  هب  هزوردنچ  نیا  ددرگیم ، یگدیسر  ناشباسح  هب  هدش و  يرامشرس  ّتقد  هب  دنراذگیم ، تمایق  هنحص 
نآ يارب  هکلب ) دننک  یشکرس  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن   ) رمع زور  دنچ  نیا  هدش ، هئارا  اهنآ  هب  تاجن  هار  دنیآرب ، حیحص  هار  يوجتـسج 

يارب ات  دـناهدراذگ  دازآ  ار  اهنآ  هدـش ، هدز  رانک  اهنآ  زا  دـیدرت  کش و  ياـهیکیرات  تملظ و  دـنیامن ، بلج  ار  ادـخ  تیاـضر  هک  تسا 
بـسک رد  و  دـنرب ، راک  هب  قح  نتفای  يارب  ار  دوخ  هشیدـنا  رکف و  ات  دـناهدراذگ  دازآ  ار  اهنآ  دـنزاس ؛ هدامآ  ار  دوخ  تمایق ) رد   ) هقباسم

. دننک ششوک  شالت و  یگدنز  تّدم  رد  یهلا  رون 

ییاسر ياهلثم  هچ 

ییاونـش ياهـشوگ  رد  ددرگ و  هجاوم  كاپ  ياهبلق  اب  هکنآ  طرـش  هب  یلو  نیـشنلد ! ییاهزردـنا  هچ  و  ییاسر ! بئاص و  ياهلثم  هچ  هوا !
. دبای تسد  یلماک  ياهلقع  مزاج و  ییاهیأر  هب  و  دور ، ورف 

دیامن ّتیلوئسم  ساسحا  نوچ  و  دیامن ، فارتعا  دنک  هانگ  نوچ  و  دنک ، ّتیلوئسم  ساسحا  دونشب  نوچ  هک  یسک  ياوقت  دینک ، هشیپ  اوقت 
و دیامن ، یکین  دـنک  نیقی  راگدرورپ ) ياقل  گرم و  هب  نوچ   ) و دزرو ، تردابم  قح  تعاط  هب  ددرگ  كانمیب  نوچ  و  دـنک ، لمع  هب  مایق 

دتـسیا زاب  یناـمرفان  زا  دـندرک  شعنم  رگا  و  دـنک ، لوبق  دـنراد  رذـح  رب  ار  وا  هاـگره  و  دریذـپ ، تربع  دـنهد  وا  هب  تربع  سرد  هاـگره 
لابند دریگ  ناربمایپ  زا  يوریپ  هب  میمـصت  نوچ  و  دنک ...  هبوت  ددرگ  زاب  نوچ  و  ددرگ ، زاب  وا  يوس  هب  و  دیوگ ، خساپ  ار  ادـخ ) توعد  )

دروآ و تسدب  ياهریخذ  دیامن ، رارف  اهینامرفان  زا  و  دنک ، تکرح  قح  يوس  هب  تعرـس  هب  دنیبب و  دـنهد  شناشن  نوچ  درادرب ، ماگ  نانآ 
لزنم رـس  و  تجاح ، ماگنه  شیوخ و  دـصقم  تکرح و  زور  يارب  ياهشوت  داز و  دزاس ، دابآ  ار  دوخ  ترخآ  هزیکاـپ و  ار  شیوخ  نطاـب 

. دتسرفب ینادیواج  هاگلزنم  هب  دوخ  زا  شیپ  ار  اهنیا  همه  دنک ، هّیهت  زاین 
شتفلاخم زا  هداد ، رادشه  امـش  هب  هک  نانچنآ  و  هدیرفآ ، نآ  يارب  ار  امـش  هک  یفده  رطاخ  هب  دیزیهرپب ، وا  ینامرفان  زا  ادخ  ناگدـنب  يا 

. تسا كانتشحو  وا  دیدهت  و  مّلسم ، وا  هدعو  هک  دینک  ادیپ  هداد  هدعو  امش  هب  ار  هچنآ  قاقحتسا  ات  دیشاب  رذحرب 

نوگانوگ ياهتمعن  يروآدای 

، دننیبب ار  قیاقح  یکیرات  رد  هک  ییاهمشچ  و  دننک ، ظفح  دنونشب و  دراد  ّتیمها  ار  هچنآ  هک  هدیرفآ  ییاهشوگ  امش  يارب  دنوادخ 
155 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نامتخاس اب  هک  ییاهندب  اب  دـنرگیدکی ، اب  گنهامه  بسانتم و  ماود ، و  يدـنب ، بیکرت  رد  هک  داد  ییاضعا  دوخ  هبون  هب  ار  يوضع  ره  و 
يو نانتما  تابجوم  و  هدوب ، رادروخرب  وا  ياهتمعن  زا  دنتـسه ، وا  بهاوم  شریذـپ  هدامآ  هک  ییاـهلد  اـب  و  دـنرارقرب ، مئاـق و  دوخ  نوزوم 

. دنکیم ظفح  ار  امش  یتسردنت  هک  یلیاسو  اب  تسا ، راکشآ 
ایند زا  هک  ییاهتّذل  هدرک ، هریخذ  اهتربع  ناتیارب  ناگتشذگ  راثآ  زا  و  تسا ، ناهنپ  امش  زا  نآ  رادقم  یلو  هدومرف  رّدقم  ناتیارب  ییاهرمع 

ار اهنآ  نابیرگ  گرم  دـنمورین  تسد  ماجنارـس  دـندیدرگیم . دـنمهرهب  نآ  زا  گرم  هب  ندـش  ریگولگ  زا  لـبق  هک  ییاـهتبهوم  و  دـندرب ؛
يزیچ یتسردـنت  ماگنه  هب  اهنآ  دـیرب ، اهوزرآ  زا  ار  اهنآ  تعرـس  هب  لجا  ندیـسرارف  اب  و  دـنکفا ، ییادـج  ناشلامآ  اهنآ و  نیب  و  تفرگ ،

يدارفا و  دراد ؟ راظتنا  يریپ  زج  تسا ، باداش  ناوج  هک  یـسک  ایآ  دـنتفرگن ، تربع  یگدـنز  نامز  نیتسخن  رد  دـنتخودنین و  دوخ  يارب 
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رظتنم ار  انف  زج  تسا ، یقاب  هک  یـسک  اـیآ  و  دنـشابیم ؟ هار  هب  مشچ  ار  يراـمیب  ثداوح  زج  دنتـسه ، یتسردـنت  تمعن  زا  رادروخرب  هک 
مغ و رثا  رب  ناهد  بآ  ندرب  ورف  ماگنه  و  هدـش ، کیدزن  تبیـصم  یتحاراـن  بارطـضا و  هزرل  ییادـج و  قارف و  ماـگنه  هکنیا  اـب  تسا ؟

 ... هودنا
. هدیسر ارف  ناراطقمه  زیزع و  ِناگتسب  نادنزرف و  زا  نتسج  يرای  یهاوخ و  کمک  يارب  فارطا  هب  ندنادرگ  مشچ  و 

هدرپس ناگدرم  نیمزرـس  هب  وا  هن ) ( ؟ دراد يدوس  وا  يارب  ناشدایرف  نانآ و  ياه  هلان  ای  و  دـننک ؟ عفد  وا  زا  ار  گرم  دـنناوتیم  اـهنآ  اـیآ 
رد ياـپ  زا  و  دـناسوپیم ، ار  وا  روـگ  ياهیتخـس  و  دنفاکـشیم ، مه  زا  ار  شتـسوپ  تاـناویح  دـنامیم ، اـهنت  ربـق  ياـنگنت  رد  و  دوـشیم ،

توارط و زا  سپ  داسجا ، دربیم ؛ نایم  زا  ار  وا  ياههناشن  زور  بش و  تشذگ  و  دـنکیم ، دوبان  ار  وا  راثآ  تخـس  ياهدابدـنت  دروآیم ،
هب اجنآ  رد  و  دنـشیوخ ، لامعا  ّتیلوئـسم  ناگورگ  حاورا ، دـندرگیم ، هدیـسوپ  ییاناوت  زا  دـعب  اهناوختـسا  و  دـنریذپیم ، رییغت  یگزات 

. دننک هبوت  دنناوتیم  ناشتشز  لامعا  زا  هن  و  دوش ، یم  هدوزفا  يزیچ  ناشحلاص  لامعا  رب  هن  دننکیم ، لصاح  نیقی  یناهن  رارسا 
هک دیهنیم  مدق  ياهّداج  نامه  رد  و  دیداهن !؟ اهنآ  ماگ  ياج  ماگ  هک  دیتسین  مدرم  نامه  ناگتسب  ناردارب و  ناردپ و  نادنزرف و  امش  ایآ 

؟ دینکیم لابند  ار  نانآ  شور  و  دنداهن ، اهنآ 
ایوگ دنتسین و  دوصقم  اهنآ  ایوگ  دننکیم ، ییامیپهار  قح  قیرط  ریغ  رد  و  هدنام ، زاب  يونعم  دشر  زا  و  هدش ، تخس  نتفرگ  هرهب  زا  اهلد 

. دننادیم ایند  لیصحت  رد  ار  يراگتسر  تاجن و  اهنآ 

طارص رب  روبع 

دوشیم و نازرل  نآ  رد  اهمدق  هک  يربعم  تسا ، كانرطخ  نآ  زا  روبع  هک  یهاگرذـگ  دوب ، دـهاوخ  طارـص  زا  امـش  روبع  دیـشاب ، هاگآ 
. دزغلیم اهراب 

157 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
بـش هدرک ، هتـسخ  ار  شندب  سرت ، و  هتخاس ، لوغـشم  ار  شبلق  رکف ، هک  یلقع  بحاص  سرت  نوچمه  دیـسرتب  ادخ  زا  ادخ ! ناگدنب  يا 

ایند رد  دـهز  هتـشاداو ، مرگ  ياـهزور  هزور  یگنـشت  هـب  ار  وا  ادـخ  تـمحر  هـب  دـیما  هدوـبر ، شمــشچ  زا  ار  وا  باوـخ  مـه  يرادهدـنز 
زا هداتسرف ، شیپ  ار  ّتیلوئسم  زا  سرت  تمایق  رد  ینمیا  يارب  ددرگیم ، ادخ  رکذ  هب  شنابز  تعرس  هب  هتفرگ ، وا  زا  ار  سفن  ياهـشهاوخ 

 ... تسا ادخ  بولطم  هار  نآ  هک  دنکیم  ریس  یهار  نیرتتسار  نیرتهب و  رد  هدیشوپ ؛ مشچ  قح  هار  زج  رگید  ياههار 
ندرک یگدنز  تشهب و  هدژم  هتشگن ، یفخم  وا  رب  هبتشم  روما  هدروخن ، دزاسیم ، فرـصنم  هار  زا  دنکیم و  رورغم  ار  ناسنا  هچنآ  بیرف 

. تسا هتخاس  دونشخ  ار  وا  اهزور  نیرتنمیا  هاگیاج و  نیرتهب  رد  تمعن  شیاسآ و  رد 
حلاص لـمع  هب  زور  نآ  سرت  زا  و  هداتـسرف ، شیپ  ار  ترخآ  تداعـس  هشوت  هتـشذگ ، زرط  نیرتهدیدنـسپ  اـب  اـیند  رذـگدوز  هاگرذـگ  زا 
دیاب هچنآ  زا  هتـشاد ، لماک  لیم  تبغر و  راگدرورپ  يدونـشخ  بلط  رد  هدوب ، یگدنب  لوغـشم  تعرـس  اب  یگدنز  ماّیا  هدیزرو ، تردابم 

. تسا هدید  ار  شیوخ  هدنیآ  هدومن ، ار  شیوخ  يادرف  تیاعر  زورما  هدوب ، رانکرب  دنک  رارف 
یفاک ندرک  يرای  نتفرگ و  ماقتنا  يارب  ادـخ  تسا ، ناراکدـب  رفیک  نیرتبسانم  خزود  و  ناراکوکین ، شاداـپ  نیرتهتـسیاش  نیرب  تشهب 

. دیامنیم تیافک  نتساوخ  يرواد  ندرک و  تساوخزاب  يارب  نآرق  و  تسا ،

اوقت هب  هیصوت 

مامت ار  تّجح  نشور  لیلد  اب  و  هتخاس ، دودسم  امـش  رب  ار  رذع  هار  دوخ ، راذنا  اب  هک  ییادـخ  زا  زیهرپ  اوقت و  هب  ار  امـش  منکیم  هیـصوت 
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تسپ و هارمگ و  دمدیم ، اهـشوگ  رد  هتـسهآ  دباییم و  هار  امـش  ياه  هنیـس  رد  هنایفخم  هک  ینمـشد  زا  هتـشاد  رذح  رب  ار  امـش  و  هدرک ،
ار گرزب  ناهانگ  و  دـهدیم ، هولج  وکین  ار  تشز  میارج  ناهانگ و  درادیم ، او  شهاوخ  هب  ار  ناسنا  دـهدیم و  دـیون  دزاسیم ، كاله 
هک ار  هچنآ  ترخآ ) يارـس  رد   ) ددنبیم دوخ  ناگورگ  يور  هب  ار  تداعـس  رد  هداد و  بیرف  ار  دوخ  ناوریپ  جیردتب  درمـشیم و  کبس 

. دناسرتیم تخس  هدرک  نمیا  ار  اهنآ  هچنآ  زا  و  درامشیم ، گرزب  هداد  هولج  ناسآ  هچنآ  و  دنکیم ، راکنا  هتسارآ ،
تسا  ناسنا  شنیرفآ  یگنوگچ  هراب  رد  هک  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 

هب  ) ات دـیرفآ  ردام ) مکـش   ) يوت رد  وت  ياـهفالغ  محر و  ياـهیکیرات  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسین ، دـنب  مین  نوخ  هفطن و  ناـمه  نیا  رگم 
ظفاح و يرکف  وا  هب  و  دیدرگ ، رظنم ) شوخ   ) یناوجون ات  دیدرگ  رتگرزب  مک  مک  دش ، راوخریش  یکدوک  سپـس  دمآرد ، نینج  تروص )

ایوگ ینابز 
159 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ّربکت هب  زاغآ  داتـسیا ...  دوخ  ياپ  رب  و  دیـسر ، لامک  ّدح  هب  ات  دزیهرپب ، اهیدـب  زا  دریگ و  تربع  دـنک و  كرد  ات  دیـشخب ، انیب  یمـشچ  و 
. داهن ماگ  ههاریب  رد  اورپ  یب  دینادرگ و  ور  درک ،

جنر هب  ار  دوخ  ایند  رد  باسحیب  تّذل  لد و  ياههتـساوخ  ندروآ  تسدب  يارب  و  دـشکیم ، نوریب  دوخ  دوجو  قامعا  زا  ار  سوه  اوه و 
. دیآیم شیپ  شیارب  یتبیصم  درادنپیمن  زگره  دنکفایم ،

تسد زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  هدرک ، یگدنز  یمک  اهیتخبدب  لد  رد  و  دربیم ، رـسب  رورغ  هنتف و  لاح  رد  درادن ، یعوشخ  زیهرپ و 
. هدومن كرت  ار  دوخ  بجاو  فیاظو  هدرواین و  تسدب  یضوع  لدب و  هداد 

اهزور دوشیم ؛ کیدزن  وا  هب  گرم  ياهیتحاران  هک  هتفریذپن  نایاپ  شیاهوزرآ  ندروآ  تسد  هب  سوه و  اوه و  هار  رد  وا  شـشوک  زونه 
( شرسمه  ) يادص هداتفا و  نابرهم  يردپ  راوخمغ و  يردارب  نایم  رد  تسا ، رادیب  حبـص  هب  ات  اهیرامیب  اهدرد و  نورد  رد  اهبـش  ّریحتم و 
و گرم ، تارکس  یشوهیب و  تلاح  رد  وا  اّما  دبوکیم ، هنیس  هب  یتحاران  بارطضا و  لامک  رد  شردام ) ای  رـسمه  و  . ) تسا دنلب  هیرگ  هب 

(. دراپسیم ناج  ماجنارس  و  ، ) تسا نابیرگ  هب  تسد  روآ ، جنر  يراظتنا  تلاح  اب  و  نداد ، ناج  و  كاندرد ، هلان  رایسب و  هودنا  مغ و 
هتـسخ و دننکفایم ، توبات  ياهبوچ  يور  رب  دنرادیم و  رب  تسا  میلـست  مارآ و  هک  یلاح  رد  دـنچیپیم و  نفک  رد  هناسویأم  ار  وا  سپس 

تبرغ لزنم  رس  ات  دنشکیم و  شود  هب  ار  وا  ناردارب  عمج  نادنزرف و  ناتسود و  دوریم ، دراد  شیپ  رد  هک  ترخآ  رفس  هب  رغال  هتفوک و 
شربق نورد  رد  و  ، ) دـنربیم شیپ  ار  وا  درب ، رـسب  نآ  رد  دـیاب  ییاـهنت  تشحو و  رد  و  درک ، ندـید  ناوتیمن  وا  زا  زگره  هک  ياهناـخ  و 

(. دنراذگیم
رد شزغل  لاؤس و  رد  ّریحت  سرت و  زا  وا  دنناشنیم . روگ  هرفح  رد  ار  يو  دندرگرب ، ناگدنهدرس  هلان  ناگدننک و  عییـشت  هک  یماگنه  اّما 
هن تسا ؛ شتآ  ياه  هرعن  اههلعش و  یگتخورفارب  خزود و  شتآ  نازوس ، بآ  اجنآ  رد  الب  نیرتگرزب  و  دیوگیم ، نخس  هتسهآ  ناحتما ،
وا رفیک  عناـم  هک  یتردـق  هن  و  دـهاکب ، وا  درد  زا  هک  دراد  دوجو  یـشمارآ  هن  و  دـنک ، تحارتسا  هک  دریگیم  مارآ  وا  تازاـجم  ياهظحل 

نوگانوگ و ياهتازاجم  نایم  دزاس ، فرطرب  ار  شهودـنا  هک  یباوخ  هن  و  دـناهرب ...  یتحاراـن  همه  نیا  زا  ار  وا  هک  تسا  یگرم  هن  دوش ،
! میربیم هانپ  ادخ  هب  یتشونرس  نینچ  زا  تسا ، راتفرگ  هدنشک  ياهرفیک 

اّما دندرک  كرد  دنتفای و  میلعت  هک  اهنآ  دنیاجک  دندوب ؟ رادروخرب  تمعن  زا  رمع  لوط  رد  هک  نانآ  دنتـسه  اجک  ادخ ! ناگدـنب  يا  *** 
اهنآ هب  ینالوط  ینامز  دـندرک ؟ شومارف  نانآ  اّما  دنتـشاد ، رود  هب  تافآ  زا  ار  اهنآ  و  دـنتخادرپ ، بعل  وهل و  هب  اهنآ  یلو  دـنداد  ناشتلهم 

ناسنا هک  یناهانگ  زا  و  دنداد ؛ هدعو  گرزب  ياهتمعن  هب  و  دنتشاد ، رذحرب  كاندرد  رفیک  زا  ار  اهنآ  و  دش ، هداد  وکین  يایاطع  و  تلهم ،
(. دنتفرگن دنپ  روما  نیا  مامت  زا  اهنآ  یلو  ، ) دنتشاد رذحرب  دوشیم  ادخ  مشخ  ثعاب  هک  ییاهبیع  زا  دنکفایم و  تکاله  هطرو  رد  ار 

اجک هب  هن ؟ ای  تسه ؟ یتشگزاب  ای  رارف ، ای  و  هاگهانپ ، صالخ و  ای  زیرگ  هار  چیه  ایند ! عاتم  تمالـس و  اهـشوگ ، اهمـشچ ، ناگدنراد  يا 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دیوشیم رورغم  زیچ  هچ  هب  و  دیوریم ؟ وس  مادک  هب  هدرک و  ور 
161 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دوشیم هدییاس  كاخ  رب  اه  هنوگ  هک  یلاح  رد  تسوا ؛ تماق  ضرع  لوط و  هزادنا  هب  نیمز  زا  امش  مادک  ره  هرهب  اهنت 
تسا و دازآ  تـالامک  ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  حور  و  هداـتفین ، امـش  يولگرب  گرم  ياهنامـسیر  اـت  ادـخ ! ناگدـنب  يا  نوـنکا  مه 
میمصت و ياج  و  دیراد ، یتلهم  زونه  دینک و  لح  ار  تالکشم  رگیدکی  کمک  اب  دیناوتیم  هک  دیراد  رارق  یعضو  رد  و  تحار ، اهدسج 

يدوبان لالحمـضا و  سرت و  تشحو و  يانگنت  تّدش  رد  هکنآ  زا  شیپ  دینک ) هدافتـسا  تصرف  زا   ) هدنام یقاب  هانگ  زا  تشگزاب  هبوت و 
يرآ  ) دنک ذخا  ار  امش  ردتقم  زیزع  ياناوت  تردق  تسد  دریگ و  ارف  ار  امـش  تسا  ناتراظتنا  رد  هک  یگرم  هکنآ  زا  شیپ  و  دیریگ ، رارق 

(. دیرامش تمینغ  ار  تصرف  اهنیا  همه  زا  شیپ 
، ریزارس اهکشا  هزرل ، هب  اهندب  هدومرف ، داریا  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  تسا  ربخ  رد  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

. دناهدیمان ءاّرغ »  » ار هبطخ  نیا  مدرم  زا  یعمج  و  دش ، ناسرت  اهلد  و 

هبطخ 84

هدمآ  نایم  هب  رگمتس  هدولآ و  صاعورمع  زا  ینخس  نآ  رد  هک 
یخوش مرگرـس  ار  مدرم  هک  عبط ، خوش  يدرم  متـسه ؛ حازم  لها  نم  هک  دـهدیم  رـشن  ماـش  مدرم  ناـیم  رد  ماندـب  نز  نآ  رـسپ  اـتفگش !

. تسا هداد  راشتنا  هانگ  هب  ینخس  هتفگ و  لطاب  یفرح  دنکیم .
يزیچ وا  زا  رگا  دـیامنیم ، فّلخت  دـهدیم و  هدـعو  دـیوگیم ، غورد  دـیوگیم و  نخـس  وا  تسا ، غورد  راتفگ ، نیرتدـب  دیـشاب ! هاگآ 

عطق ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  و  دـنکیم ، تناـیخ  ناـمیپ  هب  دزرویم ، رارـصا  دـنکیم و  لاؤس  دوخ  اـّما  دـنکیم ، لـخب  دوش ، تساوخرد 
هب تسد  هک  تسا  یماگنه  اـت  ادـص ) رـس و  نیا  اـّما   ) دـیامنیم صیرحت  جـییهت و  دزادـنایم و  هار  ادـص  رـس و  دربن  ماـگنه  هب  دـنکیم ،

ار دوخ  تروع  دـنز و  الاب  ار  شاهماـج  هک  تسا  نآ  شاهشقن  نیرتگرزب  نیرتهب و  شناـج  ییاـهر  يارب  ماـگنه  نیا  رد  هتفرن ، اهریـشمش 
(! دوش یشوپ  مشچ  وا  نتشک  زا  ات   ) دزاس راکشآ 

هتشادزاب قح  نخس  نتفگ  زا  ترخآ  یشومارف  ار  وا  یلو  درادیم ، زاب  یمرگرس  یخوش و  زا  ارم  گرم  دای  دنگوس ، ادخ  هب  دیشاب ، هاگآ 
. دریگب یکدنا  ياهب  شنید  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  و  دروآ ، تسد  هب  يدزم  وا  زا  هکنیا  زج  دنک  تعیب  هیواعم  اب  دشن  رضاح  وا  تسا .

163 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 85

تسا  هدمآ  دنوادخ  لالج  تافص  زا  تمسق  تشه  نآ  رد  هک 
اهتنا هک  يرخآ  و  هدوبن ، يزیچ  وا  زا  شیپ  هک  ینیتسخن  أدـبم  ناـمه  تسین ، يدوبعم  کیرـش ، یب  يادـخ  هّللا )  ) زج هک  مهدیم  یهاوگ 
اهبلق اهمـشچ و  و  درادـن ، هار  وا  رد  ضیعبت  هیزجت و  دـننکن ، كرد  ار  شتاذ  هنک  یگنوـگچ  اـهلقع  و  دـیاین ، مـهو  رد  شتافـص  درادـن ،

. دننکیمن ادیپ  ار  وا  هب  هطاحا  ییاناوت 
اسر و ياهراذنا  زا  و  دـیور ، ورف  تربع  رد  نشور  تایآ  زا  و  دـیریگب ، دـنپ  تسا  شخب  تعفنم  روآ و  تربع  هچنآ  زا  ادـخ  ناگدـنب  يا 
و هتفر ، ورف  امـش  رکیپ  رد  گرم  لاگنچ  ایوگ  هک  نانچ  نآ  دـیدرگ ، دـنمهرهب  ظـعاوم ، يروآداـی و  زا  و  دـییامن ، تشحو  فوخ و  غیلب ،

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


زور نامه  هدروآ ؛ موجه  امش  هب  زیخاتسر  يوس  هب  تکرح  زاغآ  گرم و  ياهیتخـس  دیادش و  و  هتـسبرب ، تخر  امـش  زا  اهوزرآ  هقالع و 
وا لامعا  هب  هک  يدـهاش  و  دـناریم ، ار  وا  تمایق  هنحـص  ات  هک  ياهدـنهد  قوس  [ 13 .«] تسا ياهدـنهد  قوس  هاوـگ و  سکره  هارمه   » هک

. دهدیم یهاوگ 
تسا  تشهب  تفص  هرابرد  هبطخ  نیا  رگید  تمسق 

اهنآ درک ، دـنهاوخن  چوک  نآ  زا  شنانکاس  درادـن ، نایاپ  شیاهتمعن  توافتم ، تسا  ییاهلزنمرـس  و  رترب ، يرگید  زا  یکی  تسا  یتاجرد 
. دش دنهاوخن  دیادش  راتفرگ  دناهدیزگ ، نکسم  نآ  رد  هک  نانآ  و  دنوشن ، ریپ  زگره  دننآ  رد  هشیمه  هک 
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هبطخ 86

تروشم  اوقت و  هب  مدرم  هظعوم  ادخ و  تافص  هرابرد 
رداق بلاغ و  ایـشا  همهرب  و  تسا ، زوریپ  زیچ  همه  رب  و  دراد ، هطاحا  زیچ  همه  هب  ربخ ! اب  اهریمـض  همه  زا  و  تسا ، هاگآ  رارـسا  مامت  هب  وا 

. تسا
دنوش راتفرگ  هکنآ  زا  شیپ  تغارف  ماّیا  رد  و  دنزادرپ ، لمع  هب  دیاب  تلهم  ماّیا  رد  دسر ، ارف  ناشلجا  هکنآ  زا  شیپ  دنلمع  لها  هک  نانآ 

دوخ و يارب  و  دـننکب ، دوخ  لاح  هب  يرکف  دـنراد ، ندیـشک  سفن  تردـق  هک  ینامز  ات  دوش  هتـسب  ولگ  هار  هکنآ  زا  لبق  و  دـننک ، شالت 
. دننیبب كرادت  يدبا  هاگلزنم  يارب  درک  چوک  دیاب  ماجنارس  هک  ارس  نیا  زا  دننک ، هدامآ  هشوت  دنوریم  هک  ییاج 

هچنآ رد  و  دیشوکب ، دیجم  نآرق  ینعی  تسا ، هتساوخ  ار  نآ  ظفح  امش  زا  هچنآ  يارب  و  دیروآ ، رظن  رد  ار  ادخ  ادخ ؛ هب  ار  امش  مدرم ! يا 
رد ار  امش  و  هتشاذگناو ، لمهم  هدیرفاین و  ثبع  ار  امش  دنوادخ  اریز  دینکن ! یهاتوک  تسادخ  قوقح  نامه  هک  هتشاذگ  هعیدو  امـش  دزن 

. تسا هدرکن  اهر  نادرگرس  ییانیبان  تلاهج و 
همه رگنشور  هک  هدرک ) لزان  امـش  رب   ) یباتک  » هتخاس صخـشم  ار  امـش  یگدنز  دمآرـس  هتـسناد و  ار  ناتلامعا  هدرک و  نایب  ار  ناترادرک 

وگزاب شینامـسآ  باتک  تسوا و  ياضر  دروم  هک  ینییآ  امـش  وا و  يارب  اـت  دراذـگ  امـش  ناـیم  رد  یتّدـم  ار  شربماـیپ  [ 14 «،] تسا زیچ 
. دنک لیمکت  دنکیم ،

امـش رب  ار  تّجح  تسبرب و  امـش  رب  ار  رذـع  هار  دومرف ، نایب  يو  نابز  اب  دوب  وا  ییاـضران  تیاـضر و  دروم  هچنآ  و  ادـخ ، یهاون  رماوا و 
، دینک هشیپ  ار  ربص  تماقتسا و  دیبایرد و  ار  شیوخ  رمع  هدنام  یقاب  سپ  داد ، میب  ار  امش  دیدش  باذع  زا  دومن و  رطخ  مالعا  درک ، مامت 

. تسا مک  رایسب  هدشن ، هّجوت  هظعوم  دنپ و  هب  هتشذگ و  تلفغ  هب  هک  يدایز  ماّیا  ربارب  رد  هدنام  یقاب  هکنیا  هچ 
هب ار  امش  یتسس  هک  دیزرون ، یتسس  هنهادم و  مه  ردق  نآ  و  دناشکیم ، يرگمتس  هب  ار  امـش  نیا  هک  دیهدم  يدازآ  دح  زا  شیب  دوخ  هب 

. دناشکیم تبیصم )  ) تیصعم
167 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هک سک  نآ  و  دوب ، دـهاوخ  رتعیطم  همه  زا  دـنوادخ  ربارب  رد  تسا  رتهاوـخریخ  همه  زا  دوـخ  هب  تبـسن  هک  سک  نآ  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
. تسادخ ربارب  رد  مدرم  نیرتراکهانگ  دبیرفیم ، رتشیب  ار  نتشیوخ 

زا هک  تسا  نآ  دنمتداعس  دنامب ، ملاس  شنید  هک  دوب  دهاوخ  هطبغ  دروم  سک  نآ  و  دزاس ، نوبغم  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  یعقاو  نوبغم 
. دروخب ار  دوخ  ياهسوه  اوه و  بیرف  هکنآ  دنمتواقش  و  دریگ ، تربع  نارگید  عضو 

دراپسیم و یشومارف  تسد  هب  ار  نامیا  ناتـسرپاوه  اب  ینیـشنمه  و  تسا ، كرـش  دشاب  مک  مه  دنچ  ره  رهاظت  يراک و  ایر  دیـشاب ! هاگآ 
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اّما تسا ، يراوـگرزب  تاـجن و  ریـسم  رد  وگتـسار  دراد ، هلـصاف  ناـمیا  زا  هک  دیـشاب  راـنکرب  غورد  زا  دـناشکیم . روـضح  هـب  ار  ناـطیش 
 ... تسا هتفرگ  رارق  یتسپ  تکاله و  هاگترپ  بل  رب  وگغورد 

هک دـیهدم ، هار  لد  رد  ار  رگیدـکی  هنیک  دـنکیم ، رتسکاخ  ار  مزیه  شتآ  هک  نانچنآ  دـهدیم  داب  هب  ار  نامیا  دـسح  هک  دـیزرون  دـسح 
. دزاسیم دوبان  ار  تکرب  ریخ و  هنوگره 

هک دینکن  انتعا  اهوزرآ  هب  نیاربانب  دراپـسیم ، یـشومارف  تسد  هب  ار  ادـخ  دای  و  دـنکیم ، هارمگ  ار  لقع  زارد ، رود و  ياهوزرآ  دـینادب !
. دهدیم بیرف  ار  شبحاص  و  تسا ، هدنبیرف 

هبطخ 87

هراشا

هدومرف  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  ماقم  نادب و  ناکین و  تافص  هرابرد  هک 
سک نآ  هدرک ، يرای  سفن  شکرس  ياهسوه  رب  يزوریپ  هار  رد  ار  وا  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم  ادخ ! ناگدنب  يا 

هدش و نشور  شبلق  رد  تیاده  غارچ  هک  نانچنآ  تسا . ادخ )  ) زا سرت  شنییور  هماج  و  اهتّیلووئـسم ) ربارب  رد   ) هودنا شنیریز  هماج  هک 
. تسا هدومن  ناسآ  دوخ  يارب  ار  دیادش  و  کیدزن ، دوخ  يارب  ار  اهرود  هتخاس ، مهارف  دراد ، شیپ  رد  هک  يزور  يارب  مزال  لیاسو 

اراوگ همـشچرس  زا  هدروآ ، اج  هب  ناوارف  کین  لامعا  هداتفا و  ادخ  دای  هب  هدـید ، تریـصب  هدـید  اب  ار  نآ  قیاقح  هدرک  هاگن  ناهج  نیا  هب 
، هتـشادرب مدق  میقتـسم  راومه و  هار  زا  تسا ، هدیـشون  نآ  زا  هتفرگ  رارق  شرایتخا  رد  یناسآ  هب  هک  ياهمـشچرس  هدومن ؛ باریـس  ار  دوخ 

ناتـسرپاوه تکراشم  ناروک و  فص  زا  تسا ، هتـشاد  رانکرب  ار  دوخ  اهمغ  مامت  زا  مغ  کـی  زج  هب  هدرک و  نوریب  نت  زا  تاوهـش  هماـج 
. تسا هدیدرگ  یتسپ  تلالض و  ياهرد  لفق  و  تیاده ، ياهرد  دیلک  و  هدش ، جراخ 
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يایرد مطالتم  جاوما  زا  تسا و  هتخانـش  بوخ  ار  هار  نیا  ياهتمالع  اه و  هناشن  هتـشاذگ ، ماگ  نآ  رد  هدـید و  تریـصب  اب  ار  تیادـه  هار 

؛ هدش کّسمتم  اهنآ  نیرتیوق  هب  اهبانط  نایم  زا  و  هدز ، گنچ  اهنآ  نیرتمکحم  هب  تیاده  ياه  هریگتسد  نایم  رد  تسا ، هتـشذگ  تاوهش 
ره و  دـهدیم ، ماجنا  دوش  رداص  وا  هیحان  زا  ینامرف  ره  هک  تسا  ناـنچنآ  دـنوادخ  ربارب  رد  تسا ، باـتفآ  رون  دـننامه  ادـخ  هب  وا  ناـمیا 

 ... تساهیکیرات غارچ  وا  دنادرگیم ، زاب  شلصا  هب  ار  یعرف 
. تسا یگدنز  ياهنابایب  ناگدشمگ  يامنهار  و  تالکشم ، هدنزاس  رود  تامهبم ، لح  دیلک  و  نایانیبان ، شخب  ینشور  و 

هک نانچنآ  هدرک  صلاخ  ار  شیوخ  لامعا  ادخ  يارب  دهریم ؛ تمالـس  هب  دنکیم و  توکـس  ای  و  دـنامهفیم ، بوخ  دـیوگیم و  نخس 
نیتسخن و  هدومن ، تلادـع  هب  مزلم  ار  دوخ  وا . نیمز  ناکرا  زا  و  تسادـخ ، نییآ  ياههنیجنگ  زا  وا  تسا ، هتفریذـپ  ار  وا  صولخ  دـنوادخ 

هکنآ زج  تسین  يریخ  راک  چیه  دنکیم ، لمع  قح  هب  دیوگیم و  قح  هدنار ، نوریب  ار  لد  ياه  هتـساوخ  هک  تسا  نیا  شتلادـع  هلحرم 
. تسا هداتفا  هارب  نآ  يوس  هب  هکنیا  زج  هدربن  یکین  نامگ  اج  چیه  رد  هتساخاپب و  شماجنا  يارب 

ره و  دـنکفا ، اج  نامه  رد  ار  شیوخ  راب  وا  دـیآ ، دورف  نآرق  اـج  ره  تسوا ، ياوشیپ  ربهر و  نآرق  هدرپس و  نآرق  تسد  هب  ار  دوخ  ماـمز 
. دزاس شیوخ  هاگلزنم  ار  اجنآ  وا  دیامن ، لزنم  اج 

! نایامن ملاع 
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هارمگ یبلاطم  و  هتفرگ ! ارف  ناداـن  یعمج  زا  ار  اـهینادان  هلـسلس  کـی  تسین ، ملاـع  هک  یتروص  رد  هدـناوخ  ملاـع  ار  شیوخ )  ) يرگید و 
ياههتـساوخ لایما و  رب  ار  نآرق  هدـنکفا ، مدرم  هار  رـس  رب  نیغورد  ياههتفگ  رورغ و  ياهبانط  زا  ییاهماد  هتخومآ ، یناهارمگ  زا  هدـننک 

میارج و  دـشخبیم ، ینمیا  گرزب  ناـهانگ  زا  ار  مدرم  دـنکیم ، ریـسفت  شلد  ياهـشهاوخ  اهـسوه و  هب  ار  قح  و  دـهدیم ، قیبـطت  دوـخ 
زا دـیوگیم : تسا ، روهطوغ  اهنآ  رد  اـّما  مزرویم  باـنتجا  تاهبـش  باـکترا  زا  دـیوگیم : دـهدیم . هولج  کبـس  اـهرظن  رد  ار  گرزب 
نآ زا  هک  دسانـشیمن  ار  تیاده  هار  ناویح ! بلق  شبلق  تسا و  ناسنا  هرهچ  وا  هرهچ  دـنزیم ! تلغ  اهنآ  رد  یلو  ماهتفرگ  هرانک  اهتعدـب 

! ناگدنز نایم  رد  تسا  ياهدرم  وا  سپ  دزاس ، دودسم  ار  نآ  ات  هدربن  یپ  اطخ  قیرط  هب  و  دورب ، قیرط 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع 

! تساپرب قح  ياهمچرپ  هک  یلاح  رد  دینکیم ؟ فرط  مادک  هب  ور  و  [ 15 [؟» دیوریم اجک  »
! ... دیتسه نادرگرس  ارچ  دیوریم ! اجک  هب  هناهارمگ  زاب  تسا ، هدیدرگ  بصن  تیاده  ياهغارچ  راکشآ و  نآ  ياههناشن  و 

هک ییاج  نیرتهب  رد  ار  اهنآ  قدـص ، ياهنابز  و  نید ، ياهمچرپ  دـنّقح و  ياهمامز  اهنآ  تسامـش ، نایم  رد  ناتربمایپ  ترتع  هک  یلاح  رد 
نانآ لالز  همـشچرس  هب  ندـش  باریـس  يارب  ناگنـشت  نوچمه  و  كاپ ) بولق  اـهلد و  رد   ) دـیهد ياـج  دـینکیم ، ظـفح  نآ  رد  ار  نآرق 

. دیروآ موجه 
يزیچ تسا و  هدرمن  تقیقح  رد  دریمیم  ام  زا  سک  ره  دومرف : هک  دـیزومایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنا  متاخ  زا  ار  تقیقح  نیا  مدرم ! يا 

ّدض رب  لیلد  هک  یسک  زا  و  دینکیم ، راکنا  هک  تسا  يروما  رد  قیاقح  زا  يرایسب  هک  دییوگم  دینادیمن  هچنآ  سپ  دوشیمن ، هنهک  ام  زا 
( ربمغیپ ترتع  « ) رغصا لقث   » و مدرکن ؟ لمع  نآرق ) « ) ربکا لقث   » هب امش  نیب  رد  نم  رگم  متـسه ، ومه  نم  و  دینک ، یهاوخرذع  دیرادن  وا 

؟ متخاسن ناتهاگآ  مارح  لالح و  دودح  زا  و  مدرکن ؟ بصن  امش  نیب  رد  ار  نامیا  مچرپ  رگم  مدراذگن ؟ یقاب  امش  نیب  رد  ار 
و مدرتسگ ، امـش  يارب  دوخ  راتفگ  لامعا و  اب  ار  اـهیکین  و  مدـناشوپ ؟ امـش  نت  رب  دوخ  لدـع »  » اـب ار  تیفاـع  هماـج  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

ییاناوت ناترکف  و  دـینیبیمن ، ار  نآ  يافرژ  مشچ ، هک  اجنآ  رد  ار  دوخ  نامگ  مهو و  سپ  مداد ؟ ناشن  امـش  هب  ار  یناسنا  قالخا  تاکلم 
. دیربم راک  هب  درادن ، ار  نآ  رد  نالوج 

تسا  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 
فاص همـشچرس  زا  ار  اهنآ  و  دشخبیم ، اهنآ  هب  ار  شیاهیبوخ  همه  و  ددرگیم ، هّیماینب »  » ماک هب  ایند  دندرب ، نامگ  یـضعب  هک  اجنآ  ات 

هکنیا هچ  دنهابتشا ؛ رد  دنرادنپیم  نینچ  هک  یناسک  تفر ؛ دهاوخن  رانک  تّما  نیا  رس  زا  ناشریشمش  هنایزات و  و  دزاسیم ، باریس  دوخ 
! دنزادنایم نوریب  ار  همه  سپس  دنکمیم  ار  نآ  یتّدم  تسین ، شیب  ياهعرج  شخبتّذل  یگدنز  زا  نانآ  مهس 
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هبطخ 88

تسا  هدش  نایب  اهتّلم  تکاله  بابسا  نآ  رد  هک 
رکش ياج  هب  اهنآ  اّما   ) دیشخب ناوارف  تمعن  تلهم و  نانآ  هب  هکنآ  زا  سپ  رگم  هتسکشن ، مه  رد  ار  ایند  ناراّبج  زگره  دنوادخ  دعب ، اّما 

تالکـشم لّـمحت  شیاـمزآ و  زا  سپ  رگم  هدرکن ، میمرت  ار  یتـّلم  یگدـنز  هتـسکش  ناوختـسا  زگره  و  دـندوزفا ) متـس  ملظ و  رب  تـمعن 
هن اّما  تشاد . دوجو  یناوارف  تربع  ياهسرد  دیدراذگ ، رس  تشپ  هک  یتالکشم  دیدش و  هجاوم  نآ  اب  امـش  هک  ییاهیتخـس  رد  و  ناوارف ،
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! انیب يراد  مشچ  ره  هن  و  تساونش ، یشوگ  بحاص  ره  هن  و  تسا ، دنمشیدنا  دراد  زغم  سک  ره 
ماگ ياج  هب  ماگ  هن  دنراد ، دوخ  بهذم  رب  هک  یفلتخم  لیالد  نیا  اب  هدـنکارپ ، ياههورگ  نیا  هابتـشا  اطخ و  زا  منکن  بّجعت  ارچ  اتفگش !

. دنرادیم رانکرب  بیع  زا  ار  دوخ  هن  و  دنروآیم ، نامیا  بیغ  هب  هن  دننکیم . يوریپ  يربمغیپ  ّیصو  لمع  زا  هن  و  دنهنیم ، يربمغیپ 
یتشز رکنم و  و  دنرامشیم ، کین  دوخ  هک  تسا  نامه  ناشرظن  رد  یکین  دنرو ، هطوغ  تاوهش  بادرگ  رد  و  دننکیم ، لمع  تاهبـش  هب 

. دنرامشب رکنم  دوخ  هک  تسا  نآ 
. دنیامنیم هیکت  شیوخ  يأر  هب  اهنت  تامهبم ) و   ) مهم ثداوح  رد  و  دنربیم ، هانپ  دوخ  هب  تالکشم  ّلح  رد 

. دناهدز گنچ  دناهتخاس  دوخ  دنشیدنایم و  دوخ  هک  یمکحم  بابسا  نئمطم و  ياه  هریگتسد  هب  هک  دنشیوخ ؛ ماما  مادکره  ایوگ 

هبطخ 89

تسا  هدومرف  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  هرابرد  هک 
دندوب هتفر  ورف  یقیمع  باوخ  رد  اهتّلم  و  دوب ، هتشذگ  نیشیپ  ناربمایپ  تثعب  زا  اهتّدم  هک  دراذگ  وا  هدهع  رب  ار  تلاسر  دنوادخ  یماگنه 

...
رکم و زا  رپ  رون و  یب  ایند  دیـشکیم ، هنابز  گنج  شتآ  و  رـشتنم ، مدرم  نایم  رد  فالخ  ياـهراک  دوب . هتفرگ  ارف  ار  ناـهج  داـسف  هنتف و 

. دوب هتشگ  بیرف 
175 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

یگنهک هب  تیادـه  ياهرانم  هتفر ، ورف  نیمز  هب  یناسنا  تایح  بآ  دوبن ، يربخ  یگدـنز  هرمث  زا  و  هدـییارگ ، يدرز  هب  یگدـنز  ياهگرب 
اب سوبع  هرهچ  اب  و  تسیرگنیم ، شلها  هب  هیرک  تشز و  ياهفاـیق  اـب  اـیند  دوب ، هدـش  راکـشآ  یتخبدـب  تکـاله و  ياـهمچرپ  هدـییارگ ،
. درکیم تموکح  ریشمش  نورب ، رد  و  بارطضا ، تشحو و  نورد  رد  دوب ، رادرم  شماعط  و  هنتف ، نآ  تخرد  هویم  دوب . ورهبور  شنابلاط 
نآ ورگ  رد  دـنراد و  دنتـسبرب /- تخر  ناهج  زا  هک  ناتناردارب /- ناردـپ و  هک  یعـضو  دای  هب  و  دـیریگ ! تربع  ادـخ  ناگدـنب  يا  نونکا 

. دیشاب دنوشیم ، هبساحم  نآ  ربارب  رد  دنشابیم و 
راگزور زونه  و  هدشن ، هتسب  اهنآ ، اب  هن  امش و  اب  هن  تازاجم  زا  تاجن  گرم و  یگدنز و  هنیمز  رد  یّـصاخ  نامیپ  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب 

يزیچ ربمایپ  دنگوس ! ادخ  هب  تسین . رود  دایز  دیدوب ، اهنآ  بالصا  رد  هک  زور  نآ  اب  امـش  ِزورما  هداتفین ، هلـصاف  اهنآ  امـش و  نیب  يدایز 
اهمشچ و نامه  تسین ، رتمک  اهنآ  زورید  ییاونش  زا  امش  زورما  ییاونش  میوگیم . امـش  هب  ار  نامه  نم  هکنآ  زج  درکن  دزـشوگ  اهنآ  هب 

. دناهدیشخب ام  هب  زورما  مه  ار  نآ  لثم  تسرد  دندوب  هداد  اهنآ  هب  تقونآ  رد  هک  ییاهبلق 
مورحم نآ  زا  نانآ  هک  دیاهتفاین  صاصتخا  يزیچ  هب  امـش  و  دشاب ، لوهجم  اهنآ  رب  هک  دیاهدیدن  یبلطم  اهنآ  زا  سپ  امـش  دنگوس  ادخ  هب 

هک ییاهتمعن  اهیزوریپ و  سپ  تسـس ، شاهنت  ریز  دنب  و  تسا ، لکـشم  شندرک  راهم  هک  هدروآ  يور  امـش  هب  یثداوح  یتسار  هب  دنـشاب .
! نیعم يدمآرس  ات  هاتوک  یلو  هدرتسگ  تسا  ياهیاس  نیا  هک  دبیرفن ، ار  امش  دنتسه  نآ  رد  نونکا  مه  نارورغم 

هبطخ 90

دیوگیم نخس  تاقولخم  تمظع  دنوادخ و  ّتیلزا  زا  نآ  رد  هک 
دهدیم زردنا  مدرم  هب  نایاپ  رد  و 
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 ... درادن زاین  رکف  هشیدنا و  هب  تادوجوم  شنیرفآ  رد  هک  ومه  هدش ، هتخانش  دوش  هدید  هکنیا  نودب  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  ساپس 
یبـش هن  اـهبرد و  اـه و  هدرپ  هن  دوب و  یکلف  روص  اـهجرب و  ياراد  نامـسآ  هن  هک  یناـمز  ینعی  دوب  دـهاوخ  دـبا  اـت  هدوـب و  هشیمه  هکنآ 
. تشاد دوجو  اناوت  یقولخم  هن  هدرتسگ و  نیمز  هن  مخ ، چیپ و  رپ  ياههار  هن  و  عیسو ، ياههار  اب  یهوک  هن  مارآ ، ییایرد  هن  کیرات و 

. نانآ شخب  يزور  قیالخ و  دوبعم  تسومه  اهنآ ، ثراو  تادوجوم و  هدنروآ  دیدپ  تسوا 
، دننکیم ریس  وا  نامرف  تعاطا  هار  رد  هام  دیشروخ و 

177 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دننکیم کیدزن  ار  يرود  ره  و  دنزاسیم ، هنهک  دوخ ) شدرگ  اب   ) ار ياهزات  ره 

ار همه  دنرادیم ، ناهنپ  اههنیس  رد  هچنآ  اهمشچ و  تنایخ  اهسفن و  دادعت  لامعا و  راثآ و  هدومرف ؛ میسقت  اهنآ  نیب  ار  تاقولخم )  ) يزور
ار همه  گرم ، ماگنه  ات  سپ  نآ  زا  ناردـپ و  بلـص  ناردام و  محر  رد  ار  اهنآ  هاگیاج  رارقتـسا و  ّلحم  تسا ، هدرمـشرب  هدرک و  اـصحا 

. دنادیم
ارف ار  ناتسود  همه  شتمحر  تسا  دیدش  شرفیک  هکنیا  اب  و  تسا ، نیگنـس  تخـس و  نانمـشد  رب  شرفیک  دراد  شتمحر  هک  یتعـسو  اب 

. هتفرگ
هب هک  یـسک  و  دزاسیم ، شدوباـن  دزیخرب  هعزاـنم  هب  وا  اـب  هک  یـسک  و  دوشیم ، بولغم  ددرگ  دراو  وا  ياـهراک  ورملق  رد  هک  سک  ره 

. ددرگیم بولغم  دیآرد  وا  اب  ینمشد  رد  زا  هک  سک  نآ  و  دیامنیم ، لیلذ  دزیخرب  شتفلاخم 
دـنکیم و ادا  دـهد ، ضرق  وا  هب  هک  یـسک  اـطع و  وا  هـب  دـیامن  تساوـخرد  وا  زا  سکره  و  تـسوا ، ناـبیتشپ  دـنک  لّـکوت  وا  رب  سکره 

. دهدیم شاداپ  ار  شرازگساپس 
دوخ باسح  دنربب ، باسح  ياپ  هب  ار  امـش  هکنآ  زا  لبق  و  دیجنـسب ، ار  دوخ  دیریگ  رارق  شجنـس  دروم  هکنآ  زا  شیپ  ادخ ، ناگدنب  يا 

! دیشاب رادرب  نامرف  دننک ، داقنم  ار  امش  روز  هب  هکنآ  زا  شیپ  و  دیشکب ، سفن  تحار  هدشن  هتفرگ  سفن  هار  ات  دیسرب و  ار 
یعنام ظعاو و  نارگید  زا  ددرگن ، مهارف  وا  يارب  شناج  نورد  زا  یعنام  ظعاو و  دـنکن و  کـمک  شیوخ  هب  هک  سک  نآ  دیـشاب ، هاـگآ 

! تفای دهاوخن 

هبطخ 91

هراشا

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نبةدعسم  دشابیم ، ترـضح  نآ  ناشخرد  ياه  هبطخ  زا  تسا ، فورعم  حابـشا  هبطخ  هب  هک  هبطخ  نیا 
نانچنآ ار  ادـخ  تساوخ  ماـما  زا  یـصخش  هک  درک  داریا  تهج  نیا  هب  هفوک  ربنم  رب  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دـنکیم : لـقن 

مالعا دش و  كانبـضغ  نخـس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ددرگ ، هدوزفا  شتفرعم  رب  ات  دنیبیم  مشچ  اب  ار  وا  ایوگ  هک  دنک  فیـصوت  شیارب 
سپ ّریغتم ، شگنر  دوب و  كانبضغ  هک  یلاح  رد  تفرگ  رارق  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، ّتیعمج  زا  رپ  دجسم  دنوش ، رـضاح  همه  درک 

: دومرف نینچ  مالسا  ربمایپ  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتس  زا 
179 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دنوادخ فیصوت 
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ياهدنشخب ره  اّما  دزاسیمن ؛ شریقف  ششخب  تواخس و  و  دیازفایمن ، شییاراد  رب  دومج  لخب و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 
هدنـشخب تسوا  دوشیم ، هدرمـش  مومذم  دراد  زاب  شـشخب  زا  شیوخ  ياطع  تسد  سکره  وا  زج  و  دباییم ، ناصقن  شییاراد  وا  زا  ریغ 

. دنیوا راوخ  هریج  همه  تاقولخم  و  اه ، هرهب  اهتمعن و  عاونا 
ناـشن تسوا  دزن  هچنآ  ناراتـساوخ  نادـنمهقالع و  هب  ار  نشور  مسر  هار و  هتخاـس ، نّیعم  ار  اـهنآ  توـق  و  هدرک ، نیمـضت  ار  همه  يزور 

. دشاب دنهاوخن  وا  زا  هک  اجنآ  زا  رتشیب  دنهاوخب  يو  زا  هک  اجنآ  رد  شتواخس  هک  تسین  نانچ  هداد ،
دـشاب يزیچ  وا  زا  دعب  ات  تسین  رّوصتم  وا  يارب  دعب  هک  تسا  يرخآ  وا  دـشاب ، يزیچ  وا  زا  شیپ  ات  درادـن ، لبق  هک  یلّوا  اّما  تسا  لّوا  وا 

(. تسا يدبا  یلزا و  )
وا يارب  لاقتنا  هک  تسین  یناکم  رد  دوش ، نوگرگد  شلاح  ات  درذـگیمن  وا  رب  نامز  هتـشاد ، زاب  شتاذ  هدـهاشم  زا  ار  مشچ  ياـهکمدرم 

. درک ناوتب  رّوصت 
هرقن زا  دوشیم ، جراخ  ایرد  ياهفدـص  هدـنخ  زا  رپ  نابل  زا  هچنآ  اـی  و  دزیریم ، نوریب  اـههوک ، نداـعم  نازوس  هنیـس  نورد  زا  هچنآ  رگا 

شیاهتمعن تعسو  و  تشاذگ ، دهاوخن  يرثا  نیرتمک  شیاخـس  دوج و  رد  دشخبب ، ار  همه  اهناجرم  اهرُد و  بان ، ياهالط  صلاخ و  ياه 
 ... دوشیمن مامت  دننک  تساوخرد  مدرم  هچ  ره  هک  دراد  هریخذ  اهتمعن  زا  ردق  نآ  داد ، دهاوخن  نایاپ  ار 

او لـخب  هب  ار  يو  ناگدـننک  رارـصا  حاـحلا  رارـصا و  و  دـنکیمن ، مک  وا  زا  يزیچ  نـالئاس ، تساوخرد  هک  تسا  يدنمتواخـس  وا  نوچ 
. درادیمن

نآرق رد  ادخ  تافص 

زا و  نک ، ادتقا  نآ  هب  دنکیم ، نایب  وا  تافـص  زا  نآرق  هک  ار  هچنآ  رگنب  تسرد  يدرک ! لاؤس  ادخ  تافـص  زا  هک  ياهدننک  شـسرپ  يا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  رد  تسا و  بجاو  وت  رب  ادخ  باتک  رد  هچنآ  زا  شیب  نتفرگارف  تّقشم  هب  ار  وت  ناطیش  ریگ . هرهب  شتیاده  رون 

. تسوت رب  دنوادخ  ّقح  اهتنم  نیا  هچ  راذگاو  ادخ  هب  ینادیمن  وا  تافص  زا  هک  ار  يزیچ  دنکفین ، تسا ، هدمآ  يده  هّمئا  هلآ و  و 
زا دننادیمن ، ار  نآ  ریسفت  تسا و  هدیشوپ  اهنآ  زا  هچنآ  مامت  هب  یلامجا  رارقا  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنیاهنآ  ملع  رد  ناخسار  شاب ، هاگآ 

هتخاس  زاین  یب  یناهن  رارسا  رد  نتفر  ورف 
181 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

كرت و  تسا ، هدوتـس  دنراد  فارتعا  شیوخ  یناوتان  زجع و  هب  دنربخ و  یب  نآ  ریـسفت  زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  تهج  نیا  زا  ار  نانآ  ادخ  و 
نیمه هب  هدناوخ ) ملع  رد  ناخـسار  زا  ار  نانآ  و   ) هدیمان ملع  رد  خوسر  تسا ، هتـشاذگن  نانآ  هدـهع  هب  دـنوادخ  هچنآ  رد  قّمعت  ثحب و 

. دش یهاوخ  كاله  هک  ریگم ! هزادنا  دوخ  لقع  سایقم  اب  ار  ناحبس  يادخ  تمظع  و  نک ! افتکا  رادقم 
هـسوسو رطخ  زا  ياّربم  نادنمـشیدنا  دنلب  راکفا  و  دتفا ، راک  هب  شتردق  هزادـنا  كرد  يارب  لوقع  ماهوا و  يورین  رگا  هک  تسا  يرداق  وا 

یتخس هب  شفاصوا  تاّیفیک  هب  ندرب  یپ  يارب  ناقاتـشم ، قشع  زا  ّولمم  ياهبلق  و  دیآرد ، نالوج  هب  شتوکلم  ياهبیغ  قیمع  مهف  يارب  اه ،
يرآ ، ) دنرادرب ماگ  کیراب  رایـسب  ياههار  زا  شیتاذ  ملع  ندروآ  تسدب  رد  یندـشان  فصو  ياهنوگ  هب  اهلقع  و  دـنزادرپ ، شـشوک  هب 

دنوادـخ هب  دوخ  صالخ  يارب  بیغ  ياهیکیرات  رد  هک  یلاح  رد  دراذـگیم ، اـهنآ  همه  هنیـس  هب  ّدر  تسد  دـنتفا ) راـک  هب  همه  اـهنیا  رگا 
.( دوب دهاوخن  شتاذ  هنک  كرد  هب  رداق  کی  چیه  و  ، ) دنربیم هانپ  ناحبس 

لقع رکف و  اب  دروآ و  دنناوتن  تسدب  ار  شتفرعم  هنک  هک  دننکیم  فارتعا  دندرگیم و  زاب  دـناهدش ، سویأم  شالت  جـنر و  اب  هک  نوچ  و 
. دنکن روطخ  نادنمشیدنا  بلق  رد  شتّزع  لالج و  هزادنا  درک و  كرد  ناوتن  ار  وا  رشب  ياسران 

لبق ياهدننیرفآ  زا  شنیرفآ  رد  ای  و  دنک ، سابتقا  يرگید  یلبق  هشقن  زا  هکنیا  نودب  دروآ ، دوجو  هب  مدع  زا  ار  تادوجوم  هک  يدنوادخ 
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. دشاب هتفرگ  قشم  رس  دوخ  زا 
اپرب ار  اهنآ  هک  ییاناوت  راگدیرفآ  دوجو  هب  یهاوگ  ایوگ  نابز  اب  هک  ار /- شتمکح  راثآ  ياهیتفگش  دوخ و  تردق  توکلم  زا  ردق  نآ  و 

. دنکیم توعد  شییاسانش  تفرعم و  هب  رایتخا  یب  ار  ام  هک  هداد  ناشن  ام  هب  دنهدیم /- هتشاد 
رهاظ هب  دنچره  دنتسه ، وا  دوجو  رب  یلیلد  تّجح و  هدیرفآ  هچنآ  تسادیوه ، شعیدب  ياه  هدیرفآ  رد  شتمکح  ياه  هناشن  عنـص و  راثآ 

. دراد همادا  هراومه  راگدیرفآ  رب  اهنآ  یهاوگ  و  دنشابیم ، وا  كاپ  تاذ  ریبدت  رب  ایوگ  لیلد  یلو  دنشوماخ ، یقولخم 
مه هب  لصافم  فلتخم و  ياـضعا  اـهنآ  دـننامه  وت  يارب  دـنکیم و  هیبشت  تتاـقولخم  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  مهدیم  تداهـش  ادـنوادخ ) )
نیا هب  نیقی  هتخانشن و  ار  وت  دوخ  ریمض  قامعا  رد  زگره  دوشیم  لئاق  هتشگ ، ناهنپ  تالضع  يالهبال  رد  تتمکح ، نامرف  هب  هک  هتسویپ 

ناربهر زا  تمایق ) رد  ار  هارمگ   ) ناوریپ يرازیب  اـیوگ  و  تسین . وت  يارب  يریظن  هیبش و  زگره  هک : هتفرگن  رارق  وا  ناـج  نورد  رد  تقیقح 
يواـسم ناـیناهج  راــگدرورپ  اــب  ار  امــش  هـک  میدوـب  راکــشآ  یهارمگ  رد  اــم  دــنگوس  ادــخ  هـب  : » دــنیوگیم هـک  دناهدینــشن  دوـخ 

، دندومن هیبشت  دوخ  ياهتب  هب  ار  وت  دندرک و  لودع  وت  زا  هک  نانآ  دنتفگ  غورد  [ 16 «.] میدرمشیم
183 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ره و  دندرک ، هیزجت  ار  وت  شیوخ  رادنپ  ملاع  رد  ماسجا  نوچمه  ای  دندناشوپ . وت  هب  ار  نیقولخم  تافص  سابل  دوخ  تالایخ  ماهوا و  اب  و 
. دندرک تاهسیاقم  دراد  نوگانوگ  ياوق  هک  یتاقولخم  هب  دوخ  یصخش  هقیلس  اب  کی 

هتفگ هب  دـبات  رب  يور  وت  زا  هک  سک  نآ  دـناهتفاترب و  يور  وت  زا  دندرمـش ، يواسم  قولخم  زا  يزیچ  اـب  ار  وت  هک  ناـنآ  مهدیم  یهاوگ 
 ... تسا رفاک  تنشور  لیالد  تداهش  تامکحم و  تایآ 

. يوش دودحم  ییآ و  اهنآ  فّرصت  هب  ات  يریگن  رارق  یّصاخ  ّتیفیک  رد  راکفا  شزو  ریسم  رد  هک  یتسه  يدودحمان  يادخ  نامه  وت 
: هبطخ نیا  زا  يرگید  تمسق 

هن درک و  زواجت  نآ  تلزنم  ّدح و  زا  هن  داد ، رارق  شیوخ  ریسم  رد  درک و  ریبدت  یبوخ  هب  و  دومن ، يریگهزادنا  یتسرد  هب  دیرفآ  ار  هچنآ 
. دومن یهاتوک  فده  هب  ندیسر  زا  لبق 

. دنریگیم همشچرس  وا  هدارا  زا  همه  هک  یلاح  رد  دننک  یچیپرس  تسا  نکمم  هنوگچ  دندرکن ، یچیپرس  وا  نامرف  ربارب  رد  زین  اهنآ  و 
زا هبرجت  نودب  وا  درک ، داجیا  دشاب ، هتـشاد  ناهنپ  نورد  رد  هک  ياهزیرغ  نودب  هشیدنا و  رّکفت و  هب  جایتحا  نودـب  ار  فلتخم  تادوجوم 

ار اهنآ  تقلخ  شنامرف  اب  دیرفآ . ار  تادوجوم  دنک ، شیرای  زیگناتفگـش  روما  داجیا  رد  هک  یکیرـش  نودب  و  هتـشذگ ، ياهدـمآ  شیپ 
شرما تعاطا  رد  هک  هدوبن  ياهدـیرفآ  دـندرکن ، یتسـس  شربارب  رد  دـندرک و  تباجا  ار  شتوعد  دـنداهن و  وا  نامرف  رب  رـس  درک ؛ لماک 

. دیامن گنرد  یتسس و 
تفلا داضتم  يایـشا  نیب  شتردـق  اب  تخاس ، نّیعم  دـنیامیپب  دـیاب  هک  یمـسر  هار و  و  تشاد ، اپ  رب  يژک  هنوگ  چـیه  نودـب  ار  تادوجوم 

اه تئیه  لاکـشا و  زیارغ و  هزادنا ، دودـح ، رظن  زا  یفلتخم  سانجا  هب  ار  تادوجوم  تخاس ، مهارف  ار  نانآ  طابترا  لیاسو  و  دومن ، داجیا 
. دومن عادبا  تساوخیم  هک  ناس  نآ  ار  اهنآ  و  داد ، جرخ  هب  تمکح  اهنآ  شنیرفآ  رد  و  دیرفآ ، ار  تاقولخم  دومن ، میسقت 

تسا  نامسآ  فیصوت  رد  رگید  یتمسق 
هب ار  نآ  ياهفاکش  اه و  هلصاف  و  دیشخب ، ماظن  دنشاب  هتشاد  هیکت  يزیچ  هب  هکنیا  نودب  ار  اهنامسآ )  ) عیسو ياههلـصاف  يدنلب و  یتسپ و 

 ... داد دنویپ  مه 
ناسآ تاقولخم  لامعا  ندرب  يارب  ار  ناگتشرف  نتفر  نییاپ  الاب و  لکشم  و  تخاس ، طوبرم  رگیدکی  هب  یـصاخ  ياهدنویپ  اب  ار  اهنامـسآ 

. دومن
مادـک ره  هبذاـج  يورین  اـب  و   ) تخاـس رارقرب  ار  اـهنآ  ياـه  هطبار  سپ  داد ، ناـمرف  نآ  هب  دوـب  راـخب  دود و  تروـص  هب  هـک  یلاـح  رد  و 
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، تخادنا هلصاف  اهنآ  نیب  زکرم ) زا  زیرگ  يورین  اب  و   ) دومن ادج  مه  زا  ار  اهنامسآ  سپس  دندرک ) بذج  ار  رگیدکی 
185 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تشاد هاگن  اضف  نایم  رد  نوزومان  تاکرح  زا  ار  اهنآ  شتردق  تسد  اب  و  تشامگ ، بقاث  ياهباهش  زا  ینابهگن  اهنآ  زا  یهار  ره  رب  و 
يارب گنرمک  يرون  ار  هام  و  ماّیا ، مامت  رد  زور  شخب  ینشور  هناشن  ار  دیشروخ  دنـشاب . میلـست  شنامرف  ربارب  رد  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب 

يریگهزادنا دنیامیپب  دیاب  هک  ار  یلحارم  و  تخادنا ، نایرج  هب  ناشدوخ  يارجم  رد  ار  ود  نآ  و  داد ، رارق  اهبـش ، یگریت ) تّدش  ندودز  )
. دیمهف ناوتب  ار  نآ  باسح  اهلاس و  هرامش  اهنآ  دمآ  تفر و  اب  و  دوش ، لصاح  توافت  زور  بش و  نایم  ات  دومن ،

نآ رد  غورف  رپ  ناگراتـس  رامقا و  رون و  مک  یفخم و  ناگراتـس  زا  دوب  نآ  شخب  تنیز  هچنآ  و  دیرفآ ، ار  شکلف  نامـسآ  ّوج  رد  سپس 
. دومن نارابریت  بقاث  ياهباهش  اب  دندرک ، عمس  قارتسا  هک  ار  نانآ  و  تخاس ، نیزگیاج 

. تخاس رّخسم  دوخ  هدارا  رما و  هب  ار  همه  سحن  دعس و  هدننک ، دوعص  هدننک و  طوبه  تاراّیس ، تباوث و  ناگراتس 
تسا  ناگتشرف  فیصوت  رد  هک  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 

ینعی عیدب ، یتاقولخم  شیوخ ، توکلم  زا  تمسق  نیرتالاب  نتخاس  دابآ  اهنامـسآ و  رد  ندیـشخب  تنوکـس  يارب  ناحبـس  دنوادخ  سپس 
اهنآ حیبست  يادص  نونکا  مه  تخاس ، لامالام  اهنآ  زا  ار  نآ  ّوج  هلـصاف  و  دننک ، رپ  ار  نامـسآ  ياههنحـص  مامت  هک  دیرفآ  ار  ناگتـشرف 

 ... تسا زادنا  نینط  راگدرورپ  تمظع  دجم و  ياه  هنحص  باجح و  ياه  هدرپ  نورد  رد  سدق و  هاگراب  رد  و  هدرکرپ ، ار  اه  هلصاف 
يور زا  و  درادیم ، زاب  ندید  زا  ار  اهمشچ  رون ، هدننک  هریخ  ياهعاعـش  و  دنکیم ، رک  ار  اهـشوگ  هک  تسا  ییاههلزلز  اهنآ  ياروام  رد  و 

. دراد یماو  فّقوت  هب  يراچان 
لالج و حیبست  هراومه  هک  نانآ  داد . رارق  اهنآ  يارب  ییاهرپ  لاب و  و  دیرفآ ، نوگانوگ  ياه  هزادـنا  فلتخم و  ياهتروص  هب  ار  اهنآ  *** 

قلخ رد  هطـساو  دوخ  هچرگ   ) دنهدیمن تبـسن  دوخ  هب  تسا ، تاقولخم  رد  هک  يزیگنا  تفگـش  رارـسا  زا  هاگچـیه  دـنیوگیم ، وا  تّزع 
رد هک  دنیمارگ  ناگدنب  هکلب  دـننیرفایب . تسوا  تاذ  صوصخم  نآ  شنیرفآ  هک  ار  يزیچ  دـنناوتیم  هک  دـننکیمن  اعّدا  زگره  و  دنـشاب )
هب شیهن  رما و  عیادو  ندـناسر  يارب  و  هتخاس ، دوخ  یحو  نیما  ار  ناـنآ  [ 17 .] دننکیم لمع  شنامرف  هب  دـنریگیمن و  یـشیپ  وا  رب  نخس 

، تسا هدیشخب  ّتینوصم  تاهبش ، رد  دیدرت  زا  هتشاد و  هناور  ار  اهنآ  ناربمایپ ،
187 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

عوشخ و عضاوت و  اب  ار  ناشبلق  و  هتخاس ، دـنمهرهب  شیوخ  يرای  زا  ار  اهنآ  دـنوشیمن . فرحنم  قح  ياضر  هار  زا  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  و 
ياه هناشن  يارب  ینـشور  ياهغارچ  تسا ، هدوشگ  اهنآ  يور  هب  شیوخ  تدابع  يارب  یناسآ  ياـههار  تسا ، هدومن  هاـگآ  راـقو  هنیکس و 

هب ار  نانآ  زور  بش و  دـمآ  تفر و  درکن ، درـسلد  دوخ  راـک  رد  ار  ناـنآ  زگره  مدرم )  ) ناـهانگ ياهینیگنـس  و  هدومن ، بصن  شدـیحوت 
دناهتفاین و هار  اهنآ  نیقی  هاگیاپ  رب  اهنامگ  و  هدرکن ، داجیا  یللخ  نانآ  مزعرپ  نامیا  رد  دـیدرت  ّکش و  ياهریت  هدادـن ، چوک  گرم  يوس 

هچنآ دنراد و  لد  رد  هک  نامیا  رادـقم  نآ  زا  ار  نانآ  وا ) هنک  مهف و  رد   ) ینادرگرـس تریح و  تسا ، هدـشن  هتخورفا  اهنآ  نیب  هنیک  شتآ 
 ... دوش ّطلسم  اهنآ  رب  دیدرت  کش و  ات  هتفاین  هار  اهنآ  رد  اههسوسو  تسا ؛ هتخاسن  ادج  دناهتفهن ، نورد  رد  شلالج  تبیه و  تمظع و  زا 

. دنراک رد  تسد  یکیرات  تملظ و  تقلخ  و  عفترم ، میظع و  ياههوک  شنیرفآ  رد  بآرپ و  ياهربا  شنیرفآ  رد  نانآ  زا  یهورگ 
تـسا ییاهداب  نآ  ریز  رد  هتفاکـش و  ار  اوه  لد  يدیفـس  ياهمچرپ  نوچمه  هتفر و  نییاپ  نیمز  رعق  ات  ناشیاهمدـق  رگید  یهورگ  و  *** 

. درادیم شهاگن  ینّیعم  دودح  رد  و  دنکیم ، تکرح  یمرن  هب  هک 
قاتشم ار  اهنآ  قح  هب  نیقی  هدرک ، داجیا  طابترا  قح  تفرعم  اهنآ و  نایم  نامیا ، تقیقح  و  هتشاد ، زاب  راک  زا  ار  نانآ  وا  تدابع  هب  لاغتشا 

. دنرادن تسا  راگدرورپ  دزن  هچنآ  زا  ریغ  هب  ياهقالع  هدینادرگ و  يو 
. دناهدش باریس  شتّبحم  ماج  زا  و  هدیشچ ، ار  شتفرعم  ینیریش 
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نیب زا  ار  اهنآ  عّرـضت  وا  هب  ناوارف  تبغر  و  هدـش ، مخ  ناشتماق  تدابع  تعاطا و  ترثک  زا  هتفای ، هار  ناشناج  قامعا  رد  وا  فوخ  سرت و 
. تسا هدربن 

عوضخ و دنرامشب و  ار  دوخ  هتشذگ  لامعا  هک  هتفرگن  ارف  ار  اهنآ  بجُع  هدرواین ، نوریب  ناشندرگ  زا  ار  عوشخ  قوط  نانآ  هتـسجرب  ماقم 
هتـسخ هفیظو  ماجنا  زا  ار  نانآ  نامز  تشذـگ  تسا . هدراذـگن  یقاب  دوخ  ندرمـش  گرزب  يارب  یمهـس  شتمظع  اب  تاذ  ربارب  رد  عوشخ 

. دننک لودع  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  دیما  زا  ات  تسا  هتساکن  ناشتبغر  زا  و  هدرکن ،
عّرـضت و هب  ار  نانآ  دنلب  يادن  ات  هدرواین  دوخ  ّطلـست  تحت  ار  اهنآ  ادخ  ریغ  هب  لاغتـشا  و  هدرکن ، دـنک  ار  نانآ  نابز  ینالوط ، ياهتاجانم 

. دزاس هاتوک  عوشخ 
، هتشادناو شتاروتسد  رد  ریصقت  هب  ار  اهنآ  یبلطتحار  دناهداتسیا ، مه  شود  هب  شود  تدابع ، ماقم  رد 

189 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دباییمن ّطلست  نانآ  خسار  مزع  ششوک و  شالت و  رب  اهتلفغ  یندوک و 

 ... دنکیمن نارابریت  ار  نانآ  ياهتّمه  تاوهش ، ياهگنرین  بیرف و 
هّجوتم ار  دوخ  تبغر  قولخم ، هب  قلخ  ندومن  ور  ماگنه  هب  و  هداد ، رارق  دوخ  ییاون  یب  زور  هریخذ  ار  شرع » بحاـص  هدـننیرفآ و   » اـهنآ

، بولق زا  ییاه  هتـساوخ  رگم  دننادرگیمن ، زاب  شتعاط  موزل  زا  ار  دوخ  هقالع  و  دنهدیمن ، نایاپ  ار  شتدابع  هاگ  چیه  دـناهتخاس ، قلاخ 
. تسا هتفریذپن  عاطقنا  وا ، فوخ  اجر و  زا  هک 

ششوک ات  هدزن  نوخیبش  نانآ  هب  اهعمط  دنهد ، جرخ  هب  يدنک  یتسس و  دوخ  ّتیدج  رد  ات  هدیدرگن  عطق  ّتیلوئسم ، زا  اهنآ  سرت  لماوع 
. دنراد مّدقم  ترخآ  راک  رد  ّتیدج  رب  ار ) ایند  روما  رد  )

راگدرورپ دروم  رد  و  دربیم ، نیب  زا  ار  اهنآ  فوخ  دح ، زا  شیب  دـیما  دنرمـشب ، گرزب  رگا  دناهدرمـشن ؛ گرزب  ار  دوخ  هتـشذگ  لامعا 
. دناهدرکن فالتخا  یناطیش  ياههسوسو  رطاخ  هب  شیوخ 

هدـنکارپ ار  نانآ  دـیدرت  ّکش و  لماوع  هدومنن ، رود  مه  زا  ار  اهنآ  تداـسح  ياـههنیک  هتخاـسن ، ادـج  مه  زا  ار  ناـنآ  اـهدروخرب ، يدـب 
. تسا هدومنن  میسقت  ار  نانآ  نوگانوگ  راکفا  هدینادرگن و 

رب ندرگ  زا  یگتـسخ  یتسـس و  دـیدرت و  ّکش و  ببـس  هب  ار  قوط  نیا  هاگ  چـیه  ناـشندرگ ، رد  ناـمیا  قوط  دـننامیا و  دـنب  ياـپ  ناـنآ 
. دنرادیمن

راک لوغـشم  عیرـس  رگـشالت و  يدوجوم  ای  هداتفا  هدجـس  هب  ياهتـشرف  هکنیا  زج  تفای ، ناوتن  ینیتسوپ  ياج  هزادنا  هب  اهنامـسآ  مامت  رد 
يرتـشیب تمظع  ناـشبلق  هب  راـگدرورپ ، تّزع  دـیازفایم و  ناـشراگدرورپ  هـب  تبـسن  ناـشتفرعم  نـیقی و  رب  اـهنآ ، ناوارف  تعاـط  تـسا ،

. دشخبیم
نآ  شرتسگ  نیمز و  فیصوت  رد  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 

هب هک  اهنآ  تخاس و  مطالتم  ار  جاوما  يالاب  ياهتمسق  داد ، رارق  بآ  زا  ّولمم  ياهایرد  ناجیه و  رپ  جاوما  يور  رب  ار  نیمز  ياهیکـشخ ) )
سپـس دمآ ؛ دیدپ  اهنآ  يور  رب  یتسم ، ماگنه  رتش  ناهد  ياهفک  دننامه  فک ، زا  ياهیور  ات  دروآ  رد  تکرح  هب  تخـس  دندروخیم  مه 

 ... تسشنورف نیمز  هنیس  اب  سامت  رثا  رب  اهنآ  ناجیه  هدومن  عوضخ  ینیگنس  رثا  رب  بآ  شکرس  ياهتمسق 
، هدش راسفا  بسا  نوچمه  دش و  مارآ  نکاس و  دوب  هدش  ادیپ  جاوما  رثا  رد  هک  ادص  رـس و  همه  نآ  دـیتلغیم و  نآ  رب  تشپ  اب  نیمز  اریز 

. دیدرگ مار  ریسا و 
شتکرح تّدـش  زا  و  تشادزاـب ، دـح  یب  طاـشن  ینیبدوخ و  رورغ و  ربک و  زا  ار  بآ  و  دـش ، هدرتسگ  جاوما  لد  رد  نیمز  ياهیکـشخ  و 

، تساک
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. داتسیا شیوخ  ياج  هب  هناّربکتم ، زیخ  تسج و  همه  نآ  زا  سپ  و  دش ، نکاس  تکرح ، همه  نآ  زا  دعب  و 

زا ار  بآ  ياههمـشچ  هدومن ، لمح  دوخ  شود  رب  ار  عفترم  تخـس و  ياههوک  و  تسـشنورف ، نیمز  فارطا  رد  بآ  ناجیه  هک  یماـگنه 
میظع و ياههرخـص  اب  ار  نیمز  تاکرح  دومن ، يراج  اههناخدور  اهلادوگ و  تشدـنهپ و  رد  ار  اهنآ  بآ ) و   ) تخاس يراج  اههوک  ینیب 

ندش راوس  و  نآ ، ینیب  رد  نآ  ياههشیر  نتفر  ورف  و  نآ ، حطس  رد  اههوک  ذوفن  رطاخ  هب  نیمز  درک و  لیدعت  مکحم  دنلب و  ياههوک  هّلق 
. داتسیا زاب  بارطضا  شزرل و  زا  نآ  قامعا  اهارحص و  اهتشد و  ندرگرب 

نیمز لها  يارب  ار  یگدنز  لیاسو  اهیدنمزاین و  مامت  تخاس ، هدامآ  نآ  نانکاس  يارب  ار  اوه  میسن  و  دنکفا ، هلـصاف  ّوج  نیمز و  نیب  *** 
. درک جارختسا 

، تشاذگناو دوخ  لاح  هب  درادن ، هار  نآ  هب  اهرهن  ياهلودج  دسریمن و  نآ  هب  اههمـشچ  بآ  هک  ار  نیمز  ياهیدنلب  زا  مادک  چـیه  سپس 
مه هب  ار  اهربا  هدـنکارپ  هدنـشخرد و  ياههعطق  دـننایورب . ار  نآ  ناهایگ  و  دـنزاس ، ایحا  ار  نآ  هدرم  ياهتمـسق  ات  دـیرفآ  ار  ییاهربا  هکلب 

ياهربا یگدنـشخرد  زا  یلو  تفرگ ، ندیـشخرد  شفارطا  رد  قرب  و  دـیدرگ ...  ندـیراب  ياّیهم  هدـمآرد ، تکرح  هب  تخـس  ات  تسویپ ،
شناتـسپ زا  ار  نآ  ریـش  اهداب  دندرک و  هطاحا  ار  نیمز  هک  نانچنآ  داتـسرف  یپ  رد  یپ  ار  اهنآ  دشن ؛ هتـساک  شمکارتم  رکیپ و  هوک  دـیفس 
ياهشخب رد  نآ  هلیسو  هب  و  دندیشاپ ، دنتـشاد  شود  رب  هچنآ  دندییاس و  نیمز  رب  هنیـس  اهربا  دنتخیر ، ورف  نیمز  هب  تّدش  هب  و  دندیـشود ؛

. دروآ دوجوب  اههزبس  اههوک  نماد  رد  دینایور و  یناهایگ  نیمز  هایگ  یب 
كزان سابل  اب  و  دـنکیم ) توعد  يداش  رورـس و  هب  ار  ناـگمه   ) هدـش يداـش  طاـشن و  قرغ  دوخ  ياـبیز  ياـهغاب  هلیـسو  هب  نیمز  سپ 

دجو هب  ار  هدـننیب  هتفاـی  نوگاـنوگ  ياـهلگ  دـنبولگ  زا  هک  يروـیز  تنیز و  زا  و  دربیم ، ورف  یتفگـش  رد  هدیـشوپ  دوـخ  رب  هک  اـهگربلگ 
و دـیرفآ ، قیمع  ياههّرد  نآ  رانک  هشوگ و  رد  داد . رارق  تاـناویح  يزور  و  اـهناسنا ، ياذـغ  هشوت و  ار  یتاـبن  ياـههدروآرف  و  دروآیم ،

. درک نییعت  دنراد ، رب  مدق  شعیسو  ياههداج  رد  دنهاوخب  هک  نانآ  يارب  اههناشن  اههار و 

مدآ باختنا 

ار وا  و  دـیزگرب ، شتاقولخم  نایم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  تخاس ، يراج  ار  شیوخ  نامرف  و  دومن ، تنوکـس  هدامآ  ار  نیمز  هک  یماگنه 
هچنآ زا  و  داـهن ، شراـیتخا  رد  اراوـگ  ياـهیکاروخ  و  داد ، ياـج  دوـخ  تـشهب  رد  ار  يو  داد ؛ رارق  شیوـخ  قوـلخم  نـیرترب  نیتـسخن و 
. دنکفایم رطخ  هب  ار  وا  ماقم  تلزنم و  و  دوب ، دهاوخ  ینامرفان  نآ ، رب  مادقا  هک  تخاس  شهاگآ  داد ، میب  ار  يو  دوب  هدرک  شعونمم 

. تسویپ عوقو  هب  وا  دروم  رد  دنوادخ  ملع  و  دیدرگ ، دوب  هدش  یهن  هچنآ  بکترم  مدآ  یلو 
193 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

سپ دنک و  هماقا  شناگدنب  رب  ار  تّجح  هلیـسونیدب  و  دزاس ، دابآ  ار  نیمز  دوخ  لسن  اب  ات  داتـسرف ، نیمز  هب  تشهب  زا  ار  وا  هبوت ، زا  سپ 
اهلیلد اهتّجح و  نرق  هب  نرق  درک ، رارقرب  يدنویپ  دوخ ، ییاسانش  مدآ و  نادنزرف  نایم  تشاذگن و  یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  مدآ  گرم  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ام  ربمایپ  هلیـسو  هب  هکنیا  ات  دومن  هماقا  اهنآ  يارب  شیوخ ، تلاسر  نالماح  هدـیزگرب و  ناربماـیپ  ناـبز  رب  ار 
مک یهاگ  درک : يریگهزادنا  رّدقم و  ار  اهیزور  دیسر . رخآ  لزنمرس  هب  وا  میب  تراشب و  راذنا و  ماکحا و  نایب  و  دیدرگ ...  مامت  شتّجح 

اب دیامزایب و  نآ  یگنت  ای  يزور و  تعـسو  هب  دهاوخب ، ار  هک  ره  ات  دومرف ، میـسقت  هنالداع ، روط  هب  تعـسو ، یگنت و  هب  و  دایز ، یهاگ  و 
. دهد رارق  شیامزآ  دروم  ار  ریقف  ینغ و  ربص »  » و رکش »  » نآ

هّصغ و اب  ار  رورـس  يداش و  نارود  دومن ؛ مأوت  كاندرد  ثداوح  اب  ار  یتسردنت  و  تخیمآرد ، یگراچیب  رقف و  اب  ار  عیـسو  يزور  سپس 
يارب و  تشاد ، ّرخؤم  ای  مّدقم و  ار  نآ  داد ، رارق  هاتوک  یهاگ  ینالوط و  یهاگ  ار  نآ  دیرفآ و  ار  یگدنز  دمآرـس  تخاس ، نورقم  هودنا 
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بابسا اهنیا  همه  و   ) تسسگ مه  زا  ار  فلتخم  ياهدنویپ  و  دیچیپ ، مهرد  ار  یگدنز  ياههتـشر  گرم  اب  و  تخاس ، مهارف  یبابـسا  گرم 
(. اهناسنا نومزآ  يارب  تسا  یلماوع  و 

تسا هاگآ  اهنورد  زا 

روطخ نامگ  هطساو  هب  راکفا  رد  هچنآ  زا  دنیوگیم و  نخس  هتسهآ  هک  نانآ  ياوجن  زا  مه  و  تسا ، هاگآ  مدرم  یناهنپ  رارسا  زا  دنوادخ 
رد هچنآ  زا  و  ددرگیم ! جراخ  اهکلپ  يالهبال  زا  هک  مشچ  زیمآتنایخ  ياهعاعـش  زا  و  ددنویپیم ، نیقی  اب  هک  ییاهمیمـصت  زا  و  دنکیم ،

هناـیفخم شوـگ  ياـه  هدرپ  هچنآ  زا  و  تسا ، ناـهنپ  بیغ  یناـملظ  ياـههدرپ  تـشپ  رد  هـک  اـهنامه  زا  و  دراد ، رارق  اـهلد  ياـههاگیفخم 
هتسهآ يادص  هدیدمغ و  نانز  رابهودنا  گنهآ  زا  تارشح . یناتسمز  ياه  هناخ  ناگچروم و  یناتـسبات  ياه  هنال  نوردنا  زا  و  دونـشیم ،
قامعا اههوک و  لد  رد  یـشحو  تاـناویح  ياـهراغ  هاـگیفخم  زا  و  اـه ، هفوکـش  ياـه  هدرپ  نورد  رد  هویم  شرورپ  هاـگیاج  زا  و  اهمدـق .

بالـصا زا  اههفطن  هک  اجنآ  زا  و  اههخاش ، هب  اهگرب  یگتـسویپ  ّلحم  زا  و  ناـتخرد ، تسوپ  اـه و  هقاـس  نیب  اـه  هشپ  هاـگناهن  زا  اـههّرد ،
. دنزیمآیم مه  هب  اهمحر  نورد  رد  هدرک و  تکرح 

اب اهدابدرگ  هچنآ  زا  دنرابیم و  مکارتم  ياهربا  هک  ناراب  تارطق  شزیر  زا  و  ددـنویپیم ، مه  هب  دروآیم و  دوجو  هب  ار  ربا  هدرپ  هچنآ  زا 
هک نیمز  ناروناج  نتفر  ورف  زا  دننکیم . وحم  دنناشنیم و  ورف  ار  نآ  دوخ  بالیـس  اب  اهناراب  و  دـنرادیم ، رب  نیمز  يور  زا  شیوخ  نماد 

هنایـشآ رد  ناغرم  ياه  همغن  زا  و  دنراد ، رارق  اههوک  دنلب  هّلق  رد  هک  یناگدنرپ  ياههنال  زا  تسا . هدـش  ناهنپ  هسام  نش و  ياهلت  نایم  رد 
. دناهداد شرورپ  شیوخ  نماد  رد  ار  اهنآ  اهایرد  جاوما  تسا و  ناهنپ  اهفدص  لد  رد  هک  ییاهؤلؤل  زا  و  کیرات ، ياه 

رب رد  ار  نآ  یپ  رد  یپ  روـن  جاوـما  اـهتملظ و  هچنآ  و  تسا ، هدـناشفا  روـن  نآ  هب  دیـشروخ  اـی  و  هتفرگ ، ارف  ار  نآ  بش  یکیراـت  هچنآ  زا 
. دنریگیم
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بحاص ره  هلان  ياهّرذ و  ره  نزو  و  یناسنا ، ره  ناکم  و  یبل ، ره  شبنج  و  ینخس ، ره  گنهآ  و  یتکرح ، ره  ساسحا  و  یماگ ، ره  رثا  زا 

. یمغ هودنا و 
. هتخیر نیمز  يور  هک  ییاهگرب  و  دراد ، رارق  ناتخرد  هخاش  رب  هویم  زا  هچنآ  و 

. هفطن ناسنا و  نتفای  شرورپ  ای  هغضم و  نوخ و  ندش  عمج  ای  هفطن و  هاگرارق  زا  و 
ظـفح و رد  درادـن و  دوـجو  شیارب  یتّقـشم  هنوـگ  چـیه  یهاـگآ  نیا  رد  و  تـسا ) هاـگآ  یبوـخ  هـب  وا  مدرمـش  رب  هـچنآ  هـمه  زا  يرآ  )
رب یتلالم  یتسـس و  تاقولخم  ریبدت  روما و  نتخادنا  راک  هب  رد  هدماین و  وا  يارب  یتحاران  هدروآ ، دوجو  هب  تاقولخم  زا  هچنآ  يرادهاگن 

اهنآ یهاتوک  اب  هدش و  لماش  ار  اهنآ  همه  شتلادع  هدرک و  اصحا  ار  نانآ  شرامـش  و  هتفای ، ذوفن  اهنآ  رد  شملع  هکلب  هدـشن ، ضراع  وا 
. تسا هتخاسن  ناشمورحم  دوخ  لضف  زا  زاب  تسوا ، ماقم  هتسیاش  هچنآ  رد 

شیاین اعد و 

. ییاهتنم یب  لامک  تافص  لیمج و  فاصوا  ياراد  وت  ایادخ ! راب 
! ییاجر دیما و  هیام  نیرتهب  وت  میراودیما  وت  هب  رگا  ینامرآ و  نیرتهب  وت  نوچ  میدنموزرآ  وت  هب  رگا 

نآ و  مناوخیمن ، انث  يرگید  رب  وت  زج  هب  میوگیمن و  حدم  نآ  اب  ار  وت  زا  ریغ  ياهداد ، ایوگ  نابز  قطنم و  تحاصف و  نم  هب  اراگدرورپ !
انث و  اهناسنا ، ییارس  هحیدم  زا  ار  منابز  نامیا ، وترپ  رد  مدنبیمن ، راک  هب  دنتسین  دامتعا  دروم  دننکیم و  عطق  ار  وزرآ  هک  نانآ  هار  رد  ار 
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. ياهتشاد زاب  قولخم  رب  ییوگ 
ریاخذ يوس  هب  میامنهار  هک  مراودـیما  وت  هب  نم  دراد ، ییاطع  شاداـپ و  دـیوگیم ، شیاـنث  هک  یـسک  يوس  زا  یناوخ  اـنث  ره  ادـنوادخ !

. يدرگ تشزرمآ  ياهجنگ  تمحر و 
. دنادن اهحدم  شیاتس و  نیا  ّقحتسم  ار  وت  زا  ریغ  و  درامشب ، اتکی  تدوخ  ّصاخ  دیحوت  رد  ار  وت  هک  سک  نآ  عضو  تسا  نیا  اراگدرک !

سپ دیامن ، عفر  دناوتن  وت  دوجو  ناسحا  زج  ار  یناشیرپ  رقف و  نیا  و  دـنک ، ناربج  ار  نآ  دـناوتیمن  وت  لضف  زج  هک  مراد  يزاین  وت  هب  نم 
ره رب  وت  ٌریدَق ؛ ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ! » نادرگ هاتوک  دوخ  ریغ  نماد  زا  ار  ام  زاین  تسد  و  نک ، اطع  ام  هب  ار  نتشیوخ  ياضر  ماقم ، نیا  رد 

[18 «.] ییاناوت يزیچ 
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هبطخ 92

هراشا

. تسا هدومرف  نایب  يو  اب  مدرم  تعیب  ماگنه  نامثع  ندش  هتشک  زا  دعب  هک 

! دینک بلط  ار  يرگید  دیهاوخ  ار  ناگتشذگ  شور  رگا 

نامز رد   ) دراد ینوگانوگ  تاهج  فلتخم و  ياههرهچ  هک  میوریم  يزیچ  لابقتـسا  هب  اـم  اریز  دـینک ، بلط  ار  يرگید  دـیراذگاو و  ارم 
اذل دشیم و  ورهبور  ییاهتفلاخم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  یبالقنا  تاحالـصا  لیلد  نیمه  هب  هدش و  هداد  رییغت  مالـسا  تاروتـسد  افلخ  تراما 

(: دیامرفیم ماما 
. تسا هدنام  سانشان  قح  میقتسم  هار  هتفرگ و  داسف  هریت  ياهربا  ار  تقیقح  ِقفا  هرهچ  دنامیمن ، تباث  اهلقع  راوتسا و  رما  نیا  رب  اهلد 

شنزرـس شنزرـس  نآ و  نیا و  نخـس  هب  منکیم و  راتفر  امـش  اب  منادیم  دوخ  هچنآ  قبط  منک  تباجا  ار  امـش  توعد  رگا  دیـشاب ، هاـگآ 
سییر هب  تبسن  امش  زا  رتعیطم  رتاونش و  نم  دیاش  متسه ، امش  زا  یکی  نوچ  مه  نم  دینک  اهر  ارم  رگا  داد ، مهاوخن  ارف  شوگ  ناگدننک 

. مدرگ ناتربهر  ریما و  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب ، ناترواشم  ریزو و  نم  یلاح  نانچ  رد  و  مشاب ، تموکح 

هبطخ 93

هراشا

تسا هدومرف  دای  هّیماینب  هنتف  دوخ و  ياهشناد  زا  نآ  رد  هک 

! روک ياههنتف 

دوب و هدیـسر  تّدـش  هجرد  نیرخآ  هب  هدرتسگ و  اـج  همه  رد  اـه  هنتف  جاوما  هکنآ  زا  دـعب  مدرم ! يا  دـنوادخ ، شیاتـس  دـمح و  زا  سپ 
هچره دـیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نیاربانب  مدرک  روک  ار  هنتف  مشچ  هک  مدوب  نم  نیا  ددرگ ، هکرعم  دراو  تشادـن  تئرج  یـسک 
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! دیسرپب نم  زا  دیهاوخیم 
هک یهورگ  هرابرد  هن  و  دوشیم ، عقاو  تمایق  اـت  زورما  نیب  هچنآ  زا  تسین  نکمم  تسوا ، تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس 

هورگ نیا  مامز  هک  سک  نآ  ربهر و  هدننک و  توعد  زا  هک  نآ  زج  دینک  شـسرپ  نم  زا  دننک  هارمگ  ار  رفن  دص  ای  تیادـه و  ار  رفن  دـص 
زا  ) دنریمیم یعیبط  گرم  هب  ای  دنوشیم ، هتشک  یهورگ  زا  هک  نانآ  و  اهنآ ، عامتجا  ّلحم  هاگرخ و  همیخ و  هاگیاج  و  دراد ، تسد  هب  ار 

شـسرپ زا  يرایـسب  دراب ، ورف  امـش  رب  تالکـشم  یگدـنز و  ياـهیتحاران  دـیهد و  تسد  زا  ارم  رگا  مزاـسیم . هاـگآ  ار  امـش  اـهنیا ) همه 
( دش دهاوخ  هچ  ماجنارس  هک   ) دنور ورف  تریح  هب  هدنکفا و  شیپ  رد  رس  ناگدننک 

199 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رمک هب  نماد  دوش و  ینالوط  امـش  رب  گنج  هک  تسا  یماگنه  اـههالب  ثداوح و  نیا  دـننام . ورف  خـساپ  زا  نالوئـسم  زا  يرایـسب  هورگ  و 

. دیرامشب ینالوط  سب  ار  الب  ماّیا  هک  ددرگ  گنت  امش  رب  نانچنآ  ایند  و  دنز ،
. دروآرد زارتها  هب  امش  ناکین  هدنامیقاب  يارب  ار  يزوریپ  حتف و  مچرپ  دنوادخ  هک  مد  نآ  ات  دراد ) همادا  نانچمه  عضو  نیا  )

نشور سک  همه  رب  اهنآ  ّتیهام  هدش ، هتخانش  دننک  تشپ  هک  یماگنه  و  دنوشیم ؛ هبتشم  قح  اب  دنـسانشان و  دنروآ  ور  هک  هاگنآ  اههنتف 
. درذگیم یضعب  زا  دنکیم و  تباصا  اهرهش  زا  یخرب  هب  دنزیم ، رود  اهداب  نوچمه  هنتف  ددرگیم ،

، دریگارف ار  اج  همه  شتموکح  هک  یناملظ  روک و  تسا  ياهنتف  تسا ؛ هّیماینب  هنتف  نم  رظن  زا  امش  يارب  اه  هنتف  نیرتکانسرت  دیشاب ، هاگآ 
 ... تسا ناراکوکین  صوصخم  نآ  يالب  و 

ياهثداح دشاب  انیبان  نآ  ربارب  رد  سکره  و  دسریم ، وا  هب  یتخس  الب و  دنک ) ییوج  هزیتس  نآ  اب  و   ) دشاب انیب  ریصب و  هنتف  نآ  رد  سکره 
! دهدیمن خر  وا  يارب 

ار دوخ  بحاص  هک  دنتـسه  ییوخ  دب  رتش  نوچمه  اهنآ  دوب ، دنهاوخ  يدـب  نارادـمامز  امـش  يارب  نم  زا  دـعب  هّیماینب  دـنگوس ، ادـخ  هب 
. دیامنیم عنم  ار  وا  دوخ  ریش  زا  و  دنکیم ، رود  ار  يو  اپ ، اب  دبوکیم و  وا  رس  رب  شتسد  اب  و  دریگیم ، نادند 

. دنناسرن يررض  اهنآ  هب  لقاال  ای  دنشاب و  هتشاد  يدوس  ناشیارب  هک  یناسک  زج  دننک ، راتفر  یتخس  هب  امش  اب  هراومه 
زا عبات  ای  و  شیوخ ، کلام  زا  ناگدرب  ماقتنا  هب  اهنآ  زا  امـش  ماقتنا  يزوریپ و  هک  اجنآ  ات  دش ، دهاوخ  ینالوط  امـش  رب  اهنآ  ياههجنکش 

(. دش دیهاوخن  زوریپ  اهنآ  رب  یناسآ  هب  و  ، ) دنامیم دوخ  ياوشیپ 
رد یتاجن  مچرپ  هن  دوب و  دـهاوخ  نآ  رد  ییامنهار  هن  درابیم ، ورف  امـش  رب  كانـسرت  تشز و  هفایق  اب  رگیدـکی  رـس  تشپ  اهنآ  ياه  هنتف 

راگدرورپ سپس  تشاد ، میهاوخن  هدهع  هب  ار  امش  يربهر  ربمایپ ، نادناخ  ام  نامز  نآ  رد  هنافّسأتم )  ) یلو دروخیم  مشچ  هب  نآ  يالهبال 
. درک دهاوخ  ادج  عفد و  امش  زا  تشوگ  زا  تسوپ  ندش  ادج  نوچمه  ار  هّیلب  هنتف و  نیا  ناهج 

یتحاران و الب و  خـلت  ماج  دـنناریم و  ار  اهنآ  یتخـس  هب  دـنناشچیم ، اهنآ  هب  ار  يراوخ  هک  دوشیم  ماجنا  یناـسک  هلیـسو ) هب  راـک  نیا  )
نآ رد  دنناشوپن ! اهنآ  رب  سرت  سابل  زج  و  داد ، دنهاوخن  اهنآ  هب  يزیچ  ریشمش  برض  زج  هک  ینادرم  دنزیریم ، ورف  ناشماک  رد  تبیصم 

، هاتوک یتاظحل  هچرگ  دریذپب ،) لیم  اب  ارم  يربهر  و   ) دنیبب ارم  راب  کی  ات  دـهدب  تسد  زا  تسا  ایند  رد  هچنآ  دراد  تسود  شیرق  ماگنه 
! دنهدیمن مهاوخیم و  ار  نآ  زا  ياهراپ  زورما  هک  مریذپب  ار  يزیچ  اهنآ  زا  رارصا  اب  ات  دشاب  يرتش  نتشک  هزادنا  هب 

201 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 94

هراشا
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هدرک  نایب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلیضف  سپس  دنوادخ  تافص  نآ  رد  هک 
دهدیم زردنا  ار  مدرم  نایاپ  رد  و 

هب ات  هک  درادن  نایاپ  تسا  يزاغآ  دسرن ؛ شماقم  هب  كریز  نامگ  دنتسین و  وا  كرد  هب  رداق  دنلب ، ياهتّمه  هک  يدنوادخ  تسا  تکربرپ 
. دریذپ نایاپ  ات  درادن  يرخآ  و  دسر ، رخآ 

تسا  ناربمایپ  فیصوت  رد  هک  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 
هب ار ، اهنآ  ناردـپ  هنامیرک  بلـص  تخاس ، رقتـسم  ار  اهنآ  ناکم  نیرتهب  رد  و  دراذـگ ، تعیدو  هب  هاگیاج  نیرتهب  رد  ار  اهنآ  كاـپ  هفطن 

. تساوخ اپب  ادخ  نید  دربشیپ  يارب  يرگید  تفگ  تایح  دوردب  نانآ  زا  یکی  نامز  ره  دومن ، لقتنم  ناردام  كاپ  محر 

وا تیب  لها  ادخ و  لوسر 

وا دوجو  لاهن  و  درک ، جارختسا  نداعم  نیرتهب  زا  ار  يو  یلصا  داهن  و  دش ، یهتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  گرزب  بصنم  هکنیا  ات 
زا دروآ ، دوجو  هب  دیرفآ  نآ  زا  ار  ناربمایپ  هک  یتخرد  نامه  زا  ار  وا  یتسه  هخاش  و  دومن ، سرغ  اهنیمزرس  نیرتزیزع  نیرتیلـصا و  رد  ار 

. دیزگرب نآ  زا  ار  دوخ  هاگرد  نانیما  هک  ياهرجش  نامه 
رد و  دـییور ، دـنوادخ  نما  مرح  رد  دوب . ناـتخرد  نیرتهب  زا  شدوجو  تخرد  اهنادـناخ و  نیرتهب  شنادـناخ  اـهترتع ، نیرتـهب  وا  ترتـع 

. دسرن نآ  ياه  هویم  هب  ناگیامورف )  ) تسد هک  دراد  يدنلب  ياههخاش  دش ، گرزب  یمیرک  هداوناخ  شوغآ 
شتآ و  نازورف ، تسا  ياهراتـس  ناـشخرد ، شروـن  هک  تسا  یغارچ  تـسا ، ناـهاوخ  تیادـه  ییاـنیب  هلیـسو  ناراـکزیهرپ و  ياوـشیپ  وا 

. دشکیم هنابز  شقرب  هک  تسا  يزورفا 
تلاـسر هب  ار  وا  یماـگنه  هنـالداع ؛ شمکح  و  لـطاب ، زا  قـح  رگنـشور  شنانخـس  و  نیتـم ، حیحـص و  وا  شور  و  لدـتعم ، وا  مسر  هار و 

هب اهتّلم  و  هتـشگ ، فرحنم  هدـیزگ و  يرود  کین  لمع  ماجنا  زا  نایناهج  دوب ، هداتفا  يدایز  هلـصاف  نیـشیپ  ناربمایپ  نامز  اـب  هک  دـیزگرب 
. دندوب هدییارگ  ینادان  لهج و 

203 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مدرم هظعوم 

هناخ هب  ار  امـش  و  تسا ...  نشور  هار  هک  دینک  لمع  وا ) حضاو  ماکحا  نیناوق و  و   ) نشور ياه  هناشن  قبط  رب  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ 
. دنکیم توعد  ناما  نما و 

اهملق هدوشگ ، زونه  اه  هدنورپ  دینک ، بلج  ار  ادخ  تیاضر  دـیراد  هک  یتقو  تصرف و  اب  دـیناوتیم  هک  دـیتسه  یهاگلزنم  رد  نونکا  مه 
. ددرگیم لوبق  لامعا  هتفریذپ و  هبوت  دازآ ، ایوگ و  اهنابز  ملاس ، اهندب  نتشون ، هدامآ 

هبطخ 95

. تسا هدومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاماقم  هب  هراشا  نآ  رد  هک 
شکرس ياهسوه  اوه و  روهطوغ ، داسف  لهج و  هنتف و  رد  و  دندوب ، نادرگرـس  یهارمگ  تریح و  رد  مدرم  هک  هداتـسرف  ینامز  رد  ار  وا 
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راب زغم  کبـس  ار  اهنآ  ینادان  لهج و  دوب ، هتخاس  رود  قح  هداج  زا  ار  اهنآ  یهاوخدوخ  ّربکت و  هدرک ، بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  اـهنآ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دندوب ، هتشگ  التبم  ینادان  لهج و  هب  هتخاس و  ناریح  برطضم و  دوخ  ياهراک  رد  هدروآ و 

. درک توعد  وکین  هظعوم  شناد و  تمکح و  يوس  هب  دش و  نومنهر  تسار  هار  هب  ار  دوخ  درک و  ششوک  اهنآ  زردنا  تحیصن و 

هبطخ 96

تسا  هدروآ  نایم  هب  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  زا  نآ  رد  هک 
وا زا  دـعب  يزیچ  سپ  تسا ، دوجو  نیرخآ  هدوبن و  وا  زا  لـبق  يزیچ  سپ  هدوب ، دوجو  نیتـسخن  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
وا زا  يزیچ  هک  تـسا  یفخم  ناـنچنآ  تـسین و  يزیچ  رتراکـشآ  وا  زا  هـک  تـسا  راکـشآ  ناـنچنآ  تـسا ،) يدـبا  یلزا و   ) دوـب دـهاوخن 

(. تسا رتیفخم  زیچ  همه  زا  شتاذ  هنک  رتراکشآ و  زیچ  همه  زا  شدوجو  لصا  ینعی   ) تفای ناوتن  رتیفخم 
205 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دنکیم يروآدای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لیاضف  زا  یتمسق  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد 
ياـهلد درک ، دـشر  تمالـس  هراوهاـگ  يراوگرزب و  ندـعم  رد  دوب ، اـهلحم  نیرتفیرـش  شـشرورپ  ّلـحم  و  هاـگرارق ، نیرتهب  وا  هاـگرارق 

. تسوا يوس  هب  اهمشچ  هّجوت  هتشگ ، وا  هتفیش  ناراکوکین 
تفلا اهلد  ناـیم  رد  وا  دوجو  هطـساو  هب  تخاـس ، شوماـخ  وا  اـب  ار  اهینمـشد  شتآ  درک و  نفد  ار  اـه  هنیک  دـنوادخ  شدوجو ، تکرب  هب 

، تخاس رود  مه  زا  دـندوبن ) گنهامه  وا  هب  ناـمیا  رد  هک   ) ار یناـکیدزن  دـنادرگ و  ردارب  شنییآ  هیاـس  رد  ار  هداـتفا  رود  دارفا  دـنکفا و 
! دوب نابز  شتوکس  و  نایب ، شمالک  دندش ، لیلذ  وا  هلیسو  هب  هاوخدوخ  نازیزع  و  دنتفای ، تّزع  وا  وترپ  رد  مورحم  نالیلذ 

هبطخ 97

هراشا

تسا هدومرف  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  دوخ و  نارای  نوماریپ  هک 

مالسلا هیلع  یلع  نارای 

، تسا نارگمتس  هاگنیمک  رد  هار ، رس  رب  وا  دورب ، شتسد  زا  تصرف  دهد  تلهم  يزور ) دنچ   ) ار رگمتس  دنوادخ ، رگا  هک ) تسین  نینچ  )
! دنرب ورف  ناهد  بآ  دراذگن  یّتح  دهاوخب  نامز  ره  هک  دراد  تسد  رد  ار  اهنآ  يولگ  و 

هن اّما  دنوشیم ؛ زوریپ  امش  رب  ماجنارس  شنایفارطا ) هیواعم و   ) اهنیا هک  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیـشاب ، هاگآ 
هک یلاح  رد  دنیاشوک  عیرـس و  دوریم ، ناشرادمامز  هک  یلطاب  هار  رد  اهنآ  هکنآ  يارب  هکلب  دـنراد ، یـشیپ  امـش  زا  قح  رد  اهنآ  هکنیا 

. دیتسه تسس  دنک و  نم  ّقح  ربارب  رد  امش 
نمـشد اـب  داـهج  يارب  ار  امـش  مسرتیم ، مناوریپ  ملظ  زا  نم  هـک  یلاـح  رد  دنتـشحو  رد  ناشنارادـمامز  مـلظ  زا  هراوـمه  ناـهج  ياـهتّلم 

لوبق مداد  ناتزردنا  دیدومنن ، تباجا  مدرک  توعد  امش  زا  ناهن  راکشآ و  رد  دیدینـشن ، اّما  مدناوخ  امـش  شوگ  هب  دیتفرن ، اّما  متخیگنارب 
. دیدرکن
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رارف نآ  زا  مناوخیم  امـش  رب  ار  ادـخ  نامرف  ناکلام ، هفایق  رد  دـیناگدرب  ای  و  دیونـشیمن ) ار  منانخـس  هک  ، ) دـیبیاغ نارـضاح ، امـش  رگم 
 ... دینکیم

رخآ هب  منانخـس  زونه  منکیم  ناتبیغرت  ناشکرـس  اب  هزرابم  هب  دـییارگیم ، یگدـنکارپ  هب  منکیم  هظعوم  ار  امـش  اـسر ، ياهزردـنا  هب  و 
ات دیهدیم  بیرف  ار  رگیدکی  زردنا  سابل  رد  دیدرگیم و  زاب  دوخ  تاسلج  هب  دـیوشیم و  هدـنکارپ  ابـس ) موق   ) نوچمه منیبیم  هدیـسرن 

. دیربب نیب  زا  ارم  هظعوم  رثا 
! دیدرگیم زاب  تسخن  یجک  تلاح  نامه  هب  ناهاگماش  مزاسیم و  میقتسم  ار  امش  ناهاگحبص 

207 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هک یناسک  يا  ار ! ندـش  فاـص  ّتیلباـق  شدوخ  هن  دراد و  ار  نآ  ندرک  فاـص  تردـق  یـسک  هن  هک  یمکحم  تخـس و  ناـمک  دـننامه 
امش ربهر  دناهدش ، التبم  امش  هب  ناتنارادمامز  هک  یناسک  يا  و  توافتم ، ناتیاه  هتساوخ  و  ناهنپ ، امـش  ياهلقع  تسا و  رـضاح  ناتیاهندب 

. دنیامنیم تعاطا  ار  يو  اهنآ  دنکیم و  تیصعم  ار  ادخ  ماش  لها  رادمامز  اّما  دیزرویم ؛ تفلاخم  وا  اب  امش  دنکیم و  تعاطا  ار  يادخ 
دریگب و ار  امـش  زا  رفن  هد  مهرد ، هب  رانید  ندرکهلدابم  نوچمه  دنک ، هلدابم  دوخ  تارفن  اب  ار  امـش  هیواعم  مراد  تسود  دنگوس ! ادـخ  هب 

! دهدب نم  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  کی 
دییوگیم نخس  دیرک ، اّما  دیراد  شوگ  ماهدش ، التبم  تسین ) امـش  رد   ) هک زیچ  ود  و  تسه ) امـش  رد   ) هک زیچ  هس  هب  نم  هفوک ! لها  يا 

كاخ ناتتـسد  دامتعا ، لباق  ناردارب  شیامزآ  ماگنه  هب  هن  و  دـیقداص ، نادرم  دازآ  دربن  ماگنه  هن  دـیروک ،! اّما  دـیراد  مشچ  دـیگنگ ، اّما 
. دندرگیم هدنکارپ  رگید  فرط  زا  دننک ، ناشعمج  وس  کی  زا  هاگره  هک  دینامیم  ینابراس  یب  نارتش  هب  امش  مدرم  يا  داب ! هدولآ 
دیوشیم ادج  بلاطوبا  دنزرف  درگ  زا  دشک ، هنابز  نآ  شتآ  دوش و  ریگرد  تخـس  گنج  رگا  هک  منیبیم  نینچ  ار  امـش  دنگوس ! ادخ  هب 

. شیوخ هچب  زا  ندییاز ) ماگنه   ) نز ندش  ادج  دننامه 
یهار رد  نم  موریم ، هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راکـشآ  قیرط  رب  مراد و  مراگدرورپ  زا  دوخ ) ّتیناّقح  رب   ) نشور لیلد  هناشن و  نم 

. مرادیمرب ماگ  نآ  رد  یهاگآ  اب  مراد و  رارق  نشور 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  نارای و 

زا ار  امش  زگره  اهنآ  دیراذگب ، ناشمدق  ياج  هب  مدق  دیوشن و  فرحنم  دنرادیمرب  ماگ  اهنآ  هک  تمس  نآ  زا  دیرگنب ؛ ربمایپ  تیب  لها  هب 
زا دینک ، مایق  دندرک  مایق  رگا  دینک و  توکس  دندرک  توکـس  رگا  دننادرگیمن ، زاب  تکاله  یتسپ و  هب  دنربیمن و  نوریب  تیاده  هداج 

. دیدرگیم كاله  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  دیوشیم ، هارمگ  هک  دیریگن  یشیپ  اهنآ 
ردص تالکـشم  يانگنت  رد   ) اهنآ منیبیمن ، نانآ  دننام  ار  امـش  زا  مادـک  چـیه  اّما  ماهدـید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  نم 

هاگ یناشیپ و  هاگ  دندوب ، تدابع  هب  مایق  هدجـس و  لاح  رد  حبـص  هب  ات  بش  دنتـشاد ؛ هدولآ  رابغ  ییاههرهچ  هدـنکارپ و  ییاهوم  مالـسا )
. دندوب نازرل  شتآ ، ياههلعش  نوچمه  زیخاتسر  تشحو  زا  دندراذگیم ، كاخ  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  اه  هنوگ 

اهنآ نابیرگ  هک  دشیم  رابکشا  ناشمشچ  نانچنآ  دشیم ، هدرب  ادخ  مان  هک  یماگنه  و  دوب ، هتسب  هنیپ  ینالوط  ياههدجس  زا  اهنآ  یناشیپ 
یهلا شاداپ  هب  دیما  ّتیلوئـسم و  سرت  زا  همه ) اهنیا   ) دندیزرلیم دزرلیم ، دوخ  هب  داب  دـنت  تّدـش  زا  هک  دـیب  نوچمه  و  دـیدرگیم ، رت 

. دوب
209 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 98
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دنکیم هراشا  هّیماینب  ياهمتس  هب  نآ  رد  هک 
ار یهلا  ياهنامیپ  مامت  و  دنرمـش ، لالح  ار  همه  دـنراذگن و  یقاب  یمارح  هک  اجنآ  ات  دـنزادرپ  متـس  هب  ناـنچمه  اـهنآ  دـنگوس ! ادـخ  هب 

ياه هناخ  زا  ار  مدرم  اـهنآ  ریبدـت  ءوس  داـسف و  و  دـبای ، هار  اـجنآ  رد  ناشمتـس  هکنآ  رگم  دـنامن  یقاـب  ياهمیخ  هناـخ و  یّتح  دننکـشب !
هب راک  ناشیایند . يارب  یهورگ  و  ناشنید ، يارب  یهورگ  دنیرگب ؛ هتـسد  ود  ره  دنوش و  هتـسد  ود  مدرم  هک  اجنآ  ات  دهد ، يرارف  شیوخ 

 ... دیوش اهنآ  هب  کمک  زا  راچان  دننیبیم  نابابرا  يرای  هب  روبجم  ار  دوخ  هک  یناگدرب  نوچمه  امش  هک  دوش  تخس  يردق 
زا شیب  تسا  رتراکزیهرپ ) و   ) رتراودیما ادخ  هب  سک  ره  هک  اجنآ  ات  و  دییامن ، ییوگدب  بایغ  رد  دیشاب و  تعاطا  زا  ریزگان  روضح  رد 

و دینک ) رکش  ار  ادخ  ، ) دیریذپب دروآ  شیپ  یجرف  شیاشگ و  تمالس و  تیفاع و  امش  يارب  دنوادخ  رگا  سپ  دنیب ! جنر  تبیـصم و  همه 
[19 «.] تسا ناراکزیهرپ  اب  يزوریپ  ماجنارس   » هک دیشاب  ابیکش  دیدش  راتفرگ  یتحاران  جنر و  هب  رگا 

هبطخ 99

دیوگیم نخس  یتسرپ  ایند  كرت  دهز و  زا  نآ  رد  هک 
میهاوخیم نید  رد  تمالـس  وا  زا  مییوجیم ؛ تناعتـسا  وا  زا  دوخ  ياـهراک  رد  و  مینکیم ، شیاتـس  هدوـمرف  اـطع  هک  ییاـهتمعن  رب  ار  وا 

. میراد اضاقت  وا  زا  ندب  رد  یتسردنت  هک  هنوگ  نامه 
؛ دیرادن تسود  ار  نآ  كرت  امش  هچرگ  منکیم ، هیصوت  دزاسیم  اهر  ار  امش  ماجنارس  هک  ییایند  نیا  كرت  هب  ار  امـش  ادخ ! ناگدنب  يا 

. دیشاب ون  هزات و  هشیمه  دیراد ، تسود  هکنیا  اب  دنکیم  هدوسرف  هنهک و  ار  امش  ياهمسج  هک  ییایند 
رد ياهناشن  هب  ندیـسر  دصق  ات  و  دناهدیـسر ، اهتنا  هب  دننکیم  ساسحا  دناهداهن ، هداج  رد  ماگ  هزات  هک  دـینامیم  ینارفاسم  هب  ایند  امش و 

(، دباییم نایاپ  هدراذگن  نآ  رد  ماگ  زونه  هک  درذگیم  تعرس  هب  ایند  نانچنآ  . ) دناهدیسر نآ  هب  ایوگ  دننکیم ، هار  طسو 
211 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

شیپ رد  ینّیعم  زور  هک  یـسک  دسرب  دصقم  هب  دناوتیم  هنوگچ  اّما  دنیامیپب . يدایز  هار  دیاب  ییاهن  دصقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  یلاح  رد 
ایند زا  ییادـج  هب  لیم  فالخ  رب  روز و  هب  ار  وا  فلتخم  لـماوع  و  دـناریم ، ار  وا  تعرـس  هب  گرم  درک . دـهاوخن  زواـجت  نآ  زا  دراد و 

. دزاسیم راداو 
نآ ياهیتخس  جنر و  زا  و  دیدرگن ، هتفیرف  نآ  ياهتمعن  تنیز و  هب  و  دینکشن ، تسد  رس و  ناهج  نیا  موهوم )  ) تاراختفا تّزع و  رد  سپ 

مامت نآ  یتخـس  جـنر و  ددرگیم و  لیاز  شیاهتمعن  رویز و  و  دریگیم ، ناـیاپ  يدوزب  نآ  تاراـختفا  تّزع و  اریز  دـینکن ، يراز  عزج و 
( ... دب ای  درذگ  شوخ  هچ   ) دباییم نایاپ  ایند  رد  ینامز  تّدم و  ره  و  دوشیم ،

. دوریم شیپ  انف  يوس  هب  ياهدنز  دوجوم  ره  و 
دوخ ناردپ  راثآ  رد  دـینک  هشیدـنا  رگا  ایآ  و  دراد ، زاب  دـب ) رادرک  زا   ) ار امـش  هک  تسین  تربع  هلیـسو  ناینیـشیپ  راثآ  رد  امـش  يارب  ایآ 

؟ تفرگ دیهاوخن  دنپ  تربع و 
تالاح زور  هنابش  هک  دینکیمن  هدهاشم  ار  ایند  مدرم  رگم  دننامیمن ، یقاب  ناگدنامزاب  دندرگ و  یمنرب  امـش  ناگتـشذگ  دینادیمن  رگم 

، هداتفا يرامیب  رتسب  رد  یکی  و  دـنیوگیم ، تیلـست  وا  هب  دـنامیم و  یقاب  يرگید  و  دـنیرگیم ، وا  رب  دریمیم و  یکی  دـنراد ، ینوگانوگ 
. تسا ندنک  ناج  لاح  رد  يرگید  و  دیآیم ، وا  تدایع  هب  يرگید 

گرم و هک  یلاـح  رد  هتفر  ورف  تلفغ  ملاـع  رد  یکی  تسا و  تکرح  رد  وا  لاـبند  هـب  گرم  هـک  یلاـح  رد  دوریم  اـیند  لاـبند  هـب  یکی 
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! دناهدرکن شومارف  ار  وا  ایند  ثداوح 
. دنوریم ناگتشذگ  لابند  هب  ناگدنامزاب  هنوگ  نیمه  هب  و 

ماگنه نآ  رد  دیروایب  رطاخ  هب  رایـسب  ار ) گرم  ینعی   ) اهوزرآ هدننک  عطق  اهیبایماک و  هدننز  مهرب  تاّذل و  هدننک  دوبان  دیـشاب ، شوه  هب 
. دیراد تشز  ياهراک  رب  میمصت  هک 

. دییوج تناعتسا  وا  زا  شنایاپ  یب  ياهناسحا  رامشیب و  ياهتمعن  ادخ و  بجاو  قح  يادا  يارب  و 

هبطخ 100

هدومرف  داریا  مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  ربمایپ و  هرابرد  هک 
، هدوشگ نانآ  يوس  هب  ار  شیاخس  دوج و  تسد  و  هتخاس ، رـشتنم  تاقولخم  رد  ار  شیوخ  لضف  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

دمحم تسین و  يدوبعم  وا  زج  میهدیم  یهاوگ  میبـلطیم ، يراـی  وا  زا  شقوقح  تاـعارم  يارب  و  مییاتـسیم ، شیاـهراک  ماـمت  رد  ار  وا 
 ... تسوا هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

213 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. داتسرف شتافص  تاذ و  نایب  رماوا و  يارجا  يارب  ار  وا 

. دراذگ راگدای  هب  ام  نایم  رد  ار  قح  مچرپ  تفر و  دوخ  هار  هب  یتسرد  یتسار و  اب  داد و  ماجنا  ار  شیوخ  تلاسر  تناما ، اب  وا 
ادج نآ  زا  هک  سک  ره  ددرگ و  كاله  دـنامب  بقع  نآ  زا  هک  سک  نآ  دوش و  جراخ  نید  زا  دریگ ، یـشیپ  نآ  زا  سک  ره  هک  یمچرپ 

شیپ تعرـس  هب  تساخاپب  هک  یماـگنه  هب  اـّما  دزیخیم ، ياـپ  هب  رید  دـیوگیم و  نخـس  ّینأـت  اـب  مچرپ  نیا  ياـمنهار  دـسر ، وا  هب  دوشن 
. دسریم ارف  وا  گرم  هدش و  يرپس  وا  نارود  هنافّسأتم  دش ، مّلسم  امش  رب  وا  يربهر  دیدمآ و  رد  وا  نامرف  تحت  امش  هاگره  دوریم و 

دنویپ مه  هب  ار  امـش  یگدنکارپ  دنک و  عمج  ار  امـش  هک  دزیگنارب  ار  یـصخش  دنوادخ  هکنیا  ات  دیـشاب  راظتنا  رد  یتّدم  دیاب  وا  زا  دعب  و 
هدرک تشپ  هک  سک  نآ  هکنیا  هچ  دیـشابن . نارگن  سویأم و  تسا  هتـشذگ  هکنآ  زا  و  دیدنبن ، لد  هدماین  هک  يزیچ  هب  نیاربانب  دـشخب ،

. دننام رارقرب  دندرگرب و  دوخ  ياج  هب  مه  اب  ود  ره  سپس  دنام ، رارقرب  يرگید  دزغلب و  شیاهاپ  زا  یکی  تسا  نکمم 
. دنکیم عولط  يرگید  هراتس  دنک  بورغ  اهنآ  زا  یکی  هاگره  هک  دننامسآ  ناگراتس  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  دیشاب ، هاگآ 

. تسا هدناسر  دیراد ، وزرآ  هچنآ  هب  ار  امش  هدش و  مامت  امش  رب  ادخ  ياهتمعن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  وترپ  رد  مینیبیم  ایوگ 

هبطخ 101

دراد یمرب  هدرپ  هدنیآ  ثداوح  زا  یتمسق  زا  نآ  رد  هک 
هب اـهرخآ ؛ همه  زا  دـعب  تسا ، یتسه  نیرخآ  اـهنیتسخن و  همه  زا  لـبق  تسا ، یتسه  نیتـسخن  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس ،

تاذ زج  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهـش  تسین . رّوصتم  وا  يارب  ینایاپ  شندوب  نیرخآ  رطاـخ  هب  درادـن و  يزاـغآ  شندوب  نیتسخن  رطاـخ 
ات ار  امـش  نم  اب  تفلاخم  ینمـشد و  مدرم ! يا  دشاب . ادصمه  نابز  اب  لد  گنهامه و  نآ  رد  نورب  نورد و  هک  یتداهـش  تسین ، وا  كاپ 

. دناشکن سفن  ياوه  زا  يوریپ  هب  ار  امش  نم  ینامرفان  دربن و  شیپ  هانگ  زرم 
قامعا رد   ) ار هناد  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  دـیریگن ) دوخ  هب  راکنا  هفایق  و   ) دـینکن هاگن  رگیدـکی  هب  مشچ  اب  منانخـس  ندینـش  ماـگنه  هب 

غورد هتفگ  نم  هب  هک  سک  نآ  هن  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یّما  ربمغیپ  زا  مهدیم  ربخ  امش  هب  هچنآ  دیرفآ ، ار  رـشب  تفاکـش و  نیمز )
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درگ ار  نانآ  و   ) دنز گناب  تاناویح  نوچمه  ماش  مدرم  رب  یهارمگ  رایـسب  صخـش  منیبیم  ایوگ  تسا ، هدوب  ربخ  یب  هدنونـش  هن  هتفگ و 
دسر جوا  هب  وا  نایغط  دنک و  زاب  نهد  هک  یماگنه  دنک ، بصن  هفوک »  » فارطا رد  ار  شیوخ  ياهمچرپ  و  دروآ )

215 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
اهزور دـشک ، هنابز  گنج  شتآ  دزگب و  ار  شیوخ  نادـنزرف  هنتف  و  دریگب ) ار  اـج  همه  وا  متـس  ، ) ددرگ مکحم  نیمز  رد  شیاـپ  ياـج  و 

ورد هلحرم  هب  وا  تشک  هک  یماـگنه  دـنیامن ، راکـشآ  ار  شیوخ  تالکـشم  جـنر و  اهبـش  دـنزاس و  رهاـظ  ار  دوخ  سوبع  هتفرگ و  هرهچ 
هب هدیچیپ  ياهشروش  اه و  هنتف  ياهمچرپ  ماگنه  نآ  رد  دشخردب ، شریشمش  قرب  دیآرد و  ناجیه  هب  دزیخاپ و  هب  شندیچ  يارب  دسرب و 

. دنروآ ور  مطالتم  يایرد  رات و  بش  نوچمه  دیآرد و  زارتها 
هب فلتخم  ياه  هتسد  يدوز  هب  دریگ و  ندیزو  نآ  رب  هک  ییاهدابدنت  هچ  دفاکشب و  ار  هفوک  رهش  هک  یتخس  ياهنافوط  هچ  نیا  رب  هوالع 

! دندرگ لامدگل  دناهداتفا  اپ  زا  هک  اهنآ  دنوش و  ورد  دنتسه  اپ  رس  هک  نانآ  دنتفا ، مه  ناج 

هبطخ 102

هراشا

دراد هراشا  هدنیآ  ثداوح  هب  قباس  هبطخ  دننامه  زین  هبطخ  نیا 

زیخاتسر زور 

، دنکیم عمج  ناشرادرک  شاداپ  هب  ندیسر  قیقد و  باسح  هب  یگدیسر  يارب  ار  نیرخآ  نیلوا و  دنوادخ  هک  تسا  يزور  زیخاتسر )  ) نآ
ناشمادـنا مامت  نیمز  شزرل  هدرک ، هطاحا  ار  ناشناهد  فارطا  دزیریم و ) ورف  ناشیور  رـس و  زا   ) قرع دـنزیخاپ ، هب  عوضخ  لاح  رد  همه 

. دنازرلیم ار 
. دروآ تسد  هب  دوخ  نداتسیا  يارب  یّلحم  ای  دنک و  ادیپ  ییاپ  ياج  هک  تسا  یسک  زور  نآ  رد  دارفا  نیرتلاحشوخ  نیرتوکین و 

دهدیم ربخ  هدنیآ  زا  هک  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 
ریز هب  ار  شمچرپ  دـناوتن  یمچرپ  چـیه  دزیخاپ و  هب  نآ  ربارب  رد  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  رات  بش  ياه  هراـپ  نوچمه  تسا  ییاـه  هنتف 

هب شراوس  دناشکیم و  ار  نآ  شرادمامز  دناهدراذگ و  شتـشپ  رب  زاهج  هدـش ، راهم  هک  يرتش  نوچمه  امـش  يوس  هب  اه  هنتف  نیا  دروآ ،
دـیدش و اـهنآ  هبرـض  هک  دنتـسه  یتّیعمج  اهـشروش  نیا  ناـیماح  نارادـفرط و  دراد .) هداـمآ  ار  تفرـشیپ  لـیاسو  ماـمت   ) دـناریم تعرس 

يور رد  دـنراوخ و  ناشکندرگ  ناّربکتم و  دزن  هک  دـننکیم  دربن  اهنآ  اب  ادـخ  هار  رد  دـنزیخیم و  اـپب  یهورگ  یلو  تسا . مک  ناـشتافلت 
رابغ و درگ و  نودب  یهلا  رفیک  ناونع  هب  هک  يرکـشل  زا  هرـصب !»  » يا وت  رب  ياو  ماگنه  نیا  رد  دنفورعم ، اهنامـسآ  رد  اّما  سانـشان ، نیمز 

نوگرگد ار  اهنآ  هرهچ  گنر  هک  يدیدش  یگنـسرگ  خرـس و  گرم  هب  تنانکاس  يدوز  هب  ددرگیم و  رو  هلمح  وت  هب  ادص  رـس و  نودب 
! دش دنهاوخ  التبم  دزاسیم ،

217 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 103

هراشا
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هدومرف  داریا  یتسرپ  ایند  كرتو  دهز  دروم  رد  هک 
دربیم و نایم  زا  ار  دوخ  نانکاس  يدوز  هب  ایند  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیرگنب ، نآ  زا  ناگدـننک  ضارعا  نادـهاز و  نوچمه  ایند  هب  مدرم ! يا 

. دناشکیم تبیصم  هب  دنراد  نانیمطا  نآ  هب  هک  ینازابسوه 
، هتخیمآ هودـنا  اـب  نآ  يداـش  میـشاب ، شراـظتنا  رد  اـت  تسین ، موـلعم  هدـنیآ  ددرگیمن و  رب  هاگچـیه  هدرک  تشپ  هتفر و  تسد  زا  هـچنآ 

. دیارگیم یتسس  فعض و  هب  نآ  رد  دنمورین  نادرم  تماقتسا  ییاناوت و 
. دوب دهاوخن  یقاب  شیب  یمک  تّدم  اریز  دزاسن ، رورغم  ار  امش  شناوارف  ياهییابیز 

. ددرگ انیب  دریگ و  تربع  دنک و  رکف  هک  داب  سک  نآ  رب  يادخ  تمحر 
زیچ ره  دوب  دهاوخ  هراومه  تسا  ترخآ  زا  هچنآ  هدوبن و  اًلـصا  تسا  دوجوم  ایند  زا  نونکا  مه  هچنآ  ایوگ  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب 

کیدزن بیرق و  ياهدنیآ  ره  دمآ و  دهاوخ  دیراد  ار  شراظتنا  هچ  ره  دریگ و  نایاپ  ماجنارس  رمع ) تاعاس  نوچمه   ) دیآ شرامش  هب  هک 
. تسا

؟ تسیک اناد 

. دنام ربخ  یب  شیوخ  ردق  زا  هک  سب  نیمه  ناسنا  ینادان  يارب  و  دسانشب ، ار  دوخ  ردق  هک  تسا  یسک  اناد 
، درادیمرب ماگ  امنهار  نودب  هتشگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  هتشاذگاو ، شدوخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  ياهدنب  ادخ  دزن  دارفا  نیرتضوغبم 
، دوش توعد  شنوگانوگ  ياهتمعن  ترخآ و  رازتشک  هب  رگا  دشوکیم و  نآ  يارب  و  دـنکیم ) تباجا   ) دوش هدـناوخ  ایند  رازتشک  هب  رگا 

. تسا هدش  هتشادرب  وا  شود  زا  دنکیم ، یلاخ  هناش  نآ  زا  هچنآ  تسا و  بجاو  وا  رب  دهدیم  ماجنا  هچنآ  ایوگ  دزرویم  یتسس 

نامز رخآ  نارود 

دنوشن هتخانش  دنشاب  روضح  رد  رگا  دنناشن ، مان و  یب  هک  ینانمؤم  رگم  دباییمن  تاجن  هنتف  زا  هک  تسا  ینامز  نآ  و 
219 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ياه هناشن  تیاده و  ياهغارچ  اههعماج  یناملظ  بش  رد  ناگدننک  ریـس  يارب  اهنآ  دریگیمن ، ار  اهنآ  غارـس  یـسک  دندرگ ، بئاغ  رگا  و 
ياـهرد دـنوادخ  هک  دـننانیا  وـگوغل ! هیفـس و  یمدرم  هن  و  دـنیاشحف )  ) هعاـشا یپ  رد  هن  زیگناهنتف ؛ هن  دنتـسه و  وـج  هدـسفم  هن  دننـشور ؛

. دزاسیم فرطرب  نآ  زا  ار  تالکشم  اهیتخس و  دنکیم و  زاب  ناشیوس  هب  ار  شتمحر 
مدرم و   ) ددرگ نوـگژاو  دزیرب ، تسا  نآ  رد  هچنآ  دوـش و  نوـگژاو  هک  یفرظ  نوـچمه  مالـسا  هک  دـسریم  یناـمز  يدوز  هب  مدرم ! يا 

(. دننک شومارف  یّلک  هب  ار  نآ  قیاقح 
شیامزآ ار  امـش  هک  هدادن  نیمأت  امـش  هب  زگره  یلو  تسا  هداد  نیمأت  امـش  هب  رظن  نیا  زا  درک و  دهاوخن  ملظ  امـش  هب  دنوادخ  مدرم ! يا 

ار مدرم  اـم  تسا و  ییاـه  هناـشن  حون »  » ناـیرج رد  َنیلَْتبَُمل 20 ؛] اـّنُک  ْنا  َو  ٍتاـیَال  َکـِلذ  یف  َّنا  : » هدوـمرف نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  دـنکن ؛
«. مییامزآیم

« حییاسملا  » تسا و رازآ  یب  مانمگ و  هک  تسا  نآ  ۀَـمَُون » ٍنِمُؤم  ُّلُک   » هلمج زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
راک نوچ  هک  تسا  یـسک  عایذم »  » عمج عییاذملا »  » دراد و لاغتـشا  داسف  ّرـش و  یماّمن و  هب  مدرم  نیب  رد  هک  تسا  یـسک  حایـسم »  » عمج

. تسا وگهدوهیب  هیفس و  هک  دنیوگ  ار  یسک  روذب »  » عمج رذبلا »  » دهد و هعاشا  دونشب  ار  یتشز 
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هبطخ 104

تّوبن ياعدا  تشادن و  ینامسآ  باتک  برع  زا  سک  چیه  هک  یلاح  رد  تخاس ، ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دنوادخ  دعب ، اّما 
ارف ناشگرم  هک  نآ  زا  شیپ  دـهد و  قوس  تاجن  لزنم  رـس  هب  ار  نانآ  ات  تخادرپ ، نافلاخم  اب  هزرابم  هب  شنارای  اـب  وا  دومنیمن ؛ یحو  و 

ات دنتـسیایم ، اپ  رـس  رب  نالاح  هتـسکش  دنباییم و  ناوت  ناگتـسخ  ناناوتان و  وا  دوجو  تکرب  هب  دزرو ، تردابم  نانآ  یگدامآ  رد  دـسر ،
داد ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشتاجن  هلیـسو  ات  دراد ) همادا  نانچمه  راک  نیا  و   ) تیاده لباق  ریغ  ناهارمگ  زج  دـناسرب ، دوصقم  لزنم  هب  ار  نانآ 
اهنآ يداصتقا  ینید و  عضو  مه   ) دش فاص  اهنآ  هزین  دمآرد و  شدرگ  هب  اهنآ  یگدنز  يایـسآ  تخاس ، نیزگیاج  ناشبـسانم  ّلحم  رد  و 

(. يوق اهنآ  یماظن  يورین  مه  دش و  هار  هبور 
يربهر تحت  همه  درک و  ینیـشن  بقع  یّلک  هب  لطاب  ات  متـشادیم  او  يورـشیپ  هب  ار  اهنآ  مدوب و  رکـشل  نیا  لاـبند  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
دنگوس ادـخ  هب  تفاین . هار  نم  رد  یتسـس  مدومنن و  تنایخ  درکن و  هطاحا  ارم  سرت  مدـشن و  ناوتان  زگره  هار  نیا  رد  دـندمآرد ، مالـسا 

. مزاس جراخ  نآ  نورد  زا  ار  قح  ات  مفاکشیم  ار  لطاب  مکش  و  موریم ) هار  نیا  رد  زین  نونکا  مه  )
221 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نیا رد  ار  نآ  نم  هـک  نـیا  زج  مـیدروآ ، زین  هبطخ 33 ) رد   ) رتـشیپ ار  هبطخ  نیا  هدـیزگرب  تـالمج  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. مدروآ اجنیا  رد  رگید  راب  ار  نآ  اذل  متفای  فالتخا  یمک  اب  تیاور 

هبطخ 105

هراشا

مدرم هظعوم  هّیما و  ینب  دیدهت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تافص  زا  یتمسق  نوماریپ 

یمارگ ربمایپ 

دشاب و اهنآ  رادرکرب  هاوگ  رظان و  هک  تخاس  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دنوادخ  هک  نیا  ات  دندوب ) یهارمگ  رد  تخس  مدرم  )
همه زا  شقـالخا  دوب ، ناـنآ  نیرتمیرک  نیرتبیجن و  تلوهک  ّنس  رد  قولخم و  نیرتهتـسیاش  یکدوـک  رد  ناـنآ ، هدـنهد  میب  تراـشب و 

. دوب رتماوداب  همه  زا  وا  ششخب  دوج و  ناراب  رتکاپ و  ناکاپ 

! هّیما ینب  يا  امش 

ینامز . ) دوب هتسبن  شزاهج  هنت  ریز  دنب  اهر و  شراسفا  هک  دیدیـشون  ریـش  نآ  ناتـسپ  زا  دیدرب و  هرهب  ایند  ینیریـش  تّذل و  زا  ینامز  اهنت 
تامیلعت هتفر و  نایم  زا  ناناملـسم  یـسایس  یقـالخا و  زکرمت  دـندوب  هتفاـی  شرورپ  وا  رـصع  رد  هک  یمدرم  ناـمثع و  تموکح  رثا  رب  هک 

شلالح دوب و  راخ  یب  ردـس  تخرد  نوچمه  یماوقا ، رظن  زا  ایند  مارح  هک  اجنآ  اـت  دوب ) هدـش  فیعـض  اـهنآ  ناـیم  رد  ربماـیپ  مالـسا و 
. دوجومریغ

دازآ و امـش  يارب  نیمز  زورما  نّیعم ، يدمآرـس  ات  هدرتسگ  تسا  ياهیاس  نوچمه  دیتسه  ورهبور  نآ  اب  امـش  هک  ییایند  دنگوس ! ادـخ  هب 
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هدش هتفرگ  زاب  امش  زا  نانآ  ياهریشمش  ّطلسم و  نانآ  رب  امش  ياهریشمش  هتسب ، امش  زا  یعقاو  ناربهر  ياهتـسد  اّما  تسا ، زاب  ناتیاهتـسد 
. تسا

دوخ يارب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  اـم  ياـهنوخ  هدـنریگماقتنا  دراد ، یبلاـط  بحاـص و  یّقح  ره  یهاوخنوخ و  ینوـخ  ره  دیـشاب ! هاـگآ 
هجنپ زا  یـسک  ددرگن و  ناوتاـن  یـسک  نتفرگ  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  وا  و  دـشاب ) ّطلـسم  اًـلماک  دوـخ  ّقـح  ياـفیتسا  رب  و   ) دـنک يرواد 

. درک دناوتن  رارف  شتلادع 
اهمشچ نیرتانیب  دیـشاب ! هاگآ  دینیبیم ، دوخ  نانمـشد  هناخ  رد  نارگید و  تسد  رد  ار  تفالخ  نیا  يدوز  هب  دنگوس  ادخ  هب  هّیماینب ! يا 

! دهد ياج  دوخ  رد  ار  اهیروآدای  رّکذت و  هک  تسا  نآ  اهشوگ  نیرتاونش  و  دنک ! ذوفن  اهیکین  لد  رد  شعاعش  هک  تسا  نآ 
223 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مدرم زردنا  دنپ و 

زا هک  ییاه  همـشچ  لالز  بآ  زا  ار  شیوخ  ياـهفرظ  دـیزاس ! نشور  لـمع ، اـب  ناگدـنیوگ  راـتفگ  هلعـش  زا  ار  لد  غارچ  مدرم ! يا  اـمش 
. دینک رپ  تسا  كاپ  اهیگدولآ 

دزرو و هیکت  دوخ  تلاهج  هب  هک  سک  نآ  هک  نیا  هچ  دیشابن ، شیوخ  ياهسوه  میلست  دینکن و  هیکت  دوخ  ياهینادان  هب  ادخ ! ناگدنب  يا 
تکاله هّرد  رد  دزیریم و  ورف  شیاـپ  ریز  نیمز  يدوز  هب  ( ؛ هتفرگ رارق  هاـگترپ  بل  رب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ددرگ ، شیاـهاوه  ریـسا 

هتخپاـن و تارظن  هیجوـت  يارب  دربیم و  رگید  ياـج  هـب  ییاـج  زا  دـشکیم و  شودـب  ار  هاـنگ  داـسف و  تکـاله و  راـب  دـنکیم ) طوـقس 
. دهدیم دنویپ  مه  هب  ار  بسانتمان  طبر و  یب  بلاطم  شضقانتم 

، دیربم دیاشگب  ناتراک  زا  هرگ  دوخ  رکف  اب  درادن  تردق  دـنک و  لح  ار  نآ  دـناوتیمن  هک  یـسک  دزن  ار  شیوخ  تیاکـش  راهنز ! راهنز ،
مالعا ار  ادخ  نامرف  زردنا  دنپ و  اب  تسا :) رارق  نیا  زا  وا  فیاظو  ، ) درادـن ياهفیظو  تسا  رومأم  ادـخ  فرط  زا  هچنآ  زا  ریغ  اوشیپ  ماما و 

هب ار  نامولظم  ّقح  دیامن و  تسا  رفیک  ّقحتـسم  هک  سک  نآ  رب  دودـح  هماقا  دـنک ، شـشوک  ّتنـس  يایحا  مدرم و  یهاوخ  ریخ  رد  دراد ،
. دنادرگزاب اهنآ 

زا دـیور ) ورف  ایند  رد  و   ) دـیدرگ لوغـشم  دوخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دکـشخب و  نآ  تخرد  هک  نآ  زا  شیپ  دیـشوکب  شناد  نتفرگ  ارف  رد 
هانگ بکترم  دوخ  لّوا  دیفّظوم  امش  اریز  دیوشن ، بکترم  مه  دوخ  دیراد و  زاب  تارکنم  زا  ار  مدرم  دینک ، جارختـسا  شناد  مولع ، ندعم 

. دییامن یهن  نآ  زا  ار  مدرم  هاگنآ  دیوشن ،

هبطخ 106

هراشا

هدمآ شباحصا  شنزرس  سپس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يروآدای  مالسا و  يرترب  نآ  رد  هک 

مالسا نییآ  هوکش  تمظع و 

هک ناـنآ  يارب  ار  نآ  ماـکحا  هب  ندرک  لـمع  نتفرگارف و  ياـههار  دوـمرف و  عیرـشت  ار  مالـسا  هک  تـسا  يدـنوادخ  صوـصخم  شیاـتس 
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شنماد هب  تسد  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  دومن و  راوتـسا  دـنزیخیم  رب  هزیتس  هب  هک  نانآ  ربارب  رد  ار  شناکرا  دـینادرگ ، ناـسآ  دـنناهاوخ 
يوریپ شقطنم  زا  هک  نانآ  يارب  تخاس و  تمالـس  حلـص و  هلیـسو  دـنهن  ماگ  شمیرح  هب  هک  اهنآ  يارب  داد و  رارق  ینما  هاگهانپ  دـننز ،

ناهرب  لیلد و  دننک 
225 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يارب مهف و  دنک  لّقعت  ار  نآ  هک  یـصخش  يارب  رون و  دنریگب  ینـشور  نآ  زا  هک  يدارفا  يارب  هاوگ و  دـننک  عافد  نآ  زا  هک  اهنآ  يارب  و 
. تسا لقع  دنک  ّربدت  هک  نآ 

يارب تسا  یتربع  سرد  دراد ، قح  كرد  رب  مزع  هکنآ  يارب  تسا  ینیب  نشور  هیام  دریذـپب ، ار  شتمالع  هک  سک  نآ  يارب  تسا  هناشن 
رب هـک  یــسک  يارب  تساناـنیمطاو  شمارآهلیــسو  دـنک  شقیدـصت  هـک  نآ  يارب  تـسا  ییاـهر  تاـجن و  هیاـم  دریذـپب ، زردـنا  هـک  نآ 

هـصالخ روطب  دنتماقتـسا و  لها  هک  نانآ  يارب  تسا  يرپس  ودراذگاو  نآ  هب  ار  دوخ  راک  هک  تسا  یناسنا  شیاسآبجوم  دـنکهیکتنآ ،
. تساهکلسم نیرت  حضاو  اههار و  نیرت  نشور 

يارب یکاپ  طیحم  هک : دنامیم  ياهقباسم  نادیم  هب  غورفرپ ، شیاهغارچ  ناشخرد و  شیاه  هداج  راکشآ ، دنلب و  شـشخب  ینـشور  لیالد 
هزیاج هتخاس ، اّیهم  هقباـسم  يارب  یـشزرارپ  لیـصا و  ياـهبسا  دوشیم ، هدـید  یبوخ  هب  دـنلب و  هقباـسم  رخآ  هطقن  مچرپ  دراد و  نیرمت 

يامنهار حـلاص ، لامعا  قح و  قیدـصت  هقباسم  نیا  همانرب  دنـشابیم ، فیرـش  یمدرم  نآ  ناراکراوس  یلاـع و  رایـسب  ناگدـنهد  هقباـسم 
. تسا تشهب  شگرزب  هزیاج  ییاهن و  هقباسم  همانرب  عامتجا  زکرم  تمایق ، نیرمت و  نادیم  ایند ، نایاپ و  گرم ، نآ و  شخب  ینشور 

. تسا یمارگ  ربمایپ  هرابرد  هک  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 
هار رـس  رب  غورفرپ  یغارچ  تخورفارب و  دندرگ ، نشور  دنهاوخیم  هک  اهنآ  يارب  ياهلعـش  و  داتـسرف ) ار  شربمایپ   ) دنوادخ هک  نیا  ات  ... 

. تسا وت  زیخاتسر  زور  هاوگ  دهاش و  نانیمطا و  دروم  نیما  ربمایپ )  ) وا ادنوادخ ! داد ، رارق  تلالض  يداو  ناگدشمگ 
. ياهداتسرف قح  هب  هک  تسا  یتمحر  ياهتخیگنارب و  هک  تسا  یتمعن  وا 

نییآ يانب  ایادـخ ! راب  امرف ! اطع  وا  هب  یفعاضم  شاداپ  تمرک  لضف و  زا  و  هد ! صاصتخا  يو  هب  شیوخ  لدـع  زا  يرفاو  هرهب  ادـنوادخ !
بّرقت هلیـسو  و  ازفیب ! دوـخ  دزن  رد  وا  ماـقم  تفارـش  رب  راد ! یمارگ  شیوـخ  یناـمهم  ناوـخ  رـس  رب  ار  وا  هد و  رارق  اـهانب  نیرتدـنلب  ار  وا 

، نادرگ روشحم  وا ) ناوریپ  ناتـسود و   ) هرمز رد  ار  ام  و  امرف ! اطع  وا  هب  ار  تلیـضف  ماقم و  يدنلب  تعفر و  نک ! تیانع  يو  هب  ار  شیوخ 
هارمگ هن  هارمگ ، هن  نکـش  نامیپ  هن  فرحنم ، هن  نامیـشپ و  هن  راسمرـش ، هن  میـشاب و  اوسر  هن  شیوخ  ياـه  هدرک  رطاـخ  هب  هک  یلاـح  رد 

. هدروخ بیرف  هن  هدننک و 
. میدروآ اجنیا  رد  ار  نآ  یتافاضا  رطاخ  هب  مه  زاب  تشذگ  هبطخ 72  رد  نخس  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

دشابیم شنارای  هب  باطخ  هک  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق  و 
یناسک دننکیم . ّتبحم  امـش  ناگیاسمه  هب  دنرادیم و  یمارگ  ار  امـش  نازینک ، یّتح  هک  دیاهدیـسر  یماقم  هب  گرزب  دـنوادخ  فطل  زا 

دیرادن یّقح  اهنآ  رب  دیتسین و  رترب  اهنآ  زا  امش  هک 
227 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

لاح نیا  اب  دیراد ، یتموکح  اهنآ  رب  هن  دنرادن و  امش  تموکح  زا  یـسرت  هک  دنربیم  باسح  امـش  زا  یناسک  دننکیم ، میظعت  امـش  يارب 
تحاران ددرگ  ضقن  ناتناردپ  تادّـهعت  رگا  هک  یلاح  رد  دـییآیمن ، مشخ  هب  امـش  اّما  هدـش ، هتـسکش  یهلا  ياهنامیپ  نیناوق و  دـینیبیم 
نارگمتس هب  ار  شیوخ  ماقم  اّما  تشگیم ، زاب  امش  هب  نآ  هجیتن  سپس  مدرم و  هب  امـش  زا  دیـسریم و  امـش  هب  ادخ  تاروتـسد  دیوشیم ،

دننکیم و لمع  تاهبش  هب  نانآ  دیدرک ، میلست  نانآ  هب  ار  یهلا  ياهتّیرومأم  دیدرپس و  نانآ  تسد  هب  ار  شیوخ  روما  مامز  دیدراذگاو و 
ار امش  زا ) ییاهلسن   ) دنوادخ زاب  دننک ، هدنکارپ  نامسآ  ناگراتس  ریز  رد  ار  امش  نانمشد ، رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنرو ، هطوغ  تاوهـش  رد 
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. دنکیم يروآدرگ  نانآ  زا  ماقتنا  زور  يارب 

هبطخ 107

هدومرف  داریا  نیّفص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  هک 
نارکف و هتوک  ناراکافج و  مدـید ) ، ) مدرک هدـهاشم  دوخ  فوفـص  زا  ار  امـش  يریگهرانک  مدـید ، دوخ  مشچ  اـب  ار  امـش  تمیزه  رارف و 
. دـیتسه فرـش  نارـس  زا  برع و  ناسانـشرس  ناـگرزب و  زا  امـش  هک  نیا  اـب  دـندز ، راـنک  ناتفوفـص  زا  ار  امـش  ماـش  نیـشن  هیداـب  بارعا 
( هناتخبشوخ اّما  ، ) نارتش تشپ  رب  تسا  میظع  دنلب و  ناهوک  نوچمه  تروص و  رد  تسا  ینیب  نوچمه  عامتجا  هرهچ  رد  امـش  یگدنزارب 

نانآ دیتسکش و  مه  رد  ار  ناشفوفص  دنداد ، تمیزه  ار  امش  هک  روط  نامه  مدید  ماجنارس  نوچ  دیدیشخب ، افـش  منورد  ياه  یتحاران  هب 
ناگتشک نایرارف و  دیتفرگیم و  هزین  ریت و  داب  هب  ار  اهنآ  مدیدیم )  ) دندز رانک  ار  امش  اهنآ  هک  روط  نامه  دیدن ، ار  دوخ  هاگرکشل  زا  ار 

. دنتخیریم مه  يور  دنراد ، ناشزاب  بآ  دورو  زا  هک  ياهدش  درط  هنشت  نارتش  نوچمه  نمشد 
229 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 108

هراشا

دنکیم ییوگشیپ  هدنیآ  ّمهم  ثداوح  عیاقو و  زا  هک 

گرزب دنوادخ 

راکـشآ ناشبلق  رب  ار  شیوخ  دوجو  لیلد ، تّجح و  اب  هدرک و  یّلجت  اهناسنا  رب  دوخ  شنیرفآ  اب  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
نطاب ریمـض  حور و  ياراد  هک  تسا  یناسک  صوصخم  هشیدنا  هک  نیا  هچ  دیرفآ . هشیدنا  رکف و  هب  زاین  نودب  ار  تاقولخم  تسا . هتخاس 

. تسا هدرک  هطاحا  ناهنپ  هدیچیپ و  دیاقع  هب  هتفاکش و  ار  بیغ  ياههدرپ  قامعا  ششناد  ملع و  تسین . نینچ  وا  دنشاب و 
ربمایپ فصو  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  و 

همشچ زا  یکیرات و  رد  هتخورفا  رب  ياهغارچ  زا  ءاحطب ،»  » نیمزرـس زا  دنلب  عیفر و  یماقم  زا  رون ، همـشچرس  زا  ناربمایپ ، هرجـش  زا  ار  يو 
. دیزگرب تمکح  ياه 

هّیماینب هنتف 

رارطضا و عقاوم  يارب  یّتح  هتخاس ، هدامآ  یبوخ  هب  ار  شیاهمهرم  دزادرپیم ، شدرگ  هب  هراومه  شیوخ  ّبط  اب  هک  راّیس  تسا  یبیبط  وا 
ياهنابز رک و  ياهـشوگ  انیبان ، ياهبلق  يارب  دهد  رارق  تسا ، زاین  دروم  هک  اجنآ  رد  ات  تسا  هتخادگ  ار  شرازبا  اهمخز  ّلحم  ندرک  غاد 

! تسا نادرگرس  هدش و  شومارف  نارامیب  يوجتسج  رد  دوخ  يوراد  اب  گنگ ،
نیا رد  اهنآ  دناهدومنن ، روهلعش  ار  دوخ  رکف  رگنشور  ياهـشناد  زورفا  شتآ  اب  هتخاسن و  نشور  ار  شیوخ  درخ  لقع و  تمکح ، غورف  اب 
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. دنریذپان ذوفن  تخس و  ياهگنس  ییارحص و  نایاپراهچ  نوچمه  تمسق 
هدز رانک  رب  شیوخ  هرهچ  زا  ار  باقن  زیخاتسر  ادیوه و  نآ  ناگدنیوپ  يارب  قح  هار  تسا و  راکشآ  دنتریـصب ، لها  هک  اهنآ  يارب  قیاقح 

. تسا هدش  رهاظ  دنّقح ، يوجتسج  رد  هک  نانآ  ناکریز و  يارب  تقیقح  ياه  هناشن  و 
؟ منیبیم رکیپ  یب  ییاهحور  حوریب و  ییاهرکیپ  ار  امش  ارچ 

231 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
!، اـنیبان یناگدـننکهاگن  بئاـغ ، ینارـضاح  باوـخ ، رد  ینارادـیب  دوـس ، یب  يراّـجت  حالـص و  یب  یناگدـننک  تداـبع  ار  امـش  هدـش  هـچ 

!؟ منکیم هدهاشم  گنگ  ینایوگ  نخس  و  رک ! یناگدنونش 
ياه هناـمیپ  اـب  ار  امـش  اـهنآ  دـناهدش ، هدـنکارپ  اـج  همه  رد  نآ  رادـفرط  ياـههورگ  هدـیدرگ و  بصن  دوخ  هاـگیاج  رد  یهارمگ  مچرپ 

تلالض و هیاپ  رب  جراخ و  مالسا  ّتلم  زا  هورگ  نیا  ربهر  دنزیریم ؟ ورف  ار  امش  گرب  خاش و  شیوخ  تسداب  دننکیم و  هنامیپ  یهارمگ 
. تسا هداتسیا  یهارمگ 

ندروخ زا  هک  ییایاقب  دننامه  ای  دنام و  دهاوخن  یقاب  گید ، هدنام  هت  نوچمه  امـش  زا  یمک  دادـعت  زج  دـنوش ، هریچ  امـش  رب  هک  هاگنآ 
ار امش  نمرخ  نوچمه  دنهدیم و  رارق  راشف  تحت  هدیچیپ و  مه  هب  ارامش  یمرچ  ياهتسوپ  نوچمه  تسا . هدیبسچ  فرظ  فارطا  رد  اذغ 
و  ) دـنزاس یم  ادـج  امـش  نیب  زا  ار  نانمؤم  ناهارمگ ، نیا  دـنکیم ، ادـج  رغال  زا  ار  تشرد  ياه  هناد  هک  ياهدـنرپ  نوچمه  دـنبوکیم ،!

(. دننکیم دوبان 
یک ات  اهیزادرپغورد  دزاسیم ،؟ ّریحتم  ار  امـش  یک  ات  اهتملظ  اه و  یکیرات  دـشکیم ،؟ اجک  هبار  امـش  هدـننک  هارمگ  ياهـشور  نیا  رخآ 

؟ دنیامنیم لافغا  ار  امش  هنوگچ  دننکیم و  ذوفن  امش  رد  اجک  زا  دبیرفیم ،؟ ار  امش 
رد ار  دوخ  ياهلد  دـیهدارف ! شوگ  شیوخ  ینّابر  ادـخ و  درم  نخـس  هب  یتشگزاـب ؛ یتبیغ  ره  يارب  تسا و  ياهتـشون  يدمآرـس  ره  يارب 

، دیوگیم نخـس  هناقداص  امـش  هدنامرف  دیوش ! رادـیب  دـشکیم  دایرف  رطخ ) ساسحا  رطاخ  هب   ) هک یماگنه  دـیزاس و  رـضاح  وا  هاگـشیپ 
دننامه هتفاکـش ، یبوخ  هب  امـش  يارب  ار  قیاقح  تسا ) هتخاس  هدامآ  امـش  تاجن  يارب   ) ار شیوخ  نهذ  تاـّیوتحم  عمج و  ار  دوخ  راـکفا 

دننکیم ادج  نآ  هندـب  زا  هک  یتخرد  هریـش  نوچمه  لطاب  زا  ار  تقیقح  دنفاکـش و  یم  ار  اهنآ  ناشنورد ، ییاسانـش  يارب  هک  ییاه  هرهم 
. تسا هتخاس  ادج  امش  يارب 

یمک هب  قح  نایعاد  هتفای و  تمظع  توغاط  هدـیدرگ ، راوس  شیوخ  ياهبکرم  رب  تلاهج  هتفرگ و  عضوم  لـطاب  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد 
ادخ نیناوق  نتـسکش  رد  مدرم  هدادرـس ، هلان  لطاب  توکـس ، اهتّدم  زا  سپ  هدش و  رو  هلمح  یکانرطخ  هدنرد  ناسب  راگزور  دـناهدییارگ ،

ینمـشد یتـسار  رد  هتـسب ، یتـسود  ناـمیپ  نتفگ  غورد  يارب  دـناهدش ، دـّحتم  نید  زا  نتفرگ  هلـصاف  رد  دـناهداد و  مه  تـسد  هـب  تـسد 
دننکیم و رپ  ار  اج  همه  نامیئل  دیازفایم ؛ یمرگ  ناراب  دننکیم و  ینمـشد  ناردپ  اب  یتسود  ياج  هب  نادنزرف  ماگنه  نآ  رد  دـناهدیزرو ،

ناگدرم نادنمتـسم  همعط و  طّسوتم ، هقبط  ناگدنرد ، اهنآ  ياسؤر  ناگرگ و  نوچمه  نامز  نآ  مدرم  دنوش ، یم  بایمک  راوگرزب  ناکین 
هب مدرم  ینمـشد ؛ لد  اب  دـننکیم و  یتسود  راهظا  نابز  اـب  دوشیم ؛ ناوارف  غورد  ددـنب و  یمرب  تخر  ناـنآ  نیب  زا  یتسار  دوب ؛ دـنهاوخ 

!. دنشوپیم هنوراو  ینیتسوپ  نوچمه  ار  مالسا  دنوریم و  ورف  یتفگش  رد  ینمادکاپ  زا  دننکیم و  راختفا  هانگ 
233 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 109

هراشا
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تسا هدومرف  داریا  زیخاتسر  هلأسم  وا و  ماقم  تمظع  دنوادخ و  تردق  نایب  رد  هک 

دنوادخ تردق 

يورین لیلذ ، راوخ و  درف  ره  شخبتّزع  دنمتـسم و  ره  هدـننک  زاینیب  تساجرباپ ، وا  يرای  هب  زیچ  همه  دنعـضاخ و  شربارب  رد  زیچ  همه 
. تسا هدز  تبیصم  ره  هاگهانپ  ناوتان و  ره 

تسوا و رب  شیزور  دشاب ، هدنز  سکره  دنادیم ، ار  شنورد  رارسا  دنک ، توکس  سک  ره  دونـشیم و  ار  شنخـس  دنک ، مّلکت  سک  ره 
. تسوا يوس  هب  شتشگزاب  دریمب ، سکره 

رطاخ هب  ار  ناگدیرفآ  ياهدوب ، دنیوگ  نخـس  وت  زا  ناقولخم  هک  نآ  زا  شیپ  هکلب  دـنهد ، ربخ  وت  زا  ات  هدـیدن  ار  وت  اهمـشچ  ادـنوادخ )! )
. یتشادناو راک  هب  ار  اهنآ  دوخ  تعفنم  يارب  يدیرفاین و  ییاهنت  تشحو  عفر 

تتمظع زا  ناراـکهانگ  تیـصعم  دورن ، نوریب  تتردـق  هطیح  زا  يریگب ، ار  سک  ره  دـنک و  رارف  دـناوتن  وـت  تردـق  تسد  زا  سک  چـیه 
هب سک  ره  دنادرگرب و  ار  تنامرف  دناوتیمن  دیآ ، مشخ  هب  وت  ياضق  زا  هک  سک  نآ  دیازفایمن ، تکلم  رب  ناعیطم  تعاطا  دـهاکیمن و 

یتسه يدبا  دوجو  کی  وت  تسا . رـضاح  وت  شیپ  رد  یناهنپ  ره  راکـشآ و  وت  دزن  يّرـس  ره  ددرگیمن . زاینیب  وت  زا  دـنک  تشپ  تنامرف 
زج وت  مکح  زا  تاجن  هک  یتسه  یهاگ  هدعو  تسین ، یهار  وت  يوس  هب  تشگزاب  زج  هک  یتسه  ینایاپ  وت  درادن ، موهفم  تیارب  نامز  هک 

. تسوت يوس  هب  یناسنا  ره  تشگزاب  وت و  تسد  هب  ياهدنبنج  ره  مامز  تسین . نکمم  وت  يوس  هب 
ره تسا  کچوک  هچ  میرگنیم و  تیاههدـیرفآ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  یهّزنم ، وت ! ماقم  تسا  گرزب  هچ  یهّزنم ، اراـگدرورپ !

. مینکیم هدهاشم  تتوکلم  زا  هچنآ  تسا  زیگنالوه  هچ  و  وت ! تردق  ربارب  رد  یگرزب 
ناوارف و تیایند  ياهتمعن  ردقچ  تسا ! ناهنپ  ام  زا  هک  تتموکح  ورملق  زا  ییاهـشخب  ربارب  رد  دوشیم ، هدـید  هچنآ  تسا  کچوک  هچ  و 

! تترخآ ياهتمعن  ربارب  رد  اهنیا  دنکچوک  هچ  لاح  نیا  اب  تسا و  ّتیمهارپ 
تسا  ماقمالاو  ناگتشرف  دروم  رد  هک  هبطخ  زا  یتمسق 

وت هب  تبسن  تتاقولخم  همه  زا  اهنآ  ياهدرب ، الاب  تنیمز  زا  ياهدیشخب و  تنوکس  دوخ  ياهنامـسآ  رد  ار  اهنآ  هک  یناگتـشرف  زا  یهورگ 
، دنرتهاگآ
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هدادن و ياج  دوخ  رد  ار  اهنآ  ناردام  محر  دناهتفرگن و  رارق  ناردپ  بلص  رد  اهنآ ) ، ) دنرتکیدزن وت  هب  دنـسرتیم و  وت  زا  همه  زا  رتشیب  و 

دزن هک  یتلزنم  دنراد و  وت  اب  هک  یبرق  ماقم و  نیا  اب  هتخاسن ، قّرفتم  ار  نانآ  یگدنز  تالکـشم  اهیتحاران و  دـناهدشن ، قلخ  تسپ  یبآ  زا 
تلفغ رتمک  وت  نامرف  زا  هک  نیا  اب  دـنهدیم ، ماجنا  وت  يارب  هک  یناوارف  ياهتعاط  دـناهدرک و  هصالخ  وت  رد  هک  یتـالیامت  دـناهتفای و  وت 

بیع نتـشیوخ  رب  دندرمـشیم و  ریقح  ار  شیوخ  لاـمعا  دـندرکیم ، هدـهاشم  تسا ، هدیـشوپ  اـهنآ  رب  وـت  زا  هچنآ  هنک  رگا  دـنزرویم ،
. دناهدومنن تتعاطا  تسوت  ماقم  راوازس  هک  روط  نآ  دناهدادن و  ماجنا  ار  وت  تدابع  ّقح  هک  دندیمهفیم  بوخو  دنتفرگیم 

شکرس ناگدنب 

يارس مان  هب   ) يدیرفآ ییارس  هک  تسا  نیا  ياهدرک  اطع  ناگدیرفآ  هب  هک  یکین  ياهتمعن  زا  يدوبعم ! مه  راگدیرفآ و  مه  هک  یهّزنم  وت 
اهخاک و نارازگ ، تمدخ  نارـسمه و  یندروخ ، یندیماشآ و  دوشیم ) تفای  نآ  رد  زیچ  همه  هک   ) يدرتسگ ياهرفـس  نآ  رد  و  ترخآ )
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تباجا ار  هدننک  توعد  هن  دنک ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  ات  يداتسرف  ار  یسک  سپـس  يداد ، رارق  نآ  رد  اههویم  اهرازتشک و  اهرهن و 
اب هک  دـندروآ  يور  يرادرم  هب  دـندش ، قاتـشم  يدوـمن  قـیوشت  هچنآ  هب  هن  دـندیزرو و  تبغر  ياهدرک ، بیغرت  هـچنآ  رد  هـن  دـندرک و 

. دندرک قفاوت  نآ  یتسود  رد  دنتشگ و  اوسر  نآ  ندروخ 
یشوگ اب  درگنیم و  بویعم  یمـشچ  اب  سپـس  دزاسیم ، رامیب  ار  شبلق  دنکیم و  شیانیبان  دزرو ، قشع  راو ) هناوید   ) يزیچ هب  سک  ره 

یسک هدنب  تسایند و  هدنب  وا  دنکیم ، نآ  هتفیش  دناریمیم و  ار  شبلق  ایند  هتخاس ، دوبان  ار  شلقع  لد ، ياه  هتساوخ  دونشیم ، اونـش  ریغ 
هچ ره  دـیامنیم ، ور  وـس  ناـمه  هب  دـنک ، ور  بناـج  ره  هب  دزغلیم و  مه  وا  دزغلب ، فرط  ره  هب  اـیند  دراد ، تسد  رد  اـیند  زا  يزیچ  هـک 
زا ار  اهنآ  گرم ، و   ) دندش راتفرگ  ناهگان  ياهّدع  دنیبیم  هک  یلاح  رد  دریذپیمن ، دنپ  یظعاو  چیه  زا  دسرتیمن و  ادخ  زا  دنهد  شمیب 
مه ار  نآ  راظتنا  دنتـسنادیمن و  هک  ییاهالب  هنوگچ  دراد ، یتشگزاـب  هار  هن  تسا و  نکمم  ناـمیپ  خـسف  هن  هک  ییاـج  رد  دروآرد ) ياـپ 
اهنآ هب  ترخآ  رد  هچنآ  هب  و  دندش ، ادج  نآ  زا  يدوز  هب  دنتـشادنپیم  نمیا  ینادواج و  هک  ار  ییایند  دـمآ و  دورف  اهنآ  رـس  رب  دنتـشادن 

. دندیسر دندوب ، هداد  هدعو 

اهدیدهت نیرتهدنبوک  گرم 

: تسین فیصوت  لباق  هدمآ  دورف  اهنآ  رب  هک  ییاهالب 
رد دـیدرگ و  تسـس  ناشندـب  ياضعا  گرم  تارکـس  رد  دروآ ، موجه  اهنآ  رب  دنتـشاد ، هچنآ  نداد  تسد  زا  ترـسح  گرم و  تارکس 

. دنکفا ییادج  شنابز  نیب  اهنآ و  نیب  درک ، ذوفن  اهنآ  رد  گرم  مک  مک  سپس  دنتخاب ، ار  دوخ  گنر  نآ  ربارب 
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، تسا یقاب  شرکف  تسا ، ملاس  شلقع  هک  یلاح  رد  دونـشیم ، شـشوگ  اب  دـنکیم و  هاگن  مشچ  اـب  دوخ  هداوناـخ  ناـیم  رد  ناـنچمه  وا 
هدرک عمج  هک  ییاـهتورث  داـی  هب  تسا ، هدومن  يرپـس  یهار  هچ  رد  ار  شراـگزور  هدرک و  یناـف  یهار  هچ  رد  ار  شرمع  هک  دـشیدنایم 

اهنآ يروآ  عمج  هانگ  هتفرگ و  كوکـشم ، مارح و  لالح و  زا  هدراذگ و  مه  هب  ار  اهمـشچ  نآ  يروآ  عمج  رد  هک  یتورث  نامه  دتفایم ؛
یتحار دنریگیم ، هرهب  نآ  زا  دـنوشیم و  مّعنتم  نآ  زا  دـنامیم ، ياج  هب  ناثراو  يارب  هدیـسر ، ارف  اهنآ  زا  ییادـج  ماگنه  تسوا ، هارمه 

( نیا و   ) دزگیم ینامیـشپ  زا  ار  دوخ  تسد  وا  سپ  تسا ، لاوما  نیا  ورِگ  رد  وا  تسوا و  شود  رب  شهانگ  ینیگنـس  نارگید و  يارب  نآ 
یب تشاد  هقالع  نآ  هب  یگدنز  رد  هچنآ  هب  تبـسن  لاح  نیا  رد  وا  ددرگیم ، نشور  شیارب  گرم  ماگنه  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  رطاخ  هب 

: هک دنکیم  وزرآ  تسا . انتعا 
نانچمه گرم  دوب ! هدرک  عمج  ار  لاوما  نیا  وا  دیزرویم ، دسح  نآ  رب  دروخیم و  هطبغ  وا  تورث  رب  هتشذگ  رد  هک  سک  نآ  شاک  يا 

اب دـناوتیمن  شاهداوناخ  نایم  رد  هک  يروط  هب  دـتفایم ؛ راک  زا  شنابز  نوچمه  شـشوگ  هک  اجنآ  ات  دوشیم  هریچ  شندـب  ياـضعا  رب 
ار نانآ  مالک  يادـص  اّما  دـنیبیم ، ار  ناشنابز  تاکرح  درگنیم و  نانآ  تروص  هب  هتـسویپ  دونـشب ، شـشوگ  اب  دـیوگ و  نخـس  شناـبز 

شندـب زا  حور  داتفا و  دـهاوخ  راـک  زا  شـشوگ  نوچمه  زین  وا  مشچ  دریگیم ، ارف  ار  شدوجو  ماـمت  گرم  لاـگنچ  سپـس  دونـشیمن ،
هن دـنوشیم ، رود  وا  زا  دـننکیم و  تشحو  شدزن  نتـسشن  زا  هک  ناـنچنآ  دـتفایم ، شاهداوناـخ  نیب  يرادرم  نوچمه  دوشیم و  جراـخ 

نیمز نورد  رد  شهاگلزنم  يوس  هب  ار  وا  سپـس  دـیوگیم  خـساپ  دـنزیم  ادـص  ار  وا  هک  سک  نآ  هب  هن  دـنکیم و  يرای  ار  ناراوگوس 
! دنشوپیم مشچ  هشیمه  يارب  شرادید  زا  دنراپسیم و  شلمع  تسد  هب  دننکیم و  لمح 

تمایق هنحص 
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همه  ) ددرگ قحلم  نیتسخن  هب  قولخم  نیرخآ  دـسرب و  اهتنا  هب  تارّدـقم  دریگ و  نایاپ  ناهج  رمع  ات  دـباییم  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  و 
. ددرگ رداص  تقلخ  دیدجت  هرابرد  ادخ  نامرف  و  دنریمب )

هدنک و اج  زا  ار  اههوک  دـهد ، ناکت  یتخـس  هب  دروآ و  شزرل  هب  ار  نیمز  دفاکـشب و  مه  زا  دروآ و  تکرح  هب  ار  نامـسآ  ماگنه  نیا  رد 
. دندرگ ناسکی  كاخ  اب  هدیبوک و  رگیدکی  هب  شتوطس  لالج و  تبیه  زا  دنادرگ ، یشالتم 

، دیامن عمج  ار  نآ  یگدـنکارپ ، زا  دـعب  دـنک و  يزاسون  یگدوسرف ، زا  سپ  دروآ و  نوریب  تسا  هتفر  كاخ  هب  نیمز  رد  هک  ار  سک  ره 
، دـنکیم هتـسد  ود  هتخاس و  ادـج  مه  زا  دـنکب ، دـهاوخیم  ناـشیناهنپ  ياـهراک  یفخم و  لاـمعا  زا  هک  ییاهـشسرپ  يارب  ار  اـهنآ  سپس 

دشخبیم تمعن  ياهّدع  هب  ماجنارس ) )
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. دزاسیم دـّلخم  ار  نانآ  شینادواج  يارـس  رد  دـهدیم و  رارق  شیوخ  تمحر  راوج  رد  ار  نارادربنامرف  اّما  دریگیم ، ماقتنا  يرگید  زا  و 
رد يراـمیب  درواـین ، يور  ناـنآ  هب  سرت  فوخ و  دریذـپیمن ...  رییغت  ناـشلاوحا  دـننکیمن و  چوک  زگره  شناگدـننکتماقا  هک  ییارس 

. دننک چوک  رابجا  هب  رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  ات  دنرادن  شیپ  رد  يرفس  دوشن و  ضراع  نانآ  هب  تارطخ  دنکن ، هنخر  نانآ  دوجو 
اهاپ اب  ار  ناشرـس  هک  نانچ  نآ  ددنبیم ، ناشندرگ  هب  ریجنز  لغ و  اب  ار  اهنآ  تسد  دهد و  ياج  هاگلزنم  نیرتدـب  رد  ار  ناراکهانگ  اّما  و 

هک یباذـع  رد  دـناشوپب ؛ اـهنآ  رب  شتآ  ياـه  هعطق  زا  ییاهـسابل  دریگیم و  شتآ  دوز  هک  يّداوـم  زا  ییاـه  هماـج  دـنک ، کـیدزن  مه  هب 
شیادص تسا و  عطاس  شاهلعش  دشک ، هنابز  دشورخب و  هک  یشتآ  رد  تسا ، هتـسب  اهنآ  يور  هب  شرد  تسا و  دیدش  رایـسب  نآ  ترارح 
هتــسسگ ناـشیاهریجنز  دوـشیمن و  هتفریذـپ  تـمارغ  شناریــسا  يدازآ  يارب  دـندرگن و  جراـخ  نآ  زا  دــننآ  رد  هـک  اـهنآ  زیگناساره ،

! ددرگ مامت  ات  نامدرم  نآ  يارب  يدمآرس  هن  دریذپ و  نایاپ  ات  هدشن  نییعت  هناخ  نیا  يارب  یتّدم  ددرگیمن ،
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهز 

شراوـخ نارگید  شیپ  رد  تسنادیم و  راوـخ  ار  نآ  دادیم ، هوـلج  کـچوک  ار  نآ  نارگید  مشچ  رد  درمـشیم و  ریقح  سب  ار  اـیند  وا 
هداـشگ شیکچوک  رطاـخ  هب  وا  ریغ  هب  ار  نآ  تفرگ و  يو  زا  ار  اـیند  راـیتخا  اـب  وا  مارتحا  يارب  دـنوادخ  هک  دوب  هاـگآ  نوچ  درمـشیم ،

شمـشچ شیپ  زا  نآ  ياهتنیز  هک  تشادیم  تسود  دـناریم ، دوخ  لد  رد  ار  نآ  دای  دومن و  ضارعا  ایند  زا  دوخ  حور  بلق و  اب  تخاـس ،
نانآ رذع  عطق  يارب  راگدرورپ  هیحان  زا  ماکحا  غیلبت  رد  دیامنن ، وزرآ  ار  نآ  رد  تماقا  ای  دـنکن ، هّیهت  يرخاف  سابل  نآ  زا  ات  دـشاب  ناهنپ 
شتآ زا  داد و  تراشب  دومن و  توعد  تشهب  يوس  هب  ار  مدرم  درک ، تحیـصن  ادـخ  باذـع  زا  میب  يارب  ار  شیوخ  تّما  دـیزرو ، رارـصا 

. تشادیم رذح  رب  مّنهج  نازوس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ 

ام رادتـسود  روای و  مییاهتمکح ، ياهراس  همـشچ  شناد و  نداعم  ناگتـشرف ...  دـمآ  تفر و  زکرم  تلاـسر و  هاـگیاج  میتّوبن ، هرجـش  اـم 
. دنتازاجم راظتنا  رد  ام  نانمشد  ادعا و  تسا و  رظتنم  ار  قح  تمحر 
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مالسا ناکرا 

هار رد  داهج »  » نینچمه تسا و  وا » ربمایپ  وا و  هب  نامیا  : » دنیوج بّرقت  دنوادخ  يوس  هب  نآ  اب  دـنناوتیم  نالّـسوتم  هک  ياهلیـسو  نیرترب 
تشرس اب  گنهامه  هک  ربمایپ ) تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  تداهش  « ) صالخا هملک   » زین و  تسا . مالسا  عفترم  هّلق  داهج »  » هک نیا  هچ  وا .

تسا يرپس  هک  ناضمر » هام  هزور   » بجاو و تسا  ياهضیرف  هک  تاکز » يادا   » تسا و مالـسا  نییآ  هک  زامن » نتـشاد  اپ  هب   » تسا و رـشب 
لام و ینوزف  ثعاب  هک  محر » هلص   » تسا و هانگ  هدننک  وشتـسش  رقف و  هدننک  دوبان  هک  ادخ » هناخ  هرمع  جح و   » ادخ و تازاجم  ربارب  رد 

دنکیم يریگشیپ  دب  یناهگان و  ياهگرم  زا  هک  راکـشآ » ياه  هقدص   » تساهاطخ و هرافک  هک  یناهنپ » ياه  هقدـص   » تسا و رمع  لوط 
. درادیم زاب  هدننک  راوخ  ياهتسکش  اهشزغل و  زا  هک  يراکوکین »  » و

نیرتتسرد شاهدـعو  هک  دـیدنب ، لد  هداد ، هدـعو  ناراکزیهرپ  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  و  تساهرکذ ، نیرتهب  هک  دیـشاب  ادـخ  دای  هب  ًاـمئاد 
. تساه هدعو 

. تساه مسر  هار و  نیرتهب  هک  دینک  ادتقا  ناتربمایپ  مسر  هار و  هب 
. تساهشور نیرتهدننک  تیاده  هک  دیهد  قیبطت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  اب  ار  ناتراتفر 

زیچ همه  رب  نآرق  يرترب 

، تسا رامیب  ياهلد  يافـش  هک  دییوجب  افـش  نآ  رون  زا  تساهبلق ، راهب  هک  دیـشیدنیب  نآ  رد  تساههتفگ و  نیرتهب  هک  دیریگ  ارف  ار  نآرق 
. تساهتشذگرس نیرتشخب  دوس  هک  دینک  توالت  هجو  نیرتوکین  هب  ار  نآ 

نآ رب  تّجح  هکلب  دـیآیمن ، شوـه  هب  لـهج  زا  زگره  هک  تسا  ینادرگرـس  لـهاج  نوـچمه  دـنک  لـمع  شملع  ریغ  هب  هک  يدنمـشناد 
. رتشیب شنزرس  راوازس  ادخ  هاگشیپ  رد  تسا و  رتتباث  وا  يارب  ترسح  رتمیظع و  دنمشناد 
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هبطخ 111

هدومرف  داریا  یتسرپ  ایند  زا  شهوکن  رد  هک 
دقن رطاخ  هب  هتفرگ و  رارق  تاوهـش  يالهبال  رد  تسا ، توارط  اب  نیریـش و  شرهاظ  ایند  اریز  مرادیم ، رذـح  رب  ایند  زا  ار  امـش  دـعب ، اـّما 
دوخ رد  ار  ناتـسرپ  ایند  ياـهوزرآ  دـناشکیم ، دوخ  هب  ار  اـهلد  تسا  زیچاـن ، مک و  نآ  بهاوم  هک  نیا  اـب  دـنکیم ، هّجوت  بلج  شندوب 

نآ تالکشم  اهدرد و  زا  تسین ؛ رادیاپ  نآ  تمعن  ینامداش و  تسا ، هدیشوپ  دوخ  هب  ار  رورغ  رویز  هتـسارآ ، نادب  ار  دوخ  هدرک و  عمج 
دروخیم و ار  ناسک  هتسویپ  تسا ، یندش  دوبان  ریذپانف و  ریذپلاوز ، تسا و  ّریغتم  تسا ، رابنایز  هدننک و  رورغم  تخس  دوب ، ناوتن  نمیا 
رد هچنآ  زا  شیب  دندرگ ، یـضار  نآ  زا  دناشوپب و  لمع  هماج  ناتـسرپ  ایند  يوزرآ  هب  دسرب و  العا  ّدـح  هب  هک  هاگ  نآ  دـنکیم ، كاله 
مه هب  رس  ناوارف و  ناهایگ  نآ  هلیسو  هب  میتسرفیم و  ورف  نامسآ  زا  هک  دنامیم  یبآ  نوچمه  یگدنز  : » هک دوب  دهاوخن  هدش  رکذ  نآرق 
زیچ همه  رب  دنوادخ  دنزاسیم و  هدنکارپ  ار  اهنآ  اهداب  دنوشیم و  کشخ  هک  درذگیمن  يزیچ  دیآیم ، دوجو  هب  هدیچیپ  مه  رد  هداد و 

شیاهیـشوخ اب  زونه  تسا ، هدـش  ورهبور  هآ  کشا و  اـب  شرـس  تشپ  هک  نیا  زج  هدـیدن  یناـمداش  اـیند  زا  سک  چـیه  [ 21 «.] تسا رداق 
. دوشیم التبم  نآ ، ندرک  تشپ  ياهیتحاران  هب  هک  هتشگن  ورهبور 

يرای هب  ناهاگ  حبص  هاگره  دنرابیم . ورف  شرس  رب  اسآ  لیـس  اهالب  هک  هدرواین ، دیدپ  شیارب  یمئاد  یتحار  یـشوخ ، میالم  ناراب  زونه 
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یخلت و رگید  فرط  رد  دـشاب ، هتـشاد  ییاروگ  ینیریـش و  فرط  کی  رد  رگا  دـنزیم و  یـسانشان  هب  ار  دوخ  ناـهاگماش  دزیخرب  یـسک 
، دسریم وا  هب  شیاه  یتخس  تالکشم و  هک  هدیسرن  هتساوخ  هچنآ  هب  شیاهیشوخ  اهتمعن و  زا  یسک  زونه  دزاسیم ، اپب  یتخبدب  دابدرگ 
رد هچنآ  تسا و  هدنبیرف  رایـسب  دریگ ، رارق  فوخ  هدنزغل  ياهرپهـش  يور  هاگحبـص  هک  نیا  زج  هدربن ، رـس  هب  ّتینما  لاب  رپ و  رب  ار  یبش 

اوقت هشوت  داز و  زج  نآ  ياههشوت  داز و  دریذپیم ، انف  زین  تسا  نآ  رد  سک  ره  رذـگدوز و  تسا و  یناف  دراد ، یگدـنبیرف  زین  تسا  نآ 
دبلطب رایـسب  نآ  زا  هک  سک  نآ  دروآیم و  تسد  هب  يرتـشیب  شمارآ  دـشاب ، عناـق  نآ  زا  تیاـفک  رادـقم  هب  هک  یـسک  تسا ، هدـیاف  یب 

هیکت نآ  هب  هک  ار  یناـسک  دوریم ، تسد  زا  يدوز  هب  هدروآ ، تسد  هب  هچنآ  ره  تسا و  هتخاـس  مـهارف  رتـشیب  ار  دوـخ  يدوباـن  لـیاسو 
ریقح و ار  اهنآ  ایند  ماجنارس  هک  یتهبا  رپ  دارفا  هچ  دز ، ناشنیمز  هب  دندومن  نانیمطا  نآ  هب  هک  ار  يدارفا  تخادنا و  جنر  درد و  هب  دندرک 

شیاراوگ هریت ، نآ  یگدنز  رادیاپان ، نآ ، تسایر  تموکح و  دیناشک ، ّتلذـم  كاخ  هب  هک  یناشورف  رخف  ناّربکتم و  تخاس و  کچوک 
ضرعم رد  شناتـسردنت  گرم و  ضرعم  رد  شناگدـنز  هدیـسوپ ، هنهک و  شیاـهبانط  تسا ، مـس  نآ  ماـعط  خـلت و  نآ  ینیریـش  راوگاـن ،

دوریم دابرب  نآ  تموکح  يرامیب ،
245 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دنوشیم تراغ  شناراوجمه  دیارگیم و  یتسین  هب  شناوارف  ياهتمعن  دنوشیم ، بولغم  شنادنمورین  و 
، رتزارد ناشیوزرآ  رتماوداب و  ناـشراثآ  رتینـالوط و  امـش  زا  ناـشرمع  هک  اـهنآ  دـیاهتفرگن !؟ رارق  دوخ  ناینیـشیپ  هاـگیاج  رد  امـش  رگم 

نودب سپـس  یندیزگرب ! هچ  دندیزگرب  ار  نآ  و  یندیتسرپ ! هچ  مه  نآ  دندیتسرپ ! ار  ایند  دـندوب ؛ رتهوبنا  ناشاهرکـشل  رتنوزف و  ناشدارفا 
هک دناهداد  ربخ  امـش  هب  ایآ  دندرک ؛ چوک  نآ  زا  دیامیپب ، تعرـس  هب  ار  هار  هک  یبکرم  نودب  دناسرب و  ناشهاگلزنم  هب  هک  ياهشوت  داز و 

!؟ دشاب یبوخ  نیشنمه  نانآ  يارب  لقاال  ای  و  دنک ؟ اهنآ  هب  یکمک  ای  و  دشاب ؟ هداد  اهنآ  هب  ار  اهنایز  همه  نیا  تمارغ  ایند 
؛ دومن لیلذ  ار  اهنآ  اهیگراچیب  تالکـشم و  اب  درک و  ناشراوخ  اهتنحم  اـب  داد و  رارق  نوگاـنوگ  ياـهتفآ  ریز  رد  ار  اـهنآ  سکع ، هب  هکلب 
هک دیدرک  هدهاشم  یبوخ  هب  تسا ؛ هتخیگنارب  اهنآ  ّدـض  رب  ار  راگزور  شدرگ  هدرک و  ناشلامیاپ  هدـنکفا و  كاخ  هب  تروص  هب  ار  اهنآ 

هولج انشآان  هدیشک ، مهرد  هرهچ  دنیامن ، هیکت  نآ  هب  دنراد و  مّدقم  زیچ  همه  رب  ار  نآ  دننک و  عوضخ  شلباقم  رد  هک  اهنآ  ربارب  رد  ایند 
زج ياهشوت  داز و  ناتـسرپ  ایند  يارب  ایند  هک  دیاهدرک  هدهاشم  چیه  ایآ  دننک . چوک  هشیمه  يارب  نآ  زا  هک  تسا  یماگنه  نیا  دـنکیم و 
زج ای  و  دروآ ؟ ناغمرا  هب  يرون  نانآ  يارب  یکیرات  زج  و  دزاـس ؟ مهارف  ناـنآ  يارب  یّلحم  یگنت ، راـشف و  زج  و  دـنک ؟ مهارف  یگنـسرگ 
نآ يوس  هب  ار  مدرم  ای  و  دـیدرگیم ؟ نئمطم  نآ  هب  و  دیرمـشیم ؟ مّدـقم  زیچ  همه  رب  ار  ییایند  نینچ  اـیآ  دروآ ؟ راـب  هب  يزیچ  تمادـن 

؛ دشاب هتشادن  یفوخ  نآ  رد  ندیزگ  تنوکس  رد  دشابن و  نامگدب  نآ  هب  تبسن  هک  یـسک  يارب  تسا  ياهناخ  دب  ایند  دینکیم ؟ صیرحت 
دنتفگیم هک  اهنآ  زا  دیریگب  دنپ  دیاب  امش  دینکیم ، چوک  نآ  زا  دییوگیم و  كرت  ار  ایند  ماجنارس  هک  دینادیم /- ًامتح  و  دینادب /- سپ 

اهربق نورد  دنتشادن ؛ دوخ  زا  يرایتخا  هک  یلاح  رد  دندرک ، لمح  ناشربق  يوس  هب  ار  اهنامه  هک  [ 22 [»؟ تسا رتدنمورین  ام  زا  یسک  هچ  »
زا ییاهنفک و  كاـخ  زا  دـش و  هتخاـس  اـهنآ  يارب  ربق  ياـههناخ  اهگنـس  لد  رد  دـندوب ؛ ياهدـناوخان  ناـمهیم  هک  یلاـح  رد  دـندش  دراو 

یکمک نارگمتـس  ربارب  رد  دنیوگیمن و  خساپ  ار  ییادـص  چـیه  هک  دنتـسه  یناگیاسمه  اهنآ ، یلو  یناگیاسمه ، هدیـسوپ ، ياهناوختـسا 
لاحشوخ ناراب  زا  هن  هک  دنوشیم  توافت  یب  زیچ  همه  هب  تبسن  نانچ  دنیامنیمن ، انتعا  اههیرگ  هب  دننکیمن و  دوخ  هیاسمه  تاجن  يارب 

هاگ چیه  یلو  دنرادن  ياهلـصاف  رگیدکی  اب  رود ،! مه  زا  یلو  دناهیاسمه  دنیاهنت ، یلو  دنمه  درگ  دـندرگیم ، سویأم  یلاس  طحق  زا  هن  و 
هک دنتـسه  یناربخ  یب  هتفر ، اهنآ  لد  زا  اه  هنیک  هک  دنتـسه  ینالقاع  دنراد ، اههلـصاف  مه  اب  ییوگ  یلو  دنکیدزن  دنوریمن ، مه  رادید  هب 

دندرک و باختنا  شنورب  ياج  هب  ار  نیمز  نورد  دشابیمن ؛ يدیما  اهنآ  عافد  هب  تسین و  یـسرت  اهنآ  نایز  زا  هدرم ، ورف  ناشلد  رد  دسح 
هب دنداد ، حـیجرت  ار  تملظ  رون  ياج  هب  تبرغ و  يداو  ناگتـسب ، ياج  هب  دـندیزگرب ، عیـسو  ياه  هناخ  ياج  هب  ار  کیرات  گنت و  هناخ 

یگـشیمه و یگدنز  يوس  هب  نآ  زا  دوخ  لامعا  اب  دندش . نایرع  هنهرب و  اپ  دندمآ  دوجو  هب  نآ  زا  زاغآ  رد  هک  نانچنآ  دنتـشگزاب  نیمز 
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ياهدعو مینادرگیم  رب  مه  زاب  میدیرفآ  زاغآ  رد  هک  روطنامه  : » دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  هک  نانچمه  دـندرک ، چوک  ینادواج  يارس 
[23 «.] داد میهاوخ  ماجنا  ار  نآ  ًامتح  هک  یعطق  تسا ،
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هبطخ 112

ادخ فصو  زا  ناگدنب  یناوتان  گرم و  هتشرف  طسوت  حور  ضبق  نوماریپ 
ار يو  دـیامنیم  حور  ضبق  ار  یـسک  یتقو  ایآ  و  دـینکیم ؟ كرد  سح  اب  ار  وا  دوشیم ، یلزنم  دراو  گرم ) هتـشرف   ) هک یماـگنه  اـیآ 
ای دوشیم  دراو  ردام  رکیپ  زا  ایآ  هک  دیهد ؟ صیخـشت  دـیناوتیم  ردام  مکـش  رد  ار  نینج  ندرک  حور  ضبق  یگنوگچ  یّتح  و  دـینیبیم ؟
نآ تسا ؟ نکاس  رداـم  محر  رد  وا  هارمه  هک  نیا  اـی  دوشیم ؟) جراـخ  و   ) دـنکیم تباـجا  ار  وا  توعد  راـگدرورپ  نذا  هب  حور  هک  نیا 

یگنوگچ هک  سک  نآ  و  ( !؟ دـنک فیـصوت  ار  شیوخ  راگدرورپ  دـناوتیم  هنوگچ  تسا  زجاع  دوخ  دـننام  یقولخم  فصو  زا  هک  سک 
فیـصوت ار  وا  دربـب و  یپ  ادـخ  تاذ  هنک  هب  دراد  راـظتنا  هنوگچ  تسین ، شیب  یقوـلخم  هک  نیا  اـب  دـنادیمن  ار  حاورا  ضبق  هتـشرف  راـک 

)!؟ دیامن

هبطخ 113

هدومرف  داریا  یتسرپ  ایند  شهوکن  رد  هک 
رکم و اب  ار  شیوخ  تسین . تماقا  هاـگیاج  دوب و  چوک  هداـمآ  نآ  زا  دـیاب  نآ  ره  هک  تسا  یلزنم  اریز  مرادیم ! رذـح  رب  اـیند  زا  ار  اـمش 
شمارح و اـب  ار  شلـالح  تسا ؛ شزرا  یب  شیلـصا  کـلام  رظن  رد  هک  تسا  ياهناـخ  تسا ؛ هداد  بیرف  شرویز  اـب  هدرک و  تنیز  رورغ 

يایلوا صوصخم  ار  نآ  دـنوادخ  لیلد  نیمه  هب  هتخیمآ ، مه  هب  شیخلت ، اب  ار  شینیریـش  شگرم ، اـب  ار  شیگدـنز  شرـش ، اـب  ار  شریخ 
. تسا هدرکن  هقیاضم  شنانمشد  هب  نآ  ياطعا  زا  هدادن و  رارق  شیوخ 

هچ دوشیم ، ناریو  شیدابآ  دـیارگیم و  یتسین  هب  ور  شتموکح  دوریم ؛ انف  هب  ور  شعمج  هدامآ ، شیاهیدـب  رـش و  مک و  شیاـهیکین 
هـشوت داز و  نوچمه  هک  يرمع  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیم  یـشوخ  هچ  دزیریم و  ورف  هدوسرف  ياهترامع  نوچمه  هک  ییارـس  دراد  یـشزرا 

!؟ دسریم رخآ  هب  رفس ، ماّیا  نوچمه  هک  یگدنز  نیا  دراد  یبوخ  تّذل و  هچ  و  دریگیم !؟ نایاپ 
! دنک ناتیرای  تسا  هتساوخ  امش  زا  هچنآ  شّقح و  يادا  رد  هک  دیهاوخب  وا  زا  دینادب و  شیوخ  ياه  هتساوخ  وزج  ار  دنوادخ  تابجاو 

ایند رد  نادهاز  دیناسرب ؛ شیوخ  ياهشوگ  هب  ار  گرم  توعد  دنناوخ ، ارف  گرم  يوس  هب  ار  امش  هکنآ  زا  شیپ 
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، دـنوش عقاو  هطبغ  دروم  ناشبهاوم  اب  هچ  رگا  تسا و  دـیدش  ناشهودـنا  دنـشاب ، كاـنحرف  هچ  رگا  دـیرگیم و  ناـشبلق  دـندنخب  هچ  رگا 
. تسا ناوارف  شیوخ  هب  تبسن  ناشیتحاران  ضغب و 

ترخآ زا  شیب  امـش  رب  ایند  ذوفن  ور  نیا  زا  هتـشگ ، رـضاح  ناتدوجو  رد  نیغورد  ياهوزرآ  لامآ و  هدش و  ناهنپ  ناتیاهبلق  زا  گرم  دای 
زج يزیچ  دیربارب ) و   ) ردارب ادخ  نید  رظن  زا  همه  امش  تسا ، هدرب  نوریب  ترخآ  ینادواج  عاتم  دای  زا  ار  امـش  ایند  سردوز  عاتم  تسا و 

لذـب و مه  هب  هن  تحیـصن ، ار  رگیدـمه  هن  دـینکیم و  کـمک  رگیدـکی  هب  هن  هدرکن ، هدـنکارپ  مه  زا  ار  امـش  ّتین ، ءوس  نورد و  یتشز 
طاشن اب  كانحرف و  ایند  زا  یمک  رادقم  هب  ندیـسر  اب  هک  هدش ؟ هچ  ار  امـش  دـیزرویم ، ّتبحم  رهم و  رگیدـکی  هب  هن  دـیراد و  یـششخب 
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!؟ دنکیمن نوزحم  ار  امش  ترخآ  ناوارف  ّتیمورحم  نتفر و  تسد  زا  یلو  دیوشیم ،
رد راکـشآ و  ناتیاههرهچ  رد  نآ  راثآ  هک  اجنآ  ات  دنکیم  ناشیرپ  برطـضم و  ار  امـش  دیهدب  تسد  زا  ار  ایند  زا  يزیچان  عاتم  هاگره  و 

هشیمه امـش  يارب  نآ  لیاسو  ایوگ  و  تسامـش !؟ یگـشیمه  تماقا  يارـس  اجنیا  ایوگ  دینکیم ، يربص  مک  دیاهداد  تسد  زا  هچنآ  ربارب 
!؟ تسا دیواج 

نامه دیـسرتیم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دیروآیمن ، نابز  رب  رگا  دینادیم و  ار  رگیدکی  بیع  همه  هک  تسا  راکـشآ  بلطم  نیا  نانچ  نآ 
، دیزرو قشع  ایند  هب  تبـسن  دـییوگ و  كرت  ار  ترخآ  هک  دـیاهداد  رگیدـکی  تسد  هب  تسد  ایوگ ) ، ) دـننک وگزاب  امـش  هرابرد  ار  بیع 

هدروآ مهارف  ار  شیوخ  يالوم  تیاضر  هتفای و  تغارف  شراک  زا  هک  دـینامیم  یـسک  هب  يزاب ) نابز  نیا  اب  ، ) هدـش ناتنابز  هقلقل  ناـتنید 
. تسا

هبطخ 114

دهدیم زردنا  دنپ و  مدرم  هب  نآ  رد  هک 
شیاتـس هنوگناـمه  شیاـهتمعن  رب  ار  وا  هداد ، دـنویپ  رکـش »  » هب ار  تمعن  تمعن و  هب  ار  دـمح »  » هک تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
تعرـس شیهاوـن  باـکترا  رد  دـنکیم و  یتسـس  شرماوا  ماـجنا  رد  هک  یـشکرس  سفن  اـب  هلباـقم  رد  وا  زا  و  شیاـهالب ، رب  هک  مینکیم 

یملع اب  مه  نآ  مییامنیم ، رافغتـسا  هدرمـشرب ، ار  اهنآ  شباتک  دراد و  هطاحا  اهنآ  هب  شملع  هک  یناهانگ  زا  میبلطیم و  يراـی  دریگیم ،
. دنکیم اصحا  ار  زیچ  همه  هک  یباتک  دراد و  هار  اج  همه  هب  هک 

هک ینامیا  میروآیم ، نامیا  وا  هب  تسا ؛ هداتسیا  هدش  هداد  هدعو  هچنآ  رانک  رد  دنکیم و  هدهاشم  مشچ  اب  ار  اهبیغ  هک  یـسک  نوچمه  و 
. دیادزیم ار  دیدرت  ّکش و  شنیقی  دناریم و  ار  كرش  نآ ، صالخا 

، درادن کیرش  تسین و  يدوبعم  وا  زا  ریغ  هک  میهدیم  یهاوگ  و 
251 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هب ادخ  هاگشیپ  هب  ار  لمع  دربیم و  الاب  ار  نخس  هک  یتداهش  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  میهدیم  تداهـش  و 
يا دوب . دهاوخن  نیگنس  دوش  هتفرگرب  ینازیم  ره  زا  ددرگیمن و  کبس  دوش  هتشاذگ  ینازیم  ره  رد  هک  یتداهـش  دناسریم . لوبق  هلحرم 

دناسریم و دوصقم  لزنمرس  هب  ار  ناسنا  هک  يداز  هاگهانپ : مه  تسا و  هشوت  داز و  مه  هک  منکیم  هیـصوت  اوقت  هب  ار  امـش  ادخ ! ناگدنب 
نیمه هب  نارادساپ و  نیرتهب  شرادـساپ  ناگدـننک و  توعد  نیرتهب  نآ  هب  هدـننک  توعد  دـهدیم ؛ تاجن  اهرطخ  زا  ار  وا  هک  یهاگهانپ 

. تسا هدش  نآ  ناظفاح  يراگتسر  بجوم  هدیناسر و  ناگمه  شوگ  هب  ار  دوخ  توعد  لیلد 
، دـهدیم رارق  تیـشخ  فوخ و  نیرق  ار  ناشاهبلق  درادیم و  زاب  تامّرحم  باکترا  زا  ار  ادـخ  ناتـسود  ادـخ  زا  سرت  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
، درادیماو هزور  هب  نازوس  مرگ و  ياهزور  رد  و  دـنزیخیم ) رب  ادـخ  اب  زاین  زار و  هب  و   ) درادیم رادـیب  بش  لد  رد  ار  اـهنآ  هک  ناـنچنآ 

کین لامعا  ماجنا  هب  هدرمـش ...  کیدزن  ار  یگدـنز  نایاپ  دـناهدرک ، باختنا  یباریـس  ياـج  هب  ار  یگنـشت  یتحار و  ياـج  هب  ار  تّقـشم 
، تّقشم انف ، يارس  ایند  هک  دیشاب  هاگآ  سپـس  دناهتـشاد ، رظن  رد  ار  یگدنز  دمآرـس  دناهدرک و  بیذکت  ار  اهوزرآ  دناهدیزرو ، تردابم 
؛ دنباییمن يدوبهب  شناحورجم  دنکیمن و  اطخ  شیاهریت  هک  تسا  يزادـناریت  هک  تسا  نیا  راگزور  يانف  زا  تسا ، تربع  ینوگرگد و 
هک تسا  ياهدنروخ  دناشکیم ، تکاله  هب  ار  ناگتفای  تاجن  دهدیم و  رارق  يرامیب  فده  ار  ناتـسردنت  گرم و  ریت  فده  ار  ناگدنز 

. دنیشنیمن ورف  ششطع  هاگ  چیه  هک  تسا  ياهدنشون  دوشیمن و  ریس  زگره 
؛ دهنیم انب  ددرگیمن  نکاس  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  عمج  دروخیمن ، هک  ار  هچنآ  یمدآ  هک ، تسا  نیا  نآ  تالکشم  یتخس و  زا 
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هک سک  نآ  هک ، تسا  نیا  نآ  ياـهینوگرگد  زا  و  دربیم . هارمه  هب  ار  ياهناـخ  هن  یلاـم و  هن  هک  یلاـح  رد  دوریم  ادـخ  يوس  هب  سپس 
تـسین نیا  دریگیم ، رارق  مّحرت  دروم  دوب ، هطبغ  دروم  هک  سک  نآ  دوشیم و  عقاو  هطبغ  دروم  زورما )  ) دوب مدرم  مّحرت  دروـم  زورید ) )

. ددرگیم لزان  ناهگان  هک  ییاهالب  دوشیم و  نوگرگد  تعرس  هب  هک  ییاهتمعن  رطاخ  هب  رگم 
ار شدیما  دـسریم و  ارف  شلجا  ناهگان  دـسرب ، شیوزرآ  هب  تسا  کیدزن  هک  یلاح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  زیگناتربع  تاکن  زا  و 

. دنامیم یقاب  تسوا  يوزرآ  دروم  هچنآ  هن  هدیسر و  وزرآ  هب  هن  دنکیم ، عطق 
هچنآ هن  دوریم ، نایم  زا  دوز  شاهیاس  هچ  و  از ؟ یگنـشت  هچ  شیباریـس  و  تسا ! روآ ] رورغ   ] بایمک هچ  شطاـشن  رورـس و  هّللاناـحبس !
قحلم اهنآ  هب  يدوز  هب  نوچ  دنکیدزن ،! ناگدرم  هب  ناگدنز  هچ  هّللاناحبـس ! ددرگیم ، زاب  تسا  هتـشذگ  هچنآ  هن  دوشیم و  در  دـیآیم 

زیچ چیه  و  نآ ، رفیک  زج  تسین  يدب  رـش و  زا  رتدب  زیچ  چیه  دناهدش . ادج  یّلک  هب  نوچ  دنرود  ناگدنز  زا  ناگدرم  ردقچ  دـنوشیم و 
زا شندـید  ترخآ  زیچ  هـمه  یلو  شندـید ، زا  تـسا  رتـگرزب  شندینـش  اـیند  زیچ  هـمه  نآ ، شاداـپ  زج  تـسین  یکین  ریخ و  زا  رتوـکین 
مک امـش  يایند  زا  هاگره  دیـشاب ، هاگآ  دنک ، تیافک  ار  امـش  اهیناهنپ  زا  ربخ  ندـید و  زا  تسیابیم  سپ  دوب ، دـهاوخ  رتگرزب  شندـینش 

دوش
253 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دراد هارمه  هب  دوس  هک  ییاهندش  مک  اسب  هچ  دوش ، هدوزفا  ناتیایند  هب  مک و  ناتترخآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  ددرگ  هدوزفا  ناتترخآ  هب  و 
عنم نآ  زا  هچنآ  اـت  تـسا  رتهدرتـسگ  دـیاهدش ، رومأـم  نآ  هـب  هـچنآ  هـنماد  دروآیم ، لاـبند  هـب  ناـیز  نارـسخ و  هـک  ییاهـشیازفا  هـچ  و 

رتدودحم هچنآ  دـییوگ و  كرت  دایز  رطاخ  هب  ار  مک  سپ  هدـیدرگ ، مارح  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  دـش ...  لالح  امـش  رب  هچنآ  دـیاهدیدرگ ،
هدش نیمـضت  هچنآ  بلط  رد  دیابن  سپ  هدومرف ، رما  راک  هب  ار  امـش  هدرک و  تنامـض  ار  ناتیاهیزور  دـینک ! اهر  رتهدرتسگ  رطاخ  هب  تسا 

هتخیمآ مه  هب  نیقی  کش و  ینادان و  نانچنآ  دنگوس ، ادخ  هب  هک  نیا  اب  دینک ، ششوک  رتشیب  تسا  بجاو  امش  رب  هچنآ  هب  تبـسن  تسا ،
ارف زا  دیزرو و  تردابم  لمع  هب  سپ  هدش ، هتـشادرب  امـش  زا  هدیدرگ  بجاو  هچنآ  تسا و  ضرف  امـش  رب  هدـش  نیمـضت  هچنآ  ییوگ  هک 

تشگزاب دیما  هتشذگ ، رمع  زا  هچنآ  اّما  تسه ، نآ  تشگزاب  دیما  هتفر ، تسد  زا  يزور »  » زا هچنآ  اریز  دیـسرتب  گرم  یناهگان  ندیـسر 
شتشگزاب دیما  زورما  هتـشذگ ، رمع  زا  زورید  هچنآ  یلو  ددرگ ، هفاضا  ادرف  تسا  نکمم  هدش  مک  ایند  هرهب  زا  زورما  هچنآ  دوریمن ، نآ 

ناملـسم هک  نآ  رگم  دـیریمن  دیـسرتب و  ادـخ  زا  تسا  هتـسیاش  هـک  ناـنچنآ   » سپ هتـشذگ ، زا  يدـیمون  تـسا و  هدـنیآ  هـب  دـیما  تـسین .
[24 «.] دیشاب

هبطخ 115

هراشا

ناراب  بلط  يارب  ییاعد 
هاگباوخ رد  دنـشطع و  رد  ام  نایاپراهچ  تسا ، هدـمآ  رد  راـبغ  تروص  هب  اـم  نیمز  هتفاکـش و  مه  زا  یبآ  یب  زا  اـم  ياـههوک  ادـنوادخ !

بآ و نتفاین  و   ) اههاگ بآ  اههاگارچ و  يوس  هب  دـمآ  تفر و  يدایز  زا  دـناهداد و  رـس  هلاـن  هدرم  هّچب  ناـنز  نوچمه  دـنّریحتم ، شیوخ 
. دناهدش هتسخ  فلع )

! امرف محر  نارتش  كانزوس  هآ  شتآ و  نادنفسوگ و  هلان  هب  ایادخ ! راب 
! امرف مّحرت  اههاگباوخ  رد  ناشاه  هلان  اههار و  رد  اهنآ  ینادرگرس  هب  ایادخ ! راب 
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هیام وت  دـناهدرک ؛ تشپ  ام  زا  ناراب  رپ  رهاظ  هب  ياهربا  هدروآ و  موجه  ام  هب  یپ  رد  یپ  یلاسکـشخ  هک  میاهدـمآ  نوریب  یماگنه  اهلا ! راب 
، هدننک بلط  ره  تالکشم  هدننک  لح  و  هراچیب ...  ره  دیما 

255 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ار وت  دناهدراذگ ، تکاله  هب  ور  ینابایب  تاناویح  دش و  هتشاد  زاب  ندیراب  زا  اهربا  دش و  هریچ  مدرم  رب  يدیمون  سأی و  هک  ماگنه  نیا  رد 
نارابرپ و ياهربا  هلیـسو  هب  ار  تتمحر  يریگم ، نامناهانگ  هب  ار  اـم  و  ینکن ! هذـخاؤم  ناـملامعا  هب  ار  اـم  هک  میراد  اـضاقت  میناوخیم و 

هدـنز هدرم  ياهنیمز  هک  رابب  ام  رب  نانچنآ  ار  دوخ  تشرد  هناد  ناراب  راد ،! هدرتسگ  ام  رب  توارطرپ ، زبسرـس و  ناهایگ  هاـیگ و  رپ  ناراـهب 
، تکربرپ هزیکاپ ، یناگمه ، لـماک ، هدـنزاس ، باریـس  هدـننک ؛ هدـنز  یناراـب  اراـگ ! درورپ  ددرگ . زاـب  تسا  هتفر  تسد  زا  هچنآ  دـنوش و 
دروآ و راـب  هب  رمث  رپ  ياـه  هخاـش  تکربرپ و  ناـهایگ  هک  یناراـب  اـمرف ! لزاـن  اـم  رب  تدوخ  هیحاـن  زا  هدـننایور ، شخب ، یمّرخ  اراوـگ ،

. دنادرگ هدنز  ار  هدرم  ياهنیمزرس  دناسر و  ناوت  ار  فیعض  ناگدنب  هک  نانچ  دشاب ، مّرخ  زبسرس و  شیاهگرب 
اه هویم  دشخب ، تکرب  ار  ام  نیمزرس  ددرگ ، يراج  اهتشد  اه و  هنماد  رد  دزاس و  هایگرپ  ار  ام  دنلب  ياههوک  اههّپت و  هک  هد  یبآ  ادنوادخ !

ددم نآ  زا  ام  ياهاتسور  دندرگ و  دنمهرهب  نآ  اب  زین  ام  زا  رترود  ياهنیمزرس  دننک و  یگدنز  نآ  اب  ام  تاناویح  دنروآ ، يور  ام  هب  نآ  اب 
یناراب ادنوادخ )! ، ) امرف تیانع  یشحو  تاناویح  ریقف و  ياهنیمزرـس  رب  شیوخ ، ناوارف  ياهاطع  عساو و  تاکرب  زا  ار ) اهنیا  همه  . ) دریگ

مه رب  تّدـش  هب  شیاـههناد  دـننارب و  ار  رگیدـکی  شتارطق  هک  ناـنچنآ  تسرف ، ورف  اـم  ناـهایگ  یباریـس  يارب  یپ  رد  یپ  تشرد و  هـناد 
هکلب ، ) درـس ياهداب  هارمه  زیر  ییاه  هناد  هن  هدنکارپ و  کچوک و  ياهربا  هن  رمث و  یب  يربا  ناراب و  یب  یقرب  دعر و  هن  دـنوش ، هدـیبوک 

زا دعب  ، » هک ییوت  اریز  دندرگ . هدنز  ناگدز  یلاسکشخ  نآ  تکرب  هب  دنـسر و  ناوارف  تمعن  هب  ناگدز  یطحق  هک  نک ) تمحرم  یناراب 
هدوتـس تیاهراک  همه  هک  یتسه  یتسرپرـس  وت  یهدیم و  شرتسگ  اج  همه  اهنآ  رب  ار  تتمحر  یتسرفیم و  ورف  ار  ناراـب  مدرم  يدـیمون 

[25 «.] تسا

تسا هدمآ  هبطخ  نیا  رد  هک  یلکشم  تاملک  ریسفت 

هتفگ یتـقو  بوثلا » حاـصنا   » تسا و هتفاکـش  مه  زا  یکـشخ  رثا  رب  اـههوک  ینعی  اـُنلابِج » ْتَحاـْصنا  : » دـیوگیم هللا  همحر  یـضر  فیرش 
دنچ نیا  همه  دـنیوگیم و  ددرگ  کشخ  هایگ  هک  یماگنه  هب  َحَّوَص » َو  َحاص  َو  ُْتبَّنلا  َحاـْصنا   » دـشاب هتفاکـش  مه  زا  ساـبل  هک : دوشیم 

يرتش يانعم  هب  رابْدِـح »  » عمج نینـسلاریبادح »  » و تسا ، شطع  يانعم  هب  مایُه »  » هدام زا  انُّباوَد » ْتَماهَو   » هلمج و  تساـنعم ، کـی  هب  هژاو 
رعاـش همرلاوذ » . » تسا هدرک  هیبـشت  يرتـش  نینچ  هب  ار  یطحق  ياـهلاس  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . هدـش  ناوتاـن  نـتفر  هار  رثا  رب  هـک  تـسا 

رارق فلع  بآ و  یب  ياه  طیحم  رد  ار  اهنآ  هک  نیا  ای  اههاگباوخ  رد  زج  دندرگیمن ، ادج  مه  زا  هاگ  چیه  هک  یناوتان  نارتش  : » دیوگیم
نافـش تاذ  و ال   » ریدـقت رد  اُهباهَذ » ٍناّفَـش  َو ال   » هلمج و  دـشابن ، ربا  هدـنکارپ  کـچوک و  تاـعطق  زا  ینعی  اـُهبابَر » ـال  َو   » هلمج و  دـنهد ،

«. دیدرگ فذح  تاذ »  » هملک دشابیم و  مرن  ياهناراب  يانعم  هب  باّهَذ »  » درس و داب  يانعم  هب  ناّفَش » . » تسا اهباهذ »
257 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 116

دهدیم زردنا  ار  شنارای  نآ  رد  هک 
شراگدرورپ تلاسر  یهاتوک ، یتسس و  نودب  وا  دشاب . قلخ  لامعا  هاوگ  دیامن و  توعد  قح  يوس  هب  ات  داتسرف  ار  مالسا  ربمایپ  دنوادخ 

. ناگدش تیاده  مشچ  شخب  ینشور  تسا و  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  درک ، دربن  رذع  فعض و  نودب  شنانمشد  اب  ادخ  هار  رد  دیناسر و  ار 
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تسا  هبطخ  نیا  زا  يرگید  شخب 
هیرگ شیوخ  لامعا  رب  دیدراذگیم ، نابایب  هب  رـس  دیدمآیم و  نوریب  اه  هناخ  زا  دیتشاد ، ربخ  تسا  ناهنپ  هچنآ  زا  نم  دننامه  امـش  رگا 
دوخ نیـشناج  ار  یـسک  هک  نآ  یب  نابهگن و  نودب  ار  شیوخ  تورث  دیدزیم ، هنیـس  رـس و  هب  هدید  تبیـصم  نانز  نوچمه  دیدرکیم و 

رّکذت امـش  هب  هک  ار  هچنآ  یلو  دیدرکیمن ، هّجوت  يرگید  هب  دیتخادرپیم و  دوخ  هب  اهنت  امـش  زا  مادک  ره  دیتخاسیم و  اهر  دـیهد ، رارق 
، هتشگ هدنکارپ  ناتروما  هدش و  مگ  امش  لقع  هجیتن  رد  دیاهتشگ ، نمیا  دناهتشاد  رذحرب  ار  امـش  هچنآ  زا  و  دیاهدرک ...  شومارف  دناهداد 
زا رتهتسیاش  رتراوازـس و  نم  هب  تبـسن  هک  یـسک  هب  ارم  دوب و  هدنکفا  ییادج  امـش  نم و  نیب  دنوادخ  هک  متـشاد  هقالع  دنگوس ، ادخ  هب 

ناگدننک كرت  قح و  نخس  ناگدنیوگ  رابدرب ، میلع و  هتـسجخ ، ناشراکفا  دنگوس /- ادخ  هب  هک /- اهنامه  دوب ، هتخاس  قحلم  تسامش ،
نادیواج و تداعس  هب  سپ  دنتشادرب ، ماگ  تعرـس  هب  نشور  هار  رد  دناهداهن و  مدق  تسار  قیرط  رد  ام ، زا  شیپ  هک  اهنآ  متـس ، نایغط و 

. دنتفای تسد  تمارکرپ  اراوگ و  یگدنز 
اهرازتشک و لاوما و  دوشیم ، ّطلـسم  امـش  رب  تسا ، ّربکتم  زابـسوه و  هک  فیقث » ینب   » هفیاـط زا  یکرـسپ  دـنگوس  ادـخ  هب  دیـشاب ! هاـگآ 

راشف رد  ار  مدرم  نیا  یناوتیم  ات  « ) هحذوابا  » يا نک  رتشیب  ار  تراشف  دریگیم ؛ ار  امـش  قمر  یبرچ و  دروخیم ؛ ار  امـش  زبسرـس  ياهغاب 
(. ریگب ماقتنا  اهنآ  زا  راذگب و 

( دوشیم تفای  هدولآ  رایـسب  طاقن  رد  هک  اهکـسوس  تارـشح و  زا  یعون   ) اـسُْفنُخ ياـنعم  هب  هَحَذَو » : » دـیوگیم هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. تسین نآ  رکذ  ياج  اجنیا  هک  دراد  یناتساد  کسوس  اب  جاّجح  تسا ، جاّجح »  » هب هراشا  نخس  نیا  دشابیم و 

259 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 117

دنکیم شنزرس  ار  نالیخب  نآ  رد  هک 
. دـینکفایم رطخ  هب  هدـیرفآ  ار  اـهنآ  هک  یـسک  هار  رد  ار  اـهناج  هن  دـینکیم و  لذـب  هداد ، امـش  هب  هک  سک  نآ  هار  رد  ار  دوخ  لاوـما  هن 

ندناسر تعفنم  رد  و   ) دیرادیمن یمارگ  شناگدنب  نایم  رد  ار  ادخ  ناتدوخ  اّما  دنراد ، یمارگ  ار  امش  ادخ  رطاخ  هب  مدرم  دیراد  تسود 
عاطقنا زا  و  تفر ) دیهاوخ  مه  امش  دنتفر ، اهنآ  ، ) دیریگ تربع  ناگتشذگ  ياهنکـسم  رد  نتفرگ  رارق  زا  دینکیمن ) تعاطا  شناگدنب  هب 

. دیریذپ دنپ  ناردارب  نیرتکیدزن  زا  ندش  ادج  و 

هبطخ 118

هدومرف  داریا  شاهتسیاش  نارای  دروم  رد  هک 
تـشپ امـش  يورین  اب  رارـسا ، ناگدـننک  اشفا  ربارب  رد  نارادزار  و  راکیپ ، يراتفرگ و  زور  ياـهرپس  ینید ، ناردارب  دـیّقح و  نارواـی  اـمش 

هنوگ ره  زا  ملاس  هناصلاخ و  یهاوخ  ریخ  اب  ارم  مراودیما ؛ قح ، هب  ناروآ  يور  تعاطا  هب  امـش  کمک  هب  مبوکیم و  ار  قح  هب  ناگدننک 
. مرتراوازس ناشدوخ  زا  یّتح  همه و  زا  مدرم  هب  نم  دنگوس  ادخ  هب  دینک ؛ يرای  دیدرت  کش و 

هبطخ 119
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هب دـندرک و  توکـس  یتّدـم  اهنآ  درک و  صیرحت  داـهج  هب  دروآ و  درگ  ار  مدرم  هک  ماـگنه  نآ  رد  ناورهن »  » و نیفـص »  » گـنج زا  سپ 
: دومرف دنتفگن ، خساپ  ماما  يادن 

)؟ دییوگیمن نخس  ارچ  ( ؟ دیلال رگم  دوشیم ؟ هچ  ار  امش 
. دوب میهاوخ  تباکر  رد  ینک  تکرح  وت  رگا  نانمؤمریما ! يا  دنتفگ : یهورگ 

261 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: دومرف ماما 

نم تسا  راوازـس  یطیارـش  نینچ  رد  ایآ  دـیراذگم ! مدـق  قح  هار  رد  هاگ  چـیه  و  دـیوشن ! ّقفوم  تسار  هار  هب  زگره  دـیتسه !؟ نینچ  ارچ 
هب مشاب و  یضار  شیروالد  تعاجـش و  زا  نم  هک  امـش  زا  يدرم  تسیابیم  عقوم  نیا  رد  هن ) ( ؟ منک تکرح  دربن  نادیم  يوس  هب  ًاصخش 

. دوش جیسب  نمشد  يوس  هب  مشاب ، هتشاد  نانیمطا  وا 
ناگدننک هبلاطم  قوقح  هب  هّجوت  رظن و  ناناملسم و  نیب  تواضق  جارخ ، يروآ  عمج  لاملا ، تیب  رهش ، رکشل ، هک  تسین  راوازس  نم  يارب 

. متفا فرط  نآ  فرط و  نیا  یلاخ  هبعج  رد  يریت  نوچمه  مدرگ و  جراخ  رگید  ياههورگ  لابند  هب  رکـشل  زا  یهورگ  اب  مزاـس و  اـهر  ار 
 ... متسه ایسآ  گنس  روحم  نوچمه  نم  هک  ارچ 

دوخ زکرم  زا  صاخ ) طیارـش  نیا  رد   ) نم رگا  دـنک . شدرگ  نم  هلیـسو  هب  نم و  نوماریپ  روما  نیا  همه  منامب و  دوخ  ّلـحم  رد  دـیاب  هک 
. تسا یبسانتمان  دب و  داهنشیپ  نیا  هک  مروخیم  دنگوس  ددرگیم . نوگرگد  نآ  هجیتن  دزیریم و  مه  هب  اهراک  همه  رادم  موش ، رود 

راوس شیوخ  بکرم  رب  دوش /- نم  بیصن  یتداعس  نینچ  رگا  متـشادن /- نمـشد  اب  دروخرب  ماگنه  هب  تداهـش  دیما  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
امش هچ  مدمآیمن ، امش  غارس  هب  هاگ ) چیه   ) دنتکرح رد  بونج  لامش و  يوس  هب  اهمیسن  هک  مادام  متفرگیم و  هلصاف  امش  زا  مدشیم و 
نم دشخبیمن ، يدوس  ناتراکفا  عامتجا  یمک  اب  امـش  ناوارف  دادعت  دـیتسه . هلیح  رکمرپ و  قح و  زا  نادرگیور  وجبیع ، نز ، هنعط  رایـسب 

تفاتش و تشهب  هب  دیزگ  تماقتسا  هار  نیا  رد  هک  سک  نآ  دندرگن . كاله  نآ  رد  كاپان  دارفا  زج  هک  متشاد  او  ینـشور  هار  هب  ار  امش 
! دش لصاو  مّنهج  هب  دیزغل  شیاپ  سک  ره 

هبطخ 120

دهدیم زردنا  مدرم  هب  هدرک و  هراشا  شیوخ  يایاجس  زا  ياهشوگ  هب  نآ  رد  هک 
ام دزن  روما ، ییانـشور  شناد و  ياهرد  هدش ، هتخومآ  نم  هب  دنوادخ )  ) تاملک ریـسفت  اهنامیپ و  هب  يافو  اهتلاسر ، غیلبت  دنگوس ، ادـخ  هب 

هلفاق هب  دورب  هار  نآ  زا  هک  یـسک  تسا ؛ کیدزن  میقتـسم و  لهـس و  نآ  ياههار  تسا و  یکی  نید  نیناوق  دیـشاب ، هاگآ  تسا . تیب  لها 
زادنا سپ  ار  اههریخذ  هک  زور  نآ  يارب  ددرگیم . نامیشپ  هارمگ و  دتـسیا  زاب  نآ  زا  سکره  دسریم و  تمینغ  هب  دوشیم و  قحلم  قح 

دنپ ناهنپ و  رود و  لقع  زا  هدافتسا  رد  دریگن  هرهب  شیوخ  رضاح  لقع  رکف و  زا  هک  یـسک  دینک ! لمع  ددرگیم  شاف  رارـسا  دننکیم و 
. دوب دهاوخ  رتزجاع  نارگید  زا  نتفرگ 

263 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دشابیم ناشوج  بآ  نآ  یندیماشآ  و  تسا ... ! نینهآ  ریجنز  لغ و  نآ  رویز  دایز و  نآ  يافرژ  دیدش ، شترارح  هک  دیزیهرپب  یشتآ  زا 

یـسک يارب  ثرا  ناونع  هب  هک  یلام  زا  تسا  رتهب  دـهد ، رارق  مدرم  نایم  رد  وا  يارب  ناسنا  زا  سپ  دـنوادخ  هک  يریخ  رکذ  دیـشاب ، هاگآ 
. دیوگن شساپس  هک  دراذگب 

هبطخ 121
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هبطخ 121

رما نآ  هب  سپـس  يدرک ، یهن  ّتیمکح  هلأـسم  زا  ار  اـم  وـت  تفگ : تساوـخ و  اـپب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  زا  یکی  ریرهلا » ۀـلیل   » زا سپ 
دز مه  هب  ار  اهتـسد  و  دش ) تحاران  نخـس  نیا  زا   ) مالـسلا هیلع  ماما  تسا ؟ حیحـص  روتـسد  ود  نیا  زا  کی  مادک  میدیمهفن  ام  يدومرف ،

: دومرف سپس 
رکـشل اب   ) داهج هب  روتـسد  ار  امـش  هک  یماـگنه  دـنگوس ، ادـخ  هب  دنکـشب ! ار  ناـمیپ  و  دـنک ! كرت  ار  تعیب  هک  تسا  یـسک  يازج  نیا 

نیا ربارب  رد  امـش  رگا  دوب ، هداد  رارق  نآ  رد  ار  ناتریخ  دنوادخ  یلو  دوبن ، ناتدـنیاشوخ  هک  مدرک  يراک  هب  راداو  ار  امـش  مداد ، هیواعم )
زاب هار  هب  ار  امـش  دیدشیم  فرحنم  رگا  مدوب و  ناتربهر  دـیتشادیم ، رب  ماگ  قح  ریـسم  رد  هک  یماگنه  هب  دـیدوب ، هدـش  میلـست  روتـسد 

هک سوسفا   ) اّما دوب ، شخب  نانیمطا  نم  يارب  لاح  ره  هب  مدرامگیم و  امـش  ياج  هب  ار  یناـسک  دـیدرکیم  يراددوخ  رگا  منادرگیم و 
؟ منک دامتعا  هک  هب  و  مگنجب ؟ یسک  هچ  کمک  اب  نم  دیدوبن ) نم  نامرف  میلست  زگره  امش 

هب ار  راخ  دـهاوخب  هک  منامیم  یـسک  هب  نم  دـینم ! درد »  » دوخ امـش  اّما  منک ، اوادـم  ار  اهیرامیب »  » امـش هلیـسو  هب  مهاوخیم  نم  ابجع )! )
. تسا راخ  دننامه  راخ  دینادیم  هکنیا  اب  دروآ  نوریب  راخ  هلیسو 

ًامئاد هک  مدرم  نیا  دوجو  هاچ  زا  تّمه  بآ  ندیـشک  رد  نادرمدار  ياناوت  يوزاب  دناهدش ، هتـسخ  زادـگناج  درد  نیا  نابیبط  ایادـخ ! راب 
نآ دیاب  هک  نانچنآ  دندرک و  توالت  ار  نآرق  دنتفریذپ ؟ دندش و  توعد  مالسا  هب  هک  یمدرم  دنیاجک  هدیدرگ ، ناوتان  دنکیم ، شکورف 

اهریشمش فالغ  دنداتفا ؟ هار  هب  نآ  يوس  هب  شنادنزرف  هب  هقان »  » قشع نوچمه  هناقـشاع  دندش و  هتخیگنارب  داهج  يوس  هب  دنتخانـش ؟ ار 
چیه دنتفای ؟ تاجن  یخرب  دنتـشگ و  دیهـش  یـضعب  دـندرک ؟ هطاحا  فص  هب  فص  هورگ و  هورگ  ار  نیمز  درگادرگ  دـنتخادنا و  رانک  ار 

. دنتشادن تیلست  هب  يزاین  ادهش  گرم  رد  دندشیمن و  داش  گنج  نادیم  رد  یسک  ندنام  هدنز  زا  هاگ 
بش کشخ و  ار  ناشیاهبل  رایـسب  ياهاعد  یهت ، اذغ  زا  اهمکـش  هزور  يدایز  زا  دوب و  تحاران  ناشنامـشچ  ادخ ) فوخ  زا   ) هیرگ رثا  رب 

هب دندیرغیم و  ریش  نوچمه  داهج  نادیم  رد   ) دوب هتـسشن  ناشاه  هرهچ  رب  عوشخ  رابغ  دوب و  هدرک  نوگرگد  ار  ناشاههرهچ  يراد  هدنز 
(. دنتشاد زاین  زار و  ادخ  اب  بش  ماگنه 

. میزگب نادند  هب  ترسح  تشگنا  ناشقارف  زا  میشاب و  ناشتاقالم  هنشت  تسا  هتسیاش  ام  رب  دنتفر ؛ هک  دندوب  نم  ناردارباهنآ 
دهدیم و هولج  ناسآ  امش  يارب  ار  شیوخ  ياههار  ناطیش 

265 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دزاس رارقرب  هنتف  هقرفت »  » هلیسو هب  هقرفت و  یگنهامه ، داّحتا و  ياج  هب  دیاشگب و  هرگ  هرگ  ار  امش  نید  نامیپ  دهاوخیم 

ص265 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد ار  نآ  دینک و  لوبق  دـیریذپب و  ار  نآ  دـنک ، هیدـه  ار  تحیـصن  امـش  هب  هک  یـسک  دـینادرگب ؛ يور  وا  ياهبیرف  اه و  هسوسو  زا  نیاربا 

. دییامن يرادهگن  دوخ  دوجو  نورد 

هبطخ 122

، دنتشاد يراشفاپ  ّتیمکح  هلأسم  رد  دوخ  تفلاخم  رد  جراوخ  هک  یماگنه 
: دومرف نینچ  دمآ و  نانآ  هاگرکشل  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
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رد هک  اهنآ  دیوش ؛ میـسقت  هورگ  ود  هب  سپ  دومرف : هن ، یـضعب  يرآ و  ام  زا  یـضعب  دنتفگ : دـیدوب ؟ ام  هارمه  نیّفـص »  » رد همه  امـش  ایآ 
. منک وگتفگ  تساهنآ  هتسیاش  هک  ینخس  اب  مادک  ره  اب  ات  رگید ، يوس  رد  دندوبن  هک  اهنآ  فرط و  کی  دندوب  نیّفص » »

هک ار  سکره  دییآ و  نم  يوس  هب  ناتیاهلد  اب  دیهد و  ارف  شوگ  میاهفرح  هب  دینک ، يراددوخ  نخـس  زا  دومرف : داد و  ادن  ار  مدرم  هاگنآ 
. دهد تداهش  دوخ  ملع  اب  مریگیم ، شهاوگ  هچنآ  هرابرد  مداد  دنگوس 

بیرف هعدخ و  رکم و  هلیح و  يور  زا  هک  تقو  نآ  رگم  تسا : نیا  نآ  زا  یتمسق  هک  ینالوط ؛ نانخـس  تخادرپ ؛ نخـس  هب  نانآ  اب  سپس 
؟ ام نییآ  لها  دنتسه و  ام  ناردارب  دیتفگن ...  دندرک ، دنلب  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق 

تسد مینک و  لوبق  ار  ناشفرح  هک  تسا  نیا  ام  رظن  سپ  دناهدش ، ادخ  باتک  تموکح  هب  یضار  میرذگب و  نانآ  زا  هک  دنهاوخیم  ام  زا 
شنایاپ تسا و  تمحر  شزاغآ  ناودـع ، ینمـشد و  شنطاب  تسا و  ناـمیا  شرهاـظ  رما  نیا  هک  متفگ  امـش  هب  نم  اـّما  میرادرب ، ناـنآ  زا 

ره هب  دـیهد و  راشف  مه  يور  ار  اهنادـند  داهج  رد  دـیوشن و  فرحنم  دـیاهتفرگ  شیپ  هک  یهار  زا  دیـشاب و  یقاب  لاـح  نیمه  رب  تمادـن ؛
لیلذ راوخ و  دـیزاس  شیاـهر  رگا  دـنکیم و  هارمگ  دـییوگ  شخـساپ  رگا  هک  تسا  ییاهادـص  اـهنیا  هک  نیا  هچ  دـینکن ؛ اـنتعا  ییادـص 

. دیداد اهنآ  هب  ار  ّتیمکح  يأر  امش  هک  دش  نانچ  عضو  هنافّسأتم  ددرگیم ،
تشادـن و رارق  نم  شود  رب  رذـگهر  نیا  زا  یهانگ  و  دوبن ، بجاو  نم  رب  نآ  تارّرقم  متـشاد ، اـبا  راـک  نیا  زا  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 

؟ دوش يوریپ  نم  زا  تسیابیم  دوب و  نم  اب  قح  مه  زاب  متفریذپیم ، ار  نآ  رگا  ادخ  هب  دنگوس 
267 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

اب ام  ماهتشگن ، ادج  نآ  زا  ماهدش  انشآ  نآ  اب  هک  یماگنه  زا  نم  دهدیم ) نم  هب  ار  قح  ادخ  باتک  و   ) تسا نم  اب  ادخ  باتک  هک  نیا  هچ 
تبیصم و ره  ندش  دراو  زا  دزیم ، رود  ناشیوخ  ناردارب و  نادنزرف ، ناردپ ، درگادرگ  راتشک  لتق و  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
، میدوزفایم اهتحارج  شزوس  درد و  رب  تماقتـسا  ییابیکـش و  ادخ و  نامرف  میلـست  قح و  هار  رد  نتـشادرب  ماگ  نامیا و  رب  اهنت  یتّدـش 
؛ میگنجیم اوران  تالیوأت  تاهبـش و  اه و  فارحنا  اه و  یجک  اـجبان و  تـالیامت  هطـساو  هب  شیوخ  یمالـسا  ناردارب  اـب  نونکا  مه  یلو 

مکحم ار  اهدـنویپ  هدـنام  یقاب  میوشیم و  کیدزن  مه  هب  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  ام  هدـنکارپ  عمج  ثعاب  يزیچ  مینک  ساسحا  هاگره  سپ 
. میزاسیم اهر  ار  شریغ  هتفرگ و  ار  نآ  میهدیم و  ناشن  لیامت  نآ  هب  ام  میزاسیم ،

هبطخ 123

تسا  هتفگ  شیوخ  باحصا  هب  نیّفص »  » رد دربن  نادیم  رد  هک 
نیا هنارکـش  هب  تفاـی ، وسرت  تسـس و  ار  شردارب  و  درک ...  ساـسحا  شیوخ  رد  ار  بلق  تّوـق  گـنج  هنحـص  رد  هک  امـش  زا  مادـک  ره 

دنوادـخ رگا  هک  نیا  هچ  دـنکیم ، عاـفد  نتـشیوخ  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنک ؛ عاـفد  يو  زا  هدـش ، هدیـشخب  وا  هـب  هـک  تعاجـش  يرترب و 
. تخاسیم يو  دننامه  ار  وا  دیدیم ) هتسیاش  و   ) تساوخیم

نیرتهب دنباییمن ؛ ییاهر  شلاگنچ  زا  مادک  چیه  دننکیم ، رارف  هک  اهنآ  هن  دنداتـسیا و  هک  اهنآ  هن  تسامـش ، بلط  رد  تعرـس  هب  گرم 
رتناسآ نم  رب  ریشمش  هبرض  رازه  تسوا ، رایتخا  رد  بلاطوبا  دنزرف  ناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  تسا . ادخ ) هار  رد   ) ندش هتشک  اهگرم 

. راگدرورپ تعاط  ریغ  رد  رتسب  رد  گرم  ات  تسا 
نخس  نیا  زا  يرگید  تمسق 

هب رداق  هن  دیآیم ، دوجو  هب  ناشماحدزا  ماگنه  هب  نارامـسوس  زا  هک  ییادـص  نوچمه  دـینکیم ، همهمه  رارف  ماگنه  هب  هک  منیبیم  ایوگ 
دـنکفا و نادـیم  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  يارب  تاجن  تسار ؛ هار  نیا  امـش و  نیا  متـس ، ملظ و  زا  يریگولج  هن  دـیتسه و  یّقح  نتفرگ 
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. دنک فّقوت  دزرو و  يدنک  هک  تسا  یسک  نآ  زا  یتخبدب  تکاله و 
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هبطخ 124

هدومرف  داریا  داهج  هب  شنارای  قیوشت  رد  هک 
هک دیهد  راشف  مه  يور  ار  اهنادند  دنریگ ؛ رارق  اهنآ  رـس  تشپ  دـنرادن  هرز  هک  اهنآ  دـیهد و  رارق  شیپاشیپ  دـنراد  نت  هب  هرز  هک  ار  اهنآ 

! تسا رتّرثؤم  نمشد  هزین  ندرک  در  رد  هک  دیشاب  مخ  چیپ و  رد  اههزین  ربارب  رد  و  دنکیم ، رتمک  رس  رب  ار  ریشمش  ریثأت  راک  نیا 
هک دینک  شوماخ  ار  اهادص  دییوگب و  رتمک  نخـس  دـشاب . رتمارآ  امـش  حور  رتیوق و  امـش  بلق  ات  دـینکن  هاگن  هریخ  نمـشد  هوبنا  هب  دایز 

اهنت ار  نآ  دـیزاسن و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  لـیامتم  ار  نآ  دـینک و  یناـبهگن  یبوخ  هب  دوـخ  مچرپ  زا  دزاـسیم . رود  رتـهب  ار  یتـسس 
جرخ هب  یگداتـسیا  لکـشم ، تخـس و  ثداوـح  رد  هک  ناـنآ  اریز  دیراپـسن ، تخـس  رـس  ناعفادـم  ناروـالد و  تسد  هـب  زج  دـیراذگن و 

شیپ و زا  وس و  ره  زا  دـنرادیم و  هاگن  شیوخ  ّتیعمج  لد  رد  ار  نآ  دـننکیم و  يرادـساپ  ناشمچرپ  زا  هک  دنتـسه  اـهنامه  دـنهدیم ،
ره دننک ، شیاهر  اهنت  هک  دـنریگیم  یـشیپ  نآ  زا  هن  دـنزاس و  شنمـشد  میلـست  هک  دـننامیم  بقع  نآ  زا  هن  دنتـسه ...  نآ  بقارم  سپ 
ود ربارب  رد  وا  هک  دراذـگماو  وا  هب  ار  دوخ  فـیرح  دـنک و  تاـساوم  شمزرمه  ردارب  اـب  دتـسیاب و  شیوـخ  فـیرح  ربارب  رد  دـیاب  سک 

. شردارب فیرح  شدوخ و  فیرح  دریگ : رارق  فیرح 
، رارف رد  هتـسجرب ؛ نادنمتفارـش  دیبرع و  ناگرزب  امـش  دینامیمن ، ملاس  ترخآ  ریـشمش  زا  دینک  رارف  ایند  ریـشمش  زا  رگا  دنگوس  ادـخ  هب 

یلئاح شگرم  زور  دوخ و  نیب  دـیازفایمن و  شیوخ  رمع  هب  هدـننک  رارف  نادـیواج . گـنن  یگـشیمه و  ّتلذ  تسادـخ و  مشخ  بضغ و 
؟ دباتـشیم بآ  يوس  هب  هک  یماک  هنـشت  نوچمه  دورب ؟ ادـخ  يوس  هب  شیوخ  داهج  اب  طاشن ، تعرـس و  اب  هک  تسیک  دـنکیمن . داجیا 

. تساههزین هیاس  رد  تشهب 
هناخ هب  اهنآ  زا  نایماش  اب  هزرابم  هب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوشیم ، شیامزآ  شتعاجـش  نامیا و  زا  سک  ره  رابخا  راـتفگ و  یتسار  زورما 

رثا رد  و  زاـس ! لّدـبم  یگدـنکارپ  هب  ار  ناـشداّحتا  و  هد ! تمیزه  ار  ناـشتعامج  دـندرک ، در  ار  قح  رگا  اراـگدرورپ ! مرت . قیاـش  ناـشاه 
خاروس ار  ناشندـب  هک  یپ  رد  یپ  ياههزین  نودـب  دوخ  ياج  زا  زگره  امـش  نانمـشد  دـینادب ، نادرگ ! تکاله  میلـست  ار  اهنآ  ناشاهاطخ 

ناکت دزاس ، ادج  ار  اهمدق  وزاب و  دنک و  درخ  ار  اهناوختسا  دفاکشب و  ار  اهرس  هک  ییاه  هبرض  و  درذگب - نآ  زا  میـسن  هک  نانچنآ  دنک -
، دننک نارابریت  ار  نانآ  مه  رس  تشپ  اههورگ  هک  هاگنآ  ات  دننکیم  یگداتسیا  نانچمه  اهنآ  دروخیمن ،
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ات ار  اـهنآ  يرگید  میظع  رکـشل  شلاـبند  هـب  مـیظع و  يرکـشل  هـک  نـیا  اـت  ودـنزادرپ  دربـن  هـب  اـهنآ  اـب  رگید  هورگ  يراـی  هـب  یهورگ  و 
ره زا  ار  اهنآ  ياههاگارچ  دـمآ و  تفر و  ریـسم  دـنبوکب و  مه  رد  ار  اهنآ  نیمز  امـش  ياهبـسا  مس  هک  نیا  ات  دـنک و  بیقعت  ناـشیاهرهش 

(. دش دنهاوخ  میلست  تروص  نیا  رد  اهنت  يرآ   ) دنک لاغشا  فرط 
دنیوگیم تسا ، لباقتم  ياـنعم  هب  رحاون »  » تساهبـسا و مس  اـب  اـهنیمز  ندـیبوک  ياـنعم  هب  قعدـلا » : » دـیوگیم هللا  همحر  یـضر  فیرش 

. دنتسه مه  لباقم  ینعی  رحانتت »  » هفئاط نالف  ياهلزنم 

هبطخ 125
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دندرک ، راکنا  ار  ّتیمکح »  » هلأسم جراوخ  هک  ماگنه  نآ  رد 
اب تسا ، ناهنپ  دـلج  نایم  رد  هک  تسا  یطوطخ  نآرق  نیا  یلو  میدرک ، باختنا  ّتیمکح  هب  ار  نآرق  اهنت  میدادـن ، رارق  مکح  ار  دارفا  اـم 

دندرک توعد  ار  ام  موق  نآ  هک  یماگنه  دنیوگب . نخس  نآ  زا  دنناوتیم  اهناسنا  اهنت  تسا و  نامجرت  هب  دنمزاین  دیوگیمن و  نخس  نابز 
: هدومرف گرزب  يادخ  هک  یلاح  رد  میـشاب ، هدرک  تشپ  ناحبـس  دنوادخ  باتک  هب  هک  میدوبن  یهورگ  ام  دشاب ، مکاح  نامنایم  نآرق  هک 
ار شباتک  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  فـالتخا  نداد  عاـجرا  [ 26 «.] دـیهد عاجرا  شلوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  فـالتخا  يزیچ  رد  رگا  »

يرواد هب  ادـخ  باتک  یتسار  هب  هاگ  ره  میدرگ ، کّسمتم  شتّنـس  هب  هک  تسا  نیا  هب  شربمایپ  هب  تاـفالتخا  عاـجرا  میهد و  رارق  مکاـح 
ام ددرگ ، مکح  ربمایپ  ّتنس  هب  رگا  و  میتفالخ ) يارب  رتهتسیاش  همه  زا  نآرق  مکح  هب  و   ) میتسه نآ  هب  مدرم  نیرتراوازس  ام  دوش ، هدیبلط 

(. تسام اب  قح  لاح  ره  رد  نیاربانب  . ) میتسه وا  ّتنس  هب  اهنآ  نیرترب  نیرتراوازس و 
تقیقح يوجتـسج  رد  ناربخ  یب  هک  دوب  نیا  يارب  اهنت  دـیاهداد ؟ رارق  میکحت  رد  یتّدـم  اـهنآ  دوخ و  ناـیم  ارچ  دـییوگیم : هک  نیا  اـّما 

اهنآ يور  هب  قح  قیقحت  هار  دنک و  حالصا  ار  تّما  نیا  راک  هلصاف  نیا  رد  دنوادخ  دیاش  دنزادرپ ، تروشم  هب  دنهاگآ  هک  اهنآ  دنیآرب و 
. دندرگن هدننک  هارمگ  رکف  نیتسخن  میلست  دننکن و  هلجع  قح  يوجتسج  رد  ات  دوشن  هتسب 

یتالکـشم شیارب  دـهاکب و  وا  عفن  زا  قح  هچرگ  دـشاب ، لطاب  زا  رتبوبحم  وا  دزن  قح  هب  لمع  هک  تسا  یـسک  ادـخ  رظن  رد  مدرم  نیرترب 
!؟ ناطیش میلست  دیاهدز و  کش  ارچ  و  دینادرگرس ! ناریح و  ارچ  دزاس ، مهارف  یعفانم  وا  يارب  لطاب  دروآ و  شیپ 
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هب رـضاح  هدـش و  قـیوشت  روـج  ملظ و  هب  دـننیبیمن و  ار  نآ  هدـنادرگرب  يور  قـح  زا  هک  یهورگ  يوـس  هب  تکرح  يارب  دـیوش  هداـمآ 

. دناهتشگ فرحنم  تسار  هار  زا  دناهتفرگ و  هلصاف  ادخ  باتک  زا  دنتسین ...  نآ  ياج  هب  تلادع »  » نتفریذپ
دب دز ، گـنچ  اـهنآ  نماد  هب  ناوـتب  هک  يدـنمورین  زیزع و  نارواـی  هـن  درک و  داـمتعا  نآ  هـب  ناوـتب  هـک  دـیتسین  ياهلیـسو  امـش  سوـسفا ،
فا تخورفا ) رب  نمشد  اب  ار  شخب  يدازآ  داهج  ياههلعش  ناوتیمن  امـش  هلیـسو  هب   ) دیـشابیم گنج  شتآ  نتخورفا  يارب  ياهنزشتآ 
هنوگ هب  هنایفخم و  رگید  زور  و  میوگیم ، نخـس  امـش  اب  اراکـشآ  اسر و  يادص  اب  زور  کی  مدید ، امـش  زا  یتحاران  ردقچ  داب ! امـش  رب 

! اوجن ماگنه  هب  يرادزار  نئمطم و  ناردارب  هن  دیدایرف و  ماگنه  هب  ییوگتسار  نادرمدازآ  هن  یلو  اوجن ، هتسهآ و 

هبطخ 126

دروم لاملا  تیب  يایاطع  رد  تاواسم  تیاعر  هک  دومرف ، یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نخس  نیا 
! دنتسناد تسایس  فالخ  رب  ار  نآ  تفرگ و  رارق  ناهاوخدوخ  زا  یعمج  داریا 

!؟ میوج دادمتسا  منکیم ، تموکح  اهنآ  رب  هک  یناسک  ّقح  رد  متس ، روج و  زا  دوخ ، يزوریپ  يارب  هک  دیهدیم  روتسد  نم  هب  ایآ 
يراـک نینچ  هب  زگره  دـننکیم ، بورغ  عولط و  مه  یپ  رد  نامـسآ  ناگراتـس  رارقرب و  زور  بش و  یقاـب و  نم  رمع  اـت  دـنگوس  ادـخ  هب 

. منزیمن تسد 
تیب هب  ّقلعتم  و   ) تسادخ لاوما  لاوما  نیا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  مدرکیم  میـسقت  اهنآ  نایم  رد  يواسم  روط  هب  دوب ، مدوخ  زا  لاوما  رگا 

نآ هدنهد  ماجنا  يدنلبرس  ثعاب  ایند  رد  تسا  نکمم  راک  نیا  تسا ، فارسا  ریذبت و  شدروم  ریغ  رد  لام  ندیشخب  دیشاب ، هاگآ  لاملا .)
دنوادـخ دزن  رد  یلو  دـیامنیم  شیمارگ  تسرپایند )  ) مدرم نایم  رد  ًاـنایحا ) ، ) ددرگیم يو  یگدنکفارـس  بجوم  ترخآ  رد  یلو  دوش 

هک نیا  زج  درپـسن ، شلها  ریغ  هـب  درکن و  فرـصم  هدوـمرف  دـنوادخ  هـک  یهار  ریغ  رد  ار  شیوـخ  لاـم  سک  چـیه  دزاـسیم ، شراوـخ 
هب دزغلب و  شیاـپ  يزور  رگا  سپ  دوـمن ، يرگید  هّجوـتم  ار  ناـشتّبحم  تخاـس و  مورحم  ناـنآ  يرازگــساپس  زا  ار  وا  دـنوادخ  ماـجنارس 
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! دوب دنهاوخ  تسود  نیرتهدننک  تمالم  قیفر و  نیرتدب  ددرگ ، دنمزاین  نانآ  کمک 
275 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 127

. تسا هدش  نایب  نیمکح  مکح  ضقن  زغم و  کبس  جراوخ  تاهابتشا  عفر  ینید و  ماکحا  زا  ياهراپ  نآ  رد  هک 
دمحم تّما  همه  نم  یهارمگ  هب  ارچ  سپ  دـشاب ) نینچ  هک  ضرف  هب   ) ماهدـش هارمگ  هدرک و  اـطخ  نم  هـک  دـیرادنپیم  نـینچ  ًاـمتح  رگا 

؟ دیهدیم رارق  هذخاؤم  دروم  نم  ياطخ  اب  ار  اهنآ  و  دیرامشیم ؟ هارمگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ملاسان زا  ار  ملاس  ياج  دینزیم ) دیناوتیم  اجک  ره  هب   ) هتشاذگ شود  رب  ار  شیوخ  ياهریـشمش  [ 27 [؟ دینکیم ناشریفکت  نم  هانگ  هب  و 

هللا یلـص  ربمایپ  دینادیم  هک  یلاح  رد  دیرگنیم ) رظن  کی  اب  ار  همه  و   ) دیراذگیمن قرف  مه  اب  ار  هانگ  یب  راکهانگ و  دـیهدیمن ، زیمت 
لتاق دومنیم . میسقت  شنادناخ  نایم  ار  وا  ثرا  سپ  دناوخیم ، زامن  يو  رب  نآ  زا  سپ  درکیم ، راسگنس  ار  رادرسمه  راکانز  هلآ  هیلع و 
مئانغ زا  ار  اهنآ  مهس  سپ  دزیم ، هنایزات  ار  رسمه  نودب  راک  انز  و  دیربیم ، ار  قراس  تسد  دادیم ، شلها  هب  ار  شثاریم  تشکیم و  ار 

ار يادخ  ّقح  درکیم و  هذخاؤم  ناشناهانگ  هطساو  هب  ار  اهنآ  ربمغیپ  نیاربانب  دننک ، باختنا  رسمه  ناملسم  نانز  زا  دنتسناوتیم  دادیم و 
. تخاسیمن جراخ  ناناملسم  رتفد  زا  ار  نانآ  ياهمان  دربیمن و  نیب  زا  ار  اهنآ  یمالسا  مهس  اّما  دومنیم ، ارجا  اهنآ  رب 

ار امش  ناطیش  هک  دیتسه  یناسک  و  تسا ) قح  زا  ناتفارحنا  ّتین و  ءوس  رب  لیلد  نیرتهب  امـش  رکف  لمع و  نیا  و   ) دیمدرم نیرتریرـش  امش 
: دندرگیم كاله  نم  هرابرد  هورگ  ود  يدوز  هب  هتخاس ، موکحم  ینادرگرـس  هب  هدرک و  باترپ  شیوخ  ياهفدـه  يوس  هب  تسار  هار  زا 

دراذگب قح  هار  ریغ  رد  مدق  ینمشد  رـس  زا  هک  یطارفا  نمـشد  دشکب و  قح  ریغ  هب  ار  يو  نم  یطارفا  ّتبحم  هک  هدننک  طارفا  رادتـسود 
هراومه و  دیوشن ! ادج  اهنآ  زا  دنتـسه  ور  هنایم  هورگ  نم  هرابرد  مدرم  نیرتهب  دـننادن ،) ناملـسم  یّتح  یعمج  دـننادب و  ادـخ  ارم  یعمج  )

. تسا ّتیعمج  اب  ادخ  تسد  هک  دیشاب  قح ) رادفرط  ياهتّیرثکا   ) اهّتیعمج نیرتگرزب  هارمه 
! گرگ همعط  ور  کت  دنفسوگ  هکنانچ  تسا  ناطیش  هرهب  اهنت  ناسنا  هک  دیزیهرپب  یگدنکارپ  زا 

، دیشکب ار  يو  دشاب - نم  همامع  نیا  ریز  هچرگ  دنک - توعد  جراوخ ) زادنا  هقرفت  رگاوغا و  راعش   ) راعش نیا  هب  هک  یسک  دیـشاب ، هاگآ 
هچنآ دنزاس و  هدنز  هتسناد  هدنز  نآرق  ار  هچنآ  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  اهنت  دش  هداد  ّتیمکح  صاع ) ورمع  یسوموبا و   ) رفن ود  نآ  هب  رگا 

نآ ندـناریم  دـننک و  لـمع  نآ  هب  دـنهد و  مه  هب  داـّحتا  تسد  هک  تسا  نـیا  نآرق  ياـیحا  و  دـننک ، دوباـن  هدوـمن  گرم  هـب  موـکحم  ار 
قوس ام  يوس  هب  ار  نانآ  رگا  مینکیم و  تعباتم  ار  نانآ  دناشکب ، اهنآ  يوس  هب  ار  ام  نآرق  رگا  سپ  تسا ، نآ  زا  ییادـج  یگدـنکارپ و 

هبتـشم امـش  رب  ار  يزیچ  ماهتفیرفن و  ناتتـشونرس  ّتیعقاو  زا  ار  امـش  ماهتخادـنین و  هار  هب  يّرـش  اهلـصا ! یب  يا  دنـشاب . ام  عبات  دـیاب  دـهد 
، دننک باختنا  ار  رفن  ود  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  امش  ّتیعمج  يأر  ماهتخاسن ،

277 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
كرت ار  قح  دـنداد ، تسد  زا  ار  شیوخ  نامیا ) و   ) لقع اهنآ  هنافّـسأتم ) یلو   ) دـننکن زواـجت  نآرق  زا  هک  میتفرگ  ناـمیپ  اـهنآ  زا  مه  اـم 

. دندش هارمه  نآ  اب  اذل  دوب ، راگزاس  اهنآ  ياهسوه  اب  متس  روج و  اّما  دندیدیم ، ار  نآ  بوخ  هک  یلاح  رد  دندرک 
يرواد تلادـع  هب  هک  میدوب  هدرک  طرـش  اهنآ  اب  دـنراد  زاربا  ار  دـیلپ  يأر  نآ  هناـملاظ و  يرواد  نآ  اـهنآ  هک  نیا  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد 

. دنشاب هتشاد  رظن  رد  ار  قحو  دننک 
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ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


دنکیم ییوگشیپ  دوشیم ، عقاو  هرصب  رهش  رد  هک  یمیظع  ثداوح  زا  نآ  رد  هک 
ار نیمز  هداتفا ، هار  هب  نابسا  ههیش  اهراسفا و  تاکرح  نودب  ادص و  رس و  رابغ و  نودب  يرکـشل  اب  هک  منیبیم  ار  وا  نم  ایوگ  فنحا »  » يا

. دناهتفرگ ناغرمرتش  مدق  نوچمه  دوخ  ياهمدق  ریز 
. دشابیم جنز » بحاص   » هب هراشا  ماما  نخس  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
نالیپ ياهموطرخ  نوچمه  ییاهموطرخ  ناسکرک و  ياـهلاب  دـننامه  ییاـهلاب  هک  امـش  هتفاـی  نییزت  ياـههناخ  داـبآ و  ياـههچوک  رب  ياو 

(. تسا هرصب  ياهترامع  اهرصق و  گرزب  ياهنادوان  ابیز و  ياهنکلاب  هب  هراشا  ! ) دنراد
كاخ هب  ار  شاهرهچ  ماهدنکفا و  ور  هب  ار  ایند  نم  ددرگیمن ، وجتسج  ناش  هدشمگ  زا  دوشیمن و  هیرگ  ناشناگتـشک  رب  هک  اهنآ  رب  ياو 

. ماهتسیرگن نآ  هب  شدوخ  مشچ  اب  ماهتفرگ و  هزادنا  تسرد  ار  نآ  ماهدیلام و 
دشابیم لوغم  ياهکرت  هرابرد  مالک  نیا  زا  يرگید  تمسق 

كدـی ار  لیـصا  ياهبـسا  دنـشوپیم ؛ ریرح  جاـبید و  تسا ، هدروخ  شکچ  ياـهرپس  نوچمه  ناـشاه  هرهچ  هک  مرگنیم  ار  یموق  اـیوگ 
ناگدشریـسا زا  نایرارف  دـننکیم و  تکرح  ناگتـشک  ندـب  يور  زا  ناحورجم  هک  تسا  زاـب  راتـشک  رد  ناشتـسد  ناـنچنآ  دنـشکیم و 

. دنرتمک
279 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هیلع ماما  ییانشآ ؟ بیغ  ملع  هب  ییوگیم و  نخس  بیغ  زا  نانمؤمریما ! يا  تفگ : شباحصا  زا  یکی  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  هک  یماگنه 
: دومرف دوب  بلک » ینب   » هفئاط زا  هک  وا  هب  دیدنخ و  مالسلا 

ناحبـس دنوادخ  هچنآ  تسا و  تمایق  ملع  اهنت  بیغ  ملع  ربمایپ ،)  ) یملاع زا  تسا  ياهتفرگارف  نیا  تسین ، بیغ  ملع  نیا  یبلک ! ردارب  يا 
ربخاب تسا ، نینج  ملاع  رد  هچنآ  زا  دنکیم و  لزان  ار  ناراب  وا  تسوا ، دزن  تمایق  مایق  تقو  هب  یهاگآ  : » هک تسا  هدرمـش  رب  هیآ  نیا  رد 

زا ناحبس  يادخ  سپ  [ 28 «.] دوریم ایند  زا  نیمزرس  مادک  رد  هک  دنادیمن  یسک  درک و  دهاوخ  راک  هچ  ادرف  هک  دنادیمن  یسک  تسا و 
رد ای  تسا و  شتآ  مزیه  هک  یـسک  نآ  یقـش و  ای  دنمتداعـس  لیخب ، ای  دنمتواخـس  اـبیز ، اـی  تشز  رتخد ، اـی  رـسپ  تساـهمحر  رد  هچنآ 

. تسا هاگآ  اهنیا  همه  زا  تسا ، ناربمایپ  تسود  هیاسمه و  تشهب 
هتخومآ نم  هب  وا  هدرک و  میلعت  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یملع  اهنیا  زج  دـنادیمن و  یـسک  ادـخ  زا  ریغ  هک  یبیغ  ملع  نآ  تسا  نیا 

. دزاس لامالام  نآ  زا  ار  محراوج  اضعا و  دهد و  ياج  ماهنیس  رد  ار  نآ  ادخ  هک  دومن  اعد  میارب  تسا و 

هبطخ 129

هراشا

هدرک داریا  اهسایقم »  » هرابرد هک 

؟ دندش هچ  امش  ناکین 

؛ هبلاطم دروم  دیتسه  یناراکهدب  نّیعم و  یتّدم  رد  دـیتسه  ییاهنامهم  تسایند ، نیا  زا  امـش  هقالع  دروم  هچنآ  امـش و  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
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نایز هک  یناشکتمحز  دندیسرن و  ییاج  هب  هک  یناگدننک  ششوک  دنرایسب  هچ  تسا ، ظوفحم  یگمه  ناتلامعا  دیراد و  هاتوک  يدمآرس 
ناطیش و  تسا ! يورشیپ  لماع  يدب  ّرـش و  و  دروآیمن ! راب  هب  يزیچ  یگدنام  بقع  زج  یکین  ریخ و  هک  دیاهدش  عقاو  ینامز  رد  دندرک ،

یناگمه شبیرف  گنرین و  هدـش ، يوق  ناطیـش  تفرـشیپ  لـئاسو  هک  تسا  یناـمز  نونکا  سپ  درادـن ؛ يراـک  مدرم  تکـاله  رد  عمط  زج 
مرن هجنپ  تسد و  رقف  اب  هک  يریقف  زج  ایآ  نک ، هاگن  یهاوخیم  هک  وس  ره  هب  تسا ، هدش  ناسآ  شیارب  راکـش  ندروآ  تسدـب  هتـشگ و 

یناوارف تورث  یهلا ، قوقح  يادا  رد  ندـیزرو  لخب  اـب  هک  یلیخب  اـی  هدرک  لیدـبت  نارفک  هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  يدـنمتورث  اـی  دـنکیم ،
هدروآدرگ 

281 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
؟ ینیبیم اهنیا  زج  يرگید  صخش  ایآ  تسا ، رک  اهزردنا  دنپ و  ندینش  زا  ششوگ  ایوگ  هک  يدّرمتم  ای  و 

بهذم رد  دندوب ، عرو  اب  ناشراک  بسک و  رد  هک  اهنامه  دنیاجک  امش ؟ نادنمتواخس  نادرمدازآ و  ناحلاص ، امـش ؛ نابوخ  دنتـسه  اجک 
نیا هن  رگم  دندرکن ؟ چوک  تالکـشم  زا  رپ  یگدنز  نیا  زا  تسپ و  يایند  نیا  زا  اهنآ  همه  رگم  دنتـسجیم ، يرود  اهیدب  زا  دوخ  راتفرو 

دوش و هدرمـش  کچوک  اهنآ  ماقم  ات  دـنکیمن ، تکرح  اهنآ  تّمذـم  هب  زج  اهبل  هک  دـیاهدش  یـشزرا  یب  ياهناسنا  ثراو  امـش  هک  تسا 
«. نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  ، » دندرگ شومارف  هشیمه  يارب 

دیهاوخیم عضو  نیا  اب  ایآ  دروخیم ، مشچ  هب  ياهدنرادزاب  هن  و  دوشیم ، ادیپ  ياهدنهد  رییغت  هدـننک و  راکنا  هن  هدـش » راکـشآ  دـسافم  »
ناوتیمن شنادـیواج  تشهب  هرابرد  ار  يادـخ  تاـهیه ! دیـشاب ! شیاـیلوا  نیرتزیزع  دـیریگ و  رارق  شتمحر  راوج  ادـخ و  سدـق  راد  رد 

كرت ار  نآ  دوخ  دـننکیم و  فورعم  هب  رما  هک  داب  نانآ  رب  ادـخ  نیرفن  دروآ ؛ تسدـب  ناوتن  ار  شتیاـضر  شتعاـطا  اـب  زج  و  تفیرف ... 
. دنوشیم نآ  بکترم  دوخ ، دننکیم و  رکنم  زا  یهن  دنیامنیم و 

هبطخ 130

دشیم دیعبت  هذبر »  » هب هک  یماگنه  رذوبا  هب  باطخ 
رب وت  زا  مدرم  نیا  شاب . راودیما  يدومن  بضغ  شیارب  هک  سک  نامه  هب  سپ  يدرک ، بضغ  یتفرگ و  مشخ  ادخ  رطاخ  هب  وت  رذوبا ! يا 

! تنید رب  اهنآ  زا  وت  و  دندیسرت ، ناشیایند 
هچنآ هب  دنجاتحم  هچ  نک ، رارف  اهنآ  زا  یسرتیم  نآ  رب  هک  هچنآ  يارب  راذگاو و  ناشدوخ  هب  دنتشحو ، رد  شیارب  اهنآ  هک  ار  هچنآ  سپ 

هچ تسیک و  يارب  يزوریپ  ادرف  هک  تفاـی  یهاوخ  يدوز  هب  دـندرکیم و  عنم  ار  وـت  هچنآ  زا  يزاـین ، یب  هچ  يدرکیم و  ناـشعنم  نآ  زا 
. دریگیم رارق  دسح  دروم  رتشیب  یسک 

شمارآ دوشگ ؛ دهاوخ  وا  يارب  یهار  دنوادخ  دسرتب ، يادخ  زا  وا  اّما  دشاب ، هدـش  هتـسب  ياهدـنب  يور  هب  اهنیمز  اهنامـسآ و  ياهرد  رگا 
رگا دنتـشاد و  تتـسود  یتفریذپیم  ار  ناشیایندرگا  دـنکفین ؛ تشحو  هب  ار  وت  يزیچ  لطاب  زا  ریغ  نک و  وجتـسج  قح  رد  اهنت  ار  شیوخ 

. دنتشادیم رب  وت  زا  تسد  يدمآیم ) رانک  اهنآ  اب  و   ) يدادیم صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  زا  یمهس 
283 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 131

تافص  مدرم و  رب  تموکح  رما  رد  ار  شیوخ  رارصا  ّتلع  نخس  نیا  رد 
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. دیامنیم حیرشت  ار  رگداد  ياوشیپ  کی 
، مناشکیم قح  يوس  هب  ار  امش  نم  تسا ! ناهنپ  ناتیاهلقع  رـضاح و  ناتیاهندب  هک  امـش  هدنکارپ ! ياهبلق  يا  و  فالتخا ! رپ  ياهحور  يا 

تلادع هرهچ  زا  ار  یکیرات  مناوتب  امش  کمک  اب  نم  هک  تاهیه ، دیزیرگیم ... ! دننک ، رارف  ریش  شّرغ  زا  هک  ینادنفـسوگ  نوچمه  یلو 
. میامن تسار  ار  قح  یجک  ای  میادزب و 

ایند تسپ  عاتم  زا  هکنیا  يارب  هن  میروآ و  تسدـب  یتنطلـس  کلم و  هک  دوب  نیا  يارب  هن  میداد ، ماـجنا  اـم  هچنآ  ینادیم  وت  اراـگدرورپ !
راکـشآ تیاهرهـش  رد  ار  تملاـسم  حلـص و  مینادرگزاـب و  ار  تنید  هتفر  نیب  زا  ياـههناشن  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  هکلب  مینک ، هّیهت  يزیچ 

راب ددرگ . یلمع  رگید  راب  هدش ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  هک  یتارّرقم  نیناوق و  دنریگ و  رارق  ینمیا  رد  تاهدیدمتس  ناگدنب  ات  میزاس ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زج  سکچیه  ماهتفگ ؛ خساپ  هدینش و  ار  وت  يادن  هتشگزاب و  وت  يوس  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادخ !

(. متسه نم  وا  زا  دعب  مالسا  رد  رازگزامن  نیتسخن  و   ) تفرگن تقبس  نم  رب  زامن  رد 
يروآ عمج  رد  ات  دشاب  لیخب  دیابن  دنکیم ، تموکح  ناناملـسم  تماما  ماکحا و  میانغ ، اهنوخ ، سیماون ، رب  هک  سک  نآ  دـینادیم  امش 

ار اهنآ  ياهدنویپ  ات  راکافج  هن  دنک و  هارمگ  ار  نانآ  شلهج  اب  هک  دـشاب  نادان  لهاج و  دـیابن  و  دزرو ، صرح  شیوخ  يارب  نانآ  لاوما 
رگید هورگ  رب  ار  یهورگ  دیامن و  لیم  فیح و  نانآ  تورث  لاوما و  رد  هک  راکمتـس  هن  دیوگن و  خساپ  اهنآ  ياهزاین  هب  دلـسگب و  مه  زا 
ّتنـس هک  سک  نآ  هن  دزرو و  یهاتوک  شنابحاص  هب  قح  ندناسر  رد  دربب و  نیب  زا  ار  قوقح  ات  تواضق ، رد  ریگ  هوشر  هن  دراد و  مّدقم 

(. دنتسین ناناملسم  یتسرپرس  تیالو و  ماقم  قیال  مادکچیه  اهنیا   ) دنکفیب تکاله  هب  ار  تّما  ببس  نیدب  دنک و  لیطعت  ار  ربمایپ 
285 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 132

هراشا

دنکیم ایند  قرب  قرز و  هب  ییانتعا  یب  هب  قیوشت  هداد و  زردنا  دنپ و  نآ  رد  هک 

دنوادخ شیاتس 

ره زا  هک  يدنوادخ  هتـشاد  رّرقم  هک  ییاهنومزآ  هدرک و  اطع  هک  ییاهتمعن  رب  هدیـشخب و  هتفرگ و  هچنآ  رب  ار  دنوادخ  مییامنیم  شیاتس 
ياهمـشچ دراد و  یهاگآ  تسا  هتفهن  اههنیـس  رد  هچنآ  هب  هک  ومه  دراد . روضح  زیچ  همه  نطاب  رد  و  تسا ...  هاگآ  ناهنپ  یفخم و  زیچ 

، تسوا هتخیگنا  رب  هدـیزگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  نیا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنیبیم ، ار  رگ  تنایخ 
. دنشاب گنهامه  نآ  رد  نابز  بلق و  نورب و  نورد و  هک  یتداهش  نانچنآ 

مدرم هب  زردنا 

دهدیم زردنا  ار  مدرم  نآ  رد  هک  هبطخ ، نیا  زا  رگید  یتمسق 
ار دوخ  گناب  هک  میوگیم  ار  گرم  غورد ، هن  تسا  ّتیعقاو  یخوش ، هن  تسا  يّدج  تقیقح  کی  میوگیم  هک  ار  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
اب دنزاسن ) لفاغ  نتـشیوخ  زا  و   ) دنهدن بیرف  ار  وت  زگره  ناگدنز  هوبنا  دناریم ، ار  همه  تعرـس  هب  هدناسر و  ناگدـنز ) همه   ) شوگ هب 
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هب دنتـشاد و  تشحو  یگراچیب  رقف و  زا  دـندرک و  يروآ  عمج  ار  اـهتورث  هک  اـهنامه  يدـید  مشچ  هب  ار  شیوخ  زا  شیپ  يدارفا  هک  نیا 
زا تـفرگ و  ارف  ار  ناـنآ  ناـسچ  گرم  يدـید  دنتـشادنپیم ، رود  ار  گرم  دنتـسناد و  ناـما  رد  ار  شیوـخ  ینـالوط ، ياـهوزرآ  هطـساو 

تــسد هـب  تـسد  ار  وا  مدرم  هـک  یلاـح  رد  درک ، ناـشلمح  توباـت  ياـهبوچ  رب  تـفرگرب و  ناـشنما  هاـگیاج  زا  دـنار و  نوریب  ناـشنطو 
تـشحو ترفن و  دوخ  تسد  مامت  اـب  نآ  نتفرگ  زا  اـیوگ  و   ) دنتـشادیم شهاـگن  شیوخ  تشگنا  رـس  اـب  هتفرگ و  شود  رب  دـندرکیم ،

(. دنتشاد
ناشربق ناشاه  هناخ  هنوگچ  دـندومن  عمج  یناوارف  لاوما  دـندرک و  انب  مکحم  ياهرـصق  دوب و  زارد  ناشاهوزرآ  هک  اهنامه  يدـیدن  رگم 

زگره هن  دـندمآرد . نارگید  جاودزا  هب  ناشنارـسمه  داتفا و  ناثراو  تسد  هب  ناـشلاوما  دـیدرگ !؟ دوباـن  دـندوب ، هدرک  عمج  هچنآ  دـش و 
راکـشآ شکین  ياهراک  دـناشوپب  شبلق  رب  ار  اوقت  هماج  هک  یـسک  دـننک . هبوت  هانگ  زا  هن  و  دـنیازفیب ، دوخ  تانـسح  رب  يزیچ  دـنناوتیم 
تـشهب هب  لوـصو  يارب  دیرمـش و  تمینغ  ار  تـصرف  اوـقت  ياـههرهب  ندروآ  تسدـب  رد  سپ  دوـش ، شايزوریپ  هلیـسو  شلمع  ددرگ و 

هدیدرگن  قلخ  امش  یگشیمه  تنوکس  يارب  ایند  هک  نیا  هچ  دیهد ، ماجنا  نآ  هتسیاش  یلمع  نادیواج 
287 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هلجع اب  سپ  دیزاس . مهارف  نآ  زا  رگید  يارس  ریـسم  رد  هشوت  داز و  ناونع  هب  ار  حلاص  لامعا  ات  دناهتخاس  امـش  هاگرذگ  رد  ار  نآ  هکلب 
. دینک اّیهم  تکرح  يارب  ار  اهبکرم  دیشاب و  نآ  زا  ندرک  چوک  هدامآ 

هبطخ 133

هراشا

مدرم زردنا  ربمایپ و  نآرق و  يروآ  دای  دنوادخ و  تمظع  نوماریپ 

راگدرورپ تمظع 

، دـناهداد يو  تردـق  تسد  هب  ار  شیوخ  ياهدـیلک  اـهنیمز  اهنامـسآ و  دـنیوا و  داـقنم  هدرپـس و  وا  هب  ار  دوـخ  ياـهمامز  ترخآ  اـیند و 
هدش و رو  هلعش  ینارون  ياهشتآ  شنامرف  هب  اهنآ  ياههخاش  زا  دننکیم و  هدجس  شربارب  رد  زبس  رـس  ناتخرد  ناهاگماش ، ناهاگحبص و 

. دننکیم میدقت  اهناسنا ) هب   ) ار هدیسر  ياههویم  وا  نامرف  هب 
نآرق  هرابرد  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 

زگره شیاه  هیاپ  هک  تسا  ياهناخ  دوشیمن و  هتـسخ  ییوگ  قح  زا  شنابز  هاگچیه  هک  تسا  ییوگنخـس  امـش  نایم  رد  دـنوادخ  باتک 
. دنروخیمن تسکش  شنارای  هک  تسا  يدنمورین  دزیریمن و  ورف 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرابرد  رگید  تمسق 
هب ار  وا  دوب ، هتفرگ  رد  عازن  فلتخم  بهاذـم  نایم  رد  هک  یماگنه  هب  داتـسرف ، هتـشذگ  ناربماـیپ  زا  دـعب  ترتف  نارود  کـی  زا  سپ  ار  وا 

داهج هب  دندوب ، هتفاترب  يور  نآ  زا  هدرک و  تشپ  قح  هب  هک  یناسک  اب  ادـخ  هار  رد  مه  وا  درک ، متخ  وا  هب  ار  یحو  داتـسرف و  نانآ  لابند 
. تخادرپ

289 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ایند هرابرد  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق  زین  و 
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درذگیم و نآ  زا  دنکیم و  ذوفن  نآ  رد  شدید  ریـصب  صخـش  اّما  دننیبیمن ، يزیچ  نآ  ياروام  رد  هک  تسا  نالدروک  دید  ياهتنم  ایند 
. تسا چوک  هدامآ  ایند  رد  ریصب  صخش  نیاربانب  تسا . نآ  يارو  رد  نادیواج  يارس  هک  دنادیم 

. دنزودنایم هشوت  داز و  نآ  يارب  نایانیبان  دنریگ و  یمرب  هشوت  داز و  نآ  زا  نایانیب  هتخود ؛ نآ  هب  ار  شمشچ  لدروک  و 

مدرم هب  زردنا 

مدرم  هب  زردنا  رگید  تمسق 
نادقف رد  ناسنا  هک  یگدنز  تایح و  زج  دوشیم ، لولم  ریس و  نآ  زا  يدوز  هب  شبحاص  هک  نیا  رگم  تسین  يزیچ  ایند  رد  دیشاب ، هاگآ 

ياهمـشچ يارب  ییانیب  دوشیم و  بوسحم  هدرم  ياـهبلق  تاـیح  هک  تسا  شناد  تمکح و  دـننامه  نیا  دـنکیمن و  ساـسحا  یتحار  نآ 
. تسا يزاین  یب  تمالس و  همه  نآ  رد  اراوگ ، تسا  یبآ  ناگنشت  يارب  و  اونشان ، ياهشوگ  يارب  ییاونش  تسانیبان و 

فالخ هب  ینخـس  ادخ  هرابرد  دیونـشب ، نآ  هلیـسو  هب  دییوگ و  نخـس  نآ  اب  دـینیبب و  ار  قیاقح  دـیناوتیم  نآ  اب  هک  تسادـخ  باتک  نیا 
. دزاسیمن ادج  ادخ  زا  ار  يو  دنک  تبحاصم  نآ  اب  هک  یسک  هتفگن و 

، هدش رهاظ  امـش  نایم  رد  شراثآ  دیوریم  نآ  رب  هایگ  هک  ياهلبزم  نوچمه  دیاهدومن و  يزرو  هنیک  تنایخ و  رب  قفاوت  دوخ  نایم  ایوگ ) )
هتخادنا ینادرگرس  رد  ار  امش  ناطیش  دیاهتخادرپ ، ینمـشد  هب  تورث  بسک  رد  دیاهدش و  قفّتم  مه  اب  اهوزرآ  هب  یگتـسبلد  یتسود و  رد 

. مبلطیم يرای  هب  امش  يارب  دوخ و  يارب  ار  يادخ  هدروآ ، راب  هب  تکاله  امش  يارب  رورغ  و 

هبطخ 134

: دومرف نینچ  درک ، تروشم  مور  گنج  هب  نتفر  يارب  ماما  اب  رمع »  » هک یماگنه 
. دزاس فرطرب  ار  اهنآ  فعض  طاقن  دنلبرس و  ار  مالسا  هک  هتفرگ  هدهع  رب  هداد و  هدعو  نید  نیا  ناوریپ  هب  دنوادخ 

291 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
دننک عافد  دوخ  زا  دنتـسناوتیمن  تارفن  یمک  رثا  رد  هک  عقوم  نآ  رد  درک و  يرای  دندوب ، كدنا  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  نانآ  هک  سک  نآ 

. دریمیمن زگره  تسا و  هدنز  ومه  هدومن ، عافد  اهنآ  زا 
؛ دنامیمن یهانپ  ناناملسم  تسدرود  ياهرهـش  يارب  يدرگ ، بولغم  نانآ  ربارب  رد  ینک و  تکرح  نمـشد  يوس  هب  ًاصخـش  رگا  وت  یلو 

درم سپ  دـننک ، هعجارم  وا  هب  هک  تسین  یـسک  دـننک ) تعیب  يرگید  اـب  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  يوش ، هتـشک  گـنج  نادـیم  رد  وت  رگا  (و 
وا اب  دنریذپ ، تحیصن  هاوخریخ و  دناهدید و  ار  اهگنج  ياهیتخـس  تالکـشم و  هک  یهورگ  تسرفب و  اهنآ  يوس  هب  ار  ياهدومزآ  گنج 
رد و  ، ) دوب یهاوخ  اـهنآ  هاـنپ  مدرم و  عفادـم  وت  دـشن ، رگا  یهاوخیم و  وـت  هک  تسا  ناـمه  داد  يزوریپ  دـنوادخ  رگا  سپ  زاـس ! هارمه 

(. تشاد یهاوخ  رارق  ههبج  تشپ  رگنس 

هبطخ 135

وا يوگخـساپ  وـت  ياـج  هب  نم  تفگ : ناـمثع  هب  سنخا » نب  هریغم  ، » تفرگرد ناـمثع  مالـسلا و  هیلع  ماـما  نیب  ياهرجاـشم  هک  یماـگنه 
: دومرف هریغم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دوب . مهاوخ 

یـشاب شروای  وت  هک  یـسک  هب  يادخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  یـسریم ؟ نم  باسح  هب  وت  هخاش ! هشیر و  یب  تخرد  يا  و  رتبا ! نیعل  رـسپ  يا 
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یـشاب شروای  وت  هک  یـسک  هب  يادخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  یـسریم ؟ نم  باسح  هب  وت  هخاش ! هشیر و  یب  تخرد  يا  و  رتبا ! نیعل  رـسپ  يا 
هچره سپـس  دزاس ، رود  وت  زا  ار  ریخ  يادخ  وش ! نوریب  تساخ ، دهاوخن  اپب  ياج  زا  يریگب ، ار  شتـسد  وت  هک  یـسک  دـهدیمن و  تّزع 

! ینک راذگورف  یناوتیم  هچنآ  زا  رگا  دراذگن ، یقاب  ار  وت  دنوادخ  نک  ششوک  یهاوخیم 

هبطخ 136

هدومرف  تعیب  دروم  رد  هک 
. نتشیوخ يارب  ارم  امش  مهاوخیم و  ادخ  يارب  ار  امش  نم  تسین ، ناسکی  امش  نم و  راک  دوبن و  یناهگان  هعلاطم و  یب  نم  اب  امش  تعیب 

293 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هب ار  يو  ات  مشکیم  ار  ملاظ  راسفا  مریگیم و  ملاظ  زا  ار  مولظم  داد  دنگوس  ادخ  هب  دینک . کمک  ناتدوخ  حالصا  يارب  نم  هب  مدرم ! يا 

. دشابن راک  نیا  هب  لیام  هچ  رگا  مزاس ، دراو  قح ، هاگروخبآ 

هبطخ 137

هراشا

هدومرف  ریبز  هحلط و  تعیب  هرابرد  هک 
اهنآ دندیبلطن ،) يرواد  هب  ار  یـسک  و   ) دندومنن تاعارم  دوخ  نم و  نیب  ار  فاصنا  دنتـشادن ؛ نم  رب  یقطنم  داریا  چـیه  دـنگوس ، ادـخ  هب 
نوـخ نیا  نتخیر  رد  نم  رگا  دـناهتخیر ؛ دوـخ  هک  دـنهاوخیم  ار  ینوـخ  ماـقتنا  دـناهدرک و  شکرت  دوـخ  هـک  دـننکیم  هبلاـطم  ار  یّقح 

نیتسخن دـنریگب . دوخ  زا  دـیاب  ار  ماقتنا  نیا  دـناهتخیر ، ار  نوخ  نیا  اهنت  ناشدوخ  رگا  دـنراد و  یمهـس  نآ  زا  زین  اهنآ  مدوب ، ناـشکیرش 
ماهدرکن و هبتـشم  یـسک  رب  ار  يزیچ  مراد ، هارمه  هب  ار  شیوخ  ییانیب  نم  دننک . موکحم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  نانآ  يارب  تلادـع  هلحرم 
دندرک و هارمه  دوخ  اب  ار  وا  رسمه  ربمایپ و  ناگتسب  زا  یضعب  هک  دنرگمتس  شکرس و  یهورگ  اهنآ  تسا . هدشن  هبتـشم  زین  نم  رب  يزیچ 
، هداتفا قح  ّدض  رب  تکرح  زا  شنابز  و  هدش ...  هدنک  هشیر  زا  لطاب  تسا و  نشور  رما  تقیقح  هک  نیا  اب  دنتخاس ، هبتشم  مدرم  رب  ار  راک 

بآ رگید  نآ  زا  سپ  دندرگنرب و  باریـس  نآ  زا  مشکب ، ار  شبآ  مناوتب  دوخ  اهنت  هک  مزاس  رپ  بآ  زا  ناشیارب  یـضوح  دنگوس  ادـخ  هب 
[29 .] دنشونن

تعیب هب  نامرف 

تعیب  هرابرد  نخس  نیا  زا  رگید  تمسق 
متسبیم ار  متسد  نم  تعیب ! تعیب ! دیتفگیم : دیدروآ ، يور  نم  يوس  هب  دنروآ  يور  دوخ  نادنزرف  هب  هک  نادنفسوگ  نارتش و  نوچمه 

. دیدیشکیم دوخ  يوسهب  امش  متفرگیم  رب  امش  زا  ار  نآ  نم  دیدوشگیم ، ار  نآ  امشو 
یتعیب ادنوادخ ! دندناروش ، نم  ّدض  رب  ار  مدرم  دنتسکش و  ار  متعیب  دندومن ، متس  نم  هب  دندیرب و  نم  زا  ریبز ) هحلط و   ) ود نآ  ایادخ ! راب 

، شخبن ماکحتسا  دناهداد ، بیترت  هک  ار  ییاهراکو  نک  ماجرفیب  دنریگیم ، مدرم  زا  هک  ار 
295 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ناشتـشگزاب راظتنا  دندرگزاب و  هک  متـساوخ  اهنآ  زا  گنج  زا  شیپ  نم  ناسرم ، دننکیم  اپ  تسد و  نآ  يارب  هک  ییاهوزرآ  هب  ار  اهنآ  و 
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! دندراذگ تیفاع  هنیس  رب  در  تسد  دندز و  تمعن  هب  اپ  تشپ  اهنآ  یلو  مدیشکیم  ار 

هبطخ 138

دنکیم هراشا  هدنیآ  ّمهم  ثداوح  هب  هک 
دنهد و رارق  شیوخ  ياههتساوخ  عاعشلا  تحت  ار  تیاده  مدرم  هک  یماگنه  دهدیم ، رارق  یهلا  تیاده  عاعـشلا  تحت  ار  اههتـساوخ  وا » »

. دزاسیم نآ  عبات  دریگیم و  نآرق  زا  ار  تارظن  ارآ و  وا  دننک ، ریسفت  دوخ  ياه  هتساوخ  يأر و  هب  ار  نآرق  مدرم  هک  ماگنه  نآ 
: هبطخ نیا  زا  يرگید  تمسق 

نیریـش و شندیـشون  تسا ، ریـش  زا  رپ  شیاهناتـسپ  دروآ ، يور  امـش  هب  هدش  راکـشآ  شیاهنادند  هک  نیگمـشخ  يریـش  نوچمه  گنج 
هک درک  دهاوخ  تموکح  امـش  رب  یـسک  دینادیمن ... /- امـش  هک  تسا  یثداوح  زکرم  هک  ییادرف  ادرف /- دیـشاب  هاگآ  خـلت ، شماجنارس 

اههرقن و الط و   ) شلد ياههویم  نیمز  داد ، دهاوخ  رفیک  ناشدـب  لامعا  رب  ار  اهتموکح  ياسؤر  لاّمع و  وا  تساهتموکح ، نادـناخ  زا  ریغ 
تلادع رد  ربمایپ  شور  يرتسگ و  تلادع  تقو  نآ  دومن ، دهاوخ  يو  میلـست  ار  شیاهدیلک  تخاس ، دهاوخ  جراخ  وا  يارب  ار  شنداعم )

. تخاس دهاوخ  هدنز  دناهدرم ، وا  زا  شیپ  هک  ار  ّتنس  باتک و  داد و  دهاوخ  ناشن  امش  هب  ار 
هبطخ  نیا  رگید  تمسق 

نآ يوس  هب  نیگمشخ  نارتش  دننامه  دروآرد و  زازتها  هب  هفوک  فارطا  رد  ار  شیاهمچرپ  دنک ، دنلب  ماش  زا  ار  ادن  هک  منیبیم  ار  وا  ایوگ 
. تسا میظع  وا  تلوص  عیسو و  وا  نالوج  نیگنس ، شیاهماگ  زاب ، شناهد  دنکیم ؛ شرف  اهرس  اب  ار  نیمز  دروآیم ، ور 

، دنامن یقاب  مشچ ، رد  همرس  يایاقب  نوچمه  امش ، زا  یمک  دادعت  زج  هک  اجنآ  ات  دزاس  هدنکارپ  نیمز  فارطا  رد  ار  امش  دنگوس  ادخ  هب 
مالـسا و هنادواج  ننـس  مزالم  نانچمه  دـیاب  سپ  ددرگزاب ، برع  هتفر  تسد  زا  رکف  لقع و  هک  هاگنآ  ات  دراد  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا 

. دیشاب دراد ، رارق  نآ  رب  تّوبن  ثاریم  هک  یکیدزن  هتشذگ  تاعالّطا  راکشآ و  راثآ 
. دینک يوریپ  وا  زا  ات  دهدیم  هولج  ناسآ  ناتیارب  ار  شیوخ  ياههار  ناطیش  دیشاب ، هاگآ 
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هبطخ 139

هدومرف  اروش  ماگنه  هک 
میاه هتفگ  دیونشب و  ار  منخس  سپ  تسا ، هتفاتشن  ناوارف  شـشخب  ناسحا و  محر ، هلـص  قح ، توعد  تباجا  هب  نم  زا  رتعیرـس  سک  چیه 

هب هدـمآ و  نوریب  ماین  زا  اهریـشمش  هک  دـینیبب  دوخ  ياهمـشچ  اب  تفـالخ )  ) رما نیا  دروم  رد  زورما  زا  دـعب  تسا  نکمم  دـینک ، ظـفح  ار 
! تشگ دیهاوخ  نالهاج  وریپ  ناهارمگ و  ياوشیپ  ماما و  امش  زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  تسا ! هدش  تنایخ  اهنامیپ 

هبطخ 140

هدومرف  مدرم  تبیغ  زا  یهن  دروم  رد  هک 
ساپس رد  هراومه  دننک ، مّحرت  تیـصعم  لها  ناراکهنگ و  هب  دنملاس ، ناهانگ  هب  یگدولآ  زا  دنکاپ و  یبویع  زا  هک  یناسک  تسا  راوازس 
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. ددرگ عنام  نارگد  ییوجبیع  هب  نتخادرپ  زا  ار  نانآ  ساپس ، نیا  دنشاب و  دنوادخ  رکش  و 
رتس و دای  هب  رگم  دـنکیم ؟ شنزرـس  تسا  هدـش  راـتفرگ  هک  ییـالب  هب  ار  وا  دریگیم و  ار  شیوخ  ردارب  بیع  وجبیع ، نآ  هنوگچ  ارچ و 

دروم رد  دریگیم  بیع  نارگد  رب  هک  یهانگ  زا  رتگرزب  رب  دنوادخ  هک  درادن  هّجوت  و  هداتفین ؟ هدنکفا  وا  ناهانگ  رب  دنوادخ  هک  یششوپ 
هدولآ هانگ  نآ  هب  رگا  و  هدش ؟ بکترم  ار  نآ  دـننامه  دوخ  هک  دـنکیم  تّمذـم  یهانگ  رب  ار  يرگید  هنوگچ  تسا ؟ هدـنکفا  شـشوپ  وا 

هدرکن و نایصع  گرزب  ناهانگ  رد  ار  دنوادخ  رگا  یّتح  دنگوس ، ادخ  هب  تسا . رتگرزب  نآ  زا  هک  هدرک  يرگید  تیـصعم  دیاش )  ) هدشن
! تسا يرتگرزب  هانگ  مدرم  ییوجبیع  رب  شتأرج  نیمه  هداد ، ماجنا  هریغص  هانگ  اهنت 

دوخ هک  یکچوک  هانگ  رب  زین  دشاب و  هدیزرمآ  ار  وا  دنوادخ  دیاش  نکم ، هلجع  شهانگ  رب  سک  چیه  تّمذـم  بیع و  رد  ادـخ ! هدـنب  يا 
بیع زا  هچنآ  رطاخ  هب  تسا  هاگآ  نارگد  بیع  زا  هک  امش  زا  مادکره  نیاربانب  ینیب ، رفیک  نآ  رطاخ  هب  دیاش  شابم ، نمیا  ياهداد ، ماجنا 

لوغـشم ار  يو  تسا ؛ كاپ  بویع  نیا  زا  وا  هک  تبهوم  نیا  ساپـس  رکـش و  دـنک و  يراددوخ  نارگد  ییوجبیع  زا  دـیاب  دـنادیم ، دوخ 
! دراد
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هبطخ 141

تسا  هدومن  هراشا  لطاب  زا  قح  تخانش  هار  هب  هدرک و  یهن  تبیغ  ندینش  زا  نآ  رد  هک 
 ... دنک هدهاشم  ار  مسر  هار و  یتسرد  نید و  رد  تماقتسا  نانیمطا و  شردارب ، زا  هک  سک  نآ  مدرم ! يا 

! دهدن ارف  شوگ  دنیوگیم ، وا  هرابرد  نآ  نیا و  هک  ینانخس  هب  دیاب 
دوشیم هتفگ  ناوارف  لطاب  نخـس  تسا ) تسردان  یهاگ  مدرم  نامگ  سدـح و  و   ) دوریم اطخ  هب  شریت  زادـناریت  یهاـگ  دیـشاب ، هاـگآ 

! تسین هلصاف  تشگنا  راهچ  زا  شیب  لطاب  قح و  نیب  دینادب ! تسا . هاوگ  اونش و  دنوادخ  دش و  دهاوخ  دوبان  لطاب  ياهنخس  یلو 
: دومرف سپس  داد ، رارق  دوخ  مشچ  شوگ و  نایم  دراذگ و  مه  رانک  ار  شناتشگنا  دش ، شسرپ  نخس  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

! مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  و  مدینش ! ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب 

هبطخ 142

هراشا

دنرادن ار  نآ  قاقحتسا  هک  یناسک  هب  یکین  هرابرد 
راـتفگ رارـشا و  ییوگاـنث  ناـمیئل و  شیاتـس  زج  ياهرهب  دـهدیم ، رارق  شلها  ریغ  راـیتخا  رد  دروـم و  ریغ  رد  ار  یکین  هـک  یــسک  يارب 

: دنکیم ششخباهنآ  هب  هک  تسا  یماگنه  ات  زین ، اهنیا  تسین و  نانادان  زیمآّقلمت ) )
. دزرویم لخب  تسادخ ، هار  رد  هچنآ  هب  ششخب  زا  هک  یلاح  رد  دراد ، يدنمتواخس  تسد  هچ  یتسار  دنیوگیم ) اهنآ  )

301 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

کین ياهراک  دراوم 
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هب هتـسیاش )  ) نانامهیم زا  دنک ،) محر  هلـص  و   ) دزاس رارقرب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  دیاب  هدیـشخب ، یتورث  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  نیاربانب 
تخادرپ ربارب  رد  یهلا  شاداپ  ندیـسر  رطاخ  هب  دیاب  دـهد و  کمک  ناراکهدـب  ارقف و  هب  دزاس و  دازآ  ار  ناریـسا  دـنک ، ییاریذـپ  یبوخ 

بجوم کین  لاصخ  نیا  ندروآ  تسد  هب  هک  نیا  هچ  دـشاب . ابیکـش  دـسریم  وا  هب  هار  نیا  رد  هک  یتالکـشم  شتورث و  هب  ّقلعتم  قوقح 
هّللاءاش نا  دش . دهاوخ  رگید  يارس  لیاضف  كرد  ایند و  رد  یگرزب  تفارش و 

هبطخ 143

دنوادـخ تمحر  هاگرد  هب  دـیاب  دـش ، هتفرگ  یمدرم  زا  ناراب  هاـگره  هک  تسا  هداد  هّجوت  نآ  رد  هدومرف و  داریا  ناراـب  بلط  هراـبرد  هک 
دننک هثاغتسا 

ود نیا  دنیامش . راگدرورپ  نامرف  عیطم  ود  ره  دنکفایم ، هیاس  امش  رب  هک  ینامسآ  دریگ و  یمرب  رد  ار  امـش  هک  ینیمز  نیا  دیـشاب ، هاگآ 
هب تعفنم  ندناسر  رومأم  اهنآ  هکلب  دنشخبیم ؛ امش ، زا  یکین  راظتنا  ای  امـش و  هب  بّرقت  يارب  هن  سرت و  رطاخ  هب  امـش  هب  ار  دوخ  تاکرب 

. دندرک نینچ  اهنآ  دنیامن و  مایق  امش  حلاصم  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  دناهدومن ، قح ) نامرف   ) تعاطا دنتسه و  امش 
رد نتـسب  تاکرب و  لوزن  زا  يریگولج  اـههویم و  دوبمک  اـب  دـنهدیم ، ماـجنا  دـب  ياـهراک  هک  یماـگنه  هب  ار  شیوخ  ناگدـنب  دـنوادخ 
زا تسد  دیاب  هک  یـسک  دـننک و  هبوت  ناراک  هبوت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شیامزآ  نیا  دـنکیم . شیامزآ  نانآ  يور  هب  تاریخ  ياهجنگ 

هّزنم كاپ و  دـنوادخ  دتـسیا . زاب  فالخ  راـک  ماـجنا  زا  دـسرتیم ، هاـنگ  زا  هک  نآ  دـنریگ و  دـنپ  ناریذـپدنپ  يراددوخ و  دـشکب ، هاـنگ 
: تسا هدومرف  هک  نانچ  هداد  رارق  قلخ  رب  تمحر  يزور و  یناوارف  ببس  ار  رافغتسا 

تورث و شـشخب  اـب  دراـبیم و  ورف  امـش  رب  نامـسآ  زا  ار  شیوـخ  تاـکرب  تسا ، هدـنزرمآ  هک  دـیهاوخب ؛ شزرمآ  دوـخ  راـگدرورپ  زا  »
لابقتـسا هب  هک  سک  نآ  رب  يادخ  تمحر  [ 30 «.] دراذگیم امش  رایتخا  رد  بآ  ياهرهن  اهناتـسغاب و  دنکیم و  تیوقت  ار  امـش  نادنزرف 

. دریگ یشیپ  گرم  رب  و  دنک ) حلاص  لمع  یگدنز  نایاپ  زا  لبق  و   ) دبلط شزوپ  دوخ  ياهاطخ  زا  دباتشب ، هبوت 
303 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

تتمحر هب  قایتشا  اب  میاهدمآ ، نوریب  ناکدوک  شارخلد  يادص  تاناویح و  هلان  ندینش  زا  سپ  اهششوپ  ریز  اه و  هناخ  زا  ام  ادنوادخ ! راب 
سویأم ار  ام  و  رابب ! ام  رب  ار  تناراـب  اراـگدرورپ ! راـب  میاهتفاتـش .) وت  يوس  هب  ، ) ترفیک باذـع و  زا  فوخ  تتمعن و  لـضف و  هب  دـیما  و 
هذـخاؤم ار  ام  دـناهداد  ماجنا  ام  نادرخیب  هک  ياهتـسیاشان  لامعا  رثا  رد  زاسم و  كـاله  ار  اـم  یطحق  یلاسکـشخ و  اـب  و  نادرگمرب ... !
یماگنه هب  تسین ؛ ناهنپ  وت  زا  هک  میروآ  تهاگرد  هب  تیاکـش  ییاهزیچ  زا  ات  میاهدـمآ  وت  يوس  هب  ام  اهلاراب ! نیمحارلامحراای . اـمرفم !

هتسخ ار  ام  هدیچیپ ، ياهزاین  هدروآرد و  عضو  نیا  هب  ار  ام  یطحق  یلاسکـشخ و  هتخاس ، روبجم  ار  ام  اسرفتقاط  تالکـشم  هک  میاهدمآ 
نزح و اب  ینادرگمرب ، دـیمون  ار  ام  هک  میراد  اضاقت  وت  زا  اراـگدرورپ ! تسا . هتفرگورف  ار  اـم  ناـماد  تخـس  ياـههنتف  یپ  رد  یپ  هدرک و 

تاکرب ناراب ، اراگدرورپ ! ییامنن ، هسیاقم  ناملامعا  هب  ار  ام  ینکن و  هذخاؤم  نامناهانگ  هب  ار  ام  یتسرفنزاب ؛! هناخ  هب  ار  ام  تخس ، هودنا 
باریـس هدـننایور  دـنمدوس و  عفان و  یبآ  اب  ار  ام  دریگ و  ارف  ار  همه  ام  ياهنیمزرـس  ام و  هک  تسرفب  ام  رب  نانچ  نآ  ار  تتمحر  قزر و  و 

. دنادرگ هدنز  هدرم  ار  هچنآ  دنایورب و  زاب  هدش  کشخ  ار  هچنآ  هک  نانچ  نآ  نادرگ ،
نییاپ ار  اه  تمیق  گرب و  رپ  ار  ناتخرد  دزادـنا ؛ هار  هب  ار  اه  هناخدور  باریـس ، ار  اههوک  اههّپت و  هک  روآ ؛ هاـیگ  سب  عفن  رپ  رایـسب  یبآ 

[31 «.] يرداق یهاوخب  هچنآ  رب  وت  . » دروآ

هبطخ 144
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هراشا

تسا هدومرف  داریا  ایبنا  تثعب  دروم  رد  هک 

ناربمایپ تثعب 

رارق شناگدنب  رب  شیوخ  تّجح  ار  نانآ  تخاس و  ثوعبم  دشابیم /- شناربمایپ  هژیو  هک  یحو /- هلیـسو  هب  ار  شیوخ  نالوسر  دنوادخ 
قح يوس  هب  یتسار  نابز  هب  ار  ناگدنب  بیترت  نیا  هب  دنشاب و  هتـشادن  امنهار  نداتـسرفن  رثا  رد  دنوادخ )  ) ربارب رد  ياهناهب  هک  نیا  ات  داد 

. تسا هدناوخ  ارف 
ناهنپ نورد  رد  اهناسنا  هچنآ  زا  وا  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  تشادرب ، دوخ ) ياهشیامزآ  اب   ) ناگدنب نورد  رارسا  زا  هدرپ  دنوادخ  دیشاب ، هاگآ 

، دشاب ربخ  یب  دناهدرکن  شاف  هک  يرارسا  زا  دناهتشاد و 
305 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

موهفم رفیک ، شاداپ و  ات  [ 32 «] دنهدیم ماجنا  رتوکین  لمع  کیمادـک  ات  دروآ  ناحتما  ضرعم  رد  ار  نانآ  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  ، ... » هن
(. تازاجم بجوتسم  هن  تسا  شاداپ  ّقحتسم  هن  دنکن ، راکشآ  لمع  بلاق  رد  ار  ینورد  تافص  یسک  ات  اریز   ) دشاب هتشاد  حیحص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  يرترب 

ات دنتسه  اجک   ) دندرکیم ناونع  ام  رب  متس  غورد و  قیرط  زا  ار  اعّدا  نیا  ام و  هن  دنملع  رد  ناخسار  دندرکیم  اعّدا  هک  نانآ  دنتـسه  اجک 
شیوخ تمعن  میرح  رد  ار  ام  مورحم ؛ ار  اهنآ  درک و  اطع  اـم  هب  تخاـس ؛ راوخ  تسپ و  ار  ناـنآ  داد و  يرترب  ار  اـم  دـنوادخ  هک ) دـننیبب 

. دندرگیم ییانشور  راتساوخ  نایانیبان  ام  دوجو  عبنم  زا  دوشیم و  تیاده  تساوخرد  ام  هلیسو  هب  تسا . هدومن  جراخ  ار  نانآ  لخاد و 
روخرد ماقم  نیا  تسا . هدـش  سرغ  مشاه  ینب  زا  هریت  نیا  دوجو  نیمزرـس  رد  ناشدوجو  تخرد  دنتـسه و  شیرق  زا  ناـیاوشیپ  ناـماما و 

. دنرادن ار  ماقم  نیا  یگتسیاش  رگید  ناربهر  تسین و  نارگید 

ناهارمگ

ناهارمگ  نوماریپ  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
نّفعتم نـجلرپ و  ياـهبآ  دــندرک و  اـهر  ار  ترخآ ) تّذــل   ) فاــص اراوـگ و  بآ  دــنتفگ . كرت  ار  ترخآ  دنتــشاد و  مّدــقم  ار  اــیند 

دوخ عبط  قفاوم  ار  نآ  هتفرگ و  سنا  نآ  اب  هدـش و  نیـشنمه  یتشزاب  هک  مرگنیم  ار  نانآ  قساف  اـیوگ  دندیـشون . ار  اـیند ) ياهینارـسوه  )
نوچمه سپـس  تسا ، هدـمآرد  هانگ  گنر  هب  وا  يوخ  قالخا و  هدرک و  دیفـس  ار  شیوخ  يوم  هانگ  هلیـسو  هب  هک  نانچ  نآ  تسا ، هتفای 

ار زیچ  هچ  درادـن  اـنتعا  هک  تسا  یـشتآ  هلعـش  نوـچمه  اـی  دـنادیمنمهم و  دـنکیمقرغ ، هک  ار  هچنآ  هدـش و  روهلمح  ناـشورخ  یلیس 
(. دنکیم رتسکاخ   ) دنازوسیم و

هتخود اوقت  ياه  هناشن  اه و  هرانم  هب  هک  ییاهمـشچ  دـنیاجک  و  دـندرگ ؟ ینـشور  راتـساوخ  تیادـه  ياهغارچ  زا  هک  اهلقع  نآ  دـنیاجک 
ایند تسپ  عاتم  رب  تسپ ) دارفا  یلو  ( ؟ دناهتـسب ار  ادخ  تعاطا  نامیپ  رگیدکی  اب  دناهدش و  هدیـشخب  ادخ  هب  هک  اهلد  نآ  دنیاجک  دنوش !؟

. دننزیم ولهپ  رگیدکی  هب  مارح  ندروآ  تسدب  يارب  ماحدزا و 
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هب دوخ  رادرک  اب  هدـینادرگ و  تشهب  زا  ار  دوخ  يور  لاح  نیا  اب  اـّما )  ) هدـش هتـشارفارب  ناـنآ  هاگدـید  ربارب  رد  خزود  و  تشهب ...  مچرپ 
ار نانآ  ناطیـش  دناهدومن و  رارف  هدرک ، تشپ  اهنآ  یلو )  ) هدناوخارف تداعـس )  ) يوس هب  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  دناهدش . روآ  يور  شتآ 

. دناهدرک تکرح  ناباتش  شیوس  هب  هتفریذپ و  ار  شتوعد  هدناوخارف ،
307 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 145

هراشا

تسا هدومرف  داریا  ایند  يرادیاپان  هرابرد  هک 

یناف يایند 

هب تسا . یندش  ریگولگ  ناکما  ياهمقل  ره  رد  یهودنا و  ياهعرج  ره  هارمه  دیتسه . گرم  ياهریت  فدـه  ناهج  نیا  رد  امـش  مدرم ! يا 
گرم هب  زور  کی  هک  نیا  رگم  درذگیمن  امش  رمع  زا  يزور  و  دیهدیم ! تسد  زا  ار  يرگید  تمعن  هک  نیا  زج  دیـسریمن  یتمعن  چیه 

زا يرثا  چیه  و  ددرگیم ، هتـساک  رادقم  نامه  هب  هدش  نییعت  شیارب  هک  يزور  نآ  زا  دروخیم  ییاذغ  رابره  سکره  دیوشیم ، رتکیدزن 
و ددرگیم ، هنهک  وا  زا  ياهزاـت  هک  نیا  زج  دوـشیمن ، هزاـت  وا  يارب  يزیچ  دریمیم ؛ وا  زا  يرگید  رثا  هکنیا  زج  دـیآیمن ، دوـجو  هـب  وا 

لوصا دهدیم ) تسد  زا  ار  يردپ  اّما  دوشیم  ّدلوتم  شیارب  يدنزرف   ) دوشیم ورد  وا  زا  يزیچ  هکنیا  رگم  دیوریمن ، وا  يارب  زیچ  چیه 
؟ دراد هشیر  نتفر  زا  دعب  ییاقب  هچ  هخاش ، عورف و  یتسار  مییاهنآ ! ياههخاش  عورف و  میاهدنام  هک  ام  دنتشذگرد و  ام  ياههشیر  و 

اهتعدب زا  شهوکن  رد  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
راکشآ هداج  تسار و  هار  مزالم  دیزیهرپب و  تعدب  زا  نیاربانب  ددرگیم . كورتم  یتّنـس  نآ  اب  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، داجیا  یتعدب  چیه 

نیرتدـب اهتعدـب  تسا و  روـما  نیرترب  تسین ، دـیدرت  دروـم  نآ  یتـسرد  تّحـص و  هک  قـح ) كاـپ  نییآ  و   ) نیـشیپ لیـصا  روـما  دیـشاب ،
. تساهراک

هبطخ 146

هب نیملـسم ) مالـسا و  تیدوجوم  ظفح  رطاخ  هب  ( ؛ دنک تکرح  ناریا  اب  گنج  يارب  ًاصخـش  هک  نیا  رد  باطخ  نب  رمع  تروشم  زا  سپ 
تسا  هدومرف  وا 

هاپـس تخاـس و  زوریپ  ار  نآ  هک  تسا  ادـخ  نید  نیا  هتـشادن ، ّتیعمج  یمک  ینوزف و  هـب  یگتـسب  مالـسا )  ) رما نـیا  تسکـش  يزوریپ و 
ام هب  دنوادخ  هیحان  زا  دومن ، عولط  دنک . عولط  دیاب  هک  اج  ره  هب  دیـسر و  دسرب  دیاب  هک  اجنآ  هب  ات  درک  يرای  هدامآ و  ار  نآ  هک  تسوا 

. دومرف دهاوخ  يرای  ار  شیوخ  هاپس  دیناشوپ و  دهاوخ  لمع  هماج  دوخ  هدعو  هب  دنوادخ  مینادیم  هدش و  هداد  يزوریپ  هدعو 
309 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مه زا  نامـسیر  رگا  دشخبیم ، طابترا  هدرک  عمج  ار  اهنآ  دشکیم و  ماظن  رد  ار  اه  هرهم  هک  تسا  ینامـسیر  نوچمه  رادمامز ، ّتیعقوم 
. دیشخب ماظن  ون  زا  دومن و  يروآ  عمج  ار  همه  ناوتن  زگره  سپس  داتفا و  دهاوخ  ییاج  هب  مادکره  دنوشیم و  هدنکارپ  اه  هرهم  دلسگب 
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نیاربانب تسا . دنمتردق  زیزع و  یگنهامه ، عامتجا و  داّحتا و  اب  ناوارف و  مالسا  هب  یگتـسویپ  اب  اّما  مک ، دادعت  رظن  زا  هچرگ  زورما  برع 
يارب ار  گنج  شتآ  دربن ، رد  اهنآ  يراکمه  اب  روآرد و  شدرگ  هب  برع  ناناملـسم  هلیـسو  هب  ار  هعماج  و  شاب ! ایـسآ  روحم  نوچمه  وت 

درب دنهاوخ  نوریب  تنامرف  رابریز  زا  رس  فانکا  فارطا و  زا  برع  يوش ، جراخ  نیمزرس  نیا  زا  ًاصخش  رگا  اریز  زاس ! رو  هلعش  نانمـشد 
. يراد ور  شیپ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتمهم  ياهتشاذگ ، رس  تشپ  فعض  طاقن  زا  هچنآ  هک  تفای ) یهاوخ  هاگنآ  (و 

اهنآ رکف ، نیا  دیدرگیم و  تحار  دـینک  شعطق  رگا  تسا ، برع  هشیر  ساسا و  نیا  تفگ : دـنهاوخ  دـتفا ، وت  رب  ادرف  اهمجع  مشچ  رگا 
دناهدمآ ناناملسم  گنج  هب  اهنآ  يدش  روآدای  هک  نیا  و  تخاس . دهاوخ  رتتخسرس  رتصیرح و  تیدوبان  رد  عمط  وت و  اب  هزرابم  رد  ار 

 ... تسا رتاناوت  ددنسپیمن  هچنآ  رییغت  رب  وا  درادیم و  هورکم  ار  راک  نیا  وت  زا  شیب  ناحبس  دنوادخ  یتسه ، تحاران  و 
يرای و هب  هکلب  میدرکیمن ، هیکت  دادعت  يور  دربن ، رد  هتشذگ  رد  ام  هک  نادب ) ، ) نمـشد نازابرـس  دایز  دادعت  دروم  رد  تیروآدای  اّما  و 

(. میدشیم زوریپ  و   ) میدزیم هزرابم  هب  تسد  دنوادخ  کمک 

هبطخ 147

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  فده 

اهنآ دنک و  توعد  دوخ  تدابع  هب  جراخ و  اهتب  شتسرپ  زا  ار  شناگدنب  ات  تخاس  ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دنوادخ 
راوتسا نشور و  ینایب  اب  ار  نآ  هک  ینآرق  هلیـسو  هب  ار ) توعد  نیا  . ) دهد قوس  دوخ  تعاطا  هب  هتخاس  دازآ  ناطیـش  تعاط  راب  ریز  زا  ار 

دندرکیم راکنا  ار  يو  هک  اهنامه  دنـسانشب و  ار  شیوخ  راگدرورپ  دنتخانـشیمن  ار  يادخ  هک  یناگدـنب  ات  دومن ، زاغآ  دـینادرگ ، نییبت 
. دننک تابثا  راکنا  زا  سپ  ار  وا  دوجو  ات  دنیامن و  وا  هب  رارقا 

زا ار  نانآ  هداد ، هئارا  شتردـق  زا  یتایآ  هلیـسو  هب  دـننیبب  ار  يو  هک  نیا  نودـب  شیوخ  باتک  رد  ار  دوخ  هّزنم  كاپ و  دـنوادخ  نیارباـنب 
. تسا هدومرف  هئارا  نانآ  هب  ار  اهرفیک  اهتبوقع و  هلیسو  هب  ناشندش  ورد  اهتّلم و  يدوبان  یگنوگچ  هتشاد و  رذح  رب  شیوخ  توطس 

311 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هدنیآ يامن  رود 

ادـخ و هب  غورد  زا  رتناوارف  لطاب ، زا  رتراکـشآ  قح ، زا  رتناهنپ  يزیچ  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  یناـمز  نم  زا  سپ  يدوز  هب  دیـشاب ) هاـگآ  )
دـننک و ریـسفت  توالت و  تسرد  ار  نآ  رگا  دوشیمن ، تفای  نآرق  زا  رتداسک  ییالاک  نامز  نآ  مدرم  دزن  دـش . دـهاوخن  تفای  شربماـیپ ،

يزیچ اهرهـش  رد  و  دوش ) ریـسفت  دارفا  هاوخلد  قبط  و   ) ددرگ فیرحت  یلـصا  يانعم  زا  هاگره  دوب ، دـهاوخن  نآ  زا  رترادـیرخ  رپ  ییالاک 
تـسد هب  ار  نآ  شناظفاح  هدنکفا و  يرانک  ار  نآ  نآرق  نالماح  دش . دـهاوخن  ادـیپ  رکنم ، زا  رتانـشآ  و  اهیکین )  ) فورعم زا  رتهتخانـشان 

! ... دنراپسیم یشومارف 
هداج کی  رد  رگیدـکی و  بحاصم  ماگمه و  ود  ره  دـنوشیم و  دـیعبت  هدـنار و  مدرم  نایم  زا  ود  ره  شبتکم  ناوریپ  نآرق و  زور  نآ  رد 

! دنتـسین اهنآ  اب  یلو  دنیاهنآ  اب  دنتـسین ، اهنآ  نایم  اّما  دنمدرم ، نیب  زور  نآ  رد  شلها  نآرق و  دـهدیمن ،! ناشهانپ  یـسک  دـنهنیم و  ماگ 
. دنریگ رارق  رگیدکی  رانک  هچرگ  دوشن  گنهامه  تیاده  اب  یهارمگ  هک  نیا  هچ 

. دنراد یگدنکارپ  یگناگی ، داّحتا و  رد  هدرک و  داّحتا  یگدنکارپ  هقرفت و  رب  زور  نآ  رد  مدرم 
نآ طوطخ  زج  دـنامن و  یقاب  ناشدزن  نآرق  زا  یمان  زج  ماگنه ) نیا  رد  ، ) تسین نانآ  ياوشیپ  نآرق  دـننآرق و  ناـیاوشیپ  مدرم  نیا  اـیوگ 
رد دندیمانیم و  ادخ  رب  غورد  ارتفا و  ار  نانآ  یتسار  قدص و  دـندرکیم ، رفیک  ار  راکوکین  حـلاص و  دارفا  نامز  رید  زا  دنـسانشن ؛ يزیچ 
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. دندادیم رارق  هانگ  رفیک  کین  لامعا  ربارب 
یگرم دیسر ، ارف  ناشگرم  هک  نآ  ات  دندش ، كاله  یگدنز  دمآرس  ندوب  ناهنپ  ینالوط و  ياهوزرآ  رثا  رد  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  نانآ 

! درابیم ورف  نآ  اب  اهتازاجم  تخس و  ثداوح  دوشیم و  هتسب  هبوت  ياهرد  شندیسر  ارف  اب  دنکیم و  در  ار  اهرذع  هک 

مدرم هب  زردنا 

ار دـنوادخ  لوق  هک  سک  نآ  دوشیم و  ّقفوم  دـیامنب ) ار  شرماوا  تعاـطا  و   ) دـنک تحیـصن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  سک  ره  مدرم ! يا 
. دبای تیاده  [ 33 «] هار نیرتراوتسا  هب  ، » دهد رارق  دوخ  يامنهار  لیلد و 

. تسا تشحو  سرت و  رد  هراومه  دنوادخ  نمشد  ددرگ و  نمیا  دروآ ، هانپ  ادخ  هب  هک  یسک  اریز 
هاگآ ادخ  گرزب  ماقم  زا  هک  نانآ  تمظع  یگرزب و  هکلب  درمشب ، گرزب  ار  دوخ  تخانش  ار  يادخ  تمظع  هک  سک  نآ  تسین  راوازس 

دندرگ عضاوتم  شربارب  رد  هک  تسا  نیا  رد  دنوشیم ،
313 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هک هنوگ  نآ  دـینکن  رارف  قح ، زا  نیاربانب  دنـشاب . میلـست  شربارب  رد  هک  تسا  نیا  دـنهاگآ ، وا  دودـحمان  تردـق  زا  هک  نانآ  تمالـس  و 
نآ هک  ار  اهنآ  هک  نیا  رگم  تخانـش ، دیهاوخن  ار  قح  هار  هاگ  چیه  دیـشاب ، هاگآ  دنکیم . رارف  رامیب  زا  تسردنت  و  رگ ،»  » زا ملاس  ناسنا 

هاگآ تسا ، هتـسکش  ار  نامیپ  نآ  هک  یـسک  زا  هک  نیا  رگم  دوب ، دـیهاوخن  راداـفو  نآرق  ناـمیپ  هب  زگره  و  دیـسانشب ، دـناهتفگ  كرت  ار 
شلها زا  ار ) اهیهاگآ  نیا   ) و دـیربب ، یپ  هتخادـنا  رود  ار  نآ  هک  یـسک  هب  هک  نیا  رگم  تسج ، دـیهاوخن  کّسمت  نآ  هب  زگره  و  دیـشاب ،

ناشرهاظ ناشقطنم و  زا  ار  امش  ناشتوکس  ناشملع و  زا  ار  امـش  ناشمکح  هک  دنیاهنآ  دنلهج ؛ گرم  ملع و  یگدنز  اهنآ  اریز  دیهاوخب ،
تـسا یهاوگ  نانآ  نایم  رد  نید  نیاربانب ، دـنراد ؛ فالتخا  نآ  رد  هن  دـننکیم و  تفلاخم  نید  اب  هن  نانیا  دـهدیم . یهاگآ  ناـشنطاب  زا 

. وگنخس تسا  یتکاس  قداص و 

هبطخ 148

هدومرف  داریا  ریبز  هحلط و  هرصب و  لها  دروم  رد  هک 
يوس هب  هن  دـشکیم  دوخ  يوـس  هب  ار  نآ  دـتفا و  وا  تسد  هب  تموـکح  يرادـمامز و  هک  دراد  دـیما  ریبز ) هحلط و   ) ود نآ  زا  مادـک  ره 
قیفر هنیک  راب  مادـک  ره  دـناهدش ، کیدزن  وا  هب  ياهلیـسو  هب  هن  دـناهدز و  گنچ  یهلا  مکحم  ياههتـشر  زا  ياهتـشر  هب  هن  اـهنآ  شقیفر .
یکی نیا  دنـسرب  دنهاوخیم  هچنآ  هب  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  دوشیم . هتـشادرب  نآ  يور  زا  هدرپ  يدوز  هب  دـشکیم و  شود  هب  ار  شیوخ 
رطاخ هب  ار  قیاقح  هک  اهنآ  سپ  دناهتساوخ ، اپب  زیگناهنتف  رگنایغط و  یهورگ  دربیم . نایم  زا  ار  نیا  یکی  نآ  دریگیم و  ار  يرگید  ناج 

. دناهتفگ نانآ  هب  اًلبق  ار  زورما )  ) رابخا هدش و  نایب  ناشیارب  ربمایپ  ّتنس  هک  یلاح  رد  دنیاجک ؟ دنزاسیم  راکشآ  ادخ 
رب يادص  هک  دوب  مهاوخن  یـسک  نوچمه  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ياهناهب ! ینکـش ، دـهع  ره  يارب  تسا و  یببـس  ّتلع و  یهارمگ  ره  يارب 

! دریگن تربع  اّما  دنیبب ، ار  نایرگ  ياهمشچ  دونشب و  ار  گرم  ربخم  يادن  ندیبوک و  هنیس  رس و 
315 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 149
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هدومرف  شیوخ  گرم  زا  لبق  هک 
تایح و نایاپ  یگدنز و  دمآرس  لجا  درک . دهاوخ  تاقالم  ار  نآ  رارف  لاح  نامه  رد  گرم ،)  ) دنکیم رارف  هچنآ  زا  سک  ره  مدرم ! يا 

! دوب دهاوخ  نآ  هب  ندیسر  نآ  زا  رارف 
. تساوـخن ار  نآ  ياـفخا  زج  دـنوادخ  یلو  متخادرپ ، لـجا )  ) رما نیا  تقیقح  رارـسا و  زا  يواـکجنک  ثحب و  هب  نم  هـک  ییاـهزور  هـچ 

! بیغ ملاع  هب  طوبرم  ناهنپ و  تسا  یملع  تاهیه ،
نیا هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم   » هرابرد و  دیتسرپن ) ار  ادخ  زج  و   ) دیهدن رارق  ادـخ  کیرـش  ار  زیچ  چـیه  هک : تسا  نیا  نم  تیـصو  اّما 

دـیرادهگن و نازورف  ار  غورف  رپ  غارچ  ود  نیا  دـیراد و  اپ  ربار  مکحم  نوتـس  ود  نیا  دـینادرگم ، عیاـض  ار  وا  تعیرـش  ّتنـس و  هک  تسا 
دارفا هب  نییعت و  ياهفیظو  شییاناوت  هزادنا  هب  سک  ره  يارب  تشاد ؛ دـیهاوخن  یتّمذـم  صقن و  چـیه  دیاهتـشگن  فرحنم  قح  زا  هک  مادام 

. دیراد هاگآ  ییاوشیپ  ماما و  راوتسا و  ینید  میحر ، يراگدرورپ  تسا ؛ هدش  هداد  فیفخت  نادان  لهاج و 
تمحر لومـشم  ار  امـش  نم و  دنوادخ  دـش ؛ مهاوخ  ادـج  امـش  زا  ادرف  میامـش و  تربع  هیام  زورما  مدوب ، امـش  هارمه  ربهر و  زورید  نم 

. دنادرگ شیوخ 
رب تخر  ناهج  نیا  زا  دزغلب و  اهماگ  رگا  و  دیاهدیسر ) دوخ  دوصقم  هب  امش  ، ) مبای تاجن  ایند )  ) هاگشزغل نیا  رد  تبرـض  نیا  زا  نم  رگا 
رد ناشراثآ  دندش و  هدنکارپ  هک  نامـسآ  مکارتم  ياهربا  هیاس  ریز  اهداب و  شزو  ریـسم  اههخاش و  هیاسرد  نارگید ) دـننام   ) زین ام  مدـنب ،
یب يدسج  نم  زا  يدوز  هب  تسیز و  امش  رانک  رد  مندب  يزور  دنچ  هک  مدوب  امـش  ناگیاسمه  زا  نم  دوب . میهاوخ  دش ، وحم  نیمز  يور 

یتکرحیب نم ، توکـس  دیاب  نونکا ) مه  ( ؛ دنام دهاوخ  زاب  راتفگ ، همه  نآ  زا  سپ  شوماخ  و  تاکرح ، همه  نآ  زا  سپ  نکاس ، حور و 
ره زا  دنریگ  تربع  دنهاوخب  هک  یناسک  يارب  تلاح  نیا  اریز  ددرگ ، امـش  هظعوم  زردنا و  دنپ و  بجوم  ممادنا ، اهمـشچ و  اپ و  تسد و 

تاـقالم هداـمآ  هک  تسا  یـسک  یظفاحادـخ  عادو و  امـش ، اـب  نم  یظفاحادـخ  عادو و  تسا . رتزیگناتربـع  ّرثؤم ، راـتفگ  اـسر و  قـطنم 
دش دهاوخ  راکـشآ  ناتیارب  مینورد  یتحاران  رطاخ و  تانونکم  تسناد و  دیهاوخ  یبوخ  هب  ارم  یگدنز  ماّیا  شزرا  ادرف  تسا ! راگدرورپ 

! تخانش دیهاوخ  ارم  اًلماک  تسشن ، نم  ياج  هب  يرگید  دیدید و  یلاخ  ارم  ياج  هک  نآ  زا  سپ  و 
317 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 150

. دنکیم فیصوت  ار  لالض  لها  زا  یهورگ  هدرک و  ییوگشیپ  هدنیآ  ثداوح  زا  نآ  رد  هک 
هرابرد دنزاسیم ؛ اهر  ار  تیاده  میقتسم  ياههداج  دنهنیم و  ماگ  یهارمگ  تلالـض و  رد  دنوشیم و  لیامتم  تسار  پچ و  هب  نانچمه 

! دیرمشم رود  دروآیم  ادرف  ار  هچنآ  و  دینکم ! هلجع  تسا  راظتنا  دروم  دشاب و  دیاب  هچنآ 
نآ هب  زگره  دنراد  تسود  و  هدش ) نامیـشپ   ) دـنروآ تسدـب  ار  نآ  رگا  هک  دـننکیم  هلجع  يزیچ  يارب  هک  يدارفا  دنرایـسب  هک  نیا  هچ 

. تسا کیدزن  ادرف  هب  زورما  هچ  دندوب و  هدیسرن 
، تسا مهبم  لوهجم و  امش  رب  هچنآ  عولط  یکیدزن  هدش و  هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  ییاه  هنتف  نآ  ندیـسر  ماگنه  نونکا  ّتیعمج ! يا 

ناحلاص شور  هریـس و  نامه  رب  دـهنیم و  ماگ  نآ  رد  رگنـشور  یغارچ  اب  دـبایرد ، ار  اههنتف  نآ  هک  ام ) يدـهم   ) اـم زا  سک  نآ  دـینادب 
ار رگمتـس  هارمگ و  ياهتّیعمج  دزاس ، دازآ  ار  ریـسا  ياهتّلم  ناگدرب و  دیاشگب ، ار  اههرگ  ات  دنکیم ، راتفر  مالـسلا ) مهیلع  هّمئا  ربمایپ و  )

شمدق رثا  نایوج  یپ  هک  نانچ  نآ  دربیم  رس  هب  مدرم  زا  یناهنپ  رد  اهلاس )  ) ربهر نیا  و  دروآ . مه  درگ  ار  هدنکارپ  نایوجقح  هدنکارپ و 
اّیهم نوچمه  دندرگیم  ایهم  هدیدبآ و  اههنتف  ندیبوک  مهرد  يارب  یهورگ  سپس  دننک . وجتـسج  شرثا  نتفای  رد  رایـسب  هچرگ  دننیبن ، ار 
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ناهاگماش و دوشیم و  هدـنکفا  ناـنآ  شوگ  هب  شتاـیآ  یناـعم  دریگیم و  ینـشور  نآرق  اـب  ناـنیا  مشچ  رگریت ! تسد  هب  ریـشمش  ندـش 
. دندرگیم باریس  یهلا  فراعم  تمکح و  ماج  زا  ناهاگحبص 

نیتسار  ناناملسم  نامیالافیعض و  یهورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمگ  نانمشد  هرابرد  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
( ادـخ ياهتمعن   ) ینوگرگد قحتـسم  دـنناسرب و  ییاـهن  ّدحرـس  هب  ار  ییاوسر  اـت  دـش  هداد  تلهم  اـهنآ  هب  ینـالوط  ياهتّدـم  لوا ) هورگ  )

قح هار  رد  هزرابم  زا  تسد  دنتـسویپ و  اههنتف  نیا  هب  یتحار  رطاخ  هب  اهنامیالا ) فیعـض  زا   ) یهورگ دیـسر . رـس  هب  اهنآ  لجا  ات  دـندرگ ،
قح هار  رد  يزابناج  دندراذگن و  یتّنم  ناشتماقتسا  ربص و  رد  دنوادخ  رب  و  دنداد ) جرخ  هب  مزال  تمواقم  نیتسار  ناناملسم  اّما   ) دندیشک
دوخ ياهریـشمش  رب  ار  شیوخ  ییانیب  یهاگآ و  زرابم ) هورگ  نیا  ، ) دروآ رـس  هب  ار  شیامزآ  ادخ  نامرف  هک  نآ  ات  دندرمـشن ، گرزب  ار 

. دنتخادرپ شیوخ  راگدرورپ  شتسرپ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) دوخ هدنهد  دنپ  ظعاو و  رما  هب  دندرک و  لمح 
تخاس و كاله  ار  اهنآ  یگدنکارپ  فالتخا و  دنتـشگرب و  ارقهق  هب  یهورگ  دناوخ . ارف  شیوخ  يوس  هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  نآ  ات 

تّدوم نآ  هب  دنتـشاد  نامرف  هک  ياهلیـسو  زا  دـندومن و  رارقرب  دـنویپ  ربمایپ ) تیب  لها   ) نادـنواشیوخ ریغ  اـب  دـندرک و  ادـخ  ریغ  رب  هیکت 
، دنتفرگ هرانک  دنزرو ،

319 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
مامت نداعم  نانیا ) . ) دـندرک بصن  نآ  ریغ  رد  هتـشادرب ، شیوخ  یلـصا  ّلحم  زا  ار  یمالـسا  هعماـج  يربهر  و  تیـالو )  ) ساـسا ءاـنب و  و 
هناوید ینادان ، یتسم و  رد  دندش و  رو  هطوغ  ینادرگرـس  تریح و  رد  اهنآ  دـنلطاب ؛ نادـنم  هدـیقع  ناهارمگ و  همه  ياهرد  دـنیاهاطخ و 

هب هتـشگ  ادـج  ادـخ  نید  زا  اراکـشآ  اـی  دـندرک و  هیکت  نآ  هب  دـنتخادرپ و  اـیند  هـب  اـهنت  یهورگ  دـنتفر . ورف  نوـعرف » لآ   » شور رب  راو 
. دنتساخرب نآ  اب  تفلاخم 

هبطخ 151

هراشا

درادیم رذح  رب  اههنتف  زا  ار  مدرم  نآ  رد  هک 

شربمایپ ادخ و 

اهماد و رد  يراـتفرگ  زا  ّتینوصم  يارب  میوجیم و  کـمک  تسا  ناطیـش  عنم  درط و  بجوم  هک  یلاـمعا  رب  وا  زا  میاتـسیم و  ار  يادـخ 
هیلع هللا  یلص  دّمحم   » هک مهدیم  تداهش  تسین و  يدوبعم  اتکی  دنوادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  مبلطیم و  يرای  وا  زا  ناطیش  ياهبیرف 

. ددرگن ناربج  يو  نادقف  درادن و  ییاتمه  يرترب ، لضف و  رد  تسوا . هدش  باختنا  هدیزگرب و  هداتسرف  هدنب و  هلآ » و 
و بلاـغ ، راـکفا  رب  لـهج  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  یکانتـشحو  یهارمگ  هک  نآ  زا  دـعب  تشگ  نشور  وا  دوـجو  هب  ناـهج  ياـهرهش 

یهلا نییآ  نودب  دندرکیم و  ریقحت  ار  نادنمـشناد  دندرمـشیم و  لالح  ار  مارح  مدرم  دوب و  هتـشگ  ّطلـسم  اهلد  رب  یلدگنـس  تواسق و 
. دندرپسیم ناج  ینید  یب  رفک و  لاح  رد  هدرک و  یگدنز 

دیشاب رذح  رب  اههنتف  زا 
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لاـمعا رفیک  هک  ییاـهالب  زا  دـیزیهرپب و  اـهتمعن  یتسم  زا  هدـش ، کـیدزن  هک  دـیتسه  ییاـهالب  فادـها  برع ! هورگ  يا  امـش  نونکا  مه 
ّدلوت ماگنه  هب  هدـیچیپ ، مهرد  ياـههنتف  رد  دـید و  ناوتیمن  ار  عقاو  یتسرد  هب  هک  اهدـماشیپ  راـبغ  درگ و  رد  دیـشاب ! رذـح  رب  تساـمش 

زا مک  مک  هک  ییاه  هنتف  دیرادرب ؛ مدق  تریصب  يواکجنک و  اب  نآ  يایسآ  رادم  بطق و  يرارق  رب  نآ و  نطاب  ندش  راکـشآ  هنتف و  دازون 
دزاسیم دراو  اهرکیپ  رب  هک  يراثآ  ناناوج و  دشر  نوچمه  نآ  دشر  ددرگیم ، یهتنم  نشور  دیدش و  تاجرد  هب  عورـش و  ادـیپان  ّلحم 

. تسا مکحم  تخس و  ياهگنس  راثآ  نوچمه 
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. تسا نیتسخن  وریپ  ناشنیرخآ  نیرخآ و  ربهر  نانآ  نیتسخن  دنربیم ، ثرا  هب  رگیدکی  زا  اهنامیپ  قبط  ار  نآ  ناراکمتس ،
هک دـشکیمن  یلوط  دـنتفایم ، وبدـب  ناگدرم  ناج  هب  ناگـس  نوچمه  دـنیوجیم و  تقبـس  مه  رب  تسپ  يایند  ندروآ  تسد  هب  رد  نانیا 

نیرفن نعل و  ار  رگیدـکی  تاقالم  ماگنه  هب  دـنوشیم و  ادـج  مه  زا  هنیک  ضغب و  اب  اهنیا  دـیوجیم ، يرازیب  وریپ  زا  ربهر  عوبتم و  زا  عبات 
. دننکیم

سپ ینادرم  دنزغلیم و  يراوتسا  زا  سپ  ییاهبلق  عقوم ) نیا  رد   ) دش دهاوخ  زاغآ  هدننک ، دوبان  هدننکـش و  روآ ، بارطـضا  ياهنتف  سپس 
نآ دنوشیم . هبتـشم  شندش  راکـشآ  زا  سپ  دـیاقع  هدـنکارپ و  هنتف  نیا  موجه  ماگنه  هب  راکفا  دـندرگیم ، هارمگ  تمالـس  یتسرد و  زا 
هنتف نایم  نیا  رد  دبوکیم . مه  رد  ار  يو  دنک  شالت  شندناشن  ورفرد  هک  یـسک  دنکـشیم و  ار  شتـشپ  دزیخرب  شاهلباقم  هب  هک  یـسک 
هرهچ ددرگیم و  نازرل  هدـش  مکحم  هک  یعقاو  نییآ  تداعـس و  ياههتـشر  دـنریگیم و  زاـگ  ار  رگیدـکی  نارخ  روگ  نوـچمه  ناـیوج 

نانیـشن هیداب  دنریگیم ،) تسد  هب  ار  مامز  و   ) دنیآیم نخـس  هب  نارگمتـس  دنکیم ، شکورف  شناد  تمکح و  دنامیم . ادیپان  رما  یعقاو 
دنوشیم و مگ  نآ  رابغ  رد  ناگدایپ  نایاهنت و  دزاسیم ، هل  ار  اهنآ  شیورین  نیرتتخـس  هنیـس و  اب  دـبوک و  مهرد  شدـمآرد  شیپ  اب  ار 

بارخ ار  نید  ياههناشن  دشودیم ! ار  صلاخ  هزات و  ياهنوخ  دوش و  دراو  یتخـس  رـس  یخلت و  اب  دـندرگ ، دوبان  شهار  نایم  رد  ناراوس 
قرب دعر و  رپ  رایـسب  هنتف  نآ  دنـشوکب ، نآ  ریبدت  رد  دیلپ  دارفا  دـنزیرگب و  نآ  زا  لقاع  كریز و  دارفا  دربیم ؛ نیب  زا  ار  نیقی  دـنکیم و 

رامیب و شناتـسردنت  هک  تسا  دیدش  نانچنآ  دوش . لصاح  ییادج  مالـسا  زا  ددرگ و  عطق  يدنواشیوخ  دنویپ  نآ  رد  تقـشم ، رپ  تسا و 
! دنمیقم شناگدننک  چوک 

تسا  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
هب رهاظت  اب  دنهدیم و  بیرف  ار  اهنآ  اهدنگوس  اب  دنناما ، بلاط  هک  یناسرت  دارفا  هتفر و  رده  هب  شنوخ  هک  تسه  ياهتـشک  اهنآ  نایم  رد 

هدروخ و هرگ  نآ  رب  تعامج  دـنویپ  هک  ار  هچنآ  دیـشابن ، اهتعدـب  هناشن  اههنتف و  مچرپ  امـش  دـینک  یعـس  دـننزیم ؛ لوگ  ار  اـهنآ  ناـمیا 
متـس هب  نت  هن   ) دـیوش دراو  وا  رب  ملاظ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـیوش  دراو  دـنوادخ  رب  مولظم  دـیزاسم ، اهر  هدـش  انب  نآ  رب  تعاطا  ناـکرا 

ياهنیمزرس ناطیـش و  ياههار  هب  نداهن  ماگ  زا  دینک ) متـس  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دیـشکب  متـس  دیوش  راچان  رگا  دینک و  متـس  هن  دیهدب و 
ار تعاط  ياههار  میرحت و  امـش  رب  ار  هانگ  هک  دیتسه  یـسک  رظن  ریز  امـش  اریز  دیزاسن ، شیوخ  مکـش  دراو  مارح  همقل  دیزیهرپب و  متس 

. تسا هتخاس  ناسآ  امش  يارب 
323 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 152

هراشا
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تسا  هدومرف  داریا  نید  نایاوشیپ  فاصوا  دنوادخ و  تافص  هرابرد  هک 
نتـشاد تهابـش  و  يو ، ّتیلزا  لیلد  اهنآ  ندوبثداـح  تسوا و  دوجو  لـیلد  شقولخم  شنیرفآ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 

شدوجو لصا  اهـششوپ  اههدرپ و  دننکیمن و  كرد  ار  شتاذ  هنک  اهلقع  درادن . ریظن  هیبش و  هک  تسا  نآ  لیلد  رگیدکی ،) هب   ) تاقولخم
. دنتوافتم مه  اب  هدش  هدرورپ  راگدرورپ و  هدنوشدودحم و  هدننک و  دودحم  دراد و  قرف  مه  اب  عونصم  عناص و  اریز  دنزاسیمن ، روتسم  ار 
هک نیا  هن  اّما  تسا  هدـننیرفآ  قلاـخ و  . » درادـن دـننام  ریظن و  هیبش و  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  يددـع  تدـحو  ياـنعم  هب  هن  یلو  تسا  یکی  »

نیا هن  یلو  تسا  انیب » . » دشاب هتشاد  رایتخا  رد  ییاونـش  هلیـسو  هک  نیا  هن  یلو  تسا  اونـش » . » دوشیم لّمحتم  هار  نیا  رد  یجنر  تکرح و 
« ادج همه   » زا دشاب . ایشا  اب  سامم  هک  نیا  هن  تسا  رضاح » اج  همه   » رد دنک . ادیپ  هدهاشم  تردق  اهکلپ ، ندرک  زاب  مشچ و  هلیـسو  هب  هک 
زا تفارظ ، یکچوک و  رطاخ  هب  هن  تسا  ناهنپ  . » مشچ دید  اب  هن  تسا  راکـشآ » . » دـشاب تادوجوم  وا و  نیب  یتفاسم  هک  نیا  هن  یلو  تسا 

. دنتسه نیابم  وا  زا  شیوس  هب  عوجر  شربارب و  رد  عوضخ  رطاخ  هب  تادوجوم  تسادج و  تردق  هبلغ و  اب  تادوجوم 
هدروآرد و شرامش  هب  ار  يو  دنک ، نییعت  يّدح  شیارب  هک  یسک  هتخاس و  شدودحم  دنک  فیصوت  تاقولخم  تافص  اب  ار  وا  هک  یسک 
: دـیوگب هک  ره  هدرک و  شفیـصوت  تـسا  هنوـگچ  : » دـسرپب هـک  یـسک  هدرک و  لاـطبا  ار  شتّیلزا  دروآ ، شرامـش  هـب  ار  وا  هـک  سک  نآ 
هک نامز  نآ  یّتح  هدوب  راگدرورپ » کلام و  . » تشادـن دوجو  یمولعم  هک  هاـگ  نآ  هدوب  ملاـع  . » هدـش لـئاق  وا  يارب  ناـکم  تساـجک »؟ »

. تشادن دوجو  يرودقم  هک  نامز  نآ  رد  یّتح  هدوب  اناوت » رداق و  . » دوبن ياهدرورپ 

نید نایاوشیپ 

تسا  مالسا  ربمایپ  هب  هراشا  هک  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
تسار هار  هب  دوب  هتشگ  فرحنم  قح  هداج  زا  هچنآ  دیدرگ ، راکشآ  ياهدنوش  راکشآ  دیشخرد و  ياهدنشخرد  دش ؛ علاط  ياهدننک  عولط 
رظتنم یلاسکـشخ  رد  هک  یناـسک  دـننامه  اـم  داد . رارق  يزور  لـباقم  رد  ار  يزور  لیدـبت و  یهورگ  هـب  ار  یهورگ  دـنوادخ  تشگزاـب .

دسانشب ار  اهنآ  هک  یـسک  زج  سک  چیه  دنیوا . ناگدنب  ياسؤر  دنمدرم و  رب  یهلا  ناّربدم  نایاوشیپ ، میدوب . ینوگرگد  راظتنا  رد  دنناراب 
. ددرگن خزود  دراو  دننک  راکنا  ار  وا  مه  نانآ  دنک و  راکنا  ار  نانآ  هک  یـسک  زج  و  دـش ، دـهاوخن  تشهب  دراو  دسانـشب  ار  وا  زین  اهنآ  و 

نوناک هدش و  هتفرگ  تمالـس   » زا مالـسا   » هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دیزگرب و  نآ  يارب  ار  امـش  داد و  رارق  امـش  هژیو  ار  مالـسا  دنوادخ 
درک نایب  ار  نآ  لیالد  اهتّجح و  دیزگرب و  ار  مالسا  قیرط  جهنم و  دنوادخ  تسا . يراوگرزب 
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تاکرب و نآ  رد  دوشیمن . مامت  شیاهیتفگش  دریگن و  نایاپ  نآ  ياهیروآون  تمکح و  شنطاب  ملع و  شرهاظ  هک  داتسرف ) ورف  ار  نآرق  )
اب زج  ار  اهیکین  رد  دراد ، ناوارف  اهیکیرات  شخب  ینشور  ياهغارچ  تسا و  ناوارف  راهب ، لصف  لّوا  رد  هایگ  رپ  ياهنیمزرس  دننامه  تاریخ 

( تامّرحم  ) دوخ هعونمم  قطانم  نآرق  نیا  رد  دنوادخ  دیشخب . ناوتن  غورف  نآ ، ياهغارچ  اب  زج  ار  اهیکیرات  دوشگ و  ناوتن  نآ  ياهدیلک 
تـسا يزاینیب  نایوجافـش و  يارب  تسا  نامرد  یهلا  باـتک  نیا  رد  تسا . هداد  ناـشن  ار  شیوخ  لـالح  حاـبم و  دراوم  هدرک و  نییعت  ار 

. نابلط يزاین  یب  يارب 
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ناهارمگ تافص  زا  ياهراپ 
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. دشاب شیامنهار  دئاق و  هک  دنیزگرب  ییاوشیپ  ای  و  دناسر ، قح  هب  ار  وا  هک  دهن  ماگ  یقیرط  رد  هک  نیا  نودب  دروآیم ،

نالفاغ تافص 

تسا  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
هچنآ لابقتـسا  هب  دروآ ، نوریب  تلفغ  ياههدرپ  تشپ  زا  ار  نانآ  دـهد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناـشناهانگ  رفیک  دـنوادخ  هک  ماـگنه  نآ  هب  اـت 
یعفن دندیـسر  نآ  هب  دـندومن و  بلط  هچنآ  زا  دـنتفاترب . يور  اـیند ) يارـس   ) هدروآ يور  هچنآ  زا  دنتفاتـش و  رگید ) يارـس   ) هدرک تشپ 

. دندیشچن یتّذل  دندروآ  تسدب  هک  يروما  زا  دندربن و 
. مرادیم رذحرب  یعضو  نینچ  زا  ار  نتشیوخ  امش و  نم 

هچنآ زا  دریگ و  تربع  دنیبب و  دنک و  هاگن  دشیدنیب ، دونشب و  هک  تسا  نآ  انیب  ریصب و  صخش  اریز  دریگ ، هرهب  نتشیوخ  زا  دیاب  سکره 
یهتنم هدـننک  اوغا  تاهبـش  یهارمگ و  طوقـس و  هب  هک  ییاـههار  زا  دـهن و  ماـگ  ینـشور  هداـج  رد  سپـس  درب ، عفن  تسا  تربع  بجوم 

، ییوگتـسار زا  سرت  ای  نخـس و  رد  فیرحت  اـی  قح ، رد  يریگتخـس  هلیـسو  هب  شیوخ  ّدـض  رب  ار  ناـهارمگ  و  دـیوج ...  يرود  دوشیم 
. دنکن کیرحت 
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مدرم هب  زردنا 

هللا یلـص  یّما  ربمایپ  نابز  زا  هچنآ  ماجنا  رد  و  هاکب ! تباتـش  هلجع و  زا  و  وش ! رادـیب  تتلفغ  زا  يآ ! شوه  هب  دوخ  یتسم  زا  هدنونـش ! يا 
يرگید بناج  هب  ددنبیمن و  راک  هب  ار  شور  نیا  هک  یـسک  اب  دنب و  راک  هب  ار  رکف  تسین ، نآ  زا  يرارف  هار  هک  هدیـسر  وت  هب  هلآ  هیلع و 

هب ّربکت  بکرم  زا  و  راذگب ! رانک  ار  یـشورف  رخف  راذگاو ! تسا  هدیدنـسپ  شیوخ  يارب  هچنآ  اب  ار  وا  و  نک ! تفلاخم  ددرگیم ، لیامتم 
ازج وت  هب  یهدیم  ازج  نارگید  هب  هک  هنوگ  ناـمه  تساـجنآ . زا  ترخآ  ملاـع  يوـس  هب  وـت  هاگرذـگ  هک  شاـب  تربـق  داـی  هب  يآ ! ریز 

سپ دـش . یهاوخ  دراو  نآ ، رب  ادرف  یتـسرفیم  شیپ  زا  زورما  هچنآ  درک و  یهاوخ  ورد  یناـشفایم  رذـب  هک  هنوگ  ناـمه  داد و  دـنهاوخ 
. تسرف شیپ  زا  يزیچ  تزور  نآ  يارب  و  زاس ! اّیهم  ییاج  رگید  يارس  رد  دوخ  يارب 

ربـخ اـب  روـما  قیاـقح  زا  ار  وـت  هاـگآ ، صخـش  زج  سک  چـیه  نادـب )  ) و ! » شـشوک شـشوک  لـفاغ ! يا  و  راـهنز ! راـهنز ، هدنونــش ! يا 
مشخ دوشیم و  دنسرخ  نآ  رطاخ  هب  دهدیم و  رفیک  شاداپ و  نآ  رب  هک  شمیکح  باتک  رد  دنوادخ  مّلـسم  تابجاو  زا  [ 34 «.] دزاسیمن
سپ رگا  دشخبیمن  شلاح  هب  یعفن  دنادرگ /- صلاخ  ار  شلمع  دزادنا و  تمحز  هب  ار  شیوخ  دنچ  ره  ناسنا /- هک  تسا  نیا  دریگیم ،

: دنک تاقالم  هبوت  نودب  اهتلصخ  نیا  زا  یکی  اب  ار  يادخ  گرم  زا 
رب ای  دناشنورف ، یهانگ  یب  نتشک  اب  ار  شیوخ  مشخ  ای  دوش ، لئاق  هدرک  ضرف  وا  رب  هک  یتادابع  رد  ادخ  يارب  یکیرش  هک ) نیا  تسخن  )

ار مدرم  ای  دراذگب ، ادخ  نید  رد  یتعدـب  دراد ، مدرم  هب  هک  یتجاح  ماجنا  يارب  ای  دریگ ، بیع  هداد  ماجنا  يرگید  هک  يراک  زا  یـصخش 
 ... دیوگ نخس  نابز  ود  اب  نانآ  نایم  رد  ای  و  دشاب ) ور  ود  و   ) دنک تاقالم  هرهچ  ود  اب 

! تسا راورخ  هنومن  تشم  هک  نک  لّقعت  متفگ  هچنآ  رد 
ياهرویز ناشرکف  مامت  نامیا ) یب   ) نانز دشابیم و  نارگید  هب  متس  زواجت و  ناشّمه  ناگدنرد  تسا و  ناشمکش  ناشّمه  مامت  تاناویح 

! دنفئاخ ناسرت و  ناشیاهتّیلوؤسم ) زا   ) نانمؤم دنعضاخ ؛ نانمؤم  اّما  تسا . نآ  رد  داسف  ایند و  یگدنز  تایح و 
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هبطخ 154

هدومرف  تیب  لها  لئاضف  رد  هک 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) قح هدننک  توعد  دهدیم . صیخـشت  ار  نآ  ياهیدنلب  یتسپ و  درگنیم و  ار  راک  نایاپ  شبلق  مشچ  اب  لقاع 

تباجا ار  قح  هدـننک  توعد  دومن . مایق  یتسرپرـس  هب  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) تّما ربهر  تسرپرـس و  و  دـیناسر ، ناـیاپ  هب  ار  شیوخ  توعد 
هرانک نانمؤم  دندراذگاو ، ار  اهتّنـس  و  هتفرگ ، ار  اهتعدـب  هتفر ، ورف  هنتف  ياهایرد  رد  یهورگ ) . ) دـییامن ّتیعبت  ناتربهر  ماما و  زا  دـینک و 

اههنیجنگ و نیتسار و  نارای  قح و  رارسا  مرحم  ام  دندمآ . نخـس  هب  ناگدننک  بیذکت  ناهارمگ و  و  دندرک ) رایتخا  توکـس  و   ) دنتفرگ
. دوشیم هدناوخ  قراس  ددرگ ، دراو  رد  ریغ  زا  هک  یسک  دوشیمن و  دراو  رد  زا  زج  اه  هناخ  هب  سک  چیه  میربمایپ و  مولع  ياهرد 

هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
دنیوگ و تسار  دنیوگ ، نخـس  رگا  دننامحر ، دنوادخ  مولع  ياهجنگ  نانیا  تسا ، هدش  لزان  نآرق  همیرک  تایآ  تیب ) لها   ) اهنآ هرابرد 
زا دیاب  و  دزاس ! رضاح  ار  دوخ  لقع  دیوگب و  تسار  دوخ  دارفا  هب  ّتیعمج  يامنهار  دیاب  دریگن . تقبس  نانآ  زا  یسک  دننک  توکس  رگا 

 ... تشگ دهاوخ  زاب  اجنآ  هب  هدمآ و  اجنآ  زا  اریز  دشاب ، ترخآ  نادنزرف 
ای تسوا  دوس  هب  لمع  نآ  هک  دنک  هّجوت  راک  زاغآ  رد  دیاب  دزادرپیم ، لمع  هب  ییانیب  اب  دـنیبیم و  شلقع  مشچ  اب  هک  سک  نآ  نیاربانب 

لمع هب  یهاـگآ  نودـب  هک  یـسک  اریز  دتـسیایم ، زاـب  لـمع  زا  تسا  شناـیز  رب  رگا  دـنکیم و  مادـقا  تسوا  دوـس  هب  رگا  شناـیز ؟ هـب 
هلـصاف رتـشیب  شیوخ  دوصقم  لزنمرـس  زا  دوریم ، رتولج  هچره  یـصخش  نینچ  دوریم و  ههاریب  زا  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دزادرپیم ،

دیاب صخـش  نیاربانب  درادیم ، رب  مدق  حضاو  هداج  رد  هک  تسا  يورهر  نوچمه  دـنکیم  لمع  یهاگآ  يور  زا  هک  یـسک  اّما  دریگیم ؛
. ددرگیم زاب  بقع  هب  ای  دوریم و  شیپ  هب  درپسیم و  هر  درگنب  بوخ 

، دـشاب دـب  ثیبخ و  شراکـشآ  هچنآ  و  كاپ ، زین  ًالومعم  شنطاب  دوب ، كاپ  شرهاظ  هچنآ  دراد ؛ دوخ  قباطم  ینطاب  يرهاظ  ره  هک  نادـب 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وگتسار  قداص و  ربمایپ  تسا . تشز  ثیبخ و  ًابلاغ  زین  شنطاب 

ار لماع  صخـش  اّما  درادیم ، تسود  ار  لمع  دـنوادخ  یهاگ  تسا و  ضوغبم  شلمع  یلو  درادیم  تسود  ار  ياهدـنب  دـنوادخ  یهاگ  »
«. نمشد

شیرایبآ هچنآ  دنافلتخم : نوگانوگ و  اهبآ  دـشاب ، دـناوتیمن  زاین  یب  بآ  زا  یـشیور  تابن و  ره  دراد و  یـشیور  یلمع  ره  شاب ! هاگآ 
. دوب دهاوخ  خلت  شاهویم  كاپان و  نآ  تخرد  كاپان ، شیرایبآ  هچنآ  تسا و  نیریش  شاهویم  هزیکاپ و  نآ  ياشن  سرغ و  دشاب ، هزیکاپ 

331 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 155

هراشا

هدروآ نایم  هب  نخس  شاّفخ  شنیرفآ  ياهیتفگش  زا  نآ  رد  هک 

دنوادخ شیاتس 
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يارب یهار  هک  نانچنآ  هتخاس ؛ ّریحتم  ار  اهلقع  شتمظع  هدـنامزاب و  شتاذ  هنک  نایب  زا  فاصوا  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتس 
! هتفاین شتوکلم  ياهتنم  هب  ندیسر 

يّدح رد  ار  يو  دناوتیمن  لوقع  ياناوت  تسد  دنیبیم . اهمـشچ  هچنآ  زا  تسا  رتراکـشآ  رتراوازـس و  تسا و  راکـشآ  قح و  دنوادخ  وا 
ار تاقولخم  دـنک ، ضرف  وا  يارب  یلاثم  ات  هدیـسرن  وا  يریگهزادـنا  هب  راکفا  نـالوج  رپ  يورین  دـبایب و  وا  يارب  یهیبش  اـت  دزاـس  دودـحم 
دیدرگ و لماک  يو  نامرف  اب  اهنت  تادوجوم  شنیرفآ  تقلخ و  دیرفآ و  يراکددم  کمک  نودب  يرواشم و  تروشم  یلبق و  هشقن  نودب 

. دنتساخنرب تفلاخم  هب  دندیدرگ و  میلست  مار و  دندومنن و  در  دندرک و  تعاطا  ار  شنامرف  دندومن ، فارتعا  ناعزا و  شتعاطا  هب  همه 

شاّفخ شنیرفآ 

. تسا هداد  ناشن  ام  هب  اه  هرپ  بش  دوجو  رد  هک  تسا  یتمکح  هدیچیپ  رارسا  نامه  شتقلخ  ياهیتفگش  شتعنص و  فیاطل  زا 
رد ار  زیچ  همه  هک  بش  یکیرات  هدرپ  و  ددـنبیم ! ار  ناشنامـشچ  دـیاشگیم ، ار  زیچ  همه  هک  نآ  اـب  زور  ینـشور  هک  ینارادـناج  ناـمه 

دیشروخ زا  دناوتیمن  هک  هتفای  ییانیبان  يروط  هب  ناشیاهمشچ  هنوگچ  دزاسیم ، هدرتسگ  زاب و  ار  اهنآ  نامشچ  دشکیم ، شیوخ  تملظ 
اب ادخ  هنوگچ  و  دنسرب !؟ شیوخ  دوصقم  لزنم  رس  هب  دیشروخ  ینشور  اب  دندرگ و  تیاده  شیوخ  ياههار  هب  دنیوج و  دادمتسا  ینارون 
هب هتخاس ، یفخم  رون  لد  رد  نتفر  زا  دوخ  ياههاگناهنپ  رد  و  هتشادزاب ؟ ییانشور  جاوما  نایمرد  تکرح  زا  ار  اهنآ  باتفآ  رون  ششخرد 

ار دوخ  يزور  اهبـش  هاگتملظ  رد  هداد و  رارق  ینـشور  غارچ  دوخ  يارب  ار  بش  دـتفایم و  مه  يور  رب  ناشاهمـشچ  ياـهکلپ  زور  ماـگنه 
عناـم نآ  رد  تکرح  زا  ار  اـهنآ  شتخـس  تملظ  هن  درادیم و  زاـب  ندـید  زا  ار  اـهنآ  مشچ  بـش  دـیدش  یکیراـت  هـن  دـننکیم ، وجتـسج 

، ددرگیم
333 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، دیشاپ ار  شیوخ  رون  اهرامسوس  رب  هنال  نورد  ات  دیدرگ و  راکشآ  زور  ییانشور  تفرگ و  رب  هرهچ  زا  ار  باقن  دیـشروخ  هک  هاگنآ  اّما 
تعاـنق هتخاـس  مهارف  یگدـنز  همادا  يارب  بش  یکیراـت  رد  هچنآ  هب  دریگیم و  رارق  مـه  يور  اـههرپبش  نـیا  مـشچ  ياـهکلپ  ناـهگان 

رارق اهنآ  شمارآ  یتحار و  ماگنه  ار  زور  شاـعم و  ندروآ  تسد  هب  عقوم  زور و  اـهنآ  يارب  ار  بش  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم  دـننکیم .
رپ نودب  ياهلاب  یلو  دنشوگ  ياههلال  ییوگ  اهلاب  نیا  دننک ، زاورپ  زاین  ماگنه  هب  هلیسو  نادب  ات  دیرفآ  ییاهلاب  اهنآ  يارب  اهتشوگ  زا  داد .

! نآ نایم  رد  ییاهین  نودب  و 
( هک نیا  بیجع  ! ) دننک ینیگنس  هک  میخض  ردقنآ  هن  دننکشب و  هک  كزان  ردقنآ  هن  دنراد  لاب  ود  تسادیپ . ینشور  هب  اهگر  عضاوم  اما 

هاگ ره  دننانآ و  هارمه  دننیشنب  ناردام  نامز  ره  دناهتـسج . هانپ  ناشناردام  هب  هدیبسچ و  اهنآ  هب  ناشیاه  هجوج  هک  یلاح  رد  دنرپیم  اهنآ 
نآ ات  دنوشیمن و  ادـج  اهنآ  زا  ددرگن ، مکحم  اههجوج  نیا  رکیپ  ياضعا  لاب و  رپ و  هک  مد  نآ  ات  دـنتکرح و  رد  نانآ  اب  دـنیآ  زاورپ  هب 

راگدیرفآ تسا  هّزنم  دندرگیمن ، ادج  دنسانشن  ار  شیوخ  حلاصم  یگدنز و  مسر  هار و  هتـشادن و  ار  اهنآ  لمح  تردق  ناشیاهلاب  هک  مد 
. تسا هتفرگن  تقبس  وا  زا  یسک  اهنآ  شنیرفآ  رد  هک  ایشا  مامت 

هبطخ 156

هراشا

. تساهدومن هاگآ  ار  اهنآ  هدنیآ  ياهدماشیپ  زا  هتخاس و  بطاخم  ار  هرصب  لها  نآ  رد  و 
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ادخ تساوخ  هب  نم  دینک  يوریپ  نم  روتسد  زا  رگا  دنک ، نینچ  دیاب  دزاس ، راگدرورپ  تعاطا  رب  فقو  ار  نتشیوخ  دناوتیم  هک  سک  نآ 
تالایخ و هشیاع )  ) نز نالف  اّما  دراد - هارمه  هب  ییاهیخلت  تسا و  تّقشم  رپ  تشهب  هار  هک  دنچ  ره  درب - مهاوخ  تشهب  يوس  هب  ار  امش 

نایلغ هب  ددرگ  بوذ  نآ  رد  نهآ  هک  نارگنهآ  هتوب  نوچمه  تشادیم ، ناهنپ  دوخ  هنیس  رد  هک  ياهنیک  تفرگ و  ار  شنماد  هنانز  راکفا 
مارتحا نامه  نم ) رظن  رد   ) لاح نیا  اب  درکیمن . دهد ، ماجنا  نم  ریغ  هرابرد  ار  راک  نیمه  دـننام  هک  دـندرکیم  توعد  ار  وا  رگا  هدـمآ ؛

! تسادخ اب  شباسح  رارق و  رب  شنیتسخن 
335 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نامیا فیصوت 

: تسا نخس  نیا  زا  یتمسق 
و  ) نامیا هب  هار  هتـسیاش  لامعا  اب  دـباییم و  حـلاص  لامعا  هب  هار  نامیا  وترپ  رد  ناسنا  غارچ ، نیرتینارون  تسا و  هار  نیرتنـشور  نامیا ) )

ياهتّیلوئـسم و   ) گرم زا  ساره  ملع ، اب  دش و  دـهاوخ  دابآ  شناد  ملع و  خاک  نامیا  هلیـسو  هب  دـنراد .) لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رد  ود  نیا 
تـشهب تمایق  ندـش  اپ  رب  اب  و  دروآ ، تسد  هب  ار  ترخآ  ناوتیم  ایند  اب  دریگیم و  ناـیاپ  اـیند  گرم  اـب  ددرگیم . لـصاح  نآ ) زا  سپ 

لزنم رـس  نآ  يوس  هب  تعرـس  هب  دـنرادن و  یهاگفّقوت  تماـیق  زج  هب  مدرم  دوشیم . راکـشآ  ناراکدـب  يارب  مّنهج  ددرگیم و  کـیدزن 
. دندرگیم راپسهر  نیرخآ ،

تمایق رد  ناگدرم  لاح  یگنوگچ 

: تسا نخس  نیا  زا  رگید  یتمسق 
لّوحت لیدبت و  هک  دنراد  ینانکاس  مّنهج ) تشهب و  زا   ) ياهناخ ره  دناهدیدرگ ؛ راپسهر  نیرخآ  لزنم  رس  يوس  هب  هدش و  جراخ  اهربق  زا 

. دنباییمن لاقتنا  رگید  ياج  هب  نآ  زا  تسین و  نآ  رد 
زا هن  دننکیم و  کیدزن  ار  یسک  یگدنز  دمآرـس  لجا و  هن  هک  دنناحبـس ، دنوادخ  تافـص  زا  تفـص  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تعفنم رپ  شخبافش و  يوراد  راکشآ ». تسا  يرون  مکحم و  تسا  ياهتشر  اریز   » دیریگب مکحم  ار  ادخ  باتک  دنهاکیم ، یـسک  يزور 
هب سک  ره  درادیم و  هاگن  ار  وا  دیوج ، کّسمت  نآ  هب  سک  ره  دناشنیم . ورف  ار  تقیقح ) ناگنشت   ) شطع هک  تسا  ياهدننک  باریس  و 
ات دنکیمن  اطخ  ددرگیمن و  فرحنم  دشاب و  هتشاد  ندومن  تسار  هب  زاین  ات  درادن  هار  نآ  رد  يژک  دهدیم ، شتاجن  دنز  گنچ  شنماد 
زاب دـننک  رارکت  دـنناوخب و  ار  نآ  ردـق  ره  و   ) ددرگن هعماـس  یتحاراـن  اـی  یگنهک و  بجوم  شرّرکم  ندینـش  ندـناوخ و  دـبلطب . شزوپ 

( نارگد رب   ) دـنک لمع  نآ  هب  هک  سک  نآ  هتفگ و  تسار  دـیوگب ، نخـس  نآرق  اب  هک  یـسک  رتریذـپلد .) شینیریـش  تسا و  رترورپحور 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  ایآ  و  زاس ! هاگآ  هنتف  زا  ارام  نانمؤمریما ! يا  تفگ : تساخ و  اپب  يدرم  اجنیا  رد  تسا . هتفرگ  یـشیپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ياهدومن ؟ یشسرپ  هلآ  و 
دنیوگیم هک  نیمه  دـننکیم  لایخ  مدرم  اـیآ  ملا - َنُونَتُْفیـال ؛ ْمُه  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنا  اوُکَْرُتی  ْنا  ُساَّنلا  َبِسَحا  ملا   » هیآ دـنوادخ  هک  هاـگنآ 

تسام نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامز  ات  متـسنادیم  نم ) و   ) دومرف لزان  [ 35 «] دنوشیم اهر  شیامزآ  نودب  میدروآ  نامیا 
هاگآ ار  وت  دنوادخ  هک  تسیچ  هنتف »  » شیامزآ و نیا  زا  روظنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  مدیسرپ : موشیمن ، ییاهن )  ) شیامزآ

؟ تسا هتخاس 
337 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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«. دنریگیم رارق  شیامزآ  هتوب  رد  مناوریپ  نم ، زا  سپ  یلع ! يا  : » دومرف
دندش و دیهش  ناناملسم  زا  يدارفا  هک  نآ  زا  سپ  دحا  گنج  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  مدرک : ضرع 

«. دش یهاوخ  دیهش  ماجنارس  هک  وت  رب  داب  تراشب   » يدومرف نم  هب  مدش  تحاران  مدوب  هدیسرن  تداهش  تداعس  هب  هک  نیا  زا  نم 
دراوم زا  يدروم  نینچ  مدرک : ضرع  درک »؟ یهاوـخ  ربـص  هنوـگچ  عـقوم  نآ  رد  وـگب  یلو  تسا  تسرد  هتفگ  نآ  : » دوـمرف مخـساپ  رد 

(. تبیصم هن  تسا  تمعن  تداهش   ) تسا رکش  تراشب و  دراوم  زا  هکلب  تسین ، ربص » »
دنهدیم رارق  ادخ  رب  یتّنم  ار  ندوب  رادنید  دـندرگیم و  شیامزآ  ناشتورث  اب  نم  زا  سپ  مدرم  نیا  یلع ! يا  : » دومرف نم  هب  ترـضح  نآ 

تلفغ ياهسوه  نیغورد و  تاهبش  اب  ار  وا  مارح  دننیبیم . ناما  رد  ار  دوخ  شمشخ  تردق و  زا  دنراد و  ار  شتمحر  راظتنا  لاح  نیا  اب  و 
«. دننادیم لالح  تراجت »  » مسا هب  ار  ابر »  » و هیده »  » مان هب  ار  هوشر » «، » ذیبن  » مان هب  ار  بارش  دنرمشیم ، لالح  از 

؟ منادب شیامزآ  هنتف و  هلحرم  رد  ای  نید و  زا  تشگزاب  دادترا و  هلزنم  هب  ایآ  مهد ؟ رارق  ياهبترم  هچ  رد  ار  اهنآ  راک  ربمایپ ! يا  متفگ :
«! نادب هنتف  شیامزآ و  هلحرم  رد  : » دومرف

هبطخ 157

تسا  هدومن  قیوشت  اوقت  هب  ار  مدرم  نآ  رد  هک 
اهتمعن و يامنهار  شتمحر و  لضف و  دایدزا  ببس  ار  نآ  هداد و  رارق  شیروآدای  دیلک  ار  دمح »  » هک تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

. تسا هدینادرگ  شتمظع 
نآ رد  هچنآ  ددرگیمن و  زاب  هتـشذگ  نآ  زا  هچنآ  تشذگ ، ناینیـشیپ  رب  هک  درذـگیم  ناسنآ  ناگدـنام  یقاب  رب  راگزور  ادـخ ! ناگدـنب 

راکشآ نشور و  شیاه  هناشن  رگیدکی و  نوچمه  شراتفر  لامعا و  تسوا ، راک  نیلّوا  نوچمه  شراک  نیرخآ  دنامیمن ، نادیواج  تسا 
ار شهّجوت  هک  سک  نآ  دناریم . تعرـس  هب  ار  نارتش  نابراس  هک  هنوگنامه  دناریم ، شیپ  هب  ار  امـش  ناهج ، یگدنز  نایاپ  ایوگ  تسا ؛
دـنناریم و شیپ  هب  نایغط  ریـسم  رد  ار  وا  نیطایـش  ددرگیم و  رو  هطوغ  اههکلهم  رد  دـنامیم و  ّریحتم  اهیکیرات  رد  دراد ، زاب  شیوخ  زا 

؛ دنهدیم هولج  شرظن  رد  ار  شاهتسیاشان  لامعا 
339 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسا ناگدننک  یهاتوک  راک  نایاپ  شتآ  نازاتشیپ و  دوصقم  لزنم  رس  تشهب  هک ) دیشاب  هاگآ  )
زا ار  شلها  هک  عافد  یب  تسـس و  تسا  يراصح  هانگ ، يراکدب و  اّما  تسا ، دنمورین  مکحم و  ياهعلق  اوقت  هک  دینادب  ادـخ ! ناگدـنب  يا 

نیقی اب  درب و  نیب  زا  ار  ناهانگ  رهز  ناوتیم  اوقت  اب  دیشاب  هاگآ  دنکیمن ، شیرادهگن  دوش  هدنهانپ  نآ  هب  هک  یسک  درادیمن و  زاب  يدب 
. دیسر دوصقم  هجرد  نیرترب  هب 

دنوادخ هک  نیا  هچ  دیشاب  ناتدوخ ) ینعی   ) شیوخ هب  تبـسن  صاخـشا  نیرتبوبحم  نیرتزیزع و  بقارم  ار ! ادخ  ار ! ادخ  ادخ ! ناگدنب  يا 
سپ یگـشیمه ! تداعـس  ای  تسا و  یمئاد  یتخبدب  ای  راک ، ماجنارـس  تسا ، هتخاس  نشور  ناتیارب  ار  نآ  ياههار  حضاو و  ار  قح  دـصقم 

ناتنامرف ندرک  چوک  هب  دـناهدرک و  یفّرعم  امـش  هب  ار  زاین  دروم  هشوت  داز و  دـینک ! هّیهت  ياهشوت  داز و  یقاب ، ماّیا  يارب  یناف  ماـّیا  نیا  رد 
روتـسد تقو  هچ  دینادیمن  دیاهدرک و  فّقوت  ییاج  رد  هک  دیتسه  یناوراک  نوچمه  امـش  دـیاهدمآ ، رد  تکرح  هب  تعرـس  اب  دـناهداد و 

وا زا  ار  شتورث  يدوز  هب  هک  سک  نآ  و  راک ؟ هچ  یتسرپ  ایند  اب  هدـش  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  هک  سک  نآ  دوشیم . هداد  امـش  هب  تکرح 
!(. نارگید يارب  شدوس  و   ) تسوا رب  شباسح  هذخاؤم و  هک  یتورث  مه  نآ  دنکیم ؟ هچ  ایند  لاوما  همه ) نیا   ) اب دنریگیم 

هجوت و لباق  هدرک  یهن  نآ  زا  هک  ییاهیدب  تخاس و  اهر  دـیابن  هداد  نآ  هب  تبـسن  کین  هدـعو  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
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! دنتسین ینتشاد  تسود 
رذـح رب  دـنوشیم  ریپ  یتحاران ) زا   ) ناکدوک ناوارف و  نآ  رد  اهـشزرل  دریگیم ، رارق  یـسررب  دروم  لامعا ، هک  يزور  زا  ادـخ ! ناگدـنب 

. دیشاب
دینادـب زین  دنیامـش و  رظان  ناـترکیپ  ياـضعا  زا  ینانابدـید  هدـش و  هتـشامگ  امـش  رب  ناـتدوخ  زا  یناـبقارم  هک  دـینادب  ادـخ ! ناگدـنب  يا 

ناهنپ اهنآ  زا  ار  امش  کیرات  بش  تملظ  هن  دنرادیم ، هگن  ار  ناتیاهسفن  ددع  یّتح  دننکیم و  تبث  ار  امـش  لامعا  وگتـسار  ینارگباسح 
. تسا کیدزن  زورما  هب  ادرف  هچ  یتسار  هتسب ؛ مکحم و  ياهرد  هن  درادیم و 

ییاهنت لزنم  رس  هب  نونکا  مه  امـش  زا  مادک  ره  ییوگ  ددرگیم . قحلم  نآ  هب  نانچمه  ادرف  دوشیم و  يرپس  تسا  نآ  رد  هچنآ  اب  زورما 
. دیاهدش دراو  شیوخ  روگ  لادوگ  و 

هنحـص رد  هتفرگرب و  رد  ار  امـش  تمایق  هدیـسر و  ارف  روص  هخفن  ییوگ  تبرغ ! هاگیاج  تشحو و  هاگلزنم  ییاهنت و  هناخ  نآ  زا  ياو  يا 
هب ار  امش  عاضوا  هدش و  مّلسم  ناتیارب  قیاقح  و  هتفر ، نایم  زا  اهیشارت  رذع  هتسب و  رب  تخر  امش  زا  اهلطاب  دیاهتشگ ، رـضاح  یهلا  هاگداد 
زا دیریذپ و  زردنا  اهتمعن )  ) ینوگرگد تارییغت و  زا  دیریگ ، دـنپ  اهتربع  زا  دـیاهدش ) هاگآ  روما  قیاقح  زا  و   ) هدـناسر یلـصا  همـشچرس 

. دینک هدافتسا  راگزور )  ) ياهرادشه
341 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 158

هراشا

هّیماینب  تلود  عضو  زا  سپس  دیجم و  نآرق  گرزب و  ربمایپ  لیاضف  زا  نآ  رد  هک 
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس 

نآرق ربمایپ و 

هتـسسگ مه  زا  قیاقح  دوپ  رات و  دندوب و  هتفر  ورف  باوخ  هب  ناهج  ياهتّلم  دوب و  هتفرگ  هلـصاف  ناربمایپ  نامز  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  يو 
نآ هب  دیاب  هک  يرون  دوب و  نیـشیپ  ینامـسآ  ياهباتک  قیدـصت  مدرم ) نیا  يارب  وا  تلاسر  ياوتحم   ) داتـسرف اهناسنا ) تیادـه  يارب  ، ) دوب

ار امش  وا  بناج  زا  نم  اّما  دیوگیمن . نخس  يداع ) نابز  اب   ) زگره هچ  رگا  دیرآ ، نخس  هب  ار  نآ  تسا ، نآرق  نامه  رون  نیا  دننک ، ادتقا 
: مهدیم یهاگآ 

. تسامش یعامتجا  تایح  مظن  اهیرامیب و  يوراد  هتشذگ ، رابخا  هدنیآ و  مولع  نآرق  رد  دینادب 
: تسا هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق  هّیماینب  تلود  فیصوت 

الب و دنزاس و  دراو  نآ  رد  ار  هودنا  مغ و  نارگمتـس  هک  نیا  زج  دنام  دـهاوخن  یقاب  نابایب  رد  ياهمیخ  ای  رهـش  رد  ياهناخ  ماگنه  نآ  رد 
رای و نیمز  رد  هن  تسا و  يرذـع  هدـنریذپ  نامـسآ  رد  هن  ناشعابتا ) نارگمتـس و  يارب   ) زور نآ  رد  دـننکیم ، لخاد  نآ  رد  ار  یتخبدـب 

دنوادخ يدوزب  دینادب ) اّما  ! ) دـیاهداد رارق  شدروم  ریغ  رد  ار  نآ  هدرپس و  شلها  ریغ  هب  ار  يرادـمامز  دوشیم ) باطخ  اهنآ  هب  ، ) يروای
هب ار  یندـیماشآ  یندروخ و  هب  یندروخ  دـهدیم ؛ رفیک  دـنکیم و  یگدیـسر  وم  هب  وـم  ار  ناـشیاهراک  دـشکیم و  ماـقتنا  نارگمتـس  زا 

و  ) دروـخ دـنهاوخ  دوـلآرهز  راوگاـن و  سب  ياهمقل  يذـیذل ، همقل  ره  لـباقم  رد  خـلت و  یماـج  نیـشون ، هعرج  ره  ربارب  رد  یندـیماشآ ؛
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دهاوخ ّطلسم  اهنآ  رب  ار  ریشمش  نورب  زا  تشحو و  نورد  زا  دندراذگیم ) هجنکـش  راب  ریز  تشحو و  سرت و  رد  ار  مدرم  هک  هنوگنامه 
. دنناهانگ شکراب  نارتش  یصاعم و  ياهبکرم  هورگ  نیا  درک ،

نوریب دـیاب  راچان  هب  هنیـس  رـس و  طالخا  نوچمه  ار  تفـالخ  هّیماینب »  » نم زا  سپ  هک  مروخیم ، دـنگوس  مه  زاـب  منکیم ! داـی  دـنگوس 
ربارب رد  هراومه  و   ) تفرگ دـنهاوخن  هرهب  نآ  زا  زگره  دیـشچ و  دـنهاوخن  ار  نآ  معط  تسا ، رارقرب  زور  بش و  هک  مد  نآ  اـت  دـنزادنا و 

(. دوب دنهاوخ  تحاران  تفلاخم  ضارتعا و  لیس 
343 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 159

تسا  هتفگ  نخس  ایاعر  اب  دوخ  کین  شور  زا  هبطخ  نیا  رد 
ریجنز و ياههقلح  ّتلذ و  دـنب  زا  متخادرپ ، امـش  زا  يرادـساپ  هب  زین  رـس  تشپ  رد  شالت  شـشوک و  اب  مدوب و  یکین  هیاسمه  ناتیارب  نم 
زا امش ) زا  رگید  یهورگ  هب  تبسن  و  ، ) دیاهداد ماجنا  امش  هک  یمک  یکین  ربارب  رد  تسا  نم  ناوارف  ساپـس  نیا  متخاس ، ناتدازآ  يراوخ 

ربهر اریز   ) مدرک ضامغا  یـشوپ و  مشچ  دیامنیم ، سمل  ار  نآ  ندب  دنکیم و  هدـهاشم  مشچ  هک  دـنهدیم  ماجنا  هک  یناوارف  تارکنم 
(. دندرگ زاب  دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  دیامن ، رظن  فرص  ناگدروخ  بیرف  هانگ  زا  دنک و  یکین  ناکین  هب  تبسن  دیاب 

هبطخ 160

هراشا

تسا  هدومرف  داریا  دنوادخ  تمظع  دروم  رد  هک 
. دیاشخبیم يرابدرب  ملح و  اب  دنکیم و  يرواد  ملع  اب  تمحر ، ناما و  شیاضر  تسا و  تمکح  اضق و  شنامرف 

دنوادخ شیاتس 

هک یـشیامزآ  رب  یهدیم و  هک  یتیفاع  يدوبهب و  رب  ینکیم و  اطع  هچنآ  رب  يریگیم و  هچنآ  رب  تسوت  صوصخم  شیاتـس  اراگدرورپ !
. دشاب وت  دزن  اهنآ  نیرترب  تیوسب و  اهشیاتس  نیرتبوبحم  تیارب و  اهدمح  نیرتشخب  تیاضر  هک  یشیاتس  ییامنیم ؛

هتشادن يروصق  تهاگشیپ  رد  دوشن و  رود  وت  زا  هک  يدمح  دسرب ؛ ینک  هدارا  هک  اجنآ  ات  دزاس و  رپ  ار  تقلخ  ملاوع  مامت  هک  یشیاتس 
. دشاب

وت هک  مینادیم  ار  نیا  اهنت  مینکیمن . كرد  ار  وت  تمظع  هنک  ام  دباین . هار  نآ  رد  انف  نامز  هنهپ  رد  دریذپن و  نایاپ  شددـع  هک  یـشیاتس 
تناگدنب لاح  زا  و   ) تفرگ دهاوخن  ارف  ار  وت  ینیگنس  کبس و  باوخ  هاگچیه  دناوت ! هب  مئاق  نارگید  یتسه و  دوخ  تاذ  هب  مئاق  هدنز و 

رادرک لامعا و  ینکیم و  هدهاشم  ار  اهمشچ  وت  یلو  درک ، دهاوخن  كرد  ار  وت  ییانیب  دسریمن و  وت  هب  اههاگن  عاعش  يوشیمن .) لفاغ 
. تسوت رایتخا  رد  ناگمه  مامز  ییامنیم و  اصحا  ار 

345 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد مینکیم ؛ فیـصوت  ار  تمیظع  تنطلـس  میوریم و  ورف  یتفگـش  رد  تتردـق  زا  نآ  لابند  هب  مینکیم و  هدـهاشم  تتاـقولخم  زا  هچنآ 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


ام و نیب  بیغ  ياههدرپ  هدز و  وناز  ناشکرد  ربارب  رد  ام  راکفا  هشیدنا و  رصاق و  اهنآ  ندید  زا  نامنامـشچ  تسا و  ناهنپ  ام  زا  هچنآ  ربارب 
. تسا رتمیظع  سب  هتخادنا ، هلصاف  اهنآ 

ياهتخاس رارقرب  ار  تتردق  شرع  هنوگچ  دنادب  ات  دزادـنا  راک  هب  ار  شرکف  دـنک و  یلاخ  وت ) دای  زج   ) زیچ همه  زا  ار  شبلق  هک  سک  نآ 
( دـیدرت نودـب   ) ياهدرتسگ بآ  جاوما  يور  رب  ار  تنیمز  هدرک و  ّقلعم  اوه  رد  ار  تارک  اهنامـسآ و  هنوگچ  ياهدـیرفآ و  ار  تاقولخم  و 

. دنام ورف  نادرگرس  شاهشیدنا  ناریح و  شیئاونش  توهبم ، بولغم و  شلقع  دوش و  هدناماو  شمهف  هدید 

؟ تسا هنوگچ  ادخ  هب  دیما 

تسا  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
نیا ارچ  سپ ) دنیوگیم  تسار  رگا   ) دنیوگیم غورد  هک  گرزب  دنوادخ  هب  دنگوس  اما ) ، ) دـنراودیما ادـخ  هب  دـنربیم  نامگ  ياهراپ ) )

زج يدیما - ره  دومن . هدهاشم  شلمع  رد  ار  نآ  ناوتیم  دشاب ، هتـشاد  يدـیما  سک  ره  اریز  دروخیمن ، مشچ  هب  ناشلمع  رد  يراودـیما 
. تسا تسردان  ادخ - زا  سرت  زج  یمّلسم - سرت  ره  اجبان و  ادخ  هب  دیما 

هب ناشدـیما  زا  شیب  ناگدـنب ، هب  ناشدـیما  یلو  ادـخ ،! ناگدـنب  هب  کچوک  لئاسم  رد  دـنراد و  دـیما  ادـخ  هب  مهم  لئاسم  رد  یهورگ ) )
؟ ناگدنب هب  ناشهّجوت  زا  تسا  رتمک  گرزب  يادخ  هب  ناشهّجوت  ارچ  اّما  تسادخ ،

فئاخ ناگدنب  زا  یکی  زا  رگا  هورگ ) نیا   ) زین و  ینادیمن ؟ دیما  هتـسیاش  ار  وا  ای  یـشاب ؟ وگغورد  ادخ  هب  دـیما  راهظا  رد  یـسرتیم  ایآ 
ار ادـخ  زا  فوخ  دنرمـشیم و  دـقن »  » ار ناگدـنب  زا  سرت  دـنیامنیمن ، راـتفر  نینچ  ادـخ  اـب  هک  دـننکیم  شمارتحا  ياهزادـنا  هب  دنـشاب 
نآ هتفرگ ، رارق  گرزب  شبلق  رد  نآ  ّتیعقوم  و  هدومن ، هولج  گرزب  شمشچ  رد  ایند  هک  یسک  تسا  نینچ  يرآ  لمع ! زا  رود  ياهدعو 

. دوشیم نآ  هدرب  تخس  ددنویپیم و  ایند  هب  دربیم و  اج  همه  زا  درادیم ، مّدقم  یلاعت  يادخ  رب  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ایند ناصقن  ندوب و  شزرا  یب  رد  تسوت  قشمرس  وا  زین  یهد و  رارق  شیوخ  قشم  رس  ار  ربمایپ  شور  هک  تسا  یفاک 
347 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دنتخاس و ادج  ار  يو  ایند  ناتسپ  زا  دیدرگ ، اّیهم  نارگید  يارب  اّما  هدش ، هتفرگ  وا  زا  ایند  هک  نیا  هچ  شیاهيدب ، اهییاوسر و  یناوارف  و 
. دش هدز  رانک  نآ  ياهییابیز  فراخز و  زا 

دوب مالسلا  هیلع  یسوم  نیا 

ینک اـطع  یکین  زا  نم  هب  هچ  ره  اراـگدرورپ ! : » دـیوگیم هک  اـجنآ  منکیم ، یفّرعم  ار  مالـسلا  هیلع  میلک  یـسوم  مّود  رفن  یهاوخب ، رگا 
نیمز ناهایگ  زا  دوب ) یتّدم   ) يو اریز  تساوخن ، ادخ  زا  دروخب  هک  ینان  صرق  زا  ریغ  یـسوم  زور ) نآ   ) دنگوس ادـخ  هب  [ 36 «.] مدنمزاین

. دوب راکشآ  شمکش  هدرپ  تشپ  زا  هایگ  يزبس  ناهایگ ) نیا  داوم  ندشبذج  و   ) دیدش يرغال  رثا  رد  هک  اجنآ  ات  درکیم  هدافتسا 

دوب مالسلا  هیلع  دوواد  نیا 

فیل زا  شیوخ  تسد  اب  يو  مروآ ! هنومن  ار  نایتشهب  يراقو  ریمازم  بحاص  مالسلا  هیلع  دوواد  رفن  نیمّوس  یشاب  هتشاد  تسود  هچنانچ  و 
نان صرق  نآ  ياهب  زا  دشورفب و  ار  اهنیا  نم  يارب  دناوتیم  امـش  زا  کی  مادـک  تفگیم : شیاقفر  ناتـسود و  هب  تفابیم و  لیبنز  امرخ 
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. دنک فرصم  هدرک  هّیهت  يوج 

دوب مالسلا  هیلع  یسیع  نیا 

نـشخ سابل  دادیم ، رارق  شیوخ  شلاب  ار  گنـس  وا  منکیم ؛ وگزاـب  تیارب  ار  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  تشذگرـس  یهاوخب  رگا  و 
اهحبص  ) دوب باتفآ  برغم  قرشم و  ناتسمز  رد  شنکسم  هام ، شیاهبش  غارچ  یگنسرگ ، ششروخنان  دروخیم ؛ کشخ  نان  دیشوپیم ،
میاـهب يارب  نیمز  هـک  دوـب  یناـهایگ  شلگ  هوـیم و  تـفرگیم ،) رارق  باـتفآ  يور  هـبور  قرـشم  بناـج  رداهرـصع  برغم و  بناـج  رد 

هن دراد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  هک  یتورث  هن  دیامن و  نیگمغ  ار  وا  هک  يدـنزرف  هن  دـبیرفب و  ار  يو  هک  تشاد  يرـسمه  هن  دـینایوریم .
. دوب شیاهتسد  شمداخ  شیاهاپ و  شبکرم  دزاس ؛ شراوخ  هک  یعمط 

349 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  نیا  و 

دیوج یّسأت  دهاوخب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یقشم  رس  شمـسر  هار و  اریز  نک ! يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تاهزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  زا 
قـشمرس شربمایپ  زا  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم  و  ددرگ ، بستنم  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  یلاع )  ) تسا یباستنا  و 

ناشن یلیامت  نآ  هب  درکن و  هدافتـسا  ایند  عاتم  زا  زاین  لقاّدـح  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دراذـگ . وا  مدـق  ياـج  هب  مدـق  دریگ و 
نتفریذپ زا  اّما  دنک ) باختنا  دهاوخیم  هچنآ  ات   ) دش هضرع  يو  هب  ایند  دوب . رتهنـسرگ  همه  زا  شمکـش  رترغال و  همه  زا  شیولهپ  دادن .

ریقح ار  نآ  دنوادخ  هچنآ  درمـشیم و  روفنم  ار  اهنآ  زین  دوخ  اذل  تشاد ، یهاگآ  تسا  دـنوادخ  ضوغبم  هچنآ  زا  وا  دـیزرو ، عانتما  نآ 
. ّتیمها مک  کچوک و  ار  اهکچوک  تسنادیم و  ریقح  زین  وا  دوب  هدرمش 

، دناهدرمـش کـچوک  ار  نآ  شربماـیپ  دـنوادخ و  هچنآ  تشادـگرزب  و  لوـسر ، ادـخ و  بضغ  دروـم  هچنآ  ّتبحم  زج  يزیچ  اـم  رد  رگا 
. تسا یفاک  شنامرف  زا  یچیپ  رس  ادخ و  اب  ام  تفلاخم  يارب  دوخ  نیمه  دشابن ،

تـسد اب  درکیم ، سولج  ناگدرب  نوچمه  عضاوت  اب  دروخیم و  اذغ  تسـشنیم و  شرف ) نودب   ) نیمز يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رب ار  ياهدرپ  دومنیم ، راوس  شیوخ  رس  تشپ  ار  یسک  یّتح  دشیم و  راوس  هنهرب  بکرم  رب  درکیم ، هلصو  ار  شسابل  شفک و  شیوخ 

: تفگ دز و  ادص  ار  شرسمه  دوب ، ییاهریوصت  نآ  رد  هک  دید  شقاتا  رد 
«. متفایم شقرب  قرز و  ایند و  دای  هب  دتفایم  نآ  هب  ممشچ  هاگ  ره  هک  نک ! ناهنپ  مرظن  زا  ار  نآ  »

ياهرویز اهتنیز و  هک  دوب  دـنمهقالع  تخـس  يو  دـناریم ، شدوجو  رد  ار  نآ  دای  ضارعا و  ایند  قرب  قرز و  زا  شیوخ  بلق  مامت  اـب  وا 
. دشاب هتشادن  نآ  رد  مئاد  تماقا  دیما  دنادن و  یگشیمه  هاگ  رارق  ار  نآ  دنکن و  هّیهت  ییابیز  سابل  نآ  زا  ات  ددرگ ، ناهنپ  شمشچ  زا  ایند 

روـفنم ار  يزیچ  هک  یـسک  تسا ، نینچ  يرآ ) . ) تخاـس ناـهنپ  شمـشچ  زا  تخاـس و  رود  شبلق  زا  دـنار ، نوریب  شحور  زا  ار  نآ  اذـل 
. درمشیم روفنم  زین  ار  نآ  يروآدای  ندرک و  هاگن  درادیم ،

شناکیدزن وا و  هک  نیا  هچ  دزاسیم ، فقاو  ایند  ياهیدب  بویع و  هب  ار  وت  هک  تسا  يروما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگدنز  رد 
سک ره  نیاربانب  تشاد ، غیرد  وا  زا  ار  ایند  ياهتنیز  تشاد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یمیظع  ماقم  تلزنم و  هک  نیا  اب  دندوب و  هنـسرگ  نآ  رد 

ار وا  دـیوگب  یـسک  رگا  تسا ؟ هدومن  تناها  وا  هب  ای  هتـشاد  یمارگ  ار  شربمایپ  راک  نیا  اب  دـنوادخ  ایآ  هک  درگنب  دـیاب  شیوخ  لقع  اـب 
دنوادـخ دـنادب  دـیاب  هتـشاد ، یمارگ  ار  وا  دـیوگ  رگا  و  گرزب ، یغورد  تسا ، ضحم  غورد  نـیا  دـنگوس - ادـخ  هـب  هـک - هدرک  ریقحت 

غیرد وا  هب  دارفا  نیرتبّرقم  زا  هدرتسگ و  اـهنآ  ياربار  اـیند  هک  نیا  هچ  تسا ، هتـشادن  یمارگ  هداد ) اـهنآ  هب  اـیند  ياـهتنیز  هک   ) ار نارگید 
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ياج رد  ماگ  دیامن ؛ یّـسأت  ادتقا و  دنوادخ  هداتـسرف  نیا  هب  دیاب  دنک ) ادیپ  یعقاو  یتخبـشوخ  دـهاوخب  هک  یـسک   ) نیاربانب تسا . هتـشاد 
دوش دراو  هدش  لخاد  وا  هک  يرد  ره  زا  دراذگب و  شیاهماگ 

351 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
راذـنا تشهب و  هدـنهد  تراشب  تمایق ، هناشن  ار  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم   » دـنوادخ اریز  ددرگن ، نمیا  تکاله  زا  دـنکن  نینچ  رگا  و 

، هدرک دورو  رگید  يارس  هب  نامیا  حور و  تمالس  اب  تفر و  ناهج  نیا  زا  هنسرگ  مکش  اب  وا  تسا . هداد  رارق  اهرفیک  اهتبوقع و  زا  هدننک 
هک هتشاذگ  ام  رب  ادخ  یگرزب  ّتنم  هچ  تشاذگن ؛ گنس  يور  یگنـس  دومن ، تباجا  ار  قح  توعد  تفر و  دوخ  هار  هب  هک  مد  نآ  ات  يو 

. میراذگب وا  ماگ  ياج  هب  ماگ  مییوپب و  ار  وا  هار  ات  هدرک  تیانع  ام  هب  يربهر  اوشیپ و  نینچ 
ار هنهک  سابل  نیا  ارچ  تفگ : نم  هب  یـسک  مراد ؛ مرـش  نآ  هدننک  هلـصو  زا  هک  مدز  هلـصو  ار  دوخ  نهاریپ  نیا  ردقنآ  دنگوس ! ادـخ  هب 

دصقم هب  دندرپس و  هر  دندوب و  رادیب  هک  اهنآ  « ) دنوشیم شیاتس  بش  ناورهر  ناهاگحبـص  ! » وش رود  نم  زا  متفگ : يزادنایمن ؟ نوریب 
(. دنوشیم هتخانش  دندیسرن  دصقم  هب  دندنام و  باوخ  هک  اهنآ  زا  دندیسر 

هبطخ 161

هراشا

هدروآ  نایم  هب  نخس  شنییآ  ناوریپ  نادناخ و  ربمایپ و  فاصوا  زا  هبطخ  نیا  رد 
. تسا هدومن  توعد  اوقت  هب  ار  مدرم  و 

شبتکم ناوریپو  تیب  لها  ربمایپ و 

نیرتهب شنادـناخ  تخیگنا ؛ رب  هدـننک  تیادـه  یباتک  حـضاو و  یهار  راکـشآ ، یلیلد  ناهرب و  و  نآرق )  ) شخب ینـشور  يرون  اب  ار  يو 
شهاگداز دراد ، رارق  ناگمه  سرتسد  رد  شیاـه  هویم  نوزوم و  شیاـه  هخاـش  هک  تسا  ناـتخرد  نیرتهب  شدوجو  تخرد  اهنادـناخ و 

یفاک لیلد  اب  ار  وا  دش . شخپ  اجنآ  زا  شیادص  تساخرب و  نآ  زا  وا  هزاوآ  هک  يرهـش  نامه  دوب ، هبّیط » هنیدـم   » شهاگترجه و  هّکم » »
هب هک  ییاهتعدب  تخاس ، راکشآ  ار  یهلا  هتخانشان  تاروتسد  وا  هلیسو  هب  داتسرف . داسف  زا  هدنریگ  شیپ  ياهمانرب  شخبافـش و  يزردنا  و 
زج هک  یـسک  لاح ، نیا  اب  تشاد  نایب  وا  هلیـسو  هب  تسا ، نشور  ام  دزن  نونکا  مه  هک  یماکحا  درب و  نیب  زا  دوب ، مدرم  نایم  رد  نید  مان 

ینالوط و یهودنا  مغ و  ماجنارـس  دوب و  دهاوخ  دـیدش  وا  طوقـس  هتـسسگ و  شنامیا  هریگتـسد  مّلـسم ، شنایز  دـنیزگرب ، ینییآ  مالـسا 
. تشاد دهاوخ  کلهم  یباذع 

لزنم ّلحم و  هب  یهتنم و  شتـشهب  يوس  هب  هک  یهار  هب  مبلطیم  داـشرا  وا  زا  وا و  هب  تشگزاـب  هبوت و  اـب  یلّکوت  منکیم  لّـکوت  ادـخ  هب 
. دبای نایاپ  شتیاضر  دروم 

353 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

اوقت هب  تحیصن 

. تسا يدبا  تاجن  ادرف و  يراگتسر  بجوم  هک  منکیم  هیصوت  دنوادخ  تعاطا  اوقت و  هب  ار  امش  ادخ ! ناگدنب  يا 
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لاوز و نآ و  يرادـیاپان  اـیند و  هدوـمن و  قـیوشت  بیغرت و  دـح  نیرخآ  هب  هدوـمرف و  غـالبا  تّدـش  هـب  هدرک و  راذـنا  گرزب ) دـنوادخ  )
مـشچ شنارود  یهاتوک  رطاخ  هب  تسا  زیگناباجعا  امـش  يارب  هک  ییاـهقرب  قرز و  نیا  زا  سپ  هدرک ، فیـصوت  امـش  يارب  ار  شلاـقتنا 

مرگرـس هراومه  ار  دوخ  ادخ ، ناگدنب  يا  سپ  تسوا ، يدونـشخ  اضر و  زا  نآ  نیرترود  ادـخ و  مشخ  هب  لزنم  نیرتکیدزن  ایند  دیـشوپب !
شالت شقیفر  تاجن  يارب  هک  اشوک  حصان و  نابرهم ، یتسود  نوچمه  اذل  دـیربخاب ، نآ  تالاح  ینوگرگد  قارف و  زا  اریز  دـیزاسن ، نآ 

هک اهنامه  زا  دیریگ ! تربع  دیاهدید  نیـشیپ  نورق  يدوبان  ياهنادیم  رد  هچنآ  زا  و  دیراد ! رذح  رب  یتسرپ » ایند   » زا ار  نتـشیوخ  دـنکیم ،
هدیدرگ عطقنم  ناشرورـس  اهتمعن و  هتفر و  نایم  زا  ناشتّزع  يدنمتفارـش و  دوبان ، اهنآ  ياهـشوگ  مشچ و  هتـسسگ ، ناشیاضعا  ياهدنویپ 

رب هن  نونکا  دـندیزگ ، ار  ناشتقرافم  نارـسمه  یمدـمه  ياـج  هب  دـندش و  ـالتبم  اـهنآ  قارف  هب  نادـنزرف  برق  ياـج  هب  هک  اـهنامه  تسا ؛
رذح رب  ادخ ! ناگدنب  يا  سپ  دنیوگیم ، نخـس  مه  اب  هن  رادید و  ار  رگیدـکی  هن  دـنیامنیم ، لسن  دـیلوت  هن  دـننکیم و  رخافت  رگیدـکی 

، حضاو ترخآ ) ایند و   ) رما اریز  درگنیم ، شلقع  مشچ  اب  مکاح و  بلاغ و  شتوهش  رب  زوریپ و  دوخ  سفن  رب  هک  یـسک  نوچمه  دیـشاب 
. تسا میقتسم  هار  راکشآ و  فاص و  قیرط  اج ، رب  اپ  هار  نیا  ياههناشن 

هبطخ 162

رانکرب دـیدوب  رتراوازـس  هک  یماقم  نیا  زا  ار  امـش  هنوگچ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هک  دـسا  ینب  هفیاـط  زا  شناراـی  زا  یـضعب  خـساپ  رد 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دندومن ؟

رارقرب و یگتسب  يدنواشیوخ و  مارتحا  لاح  نیع  رد  اّما  ینکیم ! شـسرپ  عقوم  یب  ياهچاپتـسد ، برطـضم و  يدرم  وت  يدسا ! ردارب  يا 
. نادب ینادب ، یهاوخیم  هک  نونکا  تسا ، مرتحم  شسرپ  ّقح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  طابترا  تهج  زا  رتالاب و  بسن  رظن  زا  ام  هک  نیا  اب  تفالخ  ماقم  هب  تبـسن  ام  ربارب  رد  اـفلخ )  ) دادبتـسا اـّما 
و دندومن ) بحاصت  ار  نآ  یگتـسیاش  نتـشادن  اب  و   ) هدیزرو لخب  ماقم  نیا  رب  ياهّدع  هک  دوب  تهج  نیدب  دـشابیم ، رتمکحم  نامدـنویپ 

. وا يوس  هب  تمایق  رد  تشگزاب  تسا و  دنوادخ  رواد  مکاح و  دندرک ، رظن  فرص  نآ  زا  تواخس  اب  ام ) دوخ   ) رگید یهورگ 
355 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

: تسا نیا  نآ  يانعم  لصاح  هک  تسج  لّثمت  سیقلاءرما  رعش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد 
«! يوگب متسه  ور  هبور  نآ  اب  زورما  هچنآ  زا  نخس  راذگب و  ناگتشذگ  زا  نخس  »

بّجعت نیا  دنگوس  ادخ  هب  دروآ ، هدنخ  هب  دینایرگ  ارم  هک  نآ  زا  سپ  راگزور  وگب ، نخس  هیواعم )  ) نایفس یبا  رسپ  ّمهم  لکشم  زا  ایب  و 
 ... يژک هدراذگن و  یقاب  یبّجعت  رگید  هک  یبیجع  نایرج  هچ  هوا ، درادن ،

دودسم ار  یهلا  همـشچ  ناروف  دنزاس و  شوماخ  دیـشخردیم ، شغارچ  زا  هک  ار  ادـخ  رون  ات  دندیـشوک  اهنآ  تسا ؛ هدروآ  راب  هب  ناوارف 
ّقح يوس  هب  ار  اهنآ  ددرگ ، فرطرب  دوجوم  تالکشم  نیا  رگا  دننک ؛ درد  رپ  دولآ و  لگ  ناشدوخ  نم و  نیب  ار  اراوگ  بآ  نیا  دنیامن و 

ماجنا هچنآ  زا  دنوادخ  اریز  روخم  ترـسح  نانآ  رب   » دیدرگ نافلاخم  دوس  هب  ثداوح  هجیتن  دشن و  نینچ  رگا  داد و  مهاوخ  قوس  صلاخ 
[37 «.] تسا هاگآ  دنهدیم ،
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هدننایور اه و  هناخدور  اههّرد و  رد  لیـس  هدنزاسيراج  نیمز ، هدـننارتسگ  هک  يدـنوادخ  تسا ؛ ناگدـنب  راگدـیرفآ  صوصخم  شیاتس 
هک تسا  يدـیواج  هدوب و  هراومه  هک  تسا  ینیتسخن  ینایاپ ، شتیلزا  رب  هن  تسا و  يزاغآ  شتیلوا  يارب  هن  اههّپت ، اـههوک و  رد  ناـهایگ 
ره يارب  شنیرفآ  ماـگنه  هدـش ، هدوـشگ  وا  یگناـگی  هب  اـهبل  هداـتفا و  كاـخ  هب  شتمظع  ربارب  رد  اـهیناشیپ  تـشاد . دـهاوخن  يدـمآرس 

زگره اه  هشیدـنا  راکفا و  دـتفین ) هابتـشا  هب  وا  تخانـش  رد  یـسک  و   ) دنـشاب هتـشادن  تهابـش  شکاپ  دوجو  اب  ات  داد  رارق  يّدـح  یقولخم 
. دننک نییعت  شیارب  يّدح  هزادنا و  رازبا ، حراوج و  تاکرح و  دودح و  اب  دنناوتیمن 

،؟ دوب دـهاوخ  یک »  » اـت دوـش  هتفگ  هک  درک  نییعت  ناوـتن  يدمآرـس  زین  شیارب  و  هدوـب ؟ یک »  » زا تفگ  ناوـتیمن  هاـگ  چـیه  وا  هراـبرد 
مسج هن  تساجک »؟ رد  : » تفگ ناوتیمن  هک  تسا  یناهنپ  یفخم و  و  هدش »؟ ادیپ  زیچ  هچ  زا   » تفگ ناوتن  شاهرابرد  هک  تسا  يراکشآ 

کیدزن تادوجوم  هب  ردـقنآ  هن  ددرگ . طـیحم  وا  رب  يزیچ  هک  تسا  بوـجحم  هدیـشوپ و  هن  تفاـی و  تسد  شناـیاپ  هب  ناوـتب  هک  تسا 
رب ظافلا  رارکت  هن  تسین ، ناهنپ  وا  زا  ناگدنب  ّدتمم  ياههاگن  دریگ ، هلـصاف  اهنآ  زا  هک  رود  ردقنآ  هن  دشاب و  هدـیبسچ  اهنآ  هب  هک  تسا 

 ... اهیکیرات نورد  یناملظ و  ياهبش  رد  دنلب  ياهماگ  نتشادرب  هن  اههّپت و  هب  ندش  کیدزن  نتفر و  الاب  هن  نابز ،
اـهنامز و ینوـگرگد  رییغت و  و  درذــگیم ، نآ  رب  بورغ  عوـلط و  رد  یناروـن  دیــشروخ  دــباتیم و  نآ  رب  ناـشخرد  هاـم  هـک  ییاــهبش 

؛ اهیناگدنز
357 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

زیچره و دیـسررس  تیاهن و  زا  شیپ  يرآ ) تسا ، هاگآ  یبوخ  هب  همه  زا  و   ) تسین یفخم  وا  زا  مادک  چیه  زور ، بش و  دش  دـمآ و  ینعی 
هیبش ای  مسج  وا  يارب  هک  اهنآ  « ) همّـسجم ههّبـشم و   » هچنآ زا  گرزب  راـگدرورپ  تسا . هتـشاد  عـالّطا  اـهنآ  زا  شرامـش ، اـصحا و  زا  لـبق 

رد يوأم  رد  ندیزگیاج  نکسم و  رد  نتشاد  رارق  داعبا ، هزادنا و  لیبق  زا  ماسجا  تافص  تسا و  رتالاب  رترب و  دنهدیم  تبسن  وا  هب  دنلئاق )
. تسا هدش  نییعت  دنوادخ  ریغ  يارب  تاقولخم و  صوصخم  هزادنا ، ّدح و  نیاربانب  درادن . رّوصت  دنوادخ  دروم 

تاقولخم عادبا 

هب ار  اهنآ  دومرف و  نییعت  يّدح  ناشیارب  دروآ و  دوجو  هب  مدع  زا  ار  اهنآ  هکلب  هدـیرفاین ، دنـشاب  يدـبا  یلزا و  هک  يداوم  زا  ار  تاقولخم 
، دریگیمن ياهرهب  تادوجوم  تدابع  تعاطا و  زا  درادن و  تمواقم  يارای  شتردـق  ربارب  رد  زیچ  چـیه  درک . يرگتروص  هجو  نیرتوکین 

هچنآ هب  ششناد  دننامه  تسالاب ، ياهنامسآ  رد  هچنآ  هب  شیهاگآ  تسا ، دوجوم  ناگدنز  هب  شملع  نوچمه  نیـشیپ  ناگدرم  هب  وا  ملع 
. دشابیم تسا ، نیمز  نییاپ  تاقبط  رد 

تسا  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
زا  » تشنیرفآ وت ، رد  وت  ياههدرپ  رد  محر و  ياـهیکیرات  رد  ياهدـش ؛ هدـیرفآ  یظوفحم  طـیحم  رد  بساـنتم و  مادـنا  اـب  هک  یقولخم  يا 
رد يدوب و  نینچ  هک  ماگنه  نآ  رد  [ 38 «.] نّیعم دمآرس  صّخـشم و  ینامز  ات  يدش  هداد  رارق  مارآ  هاگیاج  رد   » دش و زاغآ  لِگ » هراصع 

ار نآ  هک  یطیحم  هب  هاـگیاج  نیا  زا  سپـس  يدینـشیم ، ییادـص  هن  یتـشاد و  ییوگخـساپ  تردـق  هن  يدرکیم ، تکرح  ترداـم  محر 
 ... يدش هداتسرف  یتخانشیمن  ار  شعفانم  ندروآ  تسد  هب  هار  يدوب و  هدرکن  هدهاشم 

! تاهیه درک ؟ انشآ  یتساوخیم  هچنآ  ّلحم  هب  ار  وت  یسک  هچ  دومن و  تیاده  تردام  ناتـسپ  زا  ریـش  ندیکم  رد  ار  وت  یـسک  هچ  وگب ) )
رتزجاـع و شیوخ  قلاـخ  فیـصوت  زا  تسا ، ناوتاـن  دـنرکیپ ، ياـضعا  مادـنا و  لکـش و  ياراد  هک  یتادوجوم  فیـصوت  زا  هک  سک  نآ 

. رترود نیقولخم  تافص  قیرط  زا  وا  تخانش  زا  تسا و  رتناوتان 
359 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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هبطخ 164

زا دنک و  تبحص  هنیمز  نیا  رد  نامثع  اب  هک  دنتساوخ  ترـضح  نآ  زا  دندرک و  تیاکـش  نامثع  زا  هدش و  عمج  وا  دزن  مدرم  هک  یماگنه 
، تفگ نخس  وا  اب  مارتحا  اب  هتخیمآ  هنابّدؤم و  ینحل  اب   ) دش دراو  نامثع  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  درادرب ، تسد  شتاهابتـشا  زا  هک  دهاوخب  وا 

: دومرف نینچ  و  ددرگزاب ) شریسم  زا  دنک و  رثا  وا  لد  رد  هک  دشاب 
وت هک  ار  یبلطم  میوگب !؟ وت  اب  ار  زیچ  هچ  منادیمن  ادخ  هب  دـنگوس  دـناهداد . رارق  ریفـس  وت  دوخ و  نیب  ارم  دنتـسه و  نم  رـس  تشپ  مدرم 
نآ زا  ار  وت  هک  میاهتفرگن  یـشیپ  يزیچ  هب  ام  ینادیم ، مینادیم  اـم  هک  ار  هچنآ  وت  مرادـن ، غارـس  یـشاب  عـالّطایب  نآ  زا  هنیمز ) نیا  رد  )

یمالـسا فیاظو  لوصا و  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز   ) مینک غالبا  وت  هب  ار  نآ  هک  میاهتفاین  یناهنپ  رد  ار  يزیچ  میزاس و  هاـگآ 
ام هک  هنوگ  ناـمه  يدرک و  هدـهاشم  مه  وت  میدرک ، هدـهاشم  اـم  هک  روـط  ناـمه  و  دندینـش ) ار  نآ  ناـگمه  دوـمرف و  ناـیب  اراکـشآ  ار 

هفاحقوبا دنزرف  هاگ  چیه  يدوب ، نیـشنمه  زین  وت  میدوب  نیـشنمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ام  هک  نانچمه  يدینـش و  مه  وت  میدـینش ،
دنویپ رظن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  وـت  دـندوبن ، رتراوازـس  وـت  زا  کـین  لاـمعا  ماـجنا  رد  رمع ) « ) باـطخ  » رـسپ رکبوـبا ،) )

. دندیسرن ود  نآ  هک  يدیسر  ياهلحرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يداماد  رظن  زا  وت  يرتکیدزن ؛ ود  نآ  زا  يدنواشیوخ 
! اپرب نید  ياه  هناشن  دنراکـشآ و  اههار  يرادن ؛ میلعت  ییامنهار و  هب  زاین  وت  هک  ادخ  هب  دنگوس  نک ، محر  دوخ  ناج  هب  ار ! ادخ  ار ! ادخ 

یمولعم ّتنـس  دنکیم ، تیاده  ار  نارگید  هتفای و  تیاده  دوخ  هک  تسا ... ، یلداع  ياوشیپ  دنوادخ  دزن  رد  ناگدنب  نیرترب  شاب ! هاگآ 
. دنراد ییاهتمالع  دنراکشآ و  زین  اهتعدب  دنراد ، صّخشم  ياههناشن  دنینارون و  نشور و  اهتّنس  دناریمب . ار  یلوهجم  تعدب  دراد ، اپرب  ار 

لوبق دروم  ياهتّنـس  دنوشیم ؛ هارمگ  وا  هلیـسو  هب  مدرم  تسا و  هارمگ  دوخ  هک  تسا  يرگمتـس  ياوشیپ  راگدرورپ ، دزن  مدرم  نیرتدب  و 
: دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  دنکیم ، هدنز  ار  كورتم  ياهتعدب  هدرب و  نیب  زا  ار 

دننکفایم و خزود  شتآ  رد  ار  وا  یهاوخ ، رذع  هن  تسوا و  اب  يروای  هن  هک  یلاح  رد  دننکیم  رضاح  زیخاتسر  زور  ار  راکمتس  ياوشیپ  »
، مهدیم دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  نم  و  دنشکیم » ریجنز  هب  خزود  رعق  رد  ار  وا  هاگ  نآ  دتفایم ، شخرچ  هب  شتآ  رد  ایسآ  گنـس  نوچمه 

. يدرگ تّما  نیا  لوتقم  ياوشیپ  نامه  وت  دنکن 
تشک و ياـهرد  نآ  زا  سپ  هک  دـش ؛ دـهاوخ  هتـشک  ییاوشیپ  تّما  نیا  رد  : » دوـمرفیم هراوـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  هچ 
ات دباییم ؟ شرتسگ  ناشنایم  رد  داسف  هنتف و  دنکیم ، هبتـشم  اهنآ  رب  ار  تّما  نیا  روما  دیدرگ ، دـهاوخ  زاب  تمایق  ات  اهنآ  يور  هب  راتـشک 

دنوشیم رو  هطوغ  هنتف  نآ  رد  یتخس  هب  دنهدیمن و  زیمت  لطاب  زا  ار  قح  هک  اجنآ 
361 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يراپـسب ناورم »  » تسد هب  ار  شیوخ  مامز  رمع ، ندنارذگ  دایز و  ّنس  نیا  اب  وت  دنکن  دیدرگ » دنهاوخ  دساف  هتخیمآ و  مهرد  تّدش  هب  و 
! تسوا هاوخ  رطاخ  هک  اج  ره  درب  ات 

«. منادرگ صالخ  اهنآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  زا  ار  شیوخ  ات  دنهد  تلهم  نم  هب  هاوخب  مدرم  زا  : » تفگ ترضح  نآ  هب  خساپ  رد  نامثع 
هب وت ، روتـسد  ندیـسر  شتلهم  تسا  هنیدـم  نوریب  هچنآ  تسین و  نآ  رد  یتـلهم  تسا  هنیدـم  هب  طوبرم  هچنآ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما 

«. تساهنآ

هبطخ 165

هراشا
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تسا هتشادرب  هدرپ  سوواط  تقلخ  ياهیتفگش  زا  نآ  رد  هک 

ناگدنرپ شنیرفآ 

شمیظع تردق  عنـص و  تفاطل  رب  نشور  يدهاوش  و  درک ...  عادـبا  كّرحتم  نکاس و  دامج ، ناویح و  زا  تفگـش  یتاقولخم  دـنوادخ ) )
، تسا زادـنانینط  نانچمه  ام  ياهـشوگ  رد  شیگناگی  لیالد  يادـن  تخاس . میلـست  فرتعم و  عیطم و  ار  اهلقع  هک  نانچنآ  دومرف ، هماقا 
، داد نکـسم  اههوک  هّلق  عیـسو و  ياههّرد  نیمز و  ياهفاکـش  رد  ار  اهنآ  هک  یناگدـنرپ  نامه  دـیرفآ ، ار  ناگدـنرپ  نوگاـنوگ  ياـهلکش 

. تسوا تسد  هباهنآ  مامز  دنتوافتم ، ياهتئیه  گنراگنر و  ياهلاب  ياراد  هک  اهنامه 
درک و عادـبا  يروآ  تفگـش  لاکـشا  اـب  اراـهنآ  دـنیآیم ، زاورپ  هب  رواـنهپ  ياـضف  نیا  رد  اوه و  لد  رد  شیوـخ  ياـهلاب  هلیـسو  هب  اـهنآ 
زا ناشمسج  ینیگنس  هطساو  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  دومن ؛ بیکرت  هدش  هدیـشوپ  تشوگ ) زا   ) هک هتـسویپ  مه  هب  ياهناوختـسا  اب  ار  ناشرکیپ 

تردق تفاطل  اب  و  دنیآرد ، زاورپ  هب  نیمز  یکیدزن  رد  دنناوتب  هک  داد  رارق  نانچ  تشادزاب و  دـنیآ  زاورپ  هب  اوه  لد  رد  یناسآ  هب  هک  نیا 
اب يرگید  گنر  چیه  هک  گنر  کی  اب  اهنت  ار  اهنآ  زا  یهورگ  درک ، يزیمآگنر  ییابیز  هب  ار  اهنآ  فلتخم  ياهگنر  اب  شتعنـص  ّتقد  و 

هداد رارق  گـنر  نآ  ریغ  زا  یقوط  نآ  يارب  هک  شندرگ  فارطا  زج  هب  درب ، ورف  يرگد  گـنر  رد  ار  رگید  ياهتـسد  دوـبن و  طوـلخم  نآ 
. تسا

363 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

سوواط شنیرفآ 

تروـص نیرتیلاـع  هـب  فـلتخم  ياـهگنر  اـب  دـیرفایب و  شلکـش  نیرتـنوزوم  رد  هـک  تـسا  سوواـط »  » اـهنآ نـیرتزیگنا  تفگـش  زا  یکی 
هب تکرح  ماگنه  هب  هک  دینادرگ  ینالوط  ار  نآ  هنماد  هک  یمُد  داد و  رارق  رگیدـکی  رب  ار  نآ  ياهرپهاش  هک  ییاهلاب  اب  درک ، يزیمآگنر 

ار نآ  ادخان  هک  تسا  یتشک  نابداب  ییوگ  دزاسیم ! نابیاس  دوخ  رـس  رب  يرتچ  نوچمه  دـیاشگیم و  مه  زا  ار  نآ  شیوخ  تفج  يوس 
شاهنارتخبتم تاکرح  اب  دوریم و  ورف  رورغ  زا  ییایرد  رد  گنر  ییابیز و  همه  نیا  اب  دناخرچیم ، یفرط  هب  ار  نآ  هظحل  ره  هتشارفارب و 

وا اب  دـناهدمآ  ناجیه  هب  توهـش  نایغط  زا  هک  يرن  تاناویح  دـننامه  دزیمآیم و  شیوخ  تفج  اب  سورخ ...  نوچمه  و  دزانیم ! دوخ  هب 
ار یبلطم  فیعـض  یلیلد  اب  هک  متـسین  یـسک  نوچمه  نم  درک . هدـهاشم  مشچ  اب  ناوتیم  ار  تقیقح  نیا  دـنکیم . شرادراـب  هتخیمآ  رد 

سوواط دنزیم و  هقلح  رن  سنج  مشچ  فارطا  هک  تسا  یکشا  تارطق  هلیسو  هب  سوواط  ندشرادراب  هک  دنک  لایخ  یسک  رگا  میوگب و 
نیا یلو  تسا ، یساسا  یب  هناسفا  نیا  دنکیم ، يراذگمخت  اهکشا ، نامه  رثا  رد  هکلب  رن ، اب  شزیمآ  نودب  سپـس  دشونیم و  ار  نآ  هدام 
هرقن زا  هک  تسا  ییاههناش  نوچمه  سوواط  رپ  ياهین  هک  دـیآیم  رظن  هب  نینچ  لاح ) ره  هب   ) تسین غالک  لثم  دـیلوت  هناـسفا  زا  رتبیجع 
يالط نوچمه  هدیدرگ ، شقن  اهنآ  يور  هک  ییاهدیـشروخ  زیگناتفگـش و  ياه  هریاد  ینعی  تسا ، هدییور  اهنآ  رب  هچنآ  هدـش و  هتخاس 

! دجربز زا  تسا  ییاه  هراپ  صلاخ و 
نوگانوگ ياه  هفوکـش  زا  هک  تسا  یلگ  هتـسد  تفگ  یهاوخ  ینک ، هیبشت  هدـینایور  راهب ) ماگنه  هب   ) نیمز هچنآ  هب  ار  نآ  یهاوخب  رگا 

شقنرپ و يابیز  ياه  هچراپ  نوچمه  دـید  یهاوخ  ییامن  دـننام  اهیندیـشوپ  هب  ار  نآ  یهاوخب  هچنانچ  هدـش و  هدـیچ  يراهب  ياهلگ  مامت 
ياهنیگن نوچمه  ییامن ، هسیاـقم  ار  نآ  اـهرویز  اـب  یـشاب  هتـشاد  تسود  هاـگره  تسا و  ینمی  گـنراگنر  ياـه  هدرپ  نوچمه  اـی  راـگن 

. دشاب هتفرگ  رارق  تسا ، هدش  تنیز  رهاوج  اب  هک  هرقن  زا  يراون  رد  هک  تسا  یگنراگنر 
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، دـنکیم هاگن  هریخ  شمد  اهلاب و  هب  دـنادرگیم و  رب  ار  رـس  یهاگ  درادیم ، رب  مدـق  زان  هوشع و  اب  دـلابیم ، دوخ  هب  هک  یـسک  نوچمه 
رـس هقهق  تسا  هتخیمآ  مه  هب  رهاوج  ؤلؤل و  نوـچمه  هک  ییاـههزیمآ  گـنر  هدیـشخب و  وا  هب  شلاـب  رپ و  هک  ییارآ  لد  لاـمج  زا  هاـگان 

راکشآ یبوخ  هب  نآ  زا  شهاکناج  هلان  هثاغتـسا و  هک  دشکیم  دایرف  هیرگ  اب  نانچنآ  دنکفایم  رظن  شیاهاپ  هب  هک  هاگ  نآ  اّما  دهدیم ،
تسا و تشز  کیراب و  یـسالخ  سورخ  ياـهاپ  نوچمه  شیاـهاپ  هکنیا  هچ  دراد ؛ نورد  رد  هک  تسا  يدرد  قداـص  هاوگ  ددرگیم و 

شندرگ هدـش ، هداد  رارق  شیارب  لاخ  رپ  گنر و  زبس  یلکاک  لای  عضوم  رد  تسا و  هدـییور  یفخم  یکنخان  شیاپ  قاس  يوس  کـی  رد 
 ... تسا زبس )  ) ینامی همسو  گنر  هب  شمکش  يور  ات  هاگولگ  زا  قیربا و  نوچمه 

هایـس تسا  يرجعم  ییوگ  شندرگ  رـس و  فارطا  رب  دـشخردیم ، یلقیـص  ياهنیئآ  نوـچ  هدرک و  نت  رب  هک  تسا  يریرح  نوـچمه  اـی  و 
، هدیچیپ ندرگ  رس و  رب  ار  نآ  ینز  هک  گنر 
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کیراب یطخ  شـشوگ  هرانک  رد  هدـش و  جوزمم  نآ  اب  یتوارط  رپ  زبس و  رـس  گنر  یقاّرب ، یباداش و  ترثک  زا  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو 

دوخ هب  یندید  ياهولج  یهایس  نآ  نایم  رد  شیدیفس  نآ  اب  طخ  نیا  هدش ، هدیشک  يدیفس  رایـسب  هنوباب  لگ  گنر  هب  ملق  شین  نوچمه 
شـشخرد یقاّرب و  هداعلا و  قوف  یباّذـج  اب  اهگنر  نیا  اّما  هتفرگن ؛ هرهب  نآ  زا  سوواط  هک  تفاـی  ناوتیم  ناـهج  رد  یگنر  رتمک  هتفرگ ؛

. تسا هتفای  يرترب  تعیبط  ناهج  ياهگنر  رگد  زا  شیافص  دننام و  ریرح 
زا یهاـگ  وا  یلو  هدادـن ، وـمن  نادـنچ  زوـنه  ار  نآ  دیـشروخ  ترارح  يراـهب و  ياـهناراب  هک  تـسا  ياهدـنکارپ  ياههفوکـش  دـننامه  وا 
زا اهرپ  شوپ  دنیوریم ، یپرد  یپ  نآ  لابند  هب  دنزیریم و  مه  رس  تشپ  اهرپ  دنکیم ، جراخ  نت  زا  ار  شـسابل  دیآیم و  نوریب  شیاهرپ 

و ، ) دنیآ رد  تسخن  لکش  هب  رگید  راب  ات  دننکیم  دشر  شرس  تشپ  دنزیریم و  ورف  زییاپ ) لصف  رد   ) اههخاش زا  اهگرب  نوچمه  اهنآ  ین 
. دنیشنیمن يرگید  گنر  ياج  هب  یگنر  دننکیمن و  ادیپ  یتوافت  قباس  گنر  اب  ندییور ) زا  سپ 

ناشن وت  هب  ییالط  درز  ًاـنایحا  يدـجربز و  زبس  گـنر  یناـمز  یلگ و  یگنر  یهاـگ  ینک  یـسررب  ار  اـهرپ  شـشوپ  ياـهوم  زا  یکی  رگا 
دبای و هار  تافص  نیا  رارـسا )  ) هب دناوتیم  فاکـشوم  ياههدید  قیمع و  ياهرکف  هنوگچ  یتسار  دراد ) ياهولج  هظحل  ره  و   ) داد دهاوخ 

. دنروآ مظن  هب  ار  نآ  فصو  ناگدننک  فیصوت  ای  دنک و  ادیپ  تسد  نآ  هب  قوذ  اب  ياهلقع  ای 
نآ تسا  هّزنم  هدـینادرگ ! ناوتان  فیـصوت  زا  ار  اـهنابز  زجاـع و  دوخ  كرد  زا  ار  شیدـنا  فرژ  راـکفا  قولخم ، نیا  يازجا  نیرتکچوک 

يدوجوم دـننیبیم ، ار  نآ  دـنکیم و  هولج  اهمـشچ  رد  هک  یقوـلخم  مه  نآ  هتخاـس - ناوتاـن  شقوـلخم  فیـصوت  زا  ار  اـهلقع  هک  سک 
دناهدناماو شفیصوت  ّقح  يادا  زا  هدش و  زجاع  هدرشف  روط  هب  یّتح  شفیـصوت  زا  ار  اهنابز  و  راگن - شقنرپ و  يرکیپ  بیکرت  اب  دودحم ،

.)؟ درک فیصوت  ار  قولخم  نیا  راگدیرفآ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  )

کچوک نارادناج 

، گرزب ناـیهام  ینعی  تادوـجوم  نیرتـگرزب  دـیرفآ و  اـپ  تسد و  درخ ، ياـههشپ  زیر و  ناـگچروم  يارب  یّتـح  هک  سک  نآ  تسا  هّزنم 
شماجنارـس ياـنف  نآ و  ناـیاپ  گرم ، دـنک  ذوفن  نآ  رد  حور  دـبنجب و  هک  یحبـش  ره  تشاد  رّرقم  دروآ و  دوجو  هب  ار  اـهلیف  ناـگنهن و 

. دشاب
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تشهب فاصوا 
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زا هتـشگ ، رادیدپ  ایند  رد  هک  یعیدب  تادوجوم  زا  تحور  يزادـنا ؛ رظن  دوشیم  فیـصوت  وت  يارب  تشهب  زا  هچنآ  هب  تلد  مشچ  اب  رگا 
هراومه ناشیاه  هخاش  هک  ییاه  تخرد  نایم  رد  ترکف  درک و  دـهاوخ  يریگهرانک  شیندـید  ياهرویز  فراخز و  شتاّذـل و  تاوهش و 

رد تا  هشیدـنا  ددرگیم و  ّریحتم  هتفر ، ورف  تشهب  ياـهرهن  لـحاوس  رب  کـشم  زا  ییاـه  هپت  لد  رد  اـهنآ  ياـههشیر  دروـخیم و  مه  هب 
نورد زا  هک  نوگانوگ  ياههویم  شیادـیپ  نینچمه  هتخیوآ و  شمکحم  گرزب  کچوک و  ياههخاش  هب  هک  رتياـهؤلؤل  زا  ییاـه  هشوخ 

زا یتشهب  نانابزیم  دوشیم ، هدـیچ  سکره  هاوخلد  قباطم  یناسآ و  هب  اههویم  نیا  دوشیم ؛ ناریح  هلاو و  هدرک ، نورب  رـس  دوخ  ياهفالغ 
ییاریذـپ دـنیرفآیمن  یتسم  هک  هزیکاپ  ياهبارـش  اّفـصم و  ياهلـسع  اب  دـناهدمآ ، دورف  نآ  ياهرـصق  ولج  رد  دنتـشهب و  نامهیم  هک  نانآ 

لاقتنا لـقن و  ياـهیتحاران  زا  اذـل  هدرک ، ظـفح  رمع  ناـیاپ  اـت  ار  دوخ  ّتیـصخش  اوقت و  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـنامهیم )  ) نیا دـننکیم ؛
. دناهدوب نمیا  خزرب ) گرم و   ) ياهرفس

زاورپ اهنآ  يوس  هب  ناوارف  قوش  اب  تحور  يراد ، لوغشم  یسریم  نآ  هب  اجنآ  رد  هک  ییابیز  رظانم  هب  ار  شیوخ  بلق  رگا  هدنونش ! يا 
تمحر فطل و  هب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  تفاتـش . یهاوخ  روبق  لها  یگیاـسمه  هب  هلجع  اـب  نم  سلجم  نیا  زا  نونکا  مه  درک و  دـهاوخ 

. دننکیم ششوک  ناکین  لزنم  رس  هب  ندیسر  يارب  ناج  لد و  اب  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  دوخ 
هبطخ  نیا  هدیچیپ  تاغل  زا  یضعب  ریسفت 

« اهُّرُؤَی ُةأْرَْملا  ُلُجّرلا  َّرا   » دوشیم هتفگ  یماگنه  تسا . شزیمآ  حاکن و  زا  هیانک  ُّرَأـْلا  هِِحقـالَِمب » ُّرُؤَی  : » دـیوگیم هللا  همحر  یـضر  فیرش 
تسا و یتشک  نابداب  ْعلَق »  » تشاد هّجوت  دیاب  ُۀَیتُْؤن » ُهُجَنَع  ّيِراد  ُْعلَق  ُهَّنأک   » مالسلا هیلع  ماما  شیامرف  نیا  و  دوش ، رتسبمه  شرـسمه  اب  هک 
هب هَجَنَع »  » و تسا ) فورعم  شیاـهنابداب  و   ) دـنروآیم تاـّیرطع  اـجنآ  زا  هک  اـیرد  راـنک  رد  تسا  يرهـش  نیراد »  » هب بوـسنم  ّيراد » »

تسا و نابیتشک »  » يانعم هب  یتؤنلا »  » مدیـشک و دوخ  يوس  هب  ار  نآ  ینعی  اهُُجنعا » َۀَـقاّنلا  ُتجَنَع   » تسا شیوخ  يوس  هب  ندیـشک  ياـنعم 
اَذَِلف َو  : » دیامرفیم هک  نیا  دـشابیم و  فرط  ود  يانعم  هب  ناتَفَـض »  » اریز تسا . مشچ  ياهکلپ  فرط  ود  روظنم  ِهنوُفُج » یتَّفَـض   » ریبعت اّما 

هب ِبْطّرلا » ُْؤلْؤُّللا  ِِسئابَک   » هب ریبعت  اّما  دـجربز و  زا  ییاههعطق  ینعی  تسا ، هعطق  ياـنعم  هب  ةذـلف »  » عمج َذَِـلف »  » هک تسناد  دـیاب  دَـجَْربَّزلا »
هخاش يانعم  هب  جُولـسُع »  » عمج جـیلاسعلا »  » هشوخ و يانعم  هب  َۀَـسابَکلا »  » اریز تسامرخ  ياـههشوخ  نوچمه  رت  ؤلؤل  ياـههشوخ  ياـنعم 

. تسا
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هبطخ 166

هراشا

تسا  هدومن  ّتبحم  ینابرهم و  تفلا و  هب  قیوشت  نآ  رد  هک 
. دنشاب نابرهم  فؤر و  ناتناکدوک  هب  امش  نالاسگرزب  دننک و  یّسأت  نالاسگرزب  هب  امش  نالاسدرخ  دیاب 

نوچمه ینعی  دندرکیم ، هشیدنا  دنوادخ  ییاسانش  رد  هن  دنتشاد و  نید  زا  یهاگآ  هن  هک  دیشابم  ّتیلهاج  نارود  ناگشیپ  متـس  نوچمه 
رابنایز ّرـش و  نآ  هجوج  اّما  دـشاب ) هدـنرپ  مخت  دوریم  نامگ  اریز   ) تسا هانگ  نآ  نتـسکش  هک  دیـشابم )  ) ناگدـنرپ هنـال  رد  یعفا  مخت 
تافـص يوـب  ناـتنطاب  یلو  تسا  ناـمیا  یمالـسا  طـیحم  مکح  هب  امـش  رهاـظ  هکنیا  هب  هراـشا  تسا ، یعفا  مخت  تقیقح  رد  اریز  ، ) تسا

(. دهدیم ّتیلهاج 

هّیما ینب  هدنیآ 
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تسا  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 
هخاش نآ  اجک  ره  هب  و  دناهدز ...  ياهخاش  هب  تسد  یهورگ  دنتفای ؛ ّتتشت  شیوخ  لصا  زا  دندش و  هدنکارپ  داّحتا  یگتـسبمه و  زا  سپ 

نآ درک ؛ دـهاوخ  عمج  دـنراد  شیپ  رد  هّیماینب »  » هک يزور  نیرتدـب  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  يدوز  هب  اّما  دـنتفر ، شهارمه  دـش ، لـیامتم 
یگنهامه تفلا و  ناشنایم  دروآیم و  درگ  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  يرآ  دـنوشیم . عمج  زییاپ  لصف  رد  اهربا  هدـنکارپ  ياههعطق  هک  نانچ 

ناشورخ یلیس  دننام  هک  دیاشگیم  ناشیور  رب  ییاهرد  سپـس  دزاسیم ، مکارتم  هتـسویپ  مه  هب  ياهربا  نوچمه  ار  نانآ  هدومن و  رارق  رب 
رد هک  دیبوک ؛ مه  رد  ار  ابـس ) رهـش  یبونج  یلامـش و   ) یناتـسغاب ود  هک  مرع ) لیـس   ) نوچمه تسرد  دـنزیریم . نوریب  دوخ  هاگیاج  زا 

تماقتـسا شربارب  رد  مادـک  چـیه  گرزب ، ياهیگدـمآرب  هن  مکحم و  دـنلب و  ياـههوک  هن  دـنامن ، یقاـب  یگتـسجرب  هـّپت و  چـیه  نآ  ربارب 
همـشچ نوچمه  سپـس  دزاسیم و  هدنکارپ  اههناخ  دور  اههّرد و  نورد  رد  بآ  دننام  ار  هّیماینب ) نافلاخم  ینعی   ) اهنآ دنوادخ  دـندومنن .

ثراو ار  یعمج  دریگیم و  رگید  هورگ  زا  ار  یهورگ  ّقح  نانآ  کمک  هب  هاـگنآ  دروآیم ، نوریب  نیمز  فلتخم  ياهتمـسق  زا  ییاـهراس 
هک نانچنآ  دنهدیم  تسد  زا  دنراد  ار  هچنآ  همه  ناشیزوریپ  ّطلـست و  زا  سپ  هّیماینب )  ) اهنآ دنگوس  ادخ  هب  دزاسیم . نارگد  نیمزرس 

! دوشیم بآ  شتآ  يور  رب  یبرچ 

نامزلا رخآ  مدرم 

چیه دـیدرکیمن ، یتسـس  لطاب  نتخاس  نوبز  فیعـضت و  يارب  دـیتشادیمن و  رب  قح  يرای  رد  رگیدـکی  تیامح  زا  تسد  رگا  مدرم ! يا 
نوچمه اّما  درکیمن ، ادـیپ  تردـق  امـش  رب  يدـنمورین  چـیه  دـندیزرویمن و  عمط  امـش  يدوبان  رد  دنتـسین  امـش  هیاـپ  رد  هک  ناـنآ  هاـگ 

نآ رطاخ  هب  نیا  و  دش ، دهاوخ  ربارب  دنچ  نم  زا  سپ  ناتینادرگرس  هک  دنگوس  مناج  هب  دیتفرگ . رارق  ینادرگرس  تریح و  رد  لیئارساینب 
هک  ) درف نیرترود  هب  هدـیرب و  متـسه ) نم  هک   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  زا  دـیاهتخادنا ، رـس  تشپ  ار  قح  هک  تسا 
هک دربیم  یهار  نامه  هب  ار  امـش  دیدرکیم ، يوریپ  تعاطا و  دوخ  ربهر ) و   ) اوشیپ زا  رگا  دیـشاب ! هاگآ  دیاهدومن . دـنویپ  تسا ) هیواعم 
رب دوخ  شود  زا  ار  تالکـشم  نیگنـس  راـب  دـیدوب و  شیاـسآ  رد  نتفر  ههاریب  ياـهجنر  زا  و  دوب ، هتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دیتشادیم
371 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 167

هدومرف  داریا  شتفالخ  زاغآ  رد  هک 
ریخ هار  نیاربانب  دومرف - نایب  نآ  رد  اراکشآ  ار  رش  ریخ و  يدب ، یکین و  هداتسرف ، اهناسنا ) يارب   ) امنهار هدننک و  تیاده  یباتک  دنوادخ 

. دیریگ رارق  میقتسم  هداج  رد  ات  دینک  ضارعا  يدب  ّرش و  زا  دیوشیم و  تیاده  هک  دیریگ  شیپ  رد  ار  یکین  و 
یتامّرحم دنوادخ  دنربیم ، تشهب  يوس  هب  ار  امـش  هک  دیهد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  اهنآ  دـینکن و  یهاتوک  اهنآ  هب  لمع  رد  ضئارف ! ضئارف !

شهاگشیپ رد  هچنآ  مامت  زا  ناملسم  مارتحا  دوشیمن . هدید  یبیع  نآ  رد  هدومرف  لالح  ار  هچنآ  تسین و  هدیشوپ  یـسک  رب  هک  هداد  رارق 
. تسا هدرک  نیمضت  دیحوت ، صالخا و  هلیسو  هب  ار  ناناملسم  قوقح  ظفح  هدرمش و  رتالاب  تسا ، مرتحم 

زج یناملسم  چیه  هب  ندناسر  رازآ  دنک و  اضتقا  قح  هک  اجنآ  رگم  دنشاب » ناما  رد  شتسد  نابز و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  »
. تسین اور  دشاب  هتشاد  ادخ ) مکح  هب   ) یبجوم هک  يدراوم  رد 
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تشپ زا  تمایق  دنوریم و  امش  شیپاشیپ  رگید  مدرم  دیزرو . تردابم  تسامش  کیاکی  صوصخم  هک  گرم  ینعی  یناگمه  رما  يوس  هب 
ایند زا  همه  ات   ) دنناگدنامزاب راظتنا  رد  ناینیشیپ  هک  دیوش ،! قحلم  هلفاق  هب  ات  دیدرگ  رابکبـس  دناریم ) شیپ  هب  و   ) دنزیم گناب  امـش  رس 

(. دندرگ ثوعبم  تمایق  رد  دننک و  چوک 
زا یّتح  زیچ ) همه  زا   ) اریز دیتسه ؛ اهیدابآ  اهرهـش و  ناگدنب و  لوئـسم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  هک  دـینک  هشیپ  اوقت  دیـسرتب و  ادـخ  زا 

دینک باختنا  ار  نآ  دیدرک  هدهاشم  یکین  ره  دییامنم . نایصع  ار  وا  دینک و  تعاطا  ار  يادخ  دش . دیهاوخ  یـسرپزاب  تاناویح  اههناخ و 
. دییامن ضارعا  نآ  زا  دیتفای  يدب  ّرش و  رگا  و 

هبطخ 168

رفیک دنتـشاد  تسد  ناـمثع  نتـشک  رد  هک  ار  ناـنآ  دوب  بوـخ  دـندرک : داهنـشیپ  شناراـی  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  تعیب  زا  سپ 
: دومرف ناشخساپ  رد  ماما  يدرکیم ،

؟ مروآ تسد  هب  اجک  زا  ار  تردق  نیا  اّما  متسین ، عالّطا  یب  دینادیم  امش  هچنآ  زا  ناردارب ! يا 
373 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دننانامه هورگ  نیا  میرادن ، یطّلـست  نانآ  رب  ام  دنطّلـسم و  ام  رب  اهنآ  دنیقاب ؛ شیوخ  تکوش  تردق و  رب  نانچمه  نامثع ) نافلاخم   ) نانآ
تالکشم و هنوگ  ره  شزیر  تردق  دنراد و  رارق  امـش  نیب  رد  دناهتـسویپ ، اهنآ  هب  ناتنانیـشن  هیداب  دنـشوجیم و  اهنآ  اب  امـش  ناگدرب  هک 

؟ دینیبیم دوخ  ياه  هتساوخ  رب  تردق ، يارب  یعضوم  امش  ایآ  دنراد ؛ ار  امش  رس  رب  یتخس 
یهورگ دوب : دـنهاوخ  هتـسد  دـنچ  مدرم  دـیآ ، شیپ  یـشبنج  هراب  نیا  رد  رگا  دـنراد . روای  رای و  اهنآ  تسا . ّتیلهاج  لها  راک  راک ، نیا 

. ار نآ  هن  دندنسپیم و  ار  نیا  هن  مّوس  هتسد  و  تسامش ، هدیقع  فالخ  رب  ناشیأر  رگید  ياهّدع  دیبلاط و  امش  هک  دنهاوخیم  ار  نامه 
تلهم نم  هب  دیـشاب و  مارآ  دوش . هتفرگ  یناسآ  هب  قوقح  دـنریگ و  رارق  دوخ  ياـج  رد  اـهلد  دـنوش و  مارآ  مدرم  اـت  دـینک  ربص  نیارباـنب 

ماجنارـس دزیر و  ورف  ار  تکوش  تّوق و  خاک  دزاس و  فیعـض  ار  ام  تردـق  هک  دـینکم  يراک  مهدیم ؛ نامرف  هچ  امـش  هب  دـینیبب  دـیهد ،
رارق زیواتـسد  ار  نامثع  نوخ  هک  ینایوج  هدـسفم  ربارب  رد   ) تسا نکمم  هک  اجنآ  ات  راک  حالـصا  يارب  نم  دروآ . راـب  هب  ّتلذ  یتسس و 
(. منزیم دربن  هب  تسد  راچان  هب  ینعی  « ) تسا ندرک  غاد  وراد ، نیرخآ   » دش دودسم  هراچ  هار  رگا  اّما  منکیم ، يراد  نتشیوخ  دناهداد )

هبطخ 169

هراشا

تسا هدومرف  داریا  هرصب »  » يوس هب  لمج  باحصا  تکرح  ماگنه  هب  هک 

ناناملسم یناگمه  روما 

 ... دارفا زج  هک  تخیگنارب  مدرم ) تیاده  يارب   ) راوتسا يروتسد  ایوگ و  یباتک  اب  امنهار ، يربمایپ  دنوادخ 
تعباتم دنک . ظفح  ار  ام  دنوادخ  رگم  دناهدننک ، كاله  هدمآرد  قح  گنر  هب  هک  ییاهتعدـب  دـینادب ) . ) دـننکیمن ضارعا  نآ  زا  هارمگ 

تسد هب  دیشاب ، هتشاد  هارکا  ياهّرذ  ای  دیزرو و  قافن  هکنیا  نودب  ار  دوخ  تعاطا  مامز  نیاربانب  تسامـش . روما  ظفاح  یهلا  تموکح  زا 
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زاب امـش  هب  هاگنآ  تفرگ ، دهاوخرب  امـش  زا  ار  نآ  دنوادخ  دینکن ، قح  تموکح  زا  تعاطا  هناصلخم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دیراپـسب . وا 
. ددرگرب امش  ریغ  هب  راک  ات  دینادرگ ، دهاوخن 

375 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دوخ نانمشد  زا  ماما  رّفنت  راهظا 

، مدرگن كانفوخ  امش  عامتجا  رب  هک  یماگنه  ات  نم  هتسویپ و  رگیدکی  هب  نم  تموکح  زا  یتیاضران  رطاخ  هب  نایوج ) هدسفم   ) هورگ نیا 
هعماج ماظن  دننک ، یلمع  ار  دوخ  فادـها  دـنهاوخب  دـننامب و  یقاب  دـساف  تسـس و  راکفا  نیا  رب  رگا  نانآ  هک  نیا  هچ  دومن ، مهاوخ  ربص 

. دناهتـساخرب ایند  بلط  هب  هدیـشخب ، وا  هب  ار  تموکح  دـنوادخ  هک  یـسک  رب  دـسح  يور  زا  اهنآ  دـش ؛ دـهاوخ  هتخیـسگ  مه  زا  یمالـسا 
باتک هب  لمع  دیراد : ام  ندرگ  هب  امـش  هک  یّقح  دننک .) هدـنز  ار  یلهاج  ننـس  و   ) دـننادرگرب بقع  هب  ار  نامز  خرچ  دـناهتفرگ  میمـصت 

. تسوا ّتنس  عیفرت  وا و  قح  هب  مایق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  دنوادخ و 

هبطخ 170

تسا  هدومرف  بلطم  ندش  نشور  ماگنه  هب  قح  زا  يوریپ  بوج  دروم و  رد  هک 
ات دنداتسرف  ترـضح  دزن  ار  یـسک  دیـسر  هرـصب »  » کیدزن ماما  هک  یماگنه  هب  تسا ، هدومرف  هرـصب  مدرم  هداتـسرف  هب  ماما  ار  نخـس  نیا 

. دومن دهاوخ  راتفر  هنوگچ  لمج » باحصا   » اب هک  دوش  ایوج  ار  لاح  تقیقح 
نیا رد  تسا : ترـضح  نآ  اب  قح  دـیدرگ ، نشور  صخـش  نیا  رب  هک  دومرف  نایب  يوحن  هب  ار  شیوخ  راتفر  یگنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماـما 

زا متسه ، یهورگ  هداتسرف  نم  داد : خساپ  وا  اّما  دنک ، تعیب  تساوخ  وا  زا  تفای ، شیوخ  ّتیناّقح  هب  تبـسن  ار  وا  فارتعا  ماما  هک  ماگنه 
: دومرف اجنیا  رد  ماما  منکیمن ، يراک  دوخ  شیپ 

بآ هزبس و  ناکم  زا  یتشگیم و  زاب  نانآ  يوس  هب  سپـس  یباـیب  ناـشیارب  ار  ناراـب  شزیر  ّلـحم  هک  دنتـشادیم  لیـسگ  ار  وت  اـهنآ  رگا 
؟ يدرکیم هچ  وت  دندروآیم ، يور  فلع  بآ و  یب  ياهنیمزرس  هب  دندرکیم و  تفلاخم  وت  اب  رگا  يدرکیم ، ناشهاگآ 

. متفریم دوب  هایگ  بآ و  هک  ییاج  هب  متخاسیم و  اهر  ار  اهنآ  تفگ :
، نم رب  قح  ندش  نشور  ماگنه  هب  ادخ  هب  دنگوس  دیوگیم : صخـش  نآ  امن ! تعیب  نک و  زارد  ار  تتـسد  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. مدومن تعیب  ترضح  نآ  اب  متفاین و  ار  عانتما  ییاناوت 
. تسا یمرج » بیلک   » نامه درم  نیا 

377 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 171

هراشا

تسا هدومرف  داریا  نیّفص  رد  هیواعم  رکشل  اب  هزرابم  هب  میمصت  ماگنه  هب  هک 
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شیاین

هام دیشروخ و  ریسم  زور و  بش و  شیادیپ  زکرم  ار  نآ  هک  مکارتم ، ياضف  ّوج و  نیا  هتشارفارب و  فقس  نیا  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ! راب 
تشتسرپ تدابع و  زا  زگره  هک  اهنامه  ياهدیزگرب ، تناگتـشرف  زا  یهورگ  نکـسم  ياهداد و  رارق  راّیـس  ناگراتـس  دمآ  تفر و  ّلحم  و 

. دنوشیمن هتسخ 
هچنآ تایح ) ّلحم  و  ، ) ياهداد رارق  نایاپراهچ  تارشح و  دمآ  تفر و  ياج  اهناسنا و  تنوکس  زکرم  ار  نآ  هک  ینیمز  نیا  راگدرورپ  يا 

. دنیآیمن مشچ  هب  هک  اهنآ  هچ  دنیآیم و  مشچ  هب  هک  اهنآ  هچ  ددرگیمن ، اصحا 
رب رگا  يداد ، رارق  نئمطم  هاـگ  هیکت  قوـلخم  يارب  مکحم و  ياـهخیم  نیمز  يارب  اراـهنآ  هک  اـجرباپ  مـکحم و  ياـههوک  راـگدرورپ  يا 

بیصن تداهش  يداد  هبلغ  ام  رب  ار  اهنآ  هچنانچ  امنب و  راوتسا  قح  هار  رب  راد و و  رانکرب  يّدعت  زواجت و  زا  ار  ام  یتخاس  نامزوریپ  نمشد 
! رادهگن ار  ام  داسف  كرش و  زا  نادرگ و  ام 

نمشد اب  راکیپ  هب  توعد 

زا  ) يرادساپ هب  تالکـشم  لوزن  ماگنه  هب  هک  يرویغ  نادرم  نآ  دـنیاجک  و  دـنرپس ؟ نوچمه  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  هک  اهنآ  دـنیاجک 
!( دینک باختنا  ار  نیمادک  ات  ! ) ناتیور شیپ  رد  تشهب  تسامش و  رس  تشپ  رد  راع  گنن و  دنزادرپیم ، ناشکاخ ) بآ و  هدیقع و 

هبطخ 172

دنوادخ شیاتس 

يرگید نیمزرـس  وا و  نیب  لـیاح  ینیمز  چـیه  رگید و  نامـسآ  زا  يو  یهاـگآ  عناـم  ینامـسآ  چـیه  هـک  تـسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاـتس 
. ددرگیمن

379 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

اروش زور 

تسا  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
نیا اب  امش  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ : شخساپ  رد  یشابیم ، صیرح  تفالخ )  ) رما نیا  هب  تبسن  وت  بلاطوبا  دنزرف  يا  تفگ : نم  هب  یـسک 

نآ نم و  نیب  امـش  منکیم و  هبلاطم  ار  شیوخ  ّقح  اهنت  نم  مرتکیدزن ، رتهتـسیاش و  نم  اّما ) ، ) دـیتسه رتصیرح  دـیرترود  ربماـیپ )  ) زا هک 
، دـنام نادرگرـس  توهبم و  مدوـمن ، لـیلد  هماـقا  نارـضاح  عـمج  رد  هک  هاـگنآ  دـیراذگیم و  ماهنیـس  هب  در  تسد  دـیدرگیم و  لـیاح 

!؟ دیوگب هچ  مخساپ  رد  تسنادیمن 

شیرق زا  تیاکش 

اهنآ مروآیم ، وت  شیپ  ار  تیاکش  میوجیم و  تناعتسا  وت  زا  دناهتـساخرب  نانآ  کمک  هب  هک  یناسک  شیرق و  ربارب  رد  نم  ادنوادخ ! راب 
هب  ) دندش گنهامه  نم  اب  هزرابم  قح و  بصغ  رد  دندرمـش و  کچوک  ارم  میظع  تلزنم  ماقم و  دناهدرک و  عطق  ارم  يدـنواشیوخ  دـنویپ 
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اهر دیاب  هک  تسا  یقوقح  زا  نیا  و  « ) درک اهر  دـیاب  ار  ياهراپ  تفرگ و  دـیاب  ار  قوقح  زا  یـضعب  : » دـنتفگ هکلب  دـندرکن ) افتکا  مه  نیا 
!( يزاس

لمج گنج  ناگدننک  اپرب  زا  داقتنا 

هب دنربیم ، شورف  يارب  هک  يزینک  نوچمه  ار  ادـخ  لوسر  رـسمه  دـندرک و  تکرح  هرـصب  يوس  هب  هّکم ) زا  ناشناوربپ  ریبز و  هحلط و  )
مرح نیشن  هدرپ  دنـشاب ،) رود  ناگناگیب  رظن  زا  ات   ) دنتـشادهگن هدرپ  تشپ  هناخ  رد  ار  دوخ  نارـسمه  هک  یلاح  رد  دندناشک ! دوخ  لابند 
اهنآ همه  هک  دندناوخ  نم  اب  دربن  هب  ار  یناسک  یفرط ) زا  و   ) دـنداد رارق  نارگید  دوخ و  ناگدـید  ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هب هرـصب ) هب  دورو  زا  سپ  اهنآ   ) دـندوب هدرک  تعیب  نم  اب  لماک  تیاضر  اب  هارکا و  نودـب  دـندوب و  هداهن  ندرگ  تعاـطا  هب  نم  ربارب  رد 
اب ار  یهورگ  هجنکش و  اب  ار  نانآ  زا  یهورگ  دندرب ، هلمح  هرصب »  » مدرم هب  ناناملـسم و  لاملا  تیب  ناراد  هنازخ  اجنآ و  رد  نم  رادنامرف 

لالح نم  يارب  اهنآ  همه  لتق  دنتـشکیم  هانگ  نودب  ًادمع و  ار  وا  دنتفاییمن و  تسد  رفن  کی  هب  زج  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  دنتـشک . هلیح 
زا یهورگ  اهنآ  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـندومنن ، عافد  تسد  اب  هن  ناـبز و  اـب  هن  وا  زا  دـندرکن و  راـکنا  دناهتـشاد و  روضح  اـهنآ  اریز  دوب ،

! دندیناسر لتق  هب  دندش  هرصب  دراو  نآ  اب  هک  دوخ  هّدع  هزادنا  هب  ار  ناناملسم 
381 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 173

هراشا

تسا  تفالخ  راوازس  هک  یسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نآ  رد  هک 
هدروآ نایم  هب  نخس  ایند  یتسپ  زا  نینچمه  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. شرفیک زا  هدنهدمیب  وا و  تمحر  هب  هدنهد  تراشب  شناربمایپ ، متاخ  دوب و  وا  یحو  نیما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  )

تفالخ يارب  سک  نیرتراوازس 

هنتف هب  يرگبوشآ  رگا  سپ  ادـخ ، ياهنامرف  هب  اهنآ  نیرتاناد  تسا و  نآ  هب  تبـسن  مدرم  نیرتیوق  تفالخ  هب  سک  نیرتراوازـس  مدرم ! يا 
رگا ! ) دـنگوس مدوخ  ناج  هب  تخادرپ . دـیاب  دربن  هب  وا  اب  دزرو  عانتما  رگا  ددرگزاب و  قح  هب  هک  دوشیم  هتـساوخ  وا  زا  دزیخرب ، يزیگنا 

، دریذـپن داقعنا  مدرم  همه  روضح  اـب  زج  تفـالخ  تماـما و  دـشاب  رارق  رگا  تروص ) نیا  رد  دـننیزگرب  دـیاب  مدرم  ار  ماـما  هک  مینک  لوبق 
دندقع لح و  لها  دنراد و  رظن  يأر و  ّتیحالص  هک  اهنآ  هکلب  دش ) دهاوخن  دقعنم  هاگچیه  ینعی   ) تفای ناوتن  نآ  يوس  هب  یهار  زگره 

باختنا ّقح  نابیاغ  هن  عوجر و  ّقح  نارضاح  هن  نآ  زا  دعب  تسا و  ذفان  مدرم  ریاس  هب  تبسن  اهنآ  لمع  دننیزگیم و  رب  ار  هفیلخ  مکاح و 
دـهاوخب و تسین  وا  ّقح  هک  يزیچ  دـنک و  اعّدا  قحان  هب  هک  سک  نآ  تسخن  مگنجیم : سک  ود  اب  نم  دیـشاب  هاـگآ  دـنراد . ار  يرگید 

. دزرو عانتما  تسوا  ندرگ  رب  هک  یّقح  نداد  زا  هک  سک  نآ  رگید 
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نآ هب  ار  رگیدکی  ناگدـنب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  اوقت  اریز  منکیم ، هیـصوت  ادـخ  باذـع  زا  سرت  اوقت و  هب  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
نیا تسا و  هتـشگ  نشور  هلبق  لها  امـش و  نیب  دربن  شتآ  نونکا  مه  تسادخ . هاگـشیپ  رد  راک  نایاپ  هلحرم  نیرتهب  دـنیامنیم و  هیـصوت 

رد دیهد و  ماجنا  دناهداد  نامرف  امـش  هب  ار  هچنآ  نیاربانب  دنـشکیمن . شود  هب  قح ، دراوم  هب  هاگآ  تماقتـسا و  اب  انیب ، دارفا  زج  ار  مچرپ 
امـش ار  هچنآ  میتسه  زاجم  ام  اریز  دـینکن ؛ هلجع  دوشن  نشور  امـش  رب  اـت  يراـک  چـیه  رد  دـییامن و  فّقوت  دـیدش  یهن  نآ  زا  هچنآ  ربارب 

. میهد رییغت  دشابن ) ادخ  نامرف  فالخ  هچنانچ   ) دیدنسپیمن
383 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

شزرا یب  يایند 

یهاگ دونشخ و  ار  امش  یهاگ  زین  نآ  دیدنموزرآ و  نآ  هب  دنمهقالع و  همه  نیا  نآ  قرب  قرز و  هب  تبسن  امش  هک  ایند  نیا  دیـشاب ! هاگآ 
یقاـب امـش  يارب  اـیند  هن  دیـشاب ! رایـشه  دیـشاب . هدـش  توعد  نآ  يوـس  هب  قـلخ و  نآ  يارب  هک  تسین  یلزنم  هناـخ و  دروآیم ، مشخ  هب 

رب شیاهیدـب  زا  ار  امـش  رگید  تهج  زا  یلو  هداد  بیرف  ار  امـش  یتهج  زا  هچرگ  ایند  نیا  دـنام . دـیهاوخ  یقاب  نآ  رد  امـش  هن  دـنامیم و 
رهاـظم رطاـخ  هـب  ار  شاهدــنبیرف  رهاـظم  دیــشوپب ، مـشچ  دزاـسیم  ناــترورغم  هـچنآ  زا  شیاهرادــشه  رطاــخ  هـب  سپ  هتــشاد ، رذــح 

چیه دیابن  دیدرگ . فرـصنم  یتسرپایند  زا  لد  ناج و  اب  دییوج و  تقبـس  دیاهدش ، توعد  هک  ییارـس  هب  دـیزاس و  اهر  شاهدـنهدرادشه 
ظفح و ادخ و  تعاط  رب  تماقتسا  ربص و  اب  دهد و  رس  هیرگ  دهدیم  تسد  زا  ایند  زا  هک  يزیچ  رطاخ  هب  ناکزینک  نوچمه  امش  زا  مادک 

. دینک لماک  شیوخ  هب  تبسن  ار  وا  ياهتمعن  هتشاذگ  امش  هدهع  هب  شباتک  زا  هچنآ  يرادهگن ... 
اب دیشاب ! هاگآ  دناسریمن و  ررض  امـش  هب  ایند  عورـشم  ان  لاوما  زا  يزیچ  نتفر  نیب  زا  شیوخ ، نید  نامیا و  ساسا  ظفح  اب  دیـشاب ! هاگآ 
هب ار  امـش  ام و  ياهلد  دنوادخ  تشاد . دهاوخن  ناتلاح  هب  يدوس  دیاهدومن ، يرادـهگن  شیوخ  يارب  ایند  زا  هچنآ  دوخ ، نید  نتخاس  هابت 

. دراد ینازرا  امش  ام و  هب  تماقتسا  ربص و  دزاس و  هّجوتم  قح  يوس 

هبطخ 174

دومرف وا  اب  گنج  يارب  هرصب  يوس  هب  ریبز  هحلط و  جورخ  زا  یهاگ  ماگنه آ  هب  هک 
یترصن هدعو  نامه  هب  نم  دزادنا ، تشحو  هب  ارم  ریشمش ، برـض  زا  تسناوتیمن  یـسک  زگره  مدشیمن و  گنج  هب  دیدهت  هاگچیه  نم 

هک نیا  زج  دـشن ، راک  هب  تسد  هلجع  اب  ناـمثع  یهاوخنوخ  يارب  هحلط )  ) وا دـنگوس ! ادـخ  هب  متـسه . یقاـب  هداد  نم  هب  مراـگدرورپ  هک 
تفای نامثع »  » نتـشک رب  رتصیرح  وا  زا  مدرم  نایم  رد  تسا و  نامثع  لتق  هب  مهّتم  دوخ  وا  اریز  دوش ، هبلاطم  ناـمثع  نوخ  وا  زا  دیـسرتیم 

، دشیمن
385 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

درگ شیوخ  فارطا  وا ) یهاوخنوخ  ناونع  هب   ) ار یهورگ  يراک ، هطلاـغم  يزادـنا و  هابتـشا  ناناملـسم و  نتخادـنا  کـش  هب  يارب  وا  اـّما 
. دروآ

نانچ دوب /- راکمتـس  نافع  رـسپ  رگا  اریز  درکن ، یلو  دادیم  ماجنا  ار  راک  هس  زا  یکی  نامثع »  » دروم رد  تسیابیم  وا  ادـخ ! هب  دـنگوس 
دوب مولظم  رگا  و  دزادرپب . نانآ  اب  هزرابم  هب  و  يرود ، شنارای  زا  دـنک و  يراکمه  وا  ناگدنـشک  اب  هک  دوب  راوازـس  دیـشیدنایم /- وا  هک 

کش و دروم  نیا  رد  هچناـنچ  دـهد و  هئارا  یهّجوم  ياهرذـع  شیاـهراک  دروم  رد  دـنک و  يریگولج  وا  ندـش  هتـشک  زا  هک  دوب  راوازس 
راک هس  نیا  زا  مادک  چیه  وا  اّما  تشاذـگیم ، او  وا  اب  ار  مدرم  و  دربیم ...  هانپ  ياهشوگ  هب  تفرگیم و  هرانک  دوب  بوخ  تشاد ، دـیدرت 
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مدرم وا   ) تسین شریذپ  لباق  دروآیم  نآ  يارب  هک  ییاهرذع  تشادـن و  نآ  يارب  ینـشور  لیلد  هک  دز  تسد  يراک  هب  دادـن و  ماجنا  ار 
(. درک کیرحت  لیلد  چیه  نودب  نم  ّدض  رب  ار 

هبطخ 175

هدرک  رکذ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دوخ  یکیدزن  زردنا و  دنپ و  نآ  رد  هک 
، دینکیم كرت  ار ) ادخ  تاروتسد   ) هک نانآ  يا  و  دننکیم ) تبث  ار  ناترادرک  مامت  و   ) دنتـسین لفاغ  امـش  زا  اّما  دیلفاغ ) هک   ) یمدرم يا 

يور وا  زا  ریغ  هب  دـیاهتفاترب و  يور  يادـخ  زا  مینیبیم  تسا !؟ هدـش  هچ  دـنریگیم ،) ار  ناتیاههیامرـس  و   ) دـنیوگیمن كرت  ار  امـش  اّما 
اهنآ دربیم ، از  يرامیب  ياهمشچ  زیخ و  ابو  یهاگارچ  هب  ار  امش  ناپوچ  هک  دیتسه  ینادنفسوگ  نارتش و  ياههّلگ  امش  ایوگ  دیاهدروآ !؟

نادنفسوگ نیا  تسا . رظن  رد  اهنآ  زا  یفده  هچ  دننادیمن  ناشدوخ  یلو  دناهدش ، هدامآ  دراک  يارب  هک  دنتـسه  يراورپ  تاناویح  دننامه 
يریـس رد  ار  یگدنز  دنرادنپیم و  رمع  کی  ار  دوخ  زور  کی  دنزیرب ) ناشیارب  فلع  يرادقم  و   ) دننک یکین  اهنآ  هب  هاگره  هک  دـننانچ 

. دننیبیم
نآ زا  یلو  مزاس ، هاگآ  شیگدـنز  نوؤش  ماـمت  زا  شراـک و  ناـیاپ  زاـغآ و  زا  ار  امـش  مادـکره  مناوتیم  مهاوخب  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب 

(. دینک ولغ  ماهرابرد  و   ) ددرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  امش  ندش  رفاک  بجوم  راک  نیا  هک  مسرتیم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  و  درپس ، مهاوخ  دنتسه  نانیمطا  دروم  هک  یناّصاخ  هب  ار  رارسا  نیا  نم  هک  دیشاب ! هاگآ 
زا هداد و  میلعت  نم  هب  ار  اهنیا  همه  ربمایپ  مروآیمن ، ناـبز  رب  ینخـس  تسار  زج  نم  دـیزگرب ، مدرم  ناـیم  زا  ار  وا  تخیگنارب و  قح  هب  ار 

هداد و ربخ  نم  هب  ار  همه  تفالخ )  ) رما نیا  نایاپ  دـباییم و  تاجن  هک  یـسک  تاجن  ياج  دوشیم و  كاله  هک  سک  نآ  تکاله  ّلحم 
. تخاس عّلطم  نآ  زا  ارم  دومرف و  مشوگ  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  درذگیمن  نم  رب  ياهثداح  چیه  و  تسا ، هتخاس  مهاگآ  نآ  زا 

387 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
زا ار  امـش  منکیم و  لمع  نآ  هب  مدوخ  امـش  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  منکیمن ، راداو  یتعاط  چیه  هب  ار  امـش  نم  دنگوس  ادـخ  هب  مدرم ! يا 

. میامنیم يریگهرانک  نآ  زا  امش  زا  شیپ  مدوخ  هک  نیا  رگم  منکیمن ، یهن  یتیصعم 

هبطخ 176

هراشا

تسا هدرک  یهن  يراذگتعدب  زا  نایب و  ار  نآرق  لیاضف  هظعوم و  ار  مدرم  نآ  رد  هک 

مدرم هب  زردنا 

اب دنوادخ  اریز  دینک ، لوبق  ار  وا  ياهتحیصن  دیریذپب و  دنپ  ادخ  ياهزردنا  هظعوم و  زا  دیریگب ؛ هرهب  تسا  هدومرف  نایب  دنوادخ  هچنآ  زا 
نایب ناتیارب  دراد  تسود  هک  ار  يرادرک  لامعا و  تسا ؛ هدرک  مامت  امـش  رب  ار  تّجح  هتـسب و  امـش  يور  هب  ار  رذـع  هار  نشور  ياـهلیلد 

ادخ لوسر  هکنیا  هچ  دینیزگ ؛ يرود  اهنیا  زا  دینک و  ّتیعبت  اهنآ  زا  ات  تسا ، هداد  حرـش  امـش  يارب  درادیم  روفنم  هک  ار  هچنآ  هدومن و 
: دومرفیم هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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«. تسا هدش  هدیچیپ  تاوهش  يال  هب  رد ال  خزود  اهیتحاران و  يال  هب  رد ال  تشهب  »

ص387 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
زج دوشیمن ، تفای  یصاعم  ناهانگ و  زا  مادک  چیه  تسا و  تحاران  نآ  ماجنا  زا  ناسنا  عبط  هک  نیا  زج  تسین  یتعاط  چیه  دیشاب ! هاگآ 

دـنک و يراددوخ  شتاوهـش  زا  هک  داـب  یـسک  رب  دـنوادخ  تمحر  نیارباـنب  تسا ! راـگزاس  ناـسنا  یناویح  زیارغ  تـالیامت و  اـب  هک  نیا 
تیصعم و هب  لیم  هشیمه  هک  تسا  شکرس  سفن  نیمه  زا  يریگولج  راک  نیرت  لکشم  اریز  دزاس ، نک  هشیر  ار  سفن  شکرس  ياهسوه 

. دراد هانگ 
راک شیازفا  لماکت و  بلاط  دریگیم و  بیع  دوخ  زا  هراومه  تسا ؛ نامگدب  شیوخ  هب  ماش  حبـص و  نمؤم  هک  دینادب  ادخ ! ناگدـنب  يا 

هک دندنامیم  يرفاسم  هب  اهنآ  دیشاب ، دندوب  امـش  شیپاشیپ  هک  دوخ ، ناگتـشذگ  ناینیـشیپ و  نوچمه  نیاربانب  دشابیم ، شیوخ  زا  کین 
يّدام يایند  قرب  قرز و  هب  یگتـسباو  كرت  شیوخ و  كاپ  لامعا  اب  اهنآ   ) دندومنیم قیرط  ّیط  هتفرگرب و  ار  یگدنز  همیخ  ياهدومع 

(. دندوب رگید  يارس  هب  رفس  هدامآ  هراومه 
389 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نآرق لیاضف 

هک تسا  ییوگنخـس  دزاسیمن و  هارمگ  هک  تسا  ياهدننک  تیاده  دبیرفیمن ، ار  ناسنا  هک  تسا  ياهدـنهد  دـنپ  نآرق  نیا  دیـشاب ! هاگآ 
. دیوگیمن غورد  زگره 

. لهج یلدروک و  زا  ناصقن  ای  تیاده ، رد  يدایز  دزیخیم : رب  یناصقن »  » ای يدایز »  » اب نآ  رانک  زا  دنک  تسلاجم  نآرق  اب  سک  ره 
زا نیاربانب  تشاد ، دهاوخن  يزاین  یب  انغ و  نآ  زا  شیپ  سک  چیه  درادن و  یگراچیب  رقف و  نآرق ، نتشاد  زا  سپ  سک  چیه  دیشاب ! هاگآ 

يافـش نآرق  رد  اریز  دییوج ؛ تناعتـسا  نآ  زا  تالکـشم  دیادش و  رب  يزوریپ  يارب  دـیبلطب و  يدوبهب  افـش و  دوخ  ياهیرامیب  يارب  نآرق 
یتسود اب  دیهاوخب و  ادخ  زا  نآرق  هلیـسو  هب  دـیهاوخیم  هچنآ  سپ  تسا ؛ تلالـض  یهارمگ و  قافن و  رفک و  ینعی  اهیرامیب  نیرتگرزب 

هب ندیـسر  هلیـسو  ار  نآ  و   ) دـینکن تساوـخ  رد  يزیچ  قوـلخم  زا  ادـخ  باـتک  هلیـسو  هـب  زگره  دـینک ، هّجوـت  دـنوادخ  يوـس  هـب  نآرق 
. تسین نآرق  زا  رتمرتحم  دنیوج ، بّرقت  ادخ  هب  نآ  هلیسو  هب  ناگدنب  هک  يزیچ  اریز  دیهدم ) رارق  دوخ  يّدام  ياهوزرآ 

رد نآرق  هک  سک  نآ  ددرگیم . قیدصت  شنخـس  هک  تسا  ياهدنیوگ  هتفریذپ و  شتعافـش  هک  تسا  ياهدننک  تعافـش  نآرق  دـینادب ! و 
زور رد  دوشیم . هتفریذپ  وا  ّدض  رب  شیهاوگ  دـنک ، تیاکـش  وا  زا  نآرق  سکره  دریگیم و  رارق  تعافـش  دروم  دـنک ، شتعافـش  تمایق 

ماجنا هک  تسا  يراک  تبقاع  راتفرگ  هدـناشفا و  هک  تسا  يرذـب  راتفرگ  سک  ره  زورما  دیـشاب ! هاگآ  : » دـنزیم ادـص  ياهدـنیوگ  تمایق 
اب ار  نتـشیوخ  دیـسانشب و  ار  ادخ  نآرق  اب  دیـشاب ! نآ  ناوریپ  نآرق و  ناناشفارذب  زا  امـش  سپ  دناهدناشفا ،» نآرق  رذب  هک  نانآ  زج  هداد ،

تـسردان نآرق  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ  ياههتـساوخ  و  دـینک ، مهّتم  ار  دوخ  دوـب ) نآرق  فـالخ  رب  امـش  رظن   ) هاـگ ره  و  دـیهد ، زردـنا  نآ 
. دیرامشب

لمع يوس  هب  بیغرت 

یتبقاع نایاپ و  امـش  يارب  عرو ! عرو ، ربص ! ربص ، سپـس  تماقتـسا ! تماقتـسا ! راک ! نایاپ  راک ، ناـیاپ  هب  هّجوت  نآ  زا  سپ  لـمع ! لـمع !
رد ياهجیتن  فده و  مالسا  يارب  دیوش و  تیاده  نآ  هلیسو  هب  هدیدرگ ، نّیعم  ییامنهار  مچرپ و  دیناسرب و  اجنآ  هب  ار  دوخ  هدش ، نییعت 
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نآ ورگ  زا  دینک و  ادا  ار  ادخ  ّقح  هدش  نییعت  ناتیارب  هک  یفیاظو  تسامـش و  رب  هک  یـضیارف  ماجنا  اب  و  دیـسرب ! نآ  هب  هدـش ، هتفرگ  رظن 
. منکیم لیلد  تّجح و  هماقا  تمایق  رد  امش  بناج  زا  متسه و  امش  لامعا  هاوگ  دهاش و  نم  هک  دییآ  نوریب 

391 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مدرم هب  زردنا 

نخـس وا  لیلد  ادـخ و  ياههدـعو  ياّکتا  هب  نم  تفای و  ماجنا  هرخالاب )  ) هتـشذگ ياضق  تسویپ و  عوقو  هب  قباس  تارّدـقم  دیـشاب ! هاگآ 
: دیامرفیم دنوادخ  میوگیم .

:( دنیوگیم اهنآ  هب  و   ) دندرگیم لزان  اهنآ  رب  ناگتـشرف  دـنداد ، جرخ  هب  تماقتـسا  سپـس  تسادـخ ، ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  یناسک  »
سپ تسادخ » ام  راگدرورپ   » دیاهتفگ امش  [ 39 «.] تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  امش  رب  داب  تراشب  دیشابم و  نوزحم  دیسرتن و 

دیزرو یگداتسیا  تماقتسا و  تسوا ، شتسرپ  نامه  هک  یکین  قیرط  رد  تسا و  هداد  نامرف  هک  یهار  رد  وا و  باتک  تاروتـسد  ماجنا  رب 
زا زیخاتـسر  رد  دنوش ، جراخ  هک  اهنآ  هکنیا  هچ  دیدرگن  فرحنم  نآ  زا  دیراذگم و  یتعدـب  نآ  رد  دـیوشن و  جراخ  شنامرف  هریاد  زا  و 

. دیزاسن لّدبم  دب  يوخ  هب  ار  نآ  دینکشن و  مه  رد  ار  کین  قالخا  دیشاب ، بظاوم  سپس  دش ، دنهاوخ  هدیرب  دنوادخ  تمحر 
. دزادنایم تکاله  هب  ار  شبحاص  شکرس  نابز  نیا  اریز  دنک ، ظفح  ار  شنابز  دیاب  درم  دیشاب ، نابز  کی 

لقع بلق و  وا و  بلق  تشپ  نمؤم  نابز  دروآ . تسدب  دنمدوس  ییاوقت  دنکن ، ظفح  ار  شنابز  هک  ياهدنب  منکیمن  رواب  دنگوس ! ادـخ  هب 
هچنانچ دـنکیم و  راهظا  دوب  کین  رگا  دـشیدنایم ، تسخن  دـیوگ  ینخـس  دـهاوخب  هاگ  ره  نمؤم  ینعی  دراد ، رارق  شنابز  تشپ  قفاـنم 

هب مادک  هک  دـشیدنایمن  نآ  زا  شیپ  دـیوگیم و  دـمآ  شنابز  رب  هچنآ  قفانم  ور و  ود  صخـش  یلو  درادیم . شناهنپ  دوب  دـب  دنـسپان و 
؟ تسوا نایز  هب  مادک  دوس و 

تـسرد شبلق  زگره  دوشن و  تسرد  شبلق  اـت  دـش  دـهاوخن  لـماک  تسرد و  ياهدـنب  ناـمیا  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
!«. دوش تسرد  شنابز  ات  دوشیمن 

ضرع و زا  شنابز  كاپ و  ناناملسم  لاوما  نوخ و  زا  شتسد  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  هک  دشاب  هتشاد  ییاناوت  امـش  زا  سک  ره 
. دنک نینچ  دیاب  دنامب ، ملاس  نانآ  يوربآ 

اهتعدب میرحت 

رد هک  هچنآ  درمـشب و  لالح  نونکا  مه  هدوب  لالح  ربمایپ ) نامز   ) ادـتبا رد  هچنآ  هک  تسا  یـسک  نمؤم  دیـشاب  هاگآ  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
اهنآ زا  ياهّرذ  یّتح  تعدب  نیا  هدوب ، مارح  امش  رب  اّما  دندرمـشیم ) لالح   ) تعدب هب  مدرم  هچنآ  دنادب و  مارح  زین  نآلا  هدوب  مارح  زاغآ 

؛ دنکیمن لالح  امش  رب  مه  ار 
393 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسا هدومرف  میرحت  دنوادخ  هک  تسا  نآ  مارح  هدرک و  لالحادخ  هک  تسا  نامه  لالح  هکلب 
توعد راکـشآ  يرما  هب  دناهدز و  ناتیارب  اهلثم  دـیاهدش . هداد  زردـنا  دـنپ و  ناگتـشذگ  عضو  اب  دـیاهتخومآ و  هبرجت  ثداوح  روما و  رد 

نایرج نیا  زا  ناروک ، زا  ریغ  دـنوشیمن و  اونـشان  هدـیچیپ ، اـج  همه  رد  شیادـص  هک  يرما  نیا  رد  رک »  » دارفا زج  نیارباـنب  دـیاهدیدرگ .
درب و دهاوخن  دوس  يزردنا  دنپ و  چیه  زا  دربن ، دوس  دادادخ  ياههبرجت  اهـشیامزآ و  زا  هک  سک  نآ  دـندرگیمن ، انیبان  حـضاو  نشور و 
؛ دنتـسین شیب  هورگ  ود  مدرم  درادنپیم . دـب  ار  بوخ  بوخ و  ار  دـب  هک  اجنآ  ات  دریگیم  ار  وا  نماد  اراکـشآ  يرکفهتوک ، ینیبهتوک و 
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هب ناهرب  تّجح و  زا  ییانـشور  ناربمایپ و  ّتنـس  زا  یلیلد  ادخ  هیحان  زا  هک  راذـگ ، تعدـب  یهورگ ) و   ) نییآ تعیرـش و  عبات  یهورگ ) )
. دنرادن هارمه 

ادخ باتک  نآرق 

نیما هلیـسو  تسادخ و  مکحم  هتـشر  نآرق  اریز  تسا ، هدومرفن  هظعوم  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  دننام  یبلاطم  هب  ار  يدحا  ناحبـس  دـنوادخ 
زا نالد  رادیب  هک  یطیحم  رد  ًاصوصخ  تفای ، ناوتن  نآرق  زج  ییالج  رکف  بلق و  يارب  تسا ، نآرق  رد  شناد  ياههمشچ  اهلد و  راهب  وا ؛

. دناهدنامیقاب ناگدننک  لفاغت  ای  نالفاغ  هتفر و  نایم 
هراومه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دـینیزگ . يرود  نآ  زا  دـیدرک  هدـهاشم  يّرـش  اـج  ره  کـمک و  نآ  هب  دوب  یکین  راـک  اـجک  ره 

« دوب یهاوخ  طسو  هار  میقتسم و  هداج  رد  ینک  نینچ  رگا  راذگ ، رانک  ار  يدب  ّرش و  هد و  ماجنا  ار  کین  لمع  مدآ ! دنزرف  يا  : » دومرفیم
. تفای یهاوخ  هار  دنوادخ  برق  هب  و 

ملظ عاونا 

زا هک  تسا  یملظ  دوب و  دهاوخن  تازاجم  نودب  هک  یمتـس  دوشیمن و  هدوشخب  زگره  هک  یمتـس  تسا : هنوگ  هس  رب  متـس  ملظ و  دینادب 
دنوادخ : » دیامرفیم دنوادخ  تسادـخ .» هب  كرـش   » دـش دـهاوخن  هدوشخب  هک  یملظ  اّما  درادـن . تساوخ  زاب  دوشیم و  رظن  فرـص  نآ 

هدرک نتشیوخ  هب  هریغص  ناهانگ  اب  هدنب  هک  تسا  یمتس  دوشیم ، هدوشخب  هک  یملظ  اّما  [ 40 «.] درذگیمن رد  دوخ  هب  كرش  زا  هاگچیه 
تسا تخس  رایسب  اجنآ  رد  صاصق  تسا . رگید  یخرب  هب  ناگدنب  زا  یضعب  يرگمتس  دنامیمن ، تازاجم  نودب  هک  یمتـس  اّما  و  تسا ،

. تسا کچوک  شربارب  رد  اهنیا  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین  هنایزات  اب  ندز  ای  دراک و  اب  نتخاس  حورجم  صاصق ) نیا  )
395 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

زا تـسا  رتـهب  دیـشاب - هتـشاد  تـهارک  نآ  زا  هـچ  رگ  قـح - هار  رد  داـّحتا  یگتـسبمه و  هـک  دیـشاب  گـنر  ود  نّوـلتم و  نـید ، رد  اداـبم 
نونکا مه  هک  اهنآ  هن  ناگتـشذگ و  هن  سک  چـیه  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  تسامـش ، هقالع  دروم  هک  یلطاـب  هار  رد  یگدـنکارپ 

. تسا هدیشخبن  يزیچ  هقرفت  رثا  رد  دنتسه ،

راگدرورپ تعاطا  موزل 

هک یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  و  دراد » زاـب  نارگید  بویع  هب  هّجوت  زا  ار  يو  دوـخ ، بیع  هب  لاغتـشا  هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  ! » مدرم يا 
نتـشیوخ هب  وا  دیرگب » شیوخ  ياهاطخ  رب  و   » دشاب لوغـشم  شراگدرورپ  تعاطا  هب  دروخب و  ار  شیوخ  هشوت  ددرگ ، دوخ  هناخ  مزالم 

. دنشاب تحار  شتسد  زا  اهناسنا  لوغشم و 

هبطخ 177

نیمکح  دروم  رد 
یـسوموبا و  ) ود نیا  زا  ام  و  دنـشاب ) مکح  هیواعم  ام و  نیب  ات   ) دـننک باـختنا  ار  رفن  ود  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  امـش  ّتیعمج  يأر  رظن و 

اهنآ اّما  دـشاب . نآ  وریپ  ناشبولق  نآرق و  اب  اهنآ  نابز  دـننکن ، زواجت  نآ  زا  دنـشاب و  عضاخ  نآرق  ربارب  رد  هک  میتفرگ  نامیپ  صاعورمع )

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 403 

http://www.ghaemiyeh.com


جاجوعا و دوب و  ناشلد  هتـساوخ  متـس  روج و  دـنتفگ ، كرت  ار  نآ  دـندیدیم  اراکـشآ  ار  قح  هک  نیا  اـب  دـندنادرگزاب و  يور  نآرق  زا 
هک میدوب  هدرک  طرـش  اهنآ  اب  دننک  رداص  ار  هنارئاج  مکح  نیا  دنهدب و  ار  دب  يأر  نیا  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  ام  یلو  ناشرکف . زرط  يژک 

ینعی یحیحـص  ریغ  مکح  دـندرگ و  فرحنم  قح  هار  زا  رفن  ود  نیا  هک  یماـگنه  نیارباـنب  دـنیامن ، لـمع  قـح  هب  دـننک و  مکح  لدـع  هب 
طرـش اب  اهنآ  اریز  درادن ، يرثا  چیه  ام  يارب  اهنآ  رظن  نیاربانب   ) تسام يارب  ام و  رایتخا  رد  تّجح  دننک ، رداص  ار  دنوادخ  مکح  فالخ 

(. دندرک تفلاخم 
397 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 178

هراشا

. تسا هدومرف  داریا  اوقت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  رب  دنوادخ و  ّتینادحو  هب  یهاوگ  دروم  رد  هک 
. تسا هدرک  داریا  شتفالخ  زاغآ  رد  نامثع  لتق  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  هک  هدش  هتفگ  و 

شربمایپ ادخ و 

چیه دریگیمن ؛ رب  رد  ار  يو  یناکم  دـنکیمن و  داجیا  ینوگرگد  وا  رد  نامز  تشذـگ  دزاسیمن و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  يو  يراـک  چـیه 
هن اوه و  رد  اهدابدرگ  هارمه  كاخ  تارذ  هن  نامـسآ ، ناگراتـس  هن  اهبآ و  تارطق  ناوارف  دادـعت  هن  درادـن . ار  شفیـصوت  تردـق  یناـبز 
وا تسین . ناهنپ  یفخم و  وا  زا  اهنیا  زا  مادک  چیه  رات ، ياهبش  رد  زیر  ياههچروم  هاگحارتسا  هن  تخس و  ياهگنس  رب  ناگچروم  تاکرح 

شیارب ییاتمه  تسین و  ییادخ  هللا »  » زج هک  مهدیم  یهاوگ  تسا و  هاگآ  اهمـشچ  هنایفخم  تاکرح  اهگرب و  طوقـس  ّلحم  زا  یبوخ  هب 
هک یـسک  تداهـش  منکیمن . راکنا  ار  شتقلخ  متـسین و  رفاک  شنییآ  هب  درادن ، دوجو  شایتسه  رد  يدـیدرت  کش و  درک . ناوتن  رّوصت 

هدـنب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسا ، نیگنـس  شلمع  نازیم  صلاـخ و  شنیقی  كاـپ ، شنورد  تسار ، شتّین 
هتشاد یمارگ  یقالخا  ّصاخ  ياهیگژیو  هب  هدش و  باختنا  ادخ  نییآ  قیاقح  حیرشت  يارب  هک  تسا  قیالخ  نایم  زا  يو  هدیزگرب  هداتسرف 
يروک ياـهیکیرات  راکـشآ و  تیادـه  ياـههناشن  يو  هلیـسو  هب  هک  تسومه  هدـیزگرب و  شاهناـمیرک  ياـهتلاسر  ندـناسر  يارب  ار  وا  و 

(. دننک رذح  دنسانشب و  ار  نآ  ناگمه  ات   ) تسا هتفای  ینشور  الج و  تلالض ،
رب هک  سکنآ  رب  دزرویمن و  لخب  دوخ  نادنمهقالع  هب  نیغورد  ياههدعو  زا  دبیرفیم ، ار  دوخ  ناگتـسبلد  نادنموزرآ و  ایند  مدرم ! يا 

زان و شوغآ  زا  یتّلم  چیه  تسین  نکمم  ادخ ! هب  دـنگوس  دومن .) دـهاوخ  كاله  ار  وا  ماجنارـس  و   ) دـش دـهاوخ  هریچ  ددرگ ، زوریپ  ایند 
رگا [ 41 «.] درادیمن اور  متـس  ناگدنب  هب   » دنوادخ اریز  دناهدش ، بکترم  هک  یناهانگ  هطـساو  هب  رگم  دنـشاب ، هدش  هتفرگ  یگدنز  تمعن 

رپ ياهبلق  اب  دننک و  عّرـضت  ادـخ  هاگـشیپرد  ّتین  قدـص  اب  ددرگیم  بلـس  اهنآ  زا  اهتمعن  دوشیم و  لزان  اهنآ  رب  اهالب  هک  هاگنآ  مدرم 
ار ياهدـسفم  هنوگره  دـینادرگ و  دـهاوخ  زاـب  هتفر ، ناشتـسد  زا  ار  هچنآ  ًامّلـسم  دـنیامن ، تساوخرد  وا  زا  راـگدرورپ ، هب  تبـسن  ّتبحم 
هب هتشذگ  ياهنایرج  رد  هک  نیا  هچ  دیشاب ، هتفرگ  رارق  رورغ  تلاهج و  رد  امـش  هک  مسرتیم  نیا  زا  نم  دومن . دهاوخ  حالـصا  ناشیارب 

صلاخ یناناملـسم  ربمایپ ، نامز  نوچمه  و   ) دنک رییغت  رگید  راب  امـش  عضو  رگا  اّما  دوبن ؛ دـیجمت  لباق  نم  رظن  زا  هک  دـیدش  لیام  ییوس 
دوخ هرابرد  ار  امـش  ياهیهاتوک  و   ) میوگب متـساوخیم  رگا  تسین . شـشوک  شالت و  زج  نم  هفیظو  دش ، دیهاوخ  دنمتداعـس  دـیدرگ )

! دنک رظن  فرص  هتشذگ  زا  دنوادخ  تسا  دیما  اّما  متفگیم ، منک ) وگزاب 
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هبطخ 179

هدیدن هک  متسرپیم  ار  یسک  نم  سپ  دومرف : شخساپ  رد  ماما  ياهدید ؟ ار  تراگدرورپ  ایآ  نانمؤمریما  يا  دیسرپ : ماما  زا  ینامی  بلعذ 
؟ ياهدومرف هدهاشم  ار  وا  هنوگچ  دیسرپ : مشاب !؟

: داد خساپ  ماما 
نآ هن  اّما  تسا  کیدزن  زیچ  همه  هب  دـننکیم ، كرد  ار  يو  نامیا ، تقیقح  يورین  اب  اـهبلق  اـّما  دـننیبیمن ، اراکـشآ  ار  وا  زگره  اـهمشچ 
هب زاین  اًلبق  هک  نیا  هن  اّما  دیوگیم  نخـس  دشاب . هناگیب  اهنآ  زا  هک  نانچ  نآ  هن  اّما  تسا  رود  زیچ  همه  زا  دشاب . هدـیبسچ  اهنآ  هب  هک  روط 

، حراوج اضعا و  اب  هن  اّما  تسا  هدـنزاس  عناص و  دـشاب . میمـصت  رکف و  هب  دـنمزاین  نآ  زا  شیپ  هکنیا  هن  اّما  دـنکیم  هدارا  دـشاب . هشیدـنا 
میحر هرـصاب و  ّسح  اب  هن  یلو  تسانیب  دشاب . راکافج  هک  نیا  هن  اّما  تسا  دـنمتردق  گرزب و  دـشاب . یفخم »  » هک نیا  هن  اّما  تسا  فیطل 

! دنبرطضم شتبیه  زا  اهبلق  عضاخ و  شتمظع  ربارب  رد  اههرهچ  دشاب . لدكزان  هک  انعم  نیا  هب  هن  اّما  تسا 

هبطخ 180

تسا  هدومرف  داریا  شنامرفان  نارای  شهوکن  رد  هک 
هاگره هک  یهورگ  يا  امـش  هب  دوخ  يراتفرگ  رب  ار  راگدرورپ  میاتـسیم و  هدومرف  رّدـقم  هک  راک  ره  هداد و  ناـمرف  هچنآ  رب  ار  دـنوادخ 

رد مهد ، ناتتلهم  هاگره  هک ) امش  نامه   ) منکیم شیاتـس  دیدومنن  تباجا  مدومن ، ناتتوعد  هک  نامز  ره  دیدرکن و  تعاطا  ماهداد  نامرف 
درگ ییاوشیپ  فارطا  مدرم  رگا  دیهدیم . ناشن  یناوتان  فعـض و  دـیوش  ور  هبور  دربن  گنج و  اب  هک  یماگنه  دـیوریم و  ورف  یگدوهیب 

! داب ردپ  یب  امش  نمشد  دینکیم . ینیشن  بقع  دنناشکب  یلکشم  يوس  هب  ار  امش  رگا  دینزیم و  هنعط  دنیآ 
!؟ ّتلذ ای  گرم ، دیتسه ؟ هچ  رظتنم  دوخ  ّقح  هار  رد  داهج  شیوخ و  ندرک  يرای  يارب 

اب تبحاصم  زا  نم  هک  یلاح  رد  داتفا ، دهاوخ  ییادج  امـش  نم و  نیب  دیـسر - دهاوخ  ًامتح  هک  دسر - ارف  نم  گرم  رگا  ادخ  هب  دـنگوس 
! دهد ناتریخ  ادخ  مدوب ) زیچ  همه  امش  يارب  نم  اّما   ) دوبن نیرفآ  تردق  میارب  ناتدوجو  تحاران و  امش 
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نیا ایآ  دنک ؟ جیسب  نمـشد  يوس  هب  ار  امـش  هک  تسین  یتریغ  ایآ  و  دروآ ؟ درگ  ار  امـش  هک  تسین  نید  امـش  نایم  رد  ایآ  متفگـش ) رد  )

؟ دننک شتعباتم  یکمک  شـشخب و  راظتنا  نودـب  اهنآ  دـنک و  توعد  ار  شابوا  ناگـشیپ  افج  نیا  ثیبخ )  ) هیواعم هک  تسین  روآ  تفگش 
هار دیوشیم و  هدنکارپ  مدرگ  زا  یلو  منکیم ، ایاطع  کمک و  هب  ناتتوعد  دیمدرم - يایاقب  مالسا و  ناگدنامزاب  امـش  هک  نیا  اب  نم - اّما 

و دیدنب ) راک  هب  ار  نآ  ات   ) دیوشیم یضار  میاهراک  تاروتـسد و  زا  هن  هک ) دیتسه  توافت  یب  نانچ  . ) دیریگیم شیپ  ار  هقرفت  ّتتـشت و 
؛ منک شتاقالم  مراد  تسود  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  لاـح  نیا  رد  دـینک ، عاـمتجا  نآ  ّدـض  رب  هک  دزادـنایم  بضغ  هب  ار  امـش  نم  یهن  هن 

! تسا گرم 
دوب ناتنابز  هقلقل  هچنآ  مدناسانش و  امش  هب  دیتخانشیمن  هچنآ  متخومآ ؛ امش  هب  ار  لالدتسا  مسر  هار و  مداد ، میلعت  امش  هب  ار  ادخ  باتک 

دناوتیمن انیبان  هک  فیح ) دـص   ) اّما متخاس ، اراوگ  ناترکف  هقئاذ  هب  موهفم و  شیوخ ، حیـضوت  نایب و  اـب  دـیدوبن  هاـگآ  نآ  تقیقح  زا  و 
ّیبرم تروشم و  فرط  هیواعم و  ناشربهر  هک  یمدرم  دنکیدزن  ینادان  تلاهج و  هب  ردقچ  ادخ  هب  دنگوس  تسین ! رادیب  هدـیباوخ  دـنیبب و 
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! دشاب صاع ) ورمع   ) هغبان رسپ  اهنآ 

هبطخ 181

تسا  هدومرف  داریا  هفوک  هاپس  زا  یهورگ  هرابرد  هک 
، دـندرگ قحلم  جراوخ  هب  وا  زا  سرت  رطاخ  هب  دنتـشاد  میمـصت  هک  هفوک  هاپـس  زا  یهورگ  عضو  زا  ات  داتـسرف  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ماـما 

! دندومن چوک  دندیسرت و  ای  دندنام  یقاب  ياج  رب  دندیدرگ و  نمیا  ایآ  دیسرپ : وا  زا  ماما  تشگزاب  زا  سپ  دنک ، بسک  یعالّطا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  دندرک ! چوک  دندیسرت و  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع 

هّجوتم اهنآ  يوس  هب  اههزین  كون  رگا  دیشاب ، هاگآ  [ 42 !«] دندش رود  شتمحر  زا  دومث  موق  هک  هنوگنامه   » دنشاب رود  هب  ادخ  تمحرزا 
زا ادرف  اّما  هدرک  هقرفت  تساوخرد  اهنآ  زا  زورما  ناطیـش  دنتـشگیم ، نامیـشپ  دوخ  هتـشذگ  زا  دیرابیم ، ناشقرف  رب  اهریـشمش  دـشیم و 

يروک یهارمگ و  هب  جراخ و  تیادـه  قیرط  زا  هک  سب  نیمه  ار  اهنآ  دیـشک . دـهاوخ  رانک  اهنآ  زا  ار  شیوخ  دـیوجیم و  يرازیب  اـهنآ 
. دندنام ورف  لهج  تریح و  يداو  رد  دندرک و  دس  ار  قح  هار  دنتشگزاب ،
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هبطخ 182

هراشا

هدرک بصن  شیارب  یموزخم » هریبه  نبةدعج   » هک ییاهگنـس  يور  رب  هفوک »  » رد مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هدـش  لقن  یلاکب » فون   » زا
امرخ فیل  زا  يدـنب  اـب  ار  شریـشمش  تشاد و  نت  رب  مشپ  زا  نشخ  ینهاریپ  ماـما  هک  یلاـح  رد  دوـمرف ؛ داریا  ار  هبطخ  نیا  داتـسیا و  دوـب 

. دوب هتسب  هنیپ  هدجس  رثا  زا  شیناشیپ  دوب و  امرخ  فیل  زا  یشفک  شیاهاپ  رد  هدومن و  لیامح 
: دومرف نینچ  هبطخ  نیا  رد 

دنوادخ شیاتس 

شنشور ناهرب  شمیظع و  ناسحا  رب  ار  وا  ددرگیم ، یهتنم  وا  هب  روما  بقاوع  تقلخ و  ماجنارس  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 
دزاس و کیدزن  ار  ام  شباوث  هب  دروآ ، اج  هب  ار  وا  هتسیاش  ساپـس  دنک و  ادا  ار  شّقح  هک  یـشیاتس  مییاتـسیم ؛ شتّنم  لضف و  یناوارف  و 

شدوس هب  تسا ، راودـیما  راگدرورپ  لـضف  هب  هک  یـسک  تناعتـسا  میبلطیم ، تناعتـسا  وا  زا  ددرگ و  وا  ناـسحا  یکین و  داـیدزا  بجوم 
اب هک  یـسک  نامیا  میراد  نامیا  وا  هب  تسا . دـقتعم  وا  هب  رادرک  راتفگ و  اب  فرتعم و  وا  تردـق  هب  نئمطم و  شنایز  مدـع  زا  دـنموزرآ و 
وا دـیحوت  هب  هناصلخم  دـنکیم و  عوضخ  شربارب  رد  كاپ  ینامیا  اب  هّجوتم و  وا  هب  صلاخ  داـقتعا  اـب  تسا و  راودـیما  وا  هب  لـماک  نیقی 

. دوشیم هدنهانپ  وا  هب  رایسب  ششوک  تبغر و  اب  دزادرپیم و  وا  تشادگرزب  هب  ناوارف  دیجمت  اب  دراد ، هدیقع 

 ... شییاتکی
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دراذگب و) ثرا  هب  يزیچ   ) تافو زا  سپ  ات  هدرواین  ایند  هب  يدنزرف  دشاب و  هتشاد  یکیرش  تردق  تّزع و  رد  ات  هدشن ، ّدلوتم  یـسک  زا  وا 
ریبدـت و ياههناشن  اب  وا  تسا . هدـشن  ضراع  وا  رب  ناصقن  يداـیز و  هتفرگن و  یـشیپ  وا  زا  یناـمز  تقو و  دـندرگ ...  وا  نیـشناج  نارگید 

. تسا هدرک  هولج  اراکشآ  اهلقع  مشچ  شیپ  رد  ار  شیوخ  تمظع  هداد ، هئارا  ام  هب  هک  یمکحم  ماظن  نقتم و 
ار اهنامسآ  نیا  دنرارقرب ، یهاگ  هیکت  نودب  نوتس و  نودب  هک  تسا  ییاجرباپ  تباث و  ياهنامسآ  شـشنیرفآ  تقلخ و  تمظع  دهاوش  زا 

، دندرک تباجا  یتسس  گنرد و  نودب  لماک ، تعاطا  ناعذا و  اب  اهنآ  درک و  توعد  شیوخ  تعاط  هب 
405 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

الاب ياج  ناگتشرف و  نکـسم  شیوخ و  شرع  ّلحم  ار  اهنآ  زگره  دوبن ، وا  زا  تعاطا  هب  ناشناعذا  قح و  ّتیبوبر  هب  اهنآ  رارقا  نیمه  رگا 
. دادیمن رارق  شناگدنب  کین  حلاص و  لامعا  كاپ و  دیاقع ) و   ) نانخس نتفر 

اهنآ هلیسو  هب  دننامیم  نادرگرس  ناریح و  فلتخم ، طاقن  رد  ماگنه ) بش   ) هک اهنآ  ات  داد  رارق  ییاههناشن  میالع و  ار  نامـسآ  ناگراتس 
هام رون  ؤلألت  زا  دنناوتیمن  اهبـش  کیرات  هایـس و  رداچ  ددرگیمن و  اهنآ  یناشفارون  عنام  رات  ياهبـش  یناملظ  ياه  هدرپ  دنوش . ییامنهار 

. دننک يریگولج  اهنامسآ  هنهپ  رد 
رگیدکی رانک  رد  هک  اههوک  دنلب  هاتوک و  ياههّلق  رد  نیمز و  تسپ  طاقن  رد  شوماخ  کیرات و  ياهبش  یهایس  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم 

ار نآ  ربا  ياهقرب  هچنآ  دروآیم و  دوجو  هب  نامـسآ  ياه  هنارک  رد  دعر »  » شّرغ هک  ار  هچنآ  زین  دنامیمن و  یفخم  وا  رب  دـناهتفرگ ، رارق 
تارطق شزیر  طوقس و  ّلحم  دنوشیم و  ادج  اه  هخاش  زا  ناراب  رثا  رب  هک  ییاهگرب  دیدش و  دنت و  ياهداب  نینچمه  دنزاسیم ؛ یـشالتم 

تادوجوم هک  ار  هچنآ  دـنکیم و  تیافک  ار  اه  هشپ  هک  ییاهاذـغ  اهنآ و  تاکرح  ناگچروم و  هلیـسو  هب  هناد  شـشک  هاگیاج  اهناراب و 
(. دنراکشآ نشور و  شملع  هاگشیپ  رد  همه  و   ) تسا هاگآ  اهنیا  همه  زا  دنراد ، محر  رد  هدام 

دنوادخ شیاتس  مه  زاب 

. دنوش دوجوم  سنا »  » ای نج » «، » نیمز  » ای نامسآ » «، » شرع  » ای یـسرک »  » هکنآ زا  شیپ  هدوب ، هراومه  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  شیاتس ،
هب ار  وا  ياهدننک  لاؤس  چیه  ددرگن ، رّوصت  شیارب  ياهزادـنا  مهف  يورین  اب  دوشن و  كرد  شیدـنافرژ  ياهلقع  رکف و  اب  هک  يدـنوادخ 

، دوشیمن دودحم  یناکم  رد  و  تسین ) مسج  اریز   ) دنیبیمن مشچ  اب  وا  دـهاکیمن ، شییاراد  زا  شـشخب  اطع و  دزاسیمن ، لوغـشم  دوخ 
، ددرگیمن هسیاقم  رـشب  اـب  و  دوشیمن ، كرد  ساوح  اـب  درادـن ، ياهلیـسو  هب  زاـین  شنیرفآ  رد  تسین و  لوقعم  شیارب  يرـسمه  اـتمه و 

. ماک نابز و  رازبا و  اضعا و  نودب  اّما  داد ، ناشن  وا  هب  ار  شمیظع  تایآ  تفگ و  نخس  یسوم  اب  هک  یسک  نامه 
نیبّرقم ناگتشرف  رکشل  لیئاکیم و  لیئربج و  ییوگیم  تسار  رگا  ياهتخادنا ، تمحز  هب  راگدرورپ  فیصوت  يارب  ار  دوخ  هک  یسک  يا 

رد ار  نیقلاخلانسحا  هک  نیا  زا  ناشلقع  هک  یناگتـشرف  نک ! فیـصوت  دندوجـس ، عوکر و  رد  هراومه  سدـق ، هاگراب  رد  هک  اـهنامه  ار ،
حراوج اضعا و  لکـش و  ياراد  هک  درک  كرد  فیـصوت  اب  ناوتیم  ار  یـسک  اریز )  ) هدنامورف تریح  بادرگ  رد  دزاس ، دودـحم  يّدـح 

تسا 
407 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رون اـب  هک  تسین  وا  زج  يدوبعم  سپ  دوش ، يرپـس  شرمع  ینّیعم  ّدـح  رد  دـشاب و  دودـحم  هک  تخانـش  تافـص  اـب  ناوتیم  ار  یـسک  و 
! دربیم ورف  تملظ  رد  ار  يرون  ره  دنیرفآیم ، هک  ییاهیکیرات  اب  هتخاس و  نشور  ار  یتملظ  ره  شیوخ 

اوقت هب  شرافس 
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هدناشوپ و امـش  هب  ار  رخاف  ياهـسابل  هک  ییادخ  نامه  منکیم ؛ شرافـس  ادـخ  ربارب  رد  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
ًامتح تشاد ، دوجو  گرم  زا  يریگولج  ای  یگنادواج  اقب و  يوس  هب  یهار  رگا  تسا . هتشاد  ینازرا  امش  هب  یناوارف  هب  ار  يزور  شاعم و 

برق و دنلب  ماقم  تّوبن و  هارمه  ار  سنا  ّنج و  رب  تموکح  دنوادخ  هک  ارچ  تفرگیم ، رایتخا  رد  ار  نآ  مالسلا » هیلع  دوواد  نب  نامیلس  »
يوس هب  ءانف  نامک  زا  گرم  ياهریت  تشگ ، لماک  شیگدنز  تّدم  دش و  رپ  وا  يزور  هنامیپ  هک  هاگنآ  اما  درک . اطعا  وا  هب  یهلا  تلزنم 

. دندرب ثرا  هب  رگید  یهورگ  ار  اهنآ  دندنام و  بحاص  یب  وا  ياهنکسم  اههناخ و  دیدرگ ! یلاخ  وا  زا  راید  راد و  دش و  باترپ  وا 
. دراد دوجو  یناوارف  تربع  ياهسرد  هتشذگ  نورق  خیرات  رد  امش  يارب  لاح ) ره  رد  )

ار ناربمایپ  هک  اهنامه  سر ،»  » ياهرهـش باحـصا  ناشنادـنزرف ؟ و  اهنوعرف »  » دنتـسه اجک  اـهنآ ؟ نادـنزرف  دـنیاجک  و  هقلاـمع ؟ دـنیاجک 
اب هک  اـهنآ  دـنیاجک  دـنیاجک ... ؟ دـنتخاس ، هدـنز  ار  ناراـّبج  نارگمتـس و  مسر  هار و  شوماـخ و  ار  اـهنآ  ننـس  غورف  رپ  غارچ  دنتـشک و 

؟ دنداهن انب  اهرهش  دندروآدرگ و  ناوارف  نایهاپس  دنداد ، تمیزه  ار  رفن  نارازه  دنداتفا و  هار  هب  نارگ  ياهرکشل 
تسا  جع )  ) يدهم هرابرد  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 

رد هراومه  هک  تسوا  هدشمگ  تمکح  هتفرگارف ؛ ار  نآ  یگدامآ ، تفرعم و  هّجوت و  اب  بادآ ، یمامت  اب  هدناشوپ و  نت  رب  ار  شناد »  » هرز
هار زا  هک  يرتـش  نوچمه  دـنکیم و  بورغ  مالـسا  هک  یماـگنه  هب  دراد ، وـج  سرپ و  شبلط  رد  هک  تسوا  زاـین  تسا و  نآ  يوجتـسج 
ارف شمایق  يارب  یهلا  نامرف  هک  یناـمز  اـت   ) دـش دـهاوخ  ناـهنپ  وا  دنابـسچیم ، نآ  هب  ار  شاهنیـس  دریگیم و  رارق  نیمز  رب  هدـنام  نتفر ،

! ناربمایپ نانیشناج  زا  تسا  ینیشناج  هفیلخ و  ادخ و  ياهتّجح  زا  تسا  ياهدنام  یقاب  وا  دسر )
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

409 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هک ار  ياهفیظو  مداد و  رـشن  امـش  نایم  رد  دـندوب  هدرک  وگزاـب  ناـشتّما  يارب  ناربماـیپ  هک  ار  ییاهزردـنا  دـنپ و  ظـعاوم و  نم  مدرم ! يا 
هب یلو  مدرک ، بدا  ار  امـش  ماهنایزات  اب  مدناسر ، ماجنا  هب  امـش  دروم  رد  دنتـشاد ، ناشگرم  زا  دعب  اهنآ  تّما  هب  تبـسن  ناربمایپ  يایـصوا 

ییاوشیپ دیرظتنم  ایآ  دهد ! ناتریخ  ادخ  دیدشن ، عمج  یلو  مدنار ، شیپ  هب  ار  امـش  راگدرورپ  یهاون  اب  دیدشن و  میقتـسم  یطارـص  چـیه 
؟ دهد ناشن  امش  هب  ار  قح  هار  و  ددرگ ؟ هارمه  امش  اب  نم  زج 

هدـیزگرب راکوکین و  ناگدـنب  و  تسا ...  هدروآ  يور  دوب ، هدرک  تشپ  هچنآ  هدرک و  تشپ  دوب ، هدروآ  يور  ایند  زا  هچنآ  دیـشاب ، هاـگآ 
هک ام  ناردارب  یتسار  دـندرک ؛ هضواعم  تسین  انف  نآ  رد  هک  ترخآ  اب  ار  یناف  يایند  زا  یمک  دـناهدیدرگ و  چوک  لـیحر و  هداـمآ  ادـخ 

! دنروخب ریگولگ  ياههمقل  نیا  زا  اتدنتسین  هک  ناشلاح  هب  اشوخ  دناهدید ، نایز  هچ  دنتسین - هدنز  زورما  رگا  تخیر - نیفص  رد  ناشنوخ 
رد فوخ »  » زا دعب  ار  اهنآ  داد و  لماک  روطب  ار  ناششاداپ  دندرک و  تاقالم  ار  ادخ  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  دنـشونب ! راوگان  ياهبآ  نیا  زا  و 

. تخاس نیزگیاج  شیوخ  نما »  » يارس
و ناهّیت ؟» نبا   » تساجک راّمع ؟»  » تساجک دنتشادیم . رب  مدق  قح  هار  رد  دنداتفایم و  هار  هب  هراوس  هک  اهنامه  نم ؟ ناردارب  دنتسه  اجک 
!؟ دش هداتسرف  نارگمتس  يارب  اهنآ  ياهرس  دنتسب و  يزابناج  رب  نامیپ  هک  ناشناردارب  زا  نانآ  دننام  دنیاجک  و  نیتداهشلا ؟» وذ   » تساجک

: دومرف نآ  زا  سپ  تسیرگ ، ینالوط  سب  یتّدم  دز و  فیرش  نساحم  هب  تسد  هاگنآ 
ار اهتّنـس  دنتـشادیم ، اپب  ار  نآ  دـندرکیم و  ّتقد  ضیارف  رد  دنتـسبیم ، راک  هب  دـندرکیم و  توالت  ار  نآرق  هک  اهنامه  مناردارب ، رب  هآ 

يوریپ وا  زا  هنامیمـص  دنتـشاد و  نانیمطا  دوخ  ربهر  هب  دنتفریذپیم و  هناقاتـشم  دندشیم و  داهج  هب  توعد  دندناریم . ار  اهتعدـب  هدـنز و 
. دندرکیم

: دز دایرف  دنلب  يادص  اب  سپس 
ادـخ يوس  هب  دـهاوخیم  هک  سک  نآ  مهدیم ! تکرح  هاگودرا  يوس  هب  رکـشل  زورما  نم  دیـشاب  هاگآ  داهج ! داهج ...  ادـخ ! ناگدـنب 
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! ددرگ جراخ  ام  هارمه  دنک ، چوک 
411 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

بوـّیا وـبا   » يارب رازه و  هد  رد  دعـس » نـب  سیق   » يارب رفن و  رازه  هد  اـب  یمچرپ  مالـسلا » هـیلع  نیــسح   » شدـنزرف يارب  تـفگ : فوـن » »
هتشذگن هعمج »  » زونه و  ددرگ ، زاب  نیّفص »  » هب تشاد  میمـصت  دومرف . هّیهت  رگید  يدادعت  مادک  ره  نارگید  يارب  رازه و  هد  رد  يراصنا »

هداد و تسد  زا  ار  دوخ  نابـش  هک  میدوب  ییاه  هّلگ  نوچمه  اـم  دنتـشگرب و  اهرکـشل  دز ؛ تبرـض  ماـما  هب  راـکتیانج  مجلم » نبا   » هک دوب 
. دندوب هدش  رو  هلمح  اهنآ  هب  تعرس  هب  بناج  ره  زا  ناگرگ 

هبطخ 183

هراشا

. تسا هدومرف  داریا  اوقت  هب  هیصوت  نآرق و  لیاضف  راگدرورپ ، تردق  هرابرد  هک 

گرزب دنوادخ 

ار تاقولخم  شتردق  اب  تسا ، هدننیرفآ  یتّقـشم  تمحز و  چیه  یب  هدش و  هتخانـش  ندش  هدـید  نودـب  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاتس 
نکسم ار  ایند  هک  تسومه  تسج ، يرترب  ناگرزب  همه  رب  شیاخـس  دوجو و  اب  تخاس و  شیوخ  هدنب  ار  ناشک  ندرگ  شتّزع  اب  دیرفآ ،

زا ار  نانآ  دـنریگرب و  اهنآ  يارب  ایند  تشز )  ) هرهچ زا  هدرپ  ات  تخاـس ؛ ثوعبم  سنا  ّنج و  يوس  هب  ار  شنـالوسر  دـینادرگ و  شقولخم 
هب ار  یتسرپایند  بویع  دننزب و  اهلثم  نانآ  يارب  شایتسرپ ) لّمجت  قرب و  قرز و  یتسپ  ایند و  ییافویب  رد  و  ، ) دـنراد رذـحرب  شیاهنایز 
دای یپ  رد  یپ  نآ  مارح  لالح و  دـنرگیدکی و  بقاـعتم  هک  اـهیرامیب  اهیتسردـنت و  زا  تسا  تربع  هیاـم  هک  ار  هچنآ  دـنهد و  ناـشن  اـهنآ 

تشهب و زا  نارگنایـصع  ناعیطم و  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  دنناوخباهنآ ) رب  هفقو  نودب  ار  روآ  تربع  ياهـسرد  نیا  و   ) دـنوش ناشروآ 
. دننک وگزاب  ناشیارب  تسا ، هدومرف  هدعو  نانآ  هب  ریقحت  مارتحا و  خزود و 

یفدـه و دودـح و  ياهزادـنا و  يزیچ  ره  يارب  هتـساوخ ، شناگدـنب  زا  دوخ  هک  هنوگ  نامه  میوج ، بّرقت  وا  هب  ات  ار  وا  منکیم  شیاـتس 
. تسا هتشاد  رّرقم  یباسح  یلجا  ره  يارب  يدمآرس و  لجا و  یفده  هزادنا و  ره  يارب 

نآرق  لیاضف  رد  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 
، شقولخم رب  تسا  دنوادخ  تّجح  ایوگ و  تسا  یتکاس  هدنراد ، زاب  تسا  ياهدنهد  نامرف  نآرق 

413 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نآ اب  ار  شنید  ماـمت و  ار  نآ  ّتینارون  هداد ، رارق  نآ  تاروتـسد  ورگ  رد  ار  ناـنآ  هتفرگ و  ناگدـنب  زا  ار  نآرق  هب  لـمع  ناـمیپ  دـنوادخ 

تغارف قلخ  هب  نآرق  تیادـه  ماکحا  ندـناسر  زا  هک  درب  ناهج  نیا  زا  یماگنه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  و  تسا ، هتخاـس  لـماک 
شنید زا  يزیچ  دنوادخ  هک  نیا  هچ  تسا ...  هدرک  نایب  دوخ  هک  دینک  میظعت  دیرامـشب و  گرزب  هنوگنآ  ار  دنوادخ  نیاربانب  دوب ، هتفای 
ياهیآ راکـشآ و  ياهناشن  هک  نیا  زج  هتـشاذگناو ، دشاب  شیدونـشخان  ای  تیاضر و  دروم  هک  ار  یبلطم  چیه  هتـشادن و  یفخم  امـش  رب  ار 
هدنیآ لاح و  هتشذگ و  رد  وا ، نوناق  مشخ و  تیاضر و  تسا ؛ هداد  رارق  شیارب  دنک ، توعد  نآ  يوس  هب  ای  يریگولج  نآ  زا  هک  مکحم 
زگره هتفرگ و  مشخ  نآ  رطاخ  هب  ناینیـشیپ  رب  هک  يراک  هب  دوشیمن ، دونـشخ  امـش  زا  هاگ  چیه  دنوادخ  دینادب ! تسا . یکی  همه  هرابرد 
نامه دیرادیم و  رب  مدق  راکشآ  یهار  رد  امش  دشیم ؛ دونشخ  دندادیم  ماجنا  ناینیـشیپ  رگا  هک  يراک  هب  دوشیمن . نیگمـشخ  امـش  رب 
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. دناهتفگ امش  هتشذگ  نادرم  هک  دییوگیم  نخس 
رب ار  دوخ  دای  رکذ و  هدومن و  ناتبیغرت  قیوشت و  اهتمعن  رکـش  هب  هتـشاذگ و  ناترایتخا  رد  یفاـک  رادـقم  هب  ار  امـش  ياـیند  زاـین  دـنوادخ 

. تسا هتخاس  بجاو  ناتنابز 

يراکزیهرپ هب  هیصوت 

نامرف تفلاخم  زا  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  ناگدنب  زا  شیوخ  تساوخ  اضر و  ياهتنم  ار  نآ  هدومن و  شرافس  اوقت  هب  ار  امـش  دنوادخ ) )
یسک وا  دیسرتب ! دراد  رایتخا  رد  ار  امش  تانکس  تاکرح و  تسوا و  تسد  هب  امش  مامز  دیرضاح و  وا  هاگشیپ  رد  هراومه  هک  يدنوادخ 

زا هک  هداد  رارق  ار  يراوگرزب  نانابهگن  دسیونیم ، دـیروآ  اج  هب  اراکـشآ  رگا  دـنادیم و  دـیهد  ماجنا  یناهنپ  رد  ار  يراک  رگا  هک  تسا 
زا  ) ییاهر يارب  یهار  دسرتب  ادخ  زا  دنک و  هشیپ  اوقت  هک  سک  نآ  ! » دیـشاب هاگآ  دنیامنن . تبث  هدوهیب  دنزرون و  تلفغ  یّقح  چیه  ظفح 

تـسا دـنمهقالع  نآ  هب  دراد و  تسود  هچنآ  رد  ار  وا  دـیامنیم و  اطع  وا  هب  یکیراـت  لد  رد  يرون  و  [ 43 «] دیاشگیم شیور  هب  اه ) هنتف 
صوصخم ار  نآ  هک  ییارـس  رد  دنکیم ، ییاریذـپ  هتخاس ، هدامآ  هک  ياهنامیرک  لزنم  رد  وا  زا  و  دزاسیم . دـّلخم  هشیمه  يارب  تشهب ) )

هب سپ  دنـشابیم . ادخ  ناربمایپ  شنانیـشنمه  ناگتـشرف و  شنارئاز  وا  لامج  شاییانـشور ، رون و  وا و  شرع  نآ  فقـس  هک  هتخاس  دوخ 
ار اهنآ  گرم  ددرگ ، عطق  مدرم  يوزرآ  هک  تسا  کیدزن  هچ  دـینک . راک  دـسر  ارف  لجا  هک  نآ  زا  شیپ  دـیزرو و  تردابم  تمایق  يوس 

ناهج هب  تشگزاب  ياضاقت  گرم  زا  سپ  دندوب و  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  دننامه  دوش ؛ دودسم  ناشیور  هب  هبوت  باب  دشک و  شوغآ  رد 
نامرف دیباتشیم ) ترخآ  يارس  هب   ) تسین امش  هناخ  هک  ایند  نیا  زا  هک  دیرفس ...  رد  ناگدناماو  نوچمه  امش  دشن ،) هتفریذپ  اّما   ) دندرک

. دیاهتشگ ارس  نیا  زا  هشوت  داز و  هّیهت  هب  رومأم  هدش و  هداد  امش  هب  ندرک  چوک 
415 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ایند بئاـصم  رد  ار  تقیقح  نیا  دـینک . محر  نتـشیوخ  هب  نیارباـنب  درادـن ، ار  خزود  شتآ  تقاـط  نت ، كزاـن  تسوـپ  نیا  دیـشاب ! هاـگآ 
حورجم ار  وا  يرـصتخم  هک  یندروخ  نیمز  دوریم و  ورف  شندـب  هب  هک  يراـخ »  » رثا رد  ار  ناـتدوخ  زا  یکی  یتحاراـن  اـیآ  دـیاهدومزآ :
ياهگنـس رانک  رد  شتآ  هقبط  ود  نایم  رد  هک  هاگنآ  تسا  هنوگچ  سپ  دـیاهدید ؟ دـهدیم  جـنر  ار  وا  نابایب  غاد  ياهگیر  اـی  دزاـسیم 

!؟ دریگ رارق  ناطیش  نیرق  هتخادگ و 
رد اه  هلعـش  و  ( ؟ دـنبوکیم ار  رگیدـکی  دـنتلغیم و  مه  يور  رب  اهـشتآ  دـنک ، بضغ  شتآ  رب  خزود )  ) کلام هک  هاگنآ  دـینادیم  اـیآ 

! دنـشکیم هلعـش  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  مّنهج  ياهرد  نایم  رد  نانک  هلان  دیامن ، رجز  ار  شتآ  هک  هاگنآ  و  دـنوریم ) ورف  مه  نورد 
ياهلغ دوش و  هتخادـنا  اـهندرگ  هب  شتآ  ياـهقوط  هک  هاـگنآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ  هدرک ، هنخر  تدوجو  رد  يریپ  هک  لاـسگرزب ! ریپ  يا 

لاح رد  دـیروآ  دای  هب  ار  ادـخ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  راهنز ! راهنز ! دروخیم . ار  اهتـسد  تشوگ  هک  ناـنچ  دـتفا ؟ ندرگ  تسد و  هب  هعماـج 
دیتسه دوخ  لامعا  ورگ  رد  امش   ) دیریگ رارق  یگدنز  يانگنت  رد  هکنآ  زا  شیپ  تعسو  لاح  رد  دیوش و  رامیب  هک  نآ  زا  شیپ  یتسردنت 
رادیب ار  اهمشچ  بش  لد  رد  دینک ، ششوک  یعس و  دوش ، هتسب  امش  يور  رب  يدازآ  ياهرد  هک  نآ  زا  شیپ  شیوخ  يدازآ  هار  رد  سپ )

دوخ ناج  ناور و  رب  دـیریگب و  نتـشیوخ  نت  مسج و  زا  دـینک ، قاـفنا  ار  لاوما  دـیزادنا و  راـک  هب  ار  اهمدـق  رغـال و  ار  اهمکـش  دـیراد و 
تباث ار  ناتیاهمدق  دهدیم و  ترـصن  ار  امـش  وا  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  دـیزرون  لخب  راک  نیا  رد  دـییازفیب ،

یب شاداپ  وا  يارب  دـنک و  اطع  ربارب  دـنچ  وا  هب  دـنوادخ  ات  دـهد ؟ ضرق  دـنوادخ  هب  هک  تسیک  : » تسا هدومرف  زین  و  [ 44 «.] درادیم هگن 
هب هن  امش  زا  شنتفرگ  ضرق  تسا و  یناوتان  فعض و  رطاخ  هب  هن  امش  زا  وا  يرای  تساوخرد  دینادب ) اّما  [ ) 45 «.] دهد رارق  یصقن  بیع و 

تساوخرد تسا ، میکح  زیزع و  تسوا و  نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  ياهرکـشل  هک  یلاح  رد  هتـساوخ  يرای  امـش  زا  وا  تسا ، دوبمک  رطاخ 
وا هک  تسا  يزاین  تهج  زا  هن  اهنیا  یلب   ) تسا دـیمح  زاـین و  یب  دراد و  ّقلعت  وا  هب  نیمز  نامـسآ و  ياـهجنگ  هک  یلاـح  رد  هدرک  ضرق 
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ناگیاسمه زا  ات  دـیزرو  تردابم  کین  لامعا  هب  نیارباـنب  [ 46 «.] دیرتراکوکین کیمادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  تسا  هتـساوخ  هکلب  دراد )
نآ دنوادخ ) ! ) هداتـسرف ناشرادید  هب  ار  ناگتـشرف  هتخاس و  ناشقیفر  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک ) یناسک  دزن  رد  ! ) دیـشاب وا  يارـس  رد  ادخ 

یتحاران جنر و  هنوگ  چـیه  ناشاهندـب  دنونـشیمن و  ار  شتآ  فیفخ  يادـص  اهنآ  ياهـشوگ  یّتح  هک  هتـشاد  یمارگ  ار  هورگ  نیا  نانچ 
[47 «.] تسا میظع  لضف  ياراد  دنوادخ  دهدیم و  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  دنوادخ  تمحرم  لضف و  نیا   » دنیبیمن

417 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسا لیکو  نیرتهب  ام و  هدننکتیافک  وا  مبلطیم ! امش  دوخ و  يرای  هب  ار  دنوادخ  میوگیم و  دیونشیم  ار  هچنآ  نم 

هبطخ 184

ماما هک  يروط  هب  دـنلب  يادـص  اـب  روبزم  صخـش  هک  دوب  یماـگنه  نیا  هدومرف و  دوب ، جراوخ  زا  هک  یئاـط  رهـسم  نب  جرب  خـساپ  رد  هک 
«! ِهِّلل اَّلا  َمْکُح  ال  : » تفگ دونشب 

رد تیادص  يدوب ؛ ناوتان  یصخش  وت  دیدرگ و  راکـشآ  قح  دنگوس  ادخ  هب  هتـسکش ! نادند  يا  دنک  هایـس  ار  تیور  ادخ  شاب ! شوماخ 
! يدش راکشآ  يزب  خاش  نوچمه  دمآ  نوریب  موقلح  زا  لطاب  يادص  هک  هاگنآ  ات  دوب  هدش  سبح  هنیس 

هبطخ 185

هراشا

یهورگ  شنیرفآ  رارسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  يانث  دنوادخ ، شیاتس  زا  نآ  رد  هک 
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  تاناویح  زا 

لاعتم دنوادخ  شیاتس 

ار يو  اهششوپ  دننیبن و  ار  وا  اه  هدید  دنریگنرب ، رد  ار  يو  اهناکم  دننکن و  كرد  ار  يو  ساوح ، هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 
دننامه تسا ؛ هداد  ناشن  ار  دوخ  دوجو  تقلخ ، رارسا ) و   ) ثودح اب  هتخاس و  راکشآ  ار  دوخ  ّتیلزا  شنیرفآ ، ثودح  اب  دنزاسن ، روتسم 

دوخ ناگدنب  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  قداص و  شیاههدعو  رد  هک  ومه  تسین ، يدننامه  وا  يارب  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  اه  هدـیرفآ  ندوب 
. دنک متس 

رب هاوگ  ایـشا  ندوب  ثداـح  دـیامنیم ، مکح  اـهنآ  رب  تلادـع  هب  ماـکحا  يارجا  رد  دـنکیم و  راـتفر  داد  لدـع و  هب  شتاـقولخم  هراـبرد 
. تسوا ماود  هاوگ  دهاش و  تادوجوم  يرهق  يدوبان  و  وا ، تردق  هناشن  اهنآ  یناوتان  و  وا ، یگشیمه 

تسا  رارقرب  دراد ، ینامز  هک  نیا  هن  یلو  تسا  یگشیمه  هرامش ، هب  هن  اّما  تسا  یکی 
418 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، رهاظ ّساوح  هن  دبایرد  ار  يو  لد  مشچ  تسا ،) تاذ  هب  مئاق  هکلب   ) تسین وا  هدنرادهگن  يزیچ  یلو 
419 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. يو روضح  رب  هن  دنهاوگ  يو  دوب  رب  ددرگیم  هدهاشم  هچنآ 
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درک ناوتن  كرد  ار  شتاذ  هنک  هک  هدش ، مّلـسم  لقع  يورین  اب  هدش ، یّلجتم  اهنآ  رب  شتمظع  راثآ  اب  هکلب  دنرادن  هطاحا  وا  رب  اه  هشیدـنا 
نیا هب  هن  اّما  تسا ) گرزب  وا  !. ) دشکیم همکاحم  هب  دنراد ، ار  تاذ  هنک  رب  هطاحا  ندربیپ و  ياعّدا  هک  ار  یشیدنا  فرژ  ياه  هشیدنا  و 

نأش و هکلب  هن ، دـهد ؛ هولج  گرزب  ار  شدـسج  هک  یتمظع  نآ  هن  اّما  تسا ) تمظع  اب  وا  ، ) تسا ینالوط  شمـسج  زرم  ّدـح و  هک  اـنعم 
. تسا تمظع  اب  شتموکح  گرزب و  شماقم 

گرزب ربمایپ 

كرش رفک و  رب  يزوریپ  نشور و  ییاهناهرب  اب  ار  يو  تسوا . تیاضر  دروم  نیما  هدیزگرب و  هداتـسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ 
ياهمچرپ دـش ، نومنهر  قح  هداج  هب  ار  اهناسنا  درک و  غالبا  اراکـشآ  ار  قح  تلاسر  زین  وا  تشاد و  لیـسگ  تسار  هار  ندومن  حـضاو  و 

. دینادرگ راوتسا  ار  نامیا  ياه  هریگتسد  مکحم و  ار  مالسا  ياههتشر  تخاس و  رارقرب  ار  نشور  ياه  هناشن  تشارفارب و  ار  تیاده 
نارادناج  زا  یضعب  زیگناتریح  شنیرفآ  نوماریپ  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 

رامیب و اهلد  اّما  دندیـسرتیم ، نازوس  شتآ  زا  دنتـشگیم و  زاـب  تسار  هار  هب  دندیـشیدنایم  وا  تمعن  یگرزب  تردـق و  تمظع  رد  رگا 
یگتسویپ مه  هب  بیکرت و  هدیشخب و  ماکحتسا  ار  اهنآ  شنیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگنیمن  شکچوک  تاقولخم  هب  ایآ  تسا . بویعم  اهمشچ 

؟ هدیشخب ماظن  ار  ناشتسوپ  ناوختسا و  هدروآ و  دوجو  هب  نانآ  يارب  مشچ  شوگ و  تسا و  هدینادرگ  نقتم  ار  اهنآ 
، دینک هاگن  ددرگیمن . كرد  هشیدنا  مشچ و  اب  شتقلخ  تفاطل  هنوگچ  هک  دیرگنب  شفیرظ  مادنا  کچوک و  هّثج  نآ  اب  هچروم  نیمه  هب 

صوصخم هاگیاج  رد  دـیامنیم و  لقن  هنال  هب  ار  اه  هناد  دـنکیم ؛ شالت  شیزور  ندروآتسدـب  يارب  دوریم و  هار  نیمز  يور  هنوگچ 
؛ دـنکیم هریخذ  تسین ، نکمم  شیارب  ندرکعمج  هک  ینامز  يارب  ناکما ، ماگنه  هب  ناتـسمز و  يارب  امرگ  لصف  رد  دـنکیم . يرادـهگن 
، هد شاداپ  راگدرورپ  دـنکیمن و  تلفغ  وا  زا  ناّنم  دـنوادخ  هدـش ، هدـیرفآ  شعبط  قفاوم  مزـال و  كاروخ  هدـیدرگ و  نیمـضت  شیزور 

يراجم رد  رگا  دـشاب و  تبوطر  یب  کشخ و  ياهرخـص  نایم  رد  ای  فاص و  تخـس و  یگنـس  لد  رد  هک  نیا  وگ  دزاسیمن ، شمورحم 
ششراوگ  هاگتسد  نییاپ  الاب و  ياهتمسق  كاروخ و 

421 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
بّجعت رد  ییامن ، هشیدنا  شیاهشوگ ، اهمشچ و  ینعی  تسوا  رـس  رد  هچنآ  هدیرفآ و  هاگتـسد  نیا  ظفح  يارب  هک  ییاضعا  تالـضع و  و 
هچروم هک  يدنوادخ  تفگ ) یهاوخ  و  ! ) داتفا یهاوخ  تمحز  هب  نآ  فیصوت  زا  درک و  یهاوخ  فارتعا  شتقلخ  یتفگـش  هب  هتفر و  ورف 

ياهدننیرفآ چـیه  تسا . رتالاب  رترب و  زیچ  همه  زا  دراذـگ ، انب  یّـصاخ  ماکحتـسا  اب  ار  شدوجو  هرکیپ  رارقرب و  شیاپ  تسد و  يور  رب  ار 
ییامیپب ار  درخ  ياههار  قیرط و  رگا  هدرکن . يرای  ار  يو  نآ  شنیرفآ  رد  یتردق  چیه  و  هتشادن ... ! تکرش  وا  اب  هرشح  نیا  شنیرفآ  رد 

اب اریز  تسامرخ ، هثجلا  میظع  تخرد  راگدیرفآ  نامه  کچوک  هچروم  نیا  هدننیرفآ  هک : دـنیوگیم  وت  هب  لیالد  همه  یـسرب ، رخآ  هب  ات 
، کبـس نیگنـس و  کچوک ، گرزب و  تادوجوم  لاح ) ره  هب  و   ) تسا هدـیچیپ  قیقد و  ناشنامتخاس  ود  ره  دـنراد ، هک  ییاـهتوافت  ماـمت 

(. توافت یب  وا  تردق  ربارب  رد  و   ) دنناسکی شتقلخ  رد  همه  ناوتان  اناوت و 

ناهج نامسآ و  شنیرفآ 

بش و نیا  فالتخا  گنـس و  بآ و  تخرد ، هایگ و  هاـم ، دیـشروخ و  هب  نونکا  بآ ، داـب و  اوه و  نامـسآ و  شنیرفآ  تسا  هنوگ  نیمه 
ياو یـسانشب ) ار  ادخ  ات  ( ؛ رگنب نوگانوگ  ياهنابز  تاغل و  نیا  ییادج  قّرفت و  اههّلق و  يدنلب  ناوارف و  ياههوک  اهایرد و  نایرج  زور و 

لاکـشا يارب  دـنرادن و  یعراز  دـنهایگ و  نوـچمه  اـهنآ  هک  دـنرادنپیم  یهورگ  دـنک ، راـکنا  ار  اـهنیا  ّربدـم  مظاـن و  هـک  یـسک  نآ  رب 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین ياهدننیرفآ  اهنآ  نوگانوگ 
. دناهدرواین لمع  هب  یقیقحت  هدنارورپ  دوخ  زغم  رد  هچنآ  يارب  دناهدرکن و  هماقا  یلیلد  دوخ  ياعّدا  يارب  اهنیا 

؟ دیآ دیدپ  رگتیانج  نودب  یتیانج  یّتح  ای  هدنزاس و  نودب  ینامتخاس  تسا  نکمم  ایآ 

خلم شنیرفآ 

هب یناهد  هدیرفآ و  ناهنپ ، شوگ  نابات و  هام  نوچمه  هقدح ، ود  خرس ، مشچ  ود  وا  يارب  دنوادخ  هک  شیدنیب  خلم  هرابرد  یهاوخ  رگا  و 
دنکیم و ادج  هدـیچ و  ار ) ناتخرد  ياهگرب  ناهایگ و  ياههخاش   ) اهنآ اب  هک  نادـند  ود  دـنمورین و  یّـساوح  هداد ، وا  هب  شتقلخ  بسانت 
رب رداـق  دنـسرتیم و  اـهنآ  زا  دوخ  تعارز  يارب  نازرواـشک  دـیامنیم . يروآ  عمج  ار  شکاروخ  اـهنآ  اـب  هک  ساد  نوـچمه  هلیـسو  ود 

، دنتسین ناشعفد 
423 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دنـشاب هتـشاد  لـیم  هچنآ  دـنوش و  رازتشک  دراو  اـت  دـنیآیم  شیپ  هنادـنمورین  ناـنچمه  اـهنآ  دـنهدب ، مه  تسد  هب  تسد  همه  رگا  یّتـح 
! تسین کیراب  تشگنا  کی  هزادنا  هب  ناشرکیپ  مامت  هک  یلاح  رد  دنروخب .

عوـضخ شربارب  رد  [ 48 «] رابجا هب  اـی  راـیتخا  يور  زا  دـننیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناـسک  ماـمت   » هک يدـنوادخ  تسا  تکرب  رپ  گرزب و 
يور زا  دنزادنایم و  ندرگ  هب  یناوتان  یتسردنت و  لاح  رد  ار  وا  تعاطا  قوط  دـنیاسیم و  كاخ  هب  شیارب  نیبج  تروص و  دـننکیم و 

. دنراپسیم وا  هب  ار  دوخ  رایتخا  مامز  میب  سرت و 
هدرک اصحا  ار  اهنآ  ياهـسفن  هرامـش  و  گرزب ) کچوک و  زا   ) اهنآ ياهرپ  يوم  اهرپ و  دادـعت  وا  دنتـسه و  يو  نامرف  رّخـسم  ناگدـنرپ 

اب هچنآ  و   ) هدومرف رّدـقم  ار  اهنآ  يزور  یکـشخ ،! رد  یهورگ  دـننک و  یگدـنز  بآ  نورد  رد  هک  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  ار  ياهّدـع  تسا .
نیا باقع ؛ نآ  تسا و  غالک  نیا  تسا . هدومن  اصحا  ار  اـهنآ  فانـصا  و  هدـیرفآ ) ناـشیارب  دراد  بساـنت  اـهنآ  ندـب  شراوگ و  هاگتـسد 

ياهناراب هدومرف و  داجیا  ار  نیگنـس  ياهربا  هدومن . لّفکت  ار  شیزور  هدرک و  توعد  یمان  هب  ار  ياهدنرپ  ره  غرمرتش ، نآ  تسا و  رتوبک 
ار کشخ  ياهنیمز  راک ) نیا  اب  و   ) تسا هتخاس  صخـشم  ار  یناکم  ره  ناراب  مهـس  تمـسق و  هداتـسرف ، ورف  نآ  زا  یپ  رد  یپ  تشپ و  رپ 

. تسا هدنایور  یلاسکشخ  زا  دعب  ار  ناهایگ  هدومن و  يرایبآ 

هبطخ 186

هدمآ  درگ  نآ  رد  یملع  لوصا  ردق  نآ  هدومرف و  داریا  دیحوت »  » هرابرد هک 
درادن دوجو  يرگید  هبطخ  چیه  رد  هک 

يو سک  ره  هدربن و  یپ  شتقیقح  هب  دهد  رارق  يدننام  شیارب  هک  یـسک  هتـسنادن و  اتکی  ار  وا  ددرگ ، لئاق  شیارب  یتّیفیک  هک  سک  نآ 
هّزنم داعبا » تاهج و   » زا ار  يو  دروآ ، هشیدنا  مهو و  رد  ای  دنک و  هراشا  وا  هب  هک  سک  نآ  تسا ، هدیـسرن  دصقم  هب  دنادب  يزیچ  هیبش  ار 

ماـجنا تسا . ياهدـننیرفآ  ّتلع و  ياراد  دـشاب ، يرگید  هب  شیاـقب  هچنآ  تسا و  عونـصم  هدـش ، هتخانـش  تاذ  هنک  هچنآ  تسا . هتـسنادن 
هک نیا  هن  اّما  تسا  زاین  یب  ینغ و  دشابیمن ، رکف  نالوج  جاتحم  هک  تسا  ياهدـنریگهزادنا  تسین و  هلیـسو  دـنمزاین  هک  تسا  ياهدـنهد 

 ... نیرق وا  اب  لیاسو  رازبا و  هن  تسا و  نیشنمه  وا  اب  نامز  هن  دشاب ، هدرک  لیصحت  ار  نآ 
. تسا هدوب  مدقم  زاغآ  رب  شتّیلزا  هتسج و  تقبس  مدع  رب  شدوجو  هتفرگ و  یشیپ  نامز  رب  شدوب 

يّدض هک  میربیم ) یپ   ) داضتم يایشا  شنیرفآ  زا  تسا و  هتساریپ  ساوح  نتشاد  زا  دوخ  هک  تسا  نآ  لیلد  وا  هلیسو  هب  ساوح  شنیرفآ 
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اب ار  راکشآ  یکیرات و  اب  ار  ینشور  درادن . ییاتمه  نیرق و  دوخ  هک  دوشیم  نشور  يایشا  نیب  نراقت  ندادرارق  زا  دوشن و  رّوصت  وا  يارب 
نیابتم تادوجوم  نیب  دومن و  بیکرت  مه  اب  ار  داضتم  رـصانع  داد . رارق  رگیدـکی  ّدـض  يدرـس  اـب  ار  یمرگ  يرت و  اـب  ار  یکـشخ  ناـهن ،

، تسا هتخاس  رارقرب  نراقت 
425 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسا هتخادنا  ییادج  دنکیدزن  مه  هب  هک  اهنآ  نیب  هدینادرگ و  کیدزن  مه  هب  دناهتشاد  هلصاف  مه  زا  هک  اهنآ 
هب تالآ  لیاسو و  دنـشیوخ و  ّتیدودحم  رب  لیلد  رازبا ، اریز  دیآیمن ، رد  شرامـش  باسح و  هب  تسین و  رّوصتم  شیارب  ياهزادنا  ّدح و 

هکنیا میاهدرک و  عنم  ندوب  میدـق  زا  ار  اهنآ  دـناهدش  ادـیپ  تقو » نـالف  زا   » تادوجوم مییوگیم  هک  نیمه  دـننکیم . هراـشا  دوخ  دـننام 
، دشیم لماک  دوب » نینچ  رگا   » دوشیم هتفگ  هک  یماگنه  میاهتخاس و  عونمم  ندوب  یلزا  زا  ار  اهنآ  دـناهدمآ ، دوجو  هب  ًاعطق »  » مییوگیم

. دنتسین لماک  انعم  مامت  هب  تادوجوم  هک  تسا  نآ  لیلد 
هتـساریپ اّربم و  رهاظ  ياهمـشچ  اب  ندش  هدید  زا  هک  تسا  رظن  نیمه  زا  درک و  یّلجت  لوقع  ربارب  رد  اهنآ  هدننیرفآ  تادوجوم  شنیرفآ  اب 

و تکرح »  » دوـخ وا  هک  یتروـص  رد  دـشاب ، نینچ  دـناوتیم  هنوـگچ  اریز ) ، ) درادـن ناـیرج  وا  رب  نوکـس »  » و تـکرح »  » نیناوـق تـسا و 
تحت دوخ  هک  دوشیم  رگم  و  دراذـگبرثا ؟ شدوخ  رد  هتخاـس  راکـشآ  ار  هچنآ  تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسا ؟ هدرک  داـجیا  ار  نوکـس » »

دوشیم و عنتمم  شندوب  یلزا  ددرگیم و  هیزجت  شدوجو  هنک  دریذپیم و  رییغت  شتاذ  دوش  نینچ  رگا  دریگ ؟ رارق  شیوخ  هدیرفآ  ریثأت 
ناصقن هک  دوب . دهاوخ  لماکت  مدع  ناصقن و  ماجنا  زاغآ و  نیا  همزال  تشاد و  دهاوخ  زین  ییاهتنا  دش  نّیعم  شیارب  يزاغآ  هک  یماگنه 

هریاد نیا  زا  ماجنارس  دشاب و  راگدیرفآ  دوخ  هک  نیا  هن  دوشیم ، رگید  یقلاخ  دوجو  لیلد  دوخ  تسا و  ندوب  قولخم  مّلسم  لیلد  نتشاد 
ایـشا ریثأـت  تحت  تادوجوم  ریاـس  نوچمه  و   ) ددرگیم جراـخ  درادـن ، هار  وا  رد  لوفا  رییغت و  لاوز و  تسین و  ّرثؤم  وا  رد  زیچ  چـیه  هک 

هک تسا  نآ  زا  رترب  ددرگ ؛ يدودح  هب  دودحم  ات  هدـشن  هداز  یـسک  زا  دـشاب و  دولوم  زین  دوخ  هک  هدازن  ار  یـسک  تفرگ ) دـهاوخ  رارق 
رد ات  دسرن  شییایربک  نماد  هب  دنلب  ياههشیدنا  تسد  دور . وا  هرابرد  نانز  اب  شزیمآ  نامگ  هک  تسا  نآ  زا  رتکاپ  و  دریذپ ...  ینادـنزرف 
زا اهتـسد  دنزجاع و  شکرد  زا  ساوح  دیامن ، رّوصت  لایخ  رد  ار  وا  شقن  دناوتن  نادنمـشوه  یـشوهزیت  دنک و  شدودـحم  یتیاهن  ّدـح و 

، درواین دوجو  هب  ینوگرگد  لیدبت و  هنوگ  چیه  شیارب  نامز  تشذگ  درادن و  هار  وا  رد  ینوگانوگ  رییغت و  دنرصاق ، شسمل  یسرتسد و 
حراوج و ازجا و  زا  کی  چیه  هب  وا  دنهدن . شرییغت  یکیرات  ییانـشور و  دـنزاسن و  هدروخلاس  هنهک و  ار  يو  اهزور  اهبـش و  دـش  دـمآ و 
عاـطقنا و دوشن و  هتفگ  یتیاـهن  ّدـح و  شیارب  ددرگن ، فیـصوت  مادـک  چـیه  هب  ضاـعبا  ریاـغت و  هب  هنو  ضارعا  زا  یـضرع  هب  هن  اـضعا و 
ای لیامتم  یبناج  هب  ار  وا  هک  دنکیم  لمح  ار  وا  يزیچ  هن  دنروآ و  نییاپ  ای  دنرب و  الاب  ار  يو  ات  دنرادن  هطاحا  وا  هب  ایـشا  درادـن . ییاهتنا 

دونـشیم نابز ، ماک و  اب  هن  اّما  دهدیم  ربخ  دراد .) هطاحا  زیچ  همه  هب  هکلب   ) اهنآ نوریب  رد  هن  تسا و  ایـشا  نورد  رد  هن  درادـهگن ، تباث 
ار زیچ  همه  دنک ، ظّفلت  هک  نیا  هن  دیوگیم ، نخـس  هدش ، لیکـشت  اههدرپ  اهناوختـسا و  ارجم ، زا  هک  ییاونـش  هاگتـسد  هطـساو  هب  هن  یلو 

يور زا  هن  اّما  دوشیم  دونشخ  درادیم و  تسود  دشاب ، يریمـض  ياراد  هک  نیا  هن  اّما  دنکیم ، هدارا  هظفاح ، هّوق  اب  هن  یلو  دنکیم  ظفح 
، بلق ّتقر 

427 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: دیامرفیم دنک  هدارا  هچ  ره  هب  تّقشم ، جنر و  یتحاران و  يور  زا  هن  اّما  دیآیم ، مشخ  هب  درادیم و  نمشد 

هدینـش هک  تسا  يدایرف  هن  دنیـشن و  اهـشوگ  رد  هک  تسا  یتوص  هن  شاب »  » هملک نتفگ  اّما  [ 49 «،] دوشیم دوجوم  گنردالب  سپ  شاب ، »
! دوبیم یمّود  يادخ  دوب  رگا  هتشادن و  دوجو  يزیچ  وا  زا  شیپ  دنکیم و  داجیا  هک  تسا  يراک  نامه  ادخ  نخس  هکلب  دوش ،

وا نیب  دباییم و  نایرج  وا  رب  ناگدش  ادیپ  ون  تافص  تروص  نیا  رد  هک  نیا  هچ  هتفای ؛ شیادیپ  ندوبن  زا  سپ  دوش : هتفگ  تسین  هتسیاش 
هدمآ دوجو  هب  مدع  زا  هکنآ  عونصم و  عناص و  هجیتنرد  دوب و  دهاوخن  تاقولخم  وا و  نیب  يرترب  هنوگ  چیه  هدنامن و  یتوافت  ثداوح  و 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


دیرفآ و دشاب  هتفرگ  شریغ  زا  هک  ياهنومن  وگلا و  نودب  ار  تاقولخم  دـندرگ . ناسکی  هدروآ  یتسه  هب  یتسین  زا  ار  تادوجوم  هک  نآ  اب 
نیع رد  ار  نآ  دزاس و  لوغشم  ار  يو  هک  نیا  نودب  تشادهگن  ار  نآ  دومرف و  داجیا  ار  نیمز  تسجن . تناعتسا  يدحا  زا  اهنآ  تقلخ  رد 

زا ار  نآ  تشارفارب و  یناکرا  نوتـس و  چیه  یب  و  تشاد ...  اپ  رب  ياهیاپ  نوتـس و  چـیه  نودـب  ار  نآ  هدیـشخب و  رارق  يرارقیب  تکرح و 
ار شیاههمشچ  اجرباپ ، شیاههوک  مکحم ، ار  شیاهخیم  درک ؛ يریگولج  نتفاکش  مهرد  طوقـس و  زا  تشادهاگن و  نتخیر  ورف  يژک و 
تمظع و اب  وا  تسا . هتـشگن  ناوتان  هداد ، ییاـناوت  ار  هچ  ره  هدـییارگن و  یتسـس  هب  هدرک  اـنب  هچنآ  دومن ، داـجیا  ار  شیاـههّرد  يراـج و 

يرترب نآ  زیچ  ره  رب  شلالج  تّزع و  هلیـسو  هب  ربخ و  اب  نآ  نورد  نطاـب و  زا  دوخ  یهاـگآ  ملع و  اـب  ّطلـسم و  نیمز  رب  شیوخ  هرطیس 
گنچ زا  يرگباتـش  چیه  ددرگ و  هریچ  وا  رب  دناوتب  ات  دچیپن  رـس  شنامرف  زا  زگره  دوشن و  جراخ  شتردـق  ورملق  زا  نآ  زیچ  چـیه  دراد ،

. دهد يزور  وا  هب  ات  درادن  زاین  يدنمتورث  چیه  هب  دریگ و  یشیپ  وا  رب  ات  دزیرگن  شتردق 
ار شرادتقا  طیحم و  زا  رارف  تردق  ياهدنبنج  چـیه  دـنراوخ ؛ لیلذ و  شتمظع  لابق  رد  دـنرادربنامرف و  عشاخ و  شربارب  رد  تانئاک  مامت 

رّوصت شیارب  یهیبش  دنک و  ییاتمه  وا  اب  ات  درادـن  يدـننام  دـنام ؛ ناما  رد  وا  نایز  دوس و  زا  هک  دروآ  يور  يرگید  بناج  هب  ات  درادـن ،
هک نانچ  نآ  دچیپیم ) مه  رد  ار  ناهج  طاسب  و   ) تخاس دـهاوخ  دوبان  یتسه ، زا  سپ  ار  ایـشا  هک  تسومه  دـشاب . يواسم  وا  اب  ات  دوشن 
رد دـشاب  نیا  زا  ریغ  هنوگچ  تسین ؛ مدـع  زا  نآ  داجیا  زا  رتروآ  تفگـش  دوجو ، زا  سپ  ناـهج  ياـنف  ددرگ . شمدـع  نوچمه  شدوجو 

دندرگیم و رب  ناشهاگیاج  هب  هاگنابش  هک  اهنآ  زا  هورگ  نآ  نایاپراهچ و  ناگدنرپ ، زا  ّمعا  ناهج  هدنز  تادوجوم  همه  رگا  هک  یتروص 
همه رگا  ، ) دـنک ریز  هک  اهنآ  مه  دنـشوه و  مک  هک  اهنآ  مه  اهنآ ، نوگانوگ  عاونا  یمامت  دنتـسه و  ارچ  لوغـشم  نابایب ) رد   ) هک اـهنامه 

دنرادن ییاناوت  مدع ، زا  ياهشپ  داجیا  رب  زگره  دنیآ ، درگ  اهنآ )
429 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هتسخ ناوتان و  اهنآ  ياهورین  دنام و  ّریحتم  نآ  شنیرفآ  رارسا  هب  نتفای  هار  رد  اهنآ  لوقع  تخانش ، دنناوتن  ار  نآ  داجیا  قیرط  هاگ  چیه  و 
هدنامرد ياهشپ  شنیرفآ  ربارب  رد  هک  دنیامن  فارتعا  دندرگزاب و  ناوتان  هدروخ و  تسکش  شالت ، زا  سپ  ماجنارـس  دریگ و  نایاپ  دوش و 

 ... دننک ناعذا  نآ  نتخاس  دوبان  زا  شیوخ  یناوتان  هب  یّتح  دنیامن و  رارقا  نآ  داجیا  زا  زجع  هب  دناهدش و 
شنیرفآ زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دوب ، دهاوخن  وا  اب  رگید  زیچ  چیه  دنام و  دـهاوخ  یقاب  ناهج  يانف  زا  دـعب  هک  تسا  كاپ  دـنوادخ  اهنت 

. دوب دهاوخ  زین  نآ  يانف  زا  دعب  هدوب  ناهج 
تاعاس و اهدمآرـس ، تاقوا ، ماگنه ) نآ  يرآ   ) تشاد دـنهاوخن  یموهفم  نامز  هظحل و  ناکم ، تقو ، دوش  یناف  ناهج  هک  یماگنه  هب  و 
، دننکیم تشگزاب  وا  يوس  هب  روما  همه  هک  ییادخ  نامه  تسین ، راّهق  ياتکی  دـنوادخ  زج  يزیچ  دـناهدش . مودـعم  هتفر و  نیب  زا  اهلاس 
هک نیا  هچ  تشاد ، دنهاوخن  عانتما  يورین  زین  يدوبان  انف و  ماگنه  هب  دنتـشادن ، یتردق  دوخ  زا  شنیرفآ  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تانئاک 

تـسا هدـیرفآ  هچنآ  تقلخ  رد  هدوـبن و  روآ  جـنر  شیارب  يزیچ  شنیرفآ  تفاـییم ؛ هـمادا  اـهنآ  ماود  اـقب و  دنتـشاد  عاـنتما  تردـق  رگا 
. تسا هدماین  دیدپ  شیارب  یگتسخ  یگدوسرف و 

ربارب رد  اهنآ  زا  نتفرگ  کمک  يارب  هن  هدرواین ؛ دیدپ  ناصقن  دوبمک و  زا  سرت  يارب  هدیرفاین و  شتموکح  ماکحتـسا  يارب  ار  تادوجوم 
هن دوخ و  رادـتقا  نارود  داـیدزا  رطاـخ  هب  هن  دروآ ؛ موجه  وا  هب  هک  نمـشد  زا  زارتحا  يارب  هن  دـبای و  هبلغ  وا  رب  تسا  نکمم  هک  ییاـتمه 
وا هن ،  ) تسا هدز  اهنآ  تقلخ  هب  تسد  تفلا  داجیا  ییاهنت و  عفر  رطاخ  هب  هنو  تسا  نیرق  وا  اب  هک  یکیرش  رب  یبلطهدایز  نتفای و  يزوریپ 

(. تسا ضحم  زاین  یب  وا  هچ  هدیرفاین ، دصاقم  نیا  زا  کی  چیه  يارب  ار  تادوجوم 
هن دنک و  ادیپ  یـشیاسآ  هک  نیا  يارب  هن  اهنآ و  هرادا  ریبدت و  زا  یگتـسخ  رطاخ  هب  هن  اّما  دزاسیم ، دوبان  داجیا  زا  دـعب  ار  تادوجوم  سپ 
اب دنوادخ  هکلب  دزاس ، ناشدوبان  تعرس  هب  ات  تسین  روآ  لالم  شیارب  اهنآ  ندش  ینالوط  دناهتشاد . وا  يارب  هک  ینیگنس  جنر و  تهج  هب 

نودب رگید  راب  ار  اهنآ  همه  سپ  دزاسیم ، رقتـسم  ار  اهنآ  شتردق  اب  درادیم و  ناشهاگن  شنامرف  اب  دـنکیم و  هرادا  ار  اهنآ  دوخ  فطل 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ اب  ییاهنت  میب  زا  هک  نیا  يارب  هن  دریگب و  یکمک  اهنآ  زا  هک  نیا  يارب  هن  یلو  دـنادرگیم ، زاـب  دـشاب  هتـشاد  اـهنآ  هب  يزاـین  هک  نیا 
یتسپ ّتلذ و  زا  ای  دسر و  ینوزف  يرگناوت و  هب  زاین  رقف و  زا  هک  نآ  رطاخ  هب  هن  و  دزودنیب ...  ياهبرجت  هک  تهج  نیا  زا  هن  دریگ و  سنا 

. دبای هار  تردق  تّزع و  هب 
431 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 187

تسا  هدومرف  داریا  هدنیآ  ثداوح  هرابرد  هک 
امـش دیـشاب ! هاگآ  دنمانمگ . نیمز  رد  یلو  فورعم ، نامـسآ  رد  ناشیاهمان  هک  دنتـسه  یهورگ  زا  اهنآ  داب ! ناشیادف  مردام  ردـپ و  ناه !

! دیشاب نتشیوخ  ناتّمه  نود  ناگ و  هبرجت  یب  نالاسدرخ و  ندمآ  راکرـس  اهدنویپ و  یگتخیـسگ  شیوخ و  روما  ندرک  درگبقع  هدامآ 
رتناسآ لالح  لوپ  مهرد  کی  نتفای  زا  وا  يارب  ریـشمش  تابرـض  ریز  رد  نمؤم  ناسنا  نتفرگ  رارق  هک  دمآ  دـهاوخ  شیپ  ینامز  عضو  نیا 

رهاظت و ایر و  رطاخ  هب  مارح و  لوپ  زا  نامز  نآ  رد  هدنهد  اریز   ) تسا رتشیب  هدنهد  زا  هدنریگ  باوث  رجا و  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  تسا .
، دیوشیم تسم  هک  داد  دهاوخ  خر  یماگنه  هب  نیا  دنکیم ) فرصم  شیوخ  یعرش  هفیظو  هار  رد  ار  نآ  هدنریگ  یلو  دشخبیم  فارسا 
؛ انگنت رد  ندش  عقاو  رثا  رد  هن  اّما  دییوگیم  غورد  يراچان ، يور  زا  هن  اّما  دـیروخیم  مسق  تمعن و  یناوارف  رثا  رب  هکلب  بارـش ، اب  هن  اّما 

حورجم ار  اهنآ  ندرگ  زاهج ، ینیگنس  دنشاب و  هداهن  نارتش  تشپ  رب  هک  نارگ  يراب  نوچمه  بئاصم  اهالب و  هک  دوب  دهاوخ  یعقوم  نیا 
. تخاس دنهاوخ  دراو  راشف  امش  رب  دنک ،

! رود هچنآ  زا  ییاهر  دیما  و  تسا ؟ ینالوط  هچ  یتخس  هجنکش و  نیا  هآ !
يوریپ دساف و  تارظن  هدنکارپ و  راکفا  زا  تسد   ) دـیزادنیب تسد  زا  دـنکیم  تیاکح  اهراب  ینیگنـس  زا  هک  ار  ییاهراسفا  نیا  مدرم ! يا 

شتآ رد  ار  دوخ  درک . دیهاوخ  تّمذم  ار  نتـشیوخ  ماجنارـس  هک  دـیوشم  هدـنکارپ  دوخ  ياوشیپ  درگ  زا  و  دـیرادرب ) شکرـس  ياهـسوه 
مدوـخ ناـج  هب  هک  دـیزاس  اـهر  دوـشیم ، یهتنم  نآ  هب  هک  ار  یهار  دـینیزگ و  يرود  راـک  نیا  زا  دـیزادنیم ، دـیاهتخورفا  رب  هک  ياهـنتف 

! دنامیم ملاس  نآ  زا  ناملسم  ریغ  اّما  دوشیم ، كاله  شیاه  هلعش  رد  نمؤم  هک  تسا  شیپ  رد  یکاندرد  ثداوح  دنگوس 
. ددرگ دنمهرهب  شرون  زا  دنیشن  شرانک  دروآ و  يور  نآ  يوس  هب  سکره  هک  متسه  یکیرات  رد  غارچ  نوچمه  امش  نایم  رد  نم 

! دیمهفب ار  میاههتفگ  دینک و  زاب  ار  شیوخ  بلق  ياهشوگ  دینک ! ظفح  ار  منانخس  دیونشب و  مدرم ! يا 
433 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 188

هراشا

دنکیم هیصوت  یّمهم  روما  هب  ار  مدرم  نآ  رد  هک 

اوقت يراکزیهرپ و 

رب هدـیراب و  ورف  امــش  رب  هـک  شتمحر  ناـسحا و  اـهتمعن و  رب  دــنوادخ  ناوارف  رکــش  يراـکزیهرپ و  اوـقت و  هـب  ار  امــش  نـم  مدرم ! يا 
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! منکیم شرافس  امش  دزن  شیاهشیامزآ 
! هدینادرگ صاخ  تیانع  دروم  شیوخ  تمحر  هب  ار  امشو  هداد  رارق  امش  هژیو  هک  ییاهتمعن  رایسب  هچ 

! داد تلهم  امش  هب  اّما  دیداد ، رارق  وا  هذخاؤم  ضرعم  رد  ار  شیوخ  دیناشوپ و  وا  دیدرک و  راکشآ  ار  دوخ  ياهبیع  امش 

هدنهد زردنا  نیرتهب 

زا وا  هک  یتروص  رد  دینامیم ، لفاغ  نآ  زا  هنوگچ  دینک ، تلفغ  رتمک  نآ  زا  دیـشاب و  گرم »  » دای هب  هراومه  هک  منکیم  هیـصوت  ار  امش 
يارب دیاهدید  دوخ  مشچ  اب  هک  یناگدرم  نآ  داد . دهاوخن  تلهم  امـش  هب  هک  دـیزرویم  عمط  يزیچ  رد  هنوگچ  و  دـنکیمن ؟ تلفغ  امش 

ربق نایم  رد  ار  نانآ  دنشاب و  هدش  راوس  یبکرم  رب  دوخ  هک  نیا  هن  اّما  دندرک ، لمح  ناتسروگ  هب  ار  اهنآ  تسا . یفاک  امش  زردنا  تربع و 
يرمع دندوبن و  یتیگ  نیا  مدرم  زا  نانآ  ایوگ  هک ) دیـشکن  لوط  ردقنآ  ، ) دنیآ دورف  نآ  رد  دـنناوتب  دوخ  هک  نیا  نودـب  اّما  دـنداد ، رارق 

دندومن تشحو  ایند )  ) دوب ناشنطو  هک  اجنآ  زا  اهنآ  هدوب ، اهنآ  هناخ  هراومه  ترخآ  يارـس  ایوگ  فرط ) نآ  زا  اّما   ) دـندنارذگن نآ  رد 
ادـج اهنآ  زا  هرخالاب  هک  دـنتخاس  لوغـشم  ار  دوخ  ییاهزیچ  هب  دـندرک ! باـختنا  یگـشیمه  نطو  دنتـشاد  تشحو  نآ  زا  هک  ار  اـجنآ  و 

 ... دنتخاس عیاض  دنسرب  نآ  هب  ماجنارس  تسیابیم  هک  ار  هچنآ  اّما  دندش ،
هتفرگ سنا  ایند  هب  دنیازفیب . دوخ  ياهیکین  رب  یکین  راک  دنناوتیم  هن  دنوش و  رانکرب  دناهداد  ماجنا  هک  یحیبق  لامعا  زا  دـنراد  تردـق  هن 

. دومن ناشبولغم  دندوب ، هدومن  نانیمطا  نآ  هب  تخاس و  ناشرورغم  دندوب ،

رذگ دوز  یگدنز 

ربص و اب  دیباتـشب و  دـیاهدش ، توعد  بیغرت و  اهنآ  هب  دـینک و  دابآ  ار  اهنآ  دـیرومأم  هک  یلزاـنم  يوس  هب  دـنک ! تمحر  ار  امـش  يادـخ 
؛ دینک يریگهرانک  وا  ینامرفان  تیصعم و  زا  دینادرگ و  مامت  شیوخ  رب  ار  وا  ياهتمعن  دنوادخ  نامرف  تعاطا  رب  تماقتسا 

435 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد اههام  هچ  و  دـنرذگیم ؟ تعرـس  هب  هام  زا  اهزور  هچ  و  دـنوریم ؟ تعرـس  هب  زور  رد  تاعاس  هچ  تسا ، کـیدزن  زورما  هب  ادرف  اریز 

!؟ دنوشیم يرپس  باتش  اب  رمع  رد  اهلاس  لاس و 

هبطخ 189

هراشا

ترجه بوجو  نامیا و  هرابرد 

نامیا ماسقا 

«. مولعم يدمآرس  ات   » اه هنیس  اهبلق و  نیب  یتیراع  ّتقوم و  يرگید  و  بولق ، اهلد و  رد  راوتسا و  تباث و  یکی  تسا ، هنوگ  ود  رب  نامیا 
زرم گرم  تعاس  هک  دـسر  ارف  شگرم  هک  یماـگنه  اـت  دـیهد  تلهم  ار  وا  دـمآ ، دـیدپ  امـش  يارب  یـسک  زا  يرازیب  هزیگنا  هک  هاـگ  نآ 

(. تسج يرازیب  وا  زا  ناوتیم  درکن  هبوت  شتسیاشان  لامعا  زا  عقوم  نآ  رد  رگا   ) تسا نتسج  يرازیب 
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ترجه بوجو 

 ... هک نیا  زا  نیمز  يور  مدرم  هب  دنوادخ  اریز ) . ) تسا یقاب  دوخ  تسخن  دح  نامه  رب  ترجاهم  اّما 
رب ار  ادـخ  تّجح  هک  سک  نآ  زج  دراذـگ  ناوتیمن  یـسک  رب  ار  ترجه  مان  درادـن . يزاین  دـننک  راکـشآ  ای  دـنراد و  ناهنپ  ار  ناشنامیا 

. تسا رجاهم »  » وا دومن  رارقا  نآ  هب  تخانش و  ار  ادخ  تّجح  هک  سک  نآ  نیاربانب  دسانشب ، نیمز  يور 
. دنکیمن قدص  هدرک ، ظفح  ار  نآ  شبلق  هدینش و  ار  نآ  ششوگ  هدش ، هماقا  شیارب  تّجح  هک  یسک  رب  فعضتسم »  » مان و 

لکشم رما 

ثیداحا و دریذپن و  ار  نآ  هدومزآ  نامیا  اب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  ینمؤم  هدنب  زج  هک  راوشد  سب  تسا  يراک  ام » رما   » ییاسانش تفرعم و 
. تشاد دهاوخن  هاگن  ملاس  ياهلقع  ریذپتناما و  ياههظفاح  اه و  هنیس  زج  ار  ام  نانخس 

437 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  هدرتسگ  شناد 

! مرتانشآ نیمز  قرط  زا  نامسآ  ياههار  هب  نم  هک  دیسرپب  دیهاوخیم  هچنآ  دیباین  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  مدرم ! يا 
! دزاس نوگرگد  ار  امش  ياهلقع  دنارتسگب و  نآ  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  دنک ، لامیاپ  ار  امش  نیمزرس  داسف  هنتف و  هک  نآ  زا  شیپ  دیسرپب ) )

هبطخ 190

هراشا

تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  زردنا  هظعوم و  ربمایپ ، دیجمت  دنوادخ ، دمح  زا  نآ  رد  هک 

دنوادخ شیاتس 

دجم و دنمورین و  شنایهاپس  هک  يدنوادخ  میوجیم ، يرای  وا  زا  شنامرف  ماجنا  رب  ومیاتسیم و  شیاهتمعن  ندیـشخب  ساپ  هب  ار  دنوادخ 
. تسا گرزب  شتمظع 

نیتسار ربمایپ 

رد ادخ  نانمـشد  اب  دومرف و  توعد  قح  زا  تعاطا  هب  ار  اهناسنا  تسوا ، هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ 
رد شـشوک  زا  ار  يو  وا ، رون  نتخاس  شوماخ  بیذکت و  رد  شنانمـشد  داّحتا  یگنهامه و  هاگ  چیه  دـش و  زوریپ  درک و  راکیپ  نید  هار 

. تشادن زاب  شنییآ  هار 

اوقت هب  زردنا 
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. نئمطم تسا  یهاگهانپ  نآ  هّلق  مکحم و  تسا  ياهریگتسد  راوتسا ، تسا  ياهتشر  هک  دینک  هشیپ  اوقت  نیاربانب 
هچنآ دریگارف  ار  امـشگرمهکنیازا  لبق  ودیزاس  هدامآ  شندیـسر  ارف  زا  شیپ  نآ ، ماگنه  ياهدـماشیپ  اهیتخـس و  گرم و  يارب  ار  دوخ 

نادـنمدرخ ياربنآو  دوـشیم . تماـیق  هب  یهتنم  هک  تسا  یگدـنز  ناـیاپ  گرم  هک  نیا  هـچ  دـینک  اـّیهم  تـسا  نآ  اـب  ییوراـیور  همزـال 
یگنت زا : دیراد  یهاگآ  هچنآ  يارب  دینک ، اّیهم  ار  شیوخ  شندیـسر  ارف  زا  شیپ  يرآ )  ) تسا تربع  هلیـسو  نالهاج  يارب  زردـناودنپ و 

، رّرکم ياهمیب  تمایق ، زا  سرت  هودنا ، مغ و  تدش  اهربق ،
439 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يانگنت رد  هودنا  مغ و  باذع ، هدعو  هدنیآ و  زا  تشحو  دحل ، یکیرات  اهـشوگ ، ندـش  رک  اهناوختـسا ، نتفر  ورف  مهرد  نتخیر و  مه  هب 
. كاخ گنس و  زا  نآ  ندناشوپ  روگ و 

هتسویپ و مه  هب  تمایق  امش و  هتشر  تشذگ ، دهاوخ  امش  رب  دوخ  صوصخم  شور  اب  ایند  ادخ ! ناگدنب  يا  ادخ  هب  ار  امـش  راهنز ! راهنز !
، هتخاـس فّقوتم  دوخ  قیرط  رد  ار  امـش  ییوـگ  تسا ، هدـش  کـیدزن  شیاـه  هناـشن  اـهالب و  ماـمت  اـب  هدیـسر و  ارف  نآ  ياـهتمالع  اـیوگ 
. تسا هتخاس  جراخ  دوخ  مرگ  شوغآ  زا  ار  اهنآ  هدیرب و  شیوخ  لها  زا  ایند  هدراذگ ، نیمز  رب  هنیس  تسا و  عوقو  فرش  رد  شیاههلزلز 

هدیدرگ رغال  شیاه  هبرف  هدش و  هنهک  نآ  ياه  هزات  دش . يرپس  هک  یهام  ای  تشذگ و  هک  دوب  يزور  نوچ  دنتفر ) هک   ) نانآ رب  یگدنز 
. تسا

هنابز نامـسآ  لد  ات  شیاه  هرارـش  ازتشحو و  شیاه  هنابز  يادـص  هک  روشرپ ، یـشتآ  گرزب ، یتالکـشم  نایم  رد  گـنت ، یهاـگیاج  رد 
شهاگ رارق  كانفوخ ، شدیدهت  لعتـشم ، شاهریگـشتآ  رود ، رایـسب  شیـشوماخ  هدنزادگ و  هدـنزورف و  ناجیه ، رپ  شـشّرغ  دـشکیم ،
هاـگیاج نـیا   ) كانتـشحو تخـس  شعاـضوا  غاد و  تخــس  شناـشوج  ياـهگید  یناـملظ ، هریت و  شبناوـج  فارطا و  روـک ، کـیرات و 

اهـشنزرس زا  دننمیا و  باذـع  رفیک و  زا  [ 50 «.] دـنوشیم نومنهر  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  ار  ناراکزیهرپ  ( » اـّما (. ) تسا ناراـکهانگ 
ناشرادرک ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دندونـشخ ؛ هاگرارق  نیا  زا  هتفرگ و  رارق  نئمطم  ياه  هناـخ  رد  دـنرانکرب ، شتآ  زا  هدوسآ و 

، تسا هدوب  بش  دنوادخ ) هب  هّجوت  هانگ و   ) میب زا  ناشزور  زور و  رافغتسا  عوشخ و  رثا  رد  ایند  رد  ناشیاهبش  نایرگ ، ناشنامـشچ  كاپ ،
و [ 51 «] دندوب نآ  هتسیاش  تمعن و  نیا  راوازس  اهنآ   » تسا هداد  رارق  اهنآ ) باوث  ار  شاداپ  اهنآ و  ینامداش   ) لزنمرس ار  تشهب  دنوادخ  و 

. تشاد دنهاوخ  رارق  یندشن  دوبان  رادیاپ و  ياهتمعن  نایم  رد  ینادواج ، هناخ  نیا  رد 
نارسخ رد  شنتخاس  عیاض  اب  ناراکهبت  دندیسر و  يراگتسر  هب  شتیاعر  اب  ناراگتسر  هک  دیشاب  يزیچ  بقارم  ادخ ! ناگدنب  يا  نیاربانب 
دیتسه ییاهراک  ورگ  رد  امـش  هک  نیا  هچ  دـیزاس ، هدامآ  ناتلامعا  اب  ار  شیوخ  دـسر ، ارف  ناتگرم  هک  نآ  زا  شیپ  دـنتفرگ . رارق  نایز  و 

. دیاهداتسرف شیپ  زا  هک  دیتسه  يرادرک  نویدم  دیاهداد و  ماجنا  رتشیپ  هک 
دنوادخ تساوخ . شزوپ  ناوتیمن  اهشزغل  زا  تسین و  یتشگزاب  رگید  دروآ و  هلمح  امش  هب  كانتشحو  گرم  دینک  رکف  نونکا ) مه  زا  )

. درذگب شتمحر  لضف و  هب  امش  ام و  زا  دراداو و  شربمایپ  دوخ و  تعاطا  هار  رد  ار  امش  ام و 
رد ار  ناتیاهورین  اهریشمش و  دیزرو ؛ تماقتسا  تالکـشم  اهالب و  ربارب  رد  دیربم ،) يدربن  هب  تسد  هزاجا  نودب  و  ! ) دیتسیاب دوخ  ياجرب 

دیزادنین راک  هب  دیآیم  نوریب  ناتنابز  زا  هک  یتاملک  سوه و  اوه و  هار 
441 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

روط هب  یلو  دریمب ، شیوخ  رتـسب  رد  هک  امـش  زا  سک  نآ  اریز  دـینکم ...  باتـش  هتـسنادن  مزـال  ار  نآ  لـیجعت  دـنوادخ  هچنآ  هراـبرد  و 
ار ياهتسیاش  لامعا  باوث  تسادخ و  رب  ششاداپ  رجا و  هتفر و  ایند  زا  دیهش » ، » دشاب هتشاد  ار  شتیب  لها  ربمایپ و  ادخ و  تفرعم  هتـسیاش 
( هک میوگیم  رطاخ  نیا  هب  ار  نخس  نیا  ، ) دریگیم رارق  شریشمش  تابرض  نیـشناج  شتّین ، دربیم و  تسا  هتـشاد  ار  نآ  ماجنا  دصق  هک 

. نّیعم يدمآرس  دراد و  یصّخشم  تقو  يزیچ  ره 
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هبطخ 191

هراشا

دنکیم اوقت  دهز و  هب  هیصوت  ربمایپ ، رب  يانث  دنوادخ و  دمح  زا  سپ  نآ  رد  هک 
. تسا یلاعتم  شتمظع  دجم و  زوریپ و  شهاپس  هتفرگ ، ار  اج  همه  شیانث  دمح و  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  شیاتس 

رد دـنکیم و  وفع  تسا و  دایز  شملح  هک  يدـنوادخ  نامه  میاتـسیم ؛ شمیظع  هتـسویپ و  مه  هب  یپ و  رد  یپ  ياهتمعن  رطاـخ  هب  ار  وا 
هب ار  اهنآ  شتمکح  اب  هدیـشخب و  یتسه  ار  نایناهج  شدودـحم  اـن  شناد  اـب  تسا ، علّطم  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  رگداد و  شیاـهنامرف  همه 

صخـش زا  هک  يدـننام  هنوـمن و  زا  اـی  دزوـمآ و  ياهبرجت  شناد و  اـی  دـنک و  يوریپ  یـسک  زا  هار  نیا  رد  هـکنیا  نودـب  هدروآ ؛ دوـجو 
دناهتـشادن روضح  یتّیعمج  تقلخ  ماگنه  هب  زین  هدماین و  شیپ  شیارب  یهابتـشا  اطخ و  قیرط  نیا  رد  دیامن ؛ ّتیعبت  ددرگ  رداص  یمیکح 

(. دشخب قّقحت  ار  تقلخ  نانآ  اب  هرواشم  يراکمه و  اب  ات  )

گرزب ربمایپ 

هاـنگ و باـقرغ  رد  مدرم  هک  تخاـس  ثوعبم  یناـمز  ار  يو  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم   » هک مهدیم  یهاوـگ 
تلالـض و ياه  هدرپ  دیـشکیم و  ار  اهنآ  تکاله ، راسفا  دـندربیم . رـس  هب  ینادرگرـس  تریح و  رد  دـندوب و  هتفر  ورف  تخـس  تلاـهج 

. دوب هدش  هدز  لفق  ناشلد  ناج و  رب  دوب و  هدیشوپ  ار  ناشلقع  هرهچ  یهارمگ 

اوقت یگتسراو و  هب  هیصوت 

دنوادخ رب  امـش  ّقح  بجوم  دوخ  تسامـش و  رب  دنوادخ  ّقح  نآ  اریز  منکیم ، شرافـس  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ار  امـش  ادخ ! ناگدنب  يا 
( تفای دیهاوخ  شاداپ  قاقحتسا  نآ  وترپ  رد  هک  ، ) دوب دهاوخ 

443 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
، زورما يراکزیهرپ  اریز  دـیریگب ، کمک  اوقت  زا  دـنوادخ ، رب  شاداـپ  ِّقح  نتفاـی  يارب  دـییوج و  يراـی  دـنوادخ  زا  اوقت  هب  ندیـسر  يارب 
( ادخ  ) شرادتناما درب و  دهاوخ  ناوارف  دوس  نآ  هدنیوپ  نشور و  حضاو و  اوقت  هداج  تشهب ، هب  ندیسر  هار  ادرف  تسالب و  رپس  هاگهانپ و 
، دـندنمزاین نآ  هب  تماـیق  يادرف  اریز  درادیم ، هضرع  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياـهتّما  هب  ار  دوخ  هراومه  يراـکزیهرپ  دوب ، دـهاوخ  نآ  ظـفاح 
. دنکیم تساوخزاب  اهتمعن  همه  هرابرد  دیاتسیم و  زاب  هدرک  اطع  ار  هچنآ  دنادرگیم و  زاب  هدیرفآ  ار  هچنآ  راگدیرفآ  هک  ییادرف  نامه 

یفیـصوت هتـسیاش  تسا و  مک  رایـسب  ناشدادعت  اهنآ  دننک ؛ لّمحت  ار  نآ  دـیاب  هک  نانچنآ  دـنریذپب و  ار  اوقت  هک  یناسک  دـنمک  هچ  هآ !
زاب اوقت  يادن  ندینـش  يارب  ار  شیوخ  ناج  شوگ  [، 52 «] دنرازگساپس نم  ناگدنب  زا  یکدنا  : » دیامرفیم نآرق ) رد   ) دنوادخ هک  دنتـسه 

یفلاخم راک  ره  ضوع  هب  دیهد و  رارق  هتفر  تسد  زا  هچنآ  ياج  هب  ار  اوقت  دـییامن . شالت  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  ّتیدـج ، اب  و  دـینک !
زا ار  دوخ  بولق  دییامن /- یط  نآ  اب  ار  زور  دینک و  يرادیب  هب  لیدـبت  ار  شیوخ  باوخ  يراکزیهرپ ، اب  دـیریذپب ، دـیدادیم ) ماجنا  هک  )

ناهج هب  رفـس  هدامآ  نآ  اب  ار  شیوخ  اوادـم و  نآ  اب  ار  ناج  ياهیرامیب  دـیهد ، وستـسش  ناهانگ  زا  ار  دوخ  نآ  اـب  دـیزاس و  لاـمالام  نآ 
نایقّتم ناعیطم و  تربع  ثعاب  امـش  دـنکن  دـیریگ . تربع  دـناهدرک  عیاض  ار  اوقت  هک  یناسک  زا  دیباتـشب و  نآ  يوس  هب  دـینادرگ و  رگید 
ترخآ ربارب  رد  راد و  نتـشیوخ  ایند  ربارب  رد  دـییامن . ظفح  نآ  وترپ  رد  مه  ار  نتـشیوخ  دـینک و  ظـفح  ار  اوقت  دیـشاب ! شوه  هب  دـیوش !
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ایند قرب  قرز و  دیناوخم ! شدنمجرا  هداد  شتّزع  ایند  هک  نآ  دیرمـشم و  راوخ  تخاس ، هبترم  دـنلب  اوقت  هک  ار  سک  نآ  دیـشاب ؛ هتخابلد 
غورف و زا  دـییوگم . خـساپ  شیادـن  هب  دـیهدم و  ارف  شوگ  دـنکیم ، اـیند  هب  بیغرت  هک  سک  نآ  نخـس  هب  دـنکن و  بلج  ار  امـش  هّجوت 
! غورد شنخس  تسا و  گنرین  شقرب  قرز و  هک  دیدرگن  شردقنارگ  سیفن و  يایشا  نوتفم  دییوجم و  ییانشور  شیرهاظ  یگدنـشخرد 

ینز یپسور  نوچمه  ایند  دیـشاب ! هاگآ  دوب . دـهاوخ  نادزد  تمینغ  شتمیقنارگ  عاـتم  نارگتراـغ ، ياـمغی  يدوزب )  ) شتورث لاوما و  ... 
ماگنه هب  هک  شکرس  یبکرم  نوچمه  دنکیم و  تشپ  ترفن  اب  سپس  دبیرفیم و  ار  نادرم  دهدیم و  ناشن  ار  دوخ  هک  زیگناسوه  تسا 
تـشپ ریگهلـصاف ، تسا  ینمـشد  سانـشن ، قح  تسا  یـساپسان  هشیپ ، تنایخ  تسا  ییوگغورد  دتـسیایم . زاب  راتفر  زا  تخاـت  تکرح و 

نیع شیدـنلب  یخوش و  يزاب و  شايّدـج  ياهراک  ّتلذ ، شتّزع  نازرل ، شیاهماگ  ياج  ینوگرگد ، شلاح  برطـضم ، تسا  ياهدـننک 
شیاههار تسا ؛ ییادـج  رادـید و  تکرح و  یمارآان و  لزنمرـس  تسا ، تکاله  يراکهبت و  يرگتراغ و  گـنج و  يارـس  تسا ! طوقس 

اه هناخ  دنکیم ، گرم  میلـست  ار  دوخ  نابحاص  شمکحم  ياهژد  تسا . هدننک  دیمون  شدـصاقم  رذـگیب و  شیاه  هاگزیرگ  از ، تریح 
تاجن ای  دنتـسین :) جراخ  اههورگ  نیا  زا  اـهناسنا  هنادنمـشوه  یهاـگن  اـب  . ) دزاـسیم هتـسخ  اراـهنآ  ینیبزیت  دـنزادنایم و  نوریب  ار  ناـنآ 

دزگیم و ار  شتسد  ود  ره  يرگید  دننوخ ؛ هب  هقرغ  ياهتسد  ادج و  نت  زا  ناشرـس  ياهتـسد  هراپ ، هراپ  یندب  ياراد  ای  حورجم و  ياهتفای 
، دناهتفر ورف  رکف  هب  هدراذگ  اهتسد  يور  رب  ار  رس  یخرب  دنلامیم ، مه  هب  ترسح  غیرد و  زا  ار  اهتسد  یعمج 

445 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هلیح عون  ره  رارف و  هار  اّما  هتشگزاب  دوخ  میمصت  زا  ياهراپ  دننکیم و  موکحم  ار  شیوخ  دنروخیم و  فّسأت  دوخ  تاهابتـشا  رب  ياهّدع 

. دروآیم يور  گرم  ياهیتخس  هتخاس و  ریگلفاغ  ار  اهنآ  ایند  ناهگان  هدش و  هتسب 
اه هتـشذگ  تفر و  دورن  تسد  زا  دـیاب  هچنآ  دوس . هچ  رگید  تاهیه ! تاهیه ! تسا ، هتفر  ردـه  اجبان  اهبنارگ  رمع  هتـشذگ و  راک  زا  راک 

[53 «.] دشن هداد  یتلهم  چیه  اهنآ  هب  و  نیمز ، هن  تسیرگ و  اهنآ  رب  نامسآ  هن  . » دش يرپس  دوخ  لیم  هب  یتیگ  تشذگ و 

هبطخ 192

هراشا

تسا  فورعم  هعصاق »  » هبطخ هب  هک 
یـسک نیتسخن  سیلبا »  » هک تسا  هدمآ  نآ  رد  هدش و  شهوکن  تخـس  درکن  هدجـس  مدآ  رب  دیزرو و  ّربکت  هک  سیلبا »  » زا هبطخ  نیا  رد 

رذحرب بّصعت »  » و ّربکت »  » ناطیش و مسر  هار و  ندومیپ  زا  ار  مدرم  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ؛ راهظا  ار  توخن  بّصعت و  هک  تسا 
. درادیم

ّدح ار  نآ  و  هداد ...  رارق  شقولخم /- هن  شیوخ /- هژیو  ار  ود  نیا  هدیشوپ و  ار  ییایربک  تّزع و  سابل  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  شیاتس 
. تسا هدرک  باختنا  دوخ  يارب  شیگرزب  تلالج و  رطاخ  هب  ار  ییایربک  تّزع و  هدینادرگ ، نارگید  شیوخ و  نیب  زرم  و 

ینامرفان همشچرس 

دوخ بّرقم  ناگتشرف  هلیسو  نیدب  تسا و  هتـشاد  شرود  هب  شیوخ  تمحر  زا  دزیخ ، رب  زیتس  هعزانم و  هب  يو  اب  ود  نیا  رد  هک  سک  نآ 
هاگآ ناهن  رارـسا  زا  تسا و  اهلد  رد  هچنآ  مامت  زا  هک  نیا  اب  دـندرگ و  زاتمم  ناّربکتم  زا  اهنآ  ناعـضاوتم  ات  داد  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ار 

: دومرف اهنآ  هب  تسا 
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ناگتشرف دینک ، هدجس  وا  يارب  مدیمد ، وا  رد  ناج  مدناسر و  نایاپ  هب  ار  وا  شنیرفآ  هک  هاگ  نآ  منیرفآیم  كاخ  لگ و  زا  ار  يرشب  نم  »
یـشورف رخف  شیوخ  تقلخ  رطاخ  هب  مدآ  رب  تفرگ و  ارف  ار  يو  اجبان  تریغ  توخن و  هک  [ 54 «.] سیلبا رگم  دندرک ، هدجس  همه  همه و 

هک تسا ، ناّربکتم  هلـسلس  رـس  نابّـصعتم و  ياوشیپ  ادـخ  نمـشد  نیا  تخاس ، هشیپ  بّصعت  مدآ  ربارب  رد  دوخ  شنیرفآ  رطاـخ  هب  درک و 
تخادرپ  هعزانم  زیتس و  هب  یتوربج  يادر  رد  دنوادخ  اب  درک و  يزیر  یپ  ار  بّصعت  ساسا 

447 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! دراذگ رانک  ار  ینتورف  عضاوت و  ششوپ  دیناشوپ و  نت  هب  ار  یگرزب  سابل  و 

راوخ تسپ و  ار  يو  شیزاورپ  دـنلب  رثا  رد  درمـش و  کچوک  درک و  ریقحت  شّربکت  هطـساو  هب  ار  وا  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـینیبیمن  رگم 
. دومن اّیهم  شیارب  ترخآ  رد  ار  خزود  نازورف  شتآ  درط و  ایند  رد  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دینادرگ و 

قولخم شیامزآ 

رطع دزاس و  توهبم  شلامج  ییابیز و  ربارب  رد  ار  اهلقع  درببار ، اهمشچ  يوس  شییانـشور  هک  يرون  زا  ار  مدآ  تساوخیم  رگا  دنوادخ 
رد شیامزآ  دندشیم و  عضاخ  وا  ربارب  رد  اهندرگ  درکیم ، نینچ  رگا  دـیرفآیم و  دـنیرفایب ، دـنک ، ریخـست  ار  اههماش  هّوق  شیگزیکاپ  و 

! ... دوبرتناسآ ناگتشرف  يارب  دروم  نیا 
اهنآ زا  ار  ّربکت  دندرگ و  زاتمم  مه  زا  ات  دـیامزآیم  دـنرادن ، یهاگآ  نآ  هشیر  هفـسلف و  زا  هک  يروما  اب  ار  شیوخ  قولخم  دـنوادخ  اّما 

. دزاس رود  يزاورپدنلب  توخن و  ربک و  زا  ار  نانآ  دیادزب و 

تربع سرد 

نیب زا  ّربکت ) رثا  رب   ) ار وا  ناوارف  ياهـششوک  ینالوط و  لامعا  اریز  دـیریگ ، تربع  هداد  ماجنا  سیلبا  دروم  رد  دـنوادخ  هچنآ  زا  نیاربانب 
ار همه  ّربکت  یتعاس  اب  اّما  ترخآ . ياهلاس  زا  ای  تسایند  ياـهلاس  زا  تسین  مولعم  هک  دومن  تداـبع  لاـس  رازه  شـش  ار  دـنوادخ  وا  درب .
! دوب دهاوخن  نینچ  زگره  هن ، دنامب ؛ ملاس  یلو  دهد  ماجنا  ار  تیصعم  نامه  سیلبا  زا  دعب  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تخاس ! دوبان 
وا نامرف  دشاب ؛ هدرک  نوریب  نآ  زا  ار  ياهتـشرف  راک  نامه  رثا  رد  هک  دنکیمن  تشهب  لخاد  یلمع  رطاخ  هب  ار  یناسنا  هاگ  چیه  دـنوادخ 
هک ار  ییاهزرم  نآ  رطاخ  هب  ات  تسین ، رارقرب  یّصاخ  یتسود  شتاقولخم  زا  يدحا  ادخ و  نیب  تسا و  یکی  نیمز  اهنامسآ و  لها  هرابرد 

. دزاس حابم  تسا ، هدرک  میرحت  نایناهج  همه  رب 

دیشاب رذح  رب  ناطیش  زا 

ار امش  دوخ  يادن  اب  و  دزاس ، التبم  ّربکت ) ینعی   ) شدوخ يرامیب  هب  ار  امش  دنکن  دیشاب ، رذح  رب  دنوادخ  نمشد  نیا  زا  ادخ ! ناگدنب  يا 
، دراداو تکرح  هب 

449 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هدیشارت و امش  ندرک  راکش  يارب  كانرطخ  يریت  وا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دیامن ، بلج  ار  امش  شاهدایپ  هراوس و  ياهرکشل  هلیسو  هب  و 

نینچ وا  يرآ  تسا ، هدرک  باترپ  امش  يوس  هب  ناکم  نیرتکیدزن  زا  هدیـشک و  ییاناوت  ّدحرـس  ات  راشف  تردق و  هب  ار  نآ  هدومن و  هدامآ 
مهاوـخ اوـغا  ار  همه  و  مهدیم ، هوـلج  اـهنآ  مـشچ  رد  ار  یگدـنز  قرب  قرز و  يدرک ، اوـغا  ارم  هـک  نآ  ببـس  هـب  اراـگدرورپ ! : » هـتفگ

ینعی  ) درب اجبان  ینامگ  تخادـنا و  رود  یفدـه  يوس  هب  یکیرات  رد  يریت  اـّما ) (. ) دـیناشک مهاوخ  كرـش  رفک و  يوس  هب  و  [ ) 55 «] درک

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 422 

http://www.ghaemiyeh.com


بّصعت و ناردارب  توـخن و  نادـنزرف  یلو  تفاـین ) قّـقحت  دـنوش ، فرحنم  تسار  هار  زا  دـنوش و  كرـشم  اـهناسنا  همه  هـک  شاهتـساوخ 
مکحتسم امـش  رد  وا  عمط  دندش و  وا  داقنم  امـش  شکرـس  دارفا  هک  اجنآ  ات  دندرک ...  قیدصت  اًلمع  ار  وا  تلاهج  ربک و  بکرم  ناراوس 

، دروآ هلمح  امش  هب  شیوخ  هاپس  اب  تفای و  تّوق  امـش  رب  شتموکح  دش ، راکـشآ  دمآرد و  یناهنپ  افخ و  زا  عضو  نیا  هرخالاب  دیدرگ و 
، هنتف شتآ  ندرک  لعتـشم  اب  ار  امـش  شنایهاپـس ) و   ) وا دنروآ ؛ دورف  اه  هکلهم  رد  دنتخاس ، لخاد  ّتلذم  ياههاگهانپ  رد  ار  امـش  سپس 

یشتآ يوس  هب  دزاس و  كاله  ار  امش  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دندرک ، لامیاپ  اهزغم  ندیبوک  اهولگ و  ندیرب  اهمشچ ، رد  هزین  ندرک  ورف 
. تسا هدش  اّیهم  امش  يارب  شیپ  زا  هک  دناشکب 

تسا یناسک  زا  رتکانرطخ ) وا   ) تسامش يایند  يارب  درف  نیرتزورفا  شتآ  نیرترابنایز و  ناتنید و  يارب  لکشم  نیرتگرزب  سیلبا  نیاربانب 
. دیاهتسب رمک  ناشنتسکش  مهرد  يارب  دینانآ و  تخسرس  نمشد  هک 

امـش هشیر  لصا و  هب  تبـسن  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک ، عطق  يو  اب  ار  دوخ  طابترا  دـیزادنا و  راـک  هب  وا  ربارب  رد  ار  شیوخ  مشخ  شتآ 
تسار هار  دوخ  ماظن  هدایپ  اب  دروآ و  هلمح  امش  هب  شیوخ  هراوس  هاپس  اب  دومن ، ییوجبیع  دز و  هنعط  امش  بسن  بسح و  رب  درک و  رخافت 

. تسب امش  رب  ار 
اب هـن  دـینک و  عـنم  اراـهنآ  هـشقن  هـلیح و  اـب  دـیناوتیم  هـن  دـنیامنیم ، عـطق  ار  ناتیاهتـسد  دـننکیم و  دیــص  دـنبایب  ار  امــش  اـجک  ره  رد 

ياههرارـــش نیارباــنب  تســالب . هاــگنالوج  گرم و  هصرعوگــنت  ياهریاد  روآتــّلذ ، یهاــگیاجاهنآ  هاــگنیمک  اریز  مسقودــنگوس !
داـسف و اـهتوخن ، تآاـقلا ، زا  ناملـسم  رد  اوراـن  بّصعت  توخن و  نیا  هک  دـیزاس  شوماـخ  دـیراد  بلقرد  هکیلهاـج  ياـههنیکوبّصعت 

رترب دوخ  ریجنز  ياههقلح  دینکفا و  اپ  ریز  ار  يدنـسپ  دوخ  ّربکت و  دـیهن و  رـس  رب  ار  ینتورف  عضاوت و  جات و  تسا . ناطیـش  ياه  هسوسو 
ره زا  وا  اریز  دـینیزگرب ...  شنایهاپـس  سیلبا و  ینعی  ناتنانمـشد  دوـخ و  ناـیم  رگنـس  ار  عـضاوت  ینتورف و  دـیهن و  ورف  ندرگ  زا  ار  ینیب 

هتـشاد يرترب  وا  رب  هک  نآ  نودب  شردارب  رب  هک  دیـشابم  صخـش  نآ  دـننام  امـش  دراد ، ناراوس  ناگدایپ و  یناروای ، اهرکـشل و  یهورگ 
، تفرگ اج  شبلق  رد  هک  تداسح  ینمشد و  يزاورپ و  دنلب  يدنسپ و  دوخ  زج  دیزرو ، ّربکت  دشاب 

451 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
دش و نامیشپ  ماجنارـس  دیمد و  شغامد  رد  ار  رورغ  ربک و  داب  ناطیـش  دیدرگ و  رو  هلعـش  شلد  رد  بّصعت  توخن و  رثا  رد  مشخ  شتآ 

. دنکفا وا  ندرگ  هب  ار  تمایق  زور  ات  نالتاق  مامت  هانگ  دنوادخ 

دیشاب رذحرب  توخن  ربک و  زا 

نانمؤم اب  تحارص  اب  دیتخادنا و  هار  هب  داسف  دنوادخ  اب  راکشآ  ینمشد  اب  نیمز  رد  دیدرک و  هغلابم  متس  یشکرس و  رد  امش  دیشاب ! هاگآ 
زا هک  دیـشاب ! رذح  رب  یلهاج  رخافت  زیمآبّصعت و  توخن  ربک و  زا  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  راهنز ! راهنز ! دـیتخادرپ ؛ گنج  هزرابم و  هب 
هک اجنآ  ات  تسا  هتفیرف  ار  هتـشذگ  نورق  ياهتّما  نیـشیپ و  ياهتّلم  هک  تسا  ناطیـش  ياه  هسوسو  هاگیاج  ضغب و  هنیک و  شرورپ  زکرم 

تـساوخیم هک  اجنآ  رد  یناـسآ  تلوهـس و  هب  دـندرک و  طوقـس  تکـاله  ياـهلادوگ  رد  دـنتفر و  ورف  تلاـهج  ياـهیکیرات  رد  اـهنآ 
. دناهتـشذگ عضو  نیا  رب  یپ  رد  یپ  اهنرق  دنهیبش و  مه  اب  اهنآ  نتـشاد  رد  اهبلق  هک  تسا  يرما  ّتیبصع  توخن و  ربک و  دندش ؛ هدـیناشک 

. دناهدیئارگ یگنت  هب  نآ  زا  اه  هنیس  هک  تسا  يردق  هب  دارفا  لد  رد  رورغ  ربک و 

دیزیهرپب رّبکتم  ناگرزب  يوریپ  زا 

هک اهنامه  دنشورفیم ، ّربکت  دوخ  ّتیعقوم  هطساو  هب  هک  اهنامه  دیشاب ، رذح  رب  ناتیاسؤر  اهرتگرزب و  تعاطا  يوریپ و  زا  راهنز ! راهنز !
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و دنهدیم ...  تبسن  ادخ  هب  ناطیش ) نوچمه  ربج  هب  داقتعا  قیرط  زا   ) ار تسردان  ياهراک  دنرامشیم و  دوخ  بسن  زا  رتالاب  ار  نتشیوخ 
هنتف و ناکرا  نوتـس و  بّصعت و  ناینب  یپ و  اهنآ  دنریگ ، هدیدان  ار  شیاهتمعن  دننک و  زیتس  شیاضقاب  ات  دنتـساخرب  ادخ  ياهتمعن  راکنا  هب 

! دنتیلهاج رخافت  ياهریشمش  داسف و 
تداسح وا  شـشخب  لضف و  هب  تبـسن  و  دوشیم ) تمعن  بلـس  بجوم  اریز  ! ) دینکم ّتیدض  دوخ  رب  ادخ  ياهتمعن  اب  دیـسرتب و  ادـخ  زا 

( دناهدرک هشیپ  ار  ییورود  قافن و  دناهدیـشوپ و  نت  هب  ار  مالـسا  هماج  تسیک و  ناشردـپ  تسین  مولعم  هک  اهنامه  « ) ایعدا  » زا دـیزروم و 
اهنآ يرامیب  اب  ار  شیوخ  یتسردنت  هک  اهنآ  زا  دـیاهداد ؛ رارق  ناشقافن  هریت  بآ  رایتخا  رد  ار  ناتبلق  كاپ  ماج  هک  اهنآ  زا  دـینکن ، تعاطا 

دنناهانگ و ساسا  اهنآ ، دیاهداد ، هار  دوخ  ّقح  رد  ار  ناشلطاب  و  دـیاهتخاس ) طولخم  اهنآ  قافنا  اب  ار  شیوخ  صلاخ  نامیا  و   ) دـیاهتخیمآ
اهنآ هدرک و  باختنا  دبای ، هبلغ  مدرم  رب  اهنآ  هلیسو  هب  هک  یهاپس  هداد و  رارق  یهارمگ  راوهار  ياهبکرم  ار  نانآ  سیلبا  اهینامرفان ، مدمه 

بیترت نیا  هب  تسا و  هدیزگرب  ناتیاهـشوگ  رد  ندیمد  اهمـشچ و  رد  ندش  لخاد  ناتیاهلقع ، ندـیدزد  يارب  دوخ  يوگنخـس  ناونع  هب  ار 
. تسا هداد  رارق  دوخ  زیواتسد  اهماگ و  ریز  ندش  لامیاپ  هاگیاج  شیوخ و  ياهریت  فده  ار  امش 

453 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دیریگ تربع  ناگتشذگ  زا 

رد ناشندیباوخ  لحم  اهنآ و  ياهربق  زا  و  دیریگ ! تربع  تسا  هدیسر  اهتبوقع  اهرفیک و  ادخ و  باذع  زا  نیشیپ  ّربکتم  ياهتّلم  هب  هچنآ  زا 
تخـس ثداوح  زا  هک  هنوگ  نامه  دیرب  هانپ  دراذگیم ، یقاب  اهبلق  رد  ّربکت  هک  يدب  راثآ  دروم  رد  دنوادخ  هب  و  دیریذپ ! دـنپ  كاخ  ریز 

! دیوشیم هدنهانپ  وا  هب  یگدنز  تالکشم  و 
اّما تخاسیم ، دوخ  يایلوا  ناربمایپ و  صوصخم  ار  نآ  تسخن  هلحرم  رد  ًامتح  دادیم ، هزاـجا  یـسک  هب  ار  ندـیزرو  ّربکت  دـنوادخ  رگا 

نیمز رب  ار  اههنوگ  اهنآ  هدیدنـسپ ، ناـشیارب  ار  ینتورف  عضاوت و  تسا و  هدرمـش  روفنم  اـهنآ  همه  يارب  ار  ینیب  رترب  دوخ  ّربکت و  دوادـخ 
ار اهنآ  ربخ  یب  مدرم  هک  اجنآ  ات  دندینارتسگیم ، نانمؤم  يارب  ار  نتـشیوخ  لاب  رپ و  دندییاسیم و  كاخ  رب  ار  اهتروص  دـندراذگیم و 

ناحتما كانفوخ  روما  اب  تخاس ، التبم  یتحاران  تّقشم و  هب  دومن و  شیامزآ  یگنسرگ  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرمشیم ، ناوتان  فیعض و 
. دندمآ نوریب  شیامزآ  هتوب  زا  دینادرگ و  صلاخ  تالکشم  اهیتخس و  اب  درک و 

ینادان لهج و  دوخ  نیا  هک  دـیریگم ، دـنوادخ  مشخ  ای  يدونـشخ و  رب  لیلد  ار  نآ  دایز  مک و  اـی  دوبن و  دوب و  دـالوا ، تورث و  نیارباـنب 
لام و دننکیم  نامگ  ایآ  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  اریز  تسا ؛ تردـق  يزاین و  یب  عضاوم  رد  ناحتما  شیامزآ و  دراوم  هب  تبـسن 
ار اهیکین  تعرـس  هب  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  میراد و ) اهنآ  زا  هک  تسا  یتیاضر  يدونـشخ و  رطاخ  هب   ) میـشخبیم اـهنآ  هب  هک  ینادـنزرف 

دنوادـخ اریز ) تسا  شیاـمزآ  اـهنیا  هک  نیا  هچ  [ ) 56 «] دـننکیمن كرد  دـننادیمن و  هکلب  تسین ،) نینچ   ) میزاـسیم مـهارف  اـهنآ  يارب 
. دیامزآیم دنناوتان ، فیعض و  اهنآ  مشچ  رد  هک  شیوخ  يایلوا  اب  ار  دنسپدوخ  ّربکتم و  ناگدنب 

ایبنا ینتورف  عضاوت و 

ییاصع مادک  ره  تسد  رد  دنتـشاد و  نت  هب  نیمـشپ  ياهـسابل  هک  یلاح  رد  دـندش ؛ دراو  نوعرف  رب  نوراه  شردارب  اب  نارمع  نب  یـسوم 
وا اّما  دـبای ، ماود  شتردـق  تّزع و  دـنامب و  یقاب  شکلم  تموکح و  دوش /- راگدرورپ  نامرف  میلـست  رگا  هک  دـندرک /- طرـش  وا  اب  دوب ؛

: تفگ
هک یلاح  رد  دشاب ، هتـشاد  اهنآ  هتـساوخ  هب  یگتـسب  متّزع  ماودوکلم  ياقب  دـننکیم  طرـش  نم  اب  هک  دـینکیمن ؟ بّجعت  ود  نیا  زا  ایآ  »

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 424 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسا »؟ هدـشن  هداد  اهنآ  هب  الط  زا  ییاهدنبتـسد  ارچ  دـنیوگیم ) تسار  رگا   ) درابیم ناشعـضو  رـس و  زا  یگراچیب  رقف و  ناـشدوخ 
نآ  يروآ  عمج  الط و  ندرمش  گرزب  رطاخ  هب  نوعرف  ار  نخس 
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. تفگ نآ  ندیشوپ  مشپ و  ریقحت  و 

يور هب  ار  زبسرـس  مّرخ و  ياهغاب  الط و  نداعم  اهجنگ و  ياهرد  شناربمایپ ، نتخاـس  ثوعبم  ماـگنه  هب  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  یلو ) )
نیا رگا  تشادیم ، دراد ، لیـسگ  نانآ  هارمه  ار  نیمز  یـشحو  تاناویح  نامـسآ و  ناگدنرپ  تساوخیم  رگا  دوشگیم و  دیاشگب ، اهنآ 
يارب دـیدرگیم و  هدـیاف  یب  یهلا  ياهدـیعو  اه و  هدـعو  و  دـشیم ...  رثا  یب  ازج  شاداپ و  تفریم و  ناـیم  زا  ناـحتما  درکیم  ار  راـک 

دوخ یناعم  اب  اهمان  امـسا و  دنتفاییمن و  ار  ناراکوکین  باوث  قاقحتـسا  نانمؤم  دـشیمن و  بجاو  ناگدومزآ  شاداپ  رجا و  ناگدـنریذپ 
ناـمیا راـهظا  ناربماـیپ  تنکم  تردـق و  رطاـخ  هب  وا  اریز  تفگ  نمؤـم  ًاـتقیقح  نمؤـم  کـی  هب  دـشیمن  هاـگ  چـیه  ینعی   ) دـندوبن هارمه 

(. درکیم
اهبلق هک  یتعانق  اب  مأوت  یلو  داد ، رارق  فیعـض  ریقف و  يرهاظ  تالاح  رظن  زا  يوق و  هدارا ، مزع و  رظن  زا  ار  شیوخ  ناربمایپ  دـنوادخ  اّما 

. تخاسیم ّولمم  یتحاران  زا  ار  اهشوگ  اهمشچ و  اهنآ  يرهاظ  يرادان  رقف و  دنچ  ره  درکیم ، يزاین  یب  زا  رپ  ار  اهمشچ  و 
بولغم زگره  هک  دنتـشاد  یتّزع  ییاناوت و  درکیمن و  ار  نانآ  اب  تفلاخم  لایخ  یـسک  هک  دـندوب  یتردـق  نانچ  نآ  ياراد  ناربماـیپ  رگا 

، دشیم هتـسب  نانآ  يوس  هب  رفـس  راب  رود ، ياههار  زا  دوب و  نانآ  يوس  هب  اهمـشچ  همه  هک  دندوب  اراد  یتکوش  تنطلـس و  دـندشیمن و 
رب هک  یسرت  رطاخ  هب  اّما  دندومنیم . نامیا  راهظا  دندروآیم و  دورف  ناشربارب  رد  میظعت  رـس  ناّربکتم  رتناسآ و  مدرم  يارب  اهنآ  نتفریذپ 
زا ریغ  دـشیمن و  تفای  صولخ  اهتّین  رد  تروص  نیا  رد  دنتـشاد و  اهنآ  تاّیدام  هب  هک  ياهقالع  لیم و  هطـساو  هب  ای  دـشیم و  هریچ  اهنآ 

. دنتفریم اهیکین  غارس  هب  نوگانوگ  ياههزیگنا  اب  تشاد و  تکرش  ناشلامعا  رد  زین  يرگید  ياه  هبنج  دنوادخ 
، شتعاـطا رد  میلـست  شناـمرف و  ربارب  رد  ینتورف  عوضخ و  شیاـهباتک و  قیدـصت  شناربماـیپ و  زا  يوریپ  هک : هدرک  هدارا  دـنوادخ  یلو 

. ددرگن هتخیمآ  اهنآ  اب  يرگید  زیچ  دنشاب و  وا  صوصخم  هژیو و  يروما 
. دوب دهاوخ  رتشیب  رتردقنارگ و  شاداپ  باوث و  دشاب ، رتلکشم  رتگرزب و  شیامزآ  ناحتما و  ردق  ره  و 

ادخ كاپ  هناخ  هبعک ،

هن دنشخبیم ، عفن  هن  دنناسریم و  نایز  هن  هک  ییاهگنس  اب  ناهج ، نیا  نیرخآ  ياهناسنا  ات  مدآ  نامز  زا  ار  اهناسنا  دنوادخ  دینیبیمن  رگم 
مدرم ییاـجرباپ  يرادـیاپ و  بجوـم  ار  نآ  هداد و  رارق  دوـخ  مرتـحم  هناـخ  ار  اهگنـس  نیا  هدوـمن ، شیاـمزآ  دنونـشیم  هـن  دـننیبیم و 

 ... تسا هدینادرگ 
اهناکم نیرتخالگنس  رد  ار  نآ  سپس 

457 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ياهیدابآ بآ و  مک  ياههمـشچ  ناوارف ، ياهلمر  نشخ ، ياههوک  نایم  رد  داد . رارق  اههّرد  نیرتهلـصاف  مک  نیمز و  طاقن  نیرتهایگیب  و 

. دنکیمن یگدنز  یتحار  هب  نآ  رد  مادک  چیه  دنفسوگ  واگ و  بسا و  هن  رتش و  هن  هک  هلصاف ، رپ  ادج و  مه  زا 
ناشزادـنا راب  دوصقم و  لزنم  رـس  عّمجت و  زکرم  ار  نآ  دـننک و  هّجوت  وس  نآ  هب  هک  داد  ناـمرف  ار  شنادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  مدآ  سپس 

هدـنکارپ مه  زا  ریازج  قیمع و  ياههّرد  اهیداو و  نورد  زا  رود و  ياهتـشد  تالف و  نایم  زا  تعرـس  هب  بلق  قاـمعا  زا  دارفا  اـت  دـینادرگ ،
اب دـننک و  فاوط  هناخ  فارطا  نایوگ ، هَّللا » ّالا  هلا  ال   » دـنهد و تکرح  ار  اه  هناـش  یعـس  ماـگنه  هب  اـت  دـندروآ ، يور  اـجنآ  هب  اـهایرد ،

ندرکن حالـصا  اب  هتخادنا و  رانک  تساهتّیـصخش  هناشن  هک  ییاهـسابل  دننک ، تکرح  تعرـس  هب  رابغ  درگ و  رپ  ياهندب  هتفـشآ و  ياهوم 
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. دنهد رییغت  ار  دوخ  هفایق  اهوم 
تمحر و ببس  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ّرثؤم  یندینادرگ  صلاخ  يزاسکاپ و  راکشآ و  یشیامزآ  دیدش و  یناحتما  گرزب ، ینومزآ  نیا 

. تسا هداد  رارق  شتشهب  هب  ندیسر 
یقطانم رمث ، رپ  تخردرپ و  راومه و  ياهنیمزرـس  اهرهن و  اهغاب و  نایم  رد  ار  جح  فیاظو  ماجنا  ياهلحم  شمرتحم و  هناخ  دنوادخ  رگا 

ياهناتسب نایم  رد  هایگ ، لگرپ و  مّرخ و  ياهغاب  اهراز و  مدنگ  نایم  رد  هتسویپ ، مه  هب  ياهیدابآ  رایـسب و  ياهخاک  هناخ و  ياراد  دابآ و 
رتهداس ناحتما  شیامزآ و  هک  تبـسن  نامه  هب  دادیم ، رارق  دابآ  ياه  هداج  از و  تجهب  یناتـسغاب  طسو  رد  بآ ، رپ  توارط و  رپ  اـبیز و 

. دوب رتمک  زین  ازج  شاداپ و  دوب 
دیدرت ّکش و  دوب ...  ییانـشور  رون و  خرـس و  توقای  زبس و  دّرمز  زا  هتفر  راک  هب  انب  رد  هک  ییاهگنـس  و  هبعک »  » هناـخ ناـینب  یپ و  رگا  و 
یفتنم مدرم  زا  یناهنپ  ياه  هسوسو  تشاذـگیم و  رثا  رتمک  اهبلق  رب  سیلبا  شـشوک  درکیم و  هنخر  نانیب ) رهاـظ   ) ياـه هنیـس  رد  رترید 

. تشگیم
ات دیامنیم  التبم  اهیراتفرگ  ماسقا  هب  دنکیم و  تدابع  هب  توعد  تالکشم  عاونا  اب  دیامزآیم و  دیادش  عاونا  اب  ار  شناگدنب  دنوادخ  اّما 

ناشیور هب  ار  شتمحر  لضف و  ياه  هزاورد  ات  دـیامن و  نیزگیاج  اهنآ  ناج  رد  ار  شمارآ  عوضخ و  دزاس و  جراخ  ناشیاهبلق  زا  ار  ّربکت 
. دهد رارق  ناشرایتخا  رد  یناسآ  هب  ار  شیوخ  وفع  لیاسو  دیاشگب و 

دیشاب رذح  رب  يرگمتس  زا 

ّربکت و ءوس  تبقاع  ملظ و  میخو  ماجنارس  زا  دیـشاب و  رذح  رب  متـس  یـشکرس و  رفیک  تبوقع و  لیجعت  زا  ادخ ! هب  ار  امـش  راهنز ! راهنز !
، يدنسپ دوخ 

459 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هدنـشک ياهرهز  نوچمه  نادرم  ياهبلق  اب  هک  یگنرین  دیک و  دیـسارهب ، تسوا  میظع  گنرین  دـیک و  زکرم  سیلبا و  گرزب  هاگنیمک  هک 

. دربیمن رد  هب  ناج  شتکاله  زا  یسک  دنامیمن و  ورف  ریثأت  زا  زگره  دزیمآیم و 
. شاهنهک سابل  رطاخ  هب  ریقف  هن  ششناد و  ملع و  رطاخ  هب  دنمشناد  ملاع و  هن  سک ؛ چیه 

، بجاو هزور  نتفرگ  رد  هدهاجم  اهتاکز و  اهزامن ، اب  ناطیـش ، دیک  متـس و  ملظ و  ینعی ، روما  نیا  زا  شناگدنب  ظفح  رطاخ  هب  دنوادخ  و 
ياهبلق لیلذ و  مار و  ناشـشکرس  تالیامت  زیارغ و  عشاخ و  ناشیاهمـشچ  مارآ و  ناشحراوج  اضعا و  اـت  تسا ، هدومرف  تسارح  ار  ناـنآ 

عضاوت و بجوم  كاخ ، هب  تسا  تروص  ياهاج  نیرتهب  هک  یناشیپ  ندـییاس  هوالع  هب  ددـنبرب ؛ تخر  اهنآ  زا  ّربکت  ددرگ و  عضاخ  اهنآ 
تاکز تخادرپ  تسا و  ینتورف  هیام  هزور ) رثا  رد   ) تشپ هب  مکـش  ندـیبسچ  یکچوک و  لیلد  نیمز  رب  ندـب  شزرارپ  ياضعا  ندراذـگ 

ناطیـش و ياهدیک  زا  ار  ناگدنب  ظفح  تسارح و  اهنیا  همه  ، ) دوشیم نادنمتـسم  نادنمزاین و  هب  نآ  ریغ  نیمز و  تارمث  فرـص  بجوم 
(. دراد هارمه  هب  اهيراجنهان  ریاس 

لیلد یب  ياهبّصعت 

ندز هناوج  زا  دننکـشیم و  مهرد  ار  رخافت  تخرد  ياه  هخاش  هنوگچ  هک  دـیرگنب  هدجـس ) تاکز و  هزور و  زامن و   ) لاعفا نیا  راـثآ  هب 
. دننکیم يریگولج  يدنسپدوخ  ربک و 

هک هتـشاد  یتّلع  هک  نیا  زج  دـهد  جرخ  هب  بّصعت  يزیچ  هرابرد  هک  متفاـین  ار  سک  چـیه  مدـنکفا ، رظن  ناـیناهج  رادرک  لاـمعا و  رد  نم 
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هن هک  دـیزرویم  يزیچ  هرابرد  بّصعت  هک  امـش  زج  هدومن ، ذوفن  ناهیفـس  هشیدـنا  لقع و  رد  ای  هتخاـس و  هبتـشم  نـالهاج  رب  ار  تقیقح 
نعط دروم  ار  مدآ  شنیرفآ  دـیزرو و  بّصعت  دوخ  ساسا  لصا و  رطاخ  هب  مالـسلا » هیلع  مدآ   » ربارب رد  سیلبا  اـّما  یتّلع ، هن  دراد و  یببس 

«! كاخ زا  وت  مشتآ و  زا  نم  : » تفگ داد و  رارق 

تورث بّصعت 

: دنتفگیم دوخ  هک  نانچ  تساهنآ ، ییاراد  رویز و  رز و  هطساو  هب  ناشبّصعت  اهتّلم  شاّیع  نادنمتورث  اّما  و 
قالخا رطاخ  هب  دیاب  دـشاب  راک  رد  یبّصعت  تسا  رارق  رگا  و  [ 57 «.] میوشیمن تازاجم  زگره  تسا و  رتشیب  همه  زا  ام  نادـنزرف  تورث و  »

، هدیدنسپ
461 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يرترب اهنآ  رد  لیابق  نارـس  برع و  نادناخ  ناعاجـش  ّتیـصخش و  اب  دارفا  هک  يروما  لاعفا و  نامه  دشاب ، بوخ  ياهراک  کین و  لاعفا 
. دنتسجیم

ياهتلصخ يارب  امش  ياهبّصعت  دیهد ) جرخ  هب  بّصعت  اهنیا  رد   ) هدوتس راثآ  دنلب و  ياهماقم  گرزب ، ياه  هشیدنا  هدیدنسپ ، قالخا  ینعی 
، متس زا  يراددوخ  نتـشادششخب ، دوج و  ّربکت ، زا  یچیپرـس  اهیکین ، ندرک  تعاطا  اهنامیپ ، هب  افو  ناگیاسمه ، قوقح  ظفح  دنمـشزرا ،

. دشاب نیمز  رد  داسف  زا  بانتجا  يرود و  مشخ و  ندروخ  ورف  مدرم ، هرابرد  فاصنا  سفن ، لتق  زا  تشحو 
اهیبوخ و رد  ار  اهنآ  تالاح  دیـشاب و  رذح  رب  هدش  عقاو  نیـشیپ  ياهتّما  رب  دنـسپان  ياهراک  دـب و  رادرک  رثا  رد  هک  ییاهرفیک  زا  نیاربانب 

. دیشاب نانآ  دننام  امش  دنکن  دیرآ ، دای  هب  هراومه  اهیتخس 
غارـس هب  دیدومن  هشیدنا  دنتـشاد ، رارق  يدب  ّرـش و  رد  هک  ینامز  دندوب و  یبوخ  رد  هک  یماگنه  هب  نانآ  لاح  توافت  رد  هک  هاگنآ  سپ 

. دروآ ناغمرا  هب  نانآ  يارب  ار  تمالـس  تیفاع و  هدومن ، رود  نانآ  زا  ار  نانمـشد  دـش ، نانآ  رادـتقا  تّزع و  بجوم  هک  دـیور  ییاـهراک 
دندیزرو بانتجا  یگدنکارپ  هقرفت و  زا  ینعی  دش ، نانآ  یعامتجا  دنویپ  ّتیـصخش و  تمارک و  ثعاب  داد و  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  تمعن 

مه رد  ار  اهنآ  تارقف  نوتـس  هک  يراک  ره  زا  دـندومن و  صیرحت  هیـصوت و  نآ  هب  ار  رگیدـکی  دنتـشامگ و  تّمه  یماگمه  تفلا و  رب  و 
روتف و داجیا  مه و  هب  ندرک  تشپ  تداسح و  لخب و  ینورد ، ياـههنیک  زا  ینعی  دـیزرو ، باـنتجا  درک ، تسـس  ار  ناشتردـق  تسکش و 

. دینیزگ يرود  تخس  هعماج  نیب  یتسس 
؟ دوبن نانآ  شود  رب  تالکشم  همه ، زا  شیب  ایآ  دندوب ! هنوگچ  ناحتما  شیامزآ و  لاح  رد  هک  دینک  ّربدت  نیـشیپ  نانمؤم  لاح  حرـش  رد 

؟ دنتشادن رارق  يرتشیب  يانگنت  رد  نایناهج  همه  زا  ایآ  و  دندوبن ؟ تمحز  تّدش و  رد  مدرم  همه  زا  شیب  ایآ  و 
دندناشچ اهنآ  هب  ار  راگزور  ياهیخلت  دندادیم ، رارق  اههجنکش  نیرتدب  رد  ار  اهنآ  هراومه  دندوب و  هتخاس  شیوخ  هدرب  ار  نانآ  اهنوعرف 

. تشاد همادا  تیروهقم  تکاله و  ّتلذ  اب  نانچمه  ّتیعضو  نیا  و 
ربص تماقتـسا و  ّتیدج و  دنوادخ ؛ هک  هاگنآ  ات  دنتفاییم  دوخ  زا  عافد  يارب  یقیرط  هن  دننز و  زاب  رـس  عضو  نیازا  هک  دنتـشاد  یهارهن 

گنت ياههقلح  نورد  زا  عقوم  نیا  رد  تفای ، اهنآ  رد  ار  شتیـشخ  فوخ و  زا  اهیتحاران  لّـمحت  شتّبحم و  رطاـخ  هب  تاـمیالمان  ربارب  رد 
تّزع  هب  ار  ّتلذ  دوشگ و  ناشیارب  یتاجن  هار  الب ،

463 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هب دنوادخ  هیحان  زا  مارتحا  تمارک و  ردقنآ  دینادرگ . هتسجرب  نایاوشیپ  رادمامز و  مکاح ، ار  اهنآ  ینعی  درک ، لیدبت  ّتینما  هب  ار  سرت  و 

. دندنارورپیمن رس  رد  مه  ار  نآ  لایخ  یّتح  هک  دیسر  نانآ 
اهریـشمش مه ، نابیتشپ  اهتسد  لدتعم ، اههشیدنا  اهبلق و  قفّتم ، اههتـساوخ  دّحتم ، ناشاهتّیعمج  هک  یماگنه  دـندوب  هنوگچ  اهنآ  دـیرگنب 
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ایآ و  دندیدرگن ؟ نیمز  راطقا  تسرپرـس  کلام و  اهنآ  ایآ  دوب ، یکی  همه  ناشاهدوصقم  اهمزع و  ذـفان و  اهدـید  رگیدـکی ، هدـننک  يرای 
؟ دندشن نایناهج  همه  سیئر  رادمامز و 

فادها و دـییارگ ، ّتتـشت  هب  ناشتفلا  دـش ، عقاو  اهنآ  نایم  رد  یگدـنکارپ  هک  ماگنه  نآ  دـینک ، هاگن  زین  نانآ  راک  نایاپ  هب  فرط  نآ  زا 
ادخ هک  دوب ) ماگنه  نیا  رد  ، ) دنتخادرپ دربن  هب  مه  اب  یگدنکارپ  نیع  رد  دندش و  میـسقت  يدّدعتم  ياههورگ  هب  درک ؛ ادیپ  فالتخا  اهلد 
نانآ تشذگرـس  هدـنام  یقاب  اهنآ  زا  هچنآ  اهنت  دومن ، بلـس  نانآ  زا  ار  تمعن  تعـسو  درک و  نوریب  ناـشنت  زا  ار  تّزع  تمارک و  ساـبل 

. دوشیم هدید  دنریگ ، تربع  دنهاوخب  هک  اهنآ  يارب  یتربع  سرد  هنوگ  هب  امش  نیب  رد  هک  تسا 

دیریگ تربع  اهتّما  زا 

تافص هباشم و  مه  اب  اهتّلم )  ) تالاح ردقچ  دیریگ ! تربع  مالسلا  مهیلع  بوقعی  نادنزرف  قاحسا و  نادنزرف  لیعامـسا ؛ نادنزرف  لاح  زا 
ماجنارس دندوب ، اهنآ  کلام  اهرـصیق  اهارـسک و  هک  ینامز  دینک ، ّتقد  اهنآ  قّرفت  ّتتـشت و  تلاح  رد  تسا ! رگیدکی  هب  هیبش  ناشلاعفا  و 

، فلع بآ و  یب  هایگ و  مک  ياهاج  هب  دنتفرگ و  مّرخ  زبسرـس و  ياهطیحم  زا  تارف و  هلجد و  ياههرانک  زا  دابآ ؛ ياهنیمزرـس  زا  ار  اهنآ 
نیـشنمه هراچیب و  نیکـسم ، اجنآ  رد  ار  اهنآ  دنتخاس ، دیعبت  تسا  تخـس  لکـشم و  اهنآ  رد  یگدنز  هک  ییاهناکم  اهداب و  شزو  ّلحم 

اهتّما نیرتلیلذ  ار  نانآ  دشیم ) هّیهت  نآ  مشپ  زا  ناشیگدنز  لیاسو  سابل و  رتش و  ریـش  اهنت  ناشکاروخ  ینابراس و  ناشلغـش   ) دنتخاس رتش 
وا هب  دـنک و  قح  هب  توعد  ار  اهنآ  ات  دنتـشاد  یـسک  هن  دـنداد . نکـسم  اهنیمزرـس  نیرتلـصاحیب  رد  هداد و  رارق  تنوکـس  ّلحم  رظن  زا 

. دنیامن هیکت  شتکوش  تّزع و  هب  هک  يداّحتا  تفلا و  هیاس  هن  دنوش و  هدنهانپ 
، دـندوب هتفر  ورف  مکارتم  یتلاهج  نایم  رد  دـیدش و  ییـالب  رد  دوب ، قّرفتم  ناـشهوبنا  ّتیعمج  هدـنکارپ و  اهتردـق  ّتتـشتم ، اـهنآ  عاـضوا 

جاور ناـنآ  ناـیم  رد  هبناـج  همه  یپ و  رد  یپ  ياـهتراغ  محر و  عطق  دـندادیم و  رارق  شتـسرپ  دروم  ار  اـهتب  روـگ ، هب  هدـنز  ار  نارتـخد 
. تشاد
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دوجو  تمعن 

داد و دنویپ  دوخ  نییآ  اب  ار  نانآ  تعاطا  هک  دیرگنب  تشاد  ینازرا  نانآ  هب  مالسا  ربمایپ  تثعب  ماگنه  دنوادخ  هک  یگرزب  ياهتمعن  هب  اّما 
يوس هب  ار  دوخ  بهاوم  ياهرهن  درتسگ و  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمارک  لاب  رپ و  تمعن ، هنوگچ  دـیرگنب ) ، ) تخاس دـّحتم  ار  اهنآ  شتوعد  اب 

مّرخ یناگدـنز  کی  لد  رد  دنتـشگ و  قرغ  نید  ياهتمعن  نایم  رد  تفرگ ، رب  رد  ار  اهنآ  شتاکرب  مامت  اب  قح  نییآ  دومن و  يراج  ناـنآ 
ناشبیصن رادیاپ  تباث و  یتموکح  دنتفرگ و  رارق  زوریپ  یتّزع  هیاس  رد  دیدرگ و  راوتـسا  لماک  تردق  هیاس  رد  نانآ  روما  دندش ، نامداش 

اهنآ رب  اًلبق  هک  دندش  یناسک  يامرفنامرف  کلام و  دنتـشگ و  نیمز  يور  نیطالـس  دندش و  نایناهج  رادمامز  مکاح و  نانآ  سپ  دـیدرگ ،
مهرد تردق  یـسک  دندومنیم ، ارجا  ناشدوخ  هرابرد  اًلبق  هک  دندراذگ  ارجا  هب  یناسک  هرابرد  ار  ماکحا  نیناوق و  دندرکیم و  تموکح 

. دنارورپیمن رس  رد  ار  نانآ  اب  هزرابم  لایخ  يدحا  تشادن و  ار  نانآ  يورین  نتسکش 

نارگنایصع خیبوت 

؛ دیاهتـسکش مهرد  ار  یهلا  مکحم  ژد  ّتیلهاـج ، موـسر  دـیدجت  اـب  دـیاهتفرگرب و  تعاـطا  نامـسیر  زا  تسد  هک  دیـشاب  شوـه  هب  ناـه !
فنک هب  دـننک و  یگدـنز  نآ  هیاـس  رد  هک  تسا  هدوـمن  داـجیا  ناـنآ  نیب  ار  داـّحتا  تفلا و  دـنویپ  هدراذـگ و  ّتنم  تّما  نیا  رب  دـنوادخ 
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رپ زیچ  ره  زا  رتردقنارگ و  ییاهب  ره  زا  اریز  دنک ، نییعت  شیارب  ییاهب  دناوتیمن  يدحا  هک  تسا  یتمعن  نیا  دنوش ؛ هدـنهانپ  نآ  تیامح 
. تسا رتشزرا  اب  یشزرا ،

فلتخم بازحا  هب  تفلا  داـّحتا و  يردارب و  تّوخا و  زا  دـعب  دـیاهدش و  نیـشن  هیداـب  بارعا  نوـچمه  ترجه ، زا  سپ  هک  دیـشاب ! هاـگآ 
. دیسانشیمن يزیچ  نآ  زا  یمیسرت  رّوصت و  زج  نامیا »  » زا دیاهدرک و  افتکا  نآ  مان  هب  مالسا »  » زا دیاهتشگ ؛ میسقت 

هک ینامیپ  ضقن  یهلا و  میرح  کته  اب  ناتراعـش ) نیا  اب   ) دیهاوخیم ایوگ  هن ،! گنن  اّما  يرآ  خزود  شتآ  راعلا » رانلا و ال  : » دـییوگیم
. دیزاس هنوراو  ار  مالسا  هداد ، رارق  شقولخم  ّتینما  بجوم  نیمز و  رد  شیوخ  نوناق  زرم  ار  نآ  دنوادخ 

، لیئربج هن  دیاهدرکن ) هیکت  مالسا  هب  هک   ) عقوم نیا  رد  درک و  دنهاوخ  دربن  تخس  امش  اب  نارفاک  دینیزگب ، یهانپ  مالـسا  زج  هب  رگا  امش 
، لیئاکیم هن 
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اب دروخ  دز و  زج  یهار  و  دنزیخیم ) رب  امـش  کمک  هب  مالـسا  وترپ  رد  نانیا  اریز   ) دـمآ دـنهاوخن  امـش  يرای  هب  راصنا  هن  نارجاهم و  هن 

. دیامن مکح  امش  نیب  دنوادخ  هک  نیا  ات  تشاد  دیهاوخن  ریشمش 
نیاربانب تسامـش . رایتخا  رد  دنتفرگ  رارق  وا  مشخ  دروم  هک  یناسک  تشذگرـس  دنوادخ و  ياهرفیک  باذـع و  دروم  رد  نآرق )  ) ياهلثم

. دـیزروم يدـنک  شباذـع  نداتـسرف  ورف  مدـع  هب  ناـنیمطا  اـی  وا و  مشخ  ربارب  رد  یتسـس  اـی  تلاـهج  رطاـخ  هب  یهلا  ياهدـیدهت  عفر  رد 
، دـندرک كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  نـیا  رطاـخ  هـب  زج  تخاـسن ، رود  دوـخ  تـمحر  زا  ار  نیـشیپ  نورق  مدرم  دـنوادخ ،

. تشاد رود  هب  دوخ  تمحر  زا  رکنم  زا  یهن  كرت  رطاخ  هب  ار  اناد  لقاع و  دارفا  هانگ و  رطاخ  هب  ار  هیفس  دارفا  دنوادخ 
دربن هب  ارم  دنوادخ  دینادب ! دیاهدرپس . يدوبان  تسد  هب  ار  نآ  ماکحا  لّطعم و  ار  نآ  دودح  عطق ، ار  مالسا  دنب  دیق و  امش  دیشاب ! شوه  هب 

« نیطـساق  » اّما مدرک ، دربن  اهنآ  اب  نم  نانکـش ) نامیپ  « ) نیثکاـن  » اـّما تسا : هدومرف  رما  نیمز  رد  نادـسفم  نانکـشنامیپ و  ناشکرـس و  اـب 
هیدثلاوذ  ) ههدر ناطیـش  اّما  مدناشن و  ّتلذم  كاخ  رب  ار  نانآ  نید ) زا  ناگدنوش  جراخ  « ) نیقرام  » اّما مدومن و  داهج  اهنآ  اب  نازواجتم ) )

زا يدودـحم  دادـعت  اهنت  دـش ، ماـمت  شراـک  تخادـنا  هزرل  هب  ار  شاهنیـس  دروآرد و  شپت  هب  ار  شبلق  هک  ياهقعاـص  اـب  جراوخ ) سیئر 
قح تموکح  تلود و  درک و  مهاوخ  ناشدوبان  يرگید  هلمح  اب  دراذگب  یقاب  ارم  دنوادخ  رگا  هک  دناهدنام ، یقاب  ناشکرـس  نارگمتس و 

. دنشاب جراخ  نم  سرتسد  زا  هدش و  هدنکارپ  دالب  فارطا  رد  هک  یلیلق  دارفا  زج  درک ، مهاوخ  رارق  رب  اهنآ  ياج  هب  ار 

یحو

مه رد  ار  رـضم »  » و هعیبر »  » هلیبـق تخرد  دـنلب  ياـههخاش  مدـنکفا و  كاـخ  هـب  ار  برع  ناعاجـش  ناـگرزب و  یناوـجون ، نارود  رد  نـم 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  هژیو  ماقم  تلزنم و  کیدزن و  تبارق  يدـنواشیوخ و  رظن  زا  ارم  ّتیعقوم  یبوخ  هب  امـش  متـسکش ،
رد درـشفیم و  شیوخ  شوـغآ  رد  ارم  شدـنزرف ) نوـچمه   ) وا مدوـب ، كدوـک  نم  داد ؛ شرورپ  شیوـخ  نماد  رد  ارم  وا  دـینادیم ، هلآ 

دیوجیم و ار  اذغ  مدرکیم ، مامـشتسا  ار  وا  هزیکاپ  يوب  دینابـسچیم و  مندـب  هب  ار  شندـب  دادیم ، ياج  شیوخ  صوصخم  هاگتحارتسا 
. تشاذگیم مناهد  رد 

. دومنن ادیپ  مرادرک  رد  یهابتشا  تفاین و  مراتفگ  رد  یغورد  زگره 
تخاس رومأم  ار  شیوخ  ناگتشرف  زا  هتشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  دنتفرگ ، زاب  ریش  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نامز  نامه  زا 

. دهد قوس  یناهج  کین  قالخا  یتسرد و  يراوگرزب و  ياههار  هب  ار  يو  زور  بش و  ات 
تخاسیم راکـشآ  نم  يارب  ار  کین  قالخا  زا  ياهزات  هتکن  زور  ره  وا  مدرکیم و  تکرح  ترـضح  نآ  لابند  هب  ياهیاس  نوچمه  نم  و 

، منک ادتقا  وا  هب  هک  دادیم  نامرف  ارم  و 
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. دیدیمن ار  وا  نم  زج  یسک  مدرکیم و  هدهاشم  ار  وا  نم  اهنت  دشیم ، ارح »  » هوک رواجم  لاس ، زا  یتّدم  يو 

ترضح نآ  هناخ  اهنت  تشادن ؛ دوجو  دشاب  هتفای  هار  نآ  رد  مالـسا  هک  ياهناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  زا  ریغ  زور  نآ  رد 
مامـشتسا ار  تّوبن  میـسن  مدـیدیم و  ار  تلاـسر  یحو و  رون  نم  میدوـب ، هتفریذـپ  ار  مالـسا  اـهنآ ، مّوـس  رفن  نم  هجیدـخ و  وا و  هک  دوـب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش ! ار  ناطیـش  هلاـن  يادـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رب  یحو  لوزن  ماـگنه  هب  نم  مدرکیم .
يونشیم و مونشیم ، نم  هک  ار  هچنآ  وت  هدیدرگ ، سویأم  شیوخ  شتـسرپ  زا  هک  تسا  ناطیـش  نیا  : » دومرف تسیچ ؟ هلان  نیا  مدیـسرپ :

رارق ریخ  هداـج  قـیرط و  رب  ینم و  ریزو  هکلب  یتـسین ، ربماـیپ  وـت  هک  تسا  نیا  وـت  نم و  ناـیم  قرف  اـهنت  ینیبیم ! منیبیم  نم  هک  ار  هچنآ 
«. يراد

، ياهدرک یگرزب  ياعّدا  وت  دّـمحم ! يا  : » دـنتفگ دـندمآ ؛ يو  دزن  شیرق  نارـس  هک  یماـگنه  داـب - وا  رب  ادـخ  دورد  مدوب - وا  هارمه  نم 
هب ار  نآ  یهد و  تبثم  خساپ  رگا  میهاوخیم  هزجعم  کی  وت  زا  ام  دناهدرکن ، ییاعّدا  نینچ  تنادناخ  ناردپ و  زا  مادـک  چـیه  هک  ییاعّدا 

«. ییوگغورد رحاس و  هک  دوشیم  نشور  ام  رب  یهدن  ماجنا  رگا  یتسه و  ربمایپ  یبن و  وت  هک  مینادیم  یناسرب  ماجنا 
.»؟ تسیچ امش  هتساوخ  : » دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

!« دتسیاب تیور  شیپ  دیآ و  ولج  هدمآرب ، هشیر  زا  هک  ینزب  ادص  ار  تخرد  نیا  : » دنتفگ
؟ دیهدیم یهاوگ  قح  هب  و  دیروآیم ؟ نامیا  ایآ  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  دنوادخ  رگا  تساناوت ، زیچ  همه  رب  دنوادخ  : » دومرف

«. یلب : » دنتفگ
امش نایم  رد  تشگ و  دیهاوخن  زاب  یکین  ریخ و  يوس  هب  امـش  هک  منادیم  داد و  مهاوخ  هئارا  امـش  هب  دیهاوخیم  ار  هچنآ  يدوزب  دومرف :

! تخادنا دهاوخ  هار  هب  ار  بازحا  دربن )  ) هک تسا  یسک  زین  دش و  دهاوخ  هدنکفا  ردب )  ) هاچ نورد  رد  هک  دراد  رارق  یسک 
يآ و نوریب  نیمز  زا  هشیر  زا  متـسه ، ادخ  ربمایپ  نم  هک  ینادیم  يراد و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  تخرد ! يا  : » دز ادص  سپس 

نیمز زا  شیاههشیر  اب  تخرد  تخاس ، ثوعبم  قح  هبار  وا  هک  یسک  هب  دنگوس  تسیاب !» نم  يور  شیپ  دنوادخ  نامرف  هب  يآ و  نم  دزن 
رد شیاهرپ  ندروخ  مه  هب  زا  ییادص  دننزیم و  لاب  هک  یماگنه  هب  ناگدنرپ  نوچمه  درکیم ، ادص  تّدش  هب  دـمآ و  شیپ  دـش ، هدـنک 

ناگدنرپ ياهلاب  نوچمه  شیاههخاش  و  داتـسیا ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يولج  رد  دمآ و  شیپ  هک  نآ  ات  دوشیم ، هدنکارپ  اوه 
تـسار بناج  رد  نم  دنکفا و  نم  شود  رب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  رب  ار  دوخ  دـنلب  هخاش  دروخیم ، مه  هب 

رتشیپ شفصن  هد ! نامرف  تخرد  هب  : » دنتفگ رورغ  ربک و  يور  زا  دندرک  هدهاشم  ار  عضو  نیا  هک  یماگنه  شیرق  اّما  مدوب . ترـضح  نآ 
«. دنامب یقاب  دوخ  ياج  رد  شرگید  فصن  دیآ و 

دش کیدزن  ربمایپ  هب  دیدش  ییادص  روآ و  تفگش  یعضو  اب  نآ  زا  ياهمین  داد : نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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رگید فصن  هب  ددرگ و  زاب  فصن  نیا  هد  نامرف  دـنتفگ : یـشکرس  رفک و  يور  زا  زاـب  دـچیپب ، ترـضح  نآ  هب  دوب  کـیدزن  هک  ناـنچنآ 
يا هللا » ّالا  هلا  ـال  : » متفگ نم  درک ، نینچ  تخرد  دومرف و  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیآ ! رد  نیتسخن  تروص  هب  دوش و  قحلم 
ادخ نامرف  اب  تخرد  : » منکیم رارقا  هک  متسه  يدرف  نیتسخن  مراد و  نامیا  وت  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

«. داد ماجنا  یتساوخ  ار  هچنآ  تتوعد  همانرب و  تشادگرزب  لالجا و  توبن و  قیدصت  يارب 
ایآ تسا ؛ تراـهم  اـب  تخـس  شیوـخ  رحـس  رد  دراد و  روآ  تفگـش  يرحـس  هک  وـگغورد  تسا  يرحاـس  وا  هن  : » دـنتفگ همه  اـهنآ  اـّما 

یتمالم چـیه  زا  ادـخ  هار  رد  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  اّما ) ( ؟ دـنکیم قیدـصت  مدوب ) نم  ناشروظنم   ) نیا لاـثما  زج  یـسک  ار  تیربماـیپ 
هب زور ، شخب  ینـشور  دنناراد و  هدنز  بش  تسا . ناکین  نانخـس  ناشنانخـس ، ناقیّدص و  يامیـس  ناشیامیـس  هک  یناسک  زا  دنـسرتیمن ؛
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تنایخ هن  دنزاسیم ، هشیپ  يرترب  ّولع و  هن  دنزرویم و  ّربکت  هن  دننکیم ، ایحا  ار  شلوسر  ادخ و  ياهتّنس  دناهتسج و  کّسمت  نآرق  نماد 
! تسا لمع  هفیظو و  ماجنا  لوغشم  ناشاهرکیپ  ندب و  تشهب و  رد  ناشاهبلق  اهلد و  دنزادنایم ، هار  هب  داسف  هن  دننکیم و 

هبطخ 193

. دهدیم حرش  حوضو  هب  ار  ناراکزیهرپ  لامعا  تاّیحور و  تافص و  نآ  رد  هک 
ریما يا  : » درک ضرع  ترـضح  نآ  هب  دوب  راکزیهرپ  دباع و  يدرم  هک  ماّمه »  » مان هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  یکی  هدش : لقن 

«! مرگنیم مشچ  اب  ار  نانآ  ایوگ  هک  نک  فیصوت  نانچ  نآ  میارب  ار  ناراکزیهرپ  نانمؤم !
هک تسا  یناسک  اب  دـنوادخ   » هک نک  یکین  سرتب و  ادـخ  زا  ماّمه ! يا  دومرف : هاگنآ  دومرف : گنرد  شخـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـّما 

میمصت ماما  هک  نیا  ات  دیزرو ) رارصا  هراب  نیا  رد  و   ) دشن عناق  رادقم  نیا  هب  ماّمه  یلو  [ 58 «.] دنراکوکین هک  یناسک  اب  دننک و  هشیپ  اوقت 
. داتسرف دورد  شربمایپ  رب  دومن و  انث  شیاتس و  ار  يادخ  نآ  زا  سپ  دنک . وگزاب  شیارب  ًاحورشم  ار  نیقّتم  تافص  تفرگ 

: دومرف سپس 
، زاینیب ناشتعاطا  زا  هک  یلاح  رد  دیرفآ  ار  قولخم  ناحبس  دنوادخ  دعب : اّما 

473 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
يزور و دـشخبیم . یعفن  وا  هب  ناعیطم  تعاطا  هن  دـناسریم و  نایز  وا  هب  ناراکهاهنگ  ینامرفان  هن  اریز  هدوب ، نمیا  ناـنآ  تیـصعم  زا  و 

تافـص نـیا  ياراد  اـیند  رد  ناراـکزیهرپ  اـّما  داد ؛ رارق  شیوـخ  ياـج  هـب  اـیند  رد  ار  مادـک  ره  درک و  میــسقت  ناـشنیب  ار  ناـنآ  تـشیعم 
. تسا ینتورف  عضاوت و  ناشنتفر  هار  یشم و  طخ  يور و  هنایم  نانآ  ششوپ  تسار ، ناشراتفگ  دناهتسجرب :

. دناهتخاس دنمدوس  شناد  ملع و  ندینش  فقو  ار  دوخ  ياهشوگ  دناهدیشوپ و  هدومن ، میرحت  اهنآ  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  شیوخ  نامشچ 
(. دزاسیمن نوگرگد  ار  اهنآ  تالّوحت  و   ) تسا ناسکی  ناشلاح  شیاسآ  الب و  رد 

زا شاداپ و  قوش  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  یّتح  نانآ  ياهحور  تشاد ، رّرقم  اـهنآ  يارب  دـنوادخ  هک  ینّیعم  دمآرـس  لـجا و  دوبن  رگا  و 
رد دـنوادخ  ریغ  تهج ) نیمه  هب   ) هدرک هولج  گرزب  ناشناج  حور و  رد  راگدـیرفآ  قلاـخ و  تفرگیمن ، رارق  ناشمـسج  رد  رفیک  سرت 

شتآ هک  دنتـسه  یـسک  نوچمه  تسا و  مّعنتم  نآ  رد  هدـید و  مشچ  اب  ار  تشهب  هک  دـننامیم  یـسک  هب  اـهنآ  تسا . کـچوک  ناـشرظن 
ناشاهیدنمزاین رغال و  ناشاهندب  ناما ، رد  ناشّرـش  زا  اهناسنا )  ) هودـنا و زا  رپ  ناشیاهبلق  تسا ، بّذـعم  نآ  رد  هدرک و  هدـهاشم  ار  خزود 

تـسد هب  ینالوط  سب  یتحار  دـندیزرو و  تماقتـسا  ربص و  ناهج  نیا  رد  هاتوک  یتّدـم  يارب  تسا ، كاپ  فیفع و  ناشحاورا  كدـنا و 
اهنآ یلو  دـبیرفب  ار  اهنآ  تساوخ  شیاهیرگ ) هولج  اب   ) اـیند هتخاـس ، مهارف  ناـشیارب  ناـشراگدرورپ  هک  دوسرپ  تسا  یتراـجت  دـندروآ ،
دازآ ار  نتـشیوخ  يراکادـف ، اب  اهنآ  یلو  دزاـس  دوخ  ریـسا  ار  اـهنآ  شتاّذـل ) اـب   ) تساوخ اـیند  دنتـساوخن . ار  نآ  دـندروخن و  ار  شبیرف 

. دنتخاس
دـنزاسیم و نوزحم  ار  شیوخ  ناج  نآ  اب  دـننکیم ، توالت  ّربدـت  اب  هدرمـشار و  نآرق  دناهداتـسیا ، اپ  رب  هراومه  بش  رد  ناراکزیهرپ ) )
حور و دـنروآ و  يور  نآ  هب  ناوارف  هقـالع  اـب  دـشاب  قیوشت  نآ  رد  هک  دنـسرب  ياهیآ  هب  هاـگ  ره  دـنریگیم ، نآ  زا  ار  دوـخ  درد  يوراد 

میب نآ  رد  هک  دـننک  دروخرب  ياهیآ  هب  هاگ  ره  دـنزاسیم و  دوخ  نیعلا  بصن  هراومه  ار  نآ  دوش و  هریخ  نآ  رد  رایـسب  قوش  اب  ناشناج 
شبیهم عضو  نآ  اب  مّنهج  شتآ  ياههنابز  ندروخ  مه  هب  هلان و  يادص  دننکیم و  زاب  نآ  ندینش  يارب  ار  نتـشیوخ  لد  ياهـشوگ  دشاب ،

كاخ رب  هدجس  ماگنه  هب  ار  اهوناز  اپ و  تسد و  نیبج و  دنوریم و  عوکر  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  تسا ؛ زادنا  نینط  ناششوگ  نورد  رد 
. دننکیم تساوخرد  مّنهج  شتآ  زا  ار  شیوخ  يدازآ  وا  زا  دنیاسیم و 
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هک نانچ  هتخاس ، رغال  ریت  هبوچ  نوچمه  ار  اهنآ  ياهندـب  فوخ ، سرت و  دنتـسه ، اوقت  اب  یناراکوکین  رابدرب و  ینادنمـشناد  زوررد  اّما  و 
ياهشیدـنا هک  یلاح  رد  دـناهناوید ، اهنآ  دـنرادنپیم  ناربخ  یب  تسین ، ناشدوجو  رد  يرامیب  چـیه  اّما  دـنرادنپیم  رامیب  ار  اهنآ  نارظان ،

. تسا هدروآرد  عضو  نیا  هب  ار  نانآ  گرزب  سب 
؛ دننیبیمن دایز  ار  دوخ  ناوارف  لامعا  دنتسین و  دونشخ  شیوخ  كدنا  لامعا  زا 

475 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ساره رد  هدش ، هتفگ  شاهرابرد  هچنآ  زا  دوش ، هدوتـس  اهنآ  زا  یکی  هاگ  ره  دنکانفوخ . دوخ  رادرک  زا  دنزاسیم و  مهّتم  ار  شیوخ  نانآ 

. تسا رتهاگآ  نم  زا  ملامعا  هب  مراگدرورپ  و  مرتهاگآ ! دوخ  هب  تبسن  نارگید  زا  نم  دیوگیم : دتفایم و 
نامگ نم  هرابرد  هک  ییاه  یکین  زا  و  اـمرفم ! هذـخاؤم  دـنهدیم  تبـسن  نم  هب  هک  یناـهانگ  دروم  رد  ارم  اراـگدرورپ ! راـب  دـیوگیم ): )

! زرمایب دننادیمن  هک  ار  یناهانگ  و  هد ! رارق  رترب  دنربیم 
مأوت ملع  ياراد  شناد و  بسک  رد  صیرح  نیقی ، زا  ّولمم  ینامیا  اب  شیدنارود ، وخمرن و  دنمورین ، نید  رد  تسا : نیا  نانآ  ياههناشن  زا 

زا طاشن و  اب  تیاده  هار  رد  لالح ، بلاط  رابدرب ، دیادش  رد  هتسارآ ، یتسدیهت  نیع  رد  عشاخ ، تدابع  رد  انغ ، لاح  رد  ور  هنایم  ملح ، اب 
زور هب  ار  بش  تسا ، يرازگساپس  شّمه  دزاسیم و  ماش  ار  زور  تسا ، ناسرت  مه  زاب  اّما  دهدیم  ماجنا  ار  کین  لامعا  تسا ، رود  عمط 

ینامداش تلفغ و  زا  وا  سرت  تسا ، نامداش  هک  یلاح  رد  دزیخیم  رب  تسا و  ناسرت  اّما  دباوخیم  تسادخ ، دای  شرکف  مامت  دروآیم و 
هچنآ زا  مه  وا  دـنک  یـشکرس  درادـن ، شوخ  هک  یفیاظو  ماجنا  رد  وا  سفن  هاگ  ره  هدیـسر ؛ وا  هب  هک  تسا  یتمحر  لضف و  رطاـخ  هب  وا 

. دزاسیم شمورحم  دراد  تسود 
ار ملح  ملع و  دنامیمن ، یقاب  هک  تسا  يزیچ  رد  شدهز  یگقالع و  یب  درادـن و  هار  نآ  رد  لاوز  هک  تسا  يزیچ  رد  شمـشچ  ینـشور 

شکاروخ عناق ، ار  شسفن  عشاخ ، ار  شبلق  مک ، ار  شـشزغل  کیدزن ، ار  شیوزرآ  هتخاس ؛ گنهامه  رادرک  اب  ار  راتفگ  هتخیمآ و  مه  هب 
راودیما و شریخ  هب  ناگمه  تسا . هدروخ  ورف  ار  شمشخ  ینیبیم و  هدرم  ار  شتوهـش  ظوفحم و  ار  شنید  ناسآ ، ار  شروما  كدنا ، ار 

بوسحم نـالفاغ  ءزج  دـشاب  نارکاذ  ناـیم  رد  رگا  ددرگیم و  بوـسحم  نارکاذ  ءزج  دـشاب  نـالفاغ  ناـیم  رد  رگا  دـنناما ، رد  شرـش  زا 
. دوشیمن

راتفگ زا  ددنویپیم ، هدرک  عطق  ار  شدنویپ  هک  سک  نآ  اب  دـنکیم ؛ اطع  هتخاس  شمورحم  هک  نآ  هب  دـشخبیم و  ار  نامیـشپ )  ) راکمتس
هتفات رب  خر  شّرـش  هدرک و  ور  شیاهیکین  تسا . راکـشآ  شیاهیکین  ناهنپ و  شیاهیدـب  مرن ، شیاه  هتفگ  تسا ، رانک  رب  ازـسان  تشز و 

هب تبسن  تسا ، رازگساپس  یتحار  تمعن و  عقوم  رد  رابدرب و  ابیکش و  اهیراوگان  ربارب  رد  مارآ ، درسنوخ و  تالکـشم  دیادش و  رد  تسا .
شّدـض رب  یهاوگ  دـهاش و  هک  نآ  زا  شیپ  دوشیمن . هانگ  بکترم  یـسک  اب  یتسود  رطاخ  هب  دـنکیمن و  ملظ  دراد  ینمـشد  هک  یـسک 

، دراپـسیمن یـشومارف  هب  دناهداد  رّکذت  وا  هب  ار  هچنآ  دنکیمن و  عیاض  دناهدرپس  وا  هب  ار  هچنآ  دـنکیم ، فارتعا  قح  هب  دوخ  دوش  هماقا 
ددرگیمن و دراو  لطاب  طیحم  رد  دنکیمن ، تتامـش  ار  هدز  تبیـصم  دناسریمن ، نایزاههیاسمه  هب  دـناوخیمن ، تشز  ياهمان  اب  ارمدرم 
هب رگا  دوشیمن ، دنلب  ههقهق  هب  شیادص  ددنخب  رگا  دزاسیمن و  مومغم  ار  يو  شتوکـس  دنک  توکـسرگا  دوریمن ، نوریب  قح  هریاد  زا 

دنکیم ربص  دوش ، ناتسود ) زا   ) یمتس وا 
477 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دریگب ار  يو  ماقتنا  ادخ  ات 
یتحار رد  ار  مدرم  دزادـنایم و  تمحز  هب  ترخآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  دنـشیاسآ ، رد  شتـسدزا  مدرم  اّما  دـهدیم ، رارق  یتخـس  رد  ار  دوخ 

یکیدزن هک  نانآ  اب  شترـشاعم  تسا و  ندنام  كاپ  رطاخ  هب  دهز و  يور  زا  دنکیم ، يرود  هک  یناسک  زا  وا  يریگهرانک  دـهدیم . رارق 
دهاوخن هعدـخ  رکم و  رطاخ  هب  شیکیدزن  تسین و  ینیبرترب  دوخ  ّربکت و  يور  زا  شايریگهرانک  تسا ، شمرن  ینابرهم و  اب  مأوت  دراد ،
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. دوب
جراخ شدـبلاک  زا  نآ  هارمه  شحور  هک  دیـشکرب  ناج  زا  ياهلان  ماّمه »  » ناهگان دیـسر ، اجنیا  هب  نخـس  هک  یماگنه  دـیوگیم : يوار 

. دش
. مدیسرتیم وا  رب  دماشیپ  نیا  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  هآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. دنکیم نینچ  دناهظعوم  لها  هک  نانآ  هب  اسر  ياهزردنا  دنپ و  ظعاوم و  دومرف : سپس 
)؟ دنکیمن نینچ  امش  اب  ارچ  سپ  درک  نینچ  مامه  اب  ناراکزیهرپ  فیصوت  ینعی  ( ؟ نانمؤمریما يا  روطچ  امش  سپ  درک : ضرع  یسک 

مارآ دننکیمن ؛ زواجت  نآ  زا  هک  یصّخشم  ببس  درذگیمن و  نآ  زا  هک  دراد  ینّیعم  تقو  یلجا  ره  وت ! رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. تخاس يراج  تنابز  رب  ناطیش  هک  دوب  یفرح  نیا  يوگم ، نخس  نینچ  رگید  شاب ،

هبطخ 194

هدومرف  داریا  ناقفانم  تافص  هرابرد  هک 
هک میهاوخیم  وا  زا  مینکیم و  شیاتـس  هدرک ، شیناـمرفان  زا  يریگوـلج  رد  هک  یتیاـمح  هداد و  شتعاـطا  رب  هک  یقیفوـت  رب  ار  دـنوادخ 

هداتـسرف هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  میهدیم  یهاوگ  دزاس و  لصّتم  شمکحم  نامـسیر  هب  ار  ام  تسد  لـماک و  ار  شتمعن 
ناگتسب هک  یلاح  رد  دیشون ؛ ار  اهیتخس  تالکـشم و  ماج  تفر و  ورف  یتحاران  تّدش و  هنوگ  ره  رد  قح  ياضر  هار  رد  هک  ومه  تسوا ،

هب هنایزات  اب  هتخاس ، اهر  ار  اهبکرم  مامز  وا  اب  دربن  يارب  بارعا  دندوب ، مّمـصم  شاینمـشد  رد  ناگناگیب  رادیاپان و  نّولتم و  شناکیدزن  و 
. دنداد رارق  شربارب  رد  ار  شیوخ  ینمشد  هناخ  نیرتهلصافرپ  هطقن و  نیرترود  زا  هک  نیا  ات  دندزیم  اهنآ  يولهپ 

. دـناهدننک هارمگ  هارمگ و  اهنآ  اریز  مرادیم ، رذـح  رب  ناـقفانم  زا  منکیم و  شرافـس  يراـکزیهرپ  اوقت و  هب  هر  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
يارب ياهلیـسو  ره  زا  دننکیم ؛ ییامن  دوخ  دّدـعتم  ياهنابز  اههفایق و  هب  دـنیآیم و  نوریب  نوگانوگ  ياهگنر  هب  دـنزادنااطخ ، راکاطخ و 

دننکیم هدافتسا  امش  نتسکش  مه  رد  نتفیرف و 
479 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رب ماگ  مدرم  بیرف  يارب  ناـهن  رد  تسا ، هتـسارآ  كاـپ و  ناـشرهاظ  راـمیب و  ناـشیاهلد  دننیـشنیم ، امـش  نیمک  هب  یهاـگنیمک  ره  رد  و 
! ریذپاننامرد تسا  يدرد  ناشرادرک  اّما  شخبافش ، رهاظ  هب  ناشراتفگ  نامرد ، ناشفصو  دننکیم ، تکرح  اهههاریب  زا  دنرادیم .

ره رد  اهنآ  دـننکیم ، سویأم  ار  ناراودـیما  دنلاحـشوخ و  دوش  دراو  ییالب  یـسک ) رب  رگا   ) دـنزرویم و دـسح  مدرم  شیاسآ  هاـفر و  رب 
دنهدیم و ضرق  رگیدکی  هب  ار  دیجمت  حدم و  دـنزیریم . یگتخاس  کشا  یتبیـصم  ره  رد  یهار و  یلد  ره  رد  دـنراد و  ياهتـشک  یهار 
هب یتسرپرـس  رگا  دـنیامنیم و  يرد  هدرپ  دـننک  تمـالم  رگا  دـنزرویم و  رارـصا  دـنهاوخب  يزیچ  رگا  دنـشکیم ، ازج  شاداـپ و  راـظتنا 

يارب یلتاق ، ياهدنز  ره  يارب  ياههبش ، یعطاق  لیلد  ره  ربارب  رد  یلطاب  یّقح  ره  ربارب  رد  دننکیم . زواجت  دح  زا  دوش  هدراذگ  ناشهدهع 
ار دوخ  رازاب  ات  دنـسرب  شیوخ  عماطم  هب  دنهاوخیم  یتبغر  یب  سأی و  راهظا  اب  دناهدرک ، هّیهت  یغارچ  یبش  ره  يارب  يدـیلک و  يرد  ره 

دننکیم فیـصوت  دـنهدیم . هولج  قح  هیبش  ار  دوخ  لطاب  یلو  دـنیوگیم  نخـس  دـنناسرب . شورف  هب  ار  شیوخ  ياهالاک  دـنزاس و  مرگ 
چـیپ و رپ  گنت و  ار  شیوخ  ماد  زا  جورخ  قیرط  ناسآ و  ار  دوخ  هتـساوخ  هب  دورو  هار  دـنریگیم . شیپ  بیرف  هار  رهاظ  نتـسارآ  اب  یلو 

بزح دـینادب  دنناطیـش و  بزح  نانآ  :( » دـیامرفیم دـنوادخ   ) خزود شتآ  ياههرارـش  دنناطیـش و  هتـسد  راد و  اهنآ  دـنهدیم . هولج  مخ 
[59 «.] دننایز رد  ناطیش 

هبطخ 195
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هبطخ 195

هراشا

دهدیم زردنا  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  انث  ادخ و  شیاتس  زا  سپ  نآ  رد  هک 

ادخ شیاتس 

بیاجع زا  اهلقع  مشچ  هک  هتخاس  راکـشآ  ردـقنآ  شییایربک  لالج  تردـق و  راثآ  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و 
. تسا هتشادزاب  شتافص  هنک  نتخانش  زا  ار  اهناسنا  دنلب  ياههشیدنا  هتفر و  ورف  تریح  رد  شتردق 

نیتداهش

یلـص دّمحم  هک  مهدیم  تداهـش  زین  و  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  داقتعا  صالخا و  نیقی و  نامیا و  يور  زا 
دوبان وحم و  نید  ياههداج  هدـییارگ و  یگنهک  هب  تیادـه  ياههناشن  هک  داتـسرف  یماگنه  ار  يو  تسوا . هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا 

، دوب هدش 
481 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، داد تلادـع  يور و  هنایم  نامرف  درک و  تیادـه  لامک ، دـشر و  يوس  هب  ار  اـهنآ  دومن و  تحیـصن  ار  مدرم  تخاـس و  راکـشآ  ار  قح  وا 
. داب شنادناخ  وا و  رب  دورد 

زردنا دنپ و 

امـش رب  شتمعن  هزادنا  رادقم و  زا  هتـشاذگن ، تسرپرـس  نودب  لمهم و  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  امـش  دنوادخ  دیـشاب  هاگآ  ادخ ! ناگدنب  يا 
ار زاین  تسد  دینک ، يراگتسر  نمشد و  رب  يزوریپ  تساوخرد  وا  زا  نیاربانب  تسا ، هدومرف  اصحا  امش  رب  ار  دوخ  یکین  ناسحا و  هاگآ و 
رد وا  تسا . هدشن  هتسب  امش  وا و  نیب  يرد  تسین و  یباجح  وا  امش و  نایم  ًاعطق  دیهاوخب ، وا  زا  اهنت  ار  ششخب  اطع و  زارد و  وا  يوس  هب 

. تسا هارمه  سنا - ّنج و  زا  سک - ره  اب  تعاس و  ره  هظحل و  ره  رد  اج ؛ همه 
هب هجوت  دننکیمن . مک  شنئازخ  زا  ناگدش  اطع  دـننکیمن و  مامت  ار  شتمعن  نالئاس  دـهاکیمن و  شییاراد  تردـق و  زا  شـشخب  اطع و 

یسک هب  يو  ششخب  اطع و  درادیمن ، زاب  رگید  يادص  ندینش  زا  ار  وا  ییادص  ندینش  دزاسیمن و  لفاغ  يرگید  زا  ار  يو  صخش  کی 
، دزاـسیمن لـفاغ  باذـع  رفیک و  زا  ار  وا  شتمحر  درادیمن و  زاـب  تمحر  زا  ار  وا  شبـضغ  دوـشیمن ، يرگید  زا  تمعن  بلـس  زا  عناـم 
زا ار  يو  درخ ) دزن  رد   ) شندوب رهاظ  تسین و  شراثآ ) رطاخ  هب  لقع  هاگـشیپ  رد   ) شندوب راکـشآ  زا  عنام  اهمـشچ ) زا   ) شندوب ناـهنپ 

تسا و راکـشآ  کیدزن ، لاح  نیمه  رد  تسا و  هبترم  دـنلب  رود ، لاح  نیع  رد  تسا  کیدزن  دزاسیمن ، ادـج  اهمـشچ ) زا   ) ندوب ناـهنپ 
. تساوخ دناوتن  باسح  وا  زا  یسک  دشکیم و  باسح  همه  زا  راکشآ ، تسا و  ناهنپ  ناهنپ ،

. تسا هتساوخن  کمک  بعت  یگتسخ و  رطاخ  هب  نانآ  زا  هدیرفاین و  هشیدنا  رکف و  هب  زاین )  ) اب ار  تادوجوم 
هب سپ  تساوقت ، هب  تداعـس  رپ  یگدنز  ماوق  وا و  تادابع  ناسنا و  راهم  مامز و  هک  منکیم ، شرافـس  اوقت  هب  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا 

ياههعلق تعسو و  رپ  ياههاگلزنم  شمارآ و  لزنم  رس  هب  ار  امـش  هک  دینز  گنچ  یقیقح  ياوقت  هب  دیوش و  کّسمتم  نئمطم  ياههلیـسو 
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زا دوـشیم و  هریخ  زور  نآ  رد  اهمـشچ  ( » هک دـشخبیم  ناـسنا  هب  يزور  ار  تداعـس  لـحارم  نـیا   ) دـناسریم تّزع  ياهارـس  مـکحم و 
رد دـندرگیم ، شومارف  لاوما  لام و  و  برع ) تورث  نیرتهب   ) رتش ياههّلگ  کیرات و  ناسنا  رظن  رد  اج  همه  [ 60 «.] دتسیایم زاب  تکرح 
هک ناـنچ  نآ  دـنروخیم  مه  هب  مکحم  ياهگنـس  دـنلب و  ياـههوک  دـیآیم ، دـنب  اـهنابز  دـتفایم ، راـک  زا  اـهبلق  دوشیم ، هدـیمد  روص » »
هک ددرگیم  هراومه  فاص و  نانچ  اهنآ  ياج  دنیآیم ، رظن  هب  بارس  نوچمه  دنوشیم و  مرن  هتخیر ، مهرد  مکحم  تخـس و  ياهتمـسق 
هک یهّجوم  رذع  هن  دـشخب و  يدوس  هک  یتسود  هن  دـنک و  تعافـش  هک  تسا  یعیفـش  هن  زور  نآ  رد  ، ) تسا هتـشادن  دوجو  یهوک  ایوگ 

. دزاس فرط  رب  ار  رفیک 
483 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 196

ربمایپ تثعب 

راکـشآ یّقح  قیرط  هن  نشور و  یتیادـه  غارچ  هن  اپ و  رب  نید ) زا   ) ياهناشن هن  هک  تخاس  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یماگنه 
! دوب

ییاسراپ دهز و  هب  هظعوم 

، تسا تّقـشم  یتخـس و  هاگیاج  رادیاپان و  يارـس  ایند  اریز  مرادیم ؛ رذحرب  ایند  زا  منکیم و  هیـصوت  اوقت  هب  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
. دنتسه نآ  زا  ییادج  هب  روبجم  شنامیقم  رفاسم و  شنانکاس 

یتحاران بارطضا و  رد  هشیمه  ار  دوخ  لها  دزاسیم ، برطـضم  ار  نآ  دیدش  دنت و  ياهداب  اهایرد  لد  رد  هک  تسا  یتشک  نوچمه  ایند 
وس نیا  زا  ار  اهنآ  اهداب  دنتاجن ؛ لاح  رد  جاوما  نایم  رد  یخرب  دناهدیدرگ و  كاله  هدش و  قرغ  یضعب  نآ ) نانیـشن  رـس  ، ) دهدیم رارق 

دناهتفای تاجن  هک  نانآ  تسین و  نکمم  ناشنتفای  زاب  دناهدش  كاله  هک  اهنآ  اّما  دنهدیم . رارق  كانلوه  ياهاج  رد  دنربیم و  وس  نآ  هب 
. دنکاله فرش  رد  زین 

اضعا و ملاس ، اهندـب  دازآ ، اـهنابز  زونه  هک  یلاـح  رد  دـیهد  ماـجنا  حـلاص  لاـمعا  دیـشاب و ) شوه  هب   ) نونکا مه  زا  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
، دسر ارف  گرم  دورب و  تسد  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  دیشاب ) شوه  هب  ، ) تسا رایـسب  لاجم  عیـسو و  دمآ  تفر و  ّلحم  هدامآ ، حراوج 

(. دینک ریخأت  یتسس و  لمع  رد  هک   ) دیشاب نآ  رظتنم  هک  نآ  هن  دیرامش ، هتفای  قّقحت  مّلسم و  ار  گرم  ندمآ 

هبطخ 197

دنکیم دیکأت  ار  شنامرف  تعاطا  موزل  شیوخ و  ّتیعقوم  نآ  رد  هک 
هب هظحل  کی  یّتح  نم  هک  دننادیم  یبوخ  هب  دنتـسه ، وا  رارـسا  نارادـهگن  ناظفاح و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نارای  باحـصا و 

ادخ تاروتسد ) ماکحا و   ) اب هضراعم 
485 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رارف هدرک  تشپ  دیزرلیم و  ناشیاهمدق  ناعاجـش  هک  يدربن  ياههنحـص  رد  دوخ ، ناج  نتـشاذگ  فک  رد  اب  هکلب  ماهتـساخنرب ، ربمایپ  و 
. تسا هدومرف  مارکا  نآ  هب  ارم  دنوادخ  هک  تسا  یتعاجش  نیا  مدرک و  یهارمه  تاساوم و  شترضح  اب  دندرکیم 
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سپ درک ، ادیپ  نایرج  متسد  رد  شناج  دیدرگ و  حور  ضبق  تشاد ، رارق  ماهنیس  رب  شرس  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. مدیشک هرهچ  هب  ار  نآ 

هب شاهناخ  نحـص  راوید و  رد و  ییوگ )  ) دـندرکیم يراـی  ارم  ناگتـشرف  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  لـسغ  يّدـصتم  نم 
. دندوب هدمآرد  هّجض 

زامن ترـضح  نآ  رب  هک  نانآ  هتـسهآ  يادص  زا  نم  شوگ  دـنتفریم ؛ نامـسآ  هب  یهورگ  دـندمآیم و  نیمز  هب  ناگتـشرف ) زا   ) یهورگ
. میدرپس كاخ  هب  شحیرض  رد  ار  وا  هک  هاگنآ  ات  دشیمن ، یلاخ  دندناوخیم 

تکرح تعرـس  هب  داهج  يوس  هب  شیوخ  شنیب  اب  تسا ؟ رتراوازـس  نم  زا  گرم  تایح و  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  هب  یـسک  هچ  نیارباـنب 
هداج رد  نم  تسین  يدوبعم  راگدیرفآ و  وا  زج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دنک ؛ قیدصت  ار  ناتلمع  داهج ، هنحـص  رد  امـش  ّتین  دیاب  دینک ،

ترفغم تساوخرد  دنوادخ  زا  امش  دوخ و  يارب  و  دیونشیم ! هک  ار  هچنآ  میوگیم  لطاب ! هاگـشزغل  رد  نافلاخم )  ) اهنآ مراد و  رارق  قح 
! منکیم شزرمآ  و 

هبطخ 198

هراشا

مالسا  يرترب  اوقت و  هب  قیوشت  تاّیئزج و  مامت  هب  دنوادخ  ملع  هطاحا  دروم  رد  هک 
. تسا هدومرف  داریا  نآرق  و 

نایهام تکرح  دش و  دمآ و  اههاگتولخ ؛ رد  ناگدنب  تیـصعم  هانگ و  اهنابایب ، اههوک و  رد  یـشحو  تاناویح  هرعن  يادـص  زا  دـنوادخ ) )
. تسا هاگآ  اهنیا ) همه  زا   ) اهدابدنت شزو  رثا  رد  بآ  جاوما  مطالت  فرژ و  ياهسونایقا  رد 

. تسوا تمحر  لوسر  یحو و  ریفس  ادخ ، هدیزگرب  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دّمحم   » هک مهدیم  یهاوگ  و 

يراکزیهرپ هب  هیصوت 

، دینکیم تشگزاب  وا  يوس  هب  هدرک و  زاغآ  ار  ناتشنیرفآ  هک  منکیم  هیصوت  ییادخ  زا  سرت  هب  ار  امش  نم  دعباّما ،
487 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دوشیم و متخ  وا  هب  امش  لدتعم  تسار و  هار  تسوا ؛ امـش  لیم  دیما و  هطقن  نیرخآ  دروآیمرب ، ار  امـش  ياه  هتـساوخ  هک  ییادخ  نامه 
. دشابیم وا  ناتهاگهانپ  اهنت  عزف  سرت و  ماگنه  هب 

هدـننک هزیکاـپ  اـهناج ، ياـهمخز  مهرم  حالـص و  ینامـسج ؛ مـالآ  يافـش  اـهلد ، ییاـنیب  بولق ، ياـهیرامیب  يوراد  ادـخ ، زا  سرت  اوقت و 
 ... تسامش ياهمشچ  ییانیبان  يالج  حاورا ؛ یگدولآ 

. تسامش ياهیگریت  ییانشور  اهبارطضا و  اهیمارآان و  ربارب  رد  ّتینما  اوقت ) )
؛ نآ زا  رتالاب  هکلب  نیریز ، هماج  هن  تسوپ  ریز  ندـب و  لخاد  ار  نآ  هکلب  نییور ، هن  دـیهد ، رارق  نیریز  هماج  ار  دـنوادخ  تعاطا  نیاربانب 

. دیزیمایب شیوخ  بلق  حراوج و  اضعا و  اب  ار  نآ 
غارچ بارطضا ، زور  يارب  رپس  اههتـساوخ ، هب  ندیـسر  يارب  عیفـش  یگدنز ،)  ) هاگبآ هب  دورو  هار  دوخ ، روما  هدنامرف  ریما و  ار  وا  تعاطا 

تعاطا اریز  دـیهد ! رارق  دوخ  یگدـنز  لکـشم  تخـس و  تاظحل  يارب  شیاـشگ  هار  ینـالوط و  ياهتـشحو  يارب  شمارآ  اـهربق ، لـخاد 
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ياهـشتآ ترارح  زا  دـیراد و  ار  نآ  راـظتنا  هـک  ییاههاگتـشحو  زا  هدـننک و  كـاله  ثداوـح  زا  تـسا  ياهدـنرادهگن  هلیــسو  دـنوادخ 
، نیریـش اهیخلت  دندرگ ؛ رود  يو  زا  ندـش  کیدزن  زا  سپ  اه  یتخـس  دـیادش و  دـنز ، اوقت  نماد  هب  تسد  هک  سک  نآ  هدـش . هتخورفارب 

هتفر تسد  زا  ياـهیراوگرزب  تمظع و  دـجم و  ناـسآ ، هدـننک  هتـسخ  یپ و  رد  یپ  تالکـشم  هدوشگ ، مه  زا  مکارتم  ياـهیتحاران  جاوما 
شـشوج هب  نتـسشن  ورف  زا  سپ  اهتمعن  دـنک ، هّجوت  فطع  وا  هب  دـنوادخ  هدـش  عطق  تمحر  دـنراب ، ورف  وا  رب  تشرد  هناد  ناراب  نوچمه 

. دنرابب وا  رب  یناوارف  هب  هدش ، مک  تاکرب  دنیآ و 
ّتنم امش  رب  شتمعن  اب  هداد و  زردنا  ار  امش  شتلاسر  هلیسو  هب  هدیشخب ، دوس  امـش  هب  شزردنا  دنپ و  اب  هک  دیـسرتب  يدنوادخ  زا  نیاربانب 

. دیروآ اج  هب  ار  شتعاطا  ّقح  فیاظو ؛ ماجنا  اب  دیزاس و  عضاخ  وا  شتسرپ  يارب  ار  نتشیوخ  هدراذگ ؛

مالسا تلیضف 

هب تخـس  و   ) هتخاس هدامآ  شیوخ  ملع  دید  اب  ار  نآو  هدومرف  باختنا  نتـشیوخ  يارب  دنوادخ  هکتساینییآمالـسا  دیـشابهاگآ )  ) سپس
رب ار  نآياـههیاپ  تسا ، هدـیزگرب  نآ  غیلبت  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ینعی   ) شقوـلخم نیرتـهبو  تسا ) هدـیزرو  ماـمتها  نآ 

نییاپ نآ  يالتعا  اب  ار  رگید  ياهتّلم  بهاذم و  هدومن ، فیعض  مالـسا  تردق  تّزع و  اب  ار  بهاذم ...  نایدا و  هداد و  رارق  شیوخ  ّتبحم 
دنمورین اب  درک و  لوذخم  ار  شتخـس  رـس  نافلاخم  نآ  يرای  ترـصن و  اب  دینادرگ و  راوخ  ار  شنانمـشد  نآ  ذوفن  مارتحا و  اب  داد و  رارق 

دیبوک مهرد  ار  تلالض  ناکرا  شنتخاس 
489 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. درک بآ  رپ  ار  شهاگبآ  تخاس و  باریس  نآ  لالز  همشچ  زا  ار  ناگنشت  و 
یناریو شاهشیر  ساـسا و  ددرگن ، هتـسسگ  شیاـه  هقلح  دوـشن ؛ هتـسکش  شیاهدـنویپ  زگره  هک  هداد  رارق  يروـط  ار  مالـسا  دـنوادخ ) )

، دهدن هار  دوخ  هب  یگنهک  رابغ  شنیناوق  دریگن ، نایاپ  شتّدـم  دوشن ، هدـنکرب  شدوجو  تخرد  دـباین ، هار  لاوز  شیاه  هیاپ  رد  دریذـپن ،
دروخن مشچ  هب  شییانشور  رد  یگریت  دریذپن ، يراوشد  نآ  تلوهس  دوشن ، تفای  شیاههار  رد  یگنت  قیـض و  ددرگن ، عطق  شیاه  هخاش 

یـشوماخ و شیاهغارچ  رد  دشابن ، یگدنزغل  نآ  عیـسو  ياههداج  رد  دنیبن و  یگدیچیپ  شنوتـس  دباین ، هار  يژک  شمیقتـسم  قیرط  رد  و 
. دوشن ادیپ  یخلت  شینیریش  رد 

همشچ هداد و  رارق  تباث  ار  نآ  ياه  یپ  اهساسا و  هتخاس ، راوتسا  قح  قامعا  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ییاهنوتس  مالـسا  نییآ  نیاربانب 
قح هار  نارفاسم  هک  تسا  یتیاده  رانم  هدش ، هتخورفارب  نآ  ياه  هلعـش  هک  تسا  ییاهغارچ  دـنکیم ، ناروف  نآ  بآ  هک  تسا  ییاهراس 
نآ نادراو  هک  تسا  ییاـههاگبآ  هدـیدرگ و  بصن  ادـخ ) هار   ) ناگدـنیوپ ییاـمنهار  يارب  هک  تسا  ییاـهمچرپ  دـننکیم ، ادـتقا  نآ  هـب 

. دنوشیم باریس 
. تسا هداد  رارق  نآ  رد  ار  داـهج ) ینعی   ) شتعاـطا دـنلب  هّلق  و  تداـبع ) ینعی   ) شیاهنوتـس نیرتـگرزب  دوخ ، يدونـشخ  ياـهتنم  دـنوادخ 

دنمورین یناهرب  شخب ، ینشور  ياه  هلعش  هدنشخرد ، یلیلد  هبترم ، دنلب  ییانب  نئمطم ، یناکرا  ياراد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالـسا  نیاربانب 
ادا ار  نآ  ّقح  دـینک ؛ ّتیعبت  نآ  زا  دـیراد ، یمارگ  ار  نآ  سپ  تسین ، ریذـپناکما  نآ  اب  هضراعم  زیتس و  هک  تسا  هیاپ  دـنلب  ياه  هرانم  و 

. دیریذپب ار  نآ  تسه  هک  نانچ  نآ  دیهد و  رارق  دوخ  هتسیاش  بسانم و  هاگیاج  رد  ار  نآ  دییامن و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

يور ترخآ  ياههناشن  هدش ، کیدزن  نتفای  نایاپ  هب  ایند  هک ...  تخاس  ثوعبم  قح  هب  یماگنه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دـنوادخ 
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هدامآ راومهان و  شرتسب  دوب ، هتشادهگن  اپ  رس  یتحاران  زا  ار  شیوخ  لها  هدییارگ و  تملظ  هب  ییانـشور  زا  سپ  نآ  قنور  هدیدرگ ، روآ 
، هتسکش نآ  رد  یگدنز  هقلح  يدوبان ، لاح  رد  شلها  دشیم . کیدزن  شلاوز  ياهتمالع  تفرگیم و  نایاپ  شتّدم  دوب ، يدوبان  لاوز و 

. دوب هدییارگ  یهاتوک  هب  نآ  ینالوط  رمع  هدیرد و  شیاه  هدرپ  هدیسوپ ، هنهک و  شیاهمچرپ  هتخیسگ ، مه  زا  شبابسا 
يدنلبرـس شنامز ؛ لها  ناگنـشت  يارب  يراهب  ناراب  شتّما ، يارب  نیرفآ  راختفا  شتلاسر ، هدـننک  غـالبا  ار  يو  دـنوادخ  ماـگنه ) نیا  رد  )

. داد رارق  شراصنا  نارای و  يارب  فرش  هیام  شناوریپ و  يارب 
491 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

میرک نآرق 

هک ییایرد  دریذپن ، لاوز  نآ  یگتخورفا  هک  یغارچ  درادـن ، یـشوماخ  هک  يرون  دومرف ، لزان  وا  رب  ار  نآرق  ینعی  ینامـسآ  باتک  سپس 
قح هدننک  ادج  ناقرف و  دریگن ، یگریت  نآ  ینـشور  هک  یعاعـش  درادن ، دوجو  نآ  رد  یهارمگ  هک  یهار  دومن ، ناوتن  كرد  ار  شقامعا 

تشحو اهیرامیب  نآ ، دوجو  اب  هک  یشخب  دوبهب  ددرگن ، مدهنم  نآ  ناکرا  هک  یناینب  دیارگن ، یشوماخ  هب  شلیلد  ششخرد  هک  یلطاب  زا 
. دننیبن نالذخ  شناراکددم  هک  یّقح  دنرادن و  تسکش  شناروای  هک  یتردق  درواین ،

مالـسا ياه  هیاپ  نآ ، ياهریدغ  تسا و  تلادع  عبانم  نآ ، ياهایرد  تسا و  شناد  ياهراس  همـشچ  نآ ، زکرم  تسا و  نامیا  ندعم  نآرق 
دنناوتن ماـمت  ار  شبآ  ماـک ، هنـشت  ناریگ  هرهب  هک  تسا  ییاـیرد  نآ ، نئمطم  ياهنیمزرـس  تسا و  قح  لـالز  ياـهرهن  نآ ، ناـینب  تسا و 

مک دـنریگرب  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  یبآ  تشادرب  ّلـحم  درک ، دـنناوتن  مک  نآ  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  هـک  تـسا  ییاههمـشچ  و  دیـشک ،
يراسهوک دنامیمن و  ناهنپ  ناگدننک  ریـس  مشچ  زا  هک  تسا  ییاههناشن  دننکیمن ، مگ  ار  نآ  هار  نارفاسم ، هک  تسا  یلزانم  دوشیمن ،

. دنرذگیمن نآ  زا  هتخاس ) هّجوتم  دوخ  هب  ار  نارذگهر  هدید   ) هک تسا 
هداد رارق  ناحلاص  يارب  عیـسو  هداج  ناگدـننکكرد و  بلق  يارب  يراـهب  ناراـب  نادنمـشناد ، شطع  هدـنناشن  ورف  ار  نآرق  نیا  دـنوادخ 

هک تسا  ینامـسیر  دوـشیمن ، تفاـی  یتـملظ  نآ  اـب  هک  تسا  يروـن  دـنامیمن ، یقاـب  يراـمیب  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ییوراد  نآرق  تسا .
ینما ّلحم  دنز ؛ گنچ  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  یتردق  ورین و  نانمـشد ، عنام  نآ  دنلب  هّلق  هک  تسا  یهاگهانپ  نئمطم ، نآ  هریگتـسد 

ار نآ  هک  سک  نآ  يارب  تسا  ياهفیظو  ماجنا  دـنک ؛ ادـتقا  نآ  هب  هک  نآ  يارب  تسا  ییامنهار  دوش . دراو  نآ  هب  هک  سک  ره  يارب  تسا 
نخـس نآ  زا  هک  نآ  يارب  تسا  یهاوگ  دهاش و  دنک ، لالدتـسا  شیاه  هتفگ  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  یناهرب  دنیزگرب ، شیوخ  بهذـم 

ياهناشن دریگ ، راک  هب  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  ياهدنهد  تاجن  دنیامن ، لالدتسا  نآ  اب  هک  يدارفا  يارب  تسا  هبلغ  يزوریپ و  دیوگب ،
تـسا يرپس  دنک . يراذگتمالع  نآ  اب  هک  یـسک  يارب  تسا  يراوهار  بکرم  دنک ، لمع  نآ  هب  دشاب و  نآ  لماح  هک  یـسک  يارب  تسا 

. دشوپب مزر  سابل  هک  سک  نآ  يارب 
هک یـسک  يارب  تسا  یناـمرف  مکح و  دـنک و  تیاور  هک  نآ  يارب  تسا  یـشزرا  رپ  راـتفگ  دـنک ، ظـفح  هـک  یـسک  يارب  تـسا  یـشناد 

. دریگ هدهع  هب  تواضق 
493 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 199

هراشا
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درکیم هیصوت  نآ  هب  ار  شنارای  هراومه  هک 
نآ هلیـسو  هب  دیناوخب و  زامن  ناوارف  دینک و  هّجوت  نآ  هب  دایز  دیریگ ، هدـهع  رب  ار  نآ  تظفاحم  دـینک  تاعارم  یبوخ  هب  ار  زامن  عوضوم 

خساپ هب  رگم  [ 61 «] تسا هدـش  رّرقم  نانمؤم  رب  زور  هنابـش  فلتخم  تاقوا  رد  بجاو  هضیرف  ناونع  هب   » زامن اریز  دـییوج ، بّرقت  ادـخ  هب 
نارازگزاـمن زا  اـم  دـنیوگیم :  » هک دـیاهدادن  ارف  شوـگ  تسا » هدـیناشک  خزود  هب  ار  امـش  زیچ  هچ   » هک شـسرپ  نیا  ربارب  رد  ناـیخزود 

. دیاشگیم اهندرگ  زا  ار  یصاعم  ياهریجنز  لغ و  دزیریم ، يزییاپ  ياهگرب  نوچمه  ار  ناهانگ  زامن  [ 62  ...«.] میدوبن
دهد وستسش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  زورهنابش  رد  دشاب و  یسک  هناخ  رد  رب  هک  یمرگ  بآ  همـشچ  هب  ار  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

! دنام دهاوخن  یقاب  یسک  نینچ  ندب  رد  یگدولآ  كرچ و  دیدرت  نودب  هک  تسا  هدرک  هیبشت 
ار زامن  ّقح  هتشادن ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  نانآ  لاوما ، نادنزرف و  ینعی  نآ  ینـشور  مشچ  ناهج و  نیا  عاتم  تنیز و  هک  نانمؤم  زا  یهورگ 

تخادرپ زامن و  نتشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  دتس ، داد و  تراجت و  هک  دنتسه  ینادرم  : » دیوگیم ناحبس  دنوادخ  دناهتخانش ، بوخ 
هتخادنا تّقشم  بعت و  هب  زامن  دروم  رد  ار  شیوخ  تشهب ، هب  تراشب  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [ 63 «.] درادیمن زاب  تاکز 

یپ رد  یپ  ترضح  نآ  اذل  [ 64 «،] شاب ابیکـش  نآ  ربارب  رد  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  شیوخ  هداوناـخ  : » دوب هدومرف  وا  هب  دـنوادخ  اریز  دوب ،
. تشاد ییابیکش  نآ  ماجنا  رد  زین  دوخ  درکیم و  رما  زامن  هب  ار  دوخ  تیب  لها 

تاکز

هراّفک دـنک ، اطع  رطاخ  بیط  اب  ار  تاکز  هک  یـسک  نیاربانب  تسا ، دـنوادخ  هب  ناناملـسم  بّرقت  هیام  زامن  هارمه  تاکز  هک ) دـینادب  (و 
رد دزودب و  هتخادرپ  هچنآ  لابند  هب  مشچ  یسک  دیابن  سپ  دوب ؛ دهاوخ  وا  يارب  شتآ  زا  یبجاح  عنام و  دوشیم و  بوسحم  وا  ناهانگ ) )
نآ يرتشیب  دزم  تفایرد  يارب  سفن  بیط  نودب  هک  سک  نآ  اریز  دروخ ، ترـسح  نآ  رطاخ  هب  ای  دـنیبب ، تّقـشم  شیوخ  يارب  نآ  يادا 

دهاوخ نامیـشپ  رایـسب  هارمگ و  لمع  رد  نوبغم و  باوث  رجا و  زا  تسا و  لهاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  هب  تبـسن  دزادرپب ؛ ار 
. دش

495 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

تناما يادا 

تناما دینادب )  ) دـسریمن دـصقم  هب  زگره  دـشابن ، تناما  لها  هک  سک  نآ  هک  نیا  هچ  تسا ، تناما  يادا  سک ) ره  یهلا  هفیظو   ) سپس
دـش هضرع  دوشن ، ادـیپ  رتمیظع  رتدـنلب و  رتضیرع و  رتینالوط ، اهنآ  زا  هک  عفترم  ياههوک  هدرتسگ ، ياهنیمز  هدـش ، اـنب  ياهنامـسآ  رب 

عانتما تناما  نتفریذپ  زا  دراد  هک  ییورین  تّوق و  ضرع ، لوط ، هطـساو  هب  يزیچ  دوب  رارق  رگا  و  دنتفاین ) ار  نآ  لّمحت  تردـق  اهنآ  یلو  )
زا هکلب ) دـندیزرون  عانتما  دوخ  تردـق  رورغ و  رطاخ  هب   ) اهنیا یلو  دـندوب  اههوک ) نیمز و  نامـسآ ،  ) ًامتح دـهد ، جرخ  هب  ّربکت  دزرو و 

نآرق دندرک . كرد  دوب ، لهاج  نآ  هب  ناسنا  ینعی  يرتناوتان ، دوجوم  ار  هچنآ  دنتـشاد و  تشحو  نآ  يادا  رب  تردق  مدع  لّمحت و  رفیک 
[65 «.] دوب نادان  رگمتس و  ناسنا  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد 

دنوادخ ملع 

یب ملع  اب  تسا و  هاگآ  اهنآ  لامعا  زا  قیقد  روطب  تسین ، هدیـشوپ  لاعتم  دنوادخ  رب  دنهدیم ، ماجنا  زور  بش و  رد  ناگدـنب  هک  ار  هچنآ 
ربارب رد  امش  ياهتولخ  يو و  ناسوساج  ناتنادجو  ریمض و  وا ، نایهاپس  امش  مادنا  وا و  ناهاوگ  امش  ياضعا  دراد ، هطاحا  اهنآ  هب  شنایاپ 
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. تسا نایع  راکشآ و  وا 

هبطخ 200

هراشا

تسا هدومرف  داریا  هیواعم  هرابرد  هک 

مرترادمتسایس همه  زا  نم 

هتسیاشان دنسپان و  گنرین  رگا  دوشیم ، هانگ  عاونا  بکترم  دنزیم و  گنرین  وا  اّما  تسین ، رترادمتـسایس  نم  زا  هیواعم »  » ادخ هب  دنگوس 
يراّـکم راّدـغ و  ره  تماـیق  رد  ، » تسا رفک  عون  کـی  یهاـنگ  ره  تسا و  هاـنگ  یگنرین  ره  یلو  مدوب ، مدرم  نیرترادمتـسایس  نم  دوـبن ،

«. دوشیم هتخانش  هلیسو  نآ  هب  هک  دراد  یّصاخ  مچرپ 
. مدرگیمن ناوتان  دیادش  اب  ییورایور  رد  موشیمن و  لافغا  رکم  دیک و  اب  نم  دنگوس  ادخ  هب 

497 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 201

دینک باختنا  ار  نشور  هار  هدومرف  هیصوت  نآ  رد  هک 
نآ يریـس  تّدم  هک  دناهدرک  عامتجا  ياهرفـس  فارطا  رد  مدرم  اریز  دینکن ! تشحو  نآ  نارادفرط  یمک  زا  تیادـه  قیرط  رد  مدرم ! يا 

. تسا ینالوط  نآ  یگنسرگ  هاتوک و 
نآ هب  یـضار  هک  یناـسک  نـالماع و  ینعی ؛  ) ددرگیم مدرم  رفیک  شاداـپ و  تدـحو  بجوم  یلمع ) رب   ) ییاـضران تیاـضر و  مدرم ! يا 
اریز تفرگ ، ارف  ار  دومث  موق  همه  نآ  رفیک  باذـع و  اّما  درکن ، یپ  رتشیب  رفن  کی  ار  دومث »  » هقاـن دنکیرـش ) شاداـپ  اـی  رفیک  رد  دـنلمع ،

: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  دندوب ، یضار  وا  لمع  هب  همه 
نهآ نوچمه  ناـنآ  نیمزرـس  [ 66 «.] دـندش نامیـشپ  ـالب ) لوزن  زا  سپ  ماجنارــس   ) یلو دـندرک  یپ  ار  نآ  َنیمِداـن ؛ اوُحَبــصاَف  اـهورَقَعَف  »

(. دندید ار  دوخ  فالخ  لامعا  رفیک  قیرط  نیا  هب  و  ! ) درک شکورف  دروآ و  رب  يدایرف  هرابکی  دور ، ورف  مرن  نیمز  رد  هک  ياهتخادگ 
. ددرگ فرحنم  قیرط  نیا  زا  دنک و  تفلاخم  هک  سک  نآ  اّما  دسریم ؛ بآ  هب  دورب  حضاو  هداج  راکشآ و  هار  زا  هک  سک  نآ  مدرم ! يا 

(. دهدیم ناج  ماک  هنشت  و   ) تفرگ دهاوخ  رارق  ینادرگرس  تریح و  رد 

هبطخ 202

یلص ربمایپ  اب  ایوگ  هدومرف و  داریا  ناهج  نانز  هدیس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نفد  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا  هک : هدش  تیاور 
دیوگیم نخس  وا  ربق  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

! مالس تسا ، هدش  قحلم  وت  هب  تعرس  هب  هدمآ و  دورف  تراوج  رد  نونکا  مه  هک  ترتخد  نم و  بناج  زا  ادخ ! لوسر  يا 
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گرم و اب  ندـش  ور  هب  ور  زا  سپ  اّما  تسا ، هتفر  تسد  زا  متقاط  هدـش و  زیربل  مربص  هنامیپ  تکاـپ  هدـیزگرب و  رتخد  قارف  زا  ربماـیپ ! يا 
ترس تلحر  ماگنه  مداد و  رارق  ربق  نایم  رد  ار  وت  دوخ ، تسد  اب  منکیمن ) شومارف  . ) تسا کچوک  دسرب  نم  هب  یتبیصم  ره  وت  تلحر 

یتناما ربمایپ )! يا  [ ) 67 «.] میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  نآ  زا  ام  نوُعِجار ؛ ِهَیلإ  ّانإ  َو  هِّلل  انا  « ؛ يدـش حور  ضبق  هک  دوب  ماهنیـس  رب 
! يرادیب هارمه  میاهبش  تسا و  یگشیمه  مهودنا  اّما  مداد ؛ سپ  زاب  ناگورگ  هدش و  هداد  زاب  نونکا  مه  يدوب  هدرپس  نم  هب  هک 

499 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دنک باختنا  میارب  ياهدیزگ  تماقا  نآ  رد  هک  ار  وت  لزنم  رس  دنوادخ  هک  مد  نآ  ات 

سرپب هدرپ  یب  وا  زا  ار  يو  تشذگرـس  دندوب ؛ هدرک  عامتجا  يو  هب  ندرک  متـس  رد  تتّما  هک  تخاس  دهاوخ  هاگآ  ار  وت  ترتخد  يدوزب 
هدـیدرگن شومارف  تدای  هداتفین و  وت  تایح  نامز  اب  ياهلـصاف  زونه  هک  یلاـح  رد  تسا  نینچ  نیا  عضو  ریگ ! ربخ  يو  زا  ار  یگنوگچ  و 

! تسا
يور زا  مدرگیم  زاب  وت  تمدخ  زا  رگا  دشاب ، لد  هتـسخ  ای  دونـشخان  هک  یمالـس  هن  هدـننک ! عادو  مالـس  داب ! امـش  يود  ره  هب  نم  مالس 

! مراد نارباص  دروم  رد  ادخ  کین  هدعو  هب  هک  تسا  یّنظ  ءوس  رطاخ  هب  هن  منیزگ  تماقا  تربق  رانک  رد  رگا  و  تسین ! تمالم 

هبطخ 203

تسا  هدومرف  ترخآ  هب  قیوشت  ایند و  رد  دهز  هرابرد  هک 
! دینک هّیهت  هشوت  دوخ  رارقتسا  لزنم  رس  يارب  شیوخ  هاگرذگ  زا  سپ  یگشیمه ! رارق و  هناخ  ترخآ  تسا و  رذگ  يارـس  ایند  مدرم ! يا 

نآ زا  ار  ناتبلق  ددرگ ، جراخ  ناهج  زا  ناتندب  هک  نیا  زا  شیپ  دیردن ! تسا  هاگآ  ناترارـسازا  هک  یـسک  شیپ  رد  ار  شیوخ  ياههدرپ  و 
؟ تشاذگ یقاب  هچ  دنیوگیم : مدرم  دریمب  یسک  هک  مد  نآ  دیاهدش . هدیرفآ  نآ  زا  ریغ  يارب  دیوشیم و  شیامزآ  ایند  رد  دیزاس ! جراخ 
هب ات  دـیتسرفب ، شیپ  زا  ار  شیوخ  تورث  زا  يرادـقم  دـنک ! تمحر  ار  ناتردـپ  ادـخ  هداتـسرف ؟ شیپ  زیچ  هچ  دـنیوگیم  ناگتـشرف  یلو 
زور ییوگخساپ  نآ  و   ) تشاد دهاوخ  ناتیارب  ینیگنس  هضیرف  هک  دیراذگم  ار  همه  و  دنامب ، یقاب  ناتیارب  ادخ ) هاگشیپ  رد   ) ضرق ناونع 

(. تسا تمایق 

هبطخ 204

تسا  هتخاسیم  بطاخم  نآ  ابار  شیوخ  باحصا  هراومه  هک 
مک ار  ایند  رد  تماقا  هب  هقالع  تسا . هدش  دـنلب  امـش  نایم  رد  چوک  لیحر و  يادـن  هک  دـیوش  تکرح  هدامآ  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ 

! دینک
501 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دیراد و شیپ  رد  كانفوخ  ياهلزنم  رس  راوشد و  تخـس و  ياههندرگ  هک  دیدرگ ! زاب  ترخآ  يوس  هب  کین  لامعا  هشوت  داز و  هّیهت  اب  و 
! دینک فّقوت  اجنآ  رد  دییآ و  دورف  اهنآ  رد  دیاب 

ياهرادرک هدرب ، ورف  امش  ناج  رد  ار  شیاهلاگنچ  گرم  ایوگ  تسا و  کیدزن  هاتوک و  امش  هب  گرم  ياههاگن  هلـصاف  هک  دیـشاب ! هاگآ 
ایند ياهیگتسباو  قیالع و  نیاربانب  دناهتشاد ) ناهنپ  امش  زا  ار  گرم  هتخاس  ریگلفاغ  ار  امش   ) اهییاوران اهیژک و  یگدنز و  تالکشم  دب ،

! دیدنبب مکحم  اوقت  هشوت  اب  ار  شیوخ  رمک  دینک و  مک  شیوخ  زا  ار 
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. تشاد توافت  تیاور  نیا  اب  یلو  تشذگ  اًلبق  نخس  نیا  زا  یتمسق 

هبطخ 205

کمک اهنآ  زا  هدرکن و  تروشم  نانآ  اب  روما  رد  ارچ  هک  دندرک  ضارتعا  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  زا  سپ  ریبز »  » و هحلط »  » هک یماگنه 
. دومرف اهنآ  خساپ  رد  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ، هتفرگن 

هک دیاهتشاد  یّقح  هچ  امش  هک  دیزاس  هاگآ  ارم  تسا  نکمم  ایآ  دیتشاگنا ! هدیدان  ار  ناوارف  ياهیبوخ  دیتفرگ و  مشخ  يزیچان  روما  يارب 
هک هدوب  یّقح  تیاکش و  مادک  ای  و  ماهتشاد ؟ اور  متـس  امـش  رب  هدش و  فّرـصتم  نم  هک  هدوب  مهـس  مادک  ای  ماهتـشاد ؟ زاب  امـش  زا  ار  نآ 

یهلا نامرف  اـی  قح و   ) مادـک اـی  و  ماهداد ؟ ناـشن  فعـض  نآ ) هب  یگدیـسر  نتفرگ و   ) ربارب رد  نم  هدروآ و  نم  شیپ  ناناملـسم  زا  یکی 
؟ ماهدومیپ هابتشا  ار  نآ  هار  ای  لهاج و  نآ  هب  هک  هدوب )

نآ هب  ارم  هک  دیدوب  امـش  نیا  مدادیمن و  ناشن  ياهقالع  امـش  يرادـمامز  تیالو و  هب  متـشادن و  یتبغر  تفالخ  هب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
رظن وا  نیناوـق  ادـخ و  باـتک  رد  دیـسر ، نم  هب  يرادـمامز  تموـکح و  هک  هاـگنآ  و  دـیدومن ، لـیمحت  نم  هـب  ار  نآ  دـیدرک و  توـعد 

هب هدومن ، هّجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شور  ّتنـس و  هب  مدرک . تعباتم  دوب ، هدومرف  هک  يرما  ره  هداد و  هک  يروتـسد  ره  متخادنا ،
تروشم هب  زاین  منادن و  ار  نآ  هک  هدماین  شیپ  یمکح  زونه  مدرکن . ادیپ  نارگید  امش و  يأر  مکح و  هب  يزاین  چیه  اذل  مدومن ، ادتقا  نآ 

! مدوبن نادرگ  يور  نارگید  امش و  زا  دشیم  يدماشیپ  نینچ  رگا  منک . ادیپ  دوخ  ناملسم  ناردارب  امش و 
دوخ يأر  هب  نم  هک  هدوبن  یمکح  نیا  ماهدرک ، راتفر  يواست  هب  ناناملسم ) ریاس  امـش و  نیب  ارچ   ) هک نیا  دروم  رد  امـش  ضارتعا )  ) اّما و 

، مینادیم امش  نم و  هکلب  مشاب ، هداد  ماجنا  ملد  هتساوخ  قبط  ربو  هدرک  رداص 
503 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ار نآ  يدـنب  مهـس  دـنوادخ  هچنآ  رد  و  تسا ، هداد  ماـجنا  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  یلمعلا  روتـسد  ناـمه  نیا  هـک 
یضارتعا نم  هب  دناوتیمن  يرگید  هن  امش و  هن  دنگوس ! ادخ  هب  سپ  متشادن . يزاین  امـش  هب  هدرک ، رداص  ار  نآ  نامرف  هدومن و  صّخـشم 

. دشاب هتشاد  هلأسم  نیا  رد 
! دیامن ماهلا  ام  هب  ار  قح ) لّمحت   ) تماقتسا ییابیکش و  دزاس و  هّجوتم  قح  يوس  هب  ار  امش  ام و  ياهبلق  دنوادخ 

، دیامن هدهاشم  ار  یمتـس  رگا  ای  دنک و  تناعا  دنیبب ، ار  یّقح  هاگ  ره  هک  ار  سک  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
!(. دیامن مایق  رگمتس  ّدض  رب  و   ) دزیخ رب  قح  بحاص  يرای  هب  دربب ؛ نیب  زا  ار  نآ 

هبطخ 206

. دندادیم مانشد  نیّفص »  » رد ار  نایماش  شباحصا  زا  ياهّدع  دینش  هک  دومرف  یماگنه  ار  نخس  نیا 
رب ار  نانآ  هتـسیاشان  ياهراک  اهیهارمگ و  دـیدشیم و  روآداـی  ار  ناـشرادرک  رگا  اـّما  دیـشاب ! هدـنهد  مانـشد  امـش  هک  مرادـن  شوخ  نم 

: دیتفگیم اهنآ  هب  مانشد  ياج  هب  دیاب  امش  دوب ، رتاسر  تّجح  مامتا  رد  رتکیدزن و  تسرد  راتفگ  هب  دیدرمشیم 
هک نانآ  ات  امرف ! تیادـه  تسار  هار  هب  یهارمگ  زا  ار  نانآ  و  امن ! حالـصا  ار  اهنآ  ام و  نیب  نک ! ظفح  ار  اهنآ  ام و  نوخ  اراگدرورپ ! راـب 

. دندرگ زاب  دنرادرب و  تسد  دننکیم  قح  اب  ینمشد  یگزیتس و  هک  یناسک  دنسانشب و  ار  قح  دنلهاج ،
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هبطخ 207

مالسلا هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  درک ، هدهاشم  نیّفص »  » گنج ياهزور  زا  یـضعب  رد  هک  دومرف  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا 
. تسا تکرح  رد  تعرس  هب  دربن  يوس  هب 

نسح  ود - نیا  گرم  رد  نم  دبوکن . مه  رد  ارم  وا ) گرم   ) ات دیراد ؛ شهاگن  دیریگب و  تّدش  هب  ار  ناوج  نیا 
505 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

! ددرگ عطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لسن  اهنآ  گرم  اب  دنکن  مزرویم ، لخب  مالسلا - امهیلع  نیسح  و 
. تساههلمج نیرتحیصف  زا  نخس و  يالعا  هلحرم  رد  َمالُْغلا » اَذه  یّنَع  اوُِکلمأ   » هلمج دیامرفیم : هللا  همحر  یضر  دّیس 

هبطخ 208

. تسا هدومرف  داریا  تموکح  دروم  رد  شباحصا  شروش  بارطضا و  ماگنه  هک 
. تخاس هتفوک  مه  رد  هتسخ و  ار  امش  دربن  هک  هاگنآ  ات  متشادیم  تسود  نم  هک  دوب  روط  نآ  امش  نم و  عضو  هراومه  مدرم ! يا 

يارب دربن  نیا  دـینادب )  ) اّما تشاذـگ ، یقاب  ار  یعمج  تفرگ و  ام ) زا   ) ار امـش  زا  ياهّدـع  گـنج  هک ) منکیم  فارتعا   ) ادـخ هب  دـنگوس 
! دوب رتنیرفآ  یگتسخ  رتهدنبوک و  ناتنانمشد 

هتـشادزاب هدش و  یهن  زورما  مدوب و  هدـنرادزاب  هدـننک و  یهن  زورید  ماهدـش ! ربنامرف  رومأم و  زورما  یلو  مدوب ، ریما  هدـنامرف و  زورید  نم 
! مزاس روبجم  دیرادن  تسود  هک  یهار  هب  ار  امش  مناوتیمن  نم  دیراد و  تسود  ار  ایند  رد  ياقب  یگدنز و  امش  ماهدش ؛

هبطخ 209

تفر  دوب  شنارای  زا  هک  یثراح » دایز  نبءالع   » تدایع هب  هرصب »  » رد مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف داتفا  وا  عیسو  هناخ  هب  شمشچ  نوچ  و 

! يرتدنمزاین نآ  هب  ترخآ  رد  هک  نیا  اب  یهاوخیم ؟ هچ  يارب  ایند  نیا  رد  ار  تعسو  نیا  اب  هناخ  نیا 
ییامن و محر  هلـص  يراد ، یمارگ  نآ  رد  ار  نانامهم  ینک و  یناـمهم  ینعی  یـسرب ، ترخآ  هب  هلیـسو  نیا  هب  یهاوخب  هک  نیا  رگم  يرآ ،

! ياهدش لئان  ترخآ  هب  هناخ  نیا  اب  تروص  نیا  رد  هک  یهد ! رارق  دوخ  دروم  هب  هدرک  راهظا  ار ) دوخ  مزال   ) قوقح هلیسو  نیدب 
. مروآیم تیاکش  وت  شیپ  دایز » نب  مصاع   » مردارب زا  نانمؤمریما ! يا  تفگ : ءالع 

؟ هدرک هچ  رگم  دومرف :
507 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسا هتفرگ  هرانک  ایند  زا  هدیشوپ و  ییابع  داد : خساپ  ءالع » »
: دومرف وا  هب  دمآ  هک  یماگنه  دینک . شرضاح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

لاـیخ وت  ینکیمن ؟ محر  تنادـنزرف  هداوناـخ و  هب  اـیآ  ياهتفرگ ! ارق  وا  ریت  فدـه  هتفاـی و  هار  وت  رد  ناطیـش  دوـخ ! ناـج  کنمـشد  يا 
دنوادخ هاگـشیپ  رد  وت  ینک !؟ هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  درادن  تسود  عقاو ) رد   ) اّما هدرک ، لالح  وت  رب  ار  تابّیط  رهاظ ) هب   ) دـنوادخ ینکیم 
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! دنک راتفر  وت  اب  هنوگ  نیدب  هک  ینآ  زا  رتشزرا  یب 
و یتسه ؟ ام  ماما  اوشیپ و  هک  یلاح  رد   ) يربیم رـسب  راوگان  ياذـغ  نآ  نشخ و  سابل  نیا  اب  دوخ  وت  اّما  نانمؤمریما ! يا  تفگ : مصاـع » »

(. مینک ادتقا  وت  هب  تسا  مزال  ام  رب 
تخس دوخ  رب  هک  هدرمـش  بجاو  تلادع  قح و  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  تسامـش ) زا  ریغ  نم  هفیظو   ) متـسین وت  لثم  نم  وت ! رب  ياو  دومرف :

. دبات رب  دنوادخ  نامرف  زا  رس  هک  درواین  ناجیه  هب  ار  وا  ریقف  يرادن  ات  دنشاب ، مدرم  فیعض  هقبط  نوچمه  دنریگ و 

هبطخ 210

هراشا

روآتعدب ثیداحا  دروم  رد  وا  زا  هک  هدومرف  یسک  خساپ  رد  ماما  ار  نخس  نیا 
. تسا هدومن  شسرپ  دراد ، جاور  مدرم  نیب  رد  هک  نوگانوگ  تایاور  و 

مه ماـع و  مه  خوـسنم ، مه  خـسان و  مه  غورد ، مه  تسار و  مه  لـطاب ، مه  تسا و  قـح  ثیداـحا  مه  تـسا  عیاـش  مدرم  نـیب  رد  هـچنآ 
. تسا هدیدرگ  تیاور  نامگ  ّنظ و  قبط  هک  یتایاور  مه  هدش و  ظفح  یبوخ  هب  هک  تسا  یثیداحا  مه  هباشتم ، مه  مکحم و  مه  صاخ ،
نم هب  ًادمع  سک  ره  : » دومرف دناوخ و  هبطخ  هتساخ  اپب  هک  هدش  هتسب  غورد  ترـضح  نآ  هب  ردقنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد 

!«. دنک باختنا  دیاب  مّنهج  شتآ  رد  ار  شیوخ  هاگیاج  ددنبب ، غورد 
: تشاد دنهاوخن  یمجنپ  دناهتسد و  راهچ  دننکیم  ثیدح  لقن  هک  يدارفا  نادب ) )

ناقفانم - 1

ربمایپ هب  ًادمع  دنکیم و  يرود  نآ  زا  هن  دراد و  یکاب  هانگ  زا  هن  هدز ، هرهچ  هب  ار  مالـسا  باقن  دنکیم ، نامیا  راهظا  هک  یقفانم  تسخن 
شقیدصت دندرکیمن و  لوبق  وا  زا  تسوگغورد  قفانم و  صخش  نیا  هک  دنتسنادیم  مدرم  رگا  ددنبیم . غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

: دنیوگیم دنتسین ) هاگآ  وا  ّتیعقاو  زا  نوچ   ) اّما دندومنیمن ،
، تسا هدرک  تفایرد  وا  زا  ار  بلاطم  هدینش و  ثیدح  وا  زا  هدید ، ار  ربمایپ  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  يو 

509 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هک نانچ  هتخاس و  هاگآ  دیاب  هک  نانچ  نآ  ناقفانم  عضو  زا  ار  امـش  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنهدیم . رثا  بیترت  شاهتفگ  هب  لیلد  نیمه  هب 

دنداد و همادا  دوخ  یگدنز  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ناقفانم ) نیا   ) تسا هدرمش  رب  امـش  يارب  ار  نانآ  فاصوا  هدوب  مزال 
ار نانآ  دندیـشخب و  تسایر  تیالو و  اهنیا  هب  زین  هارمگ  نایاوشیپ  دنتـسج ، بّرقت  ناتهب  غورد و  اـب  خزود  ناـیعاد  هارمگ و  ناـیاوشیپ  هب 

ایند نیطالـس و  هارمه  ًالومعم  مه  مدرم  دـندش ؛ لوغـشم  ایند  ندروخ  هب  اهنیا  هلیـسو  هب  دـندومن و  راوس  مدرم  ندرگرب  دـنتخاس و  مکاـح 
. هورگ راهچ  نآ  زا  یکی  نیا  دراد . ظوفحم  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  رگم  دنتسه ؛

ناراک هابتشا  - 2

، تسا هدومن  هابتـشا  نآ  رد  هکلب  هدرکن ، ظفح  تسرد  ار  نآ  اّما  هدینـش ، يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یـسک  مّود 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 444 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا یلص  ربمایپ  زا  نم  دیوگیم : دیامنیم و  لمع  نآ  هب  دنکیم و  تیاور  دراد  رایتخا  رد  هچنآ  هتـسبن ، غورد  ترـضح  نآ  هب  ًادمع  یلو 
هابتشا نآ  رد  هک  درکیم  ادیپ  هّجوت  رگا  مه  شدوخ  دنتفریذپیمن ؛ وا  زا  هدرک  هابتشا  دنتسنادیم  ناناملسم  رگا  مدینش ؛ ار  نآ  هلآ  هیلع و 

. دادیمن رارق  لمع  دروم  تخاسیم و  اهر  ار  نآ  هدش ، عقاو 

ههبش لها  - 3

ص509 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ًادعب  هدوب و ) ّتقوم  رما  نیا   ) هک یلاح  رد  هدومرف ، رما  يزیچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدینش  هک  تسا  یـسک  ّم 

. تسا هدینشن  ار  ترضح  نآ  یهن  وا  هدومن و  یهن  نآ  زا  هلآ  و 
تقیقح رد  صخـش  نیا  هدـنام ، عـالّطا  یب  تسا  هدوـمن  ًادـعب  هک  يرما  زا  یلو  دـنکیم ، یهن  يزیچ  زا  ادـخ  ربماـیپ  هدینـش  هک  نیا  اـی  و 

اهر ار  نآ  تـسا  هدـش  خـسن  هدینـش  هـچنآ  تـسنادیم ، رگا  يو  تـسا ، هدرکن  ظـفح  هدینــشن و  ار  خـسان »  » اـّما هـتفرگ  ارف  ار  خوـسنم » »
. دندومنیم كرت  ار  نآ  هدش  خسن  دنتسنادیم  رگا  مه  ناناملسم  تخاسیم و 

وگتسار ناظفاح  - 4

نمشد ار  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میظعت  يارب  ادخ و  فوخ  زا  شربمایپ ؛ رب  هن  هتـسب و  ادخ  هب  غورد  هن  هک  تسا  یـسک  مراهچ 
تسا  هدرک  ظفح  شبناوج  مامت  اب  ار  نآ  هکلب  تسا  هدماین  شیپ  شیارب  یهابتشا  هدینش  هچنآ  رد  زین  درادیم و 

511 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دنکیم لقن  دایز  مک و  نودب  هدینش ، هک  نانچ  نآ  و 

. دنیزگیم يرود  نآ  زا  هتفرگ و  ارف  ار  خوسنم  دنکیم و  لمع  نآ  هب  هدومن و  ظفح  ار  خسان  يو 
. تسا هداد  رارق  شیوخ  ياج  رد  ار  مادک  ره  هتخانش و  ار  هباشتم »  » و مکحم » «، » ماع  » و صاخ » »

هبنج يراتفگ  دراد و  یصوصخ  هبنج  ینخس  هدوب ، هبنج  ود  ياراد  هک  تسا  هدشیم  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ینانخـس  یهاگ 
نودـب دومنیم و  ظفح  دینـشیم و  تسنادیمن ، نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روظنم  دـنوادخ و  دوصقم  هک  سک  نآ  یمومع و 

. درکیم هیجوت  ار  نآ  نآ ، فده  دوصقم و  انعم و  هب  هّجوت 
، دنتـشاد تسود  ياهّدع  هک  اجنآ  ات  دنیامن ، ماهفتـسا  دـننک و  شـسرپ  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  همه  هک  دوبن  روط  نیا 

تشذگیم مرطاخ  زا  هچ  ره  نم  اّما  دنریگ ) هرهب  و   ) دنونشب ار  نآ  خساپ  اهنآ  دسرپب و  يزیچ  ترـضح  نآ  زا  دیایب و  یلئاس  ای  یبارعا و 
. مدومنیم ظفح  مدیسرپیم و  وا  زا 

. ناشتایاور فالتخا  للع  ثیداحا و  رد  مدرم  فلتخم  تاهج  تسا  نیا 

هبطخ 211

. تسا هدومرف  داریا  شنیرفآ  یتفگش  هرابرد  هک 
مه هب  تخـس  نآ  جاوما  هک  مکارتم  جاومارپ و  دتمم و  يایرد  بآ  زا  هک  دوب  نیا  دنوادخ  تعنـص  فیاطل  عیدب  توربج و  تردق و  زا  و 
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زا سپ  درک و  تـقلخ  نآ  زا  یتاـقبط  سپــس  دـیرفآ ، يدـماج  کـشخ و  دوـجوم  تساـخیم ، رب  یبـیهم  يادـص  نآ  زا  دــندروخیم و 
. دروآ دوجو  هب  ار  نامسآ  تفه  دوشگ و  مه  زا  ار  اهنآ  یگتسویپ 

هب ینیمز  دـنتفرگ و  رارق  دوب ، هدـش  نییعت  ناشیا  رب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  ياهزادـنا  ّدـح و  رد  دـندنام و  رارقرب  وا  ناـمرف  هباهنامـسآ  نیا 
ربارب رد  عضاخ و  شنامرف  ربارب  رد  دـنکیم ، لمح  شود  هب  ار  نآ  رواـنهپ ) عیـسو و  ّوج   ) هدـش رّخـسم  میظع و  ییاـیرد  هک  دروآ  دوجو 

هاگیاج رد  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  نیمز  ياههوک  اههّپت و  اههرخص ، سپـس  دش ، نکاس  وا  سرت  زا  نآ  كّرحتم  ياهبآ  تسا ، میلـست  شتبیه 
، دومنیم خوسر  بآ  رد  اهنآ  هشیر  تفریم و  شیپ  اوه  رد  اههوک  ياههّلق  تخاس ، رقتسم  ناشهاگ  رارق  رد  تشادهاگن و  تباث  دوخ 

513 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! دیناود هشیر  نیمز  قامعا  نورد و  رد  اهنآ  نب  دنتفای و  عافترا  مک  مک  دندومنیم و  ادیپ  یگدمآ  رب  فاص  تسپ و  ياهاج  زا  اههوک 

نآ هدنرادهگن  ياهخیم  نیمز و  هاگ  هیکت  ار  اههوک  نیا  دنوادخ  تخاس . ینالوط  ار  اهنآ  كون  دیشک و  نامسآ  يوس  هب  ار  اهنآ  ياههّلق 
لمح هک  ار  هچنآ  ای  دهد و  رارق  بارطضا  طوقـس و  رد  ار  شیوخ  لها  دنکن  تفرگ ، مارآ  ندوب  كّرحتم  نیع  رد  هاگنآ  سپ  دینادرگ .

. دزاس لیاز  شیوخ  ياج  زا  ار  نآ  ای  دزادنا و  ورف  هدرک 
تخاـس کـشخ  ار  نآ  شبناوج ، تبوطر  زا  سپ  تشادـهگن و  تباـث  مارآاـن  جاوـما  همه  نآ  ناـیم  رد  ار  نیمز  هک  سک  نآ  تسا  هّزنم 

طاسب دینادرگ ، شیوخ  قولخم  يارب  یگدنز  مارآ  هاگیاج  ار  نآ  و  دـندروآرب ) بآ  زا  رـس  اهیکـشخ  تفرگ و  نایاپ  یبالیـس  ياهناراب  )
نآ دنت  دیدش و  ياهداب  اهنت  درتسگ ، دنکیمن  ریس  هداتسیا و  درادن و  نایرج  هک  يدکار  میظع و  سونایقا  يوررب  نانآ ، يارب  ار  یگدنز 

ساسحا و  دـسرتب » هک  یـسک  يارب  تسا  یتربع  سرد  روما  نیا  رد  . » دروآیم رد  تکرح  هب  ار  نآ  ناراب  رپ  ياـهربا  دـنزیم و  مه  رب  ار 
[68 (.] یشْخَی ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  یف  َّنا   ) دنک ادخ  هاگشیپ  رد  ّتیلوئسم 

هبطخ 212

دومنیم جیسب  نایماش  اب  داهج  يارب  ار  شیوخ  باحصا  نانخس  نیا  اب  هراومه  هک 
دونـشب ایند  نید و  رد  ار  ام  هدسفم  نودب  هدننک و  حالـصا  متـس و  زا  رود  هب  هنالداع و  نخـس  هک  تناگدـنب  زا  مادـک  ره  اراگدرورپ ! راب 

هک یـسک  يا  میبلطیم . تداهـش  هب  وا  ّدض  رب  ار  وت  ام  دنک ؛ تشپ  دزرو و  يدنک  دـنز ، زابرـس  تنید  زازعا  وت و  نییآ  يرای  زا  سپ  یلو 
توعد تداهـش  هب  وا  ّدـض  رب  هاوـگ  ناوـنع  هب  ياهدیـشخب  تنوکـس  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  اـهنآ  ماـمت  زاـب  ینادـهاش و  نیرتـگرزب 

! تفرگ یهاوخ  شهانگ  هب  ار  وا  يزاسیم و  زاین  یب  وا  يرای  زا  ار  ام  وت  مینادیم  هک  نیا  اب  مینکیم ،
515 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 213

هدروآ  نایم  هب  نخس  دنوادخ  تمظع  دجم و  زا  نآ  رد  هک 
هب نایانیب  نارظان و  همه  رب  رتالاب ، نافـصاو  فیـصوت  زا  تسا و  رتالاو  تاـقولخم  هب  تهابـش  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
رب دشاب و  یباستکا  شتامولعم  هک  نیا  هن  اّما  تساناد  ناهنپ ، نارّکفتم  رکف  زا  شتّزع  لالج و  اب  راکـشآ و  شروآ  تفگـش  ریبدـت  هلیـسو 
هب عوجر  ای  رّکفت و  هب  زاین  هک  نیا  نودب  تسوا ، تسد  هب  روما  عیمج  هزادـنا  ریدـقت و  دریگ ، ارف  یـسک  زا  هک  نیا  هن  ددرگ و  هدوزفا  نآ 

ندید يارب  و  دنیبب ) ار  ایـشا  دناوتن  هک   ) ددرگ یـششوپ  رتس و  شیارب  دـناوتیمن  اهیکیرات  هک  يدـنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  نادـجو  ریمض و 
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هن دنکیم و  كرد  ییانیب  سح  اب  ار  ایشا  هن  درادن . نایرج  وا  رب  زور  دناشوپیمن و  ار  يو  بش  درادن ، رون  زا  هدافتـسا  هب  زاین  تادوجوم 
! دیآیم تسدب  یهاگآ  رابخا و  قیرط  زا  ششناد  ملع و 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق 
تفلا داّحتا و  درب و  نیب  زا  وا  هلیسو  هب  ار  اهیگدنکارپ  تشاد ؛ مّدقم  همه  رب  دیزگرب و  شقولخم  نایم  زا  داتسرف و  ییانشور  رون و  اب  ار  وا 

ات  ) دروآ دوجو  هب  ترضح  نآ  تسد  هب  نادنمروز  ّدض  رب  یـشروش  تشاذگ ،) حلاصم  نآ  ياج  هب  نک و  هشیر  ار  دسافم   ) دومرف داجیا 
هک اج  نآ  ات  تخاس ، راومه  يو  تسد  هب  ار  اهیراومهان  عضاخ و  وا  هلیـسو  هب  ار  اهتبوعـص  تالکـشم و  دـندروآ ) دورف  میلـست  رـس  همه 

. دنار بقع  وسره )  ) تسار پچ و  زا  ار  یهارمگ  تلالض و 

هبطخ 214

هراشا

هدروآ  نایم  هب  نخس  اوقت  هب  زردنا  دنپ و  نادنمشناد و  فاصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لیصا  تافص  زا  نآ  رد  هک 
هللا یلـص  دّمحم   » هک مهدیم  یهاوگ  زین  لطاب و  زا  قح  هدننک  ادـج  تسا  یمکاح  رگداد و  تسا و  لداع  دـنوادخ  هک  مهدیم  یهاوگ 

. تسا تاقولخم  رورس  وا و  هداتسرف  هدنب و  هلآ » هیلع و 
یمهس وا  رد  نانمادكاپان  داهن ، هعیدو  هب  ود  نآ  نیرتهب  رد  ار  ترضح  نآ  دوجو  رون  درک ، میسقت  شخب  ود  هب  ار  اهناسنا  ادخ  نامز  ره 

. دنتشادن یتلاخد  چیه  وا  رد  ناراکهانگ  نارجاف و  و 
517 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ره رد  ياهدنرادهگن ، شنامرف  تعاطا  يارب  ییاه و  هیاپ  نوتـس و  قح ، يارب  هداد و  رارق  یلها  یکین ، ریخ و  يارب  دـنوادخ  دیـشاب ! هاگآ 
ار اهبلق  يراج و  اهنابز  رب  کمک  تناعا و  نیا  هک  هدـش  نییعت  وا  بناج  زا  يروای  کـمک و  دـیرادیم  رب  شتعاـطا  قیرط  رد  هک  یماـگ 

! تسافش دنهاوخب  افش  هک  نانآ  يارب  تیافک و  دیامن ، افتکا  نآ  هب  دهاوخب  هک  یسک  يارب  هک  درادیم ؛ هگن  تباث 

نادنمشناد تافص 

يراج ار  دنوادخ  مولع  ياههمـشچ  اهنآ  دنتـسه ، نوصم  وا  ّتینوصم  هب  دنظفاح ، ار  يادخ  ملع  هک  اهنآ  ادخ ، ناگدـنب  هک  دیـشاب ! هاگآ 
دننکیم باریس  ار  رگیدکی  هدنزاس  باریس  یفرظ  اب  تاقالم و  ار  رگیدکی  ّتبحم  اب  دننکیم ، داجیا  یگتـسویپ  یتسود ،»  » اب دنزاسیم و 

ار ناشقالخا  تشرس و  دوریمن ، شیپ  تعرس  هب  اهنآ  رد  تبیغ  دباییمن و  هار  اهنآ  رد  دیدرت  ّکش و  دنوشیم ، جراخ  یگنشت  عفر  اب  و 
مدرم هّیقب  هب  تبـسن  اهنیا  دـنزاسیم ، رارقرب  تقافر  دـنویپ  مه  اـب  وا  يارب  دنتـسود و  مه  اـب  ادـخ  رطاـخ  هب  هدومن ، يزیر  یپ  عضو  نیا  رب 
صلاخ رثا  رد  زایتما  نیا  دـننکیم و  اهر  ار  هیقب  باختنا و  نتـشاک  تهج  ار  بوخ  ياههناد  هک  دنتـسه  هدـش  باـختنا  ياهرذـب  نوچمه 

. تسا ندمآ  نورب  ناحتما  هدهع  زا  یبوخ  هب  اهنآ و  ندرک  كاپ  نتخاس و 

اوقت هب  زردنا  دنپ و 

رذـح رب  شندیـسر  زا  شیپ  گرم  زا  و  مبلطیمن ) امـش  زا  یـشاداپ  نآ  لوـبق  زج  هک   ) دـیریذپب نم  زا  شلوـبق  تمیق  هب  ار  تحیـصن  نیا 
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، دزاس لّدـبم  رتهب  یهاگلزنم  هب  ار  نآ  ات  دـنکفا ، رظن  هاگیاج ، نیا  رد  شکدـنا  تماقا  شرمع و  تّدـم  هاتوک  نیا  رد  دـیاب  ناسنا  دیـشاب ،
. دنک ششوک  شرگید  هناخ  ییاسانش  يارب  دنربیم و  ار  يو  هک  ییاج  يارب  دیاب 

، دیوج يرود  دناشکیم  یتسپ  هب  ار  يو  هک  نآ  زا  تعاطا و  دنکیم  شتیاده  هک  یسک  زا  دراد ؛ میلـس  یبلق  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ 
زا شیپ  تیاده  يارـس  هب  دسرب و  دنک  شتوعد  تیاده  هب  هک  سک  نآ  تعاطا  دزاس و  شیانیب  هک  یـسک  ییانیب  اب  تسرد  نما و  هار  هب 
قح هّداج  رب  دنک  نینچ  رگا  دربب ، نیب  زا  ار  هانگ  دیاشگب و  ار  هبوت  رد  دزرو ، تردابم  ددرگ  عطق  شبابسا  دوش و  هتـسب  شیاهرد  هک  نآ 

. تسا هدش  تیاده  قح  عیسو  تسار و  هار  هب  هتفرگ و  رارق 
519 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 215

هدناوخیم  نآ  اب  ار  راگدرورپ  هراومه  هک 
هب هدـنادرگن و  راچد  صرب ) و   ) رظنمدـب ياهیرامیب  هب  تسا ، هدـناسرن  ارف  ار  مگرم  هتخاسن و  رامیب  ارم  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاتس 

منامیا زا  هک  هتخاـسن  مناـنچ  هدومنن ، مراـگدرورپ  رکنم  نید و  زا  دـترم  تسا ، هدادـن  رارق  بقعـالب  ارم  هدـناسرن و  ملاـمعا  نیرتدـبرفیک 
. تسا هدومنن  مراتفرگ  نیشیپ  ياهتّلم  باذع  رفیک و  هب  هدرکن و  ماهناوید  زین  مشاب و  هتشاد  تشحو 

. ماهدومن متس  دوخ  سفن  هب  هک  یلاح  رد  مکولمم و  ياهدنب  هک  یلاح  رد  مدروآ  زور  هب  ار  بش 
نیا زج  منک و  هّیهت  يزیچ  مناوتیمن  یـشخبیم  وت  هچنآ  زج  مرادـن . وت  ربارب  رد  یلیلد  تّجح و  نم  مامت و  نم  رب  وت  تّجح  ادـنوادخ )! )

. منک ظفح  يزیچ  زا  ار  شیوخ  مرادن  تردق  نم  يرادیم  هگن  ارم  وت  هک 
هیاس رد  موش ، هارمگ  تتیاده  رد  مدرگ و  دنمزاین  ددرگ و  بلـس  ياهدیـشخب ، نم  هب  هک  ییزاین  یب  دـنکن  مربیم ، هانپ  وت  هب  اراگدرورپ !

. مدرگ بولغم  روهقم و  تسا  وت  تسد  رد  زیچ  همه  هک  نیا  دوجو  اب  دوش و  متس  نم  رب  تتموکح 
یناتـسیم زاب  نم  زا  هک  ياهعیدو  نیتسخن  و  هد ! رارق  مناج  يریگیم  نم  زا  هک  ار  شیوخ  ياهتمعن  زا  اهبنارگ  تمعن  نیتسخن  ادـنوادخ !

(. راد ینازرا  نم  هب  ار  اهتمعن  ریاس  رمع  رخآ  ات  و  ! ) نادرگ اهتمعن  همه  نایم  زا  مناج  تمعن 
ياهـسوه اوه و  هک  نیا  ای  و  میوش ! هتفیرف  تنییآ  زا  يریگهراـنک  هب  اـی  مینادرگ ! يور  تراـتفگ  زا  هک  مربیم  هاـنپ  وت  هب  نیا  زا  اـهلاراب !

! ددرگ هریچ  ام  رب  وت - تیاده  هن  لد - شکرس 

هبطخ 216
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دومرف داریا  نیفص »  » رد هک 
هداد  رارق  یّقح  ناتروما  یتسرپرس  هطساو  هب  امش ، رب  نم  يارب  دنوادخ  دعب ، اّما 

521 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
زیچ ره  زا  نخـس  هلحرم  رد  فیـصوت و  رد  قـح  هریاد  نیارباـنب  تسا . هتـشاذگ  نـم  ندرگرب  یّقح  نآ ، دـننامه  امـش  يارب  لـباقم ، رد  و 

شیارب لـباقم  رد  هک  نیا  زج  دـباییمن  ناـیرج  یـسک  عـفن  هب  قـح  تساـههریاد . نیرتتعـسو  مک  لـمع  ماـگنه  هـب  یلو  تـسا  رتعیـسو 
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رارق رگا  دـباییم و  نایرج  وا  دوس  هب  هزادـنا  نامه  هب  هک  نیا  زج  دوشیمن ، يراج  یـسک  نایز  رب  قح  دروآیم و  دوجو  هب  یتّیلوئـسم » »
رب شتردق  هطساو  هب  نیا  شقولخم و  هن  دوب ، دنوادخ  صوصخم  نیا  دنکن ، داجیا  شیارب  ّتیلوئسم  دبای و  نایرج  یسک  دوس  هب  قح  دوب 

ناگدنب رب  ار  دوخ  ّقح  دنوادخ  لاح ) نیع  رد   ) اّما دوب ، دهاوخ  دراد ، نایرج  اهنآ  رب  شنامرف  هک  ییاهزیچ  مامت  رد  شتلادـع  ناگدـنب و 
، نآ زا  رتشیب  یّتح ، هداد و  رارق  ربارب  نیدـنچ  لضفت  روط  هب  دوخ  رب  یّقح  ار  ناـنآ  شاداـپ  ربارب ، رد  دـننک و  شتعاـطا  هک  هداد  رارق  نیا 

. تسا هدومرف  رّرقم  دنشاب  شلها  هک  یناسک  يارب 

سکع هب  تیعر و  رب  نارادمامز  قوقح 

. تسا هداد  رارق  يواسم  دارفا  يارب  رظن  ره  زا  ار  نآ  تسا و  رگید  یـضعب  رب  مدرم  زا  یـضعب  قح  هداد  رارق  هک  یقوقح  زا  دنوادخ  سپس 
اًلثم رادمامز  رگا  هک  نانچ  . ) تسا يرگید  ّقح  یپ  رد  ًامتح  قوقح  نیا  زا  یـضعب  دراد و  لابند  هب  ار  رگید  یـضعب  قوقح  نیا  زا  یـضعب 

(. درادن تعاطا  ّقح  دنکن  تلادع 
نیا تسا . مکاح  یلاو و  رب  تیعر  ّقح  تیعر و  رب  رادمامز  یلاو و  ّقح  تسا ، هدرمش  ضرف  هک  یّقح  نیرتگرزب  دنوادخ  قوقح  نایم  زا 

اب ناـنآ  یگتـسویپ  تفلا و  ماـظن  ار  نآ  تسا و  هداد  رارق  يرگید  رب  اـیاعر  نارادـمامز و  زا  کـی  ره  يارب  دـنوادخ  هک  تـسا  ياهـضیرف 
. تسا هدینادرگ  ناشنید  يدنمورین  تّزع و  رگیدکی و 

ندوب هار  هب  ور  اب  زج  دندرگیمن  حالصا  نارادمامز  و  نارادمامز ، نایلاو و  ندش  حالـصا  اب  زج  دوشیمن ، حالـصا  زگره  تیعر  نیاربانب 
دنمورین يوق و  ناـشنایم  رد  قح  دـیامن ، تاـعارم  ار  اـیاعر  ّقح  زین  تموکح  دـنک و  ادا  ار  تموکح  ّقـح  تیعر  هک  هاـگنآ  سپ  اـیاعر ؛

رد تسرد  اهمـسر  هار و  دریذپیم و  لادتعا  تلادع  ياهتمالع  هناشن و  ددرگ ، یم  زادنا  تسدیب  فاص و  نید  ياه  هداج  دش و  دهاوخ 
اّما دش . دنهاوخ  سویأم  نانمـشد  دوب و  دیاب  راودیما  تلود  ياقب  هب  دوشیم ، حلاص  نامز  بیترت  نیدـب  دـتفایم ؛ راک  هب  شیوخ  يارجم 
مه زا  اهیگنهامه  دروخیم و ) مه  رب  ماظن   ) دـیامن فاحجا  ایاعر  رب  تموکح  سیئر  ای  ددرگ و  هریچ  شیوخ  یلاو  رب  تیعر  هک  هاـگنآ 

بادآ ننـس و  عیـسو  ياههداج  دوشیم و  رایـسب  ینید  ياههمانربرد  دربتـسد  دیدرگ ، دـهاوخ  راکـشآ  روج  متـس و  ياههناشن  دـشاپیم ،
دهاوخ رایـسب  یقالخا  ياهیرامیب  ددرگیم و  لیطعت  دـنوادخ  ماکحا  دوشیم و  لمع  اوه  لیم و  قبط  رب  دـنام ، دـهاوخ  كورتم  یبهذـم 

، دننکیمن یتشحو  دباییم  جاور  هک  یمیظع  ياهلطاب  ددرگیم و  لیطعت  هک  یگرزب  قوقح  زا  مدرم ) . ) دش
523 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رد  ) دوشیم گرزب  ناگدنب  رب  یهلا  ياهتازاجم  دنوش و  دنمتردق  زیزع و  نادب  رارـشا و  دـندرگ و  لیلذ  راوخ و  ناکین  یعـضو  نینچ  رد 
(. دناهدروآ دوجو  هب  دوخ  لامعا  اب  ار  اهرفیک  نیا  هک  یلاح 

رد  ) اّما دـییامن ! يراکمه  نآ  ماجنا  رد  یبوخ  هب  دـینک و  تحیـصن  قوقح  نیا  يادا  رب  ار  رگیدـکی  هک  تسا  مزال  امـش  رب  ماگنه  نیا  رد 
شالت دناوتیم  هچنآ  هار  نیا  رد  ودشاب  صیرح  دـنوادخ  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  رد  تخـس  هچ  رگ  سک - چـیه  دـینادب ) لاح  نیع 
هزادنا هب  هک  تسا  نیا  ناگدنب  رب  دنوادخ  بجاو  قوقح  زا  یلب ، دهد . ماجنا  تسا  دـنوادخ  ماقم  هتـسیاش  هک  یتعاطا  دـناوت  یمن  دـنک -

هّجوت زین  و   ) دـنیامن يراکمه  دوخ ، نایم  رد  قح  يرارقرب  هار  رد  دـننک و  شـشوک  شناگدـنب  تحیـصن  یهاوخریخ و  رد  دوخ  ییاـناوت 
رد هک  تلیضف - نید و  رد  راد  هقباس  دشاب و  گرزب  قح ، رد  شتلزنم  ماقم و  دنچ  ره  تفای - ار  یـسک  ناوتیمن  هاگچیه  دیـشاب ) هتـشاد 

کچوک ار  وا  مدرم  دـنچ  ره  دومن - ادـیپ  ناوتن  ار  یـسک  زگره  نینچمه  دـشاب و  هتـشادن  کمک  هب  زاـین  دراد  هدـهع  هب  هک  یّقح  ماـجنا 
. دوب زاین  یب  وا  زا  قح  ماجنا  رد  وا  هب  کمک  ای  قح  هب  ندرک  کمک  رد  هک  دنرگنب - ار  يو  تراقح  مشچ  اب  دنرامش و 

تبثم خساپ  ماما  هب  دوتس ، ار  ترـضح  نآ  ناوارف  نآ  رد  هک  ینالوط  ینخـس  اب  تساخاپ و ) هب   ) مالـسلا هیلع  ماما  نارای  زا  یکی  اجنیا  رد 
. درک مالعا  ترضح  نآ  تاروتسد  زا  لاح  همه  رد  ار  شیوخ  ییاونش  تعاطا و  داد و 
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همه تسا  تمظع  رپ  شبلق  رد  وا  ماقم  گرزب و  شرظن  رد  دنوادخ  لالج  هک  سک  نآ  تسا  راوازـس  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تمعن هک  تسا  سک  نآ  تسا ، نینچ  هک  یـسک  نیرتراوازـس  دنک و  هولج  کچوک  شرظن  رد  دنوادخ  زج  تمظع - نآ  رطاخ  هب  زیچ -

نامه هب   ) وا ّقح  ددرگ ، رتنوزفا  یـسک  رب  ادـخ  تمعن  ردـق  ره  اریز  هدـیدرگ ، وا  ّصاخ  ناسحا  فطل و  لومـشم  گرزب و  وا  رب  دـنوادخ 
. دوشیم رتشیب  تبسن )

لکـش ناشراک  هتـشگ و  رخافت  هتفیرف  اهنآ  دوش  هدرب  نامگ  هک  تسا  نیا  ناحلاص  هاگـشیپ  رد  نارادمامز  تالاح  نیرتدب  زا  دـینادب )  ) و
نآ ندینـش  زا  مراد ؛ تسود  ار  شیاتـس  حدم و  هک  دنک  نالوج  امـش  نهذ  رد  یّتح  هک  متحاران  نیا  زا  نم  هتفرگ ، دوخ  هب  ییوج  يرترب 

ییایربک تمظع و  رپ  تاذ  ربارب  رد  عوضخ  رطاخ  هب  متـشادیم ، مه  تسود  ًاـضرف )  ) رگا متـسین و  نینچ  هللا - دـمحب  نم - مربیم . تّذـل 
. متفگ كرت  ار  نآ  تسا - رتراوازس  شیاتس  انث و  هب  سک  همه  زا  هک  ادخ -

امـش زا  نم  اـّما  تسا ، بیع  یب  مدرم  يارب  نـیا  و   ) دنرمـشیم مزـال  ناشیاهـشالت  اههدـهاجم و  رطاـخ  هـب  ار  دارفا  ندوتـس  مدرم  یهاـگ 
هک تسا  نیا  يارب  منکیم ) شـالت  دـنوادخ  ناـمرف  يارجا  هار  رد  دـینیبیم  هک  نیا  و   ) دییاتـسن دوخ  بلاـج  نانخـس  اـب  ارم  مهاوـخیم )
زا اًلماک  زونه  دیراد و  مندرگ  رب  امـش  دـنوادخ و  هک  یقوقح  مزاس ؛ جراخ  تسه  مندرگ  رب  هک  یقوقح  ّتیلوؤسم  زا  ار  دوخ  مهاوخیم 

. مراذگ ارجا  هلحرم  هب  دیاب  هدرواین و  ياج  هب  هک  یتابجاو  ماهتفاین و  تغارف  اهنآ  ماجنا 
525 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

راّبج نیگمـشخ و  ماّکح  هاگـشیپ  رد  هک  نانچ  نآ  دییوگم و  نخـس  نم  اب  دنیوگیم  نخـس  رگمتـس  نارادـمامز  اب  هک  هنوگ  نآ  نیاربانب 
دروم رد  دـیربم  نامگ  زگره  دـییامنم و  راتفر  نم  اب  هناـقفانم ) و   ) یعّنـصت روطب  دیـشابن و  نم  روضح  رد  دـننکیم ، روج  عمج و  ار  دوخ 

اریز منتـشیوخ ، نتخاس  گرزب  یپرد  نم  دـینک  لایخ  هک  نیا  هن  و  موش ) تحاراـن  اـی   ) مزرو يدـنُک  دـیاهدرک ، داهنـشیپ  نم  هب  هک  یّقح 
زا نیا ، هب  هّجوت  اب  تسا ! رتلکـشم  يو  يارب  نآ  هب  لمع  دـشاب ، لکـشم  شیارب  وا  هب  تلادـع  نتـشاد  هضرع  اـی  قح و  ندینـش  هک  یـسک 

هابتشا هک  نآ  قوف  ام  ار  نتشیوخ  ناسنا ) کی  ناونع  هب  ًاصخش   ) نم اریز  دینکم ، يراددوخ  زیمآتلادع ، تروشم  ای  قح و  نخـس  نتفگ 
مدوخ زا  نم  ناج  رب  دـنوادخ  ّتیکلاـم  هک  ارچ  دـنک  ظـفح  ارم  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  متـسین ، نمیا  میاـهراک  رد  نآ  زا  منادیمن و  منک 

ام هک  دراد  فّرـصت  ام  دوجو  رد  نانچ  نآ  وا  تسین ، يراگدرورپ  وا  زج  هک  میتسه  يدنوادخ  كولمم  ناگدـنب  امـش  نم و  تسا . رتشیب 
ياج هب  دروآ ، يراگتـسر  حالـص و  هب  تخاس و  جراخ  میدوب  هچنآ  زا  ار  ام  دنوادخ  میرادن ، ار  شیوخ  رد  فّرـصت  تردـق  هنوگنادـب 

. درک اطع  ییانیب  تریصب و  یلدروک  ییانیبان و  زا  سپ  دیشخب و  تیاده  تلالض 

هبطخ 217

تسا  هدومرف  شیرق  زا  تیاکش  رد  هک 
عطق ار  میدنواشیوخ  دـنویپ  اهنآ  مروآیم ) تیاکـش  وت  هب  و   ) میوجیم دادمتـسا  وت  زا  ناشناتـسدمه  شیرق و  ربارب  رد  نم  ادـنوادخ ! راب 

دنتـشگ و قفّتم  مدوب ، رتراوازـس  نآ  هب  همه  زا  هک  یّقح  درومرد  نم  اب  هزرابم  يارب  یگمه  دـنتخاس و  هنوگژاو  ار  مّقح  هناـمیپ  دـندرک ،
مغ و نیمه  اب  ای  نونکا  تسا )! مّود  عون  زا  تفالخ  ّقح  و   ) ینک رظن  فرـص  دیاب  ار  ياهراپ  يریگب و  دـیاب  ار  قوقح  زا  ياهراپ  : » دـنتفگ

«! ریمب فّسأت  اب  ای  نک و  ییابیکش  هودنا 
نیاربانب دـتفیب ، رطخ  هب  ناـشناج  مدوبن  لـیام  هک  متیب  لـها  رگم  يراـکمه ، عفادـم و  هن  مدـید و  يرواـی  هن  مدـنکفا  رظن  دوخ  رما  رد  نم 

اب مدرب و  ورف  ناـهد  بآ  دـشاب ، هدرک  ریگ  شیوـلگ  رد  ناوختــسا  هـک  یــسک  نوـچمه  مدراذـگ و  مـه  رب  ار  كاـشاخ  زا  رپ  نامــشچ 
. مدیزرو ییابیکش  دوب ، رتكاندرد  بلق  ياربریشمش  مد  يزیت  زا  رتخلت و  لظنح  زا  هک  يرما  رد  مشخ  ندروخ  ورف  يرادنتشیوخ و 
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ود نیب  تواـفت  رطاـخ  هب  نم  تشذـگ و  هبطخ 172 )  ) نیـشیپ ياههبطخ  زا  یکی  ياـنثا  رد  نخـس  نیا  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
. مدرک رارکت  ار  نآ  تیاور ،

527 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 218

تسا  هدومرف  دندرک  تکرح  هرصب »  » يوس هب  يو  اب  هزرابم  يارب  هک  یناسک  هرابرد  هک 
تعیب تعاطا و  رد  شمدرم  همه  هک  يرهش  رد  دندش و  دراو  تسا  نم  رایتخا  رد  هک  ناناملسم  لاملا  تیب  ناراد  هنازخ  نم و  نارومأم  رب 

هلمح نم  نایعیش  رب  دنتشاداو و  شروش  هب  دندوب  نم  اب  همه  هک  ار  اهنآ  ّتیعمج  دندز و  مه  رب  ار  اهنآ  تدحو  دندراذگ ؛ مدق  دنتسه  نم 
اب ًادیدش  دندیزرو و  تماقتـسا  هدرب  ریـشمش  هب  تسد  تماهـش  اب  مه  یهورگ  دنتـشک و  هنادرمناوجان  هعدخ و  يور  زا  ار  ياهّدع  دندرب ؛

(. دندیشون تداهش  تبرش  و   ) دندرک تاقالم  هناقداص  ار  دنوادخ  هک  نآ  ات  دندیگنج  نمشد 

هبطخ 219

و هللادبع » نب  هحلط   » هتشک رانک  زا  هک  دومرف  یماگنه  ماما  ار  نخس  نیا 
دومن روبع  لمج  گنج  زور  رد  دیسا » نب  باتع  نب  نامحرلادبع  »

دوخ ماقتنا  دنشاب ، هداتفا  هتشک  نامـسآ  نیا  ریز  رد  شیرق  متـساوخیمن  نم  ادخ  هب  دنگوس  تسا ! هدنام  بیرغ  ناکم  نیا  رد  دّمحموبا » »
. دندرک رارف  نم  تسد  زا  حمج  ینب  ياسؤر  اّما  و  مدومن ) ار  نایعیش  نوخ  صاصق  و   ) متفرگ فانم » دبع  ینب   » زا ار 

! دش هتسکش  ناشاهندرگ  دنسرب  نآ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنتشادن و  ار  نآ  ّتیلها  هک  دندوب  هدیشک  ندرگ  يرما  يوس  هب  اهنآ 
529 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 220

تسادخ  هار  هدنیوپ  فیصوت  رد  نخس  نیا 
تفاطل هب  شقالخا  تظلغ  تنوشخ و  هدـییارگ و  يرغال  هب  شمـسج  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدـناریم  ار  شتاوهـش  هتخاس و  هدـنز  ار  شلقع 

رد هراومه  هتخادنا ، هار  هب  ار  وا  یهلا  قیرط  رد  هتخاس و  نشور  شیارب  ار  تیاده  هار  هدیشخرد و  شدوجو  رد  رون  رپ  یقرب  هدش ، لیدبت 
اب تحار ، نما و  هاگیاج  رد  هتفای و  هار  ینادواج  یگدـنز  يارـس  تمالـس و  هزاورد  هب  ات  هدـش  لقتنم  رگید  باب  هب  یباب  زا  لماکت  ریـسم 

یـضار ار  شراگدرورپ  هتـشاداو و  راک  هب  ار  شبلق  لقع و  هک  تسا  نآ  رطاخ ) هب  همه  اهنیا  . ) تسا هدیدرگ  مدق  تباث  دامتعا  شمارآ و 
. تسا هتخاس 

هبطخ 221

دومرف نایب  [ 69 «] َِرباقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاکَّتلا * ُمُکیْهلا   » تایآ توالت  زا  سپ  ار  نخس  نیا 
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یناسک هدیـسوپ  ياهناوختـسا  دای  هب  ییاوسر ! موهوم و  راختفا  هچ  و  یلفاـغ ! ناگدـننک  تراـیز  هچ  و  يرود ! رایـسب  فدـه  هچ  اـتفگش !
هنوگ چـیه  هک   ) دـنداتفا یناسک  هب  رخافت  دای  هب  رایـسب  هلـصاف  نیا  اب  اهنآ  يروآدای ؛ هچ  مه  نآ  دـناهدش ، كاخ  تساهلاس  هک  دـناهداتفا 

ناگدش دوبان  ناگدرم و  دادعت  شرامـش  اب  ای  و  دننکیم ؟ راختفا  شیوخ  ناردپ  يدبا  هاگباوخ  هب  ایآ  تشاد ) دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس 
؟ دنرمشیم رایسب  ار  دوخ 

( هدیسوپ داسجا  نیا  ، ) هتفای لیدبت  نوکس  هب  ناشتاکرح  هتخیسگ و  مه  زا  ناشدوپ  رات و  هک  دنتـسه  يداسجا  تشگزاب  ناهاوخ  ییوگ ) )
ار نانآ  ات  تسا  رتهنالقاع  دنیآ  دورف  عضاوت  هناتسآ  هب  نانآ  عضو  هب  هّجوت  اب  رگا  راختفا ! ثعاب  ات  تسا  رتراوازس  دنـشاب ، تربع  هیام  رگا 

. دنتفر ورف  رورغ  لهج و  يایرد  رد  ینیب  هتوک  نیا  رثا  رد  دنتخادنا و  هاگن  وس  مک  نامشچ  اب  اهنآ  هب  اّما ) ! ) دنهد رارق  يدنلب  رس  هلیسو 
ناشاهندـب و   ) دـندش مگ  نیمز  رد  داد : دـنهاوخ  خـساپ  دنـسرپب ، یلاخ  ياههناخ  راید و  نآ  ناریو  ياههصرع  زا  ار  نانآ  لاح  حرـش  رگا 

رارق لـهج  رورغ و  رد  ناـنآ  زا  دـعب  زین  امـش  تسا ،)! هدـش  يدوجوم  هچ  ءزج  هدـنکارپ و  اـجک  رد  تسین  موـلعم  اـهنآ  كاـخ  كاـخ و 
دیراذگیم مدق  اهنآ  همجمج  رب  دیاهتفرگ ،

531 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد ناراگزور  دینیزگیم و  تنوکـس  اهنآ  ياههناخ  هنهک  رد  دیروخیم و  دناهدراذگ  یقاب  هچنآ  زا  دـینکیم و  تعارز  اهنآ  داسجا  رب  و 

. دنکیم يراز  يرگ و  هحون  امش  رب  اهنآ  امش و  نیب  هلصاف 
تّزع و ياهماقم  ياراد  هک  اهنامه  يرآ ) . ) دـنتفرگ یـشیپ  امـش  زا  هاگروخبآ  نییعت  يارب  دـنتفر و  ورف  گرم  ماک  هب  امـش  زا  شیپ  اـهنآ 
زا دـش ، ّطلـسم  اـهنآ  رب  نیمز  دـندیزخ و  اـهربق  نورد  رد  گرم ) زا  سپ   ) اـهنآ ياـیاعر  اـی  دـندوب و  نیطالـس  دـندوب ، راـختفا  تاـجرد 

زگره نآ  ندش  تفای  دیما  هک  ادیپان ! دشریب و  يدامج  تروص  هب  ناتـسروگ  ياههرفح  رد  دیماشآ ؛ ناشیاهنوخ  زا  دروخ و  ناشتـشوگ 
اههلزلز و هب  دزاسیمن ، نوزحم  ار  اهنآ  اهینوگرگد  دزادنایمن و  تشحو  هب  ار  اهنآ  زیگناساره  ثداوح  عوقو  رگید  دنتفرگ . رارق  تسین 

ینارضاح و  دوشیمن ! هدیشک  ناشراظتنا  هک  دنتسه  ینابیاغ  دنهدیمن ، ارف  شوگ  دیدش  ياهادص  رس و  هب  دنرادن و  ییانتعا  اهبارطـضا 
یشومارف تسد  هب  ناشرابخا  رگا  دندیدرگ ، ادج  دنتشاد و  تفلا  رگیدکی  هب  دندش ؛ هدنکارپ  دندوب و  عمج  دنباییمن ! روضح  هک  دنتسه 

دناهدناشون اهنآ  هب  یماج  هکلب  تسین ، نانآ  تنوکـس  ّلحم  دـُعب  نامز و  لوط  رثا  رب  تسا ، هتفر  ورف  توکـس  رد  ناشراید  هدـش و  هدرپس 
هک يرادنپ  تسخن ، دید  رد  تسا و  هتفای  لیدـبت  نوکـس  هب  ناشتاکرح  دـندش و  رک  ییاونـش  ياج  هب  گنگ و  نتفگ  نخـس  ياج  هب  هک 

. دناهتفر باوخ  هب  هداتفا و 
اهنآ نایم  رد  ییاسانش  ياهدنویپ  دنوریمن ، رگیدکی  رادید  هب  هک  دنتسه  یناتسود  دنریگیمن ، سنا  رگیدکی  اب  هک  دنتـسه  یناگیاسمه 
يارب هن  دنرود ، رگیدکی  زا  دنتـسود  هک  نیا  اب  و  دـنیاهنت ! دـنعمج  هک  نیا  اب  همه ، هدـیدرگ ؛ عطق  يردارب  بابـسا  هدـییارگ و  یگنهک  هب 

! یهاگماش زور  يارب  هن  دنسانشیم و  یهاگحبص  بش 
دندیـسرتیم هچنآ  زا  رتكانتـشحو  ار  ناهج  نآ  تارطخ  هدش ، نادواج  اهنآ  يارب  دناهتـسب  نآ  رد  گرم  رفـس  تخر  هک  يزور  ای  بش 

ات خزود ) اـی  تشهب   ) هجیتن ود  زا  کـی  ره  هب  لوصو  يارب  دـندرک ، هدـهاشم  دنتـشاد  رظن  رد  هچنآ  زا  رتگرزب  ار  نآ  ياـههناشن  دـنتفای و 
هدـهاشم اجنآ  رد  هک  ار  هچنآ  دنتـساوخیم  رگا  هتخاـس ، مهارف  ناـشیارب  دـیما  میب و  زا  یملاـع  هدـش و  هداد  تلهم  ناـشهاگرارق  ّلـحم 

! دنامیم زجاع  ناشنابز  دننک ، فیصوت  دناهدید  مشچ  اب  دناهدرک و 
اب دونشیم و  ار  نانآ  رابخا  لد  شوگ  درگنیم و  ار  اهنآ  ریگ ، تربع  ياهمشچ  هتـشگ ، عطقنم  ناشرابخا  هدش و  وحم  ناشراثآ  رگا  یلو 

ماسجا هتفر و  ورف  یسوبع  تلاح  رد  هدش و  هدرمژپ  ابیز  مّرخ و  ياههرهچ  دنیوگیم : دننزیم و  فرح  دوخ  لاحنابز )  ) نخـس نابز  ریغ 
، تسا هدیدرگ  یشالتم  مه  زا  دوب ، هتفای  شرورپ  تمعن  زان و  رد  هک  ییاهن  دب  و 

533 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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میربیم و ثرا  هب  رگیدکی  زا  ار  سرت  تشحو و  هداد ؛ رارق  راشف  رد  تخس  ار  ام  ربق  یگنت  میاهدیـشوپ و  یگنهک  سابل  شیوخ  مادنا  رب 
، هتخاس نوگرگد  ار  ام  ياههرهچ  ییاسانـش ، ياههناشن  هدرک و  وحم  ار  ام  داسجا  ياـهییابیز  هتخیر ، ورف  اـم  رب  ربق )  ) شوماـخ ياـههناخ 

رظن رد  ار  اهنآ  رگا  یـشیاشگ . ربق )  ) یگنت زا  هن  میاهتفای و  یجرف  تالکـشم  نیا  زا  هن  هدـش ، ینالوط  ازتشحو  ياههناخ  نیا  رد  ام  تماقا 
؛ دـناهدش رک  هدروخ و  اـهمرک  تارـشح و  ار  ناـنآ  ياهـشوگ  هک  یلاـح  رد  دـینیبب ، ار  ناـنآ  هتفر  راـنک  اـههدرپ  اـی  دـینک و  مّسجم  دوـخ 

هعطق هعطق  دـنتفگیم  نخـس  تحاـصف  تعرـس و  اـب  هک  ییاـهنابز  دـناهتفر و  ورف  هدـیدرگ و  كاـخ  زا  رپ  همرـس  ياـج  هـب  ناشیاهمـشچ 
اهنآ هتشگ و  راکشآ  ياهزات  یگدیسوپ  نانآ  ياضعا  زا  کی  ره  رد  هدییارگ و  یشوماخ  هب  يرادیب  زا  سپ  اههنیـس  رد  اهبلق  دناهدیدرگ ،

هب هک  یبلق  هن  دنراد و  عافد  يارب  یتسد  هن  دنمیلـست ، همه  تسا ، هدش  هدوشگ  یناسآ  هب  ناشماسجا  يوس  هب  تافآ  هار  هتخاس و  تشز  ار 
رظن ره  زا  هک  ینیبیم  ار  كاـشاخ  رپ  ینامـشچ  مغ و  رپ  ياـهبلق  يزاـس ، مّـسجم  رظن  رد  ار  ناـنیا  هـک  یماـگنه  يرآ ) . ) دـننک عزج  نآ 

(. ددرگیمن فرط  رب  و   ) درادن ینشور  الج و  هک  یبارطضا  تّدش و  دوشیمن و  رود  اهنآ  زا  هک  یگراچیب  نامه  دناهراچیب ،
دندش گرزب  تمعن  زان و  شوغآ  رد  دنتفای و  شرورپ  نیگنر  ذیذل و  ياهاذغ  اب  ایند  رد  هک  ار  امیـس  شوخ  نازیزع  داسجا  نیمز  ردـقچ 
نتفرن نیب  زا  يارب  تبیـصم  ماگنه  هب  دـنیادزب و  لد  زا  ار  اهمغ  یلاحـشوخ ، رورـس و  اـب  دنتـساوخیم  هک  اـهنامه  هدرب ، ورف  دوخ  ماـک  هب 

( تمعن زان و  رپ   ) یگدـنز هیاس  رد  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـندربیم و  هاـنپ  یـشوخ  تّذـل و  هب  نآ ، هدوهیب  ياهیمرگرـس  یگدـنز و  توارط 
، راگزور تشذـگ  دـیبوک ، مه  رد  ار  نانآ  بئاصم ، مالآ و  ياهراخ  اب  راگزور  ناهگان  دـیدنخیم ، اهنآ  هب  ایند  ایند و  هب  اهنآ  از ، تلفغ 
، تخیمآ رد  اـهنآ  اـب  دنتـشادن  یهاـگآ  نآ  زا  هک  یهودـنا  مغ و  دـنکفا و  رظن  ناـنآ  هـب  کـیدزن  زا  گرم  تـخیر ، مـهرد  ار  ناـشیورین 
، دنتـشاد سنا  یتسردنت  تمالـس و  هب  ًادیدش  هک  یلاح  رد  تفای و  هار  ناشدوجو  رد  دـندرکیمن  ار  نآ  لایخ  یّتح  هک  یناهنپ  ياههّصغ 
اب ار  ترارح   » هک دـندوب - هتخومآ  هداد و  تداع  ار  اهنآ  ناکـشزپ  هچنآ  هب  ناساره ، ماـگنه  نیا  رد  تفاـی ، دـّلوت  ناـشرکیپ  رد  اـهیرامیب 
هک نیا  زج  دـنتخاسن  شوماخ  تدورب  اـب  ار  یترارح  چـیه  اـما ) ، ) دـندروآ يور  دنـشخب - نیکـست  ترارح »  » اـب ار  تدورب »  » و تدورب » »

جازم لادتعا  يارب  و  دومن ! جییهت  ار  تدورب  هک  نیا  زج  دندرکن  کیرحت  ترارح ) يوراد  اب   ) ار یتدورب  چیه  و  دش ! رتروهلعـش  ترارح 
هب شراتـسرپ  تسـس و  شاهدنهد  یّلـست  هک  اجنآ  ات  دومن ، يرگید  يرامیب  هدامآ  ار  اهنآ  هک  نیا  زج  دنتخادرپن  ییوراد  چـیه  هلیـسو  هب 

هرابرد دندنام و  زجاع  وا  يرامیب  دروم  رد  نالئاس  خـساپ  زا  دـندش و  ناوتان  هتـسخ و  شیرامیب  فیـصوت  زا  شنادـناخ  دـییارگ و  تلفغ 
عـضو نیمه  هب  گرم  ماگنه  اـت  تفگیم : یکی  دـنتخادرپ ؛ وگتفگ  هب  وا  شیپ  رد  دـندومنیم ، ناـمتک  وا  زا  هک  يروآ  نزح  ربخ  ناـمه 

هب ار  نانآ  یمّوس  دـنکفایم ، شناکیدزن  لد  رد  ار  شیدوبهب  تشگزاب  يوزرآ  يرگید  دوریم ،) ایند  زا  يرامیب  نیمه  اـب  و   ) تسا یقاـب 
درکیم توعد  شنادقف  رد  ییابیکش 

535 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ياهضراـع ناـهگان  دوـب ؛ ناتـسود  كرت  اـیند و  تقراـفم  رفـس  فرـش  رد  يو  هک  لاـح  نیمه  رد  دروآیم ، ناـشدای  هب  ار  ناگتـشذگ  و 

. دییارگ یکشخ  هب  شنابز  داتفا و  تریح  رد  شکرد  مهف و  هک  دمآ ، شیپ  شیارب  ریگولگ 
دینشیم و هک  یکاندرد  نانخس  هچ  هدنامزاب و  اهنآ  نتفگ  زا  شنابز  اّما  تسنادیم  ار  اهنآ  خساپ  هک  یّمهم  بلاطم  مزال و  يایاصو  هچ 

مّحرت وا  هب  هک  تسا  یکچوک  زا  اـی  هتـشادیم و  مرتـحم  ار  وا  هک  دوب  یگرزب  صخـش  زا  اـی  اـهنابز ) مخز  نیا  : ) دزیم يرک  هب  ار  دوـخ 
ای تـخیر و  ظاـفلا  بلاـق  رد  ناوـتب  هـک  تـسا  نآ  زا  رتزیگنا  ساره  هـک  دراد  ییاـهیراوشد  گرم  هـک ) نـیا  هصـالخ   ) تـسا هدوـمنیم 

! دنیامن كرد  ار  اهنآ  دنناوتب  ایند  مدرم  ياههشیدنا 
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هدومرف  هیآ  نیا  توالت  ماگنه  هب  هک 
[70 «] ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبَال  َو  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلتَال  ٌلاجِر  لاصْالا  َو  ِّوُدُْغلاب  َُهل  ُحِّبَُسی  »

دنیبیم و ییوس  مک  زا  سپ  مشچ  دونشیم و  ینیگنس  زا  سپ  شوگ ، نآ  رثا  رد  هک  هداد ، رارق  اهبلق  يالج  ار  شیوخ  دای  لاعتم  دنوادخ 
. ددرگیم مار  داقنم و  ینمشد  تجاجل و  زا  سپ  هلیسو  نیدب 

لقع و يداو  رد  هدرکیم و  ماهلا  اهنآ  رکف  هب  هک  هتـشاد  یناگدـنب  هراومه  ینامز  رـصع و  رهرد  داـب - گرزب  شیاـهتمعن  هک  دـنوادخ -
نـشور اهلد  اهـشوگ و  اهمـشچ ، رد  ار  ییانیب  مهف و  غارچ  لوقع ، يرادـیب  رون  اب  ناگدـنب ) نیا  . ) تسا هتفگیم  نخـس  ناـنآ  اـب  هشیدـنا 

هلزنم هب  دارفا  نیا  دـندادیم ، میب  ار  نانآ  راگدرورپ  تمظع  ماقم  زا  دـنتخادنایم و  یهلا  ّصاخ  ياهزور  دای  هب  ار  اهناسنا  دـناهتخاسیم ،
دـندادیم و تراشب  تاجن  هب  ار  نانآ  دندوتـسیم و  ار  ناشقیرط  هتفرگ ، شیپ  ار  طسو  میقتـسم  هار  هک  یناسک  دـندوب ، اهنابایب  نایامنهار 
، كاپ ناگدنب  نیا  هنوگ  نیدب  دندادیم ، ناشمیب  تکاله  زا  هدرک و  داقتنا  اهنآ  زا  دـندشیم  لیامتم  تسار  پچ و  بناج  هب  هک  يدارفا 

. دندوب اههاگترپ  نآ  يامنهار  اهیکیرات و  نآ  غارچ 
. تسا هتشادن  زاب  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  يدتس  داد و  تراجت و  چیه  اذل  دناهدیزگرب ، ایند  قرب  قرز و  ياج  هب  ار  نآ  هک  دراد  یلها  ادخ  دای 
هب دـننکیم ، یهلا  تامّرحم  رفیک )  ) هّجوتم دوخ ، هدـنراد  زاب  ياـهدایرف  اـب  ار  نـالفاغ  دـنهدیم و  همادا  ار  دوخ  یگدـنز  عضو  نیمه  اـب 

، دنیامنیم لمع  نآ  هب  دوخ  دنهدیم و  نامرف  تلادع 
537 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

زا دناهتسویپ ، ترخآ  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  ایوگ  دنتـسه  ایند  رد  هک  نیا  اب  دنخرچیمن ، نآ  درگ  هب  دوخ  دنرادیم و  زاب  يدب  زا  ار  مدرم 
اجنآ ینالوط  تماقا  دنرگنیم و  نایخزرب  ناهج  هب  هدروآرب و  رس  ناهج  نیا  راوید  تشپ  زا  ایوگ  هدرک ، هدهاشم  ار  ایند  ياروام  ور  نیا 

یّتح هدز ، رانک  نایناهج  يارب  ار  اههدرپ  نیا  اهنآ  تسا ، هتخاس  یلمع  اهنآ  يارب  ار  دوخ  ياههدعو  زیخاتسر  ایوگ  و  دننکیم . هدهاشم  ار 
دوخ لقع  هاگـشیپ  رد  ار  ناـنآ  رگا  دنونـشیمن . نارگید  هک  دنونـشیم  ار  یبلاـطم  دـننیبیمن و  نارگید  هک  دـننیبیم  ار  ییاـهزیچ  اـیوگ 

یـسرباسح يارب  هدوشگ و  ار  شیوخ  لامعا  ياههمان  هک  دینیبیم  دـیرگنب ، ار  نانآ  راکـشآ  سلاجم  هدوتـس و  تاماقم  دـیزاس و  مّسجم 
هدش یهن  نآ  زا  ای  دناهدرک و  یهاتوک  دناهتشاد و  روتسد  نآ  هب  هک  یگرزب  کچوک و  راک  ره  باسح  يارب  دناهدش ، هدامآ  دوخ  لامعا 

دایرف اب  هتفرگ و  ار  ناـشیولگ  هیرگ  دـننک ، تسار  رمک  دـنناوتیمن  هتفرگ ، شود  هب  ار  ناـشناهانگ  راـب  ینیگنـس  دـناهدیدرگ ، بکترم  و 
يرآ  ) دنریصقت هب  فارتعا  ینامیشپ و  ماقم  رد  شیوخ  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  دنلب  يادص  اب  دننکیم و  وگتفگ  مه  اب  نایرگ  دنیرگیم و 
نایم رد  ار  نانآ  ناگتـشرف  یکیرات ، ياهغارچ  دنتیاده و  ياههناشن  اهنآ  هک  تفای  دیهاوخ  دـینک ) مّسجم  ناتلقع  هاگـشیپ  رد  ار  اهنآ  رگا 

هک یماقم  تسا ؛ هدمآ  مهارف  ناشیارب  یمرتحم  ياهماقم  هدش و  هدوشگ  ناشیورب  نامـسآ  ياهرد  هدیدرگ ، لزان  اهنآ  رب  شمارآ  هتفرگ ،
هب شیاین  اعد و  اب  دیاتـسیم . ار  ناـشتّیعقوم  یـضار و  ناـنآ  شـشوک  یعـس و  زا  درگنیم ، ار  اـهنآ  هتخادـنا  تمحر  رظن  نآ  هب  دـنوادخ 

تمظع و هب  ینتورف  عضاوت و  ناریـسا  وا و  مرک  لضف و  هب  يدنمزاین  ناناگورگ  نانیا  دنبلطیم ، تشذگ  وفع و  شمارآ ، دنوادخ  هاگرد 
ادخ هب  يراودیما  هک  يرد  ره  هب  ار  ناشیاهمشچ  رایسب  ياههیرگ  هتخاس و  حورجم  ار  ناشبلق  ینالوط  هودنا  مغ و  دنتـسه ؛ وا  يراوگرزب 

درادن و انعم  شیارب  یگنت  یتخس و  هک  دننکیم  تساوخرد  یـسک  زا  تسا ؛ زارد  نانآ  يوس  زا  ندیبوک  يارب  یتسد  دراد  دوجو  نآ  رد 
. دنراد وت  زا  ریغ  یسرباسح  نارگید  اریز  سرب ! ار  نتشیوخ  باسح  دوخ ، رطاخ  هب  نونکا  دزاسیمن . مورحم  ار  ناراودیما 
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[71 «] ِمیرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنْالا  اَُهیا  ای  »
لاحـشوخ ار  وا  شینادان  تلاهج و  هک  ومه  تسا ! رورغم  صخـش  رذع  نیرتهدننک  عطق  هدنونـش و  ربارب  رد  لیلد  نیرتهدـنبوک  هیآ ) نیا  )

(: دیامرفیم  ) هتخاس
تکـاله رب  ار  وـت  سک  هچ  و  هتخاـس ؟ رورغم  تراـگدرورپ  ربارب  رد  ار  وـت  زیچ  هـچ  و  هداد ؟ تأرج  هاـنگ  رب  ار  وـت  زیچ  هـچ  ناـسنا ! يا 

؟ تسا هدومن  دنمهقالع  نتشیوخ 
539 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

محر دوخ  هب  ینکیم ، محر  يرگید  هب  هک  هنوگ  ناـمه  ارچ  درادـن ؟ يرادـیب  تباوخ  نیا  اـی  و  دـباییمن ؟ يدوبهب  وـت  يراـمیب  نیا  رگم 
زا هتشگ  ناوتان  تخس  هک  ینیبب  ار  يرامیب  هاگره  ینکفایم و  هیاس  وا  رب  یبایب ، نازوس  باتفآ  لد  رد  ار  یـسک  هاگره  هک  وت  ینکیمن ؟
هچ و  هتخاس ؟ روبـص  تبئاصم  نیا  رب  و  هدیـشخب ؟ ییابیکـش  تیراـمیب  نیا  رب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  ییرگیم ، وا  رب  يزوسلد  مّحرت و  يور 

، الب ندـمآ  دورف  زا  سرت  هنوگچ  تسین و  تدوخ  زا  رتزیزع  وت  يارب  زیچ  چـیه  هک  یلاح  رد  هداد ؟ اّلـست  نتـشیوخ  رب  هیرگ  زا  ار  وت  زیچ 
! يراد رارق  دنوادخ  تردق  هطلس و  ریز  رد  يروهطوغ و  هانگ  دنوادخ و  تیصعم  نورد  رد  هک  نیا  اب  هدرکن ؟ رادیب  ار  وت  ماگنه  بش 

يرادـیب اب  هتفرگ  ارف  ار  تمـشچ  هک  یتلفغ  باوخ  نیا  و  نک ! اوادـم  خـسار  مزع  میمـصت و  يوراد  اب  ار  ادـخ » زا  يرود  يرامیب   » نیا ایب 
هب تمعن  نداد  اب  وا  ادـخ ، زا  تندـینادرگ  يور  ماگنه  هب  هک  نک  رّوصت  بوخ  ریگ ! سنا  وا  دای  هب  وش و  دـنوادخ  عیطم  ایب  زاس ! فرطرب 
لاح نیع  رد  اّما  دهدیم ، رارق  دوخ  تاکرب  لضف و  ششوپ  ریز  رد  ار  وت  دنکیم و  تتوعد  شیوخ  ششخب  وفع و  هب  دروآیم ، يور  وت 

! يروآیم يور  يرگید  هب  هدرک و  تشپ  وا  هب  نانچمه  وت 
تأرج وا  تیـصعم  رب  هچ  تراقح  فعـض و  نیا  اـب  وت  اـّما  و  تسا ! میرک  میظع  تردـق  نیا  اـب  هک  يدـنوادخ  تسا  هبترم  دـنلب  هچ  سپ 

زا ار  شیوخ  لضف  وا  اّما  یتکرح ! رد  شتمحر  لضف و  يانخارف  رد  و  يراد ! رارق  وا  یـشوپهدرپ  هاـنپ  رد  وت  هک  یتروص  رد  ياهدـیزرو ،
رارق یتـمعن  رد  اـی  ياهدوبن ؛ نوریب  شفطل  هریاد  زا  ندز  مهرب  مشچ  کـی  یّتـح  هکلب  تسا ؛ هدـیردن  ار  تناـهانگ  هدرپ  هدرکن و  عنم  وـت 

رد زا  رگا  رگنب  تسا ، هتخاس  فرطرب  وت  زا  هک  یتبیـصم  الب و  اـی  هدرک و  یـشوپهدرپ  نآ  زا  هک  یهاـنگ  رد  اـی  هدیـشخب ، وت  هب  هک  يراد 
وت تشاد  دوـجو  دـنیواسم  ناوـت  ورین و  رد  هک  رفن  ود  نیب  عـضو  نیا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  دوـب ؟ هنوـگچ  رگید  يدـمآیم  رد  شتعاـطا 

! يدرکیم مکح  ترادرک  يدب  قالخا و  ّتیمومذم  رب  دوخ  هک  يدوب  یمکاح  نیتسخن 
هدومن و راکـشآ  تیارب  یناوارف  ياهدنپ  هک  یلاح  رد  ياهدـش ! رورغم  نآ  هب  هک  یتسه  وت  نیا  هتخاسن و  ترورغم  ایند  میوگب : دـیاب  ًاّقح 

! تسا هدرک  توعد  فاصنا  لدع و  هب  ار  وت 
هب هک  نیا  زا  تسا  رترادافو  رتوگتسار و  دهدیم ، وت  هب  تتردق  ورین و  زا  نتساک  تناج و  هب  الب  نتخیر  دروم  رد  هک  ییاهرادشه  هب  ایند 
رد ینایوگتسار  رایـسب  هچ  تسا و  مهّتم  وت  دزن  هک  تسا  ياهدنهد  دنپ  هدننک و  تحیـصن  رایـسب  هچ  دزاس ، ترورغم  ای  دیوگ و  غورد  وت 

، يزادرپب ایند  ییاسانش  هب  هتخیرورف  مهرد  ياههناخ  هدش و  ناریو  ياهرهـش  يور  زا  رگا  يرامـشیم ! وگغورد  ار  اهنآ  وت  هک  ایند  دروم 
. تفای یهاوخ  دزرویم ، لخب  وت  هب  هودنا  ندیسر  رد  هک  نابرهم  یتسود  نوچمه  ایوگ ، یظعاو  زوسلد و  ياهدننک  يروآدای  ار  نآ 

نطو ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یّلحم  بوـخ  هچ  دـننادن و  یگـشیمه  هناـخ  ار  نآ  هک  اـهنآ  يارب  اـّما  تسا  ییارـس  بوـخ  هچ  اـیند ) )
. دننکیم رارف  نآ  قرب  قرز و  زا  زورما  هک  دنتسه  یناسک  تمایق  رد  ایند ، هلیسو  هب  نادنمتداعس  دنیزگنرب ؛

541 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
وا هب  يدوبعم  ره  ناگدنب  قحلم و  نآ  هب  يدبعم  ره  لها  ددرگ و  قّقحم  شگرزب  ثداوح  مامت  اب  تمایق  دمدب و  روص  هخفن  هک  یماگنه 
رد هتـسهآ  یمدـق  هن  هدوشگ و  اوه  رد  تلادـع  قح و  فالخ  رب  یمـشچ  هن  هک  ماگنه  نآ  رد  دنـسرب ، دوخ  عاطم  هب  ناعیطم  دـندنویپب و 
رد نیارباـنب  دوـشیمن !؟ عـطق  هک  ییاهرذـع  هچ  ددرگیمن و  لاـطبا  هک  ییاـهلیلد  هچ  زور  نآ  رد  سپ  دوـش . هتـشادرب  قـح  هب  زج  نیمز 
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زا تسا  یندنام  یقاب  هچنآ  دیزاس و  راوتسا  نآ  اب  ار  دوخ  لیلد  تّجح و  ودیراد  ّللدم  نآ  اب  ار  شیوخ  رذع  هک  دیشاب  يزیچ  يوجتسج 
هنب راب و  دیزودب و  تاجن  قرب  ياههّقرج  هب  مشچ  دییامن و  هدامآ  ترخآ )  ) رفس يارب  ياهلیسو  دینک و  باختنا  دنامیمن  یقاب  هچنآ  نایم 

. دیدنبب اهبکرم  تشپ  رب  مکحم  ار  رفس  نیا 

هبطخ 224

دنکیم وگزاب  ار  لیقع  شردارب  هدیتفت و  نهآ  ناتساد  دیوجیم و  اّربت  متس  ملظ و  زا  نآ  رد  هک 
تسا رتبوبحم  میارب  موش ، هدیشک  هتسب و  اهریجنز  اهلغ و  رد  ای  و  مرب ! رسب  رادیب  نادعـس »  » ياهراخ يور  رب  ار  بش  رگا  ادخ ! هب  دنگوس 

بـصغ ار  ایند  لاوما  زا  يزیچ  هدرک و  متـس  ناگدـنب  زا  یـضعب  هب  هک  منک  تاقالم  یلاـح  رد  تماـیق  زور  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  نیا  زا 
مه زا  و   ) دوریم شیپ  یگنهک  يوس  هب  تعرس  هب  شدوپ  رات و  هک  یمـسج  يارب  مه  نآ  مراد ، اور  متـس  یـسک  هب  هنوگچ  مشاب . هدومن 
نم زا  دوب و  هدـش  ریقف  تّدـش  هب  هک  مدـید  ار  مردارب  لیقع » ! » ادـخ هب  دـنگوس  دـنامیم . اهکاخ  نایم  رد  ینـالوط  ياهتّدـم  و  دـشاپیم )

. مشخبب وا  هب  ار  امش  ياهمدنگ  زا  نم  کی  هک  تساوخیم 
. دوب هدش  گنر  لین  اب  ناشتروص  ایوگ  هتشگ ، نوگرگد  رقف  رثا  رب  ناشگنر  هدیلوژ و  ناشیاهوم  یگنسرگ  زا  هک  مدید  ار  شناکدوک 

و مشورفیم ! وا  هب  ار  منید  نم  درک  لایخ  مداد ! ارف  شوگ  وا  هب  نم  دومن ، رارکت  ار  دوخ  هتـساوخ  راب  دنچ  درک و  رارـصا  مه  زاب  لیقع » »
؛ متخادگ شتآ  رد  ار  ینهآ  شیرایـشوه ) يرادیب و  يارب  نم  اّما  ! ) مشکیم تسد  شیوخ  مسر  هار و  زا  مرادیم و  رب  مدـق  وا  هاوخلد  هب 
داد و رـس  دـنلانیم  درد  تّدـش  زا  هک  ینارامیب  نوچمه  ياهلان  دریگ ، تربع  نآ  ترارح  اب  اـت  متخاـس ، کـیدزن  شندـب  هب  ار  نآ  سپس 

: متفگ وا  هب  دزوسب ؛ نآ  ترارح  زا  هک  دوب  هدنامن  يزیچ 
! ینکیم هلان  هدرک  خرـس  هچیزاب  تروص  هب  ار  نآ  یناسنا  هک  ياهدـیتفت  نهآ  زا  دـنیرگب ! وت  گوس  رد  دـنمگوس  نانز  لیقع »!  » يا ناه 

!؟ تسا هتخورفا  رب  ار  نآ  شبضغ  مشخ و  هلعش  اب  راّبج  دنوادخ  هک  یناشکیم  یشتآ  يوس  هب  ارم  اّما 
543 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

!؟ موشن نالان  نازوس  شتآ  زا  نم  یلانیم و  جنر  نیا  زا  وت 
ام هناخ  رد  هب  ذیذل  معط و  شوخ  ياولح  زا  رپ  هدیـشوپرس  یفرظ  بش  همین  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  رتروآ  تفگـش  تشذگرـس ، نیا  زا 

. دندوب هدرک  ریمخ  شغارفتسا  ای  رام  ناهد  بآ  اب  ار  نآ  ایوگ  مدش ، رّفنتم  نآ  زا  نم  هک  دوب  ینوجعم  اولح  نیا  یلو  دروآ ،
. تسا مارح  تیب  لها  ام  رب  ود  نیا  هک  هقدص ؟ ای  تاکز و  ای  تسا ، هیده  متفگ : وا  هب 

. تسا هیده »  » هکلب نآ ، هن  تسا و  نیا  هن  تفگ :
ای هتخیر ؟ مه  هب  تکاردا  هاگتسد  ایآ  یبیرفب ؟ ارم  هک  ياهدش  دراو  ادخ  نییآ  قیرط  زا  ایآ  دننک ! هیرگ  وت  رب  هدرم  هچب  نانز  متفگ : وا  هب 

دنوادخ هک  دنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  هناگتفه  ياهمیلقا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ییوگیم ؟ نایذه  ای  و  ياهدش ؟ هناوید 
یخلم ناهد  رد  هک  ياهدیوج  گرب  زا  امش  يایند  نیا  درک و  مهاوخن  زگره  منک ، ینامرفان  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ار 

. تسا رتشزرا  یب  رتراوخ و  نم  دزن  دشاب ،
وا زا  میربیم و  هانپ  ادخ  هب  حیبق  ياهـشزغل  لقع و  نتفر  باوخ  هب  زا  راک ! هچ  ایند  یندـش  دوبان  ياهتّذـل  ریذـپانف و  ياهتمعن  اب  ار  یلع » »

. مییوجیم يرای 

هبطخ 225
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دنک شزاین  یب  ناگمه  زا  دهاوخیم  ادخ  زا  نآ  رد  هک 
زا منک و  يزور  تساوخرد  وت  ناراوخ  يزور  زا  هک  نادرگم ! طقاس  رقف  رثا  رد  ار  متیـصخش  و  رادهگن ! يزاین  یب  ار  میوربآ  اراگدرورپ !
نآ زا  ییوگدب  تّمذم و  هب  و  مدرگ ! التبم  دنکیم  مکمک  هک  سک  نآ  ندوتس  هب  و  مشاب ! شـشخب  تفوطع و  راتـساوخ  تسپ  صاخـشا 

يرداق زیچ  همه  رب  وت  و  ییاـمن ! عنم  اـی  یـشخبب و  هک  ینم  تسرپرـس  اـهنیا  همه  يارواـم  رد  وت  و  موش ! شیاـمزآ  دـشخبیمن  نم  هب  هک 
[72 «.] ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  »

545 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 226

هدومرف  داریا  ایند  قرب  قرز و  زا  رّفنت  رد  هک 
نمیا شنانکاس  دـنامیمن و  تخاونکی  شتالاح  تسا ، فورعم  رکم  ییافو و  یب  هب  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  اـهالب  هک  تسا  ییارـس  اـیند ) )

. دنتسین
الب ياهریت  فدـه  هراومه  نآ  لها  تسا ، نکمم  ریغ  نآ  رد  ّتینما  مومذـم و  نآ  رد  یگدـنز  هدـنرذگ ، شتالاح  نوگانوگ و  شلاوحا 

. دزاسیم ناشدوبان  گرم  اب  دنکیم و  باترپ  اهنآ  يوس  هب  ًاّبترم  ایند  هک  دنتسه 
ناشرمع هک  اهنامه  دندوب ، امـش  ناینیـشیپ  هک  دیراد  رارق  یهار  نامه  رد  دیتسه  ایند  نیا  زا  نآ  رد  هچنآ  امـش و  دینادب  ادخ ! ناگدنب  يا 

ناشداسجا دکار ، ناشاهتکرح  اهورین و  شوماخ ، ناشیاهادص  هاگان  دوب ، رتشیب  امش  زا  ناشراثآ  رتدابآ و  ناشنیمزرس  رتینالوط ، امـش  زا 
. دیدرگ سردنم  ناشراثآ  یلاخ و  ناشنیمزرس  هنهک ،

ییاهروگ نیمه  دش ! لیدبت  ناتسروگ  ياهدحل  رجآ و  گنـس و  هب  اهنآ  تحار  مرن و  ياهیتشپ  شیع و  طاسب  مکحم و  دنلب و  ياهرـصق 
بیرغ و مه  زا  اهنآ  نانکاس  کیدزن و  مه  هب  اهربق  ّلحم  دـناهدرک ، مکحم  ار  نآ  كاخ  اب  هدـش و  هدراذـگ  انب  یبارخ  رب  نآ  هاـگرد  هک 

ناگیاسمه نوچمه  دنریگیمن و  سنا  دوخ  ياهنطو  اب  دنراد . رارق  لوغـشم  راتفرگ و  ياهلاب  غراف  ناگدز و  تشحو  هّلحم  نایم  رد  رود !
هک یلاح  رد  دننک ؛ رادید  مه  اب  دنناوتیم  هنوگچ  دراد ! رارق  مه  رانک  رد  ناشیاههناخ  دنکیدزن و  مه  هب  هک  نیا  اب  دنرادن  یطابترا  مه  اب 

. دناهدروخ ار  نانآ  اهکاخ  گنس و  هدیبوک و  مه  رد  ار  اهنآ  دوخ  هنیس  اب  یگدوسرف  انف و 
. تفرگ دـیهاوخ  رارق  هاگ  هعیدو  نامه  لد  رد  ربق و  نامه  ورگ  رد  دـش و  دـیهاوخ  اهنآ  دـننام  زین  امـش  هک  دـیزاس  مّسجم  دوخ  شیپ  رد 
زا سک  ره  هک  تساجنآ   » دـنزیخ رب  اهربق  زا  ناگدرم  دوش ،) ماـمت  خزرب  نارود  و   ) دریذـپ ناـیاپ  روما  هک  هاـگنآ  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ 

ياهنخس اهارتفا و  دندرگیم و  زاب  تسا ، ناگمه  یقیقح  تسرپرـس  الوم و  هک  دنوادخ  يوس  هب  دوشیم و  هاگآ  هداتـسرف  شیپ  زا  هچنآ 
[73 «.] دروخیمن ناشدرد  هب  دوب  ناشزیواتسد  ایند  رد  هک  ییاجبان 

547 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 227

دنکیم تداعس  ریخ و  هب  تیاده  ياضاقت  دنوادخ  زا  نآ  رد  هک 
ار نانآ  لد  نورد  یتالکـشم . هدـننک  فرطرب  نیرتهب  تناگدـننک  لّکوت  يارب  ییاهـسنوم و  نیرتسونأم  تناتـسود  يارب  وت  اراگدرورپ !
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. يربخ اب  ناشنامشچ  دید  هزادنا  زا  یهاگآ و  ناشریمض  رارسا  زا  ینادیم و 
رگا تساهنآ و  ییاهنت  سنوم  وت  دای  دزادـنا ، تشحو  هب  ار  نانآ  تبرغ  رگا  تسا و  هّجوتم  وت  هب  ناشبولق  فوشکم و  تیارب  اهنآ  رارـسا 

! وت نامرف  هب  اهنآ  همشچرس  تسوت و  تسد  هب  روما  مامز  دننادیم  هک  نیا  هچ  دنروآیم ، هانپ  وت  هب  دراب  ورف  نانآ  رب  تالکشم  بئاصم و 
شیوخ حلاصم  رب  ارم  وت  مدرگ ، انیبان  دوخ  تساوخرد  مسر  هار و  ندرک  ادـیپ  رد  ای  و  موش ! زجاع  دوخ  هتـساوخ  نایب  زا  رگا  اراگدرورپ !

تسین و رود  هب  هتخانـشان و  وت  ياهتیادـه  زا  راک  نیا  هک  امرف  يربهر  تسا ، نم  حالـص  دـشر و  هچنآ  يوس  هب  ار  مبلق  و  نک ! ییامنهار 
. درادن یگزات  وت  يارب  ییاه  هتساوخ  نینچ  ندروآرب 

! تیرگداد لدع و  اب  هن  نک ، راتفر  نم  اب  دوخ  ششخب  وفع و  اب  اراگدرورپ !

هبطخ 228

دنکیم هراشا  شباحصا  زا  یضعب  هب  هک 
ياهماج اب  تشاذگرـس ، تشپ  ار  هنتف  تشاداپ و  هب  ار  ّتنـس  دومن ؛ اوادم  ار  اهیرامیب  درک و  تسار  ار  اهیژک  هک  دهد ! ریخ  وا  هب  دنوادخ 

هب تبـسن  ار  شیوخ  هفیظو  تفای ! ییاهر  نآ  يدـب  ّرـش و  زا  دیـسر ، نآ  یکین  ریخ و  هب  تسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  بیع  مک  كاـپ و 
! دیسرتیم وا  تازاجم  زا  دیاب  هک  نانچنآ  داد و  ماجنا  دنوادخ 

هن  دنتفاییم و  تیاده  نآ  رد  ناهارمگ  هن  هک  تشاذگ  یقاب  یهار  دنچ  رس  رب  ار  مدرم  تفر و  دوخ 
548 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دندرکیم ادیپ  ار  شیوخ  هار  نیقی  هب  تیاده  ناگدنیوج 
549 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 229

تفالخ  رما  رد  وا  اب  مدرم  تعیب  نوماریپ 
. تشذگ اًلبق  يرگید /- ياهریبعت  اب  نخس /- نیا  ریظن  دیوگیم : هللا » همحر  یضر  فیرش  »

نارتش نوچمه  نآ  زا  سپ  متفرگرب ! ار  نآ  نم  دیدیـشک و  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  امـش  متـسب . نم  دـیدوشگ و  ار  متـسد  تعیب ) يارب   ) امش
زا ابع  دش ، هراپ  مشفک  دنب  هک  نانچنآ  دـیتخیر ! مدرگ  هب  دـننز  ولهپ  رگیدـکی  هب  دـننک و  هلمح  هاگروخبآ  هب  بآ  هدـعو  زور  هک  هنـشت 

! دندیدرگ نامیاپ  نافیعض  داتفا و  مشود 
نازرل ياپ  اب  نیشن  هناخ  ناریپ  هدمآ و  دجو  هب  ناکدوک  هک  تشاد  تّدش  نانچ  نم ، اب  تعیب  رطاخ  هب  زور  نآ  مدرم  یلاحـشوخ  رورس و 

رثا رب   ) هدیـسر ون  ناگزیـشود  هدـش و  راوس  دارفا  شود  رب  هدـهاشم  يارب  نارامیب  دـندوب ، هداتفا  هار  هب  تعیب  نیا  هرظنم  رادـید  يارب  دوخ 
! دندوب هدش  رضاح  عمجم  نآ  رد  باقن  نودب  باتش ) هلجع و 

هبطخ 230

هراشا
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نوگانوگ  لئاسم  نوماریپ 
و ناطیش )  ) یگدرب هنوگره  زا  يدازآ  ببس  زیخاتـسر و  هریخذ  تسا و  یتسرد  یتسار و  ياه  هزاورد  شیاشگ  دیلک  ادخ  زا  سرت  اوقت و 
! دیسر ناوتیم  ییوزرآ  فده و  ره  هب  نآ  اب  دنباییم و  ییاهر  ناگدننک  رارف  زوریپ و  نابلاط  اوقت ، وترپ  رد  تکاله . هنوگره  زا  تاجن 

لمع شزرا 

؛ دشخبیم عفن  وت  هب  دوریم و  الاب  امش ) هاگشیپ  هب  امش   ) لمع هک ) یماگنه  ات   ) دینک لمع 
نایرج رد  لامعا ) نتـشون  يارب  ناگتـشرف   ) ياهملق مارآ و  لاوحا  هک ) ینامز  ات  دینک  لمع  ، ) دوشیم هداد  رثا  بیترت  امـش  ياهاعد  هب  و 

رارق فده  ار  امـش  گرم  ریت  ای  ددرگ و  عنام  يرامیب  ای  دبای ، نایاپ  ناترمع  هک  نآ  زا  شیپ  دیزرو  تردابم  حلاص  لامعا  ماجنا  هب  تسا ؛
، دهد

551 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
تـسا ياهدننک  رادید  ناتفادها ، امـش و  نایم  نکفا  هلـصاف  تالیامت و  هدـننک  رّدـکم  تسامـش و  تاّذـل  هدـنرب  نیب  زا  گرم  هک  نیا  هچ 

هتخیوآ و امـش  ياپ  تسد و  رب  شیاهماد  نونکا  مه  یندرکن ! بیقعت  تسا  يراکتیانج  یندشان ، بولغم  تسا  یفیرح  ینتـشادن ! تسود 
. یپ رد  یپ  شتالمح  تسا و  میظع  امـش  رب  شطّلـست  هداد ، رارق  فده  ار  امـش  شیاهریت  هدومن ، هطاحا  ار  امـش  شتالکـشم  اهیتحاران و 

تّدش گرم و  کیرات  ياه  هیاس  هک  تسا  کیدزن  ردقچ  دوشن ، رگراک  شاهبرـض  دـنکن و  تباصا  فدـه  هب  شریت  تسا  نکمم  رتمک 
نتـشاذگ و مه  هب  مشچ  نامز  یکیرات  نت و  زا  حور  جورخ  تاـّملأت  تارکـس و  تملظ  دـیادش و  اهیـشوهیب و  یگریت  نآ و  ياـهدرد 
زا یّتح  ار  امـش  دوشیم و  رو  هلمح  امـش  هب  گرم  ناهگان  هک  دـیزاس  مّسجم  دوخ  شیپ  بوخ  دریگارف . ار  امـش  نآ  ندیـشچ  يراوگاـن 

لّطعم ار  ناـتیاههناخ  وـحم و  ار  ناـتراثآ  دـنکیم ، هدـنکارپ  ناـتدرگ  زا  ار  ناـترواشم  ناتـسود  دزاـسیم . تکاـس  هتـسهآ  نخـس  نتفگ 
هب گرم  ماگنه  هب  دنناوتیمن  هک  دنتسه  یّصاخ  ناتسود  ای  اهنیا  دننک ، میـسقت  ار  امـش  ثرا  ات  دنازیگنایم  رب  ار  امـش  ناثراو  دراذگیم ،
امش گرم  زا  هک  یناگدننک  تتامش  نارورسم و  ای  دنریگب و  ار  گرم  يولج  دنناوتیمن  هک  ياهدزمغ  ناکیدزن  ای  دنـشخبب و  یعفن  امش 

! دنهدیمن هار  رطاخ  هب  مغ 

ششوک شالت و 

. دیریگرب ناوارف  لزنم ، نیا  زا  هشوت  داز و  دـیوش و  هدامآ  اّیهم و  رفـس  نیا  يارب  دـیزادرپب ، کین ) لامعا  ماجنا  هب   ) شـشوک ّتیّدـج و  اب 
ایند ناتسپ  زا  ریش  هک  اهنامه  تخاس ؛ رورغم  لبق  نورق  راصعا و  رد  ار  هتشذگ  ياهتّما  ناینیـشیپ و  هک  نانچ  دزاسن ، رورغم  ار  امـش  ایند 
اهنآ ياهنکـسم  ماجنارـس  یلو  دنتخاس . هنهک  ار  نآ  ياه  هزات  دندرب و  نایاپ  هب  ار  نآ  تّدـم  دـندش ، راتفرگ  نآ  ياهتلفغ  هب  دندیـشود و 

ناشیارب هک  اـهنآ  هب  دنـسانشیمن و  ار  يو  دورب  ناـنآ  دزن  هک  یـسک  نونکا  مه  دـیدرگ . نارگید  يارب  ثاریم  ناـشیاهتورث  ناتـسروگ و 
. دنیوگیمن خساپ  دنناوخیم  ار  نانآ  هک  یناسک  هب  دهدیمن و  ّتیمها  دنیرگیم 

هنهرب تسا  ياهدنشوپ  هدننک ! عنم  تسا  ياهدنـشخب  رگ ، هلیح  تسا و  هدنبیرف  راّکم ، تسا و  راّدغ  هک  دیـشاب  رذحرب  ایند  قرب  قرز و  زا 
! یندشان عطق  ینادواج و  شیاهالب  ماجنارس و  یب  شتالکشم  ماود ، یب  نآ  شمارآ  هدنزاس ،

. تسا نادهاز  فیصوت  رد  هک  هبطخ  نیا  زا  رگید  یتمسق 
كرد هچنآ  هب  دـندوبن ، نآ  رد  هـک  یناـسک  نوـچمه  اـّما  دـندوب  اـیند  رد  ینعی  دـندوبن  نآ  لـها  اـّما  دـندوب ، اـیند  مدرم  زا  یهورگ  اـهنآ 
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تسـشن و دـندوب  ترخآ  لها  هک  یناسک  اـب  زج  اـهنآ  دـنتفرگیم ، یـشیپ  دنـشاب ، رذـحرب  دـیاب  هچنآ  زا  دـندومنیم و  لـمع  دـندرکیم 
رتـگرزب ار  ناگدـنز  ياـهبلق  گرم  اـهنیا  اـّما  دنرمـشیم ، گرزب  ار  ناـشداسجا  گرم  ناتـسرپ  اـیند  هـک  دـندیدیم  دنتـشادن ، تساـخرب 

! دننادیم
553 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 231

ار هبطخ  نیا  يدقاو » ، » دومرف داریا  هرصب »  » يوس هب  تکرح  ماگنه  راق » يذ   » رد هک 
. تسا هدروآ  لمجلا »  » باتک رد 

یعامتجا ياهفاکش  وا  هلیسو  هب  دومن ؛ غالبا  ار  شراگدرورپ  ياهتلاسر  درک و  مایق  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
اه و هنیـس  رد  ینمـشد  شتآ  هک  نآ  زا  دـعب  تخاـس ؛ رارقرب  یگناـگی  نادـنواشیوخ  نیب  دیـشخب و  یگتـسویپ  ار  اـه  هلـصاف  درک و  رپ  ار 

. دوب هدش  نیزگیاج  اهلد  رد  هتخورفارب  ياههنیک 

هبطخ 232

دمآ ماما  دزن  شتفالخ  ماگنه  هب  دوب ، ترضح  نآ  نایعیش  زا  هک  هعمز » نب  هّللادبع  »
دومرف شخساپ  رد  ار  لیذ  نانخس  مالسلا  هیلع  ماما  درک ، یلام  تساوخرد  وا  زا  و 

دربن رد  وت  رگا  دـناهدروآ ؛ تسد  هب  ناشاهریـشمش  اب  هک  ناناملـسم  هب  طوبرم  تسا  یتمینغ  وت ؛! نآ  زا  هن  تسا و  نم  لاـم  هن  تورث  نیا 
! دوب دهاوخن  نانآ  ناهد  ریغ  يارباهنآ  نیچتسد  هنرگو  يراد ! نانآ  مهس  نوچمه  یمهس  ياهدوب  ناشهارمه 

هبطخ 233

هراشا

، دیوگب نخس  ربنم  رد  تسناوتن  هریبه » نب  ةدعج   » هک دومرف  یماگنه  ار  نخس  نیا 
. دشابیم وا  رصع  ناماسبان  عاضوا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  هرابرد  نخس  نیا 

درادن قطن  يارای  مه  نابز  دشابن ، ناسنا  رد  یگدامآ  هاگ  ره  ناسنا ؛ رکیپ  نیا  زاتسا  یتشوگ  هراپ  نابز  دیشابهاگآ !
555 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

شیاه هخاش  هدش و  مکحم  راوتسا و  ام  نایم  رد  نآ  هشیر  گر و  مینخـس و  نایاورنامرف  ام  دهدیمن ، شتلهم  قطن  یگدامآ ، ماگنه  هب  و 
! تسا هدنکفا  هیاس  ام  رب 

نامز داسف 

قح گنگ و  زجاع و  تسار  راتفگ  زا  نابز  تسا و  مک  نآ  رد  قح  هدنیوگ  هک  دیاهتفرگ  رارق  ینامز  رد  دینادب  دنک ! تمحر  ار  امش  ادخ 
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، راکهنگ ناـشنالاسگرزب  قالخادـب ، ناـشناناوج  دـنایلبنت ، یتسـس و  يراـگنا ، لهـس  ماـگمه  هاـنگ و  مدـمه  شمدرم  دـنراوخ ؛ ناـیوج 
ار ناشنادنمتسم  یگدنز  ناشدنمتورث  هن  دنکیم و  مارتحا  ار  لاسگرزب  ناشکچوک  هن  دنراکتنایخ . یتسود  رد  ناتـسود  قفانم و  ناشملاع 

. دیامنیم لّفکت 

هبطخ 234

رد میدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تمدخ  هک : دنکیم  لقن  هیحد  نب  کلام  زا  دیزی ، نب  هّللادبع  زا  هبیتق ، نب  دمحا  زا  یمامی  بلعذ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دمآ ، نایم  هب  مدرم  ياهتوافت  زا  نخس  اجنآ 

تـسس تفـس و  نیریـش ، روش و  نیمز  زا  ياهعطق  زا  اـهنآ  هک  نیا  هچ  تساـهنآ ، تشرـس  زاـغآ  هدروآ  دوجو  هب  تواـفت  اـهنآ  نیب  هچنآ 
رظنم شوخ  دارفا  دنتوافتم ، رگیدکی  اب  ناشکاخ  هلـصاف  رادقم  هب  دـنکیدزن و  مه  اب  ناشکاخ  ندوب  کیدزن  بسح  رب  دـناهتفای و  بیکرت 

، دنراد كاپ  يداهن  هک  اهنآ  دنقیمع . رکفـشوخ و  نادق  هاتوک  دـنرظنمدب و  نالمع  هزیکاپ  تّمه ، مک  نادـق  دـنلب  دـنلقع ؛ تسـس  ًابلاغ ) )
. دنابلقلا ّيوق  نارونخس  تسا و  هدنکارپ  ناشراکفا  تسا ، ناریح  ناشلقع  هک  یناسک  دنراد ، دنسپان  یقالخا  لامعا و 

557 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 235

. تسا هدومرف  تخاسیم  اّیهم  نفد  يارب  ار  وا  دادیم و  لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یماگنه  ار  نخس  نیا 
رابخا ندروآ و  مایپ  تّوبن و  نآ  تشگن و  عطق  يرگید  گرم  اب  هک  دـش  عطق  يزیچ  وت  گرم  اب  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تیادـف  مرداـم  ردـپ و 

. دوب نامسآ 
نیا رگید  يوس  زا  درادن و  یتیمها  اهگرم  رگید  وت  تبیصم  زا  سپ  ینعی  تسا ، هدنهد  اّلست  ياهیحان  زا  هک  دراد  ار  زایتما  نیا  وت  تبیصم 
یهن یبات  یب  زا  ياهدومرف و  ییابیکـش  ربص و  هب  رما  هک  دوبن  رگا  دـنگوس . رد  وت  رطاخ  هب  مدرم  مومع  هک  تسا  یناگمه  تبیـصم  کـی 

یمئاد و نامهودـنا  نزح و  دوب و  یقاب  نامیارب  هشیمه  هاـکناج  درد  نیا  دوش و  ماـمت  نامیاهکـشا  هک  میدرکیم  هیرگ  ردـقنآ  ياهدومن 
. دومن عفد  ار  نآ  دنادرگزاب و  ار  گرم  ناوتیمن  فیح  اّما  دوب ؛ مک  وت  تبیصم  رد  اهنیا  هزات 
! امنم شومارف  زگره  ار  ام  نک و  دای  تراگدرورپ  هاگشیپ  رد  ار  ام  داب ؛ تیادف  مدرام  ردپ و 

هبطخ 236

. دنکیم ثحب  ترضح  نآ  هب  شندش  قحلم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  زا  دعب  ثداوح  نوماریپ  هک 
مدـق شدای  ياههاگرذـگ  رد  مدوب و  شغارـس  رد  اـج  همه  دوب ، هتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  مداد  رارق  یهار  ناـمه  رد  ار  دوخ 

. مدیسر جَرَع »  » هاگلزنم هب  هک  نیا  ات  مدزیم 
. تسا هدش  هتفرگ  ترضح  نآ  زا  ینالوط  مالک  کی  زا  نخس  نیا 

راصتخا زاجیا و  تیاهن  رد  هک  تسا  ینانخس  زا  مدزیم ) مدق  وا  دای  ياههاگرذگ  رد  « ) ُهَرْکِذُأَطأَف  » هلمج دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیس 
هداد نم  هب  ریـسم  نایاپ  ات  تکرح  يادـتبا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربخ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  تسا و  تحاـصف  و 
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. تسا هدرک  دای  بیجع  هیانک  نآ  اب  انعم  نیا  زا  ماما  دشیم ،
559 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 237

. دنکیم توعد  لمج »  » نایشروش ربارب  رد  هزرابم  عیرست  هب  ار  شنارای  نآ  رد  هک 
نآ يوس  هب  ادـخ  تعاطا  زا  نایرارف  هدرتسگ ، هبوت  طاسب  زاب ، اههدـنورپ  دـیزادرپ ، لـمع  هب  دـیتسه  تاـیح  یگدـنز و  نتم  رد  هک  لاـح 

نایاپ لجا  دوش ، عطق  تلهم  ددرگ ، شوماخ  لمع  غارچ  هکنآ  زا  شیپ  دنراد ، ندش  كاپ  تشگزاب و  دیما  ناراکدب  دـنوشیم ، هدـناوخ 
(. دیرمشب تمینغ  ار  تصرف  دیشوکب و  تخس   ) دنور نامسآ  هب  ناگتشرف  دوش و  هتسب  هبوت  رد  دریگ و 

ّتقوم هاگیاج  نیا  زا  یقاب و  ناهج  يارب  یناـف  ناـهج  زا  شگرم ، زا  سپ  يارب  شتاـیح  زا  نتـشیوخ و  زا  شیوخ  يارب  دـیاب  یناـسنا  ره 
نینچمه تسا و  هدـش  هداد  لمع  تلهم  وا  هب  اریز  دـسرتب ؛ ادـخ  زا  رمع  مامت  رد  دـیاب  ناـسنا  زین  دریگرب و  هشوت  شترخآ  هاـگتماقا  يارب 

هب ینامرفان  زا  ار  وا  هار  نیمه  زا  دراد و  هاگن  نایغط  زا  ار  نآ  دریگ و  رایتخا  رد  ار  نآ  راسفا  دـنک و  ماـمز  ار  شکرـس  سفن  دـیاب  ناـسنا 
. دناشکب دنوادخ  زا  تعاطا 

هبطخ 238

تسا  هدومرف  هیواعم  ناوریپ  نایماش و  شهوکن  نیمکح و  هرابرد  هک 
دنتسه یناسک  زا  نانیا ) . ) دناهتفای بیکرت  فلتخم  ياههورگ  زا  دناهدمآ و  درگ  وس  ره  زا  هک  دنلذارا  یناگدرب  شابوا و  نالدگنس ، اهنآ 

درک و نییعت  یتسرپرس  مّیق و  ناشیارب  دیاب  هک  دنتسه  یناسک  زا  دنوش ، تیبرت  دندرگ و  هتخومآ  دنوش ، بدا  دنمهفب و  تسا  راوازـس  هک 
ار دوخ  یگدنز  هناخ و  هک  نانآ  زا  هن  راصنا و  زا  هن  دنتـسه و  نارجاهم  زا  هن  درک ، عونمم  ناشلاوما  رد  فّرـصت  زا  تفرگ و  ار  ناشتـسد 

. دنتفریذپ ار  نامیا  لد  ناج و  زا  دناهدرک و  هدامآ  نارجاهم  يارب 
دناهدیزگرب ّتیمکح  هب  ار  صاعورمع )  ) ناشبولطم دوصقم و  هب  دارفا  نیرتکیدزن  شیوخ  يارب  نایماش  دیشاب ! هاگآ 

561 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دیدرک باختنا  ّتیمکح  هب  ار  یسوموبا )  ) دیدونشخان نآ  زا  دیرادن و  تسود  هچنآ  هب  درف  نیرتکیدزن  امش  و 

ار اهریشمش  دیربب و  ار  اهنامک  دنب  تسا ، هنتف  گنج  : » تفگیم زورید  هک  یسک  نامه  تسا ، سیق  نب  هّللادبع  لاثما )  ) اب امـش  راک  رس و 
!« دینک ماین  رد 

. تسا مهّتم  سپ  تسوگغورد  رگا  درک و  تکرش  دربن  نادیم  رد  رابجا  نودب  دوخ  ارچ  سپ  تسوگتسار  رگا 
رد ار  مالـسا  رود  ياهزرم  دـییامن و  هدافتـسا  راگزور  تلهم  زا  دینکـشب و  سابع » نب  هّللادـبع   » هدرک هرگ  تشم  اب  ار  صاعورمع »  » هنیس

. دیریگب رایتخا 
!؟ تسا هتفرگ  رارق  نمشد  ریت  فده  امش  یگدنز  تایح و  نیمزرس  دناهدرک و  دربن  نادیم  ار  امش  ياهرهش  دینیبیمن  رگم 

هبطخ 239
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. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  زا  نآ  رد  هک 
ناشرهاظ دزاسیم و  هاگآ  ناششناد  ملع و  زا  ار  امش  ناشملح  ینادان ، گرم  دنشناد و  ملع و  تایح  هیام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ 

، دـنرادن فالتخا  نآ  رد  دـننکیمن و  تفلاخم  قح  اب  زگره  دـنادرگیم ، علّطم  ار  امـش  ناشقطنم  تمکح و  زا  ناشتوکـس  ناـشنطاب و  زا 
نابز دیدرگ و  نک  هشیر  شیوخ  هاگیاج  زا  لطاب  دیسر و  دوخ  باصن  هب  قح  نانآ  هلیـسو  هب  مدرم ، ياههاگهانپ  دنمالـسا و  ناکرا  اهنآ 

. دش هدنکرب  نب  زا  لطاب 
ناگدـننک و تیاعر  دـنناوارف و  ملع  نایوار  اریز  ندرک ! لقن  ندینـش و  اـهنت  هن  لـمع ؛ يریگارف و  اـب  مأوت  یکرد  دـندرک ، كرد  ار  نید 

! مک نآ  ناگدننک  لمع 
563 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هبطخ 240

ماما درکیم  داهنـشیپ  هک  دروآ  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  مایپ  نیا  وا  هیحان  زا  دوب  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه  هب  سابع » نب  هّللادبع  »
زا نامثع  هک  دوب  مود  راب  نیا  و  دنهدن ! وا  مان  هب  تفالخ  راعش  مدرم  ات  دورب ، عبنی »  » رد دوخ  کلم  هب  دوش و  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع 

: دومرف سابع  نب  هّللادبع  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  درکیم . یتساوخرد  نینچ  ترضح  نآ 
هک داتـسرف  راب  کی  مدرگزاب ؛ هاگ  مورب و  یهاگ  دهد . رارق  شکبآ  رتش  نوچمه  ارم  هک  درادـن  نیا  زج  يدوصقم  نامثع  سابع ! نبا  يا 

عافد وا  زا  ردـق  نآ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  ور ! نوریب  هک  تسا  هداتـسرف  زین  نونکا  مه  و  مدرگزاب ! هک  داتـسرف  زاب  موش و  جراـخ  هنیدـم  زا 
! مشاب راکهانگ  مدیسرت  هک  مدرک 

هبطخ 241

. تسا هدومرف  قیوشت  داهج  هب  ار  شباحصا  نآ  رد  هک 
نیرمت شیامزآ و  يارس  نیا  رد  دراپسیم و  امـش  تسد  هب  ار  شیوخ  نامرف  دبلطیم و  ار  شیوخ  ساپـس  رکـش و  يادا  امـش  زا  دنوادخ 

دیدنبب و مکحم  ار  اهدنبرمک  نیاربانب  دیوش ، نیرب ) تشهب   ) وا هزیاج  هدنرب  دینک و  ششوک  ات  دهدیم  تصرف  امش  هب  دودحم  ینامز  رد 
تّذل ینارسوه و  اب  ندیـسر  دنلب  ياهماقم  هب  دوشن ) امـش  شالت  عنام  دریگن و  ار  ناتیاپ  تسد و  ات   ) دینز رمک  هب  ار  اهنماد  دیوش و  هدامآ 

وحم اهرطاخ  زا  ار  دنلب  ياهتّمه  دای  هک  تساهیکیرات  هدرب و  نیب  زا  ار  زور  ياهمیمصت  هک  تسا  بش ) ي   ) اهباوخ اسب  تسین ، راگزاس 
. تسا هدرک 

مالـس یهلا و  مکحم  ياه  هتـشر  اهیکیرات و  شخب  ینـشور  ياهغارچ  شنادناخ ، رب  یّما و  ربمایپ  دّمحم  ام  رورـس  دّیـس و  رب  ادخ  دورد 
! داب اهنآ  رب  ناوارف 

ناگتـسکشرو ناراکهدب و  دناهدنام و  مورحم  ناشّقح  زا  هک  اهنآ  نالئاس و  نیکاسم و  ارقف و  دنوادخ - هاگـشیپ  رد  هک - نآ  لاح  هب  ادب 
. دنشاب وا  یکاش  مصخ و  ناگدنام  هار  رد  و 

ایند رد  ار  ییاوسر  ّتلذ و  ياهرد  دزاسن ، هّزنم  نآ  زا  ار  شنید  نتـشیوخ و  دیالآ و  تنایخ  هب  تسد  درامـش و  راوخ  ار  تناما  هک  یـسک 
هب ّبلقت  ّبلقت ، نیرتاوسر  تسا و  ّتلم  هب  تنایخ  تنایخ ، نیرتگرزب  دوب و  دـهاوخ  رتاوسر  رتراوخ و  تماـیق  رد  هدوشگ و  دوخ  يور  هب 

. مالسلاو نیملسم . نایاوشیپ 
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565 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مالّسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  همان 

همان 1

هرصب  يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هفوک  لها  هب 
! برع ناگیاپدنلب  دنمتفارش و  نارای  هورگ  هفوک ، لها  هب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نینمؤملاریما ادخ  هدنب  زا 

دندز هنعط  دنتفرگ و  بیع  وا  هب  مدرم  دشاب . ندید  نوچمه  نآ  ندینش  هک  مهد  یهاگآ  ار  امـش  نانچ  نآ  نامثع »  » نایرج زا  نم  دعب : اّما 
« ریبز  » و هحلط »  » یلو مدومنیم ، شـشنزرس  رتمک  مدیـشوکیم و  ادـخ ) هار  رد   ) شتیاضر يارب  رتشیب  هک  مدوب  نارجاهم  زا  یکی  نم  و 
زا و  دوش ) هتسخ  رتدوز  هچ  ره  هک   ) هدننک تحاران  ياهندناوخ  دوب و  رتش  ندنار  دنت  دننامه  دندرکیم  دراو  وا  رب  هک  يراشف  نیرتناسآ 

. تفرگ رارق  بضغ  دروم  یناهگان  روطب  نامثع )  ) زین هشیاع »  » هیحان
. دندومن تعیب  نم  اب  تبغر ؛ رایتخا و  اب  هکلب  رابجا ، هارکا و  نودب  مدرم  دنتشک و  ار  وا  دندمآ و  گنت  هب  ياهّدع  ماجنارس 

لاح رد  یگید  نوچمه  هنیدم ) ( ؛ دـناهتفرگ هلـصاف  نآ  زا  مه  اهنآ  هدـنار و  نوریب  ار  شیوخ  لها  هنیدـم ،)  ) ترجه يارـس  دیـشاب ! هاگآ 
. هتساخ اپب  هنتف  تسا و  نایلغ 

. گرزب دنوادخ  تساوخ  هب  دیزرو ؛ تردابم  شیوخ  نانمشد  داهج  هب  دیباتشب و  دوخ  هدنامرف  ریما و  يوس  هب  نیاربانب 
567 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 2

هرصب  حتف  زا  سپ  هفوک  لها  هب 
دوخ و ناـعیطم  نـالماع و  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  هب  دـهد ، شاداـپ  ازج و  ناـتربمایپ  تیبلـها  هیحاـن  زا  رهـش  نیا  لـها  امـش  هب  دـنوادخ 

. دیدومن تباجا  دیدش و  توعد  دیدرک ، تعاطا  دیدینش و  هک  ارچ  دنکیم ، اطع  شیاهتمعن  نارازگساپس 

همان 3

دوخ یضاق  ثراح » نب  حیرش   » هب
رانید داتشه  هب  دوخ  يارب  ياهناخ  مالسلا  هیلع  ماما  تموکح  رصع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یـضاق  ثراح » نب  حیرـش   » هدش لقن 

: دومرف وا  هب  هدرک ، راضحا  ار  يو  دیسر  ماما  هب  هک  شرازگ  نیا  دیرخ ،
. ياهتفرگ هاوگ  دوهش و  نآ  رب  ياهدرک و  هلابق  ار  نآ  هدیرخ و  رانید  داتشه  تمیق  هب  ياهناخ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 

: دومرف هدرک ، يو  هب  يدولآ  مشخ  هاگن  مالسلا  هیلع  ماما  نانمؤمریما ! يا  تسا  هدوب  نینچ  داد : خساپ  حیرش » »
دنکیم جراخ  نآ  زا  ار  وت  دسرپیم ، تدوهش  زا  هن  دنکیم و  هاگن  ار  تاهلابق  هن  هک  دمآ  دهاوخ  تغارس  هب  یـسک  يدوزب  حیرـش !»  » يا

. دهدیم لیوحت  تربق  هب  ار  وت  اهنت  و 
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مه ایند و  رد  مه  هک  یـشاب  هتخادرپن  دوخ  لالح  لام  ریغ  زا  ار  نآ  ياهب  ای  هدـیرخن و  دوخ  ریغ  تورث  زا  ار  هناـخ  نیا  رگنب  حیرـش !»  » يا
! ... ياهدرک راکنایز  ار  دوخ  ترخآ  رد 

ياهب هب  یّتح  هناخ  نآ  ندیرخ  رد  رگید  هک  متشونیم  هنوگ  نیدب  ار  هلابق  هخسن  يدوب ، هدمآ  نم  دزن  هناخ  دیرخ  ماگنه  رگا  شاب ! هاگآ 
! یهدن جرخ  هب  هقالع  رتشیب  ای  مهرد  کی 

569 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: تسا نیا  هلابق  هخسن 

ناگدنوش و یناف  هّلحم  رد  رورغ ، يارس  زا  ياهناخ  هدرک ؛ يرادیرخ  تسا  چوک  هدامآ  هک  ياهدرم  زا  لیلذ  ياهدنب  هک  تسا  يزیچ  نیا  »
!« ناکلاه هچوک  رد 

: ددرگیم یهتنم  دح  راهچ  هب  هناخ  نیا 
ناطیـش هب  نآ  مراهچ  ّدح  هدننک و  كاله  ياهسوه  اوه و  هب  مّوس  ّدح  بئاصم و  هب  مّود  ّدح  دروخیم ، اهالب  تافآ و  هب  نآ  ّدـح  کی 

. تساج نیمه  هناخ  ِرَد  دوشیم و  یهتنم  رگاوغا 
لوخد تعانق و  ِتّزع  زا  جورخ  غلبم  هب  ددنبیم ؛ رب  تخر  ناهج  نیا  زا  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هک  یـسک  زا  اهوزرآ ، ِرورغم  ار  هناخ  نیا 

يراـمیب هدـهع  هب  دوش  عقاو  هلماـعم  نیا  رد  یفـالخ  فشک  صقن و  بیع و  هنوگره  هدوـمن ، يرادـیرخ  یتخبدـب ، یتسرپاـیند و  ّتلذ  رد 
دشابیم رَیْمِح -»  » و عَُّبت » « ؛» رَْصیَق  ، » يرْسِک : » نوچمه اهنوعرف - تنطلـس  هدننک  لیاز  ناراّبج و  ناج  هدنریگ  و  ناهاشداپ ! ماسجا  شخب 

، دـنداد تنیز  هدومن و  يراـکالط  دـنتخاس ، مکحم  دـندرک و  اـنب  هک  اـهنآ  دـندوزفا و  نآ  رب  دـندرک و  يروآدرِگ  ار  لاـم  هک  یناـسک  و 
باقع باوث و  ّلحم  باسح و  ياپ  هب  یگمه  هک  اهنامه  دندراذگ ، یقاب  نادنزرف  يارب  دوخ  نامگ  هب  دـندرک و  يرادـهگن  دـنتخودنا و 

نیا دهاش » [ » 74 «!] دنـسرب نایز  هب  اجنآ  رد  ناگدوهیب  و   » دشاب هدیـسر  یهلا  تواضق  يرواد  نامرف  هک  یماگنه  ینعی  دـنوشیم ، هدـنار 
. درب رد  هب  ملاس  ناج  ایند  قیالع  زا  ددرگ و  جراخ  سوه  اوه و  ریثأت  تحت  زا  هک  هاگنآ  تسا  لقع  هلابق 

همان 4

شهاپس  نارس  زا  یضعب  هب 
نانآ ثداوح ، رگا  میراد و  تسود  ام  هک  تسا  نامه  نیا  هک ) ارچ  وشم  نانآ  محازم   ) دندرگزاب میلست  تعاطا و  هیاس  هب  نانمـشد )  ) رگا

یتسـس هک  یناسک  زا  دـنا  وت  نامرف  وریپ  هک  اهنآ  هب  و  نک ! دربن  نایـصاع  اب  ناعیطم  کمک  هب  تسا  هدومن  نایـصع  فالتخا و  ياـّیهم  ار 
ناشمایق زا  اهنآ  نتسشن  دوجو و  هب ز  ناشمدع  دنراد ، تهارک  گنج  زا  هک  نانآ  نارصنع و  تسس  هک  زاس  زاینیب  ار  شیوخ  دنزرویم ،

! تسا رتهب 
571 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 5

ناجیابرذآ  رادنامرف  سیق » نب  ثعشا   » هب
. یشاب دوخ  قوفام  عیطم  دیاب  زین  وت  تندرگ ، رد  تسا  یتناما  هکلب  تسین ، نان  بآ و  هلیسو  وت  يارب  يرادنامرف 

لاوما زا  یشخب  نکم ! مادقا  نانیمطا  طایتحا و  اب  زج  يراک  چیه  هب  لاملاتیب  دروم  رد  یهد ! جرخ  هب  دادبتـسا  يرادن  قح  تیعر  هرابرد 
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- مشابن وت  يارب  يدـب  سیئر  نم  تسا  دـیما  يراپـسب و  نم  تسد  هب  ار  نآ  ات  یتسه  وا  نارادهنازخ  زا  یکی  وت  تسوت و  راـیتخا  رد  ادـخ 
. مالسلاو

همان 6

هیواعم  هب 
. دندومن تعیب  نم  اب  ّتیفیک  طیارش و  نامه  اب  دندرک ، تعیب  نامثع »  » و رمع » «، » رکبوبا  » اب هک  یناسک  نامه 

. ندرک ّدر  هزاجا  دوب  بیاغ  هک  نآ  هن  دراد و  خسف  رایتخا  نونکا ) مه   ) دوب رضاح  هک  نآ  هن  نیاربانب 
نامرف زا  یـسک  رگا  تسا . دونـشخ  یـضار و  دـنوادخ  دـندیمان  ماما  ار  یـسک  یگمه  اهنآ  رگا  تسا  راصنا  نارجاهم و  ِنآ  زا  طقف  اروش 
نانمؤم قیرط  ریغ  زا  هک  ارچ  دـننکیم ، راکیپ  وا  اب  دـنک  نایغط  رگا  دـنناشنیم و  دوخ  ياج  هب  ار  وا  ددرگ  جراخ  تعدـب  نعط و  اب  اـهنآ 

. دزاسیم اهر  ههاریب  رد  ار  وا  ادخ  هدرک و  ّتیعبت 
مرتاّربم و نامثع »  » نوخ رد  همه  زا  نم  هک  یباییم  تسوه ، اوه و  مشچ  اب  هن  يرگنب ؛ تلقع  هاـگن  اـب  رگا  دـنگوس  مناـج  هب  هیواـعم ! يا 
ره تسا  نینچ  هک  نوـنکا  یهدـب ، نم  هب  ار  یتبـسن  نینچ  ینک و  تناـیخ  یهاوـخب  هک  نیا  زج  ماهدوـب ، راـنک  رب  نآ  زا  نـم  هـک  ینادیم 

. مالسلاو نکب - یهاوخیم  هک  یتیانج 
573 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 7

هیواعم  هب 
اب ار  نآ  دیـسر . نم  هب  تاهدـش  نییزت  همان  هارمه  هب  ياهتفرگ ) ییاج  زا  ار  یتمـسق  ره  هک   ) گـنراگنر هلـصو و  رپ  ياهزردـنا  دـعب ! اـّما 

ربهر دـنک و  شتیادـه  ات  درادـن  مشچ  هک  يدرم  زا  تسا  ياهمان  ياهدومن ، اضما  تیأر  ءوس  اب  ياهتخاـس و  نّیزم  شیوخ  ياـهیهارمگ 
هتفرگ و ار  شراسفا  یهارمگ ، هدرک . تباجا  ار  توعد  نیا  وا  هدومن و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  سوه  اوه و  دیامن . شداشرا  ات  درادـن 

. تسا نادرگرس  یهارمگ  رد  دیوگیم و  رایسب  نایذه  لیلد  نیمه  هب  دودیم  شلابند  هب  وا 
همان  نیا  زا  رگید  یتمسق 

نزهنعط دباتبرـس  تعیب  نیا  زا  هک  سک  نآ  دوب . دهاوخن  خسف  رایتخا  نآ  رد  درادن و  هار  نآ  رد  رظن  دـیدجت  تسین . شیب  راب  کی  تعیب 
. تسا قفانم  دنک ، هشیدنا  نآ  ّدر  لوبق و  هرابرد  هک  نآ  دوشیم و  هدناوخ  وجبیع  و 

همان 8

داتسرف هیواعم  يوس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  یلجب » هللادبع  نب  ریرج   » هب
مزج ار  شمزع  ندش ، هفرط  کی  يارب  وگب : وا  هب  و  نک ! راداو  یعطق  مکح  هب  ار  هیواعم »  » دیسر تتـسد  هب  نم  همان  هک  یماگنه  دعب ! اّما 

گنج مالعا  وا  هب  درک  رایتخا  ار  گنج  رگا  زاس ، ّریخم  رگاوسر  زجع و  رب  ّلاد  میلـست  اـی  هدـننک و  نوریب  گـنج  نیب  ار  وا  سپـس  دـنک .
. مالسلاو ریگب - تعیب  وا  زا  دش  میلست  رگا  و  نک !
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575 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 9

هیواعم  هب 
يدب دنتسناوتیم  هچ  ره  دنتخیر و  ام  ياهناج  هب  ار  هودنا  مغ و  دننک ، نکهشیر  ار  ام  دنـشکب و  ار  نامربمایپ  دنتـساوخ  شیرق )  ) ام هلیبق 

هب ندرب  هانپ  هب  ار  ام  دـندینادرگ ، نیرق  ام  اب  ار  فوخ  سرت و  دنتـشاد و  زاب  تحار  شوخ و  یناگدـنز  زا  ار  ام  دـنداد ، ماـجنا  اـم  هراـبرد 
ار شتعیرـش  ام  هلیـسو  هب  هک  دومن  هدارا  دـنوادخ  یلو  دـندومن ، نشور  ار  اـم  اـب  گـنج  شتآ  دـنتخاس و  روبجم  روبعلابعـص  ياـههوک 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرادـهگن  يارب   ) هار نیا  رد  اـم ، ناـنمؤم  دراد . زاـب  نآ  میرح  زا  ار  ناشّرـش  اـم  عاـفد  اـب  دـنک و  يرادـهگن 

. دندومنیم عافد  هنابّصعتم ) يدنواشیوخ   ) لصا زا  ام  نارفاک  دندوب و  باوث  راتساوخ 
ای اـهنامیپ و  مـه  هلیــسو  هـب  نـیا  دــندوب و  ناـما  رد  اـهیتحاران  نـیا  زا  دــندروآیم  ناـمیا  هـک  اـم ) هریت  ریغ  زا   ) شیرق زا  نارگید  اــّما 

. دوب ناما  رد  اهنآ  ناج  دنتفرگیم و  رارق  تیامح  دروم  هک  دوب  ناشیاههریشع 
 ... دیشکیم هلعش  گنج  شتآ  هاگره 

ریشمش و شتآ  زا  شباحصا  هک  دادیم  رارق  رکشل  شیپاشیپ  ار  دوخ  تیبلها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دندرکیم  هلمح  مدرم  و 
نآ يومع  « ) هزمح  » دـش و هتـشک  ردـب »  » زور هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـمع  رـسپ  « ) ثراـح نب  ةدـیبع  ( » اذـل  ) دـننامب نوـصم  هزین 
رگا هک  دـندوب  مه  یناـسک  دیـشون . تداهـش  تبرـش  هتوم »  » رد ادـخلوسر ) يومعرـسپ  « ) رفعج  » تشگ و دیهـش  دـحا »  » زور ترـضح )

ریخأت هب  ناشگرم  دننامب و  هدنز  دوب  رّدقم  اّما  دوش ، ناشبیصن  تداهـش  نانآ  دننامه  دنتـشاد  تسود  هک  مدربیم ، ار  ناشمان  متـساوخیم 
! دتفا

هک نم - هقباس  نوچ  نید  رد  ياهقباس  هدومنن و  مالسا  هب  تمدخ  نم ، نوچ  هک  هداد  رارق  یسک  گنسمه  ارم  هک  راگزور  نیا  زا  اتفگش !
دنوادخ منکیمن  نامگ  مسانـشیمن و  نم  هک  دنک  ییاعّدا  یـسک  هکنیا  زج  تسا ، هدرکن  ادیپ  درادن - یـسرتسد  نآ  لثم  هب  سک  چـیه 

. میوگیم رکش  لاح  ره  رد  ار  ادخ  و  دشاب ) هتشاد  نم  لثم  یتامدخ  هقباس و  نانچ  هک  تسین  یسک  اریز   ) دسانشب ار  یسک  نینچ  زین 
وت هب  ار  اهنآ  هک  تسین  زیاج  نم  يارب  مدید  مدرک ، رکف  هراب  نیا  رد  نم  مراپسب  وت  هب  ار  نامثع »  » نالتاق هک  ياهتساوخ  نم  زا  هچنآ  اّما  و 

راکیپ و هب  اهنامه  هک  تفای  یهاوخ  يدوزب  يرادـن ، زاب  فالتخا  یهارمگ و  زا  تسد  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  مراپـسب . وت  ریغ  هب  اـی 
تشد هوک و  ایرد و  یکشخ و  رد  وجتسج  تمحز  نانآ  هب  یـسرتسد  يارب  وت  هک  دنهدیمن  ار  نآ  تبون  تساوخ و  دنهاوخرب  وت  بیقعت 

لاحشوخ ار  وت  نآ  تاقالم  هک  تسا  يرادید  تسا و  هدننک  تحاران  وت  يارب  شنتفای  هک  تسا  ییوجتسج  نیا  نادب  یلو  ینک  لّمحت  ار 
! دننآ لها  هک  نانآ  رب  مالس  تخاس و  دهاوخن 

577 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 10

هیواعم  هب 
ابیز ار  دوخ  شیاهتنیز  اب  هک  ییایند  نیمه  دـنریگرب ، ترـس  زا  ياهتفر ، ورف  نآ  رد  هک  ار  ایند  نیا  رداـچ  هک  هاـگنآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ 

. هداد بیرف  ار ) ناتسرپایند   ) شیاهتّذل اب  هداد و  هولج 
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 ... ياهدومن شتباجا  هدرک و  توعد  ار  وت 
اجنآ رد  يرپس  چـیه  هک  دـنکیم  ینادـیم  دراو  ار  وت  يدوزب  ياهدرک ؛ شتعاطا  هداد  تنامرف  ياهتفر ، شلاـبند  هب  هدیـشک و  ار  تماـمز 

هب چیپ ! مه  رد  هدش  لزان  وت  رب  هک  یثداوح  يارب  ار  نماد  و  وش ! باسح  هدامآ  ریگب ، هرانک  تموکح )  ) رما نیا  زا  نیاربانب  دهدن ، تتاجن 
ینامّعنتم زا  وت  نادـب ) . ) ياهداد رارق  تلفغ  رد  ار  شیوخ  هک  منکیم  مالعا  وت  هب  ینک  نینچ  رگا  هدـم ! ارف  شوگ  هیامورف  نانیـشنهیشاح 

نوچمه هدیـسر و  دوخ  يوزرآ  هب  وت  نتخاس  هار  رد  هدرک و  ادـیپ  تموکح  وت  رب  ناطیـش  هتخاس و  یغاـط  ار  وت  تمعن  ینوزف  هک  یتسه 
. تسا هدروآ  ّطلست  ریز  ار  تدوجو  رسارس  نوخ  حور و 

رب هانپ  يونعم ؟ يالاو  تفارش  مالـسا و  رد  تقبـس  نودب  مه  نآ  دیاهدوب ؟ ّتلم  نایاورنامرف  تیعر و  ناربهر  امـش  ینامز  هچ  هیواعم ! يا 
دـشابن ناسکی  تناهن  راکـشآ و  یهد و  همادا  اهوزرآ  لامآ و  رورغ  هب  هک  نیا  زا  مرادیم  رذـح  رب  ار  وت  رادهشیر ! تواقـش  نیا  زا  ادـخ 

(. يرادیم رب  ماگ  كرش  هار  رد  ًانطاب  یلو  ینزیم  مالسا  زا  مد  رهاظ  رد  )
اهنآ شاب و  هتشادن  رکـشل  ود  هب  راک  ایب ! نم  هزرابم  هب  دوخ  و  راذگب ، رانک  ار  مدرم  ییوگیم  تسار  رگا  ياهدرک ؟ توعد  گنج  هب  ارم 

! تسا هداتفا  یسک  هچ  مشچ  رب  هدرپ  هدش و  هریچ  یسک  هچ  بلق  رب  هانگ  دوش  مولعم  ات  راد  فاعم  گنج  زا  ار 
! مردب زور  رد  وت  ییاد  ردارب و  ّدج و  هدنبوک  مهرد  نسحلاوبا »  » نم

باختنا يدـیدج  ربمایپ  ماهتـشاذگن و  نید  رد  یتعدـب  موشیم ، ورهبور  نمـشد  اـب  ناوت  رپ  بلق  ناـمه  اـب  تسا و  نم  اـب  ریـشمش  ناـمه 
. دیدومن شکرت  دیدراذگ ، مدق  نآ  رد  هارکا  اب  دیدرک و  تعاطا  نآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  امش  هک  مهار  نامه  رب  نم  ماهدرکن .

 ... ینادیم هک  یلاح  رد  ياهدمآ ؟ نامثع  نوخ  ماقتنا  يارب  يدرک  لایخ 
ار وت  اـیوگ  نک ! بلط  ینادیم  هک  اـج  ناـمه  زا  یتسه  وا  نوخ  بلاـط  یتـسار  رگا  هدـش . هتخیر  یـسک ) هچ  تسد  هب  و   ) اـجک وا  نوخ 

؛ نیگنس ياهراب  ریز  نارتش  هک  ینکیم  هلان  هّجض و  گنج  رد  ییورایور  زا  نانچ  نآ  هک  منیبیم 
579 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نیمز يور  رب  مه  رس  ِتشپ  هک  یناگتشک  تسکـش و  یمتح  نامرف  یپ و  رد  یپ  تابرـض  زا  دوخ  ّتیعمج  اب  هک  منکیم  هدهاشم  ار  وت  و 
قح هداـج  زا  اـی  رکنم ، دـنرفاک و  وـت  ّتیعمج  هـک  یلاـح  رد  ینکیم ، توـعد  ادـخ  باـتک  هـب  ارم  ياهدروآرب و  داـیرف  هلاـن و  دـنتفایم ؛

. دنرانکرب

همان 11

داتسرف نمشد  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  شنایهاپس  هب 
هک دیهد  رارق  اهرهن  رانک  ای  اههوک و  هنماد  ای  اههّپت و  شیپ  رد  ار  شیوخ  هاگرکشل  دمآ ، امش  غارس  هب  وا  ای  دیدیسر و  نمـشد  هب  هاگره 

. دیزادرپب عافد  هب  دیناوتیم  رتهب  ور  شیپ  زا  تسامش و  ینمیا  تظافح و  هلیسو  نیا 
زا نمـشد  ادابم  دیهد ! رارق  اهيدنلب  اههپت و  يور  اههوک و  هّلق  رد  ینابقارم  دـیگنجب ، رتشیب ) هن   ) وس ود  ای  وس و  کی  زا  نمـشد  اب  هشیمه 

. دنک هلمح  امش  هب  ناهگان  تسا ، نانیمطا  دروم  ای  رطخ و  ّلحم  هک  ییاج 
. دنناگنهاشیپ نارادهیالط و  همّدقم  ياهمشچ  دنرکشل و  ياهمشچ  رکشل  همّدقم  دیشاب ! هاگآ 

هاگنآ دینک و  چوک  همه  دیدرک  چوک  هاگره  دییآ و  دورف  مه  اب  همه  دیدمآ  دورف  اجک  ره  دیشاب ، رذحرب  تخس  یگدنکارپ  هقرفت و  زا 
، دینک تحارتسا  اهنآ  نایم  رد  دوخ  دنروآ و  دوجو  هب  رکشل  فارطا  ياهریاد  اههزین  اب  نارادهزین  دنکفا ، امش  رب  ار  شهایـس  هدرپ  بش  هک 

! دنکیم هضمضم  ای  دشونیم و  هعرج  هعرج  ار  بآ  هک  یصخش  نوچمه  دشاب ، هاتوک  کبس و  رایسب  دیاب  ناتباوخ  اّما 
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همان 12

ناونع  هب  رفن  رازه  هس  اب  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  رد  یحایر » سیق  نب  لقعم   » هب
داتسرف ماش  يوس  هب  شیوخ  رکشل  همّدقم 

وت اب  هک  یـسک  اب  زج  يرادـن ، شهاگـشیپ  رد  روضح  زج  یماجنارـس  ینک و  شتاقالم  دـیاب  راچان  هب  هک  ییادـخ  ناـمه  سرتب ، ادـخ  زا 
، نکم راکیپ  دگنجب 

581 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نکم چوک  بش  يادتبا  رد  هد ! جرخ  هب  شمارآ  هار  ندومیپ  رد  هد ؛ تحارتسا  رکـشل  هب  زور  یمرگ  ماگنه  نک و  تکرح  رـصع  حـبص و 
تندب ماگنه  بش  نیاربانب  ترفاسم ، چوک و  هن  هدرک ، نییعت  فّقوت  تماقا و  يارب  ار  نآ  هداد و  رارق  شمارآ  هلیـسو  ار  بش  دنوادخ  هک 

ادـخ يرای  هب  دـیمد ، هدـیپس  هک  یتقو  اـی  رحـس  ماـگنه  هب  يدومن  فّقوت  هک  هاـگنآ  سپ  راذـگب  هدوسآ  زین  ار  اـهبکرم  نک و  مارآ  ار 
. نک تکرح 

وت ار  گـنج  شتآ  دوـش  لاـیخ  هک  وـش  کـیدزن  نمـشد  هـب  ردـقنآ  هـن  ریگ . رارق  تناراـی  ناـیم  رد  يدرک ، تاـقالم  ار  نمـشد  هاـگره 
. یسرتیم دربن  زا  دوش  هدرب  نامگ  هک  تسیاب  رود  ردقنآ  هن  ینک و  نشور  یهاوخیم 

هار ینک و  توعد  ادـخ  هار  تملاسم و  حلـص و  هب  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  شاـب ) شوه  هب  اـّما   ) دـسرب وت  هب  نم  ناـمرف  اـت  شاـب ) نینچ  )
. ینکن راکیپ  اهنآ  اب  یصوصخ  توادع  رطاخ  هب  يدنبب ؛ دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  ناشرذع 

همان 13

شهاپس  نارس  زا  رفن  ود  هب 
هرز ار  وا  دیشاب ! وا  عیطم  دیهد و  شنامرف  هب  شوگ  متخاس ! ریما  دنتسه  امش  نامرف  ریز  هک  نانآ  رب  امـش و  رب  ار  رتشا » ثراح  نب  کلام  »

 ... تسا یسک  وا  هک  نیا  هچ  دیهد ، رارق  شیوخ  رپس  و 
مزال تعرـس  هک  ییاج  رد  دـنک ، يدـنک  هک  میتسین  كانمیب  نیا  زا  زین  دـنک و  ادـیپ  شزغل  دـهد و  جرخ  هب  یتسـس  دوریمن  لامتحا  هک 

. تسا رتراوازس  يدنک  هک  يدروم  رد  دهد  جرخ  هب  تعرس  ای  تسا و 

همان 14

« نیّفص  » رد نمشد  اب  ندش  ورهبور  زا  شیپ  شرکشل  هب 
نتـشاذگاو و  دیتسه ، لیلد  تّجح و  ياراد  دوخ ) ّتیناّقح  يارب   ) هَّللادـمحب امـش  هک  نیا  هچ  دـننک ، یتسد  شیپ  اهنآ  ات  دـیگنجن  اهنآ  اب 

ار دربن  امش 
583 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. نانآ نایز  رب  امش و  دوس  هب  تسا  يرگید  تّجح  نیا  دننک ، عورش  اهنآ  ات 
ّتیذا و اب  دیناسرن ! لتق  هب  ار  ناحورجم  و  دینزن ! تبرض  ار  اهناوتان  دیشکن و  ار  نایرارف  دیداد ، تسکـش  ار  نانآ  ادخ  نذا  هب  هک  هاگنآ 
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يورین اریز  دننک ، ییوگدب  ناتنارس  هب  دندرگ و  امش  يوربآ  ضّرعتم  دنهد و  مانشد  امـش  هب  اهنآ  هچرگ  دیرواین ، ناجیه  هب  ار  نانز  رازآ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد   ) دـنیآیم ناجیه  هب  دـنوشیم و  عقاو  ریثأت  تحت  رتدوز  لیلد  نیمه  هب  تسا و  رتمک  اهنآ  لّقعت  لّمحت و 
هب تسد  يدرم  رگا  ّتیلهاج  نامز  رد  یّتح  دندوب و  كرـشم  هک  نیا  اب  میرادرب  اهنآ  رازآ  زا  تسد  هک  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  ام  هب  هلآ )

. دشیم يو  نادنزرف  وا و  گنن  ثعاب  نیمه  دزیم  وا  هب  یبوچ  ای  یکچوک  گنس  درکیم و  دنلب  ینز  يور 

همان 15

دناوخیم گنج  نادیم  رد  نمشد  اب  هلباقم  ماگنه  هب  هراومه  هک 
اهندب هتـشگ و  اجباج  وت  هار  رد  اهمدق  هریخ و  وت  يوس  هب  اهمشچ  هدش و  هدیـشک  وت  يوس  هب  اهندرگ  هتـسویپ ، وت  هب  اهبلق  ادنوادخ !

. تسا هدیدرگ  هنهک 
! هدیدرگ راکشآ  اهنیا  توادع  ادنوادخ !

ناوارف و ام  نانمـشد  هتفر ، ام  نایم  زا  ربمایپ  هک  میروآیم  وت  يوس  هب  ار  دوخ  تیاکـش  ادنوادخ ! هدـمآ ! شوج  هب  ناشهنیک  ياهگید  و 
. تسا هدش  هدنکارپ  نامیاههتساوخ 

[75 «.] یناگدنیاشگ نیرتهب  وت  هک  اشگب  قح  هب  ام  موق  نیب  ام و  نیب  ار  تلادع  حلص و  ياهرد  اراگدرورپ ! »

همان 16

دومرفیم شباحصا  هب  دربن  ماگنه  هراومه  هک 
! دینک ادا  ار  اهریشمش  ّقح  دیوشم ! تحاران  دراد  رس  ِتشپ  هب  هلمح  هک  ینالوج  زا  تسا و  هزات  هلمح  همّدقم  هک  ییاهینیشنبقع  زا 

585 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هب راوخنوخ ) نمشد  رکیپ  رب   ) ریشمش هبرض  نیرتمکحم  هزین و  نیرتتخس  ندز  يارب  ار  دوخ  دیزاس ، اّیهم  ار  نمـشد  ندیطلغ  رد  ياج  و 

ار هناد  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دراد . یّمهم  شقن  یتسس ، ندنار  نوریب  رد  نیا  هک  دینک  هفخ  اههنیـس  رد  ار  دوخ  يادص  دیروآ . ناجیه 
هک یماگنه  اّما  دنتشاد ، ناهنپ  هنیس  رد  ار  رفک  دناهدش و  میلست  رهاظ  رد  هکلب  هتفریذپن ، ار  مالـسا  ام  نانمـشد  دیرفآ ! ار  ناسنا  تفاکش و 

. دنتخاس راکشآ  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  هچنآ  دنتفای  مالسا  ّدض  رب  یناروای 

همان 17

هتشاگن  هیواعم »  » خساپ رد  هک 
مکح  ) دیـشخب مهاوخن  وت  هب  زورما  مدرک ، عنم  وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  نم  شاب ) هاگآ  ! ) مراذـگاو وت  هب  ار  ماش  ياهتـساوخ  هک  نیا  اّما 

(. هدرکن قرف  زورما  اب  زورید  یهلا 
تسا تشهب  شهاگیاج  هدوب ، قح  رب  هک  سک  نآ  نادب  هدرب ، ورف  دوخ  ماک  هب  یکدنا ، زج  ار  برع  همه  گنج ، ياهتـشون  هک  نیا  اّما  و 

! تسا شتآ  رد  هتفر  ورف  گنج  ماک  رد  لطاب  هار  هب  هک  سک  نآ  و 
نیقی رد  نم  هجرد  هب  کش  رد  وت  اریز  تسین ، نینچ  ياهدرک ) تاهج  مامت  زا   ) تارفن گنج و  رد  اـم  ندوب  يواـسم  ياـعّدا  هک  نیا  اـما 
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. دنتسین ترخآ  هب  قارع  لها  زا  رتصیرح  ایند  رب  ماش  لها  ياهدیسرن و 
و ّبلطملادـبع »  » نوچ برح »  » و مشاه »  » نوچ هّیما »  » اـّما تسا ! نینچ  یلب  میتسه » فاـنم  دـبع  نادـنزرف  همه  اـم  : » ياهتفگ هک  نیا  اـما  و 
هب بوسنم  نوچ  بسنلاحیحـص  نادنزرف  دنتـسین و  هدش  دازآ  ناریـسا  نوچ  نارجاهم  زگره  دوب و  دنهاوخن  بلاطوبا »  » دـننام نایفـسوبا » »
رد هک  دوخ  ناینیـشیپ  زا  هک  اهنآ  دندب  هچ  دوب و  دنهاوخن  دسفم  نوچ  نمؤم  تسا و  لطاب  رب  هک  یـسک  نوچ  تسا  قح  رب  هک  نآ  ردپ و 

. دننکیم ّتیعبت  دنشتآ 
هک یماگنه  و  میتخاس . هبترم  دـنلب  زیزع و  ار  نالیلذ  لیلذ و  ار  نازیزع  نآ  اب  هک  تسام  راـیتخا  رد  تّوبن  يرترب  لـضف و  هتـشذگ  همه  زا 

یناسک زا  امـش  تفریذـپ ، ار  مالـسا  رابجا ) ای  رایتخا  يور  زا   ) لاح ره  هب  تّما  نیا  تخاس و  لخاد  دوخ  نید  هب  جوف  جوف  ار  برع  ادـخ 
تهج هب  ناگدـنریگ  تقبـس  هک  دوب  یعقوـم  نیا  سرت و  زا  اـی  دوـب و  اـیند  يارب  اـی  راـک ) نیا  اـّما   ) دـیدش لـخاد  نید  نیا  هب  هک  دـیدوب 

هدش  راگتسر  ناشتقبس 
587 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، راذگم زاب  دوخ  دوجو  رد  ار  وا  هار  دنمهرهب و  شیوخ  زا  ار  ناطیـش  نیاربانب  دندوب ، هتفای  ار  شیوخ  يرترب  لضف و  نیتسخن ، نارجاهم  و 
. مالسلاو

همان 18

هرصب  رادنامرف  ساّبع » نب  هللادبع   » هب
زا ار  تموکح  زا  سرت  تشحو و  هرِگ  نک و  راتفر  یکین  هب  نآ  لها  اب  هنتف ، رازتشک  ّلحم  تسا و  سیلبا  هاـگیاج  زورما ) « ) هرـصب  » نادـب

(. دننک ّتینما  ساسحا  دنیآ و  هار  هب  ات   ) ياشگب ناشبولق 
زا دـنمورین  يدرم  هاگ  ره  هک  دنتـسه  اهنامه  میمتینب  هفیاط  دـناهداد ؛ شرازگ  نم  هب  ار  اهنآ  اب  تتنوشخ  و  میمتینب »  » اـب وت  يراتفردـب 

هتفرگن یشیپ  نانآ  زا  یسک  مالـسا  رد  ّتیلهاج و  رد  هزرابم  دربن و  رد  تسا و  هدوشگ  مشچ  ناشنایم  رد  يرگید  دنمورین  دناهداد ، تسد 
اب میروجأم و  نانآ  اب  دنویپ  محر و  هلـص  هلیـسو  هب  ادخ  دزن  ام  هک  دنراد  تبارق  کیدزن و  يدـنواشیوخ  دـنویپ  ام  اب  اهنآ  هوالع  هب  تسا ،

. میذخاؤم نآ  عطق 
ره هک  ارچ  دزرمایب  ار  وت  هدش  يراج  ّرـش  ریخ و  زا  تتـسدو  نابز  رب  هچنآ  دروم  رد  دنوادخ  تسا  دیما  نک ، ارادم  ساّبعلاوبا  يا  نیاربانب 

. دوشن فیعـض ) و   ) نوگرگد وـت  هراـبرد  مرظن  دـنامب و  رادـیاپ  وـت  هب  تبـسن  نم  نظ  نسح  هک  نک  یعـس  و  میکیرـش ! راـتفر  نیا  رد  ود 
مالسلاو

همان 19

شنارادنامرف  زا  یکی  هب 
دناهدروآ تیاکش  وت  یلدگنس  ریقحت و  تواسق ، تنوشخ ، زا  تیرادنامرف  ّلحم  ناناقهد  دعب ! اّما 

589 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نامیپ نانآ  اب  هک  ارچ  افج ، يرود و  راوازـس  هن  دنکرـشم و  هک  ارچ  متفای  ندش  کیدزن  هتـسیاش  ار  نانآ  هن  مدیـشیدنا ، اهنآ  هرابرد  نم  و 

رد ار  لادتعا  نک ، هلماعم  اهنآ  اب  شمرن  تّدش و  نایم  يراتفر  اب  شوپب ، نانآ  يارب  تّدش  یمک  اب  هارمه  شمرن  زا  یـسابل  سپ  میاهتـسب ،
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هَّللاءاشنا رود ! دایز  هن  نک و  کیدزن  ار  اهنآ  دایز  هن  امن ، تیاعر  نانآ  اب  راتفر 

همان 20

« هرصب  » يرادنامرف راگزور  نآ  رد  ساّبع  نب  هللادبع  تسا و  هتشون  هرصب »  » رد ساّبع  نب  هللادبع  شرادنامرف  نیشناج  هیبا » نب  دایز   » هب هک 
دوب رادهدهع  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  ار  اجنآ  یحاون  رگید  و  نامرک »  » و سراف »  » و زاوها »  » و

، ياهتـشادرب تنایخ  هب  دایز  ای  مک  يزیچ  نیملـسم  لاملاتیب  میانغ و  زا  هک  دسر  شرازگ  رگا  منکیم  دای  دـنگوس  دـنوادخ ، هب  هناقداص 
مالسلاو يوش . فیعض  ریقح و  اونیب و  هرهب و  مک  یگدنز  رد  هک  مریگب  تخس  وت  رب  نانچنآ 

همان 21

دایز هب 
رادهاگن و شیوخ  يارب  ترورـض  رادـقم  هب  ایند  لاوما  زا  شاب و  ادرف  رکف  هب  زورما  زا  نک ! هشیپ  ار  يورهنایم  راذـگب و  رانک  ار  فارـسا 

(. نک هریخذ  تمایق  يارب  و   ) تسرفب شیپ  زا  تزاین  زور  يارب  ار  يدایز 
باوث هک  يراد  عمط  اـیآ  و  یـشاب ؟ ناّربـکتم  زا  شهاگـشیپ  رد  هک  یلاـح  رد  دـهد  وت  هب  ار  ناعـضاوتم  باوـث  دـنوادخ  يراد  دـیما  اـیآ 

عنم نآ  زا  ار  ناـنزهویب  نادنمتـسم و  و  يراد ؟ رارق  زاـن  تـمعنرپ و  یگدـنز  رد  هـک  یتروـص  رد  دـنک  تیاـنع  وـت  هـب  ار  ناگدـننکقافنا 
؟ ینکیم

مالسلاو  ددرگیم . دراو  هدرک  هریخذ  ادخ  دزن  دوخ  يارب  اًلبق  هچنآ  هب  دوشیم و  هداد  شاداپ  هداتسرف  شیپ  زا  هچنآ  هب  ناسنا  نادب 
591 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 22

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نانخس  زا  سپ  : » تفگیم هراومه  سابع  نب  هَّللادبع  سابع ؛» نب  هللادبع   » هب
«! مدربن دوس  نخس  نیا  هزادنا  هب  ینخس  چیه  زا 

زا رطاخ  هب  دوشیم ، تحاران  یهاگ  و  تفریمن ، شتـسد  زا  زگره  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  دوشیم  رورـسم  یهاگ  ناسنا  دعب ! اّما 
! دیسریمن نآ  هب  زگره  هک  يزیچ  نداد  تسد 

هب طوبرم  هک  دـشاب  يروما  زا  دـیاب  وت  فسأـت  ياهدروآ و  تسد  هب  ترخآ  قیرط  رد  هک  دـشاب  يزیچ  زا  دـیاب  وـت  یلاحـشوخ  ور  نیا  زا 
روخم فّسأت  نآ  رب  یهدیم  تسد  زا  ایند  زا  هچنآ  و  شابم ! لاحشوخ  ردقنآ  یسریم  ایند  زا  هچنآ  هب  ياهداد ، تسد  زا  تسا و  ترخآ 

! دیسر یهاوخ  نآ  هب  گرم  زا  سپ  هک  دشاب  نآ  رد  تتّمه  نکم ! عزج  و 

همان 23

دومرف نایب  ّتیصو  ناونع  هب  شتداهش  زا  لبق  نوعلم  مجلم  نبا  تبرض  زا  سپ  هک 
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ار نید  نوتس  ود  نیا  دینادرگم ؛ عیاض  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ّتنـس  و  دیزرون ! كرـش  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  امـش  هب  نم  ّتیـصو 
. دیسرتن یتّمذم  تمالم و  چیه  زا  رگید  دیرادهگن و  نشور  ار  غارچ  ود  نیا  و  دیراد ! اپرب  راوتسا 

مشیوخ و نوخ  ّیلو  دوخ  مدنام  هدنز  رگا  دش ؛ مهاوخ  ادج  امش  زا  ادرف  امش و  تربع  ثعاب  زورما  مدوب ، امـش  نیـشنمه  رای و  زورید  نم 
، تسا هنـسح  یکین و  امـش  يارب  تسادـخ و  هب  بّرقت  بجوم  نم  يارب  وفع  منک ، وفع  رگا  تسا . نم  هاگرارق  داـعیم و  گرم  مریمب  رگا 

ياههناشن زا  يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  [ 76 [؟» دهد رارق  شیوخ  شزرمآ  وفع و  لومشم  ار  امـش  ادخ  دیرادن  تسود  ایآ   » دینک وفع  نیاربانب 
 ... مرامشب تشز  ار  نآ  نم  هک  هدشن  راکشآ  نآ  زا  ياهیالط  مشاب و  دونشخان  نآ  زا  نم  هک  هدرواین  يور  نم  هب  ناهگان  گرم ،

هدشمگ هک  یسک  نوچمه  ای  دسرب و  نآ  هب  ناهگان  دشاب و  بآ  يوجتسج  رد  ماگنه  بش  هک  متسه  یسک  نوچمه  گرم  هب  تبسن  نم 
[77 «.] تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  و  « ؛ دنک ادیپ  ار  شیوخ 

593 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد هک  ياهفاضا  رطاخ  هب  یلو  هتـشذگ  مالک 149 )  ) اههبطخ نمض  رد  هتشذگ  رد  نخس  نیا  زا  یتمـسق  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دّیس 

. میدرک رارکت  ار  نآ  دوب  اجنیا 

همان 24

. تسا هدومرف  موقرم  نیّفص  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  شیوخ  تافو  زا  دعب  شلاوما  فرصم  دروم  رد 
ات تسا ، هداد  ادخ  يدونشخ  رطاخ  هب  شلاوما  فرصم  یگنوگچ  دروم  رد  نانمؤمریما  بلاطیبا  نبّیلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يروتسد  نیا 

 ... دنک تیانع  وا  هب  رگید  يارس  رد  شمارآ  ّتینما و  دزاس و  تشهب  زاسمد  تمحر و  نیرق  ار  يو  دنوادخ  قیرط  نیا  زا 
: تسا نیا  ّتیصو  نآ  زا  یشخب 

نسح يارب  رگا  دیامن . قافنا  نآ  زا  هتسیاش  روط  هب  دنک و  فرصم  نآ  زا  هتسیاش  روط  هب  هک  تسا  یلع  نب  نسح  هدهع  هب  نآ  یتسرپرس 
. دهد ماجنا  ار  هفیظو  يو  ياج  هب  دریگ و  هدهع  هب  ار  نآ  یتسرپرس  وا  تسا ، هدنز  نیسح  داد و  خر  يدماشیپ 

هب مدراذگاو  همطاف  نارسپ  هب  ار  نآ  یتسرپرس  هک  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  نارـسپ  هک  دنراد  لام  نیا  زا  مهـس  رادقم  نامه  همطاف  نارـسپ 
. دشابیم شیدنواشیوخ  دنویپ  مارتحا  وا و  تمرح  تشادگرزب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  بّرقت  رطاخ  هب  ادخ و  رطاخ 

وا هب  هک  یهار  نآ  رد  شدـمآرد  هویم و  زا  اهنت  دـنک و  ظفح  ار  لام  لصا  هک  منکیم  طرـش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اـب  و 
. دوش دابآ  دریگ و  رارق  لخن  ششوپ  ریز  هچراپ  کی  نیمزرس  نیا  همه  ات  دشورفن  يزیچ  لخن  ياهلاهن  زا  دیامن و  قافنا  ماهداد  روتسد 

دوش و يراددوخ  شدنزرف  مهس  رطاخ  هب  وا  شورف  زا  تسا ، هلماح  ای  دنزرف  بحاص  ماهدش و - رتسبمه  وا  اب  هک  منازینک - زا  مادک  ره  و 
. دریگ رارق  ناگدشدازآ  ءزج  هتشادرب و  شندرگ  زا  یگدرب  دنب  دشاب ، دازآ  تسا  هدنز  وا  درم و  شدنزرف  رگا 

595 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دشابیم یلع ) نزو  رب  « ) يدَو  » يروآ عمج  لخن و  لاهن  يانعم  هب  ًۀَّیِدَو »  » مالسلا هیلع  ماما  نخس  رد  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیس 

امرخ ياهلاهن  ناتخرد و  ناـنچنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  نخـس  نیرتحیـصف  ًاـسارِغ » اهُـضْرا  َلِکُْـشت  یّتَح   » هک ماـما  رگید  هلمج  و 
هداهن ماگ  يرگید  نیمزرـس  هب  دـنک  ناـمگ  دـنیبب  ار  نآ  سک  ره  هک  يروط  هب  دوش ، نوگرگد  اًـلماک  نیمز  هرهچ  هک  دـناشوپب  ار  نیمز 

. تسا
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دندشیم وا  فرط  زا  تاکز  يروآعمج  رومأم  هک  يدارفا  هب 
ار قح  ناکرا  هراومه  مالسلا  هیلع  ماما  ددرگ  مولعم  ات  میدروآ  اجنیا  رد  ار  ّتیصو  نیا  زا  یتمسق  ام  : » دیوگیم هللا  همحر  یضر  فیرش 

«. شزرا مک  ای  شزرارپ  گرزب ، کچوک و  ياهراک  رد  درکیم ، رداص  ار  لدع  هب  نامرف  تشادیم و  اپب 
وا نیمزرـس  رب  و  ناسرتم ! ار  یناملـسم  چـیه  هار  نیا  رد  نک و  تکرح  کیرـشیب  اتکی و  دـنوادخ  ربارب  رد  ّتیلوؤسم  ساسحا  اوقت و  اـب 

يآ و دورف  بآ  رانک  رد  ادتبا  يدیـسر ، لیابق  يدابآ  هب  هک  هاگنآ  سپ  ریگم ؛ وا  زا  شلاوما  رد  دـنوادخ  ّقح  زا  شیب  رذـگم ! دونـشخان 
هب ّتیحت  راهظا  زا  نک و  مالـس  اهنآ  هب  يریگرارق ، اهنآ  نایم  رد  ات  ورب ، نانآ  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اب  سپـس  وشم ! ناـشاههناخ  لـخاد 

! زروم لخب  نانآ 
تـسا ناتلاوما  رد  هک  ار  ادـخ  ّقح  ات  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  شاهفیلخ  ادـخ و  ّیلو  ارم  ادـخ  ناگدـنب  يا  ییوگیم : ناـنآ  هب  نآ  زا  سپ 

رگا نکم و  هعجارم  وا  هب  رگید  هن ، تفگ  یـسک  رگا  دیزادرپب ؟ شاهدـنیامن  هب  ار  نآ  هک  تسه  ادـخ  زا  یّقح  امـش  لاوما  رد  ایآ  مریگب ؛
 ... ینک دیدهت  ای  یناسرتب  ار  وا  هک  نیا  هن  اّما  ورب ؛ شهارمه  یلب ، داد  خساپ  یسک 

رتش ای  دنفـسوگ  ياراد  رگا  ناتـسب و  داد  وت  هب  هرقن  ای  الط  زا  هچ  ره  يزاس ، فّلکم  یلکـشم  راـک  هب  ار  وا  ینک و  يریگتخـس  وا  رب  اـی 
؛ نکم راتفر  ریگتخـس  ّطلـسم و  صخـش  نوچمه  يدش  لخاد  هک  هاگنآ  تسوا و  ِنآ  زا  اهنآ  رتشیب  اریز  وشم ، لخاد  وا  نذا  نودب  دوب ،

! نکم تحاران  ار  شبحاص  اهنآ  نایم  رد  و  زاسم ! تحاران  هدم و  رارف  ار  یناویح 
وا هب  شباختنا  رد  دـنک و  باختنا  ار  تمـسق  کی  هک  زاس  ّریخم  ار  شبحاص  نک و  تمـسق  ود  ار  تاناویح  ادـخ ) قح  نتفرگ  ماگنه  هب  )

! نکم ضارتعا 
597 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

هنوگ نیمه  هب  ریگم ، هدرخ  شنیزگ  نیا  رد  وا  هب  مه  زاب  دنک ، باختنا  ار  یکی  زاس  ّریخم  ار  يو  نک و  همین  ود  ار  هدنامیقاب  تمـسق  دـعب 
میـسقت نیا  زا  رگا  شاب ) بظاوم  مه  زاب  . ) ریگب ار  دنوادخ  ّقح  هاگنآ  دشاب ، دـنوادخ  ّقح  هزادـنا  هب  هدـنامیقاب  هک  اجنآ  ات  نک  میـسقت 

ّقح ات  نک  میـسقت  ار  اـهنآ  هتـشذگ  نوچمه  اـمن و  طولخم  مه  هب  ار  تاـناویح  و  نک ! لوبق  ییاـمن  میـسقت  ون  زا  تساوخ  دوب و  نامیـشپ 
. يریگب ار  نآ  دنامب و  یقاب  دنوادخ 

شنید هب  هک  یـسک  زا  ریغ  هب  ار  اهنآ  ریذـپن و  تاکز  ناونع  هب  ار  بویعم  رامیب و  هتـسکش و  اـپ  تسد و  ریپ و  تاـناویح  نکم ) شومارف  )
یناپوچ دنک . میسقت  اهنآ  نایم  رد  دناسرب و  نیملسم  ياوشیپ  هب  ار  نآ  ات  راپسم ، تسا  زوسلد  ناناملـسم  لاوما  هب  تبـسن  يراد و  نانیمطا 

هن دناریم و  دنت  هن  رگفاحجا ؛ هن  تسا و  ریگتخس  هن  هک  ظفاح - نیما و  نابرهم و  هاوخریخ و  صخـش  هب  زج  ار  نارتش  نادنفـسوگ و 
. راپسم دنکیم - هتسخ  ار  تاناویح 

هاگنآ مینک و  فرصم  تسا ، هداد  نامرف  دنوادخ  هک  یفراصم  رد  ار  اهنآ  ات  زاس  هناور  ام  يوس  هب  ًاروف  يدرک  يروآعمج  هچ  ره  سپس 
ار نآ  ریـش  دنکفین و  ییادـج  شدازون  نارتش و  نیب  هک  نک  شرافـس  وا  هب  يدرپس  زکرم  هب  ندـناسر  يارب  دوخ  نیما  تسد  هب  ار  نآ  هک 

یمخز ای  هتـسخ و  رتش  تاعارم  زین  دنک و  تاعارم  ار  تلادع  نارتش  رب  ندـش  راوس  رد  دوش و  دراو  نایز  شاهچب  هب  هک  دـشودن  نانچنآ 
هایگیب هداج  نورد  هب  رادفلع  هداج  ياههرانک  زا  دربب و  بآ  ریدـغ  هب  هار  نیب  ار  اـهنآ  دـیامنب ، تسا  لکـشم  شیارب  نداد  يراوس  هک 

 ... دهدب ناشتحارتسا  یتاعاس  دزاسن و  فرحنم 
هبرف و ادخ - نذا  هب  دنـسریم - ام  هب  هک  یماگنه  ات  دـنروخب ، فلع  دنـشونب و  بآ  دـهد  تلهم  دـسریم ، رازفلع  بآ و  هب  هک  هاگنآ  و 

. مینک میسقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  قبط  ار  اهنآ  ات  هتفوک ، هتسخ و  هن  دنشاب ، لاحرس 
هَّللاءاشنا دش . دهاوخ  وت  تیاده  شاداپ و  یگرزب  ثعاب  همانرب  نیا 
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تسا  هداتسرفیم  تاکز  يروآدرِگ  يارب  هک  ینادنمراک  زا  یضعب  هب 
ریغ يدحا  هاوگ و  دهاش و  ادخ  زج  سک  چیه  هک  اجنآ  رد  دهدیم ! نامرف  یفخم  لامعا  یناهنپ و  روما  رد  ادخ  زا  سرت  اوقت و  هب  ار  وا 

ماـجنا ار  نآ  فـالخ  یناـهنپ  رد  هک  دـهدن  ماـجنا  ادـخ  ياـهتعاطا  زا  اراکـشآ  ار  یلمع  هداد  ناـمرف  وا  هب  زین  دـشابیمن و  لـیکو  وا  زا 
، دهدیم

599 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ار تدابع  هدرک و  ادا  ار  یهلا  تناما  دشاب ، هتـشادن  تفلاخم  مه  اب  شراتفگ  رادرک و  شراکـشآ ، یناهنپ و  هک  سک  نآ  دـنادب ) دـیاب  (و 

. تسا هداد  ماجنا  هناصلاخ 
سیئر هک  نیا  رطاخ  هب  ییوجيرترب  باسح  هب  اهنآ  هب  دنزن و  ناتهب  ار  اهنآ  دوشن ! ورهبور  سوبع  هرهچ  اب  مدرم  اب  هک  هداد  نامرف  وا  هب  و 

! قوقح جارختسا  رد  کمک  دنتسه و  ینید  ناردارب  اهنآ  هک  نیا  هچ  دنکن ، ییانتعایب  تسا 
ّقح ام  هک  هنوگنامه  يراد ، اونیب  نافیعض  نادنمتسم و  زا  یناکیرش  تسا و  ینّیعم  ّقح  صّخشم و  بیصن  تاکز  نیا  رد  وت  يارب  نادب ) )
همه زا  شیب  زیخاتـسر  رد  هک  دوب  یهاوخ  یمدرم  زا  ینکن  نینچ  رگا  یـشاب ؛ راداـفو  اـهنآ  قوقح  هب  تبـسن  دـیاب  مه  وـت  میهدیم  ار  وـت 

 ... يراد هدننک  تیاکش  نمشد و 
ناگتـسکشرو ناراکهدب و  دناهدنام و  مورحم  ناشّقح  زا  هک  اهنآ  نالئاس و  نیکاسم و  ارقف و  دنوادخ - هاگـشیپ  رد  هک - نآ  لاح  هب  ادب 

. دنشاب وا  یکاش  مصخ و  ناگدنام  هار  رد  و 
ایند رد  ار  ییاوسر  ّتلذ و  ياهرد  دزاسن ، هّزنم  نآ  زا  ار  شنید  نتـشیوخ و  دیالآ و  تنایخ  هب  تسد  درامـش و  راوخ  ار  تناما  هک  یـسک 

هب ّبلقت  ّبلقت ، نیرتاوسر  تسا و  ّتلم  هب  تنایخ  تنایخ ؛ نیرتگرزب  دوب و  دـهاوخ  رتاوسر  رتراوخ و  تماـیق  رد  هدوشگ و  دوخ  يور  هب 
مالسلاو نیملسم . نایاوشیپ 

همان 27

درک بوصنم  رصم  تموکح  هب  ار  يو  هک  یماگنه  رکب » یبا  نب  دّمحم   » هب
رد يواست  راد و  هداشگ  اهنآ  يارب  ار  شیوخ  هرهچ  راذـگب ! نیمز  رب  ار  تمیالم  شمرن و  يولهپ  و  رتسگب ! اهنآ  يارب  ار  تتّبحم  ياـهلاب 

سویأم وت  زا  تلادع  ماجنا  رد  افعـض  دـنزرون و  عمط  اهنآ  زا  تیامح  رد  روشک  ناگرزب  ات  نک ! تاعارم  ار  تیاههاگن  رد  یّتح  اهنآ  نیب 
امش دنک  ناترفیک  رگا  درک ؛ دهاوخ  تساوخ  زاب  ناهنپ  راکشآ و  گرزب و  کچوک و  لامعا  هرابرد  ناگدنب  امش  زا  دنوادخ  هک  دنوشن ،

. تسا رتمیرک  وا  دنک ، ناتوفع  رگا  دیراد و  ار  نآ  زا  شیب  قاقحتسا 
؛ دنتفرگ هرهب  ترخآ  يارس  زا  مه  رذگدوز و  يایند  زا  مه  ناراکزیهرپ  هک  دیشاب  هاگآ  ادخ ! ناگدنب  يا 

601 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نیرتهداس  ) نکـسم نیرتهب  ایند  رد  دـندرکن . تکرـش  اهنآ  اب  ترخآ  رد  ایند  لها  هک  یلاح  رد  دنتـسج ، تکرـش  ناشیایند  رد  ایند  لها  اب 

هک ار  یتّذل  نامه  كاپ ) هداس و  یگدنز  نامه  اب  ، ) دندرک لوانت  ار  لالح ) هداس و  كاروخ   ) اهکاروخ نیرتهب  دندیزگرب و  ار  اهنکسم )
ناشرّقحم ًارهاـظ  یگدـنز  و   ) تشگ اـهنآ  هرهب  دـنتفرگ ، رب  نآ  زا  ربکتـسم  ناراـّبج  هچنآ  مه  دـش و  ناشبیـصن  دـندرب ، اـیند  زا  ناـمّعنتم 
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(. دوب ناتسرپ  ایند  قرب  قرز و  رپ  یگدنز  زا  رتشخبتّذل 
ایند هب  یگقالع  یب  تّذل  دنتفاتش ، ترخآ  رفس  يوس  هب  دوس  رپ  یتراجت  هدنناسر و  دصقم  هب  رفاو و  ياهشوت  داز و  اب  ناهج  نیا  زا  سپس 
چیه دوشیم و  تباجا  دننک  اضاقت  هچ  ره  هک  ییارـس  رد  دنیادخ ، ناگیاسمه  ترخآ  رد  هک  دـندرک  نیقی  دـندرب و  شیوخ  يایند  رد  ار 

. دش دهاوخن  غیرد  نانآ  زا  یتّذل  هنوگ 
ّتیمها رپ  ینایرج  میظع و  يرما  هک  دیزاس ، مهارف  نآ  يارب  ار  مزال  ياهیگدامآ  دیـسرتب ، شندوب  کیدزن  گرم و  زا  ادخ ! ناگدـنب  يا 

هچ سپ  دوب . دـهاوخن  نآ  اـب  یکین  هاـگ  چـیه  هک  يرـش  اـی  تسین و  رـش  هب  هدولآ  زگره  هک  دراد  هارمه  هب  يریخ  اـی  دروآیم ، هارمه  هب 
امـش باذـع ؟ شتآ و  هـب  شتآ  يارب  هدـننک  لـمع  زا  سک  مادـک  و  تـسا ؟ رتـکیدزن  تـشهب  هـب  تـشهب ، يارب  هدـننک  لـمع  زا  یــسک 
امـش اب  امـش  هیاس  زا  گرم  دیـسر ، دهاوخ  امـش  هب  دینک  رارف  نآ  زا  رگا  درک و  دهاوخ  ناتریگتـسد  دیتسیاب  رگا  دـیگرم ! ناگدـشدیعبت 

دایز و شقمع  هک  یشتآ  زا  دیشاب  رذح  رب  سپ  دچیپیم ؛ مهرد  امش  رس  تشپ  ایند  هدش . هدز  گرم  رهم  امش  یناشیپ  هب  تسا و  رتهارمه 
دوـشیمن و هداد  یـسک  نخـس  هب  شوـگ  درادـن و  دوـجو  نآ  رد  تمحر  هک  تـسا  یهاـگیاج  تـسا . هزاـت  شباذـع  دـیدش و  شترارح 

. ددرگیمن فرط  رب  نآ  رد  اهیتحاران 
، دییامن عمج  ود  نآ  نیب  دینک و  نینچ  دیشاب ، هتـشاد  ّنظ  نسح  دنوادخ  هب  لاح  نیع  رد  دشاب و  دیدش  دنوادخ  زا  ناتفوخ  دیناوتیم  رگا 

همه زا  شیب  دیاب  دراد ، يرتشیب  ّنظ  نسح  ادخ  هب  هک  سک  نآ  تسوا و  زا  شفوخ  هزادـنا  هب  دـنوادخ  هب  شّنظ  نسح  نیتسار  هدـنب  اریز 
(. ددرگ رارق  رب  اجر  فوخ و  نیب  لداعت  ات  . ) دشاب ناسرت  وا  تازاجم  زا 

ياههتساوخ اب  هک  تسا  مزال  وت  رب  سپ  مدومن . رصم  رکشل  ینعی  مرکشل  نیرتگرزب  تسرپرـس  ار  وت  نم  هک  نادب  رکب ! یبا  نب  دّمحم  يا 
رطاخ هب  ار  دـنوادخ  زگره  دـشاب و  هدـنامن  یقاب  تیناگدـنز  زا  تعاس  کی  زا  شیب  هچ  رگ  ییامن ؛ عافد  تنید  زا  ینک و  تفلاـخم  تلد 

! دریگب ار  دنوادخ  ياج  دناوتیمن  یسک  دریگیم و  ار  سک  همه  ياج  دنوادخ  هک  ارچ  يرواین ، مشخ  هب  شقولخم  زا  يدحا  تیاضر 
ریخأت ار  نآ  راک  هب  لاغتـشا  ماگنه  هب  ینک و  لیجعت  شماـجنا  رد  يراـکیب  ماـگنه  هب  هکنآ  هن  رآ ! ياـج  هب  شدوخ  تاـقوا  رد  ار  زاـمن 

. يزادنا
! دوب دنهاوخ  تزامن  عبات  تلامعا  مامت  هک  نادب  و 

603 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هماندهع  نیا  زا  رگید  یتمسق 

. دوب دنهاوخن  ربارب  مه  اب  وا  نمشد  ربمایپ و  رادتسود  نینچمه  دنتسین ؛ يواسم  هاگیچیه  یتسپ ، یهارمگ و  ماما  تیاده و  ماما 
: دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دوبان شکرش  هلیسو  هب  دنوادخ  ار  كرشم  درادیم و  زاب  ار  وا  شنامیا  نمؤم  هک  ارچ  كرـشم ، زا  هن  مسرتیم و  نمؤم  زا  هن  متّما  رب  نم  »
یلو دنسپ  لد  دنیوگیم  ینانخس  اناد ، نابز  رد  دنقفانم و  لد  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  مسرتیم  امـش  رب  ناشّرـش  زا  هک  یناسک  اهنت  دزاسیم .

!«. دنسپان تشز و  دنراد  یلامعا 

همان 28

هیواعم  خساپ  رد 
. تسا بلاج  رایسب  ياههمان  زا  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

ار يو  شباحـصا  اب  دیزگرب و  شنید  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دـنوادخ  هک  ياهدـش  روآدای  نآ  رد  دیـسر ، تا  همان  دـعب ! اّما 
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دوجو تمعن  زا  و  يزاس ! هاگآ  هدومرف  تیانع  ام  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  ام  یهاوخیم  وت  دراد ، ییاهیتفگـش  هچ  ایند  یتسار  درک ، دـییأت 
هک زادـناریت  درگاش  نوچمه  ای  و  [ 78] دربیم رجه »  » هب اـمرخ  هک  یناـمیم  یـسک  هب  هار  نیا  رد  وت  یهد ! ربخ  اـم  هب  اـم  ناـیم  رد  ربمغیپ 

. دهد يزادنا  ریت  سرد  شداتسا  هب  دهاوخب 
تسین وت  هب  طوبرم  ًادبا  دشاب ، تسار  رگا  هک  ياهدش  روآدای  ار  یبلطم  دننالف ، نالف و  مالـسا  رد  صاخـشا  نیرترب  هک  ياهدرک  نامگ  و 

ناریـسا راکچ ؟ شناتـسد  ریز  مالـسا و  یـسایس  سیئر  رترب و  ریغ  رترب و  اب  ار  وت  درادن ، وت  يارب  ینایز  دـشاب  تسردان  غورد و  رگا  و  ... 
!؟ تبسن هچ  ناشتاقبط  فیرعت  تاجرد و  بیترت  نیتسخن و  نارجاهم  نیب  تازایتما  اب  ار  ناشنادنزرف  ّتیلهاج و  راّفک  هدش  دازآ 

تیاج رس  ارچ  ناسنا  يا  دناهدش ! مکاح  ناموکحم  هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  ياهناگیب ؛ نآ  زا  هک  یهدیم  رارق  یفص  رد  ار  دوخ  تاهیه !
زاب هتـشاد  ریخأت  وت  يارب  ردـق  اـضق و  هک  تدوخ  ياـج  هب  ارچ  و  يوشیمن !؟ هاـگآ  شیوخ  یناوتاـن  یهاـتوک و  زا  ارچ  و  ینیـشنیمن !؟

؟ دراد یطابترا  هچ  وت  اب  مالسا ) رد   ) دنمزوریپ يزوریپ  بولغم و  هبلغ  يدرگیمن !؟
. یفرحنم لادتعا  ّدح  تسار و  هار  زا  ینادرگرس و  یهارمگ  نابایب  رد  هراومه  هک  یتسه  یسک  نامه  وت 

، مهد تربخ  مهاوخب  هک  نیا  هن  ینیبیمن /- رگم 
605 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دندیـشون و تداهـش  تبرـش  ادخ  هار  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  یتّیعمج  میوگیم /- دـنوادخ  تمعن  يراذگـساپس  رکـش و  ناونع  هب  هکلب 
ياقآ  ) ادهّـشلادّیس دـش  هتفگ  وا  هب  دیـشون ، تداهـش  تبرـش  هزمح »  » ام دیهـش  هک  یماـگنه  اـّما  دـندوب ، یتبترم  ماـقم و  ياراد  مادـکره 
داهج نادیم  رد  ناشتسد  یهورگ  ینادیمن ، رگم  زین  و  تفگ . ریبکت  داتفه  ریبکت ) جنپ  ياج  هب   ) يو رب  زامن  ماگنه  هّللالوسر  و  نادیهش )
هتفگ دنداد و  وا  هب  راّیط »  » بقل دـش ، ماجنا  ام  زا  یکی  هرابرد  نایرج  نیا  هک  یماگنه  یلو  دـنراد ، یتلزنم  ماقم و  مادـکره  هک  دـش  عطق 

: دش
یناوارف لیاضف  دیاتسب  ار  نتشیوخ  ناسنا  هک  هدرک  یهن  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  دنکیم !» زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  تشهب  نامـسآ  رد  »

نیا زا  تسد  لاح  ره  هب  درادن . یشاحت  اهنآ  ندینش  زا  ناگدنونش  ياهشوگ  تسانـشآ و  نآ  اب  نانمؤم  هاگآ  ياهلد  هک  مدرمـشیم  رب  ار 
هتفای شرورپ  مدرم  یلو  میتسه ؛ شیوخ  راگدرورپ  ّتنم  نیهر  هتفای و  شرورپ  هتخاس و  ام  نک ! رود  دوخ  زا  ار  ناهارمگ  رادرب و  اهنخس 

 ... دربیمن نیب  زا  امش  رب  ار  ام  ياهاطع  یگشیمه و  تّزع  زگره  امش  اب  ام  طالتخا  شزیمآ و  دنیام ، هدش  تیبرت  و 
دـیدوبن و هیاپ  نیا  رد  زگره  امـش  هک  یلاح  رد  زارطمه ، ماوقا  نوچمه  میداد ، رـسمه  امـش  هفیاط  هب  میتفرگ و  رـسمه  امـش  هفیاـط  زا  اـم 
زا لهجوبا )  ) هدـننک بیذـکت  و  تسام . زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم   ) ربمغیپ هک  یلاـح  رد  دـشاب ، نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ 
ود امـش ؛ زا  ربمایپ ) اب  گنج  يارب  بازحا  هدنهد  مسق  هدـننک و  عمج  نایفـسوبا  ینعی   ) فالحالادـسا و  تسام . زا  هزمح )  ) هّللادـسا امش ،

نیرتهب امش ، زا  طیعم ) یبا  نب  ۀبقع  نادنزرف  ای  ناورم  دالوا   ) شتآ ناکدوک  دنتسه و  ام  زا  نیسح ) نسح و   ) تشهب ناناوج  ياقآ  دّیس و 
! امش ام و  هرابرد  لیبق ، نیا  زا  يرگید  ناوارف  ياهزیچ  امش و  زا  بهلوبا ) رسمه   ) بطحلا ۀلاّمح  تسام و  زا  همطاف )  ) ناهج نانز 

هک ار  هچنآ  نآرق  ادـخ  باـتک  تسین ؛ یفخم  یـسک  رب  زین  ّتیلهاـج  نارود  رد  اـم  ياـهراک  هدیـسر و  همه  شوـگ  هـب  اـم  مالـسا  نارود 
: هک تسا  دنوادخ  هتفگ  نآ  تسا و  هداد  ناشن  هدرک و  عمج  هیآ  کی  رد  میدرمشنرب 

هک دنتسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  : » تسا هدومرف  زین  و  [ 79 «.] دنرتراوازس رگیدکی  هب  تبـسن  یهلا  باتک  رد  نادنواشیوخ  »
کی زا  ام  سپ  [ 80 .«] تسا نانمؤم  تسرپرـس  ّیلو و  دنوادخ  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  نینچمه  دـندرک و  ّتیعبت  وا  زا 

. تعاطا رثا  رد  رگید  فرط  زا  میرتراوازس و  نارگید  زا  تبارق  هلیسو  هب  فرط 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  رکذ  اب  دنتـسناوت  دندرک ، وگتفگ  راصنا  اب  هفیقـس »  » رد نیرجاهم  هک  زور  نآ 
یقاب دوخ  ياج  هب  راصنا  ياعّدا  دراد ، يرگید  لیلد  رگا  امـش و  اب  هن  تسام  اب  قح  سپ  تسا  يرترب  لیلد  نیا  رگا  دـنوش ؛ زوریپ  اهنآ  رب 
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زا هک  تسا  هتفرن  وت  رب  یتیانج  دشاب  نینچ  رگا  ماهدرک ، نایغط  اهنآ  همه  رب  ماهدیزرو و  دـسح  افلخ  مامت  رب  نم  هک  ياهدرب  نامگ  تسا .
! منک یهاوخ  رذع  وت 

607 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
«! دنیشنیمن وت  رب  نآ  گنن  درگ  هک  تسا  یصقن  نیا   » رعاش هتفگ  هب  و 
! ... منک تعیب  هک  دندیشک  دندز و  راسفا  رتش  نوچمه  ارم  هک  ياهتفگ  و 

کی يارب  نیا  ياهدش . اوسر  یلو  ینک  اوسر  ياهتساوخ  ياهتفگ ، انث  حدم و  هاگآدوخان  ینک و  تّمذم  ياهتساوخ  دنگوس  ادخ  هب  ابجع ،
تّجح هصالخ  نیا  دنکن و  کش  دوخ  نیقی  رد  دشاب و  هتشادن  دیدرت  دوخ  نید  رد  هک  مادام  دوش ، عقاو  مولظم  هک  تسین  صقن  ناملـسم 

! تسین شحرش  ياج  هک  مدرک  افتکا  یهاتوک  هصالخ و  نیمه  هب  نم  وت ؛ ریغ  ربارب  رد  یّتح  تسا  نم  لیلد  و 
شناگتـسب ناشیوخ و  زا  هک  ارچ  يوش ، هداد  خـساپ  راـتفگ  نیا  زا  هک  تسوت  ّقح  ياهدـش و  روآداـی  ناـمثع  اـب  نم  عضو  هراـبرد  سپس 

تخادرپ و شیرای  هب  هک  یسک  ایآ  تخاس ؟ رتاّیهم  شناگدنـشک  يارب  ار  هار  دوب و  رتدیدش  وا  اب  شینمـشد  ام  زا  کیمادک  لاح  يدوب ،
شرـس رب  گرم  ات  درک  ریخأت  وا  تساوخ و  يراـی  وا  زا  ناـمثع )  ) هک یـسک  اـی  و  دـشکب ؟ تسد  دنیـشنب و  شیاـج  هب  هک  تساوخ  وا  زا 

؟ دمآرس هب  شیگدنز  دروآ و  موجه 
هب دـییآ و  ام  يوس  هب  دـنتفگیم : دوخ  ناردارب  هب  هک  ناـنآ  مه  دسانـشیم و  بوخ  ار  ترـصن  زا  ناـعنام  دـنوادخ   » دـنگوس ادـخ  هب  هن ،

بیع وا  رب  دوب  هدروآ  دوـجو  هب  هک  ییاهتعدـب  دروـم  رد  میوـگیمن : نم  [ 81 «.] دنتفاتـشیمن کمک  هب  یمک  رادـقم  زج  یتحاران  ماگنه 
عقاو تمـالم  دروـم  هک  یناـسک  دنرایـسب  تسوا ، داـشرا  تیادـه و  نم  هاـنگ  رگا  منکیمن ، یهاوخرذـع  نآ  زا  متفرگیم و  متفرگیمن ،

. دنهانگ یب  دنوشیم و 
«. دریگیم رارق  تمهت  دروم  دنکیم ، تحیصن  رد  رارصا  سب  زا  هاوخریخ  حصان و  صخش  یهاگ  : » رعاش هتفگ  هب  و 

لّکوت وا  رب  مهاوخیمن ، دنوادخ  زا  زج  ار  قیفوتو  تسادخ  فطل  هب  اهنت  نم  ّتیقفوم  مرادن و  ییاناوت  ّدح  ات  حالـصا  زج   » يدـصق نم  و 
هیرگ نآ  زا  دعب  تسا  کحضم  یتسار  تسین ؛ يزیچ  ریشمش  زج  مباحصا  نم و  يارب  وت  دزن  هک  ياهتفگ  و  [ 82 «.] متشگزاب وا  هب  مدرک و 

! ... ندرک
!؟ دنسرتب ریشمش  زا  دننک و  تشپ  نمشد  هب  بلطملادبع »  » نادنزرف هک  هدوب  تقو  هچ  يراد و  دای  هب  یک 

«! دمآ دهاوخ  نادیم  هب  تفیرح  هک  نک  ربص  یمک  سپ  »
یهاوـخ دوـخ  یکیدزن  رد  ینکیم ، رارف  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  تساوـخ و  دـهاوخرب  وـت  بیقعت  هب  ینکیم  بیقعت  هـک  ار  سک  نآ  يدوزب 

زا میظع  یهاپس  نایم  رد  نم  تفای و 
609 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

، رابغ ناشتکرح  ماگنه  هب  تسا ، هدرـشف  مه  هب  ناشتّیعمج  هک  یناسک  اب  دمآ ، مهاوخ  وت  يوس  هب  تعرـس  هب  ناعبات ، راصنا و  نارجاهم و 
رکـشل نیا  هارمه  تسا . ناشراگدرورپ  اب  تاقالم  ناشیارب  تاقالم  نیرتهب  دـنراد ، نت  رد  تداهـش  سابل  دـنکیم ؛ راـت  هریت و  ار  نامـسآ 

َنِم َیِه  ام  َو  ! » تفرگ رارق  تنادناخ  دج و  ییاد ، ردارب ، رکیپ  رب  هنوگچ  اهنآ  زیت  هبل  ینادیم  هک  یمشاه ، ياهریـشمش  دنردب و  نادنزرف 
[83 «.] تسین رود  نارگمتس  زا  نیا  و  ٍدیعَِبب ؛ َنیِملاَّظلا 

همان 29

هرصب  لها  هب 
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امـش يرارف  زا  ریـشمش  متـشذگ و  امـش  مرجم  زا  نم  دـیهاگآ ، نآ  زا  دوخ  هک  دوب  يروط  امـش  یگدـنکارپ  داـّحتا و  نامـسیر  نتـسسگ 
فیعـض و تاّیرظن  کلهم و  راکفا  نونکا  مه  رگا  مدرک . رظن  فرـص  ناشریـصقت  زا  متفریذپ و  دندمآ  نم  بناج  هب  هک  نانآ  متـشادرب و 
، دـیزاس دوخ  يوس  هب  تکرح  هب  روبجم  ارم  رگا  و  دـنباکر ! رد  اپ  هدامآ و  نم  هاپـس  دـناشکب ، نم  اب  هزیتس  تفلاـخم و  هب  ار  امـش  دـساف ،

امش ناحصان  ّقح  مفراع و  امش  ناعیطم  لیاضف  هب  هک  نیا  اب  دشاب ، کچوک  رایسب  نآ  ربارب  رد  لمج » گنج   » هک مروایب  امش  هب  ياهلمح 
. درک مهاوخن  ضقن  ار  رادافو  نامیپ  هاگچیه  مرادیمن و  اور  زواجت  یبوخ  هانگ و  یب  صخش  هب  یمهّتم  رطاخ  هب  زگره  مسانشیم و  ار 

همان 30

هیواعم  هب 
نتـسنادن رد  هک  يزیچ  ییاسانـش  تفرعم و  زا  نک ، رظن  دوخ  رب  دنوادخ  قوقح  رد  و  سرتب ! يراد  رایتخا  رد  هچنآ  دروم  رد  دـنوادخ  زا 

، نکم يراددوخ  یتسین  روذعم  نآ 
611 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دراد ینتساوخ  ماجنارس  راکشآ و  عساو و  قرط  ینارون ، ییاههار  حضاو ، ياههناشن  تعاطا 
قح زا  دباترب  يور  نآ  زا  هک  یـسک  دنزاسیم . فرحنم  نآ  زا  ار  شیوخ  نادرخبان ، ناگیامورف و  دنهنیم و  ماگ  هار  نیا  رد  نادنمـشوه 

. دتسرفیم وا  رب  ار  شیالب  دریگیم و  وا  زا  ار  شتمعن  ادخ  تسا . هداتفا  ینادرگرس  تریح و  نابایب  رد  هتفاترب و  ور 
رد دریگ ، نایاپ  تیگدنز  هک  سرتب  نیا  زا  هتخاس ، نشور  تیارب  يورب ، دیاب  هک  ار  یهار  دنوادخ  هک  رادهاگن  ار  نتشیوخ  راهنز ! راهنز !

هاگترپ رد  هتخاس و  لـخاد  رـش  نورد  رد  ار  وت  تلد  ياـه  هتـساوخ  يوریم ؛ رفک  هاـگلزنم  راـبنایز و  خـلت و  تبقاـع  يوس  هب  هک  یلاـح 
! تسا هتسب  ورف  تخس  وت  رب  ار  اههار  هدومن و  دراو  ار  وت  اه  هکلهم  رد  هتخادنا ، یهارمگ  تلالض و 

همان 31

هراشا

تسا  هتشون  وا  هب  نیّفص »  » زا تشگزاب  ماگنه  نیرضاح »  » نیمزرس رد  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب 
تـشذگ میلـست  هاوخان  هاوخ  تسا و  بورغ  هب  ور  شرمع  باتفآ  هک  ناـمز ، يریگتخـس  هب  فرتعم  یناـف ؛ يردـپ  زا  تسا ) ياهماـن  نیا  )

. درک دهاوخ  چوک  نآ  زا  ادرف  هتفرگ و  ینکس  ناینیشیپ  هاگلزنم  رد  هک  وا  مه  تسایند ،
كاله دـنداهن و  ماگ  نآ  رد  نارگید  هک  دـهنیم  ماگ  یهار  رد  دـیآیمن و  تسد  هب  زگره  هک  يزیچ  دـنموزرآ  دـنموزرآ ، يدـنزرف  هب 

! دندش
مه گرم ، ریسا  اهیدوبان و  راکهدب  رورغ ، ناگرزاب  ایند ، هدنب  بیاصم ، سرریت  رد  راگزور ، ناگورگ  تساهیرامیب ، فده  هک  یـسک  هب 

. ناگدرم نیشناج  تاوهش و  بولغم  اهالب ، تافآ و  جامآ  اهمغ ، نیرق  اههودنا ، نامیپ 
هتـشادزاب و مدوخ  ریغ  دای  زا  ارم  میوس ، هب  ترخآ  ندروآ  يور  نم و  رب  راـگزور  یگریچ  اـیند و  ندرک  تشپ  زا  نم  یهاـگآ  دـعب ! اـّما 
اوه و عضو ، نیا  ماهتفاترب . يور  مدوخ  ریغ  زا  ملوغـشم  نتـشیوخ  هب  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هدرک  بلج  ترخآ  يوس  هب  ار  مماـمتها  ماـمت 
رد یخوش  تسا و  يّدج  رـسارس  هک  هدناسر  ياهلحرم  هب  ارم  اذل  هتخاس ، راکـشآ  نم  يارب  ار  ییاهن  صلاخ و  رظن  هدز و  رانک  ارم  سوه 
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. تسین غورد  نآ  رد  هک  هدناشک  یتقادص  یتسار و  هب  درادن و  هار  نآ 
، دریگب ار  تنماد  گرم  رگا  هدیـسر و  نم  هب  دـسر  وت  هب  یتحاران  رگا  هک  نانچنآ  متفاـی ، مدوخ  همه  هکلب  دوخ ، زا  یئزج  ار  وت  نوچ  و 

، هتفرگ ارم  نماد  ایوگ 
613 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
 ... متفای دوخ  راک  مامتها  ار  وت  راک  مامتها  تهج  نیا  هب 

. مشابن ای  مشاب  هدنز  نم  هاوخ  دشاب ، وت  هاگ  هیکت  ات  متشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  اذل 
هچ منکیم و  هیـصوت  یهلا  نامـسیر  هب  ندز  گـنچ  وا و  رکذ  اـب  حور  بلق و  ندرک  داـبآ  ادـخ ، ناـمرف  هب  مازتـلا  اوقت و  هب  ار  وـت  مرـسپ !

!؟ دشاب ینز /- گنچ  نآ  هب  رگا  تسادخ /- وت و  نیب  هک  ياهطبار  زا  رتنئمطم  دناوتیم  ياهلیسو 
شناد تمکح و  اب  و  زاس ! دنمورین  نیقی  اب  ار  لد  ناریمب ، ییانتعا  یب  دهز و  اب  ار ) تسفن  ياوه  و   ) نک هدنز  زردـنا  هظعوم و  اب  ار  تبلق 

تالمح زا  و  نادرگ ! ریـصب  ار  وا  اـیند  عیاـجف  نداد  ناـشن  اـب  راداو و  اـیند  ياـنف  هب  رارقا  هب  ار  نآ  نک و  مار  گرم  داـی  اـب  اـمن و  ینارون 
تـسا هدیـسر  ناینیـشیپ  هب  هک  ار  هچنآ  و  امن ! هضرع  وا  رب  ار  ناگتـشذگ  رابخا  راد ! شرذـح  رب  زور  بش و  شدرگ  ياهیتشز  راـگزور و 

ياج اجک  رد  دناهدش و  لقتنم  اجک  زا  نیبب  دـناهدرک ، هچ  اهنآ  رگنب  تسرد  امن و  شدرگ  اهنآ  هبورخم  راثآ  راید و  رد  نک ، شیروآدای 
. دناهدمآ دورف  هتفرگ ،

یهاوخ اهنآ  زا  یکی  دننامه  مه  وت  هک  دشکیمن  یلوط  ایوگ  دناهتخادنا ، راب  تبرغ  راید  هب  هدش و  لقتنم  ناتـسود  نایم  زا  دـید  یهاوخ 
هچنآ رد  وگم ، نخـس  ینادیمن  هچنآ  دروم  رد  شورفم و  تیاـیند  هب  ار  تترخآ  نک ، حالـصا  ار  دوـخ  هدـنیآ  هاـگلزنم  نیارباـنب ) . ) دوـب
ماگنه هب  ندومن  يراددوخ  هک  نیا  هچ  راذـگم ! مدـق  يراد  نآ  رد  یهارمگ  سرت  هک  یهار  رد  زاسن و  بطاخم  ار  یـسک  یتسین  فّظوم 

. دنکفیب كانرطخ  ياهریسم  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یهارمگ ، ینادرگرس  زا  میب 
یتخس هب  دهدیم  ماجنا  دب  لمع  هک  یـسک  زا  امن و  راکنا  ار  تارکنم  تنابز  تسد و  اب  یـشاب ؛ فورعم  لها  دوخ  ات  نک  فورعم  هب  رما 

 ... درادن زاب  ادخ  هار  رد  شالت  زا  ار  وت  نارگ  شنزرس  شنزرس  زگره  نک و  شالت  ناوت  ّدحرس  ات  ادخ  هار  رد  نیزگ و  يرود 
تداع تالکشم  ربارب  رد  تماقتسا  رب  ار  نتشیوخ  و  نک ! هّقفت  نید  رد  ور ، ورف  دشاب  هک  اجره  قح  هار  رد  تالکشم  دیادش و  يایرد  رد 
نئمطم یهاگهانپ  هب  ار  دوخ  هک  راپسب  ادخ  هب  ار  نتشیوخ  اهراک  مامت  رد  دوریم ، رامش  هب  کین  قالخا  زا  قح  هار  رد  ییابیکـش  هک  هد 

هک هاوخب  ادخ  زا  هراومه  تسوا و  تسد  هب  نامرح  شـشخب و  هک  ناوخب ! ار  تراگدرورپ  صالخا  اب  اعد  ماگنه  هب  ياهدرپس . دنمورین  و 
دنمدوس هک  تسا  نآ  هتفگ  نیرتهب  هک  نیا  هچ  ریگم  يرـسرس  ار  نآ  نک و  ّتقد  متّیـصو  رد  دروآ ، شیپ  تیارب  تسا  کین  ریخ و  هچنآ 

. دشاب
615 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دشخبیمن دوس  تسین  نتفرگارف  راوازس  هک  یشناد  تسین و  يریخ  نآ  رد  دشخبن  عفن  هک  یشناد  شاب ! هاگآ 
ار نآ  زا  ییاهزارف  و  مدیزرو ، تردابم  ّتیصو  نیا  هب  دیارگیم ، یتسس  هب  میاوق  مدید  ماهدیسر و  يریپ  نس  هب  متفای  هک  یماگنه  مرـسپ !
رد هک  نآ  زا  شیپ  مدـید ) مزال   ) مشاـب و هدرکن  ناـیب  تیارب  ماهتـشاد  نورد  رد  ار  هچنآ  هک  یلاـح  رد  دـسر  ارف  ملجا  اداـبم  متفگ ، وت  هب 

دروآ و موجه  وت  رب  ایند  ياه  هنتف  سوه و  اوه و  هکنآ  زا  شیپ  اـی  هدـمآ ، دوجو  هب  ممـسج  رد  هک  ناـنچمه  دوش  داـجیا  یناـصقن  میأر 
هدیـشاپ نآ  رد  يرذـب  ره  تسا ، یلاخ  نیمز  نوچمه  ناوج  بلق  هک  ارچ  میوگب ، وت  اب  ار  نانخـس  نیا  يدرگ ، شکرـس  یبکرم  نوچمه 
تردابم ددرگ  لوغشم  رگید  روما  هب  ترکف  لقع و  دوش و  تخـس  تبلق  هک  نآ  زا  شیپ  وت  بدا  میلعت و  رد  نم  نیاربانب  دریذپیم . دوش 

ار وت  دناهدیشک و  ار  نآ  نومزآ  نتفایرد و  تمحز  هبرجت ، لها  نادنمشیدنا و  هک  یباتشب  يروما  لابقتسا  هب  يّدج  میمصت  اب  ات  مدیزرو ،
دیاش هکلب  دوب ، دهاوخ  مه  وت  بیـصن  هدش ، ام  بیـصن  اهنآ  تاّیبرجت  زا  هچنآ  نیاربانب  دناهتخاس ، زاین  یب  دّدجم  هبرجت  رتشیب و  شالت  زا 
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. ددرگ نشور  وت  رب  نامز ) تشذگ  اب   ) هدنام یفخم  ام  رب  هچنآ  زا  ياهراپ 
 ... ماهدنکفا رظن  اهنآ  رادرک  رد  اّما  ماهدرکن ، رمع  دناهتسیزیم  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  همه  هزادنا  هب  نم  هک  تسا  تسرد  مرسپ !

هچنآ رثا  رد  ایوگ  هکلب  مدش ؛ اهنآ  زا  یکی  دننامه  هک  اجنادب  ات  متخادرپ  تحایـس  ریـس و  هب  اهنآ  راثآ  رد  مدومن و  رّکفت  ناشرابخا  رد  و 
ردک و شخب  زا  ار  نانآ  یگدنز  ياّفـصم  لالز و  تمـسق  نم  هجیتن  رد  ماهدوب . رخآ  ات  لّوا  زا  اهنآ  همه  اب  هدیـسر  نم  هب  نانآ  خـیرات  زا 

اهنآ همه  نیب  زا  مدرک و  هصالخ  تیارب  ار  هدیزگرب  مهم و  ياهتمسق  اهنآ  مامت  نایم  زا  متـسناد ، ار  شنایز  دوس و  متخانـش و  زاب  کیرات 
يارب ار  اهیکین  نیرتهب  ناـبرهم  ردـپ  کـی  هک  هنوگناـمه  اذـل  متـشاد . رود  وت  زا  ار  نآ  تـالوهجم  مدومن و  باـختنا  تیارب  ار  شیاـبیز 

رارق رمع  زاغآ  رد  وت  اریز  متشامگ ، نآ  رب  ار  دوخ  تّمه  و  منک . تیبرت  تروص  نیدب  ار  وت  هک  مدید  حالص  زین  نم  دهاوخیم  شدنزرف 
. یتسه افص  اب  یحور  ملاس و  یتّین  ياراد  دوریم ، ولج  هب  ور  تراگزور  يراد و 

همه نیا  و  مهد ، میلعت  وت  هب  ار  نآ  مارح  لالح و  شماکحا و  مالسا و  نیناوق  شریسفت و  هارمه  ار  ادخ  باتک  زاغآ  رد  هک  مدید ) نینچ  )
هدش هبتشم  لطاب  دیاقع  سوه و  اوه و  يوریپ  رثا  رد  مدرم  رب  هچنآ  هک  مدیسرت  نیا  زا  هاگنآ  مدیزگنرب  ار  وت  ریغ  مدرک و  وت  هب  ار  هّجوت 

نم شیپ  دـشابن ، وت  دـنیاشوخ  دـنچره  تمـسق  نیا  نتخاـس  نشور  لـیلد  نیمه  هب  ددرگ ، هبتـشم  زین  وت  رب  دـناهدومن ، فـالتخا  نآ  رد  و 
مشابن  نمیا  تتکاله  زا  هک  مزاس  يرما  میلست  ار  وت  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم 

617 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. متسرفیم وت  يارب  ار  متّیصو  نیا  کنیا  دنک ، يربهر  تدوصقم  هب  دهد و  قیفوت  تحالص  دشر و  قیرط  رد  ار  وت  دنوادخ  مراودیما  و 

هب افتکا  تسا و  يراکزیهرپ  اوقت و  ییوجیم ، کّسمت  نآ  هب  همان  ّتیـصو  نیا  رد  میاههتفگ  نایم  زا  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  نادـب  مرـسپ !
تنادناخ ناحلاص  دناهتفر و  هار  نآ  زا  هتـشذگ  رد  تناردپ  هک  یهار  رد  تکرح  زین  تسا و  هدرمـش  بجاو  ضرف و  وت  رب  دنوادخ  هچنآ 

حالـص يارب  وت  هک  هنوگ  ناـمه  دـندنکفا و  رظن  زین  اـهنآ  ینکیم ، رظن  شیوخ  هراـبرد  وت  هک  هنوگناـمه  اریز  دـناهدومیپ ، ار  قیرط  نآ 
 ... دندیشیدنایم زین  اهنآ  یشیدنایم  شیوخ 

رگا دـنزاس و  اـهر  دنتـسین  فّلکم  هک  ار  هچنآ  دـنریگب و  دناهتخانـش  یبوخ  هب  ار  هچنآ  هک  دندیـسر  اـجنیا  هب  ّتقد  رکف و  زا  سپ  اـهنآ 
نیا نتفرگ  دای  ندـیمهف و  يارب  حیحـص و  هار  زا  تسیابیم  ینکن  مادـقا  یباین و  یهاگآ  اهنآ  دـننامه  ات  هک  دراد  ابا  نیا  لوبق  زا  تحور 

. ییوج کّسمت  اهینمشد  هب  ای  ینکفیب و  تاهبش  هب  ار  دوخ  هک  نیا  هن  ییوپب ، ار  هار 
هب لـیم  تبغر و  هار  نیا  رد  تقیفوت  رد  يوجب و  تناعتـسا  تدـنوادخ  زا  یهن ، ماـگ  هراـب  نیا  رد  یهاـگآ  قیرط  رد  هک  نآ  زا  شیپ  اـما 

یهارمگ میلـست  ار  وت  اـی  دـنکفایم ، ههبـش  رد  ار  وت  اـی  دوشیم  تراـکفا  رد  لـلخ  بجوم  هک  ار  یلماـع  هنوـگره  و  هد ! ناـشن  دـنوادخ 
. زاس اهر  دزاسیم ؛

عطاق و تمیمـصت  زکرمتم و  تاهدارا  هتفای و  لماکت  ترظن  هدـش و  عضاـخ  قح  ربارب  رد  هتفاـی و  افـص  تبلق  يدرک  نیقی  هک  هاـگنآ  سپ 
رطاخ تغارف  دشن و  مهارف  تیارب  يرادیم ، تسود  هنیمز  نیا  رد  ار  هچنآ  رگا  و  نکفا ! رظن  منکیم  ریسفت  تیارب  هچنآ  رد  هتشگ ، دحاو 

هک یـسک  نآ  هک  ارچ  ینزیم ، مدق  اهیکیرات  لد  رد  يرادیم و  رب  ماگ  یتسین  طوقـس  زا  نمیا  هک  یقیرط  رد  هک  نادـب  يدرکن ، لصاح 
. تسا رتهب  ییاههار  نینچ  زا  يراددوخ  كاسما و  یعقوم  نینچ  رد  تسین و  نید  بلاط  تسا ، دیدرت  ّریحت و  لاح  رد  ای  هابتشا  رد 

هدننک یناف  دناریمیم و  هک  تسا  یـسک  نامه  هدننیرفآ  تسا و  تایح  کلام  ومه  گرم  کلام  نادـب  امن ! تقد  متیـصو  مهف  رد  مرـسپ !
اجرباپ ایند  هک  نادـب  و  دـنکیم ، اـطع  زین  افـش  دـهدیم  يراـمیب  هک  یـسک  ناـمه  دـشخبیم . ماـظن  ون  زا  ار  یتسه  ناـهج  هک ، تسومه 

دهاوخب و وا  هک  هچنآ  ای  زیخاتـسر ، رد  شاداپ  التبا و  هاگ  تمعن و  هاگ  تسا ، هداد  رارق  ار  نآ  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  رگم  دـنامیمن 
. ینادیمن وت 

نادان لهاج و  تسخن  رد  وت  اریز  نک ، لمح  دوخ  ینادان  رب  ار  نآ  دـمآ ، شیپ  وت  يارب  یجنرغب  لکـشم و  شثداوح  ناهج و  هرابرد  رگا 
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نآ رد  تمـشچ  نادرگرـس و  نآ  رد  ترکف  ینادیمن و  هک  ار  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  يدـیدرگ و  هاگآ  ملاـع و  سپـس  يدـش و  هدـیرفآ 
! ... ینیبیم ار  نآ  یتّدم  زا  سپ  اّما  ددرگیم ، هارمگ 

619 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
لیم دشاب ، وا  هژیو  وت  شتسرپ  و  ربب ! هانپ  هدیـشخب  وت  هب  هدوب  تتقلخ  همزال  هچنآ  هداد و  تیزور  هدیرفآ و  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  نیاربانب 

. سرتب وا  زا  اهنت  وا و  يوس  هب  تتبغر  و 
رد و  ریذپب ! ار  وا  يربهر  نیاربانب  تسا . هدرواین  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نوچمه  ادخ  زا  سک  چـیه  نادـب  مرـسپ !

شـشوک مه  ردق  ره  وت  ماهدرکن و  یهاتوک  تاهرابرد  يزردـنا  چـیه  زا  نم  نک ! باختنا  شیوخ  دـئاق  ار  وا  يراگتـسر ، تاجن و  قیرط 
! داد یهاوخن  صیخشت  ماهداد  صیخشت  وت  هرابرد  نم  هک  هزادنا  نآ  ار  دوخ  حلاصم  يریگب  رظن  رد  ار  شیوخ  حالص  ینک و 

لاـعفا و يدـیدیم و  ار  شتردـق  کـلم و  راـثآ  دـندمآیم ، وت  يوس  هب  زین  وا  نـالوسر  تشاد  یکیرـش  تراـگدرورپ  رگا  نادـب  مرـسپ !
شتکلمم کلم و  رد  سک  چـیه  تسا . هدرک  فیـصوت  ار  شیوخ  هک  هنوگنامه  اتکی ، تسا  يدـنوادخ  وا  اّما  یتخانـشیم ، ار  شتافص 

هتـشاد يزاغآ  هک  نیا  نودب  تسا  یتسه  هلـسلس  رـس  وا  تسا ، هدوب  هراومه  و  تفر ، دـهاوخن  نیب  زا  زگره  تسین ، وا  اب  ّتیدـض  هب  رداق 
رارق هدید  ای  رکف  هطاحا  رد  شتّیبوبر  هک  تسا  نآ  زا  رتهبترم  گرزب  دوش ؛ رّوصت  شیارب  ینایاپ  هک  نیا  نودـب  تساهنآ  نیرخآ  دـشاب و 

. دریگ
ینوزف تردق و  یمک  تلزنم و  ردـق  یکچوک  رد  تسوت  دـننام  راوازـس  هک  نانچنآ  شوکب ! لمع  رد  یتخانـش  ار  تقیقح  هک  نیا  لاح 

. تسا راگدرورپ  هب  دیدش  زاین  زجع و 
حـبق و زا  زج  هدرکن و  رما  یکین  هب  زج  ار  وت  وا  هک  ارچ  كانمیب ! شمـشخ  زا  و  شاب ! ناسرت  شتبوقع  زا  اـمن ! شـشوک  شتعاـط  هار  رد 

. تسا هتشادن  زاب  یتشز 
علّطم هدـش ، اّیهم  نآ  رد  شلها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  متخاـس و  هاـگآ  شینوگرگد  لاوز و  نآ و  تـالاح  اـیند و  زا  ار  وت  نم  مدـنزرف !
بوخ ار  ایند  هک  یناـسک  یهن ! ماـگ  نآ  حیحـص  هار  رد  يریگتربع و  اـهنآ  هلیـسو  هب  اـت  مدز ، اـهلثم  تیارب  ود  ره  هراـبرد  مدـینادرگ و 
دصق هتفرگ و  رارق  تسین  ندنام  لباق  هک  هدز  یطحق  تّقشم  رپ  يدابآ و  بآ و  یب  یلزنمرس  رد  هک  دنتسه  ینارفاسم  دننامه  دناهدومزآ ،

هار ياهتّقشم  لزنم ) نآ  هب  ندیـسر  يارب  اهنیا   ) دناهدومن تسا ، یتحار  شیاسآ و  نآ  رد  هک  ياهیحان  هب  تمعنرپ و  یلزنم  يوس  هب  چوک 
شیوخ عیسو  هناخ  هب  ات  دناهدومن ، لوبق  لد  ناج و  اب  ار  راوگان  ياهاذغ  ترفاسم و  یتخس  هتفریذپ ، ار  ناتسود  قارف  دناهدش ، لّمحتم  ار 

؛ دننکیمن یجنر  درد و  ساسحا  هار  نیا  رد  تالکـشم  اهیتحاران و  نیا  زا  مادک  چیه  زا  اذل  دـنهن . ماگ  دوخ  شمارآ  رارق و  لزنمرـس  و 
ّلحم هب  کیدزن و  ناشلزنم  هب  ار  نانآ  هک  تسین  نآ  زا  رتبوبحم  ناشیارب  زیچ  چـیه  دـنراگنایمن و  تمارغ  ار  هدـش  فرـصم  ياـه  هنیزه 

. دناسرب ناششمارآ 
621 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دیاب هک  دوشیم  مالعا  اهنآ  هب  سپـس  هتـشاد ، رارق  تمعنرپ  یلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاسم  دننامه  دناهدش ، رورغم  ایند  هب  هک  یناسک  اّما 
نآ رد  هچنآ  تقرافم  زا  رتهدـننک  تحاران  رتدـنیاشوخان و  زیچ  چـیه  نانآ  دزن  دـننک ، تکرح  تمعن  زا  یلاخ  کـشخ و  یلزنم  يوس  هب 

تواضق سایقم  رایعم و  ار  نتـشیوخ  مرـسپ ! تسین ! دنریگ ، رارق  نآ  رد  دننک و  لّمحت  دـیاب  هک  ییاهیتحاران  يوس  هب  تکرح  دـناهدوب و 
دوـخ يارب  هـک  ار  هـچنآ  راد و  تـسود  نارگید  يارب  يرادیم ، تـسود  دوـخ  يارب  هـک  ار  هـچنآ  سپ  هدــب ! رارق  نارگید  دوــخ و  نـیب 
يراد تسود  هک  روط  نامه  نک ، یکین  دوش . متس  وت  هب  يرادن  تسود  هک  هنوگ  نامه  نکم ! متس  دنـسپم ؛ زین  نارگید  رب  يدنـسپیمن ،
مدرم يارب  زیچ  ناـمه  هب  يرامـشیم ، حـیبق  يرگید  يارب  ار  ناـمه  هک  نادـب  تشز  ار  يزیچ  نتـشیوخ  يارب  دـننک ، یکین  وـت  هب  تبـسن 

هب يرادن  تسود  هک  ار  هچنآ  و  دشاب ! كدنا  رایسب  ینادیم  هچنآ  هچ  رگا  وگم ، ینادیمن  هچنآ  يدنسپیم ، دوخ  يارب  هک  شاب  یـضار 
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رد ار  شـالت  شـشوک و  تیاـهن  تسا . لـقع  تفآ  و  یتـسار ، باوص و  ّدـض  رورغ ، بجع و  هک  نادـب  وگم . زین  نارگید  هب  دـنیوگب ، وت 
تیادـه تسار  هار  رد  هک  هاـگ  نآ  و  نکم ! هتخودـنا  نارگید  يارب  و  نک ) قاـفنا  ياهدروآ  تسد  هب  هـچنآ  زا  و  ! ) شاـب هتـشاد  یگدـنز 

. شاب عشاخ  عضاخ و  تخس  تراگدرورپ  ربارب  رد  یتفای ،
هشوت و يریگهزادنا  و  ناوارف ، شالت  حیحـص ، شـشوک  زا  هار  نیا  رد  نادب  زین  يراد و  شیپ  رد  تّقـشم  رپ  ینالوط و  سب  یهار  نادـب !

شود رب  راب  دوخ  لّمحت  بات و  زا  شیب  یـشاب ؛ رابکبـس  هار  نیا  رد  دیاب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دوب و  یهاوخن  زاین  یب  یفاک  رادـقم  هب  هلحار 
. دوب دهاوخ  لابو  وت  يارب  نآ  ینیگنس  هک  ریگم !

نآ دهد  سپ  وت  هب  يوش  دنمزاین  نآ  هب  هک  ادرف  دریگ و  شود  رب  زیخاتسر  ات  ار  وت  هشوت  داز و  دناوتیم  هک  یتفای  ار  يدنمزاین  هاگ  ره  و 
زاس و مهارف  رتشیب  هچ  ره  يراد  ار  ياهشوت  داز و  نینچ  يروآ  عمج  رب  تردـق  رگا  راذـگب و  وا  شود  رب  ار  داز  نیا  رامـشب و  تمینغ  ار 

رگا یتسه  زاین  یب  هک  یماگنه  ینکن . شیادیپ  یلو  ییآرب  یـصخش  نینچ  يوجتـسج  رد  يزور  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسرفب ، وا  هارمه 
روبعلا بعـص  ییاه  هندرگ  وت  يور  شیپ  هک  نادـب  دـیامن . ادا  وت  یتسدـگنت  یتخـس و  زور  رد  ات  رامـشب ، تمینغ  دـهاوخب  ضرق  یـسک 
تعرس زا  رتدب  رایسب  ناشلاح  ناوردنک  و  تسا ، ناراب  نیگنـس  زا  رتهب  بتارم  هب  ناشلاح  نارابکبـس  اهنآ ) زا  روبع  يارب   ) هک دراد  دوجو 

اّیهم یلیاسو  ناهج  نآ  هب  تندیسر  زا  شیپ  شیوخ  يارب  نیاربانب  خزود . رد  ای  تسا  تشهب  رد  ای  ماجنارـس  وت  لوزن  هک  نادب  ناگدننک .
« دوشیمن هتفریذپ  يرذع  چیه  گرم  زا  سپ   » اریز امن ، هدامآ  تندمآ  زا  شیپ  ار  لزنم  زاس و 

623 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. درادن دوجو  ایند  هب  یتشگزاب  هار  و 

زین ار  نآ  تباجا  تسا و  هداد  ار  تساوخرد  اعد و  هزاـجا  وت  هب  دراد  راـیتخا  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ياـهجنگ  هک  یـسک  ناـمه  نادـب !
 ... دتسرف ورف  وت  رب  ار  شتمحر  ات  ییامن ، تمحر  تساوخرد  وا  زا  دنک و  اطع  وت  هب  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدرک  رما  وت  هب  هدومن ، نیمضت 

يربب و هانپ  ياهطـساو  عیفـش و  هب  هک  هتخاسن  روبجم  ار  وت  دـشاب و  هلـصاف  باجح و  هک  هدادـن  رارق  ار  یـسک  شدوخ  وت و  نیب  دـنوادخ 
اجنآ رد  تسا . هتفرگن  بیع  وت  رب  تشگزاب  هبانا و  رد  هدومنن و  لیجعت  وت  رفیک  رد  ینک  هبوت  يدومن ، یفالخ  راک  رگا  هک  هدشن  تعنام 

اب همیرج  رد  تسا . هدشن  لئاق  ینیگنس  طیارش  هبوت  لوبق  تشگزاب و  يارب  هتخاسن و  اوسر  ار  وت  تسوت ؛ راوازـس  ییاوسر  تحاضف و  هک 
ار تیدـب  هانگ و  هداد ، رارق  یکین  هنـسح و  هانگ ، زا  ار  وت  تشگزاب  هکلب  تسا  هتخاسن  سویأم  شتمحر  زا  ار  وت  هتخادرپن و  هشقانم  هب  وت 

. تسا هدوشگ  تیور  هب  ار  یهاوخرذع  تشگزاب و  هبوت و  رد  تسا و  هدروآ  باسح  هب  هد  ار  تیکین  کی و 
نانچ نآ  و  يربیم ، وا  يوس  هب  ار  تتجاح  سپ  دنادیم ، ار  تنخس  ییامن  اوجن  وا  اب  هک  نامز  نآ  دونـشب ، ینک  شیادن  هک  هاگنآ  سپ 
رارق وا  ربارب  رد  ار  تتالکـشم  یتحاراـن و  ینکیم و  لد  درد  وا  اـب  یهاوـخب  هاـگ  ره  یهدیم . ناـشن  ار  دوـخ  وا  هاگـشیپ  رد  یتـسه  هک 

. تسین نآ  ياطعا  هب  رداق  یسک  وا  زج  هک  یهاوخیم  ار  ییاهزیچ  شتمحر  نئازخ  زا  ییوجیم و  تناعتسا  تیاهراک  رد  وا  زا  یهدیم ،
. يزور تعسو  ندب و  یتسردنت  رتشیب ، رمع  دننام 

، ینک تساوـخرد  وا  زا  هک  هداد  هزاـجا  وـت  هب  اریز  هداد ، رارق  وـت  تسد  رد  ار  شنئازخ  ياهدـیلک  دـنوادخ  هک  منکیم  دـیکأت  رگید  راـب 
زا دیابن  زگره  اّما  يروآ . دورف  ار  ادخ  تمحر  ناراب  ییاشگب و  ار  ادـخ  تمعن  ياهرد  اعد  هلیـسو  هب  یناوتیم  یتساوخ ، هاگ  ره  نیاربانب 

. تسا ّتین  هزادنا  هب  ششخب  اریز  يدرگ ، سویأم  اعد  تباجا  رد  ریخأت 
هک دوشیم  هاـگ  ددرگ و  رتـشیب  دـنموزرآ  هدـننک و  تساوـخرد  ياـطع  شاداـپ و  رجا و  اـت  دـتفایم  ریخأـت  هب  تباـجا  هک  دوـشیم  هاـگ 

نیا ای  دـش و  دـهاوخ  تیانع  وت  هب  يرّرقم  دـعوم  رد  ای  يدوز و  هب  نآ  زا  رتهب  هک  یلاح  رد  ددرگیمن ، تباجا  اـّما  ینکیم ، تساوخرد 
يدوباـن بجوم  دوش  هداد  وت  هب  رگا  هک  یهاوخیم  ار  يزیچ  اـسب  هچ  اریز  دوشیمن  هدروآرب  تاهتـساوخ  نیا  يرتـهب ، زیچ  رطاـخ  هب  هک 

رب تخر  وت  زا  شیدـب  لابو و  یقاب و  تیارب  شییابیز  لامج و  هک  دـشاب  يزیچ  هشیمه  وت  هتـساوخ  دـیاب  لصا  نیا  يور  دوشیم . وت  نید 
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. دنام یهاوخن  یقاب  نآ  يارب  زین  وت  دنامیمن و  یقاب  وت  يارب  لام  ددنب ،
! یگدنز يارب  هن  گرم  يارب  ناهج ! نیا  رد  ياقب  هن  انف  يارب  ایند ! يارب  هن  ياهدش  هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  نادب  مرسپ !

625 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد وـت  يریگرب  نآ  زا  هشوـت  داز و  دـیاب  هک  یلزنم  رد  ینک ؛ چوـک  نآ  زا  تسا  نکمم  نآ  ره  هک  يراد  رارق  یلزنم  رد  وـت  هک  نادـب ) (و 

دوریمن و نوریب  شاهدنیوج  تسد  زا  و  دباییمن ، تاجن  نآ  زا  هدننک  رارف  زگره  هک  یگرم  نامه  یگرم ؛ هدش  هدنار  وت  یترخآ ، قیرط 
دوخ اب  رتشیپ  وت  یـشاب و  يدـب  لاح  رد  هک  دروآ  گنچ  هب  ار  وت  ینامز  دـنکن  شاب ! رذـح  رب  گرم  زا  نیاربانب  دریگیم . ار  وا  ماـجنارس 

تکـاله هب  ار  نتـشیوخ  وـت  هک  تسا  اـجنیا  ددرگ و  لـئاح  تاهبوـت  وـت و  ناـیم  وا  اـّما  درک ، یهاوـخ  هبوـت  لاـح  نیا  زا  هـک  یتـفگیم 
. ياهتخادنا

گرم دای 

هب گرم  هک  یماگنه  هکنیا  ات  يریگیم  رارق  نآ  رد  گرم  زا  سپ  يوریم و  نآ  يوس  هب  هچنآ  دای  هب  شاب و  گرم  دای  هب  رایسب  مرسپ !
رب ناهگان  دنکن  یشاب ، هدامآ  هدز و  رمک  رب  تّمه  نماد  تیوقت و  ار  شیوخ  يورین  یشاب . هدرک  اّیهم  تهج  ره  زا  ار  دوخ  وت  دیآ  وت  دزن 

ار وت  نآ  هب  ناش  هناصیرح  هلمح  ایند و  هب  مدرم  دـیدش  هقـالع  هک  شاـب  رذـح  رب  تخـس  نیا  زا  مرـسپ ) ( ؛ دزاـس تبولغم  دوش و  دراو  وت 
هب اراکشآ  ار  دوخ  ياهیدب  هداد و  ربخ  ار  وت  شلاوز  انف و  زا  دوخ  زین  ایند  هدرک و  هاگآ  ایند  عضو  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  ارچ  دزاس . رورغم 

ندیرد یپ  رد  هک  یناگدنرد  دننکیم و  ادـص  هراومه  هناربص  یب  هک  دنتـسه  یناگـس  نوچمه  ناتـسرپ  ایند  نادـب ) . ) تسا هداد  ناشن  وت 
ینایاپراهچ نوچمه  ای  ار ؛ اهرتکچوک  اهرتگرزب  دنروخیم و  ار  نافیعض  نادنمروز  دنشکیم ، دایرف  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  دنرگیدکی 

رد دناهدراذگ ، ماگ  مولعمان  ياههار  هب  هدرک و  مگ  ار  حیحص  ياههار  دناهدش ، اهر  رگید  یهورگ  هتسب و  ناشیاهاپ  نانآ  زا  یهورگ  هک 
عمج ار  اهنآ  هک  دنراد  یناپوچ  هن  تسا ، ریذـپناکما  يدـنک  هب  نآ  رد  تکرح  هک  رازنـش  ینیمزرـس  رد  دـناهدش ، اهر  تافآ  زا  رپ  يداو 

ياههناشن ندید  زا  ار  ناشاهمـشچ  هتخادنا و  هار  هب  يروک  قیرط  رد  ار  نانآ  ایند  دـناسرب ؛ هاگارچ  لزنم و  هب  اراهنآ  هک  یـسک  هن  دـنک و 
نتــشیوخ راـگدرورپ  کـلام و  ار  اـهنآ  دـناهدیدرگ ، قرغ  نآ  ياـهتمعن  رد  هدــنام و  اـیند  ینادرگرــس  تریح و  رد  هتــسب ؛ رب  تیادــه 

. دناهدرک شومارف  ار  نآ  ياروام  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  ایند  اهنآ  ار و  اهنآ  ایند  دناهدیزگرب ؛

رادهگن هزادنا  ایند  يارب  شالت  رد 

هک سک  نآ  دناهدیسر . دوصقم  لزنم  رـس  هب  نارفاسم  ایوگ  ددرگیم ) راکـشآ  تقیقح  و   ) دوشیم فرط  رب  یکیرات  يدوز  هب  هک  مارآ !
! دش دهاوخ  قحلم  هلفاق )  ) هب دنارب  عیرس 

- دنرادنپیم نکاس  ار  دوخ  دنچ  ره  تسا -، تکرح  رد  ًامئاد  تسا ، زور  بش و  شبکرم  هک  سک  نآ  نادب  مرسپ !
627 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسا فّقوتم  ًارهاظ  هچ  رگ  دنکیم ، تفاسم  عطق  هراومه  و 
یهاوخن رمع  هدـش  رّرقم  هچنآ  زا  شیب   ) درک یهاوخن  زواـجت  تلجا  زا  دیـسر و  یهاوخن  تیاـهوزرآ  همه  هب  زگره  مّلـسم  روـطب  نادـب !

! شاب میالم  ایند  ندروآ  تسد  هب  قیرط  رد  نیاربانب  دناهتسیزیم ، وت  زا  شیپ  هک  یتسه  یناسک  نامه  هار  رد  وت  و  دومن )
هب رجنم  ایند  هار  رد  دـح  یب  شالت  هک  هدـش  رایـسب  اریز  عمط ،) هن  شاـب و  هتـشاد  صرح  هن   ) نک هشیپ  ار  يور  هناـیم  راـک  بسک و  رد  و 

! شاب نآ  زا  رتراوگرزب  دوشیم . مورحم  ياهدننک  ارادم  ره  هن  هدیسر و  يزور  هب  يرگـشالت  ره  هن  هک  ارچ  تسا ! هدیدرگ  لاوما  يدوبان 
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زا هار  نیا  رد  تتّیـصخش  وربآ و  زا  هچنآ  ربارب  رد  یناوتیمن  وـت  اریز  دـناسرب - تدوـصقم  هب  ار  وـت  دـنچ  ره  یهد - رد  نت  یتـسپ  هب  هک 
یکین نآ  دراد  یـشیاسآ  یبوخ و  هچ  هدیرفآ !» دازآ  ار  وت  دنوادخ  هک  ارچ  شابم  يرگید  هدـنب  ، » يروآ تسد  هب  ییاهب  یهدیم ، تسد 
تعرـس اب  عمط  ياهبکرم  دنکن  دوشیمن . لصاح  دایز  تّقـشم  اب  زج  هک  یتحار  شیاسآ و  ای  دـیآیمن و  تسد  هب  يدـب  رـش و  اب  زج  هک 

اریز هد ، ماجنا  دشابن  هطساو  یتمعن  بحاص  دنوادخ ، وت و  نیب  هک  یتسناوت  رگا  دنزادنیب ...  هکلهم  ياهروخشبآ  هب  ار  وت  دننک و  تکرح 
رادقم زا  تسا  رتهنامرتحم  دسرب  ادـخ  هیحان  زا  هک  یمک  رادـقم  تفرگ و  یهاوخ  ار  تمهـس  درک و  یهاوخ  تفایرد  ار  دوخ  تمـسق  وت 

. تسوا هیحان  زا  اهتمعن  همه  دنچ  ره  دشاب ؛ شتاقولخم  زا  یکی  هیحان  زا  هک  يدایز 

نوگانوگ ياهشرافس 

يرادـهگن هک  ارچ  هتفر ! تسد  زا  تنخـس  رثا  رد  هچنآ  ناربج  زا  تسا ، رتناسآ  ياهداد  تسد  زا  تتوکـس  رثا  رب  هچنآ  ناربج  كرادـت و 
زا تسا ، رتـبوبحم  نـم  دزن  يراد  تـسد  رد  هـچنآ  يرادـهگن  و  تـسا ، ریذـپناکما  نآ  هناـهد  نتـسب  مـکحم  اـب  تـسه  فرظ  رد  هـچنآ 

( مک تورث  و   ) راـک بسک و  مدرم . زا  تساوـخرد  زا  تسا  رتـهب  يراداـن  سأـی و  یخلت  تسا ؛ يرگید  تسد  رد  هـک  يزیچ  تساوـخرد 
رگید سک  ره  زا  رتهب  ار  شیوخ  رارـسا  ناسنا  هاـنگ . روجف و  اـب  مأوت  ناوارف  تورث  زا  تسا  رتهب  يراکتـسرد  یکاـپ و  تّفع و  اـب  هارمه 

. دنکیم يرادهگن 
. دز دهاوخ  دایز  انعمیب  ياهفرح  دنک  یفرح  رپ  هک  یسک  دننکیم . شالت  دوخ  نایز  رب  هک  یناسک  دنرایسب 

رب اهنآ  زا  ات  وش  رود  يدـب  ّرـش و  لها  زا  دـش . یهاوخ  نانآ  زا  هک  وش  هارمه  ناراکوکین  اب  تفای . دـهاوخ  ییاـنیب  دـنک ، هشیدـنا  سکره 
!. تسا متس  نیرتدب  ناوتان  رب  متس  تساهاذغ ! نیرتدب  مارح  ياذغ  یشاب . رانک 

يرامیب يرامیب و  هیام  وراد  هک  دوشیم  هاگ  دوب . دهاوخ  ییارادم  قفر و  تّدش ، دیآ ، باسح  هب  تّدش  ندرک  ارادـم  قفر و  هک  هاگ  نآ 
هب هعدخ  هدش ، تحیـصن  تساوخرد  وا  زا  هک  سک  نآ  دهد و  زردنا  تسین ، زردنا  لها  هک  سک  نآ  اسب  هچ  تسا ! شخبتاجن  يوراد 

تسا نآ  تیاههبرجت  نیرتهب  تساههبرجت . يرادهگن  لقع ، تسا . ناقمحا  هیامرس  هک  شاب ، رذح  رب  اهوزرآ  رب  ندرک  هیکت  زا  درب ! راک 
. دهد دنپ  وت  هب  هک 

629 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هب دـشاب  وجتـسج  رد  سک  ره  هـک  تـسین  ناـنچ  رامـشب . تـمینغ  ار  نآ  ددرگ  تهودـنا  هیاـم  دورب و  تـسد  زا  تـصرف  هـکنآ  زا  شیپ 

يراـک ره  تسا . داـعم  نتخاـس  هاـبت  هشوـت و  داز و  ندرب  نـیب  زا  داـسف ، دراوـم  زا  ددرگ . زاـب  یناـهنپ  بیاـغ و  ره  و  دـسرب . شاهتـساوخ 
هجیتن ات   ) دزادـنایم هرطاخم  رد  ار  دوخ  هراومه  یناگرزاب  ره  دیـسر . دـهاوخ  وت  هب  هدـش  رّدـقم  تیارب  هچنآ  يدوز  هب  دراد ؛ یماجنارس 

! ... تسا هدوب  رتشیب  دایز  هیامرس  زا  شدشر  مک ، هیامرس  هک  هدش  رایسب  دریگ .)
هاگ چـیه  ریگب . ار  دوخ  هرهب  تسا  وت  رایتخا  رد  راگزور  هک  هاـگنآ  مهّتم ؛ تسود  رد  هن  دراد و  دوجو  يریخ  تسپ  راـک  کـمک  رد  هن 

. شاب رذح  رب  تجاجل  شکرس  بکرم  رب  ندش  راوس  زا  زادنیم . رطخ  هب  يروآ  تسد  هب  رتشیب  هکنیا  رطاخ  هب  ار  یتمعن 

ناتسود ربارب  رد  وت  هفیظو 

فطل و شیرود ، رهق و  ماـگنه  اـمن و  دـنویپ  وت  وا ، هیحاـن  زا  هطبار  عطق  ماـگنه  هب  نک ؛ لّـمحت  دوخ  رب  ار  بلاـطم  نیا  تردارب  ربارب  رد 
، رذع لوبق  شمرج  ماگنه  هب  شمرن ، شیریگتخس  ماگنه  هب  یکیدزن ، شیرود ، نامز  رد  و  شـشخب ، لذب و  شلخب ، ربارب  رد  و  یکیدزن .

یهد رارق  شّلحم  ریغ  رد  دش  هتفگ  هچنآ  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  اّما ) . ) تسوت تمعن  بحاص  وا  و  یتسه ، وا  هدـنب  وت  ایوگ  هک  نانچ  نآ 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ینمشد  هب  تتسود  اب  راکنیا  اب  هک  ریگم ! یتسود  هب  ار  دوخ  تسود  نمـشد  زگره  یناسر . ماجنا  هب  درادن  ّتیلها  هک  یـسک  هرابرد  ای 
رتنیریـش و ياهعرج  نم  هک  روخ  ورف  ار  مشخ  دـب ؛ ای  دـشاب  کین  هاوخ  زاس ! اـّیهم  تردارب  يارب  ار  دوخ  هناـصلاخ  تحیـصن  ياهتـساخ .

مرن وت  ربارب  رد  وا  يدوز  هب  هک  ریگ ، شیپ  یمرن  دنک  راتفر  تنوشخ  هب  وت  اب  هک  یسک  اب  مدیدن . نآ  زا  رتشخب  تّذل  رتماجنارـس و  شوخ 
دنویپ یتساوخ  رگا  ياهدیزگرب . ار  نیرتنیریـش  يزوریپ  ود  زا  یکی  نایم  رد  هک  نک ، راتفر  مرک  لضف و  اب  دوخ  نمـشد  اب  دـش . دـهاوخ 
یسک دناوتب . دوش ، تسود  وت  اب  رگید  راب  ددرگ و  زاب  تساوخ  يزور  رگا  هک  راذگب  یقاب  شیارب  یتسد  ياج  يربب  ار  تقافر  يردارب و 

وا قح  تسه ، تردارب  وت و  نیب  هک  یگناگی  تقافر و  دامتعا  هب  هاگ  چیه  نک ! قیدصت  ار  شنامگ  تملع )  ) اب درب  یکین  نامگ  وت  هب  هک 
هب دـشابن . وت  هب  تبـسن  دارفا  نیرتدـب  تنادـناخ  نک  یعـس  دوب . دـهاوخن  ردارب  وت  اب  ینکیم  عیاض  ار  شّقح  هکنآ  اریز  نکم ! عیاـض  ار 

ندرک يدب  رد  هن  دنویپ و  يرارقرب  رد  وت  زا  رتدنمورین  يردارب  دنویپ  عطق  رد  تردارب  دیابن  شابم ! دنمهقالع  درادن  هقالع  وت  اب  هک  یسک 
! ... دشاب ندرک  یکین  رد  وت  زا  رتیوق 

رب ماجنارس  و   ) دنکیم شالت  وت  دوس  دوخ و  نایز  هب  تقیقح  رد  هک  ارچ  دیاین  نارگ  وت  رب  دایز  دنکیم  متس  وت  رب  هک  یسک  متس  ملظ و 
. ینک يدب  وا  هب  هک  تسین  نیا  دنکیم  لاحشوخ  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  دش ) یهاوخ  زوریپ  وا 

ص631 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
631 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

غارـس هب  هک  تسا  يرگید  يزور  يزیخیم و  رب  نآ  يوجتـسج  هب  هک  تسا  يزور  عون  کی  تسا : هنوگ  ود  رب  يزور »  » هک نادب  مرـسپ !
یب ماگنه  هب  متـس  افج و  زاین و  ماـگنه  هب  عوضخ  تسا  تشز  هچ  دـیآیم ، تیوس  هب  يورن  شیوس  هب  مه  وت  رگا  ینعی  دـمآ  دـهاوخ  وت 
هتفر تتسد  زا  هک  يزیچ  يارب  تسا  رارق  رگا  ینک . حالصا  ار  تترخآ  يارـس  نآ  اب  هک  دوب  دهاوخ  وت  لام  رادقم  نآ  ایند  زا  اهنت  يزاین .

تـسا هدماین  زونه  هچنآ  رب  ياهدینـش  هدید و  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب  شاب ! تحاران  زین  هدیـسرن  وت  هب  هک  يزیچره  يارب  سپ  يوش  تحاران 
رد تخـس  هک  نامز  نآ  رگم  دـشخبیمن ، دوس  اهنآ  هب  زردـنا  دـنپ و  هک  شابم  یناـسک  زا  دـنرگیدکی  هیبش  روما  هک  ارچ  نک ! لالدتـسا 
ربص يورین  اب  ار  اهمغ  ّمه و  ندرک ! بدا  ندز و  اب  نایاپراهچ  اّما  دنریذپیم ، دنپ  بادآ  زردنا و  اب  نالقاع  هک  ارچ  ینک ، هغلابم  وا  خیبوت 

! زاس رود  دوخ  زا  نیقی  نسح  و 
. تسا دنواشیوخ  مکح  رد  نیشنمه  رای و  هدش ، فرحنم  قح  هار  زا  دنک  كرت  ار  يور  هنایم  هک  یسک 

زا هک  یناـگناگیب  اـسب  هچ  تـسا . يروـک  کیرـش  سوـه  اوـه و  دـنک ، تیاـعر  ار  یتـسود  ّقـح  ناـسنا  دوـبن  رد  هـک  تـسا  نآ  تـسود 
! دنشابیم رترود  سکره  زا  هک  ینادنواشیوخ  دنرتکیدزن و  نادنواشیوخ 

دنک افتکا  دوخ  شزرا  هب  هک  سک  نآ  دریگیم . رارق  انگنت  رد  دنک  زواجت  قح  زا  هک  یسک  دشاب . هتشادن  تسود  هک  تسا  یسک  بیرغ 
هطبار داجیا  تیادـخ  وت و  نیب  هک  تسا  ياهلیـسو  ینزب  گـنچ  نآ  هب  یناوتیم  هک  ياهلیـسو  نیرتنئمطم  دوب . دـهاوخ  رتهدـنیاپ  شیارب 

نیا و  تسا ! دصقم  هب  لوصو  یعون  يدیمون  هک  دوشیم  هاگ  تسا ، وت  نمـشد  تقیقح  رد  دـهدیمن  ّتیمها  وت  راک  هب  هک  یـسک  دـنک .
هاـگ دـسر ، هجیتـن  هب  اهتـصرف  همه  دوش و  راکـشآ  یناـهنپ  بیع  ره  هک  تسین  ناـنچ  دوش . تکـاله  بجوم  عمط  هک  تسا  یتروـص  رد 

ندیرب یهد ! ماجنا  یناوتیم  یهاوخب  تقوره  اریز  نکفا  ریخأت  ار  يدب  ّرـش و  دسریم ، دـصقم  هب  انیبان  دوریم و  اطخ  هب  انیب  هک  دوشیم 
! ... تسا رایشوه  لقاع و  اب  دنویپ  لداعم  لهاج  زا 

. تخاس دـهاوخ  راوخ  ار  وا  درامـشب  گرزب  ار  نآ  هک  یـسک  درک و  دـهاوخ  تنایخ  وا  هب  هنامز  دـنامب  نمیا  راگزور  رکم  زا  هک  یـسک 
زا شیپ  دش ؛ دهاوخ  نوگرگد  زین  هنامز  دوش  نوگرگد  دنک و  رییغت  تموکح  هک  هاگ  نآ  دنزب . فده  هب  يزادـناریت  ره  هک  تسین  نینچ 
رب اوتحم  یب  نانخس  نتفگ  زا  تا . هیاسمه  هرابرد  لزنم  نتفرگ  زا  شیپ  نک و  قیقحت  وجتسج و  ترفـسمه  هرابرد  رفـس  يوس  هب  تکرح 
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. ینک لقن  يرگید  زا  ار  نآ  هچرگ  شاب  رذح 

نانز دروم  رد  ینخس 

تسا  رادیاپان  تسس و  ناشمیمصت  صقان و  اهنآ  هّیرظن  هک  زیهرپب  زابسوه )  ) نانز اب  هرواشم  زا 
633 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ندش و جراخ  تشاد ؛ دهاوخ  هاگن  رتکاپ  رتملاس و  ار  اهنآ  ششوپ ، باجح و  اریز  راد  زاب  ار  ناشیاههاگن  اهمـشچ و  باجح ، قیرط  زا  و 
راک نیا  دنـسانشن  ار  يرگید  وت  زا  ریغ  هک  یناوتب  رگا  یهد . هار  نانآ  نیب  رد  ار  نئمطم  ریغ  دارفا  هک  تسین  نیا  زا  رتدب  اهنآ  نتفر  نوریب 

، نشخ ناـمرهق  هن  تسا  یلگ  هخاـش  نوچمه  نز  اریز  نکم ! لـیمحت  تسین  وا  هب  طوبرم  هک  يروما  دوخ و  ّدـح  زا  شیب  نز ، هب  نکب . ار 
دیاب هک  ییاج  ریغ  رد  هکنیا  زا  شاـب  رذـحرب  دـنک . تعافـش  يرگید  يارب  هک  دزادـنین  رکف  هب  ار  وا  هک  رادـهگن  يّدـح  هب  ار  شمارتحا 
كاپ نانز  نظءوس ، يدامتعا و  یب  راهظا  هنوگنیا  اریز  دشاب ) وا  هب  تبـسن  وت  نظءوس  هناشن  هک  ، ) ینک تریغ  راهظا  داد  جرخ  هب  تریغ 

. دهدیم قوس  یگدولآ  هب  ار  ناهانگ  یب  یکاپان و  هب  ار 
هب ار  اـهراک  دوـشیم  ببـس  نیا  هک  ارچ  ینادـب ، لوؤـسم  نآ  لاـبق  رد  ار  وا  هک  زاـس  نّیعم  يراـک  تناراذـگ  تمدـخ  زا  مادـکره  يارب 

زاورپ اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دـَناوت  لابورپ  اـهنآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تاهریـشع  هلیبق و  دـننکن . یتسـس  تتمدـخ  رد  و  دـنراذگناو ، رگیدـکی 
. ینکیم هلمح  نمشد  هب  نآ  اب  هک  دَناوت  يورین  تسد و  يدرگیم و  زاب  اهنآ  هب  هک  دَناوت  هشیر  لصا و  ینکیم و 

شیاین

. مالسلاو امن ! تلئسم  ترخآ  ایند و  رد  هدنیآ ، رد  نونکا و  مه  ار  تارّدقم  نیرتهب  وا  زا  راذگ و  تناما  هب  دنوادخ  دزن  ار  تیایند  نید و 

همان 32

هیواعم  هب 
نامه یتخادنا  داسف  هنتف و  جاوما  رد  و  یتفیرف ! ار  نانآ  شیوخ  تلالض  یهارمگ و  اب  يدنکفا ، تکاله  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  هورگ  ... 

رود قح  زا  اهنآ  هک  دـش  ببـس  نیا  هدرب و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  همه  شتاهبـش  جاوما  تسا و  ریگارف  شیاهیکیرات  هک  يداسف  هنتف و 
. دننک دامتعا  یموق  تارخافت  بسن و  بسح و  هب  هتشگرب و  ارقهق  هب  دنروآ ؛ ور  هتشذگ  نارود  ّتیلهاج و  هب  هدش و 

يراکمه و زا  دندش . ادج  وت  زا  دنتخانش  ار  وت  هک  نآ  زا  سپ  هتشگ و  زاب  هار  نیا  زا  هک  تریـصب  لها  ناریمـض و  نشور  زا  یهورگ  زج 
یتشاداو  قح )! ّدض  رب  دربن   ) تّقشم رپ  بعص و  يراک  هب  ار  اهنآ  وت  هک  دوب  رطاخ  نآ  هب  نیا  دندرک و  رارف  ادخ  يوس  هب  وت  تنواعم 

635 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. یتخاس ناشفرحنم  تسار  هار  زا  و 

و  ) تسا کیدزن  وت  هب  ترخآ  هدیرب و  وت  زا  ایند  هک  ریگزاب ! ناطیـش  تسد  زا  ار  تمامز  و  سرتب ! ادـخ  زا  تیاهراک  ربارب  رد  هیواعم ! يا 
. مالسلاو تسا .) کیدزن  ترمع  نایاپ 

همان 33
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هّکم  رهش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رادنامرف  ساّبع » نب  مثق   » هب
هتـشاد لیـسگ  جـح »  » يوس هب  ماش »  » مدرم زا  یهورگ  هک  هتخاس  هاگآ  ارم  هتـشون و  میارب  ماش )  ) برغم رد  نم  تاعالّطا  رومأم  دـعب ! اّما 

تعاـطا قولخم  زا  قلاـخ  یناـمرفان  قیرط  رد  دـنزاسیم و  بوشم  لـطاب  اـب  ار  قـح  هک  هدـیدروک ، اونـشان و  لدروـک ، یهورگ  دـناهدش ،
ایند نیا  عاـتم  هب  تـسا /- ناـکاپ  ناـکین و  راـظتنا  رد  هـک  ار /- ترخآ  دنـشودیم و  اـیند  ناتـسپ  زا  ریـش  دوـخ ، نـید  نداد  اـب  دـننکیم ،

! دسریمن شلعاف  هب  زج  رش  يازج  دوشیم و  نآ  لماع  دیاع  شاهجیتن  کین  راک  ره  هک  یلاح  رد  دنشورفیم ؛
لـقاع و یـصخش  ماـیق  دـنمورین ، شیدـنارود و  یـصخش  ماـیق  نک ! ماـیق  تخـس  تموـکح )  ) يراد راـیتخا  رد  هـچنآ  دروـم  رد  نیارباـنب 

یهد ماجنا  یلمع  هک  زیهرپب  نیا  زا  دشابیم ، شیاوشیپ  ماما و  نامرف  عیطم  دنکیم و  تعاطا  شیوخ  ناطلس  زا  هک  یسک  مایق  رگتحیصن ،
. مالسلاو فیعض ! وسرت و  تسس و  دیادش  ماگنه  هب  هن  شاب و  لاحشوخ  رورغم و  تمعن  لابقا  ماگنه  هب  هن  یهاوخبرذع ، شربارب  رد  هک 

همان 34

و دوـب ، هدـش  تحاراـن  وا  ياـج  هب  رتـشا » کـلام   » نداد رارق  و  رـصم »  » يرادـنامرف زا  شلزع  رثا  رد  هک  یماـگنه  رکبوـبا » نب  دّـمحم   » هب
. دیسرن اجنآ  هب  تفر و  ایند  زا  هار  نیب  رد  رتشا »  » ماجنارس

، مداد ماجنا  تهج  نیا  هب  هن  نم  ار  راک  نیا  یلو  ياهدش ، تحاران  تیرادنامرف  يوس  هب  رتشا »  » نداتسرف زا  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دعب ! اّما 
637 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دراد رارق  ترایتخا  رد  هچنآ  رگا  یهد ، جرخ  هب  يرتشیب  ّتیّدج  هک  دشاب  نیا  يارب  ای  ياهدیزرو و  يدـنک  تشـشوک  شالت و  رد  وت  هک 
. تسا رتبلاج  تیارب  نآ  تموکح  رتناسآ و  وت  رب  نآ  هنیزه  هک  مداد  رارق  ییاج  یلاو  ار  وت  متفرگ ، وت  زا 

ریگتخـس و نامنانمـشد  هب  تبـسن  هاوخریخ و  حـصان و  ام  هب  تبـسن  هک  دوب  يدرم  مدوب ، هدرک  رـصم »  » رادـنامرف ار  وا  نم  هک  يدرم  نآ 
یلاح رد  دومن  تاقالم  ار  گرم  درب و  نایاپ  هب  ار  رمع  درک ، لماک  ار  دوخ  یگدنز  ماّیا  هک  دنک  تمحر  ار  وا  يادخ  دوب ، هدنبوک  مهرد 

. دنادرگ فعاضم  ار  ششاداپ  دراد و  ینازرا  وا  رب  ار  شیدونشخ  تمعن  مه  دنوادخ  میدوب ؛ یضار  وا  زا  ام  هک 
یسک يارب  ار  گنج  نماد  نک . تکرح  وا  اب  هزرابم  رد  تمهف  تریصب و  قبط  رآ و  نوریب  ار  هاپس  تنمشد  اب  راکیپ  يارب  وت  نونکا ) اّما  )

لح ار  تتالکشم  هک  بلطب  يرای  رایسب  دنوادخ  زا  نک . توعد  هزرابم  هب  تراگدرورپ  هار  رد  ار  مدرم  نز و  رمک  هب  دگنجیم  وت  اب  هک 
. هّللاءاش نإ  دنکیم /- تیرای  دوشیم  لزان  وت  رب  هک  يدیادش  رد  درک و  دهاوخ 

همان 35

« رکبیبانبدّمحم  » تداهش زا  سپ  ساّبع » نب  هَّللادبع   » هب
هب ار  تبیـصم  نیا  هدیـسر . تداهـش  هب  دنک /- شتمحر  ادخ  هک  رکبیبانبدّمحم /-»  » هدـش و هدوشگ  نمـشد  تسد  هب  رـصم » ، » دـعب اّما 

يریشمش اشوک ، رگشالت و  يرازگراک  حصان و  يدنزرف  تبیـصم ) ، ) میرادیم تلئـسم  ادخ  زا  ار  نآ  رجا  میراذگیم و  دنوادخ  باسح 
. هدنرادزاب ینوتس  عطاق و  هدنرب و 

. دنـسرب شدایرف  هب  هعقاو  عوقو  زا  شیپ  هک  مداد  نامرف  اهنآ  هب  مدرک و  صیرحت  قیوشت و  شیراکمه  وا و  هب  ندش  قحلم  هب  ار  مدرم  نم 
یهورگ مالعا و  هارکا  اب  ار  دوخ  یگنهامه  ياهّدع  مدرک . توعد  وا  يوس  هب  تکرح  رد  ماجنا  ات  زاغآ  زا  یناهنپ ، اراکشآ و  ار  اهنآ  نم 
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. دندیشک شیرای  زا  تسد  قح ) هاپس   ) ندنام اهنت  يارب  هک  دندوب  يدارفا  مّوس  هورگ  دندز و  يرامیب  هب  ار  دوخ  نیغورد  روطب 
نم يوزرآ  هقالع و  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دـهد . رارق  لجاع  یجرف  دارفا  هنوگ  نیا  نایم  زا  نم  تاجن  يارب  هک  منکیم  اضاقت  دـنوادخ  زا 
نیا اب  زور  کی  یتح  متشادیم  تسود  مدوب ، هتخاسن  هدامآ  ادخ  هار  رد  گرم  يارب  ار  دوخ  دوبن و  نمشد  اب  راکیپ  ماگنه  هب  تداهش  هب 

! منکن تاقالم  ار  اهنآ  زگره  موشن و  ور  هبور  مدرم 
639 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 36

تسا  هتشون  هتشاد ، لیسگ  نانمشد  زا  یضعب  يوس  هب  هک  يرکشل  دروم  رد  بلاطیبانبلیقع »  » شردارب هب  خساپ  ناونع  هب  ار  همان  نیا 
هب مدق  ینامیشپ  اب  و  دز ! رمک  هب  ار  رارف  نماد  دیسر ، وا  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  متـشاد ، لیـسگ  وا  يوس  هب  ار  ناناملـسم  زا  هوبنا  یهاپس 

دربن ياهظحل  دشیم ؛ کیدزن  بورغ  هب  دیشروخ  هک  دوب  یماگنه  نیا  دندیـسر و  وا  هب  اههار  زا  یـضعب  رد  هاپـس  یلو ) . ) تشاذگ بقع 
شیولگ تخـس  هک  نآ  زا  سپ  دوبن و  شیب  یتعاس  فّقوت  هزادـنا  هب  تسرد  نیا  دـش ، ماجنا  تعرـس  هب  راـک  نیا  و  تفرگرد ، اـهنآ  نیب 

 ... تفای تاجن  مامت  یتخس  اب  دوب و  هدنامن  شیب  یقمر  وا  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  درب ، رد  هب  هکرعم  زا  یناج  همین  دش ، هدرشف 
نم اب  دربن  رد  مه ، اب  اهنآ  هک  راذگاو ، تلالض  هیت  رد  اهنآ  یشکرس  فالتخا و  رد  ناشنالوج  یهارمگ ، رد  ناشـشالت  اب  هارمه  ار  شیرق 
رفیک دـندوب ، دـّحتم  گنهامه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هزرابم  رد  نم  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  دـناهدش ، تسدـمه 

دـندیرب و ار  میدـنواشیوخ  دـنویپ  اـهنآ  دـناسرب ) ناـشلامعا  رفیک  هب  ار  شیرق  ادـخ   ) دـنناسر رفیک  هب  ار  شیرق  نم  ياـج  هـب  اههدـنناسر 
، ياهتـساوخ هراب  نیا  رد  ارم  رظن  ياهدیـسرپ و  نم  زا  گنج  دروم  رد  هچنآ  اّما  دـندرک . بلـس  نم  زا  ار  ربماـیپ )  ) مرداـم دـنزرف  تموکح 
هن هار  نیا  رد  میامن و  تاقالم  ار  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات  منک ، راکیپ  دنرامـشیم  لالح  ار  ام  اب  راکیپ  هک  یناسک  اب  تسا  نیا  نم  هدـیقع 

ناـمگ زگره  تشحو ، بجوم  مفارطا  زا  ناـنآ  ندـش  قّرفتم  هن  دـش و  دـهاوخ  میارب  تردـق  تّزع و  بجوـم  مفارطا  رد  ّتیعمج  ترثـک 
میلـست و دهد و  جرخ  هب  یتسـس  ملظ ، ربارب  رد  ای  دـتفا و  عوشخ  عّرـضت و  هب  دـننک /- اهر  ار  وا  مدرم  هچ  رگا  تردـپ /- دـنزرف  هک  ینکن 

تسا هنوگ  نادب  هکلب  دهد ، يراوس  نآ  نیا و  هب  ای  دراپسب  سکره  تسد  هب  ار  شیوخ  مامز  تردارب )  ) هک ربم ، نامگ  زین  دوش و  یضار 
. متماقتسا اب  روبص و  نامز  تالکشم  ربارب  رد  مهدیم  باوج  یتسه ؟ هنوگچ  یسرپب : نم  زا  رگا  تسا : هتفگ  میلس » ینب   » هلیبق رعاش  هک 

! ددرگ تسود  یتحاران  ای  نمشد ، تتامش  بجوم  هک  دوش  هدید  ماهرهچ  رد  یهودنا  نزح و  هک  تسا  راب  تّقشم  نم  رب 
641 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 37

هیواعم  هب 
نئمطم لیالد  ندنکفا  رود  قیاقح و  عییضت  هارمه  مه  نآ  ياهتسباو ، هدننک  نادرگرس  زیمآتعدب و  ياهسوه  اوه و  هب  ردقچ  هّللاناحبس !

. شناگدنب رب  تّجح  هدننک  مامتا  تسا و  دنوادخ  بولطم  هک 
یتساخرب نامثع  يرای  هب  اجنآ  وت  میوگب ): دیاب  ینشور  هب   ) ینکیم جاجتحا  وا  ناگدنشک  هب  تبسن  نامثع و  نوخ  هب  رایـسب  هک  نیا  اّما 

مالسلاو یتشادرب ! شرای  زا  تسد  دوب ؛ نامثع  يرای  اهنت  هک  اجنآ  رد  یلو  دوب ، تدوخ  يرای  تقیقح  رد  هک 
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همان 38

تخاس  اهنآ  رادمامز  ار  رتشا » کلام   » هک هاگنآ  رصم »  » مدرم هب 
شناـمرف زا  یهورگ  هک  دوـب  نیا  رطاـخ  هب  ادـخ و  رطاـخ  يارب  ناـشترفن  مشخ و  هک  یمدرم  يوـس  هـب  ناـنمؤم » ریما  یلع   » ادـخ هدـنب  زا 

کین رب  ار  دوخ  هدرپارس  همیخ و  متـس  روج و  هک  ماگنه  نآ  رد  دوب ؛ هتفر  نیب  زا  وا  ّقح  دشیم ، وا  تیـصعم  نیمز  يور  رب  دنتفاتربرس و 
رد ناسنا  هک  تشاد  دوجو  یکین  فورعم و  هن  هک  ماگنه  نآ  رد  دوب ، هتشارفا  ناگمه  رـس  رب  دندوب ، رفاسم  رـضاح و  هک  یناسک  رب  دب ، و 

. دشیم بانتجا  یتشز  رکنم و  زا  هن  دنک و  شمارآ  ساسحا  نآ  رانک 
رد دـهدیمن ، هار  مشچ  هب  باوخ  گـنج ) زا  مدرم   ) فوخ ماـگنه  هب  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  دـنوادخ  ناگدـنب  زا  یکی  دـعب ! اـّما 
زا ثراح » نب  کلام   » وا تسا  رتهدنزوس  شتآ  هلعـش  زا  ناراکدب  هب  تبـسن  تشاد و  دهاوخن  ساره  نمـشد  زا  تشحو ؛ سرت و  تاعاس 
زا تسا  يریـشمش  وا  هک  ارچ  دـینک ، تعاـطا  تسا  قـح  قباـطم  هک  اـجنآ  رد  ار  شناـمرف  دیونـشب و  ار  شنخـس  تـسا ، جـحذم »  » هلیبـق

دینک تکرح  داد ، تکرح  جیسب و  نامرف  وا  رگا  ددرگیم . رثا  یب  شتبرض  هن  دیارگیم و  يدنک  هب  شیزیت  هن  هک  ادخ  ياهریشمش 
643 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مدوخ رب  ار  امش  نم  دنکیمن ، نم  نامرف  هب  زج  يورشیپ  ینیشن و  بقع  موجه ، مادقا ، چیه  وا  هک  دییامن  فّقوت  داد  فّقوت  روتـسد  رگا  و 
! ریگتخس ناتنانمشد  هب  تبسن  تسا و  هاوخریخ  حصان و  امش  هب  تبسن  وا  مداتسرف ؛ ناتیرادنامرف  هب  ار  وا  هک  متشاد  مّدقم 

همان 39

صاع  نبورمع  هب 
ار راوگرزب  ّتیصخش و  اب  دارفا  هدیرد ! شاهدرپ  تسا و  راکشآ  شتلالـض  یهارمگ و  هک  ياهداد  رارق  یـسک  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  وت 
وا مدـق  ياج  هب  ماگ  وت  دـیارگیم . ینادان  تهافـس و  هب  وا  اب  ترـشاعم  اب  لقاع  میلح و  ناسنا  دزاسیم و  راد  هّکل  دوخ  اـب  ینیـشنمه  رد 

یفاضا ياهتمسق  رظتنم  هدش و  یکّتم  وا  لاگنچ  هب  دورب ، يریش  لابند  هب  هک  یگس  نوچمه  يدیدرگ ، راتساوخ  ار  وا  ششخب  یتشاذگ و 
هچنآ یتـسویپیم  قـح  هب  رگا  هک  یلاـح  رد  ياهدرک ! هاـبت  ار  تترخآ  اـیند و  راـک ) نیا  اـب  وـت   ) دزادـنا وا  يوـس  هب  هـک  دـشاب  شراـکش 

(. يراد یفاک  دادعتسا  هک  ارچ  ، ) يدیسریم نآ  هب  یتساوخیم 
هب ثداوح  رگا  اّما  داد . مهاوخ  امش  هب  دیاهداد  ماجنا  هچنآ  رفیک  دسرب ، نایفسوبا »  » رـسپ وت و  هب  متـسد  دهد و  ناکما  نم  هب  دنوادخ  رگا 

رتدب هدش  اّیهم  امـش  يارب  ترخآ  يارـس  رد  دیراد و  شیپ  رد  هچنآ  دیدنام ، یقاب  امـش  متفاین و  ار  تردق  نآ  نم  هک  دمآ  شیپ  یتروص 
مالسلاو تسا .

همان 40

شنارادنامرف  زا  یکی  هب 
نایـصع ار  تماما  ياهدروآ ، مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  یـشاب  هداد  ماجنا  رگا  هک  تسا ، هدـش  شرازگ  ینایرج  نم  هب  وت  هرابرد  دـعب ! اـّما 

. ياهدیشک ییاوسر  هب  ار  دوخ  يرادنامرف )  ) تناما ياهدرک و 
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. ياهدومن بحاصت  ياهتسناوت  هچنآ  ياهدرک و  ناریو  هنهرب و  ار  دابآ  ياهنیمز  وت  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 
زا دـنوادخ  باـسح  هک  نادـب  تسرفب و  میارب  ار  شیوخ  باـسح  ًاروف  ياهدروخ ، تناـیخ  هب  تسا  هدوب  تتـسد  ریز  هک  لاـملا  تیب  زا  و 

. مالسلاو تسا ! رتتخس  مدرم  باسح 
645 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 41

شنارادنامرف  زا  یکی  هب 
. متخاس دوخ  رارسا  بحاص  ار  وت  و  مداد ، رارق  يرادمامز ) تموکح و   ) متناما رد  کیرش  ار  وت  نم  دعب ! اّما 

وت اّما  متـشاد ، غارـس  وت  رد  هک  یتناما  يادا  ندومن و  يرای  تاساوم ، رطاخ  هب  متفاین  وت  زا  رتنئمطم  منادـنواشیوخ  نادـناخ و  ناـیم  زا  نم 
نیا هدش و  رادقم  یب  راوخ و  مدرم  نایم  رد  تناما  هداتسیا ، مکحم  دربن  رد  نمشد  هتفرگ و  تخس  تیومع  رسپ  رب  نامز  يدید  هک  نیمه 

نارگید هارمه  یتخاس و  نوگرگد  تّمع  رـسپ  هب  تبـسن  ار  تنامیپ  دـهع و  دـباییمن ، ياهدـننک  تیامح  هداد و  تسد  زا  ار  راـیتخا  تّما 
ار تّمع  رـسپ  هن  يدـیزرو  تنایخ  وا  هب  تبـسن  نانئاخ ، اب  و  يدـش ، ادـص  مه  دندیـشک  شیرای  زا  تسد  هک  یناسک  اب  یتسج ، تقراـفم 

فرط زا  ياهنّیب  تّجح و  اـیوگ  ياهدادـن ؛ ماـجنا  ادـخ  رطاـخ  هب  ار  دوـخ  داـهج  وـت  اـیوگ  يدوـمن . ادا  ار  تناـما  ّقـح  هن  يدرک و  يراـی 
نیا تدـصقم  يدربیم و  راک  هب  گنرین  هلیح و  ناشیایند  بصغ  زواجت و  يارب  تّما  نیا  اب  وت  ایوگ  ياهتـشادن و  تفاـیرد  تراـگدرورپ 

اب يدومن ، عیرـست  يدرک  ادـیپ  ار  تّما  هب  تنایخ  دـیدشت  ناکما  هک  هاگنآ  سپ  يریگرایتخا ؛ رد  ار  ناشمیانغ  یبیرفب و  ار  اهنیا  هک  دوب 
! يدوبر دشیم /- يرادهگن  ناشماتیا  هویب و  نانز  يارب  هک  ناشلاوما /- زا  یتشاد  تردق  رد  هچنآ  يداتفا و  اهنآ  لاملا  تیب  ناج  هب  هلجع 

لد هداشگ و  ياهنیـس  اب  زاجح  يوس  هب  ار  نآ  سپـس  دـیابرب ! ار  ياهتـسکش  ناوختـسا  یمخز و  دنفـسوگ  هک  ياهنـسرگ  گرگ  دـننامه 
هناخ هب  تعرـس  هب  ار  تردام  ردپ و  ثاریم  ایوگ  تنمـشد ! داب  ردـپ  یب  ینک ، هانگ  ساسحا  راک  نیا  رد  هکنآ  یب  يدومن ! لمح  شوخ 
يا یـسرتیمن !؟ تمایق  زور  رد  باسح  يریگتخـس  قیقد و  یـسررب  زا  يرادـن ؟ نامیا  داعم  هب  اـیآ  هّللا » ناحبـس  ، » يدرکیم لـمح  دوخ 

ینادیم هک  یلاح  رد  يربیم ، ورف  ناهد  رد  ار  یندیماشآ  یندروخ و  هنوگچ  يدـمآیم ! رامـش  هب  نادـنمدرخ  زا  ام  شیپ  رد  هک  یـسک 
يرسمه هب  ار  نانز  يرخیم و  زینک  ادخ ، هار  نادهاجم  نانمؤم و  نیکاسم و  ماتیا و  لاوما  اب  هنوگچ  یماشآیم ؟ مارح  يروخیم و  مارح 

يرادهگن و ار  مالـسا  دالب  نیدهاجم ، نآ  هلیـسو  هب  هداد و  صاصتخا  نانآ  هب  دـنوادخ  ار  لاوما  نیا  ینادیم ) هک  یلاح  رد  ( ؟ يریگیم
ار ماهفیظو  دهد  ناکما  نم  هب  دنوادخ  ینکن و  ار  راک  نیا  رگا  هک  نادرگزاب  ناشیوس  هب  ار  اهنیا  لاوما  سرتب و  ادـخ  زا  دـیامنیم ! ظفح 

داد مهاوخ  ماجنا  وت  هرابرد  ادخ  ربارب  رد 
647 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

 ... دز مهاوخ  وت  رب  دش ، خزود  لخاد  هک  نیا  رگم  مدزن ، نآ  اب  ار  سک  چیه  هک  مریشمش  نیا  اب  و 
نم هدارا  رد  و  دندرکیمن ، تفایرد  نم  هیحان  زا  یهاوخاوه  ینابیتشپ و  چیه  دندوب  هدرک  ار  راک  نیا  نیسح  نسح و  رگا  دنگوس  ادخ  هب 

راگدرورپ هک  يدـنوادخ  هب  مزاس ؛ رود  دـناهداد  ماجنا  هک  ار  ییاوران  ياهمتـس  مناتـسب و  اهنآ  زا  ار  قح  هک  هاگنآ  ات  دـندراذگیمن  رثا 
. مراذگب مناگدنامزاب  يارب  ثاریم  ار  نآ  هک  دوبن  مدنیاشوخ  دوب ، لالح  نم  يارب  ياهتفرگ  وت  هچنآ  ًاضرف )  ) رگا دـنگوس ، تسا  نایناهج 

وت هب  تلامعا  ياهتشگ و  نوفدم  اهکاخ  ریز  رد  ياهدیـسر ، یگدنز  رخآ  هلحرم  هب  نک  رکف  امن ! هشیدنا  یکدنا  رادهگن و  تسد  نیاربانب 
تشگزاب تساوخرد  هتخاس  عیاض  ار  دوخ  رمع  هک  یسک  دهدیم و  رس  ترـسح  يادن  دنلب  يادص  اب  رگمتـس  هک  ییاج  رد  هدش ، هضرع 

[84 «.] تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار  یلو   » دنکیم
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همان 42

دومرف بوصنم  شیاج  هب  ار  یقرز » نالجع  نب  نامعن   » رانکرب و ار  وا  هلیسو  نیدب  هک  نیرحب »  » رادنامرف یموزخم » هملسوبا  نبرمع   » هب
نیا هک  نیا  نودـب  متفرگرب ؛ اجنآ  يرادـنامرف  زا  ار  وت  رایتخا  مداد و  رارق  نیرحب »  » رادـنامرف ار  یقرز » نالجع  نب  نامعن   » نم دـعب ! اـّما 

. يدومن ادا  ار  تناما  ّقح  يداد و  ماجنا  یکین  هب  ار  يرادمامز  وت  هک  ارچ  دشاب ، هتشادرب  رد  تمالم  ای  تّمذم و  وت  يارب  راک 
يوس هب  ماهتفرگ  میمـصت  نم  اریز  یـشاب ! راکهانگ  ای  مهّتم و  اـی  تمـالم ، اـی  نظءوس  دروم  هکنآ  یب  نک  تکرح  اـم  يوس  هب  نیارباـنب 

نتـشاداپرب نمـشد و  اب  داهج  رد  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  هک  ارچ  یـشاب ، نم  اـب  وت  مراد  تسود  منک و  تکرح  ماـش  لـها  نارگمتس 
. هّللاءاش نإ  میوجیم ، تناعتسا  اهنآ  زا  نید  ياهنوتس 

649 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 43

( سراف ياهرهش  زا  یکی  « ) هّرخ ریشدرا   » رادنامرف ینابیش » هریبه  نبۀلقصم   » هب
ار تماـما  هدروآ و  مشخ  هب  ار  تراـگدرورپ  یـشاب  هداد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  دـشاب و  تسرد  رگا  هک  هدیـسر  یـشرازگ  وت  هراـبرد  نم  هب 

ناشیاهنوخ هدمآ و  تسد  هب  ناشیاهبسا  هحلسا و  هلیـسو  هب  هک  ار  ناناملـسم  هب  طوبرم  میانغ  وت  هک  هدیـسر ) شرازگ  . ) ياهدرک نایـصع 
. ینکیم میسقت  دناهدیزگربار /- وت  هک  تا /- هلیبق  نانیشن  هیداب  زا  يدارفا  نیب  رد  هدش ، هتخیر  هار  نیا  رد 

راوـخ نم  دزن  رد  وـت  دـشاب ، تسرد  شرازگ  نیا  رگا  دـیرفآ ! ار  یناـسنا  حور  و  تفاکـش ! كاـخ  ریز  رد  ار  هناد  هک  یـسک  هـب  دـنگوس 
زا هک  نکم ، حالـصا  تنید  يدوبان  اب  ار  تیایند  رامـشم و  کبـس  ار  تراگدرورپ  ّقح  دوب ، دهاوخ  مک  ترادقم  شزرا و  دش و  یهاوخ 

! دوب یهاوخ  دارفا  نیرتراکنایز 
هّیمهس دنیآ و  نم  دزن  هب  اهنآ  همه  دیاب  تسا ، يواسم  لاوما  نیا  میـسقت  رد  دنتـسه  وت  شیپ  ای  نم و  دزن  هک  یناناملـسم  قح  شاب ! هاگآ 

. دنریگب نم  زا  ار  دوخ 

همان 44

دبیرفب ار  يو  نایفـسوبا  نادنزرف  هب  دایز  نتخاس  قحلم  اب  دهاوخیم  هیواعم  دیـسر ، شرازگ  وا  هب  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  هیبا » نبدایز   » هب
( دوب نخس  دایز  بسن  رد  نوچ  )

ناطیـش هک  شاب  رذحرب  وا  زا  دنکـشب ، مهرد  ار  تمیمـصت  مزع و  ددزدب و  ار  تلقع  ات  هتـشون ، تیارب  ياهمان  هیواعم  هک  متفای  عالّطا  نم 
 ... دیآیم ناسنا  غارس  هب  فرط  ره  زا  تسا .

. ددزدب ار  شروعش  كرد و  دزاس و  دوخ  میلست  ار  وا  تلفغ ، لاح  رد  ات  دیآیم  پچ  تسار و  زا  رس ، تشپ  ور ، شیپ  زا 
دوخ شیپ  زا  هشیدنا  نودب  هدوهیب و  ینخس  باطخ  نبرمع  نامز  رد  نایفسوبا  يرآ ) )

651 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دوریم ثاریم  قاقحتـسا  هن  دوشیم و  تباث  بسن  نآ  اب  هن  هک  تسا  هیاپ  یب  ردـقنآ  نخـس  نیا  یلو  تفگیم ؛ ناطیـش  تاکیرحت  اب  و 
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هک دـنز  مد  نانآ  اب  دـهاوخب  دوش و  دراو  ناگراوخ  یم  عمج  رد  هک  تسا  ياهناگیب  نوچمه  دوش ، کّـسمتم  ینخـس  نینچ  هب  هک  یـسک 
تکرح اب  هک  دـنزیوایب  یبکرم  راب  هب  هک  تسا  یفرظ  دـننامه  اـی  دـنیامنیم و  شعنم  دوخ  عمج  زا  دـننزیم و  راـنک  ار  نآ  همه  هرخـالاب 

هیلع ماما  هک  دـنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ : درک  هعلاطم  ار  همان  نیا  دایز »  » هک یماگنه  تسا . بارطـضا  لزلزت و  رد  هراومه  بکرم 
ار وا  هیواـعم  هک  یناـمز  اـت  دوب  شبلق  رد  ناـنچمه  نیا  تسا و  هداد  هدوـب ) نم  لد  رد  هک   ) بلطم نیا  رب  تداهـش  هتـشون  نیا  اـب  مالـسلا 

. دومن ندش  قحلم  هب  توعد 
و تسین ، ناراوـخ  یم  هورگ  وزج  یلو  دروآیم  موـجهیم  ندیـشون  يارب  هک  تسا  یـسک  لـغاو » : » دـیوگیم هللا  همحر  یـضر  فـیرش 

فرط نیا  زا  تسا و  تکرح  رد  هراومه  دنزیوآیم . بکرم  رانک  رد  هک  تسا  یفرظ  بذـبذملا » طون   » و دـنناریم ، بقع  ار  يو  هراومه 
. دزرلیم دنک  هلجع  نتفر  هار  رد  ای  دهد و  تکرح  ار  شتشپ  بکرم  هاگره  و  دتفایم ، فرط  نآ  هب 

همان 45

هب ار  يو  هرـصب  نادـنمتورث  زا  یکی  هک  دـش ، هداد  شرازگ  ترـضح  هب  هک  نآ  زا  سپ  هرـصب ، رادـنامرف  يراصنا » فینح  نب  ناـمثع   » هب
تسا  هتفریذپ  وا  هدرک و  توعد  ینامهیم 

وت هدرک و  توعد  شیناـمهیم  ناوخ  هب  ار  وـت  هرـصب »  » لـها ناـنّکمتم  زا  يدرم  هک  هدـش  هداد  شرازگ  نم  هب  فـینح ! رـسپ  يا  دـعب ! اـّما 
. دشیم هداد  رارق  وت  شیپ  يرگید  زا  دعب  یکی  اذغ  گرزب  ياهفرظ  گنراگنر و  ياهماعط  هک  یلاح  رد  ياهتفاتش ، نآ  يوس  هب  تعرسب 

رگنب يروخیم  هچنآ  هب  دـنوش . توعد  ناشنادـنمتورث  عونمم و  ناشنادـنمزاین  هک  ینک  لوبق  ار  یتّیعمج  توعد  وت  مدرکیمن  نامگ  نم 
يراد شتیّلح  یگزیکاپ و  هب  نیقی  ار  هچنآ  زادنیب و  ناهد  زا  دوب  هبتـشم  وت  يارب  شندوب  لالح  هچنآ  هاگنآ  مارح .)؟ ای  تسا  لالح  ایآ  )

! نک لوانت 
ود نیمه  هب  شیایند  زا  امش  ماما  نادب  دریگ ، هرهب  ششناد  رون  زا  دنک و  ادتقا  وا  هب  دیاب  هک  دراد  ییاوشیپ  ماما و  يرومأم  ره  شاب ! هاگآ 

، شالت عرو ، اب  ارم  اّما  دیشاب ، نینچ  هک  دیرادن  ار  نآ  ییاناوت  امش  شاب ! هاگآ  تسا ، هدرک  افتکا  نان  صرق  ود  هب  اهاذغ  زا  هنهک و  هماج 
. دیهد يرای  حیحص  هار  ندومیپ  یکاپ و  تفع و 

سابل نیا  يارب  ماهدرکن و  هریخذ  ناوارف  لام  نآ  ياهتورث  میاـنغ و  زا  ماهتخودـنین و  ياهرقن  ـالط و  امـش  ياـیند  زا  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
. ماهتفرگن رایتخا  رد  بجو  کی  یّتح  نآ  نیمز  زا  ماهتخاسن و  اّیهم  یلدب  ماهنهک 

653 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هخاش رب  هک  تسا  یخلت  هناد  زا  رتراوخ  رتشزرا و  یب  نم  مشچ  رد  ایند  نیا  ماهتفرگنرب . يزیچان  رصتخم و  كاروخ  زا  شیب  ایند  نیا  زا  و 

. دیورب یطولب  تخرد 
دـندیزرو و تداسح  لخب و  نآ  رب  یهورگ  مه  نآ  هک  دوب  ام  رایتخا  رد  كدـف »  » اـهنت هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  ناـیم  زا  يرآ 

. تسادخ مکاح  نیرتهب  و  دیدرگ ) جراخ  ام  تسد  زا  و   ) دندرک اهر  هنادنمتواخس  ار  نآ  يرگید  هورگ 
دیدـپان شرابخا  وحم و  شراثآ  نآ  یکیرات  رد  هک  تسوا  ربق  سکره  يادرف  هاگیاج  هک  یلاح  رد  راکچ ؟ كدـف  ریغ  و  كدـف »  » اـب ارم 

رپ ار  نآ  خولک  گنـس و  ماجنارـس  دـشاب ، رتزاـب  هدـننک  رفح  تسد  دوش و  هدوزفا  نآ  تعـسو  رب  هچره  هک  تسا  ياهرفح  ربـق  دوـشیم .
. دیامنیم دودسم  هتشابنا  ياهکاخ  ار  نآ  یلاخ  ياهاج  دنکیم و 

رد دوش و  تمایق  هنحـص  دراو  ینمیا  اب  كاـنفوخ  گرزب و  زور  نآ  رد  اـت  مزاـسیم ، مار  مهدیم و  نیرمت  اوقت  اـب  ار  شکرـس  سفن  نم 
متساوخیم رگا  دنگوس ) ادخ  هب  متسین ، ایند  ياهتّذل  لیصحت  هب  رداق  نم  نکن  رکف  . ) دنامب لزلزت  یب  تباث و  وا  دنزغلیم  همه  هک  اجنآ 
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. منک هّیهت  سابل  كاروخ و  دوخ  يارب  مشیربا  نیا  ياه  هتفاب  مدنگ و  نیا  زغم  اّفصم و  لسع  زا  متسناوتیم 
. منیزگرب ار  ذیذل  ياهماعط  ات  دنک  راداو  ارم  عمط  صرح و  دنک و  هبلغ  نم  رب  سوه  اوه و  هک  تاهیه  اّما 

دشاب و هتشادن  مه  نان  صرق  کی  ندروآ  تسد  هب  دیما  یّتح  هک  دشاب  یـسک  همامی »  » ای زاجح »  » نیمزرـس رد  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد 
؟ دنشاب ینازوس  ياهدبک  هنسرگ و  ياهمکش  مفارطا  رد  هک  یلاح  رد  مباوخب  ریس  یمکش  اب  نم  ایآ  دشاب ، هدروخ  ریـس  یمکـش  زگره  هن 

. تسا هتفگ  رعاش  نآ  هک  مشاب  نانچنآ  ایآ  و 
«! دنشاب هدیبسچ  تشپ  هب  هنسرگ و  ییاهمکش  وت  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  یباوخب ، ریس  مکش  اب  بش  هک  سب  ار  وت  درد  نیا  »

رد ناشیادـتقم  اوشیپ و  و  منکن !؟ تکرـش  راگزور  ياهیتخـس  رد  نانآ  اب  اّما  منانمؤمریما ؟ نم  دوش : هتفگ  هک  منک  تعاـنق  نیمه  هب  اـیآ 
مامت هک  يراورپ  ناویح  نوچمه  دراد ؛ لوغـشم  دوخ  هب  ارم  هزیکاپ  ياهیکاروخ  ندروخ  هک  مدشن  هدـیرفآ  نم  مشابن ؟ یگدـنز  ياهیخلت 

رد هک  یتشونرـس  زا  و  دـشابیم ، مکـش  ندرکرپ  ندروخ و  ندـیرچ و  شلغـش  هک  ياهدـش  اهر  ناویح  نوچمه  اـی  تسا و  فلع  شّمه ،
؟ ماهدش هدیرفآ  ثبع  لمهم و  ای  هدوهیب  ایآ  تسا ، ربخ  یب  تسوا  راظتنا 

: دیوگیم امش  زا  ياهدنیوگ  منیبیم  ایوگ  مراذگ ؟ مدق  ینادرگرس  قیرط  رد  ای  و  مشاب ؟ یهارمگ  نامسیر  راد  هتشررس  دیاب  ایآ 
655 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

اب هزراـبم  زا  دـشاب و  هدـییارگ  یتسـس  هب  شیورین  نونکا  مه  دـیاب  تسا  بلاـطوبا  دـنزرف  كاروخ  توـق و  ناـن ) صرق  ود   ) نیا هاـگره  »
«. دنامزاب ناعاجش  اب  دربن  نایاتمه و 

مک و   ) رتکزان ناشتـسوپ  دـنراد  رارق  بآ  رانک  رد  هراومه  هک  زبسرـس  ناتخرد  اّما  تسا ، رتمکحم  ناشبوچ  ینابایب  ناتخرد  دیـشاب ! هاگآ 
هب تبـسن  نم  تسا و  رتماودرپ  رترو و  هلعـش  ناشـشتآ  دندرگیمن ؛ باریـس  ناراب  بآ  اب  زج  هدییور و  نابایب  رد  هک  یناتخرد  دنرتماود ،)

شور نیاربانب   ) متسه وزاب  هب  تبسن  عارذ  نوچمه  دشاب و  هدش  هتفرگ  رگید  ییانشور  زا  هک  ینشور  نوچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(. مهدیمن تسد  زا  ار  وا 

هک دهد  تسد  تصرف  رگا  منکیمن و  تشپ  دربن  نیا  هب  نم  دنهدب  رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  نم  اب  دربن  يارب  برع  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
نیا و  هنوراو ! صخش  نیا  زا  ار  نیمز  هک  درک  مهاوخ  شالت  يدوز  هب  و  تفاتش ، مهاوخ  نانآ  يوس  هب  تعرس  هب  منک  راهم  ار  نآ  مناوتب 

! دوش جراخ  اه  هناد  نایم  زا  نش  گنس و  ات  مزاس ، كاپ  هیواعم )  ) شیدنا جک  مسج 
: هدمآ نآ  نایاپ  رد  هک  همان  نیا  زا  يرگید  شخب 

زا ماهتـسر و  وت  ياهماد  زا  هتفاـی و  ییاـهر  وت  لاـگنچ  زا  نم  مدرک  اـهر  ار  وت  متخادـنا ، تندرگرب  ار  تراـسفا  وش ! رود  نم  زا  اـیند ! يا 
. ماهدیزگ يرود  تیاههاگشزغل 

! ناه یتفیرف ؟ ار  اهنآ  دوخ  فراخز  اهتنیز و  اب  هک  ییاهتّلم  دنتـسه  اجک  یتخاس ؟ رورغم  ار  اـهنآ  تیاـهیخوش  اـب  هک  یناینیـشیپ  دـنیاجک 
دودح يدوب ، یّـسح  یبلاق  یندید و  یـصخش  وت  رگا  ادخ  هب  دنگوس  ایند )! يا   ) دناهدش اهدحل  شوغآ  مه  اهناتـسروگ و  ناگورگ  اهنآ 

هک ییاهتّلم  دروم  رد  ار  راگدرورپ  رفیک  و  متخاسیم ، يراج  وت  رب  ياهداد  بیرف  اـهوزرآ  اـب  ار  اـهنآ  هک  یناگدـنب  دروم  رد  ار  دـنوادخ 
هار هن  هک  اجنآ  رد  يداد  رارق  اهالب  عاونا  فده  يدومن و  يدوبان  گرم و  میلـست  ار  اهنآ  هک  ینادنمتردق  يدـنکفا و  تکاله  هب  ار  اهنآ 

. مراذگیم ارجا  هلحرم  هب  تاهرابرد  شیپ ، هار  هن  یتشاد و  سپ 
( اّما . ) دوشیم قرغ  ددرگ  راوس  وت  ياهالب  جاوما  رب  هک  یـسک  دـنکیم . طوقـس  دراذـگ ، مدـق  وت  ياههاگـشزغل  رد  هک  یـسک  تاـهیه !
وا تشیعم  هک  تسین  تحاران  چـیه  نیا  زا  هتـسر  ملاس  وت  تسد  زا  هک  نآ  ددرگیم . زوریپ  دراد  رانکرب  ار  دوخ  وت  ياهماد  زا  هک  یـسک 

. هدیسر ارف  شنتفرگ  نایاپ  لاوز و  نامز  هک  تسا  يزور  نوچمه  وا  رظن  رد  ایند  هک  ارچ  هدییارگ ، یگنت  هب 
اجک ره  هب  هک  درپس  مهاوخن  وت  تسد  هب  ار  مرایتخا  مامز  يزاس و  راوخ  ارم  ات  دـش  مهاوخن  وت  مار  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس  وش ! رود  نم  زا 
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تـضایر هب  ار  شیوخ  سفن  نانچنآ  منکیم /- انثتـسا  نآ  زا  ار  دـنوادخ  ّتیـشم  اـهنت  هک  يدـنگوس  دـنگوس /-، ادـخ  هب  يربب ! یهاوخ 
-/ مبای تسد  نآ  هب  هاگره  نان /- صرق  کی  هب  هک  مراداو 

657 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ياهمـشچ نوچمه  هک  مزیرب  کـشا  میاهمـشچ  زا  ردـقنآ  دـیامن و  تعاـنق  شروخ  ياـج  هب  کـمن ، هب  دوش و  قاتـشم  لـیامتم و  اًـلماک 

زا يرگید  هتسد  ای  دنباوخیم و  دننکیم و  رپ  ار  مکش  نابایب  رد  نادنفـسوگ  هک  هنوگ  نامه  ایآ  ددرگن . يراج  مکـشا  رگید  هدیکـشخ ،
نیا رد  دزادرپ !؟ تحارتسا  هب  دروخب و  هشوت  داز و  نیا  زا  دـیاب  مه  یلع » ، » دـننکیم تحارتسا  دـنوشیم و  ریـس  فلع  زا  اهلغآ  رد  اـهنآ 

! تسا هدرک  ادتقا  دنرچیم  نابایب  رد  هک  ینادنفسوگ  هدش و  اهر  نایاپراهچ  هب  رمع  اهلاس  زا  سپ  هک  داب  نشور  شمشچ  تروص 
بش رد  ار  باوخ  هدومن ، لّمحت  ار  تالکـشم  یتخـس و  هدرک ، ادا  شراگدرورپ  هب  تبـسن  ار  شبجاو  هفیظو  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ 

دـشاب یهورگ  نایم  رد  دنک ، تحارتسا  دراذگب و  رـس  ریز  تسد  دشکب و  زارد  نیمز  يور  دنک ، هبلغ  وا  رب  هک  هاگنآ  ات  هدراذـگ ، رانک 
رکذ هب  ناـشیاهبل  هراومه  هتفرگن ، رارق  ناـشهاگباوخ  رد  تحارتـسا  يارب  ناـشیاهولهپ  درادـن ، باوخ  ناشیاهمـشچ  داـعم ، فوـخ  زا  هک 

[85 !«.] دنناراگتـسر هّللا  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  دـناهّللا ، بزح  اهنآ   » هتفر نیب  زا  رافغتـسا  رثا  رب  ناشناهانگ  تسا ، تکرح  رد  راـگدرورپ 
. ددرگ ریذپناکما  مّنهج  شتآ  زا  وت  یصالخ  ات  نک  افتکا  نان  ياهصرق  نامه  هب  سرتب و  ادخ  زا  فینح !» رسپ   » يا نیاربانب 

همان 46

شنارادنامرف  زا  یضعب  هب 
مبوکیم و مه  رد  نانآ  هلیسو  هب  ار  ّربکت  یشکرس و  مریگیم ! کمک  اهنآ  زا  نید  نتشاد  اپ  هب  يارب  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دعب ، اّما 

تناعتـسا ادـخ  زا  تسا  مهم  تیارب  هچنآ  دروم  رد  وت  نیاربانب ، منکیم . ظـفح  اـهنآ  هلیـسو  هب  دراد ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  هک  ییاـهزرم 
اب زج  هک  ییاـجنآ  اـّما  نک ! ارادـم  تسا  رتهب  ندرک  ارادـم  هک  اـجنآ  رد  زیمآمه ، رد  شمرن  یمک  اـب  ار  يریگتخـس  تّدـش و  و  يوج ،

شمرن وش ! ور  هبور  نانآ  اب  هداشگ  هرهچ  اب  و  رتسگب ! مدرم  يارب  ار  تلاب  رپ و  دنب . راک  هب  ار  تّدـش  دوریمن ، شیپ  زا  راک  لمع  تّدـش 
نادـنمروز و اـت  نک ! تیاـعر  ار  تاواـسم  اـهنآ  ناـیم  دورد ، ّتیحت و  هراـشا و  هاـگن ، رد  و  نادرگ ! دوخ  نیعلا  بصن  اـهنآ  هب  تبـسن  ار 

. مالسلاو دندرگن . سویأم  وت  تلادع  زا  نافیعض  دنزرون و  عمط  وت  لیلد  یب  تیامح  ضیعبت و  رد  روشک  ناگرزب 
659 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 47

دز تبرض  ار  ترضح  نآ  نوعلم  مجلم  نبا  هک  یماگنه  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب 
ایند زا  هچنآ  رب  و  دیآ ، امش  غارس  هب  هچرگ  دیشابن  یتسرپ  ایند  یپ  رد  منکیم ، شرافـس  دنوادخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  اوقت و  هب  ار  امش 

راکمه روای و  ملاظ و  تخـسرس  نمـشد  دینک . راک  یهلا )  ) شاداپ رجا و  يارب  دییوگب و  قح  نخـس  دـیروخم ! فّسأت  دـهدیم  تسد  زا 
! دیشاب مولظم 

دوخ و روما  مظن  دـنوادخ ، زا  سرت  اوقت و  هب  دـسریم ، اهنآ  هب  ماهمان  ّتیـصو  نیا  هک  ار  یناسک  منادـناخ و  نادـنزرف و  مامت  امـش و  نم 
: دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  امش  ّدج  زا  نم  اریز  منکیم ! شرافس  نیبلا ، تاذ  حالصا 

«. تسا رترب  اههزور  زامن و  همه  زا  مدرم  نیب  حالصا  »
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زا یگدیـسر  مدع  رثا  رد  امـش  روضح  رد  اهنآ  دنکن  دننامب ، هنـسرگ  یهاگ  ریـس و  یهاگ  اهنآ  دنکن  نامیتی ،»  » دروم رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 
! دنورب نیب 

هراومه يو  دنتسه . امش  ربمایپ  شرافس  هیصوت و  دروم  نانآ  هک  ارچ  دینک ، يراتفرشوخ  دوخ  ناگیاسمه »  » دروم رد  هک  ار ! ادخ  ار ! ادخ 
! داد دهاوخ  رارق  ناشیارب  ثرا  زا  ياهّیمهس  يدوز  هب  میدرب  نامگ  ام  هک  اجنآ  ات  دومرفیم  شرافس  ناگیاسمه  هب  تبسن 

. دنریگ یشیپ  امش  زا  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  دنکن  نآرق ،»  » هب هّجوت  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 
. تسامش نید  نوتس  هک  ارچ  زامن »  » دروم رد  ارادخ ! ارادخ !

، دوش هدراذـگ  یلاخ  رگا  هک  دـیراذگن  یلاخ  ار  نآ  دـیتسه  هدـنز )  ) هک ماگنه  نآ  ات  ناتراگدرورپ ،» هناـخ   » دروم رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ 
(. تفرگ دهاوخ  ورف  ار  امش  یهلا  يالب  و   ) دیوشیمن هداد  تلهم 

رب و  دیریگ ) راک  هب  هار  نیا  رد  ار  اهنیا  همه  دـیاب  هک   ) ادـخ هار  رد  شیوخ  ياهنابز  اهناج و  لاوما ، اب  داهج »  » دروم رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ 
رب هطبار  عطق  مه و  هب  ندرک  تشپ  زا  دینکن و  شومارف  ار  شـشخب  لذب و  دیراد و  مکحم  ار  ّتبحم  یتسود و  ياهدنویپ  تسا  مزال  امش 

. دیشاب رذح 
سپس ددرگیمن ! باجتسم  دینک  اعد  هچ  ره  سپـس  دنوشیم ، ّطلـسم  امـش  رب  رارـشا  هک  دینکن  كرت  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

دیرب و ورف  ناناملسم  نوخ  رد  هدروآ و  نوریب  نیتسآ  زا  ار  دوخ  تسد  نم ، تداهش  زا  دعب  امش  دنکن  ّبلطملادبع ،»  » ناگداون يا  دومرف :
! دـیرگنب دیـشکب . دـیاب  ار  ملتاق  اهنت  نم  رطاخ  هب  دیـشاب  هاگآ  دوش .) يزیرنوخ  يارب  ياهناـهب  نیا  و  « ) دـش هتـشک  ناـنمؤمریما  : » دـییوگب

دینکن هلثم  ار  درم  نیا  دشاب ، یتبرـض  ربارب  رد  یتبرـض  ات  دینزب ، تبرـض  کی  اهنت  ار  وا  متفگ  دوردـب  ار  ناهج  تبرـض  نیا  زا  نم  هاگره 
: دومرفیم مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  دیربن ) ار  وا  ياضعا  ینیب و  شوگ و  )

!«. دشاب هدنزگ  گس  هب  تبسن  هچ  رگ  دیزیهرپب ، ندرک  هلثم  زا  »
661 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 48

هیواعم  هب 
راکشآ نایوج  بیع  دزن  ار  وا  بویع  صیاقن و  و  دزادنایم ، تکاله  هب  شیایند  نید و  رد  ار  ناسنا  قح ، فالخ  ياهراک  متـس و  ملظ و 

هار نیا  رد  دناهتـساخرب و  قحاـن  هب  يرما  هبلاـطم  رد  ییاـههورگ  دروآ . یناوـتن  تسد  هب  هتفر  تسد  زا  هچنآ  هک  مـنادیم  نـم  دزاـسیم ،
. تسا هدرک  بیذکت  ار  ناشدنگوس  نیا  مه  دنوادخ  دناهدرک ، دای  دنگوس 

لمع مک  نوچ  دـنروخیم  فّسأت  و   ) دنلاحـشوخ دـناهداد ، ماجنا  هدیدنـسپ  ياهراک  هک  يدارفا  هک  شاب  رذـح  رب  يزور  زا  هیواعم ) يا  )
. دندرگیم نامیشپ  تخس  دناهدرکن  هزیتس  وا  اب  دناهداد و  رارق  دوخ  رادمامز  ار  ناطیش  هک  یناسک  و  دناهدرک )

میداد خساپ  نآرق  هب  هکلب  میدادن ، وت  هب  تبثم  خساپ  مه  ام  یتسین و  نآرق  لها  دوخ  هک  یلاح  رد  يدرک ، توعد  نآرق  مکح  هب  ار  ام  وت 
. مالسلاو میداد ، رد  نت  نآ  هب  میتفریذپ و  ار  شمکح  و 

همان 49

هیواعم  هب 
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زا يرد  هک  نیا  رگم  دنـسریمن ، ایند  زا  يزیچ  هب  ناتـسرپ  ایند  دزاـسیم . هناـگیب  دوخ  ریغ  زا  لوغـشم و  دوخ  هب  ار  ناـسنا  اـیند  دـعب ! اـّما 
. ددرگیم رتدنت  نانآ  قشع  شتآ  و  دیاشگیم ، ناشیور  هب  صرح 

زاین یب  هدرواین  تسد  هب  اـیند  زا  هچنآ  زا  ار  وا  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  زگره  و  تسین ، عناـق  دراد  هچنآ  هب  زگره  دـسرب  اـیند  هب  هک  یـسک 
ظفح تسا  یقاب  ار  هچنآ  يریگتربع ، تسا  هتـشذگ  هچنآ  زا  رگا  تساههتفاب و  ندرک  هبنپ  ییادـج و  قارف و  نآ  لاـبند  هب  دزاـسیمن و 

. مالسلاو درک ، یهاوخ 
663 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 50

شهاپس  نارس  هب 
! اهزرم هدنرادهگن  حّلسم و  ياهورین  هب  نانمؤمریما  بلاط » یبا  نب  یلع   » ادخ هدنب  بناج  زا 

، هدش هداد  وا  هب  هک  یّصاخ  ماقم  هدیـسر و  وا  هب  هک  يرترب  لضف و  تسا ، نیا  تسا  مزال  نآ  ماجنا  رادمامز ، یلاو و  رب  هک  یّقح  دعب ! اّما 
ادـخ ناگدـنب  هب  ار  وا  رتشیب  هچ  ره  دـیاب  هتـشاد ، ینازرا  وا  هب  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  نیا  دـنک و  نوگرگد  تیعر  هب  تبـسن  ار  وا  دـیابن 

. دزاس نابرهم  فوئر و  شناردارب  هب  تبسن  کیدزن و 
مکح زج  دیآیم  شیپ  هک  يروما  رد  مزاسن و  ناهنپ  امش  زا  ار  يّرس  چیه  یگنج ، رارسا  زج  هک  تسا  نیا  نم  رب  امـش  ّقح  دیـشاب ! هاگآ 

تخادرپ نآ  ندیـسر  رـس  تقو و  رد  ار  نآ  هکلب  مزادنین ، ریخأت  هب  امـش  زا  ار  یّقح  چیه  مهدـن . ماجنا  امـش  تروشم  نودـب  يراک  یهلا 
. دیشاب يواسم  نم  هاگشیپ  رد  امش  همه  هک ): تسا  نیا  نم  رب  امش  ّقح  زین  و  . ) منک

نم نامرف  زا  هک  دیفّظوم  دیدرگ ، مزال  امـش  رب  نم  تعاطا  ّقح  مّلـسم و  امـش  رب  دـنوادخ  تمعن  مداد و  ماجنا  ار  فیاظو  نیا  هک  هاگنآ 
قح رطاخ  هب  دیادش  ياهایرد  رد  دیرادم . اور  طیرفت  یتسس و  تسا و  یتحلصم  حالص و  هب  اهنآ  ماجنا  هک  ییاهراک  رد  دینکن ! یچیپرس 

. دیور ورف 
. تسا رتراوخ  نم  دزن  همه  زا  دورب  جک  هار  هک  سک  نآ  دیهدن ، ماجنا  نم  هب  تبسن  ار  فیاظو  نیا  رگا 

رد ار  دوخ  یگدامآ  دیریذپب و  دوخ  يارما  زا  ار  نامرف  نیا  تشاد . دهاوخن  نم  دزن  يرارف  هار  چیه  منکیم و  رفیک  یتخس  هب  ار  وا  سپس 
. مالسلاو دیراذگب . ناشرایتخا  رد  ناتروما  حالصا  هار 

همان 51

لاملا  تیب  نارازگراک  هب 
. جارخ يروآ  عمج  لاملا و  تیب  نارازگراک  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  تسا  ياهمان  نیا 

665 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
، دتسرفیمن نتـشیوخ  ظفح  يارب  شیپ  زا  يزیچ  دشاب ، هتـشادن  سرت  تمایق )  ) تسا تکرح  رد  نآ  يوس  هب  هچنآ  زا  هک  یـسک  دعب ! اّما 
، ینمـشد متـس و  ینعی  هدرک  یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هچنآ  يارب  رگا  تسا . رایـسب  نآ  باوـث  اـّما  مک ، دـیاهدش  فـّلکم  نآ  هب  هچنآ  دـینادب 

مدرم هب  تبـسن  ار  فاصنا  ناتدوخ  دـنامیمن ، یقاب  يرذـع  اهنآ ، زا  بانتجا  رد  باوث  كرد  يارب  زاب  تشادـن ، دوجو  يرفیک » باقع و  »
. دیهد جرخ  هب  تماقتسا  ربص و  دراد - هارمه  هب  یتالکشم  ًاعبط  هک  ناشیاهیدنمزاین - ماجنا  ربارب  رد  و  دیراد ! اور 
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مـشخ دوخ ، ّتیعقوم  شیدـنمزاین و  رطاخ  هب  سک  چـیه  رب  دـیتسه . ناـیاوشیپ  هّمئا و  ناریفـس  تّما و  يـالکو  تیعر ، ناراد  هنازخ  اـمش 
یبکرم یناتسمز و  ای  یناتـسبات  سابل  راکهدب ، زا  جارخ  نتفرگ  رطاخ  هب  و  دیرادم ، زاب  شعورـشم  ياههتـساوخ  زا  ار  سک  چیه  دیریگن .

يارب نینچمه  دینزن ، هنایزات  ار  یسک  یمهرد ، نتفرگ  رطاخ  هب  زین  و  دیناسرن ، شورف  هب  ار  شاهدرب  زین  دسریم و  شیاهراک  هب  نآ  اب  هک 
ای بسا  هک  نیا  رگم  دـینزن ، تسد  تسا  مالـسا  هاـنپ  رد  هک  یناملـسم  ریغ  هچ  ناملـسم و  هچ  يدـحا  لاـم  هـب  لاـملا ، تـیب  يروآ  عـمج 
ای بکرم  نینچ  دراذـگب  تسین  تسرد  ناملـسم  يارب  هک  ارچ  دوـشیم ، هـتفرگ  راـک  هـب  اهناملـسم  هـب  زواـجت  يارب  هـک  دـشاب  ياهحلـسا 

. دندرگ مالسا  هاپس  زا  رتدنمورین  اهنآ  هجیتن  رد  دشاب و  مالسا  نانمشد  رایتخا  رد  ياهحلسا 
دنوادخ هار  رد  دینکم . يراددوخ  دنوادخ  نید  تیوقت  ایاعر و  هب  کمک  نایهاپس و  اب  يراتفرشوخ  زا  نتشیوخ و  هب  زردنا  تحیصن و  زا 

هب مینک و  يرازگـساپس  وا  زا  دوخ  ياهـششوک  اب  تسا  هتـساوخ  امـش  ام و  زا  دـنوادخ  هک  اریز  دـیهد ، ماـجنا  تسا  بجاو  امـش  رب  هچنآ 
َةُّوقال َو  درادن : دوجو  هبترم  دنلب  گرزب و  دنوادخ  هیحان  زا  زج  ییورین  تردق و  چیه  هک  یلاح  رد  مییامن ؛ شايرای  دوخ  تردـق  رادـقم 

. ْمیِظَْعلا ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا 

همان 52

زامن يانعم  تاقوا و  نوماریپ  اهرهش  نارادنامرف  هب 
و دیناوخب ، مدرم  اب  دشاب  هتـشذگ  راهنلا ) فصن  زا   ) يدنفـسوگ هاگباوخ  لوط  هزادنا  هب  دیـشروخ  هک  یماگنه  ات  ار  رهظ » زامن  ! » دـعب اّما 
ات ناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، یقاب  زور  زا  یتمـسق  هدـنز و  اًلماک  زونه  دیـشروخ  هک  دـیروآ  اج  هب  ناشیارب  یماـگنه  ار  رـصع » زاـمن  »

. درک یط  ار  هار  خسرف  ود  بورغ 
667 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

يوس هب  اجنآ ) زا  مارحلا و  رعشم  بناج  هب  تافرع  زا   ) یجاح دنکیم و  راطفا  راد  هزور  هک  دیهد  ماجنا  یعقوم  ناشیارب  ار  برغم » زامن  »
« حبص زامن  ( » اّما و  . ) دیهد ماجنا  نانآ  اب  بش ، زا  ثلث  کی  ات  ددرگیم  ناهنپ  قفـش  هک  یماگنه  زا  ار  اشع » زامن   » دنکیم و تکرح  ینم 

دوز رد  تعاـمج  زاـمن  یگنوگچ  اـّما   ) دسانـشب ار  وا  دـنیبب و  ار  شقیفر  تروص  دـناوتیم  صخـش  هک  دـیناوخب  ناـشیارب  دـیاب  یتـقو  ار 
نداد لوط  اب  هک   ) دیـشابم رگ  هنتف  زگره  دناوخب و  دناوتیم  نیمومأم  نیرتناوتان  هک  دشاب  يزامن  دننام  دیاب  نآ ) نداد  لوط  ای  ندناوخ و 

(. دیبیرفب ار  دارفا  نآ  ياهاعد  زامن و 

همان 53

هک دوب  ینامز  نیا  و  تسا ، هتشون  داد  رارق  رصم »  » رادنامرف ار  وا  هک  یماگنه  هب  یعخن » رتشا  کلام   » يارب مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نامرف  نیا 
. دوب هدش  لزلزتم  هتخیر و  مهرد  رکبوبا » نب  دمحم   » رصم رادمامز  عضو 

. دشابیم مالسلا  هیلع  ماما  ياهنامرف  نیرتعماج  نیرتینالوط و  زا  نامرف  نیا 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ار نامرف  نیا  و  تسا ، هدومرف  رداـص  وا  هب  شناـمرف  رد  رتشا » ثراـح  نب  کـلام   » هب ناـنمؤمریما  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا 
روشک نآ  نانمـشد  اب  دـنک ، يروآ  عمج  ار  نیمزرـس  نآ  ياهتایلام  ات  داد  رارق  رـصم  روشک  یلاو  رادـمامز و  ار  يو  هک  تشون  یماـگنه 

. دزادرپب نآ  ياههیرق  اهاتسور و  تابصق و  اهرهش ، يدابآ  نارمع و  هب  درامگ و  تّمه  نآ  لها  حالصا  هب  دگنجب ،
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هدـش رما  نآ  هب  نآرق )  ) ادـخ باتک  رد  هچنآ  زا  تعباتم  شتعاطا و  هار  رد  يراکادـف  راـثیا و  دـنوادخ ، زا  سرت  اوقت و  هب  ار  وا  تسخن ) )
اب زج  سک  چـیه  هک  یتاروتـسد  نامه  اهتّنـس ، تابجاو و  ضیارف و  هدـمآ ، هللا  باـتک  رد  هک  يرماوا  تعباـتم  هب  دـهدیم : ناـمرف  تسا ،
هک دـهدیم  نامرف  وا  هب  دوشیمن  عقاو  یتخبدـب  تواقـش و  رد  اهنآ  نتخاس  عیاض  راکنا و  اب  زج  دـنیبیمن و  تداعـس  يور  اهنآ  تعباـتم 

ار وا  هک  یسک  تّزع  دیامن و  يرای  ار  وا  هک  هدش  یـسک  يرای  لّفکتم  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، يرای  نابز  تسد و  بلق ، اب  ار  ادخ  نییآ ) )
ار يراد  نتـشیوخ  سفن  ياههسوسو  ماگنه  هب  و  دنکـشب ، مهرد  ار  دوخ  ياجبان  ياههتـساوخ  هک  دـهدیم  نامرف  وا  هب  زین  و  دراد ، زیزع 

. دوش وا  لاح  لماش  یهلا  تمحر  هک  نآ  رگم  دنکیم ، راداو  يدب  هب  ار  ناسنا  هراومه  هراّما » سفن   » هک اریز  دریگ  شیپ 
، دنتشاد تموکح  نآ  رب  يرگمتس  لداع و  ياهتلود  وت  زا  شیپ  هک  مداتسرف  يروشک  يوس  هب  ار  وت  نم  نادب  کلام ! يا 

669 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
وت هک  تفگ  دـنهاوخ  وت  هراـبرد  ار  ناـمه  و  دوخ ، زا  شیپ  نارادـمامز  روما  رد  وت  هک  دـننکیم  رظن  هنوگ  ناـمه  وت  ياـهراک  هب  مدرم  و 

. یتفگ یماهنآ  هرابرد 
هریخذ نیرتبوبحم  دیاب  نیاربانب  تخانـش ، ناوتیم  دزاسیم  يراج  اهنآ  هرابرد  شناگدنب  نابز  رب  دنوادخ  هچنآ  اب  ار  هتـسیاش  دارفا  نادب !

اریز راد ، اور  لخب  دوخ  هب  تبسن  تسین  لالح  تیارب  هچنآ  و  ریگ ، تسد  رد  ار  شیوخ  سوه  اوه و  مامز  دشاب ، حلاص  لمع  وت  شیپ  رد 
دوخ ّتلم  هب  تبسن  ار  شیوخ  بلق  يریگشیپ . تسوت  هورکم  بوبحم و  هچنآ  رد  ار  فاصنا  هار  هک  تسا  نیا  نتـشیوخ  هب  تبـسن  لخب 
اهنآ اریز  يرامـش ! تمینغ  ار  نانآ  ندروخ  هک  شابم  ناـنآ  هب  تبـسن  ياهدـنرد  ناویح  نوچمه  نک و  فطل  ّتبحم و  تمحر و  زا  ّولمم 
نانآ هب  ییاهیتحاران  دـنزیم . رـس  اطخ  شزغل و  اهنآ  زا  هاـگ  وت ، نوچمه  ییاـهناسنا  اـی  دـناوت ، ینید  ناردارب  اـی  دنتـسین : شیب  هورگ  ود 
اهنآ هب  رادقم  نآ  دوخ  تشذگ  وفع و  زا  دراوم ) نیا  رد   ) دوشیم ماجنا  ییاهراک  هابتـشا  روطب  ای  ًادمع  نانآ  تسد  هب  ددرگیم ، ضراع 

دنوادـخ وت و  قوفام  تیاوشیپ  اهنآ و  قوفام  وت  اریز  دـنک ، تیاـنع  وت  هب  شوفع  یـشوپ و  مشچ  زا  دـنوادخ  يراد  تسود  هک  نک ، اـطع 
. تسا هدومن  شیامزآ  ار  وت  اـهنآ  هلیـسو  هب  هدرک و  راذـگاو  وت  هب  ار  ناـنآ  روما  تسا ! هداد  رارق  رادـمامز  ار  وت  هک  تسا  یـسک  قوفاـم 
وفع و زا  زگره  یتسین . زاین  یب  وا  تمحر  وفع و  زا  و  يرادـن ، ار  وا  رفیک  بات  وت  هک  ارچ  هدـم ! رارق  ادـخ  اب  دربن  ماقم  رد  ار  دوخ  زگره 

شیپ هک  يدولآ  مشخ  راک  هب  تبسن  زگره  زین  و  لابم ، دوخ  هب  ياهدومن  هک  يرفیک  زا  هاگ  چیه  و  شابم ، نامیشپ  ياهدومن  هک  یـششخب 
بجوم نیا  هک  دوش  تعاطا  دیاب  منکیم و  رما  مطّلـسم ،) عاضوا  رب  و   ) مرومأم نم  وگم  هدـم . جرخ  هب  تعرـس  دراد  هراچ  هار  دـیآیم و 

رد هک  یتردق  ّتیعقوم و  رثا  رد  هک  هاگنآ  تسا . تردق  رد  لّوحت  رییغت و  ندش  کیدزن  نید و  فعض  یبارخ و  بلق و  رد  داسف  لوخد 
رب وت  دروم  رد  وا  ییاناوت  تسا و  وت  قوفام  هک  دـنوادخ  کلم  تمظع  هب  دـیآ ، دـیدپ  وت  رد  يدنـسپ  دوخ  بجع و  ربک و  يراد ، راـیتخا 

درادیم و زاب  وت  زا  ار  يدـنت  تّدـش و  نآ  دروآیم و  نییاپ  یـشکرس  نآ  زا  ار  وت  نیا  هک  نکفا ! رظن  یتسین  نآ  رب  بلاغ  دوخ  هک  هچنآ 
. دنادرگیم زاب  وت  هب  هدش ، عقاو  يدنسپدوخ  نیا  ریثأت  تحت  هک  ار  تا  هشیدنا  لقع و  يورین  ینعی  تسا  هتفر  تتسد  زا  هچنآ 

ار يراّبج  ره  دـنوادخ  هک  ارچ  راد ! رانک  رب  ار  دوخ  شتوربج  رد  وا  هب  هّبـشت  زا  و  شاب ! رذـح  رب  دـنوادخ  اب  یگرزب  ّولع و  رد  ییاتمه  زا 
دنسپ دوخ  درف  ره  لیلذ و 

671 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
بناج زا  تنادـناخ و  ّصاخ  دارفا  بناـج  زا  دوخ و  بناـج  زا  مدرم  هب  تبـسن  دـنوادخ و  هب  تبـسن  تخاـس . دـهاوخ  راوخ  ار  يّربکتم  و 

دنوادخ دنک ، متس  ادخ  ناگدنب  هب  هک  یسک  و  ياهدومن ! متس  ینکن  نینچ  رگا  هک  هد ! جرخ  هب  فاصنا  يدنمهقالع ، اهنآ  هب  هک  ییایاعر 
ات دزادرپیم  گنج  هب  وا  اب  دزاسیم و  لطاب  ار  شلیلد  دشاب  وا  نمـشد  دنوادخ  هک  یـسک  و  دوب ، دـهاوخ  وا  نمـشد  شناگدـنب  زا  شیپ 

. دنک هبوت  ای  دراد  رب  ملظ  زا  تسد 
دنوادخ هک  ارچ  تسین ، رتسردوز  رتعیرـس و  متـس  رب  رارـصا  زا  شرفیک ؛ ماقتنا و  لیجعت  ادخ و  ياهتمعن  رییغت  رد  يزیچ  چیه  نادب )! (و 
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. تسا نارگمتس  نیمک  رد  دونشیم و  ار  نامولظم  هتساوخ  اعد و 
هدوت مشخ  هک  ارچ  تسا ؛ رتگنهامه  مدرم  هدوت  تیاضر  اب  رتقفاوم و  تلادع  ّقح و  اب  هک  دنـشاب ، يروما  وت  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  دیاب 

. تسا ریذپناربج  مومع ، تیاضر  اب  ناّصاخ  يدونشخان  اّما  دزاسیم ، رثا  یب  ار  صاوخ  يدونشخ  مدرم ،
رد تالکشم  زورب  ماگنه  هب  رتنیگنس و  یلاو  رب  شیاسآ ، حلـص و  تلاح  رد  یگدنز  هنیزه  رظن  زا  ایاعر  زا  يدحا  هک ) نادب  زین  ار  نیا  )
مک شـشخب  اـطع و  زا  سپ  رترارـصارپ و  لاؤـس  تساوـخرد و  ماـگنه  هب  رتتحاراـن و  فاـصنا  يارجا  رد  رتـمک و  يراـکمه  تناـعا و 

دنهاوخن صاوخ » هورگ   » زا رتتماقتـسا ، مک  تالکـشم  اب  ییورایور  تاعاس  رد  رتریذپ و  رذـع  رید  اههتـساوخ  عنم  ماگنه  هب  رتساپس و 
نانآ اب  تلیم  اهنآ و  هب  تَشوگ  دیاب  نیاربانب  دنتسه ! ّتلم » هدوت   » اهنت نانمـشد  زا  عافد  هریخذ  ناناملـسم و  ّتیعمج  نید و  هیاپ  یلو  دوب .

. دشاب
ندناشوپ رتس و  رد  یلاو  هک  دنراد  یبویع  مدرم  اریز ، دنـشاب  رتضوغبم  وت  دزن  رترود و  وت  زا  دـنرتوجبیع  ّتیعر  هب  تبـسن  هک  اهنآ  دـیاب 

تیارب هچنآ  هک  تسا  نآ  وت  هفیظو  هکلب  يروآ ، تسد  هب  ار  اـهنآ  یناـهنپ  بیع  هک  شاـبم  ددـص  رد  تسا . رتراوازـس  همه  زا  بویع  نآ 
. دنکیم مکح  نآ  هرابرد  ادخ  تسا  یفخم  وت  زا  هچنآ  ینک و  حالصا  هتشگ  رهاظ 

روتـسم دوشن ، شاف  مدرم  يارب  يراد  تسود  هک  ار  یبویع  دـنوادخ  ات  زاس ! ناهنپ  ار  مدرم  بویع  يراد ، ییاـناوت  هک  اـجنآ  اـت  نیارباـنب 
تیارب هچنآ  زا  و  نک ! عطق  دوخ  زا  ار  توادـع  ینمـشد و  ره  بابـسا  اـشگب و  دـنراد  هنیک  هک  ار  اـهنآ  هدـقع  بوخ ) دروـخرب  اـب  . ) دراد

! ... امن لفاغت  تسین  نشور 
. دننکیم تنایخ  دنوش  رگ  هولج  نیحصان  سابل  رد  هچ  رگ  نانآ  اریز  نکم ! لیجعت  نانیچنخس  قیدصتهب 

673 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
تروشم وسرت  دارفا  اب  زین  دـناسرتیم و  رقف  یتسدـیهت و  زا  فرـصنم و  ناسحا  زا  ار  وت  هک  اریز  هدـم ! تلاخد  دوخ  تروشم  رد  ار  لیخب 

ترظن رد  ار  يرگمتـس  هب  صرح  هک  ریگم ! ترواـشم  هب  ار  صیرح  نـینچمه  دـنیامنیم . فیعـضت  ار  تاهـیحور  اـهراک  رد  اریز  نـکم !
هک دنتـسه  يدّدعتم  تالیامت  زیارغ و  صرح ، سرت و  لخب و  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  متفگ ) دارفا  نیا  هرابرد  هچنآ  همه  . ) دـهدیم تنیز 

. تسا گرزب  يادخ  هب  نظءوس  اهنآ  عماج 
، هتشاد تکرش  اهراک  رد  ناراکهانگ  نآ  اب  هک  یسک  دناهدوب ، وت  زا  شیپ  رارـشا  دب و  نارادمامز  ریزو  هک : دنتـسه  یناسک  ارزو  نیرتدب 
هب مدرم  نایم  زا  ار  نیشناج  نیرتهب  وت  هک  یلاح  رد  دنناراکمتـس ، ناردارب  ناراکهانگ و  ناراکمه  اهنآ  دشاب ، وت  ّرِـس  نابحاص  وزج  دیابن 

شود رب  ار  اهنآ  ناهانگ  راب  لـباقم ، رد  دنتـسین و  اـهنآ  زا  رتمک  یعاـمتجا  ذوفن  رکف و  رظن  زا  هک  یناـسک  زا  تفاـی ، یهاوخ  اـهنآ  ياـج 
. دناهدوبن نانآ  کیرش  هانگ  رد  هدرکن و  يراکمه  ناشمتس  رد  نارگمتس  اب  هک  دنتسه  یناسک  زا  دنرادن ،

اهنآ نیاربانب  تسا . رتمک  ناگناگیب  اب  ناشتفلا  سنا و  رتشیب و  وت  اب  ناشتّبحم  رتهب ، وت  اب  ناـشیراکمه  رتکبـس ، وت  رب  ناـش  هنیزه  دارفا  نیا 
! هد رارق  شیوخ  نارادزار  دوخ و  ناتسود  صاوخ و  زا  ار 

شیایلوا يارب  دـنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  یهارمه  تدـعاسم و  رد  رتحیرـص و  همه  زا  قح  نتفگ  رد  هک  ار  يدارفا  ناـنیا ) ناـیم  زا   ) سپس
ار نانآ  دنویپب و  یتسار  قدص و  عرو و  لها  هب  هن ، ای  دشاب  وت  لیم  قفاوم  هاوخ  راد ، مّدقم  دنکیم ، کمک  رتمک  وت  هب  درادیمن ، تسود 
حدم و اریز  دـنیامنن ، دـیجمت  ياهدادـن  ماجنا  هک  یتسردان  لامعا  هب  تبـسن  ار  وت  دـننکن و  وت  زا  دـح  یب  شیاتـس  هک  نک  تیبرت  يروط 

. دزاسیم کیدزن  رورغ  ربک و  هب  ار  ناسنا  دروآیم و  راب  هب  يدنسپدوخ  بجع و  دح ، زا  شیب  شیاتس 
تبغر یب  ناشیاهیکین  رد  راکوکین  دارفا  هک  دوشیم  ببـس  راک  نیا  اریز  دنـشاب  يواسم  ترظن  رد  راکدـب  راـکوکین و  دارفا  دـیابن  زگره 
دامتعا بلج  يارب  ياهلیسو  چیه  هک  نادب  هد ! شاداپ  شراک  قباطم  ار  اهنیا  زا  مادکره  دندرگ ، قیوشت  ناشدب  لمع  رد  ناراکدب  دنوش و 

نیا رد  تسین ، دنرادن  هفیظو  هک  يراک  هب  ناشرابجا  مدع  نانآ و  رب  اه  هنیزه  فیفخت  اهنآ و  هب  ناسحا  زا  رتهب  تیعر ، يرادافو  هب  یلاو ،

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


رب تشود  زا  ار  یناوارف  جـنر  راـب  ینیبشوخ  نیا  هک ) ینک  داـمتعا  ناـنآ  رب  و   ) يوش نیبـشوخ  ناـنآ  يراداـفو  هب  اـت  شوکب  ردـقنآ  هار 
. درادیم

675 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
دروم هک  اهنآ  سکع  هب  یـشاب و  رتنیبشوخ  دـناهدش ، زارفارـس  اهنومزآ  رد  هتفرگ و  رارق  وت  ناسحا  دروم  رتشیب  هک  اهنآ  هب  تسا  راوازس 

. رتنیبدب دناهدادن  یبوخ  ناحتما  هدش و  عقاو  وت  يراتفردب 
هلیسو هب  تیعر  روما  هتفرگ و  تفلا  سنا و  نآ  هب  مالسا  ّتلم  و  دناهدرک ، لمع  نآ  هب  تّما  نیا  نایاوشیپ  هک  ار  ياهدیدنسپ  ّتنـس  زگره 
یسک يارب  رجا ، هک  امنم  ثادحا  دزاسیم  دراو  نایز  هتشذگ  ياهتّنس  نیا  هب  هک  یشور  ّتنس و  زین  و  نکم ! ضقن  ددرگیم ، حالصا  نآ 

. ياهدومن ضقن  ار  اهنآ  هک  وت  رب  شهانگ  هدرک و  رارقرب  ار  اهتّنس  نآ  هک  دوب  دهاوخ 
دشاب يروما  هرابرد  دیاب  اهثحب  اهوگتفگ و  نیا  زادرپب ، ثحب  هب  رایسب  زین  نادنمشیدنا  امکح و  اب  نیـشنب و  وگتفگ  هب  دایز  نادنمـشناد  اب 

. ددرگیم رارقرب  هدوب  مدرم  راک  ماوق  بجوم  وت  زا  شیپ  هچنآ  ینکیم و  حالصا  ار  تروشک  عضو  نآ  هلیسو  هب  هک 
چیه دنوشیمن و  لیمکت  حالـصا و  يرگید  هلیـسو  هب  زج  مادـکره  هک  دـناهتفای  لیکـشت  فلتخم  ياههورگ  زا  مدرم  نادـب ! کلام ) يا  )

: زا دنترابع ) اههورگ  نیا  . ) دنتسین زاین  یب  يرگید  زا  مادک 
لها (، » یلخاد تاماظتنا  « ) ییارادم فاصنا و  نالماع  «، » رتسگداد لداع و  تاضق  «، » یصوصخ یمومع و  ناگدنسیون  «، » ادخ نایرکشل  »

نادنمزاین و ینعی  هعماج » نییاپ  رشق   » هرخالاب و  نارگتعنص » راّجت و   » دنناملسم و ای  دنمالـسا و  هانپ  رد  هک  یناسک  زا  معا  تایلام » هیزج و 
ام دزن  رد  دهع  تروص  هب  هک  ربمایپ  ّتنـس  ای  ادخ  باتک  رد  هتـشاد و  رّرقم  ار  یمهـس  دنوادخ  اههورگ  نیا  زا  مادکره  يارب  نادنمتـسم ،

. تسا هتخاس  نّیعم  صّخشم و  ار  مهس  نیا  تسا ، ظوفحم 
هب زج  تیعر  ماوق  دـنتّینما . ياههار  نید و  تکوش  تّزع و  نارادـمامز ، تنیز  تیعر ، هاگهانپ  ناظفاح و  راگدرورپ  نذا  اب  نایهاپـس »  » اما

داهج يارب  جارخ  اب  اریز  دشابیمن ، ریذپناکما  یمالسا ) تایلام   ) جارخ هلیسو  هب  زج  هاپـس  يرارقرب  یفرط  زا  تسین . نکمم  نانیا  هلیـسو 
ود نیا  سپـس  دـننکیم . ار  شیوخ  ياهیدـنمزاین  عفر  نآ  اب  و  دـنیامنیم ، هیکت  نآ  هب  دوخ  حالـصا  يارب  دـنوشیم و  تیوقت  نمـشد  اـب 

: زا دنترابع  اهنآ  دنریذپیمن و  يرادیاپ  ماوق و  مّوس  هورگ  اب  زج  ناگدنهد ) تایلام  نایهاپس و   ) هورگ
، دننکیم يروآ  عمج  ار  اهتایلام  و  دنشخبیم ، ماکحتـسا  ار  تالماعم  اهداد و  رارق  اهنآ  اریز  اهیـشنم ، و  تلود » نارازگراک   » و تاضق » »

یماوق نرگتعنـص »  » و ناروهشیپ »  » و راّجت »  » نودب اههورگ  نیا  و  دنتـسه ، نانیمطا  دامتعا و  دروم  یمومع  یـصوصخ و  روما  طبـض  رد  و 
، دنرادن

677 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رد هک  دنزاسیم  دوخ  تسد  اب  ار  يرازبا  لیاسو و  و  دنیامنیم ، هضرع  اهرازاب  رد  و  دـننکیم ، يروآ  عمج  ار  یگدـنز  لیاسو  اهنآ  اریز 

. تسین نارگید  ناکما 
ادخ رطاخ  هب  مادک  ره  يارب  دومن و  کمک  تدعاسم و  اهنآ  هب  دیاب  هک  دنتـسه  ناگداتفا  راک  زا  نادـنمزاین و  هعماج » نییاپ  رـشق   » سپس

ار وا  دنوادخ  هچنآ  يادا  زا  یلاو  زگره  و  دنراد ، قح  یلاو  رب  ناشراک  حالـصا  رادقم  هب  نادنمزاین  زا  کی  ره  زین  و  تشاد ، رّرقم  یمهس 
ییابیکش و قح و  تمزالم  رب  دوخ  نتخاس  اّیهم  دنوادخ و  زا  تناعتسا  شـشوک و  مامتها و  اب  زج  دش ، دهاوخن  جراخ  هتخاس  نآ  هب  مزلم 

. نیگنس ای  دشاب  کبس  وا  رب  هاوخ  نآ ، ربارب  رد  تماقتسا 
 ... دشاب رتلقاع  رتلدکاپ و  همه و  زا  رتهاوخریخ  وت  ماما  ربمایپ و  ادخ و  هب  تبسن  وت  شیپ  رد  هک  هد  رارق  یسک  ار  تهاپس  هدنامرف 

یناسک زا  تردقرپ ، يوق و  نادنمروز  لباقم  رد  نابرهم و  فوئر و  افعـض  هب  تبـسن  دنرتریذپرذع ؛ دنریگیم و  مشخ  رید  هک  یناسک  زا 
. درادیمن زاب  راک  زا  ار  اهنآ  شمرن  فعض و  دربیمن و  رد  هب  ياج  زا  ار  اهنآ  تالکشم  هک 
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عاجـش و نامدرم  اب  نآ  زا  سپ  و  زاس ! رارقرب  هقباس  شوخ  حـلاص و  ياهنادـناخ  لیـصا و  ّتیـصخش و  اـب  دارفا  اـب  ار  دوخ  طـباور  سپس 
. دنتسه یکین  زکارم  مرک و  نوناک  اهنآ  هک  ارچ  راوگرزب ، دارفا  دنمتواخس و 

اهنآ نآ  هلیسو  هب  هک  ار  يزیچ  دیابن  زگره  و  دننکیم ، ییوجلد  دّقفت و  ناشدنزرف  زا  ردام  ردپ و  هک  نک  دّقفت  هنوگ  نآ  نانآ  زا  هاگنآ 
درخ و دشاب ، كدـنا  دـنچره  ییامنیم  اهنآ  عضو  یـسررب  اب  هک  یتّبحم  فطل و  دـیابن  زین  و  دـیآ ، گرزب  وت  رظن  رد  یـشخبیم ، ورین  ار 

یـسررب زا  زگره  دـنکیم . وـت  هب  تبـسن  نظ  نسح  یهاوـخریخ و  هب  راداو  ار  ناـنآ  مـک  ياـهتّبحم  فـطل و  نـیمه  اریز  يرامـشب ، ریقح 
هک دراد  دوخ  يارب  ییاج  یئزج  ياهتّبحم  فاطلا و  نیمه  اریز  شوپم ! مشچ  ناشیا ، گرزب  ياهراک  ماجنا  رطاخ  هب  اـهنآ  روما  تاـّیئزج 

. دننادیمن زاین  یب  نآ  زا  ار  دوخ  هک  دراد  یتّیعقوم  زین  گرزب  ياهراک  دننکیم و  يرادرب  هرهب  نآ  زا 
هب رتشیب  دوخ  تاناکما  زا  و  دننک ، تاساوم  همه  زا  شیب  نایهاپس  هب  کمک  رد  هک  دنشاب  یناسک  دیاب  وت  رکشل  ناهدنامرف  نیرتهدیزگرب 

اهنت اهنآ  همه  هک  يروطب  دنوش . هرادا  دنتـسه  اهنآ  لّفکت  تحت  هک  یناسک  مه  نازابرـس و  تارفن  مه  هک  يّدح  هب  دـنیامن ، کمک  نانآ 
نیرترب نادـب ) ، ) دزاسیمهّجوتم وت  هب  ارناشیاهبلقنانآ  هبتبـسن  وت  ینابرهمو  ّتبحم  تسا ، نمـشد  اب  داهج  نآ  دنـشیدنیب و  زیچ  کی  هب 

. تساهنآ هب  تبسن  ایاعر  هقالع  ندش  راکشآ  دالب و  همه  رد  تلادع  يرارقرب  دوشیم ، نارادمامز  مشچ  ییانشور  بجوم  هک  يزیچ 
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لیم اب  هک  تسا  دیفم  یتروص  رد  اهنآ  یهاوخریخ  و  ددرگیمن ، راکشآ  نایلاو  هب  تبـسن  ناشیاهلد  یکاپ  اب  زج  نانآ  ّتبحم  تّدوم و  اّما 
راوگان ایاعر  نیا  ياربناشیرادمامز  تّدمندشینالوط  دنکن و  ینیگنـس  ناشیارب  اهنآ  تموکح  دـنریگب و  ار  نارادـمامز  درگادرگ  دوخ 

اریز رامـشرب . دناهداد  ماجنا  هک  یّمهم  ياهراک  و  نک ! قیوشت  ار  اهنآ  یپ  رد  یپ  شخب و  هعـسوت  ار  تهاپـس  نارـس  دـیما  نادـیم  دـشابن .
قیوشت راک  هب  دـنزرویم  يدـنک  راک  رد  هک  ار  نانآ  و  دـنکیم ، راداو  رتشیب ، تکرح  هب  ار  ناشناعاجـش  اهنآ  کـین  ياـهراک  يروآداـی 

. هّللا ءاش  نإ  دیامنیم ،
شزرا و  یهدـن ، تبـسن  يرگید  هب  ار  نانآ  زا  یـسک  شالت  تمحز و  زگره  و  ینادـب ، ّتقد  هب  ار  اهنآ  زا  مادـکره  تاـمحز  دـیاب  سپس 

ار شکچوک  راک  هک  دوشن  نیا  بجوم  یـسک  يوربآ  تفارـش و  رگید  يوس  زا  يرواین و  باـسح  هب  تسه  هچنآ  زا  رتمک  ار  وا  تمدـخ 
یتالکـشم يروآ . باسح  هب  کچوک  ار  شجرا  رپ  تمدخ  هک  ددرگن  بجوم  یـسک  یکچوک  تراقح و  نینچمه  و  يرامـشب ، گرزب 

یهورگ هب  گرزب  دنوادخ  هک  ارچ  هد ، عاجرا  شربمایپ  ادخ و  هب  دوشیم ، هبتـشم  وت  رب  هک  يروما  دـیآیم و  شیپ  تیارب  ماکحا  رد  هک 
یلوا تعاطا  شربمایپ و  تعاطا  دـینک و  دـنوادخ  تعاطا  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » هدومرف دـنک  ناـشداشرا  هتـشاد  هقـالع  هک 

، دنوادخ هب  يزیچ  ندنادرگزاب  [ 86 «.] دینادرگ زاب  شلوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  عازن  يزیچ  رد  رگا  دنتسه و  امش  دوخ  زا  هک  يرمالا 
هب کّسمت  نامه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ندـنادرگزاب  تسا و  نآ  مکحم  تایآ  زا  روتـسد  نتفای  میرک و  نآرق  هب  ندـش  کّسمتم 

. تسا ترضح  نآ  قاّفتا  دروم  یعطق و  ّتنس 
و دـهدن ، رارق  انگنت  رد  ار  اـهنآ  ناوارف ، هعجارم  هک  یناـسک  زا  نیزگرب  تواـضق  يارب  ار  دوخ  دزن  رد  درف ، نیرترب  مدرم ، ناـیم  زا  سپس 

يارب هک  یماگنه  قح ، هب  تشگزاب  و  دنکن ، يراشفاپ  شتاهابتـشا  رد  درادن . او  یقلخ  جک  مشخ و  هب  ار  وا  رگیدکی  اب  نافلاخم  دروخرب 
زا دنکن ، افتکا  مزال  یـسررب  نودب  قیقحت  كدنا  هب  بلاطم  مهف  رد  هدرک و  نوریب  لد  زا  ار  عمط  دشابن . تخـس  اهنآ  رب  دش ، نشور  اهنآ 

، ناگدننک تیاکش  رّرکم  هعجارم  اب  دشاب . رترصم  همه  زا  لیلد  تّجح و  هب  کّسمت  نتفایرد و  رتطاتحم و  همه  زا  تاهبـش  رد  هک  یناسک 
هک یناـسک  زا  دـشاب . رتعطاـق  همه  زا  تموصخ  لـصف  رد  قح  ندـش  راکـشآ  ماـگنه  هب  رتابیکـش و  روما  فشک  رد  دوش و  هتـسخ  رتـمک 
نآ دنمک . رایـسب  دارفا  نیا  هّتبلا  دزاسن ؛ هدننک  حدـم  بناج  هب  لیامتم  ار  نانآ  رایـسب ، ياهدـیجمت  دـهدن و  بیرف  ار  اهنآ  ناوارف  شیاتس 
هک نانچنآ  رتسگب ، ار  تتواخـس  هرفـس  وا  هب  شـشخب  لذب و  رد  نک و  یـسررب  ار  شیوخ  یـضاق  ياهتواضق  رتشیب  هچره  ّتیّدج  اب  هاگ 

چیه هک  ربب  الاب  تدوخ  دزن  ار  شماقم  ردـقنآ  ماقم  تلزنم و  رظن  زا  دـنکن و  ادـیپ  مدرم  هب  يزاـین  تجاـح و  دورب و  نیب  زا  شیدـنمزاین 
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وا زا  شتّیعقوم  هک  دـنادب  و  ، ) دـشاب ناـما  رد  وت  دزن  رد  دارفا  هنوگ  نیا  هئطوت  زا  و  دـنکن ، عمط  وا  رد  ذوـفن  هب  تکیدزن ، ناراـی  زا  مادـک 
(. دنکب یتیاکش  وا  زا  دهاوخب  هک  تسین  رتالاب 

ریسا نید  نیا  هک  ارچ  رگنب ! ّتقد  اب  متفگ  هچنآ  رد 
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. تسا هدوب  یهورگ  یبلطایند  ینارسوه و  هلیسو  رارشا و  تسد 
، رادـناو يراک  هب  ار  اهنآ  دادبتـسا  لیم و  يور  زا  و  راداو ! راک  هب  ناحتما  شیامزآ و  اـب  ار  اـهنآ  و  رگنب ! تنادـنمراک  ياـهراک  رد  سپس 
رتکاپ و رتهبرجت و  اـب  هک  ار  يدارفا  اـهنآ  ناـیم  زا  و  تسا ، تناـیخ  روج و  ياـه  هبعـش  زا  ینوناـک  ندـش ، لـیامت  میلـست  دادبتـسا و  اریز 

. دنرتانیب اهراک  بقاوع  شجنس  رد  رتعمط و  مک  نینچمه  رتکاپ و  اهنآ  هداوناخ  رتهب و  اهنآ  قالخا  اریز  نیزگرب ، دنمالسا  رد  رتماگشیپ 
تـساهنآ تسد  ریز  هک  یلاوما  رد  تنایخ  زا  دنکیم و  تیوقت  شیوخ  حالـصا  رد  ار  اهنآ  راک  نیا  اریز  هدب  اهنآ  هب  یفاک  قوقح  سپس 

. دزاسیم زاین  یب 
یفخم نارومأم  نداتسرف  اب  سپـس  دنزرو ، تنایخ  تناما  رد  ای  دننک  یچیپرـس  تاروتـسد  زا  رگا  تساهنآ ، ربارب  رد  یتّجح  نیا  هوالع  هب 

هب ندرک  ارادـم  يراد و  تناما  هب  اهنآ  هک  دوشیم  ببـس  یناهنپ ، موادـم  یـسرزاب  اریز  ریگب ! رظن  ریز  ار  نانآ  ياهراک  افواب ، وگتـسار و 
وت يّرـس  نارومأم  دز و  تناـیخ  هب  تسد  اـهنآ  زا  یکی  رگا  ریگب ، رظن  ریز  تخـس  ار  شیوخ  راـصنا  ناوعا و  دـنوش ! بیغرت  ناتـسد  ریز 

هداد ماجنا  هک  یتنایخ  رادقم  هب  و  ریگب ! رفیک  هنایزات  ریز  ار  وا  و  نک ، تعانق  تداهش  زا  رادقم  نیمه  هب  دنداد ، ار  یـشرازگ  نینچ  ًاقفّتم 
شندرگ هب  ار  تمهت  گنن و  دـنبندرگ  و  هنب ! وا  رب  ار  تناـیخ  هناـشن  و  ناـشنب ! ّتلذـم  يراوخ و  ماـقم  رد  ار  يو  سپـس  اـمن ! رفیک  ار  وا 

(. ددرگ نارگید  تربع  هک  نک  یفّرعم  نانچ  هعماج  هب  ار  وا  و  ! ) نکفیب
لاح يدوبهب  تایلام و  عضو  يدوبهب  رد  اریز  دشاب . ناگدـنهد  تایلام  حالـص  هک  ياهنوگ  هب  ریگب ! رظن  ریز  ًاقیقد  ار  تایلام »  » و جارخ » »

ناگدنهد جارخ  هک  نیا  زج  دنـسریمن ، شیاسآ  حالـص و  هب  نارگید  زگره  و  تسا . هتفهن  زین  نارگید  لاح  يدوبهب  ناگدـنهد ، تایلام 
نیمز يدابآ  رد  وت  شـشوک  دـیاب  دنتـسه . نارازگجارخ  جارخ و  روخنان  لاـیع و  همه ، مدرم  هک  ارچ  دـنرب ؛ رـس  هب  يدوبهب  حالـص و  رد 

. دیآیمن تسد  هب  ینادابآ  اب  زج  جارخ  هک  اریز  دشاب ، جارخ  يروآ  عمج  رد  ششوک  زا  شیب 
شتموکح و  دزاسیم ، دوبان  ار  ادخ  ناگدنب  بارخ و  ار  اهرهـش  دنک ، هبلاطم  ینادابآ  نارمع و  نودـب  ار  تایلام  دـهاوخب  هک  سک  نآ  و 

یمک ای  اههمـشچ و  بآ  ندـش  کشخ  ای  تافآ ، ندیـسر  ای  تایلام و  ینیگنـس  زا  ایاعر  رگا  تشاد . دـهاوخن  ماود  یمک  تّدـم  زا  شیب 
، دنروآ تیاکـش  وت  هب  نآ  ندش  دـساف  تعارز و  يارب  رایـسب  یگنـشت  ای  اهرذـب و  داسف  نتفرگ و  بآ  رثا  رد  نیمز  ینوگرگد  ای  ناراب و 

تـسا ياهنیجنگ  هریخذ و  نآ  هک  اریز  دیاین ، نارگ  وت  رب  فیفخت  نیا  زگره  هد و  فیفخت  دبای  دوبهب  اهنآ  لاح  هک  يرادقم  هب  ار  تایلام 
دندنبیم راکب  تروشک  يدابآ  نارمع و  رد  ار  نآ  هرخالاب  اهنآ  هک 
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زا تلادـع  شرتسگ  رد  دـننکیم و  شیاتـس  یبوخب  وت  زا  دوب و  دـهاوخ  وت  تسایر  تموکح و  تنیز  وت و  ياهنیمزرـس  نارمع  بجوم  و 
زا اهنآ  تیوقت  اب  ینادیم  وت  هوالعب  دوب . یهاوخ  نامداش  رورـسم و  نایم  نیا  رد  دوخ  زین  وت  و  دـنیوگیم ، نخـس  يدنـسرخ  اب  وت  هیحاـن 
هب ياهداد ، تداع  ینابرهم  تلادع و  هب  ار  اهنآ  هک  لمع  نیا  اب  یناوتیم  زین  و  ینک ، دامتعا  ياهداهن  ناشیارب  هک  ياهریخذ  هعـسوت  قیرط 

، رطاخ بیط  اب  اهنآ  لاح  نیا  رد  و  ینک ، هیکت  اهنآ  رب  دـیاب  هک  دـیآیم  شیپ  ییاهیراتفرگ  وت  يارب  یهاـگ  هک  ارچ  یـشاب ؛ نئمطم  ناـنآ 
نیمز نابحاص  نازرواشک و  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  اهنت  نیمز  یناریو  اّما  دراد و  ار  اهنیا  همه  لّمحت  يدابآ  نارمع و  دش و  دنهاوخ  اریذـپ 

دننامگدب ناشتموکح  ياقب  هب  تبسن  دنزادرپیم و  لاوما  عمج  هب  نارادمامز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنآ  رقف  یگراچیب و  دنوشیم و  ریقف 
. دنریگیمن تربع  هتشذگ  نارادمامز  خیرات  زا  و 
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یفخم ياهحرط  اه و  هشقن  يّرـس و  ياه  هماـن  راپـسب و  اـهنآ  نیرتهب  هب  ار  تیاـهراک  نک و  ّتقد  تنادـنمراک  نایـشنم و  عضو  رد  سپس 
رورغم تسم و  ار  اهنآ  ماـقم ، ّتیعقوم و  هک  یناـسک  زا  دـشاب ! یقـالخا  لوصا  نیرتیـساسا  ياراد  هک  راذـگب  یـسک  راـیتخا  رد  ار  دوخ 

، تنادنمراک ياه  همان  ندناسر  رد  تلفغ ، رثا  رد  دننک و  یخاتسگ  تفلاخم و  وت  هب  تبسن  مدرم ، نارـس  ناگرزب و  روضح  رد  هک  دزاسن 
وت يوس  زا  ای  دـنرادیم و  تفایرد  وت  فرط  زا  هک  دـشاب  يروما  رد  هاوخ  دـنیامنن ، یهاـتوک  وت ، زا  شحیحـص  ياـهباوج  نتفرگ  وت و  هب 
هار نتفای  زا  دشاب  وت  نایز  هب  يدادرارق  هاگره  دشابن و  ریذپبیـسآ  تسـس و  دـننکیم  میظنت  وت  يارب  هک  ییاهدادرارق  دـیاب  دنـشخبیم ،
زا شیوخ ، تلزنم  زا  هاگآان ، صخـش  هک  دنـشابن  عالّطایب  هاگآان و  اهراک  رد  شیوخ ، تلزنم  شزرا و  هب  تبـسن  و  دـننامن ، زجاع  لـح 

. دوب دهاوخ  رتهاگآان  يرگید  ماقم  شزرا و 
رظن بلج  هقیرط  گنرز ، نادرم  هک  ارچ  نکم ، هیکت  دوخ  ینامگ  شوخ  ینیبشوخ و  تسارف و  هب  زگره  نایـشنم  نیا  باـختنا  رد  سپس 
چیه بلاج  رهاظ  نیا  ياروام  رد  هک  یلاح  رد  دـننادیم ، بوخ  یتمدـخ  شوخ  هب  رهاظت  يزاـس و  رهاـظ  اـب  ار  نارادـمامز  ینیبشوخ  و 

. يامزایب دناهتشاد  وت  زا  شیپ  حلاص  ياهتموکح  يارب  هک  ییاهتسپ  قیرط  زا  ار  اهنآ  هکلب  درادن . دوجو  یهاوخریخ  يراد و  تناما  هنوگ 
ادخ و يارب  وت  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  نیا  دنرتفورعم و  يرادتناما  رد  رتهقباس و  شوخ  مدرم  نایم  رد  هک  نک  دامتعا  یناسک  رب  نیاربانب 
، مهم ياهراک  هک  یـسیئر  ینک ! باختنا  سیئر  کی  اهراک  زا  یعون  ره  يارب  دـیاب  یـشابیم ، هاوخ  ریخ  یتسه  نانآ  رب  یلاو  هک  یناسک 
- دوش تفای  وت  نایـشنم  رد  یبیع  ره  ینادب  دیاب  یبوخ  هب  دنکن و  هتـسخ  ناشیرپ و  ار  وا  اهراک  ترثک  دزاسن و  هدـنامرد  بولغم و  ار  يو 

! ... دوب یهاوخ  نآ  لوؤسم  ًاصخش  یشاب - ربخ  یب  نآ  زا  وت  هک 
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هد ای  رهـش و  رد  هک  یناناگرزاب  نیب ) هیـصوت  نیا  رد  و   ) امن شرافـس  یکین  ریخ و  هب  ار  اهنآ  و  نک ! هیـصوت  عیانـص  ناـبحاص  راّـجت و  هب 
راک هب  شیوخ  ینامسج  يورین  اب  هک  ینارگتعنـص  زین  دنـشدرگ و  رد  راّیـس و  هک  اهنآ  و  دنا ) هناختراجت  تباث و  زکرم  ياراد  و   ) دنتـسه

زا هک  دنتـسه  اهنآ  دـنوریم ، رامـش  هب  هعماج  شیاسآ  بابـسا  عفانم و  یلـصا  عباـنم  اـهنآ  هک  ارچ  راذـگم ! تواـفت  دـنزادرپیم ، تعنص 
، دنروآیم درگ  ار  زاین  دروم  ّداوم  راومهان ، راومه و  ياهنیمزرس  اهایرد و  اهیکشخ و  اهناتـسهوک ، اههاگترپ و  زا  تسدرود ، ياهنیمزرس 

هـشیپ ناناگرزاب و  شاب ) هتـشاد  هّجوت  ( ؛ دـننکیمن ار  ناماس  نآ  هب  نتفر  تأرج  دـنرادن و  يراک  رـس و  نآ  اب  مدرم  مومع  هک  یقطانم  زا 
، نانآ عضو  زا  دیاب  اّما  دنبلط . شمارآ  تسود و  حلـص  اهنآ  تسین ، یمیب  اهنآ  شروش  گنرین و  زا  دـنملاس و  یمدرم  نارگتعنـص  نارو و 

همه اب  نادب  یلو  ینک ؛ یسرزاب  وجتسج و  دنتـسه  رانک  هشوگ و  رد  هک  اهنآ  هچ  دننکیم و  یگدنز  وت  يرادنامرف  زکرم  رد  هک  اهنآ  هچ 
ّداوم راکتحا  یپ  رد  هراومه  هک  دنـشابیم ، نآ  تشز  حـیبق و  تروص  هب  مه  نآ  لـیخب  رظن و  گـنت  یهورگ  اـهنآ  ناـیم  رد  متفگ  هچنآ 

. تسا نارادمامز  رب  گنن  بیع و  مدرم و  هدوت  نایز  بجوم  نیا  و  دنتسه ! تالماعم  مامت  رب  نتفای  ّطلست  مدرم و  زاین  دروم 
ناسآ طیارـش  اب  تالماعم  دیاب  دومرف . عنم  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نک  يریگولج  تّدـشب  راکتحا  زا  نیاربانب 

هب تسد  وت  یهن  زا  سپ  یـسک  هاگره  و  رادـیرخ ! هب  هن  دـناسر و  ناـیز  هدنـشورف  هب  هن  هک  ییاـهخرن  لدـع و  نیزاوم  اـب  دریگ ، تروص 
، نییاپ هقبط  دروم  رد  ار ! ادخ  ار ! ادـخ  دـشاب . دـح  زا  شیب  دـیابن  تازاجم  نیا  یلو  شوکب  وا  تازاجم  رد  و  نک ! رفیک  ار  وا  دز  راکتحا 

لاؤس تسد  هک  دنتـسه  یناسک  مه  هقبط  نیا  رد  ناگداتفا ، راک  زا  ناتـسدیهت و  نادنمزاین و  نادنمتـسم و  ینعی  دنرادن  هراچ  هار  هک  اهنآ 
! امن لمع  هداد  روتـسد  وت  هب  نانآ  دروم  رد  دنوادخ  هچنآ  هب  نیاربانب  دوش ؛ شـشخب  شـسرپ ، نودب  اهنآ  هب  دیاب  هک  يدارفا  مه  دـنراد و 

رادـقم هب  دـنرود  هک  اهنآ  نادـب  هد و  صاصتخا  اهنآ  هب  لحم  ره  رد  ار  یمالـسا  تاج  هصلاخ  تاّلغ  زا  یتمـسق  لاـملا و  تیب  زا  یتمـسق 
لوغـشم دوخ  هب  ار  وت  يرادمامز  یتسمرـس  دیابن  زگره  نیاربانب  ینک ، تاعارم  ار  اهنآ  همه  ّقح  دیاب  دنراد و  مهـس  دـنکیدزن  هک  یناسک 
ياـهراک ندـشن  ماـجنا  زا  یهدیم ، ماـجنا  هک  یّمهم  ناوارف و  ياـهراک  رطاـخ  هـب  زگره  هـک  ارچ  ینکن ) یگدیـسر  اـهنآ  هـب  و  ، ) دزاـس

هب مدرم  دنرادن و  یسرتسد  وت  هب  هک  اهنآ  روما  رد  یـشک ! مهرد  اهنآ  يور  هب  هرهچ  يریگرب و  اهنآ  زا  لد  دیابن  یتسین ! روذعم  کچوک 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ عضو  ات  نیزگرب ، دشاب  عضاوتم  سرت و  ادخ  هک  ار  ینانیمطا  دروم  درف  راک  نیا  يارب  نک و  یـسررب  دـنرگنیم  اهنآ  هب  ریقحت  هدـید 
نایم زا  هک  ارچ  دـشاب ، هتفریذـپ  ترذـع  راگدرورپ  تاقالم  ماگنه  هب  هک  نک  راـتفر  يروطب  هورگ  نآ  اـب  سپـس  دـهد ، شرازگ  وت  هب  ار 

. یشاب هتشاد  لیلد  رذع و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دارفا  مامت  ّقح  يادا  رد  دیاب  و  دنرتجاتحم ، قح  قاقحا  هب  همه  زا  هورگ  نیا  ایاعر 
؛ نک یسررب  دننک ، زارد  مدرم  يوس  هب  ار  دوخ  زاین  تسد  دنناوتیمن  دنرادن و  ياهراچ  هار  چیه  هک  هداتفا  راک  زا  ناریپ  نامیتی و  هرابرد 
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یماوقا دزاسیم ، کبـس  یماوقا  رب  ار  نآ  دنوادخ  یهاگ  و  تسا ! نیگنـس  شاهمه  قح ، یلو  تسا ! نیگنـس  نارادـمامز  رب  راک  نیا  هّتبلا 

. دنراد نانیمطا  دنوادخ  ياه  هدعو  یتسار  هب  هداد و  تداع  يرابدرب  تماقتسا و  هب  ار  شیوخ  دنکین و  تبقاع  بلاط  هک 
ياهرد هد و  لیکـشت  اهنآ  يارب  یناگمه  یمومع و  سلجم  ینک ! یگدیـسر  ًاصخـش  اهنآ  زاین  هب  هک  نک  رّرقم  یتقو  دوخ  ناعجارم  يارب 
سلجم نیا  زا  ار  نانابـساپ  ناظفاحم و  نایرکـشل و  نک و  عضاوت  هدیرفآ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  رطاخ  هب  دـنبن و  سک  چـیه  يور  هب  ار  نآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اهراب  نم  اریز  دیوگب ؛ وت  اب  ار  دوخ  نانخـس  تنکل ، سرت و  نودب  تحارـص و  اب  سکره  ات  زاس ! رود 
يور دوشیمن و  هزیکاپ  كاپ و  زگره  دوشن ، هتفرگ  تحارص  اب  نانآ  نایم  رد  نادنمروز  زا  نافیعض  ّقح  هک  یتّلم  : » مدینـش ار  نخـس  نیا 

هک رادم  اور  رابکتـسا  ّتیدودحم و  هنوگ  چیه  اهنآ  دروم  رد  نک ، لّمحت  نخـس  رد  ار  اهنآ  يدنک  تنوشخ و  سپـس  دـنیبیمن » تداعس 
هچنآ دـش . دـهاوخ  وت  يارب  وا  تعاـطا  باوث  بجوـم  داد و  دـهاوخ  شرتـسگ  وـت  رب  ار  شعـساو  تمحر  راـک ، نیا  هطـساو  هب  دـنوادخ 

! نک مأوت  یهاوخ  ترذعم  فطل و  اب  ار  ششخب  زا  يراددوخ  و  تنوشخ ،) یب  ّتنم و  یب   ) دشاب اراوگ  هک  شخبب  ياهنوگ  هب  یشخبیم 
نارازگ راک  هب  نداد  خساپ  هلمج : زا  ینک ،) راذگاو  نارگید  هب  دیابن  و  ، ) یهد ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  ًاصخش  هک  تسا  اهراک  زا  یتمسق  نادب 

تاجایتحا هک  زور  نامه  رد  تسا  مدرم  ياهزاین  ندروآرب  رگید  و  دنزجاع ، خساپ  زا  نارادرتفد  نایـشنم و  هک  اجنآ  رد  دشابیم ، تلود 
اریز هد ، ماجنا  زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راک  شاب )! شوهب  . ) دنیرفآیم رسدرد  لکـشم و  تناراکمه  يارب  اهنآ  خساپ  دوشیم و  شرازگ 
ّتین رگا  دنچره ، یهد ! رارق  ادخ  اب  تولخ  يارب  ار  ترمع  تاعاس  نیرتهب  تاقوا و  نیرتهب  دیاب  دراد . دوخ  هب  صوصخم  يراک  زور  ره 

. تسادخ يارب  تدابع و  تیاهراک  همه  دوش  هارهبور  ایاعر  روما  یشاب و  هتشاد  صلاخ 
زور بش و  تندب  زا  نیاربانب  تسوا . كاپ  تاذ  هژیو  هک  تسا  ضیارف  هماقا  یهد  ماجنا  صالخا  اب  دیاب  ًاصوصخم  هک  ییاهراک  هلمج  زا 

هچ رگا  ناسر ، ماجنا  هب  بیع  صقن و  نودب  لماک و  روطب  دوشیم ، دـنوادخ  هب  وت  بّرقت  بجوم  هچنآ  و  راذـگب ! ادـخ  نامرف  رایتخا  رد 
هدننک عییضت  هن  روآ و  ترفن  هن  تزامن  دیاب  یتسیایم  مدرم  يارب  تعامج  زامن  هب  هک  یماگنه  و  ینک ، ادیپ  یتحاران  یمسج و  یگتسخ 

اب هک  یمدرم  نیب  رد  هک  ارچ  ینک ،) عیاض  ار  زامن  هک  عیرس  ردقنآ  هن  دوش و  نیمومأم  رّفنت  بجوم  هک  هدب  لوط  ار  نآ  ردقنآ  هن   ) دشاب
یماگنه هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  دـنراد ؛ يروف  ياهراک  هک  يدارفا  مه  دراد و  دوجو  رامیب  مه  دناهداتـسیا ، زامن  هب  وت 

نیرتناوتان هک  يزامن  نوچمه  ناوخب  يزامن  : » دومرف خـساپ  رد  مناوخب ؟ زامن  ناـنآ  اـب  هنوگچ  مدیـسرپ : داتـسرف  نمی »  » يوس هب  ارم  هک 
دناوخیم اهنآ 

689 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
!« شاب نابرهم  میحر و  نانمؤم  هب  تبسن  و 

یب ّتیدودحم و  یعون  بجوم  دوخ  ایاعر  مشچ  زا  نارادمامز  ندوب  رود  هک  ارچ  رادم ! ناهنپ  تیعر  زا  ینالوط  ینامز  ار  دوخ  هاگ  چیه 
. دنکیم عطق  یناهن  لئاسم  زا  ار  اهنآ  یهاگآ  نارادمامز ، نتشاد  ناهنپ  هرهچ  نیا  تسا و  تکلمم  روما  هب  تبسن  یعالّطا 

. دوشیم هتخیمآ  لطاب  اب  قح  هدش و  هدرمش  وکین  دب  راک  تشز و  کین  راک  گرزب ، کچوک  کچوک و  نانآ  دزن  رد  گرزب  هجیتن ، رد 
دوشب ات  درادـن  یـصّخشم  تمالع  هشیمه  قح  یفرط  زا  دـنادیمن . تسا  ناهنپ  وا  زا  هک  يروما  تسا و  رـشب  لاح  ره  هب  رادـمامز  هک  ارچ 

قح هار  رد  يزاـبناج  هداـمآ  ار  دوخ  هک  یتسه  يدرم  اـی  یتسین ، جراـخ  لاـح  ود  زا  وت  هتـشذگ  نیا  زا  داد ، صیخـشت  غورد  زا  ار  تسار 
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ای یهد !؟ ماجنا  دـیاب  هک  یکین  راک  ای  يزادرپب ، دـیاب  هک  یبجاو  ّقح  هب  تبـسن  ایآ  يرادیم ، ناـهنپ  ار  دوخ  هچ  زا  نیا  رباـنب  ياهتخاـس ؟
هب دننکیم ! رظن  فرص  نتـساوخ  تجاح  زا  دنوشیم و  سویأم  دننیبب  ار  وت  نوچ  مدرم  تروص ، نیا  رد  رظن ، گنت  لیخب و  یتسه  يدرم 

. يدتس داد و  رد  فاصنا  تساوخرد  ای  یمتس ، زا  تیاکش  لیبق  زا  درادن ، یتمحز  نادنچ  وت  يارب  ناعجارم  جیاوح  رتشیب  هوالع 
فاصنا تلادع و  مدرم  اب  دتـس ، داد و  رد  دنزارد و  تسد  هاوخ و  دوخ  هک  تسا  يرارـسا  نابحاص  ناّصاخ و  رادمامز ، يارب  نادب  سپس 
یـضارا زا  ینیمز  دوخ  ناگتـسب  نایفارطا و  زا  کـی  چـیه  هب  و  نکرب ! خـیب  زا  لـیاسو  عطق  اـب  ار  ناـنآ  متـس  هشیر  دـننکیمن ؛ تیاـعر  ار 

ای يرایبآ و  رد  هاوخ  دشاب ؛ مدرم  ریاس  ررـض  هیام  هک  يزاس  دـقعنم  اهنآ  دوس  هب  يداد  رارق  هک  دـننکن  عمط  دـیاب  راذـگماو و  ناناملـسم 
شگنن بیع و  تساهنآ و  يارب  شدوس  تروص  نیا  رد  هک  دـننک  لیمحت  نارگید  رب  ار  نآ  ياه  هنیزه  هک  يروطب  رگید ، كرتشم  لمع 

. ترخآ ایند و  رد  وت  يارب 
! راذـگب ادـخ  باسح  هب  شاـب و  رباـص  هراـبنیارد  نک و  تیاـعر  هناـگیب ، هچ  دـنواشیوخ و  هچ  دـنّقح  ناـهاوخ  هک  اـهنآ  هراـبرد  ار  قح 

هدوتـس ماجنارـس  رطاخ  هب  ار  هار  نیا  ینیگنـس  دوش و  تکیدزن  نارایرب  راشف  بجوم  راک ، نیا  دـنچره  هاوخب ) وا  زا  ار  راک  نیا  شاداپو  )
اراکشآ هدش  ینیبدب  بجوم  هچنآ  دروم  رد  ار  شیوخ  رذع  و  نک ! يرگاشفا  دنربب ، دب  نامگ  وت  هب  تبسن  ایاعر  هاگره  نک و  لّمحت  نآ 

، زاس فرطرب  دوخ  زا  ار  اهنآ  تحارص  اب  راذگ و  نایم  رد  نانآاب 
691 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رد تدوصقم  هب  ار  وت  رذع ، نایب  نیا  تسا و  تیعر  يارب  تفطالم  قافرا و  وت و  یقالخا  تیبرت  بجوم  تحارـص ، هنوگ  نیا  هک  نیا  هچ 
. دناسریم قح  هب  اهنآ  نتخاس  راداو 

شیاـسآ و تهاپـس  يارب  حلـص  رد  هک  نکم ، در  تسا  نآ  رد  ادـخ  ياـضر  دوـشیم و  داهنـشیپ  نمـشد  بناـج  زا  هک  ار  یحلـص  زگره 
نتـسب زا  سپ  تنمـشد  زا  تخـس  راـهنز ! راـهنز ! اـّما  تسا ، ّتینما  تروشک  يارب  اـهمغ و  ّمه و  زا  شمارآ  تدوخ  يارب  ورین و  دـیدجت 
دراوم نیا  رد  ریگ و  راکب  ار  یشیدنا  رود  نیاربانب  دزاس ، ریگلفاغ  هک  دوشیم  کیدزن  یهاگ  نمـشد  هک  ارچ  شاب ! رذح  رب  حلـص  نامیپ 
شیوخ دهع  رب  ار  افو  هماج  يداد ، وا  هب  ار  نداد  هانپ  دّهعت  ای  دش و  هتـسب  تنمـشد  وت و  نیب  ینامیپ  رگا  راذـگب ، رانک  ار  ینیبشوخ  حور 
نوچمه هک  تسین  یهلا  ضیارف  زا  کیچیه  اریز  هد ! رارق  شیوخ  تادّهعت  رپس  ار  دوخ  ناج  و  رامشب ! مرتحم  ار  دوخ  تادّهعت  ناشوپب و 

، دنشاب هتشاد  رظن  قاّفتا  نینچ  نیا  نآ ، هب  تبسن  دنراد - اه  هتـساوخ  ارآ و  رد  هک  یتافالتخا  مامت  اب  ناهج - مدرم  نامیپ ، دهع و  هب  يافو 
. دـندوب هدومزآ  ار  ینکـش  نامیپ  ءوس  بقاوع  هک  ارچ  دـندرکیم ، تاـعارم  ار  نآ  ناناملـسم ، رب  هوـالع  ّتیلهاـج ، ناـمز  ناکرـشم  یّتح 

یـسک یقـش ، لهاج و  صخـش  زا  ریغ  اریز  بیرفم ، ار  تنمـشد  رادـم و  اور  تنایخ  دوخ  دـهع  رد  نکم و  ینکـش  نامیپ  زگره  نیاربانب 
ناگدـنب و شیاسآ  هیام  دوخ  تمحر  اب  دوشیم  دـقعنم  وا  مان  اب  هک  ار  یناـمیپ  دـهع و  دـنوادخ  درادیمن . اور  ار  دـنوادخ  رب  یخاتـسگ 
، بیرف تنایخ و  داسف ، نیاربانب ، دنوش . کّسمتم  وا  راوج  هب  دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  دنرب و  هانپ  نآ  هب  ات  هداد  رارق  ناشیارب  ینما  میرح 

تارابع مکحم ، تارابع  دیکأت و  زا  دعب  دنامب و  یقاب  وگتفگ  ياجنآ  تاریبعت  رد  هک  دنبم  ار  ینامیپ  زگره  درادن ، هار  نامیپ  دـهع و  رد 
ار وت  اهنامیپ  یهلا  ياهمازلا  رطاخ  هب  اـنگنت  رد  نتفرگ  رارق  دـیابن  زگره  دـنکیم .) یثنخ  ار  نآ  رثا  هک   ) ربم راـک  هب  هیجوت  لـباق  تسس و 
نآ تبقاع  رد  يزوریپ  شیاشگ و  دـیما  هک  اهنامیپ  يانگنت  رد  وت  ییابیکـش  اریز  ینک ، مادـقا  قحان  هار  زا  نآ  خـسف  يارب  هک  دزاس  راداو 

دنوادـخ هیحان  زا  یتّیلوؤسم  بجوم  هک  ینکـش  نامیپ  نامه  یـسرتیم ، نآ  تازاجم  زا  هک  یتنایخ  ینکـش و  نامیپ  زا  تسا  رتهب  يراد ،
. یشاب نآ  يوگخساپ  یناوتن  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  هک  ددرگیم 

تمعن و لاوز  تعرـس  تازاجم ، نتخاس  گرزب  ماقتنا ، رفیک  نتخاس  کیدزن  رد  زیچ  چـیه  اریز  زیهرپب ، قحان  هب  نوخ  نتخیر  زا  راـهنز !
ناگدـنب نایم  رد  زیچ  ره  زا  لبق  تمایق  هاگداد  رد  ناحبـس  دـنوادخ  تسین و  قحان  نوخ  نتخیر  نوچمه  يرادـمامز ، هب  ندیـشخب  نایاپ 

. درک دهاوخ  یسرداد  هدش  هتخیر  هک  ییاهنوخ  دروم  رد  دوخ ،

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 506 

http://www.ghaemiyeh.com


693 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
ار نآ  دنکیم و  ار  نآ  داینب  هکلب  دنکیم ، تسـس  فیعـضت و  ار  نآ  هک  ارچ  نکم . تیوقت  مارح  نوخ  نتخیر  اب  ار  تیرادـمامز  نیاربانب 

رگا و  تسا ، صاصق  نآ  رفیک  هک  ارچ  تسین ، هتفریذپ  دمع  لتق  رد  نم  دزن  ادخ و  دزن  يرذـع  هنوگچـیه  و  دـیامنیم ، لقتنم  نارگید  هب 
عقاو یلتق  رتشیب  تشم و  کی  اب  تسا  نکمم  نوچ  درک - رفیک  ار  یـسک  اوران  هب  تتـسد  هنایزات و  ریـشمش و  یتشگ و  التبم  اطخ  لـتق  هب 

! ینک بلج  ار  اهنآ  تیاضر  يزادرپب و  ار  لوتقم  يایلوا  ّقح  هک  دوش  نآ  زا  عنام  يرادمامز  رورغ  ادابم  ددرگ -
نآ هک  اریز  يرادـب  تـسود  ار  قـّلمت  اداـبم  شاـبم . نیبدوـخ  شیوـخ  تّوـق  طاـقن  هـب  تبـسن  راد و  راـنکرب  يدنـسپدوخ  زا  ار  نتـشیوخ 

. دزاس دوبان  وحم و  ار  ناکین  يراکوکین  ات  تسا ، ناطیش  يارب  تصرف  نیرتنئمطم 
یهد و هدـعو  اهنآ  هب  هک  نیا  زا  رامـشم و  گرزب  ار  دوخ  راک  ياهداد  ماجنا  هچنآ  زا  شیب  زیهرپب و  ناسحا ، ماـگنه  هب  ّتیعر  رب  ّتنم  زا 
، هدـعو فلخ  دربیم و  ار  قح  رون  تمدـخ ، ندرمـش  گرزب  دزاسیم و  لـطاب  ار  ناـسحا  ّتنم ، اریز  شاـب ، رذـح  رب  ینک  فّلخت  سپس 

ماجنا هک  ار  يراـک )  ) يزیچ دـییوگب  هک  تسادـخ  دزن  گرزب  مشخ  بجوم  نیا  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا ، قلخ  ادـخ و  مشخ  بجوم 
رد تجاجل  ای  هدش ، مهارف  نآ  لمع  ناکما  هک  ییاهراک  رد  یتسـس  ای  هدیـسرن ، ناشتقو  هک  ییاهراک  دروم  رد  هلجع  زا  [ 87 «.] دیهدیمن

يراک ره  شیوخ و  ياج  رد  ار  يرما  ره  و  شاب ! رذحرب  تسا  نشور  حـضاو و  هک  یماگنه  اهراک  رد  یتسـس  ای  تسا ، مهبم  هک  يروما 
. هد ماجنا  دوخ  عقوم  هب  ار 

تـسا نشور  همه  يارب  تسوت و  هب  طوبرم  هچنآ  زا  لفاغت  زا  زیهرپب و  دنتـسه  يواسم  نآ  رد  مدرم  هچنآ  رد  دوخ  يارب  یهاوخ  زایتما  زا 
مولظم ماقتنا  دوریم و  رانکرب  تیاهراک  يور  زا  هدرپ  يدوزب  یلوؤسم و  مدرم  ربارب  رد  نآ  هب  تبـسن  لاح  ره  هب  هک  ارچ  شاـب ؛ رذـح  رب 

يریگولج يارب  و  ریگ ! دوخ  رایتخا  رد  ار  تنابز  يزیت  تسد و  تردق  تّدش و  تّدـح و  ناشنب ، ورف  ار  تغامد  داب  دوشیم . هتفرگ  وت  زا 
تمشخ ات  زادنا  ریخأت  تردق  نتـسب  راک  هب  رد  زین  و  ییوگن ) رکف  نودب  ینخـس   ) هک شاب  هتـشاد  تنابز  هب  هّجوت  ًاصوصخم  راک ، نیا  زا 

يوـس هب  تشگزاـب  تماـیق و  داـی  هب  ناوارف  هک  نیا  زج  دوـب  یهاوـخن  نتـشیوخ  رب  مکاـح  زگره  يدرگ ؛ نتـشیوخ  کـلام  دنیـشن و  ورف 
! یشاب راگدرورپ 

695 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
زا هک  يرثا  ای  بوخ  ياهـشور  رب  ار  دوخ  هّجوت  نینچمه  یـشاب ، دوخ  زا  شیپ  ِنالداع  ياـهتموکح  داـی  هب  هراومه  هک  تسا  بجاو  وت  رب 
رد هک  تموکح  زا  یطوطخ  هب  راد ، فوطعم  هدـمآ  دـنوادخ  باتک  رد  هک  ياهضیرف  ای  هدیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامربمایپ 

شـشوک شالت و  ماهتخاس ، مامت  وت  رب  ار  دوخ  تّجح  نآ  اب  هک  هماـن  دـهع  نیا  زا  يوریپ  يارب  نک و  ادـتقا  ياهدرک ، هدـهاشم  نم  شور 
شمیظع تردق  عیسو و  تمحر  نآ  اب  گرزب  دنوادخ  زا  نم  یشاب . هتشادن  نم  دزن  يرذع  دوش ؛ هریچ  وت  رب  شکرـس  سفن  رگا  هک  امن !

شقلخ وا و  دزن  هک  مینک  يراـک  مییاـمن و  بلج  ار  وا  ياـضر  اـت  دراد  ّقفوم  ار  وت  نم و  هک ، مراد  تلأـسم  اـه ، هتـساوخ  ماـمت  ماـجنا  رب 
وا و هاگشیپ  رد  ّتیصخش  ینوزف  تمعن و  ّتیمامت  اهرهش و  رد  بوخ  راثآ  ناگدنب و  نایم  رد  کین  يانث  حدم و  اب  هارمه  میشاب ، روذعم 

. دشخب نایاپ  تداهش » تداعس و   » اب ار  وت  نم و  یگدنز  هک  مراد  تلئسم  وا  زا  زین 
یمالـس داب ، شکاپ  نامدود  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  دورد ، مالـس و  و  [ 88 «] میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  همه  اـم  هک  »

. مالسلاو رایسب ، ناوارف و 

همان 54

« تاماقم  » باتک رد  یفاکسا » رفعج  وبا   » داتسرف و ریبز »  » و هحلط »  » يارب یعازخ » نیـصح  نب  نارمع   » هارمه مالـسلا  هیلع  ماما  ار  همان  نیا 
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. تسا هدروآ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  لیاضف  شخب  رد 
نانآ يوس  هب  ار  تعیب  تسد  نم  دندمآ . نم  غارس  هب  اهنآ  متفرن ، مدرم  لابند  هب  نم  هک  دینکیم - نامتک  هچرگ  دینادیم - امـش  دعب ! اّما 

تقیقح  ) دیدرک تعیب  نم  اب  دـیتساوخ و  ارم  هک  دـیدوب  یناسک  زا  مه  رفن  ود  امـش  و  دـندرک ، تعیب  نم  اب  دایز  رارـصا  اب  اهنآ  مدوشگن ،
 ... دندومنن تعیب  ایند  عاتم  ای  روز و  رطاخ  هب  نم  اب  مدرم  مومع  هک ) دیهاگآ  یبوخ  هب  زین  امش  تسا و  نیا 

هارکا و يور  زا  رگا  و  دینک ، هبوت  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ًاروف  دـیدرگرب و  دـیاب  دـیاهدومن  تعیب  نم  اب  لیم  يور  زا  رگا  رفن  ود  امـش  لاح 
دوخ ندرگ  هب  ارم  تعیب  هدوشگ و  نم  يارب  ار  هار  نیا  دوخ  تسد  اب  امش  دیاهدوبن ، یضار  رما  نیا  هب  دوخ  بلق  رد  ینعی  هدوب ، ییاضران 
نیا ياعّدا  دشابن ، يرابجا  چیه  هک  يراک  رد  و  ، ) دیاهتـشاد ناهنپ  ار  شیوخ  ییاضران  راکـشآ و  ار  شیوخ  تعاطا  اریز  دیاهدرک ؛ تباث 

هدیقع نامتک  هّیقت و  هب  رتراوازس  نارجاهم  ریاس  زا  امش  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  تسین ) هتفریذپ  دیاهدوبن ، یضار  دوخ  تعیب  زا  لد  رد  هک 
( دوبن نم  زا  تعاطا  هب  روبجم  زور  نآ  رد  سک  چیه  اریز   ) دیتسین

697 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دینز زابرس  ياهناهب  هب  دعب  دینک و  تعیب  تسخن  هکنیا  ات  دوب  رتناسآ  امش  راک  دیدوب  هدرک  يریگهرانک  زاغآ  زا  هاگره 

يرادفرط هب  هن  دنا ؛ هنیدم »  » رد نونکا  مه  هک  دننک  مکح  یناسک  امش  نم و  نایم  ات  دییایب  متـسه ، نامثع »  » لتاق نم  هک  دیاهتـشادنپ  امش 
ود يا  دریذپب . ار  نآ  ّتیلوؤسم  دیاب  هتشاد ، هثداح  نیا  رد  هک  یمرج  هزادنا  هب  سکره  سپس  امـش . زا  يرادفرط  هب  هن  دناهتـساخرب و  نم 
هار نیا  زا  امش  تشگزاب  نآلا  هک  ارچ  دیدرگزاب ، دوخ  هیرظن  يأر و  زا  دیاهتفرگ ! تسد  هب  ار  ياهّدع  روما  مامز  هک  یناسک  يا  درمریپ و 

! دزاسیم مهارف  امـش  يارب  ار  خزود  شتآ  مه  گنن و  مه  هار ، نیا  همادا  یلو  امـش ) هدـیقع  هب  مه  نآ   ) تسا گنن  بجوم  اهنت  فـالخ ،
. مالسلاو

همان 55

هیواعم  هب 
دوش نشور  ات  هدروآ ، رد  ناحتما  هتوب  رد  ار  ایند  لها  هداد و  رارق  ترخآ )  ) نآ زا  دعب  ام  يارب  ياهمّدقم  ار  ایند  ناحبـس  دنوادخ  دعب ! اّما 

میاهدمآ ایند  رد  ام  میاهتـشگن ؛ رومأم  نآ  رد  شالت  شـشوک و  يارب  اهنت  میاهدشن و  هدیرفآ  ایند  يارب  ام  دننکیم ، لمع  رتهب  کی  مادـک 
يرگید رب  تّجح  ار  ام  زا  یکی  هدروآ و  رد  ناحتما  ضرعم  رد  نم  هلیـسو  هب  ار  وت  وت و  هب  ارم  دـنوادخ  میوش ، شیامزآ  نآ  هلیـسو  هب  ات 

هک ینکیم  هذـخاؤم  يزیچ  ربارب  رد  ارم  یتخاس و  ایند  هب  ندیـسر  هلیـسو  قح ، فالخ  رب  ار  نآرق  ریـسفت  يدروآ و  ور  ایند  هب  وت  هتخاس .
ات ياهداد  تبسن  نم  هب  دیاهدرک و  زیوآ  تسد  ار  نآ  ماش  لها  وت و  تسا ) نامثع  لتق  هب  هراشا  ( ؛ هدشن هدولآ  نآ  هب  زگره  منابز  تسد و 

. دننکیم قیوشت  نآ  هب  ار  امش  ناگداتفا  راک  زا  دنراکرس  هک  اهنآ  ار و  ناتنالهاج  امش  ناملاع  هک  اجنآ 
نادرگب و تسوت  نم و  هار  هک  ترخآ  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  و  نک ! هزیتس  دـشوکیم  تندرک  مار  رد  هک  ناطیـش  اب  و  سرتب ! ادـخ  زا 

وت يارب  نم  دزاس ، راچد  دـنک  عطق  ار  تاهلابند  دـنزب و  ار  تا  هشیر  هک  هدـنبوک  يالب  کـی  هب  يدوز  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سرتب 
ار وت  نم و  تارّدقم ، دروآ و ) درگ  دربن  نادیم  رد  ار  وت  نم و  دنوادخ   ) رگا هک  نیا  رب  درادن ، فّلخت  هک  يدنگوس  منکیم ، دای  دنگوس 
هب هراشا  [ ) 89 «] تسا نامکاح  نیرتهب  وا  هک  دـیامرف  مکح  ام  نایم  دـنوادخ  ات   » منامب وت  ربارب  رد  ردـقنآ  دـناشک ، رگیدـکی  اب  راـکیپ  هب 

(. تفای یهاوخن  تاجن  نم  تسد  زا  هکنیا 
699 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 56
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همان 56

داتسرف ماش  يوس  هب  رکشل  یهدنامرف  ناونع  هب  ار  يو  هک  ینامز  یناه » نب  حیرش   » هب
، شابم نمیا  نآ  زا  لاح  چیه  رد  شاب و  فئاخ  نتـشیوخ  رب  هدنهد  بیرف  يایند  زا  سرتب ، ادخ  زا  شاب و  ادخ  دای  هب  ماش  حبـص و  ره  رد 
هب ار  وت  اهـسوه  اوه و  يرادـن ، زاب  نآ  ياهیتحاران  زا  سرت  رطاخ  هب  يرادیم  تسود  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  زا  ار  نتـشیوخ  رگا  نادـب 

هدننکش و شیوخ ، سفن  رب  بضغ  مشخ و  ماگنه  هب  عدار و  عنام و  شکرس  ياهسوه  ربارب  رد  نیاربانب  دناسر ، دنهاوخ  یناوارف  ياهنایز 
! شاب بلاغ 

همان 57

« هرصب  » يوس هب  هنیدم »  » زا تکرح  ماگنه  هفوک ،» لها   » هب
نم رب  ای  مزواجتم و  ای  مولظم ، ای  مراکمتـس و  ای  تسین  نوریب  لاح  ود  زا  هک  یلاح  رد  مدش ، جراخ  ماهلیبق  نیمزرـس و  نیا  زا  نم  دعب ! اّما 
رگا ات  دننک  تکرح  نم  يوس  هب  ًاروف  منکیم ، دیکأت  ادخ  رطاخ  هب  دسریم  اهنآ  هب  ماهمان  هک  یناسک  مامت  هب  نم  اذـل  تسا ، هتفر  زواجت 
هفوک مدرم  هب  رطاخ  نیا  يارب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا  . ) دـنوش نم  راک  عناـم  مراـکهانگ  رگا  دـنهد و  میراـی  مراـکوکین 

(. دنوش رضاح  لمج »  » نادیم رد  دنورب و  وا  يوس  هب  لاح  ره  رد  هک  دیامن  تّجح  مامتا  اهنآ  رب  دنک و  یثنخ  ار  اهیشاپمس  هک  تفگ 
701 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 58

تسا  هتشاد  نایب  ار  نیّفص »  » نایرج هتشون و  اهرهش  یلاها  هب  هک 
مالـسا هب  توعد  رد  یکی و  نامربمایپ  یکی ، ام  راگدرورپ  هک  دوب  نیا  لاح  رهاظ  میدـش و  ور  هبور  ماش  لها  اب  ام  هک  دوب  نیا  راک  زاغآ 

اهنت میدوب ، یکی  تهج  همه  رد  اـم  اـم ! زا  اـهنآ  هن  میدوـب و  ربماـیپ  قیدـصت  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  شیب  راتـساوخ  اـهنآ  زا  اـم  هن  میدـّحتم ؛
ورف اب  زورما  دییایب  میتفگ  ام  دوب ! هدـشن  هدولآ  نآ  هب  ام  تسد  میدوب و  يرب  نآ  زا  ام  هک  یلاح  رد  دوب . نامثع » نوخ   » دروم رد  فالتخا 

مکحم و تفالخ  رما  هک  نآ  ات  دـمآ ، دـهاوخن  تسد  هب  نیا  زا  سپ  هک  مینک  ناـمرد  ار  يزیچ  مدرم ، نتخاـس  مارآ  هنتف و  شتآ  ندـناشن 
ینمشد و اب  ار  درد  نیا  ام  دنداد : خساپ  اهنآ  اّما  میهد ؛ رارق  دوخ  ياج  رد  ار  قح  هک  مینک  ادیپ  تردق  ددرگ و  دّحتم  اهناملـسم  ّتیعمج 

الاب شیاههلعـش  دـیدرگ ، رقتـسم  تباث و  نادـیم  رد  دوشگ و  ار  شیاهلاب  گنج  ات  دـندز  زابرـس  اـهنآ  يرآ ) ، ) درک میهاوخ  اوادـم  روز ،
. دش دنمورین  يوق و  تفرگ و 

يوس هب  ار  نانآ  ام  هچنآ  خساپ  تفرگ ، رارق  اهنآ  ام و  دوجو  رد  شیاهلاگنچ  تسـشن و  ورف  اهنآ  ام و  ندب  رد  گنج  نادند  هک  یماگنه 
يارب اهنآ  مه ، زاب  میتسنادیم  هک  نیا  اب  . ) میتفریذـپ ار  اـهنآ  تساوخرد  زین  اـم  دـندش . وگتفگ  هب  رـضاح  دـنداد و  میدرکیم  توعد  نآ 

دوش و نشور  اهنآ  رب  تّجح  اـت  میداد  خـساپ  نآ  هب  تعرـس  اـب  دـنراد ) بیرف  دـصق  هکلب  دـناهدادن ، راـک  نیا  هب  نت  قح  هب  نتفاـی  تسد 
دنک و تجاجل  هک  یـسک  هداد و  تاجن  تکاله  زا  ار  وا  دنوادخ  دوش ، داهنـشیپ  نیا  هب  دنبیاپ  اهنآ  زا  سکره  سپ  ددرگ ، عطق  ناشرذع 

هتخادنا هیاس  وا  رس  رب  ناگماکدوخ  تموکح  یتخبدب  هدنکفا و  شبلق  رب  هدرپ  ادخ  هک  تسا  ینکـش  نامیپ  ددرگ ، مولعم  دیامن  يراشفاپ 
. تسا
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همان 59

( سراف تالایا  زا  « ) ناولح  » هاپس سیئر  هبطق » نبدوسا   » هب
؛ درادیم زاب  تلادع  زا  ار  وا  ًابلاغ  دشاب ، شیوخ  یپ  رد  یپ  ياهسوه  اوه و  لابند  رگا  رادمامز  دعب ! اّما 

703 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
يارب هچنآ  زا  دش ، دهاوخن  تلادع  نیـشناج  متـس  روج و  هاگچـیه  هک  ارچ  دـشاب ، يواسم  وت  دزن  دـیاب  قوقح  رظن  زا  مدرم  روما  نیاربانب 

شرفیک سرت  زا  نینچمه  شباوث و  دیما  هب  هتخاس  بجاو  وت  رب  دنوادخ  هچنآ  ربارب  رد  ار  شیوخ  سفن  نک و  بانتجا  يدنـسپیمن  دوخ 
! راداو میلست  عوضخ و  هب 

بجوم يراکیب  تعاس  نیمه  دـشکب ، راـک  زا  تسد  دـبای و  تغارف  نآ  رد  یتعاـس  سکره  هک  تسا  شیاـمزآ  يارـس  اـیند  هک  نادـب  و 
. تخاس دهاوخن  زاین  یب  قح  زا  ار  وت  زیچ  چیه  هک  نادب  و  دش ، دهاوخ  تمایق  رد  وا  ینامیشپ  ترسح و 

. تساهنآ ياهراک  هب  شالت  اب  مأوت  یگدیسر  ایاعر و  تبظاوم  شیوخ ، ياهسوه  لرتنک  تسا  بجاو  ضرف و  وت  رب  هک  یقوقح  هلمج  زا 
، تسا رتدـنمدوس  بتارم  هب  يدرگیم ، لّـمحتم  هک  ییاـهیتحاران  تالکـشم و  زا  وت  يارب  دوـشیم ، وـت  دـیاع  عفاـنم  زا  هچنآ  هار  نیا  رد 

. مالسلاو

همان 60

دنکیم روبع  اهنآ  زا  رکشل  هک  ییاهرهش  نارادشخب  نارادنامرف و  هب 
رذـگ اهنآ  هقطنم  زا  هاپـس  هک  ییاهناتـسرهش  نارادـنامرف  جارخ و  نارازگراک  مامت  هب  نانمؤمریما  یلع  ادـخ  هدـنب  هیحاـن  زا  تسا  یناـمرف 

. دنکیم
اهنآ رب  دـنوادخ  هچنآ  هب  ار  اهنآ  دـنرذگیم و  امـش  ياهیدابآ  زا  ادـخ  تساوخ  اب  هک  مدرک  جیـسب  دربن  يارب  ار  ینایهاپـس  نم  دـعب ! اـّما 

رد هلیـسو  نیدـب  نم  دـننک و  يراددوخ  تالکـشم  اهیتحاران و  داجیا  مدرم و  رازآ  زا  هک  ماهتفگ  نانآ  هب  ماهدومن . هیـصوت  هدرک ، بجاو 
ّقح اهنآ  هک  ، ) منکیم ّتیلوؤسم  عفر  دوخ  زا  دنروآیم  دوجو  هب  نایهاپس  هک  یتالکشم  زا  دنتـسه  امـش  هانپ  رد  هک  یناسک  امـش و  ربارب 

. دنباین دوخ  ندرک  ریس  يارب  یهار  دنوش و  هنسرگ  تخس  اهنآ  هک  نیا  زج  دنرادن ) یسک  هب  ار  نایز  هنوگ  چیه  ندناسر 
هیصوت زین  ار  امش  و  . ) دینک رفیک  شلمع  ربارب  رد  ار  وا  دیراد  هفیظو  تفرگ ، دارفا  زا  متـس  يور  زا  ار  يزیچ  اهنآ ، زا  یـسک  رگا  نیاربانب 
ضّرعتم مدرک  انثتسا  هک  دراوم  نآ  رد  زج  و  دیریگب ، نایهاپـس  هب  تبـسن  ار  دوخ  هقطنم  نادرخ  یب  رارـشا و  ياهنایز  يولج  هک ) منکیم 

دناهدش و هریچ  امـش  رب  اهنآ  هک  يدراوم  نآ  رد  دـیروآ ، نم  شیپ  ار  دوخ  تایاکـش  متکرح . رد  هاپـس  رـس  تشپ  دوخ  نم  دـیوشن . نانآ 
مهدیم و رییغت  ار  نآ  دـنوادخ  کـمک  هب  نم  هک  دـینک ، هعجارم  نم  هب  دـیرادن  نـم  دـنوادخ و  کـمک  اـب  زج  ار  نآ  عـفد  تردـق  اـمش 

. هّللاءاش نإ  مزاسیم ، نوگرگد 
705 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 61
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رگتراغ نایرکشل  اب  ارچ  هک  دنکیم  تمالم  ار  وا  همان  نیا  رد  ماما  قارع ) روشک  ياهیدابآ  زا  « ) تیه  » رادنامرف یعخن » دایز  نبلیمک   » هب
تسا  هدرکن  هلباقم  دناهدرک  روبع  هقطنم  نآ  زا  هک  نمشد 

هّیرظن نشور و  یناوتان  کی  تسین ، وا  هفیظو  رد  هچنآ  ماجنا  رب  رارـصا  هدش و  هدراذگ  وا  هدهع  رب  هچنآ  ماجنا  رد  ناسنا  یتسـس  دعب ! اّما 
اهر عاـفد  یب  میاهدراذـگ  وت  هدـهع  رب  ار  شظفح  هک  ییاـهزرم  یلو  ياهدرک  هلمح  اـسیق » رق   » لـها هب  وت  تسا ؛ هدـننک  كـاله  لـطاب و 

تـسد تناتـسود  رب  دـنهاوخیم  هک  ینانمـشد  يارب  ياهدـش  یلپ  تقیقح  رد  وت  تسا . هدوهیب  تسردان و  رکف  کی  راک ، نیا  ياهتخاس ،
تکوـش هن  ینکیم و  ظـفح  ار  يزرم  هن  ینکیم ! داـجیا  نمـشد  لد  رد  یـسرت  تبیه و  هن  يراد ، ییاـناوت  يوزاـب  هن  دـنیاشگب ، تراـغ 

زا ار  تیاوشیپ  ریما و  هن  ییامنیم و  عافد  یبوخ  هب  ناـنآ  زا  ینکیم و  تیاـفک  ار  تراـید  رهـش و  لـها  هن  ینکـشیم ، مهرد  ار  ینمـشد 
! يزاسیم زاین  یب  اجنآ  رد  تلاخد 

همان 62

دومن راذگاو  وا  هب  ار  اجنآ  يرادناتسا  هک  ینامز  داتسرف ، رصم  لها  يارب  رتشا » کلام   » هارمه هک 
نوچ دشاب . وا  يایبنا  نییآ  ظفاح  هاوگ و  نایناهج و  هدنهد  میب  ات  داتسرف  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ناحبـس  دنوادخ  دعب ! اّما 
زگره دنگوس  ادخ  هب  دنتساخرب . هعزانم  هب  وا  زا  دعب  تفالخ  تراما و  هرابرد  ناناملسم  تسبرب ، تخر  ناهج  زا  داب - وا  رب  دورد  هک  وا -
رگید ياج  رد  و   ) دـننادرگب وا  تیب  لها  زا  ار  يربهر  تماما و  رما  ربمایپ ، زا  دـعب  برع  هک  درکیمن ، روطخ  مرطاخ  هب  مدرکیمن و  رکف 

! دنزاس رود  نم  زا  ار  نآ  اهنآ  مدرکیمن ) رواب  دنهد و  رارق 
مـشچ اب  هک  نیا  ات  مدراذـگ  تسد  يور  رب  تسد  دـننک ، تعیب  وا  اب  هک  دوب  نالف  فارطا  مدرم  عامتجا  درک  تحاران  ارم  هک  يزیچ  اـهنت 

. دنزاس دوبان  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  دنهاوخیم  هتشگزاب و  مالسا  زا  یهورگ  مدید  دوخ 
مشاب  مالسا  رد  فاکش  يدوبان و  دهاش  دیاب  منکن  يرای  ار  شلها  مالسا و  رگا  مدیسرت  هک  دوب ) اجنیا  رد  )

707 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هک تسایند ، یگدـنز  هاتوک  نارود  هرهب  نیا  هک  ارچ  دوب ، رتگرزب  امـش  رب  تموکح  تفالخ و  نتخاس  اـهر  زا  نم  يارب  نآ  تبیـصم  هک 
اپب ثداوح  نیا  عفد  يارب  سپ  دنـشاپیم ، مه  زا  هک  ییاهربا  نوچمه  ای  دوشیم و  ماـمت  بارـس »  » هک روط  ناـمه  دوشیم . ماـمت  لـیاز و 

. دیدرگ مکحم  اجرباپ و  نید  دش و  دوبان  تفر و  نایم  زا  لطاب  ات  متساخ 
همان  نیا  زا  رگید  یتمسق 

یکاب مسرتیمن و  دنـشاب  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  مامت  اهنآ  هک  یلاح  رد  موش ، ور  هب  ور  نانمـشد )  ) اهنآ اب  اهنت  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
مراگدرورپ هب  نیقی  اب  منیبیم و  دوخ  مشچ  اـب  متـسه  نآ  رب  مدوخ  هک  ار  یتیادـه  دنتـسه و  نآ  رد  اـهنآ  هک  ار  یهارمگ  نآ  نم  مرادـن ؛

یتسرپرـس هک  مکانهودـنا  نیا  زا  یلو  مراظتنا ، مشچ  راودـیما و  شـشاداپ  هب  و  متـسه ، مراگدرورپ  تاقالم  قاتـشم  نم  مشابیم ! اجرباپ 
ار اهنآ  دننک و  بلـس  ار  ادخ  ناگدنب  يدازآ  دنربب ، تراغ  هب  ار  لاملا  تیب  دـتفا . ناراکبان  نادرخ و  یب  نیا  تسد  هب  تّما  نیا  تموکح 

. دنهد رارق  دوخ  ناتسدمه  ار  ناقساف  دننک و  دربن  ناحلاص  اب  دنزاس ، شیوخ  هدرب 
نییعت ییاطع  اهنآ  يارب  ات  دنتفریذپن  ار  مالـسا  نانآ  زا  یخرب  هدش و  يراج  وا  رب  دح  هدیـشون و  بارـش  هک  دنتـسه  یـضعب  هورگ  نیا  رد 
خیبوت شنزرـس و  راک  رد  یتسـس  هب  مدرکیمن و  قیوشت  تضهن  مایق و  يارب  ار  امـش  هزادـنا  نیا  دوبن ، تاهج  نیا  رطاـخ  هب  رگا  ددرگ و 

. متخاسیم ناتیاهر  دیدومنیم  یتسس  ابا و  رگا  و  مدیشوکیمن ، ناتقیوشت  يروآ و  درگ  رد  و  مدومنیمن ،
دینیبیمن ایآ  دناهدروآرد ؟ دوخ  ّطلـست  تحت  ار  امـش  ياهرهـش  دناهتفرگ و  ار  امـش  ياهرهـش  دناهتفرگ و  ار  امـش  فارطا  دـینیبیمن  ایآ 
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؟ تسا هتشگ  لیدبت  گنج  نادیم  هب  امش  ياهرهش  هدش و  ریخست  امش  ياهروشک 
هک دیهدن  هار  دوخ  هب  یلبنت  یتسس و  دینکن و  یهت  دربن  راب  ریز  زا  هناش  دینک ، چوک  نمـشد  اب  دربن  يارب  دنک - تمحر  ار  امـش  يادخ  - 

رادیب هشیمه  گنج  ردارب  دوب ، دهاوخ  رتتسپ  همه  زا  امـش  یگدنز  هرهب  داد و  دیهاوخ  يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  دـش و  دـیهاوخ  تسد  ریز 
. مالسلاو تفخ ، دهاوخن  وا  بیقعت  زا  نمشد  دباوخب ، هک  سک  نآ  تسا و 

709 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 63

زا ار  هفوک  لها  یـسوم  وبا  دیـسر  ربخ  وا  هب  هک  تشون ، یماگنه  هب  هفوک  رادـنامرف  يرعـشا » یـسوم  وبا   » هب مالـسلا  هیلع  ماما  ار  همان  نیا 
تسا  هتشادزاب  لمج  گنج  يارب  ترضح  نآ  يوسب  تکرح 

(. يرعشا یسوم  وبا  « ) سیق نبهّللادبع   » هب نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
ًاروف دوشیم ، دراو  وت  رب  نم  هداتـسرف  هک  یماگنه  وت ! نایز  هب  مه  تسوت و  دوس  هب  مه  هک  دناهداد  شرازگ  نم  هب  وت  زا  ینخـس  دعب ، اّما 

یتفاـی و ار  قح  رگا  اـمن ، توـعد  دنتـسه  وـت  اـب  هک  یناـسک  زا  يآ ، نوریب  تا  هناـخ  زا  دـنبب و  مکحم  ار  تدـنبرمک  نز و  رمک  رب  نماد 
هچره اجک و  ره  دنگوس ! ادخ  هب  وش ! رود  دوخ  ماقم  زا  يدرک  هشیپ  ار  یتسس  رگا  تسرفب و  ام  يوس  هب  ار  اهنآ  یتفرگ ، ار  دوخ  میمصت 

مه هب  ار  تکشخ  رتو و  ناوختسا  تشوگ و  ات  تخاس  دنهاوخن  تیاهر  تشاد و  دنهاوخنرب  وت  زا  تسد  دمآ ، دنهاوخ  تغارس  هب  یشاب ،
هنوگ نامه  تسه  وت  يور  شیپ  هچنآ  زا  ددرگ و  لیجعت  تیرانکرب  یگتـسشنزاب و  رد  هک ) نآ  زا  شیپ  هد  ماجنا  ار  راک  نیا  . ) دنزیمآرد
ردـق ناـمه  اـیند  رد  دریگ و  ارف  سرت  فوخ و  ار  تدوجو  رـسارس  هک  دـنریگ  تخـس  وت  رب  ناـنچنآ  ، ) رـس تشپ  زا  هک  دیـسرت  یهاوخ 
تـسا یگرزب  رایـسب  هثداح  هکلب  تسین ، هداس  کچوک و  ینکیم  رکف  هک  نانچنآ  هثداح  نیا  ترخآ ) رد  هک  دـش  یهاوخ  هدزتشحو 

. دومن فاص  ار  شفاصان  ياههوک  و  تخاس ، راومه  ار  شیاهیتخس  تالکشم و  دش و  راوس  شبکرم  رب  دیاب  هک 
نودـب ور ، رانک  تسین  دـنیاشوخ  وت  يارب  رگا  بایرد و  ار  تبیـصن  هرهب و  شاب و  شیوخ  راک  کـلام  و  ریگراـکب ! ار  دوخ  هشیدـنا  سپ 

یـشومارف تسد  هب  ناـنچ  نآ  داد و  دـنهاوخ  ماـجنا  ار  تاهفیظو  نارگید  یـشاب  باوخ  وت  رگا  يراگتـسر . هار  هب  یگدیـسر  یباـیماک و 
مرادـن یکاب  نم  و  ددرگیم ، ماجنا  قح  درم  تسد  هب  تسا و  قح  هار ، نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ؟ اجک  ینالف  دـنیوگن  هک  يوش  هدرپس 

. مالسلاو دننکیم ، راکچ  ناسانشنادخ  هک 

همان 64

هیواعم  خساپ  رد 
ام اریز  میدش ، ادج  مه  زا  هتـشذگ  رد  یلو  میتشاد ، سنا  مه  اب  عمج و  مه  درگ  ياهدومن ، يروآدای  هک  يروط  نامه  امـش  ام و  دعب ، اّما 

امـش هورگ  زا  هک  اهنآ  دیتسه . هنتف  نوماریپ  امـش  میوریم و  تسار  هار  هب  ام  مه  زورما  دـیدنام ، یقاب  دوخ  رفک  هب  امـش  میدروآ و  نامیا 
؛ دوبن لیم  يور  زا  دندش  اریذپ  ار  مالسا 

711 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دندمآ رد  وا  بزح  رد  دندش و  میلست  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  برع  ناگرزب  همه  هک  دوب  یلاح  رد  هکلب 

وت هب  طوبرم  نیا  ماهدـیزگ ! تماـقا  هرـصب »  » و هفوک »  » رد ماهدرک و  دـیعبت  ار  هشیاـع »  » هتـشک و ار  ریبز »  » و هحلط » ، » نم هک  يدوب  هتـشون 
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(. منانمؤمریما هک  تسا  نم  یمالسا و  تّما  هب  طوبرم  اهنت  نیا   ) مهاوخب وت  زا  ار  نآ  رذع  درادن  یموزل  تسین و 
زا ترجه  راصنا )؟ مادک  رجاهم و  مادـک   ) تفاتـش یهاوخ  نم  اب  هلباقم  هب  راصنا »  » و نارجاهم »  » زا یهورگ  اب  هک  يدوب  هدـش  روآدای  وت 

تـسد يراد ، باتـش  تاقالم  نیا  رد  رگا  لاح  نیا  اب  تفای . نایاپ  دش ، ریـسا  هّکم ) حتف  زور  نایفـسوبا  نب  دـیزی   ) تردارب هک  يزور  نآ 
نم اب  وت  رگا  و  مریگب ! ماقتنا  وت  زا  هک  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  دنوادخ  هک  ارچ  تسا . رتراوازـس  میآ  وت  رادید  هب  نم  رگا  اریز  رادـهگن ،

: هتفگ دسا » ینب   » رعاش هک  تسا  نانچ  ینک  رادید 
«. دبوکیم مهرد  اهگنس  هتخت  رابغ و  نایم  اههزیرگنس و  اب  ار  اهنآ  هک  دنباتشیم  یناتسبات  دابدنت  لابقتسا  هب  »

! مدیبوک ردب ) نادیم  رد  اجکی   ) تردارب ییاد و  ّدج و  رکیپ  رب  هک  تسا  يریشمش  نامه  نم  دزن 
: دوش هتفگ  وت  هرابرد  تسا  راوازس  و  یتسه ، لد  هدیشوپ  درخ و  یب  يدرم  وت  منادیم  نم  دنگوس  ادخ  هب 

هدشمگ ریغ  هک  ینامیم ، یـسک  هب  اریز  وت ، دوس  هب  هن  تسوت  نایز  هب  هک  هدـناشک  یکانرطخ  هاگترپ  هب  ار  وت  هک  ياهتفر  الاب  ینابدرن  هب 
. دنارچیم ار  يرگید  نادنفسوگ  دیوجیم و  ار  دوخ 

اهومع اب  ردقچ  و  تسا !؟ هلصاف  تراتفگ  رادرک و  نیب  ردقچ  يراد ، رارق  نآ  نوناک  رد  هن  یتسه و  نآ  راوازس  هن  هک  یبلطیم  ار  یماقم 
راکنا ار  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دّمحم   » هک تخاس  ناشراداو  لطاب  ياّنمت  تواقـش و  هک  اهنامه  يراد !؟ تهابـش  تتـسرپ  تب  ياهییاد  و 

اهریـشمش مخز  زا  هن  دننک و  عافد  دوخ  زا  دنتـسناوتن  دندیطلغ و  نوخ  كاخ و  هب  ات  دـندرک  هزیتس  وا  اب  ینادیم  هک  هنوگ  نامه  دـننک و 
. دنیامن ظفح  ار  دوخ  دزاسیمن ، نآ  اب  یتسس  تسین و  یلاخ  نآ  زا  دربن  نادیم  هک 

ات امن  تیاکش  حرط  اهنآ  هرابرد  سپس  نک ، تعیب  نم  اب  ناناملـسم  ریاس  نوچمه  تسخن  ایب  يدز ، فرح  دایز  نامثع »  » نالتاق هرابرد  وت 
ریش زا  ار  يو  دنهاوخب  هک  تسا ، لفط  نداد  بیرف  دننام  یهاوخیم ، وت  ار  هچنآ  اّما  منک ، يرواد  اهنآ  وت و  نایم  دنوادخ  مکح  قبط  نم 

! دنراد تقایل  هک  اهنآ  هب  مالس  دنریگب و 
713 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 65

هیواعم  هب 
ار دوخ  ناکاین  هار  ناـمه  لـطاب  ياـهاعّدا  اـب  وت  يدرگ ؛ دـنمهرهب  حیحـص  مشچ  اـب  روما  هدـهاشم  زا  هک  هدیـسر  ارف  نآ  ناـمز  دـعب ! اـّما 

 ... ییامیپیم
تـسد هدـش  عنم  وت  زا  یـسریمن و  هچنآ  هب  یهدیم و  تبـسن  دوخ  هب  تسوت  نأش  زا  رتـالاب  هچنآ  ینکفایم ، بیرف  غورد و  رد  ار  دوخ 

ینعی  ) دـشابیم تسا ، رتمزال  وت  يارب  نوخ  تشوگ و  زا  هچنآ  ندرک  راـکنا  قح و  راـب  ریز  زا  رارف  رطاـخ  هب  اـهراک  نیا  همه  ینکفایم ،
زج قح ، هار  ندـش  نشور  زا  دـعب  اـیآ  یهاـگآ . نآ  زا  یبوخ  هب  هدینـش و  وـت  شوـگ  هک  يزیچ  ناـمه  موـصعم ) ماـما  اـب  تعیب  ناـمیا و 

؟ تسه يزیچ  راکشآ ، یهارمگ 
رید زا  اریز  زیهرپب ! اهیراک  طلغ  يزادنا و  هابتـشا  زا  دوشیم ؟ رّوصت  يراک  هابتـشا  يزادنا و  هطلغم  زج  يزیچ  حـضاو ، نایب  زا  دـعب  ایآ  و 

. تسا هدرک  انیبان  ار  ییاه  هدید  دوخ  یکیرات  اب  هدرتسگ و  ار  دوخ  هایس  ياههدرپ  هنتف ، ینامز 
نانخـس ریطاـسا و  رد  دوـبن . يربـخ  یهاوـخریخ  حلـص و  زا  نآ  رد  دوـب ؛ يزادـنا  مه  تشپ  نآ  رـسارس  هک  هدیـسر  نم  هب  وـت  زا  ياهماـن 
هدراذگ ماگ  روبعلا  بعص  تسـس و  نیمز  رد  هک  یتسه  یـسک  نوچمه  وت  دروخیمن ؛ مشچ  هب  يرابدرب  شناد و  زا  يرثا  چیه  ياهناسفا 

رایسب تاهبترم  زا  هک  یـسرب  ياهطقن  هب  یهاوخیم  وت  دنکیم . مگ  ار  دوخ  هار  ینیمزریز  ياههمخد  یکیرات  رد  هک  یـسک  نوچمه  ای  و 
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« قّویع  » نوچمه نامسآ  ناگراتس  جوا  رد  هک  ارچ  تسین ؛ نآ  هب  زاورپ  يارای  ار  زاورپ  دنلب  ناباقع  تسا و  رود  وت  زا  شیاه  هناشن  رترب و 
! تسا

نت کی  هب  تبسن  وت  يارب  هراب  نیا  رد  نم  ای  يدرگ ، ررض  عفد  ای  تعفنم  بلج  يارب  ناناملـسم  تسرپرـس  نم ، زا  دعب  وت  هک  ادخ  هب  هانپ 
. منک اضما  يدّهعت  داد و  رارق  نانآ  زا 

ياهرد دنزیخاپب ، ادخ  ناگدـنب  تندـیبوک  يارب  ینک و  یهاتوک  رگا  اریز  شیدـنا ، هراچ  نتـشیوخ  يارب  بایرد و  ار  دوخ  نونکا  مه  زا 
. مالسلاو تفریذپ ، دنهاوخن  ادرف  تسا  لوبق  دروم  وت  زا  زورما  هک  يزیچ  دش و  دهاوخ  هتسب  تیور  هب  هراچ 

715 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 66

تسا  هدمآ  اًلبق  زین  يرگید  تروص  هب  همان  نیا  سابع ،» نبهّللادبع   » هب
هک یتـعفنم  توف  زا  سکع ) هب  و   ) ددرگیم دونـشخ  دـشیمن ، توف  وا  زا  زگره  هک  يزیچ  نتفاـی  زا  ناـسنا  هک  دوشیم  رایـسب  دـعب ! اـّما 
ای ایند و  تاّذـل  هب  ندیـسر  وت  دزن  زیچ  نیرترب  نیرتهب و  هک  شاـب  بظاوم  ور  نیا  زا  دوشیم ! كانهودـنا  دـیدرگیمن ، وا  بیـصن  زگره 

شیپ زا  هک  يزیچ  هب  اهنت  دشاب ، قح  ندرک  هدنز  ای  لطاب و  شتآ  ندرک  شوماخ  وت  دزن  روما  نیرتهب  دـیاب  هکلب  دـشابن ؛ نمـشد  زا  ماقتنا 
. دشاب گرم  زا  سپ  ناهج  هب  فوطعم  وت  ّمه  مامت  دیاب  يراذگیم و  ياج  هب  هک  يزیچ  نآ  زا  تفّسأت ، شاب و  لاحشوخ  ياهداتسرف 

همان 67

هّکم  رادنامرف  سابع » نبمثق   » هب
هب نیـشنب ، نانآ  روما  هب  یگدیـسر  يارب  رـصع  حبـص و  رآ ، اهنآ  دای  هب  ار  ادـخ  ياهزور  شاب و  امنهار  ار  مدرم  جـح ، هماقا  رد  دـعب ! اـّما 

تنابز زج  يریفس  هطساو و  دیاب  مدرم  وت و  نیب  رد  نک ، هرکاذم  نادنمـشناد  اب  زومایب و  ار  نالهاج  هد ! خساپ  دنراد  یـشسرپ  هک  یناسک 
تاهناخ رد  زا  ادتبا  رد  ار  اهنآ  رگا  زاسم ! مورحم  دوخ  اب  تاقالم  زا  دنراد  راک  وت  اب  هک  يدارفا  دـشابن ؛ تاهرهچ  زج  ياهدرپ  بجاح و  و 

. درک دهاوخن  ار  نآ  ناربج  ًادعب  ناشلکشم  ّلح  دننارب 
هک یناسک  ناگنسرگ  نادنملایع و  فرصم  ار  نآ  رگنب و  نآ  فرصم  رد  ّتقد  هب  تسادخ ، هب  طوبرم  هدمآ و  درگ  وت  دزن  رد  هک  یلاوما 

 ... نکب دنتسه  لحم  رد 
میـسقت دنتـسه ، اجنیا  رد  هک  یناسک  نیب  ات  تسرفب  ام  دزن  ار  نآ  دازاـم  دـسرب و  نادـنمزاین  ارقف و  تسد  هب  حیحـص  روطب  هک  ناـنچنآ 

. مینک
717 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  دنریگن ، اهب  هراجا  دننیزگیم  نکسم  رهش  نیا  رد  هک  یناسک  زا  ات  هد  روتسد  هّکم »  » مدرم هب 
« فکاـع  » زا روظنم  [ 90 (.] ِداْبلاَو ِهیف  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  « ) دـنیواسم دـنیآیم  نوریب  زا  هک  اـهنآ  دنتـسه و  میقم  هک  یناـسک  نیمزرـس  نیا  رد  »

ماجنا قیفوت  ار  امش  ام و  دنوادخ  دیآیم . هکم  هب  جح  دصق  هب  رگید  طاقن  زا  هک  یـسک  يداب »  » زا تساجنآ و  رد  میقم  هک  تسا  یـسک 
. مالسلاو دنک ، تیانع  تسوا  ّتبحم  اضر و  بجوم  هک  کین  لامعا 
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همان 68

شتفالخ  زا  شیپ  هر ) « ) یسراف ناملس   » هب
بلج ار  وت  هّجوت  هک  ایند  زیچ  ره  زا  نیاربانب  دراد ! نورد  رد  هدنـشک  يرهز  یلو  اـبیز ، مرن و  شرهاـظ  دـنامیم ، راـم »  » هب اـیند  دـعب ! اـّما 

ارچ هنب ، دوخ  زا  ار  نآ  ّمغ  ّمه و  دوب ، دهاوخن  وت  بحاصم  یمک  تّدم  زج  دش و  دهاوخ  ادج  وت  زا  يدوز  هب  اریز  نک ؛ ضارعا  دنکیم ،
! شاب رذـحرب  نآ  زا  تّدـش  هب  لاح  نامه  رد  یتفرگ ، سنا  تخـس  نآ  هب  هک  هاگ  نآ  يراد ، نآ  تـالاح  ینوگرگد  قارف و  هب  نیقی  هک 

نآ هب  هک  نامز  ره  و  دتسرفیم ، تالکشم  روذحم و  فرط  هب  ار  وا  دوشیم ، نئمطم  یلاحشوخ  هب  نآ  رد  ناسنا  هک  نامز  نامه  رد  اریز 
. مالسلاو داد ، دهاوخ  رارق  ساره  تشحو و  رد  ار  وا  دریگیم  سنا  تخس 

همان 69

« ینادمه ثراح   » هب
رد ناینیـشیپ  یگدنز  قیاقح  زا  هچنآ  مارح ؛ ار  شمارح  رامـش و  هب  لالح  ار  شلالح  هاوخب ، زردنا  نآ  زا  نز و  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب 
، تسا رگید  یضعب  هیبش  نآ  زا  یضعب  هک  ارچ  ریگ ، تربع  نآ  هدنامیقاب  يارب  ایند  هتشذگ  ثداوح )  ) زا نک ، قیدصت  تسا  هدمآ  نآرق 

719 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسا رادیاپان  ارذگ و  نآ  مامت  اّما  ددرگیم ، قحلم  شزاغآ  هب  نآ  نایاپ  و 

اب رگم  نکم  گرم  يوزرآ  زگره  شاب . نآ  زا  دعب  ملاع  گرم و  دای  هب  دایز  رایـسب  ربم ، مان  وا  زا  قح  هب  زج  رامـش و  گرزب  ار  ادـخ  مان 
ار ناناملـسم  مومع  دزاس و  دونـشخ  ار  شبحاص  هک  یلمع  ره  زا  ینادـب .) تاـجن  لـها  ار  دوخ  هک  طرـش  نیا  هب  ، ) داـمتعا دروم  طـیارش 
زا رگا  هک  یلاـمعا  زا  نک ! زیهرپ  يراد  مرـش  نآ  زا  رهاـظ  رد  دوـشیم و  ماـجنا  یناـهنپ  هـک  يراـک  ره  زا  شاـب و  رذـح  رب  دـیآ  دنـسپان 

مامت هدـم و  رارق  مدرم  نانخـس  ياهریت  فدـه  ار  دوخ  يوربآ  امن ؛ بانتجا  دـبلطیم  شزوپ  ای  دـنکیم و  راکنا  دوش  شـسرپ  شاهدـننک 
مامت زین  و  دنکیم ، هدولآ  غورد  هب  ار  وت  نیا  و  تسا ) طولخم  مه  اب  غورد  تسار و  هک  ارچ   ) نکم وگزاب  مدرم  يارب  يونـشیم  ار  هچنآ 

. تسا سب  وت  ینادان  يارب  نیا  اریز  امنم ؛ بیذکت  دنکیم  لقن  وت  يارب  ار  هچنآ 
ارادـم وفع و  تسوت  تسد  رد  تموکح  هک  هاگنآ  يرابدرب . مشخ  ماگنه  نک و  هشیپ  تشذـگ  تردـق  ماگنه  هب  روخ ، ورف  ار  تمـشخ 

دیاب و  زاسم ! هابت  عیاض و  ار  ادخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  چیه  راد و  وکین  داد  وت  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  ره  دشاب . وت  يارب  بوخ  تبقاع  ات  نک 
. دوش هدید  وت  رد  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ییاهتمعن  رثا 

 ... دنشاب رتماگشیپ  هار  نیا  رد  همه  زا  دننک و  میدقت  ادخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  نادناخ و  دوخ ، هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  نیرترب  نادب !
زا دوـب . دـهاوخ  نارگید  يارب  شریخ  يراذـگ  یقاـب  هچنآ  و  دـش ، دـهاوخ  هریخذ  وـت  يارب  یتـسرف  شیپ  ار  ریخ  ياـهراک  زا  هچره  اریز 

لیکشت شنارای  ار  سکره  ّتیـصخش  شجنـس  سایقم  اریز  شاب ! رذحرب  تسا  هتـسیاشان  اهنآ  لمع  دنفیعـض و  رظن  رکف و  رد  هک  ینارای 
دنتسه و افج  تلفغ و  لها  هک  ییاههاگتماقا  زا  و  تسا ، ناناملسم  عامتجا  زکرم  اجنآ  اریز  نیزگ ، نکسم  گرزب  ياهرهش  رد  دنهدیم ،

اهرازاب رد  یمومع  زکارم  رد  نتـسشن  زا  يربیم ، هرهب  نآ  زا  هک  راد  لوغـشم  يزیچ  هب  ار  ترکف  زیهرپب ، دـنمک  نآ  رد  ادـخ  عیطم  نارای 
يرترب رکش  دوخ  نیا  هک  شاب ، هتشاد  هّجوت  رتشیب  دوخ  زا  رتنییاپ  دارفا  هب  تساههنتف . شزیگنا  ناطیش و  روضح  ّلحم  اجنآ  اریز  زیهرپب ،

. تساهنآ رب  وت 
ماـمت رد  یتسه . روذـعم  یتـسارب  هک  يراـک  رد  اـی  ادـخ و  هار  رد  داـهج  يارب  رگم  نکم ، ترفاـسم  زاـمن  يادا  زا  شیپ  هعمج »  » زور رد 
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ماـمت رد  یتسه . روذـعم  یتـسارب  هک  يراـک  رد  اـی  ادـخ و  هار  رد  داـهج  يارب  رگم  نکم ، ترفاـسم  زاـمن  يادا  زا  شیپ  هعمج »  » زور رد 
مار ار  نآ  بیرفب و  ار  دوخ  سفن  تدابع  ندروآ  اجب  رد  تسا . رتهب  يراک  ره  زا  ادخ  نامرف  تعاطا  اریز  شاب ! ادخ  نامرف  عیطم  تلامعا 

تسا متح  وت  رب  هک  یضیارف  رگم  یهد ، ماجنا  تغارف  تقو  رد  طاشن و  اب  مأوت  ار  نآ  شوکب  هکلب  امنم ! روبجم  نآ  رب  ار  نتشیوخ  زاس و 
ینک  ادا  عقوم  هب  ار  دوخ  دّهعت  یناسر و  ماجنا  هب  ار  اهنآ  دیاب  لاح  ره  هب  و 

721 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
يدب يدب ، هک  زیهرپب  نادـب  ینیـشنمه  زا  یـشاب ، ایند  بلط  رد  هدرک و  رارف  تیادـخ  زا  وت  دریگب و  ار  تنابیرگ  گرم  هک  نآ  زا  سرتب  و 

نایرکـشل زا  گرزب  يرکـشل  نآ  هک  شاب  رذحرب  مشخ  زا  و  رادب ، تسود  ار  ادخ  ناتـسود  امن و  میظعت  رامـش و  مرتحم  ار  يادـخ  درآ ،
. مالسلاو تسا ، سیلبا 

همان 70

دندوب هدش  قحلم  هیواعم  هب  هک  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  هرابرد  هنیدم »  » رادنامرف فینح » نب  لهس   » هب
یب نانآ  کمک  زا  ياهداد و  تسد  زا  هک  دادعت  نیا  رب  دناهتسویپ ، هیواعم »  » هب هنایفخم  وت  ورملق  زا  يدارفا  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دعب ! اّما 

وت يارب  نیا  دناهتفاتـش و  لـهج  یلدروک و  يوس  هب  قح  تیادـه و  زا  هک  سب ، یهارمگ  نیمه  اـهنآ  يارب  روخم ، سوسفا  ياهدـنام  هرهب 
. تسا رطاخ  شمارآ  هیام 

ار نآ  شرازگ  هدـید و  هتخانـش و  یبوـخ  هب  ار  تلادـع  هک  یلاـح  رد  دـناهدروآ  يور  نآ  هب  تعرـس  اـب  هک  دنتـسه  یناتـسرپ  اـیند  اـهنآ 
يوس هب  يربارب  نیا  زا  اهنآ  دنراد ، ربارب  قوقح  ام  تموکح  نییآ  رد  ام و  دزن  رد  مدرم  همه  هک  دناهتـسناد  هدرپس و  رطاخ  هب  دـناهدینش و 

! ادخ تمحر  زا  دنشاب  رود  دناهتخیرگ . یبلطتعفنم  ضیعبت و  یهاوخدوخ و 
ناسآ ام  رب  ار  تالکـشم  دنوادخ  هار  نیا  رد  هک  میراودیما  ام  و  دناهدرواین ، يور  لدع  هب  دـناهتخیرگن و  متـس  زا  اهنآ  دـنگوس ! ادـخ  هب 

. مالسلاو هّللاءاش ، نإ  راومه ! ار  اهیتخس  و  دزاس ،
723 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 71

دوب هدرک  تنایخ  شیوخ  يرادنامرف  ياهراک  زا  یضعب  رد  هک  يدبع » دوراج  نبرذنم   » هب
وا هار  زا  یتسه و  وا  هویش  تیاده و  وریپ  مه  وت  هک  مدرک  نامگ  تخاس و  ینیب  شوخ  راتفرگ  وت  هب  تبسن  ارم  تردپ  یگتسیاش  دعب ! اّما 

. ياهتـشاذگن یقاـب  ياهریخذ  تترخآ  يارب  و  ینکیمن ! راذـگورف  سوه  اوه و  زا  يوریپ  رد  وت  هک  دـنداد  ربـخ  نم  هب  ناـهگان  يوریم .
نم هب  وت  زا  هچنآ  رگا  ینکیم . رارقرب  تنید  عطق  تمیق  هب  ار  تنادـنواشیوخ  اـب  دـنویپ  و  يزاـسیم ، داـبآ  ترخآ  یناریو  اـب  ار  تیاـیند 

هک دراد  ار  نیا  یگتسیاش  دشاب  وت  نوچمه  هک  یسک  و  تسا ! رتهب  وت  زا  تشفک  دنب  تاهداوناخ و  شکراب )  ) رتش دشاب ، تسرد  هدیـسر 
عمج رد  ای  دنزاس و  شکیرـش  یتناما  رد  ای  دنرب و  الاب  ار  شردق  ای  دوش ، ارجا  وا  هلیـسو  هب  هک  يراک  هن  دنراپـسب و  وا  هب  ار  يزرم  ظفح 

. هّللاءاش نإ  نک ، تکرح  نم  يوس  هب  همان  نیا  ندیسر  دّرجم  هب  دننک ، دامتعا  وا  هب  لاملا  تیب  قوقح  يروآ 
يّربکتم مدآ  وا  : » دومرف شاهرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  یـسک  نامه  دوراج » نبرذنم  : » دـیوگیم هللا  همحر  یـضر  فیرش 

«! دنیشنن رابغ  درگ و  ششفک  رب  تسا  بظاوم  درادیم و  رب  ماگ  ناّربکتم  نوچمه  درگنیم ، شفرط  نآ  فرط و  نیا  هب  یپ  رد  یپ  تسا 
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همان 72

سابع  نب  هّللادبع  هب 
دوس هب  يزور  تسا : زور  ود  ایند  نادب  ددرگیمن . وت  تمسق  تسین  وت  يزور  هچنآ  و  يریگیمن ! یشیپ  تدمآرـس  لجا و  رب  وت  دعب ! اّما 
هچنآ یشاب و  فیعض  دنچره  دیآیم ، وت  غارس  هب  تسوت  تمـسق  عفانم  زا  هچنآ  تسا . یلّوحترپ  ّریغتم و  هناخ  ایند  تنایز ، هب  يزور  وت و 

! تشاد یهاوخن  ار  نآ  عفد  تردق  یشاب و  يوق  دنچره  دریگیم  ار  تنابیرگ  تسوت  نایز  رب  مه 
725 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 73

هیواعم  هب 
وت هک  ماگنه  نآ  رد  میامنیم . شنزرـس  هئطخت و  ار  دوخ  ماهتـشون  خساپ  هداد و  ارف  وت  ياه  همان  هب  شوگ  رّرکم  هک  نیا  رد  نم  دعب ! اّما 

هتفر و ورف  ینیگنـس  باوخ  هب  هک  ینامیم  یـسک  هب  ینکیم ، يراگن  همان  ًابترم  يراد و  ماـش ) تموکح  نوچمه   ) ییاـه هتـساوخ  نم  زا 
هک دنادیمن  تسا و  تخس  شیارب  نداتسیا  هک  ياهداتسیا  نادرگرس و  صخـش  نوچمه  ای  دننکیم و  بیذکت  ار  وا  شنیغورد  ياهباوخ 

. یتسه وا  هیبش  اّما  یتسین ، صخش  نآ  وت  هچرگ  شنایز . هب  ای  تسوا  دوس  هب  هدنیآ 
درخ و ار  تناوختـسا  هک  دیـسریم  وت  هب  نم  زا  ياهدنبوک  ياه  هبرـض  لدـکاپ ، نانمؤم  ندـنام  یقاب  هب  هقالع  دوبن  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 

. دنک بآ  ار  تتشوگ 
هک اهنآ  رب  مالـس  یهد . ارف  شوگ  اهزردـنا  هب  دراذـگیمن ) و  ، ) هتـشاد زاب  يزادرپب  بوخ  ياهراک  هب  هک  نیا  زا  ار  وت  ناطیـش  هک  نادـب 

! دنمالس هتسیاش 

همان 74

. تسا هدش  لقن  یبلک » نبماشه   » طخ زا  هدومرف و  میظنت  نمی »  » و هعیبر »  » هلیبق يارب  هک 
نوناق هک  دـناهدرک ، قاّفتا  نآ  رب  ینابایب  نیـشنرهش و  زا  ّمعا  هعیبر »  » اهنآ و ياهنیـشن  نابایب  نایرهـش و  نمی »  » لـها هک  تسا  یناـمیپ  نیا 
تبثم خساپ  وا  هب  دومن ، رما  توعد و  نآرق  هب  ار  اهنآ  سکره  و  دـنیامن ، رما  نآ  هب  دـننک و  توعد  نآ  يوس  هب  دنـشاب و  دـنبیاپ  ار  نآرق 

اب تفلاخم  هب  دنک و  كرت  ار  نآ  هک  یسک  دض  رب  دنـشاب  دّحتم  دنریذپن و  نآ  ياج  هب  ار  يزیچ  دنـشورفن و  ییاهب  چیه  هب  ار  نآ  دنهد ،
ندرمش و راوخ  ای  یسک و  مشخ  ای  یـضعب و  هلِگ  رطاخ  هب  ار  شیوخ  نامیپ  زگره  ادص ، کی  همه  دنـشاب . رگیدکی  روای  و  دنزیخرب ، نآ 

. دننکشن رگیدکی ، هب  نداد  مانشد  ای 
727 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دنراذگیم مارتحا  نآ  هب  دندنبیاپ و  اهنآ  نارابدربان  نارابدرب و  نایاناد ، ریغ  نایاناد و  نابیاغ ، نارضاح و  نامیپ  دهع و  نیا  رب 
[91 «.] تفرگ دهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  یهلا  نامیپ  ًالُؤْسَم ؛ َناک  ِهّللا  َدْهَع  َّنا   » دنلوؤسم دّـهعتم و  دـنوادخ  ربارب  رد  نامیپ  نیا  اب  اهنآ 

. تسا هتشون  بلاط  یبا  نب  یلع  ار  هماندهع  نیا 
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همان 75

هتشون  هیواعم »  » هب تعیب  زاغآ  رد  هک 
تسا  هدروآ  لمجلا »  » باتک رد  يدقاو »  » ار همان  نیا 
«. نایفسوبا  » دنزرف هیواعم »  » هب نانمؤمریما  ادخ  هدنب  زا 

نیا دوبن . نیا  زج  ياهراچ  دش و  عقاو  دوب  یندش  هچنآ  ات  يراد . یهاگآ  یبوخ  هب  امش  زا  مضارعا  امـش و  هرابرد  متّجح  مامتا  زا  دعب ! اّما 
وت نونکا  راذگب ) اًلعف  ار  اهنیا  هرابرد  نخس  . ) تسا هدروآ  يور  هدنیآ  تشذگ و  هتشذگ ، تسا . ناوارف  نخـس  دراد و  زارد  رـس  ناتـساد 

. مالسلاو باتشب ، نم  يوس  هب  تنارای  زا  یهورگ  اب  يریگب و  تعیب  دنتسه  اجنآ  رد  هک  یناسک  مامت  زا  يرومأم 

همان 76

دومرف بوصنم  هرصب »  » يرادنامرف هب  ار  يو  هک  یماگنه  سابع » نبهّللادبع   » هب
نک يرود  تخس  بضغ ، مشخ و  زا  رگنب ، ار  اهنآ  هنالداع )  ) تواضق مکح و  اب  و  وش ! ور  هب  ور  مدرم  اب  دوخ  سلجم  رد  زاب  ياهرهچ  اب 

. ناطیش زا  تسا  ياهزیگنا  هک 
. دیامنیم کیدزن  شتآ  هب  دنکیم  رود  ادخ  زا  ار  وت  هچنآ  دنکیم و  رود  خزود  زا  دزاسیم  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  هچنآ  نادب 

729 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 77

داتسرف جراوخ »  » دزن وگتفگ  يارب  ار  يو  هک  یماگنه  ساّبع » نبهّللادبع   » هب
وت دراد ، نوگانوگ  ياهریـسفت  ناکما  فلتخم و  یناعم  باـت  ناـجوجل ) نیا  يارب   ) نآرق هک  ارچ  نکن ؛ هجاـحم  اـهنآ  اـب  نآرق  تاـیآ  اـب 
نآ ربارب  رد  هک  امن ! ثحب  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  اب  نکل  دسریمن ،) ییاجب  نخس  و   ) رگید زیچ  اهنآ  ییوگیم و  يزیچ 

(. دنمیلست هب  روبجم  و   ) تفای دنهاوخن  یخساپ 

همان 78

نیمکح  هرابرد  وا  همان  باوج  رد  يرعشا  یسوموبا  هب 
تسا  هدروآ  يزاغملا »  » باتک رد  يوما » ییحی  نبدیعس   » ار همان  نیا 

زا دندروآ و  يور  ایند  هب  دندنامزاب . ددرگ ) اهنآ  بیصن  ترخآ  رد  سفن  بیذهت  رثا  رد   ) دوب نکمم  هک  يدایز  هرهب  زا  مدرم  زا  يرایسب 
مخز مهاوخیم  نم  دـناهدمآ ، درگ  نآ  رد  دنـسپدوخ  یماوقا  هک  هدـیدرگ  نم  بّجعت  ثعاـب  راـک  نیا  دـنتفگن و  نخـس  سفن  ياوه  رس 

(. دنوشیم عنام  اهنآ  یلو   ) ددرگ جالع  لباق  ریغ  نمزم و  مسرتیم  هک  ارچ  منک ، اوادم  ار  اهنآ  نورد 
رد نم  تسین . رتاشوک  رتصیرح و  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تّما  یتسیزمه  تفلا و  داّحتا ، تدحو ، هب  تبـسن  سک  چیه  نادـب !
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ماگنه هب  هک  یگتسیاش  نآ  زا  وت  دنچره  مرادافو ، ماهدرک  دّهعت  هچنآ  هب  و  مبلطیم ، ادخ  زا  ار  هتسیاش  ماجنارـس  کین و  شاداپ  راک  نیا 
. یشاب هدرک  ادیپ  رییغت  یتشاد ، نم  دزن  زا  نتفر 

زا و  مرّفنتم . دیوگیم  هدوهیب  نخس  هک  یـسک  نیا  زا  نم  دنام و  مورحم  هدش  وا  بیـصن  هک  ياهبرجت  لقع و  زا  هک  تسا  یـسک  تخبدب 
تشز و تاـعیاش  مدرم ، رارـشا  هک  اریز  نک ، اـهر  ینادیمن  ار  هچنآ  مرازیب ، منز  مهرب  هدرک  حالـصا  ار  نآ  ادـخ  هک  ار  يراـک  هـک  نـیا 

. مالسلاو دنناسریم ، وت  هب  رانک  هشوگ و  زا  نم ) هرابرد   ) تسردان نانخس 
731 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

همان 79

تفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  هک  یماگنه  رکشل  ناهدنامرف  هب 
راچان اذل  دنتـشادزاب ؛ قح  زا  ار  مدرم  اهنآ  هک  نیا  تسخن  دوب : لیلد  ود  هب  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  یتخبدـب  تکاله و  دـعب ! اّما 

. دننک يرادیرخ  ناشیا ) زا  تسردان  ياههار  هوشر و  قیرط  زا   ) ار شیوخ  ّقح  دندش 
. دندرک يوریپ  نآ  زا  نانآ  دنداد و  قوس  لطاب  هب  ار  مدرم  اهنآ  هک  نیا  رگید 

اههمان شخب  نایاپ 
733 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

مالّسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياهتمکح 

هراشا

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. دنشودب هک  یناتسپ  هن  دنوش و  راوس  هک  یتشپ  هن  شاب ! لاس  ّنس و  مک  رتش  نوچمه  اه  هنتف  رد  - 1

و هدـش ، یـضار  شیوخ  ّتلذ  هب  دـنک  شاف  ار  شیاهیتحاران  هک  یـسک  و  هدرک ، ریقح  ار  دوخ  دـشاب  هتـشاد  نورد  رد  عمط »  » سکره - 2
. تسا هدرک  لامیاپ  ریقحت و  ار  دوخ  ّتیصخش  دنک  ریما  دوخ  رب  ار  شنابز  هک  یسک 

شرهـش رد  تسا  ریقف  هک  یـصخش  و  دزاسیم ، گنگ  شلیلد  نایب  زا  ار  كریز  صخـش  رقف »  » ناصقن و سرت »  » تسا و گنن  لخب » - » 3
. تسا بیرغ  زین 

. تسا يدونشخ  و  تیاضر » ، » نیشنمه نیرتهب  رپس و  اوقت »  » تورث و دهز »  » و تعاجش ، ییابیکش »  » و تسا ، تفآ  یناوتان » - » 4
. فاص تسا  ياهنییآ  رکف »  » ریذپانیگنهک و تسا و  یتنیز  رخاف و  سابل  بادآ »  » تسا و ییاهبنارگ  ثاریم  ملع » - » 5
. تسا بویع  ربق  اهیتحاران » لّمحت   » تسا و ّتبحم  ماد  ییورشوخ »  » تسوا و رارسا  قودنص  لقاع » صخش  هنیس  - » 6

: تسا هدومرف  نینچ  زین  هراب  نیا  رد  هک  هدش  لقن  و 
. دوب دهاوخ  دایز  وا  رب  نیگمشخ  دشاب  یضار  دوخ  زا  هک  سک  نآ  و  تسا ، اهبیع  ندناشوپ  هلیسو  شسرپ  لاؤس و 

735 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دوب دهاوخ  ترخآ  رد  اهنآ  نیعلا  بصن  ایند ، نیا  رد  ناگدنب  لامعا  و  تسا ، يّرثؤم  يوراد  نادنمزاین  هب  کمک  و  هقدص » - » 7
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سفن یفاکش  زا  دونشیم و  یناوختـسا  اب  و  دیوگیم ، نخـس  یتشوگ  هعطق  اب  دنیبیم ؛ هیپ  هعطق  کی  اب  هک  ناسنا  نیا  زا  دینک  بّجعت  - 8
(. دهدیم ماجنا  کچوک  لیاسو  نیا  اب  ار  یتایح  گرزب و  ياهراک  نیا  و  ! ) دشکیم

اـهیکین و دـنک ، تشپ  یـسک  هب  اـیند  هک  یماـگنه  دـهدیم و  تیراـع  وا  هب  ار  وا  ریغ  ياـهیکین  دـنک  ور  یـسک  هب  اـیند  هـک  یماـگنه  - 9
. دیامنیم بلس  وا  زا  ار  شتاراختفا 

. دنزرو قشع  امش  هب  دینامب  هدنز  رگا  دنزیر و  کشا  امش  گرم  رب  دیریمب  رگا  هک  دینک  ترشاعم  نانچنآ  مدرم  اب  - 10
! هد رارق  يزوریپ  نیا  هنارکش  ار  وفع  يدش  زوریپ  تنمشد  رب  هک  یماگنه  - 11

زا ار  هدروآ  تسد  ناتسود  هک  تسا  یسک  رتزجاع  وا  زا  دنامب و  زجاع  تسود  ندروآ  تسد  هب  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتزجاع  - 12
! دهدب تسد 

. دیزاسن رود  دوخ  زا  يرازگرکش  یمک  هطساو  هب  ار  نآ  هلابند  دسریم  امش  هب  اهتمعن  تامّدقم  هک  یماگنه  - 13
.( دننکیم شیرای  و   ) دنربیم ار  وا  دنرود  هک  اهنآ  دنزاس ، اهر  ار  وا  شناکیدزن  هک  یسک  - 14

(. دشاب ریصقت  یب  اسب  هچ   ) درک شنزرس  ناوتیمن  ار  يراتفرگ  صخش  ره  - 15
. تسوا يرایشوه  ریبدت و  رد  ناسنا  گرم  هاگ  هک  اجنآ  ات  تسا  اهریدقت  میلست  روما ، - 16

ار دوخ  دیهد و  رییغت  ار  دیفس  ياهوم  : » تسا هدومرف  هک  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  - 17
«. دینکن دوهی  هیبش 

هتفای هعسوت  مالسا  هک  زورما  اّما  دندوب ، مک  مالسا  ناوریپ  هک  دومرف  ینامز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
(. دنکن ای  دنکب  ار  راک  نیا  هک   ) تسا راتخم  یسک  ره  تسامرفمکح  ّتینما  و 

737 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: دومرف دندرک  يراددوخ  وا  هارمه  ندرک  دربن  زا  هک  یناسک  هرابرد  - 18

. دندرکن يرای  ار  لطاب  دنتشاذگ و  اهنت  ار  قح 
. داتفا دهاوخ  گرم  رد  دباتشب  اهوزرآ  ریسم  رد  هک  یسک  - 19

هب ادـخ  تسد  هک  نیا  رگم  دـنکیمن ، شزغل  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  ارچ  دـینک  یـشوپمشچ  ّتیـصخش  اب  کین و  مدرم  ياهـشزغل  زا  - 20
. دیامنیم دنلب  ار  وا  تسوا و  تسد 

تمینغ ار  کین  ياهتـصرف  نیاربانب  اهربا ، روبع  نوچمه  درذـگیم  اهتـصرف  ّتیمورحم و  اب  ییور  مک  هدـش و  نورقم  سأی  اـب  سرت  - 21
. دیرامشب

دنچره دوب ) میهاوخ  ناریـسا  نوچمه  و   ) دـش میهاوخ  راوس  رتش ، بقع  رد  ّالا  و  میدازآ )  ) دوش هداد  ام  هب  رگا  هک  تسا  یّقح  ار  اـم  - 22
. درذگب لاح  نیا  رب  ینالوط  ینامز 

هداد ام  هب  ام  قح  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  مالسلا  هیلع  ماما  حیصف  فیطل و  نانخس  زا  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
رخآ تمـسق  رد  دوشیم  راوس  ناسنا  فیدر  رد  هک  یـسک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  دوب . میهاوخ  شزرا  مک  راوخ و  دارفا  نوچمه  دوشن ،

. اهنآ لاثما  ریسا و  هدرب و  نوچمه  دوب ، دهاوخ  راوس  بکرم 
. دیشخب دهاوخن  تعرس  ار  وا  شبسن  دزاس . دنک  ار  وا  شلمع  هک  یسک  - 23

. تسا ناگدیجنر  هب  نداد  یّلست  ندیسر و  ناگدز  تبیصم  دایرف  هب  گرزب ، ناهانگ  ياههراّفک  هلمج  زا  - 24
، ینکیم ار  وا  تیـصعم  وت  هک  یلاح  رد  دتـسرفیم ، وت  رب  ار  شیاهتمعن  یپ  رد  یپ  تراگدرورپ  ینیبب  هک  یماـگنه  مدآ  دـنزرف  يا  - 25

!(. تسوت راظتنا  رد  ینیگنس  تازاجم  هک   ) سرتب
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. ددرگیم راکشآ  شاهفایق  هرهچ و  رد  درپیم و  وا  ناهد  زا  هک  ینانخس  رد  هک  نیا  رگم  دنکیمن  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  یسک  - 26
ار نآ  وراد  بیبط و  زاین  نودب  ندب  دوخ  راذگب  هدرواین  دـیدش  راشف  هک  ینامز  ات   ) دوریم هار  وت  اب  هک  یمادام  ورب ، هار  تیرامیب  اب  - 27

(. دنک عفد 
. تسا دهز  نتشاد  یفخم  دهز  نیرترب  - 28

! درک دیهاوخ  تاقالم  رگیدکی  اب  دوز  هچ  دیآیم ، ولج  هب  گرم  يوریم و  بقع  وت  هک  یماگنه  - 29
. تسا هدیزرمآ  ییوگ  هک  هدرک  یشوپ  هدرپ  ردقنآ  دنگوس  ادخ  هب  سرتب ! ادخ ) زا  ! ) سرتب ادخ ) زا  - ) 30

739 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: دومرف خساپ  رد  هدش  لاؤس  ترضح  نآ  زا  نامیا »  » هرابرد - 31

. تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  نامیا 

؛» داهج  » و تلادع » «، » نیقی «، » ربص  » رب

تالیامت تاوهـش و  زا  دشاب  تشهب  قاتـشم  هک  یـسک  راظتنا . دهز و  تبظاوم  سرت و  قایتشا ، رب  دوشیم : میـسقت  هبعـش  راهچ  رب  ربص » »
دـشاب دـهاز  اـیند  رد  هک  یـسک  دـنیزگیم ، يرود  تاـمّرحم  زا  دـشاب  كاـنمیب  مـّنهج  شتآ  زا  هـک  سک  نآ  دوریم و  راـنکرب  شکرس 

. دریگیم تعرس  کین  لامعا  ماجنا  يارب  دشاب  گرم  رظتنم  هک  سک  نآ  درمش و  یم  زیچان  ار  اهتبیصم 
شور هب  هّجوت  اهتربع و  زا  نتفرگ  دـنپ  تمکح ، قیاـقد  هب  ندیـسر  یکریز ، يرایـشوه و  رد  شنیب  رب  تسا : تمـسق  راـهچ  رب  زین  نیقی » »

دریگ ارف  تربع  سرد  هک  یسک  دریگیم و  ارف  تربع  دش  نشور  شیارب  روما  قیاقد  تمکح و  دشاب  انیب  رایـشوه و  هک  یـسک  ناینیـشیپ ،
. تسا هدوب  ناگتشذگ  اب  هشیمه  ایوگ 

سک نآ  نیاربانب  اجرباپ . تباث و  يرابدرب  ملح و  حیحص و  تواضق  شناد ، ملع و  رد  روغ  مهف ، رد  ّتقد  دراد : هبعش  راهچ  زین  تلادع » »
نآ و  ددرگیم ، زاب  ماکحا  همشچرس  زا  باریـس  دسرب  ملع  قمع  هب  هک  یـسک  دنکیم و  ادیپ  یهاگآ  شناد  قامعا  هب  دمهفب ، بوخ  هک 

یگدـنز یگدوتـس  يدـنموربآ و  اب  مدرم  نایم  رد  دـنکیمن و  یهاتوک  طـیرفت و  دوخ  راـک  رد  دـشاب ، هتـشاد  يراـبدرب  ملح و  هک  سک 
. درک دهاوخ 

رما هک  یسک  نآ  ناقساف ، اب  ینمشد  هنیک و  دربن و  هکرعم  رد  یتسار  قدص و  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  دراد : هبعش  راهچ  زین  داهج » »
دربن هکرعم  رد  سکره  هدیلام و  كاخ  رب  ار  نارفاک  ینیب  دیامن  رکنم  زا  یهن  هک  یـسک  هدرک و  مکحم  ار  نانمؤم  تشپ  دنک  فورعم  هب 

مشخ و وا  رطاخ  هب  دنوادخ  دریگ ، مشخ  ادخ  رطاخ  هب  دراد و  نمشد  ار  ناقساف  هک  یسک  نآ  هداد و  ماجنا  ار  شاهفیظو  دتسیاب  هناقداص 
. دزاسیم دونشخ  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنکیم و  بضغ 

ندـش رود  ّقح و  زا  فارحنا  مدرم ؛ اب  زیتس  گنج و  رارـسا ، زا  يواکجنک  نامگ  هب  نتفر  ماهوا  لابند  دراد : رارق  هیاپ  راـهچ  رب  زین  رفک » »
رد هک  یـسک  ددرگیمن و  زاب  ّقح  هب  دورب  نارگید  رارـسا  يوجتـسج  ماهوا و  لابند  هب  هک  سک  نآ  سوه ، اوه و  زا  يوریپ  تیاده و  زا 

دورب اهسوه  لابند  هب  دوش و  فرحنم  ّقح  هار  زا  هک  یسک  دنام و  دهاوخ  مورحم  ّقح  تخانش  زا  هراومه  دزیخرب  زیتس  عازن و  هب  لهج  رثا 
، دزادرپ جاجل  دانع و  هب  هک  سک  نآ  ددرگیم و  یهارمگ  یتسم  راتفرگ  دـنکیم و  هولج  بوخ  وا  شیپ  رد  يدـب  دـب و  وا  دزن  رد  یکین 

. دریگیم رارق  انگنت  رد  دنوشیم و  هدیچیپ  تخس و  وا  رب  اهراک  و  راومهان ، گنس و  زا  رپ  شیارب  اههار 
741 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

رد تجاجل  و  هلداجم »  » هک سک  نآ  یگتخابدوخ »  » و دـیدرت ،» «، » تشحو سرت و  «، » لادـج ءارم و   » رب تسا : هبعـش  راهچ  رب  زین  کش » »
رب ارقهق  هب  دـسرتب  هدـنیآ  زا  سکره  دـهنیمن ، ماـگ  نیقی  ییانـشور  هـب  ّکـش  یکیراـت  زا  زگره  دـهدب ، رارق  شیوـخ  تداـع  ار  ثـحب 
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ربارب رد  هک  سک  نآ  دـش و  دـهاوخ  هل  اهناطیـش  مـس  ریز  دریگب  میمـصت  دـناوتن  دـشاب و  یلد  ود  دـیدرت و  رد  هـک  سک  نآ  ددرگیم و 
. دش دهاوخ  كاله  ناهج  ود  ره  رد  دوش ، هتخابدوخ  تسا  نآ  رد  ترخآ  ایند و  تکاله  هک  یلیاسو 

نیا رد  روظنم  زا  ندشن  جراخ  ندشن و  ینالوط  يارب  ام  هک  تشاد  هلابند  زونه  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 
. میدرک رظنفرص  هّیقب  زا  تسا - ماما  هاتوک  نانخس  يروآ  عمج  هک  باب -

رد هچنآ  هک  ارچ  ، ) تسا رتدب  راک  نآ  زا  رش ، راک  هدنهد  ماجنا  تسا و  رتهب  راک  نآ  زا  شدوخ  دهدیم  ماجنا  کین  راک  هک  یـسک  - 32
(. دنهدیم ماجنا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دنراد  لد 

. شابم ریگتخس  یلو  شاب  رگباسح  یگدنز  رد  شابم . هدننک  فارسا  یلو  شاب ، دنمتواخس  - 33
. تساهوزرآ كرت  يزاین ، یب  انغ و  نیرتهب  - 34

و  ) دـنیوگیم دـننادیمن  هک  هچنآ  وا  هراـبرد  مدرم  دـشاب  هتـشاد  تعرـس  دـنراد ، شوخاـن  مدرم  هک  ییاـهراک  ماـجنا  رد  هک  یـسک  - 35
(. دنهدیم وا  هب  اوران  ياهتبسن 

. درک دهاوخ  دب  ار  شلمع  دنک  ینالوط  ار  شیوزرآ  هک  یسک  - 36
رطاخ هب  و  دندرک ، تاقالم  وا  اب  رابنا  رهش  نایادخدک  ماش  هب  شتکرح  ریـسم  رد  هک  دومرف  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا  - 37
ماجنا دوب  ارما  ربارب  رد  ّتلذ  هناشن  هک  یمـسارم  و   ) دنتفاتـش وا  يوس  هب  تعرـس  اـب  دـندش و  هداـیپ  بکرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  مارتحا 

. دنداد
؟ دیدرک امش  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. میرادیم گرزب  نآ  اب  ار  دوخ  ناریما  ام  هک  تسا  یبادآ  نیا  دندرک : ضرع 
راومه دوخ  رب  تّقشم  ایند  رد  راک  نیا  اب  امش  دنوشیمن و  دنمهرهب  امـش  نارادمامز  لمع  نیا  اب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تـسا دوسرپ  هچ  و  دـشاب ، یهلا  تازاجم  نآ  رـس  تشپ  هک  یتّقـشم  تسا  راـبنایز  هچ  و  دوب ، دـیهاوخ  تخبدـب  تماـیق  رد  و  دـیزاسیم ،

. دشاب خزود  باذع  زا  ناما  نآ  اب  هک  یشمارآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  ار  نانخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  - 38

: دیسر دهاوخن  نایز  وت  هب  ینکب  يراک  ره  نآ  اب  هک  شاب ! هتشاد  نم  زا  ار  زیچ  راهچ  زیچ و  راهچ  مدنزرف !
قالخا بسن  بسح و  نیرترب  و  تسا ، ینیبدوخ  تشحو ، ییاهنت و  نیرتدب  تسا ، تقامح  رقف  نیرتگرزب  تسا ، لقع  اه  هیامرس  نیرتالاب 

. تسا کین 
743 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دناسریم نایز  دناسرب ، تعفنم  وت  هب  دهاوخیم  هک  یقمحا  اب  یتسود  زا  شاب  رذحرب  مدنزرف !
، قساف رجاف و  ناسنا  اب  یتسود  زا  شاب  رذـحرب  دزاسیم . اهر  ار  وت  تجاح  نیرتدـیدش  ماگنه  هب  هک  ارچ  لیخب ، یتسود  زا  شاب  رذـحرب 

. دشورفیم یمک  زیچ  هب  ار  وت  هک  ارچ 
! دزاسیم رود  وت  رظن  رد  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  رظن  رد  ار  رود  تسا ، بارس  لثم  وا  هک  ارچ  وگغورد  یتسود  زا  شاب  رذحرب 

. دوشیمن ادخ  برق  بجوم  دناسر  نایز  تابجاو  هب  رگا  بحتسم  ياهراک  - 39
. تسوا نابز  تشپ  قمحا  بلق  دراد و  رارق  وا  بلق  تشپ  رد  لقاع  نابز  - 40

رد دزاسیمن  اهر  ار  شنابز  لقاع  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  شزرارپ  زیگناتفگش و  بلاطم  زا  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 
ّتقد و رکف و  هب  هعجارم  زا  لبق  درپیم  شنابز  زا  هک  ینانخس  اهفرح و  قمحا  یلو  شجنـس ، رکف و  تروشم و  زا  دعب  رگم  نتفگ ، نخس 

. دشابیم شنابز  عبات  قمحا  بلق  تسوا و  بلق  تشپ  عبات و  لقاع  نابز  ایوگ  نیاربانب  تسا . هشیدنا 
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: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  رگید  ترابع  هب  انعم  نیمه  - 41
. تسا یکی  ود  ره  يانعم  و  وا ! بلق  رد  لقاع  نابز  و  تسوا ، ناهد  رد  قمحا  بلق 

: دومرف دوب  هدش  رامیب  هک  یماگنه  شنارای  زا  یکی  هب  ترضح  - 42
دربیم و نایم  زا  ار  ناهانگ  نکل  درادن و  یـشاداپ  يرامیب  اریز  هداد ، رارق  تناهانگ  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ار  وت  یتحاران  درد و  نیا  دنوادخ 
هک ار  یناسک  ناحبـس  دـنوادخ  تسا و  اضعا  اب  لمع  نابز و  هب  راـتفگ  رد  اـهنت  شاداـپ  رجا و  دزیریم ، ناـتخرد  گرب  نوچمه  ار  اـهنآ 

(. دیامنیم راتفر  اهنآ  اب  لّضفت  قیرط  زا  و   ) دنکیم تشهب  لخاد  كاپ  نطاب  ّتین و  قدص  رطاخ  هب  شناگدنب  زا  دهاوخب 
هک ارچ  درادـن ، شاداـپ  رجا و  يراـمیب  تسا . تسرد  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  میوگیم  نم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فـیرش 
دبع هب  تبـسن  دنوادخ  لعف  لابق  رد  هک  تسا  يزیچ  رب  قاقحتـسا  ضوع  اریز  دراد ، ضوع  قاقحتـسا  هک  تسا  ییاهزیچ  لیبق  زا  يرامیب 
ماما هک  تسا  قرف  ود  نیا  نیب  نیاربانب  دهدیم . ماجنا  هدنب  هک  تسا  يراک  ربارب  رد  باوث  رجا و  اّما  نآ و  لاثما  اهیرامیب و  دـننام  دـشاب ،

. هدومرف نایب  ار  نآ  دوخ  ياسر  هّیرظن  بقاث و  ملع  نآ  اب  مالسلا  هیلع 
دروآ مالسا  لیم  يور  زا  وا  دنک . تمحر  ار  ترا  نب  بابخ  يادخ  دومرف : ترا  نبا  بابخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  - 43

745 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دوب دهاجم  یگدنز  نارود  مامت  رد  دونشخ و  ادخ  زا  و  دومن ، تعانق  هداس  یگدنز  هب  و  درک . ترجه  ادخ  تعاطا  يور  زا  و 

. دشاب یضار  ادخ  زا  و  دیامن ، تعانق  تیافک  رادقم  هب  و  دنک ، لمع  باسح  زور  يارب  و  دشاب ، داعم  دای  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  - 44
هک مزیرب  قفانم  يولگ  رد  ار  ایند  مامت  رگا  و  تشاد ، دهاوخن  نمشد  درادب ، نمـشد  ارم  هک  منزب  نمؤم  ینیب  رب  مریـشمش  نیا  اب  رگا  - 45

! تشاد دهاوخن  تسود  درادب ؛ تسود  ارم 
نمـشد ار  وت  ینمؤم  چـیه  یلع ! يا  : » دومرف هک  هتـشذگ  هدـناوخن ) سرد   ) یّما ربمایپ  نابز  رب  هدـش و  رّدـقم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و 

«! تشاد دهاوخن  تسود  ار  وت  یقفانم  چیه  درادیمن و 
! دزاسیم رورغم  ار  وت  هک  تسا  یکین  راک  زا  رتهب  ادخ  دزن  دزاسیم ، نامیشپ ) و   ) تحاران ار  وت  هک  يدب  راک  - 46

هب سکره  تعاجـش  و  تسوا ، يدرمناوج  ّتیـصخش و  هزادنا  هب  سکره  تقادص  و  تسوا ، تّمه  هزادنا  هب  سکره  ماقم  شزرا و  - 47
. تسوا تریغ  هزادنا  هب  سکره  تّفع  و  تسا ، يّدام ) ياهشزرا  هب   ) وا ییانتعا  یب  دهز و  هزادنا 

. تسا رارسا  يرادهگن  هب  حیحص  رّکفت  و  تسا ، رّکفت  هب  طایتحا  ریبدت و  و  تسا ، طایتحا  ریبدت و  وترپ  رد  يزوریپ  - 48
. يریس ماگنه  هب  تسپ  ناسنا  هلمح  زا  و  یگنسرگ ، زاین و  ماگنه  هب  راوگرزب ، هلمح  زا  دیزیهرپب  - 49

. دنریگیم تفلا  وا  اب  دوش ، دراو  ّتبحم  هار  زا  سکره  تسا ، یشحو  تاناویح  نوچمه  اهناسنا  ياهلد  - 50
. تسوت يوس  هب  ور  ایند  هک  یمادام  تسا  ناهنپ  وت  بیع  - 51

. تسا تازاجم  هب  اهنآ  نیرترداق  وفع  هب  مدرم  نیرتهتسیاش  - 52
تّمذم عفد  يارب  ایح و  يور  زا  دوشیم ، هداد  اضاقت  ربارب  رد  هچنآ  اّما  دشاب و  تساوخرد ) نودب  و   ) ییادتبا هک  تسا  نآ  تواخس  - 53

. تسا
« تروشم  » نوچ یناـبیتشپ »  » چـیه و  تسین ، بدا »  » نوچ یثاریم »  » چـیه لـهج ،»  » نوچ يرقف »  » چـیه و  لـقع »  » نوـچ یتورث »  » چـیه - 54

. دوب دهاوخن 
. يراد تسود  هک  يدب  راک  كرت  رب  ربص  و  يرادن ، تسود  هک  یبوخ  راک  ماجنا  رد  ربص  تسا : هنوگ  ود  رب  ربص » - » 55

747 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
مهارف و شیارب  لیاسو  دشاب ، اجکره  زاین  یب  ناسنا  اریز   ) تسا تبرغ »  » نطو رد  يدنمزاین »  » و تسا ، نطو »  » تبرغ رد  يزاین » یب  - » 56
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(. دننکیم شیاهر  زین  ناگتسب  ماوقا و  دنمزاین ، یلو  دنریگیم ، ار  شرود  دارفا 
. دوشیمن مامت  زگره  هک  تسا  یلام  تعانق  - 57

. تسا هدش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالک  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 
. تسا تاوهش  همه  یلصا  هّدام  تورث  لام و  - 58

رورس و هیام  هک  يزیچ  هب   ) دهدیم تراشب  ار  وت  هک  تسا  یسک  نوچمه  تسا ،) كانرطخ  هک  يزیچ  زا   ) دناسرتب ار  وت  هک  یـسک  - 59
(. تسا یلاحشوخ 

. دریگیم نادند  ینک  شیاهر  رگا  هک  تسا  ياهدنرد  نابز  - 60
. تسا نیریش  وا  ندز  شین  هک  تسا  یبرقع  نز  - 61

نآ زا  رتهب  هب  ار  نآ  دنتـسرف ، وت  يارب  ياهیده  هک  یماگنه  يوگ و  خساپ  نآ  زا  رتهب  یتروص  هب  دـنیوگ ، وت  هب  یتّیحت  هک  یماگنه  - 62
! تسا هدرک  ادتبا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تلیضف  لاح  نیا  اب  یلو  نک ، هلباقم 

. تسا هدننک  بلط  رپ  لاب و  هدننک  تعافش  - 63
. دنباوخ رد  اهنآ  و  دنربیم ، ار  اهنآ  هک  دنتسه  یناراوس  نوچمه  ایند  لها  - 64

. تسا تبرغ  ناتسود  نداد  تسد  زا  - 65
. ینک بلط  لهاان  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  تجاح  نتفر  تسد  زا  - 66

! تسا رتمک  مه  نآ  زا  نتخاس ، مورحم  اریز  نکم  ایح  مک ، ششخب  زا  - 67
. تسا يزاین  یب  تنیز  يرازگرکش  تسا و  رقف  تنیز  يراد  نتشیوخ  - 68

. شاب یهاوخیم  هک  سکره  درادن ، ّتیمها  دریگن ، ماجنا  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  یتقو  - 69
. تسا هدننک  طیرفت  وردنک و  ای  و  راکزواجت ، رگ و  طارفا  ای  لهاج  هشیمه  - 70

. دوشیم مک  شنخس  دوشیم ، لماک  ناسنا  لقع  هک  یماگنه  - 71
کیدزن  ار  گرم  دنکیم ، ون  ار  اهوزرآ  هنهک و  ار  اهندب  راگزور  - 72

749 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
! دربیم جنر  دسرن  نآ  هب  هک  یسک  دوشیم . هتسخ  تخس  دسرب  نآ  هب  هک  یسک  دزاسیم ، رود  ار  اههتساوخ  و 

شیوخ میلعت  هب  دزادرپـب ، نارگید  میلعت  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـیاب  دـهدیم ، رارق  مدرم  ماـما  ییاوـشیپ و  ماـقم  رد  ار  دوـخ  هک  یـسک  - 73
. دشاب شنابز  هب  ندرک  بیدأت  زا  شیپ  شلمع  هب  وا  ندرک  بیدأت  دیاب  دزادرپب و 

. تسا مدرم  ّیبرم  مّلعم و  هک  یسک  زا  تسا  رتراوازس  مارتحا  هب  تسا ؛ نتشیوخ  هدننک  بدا  مّلعم و  هک  یسک 
. تسا گرم  يوس  هب  وا  ياهماگ  ناسنا  ياهسفن  - 74

. دسریم ارف  ماجنارس  یتسه ، شدوجو  راظتنا  رد  هچنآ  و  دریگیم ، نایاپ  ماجنارس  دوش  هدرمش  هک  زیچره  - 75
(. تسادیپ شراهب  زا  تسوکن  هک  یلاس   ) دنجنسیم ناشلوا  اب  ار  ناشرخآ  دنوش  هبتشم  هک  یماگنه  اهراک  - 76

. دش دراو  هیواعم  رب  دوب ) مالسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  هک  « ) یئابض هزمح  نبرارض   » هک هدش  لقن  - 77
. دهد حرش  وا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تالاح  هک  تساوخ  وا  زا  هیواعم 

ورف ار  دوخ  یکیرات  هدرپ  بش ، هک  یماگنه  هب  مدید ، شتدابع  فقاوم  زا  یـضعب  رد  ار  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : خساپ  رد  رارـض » »
نوچمه و  دوب ، بات  بت و  رد  دیچیپیم و  دوخ  هب  هدـیزگرام  ناسنا  نوچمه  هتفرگ  ار  شنـساحم  و  هداتـسیا ، بارحم  رد  وا  دوب . هدـنکفا 

: تفگیم درکیم و  هیرگ  نیگمغ  نوزحم و  ناسنا 
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قوـش هب  ارم  یهاوـخیم  یهدیم ، ناـشن  نم  هب  ار  دوـخ  قاـیتشا  اـی  ینکیم ؟ هضرع  نم  هب  ار  دوـخ  وـش ! رود  نـم  زا  اـیند ! يا  اـیند ! يا 
هـس ار  وت  نم  مرادن . وت  هب  يزاین  نم  هد ! بیرف  ار  يرگید  وش ! رود  تاهیه ! دـسرن . ارف  ینک  ذوفن  نم  رد  وت  هک  نامز  نآ  زگره  يروآ !؟

. تسا تسپ  وت  يوزرآ  مک و  وت  ّتیعقوم  هاتوک ، وت  یگدنز  تسین . نآ  رد  یعوجر  هک  ماهدرک  هقالط 
. دصقم تمظع  رفس و  يرود  هار و  ندوب  ینالوط  هشوت و  داز و  یمک  زا  هآ 

دنوادـخ ردـق  اضق و  هب  ماش  يوس  هب  ام  ریـسم  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  هک  دومرف  یماش  درم  نآ  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  لیذ  نخـس  - 78
؟ تسا

«. دش هدیزگرب  نآ  زا  یتمسق  هک  هدوب  ینالوط  نخس  نیا  هّتبلا  »
رگا ار . یمتح  ردـق  مزال و  ياضق  يدرک  نامگ  وت  ایوگ  تسا ) رابجا  يانعم  هب  ردـق  اضق و  ینکیم  نامگ  هک  یماش  درم  يا   ) وت رب  ياو 

هتخاس  ّریخم  هدرک و  رما  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبس  دنوادخ  دوب ؛ هدوهیب  یهلا  دیعو  هدعو و  باقع و  باوث و  دوب  نینچ 
751 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

دایز شاداپ  مک  راک  ربارب  رد  هدرکن و  ینیگنـس  فیلکت  زگره  هدراذـگ ، نانآ  شود  رب  یناسآ  فیلاکت  هتـشاد و  رذـحرب  هدرک و  یهن  و 
بتک هداتـسرفن و  هدوهیب  ار  ناربماـیپ  و  هدوبن ، هارکا  يور  زا  تعاـطا  هدرکن و  تیـصعم  ار  وا  راـبجا  يور  زا  یـسک  هاگچـیه  هداد و  رارق 
نامگ نیا  ، » هدیرفاین فده  یب  لطاب و  ار  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تسا ، هدرکن  لزان  ثبع  ناگدنب  يارب  ار  ینامـسآ 

تمکح هک  ارچ  دـشاب ؛ هک  اـجره  زا  ریگارف  ار  شناد  تـمکح و  - 79 [ 92 «.] خزود شتآ  زا  نارفاـک  رب  ياو  دـنرفاک ، هک  تسا  یناـسک 
! دریگ ياج  نمؤم  هنیس  رد  شناتسود  رانک  رد  دوش و  جراخ  هک  نیا  ات  دریگیمن  مارآو  تسا  قفانم  هنیس  رد  یهاگ 

. دشاب قافن  لها  زا  دنچره  ریگب  ار  تمکح  سپ  تسا  نمؤم  هدشمگ  زیمآتمکح ، راتفگ  - 80
. دهد ماجنا  دناوتیم  یبوخ  هب  هک  تسا  يراک  هزادنا  هب  سکره  شزرا  تمیق و  - 81

چیه تسین و  نآ  نزو  مه  یتمکح  چـیه  دوشیمن و  رّوصت  نآ  يارب  یتمیق  هک  تسا  یتاملک  زا  نیا  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. دسریمن نآ  هب  ینخس 

دینک شدرگ  اـهنابایب  فارطا  رد  دـیوش و  راوس  ار  راوـهار  نارتـش  نآ  لیـصحت  يارب  رگا  هک  منکیم  شرافـس  زیچ  جـنپ  هب  ار  امـش  - 82
(. تسا اجب  دیشکب  نآ  يارب  تمحز  ردقره  هک  نیا  زا  هیانک  . ) تسا راوازس 

رگا مینادیمن و  دییوگب : دینکن و  ایح  دینادیمن  هک  دننک  لاؤس  يزیچ  زا  رگا  دیسرتن و  ناتناهانگ  زا  زج  دیشاب و  هتشادن  دیما  ادخ  هب  زج 
. دیشکن تلاجخ  نآ  نتفرگ  ارف  زا  دینادیمن  ار  يزیچ 

ربص درادن و  هدیاف  رس  یب  نت  نت ، لباقم  رد  تسا  رـس  نوچمه  نامیا  هب  تبـسن  ربص  هک  ارچ  دینک ، هشیپ  راک  ره  رد  ار  تماقتـسا  ربص و 
. تسا هجیتن  یب  زین  نامیا  یب 

ییوگیم و هک  متـسه  نآ  زا  رتمک  نم  دومرف : دومنیم  مهّتم  ار  ماـما  لد  رد  یلو  درک ، طارفا  وا  رب  یناوخاـنث  رد  هک  يدرم  هب  ماـما  - 83
! يراد لد  رد  هک  منآ  زا  رتالاب 

ماود و دـننامیم ) یقاب  فرـش  لالقتـسا و  نامیا و  هدـیقع و  ظفح  يارب  نینوخ  گنج  کی  زا  سپ  هک  اـهنآ   ) ریـشمش ناگدـنامیقاب  - 84
. تسا رتشیب  ناشنادنزرف  رتدایز و  ناشیاقب 

نتخاس هارمگ  یهارمگ و  ببس  زیچ  همه  رد  عالّطا  راهظا  . ) داد دهاوخ  نتشک  هب  ار  دوخ  دنک  كرت  ار  منادیمن »  » هلمج هک  یـسک  - 85
(. دش دهاوخ  ترخآ  ایند و  تکاله  هیام 

ییوج گـنج  زا  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  تسا و  گـنج ) نادـیم  رد   ) ناوـج تماقتـسا  زا  رتـهب  نم  دزن  ریپ ، ریبدـت  يأر و  - 86
«. ناوج
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753 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسوا اب  رافغتسا  هک  یلاح  رد  دوشیم  دیمون  هک  یسک  زا  منکیم  بّجعت  - 87

: دومرف هک  دنکیم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  شّدج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 88
. دینز گنچ  نآ  هب  دیبایرد و  ار  یمّود  دش ، هتشادرب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  یهلا  باذع  زا  تاجن  هلیسو  ناما و  ود  نیمز  يور  رد 

؛ دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  تسا ، رافغتـسا  هدـنام  یقاب  هک  یناـما  اـّما  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـش  هتـشادرب  هک  یناـما  اـّما 
[93 «.] دننکیم رافغتـسا  هک  یلاح  رد  دنکیمن  باذع  زگره  ار  اهنآ  دنوادخ  یتسه و  ناشنایم  رد  وت  ات  دنکیمن  باذع  ار  اهنآ  دـنوادخ  »

. تسا نآرق  تایآ  زا  اهطابنتسا  نیرتفیطل  اه و  هدافتسا  نیرتهب  زا  هنومن  کی  نیا  هک  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیس 
حالـصا ار  شترخآ  رما  هک  یـسک  دومن و  دهاوخ  حالـصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دنک ، حالـصا  ار  ادخ  دوخ و  نایم  هک  یـسک  - 89

. داد دهاوخ  رارق  وا  يارب  یظفاح  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  یظعاو  شناج  نورد  زا  هک  یسک  درک و  دهاوخ  حالصا  ار  شیایند  رما  ادخ  دنک 
اه و هشقن  زا  دزاسن و  سویأم  وا  ّتبحم  فطل و  زا  دـنکن و  دـیمون  یهلا  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  نآ  لماک  لماع و  هیقف  - 90

. دیامنن نمیا  وا  هناریگلفاغ  ياهتازاجم 
. دینک باختنا  بلاج  ابیز و  زیمآتمکح  فیاطل  اهنآ  تلالم  عفر  يارب  اهندب ؛ نوچمه  دنوشیم  هدرسفا  هتسخ و  اهبلق  نیا  - 91

. ددرگ راکشآ  ندب  ناکرا  اضعا و  رد  هک  تسا  نآ  اهشناد  نیرترب  دوش و  فّقوتم  نابز  يور  اهنت  هک  تسا  نآ  اهشناد  نیرتتسپ  - 92
یسک یلو  دراد ، یناحتما  هک  نیا  رگم  تسین  سک  چیه  اریز  ندش ،» ناحتما  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ !  » دیوگن امش  زا  کیچیه  - 93

امش دالوا  لاوما و  هک  دینادب  : » دیوگیم ناحبـس  دنوادخ  اریز  درب ، هانپ  ادخ  هب  هدننک  هارمگ  تاناحتما  زا  دربب  هانپ  ادخ  هب  دهاوخیم  هک 
هک سک  نآ  ات  دنکیم ؛ شیامزآ  ناشدالوا  لاوما و  هب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  يانعم  و  [ 94 «.] دنتسه امش  ناحتما  هیام 

رتهاگآ ناشدوخ  هب  مدرم  زا  ناحبـس  دـنوادخ  دـنچره  دوش ؛ هتخانـش  تسا  یـضار  رکاش و  هک  سک  نآ  زا  تسا  نیگمـشخ  شیزور  زا 
، تسا

ص753 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
755 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ار رـسپ  اًلثم )  ) مدرم زا  یـضعب  اریز  ددرگ ؛ رهاظ  دننکیم  ادـیپ  باقع  باوث و  قاقحتـسا  نآ  اب  هک  یلاعفا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  یلو 
. دنتحاران لام  ناصقن  زا  دنهاوخیم و  ار  لام  شیازفا  یضعب  دنراد و  شوخان  ار  رتخد  نادنزرف  دنراد و  تسود 

. هدش هدینش  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  ياهدیچیپ  قیمع و  ریسافت  زا  نیا  و  دیوگیم : هللا  همحر  یضرفیرش 
: دومرف تسیچ ؟ رد  یتخبشوخ  یبوخ و  دش ، لاؤس  ماما  زا  - 94

دایز تملح  ددرگ و  نوزفا  تملع  هک  تسا  نآ  یتخبشوخ  دنوش ، دایز  تنادنزرف  ناوارف و  تلام  هک  تسین  نیا  رد  یتخبـشوخ  یبوخ و 
طقف ایند  ینک . رافغتسا  ینک  يدب  رگا  يروآ و  ياج  هب  ادخ  رکش  ینک  یکین  رگا  ینک و  تاهابم  مدرم  هب  راگدرورپ  شتـسرپ  اب  دوش و 

لوغـشم کین  ياهراک  هب  تعرـس  اب  هک  یـسک  و  دنک ، ناربج  هبوت  اب  دهاوخیم  هدرک و  یناهانگ  هک  یـسک  تسا : بوخ  سک  ود  يارب 
. تسا

؟ تسادخ هاگرد  لوبقم  هک  یلمع  دوب  دهاوخ  مک  هنوگچ  دیآ ) زیچان  رظن  هب  دنچره   ) تسین مک  دشاب  اوقت  اب  مأوت  هک  یلمع  - 95
ار هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  دنرتهاگآ ، نانآ  تامیلعت  هب  همه  زا  هک  دنتـسه  اهنآ  ناربمایپ  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  نیرتکیدزن و  - 96

: دومرف توالت 
: دومرف سپس  [ 95 «.] ربمایپ نیا  هب  نانمؤم  ربمایپ و  نیاو  دندرک  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  اهنآ  میهاربا ، هب  مدرم  نیرتکیدزن  نیرتهتـسیاش و  »
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هیلع و هللا  یلص  دّمحم  نمشد  دشاب و  رود  وا  یبسن  دنویپ  دنچره  دنک  تعاطا  ادخ  زا  هک  تسا  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تسود 
. دشاب کیدزن  وا  تبارق  دنچره  دنک  ادخ  تیصعم  هک  تسا  یسک  هلآ 

: دومرف درکیم ؛ توالت  نآرق  دناوخیم و  بش  زامن  هک  دینش  ار  جراوخ  زا  یکی  يادص  مالسلا  هیلع  ماما  - 97
! کش اب  زامن  زا  تسا  رتهب  نامیا ، نیقی و  اب  مأوت  باوخ 

لمع دنرایـسب و  ملع  ناـیوار  اریز  تیاور ، يارب  رّکفت  هن  لـمع ، يارب  يرّکفت  دـینک ، رّکفت  نآ  نوـماریپ  دیونـشیم  هـک  ار  يراـبخا  - 98
! مک نآ  هب  ناگدننک 

: دومرف َنوُعجار » ْهَیلا  ّانا  َو  هّلل  ّانا   » دیوگیم يدرم  دینش  مالسلا  هیلع  ماما  - 99
همه هک  مینکیم  رارقا  َنوُعجار » ْهَیلإ  اـّنإ  َو   » مییوگیم هک  نیا  و  میتـسه ، ادـخ  كولمم  اـم  هک  مینکیم  رارقا  هّلل » اـّنإ   » مییوگیم هک  نیا 

. میوریم ایند  زا  ماجنارس 
يرتهاگآ  مدوخ  زا  نم  هب  تبسن  وت  ادنوادخ ! دومرف : دندوتس  ار  وا  هک  یهورگ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  - 100

757 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. شخبب ام  رب  دننادیمن  ار  هچنآ  هد و  رارق  دننکیم  نامگ  اهنآ  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  ادنوادخ ! متسه . اهنآ  زا  مدوخ  هب  رتهاگآ  نم  و 

راکـشآ دوخ  ات  شنتـشاد  موتکم  ددرگ و  گرزب  دوخ  ات  شندرمـش  کچوک  زیچ : هس  هب  رگم  دوشیمن  لماک  مدرم  جیاوح  ماجنا  - 101
. دشاب اراوگ  ات  نآ  رد  لیجعت  دوش و 

هدرمش فیعض  و  رجاف ، رگم  دوشن  هدرمـش  بلاج  نیچ و  نخـس  رگ و  هلیح  رگم  ددرگیمن  بّرقم  هک  دسریم  ارف  مدرم  رب  ینامز  - 102
هلیسو تدابع  و  ّتنم ، محر  هلـص  دوشیم و  بوسحم  ررـض  تراسخ و  نادنمزاین  هب  کمک  نامز  نآ  رد  فاصنا ، اب  دارفا  رگم  دوشیمن 

. مدرم رب  ییوج  يرترب 
! تساه هجاوخ  ریبدت  ناکدوک و  ییاورنامرف  نانز و  ياروش  هب  تموکح  نامز  نآ  رد 

دنکیم و عوضخ  نآ  رطاخ  هب  بلق  دومرف : درک ؛ لاؤس  نآ  هرابرد  یسک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  مادنا  رب  يراد  هلـصو  هنهک و  سابل  - 103
(. دنریگیم قشمرس  و   ) دننکیم ادتقا  نآ  هب  نانمؤم  دوشیم و  مار  نآ  اب  شکرس  سفن 

نمـشد ار  ترخآ  دزرویم  قـشع  نآ  هب  دراد و  تسود  ار  اـیند  هـک  یـسک  دـناهناگادج  هداـج  ود  فـلتخم و  نمـشد  ود  ترخآ  اـیند و 
هب نامز  ره  دوریم  هار  ود  نیا  نایم  هک  یـسک  نوچمه  ناسنا  دـنبرغم و  قرـشم و  نوچمه  ود  نیا  دـنکیم و  توادـع  نآ  اـب  درادیم و 

(. دنراگزاسان ًالومعم  هک  ! ) دنتسه ووه »  » ود نوچمه  ود  نیا  و  ددرگیم ، رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  یکی 
یهاگن دوب  هدش  جراخ  دوخ  رتسب  زا  تدابع  يارب  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  اهبـش  زا  یکی  رد  تفگ  هک  هدش  لقن  یلاکب  فون  زا  - 104

. دنکفا نامسآ  ناگراتس  رب 
! رادیب ای  یتسه  باوخ  فون ! يا  دومرف : نم  هب  سپس 

: دومرف مرادیب ، مدرک  ضرع 
رطع و ار  شبآ  رتسب و  ار  نآ  كاخ  دـنداد و  رارق  شرف  ار  نیمز  هک  اهنآ  ترخآ ؛ رد  نابغار  ایند و  رد  نادـهاز  لاح  هب  اـشوخ  فون ! يا 

. دندرک یط  حیسم »  » شور رب  ار  ایند  سپس  نییور . سابل  ار  اعد  نیریز و  سابل  نوچمه  ار  نآرق 
هک  تسا  یتعاس  نامه  نیا  تفگ : و  تساخرب ، باوخ  زا  یتعاس  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  دوواد  فون ! يا 

759 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
سوساج ای  ملاظ ، مکاح  يارب  تایلام  عمج  رومأـم  هک  نآ  رگم  دـش ، دـهاوخ  باجتـسم  هک  نیا  زج  دـنکیمن  اـعد  نآ  رد  ياهدـنب  چـیه 

. دشاب هدوب  برطم )  ) لاّبط ای  روبنط و  بحاص  ای  و  یماظتنا ! رومأم  ای  وا و  یفخم 
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دینکن زواجت  نآ  زا  هدرک  نییعت  امش  يارب  ار  ییاهزرم  دودح و  دینکن و  عیاض  ار  اهنآ  تسا  هدرک  بجاو  امش  رب  یضیارف  دنوادخ  - 105
رطاـخ هب  هکلب   ) يراـک شوـمارف  رطاـخ  هب  هن  هدـش  تکاـس  يروـما  زا  دـیراد و  هاـگن  ار  اـهنآ  تمرح  هدرک  یهن  ار  امـش  ییاـهزیچ  زا  و 

. دینکفین تمحز  هب  اهنآ  دروم  رد  ار  دوخ  سپ  یحلاصم )
اهنآ يور  هب  ار  نآ  زا  رتراـبنایز  دـنوادخ  هـک  نـیا  رگم  دـننکیمن  كرت  ناـشیایند  حالـصا  يارب  ار  ناـشنید  روـما  زا  يزیچ  مدرم  - 106

. دوشگ دهاوخ 
. دهدیمن يدوس  ناشلاح  هب  اّما  تساهنآ . اب  ناشملع  هک  یلاح  رد  هتشک  ار  اهنآ  ناشلهج  هک  ینادنمشناد  دنرایسب  هچ  - 107

هب یفرگـش  نیا  و  تسوا ، بلق  نآ  و  تسوا ، دوـجو  ياـضعا  نیرتبیجع  هک  تسا  هتخیوآ  یتـشوگ  هعطق  ناـسنا  هنیـس  نورد  رد  - 108
درک دهاوخ  لیلذ  ار  وا  عمط  دوش ، رهاظ  نآ  رد  اهوزرآ  هاگره  تسا . عمج  نآ  رد  نآ  ّدض  تمکح و  زا  ییاههزیگنا  هک  تسا  نآ  رطاخ 

رد ياپ  زا  ار  وا  فّسأت  ددرگ ، وا  کـلام  سأـی  هک  یماـگنه  دـنکیم و  كـاله  ار  وا  صرح  دـیآ ، ناـجیه  هب  وا  رد  عمط  هک  یماـگنه  و 
تـسد زا  ار  طاـیتحا  بناـج  دوش ، یـضار  يزیچ  زا  هاـگره  دریگیم و  ینوزف  شمـشخ  دوـش ، یلوتـسم  وا  رب  بضغ  هاـگره  دروآیم و 

يربخ یب  تلفغ و  رد  ددرگ ، ناسآ  وا  راک  هاگره  درادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  يراک  طایتحا  دوش ، بلاغ  وا  رب  سرت  رگا  دهدیم و 
رقف رگا  دـنکیم و  اوـسر  ار  وا  یباـتیب  دـسرب ، وا  هب  یتبیـصم  رگا  درادیم و  او  ناـیغط  هب  ار  وا  يزاـین  یب  دـبایب  یلاـم  رگا  دوریم ، ورف 
دنک يروخرپ  رگا  دوشیم و  ریگنیمز  یناوتان  زا  دنک ، ادیپ  یگنـسرگ  رگا  درادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  تالکـشم  دریگب ، ار  شنماد 

ار وا  يداـیز  هنوگره  دـناسریم و  ناـیز  وا  هب  دوبمک  هنوگره  یّلک  روطب  ددـنبیم و  وا  رب  ار  سفن  هار  هتخادـنا  جـنر  هب  ار  وا  يرپ  مکش 
. دزاسیم دساف 

. دندرگ زاب  ام  يوس  هب  دیاب  هدننک  ّولغ  ناوردنت  دنوش و  قحلم  ام  هب  دیاب  ناگداتفا  بقع  میتسه ، طسو  ّدح  هنایم و  هاگیاج  ام  - 109
دنکن لمع  لطاب  لها  شور  هب  دشابن و  راکشزاس  هک  دنک  ارجا  دناوتیم  یسک  اهنت  ار  ادخ  نامرف  - 110

761 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ددرگن عمط  نامرف  وریپ  و 

نیرتبوبحم زا  وا  تفر و  ایند  زا  هفوک  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هک  يراصنا » فینح  نبلهـس   » نیّفـص زا  تشگزاب  ماگنه  هب  - 111
. دوب مالسلا  هیلع  ماما  دزن  مدرم 

: دومرف نازیزع ) عیرس  نداد  تسد  زا  ایند و  ییافو  یب  هنیمز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
! دزیریم ورف  دفاکشیم و  مه  زا  درادب  تسود  ارم  یهوک  رگا  یّتح 

رد اهنت  تشونرس  نیا  دیآیم و  وا  غارس  هب  تعرسب  بیاصم  دیادش و  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
: هدش لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تسا  ریز  نخس  دننامه  نیا  و  تسا ، نابوخ  ناگدیزگرب و  ناراکزیهرپ و  راظتنا 

(. ددرگ ناراکمتس  راشف  اهتّیمورحم و  عاونا  هدامآ  و   ) دزاس اّیهم  ار  رقف  رداچ  دیاب  دراد  تسود  ار  تیب  لها  ام  سکره  - 112
یـشیدنا تبقاع  نوچمه  یتیارد  لقع و  چیه  تسین . ینیبدوخ  زا  رتکانتـشحو  ییاهنت  چیه  تسین ، لقع  زا  رتدـمآرد  رپ  یلام  چـیه  - 113

يربهر چیه  تسین ، بدا  نوچمه  یثاریم  چیه  تسین ، قلخ  نسح  نوچمه  ینیـشنمه  چـیه  تسین ، اوقت  نوچمه  يراوگرزب  چـیه  تسین ،
زیهرپ نوچمه  ییاسراپ  چیه  تسین ، یهلا  شاداپ  نوچمه  يدوس  چیه  تسین ، حلاص  لمع  نوچمه  یتراجت  چـیه  تسین ، قیفوت  نوچمه 

ضیارف يادا  نوچمه  یتدابع  چیه  تسین ، رّکفت  نوچمه  یملع  چیه  تسین ، مارح  هب  ییانتعا  یب  نوچمه  يدهز  چیه  تسین ، تاهبـش  زا 
چیه تسین ، ملع  نوچ  یتفارش  چیه  تسین ، عضاوت  نوچ  یتّیـصخش  هقباس  چیه  تسین ، ربص  ایح و  دننامه  ینامیا  چیه  تسین ، تابجاو  و 

! تروشم زا  رتنئمطم  ینابیتشپ  چیه  هن  تسین و  ملح  نوچ  یتّزع 
وا زا  هک  دربب  يرگید  هب  دـب  ناـمگ  یـسک  رگا  لاـح  نیا  رد  دـبای ؛ شرتسگ  ناـمز  مدرم  ناـمز و  رب  یکین  حالـص و  هک  یماـگنه  - 114
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يرگید هب  بوخ  نامگ  یـسک  ره  دوش ، یلوتـسم  نامز  لها  نامز و  رب  داسف  هک  یماگنه  و  تسا ! هدرک  متـس  وا  هب  هدـشن  رهاـظ  یهاـنگ 
. تسا هداد  بیرف  ار  دوخ  دربب 

؟ تسا روطچ  امش  لاح  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  یسک  - 115
یهار نآ  زا  و  ددرگیم ، رامیب  دوخ  تمالس  اب  دوشیم و  یناف  دوخ  ياقب  اب  هک  یـسک  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

! دسریم ارف  شگرم  دنیبیم  ناما  رد  ار  دوخ  هک 
دندرگیم رورغم  ناشناهانگ  رب  ادخ  یشوپ  هدرپ  رطاخ  هب  دنوشیم و  ریگلفاغ  تمعن  هلیسو  هب  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  - 116

763 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسا هدرکن  شیامزآ  نداد » تلهم   » دننام يزیچ  هب  ار  سکچیه  دنوادخ  دنروخیم و  بیرف  نانآ  زا  دیجمت  فیرعت و  رثا  رب  و 

! هاوخدب نمشد  هدننک و  ّولغ  تسود  دندش : كاله  نم  دروم  رد  سک  ود  - 117
. تسا زیگنامغ  تصرف  نداد  تسد  زا  - 118

هقالع نآ  هب  ربخ  یب  نادان  دـشابیم ، نآ  نورد  رد  هدنـشک  ّمس  یلو  میالم ، مرن و  ناسنا  تسد  ریز  هک  تسا  رام  دـننام  اـیند  لَـثَم  - 119
. دوشیم رذح  رب  نآ  زا  لقاع  دنمشوه  دنکیم و  ادیپ 

مه ناشنادرم  اب  هک  میراد  تسود  دنـشیرق ؛ هلیبق  لگ  موزخم » ینب  هفیاط  اّما  : » دومرف دش ، لاؤس  شیرق  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  - 120
. دنرتلیخب رتشیدنا و  دب  همه  زا  سمش » دبع  ینب  هفیاط   » اّما مینک و  جاودزا  ناشنانز  اب  میوش و  نخس 

اهنآ میرتدنمتواخس ، همه  زا  ناج  لذب  ماگنه  هب  میرتهدنـشخب و  میراد  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  اهنآ  همه  زا  مشاه » ینب  هفیاط   » ام اّما  و 
. میرتابیز رتزوسلد و  رتحیصف و  ام  دنرت و  تشز  رتراّکم و  رتّتیعمج و  رپ 

رجا و دوریم و  شتمحز  هک  یلمع  دنامیم و  نآ  دب  بقاوع  دوریم و  شتّذل  هک  یلمع  دنراد : رایـسب  توافت  مه  اب  لمع  ود  نیا  - 121
. دنامیم یقاب  نآ  شاداپ 

: دومرف دینش ، ار  يدرم  هدنخ  يادص  دوب . هدرک  تکرش  ياهزانج  عییشت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  - 122
دنتـسه ینارفاسم  مینیبیم  هک  ار  یناگدرم  نیا  ییوگ  هتـشگ و  بجاو  ام  ریغ  رب  قح  ییوگ  هدش و  هتـشون  ام  ریغ  رب  ایند  رد  گرم  ییوگ 

ره ام  مینادواج  اهنآ  زا  دـعب  ییوگ  میروخیم ، ار  اهنآ  ثاریم  میراذـگیم و  ناشربق  رد  ار  اهنآ  دـندرگیم  زاب  اـم  يوس  هب  يدوز  هب  هک 
. میاهتفرگ رارق  دنکیم ، دوبان  ار  عرف  لصا و  ره  هک  یتافآ  نیگنس و  بیاصم  فده  میاهدرک و  شومارف  ار  ياهدنهد  زردنا  ظعاو و 

وا نطاب  لالح و  كاپ و  وا  راک  بسک و  تسا و  زیزع ) گرزب و  مدرم  رظن  رد  و   ) کچوک دوخ  دزن  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  - 123
هب وا  رازآ  دیوگیمن و  اج  یب  دئاز و  نانخـس  دنکیم ؛ قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  هفاضا  تسا و  کین  وا  قالخا  هتـسیاش و  حـلاص و 

. دراذگیمن ادخ  نید  رد  یتعدب  لیلد ) نیمه  هب  ، ) تسا یفاک  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  ّتنس و  دسریمن ؛ مدرم 
هب هراشا   ) لبق راـتفگ  نینچمه  دـنهدیم و  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  نخـس  نیا  یـضعب  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دـیس 

(. تسا ثیدح 122 
765 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نامرف اب  تفلاخم  دزروب ، شرهوش  رگید  رـسمه  هب  تداسح  رگا  نز  هک  نیا  هب  هراـشا  . ) ناـمیا درم  تریغ  تسا و  رفک  نز  تریغ  - 124
.( تسادخ نامرف  تعاطا و  شیگداوناخ  یگدنز  رد  هناگیب  درم  نداهن  ماگ  هب  تبسن  درم  تداسح  تفلاخم و  و  تسا ، هدرک  ادخ 

رد میلست   ) تسا میلست  نامه  مالسا  دشاب ، هدرکن  يریـسفت  نینچ  ار  نآ  نم  زا  شیپ  سک  چیه  هک  منکیم  ریـسفت  نانچ  ار  مالـسا  - 125
ات هک  ارچ   ) تسا قیدصت  نامه  نیقی  و  تسین ) نکمم  نیقی  نامیا و  نودـب  میلـست  هک  ارچ   ) تسا نیقی  نامه  میلـست  و  ادـخ ) نامرف  ربارب 

دیاب تسین و  یفاک  بلق  نورد  رد  قیدـصت  هک  ارچ   ) تسا رارقا  نامه  قیدـصت  و  دوشیمن ) لـصاح  نیقی  دوشن ، لـصاح  قیدـصت  ملع و 
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تـسا لمع  نامه  ّتیلوؤسم  ساسحا  و  انعم ) یب  تسا  یظفل  نآ  نودب  هک  ارچ   ) تسا ّتیلوؤسم  ساسحا  نامه  رارقا  و  درک ) اشفا  ار  نآ 
(. دشابیم لمع  ّتیلوؤسم  ساسحا  هجیتن  هک  ارچ  )

نآ ناـهاوخ  هک  دـهدیم  تسد  زا  ار  ییاـنغ  تسا و  هتخیرگ  نآ  زا  هک  دوریم  يرقف  لابقتـسا  هب  هـک  لـیخب ، زا  مـنکیم  بّـجعت  - 126
. دهد سپ  باسح  اینغا  نوچمه  دیاب  ترخآ  رد  اّما  دنکیم ، یگدنز  ناریقف  نوچمه  ایند  رد  تسا ،

ادـخ رد  هک  یـسک  زا  منکیم  بّجعت  و  تسا ، ياهدـیدنگ  رادرم  ادرف  دوـب و  شزرا  یب  ياهفطن  زورید  هک  يّربـکتم  زا  منکیم  بّجعت  و 
ار ناگدرم  هک  نیا  اب  دـنکیم  شومارف  ار  گرم  هک  یـسک  زا  منکیم  بّجعت  و  دـنیبیم ، ار  ادـخ  قلخ  وا  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، کـش 
هک یسک  زا  منکیم  بّجعت  و  دنیبیم ، ار  تسخن  ناهج  هک  یلاح  رد  دنکیم  رگید  ناهج  راکنا  هک  یـسک  زا  منکیم  بّجعت  و  دنیبیم ،

. دراپسیم یشومارف  تسد  هب  ار  یقاب  راد  دنکیم و  دابآ  ار  یناف  راد 
، تسین ادـخ  يارب  یبیـصن  شناج  لام و  رد  هک  یـسک  هب  دـنوادخ  دوشیم و  راتفرگ  هودـنا  هب  دـنک ، یهاتوک  لمع  رد  هک  یـسک  - 127

. درادن ییانتعا 
اب هک  دـنکیم  نامه  اهندـب  رد  اریز  راهب ) کیدزن   ) شرخآ رد  نآ  زا  دـینک  لابقتـسا  و  زییاـپ ) رد   ) شزاـغآ رد  امرـس  زا  دـیزیهرپب  - 128

. دروآیم گرب  رخآ  رد  دنکیم و  کشخ  زاغآ  رد  دنکیم . ناتخرد 
. دنکیم کچوک  تمشچ  رد  ار  قولخم  وت ، دزن  قلاخ  یگرزب  - 129

هدرک ناتـسربق  فرط  هب  ور  دیـسر ، دوب  هفوک  هزاورد  تشپ  هک  یناتـسربق  هب  تشگیم . زاـب  نیّفـص »  » نادـیم زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  - 130
: دومرف

! ناگدز تشحو  يا  نایاهنت ! يا  نابیرغ ! يا  نانیـشنكاخ ! يا  کیرات ! ياهربق  یلاخ و  ياهناکم  كانتـشحو و  ياـه  هناـخ  ناـنکاس  يا 
:( میوگیم امش  هب  دیسرپب  ایند  رابخا  زا  رگا  . ) دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  زین  ام  دیدش و  مدق  شیپ  ام  رب  هار  نیا  رد  امش 

دزن رد  هک  تسا  يربخ  نیا  دش ، میـسقت  ناتلاوما  دندمآ و  رد  رگید  دارفا  جاودزا  هب  ناتنارـسمه  دندش ، نکاس  نارگید  ار  ناتیاههناخ  اّما 
؟ ربخ هچ  امش  دزن  رد  تسام ،

767 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: هک دندادیم  ربخ  امش  هب  دشیم ، هداد  نخس  هزاجا  اهنآ  هب  هاگره  دومرف : درک ، شباحصا  هب  ور  سپس 

يا دومرف : دنکیم ، ایند  تّمذـم  دینـش  یـسک  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  - 131 [ 96 «.] تسا يراـکزیهرپ  ترخآ  رفـس  رد  هشوت  داز و  نیرتـهب  »
هب رورغم  دوخ  وت  ایآ  یتسه ، نآ  ياهلطاب  هتفیرف  ياهدـش و  راتفرگ  ایند  رورغ  هب  دوخ  وت  هک  یلاـح  رد  ینکیم  اـیند  شهوکن  هک  یـسک 

هدز و لوگ  ار  وت  ایند  یک  دنک ؟ تیاکش  وت  مرج  زا  دیاب  ایند  ای  يراد  تیاکـش  ایند  مرج  زا  وت  ینکیم ؟ نآ  تّمذم  سپـس  یتسه و  ایند 
هچ هداد ؟ بیرف  ار  وت  كاخ  ریز  رد  تناردام  هاگباوخ  هب  ای  انف ، نماد  رد  تناردـپ  طوقـس  ّلحم  هب  ایآ  تسا ؟ هداد  بیرف  ار  وت  عقوم  هچ 

نابیبط زا  يدومن و  ار  اهنآ  يافـش  تساوخرد  يدوب ، نانآ  بقارم  اهنآ  رتسب  رانک  رد  يدرک !؟ يراتـسرپ  ار  نارامیب  دوخ  تسد  اب  هزادنا 
سرت و درکیمن ! ياهدـیاف  وت  هیرگ  تشادـن و  يدوـس  ناـنآ  لاـح  هب  وـت  يوراد  هک  ییاـهزور  نآ  رد  يدرک  شهاوـخ  وراد  اـهنآ  يارب 
زا عافد  رب  رداق  وت  يدیـسرن و  دوخ  بولطم  هب  تشادن و  ياهجیتن  اهنآ  يارب  تیاهـششوک  دروخن و  اهنآ  زا  کی  چیه  درد  هب  وت  تشحو 

. ار وت  هاگنابرق  نارگید  ياههاگنابرق  اب  هتخاس و  مّسجم  وت  يارب  عضو  نیا  اب  ار  شدوخ  ایند  يدوبن . اهنآ 
نآ زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتسردـنت  هناخ  دـنک و  راتفر  یتسار  هب  نآ  اـب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتسار  قدـص و  هاـگیاج  اـیند  نیا 

. دریگ زردـنا  نآ  زا  هک  نآ  يارب  تسا  زردـنا  ّلـحم  دریگرب و  هشوـت  نآ  زا  هـک  سک  نآ  يارب  تـسا  يزاـین  یب  يارـس  دـمهفب و  يزیچ 
ادخ تمحر  اجنیا  رد  اهنآ  قح ، يایلوا  هناختراجت  یهلا و  یحو  لوزن  ّلحم  راگدرورپ و  ناگتشرف  هاگزامن  تسادخ و  ناتسود  دجـسم 

. دناهداد رارق  دوخ  دوس  ار  تشهب  دندروآ و  تسد  هب  ار 
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دوخ و گرم  هداد و  ربخ  دـنلب  يادـص  اب  ار  دوخ  قارف  هتـشاد ، مالعا  ار  دوخ  ییادـج  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، شهوکن  ار  ایند  یـسک  هچ 
رورـس و اب  تسا ، ریذـپناکما  زین  اهنآ  ّقح  رد  رما  نیا  هک  داد  ناشن  اهنآ  هب  اهالب  زا  ییاه  هنومن  اـب  اـیند  سپ  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  شلها 
دنکیم و قیوشت  هاگ  تبیصم ، حبـص  ماگنه  هب  تسا و  تیفاع  رد  رـصع  ماگنه  هاگ  تخاس ؛ هّجوتم  رورـس  هب  ار  ناشیاهلد  شیلاحـشوخ 
ار نآ  یهورگ  ینامیـشپ ، تمادـن و  ناهاگحبـص  رد  تهج  نیمه  هب  و  درادیم ! رذـح  رب  هاگ  دـنکیم و  فیوخت  هاـگ  دـناسرتیم ، هاـگ 

يارب دندش ، رّکذتم  نانآ  داد و  رّکذت  اهنآ  هب  ایند  هک  یهورگ  نامه  دنیامنیم ، حدم  ار  نآ  تمایق  رد  رگید  یهورگ  دـننکیم و  تّمذـم 
. دندش اریذپ  اهنآ  داد و  زردنا  دندرک و  شقیدصت  اهنآ  تفگ  نخس  اهنآ 

ینعی . ) ندش ناریو  يارب  دینک  انب  انف و  يارب  دیروآ  درگ  گرم و  يارب  دییازب  دنزیم : کناب  زور  همه  هک  دراد  ياهتـشرف  دنوادخ  - 132
(. دنامیمن رادیاپ  زیچ  چیه  تسا و  نینچ  ناهج  راک  ماجنارس 

: دنهورگ ود  نآ  رد  مدرم  تماقا و  راد  هن  تسا  رذگ  راد  ایند  - 133
769 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دندرک دازآ  دندیرخ و  ار  دوخ  هک  یهورگ  دندرک و  كاله  ار  شیوخ  دنتخورف و  ار  دوخ  هک  یهورگ 
هدرک تشپ  وا  هب  ایند  هک  یماگنه  هب  دنکن : شومارف  تلاح  هس  رد  ار  شردارب  هک  نیا  رگم  دوب  دـهاوخن  وا  تسود  ناسنا ، تسود  - 134

! شگرم زا  سپ  تسا و  بیاغ  هک  یماگنه  هب  و 
، ددرگیمن مورحم  تباجا  زا  دبایب  اعد  قیفوت  هک  یـسک  دش : دهاوخن  مورحم  زیچ  راهچ  زا  دنک ، ادـیپ  زیچ  راهچ  قیفوت  هک  یـسک  - 135

قیفوت هک  یسک  ددرگیمن و  مورحم  شزرمآ  زا  دبایب  رافغتسا  قیفوت  هک  یسک  دوشیمن و  مورحم  لوبق  زا  دنک  ادیپ  هبوت  قیفوت  هک  یسک 
. دش دهاوخن  مورحم  يزور  ینوزف  زا  دنک  ادیپ  يرازگ  رکش 

: دیامرفیم اعد  دروم  رد  هک  ارچ  دنکیم ، قیدصت  ار  هتفگ  نیا  نآرق  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 
دنک متـس  دوخ  هب  ای  دوش و  یتشز  لمع  بکترم  هک  سک  نآ  : » دیوگیم رافغتـسا »  » هب عجار  و  [ 97 «] ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  »
دینک يراذگـساپس  رگا  : » دومرف رکـش »  » هرابرد و  [ 98 «] تفای دهاوخ  نابرهم  هدـنزرمآ و  ار  دـنوادخ  دـنک  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  سپس 

تلاهج يور  زا  ار  يدـب  راک  هک  تسا  یناسک  هرابرد  اهنت  هبوت  : » تسا هتفگ  هبوت »  » هراـبرد و  [ 99 «] درک مهاوخ  نوزفا  امـش  رب  ار  تمعن 
-136 [ 100 «.] تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دریذپیم و  ار  یـصاخشا  نینچ  هبوت  دنوادخ  دننکیم  هبوت  يدوز  هب  سپـس  دـنهدیم و  ماجنا 

داهج تسا و  هزور  ندـب  تاکز  تسا و  یتاکز  زیچ  ره  يارب  تسا و  یفیعـض  ره  داهج  جـح ، تسا و  راـکزیهرپ  ره  بّرقت  بجوم  زاـمن 
. تسا هتسیاش  يراد  رهوش  نز ،

! دیروآ دورف  هقدص  هلیسو  هب  ار  يزور  - 137
. دهدیم جرخ  هب  تواخس  ششخب ، رد  دشاب  هتشاد  شاداپ  هب  نیقی  هک  یسک  - 138

. دوشیم لزان  اضاقت ) و   ) زاین هزادنا  هب  کمک  - 139
. دش دهاوخن  دنمزاین  زگره  دنک  يور  هنایم  ندرک  جرخ  رد  هک  یسک  - 140

(. تسا رتتحار  دشاب  مک  شاهلئاع  لقاّدح ، درادن  یفاک  دمآرد  رگا  ینعی  . ) تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  دنزرف  نز و  یمک  - 141
. تسا لقع  زا  یمین  ّتبحم  یتسود و  - 142

. تسا يریپ  فصن  هودنا  هّصغ و  - 143
( يرکشان یبات و  یب  ناونع  هب   ) ار شتسد  هک  یسک  دوشیم ، لزان  تبیصم  هزادنا  هب  ییابیکش  ربص و  - 144

771 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
(. تشاد دهاوخن  تبیصم  رب  یشاداپ  و   ) دوشیم عیاض  وا  رجا  دنز  وناز  رب  تبیصم  ماگنه  هب 
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هنابش مایق  زا  هک  یناراد  هدنز  بش  رایسب  هچ  دنربیمن و  ياهرهب  یگنشت  یگنسرگ و  زج  دوخ  هزور  زا  هک  یناراد  هزور  رایـسب  هچ  - 145
! ناشراطفا نادنمشوه و  باوخ  تسا  کین  هچ  دنریگیمن ، ياهرمث  یگتسخ  یباوخ و  یب  زج  دوخ 

. دیزاس رود  اعد  اب  ار  الب  جاوما  دیرادهگن و  تاکز  اب  ار  ناتلاوما  دینک و  ظفح  هقدص  اب  ار  ناتنامیا  - 146
یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  ماما  نانخس  زا  - 147

هب هک  یماگنه  درب ، هفوک  ناتسربق  يوس  هب  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگیم : دایز  نب  لیمک 
: دومرف دیشک و  يدردرپ  هآ  میدیسر  ارحص 

يارب ار  هچنآ  نیاربانب  دشاب ، رتشیب  شیرادـهگن  ظفح و  هک  تسا  یفرظ  اهنآ  نیرتهب  هک  تساهفرظ ، دـننامه  اهلد  نیا  دایز  نب  لیمک  يا 
. نک ظفح  نم  زا  میوگیم  وت 

ره لابند  هک  اپ  رس و  یب  ناقمحا  مّوس  دنملع و  لیـصحت  لابند  تاجن  هار  رد  هک  ینابلط  شناد  مّود  یهلا ، ياملع  لّوا  دنهورگ : هس  مدرم 
. دناهدربن هانپ  یمکحم  نوتس  هب  دناهدشن و  نشور  ملع  رون  اب  هک  اهنامه  دننکیم ! تکرح  يداب  ره  اب  دنودیم و  ییادص 

اب ملع  یلو  دوشیم  مک  قافنا  اب  لام  ینک ، ظـفح  ار  لاـم  دـیاب  وت  یلو  دـنکیم  يرادـساپ  ار  وت  ملع  تسا : لاـم  زا  رتهب  ملع  لـیمک ! يا 
(. دنرادیاپ ملع  نادرگاش  یلو  ( ؛ دنوریم نیب  زا  لام  لاوز  دّرجم  هب  لام  ناگدرورپ  تسد  ددرگیم ؛ نوزفا  قافنا 

ادـخ نامرف  تعاطا  تاـیح  نارود  رد  ناـسنا  نآ  هلیـسو  هب  دوشیم ، هداد  ازج  نآ  اـب  هک  تسا  ینییآ  ملع ، تخانـش  داـیز ! نب  لـیمک  يا 
! موکحم لام  تسا و  مکاح  ملع  دنامیم و  وا  زا  کین  مان  تافو  زا  دعب  و  دنکیم ،

زا اهنآ  دوخ  دناهدنز ، تسا  رارقرب  ایند  ات  نادنمـشناد  یلو  دنناگدنز ؛ فص  رد  ًارهاظ  هک  یلاح  رد  دـناهدرم ، نازودـنا  تورث  لیمک ! يا 
. تسا هدش  شقن  اهلد  هنییآ  رد  نانآ  هرهچ  یلو  دناهتفر ، نوریب  مدرم  نایم 

، يرآ مدادیم . میلعت  اهنآ  هب  متفاییم ، یقیال  دارفا  رگا  درک - شکرابم  هنیـس  هب  هراشا  شتـسد  اب  تسا -، یناوارف  ملع  اجنیا  رد  نادب ) )
دهدیم رارق  ایند  هلیسو  ار  نید  تسین ! نانیمطا  لباق  اوقت ) رظن  زا   ) یلو دنکیم  كرد  دوز  هک  مباییم  ار  یسک  اهنت 

773 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دریگیم کمک  قح  يایلوا  ّدض  رب  یهلا  لیالد  زا  دنکیم و  هدافتسا  شناگدنب  ّدض  رب  ادخ  تمعن  زا  و 

درد هب  نیا  هن  نادـب  دوشیم ، ادـیپ  وا  لد  رد  کش  داریا ، ههبـش و  نیتسخن  اب  درادـن ، یتریـصب  اّما  تسا  قح  نـالماح  عیطم  هک  یـسک  اـی 
. نآ هن  دروخیم و 

نید ناربهر  زا  اهنیا  تسا ، لام  هریخذ  عمج و  هب  صیرح  هک  یسک  ای  و  تسا ، راتفرگ  تاوهش  لاگنچ  رد  تسا و  تّذل  ریسا  هک  یسک  ای 
دریمیم شنالماح  گرم  اب  ملع  نینچ  نیا  يرآ  دـناهدش ! اهر  ارچ  يارب  هک  دنتـسه  ناـیاپ  راـهچ  اـهنآ  هب  تادوجوم  نیرتهیبش  دنتـسین و 

(. دنهد میلعت  نانآ  هب  هک  دنباییمن  دنشاب  نآ  قیال  هک  ار  يدارفا  نوچ  )
لیالد ات  ناهنپ ! ناسرت و  ای  راکـشآ و  دشاب و  رهاظ  هاوخ  دنک ، مایق  یهلا  تّجح  هب  هک  یـسک  زا  دوشیمن  یلاخ  نیمز  يور  زگره  يرآ ؛

؟ دنتسه اجک  دنرفن و  دنچ  اهنآ  یلو  ددرگن ، لطاب  وا  نشور  ياه  هناشن  یهلا و 
. تسا رایسب  ادخ  دزن  ناشماقم  ردق و  مک و  ناشدادعت  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب 

هیبش يدارفا  بلق  رد  ار  نآ  رذب  دنراپـسب و  دنتـسه  اهنآ  ریظن  هک  يدارفا  هب  ات  دنکیم  ظفح  ار  شلیالد  اهتّجح و  اهنآ  هطـساو  هب  دنوادخ 
. دنناشفیب دوخ 

رب دنرمشیم ، لکشم  زابسوه  ناتسرپ  ایند  هچنآ  دناهدرک و  سمل  ار  نیقی  حور  هدروآ و  يور  اهنآ  هب  تریـصب  تقیقح و  اب  شناد  ملع و 
. تسا ناسآ  اهنآ 

. دراد دنویپ  الاب  ناهج  هب  ناشحاورا  هک  دننکیم  یگدنز  ییاهندب  اب  ایند  رد  دناهتفرگ ، سنا  دنراد  تشحو  نآ  زا  نالهاج  هچنآ  هب  اهنآ 
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. ادخ نید  هب  ناگدننک  توعد  دننیمز و  رد  یهلا  يافلخ  اهنآ 
! درگ زاب  یهاوخیم  تقو  ره  تسا ) یفاک  ردق  نیمه   ) لیمک يا  مراد . ار  اهنآ  رادید  قایتشا  ردقچ  هآ ، هآ ،

(. دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات   ) تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  ناسنا  -/ 148
. دش كاله  تخانشن  ار  دوخ  ردق  هک  سک  نآ  -/ 149

: دومرف درک ، هظعوم  ياضاقت  هک  یسک  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  -/ 150
نوچمه ایند  هرابرد  دـنزادنایم ، ریخأت  زارد  ياهوزرآ  اـب  ار  هبوت  دـنراد و  ار  ترخآ  تداعـس  دـیما  لـمع ، نودـب  هک  شاـبم  یناـسک  زا 

عناق دـسرن  رگا  دوشیمن و  ریـس  دـسرب  وا  هب  ایند  زا  يزیچ  هاگره  دـننکیم ، لمع  ناتـسرپ  ایند  نوچمه  یلو  دـنیوگیم ، نخـس  نادـهاز 
یهن دوخ  اّما  دنکیم ، یهن  دب  راک  زا  ار  نارگید  دبلطیم ، ینوزف  مه  زاب  یلو  تسا ، زجاع  هدـش  هداد  وا  هب  هچنآ  رکـش  زا  دـش ، دـهاوخن 

، دریذپیمن
775 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

نمـشد ار  ناراکهنگ  دـهدیمن ؛ ماجنا  ار  اهنآ  لـمع  اـّما  درادیم  تسود  ار  ناـکین  دـنکیمن ؛ لـمع  شدوخ  اـّما  دـنکیم  رما  نارگید  هب 
نآ رطاـخ  هب  ار  گرم  هچنآ  هب  دوخ  اـّما  درامـشیم ، هورکم  شناـهانگ  يداـیز  رطاـخ  هب  ار  گرم  تساـهنآ ، زا  یکی  دوـخ  اـّما  درادیم 
هب دزادرپیم ، وهل  هب  دنکیم و  ّتینما  ساسحا  دشاب  تسردـنت  رگا  ددرگیم و  نامیـشپ  دوش  رامیب  رگا  دـهدیم ؛ همادا  درادیم  شوخان 

رگا دـنکیم و  اعد  ناـگراچیب  نوچمه  دـسرب  وا  هب  ییـالب  رگا  دـیماان . يراـتفرگ  ماـگنه  هب  تسا و  رورغم  هاوخدوخ و  تمالـس  ماـگنه 
. دنادرگیم يور  يادخ  زا  نارورغم  نوچمه  دسرب  وا  هب  تعسو  شیاسآ و 

نارگید رب  دـنکیمن ! انتعا  دراد  نیقی  هچنآ  هب  ترخآ  روما  رد  یلو  دـنکیم ، راداو  دراد  نامگ  هچنآ  ماجنا  هب  ایند  روما  رد  ار  وا  شـسفن 
. دراد دیما  هدرک  لمع  هچنآ  زا  رتشیب  شیوخ  يارب  دسرتیم و  دوخ  هانگ  زا  رتمک  هب 
. دوشیم تسس  دیمون و  دوش  ریقف  رگا  ددرگیم و  نوتفم  رورغم و  دوش  زاین  یب  رگا 

یتنحم رگا  و  ریخأت ! هب  ار  هبوت  دزادنایم و  ولج  ار  هانگ  دوش  ضراع  وا  رب  یتوهـش  هاگره  هغلابم ، لاؤس  رد  دـنکیم و  یهاتوک  لمع  رد 
دوخ یلو  دـنکیم  فیـصوت  ار  نتخومآ  تربـع  دـهدیم ؛ تسد  زا  یّلک  هب  ییابیکـش ) ربـص و  هنیمز  رد   ) ار نید  تاروتـسد  دـسرب  وا  هب 

. دنکیم مک  لمع  اّما  دیوگیم  رایسب  نخس  دریذپیمن ، هظعوم  دوخ  اّما  دنکیم  رایسب  هظعوم  دریگیمن ؛ تربع 
هچنآ  ) تمینغ ار  تمارغ  دنیبیم و  تمارغ  ار  تمینغ  تسا . راک  هحماسم  یقاب  ترخآ  يارب  یلو  دراد  ناوارف  شـشوک  یناف  يایند  يارب 

زا ار  اهتصرف  یلو  دسرتیم  گرم  زا  تمینغ ،)! دنکیم  جرخ  تیصعم  هار  رد  هچنآ  تسا و  تمارغ  وا  رظن  رد  دنکیم ، قافنا  ادخ  هار  رد 
، دروآیم باسح  هب  زیچان  دوخ  زا  ار  نآ  زا  رتگرزب  هک  یلاح  رد  درامـشیم  گرزب  ار  کـچوک  ياهتیـصعم  نارگید  زا  دـهدیم ؛ تسد 

هلماجم شدوخ  اب  اّما  دریگیم  داریا  مدرم  هب  وا  دـنادیم . گرزب  شدوخ  زا  درمـشیم  کچوک  دـنهد ، ماجنا  نارگید  رگا  هک  ار  یتعاـط 
هب زگره  اّما  دـنکیم  مکح  نارگید  نابز  رب  دوخ  عفن  هب  تسا ! رتبوبحم  ناریقف  اب  ادـخ  رکذ  زا  وا  دزن  نادـنمتورث  اب  بعل  وهل و  دـنکیم ،
وا دـننکیم و  تعاـطا  وا  زا  مدرم  دزاـسیم . هارمگ  ار  دوـخ  دـنکیم و  تیادـه  ار  نارگید  دـنکیمن ؛ مکح  نارگید  عـفن  هب  دوـخ  ناـبز 
ادخ زا  یلو  دسرتیم ، تسین  ادـخ  تیـصعم  هچنآ  رد  مدرم  زا  دزادرپیمن ، ار  نارگید  ّقح  یلو  دریگیم  ار  دوخ  قح  دزرویم ، تفلاخم 

. دسرتیمن مدرم  رب  ندرک  متس  رد 
دنمشیدنا نارظان  تربع  ناگدننیب و  ییانیب  هظعوم و  زردنا و  يارب  دوبن  مالک  نیا  زج  باتک  نیا  رد  رگا  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  دّیس 

. دوب یفاک 
. خلت ای  نیریش  تسا  یماجنارس  سکره  يارب  - 151

! تسا هدوبن  زگره  ییوگ  دنکیم ، تشپ  هک  يزیچ  دنکیم و  تشپ  يزور  دروآیم ، يور  هک  يزیچ  ره  - 152
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. دشکب لوط  دنچره  داد ، دهاوخن  تسد  زا  ار  يزوریپ  روبص  صخش  - 153
777 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

راک رد  هک  سک  نآ  اهتنم  دراد ، تلاخد  اهنآ  اب  راک  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـشاب ، یـضار  یتّیعمج  راک  هب  هک  سک  نآ  - 154
. تیاضر هانگ  لمع و  هانگ  دنکیم : هانگ  ود  دراد  تلاخد  لطاب 

. دنشاب دهع  هب  رادافو  ّتیصخشاب و  دارفا  امش  فرط  هک  یماگنه  ًاصوصخم  دیشاب ، رادافو  اهنامیپ  دهع و  هب  - 155
ضرف همه  رب  شتخانـش  هک  لاعتم  رداق  دـنوادخ  زا  ینعی  . ) دـیتسین روذـعم  وا  نتخانـشن  زا  هک  دـینک  تعاطا  یـسک  زا  تسا  مزـال  - 156

(. تسا
تیاده لها  رگا  تسامـش ، رایتخا  رد  تیادـه  لیاسو  دیـشاب ، هتـشاد  انیب  مشچ  رگا  تسا ، هدـش  هداد  ناشن  امـش  هب  تقیقح  هرهچ  - 157

. دیشاب هتشاد  اونش  شوگ  رگا  تسامش ، شوگ  رد  قح  يادص  دیشاب و 
. زاس رود  ندرک  ششخب  قیرط  زا  ار  وا  ّرش  و  نک ! شنزرس  یکین  هلیسو  هب  يراک ) اطخ  ماگنه  هب   ) ار تردارب  - 158

. دیامن شنزرس  دنکیم  ادیپ  نظءوس  وا  هب  هک  ار  سک  نآ  دیابن  دهد ، رارق  تمهت  عضاوم  رد  ار  دوخ  هک  یسک  - 159
. دنهدیم جرخ  هب  دادبتسا  ًابلاغ )  ) دسریم تموکح  هب  ناشتسد  هک  اهنآ  - 160

تکرـش اهنآ  شناد  لقع و  رد  دـنک  تروشم  گرزب  نادرم  اـب  سکره  و  دوشیم ، كـاله  دـشاب  هتـشاد  يأر  دادبتـسا  هک  یـسک  - 161
. دیوجیم

. تسوا تسد  رد  هشیمه  شرایتخا  دناشوپب ، ار  شزار  هک  یسک  - 162
. تسا گرزب  گرم  رقف  - 163

(. تسوا هدرب  و   ) هدرک شتسرپ  ار  وا  ییوگ ) ، ) دنک ادا  ار  یسانشان » قح   » ّقح هک  یسک  نآ  - 164
(. نکم قلاخ  تیصعم  قولخم  تعاطا  رطاخ  هب  زگره  ، ) تسین اور  قلاخ  تیصعم  رد  قولخم  تعاطا  - 165
. دریگب تسین  شّقح  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  بیع  دتفا ؛ ریخأت  شّقح  هک  تسین  بیع  ناسنا  يارب  - 166

. تسا یّقرت  گرزب  عنام  يدنسپدوخ  - 167
. هاتوک ایند  رد  فّقوت  تسا و  کیدزن  ترخآ  - 168

راکـشآ دنتـسه  رکف  قیقحت و  لـها  هک  اـهنآ  يارب  قـح  هک  نیا  زا  هیاـنک   ) تسا نشور  دـنراد  زاـب  مشچ  ود  هک  اـهنآ  يارب  حبـص  - 169
(. دشابیم

. تسا هبوت  ياضاقت  زا  رتناسآ  هانگ  كرت  - 170
779 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

! دریگیم ار  اذغ  دّدعتم  ياههدعو  يولج  بسانمان ) ياذغ   ) اذغ هدعو  کی  هک  دوشیم  رایسب  - 171
. دننادیمن هک  دنتسه  يزیچ  نمشد  مدرم  - 172

(. دتفایمن هابتشا  هب  تروشم  اب  ینعی   ) دسانشیم ار  اطخ  دراوم  دنک  لابقتسا  نارگید  راکفا  زا  هک  یسک  - 173
! دنکیم ادیپ  رفک  نارادمدرس  نتشک  رب  ییاناوت  دنک ، زیت  ادخ  رطاخ  هب  ار  مشخ  هزین  هک  یسک  - 174

! تسا ردص  هعس  تخس  زیچ  نآ  دوخ  زا  سرت  نآ  هاگ )  ) هک نکفیب ! نآ  رد  ار  دوخ  یسرتیم  دایز  يزیچ  زا  هک  یماگنه  - 175
! تسا رتتخس  تسایر  هلیسو  - 176

. نک هیبنت  راکوکین  هب  نداد  شاداپ  هلیسو  هب  ار  راکهنگ  - 177
. دوش كاپ  وت  هنیک  زا  اهنآ  بلق  ات  نک ، كاپ  نارگید  هنیک  زا  ار  دوخ  بلق  - 178
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. دنکیم تسس  ار  ناسنا  يأر  رکف و  تجاجل ، - 179
. تسا نادیواج  یگدرب  عمط  - 180

. تمالس یشیدنارود  هرمث  تسا و  ینامیشپ  یهاتوک  طیرفت و  هرمث  - 181
! هنادرخبان نتفگ  نخس  هک  هنوگ  نامه  تسا ، دب  زیمآتمکح  راتفگ  زا  ندنام  شوماخ  - 182

. تسا یهارمگ  تلالض و  یکی  فلتخم ، بتکم  ود  زا  هشیمه  - 183
. مدرکن کش  نآ  رد  زگره  دش ، هداد  ناشن  نم  هب  قح  هک  نامز  نآ  زا  - 184

هارمگ زگره  تسا ،) هدوب  تسرد  تسار و  هدومرف  نم  هب  ربمایپ  هچنآ   ) هدـشن هتفگ  نم  هب  غورد  هاگ  چـیه  ماهتفگن و  غورد  زگره  - 185
. دشن هارمگ  نم  هلیسو  هب  یسک  زگره  مدوبن و 

! دزگیم نادند  هب  ینامیشپ  زا  ار  شتسد  تمایق  يادرف  دنکیم ، ملظ  هب  ادتبا  هک  يرگمتس  - 186
! تسا کیدزن  ایند ) زا   ) ندرک چوک  - 187

. دوشیم كاله  دزیخرب ) هزرابم  هلباقم و  هب  و   ) دهد رارق  قح  ربارب  رد  ار  دوخ  تروص  هک  سک  نآ  - 188
! دروآیم رد  ياپ  زا  ار  وا  یباتیب  دهدن ، تاجن  ار  وا  ییابیکش  ربص و  هک  یسک  - 189

781 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
؟ دوشیم لصاح  يدنواشیوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشنمه  اب  تفالخ  ایآ  ابجع ! - 190

(. لّوا هفیلخ  هب  باطخ   ) تسا هدش  لقن  هنیمز  نیمه  رد  يرعش  ترضح  نآ  زا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  دّیس 
؟ دندوب بیاغ  نم ) لاثما   ) تروشم ياهفرط  هک  تسا  ییاروش  هچ  نیا  يدش . مدرم  روما  کلام  اروش  قیرط  زا  وت  رگا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  وـت  زا  نارگید  يدرک  لالدتـسا  تناـفلاخم  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  تبارق  قـیرط  زا  رگا  و 
! دنرتراوازس رتکیدزن و 

تقبـس نآ  هرداصم  رد  بیاصم  هک  تسا  یتورث  دنوریم ، هناشن  وا  يوس  هب  هراومه  گرم  ياهریت  هک  تسا  یفدـه  ایند  رد  ناسنا  - 191
!( یناوختسا و   ) اههّصغ ياهمقل  ره  اب  تسا و  یندش  ریگولگ  یگدنز  بآ  زا  ياهعرج  ره  هارمه  دنیوجیم .

شتایح ماّیا  زا  يرگید  زور  هک  نیا  زج  دـسریمن  ارف  شیگدـنز  زا  يزور  چـیه  و  يرگید ، قارف  اب  زج  دـباییمن  تسد  یتمعن  هب  ناـسنا 
نیا هک  یلاح  رد  میـشاب ، هتـشاد  اقب  هب  دـیما  میناوتیم  اجک  زا  تکاله . فدـه  نامناج  میگرم و  راصنا  ناوعا و  ام  نیاربانب  هتفای . شهاک 

. دنزاسیم هدنکارپ  ار  اهعمج  دنشوکیم و  نآ  مادهنا  رد  تعرس  هب  هک  هدربن  الاب  ار  یماقم  زونه  زور  بش و 
. دوب یهاوخ  نارگید  راد  هنازخ  يروآ  تسد  هب  تکاروخ  رادقم  زا  شیب  هچره  مدآ ! دنزرف  يا  - 192

هقالع و قیرط  زا  دـیهد  ماجنا  ار  يراک  دـیهاوخیم  هک  یماگنه  تسا . رابدا  رّفنت و  یهاگ  و  لابقا ، هقـالع و  ناـیمدآ  ياـهلد  يارب  - 193
. دیوشیم انیبان  دینک ، يراک  رب  روبجم  ار  بلق  هک  یماگنه  اریز  دیوش ، دراو  صاخشا  قایتشا 

... ؟ مناشن ورف  ار  ممشخ  شتآ  نم  عقوم  هچ  - 194
هک مماقتنا  رب  رداق  هک  یعقوم  رد  ای  دوب ، رتهب  يوش  اناوت  ات  يدرکیم  ربص  رگا  دوش . هتفگ  نم  هب  هک  مماقتنا  زا  زجاع  هک  یعقوم  رد  اـیآ 

؟ تسا رتهب  ینک  وفع  رگا  دوشیم ، هتفگ  نم  هب 
! دندیزرو لخب  نآ  هب  نالیخب  هک  تسا  نامه  نیا  دومرف : درک ، روبع  ياهلبزم  رانک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  - 195

رـس رب  امـش  زورید  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دومرف : ياهلبزم  هدـهاشم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدـش  لـقن  نینچ  يرگید  تیاور  رد 
! دیتشاد تباقر  مه  اب  نآ  بحاصت 

! تسا هتفرن  تسد  زا  تقیقح  رد  ددرگ ، تربع  دنپ و  هیام  دور و  تسد  زا  وت  لام  زا  هچنآ  - 196
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. دینک باختنا  اهنآ  يارب  زیگناطاشن  ابیز و  ياه  هتکن  لاح  نیا  رد  دنوشیم ؛ هدرسفا  هتسخ و  اهنت  دننامه  اهلد  نیا  - 197
« ِهِّلل اَّلِإ  َمْکُح  ال  : » دنتفگیم هک  دینش  ار  جراوخ  راتفگ  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  - 198

. دنراد یلطاب  فده  نآ  زا  هک  تسا  یّقح  نخس  نیا  دومرف : تسادخ ) صوصخم  تموکح  )
783 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

: دومرف مدرم  زا  شابوا  فیرعت  رد  - 199
«. دنوشن هتخانش  دنوش  هدنکارپ  هک  یماگنه  دنوش و  بلاغ  دندرگ ، گنهامه  هاگره  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  »

راب هب  دوس  دـندرگ ، قّرفتم  هک  یماگنه  دـنناسر و  ناـیز  دـنوش ، دـّحتم  هاـگره  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  : » دومرف ماـما  هک  هدـش  هتفگ  و 
«. دروآ دنهاوخ 

: دومرف تسیچ ؟ ناشیگدنکارپ  تعفنم  میتسناد . ار  اهنآ  داّحتا  نایز  دش : هتفگ 
لوغـشم هدـنفاب  دزادرپیم ، دوخ  راک  هب  اّنب  دـنربیم ، دوس  اهنآ  شالت  زا  مدرم  دـندرگیم و  زاب  دوخ  ياهراک  هب  بسک  لها  ناروهشیپ و 

. دنکیم ادیپ  لاغتشا  نان  تخپ  هب  اونان  یگدنفاب و 
امـش ياههرهچ  هک  یناسک  يا  دشابن ، امـش  رب  دورد  دومرف : دندوب ، وا  هارمه  شابوا  ياهدع  و  دندروآ . شتمدخ  هب  ار  يراکتیانج  - 200

. دوشیمن هدید  اهیدب  ماگنه  هب  زج 
لجا و دنزاسیم . اهر  ار  وا  دـسر  ارف  تارّدـقم  هک  یماگنه  یلو  دـننکیم ، تظفاحم  ار  يو  هک  تسا  هتـشرف  ود  یناسنا  ره  هارمه  - 201

! رادهاگن ظفاح و  تسا  يرپس  دوخ  یگدنز ، تّدم 
: دومرف میشاب ، کیرش  تموکح  رد  هک  طرش  نیا  هب  مینکیم  تعیب  وت  اب  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ریبز »  » و هحلط »  » هک یماگنه  - 202

. دیشاب تالکشم  اهیتخس و  یناوتان و  ماگنه  هب  روای  رای و  کمک و  تیوقت و  رد  کیرش  امش  هن ،
نآ زا  رگا  هک  دیشاب  یگرم  يارب  هدامآ  و  دنادیم ، دیراد  ناهنپ  رگا  دونشیم ، دییوگب  ینخس  رگا  هک  دیسرتب  ییادخ  زا  مدرم ! يا  - 203

. درک دهاوخن  شومارف  ار  امش  دینک ، ششومارف  رگا  و  دریگیم ، ار  امش  دیتسیاب  رگا  دباییم . تسد  امش  هب  دینک ، رارف 
لمع زا  هک  دـنکیم  يرازگـساپس  وت  زا  یـسک  یهاگ  ضوع  رد  هک  ارچ  دـینکن ، هقیاضم  کـین  راـک  زا  دارفا ، یـساپسان  رطاـخ  هب  - 204

تسود ار  ناراکوکین  دنوادخ  و   » تسا ساپسان  دارفا  یـساپسان  زا  شیب  شرثا  يرازگرکـش ، دادعت  نیمه  اسب  هچ  و  هدربن ، ياهرهب  تکین 
رد شناد  زا  هچ  ره  هک  ملع ، هنامیپ  رگم  دوشیم ، هتساک  شیریگارف  تعـسو  زا  نآ  رد  يزیچ  نتخیر  اب  یفرظ  ره  - 205 [ 101 «.] درادیم

. ددرگیم نوزفا  شتعسو  یهد  ياج  نآ 
. درک دنهاوخ  تیامح  وا  زا  نادان  لهاج و  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  دربیم  دوخ  ملح  زا  میلح  صخش  هک  ياهجیتن  نیتسخن  - 206

دنک یموق  هیبش  ار  دوخ  یسک  هدش  مک  اریز  نزب ، يرابدرب  و  ملح »  » هب ار  دوخ  یتسین ، میلح »  » رگا - 207
785 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دیاین رامش  هب  نانآ  زا  و 
دـسرتب ادـخ ) زا   ) هک یـسک  دـنیبیم ، نایز  دـنک  تلفغ  شیوخ  زا  هک  یـسک  دربیم و  دوس  دـسرب ، شدوخ  باسح  هب  هک  یـسک  - 208

. دوشیم اناد  دراد  مهف  هک  سک  نآ  دمهفیم و  ددرگ  انیب  هک  یسک  دوشیم و  انیب  دریگ  تربع  هک  یسک  دباییم ، ینمیا 
ام هب  درادیم /- هگن  شاهچب  يارب  دـنکیم و  يراددوخ  شاهدنـشود  هب  ریـش  نداد  زا  هک  يرتـش  نوچمه  یـشومچ - زا  سپ  اـیند  - 209

. دروآیم يور 
: درک توالت  ار  هیآ  نیا  نخس  نیا  لابند  هب  ترضح  نآ  سپس 

ندیسرت دیسرتب ، ادخ  زا  - 210 [ 102 «.] میهد رارق  نآ  ناثراو  نیمز و  نایاوشیپ  ار  اهنآ  میراذگ و  ّتنم  نیمز  نیفعـضتسم  رب  میهاوخیم  »
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رب ماگ  هار  رد  تعرـس  هب  یگدـنز  تایح و  هلـصاف  نیا  رد  دـشوکیم و  تخـس  هدز ، رمک  هب  ادـخ  تعاطا  يارب  ار  دوخ  نماد  هک  یـسک 
راک تبقاع  یگدـنز و  ماجنارـس  ترخآ و  ملاع  هب  تشگزاب  رد  دروآیم ، ور  دـنوادخ  ترفغم  يوس  هب  شدـب  لامعا  سرت  زا  درادیم و 

. دشیدنایم
. تسا نانکش  نامیپ  رفیک  یشومارف ، يرود و  تسا و  يزوریپ  تاکز  وفع ، ناهیفس ، دنب  ناهد  ملح  تساهوربآ و  ظفاح  تواخس ، - 211
، دگنجیم بیاصم  اب  تماقتـسا  ربص و  هدـنکفا ، رطخ  هب  ار  دوخ  دـنک  تعانق  دوخ  يأر  هب  هک  سک  نآ  تسا و  تیادـه  مشچ  تروشم ،

. تساهوزرآ كرت  يزاین  یب  نیرترب  دنکیم ؛ کمک  نامز  تامیالمان )  ) هب یباتیب 
يدـنواشیوخ یتسود ، تسا ، ّتیقّفوم  زا  یـشخب  هبرجت  يرادـهگن  اهنآ ، رب  ناطلـس  ریما و  اهـسوه ، اوه و  دنریـسا و  هک  اهلقع  رایـسب  هچ 

! نکم هیکت  جنر  دوز  راکتشپ و  نودب  ناسنا  رب  تسا ، یباستکا 
. تسا نآ  هب  تبسن  نادوسح  زا  یکی  لقع و  نمشد  يدنسپدوخ ، - 212

. یشاب یضار  هشیمه  ات  دنب  ورف  اهجنر  كاشاخ و  رب  ار  دوخ  مشچ  و  نک ) لّمحت  ار  تالکشم  - ) 213
ناوارف ناتـسود  ّتبحم  اب  عضاوتم و  دارفا  هک  نیا  زا  هیانک   ) تسا ناوارف  شیاه  هخاش  تسا ، مرن  شدوجو  تخرد  هقاس  هک  یـسک  - 214

(. دنراد
. دنکیم دوبان  ار  يریگمیمصت  فالتخا ، - 215

. دنکیم نایغط  دسریم  ییاون  هب  هک  یسک  - 216
. دوشیم هتخانش  نادرم  رهوج  لاوحا ، ینوگرگد  رد  - 217

787 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسا یتسود  يرامیب  لیلد  تسود ، هب  تبسن  تداسح  - 218

. تساهعمط وترپ  رد  ًابلاغ  اهلقع  هاگنابرق  - 219
. تسا رود  تلادع  زا  نامگ ، رب  هیکت  اب  نانیمطا ، دروم  دارفا  ّقح  رد  يرواد  - 220

. تسادخ ناگدنب  رب  متس  ترخآ  يارب  هشوت  نیرتدب  - 221
یشوپ مشچ  تساهنآ  صخش  ّدض  رب  هک  ییاهراک  زا  يرایـسب  زا  هک  نیا  هب  هراشا  ، ) تسا نامیرک  ياهراک  نیرتهب  زا  یکی  لفاغت  - 222

(. دننکیم
. دننیبیمن ار  وا  بیع  مدرم  دناشوپب ، ار  وا  ایح  سابل  هک  یسک  - 223

عضاوت اب  دوریم و  الاب  ناسنا  ردق  ششخب  لذب و  اب  ناتسود ، ینوزف  هیام  فاصنا  تسا و  یگرزب  تهبا و  بجوم  توکـس  ترثک  - 224
يرابدرب ملح و  اب  دزاسیم و  روهقم  ار  نافلاخم  هنالداع ، شور  ددرگیم و  تیبثت  یگرزب  اـه  هنیزه  شریذـپ  اـب  دوشیم و  لـماک  تمعن 

. دنباییم ینوزف  ناسنا  ناروای  ناهیفس ، ربارب  رد 
(. دزاسیم رامیب  ار  ناسنا  دسح  هک  ارچ  ، ) متفگش رد  شیوخ  نت  یتمالس  هب  تبسن  نادوسح  تلفغ  زا  - 225

. تسا راتفرگ  ّتلذ  دنب  رد  راکعمط  - 226
: دومرف دش ، لاؤس  نامیا  ریسفت  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  - 227

. تسا حراوج  اضعا و  اب  لمع  نابز و  هب  رارقا  لقع ،)  ) بلق اب  تخانش  نامیا 
، دنک تیاکـش  هدیـسر  وا  هب  هک  یتبیـصم  زا  هک  سک  نآ  تسا و  دونـشخان  یهلا  ياضق  زا  دـشاب ، نوزحم  ایند  رطاخ  هب  هک  یـسک  - 228
هتفر و تسد  زا  شنید  مّوس  ود  دنک  عضاوت  وا  ربارب  رد  شتورث  رطاخ  هب  دور و  يدنمتورث  دزن  هک  یسک  هدرک ؛ ار  شراگدرورپ  تیاکش 

شبلق هک  سک  نآ  و  هدرکیم ، ازهتـسا  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  هدوـب  یناـسک  زا  ددرگ  شتآ  دراو  گرم  زا  سپ  دـناوخب و  نآرق  هـک  یـسک 
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دـیوگن و كرت  ار  وا  زگره  هک  یـصرح  میاد ، هودـنا  درک : دـهاوخن  اـهر  ار  وا  تلاـح  هس  نیا  دـشاب ، هدروخ  دـنویپ  اـیند  ّبح  اـب  تخس 
. دیسر دهاوخن  نآ  هب  هک  ییوزرآ 

. تسا یفاک  ناسنا  يارب  قلخ ، نسح  تمعن  تعانق و  کلم  - 229
: دش لاؤس  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و 

789 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسا تعانق  هزیکاپ  یگدنز  دومرف : دیشخب » میهاوخ  هزیکاپ  ّبیط و  تایح  ار  وا  ًۀَبِّیَط ؛ ًةویَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  »

. تسا رتراوازس  هرهب  يروآ  يور  رد  رتّرثؤم و  يزاین  یب  يارب  هک  دیوش  کیرش  هدروآ  يور  وا  هب  يزور  هک  یسک  اب  - 230
: دومرف [ 103 «] دهدیم نامرف  ناسحا  لدع و  هب  دنوادخ  ِناسْحْالاَو ؛ ِلْدَْعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َنا   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  - 231

. تسا رتشیب  ششخب  ناسحا »  » نداد و ار  مدرم  ّقح  تلادع » »
. دوشیم هدیشخب  وا  هب  دنلب  تسد  اب  دشخبب ، هاتوک  تسد  اب  هک  یسک  - 232

مک دنچره  دنکیم - قافنا  یکین  ریخ و  هار  رد  دوخ  لاوما  زا  ناسنا  هچنآ  هک : تسا  نیا  نخس  ینعم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. دهدیم رایسب  ار  وا  شاداپ  ازج و  دنوادخ  دشاب -

یهاتوک و اب  ار  ناسنا  هیحاـن  زا  تمعن  راـگدرورپ و  تمعن  نیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  تمعن  ود  اـجنیا ، رد  تسد » ود   » زا روظنم  و 
تـسا تهج  نادب  نیا  هداد و  رارق  دنلب  تسا ، دنوادخ  هیحان  زا  هک  نآ  هاتوک و  ار  هدنب  هیحان  زا  شـشخب  تمعن و  هتـشاذگ . قرف  يدـنلب 

ماـمت نیارباـنب  تساـهتمعن ، ماـمت  ساـسا  لـصا و  دـنوادخ  تمعن  هک  ارچ  تسا ، قوـلخم  تمعن  ربارب  دـنچ  یگـشیمه و  ادـخ  تمعن  هک 
. دریگیم همشچرس  نآ  زا  ددرگیم و  زاب  ادخ  ياهتمعن  هب  اهتمعن 

: دومرف نینچ  مالسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  - 233
یغای تسا و  راکمتس  یغای و  هزرابم  هب  هدننک  توعد  هک  ارچ  نک  تباجا  دنبلطب ، هزرابم  هب  ار  وت  رگا  نکم و  توعد  هزرابم  هب  ار  یسک 

. تسا بولغم  لاح  ره  رد  راکمتس  و 
. لخب سرت و  ّربکت ، زا ): دنترابع  اهتلصخ  نیا  . ) تسا نادرم  دب  ياهتلصخ  نانز ، کین  ياهتلصخ  - 234

دشاب وسرت  هک  ینز  و  دنکیم ، ظفح  ار  شرـسمه  دوخ و  لام  دشاب  لیخب  رگا  دهدیمن و  هار  دوخ  هب  ار  هناگیب  دشاب ، ّربکتم  ینز  هاگره 
. دریگیم هلصاف  دسرتیم و  دنزب  همدص  وا  يوربآ  هب  هک  يزیچره  زا 

: دومرف نک ! فیصوت  نامیارب  ار  لقاع » : » دش هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  - 235
. دهدیم رارق  دوخ  ياج  رد  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یسک  لقاع 

! مدرک فیصوت  دومرف : دییامرفب ! فیصوت  ار  لهاج » : » دش ضرع 
كرت نیاربانب  دهدیمن . رارق  دوخ  ياج  رد  ار  اهراک )  ) ایشا هک  تسا  یـسک  لهاج  تسا : نیا  روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

فیصوت  نیا 
791 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دشابیم لقاع  فالخرب  نآ  هک  ارچ  تسا  لهاج  فیصوت  ایوگ 
. تسا رتتسپ  دشاب  یماذج  صخش  تسد  رد  هک  يریزنخ  ناوختسا  زا  نم ، رظن  رد  امش  يایند  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  - 236

سرت يور  زا  ار  وا  یهورگ  تسا و  راّـجت  تداـبع  نـیا  دـننکیم ، شتـسرپ  تـشهب ) هـب   ) لـیم تـبغر و  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  - 237
تدابع نیا  دنتسرپیم ، تسا ) تدابع  هتسیاش  هک  نیا  و   ) اهتمعن رکـش  رطاخ  هب  ار  ادخ  یهورگ  تسا و  ناگدرب  تدابع  نیا  دنتـسرپیم ،

. تسا ناگدازآ 
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دّـهعت و دـقاف  راب و  دـنب و  یب  نانز  هب  هراشا  نیا  تسا  یهیدـب  . ) تسا مزال  وا  دوجو  هک  نیا  نآ ، زا  رتدـب  تسا و  دـب  شاهمه  نز  - 238
(. تسا هدرک  دیجمت  حدم و  نامیا  اب  كاپ و  نانز  زا  اهراب  شنانخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هنرگو  تسا  نامیا 

يارب یتسود  دـنک ، يوریپ  نیچ  نخـس  هتفگ  زا  هک  یـسک  دزاسیم و  عیاض  ار  دارفا  قوقح  دـنک ، تعاطا  یتسـس  زا  هک  سک  نآ  - 239
. دراذگیمن یقاب  دوخ 

. تسا نآ  یناریو  ناگورگ  هناخ ، يانب  رد  یبصغ  گنس  - 240
هیبش راوگرزب  ود  نیا  نخس  هک  نیا  رد  تسا و  هدش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

. تسا هتفرگ  همشچرس  اجکی  زا  ود  ره  هک  نیا  يارب  تسین . یتفگش  ياج  چیه  دشابیم ، مه 
. مولظم رب  ملاظ  ندرک  متس  زور  زا  تسا  رتدیدش  ملاظ  زا  مولظم  ماقتنا  زور  - 241

. دشاب كزان  هچرگ  هد  رارق  ياهدرپ  ادخ  دوخ و  نایم  دشاب . مک  هچرگا  نک ، هشیپ  يراکزیهرپ  اوقت و  - 242
. دنامیم یفخم  قح  دنوش ، مهرد  دایز و  اهخساپ  هک  یماگنه  - 243

رد ار  تمعن  دنک ، یهاتوک  هک  یـسک  دنک و  نوزفا  ار  وا  تمعن  دـنک ، ادا  ار  شّقح  هک  یـسک  دراد . یّقح  یتمعن  ره  رد  دـنوادخ  - 244
. دهدیم رارق  لاوز  رطخ 

. دوشیم مک  نآ  هب  هقالع  دش ، ادیپ  يزیچ  رب  تردق  ییاناوت و  هک  یماگنه  - 245
. ددرگیمن زاب  يرارف  ره  هک  دیشاب  رذحرب  اهتمعن  ندیمر  رارف و  زا  - 246

. تسا رترب  يدنواشیوخ  زا  ّتبحم  مرک و  - 247
793 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. نک قیدصت  اًلمع )  ) ار شنامگ  درب ، یکین  نامگ  وت  هب  هک  یسک  - 248
. ینک راداو  نآ  رب  ار  نتشیوخ  لیامت ، مدع  نیع  رد  هک  تسا  نآ  لامعا  نیرترب  - 249

. متخانش اههدارا  صقن  اههرگ و  ندش  هدوشگ  اهمیمصت ، ندش  خسف  هلیسو  هب  ار  دنوادخ  - 250
. تسا ترخآ  یخلت  ایند  ینیریش  ترخآ و  ینیریش  ایند  یخلت  - 251

، يزور ببـس  ار  تاکز » ، » ربک زا  ندـش  كاپ  يارب  ار  زاـمن »  » دومرف و بجاو  كرـش  زا  لد  ریهطت  رطاـخ  هب  ار  ناـمیا »  » دـنوادخ - 252
هب ار  فورعم » هب  رما  ، » مالسا يدنلبرس  يارب  ار  داهج » ، » ناناملـسم یکیدزن  هلیـسو  ار  جح » ، » ناگدنب صالخا  يارب  یـشیامزآ  ار  هزور » »

تظافح يارب  ار  صاصق » ، » تارفن ترثک  يارب  ار  محر » هلـص  ، » نادرخ یب  نتـشادزاب  يارب  ار  رکنم » زا  یهن  ، » مدرم هدوت  حالـصا  رطاخ 
ار يدزد » زا  يرود  ، » لقع تمالـس  ظفح و  يارب  ار  رمخ » برـش  كرت   » یهلا و تاـمّرحم  تشادـگرزب  يارب  ار  دودـح » هماـقا  ، » اـهنوخ

يارب ار  یهاوگ » تداهـش و   » لـسن و شیازفا  رطاـخ  هب  ار  طاول » كرت  ، » اهبـسن ظـفح  يارب  ار  اـنز » كرت   » و اهتـسد )  ) تّفع ظـفح  يارب 
يارب ار  تناما » ، » رطخ فوخ و  زا  نیمأـت  ناونع  هب  ار  مالـس »  » و یتسار ، مارتحا  رطاـخ  هب  ار  غورد » كرت  ، » اـهراکنا ربارب  رد  قح  راـهظا 

. اوشیپ ماقم  میظعت  يارب  ار  نیملسم ) رما  ّیلو  زا  « ) يرادربنامرف تعاطا و   » تّما و ماظن 
يرب ادخ  هّوق  لوح و  زا  : » دـیهد دـنگوس  هنوگ  نیا  دـیهد ، دـنگوس  ار  یملاظ  دـیتساوخ  هاگره  دومرفیم : ًارارک  مالـسلا  هیلع  ماما  - 253
نینچ رگا  اّما  دسریم ، ارف  تعرـس  هب  وا  تازاجم  دـنک  دای  غورد  هب  ار  مسق  نیا  رگا  هک  ارچ  دـشاب ) هداد  ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  « ) تسا

یگناگی هب  ار  ادخ  هک  ارچ  دوشیمن ، لیجعت  شرفیک  رد  ماهدرکن ) ار  راک  نیا  « ) تسین ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب   » دـنک دای  دـنگوس 
. تسا هدرک  دای 

قبط  ) وت زا  دعب  یهاوخیم  هک  نک  لمع  نآ  رد  ياهنوگ  هب  زورما  شاب ! تتورث  لاوما و  رد  شیوخ  ّیصو  دوخ  وت  مدآ ! دنزرف  يا  - 254
. دننک لمع  تتّیصو )
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شنونج هک  تسا  نآ  لـیلد  دوشن  نامیـشپ  رگا  دوشیم و  نامیـشپ  شبحاـص  هک  ارچ  تسا ، یگناوید  نونج و  یعوـن  ییوـخ  دـنت  - 255
. تسا مکحتسم 

795 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. تسا تداسح  یمک  دولوم  یتسردنت  - 256

رد اهبـش  دنـشوکب و  مراکم  لیاضف و  بسک  رد  اهزور  هک  هد  ناـمرف  ار  تنادـناخ  لـیمک ! يا  دومرف : یعخن » داـیز  نب  لـیمک   » هب - 257
. دننک شالت  دنباوخ  هک  یمدرم  جیاوح  ماجنا 

یفطل شیارب  رورـس ، نآ  زا  دنوادخ  دـنک ، داجیا  یبلق  رد  یلاحـشوخ  رورـس و  سکره  دونـشیم  ار  اهادـص  مامت  هک  یـسک  هب  دـنگوس 
، دزاس رود  يو  زا  ار  تبیصم  نآ  ات  دوشیم ، ریزارس  نآ  يوس  هب  بآ  نوچمه  فطل  نیا  دوش ، لزان  وا  رب  یتبیصم  هاگره  هک  دنیرفآیم 

. دزاسیم رود  هّلگ  زا  ار  بیرغ  رتش  نابراس  هک  هنوگ  نامه 
. دینک تراجت  هقدص  هلیسو  هب  دنوادخ  اب  دیدش ، دنمزاین  ریقف و  هک  هاگ  نآ  - 258

. تسادخ دزن  رد  يرادافو  نانآ  اب  ینکش  نامیپ  ادخ و  هاگشیپ  رد  ینکش  نامیپ  نانکش ، نامیپ  ربارب  رد  يرادافو  - 259
دنرایـسب هچ  و  تساهنآ ، باذع  تّدش  تکاله و  همّدـقم  هک  یناسحا  دـنکیم ، ناسحا  اهنآ  هب  ادـخ  هک  یناراکهنگ  دنرایـسب  هچ  - 260

هب ار  سک  چـیه  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـندرگیم . نوـتفم  مدرم  ریخ  رکذ  رثا  رب  دـنوشیم و  رورغم  یـشوپاطخ  رطاـخ  هـب  هـک  یناـسک 
. تسا هدرکن  نومزآ  نداد  تلهم  نوچمه  شیامزآ ،

. دراد دوجو  دیفم  ياهفاضا  اجنیا  رد  هک  نیا  زج  تشذگ  تمکح 116 )  ) ًاقباس نخس  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 
797 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

تسا ریسفت  دنمزاین  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راوشد  نانخس  زا  ياهدیزگ 

هراشا

هّیقب زا  هلمج  دنچ  نیا  نتخاس  ادج  ّتلع  دـشابیم و  مالـسلا  هیلع  ماما  راصق  تاملک  زا  هلمج  ُهن  لماش  هک  تسا  یهاتوک  لصف  اجنیا  رد 
. راصق تاملک  همادا  هب  میدرگیم  زاب  نآ  زا  سپ  و  تسا . هتشاد  نایب  ریسفت و  هب  يرتشیب  زاین  هک  تسا  نیا 

تسا هدمآ  ترضح  نآ  راتفگ  نمض  رد  و  -/ 1

تعرـس هب  نانمؤم )  ) عقوم نیا  رد  دـنکیم . مـالعا  ار  دوخ  یگداـمآ  و  دریگ ) مشخ   ) نید ياوشیپ  دـش ، لاونم  نیدـب  عضو  هک  یماـگنه 
. يزییاپ ياهربا  هک  هنوگ  نامه  دندرگ  عمج  شفارطا 

ياه هعطق  عزق »  » تسا و مدرم  روما  تسرپرس  زور  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  ياقآ  بوسعی »  » زا روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 
هب هراشا  هلمج  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  دنوشیم ). عمج  دنودیم و  نامسآ  هحفص  رب  تعرـس  اب  اذل  و   ) تسین اهنآ  رد  بآ  هک  تسا  يربا 

. تسا هدرک  طابنتسا  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، هدوب  شنارای  ندمآ  درگ  و  جع )  ) يدهم مایق 

هدمآ ترضح  نآ  نانخس  نمض  رد  و  -/ 2

. تسدربز رهام و  نارنخس  نیا 
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یقیرط ای  نحل  رد  هک  یسک  تسا و  رهام  تخس  ینارنخـس  رد  وا  هک  تسا  نیا  نخـس ، نیا  زا  روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. دوشیم قالطا  سیسخ  لیخب و  صخش  هب  حشحش  عضوم  ود  نیا  ریغ  رد  دنیوگیم و  حشحش  ار  وا  دنکیم ، تکرح 

هدمآ ترضح  نآ  راتفگ  رد  و  -/ 3

. دراد رب  رد  ییاههکلهم  ینمشد  تموصخ و 
دراوم بلغا  رد  ار  فلت  تکـاله و  ینمـشد  تموصخ و  اریز  تساـههکلهم ، محق »  » زا ماـما  روظنم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فـیرش 

ياهنوگ هب  دسریم  اهنآ  هب  یگنـسرگ  یتخـس و  تسا  نیا  روظنم  هک  بارعالا » ۀمحق  : » دوشیم هتفگ  هک  تسا  باب  نیا  زا  دراد و  هارمه 
هک نیا  نآ  هدـش و  هتفگ  زین  يرگید  هجو  هلمج  نیا  يانعم  دروم  رد  هّتبلا  تسا . نیمه  زین  محقت »  » يانعم دریگیم و  ناـیاپ  ناـشلاوما  هک 

. دشکیم دابآ  زبس و  قطانم  هب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  ناییاتسور  یلاسکشخ 

هدمآ ترضح  نآ  نانخس  رد  و  -/ 4

. دنمّدقم يردپ  نادنواشیوخ  دندیسر ، لامک  ّدح  هب  هک  یماگنه  نانز 
ییاناوت هلحرم  نیرخآ  ینعم  هب  هک  ریـس  رد  صن »  » دـننام تسا ؛ زیچره  هجرد  نیرخآ  صن  زا  روظنم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

هنیمز نآ  رد  هچنآ  هک  دوشب  یـسک  زا  لاؤس  ردق  نآ  تسا ، نیا  روظنم  ِْرمْالا » ِنَع  ِلُجَّرلا  ُتْصَـصَن  : » مییوگیم هک  یماگنه  تسا . بکرم 
زا هلمج  نیا  تسا . یکدوک  هرود  نایاپ  ناـمه  هک  تسا  غولب  هلحرم  هب  ندیـسر  ياـنعم  هب  قئاـقحلا » صن   » نیارباـنب دـنک ، ناـیب  دـنادیم 

. تسا دروم  نیا  رد  اهنآ  نیرتروآ  تفگش  تایانک و  نیرتحیصف 
799 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ردارب و دننام  دنتسه ، نانآ  مرحم  هک  يردپ  دنواشیوخ  نادرم  ینعی  هبصع »  » دنـسرب هلحرم  نیا  هب  نانز  هک  یماگنه  تسا  نیا  ماما  روظنم 
. اهنآ يارب  رسمه  باختنا  رد  نینچمه  و  دنردام . زا  رتراوازس  اهنآ  تیامح  هب  ومع 

ّقحا وت  زا  نم  دیوگیم : يرگید  هب  مادکره  هک  يروط  هب  تسا  نز  دروم  رد  نیا  هبـصع ؛ اب  ردام  يریگرد  تفلاخم و  قاقح  زا  روظنم  و 
هب ینعی  تسا  یلقع  دـشر  قاقِْحلا » ُّصَن   » زا دوصقم  هدـش : هتفگ  و  متـساخرب ، لادـج  هب  وا  اب  ینعی  ًاقاقِح » ُُهتْقَقاح  : » دوشیم هتفگ  متـسه .

« تقیقح  » عمج قیاقح  زا  شروظنم  هدومن  لقن  قئاقحلا  ّصن  هک  سک  نآ  اّما  دوش . ارجا  وا  هراـبرد  ماـکحا  قوقح و  هک  دـسرب  ياهلحرم 
نیا قاقحلا » ّصن   » زا روظنم  هک  تسا  نیا  نم  رظن  اّما  تسا ، هدرک  هلمج  نیا  يارب  مالـس » نب  مساق  دیبع  وبا   » هک يریـسفت  دوب  نیا  تسا .

تسا رتش  رد  قاقح »  » هب هیبشت  تقیقح  رد  نیا  دوش ؛ دوخ  قوقح  رادرایتخا  دنک و  جیوزت  دشاب  زیاج  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  نز  هک  تسا 
مامت شلاس  هس  هک  تسا  يرتش  يانعم  هب  قح » هقح و   » عمج قاـقح »  » هک ارچ  دـنکیم ) هیبشت  رتش  هب  ار  زیچ  همه  هک  برع  تداـع  قبط  )

مّود يانعم  دـنچره  ددرگیم . زاب  اـنعم  کـی  هب  ریبعت  ود  ره  نیارباـنب  تسا ، هقح »  » عمج زین  قئاـقح » . » تسا يرادرب  هرهب  هداـمآ  تسا و 
. دسریم رظن  هب  رتحیحص 

میناوخیم ترضح  نآ  زا  يرگید  هتفگ  رد  و  -/ 5

هطقن نآ  يدیفـس  دـبای ، شیازفا  ناـمیا  هک  هزادـنا  ره  دوـشیم و  راکـشآ  لد  رد  یناـشخرد  دیفـس و  هطقن  تروـص  هب  تـسخن  ناـمیا » »
. دباییم شرتسگ 

هطقن شبل  رب  هک  یبسا  ینعی  ظملا  بسا  ظملا » سرف  : » تسا هدـش  هتفگ  باب  نیمه  زا  هک  تسا  نآ  لاـثما  دیفـس و  هطقن  نوچمه  هظمل » »
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. دشاب هتشاد  دوجو  يدیفس 

تسا هدمآ  ترضح  نآ  ياه  هتفگ  رد  و  -/ 6

. دزادرپب ار  نآ  تاکز  لوصو  زا  سپ  تسا  بجاو  ریخ ، ای  دزادرپیم  دنادیمن  هک  دراد  یسک  زا  یبلط  ناسنا  هاگره 
ایوگ هن . ای  دنک  لوصو  راکهدب  زا  دناوتیم  ایآ  دـنادیمن  راکبلط  هک  تسا  نآ  نونظ » نید   » نیاربانب دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

ره نینچمه  تسا . نانخس  نیرتحیـصف  زا  نیا  هن ، یهاگ  دناتـسب و  ار  نآ  دناوتب  هک  دراد  دیما  یهاگ  تسا ، نامگ  ّنظ و  لاح  رد  راکبلط 
نیمه زا  برع  رعاش  یشعا  هتفگ  و  دنیوگ . نونظ »  » ار نآ  دوب ، یهاوخ  نآ  هب  تبسن  یعضوم  هچ  رد  ینادیمن  یتسه و  نآ  بلاط  يراک 

ار نآ  دوـشیمن  تسا ، رود  دـشاب  ریگ  ناراـب  هک  یّلحم  زا  هن و  اـی  دراد  بآ  تسین  موـلعم  هک  یهاـچ  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  تسا  باـب 
«. داد رارق  دروآیم ؛ رد  اپ  زا  ار  یهام  رگانش ، یتشک و  تسا و  بآ  زا  رپ  هک  تارف ، نوچمه 

. هن ای  دراد  بآ  تسین  مولعم  هک  تسا  نآ  نونظ  دنیوگ و  ار  ینابایب  یمیدق  هاچ  دج » »

هدمآ شنانخس  زا  یکی  رد  -/ 7

. دییوج يرود  نانز  زا  دیناوتیم  هک  اج  نآ  ات  دومرف : درکیم ، تعیاشم  گنج  هب  نداتسرف  يارب  ار  یهاپس  هک  یماگنه 
801 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

زا دـینک و  ضارعا  گنج  ماگنه  رد  اهنآ  هب  لد  هّجوت  نانز و  دای  زا  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ياـنعم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
ششوک عیرس و  تکرح  زا  دیامنیم و  داجیا  للخ  میمصت  رد  تسس و  ار  ّتیمح  نانز  اب  راک  هک  نیا  هچ  دیزرو ، عانتما  نانآ  اب  یکیدزن 

. درادیم زاب  گنج  رد 
ندـیماشآ ندروخ و  زا  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  بوذـع »  » و بذاـع »  » و هنع » بذـع   » دوشیم هتفگ  دزرو  عاـنتما  يزیچ  زا  هک  سکره 

. دزرویم عانتما 

هدمآ ترضح  نآ  نانخس  زا  یکی  نمض  رد  و  -/ 8

. دربب لّوا  هرود  نامه  رد  تسا  رظتنم  هک  دنامیم  يرهام  هدنهد  هقباسم  نوچمه  هدزن ) یتسپ  لمع  هب  تسد  هک  یماگنه  ناملسم  )
ییامزآ تخب  هدـش  رحن  رتش  رـس  رب  ریت  ياهناکیپ  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نورـسای »  » زا روظنم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

« زجر  » یضعب رد  اذل  دش و  زوریپ  اهنآ  رب  ینعی  مهجلف » مهیلع و  جلف   » دوشیم هتفگ  تسا . هدش  زوریپ  هک  تسا  یـسک  جلاف »  » و دننکیم ،
. تسا هدش  جلاف »  » هب ریبعت  دنمزوریپ  زا  هک  میناوخیم  اه 

تسا هدمآ  ترضح  نآ  نانخس  نمض  رد  و  -/ 9

هب ام  زا  کی  چـیه  تعاس  نآ  رد  و  میدربیم . هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ام  دـشیم ، رو  هلعـش  تخـس  گنج  شتآ  هاگره 
. دوبن رتکیدزن  وا  زا  نمشد 

هک دشیم  ياهنوگ  هب  گنج  دومنیم و  گرزب  نمشد  زا  سرت  یتقو  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
دزادرپ و دربن  هب  ًاصخـش  ادـخ  لوسر  ات  دـندشیم  هدـنهانپ  ربماـیپ  هب  ناناملـسم  درب ؛ ورف  دوخ  ماـک  رد  دـهاوخیم  ار  ناـیوجگنج  اـیوگ 

. دندرگ نمیا  ترضح  نآ  هیاس  رد  دیامرف و  لزان  نانآ  رب  ار  يزوریپ  ترصن و  وا  هلیسو  هب  دنوادخ 
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هیلع ماما  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتهب  هک  هدش  هتفگ  يدّدعتم  نانخـس  هراب  نیا  رد  تسا . رازراک  تّدش  زا  هیانک  ُسأَْبلا » َّرَمْحا  اَذا   » هلمج اّما 
گنج رد  ربمایپ  نخس  دنکیم  تیوقت  ار  رظن  نیا  هک  ییاهزیچ  زا  تسا و  هدرک  هیبشت  شتآ  نازوس  ياه  هلعش  هب  ار  گنج  یغاد  مالسلا 
نونکا ُسیطَْولا ؛ َیْمَح  َنْالا  : » دومرف درک ، هدهاشم  نزاوه »  » گنج رد  ار  مدرم  ندز  ریـشمش  تخـس و  دربن  هک  یماگنه  يو  تسا . نینح 

یگتخورفا و هب  ار  گـنج  یمرگ  یغاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیارباـنب  تسا . شتآ  رونت  سیطو » « ؛» دـش غاد  گـنج  روـنت 
. تسا هدومرف  هیبشت  شتآ  يرو  هلعش  تّدش 

. میدرگیم زاب  هرابنیا  رد  دوخ  کبس  شور و  هب  ام  تفریذپ و  نایاپ  ریسفت ) هب  جاتحم  هدیچیپ  تاملک   ) شخب نیا 
رد یهاـگلزنم  « ) هلیخن  » فرط هب  هداـیپ  ًاصخـش  دینـش  ار  اـجنآ  ندرک  تراـغ  و  راـبنا »  » رب هیواـعم  ناراـی  هلمح  ربـخ  هک  یماـگنه  - 261

، دمآ میهاوخ  رب  نانآ  هدهع  زا  وت  ياج  هب  ام  نانمؤمریما ! يا  دندرک ، ضرع  دندناسر و  وا  هب  ار  دوخ  مدرم  درک ، تکرح  هفوک ) یکیدزن 
متـس زا  نیـشیپ  ياـیاعر  دـینکیم ؟ عفد  نم  زا  ار  نارگید  لکـشم  هنوگچ  دـییآیمن  رب  ناـتدوخ  تالکـشم  هدـهع  زا  امـش  دوـمرف : ماـما 

مموکحم و ربنامرف و  نم  رادمامز ؛ اهنآ  موریپ و  نم  ایوگ  مراد ، تیاکش  متیعر  متس  زا  زورما  نم  اّما  دنتـشاد ، تیاکـش  دوخ  نایاورنامرف 
. مکاح هدنامرف و  اهنآ 

803 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
رفن ود  دومرف ، تشذگ - اه  هبطخ  نمض  رد  نآ  زا  ياهدیزگرب  تمسق  هک  ینالوط - نخـس  کی  نمـض  رد  ماما  ار  هتفگ  نیا  هک  یماگنه 

: دومرف ماما  مینک ؛ تعاطا  ات  امرف  رما  مرادن ، ار  مردارب  دوخ و  رایتخا  زج  نم  درک : ضرع  اهنآ  زا  یکی  دندمآ . ولج  شباحصا  زا 
. دیهد ماجنا  دیناوتیم  يراک  هچ  تسا ) هاپس  کی  جیسب  هک   ) مهاوخیم نم  هچنآ  ربارب  رد  رفن  ود  امش 

ریبز هحلط و  رگـشل   ) لمج باحـصا  مراد  نامگ  نم  ینکیم  رکف  درک : ضرع  هدـمآ  ماما  تمدـخ  طوح » نب  ثراح  : » دـنیوگیم - 262
(. دنتسین هارمگ  هن ،  ) دنهارمگ هرصب ) رد  گنج  نازورفا  شتآ 

مادک یتسنادن  و   ) یتفر ورف  ّریحت  رد  اذل  ياهدنکفین ، رظن  ترـس  يالاب  هب  ياهدرک و  هاگن  تریز  هب  وت  ثراح ، يا  دومرف : خـساپ  رد  ماما 
هک ار  یناسک  ات  ياهتخانـشن  مه  ار  لـطاب  زین  و  یـسانشب ، هدومن  ذـخا  ار  قح  هک  یـسک  اـت  یتخانـشن  ار  قح  وت  ینک ،) راـیتخا  ار  بناـج 

. یسانشب دنتسه  نآ  رادفرط 
: دومرف ماما  منامیم ) فرط  یب  و   ) منکیم يریگهرانک  رمع » نب  هّللادبع  کلام و  نب  دیعس   » هارمه زین  نم  نیاربانب  تفگ : ثراح 

. دنتخاس راوخ  ار  لطاب  هن  دندرک و  يرای  ار  قح  هن  رمع » نب  هّللادبع   » و دیعس » »
عـضو هچ  رد  دنادیم  دوخ  یلو  دنروخیم ، هطبغ  وا  ماقم  هب  نارگید  هدش ، راوس  ریـش  رب  هک  تسا  یـسک  نوچ  ناطلـس ، نیـشنمه  - 263

. تسا هتفرگ  رارق  یکانرطخ 
. دننک راتفر  هنوگ  نیمه  امش  ناگدنامزاب  هب  تبسن  ات  دینک  يراتفر  شوخ  نارگید  ناگدنامزاب  هب  تبسن  - 264

( کلهم  ) يرامیب درد و  دـشاب  اطخ  تسردان و  رگا  تسا و  شخب ) افـش   ) يوراد دـشاب ، تسرد  رگا  نادنمـشناد  اـمکح و  نخـس  - 265
. تسا

نآ زا  ار  وت  ّتیعمج  روضح  رد  ات  ایب  نم  دزن  ادرف  دومرف : ماما  دـنک . فیـصوت  شیارب  ار  نامیا  اـت  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  یـسک  - 266
هک تسا  يرارف  رتـش  نوـچمه  نخـس  هک  ارچ  دـنک ، يرادـهگن  ظـفح و  تیارب  يرگید  ینک ، شوـمارف  ار  ماهتفگ  رگا  هک  مزاـس ، هاـگآ 

. دنباییمن ار  نآ  یضعب  دننکیم و  ادیپ  ار  نآ  یضعب 
:« بعـش عبرأ  یلع  نامیإلا   » ناونع تحت  مالک 31 ) رد   ) ًاقباس صخـش  نیا  هب  ار  ماما  خساپ  لصا  اّما  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

. میدروآ مئاعد ) عبرأ  )
805 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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تیزور دشاب ، ترمع  زا  رگا  هک  ارچ  نکم ! لیمحت  یتسه  نآ  رد  هک  زور  نآ  رب  هدماین ، هک  ار  يزور  هودنا  مغ و  مدآ ! دنزرف  يا  - 267
.)؟ ارچ هودنا  دشابن  رگا  و   ) دهدیم زور  نآ  رد  دنوادخ  ار 

نمشد دح  نیمه  رد  ار  تنمـشد  زین ) و   ) ددرگ تنمـشد  يزور  تسا  نکمم  هک  ارچ  رادب ، تسود  لادتعا  ّدح  رد  ار  دوخ  تسود  - 268
. دوش وت  تسود  يزور  تسا  نکمم  اریز  راد ،

ناگدنامزاب هب  تبـسن  هتـشادزاب ، ناشترخآ  زا  ار  نانآ  ناشیایند  دننکیم و  شالت  ایند  رطاخ  هب  یهورگ  دنهورگ : ود  ایند  رد  مدرم  - 269
یناـف نارگید  عفاـنم  هار  رد  ار  دوـخ  رمع  اذـل  دـننادیم ؛ ناـما  رد  ار  شیوـخ  يورخا ) يوـنعم   ) رقف زا  یلو  دـنراد ، تشحو  رقف  زا  دوـخ 

. دنزاسیم
هرهب ود  ره  اهنآ  دـسریم ؛ اهنآ  هب  لمع  نودـب  ایند  زا  اهنآ  مهـس  اّما  دـننکیم ، شـشوک  تسایند  زا  دـعب  هچنآ  رطاخ  هب  رگید : یهورگ 

. دنوشیم کلام  مه  اب  ار  ارس  ود  ره  دنربیم و  مه  اب  ار  ترخآ ) هرهب  ایند و  هرهب  )
. درادیمن غیرد  اهنآ  زا  دنوادخ  دنهاوخب  ار  هچره  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، دنهاوخ  دنموربآ  دنوادخ  هاگرد  رد 

: دنتفگ یهورگ  دمآ ، نایم  هب  نخس  نآ  ترثک  هبعک و  ياهرویز  زا  وا  دزن  رد  باّطخ ، نب  رمع  تفالخ  ماّیا  رد  دنیوگیم : - 270
؟ دهاوخیم هچ  يارب  تنیز  رویز و  هبعک » ، » هدوب رتگرزب  شرجا  یتخاسیم ، زّهجم  ار  نیملـسم  ياهرگـشل  نآ  اب  یتفرگیم و  ار  نآ  رگا 

. دومن لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هراب  نیا  رد  دنک و  نینچ  هک  تفرگ  میمصت  زین  رمع » »
: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ 

روتـسد قبط  ار  اهنآ  هک  ناناملـسم » لاوما  : » تشاد دوجو  لام  عون  راهچ  هک  یلاح  رد  دـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  نآرق  نیا 
« تاقدـص  » داد و رارق  دوخ  دروم  رد  ار  نآ  هک  سمخ » ، » دومن شخب  نآ  ناّقحتـسم  رب  ار  نآ  هک  ءییف » ، » دوـمرف میـسقت  هثرو  نیب  نآرق 

نیا هن  تشاذـگ ، لاح  نامه  رب  ار  نآ  دـنوادخ  دوب و  نآ  رب  هبعک »  » ياهرویز ماگنه  نآ  رد  و  درک ، فرـص  شدراوم  رد  زین  ار  اـهنآ  هک 
ار نآ  شربمایپ  ادخ و  هک  لاح  نامه  رب  ار  نآ  مه  وت  نیاربانب  دشاب . یفخم  وا  رب  شدوجو  دشاب و  هتـشاذگ  ار  نآ  یـشومارف  يور  زا  هک 

. راذگ یقاب  دناهداد  رارق 
. تشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  هبعک  ياهرویز  و  میدشیم » اوسر  يدوبن  وت  رگا  : » تفگ رمع » »

لاـملا و تیب  هدرب  ود  نیا  زا  یکی  دـندوب ؛ هدرک  تقرـس  لاـملا  تـیب  زا  هـک  دـندروآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  رفن  ود  دـنیوگیم : - 271
. دوب مدرم  هدرب  يرگید 

807 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هدروخ ار  رگید  تمـسق  دنوادخ ، لام  زا  یتمـسق  تسین ، وا  رب  يّدح  تسادخ و  لام  شدوخ  لاملا ) تیب  هدرب   ) یکی نیا  اّما  دومرف : ماما 

. دوش يراج  وا  رب  دح  تّدش  هب  دیاب  يرگید  نآ  اّما  و 
. دومن عطق  ار  شتسد  سپ 

ناـیم زا  دـناهدراذگ  هک  ار  ییاهتعدـب  و   ) داد مهاوخ  رییغت  ار  يروـما  مدرگ  صـالخ  اـه  هنتف  نیا  زا  دـنام و  راوتـسا  میاـهماگ  رگا  - 272
(. درب مهاوخ 

رد هچنآ  زا  شیب  دشاب - دنمورین  هشقن  حرط و  رد  شوک و  تخـس  وج ، هراچ  رایـسب  هچ  رگا  هدنب - يارب  دـنوادخ  هک  دـینادب  نیقی  - 273
وا هب  هتـشگ  رّرقم  شیارب  هچنآ  هک  دوشیمن ، بجوم  يو  ییوج  هراـچ  یمک  هدـنب و  یناوتاـن  تسا و  هدادـن  رارق  هدـش ، رّدـقم  شباـتک 
اّما تسا . رتشیب  شیتحار  شیاـسآ و  تعفنم ، بلج  رد  سک  همه  زا  دـیامن  لـمع  نآ  هب  دـشاب و  هاـگآ  تقیقح  نیا  زا  هک  یـسک  دـسرن .

. تسا رتراکنایز  رتراتفرگ و  مدرم  همه  زا  دشاب  هتشاد  دیدرت  نآ  رد  دنادن و  ار  ّتیعقاو  نیا  هک  یسک 
هچ ددرگیم و  بوسحم  ناشیارب  تکاله  الب و  همّدـقم  تمعن  نیا  اـّما  دـناهتفرگ ، رارق  دـنوادخ  تمعن  لومـشم  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ 
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زا یهاوخیم  هک  یسک  يا  نیاربانب  تساهنآ ، لماکت  شیامزآ و  يارب  ياهلیسو  نیا  اّما  دنراد ، رارق  یتخس  الب و  رد  هک  يدارفا  دنرایـسب 
هب هک  یماگنه  و  هاکب ، ایند  ندروآ  تسد  هب  رد  باتش  تعرس و  زاو  ازفیب  اهتمعن  رکش  ساپس و  رب  هدنونـش )! يا  و   ) يریگهرهب هتفگ  نیا 

! نک فّقوت  يدیسر ، يزور  نایاپ 
دیدرک نیقی  هک  ینامز  دینک و  لمع  دیدش  هاگآ  ملاع و  هک  هاگ  نآ  ینعی )  ) دیهدن رارق  کش  ار  ناتنیقی  لهج و  ار  نتـشیوخ  ملع  - 274

. دییامن مادقا 
؛ دنکیمن افو  هک  تسا  ینماض  دنادرگیم ؛ زاب  هدرک  باریس  ار  وا  هک  نیا  نودب  دنکیم ، دراو  بآ  همـشچرس  رب  ار ) یمدآ   ) عمط - 275
رـس و شندروآ  تسد  هب  يارب  هک  يزیچ  شزرا  رادقم  ره  هب  هدـش . ریگولگ  دوش  باریـس  هک  نآ  زا  شیپ  بآ  هدنـشون  هک  هدـش  رایـسب 
هرهب و دـنکیم . روک  ار  اهلد  مشچ  اهوزرآ  تسا ؛ رتدایز  شنداد  تسد  زا  تبیـصم  ردـق  نامه  هب  دـشاب ، رتشیب  دوشیم ، هتـسکش  تسد 

. دورن شلابند  هک  دیآیم  یسک  يوس  هب  دوس 
مهاوخب يزاس . تشز  تهاگشیپ  رد  ار  منطاب  یهد و  هولج  وکین  اهمشچ  رد  ار  مرهاظ  هک  نیا  زا  مربیم ! هانپ  وت  هب  اراگدرورپ ! راب  - 276

ار مبوخ  رهاظ  و  منک ، يرادـهگن  ظفح و  دوخ  يارب  ار  مدرم  تامارتحا  ینیبشوخ و  یهاگآ ، بوخ  نآ  زا  وت  هک  یلامعا  ماـمت  هلیـسو  هب 
! رود وت  يدونشخ  اضر و  زا  مدرگ و  کیدزن  تناگدنب  هب  ات  ینادب  وت  طقف  ار  مدب  لامعا  منک و  راکشآ  مدرم  يارب 

نینچ هک  دهدیم  ربخ  نشور  يزور  زا  شمد  هدیپس  دنخبل  هک  یبش  تشادهگن ، رات  بش  يایاقب  رد  ار  ام  هک  یسک  هب  دنگوس  هن ، - 277
(. تسا ماما  دنگوس  بلاج  زرط  نایب  ترابع  نیا  رکذ  زا  فده   ) تسا هدوبن  نانچ  و 

809 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. هدننک هتسخ  دایز و  راک  زا  تسا  رتهدننک  راودیما  یهد  موادت  ار  نآ  طاشن  اب  هک  یمک  راک  - 278
. دییوگ كرت  ار  اهنآ  دنناسر ، نایز  تابجاو  ضئارف و  هب  تاّبحتسم ) و   ) اه هلفان  هک  یماگنه  - 279

. دزاسیم اّیهم  ار  دوخ  دشاب ، هتشاد  رطاخ  هب  ار  ترخآ  رفس  يرود  هک  یسک  - 280
یـسک هب  تبـسن  میلـس  لقع  یلو  دیوگیم  غورد  شبحاص  هب  مشچ  یهاگ  هک  ارچ  تسین ، مشچ  اب  ندید  نوچمه  هشیدنا  رّکفت و  - 281

. دنکیمن تنایخ  ّشغ و  دهاوخب  ییامنهار  وا  زا  هک 
(. تساهسوه تاوهش و  هدرپ  نآ  و   ) دراد دوجو  تلفغ  زا  ياهدرپ  هظعوم  امش و  نیب  - 282

دننکیم یهاتوک  ناتنادنمـشناد  دـنیازفایم و  تریـصب ) نودـب   ) لمع رد  نانچمه  ناـتیاهنادان  هک ) دـیتسه  یتّیعمج  هنوگچ  امـش  - ) 283
(. تسا لمع  یب  اهملع  ملع و  دقاف  اهلمع  )

. تسا هدرک  عطق  دننکیم ، یلاخ  هناش  ّتیلوؤسم  زا  دنشارتیم و  هناهب  هک  ار  يدارفا  رذع  یهاگآ ، ملع و  - 284
. دننکیم یهاتوک  دنزرویم و  لّلعت  دنراد ، تلهم  هک  اهنآ  دنتلهم و  ناهاوخ  هتفرگ  نایاپ  ناشنامز  هک  اهنآ  - 285

. هتخاس مهارف  وا  يارب  زا  يدب  زور  راگزور ، ماجنارس  هک  نیا  رگم  دناهتفگن ، وا » رب  نیرفآ   » زیچ چیه  هب  مدرم  نونک  ات  - 286
دراو نآ  رد  تسا ، یفرژ  يایرد  دـیهنن ، ماگ  نآ  رد  تسا  یکیرات  هار  دومرف : دـش ؛ لاؤس  ردـق  اضق و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  - 287

. دیزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  نتفاکش  يارب  تسا ، یهلا  ّرس  دیوشن و 
. دنکیم عنم  وا  زا  ار  شناد  ملع و  درمشب ، تسپ  شناهانگ  رثا  رب  ار  ياهدنب  دنوادخ  هاگره  - 288

یکچوک دادیم ، هولج  گرزب  مرظن  رد  ار  وا  هچنآ  دوب :) نینچ  شفیـصوت  هک   ) متـشاد ینید ) و   ) ییادـخ ردارب  کی  هتـشذگ  رد  -/ 289
داـیز تفاـییم  هچنآ  زا  تشادـن و  ار  شیاهتـشا  تفاـییمن  هچنآ  دوب ؛ هدـش  جراـخ  شمکـش  تموکح  تحت  زا  وا  دوـب . وا  رظن  رد  اـیند 

ورف ار  ناگدـننک  شـسرپ  شطع  دوب و  هریچ  ناگدـنیوگ  رب  تفگیم  نخـس  رگا  دوب . تکاس  شیگدـنز  تاقوا  رثکا  درکیمن . فرـصم 
. دناشنیم
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شیپ دمآیم . تکرح  هب  ینابایب  رام  دننام  دیشورخیم و  هشیب  ریش  نوچمه  دمآیم ، نایم  هب  يّدج  يراک  رگا  دوب . فعضتسم  فیعض و 
لبق دشاب - هتشاد  يرذع  تشاد  ناکما  هک  اجنآ  رد  شراک - هب  تبسن  ار  سک  چیه  درکیمن . هماقا  لیلد  تواضق  همکحم  رد  روضح  زا 

. دومنیمن تمالم  شرذع  عامتسا  زا 
811 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تفگیمن درکیمن  لمع  هک  يزیچ  دادیم و  ماجنا  دوخ  هک  تفگیم  ار  ینخـس  درکیمن . تیاکـش  يدوبهب  ماگنه  زج  يدرد  چـیه  زا 
شیارب راک  ود  هاگره  نتفگ . ات  دوب  رتصیرح  ندینـش  رب  تفاـییمن . هبلغ  وا  رب  یـسک  توکـس ، رد  دـشیم  بولغم  نتفگ  نخـس  رد  رگا 

زا کین ، قالخا  نیا  نتشاد  اب  داب  امـش  رب  دیزرویم . تفلاخم  نآ  اب  تسا ، رتکیدزن  سوه  اوه و  هب  مادک  هک  دیـشیدنایم  دمآیم ، شیپ 
. تسا رایسب  كرت  زا  رتهب  نآ  زا  یمک  ماجنا  دینادب  دیرادن ، ار  اهنآ  همه  ماجنا  تردق  رگا  دیریگ و  تقبس  اهنآ  نتشاد  رد  رگیدکی 

. دوشن ینامرفان  شیاهتمعن  ساپ  هب  دوب  بجاو  دوب ، هدرکن  نایصع  ربارب  رد  باذع  هب  دیدهت  دنوادخ  رگا  یّتح  - 290
: دومرف نینچ  شدنزرف  گرم  رد  سیق » نب  ثعشا   » هب تیلست  رد  ماما  - 291

ياج هب  دنوادخ  ینک ، هشیپ  ییابیکش  ربص و  رگا  و  تسا ، هتـسیاش  يردپ  ماقم  رطاخ  هب  نیا  يوش  نوزحم  تدنزرف  رب  رگا  ثعـشا »! يا  »
. دهدیم رارق  یضوع  یتبیصم  ره 

تارّدـقم مه  زاب  ینک ، یباتیب  ییابیکـشان و  رگا  تشاد و  یهاوخ  شاداپ  وت  دوشیم و  يراج  وت  رب  تارّدـقم  ینک  ربص  رگا  ثعـشا ! يا 
. دوب دهاوخ  وت  رب  هانگ  رزو و  دنکیم و  یط  ار  دوخ  ریسم 

باوث وت  يارب  هک  یلاح  رد  تخاس  نوزحم  ار  وت  وا  دوب و  وت  رب  هنتف  شیامزآ و  هک  یلاح  رد  تخاس  رورـسم  ار  وت  تدنزرف  ثعـشا ! يا 
. تسا تمحر  و 

: دومرف ربق ، رانک  دراپسب ، كاخ  هب  تساوخیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  - 292
تخس وت  گرم  تبیصم  وت . قارف  رب  هن  اّما  تسا ، حیبق  تشز و  یباتیب  وت و  گرم )  ) دروم رد  هن  یلو  تسابیز ، لیمج و  ییابیکـش  ربص و 

. تسا ریقح  کچوک و  نآ  ربارب  رد  وت  زا  دعب  وت و  زا  شیپ  یتبیصم  ره  تسا و  نیگنس  گرزب و 
. یشاب وا  لثم  وت  دراد  تسود  دهدیم و  هولج  ابیز  تیارب  ار  شاهناقمحا  ياهراک  هک  نکم ! تبحاصم  ترشاعم و  قمحا  اب  - 293

: دومرف خساپ  رد  دش ، لاؤس  برغم  قرشم و  نایم  هلصاف  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  - 294
!! دیشروخ زور  کی  ریسم 

: تنانمـشد اّما  تنمـشد . نمـشد  تتـسود و  تسود  تتـسود و  تناتـسود : اّما  دنهورگ ، هس  زین  تنانمـشد  هورگ و  هس  تناتـسود  - 295
. دنشابیم تنمشد  تسود  تتسود و  نمشد  تنمشد و 
813 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

: دومرف وا  هب  دنزیم ، ررض  شدوخ  هب  هک  یقیرط  زا  اّما  دنکیم ، تیاعس  نمشد  ّدض  رب  هک  دید  ار  يدرم  مالسلا  هیلع  ماما  - 296
. دشکب تسا  راوس  شرس  تشپ  هک  ار  یسک  ات  دنزیم  دوخ  رب  هزین  هک  یتسه  یسک  نوچمه  وت 

! مک ریگتربع  دنرایسب و  هچ  تربع  ياهسرد  - 297
هب نارگید  اب  هک  یسک  هدرک و  متس  دوخ  رب  دنک  یهاتوک  هک  یسک  تسا و  راکهنگ  دنک  طارفا  نانمشد  اب  ینمشد  رد  هک  یـسک  - 298

. دنک تیاعر  ار  اوقت  ّقح  درادن  ییاناوت  دزیخرب ، ینمشد 
و  ) مبلطیم ادـخ  زا  ار  تیفاع  وفع و  زامن  نیا  رد  هک  ارچ  تسین ، مهم  دـشاب ، میارب  زامن  تعکر  ود  تلهم  نآ  زا  دـعب  هک  یهاـنگ  - 299

(. درک مهاوخ  هبوت 
: دومرف دسریم ؟ قولخم  همه  نیا  باسح  هب  هنوگچ  دنوادخ  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  زا  - 300
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. دهدیم يزور  ترثک  نآ  اب  ار  اهنآ  هک  هنوگنامه 
؟ دننیبیمن ار  وا  هک  نیا  لاح  دنکیم و  یگدیسر  اهنآ  باسح  هب  هنوگچ  دش : هدیسرپ 

: دومرف
. دننیبیمن ار  وا  دهدیم و  يزور  ار  اهنآ  هک  هنوگنامه 

! وت يوگنخس  نیرتایوگ  وت  همان  تسوت و  لقع  هدنیامن  وت  هداتسرف  - 301
. دشکیم ار  نآ  راظتنا  هظحل  ره  یلو  تسین  التبم  هک  یسک  زا  تسین ، اعد  هب  رتجاتحم  تسالتبم ، الب  هب  ًادیدش  هک  سک  نآ  - 302

. درک تمالم  ناوتیمن  شردام  ّتبحم  رب  ار  سک  چیه  دنتسه و  ایند  نادنزرف  مدرم  - 303
. هدرک اطع  ادخ  هب  دنک  ششخب  اطع و  وا  هب  هک  یسک  هتشاد و  غیرد  ادخ  زا  دراد  غیرد  وا  زا  هک  یسک  تسادخ . هداتسرف  دنمتسم  - 304

(. تشاد دهاوخن  اور  نارگید  ّقح  رد  درادیمن  تسود  دوخ  ناسک  دروم  رد  هک  ار  يراک  و   ) دنکیمن انز  زگره  دنمتریغ  ناسنا  - 305
(. دروآیمن رد  ياپ  زا  ار  وا  ياهثداح  چیه  دسرن  نایاپ  هب  رمع  ات  ینعی   ) تسا یفاک  ناسنا  تظافح  يارب  یعطق ، تشونرس  لجا و  - 306

. درادن باوخ  دناهدوبر  ار  شلام  هک  یسک  اّما  دراد ، شیاسآ  باوخ و  رادغاد  مدآ  - 307
ندوبر بلـس و  رد  اّما  دنک ، ربص  تسا  نکمم  نادنزرف  لتق  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  الاب  نخـس  يانعم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

. دیامنیمن ربص  شلاوما 
815 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

ینعی  ) يدنواشیوخ هب  یتسود  ات  تسا  رتدنمزاین  یتسود  هب  يدنواشیوخ  و  تسا ، نادنزرف  نایم  يدنواشیوخ  ناردـپ  نایم  یتسود  - 308
دنوشیم بوسحم  دنواشیوخ  هاگنآ  نادنواشیوخ  دندنواشیوخ و  ناشنادنزرف  ییوگ  دنشاب ، یمیمـص  تسود  مه  اب  ناردپ  هک  یماگنه 

(. دنشاب تسود  هک 
. تسا هداد  رارق  اهنآ  نابز  رب  ار  قح  دنوادخ  هک  ارچ  دیشاب ، رذحرب  نامیا  اب  دارفا  نامگ  سدح و  زا  - 309

هک ییاج  ات   ) دـشاب تسوا  دزن  هچنآ  زا  رتنئمطم  تسادـخ  دزن  هچنآ  هب  هک  ینامز  رگم  تسین  قداص  ناـمیا  ياـعّدا  رد  سک  چـیه  - 310
(. دسرب تسادخ  دزن  هچنآ  هب  ات  دهدیم  دراد  ار  هچنآ 

ربمایپ زا  هک  ار  هچنآ  دورب و  ریبز »  » و هحلط »  » دزن ات  تساوخ  ار  کـلام » نب  سنا   » دـش هرـصب  دراو  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یماـگنه  - 311
. دنک يروآدای  اهنآ  هب  هدینش  اهنآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف ماما  ماهدرک ؛ شومارف  ار  نآ  نم  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  درک و  یچیپرس  ّتیرومأم  نیا  زا  سنا 
. دیناشوپ دناوتن  ار  نآ  همامع  هک  دنک  التبم  ینشور  يدیفس  هب  ار  ترس  دنوادخ  ییوگیم ، غورد  رگا 

راکـشآ سنا  هرهچ  رد  صرب  دیفـس  ياههّکل  هک  تشذگن  يزیچ  تسا ، صرب »  » يرامیب ماما  روظنم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. دیدیمن باقن  یب  ار  وا  سکچیه  سپ  نآ  زا  تشگ و 

یب هک  هاگنآ  دینک و  راداو  زین  تاّبحتسم  ماجنا  هب  ار  اهنآ  دنطاشن  رپ  هک  هاگنآ  طاشن ، یب  هاگ  دنطاشنرپ و  یهاگ  نایمدآ  ياهلد  - 312
. دییوج تعانق  تابجاو  ضئارف و  ماجنا  هب  اهنت  دنطاشن ،

. تسا هدمآ  امش  نیب  روتسد  مکح و  هدنیآ و  ثداوح  ریسم  ناینیشیپ و  رابخا  نآرق ، رد  - 313
. دومن عفر  ناوتیمن  يدب  اب  زج  ار  يدب  ّرش و  هک  ارچ  دینادرگ ، زاب  هدمآ  هک  اجنامه  زا  ار  گنس  -/ 314

ینالوط ار  تملق  كون  نک و  میظنت  نآ  رد  هقیل  ندراذگ  اب  ار  تتاود  بّکرم  دومرف : عفار » یبا  نب  هّللادبع   » شاهدنـسیون ریبد و  هب  - 315
. دیازفایم طخ  ییابیز  هولج و  هب  نیا  هک  نک  مک  ار  فورح  نیب  هلصاف  زادنیب و  هلصاف  اهرطس  نیب  امن ،

. ناراکدب بوسعی  تورث ، لام و  منانمؤم و  ياوشیپ  بوسعی و  نم  - 316
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نامه لام . زا  نارجاف  ناراکدـب و  دـننکیم و  ّتیعبت  نم  زا  ناـنمؤم  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ياـنعم  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. دنیامنیم ّتیعبت  دوخ  سیئر  زا  لسع  ناروبنز  هک  هنوگ 

. دیدومن فالتخا  شاهرابرد  هک  دیدوب  هدرکن  نفد  ار  ناتربمایپ  زونه  دنتفگ : ترضح  نآ  اب  نایدوهی  زا  یضعب  - 317
817 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

زونه ایرد  زا  نتشذگ  زا  سپ  امش  اّما  شدوخ ، هرابرد  هن  میدرک  فالتخا  هدیسر  وا  يایاصو )  ) زا هچنآ  دروم  رد  ام  دومرف : خساپ  رد  ماما 
: دومرف وا  دـنراد و  ییاهتب  تسرپ ، تب  موق  نیا  هک  هنوگ  نامه  زاسب  یتب  مه  ام  يارب  : » دـیتفگ دوخ  ربمایپ  هب  هک  دوب  هدیکـشخن  ناتیاهاپ 

: دومرف يدمآ ؟ بلاغ  دوخ  نایاتمه  رب  دربن  نادیم  رد  هلیسو  هچ  هب  دش ، لاؤس  ماما  زا  - 318 [ 104 «.] دیتسه نادان  یمدرم  امش 
. درک کمک  شدوخ  ّدض  رب  ارم  هک  نیا  زج  مدشن  وربور  سک  چیه  اب  نم 

. دندشیم وا  تبیه  روهقم  نازرابم  دوب و  هتفرگ  ياج  اهلد  رد  شتبیه  هک  دنکیم  نیا  هب  هراشا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 
: دومرف شدنزرف  هّیفنح » نب  دّمحم   » هب - 319

هب تبـسن  ار  مدرم  شّوشم و  ار  وا  هشیدنا  لقع و  صقان و  ار  ناسنا  نید  رقف  هک  ارچ  ربب ! هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  مسرتیم  وت  رب  رقف  زا  مدنزرف !
. دزاسیم نیبدب  مدرم  هب  تبسن  ار  وا  وا و 

: دومرف دیسرپ ؛ ار  ياهدیچیپ  هلأسم  ترضح  نآ  زا  هک  یسک  هب  ماما  - 320
ملاع و  تسا ، ملاع  هیبش  يریگدای ، هدامآ  ِنادان  هک  ارچ  رـسدرد ، دیلوت  ییوج و  هناهب  يارب  هن  نک  شـسرپ  یهاگآ ، بسک  يارب  هراومه 

. تسا هدننک  تحاران  وج و  هناهب  هک  تسا  ینادان  نوچمه  وگفالخ  دنمشناد  و 
وت دومرف : درکن و  تقفاوم  وا  هدیقع  اب  ماما  اّما  درک ، نایب  ماما  رـضحم  هب  ياهلأسم  رد  رواشم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  رظن  ساّبع  نبا  - 321

، متفرگ میمصت  وت  رظن  فالخ  رب  رگا  اّما  مریگب ، ییاهن  میمـصت  مشیدنیب و  نآ  يور  نم  ییوگب و  نم  هب  ار  دوخ  یتروشم  رظن  يراد  قح 
(. دننک لیمحت  ناشربهر  رب  ار  دوخ  تارظن  هک  نیا  هن  دنراد  رظن  راهظا  ّقح  اهنت  نارواشم  هک  نیا  هب  هراشا  ! ) ینک تعاطا  نم  زا  دیاب 

رب نانز  هک ، درک  هدهاشم  دومرف ، روبع  نییمابش  هلیبق  هّلحم  زا  دش ، دراو  هفوک  هب  تشگزاب و  نیّفـص  زا  ماما  هک  یماگنه  هدش  لقن  - 322
ایآ دومرف : وا  هب  ماما  دیسر . ترـضح  نآ  روضح  هب  دوب ، هلیبق  نآ  نارـس  زا  هک  یمابـش » لیبحرـش  نب  برح   » دنیرگیم نیّفـص  ناگتـشک 

تکرح ماما  هارمه  هدایپ  برح » « ؟ دـیرادیمن زاـب  اـه  هلاـن  نیا  زا  ار  اـهنآ  اـیآ  دـناهدش ؟ هریچ  امـش  رب  مونـشیم  هک  روط  نآ  امـش  ناـنز 
، نم لثم  باکر  رد  وت  دـننام  یـصخش  ندرک  تکرح  هدایپ  هک  ارچ  درگزاب  دومرف : وا  هب  دوب ، راوس  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  درکیم ،

. تسا نمؤم  يارب  يراوخ  ّتلذ و  یلاو و  رب  رورغ  هنتف و  هیام 
: دومرف تشذگیم ، جراوخ ، ناگتشک  رانک  زا  هک  یماگنه  ناورهن  گنج  زور  مالسلا  هیلع  ماما  - 323

بیرف ار  اهنآ  یسک  هچ  نانمؤم  ریما  يا  دش  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دز . ررض  امش  هب  داد  بیرف  ار  امش  هک  سک  نآ  امـش ! لاح  هب  ادب 
اهنآ داد و  اهنآ  هب  يزوریپ  دیون  دوشگ ، اهنآ  رب  ار  هانگ  هار  تفیرف ، اهوزرآ  هلیسو  هب  ار  اهنآ  هراّما  سفن  رگهارمگ و  ناطیش  دومرف : داد ؟

. داتسرف مّنهج  هب  ار 
819 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسا سرداد  مکاح و  ومه  دهاش و  ومه  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اههاگتولخ  رد  ادخ  تیصعم  زا  - 324
: دومرف دیسر  مالسلا  هیلع  ماما  هب  رکب  یبا  نب  دّمحم  تداهش  ربخ  هک  ینامز  - 325

. ار یتسود  ام  دنداد و  تسد  زا  ار  ینمشد  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، نایماش  يداش  هزادنا  هب  وا  رب  ام  هودنا 
. تسا لاس  تصش  دریذپیم ، ار  شرذع  دنکیم و  تّجح  مامتا  نآ  رد  مدآ  نادنزرف  رب  دنوادخ  هک  يرمع  - 326

. تسا بولغم  عقاو  رد  دنک ، هبلغ  متس  اب  هک  یسک  تسین و  زوریپ  دوش ، زوریپ  هانگ  هب  لّسوت  اب  هک  یسک  - 327
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نیا هطـساو  هب  رگم  دنامیمن ، هنـسرگ  يریقف  چیه  سپ  هدرک ، نّیعم  نادنمتورث  لاوما  رد  ار  نادنمزاین  زاین  اذغ و  ناحبـس  دنوادخ  - 328
ریقف و دوجو  هشیمه  نیاربانب  ، ) درک دهاوخ  هذخاؤم  لمع  نیا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـناهدش و  دـنمهرهب  نانآ  ّقح  زا  نادـنمتورث  هک 

(. تسا نآ  نادنمتورث  تیانج  رب  لیلد  هعماج  کی  رد  مورحم 
هک تسا  نآ  زا  رتـهب  یهاوخن  رذـع  ینکن و  هاـنگ  رگا  ینعی   ) لوبقم هناـقداص و  رذـع  اـت  تسا  رتـهب  یهاوـخ ، رذـع  زا  يزاـین  یب  - 329

(. دوش هتفریذپ  ترذع  يوش و  هانگ  بکترم 
. دینکن شینامرفان  شیاهتمعن  زا  دادمتسا  اب  هک  نیا  تسا  مزال  شتیاعر  ادخ  يارب  هک  یّقح  نیرتمک  - 330

. دنیآیم هاتوک  ناوتان ، نازابسوه  هک  اجنآ  هداد ، رارق  ناکریز  تمینغ  ار  دوخ  تعاط  ناحبس  دنوادخ  - 331
. تسوا نیمز  رد  یهلا  رادساپ  لداع ) مکاح  و   ) ناطلس - 332

رتهداـشگ و زیچره  زا  شاهنیـس  تسوا ، بلق  نورد  رد  شهودـنا  هرهچ و  رد  شیداـش  نمؤم  دوـمرف : نینچ  نمؤـم  فیـصوت  رد  و  - 333
شتّمه ینالوط و  شهودنا  درمـشیم ، نمـشد  ار  يراکایر  دراد و  شوخان  ار  يزاورپ  دنلب  تسا . رتراوخ  زیچ  ره  زا  شیناسفن  ياهـسوه 

یلو درامشیم  مرتحم  ار  یتسود  هتشر  تسا ؛ شیدنا  فرژ  ابیکش و  رازگرکش ، تسا ؛ لوغشم  شتقو  مامت  دایز و  شتوکـس  تسا ؛ دنلب 
رد رتمکحم و  اراخ  گنـس  زا  شلد  تسا ، شمرن  اب  مأوت  شدروخرب  میالم و  شقالخا  دزاسیمن ؛ رارقرب  یتسود  دـنویپ  یـسک  اب  يدوزب 

. تسا رتلیلذ  هدرب  زا  ادخ  هاگشیپ 
. درمشیم نمشد  ار  شرورغ  اهوزرآ و  دیدیم ، ار  شراک  تبقاع  یگدنز و  دمآرس  ناسنا  رگا  - 334

. ثداوح ثراو و  دراد : کیرش  ود  شلاوما  رد  یناسنا  ره  - 335
(. تسا شیوخ  هدعو  ورگ  رد  نداد  هدعو  زا  سپ  و   ) تسا دازآ  هدادن ، هدعو  ات  هدش  یتساوخرد  وا  زا  هک  یسک  - 336

. تسا نامک  نودب  زادناریت  نوچمه  دنکن ، لمع  دوخ  یلو  دنک ، توعد  ار  مدرم  هک  نآ  ره  - 337
821 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دشاب يرطف  اب  گنهامه  هک  نآ  رگم  دهدن ، يدوس  یباستکا )  ) یندینش شناد  یندینش ، يرطف و  تسا : مسق  ود  شناد  - 338
يأر دـشابن ، تسد  رد  تردـق  ات  هک  نیا  هب  هراشا  . ) دوریم نآ  اب  دـیآیم و  نآ  اـب  تسا ، تموکح  تردـق و  هارمه  بئاـص  يأر  - 339
.( بیذکت نآ  لاوز  اب  دننکیم و  شقیدصت  دیوگب  هچ  ره  تسا ، ناسنا  تسد  رد  تردق  هک  ینامز  هک  نیا  ای  درادن و  ياهجیتن  بئاص 

. يرگناوت انغ و  تنیز  يرازگساپس  تسا و  رقف  تنیز  يرادنتشیوخ ، - 340
. مولظم رب  رگمتس  ملظ  زور  زا  تسا  رتتخس  رگمتس  رب  لدع  يارجا  زور  - 341

. یشاب سویأم  یشوپب و  مشچ  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  يزاین  یب  نیرترب  - 342
مدرم [ 105 «.] تسا شیوخ  رادرک  ورگ  رد  سکره  و  ، » دوـشیم هدوـمزآ  صاخـشا  نطاـب  ددرگیم و  يرادـهگن  ناـیمدآ  راـتفگ  - 343

خـساپ دنرازآ و  ییوج و  هناهب  ددص  رد  اهنآ  ناگدـننک  شـسرپ  تسا ؛ هتـشاد  هگن  شیادـخ  هک  یـسک  زج  دـنبیع ، ناصقن و  رد  یگمه 
اب ددرگیم و  زاـب  دوـخ  يأر  زا  ضغب  ّبح و  رطاـخ  هب  هشیدـنا  رکف و  رظن  زا  اـهنآ  نیرترب  یتـح  وـگ ، باـسحان  رگهیجوـت و  ناگدـنهد 

. دوشیم نوگرگد  هملک  کی  ای  هاگن و  کی  اب  اهنآ  نیرتتماقتسا 
، دناهتخاس هچنآ  رد  هک  یناگدنزاس  رایسب  هچ  دنسریمن و  شیوخ  يوزرآ  هب  هک  ینادنموزرآ  رایسب  هچ  دیسرتب ! ادخ  زا  مدرم  يا  - 344

عمج لطاب  قیرط  زا  دیاش  دنیوگیم و  كرت  ار  دوخ  ياه  هتخودنا  يدوزب  هک  یناگدـننک  يروآ  عمج  دنرایـسب  هچ  دـننکیمن ، تنوکس 
غیرد سوسفا و  اب  تسوا ، رب  نآ  رزو  هدیـشک و  شود  رب  ار  شهانگ  هدیـسر و  نآ  هب  مارح  هار  زا  هتخادرپن ، ار  نآ  قح  اـب  هدرک و  يروآ 

نتشادن ییاناوت  - 345 [ 106 «.] راکـشآ نایز  تسا  نیا  ار و  ترخآ  مه  هداد و  تسد  زا  ار  ایند  مه  ، » دوشیم دراو  شیوخ  راـگدرورپ  رب 
(. دراد رایسب  قرف  دوشیم ، لصاح  ییاناوت  ماگنه  هب  هک  یتمصع  اب  یلو   ) تسا تمصع  یعون  دوخ  هانگ ، رب 
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. يزیریم ار  نآ  هک  دزن  نیبب  دناکچیم ، هدرک ) بآ   ) ار نآ  اضاقت ، تساوخرد و  تسا ، دماج  تیوربآ  - 346
. دسح ای  تسا  یگدنامرد  قاقحتسا ، زا  رتمک  تسا و  ّقلمت  قاقحتسا ، زا  شیب  شیاتس  - 347

. درمشب کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  نآ  ناهانگ  نیرتتخس  - 348
823 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

زا هچنآ  رب  دوش ، یضار  هداد  شیزور  ادخ  هچنآ  هب  سکره  درادیم و  زاب  نارگید  ییوجبیع  زا  ار  وا  درگنب  دوخ  بیع  هب  سکره  - 349
دورب تخس  ياهراک  غارس  هب  همدقم  یب  هک  یسک  دوشیم و  هتشک  نآ  اب  دشکرب  متـس  غیت  هک  سک  نآ  دوشن و  كانهودنا  هداد ، تسد 
مهّتم دراذـگب  ماـگ  نظءوس  دراوـم  رد  سکره  دوـشیم و  قرغ  دـنکفیب  كاـنرطخ  ياـهبادرگ  رد  ار  دوـخ  سکره  ددرگیم و  كـاله 

. ددرگیم
مک شیایح  هک  یـسک  دوشیم و  مک  شیایح  دنک  هابتـشا  دایز  هک  سک  نآ  دنکیم و  هابتـشا  دایز  دیوگیم  نخـس  دایز  هک  سک  نآ  و 

. دوشیم خزود  لخاد  دریمب ، شبلق  هک  یسک  دریمیم و  شبلق  دریگ  ناصقن  شییاسراپ  هک  یسک  دریگیم و  ناصقن  شییاسراپ  دش 
ياهیامرـس تعانق  تسا و  یعقاو  قمحا  دنادب ، بوخ  ار  نآ  شیوخ  يارب  یلو  درمـش ، دـب  ار  نآ  درگنب و  مدرم  بویع  هب  هک  سک  نآ  و 

بوسحم وا  لامعا  ءزج  شراتفگ  دنادب  سکره  دوشیم و  یـضار  ایند  زا  یکدنا  هب  دـنک ، گرم  دای  ناوارف  هک  یـسک  ریذـپانانف و  تسا 
. تسوا هب  طوبرم  هک  اجنآ  رد  رگم  دیوگیم  مک  نخس  دوشیم ،

دنرادیم و اور  ملظ  شیوخ  ناتسد  ریز  هب  هبلغ  رهق و  اب  ودننکیم  متـس  دوخ  قوفام  هب  ینامرفان  اب  دنراد : هناشن  هس  رگمتـس  نادرم  - 350
. دننارگمتس نابیتشپ 

یتحار و تبون  دوش ، گنت  الب  ياه  هقلح  هک  ماـگنه  نآ  رد  تسا و  کـیدزن  جرف  دـسرب ، تّدـش  هجرد  نیرخآ  هب  اهیتخـس  نوچ  - 351
. دسریم ارف  شیاسآ 

: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  - 352
ناتسود دنوادخ  دنـشاب ، ادخ  ناتـسود  زا  رگا  اهنآ  اریز  هدم ، صاصتخا  اهنآ ) یگدنز  نیمأت  و   ) نادنزرف هداوناخ و  هب  ار  دوخ  تقو  رثکا 

؟ ینکیم ادخ  نانمشد  فرص  ار  شیوخ  ّمه  مامت  ارچ  دنتسه ، ادخ  نانمشد  زا  رگا  دزاسیمن و  اهر  ار  دوخ 
. يرامشب بیع  نارگید  رب  یتسه  نآ  ياراد  دوخ  هچنآ  هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب  - 353

« داب كرابم  راوس  هّکی  نامرهق و  دازون  نیا  مدق  : » تفگ دازون  کیربت  ترابع  نیا  اب  يرگید  هب  یسک  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  رد  - 354
: دومرف ماما 

شیراـکوکین زا  دوـش و  گرزب  مراودـیما  داـب ، كراـبم  وـت  رب  هدـش  هدوـشخب  راذـگب و  ار  هدنـشخب  رکـش  وـگب : نکل  وـگم ! هنوـگ  نـیا 
. يریگهرهب

: دومرف وا  هب  تخاس  یّمهم  هناخ  ماما  تموکح  نارازگراک  زا  یکی  - 355
. یتسه ینغ  دنمتورث و  يدرم  وت  دیوگیم  نامتخاس  نیا  دناهداد  ناشن  ار  دوخ  هّلک  رس و  هرقن  الط و  ياههّکس 

825 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
: دومرف دسریم ؟ اجک  زا  شیزور  دننک ، ینادنز  اجنامه ، رد  ار  وا  دندنبب و  شیور  رب  ار  یصخش  هناخ  رد  رگا  دندیسرپ : ماما  زا  - 356

. دیآیم شغارس  هب  شگرم  هک  اج  نامه  زا 
: تفگ تیلست  نینچ  یتّیم  ناگدنامزاب  هب  ماما  - 357

رد ار  وا  زین  نونکا  تفریم ، ترفاسم  یهاگ  امـش  تسود  قیفر و  نیا  تفای . دـهاوخن  نایاپ  زین  امـش  هب  هدوبن و  امـش  اب  شزاـغآ  رما  نیا 
. تفر دیهاوخ  وا  يوس  هب  امش  هنرگو  بوخ  رایسب  دمآ  رفس  زا  رگا  دینادب . اهرفس  زا  یضعب 
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ادخ هک  یسک  اریز  دنیبیم ، ناسرت  ار  امش  تمقن  زا  هک  هنوگ  نامه  دنیبب ، فئاخ  تمعن ، ماگنه  هب  ار  امش  دنوادخ  دیاب  مدرم ! يا  - 358
نآ سکع ، هب  هتـسناد و  نمیا  ار  دوخ  یکانفوخ  رما  زا  درمـشن ، یجیردت ) تازاجم  همّدقم   ) جاردتـسا ار  نآ  دهد و  یعیـسو  تمعن  وا  هب 

. تسا هداد  تسد  زا  ار  یشخب  دیما  شاداپ  دنادن ، لماکت ) همّدقم  و   ) شیامزآ ار  نآ  دریگ و  گنت  وا  رب  ادخ  هک  سک 
تخـس و ثداوح  زج  ار  اـیند  هب  لـیامتم  دارفا  اریز  دـیتسیا ، زاـب  دـییآ و  هاـتوک  سفن ، ياـهشهاوخ  عمط و  ناریـسا  يا  دومرف : و  - 359

زاب اهتداع  شـشک  زا  ار  نآ  دیـشاب و  شیوخ  سفن  تیبرت  رادهدـهع  دوخ  مدرم  يا  درواین ، دوخ  هب  ثداوح  ياهنادـند  دروخرب  يادـص 
. دیراد

. نکم داسف  رب  لمح  یباییم ، نآ  رد  یکین  یتسرد و  لامتحا  ات  دش ، جراخ  یسک  ناهد  زا  هک  ینخس  ره  - 360
دنوادـخ اریز  هاوخب  ار  تتجاح  سپـس  نک ، عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  اب  يراد  قح  هاـگرد  هب  يزاـین  هاـگره  - 361

. دنک در  ار  يرگید  لوبق و  ار  یکی  تجاح ، ود  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک 
. دنک كرت  مدرم  اب  ار  زیمآتجاجل  ياهثحب  دیاب  تسا  دنمهقالع  دوخ  يوربآ  هب  هک  یسک  - 362

. تسا تصرف  زا  سپ  ندومن  یتسس  تاناکما و  نداد  تسد  زا  ناکما و  زا  شیپ  ندرک  هلجع  صخش ، ینادان  زا  - 363
. دراد دوجو  باوج  لاؤس و  وگتفگ و  ثحب و  ياج  یفاک  هزادنا  هب  هدش  عقاو  هچنآ  رد  هک  ارچ  نکم ، ثحب  هتفایان  قّقحت  هچنآ  زا  - 364

827 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
سب نیمه  نتـشیوخ  بیدأت  يارب  تسا و  وگزردنا  هدـنهد و  میب  زیگناتربع ، ثداوح  تسا و  ياهدنـشخرد  فاّفـش و  هنییآ  رکف ، - 365

. يزیهرپب يدنسپیمن  نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک 
دوـخ يوـس  هب  دـنزیم و  کـناب  ار  لـمع  ملع  هک  ارچ  دـنکیم ، لـمع  دـشاب  ملاـع  یتـسارب  سکره  تسین و  ادـج  لـمع  زا  مـلع  - 366

. دنکیم چوک  ّالا  دنامیم و  درک  تباجا  رگا  دناوخیم ،
رتشخبتّذل نآ  زا  ندـنک  لد  دـینیزگ ؛ يرود  یهاگارچ  نینچ  زا  تسا ؛ زیخ  ابو  هدیکـشخ  ناهایگ  نوچمه  ایند  يالاک  مدرم ! يا  - 367

، دروآ درگ  نآ  زا  ناوارف  هک  سک  نآ  نآ . نتشابنا  عمج و  زا  تسا  رتهب  مزال  رادقم  هب  نآ  زا  هدافتسا  نآ و  رب  دامتعا  نتـسبلد و  ات  تسا 
. تسا هدش  کمک  شیتحار  شیاسآ و  هب  دیزگ ، يزاین  یب  نآ  زا  سک  ره  و  ددرگ ؛ يدنمزاین  رقف و  هب  موکحم 

لد هب  نآ  قشع  هک  سک  نآ  و  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  بلق  ییاـنیبان  دـیآ ، زیگناتفگـش  شمـشچ  هب  اـیند  ياـهتنیز  رویز و  هک  یـسک 
، نیرفآ نزح  یمغ  هتـسویپ و  یهودنا  دوب ، دنهاوخ  تکرح  رد  شبلق  رد  نانچمه  اههودنا  نیا  دش و  هودـنا  مغ و  زا  رپ  شنورد  تفرگ ،
هب شندنکفا  ّتیمها و  یب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شیدوبان  ددرگ ، عطق  شتایح  ياهگر  هداتفا  ياهشوگ  هب  دریگ ، نایاپ  شسفن  هک  اجنآ  ات 

. دشاب ناسآ  شناتسود  رب  ربق 
ضغب شوگ  اب  ار  نآ  يابرلد  گنهآ  دریگیم و  هرهب  ترورـض  رادقم  هب  نآ  ذـیاذل  زا  درگنیم ، تربع  مشچ  اب  ایند  هب  نمؤم  ناسنا  یلو 
هشیدنا زا  دوش ، لاحـشوخ  اقب  رکف  زا  رگا  دیدرگ ، اون  یب  ریخ و  یب  دیوگیم : دش  رگناوت  ینالف  دوش  هتفگ  هاگره  دونـشیم . ینمـشد  و 

. ددرگیم نوزحم  انف 
. تسا هدیسرن  ارف  دوب ، دنهاوخ  نادرگرس  ّریحتم و  نآ  رد  هک  يزور  زونه  تسا و  نانآ  يایند  لاح  نیا 

دراد و زاب  شمشخ  تمقن و  زا  ار  شناگدنب  ات  هتشاد ، رّرقم  شتیصعم  رب  ار  باقع  رفیک و  شتعاطا و  رب  ار  باوث  ناحبـس  دنوادخ  - 368
. دهد قوس  شتشهب  يوس  هب  ار  اهنآ 

نآ رد  ناشدـجاسم  دـنامن . یقاب  شمان  زج  مالـسا  زا  شطوطخ و  زج  نآرق  زا  ناـنآ  نیب  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  يراـگزور  مدرم  رب  - 369
زا داسف  هنتف و  دننیمز ، يور  مدرم  نیرتدب  نآ  ناگدننک  دابآ  نانکاس و  بارخ ، تیادـه  تهج  زا  اّما  دابآ ، نامتخاس  انب و  تهج  زا  نامز 
زا هک  یـسکره  دننادرگیم و  زاب  نآ  هب  ار  وا  هدرک  يریگهرانک  اه  هنتف  زا  هک  سک  نآ  دـنکیم . هنال  اهنآ  رد  اهاطخ  دزیخیم و  رب  نانآ 
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. دنهدیم شقوس  نآ  يوس  هب  هدنام ، اجنآ 
ماجنا راک  نیا  نونکا  مه  و  دنام ، ناریح  نآ  رد  رابدرب  لقاع و  هک  مزیگنارب  ياهنتف  نانآ  رب  دنگوس ! متاذ  هب  دیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ 

. درذگ رد  ام  ياهتلفغ  شزغل  زا  هک  میراتساوخ  دنوادخ  زا  ام  و  هدش ،
829 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

: دومرفیم ار  نخس  نیا  هبطخ  زا  لبق  هک  نیا  رگم  تفرگیم ، رارق  ربنم  رب  رتمک  مالسلا  هیلع  ماما  دنیوگیم : - 370
وغل و ياهراک  هب  ات  هدیدرگن  اهر  دوخ  رس  دزادرپ و  يزاب  وهل و  هب  هک  هدشن  هدیرفآ  ثبع  هدوهیب و  سک  چیه  دیسرتب ! ادخ  زا  مدرم ! يا 
هب هک  يرورغم  نآ  دریگن ؛ تسا ، هدرک  هولج  شرظن  رد  تشز  يرگندب ، اب  هک  یترخآ  ياج  شدنـسپلد ، يایند  دوش ، لوغـشم  شزرا  یب 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  ترخآ  زا  مهس  نیرتمک  هب  هک  تسین  یسک  نآ  زا  رتتّمه  دنلب  هتفای  رفظ  ایند 
زا رتهدـننکزاین  یب  یجنگ  هبوت ، زارتذوفن  اـب  یعیفـش  عرو ، زا  رتـهب  يرتهدـنرادزاب  اوـقت ، زا  رتزیزع  یتزع  مالـسا ، زا  رترب  یتفارـش  - 371

یتحار شیاسآ و  هب  دنک ، افتکا  زاین  رادقم  هب  هک  سک  نآ  تسین ، تجاح  رادقم  هب  اضر  زا  رتهب  رقف  يدوبان  يارب  يزیچ  چـیه  تعانق و 
. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  شمارآ  تعسو و  هتفای و  تسد 

تسا و ناهانگ  رد  نتفر  ورف  ياههزیگنا  یعاود و  دـسح ، ّربکت و  صرح ، تسا . یتحاران  بعت و  بکرم  الب و  جـنر و  دـیلک  یتسرپ  اـیند 
. تساهبیع مامت  عماج  يراکدب ،

: دومرف يراصنا  هّللادبع  نبرباج  هب  ماما  - 372
زابرـس يریگارف  زا  هک  ینادان  دریگ ، راک  هب  ار  دوخ  ملع  هک  يدنمـشناد  ملاع و  تسا : راوتـسا  زیچ  راهچ  رب  ایند  نید و  ناکرا  رباـج ! يا 

. دشورفن ایند  هب  ار  شترخآ  هک  يدنمزاین  دزرون و  لخب  کین  راک  رد  هک  يدنمتواخس  دنزن ،
یکین زا  نازاین  یب  هک  ینامز  دنکیم و  يراددوخ  ملع  يریگارف  زا  لهاج  دیامنن ) لمع  نآ  هب  و   ) دنک عیاض  ار  شملع  ملاع  هاگره  سپ 

. دنشورفیم ایند  هب  ار  ترخآ  نادنمزاین  دنزرو ، لخب 
ار دوخ  هفیظو  هک  سک  نآ  لاح  نیا  رد  دوب ، دهاوخ  رایـسب  وا  هب  مدرم  زاین  دروآ  يور  وا  هب  دـنوادخ  ناوارف  تمعن  هک  یـسک  رباج ! يا 
رد ار  اـهنآ  دـنکن  نینچ  هک  سک  نآ  تسا و  هدرک  کـمک  شیوخ  تمعن  ياـقب  ماود و  هب  دـهد ، ماـجنا  دادادـخ  ياـهتمعن  نیا  ربارب  رد 

. هداد ارق  يدوبان  لاوز و  ضرعم 
نبا کمک  هب  جاّجح  اب  هزرابم  يارب  هک  یـسک  ناـمه  هیقف - یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  هک  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  - 373
نایم رد  ار  شتاـجرد  دـنوادخ  هک  یلع - زا  نم  هتفگ : نینچ  درک ، داریا  داـهج  رب  مدرم  قیوشت  يارب  هک  ینانخـس  رد  تساـخرب - ثعـشا 

: دومرفیم هک  مدینش  میدش  ورهبور  نایماش  اب  هک  يزور  رد  دنک - تیانع  وا  هب  ار  ناقیّدص  نادیهش و  باوث  درب و  الاب  ناحلاص 
831 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

راکنا ار  نآ  شبلق  هب  اهنت  رگا  دـنناوخیم ، نآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یتشز  راک  ای  دـنک و  هدـهاشم  ار  یمتـس  ملظ و  سکره  ناـنمؤم ! يا 
هزرابم هب  نایب  نابز و  اب  هک  سک  نآ  و  دناوتن ) نآ  زا  رتشیب  هک  نیا  طرـش  هب   ) تسین وا  رب  یهانگ  تسا و  هدرک  رایتخا  ار  تمالـس  دـنک ،

ادـخ و ماـن  تشادـگرزب  يارب  ریـشمش  اـب  هـک  سک  نآ  تـسا و  تـسخن  هورگ  زا  رترب  شماـقم  تـشاد و  دـهاوخ  یهلا  شاداـپ  دزیخرب ،
. تسا هدیبات  شبلق  رد  نیقی  رون  هدراذگ و  ماگ  یقیقح  هداج  رب  هتفای و  هار  تیاده  هار  هب  وا  دزیخرب  هزرابم  هب  ناملاظ  ینوگنرس 

: هدمآ نینچ  تسانعم  نیمه  رد  هک  ترضح  نآ  زا  يرگید  نخس  رد  - 374
عمج دوخ  رد  لماک  روطب  ار  کین  ياهتلـصخ  مامت  اـهنآ  دـنزیخیم ، رب  تارکنم  اـب  هزراـبم  هب  بلق  ناـبز و  تسد و  اـب  مدرم  زا  یهورگ 

ار یکی  دناهتسج و  کّسمت  کین ، تلصخ  ود  هب  اهنیا  هن ؛ تسد  اب  اّما  دنزیخیم  رب  هزرابم  هب  بلق  نابز و  اب  اهنت  رگید  یهورگ  دناهدرک ،
نیرتهب هورگ  نیا  دـناهدرک ، كرت  ار  ناـبز  تسد و  اـب  هزراـبم  اـّما  دـننکیم و  هزراـبم  ناـشبلق  اـب  اـهنت  رگید  یهورگ  دـناهداد ، تسد  زا 
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هزراـبم تارکنم  اـب  تسد  اـب  هن  بلق و  هن  ناـبز و  اـب  هن  رگید ، یهورگ  دـناهتفرگ و  ار  یکی  اـهنت  هتفگ و  كرت  هـس ، نـیا  زا  ار  اهتلـصخ 
. دنیامن هدنز  ناگدرم  تقیقح  رد  اهنیا  دننکیمن ،

يایرد کی  لباقم  رد  تسا  ياهرطق  نوچمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادخ  هار  رد  داهج  یّتح  کین و  لامعا  مامت  دینادب ) )
اهنیا همه  زا  اّما  دـنهاکیم و  یـسک  يزور  زا  هن  دـننکیم و  کیدزن  ار  یـسک  گرم  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینادب ) ، ) رواـنهپ

. دوشیم هتفگ  يرگمتس  ياوشیپ  ربارب  رد  تلادع  زا  عافد  يارب  هک  تسا  ینخس  رتمهم 
: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  دیوگیم : هفیحج  وبا  - 375

يرادفرط هب  شبلق  اب  یّتح  هک  سک  نآ  لد ، اب  دعب  نابز و  اب  سپـس  تسا ، تسد  اب  داهج  دنریگیم  امـش  زا  داهج  زا  هک  يزیچ  نیتسخن 
زا ار  دـب  کین و  صیخـشت  ّسح  ینعی   ) الاب نآ  نییاپ  نییاپ و  نآ  يالاب  دوشیم  هنوگژاو  شبلق  دزیخنرب ، تارکنم  اب  هزرابم  اـهیکین و  اـب 

.( تسا هدرک  تداع  نینچ  نوچ  داد  دهاوخ  صیخشت  هنوراو  ار  اهنآ  دهدیم و  تسد 
. روآ گرم  زیخالب و  اّما  کبس  لطاب  و  تساراوگ ، اّما  نیگنس  قح ، - 376

زج سک  چـیه  یهلا  تازاـجم  زا  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  ارچ  دیـشاب ، نمیا  یهلا  باذـع  زا  دـیابن  تـّما  نـیا  دارفا  نیرتـهب  يارب  - 377
زا : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  دیدرگ  سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  دیابن  تّما  نیا  نیرتدب  يارب  و  [ 107 «] دننکیمن ّتینما  ساسحا  ناراکنایز 

[108 «.] دنوشیمن سویأم  نارفاک  زج  دنوادخ  تمحر 
833 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. دناشکیم يدب  ره  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يراسفا  نیا  تساهبیع و  مامت  عماج  لخب  - 378
لابند هب  رگا  هک  دـیوجیم  ار  وت  هک  نآ  رگید  یتسه و  نآ  يوجتـسج  رد  وت  هک  نآ  یکی  تسا : هنوگ  ود  يزور  مدآ ! دـنزرف  يا  - 379

زور ره  تالکشم  هب  یگدیسر  هک  نکم ! هفاضا  زورما  هودنا  رکف و  رب  ار  هدنیآ  لاس  هودنا  رکف و  نیاربانب  دیآیم . وت  غارـس  هب  يورن  نآ 
ارچ تسین ، ترمع  زا  رگا  دـهدیم و  هزات  يزور  هزات ، زور  ره  دـنوادخ  دـشاب ، ترمع  ءزج  هدـنیآ  لاس  رگا  تسا ، یفاک  زور  نآ  يارب 

. تسین وت  هب  طوبرم  هک  يروخب  يزیچ  هودنا  مغ و 
ریخأـت زگره  هدـش ، رّدـقم  وت  يارب  هچنآ  دروآ و  دـناوتن  نوریب  وـت  تسد  زا  ار  نآ  دـسریمن و  وـت  يزور  هب  وـت  زا  شیپ  یـسک  نادـب ) )

. درک دهاوخن 
، دوب رتحورشم  رتحضاو و  اجنیا  رد  نوچ  یلو  تشذگ  هرامش 267 ) تحت   ) باب نیمه  رد  نخس  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

: میدروآ میداد ، رّکذت  باتک  زاغآ  رد  هک  یشور  ساسا  رب  ار  نآ 
دروم ناشیگدنز  بش  زاغآ  رد  هک  یناسک  اسب  هچ  دندربن و  نایاپ  هب  ار  زور  اّما  دندوب ، هدنز  زور  زاغآ  رد  هک  یناسک  دندوب  رایسب  - 380

. دنتسشن ناشگوس  هب  نارادازع  بش ، نامه  نایاپ  اّما  دوب ، مدرم  هطبغ 
ار تنابز  نیاربانب  دوب ، یهاوخ  نآ  رایتخا  رد  وت  دـش ، جراخ  ناهد  زا  هک  نیمه  اـّما  تسوت  راـیتخا  رد  ياهتفگن  هک  ماداـم  نخـس ؛ - 381

مهارف مهم  يرـسدرد  الب و  ای  هدرک و  بلـس  ناسنا  زا  ار  یگرزب  تمعن  هملک  کی  هک  هدش  رایـسب  اریز  رادـهگن  تاهرقن ، الط و  نوچمه 
. تسا هتخاس 

رد هک  هداد  رارق  یتاـبجاو  وـت  حراوـج  اـضعا و  رب  دـنوادخ  اریز  وـگم ، زین  ینادیم  هک  ار  هچنآ  همه  هـکلب  وـگم ! ینادیمن  هـچنآ  - 382
ینمؤم رارسا  ياشفا  ای  نیرفآ و  هدسفم  تسا  نکمم  شراهظا  نانخس  زا  یضعب  هک  نیا  هب  هراشا   ) درک دهاوخ  تساوخزاب  اهنآ  زا  تمایق 

(. دشاب
رارق  ) رگا دوب ، یهاوخ  ناراکنایز  زا  هک  بیاغ ، تاعاط  دزن  دنیبب و  رضاح  شیاهتیصعم  دزن  ار  وت  دنوادخ  هک  شاب  رذح  رب  نآ  زا  - 383

ناوتان فیعض و  راگدرورپ  تیصعم  ربارب  رد  یشاب  ناوتان  فیعض و  تسا  انب  رگا  شاب و  يوق  دنوادخ  تعاطا  رب  یشاب ، دنمتردق  تسا )
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. شاب
اب لمع  نسح  رد  یهاتوک  تسا و  ینادان  لهج و  ینکیم ، هدهاشم  نآ ) تالّوحت  زا   ) دوخ مشچ  اب  هچنآ  هب  هّجوت  اب  ایند  هب  دامتعا  - 384
. تسوت یناوتان  زجع و  لیلد  وا  ناحتما  شیامزآ و  زا  لبق  سکره ، هب  نانیمطا  تسا و  تراسخ  نبغ و  يراد  شاداپ  هب  نانیمطا  هک  نیا 

ادخ تیصعم  ّلحم  اهنت  هک  سب ، نیمه  هدنبیرف ) قرب  قرز و  رپ  يایند   ) ایند یتسپ  يارب  - 385
834 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تسین نآ  كرت  زج  یهار  ادخ  شاداپ  هب  ندیسر  يارب  تساجنآ و 
835 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. تفای دهاوخ  تسد  نآ  زا  یتمسق  هب  لقاال  ای  نآ و  همه  هب  ای  دشاب  يزیچ  شالت  رد  هک  سک  نآ  - 386
شرـس تشپ  رد  تشهب  هک  یلکـشم  يدـب و  نآ  تسین و  یبوخ  تقیقح  رد  دـشاب ، هتـشاد  لاـبند  هب  مّنهج  هک  یکین  یبوـخ و  نآ  - 387

. دوشیمن بوسحم  يدب  دشاب 
. یتسردنت تیفاع و  مّنهج  ربارب  رد  یجنر  الب و  ره  تسا و  کچوک  ریقح و  تشهب  ربارب  رد  یتمعن  ره 

. تسا بلق  يرامیب  رتدب  نآ  زا  تسا و  ندب  يرامیب  نآ  زا  رتدب  تساهالب و  زا  یکی  رقف  دیشاب ! هاگآ  - 388
(. تسا هدیقع  فارحنا  قالخا و  داسف  بلق  يرامیب  زا  ماما  روظنم   ) دوب دهاوخ  ندب  تّحص  لیلد  بلق ، ياوقت  هک  دینادب 

. درب دهاوخن  شیپ  ار  وا  شبسن  دزادنا  بقع  ار  وا  شلمع  هک  یسک  - 389
. داد دهاوخن  دوس  ار  وا  ناکاین  ناردپ و  شزرا  درادن  یصخش  ياهشزرا  هک  سک  نآ  هدمآ : يرگید  تیاور  رد  و 

تمـسق دیامنیم ، شراگدرورپ  اب  تاجانم  فرـص  ار  یتمـسق  دنکیم : میـسقت  شخب  هس  هب  ار  دوخ  یگدنز  تاعاس  نمؤم  ناسنا  - 390
دنــسپلد لـالح و  ياهتّذـل  زا  يریگهرهب  يارب  ار  مّوـس  تمــسق  دریگیم و  راـک  هـب  شیگدــنز  شاـعم و  حالــصا  قـیرط  رد  ار  يرگید 

هار رد  ای  یگدنز ، روما  حالـصا  يارب  دـشاب : تهج  هس  نیا  زا  یکی  رد  زج  شتکرح  هک  تسین  تسرد  لقاع  صخـش  يارب  و  دزادرپیم ،
. مارحریغ تّذل  رد  ای  ترخآ و 

. دناوت بقارم  هک  شابم  لفاغ  دزاس و  انیب  نآ  بویع  هب  تبسن  ار  وت  مشچ  دنوادخ  ات  شاب  هدازآ  دهاز و  ایند  رد  - 391
. تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  ناسنا  هک  ارچ  دیوش ، هتخانش  ات  دییوگب  نخس  - 392

شـالت لـقاال  ینکیمن  نینچ  رگا  باتـشم و  شلاـبند  هب  هدـنادرگ  ور  وـت  زا  هچنآ  دـسریم و  وـت  هب  هـک  ریگب  ردـق  ناـمه  اـیند  زا  - 393
! نک عورشم  هنالوقعم و 

. تسا رتّرثؤم  تردق  لامعا  زا  هک  ییاهنخس  رایسب  هچ  - 394
. تسا یفاک  ینک  تعانق  هک  رادقم  ره  هب  - 395

یمالـسا و تاحوتف  لابند  هب  رـصع  نآ  رد  هک  هدوب  نیا  رطاـخ  هب  ًارهاـظ  اـیند  هب  ییاـنتعا  یب  دـهز و  تعاـنق و  هب  ماـما  بیغرت  همه  نیا  )
ياهیتخبدـب عاونا  أشنم  هک  تسا  هدوب  هدـش  ادـیپ  مدرم  نایم  رد  یبلطلّمجت  رد  هقباسم  یتسرپ و  ایند  حور  کی  اهدـمآرد  عیرـس  شیازفا 

(. تسین عونمم  زگره  يداصتقا  یگدنز و  روما  تفرشیپ  يارب  یقطنم  هدنزاس و  شالت  هنرگو  هدشیم  یگدازآ  حور  ندرم  مدرم و 

ص835 همجرت ؛  ناور ؛  یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
مارتحا اب  هک  سک  نآ  هن ، ندرک  زارد  يرگید  يوس  هب  زاین  تسد  یلو  يرآ  مک ، هب  تعانق  زگره ، یتسپ  هب  نداد  نت  اّما  يرآ  گرم  - 3

تسوت و دوس  هب  يزور  تسا : زور  ود  ایند  دیـسر . دـهاوخن  وا  هب  يزیچ  حیحـص  ان  ياهـششوک  اـب  دـسرن ، وا  هب  يزیچ  حیحـص  شـالت  و 
. شاب ابیکش  دوب  وت  نایز  هب  هک  ینامز  و  زادرپم ، رورغ  ینارذگشوخ و  هب  تسوت  دوس  هب  هک  زور  نآ  وت ، نایز  هب  يزور 
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! وبشوخ رایسب  شرطع  کبس و  شلمح  تسا  یبوخ  رطع  کشم  - 397
837 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

! شاب تربق  دای  هب  زیر و  ورف  ار  ّربکت  راذگب ، رانک  ار  رخافت  - 398
شتعاطا ادخ  تیـصعم  رد  زج  زیچ  همه  رد  هک  تسا  نیا  نادنزرف  رب  ردپ  ّقح  یّقح . دنزرف  رب  زین  ردپ  دراد و  یّقح  ردپ  رب  دـنزرف  - 399

. دهد شمیلعت  ار  نآرق  بوخ و  ار  شتیبرت  دنک ، باختنا  شیارب  کین  مان  هک  نآ  ردپ  رب  دنزرف  ّقح  و  دنک ،
. تسا قح  کین  لاف  تسا  قح  رحس  تسا ، قح  یعیبط  ریغ  ياهورین  هب  لّسوت  تسا و  قح  مخز  مشچ  - 400

طاشن تّوق و  هیام  و   ) نابهگن زرح و  هزبس ، هب  هاگن  يراوس و  لسع و  شوخ و  يوب  تسین ، قح  یفارخ )  ) يریگاو تسین ، قح  دب  لاف  اّما 
(. تسا

. تسا نانآ  ياه  هنیک  ینمشد و  زا  ّتینما  هیام  عورشم  دراوم  رد  مدرم  موسر  قالخا و  اب  یگنهامه  - 401
غلاب زونه  يدرک و  زاورپ  ندروآ ، رد  رپ  زا  شیپ  دومرف : تفگ ، یکچوک  بسانمان و  نخس  شروضح  رد  هک  دارفا  زا  یکی  هب  ماما  - 402

. يدمآ گناب  هب  هدشن 
يوق و هک  نآ  زا  شیپ  دیوریم ، هدنرپ  لاب  رب  هک  تسا  ییاهرپ  نیتسخن  اجنیا  رد  ریکـش »  » زا روظنم  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

. دهدیمن رس  ار  صوصخم  دایرف  نآ  غولب ، هب  ندیسر  زا  شیپ  ًالومعم  رتش  تسا و  غلابان  رتش  بقس »  » دوش و مکحم 
. دسریمن ییاج  هب  شیاهینیب  شیپ  اههشقن و  دزادرپب ، فلتخم  ياهراک  هب  هک  یسک  - 403

: دومرف تسیچ ؟ هَّللِابّالإ » َةَُّوق  َو ال  لْوَح  ال   » يانعم هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  - 404
ورین و هاگ  ره  سپ  دـشاب ، هدرک  ام  کیلمت  وا  هچنآ  زج  میوشیمن  کلام  میتسین و  يزیچ  کلام  وا  ّتیکلام  ضرع  رد  دـنوادخ و  اـب  اـم 
زا ار  نآ  هاگ  ره  تسا و  رتراوازس  نآ  هب  تبسن  ام  زا  وا  دوخ  هک  یلاح  رد  هتخاس ، یفیاظو  هب  فّلکم  ار  ام  دشخب  ام  هب  ار  یلام  ای  تردق 

. تسا هتشادرب  ام  زا  ار  شفیلکت  دریگب ، ام 
: دومرف وا  هب  دهدیم ، ار  وا  خساپ  دنکیم و  ثحب  هبعش » نب  ةریغم   » اب رسای » نب  راّمع   » دش هّجوتم  ماما  - 405

ات هتخاس ، هبتـشم  دوخ  رب  ار  قح  ًادمع  و  دزاس ، شکیدزن  ایند  هب  هک  هدرک  ذـخا  يرادـقم  هب  نید  زا  وا  هک  ارچ  نک ، اهر  ار  وا  راّمع ! يا  »
. دهد رارق  شیاهفالخ  اهشزغل و  هناهب  ار  تاهبش 

839 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
نادنمتسم ّربکت  ییانتعا و  یب  رتهب  نا  زا  یهلا و  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  ارقف  ربارب  رد  نادنمتورث  ینتورف  عضاوت و  تسا  بوخ  هچ  - 406

. تسادخ هب  هیکت  رطاخ  هب  اینغا  ربارب  رد 
. داد دهاوخ  تاجن  ار  وا  نآ  هلیسو  هب  يزور  هک  نیا  زج  هداهنن ، هعیدو  یسک  دوجو  رد  ار  لقع  دنوادخ  - 407

. دیبوک دهاوخ  نیمز  رب  ار  وا  قح  دوش  زیوالگ  قح  اب  هک  سک  نآ  - 408
. تسا هدید  باتک  بلق ، - 409

. تسا هدیدنسپ  تافص  قالخا و  سیئر  يراکزیهرپ  - 410
يرونخس ّنف  هک  یسک  ّدض  رب  ار  تنخس  تغالب  نینچمه  ریگم ، راک  هب  هداهن  تنابز  رب  نخـس  هک  یـسک  ّدض  رب  ار  تنابز  زیت  هبل  - 411

! نکم فرص  هتخومآ  وت  هب 
. يزرو بانتجا  يدنسپیمن  نارگید  رب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  نتشیوخ  بیدأت  رد  - 412

. نز یشومارف  هب  ار  دوخ  ربخ  یب  نالهاج  نوچمه  هنرگو  شاب  هتشاد  ناگدازآ  ییابیکش  ای  - 413
: دومرف شدنزرف  تیلست  ناونع  هب  سیق  نب  ثعشا  هب  ماما  هک  هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و  - 414
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. نز تلفغ  هب  ار  دوخ  میاهب  نوچمه  هنرگو  نک  ییابیکش  راوگرزب  نادرم  نوچمه  ای 
: تسا هدومرف  ایند  فیصوت  رد  ماما  - 415

ناونع هب  ار  نآ  نتفرگ  هن  هتفریذپ و  شناتـسود  شاداپ  ناونع  هب  ار  نآ  نداد  هن  دـنوادخ  درذـگیم . دـناسریم و  نایز  دـنکیم و  رورغم 
اهنآ دـینک و  چوک   ) دـنزیم دایرف  رالاس  هلفاق  دـناهتخادنین ، تماقا  لحر  زونه  هک  دنتـسه  یناوراک  نوچمه  اـیند  لـها  شنانمـشد . رفیک 

(. دننکیم چوک 
ود زا  یکی  يارب  يراذگیم  یقاب  هچنآ  اریز  راذـگم ، یقاب  دوخ  زا  دـعب  ایند  زا  يزیچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  - 416

رطاخ هب  وت  هک  يزیچ  نامه  هب  ددرگیم  دنمتداعس  دنکیم و  فرـص  دنوادخ  تعاطا  رد  ار  نآ  هک  تسا  یـصخش  ای  دوب ، دهاوخ  سک 
، ياهتخودـنا وا  يارب  وـت  هچنآ  هلیـسو  هب  دریگیم و  راـک  هب  دـنوادخ  تیـصعم  رد  ار  نآ  هـک  تـسا  یـصخش  اـی  ياهتفاـی و  تواقـش  نآ 

. يراد مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  وت  هک  دنرادن  تقایل  ود ، نیا  زا  مادک  چیه  ياهدوب . هانگ  رد  وا  نواعم  وت  نیاربانب  دوشیم . دنمتواقش 
: هک تسا  نیا  نآ  هدش و  لقن  زین  يرگید  هنوگ  هب  نخس  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

841 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
يارب ار  لاوما  وت  دـسریم ، نارگید  هب  زین  وت  زا  دـعب  هدوب و  يرگید  تسد  رد  اًلبق  تسا ، وت  رایتخا  رد  نونکا  مه  اـیند  زا  هچنآ  دـعب ! اـّما 

نآ اب  وت  هک  دوب  دهاوخ  يزیچ  هب  شیدنمتداعـس  دـنکیم و  فرـصم  دـنوادخ  تعاطا  رد  هکنآ  یکی  يروآیم : درگ  سک  ود  زا  یکی 
رطاخ هب  دوب ، دهاوخ  وت  تواقـش  بجوم  نیا  هک  دزادنایم  راک  هب  دنوادخ  ینامرفان  قیرط  رد  ار  نآ  هک  نآ  يرگید  يدش و  دـنمتواقش 

ار وا  راب  هک  نیا  هن  يراد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  نانآ  وت  هک  دنرادن  ار  نآ  ّتیلها  سک  ود  نیا  زا  مادک  چـیه  و  ياهدرک ، عمج  وا  يارب  هچنآ 
! نک بلط  ار  راگدرورپ  قزر  ناگدنامزاب  يارب  ادخ و  تمحر  ناگتشذگ  يارب  نیاربانب  یشکب ؛ شود  رب 

ینادیم ایآ  دـیرگب ، وت  رب  تردام  دومرف : ماـما  هّللارفغتـسا  تفگ  يربخ  یب  تلفغ و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روضح  رد  یـسک  - 417
، هتشذگ زا  ینامیـشپ  تسخن  دراد : هلحرم  انعم و  شـش  اّما  تسا ، هملک  کی  نآ  تسا و  ناگبترم  دنلب  ماقم  رافغتـسا  هچ ؟ ینعی  رافغتـسا 

ماگنه هک  يروطب  ینادرگزاـب ، اـهنآ  هب  ياهدرک  عیاـض  مدرم  زا  هک  ار  یقوقح  هک  نیا  مّوس  هدـنیآ ، رد  یگـشیمه  كرت  رب  میمـصت  مّود 
نآ مجنپ  ینک ،) اضق   ) يروآ ياج  هب  ار  نآ  ّقح  هدـش ، توف  وت  زا  هک  یبجاو  ره  هک  نیا  مراهچ  دـشابن ، وت  رب  یّقح  راگدرورپ  تاـقالم 
نآ ياج  هب  هزات  تشوگ  دـنامن و  یقاب  نآ  زا  يزیچ  ات  ینک  بآ  هاـنگ  رب  هودـنا  اـب  هدـییور ، تمادـنا  رب  مارح  رثا  رد  هک  ییاهتـشوگ  هک 

لحارم نیا  ماجنا  زا  سپ  یشچب ، زین  ار  تعاط  تمحز  يدیـشچ  ار  هانگ  تیـصعم و  ینیریـش  هک  هزادنا  نامه  هب  هک  نآ  مشـش  و  دیورب ،
«. هّللاُرِفْغَتْسا : » ییوگیم

. تسا هریشع  موق و  يرابدرب ، ملح و  - 418
يریگولگ درازآیم ، ار  وا  هشپ  ظوفحم ، ییاج  رد  شرادرک  ادیپان ، شیرامیب  للع  مولعمان ، شیگدنز  دمآرـس  مدآ ! دنزرف  هراچیب  - 419

. دزاسیم وبدب  نّفعتم و  ار  وا  قرع ، دشکیم و  ار  وا  ییاذغ  ای  بآ و 
نز نآ  هب  نارضاح  مشچ  درک ، روبع  اجنآ  زا  یلامج  بحاص  نز  دوب ، هتسشن  شباحصا  نایم  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  - 420

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  داتفا ،
بحاص نز  هب  شهاـگن  امـش  زا  یکی  هاـگره  نیارباـنب  تسا ، ناـجیه  کـیرحت و  هیاـم  نیا  تسا و  بلط  رد  تخـس  نادرم  نیا  نامـشچ 

. نآ نوچمه  تسا  ینز  نیا  هک  ارچ  دنک  شزیمآ  دوخ  رسمه  اب  داتفا ، یلامج 
843 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

لتق هب  ار  وا  هک  دندیرپ  ياج  زا  باحـصا  تسا »! هیقف  اناد و  ردـقچ  دـشکب  ار  رفاک  نیا  دـنوادخ  : » تفگ دوب  رـضاح  هک  جراوخ  زا  یکی 
: دومرف ماما  یلو  دنناسرب 
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(. مادعا هن  ، ) هانگ زا  تشذگ  ای  تسا و  مانشد  مانشد  باوج  مارآ !
. دزاس حضاو  تیارب  تداعس  هار  زا  ار  یهارمگ  ياههار  هک  دنکیم ، تیافک  ار  وت  تلقع  زا  رادقم  نآ  - 421

چیه دـیابن  تسا و  رایـسب  شمک  گرزب و  نآ  کچوک  هک  ارچ  دیرامـشم ، مک  ار  نآ  زا  رادـقم  چـیه  دـیهد و  ماجنا  ار  کین  راک  - 422
ار دب  بوخ و  اریز  دش ، دهاوخ  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  تسا ، رتراوازـس  نم  زا  ریخ  راک  ماجنا  رد  سک  نالف  دـیوگب ، امـش  زا  مادـک 

. دنهدیم ماجنا  امش  ياج  هب  نارگید  دیراذگاو ، ار  نآ  هک  هاگره  هک  تسا  یلها 
ار شیایند  دنوادخ  دنک ، راک  شنید  يارب  سکره  دیامنیم و  حالصا  ار  شرهاظ  دنوادخ  دنک ، حالـصا  ار  شنورد  هک  سک  نآ  - 423

. درک دهاوخ  وکین  ار  مدرم  وا و  نیب  هطبار  دنوادخ  دنادرگ  وکین  ار  شیادخ  دوخ و  نایم  هک  سک  نآ  و  دنکیم ، تیافک 
اب ار  تشکرـس  ياهـسوه  ناشوپب و  ملح  اب  ار  تیقالخا  بویع  نیاربانب  هدـنرب ، تسا  يریـشمش  لقع  هدنـشوپ و  تسا  ياهدرپ  ملح  - 424

! شکب تلقع 
نیا زا  هک  مادام  تهج  نیمه  هب  دنریگ ، هرهب  نآ  زا  ناگدنب  رگید  ات  هدیـشخب  اهنآ  هب  یّـصاخ  ياهتمعن  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ  - 425

. دهدیم نارگید  هب  دریگیم و  اهنآ  زا  دنزرو ، لخب  هک  یماگنه  اّما  درادیم ، تباث  ناشتسد  رد  ار  نآ  ادخ  دننکیم ، لذب  اهتمعن 
رامیب و هاگان  تسردنت ، ناسنا  هدش  هدید  هک  ارچ  تورث ، تمالـس و  دـنک : ادـیپ  نانیمطا  تلـصخ  ود  هب  ناسنا  هک  تسین  هتـسیاش  - 426

. تسا هدش  دنمتسم  ریقف و  هراب  کی  دنمتورث  صخش 
هدرک تیاکـش  شیادـخ  زا  ییوگ  درب ، يرفاـک  دزن  هک  یـسک  هدرب و  ادـخ  دزن  اـیوگ  درب ، ینمؤم  دزن  ار  دوخ  تجاـح  هک  یـسک  - 427

. تسا
دروم نانآ  هنابـش  ياهتدابع  ادـخ و  هاگرد  لوبقم  اهنآ  هزور  هک  تسا  یناسک  دـیع  زور  اهنت  زورما  دومرف : اهدـیع  زا  یکی  رد  ماما  - 428

(. تسوت دیع  زور  ینکن ، هانگ  هک  زور  ره  و   ) تسا دیع  زور  نآ  دوشن ، ادخ  ینامرفان  نآ  رد  زور  ره  هتفرگ و  رارق  وا  شریذپ 
هدروآ  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار  یتورث  هک  تسا  یصخش  ترسح  تمایق ، زور  رد  اهترسح  نیرتگرزب  - 429

845 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
هب ار  لّوا  صخـش  تشهب و  لخاد  ار  وا  لام  نیا  رطاخ  هب  ادخ  تسا و  هدرک  قافنا  ادخ  هار  رد  هک  هتـشاذگ  ثرا  هب  یـسک  يارب  ار  نآ  و 

. تسا هدینادرگ  مّنهج  دراو  نامه  رطاخ 
لام ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ار  نتـشیوخ  هک  تسا  یـسک  یعـس ، شالت و  رد  اهنآ  نیرتدـیمون  تـالماعم و  رد  مدرم  نیرتدـنمنایز  - 430

نآ هانگ  اب  ترخآ  رد  هتفر و  نوریب  نآ  ترـسح  اب  ایند  زا  دناهدرکن . يرای  شاهتـساوخ  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  تارّدـقم  یلو  هدرک  هدوسرف 
. تسا هداهن  ماگ 

. دیوجیم ار  نآ  ناسنا  هک  نآ  يرگید  ودیوجیم  ار  ناسنا  هکنآ  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  يزور  - 431
دیآیم رب  وا  بلط  رد  ایند  تسا  ترخآ  بلاط  هک  یسک  دزاس و  جراخ  ایند  زا  ار  وا  ات  دبلطیم  ار  وا  گرم  دنک ، بلط  ار  ایند  هک  یـسک 

. دریگرب نآ  زا  ار  دوخ  لماک  يزور  ات 
رد دنلوغـشم  نآ  هدنیآ  هب  دننکیم و  هاگن  نآ  رهاظ  هب  مدرم  هک  ینامز  دـنرگنیم ، ایند  نطاب  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ادـخ  ناتـسود  - 432

دننادیم ار  هچنآ  دـنربیم و  نایم  زا  دـشاب ، اهنآ  لـتاق  ماجنارـس  دنـسرتیم  هک  ار  يروما  اذـل  دنمرگرـس و  نآ  زورما  هب  مدرم  هک  یلاـح 
زا ار  نآ  هب  ندیـسر  دنرامـشیم و  مک  دـننیبیم ، رایـسب  نارگید  ار  هچنآ  دـنرپسیم ؛ یـشومارف  تسد  هب  دـیوگیم  كرت  ار  اهنآ  تبقاع 

. دننمشد اهنآ  هچنآ  اب  دنحلص  دنحلص و  ناتسرپ  ایند  هچنآ  اب  دننمشد  دننکیم ، بوسحم  نداد  تسد 
هلیسو هب  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، اپرب  اهنآ  هلیسو  هب  نآرق  دنمهفیم ، نآرق  هلیـسو  هب  زین  اهنآ  دوشیم و  هدیمهف  اهنآ  هلیـسو  هب  نآرق 

يدونـشخ و هب  هراشا   ) دنرادن غارـس  یـسرت  هیام  دنـسرتیم ، هچنآ  زا  رترب  دننیبیمن و  يدـیما  دوخ ، دـیما  زا  رتالاب  دنتـسه ؛ اپرب  زین  نآرق 
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(. تسا راگدرورپ  مشخ 
. دینک دای  نآ  ياهتّیلوؤسم  ياقب  اهتّذل و  عطق  زا  هتسویپ  - 433

ترفن دروم  شیامزآ  زا  سپ  اّما  دـنکیم ، هّجوت  بلج  صاخـشا  رهاظ  هک  دوشیم  رایـسب  ینعی  ! ) يراد شنمـشد  ات  نک  شیامزآ  - 434
(. دنریگیم رارق 

نخس نیا  هک  دنکیم  تیوقت  هچنآ  یلو  دننادیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  یـضعب  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
: هدومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هتفگ : نومأم  هک  هدرک  لقن  یبارعا » نبا   » زا بلعث »  » هک تسا  ینایرج  تسا ، ناـنمؤمریما  زا 

«. ییامزایب ار  وا  ات  رادب  شنمشد  « ) ُربَْخت ِهْلقا   » متفگیم نم  ِهلْلقَت » ُْربْخا  »
، ددنبب وا  رب  ار  ینوزف  رد  یلو  دیاشگب ، ياهدنب  رب  ار  رکش  رد  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  - 435

847 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
زاب یـسک  يور  هب  ار  هبوت  رد  تسین  نکمم  ددنبب و  شیور  رب  ار  تباجا  رد  دیاشگب و  یـسک  رب  ار  اعد  باب  هک  درادـن  ناکما  نینچمه  و 

. دزاس دودسم  شیور  هب  ار  شزرمآ  رد  دنک و 
دیاـب دوخ  ناراوگرزب ، فّرعم   ) دـنوش هتخانـش  وا  هطـساو  هب  ناراوگرزب  هک  تسا  یـسک  يراوگرزب ، مرک و  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  - 436

(. دشاب رتراوگرزب 
: دومرف تواخس ؟ ای  تلادع ؛ دنرترب : مادک  ود  نیا  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  - 437

یلو تـسا ، یناـگمه  ینوناـق  تلادـع ، دربیم : رتارف  شریـسم  زا  ار  نآ  تواخــس  یلو  دـهدیم ، رارق  دوـخ  ياـج  رد  ار  زیچره  تلادـع 
. تسا رترب  رتفیرش و  تلادع  نیاربانب  دراد ، یصوصخ  هبنج  تواخس 

. دننادیمن هک  دننآ  نمشد  مدرم  - 438
دنبلد داش و  هدنیآ  هب  تبـسن  دـیروخم و  فّسأت  هتـشذگ  رب  ات  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا . هدـمآ  نآرق  زا  هلمج  ود  رد  دـهز  مامت  - 439
هتفرگ رایتخا  رد  ار  دهز  بناج  ود  ره  تسین  دنبلد  داش و  هدنیآ  هب  تبـسن  دروخیمن و  هتـشذگ  مغ  هک  سک  نآ  نیاربانب  [ 109 «.] دیشابن

(. تسا هدنیآ  هتشذگ و  لاگنچ  رد  اهتراسا  اهیگتسباو و  كرت  دهز  تقیقح  هک  نیا  هب  هراشا  )
(. دهدیم هدیقع  رییغت  ناسنا  یهاگ  بش  کی  تشذگ  اب  هک  نیا  هب  هراشا   ) هدرب نیب  زا  ار  زور  ياهمیمصت  هک  بش  ياهباوخ  اسب  - 440

راکشآ دارفا  تناما  قدص و  ّتیریدم و  دادعتسا و  تلافک و  هک  تساجنیا   ) تسا نادرم  شیامزآ  هقباسم و  نادیم  مهم ، ياهتـسپ  - 441
(. دوشیم

ار وت  تفرشیپ  لیاسو  و   ) دوش اریذپ  ار  وت  هک  تسا  يرهش  اهرهش  نیرتهب  تسین . رگید  يرهـش  زا  رتهتـسیاش  وت  يارب  يرهـش  چیه  - 442
(. دزاس مهارف 

: دومرف دیسر ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  هیلع  هّللاۀمحر  رتشا » کلام   » تداهش ربخ  هک  یماگنه  - 443
زا تسناوتیمن  یبکرم  چیه  دوب ، مکحم  تخـسرس و  دوب ، گنـس  رگا  دوب و  اتکی  دوب ، هوک  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  یکلام ! هچ  اّما  کلام ،

. تفاییمن هار  نآ  جوا  هب  ياهدنرپ  چیه  دور و  الاب  شدوجو  راسهوک 
. دوشیم هتفگ  اهنت  کت و  هوک  هب  دنف » : » دیامرفیم هللا  همحر  یضر  فیرش 

. تسا ّتقوم ) و   ) روآ تلالم  رایسب و  راک  زا  رتهب  طاشنرپ  ّرمتسم و  اّما  مک  راک  - 444
. دیشاب هتشاد  زین  ار  شیاهدننامه  راظتنا  دشاب ، ياهدنزارب  تلصخ  يوخ و  یناسنا  رد  هاگره  - 445

: دومرف نینچ  هدش  لدب  ّدر و  قدزرف »  » ردپ هعصعص ، نب  بلاغ  وا و  نیب  هک  ینخس  رد  ماما  - 446
849 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
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؟ دندش هچ  تناوارف  نارتش 
. دوب اهنآ  فرصم  هار  نیرتهب  نیا  دومرف : ماما  تخاس ! هدنکارپ  ار  اهنآ  تاکز )  ) بجاو قوقح  نانمؤمریما ! يا  درک  ضرع 

. دش دهاوخ  روهطوغ  ابر  رد  دزادرپ ، تراجت  هب  مالسا ) ماکحا  زا   ) یهاگآ نودب  هک  سک  نآ  - 447
. دزاسیم التبم  گرزب  ياهتبیصم  هب  ار  وا  دنوادخ  درامش ، گرزب  ار  کچوک  بیاصم  هک  یسک  - 448

سوه اوه و  میلست  هک  نیا  هب  هراشا  . ) دوب دنهاوخ  لیلذ  راوخ و  وا  شیپ  رد  شتاوهش  تسا ، لئاق  ّتیـصخش  دوخ  يارب  هک  یـسک  - 449
(. دنکیم درخ  ار  ناسنا  ّتیصخش  ندش 

تـسا حازم  رد  يور  هداـیز  طارفا و  هب  هراـشا   ) دـهدیم تسد  زا  نآ  اـب  ار  دوخ  لـقع  زا  يرادـقم  دـنکیم  ناـسنا  هک  یخوش  ره  - 450
(. دندادیم ماجنا  ار  نآ  دوخ  مالسا  نایاوشیپ  هکلب  تسین  مومذم  اهنت  هن  لدتعم ، تروص  هب  حازم  هنرگو 

یب هک  یسک  هب  تبـسن  وت  لیامت  تسا و  یتسود  رد  وت  هرهب  یمک  لیلد  تسا ، دنمهقالع  وت  هب  هک  سک  نآ  هب  تبـسن  وت  یلیم  یب  - 451
. تسوت يراوخ  ببس  تسانتعا 

. دوش هضرع  ادخ  رب  ام  لامعا  هک  دوشیم  راکشآ  هاگ  نآ  رقف  انغ و  - 452
. درک امن  وشن و  هّللادبع  شموش  دنزرف  هک  نامز  نآ  ات  دوب  تیب  لها  ام  زا  هراومه  ریبز » - » 453

. دنارب دوخ  زا  ار  گرم  هن  دهد و  يزور  دوخ  هب  دناوتیم  هن  تسا . يرادرم  ماجنارس  دوب و  هفطن  زاغآ  رد  راکچ ؟ ّربکت  اب  ار  ناسنا  - 454
؟ تسیک برع  يارعش  نیرترب  دندیسرپ : ماما  زا  - 455

: دومرف
لاؤس نیا  هب  دیاب  راچان  هب  رگا  دوش و  صّخشم  اهنآ  ماگشیپ  ات  دناهتخادرپن  هقباسم  هب  ریـسم  کی  رد  دنتـشادن و  شور  کی  همه  نارعاش 

. تسا مّدقم  همه  رب  سیقلا » ءرما   » ینعی هارمگ ، ناطلس  نآ  تفگ : دیاب  داد ، خساپ 
نآ زا  رتمک  هب  درادن ، تشهب  زج  ییاهب  امش  ناج  دینادب  دراذگاو ؟ شلها  هب  ار  ایند  هدنام  هت  نیا  هک  دوشیم  ادیپ  يدرم  دازآ  ایآ  - 456

. دیشورفن
. ایند بلاط  ملع و  بلاط  دنوشیمن : ریس  زگره  هک  دناهنسرگ  ود  - 457

هک نیا  و  يراد ، مّدـقم  دراد  دوس  هک  اجنآ  رد  غورد  رب  دـناسریم ، نایز  وت  هب  هک  اـجنآ  رد  ار  ییوگتـسار  هک  تسا  نآ  ناـمیا  - 458
. یسرتب ادخ  زا  يرگید  هرابرد  نخس  ماگنه  هب  هکنیارگیدودشابن  تلمع  زا  شیب  تراتفگ 

. تسا ریبدت  رد  الب  تفآ و  یهاگ )  ) هک اجنآ  ات  ددرگیم ، زوریپ  يرگباسح  هشقن و  رب  تارّدقم  - 459
. تشذگ يرگید  ترابع  اب  هرامش 16 ) رد   ) نومضم نیمه  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

851 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. دناهدش ّدلوتم  دنلب  تّمه  زا  هک  دنتسه  ییولق  ود  نادنزرف  ثداوح ) ربارب  رد   ) يدرسنوخ يرابدرب و  - 460

. تسا ناوتان  صخش  ششوک  نیرخآ  تبیغ ، - 461
. دنروخیم بیرف  دیجمت  فیرعت و  رطاخ  هب  هک  یناسک  دنرایسب  - 462

رد نتـسیز  يارب  یگدامآ  لماکت و  ناهج  نیا  شنیرفآ  زا  فده  هک  نیا  هب  هراشا   ) شدوخ يارب  هن  هدش  هدـیرفآ  شریغ  يارب  ایند  - 463
(. تسا ناهج  نآ 

راتفک نانمشد  داتفا  فالتخا  اهنآ  نیب  هک  نیمه  دنـشاب و  لوغـشم  نآ  رد  دوخ  زات  تخات و  هب  ات  دنراد  تلهم  ینّیعم  نامز  هّیماینب  - 464
. دندرگیم زوریپ  نانآ  رب  دنهدیم و  بیرف  ار  اهنآ  ناشتفص 

ایوگ تسا . تاریبعت  نیرتحیصف  زا  نیا  تسا و  تلهم  يانعم  هب  داورا »  » هّدام زا  ربنم ) نزو  رب  « ) دورم : » دیوگیم هللا  همحر  یـضر  فیرش 

ناور یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 568زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


کی رد  بیترت  مظن و  اب  ناگدـنهد  هقباسم  هک  هدرک  هقباسم  نادـیم  هب  هیبشت  دـنراد ، تموکح  يارب  اهنآ  هک  ار  یتلهم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دروخیم مه  هب  اهنآ  ماظن  دندیسر  فده  هب  هک  یماگنه  اّما  دنوریم ، شیپ  یفده  يوس  هب  ریسم 

شرورپ ناشناماد  رد  دـنزرف  نوچمه  ار  مالـسا  اهنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : هدومرف  راـصنا  شیاتـس  حدـم و  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  - 465
. دنتشادن نآ  هب  يّدام  زاین  هک  نیا  اب  هدنبوک ، قطنم  ایوگ و  ياهنابز  تواخسرپ و  هداشگ و  ياهتسد  اب  دنداد ،

(. دوشیم لطاب  وا  يوضو  دوریم  باوخ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  هک  نیا  هب  هراشا   ) تسا هاگنمیشن  ظفاح  مشچ ، - 466
هک يدنب  هب  ار  مشچ  هدرک و  هیبشت  کشم ، هب  ار  هاگنمیشن  ماما  تسا . زیگناتفگش  تاراعتسا  زا  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
هک تسا  نیا  روهـشم  دراد . هگن  تسا  نآ  رد  هچنآ  دناوتیمن  کشم  دـننک  اهر  ار  دـنب  هاگره  هک  دـندنبیم ، نآ  هلیـسو  هب  ار  کشم  رس 

باب رد  بضتقم »  » باتک رد  دربم »  » ار نیا  دناهدرک ، لقن  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  ياهّدع  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا 
. میاهتفگ نخس  هراعتسا  نیا  هرابرد  هّیوبنلا » راثآ  تازاجم   » باتک رد  ام  و  هدروآ . فورحلاب  ظفللا 

هداج رب  دوخ  تشاد و  اپرب  ار  قح  درک ، تموکح  اهنآ  رب  یهلا ،)  ) یتسرپرس دومرف : شنانخس  زا  یکی  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  - 467
مالسا هرطیس  تردق و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مایق  هب  هراشا   ) داهن نیمز  رب  ار  دوخ  هاگولگ  نید  هک  اج  نآ  ات  تشادیم  رب  ماگ  قح 

رب ار  دوخ  ندرگ  دـباوخیم و  دـصقم  هب  ندیـسر  زا  سپ  هک  دوشیم  هتفگ  تحارتسا  ماگنه  هب  رتش  هرابرد  اـًلومعم  ریبعت  نیا  اریز  تسا ،
(. دهنیم نیمز 

نینچ هک  یلاـح  رد  دـنراشفیم ، نادـند  دـنراد  تسد  رد  هچنآ  رب  نادـنمتورث  هک  هدـنزگ  تخـس و  رایـسب  تسا  شیپ  رد  یناـمز  -/ 468
: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  تسا . هدشن  هداد  اهنآ  هب  يروتسد 

، اونیب مدرم  دننکیم و  راوخ  ار  ناکین  هبترم و  دنلب  ار  نادـب  رارـشا و  نامز  نآ  رد  [ 110 «.] دینکن شومارف  ار  دوخ  نیب  شـشخب  ناسحا و  »
نینچ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنرخیم ، اهنآ  زا  نانّکمتم  دنـشورفیم و  مک  تمیق  هب  رارطـضا  يور  زا  ار  دوخ  یتسه 

. تسا هدرک  یهن  ياهلماعم 
853 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 

. وگغورد هدننز  ناتهب  نمشد  هدننک و  ّولغ  تسود  دش : دنهاوخ  كاله  نم  دروم  رد  سک  ود  - 469
َِّیف َکَلَه  : » تسا هدش  لقن  ماما  زا  هک  هرامش 117 ) نخس   ) تسا يرگید  ترابع  دننامه  ترابع  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 

«. ٍلاق ٌضِْغبُم  َو  ٍلاغ  ُّبُِحم  ِنالُجَر :
: دومرف دندرک ، لاؤس  لدع  دیحوت و  هرابرد  ماما  زا  - 470

هـشیدنا رد  ادخ  تاذ  هک  نیا  هب  هراشا   ) يزاسن مهّتم  ار  وا  هک  تسا  نآ  لدع  يرواین و  هشیدنا  مهو و  رد  ار  يادخ  هک  تسا  نآ  دـیحوت 
(. تسا لداع  اًلماک  شیاهتمعن  میسقت  رد  وا  دجنگیمن و  سک  چیه 

. لهج اب  نتفگ  نخس  هن  تسا و  بوخ  قح ، نایب  زا  توکس  هن  - 471
تیانع ناراب  ام  هب  مار ، ياهربا  هلیـسو  هب  ادنوادخ ! راب  هتفگ : نینچ  هدومن ، ناراب  تساوخرد  يارب  هک  ییاعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  - 472

. شکرس ياهربا  هلیسو  هب  هن  نک 
قرب دعر و  اب  مأوت  هک  ار  ادص  رس و  رپ  ياهربا  ماما  اریز  تسا ، زیگناتفگش  حیصف و  تاملک  زا  نیا  دیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
یلو دـنبوکیم ، نیمز  هب  ار  شیوخ  ناراوس  دـننکفایم و  ار  دوخ  ياهراب  هک  هدرک  یـشکرس  نارتش  هب  هیبشت  تسا ، ناـفوط  هقعاـص و  و 

. دش راوس  اهنآ  رب  دیشود و  ار  اهنآ  ریش  ناوتیم  یتحار  هب  هک  هدومرف  هیبشت  مار  نارتش  هب  ار  وهایه  نیا  زا  یلاخ  ياهربا 
: دومرف خساپ  رد  دوب  رتهب  يدرکیم  باضخ  گنر و  ار  تنساحم  رگا  دش : ضرع  ترضح  نآ  هب  - 473

(. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تافو  ماما  روظنم   ) میراد ازع  ام  یلو  تسا  تنیز  نتسب  گنر  باضخ و 
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صخـش نـینچ  دـنکیم ، يرادنتـشیوخ  اـّما  دراد  هاـنگ  رب  تردـق  هـک  تـسین  یـسک  زا  رتـشیب  شرجا  ادـخ  هار  رد  دیهـش  دـهاجم  - 474
. دشاب ادخ  ناگتشرف  زا  ياهتشرف  هک  تسا  کیدزن  رادنتشیوخ 

. تسا ریذپان  نایاپ  تورث  تعانق ، - 475
. دناهدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  یضعب  دیوگیم : هللا  همحر  یضر  فیرش 

نمض رد  داد ، رارق  سراف  هقطنم  رد  ساّبع » نب  هّللادبع   » نیشناج ار  وا  هک  یماگنه  هیبا » نب  دایز   » هب ار  نخس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  - 476
: دومرف درک ، نایب  تایلام  جارخ و  شیازفا  زا  یهن  هنیمز  رد  هک  ینالوط  نخس  کی 

، متس ملظ و  هقطنم و  زا  مدرم  رارف  بجوم  يریگتخس  هک  ارچ  زیهرپب ، يرگمتس  اج و  یب  يریگتخس  تنوشخ و  زا  نک و  هشیپ  ار  تلادع 
. دنکیم هناّحلسم  هزرابم  هب  توعد 

. درمشب کچوک  ار  نآ  شاهدنهد  ماجنا  هک  تسا  یهانگ  هانگ ، نیرتكانرطخ  نیرتدب و  - 477
. تسا هتفرگ  نداد  میلعت  نامیپ  نادنمشناد ، زا  اًلبق  هک  نآ  رگم  هتفرگن ، ملع  يریگارف  نامیپ  نالهاج  زا  دنوادخ  - 478

855 ص : همجرت ، ناور ، یسراف  همجرت  اب  هغالبلا  جهن 
. ینکفیب تمحز  هب  ار  دوخ  وا  ییاریذپ  يارب  هک  تسا  یسک  ناتسود )  ) ناردارب نیرتدب  - 479

او فّلکت  هب  ار  ناـسنا  هک  عّقوت  رپ  تسود  نیارباـنب  تسا ، مأوت  تّقـشم  اـب  هراومه  فیلکت  فّلکت و  دـیوگیم : هللا  همحر  یـضر  فیرش 
. دوشیم بوسحم  ناوخالا  ّرش  وا  سپ  تسا  ّرش  هیام  درادیم ،

. تسوا زا  ییادج  همدقم  تسود ، نتخاس  هدنمرش  ندروآ و  رد  مشخ  هب  - 480
: دناهتفگ یضعب  دروآ و  رد  بضغ  هب  ار  وا  ینعی  مشحا »  » و مشح » : » دیوگیم هللا  همحر  یضر  فیرش 

. تسا ییادج  همّدقم  يراک  نینچ  ًامّلسم  تسا و  یتلاح  نینچ  بلط  يانعم  هب  مشتحا »  » تخاس و هدنمرش  ار  وا  ینعی 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  هدـیزگرب  نانخـس  زا  تمـسق  نیرخآ  نیا  دـیوگیم : نینچ  باب  نیا  ناـیاپ  رد  یـضر  فیرش 

ساپـس دوـمرف ، تمحرم  ار  یقیفوـت  نـینچ  تشاذـگ و  اـم  رب  تـّنم  هـک  نـیا  رب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  میتفاـی و  ار  نآ  يروآ  عـمج  قـیفوت 
. هعومجم کی  رد  رگیدکی  هب  اهنآ  نتخاس  کیدزن  هدنکارپ و  نانخس  نیا  يروآدرگ  رب  قیفوت  مییوگیم ،

رد میدروخرب ، ياهزات  مالک  هب  تقوره  ات  میزاس  قحلم  باتک  هب  ار  يدیفس  تاحفـص  باب  ره  رخآ  رد  هک  میتفرگ  میمـصت  زاغآ  زا  ام  و 
. میزاس قحلم  اهثحب  نیا  هب  ار  نآ  میتفای ، تسد  ماما  نانخس  هرابرد  ياهزات  ریسفت  هب  هاگره  ای  میهد و  ياج  نآ 

. تسا ناتسرپرس  نیرتهب  تسا و  یفاک  ار  ام  وا  مینکیم و  هیکت  وا  رب  میبلطیم و  قیفوت  هّللا  زا  اهنت 
هدننک تیاده  ناربمایپ و  متاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ام  يالوم  دّیس و  رب  دنوادخ  دورد  تسا . يرجه  هنس 400  بجر  هام  رد  نیا  و 

. دننیقی نامیا و  ناگراتس  هک  داب ، شنارای  كاپ و  نادناخ  رب  اههار و  نیرتهب  هب 
نایاپ 

________________________________________

» رتخد همطاف » ینعی « كاپ  ییوناـب  زا  ( 400 - 304 یـسوم ( نب  نیـسح  دمحاوبا  لزنم  رد  دادغب  رد  يرمق  يرجه  لاس 359  رد  (. 1 [ ) 1]
ْنیَبَسَحلاوذ یـضر » فیرـش  هب « اهدعب  دندراذگ و  مان  دّـمحم » ار « وا  هک  دوشگ  ناهج  هب  مشچ  یکدوک  شورطا » دّـمحم  یبا  نب  نیـسح 

. دش زاتمم  یصخش  هنومن و  دوب  هدرب  ثرا  هب  دوخ  كاپ  ناکاین  زا  هچنآ  مامت  رد  وا  دیدرگ . فورعم 
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« يربکعلت یـسوم  نب  نوراـه  ياـّفوتم 394 « هتاـبن » نبا  ياـّفوتم 413 « دـیفم » خیـش  نوچمه « گرزب  دـیتاسا  زا  هر ) یـضر ( دّیـس  موحرم 
. تسا هدرک  هدافتسا  ياّفوتم 368  یفاریس » هب « فورعم  يوحن  نابزرم » نب  هَّللادبع  ياّفوتم 377 و « یسراف » یلع  وبا  ياّفوتم 385 و «

ذوفن و بحاص  ّتیصخش و  اب  يدرم  هدیسر ) شدنزرف  هب  وا  لیاضف  زا  ياهظحالم  لباق  تمسق  تثارو  نوناق  قبط  هک  یضر ( فیرش  ردپ 
ات دننکفیب و  نادنز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  داتفا و  تشحو  هب  وا  یعامتجا  ذوفن  زا  هلودـلادضع » هک « دوب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  دوب و  رّکفتم 
زا ار  يو  داد  روتـسد  دیـسر  تموکح  هب  هلودلا » فرـش  شدنزرف « تفر و  ایند  زا  هلودلادضع  هک  یماگنه  تخاسن ، دازآ  ار  وا  دوب  هدنز 

. دننک دازآ  نادنز 
يارب تفرگ و  ار  یـضترم  دّیـس  شردارب  وا و  تسد  تشاد و  هدهع  هب  ار  اهنآ  یتسرپرـس  یـضردّیس  ردام  هک  دوب  نادنز  ماّیا  نامه  رد  و 

. درپس دیفم  خیش  هب  ندناوخ  سرد 
رد ار  هیبسح  روما  ملاظم و  هب  رظن  یمالـسا و  تکلمم  رد  ّجـح  ياهناوراک  تراما  نییبلاـط و  یتسرپرـس  و  تباـقن » هر «) یـضر ( فیرش 

یمالسا دالب  مامت  رد  ار  نییبلاط  روما  مامت  هلودلا » ءاهب  دوب «، هتـشذگن  شیب  شرمع  زا  راهب  هک 21  یلاح  رد  تفرگ ؛ هدهع  هب  لاس 380 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زج  ربمایپ  تیبلها  نایم  زا  دناهتفگ : هک  دش  هدناوخ  ابقنلا » بیقن  و « تشاذگ ، وا  هدـهع  هب  لاس 403  رد 

. تسا هتفاین  ار  بصنم  نیا  يرگید  مالسلا 
م دوب . دنمورین  يوق و  ماکحا  و  هقف » رد « درک و  ظفح  دوب ، هتشذگ  شرمع  زا  لاس  یس  هک  نآ  زا  سپ  یهاتوک  تّدم  رد  ار  نآرق 

هدایپ هقبط  ره  زا  ّمهم  ياهّتیـصخش  شتافو  ماگنه  هب  تسبرب . مشچ  ناهج  زا  يرجه  لاس 406  مّرحم  مشش  رد  هر ) یضر ( فیرش  ض 
دسج یتّدم  زا  سپ  دش و  رازگرب  ياهداعلاقوف  مسارم  تشاد ، رارق  خرک  هّلحم  رد  هک  شاهناخ  رد  دندش و  رـضاح  وا  لزنم  رد  هنهرباپ  و 
ماما سّدقم  رئاح  رد  زاغآ  زا  وا  ربق  دیآیم  رب  خیرات  زا  هک  نانچنآ  دندومن و  نفد  شردـپ  ربق  رانک  ار  وا  دـنتخاس و  لقتنم  البرک  هب  ار  وا 

. تسا هدوب  روهشم  فورعم و  مالسلا  هیلع  نیسح 
نب یـسوم  ماما  ربق  يوس  هب  ناوارف  یتحاران  اب  نانچمه  دـناوخن ، زامن  وا  رب  تفاـین و  روضح  وا  هزاـنج  رب  یـضردّیس  ردارب  یـضترم  دـّیس 

. تسشن متفه  ماما  ربق  رانک  رد  هودنا  مغ و  جاوما  فیفخت  يارب  درک و  تکرح  مالسلا  هیلع  رفعج 
. دندورس هیثرم  شیارب  گرم  زا  سپ  يرایسب  يارعش 

هیآ 34. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 2]

هیآ 38. ّجح ، هروس  (. 2 [ ) 3]
هیآ 97. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 4]

هیآ 83. صصق ، هروس  (. 1 [ ) 5]
هیآ 38. ماعنا ، هروس  (. 1 [ ) 6]
هیآ 82. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 7]

هیآ 30. میهاربا ، هروس  (. 1 [ ) 8]
هیآ 6. لافنا ، هروس  (. 1 [ ) 9]

هیآ 56. ماعنا ، هروس  (. 1 [ ) 10]
هیآ 35. دّمحم ، هروس  (. 1 [ ) 11]

هیآ 88. هروس ص ، (. 1 [ ) 12]
هیآ 21. هروس ق ، (. 1 [ ) 13]

هیآ 89. لحن ، هروس  (. 1 [ ) 14]
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هیآ 26. ریوکت ، هروس  (. 1 [ ) 15]
هیآ 98. ءارعش ، هروس  (. 1 [ ) 16]
هیآ 26. ءایبنا ، هروس  (. 1 [ ) 17]

هیآ 26. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 18]
هیآ 49. دوه ، هروس  (. 1 [ ) 19]

هیآ 30. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 20]
هیآ 45. فهک ، هروس  (. 1 [ ) 21]
هیآ 15. تلّصف ، هروس  (. 1 [ ) 22]
هیآ 104. ءایبنا ، هروس  (. 2 [ ) 23]

هیآ 102. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 24]
هیآ 28. يروش ، هروس  (. 1 [ ) 25]

هیآ 59. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 26]
. دوشیم جراخ  مالسا  زا  ددرگیم و  رفاک  دهد  ماجنا  ياهریبک  هانگ  سک  ره  دنتشاد : هدیقع  جراوخ  (. 1 [ ) 27]

هیآ 34. نامقل ، هروس  (. 1 [ ) 28]
. دنشاب هتشادن  ار  نآ  زا  رارف  هار  هک  منک  حرط  اهنآ  يارب  ياهشقن  هک : تسا  نآ  لثملا  برض  نیا  موهفم  (. 1 [ ) 29]

.12 تایآ 10 /- حون ، هروس  (. 1 [ ) 30]
هیآ 26. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 31]

. دوه هروس  هیآ 7  زا  سابتقا  (. 1 [ ) 32]
هیآ 9. ءارسا ، هروس  (. 1 [ ) 33]
هیآ 14. رطاف ، هروس  (. 1 [ ) 34]

تایآ 1 و 2. توبکنع ، هروس  (. 1 [ ) 35]
هیآ 26. صصق ، هروس  (. 1 [ ) 36]

هیآ 8. رطاف ، هروس  ( 1 [ ) 37]
هیآ 12 و 13. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 38]

هیآ 30. تلصف ، هروس  (. 1 [ ) 39]
هیآ 48. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 40]

هیآ 182. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 41]
هیآ 95. دوه ، هروس  (. 1 [ ) 42]
هیآ 2. قالط ، هروس  (. 1 [ ) 43]

هیآ 245. دّمحم ، هروس  (. 1 [ ) 44]
هیآ 245. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 45]

هیآ 7. دوه ، هروس  (. 3 [ ) 46]
هیآ 21. دیدح ، هروس  (. 4 [ ) 47]
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هیآ 15. دعر ، هروس  (. 1 [ ) 48]
هیآ 35. میرم ، هروس  (. 1 [ ) 49]
هیآ 73. رمز ، هروس  (. 1 [ ) 50]
هیآ 26. حتف ، هروس  (. 2 [ ) 51]
هیآ 13. أبس ، هروس  (. 1 [ ) 52]

هیآ 29. ناخد ، هروس  (. 1 [ ) 53]
.74 تایآ 71 /- هروس ص ، (. 2 [ ) 54]

هیآ 39. رجح ، هروس  (. 1 [ ) 55]
تایآ 55 و 56. نونمؤم ، هروس  (. 1 [ ) 56]

هیآ 35. أبس ، هروس  (. 1 [ ) 57]
هیآ 128. لحن ، هروس  (. 1 [ ) 58]

هیآ 19. هلداجم ، هروس  (. 1 [ ) 59]

هیآ 42. میهاربا ، هروس  (. 1 [ ) 60]
هیآ 103. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 61]

.43 تایآ 42 /- ّرثّدم ، هروس  (. 2 [ ) 62]
هیآ 37. رون ، هروس  (. 3 [ ) 63]
هیآ 32. هط ، هروس  (. 4 [ ) 64]

هیآ 72. بازحا ، هروس  (. 1 [ ) 65]
هیآ 157. ءارعش ، هروس  (. 1 [ ) 66]

هیآ 156. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 67]
هیآ 26. تاعزان ، هروس  (. 1 [ ) 68]

روبق و  دیتفر « اهربق  رادید  هب  هک  اجنآ  ات  تسا  هدومن ) لفاغ  ادخ  زا  و  هتشاد ( لوغشم  دوخ  هب  ار  امش  رخافت ) و  یبلطنوزفا ( (.» 1 [ ) 69]
هیآ 1 و 2. رثاکت ، هروس  دیدرک -»! راختفا  نانآ  هب  دیدرمش و  ربار  دوخ  ناگدرم 

هروس دنکیمن -» لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  ياهلماعم  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  دنیوگیم . وا  حیبست  اهنآ  رد  ماش  حبـص و  و  (.» 1 [ ) 70]
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زکرم هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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