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مالسلاهیلع نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  هاگشیپ  هب  میدقت  رصاعم  هتشذگ و  نارعاش  زا  ییاروشاع  ییاههدورس  اروشاع  هسامح  رد  قشع  یلجت 

: هدنسیون

یناشاک قفشم  یخرهاش  سابع و  دومحم 

: یپاچ رشان 

هوسا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  هاگشیپ  هب  میدقت  رصاعم  هتشذگ و  نارعاش  زا  ییاروشاع  ییاههدورس  اروشاع  هسامح  رد  قشع  14یلجت 

باتک 14تاصخشم 

14همدقم

رپرپ ياههلال  شتآ ،»  » ققحم 17داوج 

شطع ياههظحل  شیاسآ ، 17هیضرم 

تداهش هاگرظن  هداز ، لوسر  17رفعج 

ادخ نوخ  یهآ ، 17نیسح 

قشع يداو  هنیآ ،»  » ینایصع 17یضترم 

هسامح يهمشچ  یماشتحا ، 18ورسخ 

هنیآ قرشم و  يدمحا ، 18نسحم 

لد نابز  یلیعامسا ، 18اضر 

هراتس نامسآ  کی  یناسنا ، 18یلع 

تریغ حور  یناسنا ، 19یلع 

تزع یهز  یناسنا ، 19یلع 

مخز راهب  رد  نتفکش  يرقاب ، 19دعاس 

راتسد رح و  روپ ، یتارب  19سابع 

ربمغیپ هبش  روپ ، یتارب  20سابع 

قشع ناوید  يدرونجب ، 20فراع 

یمشاه هام  اقب ،»  » هدازرقاب 20یلع 

رابت قیاقش  لخن  یکنابایب ، 20دیعس 

دیشروخ رکیپ  یکنابایب ، 21دیعس 

ینیسح روش  رادیب ،»  » یلیلج نیسح  21دمحم 
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مخز ياهلگ  يدابآ ، بیبح  یگیب  21زیورپ 

ادخ رون  یناکرسیوت ، اسراپ  21نامحرلادبع 

نیعبرا ناوراک  هناورپ ،»  » يدهاجم یلع  21دمحم 

تساهنت هک  یبسا  هناورپ ،»  » يدهاجم یلع  22دمحم 

تریغ يایرد  یناهجروپ ، 22لیعامسا 

تشهب لگ  يوریپ ،»  » رظنم نکر  22یلعنیسح 

ادخ اب  ادوس  نیظعاولا ، 23جات 

رفظ نوتاخ  يزیربت ، 23بیات 

هنشت ریوک  یقرت ، 23نژیب 

ترتع يهلیقع  هبذج ،»  » یخرهاش 23دومحم 

رارحا يهبعک  هبذج ،»  » یخرهاش 24دومحم 

نیسح يازع  هبذج ،»  » یخرهاش 24دومحم 

تیاده غارچ  هبذج ،»  » یخرهاش 24دومحم 

تقیقح یلجت  هبذج ،»  » یخرهاش 24دومحم 

قح لامج  هبذج ،»  » یخرهاش 25دومحم 

صالخا مزمز  یلج ، 25بارتوبا 

تمارک دنبرمک  یلامج ،»  » بنذم لیلخ  25دمحم 

تایح رتفد  رد  یلامج ،»  » بنذم لیلخ  25دمحم 

دیما يهبعک  یناسارخ ، يدوج  26داوجلادبع 

ایرد ود  رانک  یناسارخ ، يدوج  26داوجلادبع 

ینابرق ود  داتفه  یناسارخ ، يدوج و  26داوجلادبع 

مغ غاد  یناسارخ ، يدوج  26داوجلادبع 

ردارب شش  غاد  يدزی ، 27نوحیج 

نیسح يهنییآ  ینیگچ ، 27دمحا 
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نیسح قشع  نمچ ،»  » يرسای اضر  27دمحم 

اروشاع بارطضا  دماح ،»  » نایمساق 27ورسخ 

خرس نهریپ  یناشاک ، دادح  28سابع 

بآ یهاوخ  نوخ  یناجنیسح ، 28مساقلاوبا 

ایرد تسد و  یناجنیسح ، 28مساقلاوبا 

قشع روش  ینیسح ، تجح  28دیس 

اههزین يور  یمق ، ینیسح  يدهم  29دیس 

بآ گناب  یمق ، ینیسح  يدهم  29دیس 

بآ کشم  جالح ، ییاباب  29رفعج 

لضفلاوبا يازع  یناشاک ، 30زابخ 

نوخ جوم  یناشاک ، 30زابخ 

بآ کشم  رانک  يردخ ، 30داوج 

مشاهینب هام  درخ ،»  » برع 30رغصا 

رح يهبوت  ورسخ ،»  » داژنورسخ 31دمحم 

نطو مزع  ورسخ ،»  » داژنورسخ اضر  31دمحم 

ادخ نوخ  یناورسخ ، ریما  31گنشوه 

خیرات يهسامح  ینارهت ، لدشوخ  ربکا  31یلع 

اروشاع رهظ  لمع ، شوخ  32سابع 

رسپ قارف  يزاریش ، 32يرواد 

ادهش ثیدح  يزاریش ، 32يرواد 

نیسح نماد  هداز ، 32ینهذ 

قح هنییآ  یناهفصا ، 33یقوذ 

خرس ياهلگ  ینامحر ، 33قداص 

نمجنا هام  اسر ، 33مساق 
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تسود يانم  يدیزی ، یضایر  یلع  33دمحم 

دالیم نویامه  يدیزی ، یضایر  یلع  34دمحم 

نینوخ لصف  دنورالاس ، 34همطاف 

نیسح مان  يراوزبس ، 34دیمح 

البرک يوزرآ  يراوزبس ، 35دیمح 

هنادواج رهم  یناشاک ، 35يهدیپس 

اروشاع ماش  دمرس ، 35قداص 

خرس يهلال  انس ،»  » ییامه 35نیدلالالج 

ردیح مشچ  رون  فیرش ، 36یلع 

نیسح متام  یناهفصا ، ییافش  36میکح 

دمآ مرحم  یناهفصا ، ییافش  36میکح 

رگد تسد  قفش ،»  » یتجهب نیسح  36دمحم 

ادخ لوسر  اب  بنیز  قفش ،»  » یتجهب نیسح  36دمحم 

ارهز رتخد  قفش ،»  » یتجهب نیسح  37دمحم 

شوماخ عمش  قفش ،»  » هداز روفغ  داوج  37دمحم 

لمحم باتفآ  قفش ،»  » هداز روفغ  داوج  37دمحم 

فرش نوخ و  قفش ،»  » هداز روفغ  داوج  37دمحم 

هراتس ناوراک  کی  يرس ، راکش  اضر  37دیمح 

البرک يهعقاو  يرهش ، 38سابع 

رغصا باوخب  رایرهش ، نیسح  38دمحم 

بنیز يهولج  رایرهش ، نیسح  38دمحم 

نیسح غاد  رایرهش ، نیسح  39دمحم 

البرک ناوراک  رایرهش ، نیسح  39دمحم 

مشچ يهشوگ  سیئرلا ، 39خیش 
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نیسح نوخ  يزیربت ، 39بئاص 

ردپ اب  هنیکس  ینادمه ، 40رباص 

بنیز رفسمه ، یناهفصا ، دعاص  یلع  40دمحم 

نیسح رادملع  يزیربت ، حلاص  40دمحا 

تداهش روش  یحلاص ، 41نمهب 

نوخ عولط  یحلاص ، 41نمهب 

شطع یلاوح  رد  یحلاص ، 41نمهب 

ماک هنشت  يدرجورب ، تماص  رقاب  42دمحم 

ادخ ریش  رسپ  یناهفصا ، 42ریغص 

لضفلاوبا يانث  یناهفصا ، 42ریغص 

ناویح يهمشچ  یناهفصا ، 42ریغص 

یبنلآ نشلگ  راهب  افص ،»  » یتوهال 42نیسح 

نادیواج هدنز  یناریمش ، ییاط  43یضترم 

وت بل  دای  اب  داژن ، ییابطابط  43يدهم 

تبیصم رابغ  يدزی ، 43زارط 

دیشروخ شبات  یناهفصا ، 43برط 

تارف بآ  یناهفصا ، 44برط 

نامز نامیلس  یناهفصا ، 44برط 

ازع بش  یناهفصا ، 44برط 

هنشت بل  ورسخ  یناهفصا ، 44برط 

يراهبون ربا  يزیربت ، دباع  45دمحم 

شطع نادیم  قشاع ،»  » يروصنم 45ردیح 

اول بحاص  همالع ، 45دمحم 

قشع دیهش  یتسودیلع ، 45نویامه 
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البرک هیثرم  اقنع ، نیسح  46دمحم 

نارای غاد  اقنع ، نیسح  46دمحم 

البرک رد  ایب  يولهد ، بلاغ  46هللادسا 

هدز شتآ  همیخ  يولهد ، بلاغ  47هللادسا 

دیحوت يهداب  يورغ ، نیسح  47دمحم 

هنشت بل  یقاس  زارف ، یشیرق  47یقت 

البرک يهتشک  یناغرف ، 48فیس 

دایرف يهمشچ  دیرف ،»  » یبسامهط 48رداق 

هنادواج غاد  دیرف ،»  » یبسامهط 48رداق 

ماک هنشت  انف ، 48لوسرلادبع 

نادیهش كاخ  ینامرک ، 49داوف 

ملق حول و  یسرک و  ینامرک ، 49داوف 

نداهن ناج  ینامرک ، 49داوف 

البرک تشد  یمق ، 49يدالوف 

لضفلاوبا يالو  یضاق ، ماظن  یضاق  50یفطصم 

نابیرغ ماش  یسدق ، هللا  50لضف 

دولآدرد رهظ  هوزق ، 50اضریلع 

عادو لامک ،»  » روپ لامک  50دمحا 

راخ یب  لگ  لامک ،»  » روپ لامک  51دمحا 

قشع تشد  یتوهال ، 51مساقلاوبا 

قشع رذب  یثدحم ، 51داوج 

نیسای ترتع  یمق ، 51طیحم 

نادیهش ياقس  یمق ، 51طیحم 

لگ يهلفاق  يدارم ، 52اضرمالغ 
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قیاقش ناوراک  يدارم ، 52اضرمالغ 

نوگزبس یتشپدور ، يدارم  52دیجم 

ادخ نوخ  رادساپ  ینادرم ، یلع  52دمحم 

البرک مزب  یقاس  ینادرم ، یلع  53دمحم 

رتخا لگ  ینادرم ، 53هللارصن 

شطع نادیم  ینادرم ، 53هللارصن 

بیغ تسد  ینادرم ، 53هللارصن 

ادخ نوخ  يهمشچ  یناشاک ، قفشم  54سابع 

رادملع یناشاک ، قفشم  54سابع 

نیسح ياوه  یناشاک ، قفشم  54سابع 

اونین دیهش  یناشاک ، قفشم  54سابع 

بآ يهنیآ  یناشاک ، قفشم  54سابع 

نیسح ماما  دالیم  هزجعم ، 55ردیح 

ارهز شوغآ  تنیز  یناشاک ، یشنم  55یلعنیسح 

نیشون يهمشچرس  یمق ، 55نایدحوم 

کشم کشا  يدزی ، يوسوم  56باهش 

ییادخ نادیهش  یخلب ، دمحم  56انالوم 

روط يهلخن  دیوم ، 56اضر 

قشع هاوگ  دیوم ، 56اضر 

قشع رامیب  دیوم ، 57اضر 

تیالو يایرد  دیوم ، 57اضر 

نامیا ینعم  نارهم ، 57دمحا 

ملاع نادیهش  رخف  نارهم ، 57دمحا 

کشا جوم  مثیم ،»  » راگزاس 58اضرمالغ 
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یناگدنز بآ  58یجان ،

نادزی يهولج  ینامرک ، هدازرظان  58دمحا 

نیسح باحصا  ینامرک ، هدازرظان  59دمحا 

توبن دنویپ  لگ  ینامرک ، هدازرظان  59دمحا 

قح ياضر  ینامرک ، هدازرظان  59دمحا 

همطاف مشچ  رون  ینامرک ، هدازرظان  60دمحا 

نید دیشروخ  یناقشوج ، 60زاین 

تمایق حبص  يزیربت ، رین  یقت  60دمحم 

سرج گناب  يزیربت ، رین  یقت  60دمحم 

هآ شتآ و  يزیربت ، رین  یقت  61دمحم 

تسود هگنابرق  يزیربت ، رین  یقت  61دمحم 

دایص كوان  يزیربت ، رین  یقت  61دمحم 

دهع زور  يزیربت ، رین  یقت  61دمحم 

هنشت ياههچنغ  بلط ، کین  62کباب 

نابیرغ ماش  وکین ،»  » يدمحم اضر  62دمحم 

قفش نوخ  دجاو ،»  » یلیخد 62ربکا 

دیهش نیسح  ینیوزق ، 62ظعاو 

لیربج رطاخ  ینیوزق ، 63ظعاو 

تمایق دیشروخ  ینیوزق ، 63ظعاو 

متام رد  دیلک  ینیوزق ، 63ظعاو 

مرش شتآ  يدیحو ، تخد  63نیمیس 

همقلع رانک  يدیحو ، تخد  63نیمیس 

رشحم روش  یلدگیب ، 64فاصو 

الو رهم  رجه ، 64یلعسابع 
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الو يوک  ینادمه ،» روای   » بلط کین  64دمحا 

یماکان کشا  یقدنج ، 64امغی 

ملاع رخف  گوس  یقدنج ، 65يامغی 

یلع نب  نیسح  ناتسآ  رد  ییامغی ، 65بیبح 

مرحم هام  لاله  یناهفصا ، 65اتکی 

66یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  66هرابرد 
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نیسح ماما  نادیهش  رالاس  هاگشیپ  هب  میدقت  رصاعم  هتشذگ و  نارعاش  زا  ییاروشاع  ییاههدورـس  اروشاع  هسامح  رد  قشع  یلجت 
مالسلاهیلع

باتک تاصخشم 

.1388  - 1306، دومحم یخرهاش  هسانشرس : 
رالاس هاگـشیپ  هب  میدـقت  رـصاعم  هتـشذگ و  نارعاش  زا  ییاروشاع  ییاههدورـس  اروشاع  هساـمح  رد  قشع  یلجت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. یناشاک قفشم  سابع  " هبذج ،  " یخرهاش دومحم  ششوک  هب  مالسلاهیلع / نیسح  ماما  نادیهش 
هوسا 1388. تاراشتنا  هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

303 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.73 هوسا ؛ تاراشتنا  هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  تسورف : 

لایر 978-964-542-148-7  30000 کباش : 
( اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. مود پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

اههعومجم یبهذم --  رعش  عوضوم : 
اههعومجم یسراف --  رعش  عوضوم : 

 - سابع 1304 شنمیک  هدوزفا :  هسانش 
هوسا تاراشتنا  هیریخ . روما  فاقوا و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

PIR4071/ش18ت3 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
1/00831 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

1843034 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

تفگ و ناوت  هچ  قشع  زا  [ . 1  ] درک ناوتن  اطخ  رکف  نیدب  هتکن  نیا  لح  تسام  شناد  يهلصوح  رد  هن  قشع  لکـشمتسا  ریرقت  دح  يارو 
رد دنکب و  دوخ  كرت  دشابن و  دوخ  اب  هک  دوش  ملـسم  ار  تسا  یـسک  نداهن  مدق  قشع  رد  «؟ درک ناوت  ترابع  هچ  داد و  دـیاش  ناشن  هچ 
رد دـنادب و  ثبع  ار  یلاوس  نینچ  حرط  وا  دـیاش  تسیچ ؟ قشع  هک  دوـش  لاوـس  یبطاـخم  زا  تسا  نکمم  [ . 2 « ] دـنک راثیا  ار  دوخ  قشع 

يهماع یقلت  نیا  تسا ، قشع  تقیقح  رگنشور  باوج  نیا  دنک  روصت  نتشاد و  تسود  ینعی  قشع  دیوگ : یگداس  هب  شـسرپ  نیا  خساپ 
یتسود بح و  طرف  نآ  ینعم  تسا و  طرفم  لیم  قشع  دـنیوگ  دـیآ ، لمع  هب  شـسرپ  نیا  زین  رظن  لـها  صاوخ و  زا  رگا  تسا ، ناـمدرم 
يهربنچ رد  دوجو  ملاع  تارذ  يهمه  هک  یتقیقح  نآ  ایآ  ؟ تسا یتسه  ناهج  زیمآرارسا  يایمیک  قشع  يهدننک  نایب  خساپ  نیا  ایآ  تسا ،
دناهدش یناف  قرغتسم و  قشع  هنارکیب  رحب  رد  تفـص  هرطق  هک  نانآ  اشاح ! دجنگیم ؟ فیـصوت  نیا  رد  تسوا  نامرف  يهطیح  تردق و 

هحفص 6] دننکیم [ . یناوتان  زجع و  راهظا  رهم  هب  رـس  زار  نیا  فیـصوت  رد  دناهتفرگ  قوشعم  گنر  دوخ  هتـساخرب و  نایم  زا  نانآ  نیعت 
دوخ رب  ملق  دیآ ، قشع  هب  نوچ  تفاتشیم  نتشون  ردنا  ملق  نوچنآ  زا  مشاب  لجخ  میآ ، قشع  هب  نوچ  نایب  حرـش و  ار  قشع  میوگ  هچ  ره 
ینعم نیا  رد  دناهتفگ و  اهنخس  قشع  فیـصوت  رد  تیدبا  لامج  عمـش  ناگناورپ  تفرعم و  بابرا  زا  ناگتخوس  زاب  رید  زا  [ . 3  ] تفاکش
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رهلاقلا ناسل  انهه  تمـصف  اهل  ماصفناال  قشعلا  هصق  . دـناهدوس ینتفگان  رـس  نیا  لالج  يهناتـسآ  رب  زجع  رـس  ماجنارـس  هتفـس و  اـهرهوگ 
فیـصوت نیا  هدنیوگ و  ماقم  هاگیاج و  زا  یناشن  تسا و  قشع  نایلغ  شوج  رـس  نآ  هدـنار  نابز  رب  ینخـس  درد  رـس  زا  هک  یناج  هتخوس 
ناگدادلد هک  ار  هچ  نآ  رگا  [ . 4  ] دراد یناـمگ  رکف  بسح  رب  سک  ره  زار  مرحم  نیقی  هب  سک  دـشن  قشع  هر  رد  . تسین گرزب  زار  نیا 

هب رـس  زار  نیا  همه  نیا  اب  دیآ . دـیدپ  میظع  ییاههناخباتک  دوخ  ددرگ ، درگ  دـناهدنار  ملق  نابز و  رب  یقـشاع  قشع و  نایب  رد  لزا  نسح 
نتـشیوخ رب  دـش و  نارگن  دوخ  نسح  رب  دوخ  نوچ  دوب ، روتـسم  لالج  رتس  رد  هک  هناگی  قوشعم  لیمج  لامج  تسا ، هدـنام  موتکم  رهم 

يراـس يراـج و  یتـسه  ملاـع  تارذ  همه  رد  قشع  نیا  قوشعم ، دوخ  تسا و  قشاـع  دوـخ  وا  ور  نیا  زا  دـمآ ، دـیدپ  قـشع  درک ، هوـلج 
[5  ] وا قوذ  زا  رگم  ددنخن  غاب  وا  قوش  زا  رگم  دیرگن  رباتسوا  قوطیب  هک  هرطق  کی  ندرگ  تسوا ؟ قوشیب  هک  هرذ  کی  لد  وک  ، تسا
. دنز ارحص  هب  همیخ  هک  تساوخ  قشع  ناطلس  :» تفگ هک  میراد  هضرع  ینخـس  تبحم  شتآ  يهتخوس  نآ  زا  ینعم  نیا  رد  هحفص 7 ] . ] 

لیم یکی  [ . 6 « ] هدوسآ دوهـش  يهناخ  تولخ  رد  دوب و  هدـیمرآ  دوخ  دوبن  دوب و  اب  ملاع  هنرو  دیـشاپ ، ملاـع  رب  جـنگ  دوشگب ، نیازخ  رد 
لیم نیا  زالیخ  رد  لیخ  تبینج ، رد  تبینج  لیم  نیمه  یناد  رگا  تسا  لیم  نیمهصاخ  دصقم  ات  ار  هرذ  ره  ناشک  صاقر  هرذ  ره  اب  تسا 
لیم نیمهتخود  ابرنهآ  رب  درب و  ار  دوخ  هک  تخومآ  رد  ار  نهآک  تسا  لیم  نیمهینیمز  اـی  ینامـسآ ، مسج  هب  ینیب  هک  شبنج  ره  تسا 

ار نونجم  دروآ  نوربییوس  هب  ار  کی  ره  هداد  وپ  کت و  ییوزرآ  هداهن  یعبط  ره  هبتـسب  ابرهک  رب  ار  هاک  مکحم  هک  تسویپ  هاک  اب  دمآ و 
لاب رپ و  ار  لبلب  هتـسب  رب  لگ  ززوسیم  هک  شتآ  ار  هناورپ  هدز  زورفاشتآ  هتـشگ  عمـش  باـت  زـشکیم  هک  شریجنز  داد  یلیل  هب  شوشم 

رب یگدنز  رادم  هحفـص 8 ] تسا [  لیم  طسب  ضبق و  يالیتسا  تسا ز  لیفط  ملاع  شک  قشع  دوجولاـنیم  هک  شناـج  رد  راـخ  هتـسکش 
ره كرحم  تانکمم و  خرچ  يهدننادرگ  دوجو و  ملاع  ياورنامرف  قشع  يرآ  [ . 7  ] قشع رد  تسیک ؟ رد  یگدنیاپ  خر  قشع  رب  تسیچ ؟

دننام ار  هوک  دیاس  قشع  گید  دـننام  ار  رحب  دـشوج  قشع  ، تسا نادرگرـس  نآ  تاذ  رد  هشیدـنا  ناریح و  نآ  هنک  رد  لقع  تسا ، دوجو 
یقاب قوشعم  زج  هچ  ره  تخورف  رب  نوچ  وک  تسهلعـش  نآ  قشعفازگ  زا  ار  نیمز  دنازرل  قشع  فاکـش  دـص  ار  کلف  دفاکـشب  قشعگیر 

اب اهییابیز ، عیمج  تانکمم ، يهنیآ  رد  تسا ، قلطم  نسح  یلجت  يهجیتن  شهاوخ  لیم و  نیا  ششک و  بذج و  نیا  [ . 8  ] تخوس هلمج 
، دوشیم قشاع  هتفیش و  دراپسیم و  لد  يرهظم  تروص و  رب  ياهلحرم  رد  یـسک  ره  تسا و  زوس  یتسه  نسح  نآ  وترپ  بتارم ، توافت 

لصا ییابیز و  تقیقح  هب  لد  درادیمرب و  شیپ  زا  ار  اهباجح  عیمج  درذگرد و  روص  رهاظم و  عیمج  زا  ریصب  قشاع  لماک و  ناسنا  اما 
ره قشع  نیا  شتآ  دنیـشنیم ، نآ  ياج  هب  قوشعم  دزیخیمرب و  نایم  زا  يو  تینم  دوشیم و  هناـگیب  دوخ  اـب  وا  . دراپـسیم لاـمج  عبنم  و 

ناهج ود  رـس  رب  ياپ  درادیمرب و  نایم  زا  ار  عناوم  دویق و  عیمج  دـنازوسیم و  كاـشاخ  سخ و  ناـسهب  تسا  لزا  رادـلد  تبحم  زج  هچ 
هک نانچ  ریگیم ، مارآ  تقیقح  عمش  ناماد  رد  دوشیم و  یناف  لعتشم و  شتآ  رد  دنزیم و  رطخ  يهلعـش  رب  ار  دوخ  راوهناورپ  دهنیم و 

شتآ هک  هاگ  نآ  ات  درادن ، دوجو  شتآ  رد  درادن و  رارق  شتآیب  دروخ ، شتآ  زا  توق  هناورپ  ،» دیوگ ینعم  نیا  رد  قشع  يهدیروش  نآ 
ریغ شتآ و  نایم  ندرک  قرف  دنادن  دوخ  دنز ، نایم  رب  ار  دوخ  دـسر  شتآ  هب  نوچ  دـنیب  شتآ  ناهج  همه  هک  دـنادرگ ، نانچ  ار  وا  قشع 

رتیلوا نینچ  قشاع  يهناخ  تسم  ریـش  يا  ار  هناخ  نیا  زوسب  شوخ  هحفص 9 ] [ . ] 9 « ] تسا شتآ  دوخ  همه  قـشع  هک  اریز  ارچ ؟ شتآ ،
نارادـیب يوک  رد  یبـش  کـی  رـسپ  يا  بشما  راذـگب  ار  باوخمنـشور  شزوـس  نم ز  معمـش  هکناز  منک  هلبق  ار  زوـس  نم  نیا  زا  دعبتـسا 

يهتـشک رگا  وجم و  صالخ  یقـشع  هتـسب  رگا  يرآ  [ . 10 . ] دناهتـشک شلـصو  هب  هناورپ  وچمه  دناهتـشک  نونجم  هک  ار  اـهنآ  رگنبرذـگ 
زا هللا  كرابت  [ . 12  ] دیدپ هنارک  ار  قشع  دشن  میدش و  یسب  [ . 11 . ] نایاپیب يرحب  تسا و  نازوس  شتآ  قشع  هک  وجم ، صاصق  یقـشع 

یگدادـلد يهصرع  قشاـع  هناـگی  قلطم و  قشع  یلجت  قشع و  فاـق  يهلق  غرمیـس  زا  اـت  مراد  نآ  رـس  هک  کـنیاشنایاپ  تسین  هک  هر  نیا 
زجع و ساسحا  قح  تقیقح  هب  دـنامیم و  زاب  ییایوپ  زا  ماهشیدـنا  دریگیمن و  رارق  مناتگـشنا  رد  ملق  هک  یتسار  هب  مروآ  ناـیم  هب  نخس 

دمآرـس نآ  هک  تسا  نآ  ناوت  ار  نخـس  نایب و  مادـک  دـشکیم و  ار  فرگـش  یناعم  نینچ  راـب  تراـبع  ظـفل و  مادـک  منکیم ، یناوتاـن 
ییاپ تسد و  اج  نیا  دوخیبماهداتفا  نوچ  هک  میوگ  نوچ  وت  اب  ماهداـتفا  نوخ  ياـیرد  رد  هک  هو  ، دـنک فیـصوت  ار  قلطم  لاـمج  ناقـشاع 
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نابز یلب  [ . 13  ] درک هناوید  ارم  لد  نیا  یتـسم  درک  هناـگیب  مشناد  زا  قـشع  هک  هو  هحفـص 10 ] منزیم [  ییادـص  منیب ، ار  هک  ره  منزیم 
لالج تمظع و  رد  نخس  يهصرع  نارومان  تفرعم و  بابرا  زا  ناسک  رایـسب  ، لاحم قشع  نینچ  فیـصوت  تسا و  لال  ماقم  نیا  رد  هقطان 
ناماد هدـنامن و  رارق  بات و  ار  لد  منک  هچ  اما  . دـناهدنام نآ  فصو  لوا  رد  نانچمه  دـناهتفگ و  نخـس  قشاـع  نیا  يزاـبکاپ  قشع و  نیا 

نیا رگید  . دوش نادنچ  دص  هدید  حور و  لقع و  دیآ و  دجو  هب  نامـسآ  نیمز و  ات  وگزاب ، ار  نیرفآقشع  نآ  یمان  مان  هک  هتفرگ  ار  مناج 
ییوگن رخآ  ور  هچ  زکارم  نابیرگ  دباتیم  تخس  ارم  ناج  نماد  هتفرگ  لدتـسین  بایاپ  تقاط و  متوکـس  رد  تسین  بات  نوکـس و  ار  لد 

راثیا زا  ار  قشع  هک  تسوا  يرآ  [ . 14  ] نیسح قح  ناقشاع  يادتقم  نیع  ناسنا  ار  نسح  مشچ  تسواراگزور  نیرفآقشع  نآ  مان  راکشآ 
رـس زا  قوشعم ، ياـضر  یپ  رد  قشاـع  نیا  هچ  تفرگ  ندـیلاب  دوخ  رب  یقـشع  نینچ  زا  قلطم  نسح  تشگ و  ناور  يوج  هب  هزاـت  یبآ  وا 

يدـبا و یـشقن  يزاـبکاپ  نیا  زا  درک و  راـثن  قشع  نیا  ياـپ  هب  تشاد  هنیجنگ  رد  ناـشخر  رهوـگ  هچ  نآ  ره  تساـخرب و  ناـهج  ناـج و 
میوش رگ  هراظن  هفرع » ياعد   » رد ار  وا  شیاین  اوجن و  زا  يزمر  تسین ، یندش  وحم  زگره  هک  داهن  راگدای  هب  نارود  يهفیحص  رب  هنادواج 

یتح کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیا  کیلا  رقتفم  هدوجو  یف  وه  امب  کیلع  لدتسی  فیک  : دیوگ نینچ ، هناگی  قوشعم  اب  يو  هک 
نیع تمع  کیلا ، لصوت  یتلا  یه  راثالا  نوکت  تیح  تدعب  یتم  کیلع و  لدـی  لیلد  یلا  جاتحت  یتح  تبغ  یتم  کل  رهظملا  وه  نوکی 

هب دـنرآ  لیلد  وت  دوجو  رب  هنوگچ  ادوبعم : ینعی  . ابیـصن کبح  نم  هل  لـعجت  هحفص 11 ] مل [  دبع  هقفـص  ترـسخ  ابیقر و  اهیلع  كارت  ال 
یک ددرگ . وت  روهظ  ببـس  هب  وا  اـت  تسین  وت  يارب  زا  هک  تسه  يروهظ  وت  ریغ  يارب  زا  اـیآ  دـندنمزاین ، وت  هب  دوـخ  تاذ  رد  هک  يراـثآ 

هک یمشچ  داب  روک  دنـسر ، وت  هب  راثآ  ینومنهر  راب  ات  ياهدوب  رود  یک  و  دنک ، تلالد  وت  رب  ات  یـشاب  یناهرب  دنمزاین  هک  ياهتـشگ  ناهن 
ناهج ود  مدرک  هضرع  . ياهدادن رارق  دوخ  تبحم  زا  ياهرهب  وا  يارب  هک  سک  نآ  یناگرزاب  داب  دنمنایز  دـنیبن و  بقارم  شیوخ  رب  ار  وت 
هتشاد هضرع  رورس  نآ  تبقنم  رد  نیدلاییحم  ربکا  خیـش  هک  ار  ینخـس  [ . 15  ] تسناد یناف  همه  یقاب  وت  قشع  زا  زجب  هداـتفا  راـک  لد  رب 

تاذ نآ  رب  راثن  نیمز  نامـسآ و  زا  وا  ناگدـیرفآ  عیمج  شرع و  نـالماح  ناگتـشرف و  دـنوادخ و  دورد  : » مرادیم ماـقم  نیا  شخبتنیز 
هیکت اضر  دوهـش و  ياکتم  رب  قح  برق  تاماقم  رد  هناگی و  دوخ  يایلع  تمه  اب  تانیاک  دارفا  ناـیم  رد  هک  داـب  كاـنبات  یهوگ  كاـپ و 

ترـضح روـن  راکـشا و  تقیقح  تفرعم و  مسجم  صخـش  تسوا  دوـجوم ، نطاـب  دـجاو و  تقیقح  دوـجو و  ملاـع  زکرم  تسوا  تـشاد .
فلا صخـشت  سابل  هب  تسا  سبلم  دوجو  تیلوا  رد  هک  دـبا  لزا و  يهریاد  زکرم  یهانتمان ، مظعا  لامک  ياراد  یهلا و  متا  رـس  راگدرک ،
لزنم رد  تیدـحا  لفحم  نیـشنردص  يدوجو ، عمجلا  عمج  ماقم  رد  تدایـس  توکلم  تیالو  یلاو  تداهـش ، توسان  باتک  زاغآ  دـحاو ،

تاــصتخم ثراو  نـید ، ناــبهگن  تمــالع ، بحاــص  تماــما ، فـهک  ترثــک ، ره  رب  دوـجوم  يهـیلک  تـقیقح  يدوهــش ، قرفلا  قرف 
مـشچ ینعم ، رد  وا  ناکم . ياضف  زا  جراخ  ناـمز و  ملاـع  زا  نوریب  تسا و  كـالفا  تعفر  زا  رترب  كاـپ  تاذ  نآ  يهبتر  نیلـسرملادیس ،

، عادبا يهئشن  نومـضم  لصاح  تسا و  داجیا  ملاع  يامعم  زغل و  هک  درک  ناوت  تقیقح  نیا  حرـش  هنوگچ  ناسنا ، ار  یتسه  تقیقح  يانیب 
بقل یمان و  مان  نیـش و  صقن و  هنوگ  ره  زا  هزنم  قشع ، دـصقم  بابحا و  بلطم  و  قاشا ، يهدـندروآ  قوش  هب  قاوذا و  يهدنـشخب  قوذ 

رارق یهاگیاج  رد  نأش  تمظع  ردـق و  تلالج  زا  قلخ  دـیرف  رهد و  يهناگی  نآ  يرآ  [ . 16  ] ادفلا هل  انحور  نیـسحلا ، هللادبع  ابا  یمارگ ،
، تدارا شـشک  قشع و  يهبذـج  اما  زجاع ، غیتس  نادـب  جورع  زا  مهو  غرمیـس  تسا و  ناوتان  نآ  كاردا  زا  لقع  هحفـص 12 ] هک [  دراد 

ریغ رذعتم و  رورـس  نآ  تبقنم  شیاتـس و  دنچ  ره  : دیوگیم دباتیم و  رب  ار  ناشـساسحا  ناماد  تدارا  تسد  دنکیمن و  اهر  ار  ناگادلد 
ره [ . 17  ] ارم سفن  کی  دنکنیم  شومخ  مقشع  شومخ  دنک  يزور  هب  راب  رازه  ملقع  . درک دیاب  یـشبنج  هنازجاع  اما  تسا ، لوصح  لباق 
نآ نادـنمتدارا  زابرید  زا  هک  تسور  نیا  زا  دـهدیمن  اـضر  یـشوماخ  هب  لد  نکیل  تسا ، لـقع  زا  رترب  یـسب  قشع  باـنج  هاـگرد  دـنچ 

اب دناهدرب و  خـلم  نار  هیدـه  نامیلـس  هاگرد  هب  روم  نانوچ  شیوخ  تعاطتـسا  تبترم و  نازیم  هب  تعاضب و  روخارف  هب  کی  ره  ترـضح 
نامیا و تقیقح  نیدب  و  دناهتفگ ، نخـس  قح  ترـضح  يهدوتـس  نآ  نأش  تعفر  ماقم و  تمظع  رد  تارابع ، يانگنت  تاملک و  ییاسران 

دهاوخ اهب  جرا و  لوبق ، نسح  هب  ار  نانآ  تدارا  راهظا  دوب و  دـهاوخ  اریذـپ  ار  همه  تمارک  تیآ  تمحر و  رهظم  نآ  هک  دـنراد  داـقتعا 
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رد اما  دناهتشاد ، هضرع  ار  شیوخ  تدارا  نادیهش  رالاس  هاگشیپ  هب  رعش  عاونا  فلتخم و  ياههنوگ  هب  نارعاش  زاب  رید  زا  هلمجلاب  . دیـشخب
هـصاخ تسا ، رتهدیدنـسپ  قوذ  لها  يارب  رتعوبطم و  هدننک  هعلاطم  يارب  هک  هدش  هدنـسب  هاتوک  دیاصق  لزغ و  عمج  هب  اهنت  هعومجم  نیا 

دیما تسا ، هتفای  راشتنا  رتمک  هک  دـهدیم  رارق  هدـنناوخ  شرتسد  رد  ار  يراثآ  هدـش و  تیانع  رتشیب  رـصاعم  يارعـش  راـثآ  عمج  هب  هکنیا 
همالس هللا و  تاولص  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  نینوک  ریرـس  ناطلـس  تیانع  دروم  قح و  ترـضح  یـضرم  زیچان  تمدخ  نیا  هک  تسا 

هحفص 13 ] هبذج [ »  » یخرهاش دومحم  . نیملاعلا بر  ای  نیمآ  نونب ، لام و ال  عفنی  موی ال  يارب  دشاب  ياهریخذ  دریگ و  رارق  هیلع ،

رپرپ ياههلال  شتآ ،»  » ققحم داوج 

ره رازاب  قنور  دربب  دناوخ  نآرق  هناقشاع  ینرـس  رب  وچ  شرـسار  رگمتـس  رجنخ  وا  رجنح  تسکـش  ار  رـس  دوخ  يادخ  هار  هب  داد  هچ  رگا 
هک یسک  كاخ  رب  دنکفا  هک  دشابن  تفگش  یلوار  رواب  تخـس  تسا  نارگ  فرح  هچ  رگا  دوب  نامهم  رونت  رد  یبش  دناهتـشونار  رونخس 

دوب و راد  ریگرد و  هثداح  زور  هب  ؟ ار رهوگ  ياهب  دناد  هچ  شورف  فزخ  نمـشد  وا  ردق  تسنادـن  هک  نآ  غیرد  ، ار رطعم  لگ  درادـن  هماش 
راب تسـشنار ، رکیپ  هتفرگ  نوخ  نآ  تماـق  دـنلب  تخانـشن  یـسک  شبنیز  زجب  هک  نآ  دـش  نینچار  رپرپ  ياـههلال  شنت  دومن  لـجخ  دوبن 
دابم یلو  تسا  گنت  لد  طیسب  هچ  رگا  وت  یب  دورـس : هحفـص 14 ] ار [  ردارب  مغ  درابب  هدید  نوخ ز  هک  كاخ  رـس  رب  شود ، هب  تلاسر 

هحفص 15 ] ار [  ردنت  ربا ، هک  مناوخب  دنلب  نانچ  شیوخ  یمخز  يولگ  اب  ار  وت  نوخ  مایپار  رگنس  مینک  یلاخ  هک 

شطع ياههظحل  شیاسآ ، هیضرم 

داـی هب  بنیز  ـالبرک  زیخشطع  ياـههظحل  شود  ربتـسیرگیم  باوـخ  رد  هب  رد  زارف  رب  بش  تسیرگیم  باـتهم  هعجاـف  ماـب  هب  بش  نآ 
دناهدیرب رس  ار  هفطاع  خرس  ياهلگتسیرگیم  بآ  شایگنشت  دای  هب  ییوگ  تارف  يهشیدنا  رد  جوم  دوب  باتیبتـسیرگیم  بات  یب  رغـصا 

هحفص 16 ] تسیرگیم [  باحصا  تداهش  لحاس  رب  دیهش  ربکایلع  خرس  غاد  نآرقتسیرگیم ز  بانوخ  هدزمغ  نیمغ و  بنیز 

تداهش هاگرظن  هداز ، لوسر  رفعج 

زامن ات  یگدازآ  دبعم  رد  نابرـشم  ینیـسح  ياتـسور  شیپ  تریح  هنییآ  دص  دیرادرب  هدرپ  تسور  شیپ  تواقـش  ملاع  کی  دیزارفا  رب  دق 
دیوگیم لقعتسور  شیپ  تداهش  هاگرظن  درغیم ، قشع  دناهتـسش  نوخ  رد  غیت  نافیرح  دلانیم ، لقعتـسور  شیپ  تدابع  بارحم  دیرآ ،

رد يراسهیاس  شطع  مره  رد  هک  مرادیم  ساپ  ار  یتسودتـسور  شیپ  تیاـهنیب  یجوا  هک  دـلابیم  قشع  تسین  زاورپ  ار  هتـسخ  لاـب  هک 
هحفص 17 ] تسور [  شیپ  تبرغ  هک  ندوب  انشآ  دیاب  وت  اب  نیسح  ای  تهاگن  رد  ینابرهم  مامت  ياتسور  شیپ  تبحم  هاگرذگ 

ادخ نوخ  یهآ ، نیسح 

نوچ مغ  درد و  اب  نیـسح  الب  برک و  نماد  هب  اج  تفرگبار  هبعک  شومارف  دـننک  نید  لها  اـت  ار  هبعک  شوج  زا  دـنکفا  رفک  تساوخیم 
جوم الب  برک و  هب  ادـخ  نوخار  هبعک  شوپهیـس  شیوخ  يازع  ردـنا  درک  هچ  رگا  شمایق  قح ز  نید  هدـنز  دـشار  هبعک  شوغاـمه  درک 
ماقم رگنبار  هبعک  شوه  زا  دبا  ات  هدرب  هک  ییوگ  نیسح  تبرت  زا  دزویم  هک  یشوخ  يوبار  هبعک  شوماخ  تکاس و  کیلو ، منیب  دنزیم 

رپ يهمـشچ  تسا  مزمز  نوچ  نیـسح  متام  رد  هتخیر  کشا  هک  سب  زاار  هبعک  شوگ ، رد  تدارا  يهقلح  دش  البرک  شیپ  رد  هک  هبتر ، و 
هحفص 18 ] ار [  هبعک  شومارف  هدومن  مرطاخ  ای  رس  هب  البرک  هش  لایخ  زج  تسین  ایار  هبعک  شوج 

قشع يداو  هنیآ ،»  » ینایصع یضترم 
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الب بادرگ  هدوسآ ز  دوش  مدآ  تساوختـسیرگ  وت  يارب  ناـبیرگ و  كاـچ  دز  حبـص  تسیرگ  وـت  يازع  هب  بش  ره  هک  هدـید  نآ  نشور 
نآ مزمزتسیرگ  وت  ياوه  هب  ایرد  همهنآ  نامـسآ  نیمز  کشخ  نآ  رب  درک  انب  وچ  یتشک  حونتـسیرگ ، وت  يالب  برک و  رب  وت و  مان  دناوخ 

ناوتیم تسادـخ  فطل  زا  رگا  نایرگ  يهدـید  همه  نیاتـسیرگ  وت  ياپ  هب  دـید و  ار  وت  قوش  شطع  قشع  يداو  نآ  زا  دیـشوج  هک  زور 
بل هنـشتسیرگ  وت  يارـس  نحـص و  نآ  رب  درک و  مرح  لد ، مورحم  تراـیز  ضیف  زا  هدـش  وک  يریازتسیرگ  وت  يادـخ  وت  يوس  هب  تفگ 

هحفص 19 ] تسیرگ [  وت  ازع  روش  زا  هدش  شتآ  هک  لد  دوب  هنیآ  رظن  هب  مبآ  مدوب و 

هسامح يهمشچ  یماشتحا ، ورسخ 

هسامح ز يهمشچ  دش  تارف  رد  دیزغل  وت  سکع  قشع ، رهظ  ردبآ  تمایق  ات  وت ، تبحم  يهدنمرـش  بآ  تماق  وت ، دق  ترایز  رب  هتـسب  يا 
دیـشک طخ ال  طش ، یلالز  رتفد  رببآ  تمارک  لامک  و  دـید ، تشذـگ  جوا  تشاذـگ  بلط  بابح  غاد  جوم ، هب  تتـسدبآ  تماهـش  شوج 

ار ز وت  گوسبآ  تمادـن  گنـس  هب  زونه  دـنزیم  رـس  تشاد  وت  زا  هک  يزیرگ  ز  ار ، درد  عیجرتـبآ  تماـما  ماـج  ز  دوب ، هدروخ  هک  یلعل 
تماعز لزغت  میرح  ات  درتسگ  دیشچ  ملق  تلضف ، تیاقـس  رغاس  زابآ  تمارغ  کشا  هب  تسازـس  رتشیب  نیز  دور  هرطق  هرطق  دکچ ، هرخص 

رگ تسین  دیعب  تغیت ، تعافش  رهوج  زا  هحفص 20 ] بآ [  تمالع  ناشن و  دوب  وت  تبرت  رب  تخانش  نوخ  خرس  لگ  هب  ار  نیسح  بنیزبآ 
لضفلاوبا و مان  هب  تمناوخیمبآ  تماقا  دصق  یسوب و  ياپ  مزع  اب  هاوخرذع  نایرگ و  وت  ناتسآ  هب  دمآبآ  تمالس  خزود  شتآ  درذگب ز 

هحفص 21 ] بآ [  تماق  هتسب  مرظتنم  ناگدید  رد  ار  قوش 

هنیآ قرشم و  يدمحا ، نسحم 

ياهلگ يرارقیب  تسا  غاد  دشکیم  هلعـش  لگ  يهنـشت  هاگن  زا  نوخترتسگ  هنییآ  قرـشم  هب  ربب  ار  ام  ترکیپ  هب  ناوارف  مخز  ياههراپ  يا 
تلاجخ زا  دزوسیم  باتفآ  هک  مدینـش  دور  يولگ  زا  نم  !؟ ترواب دندرکن  یبنیز و  دـندید  دوبک » خزرب   » نآ رد  هنوگچ  وگب  نم  ابترپرپ 
دادـتما يا  میاهدوبن  اجنآ  رد  هک  ام  شخبب ، ار  امترتوبک  لاب  ود  دناهتـسکش  ینعی  مسریمن  تیادـص  هب  مودیم ، هفوک  کـیتردارب  تسد 

هحفص 22 ] تردام [ ! يولهپ  هب  مخز ،

لد نابز  یلیعامسا ، اضر 

ام لد  بیـصن  تندـیمهف  زونه  تمنادیمن  مان و  هب  تمناوخیمدوشیمن  اـیوگ  وت  هب  نم  لـال  ساـسحا  دوشیمن  او  ملد  ناـبز  ماهدـنمرش 
وت دیهـش  مرهاوخ ، يا  نینچ  ار  هلال  زا  رپ  تشد  رگم  بنیزدوشیمن ! اما  وت ، قشع  دیهـش  مدرگ  اعد  منکیم  ماهدوبن و  البرک  رددوشیمن 

تسا و ترـسح  ملد  راک  زونه و  مگنگدوشیمن  ادرف  هک  هنحـص  هب  ایب  نم  اب  قشع  حانجلاوذ  نوخ  طـخ  رب  هداتـس  وس  نآدوشیمن  ادـیپ 
هحفص 23 ] دوشیمن [  او  ملد  نابز  ماهدنمرش ، سب 

هراتس نامسآ  کی  یناسنا ، یلع 

هب هدید  کشخ  ربا  زج  تفرگیم  رون  وزا  باتفآ ، هک  یهامتـشادن  نایب  ناوت  درد و ، رازه  شدوب  تشادـن  ناور  کشا  برـش  ریغ  رامیب ،
ییاپ کلف  زا  تسد ، رس  هب  تشادن  نیمز  اهنتتشادن  نامسآ  متس ، راک  هب  رگد  یشقن  تسد  دیشک  ربمیپ  لآ  ارچ ز  ینادتـشادن  نابیاس  رس 

البرک ز هب  ینادتشادن  نازخ  یبیـصن  غاب  یلو ز  دمآ ، گرب  خاش و  هچنغ  لگ و  تخیر ، كاخ  هب  رـسکیتشادن  نامز  نداهن ، شیپ  مزع  هب 
رس درذگب ز  تساوخیم  دوب  هتـشگ  هریچ  وا  رب  فعـض  هک  سب  بت ز  زاتـشادن  نامگ  ار  وا  ندنام  هدنز  هفوک  ات  تشکن ؟ ودع  ار  وا  هچ 
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دـص ود  هک  شلد  شکرت  ردتـشادن  نامـسآ  تفه  هب  هراتـس  کی  تفریم ، کشا  ز  شخر ، هام  هب  هراتـس  نامـسآ  کیتشادن  ناوت  ناج ،
هحفص 24 ] تشادن [  نامک  بنیز  تماق  ریغ  دربیم و : دوب  هآ  هریت 

تریغ حور  یناسنا ، یلع 

نایامن ملسم  ناز  هک  سب  زا  يرفاکلجخ ، دش  ردام  لفط  زا  مه  لفط و ، ردام ، مه ز  لجخ  دش  رهوگ  گنر  زا  فدص  تس و ، بآ  طحق 
ز مزمز ، دش و  لصاحیب  یعـس ، دوب  هنـشت  شلفط  دروآ و ، دیدپ  مزمز  يرجاهلجخ ، دش  ربمیپ  شیپ  رد  دنکفا و ، شیپ  هب  رـس  نید  دید ،
زا رپ  یلد  یلاخ و ، لکشملجخ  دش  رغـصا  يور  زا  بابر  نک ، مزارفرـس  کیلو  دوخ ، مماک  هشنت  یلفط ، تفگیم  ومع  ابلجخ  دش  رجاه 

کلف نآ  یعس  ز  ششوک ، تبقاع  کیل  دیشوک  وربآ  بآ و  رهب  اقس  تخسلجخ  دش  روآبآ  شگنر ، بآیب و  خر  زو  دوب  هدروآ  دیما ،
تاذ يدرم ، ناـج  تریغ ، حورلجخ  دـش  رت ، يهدـید  وا  يهدیکـشخ  بل  زو  بآ  يدـیمون ز  تشگ  تمه  هیاـپ  نآ  يهیاـملجخ  دـش  رف ،

، رثوک یقاس  خر  زو  تارف  زا  رت  دشن  رثوک  یقاس  روپ  ماک  هحفص 25 ] لجخ [  دش  روانـش  نوخ  رد  یقاس  نآ  زا  کی  ره  افو  لصا  قشع ،
هب دزیخرب  تساوخلجخ ، دش  ردارب  زا  توتف ، نآ  دید  دمآ و  نیسح  وس ، نیز  لجخ ، نالفط  زا  سابع  فرط ، نآ  زلجخ  دش  رثوک  ضوح 

نیز نخـسیب ، نخـس  ناـسنیا  اـیناسنا »  » دـنک تکـشا  شزیرلجخ  دـش  رـشحم  نوتاـخ  زا  تماـق  تماـیق  نآ  دوبن و  یتـسد  بدا ، رهب  اـپ 
هحفص 26 ] لجخ [  دش  رهوگ  رد و  یناشفرد ،

تزع یهز  یناسنا ، یلع 

رگ مزیخیمنرب و  متسشن ، اسآرابغ  تناماد  هبمدرگ  ترکـشل  ياپ  كاخ  ینارب ، رد  زا  رگو  مدرگ  ترد  كاخ  ارم  یناوخ  ناتـسآ  رب  رگا 
لدمدرگ و ترد  زا  دیمون  دنسپم  وا  دنبلد  يا  وت  داد  لتاق  هب  دوخ  ریش  وت  باب  ادخ  ریـش  یلعمدرگ ، ترـس  درگ  رب  درگ  نوچ  مایناشفب ،

نیکلو تزع  یهز  يراب ، یهد  مراب  رگا  ترابرد  هبمدرگ  ترتسکاخ  شوهناورپ  ات  هناورپ  هدب  دزوسیم  عمش  نوچمه  مرـش  بات  مناج ز 
دص هبمدرگ  تربکا  گرمشیپ  ات  هدب  تصخر  ارم  نک  مدنلب  رس  مشیپ  هب  رـس  دوخ  يهدرک  زا  نیببمدرگ  ترهاوخ  اب  ورهبور  ییور  هچ  اب 

مریگ مرس  نداد  رس  دعب  زا  رایتخا  متسد  هب  دشاب  رگامدرگ  تردام  مان  ضیف  زا  راگتـسر  مهاوخ  هک  ور  ناز  بل  هب  مرآ  همطاف  مان  میظعت 
هحفص 27 ] مدرگ [  ترس  درگ  رب  زاب  تسد و  هب 

مخز راهب  رد  نتفکش  يرقاب ، دعاس 

دهاوخ هچ  دنادیم  هکتـسيراج  نارکیب  ات  نارک  زا  جوم  رد  جوم  ناشورخ  تسيراج  نامز  ياهدس  يوس  نآ  زا  هک  نیا  تسا  دور  هچ 
نازرو ز نونج  يوهوه » ، » مرگ دراـبدرگ  نآ  زونهتـسيراج  نامـسآ  تفه  يهراـپ  يوـلگ  زا  ییوـگ  هک  دوـلآنوخ  ناراـب  نیا  زا  تسر 

ناوج ياهلگ  نوخ  رطع  هتـسویپ  مه  هب  قشع  راوجمه  ياهغاب  نحـص  هب  ناهاگرحـستسيراج  ناشنیب  ياـههچوک  اـت  ناـشفنوخ  تشد 
ییولگ رب  ییوگ  لال ، منابزتسيراج  ناـبز  زومآ  فرح  یهاـگن  دـنویپ  هب  مشچ  رد  شتریغ  نوخ  هک  بکرم  نیا  تسیک  نآ  زاتـسيراج 

رد ناراهب  يوب  ار  غاب  نیا  لگ  مخز  راهب  رد  نتفکـش  زییاپ و  داـب  موجهتـسيراج  نآ  ياـهگر  زا  ربمغیپ  يهسوب  رطع  هک  رجنخ  دز  هسوب 
هحفص 28] تسيراج [  نامایب  شنیرفآ  قورع  رد  نوخ  نوچ  هک  كانشتآ  تسا  یجوم  ترصان » نم  له   » گناب ادیهشتسيراج  نازخ 

راتسد رح و  روپ ، یتارب  سابع 

مهن تمدق  رد  رـسیراز  هآ و  کشا و  مدنام و  نم  درد  زا  يرابهلوک  مدنام و  نمیرارقیب  تشد  مدـنام و  نم  يراسمرـش  هوک  مدـنام و  نم 
ابیراسمرـش موش ز  هدوسآ  دـتفا  لوبق  نم  يهبوت  رگ  ؟ يرادـن ربخ  ملد  ایآ ز  مناوتان  راز و  هدنمرـشیراذگ و  مدـق  نم  رـس  رب  اـت  مرح »  » هک
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قشع و هار  هب  هداد  ناجیراپـس  ناج  مزر و  مزاع  دـش  داد  شتـصخر  ماـما و  دیـشخبیراکهانگ  زا  دوخ  راـسخر  میوشب  دوخ  نوخ  یخرس 
هب راتسد  شقرف  هب  تمحرم  هر  زا  تسب  ، يراج تسوا  يو  رورس  زا  نوخ  رس  زا  شدوخ  هداتف  دید  نوچیراب  برق  توکلم  رد  اج  تفرگب 

هحفص 29 ] يراگدای [  مسر 

ربمغیپ هبش  روپ ، یتارب  سابع 

منیـشن شیاـسر  دـق  راـسهیاس ، رد  هک  متفگمناگدـید  دـش  کـیرات  نم ، لد  يانـشور  يا  مناوت  رارق و  ربص و  دـش ، نورب  لد  زا  یتـفر و 
زا لد  دود  دیآ ، مد  ره  مزوسیم و  هاکناج  درد  نیزک  خوآ  ممشچ ، شیپ  هر  تشگ  مگمنابهیاس  نآ  ورـس و  نآ  كاخ ، رب  داتفا  سوسفا 
رب هداتفا  كاپ ، رکیپ  نیا  يوس  نیامناشف  تیاپ  كاخ  رب  ترـسح ، کشا  ات  راذگب  مراذگ  تهام  يور  رب  ار ، متروص  ات  راذگبمناوختـسا 

، مرادـن نارجه  بات  نم  زیوآرد  رفاک  مصخ  اب  زیخ ، اپ  هب  تماق  ورـس  يامناج  گـنهآ  تسهدرک  نمـشد ، هداتـسا  يوس  نآ  كاـخ  رتسب 
نامـشچ منیبب ، ات  رـس  رادربمناشفشتآ  هنیـس  رد  تهاگن ، اب  نک  شوماـخ  تباجتـسا  ینعم  يا  تواخـس ، نامـسآ  ياـمنامک  دـق  هب  رگنب 

لاب و هتسکشب  نم  ربکا  ناوجون  يا  نم ، ربمغیپ  هبش  يا  هحفص 30 ] مناوتان [  نم  هک  یمحر  هدید ، رون  يا  نک  یمحر  ار  تايدیـشروخ 
هحفص 31 ] منامب [  اهنت  راذگب  میرگب ، اهنت  راذگب  نم  رس  زا  تسد  رادرب  نم ، رب  زا  ورب  مغ  يامنایشآیب  غرم  يا  نم ، رپ 

قشع ناوید  يدرونجب ، فراع 

هک سک  نآ  دومن  اپ  هب  تمصع  قدارس  البرک ، ردتـشاد  تارف  بآ  ندروخ  هب  یتجاح  یک  تشاد  تایح  بآ  شبل  همـشچ  هک  يرـضخ 
داشرا یپ  اههثاغتسا ، نآتشاد  تالـضعم  يهمه  نآک  قشع ، ناوید  نیمز  نیا  رد  تریـصب  لها  رب  دش  فوشکمتـشاد  تانیاک  ربز  رب  همیخ 
ابتـشاد تاـم  درک و  ناریح  ار  شرع  تاکـس  لوبق  لزا  زورب  درک  هک  ياهعرج  نآ  زتـشاد  تاـیح  رب  لد  هن  هاپـس و  رب  مشج ، هن  دوب  قـلخ 

هحفص 32 ] تشاد [  تالصلااومیقا »  » گناب رهظ  ماگنه  راب  هنتف  ربا  الب ز  ماهس  شراب 

یمشاه هام  اقب ،»  » هدازرقاب یلع 

ماع صاخ و  هگهلبق  مشچ  هب  مدـید  زاین  رـس  شلـالج  ناتـسآ  رب  مدوسار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هگناـبرق  ار  ماـما  كاـپ  تبرت  فاوط  مدرک 
، ناطلس رد  رب  دومن  هر  وک  زاینیب  هاگرد  هب  زاین  رس  متـشهار  مالظ  رابغ  هریت ، ناج  مسج و  زا  تارف  يهمـشچرس  نشور  بآ  هب  متـسشار 

یهرمه هب  ماهدروآ  هانپیب  لافطا  يرادـساپ  رهب  زاار  ماخ  يادوس  لـطاب و  ياههشیدـنا  رـس  تشپ  هب  مدـنکف  تسود  هاگـشیپ  ردار  مـالغ 
نوچ داهنب  دوشگ  اعد  رب  نابز  کشرـس و  رپ  مشچ  ابار  ماک  هنـشت  هش  رازم  شمدومنب  تسود  راثن  دیامن  هدید  اههلجد ز  اتار  مام  شیوخ 
هرماس نیمظاک و  ردار  مالـس  مدـناسر  سوط  هاشداپ  زا  فجن  يهنحـش  مدـهد  ناما  طخ  رـس  ات  هحفـص 33 ] ار [  ماگ  سدـق  مرح  رد  هک 

هام هگراب  يوس  میتفرار  مانالاریخ  تما  ریخ ، راثآ  دوب  هفوک  دادغب و  نیادم و  لباب و  ردار  ماما  نیدنچ  يهناتـسآ  هاگرد  بدا  زا  مدیـسوب 
ناطلس بتکم  متخومآار ز  ماف  هزوریف  دبنگ  ماش ، حبص و  ره  نوخ  گنر  هب  نادیهش  يازع  رد  میدیدار  مامت  هام  هولج  میرگنب  ات  یمشاه 

ملاظ و هاگشیپ  ردار  مایپ  نک  نایب  شیوخ  نوخ  هب  ینعی  خرس  گنر  هب  شماب  كرات  هب  یقریب  دبار  مایق  مسر  يراپـسناج و  نییآ  البرک 
هحفص 34 ] ار [  مادم  برش  تذل  هدیشچ  مناج  اقب »  » يهمشچرس هک ز  ار  ادخ  تنکمار  ماقتنا  تفرگ  درک و  مایق  دیاب  ملظ  هاگتسد  رب 

رابت قیاقش  لخن  یکنابایب ، دیعس 

هنهرب رس  دیـشروخ  دنک  نت  هب  یلین  يهماج  تشادن  تصرفدوب  راظتنا  مشچ  هثداح  تسد ، يوس  نآ  دوب  رابغ  دوب و  هلفاق  داب ، دوب و  بش 
هک یلخن  رادهزور  كانشطع و  ریوک ، رد  تخوسیمدوب  رادهلابند  يهراتس  زا  رپ  ارحص  اههتـشرف  لوزن  زاوشیپ  هب  ییوگدوب  راسهوک  بل 
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هک یلخن  رادهزور  كانشطع و  ریوک ، رد  تخوسیمدوب  رادهلابند  يهراتس  زا  رپ  ارحص  اههتـشرف  لوزن  زاوشیپ  هب  ییوگدوب  راسهوک  بل 
قـشع رابت  قیاقـش  لخن  داب ، دوب و  نشدوب  راـهبون  يهمدـقم  نیرتاویـش  لـصف  رازه  نارازه  ناـیم  زا  هک  یلخندوب  راـگدای  ادـخ  لوسر  زا 

ارهز ز رتخد  هدیود  نوریبدوب  رارقیب  نز و  ههیش  لای و  هتفـشآ  راسمرـش  دولآمغ و  رابغ  زا  دمآیمدوب  رابغ  رد  ياهدش  نوگژاو  سیدنت 
هحفص 35 ] دوب [  راوسیب  یلو  بسا ، دوب  هتشگ  رب  اههمیخ 

دیشروخ رکیپ  یکنابایب ، دیعس 

رد هتفخ  ناوسیگ  اهکشا  بالگ  اب  دیوشب  ات  وگ  نامسآار  دیـشروخ  رـس  مدیدیم  هزین  زارف  رب  ار  دیـشروخ  رکیپ  مکمک ، دیعلبیم  تشد 
او ار  قفـش  نوخ  رد  هتفخ  ياهمـشچار  دیـشروخ  رتنایرع  ایروب  زا  رکیپ  دـنک  ناهنپ  ات  تسد  نیا  رد  تسین  ییایروبار  دیـشروخ  رتسکاـخ 

دوب ناوراک  ! ار دیشروخ  رگید  مین  دربیم  ناوراک  دوب  هداتفا  نوخ  بالیس  رد  دیـشروخ  زا  یمینار  دیـشروخ  رپرپ  ناشکهک  دنیبب  ات  دینک 
رـس منیبیم  هزین  زارف  رب  دـنوریم  ناشیرپ  نیگمغ و  هچ  اـهرتشا  هآار  دیـشروخ  رتشگنا  دوب  هدـیدزد  ناـبراس  اـههلوگنز  یمخز  يولگ  و 

هحفص 36 ] ار [  دیشروخ 

ینیسح روش  رادیب ،»  » یلیلج نیسح  دمحم 

يوب و زا  زونه  اهنرق  زا  سپ  هک  البرک  هب  راذگبتـسوه  ياه و  مرگ  وا  يهمغن  هب  ناـهج  ناـج  تسوگهنارت  ینیـسح  روش  هب  لد  زاـس  اـت 
هر نید  هاـش  درک  یطتـسوج  هنیک  تخـس  یبـن  لآ  هب  کـلف  يرآ  تشهن  یلگ  دـمحم  غاـب  هب  نازخ  سادتـسوبکشم  ساـبع  ربـکا و  يوم 

رستسوا يور  تام  ین  رس  زا  نیسح  مشچ  مرجال  تسهداشگ  هبطخ  هب  نابز  بنیزتسود  يوک  نامیقم  دننک  مدق  رـس  زا  رـس  هب  ار  صالخا 
نوچ رادـیب »  » درک نیـسح  کشا  ربکا و  دـق  يدایتسوکن ز  دـسر  یم  نم  هب  هک  الب  ره  تسود  زا  تفگ  داـهن و  رخآ  مد  رد  هدجـس  هب  ار 

هحفص 37 ] تسوج [  فرط  هک  يورس  هب  دیدب 

مخز ياهلگ  يدابآ ، بیبح  یگیب  زیورپ 

رابغ مهدوبن  رتسکاخ  نوخ و  زا  نینچ  نیا  راوهودنا  ياهعومجم  اج  چیهدوبن  رپرپ  نینچ  نیا  يدیـص  چیه  دوبن  رواب  نیا  رب  رواب  ار  كاخ 
قـشعدوبن رت  کشخ و  هنوگ  نیا  اج  چـیه  مشچ  ندـیراب ز  ماک و  رد  نتخوسدوبن  رتنیگنـس  غاد  نیا  زا  یغاد  بیرغ  مه  بورغ و  مه  و 

هحفص 38 ] دوبن [  رس  رب  ياهیاس  ار  ناوراک  اههزین  زیر  مخز  موجه  زجدوبن  رگید  ياهماج  وا  رب  رد  مخز  ياهلگ  زج  هداتفا ، نوچ 

ادخ رون  یناکرسیوت ، اسراپ  نامحرلادبع 

زا تسا  رـشحم  زور  هنرو  تمایق ، دـش  رهاظ  هنرگ  ! رونت نیا  رب  دربیم  ترـسح  خرچ ، باـتفآ  رون  خرچ ، اـت  دوریم  بشما  یلوخ  رونت  زا 
نیاروط هوک  رد  یبش  هللامیلک  ياسوم  دـید  ییهظحل  رد  ییهعمل  يو  زک  تسا  رون  نامه  نیا  !؟ روهظ برغم  بناج  زا  باتفآ  درک  ور  هچ 

رس نیز  تسا  هتشگ  یلجت  ناتسقرشم  بشما  خبطمروتف  دبایان  هک  دشاب  قح  توکشم  نامه  نیا  شومخ  ددرگان  هک  دشاب  ادخ  رون  نامه 
هحفـص روبز [  لیجنا و  زمر  میقر و  فهک و  يهصق  تدـیوگ  نینوخ  موقلح  زا  کشخ و  ناـبل  زاروش  رپ ز  دـشاب  كـالفا  وا  زک  نت ، یب 

[ 39

نیعبرا ناوراک  هناورپ ،»  » يدهاجم یلع  دمحم 

ار ناهانپیب  نم  دیرابیم و  هنتف  ملاع  راوید  رد و  زاماهدروآ  ناغمرا  مسر  هب  لگ  ناتسلگ  کی  ماهدروآ  ناوراک  اب  یتساوخ ، نم  زا  هچنآ 
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لزنم هب  لزنم  نم  هک  سبماهدروآ  ناغف  اب  اجنیدب  ات  ار  ناوراک  تساخنرب  يرای  گناب  مه  سرج  زا  هر  نیاردـناماهدروآ  نامالاراد  نیدـب 
زوس مغ و  درد و  ناهج  کی  مدمآ  یلاخ  تسد  اب  رفـس  نیز  ییوگن  اتماهدروآ  ناج  هب  دوخ  نوچ  ار  شیوخ  ناهرمه  ماهدیلان  تمغ  رد 
رگج نوخ  ینماد  دیپس و  يوم  ینمرخماهدروآ  نازخ  ماغیپ  رازلگ ، نآ  زا  نوچ  تسا  رتشوخ  یسرپن  را  ماش  يهنریو  يهصقماهدروآ  ناهن 

هحفـص 40] ماهدروآ [  ناتـسآ  يوس  هب  ار  نامیتی  نیا  ینکیم  ینابرهم  نامیتی  اـب  مدوب  هدـیدماهدروآ  ناوتاـن  یمـسج  ناـجیب و  يرکیپ 
هلان و ناتـسین  کی  منک  يرادازع  ترهب  اونین  تشد  هب  اتماهدروآ  ناور  کـشا  ینماد  تیارب  زا  دوب  هدرب  ترارق  لد  زا  یگنـشت  دوب  هدـید 

مداش یلو  دوبن ، یـشزرا  ار  ناج  دـقنماهدروآ  ناج  دـقن  تیارب  زا  دوخ  فک  رد  وت  نادرگالب  مدرگ  مزاس و  تراثن  اتماهدروآ  ناـغف  هآ و 
یفتاـهماهدروآ ناـبز  رب  ار  لد  درد  زا  ییهشوگ  درد  مناـجنرن ز  ار  تنیرفآ  رهم  لد  اـتماهدروآ  ناـمز  نامیلـس  يوس  ییهیدـه  روم  نوچ 

هحفص 41 ] ماهدروآ [  نامسآ  نیمز و  لها  ناغف ، رد  تیثرم  نیا  زک  تفگیم  ار  هناورپ » »

تساهنت هک  یبسا  هناورپ ،»  » يدهاجم یلع  دمحم 

دراد تسا  جوم  دازمه  هک  شلایتسادیوه  شیاهمشچ  رد  تسهتفر - هک  يدرم - ریوصت  تساهنت  ياهنت  هک  یبسا  تبرغ  تمس  زا  دیآیم 
ياهلگ رتسکاخ  ریز  رد  درادـن  نایاپ  هک  یمـشخ  تسهتفهن  شدای  قمع  ردتـسابیز  هک  يدورف  اـما  هوکـشب ، هک  يزارف  اـما  يدورف  زارف و 

زا هک  یعادتـسایرد  يافرژ  هب  اما  لادوگ ، سنج  زا  هک  یمخز  تس  نیرتیمخز  هک  یقـشع  تسهدرک  هشیر  وا  ناج  ردتـسافوکش  شتآ 
وا لای  مه  تسا ، نوگژاو  وا  نیز  مه  ؟ تسادـیپ هنییآ  بآ و  رد  شتآ  ياهیـشکرس  اـی  تسهتفکـش ؟ شکـشا  مشچ  رد  تسهلـال  سنج 
اما بنیز  هب  شمالس  ییوگ  یمایپ  مالس و  دوخ  اب  شهاگن  نابز  دراد  ! تساج نیمه  بنیز ، ياپ  زا  دتفیب  دیاب  هک  ییاج  تسا  نوخ  قرغ 

بحاصیب بسا  نیاتـسادرف  هک  ییاههصرع  رد  زورما ، هک  ییاههنحـص  رد  دزاتب  يدرم  هکنآ  ات  داتفا  نم  راوس  اـپ  زا  : تساـیند هب  شماـیپ 
هحفص 42 ] تسادیپ [  هک  يدادتما  رد  دنارب  ار  ناوراک  ات  تسيراوس  راظتنا  رد  راگنا 

تریغ يایرد  یناهجروپ ، لیعامسا 

ینیبن اتشطع  ایند  کی  راثیا ، ناهج  کی  دوشیم  سح  وت  مرگ  هاگن  زاشطع  ارحص  کی  وت  ياهبل  مره  شطع  ایرد  کی  وت  کشا  يهرطق 
يدمآ نوریب  هنشتشطع  اپ  ات  رس  دیشروخ  نوچ  تخوس  دید  وت  ياهبل  کشخ  ریوک  اتشطع  اب  تریغ ! يایرد  يدمآ  ماک  هنشت  ار  ناقشاع 
هفطاع دنلب  حور  وت ، دعبـشطع  اقـس  مغ ، مزب  دش  همقلع  تسکـشیم  مخ  مه  هناخیم  رد  وت  یبشطع  یتح  مه ، بآ  دراد  وت  یب  تارف  زا  ات 

هحفص 43 ] شطع [  اب  دشیم ، بآ  هرطق  هرطق 

تشهب لگ  يوریپ ،»  » رظنم نکر  یلعنیسح 

قوش تسود ز  ترضح  قوش  هب  نمشد ، يهزین  شیپ  هبدشیم  رتهتفکش  شلامج  تشهب  لگ  دشیم  رد  هب  نت  نوخ ز  شرتشیب  هچنآ  ره 
دیهـش مودق  يادق  مرـسدشیم  رثایب  ریـشمش  هزین و  گندخ و  قشع  دوب ز  هنیـس  هب  شک  يرثا  نآ  شیپ  هبدشیم  رپس  لد  يانمت  ناج و 

روهلمح هناربژه  هک  فرط  ره  نـیمز ز  زارف  رب  تخاـس  یمه  هتـشپ  هتـشک  زدـشیم  رب  شرع  هـب  نـیز  زا  ندـش  نوـگن  زا  هـک  یلد  هدـنز 
هب یهگ  درکن  گنرد  یمد  تدارا  قشع و  هار  هبدشیم  رذح  رب  ریـش  شاهدـهاشم  زا  هک  نادـیم  رد  تشاد  هنادرم  تبالـص  نانچدـشیم 
هن هحفص 44 ] دشیم [  رجش  زا  يراج  شرـس  رون  هک  یمد  دوب  یلاخ  میلک  ياج  هک  تسود  هب  مسقدشیم  رـس  هب  هگ  تفر و  یمه  ياپ 

دوـب ز تجاـح  هـچ  رز  تـشت  ار  فیرــش و  رــسدشیم  رمث  شاهقیدــص  لد  يهوـیم  هـک  درکیم  وزرآ  هردــس  دوـخ  هـک  تـخرد  نـیا 
هحفص 45 ] دشیم [  رمق  شخر  شیپ  هب  راسمرش  هک  ایوریپ »  » تشاد هولج  نانچ  هزین  هب  شرسدشیم  رز  دوب  هچ  ره  شايرگایمیک 
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ادخ اب  ادوس  نیظعاولا ، جات 

دراد رـس  هب  یقوشعم  يادوس  یـسک  رهدرک  میهاوخ  اهبنوخ  قح  نوخ ، قرغ  شهار  هب  نت  درک  میهاوخ  البرک  رد  ناـکم  شلـصو  یپ  زا 
میهاوخ افص  ار  دوخ  لد  مزمز ، ار  مشچ  قوش  شلصو ز  يهبعک  يانم  ردنا  میسر  رگدرک  میهاوخ  ادخ  اب  ار  دوخ  يادوس  همه  ام  کیلو 
راسخر من و  رپ  مشچ  دـهاوخ ز  ادـخ  رگدرک  میهاوخ  انـشآ  ام  رگدـکی  اب  یکی  ره  نارزیخ  بوچ  هب  بل  هگ  ین ، كون  رب  رـس  هاـگدرک 

اپ هب  رـشحم  البرک  تشد  هب  ام  کـیلو  دراد  رـس  هب  رـشحم  یـسک  ره  تماـیق  رددرک  میهاوخ  اـبرهک  نآ  قیقع ، کـی  نیا  شهر  رد  درز 
نیمز رد  ین ، رـس  رب  رـس  دور  رگدرک  میهاوخ  ایتوت  بکرم  مس  ریز  هب  نت  تخاـب  میهاوخ  وا  قشع  راـمق  رد  ار  رـس  تسددرک و  میهاوخ 

میهاوخ اود  ام  ار  وا  نامردیب  درد  دورـس  لد  زا  ام  حدـم  ظعاو » جات   » نوچمه هک  رهدرک  میهاوخ  اونین  نوچ  ین ، يور  اسآقشاع  اونین 
هحفص 46 ] درک [ 

رفظ نوتاخ  يزیربت ، بیات 

ریـش برع ، ریم  رتخد  دمآ  مان  شبانیز »  » ناهج هب  وک  يرهوگدوب  بنیز  اسن  ریخ  يهبیان  ایح  رد  دوب  بنیز  ایح  يایرد  رهوگ  دـب  هک  نآ 
بیز یمان  دش  افو  رهم  هر  دومیپ  هک  نآدوب  بنیز  افص  قدص و  يهنیآ  شاهنیـس  نینـسحلا  تخا  هقیدص و  ترـضح  یلاتدوب  بنیز  ادخ 
هنـشت بل  هش  زا  دعب  هکنآدوب  بنیز  الب  يارحـص  هب  ربص  ندعم  روبـص  بویا  هدش  شربص  توهبم ز  هکنآدوب  بنیز  افو  ناوید  يهچابید 
ماگمه هکنآدوب  بنیز  اپ  هب  ياپ  وا ، زا  درک  يوریپ  تساخرب  رادرب  يرایب  قوش  اب  هکنآدوب  بنیز  افو  نادیم  هب  درک  ملع  دق  الب  ماگنه  هب 

همه رد  رفظ  نوتاخ  تشگ  تساخرب  تضهن  یپ  يریـسا  لاح  رد  هکنآدوب  بنیز  ادخ  نآرق  ینعم  تروص و  دناسر  قلخ  رب  دـش و  ردارب 
هحفص 47 ] دوب [  بنیز  اج 

هنشت ریوک  یقرت ، نژیب 

هنیس زوس  بشما ز  البرک  اربک و  بنیز  دای  هبدزوسیم  باوخ  هدید  رد  هک  تسياهیرگ  هچ  دزوسیم ؟ بات  هنیس  رد  هک  تس  یشتآ  هچ 
هب رگجهتسخ  ناکدوک  یگنشت  غاد  زدزوسیم  بارس  مرش  هنـشت ز  ریوک  نیـسح  رادغاد  نامیتی  مشچ  شیپ  هبدزوسیم  بابک  نوچ  ملد 

بل هـک  ناـمز ، نآ  زادزوـسیم  بآ  رادـید  رثوـک و  ضوـح  بـنیز ز  لد  مـه ، رـشح  رد  همطاـف  رهم  هبدزوـسیم  باـتفآ  رگج  شطعلا ،
زدزوسیم باهتلا  زا  شلد  لگ ، زونه  زیخون  يهچنغ  يان  زا  دکچ  نوخ  زونهدزوسیم  باهـش  ریت  هب  بآ ، ياج  هب  رغـصا  یلع  کچوک 

، کـشا هب  ناـمیتی ، ماـش  هـک  یلع  هحفـص 48 ] دزوـسیم [  باحـس  لاـب  رپ و  نامـسآ ، رد  نیـسح  مـیرح  زا  تـشگ  اـپ  هـب  هـک  ياهـلعش 
هب رگادزوسیم  بارتوب  مرح  نینچ ، نیا  هک  یلع  نادناخ  هب  ار  ناسخ  تسینمشد  هچدزوسیم  بارطضا  زا  بش  هب  وا ، میتی  تخورفایم 

هحفص 49 ] دزوسیم [  باوج  نابز  راب  رازه  لوسر  هب  دتف  ناشمشچ  ازج ، زور 

ترتع يهلیقع  هبذج ،»  » یخرهاش دومحم 

رارسا يهلق  جوا  هک  يزاورپ  شرع  نویامه  يامه  نآ  وتتست  يهناخ  میرح  نیشنهدرپ  فافع ، تست  يهناتسآ  كاخ  ناج  يهلبق  هک  ییوت 
دقن هک  رون  يهلالـس  ییوت  ترتع ، يهلیقع  ییوتتـست  يهناوج  ره  هللا  اـنا  زاـسهمغن  هک  يدـیحوت  روط  دـنمورب  تخرد  نآ  وتتـست  هنایـشآ 

یقشاع داد  افو  يوک  هب  نانچتـست  يهنارکیب  حور  تلزنم  ردق و  تریح ز  هجل  قرغ  درخ  هک  یبنیز ، وتتـست  يهنازخ  رهوگ  قح ، تمـصع 
اویش قطنم  نانچتست ز  يهنابز  متس  رفک و  نمرخ  رارش  یسفن  نیشتآ  ناناج  هتخوس  عمش  وتتـست  يهناسف  نایتوه  سلجم ال  لقن  هک  يداد 

يروشک رهب  هکلب  ماش ، هن  رثا  دنامن  ناهج  رد  وا  زا  تفر و  دیزی  هحفص 50 ] تست [  يهنایزات  رازآ  هتسکشرس ز  هک  يدز  هنعط  مصخ  هب 
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هیرگ هلفان و  يوسب  فط  نماد  هب  نایتاوامس  مشچ  زونهتست  يهناگی  ردام  مغ  ناتساد  هک  زاب  یتفگ  لقن  هب  الاو  هباطخ  نآ  وتتـست  يهناشن 
هک تسا  یتلاسر  خیرات  يهصرع  نادیهش  نوخ  مایپتست  يهنامز  دبا  ات  لزا  نارک  زا  هک  تساروشاع  ثیدح  اهنت  وت  ناتساد  هنتست  يهنابش 

ار هبذج »  » فطل رس  ياهرظن ز  هبتـست  يهنادواج  رون  کلف  رهم  کشر  هک  داب  كرابم  تاهدنـشخر  بکوک  عولطتـست  يهناش  بیز  رح  ات 
هحفص 51 ] تست [  يهناتسآ  كاخ  رظن  يایمیک  هک  زاونب 

رارحا يهبعک  هبذج ،»  » یخرهاش دومحم 

رادید فقوم  هک  وگب  وا  اب  ربب  ربخ  نیا  میلک  هب  نم  ابـص ز  دابتـسالبرک  راونا  علطم  قشع و  جارعم  تسالبرک  رارحا  يهبعک  دـیما و  يوک 
هتشگ بیغ  ناطلس  شیوخ  لامج  لالج و  نوئـش  هک  اج  نآتـسالبرک  رای  هگولج  هکناز  باتـشب  يدمرـس  راونا  یلجت  بلاط  رگتـسالبرک 

هن رد  يوش  لزا  رـس  مرحم  هک  رگا  یهاوختـسالبرک  رادلد  لزنم  لصو و  داعیم  شاب  شوهب  نارجه  لواطت  زا  هتـسخ  ياتـسالبرک  رادیدپ 
تسا و داد  يهناشن  ناهج  رد  اتتسالبرک  راثیا  رهظم  قشع و  يالجم  نیسح  دوب  نامیا  تیآ  مزع و  قادصمتسالبرک  رارسا  تولخ  هک  مدق 

هحفص 52 ] تسالبرک [  راربا  يهلبق  دارم و  يوک  یمدرم 

نیسح يازع  هبذج ،»  » یخرهاش دومحم 

رگهحون نوچ  سدـق  میرح  رد  نیمغ  لولم و  نیمالاحورنیـسح  اـی  وت  ياون  رپ ز  رهد  ياـن  يو  نیـسح  اـی  وت  يازع  مخ ز  خرچ  تشپ  يا 
تغیرد هب  یفـص  مدآ  مهنیـسح  ای  وت  يالب  برک و  ثیدـح  وا  دـناوخ  غاد  درد و  هودـنا و  ترـسح و  هب  ایبنا  ربنیـسح  ای  وت  ياثر  هدورس 
نآنیـسح ای  وت  يادخ  تسوت  يازع  بحاص  اپ  هب  تیزعت  دنک  هک  ات  هیاپ  هچ  ار  سکنیـسح  ای  وت  يارب  هحون  هدرک  حون  مه  کشا  هدناشف 

وت ياول  رهپس ، هن  رترب ز  تسا  هتـشارفرب  لزا  مکح  هب  ردق  تسدنیـسح  ای  وت  يانث  نایب  رد  تسا  لال  قلخ  قطن  هک  یلامج ، لالج و  تیآ 
تانیاک ناکرا  همه  دوش  مدـهنم  رگ  هحفـص 53 ] نیـسح [  ای  وت  ياقب  شقن  رهد  حول  رب  تساهدز  مقر  تیـشم  رما  هب  اضق  کلکنیـسح  ای 

تلذ یتسپ و  هب  نت  هدازاکنیـسح  ای  وت  ياسر  گناب  شوه  شوگ  رد  قاور  نوگلین  نیا  لد  زا  زونه  دیانیـسح  ای  وت  ياـنب  ریذـپللخ  دوبن 
هحفص 54 ] نیسح [  وت  يادن  تسا  تزع  دایرف  دهدیمن 

تیاده غارچ  هبذج ،»  » یخرهاش دومحم 

اجکار تروآمان  ياقـس  دنتـشک  تتارف و  زا  ياهرطق  رگا  دندادنار  ترـس  نمـشد  تخارفا  هزین  رب  ار و  ترکیپ  رگا  دندیـشک  رد  نوخ  هب 
ییوت نامیلـسار  ترونا  يهرهچ  ناهن  دزاسن  تواقـش  ربا  هک  یباتفآ  نآ  وتار  ترهوگ  يهولج  ناهن  دزاس  هک  تنوبز  مصخ  ماک  اور  دـش 

يا ياهدـنیاپ  وتار  ترهاوخ  دز  هنعط  نود  مصخ  رگا  لـطاب  غاد  دز  راکمتـس  يور  هبار  ترتشگنا  هچ  زا  نمرها  دوبر  تلیـضف  دیهـش  يا 
هحفص 55 ] ار [  ترورپلگ  غاب  نازخ  دشابن  تیاده  غارچ 

تقیقح یلجت  هبذج ،»  » یخرهاش دومحم 

عمش ز ناسهب  دیوگ  نیشتآ  قشع  نآ  يهصق  هک  نآ  رهدراد  ناغف  اونین  مغ  روش  ین ز  نوچ  دراد  ناج  رات  هب  یقـشع  يهمخز  هک  نآ  ره 
ریپ يوار  هتسشن  ثداوح  راذگهر  هبدراد  ناتساد  هصق  نیا  زا  غاد  درد و  هب  خیرات  يوار  هتسویپ  هک  تسارجام  هچدراد  نابز  رب  هلعـش  لد 
یپ ناهج  اجکدراد  نادواج  رمع  یلو  تشگ  هتشک  هک  ضحم  تمارک  نامه  تلیـضف  دیهـش  نامهدراد  نامرهق  درگ  نآ  تیاکح  بل  هب 

نامـسآ رد  ناـسنیا  ینـشور  باهـش  متـس  وـید  بلق  رهب  وا  وـچ  هناـمز  اـجکدراد  ناـشن  ياهدازآ  دـهاجم  وا  نوـچ  يدازآ  میرح  ظـفح 
لالج لاـمک  زا  هک  يرون  یلجت  نآ  وت  هحفص 56 ] دراد [ ؟ نازخ  وت  زورفالد  راهب  اجک  قشع  مسجت  نیا  فرص  فرـش  يا  نیـسحدراد 
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هدرک متام  قلفدراد ز  ناـکمال  کـلم  رد  وت  يازع  کـلم  یلین  نهریپ  تسهدرک  وت  گوس  هب  کـلفدراد  ناـبیاس  شرع  رب  وت  مزع  ياـمه 
وتدراد نامز  رتسب  رب  هیرام  رذگ ز  تایح  بآ  وچمه  وت  نوخ  يراج  لالزدراد  ناوغرا  وچ  ییور  وت  نوخ  قفش ز  كاچ  نم  نوچ  هماج 

وت درد  غاد ز  هنیس  هب  كاخ  لد  زا  قیاقش  دیور  هک  راید  ره  هبدراد  نایشآ  هنیس  رد  وت  قشع  غرم  هک  دای  زا  يور  یک  دیواج  تقیقح  يا 
وچ دـناشفارب  نیتسآ  رـس  نوک  ود  ره  هبدراد  ناوجون  لاس و  نهک  ریپ  هیدـف  هب  تسود  يهیدـه  رهب  وت  ناـسهب  لـیلخ  اـجکدراد  ناتـسلد 

هحفص 57 ] دراد [  ناتسآ  كاخ  نآ  رب  هدجس  هبذج » »

قح لامج  هبذج ،»  » یخرهاش دومحم 

ياقل هنییآ  راکشآ ز  دش  ناهن  دوب  لالج  رتس  هب  هک  قح  لامجنیسح  يایـض  زا  قافآ  ینـشور  تفرگ  نیـسح  يازفناج  رهم  قفا  ات ز  دیمد 
يهبعک میرح  وا  دـقرم  رون  تسیلجت  روط  غورفنیـسح  يارجاـم  تسا  قـشع  شکلد  ثیدـح  وا  تعلط  رهم  تسا  دوهـش  مزب  غارچنیـسح 

هک ناگدازآ  تلود  هب  مسقنیـسح  يابرلد  ماـن  ادـخ  شرع  زارط  تسه  هک  تسوا ، ماـن  خـیرات  رویز  هن  نیمهنیـسح  يـالبرک  تسا  لـصو 
هدرپ زنیسح  يادص  دسریم  نالدهدنز  شوگ  هب  رهپـس  قاور  نوگلین  نیا  لد  زا  زونهنیـسح  ياقب  رغاس  دنک  شون  هک  نآ  ره  تسادیواج 

زج هب  نوک  ود  دقن  دوب ز  نوزفا  يو  نوخ  ياهب  هحفص 58 ] نیسح [  يان  زاسهمغن  دش  وچ  لدع  شورخ  متس  هاگتـسد  زاس  نورب  تشگ 
ار ز وت  دریگ  هعقاو  زور  هبنیـسح  ياول  نامز  جوا  رب  هوکـش  دـص  هب  قح  تردـق  تسد  میظعت ، یپ  زا  تخارفنیـسح  ياهبنوخ  تسین  ادـخ 

هحفص 59 ] نیسح [  ياپ  هب  رس  هبذج !»  » یهن قدص  هب  رگا  تسد  تمحر 

صالخا مزمز  یلج ، بارتوبا 

دلب و هریـشع و  كرت  راوبیرغ  دریگ  هیداب  هار  شیپ  رددنک  اضر  ربص و  توسک  دوخ ز  مارحا  دـنک  افو  قشع و  يهبعک  هب  ور  وچ  قشاع 
رس تسود  هاگـشیپ  رد  تسا  تبحم  تافرع  فقوم  هک  اجنآدنک  افج  راخ  لمحت  مدق  ره  رد  ترفاسم  جنر  تمحز و  هب  انتعایبدنک  ابرقا 
هآ زا  راب  دوشگ  نوچ  افو  مارحلارعـشم  رددنک  اهر  فک  زا  دوخ  تایح  يهنیدقن  قشع  يانم  رد  مدق  داهن  نوچ  قدص  زادنک  ادـف  ناج  و 
ور هاگلتق  هب  ناباتش  مایخ  يهورم  زادنک  اسنلا  فاوط  رابکـشا  مشچ  اب  عادو  یپ  ددرگب  هاگهمیخ  درگ  ربدنک  اپ  هب  نازوس  لعـشم  شیوخ 

يور تسد و  هاگ  نآدنک  ادخ  دای  همزمز  هب  دنیشنب و  بل  هنشت  صالخا  مزمز  رانک  رد  سپ  هحفص 60 ] دنک [  افص  دصق  هلوره  هب  دروآ 
 ] دـنک البرک  يهعقاو  دای  هک  هگ  ره  یلج »  » يهدـید زا  دـکچ  نوخ  رایتخایبدـنک  اپ  هب  تداهـش  زامن  دزیخرب و  شیوخ  نوخ  هب  دـیوشب 

هحفص 61 ]

تمارک دنبرمک  یلامج ،»  » بنذم لیلخ  دمحم 

دوب اون  هب  ییان  نوخ  لد  ییاون ز  هنابیرغ  تشاد  ینتشاد  رمق  دیشروخ ، يهدرپارس  هب  یمزب  تشاد  رحس  لابقا  هثداح  زا  بش  هک  بش  نآ 
يهماج بش  ینایرع  هب  دیـشوپتشاد  ربخ  هناـخمخز  هک  یفیرح  مزب  رد  درک  لـگ  هدـبرعیب  هک  دوب  يربخ  یتسمتـشاد ، رفـس  گـنهآ  هک 

نمیرهاتشاد رس  هب  دیشروخ  يهشیدنا  هک  هام  نآ  دزابب  تسود  مدق  رد  رس  هک  تفریمتشاد  رمق  شود  رـسپ  هب  مچرپ  هک  رهم  نآ  باتهم 
رمک هب  تمارک  دنبرمک  هک  يردب  یلاله  كالفا  شدرگ  زا  دشن  زگرهتشاد  رحس  رادیب  يهدید  افو  درگبـش  رهم  زا  هک  دوب  نارگن  تملظ 

شلامج هب  یلامج !»  » هریخ درخ  مشچ  دشتـشاد  رـس  ود  داتفه و  جوم ز  نوخ  لحاس  رب  شون  شطع  ناشورخ و  غاد و  مرک ، يایردتـشاد 
هحفص 62 ] تشادرب [  هثداح  وا  خر  زا  باقن  هک  يزور 

تایح رتفد  رد  یلامج ،»  » بنذم لیلخ  دمحم 
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ای دازآ  دبا  ات  ریسا  نیا  دش  لقع  لاقع  يدوشگ  قشع  مزع  ياپ  زانیسح  ای  دایرف  هب  هدیسر  ار  داد  يا  نیـسح  ای  داجیا  ملاع  خرـس  يور  يا 
باتفآ نوچ  قشع  يور  وت  نوخ  هشیمه ز  ات  تسا  خرـسنیسح  ای  دادـیب  لباقم  يدـمآ  داد  تسکـش  متـس  هاپـس  تشپ  مایق و  يدرکنیـسح 

ام نایرش  هب  تشگ و  دای  وت  نوخنیسح  ای  دادح  يهروک  ياههلعش  لگ  غاد  مد ز  هب  مد  ام  يهنیـس  دشکیم ز  رـسنیسح  ای  دازرحـس  خرس 
غاد بالقنیـسح  ای  دالیم  هظحل  تسار  وت  مد  ره  تسین  گرم  خـیرات  وت  تایح  رتفد  ردنیـسح  اـی  داـی  نآ  زا  هدـنز  تسا  لد  ار  اـم  دـیود 

 ] نیـسح ای  دالوپ  يهغیت  شدمآ ز  دای  راز  تسیرگ  یلامج »  » لاله تیور  ابنیـسح  ای  داشرا  يهقلح  هب  دشک  ار  ام  تییادخ  نوخ  يهبذج 
هحفص 63 ]

دیما يهبعک  یناسارخ ، يدوج  داوجلادبع 

رب هدومن  يراـی  لزا  زا  هک  نآ  یلو  یبسن و  يهداز  دوخییوت  امـس  ضرا و  شنیرفآ  دوصقم ز  ییوت  ادـخ  کـلم  کـلام  هک  يورـسخ  يا 
مرحم هک  اریز  تانیاک  رارسا  وت  شیپ  تسین  هدیشوپییوت  اوس  ام  زا  ییاوس و  ام  اریز ز  دوبن  قح  روظنم  وت  ياوس  اوس  ام  زاییوت  ایبنا  يهمه 

هک سک  نآ  همطاف  رهم  ناور  بآ  دوب  هکنآ  ابییوت  امنقح  يهنیآ  رـس  ات  ياـپ  زا  تافـص  یفاـص  زا  هک  هناـگی  رهوگ  ياـییوت  اـیربک  مرح 
یهش مدرم  يهدید  يایتوت  نآییوت  افق  زا  وا  رس  ادج  دش  هک  یهاش  ادج  ور  شیپ  زا  رس  دننک  ار  هتشک  رهییوت  ادج  نت  زا  شرس  دش  هنـشت 

ادج دش  افج  وا ز  تسد  هک  سک  نآ  ندش  ادج  رـس  زا  سپ  قلخ  ریگتـسد  يا  هحفـص 64 ] ییوت [  ایتوت  شنت  بسا ، مس  ریز  رد  دش  هک 
یسک نایرع  نفک  دوب  شـسابل  دیهـش  ره  شعن  ربییوت  ایـض ، یلوخ  خبطم  هرهچ ، عمـش  زا  داد  هک  نآ  تسا و  رینم  غارچ  زا  خبطم  رهییوت 

ات هفوک  زا  ین  زارف  زا  هک  یهاشییوت  ادف  رغصا  ربکا و  نوع و  هدومنب  تسود  يانم  ردنا  هک  دیما  يهبعک  نآییوت  افج  زا  كاخ  هب  تفر  هک 
هحفص 65 ] ییوت [  اون  رد  دوب  لصف  راچ  هک  یغرم  ایدوج »  » تسا راهب  هب  ناغف  ار  غرم  رهییوت  التبم  مغ  رهاوخ  هب  يدب  شمشچ  ماش  هب 

ایرد ود  رانک  یناسارخ ، يدوج  داوجلادبع 

مـشچ يراج ز  هدـش  نوخ  کشا  ضوع  رد  تازع  رد  لزا  ياایرث ز  هب  نآ  يرث و  رب  نیا  دـسریم  اـم  لد  هآ  مشچ و  کـشا  تمغ  يا ز 
یسک ناج ، دهد  هنـشت  هدینـشن  یـسک  بل  هنـشت  يا  وت  ریغادلی  بش  دوب  ابق  یلین  وت  رهب  نابیرگ  هدرک  كاچ  وت  زوس  حبـصاوح ز  مدآ و 

دش ز ناهن  هرهز  درک  ناکم  رمش  وت  يهنیـس  رـس  هب  اتاضعا  همه  رد  تسرد  ییوم  رـسکی  تدوبن  هزین  غیت و  ریت و  زا  هک  نآایرد  ود  رانک 
رد اپ  هب  تشگ  درک  نانس  كون  هب  نانس ، نیک  زا  ترس  اتالاب  ملاع  لها  دمآ ز  رب  هلان  دندنکف  بسا  مس  ریز  ات  وت  مسجارهز  يهنیس  زوس 
مرح زا  هک  ارم  مغ  نیا  دشکیمامرخ  دـشخبب و  نان  وت  لایع  رهب  قدـصت  هب  یـسکان  هک  مغ  نیا  زا  ملان  هحفص 66 ] امظع [  تمایق  ناهج 

هحفص 67 ] ادرف [  ییورخرس  رهب  ناشفب  نوخ  زورما  ملا  زا  هدید  ز  نوخ ، لد  يدوج » » انمت درک  رینک  ورهیس  مصخ  وت 

ینابرق ود  داتفه  یناسارخ ، يدوج و  داوجلادبع 

تموش نابرق  ینابرق  ود  داتفه و  تسود  يوک  هب  هدرک  يااهنابایب  هب  رس  ام  میداهنب  وت و  يدنام  اهنت  تنت  هدنام  يو  ین ، رب  ترس  هتفر  يا 
تـشد نیا  وت  يولگ  نوخ  زااهنابایب  هب  دتفا  ینابرق  نت  تسد و  میدینـشن  تمرح و  اب  دـش  سک  ره  ینابرقاهنارود  هب  وت  زا  دـنام  مسر  نیا 

عمج اماهناحیر  لگدای و  رـسکی  ام  لد  زا  درب  رونا  خر  درگ  رب  ربکا  طـخ  ناحیراهناتـسلگ  مریـس ز  درک  ناتـسلگ  ریـس  نیا  دـش  ناتـسلگ 
هب اهرس  ریجنز  رد  همه  اهاپ  رذآ  رد  وت  غاد  زا  رسکی  نیزح  لافطااهناماس  رس و  یب  نیا  رگنب  رس و  راد  رب  میناماس  ورـس  یب  مه  میناشیرپ ،

هحفص 68 ] اهناج [  يهمه  اداب  وت  يادف  هب  هش  يا  دزاس  ادف  وت  رب  ناج  يدوج »  » نیمه هن  اهاشاهنابیرگ ،

مغ غاد  یناسارخ ، يدوج  داوجلادبع 
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ارم هک  شاح هللا  رای  هدش  نم  اب  هک  هاش  يا  تمغ  غاد  ریغتـسه  يرای  ممغ  هودنا و  تنحم و  زجب  ای  تسه  يراک  ارم  رادنپم  هلان  زج  وت  یب 
يهمیخ نیک  شتآ  دندز  راز و  نیدباعتسه  يرالاسهلفاق  ياهلفاق  ره  هب  هک  نیسح  زیخ  اج  میناور ز  ماش  يوس  امتسه  يراوخمغ  مدمه و 

رس هب  وت  ار  دوخ  دهعتسه  يراتفرگ  غرم  زا  ياهلان  فرط  ره  الب  دایص  فک  رد  متس  ناریـسا  زاتـسه  يرامیب  هک  دنتفگن  همیخ  نآ  ردنا  وا 
يرازآ نم  رهب  زا  شلزنم  ره  هب  هک  ماش  هر  نیا  الب  ناریـسا  عمج  نیا  نم  نیاتـسه  يراکنا  لزا  دهع  چیه ز  ارم  هن  نم  تبون  دـش  يدرب و 

ییاشامت قلخ  زا  ندـش  دراو  زور  هحفـص 69 ] تسه [  يراکددـم  رای و  مرگ  تسا  ربص  زاب  یلو  ربص  يهلـصوح  دوبن  رگید  هچ  رگتـسه 
 ] تسه يراید  وت  ریغ  ناهج  ود  ردنا  دـیوگ  دوجو  میلقا  رد  تسه  ات  هک  تسین  نآ  يدوج » » تسه يرازاب  یمرگ  ارم  هچوک  ره  رـس  ماش 

هحفص 70 ]

ردارب شش  غاد  يدزی ، نوحیج 

ربمغیپ تیبلها  مرحمان  هر ز  هتـسب  شفارطا  هک  یـسلجم  ؟ هللادیبع سلجم  هگنآ  یبن و  ترتع  هاوخدـب  ياهچ  زا  میاد  ناکین  اب  وت  کلف  يا 
رب گنرین ، رپ  موق  مخزهآ  يا  ین  هب  سک  هتـسخ  داد ، يا  لغ  هب  سک  هتـسب  دنزرفیب  ناردام  رواییب ، ناکدوک  ؟ هار دـیاشگ  وا  رد  نوچ 
وا تسـشن  زک  داـتفا  جـنر  هب  ردـق  نآ  داجـس ، ترـضح  وت  زاـهام  يا  يوـش  نوگنرـس  رهم ، يا  يوـش  نوـخ  قرغ  گنـس  زا  نیـسح  بل 
رد هک  یبنیزهاثوغاو  راذـحلا و  تساخ  سکیب  نانز  دوشگب و ز  شنتـشک  هب  بل  دومرف ، نخـس  نوچ  هکلبهارکا  دایز  يهداز  تشادیم 
يو زا  شلتق  مکح  رگنم  شایبیرغ  رب  رذـگب ، شاشریـسا  زا  ؟ هاکناج ینمـشد  دزن  زاب  شریـسا  يربیم  دـید  ردارب  شـش  غاد  زور  کـی 

هحفص 71 ] هاتوک [  نک  هناسف  نیز  اما ، دنلب  وت  عبط  نوخ  کیالم  لد  دش  نوحیج !»  » تیث ارم  زا  ! هللا الا  هلا  ال  تسیچ ؟

نیسح يهنییآ  ینیگچ ، دمحا 

، ناتبیـصن تملظ  دناهدیـشک  رجنخ  باتفآ  يور  ربتـسپ  درم  هفوک  دص  كاخ ، يور  هب  وس  نآ  تسد  نودب  يدرم  بسا ، يور  هب  وس  نیا 
، نیسح يهنییآ  هرزیب  درم  نیا  ماینیب ، غیت  نیا  ؟ تسش برض  غیت و  نآ  ناتدای  هتفر ز  نایناورهن  يا  هایـس  ناتزور  ره  ! تسرپبش موق  يا 

نیا تسپ  درم  هفوک  دص  بسا ، يور  هب  وس  نآتسشنیمن  اپ  زا  دوب  هتسشن  نوخ  رد  ینشور  دیشروخ  بورغ ، یخرس  ردتـسا  ردیح  رارکت 
هحفص 72 ] تسد [  نودب  يدرم  كاخ  يور  هب  وس 

نیسح قشع  نمچ ،»  » يرسای اضر  دمحم 

ات هک  نک  يریگتسد  ایادخ  اپ ، زا  ماهداتفا  رگومریگ  تاهدید  زور  هک  ناشفانوخ  ریت  يا  ایب  مریشمش  هداتفا  راک  راک و ز  رگ  هتفر  متسد  ز 
، مـسج رب  رگ  و  دــیآ ، ریت  مـشچ  رب  رگا  یپ  رد  دور  رــس  ناـج و  تـسا و  شیپ  زا  هـتفر  لد  ارممریگنیمز  ناــج  مـیب  درادــنپن ز  نمــشد 
زا نیـسح  قشع  دور  ناج  اب  رگممریت  رپ  تسهدـنام  ینت  منوخ ، رپ  تسهدـنام  يرـس  اهنابرق  تسه  رـسیم  ناـناج ، هر  رد  مزونهمریـشمش 

ز ممشچ ، نوخ  هتفرگن  ات  هک  نم  يوس  هب  رخآ  مد  نم ، يوزرآ  يا  ایبمریش  اب  تسهدرک  نیجع  ردام ، ار  قشع  نیا  دوخ  هک  نوریب  ماهنیس 
هحفص 73 ] مریسفت [  تقو  دنیبن  یناراب ، مشچ  زج  نمچ »  » اپ زا  دنکف  ار  تماق  ورس  نآ  متس  نافوط  وچمریگ  لد  ماک  تیور 

اروشاع بارطضا  دماح ،»  » نایمساق ورسخ 

لد رد  تفکش  كاچ  دز  مدحبـص  نابیرگ  دیمد و  قفـشاروشاع  باتـش  رد  نیمز  باوخ  تسکـش  اروشاع  بارطـضا  لد  هب  تشاد  هنامز 
هب تساوخیمرب  هنتف  نافوط  هک  راید  نآ  رداروشاع  بات  چـیپ و  رپ  نماد  تفرگ  رطخ  ياوه  رد  دـیچیپ  هثداح  رابغاروشاع  باـتفآ  نوخ ،
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نتخوس يوب  لد  يهلال  زونهاروشاع  بآ  بآ  شطعلا و  يادص  دنکفا  نامسآ  ناکرا  رد  هزرل  هک  ناغفاروشاع  بالقنا  لگ  تسشن  نوخ 
ادرف دـهاش  قوش  هباروشاع  بابر  بلق  هثداـح  ریت  هب  زوس  ناـج  يهلاـن  تشاد  مغ  يهدرپ  نورداروشاـع  باـبکلد  بل  هنـشت  غاد  دراد ز 

نادیهش شقن  هوکـش  بیغ  يهناخراگن  رد  دبا  گنر  تفرگ  هحفـص 74 ] اروشاع [  باضخ  یتسه  فک  رد  تفرگ  قشع  يهلجح  دـیهش 
تام لقع  هب  ددنخیم  قشع  ریبدت  هلماعم  نیا  رداروشاع  بارش  اهلد  رغاس  نورد  دراد  نوخ  شوج  هنـشت  بل  یقاس  دای  هباروشاع  باق  هب 

يهماخ تشونب  هثداح  گـنر  هباروشاـع  باـکر  دریگب  هک  نآ  تساـجک  دـیآ  راوسیب  نابـسا  يههیـش  يادـصاروشاع  باـسح  رد  هدـش 
هحفص 75 ] اروشاع [  باتک  دنلب  ياههماکچ  دماح » »

خرس نهریپ  یناشاک ، دادح  سابع 

نیا زا  تخود  دیرب و  هایس  تخر  رهد ، طایخ  رب  رد  هشفنبدیشوپ  نفک  ادتبا  زا  هک  دوب  هفوکش  دیـشوپ  نمچ  زا  لد  مشچ  دمآ و  هک  یلگ 
دوبک سابل  نیرب ، رهپس  هریت  ربا  زدیشوپ  نرتسن  خرس ، نهریپ  هلال  وچ  غاب  هب  هک  نامسآ ، ینوخ ز  نوچ  هدیکچ  رگمدیـشوپ  نت  هب  ارجام ،
ربـکا یلعدیـشوپ  ندـب  رب  لـین و  مخ  هب  دز  ساـبل  حیـسم  رهپـس  نیمراـچ  رد  هک  تسیک  يازعدیـشوپ  نحم  نیا  زا  رازلگ ، لـگ  متاـم  هـب 
تفرگ خرچ  تسد  نیسح ز  يازع  رد  گنربش  سلطا  هنامزدیشوپ  نکشنکش  فلز  يهلاه  هم ز  وچ  شیوخ  ضراع  هرهچ ، يدیـشروخ 

درک بلط  غیت و  تفرگ  هحفص 76 ] دیشوپ [  نهریپ  هنهک  یکی  هماج  ریز  هک  تسنادیم  زیزع  نیـسح  مزر ، مزع  هبدیـشوپ  نتـشیوخ  هب  و 
نخس نت  رب  مغ ، توسک  تفرگ  دادح »  » نم ملق ز  تسشن و  گوس  هب  نخسدیشوپ  نسحلاوبا  لیدع  گنج ، حالـس  قوش  حانجلاوذ و ز 

هحفص 77 ] دیشوپ [ 

بآ یهاوخ  نوخ  یناجنیسح ، مساقلاوبا 

ات ایب  تسادـیپ  هعقاو  يوس  نآ  بنیز  تمایق ، ریـسفت  هب  تسهداتـسیامیورب  ات  ایب  تسام  رظتنم  البرک  میورب  اـت  اـیب  تساـیهم  بسا  هداـج و 
تسام مدق  ریز  شرع  میدرگرب  رگا  دیدرت  یبیشارس  زامیورب  ات  ایب  تساشامت  قرغ  نامسآ  دلابیم  دفکشیم ، ادخ  نوخ  رد  كاخمیورب 

صقر دزیخیم  رب  دـتفایم و  هکرعم  رد  غیتمیورب  ات  ایب  تساـپرب  هکرعم  شتآ  تسا  هدـمآ  بآ  یهاوخنوخ  هب  ساـبع  تسدـمیورب  اـت  اـیب 
ادر میـشوپب و  جوم  زا  هرزمیورب  ات  ایب  تسارهز  يهیرهم  بآ  دیمهفیم  شطع  يایند  هک  شاک  يا  شاکمیورب  ات  ایب  تسابیز  هچ  ریـشمش 

ات اـیب  تساـج  نـیمه  هار  رخآ  مـیدرگرب ؟ ارچ  تسهدــنامن  هار  زا  يزیچ  هحفـص 78 ] میورب [  اـت  اـیب  تساـیرد  لد  زا  هاـم  هار  ناـفوط  زا 
هحفص 79 ] میورب [  ات  ایب  تسادرف  بشما و  نیمه  رد  تفر  دمآ و  نیا  رد  زاب  رگا  تسه  یتصرفمیورب 

ایرد تسد و  یناجنیسح ، مساقلاوبا 

اـشامت قرغ  وت ، رد  نم ، شود و  رب  کـشم  يدـمآیم  بآ  زا  وتلـضفلاوبا  اـی  اـهراب ، ماهدـید  ار  وـت  لـضفلاوبا  اـیرد  تسد و  لد و  راـنک 
، بش فیلکت  دروخیم و  بآ  تارف  زا  یکدوک ، زا  لدلـضفلاوبا ، ایند  ود  ره  زا  وت ، تسد  هب  مدـیربیم  لد  دادیم ، تسد  رگالـضفلاوبا 

مه وت  یبیرغ  ار  البرک  دنکیم  يردام  كدفلـضفلاوبا ، اما  مزیریم ، وت  ياپ  هب  کشا  منبـش  يدش ، رپرپ  هنـشت  بل  وتلـضفلاوبا  اباب ، بآ ،
اپب تمایق  هدـیرب  تسد  بآ و  تریغ و  اب  وتلـضفلاوبا  اهنت  تسین  نیزا  دـعب  افو ، تسا  زاینیب  مغ  دراد ز  هک  ره  ار  وتلـضفلاوبا  ارهز ، لـثم 

هحفص 80 ] لضفلاوبا [  ای  ینکیم ،

قشع روش  ینیسح ، تجح  دیس 

شتآ نایم  رد  ماهدنامدزوسیم  رارش  همیخ ، همیخ  اهیماک  هنشت  تشد  نونج  رددزوس  یم  راوس ، هلعـش  هلعـش  دزوسیم  رابغ  رد  ناوراک 
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راوهناورپ بآ ، بآ  رد  روهلعـش  هام ، لعـشمدزوسیم  رازهروش  لد  رد  باـتیب  یگنـشت ، رحب  رد  هلـالدزوسیم  راـظتنا  زا  ممـشچ  بآ  و 
ناقـشاعدزوسیم راد  ریگ و  نیا  رد  لد  اروشاع  شوج  تسا و  قشع  روشدزوسیم  راسمرـش  دـبا  ات  ایرد  ات  دور  دور ، ات  همـشچدزوسیم 

هحفص 81 ] دزوسیم [  رارقیب  یقاب »  » یناف ام  دنیقاب و 

اههزین يور  یمق ، ینیسح  يدهم  دیس 

ياهربا نامسآ  ياههچوک  سپ  رد  دیچیپ  نوخ  يوباههزین  يور  دیزرل ، نامسآ  ياههناش  اههزین  يور  دیـشروخ ، نوچ  درک  لگ  ات  قشع 
، هراتـس جوف  فرط  کیاههزین  يور  دیـصقریم  غاد  ياههلعـش  نوخ  بوشآ  رد  دوب و ، مهارف  شتآ  زا  یغاـباههزین  يور  دـیراب  اـت  هصغ 

کیاکی ار  اهلگ  هتسد  نینچ  نیاک  ایآ  دوب  نیچلگ  تسد  نیمادک  نیااههزین  يور  دیشروخ  زا  یهوبنا  فرط  کی  نوخ  يالوش  رد  هتسخ 
مجح رد  نوخ و  ياههدرپ  نایم  رداههزین  يور  دیشوج  ادخ  نوخ  يهمشج  شطع  تهب  رد  دیدیم  برطضم  ییاهمشچاههزین  يور  دیچ 

 ] اههزین يور  دیشروخ  نامسآ  رد  نامسآ  بورغ  رد  هدرپ  هدرپ  توکـس و  رد  همخز  همخزاههزین  يور  دیچیپ  اونین  خرـس  گناب  توکس 
غاب مشخ  نافوط  رد  هنتف  ياهداب  موجه  رداههزین  يور  دـید  رپرپ  ياـهلگ  زا  یغاـب  ناـمز  توهبم  مشچ  بنیز ، غاد  عولط  رد  هحفص 82 ]

هحفص 83 ] اههزین [  يور  دییور  البرک  خرس 

بآ گناب  یمق ، ینیسح  يدهم  دیس 

مـشچ هب  اـما  تشاد  شورخ  اـیرد  هدزشطع  يداو  ردـبآ  بارتوـب ، مرح  رب  تـسب  وـچ  نمـشد  بآ  بآ ، گـناب  مرح  ياـضف  رد  دـیچیپ 
يور زا  دوب  دنلب  نالفط  يهثاغتسا  دایرفبآ  بات ، چیپ و  رد  هدمآ  هصغ  زوس  زا  دوب  هدیـسر  ایرث  هب  شطعلا  ياوآبآ  بارـس ، دش  نابلهنـشت 
ایرد هب  وچ  یمـشاههام  نآبآ  باتـش ، اب  رگا  دناسر  اههمیخ  رد  شومخ  دـنک  ار  شطع  رارـش  نیا  سابعبآ  بآ ، دـش  تلاجخ  ناگنـشت ز 

! هایسور يا  : بآ باطخ ، نیا  دینـش  هدرـسف  يرجنح  زا  تارف  بل  رب  شطع  غاد  باهتلا  ردبآ  باتهام ، نآ  زا  تفـس  رون  ساملا  ياپ  داهن 
مرح ناگنشت  يور  زا  یگنشت  ینیسح ز  نالگون  هدرمژپ  هحفص 84 ] بآ [ ! بابک ، دش  وت و  يارب  زا  دزوسیم  نیسح  يهدیکشخ  رجنح 

ور باتش  اب  لضفلاوبا  تارف  زا  دش  نوریب  ؟! بآ باوج ، ارهز  هب  وت  یهدیم  هچ  ادرف  دنرثوک  لآ  زا  همه  ناگنـشت  لیخ  نیابآ  باتم ، خر 
دیما همه  نآ  اببآ  بارطـضا ، تفرگ  تشگ و  هدرـسف  یقاس  دـیرد  ار  کشم  نت  مصخ  ریت  هک  اجنآبآ  باکرمه ، وا  رب  تساههمیخ  يوس 
تفرگ تشگ و  هدرـسف  یقاس  دـیرد  ار  کـشم  نت  مصخ  ریت  هک  اـجنآبآ  بآ ، کـشم  نآ  زا  تخیر  دـید  وچ  یقاـس  تشگ  دـیماان  رگد 

هنشت بل  مرح  رد  نالفط  يهنـشت  ماک  دای  اببآ  بآ ، کشم  نآ  زا  تخیر  دید  وچ  یقاس  تشگ  دیماان  رگد  دیما  همه  نآ  اببآ  بارطـضا ،
هحفص 85 ] بآ [  بآ ، گناب  مرح  ياضف  رد  هدیچیپ  مه  زونه  نک ، يرذگ  البرک  تشد  ردبآ  بانج ، نآ  دروخن  ناج و  داد 

بآ کشم  جالح ، ییاباب  رفعج 

ررـش جوم  بل  تشاد ، وچ  ناشخدـب  لعل  رتباریـسبآ ز  باطخ ، اقـس  هب  درک  هنیکـس  هگنآ  بآ  بآ ، کشم  رد  وچ  تفاـین  هگهمیخ  رد 
بل رورـس  دربن ، نذابآ  باب ، هب  ملاع  ود  تایح  يهمـشچرس  تفگ  هک  نامزنآ ، تسـشن  کـشا  لیـس  هب  ملاـعبآ  باـن ، لـعل  نآ  رب  دـنکف 

ياهفصبآ بات ، چیپ و  رد  همقلع  رهن  هب  ات  دش  رارـش  دز  هنیکیب ، يهنیـس  هب  ار  سابعبآ  بانجنآ ، بدا ، طیحم  اب  دومرف ، دادن  ناگنـشت 
زا هتفاب  رون  ساملا  سکعنم  هام ، نآ  خر  ات  تشگ  بآ  ردبآ  باب ، حتف  نیزا  هریخ  تشگ  هک  ناسنآ  تسکش  نید  هداد  فک  ناشکرس ز 

، درکن رت  یلو  دوب  هنشت  دنچ  ره  هحفص 86 ] بآ [  بآ ، سابع ، ترضح  هب  دش  مرـش  زا  تخیرب  ار  بآ  فک  دربب  بل  شیپ  اتبآ  باتفآ ،
یتسدـیببآ و، باـکر  اـت  ار  گـنخ و  تشاد  هکنآ  اـب  درم  گرزب  نآ  تارف  نورب ز  دـش  هنـشت  بلبآ  بارتوـبا ، رـسپ  زا  تفرگ  نماد  بل 

مـشچ ز  رهپـس ، نماد  رب  تخیر  دومن ، یلاله  دومع ، ار ، هاـم  اـتبآ  بآ ، رب  تربص ، يهناـخ  هایـس  ددرگ  مصخ  داـنع  کـشم و ، تظاـفح 
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دنک اشفا  دیشر  تماق  نآ  کچوک و ، ربق  رارسابآ  بابک ، مغ  نیزا  دومن  ار  سابع  کشم  يوس  هب  یتسش  رـس  زا  تشذگ  يریتبآ  باحس 
هحفص 87 ] بآ [  بآ ، رهن  ره  وچ ز  درذگب  جالح » ( » ع  ) نیسح يهشوگرگج  زوس  نخس ز  دیوگبآ  باسحلا ، موی  يهصرع  هب 

لضفلاوبا يازع  یناشاک ، زابخ 

هچ رگید  هچ  يدماین ز  رـسیم  بآ  تشگنیتفر  یتسکـش و  دوخ  دهعو  نم  بلق  هک  دش  هچ  یتفر  یتسب و  دهع  وت  ناج  ومع  تفگ  هنیکس 
، دشابن بآ  دوبنیتفر  یتسکش و  مغ  ار ز  شدق  ورس  هک  ایب  اهنت  سکیب و  هداتسیا  مرح  هب  ترداربیتفر  یتسسگ و  ام  تفلا ز  هتشر  هک  دش 
هن ناسکیب  ام  لمحم  هقان  هب  يریـسا  يوس  میوریم  ام  و  یتفر ، وت  ومعیتفر  یتسـش و  تسد  هدرزآ ، لد  ناگنـشت  ز  ییاـین ؟ همیخ  هب  ارچ 
رد ياپ  تایتسدیب ز  مغ  زا  نیـسحیتفر  یتسـشن و  نوخ  هب  يدـناشن  كاخ  هب  ارم  تفطل ؟ نماد  هب  نم  ناـج  ومع  دوبن  رگمیتفر  یتسب و 

زاسبیتفر یتسخ و  هصغ  ار ز  ام  لد  يدـماین  زورما  مرغـصا  بآ ، دـش  ناجومع  بآ ، ياربیتفر  یتسر و  هناـمز  جـنر  مغ و  زا  وت  یلو  داـتفا 
هحفص 88 ] یتفر [  یتسج و  دوز  هچ  تبیصم  دنک  نیزا  لضفلاوبا  يازع  رد  زابخ »  » هیثرم

نوخ جوم  یناشاک ، زابخ 

هنشت يا  بآ  بل ز  يدرکن  رت  تنیسح  یب  ؟ ارچ ارحص ، نیا  رد  يدرگ  ادج  نم  زا  یتساوخ  ارچ ؟ اهنت  نم ! سابع  نت ، هراپ  دص  يا  تفگ 
هب یتلغ  یتساوخ  ممـشچ  شیپ  بیرغ  نم  تسا و  نمـشد  نابایب  کی  اج  نیا  ردـنا  ؟ ارچ اـم  یب  يوریم  شوخ  يوریم ، رثوک  يوس  بل 

ترـس نیک  دومع  زا  ؟ ارچ اـیرد  بل  ناـج  ردارب  يداد  ناـج  هنـشت  دـش  هچ  تتـسد  ناور  بآ  فک  هب  يدرواـین  رگ  ؟ ارچ اـج  نیا  نوـخ ،
! ناج ردارب  اهنت  يوریم  رد  هب  رد  لایع  نیو  اهنت  هدنام  نم  ایلاح  ؟ ارچ اضعا ، رب  هداد  اج  نانس  مخز  همه  نیا  ادج  تتسد  دش  تسکشب و 

مهرد متماق  تیاخا » كاردا   » يهلان ؟ ارچ اهاط  ترتع  زا  ناهج ، زا  یتسب  هدید  نم  نالفط  يهدـید  زا  دوریم  بشما  باوخ  ؟ ارچ الاح  ورب 
؟ ارچ اغوغ  شروش و  نیا  شمتام  ردنا  هنرو  دارملاباب  یلع  سابع  زابخ »  » يا تسه  ؟ ارچ اوام  نوخ  جوم  رد  مدمآ ، رید  ندـمآ  تسکش 

هحفص 89 ] ] 

بآ کشم  رانک  يردخ ، داوج 

تـسدتسا هداتفا  باحـس  رد  شتآ  لثم  زوس  هنیـس  یهآ  ریوصت  ملد ، ردتـسا  هداتفا  باهتلا  رد  ماهنیـس  تسا  هداتفا  باوخ  حرط  مهاگن  زا 
حانجلاوذتـسا هداتفا  باتک  رب  یخرـس  کشا  مرطاخ  گرب  گرب  زا  دـکچ  نوختـسا  هداتفا  بآ  کشم  رانک  رد  دورـس  ار  ایرد  هک  یباـتیب 

هحفص 90 ] تسا [  هداتفا  باکر  زا  یباتفآ  راوسیب  نکلو  دمآ 

مشاهینب هام  درخ ،»  » برع رغصا 

وت ینامحر  لضف  ییاده ، رون  یتمحر ، شورسییاشگب  قلخ  يور  هب  تمحر  زا  هک  دشاب  يرد  ییامنب  هولج  اج  ره  هب  مشاهینب  هام  يا  وت 
یلعییارایب ییابیز  هک  یبوخ  نانچ  ور  ابیز  وت  يزاب  ناج  زور  نوخ ، می  رد  تداهش  يارحص  هبییابیز  یبوخ و  نیدب  ییآ  زاب  هک  رد  ره  زا 

ارم يزابناج  يدرمناوج و  يریلد و  يدرم و  هبییامنب  هدرپ  زا  لامج  فسوی  نوچ  هک  ضرعم  نآ  رد  ادـیپ  دوشیم  ییامن  دزیا  يهرهچ  اب 
نیا زاییادیپ  هلح  زا  روح  ماج و  زا  باتفآ  نوچمه  هک  يدازآ  مزب  عمش  ینادیهش و  دیشروخ  وتییایوگ  تسهتـسب  ورف  تریح  زا  تیور  رد 

ییاشگ لکـشم  ایب  مقرغ ، ملا  نافوط  هبییامرف  هچ  ره  بل  نآ  زا  تسا  نیریـش  تسا ، خـلت  رگ  هک  دـش  مهاوخن  زگره  میناوخ  ای  مینار  رد ،
تمایا رد  ار  یسوط  تسین  ملـسم  هدروآ  رکـش  يدعـس »  » لضاف ز وب  فصو  رد  درخ » » ییایرد هک  متـسناد  تسد  زا  تفرب  مبایاپ  وچ  نک 

هحفص 91 ] [ . ] 18  ] ییاخ رکش 
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رح يهبوت  ورسخ ،»  » داژنورسخ دمحم 

تترضح روضح  رد  همطاف  زیزع  يا  محرت  نم  رب  ینک  اتمدمآ  نامیشپ  دوخ  ياههدرک  زا  نیسح  ای  مدمآ  ناشیرپ  راز و  هتسخلد و  مدان و 
زا نارم  ار  نامیـشپ  راکاطخ  نیامدـمآ  نامرد  رهب  تیافـشلا  راد  رد  رب  رـصب  لحک  ترد  كاـخ  ارم  يا  مدـنمدردمدمآ  ناـیرگ  مشچ  اـب 

ناوارف دـیما  هب  تهاـگرد  هب  نوچ  نک  وفع  اـی  ادـخ ، مکح  وت  مک  يا  شکب  ایمدـمآ  ناـسحا  فطل و  وفع و  دـیما  اـب  هک  نوچ  تهگرد 
ماهدروآ ور  وت  سدق  نشلگ  رد  مراخمدمآ و  نامهم  هدناوخان  ارـسنامهم  نیرد  رگ  میرک  يا  شـشخب  دـنخبل  کی  هب  نک  منامهیممدـمآ 

هچ رگ  هحفص 92 ] مدمآ [  ناربج  رهب  يراسمرش  اب  ایلاح  یهرمگ  زا  مدش  لوا  زا  هچرگ  تهار  دسمدمآ  نامیلس  دوج  هگرد  رب  میروم و 
يارجا یپ  زک  امرف  مکح  نم  يالوم  ییوت  منامیـشپ  رح  ماهدـنبمدمآ  نابرق  وت  رهب  دوخ  ناج  مزاسب  ات  نونک  ار  تمیرح  لـها  لد  مدرزآ 
ماهدرک ایرد  هب  ور  ورـسخ »  » هرطق زا  مرتمکمدـمآ  ناناج  هار  رد  ادـف  ار  ناج  منک  ات  ادـخ  نید  هر  رد  ار  دوخ  نوخ  مزیرب  اتمدـمآ  ناـمرف 

هحفص 93 ] مدمآ [  نابات  رهم  هاگشیپ  رد  ماهرذ 

نطو مزع  ورسخ ،»  » داژنورسخ اضر  دمحم 

تنحم نیزا  مدرم  اب  نتفر  رـس  مراد  وت  يوک  زا  نم  هک  نونکا  ؟ میوگ هچ  راصنا  وت و  زا  رگا  دنـسرپ  میوگ  هچ  راز  نم  وت  زا  نطو  لها  اب 
ار هلفاق  وک  راز  نم  ردارب ز  ناج  رگا  دنـسرپ  ؟ میوگ هچ  راگفا  نم  برثی  مدرم  اـب  ار  رفـس  حرـش  نطو  لـها  رگا  دنـسرپ  ؟ میوگ هچ  رایـسب 

نم دـسرپ  وت  لاح  زا  نم  دـج  رگ  ؟ میوگ هچ  راتخم  دـمحا  اب  وت  لاـح  زا  هنیدـم  هب  نوچ  مور  وت  یب  یبن  طبـس  يا  ؟ میوگ هچ  رـالاسهلفاق 
رداـم اـب  ؟ میوگ هچ  راـبنارگ  غاد  نیزا  رداـم  اـب  منیع  ود  روـن  دـش  هچ  هک  دـسرپ  همطاـف  رگ  ؟ میوـگ هچ  راربا  دیـس  نآ  خـساپ  رد  رطـضم 
رامیب رتخد  نآ  خساپ  رد  ار  ردپ  لاوحا  رگا  دسرپ  وت  يارغص  هحفص 94 ] میوگ [ ؟ هچ  رادملع  ریم  زا  رگا  دسرپ  رادملع  ریم  يهتخوسلد 

رد شدرگ  زا  رامیب  ندرگ  لغ و  نایرع و  يهقان  زا  ؟ میوگ هچ  راوید  رس  يافج  گنس  زا  ماش  زا  هفوک و  مغ  يریـسا و  جنر  زا  ؟ میوگ هچ 
هحفص 95 ] میوگ [ ؟ هچ  راهطا  ترتع  تبقنم  زج  تفگیم  هک  شاب  ازج  هب  ورسخ »  » عفاش وت  ؟ میوگ هچ  رازاب  هچوک و 

ادخ نوخ  یناورسخ ، ریما  گنشوه 

یلو يرهد  دهاج  هناگی  اجیه ، فص  رد  هچ  رگاییاخس  دوج و  رحب  وت  ینـسح ، روشک  هاش  وت  ییافو  مزب  عمـش  وت  یقـشع ، لفحم  رون  وت 
هک تمیوگنییاقب  رس  زمر  وت  ناکما ، ملاع  بلق  وت  دسانشن  یسک  ادخ  زج  ار  وت  هک  نآ  وت  ییوتییافـص  حلـص و  نیع  هک  تقیقح ، هب  مسق 

ار وت  ماقم  نیمه  دـنزانب  شیوخ  هاـج  هب  نادیهـش  هک  یلفحم  هبییادـخ  دوخ  نکیلو  ییادـخ ، هک  تمیوگن  یلوسر  نیع  کـیل  و  یلوسر ،
دنگوس و وت  رهق  هب  یلوییادگ  ریقح  نم  وچ  درآ  نخـس  قح  رـس  تسین ز  اور  هک  مروخیمن  زگره  وت  ناج  هب  مسقییادهـشلادیس  هک  سب 

شرطاخ حول  زا  مغ  رابغ  ات  هک  تفار  رـس  زا  نک  رظن  لدـیب  یناورـسخ »  » هبییاج هب  تسین  دوبن و  مدـیما  مشچ  وت  زج  هک  اـتکی  دزیا  فطل 
هحفص 96 ] ییادزب [ 

خیرات يهسامح  ینارهت ، لدشوخ  ربکا  یلع 

نآ تضهن  هب  درب  یپ  ات  رتقیقد  يرکف  دیاب و  قیقد  يدیددیرفآ  خیرات  يهسامح  نیرتاویـش  دـیپت  دوخ  نوخ  رد  نوچ  هک  ار  نیـسح  مزان 
غاد رفک  ملظ و  يراوخ و  تلذم و  درگنن  اتدیمخ  نامسآ  يو  تمه  مزع و  شیپ  رد  درکن  مخ  روز  رز و  راب  ریز  وچ  تماقادیهش  ورـسخ 

نینوخ رتفد  دوب ز  یگربدیلک  ار  باب  نیا  يدشیمن  وا  لتق  رگ  قلخ  يور  هب  تلیـضف  باب  دوب  هتـسبربدید  هدـید  هب  ردارب  گرم  ناوج و 
خر ناسکیدیزی  يراکهیـس  شیوخ ، خرـس  نوخ  اب  تسـش  دودز و  تعیرـش  دیپس  نماد  زادیمد  نمچ  فرط  هب  هک  یلگ  هلال و  ره  البرک 
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خر ناسکیدیزی  يراکهیـس  شیوخ ، خرـس  نوخ  اب  تسـش  دودز و  تعیرـش  دیپس  نماد  زادیمد  نمچ  فرط  هب  هک  یلگ  هلال و  ره  البرک 
لد زا  هک  شطعلا  نآ  رشب  يدازآ  تلادع و  يهنشت  دب  هحفص 97 ] دیفس [  اب  قرف  دنکن  هیس  ام  نید  رد  تفگ  داد و  هسوب  رسپ  نامالغ و 
دعب راگزور  هک  نآ  ناهج ، ناوناب  يونابدیلپ  ره  دـیق  زا  دوش  ناهج  ات  دازآ  شاب  ریـسا  ار : دوخ  رهاوخ  تفگ  هک  نانوچدینـشیم  زوس  رپ 

، یتلم تخبـشوخدیرد  متـس  لها  يهدرپ  دیزی و  اوسر  تخاس  هک  نیب  لدعلا » نما   » زا شمالک  فطلدـیدن  يو  وچ  ییارـسهباطخ  یلع  زا 
نیز سدـقم و  تضهن  نیز  میرب  مک  هرهب  ام  هک  درد  غیرد و  لدـشوخ !» » دیفتـسم لـقع  تفرعم و  يور  ددرگ ز  گرزب  تضهن  نیزا  هک 

هحفص 98 ] دیفم [  بتکم 

اروشاع رهظ  لمع ، شوخ  سابع 

نید ورـسخ  دوبن  ربکا  مساق و  زا  ناشن  يزابناج  رهبتـشادن  روآمان  نارای  نآ  زا  رگید  يروای  تشادـن  رواـی  یلع  نب  نیـسح  اروشاـع  رهظ 
راشرس و یلد  ابتشادن  رگید  يرصان  ربمیپ ، نید  رصان  تفگن  خساپ  سک  چیه  ار  شرصان » نم  له   » گنابتشادن ربکایلع  سابع و  نوع و 

شش كدوک  زا  ياهیده  قشع  نادیم  رد  تسود  هار  هب  دزاس  ادف  اتتشادن  رغصایلع  زا  ریغ  يروای  دمحا  طبس  تفرگ  رغـصا  يهقادنق  مغ 
شنت زا  تداهش  ماگنه  دندرب  نایفوکتشادن  رکـشل  یلو  دشیم  ناور  نادیم  بناج  یگدازآ  يهطخ  هاشداپ  يادف  ناجتـشادن  رتلباق  ههام 

 ] تشادـن رجنح  ربمغیپ و  زا  رجنخ  ییوگ  مرـش  دـیرد  ار  دـمحا  كاپ  هاگهسوب  اـت  اـفق  زاتـشادن  رب  رد  نفک  نهاریپ ، هنهک  زا  ریغ  هچ  رگ 
مـشچ لمع !» شوخ  » تشادـن رتشگنا  تشگنا و  نت ، هب  شندـنزرف  تسد  دـید  هک  دـش  تبیـصم  نیز  رهطا  يارهز  لد  نوخ  هحفص 99 ]

هحفص 100 ] تشادنرب [  وا  هر  رد  یماگ  هک  نآ  درادن  وگ  نیسح  زا  رشحم  زور  تعافش 

رسپ قارف  يزاریش ، يرواد 

زا مرگ  ياهگیر  نآ  رب  داهن ، رس  هک  اج  رهتشاذگ  رـس  كاخ ، رـس  هب  هش  هک  رـس ، هب  مکاخ  تشاذگرب  كاخ ، رـس  هب  رـس  داتف و  نیز  زا 
درد هک  اج  رهتـشاذگ  رت  مشچ  هر  هب  ار  کشخ  ياهبل  یگنـشت  بات  زا  يراج و ، هدـید  شکـشاتشاذگ ز  رگد  ياج  هب  زاب  تفر و ، باـت 

هتـسکش رپ  غرم  نوـچ  رپ  راـچ  ریت  نآ  رب  دوـب  هدیـسر  سب  زاتـشاذگ  رتـشیب  لد  هب  هک  ملد ، رب  درد  يا  تسد  تشاذـگیم  نآ  رب  تشاد ،
دهد نارای ، تقرف  ياج  تساوخیمتشاذگ  رسپ  قارف  مخز  يا  هک  لد ، زج  ریت  مخز  ناج  نت ، هب  داد  تشاد ، ياج  اتتشاذگ  رپ  ریز  شرس 

هحفص 101 ] تشاذگ [  رگ  رادیب  نمشد  يارب  ار  نت  دومن  ایربک  هگراب  ياوه  شناجتشاذگ  رگج  رب  شلد ، هب  اج  دوبن  مغ  زا  لد  هب 

ادهش ثیدح  يزاریش ، يرواد 

يرس دادیب  يهزین  رس  رب  دیهش  هاش  رس  هب  دمآ  هچ  هک  یناد  هچ  وتیونشیم  يربخ  تمایق  زور  مغ  زا  يونشیم  يرصتخم  ادهش  ثیدح  زا 
ردـق نیا  ربـخ  هچ  تبآ  بل  ناـگتخوس  رگج  زایونـشیم  يرمقلاقش  زجعم  نیمه  وـت  تشذـگب  وربا  نماد  زا  شایناـشیپ  كاچیونـشیم 
رامیب لد  لاح  تسین ز  تربخیونشیم  يردپ  اب  يرـسپ  عادو  وت  تساخرب  تمایق  هچ  ییادج  تقو  یلفاغیونـشیم  يرگج  يوب  هک  تسه 

یلیس هیرگیونشیم  يرفـس  یناد  هچ  روجنر  لاح  ریجنز  رد  اپ  هتـسخ و  نت  دیـشروخ و  باتیونـشیم  يردهبرد  نیمه  ماش  هر  رد  نیـسح 
يرگد زک  دوب  هصق  نامه  نیا  هنرو  ییازف  هصغ  مد  تسار  يرواد » » يونـشیم يرت  مشچ  یبنیز و  نیمه  وت  دـنکرب  يروبـص  داینب  دـش و 

هحفص 102 ] يونشیم [ 

نیسح نماد  هداز ، ینهذ 

درادرب هک  هار  هب  متخادنا  تشادن  وا  ناماد  تقایل  نم  تسد  نوچمرگید  تسد  ناسر  نیـسح  نماد  رب  مرکیپ  ایادخ ز  تسار  تسد  هداتفا 
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رد نم  تسد  رادن  رب  نم  يرایز  پچ  تسد  يامرادرب  تسد  وت  ریگب  قح  تسد  يا  تسد  هتسسگ  منیسح  تسد  ز  نم ، تسد  یبمرک  زا 
نم زاین  تسد  وت و  نماد  تسد  يامرس  رب  كاخ  دسرن  رگا  ناگنـشت  رب  تسوت  رابتعا  نم و  يوربآ  هک  یبآمرپیم  وت  قوش  هب  بآ  ياوه 

هحفص 103 ] مرپسب [  زودلد  كوان  تسد  هب  رخآ  ار  کشم  وت  یب  يور ، تسد  مه ز  وت  مسرتمرگنب  راکیپ  هصرع  هب  تتمه  ات 

قح هنییآ  یناهفصا ، یقوذ 

قشع هک ز  تیالو ، ناتسبش  عمش  نامه  نیاتسوا  هنادکی  رهوگ  نیا  فدص ، تمـصع  رحب  تسوا  هناناج  ربلد  قح  هک  تسیک  نیـسح  نیا 
نیاتـسوا يهناـش  رـس  هب  توبن  رهم  نوچ  هاـگ  تسا  یبن  شود  فرـش  تمحر ، يهیآ  نوچ  هاگتـسوا  يهناورپ  هتخوس  کـلف ، ناویا  عمش 

، لک لقع  کنانچ  تخاب ، افو  درن  افص ، مزب  رد  هک  نآتسوا  يهناشاک  رد  رب  بش  همه  ییادگ  هب  نیمالاحور  کلم ، لیخ  اب  هک  هاش  نامه 
مغ درد  ره  هک  تسيراسگیمتسوا ، هناتسم  هلان  دبا  هب  ات  لزا  زا  مهن  خرچ  ات  هک  شون  حدق  دنر  نامه  نیاتسوا  يهناهاش  يزاب  خر  تام 

هناخیم يرام  یم و  ریـشمش ، بآک  شورف  هداب  ناـمه  تسا و  تسرپ  هداـب  ناـمه  نیاتـسوا  هناـمیپ  هب  هلمج  لزا ، یقاـس  تشاد  ملا  رهز  و 
، شیناکم تسین  ادـخ  نوچتـسوا  يهناسفا  هصق و  زا  رپ  قافآ  شوگ  نسح  هصرع  رد  هدـش  نابوخ  يهناـسفا  هکنآ  هحفص 104 ] تسوا [ 

نیاتـسوا يهناخ  ام  يهناریو  لد  یهاگهاگ  یقوذ !»  » درادـن هناخ  قح  هنییآ  هچرگتـسوا  هناریو  يهناخ  ـالب  برک و  هصرع  دـنیوگ  نکیلو 
هحفص 105 ] تسوا [ » هناوید  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  « » لاصو  » تفگ شکهیثرم  نآ  رب  تسیباوج 

خرس ياهلگ  ینامحر ، قداص 

زبس تخرد  زاوت  تسد  ياصع  رب  دراد  هیکت  زونه  اروشاع  زور  ياههمیخوت  تسد  يازع  مدـیدیمن  ات  وت  تسد  يادـف  متـشگیم  شاـک 
زبس اونین  خرـس  ياهلگ  نمچ  کیوت  تسد  يازف  مغ  يازع  رد  لد  لها  مشچ  دزیریم ز  کشاوت  تسد  ياههخاش  هداتف  ات  یفطـصم  غاـب 

هحفص 106 ] وت [ ؟ تسد  ياهبنوخ  ایآ  تسیچ  ادخ  تسد  يا  وت  زا  متفگش  ردوت  تسد  ياپ  هب  ددرگیم 

نمجنا هام  اسر ، مساق 

هدنبات و هرهچ  زا  نشور  راقو  مرـش و  یگنادرم و  تلوص و  تیآشنکف  وترپ  خر  زا  ادخ  رون  رگهولج  شنمجنا  هم  دنناوخ  هک  هام  نآ  دمآ 
ظافلا هکنآ  شهگن و  ره  زا  رگولج  ایح  راـثآ  هکنآشندـب  لزا  طاـیخ  هتخود  ياهماـج  يراد  مچرپ  ییاقـس و  يدرمناوج و  زـشنسح  هجو 

شیناوج حبـص  بکوکـشنهد  رب  دـنز  هسوب  اـت  هک  تشگ  کـلف  مخ  دوشگ  وچ  بل  نخـس  هب  تیـالو  غاـب  هویمـشنخس  ره  رد  هیبعت  بدا 
رکـشل يوزاب  نآ  رب  تفگ  نیرفآ  کلف  هک  تداهـش  نادـیم  هب  تخات  نانچ  نآشنهریپ  لگ  وچ  كاچ  لجا  راخ  زا  دـش  هک  زونه  هدـیباتن 

دسر هک  شتسد  تساوخ  هحفـص 107 ] شنتـشیوخ [  زا  ربخ  یب  دـش  هک  تخوس  نانچ  نآ  لاصو  قوش  زا  هتخابلد  هناورپ  وچمهـشنکش 
زا هتوکشنمچ  میسن  احیسم ز  هدنز  دوش  هک  هنب  تاجاح  هلبق  نآ  رب  هرهچ  بدا  زشنت  اضعا ز  ریاس  زا  رتدوز  ادج  دش  لاصو  ناماد  هب  دوز 

هحفص 108 ] شنحم [  رابغ  هرهچ  زا  نک  كاپ  مرک  زا  اسر »  » تسد نکم  هاش  يا  تنماد 

تسود يانم  يدیزی ، یضایر  یلع  دمحم 

لامج نادب  ییادخ  لالج  نادب  ادهـشلا  دیـس  يامظع  تباین  نادـبلیقع  نب  ملـسم  هب  نادیهـش  هاش  مالـس  لییاربج  مالـس  نانم ، دزیا  مالس 
هام وا  هعقب  ماب  هب  نیشن  هیاس  باتفآ  شرد  ناتسآ  ربلیعامـسا  وچ  ادخ ، لیلخ  ياپ  شیپ  هب  داهن  تسود  يانم  رد  رـس  هک  قشع  دیهـشلیمج 

باوث تمرح  تراـیز  دراد  هک  وت ! رب  مالـسلییاکیم  لاـب  تسا و  روـح  يهرط  جنکـش  وا  تمرح  میرح  شرف  هک  ماـقم  یهزلیدـنق  نامـسآ 
وت ماما  قح ، وت  مارم  یقح و  رب  وتلیجـس  هراجح  ترهق  شتآ  رارـش  تشهب  كاپ  میـسن  ترهم  نشلگ  ياوهلیلهت  ندناوخ  حـیبست و  نتفگ 
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تسا ياهدنب  وت  لالج  شیپ  هک  یسک  تساوخ  تعیب  وت  زا  هک  ایند  تیاند  نیبب  هحفص 109 ] لیجنا [  فحصم و  نآرق و  هیآ  هیآ  هب  قح 
ناـیم داد  یتفگ و  ماـما  مالـس  ماـب ، زارفلیلخ  لیلـس  يا  هتـشک  يدـش  ماـب  هب  نآ  زا  گرزب  حور  تسا و  کـچوک  ار  وت  هفوک  طـیحملیلذ 
البرک نینوخ  تضهن  عورشلیلق  عاتم  دوب  ناناج  رب  ناج  دقن  هک  ماب  يدنلب  زا  رـس  يدنکف  تسود  ياپ  هبلیتق  هاش  باوج ، نوخ  زا  ياهکرب 

هحفص 110 ] لیمکت [  دش  ماش  هب  يربک  بنیز  قطن  هب  دش  وت  ز 

دالیم نویامه  يدیزی ، یضایر  یلع  دمحم 

قافآ همه  نانز  خرچ  نانک  صقر  ناهج  تارذ  همهرورـس  جوم  نامز  تسا و  طاشن  قرغ  نیمز  هک  روتـسد  خرف  رف  نویامه  دیع  نآ  دمآ 
فلز ابـص  داـب  دـنکاوروصق  تاـنج و  همه  ناـغارچ  روح و  ناـنز  فد  توکلم  میرح  نانیـشنهدرپ  ناـنز  فـکروشن  روـش  هلوـلو و  زا  رپ 
دمحم داش و  یلع  داش و  همطاف  تسیلع  نب  نیـسح  نویامه  دالیم  دـیعروج  هب  روج  وم  هب  يوم  اج  هب  ياج  نیچ  هب  نیچ  نمچ  ناسورع 

هک هاگرد  نامیلس  هاج  کلف  هاش  نآ  دمآرود  وت  يور  زا  دب  مشچ  اهـش  هک  شیور  شیپ  دنادرگیم  هرمجم  کلف  دیـشروخ  همهرورـسم 
هحفص 111] روط [  رد  انیس  هنیـس  وا  زا  نشور  ياهنیـس  دوب  شیاج  یبن  شود  رب  هنیـس و  رب  هک  نآدوه  یهام و  کلف ، هام و  وا  مداخ  دوب 
وا ییالال  دیآ و  نامسآ  نیما ز  حور  وا  هراوهگ  ینابهگن  هبروضح  هب  شدنربب  ات  دنک  نیلعن  علخ  وا  تمرح  مرح  فاوط  هب  یسوم  هک  نآ 

هدش تیرـشب  کلم  شیپ  ادهـش  هاش  يراکادف  ابروهـشم  نادیهـش  رالاس  يزابناج  تسه  دبا  ماجنا  رـس  هب  ات  لزا  زاغآ  رـس  زارون  يهروس 
هروس ین  رس  رب  وا  رـس  دناوخ  هک  نآروهد  راصعا و  هنییآ  رد  تسیلجتم  نیـسح  نینوخ  هرهچ  دوب ، خرـس  قفـش  اترورغ  تاهابم و  زیربل 
میلست رسرونت  قرش  زا  بش  مین  نانـس  جوا  زا  زور  زور  بش و  قرـشم  ود  دیآرب ز  هک  یباتفآروبز  تایآ  يدواد و  همغن  زا  رتشوخ  فهک 

لاب شرد  راوز  شرف  کلم  نیبادـخ  نامـشچ  يهمرـس  شتبرتروز  رز و  ياـپ  هب  دـنراذگ  هک  ار  يرـس  نآ  كاـخ  هب  دـنوادخ  شیپ  دـهن 
تسنادن تشک و  شنمشدرولب  یجات ز  نوچ  تسا ، روح  كرات  رویز  تشهب  هب  شدای  هب  دنناشف  هک  یمـشچ  کشاروح  يوسیگ  کلم ،

لباقان هیده  یخلم  نار  تسیچ ؟ ندرب  یضایر »  » رعش ادهـش  هاش  شیپروگ  هب  هدنز  رـس ، هب  كاخ  نآ  دنکیم  ار  شیوخ  وا  نتـشک  اب  هک 
هحفص 112 ] روم [ 

نینوخ لصف  دنورالاس ، همطاف 

، نم لد  لد ، يا  نک  نویـشتسهدیچ  هلالآ  نماد  کی  غاب ، نیا  زا  یتسد  محریب  تسهدـیرب  رـس  نامدیـشروخ  میدـید  میدوشگ و  یمـشچ 
ترسح کی  درز  همیخ  نیرد  وت  یب  درگرب ، رادملع  يا  هآتـسهدیمخ  ربونـص  رـس  نآ  یمخز ، رادیپس  رـس  نیا  هنـشت  كاخ  نیا  رد  یتقو 

ياـج هـچ  رگید  یعاـبر ، ياـج  هـچ  رگید  هراـپ  هراـپ  رجنح  اـی  يدـناوخ ، قـشع  زا  هـک  یتقوتـسهدیشک  دـق  ماهنیـس  رد  درد  کـی  خرس ،
هحفص 113 ] تسا [  هدیپس  لصف  زاغآ  نینوخ ، لصف  نیا  نایاپ  تفگیم  خیرات  ماب  رب  دوب  اههزین  رب  هک  رس  نآتسهدیصق 

نیسح مان  يراوزبس ، دیمح 

قرو ات  تسه  دـیواج  راگزور  قاروا  رب  هوکـش  رپ  مان  نیاتـسه  راعـش  ینیـسح  تسه و  نیـسح  مان  تسه  راهن  لیل و  هناـمز و  شدرگ  اـت 
زا دای  دـپتیم  رحب  ات  دـشورخیم و  جوم  اتتـسه  رازگقح  اج  همه  رد  تسرپ  قح  نیز  تسهنابز  تقیقح  قفوش  یلد ز  رد  اتتـسه  راگزور 
ره وا  تیار  تسه ، لدع  اتتسه  راکشآ  ناهج  هب  وا  يور  دیـشروخ  رحـس  دنکـشب  ات  هدیپس و  دنز  رـس  اتتـسه  رازراک  فص  هب  وا  شورخ 
دنز رس  هلال  اتتسه  رارقرب  وا  یهاوخ  داد  يادوس  رارقرب  تسا  دیزی  مسر  هنامز  رد  اتتسه  راوتـسا  وا  تضهن  تسه ، ملظ  ات  تساپ  هب  فرط 

ار وت  تخانش  لد  مشچ  اب  ار  يادخ  سک  ره  هک  دیهـش  نیرترب  يا  هحفص 114 ] تسه [  رادغاد  وا  رغـصا  غاد  اهلد ز  راسهوک  نابیرگ  ز 
هحفص 115 ] تسه [  راهن  لیل و  هنامز و  شدرگ  ات  تمغ  زا  یلاخ  ام  رطاخ  دابم  زگرهتسه  رادتسود 
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البرک يوزرآ  يراوزبس ، دیمح 

ماد دص  هچ  رگملد  دراد  انـشآ  هار  ياهدـید  تسود  يوک  ات  دوب  رگ  يداو  تفهملد  دراد  اون  روش و  ناهج  کی  ملد  دراد  البرک  يوزرآ 
تاملظ هب  رگ  ناویح  بآملد  دراد  الو  زرح  زا  نشوج  رابب  وگ  هر  نیا  رد  دراب  رگا  ریت  ؟ ملد دراد  اجک  اورپ  اـضق  زا  نم  ماـگ  ره  رد  تسا 

هک يا  ناقـشاع  لاح  روش و  زا  یلفاغملد  دراد  اپ  ریز  رد  ناینرپ  تسین  لصو  هار  دس  اراخ  راخملد و  دراد  افـص  قدـص و  وترپ  تساردـنا 
دراد ادخ  زا  يرای  مشچ  قشع  نازابناج  هارمه  موریمملد  دراد  افشلاراد  نادب  ور  تسا  قشاع  يافشلاراد  البرکملد  دراد  اههچ  یسرپیم 

هحفص 116 ] ملد [ 

هنادواج رهم  یناشاک ، يهدیپس 

وچ یبنیز و  وت  ارهز  نماد  بیکـش  ربص و  لگ  يا  یتفکـشیماش  هنادواج  رهم  ام ، يهدید  غورف  یمامت  ردب  هک  يا  وت ، مودـق  داب  هتـسجخ 
هک میوگن ، ربص  نخـسیمایق ز  یتماق ز  هک  میوگ ، وت  ماـیق  زا  هچ  یجنگن  مـالک  رد  هک  میوگ  وت  فصو  هنوگچیماـن  هرداـن  تسین  وت  ماـن 

حور وت  یلع ، ملع  همطاف ، ملح  وت  تمصع  هراصع  يا  بنیز  با ، بنیز  وت ، ییوتیمامت  مایپ  رد  هک  میاتسن ، تتلاسر  يربص  هوسا  شیوخ 
رد هک  ناس  نآ  وت  مایپ  اب  دیـشخرد  قشع  لامجیمارک  داژن  زا  هک  ینیـسح ، راـبت  زا  هک  ناـج  لد و  هب  ررـش  دـنز  تمـالک  زوس  زونهیماـیپ 

هحفـص 117] یماود [  وت  ار  لدع  طسق و  قح ، تضهن  يالـص  ینیـسح  رادهیالط  نامیتی ، نابیاس  وتیمالک  دیدن  سک  هولج  نیدـب  لامک 
نینچ ندرم  ندرک و  تسود  يوک  رـس  فاوط  اـشوخیماش  بنیز  هک  يا  وت  اـم  لد  غورف  يا  وـت  مسوـب  وـت  ناتـسآ  هکنآ  يوزرآ  تسارم 

هحفص 118 ] یماتخ [  نسح  هب  رفس  هدیپس !»  » تسا شوخ 

اروشاع ماش  دمرس ، قداص 

يدزیا ياضق  زو  بشما  تساروشاع  ماشدوشیم  نزرب  يوک و  ردنا  نز  درم و  نویش  دوشیم  نویـش  قرغ  ملاع  هک  بش  نآ  تسا  بشما 
رگا رفکدوشیم  نمشد  ماک  رب  تنطلـس  يزور  دنچ  اضق  لطاب و ز  موکحم  دوشیم  رهاظ  هب  قحدوشیم  نیعم  بشما  راگزور  تشونرس 

رس ینیب  هزین  رب  نانچمه  ادج  ناکاپ  رس  نت  زا  دنک  ناکاپان  غیتدوشیم  نمیا  لدع  نمی  هب  نامیا  تلود  دنکشب  ناودع  هب  نامیا  هجنپ  هچ 
هخاـش نادیهـش  نوخ  زا  دـیوردوشیم  نشلگ  تسارحـص  همه  رگ  یتـیگ  يور  ادـخ  نادیهـش  نوـخ  هرطق  ره  زا  نکیلدوـشیم  نت  یب  هک 
لطاب زا  قح  ددرگ  نینچ  نوچ  جاور  زا  دتفا  لطاب  جات و  قرف  رب  دـهن  قحدوشیم  نکفا  هشیر  ناودـع  بصغ و  تخرد  زو  لدـع  يابوط 

نیاخ چـیه  هن  نامز  نآدوشیم  نمام  اجلمیب و  چـیه  يریـسا  هن  ریـسا  يدازآ  چـیه  ددرگن  رگید  نامز  نآ  هحفـص 119 ] دوشیم [  نیبم 
قافآ تلدـعم  غورف  زو  تفرعم  رون  نشور ز  دوش  ملاـع  ناـمز  نآدوشیم  نماد  هدولآ  كاـپ ، چـیه  هن  ناـمز  نآ  دـنزیم  تمدـخ  فـال 

هحفص 120 ] دوشیم [  نم  رطاخ  رطاخ ، هدوسآ  نامز  نآ  ياهدرسفا  رطاخ  دنامن  یقاب  نامز  نآدوشیم  نشور 

خرس يهلال  انس ،»  » ییامه نیدلالالج 

دروخیم تدـحو  همـشچرس  بآک ز  یکدوکـشنهد  رد  نوخ  هلمرح  متـس  تسد  تخیر  شنبل  ياـج  هک  لـفط ، نآ  مغ  رد  مروخ  نوخ 
نمچ زا  ياهچنغشنهریپ  نینچ  تشگ  نوخ  هب  هتشغآ  هچ  زا  خرس  هلال  دوبن  الیل  لگ  ون  نت  رگـشندب  رد  ناور  بآ  شطع ، زوس  زا  تشگ 

رغـصا و شاهچنغ ، دوب  هک  تشگ ، الب  تشد  رد  هتخاس  ینـشلگشنت  گرب ، دص  لگ  نوچ  نانـس ، مخز  زا  دش  هک  تفکـشب  ارهز  يهداز 
شرظن دـشاب  هک  نآشنفک  نت ، رب  هتخود  دـش  هدـیربب و  تشگ  ریت  رجنخ و  اب  هک  هاش ، نآ  دـش  هتـشک  بل  هنـشتشنمس  ربکا  مساق و ، لگ ،

هحفص 121 ] شنم [  هب  یمشچ  يهشوگ  دتف  هک  مراد  مشچ  انس !»  » درد ره  يرواد 
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ردیح مشچ  رون  فیرش ، یلع 

نابز ز ره  رب  تسیلفحم  وت  يالو  قشع و  هب  ناکم  ره  ردـیتیآ  تسار  قح  تعاـط  ار و  صـالخا  یتیار  تشارفارب  قشع  روش  هک  اـج  ره 
وک نومنهر  وت  يالو  رون  تسین  هک  ار  نآیتیاهن  ار  تتمرکم  لالج و  دوبن  یفطـصم  طبـس  يا  ردیح و  مشچ  رون  يایتیاور  تیانث  حدـم و 
ام ناشیرپ  عمج  يوس  هظحل  کییتیاکح  اهناج  شتآ  زوس  دراد ز  تمتام  هب  ناوخلد  مدرم  کشا  بالیـس  ؟ یتیاده غارچ  تاجن و  یتشک 

هحفص 122 ] یتیار [  تشارفا  وت  قشع  روش  هک  اج  ره  تشگ  فیرش »  » عیضو و ناقشاع ز  بارحمیتیانع  نیع  تمارک و  يدید  اب  رگن 

نیسح متام  یناهفصا ، ییافش  میکح 

اپارـس هچ  زا  عاعـش ، غیت  یتـسین  رادازع  زین  وت  رگا  رهم  يایاهدـیرد  ناـبیرگ  نیـسح ، متاـم  رد  ياهدیـشک  يدرـس  مد  رگج  زک  حبـص  يا 
هب هک  یبل  ون ، هام  نوچ  تلد  یگنت  زا  دهدیم  دای  هچنغ  يایاهدیرب  نابات  هم  زا  لعن  هنیس  رب  یتبیـصم  نیا  یمتام  زین  وت  نودرگیاهدیـشک !
رب رگم ؟ وت  ناماد  ز  میسن ! دکچ  یم  نوخیاهدینش  یثیدح  نیسح  لتقم  زا  شوگ  هار  نوخ ز  تدنزیم  شوج  هک  لگ  يایاهدیزگ  نادند 
وت زا  گنس  لد  نیشتآ  لعل  يایاهدیمد  نادیهـش  رازم  زا  هک  ایوگ  رب  هب  ور  خرـس  نفک  تدبیز  هلال  يایاهدیزو  تداهـش  يوک  ناگتـشک 

هحفص 123 ] ياهدیکچ [  تبیصم  تمشچ  جنک  ایوگ ز  دش  غاد 

دمآ مرحم  یناهفصا ، ییافش  میکح 

هب رس  لد  روشک  هلمح  مین  زا  لالم  رکشل  رگد  هک  یتمه  قشع  ياتفرگ  رس  متام ز  هویش  ریپ  نودرگ  تفرگرب  هحون  لد  دمآ و  مرحم  هام 
مودـق زا  وچ  نودرگ  داد  نیـسح  يازع  رارق  نتـشیوخ  ابتفرگ  رب  مارآ  هویـش  بیکـش و  مسر  قلخ  نایم  زا  مغ  هک  عادولا  ربص  ياتفرگ  رس 

دیشک و یهآ  نیسح  هنـشت  بل  دای  هب  نیمالا  حورتفرگ  رگج  غاد  نخلگ  هیـس ز  كاخ  داتـس  ابق  یلین  بش  زا  دوبک  تخرتفرگ  ربخ  مرحم 
هک نیتسخن  لقع  تسیرگ  نادـنچتفرگ  رپ  لاب و  رـس  تسد  ود  ره  هب  مه  دوخ  نتخوس  میب  زا  شتآ و  تفرگ  ـالابتفرگرد  كـالفا  نمرخ 

رظن شیپ  هب  مرـش  تسد  دیـشروخ  وا  تیب  لها  دـندش  راوس  نوچ  هقاـن  رب  هحفـص 124 ] تفرگ [  رت  ناگژم  من  زا  بآ  هجل  دـص  باـتفآ 
هحفص 125 ] تفرگ [  رشبلا  ریخ  نماد  لالم  تسد  تسین  فاعم  مغ  نیا  زا  مهایبنا  حاوراتفرگ 

رگد تسد  قفش ،»  » یتجهب نیسح  دمحم 

هبعک مقـشاعمهدیم و  رگج  نوخ  زا  تاهیدـه  تسوت  غاد  نم  لد  رب  ماهلـالمهدیم و  ربـخ  وـت  يور  لـگ  زا  مهدیم  رـس  همزمز  ملبلب و 
كاخ نیـسح  ای  نم  لد  دـیما  وت  يامهدیم  ربخ  وت  قشع  بت  زا  نیـشتآ  سفن  ره  اب  معمـشمهدیم و  رد  هب  راوید و  هب  هسوب  ار  وت  يوک 

رگد تسد  وـت  هر  رد  نم  تسد  یکی  دـندیربب  رگمهدیم  رظن  شاداـپ  وـت  هب  ناـج  ارم  يزاوـنب  رگ  يرظن  اـبمهدیم  رـس  هب  ياـج  تـهر 
، ملگ غاب  دیکچ  نوخ  ملد  رگ ز  بجع  تسین  هحفص 126 ] مهدیم [  رس  هدید و  لد و  تسد و  تسود  هار  رد  نم و  مقح  قشاعمهدیم 
 ] مهدیم رکش  شخبناج  مد  زا  ار  هتـسخ  قفـش »  » عبط یطوطمهدیم  رهگ  لیـس  ماهژم ، زا  بآ  مدرواین  هک  رگ  ملجخ  نممهدیم  رت  هلال 

هحفص 127 ]

ادخ لوسر  اب  بنیز  قفش ،»  » یتجهب نیسح  دمحم 

غاد وا  نتشک  رهب  دوب  سب  رادبآ  ریشمش  هب  جایتحا  هچ  رگیدشربارب  رد  نانکهراظن  شخر  رب  نم  شرس  افق  زا  دیرب  رمـش  دوب و  هنـشت  بل 
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روج زک  شاهراپ  هراپ  نت  تشاد  بات  هچ  رگیدشرـس  مهن  ناـماد  هب  هک  اـت  دنتـشاذگن  درپس  ناـج  هناـبیرغ  كاـچ  كاـچ  مسج  ابـشربکا 
هحفص 128 ] شرورپ [  زان  رس  دید  هچ  نانمشد  زک  نایب  منک  نوچ  ادخ ، لوسر  يا  مدج ، ياشرکیپ  هب  ناروتس  دنتخات 

ارهز رتخد  قفش ،»  » یتجهب نیسح  دمحم 

، میور ات  زیخرب  نیسح  بل  هنشت  يا  مردام ، راگدای  يامرس  رب  كاخ  يا  ياهداتف ، نوخ  كاخ و  رد  مرـسفا  رـس  رب  يا  مردارب ، نابرهم  يا 
هچ مهد  ار  وا  تاهناهب  دریگ  وت  میتی  رتخد  رگ  ؟ مرهطا ارهز  رتخد  هن  رگم  رخآ  ریسا  ترهاوخ  رگنب ، نانمشد  تسد  ردمروای  رای و  یب  هک 

هحفص 129 ] مرپسب [ ؟ ماش  هر  وت  یب  هنوگچ  نونکا  البرک  هب  هنیدم  ز  مدمآ ، وت  اب  نم  ؟ مروآ هچ  شرذع  خساپ و 

شوماخ عمش  قفش ،»  » هداز روفغ  داوج  دمحم 

ارهز زج  میتی و  رد  دوبتـشادن  هناد  بآ و  هب  یجایتحا  نیـسح  قشع  ماد  هب  هداتفواتـشادن  هنال  التبم و  سفق  هب  تشادن  هنایـشآ  دوب و  یلبلب 
هژم زا  لد  نوخ  درکیم  ردپ  رـس  اب  لد  دردتـشادن  هناخ  يوس  هب  نتفر  لیم  ماش  هبارخ  يهشوگ  رد  هتفختـشادن  هناگی  رهوگ  نیا  فدـص 
نم !؟ تشادـن هنامز  ارچ  شزاس  رـس  نیگمغ  هتـسکشلد  نم  اب  ! تشادـن هنابز  نم  قشع  شتآ  ارم  تخوس  هچ  رگا  اباب ! تفگتـشادن : هناور 

، عمشتشادن هناهب  رگد  نیا  زا  رتهب  نیسح  رانک  دهد  ناج  ات  تساوخ  هحفص 130 ] تشادن [  هنایزات  بات  نم  نت  مدوب  لد  هتسکش  میتی و 
هحفص 131 ] تشادن [  هنابش  تلهم  نیا  زا  شیب  اریز  قفش !»  » دش شوماخ 

لمحم باتفآ  قفش ،»  » هداز روفغ  داوج  دمحم 

هک دوبن  یمغ  ار  ام  دیدنام  وچ  يروبص  هب  نامـسآ  دنچ  رهدوبن  نیمغ  ام  لد  هک  ییهظحل  تشذگن  دوبن  نیبج  رب  تمغ  غاد  ریغ  هک  ار  ام 
زا نم  نوچ  یـسک  بنیز ! لمحم  باتفآ  يادوبن  نیرفآ  روش  همه  نیا  ، تراسا جنر  دـیما  يدازآ و  هب  تشادـن  رگا  یهاردوبن  نیمک  ردـنا 

شتآ وت  مرگ  هاـگن  زا  رگدوبن  نیا  زا  ریغ  نم  ردـقم  رفـس  نیا  رد  رفـسمه  درک  ارم  وت  رـس  اـب  ریدـقتدوبن  نیچهشوـخ  وـت  تراـیز  نمرخ 
هزور هددوبن  نینچ  لوا  زا  متسب  وت  اب  هک  يدهع  ماهدنام  هدنز  ارچ  وت  یب  هک  متریح  رددوبن  نیشتآ  نم  هبطخ  هفوک  ماش و  رد  تفرگیمن 

هحفص 132 ] دوبن [  نیعبرا  کی  وت ، رجه  دوب  رمع  کی  تشذگ  ام  هب  يرمع  وت  قارف 

فرش نوخ و  قفش ،»  » هداز روفغ  داوج  دمحم 

تسایرد لد  ام  لحاس  الب  جوم  هدز  نافوط  یتشک  نیا  امدنراذگب و  رگا  تسادوس  رس  ار  ناقشاع  دنراذگب  رگا  تسام  مدق  رد  رـس  قشع 
نم يوزرآ  ندز  كانـشطع  ياهبل  شتآ  رب  بآدنراذگب  رگا  تسارهز  لگ  نابیاس  مغ  هیاس  هتخوس و  شطع  مره  زا  تسددنراذگب  رگا 

نازخ جارات  دوب ز  لگ  هچ  رهدـنراذگب  رگا  تساشامت  فقو  لگ  غاب  تفگیم  ادیـش  لبلب  اـم  نشلگ  رد  شوددـنراذگب  رگا  تساقـس  و 
رگا تساـج  نیمه  هچنغ  نـیا  ياـج  تـسا  نـم  شوـغآ  تـنیز  نـم  ههاـم  شـش  لفطدـنراذگب  رگا  تساـهلگ  ییوـجلد  تـقو  دـش  رپرپ 

نـسح هنیآ  شاهرهچ ، هحفـص 133 ] دـنراذگب [  رگا  تسـالیل  هسوب  يهنـشت  تسا  نونجم  شمغ  ملاـع ز  هک  هتفخ  نوخ  هب  نیادـنراذگب 
رددـنراذگب رگا  تسام  نمچ  يوربآ  تفکـش  دـیحوت  نبلگ  زا  هک  خرـس  لگ  نیادـنراذگب  رگا  تساـبیز  هنیآ  نیا  يرآ  تسا  هللالوسر 

رگا تسادابم  زور  هماج  نهاریپ  نیا  نم و  مدوجو  رـصم  فسویدنراذگب  رگا  تساحیـسم  شخبافـش  هک  ییایرد  دنز  جوم  نم  بل  قیقع 
هحفص 134 ] دنراذگب [  رگا  تسادرف  نشور  دنس  سب  درادام و  تضهن  فرش ، نوخ و  رد  هشیردنراذگب 

هراتس ناوراک  کی  يرس ، راکش  اضر  دیمح 
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فیطل حور  دور  نیگمرـش  برطـضم و  مشچ  شیپ  رددوب  هدـنام  كاشاخ  سخ و  مجاهت  ریز  دوب  هدـنام  كالوک  تراغ  ریـسم  رد  لـگ 
رس رس  هدیپس  بش ، دوب و  بشدوب  هدنام  كاب  یب  یمخز ، هچ  رگا  يریش  ناسکرک  خاتسگ  یگنس و  هاگن  ریزدوب  هدنام  كانـشطع  بآ ،

زادوب هدـنام  كانمغ  هراتـس  ناوراک  کی  راـگدای  هب  وا  زا  و  باـتفآ ، دـیچوکدوب  هدـنام  كاـخ  رب  هک  باـتفآ ، دوب و  بش  تشادـن  ندز 
هحفص 135 ] دوب [  هدنام  كاپ  ییهرطاخ  كاخ ، نهذ  رد  بش  راگزور  رد  هقعاص ، باهتلا 

البرک يهعقاو  يرهش ، سابع 

نیا رد  همه  نایناهج  مشچ  وا  يازع  رد  نیمز  طیسب  دش  هناخمغتسیرگ  افج  غیت  هتشک ز  دیهش  نآ  رب  تسیرگ  البرک  هعقاو  دینش  سک  ره 
تـسازع بحاص  ادـخ  هک  یتبیـصم  نیا  ردتـسیرگ  ادـخ  میوگب  هک  رگا  ناوخم  شرفک  تسوا  رابکـشا  نایملاع  مشچ  هن  اهنتتـسیرگ  ازع 

هاگن نوچ  رود  زاتسیرگ  اجک  رد  يونش  ات  هک  ونـش  نم  زا  تسوا  زا  رادیاپ  ادخ  نید  هک  ياهتـشک  نآتـسیرگ  ایبنا  همه  هدید  هک  کشیب 
اوراـن یمغ ، رهب  تـسیرگ  سک  ره  دیــسر  اـبع  لآ  هـب  هـک  یتبیــصم  زا  دعبتــسیرگ  اـبع  لآ  ترتـع  یــسکیب  رب  درک  هاـگهمیخ  يوـس 

هحفص 136 ] تسیرگ [  ارجام  نیا  رد  راهبون  ربا  نوچ  شیوخ  نورد  زوس  هتسکش ز  لد  يرهش » » تسیرگ

رغصا باوخب  رایرهش ، نیسح  دمحم 

، تمداد لتاق  هب  دوخ  تسد  هب  ! رغـصا باوخب  رغـصا  باوخب  ظفاحادخ  ظفاحادخ  رغـصا ! باوخ  هب  یتفر  نم و  مشچ  رد  مشچ  يدوشگ 
يالال هب  بش  نارتخا  دنیرگب  تیلاخ  هفاذـنق  رب  هب  دریگ  تردام  ات  بش  هب  ! رغـصا باهتلا - زا  يدوسآ و  یگنـشت  بات  اما ز  لجخ  متـسه 

ماج زا  وش  باریـس  ورب  ! رغـصا باتهام - اب  قفـش  دزیمآ  بش  يدید  اجک  کیرات  نم  هب  ایند  نوخ ، قرغ  هدـیرپ  گنر  اب  وت  ! رغـصا بابر -
دنداد ام  هب  اهناکیپ  رهز  زک  وگب  ارهز  اب  يامنب  هتفاکشب  هنشت  يولگ  ! رغـصا بارـس - زج  يدیدن  شبآ  رـس  ایند و  هک  رثوک  یقاس ، تدج 

نید هناخ  دش  ام  لتق  زا  بارخ  ! رغـصا باتـش  يدرک  نازخ  جارات  هب  نتفر  رد  هچ  وک ؟ تراهب  هدرمژپ ، هتفکـشن  هچنغ  يا  الا  ! رغـصا بآ -
هشیش رد  یلب  تسوت  راگدای  ترسح  کشا  تنایعیش  مشچ  هب  هحفص 137 ] رغصا [ ! بارخ  اداب  ناهج  مه  نید  هناخ  زا  دعب  هک  ناناملسم 
نوچ ادخ  ! رغـصا باتک - تایآ  لیوات  تعلط  يا  الا  قطان  يدش  ار  نآرق  هک  یتسا  میظع  حبذ  نآ  وت  ! رغـصا بالگ - لگ  زا  راگدای  دـنام 

هحفص 138 ] رغصا [ ! باوج  تما  نیا  داد  دهاوخ  هچ  منادیمن  رشحم  رد  لآ  لوسر و  قح  زا  دسرپ 

بنیز يهولج  رایرهش ، نیسح  دمحم 

ناریـسا دای  هب  ملد  مدید  وک  ناکدوک  هیـس  ياههماج  هبدش  نودرگ  هب  نادکاخ  نیا  تنحم  رابغ  دـش  نوزحم  تام و  قافآ  دـمآ و  مرحم 
هک ییوگ  اهکـشا  دشوجیم  هک  تسیـشتآ  هچدش  نوراک  دور  هیرگ  زا  نم  مشچ  رانک  تارف  رهن  رانک  نابل  هنـشت  دای  هبدش  نوخ  البرک 

تسياهسامح ؟ دش نوچ  نم  يادخ  ناروتس ، مس  ریز  هب  دیسوبیم  شادخ  لوسر  هک  يرب  رـسدش و  نوناک  هنیـس  نوراک و  همه  اهمـشچ 
هب رـس  مرح  ناوهآ  هک  شتآ  دـندز  نانچ  تماما ، ياههمیخ  هبدـش  نودام  دیـسر  يو  رد  هک  هسامح  نآ  ره  قوف  ام  اههسامح  زا  نیـسح 

مچرپ شود ، هـب  هحفـص 139 ] دـش [  نوتاخ  دنلبرـس  نیزا  تریح  هب  ناهج  تسیلع  دازریـش  هک  بنیز  تبون  دیـسردش  نوماـه  تشد و 
نوسفا هدرـسف  راـم  وچ  دـیزی  دوخ  هک  دـیزی  هاگتـسد  غیلبت ، هب  تفوـکب  نانچدـش  نوـعلم  دـیزی  داـیز و  نبا  رـصق  هب  مالـسا  هتفرگ  شتآ 

هک تسا  بنیز  دیـشوپیم ز  نیـسح  راک  يهولج  دـیزیدش  نوطالف  ترکف  وا  تمکح  قرغ  هک  ریبدـت  یب  هدربن  دوخ  اب  هلئاع  نیـسحدش ،
نید هار  هب  یماـیق  هچ  اربـهر ، وتدـش  نوهوم  دـیلپ  دـیزی  لـسن  هک  ناـنچ  یلع  ناـمدود  تفکـشب  هزراـبم  نیا  زادـش  نوزفا  زور  هولج  نیا 

نوهرم نیهر و  اهامـش  نوخ  هب  نید  هک  نیـسح  ناییئادـف  يا  امـش  لاـح  هب  اشوخدـش  نویدـم  هنیدـم -! هاـم  وت - هب  مه  هکم  هک  يدرک ؟
دوب نیسح  تساوخیم  نکهشیر  مالـسا  هلخن  دیزیدش  نوفدم  درم و  داز و  يرـشب  ره  هنرگو  دننادیهـش  نیا  هدنز  يرگنیم  کین  وچدش 
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دوب نیسح  تساوخیم  نکهشیر  مالـسا  هلخن  دیزیدش  نوفدم  درم و  داز و  يرـشب  ره  هنرگو  دننادیهـش  نیا  هدنز  يرگنیم  کین  وچدش 
هحفص 140 ] دش [  نومضم  هب  دش  ریگناهج  هک  نخس  نآ  ره  نخس  راد  دنلب  نومضم  هب  رایرهش !»  » وتدش نونکا  هب  ات  هدنز  نید  هک 

نیسح غاد  رایرهش ، نیسح  دمحم 

رب هلال  وچ  زونه  لاس و  تشذگ  يدنا  دصیس و  رازهنیـسح و  غار  غاب و  هب  مه  نازخ  ربا  تسیرگ  نیـسح  غاد  درد و  درک  ون  دمآ و  مرحم 
رانک ییوگ  البرک  ناشطع  یقاس  زونهنیسح  غاب  نازخ  زا  دنک  دای  هنامز  نازخ  داب  مومس  دزاتب  هک  نمچ  ره  هبنیسح  غاد  هعیـش  نینوخ  لد 

رپ ناج  غامد  شدلخ  هفان  هب  ادخنیـسح  غارچلچ  هب  دجاسم  تسا  رونم  شوماخ  دش  همیخ  هب  ینیـسح  غارچ  رگانیـسح  غایا  اب  هداتفا  همقلع 
وک دیزینیسح  غارف  رد  تسیغورف  هچ  ار  يادخ  يادخ  غورف  اب  تشاد  ناهج  ود  زا  غارفنیسح  غامد  رد  هنخر  دنکن  نوخ  يوب  هک  تشاد 

هحفص 141 ] نیسح [  غارس  ناهج  يوس  همه  زا  هتفرگ  اههلفاق  هلان  هب  دنیبب  مک 

البرک ناوراک  رایرهش ، نیسح  دمحم 

تشپ هورم  تسد  تسـش  یکـشا  هب  شدج  يهبعک  میرح  زانیـسح  دراد  البرک  ناوراک  اب  لد  يور  نیـسح  دراد  اونین  ياوه  رگید  نایعیش 
یتسین راید  هار  ور  شیپنیـسح  دراد  انم  يوک  تمرح  اهنیا  زا  شیب  میظع  حـبذ  ود  داتفه و  البرک  رد  دربیمنیـسح  دراد  افـص  اما  داـهن  رس 

دراد ازع  ای  یسورع  دنادیمن  سک  باتـش  اب  لزنم  هب  لزنم  دور  اهلمحم  هک  سبنیـسح  دراد  افق  رد  مه  یملاع  هآ  کشا و  تسین  شیفاک 
هنرو بیغ  رس  دوب و  روتسد  مرح  لها  ندربنیسح  دراد  ایروب  زا  نفک  هک  ییاج  هب  ات  دنرب  شجارات  هب  لگ  نوچ  مرح  جابید  تخرنیسح و 
هحفص نیسح [  دراد  ادج  نت  زا  رس  هک  نشور  رحس  نوچ  یلو  شراسخر  عمـش  هاگناورپ  نارورـسنیسح ، دراد  اور  یک  اهیتمرحیب  نیا 

هب نوخ  یلو  ادوس  دنک  رس  اب  ار  دهع  يافو  وانیـسح  دراد  ادخ  اب  يدهع  هک  دوخ  دیامنیم  قارع  يامیپ  هار  هداهن ، نیز  چاق  هب  رـس  [ 142
اب یلعلآ  تریـسنیسح  دراد  ات  ود  لکـشم  دـنک  رـس  نیمادـک  اب  افویب  شناتـسود  نامایب و  شنانمـشدنیسح  دراد  افویب  ناـیفوک  زا  لد 

اجک ات  نیب  یگدازآ  تزع و  دنکیم  تمسق  هنشت  نانمشد  اب  دوخ  بآنیـسح  دراد  امن  تروص  یکی  ام ، زا  نامز  ره  تسالبرک  تشونرس 
مخز ره  لد  هب  تسا و  قـشع  زاسنیـسح  دراد  اـیحیب ، یموـق  هچ  اـب  نیب  يرواد  تیبلـها  يور  هب  ددـنبیم  بآ  مه  شنمـشدنیسح  دراد 
دراد انـشآ  یهاگن  رجنخ  مد  اب  زونه  مدـید  دـش  هناگیب  همه  زک  رخآ  تسدنیـسح  دراد  اون  روش و  زا  رپ  ملاع  نک  شوگ  ییهمخز  ناکیپ 
مـشچ هب  نیـشنب  ایب  وگ  نینوخ  کشانیـسح  دراد  اعد  مدید  بل  هب  مه  نیرفن  ياج  ادخ  زا  دـهاوخ  هچ  ات  مدرک  شوگ  دـیوگ  رمـشنیسح 

هحفص 143 ] نیسح [  دراد  ایریب  ییازع  هشوگ  نیا  ردناک  رایرهش » »

مشچ يهشوگ  سیئرلا ، خیش 

البرک هش  هب  ادـتقا  هک  دـیاب  المرب  شاف و  الب ، هار  هب  الو  لهادـننک  اعدـم  نیا  روخرد  راـک ، هک  دـیاب  دـننک  اـعدا  ادـخ  یتسود  هک ، ناـنآ 
افو دنکیم  دوخ  يهدعو  هب  قح ، هک  ادرف  [ . 19 « ] دننک امیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ   » كاخ يور  هب  هداتف  كاچ ، كاچ  نایرعدـننک و 

، ناشرامیب ؟ دننک افق  زا  ور  هچ  ز  ادج ، رگا  دندرک  ادخ  زا  دندرکن  مرش  وچ  شنت  زا  رـس  [ . 20 « ] دننک ام  هب  یمشچ  يهشوگ  هک  دوب  ایآ  »
هحفص 144 ] دننک [  اود  ملاع  يهلمج  درد  هک  یموق  اذغ  لد ، نوخ  زجب  تشادن 

نیسح نوخ  يزیربت ، بئاص 

هنیک زا  دنک  ار  دیزی  غیت  بل  کشخ  رهم  زا  دنک  ار  نیسح  لعلراحب  يهجوم  زا  دنکشب  حون  یتشک  راوتـسا  هنیک  رمک  دنک  نامـسآ  نوچ 
هک سک  ره  کبـس  دش  لقع ، رظن  رد  هاک ، گرب  نوچراظتنا  مشچ  دـنک ، دیفـس  ار  بوقعی  ار  رـصم  هام  دـنکف  نوگنرـس  هاچ ، ردرادـبآ 
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يهشوگ رگج  بارتوبا ، روپ  ! راشف دهد  ار  نابل  هنشت  يولگ  سب  زا  دکچ  یم  دیـشروخ  يهجنپ  ز  قفـش ، نوخراگزور  راوید  هب  داد  تشپ 
ندب رب  ریت ، مخز  زاراعش  متس  خرچ  ز  دیشک ، اههچ  ونشب  داهن  البرک  يهریاد  هب  اپ  هک  يزورراهم  شربمغیپ  يوسیگ  دوب  هک  یلفط  لوسر 

ياهیلدگنـس دـش ز  بآ  یب  دوب  لـییربج  هگ  هسوـب  هک  یبـل  لـعل  هحفـص 145 ] راکـشآ [  تشگ  نیرب  تـشهب  زا  نزور  دـص  وا  نینزاـن 
مصخ یفطصم  دوب  وا  هللا  هقان  هک  یلفطراذع  یفطصم ، وارب ، تشاذگیم  هک  ییور  رهپـس  ییور  یب  ز  تس ، هدش  نوخ  نیگنرراگزور ز 

هب ار  رهپـس  ناوتنراـصح  نوگلین  نیا  رد  حون  هک  سب  دـیچیپ  شوگ  تفرگ  مراـهچ  نامـسآ  رد  اـسیعراوس ، شاهنیـس  رب  هدـش  لد ، هاـیس 
نودرگ هک ز  ناـشکهک  تسین  نیا  تسهتخیر  هاـک  رـسب  خرچ  وت  متاـم  رد  ؟ راوگرزب نآ  رـس  تفرگ  رب  هزین  نوـچ  تفرگ ! رب  تشگنارس 

رد هک  اهنآ  دننکیم  هدنز  سفن  هب  ار  حیسم  رـضخرازهلال و  تشگ  نیمز  يور  وت  متام  زا  دنتـسیرگ  نوخ  اوه  ناریاط  هک  سب  زاراکـشآ 
هاگهدجس دوشن  البرک  كاخ  نوچراوشوگ  رهب  زا  دنکیم  سامتلا  شرع  ار  نیـسح  نایمتام  کشا  هک  يرگبراثن ، ناج  دندرک  وت  باکر 

 ] راـگف دـش  گنـس  رگج  نآ  عامتـسا  زک  دـنبب  بل  زوسرگج  ياون  نیا  زا  بئاـص » » رابکـشم كاـخ  نآ  رب  تخیر  نیـسح  نوخ  شرع ؟!
هحفص 146 ]

ردپ اب  هنیکس  ینادمه ، رباص 

ریقح یلب  نیب  نم  يراوخ  وت  ردپ ! مدوب ، وت  ضایر  لگدرادـن  باقن  ترتخد  نیبب  زیخ و  ياج  درادـن ز  بات  وت  يرود  زا  ملد  رگد  ردـپ !
نوخ هب  هتفخ  وت  ارچدرادـن  بانط  لغ و  زج  روز  رویز و  ياج  هب  نودرگ  هب  نک  هراـظن  تراز  رتخد  هب  ردـپدرادن  باـب  هک  یکدوک  دوب 

باتفآ بات  وت  رکیپ  هک  ارچ ، تفیرـش  مسج  هب  نابیاس  منک  هک  يرداچ  هن  ؟ درادـن بارتوب  هصق  نینچ  ربخ ز  رگم  یبارت  يور  هب  ردـپ  يا 
يراوس تقو  هک  رگن ، مراز  يهمع  هب  یمددرادـن  بـالقنا  بوـشآ و  زجب  نیمز  نیا  هک  مراـیب ؟ هک  رب  هاـنپ  بشما ؟ مور  اـجک  ردـپدرادن 

[ ؟ درادـن باضخ  فک  هب  نوخ  زا  يو  سورع  رگم  دـش ؟ ازع  هب  لدـب  ارچ  مساـق  یـسورع  ردـپدرادن ! باوصاـن  موق  نیا  يهناـیم  نیعم ،
ردپ باطخ  نینچ  میومع  شعن  هب  نکبدرادـن  باوخ  هدـید  هب  رغـصا  مغ  زا  بابر  ربکا  ردام  زور  هریت  دـش  وت  يوم  رات  وچ  هحفص 147 ]

لظ باتمدرادـن  بارخ  يهفوک  ات  وت  يالبرک  يراوس ز  بات  هک  نک  هتـسخلد  دـباع  هب  رظندرادـن  بآ  راظتنا  سک  هک  زیخ  ياج  ناج ز 
هحفص 148 ] درادن [  باسح  فص  ردنا  يروای  وت  زج  هک  رباص »  » رس زا  رشح  هب  تیامح 

بنیز رفسمه ، یناهفصا ، دعاص  یلع  دمحم 

، ادخان نید  یتشک  تشادن  درک  نافوت  رفک  جاوما  هک  طیحم  نآ  ردبنیز  رگا  دوبن  ینیسح ، مان  دوبن  بنیز  رب  دیسر  تلاسر  نیسح  زا  سپ 
دمآرب تانیاک  ییوجلد ز  درک  داجس  وچ ز  هگلتق  هببنیز  رهگ  نآ  زا  تنایص  درکن  رگا  دوبیم  رطخ  رد  داجـس  ترـضح  هن  رگمبنیز  رگم 

نآ رد  شیوخ  تیافک  فک  رد  قح  مچرپ  تفرگبنیز  رب  وراب  هب  شدـناسر  ربص  هب  یلو  يدازآ  لاهن  ملـسم  تشاـک  نیـسحبنیز  رب  دورد 
یهز تمه ، تماهش و  یهزبنیز  رشب  زا  مه  لضفا ، دوب  کلم  زا  مه  متفگیم  هنرو  تسارهز  ترضح  ساپ  هببنیز  رطخ  رپ  زیخالب  فاصم 

رگجنوخ وچ  یتسه  نشلگ  هدـیدن  نینوخ  اـههلال  غاد  زا  همه  نیا  یلد و  هحفـص 149 ] بنیز [  رومان  وچ  نز  ادخ ، هدیرفاین  دـنلب  مزع  هب 
هحفص 150 ] بنیز [  رفسمه  دوب  اج  همه  ار  نیسح  دعاص »  » ندش ادج  دراین  هام  رهم ، زبنیز 

نیسح رادملع  يزیربت ، حلاص  دمحا 

رادـید بلاط  ناهج  ود  رد  نم  دـنرای  ندـید  بلط  رد  ناهج  قاشعمنیـسح  راسخر  قشاـع  هتخاـبلد و  منیـسح  راـب  رهگ  راـتفگ  يهلاو  نم 
رادیب تلود  زا  نم  رادیب  مرادن  باوخ  وا  ترکف  مغ  اهبـشمنیسح ز  رامیب  يهدید  زا  نم  رامیب ، مدرد  يهراچ  دنکن  نابیبط  يورادمنیـسح 

هک منآ  زا  دازآ  راـتفرگ  هتـشگ  لد  ریاـط  شمغ  ماد  ردمنیـسح  راوز  هرمه  افـص  یعـس و  رد  تبحم  مارحا  ماهتـسب  لد  يهبعک  ردمنیـسح 
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هنیدقن همه  نیا  اب  نماد  هب  کشا  رهگ  مناشف  هدید  زامنیسح  رامت  مثیم  لثم  هب  مه  نم  تسا  نیـسح  هار  یلع  هار  ارم  زورمامنیـسح  راتفرگ 
تشگ ملع ، داتفا  نم  تسد  زامنیـسح  رازلگ  ندرـسفا  هدرزآ ز  نکیلو  هنـشت  بل  میاقـس و  هک  تسین  مغ  هحفص 151 ] منیـسح [  رادیرخ 

هحفص 152 ] منیسح [  رادملع  نادند و  ود  هب  مکشم  راس  نوگن 

تداهش روش  یحلاص ، نمهب 

درم ورف  هلعش  دص  هک  تس  يزار  هچ  نیا  ! نیسح تساپرب  وت  دای  زا  هک  تس  يروش  هچ  نیا  نیسح ! تساغوغ  هرـسکی  ناهج  ناج  رد  زاب 
تـسامعم هچ  نیا  وـگب  تشک ، مـتریح  ریمـض  حوـل  زا  وـت  شقن  دورن  تماـیق  اـت  ! نیـسح تساـم  يهدـکتملظ  وـت  غاد  زا  نـشور  زوـنه  و 

زا هنیس  افص  رازلگ  وت  يانمت  قوش  زا  نماد  ! نیسح تساهلد  يهحفـص  رب  وت  رهم  مقر  كاپ  هفطاع  ملق  زا  قشع  رهوج  دش  هچ  رگ  ! نیـسح
داد رمث  وت  نوخ  هن  رگ  ! نیسح تساشامت  وحم  ناهج  دنتفر و  همه  قشع  رپهش  اب  وت  سدق  مرح  نایهار  ! نیـسح تسانیـس  وت  يادوس  شتآ 

تسالصم گنرلگ  يداو  ره  كاخ  تسادیپ  یماما ، وت  تدابع  بارحم  هب  ات  ! نیـسح تسانعم  هچ  هب  تداهـش  روش  همه  نیا  الب  نادیم  هب 
هحفص 153 ] نیسح [ ! تسایرد  همه  تنوخ  يهرطق  رد  هرطق  لالض  میلقا  نک  تافاکم  جوم  رد  قرغ  ! نیسح

نوخ عولط  یحلاص ، نمهب 

هرابود دـیدرگ  البرک  نادیهـش  نوخ  شوج  زخرـس  ناراب  داب و  خرـس و  نیمز  خرـس و  هناـمز  خرـس  ناراـگزور  يور  دـش  دـمآ و  مرحم 
باقع طوبه  باهتلا  زخرس  نارابیوج  باوخ  ناخر ، هلال  غاد  نامز ز  نهذ  طیسب  دش  نوخ  رتسب  هرابودخرس  ناراپـسناج  تشد  يهرطاخ 

نآ زاخرس  نارای  مشچ  تسا  نیمز  بورغ  ات  هک  دنلب  هنامز  زا  دش  يرابغ  هچ  ار  يادخخرـس  ناراسهوک  زبس  تیفاع  يابق  قشع  يهصرع 
را دوب  نمچ  نیا  رد  تس  یبن  نادـناخ  ياهلگ  يراوگوس  هبخرـس  ناراهب  يهنیـس  رگد  لاـس  رازه  نازخ  موجه  رد  تخیر  رپ  هک  هفوکش 
قلف زا  هک  نیبـب  هحفـص 154 ] خرـس [  نارادـغاد  هآ  زونه  زونه  همالظ  ناز  اروشاع و  باـتفآ  فوسک  گـنر  هتفرگخرـس  نارازه  يهلاـن 

نیببخرس ناراسمرش  يامیس  يهیاس  زونه  نکش  دهع  نایفوک  حدق  رد  هک  نیببخرـس  ناراوس  ییادیـش  يهرهچ  زونه  نیقی  حبـص  نامـسآ 
ناراگزور مشچ  قفا  رد  هدنام  هک  ار  رغصا  يولگ  مخز  يهراتس  نیببخرس  ناراشبآ  نادجو  يهمیخ  زونه  شطع  ياههلعش  مره  رثا  زا  هک 

يهمانم ارم  تخاس  هک  هیرگ  تافتلا  يهزجعم  هب  یهزخرس  ناراز  هلال  وچ  یتیگ  تحاس  مینک  کشرس  لیس  ایب ز  لد  يا  دمآ  مرحمخرس 
هب ارم  كاخ  درک  وت  قشع  موادت  رگم  ، خرـس نارادبرـس  يامیـس  وت  عولط  زا  هک  خـیرات  يراحـص  ریبک  دیهـش  الهخرـس  ناراب  درب  میلـست 
رب وت  نومنهر  ؟ز  خرـس ناراکـش  ناـج  دادـیب  رجنخ  ریز  هب  ارم  مسج  تشاد  وت  حور  یلاـعت  رگم  ؟ خرـس نارادـساپ  نوخ  زا  فرـش  رگنس 

هحفص خرـس [  نرارقیب  ياهلد  شتآ  هرامه  راصعا  يهناگی  نآ  نیـسح  بالقنا  زخرـس  ناراگنوزرآ  لد  کلک  هشیمه  اداب  نامز  يهحول 
[ 155

شطع یلاوح  رد  یحلاص ، نمهب 

زا شرطاخ  بیکـش  داب  نادادماب  روهقم  هک  هنامز  بشتـسوت  یلاسکـشخ  نوهرم  هفطاع  راهب  تسوت  یلالز  يهنـشت  ناهج  هک  یتسیک  وت 
دنتشک تاهمالظ  نیمادک  هب  نم ! هام  وتتسوت  یلاوح  رد  هدنشوج  يهمشچ  رازه  نایرگ  یملاع  مشچ  تشطع  يهصق  زتسوت  یلازی  نوخ ال 

رد هک  وت  یقشاع  هچتـسوت  یلایخ  تروص  زا  همه  تیاکح  اههنیآ  مجح  هب  سک  ار  وت  شقن  دیدنتـسوت  یلاله  دبا  ات  کلف  ریپ  تشپ  هک 
یلاب هتـسکش  غاد  هب  قشع  غاب  هک  شوهدـم  مدزاس  درد  يهحیار  هک  دزـستسوت  یلاـع  تیب  هاـش  ملد  دـناوخ  هچنآ  ره  خرـس  دـئاصق  رتفد 

لد تشهب  غاب  هب  تاهزاورد  یقـشع و  رهـش  وتتـسوت  یلاخ  کشم  هرطق ، کـی  هنـشت  ییوت و  ناـهج  ياـهبآ  يوناـب  ثراو  هک  ناغفتـسوت 
هحفص 156 ] تسوت [  یلاها  زا  نت  کی  نم  يهتسکش 
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ماک هنشت  يدرجورب ، تماص  رقاب  دمحم 

هچ زا  دوبن  سب  نمـشد  ریـشمش  هزین و  هریت و  مخزباتفآ  رگید  تسب  رویز  هچ  زا  منادـن  نم  باتفآ  رد  بل  هنـشت  نیـسح  مسج  نوچ  دـنام 
، هنهرب اپ  هنهرب ، رسباتفآ  رشحم  نوتاخ  زا  شمرش  دمان  هچ  زا  ماک  هنشت  نآ  رس  ارهز  نماد  رد  رگ  دوب  ؟ باتفآ رسیب  مسج  نآ  رب  دیباتیم 

يهدید زا  ناور ، نوخ  جوم  درک  مصخ  روج  زا  ار  لافطا  خر  یلین  نوچ  دیدباتفآ  رکیپ  هب  رگخا ، لد  هب  اپ ، رب  هر  راخ  رد  هب  رد  ناکدوک 
دش دیزی  مزب  رد  وچ  ار  بنیز  دید  هنهرب  رسباتفآ  رس  زا  خرچ  رد  يورسخ  هالک  بش  دنکف  بنیز  رس  زا  دندرب  وچ  تمـصع  رداچباتفآ  رت 

هحفص 157 ] باتفآ [  ردکم  تزوسناهج  هآ  زا  تشگ  راکشآ  دش  مقر  نیا  ات  تاهماخ  زا  اتماص » » باتفآ ربمیپ  مرش  زا  ربا  رد  ناهن 

ادخ ریش  رسپ  یناهفصا ، ریغص 

هاـم بقل  هب  شک  ودـع  هاـش  نآ  یلع  ریلد  روپ  بسن  هبییادـخ  ریـش  رـسپ  تلوص ، يهشیب  دـسا  ییـالب  برک و  هش  رادـملع  هک  يریما  يا 
مناوخ هچ  نمییاضق  ریدقت و  هب  میلست  تردق و  کلف  کی  نیکمت  يهشیب  رد  هدش  ناهنپ  تلوص و  ناهج  کیییادهـش  عمـش  مشاهینب و 
میوت طش  زا  يدـش  نوریب  يدیـشونن و  بآ  نیـسح  یبییانث  نیع  دوخ  هک  وت  ياـنث  هب  میوگ  هچ  نم  یحیدـم  لـصا  دوخ  هک  وت  حـیدم  هب 

دوشگن وت  راک  هرگییآ  هگهمیخ  يوس  زاب  دهد  تسد  رگم  ات  یتفرگب  نادند  هب  کشم  نت  داتفا ز  تتسدییایح  رحب  بدا و  طیحم  لضف و 
نامیتی ياقس  هک  هاش  يا  وت  زج  ناج  دهد  هنشت  بل  هک  مدینـشن  اقـس  چیهییاشگب  نادند  هدقع ز  رگم  هک  ات  یتساوخ  انامه  تسد ، زا  وچ 

هحفص 158 ] ییافو [  ز 

لضفلاوبا يانث  یناهفصا ، ریغص 

چیهلضفلاوبا ز يافص  اب  نحص  مرح و  زا  یتشهب  روح  رابغ ، دبور  هژم  ابلضفلاوبا  يارس  مداخ  کلم  لیخ  لضفلاوبا  يانث  نایتاوامس  رکذ 
مغلـضفلاوبا ياشگهرگ  تسدب  تسه  ییاشگ  هدـقع  هک  شهگرد  زا  شکم  اپلـضفلاوبا  يانـشآ  دـیدرگن ، هک  ره  هار  دربن  قحب  یگناگیب 

يایح تمه و  زا  شور  نیا  تسین  بجع  نیسح و  یب  دیـشونن  بآلـضفلاوبا  يالو  شلد  رد  دوب  هک  ره  رـشح  فص  هب  شلد ، رب  هار  دربن 
زا تام  افو  لها  دندنامب  هک  نانچ  نآ  تشاد  افو  ساپلضفلاوبا  يادخ  اب  لضفلاوبا  رجا  ناج  زا  لد  تسد و  نیسح  هار  هب  تسـشلضفلاوبا 
دش نایع  وچ  نید  هاش  دق  نامک  تشگلـضفلاوبا  يازفناج  لعل  دشن  زاب  الوم  دیـس و  مان  هب  زج  نید  هش  اب  هحفص 159 ] لضفلاوبا [  يافو 

هحفص 160 ] لضفلاوبا [  ياسر  تماق  نوخ  هب  هقرغ 

ناویح يهمشچ  یناهفصا ، ریغص 

یمد ار  ردـب  نیا  دـسریمن  یلو  لاله  هاگ  ردـب و  هاگ  دوش  رهپـس  همناکما  ات  بوجو  دـح  تسا ز  تواقت  نابات  هم  مشاهینب و  هام  ناـیم 
درد دوش  ماقم  نیرد  قلخ  هک ز  ادخ ، يهناخافش  تسوا  میرحنامیا  روشک  هام  نیزا  تسا  رونم  اربغ  يهیدوت  هام  نیا  زا  تسا  نیزمناصقن 

هرابود تفگ  دوخ  اب  دید  هک  ره  هک  شاهکرعم  نایمنارغ  رفنـضغ  نآ  گنج  مزاع  دوبن  ریلد  ریما  نآ  راکیپ  تصخر  تشادـننامرد  اودیب 
« ءاملا قوذا  هللا ال  و   » يهمغن زونهناشطع  بل  نورب  ندمآ  طش و  رد  تفرب  لافطا  ردارب و  دای  هب  هک  رگن  افونادیم  رد  هدرک  يور  ادخ  ریش 
هحفص 161] ناویح [  يهمشچ  دوب  وا  بل  يهنشت  هک  ار  سک  نآ  تارف  بآ  هب  جایتحا  هچناور  بآ  رانک  وا  زا  دسر  لد  شوگ  هب  [ . 21]

یبنلآ نشلگ  راهب  افص ،»  » یتوهال نیسح 

ناگیار هب  ناج  رس و  دناهداهن  قاشع  نتشیوخ  ياتکی  ربلد  ياپ  هبزورما  نامسآ  ناکرا  هب  هزرل  هداتف  زورما  ناقشاع  ناطلـس  یناشف  ناج  ز 
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ناگیار هب  ناج  رس و  دناهداهن  قاشع  نتشیوخ  ياتکی  ربلد  ياپ  هبزورما  نامسآ  ناکرا  هب  هزرل  هداتف  زورما  ناقشاع  ناطلـس  یناشف  ناج  ز 
رب هتفر  هدش و  نت  ادج ز  شردق  نامسآ  ناناوج  نیسح و  رسزورما  ناتسلگ  هدیدرگ  هیرام  نیمز  يدازآ  هار  نادیهـش  كاپ  نوخ  هبزورما 
لآ نشلگ  راهب  دایز  نبا  دیلپ و  دیزی  يافج  زا  دشزورما  ناغف  دسریم  کلف  هب  ات  ضرا  نیسح ز  هانگیب  لافطا  یماک  هنشت  ززورما  نانس 

هحفص 162 ] زورما [  ناشف  نوخ  هدید  زا  مغ و  زا  لانب  وا  ترتع  دیهش و  نیسح  رهب  ز  افص !» » زورما نازخ  یبن 

نادیواج هدنز  یناریمش ، ییاط  یضترم 

نوچ دیهـش  تشگ  تمغ  ریـشمش  هب  هک  ره  دش  هدنزتسا  نافوط  زا  مغ  هچ  ار  الو  رحب  يهقرغ  تسا  نادیواج  يهدـنز  تمغ  غیت  يهتـشک 
دص ود  هدنز  یمد ، زاتسا  ناطلس  ناهج  ود  رد  وت  رد  يادگ  نوچ  میشورفن  ناهج  هب  ار  ترد  ییادگامتسا  نادیواج  يهدنز  وت  مغ  دیهش 
همه درد  رب  هک  وت  درد  ریغ  چالع  قلخ  لد  درد  دـنکن  يدرد  چیهتـسا  ناتلغ  نوخ  هب  وت  يوک  هب  هک  يدیهـش  نآ  دـنک  شخبناج  یـسیع 

نفدمام لد  اهش  مینادن ، شیوخ  لد  وت  زا  یهت  امتسا  نادرگرس  هلحرم  نیا  رد  رضخ  دبا  ات  يدبا  تایح  غیت ، مد  یتسج ز  وت  اتتسا  نامرد 
تخوس هحفص 163 ] تسا [  ناهنپ  اقب  بآ  دص  وت  تشگنا  ره  رد  کنآ  زا  لفاغ  طش  بل  رد  ار  وت  دنتشک  هنشتتسا  ناج  اپارس  مسج  نآ 

ناوخ حدم  ییاط »  » تالآ وت و  رب  رگن  هنـشت  هش  ياتـسا  نازوس  تایگنـشت  زا  ياهرذ  ره  لد  رـضخ  يهمـشچ  يا  تبل  ات  شطع  زوس  زا 
هحفص 164 ] تسا [  ناسح  یبن  رهب  نوچ  میاد ،

وت بل  دای  اب  داژن ، ییابطابط  يدهم 

قـشع تیاکح  نیرتهناسفاتبرغ  ریوک  يهرتسگ  رد  هتـسشن  نوخ  كاخ و  هب  يایردـتریغ  هوک  هوکـش و  ناـفوط  تیاـهنیب  دـنلب  لـصف  يا 
روآدایترجه عولط  رد  وت  زاورپ  تسيراج  بورغ  يهرطاخ  ردتماقتسا  دیما و  سیدنت  كاخ  ینامسآ  يهروطـساتقادص  یمیمـص  شوغآ 

هحفص 165 ] تلاجخ [  زا  وت  بل  دایاب  دشیم  کشخ  تارف  تشاد  اجتباجایب  خرس  شهاوخ  نیا  تسیخلت  ياههظحل 

تبیصم رابغ  يدزی ، زارط 

لد رد  شتآ  راهب ، داب  تخورفرب  اـهلد و  هب  هتفهن  یـشتآ  دوبار  هتفر  داـب  رب  يهمیخ  باحـس ، دـنام  ار  هتفت  ياـهرگج  راـهب  نیا  دز  شتآ 
زبس نآ  نیـسح  دروآ  دای  هزبس و  كاخ  دزیخار ز  هتفکـش  نوخ  رد  يهنـشت  ياههچنغ  نآ  مرگنب  باریـس  يهچنغ  وچ  مروآ  داـیار  هتفهن 

رب دیرگب  زونه  نامسآ  تفهار  هتفنش  تهابـش  تسین  هدید  هب  زگره  یتیاکح  لد  يا  ياهتفنـش ، البرک  زاار  هتفخ  كاخ  رد  يهلالـس  طخ 
هحفص 166] ار [  هتفر  لیربج  رپهش  ياههناشاک  تفرگ  ورف  تبیصم  رابغ  فرط  ره  زاار  هتفه  ود  هام  لکاک  باضخ  نوخ  رد  دید  هک  نآ 

دیشروخ شبات  یناهفصا ، برط 

لگون نآ  دیـشروخ  شباـت  شطع و  زوس  درمژپدوب ز  ناـغف  كـالفا  رب  كاـخ  زا  یگنـشت  زک  دوب  ناـج  تمیق  رگم  بآ  ـالب  برک و  رد 
دب رگا  دب  مساق  يهراسخردوب  ناور  هدرپارـس  ناماد  لیـس ز  نوچ  لافطا  يهدید  زا  لد  نوخ  مطلغ ، ین  یندوب  نانج  غاب  لگ  هک  نادنخ 
هزین ربدوب  ناهد  هب  شنابز  بوچ ، زا  رتهدیکشخ  ناویح  يهمشچ  شنهد  يدوب  هک  هاش  نآدوب  ناور  ورس  رگا  دوب  یلع  يالاب  زیخون  لگ 

غاز زا  نز  لاب  الب  زابهش  ینیـسح  ناتـسلگ  ناغرم  رکیپ  ربدوب  ناهج  داجیا  ثعاب  شنت  هک  یهاش  دیـشروخ  وچ  تشگ  ناهج  درگ  شرس 
زا تشگ  نتخ  يوهآ  لد  نینوخ ، هحفص 167 ] دوب [  ناور  موقلح  هب  بآ  لدب  شریت  رغصا  بل  زا  دیکچ  ریش  ضوع  رد  نوخدوب  نامک 

نادیمدوب ناشن  شام  لد  هک  ین  شایلع  قلح  زودرگج  ریت  نآ  هلمرح  ناشن  هب  دز  نوچدوب  ناشف  کشم  ابـص  وچ  ربکا  لکاک  زا  مغ  نیا 
شیب نیا  زا  عمج  زک  بل  برط !»  » هصغ رپ  يهصق  نیا  زا  دنبربدوب  نارک  هب  ات  نارک  نمـشد ز  رکـشل  رگ  تشگ  دـبا  هب  ات  لزا  ینیـسح ز 
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هحفص 168 ] دوب [  ناوتن  ناشیرپ 

تارف بآ  یناهفصا ، برط 

رهم هکنآ  اـب  بآ  رهن  ود  ناـیم  دیهـش  بل  هنـشت  دـشدوب  تاـیح  بآ  شهگرد  كاـخ  هک  یهاـش  دوـب  تارف  بآ  يهنـشت  هک  بجعلل  اـی 
نتخاب ناج  يهصرع  هب  خر  وچ  هش  نآدوب  تاـنیاک  همه  وا ز  يـالب  نوزفا  وا  يـالب  رگ  ینک  تاـنیاک  هب  تمـسقدوب  تارف  بآ  شرداـم 

كاپ تاذ  رگ  ؟ دوب تافتلا  شرگد  یک  لام  ناج و  رب  برق  هاگراب  يوس  هب  وا  تافتلا  ابدوب  تاـم  هصرع  نآ  رد  هداـیپ  نیمـالا  حور  دومن 
تافـص نیع  همه  وا  تاذ  هک  میوگ  ماینادن  رفاک  یناوخن و  رگا  یلاغدوب  تاذ  راثآ  يو  تاذهک  یمتفگیم  يدمآ  ردنا  تافـص  هب  قح 

شاهنادند مقر  دز  عنص  ملق  نوچ  نیسح  مان  هحفص 169 ] دوب [  تابث  ربص و  لمحت  ار  هوک  یک  الب  رد  دومرف  هک  تابث  نآ  زا  هاش  نآدوب 
هحفص 170 ] دوب [  تاهرت  نخس  لها  عبط  شیپ  رد  وا  ياثر  زا  ریغ  هب  هچنآ  ره  برط !»  » متفگدوب تاجن  دارم و  دیلک 

نامز نامیلس  یناهفصا ، برط 

ربکا زا  رگم  یمان  كاچ  نت  هب  راخ  زا  لگ  ربص  نهریپ  دـشدروآ  نتخ  کشم  يهحفن  ابـص  داب  اـی  دروآ  نم  هب  ربکا  يوسیگ  مخ  ییوب ز 
رابرهگ کشا  زا  دـش  هنـشت  هش  عزج  نوچدروآ  نفک  نینوخ  مساق  زا  رگم  يدای  غاد  رپ  هلال و  دـمد  غاب  زا  نفک  نینوخدروآ  نهریپ  لگ 

رکیپ ربدروآ  نمرها  وا  متاـخ  نورب  تشگنا  تشد ز  نآ  رد  تشگ  ناـمز  نامیلـس  هتـشک  نوچدروآ  نمی  قـیقع  ناـجرم ز  لد  رد  نوـخ 
هب داب  ربخ  وچ  لگ  ناز  لبلب  لد  نالان  دش و  لگ  نت  كاچ  دصدروآ  نتخ  کشم  لگ و  يوب  دمآ و  داب  درک  رذـگ  وچ  نادیهـش  نینوخ 
وچ هصغ  زا  موش  رگا  برط !»  » تفگـشندمآ نخـس  رد  وا  يهرعن  ارم  هرعن  دز  هنیکـس  هاـش ، نخـس  نیریـش  لـبلب  نوـچدروآ  نمچ  يوـس 

هحفص 171 ] دروآ [  نم  هب  یلیل  لد  زا  ربخ  داب  ات  نونجم 

ازع بش  یناهفصا ، برط 

هچ بشما  نحم  زا  رپ  نارود  هک  هداد  يور  هچ  بشماتـسالبرک  هاشنهـش  يازع  بش  بشما  تسازع  بش  بشما  هک  راـبب  نوـخ  هدـید  يا 
دوب رس ، هب  مکاختساتود  شدق  ارهز  هک  هداد  يور  هچ  بشما  لولم  شلد  دمحا  هک  هداد  يور  هچ  بشماتسالب  زا  رپ  یتیگ  هک  هداد  يور 
هنشت هک  دوب  ادرفتسایتوت  وچ  فلاخم  روتس  مس  ریز  یمشاه  ناناوج  مسج  هک  دوب  ادرفتساون  رپ  مایا  هلانز و  رپ  قافاک  دیهش  هش  لتق  بش 
دومن ربـکا  كراـت  رمقلا ز  قش  شیکرفک  نیدیب  ذـقنم »  » غـیت هب  ادرفتـسادج  ندـب  زا  تسد  ود  غـیت  هب  ار  ساـبع  بآ  کـشم  رهب  زا  بل 

دوش نوگلعل  نوخ  كاخ ز  هک  دوب  ادرف  هحفص 172 ] تسایربک [  شرع  رد  هلزلز  هک  دوب  ادرف  نایسدق  ناج  رد  هلولو  هک  دوب  ادرفتـسار 
رب كاــخ  زا  شطعلا  گــناب  يوـس  کــی  تارف  رد  بآ  ندز  جوـم  مرگ  يوــس  کــیتساتخ  يهفاــن  شمغ  رگج ز  نوــخ  هـک  ینوــخ 

تشاد لوسر  شود  هاگهیکت ز  هک  رس  نآ  ؟ تساور متس  نیا  شیک  هچ  هب  هنگ ، یب  لافطا  بل  هنشت  نابایب و  ریط  شحو و  باریـستسامس 
هحفص 173 ] تسافطصم [  دالوا  رکاچ  هک  ره  زورما  ماقم  دنک  یبوط  يهیاس  هب  برط »  » ادرفتساکتم ياج  شاهیداب  نیمز  كاخ 

هنشت بل  ورسخ  یناهفصا ، برط 

يهدید دنک  هیرگ  نوخ  دنیرگب  قلخ  نیمز  هب  تیارب  هن  اهنتتیافو  نابرق  هب  قلخ  همه  ياهناج  تیادـف  هب  اهناج  هک  هنـشت  بل  ورـسخ  يا 
وت ییادخ  نوخ  مه  یقیقح  قوشعم  وت و  یقح  قشاع  مهتیازع  هب  مه  کلم  نج و  همه  هتسشنب  رادازع  دننایمدآ  نیمه  هن  اهنتتیارب  لیئربج 
يا تما  هر  ردنا  دوخ  ناج  ادف  وت  يدرکتیامن  تسود  يهنیآ  نیک  تسکـشب ز  تکاپ  یناشیپ  هب  مصخ  متـس  گنـس  دزتیادخ  هاوخنوخ  و 
رـس دندومن  وچ  ین  ربتیافـص  ز  ور ، نآ  زا  شخبافـص  هبعک  دش  ردق  زا  یتشاد  افـص  هب  هبعک  تمرح  وتتیادـف  داب  ناهج  ناج  ناهج ، ناج 
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همیخ رگا  جارات  هب  دندرب  تسا  كاب  هچ  شرع ، ربز  رب  يدز  همیخ  وت  هحفص 174 ] تیاون [  روش و  زا  رپ  يان  دوب  رـشح  ات  اهاش  وت  كاپ 
هحفص 175 ] تیابع [  لآ  دوب  وت  مرج  عفاش  نوچ  تمایق  هب  يراد  هچ  كاب  برط !»  » مرج زاتیارس 

يراهبون ربا  يزیربت ، دباع  دمحم 

! ردارب میوش  مغ  درگ  ناماد  منادیمن ز  لد  نوخ  هبود  ره  رای  رای ، قارف  ای  ملان ، مصخ  روج  ود ز  ره  ای ، رادـلد  مغ  ای  میوگب ، لد  درد  ز 
تخب زود  ره  ای  راخ ، يافج  ای  ملانب ، لگ  رجه  لبلب ز  نازخ ، لصف  رد  وچ  یتسه ، نشلگ  ردـنا  نمود  ره  ای  رابنوخ ، يهدـید  کشا  هب  ای 

ای لمحت  دشاب  رتتخس  نابیبح  گرم  مغ  رب  يروبـصود  ره  ای  راتفر ، جک  نودرگ  شدرگ  زا  ای  متـشگ و  نامناخیب  نینچ  نیا  منادن  دب ،
شیپ تیاکـشود  ره  ای  راوخمغیب ، لافطا  ای  شیوخ ، لاح  هب  میرگ  متریح ، رد  ایلاح  يراهب ، ون  ربا  وچود  ره  ای  رایغا ، يهنعط  روج و  هب 

رد ای  رت ، ولول  دناشف  دباع »  » رهگ رپ  عبط  يایرد  زا  هحفـص  يور  هبود  ره  ای  رافک ، ای  و  ناناملـسم ، دادـیب  مناریح ز  توهبم و  مرب ، ربمغیپ 
هحفص 176 ] ود [  ره  ای  راوهش ،

شطع نادیم  قشاع ،»  » يروصنم ردیح 

نوخ خرـس  جاوما  رد  هقرغ  دـش  ات  دیـشروخ  نتاروشاع  ياوآ  دـنلب  دـش  یتیگ  زادـنانینط  اروشاع  يان  زا  دز  شوج  تداهـش  گنابلگ  و 
ياـقبا یپ  زا  ار  ناـج  تفرگب  فـک  هـب  يزابرـس  گـنهآ  درک  نوـچ  لد  ناوراـک  ماـمااروشاع  يامیـس  نوـخ  جوـم  رب  دز  هزاـت  یعوـلط 
بتکم رادهنییآ  نوخ  خرس  غارچاروشاع  يارحـص  نماد  رد  دز  هچنغ  تداهـش  ناشیدنا  دب  ضغب  زا  رپرپ  دش  لگ  ود  داتفه و  وچاروشاع 
ياهبش دش  راب  رپ  یگریت ، دش  نوگن  ارهز  يهداز  فاکش  تملظ  برای  برای  زاروشاع  ياز  تمه  دیشروخ  زا  دش  نشور  ناهج  دش  لد 
تملظ ات  دنزاتیم  هنادرم  رحس  ناراوساروشاع  يانیم  ششوج  دراد  هزات  یهوکـش  دشوجیم  قشع  دیهـش  نوخ  نامز ، نایرـش  هباروشاع 

 ] اروشاع ایوگ  هدـنز و  تمالک  هاگ  بدا  قشاع »  » يا یناریم  نخـس  اـت  نینوخ  ياروشاـع  زاروشاـع  يانیـس  رد  هلعـش  دراد  هزاـت  یماـیق 
هحفص 177 ]

اول بحاص  همالع ، دمحم 

ای كردا   » زوسناج يهلان  هآ  روش و  اب  اونین  هاگمزر  ياضف  ردتسا  هداتفا  ابع  لآ  نشلگ  زا  یلگ  ای  تسا  هداتفا  اپ  يورـس ز  همقلع  رانک  رد 
دید نیمز  رب  ار  دوخ  دنکفا  نیز  ردـص  زا  ناهگانتـسا  هداتفا  اونین  هاش  مادـنا  رب  هزرل  ناگنـشت  بل  یقاس  زادـگناج  ياون  زاتـسا  هداتفا  اخا »

تفرگرب ار  دوخ  تسدتسا  هداتفا  ادج  نآرق  زا  هللا  مسب  دید  نیمز  رب  ار  دوخ  دنکفا  نیز  ردص  زا  ناهگانتـسا  هداتفا  ادج  نآرق  زا  هللا  مسب 
دق نیا  كاخ  رب  ور  هچ  زا  ار  لافطا  ناسر  یبآ  اول ، نکاپ  رب  زیختـسا و  هداـتفا  اـت  ود  تنارجه  نم ز  تشپ  تفگ  دیـشک  رب  لد  زا  یهآ  و 
بل زا  بل  شـسابع  دـیلان  دـش  هچ  رهتـسا  هداتفا  اههمیخ  رد  رگن  يروش  شطع  زا  راظتنا  رد  نم  نالفط  مرح  رد  یبآ  رهبتـسا  هداـتفا  اـسر 

يوـضع ز ره  دــید  هاـگهمیخ  رد  مرب  ار  ردارب  مـسج  سپ  تـفگ  هحفـص 178 ] تسا [  هداـتفا  امـس  يوـس  وا  حور  غرم  دـید  تشادـنرب 
هحفص 179 ] تسا [  هداتفا  ادج  شرادملع  سابع  تسد  دینش  نوچ  هش  زا  همالع »  » وگم ار  بنیز  لاحتسا  هداتفا  اوس  شیاضعا 

قشع دیهش  یتسودیلع ، نویامه 

ات دابتـسیرگ  باتفآ  تشعن  رـس  رب  دـیدنخ  تنت  رب  مخز  لـگ  اتتـسیرگ  بارطـضا  بوشآ و  لد ز  تسیرگ  باـسحیب  گوس  نیز  هدـید 
تاییوگانث هبتـسیرگ  باوج  رد  بآ و  لجخ  دش  تفرگ  بآ  ار ز  وت  غارـس  لدتـسیرگ  باتـشرپ  داد و  رـس  هیوم  ربا  هب  تفگ  وت  يهصق 

سابع يهدـیرب  ياهتـسدتسیرگ  باوخ  يال  يال  زا  شوخرـس  رغـصا  مغ  رد  هراوهگ  مشچتـسیرگ  باهتلا  هب  دوشگ و  بل  زور  نآ  تارف 
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سابع يهدـیرب  ياهتـسدتسیرگ  باوخ  يال  يال  زا  شوخرـس  رغـصا  مغ  رد  هراوهگ  مشچتـسیرگ  باهتلا  هب  دوشگ و  بل  زور  نآ  تارف 
يارب زا  دش  نایرگ  تشت  هحفص 180 ] تسیرگ [  بارتوب  تخد  مغ  رد  ماش  هفوک و  ياهراوید  ردتسیرگ و  بآ  کشم  كاخ و  رب  دنام 

هحفص 181 ] تسیرگ [  باوث  تنمیب  هدید  قشع  يهنشت  دیهش  نآ  مغ  رد  ؟ تسیرگ باتفآ  رهب  قفش  ای  شرس 

البرک هیثرم  اقنع ، نیسح  دمحم 

وت هکلب  اتخ  روش  نیچ ، رگتراغ  داشان  ربکایلع  فلز  مخ  هب  وگ  ربیـشاب  وت  هکلب  الب  برک و  ربماغیپ  یـشاب  وت  هکلب  اشگ  هفان  ابـص  داب  يا 
ماج نآ  يهدنشون  یقاس  فک  الب و ز  بلابل ز  تسیماجیشاب  وت  هکلب  ادهش  زا  ادخ  دوصقم  تفگ  نید  هش  ربکا ، یلع  ربمیپ ، هبش  ابیـشاب 

هبترم رد  قشع  ادهش  هاش  هب  تفگ  الب  برک و  ردیـشاب  وت  هکلب  ارـسا  هانپ  همع  ياک  هنیکـس  تفگ  اون  هب  ینیـسح  روش  ابیـشاب  وت  هکلب  الب 
میرآرب دایرف  هلان و  تمغز  بش  رهیـشاب  وت  هکلب  اـمنهار  اـفو  يوک  رد  قشع  يا  هک  راـییب  هش  شباوج  هب  اتفگیـشاب  وت  هکلب  ادهـش  هاـش 
يهحون ارسب  اقنع !» » یشاب وت  هکلب  ام  عفاش  ازج  يادرف  میلانب  راز  یمه  زورما  تمتام  رد  هحفص 182 ] یشاب [  وت  هکلب  ازج  زور  سردایرف 

هحفص 183 ] یشاب [  وت  هکلب  ارعش  زا  نیسح  لوبقم  هاک  رگج  زوسلد 

نارای غاد  اقنع ، نیسح  دمحم 

نادیهش رب  هدید  زا  يراج  مینک  نافوط  هب  نآ  کشرس  ياجیراج  کشرس  لیـس  دش  نامدرم  مشچ  زا  يراهبون  ربا  نوچ  زاب  مرحم و  دمآ 
دای هب  نابغاب  يا  نارادـغاد  ياهلدـیراب  هدـید  لد ز  يا  ناراسگمغ  وچ  هب  نآ  ناراب  نوچ  رگج  نوخ  ناراوگوس  لاح  ربیراهبون  ربا  نوچ 
هلان اب  ارالد  ربکا  ابیراد  کشم  بیج  رد  وهآ ، ياههفان  زا  وت  مساق و  حورجم  وب ، نیربنع  داب  يایراکب  ياهلال  رگ  ناتـسلگ  تحاـس  رد  رآ 

طرـش تسا  نیاک  نک  رـس  ناج و  كرت  ور  نک  رظن  هگلتق  رب  نک ، رذـگ  البرک  ردـیراخ  نایم  لـگ  نوچ  ادـعا ، ناـیم  رد  وت  ـالیل  تفگ 
وچ ناتلغ  هنیکس  نوخ  كاخ و  رد  هحفص 184 ] يراز [  هآ  ناغفا و  راهطا  تیبلها  زا  تساخرب  رمش و ، تسـشنب  نادزی  ملع  جنگ  ربیرای 

اجیراز هب  دشکیم  نآ  مروز و  هب  دشکیم  نیا  هنایزات  غبت و  زا  یلوخ  رمش و  هک  رگنبیرایرهش  هب  نیـشنب  زیخ ، اج  ردپ ز  اتفگ  ار  هش  دید 
شـش زک  ردارب  يهتـشک  رب  بنیز  تسیرگ  نادـنچیراوگوس  هب  نک  وخ  مورحم ، رادـغاد  ياک  موصعم  لفط  هب  دـیوگ  مولظم  هاش  تشاد 
ملانب نم  هن  اقنع !» » يرآ تمحر  تسا  تقو  ناریسا  رب  خرچ  ياک  نارای  غاد  اتفگ ز  نارابکـشا ، موثلکیراج  کشرـس  زا  دش  یتارف  تهج 
نیتسآ زا  تریغ  تسد  تسا  تقو  ملاع  رفک  دش ز  رپ  دمحا ، نید  تشپ  يایرازه  دوب  نم  نوچ  ناتسلگ  نیا  رد  نالان  تسار  اونین  روش  زا 

هحفص 185 ] يرآرب [ 

البرک رد  ایب  يولهد ، بلاغ  هللادسا 

مغ راب  ییالاک ز  تخر و  تراغ  دـعب  ار  ناوراک  دـشابنینیب  نابراس  ار  ابع  لآ  مدآ  يو  رد  هک  ینیب  ناوراک  شکمتـس  نآ  ات  البرک  رد  ایب 
شتآ لیـس  انامهینیب  ناسلیط  دوپ و  رات و  اهنب  راخ  رد  رگم  ار  تمـصع  جنگ  نانزاخ  رـس ، رب  چیه  ینیبنینیب  نارگ  لمحم  ار  هقان  رگ  دوب ،
هنـشت نوخ  ار ز  شرانک  ییوج  نوچ  و  بآ ، زا  ياهمـشچ  ینیبنینیب  ناخد  زا  یجوم  تخر و  زا  ياهراپ  اج  ره  هک  ار  نابیرغ  هاگرخ  هدرب 
یماگ ره  هبینیب  نادقرف  قرف  هب  اپ  يدرگ  وچ  شک  ینیمز  ییاس  نامسآ  رب  مدق  ییاسرف ، وچ  شک  ینیمزینیب  ناور  رگید  ياهمـشچ  ناماک 

ار نالفط  ياقس  مدع  باوخ  شوخ  رس  ینیب  وچینیب  ناوخهحون  ار  نایسدق  ینیب  هک  ییوس  ره  هب  یجنـس  رگهحون  ار  نایروح  یجنـس  هک 
، ادیپ نیمز  يور  رب  هک  یهاوخ  رگ  هداتفا ، راذـگهر  كاخ  هب  رگنب  ملع  هحفص 186 ] ینیب [  نامک  رد  شریت  هن  وزاب ، مخ  رد  شکـشم  هن 

همه نیاک  نتفرگینیب  ناوج  شهاوخدب  تخب  نوچمه  هک  ربکا ، یلع  ناهاوخدـب  دادـیب  زا  داد  ناج  نوچ  هک  ینیبیمنینیب  ناشکهک  ناشن 
يداو نآ  ردناک  یـشاب ، هدرـشفا  رگج  رد  نادند  هچ  !؟ ینیب ناسهچ  رغـصا  رکیپ  كزان  هشتغآ  نوخ  هب  مه  یمـشچ  يراد و  یلد  يدـید ،

رب شتسد  هک  یهاوخ  نآ  دوخ  رگ  ینیبن  يرآ  باکر  رد  شیاپ  هک  یـشوک  نآ  رد  رگ  يراینینیب  ناگتـشک  رامـش  رد  ار  یلع  نب  نیـسح 

هاگشیپ هب  میدقت  رصاعم  هتشذگ و  نارعاش  زا  ییاروشاع  ییاههدورس  اروشاع  هسامح  رد  قشع  یلجت 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  نادیهش  رالاس 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 69ناهفصا   هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ور  هب  ور  وربا  ود  نآ  ار ز  هگنینیب  نانس  رب  يدوب ، راع  رسفا  شک ز  ار  يرس  یبای  نیمز  رب  يدوب ، راخ  لگ ، گر  شک  ار  ینتینیب  نانع 
هرگ نآ  ار ز  ین  هک  دوبن  بجع  ور  نیز  همه ، ددـنویپ  هزین  اـب  نانـسینیب  ناـشف  ربـنع  وس  هب  وس  وسیگ ، ود  نآ  ار ز  اوـه  یناد  ناـپت  نوـخ 
دوخ تداهـشینیب  ناشفنوخ  ناگژم ، وچ  یباـتیب  مه ز  ار  نانـس  ار  نهآ  دزادـگب  مغ  شاـب ، وگ  دوب  نهآ  زا  رگینیب  ناـغف  دـنب  رد  هتـسویپ 

مه هک  هن  هر  رد  هدـید  يرادـن  ییابیکـش  بات  رگ  وینیب  نامـض  ار ، تداهـش  نیا  قلخ  شزرمآ  یپ  یهاگآ  يور  زا  کیل  تسین  تناـمض 
هحفص 187 ] ینیب [  ناشن  ادرف  شیاشخب  زا  زورما 

هدز شتآ  همیخ  يولهد ، بلاغ  هللادسا 

ییانح هجنپ  رـس  ار  ابع  لآ  ینز  هنیـس  رد  هک  تسا  تقوییاون  خـلت  زا  رگهحون  سفن  دزوس ز  ییارـس  هحون  مخ  چـیپ و  رد  هک  تسا  تقو 
میظعت هر  زک  نایگردپ  نآ  هک  تسا  تقوییادگ  هب  دـهاوخ  همطاف  لد  ار ز  مغ  درد  یگیامیب  لیربج ز  هک  تسا  تقوییاوه  گنر  دوش و 

همه اهناجییادر  هدرک  ناشرـس  رب  ناـخد  هلعـش ، نوچ  دـنیآ  رد  هب  ناـیرع  هدز  شتآ  يهمیخ  زا  ، ییاـس هیـصان  کـلف  هدرک  ناـشهگرد  رب 
، دش نیا  وچ  كاخ  يا  يدرگ ؟ هچ  رهب  زا  رگذد  دش ، نآ  وچ  خرچ  ياییاهر  هودـنا  يهتـشگ  نوخ  همه  اهلد  يریـسا  شیوشت  يهدوسرف 

نیسح تساهنت  هحفـص 188 ] ییافو [  لها  زا  رگ  تلغ ، نوخ  هب  زیخرب و  يدرد  بحاص  رگا  زیر ، ورف  درگ و  نوخ  ؟ ییارچ هدوسآ  رگد 
تفاـی یلع  نب  نیـسح  نوخ  زا  تشاد  ادـخ  ربمیپ ز  هک  تداهـش  عیقوت  ؟ ییاـجک ساـبع ! یتـفر و  اـجک  وت  ربـکا ! ادـعا  فص  رد  یلع  نب 

يراوخ و نآ  زا  دایرف  یناـشف  هباـنوخ  يراز و  نآ  زا  دایرفییادـخ  رارـسا  يهخـسن  نآ  زا  داـیرف  تماـما  روشنم  لـصاح  نآ  زا  داـیرفییاور 
هحفص 189 ] ییادهش [  هاش  مغ  سانش  يور  رگ  زیر  ورف  هدید  زا  نک و  نوخ  يرگج  بلاغ !» » ییاون گربیب و 

دیحوت يهداب  يورغ ، نیسح  دمحم 

ار هک  ره  درک  موحم  وا  يهتـسویپ  يوربا  رغاستـسد  هدرب ز  منخـس  نیریـش  یقاـس  نید  لد و  تسم  هدـمآ  بارـش  روش  زا  هن  هدـیروش  لد 
ناوتن ار  شلدـتعم  تماقتـسپ  هدـمآ  رظن  هب  ملاع  ود  هک  ربونـص  هن  تفریم  ناـمارخ  وچ  شدـنلب  يـالاب  ورـستسویپ  یتسه  هب  دوزفا  یتسین 
دیرجت يهضور  زا  يو  يوم  لبنس  دیمد  دیحوت  نتشلگ  زا  يو  يور  يهلال  [ . 22  ] تسب قنور  شدق  ورس  زا  مقتساف »  » نمچ دناوخ  یبوط 

مزب دهاش  سابع  فراعم  دیحوت و  يهداب  یقاستسویپ  تقیقح  هب  ینعم ، تروص و  وا ، رد  دش  تسوا  مشاه  ینب  هام  افـص  ناوخا  هاشتـسرب 
تفر هحفص 190 ] تسه [  هک  هچ  ره  رس  هب  دز  اپ  دوخ و  زا  دش  تسین  تشذگ  تسد  رس و  نادیهش ز  هاش  هر  ردتسلا  ناتسبش  عمش  لزا 

همه هانپ  تشپ و  رمک  ندب  شتسد ز  ود  داتفیب و  ياپ  زا  شرستسرپ  هداب  نآ  يرادافو  نابرق  هب  ناج  نورب  هنشت  دش  یقاس و  ناور  بآ  رد 
راتفگ هک ز  ناشخرد  لعل  نآ  زا  فیحتـسخب  زین  وا  مغ  زا  تسخن  لقع  لد  هک  قشع  هر  رد  افج  غیت  زا  دـش  هتـسخ  شنت  هنتـسکشب  ملاـع 

هحفص 191 ] تسشن [  راتفر  هک ز  نامارخ  ورس  نآ  زا  هآ  دنامب 

هنشت بل  یقاس  زارف ، یشیرق  یقت 

نوخ کشا و  دراب  کلف  ناگدـید  هک  اج  نآتـسیرگ  ناج  مشچ  اب  دـش و  نوخ  شازع  رد  لد  تسیرگ  نامـسآ  شنحم  رد  هک  نآ  سابع 
شتـسدتسیرگ ناگنـشت  بل  یقاس  هتفر  بآ  رب  مصخ  يافج  ریت  کشم ز  تشگ  هراـپ  نوچ  ؟ تسیرگ ناوت  یک  وا  مغ  متاـم و  دروخ  رد 

هگهمیخ و خر ز  دیچیپ  تشاد  روضح  مرش  وچ  هنیکس  ندید  زاتسیرگ  ناکدوک  شطعلا  ناغف و  زا  رود  ریت  ناشن  شمشچ  رکیپ و  ادج ز 
دش ز نیمز  هب  نوگنرس  تسدیبتسیرگ  ناج  زوس  زا  يدیماان و  دش ز  مخ  بآ  تخیرب  نوچ  بلط  درک  يادخ  زا  گرمتسیرگ  نامز  نآ 

بابتسیرگ نامک  ره  زا  رتهدیمخ  یتماق  اب  تفرگ  رب  هب  نینوخ  رس  نآ  نیسح و  دمآتـسیرگ  نامـسآ  نیمز ، ياونمه  هصغ  نیز  نیز  ردص 
هحفص 192 ] تسیرگ [  نامرهق  نآ  رب  هناصلاخ  هک  دیاب  زارف »  » يا لضفلاوبا ، تسا  جیاوحلا 
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البرک يهتشک  یناغرف ، فیس 

زا دنتـشکب  ار  لوسر  دنزرفدییرگب  ازع  نیا  رد  زورما  دنچ  ات  هدنخ  هدرم  لد  نیا  ابدـییرگب  البرک  يهتـشک  رب  دـییرگب  ازع  نیا  رد  موق  يا 
ابدییرگب یضترم  رهوگ  رب  رد  نوچ  کشا  هب  لد  ندعم  ودییرگب ز  یفطصم  لد  رهب  دیزاس  کشرـس  رگج  نوخ  زادییرگب  ار  يادخ  رهب 

هرعن ای  دیشابن  شمخ  وا  متام  رددییرگب  اله  نلالد  هتسخ  يا  دینیسح  متام  يهتسخلددییرگب  الب  نینچ  لها  رب  مشچ  دص  هب  تیفاع  تمعن 
امـش میوگیم ، نم  دیاین  وکن  نخـس  هیرگ  رددییرگب  ادـج  دوشن  نت  زا  تسا  مسج  هب  لصتم  هک  حور  ات  هحفـص 193 ] دییرگب [  ای  دینز ،
کی تعامج  نآ  يافج  روج و  ربدییرگب  اقب  یکدنا  رب  دوب  ناوتیمن  وا  رد  رایـسبدییرگب  انع  رپ  ملاع  رب  دیدنخب  اهب  مک  ییند  ربدـییرگب 

اون دص  هب  هدرپ  رد  دیلانب  نابز  دـص  هب  هیرگ  رددـییرگب  ات  تسیچ ؟ یپ  زا  مشچ  دـیزیرب  ات  تسیچ ؟ یپ  زا  کشادـییرگب  افـص  رـس  مد ز 
ثیغ لوزن  رهب  زودییرگب  اطخ ، یـسب  دیدرک  دوبن  باوص  هنگ  نایـسندییرگب  افـص  رـس  مد ز  کی  لد  زا  ترودک  دوش  هتـسش  اتدـییرگب 

هحفص 194 ] دییرگب [  اعد  هگ  ربا  نوچ  تمحر 

دایرف يهمشچ  دیرف ،»  » یبسامهط رداق 

تـشپ گنر  نافوط  نآ  زا  دـعب  تقیقح ، خرـس  هرهچدوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، البرک  رد  البرک  دوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، اونین  رد  ین  رس 
يهمخزدوـبن بـنیز  رگا  دـنامیم ، اـج  هـتفت  ریوـک  رد  ناگنــشت  بـل  تیموـلظم  داـیرف  يهمــشچدوبن  بـنیز  رگا  دـنامیم ، اـیر  زا  يربا 

يولگ رد  خرـس  کشا  ناوختـسا  رغـصا ، غاد  عولط  رددوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، او  همغن  زارط  زا  توکـس  گـنچ  رد  داـیرف ، نیرتیمخز 
رتسب زا  روبع  رددوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، اـهر  اـهنابایب  رد  ماـگلیب  راوسیب و  یهاوخداد ، حاـنجلاوذدوبن  بنیز  رگا  دـنامیم ، اـهمشچ 

هحفص 195 ] دوبن [  بنیز  رگا  دنامیم ، اههنتف  هوک  تشپ  بالقنا  لیس  خیرات ،

هنادواج غاد  دیرف ،»  » یبسامهط رداق 

رد وت  ماننتسیرگ  يارب  هنارت  ره  تسابیز  تشهب  يهلال  يا  وت  رادغاد  مان  ابنتسیرگ  يارب  هنادواج  غاد  يو  نتـسیرگ  يارب  هناهب  نیرتهب  يا 
رادیبنتسیرگ يارب  هناشن  ار  وت  غاد  تسهتشاک  قشع  دوخ ، هب  تشگزاب  هار  ردنتـسیرگ  يارب  هناقـشاع  تس  يزمر  رادغاد  ياهلد  شیاشگ 

يوس ششنتسیرگ  يارب  هناهب  فک  هب  ار  ام  دهدیم  هلال  ره  وت  يالبرک  هار  ردنتـسیرگ  يارب  هنایزات  جوم  اب  ار  هتفخ  نادجو  وت  غاد  درک 
 ] نتـسیرگ يارب  هنابـش  تولخرد  تشگراب  ياوتف  هب  دـیرف !»  » وش هدامآنتـسیرگ  يارب  هنایم  نیا  زا  یهار  نک  زاـب  مشچ ! يا  دـمدیم  هلـال 

هحفص 196 ]

ماک هنشت  انف ، لوسرلادبع 

، رضخ يا  ماهدنام  هک  منم  دنباریس  وت  بل  زا  مرح  لها  مامتهنـشت  ناشفنوخ ، غیت  دش  وت  نوخ  هب  ارچ  هنـشت  نامـسآ ، وت  نوخ  هب  دوبن  رگا 
هچ مبل  قوش  ینکیم ز  ارچ  باتش  وگمهنشت  نازخ ، لگ  نوچ  دوب  راهب  لگ  نشلگ  نیا  رد  بل ، هچنغ  يا  یگنـشت  زوس  زهنـشت  نایم  رد 

تلد هب  رگ  دوبنهنشت  نانچمه  وت ، يور  ندید  هب  منم  یقـستسم  ناج  تسا ، بآ  يهنـشت  هک  نانچ  ؟ هنـشت ناور ، يهمـشچ  بل  هب  دنکیم 
، نانـس مه  رمـش  مه  وت  نوخ  هب  دوب  ییوت  رادـبآ ، غیت  بآ  هب  هنـشت  هن  نیمههنـشت  ناـهج ، زا  یتـفر  ناـنج  غاـب  هب  ارچ  رثوک  یقاـس  قوذ 
هب ياهدش  ناس  هچ  نم  رادید  يهنشت  هک  وگمهنشت  نادواج ، تسوت ، مغ  مه ز  رـضخ  هک  منم  دیهـش  يا  ترادید  يهنـشت  هن  نیمههنـشت 

زهنـشت نامز  ره  وت ، يور  ندـید  هب  منم  یهاگ  تبل  يهنـشت  دوب  هنیکـس  رگا  هحفـص 197 ] هنـشت [ ؟ ناس ، هچ  برطـضم  دوش  بآ  شیپ 
رد وت  يور  هب  دوب  رثوک  یقاس  هک  مراد ، وت  ياوه  نم  هنهنـشت  ناـهگان ، بآ  رگا  دـنیب  رود  دوش ز  هنوگچ  رد ، هب  دوخ  زا  مدـش  تندـید 
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هحفص 198 ] هنشت [  نامهیم ، هتشک  دوش  هک  دوب  اور  اجک ؟ ماک ، هنشت  هصقلا  دش  هتشک  نیسحهنشت  نانج ، لفحم 

نادیهش كاخ  ینامرک ، داوف 

، تمغ ناربخ  اب  تخورف  ملاع  ترـشع  دیرخ  ار  تمغ  هک  رهدنمرخ  لد  مغ  اب  تمغ ، ناگتخوس  دنمدآینب  لیخ  ریـسا  تقـشع  هب  هک  يا 
ییوت ملاع  همه  رد  اقب  رـصم  فسویدنمه  ياشگ  هدقع  ناگتـسب  لد  همه  نآ  تسیملاع و  لد  هتـسب  تاهرط  نکـش  رددنملاع  زا  ربخیب 

تـسام کشا  تبلط  رددنمدآینب  رخف  دبا  ات  ادهـش  نیاک  تسوت  نادیهـش  كاخ  رـشبلاوب  رـس  جاتدنمهرد  اب  هدـمآ  نز  درم و  تبلط  رد 
بارـش تسم  تمغ  ناـشکهداب  تـسین  وـت  يور  مـغ  زج  یمرخ  ناـهج  هـب  نوچدـنمج  ماـج  وـترپ  غورف  اـب  ررد  نیاـک  لد  تآرم  قـنور 
تقـشع تیار  البرک  رد  وچ  تشگ  هحفـص 199 ] دنمتام [  نیا  يهقلح  تانیاک  يهلـسلس  سب  مالـسا و  تنـس  تسین  وت  يازع  دقعدنمغ 

نیا زا  مد  رهدنمداحیـسم  هلمج  وت  نادیهـش  هک  ناز  ار  هدرم  دنک  هدنز  وت  يوک  رـس  كاخدنمخ  دنیاول  شیپ  عوکر  رد  کلم  لیخ  دـنلب 
هحفص 200 ] دنمکحم [  یمدق  اب  ناشف  ناج  تمدق  رد  ناج  لذب  یبلط  رگ  ناگتشک 

ملق حول و  یسرک و  ینامرک ، داوف 

تیب مفراع  تسوت  بناج  ملد  يور  مرگنیم  فرط  رهتـساخرب  تمایق  هک  تیـشم  تفگ  اضق  اب  تسارآ  تداهـش  رهب  اـضق  وچ  ار  تتماـق 
نایک داتفا  تنطلس  قریبتسادخ  رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ  تشگن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمـشدتسامن  هلبق  ملد  هک  ار  ادخ 

هب مولظم  يهیاـپ  دـش و  تسد  زا  ملاـظ  متـس  دـنام  اـج  هب  هن  رگمتـس ، درک  اـقب  هنتـساول  هدـنیاپ  هک  تسوت  تنطلـس  تنطلـس ، ناـیک  ار ز 
داد رـس  وت  ياپ  رد  هک  تفای  نآ  تلودتـسافق  شتایح ز  هک  يدیهـش  تسهدنز  هکلب  تسوا  یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار  هدـنزتساج 

هحفص تساقب [  طرش  انف  هک  قیالخ  دننادب  ات  قشع  هر  ردنا  یتخاب  ناج  ورس  لوا  رد  وتتساپ  رـس و  یب  ره  تماق  رب  هن  تسار  ابق  نیا  یلو 
شرع يا  ترـس  اـت  ین  يهشرع  رب  تفرتساور  تارذ ، يهدـید  مغ  دـنیرگب ز  رگ  لاـمج  هب  تقیقح  دیـشروخ  وچ  تشگ  فسکنم  [ 201

هحفص 202 ] تساپ [  هب  وت  يازعرهب  ملق  حول و  یسرک و  يادخ 

نداهن ناج  ینامرک ، داوف 

ینعم تروص و  رد  هک  میناوخن  هتـشک  ار  وت  امیناهج  ناج  درخب  یناج  نداد  زک  تسیک  یناج  همه  اپارـس  هک  رـس  یب  يهتـشک  يا  وت  زج 
ار وت  امیناکم  تسین  ناهج  هب  قشاع  لد  زج  ار  تسود  دشاب  وت  ياج  ام  لد  شرع  هک  تسین  یبجعیناج  تیهام  وچ  قاشع  نت  ردـنا  هدـنز 

ناشنیب نیکلو  وت  زا  ناشن  دـنیوج  وت  يوک  رد  قلخینامگ  تسا  شیوخ  يهبتر  زا  وت  هب  ار  یـسک  ره  لگ  رد  هتفای  ار  وت  هناگیب  لد و  رد 
مـشچ رگ  هک  هویناهن  هدـید  رد  ییادـیپ و  هدـئفا  رد  وت  هک  تلفغ  يهدرپ  رد  لد و  مشچ  هب  هدـید  ار  وت  اـمیناشن  دـنیوجن  وت  زا  دـنوشن  اـت 

مه وت  تقیقح  هکنیا  زا  لفاغ  تقیقح  راکبلط  دنزاجم  تناکلاسینایع ز  هدـید  رد  لد و  رد  وس  همه  زو  اج  مه  تیور  هب  مییاشگب  تقیقح 
نوچ وت  قاشع  شیپیناور  حور  لثم  ناکما  بلاـق  رد  وت  نوچ  ملاـع  همه  رد  دوبن  یلاـخ  وت  رون  زا  ییاـج  هحفـص 203 ] ینآ [  مه  ینیا و 

طخ فک  هب  دـنرآ  وت  فطل  زا  رگم  یهلا  رهق  زا  ینمیا  دوـبن  ار  نایـصاعینامز  دننیـشنن  لـفاغ  وـت  رکذ  زا  هک  هب  دـشاب  وـت  رکذ  ادـخ  رکذ 
رگم نتفگ  وت  لضف  زا  نخس  قیالخ  دنناوت  یکیناسل  وت  حدم  روخ  رد  دوبن  ار  ام  هکناز  تلامک  فاصوا  رد  مییوگن  هک  هب  نآ  نخـسیناما 

هحفص 204 ] یناهرب [  دوخ  زا  يرآ و  دنمک  هب  دوخ  شاوت  ات  تیاپ  هب  میلست  رس  زا  داوف »  » تسهداهن رسینایب  یناسل و  دنیوج  وت  لضف  زا 

البرک تشد  یمق ، يدالوف 

تسا تجاح  هچ  نانس  غیت و  ریت و  کبشم ز  هتـشگ  هک  ینتـشنت  دربیم ز  هماج  رظن  گنت  يودع  شندب  رـس  زا  هتـشذگب  هک  قشع  دیهش 
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نامیلس کلم  هک  یسکشنهد  بل و  رب  بوچ ، دنزب  شنمشد  هک  كاب  هچ  هتشگ ، تسود  هار  شکشیپ  هک  يرسشنهریپ  هب  کلف ، يا  رگد 
رونت رد  دوش  رادم ، بجع  دوخ  یتسه  قشع  نافوط  هب  هداد  هک  یـسکشنمرها  فک  زا  متاخ  درب  هکنیا  زا  مغ  هچ  تسود  يهزمغ  هب  دـهد 

دوخیب شیوخ  شنانچ ز  تسود  لامجـشنخس  رب  شیوخ  شوگ  یکی  دادـن  ارف  نالدهایـس  نآز  هکناز  ناـنچ ، تخوسب  شلدـشنطو  رگا 
 ] شنمـسای ورـس و  تخیر  نیمز  هب  ناـمایب  هک  نید  نشلگ  هب  ناـنچ  نآ  دـیزو  هنیک  مومـسشنمچ  زا  دـمآ  رتشوخ  رظن  هب  هگلتق  هک  درک 
هک یسک  هدینش  اجک  ار  یسک  نیسح  زجبشنمد  زا  دیور  هلال  دبا  هب  ات  هک  دزس  ناخر  هلال  نوخ  تخیر ، الب  تشد  هب  سب  ز  هحفص 205 ]
هحفص 206 ] شنم [  هب  رظن  دتف  یمشچ  يهشوگ  رگا ز  يدالوف !»  » باسح زا  كاب  هچ  رشح  زور  هبشنفک  ایروب  نوخ و ، دوب  لسغ  بآ 

لضفلاوبا يالو  یضاق ، ماظن  یضاق  یفطصم 

يالو دوب ، سک  ره  لد  رد  یبقع  ییند و  هب  مغ  جـنر و  زا  دهریملـضفلاوبا  ياقل  يهولج  اجک ، هام  لضفلاوبا  ياـسر  تماـق  اـجک ، ورس 
یتسه همه  يا  درک  ادف  هدیقع  هر  رد  دوخ  یتسهلضفلاوبا  يافص  يهمـشچ  زا  ياهعرج  صالخا  هر  زا  نک  بلط  قشاع ، لد  يالـضفلاوبا 

يهمغن ونشب  هله  لد  شوگ  هب  کنیا  دسریملضفلاوبا  ياوه  ماهدیروش ، رس  رد  تسا  نیسح  يالو  ماهدیدمغ ، لد  ردلضفلاوبا  يادف  نم ،
سابع تداشر  زا  دـش  تشحو  هب  مصخلـضفلاوبا  يانث  نامز  نیمز و  تفگ  اجیه  فص  رد  دـهع  هب  يافو  زورلـضفلاوبا  يادـن  زا  يدازآ ،

هحفص 207 ] لضفلاوبا [  ياول  دبا  ات  اپب  تسه  شکاپ  رکیپ  ادج ز  دش  رگا  تسدلضفلاوبا  يافو  زا  دش  تریح  هب  تسود 

نابیرغ ماش  یسدق ، هللا  لضف 

رتوبک ياهتسد  اب  شاهتفرگ  شتآ  يهنایشآ  زا  تفریمتـشادنرب  كاخ  زا  رـس  دوب و  هتفخ  حبـص  ات  تشادن  ربخ  رهاوخ  تبیـصم  زا  راگنا 
کی  » كاخ نایم  رد  مرح  مایخ  زا  رت  وس  نآتشادن  رگد  دیما  همع  ریغ  هک  یلفط  دیودیم  همیسارس  دوب و  كانسرت  بشتـشادن  رپ  هک  اهنت 
هحفص 208 ] تشادن [  رثا  گنس  زا  رتتخس  ياهبلق  رد  مغ  هاگلتق  دص  تبیصم و  البرک  کی  « تشادن رس  هک  مدید  هتخوس  ناشکهک 

دولآدرد رهظ  هوزق ، اضریلع 

خیرات رد  خلت  زا  رت  خلت  قافتا  نیتسخندوب  مد  نامه  دیاش  لزغ  زاغآ  قشع و  عورش  دوب  مدآ  تفگ  يرعـش  وت  حدم  رد  هک  سک  نیتسخن 
مجلم نبا  قرغ  هفوـک  ـالبرک و  ماـمت  تسین  ینما  ياـج  رگید  هکم  یتـح  هک  هن  هنیدـمدوب  مرحم  رهظ  کـی  درک  مخ  ار  شرع  تشپ  هـک 

اما مرـش ، زا  دش  بآ  دشیم  تساوخیم  شلددوب  مزمز  بآ  يوربآ  شمان  رطع  هک  یـسک  دولآ  درد  رهظ  نآ  در  دور  رانک  اپ  زا  داتفدوب 
راقفلاوذ تشپ  کی  ارچ  دـیمهفیمن  سک  دـشیمن  نافوط  البرک  رد  رگادوب  مک  مه  زاب  اـما  تشاد ، ناـج  دـص  تساوخیم  شلد  فیح 

هحفص 209 ] دوب [ ؟ مخ  یضترم 

عادو لامک ،»  » روپ لامک  دمحا 

ناتسلگ ار  نیمزرس  نیا  دوخ  نوخ  زا  رگ  وتمتفر  نامک  نوچمه  یتماق  اب  مغ  جنر و  راب  متفر ز  ناشفنوخ  مشچ  ود  اب  ردارب  يا  تیوک  ز 
ناج مارآ  يا  وت  یب  رخآ  ماش  يوس  هب  مدرگرب  وت  اب  برثی  يوس  يزور  دوب  مدیمامتفر  ناتـسلگ  نیز  ناغف  اب  لبلب  وچمه  نم  یلو  يدرک 

البرک و نیمز  رد  نادیهـش  اب  يدـنام  وتمتفر  ناغف  هآ و  ترـسح و  یناوراک  اب  نم  هک  لزنم  نیا  رد  لد  غراف  رالاس  ناوراک  يا  ناـمبمتفر 
نایـشآ نیا  زا  هتـسکشب  رپ  لاب و  رخآ  نم  ناج  بیلدنع  يا  نمچ  نیا  رد  نایـشآ  يدرک  وتمتفر  ناکدوک  نانز و  هارمه  ماش  يوس  هب  نم 
هتـسویپ لد  زوس  زا  لامک »  » وت دای  هبمتفر  ناوراـک  يارد  نوچ  ناریـسا  هارمه  هب  نویـش  هلاـن و  دـص  اـب  تشد  نیا  زا  تبرغ  يوس  هبمتفر 

هحفص 210 ] متفر [  ناشفنوخ  مشچ  ود  اب  ردارب  يا  تیوک  دیوگیم ز 
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هحفص 210 ] متفر [  ناشفنوخ  مشچ  ود  اب  ردارب  يا  تیوک  دیوگیم ز 

راخ یب  لگ  لامک ،»  » روپ لامک  دمحا 

لد مارآ  نم  ناج  يا  مرادن  مارآ  نم  وت  يور  يرود  زا  ؟ يدوب هک  نامهم  یتفر و  اجک  هب  بشید  يدوب ؟ هک  ناتسبش  هب  نازورف  عمـش  يا 
، ار وت  ناماس  ورـس  امغی  هب  دـندرب  ؟ يدوب هک  نادـنز  هب  هتـشگ ، مگ  فسوی  يا  مدوب  هتخود  هر  هب  بوقعی ، وچ  هدـید  نمیدوب  هک  ناـج  و 
ات بش  ؟ يدوب هک  ناتسب  هب  راخیب ، لگ  يا  وت  راخ  زا  رتراوخ  ماهدش ، ردارب ! وت  زا  دعب  ؟ يدوب هک  ناماس  رـس و  بیز  رویز و  دوخ  شود 

هحفص 211 ] يدوب [  هک  ناماد  هب  هنادکی ، رهوگ  يا  مدناشفب  نماد  هب  کشا  رحس ، هب 

قشع تشد  یتوهال ، مساقلاوبا 

ایب نادزی  يرتشم  یتسه ، سنج  نیـسح و  هدنـشورفرگنب  يرگتراغ  ایربک  میرح  رد  نک  رظن  رگنب  يرتسگنیک  نیبب  رـشحم  ـالبرک  رد  اـیب 
هب یبآیب  زرگنب  يربمغیپ  نیبب  تما  دش ، هتـشک  تمه  شدـنزرف ز  گرم  تقو  دوب  تما  ریخ  رکف  هبرگنب  يرتشم  نک  هگن  عیاب  نیبب  الاک 

قشع تشد  هب  تریغ  زا  هار  رد  دش  هدیشاپ  نوخ  بآ ، ياج  هبرگنب  يردیح  راگدای  هنیکـس ، زا  دوب  لجخ  روآمان  سابع  مه  گرم  تقو 
تـصخر مه  هیرگ  ياربیرگنب  يرهاوخ  يافو  نیب ، ار  یبنیز  ماقم  دش  ناریـسا  لیخ  هدنامرف  نید  هاش  ياج  هبرگنب  يربنامرف  نیبب ، هدنامرف 

ار رهد  نیا  درکن  یتوهال !»  » دـید نوخ  رد  هقرغ  ار  دوخ  بوبحم  ادـخرگنب  يرورپ  نامهم  مسر  نک  هگن  یناملـسم  ار  دـمحا  لآ  دـندادن 
هحفص 212 ] رگنب [  يرواد  ربص  دوبان 

قشع رذب  یثدحم ، داوج 

، لقاع وت  قشع  یم  زالـصاح  درادـن  وت  ياوه  زج  ماهتـشاک  لد  هب  هک  یقـشع  رذـبلد  ایرد  ارم  وت  قشع  هدرک  لد  اب  ترهم  هتخیمآ  هک  يا 
قشع دوشن  ربز  ریز و  ناهج  راک  دوش  رگلطاب  دش  مگ  يدرک و  ياهولج  قح  دش  ادیپ  دز و  رس  البرکلقاع  نونجم  وت ، رهم  مخ  زو  نونجم 

هحفص 213 ] لباقان [  نیا  وت  فطل  لباق  يزور  ددرگ  هک  دیما  مرادلیاز  لد  زا  وت 

نیسای ترتع  یمق ، طیحم 

هب تفگ  ناوت  نوچ  ناوتن  ندومن  ریرقت  هک  هنوگ  نآ  دمآدمآ  نیلاب  هب  تخب  ارم  هک  مدوب  هتفخ  دمآ  نیریش  ورسخ  نآ  مرـس  رب  بش  همین 
لد مهاوخن  داش  یمد  رمع  همه  هبدمآ  نیکـسم  قشاع  لد  يامغی  رهب  شیرپ  هرط  خر ، هتخورفا  هتخارفا ، تماق  ؟ دـمآ نییآ  هچ  هب  ناج  ت 

تلود بسکدمآ  نیهاش  هگنالوج  هب  هک  نیب  ار  هوعص  دنک  وت  يوک  رس  فوط  هدزادوس  لددمآ  نیگمغ  لد  تماقم  هک  مدینـش  ات  شیر 
يو حدام  شتحدم  ینم » نیـسح   » هک یهاش  یحادـم  نمدـمآ و  نیکمت  تمـشح و  ببـس  تلود  كرت  ار  ناشیورد  هک  هجاوخ  يا  نکم 

، نینوک عفاش  ابع ، لآ  سماخ  هحفص 214 ] دمآ [  نیک  هپس  نانس  بیز  شرـس  هک  درـشفب  تبحم  نادیم  هب  ياپ  نانچ  نآدمآ  نییبن  متخ 
ازج زور  يهشوتدـمآ  نیرید  تقلخ  ببـس  ار  اوس  ام  شتاذ  خرف  هک  داـب  ادـف  هب  شیاوس  امدـمآ  نیطالـس  رخف  شرد  یمـالغ  هک  نیـسح 

هحفص 215 ] دمآ [  نیسای  ترتع  تبقنم  يهویش  طیحم »  » دیما يهیام 

نادیهش ياقس  یمق ، طیحم 

گنت هب  لد  شبل  شخبناج  يرود  زا  بل  هب  هدیـسر  ناجـشنم  نیگمغ  لد  اب  ناهن  تسه  یتفلا  شنف  تساهلد  ندرزآ  هک  هجنپ  يوق  نآ 
هلال هیرام و  فص  هب  دنام  غابشندمآ  ممغ ز  دوزفا  دمآ و  راهبون  تفگیم  ادیش  لبلب  نمچ  فرط  رد  شودشنهد  نیشون  ترسح  زا  هدمآ 
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هام قح  رونشنم  وچ  نایرگ  يهدید  دوب  رمع  همه  هک  دیرگ  نادیهـش  ياقـس  متام  رد  رباشنفک  نوگلگ  يهقرغ  نوخ  هب  نادیهـش  هب  لگ  و 
داینب تمه  لجا  لیـس  توق  تشاد  هک  قشع  هپـس  ریم  تیار و  لماحـشنگل  ناـبحم  عمج  لد  عمـش و  وا  رهم  تسه  هک  ساـبع  مشاـهینب ،

نادیهـش هاش  وا  متاـم  رد  تفگ  هحفـص 216 ] شنمز [  ماـما  رهم  یگدـنب و  يهتـشر  دوب  مکحم  فـک  هب  دـندیرب  هک  نت  زا  شتـسدشنک 
مدایـشنحم جنر  لد و  لاح  هب  ياو  نیا  زا  دعب  تسکـشب  متـشپ  نم و  دیما  عطق  نونک  دشـشندب  نوخ  رپ  هکرعم  رد  وچ  هداتفا  دـید  نایرگ 

زا دشن  رـسیم  هک  رگد  نادیهـش  يوس  نید  هش  شدربن  نآ  زـشنزح  زا  نوخ  لد  مغ  زا  هتخوس  رگج  شرت  نامـشچ  هدیکـشخ و  بل  دـمآ 
هحفص 217 ] شنهریپ [  نت  هب  هن  اج و  هب  هدنام  نت  هن  هک  كاخ  هتشک ز  نآ  رکیپ  ناوتن  نتفرگ  ربشنتشادرب  هکرعم 

لگ يهلفاق  يدارم ، اضرمالغ 

کی لگ  يهلفاق  نیرتخرـس  يا  وت ، ناـج  ردتـسيراج  همقلع  نیمز ، مخز  يهرجنح  رد  تسيراـج  همه  نیا  اـج  همه  رد  ادـخ ، نوخ  اـت 
یپ نابیرغ  ماـش  ردتـسيراج  همه  مشچ  هک ز  يربا  شراـبنوخ  ار  نیمز  ناهایـس  هماـن  بش  درک  یطتـسيراج  هلفاـق  لد  باـنوخ  هرطق ز 
نیا رد  هک  زیزع  ياهناج  دـنتفگن  دنتـشون و  هماننوخ  ود  داتفه  ؟ تسيراـج همکحم  رد  هک  تسیچ  نوخ  تشحو  نیا  غیت  يا  تاییاوسر 

هحفص 218 ] تسيراج [  همق  خرس  يهیاس  تسفن ، ره  رد  زورما  مه  زاب  الب ، برک و  بش  طش  ياتسيراج  هملظم 

قیاقش ناوراک  يدارم ، اضرمالغ 

زونه شنوخ  طششطع  يوک  البرک و  بناج  تسا  هدمآ  داهناو و  ار  هبعکـشطع  يوبـس  زا  دشونیم  بآ  شطع  يوب  گنر و  هزات  دنک  ات 
، بآ دنزیریم  زونه  شناکدوکشطع  يوضو  اب  تسهداتسیا ، شیوخ  رخآ  زامن  رد  مه  زابـشطع  يوس  هب  نیمز ، بورغ  ات  تسيراج  مه 

يوزرآ رد  دریمب ، وگ  وا  نمشد  هتشگ ، باریس  هچ  رگشطع  يورخرس  ياهلگ  زاب ، تسهدروآ  قیاقش  ناوراکـشطع  يوج  هب  اهمشچ ، زا 
[ ؟ شطع يولگ  اب  قشع  تریغ  درک  دـهاوخ  هچ  اههنـشد ، بش  ردـشطع  يوب  یگناگیب و  ام و  کشخ  بل  هتفت و  تسد  نآ  زا  ياوشطع 

هحفص 219 ]

نوگزبس یتشپدور ، يدارم  دیجم 

رد هدنام  زونه  وت  ردارب  يرای  یپتناتسد  راقفلاوذ  تردق  تسهدرک  اههچ  اله  متفگش  ردتناتـسد  راوگوس  یملاع  تناتـسد  راثن  یناهج  يا 
زا یلگنجتناتـسد  راـبت  زا  نوگزبـس  یحبـش  زج  تسین  دازآ  ورـستناتسد  راـسی  نیمی و  رد  دـنیرگیم  هـک  نیبـب  ار  ناکدوکتناتـسد  راـظتنا 

تناتسد راثن  میوگب  ات  غیرد  رادبآ ، تسین  نم  رعشتناتسد  رادماو  دبا  ات  مرزآ  زا  تارف  بآ  تسهتناتـسد  رادهنییآ  تسه  جورع  ياهتخرد 
هحفص 220 ] ] 

ادخ نوخ  رادساپ  ینادرم ، یلع  دمحم 

يرهم تسشن  شخر  رب  مغ  يهلاه  هک  اترـسحاوتشادن  رحـس  شقارف  ماش  هکنآ  تخوسیم ز  تشادن  رـس  هب  تبحم  رارـش  زج  هک  یعمش 
دنوادخ و نوخ  رادساپ  دبتشادن  رهگ  لیاضف  جنگ  هب  نید  روجنگ  وا  وچمه  هک  نادیهش  مزب  عمش  سابعتشادن  رمق  شیور  ندید  بات  هک 

اتتـشادن رت  مشچ  لد و  نوخ  ریغ  هب  روای  تارف  زا  دـمآ  نورب  کشخ  ماـک  کـشخ و  بلتـشادن  رـشبلا  ریخ  ترتع  میرح  ساـپ  ونچ  سک 
هزین و شیپ  هنیـس  زج  نید  عافد  رهب  نمـشد و  هب  روهلمح  دشتـشادن  رظن  ییوس  هب  هاگهمیخ  يوس  زج  ناکدوک  هب  دـناسرب  ار  بآ  کشم 

كاپ قشع  اب  هحفـص 221 ] تشادن [  رـش  عفد  دنک  شیوخ  ات ز  هک  یتسد  هآ  غیرد و  نادند  هب  کشم  شود و  هب  تیارتشادـن  رپس  رجنخ 
نامز ماما  نماد  زا  تشاد  هچ  ره  درک  ادـف  داد و  تسد  داد و  رـستشادن  رـشب  زا  نامگ  تشذـگ  نینچ  نیا  لقع  درپس  ناج  قوشعم  هر  رد 
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هحفص 222 ] تشادنرب [  تسد 

البرک مزب  یقاس  ینادرم ، یلع  دمحم 

نوک و رارق  رب  دوب  اتبآ  رونم ، يهبعک  رد  تسه  مزمز  يهمـشچ  يراج ز  هک  اتبآ  رهوگ ، ربا  دریگب ز  اـت  بآ  رثوک ، ضوح  دـشوجب ز  اـت 
ربکا یح  ردقم ز  دش  ارهز  ترضح  نیباک  رهببآ  رواد ، تلزنم ز  نیا  تفای  یح » ءییش  لک  ءاملا  نم  «و  بآ روانش  نیمز  رد  دوب  ات  ناکم 

هک تبیـصماوبآ  رب ، هدز  نوخ  شقن  دـبا  ات  الب  برک و  ناگنـشت  بل  شقنبآ  ردـکم ، دوب  تمایق  اـت  دـشاب  ارفناـج  شخبناـج و  هچ  رگبآ 
طـش نایم  ناشطع  ماکبآ  رخـسم ، دنک  ات  ناور  دـش  سابع  البرک  مزب  یقاس  هحفـص 223 ] بآ [  ربمیپ ، ترتع  رب  تسب  شیک  دب  نمـشد 
درایب ات  مرح  لها  راظتنا ، دنـشکیمبآ  رت ، يهدید  هب  فک  زا  تخیر  نیـسح  کشخ  نابل  لعل  دایبآ  رفنـضغ ، نآ  دشون  ات  تساوخ  تارف 

 ] بآ رثوک ، ضوح  دشونب ز  ات  نانج  يوس  هنشت  ياقـس  تفربآ  رمحا ، هدید  نوخ  زا  شدش  نیگآرهز  گندخ  زا  تبقاعبآ  رغـصا ، يارب 
هحفص 224 ]

رتخا لگ  ینادرم ، هللارصن 

زگره هک  یهام  بش ، يایرد  رد  هداتفا  البرک  ماش  هبدـباتیمن  رغـصا  رـس  رب  ربکا  شعنلاتانب  دـباتیمن  رتخا  لگ  بشما  نامـسآ  قاط  هب 
ياهنپ هب  ؟ دـباتیمن رد  رـسیب  دیـشروخ  نوخ  لادوگ  زا  هک  ددرگیم  هراپ  دـص  رکیپ  نیمادـک  لابند  هبدـباتیمن  رگید  نینچ  نیا  یباتفآ 

هک يراثیا  يایرد  نآ  وت  تناشطع  ياهبل  يهنـشت  ینابرهم ، تارفدـباتیمن  رب  تمایق  ات  رگید  رهم  غارچ  مشاهینب  هام  يا  وت  زا  دـعب  کلف 
ملع شـشود  رب  هک  يرادـملعدباتیمن  رـس  ردارب  زا  روالد  سابع  هک ، دـیوگیم  هراپ  یکـشم  یتسد و  نوخ  طش  رانکدـباتیمن  رواـب  رد 

يرون ناهج  ماب  رب  هک  دش  ینامـسآ  بکوک  ود  داتفه و  هریت  كاخ  زدباتیمن  رت  مشج  شراسخر ز  هب  یکـشا  شطع ، دنامیم  تسدیب 
هحفص 225 ] دباتیمن [  رترب  نیا  زا 

شطع نادیم  ینادرم ، هللارصن 

هک دید  هچ  خلت  هثداح  نآ  رد  خیرات  مشچتـشذگ  كانمغ  هچ  هظحل  ره  هک  تفگ  ناوتن  تشذگ  كاپ  زا  رتكاپ  يا  وت  كوس  رد  هچنآ 
يهولجتـشذگ كاچ  دـص  رکیپ  نآ  رـس  رب  اههچ  هک  تفگیم  نینوخ  يهزین  نآ  رب  دیـشروخ  رـستشذگ  كاخ  رذـگ  زا  نانکهیوم  نامز 

یناشن ز دید  اجک  ره  تفاین  هار  تمرح  میرح  هب  زگره  گرمتـشذگ  كاردا  يهلق  زا  لد  ياپ  اب  هک  نآ  دـید  وت  نوخ  قفا  رد  ادـخ  حور 
وت رادملع  راثیا  يهدنمرش  بآتشذگ  كاپ  دش و  كاپ  شطع  نادیم  هب  هک  باریس  ترهم  يهمـشچ  زا  دش  هدازآ ، رحتـشذگ  كالاچ  وت 
وت ربتـشذگ  كانـشطع  وت  رانک  باتیب  دور  تارف  دور  دـص  وت  ياهبل  يهنـشت  بل  دوبتـشذگ  كاـبیب  همه  نیا  وا  زا  هنـشت  ارچ  هک  دـش 

هحفص 226 ] تشذگ [  كالفا  رس  زا  بآ  دش و  ایرد  تشد  بارس  ناراوس  بآ ، رگا  دنتسب 

بیغ تسد  ینادرم ، هللارصن 

يهسامح ناوخب  . تسا هتـشاد  رظن  زین  شنارای  یتشهب و  هللاتیآ  تداهـش  ریت و  متفه  هثداح  هب  البرک  يهعقاو  رب  هوالع  رعاش  الاب  لزغ  رد 
رکیپ هرابودام  اب  اونین  نادیهش  نوخ  ثیدح  دیوگیم  قشع  نادیم  هب  هدیرب  رسام  اب  ادصمه  هلمج  نیمز  طیسب  دش  هک  ام  اب  البرک  نینوخ 

زام اب  البرک  ياهلگ  يراوگوس  هب  دـشوجیم  كاخ  نامـشچ  کشا ز  تارفام ، اب  اههتـشرف  یتشهب ، هاگغاد  هب  دـندروآ  هلال  كاـچ  دـص 
ادخ رگا  دشاب  هثداح  زور  هب  دـناشفا  لگ  نایدورمن  شتآ  بیهلام  اب  اصع  ییاسوم و  زجعم  تسه  هک  میرذـگیم  هناحتاف  رطخ  زیخ  جوم 
دنلب بیغ  تسد  هک  مدید  ناقشاع  رادرـس  تمالـس  یپام  اب  یـضترم  غیت  دوب  هک  ياهصرع  هب  میبای  رفظ  دوش  نمـشد  همه  ناهج  رگاام  اب 
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دنلب بیغ  تسد  هک  مدید  ناقشاع  رادرـس  تمالـس  یپام  اب  یـضترم  غیت  دوب  هک  ياهصرع  هب  میبای  رفظ  دوش  نمـشد  همه  ناهج  رگاام  اب 
هحفص 227 ] ام [  اب  اعد  اب  تسا 

ادخ نوخ  يهمشچ  یناشاک ، قفشم  سابع 

رابیوج تمتام  رد  البرک  ماـک  هنـشت  يا  نیـسح ، يازونه  دراد  اونین  روش  هب  ناـج  زا  اـههلان  زونه  دراد  اون  ین ، نوچمه  هدـیروش  لد  نیا 
يهمشچ يوربآزونه  دراد  ار  وت  يادوس  هتشگرس ، لد  نیا  وت  يوک  ياوه  رد  نودرگ  هب  رس  درآ  رب  اتزونه  دراد  ام  مشچ  زا  ناشن  نوخ ،

ابص داب  اب  وت ، درد  يهصق  دوشگ  ار  لگ  رتفد  ناشیرپ  لد ، نینوخ  هچنغزونه  دراد  البرک  زا  ناشن  رثوک  مزمز و  البرک  كاخ  تسا ، قشع 
متاـم نیا  زا  هتـسخلد  ناـنج  ردزونه  دراد  یفطـصم  مغ ، نیا  زا  یغاد  رگج  رب  یلع  دراد  روهلعـش  شتآ  وچ  يزوـسنورد  ردزوـنه  دراد 

دراد ادـخ  نوخ  يهمـشچرس  رب  هار  زار  لها  مشچ  هب  نادزی  تمحر  زیخ  جرمزونه  دراد  اـسنلاریخ  بش  زور و  یلین  هرهچ  زادـگ  نودرگ 
هحفص 228 ] زونه [ 

رادملع یناشاک ، قفشم  سابع 

هکرعم رادوریگ  رد  شطع  شتآ  زا  دز  شوج  هک  بل  لعل  نازبآ  تسکش  دوخ  رد  هنیآ  رازه  جوم  بآ  تسبن  یشقن  وت  هاگن  يهلعـش  رد 
فدص نوچ  هنیـس  متـس  ریت  باهـش  زا  کشمبآ  تسپ  الاب و  دنکف ز  ناج  هب  شتآ  باهتلا  زک  يرارـش  تارف  زا  تساخرببآ  تسبن  یفرط 
یمنبش ات  ! بآ تسد  ياو ، يا  هک  لیئربج ، دیلان  تخیر  بآ  رادملع و  تسد  ود  ملق  دش  اتبآ  تسشن  نوخ  رد  رهوگ و  تخیر  دوشگب و 

رد دز و  مه  هب  يرپ  لاب و  ریت  هدروخ  دیـص  نوچ  هک  درد  غیرد و  امابآ  تسج  کشم  رگج  زا  دنپـس  نوچمه  یفطـصم  ناتـسلگ  هب  دسر 
هکنآ اب  مارح  دش  هچ  زا  مرح  لها  رب  متریح  ردبآ  تسلا  دهع  يهنارک  رب  دناشفا  دـیرفآ  یتسم  شطع  يرغاس ز  هب  یقاسبآ  تسـشن  نوخ 

هحفص 229 ] بآ [  تسه  تسهدوب و  همطاف  رهم 

نیسح ياوه  یناشاک ، قفشم  سابع 

رب همیخ  هنامز  يادـخ  شرع  میرح  نایگدرپ  هآ  زنیـسح  ياـههمیخ  دادـیب  يهلعـش  تخوس  هک  نیـسح  يازع  رد  هماـج  هیـس  دـیرب  ناـهج 
خر زا  لالم  درگ  يوشبنیـسح  يادخ  زجب  دـناد ؟ هک  درد  ثیدـح  لافطا  رد  هب  رد  کیرات و  هدـیاب  تسا و  بشنیـسح  يازع  رد  تشارفا 

تشذگنیسح ياونین  هب  ایادخ  تساهروش  هچ  تساخرب  ناغف  نامز  نیمز و  دنب  دنبزنیـسح  يالبرک  هب  ناراب ، وچ  هدید  کشا  هب  شنامیتی 
هک دمآ  رسهدیرب  قلف  نوخ  يهمشچ  دوشگ  ات  قفا  تشت  قفـشنیسح ز  يادف  یملاع  نم و  ناج  رازه  داد  ناناج  هب  ناج  ناماس و  رـس و  زا 

تسین هک  يرس  داب  رکیپ  ادج ز  قفشم !»  » هثداح غیت  هبنیسح  يالتبم  رامیب  ربارب  نیبب  ار  بنیز  هداتف  اپ  زا  تماق و  هتسکشنیسح  ياپ  هب  نیا 
هحفص 230 ] نیسح [  ياوه  ياهظحل  وا  رد 

اونین دیهش  یناشاک ، قفشم  سابع 

هب اسآمیـسن  ییوپ  هر  هب  ناناج  لزنم  ات  یمد  لفاغ  وشمدیاب  نتخاب  ناج  لد ، لامالام  تسینابایب  دیاب  نتخات  يزاینیب  تشد  هاگنالوج  هب 
هدرزآ ینم  ام و  تبدیاب  نتخاس  روش  ریگتقاط  زاورپ  نیا  رد  دـشاب  نتخوس  لاب  زوسملاع  قرب  نیز  ترگدـیاب  نتخات  ناریخ  ناتفا و  رس 

ین يـالاب  يرورـس  رد  يرـس  یهاوخ  نتخورفا  اوـنین  دیهـش  نوـچمه  رگادـیاب  نتخآ  غـیت  رگهنتف  فـیرح  نیا  يور  هب  ار  اـم  رطاـخ  دراد 
هحفص 231 ] دیاب [  نتخادرپ  انشآ  رب  نتشیوخ  زا  بیرغ  ندیزای  تسد  یناوت  شناماد  هب  يزور  رگمدیاب  نتخارفا 

بآ يهنیآ  یناشاک ، قفشم  سابع 
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هآ دز ز  هـمیخ  شطع  جوـم  كاـخ  رب  هـتخیر  کـشم  بآ  رگج  زالــضفلاوبا  هاـگن  رد  بآ  يهـنیآ  لـضفلاوبا  هآ  دود  دــمآ ز  روهـلعش 
هار تسب  دادـیب  رکـشل  ربـمیپ  میرح  رد  بآ  دربـن  اتلـضفلاوبا  هآ  دز ز  همیخ  شطع  جوم  كاـخ  رب  هتخیر  کـشم  بآ  رگج  زالـضفلاوبا 
زا دوش  ات  رشحم  هب  راگدرک  تاذ  زا  زج  تسیکلضفلاوبا  هاوگ  نت  مشچ و  رس و و  تسد و  دنوادخ  شیپ  رشح  زور  نیقی  تسهلـضفلاوبا 

ینیـسح يان  ياون  زا  مونـشیملضفلاوبا  هاگپ  رد  هتـسش  نوخ  هب  يور  دیـشروخ  يهلال  غاد ، درد و  زا  رحـس  رهلـضفلاوبا  هاوخداد  لدـع ،
هحفص 232 ] لضفلاوبا [  هلا  ز ال  الا ، يهمغن 

نیسح ماما  دالیم  هزجعم ، ردیح 

نیا هک  هولج  نیز  نازورف  تسیهلا  راونا  تهج  شـش  زازورما  دـنک  ناحبـس  تیآ  نایع  هرهچ  اـی  زورما  دـنک  ناـناج  خر  یلجت  هدرپ  یب 
حول رب  وت  مان  مقر  تشگ  نوچزورما  دنک  ناحبـس  قلاخ  يرگهولج  ای  دیحوت  ینعم  نیا  هله  مسجم  تسا  حورزورما  دـنک  نابوخ  ورـسخ 

یسوم يازورما  دنک  نانم  رداق  وت  میرکت ز  تسین  بجع  هدجس  تخر  شیپ  درب  هبعک  رگزورما  دنک  ناکما  يهنییآ  رد  هولج  قح  تیشم 
ناـسآ همه  رب  دوخ  يهولج  قح  نینوک  هش  نآ  دوب  هللا  رهظم  نوچزورما  دـنک  ناـیامن  هرهچ  ادـخ  وت  رب  اـت  يوـگ  ینرا » بر   » هله نارمع 
يهمغن دنزب  تدحو  برطم  وگ  هحفـص 233 ] زورما [  دنک  ناناج  هک  هولج  یپ  هولج  نیز  دریگن  مارآ  نم  ناج  نت  هب  قوش  زازورما  دنک 

وترپ یلزا ، رونزورما  دنک  ناشفاهیلاغ  نیمز  يور  رب  شرع  يهرگنک  زا  وت  فیرشت  هب  لیربجزورما  دنک  ناصقر  همه  ار  نایتولخ  ات  دیحوت 
هرهز ابزورما  دنک  ناوخانث  عبط  ارم  تساوخ  ات  تفـصو  هب  گنهامه  تشگ  مسدقلاحورزورما  دنک  نایامن  وت  يور  يهنییآ  ربمیپ  راسخر 

هحفص 234 ] زورما [  دنک  ناصقر  همه  ار  کلف  ناکرا  دیآرد  صقر  رد  هزجعم »  » رگا

ارهز شوغآ  تنیز  یناشاک ، یشنم  یلعنیسح 

ای راکـشآ  دش  قفا  زک  متام  هام  لاله  نیزتسادـتبا  ار  مغ  هودـنا و  متام و  هام  هکنآ  تساجب ز  مزیر  لد  نوخ  رگ  ناگدـید  زا  کشا  ياج 
بحاـص لد و  نینوـخ  رـشبلاریخ  ترـضح  ناـنج  رد  شیارب  زک  بر  اـی  تـسیک  زا  ازع  نیاتــسازف  تـنحم  ینچ  ار  اـهلد  هـچ  رهب  زا  بر 

يارب زک  بر  ای  تسیک  زا  ازع  نیاتـساسم  حبـص و  ره  هب  يراج  مغ  کشا  نماد  هب  اـت  یـضترم  یلع  زک  بر  اـی  تسیک  زا  ازع  نیاتـسازع 
غیت لوـتقم  نید  هاـش  هم  نیا  ردـن  تسوا و  ماـن  مرحم  اـیوگ  مغ  هودـنا و  هم  نیاتـساسنلا  ریخ  تمدـخ  رد  نیمـالا  حور  نیمغ  لد  تیلـست 

تنیز نسح  ناج  شمارآ  یبن  درورپ  زانتـسامن  دزیا  يهنییآ  رـس  هب  اـت  اـپ  زا  هک  نآ  نیـسح  ناـمولظم  هاـش  نادزی  شرع  راوشوگتـسایقشا 
رد هک  نآتسابع  لآ  مجنپ  ماما و  مراچ  دلاو  يامنهر  موس  طبس و  مود  قولخم و  نیلوا  هحفص 235 ] تساضترم [  مشچ  رون  ارهز  شوغآ 

نشور تخر  زک  لوتب  نیعلاهرق  يا  ماک  هنـشت  دیهـش  ياتـساوگ  يوعد  نیا  رد  ملوق  رب  ریهطت  يهیآ  دازکاپ  دناوخ و  كاپ  شیادخ  نآرق 
کـشا زا  ماهدیدتـساهرحب  اـههلجد و  اـهيوج و  اـههرطق و  نایعیـش  مشچ  هب  کـنیا  دوب  بآ  رگ  تشهاوختـسا  یفطـصم  ناـمدود  غارچ 

هحفص 236 ] تساکبلا [  نافوط  هک  یشنم »  » هتفگ رب  رظن  کی  نیبب  اهاش  دوب  ینافوط 

نیشون يهمشچرس  یمق ، نایدحوم 

تمیمش ای  ارم  رای  دوشن  مه  يرحس  ضیف  هک  رگمیمش  تسود  يا  رگم  تیور  لگ  زا  مدسر  میسن  فطل  زا  مهاوخ و  رحس  ضیف  زا  ددم 
هک وـت  لـعل  بلمیـسرت  تلاـمج  سکع  منک  شیوـخ  لد  رد  ترمق  نوـچ  خر  داـی  رحـس  هـب  اـت  بـش  لد  ، میـسن هـب  هر  دـهدن  تفاـطل  ز 

تسا لضف  یلضفلاوبا و  وت  لامک  لضف و  ردپ  یبدا و ، ملع و  روپمیعن  تانج  وت  راسخر  رثوک و ، نوچ  تسه  تساقب  نیشون  يهمشچرس 
هنرو تسیهیبشت  رگا  مشاهینب  هام  تدـناوخمیقع  تسوت  نوچ  نداز  زا  مه  رهد  رداـم  رتبا  وت  نوچ  ندروآ  زا  یتیگ  ردـپمیتی  وت  نودـب 
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هحفـص 237] میدق [  یح  دوب  هک  ینانچ  لثمیب ، درف و  تقفـش  تشذگ و  راثیا و  يدرمناوج و  ردمیظع  تسا و  عیفر  وت  ماقم  شیب  نیز 
هدـنار دومن  همان  ناما  هب  وک  نآ  وت  هاگرد  هب  ورمیب  تشحو و  زا  نت  هب  ار  ودـع  داـتفا  هزرل  هاپـس  ریم  ـالب  برک و  فص  هب  يدوب  وت  نوچ 

، کی ره  رهبمیرک  دنوادخ  هداد  ار  وت  هک  یماقم  هب  دنروخ  هطبغ  یگمه  نادیهـش  هک  دراد  ياجمیجر  ناطیـش  هک  هنوگ  نآ  ترد  زا  دش 
نم ور  هچ  و  دیما »  » هچ هب  مناج  تیادف  هب  تماما  هک  ییاج  تفگمیـسقت  نادیهـش  نیب  ار  وت  رجا  دننک  رگ  تسا  مک  دوعوم  تنج  يهمه 

هحفص 238 ] میدقت [  ناج  تمنک 

کشم کشا  يدزی ، يوسوم  باهش 

رپ شوماخ  ار  لد  شتآ  منک  کشا  زا  متفگتسیهت  بات  زا  منت  نوخ و  هب  هقرغ  مرگج  تسیهت  بآ  زا  نم  کشم  رپ و  کشا  زا  ممشچ 
نم ناجتـسیهت  بادآ  ز  تسا ، قشع  هر  زامن  نیا  دوجـس  كاـخ  يور  هب  مماـیق ، بسا  يور  هبتـسیهت  بآ  زا  نم ، مشچ  دوب  باـنوخ  ز 

نیـسح تسا ، باوـخ  هب  هتـشگرس  نم  تخب  هچ  رهتـسیهت  بادرگ  هک ز  یبآ  رد  قرغ  مایتـشک  دـکچ  کـشم  نیا  زا  هک  یبآ  دربیم ،
بابـسا هـمه  نـیا  زا  وـت  ساـبع  تـسد  تساقـس  ره  يهمزـال  مـملع ، کـشم و  تسدتـسیهت و  باوـخ  زا  تاهنـشت  بـل  رغـصا  يهدـید 

هحفص 239 ] تسیهت [  بآ  زا  نم  کشم  رگا  تسین  ببسیب  دزیریم  نم  یتسدیب  هب  کشا  مه  کشمتسیهت 

ییادخ نادیهش  یخلب ، دمحم  انالوم 

ینامسآ ناهش  يا  دییاجکییاوه  ناغرمز  رتهدنرپ  قشاع  ناحور  کبس  يا  دییاجکییالبرک  تشد  نایوج  الب  ییادخ  نادیهـش  يا  دییاجک 
ار نارادماو  هدادب  هتسکش  نادنز  رد  يا  دییاجکییاجک  دیوگ  ار  لقع  رم  یسک  دیهر  اج  ناج و  يا ز  دییاجکییاشگرد  ار  کلف  هتـسنادب 

فکییانـشآ دـیراد  شیب  یناـمز  تسوا  فک  ملاـع  نیاـک  دـیرحب  نآ  ردـییاونیب  ياوـن  يا  دـییاجک  هداـشگ  نزخم  رد  يا  دـییاجکییاهر 
، ور لد  هب  شقن و  لهب  دـش  نخـس  شقن  نیاک  درک  فک  ملد  هحفـص 240 ] ییافـص [  لها  رگا  رذگب  فک  ملاع ز  ياهتروص  تسایرد 

هحفص 241 ] ییایض [  ره  لصا  لصا  لصا  هک  قرشم  يزیربت ز  سمش  يا  يآربییامز  رگ 

روط يهلخن  دیوم ، اضر 

رد نامـسآ ، ردـپ  نینوخ  رـس  ماش و ، يهناریو  جنکتـسا  نم  ناناج  نم و  ناج  هک  هن ، نامهم  همع  تسا  نم  نامهم  همطاف ، رـسپ  نم ، ردـپ 
نم و، ياسوم  تسواتـسا  نم  نازحا  يهبلک  رد  همطاف ، فسوی  تشهب  ناناوج  ياقآ  هدـمآ  تشهب ، زاتـسا  نم  ناماس  ورـس  نیا  زا  بجع ،

ناماد تنیز  وا ، رـس  بشما  هکنیا  دیـسوبیم  ارم  زور  بش و  هکنآ  داب  دایتسا  نم  نازوس  لد  زا  روط ، يهلخن  شتآ  روط  يداو  ماهدکمغ ،
نیب میدق  تفلا ز  هک  هسوب ، وا  بل  رب  منزیمتـسا  نم  ناج  وا  بل  زا  رتهتخوس ، ادـخ  هب  رگج  زوس  یگنـشت و  زا  هتخوس  شبل  رگتـسا  نم 

هحفـص تسا [  نم  ناوخلزغ  زاب ، نامز ، رید  زا  سپ  هک  نم  مغ  دز ، يررـش  دیوم »  » ناج لد و  ربتـسا  نم  نایرگ  يهدـید  بل و  لعل  نیا 
[ 242

قشع هاوگ  دیوم ، اضر 

لحاس هب  تمیتی  رد  دـنچ  هک  متفر  ورف  مغ  يایرد  هب  راب  رازهمدروآ  لزنم  هب  يداد  وت  هک  یتناما  مدروآ  لد  ناوراک  کی  وت  يـالبرک  هب 
هب ار  مرح  لها  مامت  ترـس  شیپ  داتف  اپ  زا  هک  هیقر  زجبمدروآ  لمـسب  غرم  نوچ  هداد و  تاجن  نادایـص  گـنچ  ار ز  مرح  نارتوبکمدروآ 

زیزع نیـسح  يا  وت  اب  مدوخ  قشع  هاوگمدروآ  لفحم  عمـش و  نآ  زا  نم  اهثیدح  عمـش  دش  ترـس  ام  ناریو  لفحم  هب  یبشمدروآ  لزنم 
دنتـسب هلـسلس  هب  رگامدروآ  لطاب  ماکح  رـس  رب  هچ  نیبب  دـندرک  ین  زارف  ار  ترـس  هکنآ  مرج  هبمدروآ  لمحم  بوچ  زا  رـس  هب  ياهناـشن 
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هحفـص مدروآ [  لتاق  گنچ  زا  هدـش  اهر  ینت  ییایرد  هک  نکف  مدوبک  مسج  هب  رظنمدروآ  لسالـس  رد  ار  وت  مصخ  تایح  ار  اـم  يوزاـب 
[ 243

قشع رامیب  دیوم ، اضر 

يومخرـس نوخ  زا  بیبح  يرای  رب  هک  بیبح  نآ  رب  مزاندـش  بیبط  يدرد  همه  رب  قشع  رامیب  دـش  بیبح  يادـف  هک  نآ  ره  دـش  بوبحم 
زا رهاظ  افص  رهظم  دوب  تسا و  رهاظم  روپدش  بیبح  بیـصن  هک  یتلود  دوب  نیا  رابود  ندش  ییادف  بیبح  مدقم  رددش  بیـضخ  شدیپس 

افج و زک  الب  برک و  هاگمزر  رددش  بیکشیب  شلد  رارقیب و  وچ  شناج  داهن  مدق  تداهش  هار  هب  رسهناریپدش  بیجع  ییافو  صولخ و 
دش ریت  رپس  وا  زامن  شیپدش  بیجم  درف  قح  اب  زار  مرگرس  درک  زامن  ردنا  وچ  يور  زامن ، حوردش  بیهم  لطاب  تقیقح و  يریگرد  روج 

قحدش بیصن  تداهش  نیسح ، يرای  رد  ار  نیـسح  قشع  هب  هداهن  لد  ناج و  نآ  هحفص 244 ] دش [  بیرغ  ماما  قشع  راثن  ناج  ات  بیبح 
هحفص 245 ] دش [  بیبح  سدق  تحاس  هب  بدا  ضرع  کیلو  دشن  دیوم »  » ادا ز نخس 

تیالو يایرد  دیوم ، اضر 

دش تروص  هبنم  مرتشگنا  فرش ، تشگنا  رد  ار  نید  شرع  راوشوگ  منیگننم ، مرـسفا  تماهـش ، گنروا  رب  نم  مرهوگ  تیالو ، يایرد  هب 
رب تسا  تاجن  کلف  یلع ، نب  نیسحنم  مرهظم  ار  یـضترم  یلع  رهظم  دوب  ار  یبن  ربکا ، یلعنم  مربکا  یلو  دوخ  ینعم  هب  مان  مرغـصا ، یلع 
رـس هک  رغـصا ، ناوخم  مطامق  دـنب  نیتملا ، لبح  دوبنم  مرد  ار ، اـهوزرآ  تشهب  تساـهوزرآ  تشهب  وا  میرحنم  مرگنل  یتشک ، راـب  رپ  نیا 
[ ؟ نم مردام  ریـش  جاتحم  اجک  تسا  تایح  بآ  يهمـشچرس  مبلنم ، مربمغیپ  ترتع  حیـسم  تفگیم  دـهم  رد  نخـس  اسیع ، رگاـنم  مربکا 

زورما رگانم  ربمغیپ  ار  قشع  يادـخ  نم  اب  درک  تجح  مامتا  نیـسحنم ، مرپرپ  اما  هتفکـشن ، یلگ  منید  غاب  نـالگون  بـالگ  هحفص 246 ]
شرع رب  ارم  نوخ  ردپنم  مرـس  يداو ، نیا  رد  ناهارمه  متفر ز  ههامـشش  ار ، هلاس  دص  هرنم  مرثوک  شخبهعرج  ادرف  هب  مدروخ  ریت  زا  بآ 
عیفـش نوگلگ  قادنق  رجنح و  نوخ  هبنم  مرگید  ساسا  ار  تعافـش  دراذـگ  رـشحم  رد  ياپ  ارهز  وچنم  مرویز  ار  ادـخ  شرع  یلب ، دیـشاپ 

هحفص 247 ] نم [  مربهر  تنج  هب  ار  دیوم »  » تمحر اسفناو ز  ياغوغ  نآ  ردنم  مرشحم  رد  نایصاع 

نامیا ینعم  نارهم ، دمحا 

زا تفـص  نیا  ادخ  هب  نامیا  ینعم  ییوت  هک  ینیـسح  ياتـسوت  ربکا  یلع  ضیوفت  بتکم  ینعم  تسوت  رـس  تقیقح  قح و  هگهولج  دـبا  ات 
تاهدزمغ رهاوختسوت  رغـصا  یلع  هدنخ  هدنز  گرم  رب  هک  نآ  دنک ؟ هچ  سپ  دنکن  مسبت  ههام  شـش  لفطتـسوت  رهوج  رد  وت  دج  ردپ و 

رس ات  اپ  ریت ز  رثا  اج  ره  دید  ار  وت  ياپارس  هسوب  دنزب  بنیز  تساوختسوت  رهاوخ  دورب  يریـسا  هب  دیاب  هک  نآ  تفگ  ین و  رب  ترـس  دسد 
روای سکیب و  الب  برک و  رد  هک  ياتـسوت  رغاس  رد  هک  هعرج  نآ  زا  تسم  دـش  هک  نوچ  تخومآ  ملاع  هب  ساـبع  یگنادرم  سردتـسوت 
رورپ ناـج  مدرب  يرظن  ار  ناقـشاع  تساـپ  هب  وت  يازع  يوک  ره  هب  هک  ینیـسح  ياتـسوت  رواـی  ناـهج  قـلخ  نیبـب ، اـشگب و  مشچ  يدـنام 

هحفص 248 ] تسوت [  رواب  نم  يهتفگ  نیقی  تسود  يا  مناد  راثن  درکیم  وت  هب  ار  دوخ  رس  نارهم »  » شاکتسوت

ملاع نادیهش  رخف  نارهم ، دمحا 

هار تسیهار  تسج  حالص  هافر و  هک  یـسک  دشن  قشاعتـسا  مغ  ناگدازآ  لصاح  قشع  مریگ ز  تسا  مکحم  دیحوت  بتکم  يانب  لد  يا 
ناج رس و  زا  نتشذگ  يرآتسا  متام  جنر و  زا  هتخاس  قشع  يازجا  تسین  قشع  سوماق  هب  هک  وجم  یگدوسآتسا  مخ  رپ  راوشد و  هک  قشع 

مهفتسا ملاع  نادیهش  رخف  نیـسح  نکیل  دناهدیـسر  تداهـش  ناش  هب  قح  قاشعتـسا  ممـصم  ناج  رـس و  راثن  یپ  قشاع  تسیقـشاع  لصا 
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مهفتسا ملاع  نادیهش  رخف  نیـسح  نکیل  دناهدیـسر  تداهـش  ناش  هب  قح  قاشعتـسا  ممـصم  ناج  رـس و  راثن  یپ  قشاع  تسیقـشاع  لصا 
لاح روج  زک  شاب  شوهب  ینیـسح  رادتـسود  هک  نآ  ياتـسا  مرحم  قاشع  تلاح  نابز و  اب  وک  تسا  یـسک  روخ  رد  الب  برک و  ثیدـح 

هحفص 249 ] تسا [  مک  مغ  هودنا و  زا  ییوگ  رشح  هب  ات  رگ  يوگم  البرک  يهعقاو  نخس ز  نارهم » » تسا مهرد  ناشیرپ و  تسود 

کشا جوم  مثیم ،»  » راگزاس اضرمالغ 

تمغ دای  هب  دوب  اج  ره  تسا  مرحم  هام  وت ، يازع  رد  هام  ره  ! نیـسح اپب ، تیازع  ياول  دـبا  ات  يو  نیـسح ! انـشآ  لد ، وت  رهم  هب  لزا  زا  يا 
، يرـضتحم هب  مرب ، ترـسح  ! نیـسح انـش ، نوخ  رد  وت  مسج  درک  هک  مد  نآ  تشذـگ  نامـسآ  تفه  رـس  زا  کشا  جاوما  ! نیـسح ـالبرک ،
، ایبنا تمغ  هب  بش  زور و  دـنیرگ  وت ؟ يازع  رد  منک  هیرگ  هک  متـسیک  نم  ! نیـسح ای  تفگ : دز و  هدـنخ  دـید و  وت  يور  سفن  نیرخاـک 

عییشت رذگهر  درگ  نفک  لسغ و ، بآ  وت  نوخ  ! نیسح ادخ ، قح  هب  تسوت  يازع  بحاص  ادخ  ازع ؟ مریگب  وت  رب  هک  متـسیک  نم  ! نیـسح
، هدش مخ  تشپ  هتسخ ، نت  ! نیسح اجک  رد  مور  هک  وگب  دوخ  وت  رخآ  موریمن  ییاج  هب  دننز ، رگا  مگنس  ! نیـسح اهبـسا ، مس  ریز  تسوت 

هحفص 250 ] نیسح [ ! اپ ، تسدیب و  مثیم »  » لاح هب  یمحر  شود  هب  هنگ  راب 

یناگدنز بآ  یجان ،

شرارـش زک  یقاس ، داد  متـسد  هب  یبآ ، نیـشتآمتفرگ  رکـش  زا  رتنیریـش  شفک ، زا  خـلت ، يهداب  متفرگ  رغاس  ـالب  مزب  یقاـس  تسد  اـت ز 
رجنخ بل  زا  بآ  مرجنح ، اب  شطع  زک  مدوب  هنـشت  شرادـبآ  غیت  هب  ناج ، زا  ناـنچ  نآـمتفرگ  رد  رـس ، اـت  ياـپ  مدیـشک ، رد  اـت  ياهعرج 

زا رتشگنا  اب  داد  ار  مج  کلم  نامیلس  رگ  ؟ متفرگ رس  زا  یگدنز  مدیـشک  رـس  ات  ارچ  سپ  یناگدنز  بآ  تشاد  شرادبآ  غیت  هن  رگمتفرگ 
يور رب  ناـکم  اـت  ین ، رـس  زا  مدرک  كاـپ  نید  يهنیئآ  يهرهچ  زا  رفک  گـنزمتفرگ  رتـشگنا  تشگنا و  کـی  هب  ار  ملاـع  ود  نـم ، فـک 
نوخ دادم  اب  ربکا ، دق  دش  ملق  اتمتفرگ  رس  ار ، نادواج  تشهب  ادوس  نیزا  ات  مدرکن  ادوس  یتسین  اب  رـس ، هب  رـس  ار  مایتسهمتفرگ  رتسکاخ 

، ابوط شدق  تنج ، شضراع  متـشهب  رب  تجاح  هچ  ربکا ، بل  دق و  خر و  اب  هحفص 251 ] متفرگ [  رغصا  ربکا و  يارب  يدازآ ، طخ  رغـصا 
یکـشا رد  ره  ممغ  ردمتفرگ  ربلد  ار  وت  ات  لد ، زا  مدرک  تیادف  لد  مدرمـش  ناناج  ار  وت  ات  ناج ، يا  مدرک  تراثن  ناجمتفرگ  رثوک  شبل 

هحفص 252 ] متفرگ [  رهوگ  يهناد  مدرمش ، الال  ولول  یجان »  » دناشفا رصب  زک 

نادزی يهولج  ینامرک ، هدازرظان  دمحا 

شیارآ یتسه  زیزع  زور  نیا  رد  هک  نابعـش  موس  اشوخ  يانیـسح  راداوه  تشگ  یلد  دوب  اجک  ره  نیـسح  راونا  وترپ  زا  وج  تسارآ  ملاع 
ددرگن شوماخ  هک  دوب  قح  روننیسح  راگرپ  قشع ز  يهریاد  دش  سر  ملاع  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  زا  هتشگرس  لقعنیـسح  راونا  تفای ز  ون 

رس زانیسح  رایسب  تمرح  زا  دشن  سک  ربخ  اب  زاب  دز و  یماع  فراع و  لد  هب  شتآ  شماننیـسح  رازاب  یمرگ  ارـس  ود  ره  رد  تسه  زگره 
وک نآ  دوش  قح  رکنم  یلع  نب  نیـسح  تسه  ادخ  تاذ  وترپنیـسح  راثآ  ندش  دهاوخن  رـشح  ات  وحم  داهن  تسود  هر  هب  نوچ  مدق  قدص 

ناوت تشاد  يدبا  تایح  وا  هحفص 253 ] نیسح [  راکیپ  هب  تسارایب  هنحص  نمرها  رتشوخ  نادزی  يهولج  دوش  رادومن  اتنیـسح  راکنا  دنک 
هدنزنیسح راوخنوخ  نمشد  دبا  بولغم  تشگ  دوب  اروشاع  يهتشک  ارس  ود  ره  حتافنیسح  راکمتس  مصخ  متس  شیوخ  اب  درک  يرآ  تفگ 

الب تشد  رد  تخات  هوکش  ورف  هک  تخارفارس  زور  نآ  مدآنیسح  رادرک  رگشیاتس  دنقـشع  لقع و  مالـسا  تسا  نیـسح  نینوخ  تضهن  زا 
ینخس مرآ  بل  هب  ات  دهدن  تلهم  کشانیسح  راصنا  يرادافو  هب  دنیبن  سک  اهيزابناج  يهریخ  دوب  هک  نودرگ  مشچنیسح  راوهر  بکرم 

رـسپ ار  یلع  ودنیـسح  رازلگ  هب  وت  يدوب  هتـسارآ  لخن  تفای  اهتلیـضف  وت  زا  لضف  هک  لضفلابا  يانیـسح  رادـملع  زوسناـج  يدرمناوج  زا 
رادـیب لد  دـشیمن  تسود  زا  لفاغ  درکیم  رتنوزف  هچ  ره  متـس  لذر ، نمـشدنیسح  رـالاسهلفاق  دـشب  داجـس  داد و  يادـخ  هار  رد  همطاـف 
تسه يرکاچ  هدازرظان »  » هک دننادب  تسا  نیا  مرخفنیسح  راوازس  تفگ  ینخس  مناوت  یک  منتشیوخ  یلصاحیب  يهدنمرـش  هک  نمنیـسح 
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هحفص 254 ] نیسح [  رابرد  هب  هتسبرمک 

نیسح باحصا  ینامرک ، هدازرظان  دمحا 

هک هللادهـش  داـهن  هصرع  نیا  رد  ياـپ  یلع  نب  نیـسح  نوچدوب  ارآناـهج  قرب  نیا  زا  ملاـع  یمرگ  دوب  ازفاناـج  رورپناور و  قشع  لزا  زا 
رتشوخ تقیقح  راثآ  دوش  نایامن  اتدوب  اتمهیب  هلحرم  نیا  رد  هک  يداتسوا  تفای ز  نادیواج  يزارفارس  قشع  بتکمدوب  اورپیب  يهدادلد 

هک تداهش  نآدوب  الاو  ناوج  ریپ  نز و  درم و  تمه  نیسح  باحصا  تسا و ز  قشع  يهنحص  البرکدوب  ابیز  یلع  نب  نیسح  حرط  یتسار 
وا يزابناج  مالسا ز  حور  داد  رد  تداهش  هب  نت  نوچ  هک  هتشک  نآ  یهزدوب  اروشاع  هدنامرف  هدنخرف  حتف  زونه  تسا  ناهج  هریخ  نآ  رد 

تـساوخ ادـخ  هک  يا  نیـسح ، يا  هحفـص 255 ] دوـب [  ارهز  يهمطاـف  رـسپ  قـح  تمحر  یلع  نب  نیـسح  هک  ینعی  هـبیط  رجـشدوب  اـیحا 
نشجدوب ادیپ  وا  يزابرـس  قدص ز  رثا  داهج  هب  دمآ  وت  هارمه  هک  ههامـشش  لفطدوب  ادوس  نیا  زا  وت  دوس  همه  شیاضر  مه  وت  يزارفارس 

ام عمجم  رد  وت  دای  زا  بشما  دمآ  دـهاوخ  هک  زور  نآ  رد  دای  زا  ربمدوب  اهلد  یمرخ  نآ  زک  نشج  نآ  خرف  ار  اهلد  برط  هب  درآ  وت  دالیم 
هحفص 256 ] دوب [  اغوغ 

توبن دنویپ  لگ  ینامرک ، هدازرظان  دمحا 

يافـص فطل و  نید  غاب  تفکـشب  تیالو  هب  توبن  دـنویپ  لگدرک  ادـیپ  يرپ  ریـس  کلف  قشع  ریاط  درک  ادـیپ  يریـس  خرف  علاـط  نامـسآ 
یلاح نید  نایفـسوبا  دالوازا  دید  اهجنردرک  ادیپ  يرگد  يافـص  فطل و  نید  غاب  تفکـشب  تیالو  هب  توبن  دـنویپ  لگدرک  ادـیپ  يرگد 

هک دـیزرل  قوـشدرک  ادـیپ  يرـسپ  نوـنکا  یلع  زا  نیـسح  وـچ  لوـتب  يارهز  هک ز  ربـمیپ  تسا  زارف  رـسدوب  ادـیپ  يرـسپ  كراـبم  مالـسا 
اتدرک ادیپ  يرب  زورما  زا  تقلخ  رجش  دیوگ  کیالم  هب  مدآ  هک  تسا  نآ  ياجدرک  ادیپ  يربهار  هر  هک  دیدنخ  قشع  دیآیم  ياهتخابرس 

يرش روش و  وا  یمرگ  زا  ملاع  داتفا  یتسه  نمرخ  رد  هک  دوب  یشتآدرک  ادیپ  يررش  نازورف  قشع  يهنیـس  دشاب  اهرنه  هچ  ار  رـشب  دننادب 
دز و همیخ  افو  يوک  رس  ربدرک  ادیپ  يرن  ریـش  بجع  قشع  يهشیب  تسوا  زا  يزابناج  يهویـش  یگدازآ و  مسر  هحفص 257 ] درک [  ادیپ 

ادـیپ يرـس  قاشع  همه  ناـیم  اـت  دادـب  تسد  زا  رـس  قوش  دـص  هب  تسود  هر  رددرک  ادـیپ  يرذـگ  ناـس  نیا  رطخ  رپ  ارچ  هک  تسنادیم 
نیسح هک  دمآ  دایرف  هب  زیخالب  قشع  يداودرک  ادیپ  يرطخ  نوچ  فرش  تسا  یلوا  گرم  سب  دشاب و  فرش  زع  زا  یگدنز  تمرحدرک 

لد وت  دـالیم  زوردرک  ادـیپ  يرثا  دـنوادخ  شیپ  وا  هآ  تسد  دز  سک  ره  وت  ناـماد  هب  هک  يا  نیـسح ، يادرک  ادـیپ  يرپـسهر  هر  دـمآ و 
يرت مشچ  مغ  دینـشب ز  هک  ره  نایم  هب  دـمآ  وت  مان  نوچ  همه  نیا  کـیلدرک  ادـیپ  يرد  سودرف  هب  وت  يـالو  زک  تسا  قوش  رحب  يهقرغ 

هحفص 258 ] درک [  ادیپ 

قح ياضر  ینامرک ، هدازرظان  دمحا 

اهلد رد  وت  قوش  زا  هآ  اب  دوب  هراومه  دـیآ  بل  هب  وچ  تماناهنابیرگ  تسا  كاچ  وت  قارف  اج ز  ره  اهناج  رب  هدز  شتآ  ملاع  رد  وت  دای  يا 
زا تنباحم  کشا  اب  باریس  نید  نشلگ  يااهناتسد  هدز  لبلب  لگ  خاش  ربنم  رب  تفـصو  رد  هک  وت  ینعی  اورپیب  يهناورپاهنافوط  هدش  اپ  رب 
دـش یناشیرپ  دنچ  رهاهنارود  هب  تسهزات  وت  ثیدـح  زوسناج  اما  نهک  هدـیدرگ  اهتیاکح  رایـسباهناتسب  هب  هلال  ره  نیگنر  دـش  وت  نوخ 

رداهناج ازج  زور  ات  دزوس  نوچ  وت  دای  زک  دناد  ادـخ  يداد و  ناناج  هر  هب  ناج  کیاهناشیرپ  دـنعمج  وس  ره  زا  وت  دای  اب  تقاشع  لصاح 
ياضر هار  رد  يداد  ناج  وت  هک  ناـس  نیا  هحفـص 259 ] اهناونع [  وت  نوخ  اب  رتفد  ره  هب  تبث  دـش  تسا  تبث  نوخ  هب  وت  مان  يدازآ  رتفد 
يهلبق دش  وت  قشع  هگنابرقاهناملسم  هراومه  تمزع  زا  رختفم  يا  هنادرم  تمه  اب  یمالسا  ینابرقاهناسنا  فرشا  يا  دزانیم  وت  هب  مدآ  قح 

هک وت  حدماهنامیپ  هطـساویب  دندنب  نینچ  تسود  اب  دای  زا  دـنرب  وچ  ار  دوخ  رورپ  الب  قاشعاهنامیا  شیارآ  ازفاناج  يهبعک  نیز  لد  لها 
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نم نوچ  هک  نانآ  دـنیوگ  دوخ  هب  کیربت  ار  ینیـسح  دالیماهناوید  رتفد و  رد  دـجنگیمن  فصو  نیاک  نازاـبناج  رورـس  يا  تفگ  دراـی 
هحفص 260 ] اهنایصع [  هدیسرت ز  دنتسه 

همطاف مشچ  رون  ینامرک ، هدازرظان  دمحا 

اجک اما  منک  يروانش  اج  نیا  دهج  هب  یمتسناوت  شاک  هک  مرب  ترسحنارگرس  جاوما  مطالت  زا  توهبم  نارکیب  يایرد  بل  رب  هداتـسیا  نم 
ماهرهب مرش  ات  یتیانع  نونکا  همطاف ، مشچ  رون  يانارکیب  يایردب  تسا  يروانـش  نم  نوچ  دنک  وزرآ  نیـسح  حدم  هک  نآ  ره  يرآ  ؟ ناوت

تنیز وت  كاپ  مان  نوخ  هب  هنامز  رتفد  ردنامـسآ  زا  تداعـس  وت  تدـالو  زور  تسهدـمآ  هک  ینیمز  دـهع  کـین  دولومناتـسود  شیپ  دوشن 
تبیـصم کشرـس  نامـسآ  زاـناحتما  رد  مدآ  يزارفرـس  لـصا  دـش  قح  ناـحتما  دوب  هک  وت  يزاـبکاپ  نآـنادواج  تسا  قشع  بتکم  يازف 
یگدازآ ینعم  تسیمدآ  رب  یمدرم  ظـفح  یپ  وـت  يزارفرـس  زا  هحفـص 261 ] ناور [  نیمز  رب  دـش  وت  كاـپ  نوخ  هک  يزور  دـیکچورف 

ابیز تسا  تماهـش  يالـص  هک  یگدـنز  ریقحتناـج  دـنک ز  رب  لد  هرـسکی  درم  هدازا  تساور  دـتفوا  رطخ  هب  فرـش  نوـچ  هـک  یتفگناـیع 
نیا دوشیمن  نهک  زگرهنآ  نیا و  نیب  ینتـسیز  تسین  هدـنبیز  لقع  نید و  هاوخلد  هب  تایح  ای  گرم  ایناشن  شاوت  يداد  هک  تسا  یتداشر 

رهنابهاگن ناوارف  تاثداح  یتسه ز  ياهدوب  وت  ییحم  یجنم و  هک  ار  مالـساناهج  رد  تسا  نیـسح  نوخ  هزات  هک  ییوگ  بجع  يا  بتکم 
نآ ز دای  اب  لد  هک  رثا  نآ  تسه  وت  نادواـج  ماـن  ردـناشفنوخ  هدـید  دوش ، باـهتلا  رپ  نآ  لد ز  زازتها  رد  تماـن  هب  تسیمچرپ  هک  اـج 

ياضر رهب  هک : نیمه  تاسردنایم  نآ  زا  دـیزگب  وت  هار  هک  نآ  زوریپ  قلخ  هب  یتخومآ  یگدـنز  مسر  هار و  وتناشکهک  هب  رپ  دـنز  كاخ 
ینعیناما دهد  نارود  تنحم  ار ز  هدازآک  تسا  یتقیقح  قرب  وت  ماف  خرس  نوخ  ردنایزیب  دوس  نیمه  تسه  هک  دوخ  رذگب ز  رشب  يا  قح 

هحفص 262 ] نامز [  يراوشد  همه  وا  رب  دوش  ناسآ  یمدآ  دیزگب  وچ  تسود  ياضر 

نید دیشروخ  یناقشوج ، زاین 

رب نآ  دود  هک  یهآ  دش  دنلب  تهج  شش  زاتسشن  نیمز  رب  کلف  هک  یشروش  تساخرب  تسشن  نید  دیـشروخ  وچ  كاخ  هب  نیز  تشپ  زا 
هنیک ياج  وا  يهنیس  هک  ایحیب  نآتسشن  نیبج  رب  ملا  رابغ  ار  مایا  تشذگرس  تبیصم ز  کشرس  ار  كالفاتسشن  نیمتفه  کلف  رظنم  قاط 

تساخربتسشن نیشننودرگ  یـسیع  هدید ، نوخ  رد  نیمراچ  خرچ  رد  هک  تخیر  كاخ  هب  ینوختـسشن  نیبم  ماما  فیرـش  يهنیـس  رب  دوب 
لد رد  وچ  مغ  راخ  نیا  تخیر  هدید  هب  ناماد ، گنر ز  هلال  ياهلگتـسشن  نیرب  تشهب  نانکاس  يور  رب  نادکاخ  هریت  نیا  زا  يدرگ  هفرط 

هحفص 263 ] تسشن [  نیمالا  حور 

تمایق حبص  يزیربت ، رین  یقت  دمحم 

دوخ راجنهانر  ود  زا  کلفبـشما ! تسا  بلرب  ترـسح  ناج ز  لولم و  نم  زا  بیبط  بشما  تسا  بش  نآ  تسه  یبش  ار  تمایق  حبـص  رگا 
وت یب  بنیز  هک  نک  اشامت  باوخ و  زا  نک  رب  رس  یکی  ناج ! ردارببشما  تسا  بکوک  اب  ارم  نوگانوگ  ياهتیاکـش  شکرد  نانع  یتخل 
بت بات و  رد  رامیب  شوخ و  باوخ  رد  وت  تشحو  رپ  تشد  نیا  بیرغ ، نم  بالقنا و  رپ  ناهجبـشما  تسا  بر  ای  بر  اـی  رکذ  رد  نوچ 

لمحم ددبن  بشما  نابراس  اب  وگببـشما  تسا  بلطم  نارازه  لد  ردنا  ودره  اب  ارم  مدـمه  نابراس  اب  تنت  یلوخ و  نامهم  ترـسبشما  تسا 
بنیز لاح  هب  نمشد  يهدید  نایرگ  هک  نیب  نابیرغ  ماش  ایب  وگ  ارهز  هب  نم  زا  ابـصبشما  تسا  برقع  رد  رمق  ربکا  ضراع  فلز و  یلیل ز 

هحفص 264 ] بشما [  تسا 

سرج گناب  يزیربت ، رین  یقت  دمحم 
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رد درپسب  نیسح  ناج  هنشت  بل  هک  تارف ! دشن  تمرشزونه  نارگرس  وت  دمآ و  هیرگ  هب  نمـشد  زونه  نامـسآ  يا  دوخ  رود  يا ز  هن  مدان 
ترـس افق  زا  دـیرب  هک  بل ، هنـشت  هاش  يازونه  نابرهمان  نم  ماههدـنز  هک  ادرد  مربارب  ناج  اب  ردارب  نوخ  هب  ناتلغزونه  ناور  وت  وت و  رانک 

نانع نابراس  يازونه  نایم  رد  نانس  رمـش و  يافج  حرـش  لیحرلا  توص  سرج ، گناب  سوک ، زاوآزونه  نانـس  رب  تشطعلا  يادص  دیاک 
هحفص 265 ] زونه [  نابز  نیریش  رغصا  هتفر  باوخ  رد  یمد  شکزاب  رتش 

هآ شتآ و  يزیربت ، رین  یقت  دمحم 

دوخ شوه  ماگل  هتـسسگب  هتـسخ و  نت  هتـشگرب و  گرب  ؟ ياهدمآ هار  تام ز  ارچ  وت  يدوب  لیپ  ياهدمآ  هاش  خر  یب  ارچ  بسا ! یپ  کین 
دوب رـس  رب  امه  لاب  ار  وت  شیپ  یکدـنایاهدمآ  هآ  شتآ و  يهلفاق  اب  وت  هک  رگم  دنتـشک  وت  رالاس  هلفاق  سرف  يایاهدـمآ  هابت  لاح  اب  هتخاـب 

هک هاش  نامه  اییاهدـمآ  هایـس  يور  اب  هک  هتفر  اطخ  هچ  نونک  وت  ام  رب  یتفرب ز  خرـس  خر  ابیاهدـمآ  هاـنپ  هب  اـج  نیا  هک  هیاـس  نآ  دـش  هچ 
هانگ وفع  یپ  نایوجرذـع ز  كاـخ  هب  بسا  يا  ياهدـنکفا ، رگم  ار  اـم  هشیاهدـمآ  هاوگ  وت  ودـع و  هتـشک  هنگیب  ـالب  نادـیم  هب  وت  يدرب 

هحفص 266 ] ياهدمآ [ 

تسود هگنابرق  يزیربت ، رین  یقت  دمحم 

هریاد لد  رد  دیهـش  هاش  مرح و  درگ  هریاد  نوچ  مصخدوب  اپ  رب  ناهج  هب  تماـیق  زور  شروش  دوب  اـغوغ  ـالب  تشد  رد  هک  زور  نآ  زا  هآ 
هک یحیبذ  نابرق  هب  ناجدوب  ابید  نآ  رد  هک  ابیز  تروص  همه  نآ  نوخ و  زا  ضقنم  ياـبید  وچ  تشد  يهصرعدوب  اـجرب  اـپ  يهطقن  نوچ 

ایبنادوب و اهنت  ددم و  یب  الب  نابایب  رد  مزر  هگ  رد  نید  هشنهاش  هک  رادنپم  وتدوب  ایرد  دوخ  دشیم و  ناور  هنشت  بل  اب  تسود  هگنابرق  هب 
يرگن تربع  هب  رگ  افج  گنـس  زا  هتخیر  دـش  هک  لـیباه  نوخدوب  اـمیا  رظتنم  هش  رب  رد  فک  هب  ناـج  کـی  ره  کـیالم ، نج و  لـسر و 

یلع سابع و  لـتق  هحفـص 267 ] دوب [  ارآناهج  عمـش  نآ  يهناورپ  همه  توکلم  کلم و  يهناخناهن  ناشوپهدرپدوب  ارحـص  نآ  يهتـشک 
ربکا یلعدوب  فرح ال  هب  هتسب  ناهج  ود  ره  مدع  دیهش  هاشنهـش  رهق  رظن  ردنا  هنر  ودوب  ارغط  کلف  يایاضق  نیمارف  رب  لزا  مساق ز  ربکا و 

هن ربونص  يوب ، نادب  هن  نمس  فطل و  نادب  هن  قیاقش  هک  هللا  ملعدوب  ادعا  هگمزور  يوس  هب  اهنت  درف و  ورـس  وچ  دق  اب  لگ و  نوچ  خر  هب 
نوخ ز نوخ  لد  الیل  ربکا و  یلع  مسج  رب  مخزدوب  اورپیب  يهناورپ  هتخوس ، یلیل  عادو  حبـص  هگ  هب  ربکا ، خر  عمـش  درگدوب  ـالاب  نادـب 

نآ رین !» » دوب اقنع  نیمه  توص  ناهج  فاق  ات  فاـق  نیـسح  رکذ  زج  هب  تسین  ـالب  کـلم  همه  رددوب  ـالیل  زا  گر  وچ  يرآ  دور  نونجم 
هحفص 268 ] دوب [  ارغط  نیمه  همان  نیا  زا  نم  تشونرس  دنتسبیم  اضق  يارغط  هک  زور 

دایص كوان  يزیربت ، رین  یقت  دمحم 

رب هک  فعـض  مه  ناز  دوجو  يازجا  دشن  مهرد  هچ  متفگـش ز  رددمآ  داب  رب  همه  متابث  ربص و  نمرخ  دـمآ  دای  الب  تشد  يهعقاو  زا  مزاب 
هب باریـس  لگ  نوچ  شنت  هتـشغاک  دـیددمآ  دادـما  هب  ماکان  مساق  رـس  رب  شیوشت  نارازه  هب  نید  هش  هک  مد  نآ  زا  نآدـمآ  داجیا  تلع 
هب هگدمآ  دایـص  كوان  فدـه  یمرج  هچ  هب  فیعـض  دیـص  نیا  رم  هک  ترـسح  رـس  وناز  هب  هگدـمآ  داینب  هودـنا ز  شتآ  زا  شهآ  نوخ 
هب ور  دیشک  شوغآ  رد  فطل  زا  شرکیپ  ناج  نوچ  سپ  ؟ دمآ دادادخ  نسح  نیا  رب  هک  مخز  مشچ  يرگهولج  هگ  هک  تریح  بل  نادند 
هاش رد  كاخ  زا  رین !» » دـمآ داماد  هک  يارایب  نسح  يهلجح  اـمنم  تیاکـش  تخب  زا  نسح  سورع  ياکدـمآ  داـیرف  هب  دروآ و  مرح  يوس 

هحفص 269 ] دمآ [  دازآ  شرد  شوگ  هب  هقلح  دش  هک  ناک  زاین  يور  شکم 

دهع زور  يزیربت ، رین  یقت  دمحم 
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وا همه  مدوجو  هک   » الب ناکیپ  شاب ز  رپ  يهمه  وگ  نهریپ  « منم هک  دـیاین  زاوآ  نم  شدوجو ز  اـب  منتـشیوخ  زا  ربخیب  وا  زا  مراد  ربخ  اـت  »
اجک تسا  راهب  زور  ار  قشعمنت  هب  ناکیپ  كواـن  ینز  هک  شکناـمک  يا  اـبق  قوش  نهریپ  منک  هک  مد  کـی  شاـب  « منهریپ نیا  نم  تشگ 

ناـمیپ هک  مصخ  دـنکن  روصت  اـت  شیپ  لـقع ز  يا  مرپـسا  شکب  تسا  دـهع  زورمنمچ  زا  دـلخ  يوس  ناـماد  هب  هلـال  درب  اـت  ناوضر  دـش 
نکشب ریت  رپهـش  يا  یتمه  مدش  گنتلد  تخـسمنفک  دزودن  زاب  وگ  هدهیب ، نود  مصخ  قشع  يهتـشک  نت  تسار  نفک  هب  دباین  یممنکش 

رگ بجع  هچ  علطم  يوگمندب  زا  نونک  مخز  يهلبآ  دمدیم  رگج  نوخ  ارم  هداد  سب  قشع ز  يهیادـمنطو  يوس  هب  زاب  شکب  ماد و  نیا 
هحفص 270 ] منخس [  نیریش  رین »  » اهش وت  حدم  هب  ات  سراف  سراف  زا  مرب 

هنشت ياههچنغ  بلط ، کین  کباب 

لثم نم  بلقدیسر  مغ  هام  هار  زا  مه  زاب  غاب  ياهقیاقش  غاد  دش  هزاتدیسر  متام  نویش و  کشا و  هام  دیسر  منبش  لگ و  يدیشروخ و  هام 
يادـص دـچیپیم  زابدـنز  یم  رـس  کی  هب  کی  ار  اههمـشچ  شطع  زا  راشرـس  تشد  ات  دوریمدـنزیم  رپ  انـشآ  ياوه  رد  اهر  ییوتـسرپ 
بشما زاب  ارچ  دیآیمن  ادرف  ادخ  يارون  ياهلگ  يهنشت  يولگ  رب  ناسر  یبآ  نابرهم ، يا  نامسآروبص  يارحص  درس  توکس  رد  یگنشت 

هام دیـسر  مغ  هام  هار  زا  مه  زاـب  هحفـص 271 ] دناهنـشت [  بل  نابزیب  ياههچنغ  نک  هیرگ  ناراب  ربا  يا  نک  هیرگدناهنـشت  بل  ناـکدوک 
هحفص 272 ] دیسر [  منبش  لگ و  دیشروخ و  هام  غاب  ياهقیاقش  غاد  دش  هزاتدیسر  متام  نویش و  کشا و 

نابیرغ ماش  وکین ،»  » يدمحم اضر  دمحم 

يا تساپرب  وت  ياربک  رـشحم  اج  همه  تمایق  اتتیاهر  گناب  زا  دش  رادیب  هرجنپ  ناهج  کی  تیادص  هچوک  نیا  لد  رد  یبش  دیچیپ  هک  يا 
زا یفـص  تناهارمهتیالب  برک و  يهثداح  زا  رـصتخم  يربخ  تداهـش  ریـشمش  ییاهنت و  شتآ و  شطعتیازع و  نابیرغ  ماش  مدع  رات  بش 

رتکبس میدناشفیم  لضفلاوبا  وچ  یتسد  هدید و  رس و  میدوب و  شاکتیاههنیآ  يهمه  رد  ادخ  دیشخرد  هک  زور  نآ  شوخ  دندوب و  هنیآ 
هحفص 273 ] تیادص [  كاوژپ  هریاد ، رد  هریاد  دوریم  هدیرب  قلح  يا  دبا ، ات  لزا  يوسارف  زاتیاپ  هب  بآ ، یفک  ز 

قفش نوخ  دجاو ،»  » یلیخد ربکا 

خاک کشم  تفرگ  نادـند  هب  تفر و  تسد  شتـسدتخیرن ز  وربآ  كاخ  هب  ماک و  هنـشت  داد  ناـج  تخیرن  ولگ  رد  شطع  عفر  يارب  یبآ 
فک هب  بآ  هک  رگن  تریغتخیرن  وخشافخ  نمشد  ياپب  یکـشا  کیلو  قفـش  نوخ  لد  رد  تفخ  رهم  نوچتخیرن  ورف  ار  دوخ  تمه  دنلب 

 ] تخیرن وزرآ  رسب  یسک  نم  وچ  یکاخ  تفگ  بآ ، شدیرب ز  دیما  يهتـشر  نوچتخیرن  وبـس  نیا  زا  یم  ماک ، ماج  هب  اما  شتمه  درک و 
هحفص 274 ]

دیهش نیسح  ینیوزق ، ظعاو 

نوخ هک  تسا  هدش  مغ  موجه  زا  نانچ  گنت  هن  ناهجدیدرگ  ام  درگ  هب  دـناوتن  یلدشوخ  هک  دیـشک  راصح  کلف  زا  ناهج  رود  هب  اضق 
درکیمن هنتف  درگ  زدیشوپ  نادکاخ  هریت  نیا  زا  مشچ  هکنآ  شوخ  ياهثداح  رابغ  وس  ره  هتشگ ز  دنلبدیود  هرهچ  هب  لد  ناسآ ز  مدنا  وت 

دناین ار  رانید  کلام  ریغ  هک  تسا  رانید  هب  نید  ردـق  نانچ  هنامز  نیا  رد  ؟ دـیدرگیم هچ  بش  زور و  دوخ  یپ  زا  رهپـس  ار  دوخ  رگا  مگ 
عرش هداتف  تسا  هدش  البرک  تشد  عرو  بآ  ناهجدیدپ ز  عرش  باتفآ  زا  دوش  ياهرذ  هک  تسا  ریگناهج  نانچ  نایصع  تملظ  ربا  هندیرم 

هک یشکمتس  هحفص 275 ] دیتلغ [  نوخ  هب  اههدید  لد و  شازع  رد  هک  ارهز  يهدید  رون  افج ، غیت  دیهـشدیهش  نیـسح  نوچ  راوخ  وا  رد 
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زور و، ناهج  تشگ  هنهرب  رـشح  ات  وا  يازع  رد  نایمتام  مسر  هب  ؟ دـیدرگ ناسچ  نامـسآ  تسـشن ، هنوگچ  نیمز  شمغ  راب  ریز  هب  منادـن 
هب تارف  بآ  بایماک  وا  بل  زا  تشگندیشروخ  نآ  رب  ملع  رس  دش و  حبص  ملع ز  خرچ  يرامع  دش  هتـسب  وا  متام  ياربدیـشوپ  هیـس  بش 

هحفص 276 ] دیزی [  نعل  هب  رگم  ناتسلگ  بآ  دشونن  نیسح  دای  هب  رگم  ناراهب  ربا  دیرگندیتلغ  بش  زور و  هصغ  نیا  زا  دهاوخ  كاخ 

لیربج رطاخ  ینیوزق ، ظعاو 

يهنیآ رب  ار  دوخ  هکرعم  نآ  زا  تساخرب  هک  درگ  رهدز  نید  يهناخ  رب  هک  هدـنزوس  شتآ  دوب  دز  نیک  مصخ ز  وا  رب  هکنآ  دوبن  ریـشمش 
، نمی قیقع  دید  شبل  هنشت  اتدز  نیمز  هب  ترـسح  درب و ز  کلف  هب  ار  دوخ  رحب  شایگنـشت ، بل  مغ  زک  دوبن  نارابدز  نیما  لیربج  رطاخ 

نیرب خرچ  دوخ  رس  رب  مغ  هک ز  سب  زا  باتناهج  دیـشروخ  يهجنپ  رـس  تخیر ز  نوخدز  نیگن  شقن  زا  لد  هب  نایامن  كاچ  دص  مغ  زا 
هحفص 277 ] دز [ 

تمایق دیشروخ  ینیوزق ، ظعاو 

ناهن كاخ  رد  تملظ  تخیر ز  هیس  كاخ  رس  هب  قافآتمایق  حبـص  مغ ، تفر ز  ورف  شیوخ  رب  تماق  دق و  نآ  داتف  كاخ  رب  هک  زور  ناز 
هب هتشغآ  رـس  نآ  دید  وچ  هزین  رب  ؟ تماقا كالفا  هگرخ  رگد  درک  نوچ  ار  وا  يهمیخ  اج  دندنک ز  هک  زور  نآتماما  دیـشروخ  وچ  تشگ 

سک نآتمادن  تشگنا  شبل  رب  سفن  دشاب ز  دز  سفن  دید و  شـسفنیب  نت  هک  سک  رهتمایق  دیـشروخ  هدز  رـس  ناهج  تشادـنپ  ار  نوخ 
هگن نادند ، هژم  دشاب  شیازع  نوخ ز  زا  رپ  هدید  دشن  هک  ار  نآتمالم  گنـس  دوخ  لد  زا  دنز  هنیـس  رب  بآ  دشن  دید و  وا  يهنـشت  بل  هک 

هحفص 278 ] تمارک [  يایرد  رهوگ  نآ  متام  رد  تسین  رگج  نوخ  زا  رپ  لعل  نوچ  هک  تسیک  نآتمادن  تشگنا 

متام رد  دیلک  ینیوزق ، ظعاو 

، ادهـش هاش  متام  رد  زومآ  نتخیرورف  کشا  زا  کـمدرم  ياـمتام  تبون  دـش  هک  زیر  ورف  هیرگ  يا  مرحم  هاـم  دـش  هک  زیخ  اـج  لاـن ز  يا 
زک تسا  خرچ  لد  رد  ياهتخورفا  يهلعش  ایمغ  زا  هم  صرق  فلا  تسهدیشک  هنیـس  رب  نودرگ  هام ز  نیرد  تسا  لاله  هن  ناباتملاع  رورس 

تسینوخ هب  هتشغآ  نخان  ایمدآ  تیرذ  فرشا  يهیزعت  رد  ار  ناهج  راسخر ، هب  تسیشارخ  هکنآ  ایمخ  سدق  هتشگ  ناگدز  تبیصم  هآ 
هحفص 279 ] متام [  رد  دیلک  مایا  خر  رب  ای  تسيداش  رد  لفق  يهدرپ  مطلغ  ین  ینملاع  يهنیس  مغ  هدیشارخ ز  هک  سب  زا  ار  کلف 

مرش شتآ  يدیحو ، تخد  نیمیس 

رد وت  اب  زجب  رارق  ملد  دریگ  اجک  ماوت  قشع  یمخز  لازغاهوراب  جرب و  يـالاب  هب  هنـال  تخاـسن  اهوتـسرپ  نوچ  دـیچوک  وت  تمـس  هب  ملد 
! تمایق هب  نک  هاگن  تسیناشیپ  يور  هک  یمرش  شتآ  هب  ارماهوربا  نامک  زا  الب  ریت  رازه  الب ! هدیرخ  ناج  هب  يا  ارم  هنیـس  هب  نزباهوسارف 
اب ارم  تسد  ریگب  هام  يا  مسق ، ناکدوک  شطعلا  هب  ار  وتاهوهایه  لد  زا  نم  رس  رب  رابب  زیخاتسر  عوقو  رد  دوخ ، تمحر  ربا  زاهوزارت  اب  هن 

هحفص 280 ] اهوهآ [  هدیمر  نوچ  دوخ  هیاس  ریز  هب  سابع ! بسن ، یمشاه  يا  هد  هانپ  ارماهوزاب  هدیرب 

همقلع رانک  يدیحو ، تخد  نیمیس 

شطع ياونین  مجح  ردتخوس  ربکا  تماق  دنلب  ورس  رازلگ  ار  همطاف  تفرگ  شتآتخوس  ردیح  تعاجـش  هنییآ  تخوس  ربمیپ  زبس  غاب  هاگان 
هدیـشکرب رـس  ربمغیپ  مرخ  ناتـسوب  زاتخوس  رطعم  ياههلال  تشد  کی  دـیراب  وس  همه  زا  هنتف  رابگرتخوس  ربونـص  رابت  زا  غاب  کی  درورپ 
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ناج غاد ، درد و  نیز  تفخ  نوخ  رد  همقلع  رانک  يدرمتخوس  رتوبک  لاب  يور  زاورپ ، تساـخرب  اوه  هب  شطعلا  داـیرفتخوس  رواـنت  لـخن 
ضرعمرد دادیم  ادخ  يوب  هک  ياهنیـس  ره  هحفص 281 ] تخوس [  رپرپ  قیاقـش  نوچ  هنـشت  بل  یلفط  ردپ  ياهتـسد  يور  ربتخوس  ردارب 

هدزبت ياضف  کی  رد  ناشفا  رون  هراتس  ود  داتفهتخوس و  رتخا  ولالت  نامسآ  کی  داتفا  كاخ  هب  كانبات ، دیـشروختخوس  رجنخ  تواقش 
همه زا  دوب  هک  سکنآ  اتمهیب  قلاخ  قشع  هار  ردتخوس  رتفد  هماخ و  مالک و  رعـش و  تشاد  تعـسو  هثداح  زوس  هک  سب  زاتخوس  رـسکی 

هحفص 282 ] تخوس [  رتهب 

رشحم روش  یلدگیب ، فاصو 

هک تزع  ترـضح  زا  باطخ  دـش  ملاع  تارذ  رب  وچمراد  يرذآ  رذ ، ملاع  يوگتفگ  زا  ناج  هب  مراد  يرـشحم  روش  زاب  نم  نایعیـش  يارب 
نید ز هشمراد  يرمضم  زمر  هفرط  ندرک ، داجیا  نیزو  ییاسانش  رهب  زا  زج  ملاع  تقلخ  دشابنمراد  يرهظم  رهاظ  هب  ینوچیب  نیع  رد  نم 

اهنیا زج  نم  اتفگب  متاناما ؟ راب  لماح  دشاب  هک  دمآ  ادنمراد  يرهوگ  الاو  هفرط  تیرهظم  ردـنا  نم  اتمهیب  ياراد  یک  تساخرب  نایم  نآ 
دید هتـشک  دیاب  هک  دمآ  دنمراد  يرت  مشچ  هدیکـشخ و  بل  نم  اتفگب  ناشطع  البرک  ردنا  دوب  دیاب  هک  دمآ  ادنمراد  يرطاخ  لیم  دصق و 

، يرابهداب نیا  روخ  رد  اتفگب  ددرگ  ردهبرد  تتیب  لها  دیاب  هک  دمآ  ادنمراد  يرگید  ياوه  نم  یک  نیا  زا  ریغ  اتفگب  ار  ناوعا  باحصا و 
سب سپ  نیا  زامراد  يرهاوخ  ناج  زا  هتسخ  هر  نیا  رد  نم  اتفگب  دوبن  نارک  ار  ثداوح  يابهص  هک  دمآ  ادن  هحفص 283 ] مراد [  يرغاس 

هحفص 284 ] مراد [  يرذآ  لد  رب  وت  ياهنخس  زوس  زا  هک  ار  رذ  ملاع  فصو  فاصو »  » يا نک 

الو رهم  رجه ، یلعسابع 

کلف شوگ  هب  هدـیچیپ  قه  قهالبرک  اهر  زبس  يهحیار  نیمز  رد  نامز  خرـس  يهثداحالبرک  ادهـش  هاش  دهـشم  البرک  الب  گنابلگ  نذاـم 
ادـه راوـنا  طـبهم  ناـییادرف  يهشیدـنا  لعـشمالبرک  ادـخ  نوـخ  زا  لد  مرگ  قـشع  دیـشروخ  ود  داـتفه و  لـتقمالبرک  اـسر  داـیرف  يراـج 
نوخ هب  هتـشغآ  مزمزالبرک  افو  يوک  ناج  يهلبق  افـص  یعـس و  يهورم  لد  يهبعکالبرک  الو  رهم  هگهولج  رون  قاـفآ  مجنا  نمجناـالبرک 

، نوخ يههبج  بالقنا  لعتشم  يهلعشمالبرک  اعد  تسد  ادخ  هب  ات  یلـضافوب  دی  تاکرب  زا  هحفص 285 ] البرک [  اقب  رازلگ  يهئشن  همقلع 
هحفص 286 ] البرک [  الب  برک و  الب  برک و  هدش  رب  فرش  نودرگ ز  هب  كاخالبرک  رگنس ال 

الو يوک  ینادمه ،» روای   » بلط کین  دمحا 

كاپ تبرت  دـیما  غاب  وزرآ ، تشهب  ونیم ، نشلگالبرک  تشد  كانـشتآ  كاـخ  يا  نوخ  قرغ  ـالو  يوک  يهبعک  يا  ـالا  تاـجاح ، يهلبق 
ناج سنا و  يادتقم  نازابکاپ - ياوشیپاذه  حابـصم  راونا  تاجن ، یتشک  رون  یلع  نیعلاهرق  ارهز ، ناج  شخبهولجاضترم  یلع  نب  نیـسح 
نوخ زا  تارف  دشایتوت  تزع  كالفا  زا  رترب  زا  ار  هدید  وت  يور  ناج  لد و  شخب  ینشور  غورف  ياامنهر  تقیرط  رد  ار  قح  هار  ناقـشاع 

نامرد هب  يا  ترابغ  زا  بیرغ  ره  دراد  هشوت  هر  تمغ  اب  دـش  اهنرقاههلال  قارف  غاد  زا  دـش  نوگـشتآ  هلجد  ماف  لـعل  رهوگ  ود  داـتفه و 
همه ات  هحفص 287 ] اقب [ ؟ بآ  يهمـشچ  يا  بل ، کشخ  ام  نوچ  تسیک  قشع  يایرد  يا  بایرد  یمد  ار  ناماک  هنـشتاود  ار  نادنمدرد 

، روآ تمحر  طارص  رد  دزغلن  میاپ  رگم  نک  يریگتـسداعد  تسد  ترب  رد  میاد  هوعدلا  بیجم  يا  تسارم  يراد ، اور  ناجاتحم  تاجاح 
هحفص 288] اپ [  رس ز  دسانش  یک  دراپس ، رس  تیاپ  هب  ات  تسد  تسود  يا  دشک  یک  تلصو  ناماد  زا  روای » » ازج زور  رد  همحرلاماما  يا 

یماکان کشا  یقدنج ، امغی 

کـشا زا  بآ  رد  رفولین ، هک  نانوچ  یکیاهيرامع  نیرز  نیا  خرچ  نویه  زا  داب  نوگن  اهيراوس !؟ ناـیرع  يهقاـن  هگنآ  تمـصع ، میرح 
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زا همـشچ  هن  ینغتـسم ، هآ  زا  لد  هن  صلختـسم  جـنر  زا  ناج  هن  هدوسآ ، بات  زا  نت  هناهيراوگوس  غاد  رذآ ز  رد  هلال  نوچ  یکی  یماکان 
مخز ز  نوخ ، رد  دوخ  مشچ  نوچ  یکیاهيرای  كالفا  زا  هن  يراکددـم ، رتخا  زا  هن  يزورهب  مایا  زا  هن  يزوریپ ، لاـبقا ، زا  هناهيرابکـشا 

، رتسکاخ شرف : نوخ ، اذـغ : نابرد  افج : رد ، یب  ارـس : عقرب ، الب  مرحم ، انعاهيرارقیب ، باـت  ز  ناـچیپ ، دوخ  يوم  نوچ  یکی  ییابیکـشان 
جنر رامیت  زا  هناهيراد  رامیب  یپ  فک  رب  رگج  تخل  یکی  رتسب  شلاب و  شکاخ  تشخ و  بت ، رد  راـمیب و  یکی  ! اـهيرازگتمرح یهز 

هحفص 289 ] اهيراگتسر [  دیما  ار  نیا  دنب  بیسآ  زا  هن  ییاسآنت  يانمت  ار  نآ 

ملاع رخف  گوس  یقدنج ، يامغی 

نوخ رد  وچ  ینیب ، تدـیان  یتفگـشمه  رفاک  تخوس ، ناملـسم  هللاحـیبذ ، نیا  غاد  هب  مه  رزآ  دـناشفا و  نوخ  هدـید  زا  لیلخ  متام  نیا  رد 
، تهج شـش  ناـغفا  مدآ ز  ینب  زو  ناـج ، ینب  زا  ملاـع  رخف  گوس  هبمه  رتخا  هدـید ، زا  نوخ  دـناشفا  نامـسآ  گوس  نیزک  یتیگ  نماد 
ات شنوخ  هبمه  رسفا  داتفا و  يرتشگنا  مج ، قرف  تسد و  متاخ ز  شطع  زا  ات  نید  کلم  رادجات  نآ  دیکممه  روشک  تفه  دش ، ارـسمتام 

هماج دز  یلع  شباریس  لعل  نوگهبـش  دش  ات  یگنـشت  بات  زمه  رجعم  درک ، یلین  هماج  ارهز  دلخ  غاب  هب  يرانلگ  راتـسد ، نوگلعل  دش ، ابق 
لخن وچمه  رکیپ  ود  غیت  بحاـص  قرف  تفاکـشب  رـس  دـش ز  رکیپ  ود  نیک  زا  دـسا  جرب  بکوک  قرف  وچمه  ربمیپ  یتوقاـی ، کـشا  رد  ار 

تعـسو دباتن  رب  ار ، لمع  نیا  تافاکم  هحفـص 290 ] مه [  رثوک  دیدرگ و  نوخ  مینـست  ایبنا ، ماک  هب  دـییاخ  یگنـشت  زا  نابز  رثوک  یقاس 
يدوب هناریو  نیا  ریغ  رخآ  هن  هناریو !؟ هب  دـبیز  اجک  اج  ار  یلع  لآ  کلفمه ! رـشحم  تسا ، گنت  سب  هک  یتیگ ، تعـسو  ياج  هچ  یتیگ 

هحفص 291 ] مه [  رتفد  تخوس ، دهاوخ  هماخ  مه ، رب  مشچ  ات  ینز  یناتسن  زاب  را  هآ  قرب  امغی !»  » هدید ربا  زمه  رگید  ياج 

یلع نب  نیسح  ناتسآ  رد  ییامغی ، بیبح 

وا رتـخد  يور  نمـشد ز  وا  لـتق  دـعب  زا  هک  غـیرد ، یلووا  رتـخد  يور  هب  دـتیفن  مصخ  مشچ  هک  وا  رهطا  ماـیخ  دـش  نآ  زا  يدوـگ  هب  اـپب 
هب مرش  بآ و ز  شتسد  هب  دمان  شتسد و  دادبوا  ربارب  زا  يراج  نانزجوم  تارف  دوب  شلفط و ، رهب  بآ  زا  ياهرطق  دوبنوا  رجعم  تفرگرب 

ناکیپ زا  هراپ  هراپ  ینهریپ  هنهک  زوا  ربکا  یلع  لوا ، همه  زا  دـش  ادـف  لوسر  تیبلها  زک  تورم ، افو و  نیبوا  ردارب  رگد  دـماین  هاـگهمیخ 
يونـش لد  شوگ  هب  ؟ وا رکیپ  هب  وا  گرم  زا  سپ  بسا  تخاتب  ارچ  هک  ودع ، یتسپ  زا  مسرپب  همهوا  رب  زا  دـنک  مصخ و  رظنفرـص  درکن 

اجک ات  وا ، نت  البرک  هب  تسادـج  راوگرزب  نآ  نت  رـس ز  زونه  هحفـص 292 ] وا [  رهاوخ  شورخ  ردارب ، هاگلتق  يرذـگ ز  البرک  هب  نوچ 
هب مه  هک  لابب  بیبح »  » يا قیفوت  تداعـس و  نیا  زاوا  رتسب  میرح  رد  وا  يرای  ساـپ  هب  دـنداد  اـج  هک  ممدرم  نآ  تمه  مـالغ  ؟ وا رـس  دوب 

هحفص 293 ] وا [  رگانث  مه  ییوا و  هگرد 

مرحم هام  لاله  یناهفصا ، اتکی 

بلق نآ  ندیـسر  زا  هک  مغ  كاخ ز  ناگدازآ  لد  ین  دـیپتدیپت ، كاخ  ناـگدازآ  لد  شندـید  دـیدپ ز  تشگ  هراـبود  مرحم  هاـم  لـاله 
درز و يرغال و  نآ  زا  لاله  يا  وتدـیمخ  راولاله  مغ  نیا  زا  مه  نامـسآ  هک  لاله  تشپ  هصغ  اـهنت ز  هن  تشگ  هدـیمخدیزرل  نایـسدق 

شرع هب  اـت  شرف  زا  شطعلا  يادـص  مد  ره  بل ، هنـشت  لاـفطا  زا  هک  ياهدـید  وتدینـشن  سک  شوگ  هچ  نآ  دـید  ناوـت  ياهدـید  هک  رازن 
ياج هب  نانتكاپ  رازم  كاخ  هک ز  ياهدید  وتدـیتلغ  نوخ  كاخ و  هب  ناناوج  دـق  لاهن  ریت  هزین و  نانـس و  مخز  هک ز  ياهدـید  وتدیـسر 
هحفص دیشروخ [  ناشیور  مرش  زا  دش  يوردرز  هک  يداسجا  باضخ ، دش  نوخ  هک ز  ياهدید  وتدیـشوج  نوخ  ياههمـشچ  لگ ، هلال و 

دادب لگ  يهچنغ  وچمه  ياهبل  هب  هک  ياهدید  وتدیلخ  هک  اهراخ  هچ  نانود  يهنتف  روچ و  لگ ز  زا  رتمرن  ياهاپ  هب  هک  ياهدـید  وت  [ 294
، مدوب وت  ياج  هب  رگا  ؟ دید نوچ  ار ، تاثداح  نیا  وت  ناگدید  هک  لد  نیگنس  لاله  يا  مبجع  رد  وت  زا  نمدیلپ  دیزی  متـس ، بوچ  هسوب ز 
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دیشروخ دنکفا  هیاس  نانتهنهرب ، رب  هک  متشگیم  باجح  مدوب  وت  ياج  هب  رگادیدپ  لیس  رازه  مدومن  هدید  بآ  نابلهنشت ز  يارب 

یقرواپ
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. تاضقلا نیع  [ 2]
. انالوم يونثم  [ 3]

. ظفاح [ 4]
. يزاریش یعاد  [ 5]
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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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 
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)
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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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