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تسرهف
5تسرهف

موظنم همجرت  اب  39هغالبلاجهن 

باتک 39تاصخشم 

اه 39هبطخ 

.. نامسآ و شنیرفآ  زاغآ  39هبطخ 001-

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  54هبطخ 002-

هیقشقش 58هبطخ 003-

مدرم هب  زردنا  63هبطخ 004-

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  65هبطخ 005-

دربن هدامآ  66هبطخ 006-

نانمشد شهوکن  67هبطخ 007-

وا تعیب  ریبز و  هرابرد  67هبطخ 008-

نانکش نامیپ  هرابرد  68هبطخ 009-

ناطیش بزح  68هبطخ 010-

هیفنح دمحم  هب  باطخ  69هبطخ 011-

لمج باحصا  رب  يزوریپ  زا  سپ  69هبطخ 012-

هرصب مدرم  شنزرس  70هبطخ 013-

هرصب مدرم  شهوکن  رد  71هبطخ 014-

لاملاتیب ندنادرگرب  رد  71هبطخ 015-

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  71هبطخ 016-

تسیاشان نارواد  74هبطخ 017-

ناملاع فالتخا  شهوکن  77هبطخ 018-

سیق نب  ثعشا  هب  79هبطخ 019-
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تلفغ زا  عنم  رد  80هبطخ 020-

تمایق هب  هجوت  رد  81هبطخ 021-

نانکش تعیب  شهوکن  رد  81هبطخ 022-

نایاونیب باب  رد  83هبطخ 023-

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  85هبطخ 024-

تسس نارای  زا  شجنر  86هبطخ 025-

تثعب زا  شیپ  بارعا  88هبطخ 026-

داهج تلیضف  رد  90هبطخ 027-

رادشه زردنا و  94هبطخ 028-

هفوک لها  شهوکن  رد  95هبطخ 029-

نامثع لتق  هرابرد  97هبطخ 030-

سابعنبا هب  يروتسد  98هبطخ 031-

نامدرم راگزور و  98هبطخ 032-

هرصب لها  گنج  هار  رد  102هبطخ 033-

ماش مدرم  اب  راکیپ  103هبطخ 034-

تیمکح زا  دعب  106هبطخ 035-

نایناورهن نداد  میب  رد  107هبطخ 036-

دوخ لئاضف  رکذ  108هبطخ 037-

ههبش ینعم  109هبطخ 038-

نارای شهوکن  110هبطخ 039-

جراوخ راعش  خساپ  رد  111هبطخ 040-

رکنم زا  یهن  يرادافو و  112هبطخ 041-

ینارسوه زا  زیهرپ  113هبطخ 042-

گنج رد  گنرد  تلع  114هبطخ 043-
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هریبه رسپ  هلقصم  شنزرس  115هبطخ 044-

ایند هاگرذگ  115هبطخ 045-

ماش هار  رد  116هبطخ 046-

هفوک هرابرد  116هبطخ 047-

ماش هب  یشکرکشل  ماگنه  117هبطخ 048-

يدنوادخ تافص  118هبطخ 049-

هنتف نایب  رد  118هبطخ 050-

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  119هبطخ 051-

ایند شهوکن  رد  120هبطخ 052-

تعیب هلاسم  رد  122هبطخ 053-

گنج ریخات  هرابرد  122هبطخ 054-

لوسر باحصا  فصو  رد  123هبطخ 055-

دوخ نارای  هب  124هبطخ 056-

جراوخ اب  125هبطخ 057-

جراوخ هرابرد  125هبطخ 058-

جراوخ راک  نایاپ  زا  نداد  ربخ  126هبطخ 059-

جراوخ باب  رد  126هبطخ 060-

ندش هتشک  هب  رادشه  126هبطخ 061-

ایند شهوکن  126هبطخ 062-

حلاص لمع  هب  قیوشت  127هبطخ 063-

یهلا ملع  رد  130هبطخ 064-

گنج بادآ  رد  132هبطخ 065-

راصنا ینعم  رد  133هبطخ 066-

رکبیبا نب  دمحم  تداهش  134هبطخ 067-
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نارای شنزرس  135هبطخ 068-

ندروخ تبرض  زا  سپ  136هبطخ 069-

قارع مدرم  شهوکن  رد  136هبطخ 070-

ربمایپ رب  دورد  137هبطخ 071-

ناورم هرابرد  140هبطخ 072-

نامثع اب  اروش  تعیب  ماگنه  140هبطخ 073-

اوران یماهتا  هب  خساپ  141هبطخ 074-

زردنا 142هبطخ 075-

هیماینب راتفر  شهوکن  142هبطخ 076-

شیاین 143هبطخ 077-

سانشرتخا خساپ  143هبطخ 078-

نانز شهوکن  145هبطخ 079-

یئاسراپ یگتسراو و  145هبطخ 080-

ایند شهوکن  رد  146هبطخ 081-

ءارغ هبطخ  146هبطخ 082-

صاع نب  ورمع  هرابرد  164هبطخ 083-

هظعوم دیحوت و  رد  165هبطخ 084-

يراکزیهرپ تافص  166هبطخ 085-

نارای هظعوم  170هبطخ 086-

مدرم تکاله  نایب  رد  175هبطخ 087-

تثعب زا  شیپ  مدرم  176هبطخ 088-

يدنوادخ تافص  نایب  رد  178هبطخ 089-

حابشا هبطخ  180هبطخ 090-

نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  198هبطخ 091-
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هنتف زا  ربخ  199هبطخ 092-

مرکا لوسر  لضف  رد  201هبطخ 093-

ربمایپ فصو  203هبطخ 094-

لوسر ادخ و  فصو  204هبطخ 095-

شباحصا باب  رد  205هبطخ 096-

هیماینب متس  رد  208هبطخ 097-

ایند زا  زیرگ  رد  209هبطخ 098-

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  211هبطخ 099-

راوگان ثداوح  زا  ربخ  213هبطخ 100-

اهیتخس هنیمز  رد  214هبطخ 101-

دهز هب  قیوشت  رد  215هبطخ 102-

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  217هبطخ 103-

ربمایپ تافص  218هبطخ 104-

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  221هبطخ 105-

نیفص مایا  زا  یکی  رد  224هبطخ 106-

گرزب ياههثداح  224هبطخ 107-

دنوادخ ییاناوت  228هبطخ 108-

نارای هب  زردنا  236هبطخ 109-

ایند شهوکن  رد  238هبطخ 110-

توملاکلم هرابرد  244هبطخ 111-

ایند شهوکن  رد  244هبطخ 112-

مدرم هب  زردنا  رد  247هبطخ 113-

ناراب بلط  رد  252هبطخ 114-

نارای هب  زردنا  رد  255هبطخ 115-
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نارای هظعوم  256هبطخ 116-

دوخ نارای  ندوتس  257هبطخ 117-

داهج هب  مدرم  ضیرحت  257هبطخ 118-

دوخ ياهتلیضف  نایب  259هبطخ 119-

تیمکحرد 260هبطخ 120-

جراوخ هب  باطخ  263هبطخ 121-

نیفص دربن  ماگنه  265هبطخ 122-

دوخ باحصا  شنزرس  رد  266هبطخ 123-

گنج راک  رد  نارای  میلعت  266هبطخ 124-

جراوخ اب  هطبار  رد  269هبطخ 125-

لاملاتیب میسقت  هرابرد  271هبطخ 126-

جراوخ هب  باطخ  رد  272هبطخ 127-

هرصب ياههنتف  275هبطخ 128-

اههنامیپ هرابرد  276هبطخ 129-

رذوبا اب  ینخس  278هبطخ 130-

تموکح لوبق  هفسلف  279هبطخ 131-

ایند رد  ییاسراپ  رد  281هبطخ 132-

راگدرورپ تمظع  رکذ  283هبطخ 133-

گنج رد  رمع  یئامنهار  285هبطخ 134-

هریغم شهوکن  286هبطخ 135-

تعیب هلئسم  رد  286هبطخ 136-

ریبز هحلط و  هرابرد  287هبطخ 137-

گرزب ثداوح  هب  تراشا  289هبطخ 138-

يروش ماگنه  هب  290هبطخ 139-
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مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  291هبطخ 140-

تبیغ زا  یهن  هرابرد  292هبطخ 141-

لهاان هب  یکین  هرابرد  292هبطخ 142-

ناراب بلط  رد  293هبطخ 143-

ربمایپ نادناخ  تلیضف  297هبطخ 144-

ایند يانف  رد  298هبطخ 145-

رمع یئامنهار  299هبطخ 146-

تثعب زا  فده  رد  301هبطخ 147-

هرصب لها  هرابرد  304هبطخ 148-

شتافو زا  شیپ  305هبطخ 149-

گرزب ثداوح  هب  تراشا  307هبطخ 150-

هدنیآ ياههنتف  309هبطخ 151-

ادخ شیاتس  313هبطخ 152-

تیبلها لئاضف  رد  318هبطخ 153-

شافخ شنیرفآ  رد  321هبطخ 154-

هرصب مدرم  هب  باطخ  323هبطخ 155-

يراکزیهرپ هب  شرافس  326هبطخ 156-

نآرق ربمایپ و  329هبطخ 157-

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  331هبطخ 158-

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  331هبطخ 159-

ربمایپ تافص  نایب  رد  338هبطخ 160-

؟ دنتفرگ وا  زا  ار  تفالخ  ارچ  341هبطخ 161-

یهلا دیحوت  رد  342هبطخ 162-

نامثع هب  وا  زردنا  344هبطخ 163-
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سوواط شنیرفآ  347هبطخ 164-

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  352هبطخ 165-

شتموکح يادتبا  رد  354هبطخ 166-

ترضح اب  تعیب  زا  سپ  355هبطخ 167-

هرصب هب  تکرح  ماگنه  357هبطخ 168-

دش کیدزن  هرصب  هب  نوچ  358هبطخ 169-

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  359هبطخ 170-

دوخ تفالخ  هرابرد  360هبطخ 171-

تفالخ هتسیاش  362هبطخ 172-

هحلط هرابرد  365هبطخ 173-

نارای هظعوم  366هبطخ 174-

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  367هبطخ 175-

نیمکح هرابرد  373هبطخ 176-

دنوادخ تافص  رد  374هبطخ 177-

ینامی بلعذ  هب  خساپ  376هبطخ 178-

شنارای شهوکن  رد  377هبطخ 179-

جراوخ هب  ناگتسویپ  379هبطخ 180-

یهلا دیحوت  380هبطخ 181-

اناوت راگدیرفآ  386هبطخ 182-

رهسم نب  جرب  هب  باطخ  392هبطخ 183-

ناراکزیهرپ هرابرد  مامه  هب  393هبطخ 184-

ناقفانم فصو  رد  399هبطخ 185-

ربمایپ ادخ و  شیاتس  رد  402هبطخ 186-

ایند ریقحت  ربمایپ و  تثعب  405هبطخ 187-
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شیوخ لئاضف  رکذ  رد  406هبطخ 188-

اوقت هب  شرافس  407هبطخ 189-

دوخ نارای  هب  شرافس  رد  414هبطخ 190-

هیواعم هرابرد  417هبطخ 191-

تسار هار  ندومیپ  417هبطخ 192-

همطاف يراپسکاخ  هب  ماگنه  418هبطخ 193-

ترخآ هب  نتخادرپ  420هبطخ 194-

نارای هب  زردنا  420هبطخ 195-

ریبز هحلط و  هب  باطخ  421هبطخ 196-

نایماش مانشد  زا  عنم  423هبطخ 197-

.. زا نسح  ماما  نتشادزاب  423هبطخ 198-

تیمکح هرابرد  423هبطخ 199-

یثراح ءالع  هناخ  رد  424هبطخ 200-

لوعجم ياهثیدح  باب  رد  425هبطخ 201-

دنوادخ تردق  رد  429هبطخ 202-

باحصا شهوکن  رد  430هبطخ 203-

اتمهیب راگدیرفآ  431هبطخ 204-

ناملاع ربمایپ و  فصو  رد  432هبطخ 205-

شیاین 434هبطخ 206-

نیفص رد  ياهبطخ  435هبطخ 207-

شیرق زا  هلگ  441هبطخ 208-

لمج ناگدش  هتشک  زا  روبع  442هبطخ 209-

ناکلاس فصو  رد  443هبطخ 210-

داهج هب  شنارای  بیغرت  رد  443هبطخ 211-
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رثاکتلا مکیهلا  توالت  444هبطخ 212-

.. مهیهلت لاجر ال  توالت  450هبطخ 213-

.. ناسنالا اهیا  ای  توالت  453هبطخ 214-

یلع یئاسراپ  457هبطخ 215-

ادخ هب  شیاین  460هبطخ 216-

ایند شهوکن  460هبطخ 217-

ترضح نآ  زا  یئاعد  463هبطخ 218-

نامکاح زا  یکی  هرابرد  464هبطخ 219-

مدرم تعیب  فیصوت  رد  464هبطخ 220-

اوقت هرابرد  465هبطخ 221-

راقوذ رد  ياهبطخ  468هبطخ 222-

هعمز نب  هللادبع  اب  468هبطخ 223-

نابز ياهنایز  باب  رد  469هبطخ 224-

؟ دنفلتخم مدرم  ارچ  470هبطخ 225-

ادخ لوسر  ندرک  نفک  لسغ و  470هبطخ 226-

ربمایپ شیاتس  رد  471هبطخ 227-

دیحوت رد  477هبطخ 228-

اهدماشیپ نایب  رد  484هبطخ 229-

اوقت هب  شرافس  رد  486هبطخ 230-

نامیا 488هبطخ 231-

ادخ زا  سرت  هب  شرافس  489هبطخ 232-

اوقت موزل  ادخ و  دمح  رد  493هبطخ 233-

هعصاق هبطخ  498هبطخ 234-

سابع نب  هللادبع  اب  ینخس  525هبطخ 235-
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ترجه زا  دعب  ثداوح  رد  525هبطخ 236-

دینک باتش  ریخ  راک  رد  525هبطخ 237-

نیمکح هرابرد  526هبطخ 238-

دمحم لآ  رکذ  رد  527هبطخ 239-

اه 528همان 

هفوک مدرم  هب  528همان 001-

هفوک لها  زا  ینادردق  529همان 002-

یضاق حیرش  هب  530همان 003-

شناهدنامرف زا  یکی  هب  532همان 004-

سیق نب  ثعشا  هب  533همان 005-

هیواعم هب  533همان 006-

هیواعم هب  534همان 007-

یلجبلا هللادبع  نب  ریرج  هب  535همان 008-

هیواعم هب  535همان 009-

هیواعم هب  537همان 010-

نایهاپس زا  یهورگ  هب  540همان 011-

یحایرلا سیق  نب  لقعم  هب  541همان 012-

رگشل ناریما  زا  رفن  ود  هب  542همان 013-

شنایهاپس هب  542همان 014-

ادخ اب  زاین  زار و  543همان 015-

گنج تقو  شنارای  هب  543همان 016-

هیواعم همان  خساپ  رد  544همان 017-

سابع نب  هللادبع  هب  546همان 018-

ناهدنامرف زا  یکی  هب  547همان 019-

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هیبا نب  دایز  هب  547همان 020-

هیبا نب  دایز  هب  مه  زاب  548همان 021-

سابعنبا هب  549همان 022-

دروخ تبرض  هکنآ  زا  سپ  549همان 023-

دوخ ییاراد  هرابرد  تیصو  550همان 024-

تایلام يروآعمج  رومام  هب  552همان 025-

تاکز نارومام  زا  یکی  هب  555همان 026-

رکبوبا نب  دمحم  هب  556همان 027-

هیواعم خساپ  رد  560همان 028-

هرصب مدرم  هب  567همان 029-

هیواعم هب  568همان 030-

یبتجم ترضح  هب  569همان 031-

هیواعم هب  595همان 032-

سابع نب  مثق  هب  596همان 033-

رکبیبا نب  دمحم  هب  597همان 034-

سابع نب  هللادبع  هب  598همان 035-

لیقع هب  599همان 036-

هیواعم هب  601همان 037-

رصم مدرم  هب  601همان 038-

صاعورمع هب  603همان 039-

دوخ نارازگراک  زا  یکی  هب  603همان 040-

شنارازگراک زا  یکی  هب  604همان 041-

هملسیبا نب  رمع  هب  607همان 042-

هریبه نب  هلقصم  هب  607همان 043-
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هیبا نب  دایز  هب  608همان 044-

فینح نب  نامثع  هب  609همان 045-

دوخ ناهدنامرف  زا  یکی  هب  615همان 046-

نیسح نسح و  هب  تیصو  616همان 047-

هیواعم هب  618همان 048-

هیواعم هب  619همان 049-

دوخ هاپس  ناریما  هب  619همان 050-

تایلام نارومام  هب  620همان 051-

اهرهش نارادنامرف  هب  622همان 052-

یعخن رتشاکلام  هب  623همان 053-

ریبز هحلط و  هب  654همان 054-

هیواعم هب  655همان 055-

یناه نب  حیرش  هب  656همان 056-

هفوک مدرم  هب  657همان 057-

نیفص گنج  هرابرد  657همان 058-

هبطق نب  دوسا  هب  659همان 059-

.. شترا هک  ینارادنامرف  هب  660همان 060-

دایز نب  لیمک  هب  660همان 061-

رصم مدرم  هب  661همان 062-

يرعشا یسوموبا  هب  664همان 063-

هیواعم هب  665همان 064-

هیواعم هب  668همان 065-

سابع نب  هللادبع  هب  670همان 066-

سابع نب  مثق  هب  670همان 067-
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یسراف ناملس  هب  671همان 068-

ینادمه ثراح  هب  672همان 069-

فینح نب  لهس  هب  674همان 070-

دوراجلا نب  رذنم  هب  675همان 071-

سابع نب  هللادبع  هب  676همان 072-

هیواعم هب  677همان 073-

نمی هعیبر و  نایم  نامیپ  677همان 074-

هیواعم هب  678همان 075-

سابع نب  هللادبع  هب  678همان 076-

سابع نب  هللادبع  هب  679همان 077-

يرعشا یسوموبا  هب  679همان 078-

هاپس نارادرس  هب  680همان 079-

اه 680تمکح 

680تمکح 001

681تمکح 002

681تمکح 003

681تمکح 004

682تمکح 005

682تمکح 006

682تمکح 007

682تمکح 008

683تمکح 009

683تمکح 010

683تمکح 011
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683تمکح 012

683تمکح 013

683تمکح 014

684تمکح 015

684تمکح 016

684تمکح 017

684تمکح 018

684تمکح 019

684تمکح 020

685تمکح 021

685تمکح 022

685تمکح 023

685تمکح 024

685تمکح 025

686تمکح 026

686تمکح 027

686تمکح 028

686تمکح 030

689تمکح 031

689تمکح 032

689تمکح 033

689تمکح 034

689تمکح 035

689تمکح 036
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690تمکح 037

690تمکح 038

691تمکح 039

691تمکح 040

691تمکح 041

692تمکح 042

692تمکح 043

692تمکح 044

692تمکح 045

693تمکح 046

693تمکح 047

693تمکح 048

693تمکح 049

693تمکح 050

693تمکح 051

694تمکح 052

694تمکح 053

694تمکح 054

694تمکح 055

694تمکح 056

694تمکح 057

695تمکح 058

695تمکح 059

695تمکح 060
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695تمکح 061

695تمکح 062

695تمکح 063

696تمکح 064

696تمکح 065

696تمکح 066

696تمکح 067

696تمکح 068

696تمکح 069

697تمکح 070

697تمکح 071

697تمکح 072

697تمکح 073

697تمکح 074

698تمکح 075

699تمکح 076

699تمکح 077

699تمکح 078

699تمکح 079

700تمکح 080

700تمکح 081

700تمکح 082

700تمکح 083

700تمکح 084
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701تمکح 085

701تمکح 086

701تمکح 087

702تمکح 088

702تمکح 089

702تمکح 090

703تمکح 091

703تمکح 092

704تمکح 093

704تمکح 094

704تمکح 095

704تمکح 096

705تمکح 097

705تمکح 098

706تمکح 099

706تمکح 100

706تمکح 101

707تمکح 102

707تمکح 103

708تمکح 104

708تمکح 105

709تمکح 106

709تمکح 107

709تمکح 108
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710تمکح 109

710تمکح 110

711تمکح 111

711تمکح 112

711تمکح 113

711تمکح 114

712تمکح 115

712تمکح 116

712تمکح 117

713تمکح 118

713تمکح 119

714تمکح 120

714تمکح 121

715تمکح 122

715تمکح 123

715تمکح 124

715تمکح 125

716تمکح 126

718تمکح 127

718تمکح 128

718تمکح 129

719تمکح 130

720تمکح 131

720تمکح 132
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720تمکح 133

720تمکح 134

720تمکح 135

720تمکح 136

721تمکح 137

721تمکح 138

721تمکح 139

724تمکح 140

724تمکح 141

724تمکح 142

727تمکح 143

727تمکح 144

727تمکح 145

728تمکح 146

728تمکح 147

728تمکح 148

728تمکح 149

728تمکح 150

728تمکح 151

729تمکح 152

729تمکح 153

729تمکح 154

729تمکح 155

729تمکح 156
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729تمکح 157

730تمکح 158

730تمکح 159

730تمکح 160

730تمکح 161

730تمکح 162

730تمکح 163

730تمکح 164

731تمکح 165

731تمکح 166

731تمکح 167

731تمکح 168

731تمکح 169

731تمکح 170

731تمکح 171

732تمکح 172

732تمکح 173

732تمکح 174

732تمکح 175

732تمکح 176

732تمکح 177

732تمکح 178

733تمکح 179

733تمکح 180
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733تمکح 181

733تمکح 182

734تمکح 183

734تمکح 184

734تمکح 185

735تمکح 186

735تمکح 187

735تمکح 188

735تمکح 189

735تمکح 190

736تمکح 191

736تمکح 192

736تمکح 193

737تمکح 194

737تمکح 195

737تمکح 196

738تمکح 197

738تمکح 198

738تمکح 199

738تمکح 200

738تمکح 201

739تمکح 202

739تمکح 203

740تمکح 204
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740تمکح 205

740تمکح 206

740تمکح 207

740تمکح 208

740تمکح 209

740تمکح 210

740تمکح 211

741تمکح 212

741تمکح 213

741تمکح 214

741تمکح 215

741تمکح 216

741تمکح 217

742تمکح 218

742تمکح 219

742تمکح 220

742تمکح 222

743تمکح 223

743تمکح 224

743تمکح 225

743تمکح 226

744تمکح 227

744تمکح 228

744تمکح 229
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744تمکح 230

744تمکح 231

745تمکح 232

745تمکح 233

745تمکح 234

745تمکح 235

745تمکح 236

745تمکح 237

745تمکح 238

746تمکح 239

746تمکح 240

746تمکح 241

746تمکح 242

746تمکح 243

746تمکح 244

747تمکح 245

748تمکح 246

748تمکح 247

748تمکح 248

748تمکح 249

749تمکح 250

749تمکح 251

749تمکح 252

750تمکح 253
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751تمکح 254

751تمکح 255

751تمکح 256

751تمکح 257

752تمکح 258

752تمکح 259

752تمکح 260

752تمکح 261

753تمکح 262

754تمکح 263

754تمکح 264

754تمکح 265

755تمکح 266

755تمکح 267

755تمکح 268

756تمکح 269

756تمکح 270

756تمکح 271

756تمکح 272

756تمکح 273

756تمکح 274

757تمکح 275

757تمکح 276

757تمکح 277
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757تمکح 278

757تمکح 279

757تمکح 280

758تمکح 281

759تمکح 282

759تمکح 283

759تمکح 284

760تمکح 285

760تمکح 286

760تمکح 287

760تمکح 288

761تمکح 289

761تمکح 290

761تمکح 291

761تمکح 292

762تمکح 293

762تمکح 294

762تمکح 295

762تمکح 296

762تمکح 297

762تمکح 298

762تمکح 299

763تمکح 300

763تمکح 301
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763تمکح 302

763تمکح 303

764تمکح 304

764تمکح 305

764تمکح 306

764تمکح 307

764تمکح 308

765تمکح 309

765تمکح 310

765تمکح 311

765تمکح 312

766تمکح 313

766تمکح 314

766تمکح 315

767تمکح 316

767تمکح 317

767تمکح 318

767تمکح 319

767تمکح 320

768تمکح 321

768تمکح 322

768تمکح 323

768تمکح 324

768تمکح 325
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769تمکح 326

769تمکح 327

769تمکح 328

769تمکح 329

769تمکح 330

769تمکح 331

770تمکح 332

770تمکح 333

770تمکح 334

770تمکح 335

771تمکح 336

771تمکح 337

771تمکح 338

772تمکح 339

772تمکح 340

772تمکح 341

773تمکح 342

773تمکح 343

773تمکح 344

774تمکح 345

774تمکح 346

774تمکح 347

774تمکح 348

774تمکح 349

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


775تمکح 350

775تمکح 351

775تمکح 352

775تمکح 353

776تمکح 354

776تمکح 355

776تمکح 356

776تمکح 357

777تمکح 358

777تمکح 359

778تمکح 360

778تمکح 361

779تمکح 362

779تمکح 363

780تمکح 364

780تمکح 365

781تمکح 366

782تمکح 367

783تمکح 368

783تمکح 369

783تمکح 370

783تمکح 371

784تمکح 372

784تمکح 373
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784تمکح 374

784تمکح 375

785تمکح 376

785تمکح 377

785تمکح 378

785تمکح 379

786تمکح 380

786تمکح 381

786تمکح 382

786تمکح 383

787تمکح 384

787تمکح 385

787تمکح 386

787تمکح 387

787تمکح 388

787تمکح 389

787تمکح 390

788تمکح 391

788تمکح 392

788تمکح 393

789تمکح 394

789تمکح 395

789تمکح 396

789تمکح 397
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789تمکح 398

790تمکح 399

790تمکح 400

790تمکح 401

790تمکح 402

790تمکح 403

790تمکح 404

790تمکح 405

791تمکح 406

791تمکح 407

791تمکح 408

792تمکح 409

793تمکح 410

793تمکح 411

793تمکح 412

794تمکح 413

794تمکح 414

794تمکح 415

794تمکح 416

795تمکح 417

795تمکح 418

795تمکح 419

795تمکح 420

796تمکح 421
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796تمکح 422

796تمکح 423

797تمکح 424

797تمکح 425

797تمکح 426

797تمکح 427

798تمکح 428

798تمکح 429

798تمکح 430

798تمکح 431

799تمکح 432

799تمکح 433

799تمکح 434

799تمکح 435

799تمکح 436

799تمکح 437

800تمکح 438

800تمکح 439

800تمکح 440

800تمکح 441

800تمکح 442

800تمکح 443

801تمکح 444

801تمکح 445
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801تمکح 446

801تمکح 447

801تمکح 448

802تمکح 449

802تمکح 450

802تمکح 451

802تمکح 452

802تمکح 454

802تمکح 455

803تمکح 456

803تمکح 457

803تمکح 458

803تمکح 459

803تمکح 460

804تمکح 461

804تمکح 462

804تمکح 463

804تمکح 464

804تمکح 465

805تمکح 466

805تمکح 467

805تمکح 468

805تمکح 469

805تمکح 470
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806تمکح 471

806تمکح 472

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  806هرابرد 
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موظنم همجرت  اب  هغالبلاجهن 

باتک تاصخشم 

 - 1350 دیما ، دجم ، هسانشرس :
. دجم دیما  رعاش  موظنم / همجرت  اب  هغالبلا  جهن روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1380 دجم ، دیما  نارهت : رشن : تاصخشم 
600 ص. کی ، تسیب و  يرهاظ : تاصخشم 

؛) باق یب متشه ، پاچ   ) لایر  100000 موس ؛) پاچ   ) لایر  40000 پاچ ؛)؟  ) لایر  40000 2-2-92053-964 ؛ لایر :  40000 کباش :
( راد باق متشه ، پاچ   ) لایر  120000

نابآ 1379. پاچ :؟ تشاددای :
.1380 موس : پاچ  تشاددای :

ناتسبات 1385. متفه : پاچ  تشاددای :
ناتسبات 1387. متشه : پاچ  تشاددای :

رعش هغالبلا --  جهن . 40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم :
نرق 14 یسراف --  رعش  عوضوم :

هغالبلا جهن . 40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع هدوزفا : هسانش 
ج2615ن9 1380  / PIR8203 هرگنک : يدنب  هدر 

1/62 اف 8 ییوید : يدنب  هدر 
م79-18547 یلم : یسانشباتک  هرامش 

اه هبطخ 

.. نامسآ و شنیرفآ  زاغآ  هبطخ 001-

. دهدیم حرش  ار  مدآ  تقلخ  نیمز و  نامسآ و  شیادیپ  زاغآ  مالسلاهیلع  ماما  هبطخ  نیا  رد 
راگدرورپ يهژیو  شیاتس  دش 

رارقرب هدومن  ار  تقلخ  هکنآ 
انث دزاس  دوخ  ردق  ار  وا  هک  ره 

ادا دزاس  وا  قح  دناوت  یک 
راثن هدرک  نانچ  تمعن  رهوگ 

رامش ار  نآ  دنک  سک  دیاشن  هک 
شتمعن يادا  رد  دشوک  هک  ره 

شتزع ءالتعا  رد  دسر  یک 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دنلب دش  هچ  ره  رکف  نایشآ 
دنمک دزادنین  يو  هوکش  رب 

یمدآ دشاب  شیدنا  فرژ  هچ  ره 
یمد دمهفیمن  ار  شتاذ  قمع 

مامت دراد  ادخ  ياهناشن  هن 
مالک ردنا  وا  فصو  دجنگب  هن 

راگزور رد  یتصرف  یبایب  هن 
رامش رد  يرایب  شفاصوا  هک  ات 

قیرط نیز  دیآ  گنل  تصرف  ياپ 
قیرغ دش  دمآ  رحب  نیا  رد  هک  ره 
دیشک نودرگ  رس  رب  تردق  تسد 

دیرفآ ار  اهدوجوم  يهلمج 
تشاد هک  یفطل  هر  زا  ار  اهداب 

تشاگن یتیگ  متاخ  رد  نیگن  نوچ 
لالجلاوذ کیاکی  ار  اهنیمزرس 

لابج خیم  اب  هلمج  مکحم  درک 
ناهج دنوادخ  اب  ییانشآ 
نامگیب يرادنید  ساسا  دش 

تساجک رد  ییانشآ  لامک  سپ 
تسایربک دوجو  رب  فارتعا 

تخانش ار  وا  یئاتکی  یسک  ره 
تخادگ شقشع  شتآ  زا  ار  هنیس 

فارتعا لامک  رب  هدیسر  وا 
فاص هدیدرگ  شلد  ناج و  نیا  زا  دعب 

تسرب وا  ریغ  دش ز  صلخم  هک  ره 
تسد هدنکفا  شتدحو  لامک  رب 

لامک ییوج  مه  صالخا  نیا  زا  رگ 
لاصو هار  تدیآ ، فاصوا  سفن 

هحفص 2] ]
ياهدناوخ ار  ادخ  فاصوا  هچ  ره 

ياهدنار شیوس  هب  شناد  بکرم 
هاوگ دشاب  یمه  دوخ  اهتفص  نآ 

هلا نآ  تاذ  تساهنیا  زجب  هک 
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تساجک قح  ناشن  دیوگ  یسک  ره 
تساطخ نیو  شرهب ، هدروآ  هیبش  سپ 

هیبش دناوخ  ادخ  رهب  یسک  ره 
هیفس نآ  ار ، وا  تسدناوخ  ات  ود  سپ 
ات ود  ار  شکاپ  تاذ  دناوخ  هکناو 

ایربک تاذ  هدنادرگ  هیزجت 
ورف هتفر  دوخ  لهج  هاچ  هب  نوچ 
وا يوس  رب  دنکیم  هراشا  سپ 

لمع نیز  ار  قح  دودحم  دنکیم 
لحم نیا  رد  دوب  اجنیا  وا  ینعی 

تخاتب هنوگنیا  وچ  یهارمگ  بسا 
تخانش ار  شراگ  درک  هرامش  اب 

راگدرک دشاب  هچ  رد  دیوگ  هک  ره 
رارق هداد  هگیاج  شیارب  سپ 

اج هتفرگب  هچ  يور  دیوگ  هک  ره 
ادخیب ار  نآ  ریز  دناوخب  سپ 

ناهج رد  شیارب  يزاغآ  تسین 
ناوتیم روصت  شرهب  مدع  زن 

تسادج هلمج  زا  زیچ و  ره  هرمه 
تسایربک صاخ  هتکن  نیا  بجع  يا 
تسوا لیم  رب  ناهج  رود  شدرگ 

تسوا لیخ  رد  ناهج  تسه  تسین و 
وا راک  هلیسو  جاتحم  تسین 

وا راتفر  دشن  زگره  رشب  نوچ 
؟ شیوخ قولخم  رب  دوب  شزاین  یک 

شیوخ نارای و  زا  غراف  اتکی  تسه 
؟ تسا لد  رد  شسرت  هچ  ییاهنت  وا ز 
؟ تسا لکشم  یک  وا  شیپ  یتسه  زار 

زاب درک ، شنیرفآ  يارس  نوچ 
زاین شداتفا  رکف ، تشخ  هب  یک 

تفص الاو  نآ  دوب  شزاین  یک 
تبرجت ار  نآ  دزاس  نیرمت  هب  ات 

نیرفآ ناج  نآ  دروخ  یناکت  هن 
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نیگهودنا ياهظحل  کی  دشب  هن 
دب هچ  ره  ار  اهقولخم  هلمج 

دوخ ياج  رد  ادخ  هدومرف  قلخ 
رامش رد  دش  فلتخم  عیابط  نوچ 

رارقرب یئافص  دش  اهنآ  نیب 
قیقد سب  زئارغ  میظنت  هدرک 

قیقع دیارآ  رب  هک  رگرز  وچمه 
هحفص 3] ]

وا رهب  اهلمع  نیا  ناسآ  تسه 
وم هب  وم  اهنآ  زا  هگآ  دوب  نوچ 

دوجو دنوادخ  تقلخ ، زا  شیپ 
دوب هاگآ  اهدوجوم  همه  زا 
روفغ هگآ  ناشزاغآ  زا  دوب 

روضح نیز  کیاکی  ماجنا  مه ز 
تفاتش تقلخ  يوس  نوچ  یلاعت  قح 
تفاکش مه  زا  بآ  وچمه  ار  اضف  سپ 

زاب درک  ار  نامسآ  ياههشوگ 
زاینیب نآ  دوشگ  ار  شیاههار 
اوه كاپ  نماد  رد  یهگناو 
ار بآ  لفط  داد  اهشرورپ 

جوم رپ ز  مطالت ، رپ  مکارت ، رپ 
جوف جوف  يدیرفآ  بآ  رکشل 

راگدرورپ ار  بآ  نآ  یهگناو 
رارق يداد  اهداب  نایم  رد 

ادن دمآ  ار  ربا  نابراس 
ار بآ  ناوراک  دنارب  هک 

غیردیب نآ  زا  دزاس  تظافح  سپ 
غیم هراپ  دیآ  شیوخ  ياجب  ات 
ربا هراپ  ضغب  دیکرت  ناهگان 

ربص ماگنه  شدمآ  نایاپ  هب  نوچ 
نامسآ زا  ار  كاپ  بآ  تخیر 
نآ ریز  رد  اوه  شوغآ  زاب 

کبس دش  درک و  هیرگ  يدنچ  هکنوچ 
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کنخ سب  شدنازو  يداب  ادخ  سپ 
رهگ زا  دنادرگ  كاپ  ار  وا  مشچ 
رذگ يداد  شرگید  كاخ  يوس 

دنارب تعرس  اب  داب  نآ  بکرم 
دناوخ ياج  رگید  هب  شدنادرگ  رود 

دیمد روانهپ  يایرد  رب  داب 
دیشک رکشل  فرط  ره  شیاهجوم 

ناکت اهدص  هک  ریش  کشم  وچمه 
نایع ددرگ  شیبرچ  ات  دروخیم 

راوس مه  يور  دنتشگ  اهجوم 
رارقیب تسم و  دنتشگ  ور  ریز و 

شوکتخس داب  میلست  دش  بآ 
شورخ ناز  الاب ، دروآ  یفک  ات 

رهپس ات  ار  فک  درب ، یلاعت  قح 
رهم دروآ و  دیدپ  ار  اهنامسآ 

تسرت نیئاپ  همه  زک  ینامسآ 
تسد يور  دراد  تسد  كرحتیب ،

دنلب دشاب  یمتفه  نامسآ  و 
دنب خیم و  نوتسیب و  هداتسیا ،

هحفص 4] ]
رد دش ز  رپ  ياهزوریف ، دبنگ 
روخ هام و  نارتخا و  دوجو  اب 

تفای مان  وز  ناهج  هک  يراگدرک 
تفاکش نوچ  ار  نامسآ  تفه  يهدرپ 

درو ياهرهوگ  وچ  ار  کئالم  سپ 
درک رهد  سورع  ون  رب  يرویز 

دودو نآ  ناتسوب  رد  ياهتسد 
دوجس رب  رس  سفن  ره  هشفنب  نوچ 

عوکر رد  موادم  رگید  ياهتسد 
عوضخ رب  هداهن  رس  قیاقش  نوچ 
زاب دنیوگ  ادخ  رکذ  ياهتسد 

زارفرس ورس  وچمه  هداتسیا 
یگتسخ نودب  رگید  ياهتسد 
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یگتسبلد اب  دنیوگ  وا  رکذ 
رادهدنز بش  قشاع  مشچ  وچمه 

راب هتسب  اهنآ  نامشچ  زا  باوخ 
هابتشا رکف  تستسب  رب  تخر 

هاگراب نایسدق  دوجو  زا 
مخ هتشگ  اهنآ  تشپ  یتخس  هن ز 

مژد ناشینیبب  یشومارف  زن 
وا یحو  نیما  رگید  ياهتسد 

وگتفگ هدومن  شنالوسر  اب 
بآ وچ  شنیمارف  يراج  دوش  ات 

بارطضا دنتکرح و  رد  سفنکی 
رشب نابهگن  رگید  ياهتسد 

رش وید  زا  شدزاس  تظافح  ات 
تشهب نابرد  هدرک  ار  ياهتسد 

تشونرس کلک  شقن ، دز  نینچنیا 
رهم تسد  اب  نیمز  رد  ار  ياهتسد 

رهپس زا  رتارف  رس  هدناشن ، رب 
راظتنا زا  نورب  يدنمونت  رد 

رازهلال نایم  رد  یتخرد  نوچ 
ریظنیب بسانت  رد  ناشاهشود 

ریرس نوچ  ششرع  دنرادرب  هک  ات 
دنهن مه  رب  شتبیه  زا  ار  هدید 

دنهد اوام  نایم  رد  ار  اهلاب 
ناکمال ياههشیدنا  سپ  رد 

ناهن تزع  تردق و  باجح  رد 
لالجلاوذ كاپ  تاذ  يارب  زن 

لایخ ردنا  دنشکیم  تروص  شقن 
راو قولخم  ارو  ياهتفص  هن 
رامش رد  دنروآیم و  رظن  رد 

دنلگ كاخ و  زا  هک  ینانآ  وچ  هن 
دنلئاق یناکم  وا  تاذ  رهب 

هحفص 5] ]
دنروآ شیارب  يدننامه  هن 
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دنرب یهار  وا  يوس  تراشا  زن 
مدآ شنیرفآ  تفص 

كاپ نادزی  نامسآ  تفه  بحاص 
كاخ دیزگب  نوگهنوگ  سب  نیمز ، زا 

روش نیریش و  راومهان و ز  مرن و 
روش تخیگنا  ناز  دیزگب و  ار  هلمج 

كاپ درک  شرهم  بآ  اب  یهگناو 
كانبسچ شکاخ  تشگ  تبحم  زا 

وا كاخ  رازتشک  زا  رگزرب 
وکن سب  نوریب  دروآ  یتروص 

هتسارآ اهمادنا  يهلمج 
هتساخرب نآ  زا  اهیتفگش  سب 

ادج مه  زا  یگلمج  اضعا  گرب 
اههخاش نوچ  مه  هب  هتسویپ  کیل 
تفرگ یماو  منز  مدآ  لگ  نوچ 

تفس دیدرگ  ات  هک  شدناکشخب  سپ 
تخب مام  ار  رشب  دیاز  اهچ  ات 

تخس بولطم و  دش  بوطرم  لگ  نآ 
داب یگنچ  رگا  هک  ینانچنآ 

داهن يزاوآ  ششوگ  رد  سفن  کی 
شوگ هب  دمآ  یمه  شزاوآ  گناب 

شورخ دیآ  ناسچ  لگ  زا  بجع  يا 
دیمد لگ  رد  دوخ  سفن  زا  ادخ  سپ 

دیرفآ تمکح  هب  ار  ناسنا  هک  ات 
زاب دیشخب  ودب  هشیدنا  کلم 

زاب رکف  اب  دنک  ار  اههرگ  ات 
وا نامرف  رد  هلمج  نت  رکشل 
وا نابرق  ندب ، ءاضعا  هلمج 
اطع دش  ار  وا  هشیدنا  رهوگ 

ادج لطاب  زا  مه  ار  قح  دنک  ات 
مه دمهف ز  ار  هزم  يوب و  گنر و 

مک شیب و  وا  رد  زیمت  تردق 
هتخیر مه  رب  هک  اهتعیبط  سب 
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هتخیمآ رت  کشخ و  درس و  مرگ و 
شیپ هک  ات  نادزی  تساوخ  کئالم  زا 

شیوخ نامیپ  ادا  دنزاس  هدمآ 
لد ناج و  زا  دنهن  رب  هدجس  هب  رس 

لجخ روهقم و  هن  هنازارف  رس 
دینک مدآ  رب  هدجس  دمآ  رما 

دینک مخ  رس  وا  كاپ  كاخ  شیپ 
شوگب شنامرف  دندیشوین  ات 

شورخ وس  ره  زا  تساخرب  فص  هب  فص 
هحفص 6] ]

ریزگان کئالم  نآ  دندرک  هدجس 
ریفن دزیم  دسح  زک  ناطیش  ریغ 

وا مشچ  رب  دسح  هدنکفا  هدرپ 
ورف يو  رد  الب  لاگنچ  هتفر 

دنلب دراد  یتقلخ  شتآ  تفگ 
دنمک دزادنا  شکاخ  دناوت  یک 

تسا شتآ  زا  یگلمج  امرگ  رون و 
تسا شکرس  شتآ  هلعش  تسپ و  كاخ 

قحتسم ار  قح  مشخ  ناطیش  تشگ 
قح دمآ ز  یتلهم  وا  رب  کیل 

الب ماد  رد  تخس  دتفیب  ات 
التبم هنتف  باقرغ  رد  هتشگ 

نورب ور  ام  تفص  زا  نادزی  تفگ 
نوبز ینام و  راوخ  تمایق  ات 

داد ماو  شفطل  ار ز  مدآ  هگناو 
داد مارآ  یلزنم  نایم  رد 
تشامگ وا  رب  ار  نما  نابساپ 

تشاد هضرع  شیورب  ار  تمعن  غاب 
تسپ ناطیش  نآ  زا  شدناسرتب  مه 

تسا نمشد  ره  زا  رتنمشد  ار  وت  وک 
شوه ربص و  فک  زا  هداد  ناطیش  کیل 

شوجب دمآ  وا  ردنا  تقاط  گید 
تشونرس نیا  زا  ربص  شدوبن  دوخ 
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تشهب ردنا  ناوکین  اب  یمداک 
مادم يدرک  ناحتما  ار  یهر  ره 

مادب دزادنا  شنیهاش  اجک  ات 
درب هناشاک  نآ  يوس  هر  تبقاع 

دروخب شراتفگ  لوگ  مدآ  هک  ات 
تخورف رب  وا  رد  دیدرت  شتآ 

تخوسب شتآ  نیا  زا  شناج  نمرخ 
رود درک  شماب  ار ز  يداش  غرم 

روضح رب  یگناب  دروآ  میب  موب 
دیشچ ار  ناطیش  لوگ  بارش  وچ 

دیشک ینامیشپ  زا  یئاهر  اب 
مژد ار  مدآ  دید  یلاعت  قح 

مغ ینامیشپ و  رحب  رد  هقرغ 
زاب درک  وا  لد  رب  هبوت  هار 

زاب دیشخب  ودب  تمحر  رهوگ 
تشرس ناج و  رد  تفای  شکاپ  هکنوچ 

تشهب رب  رگید  راب  شداد  هدعو 
نامسآ دراب ز  هک  یناراب  وچمه 
نایم زا  درآ  رب  رهوگ  رگم  ات 

فده نیز  ار  وا  دروآ  نیمز  رب 
فدص نیا  رد  تیبرت  دبای  هچ  ات 

هحفص 7] ]
مغ درد و  يارس  تنحم ، يهناخ 

ملا رحب  ناحتما ، هاگ  هقرغ 
راگدرک هگنآ  نادنزرف و  داز 

رایتخا نالوسر  يدرک  نایم  ناز 
نیلسرم نآ  زا  یحو  نابز  اب 

نیهم نادزی  تفرگب  اهدهع 
دنشک رب  تناما  نیا  راب  هک  ات 

دنشک رد  شبارش  نیریش  ای  خلت 
ناگدنب شوگ  هب  ار  قح  يهتفگ 
نامز نالوسر  نآ  دنناسر  رد 

رشب لیخ  رد  ماگنه  نآ  هچرگ 
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رش وید  وس  ره  دنکفا  اههنتف 
شیوخ نامیپ  اپ  ریز  هداهن  رب 

شیوخ نادزی  زا  هدنادرگرب  يور 
دنتخاس ناکیرش  وا  تاذ  رهب 
دنتخاب نیزرف  هتفرگب ، یقدیب 

قح راونا  زا  هدنادرگرب  يور 
قبط رد  هداهن  ار  اهیگریت 

فک هداد ز  وا  حیبست  يهتشر 
فک وچمه  هداهن  نالطب  يوس  ور 

دنتخادرپ وا  دای  زا  ار  هناخ 
دنتخاس یهانپ  شناطیش  رهب 

ادخ فاطلا  دبای  یلجت  ات 
امنهر ار  ایبنا  داتسرفیم 

عمش وچمه  شناربمغیپ  ات  تساوخ 
عمج تاملظ  رب  دنشخب  ینشور 

اههتفخ نآ  رب  رادشه  دهد  ات 
اههتفگان زا  دیاشگب  اههدرپ 

تسلا قاثیم  دنرآ  ناشدای 
تسب قلخ  اب  ادخ  هک  یئاهدهع 

دای دنرآ  وا  تامعن  لگ  ات 
داب هب  ار  شگرب  دنداد  نامز  نیاک 

لیلد غیت  تجح و  حالس  زا 
لیلذ ددرگ  ینمیرها  رکشل 

دننز رد  ار  تفرعم  يارس  ات 
دننکفا شیاههیآ  رب  لد  مشچ 

كات وچمه  هدناشک  رب  ینامسآ 
كاخ شرف  شیاپ  ریز  هدنارتسگ 

درخ زا  یهاگن  اب  نادزی  تساوخ 
درذگب هچنآ  رب  ناسنا  درگنب 

تایح خاک  هتشارفا  زیچ  هچ  اب 
؟ تامم تسد  دنکفا  شکاخ  هب  نوچ 

دندمآ لزنم  هنهک  نیا  رد  دنچ 
دندزرب کیاکی  ار  نتفر  سوک 
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هحفص 8] ]
درد تافآ  ناتسوب  نیا  رد  دنچ 
درز هدنادرگ  ار  رمع  زبس  گرب 

فرط ره  زا  الب  دص  ياههزین 
فده ار  یناگدنز  هتفرگرب 

ادخ يوس  زا  لاوحا  همه  اب 
ادخانیب دشن  مدرم  یتشک 

مادم ار  نالوسر  يداتسرفیم 
ماد اهناج ز  يوهآ  دنناهر  ات 

یتجح باتک و  اب  ینامز  ره 
یتنم قیالخ  رب  يداهنیم 

تسار نییآ  رب  ماگنه  همه  رد 
تسامنهر وا  نوچ  تشگیم  امنهر 

مک دوب  نالوسر  دادعت  هچ  رگ 
مقر ره  زا  نانمشد  نایم  رد 

رات ياهبش  رد  هک  یباتهم  وچمه 
رادیاپ دناشف  وترپ  نامز  ره 

هوکش اب  سب  هتشارفا  مه  زاب 
هوتس زا  رود  ار  غالبا  مچرپ 
زارف رس  ناربمغیپ  زا  یضعب 

زاب هتکن  نیا  زا  هاگآ  دناهدوب 
وا زا  دعب  توبن  ناتسلگ  رد 

وکن دفوکشب  هچنغ  نیمادک  دوخ 
دناهتفگ ار  ناگتفر  فصو  هاگ 

دناهتفس ار  ناینیشیپ  رهوگ 
رسب دمآ  نینچنیا  يراگزور 

رذگ رد  يداب  وچ  یتسه  یتشک 
درز تشگ  هگنآ  تفکشب و  اهغاب 

درو هاگ  دوب و  راخ  ياج  هاگ 
كاغم هریت  رد  هتفخ  اهردپ  سب 

كاخ يور  هداهن  اپ  اهرسپ  سب 
دیسر رد  ینامز  نودرگ و  تشگ 
دیمدرب ص »  » دمحم دیشروخ  هک  ات 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسد هب  هتفرگب  غالبا  مچرپ 
تسلا دهع  نآ  دبای  ققحت  ات 

وا زا  شیپ  نارادهنیئآ  يهلمج 
وکن ار  وا  متاخ  هدرک  رهم 

ربخ وا  زا  دوخ  قاروا  رد  هداد 
رشب رب  شروضح  زا  هداد  هدژم 

روضح نیز  كرابم  اداب  شمدقم 
رورس شارف  درتسگ  دوخ  شرف 
رگهولج دش  یفطصم  رون  هکنوچ 

روهطوغ یلالظ  رد  دب  یسک  ره 
سفن ره  رد  نمرها  دوب  ناشرای 

سوه دص  ياهبادرم  رد  هقرغ 
هحفص 9] ]

تسردان تسرد و  مدرم  يهلمج 
تسس هدرک  ینید  ار ز  لد  يوناز 

اطخ هار  زا  هرمگ  ناگدنب 
ادخ فاصوا  قولخم  نوچ  هدناوخ 

دناهداد وا  رب  هک  یفاصوا  تشز 
دناهدناوخ یمالغ  ار  یهاشداپ 

بوچ گنس و  رهم  دندینارورپ 
بویع اهدص  اب  دندیتسرپ  تب 

شیوخ دای  زا  لزا  بوبحم  هدرب 
شیر هدرک  اهتب  قشع  زا  دوخ  ناج 
قح فطل  رگنب  فاصوا  نینچ  اب 

قرو دز  نوچ  ار  رون  باتک  ات 
دناشک یتخبشوخ  يوس  ار  ناهرمگ 

دناهر ار  مدرم  لهج  داوس و  زا 
تشاد هک  ینامحر  رون  ناز  یهگناو 
تشاد هضرع  دمحم  رب  ار  دوخ  يور 

ناهج نیا  دنب  شدیناهراو ز 
ناکم یلعا  رد  دروآ  دوخ  يوس 

راهب نوچ  وبشوخ  هنوگنآ  یلگ  ات 
راخ جنر  دنیبن  نیا  زا  رتشیب 
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دیشک رب  شکاخ  هنامیرک ز  سپ 
دیشک رد  شناج  هب  دوخ  لصو  تخر 

داهن اپ  اجنآ  وچ  وبشوخ  لگ  نآ 
داهن اجرب  ناهج  رد  ار  دوخ  رطع 
میظع یثاریم  وچمه  ار  دوخ  نید 

میعن ناوخ  رب  تشاذگب  ام  رهب 
وکن نادزی  یمسر ز  دوب  نیا 

وا زا  دمآک  يربمغیپ  ره  هک  ات 
اهر يدرکیمن  ار  دوخ  تلم 
اطخ زا  کین  هر  یتفگیمن  ات 
راگدرک باتک  نوچمه  يرهوگ 
راوشوگ اهناج  شوگ  رب  شرویز 

لاح رکذ  نآ  رد  تسه  اراکشآ 
لالح مه  ادیوه  نآ  مارح  مه 
بحتسم مه  شبجاو  ادیپ  تسه 

بش زور و  نوچ  نآ  خوسنم  خسان و 
مه زین  تمیزع  ادیپ ، شتصخر 

منتغم راکشآ و  شماع  صاخ و 
هتساوخلد نیگن  نوچ  شیاهدنپ 

هتسارآ لاثم  ياهرهگ  اب 
هحفص 10] ]

باتک رد  دیقم  ای  قلطم  رما 
بابح ریز  رد  بآ  لالز  نوچ 

گنز مور و  نوچ  شهباشتم  مکحم و 
گنر ود  ره  مه  زا  هتشگ  اراکشآ 

نیبم سب  ار  شملجم  ياههتفگ 
نید شاقن  هدز  يریسفت  گنر 

رتموهفمان تسه  نآ  زا  هچ  ره 
رظن ردق  نآ  زا  يریبعت  هتشگ 
راکشآ دنناد  هک  ار  یئاهمکح 

راک هب  نتسب  نتخومآ  تسبجاو 
نآ زا  دنشابیمن  هگآ  ار  هچنآ  و 

نامز داتسا  هب  شدنراذگاو 
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راکشآ نآ  رد  تسا  ماکحا  یضعب 
راک هب  شدنتسبن  تنس  رد  کیل 

هتسارآ یهر  تنس  رد  تسه 
هتساوخ ار  نآ  كرت  نآرق  کیل 

باتک رد  بجاو  تسماکحا  یضعب 
باوص نآ  رهب  تسه  یصاخ  تقو 

یط تشگ  نودرگ  رود  يدنچ  هکنوچ 
یپ هدیربب  دش  فیلکت  يهقان 

مارح شنید  رد  هدنادرگ  اهزیچ 
مارم رد  اههبتر و  رد  فلتخم 

تخس نیگنس و  دوب  یضعب  رفیک 
تخر هدناشوپ  نآ  رب  خزود  شتآ 

رگد ناهانگ  یضعب  نت  رب 
رتهتسهآ دنز  ار  رفیک  بوچ 

وشتسش هبوت  بآ  رد  دنک  رگ 
وا رهب  اهترفغم  دیما  تسه 

ادخ ار  ناهانگ  زا  رگید  یضعب 
اهر دزاس  هن  تخس  دریگب  هن 

: تسا هدرک  دای  ار  جح  هبطخ  همادا  رد 
تساجب وا  زا  ناهج  هک  يراگدرک 

تسارس ره  یلزنم و  ره  بحاص 
لد تشخ  زا  هتخاس  یئاههناخ 

لگ گنس و  زا  هتخاس  مه  يرهاظ 
تسخادرپ لگ  گنس و  زا  ار  هچنآ  و 

تستخاس شنامدرم  هاگهلبق 
زار راشرس  هگلزنم  نآ  رد  ات 

زاب دنیآ  نامز  ره  رد  نیملسم 
ماد ار ز  یئاهر  هک  یماد  وچمه 

مادم دوخ  رمع  هب  دیوجیم  زاب 
نآ يوس  مدرم  دنرآ  هانپ  ات 
نایشآ دیوجب  هک  رتوبک  نوچ 

هحفص 11] ]
تشاد هک  اهتمکح  نارادنید ز  رهب 
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تشاگن اهلد  رتفد  رب  ناشن  ود 
دناهدنب ار  وا  دجم  هکنآ  لوا 
دناهدنکفا ریز  هب  رس  عضاوت  اب 

فاص مارآ و  یلد  اب  هکنآ  مود 
فارتعا دنیامن  وا  هوکش  رب 

دیرفآ ار  رشب  لیخ  ادخ  نوچ 
دیزگ ناشیا  فص  زا  ار  ياهدع 

دینش شنادزی  توعد ز  نوچ  هکنآ 
دیشک ناج  شوگ  هب  يرآ ، يهقلح 
دیرخ شیالاک  داد و  ار  ناج  هکنآ 

دیردرب لد ، زا  رادنپ  يهدرپ 
دار نادرم  نیا  هداهنب  هر  هب  اپ 

دابدنت میب  نافوط و  زا  غراف 
رون يداو  رد  دندرک  اهریس 

روفغ نالوسر  گنسمه  هتشگ 
یگدنز مامت  رد  کئالم  نوچ 

یگدنب دنبیاپ  ششرع  درگ 
غورد زا  اربم  قدص و  رد  هقرغ 

غورفرپ تدابع  رازاب  هدرک 
هورگ نیا  دندوبر  ار  نارفغ  يوگ 
هوکش ناگوچ  دنراد  لد  هب  نوچ 

رادیاپ یناشن  نوچمه  ار  هبعک 
رارق هداد  ادخ  شمالسا  رهب 

هار هدرک  مگ  يهتشگرس  ره  هک  ات 
هانپ دزاس  ار  نما  يارس  نیا 

ندش هناخ  نیا  يوس  دمآ  بجاو 
ندش هناگیب  قشع ، زج  همه  اب 

شیپ دناوخ  شتیب  يوس  ار  ناگدنب 
شیوخ یحو  اب  ناشدومرف  یهگناو 

گنل هتشگان  ناوت  ياپ  ار  هک  ره 
گنردیب ترایز  نیا  دمآ  بجاو 

رفس نیا  زا  دوش  نادرگور  هکناو 
ررض هدیناسر  اهنت  شدوخ  رب 
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زاب هک  ای  تعاط  باب  يراد  هتسب 
زاینیب سک  همه  زا  دزیا  تسه 

هحفص 12] ]

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  هبطخ 002-

سب شیوخ و  يادخ  میوگیم  رکش 
سفن ره  میوا  هاوخ  تدایز  نوچ 

مندرگرب وا  ياهتزع  قوط 
منزیم اهیگدنب  زا  رخف  گناب 

هانگ جوم  نم  هب  درآ  موجه  نوچ 
هانپ مزاس  ارو  نما  لحاس 

تسوا صوصخم  ياهمشچ  تیافک ، نوچ 
تسوبس نآ  زا  بآ  جاتحم  نم  ناج 

تسربهر دزیا  هک  ار  یناوراک 
تسرب یهارمگ  سرت  دنمک  زا 

هانپ سک  دشخبن  ار  وا  نمشد 
هار هنوگ  ره  وا  رب  ددرگیم  هتسب 

داهناو دزیا  هب  دوخ  راک  هک  ره 
دابع فطل  زا  تنم  تسد  تسش 

لام هاج و  تسد  هتسکشب  شرگید 
لابو ددرگیمن  ار  ناج  ندرگ 

مهو هب  دیآیمن  وا  رکش  دح 
مهف نازیم  ار  هوک  دجنسب  یک 

هتخورفا وا  دای  عمش  هک  ره 
هتخودنا ار  هنیجنگ  نیرترب 

تسیکی دزیا  دهدیم  یهاوگ  لد 
تسین تسه و  کیرش و  زا  تسزاینیب 

دانع يور  زا  تسین  یهاوگ  نیا 
داقتعا تخرد  زا  تسه  ياهویم 
ناحتما دص  لد ، هداد  سپ  اهراب 

ناج قمع  زا  هتساخرب  نخس  نیا 
سفق نیا  رد  ناج  غرم  دشاب  هک  ات 
سب مینیچ و  ار  قشع  نیا  يهناد 
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تساخب ام  نابز  زک  یهاوگ  نیا 
تسام زیواتسد  لاوحا  همه  رد 

راب دنیوج  نوچ  ریخاتسر  زور 
رانک رب  یقاب  تسا و  نیا  ام  راب 

تستخاس مکحم  هچ  نامیا  هناخ 
تستخاس تدحو  تشخ  زا  شسک  ره 

ناج حول  رب  وا  دیحوت  يهماخ 
ناهج رد  یئوکن  قشمرس  هداد 

تسام ياهلد  رب  هک  ات  تدحو  شقن 
تسادخ اتکی  يدونشخ  هیام 

حالس نیا  اب  نمرها  دربن  رد 
حالف یباییم  زوریپ و  يوشیم 

نمجنا يا  دهدیم  یهاوگ  لد 
نخس نیا  ناهنپ  هن  دیوگیم  شاف 

شرهوگ رترب  تسه  دمحم  هک 
شربمغیپ مه  تسه و  وا  يهدنب 

هحفص 13] ]
راگدرک ملاع  رد  شثوعبم  هدرک 
راکشآ دیشروخ  دننام  شبتکم 

هایس ياهبش  هب  شتایآ  نشور 
هام دننام  دنک  یناشفا  وترپ 

يدمرس باتک  نیا  روطسم  تسه 
يدمآ دزیا  زک  یظوفحم  حول 

زورف رپ  یغارچ  هدنشخر ، رون 
زور وچمه  شیاههتفگ  دمآ  نشور 

لد ار ز  اهکش  درگ  دیادز  ات 
لد زار  دنیب  زاب  تمایق  ات 

اههیآ رب  لزا  طاشم  هتسب 
اههیارآ لیلد ، ياهنیگن  اب 

نینچنیا یسورع  ون  دنیب  هک  ره 
نید درم  اب  رگد  دزیتسن  شیب 

قح راتفگ  دهنیم  لد  رد  سرت 
قرو ار  یتشز  قاروا  دنزیم 
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باتک نشور  نیا  دمآ  ینامز  رد 
باوص هار  سک  تسنادیمن  هک 

التبم اهالب  رب  مدرم  لیخ 
الط گنس  مه  هدیدرگ  اهکاخ 

تسردان هر  هراپ و  نید  هتشر 
تسس هیاپ  بارخ و  نامیا  هناخ 

هتخیمآ مهو  درد  اب  قح  ماج 
هتخیر ناج  خر  رب  تملظ  كاخ 

یگریت نیا  زا  نتفر  نوریب  هار 
یگریخ اب  فرط  ره  زا  دش  هتسب 

غورف مک  ملاع  رد  ینامحر  رون 
غورد لاگنچ  بولغم  قح  غرم 

اههدرپ رد  هدش  ناهنپ  یتسار 
اههدرپ دز  یمه  نمیرها  گنچ 

دود نادزی و  هب  نامرفان  هلمج 
دورف هدرواین  شمیلست  هب  رس 
غیت هتسب  رب  قح  يدوبان  رهب 

غیرد نامیا  زا  هدنادرگرب  يور 
مامت ناریو  هدش  نید  ياههیاپ 
مان هن  یناشن و  هن  تعیرش  زا 
دیسریم نادزی  يوس  هک  یهر  ره 

دیلپ ياهنمرها  ریخست  هدرک 
دیلپ وید  رب  قلخ  هداهن  لد 

دیبع هتشگ  هداد و  تلذ  هب  نت 
هتشاک اهلد  هب  ار  یتشز  رذب 

هتشادرب وا  دییات  مچرپ 
فرط ره  زا  تسم  ياهرتشا  وچمه 

فده ار  اهنآ  هتفرگب  اههنتف 
هحفص 14] ]

بالجنم دص  رد  هدیدرگ  روهطوغ 
بآ هدروخ  تلذ  نارازنجل  زا 

نت ناج و  زا  ار  لقع  نوریب  هدنار 
نمرها بیرف  بولغم  هتشگ 
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راگدرورپ يهناخ  نایم  رد 
راکتشز نکاس  هتشگ  نیامدرم 
غیرد يا  ار  ادخ  نما  يهناخ 

غیت يزیرنوخ و  هاگلزنم  هدرک 
شورخ هدروآ  غاز  نوچ  نالهاج 

شومخ هتشگ  نالبلب  نوچ  نالقاع 
زیزع اهلهاج  شوماخ و  نالقاع 
زیت يوقاچ  زا  درب  يرمق  ماک 

«. ص  » لوسر نادناخ  فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 
دیشک نماد  ناهج  زا  ربمیپ  نوچ 

دیشچ ار  یهلا  لصو  تبرش 
دربن دوخ  اب  ار  رارسا  رهوگ 

درپس دوخ  لآ  هب  یثاریم  وچمه 
دهن رب  رس  وا  لآ  شیپ  هک  ره 

دهر یهارمگ  هدرب ز  قح  هب  هر 
دناهتشگ دمحم  ملع  نزخم 
دناهتشگ دمحا  زار  رادهدرپ 

وا نید  ياهمکح  نایب  اب 
ودع نامشچ  هب  هداهنب  راخ 

دنچ نوچ و  نودب  نآرق  تنس و 
دنزگ زا  دنناما  رد  ناشیا  شیپ 

راوتسا هوک  نوچ  هتشگ  نید  یماح 
راب هب  ار  شلاهنون  هدناشن  رب 

غاد دیشروخ  نیز  تسا  مرگ  نید  تشپ 
غارچ نیا  زا  هدش  نشور  قح  هار 

. نافلاخم زا  یهورگ  يهرابرد  تسا  هبطخ  نیا  زا 
دنتخیمآ هانگ  اب  ار  لد  كاخ 

دنتخیر شیاپ  گنرین  دص  بآ 
دنتشاک ناج  رد  وچ  ار  یتشز  رذب 

دنتشادرب ار  بیذعت  تفآ 
زاب دندیدیمن  دندوب و  روک 

زار زمر و  نیز  دشن  هگآ  ناشناج 
تفص ره  ماقم و  ره  رد  یسک  هک 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تبترم مه  یبن  لآ  اب  تسین 
لاهن ام  هورگ و  نیا  دننابغاب 

لاحم سب  يرما  تسه  ینیزگاج ،
یفطصم لآ  دننید ، هیاپ 

ادخ رب  داقتعا  نوتس  مه 
هحفص 15] ]

هورگ نیا  صاخ  قح  تیالو ، دش 
هوکش نآ  یبن و  نید  ثراو 

تسبن ناج  مشچ  دوب و  قیال  هکنآ 
تسشنرب شماب  هب  نونکا  قح  غرم 
يدب شراتفگ  وحم  ملاع  هکنآ 

يدب شراوازس  نیو  هفیلخ ، دش 

هیقشقش هبطخ 003-

. هیقشقش يهبطخ  هب  فورعم 
نیرفآ ناج  رب  دنگوس  مروخیم 
نیرق لطاب  اب  درک  ار  قح  هکنآ 

دز گنس  تماما  ماج  رب  هکنآ 
دز گنچ  دمحا  زا  دعب  تفالخ  رب 
ابق نیاک  نشور  تسنادیم  هچ  رگ 

اضق ردنا  دناهدیربب  نم  رهب 
وکن يزاس  هگن  را ، گنس  ایسآ 

وا درگ  ددرگ  هک  دهاوخ  يروحم 
ایسآ گنس  وچ  تما  نیا  دوب 
ارو مدوب  نم  هدندرگ  روحم 
دنلبرس راوتسا و  یهوک  وچ  نم 

دنب هب  مزادنین  تزع  ندرگ 
غیتس زا  دیآ  هک  مبالیس  وچمه 

غیت ریت و  زا  دوب  یسرت  ارم  یک 
نامسآ غرم  هک  اجنآ ، نم  ياج 

ناکم نآ  رد  دسر  رگ  دزیرب  رپ 
دردب متسشنب  هناشوماخ  کیل 

درک هچ  ربمغیپ  نید  اب  اضق  ات 
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ربج هب  مدنادرگ  يور  تفالخ  زا 
ربص يزابناج  نادیم  دش  هنیس 

لاوئس مدرک  درخ  ریپ  زا  هگناو 
لآم دنادرگ  مولعم  ارم  ات 

راک ود  ره  نیا  زا  درک  دیاب  هچ  ات 
؟ رازراک میامن  ای  مزاس  ربص 

؟ زیتس گنج و  منک  ییاهنت  هب  نوچ 
زین تسین  ناسآ  ربص  هنایم  نیا 

لهج دود  زا  ناهج  هدیدرگ  هریت 
لهس ناسآ و  الب ، دناریم  ماک 

زوسهناخ یئالب  کنیا  تسدمآ 
زور لابند  زا  دمآ  یماش  هریت 

هحفص 16] ]
ریزگان هتشگ  هدوسرف  اهریپ 

ریپ هتشگ  تبیصم  نیز  نالاسدرخ 
درب هار  تقیقح  هنک  رب  هک  ره 

دروخ درد  یب  یفاص و  ار  نید  ماج 
دیرخ ناج  رب  اهجنر  تبیصم ، نیز 

دیسر شدنوادخ  رادید  هب  ات 
امنهر نم  رب  تشگ  شناد  ریپ 
الب نیا  رد  منک  یئابیکش  ات 

تایح نیا  دشاب  جنرطش  يهصرع 
تام رهب  دیآ  مزال  شناد  ربص و 

رازهروش ددرگن  ات  مدرک ، ربص 
راگزور خرچ  ز  نید ، ناتسوب 

تسخب ار  مبلق  نامشچ  مغ  راخ 
تسکش یئاهنت  ضغب  میولگ  رد 

اضق رادغ  یتیگ و  نزهر 
ارم ثاریم  دندرب  مفک  زا 

نم ياج  رب  دز  هیکت  لوا  هکنآ 
نخس يدینشن  تفرگب و  دوخ  هار 

درب شیوخ  ماک  هب  ار  وا  لجا  نوچ 
درپس سک  رگید  هب  ار  تفالخ  سپ 
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تفگش مرکبابا  راک  زا  تسه 
تفرگ ار  تفالخ  یسرک  هکنوچ 

زوجع نوچ  تفالخ  نیا  دشاب  تفگ 
زور چیه  مدنبن  وا  رهم  هب  لد 

يرب دشیم  ناج  شمسج ز  نوچ  کیل 
يرگید رهب  درک  شسورع  ون 

دنتفای رتشا  وچ  ار  تفالخ  نوچ 
دنتفاتشب وا  زا  ندیشود  رهب 

تخب هدیدرگرب  ناویح  نآ  زا  سپ 
تخس دندیشود  دنتسناوت  ات 

هار راومهان  هب  شدندناشک  سپ 
هاچ هریت  نوچمه  نماان  رطخ ، رپ 

تسشن تردق  دنسم  رب  رمع ، نوچ 
تسد هب  ار  تنوشخ  ریشمش  تشاد 

وا هب  ندیدرگ  کیدزن  دب  تخس 
وربور هشیمه  شزغل  يهولج 

شوهب ای  نادان  دوب ، شرای  هک  ره 
شومچ بسا  رب  هتسشنب  ایئوگ 

يو نار  ریز  هب  شکرس ، مه  بسا 
؟ یط درک  ار  نینچ  یهار  ناوت  نوچ 

راوس نآ  دناشک  ار  شراهم  رگ 
راشف ناز  دنیب  بیسآ  شینیب 
اهر دزاس  ار  بسا  راهم  رو 

ادف ار  ناج  دنک  ددرگ  نوگژاو 
هحفص 17] ]

شیرپ ناریح و  دنتشگ  نامدرم 
شیوخ درک  دخرچب  وک  یبسا  وچمه 

زوس هناخ  ناسنیدب  یئاهبش  هریت 
زوتهنیک ياههنحش  زا  رپ ، رهش 

مامت مدرب  رسب  یئابیکش  اب 
مادم مدروخ  لد  نوخ  مدرب  جنر 

تخر تسبرب  ناهج  نیا  زا  رمع  نوچ 
تخت تشاذگب  يرگید  باوخ  رهب 
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مه رود  يدرک  درگ  ار  ياهدع 
ملق رب  يدنارب  مه  ار  نم  مان 
وا يار  زا  هانپ  مدرب  ادخ  رب 

وا ياروش  رب  لقع  دزیم  هدنخ 
نیلوا زا  متشاد  رتمک  هچ  نم 

؟ نید هک  ای  يوقت  هک  ای  تسایس  رد 
دنتشادنپ وا  زا  رتمک  ارم  ات 

دنتشاگنا ناسک  نیا  فیدر  مه 
زاب گنچ  رد  نید  غرم  دتفین  ات 

زارفرب نید  تیار  دنامب  ات 
اضق نیا  رب  مرجال  مداهن  لد 

اضر مبلق  دبن  اروش  نیز  هچ  رگ 
رفن شش  ناز  تبقاع  رگنب  کیل 

ربهار دش  شاهنیک  زا  رفن  کی 
دید کین  ار  دوخ  داماد  يرگید 

دیزگ ار  نامثع  عمج ، نایم  رد 
رارقیب نآ  تسشن  رب  دنسم  هب  نوچ 

رازتشک رد  اپراچ  نوچمه  تخات 
روخ باوخ و  شناج  غرم  رب  دز  گنچ 

رپ دیدرگیمن  هک  یلیو  هاچ 
فیعض ای  رداق  زین  شنامدود 
فیدرمه وا  اب  دنتشگ  یگلمج 

شیوخ لام  نوچ  ار  لاملاتیب  هجو 
شیپ رتنوزفا ز  دندروخ  نامز  ره 

راهم درب  یمه  هک  رتشا  وچمه 
راهبون تقو  هب  دنیب  نمچ  نوچ 
تخات فارسا  يداو  رد  ردقنآ 

تخاب تاقیم  نیا  رد  ار  دوخ  رس  ات 
دیشچ ناسنآ  يرورپ  نت  يهداب 

دیشک يراسنوگن  رب  شراک  هک  ات 
باتش اب  مدرم  هک  مدید  ناهگان 

بآ جوم  نوچمه  دنیآ  نم  يوس 
هحفص 18] ]
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رارقیب نامدرم  موجه  رد 
راشف ناز  میاپ  ناتشگنا  دش  هل 
زیت دوب  ناسنادب  تیعمج  غیت 

زین تفاکشب  نم  يولهپ  ایئوگ 
بآ يوج  دنیب  هک  هلگ  کی  وچمه 

باتش میوس  رب  دندرک  نامدرم 
ازبوشآ ياهماگنه  نینچ  رد 

اضر اب  تفالخ  رب  مداهن  لد 
تسدب ار  شراهم  نم  متفرگ  ات 

تسکش یماج  دز و  یگنس  یسک  ره 
غیرد يا  دنتسکش  نامیپ  ياهدع 
غیت ریت و  رب  ام  راک  يدیشک  ات 
هانگ قرغ  همه  رگید  ياهتسد 

هار ههاریب  رب  هدرک  جک  دوخ  راب 
داقتعا مان  هب  لهاج ، ياهتسد 

داب هب  ار  نید  نمرخ  لفاغ ، هداد 
هلااتکی زا  هتفگ  نیا  ایئوگ 

هار هدربان  ناسک  نیا  بلق  يوس 
تسا سک  نآ  زا  ترخآ  هاگراب  »

تسرب يراکدب  ربک و  ماد  وک ز 
اضق رود  رد  هکنآ  زوریپ  تسه 

« اضر اب  دشاب  میلست  هطقن 
نخس نیا  زا  دناهدوب  هگآ  کین 
نت دندادیمن  رد  نآ  رب  کیل 

تفرگ ار  اهنآ  مشچ  ایند  بیز 
تفس هتفرگب  وا  بح  نامسیر 

ادخ اتکی  رب  دنگوس  مروخیم 
ار هناد  یتیگ  هب  دفاکشب  هکنآ 

دیمد نارادناج  ناج  رد  ناج  هکنآ 
دیشک اهنآ  نت  رب  یتسه  تخر 

رامشیب قلخ  جوم  يدوبن  رگ 
رارقیب نامدرم  قایتشا 

ماع ناصاخ و  يوس  زا  تجح  هک  رگ 
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مامت یتشگیمن  نم  رب  نامزنیا 
لمع نیز  شناد  لها  زا  ادخ  رگ 

لزا زور  يدب  هتفرگن  دهع 
نید غراف ز  ياهدع  دننیب  وچ  ات 

نیفعضتسم رب  دنناریم  ملظ 
ریس هدنادرگ  ولگ  ات  ار  نتشیوخ 

ریقف دص  ناگراچیب و  فرطنآ 
هحفص 19] ]

ناهج رد  ار  متس  نیا  دنباتنرب 
ناهن اراکشآ و  دنزاس  گنج 

شیوخ تسد  زا  ار  راک  نیا  يهتشر 
شیپ وچمه  مداهنیم  يرانک  رب 

تسین دیسوپ  ياهتشر  تموکح  نوچ 
تسیهت اهشزرا  نم ز  هاگن  رد 

یضترم ياههشیدنا  بکرم 
ادتبا زا  دیسر  يداو  نیا  هب  نوچ 

مالک نیز  غراف  تساخ  اج  زا  يدرم 
ماما تسد  رب  داد  ار  ياهمان 

تسدب هتفرگب  دناوخ ، رب  ار  همان 
تسشن لگ  رب  شاهشیدنا  قروز 

نخس رد  هگنآ  دمآ  سابع  نبا 
نزب تفرح  يهلابند  یلع  ياک 

باوج ردنا  نیقتم  ماما  تفگ 
باطخ عمش  دش  شوماخ  مرگید 
دوب درد  ياههلعش  متفگ  هچنآ 

دونغ يراب  ماهنیس  زارف  رد 

مدرم هب  زردنا  هبطخ 004-

دناهدومرف ریبز  هحلط و  لتق  زا  دعب 
امنهر عمش  میدیدرگب  ام 

اهر اهیهایس  زا  دیتشگب  ات 
دیتفای هنامز  رد  اهیرترب 
دیتفاتشب نورب  اهتلاهج  زا 
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دادن لد  قح ، رب  دایرف  رب  هک  ره 
دانک رک  ار  وا  شوگ  یلاعت  قح 

مرگ دایرف  اسر  دونشن  هکناو 
مرن ياوآ  رثا  دراد  وا  رد  یک 

راگدرورپ زا  دسرت  هک  یلد  ره 
رادیاپ دنام  قشع ، نیا  هر  رد 

دینمشد رخآ  متسنادیم  بوخ 
دینکشب ار  نم  نامیپ  تبقاع 

بیرف ناتهاگن  رد  دریم  جوم 
بیصنیب تقادص  زا  دوب  ناتبلق 
اهراب دوخ ، نطاب  يافص  اب 
اهرادنپ امش  زا  مدوب  هدناوخ 

ادخ بح  يرادنید و  يهدرپ 
ادج هدرک  امش  زا  ار  نم  هار 

هحفص 20] ]
رادیاپ قح  هر  رد  مداتسیا 

راکشآ تملظ  مدرک ز  ار  رون 
شیرپ ناریح و  هک  یلاح  نامه  رد 
شیوخ درگ  مئاد ، دیتشگ ، رمثیب 
بآ جارخایب  دیدنکیم ، هاچ 

بارس لابند  دیتفریم  هار 
ادخان ار  نایتشک  مدش  نم 

اهر تملظ  نیز  دیدرگ  رگم  ات 
نابز رب  مدنارب  هک  تراشا  نیا 

نایب اهدص  زا  رتایوگ  دوخ  تسه 
رانک دریگ  نم  هار  زا  یسک  ره 

راگتسر یباین  زگره  شرگید 
ماهدناوخ ار  قح  هک  يزور  نامه  زا 

ماهدناکشخ ملد  رد  ار  کش  خیب 
راکشآ دش  اصع  بحاص  رب  هکنوچ 

راکبان نارحاس  ياهرحس 
تسشن رب  شرانک  رگ  تشحو  وید 

تسکش سرت  دب و  دوخ  يارب  زن 
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دوب گنرین  نیا  ماجرف  زا  شسرت 
دوب گنج  رد  یگریت  اب  شاهنیس 

ریچ دندرگ  ناهرمگ  ادابم  ات 
ریما دنیآ و  مکاح  قیالخ  رب 
راکشآ لطاب  قح و  هار  تسه 
رارف رذع و  هر  هتسب  امش  رب 

تسیز هدرک  سک  ره  همشچ  رانک  رد 
تسین شیمیب  یگنشت  يالب  زا 

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هبطخ 005-

. دننک تعیب  تفالخ  هب  يو  اب  ات  دندمآ ، وا  دزن  نایفسوبا  سابع و  تسا  هدناوخ  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  ماما 
تایح رود  رد  هک  ربمغیپ  تفگ 

تاجن یتشک  تسه  متیب  لها 
الب بادرگ  مدرم ز  يا  کنیا 
ادخان نیا  یتشک و  نیا  دیهراو 
دیهن لد  رتمک  شیوخ  رابت  رب 

دیهر اهرخافت  نیا  دنمک  زا 
نامدرم زا  الب ، هاگرذگ  رد 

ناما رد  دنامب  تنحم  زا  سکنآ 
هحفص 21] ]

دیرپرب دوب و  شیلاب  رپ و  هک 
دیزخ یجنک  رب  میلست و  دشب  ای 

لاح فاصوا و  نینچ  اب  تفالخ  سپ 
لالزیب روش و  خلت و  یبآ  تسه 
دیدن شراک  يهدنیآ  یسک  ره 

دیچ هخاش  يور  سران ز  ار  هویم 
شیوخ تشک  زا  تسا  هدربان  ياهرهب 
شیوخ تشخ  دز ، يرگید  يارس  رب 

تسد هب  دوخ  رذب  هک  یناقهد  وچمه 
تسا هدناشفا  يرگید  نیمز  رب 

تسیاهماج تفالخ  نیاک  میوگب  رگ 
تسین هزادنا  سک  هب  نم  زا  ریغ  هب  هک 
زآ صرح و  رگنب  دنیوگ  نانمشد 
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زاین اب  دراد  مشچ  دنسم  هب  نوچ 
ضارتعا عمش  شوماخ  منک  رو 

ضایب نیا  رب  منکشب  قح  يهماخ 
گرم سرت  زک  نیبب  مدنیوگ  زاب 

گرب زاسیب و  دزخ  تلزع  هشوگ 
ساسایب مالک  نیز  شاح هللا 

ساره ندرم  زا  تسه  مناج  هب  یک 
غیت ریز  رس  ماهدیگنج  اهلاس 

غیرد مدرک  اجک  ناج  يادف  زا 
قایتشا نیز  متخوس  کنیا  هللااب 

قارف دیآ  رسب  ددرگ ، ادف  ناج 
درخ لفط  زا  رتشیب  یقایتشا 

دروخ ریش  دهاوخب  یناتسپ  وک ز 
اههدرپ نیا  سپ  منادیم  شاف 
اههدرک زو  ناهن  ياهنخس  زا 

اههتفگ نآ  ناهن  دشاب  امش  رب 
اههتفهنب نآ  هدینشن  ناتشوگ 

نخس اهتقیقح  ناز  میوگب  رگ 
ندب رب  ار  امش  دتفایم  هزرل 

تسردنا یهاچ  هب  هک  یبانط  نوچ 
تسرب رد  ار  وا  هتسویپ  یشزرل 

دربن هدامآ  هبطخ 006-

. دوشن نانآ  اب  گنج  يهدامآ  دورن و  ریبز  هحلط و  یپ  دندرک  تراشا  ودب  نوچ 
شوهب متسه  نم  دنگوس  ادخ  هب 
شومخ مباوخ  رد  هن  لفاغ  متسین 

هحفص 22] ]
فد گنهآ  زک  راتفک  نآ  وچ  هن 

فده دباییم  دایص  دبسخ و 
شیوخ نارای  اب  ریشمش  منزیم 

شیک رفک  نانمشد  هیلع  رب 
تسار راتفگ  دونشب  سک  نآ  ره  اب 

تساخ میهاوخ  یگریت  هیلع  رب 
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تخر تسبرب  یبن  هک  ینامز  زا 
تخب هریت  هورگ  نیا  زورما  هب  ات 

دناهدوبرب مفک  زا  ار  نم  قح 
دناهدوب میاههظحل  نیمک  رد 

شومخ دب  دیاشن  رگید  نیا  زا  شیب 
شورخ ماگنه  تسا و  مزر  عقوم 

نانمشد شهوکن  هبطخ 007-

نمرها هدرک  مرگ  ار  ناشتشپ 
نخس لعف و  رد  دندروخ  وا  لوگ 

تفاب رکم  ياهماد  ناشیا  رهب 
تفای شیوخ  هاگهولج  ار  ناشبلق 

دناشف ناشاهلد  هب  ار  یتشز  رذب 
دناشن نت  كاخ  هب  ار  تملظ  خیب 

نمرها هاگهولج  ناشیا  مشچ 
نخس ره  لیلد  وا  ياههتفگ 

درک هناخ  ناشیا  ناج  رد  ردقنآ 
درط دنادرگ  ینشور  هار  ات ز 

سورع ون  ناسب  ار  یتشز  ریپ 
سورخ مشچ  نوچ  دنادرگ  رگهولج 

کیرش ناطیش  اب  دنتشگ  نامدرم 
کین لامعا  زا  دندنادرگ  يور 

لمع ریجنز  راتفگ و  يهتشر 
لغد ناطیش  تسد  رد  یگلمج 

وا تعیب  ریبز و  هرابرد  هبطخ 008-

. دراد رظن  رد  ار  ریبز  نادب  هک 
تسشن شبلق  رد  هنوگنیا  يرواب 

تسدب هکلب  لد  هب  هن  تعیب  هدرک 
هحفص 23] ]

فارتعا دیامن  تعیب  نادب  سپ 
فالخ رب  دزاس  دیدرت  یهگناو 

دنسپ یضاق  شدیاب  یلیلد  سپ 
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دنبیاپ شدهع  رب  دوبن  ارچ  هک 
تسسک نآ  فیدر  رد  مه  وا  هنرو 

تسبن ار  تعیب  دهع  لوا  زا  وک 

نانکش نامیپ  هرابرد  هبطخ 009-

لد هب  اهتشحو  دنراد  دوخ  هچ  رگ 
لگ هب  هتفر  ورف  ناشتئرج  ياپ 

دنهد ینالوج  هاگهگ  مه  زاب 
دنهنیم ییاپ  دنرآ و  یشرغ 

نیا زا  ریغ  دشاب  کیل  ام  يهویش 
نیمز يور  رب  تسین  نیا  ام  هار 
كاخ هب  ار  نمشد  میناطلغن  ات 

كاله ار  ناشیا  مینادرگن  ات 
اعدا گناب  دیدهت و  شرغ 

ام لبط  زا  هگچیه  دزیخنرب 
ورف دیان  ات  هک  یناراب  وچمه 

وا زا  ددرگیمن  يراج  مه  لیس 

ناطیش بزح  هبطخ 010-

نخس نیا  دیناد  شاف  قیالخ  يا 
نمرها ایهم ، هدرک  دوخ  بزح 
شرب رد  هراوس  مه  هدایپ  مه 

شرگشل اب  هتخاترب  امش  رب 
تسا نم  اب  نم ، ینیبقح  يهدید 
تسا نت  رب  یظافح  ار  نمشد  ریت 

هاگچیه مداتف  کش  ماد  هب  هن 
هار هریت  رب  ارم  سک ، هدناشک  هن ،

راوخ موق  نآ  رب  دنگوس  ادخ  رب 
رازراک رد  مهد  یسرد  نانچ  نآ 

ماخ رکف  نیا  دننک  نوریب  رس  ات ز 
ماین زا  ریشمش  دنرآ  نورب  هک 

لایخ رس  زا  دننک  نوریب  یهگناو 
لادج رهب  زا  دنیارآ  رکشل 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هحفص 24] ]

هیفنح دمحم  هب  باطخ  هبطخ 011-

. درپس ودب  ار  مچرپ  لمج  دربن  رد  نوچ  هفینح  دمحم  شرسپ  هب 
رابغ دننام  هوک  نیا  دوش  رگ 

راوتسا سب  دوخ  ياج  رب  نامب  وت 
زارفرس نامیم  گنج و  رد  نک  ربص 

زابب رس  تراگدرورپ  هر  رد 
هاپس رب  تمشچ  ياجرباپ و  شاب 

هار سرت  دباین  زگره  تلد  رد 
رازراک نیا  رد  شابیم  نئمطم 
راگدرک نآ  زا  يزوریپ ، تسه 

لمج باحصا  رب  يزوریپ  زا  سپ  هبطخ 012-

لمج نادیم  نایاپ  رد  هک  نوچ  )
لج زع و  بر ، دنادرگ  شحتاف 

نایب نیا  تفگ  وا  نارای  زا  نت  کی 
نالف نبا  يدب  اج  نیا  یکشاک 

ادخ يدیدیم  شیوخ  مشچ  هب  ات 
اطع هدرک  رفظ  حتف و  ام  هب  نوچ 
وا مان  یئوگ  هگ  نآ  الوم  تفگ 

؟ وکن ام  رادتسود  ایآ  تسه 
ادخ ریش  یهگناو  يرآ  تفگ 

( اهر يدرک  نینچ  ار  تبحص  دیص 
دای وت  يدرک  نینچ  شعضو  زا  هک  نآ 

داهج نیا  رد  وا  هدوب  ام  هرمه 
زور ماش و  نیا  محر  رد  دشاب  هک  ره 

زونه دشاب  ردپ  تشپ  رد  هک  ای 
نیا زا  دعب  نودرگ  شاقن  یهگناو 

نیمز رب  ار  ناشریوصت  دشکیم 
دربن نیا  رد  ام  هارمه  یگلمج 

درط دندرک  ار  مصخ  دناهدوب و 
دوبع نآ  دمآ  دنهاوخ  نیمز  رب 
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دوجو دبای  ناسک  ناز  نامیا  کلم 
هحفص 25] ]

هرصب مدرم  شنزرس  هبطخ 013-

. هرصب مدرم  شهوکن  رد 
نمرها رکم  میلست  هدش  يا 

نز نامرف  رب  هتسبرب  ار  غیت 
روک مشچ  وریپ ، دیتشگ  رتش  زا 

روم دننام  هدز  هقلح  وا  درگ 
درکب یگناب  نوچ  دیتفگ  شخساپ 

درط دیتشگ  شیپ  زا  دش  یپ  هک  نوچ 
كوخ يوخ  نوچمه  تسا  تسپ  ناتیوخ 

كوپ بوچ  نوچمه  تسا  تسس  ناتدهع 
قافن ییورود و  دشاب  ناتنید 
قالتاب رد  نجل  نوچمه  ناتبآ 

راب هدنکفا  امش  عمج  رد  هک  ره 
راچد شلامعا  تشز  باذع  رب 

هابت موق  نیا  كرت  هتفگ  هکناو 
هانگ شتسش  يدزیا  فطل  بآ 
كاخ عاونا  نیرتهدنگ  ناتکاخ 

كاغم رد  یناگدرم  شنامدرم 
بآ نیلاب  رب  دیکیدزن  هچ  رگ 

باتفآ رهپس و  زا  دیتسه  رود 
رارق دریگ  امش  رهش  لد  رد 

راگزور ياههنتف  زا  مهد  هن 
هانگ بولغم  تسا  رهش  رد  هک  ره 

هلا فطل  رد  تسا  نوریب  هکناو 
بآ جوم  دیآ  يوس  ره  زا  هللااب 
بارخ رهش  نیا  رود  دزاس  هقلح 

نتشیوخ ماک  هب  دعلب  ار  رهش 
نت چیه  درادن  وش  نوریب  هار 
نورب دجسم  يهتسدلگ  طقف  ات 

نوگهریت ياهلیس  نیا  زا  دنام 
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باتش اب  دیوپ  وچ  هک  یتشک  وچمه 
بآ زا  دنام  نورب  اهنت  شاهنیس 

هحفص 26] ]

هرصب مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 014-

( لمج گنج  رد  هرصب  مدرم   ) باب نیا  رد 
بآ کیدزن  ناتکاخ  دشاب  هچرگ 

باوص لدع و  زا  دیرود و  نامسآ  ز 
درخ بآ  زا  تسیلاخ  ناتماج 

درب ینادان  دزد  ار  ناتلقع 
الب ریگنامک  کنیا  ببس  نیز 

امش بلق  رب  دنکفا  دوخ  ریت 
دیاهتشگ نایابر  همقل  يهمعط 
دیاهتشگ نابایب  ناگرگ  دیص 

لاملاتیب ندنادرگرب  رد  هبطخ 015-

. دنادرگزاب ناناملسم  هب  ار  نآ  ماما  دوب و  هدیشخب  دوخ  ماوقا  هب  لاملاتیب  زا  نامثع  هچ  نآ  يهرابرد 
شیوخ نادزی  رب  دنگوس  مروخیم 

شیوخ ماوقا و  رب  هداد  نامثع  هچناک 
دناهدنادرگ نانز  رهم  نونک  رگ 

دناهدناوخ لزنم  هب  ار  يزینک  ای 
داد نیع  دشاب  هک  مناتسب  زاب 
داهن اهشیاشگ  سب  تلادع  رد 
تسروخلد تلادع  زا  وک  یسک  ره 
تسرپ مراک  يهنیک  زا  شاهنیس 
متس زک  دنادب  دیاب  نامگیب 
مژد ددرگ  رتشیب  ناسنا  ناج 

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  هبطخ 016-

دندرک تعیب  وا  اب  هنیدم  رد  نوچ 
نابز رب  نونکا  دنار  مهاوخ  هچ  نآ 

نامز ره  منآ  دنباپ  نماض و 
هحفص 27] ]
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الب نودرگ  ياهتربع  هک  نآ 
المرب دش  شلد  نامشچ  شیپ 

دورف نآ  زارف و  نآ  زا  یهگناو 
دومن ور  وا  رب  دنپ  ياههمشچ 

وا هک  عنام  دوشیم  يوقت  تسد 
ورف اهتملظ  هاچ  رد  دوش  رد 
اضق داتسا  هکنیا  دینادب  ناه 
یفطصم نامز  نوچ  رگید ، راب 

هتخیگنا فرط  ره  یئاههنتف 
هتخیر شناحتما  ياهگنر 

راگدرورپ رب  دنگوس  مروخیم 
رادهار ار  شدمحا  تسدرکب  وک 
دیاهناد نوچمه  لابرغ  نیردناک 

دیاهنامیپ ار  درد  ياههدوت 
شوج گید  نورد  یتابوبح  نوچ 

شورخ اهدص  اب  دیزیمآ  مهرد 
رگد وس  ره  زا  دیدرگ  ور  ریز و 

ربز دیآیم  ریز  هدوب  هک  ره 
شیپ هب  دناریم  تسدنام  سپ  هک  ره 

شیوخ دنامیم ز  تسا  شیپ  وا  هک  ناو 
ناهن مدرک  یک  دنگوس ، ادخ  رب 

ناهج ناماد  هب  ار  قح  رهوگ 
یتسار زج  نابز  رب  مدنارب  یک 

یتساخرب يژک  نم  ماک  یک ز 
راگدرک لوسر  نیا ، زا  رتشیپ 

راگزور نیا  زا  هگآ  مدوب  هدرک 
شوگ دیریگ  نم  دنپ  قیالخ  يا 

شومچ بسا  نوچ  تسه  ناهانگ  نیاک 
تسا هتسشنب  نآ  رب  يراکاطخ  ره 

تسد شراسفا ز  تسدرک  اهر  دوخ 
ریز هب  الاب  زا  دتفایم  تبقاع 
ریمض دنازوسب  شلهج  شتآ 

مار رایسب  یبکرم  يوقت  تسه 
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ماک هب  دناریم  هار  شراوس  سپ 
تشهب دشاب  وا  ياوام  تبقاع 

؟ تشونرس رگید  تسیچ  نیا  زا  رتهب 
دنتسارآ ناهج  هک  ینامز  زا 

دنتساخرب ازغ  رب  لطاب  قح و 
هاپس هتشگ  ياهدع  ار  فرط  ره 
هایس ور  یعمج  رون ، رپ  ياهتسد 

هحفص 28] ]
دوبر يزوریپ  يوگ  لطاب  هک  رگ 

دونغ تحار  رتسب  نایم  رد 
تفگش باجعا و  ياج  زگره  تسین 

تفرگ تداع  ار  مسر  نیا  اضق  نوچ 
راگزور رد  دوب  كدنا  قح  هک  رگ 

راودیما درب  هب  هراومه  تسه 
يوربور دیآ  مک  تصرف  نیا  هچ  رگ 

يوج يوس  دیآزاب  هتفر  باک 
.( ماهدرکن همجرت  ار  نآ  ندوبن  يرورض  لیلد  هب  هک  دزادرپیم  هبطخ  یئابیز  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  یضردیس  اج  نیا  رد  )

: هبطخ همادا 
تشونرس رد  یسک  هدوسآ  تسین 

تشهب ای  رخآ  تساوام  شخزود 
دوزف اهیشوکتخس  رب  یسک  ره 

دوبر نادیم  نیا  زا  یتخبشوخ  يوگ 
گنج درک  يراکتشز  اب  یسک  ره 

گنل دنچ  کی  وا  ياپ  دشاب  هچرگ 
زیختسر زور  هک  شدیما  تسه 

زیزع نادزی  دنیب ز  ترفغم 
قح راک  رد  یهتوک  هدرک  هکناو 

قحتسم دشاب  مشخ  رب  تبقاع 
تسار پچ و  زا  نیمک  هدرک  نمرها 

تسایربک هار  نیبانیب  هار 
وا نآرق  ربمغیپ و  يهویش 
وکن هار  نیا  زیواتسد  تسه 

داب هب  رسکی  ینمرخ  ره  دوریم 
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دادب اهمدنگ  هک  نمرخ  نیا  زا  ریغ 
هابت دش  رخآ  درک  يوعد  هک  ره 
هام ریز  رد  ناهن  دنامیمن  روخ 
درک زاغآ  غورد  يادوس  هک  ره 
درکزاب نارسخ  ياهرد  دوخ  يور 
دربن راکیپ و  درک  قح  اب  هکناو 

درک هتشغآ  دوخ  نوخ  رب  دوخ  تسد 
هایسور يدرم  رتنادان ز  تسیک 

هاگچیه ار  دوخ  ردق  دنادن  وک 
تسرد دش  يوقت  ناک ز  یئانب  ره 

تسس هک  ای  ینیبن  نازرل  شزگره 
دروخ بآ  يوقت  وک ز  يرازتشک 
درشف ار  شیولگ  یک  یلاسکشخ 

شیوخ تیب  رد  نامز  نیا  دینامب  سپ 
شیپ دیریگ  یتشآ  حلص و  هار 

هحفص 29] ]
تسد دیزیوآ  هبوت  بانط  رب 

تسم دیدرگ  تینادحویم  زا 
شنم نیز  ینایز ، دنیب  یسک  رگ 

شنزرس دیامن  دیاب  ار  شیوخ 

تسیاشان نارواد  هبطخ 017-

. دشابن نآ  هتسیاش  دوش و  رادهدهع  ار  مدرم  نایم  يرواد  هک  یسک  فصو  رد 
سک ود  اهنت  ناهج ، یضاق  دزن 

سب دنتسه و  نامدرم  نیرتدب 
شیر هدرک  یکین  حور  سب  زا  هک  نآ 

شیوخ لاح  رب  شدزیا  هداهناو 
رود تسدیدرگ  تسار  ریسم  زا 

رون تسدید  یک  تسانیبان  هکنآ 
فارحنا زین  دوش  تعدب  هنشت 

فالک دش  شبلق  تسد  رب  یهرمگ 
وید میلست  دوخ  تسدیدرگ  هکنوچ 

ویر يوس  دناوخب  مه  ار  نامدرم 
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الب بادرگ  هب  ات  دراد  تسود 
التبم ددرگب  مدرم  یتشک 

رون يزوریف و  هار  دوخ  رب  هتسب 
رود هتشگ  يراگتسر  ریسم  زا 

تایح ماگنه  هب  مه  ار  ناوریپ 
تافو زا  دعب  مه  هارمگ ، دنکیم 
شود هب  دریگ  يرگید  هانگ  مه 

شومخ دشاب  دوخ  راک  مرش  مه ز 
ماما مشچ  رد  هک  یصخش  نیمود  )

( مان هتفرگب  نامدرم  نیرتدب 
دنمک نوچ  شلهج  هک  ینادان  تسه 

دنب هب  هدیناشک  ار  شلقع  ياپ 
مادم مه  رگید  نادان  مدرم 

ماش هریت  ره  رد  دنیوج  وا  زا  هار 
هتخاس لطاب  رکف  زا  یبکرم 

هتخات هنتف  هاگلزنم  يوس 
؟ یتشادرب اجک  شزاس  مچرپ 

یتشآ رد  وا  مشچ  دشاب ، روک 
امن مدآ  قطنم و  مک  ياهدع 
امنهر هگنآ  دنناوخ و  شلقاع 

درخ نیا  درادن  وا  زگره  هچ  رگ 
درب یهار  ینشور  يوس  هب  ات 

هحفص 30] ]
ناهن شناماد  هب  دراد  ياهفحت 

نآ يرایسب  رتهب ز  شکدناک 
رورغ داب  دمد  دوخ  رد  ردقنآ 

روش بآ  زا  دوخ  ماک  دزاس  ریس 
ریمض رد  دزیر  هدوهیب  شناد 

ریلد یصاع و  قلخ  رب  دوش  ات 
اضق رب  دنیبب  قیال  ار  شیوخ 
اور دراد  يرواد  مدرم  نیب 

یسک دهاوخ  وا  زا  رگ  لگشم  لح 
یسب وا  رب  دنک  نوزفا  هرگ  دص 
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مه هب  شرامیب  نهذ  زا  یهگناو 
مک شیب و  دفاب  دنچ  یتاهرت 

وکن دناد  یمه  ار  لطاب  رما 
وا رب  شلامعا  دیدرگ  هبتشم 

دنچ هک  وا  یتوبکنع  نوچمه  تسه 
دنب هب  دتفا  دوخ  رات  نایم  رد 

تسرد شهار  دوب  دنادیمن  دوخ 
تسس هدیدرگ  وا  رکف  يانب  ای 

تسار هار  دشاب  هتفر  یتح  هک  رگ 
تساطخ وا  راک  هک  دراد  کش  زاب 

لگ هب  هدناماو  تسدرک و  اطخ  رو 
لد هب  درادنپ  کین  ار  دوخ  راک 

ياپ ریز  هشیمه  شلهج  بکرم 
يامنهر هتشگ  شیکیرات  يوس 

نامگ لوصحم  تسه  دیوگ  هچ  ره 
نایب ناز  دراکن  لد  رد  يرواب 

تسس ياهتیاور  دیوگ  یهگناو 
تسرد دنادیمن  شمقس  تحص و 

دابدنت موجه  رد  یهاک  وچمه 
دایب دراد  ور  ریز و  ار  اههتفگ 

مکب مص و  نوچمه  دنگوس  ادخ  رب 
مکح نییعت  هر  زا  هاگآ  تسین 

رس هب  هداهنب  جات  نوچ  یبصنم 
رظن ره  زا  شقیال  دشابن  هک 

لوبق درادیمن  دوخ  هک  ار  هچ  ره 
لوصا نآ  رب  شرواب  دشاب  تسس 

وا مشچ  رد  رگد  شزرایب  تسه 
وا مشخ  دزوسب  شناد ، نمرخ 
تستخانشب دوخ  هک  بهذم  نآ  زا  ریغ 

تستخات بهاذم  یمامت  رب 
هحفص 31] ]

باوص مکح و  زا  هگآ  دشابن  رگ 
بارخ ار  نآ  دنکیم  تلاهج  اب 
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راک يور  رب  دنکفایم  اههدرپ 
راکشآ شلهج  زار  ددرگن  ات 

شورف ناج  هانگیب  اهدص  نوخ 
شوج هب  شملظ  شتآ  زا  هدمآ 

داب هب  هداد ، ناسک  ثاریم  هک  سب 
داد گناب  زا  کلف  شوگ  هدش  رک 

اسر يدایرف  هب  ار  دوخ  يهوکش 
اضق خرچ  یضاق  اب  منکیم 

درخیب نامدرم  نیا  زا  هوکش 
در تسد  ناشاههنیس  رب  دز  لقع 

هایس یلهج  رد  رمع  کی  هتسیز 
ار هدرکمگ  ناهج  نیا  زا  دنوریم 

باتفآ نازیرگ ز  شافخ  وچمه 
باتک مکحم  نیا  دننیبیم  راوخ 
رهگ رپ  باتک  نیز  يزیچ  چیه 
رتراوخ ناشیا  نامشچ  رد  تسین 

اجباج اهنآ  دنزاس  رگا  کیل 
ادخ تایآ  شیوخ  لیم  قبط 
ياهتفگ رگید  تسین  رتوکن  ناز 

ياهتفس رد  تسین  رتاهب  رپ 
هورگ نیا  مشچ  هب  یئوکین  غرم 

هوکش رف و  رد  تسا  غاز  زا  رتمک 
رش راک  زوجع  هظحل  ره  کیل 
رگهولج یسورع  نوچ  ناشیا  شیپ 

ناملاع فالتخا  شهوکن  هبطخ 018-

. ناملاع يار  فالتخا  شهوکن  رد 
دنرب یضاق  کی  دزن  يوعد  هک  نوچ 
دنرخ ناج  شوگ  هب  دیوگ  وا  هچ  ره 

وا مکح  فالخ  رگید  يایضاق 
وگتفگ دتفا  وچ  یمکح  دهدیم 
ماهتا ره  زا  غراف  یضاق  ود  ره 
ماما يوس  رب  دنروآیم  يور 
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بان نییآ  زا  هرمگ  ماما  ناو 
باوص دناوخ  ار  هداد  يار  ود  ره 

تسیکی لسرم  دزیا و  باتک  نوچ 
؟ تسیچ يار  فالتخا  نیا  هشیر 

هحفص 32] ]
؟ هلا زا  هدیسر  یمکح  رگم  دوخ 

هار دنیوپ  رگدمه  فالخ  ات 
دنهن رس  دزیا  مکح  رب  نامز  نیو 

؟ دنهد مه  فالخ  رب  یئاهمکح 
؟ فالتخا زا  یهن  تسدرک  ادخ  ای 

فاصم شمکح  اب  دندرک  نامز  نیو 
تسا هداد  دزیا  هک  ینید  نآ  دیاش 

؟ تسا هداهنب  نآ  رد  یئاهیتساک 
ماخ رادنپ  اب  دنهاوخ  ناسک  نیو 
؟ مامت ینید  رب  دنزاس  شیرای 
؟ دندزیا کیرش  نانیا  رگم  ای 

؟ دندز هک  یئاهفرح  دشاب  تسار 
زیتس نیز  غراف  زین  یلاعت  قح 
زین دونشخ  دشاب و  دیاب  داش 

مامت هدوب  قح  نید  دیاش  هک  ای 
مالک نآ  هتفگن  ربمغیپ  کیل 

تسیچ هک  نآرق ، رد  هتفگ  دزیا  هچ  رگ 
« تسین هتشونب  ناک  تسین  يزیچ  چیه  »

هلا تایآ  هک  روآ  دای  هتشگ 
هاوگ دشاب  يرگید  رب  یکی  ره 

وا ناقرف  رد  تسین  یفالتخا 
وکن يراتفگ  تسین  رتوکن  نیز 

راگدرورپ زا  دوخ  نآرق ، دبن  رگ  »
« رامشیب دب  نآ  رد  یتافالتخا 
فرژ تسه  شنطب  ابیز و  شرهاظ 

فرح فرح  تشپ  هتفهنب  نخس  دص 
نآ ياهیتفگش  ددرگیمن  یط 
نایم رد  شبیرغ  ياهنخس  سب 
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باجح تشپ  رد  تسیکیرات  هچ  ره 
باتک نیز  الا  نشور  ددرگن  دوخ 

سیق نب  ثعشا  هب  هبطخ 019-

. دومرف سیق  رسپ  ثعشا  هب  هک 
تشاد رخف  شدوجو  رب  ملاع  هکنآ  )

تشارفرب يراکزیهرپ  مچرپ 
هحفص 33] ]

مقر دزیم  لزا  شاقن  هکنآ 
مدع زور  زا  يو  يابیز  شقن 

یمتاخ نیگن  يابیز  شقن 
یمدآ رتارف ز  نادزی ، زا  رتمک 

وا تشپ  تماما ، كاپ  يهتشر 
وا تشم  رد  ياهناد  شناد  نید و 

یبن ياج  رب  دیباوخ  بش  هکنآ 
یبش هفوک  رد  دناوخیم  ياهبطخ 

هدمآ زاورپ  هب  شراتفگ  غرم 
هدمآ زاوآ  ربمغیپ  زا  یئوگ 
یضترم ياههتفگ  رب  ناهگان 

اجبان ثعشا  تفرگب  اههدرخ 
ياهدنار هک  نخس  نیا  تفگ  یلع  رب 

ياهدناوخرب نتشیوخ  نابز  رب 
تفسب ینعم  رهوگ  لطابب  نوچ 

:( تفگ درک و  وسنادب  تروص  یضترم 
نخس نیز  یتشگ  هاگآ  اجک  زا 

نم نارسخ  ای  دوس  دشاب  هچ  ات 
راگدرورپ تنعل  اداب  وت  رب 

راکبان رب  دنکیم  تنعل  هکناو 
رورغ مام  زا  هتشگ  هداز  وت  يا 

روک هدرک  تقافن  رفک و  شتآ 
ریگ راد و  نایم  رد  لوا  راب 

ریسا یتشگ  دوخ  رفک  نامز  رد 
لوبق هکینآ  زا  دعب  رگید  راب 
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لوسر مالسا و  نید  يدوب  هدرک 
يدزرب هفیلخ  رب  نایغط  لبط 
يدمآ تراسا  ریجنز  هب  ات 

وت يوس  دمآ  دوس  تلام  هن ز 
وت يوگخساپ  تشگ  ترابت  هن 

غیردیب يدیلپ ، زک  ینامه  وت 
غیت ریز  ار  دوخ  نارای  ياهداد 

یند يا  وت  هتسیاش  دوب  نیا 
تنمشد درامش  رب  تشیوخ  هک  ات 

دامتعا دراین  هناگیب  چیه 
داهندب ورود و  یصخش ، نوچ  وت  رب 

تلفغ زا  عنم  رد  هبطخ 020-

امش تاوما  دندید  ار  هچنآ 
الب جنر و  یتخس و  باذع و  زا 

هحفص 34] ]
شیوخ نامشچ  اب  دیدیدیم  هک  رگ 
شیر دیدرگیم و  ربصیب  ناتناج 
قح راتفگ  نامز  نآ  دیدینشیم 
قح رادرک  زا  هدرک  تعاطا  مه 

تسشن نانآ  لد  رب  هچنآ  کیل 
تسا هدیشوپ  ناتمشچ  زا  نامز  نیا 

رورغ لهج و  يهدرپ  دشاب  دوز 
روضح دبای  قح  هاگناو  دتفرب 

ناشن قح  هار  دنداد  امش  رب 
ناشکندرگ يا  دیدنادرگ  يور 

تسار راتفگ  ناتشوگ  رد  دش  هدناوخ 
تساک دوزفن و  ناتنامیا  رب  کیل 

راکشآ دیدرگ  مولعم  قح  هار 
؟ راب دیتسب  اجک  وا  يوس  کیل 

دنچ داتفا  قافتا  ثداوح  سب 
دنپ زین  اهنآ  زا  دیریگ  رگم  ات 

نید نامشچ  رد  تسابیزان  هچ  ره 
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نیبم اراکشآ و  دش  امش  رب 
ادخ اتکی  ار  شیوخ  ياههتفگ 

ءایبنا قیرط  زا  غالبا  هدرک 

تمایق هب  هجوت  رد  هبطخ 021-

رارقلاراد ناتشیپاشیپ  تسه 
راظتنا رد  رس  تشپ  زا  ناتگرم 

دنک یط  ار  هر  هنارابکبس  سپ 
دینک يو  اب  یتولخ  رتوکن  ات 

دناهدناوخ تلحر  گناب  هک  ناگتفر 
دناهدنام يراظتنا  رد  نامز  نیا 

زین دیدنویپب  مه  ناشیا  هب  ات 
زیمت دبای  نامزنآ  دب ، زا  بوخ 

.( دزادرپیم ع )  ) یلع ماما  راتفگ  زا  فیرعت  هب  اج  نیا  رد  یضر  دیس  )

نانکش تعیب  شهوکن  رد  هبطخ 022-

تستساوخ ار  دوخ  نارای  نمرها 
تستسارآ فرط  ره  زا  يرکشل 

هحفص 35] ]
اجب دنام  متس  ياهانب  ات 

اقب دبای  رتشیب  لطاب  رمع 
دناهداد نم  رب  تساران  تبسن 

دناهدناوخ نافع  نامثع  لتاق 
داد فاصنا و  دناهداهنب  اپ  ریز 
داد دندروآرب  نم  رب  تهجیب 

شیوخ هک  ار  یقح  دنهاوخ  ناسک  نیا 
شیرپ دندوب و  هدرک  شلامیاپ 

نیا زا  شیپ  هک  یسک  هاوخنوخ  هتشگ 
نیمز رب  يدنتخیر  ار  وا  نوخ 
دناهدناطلغ نوخ  هب  ار  وا  نتشیوخ 

دناهدناوخ اتفگش  یهاوخنوخ  گناب 
نخس متفگ  وا  لتق  زا  نم  هک  رگ 

نم راک  اب  ناسک  نیا  دنکیرش  سپ 
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دناهتشک ار  وا  شیوخ  نانآ ، هک  رو 
دناهتشغآ نوخ  هب  نامثع  نماد 

دنهد سپ  یصاقت  دیاب  نتشیوخ 
دنهن ندرگ  دوخ  راک  راب  ریز 

شورخ هدروآ  نم  رب  کنیا  هکنآ 
شودب دراد  هنگ  راب  نتشیوخ 

دننک اغوغ  سب  دنشوکیم ، تخس 
دننک ایحا  ار  هدرم  موسر  ات 

نخس نیا  زا  یضترم ، دصق  تسه  )
( نظو ضیعبت  اب  لاملاتیب  شخپ 

ریش دنشود  ات  دنشوک  ایئوگ 
ریپ کشخ و  هتشگ  هک  ناتسپ  یکی  زا 

ولج رب  هن  مدق  کنیا ، تسکش ، يا 
ون یبای ز  يرگید  تسکش  ات 

هوکش يوس  منک  توعد  ارک  نم 
هورگ نآ  رب  مهدیم  خساپ  هچ  ای 

تسا هدنار  دزیا  هک  يریدقت  هب  نم 
تسا هدناوخ  دوخ  يوس  رب  نوچ  میضار ،

زیتس گنج و  رد  زا  دنیآرد  رگ 
زیت ریشمش  مشکیم  اهنآ  يور 

راکبان درد  نامرد  نیرخآ 
رادیاپ يدربن  تسزیت و  غیت 

تسا هتشگ  قح  يزوریپ  يهیام 
تسا هنشت  اهنوخ  هب  هک  يزیت  غیت 

گنج هب  مدنناوخب  ات  اتفگش  يا 
گنت هصرع  دنزاس  شیوخ  لایخ  رب 

دناهدناسرت ماهزین  زا  یهگناو 
دناهدناوخ مربص  یشوماخ و  يوس 

ازع رب  دنیشن  ناشیا  ردام 
؟ اغو راکیپ و  نم ز  مسرتب  یک 

هحفص 36] ]
گنج هدناسرتن ز  سک  منونکات 
گنن تخر  مناجب  مناشوپب  یک 
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هلا اتکی  رب  وچ  متسه  دقتعم 
هار تفایان  ملد  رد  ههبش  چیه 

نایاونیب باب  رد  هبطخ 023-

نامسآ دزیر ز  هک  یناراب  وچمه 
نآ بآ  زا  درب  یمهس  یسک  ره 

مرجال مه  اضق  ریدقت و  ربا  ز 
مک شیب و  دبایب  یمهس  یسک  ره 
لاح نسح  رد  یسک  رگ  ادابم  سپ 

لام هاج و  نوزفا  تشاد  رترب  دوب 
درد هب  دنیشنب  كوس  رد  يرگید 

؟ درکن یفطل  نم  هب  یتیگ  ارچ  ات 
كاخ هریت  نیا  رد  هک  یناملسم  ره 

كاپ هدرک  تنایخ  زا  ار  دوخ  تسد 
تسد زین  نماد  تسدولاین  دوخ 

تسپ تسا و  زیچان  هک  یئاهلمع  رب 
مرتحم مدرم  نامشچ  رد  تسه 

مرک ياراد  تسا و  جرا  بحاص 
راگزور رد  هبت  يراک  دنک  رگ 

راخ هب  دیالایب  ار  تمرح  غاب 
ریقح ددرگیم  لضف  لها  شیپ 
زیچ دندرگ  وا  رب  هیامورف  سب 

رامق ماگنه  هک  یصخش  نآ  لاح 
راظتنا نیا  رد  هظحل  ره  وا  تسه 

وا لاح  قفو  هعرق  دیایب  ات 
وکن بوخ و  درب  یمهس  نایم  ناز 
تسرد درم  نآ  لاح  نوچمه  تسه 

تسش تسد  شتایح  رد  تنایخ  زک 
راگزور لاف  هک  درادیم  مشچ 

راگدرورپ زا  ددرگ  شلاح  قفو 
ایربک يوس  تخر  ددنبب  ای 

ازس ملاع  نآ  رد  دبای  یتمعن 
زونه ایند  نیا  رد  دنام  رگا  ای 
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زور زور  ددرگب  نوزفا  شتمعن 
راثن ددرگ  وا  رب  تنکم  تورث و 

رادیاپ مه  شتمرح  وا و  نید 
ناهن ناج  لها  ینعم ز  نیا  تسین 
ناهج نیا  مهس  تسدنزرف  لام و 

هحفص 37] ]
ترخآ يارب  دنامیم  هچ  ناو 

تفص وکین  دشاب و  وکین  راک 
تسا هداد  یبیصن  رگ  ملاع  ود  رد 

تسا هداهنب  قبط  نیا  مدرم  رهب 
ادخ زا  قیالخ  يا  دیسرتب  سپ 

ازس دشاب  ارو  هک  ینانچ  نآ 
هانگ راک  زا  سرت  اهنت  تسین 

هلا يدوجو  تاذ  روخ  رد 
ادتقا دیدرک  کین  راک  هب  رگ 

ایر يور  زا  هن  دشاب  قح  رهب 
تسدمآ صالخا  زج  یگنر  اب  هک  ره 

تسد یگنر ز  ار  شیوخ  راک  شقن 
راگدرورپ دنکیم  شیاهر  سپ 

راک تسدرک  وا  رهب  هک  نآ  ره  اب 
شورخ دراد  ماهنیس  رد  یشتآ 

شوج هب  دمآ  ملد  رد  شهاوخ  گید 
یتسار ار  نیا  مهاوخیم  ادخ  زا 

یتساکیب یتبتر  نادیهش  نوچ 
شتما لوسر و  اب  ینیشنمه 

شتمدخ هدرکب  وک  يدیعس  ره 
نخس نیا  زا  دیوش  هگآ  نامدرم 

نم راتفگ  رب  دیراد  ناج  شوگ 
یمدآ دشاب  دنمتورث  هچ  ره 

یملاع رد  دوب  تنکم  بحاص 
زاب لاوما  تورث و  مامت  اب 

زاین دراد  نتشیوخ  ناسک  رب 
غیت ریت و  نوچ  نابز  تسد و  اب  هک  ات 
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غیرد فوخیب و  دنشاب  شروای 
رتکیدزن همه  زا  دنیودب  نوچ 

رتکین يدنرخیم  ار  شرطاخ 
یسب دراب  الب  رگ  نادرگ  خرچ 

یسک دوبن  ناسک  نیز  رتنابرهم 
راگدای دنامب  هک  یکین  مان 

راوخ ثاریم  درب  هک  یلام  هب ز 
شیوخ موق  دنیب  شیورد  یکی  رگ 
شیر بلق  دنیب  كاچ  ار  شاهنیس 

ور هدیبات  وا  زا  ات  ادابم  نامه 
ودب یلام  هرذ  دشخبن  دوخ 

راثن دزاس  رگا  دنادیم  هچ  رگ 
رامش رد  دریگن  ناصقن  وا  لام 

هاگن دراد  دوخ  شیپ  مه  رگا  ای 
هاگچیه ددرگن  نوزفا  شتورث 

ماما زا  وکین  راتفگ  نیا  ونشب 
مامتها نک  نادب  ندرک  لمع  رب 

شوک دنمشزرا ، هنوگ  نیا  يرهوگ 
شوه شوگ  رد  یهن  رب  هقلح  وچ  ات 

هحفص 38] ]
الب یتخس و  ماگنه  رد  هک  ره 

ابا دراد  دوخ  موق  رب  ددم  زا 
تسا هدنکفا  نایز  رد  ار  نتشیوخ 

تسا هدنک  نارای  يرای  هشیر 
ادج ددرگ  رفن  کی  نانآ  زا  نوچ 
ار هلمج  هداد  تسد  زا  نیا  کیل 

قیفر اب  نایفارطا و  اب  هک  ره 
قیرط رد  دنیزگیمرن  هویش 

لادتعا یتسود و  تخرد  زا 
لاس یط  رد  رب ، هتسویپ  دروخیم 

.( دزادرپیم ع )  ) یلع ترضح  راتفگ  نیا  یئابیز  زا  فیرعت  هب  یضردیس  اج  نیا  رد  )

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  هبطخ 024-
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قح هار  زا  رود  هتشگ  وک  یسک  اب 
قبط رب  هداهن  ار  اهیگریت 

قاثو نیا  متسب  هک  مگنجیم  تخس 
قافن هن  میامنیم  للعت  هن 

ایربک ناگدنب  مامت  يا 
ادخ نامرف  میلست  هدش  يا 

هلا نیمارف  را  دیسرتب  مه 
هانپ وس  ره  زا  دیرآ  ودب  مه 

زاب هدنادرگ  ادخ  هک  ار  یهر  ره 
زاب دیراذگب  ماگ  هر  نامه  رد 
تسامش شود  رب  هک  یفیلکت  راب 
تساطخ يراک  شنداهنب  نیمز  رب 

ناتماک رب  دوب  يزوریپ  دهش 
ناتماب رب  دوب  يزورهب  غرم 

بیشنرپ ناهج  نیا  رد  تبقاع 
بیصن ترصن  دوشیم  یبقع ، رد  ای 
ار زورنآ  منکیم  تنامض  نم 

ار زوس  نیا  امش  رد  منیبب  نوچ 
هحفص 39] ]

تسس نارای  زا  شجنر  هبطخ 025-

دیسریم وا  يوس  یکیپ  نامز  ره  )
دینشیم اهربخ  هیواعم  زا 

تسپ درم  نآ  رکشل  يدینشیم 
تسد هدنکفا  اهرهش  مامت  رب 
رازراک زا  دنتخیرگب  یهگناو 

راز رایسب  یضترم ، نالماع 
ربخ نیا  زا  ماما  تحاران  تشگ 

رطخ ماگنه  هب  نارای  یتسس 
تسشن هفوک  ربنم  رب  یهگناو 

( تسجب لد  نامک  زا  راتفگ  ریت 
نطو یمامت  رد  هفوک  ریغ 

نم تسد  رد  يرگید  رهش  تسین 
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تستساخرب تاهنتف  هفوک ، رهش 
تستساوخ یتشز  وت  رب  نودرگ  رود 

دود نآ و  شیاههتفگ  نایم  رد  )
( دومن نیمضت  نینچ  ار  رعاش  رعش 

زیزع يا  تفالخ ، فرظ  زا  مرهب  »
« زیچ چیه  یبرچ  ریغ  یقاب  تسین 

هتخاب ار  دوخ  نید  هک  نآ  رسب 
هتخاترب نمی  يوس  نامز  نیا 

فده دباییم  دوز  لطاب ، موق 
فرط ره  زا  دنوش  هریچ  امش  رب 

هورگ نآ  هار  تسه  لطاب  هچ  رگ 
هوکش اب  يداحتا  دنراد  کیل 

فالتخا دیراد  هک  ترسح  مروخیم 
فاکش اهدص  ناتنیب  هداتف  وا 

دیتفات ور  نتشیوخ  ماما  زا 
دیتفاب يوقت  رهب  یئاهماد 

ریما رما  وریپ  نانآ  نکیل 
ریپ درخ و  زا  دنهدیم  وا  رب  شوگ 

دنقساف نامدرم  نانآ  هچ  رگ 
دنقیال ار  رقس  رعق  تبقاع 

دنچ نوچیب و  دوخ  ماکح  اب  کیل 
دننکیم تناما  يور  زا  راک 

؟ دینکیم تسایس  نوچ  اغیرد  يا 
دینکیم تنایخ  دوخ  ماما  اب 

تسس يار  تخبهریت  هورگ  نآ 
تسرد دشاب  دوخ  موق  اب  لقاال 

دیاهتشگ دساف  تخس  کنیا  نکیل 
دیاهتشگ دساح  رادرکدب و  تخس 

هحفص 40] ]
گنن يایوج  مدرم  يا  ناتنیب ،
گنل هتشگ  تناما  ياپ  ردقنآ 

ار هساک  نیبوچ  تسا  یسرت  ارم  هک 
امش دزن  مهنرب  تناما  دوخ 
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وت دشاب ز  ناهج  هک  یئادخ  يا 
ونش ناج  زا  ارم  دایرف  قمع 

نم مدرم ز  نامز  نیا  دنتشگ  ریس 
نحم نیا  رد  رتهتسخ  نانآ  زا  نم 

هوتس ردنا  هدمآ  نانآ  حور 
؟ هوک دننام  دوب  یک  هزیرگنس 
تسس نارای  زا  هتسکشب  نم  بلق 

تسخن زور  زا  دنتسخ  مرطاخ 
راد هضرع  رتوکن  يرای  ارم  سپ 
رامگ مدرم  نیا  رب  ار  نم  زا  رتدب 

بآ فرظ  رد  دوش  لح  هک  کمن ، نوچ 
باذع اب  ناشیا  بلق  نک  نک ، هشیر 

رازراک رد  امش  ياج  یکشاک 
رای دوب  مسارفوب  زا  رازهکی 

شیوخ يوس  یناوخ  وچ  هکینامدرم 
شیپ دنیآ  زومت  رد  يربا  وچمه 

تلع هب  یناتـسمز  ربا  تسا و  رذگدوز  رابکبـس و  هک  تسا  هدمآ  رطاخ  نیا  هب  یناتـسبات  ربا  هک  دـهدیم  حیـضوت  یـضردیس  اج  نیا  رد  )
.( دنکیم تکرح  دنک  ینیگنس 

تثعب زا  شیپ  بارعا  هبطخ 026-

دیرفآ ار  ناهج  نوچ  یلاعت  قح 
دیزگرب ار  ناربمغیپ  متاخ 

ریفس شدرک  دوخ  يوس  زا  ادخ  سپ 
ریذن ار  ملاع  لها  ددرگب  ات 

دیعب یئاهقفا  زک  ینامز  نآ 
دیمدرب ص )  ) دمحم دیشروخ  رون 

ناتنیئآ يدب  نییآ  نیرتدب 
ناتنیلاب يدب  اهتفخ  كاخ 

خالگنس هار  هروک  رب  یلزنم 
خاک گنسمه  ناتیکاخ  هناخ 

هحفص 41] ]
رام وچمه  برقع  وچمه  ینیشنمه 

رامسوس ای  خلم  زا  ای  ناتقزر 
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لگ هب  هتشغآ  هریت ، سب  ناتبآ 
لجخ دشیم  یمدآ  ناتاذغ  زا 

داسف روج و  يزیرنوخ و  ناتراک 
داهن هریت  ینمشد ، رد  ینمشد 

هلا مان  دوخ  ياهتب  رب  هداد 
هانگ درگ  رد  هقرغ  رس  ات  ياپ 

: هبطخ زا  يرگید  تمسق 
رانک ره  مدیدب  مدرک  هگن  نوچ 

رای یهارمه و  تسین  مناسک  زج 
شیوخ نارای  زا  دمآ  مغیرد  سپ 

شیپ هداهنب ، ای  صالخا ، اب  هکنآ 
نم ناتسد  رب  هداد  يرای  تسد 

ندب ناج و  رس و  زا  هتشذگرب 
نیعم ناقیفر  نیز  دمآ  مفیح 

نینچنیا دنتفا  گرم  ماکب  ات 
دوخ قح  زا  ات  دوب  نیا  ماهراچ 

دب تخس  میارب  هچرگ  مرذگب 
دردب متسکشب  هدید ، رد  مغ  راخ 

درک گنت  ار  سفن  هار  ماهنیس 
تخس رایسب  دب  هچ  رگ  مدرک  ربص 
تخب دهش  مناج ، ماک  رب  دش  خلت 

نتشیوخ قح  مدیشوپ ز  مشچ 
نخس هار  دش  هتسب  میولگ  رد 
: هبطخ زا  يرگید  تمسق 

دوزفیم شرفک  هب  وک  نآ  صاعورمع 
دومنیم تعیب  وچ  هیواعم  اب 

گنج تفای  نایاپ  هک  نوچ  شدرک  طرش 
گنردیب دراپس  وا  رب  ار  رصم 

درخیب راکتساران و  نت  ود  ره 
دتس داد و  نیز  هدرک  اهنایز  سب 

راگتسر ناهرمه  يا  نونک  سپ 
رازراک نامز  تسا و  گنج  تقو 

نونک ار  تعاجش  بسا  دینک  نیز 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نوخ يایرد  رد  تفر  دیاب  شیپ 
تستخورفا نامز  نیا  گنج  شتآ 

تستخود هزین  قرب  رب  اهمشچ 
دینک ربهر  ار  ربص  يادخان 

. دینک رب  رد  ار  رصن  سابل  ات 
هحفص 42] ]

داهج تلیضف  رد  هبطخ 027-

لام ناج و  اب  ادخ  هار  رد  گنج 
لالجلاوذ رما  ریز  نداهن  رس 

تشهب ياهرد  هلمج  زا  يرد  دش 
تشرسوکین ره  يور  ددرگزاب 

راگدرک ار  دوخ  نارای  زا  سک  ره 
راگزور رود  هب  دراد  رتتسود 

زاب دنادرگ  ار  باب  نیا  وا  يور 
زاینیب ناز  یتمحر  دنیبب  ات 

دارم نیا  دوپ  رات و  زا  دشکیم 
دابع ياهنت  هب  يوقت  هعماج 

زیت غیت  زا  دوب  نمیا  هرز  نوچ 
زین ریت ، هار  تستسب  رپس ، نوچ 

دربن ناماد  هب  دهنن  رس  هک  ره 
درک هقلح  شناج  درگ  يراوخ ، درگ 

ادخ دناشوپ  شیراوخ  يهماج 
الب جاوما  رد  دنادرگ  قرغ 
رفم دباییمن  یتسدورف  زا 

روهطوغ ینوبز ، رازنجل  رد 
یهرمگ ياههدرپ  رد  وا  بلق 

یهت تزع  يهداب  زا  وا  ماج 
وا يوس  دیاین  قح  ناوراک 

وکن بوخ و  یلزنم  دباین  نوچ 
اضق زا  دیآ  يو  رب  يراوخ  مکح 

اضف دنافاکشیم  شلدع  غیت 
بلط مدرک  اهراب  قیالخ  يا 
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بش زور و  ره  ناهن  اراکشآ و 
داهج رهب  زا  دیدنبرب  راب 

داهندب هورگ  نیا  هیلع  رب 
نوخ دنزیر  امش  زک  ینآ  زا  شیپ 

نورب ناتاهنطو  زا  دنیامن  ای 
وا هک  یموق  ره  دنگوس  ادخ  رب 

ودع اب  دگنجب  دوخ  يارس  رد 
اضق رد  دنیبب  يراوخ  تفخ و 

اهر ددرگ  یگریت  نایم  رد 
داهج رب  مدناوخ  هچ  ره  اغیرد  يا 
داب گناب  اب  ماهتفگ  دش  رفسمه 

راب تشادرب  دوخ  شود  زا  یسک  ره 
رازراک نیا  رب  دناوخ  ار  يرگید 

تفای هار  ناشاههنیس  رد  للخ  نوچ 
تفاتش هگان  هثداح  دابدنت 

هحفص 43] ]
دنتخات هرانک  ره  زا  امش  رب 
دنتخاسیم اههتشک  زا  اههتشپ 

فده هتفرگب  زین  ار  اهرهش 
فک هب  ار  اهنآ  هدروآ  کی  هب  کی 

يدماغ درم  نارای  نونک  سپ 
يدب زا  شناج  تسراشرس  هکنآ 

نینچ هداهنب  رابنا  رد  ياپ 
نیمز يور  هتخیر  ناسح  نوخ 

رانک ره  هدنارب  ار  نانابزرم 
راصح تشپ  رد  ماگ  هداهن  دوخ 
تسپ ياهمجاهم  متسدینش  نم 

تسد دندرب  اههناخ  میرح  رب 
الط میس و  نانز  زا  هتفرگرب 

اپ مه ز  تسد و  مه ز  ندرگ  مه ز 
مغ يوک  نانکاس  نآ  یهگناو 

متس دص  ياهبادرگ  رد  هقرغ 
دنتفای یحالس  یک  يراز  ریغ 
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دنتفاکشب اهکشا  اب  ار  هنیس 
راوخهریج نارگتراغ  نیا  رگنب 

راب دنتسب  نیملسم  لام  نوچ ز 
رفن کی  هتشگ  هتشک  ناشیا  زا  هن 

رگد یحورجم  تسدنام  اجب  هن 
یمدآ رب  شنزرس  ياج  تسین 
یمتام رد  دور  هصغ  نیا  زا  وک 

تسد ار ز  ناج  دهد  هصغ  نیا  زا  رگ 
تسا تزع  دص  قیال  مهاگن  رد 

دنلطاب نانآ  هچ  رگ  اتفگش  يا 
دنلدمه مه ، اب  دنتسه و  دحتم 
قارتفا دص  امش  نیب  رد  کیل 

قافتا ياج  تسین  هدرک ، هنخر 
تفگش راک  نینچ  زا  دریمب  لد 
تفرگ ار  مدوجو  هزات  یهدنا 

دایز ددرگ  ناتهودنا  یکشاک 
داب تشز  زا  رتشز  مه  ناتیور 

هحفص 44] ]
تسا هدروآ  موجه  یگرگ  نوچ  مصخ ،

تسا هدرب  کیاکی  ار  نادنفسوگ 
گنج دییوجیمن  دینیبب و  نیا 

گنن دییوج  امش ، رد  تریغ  هدرم 
دیشکیم سپ  اپ  دنرآیم ، هلمح 

دیشچیم يدهش  وچ  ار  تفخ  رهز 
ادخ نیمارف  زا  دنچیپب  رس 

اضر اهلد  رد  دیتسه  لمع  نیز 
زومت يامرگ  ماگنه  رد  هک  رگ 

زوس كالفا  زا  دراب  هک  نامز  نآ 
دربن نادیم  هب  مناوخ  ناتزاب 

درک هزات  يداهج  دیاب  نامز  نیاک 
گنن دیشوپ و  یمه  یچیپرس  تخر 

؟ گنج مییآ  نوچ  تسمرگ ، اوه  هک 
داهج رب  مناوخ  وچ  مه  ناتسمز  رد 
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دایز يامرس  زوس و  هناهب  دش 
درس یمرگ و  زا  دینازیرگ  نوچ 
دربن رب  تارج  تسه  ار  امش  یک 

راگزاسان نمشد  غیت  شیپ 
رارف دشاب  رپس ، اهنت  مرجال ،

ریلدان ياهدرم  تروصب  يا 
ریپ وچ  رهاظ  كدوک و  نوچ  ناتلقع 

سورع ون  ناسب  هدرورپ  زان 
سوک گناب  يارد و  زا  دیزیرگیم 

اضق رود  شدرگ  رد  یکشاک 
انشآ متشگن  زگره  امش  اب 
تخانش يانب  زین ، مه  تبقاع 

تخاسن ینامیشپ  زا  ریغ  ياهناخ ،
دوزف نم  ياهجنر  رب  اهجنر 

دوبن مناتسد  هب  مغ ، زج  یلصاح 
ملد دش  نوخ  رپ  هک  اداب  ناتگرم 

ملصاح هنیس ، غاب  زا  دش  هنیک 
دیاهدناشون ماهصغ  هعرج  هعرج 

دیاهدناشوج ملد  رد  تنحم  گید 
دیاهدناچیپ نم  رما  زا  رس  هکسب 

دیاهدناکشخ ارم  راک  هشیر 
شیرق هک  هدیسر  یئاج  رب  راک 

شیج راک  رد  ارم  درآ  شنزرس 
هحفص 45] ]

عاجش دشابیم  دنچ  ره  یلع  هک 
عالطا دشابن  شگنج  زا  کیل 

ناتدادجا ادخ  دزرمایب  وگ 
؟ ناتداد دش  نوچ  فاصنا و  اجک  دش 

دربن هدرک  امش  نیمادک  دوخ 
درک گنج  ینامز  نم  زا  رتشیپ 

اضق هک  اهنت ، دوب  ملاس  تسب 
ازع زا  یتخر  دناشوپ  منت  رب 

تصش کنیا ز  دوب  نوزفا  نم  نس 
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تسش هب  مداهنب  ریت  نارازه  دص 
ماهدید نادیم  هک  مدرم  نآ  نم  سپ 

ماهدیشچب ار  گنج  مرگ  درس و 
نطو يوهایه  رد  کنیا  نکیل 

نم فرح  رگید  تسرادیرخیب 
تسد دیآ ز  راک  هچ  رگید ، منک  نوچ 

تسکش مغ  نیز  نم  تشپ  اغیرد  يا 

رادشه زردنا و  هبطخ 028-

راب هتسبرب  ناهج  نیا  ناوراک 
راپسهر نایوگ  درودب  دوشیم 
شورخ هدروآ  رود  زا  ترخآ 

شوهب نارای  دسریم ، لزنم  يوس 
وکن ینیرمت  تقو  نونکا  تسه 

ور شیپ  ادرف  تسه  تباقر  نوچ 
تشهب رد  دیآ  تسا  زوریپ  هک  ره 
تشونرس دش  شخزود  دزاب  هک  ره 
وا هک  یناسنا  چیه  ایآ  تسین 

وشتسش دزاس  هبوت  بآ  ردنا 
گرب زاس و  اب  لجا  هکناز  رتشیپ 

گرم ماک  رد  شرکیپ  دناشک  رد 
؟ راک ریبدت  دنک  سک  ایآ  تسین 

راگزور ددرگ  هریت  هکنآ  زا  شیپ 
یتصرف فک  رد  دیراد  نامز  نیا 

یتلهم یهلا  ریدقت  هداد 
هار دیآ ز  لجا  کیپ  نیا  زا  دعب 

هایسور دیپسور و  ره  دربیم 
تسرد ددنب  دوخ  راب  نونکا  هک  ره 

تسچ تسرابکبس و  نتفر  عقوم 
لما لامعا و  دنیب ز  اهدوس 
لجا دایص  شبیسآ ز  تسین 

هحفص 46] ]
راگزور رد  یهتوک  هدرک  هکناو 
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راز تسه  شراک  نارسخ و  شلصاح 
نخس نیا  قیالخ  يا  دیناد  شاف 

نم راتفگ  رب  هدرپسب  لد  شوگ 
غارف ماگنه  هب  شیاسآ  تقو 

غاد چیه  دشابن  ناتاهلد  هب  نوچ 
یپ دیریگ  تیدج  اب  ار  راک 

یط دیزاس  ار  هار  هناعطاق 
ناج سرت  زا  دوخ  هک  یماگنه  وچمه 

ناوت زا  نوزفا  دیزاس  اهیعس 
تشهب نوچ  مدیدن  ار  تمعن  چیه 

تشونرس ار  نآ  ناهاوخ  بجع  تسه 
باوخ هتفرگب  ارف  ار  شنابلاط 

باجح رد  اهناج  هدرب  تلفغ ، باوخ 
یلو خزود  زا  دیسرت  فرطناز 

یلهاک زا  دیتسین  نازیرگ  ناز 
دوس هدربان  قح  رازاب  رد  هک  ره 
دومن ور  وا  رب  هک  ییاهنایز  سب 

كاپ نادزی  زا  هتسجان  هر  هک  ره 
كاله رب  دناشک  ار  وا  یهرمگ 

دنام رود  تیاده  رون  زا  هک  ره 
دناشک یماندب  هب  ار  وا  یهرمگ 
تسنت رد  ناج  ات  روتسد ، هدمآ 
تسا نتفر  تقو  دیدنب  رب  راب 

ماد ود  زا  هر  نیا  رد  مسرتیم  تخس 
مادم دزادنا  هر  زا  ار  امش  ناک 
زآ سفن و  ياوه  دشاب  یلوا 

زارد ياهوزرآ  مه  یمود 
رطخرپ ناهج  نیا  رد  نانچنآ 
رفس رهب  زا  دیریگرب  هشوت 

راک هب  دیآ  ناترهب  یبقع  ردناک 
رامش ددرگ  لمع  يوزارت  رد 

.( دزادرپیم ع )  ) یلع ترضح  نانخس  یغالب  تاکن  زا  فیرعت  هب  یضر  دیس  اجنیا  رد  )

هفوک لها  شهوکن  رد  هبطخ 029-
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مه کیدزن  امش  ياهنت  تسه 
مقر اهدص  امش ، راکفا  کیل 

زیت غیت  نوچ  امش  راتفگ  تسه 
زین هتفگ  ناز  دربیم  اراخ  گنس 

هحفص 47] ]
ناتراک نکیل  تسا  دنک  يوقاچ 

ناتراع زگره  تسین  مه  لمع  نیز 
داهندب مصخ  هک  یتسس ، نانچنآ 

داد هار  دوخ  لد  رد  اهعمط  سب 
راعش هداد  نامدرم ، نایم  رد 
رادتقا دینزیم و  يدرم  فال 

زیتس ماگنه  گنج و  دیآ  هکنوچ 
زیرگ رب  یهار  دییوج  فرط  ره 

راوخهریج نامدرمان  امش  زا 
راوخ هدیدرگ  هتساوخ ، يرای  هک  ره 

لد هب  دهاوخ  امش  رامیت  هک  ره 
لگ هب  دنامورف  تمحز  زا  شیاپ 

فرط ره  زا  دیروآ  هناهب  دص 
فده روظنم و  دیبای  رگم  ات 

لیلذ هدیدرگ  هک  یضورقم  وچمه 
لیلدیب ادرف  زورما و  دنکیم 

رگد تفخ  يهداب  هدروخ  هکنآ 
رش عفد  رهب  رادیب ، دوش  یک 

دیما دشاب  قح ، دقن  ار  یسک  رگ 
دیسر ناوتن  نآ  هب  اهششوک  هب  زج 
زین شیوخ  ياههناخ  يارب  نوچ 

زیتس گنج و  رد  دیدنادرگ  تشپ 
ياهناخ نیمادک  رهب  رگد  سپ 

ياهناگیب اب  دیزاسیم  گنج 
نطو رد  رگید  دیدرگیم  رای 

؟ نم دعب  ییاوشیپ  نیمادک  اب 
بیرق نع  ار  ناتلوگ  هدروخ  هک  ره 
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بیرف نودرگ  يزاب  زا  دروخیم 
راظتنا دراد  هک  سکنآ ، بیصنیب 

رازراک رد  ناتمهس  دشاب  حتف 
دربن ماگنه  هب  ناکیپیب ، ریت 

درد هن  دنیبیم  مصخ  يدنزگ  هن 
راگزور خرچ  دنگوس ، ادخ  رب 

راک هدناشکب  ارم  هطقن  نادب  ات 
ناتراتفگ منکیم  رواب  هن  هک 

ناتراکیپ رب  دیما  ارم  هن 
یتسار نآ  امش  رد  منیبب  هن 

یتساک دبای  سرت  زا  ودع  هک 
مادک وراد  ناتدرد ؟ رخآ  تسیچ 
؟ مارم دیئوپ و  هار  نیمادک  رب 

دندرخبان امش  نوچ  مه  نایماش 
دندر تریغ  يدرم و  ناحتما  ز 

تسیچ رادرکیب  راتفگ  همهنیا 
تسا یهت  نآ  نورد  هک  یلبط  وچمه 

هحفص 48] ]
عرو زا  غراف  زیهرپ و  زا  رود 

عمط قح  زا  ریغ  هچ  ره  رب  هتشاد 

نامثع لتق  هرابرد  هبطخ 030-

. نامثع نتشک  يهرابرد 
نم نامرف  رب  دوب  شلتق  هک  رگ 

نطو نیا  رد  نونک  مدوب  یلتاق 
لما نیز  مدرم  عنم  مدرکب  رو 
لمع رد  مدوب  هدرک  وا  يرای 

وا روای  هدوب  هکنآ  دبیزنیم 
ودع زا  دنادب  رتهب  ار  شیوخ 

تسا هتشک  ار  وا  هک  سک  نآ  نینچمه 
تسا هتشغآ  وا  نوخ  اب  دوخ  تسد 

مرترس دیوگب  ات  دبیزنیم 
مرترب نامثع  رای  زا  قح ، شیپ 
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راکشآ دینادب  میوگیم  شاف 
راگزور رد  شرس  رب  دمآ  هچ  ات 
تخاتب رسکی  تروشم  ماگلیب 

تخاب درن  توخن  ياهردشش  تشپ 
دش زیربل  امش  رد  تقاط  ماج 

دش زیت  اهینمشد  نیا  شتآ 
نورب هزادنا  زا  دیدرب  ار  راک 

نوزف دش  مه  امش  تاضارتعا 
رگداد راگدرک  دراد  مکح 

رگدادیب لتاق و  يارب  مه 
دشک شتآ  ار  هاوخدوخ  نماد 

دشچیم شرهز  زین  ابیکشان 

سابعنبا هب  يروتسد  هبطخ 031-

هب ار  وا  هرابود  ات  داتسرف  ریبز  دزن  ار  وا  لمج  گنج  زا  شیپ  نوچ  سابع  رسپ  هب 
هحفص 49] ]

. دناوخب تعیب 
وا هک  زگره  ورم  هحلط  یپ  رد 

ورف هتفر  نتشیوخ  رورغ  رد 
هتشارفا ار  خاش  يواگ  وچمه 

هتشاک دوخ  لد  رد  هنیک  خیب 
رطخ رپ  ریسم  رد  هداهن  اپ 

رظن ردنا  شدیآ  ناسآ  نکیل 
ریبز تقو  رس  هب  ور  تبحص  رهب 

ریغ دشاب ز  رتمارآ  وا  يوخ 
تفگ تییاد  رسپ  وگ  رب  شهگناو 

تفهن شناوتن  هک  يزغم  رپ  دنپ 
زاجح رد  نم  اب  وت  یتشگ  انشآ 
زارد يدرک  متعیب  رب  ار  تسد 

یتخادرپ نم  دای  زا  قارع  رد 
؟ یتخات نم  رب  هنوگنیاک  دش  هچ  ناه 

نامدرم راگزور و  هبطخ 032-
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زیتس رپ  کنیا  هتشگ  يراگزور 
زیت دندرک  دوخ  نادند  اهگرگ 

تستخات هنامز ، يرادافو ، رب 
تستخادنا افج  زا  ییاهحرط 

غیرد يا  دشاب  راکوکین  هک  ره 
غیت هب  شدنراپس  شدنرامش ، دب 
زیت هدرک  ار  افج  نادند  هکنآ  و 

زین هدرک  رتنوزف  ار  اهیشکرس 
اضق داتسا  تفگ  ام  رب  هچنآ  ز 
اهر شمیدرکب  هدربان ، دوس 

نآ زا  هاگآ  میتسین  هک  ار  هچنآ 
نایع ددرگ  ات  میسرپیمن ، دوخ 

كاخ يور  رب  هدمان  ییالب  ات 
كاب چیه  نآ  زا  تسین  ام  رس  رد 
تشرس ار  مدرم  تسه  هتسد  راچ 

تشونرس رهم  دندروخ  نینچنیا 
داسف دیوجیمن  وکنآ  یلوا 

داسک دش  شناوت  رازاب  هکنوچ 
هحفص 50] ]

یتردق هن  دوب  تورث  ارو  هن 
یتلهم یتشز  رهب  دبایب  ات 

هتخآ ریشمش  هک  سکنآ  یمود 
هتخات وس  ره  هنتف  ياهبسا 

رادتقا ناوت و  رد  دراد  هچ  ره 
راوس هدایپ و ز  زا  ار  يرکشل 

دربن نادیم  هب  دناوخیم  زاب 
درگ هنتف ، مس  هب  دزیگنارب  ات 

هانگ بادرگ  هب  هقرغ  وا  ناج 
هابت ار  شنید  هدنادرگ  رش  وید 
تسپ تسیئالاک  لابند  وا  مشچ 

تسدب درآ  يویند  عاتم  زک 
مه هک  دهاوخ  رتشیب  ینان  همقل 

مکش هاچ  دنک  رترپ  یکدنا 
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بیطخ شدنناوخب  ات  دراد  تسود 
بیرف ياج  دنک  ار  دوخ  ربنم 

تسکش ار  تزع  ماج  وک  یسک  ره 
تسدب درآ  ناهج  نیز  یبیصن  ات 

شیوخ يادوس  زا  دنیب  اهنایز  سب 
شیخ تسد  زا  داد  تفرگب و  ینزوس 

رامشیب ياهرجا  زا  تشذگرب 
راگدرک دزن  دوب  هریخذ  ناک 

ایر يور و  اب  هک  سکنآ  یموس 
ادخ اب  يدرم  دناوخ  ار  نتشیوخ 

ناهن رد  نکیلو  یبقع  زا  دیوگ 
ناشن دیوج  يویند  سورع  زا 

ماگ دنراذگب  هتسهآ  نیمز  رب 
ماد دننادرگب  ار  عضاوت  ات 

نیما سب  ار  دوخ  دننایامن  سپ 
نیمک رد  تنایخ  زا  دنشاب  هچرگ 
رطخ ره  زا  رود  دنزاس  تیصعم 

رپس دوخ  رهب  دنزاس  نید  نوچ ز 
هوکش ره  زا  رود  هک  هتسد  نیمراچ 

هورگ نیا  نیب  تستفرگب  ياج 
ماقم زا  رود  دوب  هک  سکنآ  تسه 

مامتها درادن  تسریقح و  نوچ 
رایتخا یجنک  تسدرک  تهج  نیز 

راکزیهرپ دهد  هولج  ار  شیوخ 
تسا هدرک  نت  رب  هماج  تعانق  زا 

تسا هدروان  نآ  رب  ور  لد  زا  هچرگ 
راهچ نیا  زا  يرذگب  یتیگ  هب  نوچ 

راکشآ تدنوشیم  صلخم  عمج 
هانگ رب  دشاب  هتسب  ناشیا  مشچ 

هابت هار  رد  دنراذگن  ماگ 
هحفص 51] ]

لد ناج و  زا  ناشزیخاتسر ، دای 
لگ نطب  زا  بآ  يوج  يراج  هدرک 
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ریزگان قیالخ  زا  دنزیرگیم 
ریفن هدروآ  دزیا  سرت  مه ز 

شوگب دیآ  نغز  ياغوغ  هک  سب 
شورخ زگره  نالبلب  نیز  يونشن 

اعد ریت  دص  هدرک  هناور  مه 
اپ هظحل ز  کی  دننیشنن  هچرگ 

نورد رحب  رد  هقرغ  هتسکش  لد 
نورب هدنکفا  همشچ  دص  ناشمشچ 

الب سرت  زا  دنمانمگ  تخس 
افخ جنک  هتسیز ، هیقت  اب 

تشرد ناشیا  اب  هدوب  یتیگ  هک  نوچ 
تشپ هب  اهتلذ  راب  هدیشکرب 
رنه نادرم  دنتسه  ایئوگ 
روهطوغ يروش  رحب  نایم  رد 
دناهتسب ار  دوخ  ياهبل  مرجال 

دناهتسخ اهافج  نیز  ار  دوخ  بلق 
بارخ ششقن  دش  دنداد ، اهدنپ 

بآ يور  دیآرب  هک  یبابح  نوچ 
دیفم دنپ  همهناز  هتشگ  هتسخ 

دیدن ار  نآ  سک  دنداد و  ناشن  هک 
تسد هدنکفا  فرط  ره  رب  نالهاج 

تسکش درگ  قح ، نادرم  خر  رب 
تسیز هدرک  نوخ  رد  دنداد و  اههتشک 

تسین هدنز  ناشیکدنا  زج  مرجال 
هاگن ایند  رب  تسه  ار  امش  رگ 

هاک رپ  زا  دوب  رتمک  ششزرا 
رتزیچان مه  کشخ  یهایگ  زا 

رذگهر ياپ  ریز  دیایب  وک 
راگزور نیا  رد  دیریگ  اهدنپ 

راب دنتسب  ناهج  زک  یناسکناز 
دنپ دیدرگ  دوخ  هکنآ  زا  رتشیپ 

دنسریم سپ  نیزک  ینانآ  رهب 
نتشیوخ زا  نامز  نیا  دینارب  سپ 
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نزریپ نیا  يویند ، زوجع  نیا 
سفن ره  دوخ ، زا  تسدنار  وا  هکنوچ 

سک هلمج  ار  نتشیوخ  ناقشاع 
.( تسا هداد  تبسن  هیواعم  هب  ار  نانخس  نیا  هک  دزادرپیم  یسک  شنزرس  هب  یضر  دیس  اجنیا  رد  )

هحفص 52] ]

هرصب لها  گنج  هار  رد  هبطخ 033-

. دناوخ هرصب  گنج  يارب  ندش  نوریب  ماگنه  هک 
؟ دراد یئاهب  هچ  نیلعن  نیا  دیـسرپ  نم  زا  دنزیم . هنیپ  ار  دوخ  نیلعن  وا  متفر و  نینموملاریما  دزن  راقوذ  رد  دـیوگیم  سابع  رـسپ  هللادـبع  )

سپـس مربب  نیب  زا  ار  یلطاب  ای  منک  یقح  قاقحا  هکنیا  نم  تسرتمک . مه  نیا  زا  نم ، مشچ  رد  ندرک  تموکح  ادـخب  تفگ  چـیه . متفگ 
:( دومرف

تفای مان  وز  ناهج  هک  يراگدرک 
تفای مارآ  وا  مان  اب  اهبلق 

كانبات يرد  وچمه  ار  یفطصم 
كاخ هب  يولع  ملاع  زا  داهنرب 

باود نوچ  اهبرع  هک  ینامز  نآ 
باتک زا  دندوب  هدربان  ياهرهب 
اعدا تخر  دیشوپیمن  یسک 

ایربک زا  يربمغیپ  منم  هک 
روضح ملاع  رد  درک  ص )  ) دمحم نوچ 

رون ریز  ار  یملاع  يدناشک  رد 
دناشک دیابیم  هک  یهار  رب  درب 
دناشن دیابیم  هک  اجنآ  دناشنرب 

داد هیده  ناشیا  رب  ار  يراگتسر 
داهن يدابآ  رب  ور  ناشیا  راک 

فاکش اهتعامج  نیب  رد  دوب 
فاص ياهلد  اب  دنتشگ  دحتم 
تخس مایا  نآ  دنگوس  ادخ  رب 

تخب خرچ  يدناشک  مراکیپ  يوس 
تسکش اب  تیلهاج  هاپس  ات 

تسسگ وس  ره  زو  دنادرگرب  يور 
دربن رد  مدوبن  زگره  ناوتان 

درکن ور  میوس  هب  تشحو  رکشل 
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ناهج نودرگ  تسدیدرگ  هچرگ 
نامه نانآ  نامز و  نیا  منامه  نم 

زونه ار  لطاب  ماش  مفاکشیم 
زور دننام  نورب  دیآ  قح  هک  ات 

شیرق اب  مداحتا  زگره  تسین 
شیج ییاهفص ز  دنیارآ  هچرگ 

تسم دندوب  دوخ  رفک  زک  نامز  نآ 
تسکش ار  ناشوبس  مدیحوت  گنس 

هحفص 53] ]
دناهدروخ یبیرف  هک  مه  نامز  نیا 
دناهدرم یموق  هک  مگنجیم  زاب 

گنج دنتسجیم  هک  هگره  نیا  زا  شیپ 
گنت درکیم  ناشهار ، مراقفلاوذ 

هوک وچ  مداتسا  زین  مه  نامز  نیا 
هوتس رد  تنحم  ار ز  نانآ  مرآ 

مادم هنیک  دشک  ام  زا  شیرق  رگ 
مالک کی  نیا  دوب  اهنت  شتلع 

دیرفآ ار  ناج  هک  يدنوادخ  هک 
دیزگ هریت  نآ  رب  ار  ام  يهریت 
دربن هاگ  دش  بولغم  ناشموق 

درک هریچ  ناشیا  رب  ار  ام  تلم 
دورف رد  زارف و  رد  ناشیا  راک 

دورس رعاش  نآ  هک  يرعش  نوچ  تسه 
ریقح يا  تزع  میداد  وتب  ام 

ریش امرخ و  يروخ  ناهاگرحس  هک 
فک دوب و  یبابح  نوچ  ترادتقا 

فکب تمیداهن  هزین ، بسا و 

ماش مدرم  اب  راکیپ  هبطخ 034-

. تسا هدنازیگنارب  نایماش  اب  راکیپ  يارب  ار  مدرم  هک 
داب هب  دش  رسکی  دنپ و  مداد  هک  سب 

داتف یگنس  رب  ماج  نوچ  ماهتفگ 
تسس نادرم  يا  رگید  متشگ  هتسخ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسشب ار  مربص  طخ  تبرغ  بآ 
داش دیتسه  یگدنز  زور  ود  نیز 

دایز کنیا  دیاهدرب  ار  ترخآ 
دیاهتشغآ دوخ  تسد  تلذم  رب 

دیاهتشگ يرارف  تزع  زا  نکیل 
دربن نادیم  هب  مدناوخ  نامز  ره 

درک هنال  ناتاهمشچ  رد  یتشحو 
گرم بادرگ  رد  هداتفا  ایئوگ 

گرب زاس و  ای  ياهشیدنا  زا  غراف 
دیاهدنامرد یگلمج  مباوج  رد 

دیاهدنار ناج  نطوم  زا  ار  لقع 
تسا هتشگ  ناریح  هک  ینونجم  وچمه 

تسم هدرک  ناتیگناوید  زا  یئوب 
رود هدنام  دیاهناگیب و  درخ  زا 

رون دییوجیمن  تملظ  رد  قرغ 
هحفص 54] ]

داهن دب  نامدرمان  يا  رگید 
دامتعا ياههتشر  مدیرب  نم 
يرواب دشابن  زگره  مرگید 
يروای ناشن  منیب  امش  زک 

راهم هداشگب  دیتسه  رتش  نوچ 
رارف هدرک  ناتسرت  زا  نابش  هک 

دیوش هدناوخ  مه  هب  وسکی  زا  هچ  ره 
دیوش هدنکارپ  ییوس  رگد  زا 

گنن قرغ  هورگ  يا  دیناوت  یک 
گنج رهب  يزور  دیزورفا  شتآ 

اهگنرین فرط  ره  زا  دیروخیم 
اهگنر مه  زا  دیسانشن  زاب 

دنروآ فرصت  رد  ار  ناتکاخ 
دنربیم دوخ  اب  دننیبیم  هچ  ره 

شوجب دیان  امش  رد  زگره  کیل 
شومخ اهتفخز  يا  تریغ ، گید 

دناهدامآ نانمشد  تراغ  رهب 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دناهداتسا امش  يور  رد  يور 
تسا هدرب  ار  ناتشوه  تلفغ  باوخ 

تسا هدرم  مه  ناتلقع  نابساپ 
راوخ دندرگیم  دنگوس  ادخ  رب 

رای دنشابیمن  هک  ینامدرم 
اضق رود  رگا  منیبیم  شاف 
اغو ریت  نامسآ  دتسرفرب ز 

بارطضا زا  دیهناو  ار  یضترم 
باتش اب  وس  همه  زا  دیزیرگیم 

ودع رب  سک  ره  دنگوس  ادخ  رب 
ور شیپ  رد  دهن  تصرف  يهرفس 

دنپسوگ نوچ  وا ، رب  دزاس  هگن  ات 
دنب هب  درآ  شدزادنا  نیمز  رب 

ادج دزاس  شنت  زا  ار  شتسوپ 
اهتنا ات  دروخ  مه  ار  شتشوگ 
ياهراپ دص  دنکشب  ار  ناوختسا 

ياهراچیب دوب  يدرم  نینچنیا 
اپ تسداهنب  زجع  ریسم  رد 
اهتنا ات  ار  هار  نیا  تسا  هتفر 

مدق نز  هر  نیا  رب  یهاوخیم  وت  رگ 
ملق نیا  ار  نم  حول  زگره  تسین 

هحفص 55] ]
دربن تقو  سپ  ياپ  مراذگ  یک 

درکن ور  میوس  هب  تفخ  نیا  زگره 
فاصم تقو  منکیم  يدرمیاپ 

فالغ زا  ار  دوخ  ریشمش  مشکرب 
ادج نت  زا  ناشیاهرس  منکیم 

اپ يوسکی  دتف ، وسکی  ناشتسد 
راگدرک ياضر  رب  هداهن  لد 

رازراک دشاب  هچ  شماجنارس  ات 
امش شود  رب  تسیقح  ارم  مه 

اور نم  رب  قح  تسهار  امش  مه 
دنچ هک  ینید  نیا  نم  شود  رب  تسه 
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دنپ هراومه  مهد  مهاوخ  ناتریخ 
مامت مزادرپ  لاملاتیب  قح 

مامتها اب  ناتمیلعت  مهد  مه 
بدا نییآ  زا  مشخب  ناترون 

بش هریت  رد  مهنرب  یغارچ  نوچ 
شیب تسین  نیا  ناتشود  رب  نم  قح 

شیوخ نامیپ  رب  دیزاس  افو  ات 
سک هلمج  اراکشآ  ناهن و  رد 

سب دیشاب و  دوخ  نید  هاوخریخ 
دوز دییآ  نم  يوس  مناوخب  نوچ 

دورف هدروآرس  نامرف  مهد  نوچ 

تیمکح زا  دعب  هبطخ 035-

. تیمکح زا  تسکش  نیفص و  گنج  رد  نارواد  ندرامگ  زا  دعب 
سفن ره  ار  ادخ  میوگیم  رکش 

سب تسه و  دزیا  صاخ  شیاتس  نوچ 
تخس تسدیدرگ  راک  کنیا  هچرگ 
تخب مکح  ام  اب  هدرک  یتشرد  دص 

تسیکی دزیا  دهدیم  یهاوگ  لد 
تسین زین  شکیرش  دنزرف و  چیه 

تسربمغیپ هدنب و  مه  یفطصم 
تسربهر یقاب ، رون  رب  ار  قلخ 

دودز ار  تملظ  گنر  اهناج  نوچ ز 
دورد اداب  وا  لآ  وا و  رب  سپ 

نارگ يدنپ  زا  دباترب  ور  هک  ره 
نابرهم یهاوخریخ  دیوگب  هک 
دروآ لابند  هب  ینامیشپ  دص 

درخیم ترسح  غاد  دوخ  لد  رب 
هحفص 56] ]

ناور ددرگ  يرواد  نیاک  رتشیپ 
نایب مدرک  ار  شیوخ  داقتعا 

باوص هار  يدب  متفگ  نم  هچنآ 
باطخ نآ  دیدومنیم  رواب  شاک 
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فدهیب هشیمه  نوچ  اغیرد  يا 
فرط ره  زا  دیدزرب  نایصع  زاس 

دنپ دادیم  دوخ  هکنآ  هکنانچنآ 
دنچ زین  دوخ  قح  رد  دش  نامگدب 
ار بوچ  دزوسنوک  شتآ  وچمه 

ار بوبحم  دهناو  وک  یقشاع 
تسکش رد  يرواد و  رد  ام  راک 

تسا هتفگ  رعاش  هک  دش  يرعش  وچمه 
دوب هتشذگب  دوخ  راک ، زا  راک  هکنوچ  »

« دوس هچ  مدنپ  ندینشب  زا  رگید 

نایناورهن نداد  میب  رد  هبطخ 036-

ناورهن جراوخ  ندناسرت  رد 
الب ناز  ار  امش  مناسرتب  نم 

اضق ریدقت  دیآ ز  دورف  هک 
كاخ يور  رب  نامز  نیا  دیتفا  هتشک 

كاغم نیا  دورف  رد  زارف و  رد 
راکشآ تجح  تسه  ار  امش  هن 

راگدرک زا  ینشور  لیلد  هن 
ارس رهش و  زا  دینازیرگ  مه 

اضق ماد  رد  دیراتفرگ  مه 
يرواد راک  مدرک ز  ناتعنم 

يرب مدنپ  زا  دوب  ناتناج  شوگ 
امش رکف  رب  تشگ  بلاغ  لهج 

اوه میلست  دیتشک و  نم  دض 
رانک رب  مداهن  رب  ار  دوخ  يار 

راوخ موق  يا  امش  میلست  هتشگ 
هحفص 57] ]

نادرخبان نیا  لهاج  هورگ  يا 
ناسکان نیا  رورغ  راتفرگ  يا 

اور مدرک  امش  رب  یملظ  هچ  نم 
الب ریت  نامک  زا  مدنارپ  یک 
دیاهدیدرب نتشیوخ  زا  ار  نتشیوخ 
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دیاهدیچ دوخ  عرزم  زا  ار  هناد 

دوخ لئاضف  رکذ  هبطخ 037-

. تسا ياهنوگ  هبطخ  هک 
نیملسم ناوناز  هک  نامز  نآ 

نید هار  رد  ششوک  زا  دوب  تسس 
زارتعا اب  متساخرب  اج  نم ز 
زارفرس نید  مچرپ  دنامب  ات 

بات سرت و  زا  همه  هک  ینامز  نآ 
باجح دص  تشپ  دندوب  ناهن  رد 

بش نارایع  وچ  مدروآرب  رس 
بت سرت و  ناوراک  رب  منز  ات 
ناهد رب  یلفق  دنتسب  همه  نوچ 
نامک زا  مدناهر  ار  تبحص  ریت 

هار یط  زا  همه  هک  ینامز  نآ 
هانپ يدنتسجب  دندیشک و  اپ 

ربهار دش  ارم  ینادزی  رون 
رطخرپ ریسم  نیا  رد  متخات 

ناسک زا  رتارف  نم  گناب  دوب 
نآ نیا و  زا  یلو  رترب  متبتر 

ریزگان مدناهج  تمه  بکرم 
ریسا میعس  دی  رد  تفالخ  دش 

هوکشاب یهوک  وچمه  مداتسیا 
هوتس رد  درآرد  ردنت  ارم  یک 

زورب نم  زا  درکن  دوخ  یفعض  هطقن 
زوس هب  درآ  ماهنعط  قیرح  ات 

زین تسملظ  زا  هدرزآ  یسک  رگ 
زیزع ممشچ  رد  تسه  ینامز  ات 

لامک رب  ار  وا  قح  مریگب  هک 
لام هتفر  شیوسب ، منادرگزاب 

راک هب  تردق  يهعرج  دوبن  هکناو 
راوخ تسه  ینامز  ات  ممشچ  شیپ 

رود کیدزن و  نورب  مرآ  شفک  زک 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


روز تسد  اب  وا  هتفرگب  ار  هچ  ره 
هحفص 58] ]

اضق یضاق  تسریدقت و  هچ  ره 
اضر رب  لد  مهن  دناریم ، مکح 

زین راب  نیا  ناترادنپ  هخاش 
زیت راخ  اهدص  هدنایور  لگ  ياج 

یفطصم رب  نم  هک  کنیا  دیاهتفگ 
ارتفا مدنب  شیوخ  مالک  اب 

داهن شوخ  ناک  مدب  سک  نیتسخن  نم 
داقتعا تخر  دناشوپ  منت  رب 

غورف ره  اداب  شوماخ  ملد  رد 
غورد مدنب  ور ، هنییآ  نآ  رب  رگ 

رظن مدرک  مدوخ  راک  رد  هکنوچ 
رگد راب  ياهتکن  مدید  شاف 

نیدشار اب  تعیب  زا  رتشیپ 
نید رادمچرپ  تعاط ز  ماهدرک 

قاثو نیا  ص »  » دمحم اب  مدوب  هتسب 
قارتفا دتفین  ات  مراین  مد 

ههبش ینعم  هبطخ 038-

دناهدناوخ ههبش  يور  نیز  ار  ههبش 
دناهدناشوپ قح  یتخر ز  وا  رب  هک 

داهن لطاب  دوب ، نطاب  رد  کیل 
داهن لد  رد  الب  گنرین و  ماد 

تسود نییآ  رب  هداهنب  لد  هکنآ 
تسور شیپ  رد  ياههبش  دنیبب  نوچ 

ریمض راونا  دیوجیم ز  هار 
ریسم رد  دیآ  ربهر  شنیقی  مه 

ادخ اتکی  نمشد  دشاب  هک  ره 
اپ هداهنب  یهرمگ  ریسم  رد 
لد يروک  دوب  ناشیا  ربهر 

لگ هریت  رد  ناشلقع  ياپ  هدنام 
لجا دایص  دسرتیم ز  هک  ره 
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؟ لزا مکح  رب  زوریپ  دوش  یک 
تایح دیواج  بآ  دهاوخ  هکناو 
تامم يوج  زا  دشونیم  تبقاع 

هحفص 59] ]

نارای شهوکن  هبطخ 039-

هورگ نآ  ماد  هب  مداتفا  کنیا 
هوتس ردنا  دناهدروآ  ارم  هک 
دننکشب ار  نم  روتسد  يهشیش 

دننزیم بل  رب  رهم  مناوخب ، نوچ 
دیاهتسشنب ارچ  کنیا  ناسکان 

دیاهتسب قح  يرای  يورب  رد 
؟ داحتا دیبایب  ات  وک ، ناتنید 

؟ داهن دناشوجب  ات  وک ، یتریغ 
يروای میوجب  مرآیم  گناب 

يروآ مانیب  دییوجیم  گنن 
داب زاوآ  دوب  مگناب  اییوگ 

دادن خساپ  یسک  مدرک  یتوعد 
بآ رب  شقن  دوب  مروتسد  شقن 
بابح نوچمه  امش  نامیا  تسه 

دیدپ دیآ  ات  راذگب  نامز  نیا 
دیعب ییاج  زا  راک  نیا  لصاح 

دومن یتقو  ناتنایصع  یتشز 
دوبن شریبدت  هک  ادیپ  دنکیم 

مامتهایب مدرم  يا  امش  اب 
ماقتنا تفرگب  مصخ  زا  ناوت  یک 

دیچ هشوت  هر  امش  يرای  ای ز 
دیسر لزنم  رس  يوس  رب  مدق  کی 

داهندب ییودع  هدروآ  هلمح 
دابدنت نوچ  ناتیاهردارب  رب 

يروای رهب  هک  مدروآ  گناب 
يروآمان اب  دیریگرب  هزین 

تشپ هب  دراد  اهمخز  وک ، رتش ، نوچ 
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تشکب ار  وا  تقاط  هنیس  درد 
رارقیب شیولگ  زا  دیآ  هلان 

راب ریز  زا  دنکیم  یلاخ  هناش 
شیپ رتنوزفا ز  دیدرک  اههلان 
شیوخ ياوام  رد  دیتسشنب  زاب 

نخس ماجنارس  كدنا  ياهدع 
نم يوس  رب  هدمآ  نازرل  زرل 

دناهداتفا گرم  ماک  رد  اییوگ 
دناهداد هر  لد  هب  یسرت  نینچنیاک 

جراوخ راعش  خساپ  رد  هبطخ 040-

: دومرف هللا » الا  مکح  ال   » دنتفگیم هک  دینش  ار  جراوخ  نخس  نوچ 
هحفص 60] ]

نایغای اما  تسا  قح  ياهتفگ 
نآ زا  دنیوجیم  زاب  ار  یلطاب 
اضق رود  رد  مکح  يرآ  يرآ 

ازس دوبن  ادخ  زا  ریغ  یسک  رب 
دناهتفگ رگید  زیچ  نانیا  کیل 
دناهتفس لطاب  هچ  ینعم  رهوگ 

اورنامرف ام  هک  نانآ  دناهتفگ 
ادخ اتکی  زج  میهاوخیمن  دوخ 

موزل دراد  یتلم  ره  رد  هچرگ 
موب زرم و  رب  دوش  مکاح  یسک  ات 

تسرپقح ای  وا  دشاب  رفاک  هاوخ 
تسپ راک  ای  دنک  اهیدرمکین 

دنرب نامرف  وا  زا  دناریم  مکح 
دنرد دوخ  راک  هب  رفاک  نموم و 

لجا بادرگ  زین  مه  تبقاع 
لما ره  اب  دشک  مهرد  ار  ود  ره 

مغ هب  ای  يداش  هب  دشاب  یمکاح 
مک شیب و  دزاس  عمج  یتایلام 
كاخ يور  رب  دنکفا  ار  نانمشد 
كاپ هدنادرگ  نانزهر  زا  اههار 
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يورهر هدومن  وا  زا  نامدرم 
يوق زا  دنریگب  فعضتسم  قح 

یگدولآ زا  تسکاپ  لد  هکنآ 
یگدوسآ زا  دباییم  ینمام 

راکبان دنزگ  زا  تسا  ناما  رد 
راپسهر شیوس  تسین  هنتف  ریت 

:( دومرف دینش  تیمکح  يهرابرد  نانآ  نانخس  نوچ  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  )
راکشآ دزاس  تسه  مراظتنا 
راگدرورپ امش  رب  ار  دوخ  مکح 

تسا لداع  شریما  هک  تموکح  ره 
تسا لصاح  ناز  اههرهب  ار  ناوکین 

تسد هتشغآ  ملظ  هب  هک  تموکح  ناو 
تسشن نالهاان  ماک  رب  وا  راک 

لمع دب  نآ  يهشیر  مه  تبقاع 
لجا برض  اب  هدنکرب  دوشیم 

رکنم زا  یهن  يرادافو و  هبطخ 041-

افو رالاس  قدص و  نابراس 
اضق هار  رد  دنتسه  رفسمه 

هحفص 61] ]
تسوکن شنامیپ  تسار ، دیوگ  هک  ره 

تسوگتسار هشیمه  يرادافو  ره 
رذگ دزاس  هثداح  ریت  هکنوچ 
رپس يرادافو  زا  رتهب  تسین 

زار زمر و  زا  یهگآ  دراد  هک  ره 
زاب دنناوخ  اجک  شماجنارس  ات 

شاهشیپ دزاسن  ار  ییافویب 
شاهشیر هنیس ، كاخ  زا  دنکرب 
دناهدناماو لگ  هب  کنیا  نامدرم 
دناهدناوخ یگنرز  ار  ییافویب 

مهف غرم  شماب  دنارپ ز  هک  ره 
مهس هداهنن  وا  رهب  شناد  ثرا 

تسکش ینامیپ  هک  ار  ییافویب 
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تسرب تنحم  زا  هک  دناوخ  یکریز 
دودو نآ  باذع  بوچ  یکشاک 

دورف دیآ  نادرخبان  نت  رب 
؟ ماگ هداهنب  ناسک  نیا  بلق  هب  نوچ 

ماخ رادنپ  لطاب و  ياهرکف 
راگزور قیرط  رد  دشاب  هاگ 

راکدرم هراچ  هار  زا  تسهگآ 
تسا هدنب  ار  قح  نامرف  نوچ  کیل 

تسا هدنکفا  رود  گنرین  يهبرح 
نید درادیمن ز  اورپ  وا  هکناو 
نیمز رب  هدنکف  ار  يوقت  تشپ 

درخیم ناج  رب  گنرین  تفخ 
درب نادیم  زا  دوس  يوگ  هک  ات 

ینارسوه زا  زیهرپ  هبطخ 042-

رطخ رپ  ماود  زا  مراد  سرت 
رظن رد  دزاس  هولج  ار  امش  ناک 
زاین سفن و  شهاوخ  زا  يوریپ 

زارد ياهوزرآ  رب  یقشاع 
یتسار هار  دنامیم ز  زاب 

یتساوخ هر  نوبز  سفن  زا  هک  ره 
درگنب يرود  يایور  رد  هکناو 

دربیم رطاخ  ار ز  یبقع  دای 
راب هتسبرب  ناهج  نیا  ناوراک 

راید نیز  ناباتش  نوریب  دوریم 
ياهرطق زا  ریغ  هب  هزوک  رد  تسین 

ياهعرج هدنامن  یقاب  شرگید 
هحفص 62] ]

دیدپ دمآ  رود  یبقع ز  تیار 
دینش ار  شگناب  رود  زا  ناوتیم 

سفن ره  رد  يویند  زوجع  سپ 
سوهلاوب هدنارورپ  یناکدوک 

جنر هدرب  یبقع  رهمرپ  ردام 
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جنگ وچمه  هدنارورپ  یناکدوک 
وا نادنزرف  دیشاب  امش  سپ 

وختشز زوجع  لافطا  هن ز 
هار دیآ ز  نوچ  زیخاتسر  زور 

هانپ درآ  شردام  رب  یسک  ره 
ون هناد ز  نتشاک  نونکا  دیاب 

ورد ماگنه  تسه  ادرف  هکنوچ 
رامش زور  رد  تسین  یلاجم  دوخ 

راب هب  درآ  يرذب و  دراکب  ات 

گنج رد  گنرد  تلع  هبطخ 043-

: امرف هدامآ  ار  گنج  زاس  دنتفگ  ودب  ماما  نارای  هیواعم  دزن  یلجب  هللادبع  رسپ  ریرج  نداتسرف  زا  سپ  نوچ 
ماش هب  نونکا  ریرج  دشابیم  هچرگ 

مامتها مدنب  گنج  يارب  نم 
یتشآ قیرط  رگید  دش  هتسب 

یتشاد ناشیارب  مه  يریخ  هک  رگ 
ماش يوس  یتفر  وچ  متفگ  ودب  نم 

ماقم نک  اجنآ  رد  یماگنه  هچ  ات 
بیرف هدروخ  رتشیب ، دنامب  رگ 

بیرم مرما  زا  تعاط  رد  هدش  ای 
ربص میزاس  ات  تسا  نیا  نم  يار 

ربج هب  مناوخیمن  نادیم  نیرب  سک 
نارگ راک  نینچ  مدیجنس  کین 

نآ رب  مدرک  هگن  بناج  همه  زا 
گنج تخر  نونکا  میشوپ  نت  هب  رگ 

گنن مییآ و  رفک  هب  هکنآ  زا  رتهب 
هحفص 63] ]

دالب نیا  رد  یمکاح  دب  نیا  زا  شیپ 
داهن اج  رب  دوخ  اهتعدب ز  دنچ 

زارد هنعط  رب  قلخ  نابز  دش 
زارتعا كاخ  تسش  هنیک  لیس 
نوگنرس تموکح  نآ  يانب  دش 

نوخ كاخ و  رد  دش  هدناطلغ  شمکاح 
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هریبه رسپ  هلقصم  شنزرس  هبطخ 044-

تاـکز هک   » هیجاـنینب مدرم  ياـج  هب  دوب  هداد  لوـق  هک  دوـب  یماـگنه  نیا  تخیرگ و  هیواـعم  دزن  ینابیـش  يهریبـه  رـسپ  هلقـصم ، نوـچ 
ماش هب  درک و  تنایخ  دـیبلط ، وا  زا  ار  لام  ماما  نوچ  اما  درک  اهر  ار  هیجانینب  ناریـسا  مه  ماما  رطاخ  نیمه  هب  دـهدب  تاـکز  دـندادیمن »

. تفر
وا رب  نادزی  هگچیه  دهدن  ریخ 

ودع ماک  رد  تخیر  يداش  شون 
راوهدازآ ادتبا  يراک  درک 

رامش رد  دیاین  رد  نآ  شزرا 
تخیرگ زجاع  ياهدنب  نوچ  یهگناو 

تخیر هرابکی  ار  شیوخ  يوربآ 
انث دیوگ  ودب  دمآ  نابز  ات 

ابحرم دیوگ  هک  ناز  نامیشپ  دش 
نیرفآ تفگ  ودب  هدنیاتس  ات 

نینچ يرادرک  هب  شندرک  شنزرس 
ناوت دح  رد  دنامیم  اجب  رگ 

نارگ لام  نآ  يو  زا  میدناتسیم 
لام هجو  زا  دوب  هدنام  یقاب  هچنآ  و 
لاس یط  كدنا  كدنا  مدناتسیم 

هحفص 64] ]

ایند هاگرذگ  هبطخ 045-

ساپس يدنوادخ  نآ  رب  منکیم 
ساسا دشاب  وا  زا  ار  یتیگ  ود  هک 
وا تامحر  رب  تسدیما  مشچ 

وا تامعن  زا  تستشگ  ینغ  لد 
يو نارفغ  زا  سویام  متسین 

یط شیچیپرس  هار  مدرکن  نوچ 
تسا هتسسگن  ار  تامعن  هتشر 

تسا هتسویپ  وا  تامحر  يهمشچ 
رادیاپان ياهناخ  ایند  تسه 

رارق هتفرگب  لیس  ریسم  رد 
تشگ ریدقت  رد  وچ  رگیزاب  خرچ 
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تشذگ دیاب  ارس  نیا  زا  تبقاع 
تسا شکلد  سب  يویند  سورعون 
تسا شتآ  رب  لد  غاد  ار  شقشاع 
بیکش شناهاوخ  تسد  زا  دربیم 
بیرف ار  وا  دوخ  شون  اب  دهدیم 

رید هنهک  نیا  زا  تسب  دیاب  تخر 
ریخ لامعا  اب  دیرادرب  هشوت 

زآ تسد  شعاتم  زا  دییوشب  ناه 
زاین زا  دیهاوخن  نوزفا  هگچیه 

هاوخم تریدقت  مهس  زا  رتشیب 
هابت ار  تدوجو  دقن  نکم  دوخ 

ماش هار  رد  هبطخ 046-

ندوب هدرک  ماش  هب  نتفر  دصق  هک  یماگنه 
هانپ میوجیم  وت  زا  اهلا  راب 

هار زاغآ  رد  ماگ  مداهن  نوچ 
رفس راب  ارم  نادرگ  کبس  سپ 

رگهولج نادرگم  ار  یتخس  يور 
بورب مناماد  ار ز  تبرغ  درگ 

بورغ يوس  ربم  ار  مربص  زور 
لام هاج و  ممشچ  هب  دیآ  تشز  هچرگ 

لایع دنزرف و  هن  مداد  وت  هب  لد 
تسوت فاطلا  نم  هارمه  رفس  رد 

تسوت فاق  يوجتسج  رد  لد  غرم 
تسارس رد  هکنآ  رب  ینابهگن  وت 

تساهر اهندرپس  هر  دنمک  زا 
راک ود  نیا  دزیخ  هک  تسد  زا  وت  زج 

راغ رای  مه  ارس ، نابهگن  مه 
هحفص 65] ]

رفس رد  دیان  تسناخ  رد  هک  ره 
رضح رو  رگید  تسین  دمآ ، هکناو 

هفوک هرابرد  هبطخ 047-
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هفوک يهرابرد 
زاب هک  یضاکع  مرچ  هفوک  رهش 

زاب دننادرگب  تیوس ، همه  زا 
دنهدیم شلام  تخس  دنشکیم و 

دنهنیم تیور  ماگ  وس  همه  زا 
اضر تافآ  نادیم  ياهتشگ 
الب ناراب  ریز  رد  ياهدنام 

تسپ هاوخدب  ره  هک  منادیم  کین 
تسد هدروآ  تندرک  تراغ  رهب 

راگدرک يوس  وا ز  رب  دسریم 
راگزور رد  الب  زا  یئاهریت 

نیمک زا  دیآرب  رگید  یکی  ای 
نیمز يور  دنک  يراج  وا  نوخ 

ماش هب  یشکرکشل  ماگنه  هبطخ 048-

ماش هب  تمیزع  ماگنه 
تسایربک هناگی  صوصخم  دمح 
تساجب اپ  وا  تردق  زا  کلف  هن 

درک کیرات  ياهدرپ  ار  بش  هکنآ 
درز صرق  يور  دیشوپ  ورف  ات 

نامسآ رب  دز  شقن  ار  نارتخا 
ناهن رد  یهاگ  دنیادیپ و  هاگ 

زاب قلخ  يور  هب  شناسحا  باب 
زارد وا  رب  بلط  تسد  ار  قلخ 
راثن هدرک  نانچ  تمعن  رهوگ 

رامش ار  شردق  درک  دیاشن  هک 
هاپس شوواچ  هب  نم  مدوب  هتفگ 

هاگمزر يوس  هب  مداتسرف  نوچ 
رت يوسنآ  تارف  زا  دیزاتنرب 

رگد راب  نم  نامرف  دسر  ات 
هحفص 66] ]

مور رتوسنآ  بآ و  زا  مرذگب 
موش هلجد  مدرم  يوس  هب  دوخ 
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داهج رب  ناشیا  منازیگنارب ، ات 
دار نادرم  نآ  دندرگ  ام  رای 

گنت دیزاس  ودع  رب  ار  هر  هک  ات 
گنج نادیم  رد  دیشاب  مه  رای 

يدنوادخ تافص  هبطخ 049-

ناهج نادزی  صاخ  دشاب  دمح 
ناهن زار  دوب  اشفا  وا  شیپ 

لیلد دشاب  وا  يوس  اهناشن  سب 
لیلذ دشاب  شندید  زا  مشچ  هچرگ 
روک تسه  وا  ندید  زا  رگا  مشچ 

رون يایند  رب  تسین  رکنم  زاب 
تخانش ار  وا  لد  راونا  اب  هک  ره 

تخاسن هجنر  شندید  رب  ار  مشچ 
تبترم رد  دوب  یتسه  زا  رترب 

تفص رتالاو  تسین  ار  سکچیه 
شیوخ قولخم  رب  کیدزن  یهگناو 

شیب تسین  وز  سکچیه  بارتقا 
روضح رد  هشیمه  اما  تسرترب 

رود هظحل  کی  دوخ  قولخم  زا  تسین 
تفص رد  اما  تسا  کیدزن  هچرگ 

تبترم کی  رد  قولخم  اب  تسین 
وجتسج دزاس  هچ  ره  شناد  غرم 

وا تاذ  زا  ياهناد  دنیچن  دوخ 
شوه عسو  رد  دوب  هک  یئاجب  ات 

شودب یهاگآ  راب  دناشکیم 
ناشن دراد  وا  زا  یتسه  ملاع 
نابز رب  دیآ  زین  ار  نارکنم 

نیکرشم هچنآ  زا  دزیا  تسرترب 
نید راکنا  زا  دنفاب  وا  رهب 

هنتف نایب  رد  هبطخ 050-

دیشک نوچ  هنابز  شهاوخ  شتآ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دیدپ دیآ  يرتسکاخ  نوچ  هنتف 
هحفص 67] ]

دننز نید  رد  یتعدب  لبط  هک  نوچ 
دنلب ددرگ  نآ  زا  بوشآ  دص  گناب 

رگداد باتک  فلخ  یتعدب 
رگهولج تعیرش  زا  یسابل  رد 

هانگ نیز  مه  رب  هداد  يرای  تسد 
هاگدنچ تموکح  مدرم  رب  هدرک 

تسار هب  دزیماین  رد  لطاب  هک  رگ 
تسادج مه  زا  هار  ود  نیاک  دمهف  قلخ 

ساره نیا  يدوبن  ار  قح  نت  رگ 
سابل اهلطابز  شدنزودب  ات 

فکب دمان  یتصرف  ار  نانمشد 
فرط ره  زا  دننز  هنعط  نینچنیاک 

ملق هتفرگب  تسد  رد  نمرها 
مه هب  دزیمایب  ار  لطاب  قح و 
رانک ره  تلیح  ماد  هدنارتسگ 
رامشیب درآ  فک  رد  ار  ناهرمگ 
تستفات شناج  هب  قح  رون  هکنآ 

تستفاتشب يدزیا  هار  يوس 

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  هبطخ 051-

دنتشادزاب بآ  نتشادرب  زا  ار  یلع  نارای  دنتفرگ و  ار  تارف  يهعیرش  نیفص  دربن  رد  هیواعم  نایهاپس  نوچ 
گنت دندرک  ار  هصرع  نیا  نانمشد 

گنج بابسا  رتهدامآ  دوش  ات 
دیرخ ناج  رب  ار  گنن  دیابب  ای 
دیروآ تسد  اهریشمش  رب  هک  ای 
دینک رت  نمشد  نوخ  اب  ار  غیت 
دینک رواب  دوخ  ریشمش  تردق 

تام هصرع ، رد  ناشدینادرگب  ات 
تارف بآ  زا  باریس  نتشیوخ 

یگدنب غوی  ریز  دنام  هک  ره 
یگدنز زا  دوب  رتهب  شندرم 
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زارفرس دریم  هکنآ  زوریپ  هتشگ 
زاب هدیدرگ  وا  يور  تزع  باب 
گنر ریبدت و  دصب  هیواعم  نوچ 

گنچب هدروایب  ار  نادان  عمج 
یتسار ناشیا  زا  ناهنپ  دنکیم 

یتساکیب وا  لابند  ناهلبا 
هحفص 68] ]

گرب هدنکفا  نتشیوخ  ماد  يور 
گرم ماک  رد  ار  هلمج  دناشکیم 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 052-

بورغ يوس  رب  هتفر  ایند  زور 
بوخ تشز و  ره  نتشیوخ  اب  دربیم 

دایز دش  ار  امش  شتازایتما 
داب دننام  ناتشیپ  زا  تشذگرب 

گرب زاس و  هدنکف  ایند  یتشک 
گرم نافوط  دشک  ار  شنانکاس 

ناگیاسمه رب  تستفگ  اهراب 
ناگیار میامن  هیده  ار  گرم 

شین رهز  هتفهن  نآ  شون  تشپ 
شیپ هب  درآ  یگریت  شینشور 

ياهزورکی تلهم  یقاب  تسه 
ياهزوک ردنا  كدنا  یبآ  وچمه 

بل يوس  دیآ  هک  دشاب  ياهعرج 
بت هنشت  ناج  دناشنن ز  کیل 

ادخ نییآ  رب  لد  هداهن  يا 
ارس هنهک  نیز  دیدنبرب  تخر 

نآ رد  هتبلا  دبای  هر  للخ  نوچ 
ناوراک تشونرس  دش  یتسین 

وزرآ دوخ  لد  زا  دیزاس  رود 
ودع نیا  ددرگن  هریچ  امش  رب 

دینک لد  زا  نورب  ار  ندنام  دصق 
دینک لصاح  ار  چوک  ياههشوت 
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وه ياه و  دینک و  يراز  دص  هک  رگ 
وا زا  هدرم  ياهچب  هک  رتش  نوچ 

تفج هداد  فک  زا  ياهرتوبک  نوچ 
تفر تسش و  ار  ناتناج  هدنا  لیس 

ار دنزرف  نز و  اهبهار  وچ  رگ 
اضر شدییوجب  ات  هتفگ  كرت 

نوزف ددرگ  امش  ردق  رگم  ات 
نورب دیآ  هنگ  ریز  زا  هناش 

مادم دمآ  تبث  هک  یناهانگ  نآ 
مامت شدنتشونرب  کئالم  سپ 
ادخ زک  یباوث  زا  رتمک  تسه 
اطع دزاس  امش  رب  مراد  مشچ 
باقع دریگ  وا  هک  مسرتیم  زین 

باسح رد  دیآ  هچنآ  زا  رتشیب 
هحفص 69] ]

وا میب  ای  ادخ  قوش  زا  هک  رگ 
ورف دیآ  ناتنامشچ  زا  لیس 
فدهیب ای  دوب  لصاحرپ  هک  رگ 

فک دش ز  دهاوخب  ایند  تبقاع 
مامتها دینک و  ششوک  ردق  ره 

مامت ار  شرکش  دیرآ  اج  هب  ات 
درخ لطس  نیا  اب  زاب  نکمم  تسین 

دروخب ینادزی  رکش  رحب  بآ 
سب تسا  یئاهنتب  نامیا  تمعن 
سفن ره  رد  دنک  شرکش  رشب  ات 

ینابرق یگنوگچ  نابرق و  زور  يروآدای  رد 
دینک ینابرق  هک  ار  یئاپراچ 

دیع زور  رد  دوب  لماک  نامز  نآ 
نآ شوگ  مشچ و  ود  ملاس  دوب  هک 

نایع ار  یصقن  بیع و  یباین  دوخ 
لوصح ددرگ  رگا  ودنیا  تحص 

لوبق یجاح  نآ  زا  ینابرق  تسه 
زین هتسکش  دوب  وا  خاش  هچرگ 
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زیر هک  ای  هبرف  هک  ای  دشاب  گنل 

تعیب هلاسم  رد  هبطخ 053-

موب زرم و  زا  نانچنآ  تعیب  تقو 
موجه میوس  رب  دندروآ  قلخ 

بآ رب  اهرتشا  هنشت  هک  اییوگ 
بات هداد  فک  زا  دنرآ ، موجه  وخ 

راشف جوم  يدش  نوزفا  فرط  ره 
راوس هتشگ  مه  يور  رب  اهجوم 

تخیسگ مه  زا  ناشریبدت  هتشر 
تخیر دنهاوخ  نم  نوخ  مدرک  رکف 

تشرد زیر و  زا  هک  مورب  نامگ  ای 
تشک دنهاوخ  نامز  نیا  ار  رگدکی 

راگزور دمآرب  يدنچ  کی  هکنوچ 
راظتنا زا  رود  دنتسکشب  دهع 

هحفص 70] ]
دربن زج  مدیدب  مدرک  یشجنس 
درک هشیپ  دیابن  ار  رگید  راک 
اپ ریز  رد  مهن  ای  مگنجب  ای 
یفطصم مرهب  تفس  هک  يرهوگ 

متفاتشب ودع  اب  گنج  يوس 
متفای شگنن  رتناسآ ز  هکنوچ 
ناجب ار  ایند  جنر  مدیرخ  سپ 
ناهج نآ  رد  يرفیک  منیبن  ات 

گنج ریخات  هرابرد  هبطخ 054-

. دنکیم گنرد  نایماش  اب  گنج  رد  ارچ  دنتفگیم  ماما  نارای 
گنرد نیا  لیلد  کنیا  دیاهتفگ 

گنج ياهیتخس  تسا و  گرم  زا  سرت 
گرم يوس  رب  مهن  یماگ  دوخ  هک  رگ 

گرب زاس و  اب  نم  يوس  دیآ  يو  ای 
كاپ نادزی  رب  دنگوس  مروخیم 

كاب تسه  نادیم  گرم و  زا  ارم  یک 
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نایماش گنج  هب  کنیا  دیاهتفگ 
نایم رد  يرآ  ریخات  ور  هچ  زا 
هاپس ناز  دیاش  هک  مدیما  دوب 

هلا نید  رد  دنیآ  ياهدع 
لد هب  دبات  ناشرون  تیاده  زا 

لگ ار ز  ناشیا  ياپ  مناهراو 
زیتس زا  دیایب  رتشوخ  ارم  نیا 

زیت غیت  ناشیا  يور  رب  مشک  ات 
دنهرمگ یهورگ  هک  ینامز  رد 
دنهنیم ندرگ  هب  ار  تملظ  راب 

لوسر باحصا  فصو  رد  هبطخ 055-

راگدرورپ لسرم  باکر  رد 
رازراک زور  میدرک  اهگنج 

ردپ اهومع و  نوخ  هتخیر 
رسپ میتشک و  هک  اهردارب  سب 

دورف ناشیوخ  رب  غیت  دمآ  هچرگ 
دوزفیم اهلد  نامیا  رب  کیل 

هحفص 71] ]
تسار نییآ  رد  ياجرباپ  دوب 
تساکن اهنامیا  زا  زگره  اهجنر 
دومنیم ور  رگا  یتخس  تملظ 

دودزیم ار  یگریت  نآ  ربص  رون 
تسچ كالاچ و  ودع  اب  داهج  رد 

تسس دیدرگیمن  تقاط  يوناز 
شیپ هب  دمآ  نت  هب  نت  گنج  هاگ 

شیر هدرک  ار  يرگید  نآ  یکی  ره 
يروآ روز  سب  دندرکیم  ود  ره 

يرگید نآ  گرم  ماج  دشونب  ات 
دومنیم ور  ام  هب  يزوریپ  هاگ 

دوبریم تقبس  يوگ  نمشد  هاگ 
نومزآ نیز  لزا  داتسا  هکنوچ 
نورب لدکی  نامدروآ  زارفرس 
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تشاد راوخ  هظحل  هظحل  ار  نانمشد 
تشارفرب ام  يزوریپ  مچرپ 

راپسهر وس  ره  هب  نید  ناوراک 
راید رهش و  ره  دنکفایم  راب 
دیمد نید  رون  قافآ  همه  رد 

دیدپ مه  تموکح  دیشروخ  تشگ 
سفق غرم  رب  دنگوس  مروخیم 

سفن ره  دلانب  هنیس  رد  هکنآ 
امش نوچمه  ام  راتفر  يدب  رگ 

ایربک نید  خیب  دشیم  کشخ 
دیشچ یماج  نوخ  دیاب ز  نیا  زا  دعب 

دیشک ینامیشپ  زا  یئاهراب 

دوخ نارای  هب  هبطخ 056-

: دوخ نارای  اب 
ریما دش  دهاوخب  يدرم  نم  دعب 

ریسا دزاس  نتشیوخ  رب  ار  قلخ 
وگروز یتفلک  ندرگ  دوب  وک 

وخهریت مه  وا  تسدنگ  مکش  مه 
رام وچمه  دعلبب  دباییم  هچ  ره 

رادن راد و  زا  زیچ  ره  دروخیم 
نوخ دیزیر  وا  زک  هتسیاش  تشه 

نوبز بولغم و  دینامیم  کیل 
نمجنا ره  رد  هک  نامرف  دهدیم 
نم هب  هظحل  ره  دیئوگ  ازسان 

هحفص 72] ]
دیهد یمانشد  زور  نآ  ارم  رگ 

دیهن ندرگ  ار  لهاان  نآ  رما 
تاجن هار  امش  رهب  دوشیم 

تاکز دش  دهاوخ  زین  مه  نم  رهب 
یلو دشاب ، ازسان  رب  متقاط 

یلع زا  دیئوجب  يرازیب  چیه 
كاخ يور  رب  متشاذگب  مدق  ات 
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كاپ نید  زج  دبن  نم  تشرس  رد 
راگدرک رب  مدب  نموم  نیلوا 

راید زا  هدننکترجه  نیلوا 

جراوخ اب  هبطخ 057-

جراوخ يهرابرد 
الب گنس  نامسآ  دراب ز  شاک 

امش زا  دنامن  یقاب  ناشن  هک 
داعم نادزی و  هب  نموم  مدش  نوچ 

داهج مدرک  یفطصم  باکر  رد 
؟ موش رفاک  ات  دیهاوخ  نامز  نیا 

!!؟ مهنرب تلالض  هار  رد  ماگ 
تخس هارمگ  مدش  ناسنیا ، منک  رگ 
تخب ياهرد  نم  يور  ددرگ  هتسب 

لیلذ کنیا  دیاهدنام  هتشذگ  نوچ 
لیلد هدرک  دوخ ، دزن  ار  یهرمگ 

دیلپ راکمتس و  يدرم  نم  دعب 
دیشک دهاوخ  ناتیور  رب  ار  غیت 

یشکمدآ دوشیم  وا  تنس 
یشوخ زاس  ناتنوخ  اب  دنزیم 

( دهدیم نانخس  نیا  هب  عجار  یتاحیضوت  یضر  فیرش  اجنیا  رد  )

جراوخ هرابرد  هبطخ 058-

. دومرف ترضح  نآ 
دنتشذگ ناورهن  لپ  زا  نانآ  دنتفگ  ودب  دش ، جراوخ  گنج  هدامآ  نوچ 

هحفص 73] ]
لحم نیا  زا  تشذگ  نمشد  رکشل 

لجا کیپ  شدیآ  اج  نیمه  رد 
زیت غیت  ریز  دنگوس  ادخ  رب 
زین دننامیمن  ملاس  رفن  هد 

نیمز رب  مه  امش  زا  نت  هد  نوخ 
نیمزرس نیا  رد  تخیر  دهاوخن  دوخ 
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جراوخ راک  نایاپ  زا  نداد  ربخ  هبطخ 059-

(: دومرف دندش . هتشک  یگمه  نانمومریما  يا  دنتفگ  دندش  هتشک  جراوخ  نوچ  : ) دومرف ترضحنآ 
دش هدیچرب  ناوخ  دیرادنپم  دوخ 
دش هدیکشخ  ناشلسن  ياههشیر 

اج دزیخ ز  یسک  ناشیا  زا  هگره 
اپ دتفایمزاب ز  رگید  راب 

راگزور ناشیا  رب  ددرگیم  گنت 
راک ماجرف  دوشیم  جک  ناشتسد 

جراوخ باب  رد  هبطخ 060-

: دومرف ترضح  نآ 
نیک يور  جراوخ  زا  مگرم  دعب 

نید ناهاوخاوه  يا  دیزیرم  نوخ 
دناهدومیپ طلغ  هر  ناشیا  هچرگ 

دناهدومنب بلط  ار  قح  مک ، تسد 
یلدهریت مدرم  زا  دنرتهب 

یلطاب هار  دنیوج  یمه  هک 

ندش هتشک  هب  رادشه  هبطخ 061-

هحفص 74] ]
ندب رد  هدیرفآ  ار  ناج  هکنآ 

نت هب  هدناشوپ  ریدقت  ششوپ 
نازخ ددرگ  نم  رمع  راهب  رگ 
نازو ددرگ  نت  غاب  رب  لجا  ای 

دوپ رات و  زا  ار  ریدقت  ششوپ 
دوجو رود  يزرد  دنالسگب 

نم يوس  دیآ  ریت  رگ  نامزنآ 
نت كاخ  رد  دنک  لزنم  اطخیب 

دز همخز  مناج  هب  یمخز  رگا  ای 
؟ دزس ار  وا  یک  دوبهب  يهمخز 

ایند شهوکن  هبطخ 062-
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سفق نوچمه  ياهناخ  ایند  تسه 
سفن نآ  رد  دشک  يدنچ  نت  غرم 
ناما رد  دشاب  تسایند  نیا  رد  ات 

ناهج نآ  تاثداح  دنزگ  زا 
الب نآ  زا  ینمیا  دهاوخب  رگ 

ارس نیا  رد  شدیاب ، وکین  راک 
زین تسایند  شتآ  رد  ناشدقن 

زیمت دبای  هرسان  زا  هرس  ات 
يویند ماک  رهب  اهنت  هک  ره 
يورهر یتیگ  دانق  زا  هدرک 

دنچ ماکان  ترخآ  يارس  رد 
دنق شون  شهاک ، هب  ددرگیم ، خلت 

تبقاع هدیدب  ایند  رد  هک  ره 
ترخآ رهب  تستسبرب  راب 

دسر رد  ادرف  وچ  دبای  دوخ  ماک 
دبا ات  دشونب  ار  تمعن  ماج 

درخ لقع و  تمعن  دراد  هک  ره 
درگنب ایند  راسخر  رب  هکنوچ 

ياهیآ کین  نآ  رد  دنیبیمزاب 
ياهیاس ناسب  دشاب  ناهج  نیاک 

دنلب ددرگیم  هک  ینیبیم  هاگ 
دنچ هاتوک  دوش  هظحل  نامه  رد 
تسا هدرتسگ  وس  دنچ  زا  ياهظحل 

تسا هدرب  وسکی  هار  رگید  راب 
هحفص 75] ]

حلاص لمع  هب  قیوشت  هبطخ 063-

هلا زا  دیسرت  هللا  دابع  يا 
هار دیآ ز  لجا  هکناز  رتشیپ 

فک يزور ز  دوریم  ایند  لام 
فده کی  شدوجو  زا  دییوجب  سپ 

دیروآ تسد  رد  هک  یلام  نآ  ره  اب 
دیرخ ار  یبقع  یقاب  تمعن 
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رفس رهب  نوچ  دیدنب  راب 
رذگهر نیا  زا  درک  دیاب  چوک ،

ار شیوخ  لاب  گرم  هدنارتسگ 
ار شیورد  هش و  هدنکفا  هیاس 

سرج گناب  هک  دیشاب  یمدرم 
سوه باوخ  زا  رادیب  ناشدرک 
رادیاپان ارس  نیا  دندید  هک  نوچ 

راب دنتسب  شلزنم  زا  چوک  رهب 
کیل دنداد  فک  ایند ز  لزنم 
کین دنراد  ياهناشاک  تبقاع 

دیرب نامرف  وا  زا  هک  يراگدرک 
؟ دیرفآ ار  امش  هچیزاب  هب  یک 
اهر هدرک  نتشیوخ  لاح  هب  یک 

اقب ار  ناسنا  رمع  هدادب  یک 
تشونرس دیآرس  دیآ ، ات  گرم 

تشهب ای  شتآ  تسه  ای  ناتمهس 
رظن يراد  یگدنز  رب  یتدم 

رس هب  دیآ  ینز  مه  رب  ات  مشچ 
دنز رس  هگنیمک  زا  گرم  يهشیت 

دنک رب  ار  یمدآ  رمع  خیب 
زور ماش و  تشذگ  ات  رگنب  کین 
زونه دناوخ  شاهرفس  رب  ار  گرم 

! مادم دناوخ  ار  دایص  نیب ، دیص 
ماد هب  دزادنا  شدوز  ات  دزسیم 

لجوزع دزیا  دتسرفیم 
لجا کیپ  یمدآ  رب  تبقاع 
ناشن اهیراگتسر  زا  دهد  ای 

ناشکندرگ يزور  هریت  ای ز 
رفس نیا  رهب  هک  دبیز  یمه  سپ 

رشب دریگرب  هشوت  هر  نیرتهب 
راب دیدنب  ناهج  نیا  رد  نانچنآ 

راک هب  دیآ  دسر ، رد  ادرف  وچ  ات 
هلا زا  دسرتب  ات  دیاب  هدنب 
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هاوخریخ دشاب  شیوخ  يارب  مه 
ریفن نآ  گرم  لیس  هکنآ  زا  شیپ 

ریسم نآ  رد  دهنرب  هبوت  دس 
اپ هب  يدنب  دهن  ار  توهش  وید 

اهر نت  سبح  وا ز  ددرگن  ات 
هحفص 76] ]

لجا تقو  رشب ، زا  تسناهن  نوچ 
لما تخد  ارو  دنابیرفیم 

تسد هدنکفا  وا  ناج  رب  نمرها 
تسبیاپ شرکم ، ماد  رد  دنک  ات 
رگهولج دیامن  ار  ناهانگ  سپ 
رشب نامشچ  هب  ابیز  دوش  ات 

هایس دزاس  تبقاع  ار  دوخ  تخب 
هانگ ماج  زا  دشونیم  بل  هب  بل 

سرد هنوگنیا  شزومآ  نمرها 
سرتم هبوت  نکب  هگنآ  هانگ ، نک 

؟ تسیچ تلیجعت ز  زورما ، دشن  رگ 
تسیکی تیادرف  زورما و  يهبوت 

زارد دزاس  ار  هدعو  نیا  ردقنآ 
زارف ددرگ  وا  رب  ندرم  رد  ات 

شیوخ رادنپ  يهدرپ  تشپ  هدنام 
شیخ واگ و  درادن  وا  تسا  تشک  تقو 

دورف دیآ  شنت  رب  ترسح  غاد 
دوب هقرغ  دوخ  تلفغ  رد  نینچنیاک 

داب ریغ  شرمع  ناتسد  رد  تسین 
دادب اهیهاوگ  شنارسخ  هب  دوخ 

ام میهاوخیم  تسا و  کیرات  هار 
اعد نیا  یتیگ  زورفا  غارچ  زا 

دابع نآ  وزج  میشاب  همه  ات 
دایز دش  اهنآ  رب  تمعن  رگا  هک 

یشکندرگ هر  زا  دنیاین  رد 
یشناد دیازف  اهنآ  رب  هکلب 

هاگچیه ثعاب  تسین  يزیچ  چیه 
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هلا رما  زا  دنچیپ  رس  هک  ات 
تسار نادرم  خر  رب  ندرم  دعب 

؟ تساجک ینامیشپ  هودنا و  درگ 

یهلا ملع  رد  هبطخ 064-

راگدرورپ يهژیو  دشاب  دمح 
رادیاپ مئاد  تسه  شتافص  وک 

وا لاح  درادن  زگره  سپ  شیپ و 
وا لاوحا  رد  تسینوگرگد  یک 

تسیکی شنایاپ  زاغآ و  سفن  ره 
تسین دعب ، دشاب ، تسه  لوا  هک  هن 

نایع هدوب  رتشیپ  نیا  زا  هک  ای 
ناهن هتشگ  اههدید  زا  سپس  ناز 

هحفص 77] ]
دنهنیم هچنآ  ره  رب  دحاو  مان 

دنهدیم وا  یئاهنت  زا  دای 
تسایربک هناگی  وک  دزیا  زا  ریغ 

تساورنامرف نامسآ  نیمز و  رب 
راوخ دیدرگ  رگد ، سک  ره  ادخ  زج 

رادتقا زع و  یفال ز  دربن  رگ 
تسا هدنار  لطاب  راتفگ  وا ، زا  ریغ 

تسا هدناوخ  اناوت  ار  دوخ  یسک  ره 
تسا هدنب  ار ، دوخ  دناوخ  کلام  هک  ره 

تسا هدنکرب  وا  کیلمت  يهشیر 
دناوخب ملاع  ادخ  زج  ار  دوخ  هک  ره 
دنامب تلفغ  رد  تسزومآ و  شناد 

ناوتان یهاگ  تسه ، اناوت  ره 
ناکم ره  نامز و  ره  رد  ادخ  زج 
شوپ بیع  نآ  زجب  هدنشوین  ره 

شوگ هب  ار  یگناب  هتسهآ  دونشن 
دنلب گناب  دونشب  رگ  دوش  رک 

دنچ تسین  هگآ  رود  يادص  زو 
فیطل نآ  زا  ریغ  تسه ، انیب  هک  ره 
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فیعض ناولا  دید  دناوت  یک 
رظن رد  دیایب  رگ  يزیر  مسج 
رگنرد یئوگب  نوچ  دیآ  زجاع 

ناهن ادیپ و  تسه  هک  وا  زا  ریغ 
نایع دشاب  هک  هچ  ره  ناهنپ ، تسین 

راگدرک رد  دوب  اهنت  تفص ، نیا 
راکشآ زگره  تسین ، ناهنپ  چیه 

تسا هدومنب  خر  هک  ار  شنیرفآ 
تسا هدوب  تردق  بسک  يارب  زن 

الب داب  زا  میب  يارب  زن 
اضق نارابریت  رد  رپس  ای 

وا رای  دشاب  هکنآ  يارب  زن 
ودع دض  رب  تخس  يدربن  رد 

راگدرک دزرو  هکنآ  يارب  زن 
رازراک توخن  رپ ز  کیرش  اب 

يرترب هتسجب  وا  رب  یسک  ای 
يروآمان دزرب و  تردق  فال 

جایتحا دراد  قلخ  رب  نامز  نیو 
جاجتحا دیامن  شکرس  اب  هک  ات 
دیرفآ ار  یسک  ره  دزیا  هکلب 

دیرب نت  رب  شتقلخ  يابق  مه 
دنیو ناوخ  روخ  يزور  یگلمج 

دنیو نامرف  تحت  ینازجاع ،
ادج هلمج  زا  تسزیچ و  همه  رد 

ادج نآ  زا  هن  ءیش و  تاذ  تسین 
هحفص 78] ]

؟ دوب راوشد  وا  رب  یک  شنیرفآ 
دوب راومه  لمع  ریبدت  هار 

تشارفرب ملاع  رد  ار  تردق  تسد 
؟ تشادزاب ار  وا  زجع  راک ، نیا  زا  یک 

دیشکیم ار  اضق  نوهرپ  هکنوچ 
دیدن شراگرپ  رود  رد  یشزغل 
راوتسا سب  يدب  شریدقت  هکلب 
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رادیاپ دنامب  هک  یئاضق  اب 
دروخ هطوغ  شرهق  يایرد  رد  هک  ره 

دربب شفطل  لحاس  رب  هر  زاب 
دیزو وا  رب  قح  مشخ  داب  هچرگ 

دیما دراد  شتمحر  هانپ  رب 
یتمعن دراد  هک  سک  ره  بجع  يا 

یتمقن ساره  رد  دشاب  زاب 

گنج بادآ  رد  هبطخ 065-

. تسا گنج  میلعت  رد  هبطخ  نیا  دناهدومرف . دوخ  نارای  هب  نیفص  ياهزور  زا  یکی  رد  هک 
راعش نیا  ار  امش  ناناملسم  يا 
راگدرک زا  سرت  تسیاب : نابز  رب 

راقو تخر  اب  دیناشوپب  نت 
راوتسا دیدنبب  شمارآ  دنب 

مه هب  اهنادند  دیراشفب  تخس 
ملع نادیم  رد  تشارفا  ودع  نوچ 

غیت هک  عنام  دوشیم  هدارا  نیا 
غیم دننام  دنک  نایرگ  ار  قرف 

هرز اهنت  رب  دیناشوپب  سپ 
هرگ ار  نادیم  راک  دتفین  ات 
فاصم زور  دوش  هکناز  رتشیپ 

فالغ ریشمش و  دیزاس  ناحتما 
دنت رایسب  نورب  دیآ  نآ  زا  ات 
دنک زین ، دوبن  ریشمش  يهغیت 

دیرگنب یمشچ  هشوگ  اب  ار  مصخ 
دیروآ تبرض  تسار  زا  پچ و  زا 

ازغ زور  ار  ریشمش  يزیت 
انشآ دییامن  نمشد  نت  اب 

دونج يا  دیرادب  مکحم  دوخ  ماگ 
دورف دیآ  رتتخس  تبرض  هک  ات 

هحفص 79] ]
تسادخ مشچ  ناتراکیپ  رظان 

تسامش اب  شلوسر ، مع  رسپ  مه 
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زیتس دایرف  دیرآ  سفن  کی 
زیرگ میلست و  دیآ ز  ناتمرش 

تخیرگ نادیم  يهنحص  زا  یسک  ره 
تخیر يوربآ  دناتسب و  ار  گنن 

یشتآ دزورف  دزیرگب ، هک  ره 
یشکرس نیا  زا  دزوس  یبقع  رد  هک 
دینک شدای  زا  مرخ  ار  ناج  غرم 

دینک شداش  وا  غاب  ناشن  اب 
گرب زاس و  زا  اهر  یلابکبس  اب 
گرم راسخر  اب  دیدرگ  وربور 

تخب لابقا و  نیا  زا  دیشاب  اضر  سپ 
تخرد زا  دتفیب  ناک  یگرب  وچمه 

نارک ره  نمشد ، هوبنا  رکشل 
نارتخا تسا و  بش  یهایس  نوچ 

هتشارفا فرط  ره  یئاههمیخ 
هتشاک یئاهرازین  ایئوگ 

ملع نآ  اههمیخ و  نآ  دینکرب 
مدع زا  دیناشچ  یماج  ار  مصخ 

تسا هدرک  لصاح  دوصقم  نمرها 
تسا هدرک  لزنم  مصخ  راصح  رد 

زیتس رهب  دروآ  یتسد  هاگ 
زیرگ رهب  دشکیم  سپ  اپ  هاگ 

راوخ دندرگ  ات  دینام  اجب  اپ 
راخ هدیئور  ناتمشچ  رد  ایئوگ 

ادخ رون  امش  رب  دباتب  ات 
اهر تملظ  دییآ و ز  زارفرس 

دیرترب رگید  موق  زا  امش  نوچ 
دیروای قح  اب  تسا و  قح  ناترای 

امش ياهلمع  شاداپ  مه ز 
ادخ اتکی  نتساک  دهاوخب  یک 

راصنا ینعم  رد  هبطخ 066-

نخـس هک  دنداد  خساپ  دنتفگ ؟ هچ  راصنا  دومرف : تشذگ  هچ  هفیقـس  رد  مرکا  لوسر  زا  سپ  هک  دنداد  ربخ  نینموملاریما  هب  هک  یماگنه 
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رفن کی  ام  زا   » هک دوب  نیا  نانآ 
هحفص 80] ]

: دومرف رفنکی » مه  امش  زا  دشاب و  ریما 
لیلج راصنا  دنتفگ  نینچ  نوچ 

لیلد هنوگنیا  دیدروآ  دیاب 
تفهن دیاشیمن  ار  تیصو  نیاک 

: تفگ راصنا  يهرابرد  یبن  هک 
دیروآ فطل  ناشناراکوکن  رب  »

« دیرذگب مه  ناشناراکهنگ  زا 
اور نانآ  رب  دوب  تفالخ  رگ 

یفطصم تیصو  نیا  درکیمن  دوخ 
دوخ نارای  زا  دیسرپ  یهگناو 

؟ دش هچ  دنتفگ و  هچ  اهیشیرق  ات 
دناهدنار یباطخ  شدنتفگ ، زاب 

دناهدناوخ دمحا  لسن  زا  ار  شیوخ 
داهن ار  خساپ  خیب  نوچ  قح ، ریش 

داد هزات  یلامج  ار  تجح  غاب 
تخرد نوچ  ناشیا  دنناوخ  ار  شیوخ 

تخس دندنکرب  کیل  ار  شاهویم 
دناهدناوخ دمحا  لسن  مه  ار  شیوخ 

!! دناهدنار يراوخ  هب  ار  شتیب  لها 

رکبیبا نب  دمحم  تداهش  هبطخ 067-

(. دوب یلع  ترضح  يهدناوخ  رسپ  دمحم ،  ) دنتشک ار  وا  تخاس و  رصم  ياورنامرف  ار  رکبیبا  رسپ  دمحم  هک  یماگنه 
مهن یمکح  ات  دوب  نیا  نم  لیم 

مهد نامرف  ار  هبتع  نب  مشاه 
وا دوبیم  رگا  رصم  نارمکح 
ودع رب  يدرکن  یلاخ  ار  هصرع 

شنم يدوب  نینچنیا  ار  اضق  نوچ 
شنزرس میامن  ار  دمحم  یک 

دوب هدروآ  وا  رب  يرهم  نم  بلق 
دوب هدرورپ  نم  ناماد  رد  هکنوچ 

هحفص 81] ]
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نارای شنزرس  هبطخ 068-

یک هب  ات  ارادم  مزاس  امش  اب 
یط میزاس  یک  هب  ات  شزاس  هار 
دننک شرامیت  هک  هچب  رتش  نوچ 

دننک شراب  یک  تسناهوک ، مخز 
دیاهدوسرف ياهماج  نوچ  لثم  رد 

دیاهدوشگب اهزرد  وس  همه  زک 
زاب دنزود ، ار  هماج  زا  فرط  ره 
زاب هار  دص  دنکیم  وس  رگد  زا 

راوس لیخ  نایماش  زا  نامز  ره 
رازتشک رب  دنک  هلمح  خلم  نوچ 

دیزو هک  ات  هثداح  داب  دنت 
دیزخیم یهانپ  رد  يرام  وچمه 

يودع زا  يرارف  يراتفک ، وچ  ای 
يور هب  هتسب ، رد  هتسشنب ، ارس  رد 

اغو زور  رد  دنگوس  ادخ  رب 
امش يرای  هب  ددنب  لد  هک  ره 

تسکش داتفیب و  شدیما  ماج 
تسکش دشاب  وا  ماجرف  تبقاع ،

زین دینادیم  ناکیپیب  ریت 
زیتس ماگنه  دیراد  رثا  یک 

مزب ماگنه  رد  دیناوارف  سب 
مزر ماگنه  فرط  ره  نازیرگ  دوخ 

تسامش رد  هک  یجک  قلخ  مهگآ 
تسار دومرف  ناوت  يریبدت  هچ  اب 

هابت مزاسیمن  زگره  دوخ  يوخ 
هانگ زا  كاپ  ناتقالخا  منک  ات 

راوخ بولغم و  دش  دیهاوخ  تبقاع 
رامش زور  نمرخ  زا  بیصنیب 

عالطا ار  امش  لطاب  زا  دشاب 
عاتم لباقان  هدید ، ار  قح  کیل 

امش بولصم  دنب و  رد  دوب  قح 
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امش بولغم  چیه ، لطاب ، تسین 

ندروخ تبرض  زا  سپ  هبطخ 069-

دروخ تبرض  هک  يزور  هاگرحس  رد  دومرف  ترضح  نآ 
دوب هتسخ  ات  نم  مشچ  نابساپ 

دوبر ار  مشوه  باوخ  میسن  سپ 
راهب يور  دشزاب  ایور  غاب 

رانک رد  مدوب  هتسشنب  یفطصم 
هحفص 82] ]

ایربک رادهنیئآ  يا  متفگ 
اهچ مدید  اهچ  تما  نیا  زا  نم 
جل ریشمش  نم  يور  هدیشکرب 

جک هداهنب  دوخ  شود  رب  نید  راب 
دنق دیشوج  شاهمشچ  زا  ناهگان 

دنکف مناماد  هب  شراتفگ  رد 
اهر نک  نیرفن  ریت  اناج  تفگ 

اضق ار  ناشاههنیس  دفاکش  ات 
دار نادزی  یکشاک  هگنآ  متفگ 

دانک نم  بیصن  ناشیا  زا  رتهب 
رامگرب ناشیارب  ار  سک  نیرتدب 
راد هاتوک  منماد  زا  ناشتسد 

قارع مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 070-

قاط هدیدرگ  ناتتسد  زا  متقاط 
قارع كاخ  مدرم  مامت  يا 

دینز مد  اهیمدرمان  نیا  زا  ات 
دینتسبآ نز  نوچمه  لثم  رد 

داتف یجنر  رد  درب و  يراب  هچرگ 
دازهدرم وا  تبقاع  ار  دوخ  لفط 

زاین قرغ  وا  تسدرم و  شرهوش 
زارد سب  دیامن  یط  يراگزور 

شرهوش رود  ماوقا  یهگنآو 
شرب زا  ار  وا  ثرا  دنیابریم 
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هلا اتکی  رب  دنگوس  مروخیم 
هار یط  مدرکن  دوخ  لیم  هب  نم 

اضق يزاب  هب  يرابجا  دوب 
امش يوس  رب  دناریم  ارم  وک 

ورف مبلق  رد  ریت  نوچمه  تفر 
وگتساران سب  دیدناوخ  ارم  نوچ 

درورپ ار  ناج  هک  ینادزی  شاک 
درتسگ ار  امش  گرم  هرفس 

؟ ادخ رب  یغورد ؟ مدنبیم  هک  رب 
ارو مدوب  ینموم  لوا  هچرگ 

تسس لوق  منارب  ص »  » دمحا رب  هک  ای 
تسخن زا  مدومن  شقیدصت  هچرگ 

زاب دینادیمن  میوگیم  هچنآ 
زار يانعم  دزسیم  ار  امش  یک 

هحفص 83] ]
رودب دشاب  ناتکرد  زا  نآ  مهف 

رورغ ریجنز  هب  هتسب  لد  ياپ 
تسایربک لوسر  زا  اهنخس  نآ 

تسازس یک  ار  امش  شراتفگ  كرد 
رایتخا رد  ماهداهنب  ناگیار 

راک رارسا  مدز ز  یئوس  رب  هدرپ 
اضق تسد  ماهدرک  ینیبشیپ 

الب ریت  دنز  دهاوخ  امش  رب 
نم هک  دش  دهاوخ  شاف  يراگزور  »

« نخس نیا  مدوب  هتفگ  یئور  هچ  زا 

ربمایپ رب  دورد  هبطخ 071-

تخومآ مدرم  هب  ار  ربمایپ  رب  نداتسرف  دورد  زرط 
تسوت تسد  رد  ناهج  هک  یئادخ  يا 

تسوت تسم  ملاع  تارذ  يهلمج 
زارد سب  یتیگ  شرف  هدنارتسگ 

زارفرس یجرب  وچمه  تنامسآ 
تشرس ار  ناسنا  كاخ  تتسد  هک  ات 
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تشون یتشز  یبوخ و  ار  لد  حول 
ملق داتسا  ملاع ، رد  یهگناو 

مقر دز  یهایس  يدیپس و  سب 
دورد دوبن  رتکین  نآ  زا  هچ  ره 

دورف روآ  نتشیوخ  لوسر  رب 
نیلسرم يرتشگنا  متاخ 

نیمز رب  هدوشگ  ار  تمحر  باب 
زار وچمه  هدوب  هتسب  اههرگ  سب 

زاب هدومرف  لمع  تشگنارس  اب 
هتخورفا قح  رون  زا  یلعشم 

هتخومآ رون  ار ز  يدرونهر 
ناشکندرگ یتشک  هتسکش  رب 

ناشن هدنادرگ  وحم  ار  ناهرمگ 
شودب ار  تلاسر  نیگنس  راب 

شوجب دمان  شتقاط  دیشکرب و 
راوتسا تمکح  يارجا  هر  رد 
رارقیب سب  وت  يدونشخ  رهب 

تفاین یهار  للخ  شیاهمدق  رد 
تفاکش یک  مه  زا  يو  مزع  نینهآ 

هحفص 84] ]
ورف دماک  وت  یحو  راوشوگ 

ودب اهتنیز  تفای  شناج  شوگ 
سسع يدوب  ارت  دهع  رهوگ 

سفن ره  رد  وت  ماکحا  يرجم 
تخوس هنوگنآ  تهر  رد  ار  ناج  عمش 

تخورفرب مدرم  ناج  غارچ  هک 
ناهج رب  دبات  هک  يدیشروخ  وچمه 

ناهرمگ رهب  درک  نشور  هار 
دوجو جاوم  يایرد  رد  هچرگ 

دوبریم لد  یتشک  ههبش  جوم 
تفرگ ناکس  وا  رون  يادخان 

تفرگ ناکسا  یلحاس  رانک  ات 
تشاد ياپ  رب  تهر  رد  مئالع  سب 
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تشاگنیم اهناشن  شنامیا  کلک 
دومن يراج  ار  ماکحا  يهمشچ 
دودز ار  تملظ  درگ  اهناج  ات ز 

دوب وت  راتفگ  رادتناما  وا 
دومنیم تظافح  ار  تملع  جنگ 

هار درگ  زا  دسر  نوچ  رخآ ، زور 
هاوگ مه  وا  ییوت  نادیم  یضاق 

شفک رد  يداهن  تثعب  مچرپ 
شفص رد  يدناشک  رد  ار  نامدرم 

ياهدرتسگ ناهج  هک  ییادخ  يا 
ياهدروآ نایم  رد  تمحر  بآ 

شتمحر ناوخ  هب  يدناوخ  رب  هچرگ 
شتمسق امرفب  نیا ، زا  رتشیب 

اهتنا درادن  نوچ  تلضف  جنگ 
امن نوزفا  وا  رجا  رایع  سپ 

داهن شوخ  درم  دروخ  اهلد  نوخ 
داهن ناینب  وت  نید  يانب  ات 

دنلب نکیم  رتشیب  ار  انب  نآ 
دنزگ شیانب  ناج  زا  نک  رود 

نک ریبکت  ره  کشر  ار  شاهبتر 
نک ریگملاع  دیشروخ  وا  رون 
ریرس رب  هداهن  نوچ  تنید  جات 

ریذپیم وا  زا  داد  تداهش  رگ 
داد نازیم  نکب  شراتفگ  گنس 

داعم ناقرف  وچ  شرادرک  رد 
زیرب ار  قطنم  شون  شمالک  زا 

زیمت اهلطاب  قح ز  دبایب  ات 
تسوت نآ  زا  ناهج  هک  ییادخ  يا 

تسوت نامرف  زا  هدندرگ  وا  خرچ 
راوگشوخ تایح  رد  ار  ام  لیخ 

رایب رد  تزاتهکی ، باکر  رد 
هحفص 85] ]

ماکب ياهلما  یقاب ، تمعن 
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ماج دردیب ، ناشچ ، ام  رب  وا  وچمه 
لد نانیمطا  ایند و  تحار 

لجخ ار  ناج  دنک  هک  تمارک  نآ 
ياهداد ار  وا  وچ  ام  بیصن  نک 

ياهداتفا یهش ، دناوخ  دزسیم ،

ناورم هرابرد  هبطخ 072-

هرصب رد  مکح  نب  ناورم  يهرابرد 
اهر ار  وا  ع »  » یلع درک و  دوخ  یجنایم  ار  مالسلااهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ع ،»  » یلع هاگـشیپ  رد  دش . ریـسا  گنج  رد  ناورم  یتقو  )

:( دومرف دنک ؟ تیعبت  امش  اب  ناورم  دیهدیم  هزاجا  ایآ  : » دنتفگ نینسح  هدرک 
درم هریت  نیا  دش ، هتشک  نامثع  هک  نوچ 

؟ درکن تعیب  نم  تسد  اب  رگم  دوخ 
زاین دشاب  شتعیب  رب  ارم  یک 

زاس گنهآ  دنک ، يدهع  دب  هب  نوچ 
دوهج هاوخدب  تسد  نوچ  وا  تسد 

دوب رود  هشیمه  يرادافو  زا 
یتعیب رب  ار  تسد  درایب  نوچ 

یتولخ رد  دنکشب  شزاب  تشز 
شینیب مکاح  هاتوک  یتدم 

شینیب دسیلب  گس  هکنانچمه 
مکح دننار  وا  لسن  زا  نتراچ 

مکب مص و  ناشیا  دهع  رد  نامدرم 
مشخب وا  زا  دید  دنهاوخ  نامدرم 

مشچ هب  ار  نینوخ  خرس و  یئاهزور 

نامثع اب  اروش  تعیب  ماگنه  هبطخ 073-

دندرک ار  نامثع  اب  ندرک  تعیب  دصق  هک  یماگنه 
مرتقیال نم  دینادیم  شاف 

مرب نامرف  ناتمیمصت ، زا  نکیل 
هحفص 86] ]

كاپ ناناملسم  هک  ینامز  ات 
كاله ملظ و  زا  دنشاب  ناما  رد 

مک شیب و  منیبن  هک  ینامز  ات 
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متس درگ  یسک  راسخر  درگ 
اضق ات  مداهن  ندرگ  نتشیوخ 

اهر نم  رب  دنک  ار  شملظ  ریت 
نتشیوخ قح  متشذگب ز  هکنوچ 

نمچ رب  دتفین  نید  لاهن  ات 
راگزور نابغاب  مراد  مشچ 

راب هب  مرجا  يهویم  دناشن  رب 
نتشیوخ لضف  هب  یتیگ  رگرز 

نم هب  دشخبیم  ربص  نیز  یمتاخ 
تسپ ياهرویز  هب  ممشچ  دوب  یک 
تسشن ناتاهلد  هب  شرهم  نینچنیاک 

اوران یماهتا  هب  خساپ  هبطخ 074-

دناهتسب ورب  ار  نامثع  نوخ  رد  ندوب  کیرش  تمهت  هیماینب  دینش  نوچ 
دنهگآ نم  يهنیشیپ  زا  هچرگ 

؟ دنهن نم  شود  هب  نتشک  تمهت 
دناهدیشوک نینچ  هک  ینالهاج 

؟ دناهدید متشذگرس  ایآ  چیه 
بیهن درآ  ناشناج  رب  درخ  ات 

بیرغ ياهنخس  زا  دنیوش  تسد 
رود دنزاس  نم  تمهت ز  تملظ 

رون راشرس  دوب  نوچ  متشذگرس 
دنپ ياهرهوگ  رون  باتک  رد 

دنچ نوچیب و  قح ، هتفس  رتوکن  نیز 
تسا هدرب  تبیغ  هب  بل  سک  ره  هتفگ  )
( تسا هدروخ  ردارب  هدرم  تشوگ 

نید هار  زا  داهن  نوریب  اپ  هک  ره 
نیمز كاخ  منک  شنوخ  زا  خرس 

باقن هدرک  ار  تاهبش  یسک  ره 
باجح مزادنا  شیور  زا  لیلد  اب 

باتک زا  تسدرک  تشادرب  ره  هک  ره 
باسح زور  قح  شیپ  ددرگ  هضرع 

داقتعا بسح  زین ، ار  ناگدنب 
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داعم زور  رد  شاداپ  دهدیم 
هحفص 87] ]

زردنا هبطخ 075-

درمکین نآ  فطلب ، دزرمآ  دزیا 
درک مهف  دینش و  ار  یمکح  هک  ره 

یتسار هار  هب  شدندناوخ  هکنوچ 
یتساخرب ناج  شکیبل ز  گناب 

دز گنچ  ار  قح ، شاقن  نماد 
دز گنر  تداعس  اب  ار  لد  حول 

هلا اتکی  اجک  ره  رضاح  دید 
هانگ راک  زا  شدوب  لد  رد  سرت 

درک راومه  ار  صالخا  بکرم 
درک راب  حلاص ، راک  شباکر  رد 

رود تشگ  يرود ، درک  دیاب  هچناز 
رون تفایرد  ات  تشگ  قح  ورهر 

سپس بوکرس و  درک  ار  وزرآ 
سوه گنج  رب  دروآ  يرکشل 

ربص یتشک  رد  هاگنآ  تسشن  رب 
ربج جاوما  اب  هقرغ  ددرگن  ات 

راکب دیآ  ات  تسب  يوقت  راب 
راکشآ ددرگ  وچ  یبقع  لحاس 
ماگ داهنب  ینشور  ریسم  رد 

ماج دیشون  یتسار  يوبس  زو 
درمشیم تمینغ  ار  ایند  دقن 

دروخ هچناز  نوزفا  تخودنا  اههشوت 
لجا داب  دزرو  هکناز  رتشیپ 

لمع وکین  اب  درک  نمیا  هناخ 

هیماینب راتفر  شهوکن  هبطخ 076-

دننک نوچ  هیما  ءانبا  رگنب 
دننک نوریب  نیتسآ  زا  ملظ  تسد 

نم هب  ار  دمحا  ثرا  كدنا  كدنا 
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نمز نادیلپ  نیا  دنناسریم 
لجوزع دزیا  رب  مسق  سپ 

لجا تسد  دهد  تلهم  ارم  رگ 
روز هب  شدندناتس  ناشیا  ار  هچنآ 

روضح رد  مناشک  مناتسب ، زاب 
مشخب دزادنا  هک  یباصق  وچمه 

مشچ هب  دنیب  ار  هبنکشا  فیثک  رگ 
هحفص 88] ]

شیاین هبطخ 077-

: درکیم اعد  نادب  هک 
يرب نک  مهانگ  زا  اهلا  راب 
يرتاناد نادب  نم  زا  ار  هچنآ 

دنک رد  دناشک  مزاب  هنگ  رگ 
دنبم نم  يور  هب  شزرمآ  باب 

اجب مدروان  دهع  يافو  رگ 
ازس دشابیم  وت  زک  امرف  وفع 
تسج هار  وت  يوس  رب  منابز  رگ 

تسس تشگ  هر  نیا  رد  لد  ياپ  کیل 
نورب روآ  نیتسآ  زا  وفع  تسد 

نوچ دنچیب و  دش  وت  زا  ششخب  لذب 
هاگن غرم  ارم  هتسشنب  هک  رگ 
هانگ راوید  يور  رب  اطخ  زا 

نامک زا  يریت  وچ  مدرک  اهر  ای 
نابز زا  ار  یلطاب  ياههتفگ 

وزرآ رس  رد  تخپیم  لد  هک  رگ 
ورشیپ هدنارتسگ  یماخ ، ناوخ 
زاب دیزغل  نابز  ياپ  ارم  رگ 

زارد مدیما  تسد  وت  رب  تسه 
شخب هدیدرگ  یتمسق  ره  وت  يا ز 

شخبب شیاشخب  جنگ  ار  نامداخ 

سانشرتخا خساپ  هبطخ 078-
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هار هب  ماگنه  نیا  رد  رگا  هک  میوگیم  ناگراتـس  ملع  هار  زا  نانمومریما  يا  : » تفگ باحـصا  زا  یکی  درک  جراوخ  گنج  گنهآ  نوچ  )
:( دندومرف ع »  » ماما یسرن .» دوخ  دارم  هب  مسرت  یتفا 

تفگش يا  يدرکب  نییعت  یتعاس 
تفرگ نتفر  هر  سک  ره  نآ  رد  هک 

يدب يو  ناج  ددرگیم ز  رود 
يدز یبوخ  يهدرپ  شتخب  زاس 
ربخ یئوگ  یتعاس  نآ  زا  زاب 
رفس لها  ناز  دننیب  نایز  هک 

هحفص 89] ]
تستشادنپ قح  وت  راتفگ  هک  ره 

تستشاگنا غورد  نآرق  مرجال 
رارق بولطم و  يوس  ندیسر  رد 

راگزور یشوخان  زا  زیرگ  ای 
زاینیب دنادب  دیاب  ار  شیوخ 

زاسهراچ راگدرک  هناگی  زا 
شوگ هدرک  ار  تاهتفگ  هکنآ  زا  وت 

شوپهدرپ هدومن  ار  شلقع  مشچ 
ساپس دیوگ  ار  وت  هک  يراد  مشچ 

ساره رد  دشابن  نادزی  زا  کیل 
ودب یتفگ  تدوخ  رادنپ  هب  نوچ 
ور هدرک  وا  رب  تخب  هک  یتعاس 

رود هدیدرگ  وا  زا  تعاس  نآ  رد  مه 
روضح دراد  اضق  رد  ینایز  ره 

زارفرس ياوشیپ  نآ  یهگناو  )
( زاب تفگ  درکب و  مدرم  اب  يور 

نارکیب نابایب  ایرد و  هار 
نارتخا زا  نتخانشب  ناوتیم 

دیفم شدیباین  رگید  نیا  زا  شیب 
دیهر اهمجنم  تسد  زا  دیاب 

بیع تسه  نیو  دنکیم  یئوگبیغ 
بیغ هگآ ز  سک  تسین  قح  زجب  نوچ 

وگبیغ نوچمه  تسه  مجنم  سپ 
وختساران يرگوداج  وگبیغ ،
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لثم رد  رفاک  وچ  رگوداج  تسه 
لحم خزود  رد  تسه  ار  نارفاک 

نانز شهوکن  هبطخ 079-

نانز شهوکن  رد  لمج ، دربن  نایاپ  زا  سپ 
مالک نیا  دیشوین  نم  زا  نامدرم 

مامتان سب  نانز  نامیا  تسه 
تسرد لیمکت و  تسین  اهنآ  ثرا 

تسس يار  تسا و  صقان  ناشیا  لقع 
یتساوخ نامیا  صقن  ناشن  رگ 

یتساک نودب  مرآ  یتجح 
زامن زا  روذعم  هام  زا  ياهتفه 

زاب دنرآیم  رذع  مه  ار  هزور 
مهس فصن  نادرم  هب  تبسن  ناشثرا 

مهف زاسیم  نخس  نیز  هرهب  صقن 
هحفص 90] ]

درخ یمامتان  ناشن  سپ 
درگنب سک  رگا  دشاب ، نینچنیا 

هاگداد رد  نز  ود  یهاوگ  هک 
هاوگ ددرگ  وک  تسا  درم  کی  وچمه 

تسوختشز وک  ینز  زا  دیشاب  رود 
تسوکن ندییاپ  زین  ار  ناوکین 

نایم رد  دشاب  کین  راک  هک  رگ 
نانز زا  تعاطا  درک  دیابن  دوخ 
تشرس رد  ناشعمط  دتفایم  هنرو 

تشز لامعا  فرط  ره  زا  دننک  ات 

یئاسراپ یگتسراو و  هبطخ 080-

تسا هتسج  یئاسراپ  هار  هک  ره 
تسا هتسش  ار  وزرآ  دوخ  لد  زا 

تسا نتفگ  تمعن  رکش  یئاسراپ 
تسا نتفر  نطاب  ار ز  یتشز  درگ 

تسد دیآیمنرب ز  ار  امش  رگ 
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تسه رودقم  هک  دنچ  ره  لقاال 
مارح ياهلمع  زا  دینام  رود 

مادم هدروآ  بل  رب  تمعن  رکش 
راکشآ رایسب  تساهتجح  هکنوچ 

راگدرک زا  هدمآ  یباتک  مه 
دس هدیدرگ  فرط  ره  زا  رذع  هار 

؟ دزس یک  ار  یسک  ندروآ  تجح 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 081-

ایند فصو  رد 
بارخ ناسنیا  ياهناخ  میاتس  نوچ 
باذع شزاغآ  تسگرم و  شرخآ 
لالح نان  رد  تسه  شباسح  دص 

لالم بیذعت و  زین  شقارف  رد 
تفگش يا  تسزاینیب  نآ  رد  هک  ره 

تفرگ شنابیرگ  يراتفرگ  دص 
غیرد يا  تسدنمتسم ، نآ  رد  هکناو 

غیت وچمه  ار  شاهنیس  دفاکش  مغ 
هحفص 91] ]

گنچ هب  درآ  ناهج  ات  دشوک  هک  ره 
گنل ياپ  شدربن ، لزنم  رس  هب  هر 

تخاتن ایند  یپ  رد  زگره  هک  ره 
تخانش دوخ  عیطم  ار  وا  تبقاع 

هاگن تربع  اب  درک  نآ  رب  هک  ره 
هار تسار  زا  ناشن  شداد  ناهج  سپ 

وزرآ اب  دش  هریخ  نآ  رد  هکناو 
وم هب  وم  مه  رب  تخود  ار  شاهدید 

( دزادرپیم تالمج  نیا  ندوب  یبدا  زا  فیرعت  هب  اجنیا  رد  یضر  فیرش  )

ءارغ هبطخ  هبطخ 082-

. تسوا بیجع  ياههبطخ  زا 
اوقت هب  هیـصوت  سپـس  هناش ، لج  يدـنوادخ  تافـص  تسا . هدومرف  هراشا  یمهم  قیاقح  هب  هبطخ  نیا  رد  دوشیم و  هدـیمان  ارغ  هبطخ  هک 

رد یگدنز  رد  هک  یلئاسم  هب  ار  مدرم  هاگنآ  دنیامرفیم ، یبلاطم  تمایق  زور  هرابرد  سپس  تسا . هتـشاد  رذح  رب  ایند  زا  ار  مدرم  هدومن و 
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. درادیم نایب  ار  اهناسنا  نتفرگ  دنپ  تلیضف  سپس  دنکیم . هجوتم  دنروهطوغ  اهنآ 
تسرترب وک  يرداق  میوگ  رکش 
تسرترس سک  ره  یئاناوت ز  رد 

تسملاع مامت  کیدزن  هک  وا 
تسمدمه شیاهفطل  اب  یگدنز 

نورب درآ  نیتسآ  ششخب ز  تسد 
نوزف اهتجاح  نازیم  زا  دشخب 
الب خیب  نیمز  زا  دیآرب  نوچ 

ارو دزادنیب  شفطل  يهشیت 
تسا هداهنب  ناوخ  هک  میوگ  وا  رکش 
تسا هداد  سک  ره  هب  تمحر  هر  زا 

لزا زور  زا  هک  وا  رب  منموم 
لجوزع نآ  ياجرباپ  هدوب 

تسا نم  کیدزن  هک  میوج  وا  زا  هار 
تسا ندرگ  رد  شیئوجهر  يهتشر 

رگهریچ سب  دوب  یئاناوت  نوچ 
رگد تسد  زا  يرای  میوجب  یک 

هحفص 92] ]
سفن ره  رد  منکیم  وا  رب  هیکت 
سب تسه  ار  ناهج  وا  يروای 

هاوگ نیا  دیآرب  نم  نابز  زا 
هلادبع لسرم و  دمحا ، تسه 

نامز رحب  رد  هک  شداتسرف  رب 
ناور مد  ره  دوش  شنامرف  جوم 

یمدآ رذع  هار  ددرگ  هتسب 
یمد دتفا  شلد  رد  یبقع  میب 

شوگ هب  شدیریگب  يدنپ  مهدیم 
شوپهدرپ يادخ  زا  دیسرتب  سپ 

لثم اب  شباتک  رد  هداد  دنپ 
لجا یسفن  ره  رهب  نییعت  هدرک 

سابل اوقت  زا  هداد  ار  ناتناج 
سارهیب هداد  رایسب  يزور 

مک شیب و  زا  دنزیم  رس  لمع  ره 
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مب ریز و  مامت  زا  هاگآ  دشاب 
یترجا هداهن  يراک  ره  رهب 

یتلهم دیایب  هک  ات  نیمک  رد 
دیرفآ نوچ  ار  تادوجوم  لیخ 

دیزگرب رسفا  وچمه  ار  یمدآ 
راثن هدومرفب  رفاو  یتمعن 

رانک ره  زا  یششخب  وکین  هدرک 
باذع زو  شتآ  زا  هدناسرتب  مه 

باتک اب  نشور  هدرک  تجح  هار 
تسا هدروآ  باسح  رد  ار  لمع  ره 
تسا هدرک  نیعم  ار  سک  ره  تقو 

تسالب يوج  يهمشچرس  ناهج  نوچ 
تسالتبا يارس  تنحم ، يهناخ 

ناتراک سپ ، دهدیم  اهناحتما 
ناترادرک دشک  رد  نازیم  هب  ات 

زین تسدولآ و  لگ  ایند  يهمشچ 
زیمت سب  رهاظب ، هدولآ ، شبآ 

بیرفلد دشاب  هلجح  نورب  زا 
بیز هب  شیارآ  هدرک  یسورع  ون 

هتخیر تماج  هلجح  نورد  رد 
هتخیمآ نادب  ار  لتاق  رهز 

بیرف تداد  نوچ  هک  يراکم  تسه 
بیرق نع  ترانک  زا  دزیرگیم 

رادیاپان مه  هاتوک و  ياهیاس 
راوتساان سب  تسس و  یهاگهیکت 

ماد هب  دناشکب  هک  دزاسیم  هولج 
ماش حبص و  دزیرگیم  يو  زا  هک  ره 

انشآان دوب  وا  اب  ار  هکناو 
اهر دزاس  شلد  رد  يرهم  ریت 

هحفص 93] ]
شورخ دزرب  یمدآ  شرهم  نوچ ز 

شومچ بسا  کی  دننام  ناهگان 
دورف دیآ  رسب  هک  ات  دنک  مر 
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دوب هتسشنب  وا  رب  هک  يراوس  ره 
ماد هب  ار  شراوس  دزادنارد  ای 

مادم هدرتسگب  هک  یئاهماد 
اضف رد  یتیگ  خرچ  نامک  زا 
اضق ریت  فده  دریگ  شاهنیس 

تسد هب  دزادنا  شگرم  ياههتشر 
؟ تسرب شرادغ  گنچ  زا  ناوت  یک 

رات هاگلزنم  هب  ات  دناشکیم 
رابغ زا  راشرس  گنت و  یهاگباوخ 

شیوخ رادرک  لصاح  دنیبب  ات 
شیپ تسه  شتشهب  ای  منهج  رگ 

راگزور مسر  تسدوب  نینچنیا 
رارق دباییمن  هدندرگ  خرچ 
تخرد زا  دزیر  درز  ياهگرب 

تخر زبس ، یگرب  نت ز  رب  دنکیم 
ناوراک زا  دنور  نوریب  ياهدع 

ناور لمحم  یپ  رد  رگید  عمج 
ریفن هدروآ  رود  زا  گرم  ساد 

ریپ درخ و  رب  ياهظحل  شمحر  تسین 
هایس بلق  اب  زین  مه  ناگدنام 

هانگ وید  زا  دننادرگن  ور 
دوجو هاگارچ  نیا  رد  همر  نوچ 

دونغ سپ  تسشن و  يدنچ  یسک  ره 
ناهج رد  ات  درذگب  لسلست  نیا 

ناهن زا  درآرب  یگناب  یتسین 
راگزور يانب  مه  رد  دنکشب 

راک ریجنز  رگیدکی  زا  دلسگب 
هاگ دنچ  زا  دعب  باوخ و  رد  یمدآ 

هار دیآیم  زیخاتسر  لیس 
روگ يافرژ  رد  تستفخ  یسک  ره 

روم يزور  ای  تسرام  يهمعط 
دناهدروخ شیاوه  ناغرم  هک  رگ 
دناهدرب شگنچ  ریز  رد  نادد  ای 
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كاله ياههگترپ  نایم  زا 
كاغم يافرژ  كاخ و  نورد  ای 

وم هب  وم  کیاکی ، نوریب  دروآ 
وا نامرف  ربنامرف  یگلمج 
هدز بل  رب  اهرهم  هداتسیا ،

هدر ره  زا  دنشک  فص  هتسد  هتسد 
زاب تسه  نادزی  نیبعقاو  مشچ 

زارف ریز و  درگنب  ار  ناوراک 
هحفص 94] ]

شوگ هب  دیآ  یمه  هدنناوخ  گناب 
شوه شوگ  اب  دونشب  شناوراک 

نت هب  ناشعضاوت  شوپنت  تسه 
نسر نوچ  ندرگ  هب  يراوخ  تلذ و 

هابت هتشگ  ناشیاهیئوج  هراچ 
هار هدنام ز  ناشرکم  زاتکرت 

بآ يور  یبابح  نوچ  اهوزرآ 
بارخ هتشگ  یشوخ  شقن  يهناخ 

شومخ هتشگ  اههنیس  رد  اهگناب 
شورخ درآیمن  اهتبحص  جوم 
نورب دیآ  نیبج  زا  تلجخ  بآ 
نوزف ندرگ  خر و  رب  دنیشنیم 

سرت دزرل ز  یمه  يدرگاش  وچ  لد 
سرد هتفر  ناهج  زا  تفرگن  هکنوچ 

باسح رب  دناوخب  یئارغ  گناب 
باوج هدرک  فلت  رمع  زا  دهاوخ 

تسد هب  ار  عطاق  مکح  شدنهد  ات 
تسخزود رگ  تنج و  شیازس  رگ 

دناهدنب یتیگ  رود  رد  نامدرم 
دناهدنز قح  تردق  دوجو  اب 
دناهدوب یبوبر  فارشا  تحت 

دناهدوسآ ای  دنراتفرگ  رگ 
یگدنز عمش  شوماخ  دوش  نوچ 

یگدنیاپ يهرود  دیآ  رس  رب 
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سفق زا  شناج  غرم  کئالم  سپ 
سفن شدنریگ  دننارپ و  زاب 

كاغم هریت  رد  دنباوخیم  گنت 
كاخ ریز  ددرگ  هدیسوپ  ندب  ات 

روگ نطب  زا  ناشدنناوخ  یهگناو 
روضح ناوخ  رب  دننیشنب  هک  ات 

تسد رس ز  ناشیا  هچناز ز  ساسا  رب 
تسدب دیآ  ناشرادرک  لصاح 
راکشآ یباسح  دراد  یسک  ره 

رامش زور  نارگید  زا  ادج  مه 
ایربک ار  یمدآ  تلهم  داد 

اهر ددرگ  یهرمگ  ماد  ات ز 
ناشن ناشیا  رب  داد  نشور  هار 

ناشیاپ دزغلن  ههاریب  هب  ات 
یگدنز رد  ات  داد  تلهم  دقن 

یگدنب ناوراک  دنار  شیپ 
دقن وچمه  تلهم  رازاب و  نوچ  رمع 

دقع دنزاس  وا  برق  سورع  ات 
لجخ ار  وا  درخ  بآ  اب  درک 

لد ار ز  تهبش  درگ  دیوشب  ات 
هحفص 95] ]

ریخ نادیم  رد  هک  هراظن  درک 
ریغ دریگ ز  سک  هچ  ار  تقبس  يوگ 

تشپ هب  دریگ  سک  هچ  هشیدنا  راب 
تشم گنچ و  رد  دشکرد  ار  تفرعم 

رمع هاتوک  رد  هک  تصرف  نیا  داد 
رمع هار  دیامن  ار  هر  نیرتهب 
بارطضا اب  درذگب  مه  نآ  هچرگ 

باقع نوچمه  لجا  تسغرم و  وچ  ناج 
دنپ ياهرهوگ  داد  نادزی  هک  هو 

دنونشب شناجب  رگ  اهلثم  سب 
كاپ بلق  يارس  رد  دنیشن  ات 

كاله زا  لبق  دونشب  شناج  شوگ 
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طاشن دبای  نآ  زا  هشیدنا  غاب 
طامس دزادنا  شکرد  رهب  لقع 

یملاع يادخ  زا  دیسرتب  سپ 
یمدآ رب  ناج  داد و  تروص  هکنآ 
وا زاوآ  دینش  هک  سکنآ  وچمه 

وا زازعا  زا  داتفا  نیمز  رب 
فارتعا دروآ  درک  یهانگ  رگ 

فافع بآ  اب  تسش  یتشز  كاخ 
لجا داب  دزو  هکناز  رتشیپ 
لمع غاب  زا  دیچرب  اههویم 

تخاتب دیسرتب و  درک و  نیقی  مه 
تخاسب درک و  انب  یکین  يهناخ 

درک شوگ  رد  يرهوگ  نوچ  ار  دنپ 
درک شوماخ  یشکندرگ  شتآ 

داهن لد  ار  ناهج  هاش  توعد 
داهن لمحم  نآ  كاخ  رب  لد  يور 

ناهرمگ هار  هریت  زا  تشگزاب 
ناهن يدیلپ  هبوت  اب  تسش 

تخورفرب ار  یلعشم  نوچ  امنهر 
تخودب شرون  رب  هدید  داهن و  اپ 

ناشن شدنداد  وچ  ار  نید  لزنم 
ناشک نماد  دشب  تسناد و  دید و 

تفاتش اهیبوخ  هاگلزنم  يوس 
تفایزاب یئاهر  رب  یهار  هک  ات 
یگدولآ زا  تسش  نطاب  ماج 
یگدوسآ اب  تخودنا  ياهشوت 

درک دابآ  دوخ  زیخاتسر  غاب 
درک داز  نآ  هشوت و  نآ  رب  هیکت 
چوپ يایند  نیز  تسنادیم  بوخ 

چوک درک  دیابب  يزور  تبقاع 
زارد دشاب  هر  تسنادیم  بوخ 
زاین نوگانوگ  هار  رد  شدشاب 

هحفص 96] ]
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جایتحا دراد  هک  یئاج  دسریم 
جالع يدرد  دنک  هشوت  نآ  زا  ات 

رود تشگ  دب ، زا  درک و  یئوکن  سپ 
روضح دبای  رپ  ناتسد  اب  هک  ات 

ادخ زا  دیسرت  هللادابع  يا 
ازس ار  دزیا  تسه  هکنانچنآ 

فدهیب هدیرفان  ار  امش  نوچ 
فرط نآ  زا  دینک  یط  ار  دوخ  هار 

سفن ره  ار  امش  هدناسرت  هچناز 
سپ شیپ و  دیابب  لد  رد  ناتسرت 
زین دیهاوخ  وا  زا  دهع  يافو  رگ 

زیختسر زور  هب  یمارآ  بلق 
یگتسیاپ اب  هک  ات  دیابب  سپ 

یگتسیاش يهعرج  زا  دیشکرس 
: تساهتمعن هب  رکذت  هک  هبطخ  يهمادا 

وکن هداد  ادخ  یشوگ  فدص  نوچ 
وا رد  هتفگ  رهوگ  دنیشن  ات 

رینم دیشروخ  وچ  ات  یمشچ  هداد 
ریسم رد  دیادز  ار  اهیگریت 

دیرتسگ ار  اهمادنا  يهدرپ 
دیشکرب شیورب  ار  ءاضعا  شقن 
رادیاپ سب  دزب  یبیکرت  گنر 

راک زرط  ماود و  رد  بسانت  اب 
شیوخ عفن  دناسر  اضعا ، زا  کی  ره 
شیپ هب  دناوخ  دوخ  يزور  یلد  ره 

لاب ریز  هتفرگ  شتامعن  جوم 
لاصخ ره  قیرط و  ره  اب  یسک  ره 

درک هار  نیشنمه  ار  تیفاع 
درک هآ  نیرق  ار  ینامداش 

رمث دراد  یسک  ره  رمع  خاش 
ربخیب شنازخ  زا  دشاب  کیل 

داهن رد  دتفا  تربع  ار  امش  ات 
داهن اج  رب  ناگتفر  ياپ  در 
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اقب ناک  زا  دندرب  اهچ  ات 
اضق ناوخ  زا  دندروخ  اهچ  ای 

بش زور و  رود  دوب  یقاب  هک  ات 
بل هب  بل  هدومن  رپ  تذل  ماج 

دسح اهلد  رب  دنام  رگنب ، زاب 
دسر رد  رخآ  رود  هکنآ  زا  شیپ 

گنس داتفا  ناشماج  رد  ناهگان 
گنت داتفا  گرم  دنب  رد  ناشتسد 

تفن وچ  یتسه  شتآ و  نوچ  لجا  دش 
تفر دنازوس و  وزرآ  دص  نمرخ 

هحفص 97] ]
رسب دش  یتسردنت  راگزور 
رذگهر نیز  ياهشوت  هتسبن  رب 

راهب نوچ  یناوج  شنونکا  هکنآ 
رانک رد  هتسشن  رب  مرخ  زبس و 
نیا زا  ریغ  يراظتنا  ایآ  دراد 

؟ نیمک زا  دیآرد  هگان  نازخ  ات 
نامچ ورس  نیمز  رب  دتفیب  ای 

نامک نوچ  يریپ  راب  زا  دوش  مخ 
رانک رد  یتسردنت  دراد  هکناو 

راظتنا دراد  هچ  يرامیب  ریغ 
تایح دقن  دوب  شتسد  رد  هکناو 
تامم دزد  زا  دراد  لد  رد  سرت 

زاب کیدزن و  هدش  نتفر  عقوم 
زادگ ناج  یبارطضا  رد  اهبلق 
دیما هدنازوسب  شدرد  شتآ 

دیب وچمه  هداتف  شناج  رب  هزرل 
ناهد بآ  ورف  هصغ  اب  هدرب 

ناهن هدرک  ولگ  رد  ترسح  گناب 
شیوخ رهب  دیوجب  هراچ  زا  یهار 

شیوخ دالوا و ز  دهاوخ ز  يروای 
راغ رای  انشآ و  زیزع و  زا 

رارف رب  ار  یهر  دیوجیمزاب 
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روضح رب  دناوخب  مه  ار  یسک  ره 
؟ رود هدیدرگ  وا  زا  گرم  ایآ  زاب 

كاخ هب  رس  هداهن  یئاهنتب ، نوچ 
كاغم هریت  نوچ  گنت ، یهاگباوخ 

رگد وا  ایآ  دنیب  یعفن  چیه 
رگهحون هتشگب  شکاخ  رب  هکناز 

روم نارام و  يهمعط  شمشچ  هتشگ 
روگ كاخ  زا  شنت  هدرمژپ  هتشگ 

وخهریت شتاثداح  دابدرگ 
وا راثآ  رب  تسدناشفا  كاخ 

تسا هدناشوپ  ياهدرپ  نوچ  بش  زور و 
تسا هدنام  اج  رب  هتفر  زک  ناشن  ره 
تشگ هدیچرب  ناشناج  زا  اهتشوگ 

تشگ هدیسوپ  دب  تخس  اهناوختسا 
شود يور  رب  هنگ  نیگنس  راب 

شوه مشچ  ددرگ  رادیب  سفن  نآ 
بیغ رابخا  تحص  دنیب  زاب 

بیر رهب  هدنامن  یقاب  یتلهم 
داد نازیم  رد  هک  شرودقم  تسین 

داعم زور  دهن  رتنوزفا  گنس 
رتشیپ نیا  زا  هدرک  یکین  هچ  ره 

رتشیب دیامن  ات  تلهم  تسین 
هحفص 98] ]

دس هدیدرگ  اطخ  زا  شزوپ  هار 
دسر یتسبنب  هب  رخآ  قیرط  ره 

تامم تسد  زا  رود  نونکا  هک  يا 
تایح بآ  امش  رد  يراج  تسه 
سفن درآ  زونه  هک  یهورگ  يا 

سفق جنک  ناتناج  ياهغرم 
دیهن اپ  نونکا  هک  یکاخ  رس  رب 

؟ دیاهن شئانبا  ءابآ و  رگم  دوخ 
یط دندرک  ناگتفر  ناک  یهر  ره 

یپ دندنک  ناگدرم  یئانب  ره 
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؟ راذگهر نآ  رد  دیراذگب  ياپ 
؟ راوتسا دییامنیم  ار  انب  نآ 

يوریپ نیز  ناتبلق  هتشگ  گنس 
يونعم ياههرهب  زا  بیصنیب 

نوبز يدرگاش  وچ  ار  لد  كدوک 
نورب شناد  بتکم  زا  دیاهدرک 

بت بات و  دتفا  شملع  زک  نآ  ياج 
بعل وهل  يوس  رب  شدیاهدناوخ 

یگدنلاب تیبرت و  اییوگ 
یگدنز رد  ناشموهفمیب  تسه 

لامک دشر و  هک  دنراد  نامگ  ای 
لام هاج و  رب  نداد  لد  رد  تسه 

طاشن بسا  رب  دیتسشنب  هک  يا 
طارص زا  نتشذگ  دیاب  تبقاع 

ماخ درم  دزغلب  هک  یهاگیاج 
مادم دشاب  لد  هب  شزغل  نیا  میب 

راگدرورپ زا  هللادابع  يا 
رادیاپ دیابب  لد  رد  ناتسرت 

در تسد  دز  وا  هک  يدنمدرخ  نوچ 
درخ زا  ریغ  ناهج  راک  همه  رب 
شنت هدنادرگ  روجنر  قح  سرت 

شنطاب يارس  دزرلیم  هک  سب 
باوخ ياج  يرادهدنز  اهبش  هدرک 

بارخ شباوخ  يهناخ  هدرک ، کشا ،
راوخ هدرک  ار  یگنشت  امرگ  تقو 

راگدرورپ تمحر  دیما  رب 
كانبات یغارچ  نوچ  یئاسراپ 

كاپ هدنادرگ  وا  زا  توهش  تملظ 
اج دزیخرب ز  وچ  شراتفگ  جوم 

ادخ دای  نتشیوخ  اب  دروآ 
ناما رد  دنامب  وا  رهق  ات ز 

ناهج هاش  زا  دراد  لد  رد  سرت 
سپ شیپ و  ار  یعنام  ره  وا  هدرک 
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سب تشگ و  نایامن  نشور  هر  ات 
هحفص 99] ]

راوس هتشگ  ار  هار  نآ  قروز 
رانک دریگ  یلحاس  رانک  ناک 

رورغ یتشک  ربک و  يادخان 
رودب شدندرکن  دوخ  ریسم  زا 
ناهج نیا  رد  هبتشم  ياهراک 
ناهن وا  رب  هگچیه  هدوبن  دوخ 

یگدنز هار  هدرک  یط  نینچ  نوچ 
یگدنب قیرط  رب  هداهن  رس 

نیشنلد سب  دنک  هدوسآ  یباوخ 
نیرتنمیا دوب  مه  تمایق  رد 

شوکتخس نآ  ياهچنغ  نوچ  دفکشب 
شوگ هب  شدنناوخ  هک  هدژم  نآ  زا  داش 

كاخ هریت  زا  تشذگ  یمان  وکن  اب 
كاپ ناج  نآ  درب  شیوخ  اب  اههشوت 

رید یضاق  زا  دوب  شسرت  هکنوچ 
ریخ لامعا  رد  درک  یتسدشیپ 

تفاتش اما  دوب  هاتوک  شتصرف 
تفایب ار  تداعس  رازاب  هار 

دیرخ شدقن  اب  تسیاب  ار  هچنآ 
دیرب ار  يراکتشز  ياههتشر 

دوب زورما  نیمه  شیادرف  رکف 
دوب زوریپ  دوخ  راک  رد  ببس  نیز 

مادم اهیئوکن  ناسنا  دنک  ات 
مایپ نیا  دنادب  ات  یفاک  تسه 
تشهب تخر  دنک  نت  رب  شیکین 
تشز لامعا  زا  شتآ  رد  دتفوا 
تسوا مه  روای  دوب ، دزیا  مقتنم ،

تسود هب  شرهم  نمشد و  رب  وا  رهق 
نیبم نآرق  تسه  روآتجح 

نیرفاک يارب  رگتموصخ  مه 
شوگ هب  شدیریگ  زردنا  مهدیم 
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شوپ هدرپ  يادخ  زا  دیسرتب  ات 
فده زا  دنتفگ  هکسب  نارادهار 
فرط ره  زا  رذع  هار  هتشگ  هتسب 
ياپ شیپ  هدنارتسگ  نشور  هار 

يامنهر اهدص  هدروآ  لیلد  دص 
ینمشد نآ  زا  تسداد  ناتمیب 
ینزهر دیامن  یکیرات  هب  وک 

یلگ زا  دوارت  ناک  یبآ  وچمه 
یلزنم لد  رد  هتسهآ  دنکیم 

شوگ هب  یئاوجن  هتسهآ  دنکیم 
شورخ دیآیمن  وز  هناکریز 

تسد هب  دریگ  ار  هشیت  نیا  ردقنآ 
تسپ راوخ و  ار  درخ  ورس  دنک  ات 

هحفص 100] ]
دنمک نوچ  یئاههدعو  نیغورد  اب 

دنب هب  دزادنا  هارمگ و  دنکیم 
دنک شماک  رد  رهز  یهابت  زا 

دنک شماندب  تخس  اهسوه  زو 
سوبع تسه  يزوجع  هک  ار  هنگ  سپ 

سورعون نوچ  وا  هب  دنایامنیم 
درمش دیابیم  تخس  هک  هنگ  ره 

درخ ناسآ و  وا  مشچ  رد  دنکیم 
دارم شماک  رب  تفای  ناطیش  وچ  سپ 

داد داب  رب  لد  هداس  نآ  نمرخ 
تسبب شناتسد  داد و  شبیرف  مه 

تسرب ناوتن  نآ  زک  مکحم  ردقنآ 
راکشآ دیامن  ار  دوخ  ناهگان 

راک راتفگ و  ره  راکنا  دنکیم 
یتسارآ وا  مشچ  رد  ار  هچ  ره 

یتساکیب دوش  رکنم  ار  هلمج 
گرزب دناوخیم  تفگ  شراوخ  هچنآ 

گرگ وچ  دناوخیم  تفگ  شمار  هکنآ  و 
ناما هراومه  داد  نآ  زا  هچنآ 
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نامز رد  شنونک  دناد  رطخ  رپ 
: تسا ناسنا  شنیرفآ  فیصوت  رد  هبطخ  يهمادا 

یمدآ قلخ  هب  دوخ  کنیا  رگنب 
یملاع رد  اپ  هداهنب  ناسچ  ات 

نز نادهز  تملظ  نایم  رد 
نت هب  هریت  ياهدرپ  داهن و  اپ 
تسخن زور  ياهفطن  هدنهج  دب 

تسرد دش  ینوخ  هتخل  يدنچ  دعب 
شردام نایم  رد  ینینج  دش 

شرس ناماد و  تسد و  مشچ و  شوگ و 
مام ناماد  رد  تشگ  يراوخریش 
ماکب شدناشون  دیشون و  شاهریش 

دیسر رس  ینامز  تشگ و  یکدوک 
دیمد شراسخر  درگ  رب  ياهزبس 

یلد شداد  قح  ماگنه  نآ  رد  سپ 
یلصاح شتشک  درآ ز  تسد  هب  ات 

شیپ رتایوگ ز  داد  ینابز  مه 
شیپ تشپ و  رب  نیبزیت  یهاگن  مه 

درخ مشچ  زا  دزادنا  هاگن  ات 
درب يدنپ  شدزومآیم  هچنآ  ز 

دهد ینیمارف  شلقع  مکاح 
دهن يدس  تیصعم  لیسم  رد 

دیشک دق  شنامچ  ورس  نوچ  کیل 
دیشچ ار  یناوج  زاغآ  ماج 

هحفص 101] ]
تسردنت طاشن و  اب  یناوج  دش 

تسشب ناج  زا  یکدوک  زجع  درگ 
رورغ رحب  رد  قرغ  اغیرد  يا 

رود دیدرگ  قح  هار  زا  دش و  مگ 
درکزاب شیاپ  ار ز  اورپ  دنب 

درک زاغآ  اطخ  زا  ار  يوریپ 
لما هاچ  رد  درب  ار  لد  ولد 

لمع نیز  یبآ  دیشون  سوه  رب 
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داهن یماگ  نود  يایند  یپ  رد 
داهن یماد  وا  رب  نودرگ  نزهر 

بابش رود  رد  تشگ  تذل  تسم 
بارخ دش  یچوپ  شرکف ز  يهناخ 
روطخ يدرکیمن  شنهذ  رد  چیه 

روضح دبای  شرضحم  رد  یتفآک 
درکن مک  ار  وا  ربک  یسرت  چیه 

درکن مخ  يوقت  شیپ  ار  شندرگ 
تسم دوب و  تلفغ  قرغ  مه  تبقاع 

تسکش شایتشک  گرم  داب  دنت 
تخورفیم نازرا  هک  ناج  لابق  رد 
تخوتن شیابقع  رهب  هشوت  چیه 

تشاد هدهع  رب  وا  هک  مه  ار  یبجاو 
تشاذگ لطاب  هدروان و  اج  هب  دوخ 

بابش زبس  يهناخ  هک  نامزنآ 
بارخ تشگیم و  درز  کمرن  مرن 

زآ بسا  زا  زونه  نیئاپ ، هدمان 
زارد ياهوزرآ  هدیربان 

تفرگ ار  وا  گرم  هودنا  ناهگان 
تفس درک  شدنب  دناچیپ و  شمه  رد 

بش هب  هدروآ  تریح  اب  اهزور 
بت بات و  رد  برطضم  اهبش  هریت 

شیپ هب  دیآ  نامز  ره  شدرد  جوم 
شیوخ هب  دناوخیم  شیرامیب  ماد 

دربن دزاس  ات  تسین  شناوت  رد 
درد يریپ و  يرامیب و  نینچ  اب 

ردپ ای  ردارب  وا  رانک  رد 
رگهحون سب  يرهاوخ  ای  يردام 

شارخ هداد  ار  يور  ابیکشان 
شالت هدرک  وا  گرم  عفد  رهب 

توف لاح  رد  ناوتان  ضیرم  ناو 
توم تارکس  زا  دشون  هرذ  هرذ 

رامش رد  هداتف  شیاهسفن  سپ 
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راز راز  دلانب  هناکاندرد 
سفن دیآیمن  الاب  شرگید 

سفق جنک  زا  درپیم  ناج  غرم 
هحفص 102] ]

شوگ هب  دیآیمن  یگناب  شرگید 
شومخ سب  ار  وا  دنچیپ  نفک  رد 

نیمز زا  ار  وا  دنرادرب  مار 
نیشنمه شگنت  توبات  دوشیم 

هاک وچ  کنیا  دوب  هوک  نوچ  شرکیپ 
هآ جنر و  زا  يوم  وچ  شمادنا  هبرف 

كاچ هنیس  هتفرگ  شتوبات  ریز 
كاخ هریت  تسد  هب  شدنراپسیم 

انشآ رای و  دنزرف و  نز و  سپ 
اهر تبرغ  لد  رد  شدننکیم 

رات گنت و  كانسرت و  یناکم  رد 
رای يور  دنیبن  رگید  وا  مشچ 
روگ ياپ  ات  هدمآ  وا  اب  هکنآ 

رود هتشگ  شکاخ  ددرگیمزاب ز 
الب نیز  هدنار  مشچ  زا  لیس  هکنآ 

اهر دزاس  شتشحو  ریوک  رد 
روگ ریز  هتفخ  هک  بش  نیتسخن  رد 

روضح رد  کئالم  شدنیآ  زاب 
لاوئس هتشذگب  رمع  زا  دننک  ات 

؟ لاح هچ  رد  هدادب  فک  زا  رمع  دقن 
نومزآ نیا  زا  دنیوگ  ودب  ات 

نورب کنیا  هدمآ  هتسکش  رس 
ربخ شدنداد  هک  اهنیا  زا  رتدب 

رقس رد  نازوس  تسا و  غاد  یشتآ 
نوگنرس شتآ  رحب  رد  دوشیم 

نوبز نایرب ، دوش  نازوس  شتآ  ز 
مشچ هب  دنیبیمن  شمارآ  يور 

مشخ راخ  شناگدید  رد  سفن  ره 
باذع ناز  درادن  تحار  یتبون 
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باقع ناز  مک  دنک  شیورین  تسین 
شرب رد  دیآ  گرم  بیبط  هن 

شرس رد  بت  نیشتآ  دناشن  ات 
رثا دنیبیم  باوخ  میسن  زن 
ربخ درآ  ورب  شمارآ  ات ز 

تشرس دب  تسا و  لد  هریت  یسک  ره 
تشونرس ملاع  رد  دراد  نینچنیا 

باذع دص  يانگنت  رد  دتفیم 
بارخ رسکی  دوش  تقاط  يهناخ 

ادخ اتکی  رب  میرآ  هانپ  ام 
التبم مغ  نیدب  دنادرگن  ات 

تسامش اب  نودرگ  رود  نونکا  هک  يا 
تساضق تسد  فک  رد  ناتیگدنز 

نیا زا  شیپ  هک  ناسکنآ  دنیاجک  سپ 
نیمز تشپ  رب  دندوب  اهلاس 

هحفص 103] ]
زاب تشگ  ناشیا  يور  تمعن  غاب 
زان هاگ  هدروخ  هطوغ  مغ  رد  هاگ 

شوگب هتفرگب  دنداد  ناشدنپ 
شوهب هدیمهف  دنداد ، ناشدای 
زین داد  تصرف  رهد  نابغاب 
زیرگرب زا  شیپ  دننیچ  یلگ  ات 

فدهیب هار و  هدرک  مگ  ياهدع 
فلت هدرک  ار  رمع  زور  دنچ 

یشکرس یشوخ و  رد  هدنارذگب 
یشتآ دندنکف  ار  نید  نمرخ 

تسدب یماج  ناشدوب ، یتسردنت 
تسم درکیم  ناشتامعن  يهداب 
ماج دنتسکشب  هناسانشنردق 

ماخ دندرک  اهر  ار  تمعن  هتخپ 
ادخ زا  دنتفرگ  یفاک  یتلهم 
اطخ راک  زا  دیدهت  ناشدرک 

شوپبیع بر  دادیم  اههدعو 
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شوگ دنریگ  ات  دادیم  اهدنپ 
راکتشز نآ  زا  دنزیهرپب  ات 

راگدرک دوجو  درآ  مشخ  هب  وک 
لامک رد  دیاهدنز و  نونکا  هک  يا 

لام شوگ و  مشچ و  دیراد و  تیفاع 
؟ زیرگ رب  یهار  چیه  ایآ  تسه 

؟ زیتس نیا  رد  ینمام  هانپ و  ای 
هار چیه  دشابن  تسا و  نینچ  نوچ 

هانپ هن  يرفم  هن  يدیما  هن 
تشگ دیهاوخ  رو  هدید  یک  رگد  سپ 

تشگ دیهاوخرب  ههاریب  همه  نیز 
دینک یط  ار  قح  هار  یک  رگد  سپ 

دینک یپ  يراکتشز  ياههقان 
دیاهدرب یئوس  هچ  رب  هر  رگد  ناه 

دیاهدروخ یبیرف  نابیتشپ  هچ  زو 
ضرع لوط و  سب  نیمز  نیا  دراد  هچرگ 
ضرا كاخ  زا  گنت  تسیروگ  ناتمهس 

زونه هک  نونکا  دییآ  دوخب  سپ 
زور اهبش و  شدرگ  هتشگن  یط 

زین دازآ ، حور  تسا و  داشرا  تقو 
زین داش  لد  دوب ، شیاسآ  رد  نت 
فک هب  دیآ  زونه  هاتوک  یتصرف 

فده رهب  زا  دیاب  خسار  مزع 
دیشک دیاب  نت  هب  هبوت  يهماج 

دیشچ دیاب  بل  هب  بل  شزوپ  ماج 
نامز دیشروخ  هکنآ  زا  رتشیپ 
ناهن ددرگ  یگدنز  بورغ  اب 

هحفص 104] ]
دننک شروگ  رد  گنت  هکنآ  زا  شیپ 

دننک شروم  يهرفس  نامهیم 
هار دیآ ز  گرم  لیس  هکنآ  زا  شیپ 

هاگهیکت ره  دنکشب  لد ، رد  سرت 
باجح رد  خر  بئاغ  هکنآ ، زا  شیپ 
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باقن دزادنا  هرهچ  زا  ناتشیپ 
راگدرک مشخ  غیت  هکنآ  زا  شیپ 

رارف هار  یبناج  ره  زا  ددنب 
ارغ ار  هبطخ  نیا  دنتـسیرگ و  مدرم  دـیزرل و  نآ  ندینـش  زا  اـهنت  دـناوخ  ار  هبطخ  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد  )

.( دندیمان

صاع نب  ورمع  هرابرد  هبطخ 083-

دوب شمام  هغبان  هک  رسپ  نآ 
دوب شماش  مدرم  اب  یتبحص 

تسود هچیزاب  مه  خوش و  ار  نم  هدناوخ 
تسوا رد  یخاتسگ  هک  يراکثبع  مه 

هابت تسا و  تسردان  هتفگ  هچنآ 
هانگ اب  ار  ناهد  هدنادرگزاب 

غورد راتفگ  تستفگ ، نیرتدب 
غورفیب شغارچ  دشابیم  هکنوچ 

تسوگتساران یلو  یفرح  دنزیم 
تسوختساران دنکشب  ار  اههدعو 

يو دزاس ز  بلط  يزیچ  یسک  رگ 
یط هار  تسخ  ياپ  اب  دنکیم 

لاوئس دزاس  سک  يزیچ ز  شدوخ  رو 
لاحم ره  رد  دنکیم  يراشفاپ 
دردیم وس  ره  ز  نامیپ ، ذغاک 
دربیم ناشیوخ  دهع  نامسیر 

گنج زاوآ  نطو ، رد  دچیپب  رگ 
گنت هصرع  مزاس  هک  درآیم  فال 
فالغ رد  ناهنپ  تسا  ریشمش  هک  ات 

فاصم رد  ترصن  يوعد  دنکیم 
رازراک درگ  تشگ ، اپ  رب  هکنوچ 

راکشآ دیامن  ار  دوخ  تروع 
هحفص 105] ]

دای هب  مراد  ات  دنگوس ، ادخ  رب 
داعم ماگنه  گرم و  راگزور 

؟ بعل وهل و  رب  يور  میامن  یک 
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؟ برط يداش و  لوغشم  موش  یک 
ناج ار ز  یبقع  دای  هتسشب  وا 
نابز رب  دراین  یقح  ببس  نیز 

تشاکن هیواعم  اب  تعیب  رذب 
تشاد شاداپ  رب  مشچ  هکنآ  زا  ریغ 
یتمدخ شوخ  دنکیم  نوچ  رگم  ات 

یتدم دریگ  زیچان  ياهوشر 

هظعوم دیحوت و  رد  هبطخ 084-

هاوگ نیا  توق  هب  مدرگیم  هدنز 
هلا اتکی  زج  تسین  یئادخ  هک 

راگدرک رهب  تسیدننامه  هن 
رانک رد  ار  وا  تسه  یکیرش  هن 

زین تسین  شیاهتنا  ادتبا و 
زیچ چیه  هدوبن  وا  دعب  لبق و 
ناوت دراد  یک  رادنپ  يهزوک 

نایم رد  دناشک  ار  شفصو  رحب 
رتراوخ ناز  درخ  شاقن  تسه 
رگهولج شتاذ  شقن  دیامن  ات 
تسین ضیعبت  هیزجت و  لباق 

تسین ضیوعت  ای  بیکرت  لباق 
رود دنشاب  شندید  زا  لد  مشچ و 

رون هب  یهار  درب  دیاش  لد  مشچ 
تشذگ دیاب  نوچ  هللادابع  يا 

تشذگرس ره  زا  دیریگ  اهدنپ 
رگهولج وس  ره  تسیتایآ  نشور 

رذگهر نیا  زا  دیریگ  یتربع 
اسر یگناب  اب  دنداد  ناتمیب 

اطخ زا  دیرادزاب  ار  نتشیوخ 
شورخ درآ  هظعوم  ياهجوم 

شوگ هب  شزاوآ  دیریگ  ناج  هب  سپ 
تایح رود  رد  دیشاب  نانچنآ 
تامم دیآیم  هظحل  ره  اییوگ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زاب دننام  مه  گرم  یئوگ  وت  ای 
زاب هدنادرگ  دوخ  دیص  رب  ار  هجنپ 

وزرآ ياههتشر  یئوگ  وت  ای 
وم هب  وم  دنب و  دنب  هتسسگرب 

هحفص 106] ]
دردب کیدزن و  هتشگ  مد ، نیسپاو 

درک يور  هنارک  ره  زا  الب  دص 
تسازج زور  هک  دیشاب  نانچ  ای 

تسامش يورارف  رشحم  يهصرع 
کلم کی  ار  یسک  ره  هک  یتبون 

کت کت  يرانک  رب  دناشکیم 
هاگداد رانک  ات  دنار  شیپ 

هاوگ ددرگ  دناد و  هدرک  هچ  ره 
تشهب تفص  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

تشهب رد  دشابن  ناسکی  اههیاپ 
تشون یصاخ  لزنم  ار  یکی  ره 

مادم شتامعن  يوج  يراج  تسه 
ماکب هتسویپ  تسه  شلصو  ماج 

تسا هدنکفا  دوخ  زاب  اجنآ  سک  ره 
تسا هدنکرب  لد  نتفر ز  يهشیر 

شرس رب  دنیشن  یک  يریپ  درگ 
شرب زا  دزیرگیم  اهمغ  دود 

يراکزیهرپ تافص  هبطخ 085-

ناهن شملع  زا  تسین  يزار  چیه 
نایع شدید  رد  تسه  نطاب  رس 
طیحم ملاع  رب  هدرک  تردق  تسد 

طیسب ای  بکرم  رب  دشاب  هریچ 
لمع زا  دراد  هشیدنا  یسک  ره 

لحم نیا  رد  دوب  کنیا  راک  تقو 
نیمک زا  دزیخ  گرم  هکنآ  زا  شیپ 

نینط دزادنا  شرازآ  ناج  گناب 
غارف تخت  رب  هتفخ  هک  نامز  نیا 
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غارس دریگیمن  وا  زا  یشوخان 
سفن دیآ  زونه  هک  ییاهزور 

سسع هدنادرگن  دس  ار  نآ  هار 
ياپ هب  ات  رس  دوش  هدامآ  دیاب 
يارس رگید  رد  ماگ  دراذگ  ات 

چوپ تسراوخ و  ناهج  يالاک  هچرگ 
چوک رهب  زا  دنک  رپ  دیاب  هسیک 

ناوراک رد  دهن  اپ  دریگ ، هشوت 
نادواج يارس  رد  دنامب  ات 

ماش حبص و  ار  ادخ  سپ  ار  ادخ  سپ 
مادم مدرم  يا  دیرآ  رظن  رد 

هحفص 107] ]
دیهد لد  شباتک  رب  ات  هتساوخ 

دیهن شنما  هگلزنم  ار  هنیس 
تسادخ نید  ناتیاهندرگ  هب  نوچ 

تسازس نیا  دیشاب  رادتناما  سپ 
دیرفان ار  امش  هچیزاب  هب  قح 

دیردرب ار  ناتلهج  ياههدرپ 
رش ریخ و ز  زا  دیراد  لمع  ره 

رثا دراد  اهچ  ات  نییعت  هدرک 
دیهد سپ  نوچ  ناحتما ، هداد  دای 

دیهر شبیذعت  دنب  زا  ناسچ  ای 
بل هب  شماج  یسک ، ره  نییعت  هدرک 

بش هچ  ددرگ  یهت  یتسهیم  زا 
تشونرس دز  مقر  ناسنیا  یهگناو 

تشون فحصم  رد  تسیابیم  هچ  ره 
ار هنادکی  رهوگ  نآ  درک  هضرع 

ار هنامیپ  رپ ، دیزاس  نآ  زا  ات 
دومن یصاوغ  وچ  ار  شلوسر  سپ 

دوجو رحب  رد  داد  یناگدنز 
فدص زا  ار  شرهوگ  درآرب  ات 

فده ار  اهلد  رازاب  وا  دریگ 
نیبم نآرق  نطب  رد  اههیآ 
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نیگن دننام  دومرف  رگهولج 
راگدرک ار  دوخ  نید  لماک  درک 

راک هب  دیآیم  هک  یلوبقم  نید 
داد ماغیپ  دوخ  کیپ  نابز  اب 

دابع رب  ددنسپیم  يراک  هچ  ات 
شدب دیآیم  راک  نیمادک  زو 

شدر دیامنب  تخومآ  یسک  رگ 
فرط ره  زا  ار  ردغ  هار  تسب 

فلت ار  شرمع  هدرک  وک  یسک  رب 
لیلد رهم  دزب  ار  نید  يهحفص 

لیق لاق و  دنامن  ار  سک  رگد ، ات 
ساره رد  شباذع  زا  دتفین  ات 

سات هدنزغل  فک  رد  يروم  وچمه 
زور تخس  ناز  ربخ  یپ  رد  یپ  داد 

زوس رجز  زا  شیپ  دیشیدنیب  ات 
تسا هدنام  یقاب  هک  تصرف  نیا  رد  سپ 

تسا هدناوخان  دوخ  ناوخ  رب  ناتگرم 
تسس هدیدرگ  لمع  راوید  هک  رگ 

تسرد شدییامن  نداتفا  زا  لبق 
ربج هب  هدنادرگ  مار  شکرس  سفن 

ربص يوراد  اب  هدرک  اوادم  لد 
تسامش تسد  نونک  هک  يرمع  دقن 

تساطخ زا  نتشذگ  رهب  یتصرف 
هحفص 108] ]

دیاهتفگ لطاب  هچنآ  لابق  رد 
دیاهتفخ تلفغب  هک  يراگزور 

شوهب دیاب  كدنا و  رایسب  تقو 
شوگب دیان  ناتدنپ  هچ  رگ  دوب 

اهر يدرک  سفن  کی  رگ  ار  سفن 
اطخ رب  دناشک  ناراکمتس  نوچ 

دومن دیاب  یکی  نطاب  رهاظ و 
دورف دران  یتبرض  ییورود  ات 

تسا طخ  شوخ  يرام  وچمه  یسولپاچ ،
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تسد تشاذگب  وا  رب  سک  ره  دشکیم 
هلا اتکی  زا  درب  نامرف  هک  ره 

هاوخریخ دشاب  زین  دوخ  قح  رد 
نخس دزرب  تیصعم  زا  وا  هکناو 

نتشیوخ رب  یسک  رتنئاخ  تسه 
دیفم دشاب  وا  رهب  شنید  هک  ره 

دیرب یکشر  وا  رب  هتسیاش  تسه 
نارگید تشونرس  زا  یسک  ره 

ناوخب شتخبشوخ  تستفرگب  دنپ 
نتشیوخ سفن  لوگ  هدروخ  هک  ره 
نجل درادیم  ياج  شتخب  ماج 

ایر اب  هتفر  ماگ  کی  یسک  ره 
ادخ كرش  اب  هدیدرگ  رفسمه 

دودز ار  نامیا  سفن ، نیشنمه 
دورف دمآ  شاهنیس  رب  نمرها 
غورد تفگ  زا  دیزیهرپب  سپ 
غورفیب رودب و  نامیا  زا  تسه 

تاجن یتشک  تسه  یئوگتسار 
تایح رحب  رد  قرغ  ددرگب  یک 

وگتساران هگترپ ، رانک  رد 
وا دتفایم  تبقاع  هداتسیا 

داب هب  نامیا  دسح ، تسد  دهدیم 
داتفوا مزیه  هب  ناک  شتآ  وچمه 

دسر يریخ  سک  هب  رگ  ادابم  سپ 
دسح تسد  رد  دیراذگب  تسد 

رهد ناتسد  رد  تسیغیت  ینمشد 
رهقب ار  یشیوخ  دنویپ  دربیم 
زیتس رد  دشاب  لقع  اب  وزرآ 

زین دای  زا  دربیم  ار  قح  رکذ 
لما دایش  دنکفا  طاسب  رگ 

لغد لها  شدیناوخ و  رگهلیح 
بیرف هدروخ  وزرآ ، دراد  هک  ره 

بیصن شلوصحم  دباییمن ز  سک 
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هحفص 109] ]

نارای هظعوم  هبطخ 086-

نایاپ رد  دـنکیم و  هراشا  تمـصع  نادـناخ  میظع  ماقم  هب  سپـس  دـنکیم و  نایب  ار  قساـف  مدرم  زین  یقتم و  مدرم  تافـص  هبطخ  نیا  رد 
. دنکیم يروآدای  ار  هیماینب  هب  عجار  مدرم  زا  یضعب  تسردان  نامگ  هبطخ 

كاخ ناماد  زا  هک  یئاهرهوگ  يا 
كاپ نادزی  دز  شقن  ار  ناتسفن 

دز كاخ  ریرس  رب  ار  نت  هچرگ 
دز كالفا  زا  رترب  ار  لد  گنر 

راگدرک دزن  تسدنب  نیرتهب 
رازراک رد  دشک  دوخ  سفن  هک  ره 

تسود جنر  زا  یشروش  شنورد  رد 
تسوپ ریز  تشحو  بآ  شنورب  زو 

تخورف رب  تیاده  عمش  شلد  رد 
تخوسب شدای  شتآ  رد  ناج  هکسب 

هلا ریغ  زا  تفر  لد  هناخ 
هار دیآ ز  لجا  نامهم  هک  ات 

رورغ تشپ  رد  گرم  تسد  هچرگ 
رود دادیم  ناشن  وا  زا  ار  شیوخ 

درم شیدنارود  ینارون  بلق 
درک ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  گرم 

تشذگرد ذئاذل  هاگرذگ  زا 
تشگ هریچ  ناسآ  هچ  اما  دوب  تخس 

دیود وس  ره  وا  نیب  تربع  مشچ 
دیرخ ار  نطاب  یئانیب  هک  ات 

رای مشچ  نوچ  وا  نهذ  رد  قح  دای 
رارقیب دش  ات  درکیم  اههولج 

بل هب  يدنار  بش  زور و  شمان  رکذ 
بطر يدناوخ  بت  هب  ار  شماک  شین 

دروخ بآ  اراوگ  رهن  یکی  زا 
درب هار  نآ  يهمشچرس  رب  هک  ات 

داهن هر  رد  مدق  دیشون و  ریس 
داهن زا  درک  نورب  شهاوخ  هماج 
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انشآان زا  تسش  ار  لد  حول 
انف شقن  ناج  هب  دز  وک  یکی ، زج 

لدروک ناهرمگ  قیفر  هن 
لگ هب  شیاپ  اوه  نارای  وچ  هن 

شتمحر ياهباب  دیلک  دش 
شتمدخ رد  ار  قلخ  دناشک  ات 

هحفص 110] ]
كاله رب  دشیمزاب  وک  يرد  ره 

كاپ درم  رد ، نآ  رب  دز  مکحم  لفق 
تخانش ار  نتفر  هار  شلقع  مشچ 

تخاتب یئاناد  بسا  اب  یهگناو 
ناشن شدوب  یلو  نایاپیب ، رحب ،

ناشکندرگ نانچ  مگ ، ددرگن  ات 
راوتسا ياهنامسیر  رد  دز  گنچ 

راگدرورپ وا  زیواتسد  دوب 
دیدش دش  ناقیا  رون  شنانچنآ 

دیمد شناج  رد  دیشروخ  اییوگ 
تشارفرب ار  شدوخ  سفن  مچرپ 

تشاگن ار  یتیگ  شقن  هکنآ  رهب 
شوکتخس یمالغ  نوچ  دش  شتمه 

شودب ار  فئاظو  راب  دشک  ات 
داتفوایم وا  راک  رد  هرگ  ره 

داشگیم لکوت ، تشگنارس  اب 
لصا يوس  ار  اهعرف  دناسر  ات 
لصو درآ ز  هدژم  ار  ناقشاع 

یگریچ تملظ  هب  دبای  وا  رون 
یگریت هار  هروک  رد  اشگهر 

دیلک دشاب  ار  ماهبا  رد  مه 
دیون اهیتخس  عفر  زا  دهد  مه 

اهر سک  ره  کش ، ياهنابایب  رد 
امنهر ددرگب  وا  رهب  هتشگ ،

زاونلد شمالک  گنهآ  تسه 
زار هگآ ز  دوش  هدنشوین  ات 
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شومخ ددرگ  دشکرد ، ار  نابز  رو 
شوحو مشخ  زا  دشاب  نمیا  دهاوخ 
ایر رذب  شلد  كاخ  رد  تسین 

ادخ قاتشم  تسه  هناصلاخ 
رارقیب ربلد  دای  زا  یقشاع ،

راگدرک شدناشن  ناصاخ ، فص  رد 
نید ناک  زا  هتساخرب  يرهوگ 

نیمز نابهگن  یناتسهک  ای 
سسع هدرک  نتشیوخ  رب  ار  لدع 

سوه زا  تسرود  هک  سب  شناشن  نیا 
یتسار یمدرم و  دیاتسیم 
یتساکیب لمع  نآ  رب  دنکیم 

ریخ رازاب  رد  تسین  یکین  راک 
ریغ لبق  هدرکن  يرادیرخ  وک 
تسدب دیآ  کین ، دقن  دنادب ، رگ 

تسم قاتشم و  دهنیم  هر  رد  ياپ 
راگدرک باتک  میلست  هتشگ 

راک تفگ و  رد  دوب  نآرق  شربهر 
هحفص 111] ]

دوشگ ار  شراب  تفگ  وا  اجک  ره 
دورف دمآ  دادب  نامرف  اجک  ره 

نیفرحنم تافص 
تسا هدناماو  یهرمگ  رد  یلهاج 

تسا هدناوخ  شناد  لها  زا  ار  شیوخ 
هتخوس رگید  لاهج  شتآ  ز 
هتخومآ ناهرمگ  زا  یهرمگ 

بیرف زا  غورد و  زا  یئاهماد 
بیرغ یئاهنخس  اب  هدنارتسگ 

تسردان نآرق  ریسفت  دنکیم 
تسس بویعم و  يرواب  ساسا  رب 
شیوخ لیم  رب  قح  ریبعت  دنکیم 

شین شون  دیامن ، یشون  ار  شین 
تخبهریت نامدرم  رب  وا  هتفگ 
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تخس تافآ  زا  دینام  ناما  رد 
راوگان دشاب  هچرگ  ار  هنگ  ره 

راوخ ناسآ و  ناشمشچ  رد  دنکیم 
رود هدنام  ههبش  دشاب ز  یعدم 

روضح دراد  نآ  بادرگ  رد  هچرگ 
اپ ریز  هدنارتسگ  تعدب  شرف 
اهر شماد  زا  دناد  ار  دوخ  زاب 

دد وچمه  لد  یمدآ ، نوچ  شتروص 
دزس ار  نتشک  هک  يراوخنوخ ، گرگ 

تسار هار  دشابن  نشور  شزگره 
تسازس هک  اجنآ  دراذگب  مدق  ات 

وختساران نآ  مه  ار  لطاب  هار 
وا زا  ددرگرب  هک  دسانشن  زاب 

سوه راتفرگ  دشاب  ياهدرم 
سفن درآ  یگدنز  نایم  رد 

ربمایپ نادناخ 
؟ زاب قلخ  يا  دیور  وس  نیمادک  سپ 

؟ زاب دیدرگ  اطخ  هار  زا  یک  ای 
ناشن مه  اپ ، رب  تسه  مئالع  مه 
ناشف وترپ  فرط  ره  شیاههیآ 

؟ یگتفشآ ارچ  یک ، ات  یهرمگ 
یگتفخ ریسا  لفاغ ؟ یک  هب  ات 
تسامش نیب  یفطصم  نادناخ 

تساوشیپ تقیقح  هار  رب  هکنآ 
نیقی لاثمت  دننید و  مچرپ 

نیرق هدیدرگ  قدص  نابز  اب 
زیزع شدیراد  هک  ینآرق  وچمه 

زین دیرادهگن  ناشیا  تمرح 
هحفص 112] ]

روخبآ رد  رتش  هنشت  یکی  نوچ 
رپ دیزاس  ناشملع  زا  لد  ماج 
ربخ نیا  تفگ  ناربمغیپ  متاخ 

رهگ نیا  شوگ  رد  دیزیوایب  سپ 
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تسیرهاظ دریمب ، ام  زا  یسک  ره  »
« تسین هدیسوپ  یلو  دسوپیم  هچرگ 

ناهن يرس  زا  هگآ  دیشابن  نوچ 
نابز رب  ار  نخس  نآ  دینارم  سپ 
سابل نآ  تشپ  تسه  هشیمه  قح 

ساسا زا  شدیوش  رکنم  امش  هک 
دیاهدرک در  تهجیب  ار  نم  هکنوچ 
دیاهدرک دب  نوچ  دیهاوخ ، ترذعم 

باتک ینادزی  مکح  ایآ  هن  نم 
؟ بآ وچمه  مدومن  يراج  ناتنیب 

رسپ ود  دمحم  لسن  زا  هگناو 
رهگ نوچ  مداهن  یقاب  ناتنیب 

متشارفا ناتنامیا  مچرپ 
متشاک اهنورد  رد  يوقت  خیب 
لالجلاوذ دودح  زا  هاگآ  مدرک 

لالح ره  مارح و  ره  ياهزرم 
متفاتیم دوخ  لدع ، دوپ  رات و 

متفابیم تیفاع  ياههماج 
متساریپ مدوخ  راتفگ  لوق و 

متسارآ ار  فورعم  دهاش 
تسیچ بوخ  يوخ  هک  هگآ  دیوش  ات 
تسیک داد  لدع و  تسدرتسگ  هکناو 

تسردان رادنپ 
دروخ هطوغ  لطاب  ماهوا  رد  هک  ره 
درب هنوگنیا  نامگ  مه  تفالخ  رد 

مادم وناز  هدز  ایند  رتشا 
مار هتشگ  هیما  ءانبا  شیپ 

هورگ نیا  رب  دهدیم  ار  دوخ  ریش 
هوتس رد  قساف  موق  نیز  هدمان 

لالز فاص و  ياهمشچرس  دوب  ای 
لاوزیب ناشیدب  دناشون  بآ 
راگزور زا  ناشقالش  رس  هن 

رادبآ غیت  هن  ددرگیم و  وحم 
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غورد رسکی  دوب  اهروصت  نیا 
غوی ریز  هدنام  ماهوا  نیمه  اب 

اضق زا  هیما  ءابنا  مهس 
الب هگناو  دوب  كدنا  یتحار 
دنشچیم ار  یشوخ  ماج  سفنکی 

دنشک نوریب  ناشماک  زا  یهگناو 
هحفص 113] ]

مدرم تکاله  نایب  رد  هبطخ 087-

نانآ لاجم  ناشکندرگ و  يهرابرد 
تسرد ار  یتیگ  خرچ  هدرک  هکنآ 

تسخن هداد  یتلهم  ار  ناملاظ 
زاب هدرک  ناشیارب  شیاسآ  غاب 

زارد ددرگ  ناشباوخ  تلفغ  هب  ات 
تسسگ ار  لواطت  دنب  ناهگان 

تسکش مه  رد  ناشرمع  نابداب 
راگزور دیامن  يزاب  نینچنیا 

راگزومآ نامدرم  رب  دوش  ات 
یتما چیه  رب  هداهنن  یمهرم 

یتدم هدید  جنر  هکنآ  زا  ریغ 
ریسا هدرک  ناشنارجه  رد  دنچ 

ریفس هداتسرف  شلصو  زا  هگناو 
رطخ جوم  رد  دیدرک  انش  رگ 

رپس هدرک  الب  ریت  رب  هنیس 
دیاهدیسرت مغ  گنس  زا  رگا  ای 
دیاهدیچیپ یششوپ  رد  لد  ماج 

راک ود  ره  رد  دوب  تربع  يهیام 
راگزور كاخ  دزیخ ز  اهدنپ 
شوهب يدرم  دوب  يرادنپن  ات 

شومخ هچ  ایوگ  هچ  لد  دراد  هک  ره 
رظن بحاص  ای  تسا  هدیشوین  ای 

رظن رد  دیآ  شمشچ  شوگ و  هک  ره 
تفگش دشاب  اجک  نیو  متفگش ، رد 
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تفرگ نماد  اههقرف  رد  اطخ  نوچ 
كوک هدرک  یلیلد  زاس  یسک  ره 

كوپ تسزغم  یهن  وسکی  رگ  تسوپ 
یبن زا  ریثات  دنتفریذپ  هن 

یصو تفگ  زا  هدرک  تعاطا  هن 
بیغ هب  ینامیا  دندروایب  هن 

بیع تسد  زا  تسد  هدروآ  نورب  هن 
لمع نازیم  هدرک  ار  یهرمگ 

لسع نوچ  توهش ، رهز  ار  ناشماک 
بوخ تسیئالاک  دنهاوخ  دوخ ، هچ  ره 

بویع راشرس  دسانشن  هچناو 
الب رد  نمام  دنناد  ار  شیوخ 
اضق حاتفم  دنناوخ  دوخ ، يار 

دندباع یماما  کی  ره  اییوگ 
دندهاز یلامک  بحاص  نتشیوخ 

هحفص 114] ]
راوتسا تسه  هک  داتفا ، شرواب 

رارق دراد  نآ  رب  هک  یهاگهیکت 
تسوا ناتسد  رد  رازبا  نیرتهب 

تسوا ناوخ  رب  ياهمقل  يراوتسا 

تثعب زا  شیپ  مدرم  هبطخ 088-

. دیامرفیم نایب  ار  مدرم  تکاله  للع  هبطخ  نیا  رد 
عوکر دراد  وا  هب  ور  یتیگ  هکنآ 

عولط ار  ص »  » دمحم دیشروخ  داد 
يربمغیپ دنب  هک  ینامز  رد 

يربهر نیگن  متاخیب  دوب 
رید هتفخ  تلفغ  باوخ  رد  نامدرم 

ریپ هابور  نوچ  رادیب  اههنتف 
دوپ رات و  زا  اهراک  ناشیرپ  سب 

دود قرغ  اهیرواگنج  زا  ملاع 
گنن تسد  هتشگ ، هریت  ایند  رون 

گنچ هدنکفا  یملاع  مامت  رب 
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درک زاغآ  ار  شیوخ  بیرف  ات 
درکزاب رس ، یمدآ  داهن  زا 

درز هدیدرگ  یلدشوخ  ياهگرب 
درو ياج  هتسشن  يدیمون  راخ 

کشخ هتشگ  ملاع  رد  تمحر  يهمشچ 
کشم هتشگ ز  یهت  اهلد  يهفان 
كاخ يور  هداتف  يداه  مچرپ 
كاله گنن و  تیار  هدیشکرس 

يوخ هریت  سوبع و  ایند  يهرهچ 
يور شرت  هتسشن  شناهاوخ  شیپ 

راب هب  هدروایب  تنحم  يهویم 
رانک رد  هشال  وچ  یئاهیندروخ 

ساره زج  يدوبن  مدرم  ششوپ 
سابل يور  رب  زیت  غیت  هتسب 

دنپ دیریگ  نامدرم  يا  نونک  سپ 
دنچ تشذگب و  نوچ  تشذگب و  اهچ  ات 

دیروآ دای  دوخ  ياهردارب  زا 
دیرب بل  يور  هب  یمان  ردپ  زو 

؟ لاب هدوشگب  نوچ  راک ، رهپس  رد 
؟ لابو هتشگ  ناشجوا ، نیمادک  ای 

؟ فلت دش  ای  دب  راب  رپ  ناشرمع 
؟ فسا ای  لصاح  دوب  ینامداش 

هحفص 115] ]
رهم رهق و  اب  امش  ناشیا و  نیب 

رهپس هدیدرگب  كدنا  یتدم 
یط هتشگ  کنیا  هتوک  يراگزور 

یط تسدیدرگن  ینرق  یلاس و 
رتشیپ يزور  ود  کنیا ، دیاهدنز 

ردپ تشپ  رد  دیدوب  ياهفطن 
زاب تفگ  ناشیدب  ربمغیپ  هچ  ره 

زارب میوگ  امش  رب  نم  نامزنیا 
شوگ مشچ و  زا  دنتشاد  ناشیا  هچ  ره 

شوهب یلقع  هدامآ و  یلد  ای 
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ادخ يوس  زا  زین  مه  امش  رب 
اطع هتشگ  لد  لقع و  شوگ و  مشچ و 

زاب هدیدرگ  ناتیور  رب  يرد  ره 
زارف دش  مه  ناینیشیپ  خر  رب 

ریپ نودرگ  رگ  هداد  يزایتما 
ریسا دوب  ناشیا  گنچ  رد  نیا  زا  شیپ 

دورف دمآ  رتش  نوچمه  ياهنتف 
دوب تسس  شباکر  مه  راهم و  مه 

بیرق ددرگ  امش  رب  ادابم  ناه 
بیرف ار  مدرم  بلق  هداد  هچنآ 

مامت وس  ره  زا  تسدرتسگ  هیاس 
مادب ار  سک  همه  دزادنارد  ات 
التبم دش  وا  ماد  رد  یسک  رگ 
اهر دزاسیمن  شگرم  مد  ات 

يدنوادخ تافص  نایب  رد  هبطخ 089-

. دسریم نایاپ  هب  هظعوم  اب  تسوا و  تاقولخم  تمظع  هدننیرفآ و  نایب  لماش  هبطخ  نیا 
تسانشآ وک  يدزیا ، میاتسیم 

تسافخ رد  اهرظن  زا  ناهنپ  هچرگ 
راوتسا وا  زا  تقلخ  يانب  دش 

راک هب  يدرواین  هشیدنا  تشخ 
لزا زور  زا  ياج  رب  اپ  هدوب 

لجا ماجنا و  تسین  ار  وا  زگره 
هحفص 116] ]

رهپس شقن  دبن  هک  ینامز  نآ 
رهم يور  دیدپان و  رتخا  گنر 

زور هدرپ  يرادهدرپ  کلف  هن 
زور هن  زگره  يدب  بش  زا  ناشن  هن 

ناشن یتسه  رد  دوب  ایرد  یک ز 
ناشک نماد  وا  جوم  دزیخب  ات 
خالگنس دشاب  هک  هن  يراسهوک 
خارف یهار  هن  چیپ  رپ  یهر  هن 

دوب هدرتسگ  نیمز  شرف  نینچ  یک 
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دوب هدرک  شسمل  قولخم  یکی  ای 
راگدرورپ ناشداد  یتسه  گنر 
رادیاپ دشاب  دنبای ، انف  نوچ 

تسوا ناسحا  زا  مئاق  ملاع  خرچ 
تسوا ناوخ  زا  ناگدنبنج  يزور 

هلا لیم  رب  دنیوپیم  هار 
هام رادلمحم  دیشروخ و  بکرم 

رانک رد  شدنروآ  تسرود  هچ  ره 
رابغ دریگ  یگنهک  زا  ون  يور 
ناروخ هزیر  يزور  تمسق  درک 

نارگ دب  ای  وا  گنس  دب  کبس  رگ 
درپس ار  یناگدنز  تناما ، نوچ 

درمش رب  ار  ناشرادرک  هتفگ و 
هاچ هریت  زا  نورب  دیاک  سفن  ره 

هاگن دزد  اب  تسدوبرب  هچ  ره 
تساههنیس رد  ناهن  هک  یئاهزار 

تساههنیک زا  ای  رهم  زا  نخس  رگ 
ردپ تشپ  زا  یک  سک  نیمادک  ای 

روهطوغ ددرگب  ینادهز  هچ  رد 
رد دیآ ز  لجا  هک  ینامز  ات 
رگد شرمع  يهنامیپ  دوش  رپ 
یتحار رد  دوب  هچرگ  وا  مصخ 

یتمقن دتسرف  قح  شناهگان 
الب رد  دشاب  هچرگ  نادزی ، رای 
اهر دزاس  مغ  دنب  زا  شتمحر 

یگریچ دیوج  هکنآ  راوخ ، دنکیم 
یگریخ دراد  هک  یمصخ  دشکیم 

تسپ هتشگ  دزرو  هنیک  وا  اب  هک  ره 
تسکش معط  دشچیم  وا  نمشد 
زاینیب دش  دز  هیکت  وا  رب  هک  ره 

زاب تشگ  تزع  باب  لکوت  زا 
راگدرورپ زا  تساوخیماو  هک  ره 
راثن يو  رب  دنکیم  رخافتیب 
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شیوخ نادزی  رب  داد  یضرق  هک  ره 
شیپ نوزفا ز  ارو  ماو  دهد  سپ 

هحفص 117] ]
تسا هدناشفا  وا  رکش  رذب  هک  ره 

تسد هب  دیآ  نونک  شرجا  يهویم 
یشجنر زا  رود  هللادابع  يا 

یشجنس زا  شیپ  دیجنس  ار  شیوخ 
باسح زور  دسر  هکناز  رتشیپ 

باوج لد ، باسح  زا  دییوج  زاب 
سپ دیناد  منتغم  ار  دوخ  ناج 

سفن دریگ  ناتگرم  هکنآ ، زا  شیپ 
مخ دیزاس  یگماکدوخ  ندرگ 

مدق هداهنن  روز  ياپ  هک  ات 
هانگ زا  سک  ره  دنپ ، نیا  دیونشب 

هانپ دبای  ات  يور ، دباتن  دوخ 
یلد دنازوسن  شرهب  يرگید 

یلگ زا  ار  وا  ياپ  درآرب  ات 

حابشا هبطخ  هبطخ 090-

یئوـگ هک  دـنک  فـصو  ناـنچ  ار  ادـخ  اـت  دیـسرپ  وا  زا  یکی  تسوا  ردـقنارگ  ياـههبطخ  زا  نآ  تسا و  فورعم  حابـشا  يهبطخ  هب  هک  )
( دش مشخ  رد  نخس  نیا  زا  ع »  » یلع ماما  دنیبیم . ار  وا  اراکشآ 

ساپس میوگ  ار  شیوخ  راگدرک 
ساره رد  دتفا  شدای  زا  لد  هکنآ 

شتسخ لام و  كاسما  زا  هکنآ 
شتورث ددرگن  نوزفا  هگچیه 

دنچ نوچیب و  دنک  ششخب  رگ  هکنآ 
دنمتسم ددرگن  ششخب  زا  زگره 

تساکب ار  شلام  داد ، وا  زج  هک  ره 
تسازس ار  شهوکن  دشخبان ، هک  ره 

راگدرک رب  دزس  تنم ، دهن  رگ 
راثن هدومرف  هک  تمعن  همه  نیز 

دهد ار  ملاع  قزر  هدرک  دهع 
دهن شقولخم  دزن  يزور  ناوخ 
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راکشآ هدرکب  ار  شلصو  هار 
رای يوک  شناقشاع  دنبایب  ات 

وا زا  ناهاوخان  ناهاوخ و  يزور 
وکن فطل  نیا  رگنب  ناسکی  تسه 

سک هدوبان  وا  زا  شیپ  هک  یلوا 
سفن دوبن  وا  زا  دعب  هک  يرخآ ،

هحفص 118] ]
شندید زا  دوب  زجاع  رس  مشچ 

شندیچ زا  تسهتوک  هدید  تسد 
لالجلاوذ رهب  تسا  ینعمیب  رمع 

لاح فاصوا و  شددرگ  نوگرگد  ات 
رقتسم هدوبن  یئاج  وا  زگره 

رگد ياج  دوخ  تخر  دناشک  ات 
ایربک ششخب  تسد  دیاشگ  رگ 

اهتنا درادن  شدوج  نزخم 
نورب دیآ  اههوک  جنگ  هچرگ 

نوزف دزاس  دوخ  لذب  ایرد  هک  ای 
رز میس و  دشخبب  ناتسهوک  هچرگ 

رهوگ لعل و  رد  ایرد  دهد  ای 
تسادخ دزن  هتخودنا  زا  هچنآ 

تساوخ هدنب  هچنآ  زا  رتنوزفا  تسه 
درخ تسا  یفرظ  ناگدنبنج  شهاوخ 
درب هک  ره  دکشخن  شدوج  يهمشچ 

شیپ دنرآ  رگا  رارصا  يهساک 
شیوخ راک  رد  دنکیم  یسیسخ  یک 

لاوئس یئامنب  هکنآ  يا  نونک  سپ 
لالجلاوذ راگدرک  تافص  زا 

ریذپیم نآرق  ار ز  نادزی  فصو 
ریگب يرون  شیداه  غارچ  زا 

داد دای  تربج  هب  نمیرها  هچنآ 
دای هتشگان  نآ  زا  نآرق  رد  کیل 

در هدنادرگ  شربمغیپ  تنس 
دزب نآ  رب  در  تسد  همئا  زین 
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ادخ زا  قح  نیا  وت  شود  رب  تسه 
اهر يزاس  لکب  یملع ، نانچ  ات 

راوتسا دش  یسک  ملع  نادب  سپ 
راب هب  دناشنب  هویم  شملع  خیب 

بیغ زار  زا  مین  هگآ  تفگب  وک 
بیع تسین  دنامب  ناهنپ  نمز  رگ 

فارتعا هدرکب  لد  نابز  اب 
فاصم نیا  رد  دوب  زجاع  لقع  غیت 

رود تسه  شناد  تسد  زا  بیغ  راب 
روفغ ار  شضارتعا  دیاتسیم ،
ناهن يایاوز  رد  شواک  كرت 

نآ رب  یفیلکت  تسین  هچنآ  ره  رد 
باتک رد  هتشون  یتیگ  بتاک 

باوص يراک  دوب  شواک  نیا  كرت 
تسکدنا شناد  رحب  زا  لقع  مهس 
تسدب دشاب  تاهچناز  عناق  شاب 
دیشک ار  ملاع  شقن  هک  يدزیا 

دیشک ناوتن  درخ  يوزارت  اب 
هحفص 119] ]

هاگن ییامنب  هنیئآ  نیرد  رگ 
هابت تگنر  دنکیم  نارسخ  گنز 

درپرب يریت  دننام  درخ  رگ 
درب شدح  لزنم  رب  هر  هک  ات 

روسج یصاوغ  وچ  هشیدنا  هک  ای 
رون تاذ  رحب  قمع  دواک  زاب 

راوهتفشآ یقشاع  نوچ  رگا  لد 
رارقیب ددرگب  شفصو  خر  زا 
زاتکرت ددرگ  لقع  دنمس  رگ 

زاب هدنام  نآ  زا  هچنآ  رب  دسر  ات 
نورب درآ  نیتسآ  تردق ز  تسد 

نوبز دنادرگزاب  ار  یگلمج 
یگریت دص  رد  هدیدرگ  روهطوغ 

یگریچ دبایب  شفاصوا  رب  ات 
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هار ز  هدنامرد ، بولغم و  تبقاع 
هابت شنارسخ  هدرک  ددرگزاب ،

دردب دیاشگب  زجع  نابز  سپ 
درگ هب  هدولآ  شلامعا  تروص 

تخات غرمیس  يهصرع  رد  سگم  یک 
تخانش ار  یغاب  زاغآ  یک  هشپ 

درخ جنگ  زا  یمهس  دراد  هک  ره 
درذگن شنهذ  هب  یتح  سفن  کی 

وا ریوصت  دوخ  نهذ  رد  دشک  ات 
وا ریبعت  رب  هداد  مسجت  اب 

دیدپ يدروآ  چیه  زک  يدزیا 
دیشکیم شنیرفآ  شقن  هکنوچ 

؟ راک یسایقم ز  دوب  شتسد  هب  یک 
؟ راگدرک نیشیپ  يدننامه ز  ای 

تاذ یئاناوت  دزیا  درک  هضرع 
تایح رد  تمکح  ياهیتفگش  زو 

زاب هدرک  بل  نخس  نیا  رب  یگلمج 
زاین دص  ار  ام  وت  رب  میزجاع و 

تخاسب ناهرب  رب  هشیدنا  يهناخ 
تخانش هار  ام  هب  دنایامن  ات 

اجک ره  زو  يرگنب  ار  فرط  ره 
اجب هدنام  شتمکح  ياپ  در 

رارقرب هدرک  هدرک ، تقلخ  هچ  ره 
راگدرک دوجو  ناهرب  تسه 

شومخ ینیب  ارو  قولخم  هچرگ 
شورخ هدروآ  شریبدت  رب  کیل 

اسر دیآ  شوگ  هب  شزاوآ  گناب 
« ادخ اتکی  زا  یناهرب  منم ، میاک  »

دوب هریچ  شلهج  هک  ره  اهلا  راب 
دومن تهیبشت  تاقولخم  هب  وک 

هحفص 120] ]
تشاگن ءازجا  دوخ  نهذ  رد  وت  رهب 

تشاذگ اهلصفم  زین  اهنآ  نیب 
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تستخاب نامیا  تسد  مکش ، تسین 
تستخانشن ناج  قمع  زا  تزگره 

نیقی بآ  زا  یلاخ  شبلق  فرظ 
نیشناجیب یئاتمهیب و  وت  هک 

تسرپتب گناب  هدینشن  اییوگ 
تسپ ياهتب  نادب  دیوگیم  هچ  وک 

راکشآ هللااب  میدوب  ناهرمگ  »
« راگدرک اب  ناتمیدناوخ  یکی  نوچ 

تسا هدرک  تناتب  گنس  مه  هک  ره 
تسا هدروآ  غورد  یتفگ  نابز ، رب 

زین دندیشارت  ترهب  يرکیپ 
زیر ءازجا  رب  دندرک  تتمسق 

دنتشاد صقان  نهذ  نادان  هکنوچ ،
دنتشاگنا اهمادنا  وت  رهب 

داهندب ره  درخ  يوزارت  رد 
داهن تقولخم  گنسمه  ارت  وک 

تخب هتشگرب  نآ  هک  مدیدرت  تسین 
تخس هتشگ  شبلق  تسدروآ و  كرش 

باتک رد  نشور  وت  تایآ  مکحم 
باطخ رفاک  نوچ  هدرک  ار  ناکرشم 
درخ فرظ  رد  هک  يرحب  نامه  وت 

درگنب تتاذ  هب  ات  یجنگنیم 
مهو ياپ  اب  دوش  یط  تلامک  یک 
مهف تسد  درامش ، ار  تدودح  ات 

: هبطخ يهمادا 
دوجو گنر  دزب  نادزی  ار  هچ  ره 

دومن نییعت  ياهزادنا  شدق  رب 
راوتسا شدرک  رهم  تسد  هب  سپ 
راپسهر شدرک  شیوخ  ریسم  رد 

رظن ره  زا  دوخ  دح  زک  نانچنآ 
رت يوسنآ  دهن  دناوتن  ماگ 

دس هدنکرب  وا  هار  زا  روصقیب 
دسر دیابیم  هک  اجنآ  دسر  ات 
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راگدرک اتکی  هدرک  دهعت  ره 
راب ریز  زا  دنک  یلاخ  یک ، هناش 

وا زا  نوچ  دشابن ، ناسنیا  ارچ  سپ 
ومب وم  دریذپ  تروص  اهراک 
نوگهنوگ هدیشکرب  تقلخ  شقن 

نوبز شدرک  یک  هشیدنا ، يهماخ 
هحفص 121] ]

راگزور خرچ  يدوس ز  درب  یک 
رای تسین  شکیرش  نوچ  نارسخ  هچ  ای 

تشرس لماک  ار  قولخم  لگ  نوچ 
تشون ناشیا  لد  رب  تعاط  لیم 
تفگ کیبل  ار  دوبعم  توعد 

تفج دنادرگ  وا  رهم  اب  لد  قاط 
دونش شزاوآ  وچ  یقولخم  چیه 

دومن یتسس  هن  درک  یگنرد  هن 
تساوخ هکنوچ  تعیبط  رامعم  زین 

تسار دنادرگ  دب  هک  جک  يانب  ره 
دیپس حبص  بش و  یهایس  نوچ 

دیشکرب کی  ره  نیب  يزرم  طخ 
راگزور برض  هب  دز  تردق  تسد 

راگزاسان دب  هچنآ  گنهامه  هدش 
تشاد هک  یفاصوا  بسح  ار  اههرهم 

تشاذگ مه  رانک  رد  بسانت  اب 
نوگهنوگ دز  مقر  ار  یئاهسنج 
نورب هزادنا  دح و  هرامش ، زا 

هتخاونب فلتخم  ترطف  زاس 
هتخاس هزیرغ  گنهآ  دنچ 

راگدرک دز  دوخ  لیم  رب  اهشقن 
راوتسا دنادرگب  تقلخ  يهیاپ 

راگدرک شنیرفآ  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 
تشارفرب ملاع  رد  ار  یلین  رتچ 

تشاذگ شدیق  هن  دوب  قلعم  هن 
فاص درک  شبیشن  مه  زارف و  مه 
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فاکش شدروآ  مه  رب  وس  همه  زا 
نیرق شتفج  اب  درک  ار  یکی  ره 

نیشنمه شدرکب  يدننامه  اب 
دنچ هک  ات  کئالم  رب  ناسآ  درک 

دنور نییاپ  هتفر و  الاب  لهس 
ادخ نامرف  هدروآ  دورف  ات 

ارف هدرب  رشب  ياهلمع  ای 
رهپس هتشگرس  دوب  يدود  وچمه 
رهم دیهان و  يدب  ناهنپ  مدع  رد 
دادب نامرف  دزیا و  دوخ  رب  دناوخ 
داهن مه  تسد  هب  شئازجا  تسد 

دوشگ مه  زا  ارو  ياهرد  هتسب 
دورف ره  زارف و  ره  شدرک  فاص 

رون رپ ز  باهش  شنابهگن  دش 
روسج ینانابهدید  نوچ  نارتخا 
راگدنام تردق  تسد  اب  ناشدرک 

رادیاپ يدروجال  رهپس  رد 
هحفص 122] ]

نامسآ تسد  هب  دز  تعاط  دنب 
ناهج نادزی  هب  ندرگ  دهن  ات 

زورف یتیگ  یتیآ  دیشروخ  تشگ 
زور هب  دناشاپ  رون  ار  ناهج  ات 
هام رون  دش  یتیآ  اهبش ، هریت 

هابت ددرگ  وا  دیآ  زور  نوچ  هچرگ 
ریس داد  یصاخ  هار  رد  ار  ود  ره 

ریغ هن  دزیا  نآ  رالاس  ناوراک 
یلزنم ره  رد  هفقو  نییعت  درک 

یلصاح شدرگ  دیآ ز  تسد  هب  ات 
زیمت دبای  بش  گنر  زا  زور  گنر 

زین لاس  نامز و  دیآ  باسح  رد 
رهپس رد  اهکلف  نازیوآ  درک 

رهم اهرتخا و  تنیز ز  ناشداد 
شوگ دنرادیم  هدیدزد  ناینج 
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شورس ماغیپ  دیآ ز  ربخ  ات 
باذع معط  ار  دزد  دناشچ  ات 
باهش ریت  اب  هدومرف  ناشرود 

نامسآ شوگ  هب  تعاط  يهقلح 
ناکم ار  شنارتخا  تباث  هدرک 

مامت یبیترت  مظن و  اب  ناشدرگ 
ماج هدنادرگ  اههرایس  یقاس 
دونش يریدقت  زاوآ  یسک  ره 

دورف مه  زارف و  مه  یتخبهریت  یتخبکین ،
ناگتشرف شنیرفآ  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

كاپ بیعیب و  دوب  وا  تاذ  هکنآ 
كاخ يور  هدناشک  یبآ  رداچ 

دوبک خرچ  دنک  نادابآ  تساوخ 
دورو سک  دیامن  نآ  يارس  رد 

ملق اب  هدناشک  یئابیز  شقن 
مدع زا  دروآرب  ار  کئالم  سپ 

رهچ بوخ  عیدب و  ینادیدپ ، ون 
رهپس كاخ  رد  هدیزگب  نایشآ 

رد دنکفا  اضف  ناماد  يور 
رپ تشگ  کئالم  زا  یتیگ  نحص 

دوبک روت  رد  دوب  اههرگ  رگ 
دوشگیم ار  اهدنب  کئالم  اب 

شوگ هب  وس  ره  زا  دمآ  حیبست  گناب 
شورخ هدروآ  لدیب  نالبلب 

هوکش راوید  تشپ  رد  اههمغن 
هوک هب  یگناب  نوچ  زادنا  نینط  دش 

ادص گناب و  همه  نیا  زارف  رد 
ادخ رون  زا  یتاقارشا  تسه 

هحفص 123] ]
رون طرف  زا  دوش  تقاطیب  مشچ 
روک هدیدرگ  نآ  زا  هدید  مدرم 

دیشک نوچ  کئالم  رب  تقلخ  شقن 
دیدپ يدرک  فلتخم  نوگهنوگ و 
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لاب ود  ینازرا  درک  ار  ياهدع 
لالجلاوذ يوگحیبست  یگلمج 
اعدا دیاین  ناشیا  زا  زگره 

ادخ عنص  دهد  تبسن  دوخ  هب  ات 
زارفرس یناگدنب  نوچمه  هکلب 

زاب دنزاسیمن  ار  بل  وا  زا  شیپ 
شوهب شرما  زا  ندرب  نامرف  رهب 

شوگب هقلح  شرد  رب  یمالغ  نوچ 
ناشدناوخ یعیفر  تاماقم  رب 

ناشدنادرگ دوخ  یحو  نیما  مه 
ناربمغیپ رب  غالبا  دننک  ات 

نارگ راب  کی  وچ  ار  شایهن  رما و 
تفرب ناشیا  لد  زا  دیدرت  درگ 

تفکش ناج  كاخ  رواب ز  هچنغ 
ریسم نآ  رد  زج  دنراذگن  ماگ 
رینم هدیدرگب  قح  ياضر  زک 

مار دنادرگ  لد  دیدرگ و  ناشرای 
ماکب يدناشونب  شمارآ  ماج 

دوشگ رب  ناشیا  رب  شدیجمت  باب 
دوجس شدنرایب  یناسآ  هب  ات 

راگدرک ار  دوخ  یئاتکی  هار 
راکشآ یناشن  اب  نشور ، درک 

هانگ راب  ناششود  يور  تسین 
هار یط  رد  بلط  زا  دننامب  ات 

تسا هتشگ  وس  ره  هچرگ  یتیگ  خرچ 
تسا هتشگ  نوگرگد  یک  ناشیا  لاح 

راوتسا تسه  ناشنامیا  يهناخ 
راصح دزیر  ورف  کش  داب  یک ز 

تخاتب اهینامگدب  هاپس  یک 
تخاس هناریو  ناشنامیا  يهعلق 

درد راشرس  قشاع و  یئاهبلق 
درک هنخر  ناشیا  رد  یک  هنیک  کشر و 

راب تسداد  تفرعم  تخرد  نوچ 
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راچد تریح  تفآ  رب  دوش  یک 
کح هدیدرگ  يدزیا  دجم  شقن 

کلم ناج  زا  كاپ  ددرگب  یک 
عمط نادند  هدنک  شهاوخ  وید 

عرو زا  اهناج  حول  دیوشب  ات 
هحفص 124] ]

دناهتسشنب اهربا  رب  ياهدع 
دناهتسب اهنآ  رب  ار  ناراب  راب 

دنبت بات و  رد  هوک  رد  ياهدع 
دنبش ياهیگریت  رد  ياهدع 

كاخ قامعا  رد  هتفر  یعمج  ماگ 
كاچ كاچ  ددرگ  هنیس  ار  نیمز  ات 

رس دنراد  نامسآ  رد  یئوس  زا 
رگهولج يدیپس  اب  مچرپ  وچمه 

زان یمارآ و  هب  يداب  دزویم 
زارفرس ار  شمچرپ  درادب  ات 

هاگن دراد  شنتفر  دودح  مه 
هار هزادنا  زا  جراخ  دیوپن  ات 

راگدرک رکذ  لوغشم  سفن  ره 
راک هنوگره  زا  كاپ  رطاخ  حول 

انف هتشگ  وا  دای  رد  ناشحور 
ایربک وحم  هناقاتشم  هتشگ 

دناهدیچرب نیقی  زا  یئاههویم 
دناهدیربب وا  ریغ  هچنآ  ره  زا 

تسدش نیریش  تفرعم  زا  ناشماک 
تسدش نیرید  روخمد  تبحم  اب 

لد هب  ینادزی  سرت  ياههشیر 
لجخ نکیل  مخ ، هتشگ  تعاط  تشپ 

قایتشا نیا  ینالوط  تدم 
قاط تسس  دنادرگن  ار  لد  تقاط 

دناهدناوخ ار  وا  کیدزن  زا  هچرگ 
دناهدنام نتورف  ششیپ  نانچمه 

دای رکذ و  دناهدرک و  تعاطا  رگ 
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دایز شدنرامش  ینیبدوخ  یک ز 
دناهدنب شنانچ  ناج  ریمض  زا 
دناهدنکفا ریز  هب  رس  عضاوت  زک 

درخ دنناد  ار  شیوخ  کین  راک 
دربن هر  ناشیا  رد  یتسس  تفآ 

راگدرک رکذ  قاتشم  نانچمه 
راودیما وا  فطل  رب  سفن  ره 

بش زور و  شرکذ  ناراب  نابز ، رب 
بل هب  شدای  يهمشچ  دکشخب  یک 

شورخ رد  دراین  ناشرگید  گناب 
شومخ ناشیراز  زاوآ  دوش  ات 

دناهداتسا یگدنب  فیدر  رد 
دناهداد تعاطا  تسد  فص  هب  فص 
فص دیان ز  نورب  ناشیز  رفن  کی 

فک هب  درآ  یشیاسآ  رگم  ات 
مخ هدرک  هشیمه  تعاط  ندرگ 

ملق اهربکت  رب  هدیشکرب 
هحفص 125] ]

زیت تسا  غیت  نوچ  هک  یمزع  نینچ  اب 
زیتس دزاس  یک  لهج  بوچ  هنهک 

دنمک رد  درآ  یک  توهش  يهشپ 
؟ دنلب دش  اقنع  وچ  هک  ار  یتمه 
زاب هدرتسگ  ار  شرع  شرف  هکنآ 

زاین زور  دوب  ناشیا  يهشوت 
هار هدرک  مگ  مدرم  هک  یتبون 

هلا يالوت  زا  دنباتب  ور 
شرب رد  کئالم  ینیبیمزاب 

شرد رب  هداهن  رب  هدجس  هب  رس 
اهتنا دننادن  ار  تعاط  هار 

انف ندیتسرپ  رحب  رد  هتشگ 
دناهتشک لد  رد  وچ  ار  شقشع  رذب 

دناهنشت شرهم  بآ  رب  نانچمه 
دیما میب و  زا  هدرکان  یهت  لد 
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دیرب یک  ناشیا  رهم  ياههتشر 
لد دیان ز  نورب  زگره  ناشمیب 

لگ هب  ناشاوقت  ياپ  دنامب  ات 
دایز فطل  رد  دندرک  عمط  یک 
دای دنران  یگدنشوک  زا  هک  ات 

عمط نامهم  دندناوخ  لد  هب  یک 
عرو زا  ار  ناشناوخ  دبورب  ات 

دنرمشن يزیچ  هب  ار  دوخ  يهدرک 
دنرب تعاط  زا  لد  شدیما  هب  ات 

بل هب  دنار  نمرها  هک  نخس  ناز 
بر هب  نامیا  رد  دنتفا  کش  هب  یک 

ادج ددرگیمن  مه  زا  ناشهار 
اطخ يدروخرب  تسین  ناشیا  نیب 
دناهتسش ناج  لد و  زا  ار  نیک  كرچ 

دناهتسر يرای  كاخ  رد  لگ  وچمه 
؟ ینمشد دنمک  رد  هداتف  یک 

؟ ینزهر ناشیا  رب  هدرک  دسح  یک 
فص هب  فص  هتسشن  یئاتکی  شیپ 

؟ فده ار  ناشیا  هدرک  یک  کش  ریت 
یگدنب زا  زج  تسیلاخ  ناشماج 

یگدنز هدرک  دیما  نیمه  اب 
یتسار هار  نتشگرب ز  لیم 

یتساک یلبنت و  گنرد و  ای 
اضق رود  رد  هک  ات  ثعاب  تسین 
ادج ناشیا  زا  ددرگ  نامیا  دای 

نامسآ رد  یتسوپ  ردق  تسین 
ناکم یباییمن  رتمک  نآ  زا  ای 

دوجس درآ  کلم  کی  هکنآ  زا  ریغ 
دورس اهدص  یگدنب  زا  دهد  رس 

هحفص 126] ]
زارد تعاط  تدم  دشاب  هچ  ره 

زاب هولج  دیامن  رتهب  تفرعم 
دنرب یپ  دراد  هک  تزع  نادب  رگ 
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دنردیم شقوش  هماج ز  رتشیب 
: بآ رب  نآ  ندرتسگ  نیمز و  فصو  رد  هبطخ  همادا 

ناکمیب راگدرک  هکنآ  زا  شیپ 
نامسآ رد  دهن  ار  یکاخ  يوگ 

بآ رحب  نایم  رد  شدناشکرد 
باذم نوچ  ناشوج  تخس  یئاهجوم 
شورخ وس  ره  زا  دراک  یهاپس  نوچ 
شور هدنابسچ  رگیدکی  رب  اهجوم 

كاخ هریت  تقاط  دروآ  ردقنآ 
كاله دش  شکرس  تسم و  هاپس  ناک 

تسرپ دوخ  جوم  داتفا  نیمز  رب 
تسکش شیاهیشکرس  ناوختسا 

راوخ مارآ و  نیمز  میلست  تشگ 
رادیاپ تراسا  رد  یقاب  دنام 

دیرد نمشد  هنیس  نوچ  نیمز  سپ 
دیرتسگ ار  نتشیوخ  كدنا  كدنا 
راهم دش  ایرد  كاخ  نورد  رد 
رارق مارآ و  تفای  شرانک  رد 

بآ راکیپ  زا  دش  غراف  نیمز  نوچ 
باوج ناتسهوک  يرای  رب  داد 

دنچ تشاذگب  نتشیوخ  شود  يور 
دنلب رس  راوتسا  ياههوک 

كاچ هتشگ  تبحم  زا  هوک  هنیس 
كاخ يور  يراج  تشگ  شقوش  کشا 

نیمز خرچ  شبنج  مظنم  دش 
نیز هوک  بسا  دش  شتشپ  رب  هکنوچ 

ياپ هتفرگب  اههوک  ياههشیر 
ياج ياج  شیانفرژ  نایم  رد 

دنلب رگ  دوب و  تسپ  را  كاخ  حطس 
دنب هب  دمآ  اههوک  راهم  رد 
تخاب هزات  يدرن  زاب  شنیرفآ 

تخاس هدرتسگ  نیمز  رب  ار  نامسآ 
دومن یتسه  يهیام  ار  اوه  سپ 
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دوشگرب ار  دوخ  رپ  نماد 
دادب ناکسا  نیمز  رد  نارادناج 
دادب ناشیا  رب  دوب  مزال  هچ  ره 

هایگیب دنلب و  ياهنیمز  رب 
هار چیه  درادن  اجنآ  دور  باک 

كاخ نیلاب  رب  ربا  درک  اههیرگ 
كاله زا  دعب  نیمز  هدنز  دش  هک  ات 

هحفص 127] ]
رانک ره  هراپ  هراپ  ياهربا 
راگزاس یئاهدنویپ  ناشداد 

تسد هداهنب  مه  تسد  رد  اهربا 
تسش هدرک ز  اهر  ار  ناراب  ریت 

ناشکندرگ نوچ  دیرغیم  دعر 
ناشفوترپ سب  دیباتیم  قرب 

دیدپ دمآ  ربا  تشپ  زا  قرب  رون 
دیرد تملظ  يهنیس  یغیت  وچمه 
دوجس يدرک  نیمز  كاخ  رب  ربا 

دورف شمشچ  زا  دمآ  کشا  رهوگ 
نارگ يراب  نتسبآ  دوب  ربا 
نارکیب ات  نارکیب  شدرب  داب 

کبس ار  شراب  دنادرگ  تبقاع 
کنخ داش و  دش ، كاخ  دلوت  نیز 

كاچ داد  ار  شاهنیس  هنامداش 
كاخ ناماد  زا  دییور  اههزبس 

زان زع و  اب  اههخاش  زارفرب 
زازتها رد  اهگرب  سورع  ون 

زیمت هدیشوپ  زبس  ياههماج 
زین هدناشفا  نآ  رب  اهلگ  زا  يرطع 

گنت تشاد  یبلق  هودنا  زا  هکنآ 
گنر گنر  یتخر  هدیشوپ  نامز  نیا 

دود نادزی و  دییور ، ناز  هچ  ره 
دومنیم شناگدنبنج  يزور 

تشاگن شحول  رب  هار  نیدنچ  شقن 
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تشاد ياپ  رب  فرط  ره  اهناشن  سب 
دنارتسگ ار  نتشیوخ  نیمز  نوچ 

دناوخب شنامرف  تحت  ار  یسک  ره 
دیزگ ار  مدآ  قلخ ، مامت  رب 

دیدپ شلسن  زا  درک  ار  یمدآ 
دناشن ار  وا  نتشیوخ ، تشهب  رد 
دناشف شناماد  هب  يزور  رهوگ 

روفغ دنوادخ  وا  دای  داد 
رود تشگیم  نآ  زا  دیاب  ار  هچنآ 

هانگ اب  ییآ  شکیدزن  رگا  تفگ 
هابت يدرگیم  روشحم و  ياهتشگ 

تسخن زور  نامه  زا  اغیرد  يا 
تسس دوب  سواسو ، زا  ناسنا  ياپ 

تفاتب تروص  ادخ  رما  زا  مدآ 
تفاتش نایصع  يوس  رب  هنالهاج 

دایز دب  نوچ  قح  فطل  رگنب  زاب 
داد دای  یصاع  هب  ار  ندرک  هبوت 

تشون شریدقت  حول  رب  یترجه 
تشهب زا  ار  وا  دروآ  نیمز  رب 

هحفص 128] ]
ار هریت  يوگ  دابآ  دنک  ات 

ار هریخ  تسرپقح و  دیآ ، تجح 
انف شقن  وا  رب  دز  هکنآ  زا  دعب 

؟ اهر يدرک  اجک  ار  شناگدنب 
راگدرک زا  دندمآ  نالوسر  سب 

راوتسا دیآ  تجح  يانب  ات 
لیسگ يدرک  ناربمغیپ  فرط  ره 
لیلد یقلخ  رب  هدرک  ار  یکی  ره 

راگدرورپ نیلسرم ، قیرط  زا 
راگزور رد  همه  اب  نامیپ  هتسب 
مامت دش  توبن  رود  تبقاع 

ماما ملاع  رب  تشگ  دمحم  نوچ 
اهتنا رب  رگد  دمآ  میب  ماش 
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الم رب  هناهب  ناتسد  هتشگ 
داهن يزور  زا  یناوخ  سک  ره  رهب 

دایز یخرب  كدنا و  یخرب  مهس 
خالگنس یعمج  رهب  يزور  هار 

خارف ناسآ و  تسه  یعمج  رهب 
ناوخ میسقت  نیا  تسه  تلادع  زا 

نآ كرد  زا  دوب  زجاع  لقع  هچرگ 
غارف رد  دشاب  هکنآ  دنیبب  ات 

؟ غاد هنیس  یهلا  رکش  زا  دراد 
تسد یتخس ز  رد  هجنپ  وک  یسک  ای 
؟ تسد هدنکفا  يرباص  بانط  رب 

يادخ یناشیرپ  ربا  سپ  رد 
يامنهر هدرکب  ار  يداش  رون 

درد هب  دناشوپب  ار  یتسردنت 
درز نایرگ و  دوشیم  هدنخ  گرب 

مه هب  دزیر  ار  هودنا  يداش و 
مغ رای  هگ  یشوخ ، هارمه  هاگ 

رسب دیآ  یسک  ره  رمع  زور 
رذگ دزاس  ینز  مه  رب  ات  مشچ 

دنلب هگ  دیامن  هتوک  هگ  هیاس 
دنب ماد و  رد  لجا  درآ  سپ  شیپ و 

گرم دنب  اب  هرگ  دز  ار  یگدنز 
گرب هخاش  زا  دنک  شماگنهب  ات 

ناهن دزاس  ار  شیوخ  زار  هک  ره 
ناهج راتس  تسنآ ، زا  هگآ 

بل هب  اوجن  دوب ، لد  رد  نامگ  رگ 
بر شیپ  دزاس  هولج  اراکشآ 

تسا لد  رب  هتسشن  نامیا  زا  هچ  ره 
تسا لصاح  ار  نورد  اهکش ، زا  هچ  ره 

تسا هدیدزد  ار  هچ  ره  هدید  دزد 
تسا هدیشوپ  ار  هچ  ره  لد  يهدرپ 

هحفص 129] ]
شوپهدرپ ار  نآ  هدنادرگ  فدص  رد 
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شوگ هدرب  هچ  ره  راتفگ  رهوگ 
زومت رد  يزور  تسار  ناروم  هچ  ره 
زوس امرس و  رد  تسار  نارام  هچناو 

اضق ار  وک  يردام  ياههلان 
ادج ششوغآ  زا  يدنزرف  هدرک 

شرب زا  تسهگآ و  هفوکش  زا 
شرس جات  دوشیم  هویم  هچ  ات 

تشد هوک و  رد  نادد  ياج  زا  هگآ 
تشگ هداز  یتخرد  ردناک  هشپ  زو 
تخرد زا  ماگنه  هچ  دنادیم  کین 

تخر هتسب  عقوم  هچ  دیوریم  گرب 
ردپ تشپ  رد  هتسشنب  ياهفطن 
رفس راب  دهنیم  لزنم  هچ  رد 

قافتا مه  اب  هدرک  یک  اهربا 
قافن زا  دنیوشب  ار  لد  تروص 

دابدرگ دناشک  رکشل  اجک  رب 
داحتا ناراب  لیس  اب  دنک  ات 
رازگیر نایم  يراخ  يهشیر 

راسهوک زارف  رب  هدنرپ  ای 
نایشآ جنک  هب  یغرم  همغن 

نابز رب  درآ  هک  یناوخلزغ  ناو 
ناهن دوخ  رد  فدص  هدرک  ار  هچنآ 

ناج هب  هدرورپب  شیایرد  جوم 
ورف هتفر  بش  تاملظ  رد  هچ  ره 
وا رب  هدیبات  دیشروخ  ار  هچنآ  و 
ریسم ره  رد  دهن  سک  ره  مدق  ره 

ریمض زا  دزیخ  هک  تکرح  ره  گناب 
نابز يور  دوش  يراج  نخس  ره 

نایب رب  ددرگزاب  ناک  یبل  ره 
كاخ يور  دناد  هدنبنج  ره  ياج 

كاله ددرگ  اجک  تسه و  اجک  وک 
زیر هچرگ  دنادب  هرذ  ره  نزو 

زیشپ کی  دزرین  رهاظ  رد  هچ  رگ 
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تخرد خاش  رب  هویم  زا  تسهگآ 
تخر هدیچرب  نآ  زا  یگرب  رگا  ای 
تسا لزنم  نیمادک  رب  هفطن  چوک 

تسا لد  جنک  رد  هتخل  ینوخ  هچ  ای 
ناوختسا دیور  تشوگ  نورد  یک 

ناهج رب  یمشچ  لفط  دیاشگ  یک 
هوکش اب  دز  نینچ  ار  تقلخ  شقن 
هوتس رد  شجنر  تسدروایب  یک 
تسرد یتیگ  رد  درک  یتسه  خاک 

تسس ياپ  هتسخ ، تسد  ار ، وا  دش  یک 
هحفص 130] ]

ناور هدیدرگ  بآ  نوچ  وا  مکح 
ناکم رادقم و  یهاگآ ز  دراد 
دنارتسگ ملاع  رب  ار  شلدع  لاب 

دناشچ مدآینب  رب  شلضف  ماج 
در تسد  دزیا  رب  دز  ناسنا  هچرگ 

دزن رس  وا  زا  هتسیاش  یتعاط 
ياهدرورپ ناهج  هک  اهلا  راب 

ياهدرک شراثن  تفاطلا  قحلا 
راگزور رد  ارت  دبیزیم  دمح 

رامش رد  دیآ  یک  تتامعن  لیس 
دیما مشچ  وت  هب  ددنب  یسک  رگ 

دیشک تیوک  رب  تخر  شقوش ، زاب 
قایتشا شدیماان ز  یئامن  یک 
قارف غاد  زا  شینازوسب  یک 

نابز يدیشخب  يداد و  متمعن 
ناوخ حدم  ار  سک  وت  زج  دشابن  ات 

دوشگ مهاوخ  ار  دیدرت  رد  یک 
دومن مهاوخ  کش  يدیمون و  هب  ور 

ایربک رکش  صاخ  منابز  دش 
انث دیامنب  تاقولخم  هب  یک 

راگزور رد  دش  هتفگ  سک  ره  رکش 
راثن رکاش  رب  شاداپ  دنکیم 
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امنهر یشاب  هک  مداد  وت  هب  لد 
اطع يزاس  مشزرمآ  تمحر و 

دناوخب تیاتکی  هک  ره  اهلا  راب 
دناشن يدیحوت  خیب  دوخ  لد  رد 

دیدن شنرک  قیال  ار  سک  وت  زج 
دیعس ار  شماقم  ناسنیا  ینکیم 

زاین تسد  ماهدوشگب  ترد  رب 
زاب هدرکان  سک  وت  زج  ار  هرگ  نیا 

ینغ ددرگیمن  یشیورد  كاخ 
ینز شدییات  رذب  وت ، رگم  مه 

هایس رگ  دیپس و  دوخ  رگ  لد  يور 
هلا يا  نامیدن  زا  یضار  شاب 

زاب هک  يرای  نکب  رداق ، یئوت  نوچ 
زارد سک  شیپ  تسد ، ددرگن  دوخ 

نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  هبطخ 091-

هحفص 131] ]
تسد دیئوش  نم  ناناملسم ز  يا 

تسرتهب هفیلخ  دشاب  يرگید 
میوریم يراک  لابقتسا  هب  ام 

میربیم يراب  ریز  رد  ار  هناش 
هوجو نیدنچ  دوب  نآ  نورد  هک 

هوتس رد  دیآ  ششیپ  رد  لد  لقع و 
تسا هدیشوپ  ار  كاخ  هنتف  ربا 

تسا هدید  ناج و  ناهنپ ز  قح  هار 
تسخن زا  هفیلخ  مدرگ  نم  هک  رگ 

تسرد مناد  دوخ  هک  يراک  منکیم 
شنم راتفگ و  هب  مرییغت  تسین 
شنزرس دص  مرس  رب  دراب  هچرگ 

شیپ هب  مریگ  ار  شیوخ  هار  هک  هب 
شیوخ ناج  رب  نونک  میراذگاو 

لوبق ار  وا  منک  دش ، مکاح  هک  ره 
لودع مزرویمن  شرما  زا  زگره 
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ریزو ار  تموکح  مشاب  نم  هک  رگ 
ریما مدرگ  ات  تسنآ  زا  رتهب 

هنتف زا  ربخ  هبطخ 092-

راگزور زا  ماهدنک  هنتف  خیب 
رادتقا نیا  دوبن  ار  سک  نم  ریغ 

دنلب شجوم  دب  هتشگ  هکنآ  زا  دعب 
دنزگ رهز  یسک  ره  رب  يدزیم 

لاوئس ره  کنیا  نم  زا  دیسرپب  سپ 
لاجم فک  زا  دور  هکناز  رتشیپ 

تسوا زا  مناج  هک  دنگوس  ادخ  رب 
تسوا زا  مناهنپ  ادیپ و  يهتفگ 

زیچ چیه  نم  زا  دیسرپیمن  دوخ 
زیختسر زور  هب  دیآ  راک  هب  ناک 

دنهد قح  رب  لد  هک  ینانآ  زا  مه 
دنهرمگ یعمج  هک  ینانآ  زا  مه 

ربخ اهنآ  مهد ز  مدیسرپب  رگ 
ربهار ناشیارب  دش  هک  یسک  زو 

طارص رب  ار  ناسک  نیا  دناوخ  هکناز 
طاشن اب  هک  تسا  رابجا  هب  رگ 

راب دنزادنیب  یک  میوگ  شاف 
راوس لمحم  رب  دندرگ  اجک  زو 

هوکش ای  يراوخ  هب  سک  نیمادک  ای 
هورگ نیز  دریمب  ای  ددرگ  هتشک 

هحفص 132] ]
گنن تسد  هگنآ  سپ  متفر ، نم  هک  رگ 

گنچ تخادنا  امش  نابیرگ  رب 
راگزور خلت  یناماسبان 

رانک ره  زا  دس  درک  ار  ناتهار 
يرگشسرپ ره  دینیب  نامز  نآ 

يرس هدنکفیب  تشحو ، زا  دراد 
دیاهدنادرگ یشسرپ  وا  زا  هکنآ  و 

دیاهدناوخ ششیپ  وچ  دزرو  یلهاک 
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زارد ددرگ  ناتنیب  نینوخ  گنج 
زاب هظحل  ره  دنک  رس  یتخس ، مخز 

گنت هراومه  دوش  یتیگ  يهقلح 
گنج ددرگیم ز  راوشد  یگدنز 

نوزف ددرگ  یگریت  ياهزور 
نورب دیان  الب  بادرم  اپ ز 

راگزور رد  ناوکین  يور  هب  ات 
راگدرورپ يرد  دنادرگزاب 

قرف رد  دتفیب  نوچ  هنتف  گنر 
قح وچ  دزاسیم  هولج  لطاب  شقن 

رگهولج دش  قح  تشپ ، دیامن  نوچ 
رظن رد  دیآ  تسه  هکنانچنآ 
باقن دراد  دسر  نوچ  هنتف  درم 

باجح تشپ  شسک  دسانشن  زاب 
بت درک  شکورف  درک و  رذگ  نوچ 

ببس شدوب  هچ  شاف ، ددرگ  هزات 
دابدرگ نوچمه  دنیآ  اههنتف 

دالب راموط  دنچیپ  مه  هب  ات 
وگتفگیب اههنتف  نیرتدب 

وا نادنزرف  تسیواعم و  زا 
روک تسا و  چیپ  رد  چیپ  یفالک  نوچ 

روضح دراد  اجک  ره  رد  شتعسو 
تسه هک  ره  دنارد  شرازآ  گرگ 

تسرپ نادزی  مدرم  وکین  هصاخ 
دربن رد  دتفیب  هنتف  اب  هک  ره 

درک هلمح  شیوس  هب  شکناج  یتنحم 
فاصم رد  دتفین  هنتف  اب  هکنآ  و 

فالتخایب دهریم  شیالب  زا 
نم گرم  زا  دعب  دننیبیم  شاف 

نطو رد  دزاس  هچ  هیواعم  ات 
ریپ يوخدب و  رتش  هدام  یکی  نوچ 

ریش دنشود  وزا  ات  دراذگ  یک 
دگل دنارپب  دبوکیم ، تسد 
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دسریم سک  ره  دریگیم ز  زاگ 
اور هتسویپ  ملظ  نیا  دنکیم 

امش زا  دنامن  یقاب  یسک  ات 
هحفص 133] ]

دوزف وا  دوس  هب  هک  سکنآ  زا  ریغ 
دوبن وا  روضح  زا  ینایز  ای 

متس ناشیا  زا  دیآیم  نانچمه 
مخ دنزاس  ناتمیلست  ندرگ 

شبر شیپ  رد  هدنب  نوچ  یشنرک 
شبحاص رب  يرکون  نوچ  یتمدخ 

رتهریت تیلهاج  زا  یتملظ 
رظن رد  دیآ  رون  زا  ناشن  هن 

رود تسه  یهایس  نیا  زا  تیب  لها 
رون هب  توعد  دنکیم  ار  نامدرم 

اضق رود  درذگب  يدنچ  هکنوچ 
ادخ دنیچرب ، هنتف  طاسب  نآ 

ازس يرهق  اب  هک  یخالس  وچمه 
ادج دزاسیم  تشوگ  زا  ار  تسوپ 

لیسگ دزاس  ناشیوس  ار  ینمشد 
لیلذ راوخ و  ار  موق  نآ  دنکیم 

هتساوخان یهر  رب  دناشکیم 
هتساخرب الب  دص  ناشیا  درگ 

سک هب  دشخب  یک  غیت  مخز  ریغ 
سب سرت و  سابل  دناشوپ  هچنآ  و 

وربور هتشگ  درد  اب  نامزنآ 
وزرآ نیا  شیرق  لد ، رد  دنکیم 
نونک اجنیا  یلع  يدوب  یکشاک 

نوزف شمیداد  تساوخ ، هچنآ  ره  ات 
بلط مزاسیم  هچ  ره  نونکا  هچرگ 

ببسیب نم  زا  دنباتیم  يور 

مرکا لوسر  لضف  رد  هبطخ 093-

درخ لقع  هک  يدزیا  نآ  تسرترب 
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دربن هر  ینعم  تاذ  رب  شزگره 
رشب ياهیکریز  هک  يدزیا 

ردب رد  هشیمه  شیوک  رد  هدوب 
راگدرورپ نیرخآ  لوا و 

راگزور ار  وا  دیآ  نایاپ  هب  یک 
: ناربمایپ فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

دار نادزی  ار  شیوخ  نیلسرم 
داهن یئوکین  هاگتناما  رد 

رارق یئاج  نیرتوکین  رد  داد 
رامش رد  دیاین  رتهب  نآ  زا  هک 

هحفص 134] ]
لاصخ شوخ  يدرم  تشپ  زا  ار  هفطن 

لالجلاوذ یکاپ ، نادهز  رد  درب 
كاخ هریت  رب  نت  درپسب  یکی  نوچ 
كاپ عمج  نآ  زا  تساخرب  يرگید 

نیشناج هار و  رادلعشم  تشگ 
نید رادمچرپ  تشگ  ص )  ) دمحم ات 

ماقم اب  ینادناخ  نایم  زا 
مارتحا اب  بسن  اب  ینامدود 

ادخ هک  یکاپ  لسن  نایم  زا 
ادج نآ  زا  ناربمغیپ  سب  هدرک 

كاپ لسن  ناز  اهدنزرف  نیرتهب 
كاخ شرف  يور  دنداهنب  ماگ 
تخرد نآ  خیب  دییور  مرح  رد 

تخس تشگ  بآ و  دروخ  تمارک  زا 
کلف جوا  ات  تفر  شیاههخاش 

کلم سنا و  زا  تسا  رود  شاهویم 
راگزیهرپ مدرم  ياوشیپ 

راگدرک هار  ناقاتشم  رون 
شوترپ هدیمد  هک  یغارچ  دش 

شورهر هار  رون  رپ  دنک  ات 
لدتعم یمارم  شراتفر  کبس 

لد درم  تیاده  دزاس  وا  هار 
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تسا لطاب  قح و  نامرف  شاهتفگ 
تسا لصاح  شدوجو  زا  داد  يهویم 

يربمغیپ ترتف  نامز  رد 
يربهر رهب  درک  شباختنا 

لهج نیلاب  رد  هتفخ  ینامدرم 
لهس هدیدرگ  ناشرهب  لطاب  راک 

: مدرم يارب  دنپ 
راک تقو  ار  امش  دزرمایب  قح 

راکشآ ناشن  زا  دییوج  هار 
ددم دهاوخیم  هار  نیا  زا  هک  ره 

دبا رد  شوخ  ینمام  رب  دسریم 
ارس هنهک  نیا  رد  نونکا  ناوتیم 

ادخ یضار  دوش  ات  يراکدرک 
نامز نیا  تسزاب  لامعا  يهمان 

ناور شیور  رب  تسه  اهملق  مه 
بارخ هدیدرگن  اهنت  يهناخ 

باوج زا  دشابن  زجاع  نابز  مه 
راگدرک دشوین  يزاس  رگ  هبوت 

رامش رد  دیایب  يرآ  لمع  ره 
هحفص 135] ]

ربمایپ فصو  هبطخ 094-

: ربمایپ فصو  رد 
دوب هتشگرس  ناهج  هک  ینامز  رد 

دومن مدرم  ربهر  ار  یفطصم 
قیرط ار  مدرم  هنتف ، هار  هروک 

قیرغ اهشهاوخ  بادرم  رد  هتشگ 
رورغ رطاخ  رد  هدرورپ  ردقنآ 

رود هدیدرگ  اهلاس  یگرزب  زک 
رمک هتشگ  مخ  لهج  راب  ریز 
ردبرد ییوگ  وچ  یناشیرپ  زو 

رون دیشروخ  يایکیرات  نینچ  رد 
روضح زاوآ  داد  رس  ناهج  رد 
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دناشن ار  یهاوخریخ  لاهن  سپ 
دناشف لد  نیمز  رد  يوقت  رذب 

تسج هار  دوب و  هتشگرس  یسک  ره 
تسرد نیئآ  تفای  شروضح  اب 

رهگ دننام  داد  ییاهدنپ 
ربخ اهتمکح  ریسکا  زا  داد 

لوسر ادخ و  فصو  هبطخ 095-

راگدرورپ يهژیو  دشاب  دمح 
راگدرک نآ  تسرخآ  تسا و  لواک 

؟ دوجو گناب  هوز ، یک  سک  وا  زا  شیپ 
دورس نیا  دناوخن  سک  مه  وا  زا  دعب 

رتکیدزن ادخ  زا  زگره  تسین 
رتکین تسرترب و  سک  همه  زا 

: لوسر رکذ  رد  هبطخ  همادا 
رارق دراد  یفطصم  یناکم  رد 
رامش رد  دیاین  رتهب  نآ  زا  هک 

فیرش سب  ینادناخ  شنادناخ ،
فیفع كاپ و  مرتحم  دنمجرا و 

وا رادید  قشاع  نادرمکاپ 
وا راسخر  رب  قاتشم  اههدید 

تفر دنک و  رب  نب  هنیک ز  يهشیر 
تفر دنکفا و  نیمز  رد  ناسحا  رذب 

هحفص 136] ]
مامت يزیرنوخ  تشگ  شدوجو  اب 

ماقم ار  مدرم  داد  تدوم  زا 
دیلپ رافک  عمج  ناشیرپ  دش 

دیزو یهاک  رب  هک  ینافوط  وچمه 
زیزع یتشگ  دب  راوخ  يدنچ  هکنآ 

زین داتفا  لیلذ  رخاف ، ملاظ 
زاب هدرک  اههرگ  دیوگ ، نخس  رگ 

زاب تسایوگ  نابز  دشاب  شمخ  رو 
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شباحصا باب  رد  هبطخ 096-

دادب تلهم  یملاظ  رب  ادخ  رگ 
داشگ يدنچ  وا  رب  شیاسآ  باب 

باقع هاگرذگ  زا  هتسرن  وا 
بات هب  يزور  دشک  يدنب  رد  هکلب 

وا يان  یناوختسا  نوچ  درشفب 
ولگ رد  هدنامب  هک  یناوختسا 

تسوا تسد  مناج  هکنآ  رب  مسق  سپ 
تسوگتفگ يور  هظحل  نیا  امش  رب 

راکتساران مدرمان  نینچنیا 
راگزور رد  دوش  قئاف  امش  رب 

دنقح راوازس  هک  ورنآ  زا  هن 
دنقیال تموکح  تخت  رب  هک  ای 

دنربیم مکاح  نامرف ز  نوچ  هکلب 
دنردیم نابیرگ  شرجا  رهب 

نخس میوگیم  وچ  مدرم  يا  نکیل 
نم نامرف  زا  دینادرگ  يور 

يدرخبان رس  زا  اغیرد  يا 
يرگید رب  دهن  سک  ره  ار  راب 

یملاع مامت  رد  اتفگش  يا 
یمکاح ملظ  دسرتیم ز  قلخ 

امش زا  مسرتب  نم  اجنیا  نکیل 
اور کنیا  دینک  هک  اهمتس  زو 

داهج نادیم  هب  مدناوخ  سفن  ره 
دانع زا  دیدنام  شیوخ  يارس  رد 

دیاهدینشن یلو  مدناوخ  قح  يوس 
دیاهدیچرب یخساپ  ره  زا  نماد 

درکن يدوس  یلو  مداد  اهدنپ 
درکن يدوبهب  هک  مدرک  یمهرم 

دیبئاغ نکیل  دیتسه  نارضاح 
دیبئان رهب  رودزم  يرکون 

هحفص 137] ]
دینکیم مر  منک  تمکح  زا  تبحص 
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دینکیم مدمه  رهز  اب  ار  دنق 
ناملاظ گنج  هب  توعد  منک  نوچ 
ناهد رد  مزونه  دشاب  نخس  دوخ 

وگتفگ نیز  ابس ، قلخ  نانچمه 
وس تمس و  ره  مرب  زا  دیزیرگیم 

غورفیب ياهعمج  نایم  رد 
غورد اب  ار  مه  دینابیرفیم 

زارفرس ار  امش  مزاسیم  حبص 
زاب دییآیم  تشپ  هدیمخ  بش 
تسا ندوزفا  یگتسخ  نداد ، دنپ 

تسا ندوس  نخان  هب  ار  اراخ  گنس 
دیرضاح اهنت  هب  هک  یهورگ  يا 

دیرظان اهنت  هتشگ  مگ  ناتلقع 
نوگهنوگ اهسوه  سب  رس  رد  هتخپ 

نونج ناریما  زا  نامرف  هدرب 
ماما دشاب  امش  رب  کنیا  هکنآ 

مارک نادزی  نامرف ز  دربیم 
تشپ دیدرک  وا  نامرف  رب  کیل 

تشک تسب و  تیلهاج  ار  ناتبلق 
يادخ رب  یصاع  تسا  ماش  مکاح 

يامنهر ار  وا  دندرک  نامدرم 
لوپ وچ  هیواعم  ات  مراد  تسود 
لوبق نم  زا  دنک  ار  تراجت  نیا 

نخسیب دریگب  نت  هد  امش  زا 
نم هب  دشخب  دوخ  نادرم  زا  نت  کی 

دیاهدرک مدنب  هب  هفوک ! مدرم 
دیاهدرک مدنخشیر  یئورود  اب 

رادیاپ تلصخ  هس  دراد  ناتبلق 
راب هتسب  رب  ناتناج  زا  تفص  ود 

شوگ ود  مشچ  مه  دیراد  نابز  مه 
شومخ دیروک و  دیتسه و  رک  کیل 

گنج ماگنه  رد  هدازآ  دیتسین 
گنر دیزاس  ضوع  مد  ره  الب  رد 
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كاله زا  لبق  ناتتسد  رد  یکشاک 
كاخ ریغ  دنامن  یقاب  ياهفحت 

نابراس نودب  ییاهرتش  نوچ 
نارک ات  هنارک  هراوآ  هتشگ 

مشچ هب  مینیبیم  دنگوس  ادخ  رب 
مشخ گنج و  ياههلعش  دزورف  رگ 

دربن نادیم  تخس  ددرگ  مرگ 
درک میرای  نامز  نآ  دیهاوخن  دوخ 

اهر هدرک  ارم  ندیگنج  تقو 
ادج وا  زا  نینج  دش  هک  ینز  نوچ 

هحفص 138] ]
رایتخا دیدرک  هک  ار  یقیرط  ره 

راگدرک هار  مباتیمن ز  ور 
ادخ نید  اب  هک  یهار  موریم 
یفطصم ناج  عمش  نشور  هدرک 
دیرگنب شتآ  هب  کنیا  نامدرم 

دیرب وسنآ  ور  دنتفر ، فرط  ره 
تسار هار  زا  هگچیه  ناشیا  هار 

تساطخ ناک  یهار  هب  ددرگیمن  جک 
كاله يوس  رب  دنناورگن  رب 
كاغم هریت  رد  دنزادنین  رد 

دناهدرک تکرح  هک  ای  فقوت  رگ 
دناهدرک رس  دوخ ، هک  يرآ  دینک  نآ 

هار ددرگ ز  مگ  تسج  یشیپ  هک  ره 
هابت ددرگیم  دنام  سپ  یسک  ره 

ماهدید ار  یفطصم  ناروای 
ماهدید نشور  هدیدرگ  نیا  زا  نیشیپ 

دالب رد  منیبن  سک  کنیا  نکیل 
داهج لها  صلخم و  ناشیا  وچمه 

مامتها شالت  رد  ار  اهزور 
مایق رد  هگنابش  دندومن و  رس 

كاپ راسخر  هگ  یناشیپ و  هاگ 
كاخ يور  اب  انشآ  دندومنیم 
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ازج زور  زا  مارآان  تخس 
اپ هداهنب ز  ران ، رب  اییوگ 

دوجس يزارد  زا  نامشچ ، نیب 
دوب هنیپ  رپ  نازب  يوناز  وچمه 

راگدرک مان  دربیم  یسک  رگ 
راهب ربا  نوچ  تخیریم  رد  هدید 

دابدنت ریسم  رد  یتخرد  نوچ 
داتفیم ناشیا  ياهناج  رب  هزرل 

میب دیما و  ناشیاهلد  رد  دوب 
میرک فطل  رداق و  باذع  زا 

هیماینب متس  رد  هبطخ 097-

راک يور  یقاب  دننام  ردقنآ 
راگزور رود  هب  ناراکهنگ  نیا 

مارح شنادزی  هدرک  هچنآ  ره  هک 
ماکب شوخ  یلالح  شدنرامشیم 

راوتسا دنامن  نامیپ  يهتشر 
رابیوج رد  دتف  يدهع  دب  بآ 

هحفص 139] ]
ياهناشاک همه  دزوس  ناشملظ 

ياهناخ نابایب  رد  دشاب  هچرگ 
هوک تشپ  نابایب ، رد  ناتسهد  رد 

هوتس رد  ملظت  زا  قلخ  هدمآ 
راگزور قلخ  هتشگ  هتسد  ود  دوخ 

راز دنیرگیم  تخس  هتسد  ود  ره 
تسا لد  رد  ناشنوخ  هصغ  نیز  ياهتسد 

تسا لطاب  ریسا  نامیا  ارچ  ات 
تسرپایند مدرم  مه  ياهتسد 

تسد هتفر ز  ناشیایند  نینچنیاک 
راوهدنب تمدخ  هدرک  مکاح  شیپ 

رازه هتفگ  ازسان  شبایغ  رد 
رتشیب نامیا  غاد  دراد  هک  ره 

رتشیرلد دوشیم  اهالب  ناز 
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دادب نادزی  رگا  تیفاع  جنگ 
دابع يا  دیرآ  فک  رد  دیاب  دوز 

تفس دنادرگ  الب  ياههرگ  رگ 
تفرگ دیاب  ددم  یئابیکش  زا 
راگزیهرپ دش  هک  سکنآ  تبقاع 

رانک رد  دیآ  شقیفوت  دهاش 

ایند زا  زیرگ  رد  هبطخ 098-

تشگب شمار  ناهج ، هک  ار  يدزیا 
تشذگ هچنآ  رب  مییوگیم  رکش 

زارد هدرک  وا  شیپ  يرای  تسد 
زاس هدرک  سپ  نیزک  یگنهآ  رهب 

جایتحا تسد  هدروآ  وا  شیپ 
جاجل زا  رود  هتساوخ  هناصلاخ 

رود تافآ  زا  دراد  ار  نت  نید و 
رون فاطلا  زا  دنابات  ار  ود  ره 

دنچ هتکن  نیا  ناگدنب  يا  دیونشب 
دنپ هدنادرگ  درخ ، شوگ  رد  هقلح 

تسا ینتشذگب  ناهج  نیا  ناوراک 
تسا ینتفر  یهار  همین  رد  یسک  ره 

اهر یکاخ  ملاع  نیا  دینک  سپ 
امش رب  دیآ  تخس  مناد  هچرگ 
ندب دزاس  نهک  یتیگ  شدرگ 

نهریپ هزات  دیهاوخیم  هچرگ 
هاگن کی  رد  امش  ایند و  راک 

هار هب  دشاب  رفسمه  یهورگ  نوچ 
هحفص 140] ]

رسب دیآ  ینز  مه  رب  ات  مشچ 
رفس دیآ  مامت  هتشگ  یط  هار 

قایتشا اب  دهن  هر  رد  اپ  هک  ره 
قارف ماش  دوش  یط  دراد  تسود 

یتصرف دشابن  وا  رهب  کیل 
یتلهم شگرم  هداد  يزور  دنچ 
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گرم زرم  ات  ارو  دناریم  شیپ 
گرب گرب  شرمع  خاش  دکشخب  ات 

؟ دیشک دیاب  ارچ  ار  ایند  زان 
؟ دیشچ دیاب  ارچ  ار  شرهم  ماج 

دنلب دزاس  را  شیاسآ  يهیاس 
؟ دنچ هب  ات  نآ ، زا  دیدرگ  نامداش 

اضق دزیر  الب  ناراب  هک  رگ 
الب عفد  دوش  یئابیکش  اب 

تسا ینتشذگب  ناهج  رخف  تزع و 
تسا ینتفر  نآ  شیاسآ  يداش و 

رسب دیآ  تبقاع  یتخس  رود 
رذگ يزور  دنکیم  یتخبهریت 

لاوز رب  دراد  يور  ینامز  ره 
لاجم دیآ  رسب  ار  شناگدنز 

رید هنهک  ناگتشذگب  زا  هچنآ 
ریخ رش و  زا  نونک  اج  رب  اپ  هدنام 

؟ زار راشرس  یتربع  ایآ  تسین 
زاب دیئوش  ناهج  رهم  زا  لد  ات 

كاخ ریز  رد  دادجا  دناهتفخ 
؟ كاخ ناوید  زا  دیریگ  یک  دنپ 

رگد هتشذگب  هکنآ  دیان  زاب 
رفس دزاس  تبقاع  هدنام  هکناو 
بش زور و  ایآ  دینیبیمن  دوخ 

بت بات و  رد  ار  قلخ  هدنکف  رد 
فلتخم هدیشک  اهتلاح  شقن 

فصتم یصاخ  گنر  رب  یسک  ره 
تسا هدناچوک  سفق  زا  غرم  رفنکی 

تسا هدناشفا  رهگ  وا  رب  يرگید 
رازن رامیب و  هداتفا  رفنکی 

راوخ رامیت  هدش  وا  رب  يرگید 
درز هدیدرگ  نازخ  زا  يرمع  گرب 

درو خاش  هتشگ  زبس  شرانک  رد 
ناهج نیا  ریسا  یئوجارجام 
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ناهن رد  دیابریم  شگرم  تسد 
ورف هتفر  دوخ  لهج  رد  یلفاغ 

وا لابند  لجا  دیوپیم  زاب 
رپسهر ددرگب  هدنام ، یسک  ره 

رفس ناشوماخ  لابند  دنکیم 
هحفص 141] ]

دیروهطوغ دوخ  تاذل  رد  هکنوچ 
دیروآ دای  رد  هظحل  کی  ار  گرم 

لجا تسد  سوه ، ماج  دنکشب 
لما درب  ترهش و  دزاس  هریت 
ادخ زا  اهنت  دیهاوخ  يروای 
ادا ار  شنید  دیزاس  رگم  ات 

رامش رد  هچرگ  دییوگ  وا  رکش 
رازه اهدص  زا  کی  دیان  شتمعن 

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  هبطخ 099-

: تسا هداد  ربخ  جع »  » يدهم روضح  يدعب و  ثداوح  زا  ار  مدرم  تسا و  هدناوخ  دوخ  تفالخ  هعمج  زامن  نیموس  رد  ار  هبطخ  نیا  ماما 
تسا هدرورپ  ام  ناج  هکنآ  رکش 

تسا هدرتسگ  ناهج  رد  ناسحا  شرف 
رشب رب  هداشگ  ار  ششخب  تسد 

رش هب  دیالایب  دوخ  تسد  هچرگ 
روما لک  رد  مییوگ  وا  رکش 

روضح اج  ره  شاهیاس  دراد  هکنوچ 
راگزور رد  وا  زا  میهاوخ  يروای 

راگدرک قح  میرآ  ياجب  ات 
ادخ اتکی  زجب  ینادزی  تسین 

یفطصم مه  شربمغیپ  هدنب و 
راکشآ ار  قح  رما  دناسر  ات 

راگدرک زا  نخس  دنار  نابز  رب 
شوکتخس نآ  دیشکیم  تناما  نوچ 

شود هب  ار  تلاسر  نیگنس  راب 
كاخ هریت  زا  تشذگ  هناراگتسر 

كاپ درم  نآ  داهن  ار  قح  مچرپ 
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داهن نوریب  هریاد  ناز  اپ  هک  ره 
داتف تلذ  رد  درک و  مگ  نید  هار 
راگتسر دش  دوش ، شهارمه  هک  ره 

رانک دریگیم  هکنآ  تسا  تخبهریت 
تخورفرب ار  نید  عمش  هک  یسک  ره 

تخوسب ار  شناج  دیحوت  شتآ 
بآ يور  دران  هدوهیب  يهتفگ 

ببس رد  رکفتیب  دزیخنرب 
تسچ تسا و  كالاچ  تساخرب  اج  نوچ ز 

تسس نازرل و  دوش  یک  تمه  ياپ 
هحفص 142] ]

دیرب نامرف  شعطاق  مکح  نوچ ز 
دیروآ تمدخ  هب  تعاط  يهفحت 
رد دیآ ز  لجا  کیپ  ناهگان 

رفس رد  اپ  امنهر  دراذگیم 
سفق زا  دش  ادج  وا  حور  هکنوچ 
سپس ناز  ار  يربهر  درآرب  قح 

داحتا دیامن  خر  رگید  راب 
داد نازیم  ناهج  رد  دراذگیم 
دیما سکنآ  رب  تشاد  دیابن  سپ 
دیشک نماد  نارگراک  نیا  زا  وک 

یسک زا  دیمون  دوب  دیابن  ای 
یسب شراک  رد  هداتفا  هرگ  هک 

گنل هتشگ  تلود  ياپ  کی  اسب  يا 
گنت هتشگ  تلود  نادرم  رب  هصرع 

اجب اپ  رگید  ياپ  هدنام  کیل 
الب ریت  اب  تسدروآ  تقاط 

رفظ حبص  تبقاع  هک  ردقنآ 
رگهولج يروبص  قرش  زا  ددرگ 

رهم وچمه  دمحم  دشاب  لثم  رد 
رهپس رد  ینارتخا  نوچ  وا  لآ 
ناشکهک رد  يرتخا  دش  ورف  رگ 
ناشن دراد  وا  زا  رگید  يرتخا 
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لالجلاوذ هدناسر  کنیا  اییوگ 
لامک رب  ار  نتشیوخ  یئوکین 

وزرآ دیراد  هک  ار  یسورع  ون 
وا راسخر  زا  تسدنکفا  هدرپ 

راوگان ثداوح  زا  ربخ  هبطخ 100-

دوجو رد  يرامش  لوا  ار  هچ  ره 
دودو نادزی  تسدوب  وا  زا  شیپ 
رامش رد  ینادب  رخآ  ار  هچ  ره 

راگدرورپ دوب  یقاب  نآ  زا  دعب 
تسادج وا  زا  اهتنا  ادتبا و 

تسادخ اتکی  وا  هک  مرآ  فارتعا 
نابز رب  مرآ  هک  ار  تداهش  نیا 

ناج يافرژ  زا  بل  رب  يراج  هتشگ 
دینم اب  فلاخم  نوچ  ادابم  ناه 

دینز يراکهنگ  گنچ  رد  گنچ 
يور دیبات  نت  نامرف  زا  وچ  ای 

يوگ هتشگرس  نوچ  دیدرگ  ردب  رد 
هحفص 143] ]

راکشآ مزاس  وچ  هتفگ  رهوگ 
رایع مک  ای  لدب  شدیناوخم  دوخ 

دیرفآ یتیگ  هکنآ  رب  مسق  سپ 
دیرورپ شکاخ  ناماد  رد  هناد 
تسافطصم مالک  میوگیم  هچناک 

تسادص مه  ناماههشیدنا  يهدرپ 
دزن ینیغورد  تفگ  وا  زگره 

درخیب مدوبن  مدینشب  هک  نم 
ماش جنک  زا  نونک  منیب  یهرمگ 
مادم نید  تخرد  رب  دبوک  هشیت 

يرکشل هدرک  هقلح  هفوک  رود 
يرترب نامک  دیوج ، نیمک  رد 
اههزاس وا  شتآ  دزوسب  نوچ 

اههزادنا زا  روج  دنارذگب 
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ورف نادند  دنکیم  هنتف  گرگ 
ورود زیگناهنتف  نایم  رد 

اههناخ دبورب  دیآ  گنج  لیس 
اههناشاک دنک  ناریو  شتبرض 

بش هب  دیآیم  جنر  رد  اهزور 
بت هب  ناج  دتفا  هک  یئاهبش  هریت 

نوخ كاخ و  رد  ار  قلخ  دناشکیم 
نورب ناز  دیایب  ملاس  نتشیوخ 

ون باداش و  دوش  شغاب  يهویم 
ورد نمرخ  نیا  زا  لوصحم  دنکیم 

تسم ياهرتشا  وچمه  دشورخیم 
تسکشیب دشخرد  شریشمش  قرب 

جوم رپ ز  رحب  کیرات و  بش  نوچ 
جوف جوف  دیآ  نمیرها  رکشل 

الب داب  زا  ددرگ  ناریو  هفوک 
اههچوک رد  دوش  يراج  نوخ  دور 

دربن مه  اب  دنیآ  هاپس  ود 
درک دنهاوخ  اهراتشک  هچ  هک  هو 

كاخ هب  دتفایم  تساپرب  هک  هچ  ره 
كاله شدنزاس  تسداتفا  هچناو 

اهیتخس هنیمز  رد  هبطخ 101-

رامش زور  رد  عمج  دیامنیم 
راگدرک ار  ناگدنیآ  ناگتفر و 

باسح یسفن  ره  راک  زا  دشک  ات 
باقع دریگ  ای  شاداپ  دهد  ای 

هحفص 144] ]
وا شیپ  هدیشک  فص  هناعضاخ 

ورف دیآ  اهراسخر  زا  هلاژ 
زیختسر رد  اهمادنا  رب  هزرل 

زیخ تفخ و  رد  نیمز  دشاب  اپ  ریز 
ینکسم دبایب  هظحل  کی  هک  ره 

ینمام رد  دهن  اپ  تغارف  زو 
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تسوا صوصخم  اهلاح  نیرتهب 
تسورف مغ  رد  لد  هک  يزور  نینچ  رد 

هبطخ همادا 
بش یکیرات  وچ  دیآ  ياهنتف 

بت بات و  رد  دنکفایم  ار  هرصب 
زیتس يورین  تسه  ار  یسک  هن 
زیرگ دزاس  ات  بولغم  دوش  هن 

راهم دراد  رتش  نوچمه  دسر ، نوچ 
راوتسا شیور  هب  ینالاپ  تسه 

باتش دراد  دشکیم  ار  وا  هکناو 
بات تسه  ار  رتش  ات  دنار  تخس 

زیت تسه  نایوج  هنتف  رش  غیت 
زین تسه  تورث  یلاخ ز  ناشتسد 

راوخ دنیآ  مشچ  هب  هک  یناگدرب 
رازراک رد  فص  دنتسب  ناششیپ 
نیمز يور  رب  دنمانمگ  هچرگ 

نیبم حول  رد  تسا  تبث  ناشمان 
الب نیا  دیآ  وچ  هرصب  رب  ياو 
ادخ رهق  زا  دراد  اهناشن  نوچ 

كاخ يور  ار  تمدرم  دشاب  دوز 
كاله رسکی  دنک  نوعاط  یطحق و 

دهز هب  قیوشت  رد  هبطخ 102-

دیرگنب ایند  راسخر  رب  هکنوچ 
دیردرب نابیرگ  شداهز  وچمه 

تسا هتسشنب  ناهج  تخت  رب  هک  ره 
تسا هتسب  ار  رفس  تخر  تبقاع 

درد يور  دنیب  تسزان  رد  هکنآ 
درز تشگ  دهاوخ  زبس  ياههخاش 

تسدب دیان  رگد  هتشذگب  هچنآ 
تسبن یشقن  لد  هب  هدنیآ  زا  سک 
مغ رهز  يداش  ماج  رد  هتخیر 

ملق یتسس  یکباچ ، رب  دشکیم 
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هحفص 145] ]
داب رپ ز  ربکت  زا  دیرادم  رس 
دایز دش  ینامداش  طاسب  رگ 

درمکین نآ  ادخ  دزرمایب  سپ 
درک شوگ  يدنپ  دیشیدنیب و  وک 

لاوز دباییم  تسایند  رد  هچنآ 
لاحم دشاب  انف  یبقع  رد  هچرگ 

رسب دیآیم  تسدرمشب  هچ  ره 
رظن رد  دیآ  تسروظنم  هچ  ره 

راظتنا دیشک  نونکا  ار  هچ  ره 
راب تسب  دهاوخب  اما  دسریم 

: هبطخ يهمادا 
تسلقاع دناد  شیوخ  ردق  هک  ره 

تسا لگ  رد  شیاپ  دنام  لهاج  هکناو 
یمدآ رب  ادخ  مشخ  نیرتدب 

یمد دزاس  اهر  اروک  دوب  نیا 
اطخ زو  ددرگب  جک  شهار  هک  ات 

امنهر نودب  درادرب  ماگ 
تسچ تسه  دیآ  هدناوخ  ایند  هب  رگ 

تسس تسه  دیآ  تبحص  یبقع  رو ز 
قایتشا دراد  هچ  ره  رب  اییوگ 

قافتا تسد  هدنادرگ  شبجاو 
تخیرگ نآ  زا  ار  هچ  ره  یئوگ  وت  ای 
تخیسگ ار  شدنب  هک  دش  وا  زا  طقاس 

: هبطخ همادا 
زیتس رپ  کنیا  هتشگ  يراگزور 
زیرگ هار  نآ  رد  دباییمن  سک 

ناهن دشوک  ینموم  درم  ریغ 
ناهرمگ نایم  وا  تسا  سانشان 

تسیک هک  دنادیمن  سک  دشاب  هک  رگ 
تسیچ لاح  دسرپن  سک  دشابن  رو 

دنتلم غارچ  اهتیاده  رد 
دنتزع ناتسوب  رب  امنهر 
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؟ تسا هدرب  هر  ناشناج  رب  یک  هنتف 
تسا هدرم  ناشیا  رد  تبیغ  تفآ 

؟ نآ شیپ  ار  نیا  بیع  دنیوگب  یک 
؟ نابز رب  يوغل  دننار  اجک  ای 

یگدنز ياههمشچرس  قلاخ 
یگدنب ساپ  هب  تمحر  ناشدرک 
باقع نافوط  دراد ز  ناشرود 
باذع بادرگ  هب  دزادنین  رد 

ارف هر  زا  دسر  يزور  نامدرم ،
اجب يزیچ  نید  دنامیمن ز  هک 

هحفص 146] ]
نوگژاو شدننک  هک  یفرظ  وچمه 

نورب دزیریم  مالسا  نطاب 
امش رب  یهانپ  قح ، هداد  هچرگ 
اور یملظ  سک  چیه  درادن  ات 
سفن هداد  ار  هک  ره  نادزی  کیل 

سفن ره  شیامزآ  دیامنیم 
نتشیوخ باتک  رد  دزیا  هتفگ 

نخس نیا  مولعم  هدرک  اراکشآ 
التبا نیا  رد  تسه  اهناشن  سب 
التبم نآ  رب  میتشگ  نامز  نیاک 

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  هبطخ 103-

. تسین ناسکی  هبطخ  نیا  اب  تیاور  رد  هک  دش  هتشون  نیا  زا  شیپ  هبطخ  نیا  يهدیزگ 
عوکر دبیز  وا  رب  هک  يراگدرک 

عوکر ار  ص »  » دمحم دیشروخ  داد 
يرب شناد  تمعن  زا  برع  دوب 

يربمغیپ يوعد  يدرکن  سک 
ناربنامرف زا  تسج  اهیروای 

نارگنایغط رب  تسب  ار  هر  هک  ات 
تاجن هطرو  زا  داد  ار  ناهرمگ 
تامم لیس  دسر  هکناز  رتشیپ 
هار دنبای  ات  درک  یتسدشیپ 
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هابت ددرگ  ناشرمع  هکنآ  زا  شیب 
تسرپقح درم  درک  تماقتسا 

تسد تفرگب  ناگداتفا  زا  هک  ات 
جاجل طرف  زا  شیوخ  هکنآ  زا  ریغ 

جاجتحا درک  یفطصم  قیرط  اب 
درک هضرع  سک  ره  هب  ار  يراگتسر 

درک هیده  وا  روخ  رد  یهاگیاج 
زاب دیخرچ  ناششخب  بایسآ 

زابرید ات  دش  حالصا  ناشراک 
رادوریگ نآ  رد  دنگوس  ادخ  رب 
رازراک ره  رد  رادرس  مدب  نم 

مغ میدروخ  نید  راک  رد  ردقنآ 
مخ تشگ  تیلهاج  تشپ  هک  ات 

هحفص 147] ]
تسس تشگ  اپ  هن  دیزرل  ملد  هن 

تسشن ار  نامیا  شقن  هلیح ، زجع و 
غیت هب  منافاکش  لطاب  يهنیس 

غیم تشپ  زا  نورب  دیآ  قح  هک  ات 

ربمایپ تافص  هبطخ 104-

روهظ ملاع  رد  درک  ص »  » دمحم نوچ 
روضح یتیگ  رد  تفای  قح  دهاش 
میظع يرهق  زا  تشادیم  رذحرب 

میعن ناوخ  رب  دادیم  اههدژم 
درخ دوب  یلاهنون  هک  نامز  نآ 
دروخ دجم  ياههمشچ  زا  اهبآ 
روراب دش  وا  رمع  تخرد  نوچ 

رترابرپ وا  زا  غاب  رد  دبن  سک 
اهیوخ نیرتهب  شکاپ  يوخ 

اهیور نیرتابیز  شاهرهچ 
ياهرطق يدناشفرگ  شدوج  ربا 
ياهرذ تلاجخ  زا  دشیم  ربا 

ناهج نیا  يدوبن  نیریش  ناترهب 
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نآ ناتسپ  ندیشود  دب  تخس 
رهپس نودرگ  تشگ  يدنچ  هکنوچ 

رهچ تشگ  نوگرگد  ار  ایند  درم 
راهمیب ار  وا  دیدید  رتش  نوچ 

رازن مادنا و  رغال  زاهجیب و 
مارح ره  ناسآ  دوب  ار  ياهدع 

ماک هب  شدندرک  شون  ناسآ  هچ  هو 
تسد هک  يراخیب  ردس  تخرد  نوچ 

تسخن زگره  یلو  دزاسیم  سمل 
لالح نابیرگ  هدیناردرب 

لاجم نادیم  زین ، شیور  هتسب 
تسدب دمآ  دیتساوخ  هک  یتسود 

تسشن دهاوخ  ناتشیپ  يزور  دنچ 
رهد كاخ  نابهگن  زا  یلاخ  هتشگ 

رهق هب  نونکا  دینکیم  يزاتکرت 
تسا هتسخ  ار  ناهج  يور  ناتگنچ 

تسا هتسب  یقیقح  ماکح  تسد 
هحفص 148] ]

ماک هب  ار  ایند  هتفرگب  ناتغیت 
ماین جنک  رد  سبح  ناشیا  غیت 

تسه هاوخنوخ  نآ  رب  دزیر  نوخ  هچ  ره 
تسه هارمه  يروای  ار  یقح  ره 

ماما دش  ام  یهاوخنوخ  رب  هکناو 
مامت دزاسیم  هدنز  ار  ام  قح 

شیوخ قح  دریگب  دهاوخ  اییوگ 
شیپ هب  دزاتیم  هنادرم  نینچناک 

راگدرورپ دوب  ام  ناتسنوخ 
راک چیه  زا  ناوتان  دشابن  وک 

زیرگرب دراد  مزع  رس  رد  هکناو 
زین تسر  دهاوخن  شگنچ  زا  زگره 

دوز رید و  هیما  ياهرسپ  يا 
دوبر دهاوخ  ناتماج  نودرگ ، تسد 

تسا نت  رب  نوچ  ناتیایند  يهلح 
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تسا نمشد  يارس  رد  يدنچ  دعب 
دوشگرب یبوخ  هب  ار  شمشچ  هک  ره 

دونش ار  ناکاپ  دنپ  ششوگ  هکناو 
تسوا نامشچ  اهمشچ ، نیرتهب 

تسوا نآ  زا  اهشوگ ، نیرتهب 
: مدرم زردنا 

نخس دیآ  لوبق  رگتحیصن  ناز 
نتشیوخ دنپ  هب  لماع  دوب  وک 

دیشک یبآ  لالز  هاچ  زا  دیاب 
دیشچ ار  شبآ  تسا  كاپ  نوچ  همشچ 

دینک ینادان  هب  هیکت  یک  هب  ات 
دینک ینارسوه  لزنم  نیا  رد  ای 
دوشگ ایند  رد  دوخ  يور  هک  ره 

دونغ اهشهاوخ  تخت  نایم  ای 
تسا هتسشنب  ياهمشچ  رانک  رد 

تسه هچ  ره  دیوش  یلیس و  دسر  هک 
ضوع دزاسیم  شیوخ  يار  هکسب 

ضرغ دنادرگب  هزات  یمد  ره 
تشپ يور  رب  دشک  مد  ره  اییوگ 
تشکب دهاوخ  تبقاع  ار  وا  هچنآ 

وا هب  دبسچیمن  زگره  ار  هچنآ 
وکن دنابسچب  ات  دراد  لیم 

روضح دباییمن  شکیدزن  هچناو 
روز ربج و  اب  دوخ  شیپ  دناشکرد 

دیربیم رواد  شیپ  تیاکش  رگ 
دیروآ یصخش  شیپ  تجاح  تسد 

اور دزاس  یتجاح  دناوت  وک 
اود دزاس  مرک  زا  ار  ناتدرد 

هحفص 149] ]
راب چیه  ناماما  شود  رب  تسین 

راگدرک هداهن  هک  ینآ  زا  ریغ 
هاوخریخ دشاب  زردنا و  دهد  مه 

هلا اتکی  تنس  دزاس  هدنز 
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تسس ياپ  دشابن  قح  دودح  رد 
تسرد دشخب  ار  لاملاتیب  مهس 
رب هدروآ  نامزنیا  شناد  غاب 

رمث شخاش  زا  کنیا  دننیچب  سپ 
هار دیآ ز  نازخ  هک  ینآ  زا  شیپ 
هابت درز و  دوش  شخرس ، يهویم 

فده زا  دینام  زاب  هکنآ  زا  شیپ 
فک هب  رگید  یتصرف  دیاین  ای 

شرپ یباییم  وچ  شناد  يهمشچ 
شروخشبآ زا  تشگ  دیاب  ریس 

زارتحا دییامن  یتشز  زا  دیاب 
زاب دیراد  نآ  زا  زین  ار  نارگید 
دودز دیاب  دوخ  لوا ز  ار  گنز 
دومن رکنم  زا  یهن  ار  سک  دعب ،

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  هبطخ 105-

. دیامنیم خیبوت  ار  دوخ  باحصا  سپس  دیامرفیم و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  يرکذ  دهدیم و  حیضوت  ار  مالسا  تلیضف  هبطخ  نیا  رد 
دوجس ینادزی  كاخ  رب  منکیم 

دوشگ ناسنا  رب  مالسا  هر  وک 
داهن نید  رد  مدق  وک  سک  ره  رهب 

داشگرب ناسآ  هچ  ار  نییآ  باب 
رادتقا ردقنآ  داد  ار  شاهیاپ 

رازراک دزرون  نآ  اب  یسک  ات 
هانپ نید  راصح  رب  هدرب  هک  ره 

هلا زا  دبای  هتسیاش  ینمام 
رد دیآ ز  ششمارآ  دهاش 

ربخ دریگ  نید  راسخر  زا  هک  ره 
تسا هدوشگب  نابز  نید  اب  یسک  ره 

تسدب شناهرب  ریشمش  دهدیم 
هاوگ دش  دهاوخ  داد  سک  ره  رهب 

هار عمش  دیوج ، رون  سک  ره  رهب 
ددم دبای  وا  زا  هنازرف  مهف 

درخ دریگ  وا  زا  هشیدنا  عمش 
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هحفص 150] ]
ناشن دیوجیم  هک  سک  ره  مچرپ 

ناشن اداب  ییانیب  هیام 
تساوخ دنپ  وک  یسک  زومآ  تربع 

تسار دناوخ  ار  نید  هک  سک  ره  یجنم 
درک هیکت  نآ  رب  هک  ره  هاگهیکت 
درط هدرک  ار  هنگ  سک  ره  ظفاح 

اضر لها  شمارآ  يهیام 
الب زور  رپس  نوچ  ناروبص  رب 
راکشآ شنورد  نشور  نید  هار 

رارقرب تزع  جوا  رد  شمچرپ 
مرتحم تباقر  نادیم  تسه 

مرک ظح  رد  زین  شیاهتنا 
رید هب  ار  ناراوس  دزاسیم  عمج 
ریغ دتفا ز  ولج  دهاوخ  یسک  ره 

راوسکباچ دش  هار  نیا  رد  هک  ره 
راک هنهک  تسا و  لباق  يدنمجرا 

کین راک  هگنآ  سپ  دیاب  يرواب 
کیرش نادیم  نیا  رد  ددرگ  یسک  ات 

كاخهریت تباقر  نادیم  تسه 
كاله زور  دوب  شنایاپ  طخ 

تسازج زور  نارضاح ، عامتجا 
تسازس ار  تباقر  نیا  تنج ، غاب 

ار نآ  یضر  فیرش  تیاور  رد  توافت  رطاخ  هب  یلو  هبطخ 72 ) رد   ) تشذگ نیا  زا  شیپ  نانخس  نیا  هتبلا  هک  ربمایپ  رکذ  رد  هبطخ  همادا 
. تسا هدرک  رارکت  هرابود 

یفطصم شناد  زورفا  غارچ  دش 
امنهر رون  تشگ  ار  ناهرمگ 

دامتعا يدومن  شایتسرد  رب 
داعم زور  دوب  تما  دهاش 
تربمغیپ دوب ، تمعن  بجوم 

ترب رد  دناشک  یقلخ  شتمحر ،
رگداد نک  دوخ  وچ  ار  شکاپ  تاذ 

رتشیب نک  وا  رب  ار  دوخ  تمحر 
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عیفر نکیم  وا  نید  يانب  مه 
عیسو مه  ار  وا  مارکا  يهرفس 

نوزف نکیم  سفن  ره  ار  شتبتر 
نورب یناسنا  دح  زا  یتزع 

اپب رشحم  دوش  نوچ  رخآ ، زور 
یفطصم اب  نامنادرگ  نیشنمه 

هانگ زا  راکنایز  نامیشپ و  هن 
هلا اتکی  اب  دهع  هتسکش  هن 

قیرغ اهیهابت  يایرد  هب  هن 
قیرط زا  هارمگ  هدرک  ار  یسک  هن 

هحفص 151] ]
تسرپدوخ سفن  بولغم  هدش  هن 

تسد هداهنب  نمرها  تسد  هب  هن 
: دیامرفیم دوخ  باحصا  هب  باطخ  هبطخ ، يهمادا 

ماقم نادزی  ناتدیشخب  ردقنآ 
مارتحا سب  وا  نید  زا  دیتفای 

زینک یتح  ناتدنناد ، مرتحم 
زین میرکت  ناگیاسمه  رب  هدرک 

زایتما دیرادن  مه  وا  رب  هکنآ 
زاب هدرک  مرکت  میرکت و  باب 

رتشیپ نیا  زا  هدوب  نمیا  هک  ره 
روهلعش هتشگب  شسرت  يهلعش 
رارقیب زگره  دیدرگیمن  دوخ 

راگدرک دهع  هتسکشب  دش  هچرگ 
گنن هدناوخ  ار  نارگید  دهع  ضقن 

گنر ود  هتشگ  نکش  نامیپ  دوخ  کیل 
يرب تفخ  زا  دیدوب  نیا  زا  شیپ 

يرواد یهلا  نید  رد  هدرک 
ناتیارآ دب ، ماکحا  ندعم 

ناتیاج فک  زا  دیداد  نامزنیو 
متس تسد  امش  رب  دمآ  هریچ 
ملع هتفرگب  تسد  رد  ناملاظ 
يروآ مکح  ادخ  نید  رد  هدرک 
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يرواد تهبش  تاوهش و  اب  هدنار 
نارک ره  زا  رگا  دنگوس  ادخ  رب 

نارتخا نوچمه  دیدرگ  قرفنم 
راگدرورپ دروآیم  ناتدرگ 

رات زور  ار  ناسک  نیا  دنیبب  ات 

نیفص مایا  زا  یکی  رد  هبطخ 106-

: دناهدومرف نیفص  ياهزور  زا  یکی  رد 
هاگن مدرک  نتشیوخ  مشچ  هب  نم 

هاپس نادیم  زا  دیدنادرگزاب 
دنلهاج تسپ و  نادرم  نایماش 

دنلفاغ قیرط و  دب  وخهریت و 
دنارب سپ  ار  امش  یموق  نینچنیا 

دناشچ ناج  رب  ناتخلت  یتسکش  مه 
دیاهدیزگب برع  نیب  رد  هچرگ 

دیاهدید تفارش  یگرزب و  سب 
هحفص 152] ]

دنزگ ره  زا  رود  دیراد  ياهبتر 
دنلبالاب رتش  ناهوک  وچمه 

درک رییغت  نوچ  گنج  تشونرس 
دربن رد  شکورف  دش  مبلق  زوس 
زیتس گناب  امش  زاوآ  مه  دش 
زیرگ رد  هراچ  هار  نمشد  دید 

راخ وچمه  اج  زا  دیدنک  ار  مصخ 
راثن نمشد  رب  هدرک  هزین  ریت و 

بارطضا اب  مه  يور  رب  هتخیر 
بآ درگ  نارتشا  هنشت  وچمه 

گرزب ياههثداح  هبطخ 107-

!! دهدیم ربخ  گرزب  ياههثداح  زا  هک 
دیدپ يدنادرگ  هک  ار  دزیا  دمح 

دیرفآ هچنآ  ره  اب  ار  نتشیوخ 
راکشآ یهجو  هب  ار  دوخ  یتسه 
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رادیاپ ناشیا  ياهلد  رد  هدرک 
دیشک ملاع  رد  وچ  تقلخ  هدرپ 

دیرفآ رکف  يهماخ  زا  زاینیب 
لد دیآ ز  نورب  هشیدنا  دود 

لگ بآ و  زا  یلد  ار  دزیا  تسین 
تفاکش ناهنپ  يهدرپ  شملع  غیت 
تفای هتسب  ياهزار  رب  یگریچ 

ص»  » ربمایپ رکذ  رد  هبطخ  همادا 
دیزگ ار  وا  ایبنا  تخرد  زا 

دیرد ار  بش  تملظ  یغارچ  نوچ 
مرتحم ینادناخ  نایم  زا 

مرک فاصنا و  نامیا و  رد  هرهش 
دنارتسگ دوخ  نماد  ءاحطب  كاخ 

دنارورپ دوخ  لد  رد  ار  يرهوگ 
دنتمکح ياههمشچ  شنادناخ 

دنتملظ نابش  شخب  ینشور 
تسدب مهرم  نادراک  یکشزپ  نوچ 

تسا هتسشنب  اهرامیب  رب  رد 
دوس چیه  درادن  وراد  ار  هکناو 

دورف درآ  وا  تسد  رب  ار  غاد 
جایتحا نامرد  هب  دراد  یلد  رگ 
جالع دبای  رگم  مهرم  دهنیم 

هحفص 153] ]
نابز تسا و  مشچ  تسا و  ششوگ  مهرم 

ناوتان ای  رک  تسروک و  ار  هک  ره 
زین هتشگ  تلفغ  حورجم  یلد  رگ 

زیتس اهتهبش  مخز  اب  دنکیم 
غیرد اهدص  یلو  مهرم  دهنیم 

غیت تسا  دنک  نادرخبان  نیا  رهب 
درخ رحب  زا  هدروخان  ياهرطق 

در تسد  هداهن  ناشیا  رب  لقع 
يوه ناوخ  زا  دنناراوخ  هزیر 

ارچ مرگرس  دننایاپراچ 
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هایس تخس و  ياهراخ  گنس  وچ  لد 
هایگ یگنس  نینچ  زا  دیورب  یک 

زاب هتشگ  نیب  قح  مشچ  رب  اههدرپ 
زار هداتفا  نورب  هناخناهن  زا 

تسار هار  کنیا  هدرک ، مگ  هر  هک  ره 
تسازس ندرک  هگن  دنایامن ، خر 

زیختسر هتفرگ  هرهچ  زا  هدرپ 
زین هداهنب  اجب  دوخ  زا  ناشن  دص 

راگزور تسد  هک  کنیا  داتف  نوچ 
؟ راوخ بولغم و  ناتدنادرگ  نینچنیا 

دیشماخ ناجیب  ياهرکیپ  وچمه 
دیشکرس سب  ندبیب  یحور  وچمه 

ایر راتفرگ  ینایاسراپ 
اهر دوخ  دوس  هدرک  ینارجات 

تسا هدنادرگ  ناتناخ  تلفغ  باوخ 
تسا هدناخرچ  دوخ  درگ  تفخ  رود 

دیاهدیباوخ یلو  نارادیب ، لکش 
دیاهدید زا  ناهن  اما  دیرضاح 

شوگ دیراد و  نابز  دیراد و  مشچ 
شومخ گنگ و  رک و  دیروک و  کیل 
زارف رد  یتخرد  نوچمه  یهرمگ ،

زازتها رد  فرط  ره  شیاههخاش 
شیوخ نازیم  اب  تسدرک  ناتنزو 

شیر هتشگ  شملظ  ییاهلد ز  هچ  هو 
نورب نید  رادم  زا  شیاوشیپ 
نوخ يایرد  وا  دادیب  هقلح 

یمد دریگ  نوچ  ملظ  نیا  شتآ 
یمک زج  دنامن  یقاب  امش  زا 
ياهنامیپ فک  رد  يدرد  وچمه 

ياهناد دزیرب  هربوت  زا  هک  ای 
مه هب  یغابد  مرچ  نوچ  درشفب 

متس بوکدگل  نمرخ  نوچ  هدرک 
ادج ار  نموم  نادرم  دنکیم 
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ار هناد  دنیچب  وک  یغرم  وچمه 
هحفص 154] ]

نوگهنوگ هتشگب  اهبهذم  گنر 
نورد اپ  هداهن  ینید  رد  هک  ره 

؟ اجک ات  ار  ناتهار  دناشکیم 
؟ اهر دزاس  یتملظ  نیمادک  رد 
؟ غورد اهدص  رب  دینوتفم  دنچ 

غوی ریز  رد  ناتدنرآ  یک  هب  ات 
زاب هک  ایآ  دیاهدیشیدنا  چیه 
زاب دیدرگ  اجک  دیئاجک و  زا 

رسب دیآ  تبقاع  یناف  رمع 
رگد یتشگرب  تسه  ار  ناگتفر 

نایب دنار  نوچ  رادنید  ملاع 
ناج شوگ  رد  شندرک  دیاب  هقلح 

دیشچ لد  نابز  اب  تعاط  ماج 
دیشک فص  شرانک  رد  دز  ادن  وچ 

یتسار ار  یتلم  ياوشیپ 
یتسار اب  دنک  تبحص  دزسیم 

فده جرخ  دنک  ار  شنهذ  دقن 
فلت شموق  هقرفت ، دزاسن  ات 

دیشر یصاوغ  وچمه  نید  ربهر 
دیشک نوریب  فدص  زا  قح  رهوگ 

تفایب ار  قح  نطاب  اراکشآ 
تفاکش ار  نآ  سک  هک  هرهم  کی  وچمه 

شاهنیس دفاکش  هک  یتخرد  ای 
شاهریش لد  زا  دزاس  نایامن  ات 

راوتسا دیآ  لطاب  اغیرد  يا 
راوس ددرگ  درخ  بسا  رب  لهج 

یقنور دریگ  رازاب  رد  ملظ 
یقتم راب  تسا  رادیرخ  مک 

اضق يوخدب  گرگ  درآ  هلمح 
اضف لطاب  زا  ددرگ  نفعت  رپ 

تخت دزیخرب ز  هدیباوخ  لطاب 
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تخس گناب  درآ  رن  ياهرتش  نوچ 
هانگ رد  مدرم  هتشگ  مه  روای 

هار هدنادرگ  ادج  نید  ریسم  زا 
غورد رد  مه  اب  هدیدرگ  ناتسود 

غوی ریز  هدرب  مصخ  نوچ  ار  تسار 
رتهریت ددرگ  هریت  راگزور 

ردپ دنازوس  دنزرف ، يهنیک 
رهپس ناماد  هک  یمایا  هریت 

رهم ربا  زا  بآ  ياج  دراب  زوس 
تسپ ناکاپان  تسد  دناشف  رز 

تسد هدیدرگ  یهت  ار  نادرمدار 
رتگرگ ناهاش  دنگرگ ، نامدرم 

ربخیب یناگدرم  نادنمتسم 
هحفص 155] ]

مارم رد  رتلدتعم  دشاب  هک  ره 
ماش هریت  رد  دوش  ناگرگ  يهمعط 

کشخ هدیدرگ  یتسار  ياههمشچ 
کشم نوخ  هدناکچ  یتشز  يهفان 

رانک هدرتسگ  بذک  بالجنم 
راسهمشچ بآ  هدنادرگ  نوگهریت 

بل هب  هدنار  یتسود  گناب  هچرگ 
بت هب  هنیک  شتآ  لد ز  رد  تسه 

تفرگ اپ  ناشیا  رد  یتشز  ردقنآ 
تفگش رد  یمان  کین  زا  دنوش  هک 

راختفا دنیامن  يراکهنگ  رب 
رادتقا دنیازف  يراکهبت  اب 

اضف هریت  نیرد  نید  نیتسوپ 
اضق مادنا  رد  هنوراو  تسه 

دنوادخ ییاناوت  هبطخ 108-

راوخ زیچان و  شرضحم  رد  یملاع 
رادیاپ وا  تردق  زا  یگلمج 

زاینیب دش  وا  زا  یتسدیهت  ره 
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زازتعا دبایب  وا  زا  راوخ  درم 
هلا فطل  زا  دش  رداق  ناوتان 

هانپ هدرب  شاهناخ  رب  نوچ  داد 
زغن هگآ ز  نخس ، سک  دزاون  رگ 

زغم هگآ ز  ار  هتسبرس  يهتسپ 
تسوا ماب  رب  سفن  غرم  يزور 

تسوا ماد  دیص  زاب  درپب ، رو 
درو يور  هدیدن  وک  سگرن  وچمه 

درکن وت  رب  هگن  زگره  ياهدید 
دوجو ره  زا  رتشیپ  يدوب  وت  نوچ 

؟ دورس دناوخیم  وت  فصو  زا  سک  یک 
لد هب  یسرت  تیئاهنت  زا  دب  یک 

لگ هب  ناج  يدادب  تحور  زا  هچرگ 
تسلا رد  شنیرفآ  يدرکن  دوخ 

تسدب دیآ  ارت  يدوس  رگم  ات 
شیئوج هکنآ  یشیپ  دریگب  یک 
شیئوپ یپ  رد  هکنآ  دزیرگ  یک 

گنت تشگ  یک  تتردق  ياههقلح 
؟ گنچ تخادنن  تاهقلح  رب  یسک  رگ 

تسشن تعاط  يهقلح  رد  یسک  رو 
؟ تسدش نوزفا  ناوت  کلم  ارت  یک 

هحفص 156] ]
اضق زا  دشاب  دونشخان  هک  ره 

اهر ددرگ  وت  مکح  دنب  یک ز 
یشکرس ددرگن  وت  زا  زاینیب 

یشتآ دزورف  يراکدب  وک ز 
زار باب  تدوجو  رب  دشاب  زاب 
زاب هدیدرگ  وت  اهناهنپ ز  لفق 
رادیاپ یتسه  وت  دشاب  ناهج  ات 
راگدرک يزونه  ددرگ  ور  ریز و 
زیرگ هار  وت  هاگرد  زا  تسین 

زین وت  هاگرد  قلخ ، هاگدعو 
وت يوس  زا  یسک  ره  دزیرگیم 
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وت يوک  رد  دوب  نادرگرس  زاب 
رایتخا ار  ناگدنبنج  نامگیب 
راگدرورپ يا  وت  تسد  رد  تسه 

تشذگ نودرگ  شدرگ  ار  یسک  ره 
تشگزاب دیامن  وت  رب  تبقاع 

رظن رد  دیآ  هچ  ره  اراگدرک 
ربخ دراد  تتقلخ  هوکش  زا 

تتقلخ يانب  دمآ  هوکش  رپ 
تتردق سایق  رد  دشاب  درخ 

دسریم ام  رب  وت  دجم  زا  هچنآ 
درخ نامشچ  هب  دیآ  گرزب  سب 

نارگ دیآیمن  تردق  نیا  نکیل 
ناهن دش  ام  رب  هچنآ  سایق  رد 

رامش رد  دیان  تیاهتمعن  هچرگ 
رارقلاراد تمعن  زا  تسا  رتمک 

: هبطخ همادا 
رهم معط  يدناشچ  ار  کئالم  نوچ 

رهپس رد  رتارف  يدرب  نیمز  زا 
دنرتهگآ اهقولخم  رگد  زا 

دنرب نامرف  رتشیب  تمالک  زا 
ساره ترهق  زا  دنراد  رتشیب 

ساپس قرغ  رتکیدزن ، ترد  رب 
ردپ تشپ  رد  دندوب  ناهن  هن 

روهطوغ نادهز  چیه  نورد  هن 
دورف دیاک  ياهفطن  لزان  هن ز 

دوجو ار  ناشیا  هدیشخب  مدع  زا 
تلزنم ياهماج  شون  هعرج 
تبترم ياههداب  زا  نارگرس 

رازگ تعاط  لدکی  ناقشاع 
راسمرش تلفغ  هدیدرگن ز  دوخ 

درخ دنناد  ار  شیوخ  راک  زاب 
دربن یپ  تردق  جوا  رب  سکچیه 

هحفص 157] ]
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دوجس رب  اهرس  دندیئاس  هچرگ 
دوبن تناش  رد  دننادیم  زاب 

تسوت صاخ  شیاتس  قلاخ ، ییوت  نوچ 
تسوت صاخ  شیامزآ  ار  ناگدنب 
كاخ دعب  يداهن  وکین  ياهناخ 

كاپ قزر  زا  ياهدرتسگ  اههرفس 
اهراکتمدخ يداد و  اهتفج 

اهراس همشچ  يداد و  اهخاک 
تشک راشرس  ياهداد  نارازتشک 

تشهب رد  هویم  رپ ز  یئاهغاب 
ءایبنا توعد  دندرک  یهگناو 

اقبلاراد يوس  رب  ار  نامدرم 
در دندرک  نالفاغ  ار  شتوعد 

دب دندناوخ  نآ ، يوس  يدناوخ  هچنآ 
دیلپ يرادرم  وچمه  ایند  دوب 

دیرخ یئاوسر  دروخ و  نآ  زا  مدرم 
وا رادید  رب  دنتشگ  مهر  ای 
وا راسخر  رب  دنزاس  رظن  ات 

رارقیب لد  رد  تسروک و  شقشاع 
رای يادوس  زا  روجنر  وا  بلق 
تسرک هک  یشوگ  هب  اما  دونشب 

تسرظنم يوس  هب  وا  روک  مشچ 
شلد تفخ  شهاوخ و  راخ  هتسخ 

شلگ رد  هدناشناو  ایند  بح 
دوبر شنید  لد و  ایند  رویز 

دوجس شدزن  دنکیم  هدنب  وچمه 
یگدنب سکنآ  دزن  رد  دنک  ای 

یگدنز ینارماک  اب  دنک  وک 
شایپ ددرگ  دور  ایند  اجک  ره 

شایک دنیب  دوخ  ماک  رب  رگم  ات 
شوهب دیآ  ریذن  راتفگ  هن ز 

شوگب ار  حصان  دنپ  دریگب  هن 
ریسا هدیدرگ  هک  دنیبیم  هچرگ 
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ریپ يایند  رب  داد  لد  یسک  ره 
تشگزاب يوس  دنبای  یهر  هن 

تشذگ ندرک  ناوت  يراک  اطخ  زن 
رد دیآ ز  لجا  هکنآ  زا  لفاغ 

ربز ریز و  شتبرض  زا  دنوشیم 
ارس رد  هتسشن  نتفر  زا  غراف 

ارد گنهآ  تساخرب  ناهگان 
توم تارکس  ناشنیلاب  رب  تخات 

توف تارسح  ناشدنادرگ  لعتشم 
گرم تسد  ار  ناشیاضعا  درک  تسس 
گنر خرس  ناشیا ، راسخر  زا  تسش 

هحفص 158] ]
نایع ددرگ  رتشیب  ندرم  وید 
ناهد رد  ددرگ  لفق  اهنابز  ات 

گرم بادرگ  نیا  رد  هداتفا  هکنآ 
گرب خاش و  شرمع  غاب  زا  هتخیر 

ياهشوگ هداوناخ  رانک  رد 
ياهشوت هر  زا  یلاخ  هداتفوا 

زونه دنیبیم  زین  دشوینیم ،
زورب تکرح  دهد  دوخ  زا  وا  زغم 

جرد هدرک  همان  هچ  دشیدنا ، دوخ  اب 
جرخ هدنادرگ  اجک  ار  شرمع  دقن 

یط هدرک  ار  بش  زور و  یهار  هچ  رد 
يد ریت و  رد  نازخ ، رد  راهب و  رد 

اهلام هک  شرطاخ  رد  درذگب 
اهلاح نیمادک  رب  هدرک  عمج 

ماکب دمآ  اجک  ره  زا  درک  عمج 
مارح زا  لالح و  زا  دیسرپن  دوخ 
لاب رپ و  دشابن  اروک  نامز  نیو 
لابو شناج  رب  لاوما  نآ  هتشگ 

تشاد هچ  ره  دراذگیم  ثراو  رهب 
تشاک هک  یلوصحم  دننیچ  نارگید 

وکن یظح  نآ  زا  دنبای  ناثراو 
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وا شود  رب  دوب  شنیگنس  راب 
داش تسه  ثراو  تسا و  ناگورگ  نیا 

داب ریغ  هدنامن  یقاب  شفک  رد 
دزویم تیعقاو  میسن  نوچ 

دزگیم نادند  هب  ار  ترسح  تسد 
دوب قاتشم  نادب  هچنآ ، زا  مدان 

دوب قاثیم  نآ  تسد  رد  وا  تسد 
لجخ شرمع  لصاح  زا  نامز  نیو 

لد حول  زا  تسا  هتسش  ار  ناششقن 
یسکنآ شاکیا  هک  دراد  وزرآ 

یسب شلام  رب  دربیم  دسح  وک 
شود يور  رب  ار  لاوما  نیا  راب 

شومخ شروج  زا  دوب  دناشکیم و 
روهطوغ یئاههشیدنا  نینچ  رد 

رتکیدزن دوش  شگرم  لحاس 
شومخ شقطن  دب  هدیدرگ  نیا  زا  شیپ 

شوگ لقث  نآ  اب  دنویپ  دروخیم 
تسا هتفخ  شنادناخ  نایم  رد 

تسا هتفگ  ره  زا  شماخ  شنابز  مه 
رظن دراد  ناشراسخر  رب  مشچ ،

رک هدیدرگ  وا  شوگ  رگید  کیل 
ورف دیامنب  گرم  رگید  راب 

وا ناج  رد  رتشیب  ار  دوخ  گنچ 
هحفص 159] ]

شوگ وچ  دزاس  ناوتان  مه  ار  مشچ 
شورخ درآ  گرم  لبط  نونکا  رگید 

اهر ددرگ  نت  دنب  زا  حور  غرم 
اجب دنام  شلزنم  رد  ياهشال 
شرب زا  دنزیرگیم  لزنم  لها 

شرس يراوخمغ  ناماد  رب  تسین 
باطخ مه  اهرگهحون  اب  دوش  هن 

باوج دیوگ  شدناوخ  هکنادب  هن 
كاغم هریت  يوس  شدنناشکیم 
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كاخ ریز  رد  شهگلزنم  نیرخآ 
لمع یضاق  هب  شدنراپسیم 
لجا يداو  هب  شدنراذگیم 

وا راسخر  زا  دنشوپیم  هدید 
وا رادید  دوش  لصاح  رگد  یک 

تسا تمایق  فصو  رد  هبطخ  يهمادا 
رامش زور  يهماگنه  دسر  ات 

راگدرورپ يوس  دیآ  زاب  قلخ 
نیشنمه ددرگ  قولخم  نیرخآ 
نیمز رد  هدیرفآ  نیتسخن  اب 

ادخ دزاسیم  هدنز  رگید  راب 
اپب دش  رشحم ، زور  نوچ  ار ، قلخ 

زازتها رد  دروآ  ار  نامسآ 
زاب هدرک  شیاههار ، دفاکشیم 

دیدش دنازرلب  ار  یکاخ  يوگ 
دیدپ دیآ  شنطاب  رد  یشبنج 

زین ياج  زا  دنکیم  ار  اههوک 
زیر مشپ ، ناسب  ددرگ  اهگنس 

لالجلاوذ سرت  اهنآ ز  زا  یضعب 
لابج رگید  رب  دنبوکیم  تشم 

كاخ ریز  زا  نورب  قح ، دناشکیم 
كاپ كاپان و  زا  هدیباوخ  ار  هک  ره 

رگد راب  دنک  ون  ار  اههنهک 
رب هب  دناشوپب  یتسه  يهماج 

ناهج هدنکارپ  دش  هکنآ  زا  دعب 
ناکم کی  رد  دروآ  رگید  راب 

ازج لابرغ  هب  وا  رگید  راب 
ادج مه  زا  دنکیم  ار  اههناد 

دناهدنار یهار  هچ  رد  دسرپب  ات 
دناهدناشفا رذب  كاخ  نیمادک  رد 

راگدرورپ دنکیم ، هتسد  ود  رب 
رامش زور  خلسم  رد  ار  قلخ 

هحفص 160] ]
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بیصن دش  شفطل  ناوخ  ار  ياهدع 
بیهم سب  یماقتنا  ار  ياهدع 

رید هنهک  نیا  رد  هک  ار  یعیطم  ره 
ریخ لامعا  رد  درک  یتسدشیپ 

غاب هزات  نایم  لزنم  دهدیم 
غارم ار  شقارف  دنادرگب  ات 

چوپ وغل و  درادن  هک  یهاگیاج 
؟ چوک تخر  ددنبب  یک  دمآ  هک  ره 

ناشلاوحا دوشیم  نوگرگد  هن 
ناشن يرامیب  سرت و  زا  دوب  هن 
رطخ راسخر  مشچ ، دنیبب  هن 

رفس گنهآ  شوگ ، دشوین  هن 
كاخ ناماد  رب  هک  یکاپان  کیل 

كاله زا  شیپ  هدز  يراک  رب  شقن 
ياج تسار  وا  اهیاج  نیرتدب 

ياپ يور  رس  دوب ، ندرگ  رب  تسد 
تسا شتآ  زا  ياهماج  وا  نت  رب 

تسا شکرس  شتاذ  وچمه  هک  یشتآ 
روهطوغ نازوس  تخس و  یباذع  رد 

رد تستسب  نوچ  تخیرگب  ناوت  یک 
شوگ هب  دیآ  مادم  شتآ  شرغ 
شورخ درآ  شاهلعش  هناشک  رس 
ریسا دمآ  باذع  دنب  رد  هک  ره 
ریزگ هار  دش  هتسب  شزیرگ  رب 

دومن شدازآ  هیدف  اب  ناوت  هن 
دوشگ مه  زا  اهریجنز  ناوت  هن 

اهتنا درادن  شبیذعت  ماش 
ارف دیآیمن  مه  ناشیا  گرم 

تسا ربمایپ  رکذ  هبطخ و  يهمادا 
نیلسرم يرتشگنا  متاخ 

نیمز زا  نماد  هدیچرب  يرهوگ ،
ریقح سب  ایند  دوب  شهاگن  رد 

ریرس هریت  رب  درک  یک  انتعا 
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راگدرک اتکی  تسنادیم  کین 
راثن دزاس  وا  رب  یبقع  تمعن 

يرگید رب  دهد  ایند  تمعن 
يرب تزع  همهنیز  دشاب  هک  ره 

درک تشپ  ایند  هب  لد  فرژ  وا ز 
درط دنادرگ  دوخ  سفن  زا  نآ  دای 

تشاگنیم یکاپ  شقن  لد  رب  هک  وا 
تشاد تسود  یناگدنز  رد  ياهتکن 

رود درکیم  دوخ  تنیز ز  يهخاش 
روضح رد  ار  شاهویم  دنیبن  ات 

هحفص 161] ]
كاپ بلق  رد  وزرآ  درکیمن  ای 

كاخ يور  رب  نادواج  دنامب  هک 
دناسر ار  تلاسر  گناب  نانچنآ 

دنامن سک  يارب  يرذع  رگد  هک 
باذع زور  زا  دناسرتیم  هچرگ 
باطخ ار  مدرم  درک  تحیصن  اب 

تشهب يدناوخ  رب  دادیم و  اههدژم 
تشز راک  دادب و  شتآ  ناشمیب ز 

میربمغیپ يهویم  تخرد  ام 
میربهر شدوجو  زا  دعب  ار  قلخ 
هلا اتکی  زا  هک  یئاهکلم  سب 

هاگن تمحر  زا  لآ  نیا  رب  هدرک 
راگدرک دوج  شنیب ز  شناد و 

راثن دش  رهوگ  وچ  ام  دوجو  رب 
تسا تمحر  راظتنا  رد  ام  رای 

تسا تنعل  ام  نمشد  نیمک  رد 

نارای هب  زردنا  هبطخ 109-

. نید ناکرا  رد  ترضح  نآ  زا  تسا  ياهبطخ 
هلا قاتشم  هک  يزیچ  نیرتهب 

هار یط  لسوت ، نآ  رب  دنکیم 
لوسر دنوادخ و  رب  نامیا  تسه 
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لوبق ندرک  شهر  رد  داهج  مه 
داهج زا  یماقم  رتالاب  تسین 

داهن انبم  نیا  رب  صلخم  ترطف 
تالص دشاب  نوتس  ار  نید  يهناخ 

تاکز هجو  اب  زیهجت  دوشیم 
باذع شیپ  رپس  نوچ  دشاب  هزور 

باقع ریت  زا  لد  دفاکشن  هک  ات 
هانگ یبآ  نوچ  هتسش  هرمع  جح و 

هار دبور ز  ار  رقف  يداب  وچمه 
شیوخ دنویپ  اجب  درآ  یسک  ره 
شیوخ لام  دنیبب  شیازفا  هب  ور 

هحفص 162] ]
لمع وکین  نینچ  ثعاب ، دوشیم 

لجا یماگ  رتهتسهآ  دهن  ات 
هانگ عفد  دوب ، ناهنپ  يهقدص 

هابت دش  شراکشآ  زا  دب  گرم 
رطخ زور  یقیاق  وکین  راک 

روهطوغ ددرگن  يراوخ  رد  هک  ات 
تسادخ دای  اهدای ، نیرتهب 

تساطخ لد  زا  ادخ ، مان  نتسش 
دار نادزی  ار  هچ  نآ  دییوج  زاب 

داد هدعو  ناراکزیهرپ  همه  رب 
تسین هدعو  وا  يهدعو  زا  رتتسار 
تسین هدنب  رب  ياهدعو  نیا  زا  رتهب 

تسا ربمغیپ  نید  رحب  يادخان 
تسرب نافوط  زا  تفر  وا  اب  هک  ره 

هار يداه  نیرتهب  وا  تنس 
هابت ددرگ  یک  تسج  وز  هر  هک  ره 

سب تسا و  نآرق  راتفگ ، نیرتهب 
سفن ره  ار  نآ  دیزومایب  سپ 

فرژ تسین  شنایع  یئایرد ، تسه 
فرح فرح  رد  ندش  دیاب  روهطوغ 

لد دنایورب ز  یئاهلگ  هچ  هو 
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لجخ ار  ناراهب  غاب  دنکیم 
افش دشخب  وا  رون  بیبط  نوچ 
اود مهرم  نیز  دیزاس  ار  هنیس 
ناور بیترت  هب  شدیناوخب  سپ 

نآ نطب  رد  اهدنپ  نیرتهب 
یلهاج نوچ  دوب  ملاع ، لمعیب 

یلهاک زا  اهر  ددرگیمن  وک 
الب شناج  رب  تسدیدرگ  لهج 
اهر شماد  زا  چیه  ددرگن  دوخ 
رتتخس شباسح  ملاع ، دش  هکناو 

رتتخبدب شینیب  نازیم  زور 
وا ناج  رب  شزرس  ياهریت 
ورف نادزی  زا  دیآیم  رتشیب 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 110-

. ایند خیبوت  رد 
دیرفآ وک  یسک  میوگیم  رکش 
دیرد نید  غیت  هب  تملظ  يهدرپ 

هحفص 163] ]
ناهج زا  ار  امش  مناسرتب  نم 

ناهن دشاب  يویند  ماد  هک  نوچ 
ماکب نیریش  رظن ، رد  مرخ  زبس و 
مادم دراد  نت  هب  توهش  ششوپ 

ياهولج اب  ناقشاع  زا  دوبر  لد 
ياهوشع كزان  درک  وک  ياهظحل 

شیوخ يور  فلز و  تسارآ  یکدنا 
شیپ هتفر  ناباتش  شیوس  نامدرم 

نت هب  دراد  وزرآ  ياههماج 
نهریپ رب  یتنیز  شرورغ  زو 

ماش هریت  زا  ینمیا  هدادن  سک 
ماود دباییمن  يداش  دهد  رو 
نایز سب  دناسر  دنابیرفیم ،
ناهن راکم و  تسیرازآ  مدرم 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لاوز رب  ور  دوریم  ایند  عمش 
لاحم دشاب  نآ  رد  نادیواج  رمع 

كاخ هب  دزیریم  هک  یئاهنوخ  هچ  هو 
كاله یقلخ  دنکیم  هنایشحو 

لصو دنبای  نادب  نوچ  شناقشاع 
لصف طخ  ددرگ  هدیچ  رب  ناشنیب 
راوخ هدوب  یقشع  دننیبیم ، زاب 

: راگدرک هتفگ  هک  دوبن  نیا  زا  شیب 
بآ وچ  دشاب  لثم  رد  یناگدنز  »

باحس زا  ار  نآ  میداتسرف  هک 
دنتخیمآ مه  هب  یتاتابن  اب 

دنتخیر یتسه  یگنر ز  ار  كاخ 
نازو يداب  زا  تخیر  شگرب  گرب 
نازخ لصف  رد  درمژپ  دش ، کشخ 

رارق دراد  ای  تشگ  یناف  هچ  ره 
« رادتقا تسد  هدنکفا  نآ  رب  قح 

دیچن ایند  زا  سک  يداش  يهچنغ 
دیلخ شتسد  مغ  راخ  هک  نآ  زا  ریغ 

دوس گنر  اب  انشآ  درک  ار  هک  ره 
دورف شدروآ  تشپ  زا  يرجنخ 
هافر ناراب  دش ز  رت  یسک  ره 

هابت دش  یتخس  رابگر  زا ، یپ  رد 
دادماب رد  دنک  يرای  سک  هب  رگ 

داهن رد  شداهن  نوخ  ناهاگماش 
ماکب دیآ  خلت  هاگ  نیریش ، هاگ 

ماجب شدهش  هگ  رهز و  دشاب  هاگ 
هحفص 164] ]

روهرهب دش  شرهوگ  زا  یسک  ره 
روهطوغ بئاصم  رحب  رد  تشگ 

بت دنادرگ ز  رود  ار  یسک  رگ 
بش هب  دریگ  ششیاسآ  رپ  رد 
لاصخدب یباقع  نوچ  ناهاگحبص 

لاب رپ و  دیاشگ  تشحو  زا  شیور 
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ریپ هابور  نیا  تسا  هدنبیرف  سب 
ریلد گرگ  نیا  تسدنرد  هچ  هو 

تسانف رب  رسکی  تسا ، نآ  رد  هچ  ره 
تساقب زا  یناشن  ملاع  نیا  رد  یک 

سب تسه و  اوقت  هشوت  هر  نیرتهب 
سکچیه هدیدن  يریخ  نآ  زا  ریغ 

دیشچ ایند  زا  سک  ره  تذل  ماج 
دیشک شلابند  هب  یتخبدب  راب 

شیب دوزفا  نتشیوخ  درگ  هک  ره 
شیوخ گرم  تابجوم  نوزفا  هدرک 

رود تشگ  وا  زا  دز  مه  رب  ات  مشچ 
روک درک  شمشچ  دوب  شرانک  ات 

دامتعا نآ  رب  درک  سک  اسب  يا 
داهن دوخ  شودب  اهیتخس  هچ  هو 
درم كاپان  نیدب  نانیمطا  هدرک 
درک مودعم  تبقاع  ار  وا  کیل 

راز دنار  ار  نابصنم  بحاص  هچ  هو 
راوخ درک  ار  ناتوخن  بحاص  هچ  هو 

دوز رایسب  درذگب  نآ  تلود 
دومن هریت  مغ  دود  ار  نآ  شیع 

روش خلت و  ددرگب  هگان  شتبرش 
روفو رب  دزیر  رهز  شماعط  رد 

تسس چوپ و  یبانط ، هدیسوپ  تسه 
تسچ درت و  نآ  زا  دش  الاب  ناوت  یک 

تسا هدنز  نیمک  رد  شگرم  دزد 
تسا هدنک  یتسردنت  ياههشیر 

جات کلم و  هتفرگ  ار  ناهاشداپ 
جارح رب  تردق  هداد  ار  نارداق 

لام هاج و  سک  ره  ینازرا  هدرک 
لابو دش  شناج  هب  اهتبکن  هچ  هو 

هانپ هدرب  شاهناخ  رب  یسک  ره 
هایس ور  ار  وا  لام  دیابریم 

ارس نآ  رد  نونک  ایآ  دنتسین 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


انف ار  شنابحاص  هدوبر  هک 
رادیاپ اهرثا  رتنوزفا ، رمع 

رامش رد  رتنوزف  رترب ، وزرآ 
تفگش يدح  رد  هداد  ایند  هب  لد 

تفرگ ناشنابیرگ  رخآ ، گرم  تسد 
هحفص 165] ]

ياهشوگ ره  زا  دنتسب  رب  تخر 
ياهشوت زگره  هن  بکرم ، یکی  هن 

ربخ دمآ  امش  رب  ایآ  زگره 
رثا نیا  زا  دش  هدید  یناشن  ای 
راوخ يایند  ياهیدف  دریذپ  هک 

راگزور رد  دوب  رگتواخس  ای 
شیپ گرم  ناوراک  دنار  وچ  ای 

شیوخ لاح  رب  دهناو  ار  سک  چیه 
کمک تسد  نازجاع  رب  دهد  ای 

کمن قح  یمد  درادهگن  ای 
روما نیا  دیاین  ایند  زا  زگره 

رود تسه  شتشز  حور  زا  تافص  نیا 
تشپ هدنادرگ  دوخ  نارای  رب  هکلب 
تشرد زیر و  دهنیم  یتخس  گنس 

درد تافآ  ناشغاب  رد  دنکفا 
درز کشخ و  ار  ناوت  گرب  دنک  ات 

تسس درک  بئاصم  اب  ار  ناشیاپ 
تسش هناخ  ایالب  لیس  اب  زاب 

كاندرد سب  ياهویش  اب  تبقاع 
كاخ هب  دنالامب  ناشیا  تروص 
دگل يدرک  نتشیوخ  ياپ  ریز 

ددم يداد  دب  ياهتبیصم  رب 
راگزاسان نوچ  دیدید ، اسب  يا 

رای تسه  وک  یسک ، اب  ایند  تسه 
وا راوید  رب  دنداد  اههیکت 

ورف دمآ  ناشیور  رب  ناهگان 
رفس تخر  ناهج  زا  دنتسب  هک  نوچ 
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رگد یئاج  نایشآ  دننیزگ  ات 
تسپ يایند  رفس ، رد  ناشیا ، رهب 

تسبب یک  یئاذغیب ، زج  ياهشوت ،
انگنت زا  ریغ  دوشگب ، یهر  یک 

اضف رب  دز  هیس ، زج  یگنر  هچ  ای 
فسا زا  ریغ  ناشداد  لصاح  هچ  ای 

فلت شدندرک  هک  يرمع  زا  ترسح 
نابرهمان دوب  ایند  نطاب 

نآ هب  کنیا  دیاهتسب  لد  ارچ  سپ 
؟ دامتعا ایند  هب  ایآ  دینکیم 

؟ داهن ردنا  دیهنیم  ار  نآ  صرح 
مهتم دزاسن  ار  ایند  هک  ره 

ملق شریوصت  يور  رب  دشک  ات 
ارس هنهک  نیا  دنیب  یئارس  دب 

اضق بوچ  وا  رب  دبوک  رتتخس 
رفس نیا  زا  دوخ  دیهاگآ  هچرگ 

رگد راب  يروآدای  منکیم 
هحفص 166] ]

چوک درک  دیاب  هناخ  نیز  تبقاع 
چوپ گنت و  يارس  نیا  دیراذگاو 

راک ماجرف  ات  دیریگ  اهدنپ 
راکتساران مدرم  نآ  دندش  نوچ 
اعدا دندرک  هک  یناناوتان ،

ام زگره ز  یسک  رترداق  تسین 
نیز لاپوکیب و  بسایب و  تبقاع 

نیمز نطب  رد  دندرک  ناشکاخ 
ناوخ هدرتسگ  ناششیپ  رد  اهربق 

نامهیم ار  ناسک  نیا  يدناوخن  سک 
گنت روگ  دش  ناشکاخ ، ياههنهپ 

گنچ هدنکفا  نفع  ياهنفک  رب 
ياهیاپیب دوخ ، يولهپ  رب  هدید 
ياهیاسمه ار ، هدیسوپ  ناوختسا 

باطخ هک  یناگیاسمه ، نابزیب 
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باوج رد  ناشیا  زا  دزیخیمنرب 
متس عفد  ندب  زا  دنناوت  هن 

مغ يراز و  رب  هدرک  هجوت  هن 
كاپ ناراب  زا  دندرک  یک  داش 

كانهودنا دنوشیم  یطحق  یک ز 
دنمک ای  نوزفا  هک  اهنت  همه  نیا 

دنمه اب  هچرگ  دنیاهنت ، تخس 
رود رایسب  یلو  مه ، رانک  رد 

روک دنرادید  اما ز  مه  دزن 
ناشنیب دشابن  تفلا  يهتشر 

ناشنید هن  یتسود  زا  ناشن  هن 
اههنیک رگید  هک  ینارابدرب 

اههنیس تارطاخ  زا  دناهتسش 
تسا هدرم  ناشیا  نیب  اهینمشد 

تسا هدرب  تلفغ  دزد  ار  ناشلقع 
كاخ نیلاب  رب  هک  ناشیا  زا  رگید 

كاغم هریت  رد  هتفر  دناهتفخ و 
يروای دیما  تسه  ار  یسک  هن 

يرگید رهب  دنراد  نایز  هن 
تفخ كاخ  نورد  رد  کنیا  هکنآ 

تفج تسدوب  نآ  يور  اب  نیا  زا  شیپ 
ضرا ریز  یگنت  نادیم  رد  هتفخ 

ضرع انهپ و  همه  نآ  فک  زا  هداد 
رهد هارمه  يدب ، تبرق  رد  هک  نآ 

رهز هدروخ  تبرغ  ماج  زا  نامز  نیا 
لاح دنداد و  فک  ار ز  یئانشور 

لاجم تملظ  مغ  زا  دنبایب  یسک 
دندز ار  تلحر  لبط  هک  یمدرم 

دندمآ ایند  هب  تایه  نیمه  اب 
هحفص 167] ]

روع تخل و  دناهدوب و  هنهرب ، اپ 
روضح نوچمه  يدب  ناشیا  نتفر 

ياپ دنتسب  دوخ  لامعا  هرمه 
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رارقلاراد رد  دننیشنب  هک  ات 
هلا اتکی  زا  ونشب  ار  نخس  نیا 

هار عمش  دش  وا ، تایآ  يهلعش 
تسخن زور  نوچ  مینادرگ  زاب  »

تسرد شمیدوب  هدرک  هکنانچمه 
میاهداد قح  رب  هک  دشاب  ياهدعو 

« میاهداتسا دوخ  لوق  رب  مرجال 

توملاکلم هرابرد  هبطخ 111-

: تسا هدرک  ار  توملاکلم  رکذ  نآ  رد  هک 
ياهناگیب نوچ  لیئارزع  هکنوچ 
ياهناخ رد  اپ  هتسهآ  دهنیم 

؟ تسدمآ وک  ینک  سح  ایآ  چیه 
تسدز ار  سک  نتفر  لبط  هک  ای 

؟ سک حور  دریگ  وچ  ینیبیم  چیه 
سفن هار  رگد  دنادرگ  هتسب 

نینج حور  محر  رد  دریگب  نوچ 
نینچنیا دش  نوچ  هک  یکرد  ینک  یک 

شرب ردنا  لیئرزع  ایآ  هتفر 
؟ شردام ياهوضع  قیرط  زا 
نت جراخ ز  نینج  حور  هدش  ای 
ندب زا  تسب  رفس ، راب  نتشیوخ ،
نینج نآ  اب  دش  لیئارزع ، هک  ای 

نیشنمه ردام  نطب  نورد  رد 
شیوخ وچ  یقولخم  فیصوت  زا  هک  نآ 

شیرپ دراد  نورد  تسا و  ناوتان 
راگدرک فصو  درک  دناوت  یک 

راکشآ شزار  چیه  دنادب  ای 
هحفص 168] ]

ایند شهوکن  رد  هبطخ 112-

رذح رب  ار  امش  مراد  ناهج  زا 
رذگ لزنم  نیز  درک  دیاب  هکنوچ 
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تسب دیما  ناوت  یک  شیاقب  رب 
تسه دیدرت  نامز  ره  شیافو  رد 

بیز هب  شیارآ  هدرک  ار  نتشیوخ 
بیرف ار  اهناج  هداد  شیاههولج 

ادخ دزن  رد  تسراوخ  ياهناخ 
التبا ناحتما و  هاگیاج 

تافص مه  رانک  هدیچ  نوگهنوگ 
تایح گرم و  رکش ، رهز و  رش ، ریخ و 

لالح ماج  رد  هک  ینیبیم  هاگ 
لالم رهز  هتخیر  یمارح  زا 

تایح ار  شئایلوا  یلاعت  قح 
تالکشم نایم  رد  اما  هداد ،

شنمشد رهب  هدیزروان  لخب 
شنطاب اهیشوخ  اب  روخلد  هدرک 
تسرظان ناسنا  رب  مک  ایند ، ریخ 
تسرضاح هشیمه  نآ  رش  کیل 

تسانف رب  ور  دش ، عمج  نآ  رد  هچ  ره 
تساقب یتابث و  یک  ار  نآ  کیل 

تفرگ يدابآ  یگنر ز  اجک  ره 
تفرگ يداش  نماد  یکشخ ، دغج 
ياهناشاک رد  تسه  يدوس  هچ  سپ 

ياهناسفا نوچ  داب  رب  دور  وک 
لاوز رب  ور  ياهشوت  دشاب  رمع 

لاحم دشاب  نتسیز  هنادواج 
رذگ دیابیم  رمع  دادتما  ز 
رسب دیآیم  هار  نیا  تبقاع 

راذگهر نیا  رد  تسه  يدوس  هچ  سپ 
راب تسبرب  تبقاع  دیاب  هکنوچ 

بر تسدنادرگب  بجاو  ار  هچ  ره 
بلط اهلد  رد  درک  ار  نآ  دیاب 

ادخ زا  دیهاوخ  قیفوت  یهگناو 
ادا ندرک  ناوت  ار  شقح  هک  ات 

شورخ درآ  گرم  گناب  هکنآ  زا  شیپ 
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شوهب نتفر  رد  دیشاب  نتشیوخ 
درد تسا و  کشا  لد  هب  ار  نایاسراپ 

درک هولج  اهبل  هب  يدنخبل  هچرگ 
هحفص 169] ]

داش رورسم و  ناهج  زا  دنشاب  هچرگ 
دایز ددرگ  ناشهودنا  سفن  ره 

گنج هب  هراما  سفن  اب  بش  زور و 
گنچ هب  شنابیرگ  دص  هدیردرب 
دایز ناشیا  يزور  دشاب  هچرگ 
داهن رد  دتفا  کشر  ار  نامدرم 

وه ياه و  ره  زا  غراف  ناشیا  زاب 
ودع دنسفن  نمشد  اب  نانچ  مه 

لجا رادید  دای ، زا  دیاهدرب 
لما راسخر  نوتفم  سفن ، ره 
دوجو کلم  کلام  ایند ، هتشگ 

دودز ناتاهلد  ار ز  یبقع  دای 
تسا هدنار  وکین  هچ  نید  ار  نخس  نیا 

تسا هدناوخ  ردارب  نوچ  ار  نامدرم 
تخس هدیدرگ  ناتبلق  نونکا  نکیل 

تخر هتسبرب  رگد  اهتوخا  نیا 
یلماع دشابن  ار  یئادج  نیا 

یلددب دیلپ و  تاین  ریغ 
دیاهن رگیدمه  رای  هاوخ و  ریخ 

دناهناگیب افو  دوج و  اب  زین 
دیروآ بل  رب  هدنخ  دص  هدش ؟ نوچ 

؟ دیربیم ایند  هرهب ز  یمک  ات 
فک یبقع ز  تمعن  هداد  کیل 

فسا زا  دیرادن  یساسحا  چیه 
تسد دش ز  ایند  لام  زا  یمک  رگ 

تسکش نیا  زا  دیوشیم  ناشیرپ  سب 
راکشآ ددرگب  هک  ینانچ  نآ 

راز يدرز  ناتیور  ضایب  رب 
بیکش ماج  ناتناج  رد  دنکشب 
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بیصن يدنچکی  دیداد  فک  نوچ ز 
رقم نادیواج  تسایند  اییوگ 
رظن رد  دیآ  هراومه  نآ  دوس 

یسک دنادرگن  رکنم  زا  یهن 
یسب شبیع  دونشب  دسرتب  نوچ 

داحتا تسد  هداد  اتفگش  يا 
داعم ناماد  دیزاس  اهر  ات 

دیاهدرورپ لد  هب  ار  ایند  رهم 
دیاهدرک شیور  وحم  ار  نتشیوخ 

نابز رب  اما  دیتسه  ناملسم 
نایب مه  نید  اب  هتشگ  یک  ناتناج 

مالغ نآ  نوچمه  دیداش  لمع  نیز 
مادم شیالوم  تسیضار  وا  زا  هک 

هحفص 170] ]

مدرم هب  زردنا  رد  هبطخ 113-

تسادخ اتکی  قیال  اهنت  دمح 
تسازس وا  رکش  هب  دبنج  نابز ، رگ 
تفج دنادرگ  شتمعن  اب  ار  دمح 

تفگ هب  وا  رکش  رارسا  شتمعن 
شتمعن رکش  میئوگ  سفن  ره 

شتنحم زور  هب  رکاش  نینچمه 
دنک سفن  ات  وا  زا  میهاوخ  ددم  مه 

دنت هار  رد  دنک  ار  دوخ  تعرس 
ناوت رپ  دباتشیم  نونکا  هچرگ 

نآ زا  یهن  دش  هک  هچ  ره  يوس  رب 
طیحم ملاع  رب  تسه  نادزی  ملع 
طیسب هدیدرگ  تبث  شباتک  رد 

بلط شتاذ  زا  شزرمآ  مینکیم 
بر ملع  تسطیحم  ملاع  رب  هک  نوچ 

تسرن شملع  فک  زا  يزیچ  چیه 
تسبن سک  يور  هب  رد  شباتک ، رد 

میروآ دزیا  هب  نامیا  نامزنیا 
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میرد مه  زا  ار  كرش  ياههدرپ 
تسا هدید  ار  اهبیغ  هک  نآ  وچمه 

تسا هدیچ  شخاش  نامیا ز  يهویم 
تسدش هگآ  اههدعو  مامت  رب 

تسدش هرمه  ار  قشع  ناوراک 
كرش دود  دیادز  شنامیا  داب 

كرچ کش  دیوشب  شناقیا  بآ 
ار هتکن  نیا  میهدیم  تداهش  مه 

ادخ اتکی  زجب  يدوبعم  تسین 
کیرش زا  كاپ  دوب  هک  يراگدرک 

کین تسارآ  نینچ  ار  یتسه  تخد 
شربمغیپ هدنب و  دمحم  دش 

شرد رب  هداهن  رس  میدهاش و 
جرا هداد  ار  نخس  هک  تداهش  ود 

جرد همان  رد  دش  هک  يراک  نیرتهب 
هاک وچ  ددرگ  کبس  شراک  يهفک 

هاوگ ود  نیا  رکنم  دش  یسک  ره 
بل هب  اهتداهش  نیا  درآ  هکنآو 

بر دزن  شراب  تسا  نیگنس  هچ  هو 
راگزور ره  رد  هللادابع  يا 

راگدرک زا  سرت  هب  توعد  منکیم 
نیب هشوت  هر  نیرتوکین  ار  سرت 

نیچهشوخ نمرخ  زور  يدرگن  ات 
هحفص 171] ]

هانپ رس  دیوجب  رشحم  رد  هک  ره 
هار داز  دهاوخب  اوقت  زا  دیاب 

تسربهر لزنم  يوس  ار  ناورهر 
تسربمغیپ ناوراک  نیا  یعاد 

ارس نیا  رد  دوب  یعاد  نیرتهب 
ادن دز  اوقت  هب  ار  مدرم  هک  ره 

درک شوگ  توعد ، هکنآ  تسنیرتهب 
درک شوماخ  لد  نایغط  يهلعش 

فده رب  هدیسر  توعد  دز  هک  نآ 
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فلت شرمع  دشن  شدینشب  هکناو 
زارف رس  ناگدنب  مامت  يا 

زارد هار  نیا  نارابکبس  يا 
هلا اتکی  زا  ندیسرت  نامگیب 

هانگ زا  دراد  رود  ار  ایلوا 
باوخ هار  دز  بش  هب  وا  قشع  لیس 

بارخ اهلد  يهناخ  دش  رحس  ات 
جنر دندرب  یگدنز  رد  ردق  نآ 

جنگ داتفا  ناشتسد  یبقع  ات ز 
دناهدیشکب ناهج  رد  اهیگنشت 
دناهدیشچب شتمحر  لالز  ات 
یگدنز زیرگرب  زا  رتشیپ 

یگدنب خاش  هدیچ ز  اههویم 
رید هنهک  نیا  رخآ  هدید  دوز 

ریخ لامعا  رد  هدرک  یتسدشیپ 
دناهدناوخ نیغورد  ار  اهوزرآ 
دناهدنار ناشاههنیس  دالب  زا 

دنتفای تقیقح  نوچ  مه ، ار  گرم 
دنتفاب شدایب  لد  دوپ  رات و 

الب رجز و  يهناخ  ایند  تسه 
انف دنپ و  ینوگرگید و  ياج 
تسا هدرک  هزات  هن  ار  رکفت  نیا 

تسا هدرک  هز  ار  گرم  نامک  ات 
اطخ رب  دتفین  وا  ياهریت 

اود اب  ددرگن  هب  شیاهمخز 
تسس هدرک  ار  یگدنز  شگرم  ریت 

تسردنت رب  دنز  يرامیب  ریت 
اهر هتشگ  مغ  ماد  زا  ار  هکناو 

الب دص  رد  دنکفا  رگید  راب 
تسا هنشت  هشیمه  دشونیم ، هچ  ره 

تسا هنشد  دزیرب ، نوخ  ات  شفک ، رد 
ریس چیه  ددرگن  دعلبیم ، هچ  ره 
ریپ درخ و  زا  دربیم ، نادند  ریز 
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دیرگنب ایند  راک  اتفگش  يا 
دیرب نمرخ  نیا  زا  يدنپ  يهشوخ 

هحفص 172] ]
يروآدرگ دنک  یلام  یمدآ 

يرب ندروخ  تمعن  زا  نتشیوخ 
درد جنر و  اهدص  هب  دزاس  ياهناخ 

درکن لزنم  نآ  رد  زگره  نتشیوخ 
شیوخ تخر  ددنبب  ایند  زا  دیاب 

شیپ هب  دریگ  دوخ  هار  دزیا  يوس 
لاح هتفشآ  یهت و  دشاب  وا  تسد 

لام هن  دوخ  اب  درب  ار  یئانب  هن 
راگزور تسد  دزیخ ز  هدبعش 

راک لاوحا و  دنکیم  نوگرگد  سب 
دنروآ تمحر  هک  ینیب  یکی  رب 

دنربیم ار  شترسح  يدنچ  دعب 
دناهدروخ ار  شاهطبغ  يزور  هکنآ  و 

دناهدرب محرت  وا  رب  نامز  نیا 
تسد هدرب  ناسنیا  هک  رگیزاب  خرچ 

تسکش ای  ترصن  معط  دناشچیم 
لیسگ تمعن  دنک  سک  يوس  هب  ای 

لیلذ راوخ و  دنک  ار  یمیعن  ای 
دیرگنب وکین  وچ  ار  یتسه  شقن 

دیرب يدنپ  شاهشوگ  ره  زا  دیاب 
وزرآ لاصو  دبای  یسک  ات 

وربور ددرگ  گرم  اب  ناهگان 
رانک رد  ار  وزرآ  دناشک  هن 

رارف رب  یهار  تسه  شگرم  هن ز 
كاپ كرش ، گنن  يا ز  اهلا  راب 

كاخ ياهیداش  تسهاتوک  هچ  هو 
بارس دشاب  نوچ  باریس ، دنک  یک 

باتفآ نوچ  دوب  نازوس  شاهیاس 
تسدب زگره  دتفیم  هتشذگ  هن 

تسرب هدنیآ  ماد  زا  ناوت  هن 
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درم هک  سک  ره  رب  تسکیدزن  هدنز 
درپس دهاوخ  وا  هار  يدوزب ، نوچ 

رود تسدنز  زا  هدرم ، هکنآ  کیل 
روضح زا  دمآ  هتوک  شتسد  هک  نوچ 

ناهج رد  يزیچ  تسین  رش ، زا  رتدب 
نآ رب  دیآیم  هک  یتازاجم  زج 

وجم يزیچ  وکین  راک  زا  رتهب 
وا زا  یباییم  هک  یشاداپ  ریغ 

شنطاب رد  ناهج  هتفهنب  هچ  ره 
شندید زا  تسرتهب  ندینش  دوخ 

تسرگید ناهج  رد  هچ  ره  کیل 
تسرتهب ندینش  زا  نآ  ندید 

تسوکن ندیشوین  تلاح ، ره  هب  سپ 
تسور شیپ  ناهج  ای  ایند  رگ ز 

هحفص 173] ]
دنک نوزفا  ترخآ  رب  هک  هچ  ره 

دنک نوخ  لد  ترخآ  هکنآ  زا  هب 
دوس تسیهاگ  نتساک ، رد  اسب  يا 

دوب هتفخ  ینایز  ندوزفا  رد  ای 
تسد دیزای  نادب  ات  دیاب  هچنآ 

تسدمآ عونمم  هک  دشاب  نآ  زا  شیب 
ماک هب  تسا و  لالح  یتیگ  رد  هچنآ 

مارح هدیدرگ  هک  دشاب  نآ  زا  شیب 
لیم هب  ار  كدنا  دیزاس  اهر  سپ 

لیک زیربل  دوش  رتنوزفا  ات ز 
گنت نادیم  عنام  زا  دیهجرب 

گنچ هب  دیآ  عیسو  ینادیم  هک  ات 
راگدرک نیمضت  هدرک  ار  ناتقزر 
راک هتسیاش  ره  دیرآ  اجب  ات 

تفگش يا  يزور  دیرآ  تسدب  ات 
تفرگ نماد  ناتنایصع  شتآ 

تسرتهب نیا  دینک ، شرما  رب  شوگ 
تسرورس ناز  هدش ، نییعت  ناتقزر 
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دیشک رجنخ  ناتیور  کش  یگنز 
دیردرب ار  ناتناقیا  يهماج 

شاعم رهب  دوب  اهنت  ناتیعس 
شالت نیا  هتشگب  بجاو  اییوگ 

تسدش بجاو  امش  رب  هچنآ  کیل ز 
تسد دیتسش  نآ  زا  دیتسه و  رود 

لمع قاروا  دیبای  رتدوز 
لجا داب  دزو  هکناز  رتشیپ 

تشذگ نوچ  دشابن ، يزور  نوچ  رمع 
تشگزاب رب  شزگره  یهار  تسین 

تسد دتفا ز  رگا  تزورما  قزر 
تسه دیما  دسریم ، تدعب  زور 

راک هب  دیان  رگد  نیزورید ، رمع 
راسهمشچ زا  تشذگ  ناک  یبآ  وچمه 
تسوا ناش  هکنانچنآ  دیسرتب  سپ  »

« تسوکن نیا  دیریمب  یناملسم  رد 
هحفص 174] ]

ناراب بلط  رد  هبطخ 114-

تفت کشخ و  دش  اههوک  اهلا  راب 
تفر دیچ و  نماد  درمژپ ، مه  هزبس 

گنر هریت  دش  یگنشت  زا  اهکاخ 
گنت هدرک  نایاپراچ  رب  ار  هصرع 
تسا هدرب  لد  تقاط  ناشاههلان ،

تسا هدرم  شلفط  هک  ردام  یکی  نوچ 
ارچ رب  نتفر  هدوهیب  زا  هتسخ 

ارچ هدیکشخ  همشچ  نیاک  لد  هتسخ 
ناگدنب رب  رظن  نک  اهلا  راب 

ناگدنلان يهلان  رب  یتمحر 
تستخوس اهرگج  ار  نایاپراچ 

تستخود تفطل  بآ  رب  اههدید 
دناهتشگرس سب  دنیآ ، نورب  نوچ 

دناهتشگرب وجتسج  زا  دیماان 
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لالجلاوذ يا  میدش  نوریب  وت  يوس 
لاسکشخ دمایب  هک  ینامز  رد 

بآ زا  دوب  رپ  اهربا  ياههمشچ 
باحس نامشچ  دیکشخ  ناهگان 
دیما یشخبیم  وت  ار  نادنمدرد 
دیمد يرون  سمتلم  رب  وت  لذب 

تسوت يوس  تجاح  تسد  اهلا  راب 
تسوت يوک  زا  ریزگان  شهاوخ ، ياپ 

راید دیمون  نادرم  مغ  رب 
راز دنیرگیمن  رگید  اهربا 

هایگ غاب و  هزبس و  هتشگ  کشخ 
هابت کنیا  دناهتشگ  نایاپراچ 

دنمتسم هآ  هک  يدنوادخ  يا 
دنلب هتشگ  تهگرد  يوس  هب  ور 

باوج مغ  اب  هدم  ار  ام  یتشز 
باقع نک  رتمک  میدرک  هنگ  رگ 

تسام تشک  رد  نونک  هک  یلاسکشخ 
تسام تشز  ماخ و  لامعا  زا  دیاش 

راثن نک  تمحر  جنگ  اهلا ، راب 
رابب تناماد  ناراب ز  رهوگ 

كاچ كاچ  ددرگ  هنیس  ار  نیمز  ات 
كاخ دنایور ز  هزات  يراهب  ون 
شیوخ يور  دشوپ  زبس  ریرح  اب 

شیر شیر  ددرگ  درد  ياسک  ات 
درم دیوش ز  مغ  هک  يدنت  شراب 
درد تیب  دبوکب ، مهرد  وا  لیس 
گرم دعب  ار  نیمز  دنادرگ  هدنز 

گرب هدید  یئاونیب  نیدنچ  دعب 
هحفص 175] ]

دروآ زاب  دش  تسد  زا  ار  هچنآ 
درب يداش  زا  هدژم  ار  نامدرم 

دوج هوک  يا  مرک  يایرد  وت  يا 
دورف روآ  ربا  ار ز  تمحر  بآ 
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ماک باریس  دنک  ناج و  دهد  ات 
ماع صاخ و  رب  دوش  لماش  شتمحر 

دایز دزاس  یتکرب  دشاب  كاپ 
دابع نوزفا  يزور  راوگشوخ و 

ردب دیآ  هایگ  تخد  شیپ  رد 
رمث رپ  شخاش  هزات ، شیاهگرب 

ناوت یشخب  ناوتان  رب  نادب  ات 
ناج دنبای  ناز  هدرم  ياهرهش 

رارق دباییم  وت  زا  یتسه ، هکیا 
رابب ناراب  تتمحر  زا  نانچنآ 

هایگ سب  دیورب  اهیدنلب  زک 
هار همشچ  دبای  تسپ  نیمز  رب 

رترابرپ دوش  تمعن  يهویم 
رترایسب دوش  هویم  تمعن 

یشیاسآ دسر  مه ، ار  اههلگ 
یشیاشخب نینچ  زا  دننام  هدنز 

روضح دبای  اجک  ره  رد  تتمحر 
رود رهش  ای  دوب  ام  رهش  هب  رگ 

تسا هدرتسگ  سب  هک  تمحر  نامه  زا 
تسا هدرک  سک  ره  هب  یمشچ  يهشوگ 

تساونیب صاخ  هک  تمحر  نامه  زو 
تساونیب نکیلو  دنیبیم  مشچ 

اهماد بیصن  نکیم  یکدنا 
اهر دنتسه و  هتشگرس  نینچ  نیاک 

رارقیب نک  ام  جنر  زا  ار  ربا 
رابب هتسویپ  زیر و  شیوگب  سپ 
رازراک رد  هپس  نوچ  شیاههرطق 

راشف درآ  يرگید  رب  یکی  ره 
ربب دننام  دنک  شرغ  رگا  قرب 

ربا مشچ  زا  دورف  درآ  سرت  کشا 
درس دابیب  امن  نتسبآ  ربا 

درد جوم  دراین  دیازیم ، وچ  ات 
تایح دبای  هدز  یطحق  مدرم 
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تابن لفط  دنک  رب  رس  نیمز  زا 
باحس زا  یتسرف  هک  ینامه  وت 
بآ لیس  مدرم ، يدیمون  دعب 

رانک ره  ینارتسگ  تمحر  ناوخ 
رای الوم و  یتسه و  هدوتس  نوچ 

هحفص 176] ]

نارای هب  زردنا  رد  هبطخ 115-

دیرفآ ار  ناهج  هک  يراگدرک 
دیزگرب قیالخ  رب  ار  یفطصم 

هار تسار  يوس  هب  توعد  دنک  ات 
هاوگ ددرگ  نامدرم  مامت  رب 
دناسر ار  شراگدرک  مایپ  وا 

دنام زاب  ناز  هن  درک و  للعت  هن 
داهج ریشمش  تشادرب  شهر  رد 

داهن وسکی  ار  رذع  یلهاک و 
تسا یفطصم  تیاده  يانیب  مشچ 

تسادخان وا  ار  زیهرپ  یتشک 
: هبطخ يهمادا 

زار یهاگآ ز  دوب  ار  امش  رگ 
زاب هتشگ  شبیغ  باب  نم  رب  هچناز 

دناشکیم نابایب  يوس  ناتسرت 
دناسریم ایرث  رب  ار  اههلان 

شیوخ لامعا  رب  دیدرکیم  هیرگ 
شیر هدرک  نخان  هب  ار  رس  هنیس و 

اهر اهلزنم  هدرک  نابهگنیب 
ارس رد  هداهناو  ار  دوخ  لام 

شیوخ هب  لوغشم  سرت  زا  یسک  ره 
شیوخ راسخر  رب  درکیم  هگن  یک 
دنپ کیپ  دمآ  هچ  ره  اغیرد  يا 
دنب هب  شدیدناشک  نایسن  لغ  اب 

باذع زا  نمیا  دیدناوخ  ار  شیوخ 
باقع زا  میب  ناتدندادیم  هچرگ 
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تسا هتفر  ار  ناتلقع  تلفغ ، داب 
تسا هتفشآ  راگزور  نوچ  ناتراک 

دنکفا یئادج  نادزی  یکشاک 
دنکرب ار  نامدنویپ  يهشیر 

راگدرورپ مفص  رد  يدناشکیم 
راگزور رد  رتهتسیاش  یتلم 

رتشیپ نیا  زا  دنگوس  ادخ  رب 
رظنبحاص سب  دندوب  یمدرم 

رابدرب سب  مه  يار و  كرابم  مه 
راک هتسیاش  لداع و  وگتسار و 
وکن راک  رد  هدرک  یتسد  شیپ 

وبس یکین ، يهمشچ  زا  رپ ، هدرک 
هحفص 177] ]

تسار هار  هتفرگ  رب  ناباتش  سب 
تسازس ار  نادرمدار  نیا  رفظ  سپ 

تسدب دمآ  ناشدیواج  تمعن 
تسشن مه  نادزی  میرکت  اب  هتشگ 
فیثک يدرم  دوش  هریچ  امش  رب 

فیقث ماوقا  تشپ  زا  دوب  وک 
دیلپ يوید  شکندرگ و  یملاظ ،

دیدپ شراسخر  هب  یتشز  ره  شقن 
دربیم يدزد  وچمه  ار  ناتلام 

دردیم ار  اهتسوپ  یگرگ  وچمه 

نارای هظعوم  هبطخ 116-

راگدرک هچنآ  قافنا ز  دینک  یک 
راگزور رد  امش  يزور  هدرک 

دیرفآ ار  ناج  هک  سک  نآ  هر  رد 
؟ دیربیم قلعت  دنب  ناج  یک ز 

دینکیم شناوخ  يرادربهرهب ز 
دینکیم شناگدنب  رب  اهرخف 

دیهن اپ  ریزب  ار  قح  تمرح 
دیهرمگ شمارتحا  ریسم  زا 
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نیا زا  شیپ  هکنوچ  دیریگ  اهدنپ 
نیمز رب  رگید  ماوقا  دناهدوب 

دینکاس ناشاههناخ  رد  نامزنیو 
دینطاب ناشیرپ  ناج ، نورد  زو 

شیوخ نارای  زا  رگید  زور  دنچ 
شیپ دیریگ  رفس  دیدنب و  راب 

هحفص 178] ]

دوخ نارای  ندوتس  هبطخ 117-

نیشنمه قح  اب  دیتسه و  قح  رای 
نید تشپ  زا  دیاهتشگ  ردارب  نوچ 

دربن زور  رد  دیتسه  رپس  نوچ 
درط هدرک  اهناج  ار ز  تنحم  ریت 

افو بحاص  مه  دیتسه و  نم  رای 
ادج مدرم  يهرهم  زا  ناترهم 

زیت غیت  نوچ  مفک ، رد  ناتیروای 
زیتس نامیایب  قلخ  اب  منک  ات 

مرگ هدنادرگ  نم  تشپ  ناتیتسود ،
مرن هدرک  ار  دعتسم  بولق  مه 
دیوش نم  هاوخریخ  تنایخیب ،

دیوش نم  هار  رای  یئوردیب ،
ادخ اتکی  رب  دنگوس  مروخیم 

اوشیپ کنیا  تسین  نم  زا  رتهب 

داهج هب  مدرم  ضیرحت  هبطخ 118-

. دندرک توکس  ینالوط  تدم  نانآ  دناوخ و  داهج  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هدومرف  یعقوم  ار  هبطخ  نیا 
توکس زا  يرهم  دید  اهبل  هب  نوچ 
تونق هاگ  نوچ  دوشگب  ار  تسد 

تسا هتشگ  نوچ  ناتلاح  نارای  تفگ ،
تسا هتشگ  نوریب  هار  زا  ناتیاپ 

شوه غراف ز  ای  دیگنگ  رگم  دوخ 
شومخ هدیدرگ  دیتسب ، ورف  بل 

ادن دمآ  نینموملاریما  رب 
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ام میزیخاپب  تکرح ، ینک  رگ 
دربن رد  يزات  شیپ  دوخ  را  ینعی  )

درک میهاوخ  تینابیتشپ  هلمج 
ریما دیآ  هاپس  رد  سک  رگد  رو 

( ریزگان اجنیا  مینام  وت  وچ  ام 
رگد راب  یلع  دز  نیرفن  گناب 

ربز ریز و  ناتعضو  دش  ور  هچ  زک 
رود دیدرگ  یکشاک  تداعس  زا 

رون چیه  تیاده  زا  دینیبن  ای 
گنت هتشگ  تموکح  راک  نامز  نیا 
گنج هب  میآ  نم  هک  دوبن  تحلصم 

هاوخریخ يریلد  نییعت  منکیم 
هاگهدعو نیا  رکشل  رس  دوش  ات 

هحفص 179] ]
اضف نیا  رد  منک  هتسیاش ، تسین 

اهر ار  شترا  لاملاتیب و  رهش و 
جارخ مریگ  نیمز  زک  منامب ، نم 
جالع داد  اب  منک  ار  یکاش  درد 
بلط دوخ  قح  دنراد ، نامدرم 
ببسیب مشوپ  مشچ  نم  ارچ  سپ 

تساهراب فئاظو  زا  مشود  يور 
تساهراک هفیلخ  اب  ار  نامدرم 

نورب میآ  هاپس  اب  هنوگچ  سپ 
نوخ میزیر  يرگید  هاپس  زک 

ناود وس  ره  هدهیب  مطلغب  ای 
نادریت رد  يرپیب  ریت  وچمه 

بایسآ مبایسآ ، بطق  وچ  نم 
باتش اب  دیامن  شخرچ  نم  رود 

یتدم دیاپن  نم ، مزغلب  رگ 
یتکرح دنامن  یقاب  رگد  ات 

اجباج ددرگب  شنیریز  گنس 
ادج دش  روحم  نوچ ز  دتفا  راوخ 

تسازس ندنام  هک  دنگوس  ادخ  رب 
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تساطخ يراک  منتفر  نادیم  يوس 
دیما مراد  نوچ  دنگوس  ادخ  رب 
دیهش مدرگ  هکرعم  رد  رگم  ات 

دربن نادیم  هب  مراذگب  ياپ 
درگ هب  میوش  ورف  ار  رس  ات  ياپ 

باکر رد  مداهنیم  ار  اپ  هن  رو 
بارخ موق  امش  زا  رود  مدشیم 
ناتهار زا  ناشن  متسج  رگد  یک 
ناتهآ گناب و  متسخ ز  رگج  ای 
لامش زا  بونج و  زا  داب  دزو  ات 

! لالم ار  لد  ناترادید  زا  دشاب 
رانک رب  قح  زا  دیتسه  یمدرم 

راوخ وسرت و  نز ، هنعط  وجبیع و 
ددع رد  اما  دیراد  یترثک 

ددم تسد  دوخ ، دیداد  مه  هب  یک 
ینشور هارب  ناتمدناشک  رد 

ینمشد كاله و  زا  رود  دوب  هک 
كاله دهاوخ  نتشیوخ  هک ، نآ  زا  ریغ 

كاخ هریت  رد  دشکرد  ار  ناج  هریت 
داهن نادزی  يهداج  رد  اپ  هک  ره 

داشگ تنج  يهزاورد  دوخ  يور 
ریسم نیا  رد  دنز  شتآ  یسک  ره 

ریلد ددرگ  وا  رب  شتآ  تبقاع 
هحفص 180] ]

دوخ ياهتلیضف  نایب  هبطخ 119-

داهن یکاخ  بلاق  رد  ناج  هک  نآ 
داهن یکالفا  زا  رترب  شتبتر 
هار غیلبت  منک  ممیلعت  هداد 

هاگهدعو رد  اجب  مرآ  اههدعو 
منک شنآرق  لیوات  ار  قلخ 

منک شنامرف  يودنه  ار  لقع 
دومنیم ناهنپ  دنچ  ره  شتمکح 
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دوشگ ار  اهرد  تیبلها  يور 
غارف رد  دزوسب  نید  غارچ  ات 

غارچ ياپ  رد  هدنام  نغور  وچ  ام 
نید هار  اهنت  تسا  هاتوک  تخس 

نیشنمه نآ  زا  هدرب  تمینغ  دص 
گنرد دزرویم  هک  ره  هرمگ  هتشگ 

گنت هقلح  دیامن  شایتیگ  دزد 
راید نآ  رهب  دیرادرب  هشوت 

راک هب  دیآ  اههشوت  اج  نآ  ردناک 
زورب اهلد  زا  رارسا  دنکیم 

زور هب  دباتیم  هک  يدیشروخ  وچمه 
دادن شدوس  یگدنز  رد  درخ  نوچ 
داشگ يو  رب  يرد  یک  ندرم  تقو 

ياهدنزوس شتآ  زا  رذحلا 
ياهدنزوس ره  دنازوسب ز  وک 

الب يایرد  قمع  نوچ  نآ  قمع 
ازکرچ شبارش  نهآ ، شتنیز 

راگدرک دیامن  یفطل  سک  هب  رگ 
راگدای دراذگ  ار  شکین  مان 

اجب دراذگب  هک  یلام  زا  رتهب 
اجب دران  وا  رکش  مه  شثراو 

تیمکحرد هبطخ 120-

. ریرهلا هفین  يهعقاو  زا  سپ 
تفگ تساخرب  وا  باحصا  زا  يدرم  )

تفهن دیاشیمن  ام  زا  ار  زار 
يرواد مکح  يدرک ز  نامیهن 

يرگید مکح  وت  يداد  یهگناو 
هحفص 181] ]

راک ود  نیا  زا  ات  مولعم  دشن  دوخ 
راوتسا دشاب و  تسار  شمادک  دوخ 

تسد يور  دز  نینموملاریما  سپ 
( تسجب بل  نامک  زا  راتفگ  ریت 
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ازس ار  سک  ره  تسه  تبوقع  نیا 
اهر ار  مکحم  راک  دیامن  وک 
راگدرک رما  متفگ  هک  نامز  نآ 

راب فیلکت  زا  مداهنب  امش  رب 
نارگ دمآ  ناتنامشچ  رد  هچرگ 

ناهن يریخ  دب ، هدنادرگ  نآ  رد  قح 
روز ریشمش  اب  هک  متسناوتیم 

روضح نادیم  هب  ناتمناشک  رد 
رادیاپ هر  رد  دیدنامیم  هک  رگ 

راکشآ ار  نآ  مدرکیم  رتشیب 
فارحنا يوس  دیتفریم  وچ  ای 

فاصم رد  مدناشکیم  رگید  راب 
دربن زا  دیدرکب  يراددوخ  وچ  ای 

درکب يریبدت  هک  متسناوتیم 
دوس هچ  اما  يدب  نیا  مکحم  راک 

؟ دونش یک  نامیپ  گنهآ  ناتشوگ 
؟ هک رهب  ای  سک  هچ  اب  اما  دشیم 

؟ هچ رهب  زا  اهریبدت  همه  نیا 
عانتما نم  يرای  زا  دینک  نوچ 

؟ عامتجا رب  مهن  مهرم  رگد  نوچ 
درد دیتسه  نم  ناج  رب  نتشیوخ 
درگ شیوخ  ياههرهچ  رب  هتخیر 

راگزور تسد  هک  کنیا  دیرگنب 
راخ دننام  ناتدنادرگ  لثم  رد 

نورد يوضع  رد  هتفر  يراخ  وچمه 
نورب دیآ  يرگید  راخ  هب  یک 
تخس هداتفا  لهج  درد  اهلا  راب 

تخب هریت  بیبط  رگید  دش  هتسخ 
راکتشپ نیا  زا  دش  مخ  یقاس  تشپ 

رازهروش رد  دروآ  بآ  یک  هب  ات 
اجک کنیا  دناهتفر  اغیرد  يا 

انف شقن  ناشحول  رب  اضق  دز 
دونش قح  يالص  ات  وک  یتلم 
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دومن لد  شوگ  هب  تعاط  يهقلح 
باتک خاش  زا  دندیچ  اههویم 

باوص رذب  نت  كاخ  رد  هتخیر 
ربص دندرک  اعدایب  نانچنآ 

ربتس هوک  دش  بآ  تلاجخ  زک 
داهج ياوآ  دیچیپ  رد  هک  نوچ 

داشگ همشچ  دص  مشچ ، زا  ناشقوش 
هحفص 182] ]

درب شیپ  ناتسپ  هک  هگنآ  رتش ، نوچ 
درخ دنزرف  نآ ، زا  باریس  دوش  ات 

مایق زا  دنتشگ  قاتشم  نانچمه 
ماین زا  دندیشکرب  ار  اهغیت 

كاخ هشوگ ز  ره  هتفر  هتسد  هتسد 
كاپ ناج  مه  دب ، غیت  مه  ناشتسد 

دناهدنام یخرب  دنتفر و  ياهدع 
دناهدناوخ تیاده  گنهآ  ود  ره 
دناهتسر نادنز  هک ز  یناگتفر 

دناهتسب يراگتسر  اب  اهدهع 
راظتنا دندربن  زگره  ناگدنام 

راک دیوگ ز  ناشکیربت  یسک  ات 
دنتشادرب نیمز  زا  يدیهش  رگ 

دنتشاد یک  یتیلست  رب  مشچ 
کشر دلان ز  لد  هک  دشاب  نآ  ياج 

کشا تشگیم  ناشنامشچ  رد  هک  سب 
زور هب  هدروخ  اهدنویپ  اههزور 

زورب شراسخر  داد  مه  ناوختسا 
بآ زا  یلاخ  ناشیاهبل  يهمشچ 

بات هدرب  ناشاعد  دیشروخ  هک  سب 
درز دیشروخ  ناشیور  بش  لد  رد 

درگ هتسشنب  نآ  درگ  عضاوت  زو 
ریخ دندرب  ناهج  زک  یهورگ  نیا 

رید هنهک  رد  نم  ناوخا  دناهدوب 
ماهدنام ناشیا  رادید  يهنشت 
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ماهدنامرد لد  راک  رد  منک  نوچ 
مروآ دای  ناشصالخا  زا  هک  نوچ 
مربیم نادند  هب  ار  ترسح  تسد 

نمرها اهلد  كاخ  رد  نامزنیو 
نتشیوخ هار  راومه  دنکیم 
داقتعا راصح  دزیر  ورف  ات 

داهن زا  ددزدب  نامیا  رهوگ 
قافن غیت  هنشد و  اب  یهگناو 

قافتا ياههدرپ  دناردرب 
ناه دینادرگب  ور  سواسو  نیز 

ناهن دشاب  نمرها  ياههنتف 
هاوخریخ درم  زردنا  دیونشب 

هاگن اهنآ  رب  لقع  زا  دینکفا 
هحفص 183] ]

جراوخ هب  باطخ  هبطخ 121-

. دندرکیم ضارتعا  تیمکح  هب  جراوخ  دنتفر و  ناشیا  هاگرگشل  هب  هک  یعقوم  دندومرف  جراوخ  يارب 
یضترم رضاح  نادرم  اب  تفگ  )

اجک یصخش  ره  نیفص  رد  هدوب 
فص ود  مشیپ  رد  دیدرگ  نونک  سپ 

فرط ره  زا  نابئاغ  نارضاح و 
هورگ ره  يازس  میوگ  نخس  ات 
هوتس رد  مدیاهدروآ  ناسچ  ات 

شوگ دیشاب  نخس  رب  رس  ات  ياپ 
شومخ يدنچ  کی  دیدنب  ورف  بل 
سپ دیرآ  نم  هب  ور  دوخ  لد  اب 

سک مسرپ ز  رگا  دیآ  باوج  رد 
زارد يراتفگ  دومرف  یهگناو 

زاب درک  ناشیا  رب  اهتمکح  باب 
تفسب شراتفگ  هک  رهوگ  همه  ناز 

:( تفگ زاب  دیاب  تسدنام و  یکدنا 
ایر گنرین و  يور  زک  نامز  نآ 

اههزین يور  هب  اهنآرق  تفر 
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لغد یعمج  زا  داتفا  ناتسرت 
لمع هریخ  نیا  زا  دیدروخ  اهلوگ 

دندش ام  رای  دیتفگ ، طلغ  رب 
دندش اپ  رب  نید  هب  میلست  رهب 

مشچ میشوپ  ات  دنهاوخیم  زاب 
مشخ میناشنب  دندرک ، هنگ  رگ 

هلا نیمارف  میلست  هتشگ 
هانپ کنیا  دناهدرب  شباتک  رب 
انگنت نیا  زا  هک  دشاب  تحلصم 

اهر کنیا  مینک  ار  نازاس  هبوت 
تسینمیرها اهگنرین  نیا  متفگ 

تسینمشد شنورد  نامیا  شرهاظ 
دیشچیم تمحر  ماج  لوا  هچرگ 

دیشک یتخبدب  راب  رخآ  دیاب 
دیهن بکرم  رد  ياپ  رگید  راب 

دیهج نادیم  يوس  رن  ریش  وچمه 
رازراک يوس  دیراذگب  ماگ 

راشف اهنادند  هداد  تنوشخ  زو 
داد گناب و  دز  یسک  رگ  هجوتیب ،

داد غیت  اب  شخساپ  دیاب  هک  نوچ 
دنکیم ناج  اههرعن  نیا  اب  هکنآ 

دنکیم هرمگ  هدنز ، دنامب  رگ 
اهر ددرگ  نتشیوخ  لاح  هب  رگ 
انف ددرگیم  رادقمیب  تسپ و 

هحفص 184] ]
يرورس اغیرد ، يا  دیدرک  راوخ 

يرواد رب  تبقاع  دیداهن  لد 
هابت مکح  نیز  دنگوس  ادخ  رب 
هانگ دشابیمن  رس ، مچیپب  رگ 

لمع مزاس  نآ  رب  ات  بجاو  تسین 
لجو وزع  نم  هب  دریگ  یک  مشخ 

لوبق مدرک  ار  مکح  نآ  رگا  ای 
لودع مدرکان  زاب ، قح  هر  زا 
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امش رب  بجاو  دوب  رگید  راب 
ارم نامرف  دیزاس  يوریپ 

روضح دراد  ملد  رد  نآرق  هکنوچ 
رود تسدیدرگن  یتح  ياهظحل 

شربمغیپ اب  میدوب  نیا  زا  شیپ 
شرد رب  یعیطم  نامالغ  نوچ 

میتخیر ار  ردپ  دنزرف و  نوخ 
میتخیهآ ار  غیت  ردارب  رب 

دومنیم ور  رگا  اهیتخس  هوک 
دوزفیم نامیا  گنس  رب  سفن  ره 

انف میلست و  هار  دب  نامهار 
اضر قیدصت و  هآ  دش  نامهآ 

مخ میدرک  وا  رب  تعاط  ندرگ 
مغ لیس  شیپ  هدروآ  ربص  دس 
غیرد يا  اغیرد  يا  زورما  نکیل 

غیت میناروشب  ناناملسم ، رب 
جک دندرک  ار  شیوخ  ریسم  نوچ 

جل يدنب  مه ، دنکش و  يهدنب 
دربن نیز  دتفا  يزیواتسد  هک  رگ 

درک عومجم  ام  یناشیرپ  وک 
هتساوخ رد  نامدنادرگ  نخس  مه 

هتساخرب نامنیب  ام  زا  هنیک 
داحتا ياههقلح  رگید  راب 

دالب نیا  رد  نامدنویپ  دهدیم 

نیفص دربن  ماگنه  هبطخ 122-

: تسا هتفگ  دوخ  نارای  هب  دربن  نادیم  رد  هک 
دربن بوشآ  دیدرگ  اپب  نوچ 

درگ تساخرب  نیمز  درگ  ات  درگ 
یتریغ دنیب  شیوخ  رد  یسک  ره 

یتمه لد  رد  وزاب و  رد  روز 
هحفص 185] ]

شرگنس مه  زا  دریگ  دیاب  تسد 
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شرس رد  نمشد ، سرت  هداتف  وک 
عاجش ریش  ار  ریشمش  دشک  رب 

عافد دزاسیم  شیوخ  زا  ایئوگ 
ریقح يوسرت  تساوخیم ، ادخ  رگ 

ریلد دشیم  ياهزرش  ریش  وچمه 
لعن راچ  دزات  گرم  ناوراک 

لعل اراخ و  دوب  ناسکی  وا  شیپ 
ماد هب  دتفایم  تسداتسا  هک  ره 

؟ ماقم دبای  اجک  دزیرگب  هکناو 
گرم زیئاپ  اضق ، ماجنارس  نوچ 

گرب گرب  ار  ناج  خاش  دزاس  درز 
ازغ داب  زا  هک  دشاب  نآ  رتهب 
اقب صقر  دنک  نت ، زیرگرب 

تسوا تسد  مناج  هک  نآ  رب  مسق  سپ 
تسوا تسد  مناوت  یناوتان و 

مرس زا  نوخ  يهمشچ  دشوجب  رگ 
مرتسب رد  ناج ، مشچ  ددنب  هک  هب 

دوخ باحصا  شنزرس  رد  هبطخ 123-

رارف تقو  مرگنب  ار  امش  نوچ 
رامسوس نوچ  مه  دیئاس  مهب  نت 

گنج ار ز  یقح  دیرآ  گنچب  هن 
گنن درگ  زگره  دیئوش  خر  هن ز 

ور شیپ  رد  هر ، ود  ریبدت و  ياپ 
ورف لگ  رد  دور  ای  دیآ  رب  ای 

تسد هدنکفا  دربن  دنب  رد  هک  ره 
تسرب يراسنوگن  دنب  زا  کشیب 

تسس دیدرگ  شششوک  ياپ  هکناو 
تسش تسد  شعیطم  تخب  زا  دیاب 

گنج راک  رد  نارای  میلعت  هبطخ 124-

هرز دراد  یسک  ره  دتفا  شیپ 
هرگ دزادنا  نمشد  راک  هب  ات 
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سپ دیآ ز  دوخ  تسدوخیب ، هکناو 
سخ وچ  دنیب  ار  مصخ  هنادوخیب ،

هحفص 186] ]
شیوخ ياهنادند  دیراشفب  تخس 

شیر غیت  زا  ناتقرف  ددرگن  ات 
رظن دزادنا  مشچ  را  زاب  همین 

رتمارآ رتمکحم و  دوش  لد 
دربن زور  گرا  دیهاوخ  یکباچ 

درکب دیاب  رتهتسهآ  ار  گناب 
زازتها رد  دوب  رکشل  مچرپ 

زاب تسیاب  رپ  زابرس ، زا  شرود 
یسک تسد  دوب  مچرپ  نیا  دیاب 

یسب نوخ  رد  شتریغ  دشوجب  وک 
قح قاقحا  یماح  دشاب  هکنآ 

قرو ار  اهمتس  گرب  دنز  ات 
ازغ رد  ابیکش  دشاب  یسک  ره 

الب شیپ  رپس  دزاس  ار  هنیس 
زیت ریشمش  دشک  رب  مچرپ  درگ 
زیتس نمشد  اب  يوس  ره  زا  دزاس 

راوخ مصخ  ات  بقع ، دنتفا  نآ  زا  هن 
راخ هب  دناردب  ار  مچرپ  شقن 

زاب هک  ات  یشیپ  دنریگ  نآ  زا  هن 
زازتها ریسم  رد  دنام  هکی 

ودع زا  یفیرح  دبای  یسک  ره 
وا نوخ  اب  دنک  نیگنر  دوخ  غیت 
شیوخ مزرمه  دهد ، يرای  یهگناو 

شیرپ شیر و  دنک  نمشد  لد  ات 
گنج هب  دزرو  یلهاک  ادابم  سک 
گنت هقلح  ددرگب  شمزرمه  هب  ات 

دیهج رب  ایند  ریشمش  زا  مریگ 
دیهریم تمایق  ریجنز  یک ز 
بسن زازعا  دشاب ز  ناتدای 

برع نیب  رد  دیموق  نیرترب 
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زیتس زا  تسزیرگ  تفخ  نیرتدب 
زین تسدنزیرگ  رب ، یقاب ، گنن 

ياج دزیگنارب ز  ار  دزیا  مشخ 
ياپ دزادنا ز  رد  شرهق  شتآ 
داهج نادیم  دزیرگب ز  هک  ره 

دایز ار  شرمع  هاتوک  دنک  یک 
نیمک رد  هشیمه  شگرم  نزهر 

نیمز رب  دناشک  ار  وا  تبقاع 
تسا هدرب  هر  ادخ  يوس  رب  هکناو 

تسا هدروخ  تمحر  باک  دش  ياهنشت 
وزرآ شتشهب  دشاب  یسک  ره 

وجتسج دزاس  هزین  رانک  رد 
نایع اهتین  زورما  دوشیم 

نابز يور  هچ  تسه  لد  رد  هچ  ات 
هحفص 187] ]

نورب نازیم  زا  مراد  یقایتشا 
نود مصخ  اب  وربور  مدرگب  ات 

ودع هک  یقایتشا  زا  رتشیب 
وجتسج شتشگزاب  رد  دنکیم 

دننز رب  قح  زا  رس  رگ  اهلا  راب 
دننترب اهنت  درگ  نایصع  رات 

راوخ زاس و  ناشیرپ  ار  ناشتیعمج 
راد هتفشآ  رتشیب  ار  ناشراک 

كاخ نیلاب  رب  دندرک  هنگ  دص 
كاله رهز  زا  نک  رپ  ار  ناشماج 

؟ دننک مک  اهاطخ  نازیم  یک ز 
؟ دننک مخ  یک  رس ، هزین ، مخز  هب  زج 

نت راوید  زا  هک  یئیراک  مخز 
ندب دنادرگ  خاروس  درذگب ،
دردرب ار  نت  هنوگنآ  غیت  مخز 

درذگب ناسآ  داب  شنایم  زک 
شتبرض زا  رس ، قرف  دفاکش  ای 
شتردق زا  ناوختسا  ددرگ  درخ 
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ازگناج تخس و  هنوگنآ  یتبرض 
ادج مه  زا  اپ  تسد و  دیامن  هک 

گنت درک  دیابب  نمشد  رب  هقلح 
گنج زور  ددرگ  بولغم  یک  هن  رو 

يرکشل دناشف  نادیم  رد  درگ 
يرگید هاپس  دریگ  نآ  درگ 

رازه رد  نارازه  اهیهاپس  سپ 
راید كاخ  رب  دنناشفا  ياپ 

دسر ام  تسدب  دوخ  نمشد  كاخ 
دگل ددرگ  اهبسا  مس  ریز 

جراوخ اب  هطبار  رد  هبطخ 125-

. نارواد ندرامگ  رد 
ام میدرک  مکح  یک  ار  نامدرم 

ادخ نآرق  دوب ، رواد  هکلب 
تسوپ يور  یطخ  تسه  نآرق  کیل 

؟ تسوگتفگ نابز  یک  ار  قرو  نیا 
نایب دزاس  یسک  دیاب  مرجال 
نابز رب  دنارب  ار  نآرق  فرح 

دنمدرم مومع  نآ  نامجرت 
دنمگ اهتریح  يداو  رد  هچرگ 

هحفص 188] ]
ادن نیا  دمآ  قلخ  يان  نوچ ز 
ام نیب  دیآ  رواد  نآرق  هک  ات 

باتک زک  یهورگ  نآ  میدوبن  ام 
باوص مغر  رب  مینادرگ  يور 

میدزیا ياههتفگ  عیطم  نوچ 
میدز یتسد  اجک  شروتسد  يور 

دیاهدرک تموصخ  رگدزیا  هتفگ 
دیاهدروآ نخس  رد  یفالتخا 

لوسر بر و  رب  دینادرگ  زاب 
لوبق شدیزاس  دیهاوخ و  يرواد 

میهدیم شباتک  رب  ار  يرواد 
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میهن لد  ار  شربمغیپ  تنس 
دننک مکح  ار  فاصنا  رگا  سپ 
دننک مزال  ناشراتفگ ، زا  تعاط 

نیرتقیال مه  میراوازس و  ام 
نینموملاریما زورما  میوش  ات 

یتلع هچ  رب  هک  ایآ  دیاهتفگ 
؟ یتدم شیارب  نییعت  ماهدرک 

راوخ نادان  ات  دوب  نیا  شتلع 
راکشآ ياطخ  زا  هگآ  ددرگ 

شیپ رتنوزفا ز  زین  مه  نالقاع 
شیوخ نامیا  رد  دننام  اجب  اپ 

یتشآ نامز  رد  دزیا  دیاش 
یتساک اهلد  هب  ار  ترصن  رذب 

مهز ار  لطاب  قح و  دسانش  ات 
ملق اهیتشز  هب  تما  دشک  رب 

تسرب لطاب  زا  تسج و  ار  قح  هک  ره 
تسا رتلضاف  همه  زا  دزیا  دزن 

ررض درآ  وا  رب  یهاوخقح  هچرگ 
ررش شردق  نمرخ  رب  دنز  ای 

دهد شدوس  يهفحت  لطاب  هک  ای 
دهد شدوبهب  يوب  دشخب ، هاج 

يوگ وچ  نادرگرس  دیئوپ  اجک  ات 
يوک هچ  رد  نکاس  هار و  نیمادک  رد 

راب دیدنب  رب  هک  دمآ ، نآ  تقو 
راپسهر هتشگب  اهنادیم  يوس 

تسیتسار زا  یهت  هک  یهورگ  اب 
تسیتساکرپ نورد  روک و  ناشمشچ 

دناهداهنب متس  تسد  رد  تسد 
دناهداد زواجت  تشپ  رب  تشپ 

تسادخ زک  یباتک  رب  هجوتیب 
تسار هار  زا  قح و  زا  نادرگیور 
راوخ ياهتمه  تسس  يا  دیتسین 

رادتقا دامتعا و  چیه  لباق 
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هحفص 189] ]
ناوت نآ  دشابن  زگره  امش  رد 

نادب ار  يدیما  نتسب  ناوت  ات 
داب عمش و  نوچ  مه  دیدرس ، تکاس و 

داهج زور  یشتآ  دیزورف  یک 
نم رازآ  دیاهداد  سب  زا  هک  هو 

نخس رد  متسرف  تنعل  امش  رب 
دنلب زاوآ  هب  ناتمناوخ  هاگ 

دنچ کی ز  زج  مونشن  خساپ  کیل 
امش اب  میوگ  زار  یناهن  رو 

الم رب  نمشد  شیپ  ددرگ  دوز 

لاملاتیب میسقت  هرابرد  هبطخ 126-

. تسا هدیشخب  ناسکی  ار  لاملاتیب  ارچ  هک  دنتفرگ  هدرخ  وا  رب  نوچ 
تسدریز رب  ات  تسنیا  ناترما 

؟ تسکش زا  مزیرگ  ات  منار  ملظ 
راگدرورپ رب  دنگوس  مروخیم 

راگزور رود  تسه  یقاب  هک  ات 
ماد هب  دتفا  مور  درم  هگنابش  ات 

ماش یگنز  دشک  نوخ  رد  رحس  ای 
متس نیا  دیاین  رب  نم  زا  زگره 

ملق یناسنا  قح  رب  مشک  ات 
شتورث دب ، نم  لام  هنازخ ، رگ 

شتمسق مدومنیم  ناسکی  زاب 
راگدرورپ زا  تسه ، هک  نامزنیو 

راکشآ دشاب  فیلکت  شرگید 
اجبان تورث  جرخ  دزاس  هک  ره 

اطع نآ  ریذبت  تسفارسا و  وچمه 
نوزف تزع  ار  هدنشخب  دنکیم 

نوگنرس یبقع  هب  اما  ناهج ، رد 
زیزع ددرگ  نامدرم  هاگن  رد 

زیختسر رد  ادخ ، مشچ  رد  راوخ 
لاوز دبای  را  سک  لام  يهمشچ 
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لاصخ دب  موق  هب  يرای  هر  رد 
يور دنبات  وا  زا  موق  نآ  تبقاع 
يوگتفگ هدرکن  شرکش  زا  زگره 

راگزور تسد  زین ، ینامز  رگ 
رای جاتحم  ار  هدنشخب  نآ  درک 

زابهقح نالفاغ  ناز  سک  چیه 
زارد دزاسیمن  ار  يرای  تسد 

هحفص 190] ]
جایتحا زور  دنرای  نیرتدب 

جالع يدرد  دشن  ناشیا  زا  زگره 

جراوخ هب  باطخ  رد  هبطخ 127-

امش معز  رب  هک  نم  متفرگ  دوخ 
اطخ رب  متفر  هارمگ و  ماهتشگ 
نیملسم رگید  هب  کنیا ، ور  هچ  زا 
نید هار  زا  دیهد  شزغل  تبسن 

دیتشادرب نم  یهارمگ  راب 
؟ دیتشاذگب نارگید  شود  يور 

يرگید رب  ارچ  مدرک ، هنگ  نم 
؟ يرکنم دیهد و  نارفک  تبسن 

اجبان اجب و  فک  رد  ناتغیت 
اطخ رب  ای  قحب  اهنوخ  هتخیر 

تسین قلخ  نایم  یقرف  ناتشیپ 
تسیکی ود  ره  هنگیب  هانگ و  اب 

راگدرک لوسر  دشاب ، ناتدای 
راسگنس هچ  رگا  ار  یناز  درک 

زامن يدناوخ  وا  نفد  تقو  کیل 
زاب تشاذگب  شثراو  رب  وا  ثرا 

دومنیم ار  یلتاق  صاصق  رگ 
؟ دوب هک  ثراو  زج  هب  شلام  بحاص 

دیرب ار  نئاخ  دزد  تسد  هچ  رگ 
دیشکیم یناز  تشپ  هنایزات 

ناشلاملاتیب مهس  يداد  کیل 
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ناشلاح زا  دشن  عیاض  ناشقح 
نطو كاخ  رد  هنادازآ  ود  ره 

نز ود  ناناملسم  زا  دندرک  دقع 
ناشتشپ رب  ازج  بوچ  دز  هچرگ ،
ناشتشم زا  دوبر  یک  ار  ناشقح 

نیریاس نوچ  مه  داد  ار  ناشمهس 
نیملسم زا  دزن  طخ  ار  ناشمان 

نطو رد  نونکا  دیقلخ  نیرتدب 
نمرها تسد  دیتسه  یتلآ 

هحفص 191] ]
دیمگ تریح  يداو  رد  نتشیوخ 

دیمدرم یهرمگ  تابجوم 
هار هتفشآ  نیا  رد  ات  دشاب  دوز 

هابت هتسد  ود  دندرگ ، نم  رهب 
قیرغ مرهم  رد  هنوگ  نآ  ياهتسد 
قیرف نیا  دنتشگ  رود  تقیقح  زک 
رگ طیرفت  نمشد  مه ، يرگید 

روهطوغ لطاب  هب  مضغب  زا  دش  وک 
لادتعا قیرط  دیوپ  یسک  ره 
لامک هار  نیرتهب  هدیزگرب 

باوص نیئآ  دیئوجیم  وچ  سپ 
باکر ردنا  دیهن  اپ  ناشیمه  اب 

راگدرک تسد  تسه  تعامج  اب 
راگزور رد  دوب  تفآ  هقرفت 

تسا هدرم  تعامج  زا  رود  دش  هک  ره 
تسا هدرب  دوخ  يوس  ار  وا  نمرها 

دنفسوگ دنام  رود  هلگ  نوچ ز 
دنچ نوچیب و  دوش  ناگرگ  يهمعط 

نیجراخ يوس  هب  دناوخ  یسک  ره 
نیمز يور  رب  دیزیر  وا  نوخ 

ماهمامع نیا  ریز  دشاب  هچرگ 
ماهماج ریز  هب  ددرگ  ناهن  ای 

گنج زور  نییعت  میدرک  نارواد 
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گنت دوب  نابیقر  رب  نادیم  هچرگ 
درک هدنز  نارق  هک  يزیچ  نآ  ره  ات 

درگ دنیوش  ناز  دننادرگ و  هدنز 
دناوخ هدرم  نآرق  هک  يزیچ  نآ  ره  ای 

دنامن يزیچ  نآ  زک  شدنناوخ  هدرم 
نخس کی  نیا  باتک  ءایحا  تسه 

نت میهدب  دهد  هک  یمکح  هب  هک 
قافتا دتفا  زین  نآرق  گرم 
قارتفا مدرم  نیب  دتفیب  رگ 

دنار مکح  نآرق  هک  را  میعیطم  ام 
دناشک ناشیا  يوس  رب  ار  ام  راک 

ناسکان يا  ناهرمگ  يا  نونک  سپ 
ناسخ يا  نئاخ  ياهرسکبس  يا 

بیصن يرش  نم  دش ز  ار  امش  یک 
بیرف ماد  ماهداهنب  اجک  ای 

باقن ریز  ماهدنادرگ  ناهن  یک 
باوص هار  يرادنید و  يهرهچ 

گنن دیتسج  نتشیوخ  رب  نتشیوخ 
گنج زور  نییعت  دیدرک  يرواد 

باتک مکح  زک  دیتفرگب  دهع 
باوص زو  نوریب  دنراذگن  ياپ 

هحفص 192] ]
تسس دوب  اهنآ  رد  نامیا  يهتشر 

تسرد هار  زا  هگآ  دندوب  هچرگ 
دنتخاس هرمگ  دندوب و  ناهرمگ 

دنتخادنا نیمز  رب  ار  قح  تشپ 
یتسار قیرط  زا  دنتشگ  رود 
یتساک يژک و  میلست  هتشگ 

نیا دوب  تعاطا  رهب  ام  طرش 
نید قبط  رواد  ود  مکح  دوب  هک 

داد فلخ  ود ، نآ  زا  کی  ره  نوچ  کیل 
داد ماخ  یمکح  سفن ، ياوه  اب 

يورهر مزال  تسین  نآ  زا  زگره 
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؟ يوریپ لطاب  مکح  زا  مینک  یک 

هرصب ياههنتف  هبطخ 128-

. دهدیم ربخ  هرصب  ياههنتف  زا  نآ  رد  هک 
هاپس اب  منیبب  ار  وا  ایئوگ 

هار درگ  هن  دراد و  یگناب  هن  هک 
شوگ هب  دیان  نآ  زا  نابسا  يههیش 
شورخ دیان  يرکشل  زک  دوب  نوچ 

ماگ دنراذگب  هک  ناغرم  رتش  نوچ 
ماگل ریز  رد  كاخ  دفاکشیم 

اههناخ نیو  اههچوک  نیا  رب  ياو 
اههناشاک همه  ناریو  دوشیم 

تسا سکرک  لاب  وچ  شیاهنابیاس 
تسا سپ  رد  نوخ  یلو  دزادنا ، هیاس 

لیپ موطرخ  دوب  شیاهور  بآ 
لیسگ ددرگیم  يوس  ره  نوخ  يوج 

هحفص 193] ]
ناگتشک رهب  کشا  دزیرن  سک 

ناگتشگمگ یپ  رد  دیوپن  ات 
رظن زا  مدنکف  ار  ایند  هک  نم 

رسب يو  اب  منک  شناش  روخ  رد 
راگزور رد  مرگنب  یمشچ  هب  سپ 

راوخ خرچ  نیا  يهتسیاش  دوب  هک 
. دنکیم هراشا  راتات  هب  نانخس  نیا  يهمادا  رد 

مشچ شیپ  منیبب  ار  نانآ  یئوگ 
مشخ راشرس  نشخ  سب  یئاههرهچ 

ریرح ابید و  دشاب ز  ناشتخر 
ریلد یبلق  کباچ و  یئاهبسا 

هاگراتشک دوشیم  نینوخ  رهش 
هار هتشک ، رب  دور  یمخز ، يهدنز 

رارف مدرم  زا  یهوبنا  دننکیم 
رامش رد  دیآ  رتمک  ناریسا  زک 

یضترم يا  تفگ  باحصا  زا  نت  کی  )
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؟ ادخ ایآ  تسا  هداد  تبیغ  ملع 
تفکش مه  زا  وا  ياهبل  هچنغ 

:( تفگ شیوخ  دیرم  رب  فطلت  اب 
بیغ ملع  دشابن  متفگ  نم  هچ  نآ 
بیع تسبیع  نآ ، يوعد  منک  رگ 

متخومآ یبن  زا  متفگ ، هچ  نآ 
متخوت وز  تفرعم  ياهراب 

بیغ ملع  دشاب ، زیخاتسر  ملع 
بیر کشیب و  نآ  زا  تسهاگآ  دزیا 
نخس نیا  تفگ  مه  شیوخ  باتک  رد 

« نم دزن  دشاب  زیخاتسر  ملع  »
تسا نتسبآ  سک  هچنآ  زا  تسهگآ 
تسا نز  هک  ای  وا  دراد  نادرم  شقن 

لیدبیب یئوکن  ای  ددرگ  تشز 
لیخب يراوخ  ای  تسا  درمناوج  دوخ 

روهلعش دتفا  خزود  رد  تبقاع 
رذگ دراد  نیلسرم  رانک  ای 

راگدرورپ زج  تسنیا و  بیغ  ملع 
راکشآ ار  سکچیه  شزار  تسین 

هحفص 194] ]
یفطصم رب  قح  تخومآ  نیا ، زا  ریغ 

ارم یتفگ  وا  هگناو  یئاهملع ،
داشگ نم  رب  اعد  تسد  یهگناو 

دای دومرف  ار  هچ  ره  مریگب  ات 

اههنامیپ هرابرد  هبطخ 129-

وگتفگ نیا  دیونشب  قیالخ  يا 
وزرآ دیراد  هچنآ  مه  امش  مه 
یلزنم رد  وک  تسینامهم  وچمه 

یلد ددنبیم  هاتوک  یتدم 
دیاهتفخ تحار  دینارادماو و 

دیاهتفر تلفغ  يوراج  اب  شوه 
تفگش رد  دیآ  شدای  زا  لقع  هک  نآ 
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تفرگ دهاوخ  سپ  ماو  نیا  تبقاع 
هابت دش  وک  ياهدنشوک  اسب  يا 

هآ تشگ  شبیصن  اما  درب  جنر 
رهد درم  هک  نونک  یمایا  هتشگ 

رهق تسیزورهب  یبوخ و  اب  تخس 
نیز هدرک  ار  دوخ  بسا  یتشز ، کیل 

نیمزرس هدرب ، شیوخ  ماگ  ریز 
زآ نادند  نمرها  هدرک  زیت 

زارد دزاس  رتشیب  یتشز  تسد 
دیلپ ناطیش  رود  هتشگ  رود 

دیود لد  كاخ  هب  شرکم  يهشیر 
مادب شدیص  دتفوا  تحار  هچ  هو 

ماکب دنیب  ار  مایا  شدرگ 
یگریخ اب  دودیم  وس  ره  مشچ 

یگریت زا  ریغ  چیه  دنیبن  دوخ 
تخبهریت ینیبب  ار  يریقف  ای 

تخس هچ  ار  شیولگ  دراشفب  زجع 
تسارس لام و  بحاص  هک  یسک  ای 

تسادخ تامعن  ریفکت  رد  هقرغ 
نیتسآ رد  درب  ار  ششخب  تسد 
نیمز رب  دزیرن  شتسد  زا  بآ 

لام لذب  زا  اههشیدنا  دنکیم 
لالجلاوذ هار  هب  دزادرپن  سپ 

زاب رادیم  ار  هدید  رگید  راب 
زاب دید  یهاوخب  نوچ  ات  رگنیم 

هحفص 195] ]
تسرک وا  لقع  شوگ  هک  یشکرس 

تسروهطوغ دوخ  ياهدرمت  رد 
امش نادرمکین  اغیرد  يا 

اجک رد  دنتسیک و  دندش و  نوچ 
نیتسار ناگدازآ  دندش  نوچ 

نیمزرس رد  ناتنادرمناوج  ای 
راکزیهرپ تلم  نآ  دش  هچ  سپ 
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راک تقو  لقاع  راتفگ و  رد  كاپ 
نیا زا  ریغ  تیعقاو  ایآ  تسه 
نیمز بلق  رد  دنتفخ  همه  هک 

تخر دنتسبرب  تسپ  يارس  نیز 
تخب تخت و  دزاس  هریت  هک  ياهناخ 

دیاهدنام هبور  دنتفر و  اهریش 
دیاهدنام هتوک  دنتفر و  اهورس 

راوخ رادقمیب و  دیدرخ و  ردق  نآ 
راسمرش دش  ناترکذ  زا  نابز  هک 

لد حول  زا  درتسب  دهاوخ ، هنیس 
لجخ رتمک  دوش  ات  ار ، ناتمان 
میور وا  يوس  مینادزی و  ام ز 

میوشیم شرما  میلست  تبقاع 
داشگ خر  زا  باقن  نمیرها  تسد 

داسف يور  زا  تفر  وسکی  هدرپ 
نورد قوش  اب  هک  یقاب  سک  تسین 

نوگژاو دیامن  ار  یتشز  ماج 
تفص لقاع  يدباع ، زگره  تسین 

تیصعم زا  ار  قلخ  دراد  زاب 
تشرس بیع  همه  اب  ایآ  زاب 

؟ تشهب قیفوت  دیهاوخ  ادخ  زا 
راگدرورپ هک  دیراد  عمط  ای 

؟ رامش رد  ار  امش  درآ  ناتسود 
دینک نوریب  رس  ار ز  ادوس  ماخ 

دینک نوچ  نوسفا  رکم و  نیا  ادخ  اب 
لوبق میس  تعاط و  دقن  هب  زج 

لوصح ددرگ  يدزیا  ياضر  یک 
اهر دزاس  وک  فورعم  رمآ 

ادخ زا  شداب  نعل  وکین ، راک 
دننکیم مدرم  هب  رکنم  زا  یهن 

دننکیم مگ  نآ  نطب  رد  ار  شیوخ 
هحفص 196] ]

رذوبا اب  ینخس  هبطخ 130-
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. دندرک دیعبت  هدبز  يارحص  هب  ار  وا  هک  یماگنه  رذوبا  هب 
راگدرک رهب  هدوب  تمشخ  نوچ 

رادب وا  يوس  دیما  هدید 
دناهدیسرت دوخ  يایند  زا  مدرم 

دناهدیچرب وت  نماد ز  ببس  نیز 
ياهتسش ناشیا  زا  تسد  وت  رگ  کیل 

ياهتسج ار  ناک  هدوب  ینید  رهب 
راذگاو ناشیدب  ار  ایند  راک 

راپسهر وش  ادخ  يوس  نتشیوخ 
زاب دندنپ  نیا  جاتحم  نامدرم 
زاینیب ناشیا  زا  وت  یتسه  کیل 

تسیک نآ  زا  درب  هک  ینیبیم  دوز 
تسیک ناوخ  نورد  يزوریپ  نان 

تسوت نامهم  اضر  هک  یبقع  زور 
تسوت نامیا  ناسک  کشر  يهیام 

كاخهریت نامسآ و  دندنبب  رگ 
كاپ ناسرت و  ياهدنب  رب  ار  هار 

رهم يور  نادزی  هک  ینیبیم  زاب 
رهپس رد  دراد  زاب  شیورب  هر 

رانک رد  تدابم  قح  زج  یسنوم 
رادم لد  رد  یتشحو  لطاب  زج ز 
زیزع هگنآ  يوشیم  مدرم  شیپ 

زین وت  یهاوخرب  دنهاوخ ، ار  هچناک 
نیما يدرگ  ناشمشچ  رد  نامز  نآ 

نید نماد ز  ناهج  رهب  یشک  هک 

تموکح لوبق  هفسلف  هبطخ 131-

شیرپ دیفالتخا و  رد  روهطوغ 
شیر زین ، اهلد  هتفشآ  راگزور 
نامز نیا  اهنآ  زا  هک  ینامدرم 

ناهن دشاب  درخ  رضاح ، دوب  نت 
دیمریم نکیلو  مناوخ  قح  يوس 
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دیمدیم يدرس  داب  ار  مشتآ 
ریش گناب  زا  دمر  وک  یماد  وچمه 

ریزگ مباییمن  دیزیرگیم و 
دومن شوخ  لد  ناوت  ناتیرای  هب  یک 

دود ار ز  تملظ  درگ  تلادع  زا 
قیرط ياهیژک  منادرگ  تسار 
قیرغ سفن  مروآ  قیاق  يوس 

هحفص 197] ]
ام ینادیم ز  شیوخ  اهلا  راب 

اطخ رگ  دب  وکن  رگ  دز ، رس  هچ  ره 
یتردق قایتشا  زا  يدب  هن 

یتصرف بسک  یهاوخ و  نوزف  زن 
راک حالصا  دب  هراومه  ام  یعس 

رادیاپ تکاپ  نید  دنامب  ات 
مومع رب  دتفا  تینما  يهیاس 

موب زرم و  رد  دوش  ارجا  وت  مکح 
منموم نیتسخن  نم  اهلا  راب 

منزیم يدرد  دایرف  نامز  نیاک 
دومن ور  تیوس  هب  وک  سک  نیلوا 

دونش تزاوآ  هک  ات  خساپ  داد 
؟ دوبر یک  نم ، زا  سک  ار  شنرک  يوگ 

دورد دص  شداب  هک  ربمغیپ  ریغ 
هایس لد  لیخب  کنیا  دیهگآ 

هاگچیه تفالخ  رب  قیال  تسین 
ناج سومان و  دتفوا  شتسدب  نوچ 

ناملسم روما  ای  تمینغ ، ای 
زآ دزد  ار  وا  شوه  دیابریم 
زارد دزاس  ناشلاوما  رب  تسد 

ادخان ددرگب  ینادان  هک  رو 
الب دص  رد  ار  قلخ  دزاس  هقرغ 

تسدب درآ  مامز  يراکمتس  رو 
تسکش دهاوخ  ار  قلخ  قح  ماج 

فلت دزاس  ار  لام  تلادعیب 
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فکب دتفا  ار  مولعم  ياهدع 
ءاشترا دیامنیم  وک  ینئاخ 

اپ ریز  یقلخ  قح  دراذگ  ات 
دشکیم تنس  طخ  رب  ملق  نوچ 
دشکیم تکاله  يوس  ار  قلخ 

ایند رد  ییاسراپ  رد  هبطخ 132-

دناشن ار  تقلخ  خیب  هک  نآ  رکش 
دناتس هچنآ  ای  داد  هچنآ  رهب 

دوشگ ناسحا  رد  اهناسنا  يور 
دومزآ تمعن ، رکش  اب  یهگناو 

ادخ دنادیم  تسدیشوپ  هچ  ره 
الم رب  شدزن  تسیناهنپ ، زار 

درب دوخ  رد  لد  هک  يزار  زا  هگآ 
درگنب هدید  هدیدزد  ار  هچنآ  و 

هحفص 198] ]
دیرفآ ار  ناج  هک  ینادزی  ریغ 

دیدن رگید  يدزیا  نودرگ  خرچ 
تسیرب دب  زا  یفطصم  هک  مدهاش 

تسیربمغیپ متاخ  هک  یمتاخ 
ناهن شاف و  ماهداد  یهاوگ  نیا 

نابز تسدمه  دییات  نیا  رد  لد 
: هبطخ يهمادا 

تسرد دشاب  ياهتفگ  يزاب ، تسین 
تسس هیاپ  یغورد  هن  دشاب  تسار 

شورخ هدرواک  تسا  گرم  ردنت 
شوهب دب  دیاب  هک  دمآ  دنپ  دنچ 
شیپ هب  دناریم  گرم  ناوراک 

شیوخ هب  دناوخ  ار  قلخ  شنابراس 
وت درگ  دیآ  قلخ  رگ  رذحلا ،

ورد دزاس  ارت  یهاوخدوخ ، ساد 
؟ تخت جات و  نیا  رب  هرغ  يدرگب  نوچ 

تخر دیچرب  ارس  نیز  دیاب  هکنوچ 
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راوخ شیدنا  ماخ  هک  يدید  نیا  زا  شیپ 
راکب دمان  تخودنا و  اهلام 

دنارورپ يزارد  ياهوزرآ 
دنامن یبقع  زا  هشیدنا  شلد  رد 

رود شیوخ  زا  گرم  تشادنپیم  هچرگ 
روضح هگان  وا  نیلاب  رب  تفای 

شنمام زا  نطوم و  زا  درک  رود 
شنکسم ار  نشخ  یتوبات  درک 

شورخ شوج و  اب  هدرب  شنامدمه 
شود يور  رب  هگ  تسد ، يورب  هگ 

زاب دینیب  ات  دیئاشگب  مشچ 
زاب دنتفر  نوچ  دندوب و  نوچ  قلخ 

گرزب سب  هدنارورپ  اهوزرآ 
گرتس یئاهنوتس  اب  یئاهخاک 

دنتشابنا اههناخ  رد  اهلام 
دنتشاد ناشیرپ  ار  دوخ  رطاخ 

روگ کیرات  يهمخد  ناشاههناخ 
روم نارام و  يهمعط  یکاخ  مسج 

دیشک رس  شلام  ماج  دمآ ، ثراو 
دیشک رب  رد  يرگید  ار  شرسمه 
داد نازیم  رد  هک  دراد  ناوت  هن 

دایز يردق  دنک  ار  یکین  گنس 
دنسپان ياهراک  يارب  زن 

دنزگ دنار  وا  زا  یهاوخ  ترذعم 
ریخ درک  ادخ و  زا  دیسرت  هک  ره 

ریغ دتفا ز  رتلوبقم  تبقاع 
هحفص 199] ]

تشهب دیما  هب  دیشوکب و  سپ 
تشرس زا  یتشز  بیع و  دیزاس  رود 

دیرفآ ار  یمدآ  ناج  هک  نآ 
دیشک نادیواج  هن  ار  یتسه  شقن 

دیرذگب ات  ناهج  یهاگرذگ  دش 
دیرب یبقع  يوس  وکین ، ياهشوت 
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راب دیدنب  ارس  نیز  دیابب  نوچ 
راوهار یبسا  تسه ، وکین  راک 

راگدرورپ تمظع  رکذ  هبطخ 133-

دندزیا عیطم  یبقع  ینید و 
دندز نادزی  تعاط  زا  مد  ود  ره 
تسوا تسد  اهنادکاخ  دیلک  مه 

تسوا تسپ  اهنامسآ  زارف  مه 
ماش حبص و  تعیبط  ناشوپ  زبس 

مامتها شتاذ  حیبست  رب  هتسب 
رتزبس ياههخاش  زا  یهگناو 
رگهولج ددرگب  یخرس  شتآ 

تسوپ ریز  دتفا  بآ  ار  اههویم 
تسوا رب  هک  یمشچ  باداش ، دنک  ات 

: تسا هبطخ  يهمادا 
راگدرک باتک  نادیواج ، تسه 

راکشآ حیصف و  سب  ینابز  اب 
تساجباپ شنوتس  دشاب ، ياهناخ 

تساخب يداب  رگا  ناریو  دوش  یک 
تسبب تمه  نوچ  هک  دراد  یتزع 

تسکش ره  دنارب  شناقیفر  زا 
: هبطخ يهمادا 

تخورفرب ار  دوخ  عمش  دمحا  هک  نوچ 
تخورفیم یهایس  نارود ، بساک 
داقتعا ياههولج  دب ، نوگنوگ 
داهنیم یقیرط  رب  لد  یسک  ره 

میدق نارادهنیئآ  یپ  رد 
میرک نآ  اب  يربمغیپ  دش  متخ 

تسدب دیآ  شدزیا ، ياضر  ات 
تسبب تمه  ودع  اب  داهج  رب 

تسادخ زا  نادرگیور  هکنآ  ره  اب 
تساطخ كرش و  زا  راشرس  شترطف 

هحفص 200] ]
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: هبطخ يهمادا 
روک هدیدرگ  لد  نامشچ  ار  هک  ره 

روضح ياج  نیرخآ  ایند ، تسه 
كاخ رترب ز  درپ  یک  شرکف  غرم 

كاله ار  رکفت  غرمیس  هدرک 
زاب هدیدرگ  لد  نامشچ  ار  هکناو 
زاب هدید  ار  نادکاخ  نیا  زا  رترب 

چوک رهب  ددنب  تخر  انیب  درم 
چوپ ریغ  دنامن  ناروک  فک  رد 

ياهشوت ایند  ز  لدانیب ، هتسب 
ياهشوگ ایند ، دیوج ز  لد  روک 

: هبطخ يهمادا 
شوگ دیراد  نادب  میوگ  ياهتکن 

: شورف هتکن  نینچ  دهاوخ  رخ ، هتکن 
ریپ درخ و  زا  یسک  ره  دراد  هچ  ره 

ریس دیدرگ  نآ ، زا  زورکی  تبقاع 
تسا هتسخلد  شمئاد  روضح  زا 

تسدب درآ  رتهزات  دراد  تسود 
ادج نوناق  نیز  تساما  یگدنز 

اهر ار  وا  دنک ، دهاوخیمن  سک 
كاخ يور  دنامب  ات  دراد  تسود 

كاله رد  ار  یتحار  دنیبن  نوچ 
تامم زا  سرت  دوب ، تمکح  يهمشچ 

تایح حور  دهد  هدرم  لد  رب 
شوگ مشچ و  ياههدرپ  دناردرب 

شون تسه  ار  تفرعم  ناگنشت 
تسا تمکح  نیا  لصاح  يزاینیب 

تسمدمه تمالس  اب  شنیشنمه 
دورف دمآ  ادخ  زک  یباتک  نآ 

دوشگ وس  ره  زا  تمکح  ياههمشچ 
دیرگنب دیونشب و  شدوجو  اب 

دیروآیم نابز  رب  ار  قح  مان 
يرگنب رگ  ار  تایآ  زا  یضعب 
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يرگید یضعب  ریسفت ، دنکیم 
هاوگ ار  یخرب  تایآ  زا  یخرب 

هلا اتکی  يهتفگ  ضقانتیب ،
راپسهر دش  وا  تایآ  اب  هک  ره 

راگدرورپ هر  دنادرگن  مگ 
رگدکی زا  تخس  دیراد  اههنیک 
روهلعش ناتاههنیس  رد  ینمشد 
قافن یئورد و  اب  يزور  دنچ 

قافتا مه  اب  دیراد  ارهاظ 
هحفص 201] ]

دوک يور  هتسشن  ناک  هزبس ، وچمه 
دوب هدنگ  شریز  باداش و  شرهاظ 

لاحم ياهوزرآ  رد  مه ، رای 
لام میسقت  عقوم  رد  مه ، مصخ 

گنچ هدنکفا  ناتناج  رب  نمرها 
گنر هریت  اهلد  هدرک  شبیرف  اب 

رورغ داب  ناتیاهرس  رد  تسه 
رودب یناسنا  هار  زا  دیاهتشگ 

ادخ تسد  ماهداد  ار  دوخ  سفن 
امش رای  دوش  ات  مهاوخ  زین 

گنج رد  رمع  یئامنهار  هبطخ 134-

: دندومرف ع »  » ماما هدرک ، تروشم  وا  اب  گنج  هب  نتفر  يارب  رمع 
راگدرک هدرک  دهع  ار  نیملسم 

رادهدهع ار  ناشنیمات  دوش  ات 
درخ دوب  یلاهن  نید ، هک  نامزنآ 

درتسیم ار  اهجنر  وا ، يرای 
دوبن سک  دندب و  كدنا  نیملسم 

دودو زج  ناشیا ، يرای  دنک  ات 
تشاد زاب  درک و  راوخ  ار  نانمشد 

تشادن تردق  نینچنیا  سک  وا  زا  ریغ 
توق دیشخب و  یتوق  ار  نانموم 

تومی یح ال  دیواج ، يهدنز 
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تسدب يریگ  ار  ریشمش  دوخ  هک  رگ 
تسکش یبای  رگ  و  یمخز ، يروخ  رگ 

دنوش نمام  ربهریب و  ناملسم 
دنور وا  يوس  هب  ات  دشابن  سک 

ریلد يدرم  دوب ، نیا  رتوکن  سپ 
ریما يزاس  نتشیوخ  هاپس  رب 

وجگنج هاوخریخ و  دشاب  هک  ره 
وا هارمه  نکب ، ار  دوخ  رکشل 

تخاس زوریپ  شنمشد  رب  ادخ  رگ 
تخاس دابآ  وت  دوصقم  يهناخ 

هلا ریدقت  دیآ ز  تسکش  رو 
هاگهیکت ار  نامدرم  یتسه  زاب 

هحفص 202] ]

هریغم شهوکن  هبطخ 135-

:( دندومرف یلع  ترضح  مهدب . ار  یلع  باوج  مناوتیم  نم  تفگ : نامثع  هب  سنخا  نب  هریغم  دش ، ياهرجاشم  نامثع  و  ع )  ) یلع نیب  )
فافع زا  رود  رتبا  نیعل  يا 

؟ فال هنوگنیا  ینز  ات  یشاب  هک  وت 
ياهشیریب ربیب و  یتخرد  نوچ 

ياهشیدنا نینچ  راوازس  یک 
راگدرورپ يوش ، شرای  وت  هک  ره 

راوخ زیچان و  شدزادنا  نیمز  رب 
تسد وت  يریگ  وا  زا  سک  ره  دتفیم ،

تسکش لذ  ودب  دنایامن  خر 
ادخ زا  مهاوخ  هک  نم  زا  وش  رود 

ام نیب  کنیا  دزادنا  هلصاف 
نادب اما  نکب  یهاوخیم  هچ  ره 

نادب رب  دیاین  يریخ  ادخ  زا 
روگ هب  یتفخ  ای  هدنز  ینامب  رگ 

رودب وت  زا  راگدرورپ  تمحر 

تعیب هلئسم  رد  هبطخ 136-

دومنیم تعیب  وچ  نم  اب  ناتتسد 
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دوبن تعیب  نیا  زگره  یناهگان 
تسین دننام  امش ، اب  نم  تین 

تسین دنویپ  نیا  رد  یناوخمه  چیه 
ادخ رهب  متساوخ  ار  امش  نم ،

ارم دوخ  رهب  میهاوخیم  کیل 
دیهد متسد  رد  تسد  قیالخ  يا 

دیهن یئاپ  يدب ، حالصا  رهب 
دیلپ سافنا  حالصا  منک  ات 

دیرب نامرف  نم ، روتسد  زا  دیاب 
هحفص 203] ]

مغ درگ  میوشب  هدیدمتس  زا 
متس لاگنچ  میریگ ز  وا  داد 
تسدب مریگ  ناملاظ  راهم  سپ 

تسکش يور  تبقاع  دننیبب  ات 
یتسار يوج  يوس  مناشکیم 

یتساک هن  مراد و  للعت  هن 

ریبز هحلط و  هرابرد  هبطخ 137-

نت ود  نآ  تسد  دوخ ز  دماینرب 
نطو راکدب  دنناوخ  ارم  ات 

دش هدید  اهوزرآ  لامج  ات 
دش هدیچرب  نایم  زا  فاصنا  ياپ 
اهر يزور  دوخ ، دندرک  ار  هچنآ 

اهبنوخ نآ  بلط  نم  زا  دننکیم 
دنتخیگنا الب  یهاوخنوخ  رهب 

دنتخیر شنوخ  شیوخ ، هک  یسک  زا 
لالح مدناوخیم  زین  مه  نم  هک  رگ 

لاحم ضرف  دص  هب  ار  نامثع  نوخ 
میهس شنوخ  رد  دندوب  مه  زاب 

میهد سپ  شصاقت  هک  دیاب  هس  ره 
نت ود  نآ  تسدب  اما  دش  هتشک 

نم ار ز  شنوخ  دنهاوخ  ارچ  سپ 
دینکیم یهاوخداد  ياعدا 
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دینکیم یهاگداد  ار  نارگید 
تسرد دشاب  اعدا  ار  امش  رگ 

تسخن موکحم  دیتسه  نتشیوخ 
تسا نم  اب  قح  منیب و  تقیقح  نم 

تسا نت  رد  ممادم  یئوج  قح  نوخ 
دناهشیپ ملاظ  یغاب و  ناسک  نیا 

دناهشیدنا جک  دنتسه و  لدهریت 
وا رد  دشاب  یبرقع  هک  نجل  نوچ 

ورف دش  اهیگریت  رد  ناشناج 
ریسا اهتهبش  لاگنچ  رد  هتشگ 

ریما ناشیا  رب  هتشگ  تملظ  وید 
راکشآ سب  قح  رما  دشاب  هچرگ 

راوخ ار و  لطاب  تسدنادرگ  لال 
هحفص 204] ]

دب موق  نیا  رب  دنگوس  ادخ  رب 
دبا ات  دنام  هک  یسرد  مهدیم 

: هبطخ يهمادا 
شیوخ لفط  رب  دنک  ور  هک  رتش  نوچ 

شیپ هب  میوس  فرط  ره  زا  دیدمآ 
شوگ هب  دمآ  یتعیب  تعیب  گناب 

شورخ گناب و  نیا  زا  دش  رک  کلف  هک 
زاب کیل  مدناشک ، سپ  ار  دوخ  تسد 

زارد میوس  رب  دیدرک  دوخ  تسد 
ریبز هگنآ  هحلط و  اهلا  راب 

ریغ یعمج ز  اب  دنتسکشب  دهع 
گنن هب  دنتسکش و  نامیپ  متس  اب 

گنج هب  کیرحت  دندرک  ار  قلخ 
دناهتسب ناشیا  هک  ار  نآ  اشگاو 

دناهتسب لد  نادب  هچنآ  نک  تسس 
بارخ نک  ناشوزرآ  ياههناخ 

بارس نک  ناشیا  رب  يزوریپ  بآ 
تسکش زور  زو  گنج  زا  رتشیپ 

تسد دنیوش  لمع  نیز  ات  متساوخ 
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رادوریگ نآ  يهماگنه  رد  زاب 
راظتنا مدرک و  ربص  تعجر  رهب 
یتمعن ناشیا  رب  مدنادرگ  هضرع 
یتمقن هدیرخ  ار ، نآ  دندز  سپ 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 138-

. دنکیم هراشا  اههثداح  اههنتف و  هب  هک 
تساطخ رحب  رد  قلخ  هک  نامز  نآ 

تساوه لامدگل  اهیراگتسر 
رهم عمش  اب  یبن ، لآ  مئاق 

رهپس رون  رشب  رب  دباتزاب 
یتساکیب ار  سافنا  شهاوخ 
یتسار هار  هب  دنادرگزاب 

دناهدنار اهلد  ار ز  نآرق  هچرگ 
دناهدنادرگ دوخ  ءارآ  عبات 

هحفص 205] ]
دنک نآرق  وریپ  ار  ناشیار 

دنک نامیا  نزخم  ار  ناشبلق 
: هبطخ يهمادا 

روهلعش ددرگب  یگنج  شتآ 
روهطوغ هنتف  باقرغ  رد  قلخ 

نانک شرغ  نیگمشخ ، يریش  وچمه 
ناشن ار  شزیت  نادند  دهدیم 

ریش رپ ز  دیامن  ناتسپ  رتش ، نوچ 
ریلد ددرگ  شندیشود  رب  قلخ 
دیفس ریش  دوب  نیگآرهز  کیل 

دیشچ هعرج  کی  هک  ارنآ  دشکیم 
تسین هاگآ  یسک  ادرف  زا  هچرگ 
تسین هاریب  نم  راتفگ  نیا  کیل 

روضح گناب  دنز  لداع  یمکاح 
رودب دشاب  هفیاط  نیز  وا  لسن 

باقع دنار  ار  روج  نامکاح 
باذع رهز  دهدیم  ار  ناملاظ 
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كاچ كاچ  دیامن  هنیس  نیمز ، سپ 
كاخ درآ ز  نورب  دوخ  ياهجنگ 
دیلک ره  دراپس  وا  تسد  هب  سپ 

دیسر یجنگ  ره  هب  نآ  اب  ناوت  هک 
رگد راب  ار  لدع  دزاس  هدنز 
رگهولج ار  نآ  راسخر  دنکیم 

باوص رب  رگید  راب  دزاس  هدنز 
باتک مکح  ربمغیپ و  تنس 

: هبطخ يهمادا 
ماخ نوعلم  نآ  منیبیم  ایئوگ 

ماش ناماد  رد  تسدنکفا  گناب 
هتشادرب ار  غیت  یتسرپ ، بش 
هتشارفا یمچرپ  هفوک  رود 

درد نادند ، اب  هک  دشاب  يرتشا 
دربیم ناتسپ  هب  یتسد  ار  هک  ره 
كاله دزاسیم  قلخ  زا  ردق  نآ 

كاخ يور  ددرگ  شرف  اهرس  ات ز 
زاب تسه  شناهد  ندیعلب  رهب 

زآ غیت  دراد ، دادیب  يهنشد 
تسد رود  ات  شهگنالوج  دوشیم 

تسسگ وا  زا  یگدنز ، ياههتشر 
هحفص 206] ]

اههتشپ هتشک  دزاسیم ز  تخس 
اهر ددرگ  شفک  زا  كدنا  یعمج 
بش زور و  ددرگ  هنوگنیا  راگزور 

برع موق  نیا  دیآ  لقع  رس  ات 
لوسر هار  رب  دینام  اج  هب  اپ 

لوبق شیهلا  راثآ  هدرک 
تشذگ شتوف  زا  هاتوک  یتدم 

تشگ رود  دیابن  شنامیپ  سپ ز 
شیوخ هار  هدرک  راومه  نمرها 
شیپ دیراذگب  هاگ  شیوسب  ات 

يروش ماگنه  هب  هبطخ 139-
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باتش سک  درادن  نم  زا  رتشیپ 
باوج نادزی  توعد  رب  دهد  ات 
اجب مد  ره  دروآ ، ماحرا  قح 

اخس تسد  نورب ، درآ  نیتسآ  ز 
نم راتفگ  رب  دیراد  ناج  شوگ 

نخس نیا  دیشوین  میوگ  نوچ  دنپ 
زیتس ددرگ  اپب  دشاب  نآ  میب 

زیت ریشمش  نورب  دیآ  ماین  زا 
دننکشب ار  دوخ  نامیپ  نانئاخ 

دننز یگنس  ار  دهع  ياههشیش 
دنوش ربهر  ناهرمگ  رب  ياهدع 

دنور نانادان  لابند  ياهتسد 

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  هبطخ 140-

تساطخ زا  هانگ و  زا  كاپ  یسک  ره 
تسازس ناهارمگ  هب  یمحر  دنک  رگ 
تسا ملاس  یسفن  ياراد  یسک  ره 
تسا مزال  هشیمه  تمعن  نیا  رکش 

یسک زا  یئوجبیع  دزاسن  ات 
یسب ار  مدرم  صقن  دواکب  ای 

هحفص 207] ]
سوه زا  دشاب  كاپ  وک  یسک  نوچ 

سک بیع  دیوگب  ات  دشاب  تشز 
بویع دص  دراد  هک  نآ  رگنب ، شیوخ 

؟ بوخ تسایآ  سک ، بیع  دیوجب ، رگ 
يرتدب هانگ  هدرک  نتشیوخ 
يردهدرپ نارگید  زا  دنکیم 

راگدرک تسد  هک  رطاخ  زا  هدرب 
راک تشز  نآ  رب  دناشوپ  ياهدرپ 
وا زا  رتنوزفا  تسدرک  اطخ  دص 

وگتفگ شرای  بیع  زا  دنکیم 
دربن اهیتشز  هب  هر  متفرگ ، دوخ 
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درخ تسیراک  دنک  هک  یهانگ  ای 
تسا هتفگ  مدرم  بیع  هک  هنگ  نیا 

تسا هتفخ  لفاغ  تسا و  بیع  نیرتدب 
وگم شبیع  هنگ ، هدرک  یسک  رگ 
وا رب  دیاشخبب  قح  هک  نآ  دشاب 

شابم نمیا  دوخ  درخ  هانگ  زو 
شاف ناهنپ و  تدیآ  يرهق  هکلب 

ناهن رد  شبویع  دناد  دوخ  هک  ره 
نابز رب  دراین  ار  مدرم  بیع 

ادخ زا  دیامن  شهاوخ  وا  دیاب 
اطخ راک  زا  شظوفحم  دنک  ات 

سک بیع  دریگن  ناسنیا  دنک  رگ 
سب شیوخ و  سفن  حالصا  دنکیم 

تبیغ زا  یهن  هرابرد  هبطخ 141-

. لطاب قح و  نیب  قرف  رد  تبیغ و  ندینش  زا  یهن  رد 
تسنموم شرای  هک  دنادیم  هک  ره 

تسنقتم شنید  تسرادرک و  تسار 
لوضف رب  دزاس  شوگ  دیابن  دوخ 

لوبق دیامنن  دنتفگ  شدب  رگ 
دنکفا يریت  زادناریت  هاگ 

دنزیم جراخ  هب  نوریب  فده  زا 
تساوه رد  يریت  زین ، تبحص  ریت 

تساطخ اما  ياهتفگ ، یشوینیم 
هابت رسکی  دوش  لطاب  يهتفگ 

هاوگ دشاب  دزیا و  دشوینیم 
تسا یکدنا  لطاب  قح و  نیب  قرف 

تسین هار  نوزفا  تسا و  تشگنا  راچ 
هحفص 208] ]

تسا هدینشب  وت  شوگ  هچ  نآ  لطاب 
تسا هدید  تمشچ  هک  يزیچ  دوب  قح 

لهاان هب  یکین  هرابرد  هبطخ 142-
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. هدش ماجنا  درومیب  هک  یکین  راک  يهرابرد 
تسین هتسیاش  دوخ  هک  اجنآ  یئوکین 

تسین هتسیاب  قیال و  هکنآ  رب  ای 
رازهروش نایم  یناراب  تسه 

رانک رد  درادن  ار  یعفن  چیه 
؟ دیدب یعفن  یک  راکوکین  صخش 

دیرورپ ار  ناسک  قیالان  هک  نوچ 
دورد دیوگ  شسکان  هک  نآ  زا  ریغ 

دورف درآ  ودب  رس  يزور  دنچ 
تسه هچ  ره  دشخبب  هک  ینامز  ات 

تسپ نانادان  دنیوگ  وا  دمح 
بجع اداب  دشخبیم و  ناسخرب 

بر هار  رد  وا  تسد  دشاب  هتسب 
راثن دزاس  دوخ  لام  سک ، ره  کیل 

راگدرک هدادب  هک  یکاپ  لام 
شیوخ دنواشیوخ  ناکاپ و  هر  رد 

شیر ناشیورد  ماعطا  دنک  ای 
دنب دزاس ز  اهر  ار  يریسا  ای 

دنمتسم نابل  رب  درآ  هدنخ 
لام دزادرپب ز  ناضورقم  ماو 

لاح درد و  رب  دسر  ار  نارادهصغ 
بیکش رب  دزاس  رما  ار  دوخ  سفن 

بیصن شسافنا  یکاپ  دوش  ات 
الب دراب  وا  رب  نوچ  دزاس  ربص 

ادا دزاس  یشوخ  اب  ار  دوخ  نید 
تسشن شناج  رد  فاصوا  نیا  هک  ره 
تسرب یتشز  زک  تسیدرم ، فرش  اب 

تسلصاح شناهج  ياهتمرکم 
تسلصاو یبقع  ياهتلیضف  رب 

ازس دبای  نینچ  دهاوخ  ادخ  رگ 
ادف ناج  لام و  درک  شهار  هب  نوچ 

هحفص 209] ]

ناراب بلط  رد  هبطخ 143-
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دربیم ار  امش  راب  نیمز  رگ 
درتسگیم ياهیاس  مه  نامسآ 

دنرب نامرف  ادخ  نیمارف  زا 
دنرد نآ  عیطم  شوگ و  رد  هقلح 

رهپس كاخ و  زا  رگ  دزیخ  یتکرب 
رهم يور  زا  هن  تسیزوسلد  هن ز 

رشب رب  برقت  دیما  هب  هن 
رش دننیب  وا  زا  هک  یسرت  هن ز 

راگدرورپ زا  دنرومام  هکلب 
راثن هراومه  دنزاس ، ناتدوس 

تسد رب ز  ناشیارب  ار  تعاط  شقن 
تسدب دیآ  ناتراک  حالص  ات 

مخ ود  نیا  دندرک  میلست  ندرگ 
مغ غراف ز  هناقاتشم و  تخس 

تشز لامعا  یمدآ  رگ ز  دنز  رس 
تشون ناسنیا  راگدرک  ار  شرفیک 

رمثرپ غاب  هب  دزادنا  تفآ 
رب خاش و  اههشیر و  ددرگ  کشخ 

راگدرک زا  دسر  نامرف  ار  ربا 
رابن ناراب  رگد  دنب و  رب  تخر 
دوج تسد  دراد  هاتوک  یتدم 

دوس ریخ و  ياههنیجنگ  دشکیم 
هاوخهبوت دبوکب ، هبوت  رد  ات 

هانگ دیوش  شلد  زا  راکهنگ  ای 
دنپ زیواتسد  هب  دزادنا  گنچ 

دنب ماد و  نیز  اهر  ددرگ  رگم  ات 
تشز هار  ددنبب  رکنم  زا  یهان 

تشونرس رد  دتف  ینوگرگد  ات 
؟ دیرب دهاوخ  اجک  شقزر  يهتشر 
؟ دیرد دهاوخ  اجک  شفطل  يهدرپ 

راگدرورپ زا  تساوخ  نارفغ  هک  ره 
راثن وا  رب  دنک  رهوگ  وا  مشچ 
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لالجلاوذ رگنب  شیوخ ، باتک  رد 
لاح حرش  شیاههیآ ، اب  دهد  نوچ 

هحفص 210] ]
راگدرورپ زا  دیهاوخ  ترفغم  »

راگدرک زا  رتهدنزرمآ  تسیک 
رهپس یلین  زا  دناشوج  اههمشچ 

رهچ يور  شرهم  کشا  دطلغب  ات 
لام نادنزرف و  هب  يرای  دهدیم 

« لاب ود  دننامه  ودنیا  دنوشیم 
گرم زور  زا  رتشیپ  وک  یسک  ره 
گرب زاس و  ددنبب  دوخ  چوک  رهب 

اپ ریز  رد  دهن  هبوت ، بکرم 
اضر نان  دهاوخ و  ششخب  بآ 

هانگ دیاشخبب  وا  زا  راگدرک 
هار یط  رد  دوشیم  شنابراس 

میدمآ تیوسب  ام  اهلا  راب 
میدمآ تیوک  يوس  هناقشاع 

میاهتفگ لزنم  كرت  اهلا  راب 
میاهتفخ يدنچ  هک  را  میرایشوه 

بارطضا شورخ و  رد  نایاپراچ 
بات هب  هداتفا  تشحو  زا  ناکدوک 

راتساوخ ار  تشزرمآ  ششخب و 
راودیما تتمعن  راثن  رب 

لد هب  یسرت  ترفیک  باذع و  زا 
لجخ وت  باوج  زا  یسرپب ، رگ 

نک باریس  ار  كاخ  اهلا ، راب 
نک بآ  رپ  ار  کشخ  ياههمشچ 

راکم لد  كاخ  هب  يدیمون  راخ 
رادم نیا  زا  رتراوخ  هتشگ ، راوخ 

ریگم اهیلاسکشخ  رد  ام  ناج 
ریسا دش  یطحق  لاگنچ  رد  هچرگ 

ياهدنشخب زا  رتهدنشخب  هک  يا 
ياهدنب دیامن  دب  را  شوپمشچ ،
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درخیب یعمج  دندرک  يدب  رگ 
در تسد  نیا  نزم  مدرم  رگد  رب 

رهد گنس  زا  تسکش  تقاط  يهشیش 
رهز شین  زا  اههنامیپ  هدش  رپ 

لیخب مه  تنامسآ  میتسد ، گنت 
لیلذ مه  نادرم  باتیب ، ناکدوک 

دورف دیآ  الب  قالش  هک  سب 
دوبک اهتبرض  دش ز  تقاط  تشپ 

ناوختسا ات  هدمآ  رگید  دراک 
ناما ام  زا  دیرب  رگید  اههنتف 

هحفص 211] ]
تسیتمحر هنوگچ  نیا  اهلا  راب 

؟ تسیچ هنشت  ناکدوک  هانگ  ناه 
ناوخب ناوخ  رانک  رب  يدیما  اب 

نارم دوخ  هاگراب  زا  دارمان 
باذع نک  رتمک  میدرک  هنگ  رگ 

باقع هد  شهاک  میدرک  اطخ  رو 
راثن ددرگ  وت  اهتمحر ز  هک  يا 

رابب ناراب  بل ، هنشت  ریوک  رب 
شیپ نوچمه  رتسگب  ار  تمحر  ناوخ 
شیوخ ام ز  رب  ناسر  تمحر  يزور و 

هلا يا  نارابب  ناراب  رهوگ 
هایگ دنایور  باریس و  دنک  ات 

تسا هدرمژپ  ار  هچ  ره  دزاس  زبس 
تسا هدرم  هچنآ  ره  دنادرگ  هدنز 

خارف نک  ار  تتمعن  نیتسآ 
خاش تسد  زا  نورب  روآ  اههویم 

كاخ هک  ات  دیرگب  هنوگنآ  ربا 
كاچ هنیس  دیامن  هنانامداش 
اههرذ نیب  دنویپ  دروخ  سپ 

اههرد نیب  لیس  دتفیب  ات 
شوپ زبس  رسکی  دندرگ  اههخاش 

شورف نازرا  دنوش  مه  ناشورف  وج 
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تسارت اهنامرف  یئاناوت و  نوچ 
؟ تسارچ ام  ناج  هب  یتخس  همهنیا 

ربمایپ نادناخ  تلیضف  هبطخ 144-

داد روتسد  نیلسرم  رب  ادخ  نوچ 
داهن ناشیا  يهژیو  ار  دوخ  یحو 

رشب رب  يرذع  چیه  دنامن  ات 
ربخ دزیا  لیلد ، اهدص  زا  داد 
دناوخب قح  يوس  تسار  ینابز  اب 

دناشک دوخ  يوس  فطل  تسد  ود  اب 
راگدرورپ یتساوخیم  لمع  نیز 

راکشآ ددرگ  قلخ  ناهن  ات 
زار چیه  وا  زا  تسین  ناهنپ  هچرگ 

زاب لفق  ره  ششناد  دیلک  اب 
شاف دنناد  دوخ  قلخ  هک  ات  تساوخ 

شالت رتهب  دنک  سک  نیمادک  ات 
بوخ راک  رب  دهد  يرجا  یهگناو 

بویع رپ  رب  دنز  ار  رفیک  بوچ 
هحفص 212] ]

دنچ هک  ینایورود  نآ  دنیاجک  سپ 
؟ دندزیم نارق  یئاناد  فال 

باتک رب  لهاج  دندناوخ  ارم  مه 
باذع ار  مناج  دنداد ، متس  اب 

دنلب رس  ار  ام  دنادرگ  ادخ  سپ 
دنزگ رهز  دز  دنادرگ و  ناشتسپ 

تسا هدیشخب  ام  هب  تمحر  تمعن 
تسا هدیچیپ  ناشدرگ  تمقن  دنب 

دیشک ام  رود  هب  ار  قح  يهقلح 
دیشک نادرمان  تسد  زا  ار  هتشر 
هار عمش  ار  ام  دنناوخ  نامدرم 

هایسور بولق  شخب  ینشور 
كانبات نارتخا  دنشیرق ، زا 

كاپ لسن  نیا  زا  دنناماما  مه 
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تسیمشاه مان  هب  هکس  نیا  برض 
تسین رایغا  روخ  رد  تماما  سپ 

: هبطخ يهمادا 
وردنت ناهج  نیا  دندیزگرب 

ورگ فک  رد  ناشیابقع  زا  تسین 
دناهدیشون ار  دولآ  لگ  بآ 

دناهدیشوپ وکن ، یبآ  زا  مشچ 
رای هدیدرگ  يرکنم  اب  یقساف 

رانک رد  هدناشک  شسونام  تخس 
دیپس هر  نیا  رد  هدرک  ار  رس  يوم 

دیلپ دش  رکنم  يوخ  نوچ  وا  يوخ 
جوم دننام  ناهد  رب  درآرب  فک 

جوف جوف  دعلب  هچ  ات  شکاب  تسین 
تسا هدناشفا  اههلعش  شتآ ، وچ  ای 

تسا هدنازوس  ار  هچ  شیاورپ  تسین 
تساجک دوخ  وج ، ینشور  ياههدید 

تساوخ رون  يراگتسر  غارچ  زک 
درخ مشچ  رس  رب  دمآ  هچ  سپ 

درگنن يوقت  سرت و  ناشن  رب 
اجک زا  میوج  كاپ  بولق  ناو 

ادخ زا  یضار  نامیپ و  رب  شوگ 
؟ تسسگ نوچ  يدرمکاپ  ياههتشر 

تسدب دیآ  يویند  عاتم  ات 
مارح لام  ات  دندرک  اهگنج 

ماکب دیآ  وکن  ناشیزور  دنچ 
تشهب شقن  خزود و  ناشن  سپ 
تشون ناراکهنگ  يور  ارف  قح 

غاب رادید  زا  دندنادرگ  تشپ 
غارس نازوس  شتآ  هتفرگ ز  رب 

هحفص 213] ]
تشپ دندرک  وا  رب  نادزی ، ناشدناوخ 

تشم هب  رخآ  ناشدروآ ، نمرها 

ایند يانف  رد  هبطخ 145-
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ناتیور ناج و  تسه  یناشن  نوچ 
ناتیوس دیآ  گرم  ياهریت 

الب بآ  دیروخیم  هعرج  هعرج 
انف نان  رد  تسیهآ  اههمقل 
فکب دیآ  یتمعن  ایند  یک ز 

فلت دزاس  یتمعن  هک  نآ  زا  ریغ 
تسا هدروآ  زور  هب  ار  بش  کی  هک  ره 

تسا هدرک  مک  لجا  ات  ار  دوخ  هار 
ولگ رد  درآ  رگ  نوزفا  ياهمقل 
وا يادرف  يهمقل  زا  دوش  مک 
اجب دنامیمن  يو  زا  زیچ  چیه 

انف دش  رگید  زیچ  هک  نآ  زا  ریغ 
ون تخر  دشوپب  وا  زا  هک  هچ  ره 

ورگ دراذگب  شاج  ار  ياهنهک 
تسجن نوریب  دوخ  گرب  زا  ياهچنغ 

تسپ راوخ و  يدنلب  ورس  دشن  ات 
گرب خاش و  نوچ  ام  دنتفر و  اههشیر 

؟ گرم لاگنچ  زا  تخیرگب  ناوت  نوچ 
: هبطخ يهمادا 

دیدپ دوخ  دماین  نید  رد  یتعدب 
دیشک نوخ  رد  یتنس  هکنآ  زا  ریغ 

يروآون نیا  زا  دیزیهرپب  سپ 
يربمغیپ هر  زا  دییوج  هار 

تسا هداد  سپ  ناحتماک  نیرید  راک 
تسا هداز  هزات  هک  يراک  زا  رتهب 

رمع یئامنهار  هبطخ 146-

. دوش نوریب  نایناریا  اب  گنج  يارب  دوخ  هک  درک  تروشم  وا  اب  رمع 
دودو نآ  نید  هب  يراوخ  ای  حتف 

دوبن رکشل  یشیب  ای  یمک  رب 
هحفص 214] ]

رای تشگ  ار  دوخ  نید  یلاعت  قح 
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رازراک رد  يرکشل  شباکر  رد 
دیسر دیابیم  هک  اجنآ  دیسر  ات 
دیمد دیابیم  هک  اجنآ  دیمدرب 

تسام شوگ  رد  شیزوریپ  يهدعو 
تسادخ ندیگنج ، زور  رد  ام  رای 

تسوت تسد  رد  هعماج  مامز  نوچ 
تسورگ تیناگدنز  رد  شندنام 

لثم رد  مکاح  تستشر  یکی  نوچ 
لصتم مه  رب  هدرک  ار  اههناد 

دیرب هتشر  رگا  دنزیر  اههرهم 
دیشک خن  رد  ناوتیم  هرابود  یک 

تسمک وت  هاپس  دادعت  هچرگ 
تسمکحم اهنآ  نامیا  نوچ  کیل 

ناد دنمورین  وت  ار  دوخ  رکشل 
ناد دنب  رد  نونک  زا  ار  نانمشد 

اج هب  نامیم  نتشیوخ  یبطق  وچمه 
ایسآ گنس  وچ  نک  ار  نارگید 

زورفرب يداهج  گنج و  شتآ 
زوسم شتآ  نیردنا  ار  دوخ  کیل 

يوش جراخ  نیمزرس  نیا  زا  وت  رگ 
يور نادیم  يوس  رکشل  اب  شیوخ 

برع موق  دنکشب  ار  دوخ  دهع 
بلط دزاس  یگماکدوخ  یسک  ره 

اپب ددرگیم  بوشآ  نانچنآ 
اهر ار  ناریا  گنج  یئامن  هک 

بلط دزاس  ارت  نمشد  فرط  ناز 
برع لصا  هشیر و  دکشخب  ات 
نانمشد دوخ ، اب  دنیوگ  یهگناو 

نانموم ریما  زا  دزیرب  نوخ 
رتتخس هلمح  دنزاس  ببس  نیز 
ربز ریز و  دوشیم  وت  رکشل 

دناهداتفا هار  هب  نانآ  ياهتفگ 
دناهداهنب ناملسم  گنج  هب  لد 
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رتشیب دشاب  وت  زا  نادزی  مشخ 
رتشیر لد  دنک  ار  ناشیا  رتهب 

شیب دندادعت  هب  ناشیا  ياهتفگ 
شیوخ درخ  هاپس  زا  يراد  سرت 
گنج میدرک  اهراب  هتشذگ  رد 

گنت میدرک  نانمشد  رب  ار  هصرع 
دایز سب  ام  رکشل  ایآ  دوب 

؟ دادب يرای  ام  هب  قح  دیما  ای 
هحفص 215] ]

تثعب زا  فده  رد  هبطخ 147-

عوکر دبیز  ارو  هک  يراگدرک 
عولط ار  ص )  ) دمحم دیشروخ  داد 

دای ار ز  یتسرپتب  دیوشب  ات 
دابع راک  دنک  ار  یتسرپقح 
دنردرب ناطیش  تاعاط  يهدرپ 

دنرب نامرف  ادخ  نیمارف  زا 
راکشآ نآ  ینعم  نآرق ، داد 
راوتسا رادیاپ و  شساسا  مه 

وا زا  لفاغ  دب  قلخ  هکنآ  زا  دعب 
وگتفگ وز  دنک  ددرگ  انشآ 

اهرارقا دننک  شراکنا ، دعب 
اهراکنا سپ  شدنناوخ  شاف 

راکشآ ار  دوخ  درک  شباتک  رد 
راگدرک دنیبن  سک  زگره ، هچرگ 

داد هضرع  اهلد  هب  ار  دوخ  تردق 
داهنرب اهناج  هب  شرهق  زا  سرت 

تشز لامعا  رفیک  رب  نوچ  تفگ ،
تشون ار  قساف  يدوبان  طخ 

دورف دمآ  ناسچ  شبیذعت  ساد 
دورد ار  ناشیا  یتسه  عرزم 

نم گرم  زا  دعب  هک  ات  دشاب  دوز 
نطو رب  دیآ  تخس  يراگزور 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


اهرادنپ نیرتناهنپ  دوش  قح 
اهرادرک رتشاف  دیآ ، لطاب 

غورفیب یلوق  هب  سک  ره  دنزیم 
غورد دص  شلوسر  دنوادخ و  رب 

زیتسرپ نامدرم  هاگن  رد 
زیچ چیه  رترضم  نآرق  زا  تسین 

سوه زا  دنهاوخ  هک  ناسنآ  رگا  کیل 
سپ شیپ و  مد  ره  دنزاس  شینعم 

باتک نیا  زا  رتدوس  رپ  نامز  نآ 
باختنا يزیچ  دنزاسیمن  دوخ 

رودب روجحم و  تسه ، وکین  راک 
روضح لبط  دنزیم  يراکتسر 

ياهشوگ رد  ادخ  نآرق  تسه 
ياهشوت دریگن  سک  نآ  زا  زگره 
داقتعا دراد  هک  سک  ره  دهناو 

دای شظافلا ز  دنیوش  ناظفاح 
نآ ياهعفادم  مه  باتک و  مه 

نامایب ود  ره  دندورطم و  ود  ره 
هحفص 216] ]

دنمدرم اب  وکن  نادرم  هچرگ 
دنمگ ناراکدب  لیخ  نایم  رد 
دنتسین نانآ  قلخ و ز  نایم  رد 

دنتسیز ناشیا  هارمه  دوخ  هچرگ 
تسار هار  یهرمگ و  نایم  نوچ 

تساطخ دشاب  اجک  ره  نتسب ، عمج 
دنردهدرپ سب  زورنآ  مدرم 

دنربیم اهیمدرمان  زا  تعاط 
قافتا دندرکب  اهیئادج  رب 

قارتفا دندرکب  يزاوآ  مه  زا 
دنهد طخ  نآرق  هب  نانآ  ایئوگ 

دنهن نآرق  رب  میلست  رس  یک 
شطخ دنسانش و  نارق  زا  یمان 

شطع شکرد  رب  تسین  ار  سک  چیه 
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زور هریت  نیا  دسر  هکناز  رتشیپ 
زورب مدرم  زا  درکیم  اهملظ 

باذع رد  هقرغ  دندوب  ناحلاص 
باوج یتشز  اب  دنداد  ار  کین 

تسار دوب  نادرمکاپ  ياههتفگ 
تسادخ رب  یئارتفا  دنتفگ  زاب 

كاخ يور  رد  نوچ  دیئآ  شوهب  ناه 
كاله یماوقا  دنتشگ  نیا  زا  شیپ 

زارد سب  هدنارورپ  اهوزرآ 
زاب دندرکیمن  رواب  ار  گرم 

دومن خر  ناشیا  رب  هگان  لجع  سپ 
دوس رذع  درادن  رگید  نامز  نآ 

باسح رد  دیاین  رگید  اههبوت 
باذع لبط  دنز  تمقن  شواچ 

دومن ور  یهلا  ریخ  رب  هک  ره 
دوبر یتیگ  فک  زا  قیفوت  يوگ 

امنهر دش  قح  راتفگ  ار  هک  ره 
اهر یتخبدب  تاملظ  زا  هتشگ 

تسوا رای  دزیا  هک  نآ  تسناما  رد 
تسودع شهار  اب  هک  ره  دسارهیم 
ادخ زع  زا  دش  هگآ  یسک  نوچ 
اطخ دشاب  اطخ  نتفگ ، دوخ  زع 

تخانش ار  نادزی  هک  سک  ره  تزع 
تخاب هک  یناج  دشاب و  عضاوت  رد 

تساجک ات  وا  تردق  دناد  هک  ره 
تسادخ میلست  تساوخ ، تمالس  رگ 

یتسار قیرط  زا  دیزیرگیم 
یتساخرب ناتنیب  زا  قح  مان 

هحفص 217] ]
رانک دریگ  يرگ  زا  هکنآ  وچمه 

رارف يرامیب  دیوجیم ز  هک  ای 
ناهن دنام  امش  زا  قح  رب  هار 

نایع قحان  يهرهچ  ددرگن  ات 
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تسب دیهاوخ  اجک  نآرق  اب  دهع 
؟ تسکش هک  نامیپ ، هکنآ  دینادن  ات 

ادخ نآرق  دیرآ  گنچ  هب  یک 
اهر هدرک  سک  هچ  شدینادن  ات 

یسک زا  دیئوجب  ار  يراگتسر 
یسب هدرب  اهجنر  هر  نیا  رد  وک 

تایح دبای  ناشنامیا  زا  شناد 
تامم رهز  ار  لهج  دناشچیم 

ربخ دراد  ناشملع  زا  ناشمکح 
رثایب ای  ناشتفگ  زا  توکس  رد 

زین دراد و  یکی  نطاب  رهاظ و 
زیتس رد  قح  رب  نید  اب  هدمان 

تسوگتسار یهاوگ  نید ، ناشیا ، نیب 
تسوگتفگ رد  امئاد  اما  تکاس 

هرصب لها  هرابرد  هبطخ 148-

دیما دراد  نت  ود  نآ  زا  یکی  ره 
دیون ار  نادیم  حتف  دوخ  رب  هداد 
تسدب درآ  شدوخ  ار  تفالخ  ات 

تسسگ ار  شقیفر  رهم  يهتشر 
دناهتسب يدهع  هن  زگره  ادخ  اب 

دناهتسویپ ودب  يدنویپ  هب  هن 
لعتشم اهلد  هب  هنیک  شتآ 

لد هب  کی  نآ  يهنیک  ار  یکی  ره 
راکشآ ددرگب  ات  دشاب  دوز 

رانک رب  دتفا  ریوزت  يهدرپ 
ماک دنبای  رگا  دنگوس  ادخ  رب 

ماما مدرم  رب  دننیب  ار  شیوخ 
نورب نت  زا  دننکیم  ار  مه  ناج 

نوخ هب  دوخ  غیت  دننادرگ  خرس 
هحفص 218] ]

تساخ ياپ  رب  ناشکرس  هورگ  نوچ 
؟ تساجک دگنج  ادخ  هار  رد  هکنآ 
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شاف دیدرگ  نیا  زا  شیپ  لطاب  قح و 
شالت دزاس  لد ، قفو  رب  یسک  ره 
تسا هرمگ  سک  رگا  دراد  یتلع 

تسکش ار  يدهع  سک  ره  دراد  ههبش 
دیرفآ ار  ناج  هکنآ  رب  مسق  سپ 

دیرد ناج  مشچ  تلفغ ز  يهدرپ 
دنپ تستفرگن  هکنآ  نوچ  متسین 

دنزگ نودرگ  زا  مد  ره  دنیب  هچرگ 
تسا هدنز  وک  یسک  دنیبیم  هچرگ 

تسا هدنک  مغ  نخان  اب  ار  هنیس 
بآ يوج  دص  شاهدرم  قارف  رد 

بارطضا زا  داشگ  شمشچ  يهمشچ 

شتافو زا  شیپ  هبطخ 149-

رارف دزاسیم  گرم  زا  یسک  ره 
رانک رد  دنیبب  ار  وا  تبقاع 

گرب زاس و  اب  لجا  دناریم  شیپ 
گرم يوس  رب  ار  رمع  ناوراک 

تخیرگ سک  ره  رد  تخیوآ  تبقاع 
تخیر گرم  داب  هب  ار  شرمع  گرب 

رس تشپ  مداهن  یناراگزور 
روهطوغ ترکف  رحب  رد  اهلاس 

شورس دناوخ  ارم  یماگنه  هچ  ات 
؟ شومخ ددرگ  نم  رمع  غارچ  یک 

راکشآ متشگن  ینعم  نیا  زار 
راگدرورپ شتساوخیم  ناهن  نوچ 

تفج دنادرگ  ندب  رد  ار  ناج  هکنآ 
تفهن ام  زا  ار  گرم  زور  زار 

گنچ هدنکفا  گرم  وچ  منابیرگ  رد 
گنت هدرک  میورب  ار  یتسه  هار 

دنپ دیریگ  منکیم ، تیصو  سپ 
دنب هب  اهتلفغ  دیص  دتفیب  ات 

كرچ هدرک  ار  دوخ  بلق  دیابن  سک 
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كرش هب  دیالایب  ار  لد  نماد 
هار دیئوج  شتنس  غارچ  زا 

هلا زا  یعمش  تسه  ص )  ) دمحم نوچ 
هحفص 219] ]

نوصم دنام  ناتنامیا  يهناخ 
نوتس ود  نیا  نآ ، ریز  دنامب  رگ 

باتهام مود  دیشروخ و  یلوا 
بایهار ناشیا  راونا  زا  قلخ 

شنم نیا  رب  ات  دیشاب  دحتم 
شنزرس ریت  خرچ ، زا  دیروخ  یک 
ناوت نازیم  هب  دشوک  یسک  ره 

ناور دنادرگب  ار  دزیا  رما 
تسا هدرک  ملاع  رب  یفیلکت  هک  نآ 

تسا هدرک  مک  ناوتان  رب  ار  راب 
تسامش بر  نابرهم ، يراگدرک 
تسار زین  نید  ملاع و  ناتاوشیپ 

رتشیپ ینامز  مدوب  ناترای 
رتشین نودرگ  رام  مناج  هب  دز 

دنپ دیریگ  ماهداتفاک  نامزنیو 
دنب هب  مظع  يوهآ و  دیناشک  رب 

رهپس زا  دیآرب  روخ  ادرف ، هکنوچ 
رهچ هریت ، نیمز  رد  مناشک  رد 

راگدرورپ شزرمآ  يهفحت 
راثن ددرگ  ام  حور  رب  یکشاک 

ماهتسج متسجب ، تبرض ، نیا  زا  رگ 
ماهتسویپ ناهج  رد  رگید  راب 

تسین كاب  متسجن ، تبرض  نیا  زا  رو 
تسین كاخ  زج  رشب ، ماجنارس  نوچ 

مک شیب و  يزور  دنچ  ام  زا  کی  ره 
مغ قرغ  یهاگ  يداش و  اب  هاگ 

میاهدوسآ ياهیاس  رانک  رد 
میاهدوب یمیسن  ناراوخهزیر 

رهم کشا  هدناشف  هک  یئاهربا 
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رهپس كاخ و  رد  دنتشگ  ناشنیب 
ياهیاریپیب زین ، نم  ماهدوب 

ياهیاسمه امش  اب  يزور  دنچ 
تسشن لزنم  نیا  رد  نت  يزور  دنچ 

تسب راب  درک و  چوک  رگید  راب 
كاپ ناج  دیآرب  ات  دشاب  دوز 
كاخ هب  دنام  اجب  یلاخ  یبلاق 

شورخ وز  دیاین  اهشبنج  دعب 
شومخ ددرگ  وگتفگ  نادنچ  دعب 
ندش رب  نیا  رد  تستفخ  اهدنپ 
نخس اهدص  رتفد و  هد  زا  رتهب 

روک نامشچ  زو  هداتفا  نت  نیز 
روضح كرد و  زا  تسد ، اپ و  زجع 

لاح کین  ار  ناتکاخ  میوگ ، كرت 
لاصو دیوجیمزاب  وک  یسک  نوچ 

هحفص 220] ]
دنامب یلاخ  نم  ياج  ادرف  هکنوچ 
دنارب ار  تموکح  مکح  يرگید 

راکشآ تسناد  دیهاوخ  نامزنآ 
راک حالصا  ماهدرک  هنوگچ  ات 

تسشن دهاوخ  مدنسم  رب  یملاظ 
تسکش زا  نوبغم  دیدرگ  نامز  نآ 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 150-

دنتفاتشب فرط  ره  رب  ناهرمگ 
دنتفات ور  ینشور  ریسم  زا 

دوز رید و  دتفیب  هک  یقافتا 
دومن دیابیم  لیجعت  ور  هچ  زا 

هاگن شدیدرک  رود  زک  ار  هچنآ  و 
هار دیآیم ز  دیرامشب ، رود 

تسج ماک  وک  ياهدنبای  اسب  يا 
تسش تسد  نآ  زا  تفای ، شلاصو  نوچ 

هار دیآ ز  ات  تسکیدزن  هچ  هو 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هایس ماش  سپ  زا  نادادماب ،
رانک دزادنا  هک  دمآ  نآ  تقو 

راگزور هدعو ، راسخر  زا  هدرپ 
روضح رب  یگناب  دنرآ  اههدعو 

روهظ دبای  نونک  ناهنپ  دب  هچ  نآ 
اضق زا  دیآ  هنتف  لیس  هک  نوچ 

اضف رد  یهابت  دزادنا ، خرچ ،
رون دیوج ز  هر  تسام ، زا  یسک  ره 

روبص نادرم  کین  نوچ  وا  راک 
الب زا  دیاشگ  دیاش  هرگ  ات 

اهر يدنب  زا  دزاس  ار  ياهدنب 
قارتفا دناشن  ناهارمگ ، نیب 

قافتا يوس  هدناوخ  ار  نانموم 
تساههدید زا  ناهن  دشوکیم ، هچرگ 

تساهر يراکایر  زک  يدرمدار 
رظنبحاص ارو  دیوجیم  هچ  ره 

رثا دباییمن  شدر  زا  زگره 
دودز ار  یگنز  هک  رگنهآ  وچمه 

دوشگ یغیت  يهرهچ  زا  باقن  ات 
زیتس نآ  يانگنت  رد  ياهدع 

زیت دنزاس  ار  شیوخ  شوه  غیت 
هحفص 221] ]

تسوا تایآ  زا  رپ  ناشاهلد ، شوگ 
تسوپ اهگر و  رد  تسنآرق  نوخ 

ماش حبص و  ره  رد  دنیوج ، شتمکح 
مادم برش  یتسم و  نآ  زا  شوخ  رس 
. ناهارمگ يهرابرد  هبطخ  يهمادا 

ناملاظ رب  درذگب  ینایلاس 
ناما رد  ناشیا  ملظ  زا  سک  تسین 

اهتنا ات  دسر  ناشیا  يراوخ 
الب ماد  رد  دنتفا  تبقاع 
دنمدمه اهرگهنتف  اب  ياهدع 

دنمغ زا  غراف  یتشز و  زا  شوخ  رس 
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دار نادرموکن  رگید  ياهدع 
داهج رد  اپ  فک و  رد  قح  مچرپ 

دناهداد اهناج  دندرک و  اهربص 
دناهداهنن ادخ  رب  تنم  کیل 

اضق ریدقت  تفر و  ینامز  نوچ 
الب ماجنارس  اب  دش  نامزمه 

دنتخاس ادیوه  ار  لد  شنیب 
دنتخآ قح  هر  رد  ار  اهغیت 

امنهر دنپ  هب  هداد  ناج  شوگ 
ادخ رب  هدرک  کیدزن  ار  شیوخ 
كاخ هریت  زا  دیشک  رپ  ربمیپ  نوچ 

كاپ نادزی  دوخ  يوس  ار  وا  دناوخ 
زاب دنتشگ  دوخ  لهج  رب  ياهدع 

زاب دندرک  یهرمگ  ياهب  رد 
قیفران ره  رب  دندرک  اکتا 

قیفش رای  زا  دندیدرگ  رود 
دونع رفک و  اب  دیدرگ  اجباج 

دوب هدرک  نیعم  قح  هچنآ  رهم 
تخس دندنک  اج  ار ز  تیالو  نوچ 

تخر دندنکفیب  یئاج  رگد  رب 
هانگ دص  دنیراکدب و  ندعم 
هانپ رد  هتفرگ  ار  نایوجهنتف 

دناهتشگ رس  فرط  ره  ییوگ  وچمه 
دناهتشگ لفاغ  دننوعرف و  وچمه 
دناهتسر نید  زا  هداد  ایند  هب  لد 

دناهتسسگب ترخآ  ياههتشر 
هحفص 222] ]

هدنیآ ياههنتف  هبطخ 151-

زاینیب يادخ  میوگیم  رکش 
زارد مزاس  وا  يوس  يرای  تسد 

دوجو زا  ار  نمرها  منارب  ات 
دومن خر  یبیرف  اب  مد  ره  هچرگ 
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راگزور رد  دهنیم  یئاهماد 
راکش دزاس  ار  دیص  هناکریز 

ادخ اتکی  زجب  يدوبعم  تسین 
یفطصم وا  ربمغیپ  هدنب و 

دیزگ ار  وا  راگدرک  هک  ياهدنب 
دیدن سک  وا ، نوچ  هک  يرادنتشیوخ 

شاهیاپمه سک  تسین  تلیضف  رد 
شاهیاس یباین  تسباتفآ و 

یط دنزاس  وا  هار  مدرم  هچرگ 
يو ياج  دریگن  سک  دشابن ، رگ 

ورف تملظ  رد  دندوب  اهرهش 
وا راونا  ناشدیشخب  ینشور 

شوگب دمآ  فرط  ره  زا  لهج  گناب 
شوکتشز مه  اهقلخ  دب ، اهقلخ 

لالح مدرم  رب  دوب  یمارح  ره 
لامک لها  دوب  هک  ره  دشیم  راوخ 

دنتسیزیم اهلاس  شنامدرم 
دنتسیک نالوسر  هک  هجوتیب 

چوک دندرک  ناهج  نیز  هنارفاک 
چوپ ریغ  ناشاهتسد  رد  دبن  دوخ 

دیاهدرورپ نت  هک  یئاهبرع  يا 
دیاهدرک ص )  ) دمحم نید  رب  تشپ 

فده هدرک  اضق ، ار  ناتاههنیس 
فص هب  کی  کی  شتنحم  ياههریت 

تسم هدرک  ار  امش  تمعن  يهداب 
تسد دیئوش  یشوخرس  نیا  زا  دیاب 

ماقتنا زور  دیاب ز  ناتسرت 
ماقم ره  ناکم و  ره  رد  یسک  ره 

راوتسا دنامب  دیاب  ناتماگ 
رابغ دزیگنا  تهبش  درگ  هک  نوچ 

تساخب وس  ره  زا  وچ  هنتف  تفآ 
تسار هار  مدرم  شیپ  دنامن  جک 
رهد راک  دنیب  شیوخ  دارم  رب 
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رهش یهید و  ره  هب  دنایامن  خر 
بایسآ خیم  هدینادرگ  تفس 

بایماک ددرگ  شیوخ  دارم  رب 
نورد دیآ  رظن ، زا  ناهنپ  هنتف ،

نوبز دزاس  یتشز و  رب  دشکیم 
بابش نوچمه  ابرلد ، شیادتبا ،

بابک دوخ  قشع  ار ز  لد  دنکیم 
هحفص 223] ]

درپس شیتسم  هب  لد  تلم  هک  ات 
درخ درک  یگنس  هب  ار  ششیع  ماج 

دناهنشت هنتف  رثا  رب  ناملاظ 
دناهنتف نیا  ثراو  هتسب ، دهع 
دنمه دننامه  نانآ  يهلمج 
دنمد یتشز  رتسکاخ  رب  داب 

گنج دنراد  نود  يایند  رس  رب 
گنچ دنراد  ياهشال  رب  ناگس  نوچ 

دنروخیم یتشز  ماج  مدرم  هکسب 
دنروخلد مه  زا  عوبتم  عبات و 

ادج مه  زا  دنوشیم  هنانمشد 
ازسان بل  رب  تسرادید  تقو 

رد هنتف ز  دسریم  هدنزخ  سپ 
ربز ریز و  دنکیم  نافوط  وچمه 

راوتسا ینامز  دشاب  اهبلق 
راچد اهکش  تفآ  رب  دوشیم 

دوب هدنام  تمالس  هک  يدرمیاپ 
دونغ یهارمگ  تخت  رب  ناهگان 

موجه درآ  اههنتف  لیس  هکنوچ 
مومس زا  ار  نامسآ  دیامن  رپ 

تسس يار  اهسوه ، دشاب  نوگهنوگ 
تسردان تسرد و  دزیمآ  مه  رد 

تخیر رب  ار  شنوخ  کیدزن ، دش  هک  ره 
تخیسگ ار  شناج  دیشوک ، ار  هکناو 
دربیم نادند  هک  یشحو  رخ  نوچ 
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دردیم ار  رگدمه  ناشاههنیک 
ادج مه  زا  دوش  نید  ياههتشر 

امنهر یباین  ار  قح  رب  هار 
کشخ رب  نوچ  دوش  تمکح  يهمشچ 

کشم ياج  وریگ  هشال ، دنگ  يوب 
تسشکرس ناملاظ  رود  رود 

تسخب ار  نت  ناشدادیب ، نخان 
اپ ریز  یقلخ  دنزاسیم  درخ 

ادن دزیخ  وزک  سکنآ  دننک  هل 
كاخ يور  رب  دتفوا  هدایپ  ره 

كاله رسکی  دوشیم  هراوس  ره 
اضق رهز  زا  دنشون  نامدرم 

انف یموق  دنک  شخلت  تبرش 
ریش وچمه  دشودب  ار  مدرم  نوخ 

ریلد دشاب  شندروخ  رب  یهگناو 
داقتعا راصح  رد  دزاس  هنخر 

داب هب  نامیا  نمرخ  دص  دهدیم 
رود دندرگ  نآ  زا  كریز  مدرم 

روش دنبای  نادب  دساف  مدرم 
هحفص 224] ]

دعر قرب و  نوچمه  بوشآ  دنکیم 
دعس تسیلاف  رگا  دنادرگ  سحن 
مه ار ز  ناشیوخ  دنویپ  دربیم 

؟ متس رحب  نآ  رد  دشاب  اجک  نید 
رانک رب  دنام  هک  دشوک  مه  هک  ره 

رازن ددرگ  وا  بیسآ  زا  زاب 
ماد ددرگ ز  اهر  ات  دهاوخ  هک  ره 

ماقم اجنآ  دنک  دناوتن ، زاب 
. هبطخ يهمادا 

دابع وکین  زا  زور  نآ  دب  هک  ره 
دادن هنتف  فک  رد  ار  نید  دقن 
تخیرب شنوخ  ناملاظ  غیت  ای ز 

تخیرگیم یهانپ  رد  ناساره  ای 
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الب نآ  رد  نارجاف  اب  ناسکان ،
ایر گنر و  اب  دندنبیم  دهع 
نید قح و  رب  ندرک  رهاظت  اب 

نیقتم بیرف  يرآ ، دنهدیم 
دیوش تفخ  تلآ  ادابم  سپ 
دیوش تعدب  هنتف و  ناشن  ای 

راوتسا دش  نادب  نید  هچنآ  ره  رب 
راگدرورپ تعاط  ياههیاپ 

زین دیناد  شبجاو  دیهد و  لد 
زین دیناوخ  نآ  يوس  رب  ار  قلخ 
ریپ نودرگ  زا  دیدید  رگا  ملظ 
ریگتسد دیوش و  ملاظ  دوخ  هک  هب ،

دیلپ ناطیش  ماد  زا  رذحلا 
دیدپ دیآ  ینمشد  اجنآ  هکناز 
مارح نان  زا  دیئوش  ار  تسد 

ماقم ره  رد  درگنب  ار  امش  نوچ 
هانگ هدومرف  عنم  هک  يدزیا 

هار دوشگب  ناتیور ، تعاط  رهب 

ادخ شیاتس  هبطخ 152-

دیرفآ ناج  هک  رکش ، ار  يدزیا 
دیدپ ار  شتاذ  یئزج ز  دنک  ات 

هاوگ دشاب  ون ، ياهشنیرفآ 
هلا اج  رب  اپ  تسدوب  لزا  زک 

دیرفآ هباشم  اما  نوگهنوگ ،
دیدپ ددرگ  شتینادحو  هک  ات 

هحفص 225] ]
تخاسن ناهنپ  ناهج  زا  ار  دوخ  هچرگ 

؟ تخانش ار  وا  سح  جنپ  اب  ناوت  یک 
تسادج شعونصم  هدنزاس ز  هک  نوچ 
تساطخ دحیب ، نوچ  دودحم  ندناوخ 

تسا هدرورپ  ناهج ، شملع ، اب  هک  نآ 
تسا هدرک  شقلخ  هکنآ  نوچ  دوب  یک 
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رامش يور  زن  تسین ، سک  وا  وچمه 
رادتقا تاذ و  فاصوا و  رد  هکلب 

یگتسخ نودب  اما  دیرفآ 
یگتسباو اب  هن  اما  دیرورپ 

شوگ چیه  درادن  اما  دونشب 
شوپبیع دشاب  مشچیب و  درگنب 

ادج هلمج  زا  زیچ و  ره  هرمه 
اهر دشابیم  هن  هدیبسچ  تسین 

دیدن ار  وا  مشچ  تسه ، ادیپ  هچرگ 
دیدپان دوبن  تسناهنپ  هچرگ 

راگدرک تاذ  تسئایشا  زا  رود 
رادتقا زع و  تسیرود  ینعم 

تسادخ رب  یتسه  لک  تشگزاب 
تسادج ملاع  زا  دنیوگ  ببس  نیز 

تسا هدرک  شفصو  هکنآ  دودحم  هدرک 
تسا هدروآ  رامش  رد  ار  وا  یئوگ 

راگدرک اج  رب  تسدوب  لزا  زا 
رامش رد  دیآ  وچ  ددرگیم  ضقن 
ادخ دشاب  اجک  دیوگ  یسک  ره 
اطخ دشاب  هدناوخ و  شناکم  رد 

دوبن یمولعم  هکنوچ  ملاع ، دوب 
دوبن یبوبرم  درکیم و  تیبرت 

زونه هکینامزنآ  رداق  دوب 
زورب دزاس  شتردق  ات  دبن  سک 

: نید نایاوشیپ  يهرابرد  هبطخ  يهمادا 
عوکر دییز  وا  رب  هک  يراگدرک 

عولط ار  تماما  دیشروخ  داد 
رهپس زا  لدع  رتخا  دیشخرد  رب 

رهم نید ز  هام  دنکفا  يوترپ 
تسار دیدرگ  ناز  تساران  دب  هچ  ره 

تساخ ياج  زا  يژک  دمآ ، یتسار 
كاله ار  یقلخ  دنادرگ ، ادخ  سپ 
كاخ يور  يدیزگ  ار  رگید  قلخ 
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زورب شریدقت  درک  رگید  راب 
زور هب  ار  يزور  دنادرگ  لدب  مه 

راظتنا وک  هدز  یطحق  یکی  نوچ 
رارقیب ددرگ  ربا  ات  دربیم 

هحفص 226] ]
کلف خرچ  رب  دوب  مه  ام  مشچ 

کمک تسد  ام  تسد  رد  دهن  ات 
راگدرورپ يوس  زا  یماما  ره 

راک ریبدت  نامدرم  رب  دنکیم 
تشهب رد  ددرگن  لخاد  سک  چیه 

تشونرس رد  یتزع  دباین  ای 
تخانش ار  شماما  هک  سکنآ  زا  ریغ 

تخاب رهم  وا  اب  زین  شماما  مه 
دیرب وا  زا  ماما  دش ، رکنم  هکناو 

دیرخ ار  خزود  نازوس  شتآ 
راگدرورپ امش  صوصخم  درک 

رادیاپ دشاب  هک  یمالسا  نید 
تسدمآ تمالس  زا  مالسا  مان 
تسدمآ تمارک  ره  رادهدهع 

دیزگ ار  نآ  قح  هک  يرون  رپ  هار 
دیمد ناج  مالظ  رب  تجح  رون 

رگهولج یملع  نشور ز  یتجح 
رشب نامشچ  ناهنپ ز  یتمکح 
نآ ياهبیارغ  رب  نایاپ  تسین 
نآ ياهبیاجع  دباییمن  سک 
راگدرک نید  تساهتمعن ، كاخ 

رات ياهبش  رد  تسیباتهم  وچمه 
ریخ جنگ  دیلک  دشاب  نید  تسد 

رید تاملظ  دوش ، شرون  زا  نشور 
تسا هدرک  تیامح  ار  نآ  نتشیوخ 

تسا هدرک  تیاعر  قح ، ار  دوخ  دهع 
افش کنیا  هتساوخ ، نامرد  هک  ره 

افص کنیا  هتسارآ  ناج  هک  ره 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ارس ود  رد  قح  ریخ  دهاوخ  هک  ره 
ادخ نیئآ  هب  کنیا  دهن  لد 

ادخ زا  تلهم  دنبای  ناهرمگ 
يوه میلست  هتشگ  هنالفاغ 

مادم دننیشن و  ناراکهنگ  اب 
ماش دنزاس  یگریت  اب  ار  زور 

تسار هار  رد  دوخ  دنداهنن  ماگ 
تساوشیپ ماما و  سک ، ناشیا  رب  هن 

هحفص 227] ]
: هبطخ يهمادا 

راگدرک لوسر  ناشیا  رب  درک 
راکشآ ار  ناشنارفک  رفیک 

دنارد ناشیا  تلفغ  ياههدرپ 
دناوخب يرادیب  يوس  رگید  راب 

راوخ يایند  رب  دندروآ  يور 
رارقلاراد رب  دندنادرگ  تشپ 

؟ دنتساوخ هچنآ  دندرب ز  یک  دوس 
؟ دنتسارآ یخر  اهتجاح  یک ز 
ساره رد  ممادم  تلفغ  نیا  زا  نم 

ساد وچ  تلفغ  نمرخ و  نامیا  تسه 
بیرفیب ار  نتشیوخ  مه  امش  مه 

بیهم وید  نیا  زا  مناسرت  تخس 
راک دوس  دنیبب  دیاب  یسک  ره 

راگزور رد  دنک  هک  یشالت  زا 
دینش یگناب  نوچ  هکنآ  انیب  تسه 

دیدب ار  نآ  سپ  دیشیدنا  لوا 
ریپ نودرگ  زا  تفرگب  یتربع 
ریسم ره  زا  دیزگ  ار  نشور  هار 

هاگترپ عافترا و  زا  دش  رود 
هار هروک  خالگنس و  رد  دشن  مگ 

ضایب گنر  دزب  ار  لد  يهحفص 
ضارتعا ار  ناهرمگ  دنامن  ات 

ادخ هار  رد  درک  يریگتخس 
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اجباج وا  درکن  ار  قح  ینعم 
شدب یکاخ  ملاع  رد  ندب  ات 

؟ شدب یکاب  یک  تسار  مالک  زا 
شاب رایشه  رگد  یتسم  سپ  زا 
شاب رادیب  هنب  ار  تلفغ  باوخ 

باتش يراد  رگا  نک  مک  یکدنا 
باتب ور  ایند  صرح  زا  ياهظحل 

تفس هتفگ  يالط  ربمغیپ  هک  نوچ 
تفگ هچنآ  رد  نک  هشیدنا  ياهظحل 

شوگ راد  ندینش ، نآ  دمآ  بجاو 
شوکب شراک  رد  تسبیع  نآ ، كرت 

اهر نک  ار  وا  تفگ  نیا  زج  هک  ره 
انف شراکفا  لطاب  رد  دوش  ات 

راذگ ار  ربکت  نک  رتمک  زان 
رآ رطاخ  رد  ار  شیوخ  گنت  روگ 

لاصو شوغآ  وت  رب  دیاشگیم 
لابو وت  رب  دوشیم  يدرک  هچ  ره 

ورد ار  نآ  ینکیم  یتشک  هچ  ره 
ورگ تلامعا  تسد  رد  تلصاح 

هحفص 228] ]
نک راومه  هر  تفر ، دیایب  نوچ 

نک راب  ار  ترخآ  ياههشوت 
رذحلا ممالک ، یشوینب  هک  يا 

ربخیب يا  زیخ  تسیرادیب  تقو 
داعم ناطلس  رتهب ز  سک  چیه  »

« دادن وت  رب  ربخ  يرایشه  رهب 
ادخ هداد  یعطاق  ياهمکح 

اور کش  دشابن  زگره  نآ  رد  هک 
باوث دشخبیم  ماجنا ، یهد  رگ 
باقع دریگیم  ضارعا  ینک  رو 

مشخ هب  دیآیم  دونشخ و  دوشیم 
مشچ هدیشوپ  هگ  هاگ و  دریگ  رهق 
شوین دشاب ، اهمکح  ناز  یکی  نیا 
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شوکب شرما  ندرک  رد  یهگناو 
دوس هدربان  شدوخ  راک  زا  هدنب 
دودز ار  لد  ادخ  زا  ریغ  زا  هچرگ 

تسا هدرک  ناهانگ  نیا  زا  یکی  رگا 
تسا هدروآ  راب  ریز  دوخ  ندرگ 
دیرد ار  وا  لجا  گرگ  یهگناو 

: دید شیوخ  يادخ  هدرکان  هبوت 
راگدرک رانک  رد  هکنآ  لوا 

رارق ار  یکیرش  رطاخ  رد  هداد 
سوه زا  دزیرب  یناسنا  نوخ 

سفن کی  ار  دوخ  مشخ  دناشن  ات 
نابز رب  دنارب  ار  مدرم  بیع 

ناهج رد  دراذگ  نید  رد  یتعدب 
ادخ زا  دهاوخن  دراد  را  تجاح 
اور دزاس  یسک  ات  دزود  مشچ 

ورود دشاب  نامدرم  اب  لمع  رد 
وگتفگ رد  دنک  ینیچ  نخس  ای 

نک هشیدنا  اههتفگ  نیا  رد  کین 
نک هشیپ  ارنآ  هب  ندرک  لمع  سپ 

ناوخب ار  لصفم  متفگ  یکدنا 
نادب ار  قح  نخس  نیا  زا  نتشیوخ 

دارم دشاب  مکش  ار  نایاپراچ 
داش هدرک  ندیرد  ار  ناعبط  گرگ 

تسیئارآ دوخ  تسیچ ؟ اهنز  راک 
تسیئاغوغ ناشیراکهبت  رد 

دناهدوب نموم  هک  ینادرم  کیل 
دناهدوب نتورف  ناسرت ، نابرهم ،

هحفص 229] ]

تیبلها لئاضف  رد  هبطخ 153-

درخ مشچ  قح ، هداد  ار  یسک  ره 
درگنب ار  تبقاع  دوخ  لد  اب 

زاب هک  ات  دیاشگ  ار  لد  يهدید 
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زارف ره  بیشن و  ره  دنیب  شاف 
دناوخ هراومه  ياهدنناوخ  ار  قلخ 

دنار مکح  وا  زا  سپ  مه  یئاوشیپ 
دیهد خساپ  ار  هدنناوخ  توعد 
دیهن ندرگ  اوشیپ  مکح  هب  مه 

شوه مشچ و  ات  نامدرم  زا  دش  هتسب 
شورخ وس  ره  زا  دروآ  اههنتف 

اههنتف جوم  بوشآ و  دص  رحب 
اههنشد مخز  نوخ و  ياههنشت 

كاخ لها  تسکش و  تنس  یتشک 
كاله اهتعدب  بادرگ  رد  تشگ 

رهد تافآ  زا  هدرمژپ  نانموم 
رهش یئوک و  ره  هب  هراوآ  هتشگ 

وگتساران قساف  ناهرمگ 
وگتفگ رد  فرط  ره  زا  دندمآ 

میربمغیپ نآ  تیب  لها  هک  ام 
میروای میظفاح و  ار  وا  نید 

میشناد ياهجنگ  دیلک  ام 
میشکیم یهلا  غیلبت  راب 

میرب شیوس  ار  قلخ  ناوراک 
میرد ار  نامیا  ملع و  ياههناخ 

ياهناخ رد  دشن  رد  رد ، زا  سک  ره 
ياهناگیب نوچ  تسنادزد و  وچمه 

: هبطخ يهمادا 
دناهتشگ نآرق  تایآ  ینعم 

دناهتشگ نامحر  جنگ  هاگهولج 
تسار دنیوگ  طقف  هک  ناشیا  دزن 
تساطخ نتفگ  نخس  رد  یتسدشیپ 
ماما دش  وک ، یسک  رب  دبیزب  یک 

؟ مالک رد  تحص  يدنمدرخ و  زج 
دوب یبقع  یپ  رد  شناج  رکف و 
دور اجنآ  دمآ و  اجنآ  زا  نوچ 

هحفص 230] ]
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دیمد وا  رب  درخ  دیشروخ  هک  ره 
دیچب اهتریصب  خاش  زا  هویم 

نایز دوس و  زا  دشاب  هگآ  دیاب 
ناهن شلامعا  هنک  رد  دوب  ناک 

باتش دزرو  نآ  رب  يریخ  دهد  رگ 
بارخ شتیب  دنک  يرش ، دهن  رو 

درکب ار  يراک  هتسنادان  هک  ره 
درط هتشگ  هر  زا  هک  دشاب  یسک  نوچ 

رتروش رپ  شبکرم  دزات  هچ  ره 
رترود دوخ  دصقم  زا  دوشیم 

درک هشیدنا  دوخ ، راک  زا  لبق  هکناو 
درک هشیر  ترکف  كاخ  رد  شاهشیپ 

راوس نآ  ناسب  دشاب  لثم  رد 
راکشآ یهار  هب  دزات  یمه  وک 

درپسب یهار  وچ  انیب  ورهر 
درگنب دیاب  شیوخ  ریسم  رد 

؟ تسیچ بوخ و  هدنار  شیپ  دنیبب  ات 
؟ تسار هار  زا  تسداتفا  سپ  ای 

دنپ دیریگ  نآ  زا  میوگ  ياهتکن 
دنب هب  شدیرآ  تسیقاچبق  دیص 
تسینطاب ار  نآ  تسه ، رهاظ  هچ  ره 

تسیکی رهاظ  رهوج  اب  شرهوج 
زیمت مه  نطاب  تسا ، كاپ  را  رهاظ 

زین تشز  نطاب  تسا ، تشز  را  رهاظ 
وا زا  دعب  هک  يربمغیپ ، وگتسار 

وم وچ  هتفگ  ياهتکن  دیاین ، سک 
ایربک ار  ياهدنب  دراد  تسود 

اضر دشابیمن  شراک  زا  کیل 
راک هداتفا  وکن  هک  دشاب  هاگ 

راگدرک دنادب  دب  ار  شلعاف 
تسا هویم  نوچمه  راک ، ره  لثم  رد 

تسا هتسر  یهایگ  یکاخ و  وک ز 
هابت درز و  ياهویم  ره  دوشیم 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هایگ ماک  رد  بآ  دنیبن  رگ 
كاپ تسه  شتشک  تسکاپ ، رگا  بآ 

كاخ دیآ ز  نورب  نیریش  ياهویم 
دروخ بآ  يدیلپ ، يوج  زا  هچنآ 

درب هار  يدیلپ  رب  مه  شاهویم 
هحفص 231] ]

شافخ شنیرفآ  رد  هبطخ 154-

تانئاک هدیرفاک  ار  نآ  رکش 
تافص حرش  دوب ، شکرد  زا  زجاع 

دنمک دزادنا  لقع  دناوت  یک 
دنلب دشاب  سب  هک  شتاماقم  رب 
وجتسج هدرک ، هچ  رگ  وا  یپ  رد 

وا كاپ  تاذ  هب  دبای  یک  هار 
دیدپ ملاع  رب  قح و  رب  يدزیا 

دید هدید  هچنآ  زا  رتاراکشآ 
راگدرک دودح  دناد ، یک  لقع 
رارق يدننامه  شرهب  دهد  ات 
مهو نازیم  وا  ردق  دنادب  یک 

مهف حول  رد  وا  شقن  دراگن  ات 
دیرفآ اما  تخومان  یسک  زا 

دیزگ روای  هن  تساوخ  رواشم  هن 
مامت دش  تقلخ  رما  يرما ، داد 

مارتحا زا  داهن  تعاط  ندرگ 
تفاتش شیوس  رب  یکیبل و  تفگ 

تفاتن تمدخ  زا  رس  میلست و  تشگ 
تسرپ بش  تقلخ ، ياهیتفگش  زا 

تسرپنادزی اب  تستفگ  اهزار 
طاسبنا دشخب  زیچ  ره  رب  رون 

طاشن دناتسب  شافخ ، زا  کیل 
دنارتسگ دوخ  رپ  یکیرات  هک  نوچ 
دنامن ناداش  یسک  ناشافخ ، ریغ 

باتفآ زک  ناوتان ، ناشیا  مشچ 
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باختنا دزاس  هار  دریگ ، رون 
رارقرب یطابترا  دیامن  ای 

راک دهاوخ ز  دناد و  هچنآ  ره  اب 
بارطضا رد  دتف  ناشیا  تکرح 

باتفآ دوخ ، بکرم  دنارب  نوچ 
ناهن دنام  هیس ، یهاگناهن  رد 

ناهج عمش  زا  تسنازیرگ  نوچ 
زور هب  ددنبیم  شیوخ  ياهکلپ 

زورب دزاس  بش  هکنوچ  دیاشگیم 
غارچ ار  وا  دوش  بش  یگریت 
غارف دنیب  دبای و  دوخ  يزور 
هایس ياهبش  یکیرات  جوم 

هار یط  دزاسب  ات  عنام  تسین 
هحفص 232] ]

باتفآ سورع  هک  رگید  راب 
باقن دزادنا  رب  ابیز  خر  زا 

راکشآ شرون  دریگ ز  ینشور 
رامسوس يارس  یتح  اجک ، ره 

رگد راب  دهن  مه  رب  ار  کلپ 
روهرهب ددرگ  تسج ، بش  رد  هچناز 

زور درک  ار  وا  ماش  نادزی  كاپ 
زونه دشخبیم  تسداد و  شیزور 

شندیباوخ زا  رومخم  دوب  وا 
شندیبات اب  تسا  مرگرس  زور ،

دیرفآ ششوگ  ار ز  شیاهلاب 
دیشک رپ  نمام  يوس  تجاح  تقو 

رظن يزاس  رگا  هک  یئاهلاب 
رپ هن  ینیب  نآ  رد  زگره  یگر  هن 

يوج وچمه  اج  نآ  دراد  اهگر  کیل 
يوک هب  وک  شریسم  رد  ددرگب  نوخ 

دنک ینیگنس  هن  هک  یئاهلاب 
دنکشب مه  رد  هک  كزان  نانچ  هن 

تسا هدیبسچ  ودب  شلفط  درپیم ،
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تسا هدیبسخ  شردام  هانپ  رد 
لاح ود  ره  درپب ، ای  دنیشن  رگ 
لابو دشاب  شندرگ  رب  شاهچب 

شردام زا  ادج  ددرگیمن  دوخ 
شرپ دیآ  ردب  غلاب ، دوش  ات 

تسیزب دیاب  ناسچ  ات  دیآ  هگآ 
تسیچ هک  ات  دنادب  دوخ  هاچ  هار و 

دیرفاک دزیا  دشاب  هزنم  سپ 
دیشک وس  ره  فلتخم  یئاهشقن 

شدوخ عادبا  هب  اما  دیرفآ 
؟ شدب يریگارف  سک  رگید  یک ز 

هرصب مدرم  هب  باطخ  هبطخ 155-

الب تقو  ناوت ، دراد  یسک  ره 
ادخ رهب  دنک  صلاخ  ار  شیوخ 
دیرب منامرف  وچ  دهاوخ ، ادخ  رگ 

دیدپ تنج  هر  مزاس  امش  رب 
رطخ رپ  تسه و  تخس  یهار  هچرگ 

رذگهر رب  دسر  اهیماکخلت 
هحفص 233] ]

درک هشیدنا  نانز  نوچ  هک  ینز  نآ 
درک هشیپ  قیرط و  ار  یئوجهنیک 

يرگنهآ يهروک  نوچ  شاهنیس 
يرگید ياههنیک  زا  لعتشم 

یسب اهشهاوخ  تشگیم  وا  زا  رگ 
یسک زا  دریگ  هنیک  نم ، زجب  ات 
باوج يدادیمن  ناشیا  رب  چیه 
باختنا درکیمن  زگره  ار  گنج 

تساجباپ وا  تمرح  ام  لد  رد 
تسادخ اب  اهنت  راک ، باسح  نوچ 

: نانخس يهمادا 
ریسم نیا  نشور  زاب و  یهار  تسه 

رینم هدنادرگب  شقح  وترپ 
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تخانش نامیا  ناوتیم  یئوکن  زا 
تخاس کین  ياهراک  نامیا  ای ز 
نید هب  نامیا  زا  تسدابآ  ملع 

نیسپ زور  زا  ملاع  دراد  سرت 
تسد ایند ز  دور  دیآ ، نوچ  گرم 

تسرخآ راب  زورما  ششوک 
تسیزب ملاع  نیا  رد  وک  سک  ره  رهب 

تسین چیه  یهاگیاج  تمایق  زج 
زیرگ دباییمن  نادیم  نیا  زا  سک 

زیختسر رد  دوب  نایاپ  يهطقن 
: نانخس يهمادا 

كاغم هریت  رد  دنتفخ  یتدم 
كاخ نیلاب  زا  دنرآ  نورب  رس 

رارقیب یعمج  مارآ و  ياهدع 
راپسهر رخآ  هاگلزنم  يوس 

لاح دروخ  رد  ياهناخ  ار  یسک  ره 
لاقتنایب نیشناجیب  ياهناخ 

تافص نیا  تسه  يدزیا  تافص  زا 
تارکنم زا  یهن  فورعم و  رب  رما 

؟ دناهدرک یک  رتکیدزن  ار  گرم 
؟ دناهدرک یپ  یسک  قزر  يهقان 

راگدرک باتک  زا  دیئوج  هار 
راکشآ يرون  تفس و  ینامسیر 
دیفم ینامرد  تسه  ار  اهدرد 

دیشچ شماج  زا  هکنآ  باریس  تشگ 
تسد هدنکفا  نادب  هک  ره  ظفاح 

تسبب لد  نآ  رب  هک  سک  ره  یجنم 
تسایبنا هار  وچ  ینآرق  هار 

تسار دنزاس  ارو  ات  ددرگن  جک 
هحفص 234] ]

هاگچیه قح  زا  جراخ  ددرگب  هن 
هارب شدنناشک  هراب  رگد  ات 

دای شنیماضم ز  ددرگ  نورب  یک 
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دایز شدنناوخب  دنشوین و  رگ 
تخانش ار  نآرق  هک  ره  دش  وگتسار 

تخاتب قح  هار  يوس  رب  رتدوز 
نایم ناز  یصخش  دیسرپ  ناهگان  )

ناحتما زا  ربخ  هد  ار  ام  وت  هک 
ياهدیسرپ یبن  زا  ایآ  چیه 

( ياهدینشب وا  زا  هچنآ  وگزاب 
تسا هداد  ار  یتیآ  دزیا  تفگ 

تسا هداشگب  ام  يور  رب  ار  هار 
نامگ نیا  ایآ  دنراد  نامدرم  »

« ناحتمایب دوخ  دندرگ  اهر  هک 
تسام نیب  رد  یبن  ات  هگآ  متشگ 

تساخب دناوتن  تسشوماخ و  هنتف 
؟ یفطصم دشاب ، هچ  هنتف  نیا  متفگ 

الب نیا  دزیخب  نم  زا  دعب  تفگ 
دوخ تخب  زا  میکاش  سب  شمتفگ 

دحا نادیهش  زا  مدوبن  نوچ 
رتشیپ نآ  زا  هچرگ  يدوب  هداد 

ربخ نم  رب  ناهج  رد  تداهش  زا 
دیهش يدرگ  تبقاع  يرآ  تفگ 

دیشک یهاوخ  ناسچ  شنیگنس  راب 
تسا هدژم  دوبن ، راب  نیا ، شمتفگ 

تسا هدرب  مشوه  هدژم ، نیا  مرکاش 
نامدرم نم  زا  سپ  ربمغیپ  تفگ 
نامداش دوخ  تورث  زا  دنوشیم 

شیوخ نید  زا  دنهن  تنم  ادخ  رب 
شیب دنراد  شتمحر  يوزرآ 

كاپ دنناوخیم  دنبای  ناما  نوچ 
كاخ يور  دشاب  هک  ار  یمارح  ره 

سوه دوخ  غامد  رد  هدنارورپ 
سب هارمه و  ناشگنرین ، يههبش 
لافغ نآ  اریم  دنناوخ  وج ، بآ 
لالح شدنناوخب  دنشونب و  سپ 
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ار هوشر  هجو  دنناوخیم ، هیده 
ابر ادوس و  دنناوخ ، مه  وچمه 

وگتسار قلخ  هزیکاپ  يا  متفگ 
وگزاب میوگ ؟ هچ  مدنآ  ار  قلخ 

هحفص 235] ]
؟ دندش نوریب  نید  ایآ ز  دندترم 

؟ دندش نوتفم  دوخ  دنناملسم و  ای 
بیرف سب  هدروخ  دننوتفم و  تفگ 

بیصن يردق  ناهج  زا  دندرب  هکنوچ 

يراکزیهرپ هب  شرافس  هبطخ 156-

شیب هداد  تمعن  هک  ار  یبر  رکش 
شیوخ رکذ  دیلک  هدرک  ار  دمح 

نوزف دزاس  نادب  مه  ار  دوخ  لضف 
دومنهر تمعن  دجم و  رب  دوشیم 

دیشوخرس نونکا  هک  یئاهندب  يا 
دیشکیم يزور  دنچ  ار  نت  راب 

تشذگ نوچ  اهنیا  زا  شیپ  یتیگ  خرچ 
تشگب دهاوخ  نانچنآ  مه  نیا  زا  دعب 

فکب دیآ  یک  تشذگب  ناز  هچنآ 
فک وچ  یئایور  تسیچ ؟ ینادواج 

تسمه نوچ  مه  نآ  زاغآ  رخآ و 
تسمدمه شتالکشم  اب  یمدآ 

راکشآ ینامز  ددرگ  یکی  ره 
رای دنتسه  رگیدکی  اب  ایئوگ 

شیوخ هب  هدناوخ  ار  قلخ  تمایق  سپ 
شیب هدرک  ار  دوخ  زاوآ  سفن  ره 

ادن درآیم  هک  ینابرتش  نوچ 
ار ریشیب  يهچبیب  رتشا 

تسلفاغ سک  ره  سفن  باسح  زا 
تسا لد  یهایس  زا  ریحت  رد 

تسا هدنکفا  هکلهم  رد  ار  شیوخ 
تسکش رب  شدنشکیم  اهنمرها 
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دننک وکین  ار  تشز  شهاگن  رد 
دننک وسمه  نادب  اب  ار  وا  هار 

ریغ یکین ز  رد  تسج  یشیپ  هک  ره 
ریخ راک  يازس  دیآ  تشهب  رد 

یلهاک یئوکن  رد  هدرک  هکناو 
یلهاج يازس  دتفا  رقس  رد 

راوتسا تسه  يژد  نادزی  زا  سرت 
راوخ تسس و  یئارس  یکاپان  کیل 

هابت دزاس  ار  شیوخ  نانکاس 
هانپ دشخبیمن  هدنهانپ  رب 

رهزداپ نوچ  لثم  رد  يوقت  تسه 
رهد هب  دناکشخب  ار  یتشز  رهز 

هحفص 236] ]
نیقی قیفوت  هب  اهنت  ناوتیم 

نیشنمه یلاع  فادها  اب  تشگ 
ادخ زا  دیسرت  هللادابع  يا 

ازس ار  شتاذ  تسه  هکنانچنآ 
تسود دیراد  ار  شیوخ  سفن  هکنوچ 

تسوکن شماجرف  رهب  قح ، زا  سرت 
راکشآ نادزی  هدرک  ار  قح  هار 

رارق شهار  رد  تسداد  اهرون 
تسا یتخبشوخ  ای  هار  ياهتنا 

تسا یتخس  یگریت و  هانگ و  ای 
انف يوس  دوریم  هنامز  نوچ 

ارس نآ  رهب  دیرادرب  هشوت 
راگدرک هدادب  نتفر  رب  رما 

راب دیدنب  ناسچ  ات  هتفگ  کیل 
ياهزیگنا مه  چوک  رهب  هداد 

ياهزیمآ یشوخان  یشوخ و  زا 
ناوراک نآ  نوچ  دیتسه  لثم  رد 

ناور دش  دهاوخب  یک  دنادن  هک 
رذگهر نآ  ناهج ، زا  دیوج  هچ  سپ 

رپسهر یبقع  هب  دش  دهاوخب  وک 
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لام دیوجیم ز  هچ  ددرگ  انف  نوچ 
لابو ددرگ  وا  رب  هک  یباسح  زج 
ادخ هدومرف  هک  يریخ  يهدعو 
اهر دزاس  یسک  ات  دشاب  فیح 

رش هب  تبغر  دنک  ات  دبیزن  سک 
رگداد هدرک  عنم  نآ  زا  هک  نوچ 
تسازس يزور  زا  سرت  قیالخ  يا 

تسازج تقو  خساپ و  نامز  هک 
ریمض رد  دتفا  تخس ، یبارطضا 

ریپ دندرگیم  سرت  زا  ناکدوک 
نخس نیا  زا  دیوش  هگآ  نامدرم 

نت ناج و  ره  رب  دنتسه  ناظفاح 
امش رادرک  دنزاسیم  تبث 
امش راتفر  دنرآ  باسح  رد 

نورب دیآیم  هنیس  زا  سفن  نوچ 
نوچ دنچ و  نودب  شدنرامشیم 

هانپ رد  ناشیا  مشچ  زا  دنتسین 
هایس سب  یماش  هریت  دشاب  هچرگ 

راوتسا دشاب  هچرگ  یبرد  چیه 
راصح ددرگیمن  زگره  ناتنیب 
ناهن یئادرف  تسزورما  تشپ 

ناهج رد  ود  نیا  دنکیدزن  هچ  هو 
تسورد هچ  ره  اب  زورما  دوریم 

تسور شیپ  هشیمه  ادرف  يهرهچ 
هحفص 237] ]

تسارس نآ  رد  یسک  ره  کنیا  یئوگ 
تساپب وا  رهب  هک  یلاخ  ياهناخ 

كاغم نآ  نورد  رد  هدیمرآ 
كاخ شرف  هتفرگ  ار  شیور  ریز و 

تسیز هناخ  نآ  رد  تستخس  سب  هک  هو 
تسیسکیب يارس  تشحو ، يهناخ 

رای هلمج  زا  ادج  هنابیرغ ، سپ 
راپسهر تبرغ  كاخ  رب  يوشیم 
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دنب هتشگ ز  اهر  اهناج  ایئوگ 
دنلب يدایرف  هدنکفا  روص ، گناب 

روگ كاخ  زا  دیتساخرب  یگلمج 
روضح کنیا  دیتفای  خساپ  رهب 

اهرادنپ يهدرپ  هدیردرب 
اهرادرک زا  هتسش  هناهب ، دش 

دیدپ اهتقیقح  اهلد  رب  تشگ 
دیسر دیابیم  هک  اجنآ  تشونرس 

تشذگرس ره  زا  دیریگ  اهدنپ 
تشگب یتیگ  نوچ  دیزومآ  تربع 

ناربمغیپ زا  دیریگ  اههرهب 
ناربهر نآ  یپ  زا  دیئوپ  هار 

نآرق ربمایپ و  هبطخ 157-

. دیوگیم ار  هیماینب  تلود  لاح  سپس  دنکیم  ار  ربمایپ  نآرق و  فصو  ادتبا  هبطخ  نیا  رد 
یبن دش  يراگزور  رد  یفطصم 

یبش نوچمه  دب  کیرات  ناهج  هک 
راد هنیئآ  دوبن  ربمغیپ  چیه 

راگزور مشچ  هتسب  تلفغ ، باوخ 
بارخ تسس و  يدب  نید  ياههیاپ 

بارس نوچ  یلایخ  نیئآ  زا  تبحص 
رگهولج ملاع  رد  دش  دمحا  رون 

رگد نالوسر  قیدصت  درک 
تخورف رب  یتخبکین  هار  عمش 

تخوسب ار  دوخ  يوترپ ، دناشف  ات 
هار دیئوج  نآ  زا  تسنآرق  رون 

هلا رون  اب  دیدرگ  نیرق  ات 
باتک نطب  اب  دییآ  نخس  رد 

باوج زگره  امش  شوگ  دونشن 
هحفص 238] ]

شخساپ زا  ربخ  مراد  نم  کیل 
شخر زا  ینامز  مریگیم  هدرپ 

تسا هداد  اهربخ  دیآیم  هچنآ  ز 
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تسا هداشگب  اهزار  هتفر  هچنآز 
رود هدنیآ ز  يرابخا ز  دراد 

روما ناماس  تسد و  رد  يوراد 
. هیماینب تلود  حرش  هبطخ : يهمادا 
راک تخت  رب  ناسک  نیا  دننیشن  نوچ 

راگزور قیالخ  رب  ددرگ  هریت 
رهد تسد  زا  اجب  دنامیمن  دوخ 
رهش هب  یتیب  يرداچ ، نابایب  رد 
متس زا  نادیلپ  هک  ینآ  زا  ریغ 

مغ اههنیک و  ار ز  نآ  دننک  رپ 
نامز نآ  رد  يروای  هاوخ و  رذع 

نامسآ نیمز و  رد  یقاب  تسین 
باختنا دیدرکب  ار  يریما  نوچ 

باصتنا نیا  يهتسیاش  دبن  وک 
لالز یبآ  زا  شدیدناشون  زین 

لاح چیه  رد  شروخشبآ  دبن  هک 
ماقمالاو دزیاک  دشاب  دوز 

ماقتنا دریگب  ناراکمتس  زا 
دناهدروخ ناشیا  هچنآ  يازج  رب 

دناهدرب مدرم  هک ز  یئاهلام 
هایس وبدب ، یتبرش ، یندروخ و 
هایگ رهز  نوچ  خلت  دناشچیم 

سابل رب  یغیت  دنراد  نورب  زا 
ساره اهلد  رد  دنیوسرت و  کیل 

هایس یبلق  اب  دننایاپراچ 
هانگ یصاعم و  راب  ناشتشپ 

ياهراب نیدنچ  دنگوس  مروخیم 
ياهراچ دیاشگ  هک  یئادخ  رب 
تفرگ ار  تفالخ  هیواعم  رگ 

تفس درک  ار  دوخ  تخت  ياههیاپ 
اهر ار  نآ  وا ، ءانبا  دننکیم 

ادج دش  هنیس  ناک ز  یطلخ  وچمه 
دیدپ دشاب  بش  زور و  ات  نآ  زا  دعب 
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دیشچ يدنهاوخن  ارنآ  يهزم 
هحفص 239] ]

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  هبطخ 158-

ناهج تخت  رد  دوب  متخر  هک  ات 
ناوت نازیم  هب  مدرک  یئوکین 

ماظن دبای  ناتراک  مدرک  یعس 
ماد رهب  دشوک  هک  یناپوچ  وچمه 

امش زا  مدیرب  ار  يراوخ  دنب 
اهر يراکمتس  ماد  زا  مدرک 

ساسا نیا  رب  يدب  اهنت  نم  یعس 
ساپس مسر  رگم  مرآ  اجب  ات 

امش یئوکن  ناوخ  زا  هچرگ 
اضق رود  رد  دوب  مک  نم  مهس 

دب راک  دص  زا  مدرک  یشوپمشچ ،
دسر نم  رب  ياهظحل  ره  امش  زک 

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  هبطخ 159-

تستمکح زا  یلو  ذفان  وا  رما 
تستمحر ناما و  وا  ياضر  رد 

ملع يور  زا  دوب  دنار  رگا  مکح 
ملح يوخ  زا  دوب  دیاشخبب  رگ 
راگدرک يا  ساپس  دشاب  وت  صاخ 

راثن يزاسیم  يریگیم و  هچناز 
تست دشاب ز  رگا  دوبهب  ار  مخز 
تسورگ یفطل  نآ  رد  دیآ ، الب  رو 

نیرترب نیرتشوخ و  نیرتهب و 
نیرق دشاب  وت  تاذ  اب  اهدمح ،
رهم رپ ز  یبولق  زا  یئاهرکش 

رهم مجح  نیمز و  حطس  دنک  رپ 
تانئاکرپ دنک  هک  یئاهرکش 

تایح رد  یهاوخ  هک  اجنآ  دسر  ات 
دیدپ دشاب  ارت  هک  یئاهرکش 
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دیرفآ ار  ناج  هک  یتاذ  روخ  رد 
اهتنایب دوب  شدنرامش  رگ 

انف ددرگیمن  شدنیازف  رو 
تسیچ وت  دح  هک  میناد  اجک  ام 

تسیهت ینعم  نیا  زا  ام  لقع  فرظ 
تایح يراد  هک  میناد  ردقنآ 

تاذ هب  مئاق  ياهراومه  نتشیوخ 
ارف دریگیمن  يرایشوه و 

ارت زگره  کبس  نیگنس و  باوخ 
روضح زا  دشاب  گنل  شناد  ياپ 

روک تسروک  وت  رادید  زا  هدید 
هحفص 240] ]

راک هنک  اههدید و  رب  يرظان 
رامش یباسح و  دراد  وت  شیپ 

مه هب  ار  شیاپ  یناشیپ و  يوم 
متس هدرک  ار  هک  نآ  یناسریم 

میاهدید تقلخ  ام ز  هچنآ  تسیچ 
میاهدیلام لد ، مشچ  یتفگش  زو 

يرگتعنص نیدب  تمیئاتسیم 
يروآون یئابیز و  همه  نیا 

ناهن رد  ام  زا  تسه  هچنآ  هچرگ 
نآ زا  هاتوک  ام  لقع  ياهتسد 

باجح نوچ  دشاب  بیغ  ياههدرپ 
بان ياهشنیرفآ  نآ  ام و  نیب 

میاهدید هچنآ  زا  رتالاو  تسه 
میاهدینشب ام  هچنآ  رتبجعلاوب ز 

ریغ یلاخ ز  دش  هک  ره  بلق  فرظ 
ریس درک  شنیرفآ  رد  وا  رکف 

تساپب نوچ  تشرع  خاک  دنادب  ات 
تساخب نوچ  تنیمز  زا  تقلخ  مخت 

یتخیگنا ناسچ  ار  یتفگش  نیا 
یتخیوآ کلف  رد  ار  نامسآ 

؟ بآ يور  قیاق  وچ  دشاب  نیمز  نوچ 
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؟ باوج دبای  نوچ  تسه ، زجاع  لقع 
راوهتفشآ درخ  هریخ ، وا  مشچ 

رازن ددرگ  شاهشیدنا  رک ، شوگ 
: هبطخ يهمادا 

راگزور رد  دنزیم  يوعد  لبط 
راودیما قح  فطل  رب  منم  هک 

غورد دیوگ  هک  دنگوس  ادخ  رب 
؟ غورف دوبن  ارچ  شراک ، رد  هنرو 

دیما شدنوادخ  رب  دراد  هک  ره 
دیدپ شراک  رد  تسه  یقایتشا 

تسا لطاب  شدیما  زج  يدیما  ره 
تسا لد  رد  یفوخ  هدوهیب  وا  زا  ریغ 

تخس هداتفا  وا  راک  رد  هرگ  نوچ 
تخب ياهقوفت  دهاوخ  ادخ  زا 

درخ زیچان و  دوب  شراک  رگا  کیل 
درتس قح  دای  داد و  لد  رشب  رب 

دومن یکین  وا  قح  رد  یسک  رگ 
دوشگ دهاوخ  يرکاش  يورب  رد 

تسا لفاغ  هشیمه  نادزی  زا  نکیل 
تسا لد  رب  شیاهنید  راب  هچرگ 

رامش رد  دیآ  هک  هدیدرگ  هچ  سپ 
؟ راگدرک قوقح  مدرم ، زا  رتمک 

هحفص 241] ]
؟ وگتساران يوش  هک  يراد  سرت 

؟ وا تادییات  هب  لد  يدنبب  رگ 
دیرفآ ار  یگدنز  هک  یسک  ای 

؟ دیما يدنب  ودب  ات  قیال  تسین 
تسلد رد  شلایخ  هنوگنیا  هکنآ 
تسلگ بادرم  هب  شریبدت  ياپ 

مادم رگید ، یسک  زا  دسرتب  رگ 
ماد ددرگ ز  اهر  ات  دیوج  هراچ 

تسانتعایب ادخ  زا  سرت  رب  کیل 
تساطخ رب  هشیمه  شریبدت  ریت 
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تسا هدناسرت  رگا  ار  وا  ياهدنب 
تسا هدناشفا  شلد  رد  تشحو  رذب 

دوز رید و  سک  نآ  هک  دسرتیم  تخس 
دورف وا  رب  دروآ  ار  دوخ  مشخ 

ادخ مشخ  يهدعو  دیوگ  کیل 
ارف دیآیمن  زگره  هگچیه ،

تسا هدید  مظعم  ار  ایند  هک  ره 
تسا هدیشاپ  لد  هب  ار  شرهم  رذب 

دنکیم مدقم  ار  نآ  ادخ  رب 
دنکیم مخ  نادب  تعاط  ندرگ 

ادخ رب  لد  دهن  وک  سک  نآ  ره  رب 
امنهر دش  یفطصم ، یگدنز 

تسرد دناسانش  ات  یئامنهر 
تسس تسه  ینامسیر  ایند  بح 

تسیدب يراوخ و  اهیتشز و  رپ ز 
تسیدمرس يارس  یقاب  تمعن 

گنت دوب  ار  یبن  ایند  تعسو 
گنن تسج  وک  یسک  رب  هداشگ  دش 

دروخن ار  ششون  كاخ و  زا  تشذگرب 
دربن يدوس  نآ  ياهلمجت  زو 

لاح وت  یهاوخ  رگا  رگید  ياهوسا 
لاثم نارمع  یسوم  زا  تمیوگ 

زاب درک  شیوسب  ار  شهاوخ  تسد 
زاین مراد  یهد  هچ  ره  رب  تفگ 

؟ كاپ درم  نآ  تسج  هچ  نان  یصرق  ریغ 
كاروخ شدوب  نیمز  يور  يزبس 

نانچنآ دب  ناوختسا  رب  یتسوپ 
نایع شتشپ  زا  دب  يزبس  نامه  هک 
رون رگید ز  ياهوسا  یهاوخب  رگ 
روبز بحاص  نآ  دوواد ، زا  میوگ 

تشون نامیا  طخ  لد  باتک  رب 
تشهب رد  دناوخب  شوخ  یئادص  اب 

گرب زاسیب و  ناهج  زا  غراف  هک  نآ 
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گرب یلیبنز ز  تفابیم  نتشیوخ 
هحفص 242] ]

شوکتخس نآ  تفگب  شنادیرم  رب 
؟ شورف رهب  نم  يرای  دنک  سک 

دیرخیم نان  دبس  نآ  ياهب  زا 
دیردیم ناج  زا  شهاوخ  ياههتشر 
تشرد یگنس  زا  دب  یسیع  شلاب 

تشپ هب  شدوب  مشخ  ربز و  ياهماج 
سوه شدوب  یک  خلت ، یکراوخ  زج 
سب دوب و  یئاذغیب  شتشروخ  نان 
هام رون  شعمش ، کیرات ، بش  رد 

هانپ رس  دب  نیمز  شناتسمز  رد 
كاخ دیور ز  اهماد  رهب  هچ  نآ 

كاپ درم  نآ  دروخب  یناحیر  وچمه 
دوش نوتفم  ات  تفرگب  ینز  هن 

دوش نوخ  لد  ات  دنزرف  یکی  هن 
نتخوت تورث  لوغشم  دشب  هن 

نتخوس يراوخب  ار  ناج  عمط  زن 
اعدا یتوخن و  ره  زا  غراف 

اپ ود  بکرم  دب و  شتسد  شمداخ 
یفطصم یبن  زا  نک  يوریپ 

ادخ درم  نیرتهزیکاپ  كاپ و 
تسوا راتفر  اهقشمرس  نیرتهب 

تسوا راوخهزیر  درگاش  يرباص 
ربماغیپ عبات  ددرگ  هک  ره 

رتبوبحم دوشیم  نادزی  شیپ 
درم کین  نآ  دوخ  رمع  مامت  رد 

درکن رپ  ار  ناهد  همقل  زا  زگره 
تشادن ایند  ندب  یمشچ  يهشوگ 

تشاکن لد  كاخ  هب  ار  شرهم  رذب 
دوبن دمحا  زا  رترغال  سک  چیه 

دومنیم رپ  اذغ  زا  یک  ار  هدعم 
ودب ار  ایند  دنداد  ناشن  نوچ 
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ودع نوچ  شدرک  رود  دومن و  در 
درخ راوخ و  ودع و  نادزی  ار  هچ  ره 

درمشیم مه  یفطصم  شدرمشیم ،
راگدرک رما  یچیپرس ز  رهب 

راگزور رد  دوب  یفاک  ناشن  نیا 
یفطصم ادخ و  اتکی  ار  هچناک 

ام رای  دشاب  دنناوخ ، شنمشد 
درخ دنتسنادب  ناشیا  ار  هچنآ  و 

درب هار  ام  لد  رد  یگرزب  اب 
دوج يایرد  ناربمغیپ ، متاخ 

دورد دص  شیادخ  زا  دشاب  هکنآ 
نیشنمه عضاوت  اب  يدوب  هکسب 

نیمز يور  رب  دروخیم  اذغ  دوخ 
هحفص 243] ]

ناگدنب ناسب  يرآ  تسشنیم 
ناگدنز رب  رگرد  یسرد  دهد  ات 

یفطصم دزیم  هنیپ  ار  دوخ  شفک 
انشآ وا  اب  هماج  ياههلصو 

شبت ایند و  غراف ز  دب  هکسب 
شبکرم هشیمه  نالاپیب  دوب 

راوس يدرکیم  زین  ار  يرگید 
راذگهر رد  شبکرم  كرت  يور 

ارس رد  شدوب  شقن  رپ  ياهدرپ 
یفطصم يزور  تفگ  دوخ  نز  رب 

نآ شقن  نوچ  ار  هدرپ  نیا  نک  رود 
ناهج بیز  رز و  دزادنا  مدای 
دومنیم ایند  يوس  ار  لد  تشپ 

دودزیم رطاخ  حول  زا  نآ  دای 
ناهج بیز  ات  دوب  نیا  وا  لیم 

ناهن رد  هشیمه  شمشچ  زا  دنام 
فکب درآ  يرویز  ادابم  ات 

فده ددرگ  وا  رب  یئایند  بح 
رادیاپان ناهج  شمشچ  رد  دوب 
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راودیما دوبن  نآ  ءاقب  رب 
نورب ار  شرهم  درک  ناج  لد و  زا 

نوبز شدید  نوچ  تسش ، نآ  زا  هدید 
وگتفگیب هک  تسنیا  رهد  مسر 

ودع يزیچ  اب  دیدرگ  یسک  ره 
نآ رب  دزاس  هگن  ات  درادن  شوخ 

نابز رب  ار  وا  مان  درآ  سک  ای 
تسانشآ تقیقح  اب  سک  ره  رهب 

تسافطصم یگدنز  رد  ناشن  سب 
ریپ نودرگ  نیا  هک  دنایامن  ات 

ریمض رد  شبیع  اهیتشز و  تسه 
تشاد هک  یصاخ  تبتر  مامت  اب 

تشاذگیم نیلاب  يور  رس  هنسرگ 
راوخ دوب  شمشچ  هب  ایند  رویز 

راگزور رد  شدب  اهتزع  هچرگ 
درگنب ایند  هب  دهاوخیم  هک  ره 
درخ نامشچ  هب  کنیا  درگنب 

تافص نیا  نادزی  داد  دمحا  هب  نوچ 
؟ تایح رد  یگرزب  ای  يراوخ  دوب 

راگدرک اتکی  هک  دیوگ  یسک  ره 
راوخ درک  ار  وا  فاصوا  نینچ  اب 

ارتفا هتسب  شیوخ ، يادخ  رب 
اوران سب  هدز  وا  رب  یتمهت 

درک مارکا  وا  رب  قح  دیوگب ، رو 
درمکین نآ  رب  داد  یگرزب  سب 

هحفص 244] ]
راگدرورپ ار  هک  ره  دنادب  سپ 

راوخ تسدرک  دهد  ایند  تمعن 
رتکیدزن دوب  وا  رب  ار  هک  ره 

رز میس و  بح  غراف ز  دنکیم 
ادخ رب  برقت  دیوجیم  هک  ره 

یفطصم زا  دنک  دیاب  يوریپ 
قیرط رد  شیاپ  ياج  رب  دهن  اپ 
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قیرغ اهیهابت  رد  ددرگ  هنرو 
راگدنام یناشن  ربمغیپ  تسه 
رامش زور  زا  هاگآ  دنک  ات 

بآ رپ ز  یتشهب  رب  درآ  هدژم 
باقع زو  خزود  دناسرتب ز  مه 

درپس ناج  نوچ  ناربمغیپ  متاخ 
دروخن یئایند  تامعن  زا  ریس 

هانگ راب  ره  یلاخ ز  وا  تشپ 
هار درک  یط  يرگید  ناهج  رب 

دینش نوچ  ار  دوخ  نادزی  توعد 
دیشک رپ  وس  نآ  یکیبل و  تفگ 

داهن ام  رب  یتنم  نادزی  هک  هو 
دادب ام  رب  يربمغیپ  نینچ  نیاک 

تسا شوخ  ربهر  نینچ  نیا  زا  يوریپ 
تسا شک  ناطیش  شطخ ، رب  نداهن  رس 

نهریپ رب  مدز  هلصو  ردق  نآ 
نز هنیپ  نآ  زا  دمآ  ممرش  هک  ات 

یلدیب نم ، رب  تفگ  شهوکن  اب 
یلع يا  زادنا  رود  ار  نآ  رخاک 

رود شاب  نم  زا  شوماخ  شمتفگ 
: روبص نادرم  ونشب ز  لثم  نیا 

هار هتفر  هگنابش  هک  یناوراک 
هاگحبص ددرگ  وچ  دنیب  نیرفآ 

ربمایپ تافص  نایب  رد  هبطخ 160-

زورف رپ  يرونب  شثوعبم  درک 
زور وچمه  اراکشآ  وا  تجح 

امنهر شباتک  ادیپ  وا  هار 
اهر یکیرات  گنچ  زا  دنک  ات 

زارفرس ینادناخ  شنادناخ ،
زازتعا جوا  رد  شلسن  يهخاش 

هحفص 245] ]
سرتسد راذگهر و  رد  شاهویم 
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سک یئاج و  ره  هب  هرهب  دهد  ات 
شنداز رب  رختفم  هکم  كاخ 

شنت رب  هنیدم  رد  ترجه  تخر 
دیشک رپ  اهنامسآ  ات  وا  مان 

دینش شگناب  ناهج ، شوگ  ات  شوگ 
دیرفآ ار  ناهج  هک  یئادخ  نوچ 

دیزگیم ار  ناربمغیپ  متاخ 
باتک اب  شدادب  یفاک  یتجح 

بایماک ار  ناگنشت  دیامن  ات 
تسا لد  مخز  مهرم  شیاهدنپ 

تسا لکشم  اهدص  لالح  شتوعد 
راکشآ درک  وا  رب  ار  ناهنپ  مکح 
رانک يداتفا  تعدب  ياههدرپ 

نید حول  زا  تسشب  ار  تعدب  طخ 
نیبم دروآ و  قداص  یئاهمکح 
دیزگ ار  ینید  مالسا  زج  هک  ره 

دیرخ دوخ  يارب  ار  یتخبهریت 
راگدرک اب  وا  دنویپ  يهتشر 

راز راوخ و  دتفیب  رس  اب  دربیم ،
زادگناج یباذع  شراک ، رخآ 

زارد یهودنا  تسیتیگ ، زا  شمهس 
دیما مدنب  ادخ  رب  رگید  راب 

دیشک رپ  وا  يوس  رب  دیاب  هک  نوچ 
تشهب يوس  یهر  میوج ، وا  زا  هار 

تشون ار  نیا  ناهج ، رب  شرهم  طخ 
ادخ زا  دیسرتب  يدنپ ، مهدیم 

اضر لیم و  اب  دیدرگ  شعبات 
تایح زور  دوش  یط  ادرف  هک  نوچ 

تاجن رب  دشاب  دیواج  هر  نیا 
درک بیدات  مه  دناسرت و  اهراب 
درک بیغرت  نادواج  يارس  رب 

تسیندیسوپ ياهناخ  ایند  تفگ 
؟ تسیندوب یک  ارس ، نیا  تسچوک  ياج 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


داش هدرک  هچنآ  زا  دینادرگب  ور 
داد هچیزاب  نینچ  رب  دیابن  لد 

ناتهارمه دنک  ار  كدنا  يزیچ 
ناتهآ دص  اب  زاسمد  دنکیم 

يارس نیا  زا  رتکیدزن  دوخ ، تسین 
ادخ مشخ  يهناخ  رب  ياهناخ 

راوخ يایند  نیدب  ددنب  لد  هک  ره 
راگدرک ياضر  زا  ددرگ  رود 

دینک نوریب  رس  ار ز  ایند  بح 
دینک نوخ  لد  نآ  هودنا  زا  یک  ات 

هحفص 246] ]
دنب هب  لد  دناشکیم  شلاغتشا 
دنمک نیا  رگید  درک  دیاب  هراپ 
ادج ددرگیم  دیناد ، امش  زا 
انف يوس  مدب  مد  دراد  يور 

رذح رب  اهنآ  زا  دیشاب  رگد  سپ 
رذگ شیوک  رب  درک  دیاب  دنچ 

هاوخریخ مدکی  دیشاب  دوخ  رهب 
هار هریت  زا  دیهراو  ات  یششوک 

دیاهدید هچنآ  دیریگ ز  اهدنپ 
دیاهدید انیب  شوگ و  اشوین  رگ 

كاخ ریز  رد  نونک  هک  یناگدرم 
كاله يدنب  هدیدرگ  ناشناج 

روگ ریز  رد  ناشمادنا  دش  همعط 
روم تسد  رد  ناششوگ  اهمشچ و 
تسب تخر  مه  ناشفیرشت  تزع و 

تسسگ مه  زا  ناشتامعن  يداش و 
دیشک تبرغ  رب  دنزرف  تبرق 

دیشک تقرف  رب  جاوزا  تبحص 
زان هن  اج  نآ  رد  دنزرف  دوب  هن 
زار نتفگ ز  هن  رادید  دوب  هن 

یسکنآ نوچمه  دیزیهرپب  سپ 
یسب دوخ  سفن  هب  هریچ  دوب  وک 
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تسبب توهش  رد  هک  سکنآ  وچمه 
تسرب يراوخ  زو  تسج  هر  درخ  زا 

تساجباپ اهناشن  ادیپ ، قح  رما 
تساپب يداه  مچرپ  نشور ، هار 

؟ دنتفرگ وا  زا  ار  تفالخ  ارچ  هبطخ 161-

: تفگ دیدوب ، نارگید  زا  رتراوازس  نادب  امش  هک  یلاح  رد  دنتشادزاب  تفالخ  ماقم  زا  ار  امش  مدرم ، هنوگچ  دیسرپ : وا  نارای  زا  یکی 
بارطضا رپ  تمنیب  ردارب  يا 

باطخ لبط  يدز  هدیجنسن ، نوچ 
تسا ندرگ  رب  تیشیوخ ، قح  کیل 
تسا نم  زا  وت ، شسرپ  باوج  نیا 
دندب رسدوخ  هک  هاوخدوخ  ياهدع 

دندتسب تفالخ  رد  ار  نم  قح 
بسن مه ، رترب ، دوب  ار  ام  هچرگ 

بختنم لوسر  اب  تبارق  مه 
هحفص 247] ]

زآ طرف  زا  نآ  رد  یعمج  دز  گنچ 
زارتحا میدرکب  هنامیرک  ام 

تسادخ يوس  رب  وچ  ام  تشگزاب 
تسازج زور  هکرعم  يرواد 

روشب رطاخ  زا  هنهک  ناتساد  »
« روضح رد  روایب  ون  یناتساد 

اعدا نیو  وگب  هیواعم  زا 
ارم نادیم  نیدب  توعد  دنک  وک 

لجخ ددرگیمن  ایآ  نتشیوخ 
؟ لد هب  هدینارورپ  هک  نخس  نیز 

دومن منایرگ  رهد  هکنآ  زا  دعب 
دوشگ میاهبل  هب  هدنخ  يهچنغ 

تفرگ نارادقح  قح ز  یتیگ  هکسب 
تفگش ياج  میو  راک  رد  تسین 
تساوران بیجع و  سب  ناشیا  راک 

تسار تسیهار  رگا  ژک ، دیامنیم 
شورخ اهدص  اب  دوب  نیا  ناشلیم 
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شومخ قح  غارچ  رون  دوش  ات 
زیتس مراک  رد  دندرک  ببس  نیز 
زین دندنب  شاهمشچ  زا  ار  باک 

دنتخیمآ اهرهز  اب  ار  همشچ 
دنتخیر نآ  رد  هدولآ  یتبرش 

گنج بوشآ و  تنحم  دیآ  رس  رگ 
گنن قرغ  هورگ  نآ  ام و  نیب 

تساور هک  یهار  هب  ناشمناشکیم 
تسار هار  ناشیدب  منایامنیم 

ارم دهاوخ  نیا  زج  یتیگ  رگا  کیل 
یفطصم هیبش  ددرگ  نم  راک 

شتنحم قمع  دید  نوچ  ادخ  هک 
شتیآ نیا  اب  شیرادلد  داد 

یبن يا  مغ  روخم  ناهارمگ  رهب  »
یبت رد  یتفین  رد  هصغ  ای ز 

ناهج بر  ومب  وم  دنادب  نوچ 
« ناهرمگ ياههتفگ  اهراک و 

هحفص 248] ]

یهلا دیحوت  رد  هبطخ 162-

دنارورپ ناسنا  هک  ار  سکنآ  رکش 
دنارتسگ ار  نیمز  كاخ  يهرفس 

كاخ يور  رب  اههمشچ  يراج  درک 
كاله زا  دعب  ناج ، داد  ناهایگ  رب 

ادتبا زا  دوب  زاغآ  ارو  هن 
انف زگره  دوب  ار  شیاقب  هن 

تسادج وز  هنادواج  هنادواج 
تساقب ار  وا  انف ، ار  یتیگ  ود  ره 

دوجس كاخ  رب  تسیناشیپ  يور 
دوشگ ار  بل  رد  شدیحوت  رکذ 

راگدرورپ ار  هچ  ره  هدیرفآ 
رارق شرهب  زا  هداد  يزرم  دح و 
دح زرمیب و  نتشیوخ  دنامب  ات 
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دزسیم ار  شتدحو  هک  نانچنآ 
یمدآ رکف  دح  زا  تسرترب 

یمن دنیب  وا  يایرد  زا  لقع 
تسد تخادنا  وا  تاذ  رب  ناوت  یک 

تسدح ءاضعا و  رازبا و  زا  رترب 
؟ یک هب  ات  دنامب  ای  دمآ ؟ یک  وا 
يو تاذ  زا  تسخساپیب  یشسرپ 

تسام یفخم ز  شتلع  ادیپ ، تسه 
تساجک رد  دنادن  سک  ناهنپ ، تسه 

شدشاب یبارخ  ات  یمسج  تسین 
شدشاب یباجح  ات  یفخم  تسین 

سک هب  هدیبسچن  کیدزن و  تسه 
سرتسد رد  دوب  اما  تسه  رود 

شاهدنب هاگن  زا  هگآ  تسه 
شاهدنخ اههیرگ و  اهنخس ، زو 

هلا دنادیم  زین  نابایب  رد 
هاگن دراد  شاهدنب  هطقن  هچ  رب 

ریق دننام  یبش  رد  نتفر  هار 
رینم یباتهم  ریز  نتسشن  ای 

درز هدرک  شبورغ  هک  یباتفآ 
درکب یناشفا  وترپ  رگید  راب 
راگزور خرچ  ینوگرگد  رد 

راب دندنبیم  هک  یئاهبش  زور و 
رظن رد  دیآ  هچ  ره  زا  رتشیپ 
رگهولج ددرگ  هچ  ره  زا  رتشیپ 

دننک شدودحم  هکنآ  زا  تسرترب 
دننک شدودسم  رطق ، ضرع و  لوط و 

هحفص 249] ]
روما نیا  قیالخ  دروخ  رد  تسه 

رودب وا  زا  تسقیال ، ار  نارگید 
دیرفآ هچنآ  تسدوب  لزا  زن 

دیشک ار  یئاقب  شقن  نآ  رب  هن 
تشاد ياپ  رب  نآ  دح  دیرفآ و 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 343 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تشاگن مه  ار  اهشقن  نیرتهب 
تفاتن رب  رس  وا  رما  زا  زیچ  چیه 

تفاین يدوس  سک ، ياهشنرک  قح ز 
تسیهگآ شنامسآ  نیمز و  زا 
تسیکی وا  يارب  هدنز  هدرم و 

دیرفآ نوچ  ارت  قح  هک  یسک  يا 
دیرورپ ار  تتماق  بسانت  اب 

هایس سب  یئاههدرپ  نایم  رد 
هلا تدرک  اهفطل  مه ، محر  رد 

تسخن زور  تتقلخ  دب  ياهفطن 
تسرد هتشگ  لگ  يال و  زا  ياهفطن 

ینکسم نایم  تدنداهن  رب 
ینمام تدوب  صاخ  ینامز  ات 

یتدم دب  ارت ، ردام  لد  رد 
یتکرح مد  ره  رود ، اهرظن  زا 

باوج یتسناوتیم  ندناوخ  هب  هن 
باطخ دزیم  تسک  رگ ، يدینش ، هن 

نورب تدندرک  شیوخ  ناکم  زا 
نومنهر تدندش  لزنم  رگد  رب 

ار هناخ  نیا  يدب  هدید  اجک  وت 
ار هناشاک  نینچ  ياهدب  بوخ و 
زاین تقو  تتخومآ  سک  هچ  سپ 

زارد تتسد  ینک  وس  نیمادک  رب 
تایح رد  دیآ  زجاع  یتح  لقع 

تافص كرد  دنک  كدوک  یکی  زک 
شقیال ایآ  تسه  هنوگچ  سپ 

؟ شقلاخ لاح  فصو  دزاس  كرد 
تسدب دراد  وک  رازبا  نینچ  اب 

تسکش يور  تبقاع  دنیب  لقع 

نامثع هب  وا  زردنا  هبطخ 163-

عمج دنتشگ  یلع  درگ  نامدرم  )
عمش وچمه  هنایم  رد  هتسشن  وا 
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وا زا  دندرک  بلط  نامثع ، زا  یکاش 
وگتفگ هفیلخ  اب  دنامن  ات 

هحفص 250] ]
اضر مدرم  زا  لیصحت  دنک  ات 

:( ادن نیا  دز  وا  رب  دمآ  ماما  سپ 
دناهدروآ نم  يوس  ور  نامدرم 

دناهدرک یجنایم  ار  نم  وت ، دزن 
تمیوگ دیاب  هچ  منادیمن  نم 
تمیوج ار  ياهراچ  نیمادک  ای 

تسرد یناد  مه  وت  مناد  نم  هچ  ره 
تسخن زا  ار  قح  هار  یسانشیم 
منطوم رد  ياهدوب  هفیلخ  نوچ 

منک هگآ  ارت  نم  يزیچ  هچ  زا 
ياهدینشب ماهدینشب ، نم  هچ  ره 

ياهدید مدرم ، مدید ز  نم  هچ  ره 
نیشنمه يدوب  وت  قح  لوسر  اب 
نیرق وا  اب  مدب  نم  هکنانچمه 

قح راک  رد  رمع  رکبوبا و  زا 
قحتسم وکن و  يدوب  رتشیب 
يربمغیپ وکن  داماد  هکنوچ 

يرب تمعن  نیز  دندوب  نت  ود  نآ 
ادخ رب  اداب  دنگوس  ارت  سپ 

الب نیا  زا  نک  ظفح  ار  دوخ  ناج 
؟ دنهن تهار  رد  هک  یتسه  یک  روک 

دنهد تمیلعت  هک  لهاج  یتسین 
تساپب نید  ناشن  ادیپ ، قح  هار 

؟ تساجک زا  تاهابتشا  نیا  يهشیر 
راگدرک مشچب  هدنب ، نیرتهب 
راکزیهرپ لداع و  یماما  تسه 

تسدش ربهر  هتشگ و  تیاده  دوخ 
تسدش ربمغیپ  هار  زاسهدنز 

رادتقا اب  دنکشب  تعدب  ماج 
راگدرورپ يهویش  دزاس  هدنز 
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مامت اهتعدب  اهتنس و  هار 
ماما رب  صخشم  تسراکشآ و 

تسادخ دزن  نامدرم  نیرتدب 
تسادتقم ار  نامدرم  هک  یملاظ 

دنک هرمگ  ار  قلخ  تسهرمگ و 
دنک هتوک  قح  ار ز  مدرم  تسد 

زیت ارب و  دنک  ار  تعدب  غیت 
زیتس دزادنا  تنس  يولگ  اب 

تفگ هچ  ربمغیپ  هک  مدینشب  شیوخ 
تفج رشح  زور  هب  خزود  اب  تسیک 

ریزب رس  دیآ  ملاظ  ياوشیپ 
ریگتسد هن  دوب  يرای  ارو  هن 

ایس ور  دیلپ  نآ  منهج  رد 
ایسآ گنس  وچ  دخرچ  دوخ  درگ 

هحفص 251] ]
راوخ تسدیدرگ  هک  ار  وا  تبقاع 

راوتسا دندنبب  خزود  هت  رد 
وا ياهتزع  هب  اداب  مسق  سپ 

وج هراچ  هار  قلخ  تدنشکیم 
تبقاع دشیم  هتفگ  اهنیا  زا  شیپ 

تهجیب یماما  ددرگیم  هتشک 
زیتس گنج و  رد  هتشک ، دوش  نوچ 

زیختسر نامز  ات  ددرگ  زاب 
هبتشم ددرگ  قلخ  رب  اهراک 
هبت ار  مدرم  دنزاس  اههنتف 

تسار ار ز  لطاب  دنسانشن  زاب 
تساخ هنتف  نیا  زا  هک  يزیرنوخ  هچ  هو 

ياهتشگ یئاپراچ  ناورم  رهب 
ياهتشگ وس  رهب  وا  دارم  رب 

یط هدیدرگ  وت  رمع  زا  اهلاس 
؟ يو ریوزت  يهچیزاب  يدش  نوچ 

هاوخب مدرم  زا  تلهم  نامثع  تفگ 
هابت دش  هچنآ  مزاس  یفالت  ات 
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دنرضاح هنیدم  لها  ماما  تفگ 
دنرظان ناشیاک  هاوخ  تلهم  دوز 

لیسگ نک  مه ، اهرهش  رگید  رهب 
لیلد دشاب  ناشرهب  ات  يدصاق 

سوواط شنیرفآ  هبطخ 164-

دیدپ دش  شنیرفآ  هاگراک 
دیرفآ ناویح  ناسنا و  دماج و 
شتردق دیدب و  ار  تقلخ  فطل 
شتقلخ نیا  رب  دروآ  نادهاش 

دندش وا  راک  میلست  اهلقع 
دندش وا  رادتقا  رب  فرتعم 

شورخ ملاع  رد  دنکفا  شتقلخ 
شوگ هب  دمآ  وا  یئاتکی  گناب 

هورگ ره  ار  ناکغرم  نکسم  داد 
هوک يور  اههرد و  نیمز و  رب 
فلتخم یلاب  لکش و  ار  یکی  ره 

فصتم دوخ  يهژیو  یتافص  رب 
ناوت نازیم  هب  سک  ره  دشک  رپ 

نارکیب نامسآ  ياضف  رد 
هحفص 252] ]

دیدپ ار  ناغرم  دروآ ، مدع  زا 
دیشک ار  یشقن  زیگناتفگش  سب 

تسوپ ریز  رد  ناوختسا  زا  یتئیه 
تسوا يور  رب  رپ  لاب و  زا  ياهدرپ 
داهن نیگنس  ياهثج  ار  ياهتسد 

دادن اهنآ  رب  زاورپ  تمعن 
رادتقا اب  دوخ  ياهتراهم  اب 

راگدرک دز  ادج  ار  کی  ره  گنر 
تستخیر صلاخ  گنر  ار  ياهتسد 

تستخیمان نادب  ار  رگید  گنر 
تسرب رد  یئاهگنر  ار  ياهتسد 

تسرگید یگنر  هب  اهنآ  ندرگ 
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تفگش سب  هنایم  نیا  سوواط  تسه 
تفرگ رب  رد  ار  گنر  دص  شتئیه 

مقر یلاب  دز  سوواط  رب  رد 
مه هب  هدروآ  رس  شیاهناوختسا 

زارد چیپ و  رد  چیپ  دش  شمد  نوچ 
زاب شیوخ  تفج  شیپ  رد  دوشیم 

نابداب نوچ  شرس  رب  دزارف  رب 
نآ ریز  یئادخان  نوچ  نتشیوخ 

مادم دزانیم ، هک  یشقن  رپ  حول 
ماگ يوس  ره  دهنیم  نامارخ  سب 
سورخ نوچمه  یلو  نیگنس  شاهثج 
سوب زان و  ار  دوخ  تفج  دیامنیم 

ماهدید هک  تمیوگ  یناتساد 
ماهدینشب طقف  يرادنپن  ات 

رن سوواط  هک  دنیوگ  ياهدع 
رهگ نوچ  دزاس  کشا  رپ  ار  مشچ 

دهدیم هدام  غرم  رب  ار  کشا 
دهن یمخت  نتسبآ و  دوشیم 
طلغ يرادنپ  دنراد  نینچنیا 

طمن نیا  رب  ناشحیقلت  دوب  هک 
روراب دیامنیم  ار  وا  کشا ،

رن غرم  اب  نتخیمآ  زا  تسین 
تفگش سب  یناتساد  دشاب  هچرگ 

تفرگ تروص  مه  زین  رتبجع  نیز 
زاب راقنم  دنکیم  هدام  غاز 

زانب نآ  رد  دهن  همعط  رن  غاز 
بجع يا  دریگ  راب  نآ  زا  هدام 

!!؟ بر هدرک  ایآ  هنوگ  نیا  یتقلخ 
وکن يزاس  هگن  یسوواط  هب  رگ 
وا ياهرپ  دوب  نیمیس  ياهناش 

زینم دیشروخ  وچمه  یئاههقلح 
ریرح يور  رز  یئاهنیگن ز  نوچ 

هحفص 253] ]
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راهب ياهلگ  وچ  دشاب  ایئوگ 
رانک کی  رد  دش  هدیچ  وس  همه  زک 

راگن رپ  یئاههماج  نوچ  دوب  ای 
راسمرش ینامی  درب  نآ  زا  دش 

يرتشگنا لد  رد  ینیگن  ای 
يرتشم دزابب  لد  دنیبب  نوچ 
هارب دراذگب  ماگ  ربکت  اب 

هاگن دراد  دوخ  ياهرپ  مد و  رب 
زارط یتخر  دراد و  نیگنر  قوط 
زان رخف و  اب  دهدیم  رس  ههقهق 
شیوخ ياپ  دنیب  وچ  دیرگیم  راز 

شیر هتشگ  شبلق  هک  یمولظم  وچمه 
هاوگ دشاب  وا  درد  رب  وا  گناب 

هآ تشز  تسرغال و  ياپ  هچ  نیاک 
سالخ ناسورخ  ياپ  نوچ  تشز 

ساره رد  نآ  یتشز  زا  دتفوا 
زیمتان شیاپ  قاس  ناوختسا 

زیر تشز و  نآ  زا  هدیئور  یکراخ 
لاب هتسد  کی  شندرگ  تشپ  کیل 

لامک دح  رد  تسه  ابیز  زبس و 
شندرگ هدیشک  یقیربا  وچمه 
شنت رب  دیامنیم  يزارف  رس 

هاگن يزادنا  وچ  ندرگ  رخآ 
هایس رب  لیام  زبس  همسو ، وچمه 

بان ياهیهایس  ندرگ  رس و  رب 
باجح اب  ار  دوخ  هدناشوپ  ایئوگ 
هتخیر یصاخ  گنر  یهایس  رب 

هتخیمآ نادب  مه  يزبس  گنر 
مه زین  ناویح  شوگ  فاکش  رد 
ملق كون  نوچ  تسیکیراب  طخ 

دیدپ ددرگیم  هنوباب  لگ  نوچ 
دیپس یلاخ  یگریت  نایم  رد 

دومن خر  ملاع  رد  هک  یئاهگنر 
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دوجو دراد  شرکیپ  رد  یگلمج 
رتشیب دشاب  گنر  نآ  يهولج 

رگد ياج  رد  هک  ات  وا  نت  رد 
بان ياهلگ  زا  رپ  يرازلگ  وچمه 

باتفآ زا  شراب و  زا  زاینیب 
ندب زا  دزیرب  ار  اهرپ  هاگ 

نت دیور ز  مه  تشپ  رگید  راب 
هحفص 254] ]

ریزگرب نوچ  وا  ياهرپ  شزیر 
زین تخل  اهناوختسا  هخاش ، وچمه 

تسرد ددرگ  دیور و  رگید  راب 
تسخن زور  زا  دوب  هکنانچمه 

دوب هکناسنآ  دوخ ، ياج  رد  اهگنر 
دوجو دبای  نآ  رد  ینوگرگد  یک 

رظن يزاس  رگا  ار  شیان  يوم 
رگهولج ددرگ  هنوگلگ  نوچ  خرس 

الط هگ  درمز ، دننام  هاگ 
الم رب  دیامن  ناولا  فلتخم 

قیقد هنوگ  نیدب  تقلخ ، نیا  فصو 
قیقد ددرگ  رگا  دناد  یک  لقع 

دشچ ار  شمعط  لقع  نابز  یک 
دشک شفیصوت  دنب  رد  یک  هتفگ 

نورب دمآ  مهو  دح  زا  نآ  كرد 
نوبز شمادنا  حرش  زا  نابز  دش 

شتردق زک  يدزیا  دشاب  كاپ 
شتقلخ كرد  زجاع ز  اهلقع 

راگدرک هدیرفآ  نارادناج 
راکشآ هدرک  قلخ  مشچ  شیپ 

دوب زراب  اهقولخم ، رهاظ 
دوب زجاع  نآ  فصو  زا  لقع  زاب 

سب تسه  تقلخ  ياهتفارظ  زا 
سگم روم و  مه  دنراد  اپ  هکنیا 
گرزب سب  ینایهام  هدرک  قلخ 
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گرتس نیگنس و  زین  یئاهلیپ 
یبر اتکی  نآ  تسناحبس  كاپ و 

یبلاق رد  دمد  یحور  رگا  هک 
اجب ترطف  نامه  اب  دنام  هدنز 

انف دیآ  ارف  هک  ینامز  ات 
. تشهب فصو  رد  هبطخ  يهمادا 

درخ يانیب  مشچ  اب  یسک  ره 
درگنب شلاح  فصو  تشهب و  رب 
تسلزنم نیا  رد  هچ  ره  زا  دنک  لد 

تسلد يابیرف  ابیز و  هچرگ 
اپ ریز  رد  دهن  ار  لد  شهاوخ 
اهر شیاهیشوخ  ماد  زا  ددرگ 

رز میس و  سورع  رب  ددنبن  لد 
رگهوشع سب  يرتخد  دشاب  هچرگ 

هحفص 255] ]
راسخاش نآ  شبنج  رگنب  زاب 
رابیوج رانک  رد  یتخرد  زا 

کشخ كاخ  ره  رد  تسین  شیاههشیر 
کشم وچمه  رطعم  یکاخ  رد  تسه 

تستخیوآ شاهویم  راوشوگ 
تستخیر نآ  زا  ولول  ياههشوخ 

درخ هک  ای  گرزب و  هخاش  ندرگ 
دربب یمهس  اههویم  نیگن  زا 

فالغ تشپ  هدش  ناهنپ  اههویم 
فافع رتس  نآ  دنرب  ناهگان 

مخ دندرگ  اههخاش  فلکتیب 
مغ رازآ  نیچهویم ، دنیبن  ات 
تشهب غاب  رد  دندرگ  نایروح 

تشرس شوخ  نانموم  خاک  درگ 
بارش اهلسع و  نآ  تسا  لالز  سب 
بآ ياج  ناشیا  دنشون  یمه  هک 

تشهب رد  دزیا  فطل  یقاب  تسه 
تشونرس نیا  نانکاس  رب  دوب  شوخ 
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دننکاس هنادواج  یئارس  رد 
دننکفا یجنک  هب  ار  نتفر  جنر 

رگد راب  رگا  هدنشوین  يا 
رظن رد  دیایب  تغاب  نیا  حرش 
رهگ دبای  ات  هناقاتشم ، تخس 
روهطوغ ددرگب  ایرد  نیا  رد  لد 

قایتشا اهدصب  هشیدنا  غرم 
قارف ددرگ  یط  دوز  ات  دشک  رپ 

مروآ شلاح  حرش  رگ  نیا ، زا  شیب 
مربنم ياپ  يزیخ ز  رب  دوز 

روگ يوس  هنامداش  یباتشیم 
روبق لها  هیاسمه  يوش  ات 

راگدرک تمحرب  ار  ام  یکشاک 
رارق دهدب  ناسک  نآ  هورگ  رد 

ناوکین نوچ  ات  دنشوک  لدب  هک 
نادواج كاپ و  دنبای  یلزنم 

هحفص 256] ]

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  هبطخ 165-

دنک اهتعاطا  ناریپ ، زا  درخ 
دنک اهتبحم  کچوک  رب  ریپ 

یلهاج دهع  يوخ  زا  رذحلا 
یلهاک یلددب و  ناز  رذحلا 

مهف كرد و  زگره  دنراد  نید  هن ز 
مهو هب  دجنگیم  چیه  ناشادخ  هن 
تشاذگ یغرم  رتش  هک  یمخت  وچمه 
تشاد مولعم  شدوخ  هک  یناکم  رد 

رگد یمخت  دهن  اج  نآ  مه  رام  )
( رظن ره  زا  مخت  ود  نآ  دنهیبش  سب 

تسکش دید و  ار  مخت  نآ  یسک  رگ 
تسشن دهاوخ  شندرگ  رب  هنگ  سپ 

هاگن دزادنن  مخت  رب  رگا  زین 
هایس رام  نآ  زا  دیآ  تسنکمم 
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. تسا هیماینب  هب  عجار  هبطخ  يهمادا 
قاثو نامیپ  اهتفلا و  دعب 

قارتفا ناشیا  نیب  رد  دتفیم 
دوشگ دوخ  يورب  یهار  یسک  ره 

دودز رطاخ  زا  زین  ار  دوخ  لصا 
دنروآ تسد  ياهخاش  رب  ياهدع 

دنربیم ور  درب ، شداب  اجک  ره 
نازخ لصف  رد  ربا  ياههراپ 

؟ نارگ يراب  اب  دنیآ  مهب  نوچ 
راگدرک یخلت  زور  رد  تبقاع 

رارقیب يربا  وچ  دزاس  ناشعمج 
يرد کی  ناشیا  يور  دزاس  زاب 

يرگناریو اب  دنیآ  لیس  وچمه 
ابس موق  رب  هک  یلیس  نآ  وچمه 

الب ناراب  تخیر  ناور و  دش 
دنامن اج  رب  ياهناخ  دش  ناور  نوچ 

دناشک دوخ  گرم  ماک  رد  دب ، هچ  ره 
موجه زا  عنام  تشگ  ناتسهک  هن 

موش تخب  ناز  نیمز ، يادنلب  هن 
ناهج بر  دنکیم  ار  ناسکنآ 

ناهن هرد  لد  رد  یبآ  وچمه 
راسهمشچ نوچ  دنک  يراج  ناهگان 

راذگهر ره  رد  دنرآ  شورخ  ات 
يرگید موق  ار ز  یموق  قح 

يرگنایصع نیدب  قح ، دناتسیم 
دهن تنم  ناشیئاناوت  رب 

دهد نکسم  نارگید ، يارس  رد 
رادتقا زا  دعب  دنگوس  ادخ  رب 

راوخ دندرگیم  راوخ  رگید  راب 
هحفص 257] ]

تخاب دنهاوخ  دوخ  دنراد  ار  هچ  ره 
تخاسن شتآ  اب  هبند  هک  نانچ  مه 
تسد دیتسشیمن  رگ  قیالخ  يا 
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تسرپقح قح و  هب  ندرک  ددم  زا 
زین ار و  لطاب  دیدرکیم  راوخ 

زیتس هار  زا  دیتشگیمن  او 
عمط مشچ  امش ، رب  تموکح  رد 

علو نیا  اب  یتخودیم  اجک  سک 
ریچ هدیدرگ  امش  رب  یتافص  نود 

ریلد خاتسگ و  تشگیم  نینچ  یک 
دیهرمگ نایلیئارسا  وچمه 

دیهنیم ور  فرط  ره  رب  برطضم 
یگتفخ نیا  اب  دنگوس  ادخ  رب 

یگتفشآ دوش  نوزفا  نم  دعب 
دیتشاذگب رس  تشپ  ار  قح  هکنوچ 

دیتشاک اهلد  هب  ار  تلفغ  رذب 
رود دیتشگ  ناتکیدزن  دب  هکنآ  ز 

روضح رب  هدناوخ  رود ، دب  ار  هک  نآ 
لوسر يوس  ناتدناوخ  مئاد  هکنآ 
لوبق شراتفگ  دیدرگیم  هک  رگ 

هار هروک  رب  ناتهار  دشیمن  جک 
هانگ راب  ناتشود  رب  دبن  ای 

شتموکح يادتبا  رد  هبطخ 166-

راگدرک هناگی  ار  نآرق  داد 
راکشآ ار  دب  کین و  نآ  رد  درک 
هار دیزاس  یط  ریخ  ریسم  رد 

هلا اتکی  زا  دیآ  تیاده  ات 
باوص هار  رد  دیراذگب  ماگ 
باتیور ترارش ، زا  دیشاب  زین 

ادا دیزاس  همه  نید  تابجاو 
ادن درآ  نآ ، تشپ  زا  تشهب  نوچ 

مارح هدرک  ار  هچنآ  ناهنپ  تسین 
ماعط زا  ای  نخس  زا  ای  لمع  زا 

لالح دشابیم  تسبیعیب  هچ  ره 
لامک رب  دیابب  ناز  هدافتسا 
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نید دزن  دمآ  بجاو  تمرح  ظفح 
نیملسم مارتحا  هکنآ  هژیو 

هحفص 258] ]
فیرش ناملسم  زا  تمرح  ظفح 

فیدرمه تدحو  صالخا و  اب  تسه 
ناما رد  شنابز  تسد و  زا  هکنآ 

ناملسم زا  تسه  دنشابیم ، قلخ 
تسا قح  ءایحا  رهب  زا  رگا  کیل 
تسا قیال  وا  زا  يرازآ  دسر  رگ 
تسادخ زا  نیعم  هک  يدودح  زج 

تساوران يدنزگ  دنیب  را  ملسم 
ریغ اهیشیپ ز  دیریگ  نونک  سپ 

ریخ لامعا  اب  دیریگرب  هشوت 
ریزگان دیابب  هک  يزور  رهب 

ریپ درخ و  ره  نتشیوخ  اب  دربیم 
شیوخ نامشچ  اب  دینیب  سفن  ره 

شیپ دنریگ  رفس  هار  ياهدع 
دوبر ار  ناشیا  گرم ، هکنآ  زا  دعب 
دوز رید و  ار  امش  توعد  دنکیم 

دیرذگب هنایم  زا  رابکبس  سپ 
دیرب هر  تبرق  هاگلزنم  هب  ات 

راب دنتسب  رتدوز  هک  ناهرمه 
راظتنا رد  ناتدنتسشنب  زاب 

داعم نادزی  دیاب ز  ناتسرت 
دابع يا  شدزن  دیلوئسم  هکنوچ 

نانهیم مه  روشک و  لابق  رد 
نآ رد  نایاپراچ  یتح  هک  ای 
يوجتسج اج  ره  دیزاس  ار  بوخ 

يور دیبات  ناز  دیدید  يدب  نوچ 

ترضح اب  تعیب  زا  سپ  هبطخ 167-

( دندومرف ماما  یهد . رفیک  ار  نامثع  نالتاق  دوشیمن  ایآ  دنتفگ  وا  هب  تعیب  زا  سپ  )
دیهدیم نوچ  ربخ  اهردارب  يا 
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دیهگآ ناز  ار  هچنآ  مناد ، شیوخ 
؟ يرکشل مهارف  مزاس  اجک  زا 
؟ يرواگنج دنک  ات  يریلد  وک 
تسا نمشد  تسدب  ورین  تورث و 
تسا نهیم  يولگ  رب  ناشیا  گنچ 

دناهتسر مه  نیشنارحص  هدرب و 
دناهتسویپ نانمشد  فوفص  رب 

امش نیب  رد  دندرک  اههنخر 
الب دص  اب  ناترازآ  دنهدیم 

هحفص 259] ]
؟ تسه زین  یناوت  ایآ  امش  رد 
تسکش ار  نایوخ  هریت  نیا  دیهد  ات 

سوه زا  داد  خر  هک  یلبق  تفآ 
سب دوب و  تیلهاج  راگدای 
داهن دب  ورود و  ياهیشروش 

دایز وس  ره  زا  دنراد  ناروای 
نایع ددرگیم  يار  فالتخا 
نامدرم زا  دوش  یقیقحت  هک  رگ 

دنیماح ار  ناتراتفگ  ياهدع 
دنیماکان دص  ناهاوخ  ياهدع 

يوس ود  اب  فلاخم  رگید  ياهدع 
يوگتفگ هنایم  یهار  زا  هدرک 

باتشیب رباص ، دیشاب  نونک  سپ 
بایسآ زا  اهبآ  دتفیب  ات 

نیگمشخ قلخ  مارآ ، دنوش  ات 
نیشناج ددرگب  اهلد  رد  ربص 
فده دیامنب  يور  لمات ، اب 
فکب دیآیم  زاب  هتفر  قح 

دنچ دیراذگب  هدوسآ  ارم  سپ 
دنزگ نیا  رد  ياهشیدنا  منک  ات 

شوگ دیراد  نادب  يرما  مهد  رگ 
شورخ گنج و  عقوم  کنیا  تسین 

دنز رس  ادابم  يراک  امش  زا 
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دنکشب نب  زا  توق  لاهن  نیاک 
فیعض ار  ام  تردق  دیامن  ای 

فیخس دنادرگ  راوخ و  دیامن  ای 
گنت هقلح  هتشگن  هکینامز  ات 

گنج غیت و  زا  منک  يرادنتشیوخ 
زیتس زج  دنامن  یهار  رگا  کیل 

زیت ریشمش  مشک  رب  مماین  زا 

هرصب هب  تکرح  ماگنه  هبطخ 168-

درک قلخ  ار  ناهج  هک  يراگدرک 
درک قلخ  يامنهر  ار  یفطصم 
زار يایوگ  دوب  هک  یباتک  اب 

زارد دنامیم  هک  يدیواج  نید 
كاله دش  دش ، فرحنم  نآ  زا  هک  ره 

كاپ نید  نآ  ورهر  دمآ  قئاف 
هحفص 260] ]

هابت یقلخ  دنک  نید  رد  تعدب 
هلا درآ  یتمحر  هکنآ  زا  ریغ 

تساپب نادزی  يوس  زک  تموکح  نیا 
تسامش يابقع  ایند و  ظفاح 

دیهد لد  نآ  رب  هناقاتشم  تخس 
دیهن ندرگ  شرد  رب  هنامداش 

قایتشا دص  اب  دیزاس  شتعاط 
قافن زا  ای  ایر  ای  تهارک  زن 

دینک نیا  زج  رگا  دنگوس ، ادخ  رب 
دینک نید  يوس  هب  یلیمیب  يور 

هلا اتکی  ار  مالسا  تلود 
هاگچیه دیان  هک  دریگ  امش  زا 

ریغ تسد  رب  دهد  تزع  رهوگ 
ریخ ناک  نیا  امش  زا  دناتسیم 

دننم شیپ  عمتجم  ینانمشد 
دننمشد نم ، اب  زین  تموکح ، اب 

هعماج منادب  هک  ینامز  ات 
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هعقاو يالب  زا  تسناما  رد 
نانمشد راک  هب  مزرویم  ربص 
نانهیم مه  زا  ینوخ  دزیرن  ات 

بلط ار  ایند  دندرک  نونک  رگ ،
ببس نیا  زج  یتلع  درادن  دوخ 
دسح کنیا  دنربیم  تفالخ  رب 

دسر شنادزی  فطل  هک  یسک  رب 
رگد راب  ات  دنراد  وزرآ 

ردب دتفا  ام  تسد  زا  شاهتشر 
مندرگ رب  امش  زا  ینید  تسه 

منزیم مد  نآ ، ماجنا  زا  شیوخ 
تسادخ نآرق  هب  ندرک  لمع  ناو ،

تسافطصم ياههویش  زا  يوریپ 
تسا هدومرف  وا  هچنآ  يادا  زین 

تسا هدوب  شنامز  رد  هک  یتنس 

دش کیدزن  هرصب  هب  نوچ  هبطخ 169-

وکن درم  نآ  دمآ  هرصب  هب  نوچ  )
وا يوس  دمآ  هرصب  زا  يدصاق 
لاوئس دسرپ  لمج  باحصا  زا  ات 

لاح حرش  هرصب  قلخ  رب  دهد  سپ 
ربخ اب  دصاق  تشگ  ماما و  تفگ 

رسب رس  شیاههتفگ  دشاب  تسار 
هحفص 261] ]

نکب تعیب  نونک  اتفگ ، یلع  سپ 
نخس نیا  دصاق  تفگ  شباوج  رد 

رایتخا نودب  مکیپ  یکی  نم 
راک شیوخ  زا  منک  یک  هزاجایب 

ربخ میوگیم  رهش و  رب  موریم 
( رگداد هاش  دومرف  ودب  سپ 

شوکتخس سب  يدب  یکیپ  نک  ضرف 
شود يور  رب  ارت  دب  هفیظو  نیا 

باتش اب  یئوپب  ار  نابایب  ات 
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بآ يزبس و  ینک  ادیپ  رگم  ات 
یتفای یبآ  هاچ  نوچ  یهگناو 

یتفاتشب یتفر و  ناشیا  يوس 
نطو نادرم  هب  يداد  ربخ  نوچ 

نخس نآ  رواب  وت  زا  دندرکن  دوخ 
هایگ بآ و  نآ  يوس  تکرح  ياج 

هار دندرک  یط  کشخ  یکاخ  يوس 
باتب مزاس  اهر  اتفگ  ینک ؟ نوچ 
بآ يوس  رب  مور  ار و  ناوراک 

زارد نک  تتسد  دومرف  یلع  سپ 
زاب وت  یتسنادب  ار  تقیقح  نوچ 
مامت تجح  نم  هب  دش  اتفگ  درم  )

( ماما اب  تعیب  تسد  مدرشف  سپ 

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  هبطخ 170-

. تفرگ نیفص  رد  مدرم  رادید  هب  میمصت  نوچ 
یتشارفا نامسآک  یئادخ  يا 

یتشاد تیاهنیب  یئاضف  رد 
ناهن نآ  رد  ياهدرک  ار  بش  زور و 
ناور نآ  رد  هم  دیشروخ و  رتخا و 

دناهتشگ شیوک  لها  کئالم  ات 
دناهتشگ شیوگحیبست  سفن  کی 

ياهدرتسگ نیمز  هک  یئادخ  يا 
ياهدرک تناگدنب  رب  ینمام 

اپراچ رگ  دشاب و  هدنزخ  رگ 
اقب رود  دنکیم  یط  نیمز  رب 

تساهر دح  زا  جراخ و  شرامش  زا 
تسافخ رد  هچنآ  مینیبیم و  هچنآ 

گرزب سب  يدیرفآ  یئاههوک 
گرتس یخیم  نوچ  دنکاخ  ظفاح 

هحفص 262] ]
هانپ شناماد  هب  درآ  یسک  رگ 

هاگهیکت ددرگب  هنامیرک  سب 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


گنج زوریپ  ینکیم  ار  ام  هک  رگ 
گنن يراکمتس و  زا  نک  نامرود 

تساطخ ناک  یقیرط  زا  نک  نامرود 
تسار هار  رب  نامکیدزن  امنیم 

دیون ترصن  زا  يداد  ناشیدب  رو 
دیهش نک  ار  ام  وت  هنتف ، زا  غراف 

تساجک رد  يدرم  دازآ  نونک  سپ 
تساخب شقلخ  يرای  يارب  وک 

رپس هنیس  دنک  ات  يرویغ  وک 
رطخ ریت  هنتف و  غیت  شیپ 

يوس ود  نیا  زا  امش  اب  شباختنا 
يور شیپ  تشهب  رس ، تشپ  گنن 

دوخ تفالخ  هرابرد  هبطخ 171-

رهم ناک  دشاب  هک  ار  یبر  رکش 
رهپس مه  دیرفآ و  ار  نیمز  مه 

ناوت نآ  دشابن  ار  ینامسآ 
ناهن ار  يرهپس  رگید  دنک  ات 

رنه نآ  دشابن  ار  یکاخ  چیه 
رگد كاخ  یکی  ناهنپ ، دنک  ات 

زاب هک  رگنب  یلع  يا  تفگ  رفن  کی 
زآ صرح و  يراد  تخس  تفالخ  رب 

مسق اداب  ادخ  رب  هن ، شمتفگ 
مغ خیب  هدناشن  شمرح  امش  رد 

رتکیدزن منم  دیتسه و  رود 
رتکین مدوب  هارمه  یبن  اب 

فکب مرآ  متساوخ  ار  دوخ  قح 
فده نیا  زا  مدیزاسیم  رود 
شاهدنبوک یخساپ  مداد  وچ  سپ 

شاهدنفوت شتآ  نآ  دش  درس 
دیزخ رد  یجنک  هب  شوماخ و  تشگ 

دیزگیم نادند  هب  ار  تلجخ  تسد 
وش راکیپ  هرمه  اهلا ، راب 
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وش رای  شناروای  شیرق و  اب 
دناهدیربب ارم  یشیوخ  قح 

دناهدید کچوک  زین  ار  نم  ناش 
داحتا تسد  هداد  مدربن  رب 

دادب قح  هچنآ ، نم  زا  دنریگب  ات 
هحفص 263] ]

دیشک اجنیا  رب  وچ  تبحص  يهلعش 
دیشر درم  يا  دنتفگ  ياهدع 

مشخب يریگ  دوخ  قح  یناوتیم 
مشچ وت  یشوپ  يرذگب  نآ  زا  هک  ای 

نونک هتشذگب  راک  زا  نوچ  راک 
نومنهر ددرگب  تحتف  رب  ربص 

تسلمج باحصا  رکذ  رد  هبطخ  يهمادا 
دنتخوس هنیک  طرف  زا  تبقاع 

دنتخورفا يرگنایصع  شتآ 
زیتس رد  ار  ربماغیپ  رسمه 

زینک نوچ  دوخ  اب  دندرب  فرط  ره 
اههناگیب نآ  دندناشنب  زاب 

اههناخ رد  ار  شیوخ  نارسمه 
هورگ نیا  دندناشک  هرصب  ات  کیل 

هوکش بحاص  ربمغیپ  رسمه 
شلد مارآ  دب  هک  ار  یسکنآ 

شلزنم لها  دوب ، مرکت  اب 
ریغ شناهنپ ز  درکیم  رهگ  نوچ 

ریس دنداد  ارو  بناج  همه  رب 
هاپس نآ  مامت  هک  یهاپس  اب 

هارب دتفا  اههنتف  نیاک  نآ  زا  شیپ 
راک هب  دندوب  هداد  تعیب  تسد 

رایتخا يور  ربج ، يور  هن ز 
دنتخادنا ینمشد  حرط  کیل 
دنتخات هگان  هرصب  ریما  رب 

زین دندرب  ار  لاملا  تیب  لام 
زیتس مگنرکی  نارای  اب  هدرک 
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دنتخیر اهنوخ  دندرک و  اههلیح 
دنتخیگنا اههنتف  هجنکش ، اب 

هلا اتکی  رب  دنگوس  مروخیم 
هانگیب نت  کی  دنتشکیم  هک  رگ 

اور دشیم  ارم  رکشل  نتشک 
انف غیت  ناشیور  رب  مشک  ات 

فارتعا نآ  رب  دندرک  دوخ  هکنوچ 
فاصم نیا  رد  ار  مولظم  نتشک 
رامشیب یعمج  دنتشک  هک  لاح 

راکشآ دشاب  فیلکت  مرگید 
هاپس نآ  مامت  دادعت  هب  دوخ 

هانگیب قلخ  دندیدرگ  هتشک 
هحفص 264] ]

تفالخ هتسیاش  هبطخ 172-

تستفالخ هتسیاش  یسک  هچ  هک  نیا  ادخ و  لوسر  يهرابرد 
تسدمحا تلاسر  رود  متاخ 
تسدزیا ياههتفگ  نیما  مه 

ادخ تامحر  هدژم ز  دهد  مه 
ازج بیذعت و  دناسرتب ز  مه 

تسیربهر تفالخ ، رما  قیال 
تسیرواد رما  هب  رتاناوت  وک 

ادخ نامرف  هب  رتاناد  تسه 
یفطصم قیرط  رب  دیوپ  هار 

داسف دزیگنا  رب  رگ  یئوجهنتف 
داحتا يوسب  شدیناوخ  زاب 

دومن نایصع  رگا  دیزیر  وا  نوخ 
دوزف دوخ  یشکرس  ربکت ، اب 

راگدرورپ رب  دنگوس  مروخیم 
رارق دشاب  دوخ  هک  رگ  تماما  رد 

رود کیدزن و  زا  تما  مامت  ات 
روضح تعیب  رد  دنبای  یگلمج 

دیعب راک و  نیا  تسه  نکمم  ریغ 
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دیشک اج  کی  ناوتیم  یک  ار  قلخ 
درخ لها  دوب ، نیا  هنالقاع 

درگنب ار  دب  بوخ و  دناوت  هک 
باتش ره  زا  رود  دنیآ ، مه  درگ 

باختنا دنیامن  ار  یئاوشیپ 
دننکیم تمدخ  زین  مه  نارضاح 

دننکیم تعیب  شیوخ  ماما  اب 
تسبیاغ اجنآ  هک  مه  سکنآ  ره  رب 

تسبجاو شیاوشیپ  اب  تعیب 
زین دیناد  نم  رگید ز  ياهتکن 

زیتس رد  هشیمه  متسه  سک  ود  اب 
تسین هتسیاش  وا  هک  سکنآ  یلوا 

تسیعدم يراک  ماجنا  رب  کیل 
اهر دیامنب  هک  سکنآ  یمود 

ادا دنادرگن  ار و  دوخ  نید 
شوگ دیراد  نادب  يدنپ ، مهدیم 

شوپهدرپ يادخ  زا  دیسرتب  دوخ 
سک هب  دیوگ  سک  هک  يدنپ  نیرتهب 
سب تسه و  يوقت  يوس  رب  ندناوخ 

راگدرورپ ار  ماجرف  نیرتهب 
راگزیهرپ مدرم  رب  دهدیم 

هحفص 265] ]
گنت هدیدرگ  نونک  وس  ره  زا  راک 

گنج دنراد  امش  اب  هلبق  لها 
شوکتخس روبص و  یئاناد  ریغ 

شودب ارنآ  مچرپ  دریگن  سک 
تساجک رد  تقیقح  دنادیم  هکنآ 

تسادتقا يربهر و  نیا  قیال 
دیروآ يور  دش ، رما  هچنآ  يوس 

دیردرب ار  اهدیدرت  يهدرپ 
راک تشز  ره  زا  دیباترب  يور 

راگدرورپ ناتیهن  هدرکب  هک 
روما نشور  امش  رب  هتشگن  ات 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رود لیجعت  زا  دیشاب  امئاد 
دب دینادیم  هک  يراک  اسب  يا 

دوب يریخ  نآ  رد  مناد  نم  کیل 
قایتشا اهدصب  هک  یناهج  نیا 

قارف زا  دیسرت  دیراد و  شتسود 
دیشکیم یناهج  شمشخ ، زا  هاگ 

دیشوخلد شمشچ  هشوگ  کی  زا  هاگ 
ياهناریو نینچنیا  دینادب ، سپ 

ياهناشاک نادواج  زگره  تسین 
دناشن نآ  رهب  هن  ار  تقلخ  خیب 

دناوخن نآ  يوس  هب  زگره  قح ، کیپ 
رادیاپان یلزنم  ایند  تسه 

رارق سک  درادن  نآ  رد  نادواج 
بیرف ار  لد  دهدیم  ایند  هچرگ 
بیصنیب مه  نآ  رش  زا  سک  تسین 

اهر کنیا  دینک  ار  شبیرف  سپ 
الب رش و  زا  سرت  لابق  رد 

دناهدناوخ یبقع  يوس  ار  امش  نوچ 
دناهدناشوپ ببس  نیز  تقلخ  تخر 

كاپ رکف  وکن و  رادرک  هب  سپ 
كاله زا  لبق  دوخ  دیرادرب  هشوت 

تسد يزیچ ز  دهد  سک  ایند  هب  رگ 
تسکش نیز  دیرگب  ات  ادابم  ناه 

راز راز  دیرگب  هک  يزینک  نوچ 
رارقیب سب  دنک ، مگ  يزیچ  هک  رگ 
ادخ اتکی  هک  دیهاوخیم  هک  رگ 

امش رب  دیامن  لماک  شتمعن 
دینکیم تعاطا  یئابیکش  اب 

دینکیم تیاعر  شنآرق  مکح 
ساپ تشاد  ار  دوخ  نید  هک  یسک  ره 

ساره رد  دتفین  ایند  مغ  زا 
دوس تسین  ایند  لام  رد  نینچمه 

دودز ار  نید  لد  سک ز  هک  نآ  زا  دعب 
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هحفص 266] ]
روفغ نآ  ار  ام  ياهلد  یکشاک 

روبص دزاس  دنادرگ و  بلط  قح 

هحلط هرابرد  هبطخ 173-

گنن غراف ز  ماهدوب ، ناملسم  ات 
گنج ریشمش و ز  مدیسرتب ز  یک 

راگدرک هدادب  ترصن  يهدعو 
راودیما نادب  متسه  ملد  رد 

دومن نامثع  یهاوخنوخ  رگ  هحلط 
دوبن دوخ  ناج  سرت  زج  شتلع 

مک شیب و  لد  رد  دیسرتیم  هکنوچ 
مهتم ار  وا  دنزاس  نامدرم 

دومنیم انمت  ار  نامثع  لتق 
دوبن وا  زا  رتقاتشم  سک  چیه 

تشاد تسد  نامثع  لتق  رد  نتشیوخ 
تشاد تسمرس  وا  گرم  دایب  لد 
اطخ رد  مدرم  دنتفا  ات  تساوخ 

الم رب  تیعقاو  ددرگن  ات 
ورود درم  نیا  دنگوس  ادخ  رب 

ور شیپ  شهار  هس  دب  نامثع  رهب 
یقش دب  نامثع  هک  رگ  هکنآ  لوا 

یقتم هورگ  رب  ملاظ  دوب 
دومنیم اهیرواد  دیاب  هحلط 

دومنیم اهیروای  ار  نالتاق 
نافع نامثع  نارادفرط  رب 

نامایب تخس و  غیت ، يدیشکیم 
دوب مولظم  وا  هک  رگ  هکنآ  مود 

دومنیم تظافح  شقح  زا  دیاب 
روضح اجنآ  رد  تفاییم  نتشیوخ 

رود درکیم  شرب  زا  ار  نالتاق 
زین ار و  نامثع  رذع  تفریذپیم 

زیتس زا  درکیم  عنم  ار  نامدرم 
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راچد يدوب  کش  هب  رگ  هکنآ  موس 
راکشآ شدوبن  نامثع  عضوم 

؟ تسملاظ ایآ  تسنادیمن  دوخ 
؟ تسمداخ یقتم و  يریما  ای 

دناشکیم يرانک  دیاب  ار  شیوخ 
دناشنیم یهانپ  رد  ار  نتشیوخ 

هحفص 267] ]
اهر نامثع  اب  درکیم  ار  قلخ 
اهچ دهاوخیم  قلخ  دنیبب  ات 

يرگیزاب نوچ  درک  هحلط  کیل 
يرگید راک  رذع ، لیلدیب و 

نارای هظعوم  هبطخ 174-

ادخ رکذ  دوخ  دای  زا  دیاهدرب 
امش زا  نادزی  تسین  لفاغ  هچرگ 

نید ماکحا  رد  دیلوئسم  هچرگ 
نیمز رب  شدیتشاذگب  نامز  نیا 

؟ دیلفاغ نادزی  دای  زک  هدش  نوچ 
دیلیام ار  وا  ریغ  اب  یتسود 

نابش ایوگ  هک  دینایاپراچ 
نابش همین  رد  تسداد  ناتقوس 
زین هدولآ  اب  یهاگارچ و  رد 
زیخدرد سب  دوب  شبآ  يهمشچ 

دنرچیم اهنت  هک  ینادنفسوگ 
دنرورپیم ارچ  هک  نیا  زا  لفاغ 

فده دشابیم  هچ  ار  ناپوچ  هک  ای 
فلع بآ و  دهدیم  ناشنینچ  نیاک 

مقر هدروخ  ارچ  رد  ناشیا  رمع 
مکش يریس  تساهنت  ناشدصق 
رفن ره  میوگب  ات  مهاوخب  رگ 
رذگ دزاس  اجک  دمآ ، اجک  زا 
ناوت نآ  مراد  دنگوس  ادخ  رب 

نایب کی  کی  ناتلاوحا  منک  ات 
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اجک دش  ای  اجک ، زا  دمآ  سک  ره 
اضق زا  دیآ  هچ  ار  وا  تبقاع 

نوزف یقارغا  هب  مسرتیم  کیل 
نونک مدیناوخب  دمحا  زا  رترب 

ماهتفگ ناصاخب  اهنت  ببس  نیز 
ماهتفهنن ناسک  نیا  زا  ار  زار 

دامتعا ناشیدب  مراد  دوخ  هک  نوچ 
داسف یهابت و  زا  مسرت  تسین 

دیرفآ ار  ناج  هکنآ  رب  مسق  سپ 
دیزگرب قیالخ  رب  ار  یفطصم 

نابز رب  مرآ  هچنآ  دشاب  تسار 
نآ زا  هاگآ  ارم  هدرک  یبن  نوچ 

كاله ددرگیم  هک  سک  ره  زا  هتفگ 
كاپ داتفا و  راگتسر  هک  یسک  زو 

هحفص 268] ]
روطخ منهذ  رب  درکیم  هک  هچ  ره 

روما ناز  ار  نم  درکیم  علطم 
منکیم تعاط  رما  ار  امش 

منکیم تیاعر  ار  نآ  نتشیوخ 
رذح رب  یهانگ  زا  مراد  وچ  ای 
رتشیپ نیز  ماهتشگ  نآ  زا  رود 

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  هبطخ 175-

راگدرک نایب  زا  دیریگ  دوس 
راکب شدیدنب  تسداد  اهدنپ 

فده دصق و  قح ، هدرک  نیعم  نوچ 
فرط ره  زا  ار  رذع  هار  هتسب 

روفغ نادزی  هتفگ  ار  دب  بوخ و 
رود دیدرگ  نیز  دییوپ و  نادب  ات 
رهگ نوچ  یمالک  ربمغیپ  تفگ 

: ربخ نآ  زا  میهدیم  رگید  راب 
تسرپ اهتقشم  زا  تنج  درگ 

تسروخمد اهسوه  اب  خزود  هچرگ 
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راگدرورپ زا  تعاط  دشاب  تخس 
راوگشوخ دشاب  سفن  رب  تیصعم 

راگدرورپ زا  هدنیاپ  یتمحر 
راهم ار  توهش  درک  هکنآ  ره  رب 

درک بوکرس  ار  شیوخ  سفن  هک  ره 
درک بولغم  شمئاد  يدربن  رد 

گنج سفن  ياوه  اب  دشاب  تخس 
گنچ بلق  رب  دنزیم  مد  ره  هک  نوچ 

هانگ رب  ار  لد  هراومه  دشکیم 
هایسور دیامن  ار  نآ  تبقاع 

بش زور و  ره  رگم  نموم  سک  تسین 
بدا مد  ره  دنک  ار  شکرس  سفن 
باتع دص  نآ  اب  هراومه  دنکیم 

باقع بوچ  دنز  شناهانگ  رب 
رتشیپ نیا  زا  هک  ینانآ  وچمه 

رذگهر نیا  زا  دنتسبرب  تخر 
زاب دندنک  ار  همیخ  رفاسم  نوچ 

زارد یهار  رد  دنداهنب  ياپ 
راب دیدنبرب  هک  يزور  دسریم 

رایتخا چیهیب  دیدرگ  رپسهر 
هاوخریخ سب  یحصان  نآرق  تسه 

هاگچیه شبیرف  گنرین و  تسین 
هحفص 269] ]

تسامنهر تقیقح  رب  وک  يربهر 
تسار ریغ  دیوگن  هک  یئوگزار 
دوزف اهیراگتسر  ار  شروخمد 
دودز وا  بلق  ار ز  يروک  زین 

تسشن نآرق  اب  هک  نآ  تسزاینیب 
تسسگ نآرق  زا  هکنآ  جاتحم  تشگ 

تسافش نامرد و  زین  ار  اهدرد 
تسالب زور  رد  هارمه  يروای 
قافن رفک و  اهدرد  نیرتدب 
قارتفا فارحنا و  یهرمگ و 
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باذع ار  ناج  دهد  هک  یئاهدرد 
باتک شیورادشون ، دشاب  کیل 

راگدرورپ زا  دیهاوخ  ددم  سپ 
رای دیدرگ  وا  نآرق  اب  هک  ات 

زارد رگید  نکم  ار  تجاح  تسد 
زاین وج  نادزی  ز  نآ ، نیا و  شیپ 
نادب ات  نآرق ، وچمه  يزیچ  تسین 

ناهج رد  ار  ادخ  دسانشب  قلخ 
زیختسر رد  یعفاش  نآرق ، تسه 

زین قیدصت  وا  راتفگ  دوشیم 
عیفر ای  مدرم  دندرگیم  راوخ 
عیفش وا  ددرگب  ای  ددرگن  رگ 

شوگب دیآیم  زیخاتسر  زور 
شورخ اب  يدانم  درادرب  گناب 

تسا هدرک  هچنآ  بسح  رب  یسک  ره 
تسا هدروآ  شهرمه  هک  ياهشوت 

باقع شاداپ و  زین ، کنیا  دنیب 
باتک رب  لماع  دوب ، هک  ره  ریغ 

تشونرس وکین  دیهاوخ  رگا  سپ 
تشک تسیاب  لد  هب  نآرق  يهناد 
دیرب یپ  نادزی  هب  نآ ، قیرط  زا 

دیروآ شیاهدنپ  يوس  هب  ور 
راگزاس دشابن  نآرق  اب  هچنآ 

راک رادنپ و  زا  درک  دیاب  رود 
تشک تسیاب  نونک  ار  نئاخ  سفن 

تشپ رخآ ز  دنزیم ، رجنخ  هنرو 
مامتها دص  اب  دیزیخاپب  سپ 

مامتان دنام  راک  ادابم  ات 
روبص سب  دینک و  اهیدرمیاپ 

رود دیراد  هنگ  زا  ار  نتشیوخ 
دینک ور  وس  نادب  ینایاپ  تسه 

دینک وجتسج  وچ  دراد  ناشن  سب 
بر ز  نید ، يارب  يدوصقم  تسه 
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بلط زا  دینامن  شدیباین ، ات 
هحفص 270] ]

ادا هدرک  ادخ  رب  ار  دوخ  نید 
اجب نید  تابجاو  درآ  سک  ره 

هاوگ مدرگیم  دیزاس ، نینچ  رگ 
هلا شیپ  رد  زیخاتسر  زور 

دوب هتشگ  ردقم  هچنآ  شوهب ، ناه 
دومن ملاع  رب  هراسخر  تبقاع 

راگدرک ملع  رد  هچنآ  دوب ، تبث 
راکشآ دوخ  دوشیم ، كدنا  كدنا 

دادب نادزی  یتجح  ياهدعو و 
: دابع يا  نآ ، روآدای  موشیم 

نایب نیا  دنتفگب  هکیناسک  نآ  »
ناهج رد  دشاب  هللا  ام  بر 

رادیاپ هر  رد  دندنام  یهگناو 
راوتسا زین  مدق  تباث  نئمطم ،

ناشزاوآ دنهدیم  کئالم  سپ 
ناشزار نیا  زا  هاگآ  دننکیم 

رودب رسکی  امش  زا  داب  مغ  سرت و 
« روضح تنج  رد  دیباییم  هک  نوچ 

داقتعا دیراد  هک  کنیا  دیاهتفگ 
داعم رب  مه  تینادحو و  هب  مه 
رادیاپ لد  رد  دیشاب  نونک  سپ 

راگدرک رما  هار و  باتک و  رد 
رگد یتمس  رب  دینادرگم  ور 

رمثیب تعدب  یچیپرس و  تسه 
دیشک نوریب  شاهداج  زا  اپ  هک  ره 

دیدن ار  شفطل  يور  تمایق  رد 
قافن قالخا و  ینوگرگد  زا 
قافتا دیئوج  دیشاب ، رذح  رب 

یمدآ نابز  شکرس  سب  تسه 
یمد ره  شیاپ  هب  دز  دیاب  دنب 

دربن يدوس  دوخ  دهز  زا  سک  چیه 
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درب ماک  رد  نابز  هک  سکنآ  زا  ریغ 
تسلد تشپ  نابز  ار  نموم  درم 

تسا لماک  يداقتعا  شمالک  رب 
ناهج نایور  ود  هک  رگنب  کیل 

ناهن دشاب  نابز  تشپ  ناشبلق 
دنز مد  هکنآ  زا  شیپ  نموم  درم 
دب بوخ و  رد  دنک  هشیدنا  لوا 

نابز رب  درآ  تسریخ  نخس  رگ 
ناهن دزاسیم  تسیرش ، نآ  رد  رو 

هحفص 271] ]
وگتفگ ره  نابز ، رب  درآ  کیل 
ورود درم  ياهشیدنا ، زا  غراف 

زغم رپ ز  یمالک  ربمغیپ  تفگ 
زغن فرح  نیا  زا  لقاع  دریگ  دنپ 

رادیاپ ددرگن  نامیا  هاگچیه  »
راوتسا لد  دشن  هکینامز  ات 

مه هدنیاپ  مکحم و  ددرگن  لد 
« مدق تباث  نابز  هدیدرگن  ات 

رامش زور  ات  دیزاس  اهیعس 
راگدرک شیپ  دیئآ  نینچنیا 

ناما رد  وا  زا  قلخ  لام  نوخ و 
نامدرم يوربآ  هدرک  ظفح 

اجباج دزاسن  نموم  هگچیه 
ادخ اتکی  زا  دمآک  یئاهمکح 
مارح ار  یلالح  دنادیمن  دوخ 

ماکب دناد  اور  ار  یمارح  ای 
تساور هدناوخ  اور  شنادزی  هچنآ 

تسادخ زا  نیعم  مه  یمارح  ره 
دنچ دیدرک  هبرجت  ار  اهراک 

دنمدوس رضم و  هدرک  ناحتما 
ناگتفر زا  دیتخومآ  اهدنپ 

نایب دش  ار  امش  ناشیا  زا  هچنآ  و 
راگدرورپ زا  دیدیدرگ  هدناوخ 
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راکشآ سب  دوب  هک  یقیرط  رب 
درگنن ای  دونشن  ار  نآ  سک  ره 

درخ ره  زا  یهت  دشاب ، رک  روک و 
دنپ تفرگن  هبرجت  زا  یسک  ره 

دنمدوس شدنپ  چیه  رگید  تسین 
تهج ره  زا  دنکیم  اهیهتوک 

تبقاع ار  شلصاح  دنیبب  ات 
دننک نید  زا  يوریپ  ای  نامدرم 

دننک نیئآ  نیا  رد  اهتعدب  هک  ای 
تستجحیب دهنیم ، تعدب  هکناو 

تستنس غارچ  رون  زا  لفاغ 
راوتسا ینامسیر  نآرق  تسه 

راگدرورپ اهدنپ  نآ  رد  هداد 
تسایربک ياههتفگ  نیما  مه 

تساطخ ره  هانگ و  ره  زا  نوصم  مه 
راهب نوچمه  دوب  لد  ریوک  رب 

راسهمشچ نوچ  ار  ملع  رازکشخ 
تسلد یهایس  شخب  ینشور 
تسلکشم نارازه  شخبافش  مه 

ریخ دندرب  نآ  زا  هک  یناسکنآ 
رید هنهک  زا  رگد  کنیا  دناهتفر 

هحفص 272] ]
دناهدنز نونکا  هک  مه  ینامدرم 
دناهدنک اهلد  شرهم ز  يهشیر 

دننکیم لهاجت  ای  دنلهاج و 
دننکیم لفاغت  قح  مالک  رد 

دیوش شهارمه  تسیریخ  اجک  ره 
دیوش شهاوخدب  تسیرش ، اجک  ره 

رشب رخف  ناربمغیپ ، متاخ 
: رهگ هنوگ  نیا  دنکفا  ناهد  زا 
اهر نک  ار  يدب  نک ، وکین  راک  »

« ارت دیآ  تسدب  اهتمارک  ات 
متس زا  هنوگ  هس  دشاب  ناهج  رد 
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ملق کنیا  دیشکرب  هس  ره  يور 
ادخ دزرماین  ار  لوا  ملظ 

اهر دزاسیمن  مه  ار  یمود 
تسندوشخب لباق  موس  ملظ 

تسا نقتم  یمکح  تسنادزی ، مکح 
هلا اتکی  هک  تسکرش  یلوا 

هاگچیه دشخبن  ار  كرشم  هتفگ 
اور دوخ  رب  دنک  سک  هک  متس  نآ 

ادخ اتکی  درذگب  شباقع  زا 
راگدرک اتکی  هک  یملظ  نآ  کیل 

رامش زور  نآ  ریگیپ  دوشیم 
صاصق دراد  دوب ، مدرم  رب  ملظ 

صاقت نآ  زا  دشکیم  مکحم  هچ  هو 
تسرجنخ زا  رتزیرنوخ  نآ  مخز 

تسرتدب هنایزات  زا  شتبرض 
گنر ریوزت و  زا  دیزیهرپب  سپ 

گنن هب  رخآ  دشکیم  یئورود  نوچ 
قافتا داحتا و  لاح  همه  رد 

قارتفا اوزنا و  زا  تسرتهب 
امش یصخش  عفن  دشاب  هچرگ 

اوزنا هورگ و  زا  یئادج  رد 
ادخ دشخبیمن  ار  يریخ  چیه 

ادج دزاس  دوخ  هار  وک  یسک  رب 
شیوخ بیع  دنیب  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

شیوخ نارای و  زا  بیع  دریگن  ات 
دروخ شیوخ  توق  تسشنب و  ارس  رد 

درپس شدنوادخ  زا  تقاط  هب  لد 
رارقیب نیمغ و  شناهانگ  رب 

راهب ناراب  وچ  دزیر  اهکشا 
ناما رد  شدنزگ  زا  دنشاب  قلخ 

نامدرم شنابز  غیت  زا  غراف 
هحفص 273] ]

نیمکح هرابرد  هبطخ 176-
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نآ رب  عقاو  دشب  تیعمج ، يار 
نایم زا  دننیزگ  ار  رواد  ود  ات 

باوص میلست  میتفرگب  دهع 
باتک قبط  رب  دننار  دوخ  مکح 

نآ ماکحا  ربنامرف  ناشبلق 
نایب ار  یمکح  دنزاس  نآ  قبط 

دنتفاتشب نت  ود  ره  یهابت ، رب 
دنتفاترب قح  نآرق و  زا  يور 

راکشآ ار  قح  دندیدیم ، هچرگ 
راوخ دیدرگ  ات  دنتسش ، نآ  زا  تسد 

وجهنتف دب ، یملاظ  ناشیا  سفن 
وخ قلخ و  رد  ناشدوب  اهيورجک 

تسس درم  ود  نآ  هکنآ  زا  رتشیپ 
تسردان ناسنیا  دننار  دوخ  مکح 

داد يور  زا  ات  دوب  نیا  ام  طرش 
دابع رگید  رب  دننار  دوخ  مکح 

مینموم سب  نتشیوخ  راک  هب  ام 
مینزیم تلادع  هار  رد  ماگ 
باوصان يار  دنداد  نارواد 

باتک دض  رب  قح و  فالخ  رب 

دنوادخ تافص  رد  هبطخ 177-

رشب شقن  دز  هک  ینادزی  شیپ 
رگد راک  عنام  يراک  تسین 

نامز اب  دریذپ  ینوگرگد  یک 
ناکم فرظ  رد  چیه  دجنگن  رد 

راگدرک فصو  نادیم  زا  زین 
راوخ بولغم و  نابز  ددرگیمزاب 

نامسآ دزیر ز  وچ  ناراب  يهرطق 
ناهن وا  ملع  ز  شرادقم ، تسین 

رهپس رد  نارتخا  زا  تسهگآ 
رهم هام و  هتفرگ  تردق  فک  رد 
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درخ كاشاخ  درب  دوخ  اب  رگا  داب 
درپس هر  یقیرط  رد  يروم  وچ  ای 

هحفص 274] ]
راگدرک هاگن  زا  ناهنپ  تسین 
راکشآ دناد  هدرپ  تشپ  زار 

هلا دید  زا  یفخم  یقح  تسین 
هایس یماش  رد  درخ و  يروم  ياج 

زیرگرب دورف  ياج  وا  دناد 
زین کلپ  ره  ندوب  هتسب  زاب و 

هاوگ مشاب  وا ، زج  ینادزی  تسین 
هلا اتکی  دوب  اتمه ، زا  غراف 

نامگ ياج  شیئاتکی  رد  تسین 
ناهن شنیئآ  تسین  اهدرخ  زا 

راکشآ نشور  زور  نوچمه  تسه 
راگدرک تسدب  یتسه  تقلخ 

كاخ يور  رب  دهد  ار  یهاوگ  نیا 
كاپ تسه  شنورد  هک  یئوگتسار 

درد یلاخ ز  دوب  شنامیا  ماج 
درخ هن  نیگنس  وا  تاریخ  يهشوت 

تساور مه  تداهش  نیا  منابز  رب 
تسافطصم وا  ربمغیپ  هدنب و 

نیریاس نایم  زا  هدیزگرب 
نید حرش  دیوگ  هک  هتشگ  بختنم 

تسوا صوصخم  اهمیرکت  نیرتهب 
تسوکن ار  سکنانچ  يردق ، نینچنیا 

راگدرک زا  يربمغیپ ، بختنم 
راکشآ شروضح  زا  قح  رب  هار 
تسنشور شرون  اهناج ز  يهدید 

تسنت رب  يوقت  تخر  ار  ناقشاع 
بیز اهرویز و  هب  ایند  دهدیم 
بیرف دص  ار  دوخ  نادنموزرآ 

زیزع وا  مشچ  هب  یقاتشم ، تسین 
زیتس دوخ  نابحاص  اب  دنکیم 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 375 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یتمعن زگره  دنگوس ، ادخ  رب 
یتما چیه  زا  نماد  هدیچنرب 

هانگ دص  يازس  هک  ینآ  زا  ریغ 
هابت کشخ و  دشب  تمعن  يهمشچ 

راگدرورپ ناگدنب ، رب  یک  هنرو 
؟ راکشآ دیامن  یملظ  يهرهچ 

الب داب  دزو  هک  ینامزنآ 
انف رب  ور  دور  اهتمعن  ناج 

میب راشرس  یلد  اب  مدرم  هک  رگ 
میرک تاذ  نادب  صلاخ  یتین 

راگدرورپ رب  دنرآ  اههلان 
راثن تمعن  دنکیم  رگید  راب 

داسف زا  یگنر  تستفرگب  هچ  ره 
دایز یفطل  اب  حالصا  دنکیم 

هحفص 275] ]
لهس ناسآ و  ات  تسا  نیا  نم  سرت 

لهج يایرد  رد  دیدرگ  روهطوغ 
اضق رود  شدرگ  رد  نیا  زا  شیپ 

اطخ اهدص  رب  دیدرکیم  لیم 
دنسپان دب  نم  مشچ  رد  ناتراک 

دنزگ دص  مناج  هب  دزیم  نآ  شین 
گنن دیئوش  رگا  دیناتخبکین 

گنچ دیزادنارد  يراکوکن  رب 
راب چیه  دشابن  نم  شود  يور 

راگدرک هارب  ندیشوک  ریغ 
؟ نابز رب  مرآ  هچ  هتشذگب ، هچنآ  ز 

ناهج بر  رب  رافغتسا  زا  ریغ 

ینامی بلعذ  هب  خساپ  هبطخ 178-

یضترم يا  وا  زا  دیسرپ  رفن  کی  )
؟ ادخ اتکی  ياهدید  ایآ  چیه 

هاگن اب  منیبن  هک  ار  نآ  تفگ 
هاگچیه شتسرپ  مزرویمن  دوخ 
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؟ ماما يا  ینیبب  نوچ  ار  وا  تفگ 
(: مالک نیا  بل  رب  دروآ  باوج  رد 

دنزجاع وا  ندید  زا  اههدید 
دنزپیم ادوس  ماخ  دوخ  رس  رد 

راکشآ دننیبب  شیاهلد  کیل 
راگدرورپ رب  زاب  نامیا  مشچ 

تسادج اهنآ  زا  تسزیچ و  همه  اب 
تساههرذ زا  رود  تسکیدزن ، هچرگ 
نم دوجسم  دوب  هک  يراگدرک 

نخس رد  رکفت  زا  تسزاینیب 
تساهر اهشهاوخ  دنب  زا  وا  مزع 

تساپ تسد و  زا  زاینیب  تقلخ  رهب 
تسین هشیدنا  زا  ناهنپ  وا  فطل 

تسین هشیپ  ملاظ  تسرابک ، هچرگ 
یلو دنیبیم  تسمشچیب ، هچرگ 

یلدکزان زا  هن  دشاب  نابرهم 
راسکاخ اهرس  هتشگ  شلالج ، زا 

رارقیب دش  شتکوش  زا  اهبلق 
هحفص 276] ]

شنارای شهوکن  رد  هبطخ 179-

اضق رد  ار  نم  هچرگ  ار ، قح  رکش 
امش درد  رب  دنادرگ  التبم 

؟ دیهنیم رس  اجک  نامرف ، مهد  رگ 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  توعد ، منک  رو 

فکب دیآ  یتلهم  ار  امش  رگ 
فلت اهیهابت  اب  شدینکیم 

گنج لبط  هنارک  رب  دیآرب  رو 
گنل نادرم  نوچ  تسا  تسس  ناتیاپ 

ماما رب  مدرم  دنرآ ، هانپ  رگ 
مالک ردنا  دیهنیم  هنعط  رهز 

زین تخس  تالکشم  موجه  رد 
زیرگ هار  ناتهار ، اهنت  تسه 
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یگنادرم تریغ و  نوخ  هک  يا 
یگناگیب رس  دراد  امش  اب 

؟ دربن رد  للعت  نیا  رگید  تسیچ 
؟ درک دیهاوخیمن  قح  زا  يروای 

؟ دیاهتسشنب رظتنم  ندرم  رهب 
؟ دیاهتسب لد  نادواج  یگنن  هب  ای 

ارف دیآ  رگد  نم  گرم  شاک 
ام نیب  رد  دتفوا  یئادج  ات 

ماهدرزآ امش  اب  نتسشن  زا 
ماهدرپسن ناتیاهیرای  هب  لد 

؟ دیمدرم هنوگچ  ایآ  یتسار 
دیمگ تریح  يداو  رد  نینچنیاک 
؟ داحتا دشخبب  ات  ینید  تسین 

؟ داهن دناروشب  ات  تریغ  تسین 
تفگش هیواعم  زا  زگره  تسین 

تفرگ الاب  نینچنیا  شراک  هک  رگ 
شیوخ هب  دناوخ  ار  شابوا  ياهدع 

شیپ هب  شمکح  اب  دننار  ناسکناو 
اطع دزاسیمن  مه  يزیچ  هچرگ 
ابا مه  وج  يهناد  کی  زا  دراد 

هحفص 277] ]
دیدز نامیا  زا  مد  هک  ار  امش  نم 

دیدمحا كاپ  نید  راگدای 
مهد ناتیرای  هک  توعد  منکیم 

مهگآ نآ  رب  وچ  مشخب ، اههرهب 
قارتفا هار  دیئوپیم  کیل 

قافتا ياج  دیزرو  ینمشد 
ماکب دیآ  شوخ  هک  یمکح  مهد  رگ 

مامت نآ  زا  دیتسین  یضار  زاب 
داهج نوچ  یتخس  مکح  میوگب  رو 

داحتا چیه  ناتیاهلد  رد  تسین 
قایتشا اب  مدش  ناهاوخ  ار  گرم 

قارف ام  نایم  دتفا  رگم  ات 
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متخومآ ناتسرد  نآرق ، نم ز 
متخورفا ناترهب  تجح  عمش 

ربخیب نآ  زا  دیدوب  ار  هچنآ 
رسب رس  هنامز  رد  مدرک  شاف 

نایب مدرک  امش  رب  هرذ  هرذ 
نآ میهفت  دب ، تخس  هک  یشناد 
دوس هچ  مدرک  یتیبرت  نینچ  رگ 

دومن يریثات  هچ  نم  ياههتفگ 
نم تفگ  زا  دوش  انیب  یک  روک 

نخس اب  ددرگ  رادیب  یک  هدرم 
ماخ هچ  مدرم  نیا  دننادان  هچ  هو 

ماما دش  نانآ  رب  هیواعم  هک 
راگزومآ دوب  کنیا  صاعورمع 

راوخ تسنوبغم و  هک  یموق  نینچ  رب 

جراوخ هب  ناگتسویپ  هبطخ 180-

دوپ رات و  زا  مه  موق  نیا  یکشاک 
دومث دننام  دوبان  دوش  دوخ 

زیت ریشمش  تبرض  هزین ، مخز 
زیتس رد  دیآ  دراو  ناشیارب  رگ 

دوخ راک  زا  دندشیم  نامیشپ  سب 
دوخ رادنپ  زا  دنتشگیم  زاب 
ادن دزرب  ناشزورما  نمرها 

ادج قح  نیملسم  زا  دنوش  ات 
رامش زور  رد  زین  ناشیا  هچرگ ز 

رانک دریگیم  رازیب و  دوشیم 
هحفص 278] ]

نورب ینادزی  هار  زا  دناهتشگ 
نوگنرس تلالض  رد  يروک  وچمه 

دنتخادنا نیمز  رب  ار  قح  ماج 
دنتخات یهابت  رد  هناشکرس 

باذع دننیبب  ات  تسیفاک  همه ، نیا 
باقع زا  دتفا  هزرل  رب  ناشتشپ 
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یهلا دیحوت  هبطخ 181-

( تسا هدش  تیاور  یلاکب  كون  زا  )
روما ماجنارس  هک  ار  نآ  رکش 

روضح دبای  وا  شیپ  دشاب  هچ  ره 
تسا هدرتسگ  فرط  ره  ناسحا  ناوخ 

تسا هدروآ  لیلد  سب  تیاده  رب 
رامش زا  نوریب  تسه  وا  ششخب 
رانک يدح و  تسین  ار  شتمعن 
ادخ تاذ  روخ  رد  یئاهرکش 

ادا شقح  دنک  هکینانچنآ 
دوش تبرق  یکیدزن و  ثعاب 
دوش تمعن  ینوزفا  بجوم 

زارد دشاب  وا  يوس  يرای  تسد 
زاین اهدص  اب  قوش  لامک  رد 

راودیما دوب  هک  سکنآ  وچمه 
راگدرک يوس  ار ز  ششخب  لضف و 
عفن ریخ و  دنیب  هک  هتسب  ودب  لد 

عفد دوبان و  دنک  دیآ ، يدب  نوچ 
تسا هداد  يزور  هکنآ  رب  فرتعم 
تسا هداشگب  ناهج  رب  تمعن  باب 

راگدرک رب  دنکیم  اهیگدنب 
راک رادنپ و  اب  بلق  نابز و  اب 

نیمغ ناداش و  میرآ ، ودب  ور 
نیقی دراد  ودب  هک  سکنآ  وچمه 

تسا هدرپسب  ودب  لد  هنانموم 
تسا هدرب  وا  رب  هدجس  هناعضاخ 

ایریب وا ، تدحو  رب  فرتعم 
ایربک دیاتسیم ، یگرزب  اب 
هلا اتکی  نماد  رد  هتفیش 

هانپ درآیم  دهج  لامک  اب 
کین بر  نآ  یسک ، دنزرف  تسین 
کیرش یصخش  شتزع ، رد  دوش  ات 
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هحفص 279] ]
كاپ بر  نآ  دازن  يدنزرف  چیه 

كاله زا  دعب  شثراو  ددرگب  ات 
تسادخ اتکی  نامز  دح و  زا  رترب 

تسادج شتاذ  زا  شیازفا  شهاک و 
راکشآ اهدرخ  رب  ار  دوخ  هدرک 
راگدرک نآ ، رب  هداد  اهناشن  سب 

دوب هنوگنیا  ادخ  ریبدت  هکنوچ 
دومن خر  ملاع  رب  ناسنیا  تشونرس 

شتقلخ زا  ناشن  یئوجیم  هک  رگ 
شتعفر رهپس و  رب  نک  هگن  سپ 

هلا اتکی  هتشارفا  نینچنیا 
هاگهیکت نوتسیب و  ینامسآ 

راوتسا دومرفب  ار  دبنگ  تفه 
راگدرورپ دوخ  يوس  رب  ناشدناوخ 
گنرد یتخلیب  دنداد  شخساپ 

گنر هن  يریوزت  هن  شمیلست ، هتشگ 
بل هب  رارقا  دندرکیمن  رگ 
بر هب  میلست  دنتشگیمن  ای 

راگدرک اهنامسآ  رب  هگ  چیه 
رابتعا ناسنیا  دیشخبیمن  دوخ 

دهنرب اجنآ  رد  دوخ  شرع  هک  ان 
دهد نکسم  نآ  رد  ار  اهکلم  ای 

كاپ راتفگ  حلاص و  ياهراک 
كاخ ناماد  زا  دراد  اجنادب  ور 

دوبک تشد  نیا  رد  مه  ار  نارتخا 
دومن بش  ناهرمگ  يامنهر 

رات ياهبش  لد  رد  رفاسم  ات 
رارق دریگ  دسانشب و  ار  هار 
دیدپ دمآ  رود  اهرتخا  رون 

دیشک نآ  يورب  هدرپ  بش  هچرگ 
هایس ياهبش  هریت  زگره  تین 

هام ياهیناشفوترپ  عنام 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


راگدرک اتکی  تاذ  دشاب  كاپ 
راکشآ ششیپ  تسه  اهناهن  نوچ 

رهپس رد  قرب  دعر و  زا  تسهگآ 
رهم هب  دزادنا  شناماد  زا  هچنآ  و 

نارتخا بورغ  زا  عولط و  زا 
نارگ یناراب  دنت و  داب  ای ز 

نیمز رب  یکشخ  گرب  دزیرب  رگ 
نیهم دنوادخ  نآ  زا  تسهگآ 
رارقیب يربا  تشگ  هکنآ  زا  دعب 

رارق دریگ  اجک  شکشا  يهرطق 
شاهناد دبایب  يروم  اجک  زا 
شاهنال رب  دربیم  هنوگچ  ای 

هحفص 280] ]
مدع دنیب  یک  تسدنز ، نوچ  هشپ 

مکش نطب  رد  تسنوچ  نینج  ای 
تسه تسدوب و  وا  هک  ار  ینادزی  رکش 

تسسگ هلمج  زا  تسویپ و  همه  اب 
ناهج رد  هدوب  هچ  ره  زا  رتشیپ 

نامسآ ناسنا و  وید و  كاخ و  شرع و 
مهو سایقم  رد  چیه  دجنگب  هن 

مهف نازیم  رد  ياج  دریگب  هن 
راک لوغشم  رشب  دننام  تسین 

راگدرک دشخبب  اهتجاح  هچرگ 
اطع مد  ره  دنک  سک  ره  رب  هچ  ره 

اهتنا درادن  شفطل  نزخم 
تسا هدیدیب  یلو  دنیبیم  هچرگ 

تسا هدیزگب  ناکم  دوخ  يارب  یک 
تفج زابنا و  زا  غراف  اتکی  تسه 

تفخ دروخ و  جایتحا و  زا  زاینیب 
دیرفآ ار  یملاع  هلیسویب 

دیدپ ار  تقلخ  درک  ملعمیب ،
ساوح كاردا  رترب ز  وا  تاذ 

سایق شدرک  ناوتیم  یک  رشب  اب 
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ناهج بر  نخس ، یسوم  اب  تفگ 
ناشن ار  یگرزب  تایآ  داد 

دوبن شرازبا  یمادنا و  چیه 
دومنیم تبحص  ماک  نابزیب و 

راگدرک فصو  رهب  ار  دوخ  هک  يا 
رارق اهتنحم  رحب  رد  ياهداد 

نک لیئاربج  فصو  یناوت  رگ 
نک لیئاکیم  تبحص ز  یمد  ای 

هلا ياهکلم  رگید  زا  هک  ای 
هاپس ار  نادزی  دنتسه ، همه  هک 

شیوخب نازرل  شتکوش  زا  یگلمج 
شیرپ اهلد  هتشگرس و  اهلقع 

شک شیوخ  مالک  رد  ناشیا  فصو 
شکشیپ دشاب  وت  نادزی  فصو 

تایح رد  ار  اهزیچ  نآ  طقف  سپ 
تافص حرش  اب  تخانشب  ناوتیم 

يرکیپ بحاص  دنشاب  ام  وچ  هک 
يرب دح و  یئاضعا و  بحاص 

كاخ يور  يدنچ  دندوب  نوچ  زین 
كاله تسد  دوخب ، ناشدناشکرب 
روفغ بر  نآ  زج  ینادزی  تسین 

رون شیوخ  زا  دادب  یکیرات  هب  وک 
رینم وا  رون  ریغ  زا  دوب  هچ  ره 
ریسا یکیرات  لاگنچ  رد  درک 

هحفص 281] ]
شوگب يدنپ ، مهدیم  قیالخ  يا 

شوپهدرپ بر  دیاب ز  ناتسرت 
تسا هدناشوپ  ناتیاهنت  رب  هماج 

تسا هداهنب  ناترهب  يزور  ناوخ 
راگزور نیا  شدرگ  رد  یسک  رگ 

رادتقا اب  تردق و  بحاص  دوب 
كاله زا  دزیرگ  ات  تردق  تشاد 

كاخ يور  دنام  هدنز  هنادواج 
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لوسر نامیلس  زج  وا  دوبن  سک 
لوبق زع و  اب  سنا ، نج و  هاش 

دروخ مولعم  يزور  مه  وا  کیل 
درب موسقم  يهنامیپ  زا  رمع 

یتسیز يدنچ  هکنوچ  وا  رب  تخیر 
یتسین ریت  گرم  نامک  زا 

دیشک رپ  وا  نوچ  دنام  اهنت  رهش 
دیزگ نکسم  نآ  رد  رگید  یتلم 

تساهدنپ ناراگزور ، باتک  رد 
تساهدنویپ یگدنز  گرم و  نیب 
ناینیشیپ نآ  دنتفر  اجک  سپ 

ناینوعرف هچ  اهتلامع و  هچ 
دنتخیگنا داسف  هک  سر  مدرم 

دنتخیر ار  نیلسرم  كاپ  نوخ 
تسرپدوخ هورگ  نآ  دنیاجک  سپ 

تسسگ ار  نید  يهتشر  هک  یتلم 
ناملاظ هار  دندنادرگ  هدنز 

ناما رد  ناشیا  ملظ  زا  دنامن  سک 
تسکش اهرکشل  هک  رکشل ، نآ  دش  نوچ 

تسشن اهنآ  رد  تفرگب و  اهرهش 
: هبطخ يهمادا 

( جع  ) تسیدهم ترضح  دننکیم ، یفرعم  ریز  رد  هک  یسک  زا  ع )  ) یلع ترضح  روظنم  الامتحا 
دیشک تمکح  يهماج  دوخ  نت  رب 

دیشچ یئاناد  ماج  زا  اههعرج 
دای تفرگب  نآ ، بادآ  کی  کی 
داد زین  شیاههتفگ  رب  لد  شوگ 

وا سفن  زاین  تمکح  نآ  دوب 
وجتسج شدرکب  يدوقفم  وچمه 
بیرغ دنام  نید  وچ  اهنت ، دوب  وا 

بیصنیب نادرم  يرای  زا  تسه 
نیمز رب  هداهن  مد  هک  رتش  نوچ 

نیجع شناج  اب  هدیدرگ  یگتسخ 
هحفص 282] ]
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تسایربک اتکی  ياهتجح  وا ز 
تسایبنا نیلسرم و  فیدر  رد 

دینک مدنپ  رب  شوگ  قیالخ  يا 
دینک مدنسرخ  دیزاس ، لمع  رگ 

ایبنا دنتفگب  هچنآ  ماهتفگ 
ایصوا دنپ  غالبا  ماهدرک 

بدا دیدرگ  رگم  مداد ، اهدنپ 
بجع يا  دیدرک  تشپ  هناشکرس 

راظتنا دیراد  دنگوس ، ادخ  رب 
؟ راگزور رد  نم  ریغ  یماما  رب 

؟ نید هار  رتوکن ، دیامپب  ات 
؟ نیا تسنیا  قح  هار  دیوگب  ای 

دوب هدرک  ور  امش  رب  هک  یتمعن 
دونغ تلفغ  سپ  رد  درک و  تشپ 
رودب تما  زا  دب  يدنچکی  هچنآ  و 

روضح لبط  دنزیم  رگید  راب 
راگدرورپ حلاص  ناگدنب 

راب دندنب  ات  دنراد  اهمزع 
ارس نیا  رادیاپان  يزور 

اقب دیما  هب  فک  زا  دناهداد 
دیهش دش  دوب و  نیفص  رد  هکنآ 
دیدن ینارسخ  هدنز ، دشابن  نوچ 

نونک دنیبیمن  وک  شلاحب  شوخ 
نود دنتسه  یمدرمان  ناگدنام ،

دشکرد هصغ  رهز  یپایپ  ات 
دشچ ار  اهیدب  خلت  يهداب 

دناهدیباوخ اهکاخ  ریز  هچرگ 
دناهدید ار  دوخ  نادزی  نانز  رپ 
راگدرک اتکی  هداد  ار  ناشدزم 

رامش زا  نوریب  نازیم و  زا  رترب 
دنتشاد وا  زا  هک  یسرت  سپ  زا 

دنتشاذگب ناشنما  یئارس  رد 
كاپ ياهردارب  نآ  دنیاجک  سپ 
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كاخ يور  تقیقح  نایوج  هار 
وک رامع  اجک ، رد  ناهیتنبا 

؟ وک رادیب  بش  نادنموزرآ 
لوبق دب  شهاوگ  هک  يدرمیاپ 
لوسر نامرف  قبط  نت ، ود  ياج 

هحفص 283] ]
نوخ دنراد  ات  دنتسب  اهدهع 

نوبز دنزاس و  راوخ  ار  نید  مصخ 
تسم ناریش  نیا  ياهرس  تبقاع 
تسپ ياهرجاف  رهب  دش  ياهیده 

تسرپ نادزی  نآ  دومرف  نینچ  نوچ  )
تسشن شمشچ  رد  کشا  ياههرطق 

نیمغ یبلق  اب  تسیرگب  یتدم 
:( نینچ نارای  رب  دومرف  یهگناو 

نم ياهردارب  زا  اغیرد  يا 
نطو رد  نآرق  كاپ  ناظفاح 

ادخ نید  رد  هشیدنا  سب  هدرک 
ادا دندرکیم  دوب  بجاو  هچ  ره 

يربمغیپ تنس  هدرک  هدنز 
يرگنایصع تعدب و  هدرک  راوخ 

داهج ماگنه  کیبل  دص  هتفگ 
دامتعا دندرک  شیوخ  ماما  رب 

دنلب یگناب  اب  دومرف  یهگناو 
دنک ياج  زا  ار  قلخ  هکنانچنآ 

تسا نتفر  تقو  هللادابع ، يا 
تسا نمیرها  اب  گنج  زور  زور ،

هاپس میارآ  زورما ، نیمه  نم 
هار هب  اپ  دراذگ  دیآیم ، هک  ره 

اناوت راگدیرفآ  هبطخ 182-

تسانشآ یبر  هک  ار  یبر  رکش 
تسام مشچ  هاگن  زا  ناهنپ  هچرگ 

دیرفآ ار  ناهج  هک  يراگدرک 
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دیدن ار  یجنر  چیه  شنیرفآ  ز 
شیوخ یئاناوت  اب  تقلخ  درک 

شیوخ یئاتکی  لصاح ز  یتردق 
هحفص 284] ]

تستخاس دوخ  يهدنب  ار  ناکلام 
تستخاونب وا  دوج  ار  نارتهم 

كاپ نادزی  ار  تاقولخم  هلمج 
كاخ هریت  طاسب  رب  ینکس  داد 

سنا نج و  يارب  ربمغیپ  داد 
سنج ود  ره  ایند  هگآ ز  دنک  ات 

رهد بیسآ  زا  دنراد  رذح  رب 
رهز شون و  قرف  دنیوگ  ناشرهب 

لاثم ایند  زا  دنیوگ  ناشدزن 
لامک ناصقن و  هگآ ز  دنوش  ات 

دنچ دنیوگ  نخس  رد  یئاههتکن 
دنپ تفرگب  ناوتیم  نآ  زا  هچناز 

ریپ خرچ  یتسردنت  دشخب  هاگ 
میلا ار  نت  دنک ، يرامیب  هاگ 
ماکب دنیشنب  هک  یئاهیشوخ  زا 
مارح دشابیم  هک  اهیدیلپ  زو 

راگدرک هدرک  هدامآ  ار  هچناز 
رامش زور  شخزود  تشهب و  زا 

تشهب زع  دهدیم  نایوکن  رب 
تشون خزود  يراوخ  ار  ناشکرس 

تسادخ اتکی  هگرد  رب  نم  يور 
تساوخ تاقولخم  دوخ ز  هکنانچنآ 

دومن تقلخ  ناهج  رد  هک  ار  هچ  ره 
دوب مولعم  نآ  ردق  مه  لجا  مه 
تشاد هک  يریبدت  ار ز  اهلجا  سپ 

تشاگنیم نادزی  صاخ ، یباتک  رد 
: نآرق تلیضف  رد  هبطخ  يهمادا 

راگدرک زا  یتیآ  نآرق  تسه 
راکشآ نآ  رد  تسه  یئهن  رما و 
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نابز دص  دراد  تسشوماخ  هچرگ 
ناهج قلخ  رب  تسبر  تجح 

شیوخ قلخ  اب  ادخ  ینامیپ  هتسب 
شیپ دنراد  نآ  رب  تعاط  رس  ات 

باقع دزاسیم  شاداپ و  دهدیم 
باتک زا  يزیرگ  ای  لد  یهن  رگ 

راگدرک لماک  درک  ار  دوخ  نید 
رادیاپ دش  نآ ، یناشفا  وترپ 

دناشنرب تلاسر  رب  ار  یبن  نوچ 
دناتس ار  شکاپ  ناج  ینامز  رد 
راگدرک ار  دوخ  ماکحا  رگد ، هک 

راکشآ يدوب  هدنادرگ  کی  هب  کی 
هلا دناد  تلزنم  رپ  ار  شیوخ 

هاگن ار  وا  دینک  هناگرزب  سپ 
هحفص 285] ]

راکشآ هدرک  زین  ار  دوخ  نید 
راگدرورپ وم ، هب  وم  هتکن ، هتکن 

شدب دیآ  ای  تسود  دراد  هچنآ 
شدر دیامنب  هک  ای  ددنسپیم 

ناشن دراد  هدومرف و  کی  هب  کی 
نایب هدرک  نآ  رب  مکحم  یتیآ 

تسا یندناوخ  هچنآ  يوس  دناوخب  ات 
تسا یندنار  وک  يدب ، زا  دیزاس  رود 

راگدرک مشچ  هب  یتشز  یبوخ و 
راگزور راذگ  رد  تباث ، هدوب 

تشز هتسناد  ناینیشیپ  زا  هچنآ 
تشرس رد  دنادب  دب  مه  امش  زا 

بوخ هتسناد  ناگتفر  زا  هک  هچنآ  و 
بویع وزج  دوخ ، تسین  مه  نامزنیا 

نابز رب  نونکا  دیرآیم  هچنآ 
نایب نیا ، زا  شیپ  دندرک  ناگتفر 

رادهدهع ار  امش  يزور  هتشگ 
راگدرک هدومن  شرکش  رب  رما 
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دیرب بل  رب  وا  مان  بجاو ، هدرک 
دیروآ شدایب  دیسرتب و  وز 

ادخ دهاوخیم  هک  يزیچ  نیرخآ 
اضر اهناز  دوش  ات  قیالخ ، زا 

هانگ زا  زیهرپ  ریغ  يزیچ  تسین 
هلا اتکی  تکوش  زا  لد  سرت 

يرداق يادخ  زا  دیسرتب  سپ 
يرظان نوچمه  هراومه  دوب  وک 

دیاهدرک ناهنپ  هچنآ  زا  تسهگآ 
دیاهدرک نامیا  نارفک و ز  رگ ز 

راگدرک هدرک  رما  کئالم  رب 
راکشآ دیدرک  هچنآ  دنسیون  ات 

دنتخادنن ملق  زا  یقح  چیه 
دنتخانشن وکن  ار  لطاب  چیه 

ادخ زا  دسرت  هکنآ  دینادب ، سپ 
امنهر شراگزور  رد  دوش  قح 

نومنهر یهارب  ار  وا  دنکیم 
نورب دیآ  الب  زا  زارفارس  ات 

ریسم رد  دزورف  شنابات  رون 
رینم ددرگ  هر  ياهیهایس  ات 
دبا ات  درآرب  ار  شیوزرآ 

دهد لزنم  دوخ  دزن  مرکت  اب 
دوب هدرک  شتسرد  دوخ  هک  ياهناخ 

دوب هدرواک  وکن ، ياهلمع  اب 
ادخ شرع  شرس ، رب  رتسگ  هیاس 

ایربک لامج  شرون ، وترپ 
هحفص 286] ]

دنربیم وا  رب  هدجس  کئالم  سپ 
دنربمغیپ شمدمه ، ناتسود 

دوز دیریگرب  هشوت  یبقع  رهب 
دورف دیآ  لجا  هکناز  رتشیپ 

ور شیپ  گرم  تسکیدزن  هچ  هو 
وزرآ ياههتشر  دنالسگب 
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لجا نابهگن  دیآ ، نیمک  زا 
لمع رب  ددرگ  هتسب  هبوت  برد 

نیمز يور  امش  زورما  عضو 
نیا زا  شیپ  ناگتفر  نوچمه  تسه 

تشگ ياپ  رب  لمع  نازیم  هکنوچ 
تشگزاب دیما  رس  رد  ناشدوب 

ياهناخ نیا  زا  دیتسه  رذگهر 
ياهناشاک نادواج  دشابن  هک 

دناهدناوخ هنایشآ  زا  چوک  يوس 
دناهدناچوک یلزنم  رگید  يوس 

ياهشوگ ره  زا  تساخرب  ادن  دص 
ياهشوت هریب  دیئان  رفس  رد 

یشکرس زا  رود  محر ، دوخ  رب  هرک 
یشتآ زا  بیکش  دراد  یک  تسوپ 

ناحتما ار  دوخ  دیدرک  اهراب 
ناهن ادیپ و  ياهتبیصم  رد 

راخ غیت  کی  زک  دینیبیمن  دوخ 
؟ راز دیلانیم  تسد ، رد  دور  هک 

؟ نوخب هقرغ  دوشیم  یگنس  ز  رس ،
؟ نوبز یگیر ، یغاد  زا  دوش  اپ 

تسرتمک مه  نیا  زا  ناسنا  تقاط 
تسرگید یثیدح  خزود  یتخس 

ریز الاب و  زا  هدنزوس  یشتآ 
ریسا ار  نت  دنکیم  هناشکرس 

نیشتآ یگنس  دراد ز  یشلاب 
نیشنمه هشیمه  ناطیش  اب  تسه 
مشچ چیه  دشوپن  ایآ  دیهگآ 
مشخب دیآ  رگا  خزود ، کلام 
روهلعش ددرگب  شتآ  نانچنآ 

رگد یضعب  نآ ، زا  یضعب  دروخ  هک 
بیهم یگناب  دنز  شتآ  نآ  رب  نوچ 

بیهن ناز  دتفیب ، خزود  رد  رب 
فیحن ریپ و  ياهتشگ  نونکا  هک  يا 
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فیعض راوخ و  کی  هب  کی  تیاوق  دش 
رامش زور  نوچ  تسنوچ ؟ وت  لاح 

ران یقوط ز  تندرگ  رب  دتفوا 
دنب هب  تتسد  ندرگ و  دیآ  گنت 

دنروخ تیوزاب  دنهاوخ  ایئوگ 
هحفص 287] ]

رارقیب ناگدنب  يا  نونک  سپ 
راگدرک رب  ناتدنگوس  مهدیم 

دیايرامیب تفآ  زا  اهر  نوچ 
دیايرایشه زا  شوخرس  تسردنت و 

انگنت زا  رود  دیراد ، یتصرف 
اهر لغ  نآ  زا  دیزاس  ار  شیوخ 
دتف ندرگ  رب  دنب ، هکنآ  زا  شیپ 

دتف نت  رب  اهریجنز  يهقلح 
رهگ ایرد  نیز  دیرآ  تسدب  ات 

رحس ات  دیاب  رادیب  ناتمشچ 
دینک رتمک  دوخ  نیگنر  يهرفس 

دینک رغال  ار  راوخرپ  روخآ 
ریخ هار  ره  رد  دیراذگب  ماگ 

ریغ نیکسم و  رب  دیشخب  ار  لام 
دیهد ناج  رب  نت و  زا  دیریگب  دوخ 

دیهد نآ  نیا و  هب  تسخ  زا  رود 
باتک مکحم  رد  هتفگ  نادزی  كاپ 

: باطخ نیا  نموم  دارفا  رب  هدرک 
رای دیشاب  رگا  ددرگ  ناترای  »
« راوتسا دیامن  ار  ناتاهماگ 
اخس هار  زا  هکنآ  ایآ  تسیک  »
ادخ رب  دشخبن  یئوکین  ضرق 

نوزف دزاس  ار  لام  نآ  ادخ  ات 
« نورب دح  زا  وا  هب  يرجا  دهد  مه 

زارد دزاس  ناتیوس  يرای  تسد 
زاینیب گرزب و  سب  دشاب  هچرگ 

؟ ریقف دشاب  اجک  دهاوخ  رگا  ماو 
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ریسا دش  یتسدگنت  دنب  هب  یک 
تسوا ناز  اهنامسآ  تفه  رکشل 

تسوا نامرف  يهطیح  رد  مه  كاخ 
رادتقا اب  دوب  هک  یمیکح  نآ 

رای دیدرگ  وا  رب  دهاوخ  امش  زا 
تافص الاو  دوب  وک  يزاینیب 

تایح نیا  رد  امش  زا  دهاوخ  ضرق 
راگدرورپ دنکیم  یناحتما 

راگزور رد  رتراکوکین  تسیک 
ریغ اهتقبس ز  دیریگ  نونک  سپ 

ریخ رادرک  حلاص و  مارم  رد 
راگدرک ناگیاسمه  اب  هک  ات 

رارقلاراد رد  دیبای  یلزنم 
هحفص 288] ]

دنربمغیپ ناوکین ، ناتسود 
دنروآ اهکلم  ناشیا ، رب  هدجس 

شورخ رد  دیآ  هچ  ره  شتآ ، غاد 
شوگب ار  شیادص  ناشیا  دنونشن 

ناشمادنا الب  زا  دشاب  ظفح 
ناشماک رب  یشوخ  اهدص  تبرش 

تسادخ لضف  زا  تامعن  همه  نیا 
تساوخ هک  ره  رب  دهد  ششخب ، بحاص 

نم دنپ  دشاب  دیدینشب  هچنآ 
نخس نیا  مدرک  رارکت  اهراب 

بلط يرای  شهگرد  زا  مینکیم 
بر يرای  ام ، رهب  یفاک  تسه 

رهسم نب  جرب  هب  باطخ  هبطخ 183-

تسین ادخ  زا  ریغ  يرواد  تفگ  دوب و  جراوخ  وزج  هک  هدومرف  یئاط  رهسم  نب  جرب  هب  هک 
نونک نکلا  نابز  يا  شوماخ  شاب 

نوبز تشز و  ار  وت  دنادرگب  قح 
شورخ ملاع  رد  دروآ  قح  هکنوچ 

شومخ مه  تگناب  يدوب و  نوبز  وت 
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نونک هدروآ  گناب  لطاب  هکنوچ 
نورب يدروآرس  زب ، خاش  وچمه 

ناراکزیهرپ هرابرد  مامه  هب  هبطخ 184-

مان مامه  وا ، نارای  زا  نت  کی  )
ماما زا  شهاوخ  درک  هناقداص 

وگزاب نایقتم  لاح  حرش 
ومب وم  منادب  شفیصوت  هک  ات 

سرد دومرف  شاهنوگنیا  ماما  سپ 
سرتب نادزی  زا  راکوکین و  شاب 

راگدرک اتکی  تسرای  یسک  اب 
راککین راکزیهرپ و  دوب  وک 

مالک نیز  یضار  مامه  دشن  دوخ 
ماما زا  درک  یشهاوخ  رگید  راب 

یضترم وا  رب  دومرف  نینچنیا 
(: یفطصم ادخ و  دمح  زا  دعب 
دوج بر  رترب ، كاپ و  راگدرک 

دوجو یتسه و  داد  اهناهج  رب 
هحفص 289] ]

ناکم نوک و  تعاط  زا  زاینیب 
نامز رد  اهیشکرس  زا  دنزگیب 

ررضیب شرهب  قلخ  یشکرس 
رثایب شیارب  مدرم  تعاط 

دادب میسقت و  درک  ار  اهقزر 
داهن شیاج  روخ  رد  ار  یسک  ره 

راگدرک هناگی  زا  دسرت  هک  ره 
راکشآ لئاضف  وا  رد  دوشیم 

باوص نیع  تسه  دنیوگ  نخس  نوچ 
باوج تقو  ناشمیلست  یتسار 

راک راتفگ و  رد  دنتسه  لدتعم 
راگزور ریسم  رد  نتورف  سب 

مارح رب  دشاب  هتسب  ناشیا  مشچ 
مالک عفان  دونشب  ناشیا  شوگ 
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دنرباص ناسنادب  اهیتخس  زور 
دنرد شیاسآ  رحب  رد  ایئوگ 

یگدنز رما  تسریدقت  مکح 
یگدنیاپ ار  مسج  يزور  دنچ 

باوث رب  ندیسر  قوش  زا  هنرو 
باذع میب  ندنام و  سرت  ای ز 

سفق زا  يدیشکیم  رپ  ناشحور 
سفن کی  يدنامن  یقاب  ندب  رد 

راوخ زیچان و  ناشمشچ  رد  تسه 
راگدرک زج  دوب  ملاع  رد  هچ  ره 
انشآ دنتسه  هنوگنآ  تشهب  اب 
ارس شغاب  رد  دنراد  ایئوگ 

رقس دشاب  ناشسوملم  نانچنآ 
روهطوغ نآ  رد  دنتسه  ایئوگ 

دنب هب  هدروآ ، مغ  ار  ناشاهبلق 
دنزگ ناشیا  زا  چیه  دنیبن  سک 
زاین مک  جئاوح ، رد  دنرغال و 

زآ دنب  زا  اهر  ینایاسراپ 
یگدنز رود  تسه  يزور  دنچ 

یگدنب وکین  دندرک و  اهربص 
دزب رس  اهنآ  زا  یئابیکش  نوچ 

دبا زور  ات  دندید  یتحار 
دنمدوس رسارس  یئادوس  دوب 

دنچ نوچیب و  ناشداد  یلاعت  قح 
شیوخ يوس  رب  ناشدناوخ  ایند  هکنوچ 

شیوخ يور  نآ  زا  دندنابات  دوز 
نارگ يدنب  ناشیاپ  رب  ناهج  دز 

ناج دندرک  ادف  يدازآ  رهب 
بش تاملظ  رد  دنرادیب  هلمج 

بل هب  يراج  ناشنآرق  يهمشچ 
هحفص 290] ]

تسایربک سرت  نازرل ز  اهبلق 
تسافش نآرق  ندناوخ  ار  ناشدرد 
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شطع دتفا  ناشناج  رد  عمط  زا 
شتمحر زا  ياهیآ  دننیبب  رگ 
قایتشا ددرگ ز  زیربل  اهبلق 

قاثو شلصو  اب  دنراد  ایئوگ 
میب تایآ  رب  دنداد  لد  شوگ 

میحج زا  دنشوین  شتآ  شرغ 
مغ يداش و  اب  دنیآ  عوکر  رد 

مخ هتشگ  تعاط  راب  زا  ناشتشپ 
ادخ سرت  زا  دنلام  نیمز  رب 

اپ یناشیپ و  اهوناز و  تسد و 
ادخ زا  دنهاوخب  ار  شتآ  قوط 

اهر دزاس  ناشیاهندرگ  زات 
زور وچ  دیآ  هیس ، ماش  سپ  زا 

زورف یتیگ  دنک ، یناشفاوترپ 
ماشهریت رادهدنز  نادباع 

مامت ینادنمشیدنا  دنوشیم 
رابدرب تیاغب  ینادرمکین 

راگدرک سرت  رپ ز  ناشاهبلق 
رینم سمش  نوچ  تسدرز  ناشیور 

ریت وچمه  رغال  دنراد  يرکیپ 
راز دنرامیب و  هک  درادنپ  هدید 

راچد دشاب  نونج  رب  ناشاهلقع 
تسین رامیب  ناشناج  زگره  هچرگ 
تسین رادنپ  تمهت و  زج  نونج  ای 

تسا هتفشآ  ناشلاح  رهاظب  رگ 
تسا هتفهنب  نآ  نطب  رد  یتلع 

راوخ دنناوخ  ار  شیوخ  کین  راک 
راوزیچان ار  رایسب  تعاط 

زین دنرامشب  موکحم  ار  شیوخ 
زیتس دشاب  ناشسفن  اب  امئاد 

یسب هچ  كدنا  هچ  ناشیا ، یسک ز  رگ 
یسک زا  ار  دوخ  فیرعت  دونشب 

روهلعش ددرگب  شسرت  شتآ 
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روهطوغ يرورغ  رد  ددرگن  ات 
مرگید نکیل  دنیوگ ، نم  فصو 

مرتهگآ دوخ  سفن  رب  نتشیوخ 
تسرتاناد نم  سفن  زا  نم ، قح ز 
تسرت میاهلمع  سرت  زا  هدید 

روضح رد  دیامن  محدم  یسک  نوچ 
رورغ تافآ  منادرگ ز  رود 
دنتشادنپ هک  هچنآز  نک  مرتهب 

دنتشاد لد  رد  هک  اهروصت  ناز 
هحفص 291] ]

نمز ار  ناهانگ  نآ  امرف  وفع 
نمجنا نیا  زا  هدیشوپ  دوب  هک 

راکشآ اهنآ  رد  دشاب  ناشن  نیا 
راوتسا تسه  ناشنید  ياههیاپ 

دننطوم رخف  هک  ینادرمکاپ 
دننموم نآ  رب  دنراد و  نیقی  سب 

طایتحا لامک  رد  یئوخمرن 
طاشن قوش و  اب  دنملع  قشاع 

دنشناد لالز  زا  راشرس  هک  نوچ 
دنشچیم يرابدرب  ملح و  ماج 

لام ياراد  دوخ  دنتسه و  ینغ  رگ 
لادتعا هار  دنیوپیمزاب 

دنهد لد  هناعضاخ  تدابع  رب 
دنهنیم هناعشاخ  شکاخ  هب  رس 

داش تسه  یتسدگنت  رد  ناشیور 
دایز دشاب  ناشربص  یتخس  زور 

تساور هک  هچنآ  دنیوجیمزاب 
تسار هار  رب  نتفر  زا  نامداش 

زآ ماد  زا  اهر  ناشاهلد  غرم 
زاب صرح و  دنب  دشاب ز  ناشتسد 

ساره رد  اما  دنرادرک  کین 
ساپس دص  اب  دوشیم  بش  ناشزور 

داهن رد  هگنابش  دتفا  ناشسرت 
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داش دنتسه  لدب  دیآ  رحس  نوچ 
راک یشومارف  زا  دنراد  سرت 
راگدرک لضف  تامحر و  زا  داش 

ور شیپ  دیآ  تخس  هچنآ  رد  رگ 
وا رما  زا  دنک  یچیپرس  سفن 

يوریپ دزاسن  شسفن  زا  مه  وا 
يوق دشاب  دوخ  سفن ، لیم  هچرگ 

راگدنام دشاب  هچنآ  شمشچ ، رون 
رادیاپان دش  هچنآ  دزیرگیم ز 

تستخیمآ مه  هب  ار  شناد  ربص و 
تستخیر ار  لمع  گنر  نخس  رب 

تسهتوک شیوزرآ  ياههتشر 
تسهر یط  نیا  رد  شزغل  زا  غراف 

تسعشاخ دزیا  دای  زا  اهبلق 
تسعناق دبایب  هچنآ  رب  سفن 

يوق دشاب  لدب  اما  كاروخ  مک 
يویند روما  رد  دریگ  لهس 

ناما طخ  دوخ  نامیا  رب  هداد 
نامگیب وا  رد  هدرم  توهش  وید 

تسا هتفخ  وا  رد  مشخ  ياهدژا 
تسا هتفس  ارادم  اب  لد  رهوگ 

هحفص 292] ]
راظتنا وا  زا  تسین  یکین  ریغ 

رانک رب  شدنزگ  زا  دنشاب  قلخ 
تسا هتسشنب  نالفاغ  نایم  رگ 

تسا هتسب  ار  نابز  دیوگیم ، رکذ 
تسلد لها  سلجم  نایم  رو 

تسلفاغ نادزی  وا ز  دیوگن  سک 
متس هدرک  اور  وا  رب  ار  هک  ره 

مرک دص  اب  درذگب  شهانگ  زا 
اطع زا  مورحم  هدرک  ار  وا  هکنآ 

ارو دشخبیم  رایسب  یتمعن 
دیرب وز  هک  نادب  ددنویپزاب 
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؟ دینش يراتفگ  تشز  وا  زا  سک  یک 
دابع نیا  زا  تشز  راک  دنیبن  سک 

دای هب  ناشیا  یکین  هتسب  شقن 
روضح دراد  اجک  ره  رد  ناشریخ 
رود تسقلخ  رس  زا  ناشیا  رش 

اجباپ هشیمه  اهیتخس  شیپ 
الب زور  رد  دنراد  اهربص 

یشیاسآ اضق ، زا  دننیبب  رگ 
یشکرس زا  رود  دنیوگیم  رکش 

ودع یتح  وا  ملظ  هدیدن  سک 
وا زا  دننیبیمن  شزغل  ناتسود 

نتشیوخ ددرگب  قح  رب  فرتعم 
نخس رد  دیآ  دهاش  هکنآ  زا  شیپ 

دناهدرپسب ودب  هچنآ  ظفاح 
دناهدرب ششیپ  هچنآ  عیاض  تسین 

دایب دراپسب  دنیوگیم  هچنآ 
دابع زار  هگلزنم  شاهنیس 

تشز باقلا  یسک  رب  هدادن  دوخ 
تشرس شوخ  بلق و  كاپ  دشاب  هکسب 

دادن يرازآ  هیاسمه  رب  چیه 
داش رورسم و  دشن  سک  جنر  ای ز 

روضح دباییمن  لطاب  هر  رد 
رودب ددرگیمن  قح  ریسم  زو 

دنژن ددرگیمن  لد  شتوکس  زا 
دنلب شزاوآ  تسین  ددنخب  رو 

روبص دشاب  سک  دنیب ز  متس  رگ 
روفغ ار  شماقتنا  دریگب  ات 

شیوخ كاپ  سفنب  اهتمحز  هداد 
شیرپ شرازآ  تسین ز  یبلق  چیه 

راگزور رد  اهجنر  سب  دربیم 
رارقلاراد تمعن  دبایب  ات 

دنزپیم یبقع  دای  لد ، رد  هکسب 
دنزگ دنیبیمن  ناشیا  زا  قلخ 
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هحفص 293] ]
تسوا دهز  زا  سک  يرود ز  دنک  رگ 

تسوخ یبوخ  زا  کیدزن  دوش  رو 
رورغ ربک و  زا  تسین  وا  يرود 

رودب دشاب  شنطاب  زا  تافص  نیاک 
تسوا فطل  زا  سک  کیدزن  دوش  رو 

تسورود زگره  هن  راکم  دوب  هن 
داتفوا شوهیب  مامه  ناهگان  )

( داد تسد  زا  نخس  نیز  ار  دوخ  ناج 
نینچنیا تفگ  یضترم  ماما  سپ 
نیمه زا  مدوب ، هدیسرت  وا  رهب 
شومخ دزاس  اهدنپ  يرآ  يرآ 

شوه شوگ  اهنادب  دراد  ار  هک  ره 
یضترم يا  تفگب  نت  کی  ناهگان  )

؟) ارچ هدنز  ياهدنام  نونکا  وت  سپ 
لجا ار  سک  ره  تسمولعم  تفگ 

لمع رد  ددرگن  زگره  سپ  شیپ و 
نخس نیا  راب  رگد  روان  نابز  رب 

نمرها ياههتفگ  زا  دوب  نیاک 

ناقفانم فصو  رد  هبطخ 185-

افص لیم و  اب  هک  ار  یبر  رکش 
ام هب  ار  تعاطا  قیفوت  هداد 
هانگ هار  زا  دنادرگ  نامرود 
هابت نآ  زا  نامناج  ددرگن  ات 
ماقمالاو نآ  زا  میراد  یشهاوخ 

مامت ام  رب  دوخ  تامعن  دنک  ات 
گنر ریوزتیب و  قیفوت  دهد  مه 

گنچ میزادنا  شنید  بانط  رب 
یفطصم دشاب  هک  کنیا  میدهاش 

ادخ اتکی  ربمغیپ  هدنب و 
دیشک ششود  رب  هک  اهیتخس  هچ  هو 
دیشچ ار  مغ  دص  هودنا و  دص  ماج 
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دنتساک دوخ  يرای  زا  ناروای 
دنتساخرب شاهنیک  رب  نانمشد 

دشن شنامرف  میلست  برع  سپ 
دشن شناوخمه  دینشب و  شتوعد 

گنج دنزرو  ات  دنتسبرب  راب 
گنن راب  زا  هدش  رپ  يرابهلوک 

هحفص 294] ]
طاقن یصقا  زا  دندیدرگ  عمج 

طارص رد  هداهن  اپ  هنانمشد 
هار نارای  يا  هللادابع ، يا 

هلا اتکی  زا  دوخ  دیاب  ناتسرت 
دیلپ نایورود  زا  دیشاب  رود 

دیمد یحور  ناشناج  رد  نمرهاک 
دننکیم هرمگ  دنتسه و  ناهرمگ 

دننکیم هتوک  ریخ ، زا  ار  تسد 
رگد یگنر  رب  دنتسه  نامز  ره 

روهطوغ هنتف  رحب  رد  سفن  ره 
قیرط ره  زا  دنوش  دراو  اهراب 
قیرغ دوخ  اب  ناتدننادرگب  ات 

دناهتسشنب اههار  مامت  رد 
دناهتسب یئاهماد  وس  همه  زا 

یگریخ رفک و  رامیب  ناشبلق 
یگریت زا  كاپ  هراسخر  رد  کیل 

دنزخیم هدنزخ  نوچ  هنایفخم 
دنزگیم ار  ناسک  بلق  تبقاع 

تسافش ار  مغ  ناشراتفگ  ارهاظ 
تسافخ رد  لتاق  رهز  نآ ، سپ  رد 

دسر مغ  سک  رب  دنرادیم  تسود 
دسح زا  دنزوسب  تحار  دوب  رو 

راودیما لد  هب  دشاب  ار  هک  ره 
راگزور زا  دیماان  شدننکیم 

كاخ يور  رب  يرگنب  ار  فرط  ره 
كاله هر  ره  زا  دنزاس  ار  قلخ 
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راکشآ دننادب  ار  لد  ره  هار 
راوخ دنادرگ  ناوت  ار  وا  ناسچ  ات 

دونغ ناشیا  يهدید  رد  اهکشا 
دوز دنناشفیب  هنایرود  ات 

یتصرف ره  رد  دنیوگ ، مه  حدم 
یتنحم زا  رود  شاداپ ، رب  مشچ 

یسک زا  دنهاوخب  ار  يزیچ  هک  رگ 
یسب وا  رب  اهرارصا  دننکیم 

يردهدرپ نامدرم  زا  دننکیم 
يرواد زور  دنتسه  نافرسم 
یلطاب هداهن  یقح  ره  شیپ 

یلتاق هداهن  هدنز  ره  رهب 
فاص هار  تسنش و  وز  هک  ار  هچ  ره 

فارحنا رهب  دنراد  یلماع 
دیلک شدنناد  تستسب ، يرد  ره 
دیمد يرون  یبش  ره  رد  ناشعمش 

زاینیب ار  دوخ  دنناوخ  ارهاظ 
زآ دنراد  نادب  هک  هچنآ  ره  زا 

هحفص 295] ]
شوج بنج و  دتفا  رازاب  نآ  رد  ات 

شورف وج  موق  دننار  لد  ماک 
فده نیا  دنراد  دننار  نخس  رگ 

فلت ار  مدرم  تاقوا  دننک  ات 
گنر يور  دشاب  دنیاتسب  هچ  ره 

گنچ هب  دشاب  ناشریوزت  يهتشر 
زین دنیوگ  ار  شیوخ  ناوریپ 

زیت دیباتشب  تسناسآ ، هار 
لوصا کبس و  نیدب  ار  لطاب  هار 

لوصولا لهس  ناهرمگ  نیا  دناهدرک 
گنر ریوزت و  اب  دننادرگ  کیل 
گنت رات و  ار  شنتفر  نوریب  هار 

دنشکرس دیلپ و  ناطیش  رای 
دنشتآ ره  زکرم  تمایق  رد 
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نمجنا نیا  دندش  ناطیش  وریپ  »
« نمرها بزح  تسراکنایز  سب 

ربمایپ ادخ و  شیاتس  رد  هبطخ 186-

راکشآ درک  نانچنآ  هکنآ  رکش 
رادتقا لالج و  یهاشداپ و 

دوش ناریح  درخ ، مشچ  نآ  زا  هک 
دوش نادیم  نیا  بولغم  اهرکف 
هار دنامیم ز  هشیدنا  بکرم 

هلا تاذ  زا  هاگآ  دوش  ات 
ربخ نیا  رب  مهدیم  یهاوگ  نم 

رگد يدوبعم  هللا  زج  تسین 
نیقی نامیا و  يور  زا  ياهتفگ 

نیشنمه مبلق  صالخا  اب  هتشگ 
یفطصم دشاب  هک  میوگ  مه  زاب 

ادخ اتکی  ربمغیپ  هدنب و 
ناهج رد  شرون  دیبات  نامز  نآ 

ناهندب يراگتسر  قیرط  هک 
فارحنا خالگنسرپ  نید  هار 

فالخ یهار ، همه  نایاپ  دوب 
راکشآ نید  اب  درک  ار  قح  هار 
راثن يدرک  ار  زردنا  رهوگ 

هحفص 296] ]
لامک يوس  دسر  هک  یهار  تفگ 

لادتعا هار  دنیامپب  ات 
رادیاپ شنادناخ ، وا و  رب  سپ 

راگدرک زا  دورد  هراومه  داب 
نخس نیا  دیناد  هللادابع  يا 

ندب رد  دشابن  ناج  نیا  لیلدیب 
ادخ هدومرفن  تقلخ  هدهیب 

اهر هدنادرگن  دوخ  لاح  هب  مه 
تسا هداد  تمعن  هچ  دنادیم  بوخ 

تسا هداشگب  اجک  ناسحا  رد  ای 
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سب يزوریپ و  دیهاوخ  ادخ  زا 
سک هب  ار  تعاط  قیفوت  دهد  ات 
بلط تسد  دوخ  دیرآ  وا  شیپ 
بر فاطلا  زا  دیزرو  تلاسم 

راگدرک قلخ و  نیب  هدرپ  تسین 
راگزور رد  رد ، چیه  هتسب  تسین 

دودو بر  نامز  ره  رد  اجک  ره 
دوجو دراد  نج  سنا و  رانک  رد 

مامت شجنگ  دوش  ندیشخب  هن ز 
مادم ياهاطع  زا  دهاکب  هن 

راگدرک زا  دنک  شهاوخ  سک  هچ  ره 
راگدرورپ يهیام  ددرگن  مک 

اطع سک  رب  دنک  دهاوخ  ادخ  رگ 
ارو ددرگیمن  عنام  سک  چیه 

شوگ هب  ار  مدرم  زاوآ  دونشب 
شورخ دشونین  هک  ات  نکمم  تسین 

یسلفم رب  دهد  هک  دهاوخب  رگ 
یسک زا  دریگب  ات  مزال  تسین 
يرگید رب  شتمحر  ددرگن  مک 

يرگنایصع رب  مشخ  دریگب  رگ 
لیلد ددرگیمن  دزرمآ  وچ  ای 

لیلذ موق  رفیک  زا  دنک  مک 
راگزور ره  رد  تسناهنپ  هچ  ره 
راکشآ شملع  شیپ  دشاب  زاب ،

ناهج رد  اراکشآ  دشاب  هچنآ  و 
ناهن رما  وا  زا  دناشوپب  یک 

رود تسه  اما  تسکیدزن  هچرگ 
روضح رد  دشاب  کیل  الاب ، تسه 

ناهن هدید  زا  کیل  ادیپ  تسه 
نایع اهلد  رب  کیل  ناهنپ  تسه 

باسح وا  رب  دهد  سپ  ملاع  ود  ره 
باوج دهاوخیمن  وا  زا  سکچیه 

دیدپ دمآ  وا  زا  ملاع  همه  رگ 
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دیرفآ ترکف  يراچان و  هن ز 
هحفص 297] ]

تساخنرب وا  لد  زا  یجنر  چیه 
تساوخن يرای  اهقولخم  زا  چیه 

رگد راب  منکیم  شرافس  نم 
رگداد يادخ  زا  دیسرتب  ات 

یگدنز راهم  نوچ  دشاب  سرت 
یگدنب ياههیاپ  دزاس  تفس 

راوتسا ياههتشر  اب  نونک  سپ 
رادیاپ هر  رد  دیراد  ار  شیوخ 
گنچ دیزادنارد  اهتقیقح  رب 

گنت دیراد  هگن  ار  شیاههقلح 
هلا اتکی  زا  سرت  دناسریم 

هافر رب  یشوخ و  رب  ار  نامدرم 
راوتسا یئاههاگتماقا  رد 

رابتعا رپ  تزع و  رپ  یلزنم 
تشهب غاب  يوس  رب  دناشکیم 

تشون قح  هناگی  هک  یتشونرس 
زیختسر دیایب  هک  ینامز  رد 

زین رادیب  شتریح  زا  اههدید 
رات کیرات و  دوش  یناف  ملاع 

رادراب دنبحاصیب و  نارتشا 
دنلب گناب  اب  هاگنآ  دنمدیم 
دنچ لیفارسا  روص  نایم  رد 

شورخ ناز  دیآرب ، نت  زا  اهحور 
شومخ دندرگ و  لال  اهنابز  مه 
بیهن ناز  مه  زا  دنشاپ  اههوک 
بیش هن  دنام  اجب  ناشیدنلب  هن 

درخ دندرگیم  تخس  ياهگنس 
درمش ار  شیاههکت  دیاشن  هک 

ازج زور  رد  تسه  یعیفش  هن 
الب دنادرگب  هک  یقیفر  هن 

دونش سک  دهاوخن  ار  سک  شزوپ 
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دوس چیه  درادن  یهاوخترذعم 

ایند ریقحت  ربمایپ و  تثعب  هبطخ 187-

عوکر دبیز  ارو  هک  يراگدرک 
عولط ار  ص )  ) دمحم دیشروخ  داد 

هحفص 298] ]
ناشن نید  زا  دبن  هک  ینامز  رد 
نایع یهار  هن  دوب  یغارچ  هن 

كاخ نطب  زا  دوخ  ناج  هتفرگ  يا 
كاپ بر  هناگی  زا  دیسرتب  دوخ 

تسیدب نیع  نآ  ياهیماکخلت 
تسیدرخبان زا  دوخ  نداد ، نادب  لد 

راید زا  چوک  يهدامآ  شنکاس 
راب هتسبرب  رفس  رهب  شمدمه 

بیهم یجاوما  رد  هک  یتشک  وچمه 
بیشن هگ  زارف و  رد  دشاب  هاگ 

كاله ار  یهورگ  ایرد  دنکیم 
كاخ يوس  درآ  هدنز  ار  ياهدع 
بآ زا  یباییمن  ار  نآ  يهدرم 

باتش دراد  انف  رب  نآ  يهدنز 
شوگ دیراد  ناگدنب  يا  نونک  سپ 

شوهب ملاع  رد  دیشاب  نامز  نیا 
تساجب نت  نابز و  هک  ینامز  نیا 

تساپب ناسنا  رکیپ  تمدخ  رهب 
تشذگ ههاریب  يزور ز  یسک  رگ 

تشگزاب ياههار  دنیب ، زاب 
زاب رایسب  لمع  نادیم  تسه 

زاتب وس  ره  زا  دیزات  نآ  رد  ات 
تسد تصرف ز  دور  هکنآز  رتشیپ 

تسکش ار  نت  دهد  ندرم  رکشل 
هار دیآیم ز  دیشاب  نئمطم 

هآ تقو  رگید  تسین  دیآ  هکنوچ 
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شیوخ لئاضف  رکذ  رد  هبطخ 188-

دندب ره  زا  رود  هک  ینادرمکین 
دندمحا یعقاو  ناروای 

دننکیم توبن  رارسا  ظفح 
دننکیم تنس  نید و  زا  يوریپ 

لوبق مدرکیم  دننادیم ، بوخ 
لوسر نادزی و  دنتفگیم  هچ  ره 

تسس تشگیم  اهیاپ  هک  اجک  ره 
تسچ نارایع  دنتشگیم ، زاب 

تسد يور  مداهن  ناج  هک  مدب  نم 
تسکش يور  یفطصم  دنیبن  ات 

شرب زا  تفر  وا  ناج  هک  نامز  نآ 
شرس مگنت ، يهنیس  يور  دوب 

هحفص 299] ]
سفن میدقت  درک  نم  فک  رد 

سفق نیا  زا  دیشک  رپ  شناج  غرم 
دردب مدنالام  هرهچ  رب  ار  تسد 

درک هچ  مناج  اب  هودنا  نیا  هک  هو 
وشتسش مدادب  شکاپ  رکیپ 

ورف مدرب  ولگ  رد  ار  اهضغب 
کلم یعمج  شرکیپ  زارف  رب 
کمک مدنداد  هودنا  اب  تخس 

اههناخ رگید  تیب و  نآ  زا  هگنآو 
اههلان يادص  نکفا  نینط  دش 

دایز دب  کئالم  تفر  دمآ و 
دای تسه  مزونه  ار  ناشاههلان 
كاپ ناج  نآ  رب  دنتفگ  نیرفآ 
كاخ هریت  نورد  شمیداهن  ات 

رتکیدزن نمز  دمحا  رب  تسیک 
رتکین وا  اب  تستفگ  نخس  ای 

تایح رود  رد  هچ  ندرم  زا  سپ  هچ 
تافص نآ  رب  نم  رتهگآ ز  تسیک 
زاب دیزاس  درخ  مشچ  نونک  سپ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 406 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زارف ره  بیشن و  ره  زا  دیرذگب 
داهج زور  رد  دیئارایب  فص 

داهن قدص  تین و  صولخ  اب 
راگدرورپ رب  دنگوس  مروخیم 

راگدرک رگید  تسین  وا  زج  هکنآ 
دنلطاب اهنآ  تسقح و  نم  هار 
دنلفاغ اهنآ  تسزاب و  ماهدید 

دیاهدینشب رگد  میوگیم  هچنآ 
دیاهدید ممالک  رد  ار  دب  بوخ و 

بش زور و  ره  امش ، رهب  دوخ ، رهب 
بلط قح  زا  منکیم  اهترفغم 

اوقت هب  شرافس  هبطخ 189-

تسوا نآ  زا  ناهج  هک  يراگدرک 
تسوا نامرف  رب  مایا  شدرگ 

شورخ دیان  نآ  زک  ینابایب  رد 
شوحو دایرف  گناب و  زا  تسهگآ 

ناهن رد  ار  ناگدنب  یشکرس 
نایع دشاب  وا  رب  دنادیم ، بوخ 

راگدرورپ نایهام ، زا  تسهگآ 
رات ياهایرد  يافرژ  لد  رد 

هحفص 300] ]
اپب دزیخرب  داب  زا  رگا  جوم 

ادخ اتکی  شتدش  زا  تسهگآ 
تسربهر ص »  » دمحم میوگیم  زاب 

تسربمغیپ هدیزگب و  يهدنب 
تسایربک هناگی  یحو  لماح 

تسادخ اتکی  تمحر  ریفس  مه 
دیمح دنوادخ  زا  دیسرتب  سپ 

دیرفآ ار  ناج  داد و  یتسه  هکنآ 
تشذگ یمایا  دنچ  نودرگ  هکنوچ 

تشگزاب هرابود  دشاب  وا  يوس 
زارد دش  نوچ  امش ، تاجاح  تسد 
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زاین تسد  دنک ، رپ  وا ، رگم  مه 
فرط ره  رب  یمدآ  دزرو  لیم 

فده دبای  ادخ  دزن  تبقاع 
هار نایاپ  دوب  شکاپ  هگرد 
هانپ ياج  وا  تامحر  يهیاس 

تسافش ار  ناسنا  بلق  درد  هچنآ 
تسادخ اتکی  زا  ندیسرت  نامگیب 

تسلد يروک  رهب  انیب ، مشچ 
تسلجاع يافش  ار  رکیپ  مخز 

اههنیس زا  داسف  دنادرگ  رود 
اههنیک يدب و  دیوشیم  كاپ 

تساههدید مامت  شخبینشور 
تساههدیدمغ همه  شخبینمیا 

رهپس زا  دیآ  وچ  ینادان  ماش 
رهم وچ  ار  یهایس  نآ  دیادزیم 
راگدرک زا  سرت  هک  دیاب  رگد  سپ 

رادیاپ ددرگب  لد  نورد  رد 
يرهاظ یسابل  نوچ  دشاب  هک  هن 

يرترب يزور  دنچ  دیوجب  ات 
دینک نادزی  تعاط  دوخ  لد  رد 
دینک نامرف  رب  شوگ  رهاظب  هن 

نت هب  دیاب  نانچ  تعاط  يهماج 
ندب رد  ددرگب  گر  نوخ و  وچ  ات 

دینک دوخ  ریما  شراک ، همه  رد 
دینک دوخ  ریسا  ار  يوقت  ریغ 

دینک تمحر  روخشبآ  ار  سرت 
دینک تمه  ترخآ  راب  رهب 

ادخ دزن  رد  دیریگ  شعفشم 
اور ناتاهوزرآ  دیامن  ات 

رپس نوچ  يوقت  تسه  تشحو  زور 
رذگ ره  زا  رهق  ریت  درابب  نوچ 

روگ هریت  نورد  يدرگ  ناهن  نوچ 
روبق رب  دشخب  رون  یعمش  وچمه 
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هحفص 301] ]
یشتآ دز  ناجب  یئاهنت  هکنوچ 

یشمارآ لد  هب  يوقت  دهدیم 
ارس رگید  رد  هچ  ایند  نیا  رد  هچ 

اهر اهمغ  تشحو  زا  دنکیم 
هلا اتکی  زا  ندرب  نامرف  سرت و 

هانپ دشاب  هکلهم  يالب  رد 
میب هدنکفا  لد  هب  هک  یناکم  زو 

میجح قامعا  رد  شتآ  یمرگ 
شاهشیپ دیامن  ار  اوقت  هک  ره 

شاهشیدنا رد  زین  اهلمع  رد 
رهد یتخس  وا  زا  دنادرگ  يور 

رهز شین  شناهد  رد  ددرگ  شون 
الب جاوما  دنادرگیمزاب 

اضق تخس  وا ، رب  ناسآ  دوشیم 
شرب رد  تمارک  دنیشنب  زاب 

شرس رب  درابب  تمحر  شراب 
ناور ددرگ  وا  رب  تمعن  همشچ 

ناود وا  يوسب  تکرب  يوهآ 
باحس مشچ  دش  کشخ  هکنآ  زا  دعب 

باتش اب  دزیرب  تمحر  شراب 
دنچ نوچیب و  ادخ  زا  دیسرتب  سپ 

دنپ هداد  ار  امش  هنوگنیا  هکنآ 
دودو نآ  داتسرف  ربمغیپ  هکسب 

دوشگ ناسنا  رب  دنپ  ياههار 
دناشچ ار  تمعن  ماج  ام  رب  هکسب 

دناشک اهندرگ  هب  تنم  يهتشر 
تسامش نید  نونک  هک  یکاپ  نید 

تسادخ نید  هک  تسمالسا  نید 
دیزگ ار  نآ  قح  هک  دشاب  نامه  نیا 

دیرورپ شفطل  مشچ  اب  یهگناو 
داد رما  ار  اهقولخم  نیرتهب 

دابع رب  ار  نخس  نآ  دنناسر  ات 
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راگدرک یتسود  شیاههیاپ 
راوخ تشگ  شزع  نایدا ز  ریاس 

دنلب ار  شجرا  دنادرگ  نانچنآ 
دنتف شکاخ  رب  ماوقا  رگد  هک 

داهن شنید  رد  هک  اهتمارک  ناز 
داهن دب  مصخ  دینادرگ  درخ 

اهر يراییب  درک  ار  نید  مصخ 
ادخ اتکی  دش  رای  ار  ناملسم 

تسبب مکحم  نانچ  نید  ياههیاپ 
تسکشرد یهابت  ياهنوتس  هک 

درک باریس  شاهمشچ  زا  ار  هنشت 
درک بآرپ  ناورهر  ياههزوک 

هحفص 302] ]
دومن مکحم  نانچ  نید  نامسیر 
دوشگ دراییمن  ار  نآ  یسک  هک 

تسیگدوسرف یتسس و  ره  زا  غراف 
تسیگدوسآ رد  قرغ  نآ  ورهر 

تسمکحم شیاههیاپ  هک  ياهناخ 
تسملاع رد  اههناخ  نیرترب 

تخرد نیا  دراد  تفس  یئاههشیر 
تخب تاریدقت و  ددرگ ز  نوگن  یک 

اهتنا درادن  شیناگدنز 
انف نآ  يارب  انعمیب  تسه 

یگدوسرف زا  رود  شیاههخاش 
یگدولآ زا  رود  شیاههویم 

گنت رات و  ددرگن  نآ  ياههار 
گنل دندرگیمن  نآ  ناورهر 
رون يوس  درادن  هر  اهیگریت 

رودب شیاهیتسار  زا  يژک  مه 
اجباپ دشاب  کشخ  بوچ  وچمه 
ادخ شنیئآ  چیه ، ددرگن  مخ 
درپس ناسآ  ناوتیم  ار  نآ  هار 

درب هار  رخآ  هاگلزنم  هب  ات 
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دومن خر  هنادواج  غارچ  نوچ 
دومن یخلت  شینیریش  رد  چیه 

رادیاپ يانب  نآ  مالسا  تسه 
راوتسا قح  رب  تسه  شیاههیاپ 

كانبات شرون  بآ ، رپ  شاهمشچ 
كاخ يور  رب  اپب  شیاهناشن  سب 

تسرد ياهناشن  نآ  اب  ناورهر 
تسچ كالاچ و  اههرد  زا  دنرذگب 

شروخشبآ زا  دیآ  باریس  قلخ 
شرپ قح ، بآ  زا  هدنادرگ  هکسب 

راگدرک ار  شیدونشخ  رخآ 
رارق یناملسم  نید و  رد  هداد 

تسازس ینیئآ  هک  نید  نیز  يوریپ 
تسادخ زا  تعاطا  دح  نیرخآ 

بان نیئآ  نیا  ناکرا  تسا  مکحم 
بارخ هن  شیانب ، دشاب  عفترم 

شتجح رون  تسناشفا  وترپ 
شتردق ریسا  دمآ  دنمجرا 

زیتس شرون  اب  تسه  نکمم  ریغ 
زیرگ هار  ار ، مصخ  دشاب  هتسب 

دیهد لد  دیرمشب و  شگرزب  سپ 
دیهن اهلد  ندرگ  رب  نید  نید 

دیهد لزنم  شقیال  یناکم  رد 
دیهد لد  شمالک  رب  هک  نیا  ینعی 

هحفص 303] ]
دوجو نادزی  تخیگنا  قحب  سپ 
دورد اداب  وا  رب  هک  ار  یفطصم 

روک دوب  ایند  عمش  هک  نامز  نآ 
روضح نیلاب  رب  تفاییم  ترخآ 
بورغ رب  ور  ناهج  دیشروخ  دوب 

بویع زاب  فک  رد  یبوخ  غرم 
گنت راوشد و  نامدرم  یگدنز 
گنس لیس  زا  رپ  راومهان ، هار 
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دوب کیدزن  رگد  یتسه  رخآ 
دوب کیرات  یگدنز  ياههار 

تایح رود  دب  هتشگ  یط  ایئوگ 
تامم ریوصت  درکیم  نایع  خر 

هتخیسگب اهدنویپ  يهتشر 
هتخیمآ اوزنا  اب  شمدرم 

نیمز رب  هداتف  يداه  مچرپ 
نیجع تلذ  اب  دیدرگیم  وحم 

رهد مایا  سپ  زا  كدنا  كدنا 
رهز دنکفا  نورب  اهیتشز  رام 

دیربیم اهیگدنز  دادتما 
دیردیم ندوب  یتسه و  يهدرپ 

ازبوشآ ياهماگنه  نینچ  رد 
یفطصم تعیرش ، رومام  تشگ 

ناج تفای  شروهظ  زا  قلخ  تزع 
نامز زا  دیئور  هزات  يراهبون 

زین دیشخب  فرش  يدنلبرس و 
زیتس نیا  رد  ار  شیوخ  ناروای 

غورفرپ یباتک  شداد  یهگناو 
غورد یهابت و  دنازوسب  ات 

زورف رپ  دشاب  هک  یناشخر  رون 
زور وچمه  ملاع  رب  دبات  دبا  ات 

نارکیب دشاب  هک  یئایرد  وچمه 
نآ فرژ  زا  یهگآ  درادن  سک 
تشاذگ هر  نیا  رد  ياپ  هک  يورهر 

تشادن یهارمگ  یهودنا ز  چیه 
شوپهریت ددرگن  شرون  دهاش 

شومخ ددرگیمن  شناهرب  رون 
راوتسا شنایب  دشاب  نانچنآ 

راوخ درخ و  شیانب  ددرگیمن  هک 
ناجب دشخبیم  دوبهب  نانچ  نآ 
ناشن رگید  ضرم  زا  یباین  هک 
تسروخمد تزع  دجم و  اب  ردقنآ 
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تسکش شنارای  دننیبیمن  هک 
نآ نارای  زا  هک  یقح ، نیتسار 
نایز يراوخ و  تسدیدرگ  رود 

هحفص 304] ]
دابع رهب  زا  تسه  نآرق ؟ تسیچ 

داقتعا نتم  نامیا و  ندعم 
تسشناد شورخرپ  راسهمشچ 

تسشیازفا رد  رحب  نیا  تعسو 
داد غاب  تسه و  طسق  ریگبآ 

داد هویم  اهدص  هک  يزبسرس  غاب 
باتک نیا  دشاب  مالسا  يهیاپ 

بارخ ددرگیمن  هیاپ  نیا  زگره 
رازهزبس زا  رپ  تسقح  يداو 

راثن دزاس  رذگهر  رب  یتحار ،
مامت دش  دهاوخن  ایرد  نیا  بآ 

ماش حبص و  نآ  زا  دنرادرب  هچرگ 
نآ زا  دنشونیم  هچ  ره  هک  ياهمشچ 

ناور ددرگ  دشاب و  يراج  زاب 
اههاگلزنم رایسب  وا  دراد 

اههار دبایزاب  رفاسم  ات 
رظن رد  دیآ  هک  یئاهناشن  سب 

رذگهر ره  درگنب  شناجب  ات 
دنرذگب نآ  زا  هک  دراد  اههتشپ 

دنروان نوریب  هار  نآ  زا  ياپ 
دنزگ زا  رود  ادخ ، ار  نآرق  هدرک 

دنمشیدنا یباریس  يهیام 
راهب ناراب  تسه  ناهیقف  رب 
راگزور رد  فده  ار  نایاسراپ 

ضوع ددرگیمن  تملظ  اب  رون 
ضرم سک  دباین  وراد ، نیا  زا  دعب 
تسا مکحم  هشیمه  هک  ینامسیر 

تسمغ زا  رود  دز  گنچ  نآ  رد  هک  ره 
هاگن درادیم  هک  یتخسرس  هوک 
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هانپ درآ  نآ  رب  هک  ار  یسک  ره 
زیزع ددرگ  دش  تسود  يو  اب  هک  ره 

زین تسدوب  ناما  رد  شیوجهار 
تسامنهر تنم  چیه  دوجویب 

تساوخ هار  شرون  هک ز  ار  یسک  ره 
رایتخا دیامن  بهذم  نیا  هک  ره 

رامشزور دوشیم  شهاوخ  رذع 
تسدب شناهرب  ریشمش  دهدیم 

تسشنمه وا  اب  تشگ  هک  ار  هک  ره 
ددم دیوج  وزک  سک  ره  دهاش 

دنز مد  وا  زا  هک  سک  ره  تجح 
راوس ددرگ  شبکرم  رب  یسک  ره 

راظتنا نودب  دنادرگ  لمح 
روهدید دش  یسک  رگ  هنالقاع 

رظن دبایب  شیاهناشن  سب 
هحفص 305] ]

الب زا  نابهگن  دشاب  رپس  نوچ 
اضق ناراب  ریت  ریسم  رد 

درپس رطاخ  رد  کین  شنتم  هک  ره 
دروخب شناد  يهمشچ  زا  اهبآ 

دار نایوگنخس  راتفگ  تسه 
داد دشاب ز  نآ  مکح  ار  نامکاح 

دوخ نارای  هب  شرافس  رد  هبطخ 190-

زامن رما  رب  دیدرگ  مزتلم 
زان یتخس و  رد  دیشاب  شظفاح 

اجب ار  نآ  دیروآ  ناوارف  دوخ 
ادخ يوس  ناتکیدزن  دنکیم 

زاینیب راگدرک  باتک  رد 
زامن ناناملسم  رب  دمآ  بجاو 

باذع لها  زا  دینادیم  چیه 
؟ باوج دمآ  ناسچ  شتآ  لد  رد 

دیلپ موق  نآ  زا  دندیسرپب  نوچ 
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؟ دیشک شتآ  نیا  رد  ناتیزیچ  هچ  ات 
زاب میزوسیم  دنیوگیم  شاف 

زامن كرت  دوخ  میدرک  ام  هک  نوچ 
هانگ ناسنا  لد  زا  دیادزیم 

هارب دزیریم  گرب  هکنانچمه 
اطخ ياههرگ  دیامنب  زاب 

اهر دش  يدنب  هک ز  يریسا  نوچ 
زارفرس لوسر  دز  یلاثم  سپ 

زامن ریثات  مولعم  دنک  ات 
مادم دشوجیم  هک  یمرگ  يهمشچ  »

ماش حبص و  تبون  جنپ  لقاع  درم 
وشتسش ار  دوخ  مادنا  دهدیم 

»؟ وا رب  دنام  اجب  یکرچ  رگد  یک 
تستخانشب ینموم  ارنآ  قح 

تستخادرپ رگد  يراک  رب  هن  هک 
زآ صرح و  رویز ، بیز و  لفط و  لام و 

زامن دناوخ  وا  هک  عنام  دشن  دوخ 
بان زغن و  یمالک  کنیا  دیونشب 

باتک مکحم  رد  هتفگ  نادزی  هک  نوچ 
هاگچیه تراجت  زک  یئاهدرم  »

هلا زا  لفاغ  دندرگیمن  دوخ 
هحفص 306] ]

تالص رهب  یعنام  زگره  تسین 
« تاکز زا  دنزیرگ  هک  یلیلد  ای 
تشهب رد  شیاج  تسه  هک  یفطصم 

تشونرس نیز  نتشیوخ  هگآ  دوب 
یتمحز دوخ  رب  دادیم  مه  زاب 

یتمحر زامن  دراد  اپب  ات 
زاینیب راگدرک  وا  رب  تفگ 

زامن رب  امرف  رما  ار  دوخ  لها  »
بیکش ربص و  اب  زین  مه  نتشیوخ 

« بیصن شتامارک  ناوخ  زا  ربیم 
تایح رد  مه  وا  دومرفیم  رما 
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تالص رب  ار  نتشیوخ  تیب  لها 
بیهن دزیم  مه  زین  ار  دوخ  سفن 

بیکش نید  قیرط  رد  دزروب  ات 
دالب ردنا  زامن  مه  تاکز و  مه 

داحتا تسا و  یکیدزن  بجوم 
تاکز دزادرپ  هک  ره  تیاضر  اب 

تایح زا  دعب  شاهرافک  دوشیم 
شاهدنزوس شتآ  دراد ز  رود 
شاهدنبوک تشحو  بیهن  زو 

دروخ مغ  هداد ، هچنآز  ادابم  سپ 
درپسب شلصو  هب  ار  دوخ  لد  ای 
تاکز دزادرپن  تبغر  اب  هک  ره 

تایح رد  ار  شنداد  دنادن  شوخ 
رجز درب  نداد  مه ز  هنالهاج ،

رجا چیه  درادن  وا  يارب  مه 
هابت ددرگ  کی  هب  کی  شیاهراک 

هآ ینامیشپ و  دنام  وا  رهب 
تسیرادتناما مه  نموم  راک 

تسیراوخ ریسا  نآ ، رد  نئاخ 
لالجلاوذ نآ  درک  هضرع  تناما  سپ 

لابج رب  رهپس و  رب  نیمز و  رب 
ضرا هوک و  رهپس و  زا  رترب  تسین 

ضرع لوط و  رد  دق و  رد  يزیچ  چیه 
تایح لک  رد  دوب  يزیچ  هک  رگ 

تافص نیا  دوجو  مغریلع  هک 
راب ریز  زا  دنک  یلاخ  ار  هناش 

راگدرک دزن  دندوب ، نت  هس  نیا 
باقع رهق و  زا  دندیسرت  کیل 
باذع تناما و ز  رد  تنایخ  زا 

هحفص 307] ]
نخس نیا  تسنادن  زجاع  مدآ  و 

نت داهنب  شیرادتناما  رب 
« تسلهاج سب  یملاظ  ناسنا  قحلا  »
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تسلفاغ تناما  یتخس  نوچ ز 
بر نامشچ  زا  چیه  ناهنپ  تسین 
بش زور و  رد  نامدرم  ياهراک 

تسهر هچ  رد  یسک  ره  دناد  بوخ 
تسهگآ دشاب ، رکف  نیمادک  رد 

هاوگ ددرگ  وا  رب  نت  ياهوضع 
هاپس دشاب  وا  رهب  اهندب  مه 

ربخ وا  رب  ناتنادجو  دهدیم 
رظن رد  درآ  تسناهنپ  هچنآ 

هیواعم هرابرد  هبطخ 191-

نخس رد  مدروخ ، دنگوس  ادخ  رب 
نم هیواعم ز  رتکریز  تسین 

تسا یتنیطدب  يهویش  وا  يهویش 
تسیند يدرم  دوخ ، نامیپ  دنکشب 

اوران نتسکش  نامیپ  دبن  رگ 
اضق رد  نم  زا  رتکریز  دبن  سک 
هایس ار  لد  دنک  يدهعدب  کیل 

هانگ زا  دزاس  زیربل  ار  هنیس 
تسدب دراد  یمچرپ  تمایق  رد 

تسپ دهع  دب  نادب ، ددرگ  نایع  ات 
بیشن جوا و  رد  دنگوس  ادخ  رب 

بیرف اب  مدرگ  ریگلفاغ  هن  نم 
تخس دنریگ  سفن  ره  نم  رب  هچرگ 

تخب هتشگرب  زجاع و  مدرگن  نم 

تسار هار  ندومیپ  هبطخ 192-

تسار هار  زا  دابم  زگره  ناتسرت 
؟ تسارچ مک  نآ ، ورهر  هک  ببس  نیز 

هحفص 308] ]
ياهرمخ نآ  زا  دنشون  نامدرم 
ياهرفس رود  دندیدرگ  عمج 

تسمک یلیخ  شیریس  نامز  هک 
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تسمکحم زابرید و  شعوج  کیل 
کین تشز و  راک  يدونشخ ز  مشخ و 

کیرش دزاس  شلصاح  رد  ار  قلخ 
دومث موق  لد  رد  هکنانچمه 

دومن یپ  اهنت ، صخش ، کی  ار  هقان 
باقع تفرگب  یگلمج  رب  قح ، کیل 

باذع دمآ  نامدرم  مامت  رب 
شندرک یپ  زا ، دندوب  اضر  نوچ 

شندرگ رب  الب  بوچ  دزن  سک 
یپ دندرک  ار  هقان  : » نادزی تفگ 
« یپ نآ ز  بیصن  ینامیشپ  دش 

تشذگ یتشز  نآ  زا  هاتوک  یتدم 
تشگ كاخ  هد ، نآ  دیزرل و  نیمز  هک 

كاله هدنادرگ  دیعلب و  ار  قلخ 
كاخب ددرگ  ورف  هک  نهآ  وچمه 

باتش قح  قیرط  رد  دراد  هک  ره 
بآ هب  يزور  دسر  دهاوخ  تبقاع 

دیزگرب ار  اهههاریب  وا  هکنآو 
دیعب سب  دریمب  ینابایب  رد 

همطاف يراپسکاخ  هب  ماگنه  هبطخ 193-

لوسر يا  هناصلاخ  دورد  دص 
لوبق نکیم  ترتخد  زا  نم و  زا 

تسا هتفخ  ترانک  رد  هک  يرتخد 
تسا هتفگ  وت  رب  کیبل  رتدوز 

تسا هدرم  دمحم  تناج ، يهراپ 
تسا هدرب  ار  متقاط  تتخد  گرم 

بیکش غرم  ملد  رد  دزیرب  رپ 
؟ بیهم درد  نیا  شود  رب  مشک  نوچ 

ماهدید یئادج  نیا  زا  رتشیپ 
ماهدیشچب ارت  گرم  یخلت 

نحم دیآ  دورف  یپ  رد  یپ  هکسب 
نم درد  رب  دوب  تیلست  ياج 
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شیوخ تسد  اب  ارت  كاپ  رکیپ 
شیرپ مداهنب  كاخ  نایم  رد 

هحفص 309] ]
دیشکیم رپ  وت  ناج  هک  یتبون 

دیشچیم یهلا  لصو  تبرش 
وت هاگهیکت  دوب ، نم  يهنیس 

وت هآ  اب  دوخ  تخیمآ  نم  کشا 
زاینیب نآ  زا  میتسه  همه  ام 

زاب میدرگ  وا  يوس  رب  تبقاع 
مرب رد  تناما  يدوب  ترتخد 
مدروآ ترانک  ار  وا  نامز  نیا 

درک هناخ  مبلق  هب  مغ  هنادواج 
درک هناشاک  ناج  هب  شهودنا  ریت 

هایس ماش  سپ  دیآ  رحس  ات 
هآ هودنا و  نم  راک  بش  همه  بش 

سفن مزیوآرد  مغ  اب  ردقنآ 
سفق زا  محور  غرم  رپ ، دشک  ات 
دیزگ ترهب  ادخ  هک  یئارس  رد 

دیما دص  اب  ملد  ددرگ  نیچ  هناد 
ترب رد  دیآ  وچ  دیوگ  ترتخد 

تتما وا  رب  درک  یملظ  هچ  هک 
الب نآ  قمع  وا ز  زا  سرپب  دوخ 

اضق زا  ار  وا  خلت  تشذگرس 
زونه دب  رت  وت ، كاخ  ص »  » دمحم يا 
زوس دید و  اهمغ  وت  تخد  همه  نیاک 

غیرد یتفرگب ، هک  يدهع  رهوج 
غیت ریت و  شدننز  هتشگان ، کشخ 

دورد اداب و  دوردب  نونک  سپ 
دونغ کنیاک  ترتخد  رب  وت و  رب 

نابز رب  مرآرب  ار  یعادو  رگ 
نارگرس مراد  هک  يرادنپن  دوخ 

كاخ مدرگیمزاب ز  هناخ  هب  رگ 
كاپ درم  يا  یتقاطیب  زا  تسین 
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روبق نیا  راوج  رد  منامب  رو 
رودب نم  دای  دوخ ز  زگره  تسین 

راگدرک هدادب  هک  ار  ياهدعو 
راگزور رود  نایابیکش  رب 

ترخآ هب  نتخادرپ  هبطخ 194-

راذگ رد  ایند  تسه  قیالخ  يا 
رادیاپ یئارس  دشاب  ترخآ 

رذگهر نیا  زا  دیرادرب  هشوت 
رفس اجنآ  دینک  هکناز  رتشیپ 

هحفص 310] ]
نایع مه  زار  دینادرگ  هچ  زا 

ناهن ره  زا  تسهگآ  نادزی  هچرگ 
دینک لد  زا  نورب  ار  ایند  بح 

دینک لزنم  ار  روگ  هکنآ  زا  شیپ 
ناحتما هاگیاج  ایند  تسه 

ناهج نآ  رهب  دنداد  ناتناج 
دابع دنیوگ  یمدآ  دریمب  نوچ 

؟ داهن اج  رب  هچ  چوک  هدرک  هک  نیا 
کلم عمج  وا  زا  دنسرپیم  کیل 
کلف رود  زا  تسیچ  وت  يهشوت 

ناتدادجا دنک  تمحر  ادخ  سپ 
ناتداد هچنآز  دیریگ  ياهشوت 
زاسهراچ ددرگب  ناتابقع  رد  ات 

زاین نآ  رب  نامز  نآ  دیراد  تخس 
ناهج رد  ار  دوخ  یئاراد  لک 

نایز دراد  هک  دیراذگن  زاب 

نارای هب  زردنا  هبطخ 195-

امش دادجا  رب  نادزی  تمحر 
اقب ددرگ  یط  دیدنبرب ، راب 

شوگب دیآ  فرط  ره  زا  چوک  گناب 
شوهب کنیا ، دینک  رب  ندنام  لد ز 
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وکن راک  اب  دیریگرب  هشوت 
ور دیرادهگن  یبقع  يوس  رب 

هندرگ اهدص  دیراد  ور  شیپ 
هنتکی نتشذگ  اهنآ  زا  دیاب 

كانسرت قیمع و  سب  یئاههرد 
كاله ار  ناج  دنک  هک  لزانم  سب 

رود کیدزن و  رگا  تسه  نتفر  تقو 
روبع درک  دیابب  دوبن  ياهراچ 

گنت هتفرگب  ناتشوغآ  رد  گرم 
گنچ هدنکفا  ناتناج  رب  ایئوگ 

ریگ راد و  رد  نآ  ياهتقشم  اب 
ریسا نآ  تالکشم  نایم  رد 

دینک رب  ایند  قشع  زا  رگد  لد 
دینکرب ار  دوخ  دنویپ  هتشر 

هلا زا  سرت  ناتنابیتشپ  تسه 
هار یط  نیا  رد  تسشوت  نیرتهب 

هحفص 311] ]

ریبز هحلط و  هب  باطخ  هبطخ 196-

اضران نم  زا  دیتشگ  تهجیب 
اهر ناماسیب  دیدرک  ار  راک 

؟ لامیاپ ار  ناتقح  مدومن  یک 
؟ لاح هچ  رد  يراک  هچ  رد  تبون  هچ  رد 

؟ يرترب مدادب  یک  ار  نتشیوخ 
؟ يرورس مزرو  هک  مدرک  ناتدرخ 

نآ قاقحا  زک  دوب  یقح  هچ  ای 
ناوتان شمکحز  مدوب  ربخیب 

؟ اطخ رب  مدادب  ار  یمکح  هچ  ای 
؟ اعدا لحز  زجاع  مدش  ای 

یتبغر تفالخ  رب  دب  ارم  هن 
یتجاح تموکح ، لابقا  هب  هن 

دیتشاد نآ  رب  رارصا  امش  سپ 
دیتشاذگب نم  شود  رب  نآ  راب 
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هلا ریدقت  هب  مکاح  مدش  نوچ 
هاگن مدنکفا  شنآرق  رب  بوخ 
يوریپ مدرک  تسدومرف  هچنآ  ز 
يوق هن  عنام ، تشگ  مفیعض  هن 

شربمغیپ هر  رد  مداهن  اپ 
شرت راتفگ  مدرک ز  يورهر 

رگد هک  یجایتحا  دوب  ارم  یک 
رظن ای  مهاوخب  یمکح  امش  زا 

نید ماکحا  لهاج  مدوبن  نم 
نیریاس ای  رظن  مهاوخ  امش  زک 

نایع مدرکیم  دوبیم  نینچ  رگ 
ناهن مدرکیمن  مه  ار  دوخ  فعض 

دیاهتفشآ نآ  زک  رگید  ياهتکن 
دیاهتفگ نم  رب  دیتسه و  ضرتعم 

ار لاملاتیب  هجو  هک  دوب  نیا 
ارچ مدنادرگ  شخب  هیوسلاب 
يرواد مدرکن  دوخ  يار  هب  نم 

يربمغیپ يهویش  مه  نیا  دوب 
دوب هچ  وا  مکح  میدید  همه  ام 

دومنیم ارجا  زین  تقد  هچ  اب 
هحفص 312] ]

ادخ اتکی  زا  تسیمکح  نیا  وچ  سپ 
امش رب  مدوب  جاتحم  رگد  یک 

مندرگرب امش  زا  ینید  تسین 
منز یهاوخترذعم  زا  نخس  ات 

راگدرک ار  ام  ياهلد  یکشاک 
راوتسا دیامن  قح  رب  هر  رد 
بیصن دشخب  اهلبق  مامت  رب 

بیکش زو  ارادم  زو  لمحت  زا 
راگدرک دیامن  تمحر  یسک  رب 

راگزور قح و  يرای  دنک  وک 
شورخ درآ  لد  ز  دنیب ، متس  رو 
شومخ نآ  لابق  رد  دنامن  دوخ 
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يروای دیامن  ار  قح  بحاص 
يرواد نیز  دوخ ، قح  دبایب  ات 

نایماش مانشد  زا  عنم  هبطخ 197-

وگمانشد روای  مهاوخن  نم 
ودع رب  دیوگ  مانشد  وا  هچرگ 

ناشرادرک رب  هک  دشاب  نآ  رتهب 
ناشراتفگ رب  دینار و  شنزرس 

تسار هار  صخشم  رتهب  دوش  ات 
تسازس هک  ار  یهر  نآ  دیراپسب  لد 

ازسان اهمانشد و  نیا  ياج 
ادخ اتکی  زا  دیهاوخ  اعد  نیا 

روفغ دنوادخ  يا  ایادخ  هک 
رود راد  نتشک  ار ز  ناشیا  ام و 
تسار يوس  روآ  زاب  ار  ناهرمگ 

تسازس قح و  رب  هک  یهار  نک  شاف 
تسینمشد دنمزآ  هک  ار  هک  ره 

تسینزهر یگراوخنوخ و  یپ  رد 
دانع یهابت و  زا  نادرگ  رود 

داحتا یشوخ و  رب  روآ  زاب 
هحفص 313] ]

.. زا نسح  ماما  نتشادزاب  هبطخ 198-

گنچ هدنکفا  غیت  هب  هک  ار  ناوج  نیا 
گنج هب  دیان  ات  دیرادهگن  دوخ 

شیوخ ناج  دهدب  تسد  زا  وا  مسرت 
شیرپ ددرگ  نم  بلق  رگید  راب 

ارف دیآ  رگا  گرم  ار  نت  ود  نیا 
یفطصم لسن  تشگ  دهاوخ  عطق 

تیمکح هرابرد  هبطخ 199-

رظن مه  نم  اب  دیدوب  نیا  زا  شیپ 
ردب رد  درک و  هدوسرف  ناتگنج 
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دیهش نادیم  رد  دیداد  امش  رگ 
دیسر نیز  رتدب  بیسآ  ار  مصخ 

بش زور و  مدوب  گنج  ریما  نم 
بجع يا  متشگ  رومام  نامز  نیا 

شیپ زور  ات  نم  رما  يراج  دوب 
شیوخ راک  زا  دیعنام  منامز  نیا 

تسود دیراد  طقف  ار  ندنام  هدنز 
تسود مصخ و  درادن  یقرف  ناتشیپ 

ناتروبجم منک  رداق  متسین 
ناترود مراد  دیهاوخیم  هچناز 

یثراح ءالع  هناخ  رد  هبطخ 200-

رادیاپ گرزب و  يراد  ياهناخ 
؟ راکچ نآ  اب  ارت  ایند  رد  کیل 

زاین يراد  رتشیب  تمایق  رد 
زارفرس يدرگ  هک  یتیب ، نینچ  رب 
زین هنوگنیا  ياهناخ  یناوتیم 

زیختسر رهب  دابآ  ینک  دوخ 
ناکم نیا  رد  ات  تسنیا  نآ  طرش 

نامهیم زا  ینک  یئاریذپ  دوخ 
ادا ینادرگ  دنواشیوخ ، نید 

اطع یلام  ینک  مه  ار  ناقحتسم 
هحفص 314] ]

میماح يا  یضترم  يا  الا  تفگ  )
( میکاش ردارب  کی  تسد  نم ز 

مادم دراد  نتب  نیمشپ  ياهماج 
مامت ایند  زا  تسدنادرگ  يور 
دیروآ مدزن  هب  ار  وا  ماما  تفگ 

دینش نانیا  ع )  ) یلع زا  دمایب  نوچ 
ربخیب دوخ  ياهتشگ ، دوخ  نمشد 

ردب تهار  زا  هدنادرگ  نمرها 
رایب تمحر  دوخ  دنزرف  نز و  رب 

رادم ناشیتسدگنت  رد  نیا  زا  شیب 
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راگدرک اتکی  هک  يدرک  نامگ  وت 
راوگشوخ تسه و  هزیکاپ  ار  هچنآ 

؟ يرب تمعن  نآ  زا  ات  هدرک  عنم 
؟ يرب تذل  رگ  رهق ، دریگب  ای 

راگدرک مشچب  ینآ  زا  رتمک 
راگزور رد  ینک  يراک  نینچنیاک 

ریما يا  یکاروخ  مک  دوخ  وت  تفگ  )
( ریسا يربز  يهماج  رد  ترکیپ 

ورم تبحص  نینچ  لابند  تفگ 
وت دننام  هگچیه  مشابن  نم 

راگدرک ناماما ، رب  بجاو  هدرک 
راگزور رد  نینچنیا  یئگدنز 

دنچ دنزاس  یگدنز  ناریقف  نوچ 
دنمتسم دتفین  رد  نایغط  هب  ات 

لوعجم ياهثیدح  باب  رد  هبطخ 201-

تسار تسه و  یغورد  مدرم  فک  رد 
تساهخوسنم خسان و  لطاب  قح و 

تاهباشتم مکحم و  صاخ و  ماع و 
تافص زا  تبث  هدش  رطاخ  رد  هچنآ 
نامگ هدرک  شلد  رد  يوار  هچنآ 

نآ زا  هدیمهف  هچنآ  تستسرد  هک 
یفطصم یگدنز  نامز  رد 
ارتفا وا  رب  دنتسب  اهراب 

تفگ تفشآ و  تبقاع  هک  ردقنآ 
تفس هنوگنیا  ار  راتفگ  رهوگ 

غورد فرح  نم  هب  ددنبیم  هک  ره 
غوی ریز  رد  دشکیم  ار  وا  خزود 

نخس یثیدح و  زگره  يونشن 
نتراچ نیا  زا  هک  الا  یسک  زا 

هحفص 315] ]
ورود دشابیم  هک  يدرم  زا  لوا 

وخرفک نکیلو  نموم  ارهاظ 
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اطخ زا  هانگ  زا  شسرت  تسین 
یفطصم رب  دنز  تمهت  ادماع 

تسورود يوار  هک  دنناد  رگا  قلخ 
تسوگتساران هک  دنمهف  نامگیب 

بارخ بلق  نآ  زا  هگآ  دنتسین 
باطخ شدنیامن  ربمغیپ  رای 

تسا هدید  دوخ  وا  دنیوگ  نامدرم 
تسا هدینشب  یفطصم  زا  نخس  نیا 

لوبق شراتفگ  درک  دیابب  سپ 
لوسر راتفگ  كاپ  رامش  رد 

راگدرک هناگی  نآرق ، رد  هدرک 
راکشآ یلاح  فصو  نایورود  زا 
یفطصم تلحر  درک  هکنآ  زا  دعب 

ارتفا وا  رب  دنتسب  ناسک  نیا 
باوصان دص  تمهت و  غورد و  اب 

باذع کیدزن  دندرک  ار  شیوخ 
دندز یه  تلالض  نایاوشیپ 

دندز یپ  شتآ  يوس  ار  ناقساف 
تسپ نادرم  ورود  ار  مدرم  راک 

تسد دنتفرگب  هنادرمناوجان 
مادم مه  یتسدتالآ ، نینچ  اب 

مامت ار  ایند  دندیعلب  كاپ 
دننک ور  ناهاشداپ  هک  اجک  ره 
دننک وجتسج  يوسنآ  نامدرم 

هاگن دراد  ادخ  هک  سکنآ  زا  ریغ 
هار ههاریب  نآ  زا  دیآ  نورب  ات 

وا هک  دشاب  یسک  يوار  نیمود 
وگتساران هن  تسه  قفانم  هن 

تسا هدینشب  ياهلمج  ربمیپ  زا 
تسا هدید  ار  یبن  كاپ  رضحم 
تسخن راب  نامه  زا  ار  نآ  کیل 

تسرد ای  لماک  تسدینشن  بوخ 
اطخ اما  نخس ، شنهذ  رد  هدنام 
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ارتفا غورد و  شروظنم  تسین 
لوسر زا  مدینش  دیوک  امئاد 

لوبق دراد  لمع ، نآ  رب  دنکیم 
يو دنتسنادب  ناناملسم  رگ 

یط تسدرک  ار  هار  یهابتشا 
شوگ دندادیمن  شراتفگب  دوخ 

شومخ نتفگ  زا  تشگیم  مه  شیوخ 
یبن زا  وک  دوب  سکنآ  یموس 

یبش ای  يزور  تسدینشب  شیوخ 
هحفص 316] ]

یفطصم هدرک  رما  يزیچ  هب  هک 
اجب ار  نآ  دیروآ  دیابب  هک 

دومن شیهن  یتدم  زا  دعب  کیل 
دوبن هگآ  مود  مکح  زا  يوار 
رگد ار  يزیچ  یهن  هدینش  ای 

ربخیب هدنامب  شرما  زا  کیل 
دایب دراد  دش  عنم  هک  ار  هچنآ 
دایب درآیمن  شخوسنم  کیل 

تسا هتفگ  هچنآ  تسنادیم  هک  رگ 
تسا هتفهنب  شلد  رد  یجنگ  وچمه 
لوسر زا  خوسنم  هدیدرگ  نآ  زا  دعب 

لوصا نآ  كرت  تفگیم  نتشیوخ 
وا زج  مه  رگید  ناناملسم  رگ 

وگتفگ نیا  زا  هاگآ  دندشیم 
تسچ شیوخ  بولق  زا  دندودزیم 

تسردان دشاب  هک  ار  یثیدح  نیا 
رذگهر نیا  رد  هک  سک  مراهچ  سپ 

ربخ دیوگ  یفطصم  ثیدح  زا 
ادخ رب  لوسر و  رب  هکنآ  تسه 

ارتفا ددنبن  زگره  هگچیه ،
شرس رد  دشاب  هللا  زا  سرت 

شربمغیپ تمرح  دراذگیم 
تسخن زا  هدرکن  مه  یئاطخ  دوخ 
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تسرد دشاب  نامه  هدینشب  هچنآ 
دنک ملاع  رد  شاف  ار  شاهتفگ 

دنک مک  نآ  زا  هن  دیازفیب  هن 
دایب دراد  وا  هدوب  خسان  هچ  ره 
دانع ره  زا  رودب  ددنبیم  راک 

شوگب دریگ  مه  تسخوسنم  هچنآ  و 
شوهب دشاب  دنکیم ، نآ  زا  يرود 

ماع صاخ و  مامت  دنادیم  زین 
مامت ار  شتاهباشتم  مکحم و 

شیوخ ياج  ار  اهمکح  نآ  زا  کی  ره 
شیپ هن  دراد  سپ  هن  ارجا  دنکیم 

نخس دیوگ  یبن  هک  دشیم  هاگ 
نمجنا ای  یتولخ  نایم  رد 

مالک نآ  دوخ  رد  تشاد  ینعم  ود  هک 
ماع رهب  رگید  صاخ ، يارب  کی 
لوهج دب  وک  یسک  ار  نآ  دینشیم 

لوسر نادزی و  روظنم  زا  لفاغ 
نایب شدرکیم  شیوخ  لیم  هب  سپ 

نآ يور  رب  هدز  يریسفت  گنر 
نینچ نیا  يدوبن  زگره  یهگناو 

نیملسم ناروای و  مامت  هک 
هحفص 317] ]

باوص يراتفگ  دنسرپ ، یبن  زا 
باوج لابندب  دشاب  ناشقوش 

یبن هک  دب  نیمه  اهنت  ناشلیم 
یبل دیاشگب  وچ  دناشفا  رکش 
راظتنا دندیشکیم  هک  نانچنآ 

راذگهر یبیرغ  دیآ  رد  ات ز 
یمدآ رخف  دسرپ ز  یشسرپ 

یمد دیآ  قوشب  لد  شباوج  زک 
وا زا  مدیسرپ  هچ  ره  هک  نم  ریغ 

ومب وم  مدرپس  رطاخ  رد  بوخ 
فالتخا لیلد  دشاب  همه  نیا 
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فالخ هار  رب  دنتفر  نایوار 

دنوادخ تردق  رد  هبطخ 202-

قح ییاناوت  ياهناشن  زا 
قحتسم ار  وا  تسه  هک  یتردق 

شتقلخ زیر  ياهیتفگش  زو 
شتعنص نیشنلد  ياهشقن 

جوم راشرس  نینچ  ییایرد  وک ز 
جوف جوف  مه  رب  دنبوک  نینچنیاک 

دیدپ ار  یکشخ  درک  هنارهام 
دیرفآ شنورد  رد  ییاههیال 

دوشگ مه  زا  تبقاع  ار  اههیال 
دومن هولج  ياهزوریف ، دبنگ 

زاب دنادرگ  مه  ار ز  اهنامسآ 
زازتها رد  يرگید  رب  یکی  ره 

دنتخادنا مه  گنچ  رد  اهگنچ 
دنتخاس ار  نامسآ  هیال  تفه 
راگدرک رما  دب  هک  یناکم  رد 

رادیاپ دش  دوخ  ياج  رد  یسک  ره 
تفرگ اپ  تقلخ  وچ  نکاس  نیمز  دش 

تفگش يا  يزبس  رحب  نایم  رد 
هحفص 318] ]

تسادخ میلست  هک  ییایرد  زبس 
تسایربک هوکش  زا  نازرل  تخس 

ناود شبلق  رد  دیدرگ  قح  سرت 
ناور يراج و  بآ  نکاس  تشگ 

دیرفآ ار  اههرخص  اههوک و 
دیدپ دمآ  اههلق ، اههپت و 
یهگلزنم رد  دناشنب  ناشزاب 

یهر ره  تعاطا  زا  ریغ  دش  هتسب 
نامگ رد  دجنگن  هک  ییاههوک 
نامسآ رب  رس  بآ و  رد  اههشیر 

کلف ات  هدیشک  ار  شیاههلق 
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کمک یخیم  نوچ  كاخ  رب  دنک  ات 
رذگ نیا  رد  دنکیم  تکرح  وچ  ات 

رگد دنازرلن  ار  شنانکاس 
تشپ يور  دراد  هچنآ  دزیرن  ای 

تشم هب  ار  شعاتم  درادهگن  دوخ 
هلا اتکی  دوخ  تسکاپ  رداق و 

هاگن دراد  ار  كاخ  ناسنیا  هکنآ 
شورخ دص  شیاهبآ  هکنآ  زا  دعب 

شومخ درک و  کبس  ار  نآ  دندزیم 
يرگید فطل  دومرف  یهگناو 

يرت اهدص  زا  سپ  شدنادرگ  کشخ 
دناکت ار  قیالخ  هراوهگ  وچمه 
دنارتسگ شرانک  رب  یشرف  وچمه 
بآ رپ  ییایرد  يور  هداتسیا 

باتش ره  زا  رودب  شبنج  زا  غراف 
بآ يایرد  اجباج  دزاس  داب 

باحس دنابنجب  شکشم  نانچمه 
ناور شمشچ  زا  کشا  ددرگب  ات 

نآ زا  دنپ  دریگب  دسرتیم  هک  ره 

باحصا شهوکن  رد  هبطخ 203-

دینش مراتفگ  هک  ره  اهلا  راب 
دیشک نماد  يربنامرف  زا  کیل 

هحفص 319] ]
داد تسه  ملظ و  تسین  هک  ياهتفگ 

داسف هن  دشاب  حالصا  بجوم 
گنن تساوخ  دوخ  رب  دیچیپ و  نآ  زا  رس 

گنرد مه ، تنید  يرای  رد  درک 
هلا اتکی  يا  میریگ  ارت  ام 

هاوگ یصخش  نینچنیا  هیلع  رب 
نادهاش نیرترب  یتسه  هکیا 

نادهاز ناملاظ و  سک ، همه  رب 
رهم يور  هچ  ره  دنیام ، دهاش 
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رهپس كاخ و  رد  وت  يدنادرگ  قلخ 
زاین رگید  وت ، يرای  اب  هچرگ 

زآ ناگرگ  نآ ، يرای  رب  تسین 
باذع بوچ  ناشکرس  رب  ینزیم 

باقع غاد  ناشناج  رب  یهنیم 

اتمهیب راگدیرفآ  هبطخ 204-

تسرس ملاع  رب  هک  ار  یبر  رکش 
تسرترب قیالخ  رب  تهابش  زا 

وگتفگ رد  دسر  هچ  ره  زا  رترب 
وا فصو  دشاب  فیصوت  زا  رترب 

درخ مشچ  اب  هک  ره  ار  وا  دنیب 
درگنب تقلخ  ياهیتفگش  رب 

روضح دباییمن  شماب  رب  مهو 
رودب هشیدنا  صاوغ  زا ، شتاذ 

نتخودنا زا  غراف  اناد  تسه 
نتخومآ زا  هن  دراد  یشناد 

دومن نییعت  ار  قولخم  ره  دح 
دوزف نآ  رب  هن  درک  مک  نآ  زا  هن 

ناهن ددرگیمن  یکیرات  تشپ 
نآ هب  دشخب  ینشور  یک  اهرون 
رثا دراد  وا  رد  يزور  بش و  هن 
رفس نودرگ  شدرگ  اب  دنک  هن 

تسندید رهب  مشچ  زا  زاینیب 
تسندینشب هر  زن  وا  شناد 

. تسا ص »  » دمحم ترضح  رکذ  رد  هبطخ  يهمادا 
دیمد يرون  وا  رب  شثوعبم  درک 
دیزگ ار  وا  ناحتما  دص  سپ  زا 

تسبب ار  نید  یلاخ  ياههنخر 
تسکش هدروخ  وا  زا  نایوج  يرترب 

هحفص 320] ]
درخ دیدرگ  وا  زا  اهیتخس  تشپپ 

درمشیم کچوک  دوب  عنام  هچ  ره 
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تساخب وس  ره  وا  نید  دابدنت 
تسار پچ و  زا  دش  دوبان  یهرمگ 

ناملاع ربمایپ و  فصو  رد  هبطخ 205-

تسلداع وا  مهدیم  یهاوگ  نم 
تسلطاب قح و  زادنا  هلصاف 

تسافطصم وا  ربمغیپ  هدنب و 
تساههدنب نیرتهب  نیرترب و 

يادخ ار  مدرم  درک  هتسد  ود  دوخ 
ياج داد  ار  وا  رتهب  هورگ  رد 

تسین راکدب  مدرم  شهورگ  رد 
تسین رادرکدب  تشز و  ناقساف 

دیوش هگآ  نخس  نیز  قیالخ  يا 
دیوش هر  درم  دیراذگب و  ياپ 

راگدرک اتکی  ریخ  راک  رهب 
رارق هداد  ار  هتسیاش  یمدرم 

تشاذگ ییاهنوتس  ار  قح  يهمیخ 
تشامگ نانابهگن  تعاط  هر  رد 

بوخ راک  رد  دهد  يرای  ار  قلخ 
بویعیب یناروای  دوجو  اب 

تسیوق اهنآ  نابز ز  هک  یناروای 
تسیورهر رد  نئمطم  مه  اهبلق 

تسین هاوخنوزفا  هک  ار  سک  دوب  سب 
تسین هللا  زجب  يدای  شلد  رد 
افش لابندب  دیوپیم  هک  ره 
ادخ دای  دوب  نامرد  نیرتهب 

دندز مد  یئاسراپ  زک  یمدرم 
دندزیا اتکی  ملع  ناظفاح 

دننک يراج  ار  ملع  ياههمشچ 
دننک يرای  یگدنز  رد  ار  شیوخ 

مارتحا مه  رب  هدرک  تبحم  اب 
ماجب دشاب  ناشقشع  ياههداب 

تسمه يوج  زا  باریس  ناشماک 
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تسمدمه نآ  اب  قشع  هک  یشناد 
دنرواب شوخ  رگدمه  رب  تبسن 

؟ دنرب ییاج  نخس  یئوگدب  یک ز 
تشونیم ار  ناشریدقت  ادخ  نوچ 
تشرس هزیکاپ  داد ، ار  ناشسفن 

هحفص 321] ]
تسوخ قلخ و  نیا  یتبحص  مه  هیام 
تسود دنتسه  رگیدکی  اب  نینچنیاک 

دنرترس ینیب  وچ  مدرم  رگد  زا 
دنرترب رذب  دننام  لثم  رد 

ادج دب  زا  دننک  ار  وکین  رذب 
اقب دای  شلصاح  زا  نیمز  ات 

يرب تفآ  زا  تسرذب  نآ  هکنوچ 
يرترب دبای  هک  ثعاب  دوشیم 

نورد يدیپس  ار  رترب  رذب 
نورب درآ  ناحتما  زا  زارفرس 

یمدآ دریگ  دنپ  دیابب  سپ 
یمدمه ددرگب  شبلق  رد  ریخ 

زین هشیپ  دیامن  ار  يوقت  سرت و 
زیختسر دزیخب  هکناز  رتشیپ 

یگدنب اب  درگنب  هنالقاع 
یگدنز رود  تسهاتوک  هچ  هو 

ارس نیا  رد  دنک  لزنم  یکدنا 
اهر ارنآ  دنکیم  يدنچ  دعب 

ياهناخ رگید  هب  دیامنب  چوک 
ياهناشاک نادواج  رب  دنک  ور 

تسار دابآ و  دنک  دیاب  نامزنیا 
تسارس شماجنارس  هک  ار  ياهناخ 

فاص بلق  دراد  هک  سکنآ  اشوخ  يا 
فالخ زا  اربم  یتشز ، زا  رود 

كاپ بلق  اب  امنهر  رب  دهد  لد 
كاله دنادرگ  هچناز  دنام  رود 
هانپ دریگ  شربهر  ظافح  رد 
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هار یط  دیامنیم  تمالس  رد 
ریغ هداتفا ز  شیپ  تیاده  رد 

ریخ باب  ددرگ  هتسب  هکنآ  زا  شیپ 
هار دیآ ز  لجا  هکناز  رتشیپ 

هانگ زا  دکشخب  هبوت  يهمشچ 
كاله زا  لبق  دربیم  هبوت  هب  ور 
كاپ بیع  هانگ و  زا  ددرگب  ات 

تسیتسار ریسم  رد  سک  نینچنیا 
تسیتساکیب ياهتشگ  تیاده  دوخ 

شیاین هبطخ 206-

یبر اتکی  نآ  رب  میوگیم  رکش 
یبش رگید  ماهدروآ  زورب  هک 

هحفص 322] ]
گنچ دنکفا  نم  ناج  رب  لجا  هن 
گنت تشگ  مقورع  يرامیب  هن ز 

هانگ اهیدب و  خیبوتب  هن 
هآ هدنکفا  ملد  رد  شباذع  اب 

تفرگ ار  منامناخ  متسد  هن ز 
تفرگ ار  مناکدوک  لایع و  هن 
راگزور رد  ماهتشگرب  نید  هن ز 

راگدرورپ رکنم  متشگب  هن 
تسا هتفخ  نامیا  زا  یسرت  لد  هب  هن 

تسا هتفشآ  نم  لقع  هن  درخ ، هن 
دومن ور  یباذع  نم  يوسب  هن 
دورف دمآ  اهموق  رگید  هب  هک 
رایتخایب ياهدنب  نم  دش ، حبص 

راکشآ منار  سفن  رب  اهملظ 
یتمحر نک  نمب  دوخ  اهلا  راب 

یتجح مرادن  مدرک  هنگ  نوچ 
ياهداتفا نم  وچ  دراد ، ناوت  یک 

ياهداد هچنآ  زا  ریغ  دریگب  ات 
الب عفد  منک  هک  یناوت  هن 
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ارم ییاپ  نتشیوخ  هکنآ  زا  ریغ 
هانپ وت  رب  مربیم  اهلا  راب 
هاگراب نآ  زجب  مدیما  تسین 

یقح دریگ  نم  دیآ ز  رقف  هکناز 
یقلطم زاینیب  دوخ  وت  هچرگ 

راوخ هارمگ و  موش  ات  مراد  سرت 
راکشآ تیاده  هار  دش  هچرگ 

متس منیب  تتردق  هانپ  رد 
مغ يوس  رب  دشک  ار  نم  يرگید 
راوخ روهقم و  دنک  ار  نم  یسک  ای 

راوتسا تسه  وت  اهنامرف ز  هچرگ 
یتمعن نیتسخن  نک  ار  نم  ناج 

یتدم يداد  هکنوچ  يریگب  هک 
ورگ مدزن  ياهداد  تناما  نوچ 

وتب منادرگزاب  رگید  راب 
لجخ مه  رگید  راب  اهلا  راب 

لد رادرک  زا  میرآ  وت  هب  ور 
يور میبات  وت  راتفگ  زا  هکناز 

يوس تمس و  رگید  هب  نید  زا  مینک  ور 
موجه ام  رب  دروآ  سفن  شهاوخ 

موش ياهبش  لد  رد  یگرگ  وچمه 
یتسار قیرط  زا  رود  دنک  ات 

یتساکیب وت  يوس  زا  هدماک 
هحفص 323] ]

نیفص رد  ياهبطخ  هبطخ 207-

ادخ نامرفب  مکاح ، مدش  نوچ 
امش شود  رب  تسه  نم  زا  یقح 

مندرگرب امش  زا  یقح  تسه 
منزرس شیادا  زا  دیابن  هک 

تسا هدرک  يروهظ  ملاع  رد  هک  قح 
تسا هدرتسگ  یسب  نتفگ  نخس  رد 

لمع رد  دشاب  گنت  قح  تعسو 
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لما یخارف  زا  تسه  شیگنت 
یسک رب  یقح  تسین  ار  سکچیه 

یسب دراد  مه  نید  وا  رب  هک  زج 
نارگید رب  وا  دراد  اهقح  هکنآ 

نارگ ششود  رب  تسین  یقح  کیل 
سب تسکاپ و  دزیا  هناگی  وا 
سکچیه دشابن  ناسنیا  وا  زا  ریغ 
تسیراس ملاع  قلخ  رب  شتردق 

تسیراج يروما  ره  رد  وا  لدع 
تشاگن ار  یتسه  شقن  هک  يدزیا 

تشاذگ ینید  ناگدنب  شود  يور 
شتعاط زا  ریغب  وا  نید  تسین 

شتنمیب اهشاداپ  دهدیم 
راگدرک اتکی  تسدنشخب  هکسب 

راب دنچ  نوزفا ، شاداپ  دنکیم 
ادخ اتکی  ار  قلخ  مزلم  هدرک 
ادا دنزاس  رگدمه  قوقح  ات 

یقلطم قح  چیه  درادن  سک 
یقح دشاب  یقح  ره  لابق  رد 
راگدرک اتکی  هک  یقح  نیرترب 

راگزور ره  رد  هدنادرگ  شبجاو 
تسمه رب  تیعر  یلاو و  قح 

تسمکحم قح  نیا  زا  تلود  يهیاپ 
یتزع دبایب  نید  شهانپ  رد 

یتردق دبای  مالسا  تلود 
قیرط وکین  یمکاح  دشابن  رگ 

قیرغ یتخس  رد  دندرگ  نامدرم 
تسار هار  دیوپب  مکاح  یعقوم 

تسادخ زا  وریپ  قلخ  دنیبب  هک 
بوخ راکوکین و  قلخ  دشابن  ات 
بویع اجرباپ  تسه  ار  نامکاح 

هحفص 324] ]
اضق رد  تیعر  یلاو و  هک  رگ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ادا مه  قح  دننادرگ  ود  ره 
زیزع تلم  نآ  نیب  رد  دوش  قح 

زین راومه  دوشیم  نید  يهویش 
نارک ره  رد  دنکیم  لزنم  لدع 

ناور ددرگ  يربمغیپ  تنس 
دیمد ناماس  وترپ  هنامز  رب 
دیما دشاب  شتلود  ءاقب  رب 

راوخ دندرگیم و  سویام  نانمشد 
راودیما دنتسین  تموکح  رب 

یشکرس تیعر  دزاس  رگا  کیل 
یشتآ دزورف  اهدرمت  زو 

اطخ يریبدتب  یلاو  رگا  ای 
اور یملظ  دنک  اهتیعر  رب 

دیدپ دیآ  فالتخا  كدنا  كدنا 
دیدج یملظ  دوشیم  اراکشآ 

انف يراکهبت  رد  ددرگب  نید 
اهر رسکی  دوشیم  تنس  هار 
لد لیم  ساسا  رب  مدرم  راک 

لگب دنیشنب  ماکحا  یتشک 
رشب ياهلد  هب  دتفا  یتفآ 

رشب ار  اهناج  رامیب  دنکیم 
میظع یقح  نیمز ، رب  دتفیب  رگ 

میب ینیب ز  ناشن  ناشاهلد  هب  یک 
دنتخیر نوریب  هنیس  زا  ار  سرت 

دنتخیمآ مهب  لطاب  دب و  اب 
زیتس رد  ناکین  دندرگیم  راوخ 
زیزع هگنآ  دنوشیم  ناراکتشز 
دایز مد ، ره  دوشیم  دزیا  رهق 

دابع رب  دریگب  رتنوزفا  مشخ 
دنچ نوچیب و  هدش  بجاو  امش  رب 

دنپ دیئوگ  رگیدکی  رب  ببس  نیز 
رذگهر نیا  رد  دیشاب  مه  رای 

رگدمه قح  دیرآ  اجب  ات 
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ادا دیامنب  هک  رداق  سک  تسین 
ادخ ناش  روخ  رد  تمعن  رکش 

رارقیب دشاب  هناقاتشم  هچرگ 
راگدرک ياضر  درآ  تسدب  ات 

یگدنز مامت  رد  دشوکب  ای 
یگدنب قوقح  درآ  اجب  ات 

راگدرک هناگی  هک  یقوقح  زا 
راگزور رد  همه  رب  بجاو  هدرک 
ناوت دح  رد  تسه  نداد  دنپ 

نارگید قوقح  رد  ندوب  رای 
هحفص 325] ]

رتشیپ دنشاب  دنچ  ره  سکچیه ،
رتشیب مه  وا  نید  ردق و  لضف و 
رای هب  دشابیم  جاتحم  مه  زاب 

راگدرک قوقح  درآ  اجب  ات 
ناهج رود  رد  تسه  مه  یسک  رگ 

ناوتان ریقح و  دیآ  مشچب  وک 
راوخ جرایب و  ردقنآ  زگره  تسین 

رای هارمه و  یسک  اب  دشابن  ات 
ماما نارای  اتفگ ز  رفن  کی 

مالک یئوگ  قحب  نوچ  تدورد  دص 
میروآ نامیا  وت  ياهنخس  رب 

میربیم نامرف  وت  یئامرف  هچ  ره 
شخرف يور  دومرف ، ودب  سپ 
شخساپ نیا  نینموملاریما  داد 

میظع دیآ  شلد  رد  هک  یسک  ره 
میرک بر  يرابج  تبیه و 

ادخ اتکی  تزع  هوکش و  ای 
ازس دزادنا  رد  یسرت  شلد  رد 

درخ زیچ  ره  دوب  وا  هاگن  رد 
درمش کچوک  ار  زیچ  ره  وا  زا  ریغ 

ازس دشاب  تفص  نیا  رب  یسکنآ 
ادخ تامعن  هدید  ناوارف  وک 
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فیرش درموکن  نآ  هاگن  رد 
فیطل سب  یهلا  ناسحا  تسه 

دایز سک  رب  دشن  نادزی  تمعن 
دادن رفاو  یتمعن  ار  سکچیه 
نوسفیب شهاگن  رد  هکنآ  زا  ریغ 
نوزف سب  ددرگب  ینادزی  قح 

راگزیهرپ مدرم  هاگن  رد 
راگزور ریما  قلخ  نیرتدب 

رورغ هگنآ  دوب و  یهاوخدوخ  ربک و 
رودب قح  زا  ناشدرک  اهتفص  نیاک 

سفنکی یتح  تسود  مرادن  نم 
سکچیه نهذ  بلق و  رد  درذگب 

انث دیجمت و  ناهاوخ  منم  هک 
ارم حدم  دنک  سک  مهاوخب  ای 

روفغ دنوادخ  میوگیم  رکش 
رود دنادرگ  نم  ار ز  اهتفص  نیاک 

شوخ دوب  مهاگن  رد  یتح  هک  رگ 
شکلقع دیلپ  ياهتفص  نیا 

نورب شرهم  لد  مدرکیم ز  زاب 
نوزف مبلق  رد  تسوا  هوکش  نوچ 
تسادخ اتکی  يهژیو  یگرزب  نوچ 
تسانث حدم و  يهتسیاش  وا  دجم 

هحفص 326] ]
سک ماک  رد  دوب  نیریش  اسب  يا 

سب حدم و  يراک  دعب  دشوین  هک 
هاگچیه ار  نم  دیئاتسم  کیل 

هار نوریب ز  لد  ياپ  دتفین  ات 
ریسا سفن  ندنادرگ  اهر  نوچ 

ریچ هتشگ  ناج  رب  هک  اهیهایس  زا 
ادخ دزن  شندروآ  یهگناو 

امش رب  يرازگتمدخ  دوش  ات 
ساپ زین  ار  نآ  مراد  بجاو ، تسه 

ساپس مهاوخیمن  مه  شلابق  رد 
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اجب مرآ  ار  هدنام  قوقح  ات 
ادا منادرگ  هدنام ، ياهنید 

نم شیدنا  كاپ  نارای  يا  زگره 
نخس مدیئوگم  نارابج  وچمه 

رانک نم  روضح  زا  دیریگم  دوخ 
نخس مدیئوگم  نارابج  وچمه 

رانک نم  روضح  زا  دیریگم  دوخ 
راگزور رود  نایوخدب  وچمه 

مالک رد  عنصت  زا  دیشاب  رود 
مامتها دیدنبم  دوخ  رهاظت  رب 

نخس رد  زگره  دیرادنپم  دوخ 
نمب دیآیم  تخس  ندینش  قح 

سامتلا چیه  امش  زا  مرادن  نم 
ساپس دیئوگب و  یحدم  ارم  ات 

تسار راتفگ  ندینشب  یسک  ره 
تسابر تقاط  لکشم و  شهاگن  رد 

وربور تلادع  اب  ددرگ  وچ  ای 
وس تمس و  رگید  هب  دیامنب  يور 

ازف تنحم  دوب  یصخش  نینچ  رب 
اجب ار  تلادع  قح و  دروآک 
تسار راتفگ  زا  دیزیهرپب  سپ 

تسازس اهیهاوخداد  رد  تروشم 
اعدا مدرکن  نارای  يا  زگره 

اطخ مراک  رد  چیه  دشابن  هک 
شیپ راتفگ  نینچ  مدرواین  ای 

شیوخ راک  رد  منمیا  اهاطخ  زک 
دوش مرای  ادخ  هکنیا  زا  ریغ 

دوش مراکددم  شصاخ  تمحر 
تسدزیا هناگی  مسفن  کلام 

تسدز نت  رب  یگدنز  گنر  هکنآ 
راگدرک دبع  میتسه  همه  ام 

راگدرورپ رگد  وا  زا  ریغ  تسین 
سب تسه و  وا  ام  ياهناج  کلام 
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سک تسد  زگره  تسین  يرایتخا 
رود دنادرگ  ام  ار ز  تیلهاج 
رون مالسا  زا  دنابات  امب  نوچ 

هحفص 327] ]
نامداد تیاده  یهارمگ  دعب 
نامداد تریصب  اهیروک  دعب 

شیرق زا  هلگ  هبطخ 208-

ددم مهاوخیم  وت  زا  اهلا  راب 
در تسد  يرایب  دز  مشیرق  نوچ 

دیرب ار  دوخ  يدنواشیوخ  دهع 
دیرد ار  تبحم  رهم و  يهدرپ 

دنتخیر مه  ارم  ریبدت  فرظ 
دنتخیگنا هاپس  نم  هیلع  رب 

زیتس نیا  رد  دوخ  دنتشگ  دحتم 
زین دنریگ  نم  قح  دب  ار  هچنآک 
نخس نیا  نم  رب  دنتفگ  یهگناو 

نمجنا مه  اب  دنتسشنب  هکنوچ 
فکب روآ  دوخ  قح  یناوت  رگ 

فده زا  تسد  شکب  تدنتفرگ  رو 
مغ هودنا و  اب  شاب  ابیکش  ای 

ملا نیا  رد  هدب  ناج  ریمب و  ای 
سپ شیپ و  رب  متخادنا  رظن  نوچ 

سکچیه مرای  تسین  مدیدب  دوخ 
راگزور رد  دوخ  تیب  لها  زا  ریغ 

رای هارمه و  ارم  سک  رگید  تسین 
كاپ عمج  نیا  زا  دمآ  مغیرد  سپ 
كاخ ناماد  رب  شوغآ  دنشک  هک 
ورف مدرک  ناگدید  رد  مغ  راخ 

ولگ رد  هدنام  هصغ  ناوختسا 
بضغ مدروخ  ورف  ییابیکش  اب 

بت قرغ  مدوب  هچرگ  مدرک  ربص 
یلو هراب  نیا  رد  مدرک  اهربص 
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یلظنح زا  رتخلت  دب  نم  ربص 
دیربیم ار  لد  غیت  ره  زا  رتدب 

دیلخیم ار  ناج  مخز  ره  زا  رتدب 
.( تسا هدروآ  ار  نآ  یضردیس  مه  هرابود  تایاور  فالتخا  رطاخ  هب  یلو  دوب  هدش  هدروآ  مه  البق  راتفگ  نیا  )

هحفص 328] ]
زیتس گنج و  نم  لامع  اب  هدرک 

زین لاملاتیب  نانابهگن  اب 
موب زرم و  نآ  نم  نامرف  رد  دوب 
موجه شیوس  رب  دندرب  ناسکنیو 

دنتخات منایعیش  مامت  رب 
دنتخاس ناشالب  رکم و  يهمعط 

تسرپقح ناروای  زا  ياهدع 
تسدب يریشمش  دنتفرگب  زین 

دنتخات نید  نمشد  فوفص  رب 
دنتخاب ار  دوخ  ناج  هناقداص 

لمج ناگدش  هتشک  زا  روبع  هبطخ 209-

بیرغ سب  اجنیا  تسداتفا  هحلط 
بیرق سب  ام  اب  دوب  يزور  هچرگ 
ادخ اتکی  رب  دنگوس  مروخیم 
اضر یعضو  نینچ  زا  مدوبن  هک 

نارکیب دشاب  هداتفا  شیرق  زک 
نارتخا رون  ریز  اهدسج  نیا 

فانم دبع  ینب  موق  زا  هک  ای 
فاصم رد  مزیرب  اهنوخ  نینچنیا 
رارف متسد  زا  دندرک  یهگناو 

رازراک رد  حمج  نایاوشیپ 
ناشناش رد  دبن  هک  يراک  رهب 

ناشن طخ و  نینچنیا  دندیشک  دوخ 
دنتشارفا يرگنایصع  ندرگ 

دنتشاد اهمعط  مه  تموکح  رب 
تسکش یغاط  ندرگ  نآ  مرجال 

تسسگ ار  اهوزرآ  ياههتشر 
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هحفص 329] ]

ناکلاس فصو  رد  هبطخ 210-

درک هدنز  ار  دوخ  لقع  قح  کلاس 
درط درک  لد  زا  تشک و  ار  دوخ  سفن 

دیسر مه  رب  شتسوپ  ناوختسا و 
دیمد شراسخر  ناشخر ز  يوترپ 

دومن نشور  ار  هار  هکنانچنآ 
دوشگرب ار  قح  هار  شیور  شیپ 

راذگهر ره  رد  درب  هناخ  هناخ 
رارقلاراد رب  دروآ  تبقاع 

شنطاب رد  يدب  شمارآ  هکسب 
شنمیا ییاج  دیدرگ  ارس  نآ 

ناهج رد  هچنآ  شاداپ  نیا  دوب 
نادب لوغشم  درک  ار  دوخ  بلق 

وشتسش یئوکن  رد  ار  ناج  داد 
وا زا  یضار  دوش  وا  يادخ  ات 

هحفص 330] ]

داهج هب  شنارای  بیغرت  رد  هبطخ 211-

دوجو ار  اهناج  هداد  هک  يدزیا 
دومن بجاو  امش  رب  ار  دوخ  رکش 

شوگ دیراد  ات  رومام  ناتدرک 
شودب ار  یهلا  رما  دیهن  رب 

تسکچوک تباقر  نادیم  هکنوچ 
تسکدنا یناود ، نادیم  تصرف 
شیپ دیتفا  ات  دیزیخاپب  سپ 

شیوخ یعس  زا  دیوش  نادیم  حتاف 
دینت مه  رد  نونک  ار  ششوک  دنب 

دینز الاب  نونک  تمه  نماد 
تشاد باتیب  وزرآ  دیاشن ز  لد 

تشاد باوخ  ریرس  رب  رس  یهگناو 
تسد دنکفا  ناجب  یباوخ  اسب  يا 
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تسکش مهرد  ار  زور  مزع  ماج 
رضم دشاب  یشیاسآ  اسب  يو 

ردک تمه  هنیئآ  دنکیم 

رثاکتلا مکیهلا  توالت  هبطخ 212-

دنلفاغ مدرم  رود و  دصقم  هک  هو 
دنلد هتفخ  نارئاز  ترایز ، نیز 

رود هار  نیا  رد  تسه  اهرطخ  سب 
رورغ باوخ  زا  دنتسس  ناورهر 

دنتشاگنا ناگتفر  ار  ناگدرم 
دنتشادنپ یهت  ناشیز  ار  رهش 

دنتربع ياههیام  ناشیا  هچرگ 
دنتلم رگید  قشمرس  يهیام 

تسم ناداش و  نونک  هک  یناگدنز 
تسدرود زا  دنرگنب  ار  ناگتفر 

؟ روبق رب  ایآ  دنزرویم  رخف 
؟ روگ ریز  رد  ناشدج  هتفخب  هک 

ناشدادعت زا  دنداشلد  هک  ای 
؟ ناشدادجا دناهدوب  ناوارف  هک 
دسج دص  نوریب  دنرآ  روگ  رگ ز 

؟ دسر اهنآ  یتکرح ز  ای  نخس  هچ 
هحفص 331] ]

دنپ دنریگ  ناگتفر  زا  یمد  رگ 
دننک ناشیا  رب  رخف  هکنآ ، زا  هب 
روبق لاوحا  رد  تقد  اب  هک  رگ 

رورغ ربک و  عضوم  زا  دننک  مک 
زازتعا دنیوج  هکنیا  زا  تسرتهب 
زاب دنناجیب  هک  ییاهدسج  زا 

روبق لها  رب  قلخ  اغیرد ، يا 
روک ناگدیدب  اما  دنرگنب 

دناهدید ار  ناگتفر  تشذگرس 
دناهدیچان ياهویم  تلاهج  زج 

لاوئس هظحل  کی  دندرکیم  هک  رگ 
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لاح هداتفا  ورف  هک  یئانب  زا 
ربزوریز دش  هک  يرهش  نامه  زا 

رثا ناز  ایوگ  تسین  هکنانچنآ 
باطخ رب  ار  بل  دندرکیم  زاب 

باوج نیا  کشیب  دندادیم  هلمج 
راید نادرم  دنتسب  راب 

راگدرک دای  لفاغ ز  هرمگ و 
دیتسیز سپ  نآ  زا  هک  مه  امش  سپ 

دیتسین ینالهاج  زا  رتشیب 
ناشیاهرس رب  دیراذگب  ياپ 
ناشیاهرکیپ دیور ز  ناتتشک 

تسد دنتسش  نآ  زا  هک  ار  یعترم 
تسم ناداش و  امش ، هاگارچ  دش 

ياهناخ اجنآ  رد  کنیا  دیاهدرک 
ياهناریو ناشدوب  ینامز  هک 

تسامش ناشیا و  نیب  يراگزور 
تسارس هحون  امش  رب  مدامد  هک 

تخس دیراد  ور  شیپ  رد  يدصقم 
تخر زین  وسنادب  رخآ  دیشکیم 

رتشیپ يدنچ  دنتفر  ناسکنیو 
رتشیب شبآ  هدروخ ز  ياهعرج 

زازتعا اب  نتشیوخ  نامز  رد 
زان رخف و  دص  اب  دندرک  یگدنز 

دناهدوب تیعر  ناهاشداپ و 
دناهدوشگب دوخ  يور  خزود  هار 

كاغم ریز  رد  دنتفخ  تبقاع 
كاخ ریز  نانآ  رب  هریچ  نیمز  دش 

دروخب ار  اهناوختسا  اهتشوگ و 
دربب دوخ  يولگ  رد  ار  ناشنوخ 

دناهتفخ کنیا  روگ  نایم  رد 
دناهتفگ كرحت  هنوگ  ره  كرت 
كاب دنراد  اضق  گنرین  هن ز 

كانهودنا دنوشیم  يزیچ  هن ز 
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هلزلز زا  ناشسرت  رگید  تسین 
هلهله رب  ناششوگ  رگید  تسین 

هحفص 332] ]
راگزور رد  یسک  اما  دنبئاغ 

راظتنا رد  ناشرهب  زگره  تسین 
دناهدید زا  ناهن  اما ، دنرضاح 

دناهدیچ نماد  عمج  روضح  زا 
دندش هدنکارپ  دندوب و  عمج 

دندش هدنک  نازخ ، رد  یگرب  وچمه 
شوگب دیآیمن  ناشاهربخ  رگ 

شومخ کیرات و  هدنام  ناشاههناخ 
ناکم يرود  تسین  نآ  تلع 

نامز يزارد  يدایز و  ای 
اضق یقاس  هک  دشاب  نیا  هکلب 
انف ماج  ناشدناشون  نانچنآ 

شومخ مه  رک ، مه  دندیدرگب  هک 
شوگ دوب و  ناشنابز  مه  هکنآ  زا  دعب 

رید دندیباوخب  ناشوهیب  وچمه 
ریرس نیلاب و  دیدرگ  ناشکاخ 
نیمز ریز  رد  دنیاسمه  هچرگ 

نیشنمه قیفر و  اما  دنتسین 
تسا هدیچ  کی  نآ  زا  نماد  یکی  ره 

تسا هدیسوپ  یتسود  ياههتشر 
تسین چیه  یناشن  مه  توخا  زا 

تسیندیسوپ مه  هتشر  نیا  تبقاع 
ارس کی  رد  یلو  اهنت  یگلمج 

انشآ دندوب  هچرگ  مه  زا  رود 
دنبت رد  اهرحس  دیما  هب  هن 

دنبش رکف  رد  زور  ره  سپ  هن 
زور هک  ای  دناهدرم و  هگنابش  رگ 

زونه تلاح  نآ  رد  نونکا  دناهدنام 
دنتشاذگب نآ  رداپ  هک  ياهناخ 

دنتشادنپیم هک  دب  نآ  زا  رتدب 
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رکف دندرکیم  هچناز  رترطخرپ 
رکذ دندرکیم  هچناز  رتناشنرپ 

اجر فوخ و  رد  دندنام  هرسکی 
ازج ماجنارس  دشابیم  هچ  ات 

نخس رب  رداق  دندوبیم  هک  رگ 
نز درم و  زا  نادواج ، ناگتفخ 

دناهدید هک  ار  هچنآ  دنیوگب  ات 
دناهدیتلغ الب  هچ  نایم  رد 

نآ فیصوت  زا  دوخ  زجاع  دندشیم 
نابز اهبل و  دنتشگیم  هتسب 

ربخ ناشیا  زا  تسین  رگید  هچرگ 
رثا یطخ و  تسین  ار  ناگدرم 
دیدب ار  اهناشن  نیبتربع ، مشچ 

دینش ار  ناشیا  زاوآ  لقع  شوگ 
هحفص 333] ]

دناهتفگ اهنخس  بل  ناهدیب و 
دناهتفخ یکاخ  شوغآ  رد  هچرگ 
تشگ هدرمژپ  اهراسخر  اسب  يا  »

تشگ هدرزآ  كاخ  هک ز  اهندب  سب 
كاخ ریز  رد  دش  هدیسوپ  اههماج 

كاغم ریز  رد  گنت  یهاگباوخ 
موش تسیثاریم  زین  تشحو  سرت و 

موجه اهلد  رب  هظحل  ره  دروآک 
كاخ راوآ  ناممادنا  رب  تخیر 
كاندرد یگناب  تساخ  اهنابز  زک 
دورف دمآ  كاخ  راوآ  نانچنآ 
دوبن اهناج  زا  رگید  یناشن  هک 

تسکش اهرکیپ  ییابیز  ماج 
تسسگ مه  زا  لاخ  طخ و  گنر و  بآ و 

زاب دیدرت  تشحو و  يارس  رد 
زارد یمایا  میدنکفا  راب 

گنچ تشاد  لد  رب  هودنا  نانچمه 
« گنت رایسب  نامیاج  دب  نانچمه 
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سفن کی  مسجت  یئامنب  هک  رگ 
سفق رد  ار  ناگتفخ  لاح  فصو 
درخ مشچ  اب  دید  یهاوخ  شاف 

درذگب ناشیارب  هک  ییاهجنر 
روم رام و  هاگیاج  ناشیا  شوگ 

روک تسکاخ  يهمرس  زا  اههدید 
شومخ دش  مه  نابز  یئایوگ  دعب 

شورخ دص  زا  دعب  دنتفخ  اهبلق 
هار دمآ ز  یگدیسوپ  تفآ 
هابت دوبان و  درک  ار  اهوضع 

داشگ ار  تفآ  هار  اهندب  رب 
داسف تشز  يهرهچ  ادیوه  دش 

كاخ تسد  رد  دش  ضحم  ریسا  نت 
كاغم هریت  رد  ریجنز  لغ و  اب 

الب عفد  دنک  هک  یناوت  هن 
اضق زا  درآ  هلان  هک  یلد  هن 

درد هودنا و  زا  راشرس  اهبلق 
درک هناشاک  اههدید  رد  مغ  راخ 
فص دندنب  مه  تشپ  رد  اهجنر 

فرطرب ددرگن  یتخس  تشحو و 
درب ماک  رد  نیمز  اهرکیپ  هچ  هو 

درشف ار  ناشولگ  دمآ  لجا  ات 
گنر بآ و  شوخ  هتسارآ  يرکیپ 

گنتب دمآ  كاخ  تسد  زا  تبقاع 
تسیز هدرک  تمعن  زان و  نایم  رد 

تسین دروخ  هچنآ  زا  هدروخ  نیرتهب 
هحفص 334] ]

شون درکیم  طقف  ار  يداش  ماج 
شوجب ار  ناج  مغ ، دروآیم  هچرگ 
شک قلخ  یئالب  دمآیم ، هک  رگ 

شوخ تشادیم  یتذل  اب  ار  شیوخ 
وا شیع  ددرگ  هریت  ادابم  ات 
وا شیج  رب  دنز  مغ  هاپس  ای 
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بت بات و  ره  زا  غراف  ایند  وا و 
بل يور  رب  اهدنخبل  ناشدوب 
شوه ریبدت و  زا  غراف  هنالفاغ 

شون شیع و  رد  دب  هدیدرگ  روهطوغ 
دیلخ شتسد  اضق ، راخ  ناهگان 

دیزو شیور  رب  فعض  زجع و  داب 
تفرگ اوام  وا  نیلاب  رب  گرم 

تفرگ اپ  وا  يهنیس  رد  ياهصغ 
ساره نیا  لیلد  زا  لفاغ  دوب 

سانشان نآ  اب  دوب  هک  یتنحم 
تسردنت يدوب  رمع  مامت  رد 

تسس تشگیم  شرکیپ  كدنا  كدنا 
داهنور نابیبط  رب  ناساره  سپ 

داد ماجنا  زین  دنتفگ  ار  هچنآو 
شونب ار  یمرگ  هک  شدنتفگ  هاگ 

شوجب ار  ییاود  اهیدرس  هگ ز 
رمثیب وراد  دوب  رگید  کیل 

رثایب دب  مهب  يدرس  یمرگ و 
لدتعم شجازم  نآ  زا  دشن  دوخ 
لدب ار  يراب  درک  نوزفا  هکلب 
بیبط شیاوادم  زا  زجاع  دنام 
بیکش دش  یط  ارو  راتسرپ  مه 

وگتفگ رد  ناوتان  شتیب  لها 
وا درد  حرش  دنیوگ  سکب  ات 

لاوئس شلاح  زا  درکیم  یسک  رگ 
لاح حرش  رد  ناشتفگ  دب  فلتخم 

اپ دتفایم ز  هک  دیوگ  رفنکی 
اهر يرامیب  ددرگیمن ز  دوخ 
دیما شدوهبهب  هب  دراد  يرگید 
دیمد دهاوخ  افش  رون  وا  رب  هک 

دنپ زردنا و  دهدیم  سک  نیموس 
دناهدرم مدرم  رایسب  وا  نوچ  هک 

؟ تفگش دشاب  اجک  وا  دریمب  رگ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 449 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تفرگ ار  نانآ  هار  مه  یکی  نیا 
هحفص 335] ]

دوش نتفر  يهدامآ  تبقاع 
دوش نتفخ  نتفگ و  نارای  كرت 

موجه درآ  شلد  رب  هصغ  داب 
مومس داب  نوچ  تخس  يدابدنت 

دوش هتسب  وا  كاردا  نزور 
دوش هتسخ  رگج  کشخ و  نابز  مه 

باوج دنادیم  هک  شسرپ  اسب  يا 
باوج رب  زگره  تسین  رداق  کیل 
دینش يرازآ  لد  گناب  اسب  يا 

دیشک يرجز  ار ، شیوخ  دز  يرک  رب 
مارتحا شدرکب  هک  يدنملاس 

مادم هحون  شرس  رب  دیارسیم 
لاسدرخ نآ  يهیرگ  دشوینیم 

لاحب شدرکیم  محر  هشیمه  هک 
رتراب تقشم  سب  دشاب  گرم 

ربخ شدرد  زا  داد  ناوتب  هکناز 
مهف نازیم  زا  رتنیگنس  نآ  گنس 
مهو دح  زا  دوب  رترب  نآ  كرد 

.. مهیهلت لاجر ال  توالت  هبطخ 213-

دوجو دنوادخ  ار  شکاپ  دای 
دومن اهلد  همه  شخب  ینشور 
دنوش انیب  اهمشچ  يروک  دعب 

دنونشب دوخ  يرک  زا  دعب  اهشوگ 
دانع اهیشکندرگ و  زا  دعب 

داعم بر و  رب  دندرگ  دقتعم 
راگدرک اتکی  مایا ، يهمه  رد 

رامشیب سب  وا  تامعن  دوب  هک 
ناربمغیپ تثعب  لالخ  رد 

ناهج رد  دراد  كاپ  یناگدنب 
ناشرکف رد  اهزار  دیوگب  هک 
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ناشرکذ اههشیدنا و  روخمد 
دنتخورفا قح  يرادیب و  رون 

دنتخوت شرونب  لد  شوگ و  مشچ و 
ادخ مایا  زا  دنیوگ  ار  قلخ 

ایربک لالج  زا  دنسرتب  ات 
دنمچرپ نوچمه  لهج ، ریوک  رد 
دنمخ چیپ و  زا  قلخ  يامنهر 

هحفص 336] ]
لادتعا هارب  دیوپ  ار  هک  ره 

لاصو رب  هدژم  دنیوگ و  نیرفآ 
تسار هک  ای  دیوپب  پچ  رب  ار  هک  ره 

تساطخ تهار  هک  دننار  شنزرس 
اهرادشه شور  نیز  شدنهدیم 

اهراک نیا  تبقاع  تسهابت  هک 
دنتخوس نادرمکاپ  نآ  نینچنیا 

دنتخورفا غارچ  بش  نورد  ات 
راگزور ره  رد  دندوب  امنهر 
رامشیب ياهههبش  زا  ار  قلخ 

تسیگدنب اپارس  هکنآ  لد  رد 
تسیگدنز نیشناج  نادزی ، دای 

دسر ار  ناشیا  یناگرزاب  هن ز 
دتس داد و  زا  هن  نادزی ، زا  تلفغ 

راگدرک دایب  اهنت  نینچنیا ،
راگزور رود  مایا  دننک  یط 

مادم ار  مدرم  هاگآ  دننکیم 
مارح تسدرک و  یهن  دزیا  هچناز 

دابع دنناوخیم  لدع  قیرط  رب 
داد گنر  دراد  دننار  رگا  مکح 

تشز راک  ره  زا  دنیامرف  یهن 
تشرس هزیکاپ  زین  مه  نتشیوخ 

دناهتشذگب ناهج  نیا  زا  ایئوگ 
دناهتشگ مه  ترخآ  ناهج  رد 
دناهدید ایند  دعب  دشاب ، هچنآ 
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دناهدیدرگ همه  هر  خزرب  رهش 
تافو زا  دعب  نآ  لها  دننادب  ای 
تایح خزرب  رد  دنراد  یکب  ات 
رگهولج ناشیارب  رشحم  يهدعو 

ربخ هدعو  ناز  دنداد  ار  قلخ 
دناهدید دنیبن  سک  هک  ار  هچنآ 
دناهدینشب دونشن ، سک  ار  هچنآو 

لایخ غرم  يروآ  زاورپ  هب  رگ 
لامک ناز  ار  ياهناد  دینیچب  ات 

دنلب یتاماقم  تامارک و  زا 
دنربیم رس  رد  هراومه  نآ  رد  هک 

ناشراک باتک  ینیبیم ، زاب 
ناشرادرک ره  دنجنسیم  بوخ 

دناهدیچیپرس راک ، نیمادک  زک 
دناهدیدرگ نآ  رب  رومام  هچرگ 

ادخ زا  هتشگ  عنم  يراک  هچ  ای 
اور ار  نآ  دناهدرک  تلفغب  هک 

هلا اتکی  زا  تعاط  مامت  اب 
هانگ زا  نیگنس  دنناد  دوخ  راب 

هحفص 337] ]
شودب ار  نیگنس  راب  نآ  دنشکیم 

شوه هتفر ز  شندرب  زا  ناوتان 
تسا هتسکشب  ولگ  رد  اهمغ  ضغب 

تسا هتسخ  ار  اههنیس  هلان  راخ 
باطخ رد  مه  اب  دنیآ  ناغف  اب 

باوج ره  رد  هتخیمآ  مغ  هآ و 
هلا اتکی  رد  رب  هنازجاع 

هانگ ره  رب  فرتعم  دنمدان و 
درخ نامشچ  زاب  یئامن  رگ 

درذگب وت  رب  شاف  اهناشن  نیا 
راگدرک زا  دناهتشگ  تیاده  هک 
رات ياهبش  رد  دنرونرپ  عمش 

نانز هقلح  کلم  سب  ناشیا  درگ 
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ناج مسج و  رد  یشمارآ  دنتفای 
رهپس ياهرد  دندرگیمزاب 

رهم دیشروخ  زا  دنریگیم  رون 
دنتفای یهاگیاج  تمارک  زا 

دنتفاتشب شتمحر  راوج  رب 
ناشراگدرک هک  یتاماقم  رد 

ناشرادرک زا  یضار  تسهگآ و 
دنلب یناش  روخ و  رد  یهاگیاج 

دنسپ دتفا  ادخ  دزن  ناشراک 
دناهدید شفطل  دنیوگ ، اعد  نوچ 

دناهدیئوب اعد  ناز  تمحر  رطع 
ریسا دنتسه  شرد  رب  هناعضاخ 
رینم ددرگ  شتمحر  غارچ  ات 

نورف دب  نمغ  دش ، حورجم  اهبلق 
نوخ بالیس  زا  دیکشخ  اههدید 

زاب تسه  رگ  نتساوخ  زا  يرد  ره 
زارد یتسد  دوب  شدنبوکب ، ات 

تسین گنت  شیگدنشخب  يهنهپ 
تسین گنج  نیا  حتاف  يدیماان ،

باسح شکیم  دوخ  سفن  زا  نونک  سپ 
باقع دریگ  يرگید  ار  نارگید 

.. ناسنالا اهیا  ای  توالت  هبطخ 214-

دوب شلوهجم  ملع ، هک  یمدآ 
دوب شلوئسم  هچنآ  باوج  رد 

هحفص 338] ]
تسردان دشاب  هک  درآ  یتجح 

تسس تسه  نب  زا  هک  دیوگ  یخساپ 
بیرف ناطیش  زا  هدروخ  هک  یمدآ 
بیجع سب  دشاب  هک  درآ  اهرذع 

یسک دوخ  رب  وا  زا  رتلهاج  تسین 
یسب دزانیم  شیوخ  رب  ببس  نیز 

يدش هریخ  سب  هک  دش  نوچ  رشب  يا 
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يدش هریچ  نینچ  يراکهنگ  رد 
درک رورغم  نینچنیا  تنسح ، هچ  ای 

درک رود  قح  رد  رب  عضاوت  زا 
ياهدرک وخ  دوخ  سفن  كاله  رب 
ياهدرک ورنیدب  ور  هک  هدش  نوچ 

؟ درد نامرد  زا  يدیمون  رگم  وت 
؟ درک باوخ  رد  تاهک  کنیا ، شاب  شوه 

ياهدناشفا یسب  تمحر  يهیاس 
؟ ياهدناماو دوخ  راک  رد  ارچ  سپ 

باتفآ رد  يرگید  دزوسب  نوچ 
باذع رد  دوخ  وا ، رب  يزادناهیاس 

رهگ یناشفاهدید  زا  اسب  يا 
روهطوغ یجنر  هب  دشاب  یسک  نوچ 

؟ تدش نوچ  کنیا  هک  وگ ، رب  نتشیوخ 
تدوخ درد  رب  وت  ییابیکش  هک 

درد يزوسیمن ز  ات  ثعاب  تسیچ 
درک يور  وت  رب  سفن  يالب  نوچ 

راهب ناراب  وچ  ات  عنام  تسیچ 
راز راز  یئرگن  تسفن  رب  چیه 

نارگ سب  ییاهب  دراد  دوخ  هچرگ 
ناجز دشاب  رتدنمشزرا  تسفن 

يرفیک میب  یسرتیمن ز  نوچ 
؟ يرد زا  دزات  وت  رب  هگنابش  هک 
بش هتشگ  ناهانگ  طرف  زا  تزور 

بضغ ینیب  ادخ  زک  یقحتسم 
افش رهب  وش  قاتشم  رگد  سپ 

اود نک  یمزع  هب  ار  لد  یتسس 
تاهدید زا  بورب  ار  تلفغ  باوخ 

تاهدید بت  نت  دیآ  شوهب  ات 
ریذپیم ار  ادخ  نیمارف  مه 

ریگ سنا  یلاعت  قح  رکذ  هب  مه 
رورم نک  رگید  راب  دوخ  لد  رد 

روفغ دشاب  ادخ  هزادنا  هچ  ات 
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یتفات نادزی  ور ز  هک  نامزنآک 
یتفاتشب یهرمگ  قیرط  رد 

راگدرک زگره  وت  زا  دنادرگن  ور 
راودیما تنتشگرب  رب  دوب 

هحفص 339] ]
بش زور و  ره  رد  درکیم  تتوعد 

بلط نارفغ  شهگرد  زا  ینک  ات 
وت مادنا  رب  دناشوپیم  زاب 

ون رتون ز  دوخ ، فطل  ياههماج 
شهگرد زا  يدب  نادرگور  هچرگ 

شهر زا  هشیمه  یتشگیمزاب 
دوج رحب  نآ  گرزب  تسمیرک و  سب 

دوجو رد  یناوتان  فیعض و  وت 
روسج یتخاتسگ  ریغ  وت  یتسیک 

روضح فال  ینزیم  هنازجاع 
هانپ يراد  وا  ناماد  رد  هچرگ 

هار هداد  تنینچ  شلضف  تعسو 
دیرب ار  دوخ  تمعن  تماک  هن ز 

دیرد هدرپ  وت  تشز  راک  هن ز 
بش زور و  رد  ياهظحل  زگره  تسین 

بر ناسحا  زا  رود  ینامب  هک 
تسا هدناشوپ  تیتشز  تمعن ، هداد 

تسا هدنادرگ  وت  ار ز  یئالب  ای 
تشپ وت  يراد  شهگرد  رب  هک  لاح 

تشرد زیر و  دهد  تمعن  نینچنیا 
راگدرک زا  ینک  تعاط  رگا  سپ 

؟ راثن دیامنب  هچ  وگ  رب  نتشیوخ 
تافص ناسنیا  رگا  دنگوس  ادخ  رب 
تایح رد  رس  دنزیم  مئاد  وت  زک 
تتردق مه  دب  هک  يدرک  یسک  اب 
تتبتر مه  روخمد و  فیدرمه و 

راسمرش دشیم  هک  سک  لوا ، هللااب ،
راک راتفگ و  نیا  زا  يدوب  نتشیوخ 
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دیدش يدرکیم  موکحم  ار  شیوخ 
دیسر وت  زک  يرگنایصع  همهنیز 

شوگ راد  مدنپب  میوگیم ، تسار 
شون ماج  نیا  زا  هعرج  کی  لقاال 
دز گنرین  وا  هکنآ  ایند  تسین 
دز گنچ  تدوجو  نابیرگ  رب 

بیرف ار  دوخ  ياهداد  هک  ییوت  نیا 
بیکشیب یناهج  يانمت  رد 

راگزور لالخ  رد  ایند  درک 
راکشآ ار  شتربع  ياههیام 

دوبن یقرف  نارگید  اب  وت  نیب 
دومن ناسکی  يرظنم  سک  همه  رب 

اهراخ دوجو  اب  ایند  هکنوچ 
اهراب هداهن  وت  مشچب  هک 

وت مادنا  رد  درد  دص  دهنیم 
وت ماج  هزیرگنس  زا  دنک  رپ 

هحفص 340] ]
غورد اب  هکنآ  زا  تسه  رتوگتسار 

غوی ریز  رد  دشکرد  ار  یمدآ 
تسیگشیپ تنایخ  زا  رتافواب 

تسیگشیمه شاهدعو ، یتسار 
هاوخریخ ترهب  هدوب  سک  اسب  يا 
هانگ دص  رب  ارو  يدرک  مهتم 

تسار دنیوگ  وتب  هک  ثداوح  سب 
تساطخ یغورد و  یئوگیم  کیل 

وا هک  ایند  یپ  رد  یئوپب  رگ 
وگزردنا دوب  ناسنیا  وت  رهب 

اههناریو يهشوگ  رد  يرگنب 
اههناخ زا  یهت  ياهنیمزرس 

وتب دیوگ  اهزردنا  نانچنآ 
ولج درآ  ار  قلخ  تشونرس 

نابرهم يرای  شیدیدیم  وت  هک 
ناهج رد  تتشونرس  زا  برطضم 
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ياهناخ دنادن  ار  ایند  هک  ره 
ياهناشاک وکن  ددرگ  وا  رهب 

درمشن دوخ  نطوم  ار  نآ  هک  ره 
درذگب یناگدنز  زا  شوخ  هچ  هو 

زیختسر رد  دسریم  تداعس  رب 
زیرگ ایند  زا  دراد  نونکا  هک  ره 
نیمز رد  دتفا  شزرل  هک  نامزنآ 

نیمک زا  دیآرد  رشحم  رکشل 
شیک نید و  قیرط و  ره  ناوریپ 

شیوخ نیئآ  رب  دندنویپ  زاب 
تسا هدرک  تدابع  سک  ره  اب  هک  ره 

تسا هدرک  تعاطا  هک  یعیطم  ره 
داد نازیم  شجنس  رد  نامزنآ 

داعم زور  بحاص  روضح  رد 
اجباپ دشابن  اجنآ  زیچ  چیه 

ازج شراک  روخ  رد  دنیبن  ات 
كاخ يور  رب  نآ  یماگ  دشاب  هچرگ 

كاچ هداد  ار  اضف  هک  یهاگن  ای 
تسلطاب اجنآ  هک  اهتجح  هچ  هو 
تسلکشم شلوبق  هک  ییاهرذع 

لوبق ترذع  دوش  هک  نک  نانچنآ 
لوصا قبط  اجباپ  راوتسا و 

ریگ زاب  دنامب  ترهب  ار  هچنآ 
ریگ زاورپ  هر  يراکوکن  اب 
اهر نکیم  اهر  ایند  نماد 

اجب ینامیمن  نآ  رهب  هکنوچ 
شاب هدامآ  دیسر  نتفر  تبون 

شاب هداج  رای  دنبرب  یبکرم 
هحفص 341] ]

تاجن قرب  وترپ  رگنب  بوخ 
تایح رد  دزورف  وس  نیمادک  زا 

یلع یئاسراپ  هبطخ 215-

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 457 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رات ماش  رد  رگا  دنگوس  ادخ  رب 
راخ يور  منام  رادیب  رحس  ات 

دننک متسد  رد  ریجنز  رگا  ای 
دننک متسپ  ياهنزو ، نیگنس  ریز 
رامش زور  رد  هکنآ  زا  تسرتهب 

راگدرک لوسر و  دزن  مسر  نوچ 
متس دادیب و  میآ ز  راسمرش 

مک شیب و  مشاب  هدنار  یملظ  هک  ای 
رش روج و  روزب و  ار  يزیشپ  ای 
رگد یصخش  زا  مشاب  هدناتساو 

؟ دیسر دهاوخ  سک  هب  یملظ  نمز  یک 
دیلپ سفن  یهارمه  منک  ات 

باتش اب  دسوپ  هک  یسفن  نآ  مهنآ 
بارت ریز  رد  لاس  ياهلاس 

ریزگان يزور  دنگوس ، ادخ  رب 
ریقف سب  لیقع و  دمآ  نم  شیپ 

مهد مدنگ  ودب  نم  کی  ات  تساوخ 
مهن شدزن  ار  لاملاتیب  لام 
داهن نم  رانک  ار  شناکدوک 

داتف ناج  رب  مشتآ  هکنانچنآ 
هآ رپ  اهبل  هدیلوژ و  اهیوم 

هایس همرس  نوچ  هدیدرگ  ناشیور 
درک رارصا  مندیدرب  اهراب 

درک رارکت  ار  تشاد  هک  یشهاوخ 
دردب شیاهنخس  رب  مداد  شوگ 

درکب لد  رد  يرگید  نامگ  وا 
تخورفرب وا  رد  رکف  نیا  شتآ 

تخورف مهاوخ  ودب  نم  ار  دوخ  نید 
باوص نامرف  ز  رس ، مچیپب  ای 

باختنا میامن  ار  رگید  هار 
متخادگب یکدنا  ار  ینهآ 

متخاس شمسج  کیدزن  یهگناو 
درد دلانیم ز  هک  يرامیب  وچمه 
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درکب رک  ار  کلف  شوگ  شاهلان 
شفت زا  دزوس  هکنآ  کیدزن  دوب 

شفک رد  نهآ  مداهنب  ایئوگ 
هحفص 342] ]

روهطوغ مغ  رد  دندرگ  شمتفگ 
رگهحون نانز  وت  يازع  رد 

یمدآ هک  ینهآ  یلانب ز  وت 
یمد شدنادرگ  غاد  هناشوخرس 

یشتآ نورد  رد  ار  نم  کیل 
؟ یشکیم نوچ  هتخورفا  ادخ  هک 

ياهلعش مک  شتآ  یلانب ز  وچ 
؟ ياهلان مراین  خزود  زا  دوخ  نم 

اضق زا  يزور  هکنیا  رتبجع  نیز 
اذغ فرظ  شفک  رد  دمآ ، يدرم 

راوگان مماکب  شیاولح  دوب 
رام رهز  اب  هتخیمآ  ایئوگ 

تاکز هک  ای  هلص  دشاب  نیا  متفگ 
تابن خاش  نیا  يدروآ  يور  هچ  زا 
مارح دمآ  تیب  لها  ام  رب  هکنوچ 

مامت مدرم  زا  تاقدص  نینچنیا 
نآ هن  تسنیا و  هن  نیا  زگره  تفگ 

ناغمرا ياهیده و  دشاب  هکلب 
تردام دیرگب  وت  رب  شمتفگ 
ترکیپ رانک  يراج  دنک  نوخ 

باقن نید  زا  ینکفا  دوخ  خر  رب 
؟ باوص هار  زا  يرآ  منورب  ات 

درخیب ای  ياهناوید  رگم  وت 
دنز رس  وت  زک  تسینایذه  هچ  نیا 

ناهج میلقا  تفه  مامت  رگ 
نامسآ تفه  اب  دنرآ  نم  شیپ 
روفغ نآ  رب  یتیصعم  منک  ات 
روم ماک  زا  ياهناد  مناتس  ای 

لجوزع دزیا  رب  مسق  سپ 
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لمع نیا  زگره  درک  مهاوخن  هک 
راوخ تخس  مهاگن  رد  ایند  تسه 

راظتنا دیراد  هچنآ  زا  رتراوخ 
دیدپان یهاک  گرب  زا  رتراوخ 

دیوج درک و  دوخ  ماک  رد  خلم  هک 
راکچ تمعن  نینچ  اب  ار  یلع  سپ 

رادیاپ زگره  دنام  دهاوخن  هک 
هلا اتکی  رب  میرآ  هانپ  دوخ 

هابت ماخ و  ناملقع  ددرگ  هکناز 
تشونرس رد  وا  زا  میهاوخ  يروای 
تشز راک  رد  نامیاپ  دزغلن  ات 

هحفص 343] ]

ادخ هب  شیاین  هبطخ 216-

هلا اتکی  يا  ندنام  رگناوت  اب 
هاگن ار  میوربآ  راد  یمه  دوخ 

تسدگنت نادرگم  ار  نم  هگچیه 
تسکش دبای  متمرح  ادابم  ات 

یسک زا  مهاوخ  قزر  ادابم  ات 
یسب دشاب  تروخ ، يزور  شدوخ ، وک 

سوفن ناز  ینابرهم  مهاوخب  ای 
سوبع دشاب  ناشقلخ  هشیمه  هک 

التبم مدرگ  حدم  دردب  ای 
اطع نم  رب  دنک  يزیچ  یسک  نوچ 

غیت وچ  ار  اهشنزرس  مرابب  ای 
غیرد ار  يزیچ  هدرک  هک  یسک  رب 

راگدرک يا  يرترب  وت  هک  هچرگ 
رایتخا بحاص  عنم ، اطع و  رد 

تسه هک  يزیچ  ره  هب  ییاناوت  وت 
تسدب ملاع  تردق  یتفرگرب 

ایند شهوکن  هبطخ 217-

الب زا  رپ  ياهناخ  ایند  تسه 
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اغد یگنرود و  رب  هرهش  هتشگ 
رادیاپ دنامب  تلاح  کی  هب  هن 

راگزور نیا  رد  تسه  تمالس  هن 
نوگهنوگ هشیمه  شلاوحا  تسه 

نورب دیآ  نآ  زا  یگنر  سفن ، ره 
تسلد ماک  رب  هن  نآ  رد  یگدنز 

؟ تسلصاح یک  اهجنر  زا  ینمیا 
رهد ریت  دیآ  قلخ ، بولق  رب 

رهز هب  هتشغآ  هلمج ، یئاهریت ،
ناور وس  ره  زا  گرم  ياهریت 
ناما رد  نآ  تبرض  زا  دنتسین 

دیوش هگآ  دوخ  هللادابع  يا 
دیوش هرمه  یتسار  ریسم  اب 

دیرد نآ  رد  نونک  هک  یناکم  نیا 
دیربیم وسنادب  ور  هک  یهر  ناو 

نیا زا  شیپ  هک  ناکم  هار و  نآ  تسه 
نیمز يور  یط  دندرک  نارگید 

هحفص 344] ]
رتشیپ نیا  زا  دندرک  یگدنز 

رتشیب سب  امش  زا  دوب  ناشرمع 
شیب راثآ  رتدابآ ، اههناخ 

شیب راتفگ  نیا  زا  ناشیا  تکوش 
تسا هتفهنب  ناشیوآ  نامزنیا 

تسا هتفخ  ناشیا  ربک  ياهداب 
تشگ هدوسرف  ناوختسا  مشچ و  شوگ و 

تشگ هدولآكاخ  مادنا ، نینزان 
كات دیکشخ  دش و  یلاخ  اههناخ 
كاخ حول  زا  رثا  شقن  دش  هتسش 

هتشارفا کلف  ات  ییاهخاک 
هتشابنا یتحار  زا  یشلاب 

گنت روگ  نورد  دنداهناو و 
گنس هرخص  ریز  دندیباوخ  گنت 

تسیناریو زا  روگ  نآ  يهیاپ 
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تسیلاخ كاخ  هناخ  يانب  دوخ 
دناهناخ نوچ  مه ، کیدزن  اهروگ 

دناهناگیب مه  اما ز  نانکاس ،
دنتشحو قرغ  رهش ، نامدرم 

دنتحار رهاظب  ناسرت و  تخس 
یتفلا دنرادن  نطوم  اب  چیه 

یتبحص ناشاههیاسمه  اب  تسین 
دناهدیباوخ مه  کیدزن  رد  هچرگ 

دناهدیدان یلو  ار  مه  يهناخ 
تسا هدید  یک  یسک  ار  سک  يهناخ 

تسا هدیسوپ  نینچ  ناشاهندب  نوچ 
تساههنیک نوچ  یگدیسوپ ، ایئوگ 

تساههنیس رب  ياهنزو  نیگنس  وچمه 
درخ دندیدرگ  كاخ  گنس و  ریز 

دروخ روم  ناهد  ار  انیب  مشچ 
تشونرس حول  هب  یتیگ  هماخ 

تشون رد  ناشیا  وچمه  ار  ناتراک 
دناهتفخ نیگمغ  هک  يروگ  نامه  رد 

دناهتفگ یتسه  كرت  هنازجاع 
دناهدرک نیعم  يروگ  ناترهب 
دناهدرک نت  بلاق  یهاگباوخ 

ولج دیآیم  روگ  كدنا  كدنا 
ورگ اهناج  زا  دریگ  ار  ندب  ات 

یتبون نآ  رد  تسنوچ  ناتلاح 
یتلهم ره  دسر  نایاپ  رگد  هک 

روگ ياهرد  ناهگان  ددرگزاب 
روبق نطب  زا  دیئآ  نورب  دوخ 

تایح رد  هک  ار  هچنآ  دنیب  هک  ره  »
تافو زا  لبق  دوخ ، رهب  هدرک  هشوت 

هحفص 345] ]
رامش زور  رد  دندرگیم  زاب 

راگدرک دوخ ، یلاو  قح  رب  يوس 
ارتفا دندز و  هک  یغورد  ره 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 462 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


« انف داب  رب  زورما  دوریم 

ترضح نآ  زا  یئاعد  هبطخ 218-

راگدرک يا  تدوخ  نارای  رهب 
راگزور رد  ییوت  سنوم  نیرتهب 

يرضاح ناسر  يرای  نیرتهب 
يروای دهاوخ  وت  زا  سک  ره  رهب 
زار چیه  دنامن  هدرپ  سپ  رد 

زاب دنراد  ار  هچ  ره  ینیب  شاف 
ینطاب ياهزار  زا  علطم 

ینز درم و  يهشیدنا  زا  هگآ 
راگدرورپ يا  تنایاپیب  ملع 

رانک دز  ار  ناشرارسا  يهدرپ 
تخورفرب تقشع  رون  اهلد  هب  نوچ 
تخوسب ترهم  شتآ  ار  ناشناج 
یتشحو ره  ناج  دبور ز  وت  دای 
یتبرغ مادب  سک  دتفیب  نوچ 

الب غیت  دشکرب  هنامز  رگ 
اجتلا تسد  دنیاشگب  وت  رب 

یئوت هدنامرف  دننادیم  هکنوچ 
ییوت هد  نامرد  هدنامرد ، یتسین 
ولج یماگ  دروآک  ییاضق  ره 
وت نامرف  رد  تسه  شرایتخا 

لالجلاوذ یتسه  هکیا  اهلا  راب 
لاوئس میامنب  هچ  منادیمن  نم 
تساجک ندیسرپ  هار  منادن  نوچ 
تسار يامرف  ارم  راک  نتشیوخ 

ریسم نآ  رد  هنب  ار  مبلق  ياپ 
رینم اهیراگتسر  زا  دوب  هک 

تسین رود  تدوجو  زا  اهمرک  نیا 
تسین رودقم  يرگید  زا  وت  ریغ 

راگدرک يا  تمهاوخ  هنازجاع 
رامش زور  یسر  ار  مباسح  نوچ 
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هحفص 346] ]
هنب نازیم  تششخب  ساسا  رب 
هدم یماجرف  لدع  ساسا  رب 

نامکاح زا  یکی  هرابرد  هبطخ 219-

. تسوا نارای  زا  یکی  نخس  نیا  زا  ترضح  دوصقم 
راگدرک هناگی  اب  شرجا  دشاب 

راگزور نیا  رد  درک  یکین  هکنآ 
درک تسار  هنامز  رد  ار  يژک  ره 

درد تشاد  هک  ار  هچنآ  دوبهب  داد 
دیرب مه  زا  ار  هنتف  ياههتشر 

دیزگرب ار  يربمغیپ  تنس 
كاپ ناماد  اب  تشذگب  ناهج  زا 

كانبیع دب  شنطاب  رد  یکدنا 
تشذگ شرش  زا  دید و  ار  نآ  ریخ 

تشگب ینادزی  رما  عیطم  دوخ 
ادخ اتکی  زا  دیسرت  قحب  سپ 

ارس رگید  رب  تسب  تلحر  تخر 
قیرط اهدص  رد  تشاذگب  ار  قلخ 

قیرغ اهریحت  رحب  رد  هدنام 
ناهرمگ يارب  هک  ییاههار 

ناشن اهتیاده  زا  دنرادن  دوخ 
داقتعا دراد  هک  مه  سکنآ  رهب 

دای ار ز  ریحت  اهنت  دنکیم 

مدرم تعیب  فیصوت  رد  هبطخ 220-

: تسا هدمآ  مه  البق  نخس  نیا  لثم  دندومن  وا  اب  هک  یتفالخ  فیصوت  رد 
زاب دیدرک  نم  تسد  تعیب  رهب 

زاب دیدنادرگزاب ، ار  نآ  متسب 
مامت دیکات  هب  شدیدیشکیم 

مادم ار  نآ  متشادیم  هگن  نم 
رتيوج رانک  رد  اهرتش  نوچ 

رب شود و  مئاد  دنیاس  مهب  هک 
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شورخ وس  ره  زا  دیدروآ  میوس 
شوجب دمآ  امش  رد  تقاط  گید 

هحفص 347] ]
دیرب نم  شفک  دنب  هکنانچنآ 

دیردرب مه  زا  داتفا و  ماهماج 
اپ تسد و  ریز  داتفا  ناوتان 

اضف شوگ  اهدایرف  زا  دش  رک 
داش دنتشگ  متعیب  زا  نامدرم 

دایب دمآ  یشوخ  مه ، ار  ناکدوک 
ناوتان هچرگ  دندوب  اهریپ 

ناود ملابند  دندوب  مه  زاب 
بات دربیم  وا  زا  يرامیب  هکنآ 

باتش روش و  نم  رادید  رب  تشاد 
قاط دوب  تقاط  زین  ار  نارتخد 

قایتشا قرغ  دندروآ  هلمح 

اوقت هرابرد  هبطخ 221-

تسیتسار دیلک  نادزی  زا  سرت 
تسیتساک ره  نک  رپ  رشحم  زور 

یگدنب دویق  دیامنب  زاب 
یگدنز رد  الب  زا  دناهریم 

ودب دزیرگب  هک  سک  ره  نمام 
وزرآ دیامن  سک  ره  تجاح 
ادخ رب  دیامن  ور  وکین  راک 
ازس راک  رب  دیشوک  هرسکی 

درد نامرد  دنک  هبوت  يوراد 
درکب یئانمت  سک  ره  دونشب 

تسیرادیب شمارآ و  عقوم 
تسیراج لد  ذغاک  رب  اههماخ 

دینک اهیتسدشیپ  نونکا  دیاب 
دینک اهیتسم  قشع  بارش  اب 

لاوز رب  ور  دوریم  یتسه  زور 
لاح روش و  دیابر  يرامیب ، گرم و 
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لد تاذل  دنزیم  مه  رب  گرم 
لگب شهاوخ  قیاق  دناشنیم 

كاخ يور  رب  فده  زا  دراد  رود 
كاله رادید  یضار ز  سک  تسین 

تسکش شراک  رد  تسین  هک  یمدمه 
تسرب وز  دیاشن  هک  يزوتهنیک 

تستخادنا ناتناج  رب  اههقلح 
تستخآ یغیت  دننام  ار  جنر 

دنکفایم ناتیوس  رب  اهریت 
دنزیم یگرزب  گناب  وا  رهق 

هحفص 348] ]
ینمشد نوچ  نیمک ، رد  دشاب  گرم 

ینزهر دیامن  یپ  رد  یپ  هک  ات 
اهر يریت  سک  يوس  رب  دنک  نوچ 

اطخ دزادنین  دبوک ، فده  رب 
دنک ار  ناج  يهشیر  وا  يهشیت 

دنکفا هیاس  هریت  ربا  وچمه 
نونک درآ  موجه  ات  دشاب  دوز 
نوزف مد  ره  دنک  ار  شیاهدرد 

یمدآ يولگ  دراشفب  گنت 
یمغ دراد  ندب  زا  ناج  نتفر 

رات دنکیرات و  گرم  ياههدرپ 
رارق مه  تشپ  دنراد  کیب  کی 

شورخ هدروآ  گرم  هک  ایئوگ 
شومخ تشحو  زا  دنتشگ  اهقطن 

مه هدنکارپ ز  ار  اهتیعمج 
مدع رب  ندمت  راثآ  هدرب 

راید رد  هدنامن  یقاب  ياهناخ 
راوخثاریم ناتروگ ، رب  هدمآ 

اجب هدنام  ار  هچنآ  دنیابر  ات 
انف ار  شنابحاص  هدوبر  نوچ 

تسا هدرب  ار  ناتثرا  هکنآ  تسیک 
تسا هدروخ  اجکی  هدنام  یقاب  هچنآ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسلدمه يراگزور  هک  یتسود 
تسلصاحیب نامز  نیا  وا  يرای 

اضق رد  وا  مغ  هک  ینیمغ  ای 
امش زا  ار  الب  دنادرگنرب 

هآ هودنا و  زا  غراف  هک  یسک  ای 
هابت دزاس  ار  ثاریم  نامداش 

دابع يا  دیزاسب  دیشوکب و  سپ 
داعم زا  لبق  دوخ  دیرادرب  هشوت 

بیرف دص  ار  ناگتفر  ایند ، داد 
بیرق نع  دزرو  رکم  مه  امش  رب 

دنتسیزیم نیا  زا  شیپ  هک  یمدرم 
دنتسین ملاع  رد  کنیا  دناهتفر 

دناهدیشود همه  ار  ایند  هاگ 
دناهدیشون وا  رکم  خلت  ماج 

دیفم دب  هک  ار  هچنآ  دندرک  درخ 
دیمد ون  هک  ار  هچنآ  دندرک  هنهک 

كاخ ریز  لزنم  دندرک  تبقاع 
كاله زا  دعب  دش  ثاریم  ناشلام 

روگ يور  رب  ار  هکنآ  دنسانش  یک 
روضح وا  نفد  رهب  کنیا  دراد 

تسیرگ هک  مشچ  دننادیم  هچ  ای 
تسیچ هیرگ  اههلان و  باوج  ای 

هحفص 349] ]
زارتحا دیئامن  ایند  زا  تخس 

زاب گنرین  دوب ، يدرم  افویب 
سکب ار  يزیچ  تسد  نیز  دهدیم 

سپ دوز  دریگب  شتسد  رگد  اب 
دنک یتخر  يرکیپ  رب  فرطنیز 
دنک یتخبدب  هماج ز  فرطنآ  ز 

رادیاپ دشابن  زگره  شتحار 
رارقرب شیالب  مئاد ، نآ  جنر 

: ناراکزیهرپ فصو  رد  هبطخ  يهمادا 
تسیز دندرک  ناهج  رد  هک  یمدرم 
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تسین چیه  ایند  دنتسناد  بوخ 
دناهدوسآ لاق  لیق و  زا  نانچنآ 
دناهدوب نآ  زا  رود  هک  ایئوگ 

درخ يور  زا  دب  اهنت  ناشراک 
در تسد  يدندز  مه  اهیدب  رب 

ناسک رگید  زا  دنداتفا  شیپ 
نآ رد  دب  مزال  سرت  هچنآ  ره  رد 

رید هنهک  نیا  رد  دوب  اهنآ  مسج 
ریس درکیم  ترخآ  رد  ناشناج 

راکشآ دننیبب  ار  ایند  لها 
راگزور مامت  رد  هنوگچ  هک 
دنتشاگنا گرزب  ار  اهنت  گرم 

دنتشاد شکرس  سفن  زا  يوریپ 
رظنبحاص مدرم  هاگن  رد 

رتتخس تسرتدب و  اهلد  گرم 

راقوذ رد  ياهبطخ  هبطخ 222-

راکشآ دوبن  دندومرف ، هچنآ 
راگدرک مایپ  غالبا  درک 

تسبب ار  ذفانم  وا  اب  ادخ  سپ 
تسسگیم مه  زا  هک  ار  نآ  درک  عمج 

قارتفا دوب  اهدنواشیوخ  نیب 
قافتالاب ناشدنادرگ  نابرهم 

اههنیس رد  ینمشد  نیدنچ  دعب 
اههنیک نآ  شتآ  شماخ  درک 

هحفص 350] ]

هعمز نب  هللادبع  اب  هبطخ 223-

تسوت نامشچ  نیا  شیپ  نونکا  هچنآ 
تسوت ناز  هن  دوب  نم  يارب  هن 

داهج زا  یقاب  تسه  تمینغ  نیا 
دالب نیا  نیملسم  نآ  بحاص 

زیتس ماگنهب  هراب  رگد  ات 
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زیت ریشمش  اب  دنزات  ودع  رب 
ددم ییامنب  گنج  رد  مه  وت  رگ 

دسر یمهس  مه  وت  رب  تمینغ  ناز 
تسدب ناشیا  دنروآ  هچنآ  هنرو 

؟ تسش دهاوخ  یک  ریغ ، ناهد  رد 

نابز ياهنایز  باب  رد  هبطخ 224-

تسمغ جنر و  اشنم  هک  نابز  نیا 
تسمدآ ياهوضع  زا  ياهراپ 

لاحم دشاب  رگد  دیآ ، دنب  هک  رگ 
لاجم دبای  وگتفگ  رب  یسک  ات 
نابز دشاب  نخس  رد  اناوت  رو 
ناما درب  وا  زا  ینارنخس  دوخ 

میقح نیمارف  زا  وریپ  هک  ام 
میقلطم ریما  نتفگ  نخس  رد 

ام ناماد  رد  هدنایور  اههشیر 
ام ناج  رب  ياهیاس  هدنارتسگ 

دابع يا  ار  نخس  نیا  دینادب  سپ 
داب هراومه  امش  رب  قح  تمحر 
نطو رد  کنیا  هتشگ  يراگزور 

نخس دیوگ  یسک  رتمک  قح  هک ز 
تسار راتفگ  زا  زجاع  اهنابز  مه 
تسازس هچنآ  رد  هتسب  اهناهد  مه 

دش رای  قح  اب  هکنآ  هتشگ  راوخ 
دش رایسب  قح  رما  زا  یشکرس 

تسجیار قلمت  یسولپاچ و 
تسجراخ دح  زا  میلست  شزاس و 

هحفص 351] ]
ناوج نادرم  دنیوخدب  هچ  هو 

نامز ناریپ  دنراکهنگ  سب 
ورود راکدب و  دنتسه  ناملاع 
وجدوس تدابع  زا  مه  نادهاز 

دهنیم تمرح  درخ  يریپ  هب  هن 
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دهد يزیچ  ادگ  رب  رگناوت  هن 

؟ دنفلتخم مدرم  ارچ  هبطخ 225-

تسادج مه  زا  نامدرم  تشرس  نوچ 
تساپب ملاع  نیا  رد  اهینوگهنوگ 

كاخ اهناسنا ز  تابیکرت  تسه 
كانبسچ یکاخ  هن  هداس  مه  كاخ 
روش نیریش و  ای  راومهان  مرن و 
روضح یکاخ  زا  داد  ار  یسک  ره 

ياهرهچ ابیرف  دراد  رفن  کی 
ياهرهب هدربن  زگره  درخ  زا 

دنلب دش  تماق  هچرگ  ار  يرگید 
دنب هب  دزادنا  شهاتوک  تمه 

راک يوکین  دوب  یتشز  يرگید ،
رایشوه اما  تسدرخ  رگد  ناو 

وکن دشاب  یتریس  ار  يرگید 
وخ قلخدب و  دوب  رهاظ  رد  کیل 

تسا هتفشآ  یلد  مه  ار  يرگید 
تسا هتفگ  يرایشوه  لقع و  كرت 

تسنطاب دب  هک  تسه  ینابز  شوخ 
تسنهآ نوچ  شلد  مرن و  شاهتفگ 

ادخ لوسر  ندرک  نفک  لسغ و  هبطخ 226-

ادف تیاپ  رد  دندرگ  یکشاک 
یفطصم يا  مردام  مه  ردپ  مه 

دیرب هگان  ياهتشر  تگرم  دعب 
دیدن سک  رگید  گرم  رد  یسک  هک 

هحفص 352] ]
رگد دیان  يربمغیپ  وت  دعب 

ربخ دیآیمن  رگید  نامسآ  ز 
درب دای  زا  دوخ  تشاد  مغ  ره  هک  ره 

دروخ رایسب  اههصغ  تقارف  رد 
روبص مشاب  ات  هک  ترما  دوبن  رگ 
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رودب منام  الب  رد  عرضت  زا 
بآ هدید  زا  متخیریم  ردقنآ 

بارت دننام  کشا  دکشخب  ات 
اودیب يدرد  تسه  تقارف  مه 

اهر دزاسیمن  ار  ام  تمغ  مه 
تسکدنا تیارب  يراز  نیا  هچرگ 

تسش هب  دیآ  یک  هتفر  ریت  کیل 
زیتسیب یتشونرس  دشاب  گرم 

زیرگ هار  نآ  زا  سک  درادن  هک 
ادف ترهب  مردام  مه  ردپ  مه 
ادخ هاگرد  هب  ار  ام  نک  دای 
رامش زور  رد  شاب  ام  عفشم 
رایب دوخ  نابز  رب  ار  ام  مان 

ربمایپ شیاتس  رد  هبطخ 227-

تسوا كاخ  ملاع ، ود  هک  ار  نآ  رکش 
تسوا كاردا  زا  زجاع  رهاظ  سح 

راگدرک یناکم ، رد  دجنگن  رد 
راگدرورپ رظن ، زا  ناهنپ  تسه 

تسین هدید  هاگن  دح  رد  هچرگ 
تسین هدیشوپ  ياهدرپ  رد  وا  يور 
ناج هداد  ار  اهقولخم  همه  نیا 
نایع ددرگ  شندوب  یمیدق  ات 
لیلد شتاذ  رب  تسه  شنیرفآ 

لیلج سب  یلیلدیب  دوجو  رب 
دیرفآیم ار  تاقولخم  هکنوچ 
دیدپ اهتهابش  اهنآ  رد  درک 

هحفص 353] ]
هاوگ دش  تقلخ  ياهتهابش  سپ 

هلا اتکی  دوخ  تسدننامهیب 
تسرترب شناش  هک  يراتفگ  تسار 
تسد ملظ  رب  دنک  هتشغآ  هکنآز 

داد هب  دناریم  مکح  هک  یلداع 
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دادب اهنامرف  زین  تلادع  اب 
هاوگ دش  تقلخ  ياهیروهظون 

هلا اجرباپ  تسدوب  لزا  زک 
ناهج رود  رد  تاقولخم  زجع 

ناشن دراد  وا  یئاناوت  زا 
اقب دراد  نتشیوخ  هنادواج 
انف لیس  دربیم  ار  نارگید 

درخ زا  رتارف  یئاتکی ، تسه 
ددع يرامشب  هک  یموهفم  هب  هن 

هلا دشاب  اجباپ  هنادواج 
هاگهیکت دهاوخن  اپ و  رب  تسه 

دنزجاع شتاذ  كرد  زا  اهنهذ 
دنزپ یئادوس  شیوخ  لایخ  رد 

تسرضاح اج  ره  مسج ، دوجویب 
تسرصاق وا  شیاجنگ  زا  مهو 

رشب بلق  رب  درک  یلجت  وا 
رظن لقع و  شندید  زا  ناوتان 

يرواد اب  دوخ  قولخم  ات  تساوخ 
يرصاق اب  دهد  شزجع  رب  مکح 

شیوخ قولخم  رب  داد  ار  يرواد 
شیپ دنرآ  دوخ  میلست ، رس  ات 

هلا یگرزب  ریبکت و  ثحب 
هاگچیه تیمک  ثحب  نوچ  تسین 

لیوط تسضیرع و  وا  هکنآ  ینعی 
لیلج دجم و  دوب  تبتر  رد  هکلب 

هاوگ مدرگیم  زین  رگید  راب 
هلا دبع  لسرم و  دمحا ، تسه 

راگدرک ياههتفگ  نیما  تسه 
راگدرورپ دوب  شقلخ  زا  یضار 

دورد اداب  وا  لآ  وا و  رب  سپ 
دوجس ار  وا  دننک  هک  یئادخ  زا 

دادب تجح  ودب  شداتسرف ، نوچ 
دابع رگید  قح ، يوس  دناوخب  ات 
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دوشگرب ناشیارب  يزوریپ  هار 
دومن نشور  دوخ  نید  غارچ  اب 

یفطصم تلاسر  غالبا  درک 
امنهر تقیقح  هار  رب  تشگ 

تشاذگ هر  نیا  رد  هک  یئاهناشن  سب 
تشاگن نآ  رب  یتسار  ياهشقن 

هحفص 354] ]
راوتسا دومرفب  ار  نید  يهتشر 

رادیاپ یئاهزیواتسد  داد 
. تسا نارادناج  ياههنوگ  شنیرفآ  تفص  رد  هبطخ : يهمادا 

یمدآ نج و  تاقولخم ، هلمج 
یمد هشیدنا  دندرکیم  هک  رگ 

ادخ ناش  رپ  يدنمناوت  رد 
ادخ ناهنپ  ادیپ و  تمعن 

قیرط وکین  رب  دنتشگیم  زاب 
قیرح سرت  زا  تخوسیم  ناشبلق 

رازن اهلد و  دنرامیب  کیل 
رادبیع شنیب  دنباوخ و  اهمشچ 

زیر تاقولخم  هب  ایآ  رظن  کی 
؟ زیت مشچ  اب  نالفاغ  نآ  دنرگنن 

دیرفآ شنوچ  هکنیا  دننیبب  ات 
دیشک ابیز  ناسچ  شبیکرت  شقن 

داد تسوکین  ار  هچنآ  بسانت  اب 
داد تسوپ  ناوختسا و  شوگ و  مشچ و 

دیرگنب يدرخ  روم  رب  رظن  کی 
دیرب یپ  تقلخ  ياهتفارظ  رب 

روم مادنا  رد  تسه  تفاطل  دص 
روک تسراوخ و  شندید  زا  مشچ  لقع و 

مادم دیامیپ  هار  اتفگش  يا 
ماکب درآ  كاخ  ار ز  دوخ  يزور 

شاهنال رب  ار  هناد  دناشکیم 
شاهنامیپ دوب  رپ  ناتسمز  ات 

درخ روم  دشاب  شیدنا  تبقاع 
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درپس رطاخ  رب  شیوخ  زجع  زور 
زاب هدرک  يزور  باب  شیورب  قح 

زاین دراد  وا  هک  یقزر  روخ  رد 
دایب دراد  دهدیم ، تمعن  هکنآ 

داهن یمهس  مه ، درخ  روم  رهب 
گنس هتخت  کی  سپ  رد  دشاب  هچرگ 

گنت تسا و  کیراب  هک  یهاگرذگ  رد 
تسرد تقلخ ، نیدب  رگنب  رظن  کی 

تسس راوخ و  تیوس  هب  دیآزاب  لقع 
تسا هتسویپ  مه  هب  شقلح  هدعم و 

تسا هتسب  ناسنا  كرد  رب  ار  هار 
؟ تساههدند ای  مکش  وا  ياجک  رد 

تساجک شزغم  وربا و  شوگ و  مشچ و 
ناوتان یتفگش  نیز  ددرگ  لقع 

نابز دشاب  نآ  فصو  زا  ناوتان 
دوجو دنوادخ  نآ  تسا  گرزب  سپ 
دومن تقلخ  ار  قولخم  نینچ  نیاک 

هحفص 355] ]
نت ریز  رد  ار  درخ  یئاپ  تسد و 

ندب راب  دشک  ات  اپ ، رب  درک 
راگدرک هدرک  هک  تقلخ  نینچ  رد 

رای هارمه و  هن  تشاد ، یکیرش  هن 
ار هشیدنا  نسوت  ینارب  رگ 

ار هشیر  اههخاش و  يواک ، زاب 
شالت يزاس  قح ، هار  فشک  رهب 

شاف وت  رب  ددرگ  هار  نیا  رخآ 
دوجو هداد  ار  درخ  يروم  هکنآ 

دومن تقلخ  وا  مه  ار  قساب  لخن 
دیرفآ هچ  ره  زیر  تشرد و  زا 

دیدپ دشاب  نآ  رد  یصاخ  تقد 
تسا هدیچیپ  سب  هک  یتافالتخا 

تسا هدیچ  اهروناج  نایم  رد 
تسیز هدرک  ملاع  رد  هچ  ره  تقلخ 
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تسیکی رداق  دزیا  هاگن  رد 
فیطل ای  دشاب  مادنا  تشرد  رگ 

فیعض دشاب  ای  تسجنپ  يوق  رگ 
نارگ دشاب  رو  تسنزو  کبس  رگ 

ناکم ره  رد  نامز  ره  هچ ، ره  هک ، ره 
ایربک هاگن  رد  ناسکی  تسه 
اوه بآ و  اهداب  نامسآ و 

هام دیشروخ و  رد  وت  رگنب  نونک  سپ 
هایگ زور و  بش و  گنس و  همشچ و 

؟ تفگش يا  ایرد  بآ  تسا  ناور  نوچ 
؟ تفرگ اپ  شنطب  یجاوما ز  هچ  ای 

کت هب  کت  راوهتشر و  یئاههوک 
کلف ات  هدیشکرس  یئاههلق 

تاغل اهنابز و  ینوگهنوگ و 
تایح رد  قیالخ  هوبنا  نیب 

تسدمآ رکنم  هک  سک  ره  رب  ياو 
تسد تقلخ ز  نیا  شقن  وک  یسک  رب 

درک ریدقت  نیا  هک  سکنآ  رکنم 
درک ریبدت  نیا  هک  یبر  رفاک 
دنتشابنا نورد  رد  ار  قح ، ضغب 

دنتشاگنا نینچ  دوخ  لایخ  رد 
تابن نوچمه  اهقولخم  همه  نیاک 
تایح كاخ  زا  دندیئور  شیوخ 

یعراز دشابن  ار  تقلخ  تشک 
یعناص ینوگهنوگ  نیا  رب  تسین 

دناهدرک لطاب  چوپ و  یئاعدا 
دناهدروان نآ  رب  مه  تجح  چیه 

؟ تسرد دش  یئانب  انبیب ، چیه 
تسس تفس و  ای  نالک  تسدرخ و  هک  رگ 

هحفص 356] ]
؟ ناهج رد  یمرج  چیه  خر  دهد  ای 

نآ تشپ  رد  یمرجم  دوجویب 
نخس میوگ  خلم  زا  یهاوخب  رگ 
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ندب رد  دراد  خرس  مشچ  ود  هک 
هام ردب  نوچمه  درگ  یئاههقدح 

هلا اتکی  ودب ، ینازرا  هدرک 
ناهن هدید  زا  هداد  یئاهشوگ 

ناهد رد  ادیپ  تسه  بسانت  سب 
زیت ياهنادند  دنمورین و  سح 

زیر تسدننام و  ساد  شیاهیاپ 
ساد وچ  ار  نمرخ  دنزاس  ورد  دوخ 

ساره رد  اهنآ  سرت  زا  ناعراز 
دنزجاع اهخلم  عفد  زا  هلمج ،

دنزگیم نادندب  ار  بل  ببس ، نیز 
رازتشک يوسب  درآ  موجه  نوچ 
راظتنایب دنک ، دهاوخیم  هچ  ره 

؟ تسیچ هک  رگنب  خلم  مادنا  لک 
تسین زین  کچوک  تشگنا  کی  ردق 

رهپس رد  نیمز و  رب  دشاب  هچ  ره 
رهم قوش و  زا  هاوخ  هناهورکم  هاوخ 

دوجس قح  ناتسآ  رب  دنکیم 
دوجو رد  الاو  تسیبر  نینچنیا 
ناهج نادزی  تعاط ز  دنکیم 

ناوت فعض  ای  تسا  میلست  رگ ز 
شندرگ رد  يربنامرف  يهتشر 
شنت رب  دراد  میلست  يهماج 

تسادخ نامرف  تحت  هدنرپ  ره 
تساهر هک  ای  سفق  رد  ریسا  رگ 

راگدرک دنادب  رپ ، دیاشگ  رگ 
راگدرورپ درمشب  مد ، دنز  رو 

بآ يور  رب  ياهدع  دننیشنیم 
بارت رب  دشاب  ياج  ار  ياهدع 

دناهدرک نیعم  ار  اهنآ  قزر 
دناهدرک نولم  ار  اهنآ  سنج 

غالک زو  رتوبک  غرمرتش و  زا 
غاب يرمق  زو  هوک ، باقع  زا 
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نتشیوخ يوس  هب  ار  کی  ره  دناوت 
نحل رجزیب و  داد  ار  شیزور 

دومن ناراب  نتسبآ  ار  ربا 
دورف دیآ  ات  دومرف  شهگناو 

بآ ار ز  اج  ره  مهس  نییعت  درک 
باحس دراب  نآ  رب  نازیم  نامه  ات 

رت درک  یکشخ ، دعب  زا  ار  كاخ 
ردب دیآ  هایگ  لفط  نآ  زا  ات 

هحفص 357] ]

دیحوت رد  هبطخ 228-

تسا لفاغ  یهلا  دیحوت  ز  دوخ ،
تسا لئاق  شیارب  تیفیک  هک  ره 

درمش يدننامه  وا  رهب  هکنآو 
دربن یپ  شتاذ  ياهتقیقح  رب 

تستخاس یهیبش  شنهذ  رد  هک  ره 
تستخادرپ ادخ ، میظعت  لد ز 

تساجک وا  هراشا  اب  دیوگ  هک  ره 
تسادخ یجایتحایب  رکنم 

دیدب ار  وا  دوخ  ماهوا  رد  هک  ره 
دیشک شیزاینیب  يورب  طخ 

راکشآ شاف و  تسه  شتاذ  هچ  ره 
راگزور رد  یسک  عونصم  تسه 

تسین شیوخ  تاذ  هب  مئاق  وا  هچنآ  و 
تسیرگید تسد  هب  هتشگ  هتخاس 

یلب هدنزاس ، تسه  یلاعت  قح 
یلو يرازبا  هب  جاتحم  تسین 
تسادخ زا  نیعم  يزیچ ، ره  ردق 

تساههزادنا رد  رکف  زا  زاینیب 
دوجو یمامت  زا  تسزاینیب 

دوس درب  نآ  زک  تسین  يزیچ  چیه 
ریسا زگره  نامز  ماد  رد  تسین 

ریلد وا  رب  لجا  گرگ  دوش  یک 
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تساهرازفا تسد  هلمج  زا  زاینیب 
تساهر اهنآ  يرای  دنمک  زا 

شیپ تسه  اهنامز  رب  وا  یتسس 
شیوخ هب  مئاق  دبا  هب  ات  لزا  زا 
ادخ هداد  ار  كاردا  يهوق 

اوق نیا  زا  زاینیب  دشاب  شیوخ 
راکشآ تسه  اهءیش  داضت  زا 
راگدرک يدض ، چیه  درادن  هک 
نایع دش  مه  ناشیاهنراقت  زا 
ناهج دنوادخ  دشاب  نیرقیب 

گنت دندرک  مه  هار  تملظ  رون و 
گنج تسه  ار  یگریت  ینشور و 

داهن ار  اهیرت  اهیکشخ ، دض 
داضت رد  هشیمه  يدرس  یمرگ و 

راگزاس دیامنیم  اتفگش  يا 
راگدرک ار  مه  دض  ياهزیچ 

هحفص 358] ]
نیرق مه  اب  دنک  ار  اهفلتخم 

نیشنمه دیامنیم  ار  اهرود 
ادخ اتکی  یتمکح ، زا  اسب  يا 

ادج مه  ار  اهکیدزن  دنکیم 
؟ رانک ایرد ، نیا  زا  دنیب  یک  لقع 

رامش رد  دیاین  تسا و  نارکیب 
دب دودحم  دوخ  رازبا  ره  هکنوچ 

دوخ وچمه  یمسج  دودحم  دنکیم 
دیدپ دمآ  یک  دنیوگیم  هکنیا 

دیرفآ شنینچنیا  قیقحتب  ات 
رگد یلکش  رب  شاکیا  دوب  هک  ای 

رظن رد  دب  هب  دوب  ناسنیا  وچ  ای 
لاحمال اهنیا  تسا  تافانم  رد 
لامک ریس  ندوب و  یمیدق  اب 
راکشآ اهدرخ  رب  ار  دوخ  درک 

راگدرک هدرک  هک  تقلخ  نینچ  اب 
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دنزجاع وا  ندید  زا  اهمشچ 
دنزپیم دوخ  رس  رد  ادوس  ماخ 

تسا تکرح  رد  دوخ  هن  نکاس  دوب  هن 
تسا تلع  دوخ ، ادخ  ار  تلاح  ود  ره 

تایح رد  هدومن  يراج  دوخ  هچنآ 
تافص نآ  ددرگب  يراج  وا  رب  یک 

دیرفآ دوخ  ار  هچنآ  هنوگچ  ای 
دیدپ ددرگ  شدوخ  رد  رگید  راب 
ادخ تاذ  رگد  دشاب ، نینچ  رگ 

اضق رود  رد  رییغت  دنکیم 
لمع رد  ددرگ  هیزجت  وا  تاذ 

لزا زا  هدوب  تفگ  دیاشن  دوخ 
مه تسه  شیارب  يزاغآ  هکنوچ 

مرجال شیارب  ینایاپ  تسه 
لالجلاوذ نآ  دوب  صقان  رگد  سپ 
لامک يوس  یهر  دیوجیم  زاب 

راوقولخم وا  فاصوا  دوشیم 
راگدرک اتکی  دوب  هکنآ  زا  دعب 

تسرترب اهنخس  نیز  نادزی  کیل 
تسا رس  ملاع  رب  هک  دراد  یتردق 

رثا دراد  ادخ  ریغ  رب  هچنآ 
رگد دشاب  وا  تاذ  رب  رثایب 

اجباج ددرگ  هن  دبای  انف  هن 
اور دشاب  شندیدرگ  ناهن  هن 

هاگچیه هدازن  ار  يزیچ  چیه 
هلا اتکی  سک  دنزرف  دوب  هن 

نامگیب ار  وا  تسدیئازن  سک 
نامز دح  رد  دودحم  دوش  ات 

هحفص 359] ]
يرتخد ای  رسپ  شدنزرف ، تسین 
يرسمه دریگ  هک  رتالاو  تسه 

تسدزیا كرد  زجاع ز  مه  تسد و 
تسدب درآ  وا  دح  دناوت  ات 
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لایخ رد  دجنگن  شریوصت  شقن 
لاحم دشاب  وا  كرد  ار  سح  جنپ 

نوبز شسمل  زا  دنتسه  اهتسد 
نوگهنوگ ددرگن  شلاوحا  چیه 

راگزور خرچ  مایا و  شدرگ 
راگدرک اتکی  دنزاس ، یک  هنهک 

رون یکیرات و  تسوا  رد  رثایب 
روفغ بر  نآ  تسین  هراپهراپ 

تسیرب اتمه  زا  هک  ار  يراگدرک 
تسین لوط  ضرع و  مادنا و  اپ  تسد و 

اهتنا درادن  دودحم و  تسین 
اقب نایاپ  هن  دراد  مدع  هن 

ادخ رب  طیحم  يزیچ ، دوخ  تسین 
اجباج ار  وا  زیچ  نآ  دنک  ات 
سکچیه درادن  رب  ار  ادخ  سپ 

سپ شیپ و  ای  دنک  مئاق  جک و  ات 
تسا هداتفا  زیچ  چیه  نورد  هن 
تسا هداتسا  يزکرم  نورب  هن 

ناهدیب نکیلو  دیآ  نخس  رد 
نابز نادند و  قلح و  دوجویب 

ندب رد  یئاهشوگیب  دونشب 
نخس دیوگیم  ظفل  دوجویب 

دایب دراد  هظفاح  زا  زاینیب 
اهن یتیگ  يهصرع  رد  ار  هچ  ره 

د
یتمحر زجع و  هن ز  دراد  تسود 

یتمحز نودب  دریگیم  مشخ 
دیشک شلیم  هک  هچ  ره  دوجو  رب 

دیدپ ددرگیم  شاب ، دیوگب  ات 
ادن دیآ  شوگ  هب  هک  هکناسنادب  هن 

اضف رد  یئادص  تکرح  دنک  ای 
تسیکی دوخ  دزیا  راتفگ  هدرک و 

تسین تسه و  ره  دهد  خر  دیوگب ، ات 
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راگدرک دیوگب  هکناز  رتشیپ 
راگزور رد  دبن  زگره  نخس  نآ 
رتشیپ ینعی  دوبیم  رگا  نوچ 

رگد يدنوادخ  ار  نآ  دوب  هتفگ 
یتسیچ ره  قلاخ  دیوگن  سک 

یتسین زا  دعب  تسدیدرگ  تسه 
تافص نآ  نوچ  دوش  وا  تافص  ات 

تایح رد  ار  اهقولخم  دوب  هک 
هحفص 360] ]

لمع رد  یقرف  چیه  دشابن  ای 
لج زع و  اب  تاقولخم  نیب 
يرترب نانآ  رب  قح ، درادن  ای 

يرسمه دیامن  قلاخ  اب  قلخ 
دیرفآ هک  ار  هچ  ره  نادزی  درک 
دیدپ سک  رگید  يریگارفیب ز 
تساوخن يرای  سکچیه  زا  ياهرذ 

تساوخن يراکمه  چیه  دیرفآ و 
راوتسا ار  نیمز  ملاع  رد  درک 

راگدرک نآ ، اب  لوغشم  دشن  دوخ 
تشاد ياپ  رب  ياهیاپ  دوجویب 

تشارفرب اهنامسآ  رد  نوتسیب ،
ینحنم ددرگب  هن  جک ، دوش  هن 

ینداتفا دوب  هن  دفاکش ، هن 
تشارفرب یخیم  وچمه  ار  اههوک 

تشاذگ اهدس  ناشفارطا  یهگناو 
هوک ناماد  زا  دش  يراج  اههمشچ 

هوکشاب نآ ، رد  داهنب  اههرد 
تسرد ملاع  رد  دنادرگ  ار  هچ  ره 

تسس نالان و  شتمحز  زا  دشن  دوخ 
دیرفآ هچنادب  اهتردق  داد 

دیود وا  ناج  هب  یک  یناوتان 
راگدرک دراد  هک  يدجم  هطلس و 

راکشآ قیالخ  رب  ار  وا  هدرک 
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تسا نقتم  دزیا  ملع  ياههتشر 
تسا نشور  وا  رب  زیچ  ره  نطاب 
لامک دشخب  ودب  دراد ، یتزع 

لالجلاوذ دشاب  زیچ  ره  زا  رترب 
فکب درآ  دوز  هچ  دهاوخیم  هچ  ره 

فده زا  عنام  تسین  شزیچ  چیه 
تسین جاتحم  یلو  يزور  دهدیم 

تسین جاب  يور  دشخب ز  رگا  قزر 
راوخ تسه و  نتورف  یتسه  وا  شیپ 

راگدرک رانک  شرادقم ، تسین 
گنچ هدنکفا  نآ  رب  نادزی  يهطلس 

گنت هدرک  شزیرگ  رهب  ار  هار 
نایز دوس و  رد  ددنب  دوخ  هب  ات 

ناور شیوس  دوشیم ، قح  زا  هچنآز 
هلا اتکی  اب  تسین  ربارب  سک 
هاگچیه شرهب  تسین  يریظن  ای 

دیرفآ هچ  ره  دوبان  دنکیم 
دیرورپ دادب و  ناج  هکنآ  زا  دعب 

تسین دوبان و  دنکیم  شنانچنآ 
تسیزن ملاع  نیا  رد  زگره  ایئوگ 

هحفص 361] ]
انف دبای  اقب  زا  دعب  ناهج  رگ 

ادتبا قلخ  رتبلاج ز  تسین 
مالک مه  اهروناج  مامت  رگ 

ماد ای ز  هدنرد  زو  هدنرپ  زا 
تشد يور  ای  دوب  لغآ  رد  هچ  ره 

تشذگرس ره  اب  یسنج و  همه  زا 
كاخ يور  نامدرم  مامت  اب 

كاپ كاپان و  ای  لقعیب  كریز و 
قافتالاب دوخ  دندرگ  دحتم 

قاثو دص  اب  اهمزع  دنزاس  مزج 
ياهشیدنا دننک  مه  یئاهلاس 

ياهشپ کی  تقلخ  زا  دنزجاع 
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هورگ نآ  دننادن  ار  تقلخ  هار 
هوتس رد  دیآ  راک  نیز  ناشلقع 

زارد یعس  نیز  دندرگیم  هتسخ 
زاب دندرگ  هر  هدنام ز  هدنار و 

تسشن لگ  رب  ناشریبدت  قیاق 
تسکش یناوتان و  رب  فرتعم 

زین دنتسه  دوخ  زجع  رب  فرتعم 
زیتس روز  ناشچیه  دشابن  هک 

انف رهز  زا  دیشون  ناهج  نوچ 
ادخ دنام  اجب  اهنت  هکی و 

دوب هک  هنوگنامه  اهنت  دوشیم 
دوجو دبای  ناهج  هکناز  رتشیپ 

تافص نآ  لک  تسیقاب  ادخ  رد 
تایح نیا  زا  شیپ  تسدوب  وا  رد  هک 

ناکم نادنز  تاقوا و  زا  غراف 
نامز فقس  زو  مایا  زا  رترب 

بل هب  بل  ددرگب  اهتلهم  ماج 
بش زور و  خرچ  نیب ، زا  دوریم 

راگدرک اتکی  ریغ  دنامن ، سک 
راک زیچ و  ره  دوب  وا  زک  يدزیا 

تشذگ ناز  ناهج و  رد  دمآ  هک  ره 
تشگزاب نادزی  يوس  رب  دنکیم 

تسلا زور  رد  دندوب  ناوتان 
تسپ دنراوخ و  مه  زین  رخآ  زور 

دنتشاد هناشکرس  یناوت  رگ 
دنتشاد هنادواج  یگدنز 

درد جنر و  يدیدن  اهشنیرفآ  ز 
درکن ینیگنس  چیه  ششود  هب  ای 

ناهج ود  شرع  تسارآ  ادخ  نوچ 
نآ رد  زگره  دبن  يدصق  نینچنیا 

نوزف ار  دوخ  تردق  دیامن  ات 
نوبز ددرگ  ششهاک  سرت  ای ز 

هحفص 362] ]
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رای دندرگ  وا  رب  هک  ورنآ  زا  هن 
راوخ دوبان و  دنک  ار  یبیقر  ات 

وجگنج یئودع  زا  دسرتب  ای 
وجتسج دیامن  ار  ترصن  هار 

نوزف ار  دوخ  يهیامرس  دنک  ای 
نورب نادیم  زا  ددرگ  شکیرش  ات 

داهن رد  شدوبن  یئاهنت  میب 
دابع اب  دریگ  سنا  دهاوخب  ات 

راگدرک هرابود  تقلخ  نیا  زا  دعب 
راگزور رب  انف  شقن  دشکیم 

ناهج نادزی  هک  تلع  نادب  هن 
نآ ریبدت  زا  هتسخ  لولم و  دش 

یتحار يوجتسج  رد  دوب  هن 
یتمحز شیارب  دشاب  ناهج  ای 

اقب لوط  زا  چیه  هتسخ  تسین 
انف رب  دناشک  شناباتش  ات 

تسرد تسکاپ و  هک  ینادزی  کیل 
تسرد تقلخ  نیا  رد  هشیدنا  درک 

هاگن شرما  اب  تشاد  دیرفآ و 
هلا تردق ، اب  درک  شراوتسا 

تانئاک يانف  زا  دعب  مه  زاب 
تایح ناج و  دهدیم  رگید  راب 

زاینیب اهنآ  زا  دشاب  مه  زاب 
زارد زگره  بلط  تسد  دنک  یک 

گنت هب  یئاهنت  هدروآ  ارو  هن 
گنچ هب  درآ  یتحار  دهاوخب  ات 

بر هداتفا  لهج  هب  هک  ورنآ  زا  هن 
بلط یملع  شتقلخ  زا  دنکیم 

یتلود يریقف ، زا  دیوجب  ای 
یتزع دیوجب  يراوخ  سپ  ای 

اهدماشیپ نایب  رد  هبطخ 229-

هوکشاب یموق  هگآ ز  دیوش  ناه 
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هورگ نآ  يادف  نم  نیدلاو 
انشآ ناشیا  مان  اب  نامسآ 

الب دنب  رد  مانمگ ، نیمز  رد 
راظتنا نیا  دیشک  کنیا  شوهب ، سپ 

راگزور رد  ناتتخب  ددرگب  ات 
داحتا ياهدنویپ  دربیم 

دالب نامادب  دتفا  اههنتف 
هحفص 363] ]

رودب اهشناد  کچوک ز  یمدرم 
روما رب  مکاح  دندرگ  یگلمج 

كاخ يور  دزیخ  بوشآ  نیا  هکنوچ 
كاپ نادرم  رب  ریشمش  تبرض 

لاح هریت  نیا  رد  هک  رتناسآ  تسه 
لالح هار  زا  دنبای  یمهرد 

تفگش يا  دشخبب  ار  شلام  هکنآ 
تفرگ هکناز  دوب  رتمک  شتبرق 

تسا هداد  یمارح  لام  نآ ، هک  نوچ  )
( تسا هدناتسب  یگدنز  يارب  نیو 

بارش ماج  زن  دیتسم  نامز  نآ 
باوخ دروخ و  يرورپنت و  زا  هکلب 

غورفیب اهمسق  هگنآ  دوشیم 
غورد راتفگ  تسیراج  نابز  رب 

رایتخا يور  هک  يراچان  هن ز 
رارطضا زا  هن  حیرفت  رس  زا 

دزویم هگان  بوشآ  دص  داب 
دزگیم ار  امش  يرام  نوچ  هنتف 

زاهج زا  رتشا  تشپ  هکنانچمه 
زارد یمایا  رد  ددرگیم  مخز 

الب مایا  تسینالوط  هچ  هو 
اهر شماد  زا  دیدرگیم  رید 

راب دیدرک  هنگ ، سب  دوخ  لد  رب 
راهم نیا  رگید  دیزادنا  رود 

دینک يرای  ار  شیوخ  ماما  سپ 
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دینک يراز  مغ ، هکناز ز  رتشیپ 
دود تسدرک  اپب  هنتف  شتآ 

دوز دیزادنیم  نآ  رد  ار  شیوخ 
الب نیا  ریسم  زا  دیدرگ  رود 

اهر دوخ  لاح  هب  شدیراذگاو 
شیوخ یتسه  رب  دنگوس  مروخیم 
شیپ هب  دیآ  رگبوشآ  نیا  لیس 

ناج تسد  زا  دهدیم  نموم  درم 
ناما جنک  رد  دننام  نارفاک 

میک نم  يرآ ، دیناد  نتشیوخ 
میکیرات لد  رد  یغارچ  نوچ 

غارچ نیا  هانپ  رد  دیآ  هک  ره 
غارف اهیهایس  میب  زا  دبای 

دینک نم  ياهدنپ  رب  لد  يور 
دینک نمیا  الب  زا  ار  نتشیوخ 

هحفص 364] ]

اوقت هب  شرافس  رد  هبطخ 230-

راگزور لالخ  رد  قیالخ  يا 
راگدرک اتکی  دیاب ز  ناتسرت 

دادب اهتمعن  درک و  اهاطع  سب 
داهن اهتمحر  دیشخب و  تلزنم 

بش زور و  ناوارف  شدیئاتس  سپ 
بر هاگرد  رب  دیرآ  اههدجس 

داد هک  یصوصخم  ياهتمعن  هچ  هو 
داشگ وس  ره  زا  تمحر  ياهباب 
مشچ دیشوپ  ناز  دیدرک  اهتشز 
مشخ تفرگن  امش  رب  تلهم  داد 

دیروآ رطاخ  هب  ار  نتفر  زور 
دیردرب لد  زا  تلفغ  ياههدرپ 
؟ انف دایص  ایآ ز  دیلفاغ 

امش زا  لفاغ  تسین  زگره  هچرگ 
؟ لجا رهم  رب  دیدنب  عمط  نوچ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لمع رد  درب  دنویپ  وا  هچرگ 
كاخ نیلاب  رب  دنتفخ  همه  نیا 

كاله درد  زا  دنیوگ  اهدنپ 
روگ يوس  مدرم  دندرک  ناشلمح 
روضح رب  لیام  دندوب  یک  شیوخ 

دورف اجنآ  ناشدندروآ  زاب 
دومن اهنآ  رد  چیه  يرایتخا 

اقب نیز  نماد  دندیچ  نانچنآ 
ارس رگید  رب  دنتسبرب  تخر 

دوجو رود  نیا  رد  زگره  ایئوگ 
دوبن ناشیا  زا  دابآ  ياهناخ 

ياهناخ ره  زا  غراف  یئوگ  وت  ای 
ياهناشاک ناشرهب  یبقع  هدوب 

رود دندیدرگ  شیوخ  يارس  زا 
روضح كرت  ناشخلت  سب  دب  هچرگ 

نایشآ یئاج  دندرک  تبقاع 
نآ زا  تشحو  ناشدوب  هشیمه  هک 

دندش ایند  يهچیزاب  روخمد 
دندش اهنت  تشاذگب و  ناشزاب 
راب دنتسب  ياهشوت  دوجویب 

رارقلاراد رب  دنتشگ  رپسهر 
تشونرس رد  رگد  یناکما  تسین 

تشز لامعا  زا  دندرگ  ادج  ات 
وم رات  ردقب  یتح  رگد  ای 

وکن لامعا  دنزاس  رتشیب 
هحفص 365] ]

دیلپ نآ  دندش و  ایند  مدمه 
دیشک دوخ  قیرط  رب  دز  ناشلوگ 
دامتعا دندرک  هکنوچ  دز  نیمز  رب 

داب هب  ناشایور  داد  هنانئاخ 
دیاهدنز ات  نامدرم  يا  نونک  سپ 

دیاهدنیاپ ادخ  تامحر  ریز 
تسرد دیزاس و  دابآ  رتدوز 
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تسچ كالاچ و  دوخ  يابقع  يهناخ 
راگدرورپ زا  دیرومام  هکنوچ 

راوتسا دیئامن  ار  دوخ  يهناخ 
هانگ زا  زیهرپ  یئابیکش و  اب 

هلا زا  دیهاوخب  نوزفا ، یتمعن 
دسر رس  نتفر  تسکیدزن  هچ  هو 
دسر رد  ادرف  زورما و  دوش  یط 
نامز خرچ  درذگب  ناباتش  سب 

نارگ رمع  بش ، زور و  هام و  لاس و 

نامیا هبطخ 231-

راوتسا ددرگب  نامیا  زا  یعون 
رادیاپ ناسنا  بلق  نورد  رد 
تساههنیس نورد  رد  رگید  عون 

تساجباپ نیعم  یتقو  ات  کیل 
یسک زا  دیتسه  رازیب  رگا  سپ 

یسب لد  رد  وا  زا  دیراد  اههنیک 
اضق گنس  اب  هک  دیاب ، ناتربص 
انف دبای  دنکشب ، شرمع  ماج 

دح هچ  ات  نیعم  ددرگ  نامزنآ 
دوب لد  رد  ناتصخش  نآ  يهنیک 

ناهج رد  ترجه  تسیقاب  نانچمه 
نامز خرچ  دوب  شدرگ  رد  هچرگ 

هاگن درادیم  زین  دهاوخب  ات 
هلا اتکی  نیمز  رب  ار  نامدرم 

ناهن هدرک  ار  شیوخ  وک  یسک  هچ 
نایع دشاب  شترجه  هک  یسک  هچ 

نیتسار رجاهم  دشاب  یسکنآ 
نیمز يور  تجح  دسانش  وک 

تخانش ار  وک  یسک  دش  رجاهم  سپ 
تخاب شیوخ  ناج  داد و  شرهم  هب  لد 

ربخ تجح  زا  دنداد  ار  هکنآ 
رثا شفصو  زا  تفای  دینش و  وا 
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هحفص 366] ]
لوبق سک  نآ  زا  چیه  رگید  تسین 

لودع تجح  يهریس  زا  دنک  ات 
رایتخا مدوبن  هک  دیوگب  ای 
راگزور ماما  مسانشب  هک  ات 

ام راک  زا  يوریپ  دشاب  تخس 
ام راتفگ  عبات  سک  ره  تسین 

ناهج نادزی  هک  يرادنید  ریغ 
ناحتما نامیا  رد  ار  شبلق  هدرک 
كاپ رادتناما و  ياهلد  ریغ 

كانبات نیتم و  ياهدرخ  ای 
ناوت نآ  ار  ياهنیس  رگید  تسین 
ناهن دوخ  رد  دنک  ام  ثیدح  ات 

لاجم دشاب  ات  قلخ  يا  نونک  سپ 
لاوئس نم  زا  دینک  دشابیم  هچ  ره 
راید زا  تخر  مشک  هکناز  رتشیپ 

راپسهر مدرگب  لزنم  رگد  رب 
نامسآ ياههار  مامت  زا 

ناشن میوگ  نیمز  هار  زا  رتهب 
ياهنتف دیایب  هکناز  رتشیپ 

ياهنشد اهلد  هب  نودرگ  دنز  ای 
نورب دح  زا  دنک  مدرم  رب  روج 
نوبز ددرگ  شتریح  زا  اهلقع 

ادخ زا  سرت  هب  شرافس  هبطخ 232-

زاینیب يادخ  میوگیم  رکش 
زاب هدرک  تمعن  باب  میورب  نوچ 

ادخ اتکی  زا  مراد  تناعتسا 
ادا ار  دبعت  قح  منک  ات 

گرزب دراد  یتبتر  هک  يدزیا 
گرتس دشاب  شربنامرف  رکشل 

تسربمغیپ یفطصم  مهاوگ  نم 
تسربهر ار  نامدرم  هک  ياهدنب 
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دومن توعد  شتعاط  رب  ار  قلخ 
دومن تفخ  مدمه  ار  نانمشد 

تسد دنداد  مه  تسد  رد  نارفاک 
تسکش شکاپ  تضهن  دبایب  ات 

وگتساران رب  دنداد  شتبسن 
وا نید  رون  شوماخ  دوش  ات 
دینز ینادزی  ياوقت  رد  گنچ 

دینز ینابر  ریجنز  رد  تسد 
هحفص 367] ]

راوتسا رایسب  تسه  یبانط  نوچ 
راگدرورپ یئاتکی  زا  سرت 

هوک يور  رب  یمکحم  هانپ  نوچ 
هوتس رد  درایب  ار  اهنمرها 

یپ دیآ ز  نآ  ياهیتخس  گرم و 
يو لابقتسا  هب  کنیا  دیور  سپ 

شیوخ رادرک  اب  دیدنبرب  راب 
شیوخ راب  دیاشگ  هکناز  رتشیپ 

زیختسر زور  تسایند  رخآ 
زین تسیفاک  اهدنپ  ار  نالقاع 

تستربع زا  ياهیام  ار  نالهاج 
تسترجه ریسا  هک  يراگزور 

كانلوه زیختسر  زا  رتشیپ 
كاغم ریز  رد  تسروگ  یگنت 

روگ ریز  ندوب  دیمون  یتخس 
روضح زور  زو  رادید ، زا  تشحو 

دننز شتآ  ناجب  هک  یئاهسرت 
دننکشب مهرد  هک  یئاهناوختسا 

روک نامشچ  هدش  رک  یئاهشوگ 
رومن کیرات و  گنت و  یئاهروگ 

باسح زور  زا  تشحو  رد  اهبلق 
؟ باذع دشاب  ناسچ  هک  یساره  رد 

ربق يور  مکحم ، تخس  یئاهگنس 
ربتس دنراوتسا و  هیال  هیال 
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راگدرک رب  ناتدنگوس  مهدیم 
راگزور ياضق  زا  دیسرت  تخس 

یهر رب  دناشکیم  ار  امش  نوچ 
یهتنم تمایق  رب  ددرگب  هک 

ازج اب  دراد  دنویپ  ناتناج 
ادج مه  زا  چیه  دندرگیمن  دوخ 

شیپ زور  نآ  هدمآ  هک  ایئوگ 
شیوخ راسخر  زا  تسدنکفا  هدرپ 

ریپ درخ و  زا  یگلمج  ار  نامدرم 
ریسم رد  هدناشک  دوخ  قیرط  رد 

تسا هدنک  یتیگ  ناویا  ششزرل ،
تسا هدنکفا  امش  رب  نیگنس  راب 

دیرب مه  ایند  دنویپ  يهتشر 
دیرپ نوریب  وا  ناماد  زا  قلخ 

رد دیآ ز  دوز  ردقنآ  ترخآ 
رسب دماک  دب  زور  کی  ایئوگ 

لاله دش  کنیا  دوب و  یهام  هک  ای 
لاجم هظحل  کی  تسین  ندنام  رهب 

نونک هتشگ  نهک  شیاهیگزات 
نوبز تسرازن و  هبرف ، دب  هچنآ  و 

هحفص 368] ]
بارطضا زا  رپ  گنت و  سب  یفقوم 

بات چیپرپ و  مه و  رد  یئاهراک 
تخس دالج  زا  رتشکرس  یشتآ 
تخر هدنکفا  ار  هک  ره  دزوسب  ات 

بیهل درآیم  دایرف  روهلعش ،
بیهن وس  ره  دنزیم  هناعطاق 

روهلعش هشیمه  دراد  یشتآ 
رظن کی  ینیبن  ششوماخ  چیه 

نارک ره  زا  دنشکیم  رس  اههلعش 
ناج هب  دزادنا  هزرل  دص  نآ  میب 

راکشآ زگره  تسین  شتآ  قمع 
رات کیرات و  نآ  نوماریپ  تسه 
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غاد گید  مدامد  دنازادگیم 
غارف دباییمن  نآ  زا  سفن  کی 

تشز رادرک  زا  كاپ  نایقتم 
تشهب ردنا  دنوریم  هتسد  هتسد 

باذع زا  سرت  ناشیاهلد  رد  تسین 
باتع دنویپ  دننیبیم  هراپ 

ارس رد  هتسشن  شتآ ، زا  رود 
اهر یئاهنت  ز  تشحو ، زا  نمیا 

تشهب رد  نمیشنوکین  زا  یضار 
تشونرس قافتا و  نیا  زا  داش 

كاخ يور  رب  ناشلامعا  دب  كاپ 
كاپ زین  اهلد  کشا و  رپ  اههدید 
بلط شنارفغ  دندرکیم  هکسب 

بش تاملظ  دب ، زور  ناشیا  شیپ 
مالکیب دندب و  اهنت  اهزور 

ماش دننام  ناشزور  دش  مرجال 
داهن رگید  یتنم  مه  ادخ  سپ 

دادب ار  تنج  یقاب  لزنم 
ازس کشیب  ناشدوب  هک  یلزنم 

اقب رد  هشیمه  یکلم  تمعن و 
راک تفگ و  رد  نامز  نیا  دیراد  ساپ 

راگتسر نآ  اب  دیدرگیم  هچنآ 
تسد دیئوش  نآ  زا  کنیا  رگا  ای 
تسپ راجف  نوچ  دینیبب  نایز  سب 

شیوخ راتفگ  اب  کین و  مالک  اب 
شیپ دیتفا  لجا  ناراوس  زا 

دنکیم سپ  نیا  زا  دیدرک و  هچنآ 
دید دیهاوخ  نآ  دزم  تمایق  رد 

هاگن ندرم  رب  دیزادنا  بوخ 
هار نیا ز  هدمآ  هک  ایئوگ 

تشگزاب ياههار  هتشگ  هتسب 
تشذگ دیابیمن  مه  ناهانگ  زو 

هحفص 369] ]
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لوبق نک  ار  ام  نید  اهلا  راب 
لوسر زا  مینک و  تعاط  وت  ات ز 

ماقم یشخب  دوخ  وفع  يارس  رد 
ماکب یناشونب  ار  تمحر  ماج 
بیهن درادرب  خرچ ، يالب  رگ 

بیکش ياپ  اب  دیشاب  اجباپ 
ریلد ددرگ  نابز  ات  ادابم  ناه 

ریسا دریگ  امش  ریشمش  تسد و 
راگدرورپ ار  هچنآ  دیهاوخم  دوخ 

راکشآ دزاس  هک  شلیجعت ، تسین 
ادا ار  نادزی  قح  دزاس  هک  ره 

یفطصم قح  تیب و  لها  قح 
تسد ار ز  ناج  دهد  رتسب ، رد  هچرگ 

تسدزیا اب  وا  رجا  يدیهش  نوچ 
کین تاین  رگا  هدوب  شرس  رد 

کیرشیب بر  ز  دبای ، نآ  رجا 
دابع وکین  نآ  رد  تین  نامه  هک 

داهج زور  رد  ریشمش  نوچ  تسه 
یتلهم فرظ  تسیراک  ره  رهب 

یتدم زا  دعب  هنامیپ  دوش  رپ 

اوقت موزل  ادخ و  دمح  رد  هبطخ 233-

رادیاپ دشاب  هک  ار  یبر  رکش 
راگدرورپ رکاش  شنیرفآ ،

دنلب سب  شناش  زوریپ و  شرکشل 
دنچ نوچ و  شماقم  دجم  رد  تسین 

تسا هداد  ام  رب  هتسویپ  یتمعن 
تسا هداشگب  ام  يور  ششخب  باب 

رابدرب دشاب  هک  ار  یبر  رکش ،
راثن ار  دوخ  شزرمآ  دنکیم 

مکح درک  هچنآ  رد  دشوجیم  لدع 
مکب مص و  ددرگ  لقع  هکنانچنآ 
سپ دیآیم ز  هچنآ  زا  تسهگآ 
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سفن دزیم  رتشیپ  نیا  زا  هچناو 
دیرفآ دوخ  شناد  اب  ار  قلخ 

دیشک شریوصت  هب  الاو  شنیب 
يرگتعنص نیا  تخومان  ودب  سک 

يوریپ يداتسوا  زا  درکن  ای 
اطخ زا  دیزغلن  تقلخ  يهماخ 

اهر یهاوختروشم ، زا  شبتاک ،
هحفص 370] ]

تسیاهدنب دمحم  هک  مهاوگ  نم 
تسیدزیا نیرخآ  لوسر  وک 

روهلعش ینامز  دش  دمحا  رون 
روهطوغ یهایس  رد  دب  ناهج  هک 
الب دیدرت و  جوم  رد  نامدرم 

الب داب  اب  هدیدرگ  ور  ریز و 
گنچ هدنکفا  ناشناج  رب  لد  گرم 

گنس بلق  رب  هدز  یهارمگ  لفق 
سرد دیریگ  ماهتفگ  زا  ناگدنب 

سرت هب  توعد  منکیم  رگید  راب 
امش رب  ینید  تسه ، وا  زا  سرت 

ادخ دزن  دنک  نوزفا  ناتقح 
دهد یقیفوت  دیهاوخ  ادخ  زا 
دهن ناتاهلد  هب  يوقت  تمعن 

رای هارمه و  دوش  يوقت  امش  اب 
راگدرک قح  دیرآ  اجب  ات 

رپس دننام  تسزورما  سرت 
رطخ دص  هانگ و  دص  ریت  شیپ 
تشونرس رد  یلپ  نوچ  ادرف  تسه 

تشهب رب  ار  رذگهر  دناسریم 
دودح رد  نشور  تسرون ، رپ  هار 

دوس رایسب  دربیم  نآ  ورهر 
راگدرک هر ، نیا  رادتناما  تسه 
راگزور مخز  دشاب ز  شظفاح 

ناهج رد  یهلا  ياوقت  سرت و 
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ناشن هراومه  هداد  ار  نتشیوخ 
زاب هدید  شناشن  هدنز  هدرم و 
زاین یبقع  رد  دنراد  نادب  نوچ 

دیمح دنوادخ  هکینامزنآ 
دیرفآ هچنآ  ره  دنادرگ  زاب 

تسا هداهنب  ار  هچنآ  دریگزاب 
تسا هداد  هچنآ  زا  دسرپیم  زاب 
راگزور قلخ  دنتسه  مک  هچ  سپ 

راگدرک هناگی  زا  دنسرتب  هک 
دنهن دوخ  شود  هب  ار  اوقت  راب 

دنهد شناش  روخ  رد  ار  نآ  قح 
باصن دح  رد  دنتسه  مک  هچرگ 

باتک رد  نادزی  تسدرک  ناشفصو 
« دنمک سب  نم  رکاش  ناگدنب  »

دنملاع ناحلاص  ناشیا  کیل 
ولج رب  کنیا  دیرآ  لد  شوگ 
ون دشوینب ز  سرت  ثیدح  ات 

قایتشا دص  اب  دیرآ  نادب  ور 
قاثو نامیپ  دیدنب  رتدوز 

هحفص 371] ]
دیهگآ یهلا  ياوقت  نوچ ز 

دیهد لد  نآ  رب  ریغ و  زا  دینک  لد 
دینک شناج  يرادیب  يهیام 

دینک شنامیپ  يدنب  ار  باوخ 
ادخ زا  سرت  يهشوت  اب  ار  زور 

اهتنا رب  ور  دیرآ  نامداش 
دورف ار  نآ  دیروآ  دوخ  لد  رد 
دودز ار  ناهانگ  نآ  اب  ناوتیم 

افش دشاب  ناج  يرامیب  رهب 
اود ار  یهابت  درد  دنکیم 

تفص نیا  رب  دوخ  دیشاب  فصتم 
تهج ره  زا  دنک  هولج  نوچ  گرم 

دنکف نوریب  لد  ار ز  اوقت  هکنآ 
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دنپ دیریگ  شدب  ماجنارس  زا 
امش زا  تربع  دریگ  ادابم  ناه 

ادخ زا  سرت  شلد  رد  دشاب  هکنآ 
فالخ هار  زا  دیشاب  شظفاح 

فارحنا ره  زا  دینام  نوصم  ات 
تسپ يایند  زا  دیشاب  رترود 

تسشن مه  ار  ترخآ  دیدرگب  ات 
زازتعا اوقت ، هدیشخب  ار  هک  ره 
زارفارس دشاب  دیرامشم ، راوخ 
دنلب هدنادرگب  ایند  ار  هکناو 

دنب هب  دتفا  دیرمشم ، شزارفرس 
دیرگنن ایند  قرب  دعر و  هب  دوخ 
دیرفآ دیهاوخن  یناراب  هکنوچ 

نآ حادم  زا  دیریگرب  شوگ 
نابز نیریش  ياهراکم  دوب  وک 

باوج شدیئوگم  دناوخیم ، هک  ره 
باطخ درآ  نوچ  دیشاب ، رترود 

ینشور دیما  شرون  رد  تسین 
ینزهر دیامنیم  تراجت  رد 

ردب رس  زا  دینک  شیالاک  رهم 
رظن رد  دیایب  ابیز  سب  هچرگ 

غورفیب اقح  تسه  ایند  قرب 
غورد هراومه  زین  شیاههتفگ 

نورب دتفا  فک  رخآ ز  نآ  لام 
نوبز يزور  دوشیم  نآ  شزرا 

شوهب هراومه  دیشاب  نامدرم 
شومچ سب  یئاپراچ  ایند  تسه 

زیخ تسج و  دیامنیم  هناشکرس 
زیتس يور  شبحاص  اب  وا  دراد 

وگتساران ناهج ، دشاب  ینئاخ 
وگتفگ قح  ساپ ، درادن  دوخ 

هحفص 372] ]
بیرف دص  اب  ردب  هر  زا  دنکیم 
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بیصن ناز  ینیبن  ینوگرگد  زج 
تسا هدننازرل  هک  دراد  يایتخس 

تسا هدنب  ینوبز  اب  نآ ، تزع 
تستخیمآ مهب  نآ  لزه  دج و 

تستخیر یتسس  گنر  ششالت  رب 
ناشن سک  رب  دهدیم  يدنلب  رگ 
ناهن هدرپ  سپ  رد  یهاچ  تسه 

كاخ هریت  ناسنا ، هب  دشخبیم  هچ  ره 
كاله دزاس  دربیم ، دیابریم ،

یتسیچ ارچیب و  شنامدرم 
یتسین ریسم  رد  هداتسیا 

ناگتسویپ زا  دندرگ  ادج  ات 
ناگتسسگب رب  دندنویپب  دوخ 

زین تسزیگناتریح  شیاههار 
زیرگ هار  یسک  رب  ادیپ  تسین 
دیما نآ  عاتم  رب  ددنب  هک  ره 

دیرب دهاوخ  نآ  زا  لد  نامیشپ  سب 
درکن ینابهگن  ایند  هگچیه 

درد جنر و  زا  ار  شیوخ  نامدرم 
هانپ یناکم و  زا  دندیما  ان 

هاگیاج ره  زا  دندرگیم  درط 
رثا چیه  درادن  ناشیا  ششوک 

رمثیب اما  دنشیدنا  هراچ 
دربن نادیم  وچمه  ایند  تسه 

درک هولج  یعونب  نآ  رد  یسک  ره 
اهر هدیدرگ  حورجم  رفنکی 

ادج هتشگ  شنت  زا  رس ، يرگید 
تسد هداد ز  دوخ  مادنا  یکی  ناو 

تسا هتشغآ  دوخ  نوخ  رد  رگد  ناو 
دزپیم ترسح  يادوس  رفن  کی 
دزگیم ار  نتشیوخ  تسد  تشپ 
راگزور رد  دوخ  رادرک  زا  مدان 

راک ریبدت  شفک  زا  جراخ  هتشگ 
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زیت ریشمش  نورب  هدروآ  گرم 
زیرگ رهب  یتصرف  رگید  تسین 

تسد هتفر ز  رگد  هتشذگب ، هچنآ 
؟ تسشن دهاوخ  ترب  یک  هتفر ، هچناو 

دنتسیز ناسنیا  هک  ناتخبنوگن  رب  »
دنتسیرگن مه  كاخ  نامسآ و 

هحفص 373] ]
یتلهم ناشیدب  هداد  دشن  دوخ 

« یتصرف ندوب  رهب  رگید  تسین 

هعصاق هبطخ  هبطخ 234-

زاینیب يادخ  میوگیم  رکش 
زازتعا مه  دراد و  یگرزب  مه 

شنت رب  یگرزب  رخف و  يهماج 
شنهاریپ نیا  هدرک  دوخ  يهژیو 

ماقم الاو  نیا  هدینادرگ  دوخ  صاخ 
مارح ار  نآ  اهقولخم  رب  هدرک 

دیزگ دوخ  يارب  اهنت  ار  ربک 
دیزلیم ار  وک  دوب  یسابل  نوچ 

درک ربک  يوزرآ  وک  ياهدنب 
درط دنادرگ  دوخ  زو  درک  شتنعل 

دومزآ دنوادخ  ار  کئالم  سپ 
دومن شکندرگ  ار ز  نتورف  ات 
تسلد زا  هگآ  هک  ینادزی  كاپ 

تسلماک وا  زا  بیغ  ياهزار 
دیدپ لگ  زا  منک  ار  مدآ  تفگ :

دیمد مهاوخ  دوخ  حور  زا  شنت  رد 
دوجس وا  كاخ  هب  کنیا  دینک  سپ 

دورف ار  ندرگ  دیرآ  وا  شیپ 
نمرها زا  ریغ  دندروآ ، هدجس 

ندب رد  نازورف  شکشر  شتآ 
درب تسد  شغامد  رب  ربکت  نوچ 

درمش رترب  وا  زا  ار  دوخ  تقلخ 
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تسادخ اتکی  نمشد  هک  نمرها 
تساوشیپ ربکت  رد  بصعت  رد 

داهن رب  ار  یشکندرگ  يهیاپ 
داتف رد  شیادخ  اب  ربکت  زو 

دیردرب ار  یگدنب  ياههماج 
دیشک نت  رب  یشکندرگ  يهماج 

هحفص 374] ]
راگدرک ار  وک  دینیبیمن  سپ 

؟ راوخ دومنب  نوچ  درک  ربکت  نوچ 
نوگنرس شدرک  تشارفا  یندرگ 

نوبز شدنادرگ  تسیقاب  ناهج  ات 
رامش زور  ات  تخورفا  یشتآ 

راز راوخ و  دتفیب  خزود  لد  رد 
روفغ نادزی  تساوخیم  دوخ  هک  رگ 

رون ار ز  ناسنا  دومرفیم  قلخ 
دنک نادرگرس  رون  نآ  ار  هدید 

دنک ناریح  شیئابیز  ار  لقع 
ماشم رد  دتفیب  نآ  زا  شوخ  رطع 

ماکب ار  اهسفن  دنادرگ  هزات 
مخ دندرکیم  درکیم ، نینچ  رگ 

ملایب کئالم  ار  دوخ  ندرگ 
ناحتما کئالم  رب  ناسآ  دشیم 

نارگرس شدوجس  زا  درکیمن  سک 
راگدرورپ دنکیم  شیامزآ 

راگزور رد  ار  تاقولخم  هلمج 
دنلفاغ شلصا  هک ز  هچنآ  ره  اب 

دنلهاج شصاخ  ياهتقیقح  رب 
ناحتما ار  اهقولخم  دنکیم 

نایع ربنامرف  شکرس ز  دوش  ات 
رورغ اهلد  خر  زا  دیوشب  ات 
رودب دزادنیب  ار  اهیشکرس 

نخس نیز  کنیا  دیریگ  اهدنپ 
نمرها اب  قح  درک  هچنآ  ره  زا 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 499 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


داهن شرادرک  هب  دش ، لطاب  رهم 
داب هب  دش  رسکی  درک  ششوک  هچ  ره 

تسیز راودباع  لاس  نارازه  شش 
« تسین مولعم  ترخآ ؟ ای  ناهج  رد  »

تشرس ریبکت  هظحل  کی  اب  کیل 
تشهب زا  نوریب  دروآ  شدزیا 

باذع دید  ناسنیا  هک  نمیرها  زا  دعب 
؟ باقع زا  دسرتن  ات  رگید  تسیک 

هانگ ناسنآ  دنک  ات  رگید  تسیک 
هلا اتکی  زا  دشاب  نمیا  هگناو 
تشهب رد  درآ  یناسنا  ادخ  یک 

؟ تشرس رد  ار  وا  هتفر  ربکت  هک 
نانج زا  درک  نورب  ار  ناطیش  هچرگ 

ناهج بر  رب  درک  ربکت  نوچ 
تسیکی نامرف  نامسآ  نیمز و  رد 
تسین تاقولخم  نیب  یقرف  چیه 

لاجم نآ  زگره  تسین  ار  سک  چیه 
لالح ار  شمارح  دوخ  دناوخب  ات 

هحفص 375] ]
روفن نج  نآ  هک  ات  ادابم  ناه 

رورغ رب  ار  امش  دزاس  التبم 
يو زاوآ  زا  ددرگ  جک  ناتهار 

یط هاگنآ  دینک  ههاریب  هار 
لیلذ نآ  هدایپ  زو  هراوس  زا 

لیسگ وس  ره  دنک  ار  دوخ  رکشل 
دای دنگوس  دوخ  ناج  رب  منکیم 

دابع گنج  رس  دراد  نمرها 
نامک رد  هداهن  يدیدهت  ریت 

ناشن هتفرگب  زین  ار  ناتبلق 
تستخادنا ریت  کیدزن و  هدمآ 

تستخات لد  رد  شیهارمگ  بسا 
درک هارمگ  ارم  نادزی  نوچ  تفگ 

درط هار  زا  منک  ار  شناگدنب 
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هانگ لامعا  رب  مشخبیم  هولج 
هاگن یئابیزب  ار  نآ  دننک  ات 

تفگب لطاب  ياهتفگ  هنالهاج ،
تفهن دوخ  بلق  هب  یئایور ، ماخ 

شوگ دنداد  شاهتفگ  ناتسرپدوخ 
شوه لقع و  فک  زا  دنداد  نالهاج 

دنتخات ربکت  نازاتهکی 
دنتخادنا ناهج  رد  یتشز  حرط 
نمرها زا  رس  دیچیپیم  هکنآ 

نسر رد  شداهن  ندرگ  تبقاع 
دینش شنامرف  داد و  ناطیش  هب  لد 

دیسر دوخ  يوزرآ  رب  نمرها 
راکشآ دیدرگ  دوب  ناهنپ  هچنآ 

راوتسا ناطیش  درک  ار  دوخ  ياج 
شرکشل مدرم  رود  رب  دز  هقلح 

شرب رد  هنیک  دروآ ، موجه  سپ 
كاله راوخ و  ناتدرک  هناحتاف 

كاخ نیلاب  رب  دیداتفا  تسپ 
ياهزین دز  ناتمشچ  رب  ایئوگ 

ياهزیوآ نوچ  تخیوآ  ناتقلح 
ناتیاهینیب دندنادرگ  درخ 

ناتیاپ رب  دوخ  دنداهنب  دنب 
هاگلتق يوس  دندیناشک  رب 

هایس یئور  رس و  رد  يراهم  اب 
دنتخورفا ینمشد  دص  شتآ 

دیتخودنا یشتآ  خزود  رهب 
درب نیب  زا  نمرها  ار  ناتنید 

درپس یماندب  تسد  رد  ناتتسد 
داهندب يودع  زا  شیب  نمرها 
داهن ناتاهلد  هب  هنیک  شتآ 

هحفص 376] ]
موجه وس  ره  زا  دیرآ  رودب  سپ 

موب زرم و  زا  دینک  شنوریب  تخس 
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ماما نآ  هتفگ  هک  یتایانک  نیز  )
: مالک نیا  شدصق  تسدوب  ایئوگ 

نمرها یتنیطدب  زا  ینعی 
نطو رد  هداتفوا  تافالتخا 

نوزف دش  ناتدوخ  نیب  رد  ینمشد 
نود مصخ  اب  ینمشد  زا  رتشیب 

زیتس دیاب  نونک  هیواعم  اب 
( زیت دیراد  دوخ  نیب  شتآ  کیل 

رش سیلبا  هک  دنگوس  ادخ  رب 
رشب لصا  رب  درکیم  اهرخف 
درمشیم شتآ  نودام  ار  كاخ 
درب مان  یتسپ  هب  مدآ  زا  زین 

راوس وس  ره  زا  دنازات  امش  رب 
راوخ نازابرس  دنتسب  ناتهار 

دنروآ یموجه  وس  ره  زا  کنیا 
دنب دنب  ناتاهتشگنا  دنربیم 
عفن چیه  درادن  يریبدت  چیه 

عفد هدرکان  ار  مصخ  یمزع  چیه 
گنت رایسب  هدش  تفخ  يهقلح 

گنچ هدنکفا  الب  تسد  فرط  ره 
»؟ دیزم نم  له   » نونک دیوگیم  گرم 
دید هک  سک  ره  دوخ  ماک  رد  دشکیم 

رمثیب بصعت  اهدص  شتآ 
روهلعش سب  ناتیاهلد  رد  تسه 

شومخ ار  شتآدنت  نیا  دینک  سپ 
شوج هب  دیآ  اههنیک  هکنآ  زا  شیپ 

دیمد اهلد  رد  هک  اهتلاهج  نیا 
دیلپ ناطیش  تافآ  زا  تسه 

يو ياهنیقلت  تسزان و  توخن و 
یپ هدرک  ناسنا  ناج  رد  نینچ  نیاک 

دیهد لد  عضاوت  يدرخ و  هب  رگ 
دیهنیم دوخ  رس  رب  تزع  جات 

دینکفا اهاپ  ریز  رد  ار  ربک 
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دینک رب  ار  یشکندرگ  يهتشر 
هحفص 377] ]

دیلپ ياهنمرها  شیوخ و  نیب 
دیشک ار  یئاهزرم  عضاوت  اب 

دالب ره  رد  هپس  دراد  نمرها 
دایز سب  هدایپ  زو  هراوس  زا 

وخ قلخ و  رد  ناسک  يا  دیشابم  دوخ 
ورود راکهیس  نآ  لیباق  وچمه 

دومن اهربکت  سب  ردارب  رب 
دوب هدرکان  شرترب  نادزی  هچرگ 

گرزب سب  ار  دوخ  تشادنپ  نتشیوخ 
گرگ وچ  ار  شیوخ  دنادرگ  دسح  سپ 

تخوسب شناج  بضغ  مشخ و  شتآ 
تخورف لد  رد  شتریغ  هنالهاج 
دید هدامآ  ارو  ناج  نمرها 

دیمد یهاوخدوخ  داب  شغامد  رد 
راگدرک دز  وا  رب  ار  رفیک  بوچ 

راک تشز  نآ  زا  شدرک  نامیشپ  دوخ 
داعم ات  ار  نالتاق  هانگ  مه 

داهن شراوخ  ندرگ  رد  نانچمه 
تشگ هدولآ  ناتناج  رگید  هک  ناه 

تشذگ دح  زا  رگد  ناتاهیشکرس 
داسف رپ  ار  نیمز  کنیا  دیاهدرک 

دانع دیراد  ادخ  اب  اراکشآ 
فص دیدنب  نانموم  يور  شیپ 

فده دشاب  ناتنادزی  اب  گنج 
ادخ رب  ار  امش  اداب  مسق  سپ 
الب نیز  رگید  دیزیهرپب  دوخ 

تسینادان زا  هک  اهرخافت  نیز 
تسیناف رهز  هک  اهربکت  نیز 
تسیتریغیب زا  تریغ  ناسنیا  هللااب 

تسیمدآ رد  اههنیک  هاگداز 
مادم ذفنم  نیا  زا  ناطیش  دمدیم 
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ماخ دومنب  نآ  زک  اهتما  هچ  هو 
زارد یناراگزور  لالخ  رد 

زاس درک  ار  اهگنرین  يهمغن 
لهج تاملظ  رد  دنداتفا  قلخ 
لهس هچ  اهیهابت  لاچ  هیس  رد 
مار دندوب  ناشدناریم  نمرها 

ماخ دندوب  يو  نامرف  رب  شوگ 
دورو ذفنم  ناز  دومنب  نمرها 

دوب هدامآ  نآ  رد  مدرم  لد  هک 
داهن رد  هداهن  شقشع  اهلاس 

دای دندرک  نآ  زا  ربک  رورغ و  اب 
تشز يوخ  نآ  زا  کنیا  دیشاب  رود 

تشرس دب ، ار  امش  ناگرزب  هک 
هحفص 378] ]

داژن رب  مئاد  دندرکیم  زان 
دابع زا  دندرمش  رترب  ار  شیوخ 
تشرس بسح  رب  دندرک  يدب  ره 

تشز هچ  نادزی  رب  دنداد  شتبسن 
دندش ینادزی  تامعن  رکنم 

دندش ینابر  ریدقت  رفاک 
دنیزرو بصعت  تیب  يهیاپ 
دنیزیم هنتف  گنت  يارس  رد 
غیردیب دزیرب  نوخ  تیلهاج 

غیت دنتسه  وا  تسد  رد  ناسک  نیو 
وکن دنوادخ  زا  دیسرتب  سپ 
وا تامعن  اب  دیزیتسن  چیه 
يرگید رب  دسح  زا  دیشاب  رود 

يرترب یتافص  رد  دراد  هکنوچ 
تسا قساف  هکنآ  زا  دینادرگب  خر 

تسا قیالان  یلو  نید  یعدم 
دیاهدید ار  ناشقلخ  بآ  هریت 

دیاهدیشون دوخ  فاص  ماج  ياج 
تسپ ياهلد  نآ  ضارما  زا  دب  رپ 
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تسشن اهیدیلپ  نآ  مه  امش  رد 
دیتخیر ار  نتشیوخ  قح  ماج 

دیتخیمآ نآ  رد  ناشیا  لطاب 
دنیراوخ ياههیاپ  ناشیا  هچرگ 

دنیراکدب ره  قسف و  ره  لماع 
دنربیم ار  دوخ  دنواشیوخ  دهع 

دنروخیم ار  دوخ  نامیپ  مه  قح 
دنتنیطدب نمرها  بکرم 

دننزیم مدرم  ناج  رب  امئاد 
هاپس ناشیا  زا  نمیرها  هتخاس 

هایس ار  مدرم  زور  دیامن  ات 
نمرها دیآ  دهاوخ  نوچ  نخس  رد 

نخس دیوگ  ناسکنیا  نابز  اب 
ناتشوه ددزد  هک  دشاب  نیمک  رد 

ناتشوگ مشچ و  ود  دزاس  رک  روک و 
نامک رد  هداهن  يراکدب  ریت 

ناشن ار  نآ  تسا  هتفرگب  ناتیوس 
ریپ درخ و  زا  دنکیم  هل  اپ  ریز 

ریسا شراوخنوخ  گنچ  رد  دنکیم 
نیا زا  شیپ  هچنآ  زا  دیریگ  اهدنپ 

نیمزرس ناربکتسم  رب  تفر 
راگدرک باذع  اهبضغ و  زا 

راگزور رد  ناشدنار  هک  يرفیک 
كاخ ياهیهایس  رب  ناشیا  يور 

كاغم ریز  هدش  ناهنپ  ناشتشپ 
هحفص 379] ]

راگزور يالب  رد  هکنانچمه 
راگدرورپ زا  دیئوج  ینمام 

دیدپ درآ  ار  ربک  هچنآ  ره  زا 
دیروآ یهانپ  دوخ  يادخ  رب 

ادخ زا  تصخر  تفاییم  یسک  رگ 
اضق رد  ربکت  یتخل  دنک  ات 

ایبنا صاخ  درکیم  نامگیب 
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ایلوا رگید  زین  ار ، تفص  نیا 
دنسپان ار  تفص  نیا  دید  قح  کیل 
دنزگ زا  درک  ناشرود  عضاوت  اب 

راگدرک ناربمغیپ  همه  سپ 
راگزور مامت  رد  عضاوت  زا 

نیمز يور  رب  دندنابسچ  هنوگ 
نیرق دش  ناشیا  راسخر  اب  كاخ 

نانموم مامت  اب  نتورف  سب 
نان بآیب و  یفعضتسم  نتشیوخ 
میب جنر و  درد و  رقف و  اب  یهگناو 

میکح بر  ناشدرک  اهناحتما 
راگزور رد  ناشلاح  دش  ور  ریز و 

رادیاپ اهنآ  نامیا  دوش  ات 
ادخ هداد  رگا  يدنزرف ، لام و 

اضر هن  دشاب  مشخ  ناشن  هن 
ینمیا شیالب  زا  دیدید  وچ  ای 

ینغ ار و  دوخ  دیناوخ  ردتقم 
باتک رد  یلاعت  نادزی  كاپ 

باطخ ار  مدرم  تسدرک  نینچنیا 
لایخ نیا  اهلد  هب  ایآ  دناهدرک  »

لام دنزرف و  ناشدیشخب  ادخ  رگ 
؟ رید هنهک  نیا  رد  هدرک  ناشیروای 

؟ ریخ يوس  ناباتش  ناشدرایب  ای 
دنلفاغ نکیلو  هنوگنیا  تسین 

« دنلهاج هشیمه  هدرپ  سپ  رد 
نامز رود  رد  كاپ  راگدرک 

ناحتما ار  ناربکتسم  دنکیم 
دننکفایم رظن  نوچ  ات  درگنب 

دنمتسم ریقف و  ناقیفر  رب 
روبص نوراه  نارمع و  یسوم 

رود هار  زا  دندمآ  نوعرف  يوس 
تسد بوچ  اب  یمشپ و  يادر  اب 

تسرپدوخ نآ  رب  دنتفگ  ياهتکن 
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مامت يزازعا  هب  نموم  يوش  رگ 
ماود دباییم  وت  یهاشداپ 

تفرگ الاب  شیهاوخدوخ  شتآ 
تفگش ود  نیز  مونشب  یفرح  تفگ 

هحفص 380] ]
نم کلم  زع و  دنناوخ  نادواج 

نحم رقف و  رد  دنقرغ  نتشیوخ 
تسین هآ  زج  ار  ود  ره  نیا  ارچ  سپ 

تسین هارمه  الط  زا  يدنبتسد 
راگزور زا  داش  تشابنا ، رز  لام و 

راوخ دوب  شهاگن  رد  یشوپمشپ 
شربمغیپ رب  تساوخیم  ادخ  رگ 

شرز زا  دادیم  بان  ياهجنگ 
الط زا  دادیم  زین  نداعم  سب 

ارسوکین شکلد و  ياهغاب 
دد ماد و  نامسآ و  ناکغرم 
ددم ار  ناشیا  دندادیم  هلمج 

تشاذگیم ار  اههار  نیا  ادخ  رگ 
تشادن یموهفم  رجا  ناحتما و 
رثایب نالوسر  رابخا  دشیم 

رمثیب نامیا  دوب  ار  نانموم 
الب مدرم  زا  دوب  طقاس  هکنوچ 
ازس نموم  رب  دادیم  ادخ  یک 

تشادن یئانعم  موهفم و  اهمسا 
تشادن یئادیپ  روظنم  اهفصو 

دیرفآ ار  ناهج  هک  سکنآ  کیل 
دیرورپ رگید  عون  ار  نیلسرم 

راوتسا رایسب  درک  ار  ناشمزع 
راوخ تسرادیدپ ، رهاظ  رد  هچناو 
زاب هک  یجنگ  ناشداد  تعانق  زا 

زاینیب دش  ناشبلق  اهمشچ و 
نارگید مشچ  هک  هدنژ  يرهاظ 

نآ رب  ندرک  هگن  زا  دشیم  هریخ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 507 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زین دوب  یئاوق  ار  نالوسر  رگ 
زیتس رب  یناوت  ار  سک  دبن  هک 

رادتقا نآ  سک  تشادیم  رگا  ای 
راگزور قلخ  رترب ز  دوب  هک 

دنهد لد  مدرم  هک  یئهاشداپ 
دنهن ندرگ  شرد  رب  هنازجاع 

زاهج بکرم  رب  دنتسبیم  قلخ 
زاین راب  اب  دندرکیم  چوک 

ناهج نادزی  درکیم  نینچ  رگ 
نامدرم يارب  رتناسآ  دوب 

یتربع نالوسر  زا  دنریگب  ات 
یتنمیب ندرک و  ربکتیب 

ناشنامیا دوب  لاح  نیا  رد  کیل 
نان دیما  ای  ناج و  میب  ای ز 

داقتعا نیا  دوبن  صلاخ  رگد  سپ 
داهن رد  دب ، كرتشم  تبغر  سرت و 

هحفص 381] ]
وا صاخ  دشاب  تساوخیم  قح  کیل 

وکن ياهلمع  نیا  هناصلاخ 
باوص رد  شناربمغیپ  زا  تعاط 

باتک قیدصت  راتفگ و  رواب 
شرد رب  نداهن ، رس  هناعضاخ ،

شرت نیمارف  رب  نداد  شوگ 
راگدرک اتکی  تساوخیم  نینچنیا 

راک رادنپ و  نینچ  دشاب  وا  صاخ 
الب دح  رتتخس  دشاب  هچ  ره 
ادخ دشخبیم  شاداپ  رتشیب 

تسا هبعک  هب  عجار  هبطخ  همادا 
راگدرک ایآ  دنیبیمن  دوخ 

راگزور مامت  رد  ار  دوخ  قلخ 
اهگنر اههریت و  مامت  زا 

اهگنس نیا  اب  تسدرک  ناحتما 
شوه غراف ز  رک  روک و  یئاهگنس 
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شومخ هداتفا  دوس  نایزیب و 
مارکلوذ ار  نآ  درک  دوخ  يهناخ 

مارتحا ياهتنم  رد  ياهناخ 
رود کیدزن و  زک  هاگتدابع ، دش 

روضح تنم  اب  دنبای  نامدرم 
داهن یپ  یخالگنس  رد  ار  هناخ 
دایب سک  درادن  نآ  زا  رتتخس 

هایگ دنایورن  هک  يرازگیر 
هابت دزاس  ار  هزبس  نآ  یکشخ 

نشخ سب  یئاههوک  نایم  رد 
نش رپ ز  یکاخ  گنت و  یئاههرد 

رودب مه  زا  همه  اههد  مک  بآ 
؟ روتس اجنآ  رد  دندرگ  یک  هبرف 

وا نادنزرف  تفگ و  مدآ  هب  سپ 
ور هناخ  نآ  رب  دنیامنب  هک  ات 
رشبلاوب لسن  هک  یئاج  دش  بعک 
رفس زا  اجنآ  رد  دنیب  اهدوس 

دوشگ ار  رتشا  لحر  هک  يدصقم 
دورف اجنآ  رد  دروآ  ار  راب 

تسلصاح اهرمث  هک  یناکم  رد 
تسلیام وس  نادب  اهلد  يهویم 

فلعیب کشخ و  ياهنابایب  زا 
فلت ار  ناج  دنک  هک  يریوک  زا 

رطخرپ ياههرد  قیرط  زا 
رذگهر رهب  تخس  یئاههوک 

تسادج مه  زا  همه  هک  ریازج  ناز 
تسادخان دوجو  رد  اهنآ  زا  سرت 

هحفص 382] ]
ناکم نیا  يوس  دنیآیم  هلمج 

ناکت هداد  ار  هناش  عضاوت  زو 
تسبل يور  ناشلیلهت  يهلمج 

تسبترپ اهندب  هدولآ ، كاخ 
دنتخادنا تشپ  هب  ار  اهنهریپ 
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دنتخات هبعک  درگ  هناقشاع 
شیوخ دندیشارت  مه  ار  اهیوم 
شیرپ یئابیز  راسخر  دوش  ات 

التبا نیا  زا  دنیآ  نورب  ات 
ادخ يوس  زا  تخس  یناحتما 

ناحتما دیامنیم  اراکشآ 
نایع یصاع  زا  ربنامرف  دوش  ات 

تستمحر تابجوم  ترایز  نیا 
تستنج غاب  هب  یکیدزن  هار 

ناوت نیا  شدوب  تساوخیم  ادخ  رگ 
ناکم رگید  رد  هناخ  دزاس  عضو 

مرتحم تیب  هاگتدابع و  نیا 
مه داینب  دهن  یئاج  رگد  رد 

بآ رپ ز  یئاهغاب  نایم  رد 
بارت زا  راومه  مرن و  نیمز  رد 

لصفنم دشابن  شناتخرد  دوخ 
لد ماک  رب  سرتسد  رد  اههویم 
رانک ره  زا  مه  کیدزن  اههناخ 

رارق دبای  مه  کیدزن  اهرهش 
هاگتشک وکین  زبس و  ياهغاب 

هایگ رپ  اهنیمز  شدرگ  ات  درگ 
رت تالوصحم  بآ ، رپ  اههمشچ 

رفس رهب  زا  دابآ  اههار 
مک هچ  یشاداپ  تشاد  ترایز  نیا 

مه زیچان  ناحتما  نیا  یتخس 
گنس ياج  مه ، ارس  نآ  يانب  رگ 

گنر خرس  لعل  دوب و  درمز  زا 
دومنیم ولالت  دیشخردیم و 

دودزیم لد  زا  دوز  ار  کش  درگ 
رود تشگیم  ناج  ناطیش ز  ششوک 

روضح ياج  کش  تفاییم  رتتخس 
ناهج رد  ار  نامدرم  نادزی  کیل 

ناحتما یتخس  بلق  رد  دنکیم 
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داهج جنر  ناشناج  رب  دهنیم 
دابع دنزاس  مخ  میظعت  رس  ات 

بویع اهدص  دهدیم ، اهیشوخان 
بولق زا  دیوشب  ار  ربکت  ات 

نیشناج دیامن  ار  عضاوت  سپ 
نینچ يریبدت  هب  مدرم  لد  رد 

هحفص 383] ]
قلخ يور  دیاشگ  ار  تمحر  باب 

قلخ يوس  دتسرف  شزرمآ  لیس 
یشکرس زا  رود  دیشاب  ناهج  رد 

یشتآ تسملظ  نایاپ  ناهج ، ناک 
دیلپ ناطیش  ماد  دشاب  ربک 

دیدپ زگره  ششوخ ، نایاپ  تسین 
گرزب سب  یماد  تسه  يدنسپدوخ 
گرگ وچ  ار  ناسنا  ناج  دناردیم 

رهد نادرم  لد  رد  دبای  هار 
رهز دننام  ندب  رد  ددرگ  شخپ 

یگداتفا راک  ار ز  ناطیش  تسین 
یگداس اب  وا  ماد  زا  تسجن  سک 

نز درم و  زا  دش  دنمشناد  هک  ره 
نمرها دیوشن  وا  زا  تسد  زاب 

تسدش ملاع  یسک  دیآیم  شیپ 
تسدش مداخ  نمرها ، دزن  زاب 
دنمتسم ناج  هب  دزادنا  گنچ 

دنب هب  دزادنا  رقف ، ره  زا  رتدب 
رانک رب  رش  زا  دنام  اهنت  هکنآ 

راگدرورپ رب  دنشاب  نانموم 
تالص دناوخیم  هناقاتشم  هکنآ 

تاکز دشخبیم  قافتا و  دنکیم 
نت هب  یتخس  دهد  دریگیم  هزور 

ندب مادنا  دوخ  دمارایب  ات 
یگدنب زا  دوش  عشاخ  اههدید 

یگدنز رد  دوشیم  نتورف  ناج 
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مغ راب  زا  کبس  ددرگ  اهبلق 
مدع رب  ددنب  تخر  يدنسپدوخ 

دنوشیم نتورف  اهتدابع  نیز 
دنوشیم نمیا  ربک  يالب  زا 

كاپ نادرم  نامز  ره  هناعضاخ 
كاخ هریت  يور  دنیاسیم  اههرهچ 
دوجس رد  دتفا  كاخ  رب  ندب  نوچ 

دومن دهاوخ  نایع  ار  دوخ  یکچوک ،
تشک تسب و  ار  ناتسفن  يرادهزور 
تشپ هب  دبسچیم  زین  اهمکش  نوچ 
تاکز نانیکسم  هب  ناشیا  دنهدیم 
تایح دریگ  نیمز  كاخ  زا  هچناز 

روما هنوگنیدب  کنیا  دیرگنب 
روفغ نادزی  روتسد  دوب  هک 
نت دیور ز  ات  رخف  لاهنون 

نک هشیر  نید  يهشیت  اب  دوشیم 
گرب خاش و  درآرب  ات  يدنسپدوخ 

گرم ریغ  درادن  رگید  ياهراچ 
هحفص 384] ]

یسب ملاع  رد  قیقحت  ماهدرک 
یسک مدرم  همه  رد  مدیدن  دوخ 

یتدم دزروب  اهبصعت  وک 
یتلع ار  نآ  تسه  هکنیا  زا  ریغ 

هارز هرمگ  دنکیم  هک  یتلع 
هابتشا رب  دشکیم  ار  نالهاج 

دنتسم یلیلد  رب  دشاب  هک  ای 
درخیب ددرگب  عناق  نآ  زا  هک 

بجع يا  دیئامش  اهنت  نایم  نیا 
ببسیب بصعت  دشوج  امش  زک 

لیلذ ناطیش  درک  بصعت  رگ 
لیلد شدوب  مه  زاب  مدآ ، دزن 

تفگ ناسنا و  تقلخ  رب  دز  هنعط 
تفسب لگ  كاخ و  ز  قح ، ار  ترهرگ 
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ماهدنزوس یشتآ  زا  نم  کیل 
ماهدنز هک  یعقوم  ات  مرترب 

روز لام و  نابحاص  زا  رگا  ای 
روما رد  بصعت  گنر  ياهدید 

یتمعن ناوخ  دندید  لقاال 
یتردق ناوت و  يراگزور و 

باسح زا  نوریب  دنزرف  تورث و 
باذع زا  میرود  دنتفگ  ببس  نیز 

راکب يریبدت  تسین  ار  امش  رگ 
رانک رب  بصعت  زا  دینامب  ات 

ریخ راک  وکن و  لامعا  رد  سپ 
ریغ رتنوزفا ز  دیزرو  یتریغ 
نارتهم هک  یشوخ  ياهلمع  رد 

نارگید رب  ناز  دنتسج  يرترب 
مشخ ماگنه  رد  ربص  کین و  يوخ 
مشچ دیشوپ  نآ  زا  دینیب  يدب  رگ 

ناگراچیب زا  ندرک  تیامح  رد 
ناگراوآ ندروآ  هانپ  رد 

یگیاسمه تمرح  قح و  ظفح 
یگیاریپیب رب و  دهع و  ظفح 

لامک رب  ندیسر  ربک و  زا  يرود 
لام ناج و  رب  متس  زا  نتسش  تسد 

هلا مکح  اب  هک  يرکف  نینچ  رد 
هانگ دشاب  نیمز  رد  ناسنا  لتق 

دالب رد  یهاوخداد  ضیغ و  مظک 
داسف زا  زیهرپ  یتشز و  زا  يرود 

نیا زا  شیپ  هچنآ  زا  دیزیهرپب  سپ 
نیمز رد  دمآ  ماوقا  رگد  رب 

دیسر مدرم  نادب  هک  یباذع  زا 
دیلپ راوخ و  ناشلامعا  دوب  هکسب 

هحفص 385] ]
تشز کین و  ره  زا  دیریگ  اهدنپ 

تشونرس رد  دش  تبث  اهنآ  زا  هک 
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ناترادرک زا  دیشاب  رذح  رب 
ناتراک ناشیا  وچمه  ددرگن  ات 

درخ مشچ  اب  دیدرک  هگن  نوچ 
دب کین و  زا  ناشلاوحا  همه  رد 

راگزور رد  ار  هچنآ  دیریگ  دای 
رادتقا ناوت و  ناشیا  رب  داد 

دیرب درک و  نکهشیر  ار  ناشمصخ 
دیعب یمایا  دندوب  ناما  رد 

مخ میلست  ندرگ  تمعن ، هدرک 
ملایب هداتف  نانآ  فک  رد 

راوتسا یبانط  نوچ  اهتمرکم 
رادیاپ اهنآ  رد  ار  تزع  هدرک 

تافص نیا  دنبای  هک  دش  ثعاب  هچنآ 
تایح رد  دشاب  ماک  رب  ناششون 

قارتفا دربن و  زا  يرود  دوب 
قافتا یتسود و  داحتا و 

سفن ره  مه ، رب  دندرک  هیصوت 
سک هلمج  رب  نامز  ره  رد  اجک  ره 

تسسگ هچنآ  زا  دیزیهرپب  سپ 
تسکش رخآ  ناشداد  داحتا و 

دنتشاد مه  زا  رایسب  اههنیک 
دنتشاک یئورود  ریوزت و  رذب 
لیلدیب مه  زا  دندنادرگ  يور 

لیلذ دش  ناشاههدید  رد  يروای 
دیرگنب رگید  راب  ار  ناگتفر 

دیرب يدنپ  وجتسج  نیز  رگم  ات 
؟ تخس دندرک  یگدنز  نوچ  نانموم 

تخر دنتسبرب  دنداد و  ناحتما 
الب راب  نیرتنیگنس  رگم  سپ 

؟ اضق رد  ناشیا  شود  رب  دبن  دوخ 
دنتشاد يراوتسا  ياهمزع 
دنتشاذگب رس  تشپ  اهانگنت 

دنسپدوخ ناینوعرف  یهگناو 
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دنب ریجنز و  رد  دنداد ، ناشرجز 
كاپ نادرم  رب  دندناشون  خلت 

كاخ يور  یماکخلت  اهدص  رهز 
ناج میب  گرم و  يراوخ و  لد  رد 

نانمشد ناوت  بولغم  هلمج 
رس دنیچیپ  ات  ریبدت ، يدب  هن 

رد دنیآ  باذع  نیا  زک  یهر  هن 
دنب هب  ناریسا  نیاک  نادزی  دید 
دنچ دنزرویم  ربص  قح  هر  رد 

هحفص 386] ]
راوتسا دندنامب  قح  سرت  نوچ ز 

رادیاپ ایالب  قالش  ریز 
دومن خر  دزیا  فطل  رگید  راب 

دوشگرب ناشیارب  ار  ترصن  هار 
زازتعا دیشخبب  يراوخ  نآ  زا  دعب 
زارف دش  ناشیارب  شمارآ  باب 

یگدنب زا  دعب  دنتشگ  نارمکح 
یگدنز رد  دوخ  دنتشگ ، ردتقم 

مارتحا قح  ناشداد  اجنادب  ات 
ماقم نیا  ایور  مشچ  دنیبن  هک 

دانع زا  غراف  هک  هگنآ  دیرگنب 
داحتا مه  اب  دوب  ار  نامدرم 
راگزاس وزرآمه و  لدمه و 

رای هارمه و  اهغیت ، اهتسد و 
هاگن وسکی  رب  هدنکفا  اههدید 

هار هدرک  یط  تهج  کی  رد  اهمزع 
زانب ایآ  نامز  نآ  دندوبن  سپ 

؟ زارفرس ینامکاح  نارتهم و 
راگزور خرچ  هک  اما  دیرگنب 

راک نایاپ  ناشدناشنب  اجک  رد 
قافن راوید  تخادنا  ناشنیب 

قافتا یتسود و  دش ، ینمشد 
فالتخا داتفیب  لد  نابز و  رب 
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فارحنا رخآ ز  دنتشگ  بشعنم 
راگدرک ار  تمرکم  ياههماج 

راوخ دروآ  نورب  اهنآ  نت  زا 
خارف یتشد  دب  هک  ار  دوخ  تمعن 

خالگنس نوچمه  دنادرگ  ناششیپ 
دناهناسفا ناتنیب  رد  نامزنیا ،

دناهنامیپ ار  دنپ  ياههداب 
لیعمسا موق  قاحساینب و  زا 

لیئرسا ياهدنزرف  زا  زین 
دوجو رود  رد  دیریگ  اهدنپ 

دورد دص  ناشیا  رب  نادزی  يوس  زا 
مه دننام  ناشلاوحا  نوچ  دوب 

مک شیب و  مه  نوچ  تسا  ماوقا  لاح 
اضق رود  رد  دیشیدنیب  دوخ 

ادج مه  زا  ناسک  نیا  دندوب  دنچ 
مادم اهارسک  اهرصیق و  دنچ 
ماکب ناشیا  رب  دندناریم  مکح 
قارع رحب  زا  دندرکیم  رود 

غاب هوبنا  اب  زبس  ياهتشد 
كاخ هریت  نآ  رب  دندیناشکیم 

كاچ كاچ  دب  شنت  امرگ  فت و  زک 
هحفص 387] ]

هایگ هن  بآ و  هن  عرزی  مل  کشخ و 
هاگن شدندرکن  زگره  اهربا 
نازو دب  هشیمه  نش  ياهداب 
نامایب ثداوح  رد  شنامدرم 

اهر ار  ناشیا  دندرک  نامکاح 
الب یتخس و  رقف و  لامک  رد 
شیپ دندیدیمن  زگره  یتمعن 

شیر تشپ  لیلع و  یئاهرتش  زج 
دوبن نکمم  اههناخ  نیا  زا  رتدب 

دوبن نطوم  نیمز  نیا  زا  رتکشخ 
شوگب دمان  یتوعد  گناب  چیه 
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شورخ دراک  دبن  یماح  سک  چیه 
هانپ هظحل  کی  دنرآ  ودب  ات 

هایس ماش  نیز  دندنب  ودب  لد 
یتفلا دیما  يدوب  اجک ؟ یک ؟

یتزع مدکی  دنبای  نادب  ات 
بارطضا اهنآ  رب  هدنکفا  گنچ 

باکر رد  اپ  مه ، دض  رب  اهتسد 
دیدش شیاهالب  نوزفا ، هقرفت 

دیزم هنتف  نیا  رب  ینادان  لهج و 
روعشیب نالهاج  ار  نارتخد 

روگ هب  هدنز  ناشدندرکیم  خلت 
راگدرک ياج  دندیتسرپ  تب 

راوخ تسس و  یشیوخ  دنویپ  ناشدوب 
يرورپناسنا یبوخ و  نمشد 

يرگتراغ رنه ، اهنت  ناشدزن 
راگزور يدنچ  دیخرچ  نینچنیا 

راگدرورپ ار  ریدقت  قرو  دز 
دوشگرب ناشیارب  تمعن  يهمشچ 

دومن خر  ص »  » دمحم دیشروخ  هک  ات 
راوتسا ار  ناشیاهلد  هرگ  دز 

راگدرورپ زا  تعاط  بانط  رب 
قارتفا ینمشد و  نیدنچ  دعب 

قافتا داهن و  تفلا  ناشنیب 
دنارتسگ ار  شاهیاس  تزع  ربا 
دناشفرب ناشیا  رب  تمعن  رهوگ 
فیرش ینید  تمعن  دوجو  اب 

فیخس مدق  نآ  دنادرگ  دحتم 
دندش قح  نید  تامعن  رد  هقرغ 
دندش قحلم  یمرخ  یشوخ و  رب 
تفرگ ناماس  زا  یگنر  یناگدنز 

تفرگ ناج  اجنآ  رد  مکحم  یتلود 
رادتقا دوب  یشوخ  نآ  هانپ  رد 
راوتسا نادزی  درک  ار  ناشراک 
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هحفص 388] ]
هاشداپ دندش و  مکاح  ناهج  رد 

هار كاخ  دش  ناشکاخ  جنک  راچ 
تفرگ الاب  سفن  ره  ناشیا  راک 
تفگش يا  دنتشگ  ماکح  مکاح 

دندش مکاح  ناهگان  یهورگ  رب 
دندب شبولغم  لبق ، ینامز  هک 

گنچ دندنکفا  کلم  رب  نانچنآ 
گنس هب  زگره  ناشریت  يدروخن  هک 

شوهب دیشاب و  هاگآ  نونک  سپ 
شوگ دیراد  مهدیم ، رکذت  نوچ 

ادخ نیمارف  زا  دیتشگ  رود 
اهر دش  اهناج  تعاط ز  هتشر 

یلهاج رصع  وچمه  رگید  راب 
یلهاک يژک و  منیب  امش  رد 

راوخ لامعا  اب  دیدنکفا  هنخر 
راگدرورپ ناتداد  هک  يژد  رد 

داهن تنم  یسب  تما  نیا  رب  قح 
داهن ناشاهلد  هب  تفلا  نانچناک 

دندمآ شهانپ  رد  هک  یتدحو 
دندمآ شهارب  دنکفا و  هیاس 
شتمیق دنادن  سک  هک  یتمعن 
شتبتر زا  یتبتر  رترب  تسین 

لاصو دعب  زا  هکنیا  دینادب  سپ 
لامک نامادب  ترجه  زا  دعب 
دومن ور  تیلهاج  رگید  راب 

دومن وخ  تقیرط  نآ  اب  ناتقلخ 
قافتا یتسود و  نیدنچ  دعب 

قافن تافآ  داتفا  ناتنیب 
سب دینادیم و  مالسا  زا  یمان 

سوه يور  امش  نامیا  تسه 
گنت ياهلد  اب  دیئوگ  نامز  نیا 
گنن رتهب ز  ام  رهب  شتآ  تسه 
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نونک اهلد  رد  دیهاوخ  ایئوگ 
نوگژاو مه  ار  مالسا  دینک  ات 
دیردرب ار  شتمرح  ياههدرپ 

دیرب ار  توخا  دهع  يهتشر 
هانپ شدنادرگ  هک  ینامیپ  کین 

هلا اتکی  نیمز  يور  ناترهب 
رایتخا دیدرک  مالسا ، زج  هب  رگ 

رازراک دتفا  رافک  اب  هکنوچ 
لیئربج زا  هن  لیئاکیم  هن ز 

لیصا راصنا  هن  اهرجاهم  زن 
ناترای دشابن  رگید  سکچیه 

ناتراکیپ رد  هارمه  دوش  ات 
هحفص 389] ]

زیت غیت  زا  دیردیم  مه  يهنیس 
زیتس نآ  رب  دهن  نایاپ  ادخ  ات 

راکشآ تسه  ناگتفر ، تشذگرس 
راگدرورپ ناشدرک  هک  بضغ  ناو 

باذع مایا  زا  دیهاگآ  بوخ 
باقع بیذعت و  تخس  دب  نوچ  هکنیو 

ریمض رد  زگره  دیرادنپم  سپ 
رید هدیدرگ  ادخ  مشخ  يهدعو 

ریپ درخ و  ایآ  دینادیمن  دوخ 
؟ ریسا دیتسه  يدزیا  گنچ  هب  هک 

راوخ دیرادنپم  ار  شماقتنا 
راگدرک رهق  نمیا ز  دیتسین 

روفغ دنوادخ  ار  دوخ  تمحر 
رودب دنادرگن  مدرم  زا  زگره 

تسس تشگ  تلم  ياپ  هکنآ  زا  ریغ 
تسش دای  زا  يدزیا  مکح  ود  نیا 

تفر دای  زا  رگد  رکنم  زا  یهن 
تفر داب  رب  مه  فورعم  رب  رما 

هلا اتکی  ار  موق  ناهلبا 
هانگ نیا  دندرک  هکنوچ  تنعل  درک 
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راصتقا مرج  هب  مه  ار  ناملاع 
راگدرک تنعل  درک  تیاده ، رد 

دیاهتسسگب ار  مالسا  يهتشر 
دیاهتسکشب وا  نید  دودح  مه 

نید ماکحا  زا  دیباترب  يور 
نیشنمه تلاهج  يوخ  اب  هتشگ 

ادخ اتکی  ارم  هدومرف  رما 
ازغ دساف  مدرم  اب  منک  ات 

تسپ راکزواجت  زا  مزیرب  نوخ 
تسکش ار  نادزی  دهع  هک  یسک  زو 

نیمز رب  ار  ناشنوخ  سپ  متخیر 
نیطساق نیقرام و  نیثکان و 

نم وچ  متشگ  وربور  جراوخ  اب 
نخس رد  ههدر  ناطیش  دز  گناب 

شوگب دمآ  وا  بلق  بارطضا 
شورخ دزیم  شاهنیس  رد  ياهزرل 
دنیقاب كدنا  یعمج  نونکا  رگید 

دنیغاب یموق  هک  اهرگمتس  ناز 
نود ناراکهنگ  رب  مرآ  هلمح 

نوگنرس میامن  اهنآ  تلود 
هحفص 390] ]

دالب فارطا  رد  كدنا  ینت  زج 
داد ریشمش  زا  هدنز  دنامن  سک 

متخات نوچ  برع  ناگرزب  رب 
متخادنا كاخ  هب  ار  ناشیا  تشپ 

كاچ هنیس  مدرک  هک  مدوب  ناوجون 
كاله ار  لئابق  ناناولهپ 

لوسر دزن  متبتر  زا  دیهگآ 
لوبق طخ  میدرخ  زا  داد  هکنآ 

میو دنزرف  دینادیم ، بوخ 
میو دنباپ  تسیقاب  سفن  ات 
دناشنیم شرانک  مدوب  یکدوک 

دنارورپیم ارم  شکاپ  نماد 
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دوشگیم ار  دوخ  رهم  رپ  يهنیس 
دونغیم مرانک  اهبش  ردپ ، نوچ 

دیشکیم شکاپ  شوغآ  رد  گنت 
دیشکیم شتآ  هب  ار  وا  نم  جنر 

تفرگیم وا  نت  رطع  مرکیپ 
تفرگیم وخ  شندوب  اب  مندوب 

تشاد هک  يرهم  رس  زا  ار  اههمقل 
تشاذگیم مناهد  رد  دیوجیم و 

نم راتفگ  رد  دید  یغورد  هن 
نم رادرک  رد  تفای  ییاطخ  هن 

راگدرک اتکی  دوب  وا  ظفاح 
رارق نم  زا  دربیم  شدای  هکنآ 
درخ دوب  دمحم  هک  مدنامه  زا 

درپس شیاهکلم  تسد  رد  تسد 
ادخ ار  دوخ  يهدرورپ  نیرترب 

یفطصم رای  دنادرگ  بش  زور و 
شتخومآ اهقالخا  نیرتهب 

شتخوس یهلا  قشع  شتآ  ز 
شرب رد  هشیمه  مدوب  بش  زور و 

شردام رانک  كدوک  یکی  نوچ 
ملع يایرد  نآ  تشذگب و  اهزور 

ملح ربص و  اب  متخومآ  اههتکن 
شوهب مشاب  ات  دومرف  یهگناو 

شوگب ار  نآ  مشک  رد  هقلح  وچمه 
ارح راغ  رد  تشگیم  ناهن  نوچ 

ادخ دزن  لد  زار  دیاشگ  ات 
هایس ياهبش  بلق  رد  سک  چیه 

هاگن يدنکفین  وا  رب  نم  ریغ 
دیدج دب  ینید  مالساک  نامز  نآ 
دیمدیم ار  دوخ  رون  كدنا  كدنا 

رون دیشروخ  نآ  هک  هناخ  نآ  رد  زج 
روضح اجنآ  رد  تشاد  هجیدخ  اب 

هحفص 391] ]
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كاخ يور  رب  دبن  رگید  ياهناخ 
كانبات شنید  رون  زا  دوب  هک 

مدب نم  ناملسم  صخش  نیموس 
مدب نت  رب  قح  نامیا  يهماج 

ماهدید ممشچ  هب  ار  شیحو  رون 
ماهدیئوب يربمغیپ  نآ  رطع 

رهم دیشروخ  نآ  رب  هکینامزنآ 
رهپس نطب  زا  دشیم  لزان  یحو 

نمرها ياههلان  مدینشیم 
؟ نخس نیا  دشاب  هچ  متفگ  یبن  رب 

دنژن هدیدرگ  تسا و  ناطیش  تفگ 
دنشک نماد  شتعاط  زا  قلخ  هکنیز 

ياهدینشب مه  وت  مشوینب  هچنآ 
ياهدید ار  نآ  وت  منیبیم  هچناو 

لوسر یشابیمن  هک  نیا  ام  قرف 
لوبق مه  تریخ  راک  يریزو  وت 

لوسر کیدزن  هب  دمآ  شیرق  نوچ 
لوفایب هام  هارمه  مدب  نم 

ادص کی  مه  اب  دنتفگ  شهگناو 
اعد نیا  ینک  نوچ  ص »  » دمحم يا 

شوگب تدادجا  دمان ز  نخس  نیا 
شورخ نیا  تنامدود  زا  درکن  سک 

ون هام  نآ  رب  دنتفگ  یهگناو 
وت یئاضاقت ز  کنیا  مینکیم 

يربمغیپ قحب  یتفریذپ  رگ 
يرحاس وگتساران و  وت  هنرو 

تسیهت یتشز  زا  هکنآ  خساپ ، داد 
تسیچ دیهاوخیم  هچنآ  دیئوگب  دوخ 

تخبهریت موق  دنداد  شخساپ 
تخرد نیا  رب  نونک  نز  یئادن  هک 
ولج دیآ  كاخ  دیآ ز  نورب  ات 

وت يولهپ  دتسیا  لزلزتیب 
تسادخ ياناوت  تسد  رد  تفگ :
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تسایربک تسد  راک  نیا  تردق 
هلا اتکی  دنک  يراک  نینچ  رگ 

؟ هاوگ قح  نید  هب  ایآ  دیهدیم 
لوسر اتفگ  تبثم و  خساپ  دوب 

لوبق مدرک  ار  طرش  کنیا ، دشاب ،
زار تسه  اراکشآ  نم  رب  هچرگ 

زاب ریخ  يوس  دیئآیمن  هک 
هحفص 392] ]

هاچ هب  دتفاک  یسک  دشاب  ناتنیب 
هابت ددرگ  دشک ، رکشل  يرگید 

دار درم  نآ  تخرد  رب  هگنآ  تفگ 
داعم بر و  ینکیم  رواب  وت  رگ 

مربمغیپ نم  هک  ینادیم  وت  رگ 
مربهر نادزی  يوس  زا  ار  قلخ 

يارب اج  زا  نونک  هشیر  گر و  اب 
يآ رد  مشیپ  رد  تسنادزی  رما 

تخس درک  یگناب  دنگوس  ادخ  رب 
تخرد هدنک  دش  هشیر  زا  ناهگان 

دوشگ رپ  هدنرپ  نوچ  هناکباچ 
دورف دمآ  یفطصم  رانک  رد 
دنارتسگ شزارف  رب  ار  ياهخاش 

دناشک نم  يورب  رگید  ياهخاش 
رون یتایآ ز  دندید  نینچ  نوچ 

رورغ ربک و  زا  دنتفگ  ادصکی 
وت دزن  دیآ  شمین  ات  وگب  دوخ 

ولج دیان  دتسیا ، رگید  مین 
داد روتسد  ودب  ربمغیپ  هکنوچ 

داهن ور  دمحم  يوس  نآ  مین 
تخرد راک  نیا  دب  روآ  تفگش  سب 
تخس دنکفا  نینط  شگناب  اضف  رد 

یبت بات و  اب  تساوخیم  ایئوگ 
یبن فارطا  رد  دیچیپ  ار  شیوخ 

ساپسان ناشکرس  رگید  راب 
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ساسایب یمالک  شدنتفگ  زاب 
دنوش لماک  اههمین  ات  وگب  ناه 
دنور رگیدمه  يوس  رگید  راب 

سپس متفگ  نم  دومرف و  نینچنیا 
سب هللا و  زج  تسین  یهلا  هک 

لوسر يا  مدوب  صخش  نیتسخن  نم 
لوبق ار  تکاپ  نید  مدرکب  هک 
منموم نیتسخن  نم  مه  نامزنیا 

منکیم زجعم  دیئات  ار  وت  هک 
ادخ نامرف  هب  يدومرف  هچنآ 

اجب یثکمیب  دروآ  تخرد  نیا 
هحفص 393] ]

يربمغیپ هک  قیدصت  دنک  ات 
يرترب دشخبب  تیاهنخس  رب 
تسرگوداج هن  دنتفگ : نارکنم 

تسرت شراتفگ  هچرگ  دیوگ  بذک 
؟ وا راک  دزاس  قیدصت  یسک  یک 

وگتفگ نیز  دنز  مد  هک  یلع  زج 
ادخ هار  رد  هک  منانآ  زا  نم 

یفطصم نید  دییات  یپ  رد 
شنزرس ریت  ناشاورپ ز  تسین 

شنم رد  حلاص  لوق و  رد  وگتسار 
ناشراسخر زا  تسادیپ  یتسار 

ناشراتفگ ناوکین  نوچمه  تسه 
دنبش نارادهدنز  تدابع  رد 
دنبت رد  تیاده  رهب  اهزور 

دننزیم یهابت  قرف  رب  هشیت 
دننزیم یهلا  لبح  رب  گنچ 

دنربمغیپ هر  نارادهدنز 
دنربیم نامرف  شیوخ  يادخ  زا 

رود تساهناج  نآ  زا  یهاوخدوخ  ربک و 
رورغ هن  یهابت ، هن  تنایخ ، هن 

تشرس یکاپ  يراکوکن و  زا 
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تشهب دشاب  ناشیاهلد  ایئوگ 
نت هداد  یهلا  تادابع  رب 

ندب شهار  رد  دندنادرگ  هجنر 

سابع نب  هللادبع  اب  ینخس  هبطخ 235-

مه البق  دنروایب ، نابز  رب  رتمک  ار  وت  مان  مدرم  ات  وش ، رود  هنیدم  زا  هک  تشون  ماما  هب  ياهمان  دوب  مدرم  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه  )
 …  ( دندومرف ندناوخ  زا  سپ  ناشیا  دروآ  ماما  يارب  سابعنبا  ار  همان  دوب  هتساوخ  ار  يزیچ  نینچ  ماما  زا 

ربخ يدروآ  هکیا  سابعنبا 
رسب يزیچ  نیا  زج  ار  نامثع  تسین 

تشم هب  دریگ  ارم  ات  دراد  تسود 
تشپ يور  دراد  راب  هک  رتش  نوچ 

ورب هگناو  ایب  دیوگیم  هاگ 
ولج دناوخ  رگد  راب  مور  نوچ 
عافد نامثع  زا  نم  مدرک  ردقنآ 

عامتجا ضارتعا  لابق  رد 
هلا اتکی  رب  دنگوس  رگد  هک 

هانگ دشاب  نم  راک  مراد  سرت 

ترجه زا  دعب  ثداوح  رد  هبطخ 236-

. تسا هدروآ  نآ  رد  داد  خر  ادخ  لوسر  ترجه  زا  سپ  ار  هچنآ  تسا ، هدمآ  الصفم  البق 
متخاس ار  رفس  راب  بکرم و 

متخات قح  ربمغیپ  یپ  رد 
ربخ شلاح  زا  مدیسرپ  اجک  ره 

رفس نیا  رد  جرع  رب  مدیسر  ات 
( تسزاجیا ییابیز و  تیاهن  رد  یبدا  ظاحل  زا  هرکذ  هاطاف  دندومرف  هک  ماما  راتفگ  تسدقتعم  یضر  فیرش  )

هحفص 394] ]

دینک باتش  ریخ  راک  رد  هبطخ 237-

ماکب نونکا  یگدنز  دشاب  هکنوچ 
مامت یمزع  اب  تسراک  عقوم 
زاب هبوت  هار  لامعا و  رتفد 

زارد دشاب  هر  دیرادرب ، هشوت 
هارب شدنناوخ  تشپ ، هداد  هکنآ 
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هانگ هدومنب  هکنآ  دیما ، دراد 
لجا داب  دزو  هکناز  رتشیپ 

لمع عمش  دوخ  شوماخ  دنک  ات 
فکز تصرف  دور  هکناز  رتشیپ 

فلت رسکی  دوش  هبوت  تلهم 
رهپس رب  کئالم  هکناز  رتشیپ 

رهچ هدرک  ناهنپ  دنیاشگب ، لاب 
نتشیوخ رهب  دیرادرب  راب 

ندب زا  ناج  دور  هک  يزور  رهب 
تایح رود  رد  دیرادرب  هشوت 

تافو زور  زا  سپ  دیآ ، راکب  ات 
راذگهر نیا  رد  دیدنبرب  راب 
رادیاپ دنامب  هک  ییاج  رهب 

ادخ زا  دیسرت  هک  سکنآ  راگتسر 
انف زا  لبق  وا  تشک  ار  دوخ  سفن 

داهن رد  ندرگ ، هب  تعاط  يهتشر 
داهن يراکهنگ  زا  دناهر  ات 

دیشچ نوچ  ار  ادخ  زا  تعاط  ماج 
دیشک شنیمارف  يوس  ار  سفن 

نیمکح هرابرد  هبطخ 238-

وخدنت یعمج  تسپ و  یناگدرب 
وس تمس و  ره  زا  دندیدرگ  عمج 

دنشناد ره  زا  لفاغ  هک  یمدرم 
دنشکیم ییوخدنت  لهج و  راب 

نتخومآ بدا  ار  ناشیا  دیاب 
نتخورفا ناشناج  رد  نید  رون 
نتشاد ملعم  ار  ناشیا  دیاب 
نتشادرب نتفرگب و  ناشتسد 

زین دنراصنا ، هن ز  رجاهم  هن 
زیتس زا  رود  مدرم  نموم  هن ز 
باتک نید و  زا  لفاغ  نایماش 
باختنا دندرکب  دوخ  ار  يرواد 
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هحفص 395] ]
تسود دنرادیم  هک  یمکح  دهد  هک 

تسوخ هریت  ناشیا  وچمه  مه  شدوخ  نوچ 
وا هک  ار  سکنآ  دیدیزگب  کیل 

ور ود  نید  امش و  راک  رد  دوب 
ناتلاح يوگزاب  دش  یسکنآ 

ناتلایما اب  دوب  فلاخم  هک 
يرعشا یسوم  دیدید  نتشیوخ 

: يرواد زا  لبق  تفگیم  نخس  هچ 
هرگ نید  رد  اههنتف  زا  داتفوا  »

هز ریت و  اهنامک  زا  دیراد  رود 
دیهن دوخ  ماین  رد  ار  اهغیت 

« دیهد اج  شفالغ  رد  ار  اههنشد 
گنن راشرس  نآ  دیوگیم  رگتسار 

؟ گنجب دمآ  ارچ  ام  رانک  رد 
درم هریخ  نآ  غورد  دیوگیم  هک  رو 

درک راومه  دوخب  ار  تمهت  هار 
باختنا دش  فرطنآ  زا  صاعورمع 
باوج درم  يرعشا  یسوم  تسین 

يروای قیال  تسسابع ، نبا 
يرواد يارب  شدینیزگرب 

فکب هداتفیب  کنیا  یتصرف 
فلت ار  نآ  دینک  ات  ادابم  ناه 

تسکش نداد  ناوتیم  ار  نانمشد 
تسدرود دالب  دیآ  تسدب  ات 

دالب نآ  رد  هک  دینیبیمن  دوخ 
دابع شتآ ، رد  دنزوسیم  دنچ 

روهلعش وس  ره  تسگنج  شتآ 
ربز ریز و  دش و  ناریو  اههناخ 

دمحم لآ  رکذ  رد  هبطخ 239-

دنشناد ملع و  نانادرگ  هدنز 
دنشکیم تکاله  غیت  ار  لهج 
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ربخ دیوگ  ناشیاهیرابدرب 
روهطوغ دشاب  ملع  رد  ناشناج 

هحفص 396] ]
تسا هتفگ  اهنخس  نطاب  زا  رهاظ 

تسا هتفس  تمکح  ياهرد  یشماخ 
فاصم رد  قح  اب  دنیان  هگچیه 
فالتخا دنرادن  نآ  رد  هگچیه 

دنتلم هانپ  نید و  يهیاپ 
دنتزع راوتسا  ياههتشر 

زازتها دندادب  ار  قح  مچرپ 
زاب دیدرگ  نتشیوخ  ياجب  ات 

دیدپ دمآ  ناشکاپ  دوجو  ات 
دیرب مه  شنابز  لطاب  دش  هدنار 

لوسر نیئآ  دنتفریذپ  رگ 
لوبق ار  نآ  دناهدرک  لقعت  اب 
دنونشب ار  شاهتفگ  اهنت  هک  هن 

دنور شلابندب  رارکت و  هدرک 
کیل دنرایسب  ملع  نایوار 

کین نانابهگن  ارنآ  دوب  مک 
هحفص 397] ]

اه همان 

هفوک مدرم  هب  همان 001-

یلع زا  هفوک  لها  رب  ياهمان 
یلو مه  ار  نیملسم  قح ، يهدنب 

لوبق برق و  بحاص  نایفوک 
لوسر راصنا  نیب  نادنمجرا 

ربخ نامثع  زا  تسین  ار  امش  نوچ 
رسب دمآ  شاهچ  ات  میوگ  شاف 
شندینشب دوخ ، هک  نشور ، نانچنآ 

شندید ناسب  دشاب  لثم  رد 
دندزیم نامثع  هب  هنعط  نامدرم 
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دندزیم ناهنپ  ادیپ و  نیگمشخ 
نآ ناهاوخ  مدوب و  رجاهم  نم 

نامز رود  زا  دونشخ  دوب  هک 
متخاتیم شرس  رب  كدنا ، تخس 

متخادنا شرتمک  هنعط  ریت 
ریبز مه  هحلط  نیب  نیا  رد  کیل 

ریغ رتنوزفا ز  دندرک  شنزرس 
شنزرس دب  ناشراتفگ  نیرتمک 
شنکاو وا  رب  دنداد  نشخ  سب 

راکشآ درک  هشیاع  ار  دوخ  مشخ 
رادوریگ دشاپب  یبوشآ ، تساخ 

یتعیب نم  اب  دندرک  نامدرم 
یتحاران زا  هن  رابجا و  هب  هن 
قایتشا زا  هتساخرب  یتعیب 

قاثو نیا  دنتسب  هنادازآ  تخس 
دنار شیوخ  زا  ار  قلخ  هنیدم ، سپ 

دنامن اجرب  شرب  رد  ینیشنمه 
شوجب دمآ  گید  وچمه  مدرم  مشخ 

شورخ وس  ره  زا  تشادرب  اههنتف 
تسا هتشذگب  رگد  کنیا  تفر  هچنآ 

تسا هتشگ  يراج  زین  یتیگ  مکح 
نتشیوخ ریما  يوس  نامزنیا 

نم نارای  يا  دیراذگب  ماگ 
گنج هب  کنیا  دینک  اهیتسدشیپ 
گنن تسه  اپارس  هک  یئودع  اب 

راگدرک لیم  هب  کنیا  دیهد  لد 
راگزور رد  دهن  يریدقت  هچ  ات 

هحفص 398] ]

هفوک لها  زا  ینادردق  همان 002-

داهن شوخ  نانموم  يا  رهش  لها 
داهد نانم  دزیا  ار  ناترجا 
یفطصم تیب  لها  زا  نینچمه 
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امش رب  اداب  شاداپ  نیرتهب 
دادب دیاشیم  هک  يرجا  نیرتهب 

داد شوگ  شمالک  رب  هک  یسک  رب 
ریما زا  دندینش  ار  نامرف  هک  ات 

ریپ درخ و  زا  شوگ  دیداد  نادب  دوخ 
شخساپ لد  زا  دیداد  ناتدناوخ ،

شخرف تفگ  دینشب ، ناتشوگ 

یضاق حیرش  هب  همان 003-

(: تفگ وا  هب  دیسر  ماما  هب  ربخ  نوچ  دیرخ  رانید  داتشه  هب  ياهناخ  ع )  ) نینموملاریما تفالخ  نامز  رد  حیرش  دناهتفگ  )
ارس کی  يدیرخ  هک  مدینش  نم 

الط رانید  داتشه  ياهداد 
دنس شرهب  ياهتشونب  یهگناو 

دنزیم دیئات  رهم  هک  يدهاش 
ربخ نیا  دشاب  تسار  يرآ  تفگ  )

( رگد راب  وا  هب  اتفگ  یلع  سپ 
هار دیآ ز  یسک  ات  دشاب  دوز 

هاگن دراد  دنس  هن  دهاش  هب  هن 
رود ياج  ات  تاهناخ  ناز  دربي 

روگ ریز  رد  دهنیم  یلاخ  تسد 
نم رای  يا  رخم  زگره  ياهناخ 

نتشیوخ لالح  لاوما  زا  ریغ 
تسکش ینیبیم  وت  دشاب  نیا  زج  رگ 

تسد تیابقع ز  مه  ایند  مه  هتفر 
دیرخ تقو  يدمآیم  وت  هک  رگ 

دیعب دب  ندیرخ  رگید  نم ، دزن 
هحفص 399] ]

دنس نآ  متشونیم  اهنخس  نیز 
دنز رپ  وت  لد  زا  شرهم  هک  ات 

یمهرد ار  نآ  دندادیم  هچرگ 
یمد يدرکیمن  نآ  رب  هگن  دوخ 
ورگ نآ  رهم  هب  لد  يراد  هکیا 

وت رهب  متشونیم  ار  دنس  نیا 
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نیمز رب  نونکا  تسناخ  نامه  نیا 
: نینچ یطرش  اب  تشگ  هدیرخ  هک 

ياهدروآ دنس  رد  هک  ياهناخ 
ياهدرم زا  دیرخ  يراوخ  يهدنب 

چوک تسدرک  ارس  نیا  زک  ياهدرم 
چوپ تیب  نیا  دیرخ  سک ، رگید  تفر و 

بیرف ياهارس  زا  تسه  ارس  نیا 
بیصن دشخبیم  هچ  یناریو  ریغ 

تسانف نابایخ  رد  هناخ  ياج 
تساقب زا  نازیرگ  هک  ینیمزرس 

نیمز يور  رب  داب  نوچ  ياهناخ 
نینچ ییوس  ره  دراد ز  وسراچ 

تسالب هاگنیمک  وس ، نیتسخن  زا 
تساطخ حبق و  لماع  وس  رگد  زا 

سوه رب  دش  یهتنم  موس  دح 
سک هلمج  دزاس  راوخ  هک  سوه  نآ 

روضح دراد  نمرها  مراچ ، دح 
رورغ داب  دمد  هرمگ ، دنکیم 

تسا هداشگب  فرط  نیز  هناخ  برد 
تسا هداتسا  شهگرد  رب  نمرها 

دروخ لوگ  وک  یسک  ار  نآ  دیرخ  سپ 
دربب ار  وا  گرم  جوم  هک  یسک  زا 

دادب ار  تعانق  نآ  ياهب  رد 
دایز تزع  دنک  هک  تعانق  نآ 

دوش رد  تلذ  هب  ات  یضار  تشگ 
دوش روهطوغ  خلت ، يزاین  رد 

دیرخ هناخ  نیا  هک  يرادیرخ  نآ 
دیدب ایند  زا  هک  ییاهررض  سب 
دنب هرادغ  نیمه  هک  ینانچمه 

0 دنچ نوچیب و  همه  رب  اهررض  دز 
كاله غیت  دزب  ار  ناهاشداپ 

كاخ ریز  رد  ناشدناشوپ  یهگناو 
راگزور ناشکرس  زا  دناتس  ناج 
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راوخ درک  ار  ناینوعرف  تلود 
دندش نوخلد  وا  زا  رصیق  ورسخ و 

دندش نود  لیلذ و  ریمح  عبت و 
لام يور  یلام  تشابنا  وا  هک  ره 

لامج رویز  اب  داد  ار  اههناخ 
هحفص 400] ]

دیما شدوب  تخودنا و  اهلام 
دیسر دهاوخ  وا  نادنزرفب  هک 

راک نایاپ  هک  تسنادیمن  دوخ 
راپسهر یبقع  هب  ددرگ  وا  لام 

باسح وا  زا  دنشک  هک  یهاگیاج 
باقع شدنریگ  تسدرک ، اطخ  رو 
لد داد  لطاب  هب  ایند  رد  هک  ره  »

« لجخ ددرگ  دنیب و  اهنایز  سب 
دنس نیا  کنیا  ترهب  متشون  نم 

دنز يدییات  رهم  نآ  رب  لقع 
يوه دنب  زا  دشاب  نازیرگ  رگ 

اهر ییایند  ياهانمت  زو 

شناهدنامرف زا  یکی  هب  همان 004-

مخ دندرک  رگا  میلست  ندرگ 
مه تسین  نیا  زج  تسنیا و  ام  لیم 

دنتشارفا یشکندرگ  رس  رو 
دنتشادرب يرگنایصع  مچرپ 

گنجب زیگنارب و  ار  تناعبات 
گنت يامنب  نایصاع ، رب  ار  هقلح 
دینش تنامرف  هکنآ  زا  کمک  اب 

دیشک نماد  وا  هکناز  يزاینیب 
شنت زا  دنک  ار  گنج  تخر  هک  ره 

شندوب زا  تسرتهب  دشابن ، رگ 
نتشیوخ يارس  رد  دنیشن  رگ 

نت هب  دیامنب  گنج  تخر  هک  هب 
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سیق نب  ثعشا  هب  همان 005-

هحفص 401] ]
تسدب يراد  نونک  هک  تیالو  نیا 

تسشن تردق  دنسم  رب  ياهدرک 
شروخنان دشاب  هک  يرادنپم  ناه 

شرورپ ناز  یهد  ار  شکرس  سفن 
ورگ تتسد  رد  تسه  تناما  نوچ 

وت تسد  هدرپس  ار  نآ  تربهر 
یتساوخ هچ  ره  هک  هتسیاش  تسین 

یتساکیب يروآ  تیعر  رب 
دامتعا هجیتن  رب  يرادن  ات 

دابع رب  امرفم  یفیلکت  چیه 
تسدب يراد  نامدرم  زک  یتورث 

تسدزیا لام  درگرب ، ورب  یب ،
نطو نآ  رد  ياهدیدرگ  نیما  وت 
نم تسد  رب  ار  لام  یناسر  ات 

ماقم رد  تیارب  مدنموزرآ 
مالسلاو مشابن  یلاو  نیرتدب 

هیواعم هب  همان 006-

رمع نامثع و  رکبوب و  اب  هک  ره 
رگد مه  نم  اب  درک  تعیب ، درک 

تسد داهنب  نم  تسد  رد  یسک  ره 
تسب دهع  نم  ندوب  هفیلخ  رب 

دنکشب ار  دوخ  دهع  دیاشن  دوخ 
دنز مد  ییاورنامرف  رگد  زا 

نونک دناوتن  هدوب ، بئاغ  هکناو 
نوچ دنچیب و  لمع  ناز  دچیپب  رس 

زیرگ دوبن  نآ  زک  ییاروش ، کین 
زین تسراصنا  اهرجاهم و  زا 

ماما ار  یصخش  دندناوخ  رگا  سپ 
ماقم الاو  دزیا  یضار ، تسه 
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بیع تفرگب  ناشراک  رب  یسک  رگ 
بیر تخورفا  ای  دروآ  یتعدب 

شیوخب هراب  رگد  شدنناوخزاب 
شیپ هب  دیآیم  گنج  دیاین ، رو 
دیشک نماد  نیملسم  هار  نوچ ز 

دیزگ دوخ  يارب  ار  رگید  هار 
هانگ ددرگ  شندرگ  لابو  سپ 

هار نوریب ز  ار  ياپ  هداهن  نوچ 
درخ مشچ  اب  وچ  هیواعم ، يا 

درذگب نونکا  هچنآ  رب  يرگنب 
هحفص 402] ]

راوخ سفن ، ياوه  ینادرگب  رگ 
راکشآ هگنآ  دید  یهاوخ  شاف 

نافع نامثع  لتق  لابق  رد 
ناهج رد  سک ، رترازیب  مدب ، نم 

هیواعم هب  همان 007-

دیسر نم  تسدب  وت  زا  ياهمان 
دیعو يدوب و  هداد  ییاهدنپ 

ياهتسویپ مهب  ار  ییاههلمج 
ياهتسب نآ  رب  ظافلا  رویز 

یهرمگ طرف  یتشونب ز  همان 
یهلبا يور  یشیدنادب ز  اب 

تسا هتشونب  لد  روک  نآ  ار  همان 
تسا هتشغآ  مهب  ار  اهیدب  هک 

شدیامنب هر  هک  یمشچ  دوب  هن 
شدیامرف هظعوم  هک  یسک  هن 

شیوخ يوس  شدناوخ  سفن  ياوه  نوچ 
شیپ داهنب  اپ  داد و  ار  شخساپ 

يوگ وچمه  شدنارب  یهارمگ  بوچ 
يوس تمس و  ره  زا  داتفا  شیپ  رد 

تسار راتفگ  زا  لفاغ  اما  تفگ ،
تساطخ هک  یقیرط  زا  اما  تفر ،
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همان يهمادا 
تسد داد  تعیب  هب  تبون  کی  هک  ره 

تسکش دیاشیمن  نامیپ  شرگید 
بیع هتفرگب  نید  ز  دش ، جراخ  هک  ره 

بیر کش و  دراد  هک  سک  ره  ورود ، دش 

یلجبلا هللادبع  نب  ریرج  هب  همان 008-

دیمح دنوادخ  دمح  زا  دعب 
دیسر وت  تسد  هب  همان  نیا  هکنوچ 

هدم تصرف  رگد  هیواعم  رب 
هنب وسکی  ار  دیدرت  وگزاب ،

هحفص 403] ]
رادب مزلم  نخس  رب  هناعطاق 

رایتخا ار  تهج  کی  دیامن  ات 
تسوکن قح  نید  میلست  دوش  رگ 

تسور شیپ  تهار  ود  هک  وگرب  هنرو 
گنج هب  آزاب  هراوآ و  وشب  ای 

گنن يراوخ و  اب  میلست  وشب  ای 
نامن رگید  ار ، گنج  دریذپ  رگ 

ناسریم اجنیدب  ار  دوخ  رتدوز 
ریگب تعیب  ار ، حلص  دریذپ  رو 
ریگب تما  يهلمج  نآ ، دهاش 

هیواعم هب  همان 009-

نوبز يدارفا  دندرک  اهمزع 
نوخ دنزیر  یفطصم ، یبن  زک 

دننکفا ام  یتسه  رد  یشتآ 
دننکرب هشیر  مه ز  ار  ام  لسن 

زین دندرک  یلطاب  ياهرکف 
زیت دندرک  ار  گنرین  دص  غیت 

دنتشادرب نایم  زا  ار  یتحار 
دنتشاذگب نامناج  رد  اهمیب 

تخر میتسبرب  رابجا ، زا  هگناو 
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تخس دوب  شهار  هک  یهوک  لد  رد 
دنتخوت هنیک  دنتسناوت  ات 

دنتخورفا دربن  گنج و  شتآ 
راگدرک هناگی  ریدقت  دوب 

رادساپ شکاپ  نید  زا  میوش  ام 
نتشیوخ دش  شتمرح ، رادهدهع 
نطو رب  نید ، يهیاس  دنامب  ات 

راگدرک رجا  هب  دب  نموم  مشچ 
رابت نیئآ و  یماح  نارفاک ،

داهن قدص  زا  هک  سکنآ  شیرق  زا 
داهنیم لد  نید  یناملسم و  رب 

دیسریم ام  رب  هک  یجنر  زا  رتمک 
دیشکیم تبیصم  دیدیم و  رجز 

وا دنگوس  مه  دوب  سک  ای  هکنوچ 
وا دنباپ  دوب  شظفح ، دنک  هک 

هحفص 404] ]
نارفاک اب  دب  دنواشیوخ  هک  ای 

ناما رد  يدنام  گرم  زا  مرجال 
تفرگیم الاب  وچ  نادیم  شتآ 
تفرگیم اوام  قلخ  ینما  جنک 

یفطصم ار  نتشیوخ  تیب  لها 
الب زور  رد  دومرفیم  عمج 
زیت ریشمش  هزین و  زوس  ات ز 

زیتس رد  نارای  دنشاب  ناما  رد 
ردب زور  رد  دش  هتشک  هکنانچنآ 

ردص ناناملسم  زا  ثراح  نبا 
دحا زور  رد  تخاب  ار  ناج  هزمح 

دش هتشک  رفعج  هتوم  دربن  رد 
وزرآ نیا  دوب  زین  ار  يرگید 

وا ناج  دیابر  رد  تداهش  ات 
لجا دوب  ناباتش  ار  نانآ  کیل 

لحو رد  نتفر  ياپ  ار  یکی  نیو 
راگزور ياضق  زا  اتفگش  يا 
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؟ راخ گنسمه  دنکیم ، ار  یلگ  نوچ 
فیعض يار  اب  رهد  نامدرم 

فیدرمه ار  نم  زورما  دننکیم 
هاگچیه نید  هر  رد  هک  یسک  اب 

هار چیه  رد  ولج  هداهنن  ياپ 
تسا هنیرید  وا  یناملسم  هن 

تسا هنیشیپ  نم  نوچ  زگره  ارو  هن 
اعدا دیامنیم  اتفگش  يا 

ادخ هن  منادب  نم  هن  ار  هچنآ 
راگزور ره  رد  لاوحا و  همه  اب 
راگدرک هناگی  میوگیم  رکش 
یتسارآ سفن  هک  هیواعم ، يا 

یتساوخ هفیلخ  نآ  نالتاق 
وتب ار  ناشیا  هک  یناکما  تسین 
ورگ نم  مراپس  رگید ، یسک  ای 

مسق کنیا  دوخ  ناج  رب  مروخیم 
مه زاب  يدرگن  یهارمگ  رگ ز 

راک تشز  نیا  زا  تسد  یئوشن  رگ 
راگزور رد  نتخادنا  فالتخا 

بضغ زا  راشرس  دید ، یهاوخ  دوز 
بلط ار  تنوخ  قلخ  دیامنیم 

هورگ ناز  اهناشن  ینیب  فرط  ره 
هوک تشد و  رحب و  رب و  نایم  رد 

هحفص 405] ]
تسشک نمشد  ناشمشخ ، هکنامزنآ 

تسشوخان سب  ارت  ناشیا  ندید 
مالک نایاپ  هب  نم  مالس  سپ 

مالس رب  قیال  تسه  وک ، یسک ، رب 

هیواعم هب  همان 010-

راگزور تسد  هک  يزور  ینک ؟ نوچ 
رانک دزادنا  ترکم  ياههدرپ 

داش تسدرک  ارت  ایند  رویز 
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داهن تفخ  تلد  رد  نآ  تذل 
ياهداد شباوج  هدناوخ ، دوخ  يوس 

ياهداتفا شیپ  رد  دناشکیم 
ياهدرک مخ  وا  رب  تعاط  ندرگ 
ياهدرک مزلم  دنب ، رد  ار  شیوخ 

هار هریت  نیا  لد  رد  دشاب  دوز 
هاگن دراد  تنتفر  زا  یتردق ،

الب نآ  رد  سکچیه  هکنانچنآ 
اهر دزاس  ارت  دیاشیمن  دوخ 

تشز لامعا  زا  رگید  شکرب  تسد 
تشرس يرادیم  هدوسآ  یکب  ات 

باسح زور  هک  رادرب  ياهشوت 
باقع دیآیم  هار و  زا  دسریم 

تسرپ ناهارمگ  راتفگ  زا  تشوگ 
تسروخمد ناعبط  وید  اب  وت  عبط 

یتلفغ رد  نادب  مدرک ، تهگآ 
یتوهش ریسا  شهاوخ ، يدنب 

يروهطوغ اهشیع  نایم  رد 
يربیم نامرف  تخس  ناطیش  نوچ ز 

تنطاب زا  نمرها  درب  اهماک 
تنت رد  هدیمد  ناج  نوخ و  وچمه 

نونکات عقوم  هچ  زا  اتفگش  يا 
؟ نود درم  يا  قلخ  راوخمغ  ياهتشگ 

؟ ياهدوب تیعر  یلاو  وت  یک 
؟ ياهدوب تما  رهب  يریما  ای 
فکب يراد  ياهنیشیپ  نید  هن ز 

فرش زا  وت  رد  تسه  یناشن  هن 
تاهنیشیپ زا  هللااب  ذایعلا 

تاهنیرید نطاب  يدب  زا 
؟ يرد اهایور  هب  یک  ات  ردخلا 

؟ يروهطوغ وزرآ  بیرف  رد 
هحفص 406] ]

؟ ورود يراد  ارچ  نطاب  رهاظ و 
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؟ ولگ ات  یشون  ریزت  يهداب 
يآ شیپ  يدربن  ناهاوخ  هک  رگ 

يآ شیوخ  راذگ و  ییوس  ار  قلخ 
فاعم نتشک  زا  راد  ار  هپس  ود 

فاصم نیا  رد  ناشنوخ  دزیرن  ات 
؟ هایس دشاب  هک  بلق  ینادب  ات 

؟ هانگ زا  روک  هدش  وت  ای  نم  مشچ 
نسحلاوب متسه  هک  یناد  نتشیوخ 

نفک هدرک  ارت  دادجا  هکنآ 
وت ياورپیب  ردبرد ، ماهتشک 

وت ياهردارب  یئادودج و 
زین غیت ، اب  متفاکشب  ناشزغم 

زیت ریشمش  نامه  مزورما  تسه 
كاپ بلق  اههشیدنا و  نامه  اب 

كاله منادرگزاب  ار  نانمشد 
ماهدیچ نماد  شیوخ  نید  هن ز 

ماهدیزگب يرگید  لوسر  هن 
قیرط یط  منک  یهار ، نآ  رد  نم 
قیرغ ییایرد ، كاپ  رد  موشیم ،

اهر شناماد  دیدرک  امش  هک 
اپ دیداهنب  زین  تهارک  اب 

تفگش يا  یهاوخب ؟ ار  نامثع  نوخ 
تفرگ شناج  سک  هچ  یناد  نتشیوخ 

نخس نیا  رد  وگتسار  یتسه  وت  رگ 
نم هن  ار  شنوخ  هاوخ  اهنامه  زا 

گنن هب  یلانیم  هک  منیبیم ، شاف 
گنج نادند  ورف  وت  رد  دور  نوچ 

راب ینیگنس  ریز  رد  رتش  نوچ 
راز نیگمغ و  ینکیم  ییاههلان 

زیت غیت  ریز  وت  نایرکشل 
زیرگ رب  یهار  تسین  هک  نامزنآ 

كاله داب  اضق  هک  ینامزنآ 
كاخب تنادرم  دنتفا  دزویم 
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بارطضا الب و  ناراب  ریز 
باتک يوس  توعد  مدینکیم 

دیرفاک یناکرشم  ای  دوخ  هچرگ 
دیرکنم ار  مندرک  تعیب  هک  ای 

هحفص 407] ]

نایهاپس زا  یهورگ  هب  همان 011-

دیتخات نمشد  بلق  رب  امش  رگ 
دیتخادرپ نانمشد  عفد  هب  ای 

دنزگ زا  رود  اههوک  نایم  ای 
دنلب ياج  رد  دیریگ  يرگنس 

بآ رپ ز  ییاهدور  نایم  ای 
بارطضا زا  رود  دیریگ  يرگنس 

هانپرس نوچ  ناترهب  ددرگب  ات 
هار یط  رد  یعنام  ار  نانمشد 

فرط کی  زا  گنج  زاغآ  دوش  ای 
فده دریگیم  مصخ  ار  وس  ود  ای 

غیردیب مزال  دننانابهدید 
غیتس رب  اههپت و  زارف  رد 

دینمیا هک  فرطناز  ادابم  ات 
دینمشد زا  رود  شیوخ  لایخ  رد 
نیمک زا  دیآرب  نمشد  ناهگان 

نیمز كاخ  دنک  نوگلگ  امش  زا 
دنربهر نوچ  اهرادهیالط  سپ 

دنرکشل ود  ره  زاب  ياهمشچ 
تسا هدید  ناسب  دوخ  هک  ورشیپ 

تسا هدیزگب  اهسوساج  دوخ  رهب 
دیوش هدنکارپ  هک  ادابم  ناه 

دیوش هدنک  نازخ  رد  یگرب  وچ  هک 
راب دیدنب  ای  دیئآ  دورف  رگ 

رانک رد  مه  اب  دیشاب و  دحتم 
تسب شیوخ  باقن  نوچ  نیرز  صرق 

تسمزال نابهگن  اهرکشل  درگ 
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تسس باوخ  زا  ناتیاپ  ددرگن  دوخ 
تسچ دیشاب  همه  دیباوخب و  مک 

یحایرلا سیق  نب  لقعم  هب  همان 012-

راگدرک ناز  تدیاب  لد  رد  سرت 
راک نایاپ  یسر  یهاوخ  ودب  هک 

يو رادید  زا  يراچان  تبقاع 
یط وت  يزاس  ار  هار  نیا  ریزگان 

هحفص 408] ]
گنرد نک  یتخل  گنج ، عورش  رد 

گنجم نانآ  اب  دندیگنجن  ات 
هار يوپیم  رحس  هاگنابش و  رد 

هاپس زگره  نارم  امرگ  لد  رد 
باتش نکیم  هگچیه  نتفرب  هن 

بارطضا نارای  بلق  رد  هنب  هن 
راگدرک نوچ  ورم ، هر  بش  رس  رد 
رارق ار  نآ  دادب  ندوسآ  صاخ 

تسا شیاسآ  تبون  بش ، لوا 
تسا شیارآ  تکرح و  نامز  هن 
نک زاسمد  یتحار  اب  ار  حور 

نک زاب  اهرتش  تشپ  زا  راب 
راکشآ درک  دوخ  راسخر  رحس  نوچ 

راگدرک هانپ  رد  امیپ  هار 
ریزگان ار  دوخ  مصخ  يدیدب  رگ 

ریگ ياج  دوخ ، رکشل  نایم  رد 
ودع کیدزن  ردقنآ  وشم  دوخ 

وزرآ درک  ار  گنج  هک  یسک  نوچ 
درگم نمشد  زا  رود  مه  ردقنآ 

دربن زا  دراد  سرت  هک  یسک  نوچ 
نت هدامآ  نامب ، تلاح  نامه  رد 

نم نامرف  دسر  وت  يوسب  ات 
اههنیک طرف  هک ز  ادابم  ناه 

اههنیس نورد  رد  هتفهن  هک 
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نیمز يور  رب  دیزیر  ناشنوخ 
نیدب ناشیا  ندناوخ  زا  رتشیپ 
تسار نیئآ  رب  هکنآ  زا  رتشیپ 
تساوران نتشک  دیناوخ ، ناشزاب 

رگشل ناریما  زا  رفن  ود  هب  همان 013-

تسرکشل ریما  رتشا  کلام 
تسربهر ار  امش  هظحل  نیمه  زا 

دیونشب شناجب  دیوگیم  هچ  ره 
دیور نمیا  شاهیاس ، هانپ  رد 

رپس نوچ  ای  هرز  دننام  تسه 
رطخ ره  زا  دینمیا  شهانپ  رد 

تسس چیه  ددرگن  شریبدت  ياپ 
تسنب شنامیا  گنر  یساره  هن 

هحفص 409] ]
باتش دش  مزال  هک  اجنآ  دنک  تسین 

باتب دتفایمن  يدنک  عقوم 

شنایهاپس هب  همان 014-

گنجب زاغآ  مصخ  هدرکن  ات 
گنرد دیاب  ناتگنج  عورش  رد 

تسامش اب  تجح  هک  ار ، نادزی  رکش 
تسازغ نیا  رد  ناتهارمه  قح  تسد 
شیوخ لاح  رب  ناشدیراذگب  هکنیا 

شیپ دنراذگب  ياپ  نانآ  هک  ات 
ماخ موق  رب  دوب  رگید  یتجح 
مامت ار  تجح  دیدرک  ناشرهب 

تسکش نادیم  رد  دروخ  نمشد  هکنوچ 
تسسگ مه  زا  شرکیپ  دنبدنب 

تخیرگ نادیم  زا  هک  ار  سکنآ  نوخ 
تخیر كاخ  رب  رگد  دیابیمن  دوخ 

تساوران زجاع  حورجم و  نتشک 
تساطخ يراک  نانز  رب  هنایزات 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 542 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نارگ یمانشد  دنیوگ  دوخ  هچرگ 
ناتسومان رب  هک  ای  ناریما  رب 

فیعض روز و  مک  دنتسه  نانز  نوچ 
فیخس یلقع  اب  سفنلا  فیعض  مه 

فیعض روز و  مک  دنتسه  نانز  نوچ 
فیخس یلقع  اب  سفنلا  فیعض  مه 

تسرپتب دندب و  كرشم  نانز  نوچ 
تسد میئوش  ناشگنج  زا  دوب  رما 

رگد مه  تیلهاج  نامز  رد 
رثا ینیب  نانز  اب  ارادم  زا 

گنس بوچ و  اب  ینز  رب  يدرم  هک  رگ 
گنن دیدیم  دوخ  دربیم ، ياهلمح 

شنزرس مئاد  دندرکیم  یقلخ 
شنم نیز  ار  وا  نادنزرف  وا و 

ادخ اب  زاین  زار و  همان 015-

تسوت يوس  اهلد  يور  اهلا  راب 
تسوت يوک  ناتسآ  رب  اههدید 

هحفص 410] ]
ولج تهار  رد  دنیآ  اهماگ 

وتب تمدخ  زا  رغال  اهندب  دش 
شورخ درآ  ناهن  ياهینمشد 
شوجب دمآ  اههنیک  زا  اههنیس 

تهر كاخ  همه  ام  اهلا ، راب 
تهگرد زا  دوخ  میراد  اههوکش 
نورب ام  عمج  ربمغیپ ز  تفر 

نوگهنوگ سب  اهیار  نوزفا ، مصخ 
ادخ يا  ینارواد  نیرتهب  »

« ام نیب  رد  يرواد  نک  قحب  سپ 

گنج تقو  شنارای  هب  همان 016-

زیرگ نآ  زگره  دیرامشم  تخس 
زیتس تسه و  ياهلمح  نآ  زا  سپ  هک 
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تسیتکرح نآ  زا  سپ  هک  یتسشن  ای 
تسیتصرف دوخ  اوق  دیدجت  رهب 

دوب نت  يور  هک  يریشمش  زیت 
دوب نمشد  يهدرگ  شهاگباوخ 

رترایسب ششوک  دیآ  مزال 
رگراک تخس و  ياهتبرض  رهب 

دربن ماگنه  دیدنب  ورف  بل 
درط دیدرت  دوش  یشوماخ  نوچ ز 

دیرفآ ار  ناج  هکنآ  رب  مسق  سپ 
دیرد مه  زا  ياهماج  نوچ  ار  هناد 

داهن رد  رفاک  دنتسه  نانمشد 
داقتعا زا  دناهتشگ  ناملسم  یک 
ناج میب  قافن و  زا  اهنت  هکلب 
نابز يور  رب  دندنار  يدهشا 
راکشآ دنیامنیم  ار  دوخ  رفک 

رای دننیبب  نتشیوخ  رانک  رگ 
هحفص 411] ]

هیواعم همان  خساپ  رد  همان 017-

مامت ددرگ  نامگنج  ات  ياهتفگ 
ماش رهش  کنیا  وت  رب  مراذگاو 

وت مدناتسب ز  زورید  ار  هچنآ 
ورگ تزورما  داد  مهاوخن  دوخ 
زیتس گنج و  شتآ  زک  ياهتفگ 

زیر مشپ  نوچمه  دوبان  برع  دش 
ناشن هتفر  ار  قلخ  یتخس  ریت 

ناشرهب یناج  مین  اهنت  هدنام 
تشهب رب  دیایب  رسکی  نادب ، سپ 

تشهب ار  ناج  قح  هار  رد  یسک  ره 
تسکش لطاب  ار  هک  ره  رمع  ماج 

تسپ راوخ و  خزودب  شدنناشکیم 
مه وچ  دشاب  ام  عضو  هک  ياهتفگ 

مک شیب و  ورین  رای و  ظاحل  زا 
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تساطخ تفرح  نینچنیا ، زگره  تسین 
تساوران تمالک  یناد  نتشیوخ 

روهلعش وت  رد  دیدرت  شتآ 
روهطوغ منیقی  يایرد  هب  نم 

قاط صرح  زا  ماش  نادرم  تقاط 
قارع لها  کیل  دنهاوخ ، ترخآ 
فانم زا  میتسه  ود  ره  ام  ياهتفگ 

فاصم دیآ  تشز  میتشپ  کی  نوچ ز 
تسرهوگ کی  زا  دوخ  ام  لسن  هچرگ 

تسرترب هیما  زا  مشاه  کیل 
؟ تسیکی یک  بلطملادبع  اب  برح 

تسیرجاف یکی  نآ  هزیکاپ  یکی  نیاک 
ساپسان سب  دب  هک  نایفسوبا  ای 
سایق ددرگ  اجک  بلاطوبا  اب 

ادخ هار  رد  درک  ترجه  هکنآ 
الب تشپ  رب  تسب  یتخس  راب 

راسمرش راوخ و  هک  سکنآ  نوچ  تسین 
راگدرک لوسر  شدازآ  درک 

فیرش سب  ینادناخ  دراد  هکنآ 
فیفع یناکاپ  لسن ، ردنا  لسن 

هحفص 412] ]
هار چیه  زا  لمع  يوزارت  رد 

هاگچیه لطاب  گنسمه  قح ، تسین 
تسا هتسخ  راوخ و  هک  سکنآ  نوچ  تسین 

تسا هتسب  هسالس  نآ  رب  ار  شیوخ 
وخ هتفرگب  ادخ  اب  هک  ینموم 

ورود يزابلغد  نوچ  زگره  تسین 
رون درک  مگ  وا  هک  سکنآ  رب  ياو 

روک مشچ  اب  دش  دادجا  وریپ 
ردپ لابندب  يراوخ  دصب  ات 
روهلعش ددرگب  خزود  لد  رد 

تشذگ هچ  ره  زا  هتشذگب  یهگناو 
تشگب اطعا  ام  هب  یلضف  نیرترب 
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يربمغیپ تمعن  ام  رب  داد 
؟ يرترب تلیضف  نیز  ایآ  تسه 

راوخ میدرک  نادب  ار  نادنمروز 
رادتقا میداد  زین  نافیعض  رب 

جوا تفرگب  ادخ  نید  هیاپ 
جوف جوف  مدرم  دندروایب  نید 

رود کیدزن و  زا  سک  ره  ناملسم  دش 
روز سرت  زا  هاوخ  هناقاتشم  هاوخ 
هورگ نآ  زا  دوخ  دیدوب  امش  سپ 

هوتس رد  یناوتان  زا  دیدمآک 
ناج میب  زا  ای  نان و  يارب  ای 

نابز يور  رب  دیدنار  يدهشا 
كاخ يور  ناملسم  لوا  هچرگ 

كاپ دوب  اهیگدولآ  ناشبلق ز 
نطو رهش و  زا  درک  ترجه  هک  ره 

نز درم و  زا  دوبر  ار  تقبس  يوگ 
تسم هدرک  تباوخ  هک  هیواعم  يا 

تسد هدنکفا  وت  ناج  رب  نمرها 
نکم ناطیش  يهمعط  ار  نتشیوخ 

نکم نامیپ  مه  شاهیدیلپ  اب 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 018-

دورف دیآیم  هرصب  رب  نادب  دوخ 
دوز رید و  دوخ  نمرها  مشچ  ریت 

تسا نتسبآ  اهبوشآ  زا  هرصب 
تسا نمشد  تشپ  هنتف ز  يهفطن 

هحفص 413] ]
نکب یکین  نامدرم  مامت  رب 

نب تشحو ز  هشیر  دکشخب  ات 
ياهدنابوک یتبرض  مدینش  نم 

ياهدنار تنوشخ  اهیمیمت  رب 
تسب تخر  ناشیا  زک  رتهم  ره  هچرگ 

تسشن نآ  ياجب  رتهب  يرتهم 
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یلهاج نامز  رد  هچ  نونک  هچ 
یلهاک زا  رود  دندوب  ام  رای 

گنج نارود  رد  دندوب  ام  رای 
گنر ریوزتیب و  دنتسب  اهدهع 

ام نیب  رد  دوب  یشیوخ  تبسن 
ادا قح  نیا  مینک  ات  دمآ  بجاو 

لامیاپ یشیوخ  قح  نیا  مینک  رگ 
لابو ناج  رب  دوشیم  شهانگ  دوخ 

دب کین و  ره  رد  سابعلاوبا  يا 
دنزیم رس  وت  تسد  ای  نابز  زک 

کین درم  يا  نکب ، يرادنتشیوخ 
کیرش تراک  رد  میتسه  ام  هکنوچ 
دایز نکیم  دوخب  ار  منظ  نسح 

دامتعا وت  رب  هراومه  منک  ات 

ناهدنامرف زا  یکی  هب  همان 019-

مایپ ناناقهد  يوس  زا  هدمآ 
مادم يریگیم  تخس  اهنآ  رب  هک 

متس بوچ  ناشتشپ  رب  ینزیم 
مسق يدروخ  ناشریقحت ، ینک  ات 

راگدرک اتکی  هب  اهنآ  دنکرشم 
رای دندرگ  ارت  ات  دیاشن  سپ 

ناشدنار دیابن  مه ، زگره  کیل 
ناشدناوخ دیابن  مئاد  دوخ  يوس 

دناهتسب یحلص  دهع  ام  اب  هکنوچ 
دناهتسشنب ام  نید  هانپ  رد 

تسمزال یسابل  مدرم  نیا  رهب 
تسمه اب  یمرن  يربز و  نآ  رد  هک 

نابرهم وش  مه  يدنت و  نکب  مه 
ناوخب تکیدزن  هاگ  نارب و  هگ 

هحفص 414] ]

هیبا نب  دایز  هب  همان 020-
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نیتسار ییاهدنگوس  مروخیم 
نیرفآ ناج  دزیا  هناگی  رب 

ياهدرک تنایخ  هک  منادب  رگ 
ياهدرک تناما  رد  تیاعر  هن 

مه تسوت  دزن  هک  اهتمینغ  رد 
مک شیب و  فرصت  لخد و  ياهدرک 

ریگتخس مدرگب  وت  رب  نانچنآ 
ریقف نیکسم و  رایسب  يوش  هک 

لاح وت  تشپ  دوش  مخ  هک  ردقنآ 
لایع لها و  یجرخ  راب  ریز 

نتشیوخ لاحب  ینامرد  راوخ 
نهریپ ینارد  هنیس  رب  راز 

هیبا نب  دایز  هب  مه  زاب  همان 021-

نزم مد  ینوزف  زا  شاب  لدتعم 
نکش مه  رد  ار  فارسا  هشیش 
وکن رطاخ  رد  راپسب  سفن  ره 

ور شیپ  رد  دوب  یئادرف  هکنیا 
زاین رادقم  هب  اهنت  نک  ظفح 

زابم لد  زگره  لام  عمج  هب  دوخ 
جاجل زا  رود  نوزف ، دشاب  ار  هچنآ 

جایتحا زور  رهب  نک  ياهشوت 
ادخ زا  یهاوخب  اما  یشکرس ،

؟ اطع دزاس  ناعضاخ ، رجا  وت  رب 
باوث نآ  دشخبب  ات  يراد  مشچ 

؟ باوص قافنا و  لها  رب  دهد  هک 
روهطوغ اهیشوخ  رد  یتسه  هچرگ 

ربخ تنافیعض  زا  زگره  تسین 
دنچ وت  ار  دوخ  تورث  زا  ياهرذ 

دنمتسم هن  یهد  نز  هویب  هب  هن 
هحفص 415] ]

تسا هدرک  ناسنا  هچنآ  ساسا  رب 
تسا هدروآ  فکب  یشاداپ  دقن 
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لوصو اجنآ  دنکیم  ار  ياهشوت 
لوبق ددرگ  وا  زا  ایند  نیا  رد  هک 

سابعنبا هب  همان 022-

یتمعن زا  دنک  يداش  سک  هاگ 
یتنمیب وا  زا  دوب  اعطق  هچرگ 

تسد دش ز  يزیچ  هک  نیگمغ  دوش  ای 
تسکش زا  یخلت  ساسحا  دشچیم 

لاحم دشاب  دوخ  تسنادیم  هچرگ 
لاوئس نیا  رب  یخساپ  دبایب  هک 
فکب دیآ  ترخآ  رگ  وش  داش 

فلت ددرگ  یتصرف  رگ  روخ  هصغ 
بیصن يزیچ  تدیآ  ایند  رگ ز 

بیرف دح  رد  هن  اما  وش  داش 
تسد يداد ز  یتورث  ایند  هب  رو 
تسکش نیا  رد  نکم  یئابیکشان 

گرم دعب  هک  هدب  لد  یعاتم  رب 
گرب زاس و  ددرگب  دیاش  وت  رهب 

دروخ تبرض  هکنآ  زا  سپ  همان 023-

ارف دمآ  رگد  نتفر  عقوم 
ارم راتفگ  دیراد  لد  شوگ 

کین دیراد  نم  ار ز  تیصو  نیا 
کیرش ار  یلاعت  قح  زگره  تسین 

دیهد لد  ار  شربمغیپ  تنس 
دیهن وا  ریسم  رد  ار  لد  ياپ 
نوتس ود  نیا  دوب  دیاب  اجباپ 
نوصم اهشهوکن  زا  دینامب  ات 

هحفص 416] ]
ناترای نوچمه  زورید  ماهدوب 
ناتراک يامن  تربع  نامزنیو 

راید رگید  يوس  ادرف ، دوش  نوچ 
راپسهر مدرگب  اهنت  سکیب و 
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ملد دراد  قح  هدنز ، منامب  رگ 
ملتاق دشخبب  ای  دزیرب  نوخ 

ردب ناج  مراین  تبرض  نیا  زا  رو 
رفس يولع  ملاع  رب  دنک  ناج 

راپسهر يزور  هکنوچ  یکاب ، تسین 
راید هنهک  نیا  زا  رخآ  مدشیم 

تساور ار  دوخ  لتاق  مشخبب  رگ 
تسادخ رب  نم  یکیدزن  بجوم 

تسوکن سب  يراک  دیشخب  امش  رو 
تسوزا شیاشخب  هک  شدیشخبب  سپ 

ادخ هک  ایآ  دیهاوخیمن  دوخ  »
« امش ناهانگ  دنادرگ  وحم 
دادن نم  ناشن  ار  يزیچ  گرم 

داهن رد  مغ  نآ ، زا  دتفا  ارم  هک 
تفرگ رب  يراک  هدرپ ز  اجک  ای 

؟ تفگش ای  ون  دوب  نم  يارب  هک 
بش همین  هک  مبل  هنشت  نآ  وچ  نم 

بلط یبآ  دنکیم  نابایب  رد 
لالز یبآ  دنک  ادیپ  ناهگان 

لاح حرش  ار  وا  يداش  ناوت  نوچ 
اهجنر زا  دعب  هک  یناهاوخ  وچ  ای 

اهجنگ دنیبب  دوخ  رانک  رد 
راگدرک اتکی  دزن  دشاب  هچنآ  »

« رامش رد  رتهب  تسناکین  رهب 

دوخ ییاراد  هرابرد  تیصو  همان 024-

یلع بلاطوب ، نبا  نادزی ، دبع 
یلو ناناملسم  رب  هدوب  هکنآ 

وا گرم  زا  دعب  روتسد  دهدیم 
وا گرب  زاس و  لاوما و  دینک  نوچ 

هحفص 417] ]
تساوه لابندب  هن  دسیونیم ،

تسادخ اتکی  يدونشخ  یپ  رد 
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تشهب شناماد  درآ ز  تسد  هب  ات 
تشونرس ءوس  غراف ز  دوش  لد 

نت نادنز  زا  مناج  دش  اهر  نوچ 
نسح ددرگ  نم  لام  رادهدهع 

راس همشچ  لالز  نیز  دشونب  دوخ 
راثن یماج  دنک  مه  ار  نارگید 

تخر تسب  رب  ناهج  نیز  مه  نسح  رگ 
تخب ریپ  نابراس  شداد  چوک 

نیسح شود  رب  راب  نیا  دتفیم 
نید قح  نیا  ادا  دیامنب  هک  ات 

دنمطاف زک  نسح  مه  نیسح و  مه 
دنمداخ اوشیپ و  ار  نیملسم 

رگد ياهرسپ  اب  ناشیا  مهس 
رتشیب دشابن  ناسکی و  تسه 

رادهدهع ارنآ  دندرگ  نت  ود  نیا 
راگدرک ياضر  مرآ  تسدب  ات 

شربمغیپ نم  یضار ز  دوش  ات 
شرکیپ ءزج  ودنیا  دندوب  هکنوچ 

مادم مرادهگن  ار  وا  تمرح 
مارتحا مراذگ  تلصو  نآ  رب  مه 
ادا ار  تیصو  دیامنب  هک  ره 
اجب درآ  ارم  طرش  نیا  دیاب 

دهن دوخ  ياجب  ار  ملام  لصا 
دهد نآ  نیا و  هب  ار  شیاههویم 

ودب نامرف  ماهداد  هک  نانچنآ 
وکن مدنایامن  شرهب  ار  هار 

لانم نیا  دشاب  لخن  لاهن  نوچ 
لاهن نیا  دشورف  ات  دیابن  سک 

تسرد ناز  ددرگب  ناتسلخن  هک  ات 
تسخن زور  زا  ددرگ  لباقم  دص 

دیچ هویم  نوچ  شرواب  ددرگن  هک 
دید زاغآ  رد  هک  دشاب  نامه  نیاک 

رادراب دش  سک  وچ  منازینک  زا 
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رانک رد  ار  وا  تسیلفط  نم  ای ز 
زین دیئاشخبب  وا  رب  ار  لفط 

زینک نآ  رگید  تسدازآ  ینعی 
زونه اما  شکدوک  دریمب  رگ 

زوس رپ ز  دشاب  هدنز  وا  ردام 
شردام دشاب  دازآ  مه  زاب 

شرب رد  دریمب  كدوک  نآ  هچرگ 
( دهدیم تالمج  نیا  تحاصف  هب  عجار  یتاحیضوت  یضر  فیرش  اجنیا  رد  )

هحفص 418] ]

تایلام يروآعمج  رومام  هب  همان 025-

کین هار  نیا  رد  راذگب  دوخ  ماگ 
کیرشیب راگدرک  زا  سرتب  مه 
هاوخریخ نیشنمه  يا  رایشوه 
هاگچیه ار  یسک  یناسرتن  ات 

وشم لخاد  یسکنآ  نیمز  رد 
وت رادید  زا  یضار  دشابن  هک 
هاوخن نازیم  نآ  زا  رتنوزفا  زگره 

هلا يوس  زا  هتشگ  نیعم  هک 
رفس رد  يدیسر  يدابآ  هب  نوچ 

رپسهر يدرگن  اهلزنم  يوس 
اههناخ زا  رترود  نیب  ناشزاب 
اههنازرف نانچ  ور  ناشیا  يوس 

مالس نکیم  رتدوز  يدیسر  نوچ 
مارتحا رد  نکم  یهاتوک  چیه 
راگدرک ناگدنب  يا  وگب  سپ 

راپسهر هفیلخ  مه  ار  نم  هدرک 
داعم نادزی  هک  ار  یقح  هک  ات 

داهن ناتیاهلام  نورد  رد 
زاب يور  اب  امش  زا  مناتساو 

زارفرس تمارک  نیا  زا  دیوشیم 
؟ امش لام  رد  تسه  یقح  چیه 

؟ ادخ یلاو  هب  ارنآ  دیهد  ات 
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شوگب دمآ  ترگ  یفنم  خساپ 
شومخ مارآ و  شاب  ضرعتیب 
یتبثم باوج  تداد  یسک  رو 

یتلهم وت  زا  تساوخ  نداد  رهب 
ریسم رد  زگره  کیل  ور ، شهرمه 

ریگتخس یشاب  هن  یناسرتب  هن 
رز میس و  زا  دنهد  هچنآ  ریگزاب 
ربم بل  يور  رکش  زج  ياهتفگ 

وتب یماد  دهد  دهاوخیم  هک  رگ 
ورم هلگ  يوس  رب  هزاجایب 

یلو دشاب  وا  زا  هلگ  نآ  هکنوچ 
یلو مهس  دوب  نآ  زا  یکدنا 

ورم هلگ  لخاد  رد  نانچنآ 
وت لام  دشاب  هلگ  هک  ایئوگ 

وگروز سب  دوب  هک  سکنآ  وچ  ای 
وا دنادیم  شدوخ  لام  ار  هلگ 

هحفص 419] ]
هدم مر  ناسرتم ، ار  نایاپراچ 

هدم مغ  جنر و  چیه  ار  شبحاص 
بارطضایب نک  فصن  ار  اهماد 

باختنا ار  شاهمین  کی  دنک  ات 
ریزگان یباختنا  درک  وا  هک  نوچ 

ریذپ ار  شباختنا  ضرعتیب 
مین ود  نک  ار  تاهمین  رگید  راب 

میرک نآ  دنیزگرب  ارنآ ، مین 
باختنا دیامن  هچنآ  رد  زاب 

باوج یضارتعا و  زگره  تسین 
ریگ شیپ  رد  نانچمه  ار  شور  نیا 
ریگ شیوخ  زا  ياهمین  هد ، شاهمین 

اجب يردق  تبقاع  دنامب  ات 
ادخ مهس  دوشیم  هک  ردقنآ 
دایز دمآ  شبحاص  مشچب  رگ 

داد تسیابیم  هچنآ  یضار ز  تسین 
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دنز مد  یئاضران  زا  دوخ  هک  رگ 
دنز مه  رب  ار  میسقت  ات  تساوخ 

تسخن نوچ  رگید  راب  ریذپیم و 
تسچ كالاچ و  نک  ماغدا  ار  هلگ 

دهن رس  ات  نک ، میسقت  مه  زاب 
دهد ار  نادزی  لام  تیاضر  اب 

ریپ رامیب و  دوب  یماد  رگا  کیل 
ریگم وا  زا  ناوتان  دشاب  هک  ای 

دایز دش  نوچ  نک  عمج  ار  اهلام 
دامتعا يراد  هک  هد  یصخش  هب  سپ 

درپس قح  رب  لد  تسرادنید و  هکنآ 
دروخ چیه  دهاوخن  ار  مدرم  لام 

نینچنیا يدرم  هب  هد  ار  اهلام 
نیملسم ماما  رب  دناسر  ات 

مامت یفاصنا  لدع و  اب  یهگناو 
ماما تمسق  دنکیم  ار  اهلام 
هاگچیه تلیکو  ینادرگن  سک 

هاوخریخ نابرهم و  ینیما  زج 
رهگدب وخدنت و  دشاب  هن  هک 

ردب دوخ  دح  اپ ز  دراذگ  هن 
هار دنادرگن ز  هتسخ  ار  هلگ 

هابت ار  ناشیا  ناج  دزاسن  ای 
گنرد زگره  نکم  دمآ ، عمج  هچنآ 
گنت هدیدرگ  نامز  تسزارد و  هر 

قح رما  قبط  هک  روآ  نم  يوس 
قحتسم تسدب  ناشمناسر  دوخ 

نخس نیا  تفریذپ  وت  نیما  نوچ 
نم دزن  دناسر  ار  تناما  هک 

هحفص 420] ]
رانک رب  دتفین  هک  ات  وگ  زاب 

راوخریش لفط  ردام ز  رتشا 
ریلد دناشودن  ناسنآ  ار  هدام 
ریش چیه  هچب  رهب  دنامن  هک 
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راوس سک  رب  ردقنآ  ددرگن  ای 
راهم درب  یگتسخ  طرف  هک ز 

اهر دراذگب  هدوسآ  ار  هتسخ 
اپ ریز  رد  دشک  ار  رتشا  رگید 

ریگبآ دنیب  وچ  هر  لالخ  رد 
ریس بآ  دنشون  هک  دیامنب  ربص 

هایگ رپ  ریسم  رد  هر  دنک  یط 
هار کشخ  خالگنس و  نایم  هن 

یتعاس تحارتسا  دنیامن  ات 
یتلهم دشخب  زور  نایم  رد 

دنرچیم نانآ  وچ  دیامنب  ربص 
دنرورپ هبرف  بوخ  ار  دوخ  هک  ات 

تسردنت قاچ و  دنیآ  زاب  هک  ات 
تسس رامیب و  رغال و  لیلع و  هن 

ادخ نامرفب  تمسق  منکیم 
یفطصم ياههویش  ساسا  رب 

دایز ترجا  دوش  دهاوخ ، ادخ  رگ 
داهن دهاوخ  ور  وت  رب  يراگتسر 

تاکز نارومام  زا  یکی  هب  همان 026-

ینکیم ناهنپ  راک  هک  یتبون 
ینکیم نایصع  يراد و  یتولخ 
هلا اتکی  زجب  هک  یناکم  رد 

هاگن دزادنین  سک  رای و  تسین 
سرتب دوخ  راگدرک  زا  تمتفگ 

سرد تسدنپ و  نیرتوکین  ارت  نیاک 
ایر زا  ادابم  ات  مدرک  رما 

ادخ رب  يرآ ، هدجس  مدرم ، شیپ 
نآ نیا و  هاگن  زا  رود  یهگناو 

ناهن رد  یئامن  اهیراکتشز 
تسیکی نطاب  رهاظ و  هک  ار  هک  ره 
تسیهت شرادرک  راتفگ و  یئود  زا 
ادا درک  هک  دوب  صلاخ  ياهدنب 
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ادخ هداد  ودب  هک  تناما  نآ 
هحفص 421] ]

تسدریز ناجنرم  زگره  ماهتفگ 
تسپ دنتسه و  وگتساران  وگم  ای 

یسک زا  نادرگم  ور  يریما ، نوچ 
یسخ مدرم  رگد  لگ ، یشابن  وت 

دنمک وت  مشچب  هک  ینامدرم 
دنمه ناوخا  وچ  نید  هانپ  رد 

قوقح جنگ  ندروآ  تسدب  رد 
قوثو جوا  رد  دنتسه  مه  رای 
تاکز زا  دشاب  مولعم  وت  مهس 

تایح رد  یباین  يزیچ  نآ  زا  شیب 
رانک رد  يراد  وت  یناکیرش  مه 
رازن نیکسم  شیورد و  ياهدع 
اطع مدرک  ارت  قح  نم  هکنوچ 

ادا لماک  نکب  ار  اهنآ  قح 
دنمد ردنا  روص  هب  هک  يزور  هنرو 

دننمشد تیارب  يرایسب  قلخ 
زیختسر زور  هک  سکنآ  رب  ياو 

زین دنناریقف  وا  نانمشد 
تشگ هدنار  هک  یسک  ای  یئادگ  ای 

تشگ هدنامرد  رفس  رد  هک  یسک  ای 
کبس ار  تناما  درامشب  هک  ره 

کنخ دراد  ار  بلق  هنانئاخ 
كاله زا  لبق  ار  شیوخ  نید  ناج و 

كاپ تسدنادرگن  اهتنایخ  زا 
راگزور رد  دوشیم  اوسر  راوخ و 

رامش زور  رتشیب  ربارب  دص 
یترطف دب  دوب  نئاخ  نیرتدب 

یتلم رب  دنکیم  تنایخ  هک 
مالسلاو رتارف  یگنرین  تسین 

ماما اب  دزاب  گنرین  یسک  هک 

رکبوبا نب  دمحم  هب  همان 027-
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مارم رد  نتورف  شاب و  وخمرن 
مالک رد  وربا  زا  اشگب  هرگ  مه 
رگنرد مدرمب  هدید  کی  هب  دوخ 

رظن کی  ینیب  هچ  هریخ ، يوش  هچ 
ناجب دیان  عمط  ار  ناگرزب  ات 

ناوتان قحب  یملظ  ینک  هک 
هحفص 422] ]

دیرب لد  ینیبب  هک  ادابم  ای 
دیماان تلادع  زا  یناوتان 

داد حور  ار  نت  هک  سکنآ  تبقاع 
داعم هاگرذگ  رد  دسرپ  زاب 
تشرد زیر و  اهراک ، مامت  زا 

تشم هب  ناهنپ  ای  تسدوب  نایع  رگ 
دناشچ رد  اهناج  هب  ار  شباذع  رگ 

دنار هچنآ  زا  دیرتملاظ  مه  زاب 
بجع دشاب  اجک  دیاشخبب  رو 

؟ بر رتالاب ز  تسیک  تمارک  رد 
دناهدرب یئاههرهب  يوقت  لها 

دناهدروخ یبقع  مه ز  ایند  مه ز 
کیرش مدرم  اب  دندوب  ناهج  رد 

کین دندروخ  شرب  زا  ناشیا  وچمه 
رانک رب  ایند  لها  دندنام  کیل 
رامش زور  نادهاز ، بیصن  زا 

تسیز ماگنه  ناهج  زا  دندرب  هرهب 
تسین رودقم  رگد  رتهب  نآ  زا  هک 

زاین دح  رد  دندروخیم  هکنوچ  )
( زآ ماد  زو  سوه  دنب  زا  غراف 

دناهدروخ ملاع  فارشا  هک  هچنآ  ز 
دناهدرب رتهب  ظح  دناهدروخ و 

بیصن دش  ار  ناشکرس  هچنآ  ره  زا 
بیرف شدندروخن  اما  دناهدرب 

رتراب رپ  ياهشوت  اب  تبقاع 
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رفس راب  دوخ  دنتسب  ناهج  زا 
دومن هر  دصقم  يوس  هک  ياهشوت 

دوس رایسب  ناشداد  تراجت  رد 
ناشماک ریز  تسدهز  تذل 

ناشمار دب  وزرآ  بسا  هکنوچ 
دناهیاپ وکین  دندوب  نئمطم 

دناهیاسمه ادخ  اب  تمایق  رد 
باجتسم دشاب  دنناوخ  اعد  نوچ 

بارخ ددرگیمن  تذل  يهناخ 
گرم تسکیدزن  هللادابع  يا 

گرب دیرادرب  دیشاب و  رذحرب 
میظع يراک  دروآ  دوخ  اب  گرم 

میمر مظع  ندش  دهاوخ  اپب  نوچ 
رش چیه  نودب  يریخ  دهد  ای 

ربخ شریخ  زا  تسین  هک  يدب  ای 
تشهب رب  دشاب  کیدزن  سک  هچ  سپ 

تشکب ار  یکین  رذب  نونکا  هکنآ 
تسخزود رب  رتکیدزن  سک  هچ  ای 

تسد هدولآ  يدب  رب  کنیا  هکنآ 
هحفص 423] ]

شیوخ دیص  دنار  هک  يدایص  وچمه 
شیرپ دیتسه و  گرم  ناگدنار 

دنب هب  دزادنا  دینام  اجب  رگ 
دنمک رد  درآرد  ار  اهناج  گنت 

زاتب دیآیم  دیزیرگب  هک  رو 
زاب گرم  دنب  يوس  دناشک  ات 

ياهیاپ ره  رد  دیشاب و  اجک  ره 
ياهیاس نوچ  ناتبیقعت  دنکیم 

تسدب رگ  ای  دوب  وکین  رگا  گرم 
تسد يرهم ز  ناتیناشیپ  يور 
مهب ایند  نیا  دچیپ  رد  تبقاع 

مقر هدروخ  نینچنیا  ریدقت  شقن 
یشتآ نآ  زا  سرتیم  رشب  يا 
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یشکرب رد  شدیاب  یتخر ، وچ  هک 
فرژ رایسب  نآ  قمع  هک  یشتآ 

فرحب دیآ  نآ ، یغاد  زا  گنس 
رتهزات یباذع  دراد  مدبمد 

رگهولج نآ  يهشوگ  کی  سفن  ره 
یتمحر رون  چیهیب  ياهناخ 

یتوعد سک  دنک  را  شوگ ، دونشن 
؟ مغ ریجنز  اپ  ددرگ ز  یک  زاب 

ملا دود  زا  کیرات  ياهناخ 
راگدرک هناگی  زا  دسرتب  مه 

راودیما دیوش  شفاطلا  هب  مه 
دیروآ مهارف  مه  اب  ار  ود  نیا 

دیرب نت  نایم  رد  ینوخ  وچمه 
راگدرورپ رب  صخش  نظ  نسح 

راگدرک زا  ساره  گنسمه  تسه 
ناجب دراد  رتشیب  یسرت  هک  ره 

نامگ وکین  وا  هب  دشاب  رتشیب 
ردپ ترکبوبا  يا  دمحم  يا 

ررش تناماد  هب  شدای  هدز  يا 
نخس نیا  زا  شاب  هاگآ  نتشیوخ 
نم يوس  زا  نونک  يرصم  یلاو 

دننطوم نآ  نکاس  هک  یمدرم 
دننم یگنج  نادرم  نیرتهب 

حالس شکیم  دوخ  سفن  رب  سفنکی ،
حالص دشاب  نیا  شاب ، نید  یماح 

یتعاس یتح  هدنز  یشاب  هچرگ 
یتصرف ره  هدم  فک  زا  هگچیه 
رگد یقولخم  يدونشخ  رهب 
روهلعش يزاسن  ار  نادزی  مشخ 

تسد يداد ز  ار  زیچ  ره  روخم  مغ 
تسدزیا ياضر  شلابندب  رگ 

هحفص 424] ]
تسین چیه  دشابن  وا  ياضر  رو 
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تسیچ هللا  يدونشخ  زا  رترب 
ادخ نامرفب  ار  تزامن  سپ 

ادا نک  نیعم  تقو  نامه  رد 
زامن زگره  ناذا  زا  لبق  ناوخم  دوخ 
زاب تسه  تتقو  يراکیب و  هچرگ 

تساطخ مه  ندرک  ریخات  نینچمه 
تساوران مراد  راک  هک  نخس  نیا 

وت تسد  زا  دنز  رس  هک  لمع  ره 
ورگ وت  زامن  تسد  رد  تسه 

: هماندهع همادا 
لامک رب  دناوخب  هک  یماما  نآ 

لالض رب  دنار  هک  سکنآ  نوچ  تسین 
فیرش كاپ و  ربمغیپ  مدمه 

؟ فیدرمه وا  نمشد  اب  دوب  یک 
تفگ هچ  رگنب  ناربمغیپ  متاخ 

: تفهن زار  زا  دوشگب  اههدرپ 
كاخ يور  تما  رهب  مرادن  نم 

كاب چیه  كرشم  هن ز  نموم  هن ز 
راگدرک هناگی  ار  نموم  هکنوچ 

راگزور رد  يدب  زا  درادزاب 
نوبز دنادرگ  زین  ار  ناکرشم 
نوگژاو دیامنیم  یفرظ  وچمه 
عامتجا رد  ورود  زا  مراد  سرت 
عالطا دراد  عرش  مکح  هک ز 

کین راتفگ  دنک  يراج  نابز  رب 
کیل تسه  شتشز  رادرک  لمع  رد 

هیواعم خساپ  رد  همان 028-

دیرفآ ار  ناهج  هک  سکنآ  رکش 
دیرد نید  غیت  هب  تملظ  يهدرپ 
هار هدروآ ز  کیپ  ار  تاهمان 
هایس يدرک  هدهیب  ار  يذغاک 
راگدرک ار  یفطصم  هک  ياهتفگ 
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رایتخا درک  نتشیوخ  نید  رهب 
كاپ نادرم  يرای  اب  یهگناو 
كاخ يور  ار  یبن  اهیرای  داد 

هحفص 425] ]
تفرگ نم  رد  ياهدنخ  اهنخس  نیز 

تفگش رد  هنامز  زا  مداتفوا 
يربمغیپ زا  سپ  هک  ار  یتمعن 

؟ يروآ دای  ینک  ام ، رب  قح  هداد 
ناحتما دص  سپ  میداد ، اهراب 

؟ نآ زا  کنیا  ربخ  ام  رب  یهد  وت 
رجه يوس  يرب  امرخ  رگم  وت 

؟ ربخ قح  نید  ام ز  رب  یهد  هک 
درکب یقشم  نوچ  هک  كدوک  نآ  وچ  ای 

دربن رب  دناوخب  ار  شداتسوا 
نامگ لطاب  تلد  رد  يدنارورپ 

نالف دننالف و  مدرم  نیرترب 
تسار دوب  تمالک  هک  متفرگ  دوخ 
؟ تسا رتهرهب  هچ  دننانآ ، رترب 

تسردان تمالک  دشاب  رگا  ای 
؟ تسس درم  يا  ارت ، دیآ  نایز  هچ 

ارت دبیزیم  هچ  هیواعم  يا 
؟ اعدا لبط  هب  یبوک  نینچ  ات 

؟ تسترتهک نیمادک  رترب ، سک  هچ  هک 
؟ تسربهر هک  ای  تسیک  تیعر  ای 

درمکاپ لوسر  هک  ینامه  وت 
درکب تدازآ  هکم  حتف  دعب 

ورود درم  يا  قیال  یئاجک  وت 
؟ وکن هک  و  تسدب ؟ هک  یئوگب  ات 

؟ یهدیم تبتر  وت  اهرجاهم  رب 
؟ یهدیم تما  هب  ار  اهنآ  حرش 

اوران مالک  نیز  وت  رب  ياو 
ازسان یناوخ  هک  یگناب  اسران 

راختفا یئامنیم  يرابت  رب 
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رابت نآ  زا  هگچیه  يدوبن  هک 
؟ يرواد يراد  هچ  یموکحم ، وت  نوچ 

؟ يروآ ملع  ناملاع ، رب  یلهاج ،
؟ ياهدید ار  تهتوک  ناش  چیه 

؟ ياهدیزگب ار  شیوخ  درخ  دح 
تسپ راکدب  يا  طوبرم  هچ  وت  رب 

تسکش هدروخ  سک  هچ  ای  حتاف  تسیک 
یهرمگ هار  هروک  رد  يدش  مگ 

یهنیم نوریب  تسار  هار  اپ ز 
منک تهاگآ  هک  مروظنم  تسین 
منک تهار  روخمد  باکرمه و 

هحفص 426] ]
يروآدای منکیم  اهنت  هکلب 

يروای هدرک  هک  یبر  تمعن 
ردص ياهناملسم  هک  يدیدن  دوخ 

ردق جرا و  دنتشاد و  یماقم  هچ 
ناج دنداد  دوخ  نادزی  هر  رد 

ناهج رب  یتسه  دیشخب  ناشنوخ 
دحا رد  نادیهش  ياقآ  هزمح 

دش هتشک  دیشک و  ایند  زا  تخر 
زارف دمآ  شرکیپ  رب  یبن  نوچ 

زامن شکاپ  نت  رب  دناوخب  ات 
دنلب ریبکت  داتفه  ات  تفگ 

دنهد رس  شدنلب ، حور  هژیو 
تسم قشع  ماجز  رگید  ياهدع 

تسد دنداد  فک  نادزی ز  هر  رد 
دناهدرک هریخذ  ار  یبقع  لضف 
دناهدرک هریخ  سفن  اب  ینمشد 

دیسر یغیت  تبرض  ار  يرگید 
دیرپ رکیپ  زا  ریت  نوچ  وا  تسد 

تشونرس نیز  دش  رایط  وا  مان 
تشهب يوس  دشکیم  رپ  ایئوگ 

زین دنداد  بقل  شنیحانجلاوذ 
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زیختسر زور  زاب ، لاب  ود  اب 
راگزور رد  نامدرم  حدم  هک  رگ 

راگدرورپ زا  عنم  دشیمن  دوخ 
درپسیم حئادم  رب  لد  ماهماخ 
درمشیم ار  ناشیاهتلیضف  سپ 

تساور ناج  شوگب  هک  یئاهفصو 
تسانشآ ار  نانموم  ياهبلق 

راکش دزیرگب  وچ  هیواعم  يا 
رادم هجنر  وا  لابند  ار  شیوخ 

تسا هدرورپ  قح  تسد  ار  ام  هکنوچ 
تسا هدرک  ام  وریپ  ار  نامدرم 

داتف تلصو  امش  اب  ار  ام  هکنیا 
داتف تروص  ام  نیب  یشیوخ  موق و 

هحفص 427] ]
درکن مک  ار  ام  نیرید  تزع 
درکن ملاع  رورس  ار  امش  ای 

تساههتفگ نیا  زا  رتنیئاپ  ناتناش 
تساطخ ندناوخ  دوخ  وچمه  ار  ام  جرا 

؟ تفگش يا  دیئام  گنسمه  امش  یک 
؟ تفرگ نماد  اجک  زا  رکفت  نیا 

يربمغیپ ام  نیب  زا  اپب  دش 
يربهر دشاب  رون  يوس  هب  ات 

تسوخهریت نآ  امش  لوصحم  کیل 
تسوگتساران هرهش و  یتشزب  هک 

ادخ ریش  دوب  ام  موق  رخف 
امش رد  یگنن  تسفالحالا ، دسا 

تشرس هزیکاپ  میراد  ناوج  ود 
تشهب ناناوج  رب  ینارورس 

دنشکرس ناکدوک  نآ  امش  زا 
دنشتآ ناثراو  تفخب  هک 

تسام ناز  ملاع  ياهنز  نیرتهب 
تسامش ناز  دشکیم  مزیه  هکناو 

زارد دشاب  اهراتفگ  نیا  حرش 
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زاب دیئامنب  راک  فالک  نوچ 
تسا هدید  شوگ و  یلقع و  ار  هک  ره 

تسا هدینشب  ام  يرادنید  حرش 
تسیز میدرک  فرش  اب  تلاهج  رد 

تسین راکنا  لباق  تفارش  ناو 
رانک رب  ام  زا  دیرادیم  هچنآ 
راگدرک هتفگ  شیوخ  باتک  رد 

دنرکیپ کی  زا  شیوخ و  یعمج  هچرگ  »
« دنرترب رگید  ضعب  رب  ياهدع 

رتکیدزن ار  میهاربا  تسیک  »
رتکین شکاپ  حور  فیدرمه 

دنرگید نانموم  یفطصم و 
دنربیم نامرف  هتفگ  هچنآ  زا  هک 

هحفص 428] ]
« تسادخ اتکی  نانموم  تسرپرس 

تساهر یماندب  لد ز  شهانپ  رد 
میرتقیال یبن  دنویپ  هب  ام 

میرهوگ کی  هریت و  کی  زا  هکنوچ 
مینکیم تعاطا  وا  زا  یهگناو 

مینکیم تیاعر  ار  نید  تمرح 
تفگش اهرجاهم  راصنا و  نیب 

تفرگرد هفیقس  رد  یئوگتفگ 
تسافطصم رب  رتکیدزن  سک  هچ  هک 
تسافص ماج  زا  رتنیریش  وا  ماک 
لوسر اب  یشیوخ  موق و  لیلدب 

لوبق دمآ  لیلد  ار  ترجه  لها 
رگد راب  یلو  ینادیم ، هچرگ 

ربخ میوگ  ارت  هیواعم  يا 
لیلد دشاب  یبن  اب  تبارق  رگ 

لیلذ کی  ناو  دوش  حتاف  یسک  هک 
قح تسیک  اب  دوخ  هک  یناد  نتشیوخ 

قحتسم نآ  رب  میئام  امش  هن 
دنرگید لئالد  یشیوخ  زجب  رو 
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دنرتالاب امش  زا  راصنا  زاب 
دسح مدرب  نم  هک  يدرب  نامگ  وت 
؟ دسر یمخز  نم  اههفیلخ ز  رب 
تسار تسدوب  تاهتفگ  متفرگ  دوخ 

؟ تساوخ زاب  یئامن  هک  یشاب  هک  وت 
هایس مدرک  ناشزور  متفرگ  دوخ 

؟ هاوخرذع مدرگ  وت  زک  وت ؟ یتسیک 
شنت رگ  دوب و  حلص  رگ  ام  نیب 

شنزرس هن  دوب  نیسحت  هن  وت  رب 
رارقیب مدوب  هک  ار  نم  ياهتفگ 

راهم ار  وا  دننکیم  هک  رتش  نوچ 
منک تعیب  ات  دندیناشکیم 

منک تولخ  رد  هن  نادیم ، رد  شاف 
؟ نخس نیا  زا  ینک  مراوخ  یتساوخ 

نم حدم  يدرک  هک  نکیل  یلفاغ 
راک اوسر ز  موش  نم  ات  یتساوخ 

راوخدرم يا  يدش  اوسر  نتشیوخ 
نیدب کش  نودب  یناملسم ، رگ 

نیقی زا  شدوجو  ماج  دوب  رپ 
متس دنیب  رگا  دشاب  هنگیب 

مک تشگ  دهاوخن  شنامیا  زا  چیه 
هحفص 429] ]

وت رتهب  زن  یلو  مدروآ  تجح 
ورب یتسه ، رتتسپ  نیا  زا  وت  نوچ 

ماهدنار بل  رب  دوب  لد  رد  هچنآ 
ماهدناوخ لد  يهرفس  رب  ارت  هن 

نخس يدنار  نم  نامثع و  زا  رگید 
نم هن  یئوگ  یخساپ  دیابب  وت 
وگب وت ، ای  ماهدوب  نم  شنمشد 

؟ ودع ام  مادک  نامثع  اب  دوب 
دوب هک  شروش  نآ  رد  مدرم  ربهر 
دوب هک  شروی  رب  لتق و  رب  امنهر 

تسرد یمزع  اب  هک  سکنآ  دوب  هک  ای 
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؟ تسشن نامثع  يرای  زا  تسد  چیه 
سوه ره  زا  رود  راب  دص  شمتفگ 

سر قلخ  راکب  یتسس ، زا  رود 
بت جوا  رد  وا  وچ  هک  ینامه  وت 

بلط ار  يرای  يدرکیم  وت  دوخ ز 
زاب هک  ات  للعت  يدرک  ردقنآ 

زاب درک  ار  دوخ  گنچ  ندرم ، زاب 
تشونرس رام  شین ، شناجب  دز 

تشون رد  شرمع  راموط  اضق  ات 
داهن دب  نیمادک  دزیا ، تسهگآ  »

داهج زا  دراد  زاب  ار  نانموم 
مالک نیا  دنیوگب  ناناملسم  رب 

مامت نارای  يا  دیئآ  ام  دزن 
گنج زور  اهنت  دنیآ  یکدنا 

« گنت دنزاس  نانمشد  رب  ار  هقلح 
شنم نیز  زگره  هدنمرش  متسین 
شنزرس مدرکب  ار  نامثع  هک  رگ 

هانگ نیا  دوب  طقف  نم  هانگ  سپ 
هار تسار  رب  شمدرک  تیاده  هک 

شنزرس ددرگب  هک  سک  اسب  يا 
شنم تفگ و  رد  تسزیکاپ  هچرگ 

نابرهم یئوگزردنا  اسب  يا 
نامگ دب  مدرم  دنتسه  وا  رب  هک 

راک حالصا  زج  چیه  مهاوخن  نم  »
رادتقا دحب  ششوک  منکیم 
تسدب مرآیمن  یقیفوت  چیه 

تسنم دنوادخ  زا  هچنآ  زا  ریغ 
دامتعا شهاگهیکت  رب  ماهدرک 

« داعم زور  وا  رب  مدرگیم  زاب 
هحفص 430] ]

تسین ریبدت  نم  راک  رد  ياهتفگ 
تسین ریشمش  خساپ  زج  یخساپ 

تفگش فرح  نیدب  مدیدنخ  تخس 
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تفرگ لد  رد  مشتآ  هکنآ  زا  دعب 
میاهداز بلطملادبع  زا  هک  ام 

میاهداتسا هوک  وچمه  نمشد  شیپ 
؟ گنج دشاب ز  نامسرت  يدید  وت  یک 

؟ گنت هقلح  ام  رب  ریشمش  دنک  ای 
لمع نیا  رد  یکدنا  نکیم  ربص 
لمح دیآیم  گنج  رد  نامزنیاک 

رهق هب  دیوج  ارت  ات  دشاب  دوز 
رهد هب  نونکا  ارو  یئوجیم  هکنآ 

رودب يرادنپ  شیوخ  زا  ار  هکنآ 
روضح دبای  وت  شیپ  رد  ناهگان 

نیملسم زا  متسارآ  يرکشل 
نیعبات ردص و  ناناملسم  زا 

هتسارآ سب  تسه  هک  يرکشل 
هتساخرب نامسآ  رب  نآ  درگ 

نت هب  هدناشوپ  گرم  ياههماج 
نفک زا  شوپ  نت  دنراد  ایئوگ 
تسود رادید  زجب  یئادوس  چیه 

تسوپ نوخ و  رد  رگد  ار  اهنآ  تسین 
هورگ نیا  دننایردب  ناکدوک 

هوکش اب  دنلد و  ایرد  نینچنیاک 
تسم ریش  نوچمه  دنراد  نینچنیا 

تسدب ار  نایمشاه  ياهغیت 
ردق جرا و  ار  ناسک  نیا  یناد  شیوخ 

ردب نادیم  رد  دندرک  اهچ  ات 
نوخ هک  دشاب  اهریشمش  نامه  نیا 

نوبز سب  تنامدود  زا  دنتخیر 
رویغ ناریلد  نیا  تسد  برض 

رودب ناراکمتس  زا  زگره  تسین 

هرصب مدرم  هب  همان 029-

هحفص 431] ]
دینمشد مه  اب  دینادیم  شیوخ 
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دینزیم توادع  نایغط و  لبط 
تسا هدولآ  هانگ  رب  نماد  هک  ره 

تسا هدوشخب  نم  يوس  زا  نامزنیا 
داهج مکح  زا  دناچیپ  رس  هکنآ 

دابع يا  شنوخ  مدیشوپ ز  مشچ 
لوبق مدومنب  دروآ  رذع  هک  ره 
لودع دیزرو  رگد  ات  ادابم  ناه 
تسس راکفا  رگد  راب  رگا  کیل 

تسردان دیلپ و  ياهلمع  ای 
ناتروبجم دنک  اهیئادج  رب 

ناترود دیامن  اهتعاطا  زا 
ماهتسب ار  دوخ  راب  بکرم ، تشپ 

ماهتسشنب نتشیوخ  بسا  يور 
ریزگان يزور  دیزاس  ارم  رگ 

ریت جامآ  منکیم  ار  اههنیس 
لمع سایقم  هب  هک  ینانچنآ 

لمج گنج  ياهچیزاب  دوب  دوخ 
مارتحا ناعیطم  رب  مراذگیم 

ماقم مرادهگن  ار  نایوگدنپ 
مهتم دشاب  هک  ار  سک  ره  مرج 

مهنیم یهانگیب  ياپ  هب  یک 
تسش برض  نایافواب  رب  منز  هن 

تسکش دوخ  يافو  ماج  یسک  رگ 

هیواعم هب  همان 030-

راگدرک زا  تدیاب  لد  رد  سرت 
رایتخا رد  دوب  تنونکا  هچناز 
يدزیا قوقح  رب  رگنب  بوخ 

يدز در  تسد  هراومه  نآ  رب  هک 
یتخانشن ار  هچنآ  سانشب  زاب 

یتخادرپ نآ  دای  زا  هدهیب 
يربنامرف دنک  دهاوخ  یسک  رگ 
يربهر دیامن  ار  وا  دوخ ، هار ،
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فده شمولعم  راومه و  شاهداج 
فلت هدنادرگن  تصرف  ناکریز 

تفایب ار  دصقم  تسرایشوه  هک  ره 
تفاتب هراسخر  تسنادان  کناو 

هحفص 432] ]
نورب هتشگ  قح  ددرگرب ز  هک  ره 

نوگن یهارمگ  هاچ  رد  دوشیم 
شرس زا  دریگب  ار  تمعن  ربا 

شرب رد  یباذع  نادزی  دهنیم 
راگدرورپ نوچ  شاب  بظاوم  سپ 

راکشآ ترهب  هدومرف  ار  هار 
داتفوا تموکح  وت  تسدب  ات 
داتفوا تما  راک  وت  فک  رد 

یتخات یهابت  دح  رسب  ات 
یتخاس لزنم  رفک ، نیمز  رد 

دورف دمآ  ترس  رب  شکرس  سفن 
دومن يراکدب  یتشز و  رب  رما 

دیشکرد تیاپب  یهارمگ  دنب 
دیشک رپ  تناج  يدازآ ز  رکف 

خارف فاص و  دب  هک  ار  نتفر  هار 
خالگنس نوچمه  درک  شروضح  اب 

یبتجم ترضح  هب  همان 031-

تساضترم زا  ياهمان  تیصو  نیا 
تسارس رگید  مزاع  هک  ردپ ، نآ 

نامز گنچ  وا  رد  هجنپ  دز  هکنآ 
نامد ریش  فک  رد  وهآ  وچمه 

تستخاب رد  ار  شیوخ  رمع  دقن 
تستخاس نودرگ  میلست  ار  شیوخ 
مادم ار  ایند  تسدرک  شنزرس 

ماخ بولغم  دوشیم  یک  ياهتخپ 
ناگدرم يارس  رد  هدیمرآ 

نآ زا  چوک  دیامن  ادرف  دوش  نوچ 
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تسا هنیس  هآ  همانتیصو  نیا 
تسا هنیک  زا  كاپ  هک  يدنزرف  رهب 

تسا هدرورپ  شلد  رد  اهوزرآ 
تسا هدروان  فکب  ار  اهنآ  هچرگ 
وا تسد  رد  ملق  دزغلیم  هکنآ 

ومب وم  دیوگب  هصق  نیا  حرش 
یهر هریت  لد  رد  هداهن  اپ 

یهتنم اهیتسین  رب  دوش  ناک 
دورف دمآ  وا  رب  مغ  ياهریت 

دوب هدولآرهز  هب  هک  یئاهریت 
درک شوپنت  دوخب  ار  ایند  بح 

درک شوگ  رد  وا  نامرف  هقلح 
هحفص 433] ]

بیرف اهدص  رگادوس  دش  هکنآ 
بیصن زا  شیپ  دش  گرم  رادماو 

زیرگ هار  دبن  ار  وا  انف  زا 
زیتس رد  یجنر  هزات  اب  سفن  ره 
درد هودنا و  اب  دیدرگ  نیشنمه 

درز درک  ایالب  ار  شزبس  غاب 
یگریچ شدوجو  رب  شهاوخ  تفای 

یگریت كاخب  شدیناشن  رب 
كاخ ریز  رد  ناگتفخ  نیشناج 

كاغم جنک  ناگدرم  نیشنمه 
یسب دراد  لد  درد  نم  يهماخ 

یسک قیال  نوچ  راتفگ ، نیا  ونشب 
تشپ درک  ایند  هک  مدید  اهراب 

تشم دنابوک  وزرآ  ناهد  رب 
ماهدید یتیگ  رود  یشکرس 

ماهدیجنس درخ  اب  ار  ترخآ 
تسرد مدرک  هگن  یبقع  رب  هکنوچ 

تسش دای  ره  وا  دای  زا  ریغ  هنیس 
مامتها مدرک  شیوخ  لاحب  نوچ 

مامت دز  رپ  ملد  زا  رایغا  دای 
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فرصنم متشگ  سفن  ياوه  زا 
فرحنم لد  نیا  زا  شیب  ددرگن  ات 

راکشآ نم  رب  درک  هجوت  نیا 
رامش رد  دیان  صالخا  شزرا 
نارگ راک  نادب  مروبجم  درک 

نآ رد  هچیزاب  چیه  دشابن  هک 
دوشگ نم  يورب  ار  تقیقح  نآ 

دوبن ناهنپ  نآ  تشپ  یغورد  هک 
ینم ناج  يهراپ  ناجرسپ  يا 

ینت ناج و  دوخ  هک  متفگ  اطخ  هن 
یتنحم ینیب  وت  رگ  هکنانچنآ 

یتفآ هدیسر  نم  رب  ایئوگ 
ینز وس  ره  زا  مغیت  رگ  کلف  يا 

ینزوس يافج  دنیب  وا  هک  هب 
ناج مرادیم ز  تسود  تنانچنآ 
ناهج نیا  زا  یشک  نماد  رگا  هک 
قارف نیا  زا  دشک  رپ  مه  نم  ناج 

قاط هتشگ  میوگب  ات  تقاط  تسین 
تسنت ناج و  رد  وچ  ترهم  هشیر 
تسنم رب  بجاو  وت ، رب  نداد  دنپ 

شیوخ رکف  رد  ماهدوب  هکنانچمه 
شیب تشاد  هجوت  دیاب  مه  وت  رب 
وت میدقت  اهزردنا  نیا  کنیا 

ورگ دشاب  شندناوخ  رد  وت  ریخ 
هحفص 434] ]

سفن یقاب  ندب  رد  دشاب  هاوخ 
سفق زا  محور  غرم  رپ  دشک  ای 

ریگ شوگ  رد  ارم  دنپ  يهتشر 
ریگ شوپنت  الب  ناکیپ  شیپ 

زورفرب ناج  رد  زیهرپ  شتآ 
زودب شنامرف  ماجنا  رب  هدید 

نک دابآ  رکذ  هب  ار  لد  يهناخ 
نک دای  وا  زا  تسیقاب  سفن  ات 
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نز گنچ  قح  تعاط  بانط  رب 
نز گنر  شرونب  ار  ناج  يهدرپ 

تسرتمکحم نآ  هتشر ز  نیمادک  دوخ 
تسدب ارنآ  يروآ  یناوت  رگ 

راد هدنز  ار  دوخ  بلق  تحیصن  اب 
رادهدنب ار  ناج  دهز ، قیرط  زو 

یتوق ار  لد  شخبیم  نیقی  اب 
یتمکح رونب  نادرگ  شنشور 

لیلد نکیم  دوخ  ناج  رب  ار  گرم 
لیلد ددرگ  یشکرس  ياجب  ات 

روسج نآ  زا  فارتعا  ریگ  یهگناو 
رود هار  نیا  رخآ  دشاب  گرم 
نیبب نادرگزاب و  ار  لد  مشچ 

نیمک هدرک  یبناج  ره  زا  یتخس 
راگزور هوکش  زا  ناسرتب  مه 

راهن لیل و  شکناسنا  شدرگ 
ربخ وا  رب  ناگتفر  زا  وگزاب 

رسب ناشدمآ  هک  یبوخ  دب و  زا 
دنتشاذگب اجب  هک  یئارس  رد 

دنتشادرب اهچ  رگنب  نک ، ریس 
راب دنتسب  اجک  دندرک و  هچ  ای 

راذگ رخآ  ناشداتفا  اجک  رد 
تخر دنتسب  ناتسود  رانک  زا 
تخس دنداتفا  تبرغ  راید  رد 

دوز رید و  ناشیا  دننام  مه  وت  سپ 
دونغ یهاوخ  یتبرغ  راید  رد 

نک دابآ  تاهناخ  کنیا  مه  زا 
نک داش  نآ  شیاسآ  زا  رطاخ 

هنم یساملا  گنس  مه  ار  كاخ 
هدم ایند  نیدب  ار  یبقع  ینعی 

نخس ینادیمن ، هچنآ  وگم ز  دوخ 
نزم مد  یشابن  شلوئسم  هچنآز 

یهن اپ  یقیرط  رد  ادابم  ناه 
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یهرمگ يالب  زا  یسرتب  هک 
نینچنیا یقیرط  رد  نداتسیا 

نیز وت  يدنب  رطخ  بسا  رب  هک  هب ،
هحفص 435] ]

يارس یکین  يهصق  ار  نامدرم 
يآرد ناکین  يهرمز  رد  مه  شیوخ 

بوکب ار  یتشز  تسد  نابز و  اب 
بویع بحاص  مدرم  زا  شاب  رود 

شوکب لد  ناجب و  نادزی  هر  رد 
شوگب يداب  نادب  ار  اهشنزرس 

ورب اج  ره  دوب ، قح  يارب  رگ 
وش هقرغ  یتخس  رحب  نایم  رد 

فکب ار  نید  رهوگ  يرایب  ات 
فده دشاب  ناهن  یتخس  سپ  هک 

تسلد دنیاشوخان  هچنآ  ره  رد 
تسلکشم نآ  ندروآ  تسد  هب  ای 
نتخومآ ربص  هک  دیاب  ار  سفن 
نتخومآ ربج  هب  رس ، دچیپب  رگ 

رامش رد  دیآ  یقلخ  وکین  هچ  هو 
راگدرورپ هر  رد  ندرک  ربص 

هانپ هدیم  اهراک  مامت  رد 
هلا اتکی  هگرد  رب  ار  سفن 

راوتسا رایسب  تسه  یهانپ  نوچ 
رادتقا دراد  هک  ینابهگن  اب 

تسوکن بر ، اتکی  ز  اهنت ، نتساوخ 
تسوا تسد  نتفرگ  ای  نداد  هکنوچ 
نک ریخ  رب  بلط  يراد ، ناوت  ات 
نک ریس  لئاسم  بوخ  دب و  رد 
ونش لد  شوگب  ار  تیصو  نیا 
ورم نوریب  ناز  تسمولعم  هار 
تسا هتفگ  نآ  اهراتفگ  نیرتهب 

تسا هتفهنب  تعفنم  شنورد  هک 
یشناد نورد  رد  يریخ  تسین 
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یشکرد یعفن  ماج  نآ ، زا  هن  هک 
نتخودنا دوس  چیه  دیاشن  دوخ 
نتخومآ رب  تسین  قیال  هچناز 

دیپس هتشگ  نم  يوم  مدید  هکنوچ 
دیود نم  ناجب  اهیناوتان 

رارقیب متشون  ار  تیصو  نیا 
راکب دیآ  ارت  هک  يدنپ  رپ ز 

مدع يوس  مور  هکناز  رتشیپ 
ملق رب  مدنار  دوب  لد  رد  هچنآ 

مالک نآ  دنامن  هتفگان  هک  ات 
مادم میوگ  متساوخیم  وتب  هک 

نت وچ  صقان ، دوش  هکناز  رتشیپ 
نم رادنپ  ای  هشیدنا  ای  لقع 

لد ياهشهاوخ  بولغم  يوش  ای 
لگب تسفن  قیاق  دنیشن  ای 

هحفص 436] ]
بیکش دناتسب  وت  زا  ایند  هک  ای 

بیرف ار  ناج  دهد  شیاهیشوخ  اب 
يوش شکرس  يرتشا  نوچ  یهگناو 

يوش شغ  داسف و  گنرین و  رپ ز 
تسا هنشت  ار  نتخومآ  ناوج ، نوچ 
تسا هتشکان  یعرزم  نوچ  وا  بلق 

دننکفا نآ  رد  هچ  ره  دریذپیم 
دننز شمخش  دوخ  هکنآ ، دعتسم 

متخاس ار  تنطاب  يانب  سپ 
متخادرپ تلد  بیدات  هب  دوخ 

گنس وچ  ددرگ  تلد  هکناز  رتشیب 
گنت هقلح  دزاس  لقع ، رب  سوه  ای 
دنپ وت  يریگرب  مزج  یمزع  هب  ات 
دندب شلابندب  وت  زا  شیپ  هچنآز 

ناهج نادنمشیدنا  هک  هچنآز 
ناحتما ارنآ  دندرک  اهراب 

زاینیب شیامزآ  زا  يوش  وت 
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زاب تشگ  نانآ  زک  دشاب  يرد  نیا 
میتفای یتخسب  ام  هک  ار  هچنآ 

میتفاتشب نآ  لابند  اهلاس 
تسدب دیآ  ارت  ناسآ  نامزنیا 

تسکش اهرفظ و  نآ  زا  ریگ  دنپ 
رات گنت و  یهاگ  میدیدیم  هچنآ 

راکشآ تسه  وت  شیپ  رد  نامزنیا 
تسین رادقم  نادب  نم  رمع  هچرگ 

تسیز تسدرک  یک  هک  ره  منادب  هک 
هاگن مدرک  رسپ ، ناج  يا  کیل 

هار هچ  زا  دنتفر  دندرک و  اهچ  ات 
تخات رایسب  ماهشیدنا  بکرم 

تخانش ار  یتشذگرس  کی  ره  ات ز 
ماهتشگ ناشیا  راثآ  لد  رد 

ماهتشگ ناشیا  زا  مه  نم  ایئوگ 
عالطا سب  ناشراک  زا  متفای 

عامتجا نآ  رد  هدوب  هک  یسک  نوچ 
ادج هریت  زا  مدرک  ار  شنشور 
اهر مدرک  نایز  مدید ، ار  دوس 

باختنا مدرک  زیچ  ره  زا  ترهب 
بان تسه و  صلاخ ، ابیز و  ار  هچنآ 

سانشان دوب و  لوهجم  ار  هچ  ره 
ساسا زا  دوب  دب  هک  مدنکفا  رود 

قیفش مدوب  ارت  هنانابرهم 
قیقد یلیخ  ارت  مدرک  تیبرت 
راکب يدنب  ارم  دنپ  متساوخ 

رانک رد  تراهب  یناوج و  ات 
هحفص 437] ]

تسصلاخ تسفن  كاپ و  وت  تین 
تسلد هزیکاپ  هراومه  ناوج  نوچ 

تسخن تسرد  نیلوا  نآرق  تسه 
تسرد یناد  ارو  لیوات  هک  ات 

نآ ماکحا  میوگ و  تنید  سرد 
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ناهج رد  شلالح  زا  مارح و  زا 
زیچ چیه  میوگن  رگید  نآ  زا  ریغ 

زیرگ رب  یهار  تسین  مدید  زاب 
هار یط  نیا  رد  هک  مدیسرت  وت  رب 

هابتشا یئامن  مدرم  رگد  نوچ 
هبت هدنادرگ  سفن  ار  ناشلقع 

هبتشم اهنآ  رب  هتشگ  نید  رما 
نیا زا  شیپ  مدوبن  لیام  نم  هچرگ 

نینچنیا يرما  مزاس ز  تهگآ 
تنتفگ رتهب  تسه  مدید  زاب 
تنمیا دیامن  کش ، لابق  رد 

ارت کنیا  علطم  میامن  رگ 
اهر منادرگب  هکنآ  زا  رتهب 

كاله بادرگ  هب  وت  یتفارد  ات 
كاغم يوس  ارت  کش  دناشک  رد 

لالجلاوذ اتکی  هک  مدنموزرآ 
لامک قیفوت  وت  رب  دشخبب  دوخ 
تسار هار  يوس  هب  ددرگ  امنهر 

تسا رتبجاو  اهدنپ  رب  لمع  سپ 
راکب يدنب  رتشیب  مهاوخ  هچنآ 

راگدرورپ زا  تسزیهرپ  سرت و 
شاب دنسرخ  تاهداد  هچنآ  ره  رب 

شاب دنویپ  مه  دادجا  هر  اب 
دنزگیب هک  ورب  یهار  نامه  زا 

دناهتفر تیاسراپ  نامدود 
ریس دندرکیم  وت  نوچ  ناشیا  هکنوچ 

ریخ رش و  زا  دوخ  سفن  نورد  رد 
رکف دندرکیم و  هشیدنا  بش  زور و 

رکذ راشرس  ناشیاهلد  وت  وچمه 
دنتخادرپ شور  نیا  رب  ردقنآ 

دنتخاس نشور  هدید  شغورف  زک 
یبجاو ره  رب  دندرک  لمع  سپ 

یبلاط ره  نآ  زا  تسهاگآ  هچنآ 
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روما نآ  رب  لمع  زا  دندیشک  اپ 
روضح اجنآ  رد  ملع  درادن  هک 

لوبق دنادرگن  وت  سفن  هک  رگ 
لودع دزرو  نخس  نیز  شریذپ  زا 

تبرجت دیامن  دوخ  دهاوخب  ای 
تفص نیا  دنیب  مشچ  اب  نتشیوخ 

هحفص 438] ]
شوکب کنیا  نم  دنزرف  يا  وت  سپ 
شوه لقع و  زا  يوش  ایوج  ار  هار 

وشم زگره  اهههبش  رد  روهطوغ 
ورم مه  اهینمشد  قیرط  رد 

هارب يراذگب  ياپ  هکنآ  زا  شیپ 
هاوخب يرای  نتشیوخ  يادخ  زا 

وزرآ یئامن  یقیفوت  هک  رگ 
وا يوس  رب  ینک  ور  ناج  يا  دیاب 

رودب دراد  یهرمگ  کش و  ات ز 
روک هاگان  لد  مشچ  ددرگن  ات 

تسدش نشور  تلد  يدرک  نیقی  نوچ 
تسدش نزهر  يهشیدنا  زا  نمیا 
وت روظنم  دوب  الاو  يدصقم 

وت روش  مغ و  مه و  دش  نآ  صاخ 
رظن کی  نکفیب  هراب  رگد  سپ 
ربخ نآ  زا  تمداد  هچنآ  ره  رب 

یتساوخیم ار  هچنآ  يدیدن  رگ 
یتساک دوخ  شناد  رد  یتفای 

ياهدید دب  ار  هار  هک  نادب  سپ 
ياهدیدرگ روهطوغ  تلالض  رد 

اطخ رب  دتفین  دیوج ، نید  هکنآ 
التبم ددرگب  یکیرات  هب  هن 

یتسیا زاب  هر  دشاب ز  نآ  رتهب 
یتسین رد  رتشیب  یتفین  ات 

ریگ شوگ  رد  نم  دنزرف  وکن  يا 
ریگ شوه  شوگب  ار  اهنخس  نیا 
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یگدنز رد  وش  هاگآ  نخس  نیز 
یگدنب ءادا  رتهب  ینک  ات 

تسا سک  کی  تسد  گرم  یگدنز و 
تسا سب  دیوگیم  هاگنآ  دهد و  ناج 

انف گنر  دز  زیچ  ره  رب  هکنآ 
اقب دشخبیم  هک  دشاب  نامه  وا 

تیفاع مه  دهدیم  ار  الب  مه 
تبقاع مه  وا ، نآ  زا  عورش  مه 

تسا هدنار  نادزی  هک  تنس  یکی  زا 
تسا هدنام  اج  رب  كاخ  نامسآ و 

التبا زا  تمعن و  زا  یتنس 
ازج زور  رد  شاداپ  یهگناو 
تسادخ ریبدت  هک  يزیچ  رگد  ای 

تسافخ رد  ام  لد  مشچ  زا  هچرگ 
تسرد اهنیا  ینعم  ینادن  رگ 

تسس هیاپ  رامش و  نادان  ار  شیوخ 
يدب نادان  تتقلخ  يادتبا 

يدب ناقرف  هشیدنا و  زا  غراف 
هحفص 439] ]

یتخومآ اهزیچ  يدنچ  دعب 
یتخودنا یشناد  زا  ياهشوت 

یلهاج نآ  زا  هچنآ  رایسب  تسه 
یلفاغ شنوچ  دنچ و  كرد  ای ز 
شالت یعس و  یتدم  زا  دعب  کیل 

شاف وت  رب  شناهن  زار  دوشیم 
دیرفآ ار  ناج  هکنآ  رد  نز  گنچ 

دیرورپ ار  نت  دیشخب و  تیزور 
یگدنب نکیم  رآ و  شیوسب  ور 

یگدنز رد  تدیاب  وا  زا  سرت 
یفطصم زا  رتشیب  ناج  رسپ  يا 

ادخ زا  هتفگن  يزیچ  سکچیه 
تربمغیپ دوب  وا  نوچ  وش  داش 

تربهر ددرگب  يدرگ ، اهرات 
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متشاگنا کین  هچنآ  مداد  دنپ 
متشاد مناوت  رد  هچنآ  متفگ 

شیوخ سفن  یسانش  ات  یشوک  هچ  ره 
شیب تشگ  دهاوخن  مناد  نم  هچنآز 

ینم راوخمغ  مشچ  رون و  هکیا 
ینشور دریگب  تدای  زا  مبلق 

دوجو نادزی  تشاد  یکیرش  رگ 
دومنیم هناور  ربمغیپ  دنچ 

هاشداپ نآ  تردق  ینیبب  ات 
هلا رگید  نآ  فاصوا  دوب  نوچ 
ادخ اتکی  زج  تسین  یبر  کیل 

ار هتکن  نیا  تفگ  زین  مه  نتشیوخ 
يو کلم  یعدم  دشابن  سک 

یط تشگ  دهاوخن  زگره  وا  رمع 
تسوا زا  زاغآ  ره  زاغآیب و  شیوخ 

تسود مصخ و  ره  زا  سپ  دنامیم  هدنز 
تسادخ اتکی  دوب  نایاپیب  هکنآ 

تساقب ار  وا  دوشیم ، یناف  هچ  ره 
یلد مشچ و  هک  تسنآ  زا  رترب 

یلمحم ددنبب  وا  شرع  يوس 
اهرارسا نیا  زا  هگآ  يدش  نوچ 

اهرادنپ يهدرپ  نکیم  هراپ 
تسا هتسیاش  یئوت ، نوچ  زک  نکب  نآ 

تسا هتسیاب  ياهدنب  زا  هک  هچنآ 
مک زین  وا  تردق  كدنا ، شردق 

مه زین  شبیع  رایسب ، وا  فعض 
ادخ زا  تعاطا  رب  دراد  قوش 

ازج زو  تبوقع  زا  دراد  سرت 
بوخ راک  زج  ادخ  روتسد  تسین 
بویع زا  زیهرپ  یتشز و  زا  يرود 

هحفص 440] ]
یند يایند  مدرک ز  تهگآ 

ینتفر رمع  لاوحا و  نوگهنوگ 
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ناهج رگید  زا  متفگ  هکنانچمه 
ناهن نآ  رد  دش  هک  تمعن  همهنآ  و 

لثم دص  متفگ  دنپ ، يریگب  ات 
لمع رد  اهنخس  ناز  نک  يورهر 

دنتخات رسکی  هک  نانآ  هصق 
دنتخانشب ناهج  بوخ  دب و  ات 

تسا هتسخ  یناوراک  نوچ  لثم  رد 
تسا هتسشنب  یلزنم  رد  نونک  هک 
رودب يدابآ  زا  کشخ و  یلزنم 

روضح رد  یبآ  هن  یئاذغ و  هن 
هایگ بآ و  رپ  دنراد  يدصقم 

هار جنر  دوخ  رب  هداد  شدیما  رب 
تسود رادید  زا  هداد  يرودب  لد 

تسورف یتخس  لگ  رد  بکرم  ياپ 
رثا چیه  درادن  اهیئاذغیب 

رپسهر دصقم  يوس  رب  نانچمه 
خارف تیب  نآ  دننیب  تبقاع 

خالگنس ریوک و  هوک و  زا  دعب 
جنگ ناک  رب  تبقاع  دندیسر  نوچ 

جنر دنرامشن  دندید  ار  هچنآ 
تسد هر ز  نیا  رد  دنداد  ار  هچنآ 

تسکش هن  زگره  دنناد  نایز  هن 
رتبوخ ناشیا  دزن  يزیچ  تسین 

رتبوبحم رتهب و  رتنیشنلد ،
امنهر ددرگ  هک  يزیچنآ  ره  زا 

ارسوکین رب  دندنویپب  ات 
بیصن ره  نودب  هکنانآ  لاح 

بیرف یلوگ و  دندروخ  ناهج  زا 
دنتشاذگب هک  تسه  یهورگ  نوچ 

دنتشاد تمعن  رپ ز  هک  یلزنم 
هایگ بآیب و  کشخ و  ینیمز  رد 

هافر ره  زا  رود  دندنکفا  راب 
تسین چیه  نیا  زا  رتدب  ناشیا  دزن 
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تسیز دنراد  ارس  نیا  رد  ارچ  هک 
تسکش معط  نیا  دننیبیم  خلت 

تسد لزنم ز  نآ  دنداد  ارچ  هک 
راگزور روما  رد  ممشچ  رون 

راذگ نازیم  نارگید  شیوخ و  نیب 
تدیآ دب  ای  تسود  يراد  هچنآ 

تدیاب نآ  مه  قلخ  رگید  رهب 
متس ینیب  ات  تسود  يرادن  نوچ 
مقر سک  رب  نزم  ار  یملظ  چیه 

هحفص 441] ]
ریخ راک  رب  دوش  لوغشم  بش  زور و 

ریغ يرادیم ز  تسود  هکنانچمه 
حیبق یناد  نارگید  زا  ار  هچ  ره 

حیحص ار  نآ  ناوخم  دوخ  سفن  رهب 
وکن ینادیمن  هچنآ  زا  زگره 

وگم يزیچ  نکم  يراهظا  چیه 
تدب دیآ  شندینشب  زا  هچنآ 

تدیآ بل  رب  هک  دیاب  ارچ  دوخ 
تسا هشیدنا  تفآ  يدنسپدوخ 

تسا هشیت  نوچ  یتسار  تخرد  رب 
زارد دشاب  هر  شوکیم  رتتخس 

زابم دوخ  دقن  رایغا  فک  رد 
یتفای يراگتسر  قیرط  نوچ 

یتفاتشب یتسار  ریسم  رد 
راگدرک دزن  شاب  نتورف  دوخ 
راگزور رد  رتشیب  نک  یگدنب 
زادگناج دشاب  جنر  زارد و  هر 

زاینیب وت  یتسین  وپاکت  زا 
راکب دیآ  هک  ریگ  ناسنآ  هشوت 

راب ریز  رد  نکم  نیگنس  لد  تشپ 
ریگم يراب  رتشیب  تناوت  زا 

ریزب ینامرد  وت  نیگنس  دوش  نوچ 
دنشچیم یتخس  هک  ینادنمتسم 
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دنشکیم تمایق  ات  ار  اهراب 
سکب یکین  ینک  رگ  هکنیا  ینعی  )

( سپ وت  رجا  دنهدیم  تمایق  رد 
رانک رد  يدنمتسم  يدید  وچ  سپ 

راذگ وا  شودب  ار  تراب  دوز 
زاین يراد  نادب  هک  ادرف  هکنوچ 

زاب وت  یباییم ، زاب  ار  قح  راب 
شرب رد  ینیب  وچ  ناد  تمینغ  دوخ 

شرتنیگنس امنیم  یناوت  ات 
وجتسج دص  ینک  يزور ، اسب  يا 
وا زا  ار  یناشن  یباییمن  دوخ 
تسادخ فطل  زا  هللااب  ناد ، منتغم 

تساوخ وت  زا  ماو  سک  لام و  يراد  وت  رگ 
تسدگنت یتسه  هک  يزورنآ  رد  نوچ 

تسم داش و  يدرگب  تماو ، دهد  سپ 
رطخرپ یهار  تسه  تیور  شیپ 

رذگ ره  رد  هندرگ  نیدنچ  رپ ز 
تسس تشگ  دهاوخ  راب ، نیگنس  ياپ 

تسچ نارابکبس  اما  دنرذگب 
دنک نالان و  یسک  رگ  دشاب  تشز 

دنت هن  قاربق و  هن  دراذگب  ياپ 
هحفص 442] ]

ریزگان نکیم  هدامآ  ار  شیوخ 
ریسم رد  اپ  یهن  هکناز  رتشیپ 
تسشن رهب  نک  هدامآ  ار  هناخ 

تسدب يراد  یتصرف  نونکا  هکنوچ 
هاگچیه يرذع  گرم  زا  دعب  تسین 

هار چیه  رگید  تسه  ایندب  هن 
نیرفآ ناج  دزیا  هک  نادب  سپ 
نیمز اهنامسآ و  تفه  نزاخ 

اعد جنگ  وت  هب  ینازرا  هدرک 
اور ار  نآ  دنک  ات  نک  تلاسم 
بر هاگرد  رب  تسد  اشگب  زاب 
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بلط نک  ار  ششزرمآ  تمحر و 
ياهدرپ دشابن  وا  اب  وت  نیب 

ياهدروآ تهجیب  عفشم  هب  ور 
دوشگ هبوت  رد  يدرک  هنگ  رگ 

؟ دومن یلیجعت  هچ  وت ، باذع  رد 
شنزرس ینیبن  نادزی  زا  چیه 

شنم یتشز  هبوت ز  ینک  رگ 
تدیاب یگنن  یئاوسر و  هکنوچ 

تدب لامعا  رب  هدرپ  دهنیم 
یگداس اب  تاهبوت  دریذپیم 
یگداتفا شهگرد  رب  ینک  رگ 

باسح رد  درایب  ار  تهانگ  هن 
باوج دهاوخیم  وت  رادرک  هن ز 

دیماان يدرگن  شتامحز  ات ز 
دیمدرب اهناج  هب  شیاشخب  رون 

تشز لامعا  زا  تسد  دیوش  هک  ره 
تشونرس شیارب  دنادرگ  کین 

باسح رد  درآ  کی  ار  تهانگ  ره 
باوج هداد  ار  بوخ  ربارب  هد 

تشگزاب هار  تسداهنب  زاب 
تشذگ تزع  اب  داهنب  اپ  هک  ره 
وت زاوآ  دونشب  یناوخب ، رگ 

وت زار  زا  تسهگآ  هتفگن ، دوخ ،
یهگآ یبایب  رگ  اهنخس  نیز 

یهد هضرع  ودب  ار  لد  تجاح 
تمتام ياههرفس  یئاشگیم 

تمغ زا  تیاکش  وا  رب  ینکیم 
هاگهیکت یبایب  ار  قح  هگرد 

هلا اتکی  زا  دوخ  یهاوخ  يروای 
یسب یهاوخ  شتمحر  ياهجنگ 

یسک تسد  رد  تسین  وا  زج  هچنآ 
میرک ناز  یهاوخب  رتنوزفا  رمع 
میظع یقزر  دشخب و  یتسردنت 
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هحفص 443] ]
تسا هداد  مه  ار  جنگ  دیلک  سپ 

تسا هداهنب  تشهاوخ  تسد  ود  رد 
اعد رب  یئاشگ  ار  تتسد  ود  رگ 

ادخ فطل  رد  ددرگیم  زاب 
بر یهاوخ ز  نامز  ره  یناوتیم 

بلط یئامنب  تامحر  شراب 
باجتسم ددرگ  رید  تیاعد  رگ 

باوج دیآیم  دیمون ، وشم  ناه 
رتزوس رپ  تاهنیس  دشاب  هچ  ره 

رتزورهب يوشیم  تباجا  رد 
گنت بلق  اب  ینک  شهاوخ  اسب  يا 

گنرد دتفا  شندرک  تباجا  رد 
اطع دیامنب  شیب ، دهاوخب ، نوچ 

ارت رتنوزفا  یشاداپ  دهد  ای 
بلط يزیچ  ینکیم  هک  اسب  يا 

بر يوس  زا  دوشیم  در  تشهاوخ 
اطع دیامنب  کیل  شلابق  رد 

ارس ود  رد  رتکین  يزیچ  وت  رب 
ناهن نآ  رد  وت  ریخ  هدوب  هک  ای 

ناهج رد  یهاوخ  هچنآ  یباین  هک 
یتساوخیم ار  هچنآ  رگ  اسب  يا 

یتساکیب دوخ  درکیم  ادا  قح 
هابت دوبان و  تشگیم  وت  نید 

هاچ رعق  رد  هتفوک  ینیگن  نوچ 
راگدرک زا  ینک  رگ  مه  یشهاوخ 
رادیاپ دنام  هچ  ره  نک ، تلاسم 

لام ریدقت و  زا  هاوخیم  ار  هچنآ 
لابو ار  ناج  تبقاع  ددرگن  هک 
فک تلام ز  دور  ینام و  وت  ای 
فلت يدرگ  وت  لام و  دنامب  ای 

دناهدرورپ ارت  ایند  نآ  رهب 
دناهدروآ ناهج  نیا  يارب  هن 
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تنت رخآ  رد  تسروم  يهمعط 
تندروآ نادواج  ایند  هب  هن 

تخر تسب  ایند  دیاب ز  تبقاع 
تخت دنداد  ناهج  رد  تزور  دنچ 
یهر لکشم  نآ  رد  يداهنب  ياپ 

یهتنم تمایق  رب  ددرگب  هک 
راک نایاپ  رد  تسیدایص  گرم 

رارف هار  وا  زا  سک  درادن  هک 
تسدهریچ دشاب  هک  يدایص  هریخ 

تسد ار ز  يدیص  چیه  هدادن  دوخ 
دنمک دزادنا  تیاپ  رب  تبقاع 

دنب ریجنز و  رد  گنت  دناشکیم 
هحفص 444] ]

گنچ هب  درآ  ارت  نوچ  ادابم  ناه 
گنن لامالام  یشاب و  هنگرپ 

نم هک  یتفگیم  هراومه  تدوخ  اب 
نتشیوخ راک  هبوت ز  منکیم 

ار هتشر  نیا  دیرب  دمآ  گرم  کیل 
؟ ار هتشکان  نمرخ  لصاح  تسیچ 

دایب روآیم  هراومه  ار  گرم 
داهن شتسد  رد  تسد  دیاب  هکنوچ 

هاگنامنب درخ  اب  نکیم ، دای 
هار نایاپ  یسر  هک  یناکم  رب 

دوز رید و  هچنانچ  ات  نک  نانچنآ 
دورف دمآ  وت  نیلاب  رب  گرم 

نیا زا  شیپ  یشاب  هتسب  ار  دوخ  راب 
نیمک يریگ  نئمطم  یحالس  اب 

كاله غیت  ناهگان  ادابم  ات 
كاخب دناطلغب  نینوخ  ترکیپ 

نک زیواتسد  زین  ار  نید  لقع و 
نک زیهرپ  يویند  بیرف  زا 

دنسپایند ياهدع  ینیبب  نوچ 
دنشک یغیت  مهب  تردق  رس  رب 
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بیرف اهنآ  يروخ ز  ات  ادابم  ناه 
بیکش دقن  دتف ، نوریب  تفک  زا 
ربخ تیایند  هداد ز  ادخ  مه 

رگهولج هدرکب  ار  دوخ  شدوخ  مه 
تسا هتفگ  اهنخس  وت  اب  اهراب 

تسا هتفشآ  تنیطدب و  ناسچ  ات 
دنگس نوچ  ناتسرپایند  لثم  رد 

دنگر کی  زا  همه  وعوع  دننکیم 
دنرپ مه  ناجب  هک  یناددای 

دنردیم ار  مه  دنماشآ و  نوخ 
درخ هدرک  ار  ناوتان  شدنمروز 

دروخ دنارد و  ار  درخ  شتسد  هریچ 
دنرتشا هتسب  وچ  مدرم  زا  یعمج 
دنرب دوخ  راهم  رگید  ياهتسد 
تسد هداد ز  درخ  هنانیگمشخ 

تسم دندرگیم و  هتشگرس  دوخ  درگ 
دنرچیم يرازهروش  رد  ياهتسد 

دنرب نوریب  نآ  زا  هار  دیاشن  هک 
ناشداد رب  دسر  ات  ینابش  هن 
ناشدای درایب  ات  هن ، یبحاص 
راگزور دنب  هرادغ  یهگناو 

رارق يداد  ناشکیرات  یهر  رد 
درک شوماخ  هرب  ار  يداه  رون 

درک شوگ  رد  ناشمیلست  يهقلح 
هحفص 445] ]

دنتریح هار  هروک  رد  هدشمگ 
دنتمعن قرغ  دنرادنپ  هچرگ 

راوخ يایند  ناسکنیا  يادخ  دش 
راگدرک ياج  دنتسب  ودب  لد 

تفگش يا  ار  ناسخ  نیا  ایند ، رکم و 
تفرگ يزاب  هب  رمع  مامت  رد 

دندش ایند  يهچیزاب  ناسکنآو 
دندش یبقع  يهشیدنازا  لفاغ 
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دوز رید و  دتفیب  تملظ  يهدرپ 
دومن دهاوخ  ار  شیوخ  تیعقاو 

دسر لزنم  رب  رمع  ناوراک 
دسر لصاح  اهچ  ار  کی  ره  هک  ات 

دیما دراد  لدب  دباتشب  هک  ره 
دیعس سب  یناوراک  رب  دسر  ات 
بلط رد  یشوکب  ای  ینامب  رگ 

بش زور و  بسا  تسه  تنارشیپ 
یتسیا یهاوخ  هچرگ  دزاتب  وا 
یتسیز تحارب  ای  ینیمغ  رگ 

وزرآ رب  رسپ  ناج  يا  زگره 
وا زا  ینامیم  رود  نوچ  هدم ، لد 

زیرگ هار  لجا  زا  زگره  تسین 
زیتس تسد  ربم  وا  رب  هدهیب 

رتشیپ نیا  زا  هک  یهار  نامه  رد 
رتشیب یقلخ  دندرک  یط  هار 

ریگب ناسآ  دوخب  ار  ایند  راک 
ریسا اهتراجت  رد  يدرگن  ات 

وجتسج يزیچ  هدرک  سک ، اسب  يا 
وا تسد  زا  تبقاع  شلام  هتفر 
وجتسج يزیچ  هدرک  سک ، اسب  يا 
وا تسد  زا  تبقاع  شلام  هتفر 

ياهدنیوپ هر  هدنام ز  اسب  يا 
ياهدنیوج دش  قزریب  اسب  يو 

یتنمیب کلف  هداد  اسب  يا 
یتمعن اهدص  هدرکان ، بلط  رب 

تسیتمیق سب  يرهوگ  ناسنا  سفن 
تسیند تسپ و  هک  هچنآ  اب  شنکشم 

دهد تدوس  یند  راک  نآ  هچرگ 
دهنیم تفارش  رب  یگنن  کیل 

ورگ دناتسب  يزیچ و  دهدیم 
ون ددرگیمنرب ز  هک  یتزع 

رح دازآ و  دیرفآ  تیادخ  نوچ 
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روخم سک  یگدنب  خلت  رهز 
تسا هتفهنب  رفظ  نآ  رد  یشوخ  هچ 

؟ تسدب دیان  يدب  هار  زا  زج  هک 
یتحار نآ  رد  تسه  یبوخ  هچ  ای 

یتنحم اب  رگم  دیان  فکب  هک 
هحفص 446] ]

زآ بسا  اب  دوخ  هکنیا  زا  شاب  رود 
زاتب هر  یئوپب  یهارمگ  يوس 

راگدرک اب  دوخ  نیب  یناوت  ات 
راگزور رد  هدم  زگره  هلصاف 

؟ تسیچ ینادیم ز  وت  ایآ  هلصاف 
تسیتمعن بحاص  یلام ز  شهاوخ 
ادخ اتکی  دهدیم  ار  تتمسق 

اضق زا  یناتسیم  ار  دوخ  مهس 
راگدرک يوس  دیاک ز  یکدنا ،

راثن دزاس  سک  هک  ینوزفا  هب ز 
تسادخ نآ  زا  تسه  هچ  ره  هچرگ ،

تساطخ نداد  يرگید  رب  شتبسن 
تسد هگنآ ز  ياهدرک و  یتوکس  رگ 

تسکش يدروخ  ای  يزیچ و  ياهداد 
دومن ناربج  رگد  راب  ناوتیم 
دوشگ یهار  نآ  رب  يریبادت  اب 

تسرتناسآ توکس  یفالت  سپ 
تسد يزیچ ز  یهد  نتفگ  اب  هکناز 

نتخیر دهاوخن  هزوک  زا  بآ 
نتخیوآ دنب  هب  ار  نآ  ناوت  رگ 

هاگن يراد  دوخ  لام  هکنآ  رتشوخ 
هار داز  یهاوخب  سک  رگید  ات ز 

تسکش رهز  يدیمون و  یخلت 
تسرتهب مدرم  ندرک ز  بلط  زا 

اسراپ نکیلو  یشاب  رگراک 
اطخ هار  زا  يدنمتورث  هب ز 

ناهن دنام  وت  زار  یهاوخب  رگ 
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نایم ردنا  سکچیه  اب  هنم  دوخ 
فده کی  رب  یسک  دشوک  اسب  يا 

فکب دران  نایز  زا  ریغ  تبقاع 
تسارس هوای  دنک  یئوگرپ  هک  ره 

تساطخ راشرس  رایسب ، تبحص 
دنک هشیدنا  هک  سکنآ  تسلقاع 
دنک هشیپ  لمع  تبحص ، زا  شیب 

باتم خر  نایوکن  اب  نتسشن  زا 
باسح رد  ناشیا  وزج  یئایب  ات 

فیخس يدرگیم  هک  نیشنم  نادب  اب 
فیدرمه ناشیا  ناش  اب  يوشیم 

ماعط ناز  دشابن  رتاراوگان 
مارح هار  زا  دوخ  دیآ  تسدب  ناک 
تسپ تشز و  دشاب  عون  ره  زا  ملظ 

تسزجاع رب  متس  شعون  نیرتدب 
تساوران یتشرد  یمرن ، عقوم 

تساطخ یمرن  تدیاب ، یتشرد  نوچ 
هحفص 447] ]

درد هب  دیازفیب  وراد  اسب  يا 
درکب یئاوادم  يدرد  اسب  يو 

یسک شدنناوخن  هک  سک  اسب  يا 
یسب ار  مدرم  ریخ  دهاوخ  کیل 

نیما شدنناوخب  هک  سک  اسب  يا 
نیشنمه يدیلپ  اب  تسنئاخ و 
تسوزرآ قمحا ، درم  هاگهیکت 

تسوکنان يراک  هک  هیکت ، نکم  وت 
تسرطاخ رد  هبرجت  تبث  لقع ،

تسرطاش يرای  وچ  ترمع ، همه  رد 
دنمدوس براجت  هنوگنآ  دشاب 

دنپ هک  ای  يریگب  یسرد  نآ  زا  هک 
بابح نوچ  تصرف  هکنآ  زا  رتشیپ 

بایب ارنآ  دوش ، نوریب  تفک  زا 
لدب دنام  اجب  شهودنا  هنرو 
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لجخ دزاس  ارت  یماخ  تلفغ و 
شدصقم دباین  هدنیوج  هک  ات 

شدر تسد  دنزیم  نودرگ  هاگ 
رابتعا دشابن  یتیگ  رب  چیه 

راید رب  ار  نابئاغ  دناسر  ات 
هابت دیامنب  هک  ره  ار  ترخآ 
هار رهب  ار  ياهشوت  درادن  رب 

دوز رید و  دنیبب  هک  اهنایز  سب 
دوزف دهاوخ  شنطاب  رد  یترسح 

راک هلمج  يارب  ینایاپ  تسه 
راگزور ياضق  دیآ ، مه  وت  رب 

تستخادرپ یسک  ره  تراجت  رب 
تستخادنا رطخ  رد  ار  نتشیوخ 

تسشن ینما  يهشوگ  رد  يرگید 
تسدب درآیم  رایسب ، یمک ، زا 

قیفر نآ  زا  دسریم  دوس  ارت  سک 
قیرغ یماندب  رحب  رد  دوب  وک 
هاوخن نود  نامدرم  زا  يروای 
هاگچیه دیان  ریخ  ناشیا  زا  هک 

تفرگ ناسآ  ناهج  هک  ینامز  ات 
تفس هن  ناسآ  ریگ  شیوخ ، رب  ار  راک 

رتشیب یئاهدوس  دیما  رب 
رتشیر لد  نکم  ار  دوخ  رطخ  اب 

كاخ يور  یتفا  هکنیا  زا  شاب  رود 
كاله دنادرگ  تیزابجل  غیت 

دیرب ترهم  يهتشر  ردارب  نوچ 
دیدج یهار  زا  دنویپ  ودب  وت 

نک شیب  تفلا  دنابات ، رگا  يور 
نک شیوخ  ياخس  دزرو ، رگا  لخب 

هحفص 448] ]
وش کیدزن  وت  درک  یئادج  رگ 

وش کین  مرن و  درک ، تنوشخ  رگ 
ریذپ ار  شرذع  درک  یهانگ  رگ 
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ریما وا  ياهدنب و  وت  ایئوگ 
نخس ونشب  ردپ  ناج  يا  نکیل 

نکم یکین  نینچ  زگره  نادب  اب 
تسوختساران لددب و  هک  یسک  اب 

تسوکنان يراک  زین ، ارادم  نیا 
رامش نمشد  ار  تسود  نانمشد 

رای رهب  نمشد ، وچمه  یتسه  هنرو 
تسین هک  ای  تدنپ  تسدنیاشوخ  رگ 

تسیلقاع نداد ، دنپ  هناصلخم 
ورف ربیم  دوخ  مشخ  هعرج  هعرج 
ولگ ماک و  نآ  زا  نیریش  دوش  ات 

نآ زا  رتاراوگ  ینایاپ  تسین 
ناهن ار  تدوجو  مشخ  ینک  هک 

شاب مرن  وت  سک ، درک  یتشرد  رگ 
شالت نیز  ددرگ  مرن  مه  وا  دیاش 
مارمدب يودع  رب  ششخب  لضف و 

ماقتنا ز  هب ، یتسود ، دیما  رب 
ادج دش  یهاوخب  رگ  ردارب  زا 
اضق نیز  يرادن  رگید  ياهراچ 

راذگ یقاب  وا  رب  یتشگرب  هار 
راگزور دش  یط  وچ  دیآ  زاب  هکلب 

نامگوکین وتب  دشاب  یسک  رگ 
نآ رب  دیازفیب  ات  نک  یتسار 

روخم شقح  دش  وت  رای  یسک  نوچ 
ربم شنان  ردم ، شراک  يهدرپ 

هاوخم سک  نآ  زا  رگید  يرای  تسد 
هابت يزور  وا ، قح  يدومن  هک 
اطخ يراک  ینک  هکناز  رذحلا 

ارت نارای  تخبدب ، دنک  هک 
ورگ يرادلد  تسد  رد  هدم  لد 
وت ناهاوخ  هگچیه  دشابن  وک 

تسود رازآ  یهد  ات  ادابم  ناه 
تسود راک  رد  ینک  یهاتوک  هک  ای 
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قارتفا يارب  دشاب  وا  رذع 
قافتا يارب  رتمکحم  وت  زا 

دومن مه  دب  وت  قح  رد  رگا  ای 
دوبب وا  اب  قح  دنیوگ  نامدرم 

اور یملظ  دنک  وت  رب  رگا  سک 
ار ملظ  نآ  دوخ ، مشچ  رد  نیب  درخ 

نایز دنیب  نتشیوخ  تقیقح  رد 
ناهج نآ  رد  دنک  نوزفا  وت  عفن 

هحفص 449] ]
دومن تداش  یسک  ره  اب  نکمدب 

دومن تدازآ  تخس  یئالب  زا 
تدیابیم هر  ود  زا  يزور  بسک 

تدیوج هکنآ  یئوج و  وت  هکنآ 
تاهناخ دبایب  مود  يزور 

تاهناشاک رد  وت  ینیشنب  هچرگ 
زاین زور  رد  هک  رگ  دشاب  تشز 

زارد تتسد  ینک ، مخ  ار  دوخ  تشپ 
افج رپ  اما  یشاب  رگناوت  ای 

اور یملظ  ینک  ار  ناتسدریز 
راکب دیآ  ارت  ایند  زا  هچنآ 

رامشزور ارت  دیآ  راکب  هک 
تسد يزور ز  ياهداد ، هچنآ  زا  رگ 

تسشن رب  یجنر  هودنا و  تلد  رد 
ناهج رد  دشاب  هچ  ره  رب  روخب  مغ 
ناهن تمشچ  زا  نوریب و  تفک  زا 

امنهر شنادب  دمآ ، شیپ  هچنآ 
اضق درآ  نیا  زا  دعب  هچنآ  رهب 

مک شیب و  هنامز  رود  رد  هکنوچ 
مه وچمه  دشاب  هراومه  اهراک 

روسج درم  نآ  دننام  وشم  وت 
روز هار  زا  زج  دنپ  دریگن  هک 

بوخ راک  زا  نالقاع  دنریگ  دنپ 
بوچ ریجنز و  اب  کیل  نایاپراچ 
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داقتعا نسح  ییابیکش و  اب 
داهن زا  نابورب  ار  اهمغ  درگ 
لادتعا زا  دهن  نوریب  اپ  هک  ره 
لامک زا  یناشن  دنیب ، ار  ملظ 

نادب تکین  مدمه  ار  ناتسود 
نادب تکیدزن  دنواشیوخ  وچمه 

ناهن رد  یتح  هک  دشاب  نآ  تسود 
نایع دزاس  یتسود  ياههولج 

داهن لد  سک  ره  سفن ، ياوه  رب 
دایز دنیب  نآ  زا  دعب  یئاهجنر 

بیرغ دشاب  وا  هک  یشیوخ ، اسب  يا 
بیرق دشاب  ياهناگیب  اسب  يا 

یمدمه رای و  تسین  ار  وا  هک  ره 
یمدآ ناشیرپ  ناوخ و  شسکیب 
داهن نوریب  قح  هار  زا  اپ  هک  ره 
داشگ هار  وا  رب  ددرگیم  گنت 

تسا هتسناد  ار  شیوخ  ردق  هک  ره 
تسا هتسیاش  دوب  یقاب  شتمرح 

تسدزیا اب  وت  نیب  هک  ياهتشر 
تسد وت  نز  نآ  رب  تستشر ، نیرتهب 

هحفص 450] ]
تافتلا درادن  وت  رب  یسک  ره 

تایح مایا  رد  ناد ، دوخ  نمشد 
كاله دزاس  عمط  هک  یماقم  رد 

كاخ يور  دناشنرب  ار  یمدآ 
فده نآ  زا  دیماان  یشاب  هک  رگ 

فکب هداتفا  تدوصقم  ایئوگ 
دید بوخ  ار  ياهنخر  ره  ناوت  هن 
دیسر تصرف  ره  هب  زگره  ناوت  هن 

تفاین ار  شهار  هک  انیب  اسب  يا 
تفاتش دصقم  رب  هک  يروک  اسب  يا 

گنت يامنب  رش  راک  رب  ار  هقلح 
گنرد نکیم  يدب  رد  یناوت  ات 
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دایز تصرف  شراک  رهب  تسه 
داب وچمه  دیآ  شیناوخارف  ات 

تسسگ نادان  تبحص  مه  زا  هک  ره 
تسشن اناد  مدرم  اب  ایئوگ 

دامتعا هنامز  رب  دراد  هک  ره 
داقتعا نآ  يرادتناما  رب 

دومن یتسپ  اضق  رود  ناهگان 
دورف دمآ  وا  رب  شگنرین  ریت 

مارتحا دراذگ  نودرگ  رب  هک  ره 
مادم شراوخ  دنکیم  هنانئاخ ،

ریت هک  هگره  فده  رب  دنیشن  یک 
ریلد يراذگب ، تخب  نامک  رد 

وخ قلخ و  ددرگ  وچ  ار  یهاشداپ 
ور ریز و  ددرگب  وا  قلخ  راک 

تسیک هارمه ، نادب ، نتفر ، زا  شیپ 
تسین بوخ  سک  همه  اب  یباکر ، مه 
لام يریگ ز  ياهناخ  هکنآ  زا  شیپ 

لاوئس نکیم  شاهیاسمه  زا  لوا 
يروان نابز  رب  کحضم  فرح 

يرگید زا  لوق  لقن  یشاب  هچرگ 
نکم زگره  تروشم  تنانز  اب 
نبز نکرب  ار  رادنپ  نیا  خیب 

تسس رایسب  نانز  يار  دوب  نوچ 
تسرد يریگمیمصت  زا  زجاع 
هاگن هدرپ  سپ  ار  رسمه  راد 

هاگن مرحمان  هب  دزادنین  ات 
باجح تشپ  ینز  دشاب  ناهن  رگ 

باوصان راک  دشاب ز  نامارد 
ردب هناخ  زا  دش  يزور  ینز  رگ 

رظن يرازاب  هب  دزادنیب  ات 
ياهناخ رد  هک  تسین  نآ  زا  رتدب 

ياهناگیب سک  دراذگب  ياپ 
هحفص 451] ]
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سب ياج  ار  نانز  لزنم  يهشوگ 
سکچیه وت  زج  دنسانشن  هک  ات 

نامرهق نوچ  هن  تسناحیر  وچ  نز 
نارگراک نارسمه  زا  هاوخن  سپ 
مادم اهنز  رب  هکنیا  زا  رذحلا 

مارتحا یئامن  دح  زا  رتشیب 
دنوش رواد  هک  دنزرو  عمط  نوچ 

دنوش رگیجنایم  سک  اب  وت  نیب 
تساجبان هک  یتریغ  زا  شاب  رود 

تساوران دح  زا  شیب  بصعت  نوچ 
دوش نآ  لیلد  اجیب  تریغ 
دور دب  هارب  ملاس  نز  هک 

هانگ رب  دناشک  ار  نمادکاپ 
هار دزاس ز  نورب  ار  تفع  ياپ 

نک میسقت  اهراک  ار  نامداخ 
نک میهفت  وا  رب  ار  کی  ره  راک 

يرسهریخ اب  هناخ  راک  هنرو 
يرگید شودب  دراذگب  هک  ره 

ماقم ره  رد  ار  شیوخ  نامدود 
مارتحا نکیم  رامشب و  مرتحم 

دناوت زاورپ  لاب  ناشیا  هکنوچ 
دناوت زاغآ  ماجرف و  هشیر و 

دربن زور  رد  دنشاب  وت  تسد 
درد یتخس و  رد  دنشاب  وت  رای 

راگزور رد  ارت  يایند  نید و 
راگدرک هناگی  رب  مراپسیم 

اضق رد  ار  اهریدقت  نیرتهب 
ادخ زا  مراتساوخ  هنازجاع 

مادم دشاب ، نامز  ره  ای  نامزنیا 
مالسلاو یبقع  هب  مه  ایندب  مه 

هیواعم هب  همان 032-

هابت وت  زا  دنوش  يرایسب ، قلخ 
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هار هرمگ ز  ناشدرک  تیاههعدخ 
يدب دیدرت و  يایرد  نتشیوخ 
يدز ناشیا  قیاق  رب  دوخ  جوم 

ياهدنکفا یگریت  ياههدرپ 
ياهدنکرب ار  رون  ياههشیر 

قیمع یبادرگ  وچ  تتاهابتشا 
قیرغ اهکش  رد  درک  ار  نامدرم 

هحفص 452] ]
دنتفاترب قح  نیئآ  زا  تروص 

دنتفای هرابود  ار  تیلهاج 
شیپ دنتفرگب  هار  لزنت  رد 

شیوخ دادجا  رب  دندرک  اهرخف 
زارفرس نالقاع  یهورگ  زج 

زاب دندیدرگب  تتشز ، هر  زک 
دنتخانشب ارت  تشز  تنیط 

دنتخاب نادزی  هب  لد  هناقشاع 
دنتخیر تتسد  يور  یکاپ  بآ 

دنتخیرگب قح  يوس  وت ، زا  ینعی 
گنت وت  يدرک  ار  هصرع  ناشیارب  نوچ 

گنن يوس  يدناشک  تزع ، زا  يدنار 
راگدرک زا  سرتب  هیواعم  يا 

؟ راهم دریگ  تنمیرها  یکب  ات 
دیرب دهاوخ  وت  ایند ز  تبقاع 

دیشک دهاوخ  هیس  كاخ  لد  رد 
رود دنایامن ز  ار  دوخ  ترخآ 
روضح دبای  ینز  مه  رب  ات  مشچ 

سابع نب  مثق  هب  همان 033-

مایپ هدروآ  برغم  زا  نم  کیپ 
ماش ینادرم ز  دنیآ  جح  هب  هک 
شوه غراف ز  لدروک ، ینامدرم 

شوگ تسا  نیگنس  روک و  ناشاهدید 
دنتخیر نید  تمرح  هک  یمدرم 
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دنتخیمآ مهب  ار  لطاب  قح و 
دناهداتفا نورب  قلاخ  هر  زا 

دناهداد شنوبز  قولخم  هب  لد 
دنروآیم نید  یمان ز  نابز  رب 
دنربیم ایند  دوس  شهانپ  رد 
فده دشاب  ناشیئایند  دوس 

فک کنیا ز  دناهداد  ار  ناهج  نآ 
تسلد لها  يهناخ  هک  ناهج  نآ 

تسلصاح ار  نیقتم  ناوکین و 
شلماع زا  ریغ  ریخ ، دنیبن  سک 
شلصاح دنیبب  هدرک ، رش  هک  ره 
راوتسا شاب  نتشیوخ  راکب  سپ 

رادیاپ رایشوه و  هاوخریخ و 
هحفص 453] ]

ماما نامرفب  هدیم  لد  شوگ 
مامتها شرما  هب  ندرک  لمع  رب 

هابت يراک  ینک  هکنآ  ز  رذحلا ،
هاوخرذع نآ  زا  رخآ  يدرگب  ات 

یتمعن رد  وش ، تسم  يداش  هن ز 
یتنحم تقو  سرت ، زا  زرلب  هن 

رکبیبا نب  دمحم  هب  همان 034-

دادیور نیز  یتحران  ایئوگ 
داهن ور  کلام  رصم ، رب  ارچ  هک 
نیشناج ار  وا  مدرک  کنیا  هک  رگ 

نیمزرس نآ  یلاو  ددرگب  ات 
تسین وت  راک  يدنک  نآ  تلع 

تسین وت  رادرک  یماخ  یتسس و 
ياهدرک للعت  وت  هکنیا  هن  ای 

ياهدروان اجب  ار  مراظتنا 
ماهدناتسب ار  رصم  وت  زا  هچرگ 
ماهدنادرگ رگد  یئاج  مکاح 

تسرتمک تیارب  مه  نآ  تمحز 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 597 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسرتمکحم رتشوخ و  تموکح  مه 
ماهداد تموکح  شرصم  رب  هکنآ 

ماهداتسا قح  نامرف  رس  رب 
هاوخریخ سب  یعفشم  ام  رب  دوب 

هایس شرهق  زا  دوب  نمشد  زور 
تفرگ شنیریش  ناج  نودرگ  رود 

تفرگ شنیلاب  جنک  رخآ  گرم 
ادخ اتکی  دنک  نوزفا  شتمحر 

اضر هراومه  میدوب  وا  زا  ام 
باسح زور  رد  دونشخ  وا  زا  قح 

باوث گنس  شرتنوزفا  دهنیم 
راپسهر وش  درخ  اب  دمحم  يا 

راب دنب  رب  ودع  اب  یگنجب  ات 
هلا اتکی  يوس  ناوخیم  ار  قلخ 

هاوخب يرای  نتشیوخ  يادخ  زا 
هحفص 454] ]

روما نآ  رد  دنک  يرای  ارت  ات 
روش هداتفا  ياهنیس  رد  نآ  زا  هک 

یتنحم رد  رگا  دشاب  تروای 
یترصن یبایب  دهاوخ ، ادخ  رگ 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 035-

گنچ دندنکفا  رصم  رب  نانمشد 
گنت دندرک  نیملسم  رب  ار  هقلح 
قیدص رکبوب  نبا  دمحم ، نوچ 

قیرغ شنوخ  رد  تشگ  دیهش و  دش 
راگدرک اتکی  تامحر  رهوگ 

راثن اداب  وا  حور  رب  سفن  ره 
هاوخریخ نیما و  يدنزرف  دوب 

هلا اب  صلخم  اشوک و  یلماع 
زیت دوب  یغیت  وچ  نمشد  رس  رب 

زیختسر زور  رد  دناریم  ار  مصخ 
متخیر یحرط  زوریپ  دوش  ات 
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متخیگنا شیرای  رب  ار  قلخ 
ماش نادرمان  هکنآ  زا  رتشیپ 
مامت ار  شراک  دننادرگ  خلت 

راکشآ ناهن و  مدناوخ  اهراب 
رانک ره  زا  دش  عمج  یهاپس  ات 
دندمآ لیخ  نیدب  كدنا  ياهدع 

دندمآ لیمیب  هارکا و  اب  کیل 
راوخ دنتسشنب ، ياج  رب  ياهدع 

رازراک نیا  رد  دنداهنن  ياپ 
یهتوک غورد و  اب  مه  ياهدع 

یهرمه نیا  زا  دندروآ  رذع 
اهر دزاس  ارم  مراد  وزرآ 

ادخ لددب ، مدرمان  نینچ  زا 
قایتشا تداهش  رب  مدوبن  رگ 

قاط تشگیم  نامدرم  نیز  متقاط 
تسوزرآ منامدرم  نیا  زا  يرود 

تسوکن ار  ناشیا  يور  منیبن  رگ 
هحفص 455] ]

لیقع هب  همان 036-

لیسگ مدرک  نیملسم  زا  يرکشل 
لیلذ ار  رجاف  درم  نآ  دننک  ات 

راوخ تسپ و  ار ، ربخ  نیا  دینشب  هک  ات 
رارف يوس  رب  سرت  زا  داهن  ور 

هار نیب  رد  ناهگان  نم  رکشل 
هاپس نآ  يور ، دنتسب  ار  هار 

باتفآ درکیم  چوک  كدنا  كدنا 
باجح رد  ار  دوخ  درکیم  ناهن  بش 

گنج دندرک  رگیدکی  اب  یکدنا 
گنن لاثمت  رب  رون  دمآ  حتاف 

درشفیم شیولگ  یتخس  اب  گرم 
دربب نوریب  هکرعم  ناز  دوخ  ناج 
روخم هصغ  نیا  زا  شیب  ردارب  يا 
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ربب لد  یشیرق  زا  شیرق و  زا 
دنروهطوغ یهرمگ  نایم  رد 

دنربیم ناج  هقرفت  ماد  یک ز 
دنشکرس اما  هتشگرس  دوخ  درگ 
دنشتآ بیصن  رخآ  نک ، ربص 

دنتسارآ يرکشل  مفاصم  رب 
دنتساخ اپ  رب  دنبوک  ارم  ات 

گنن قرغ  مه ، نیا  زا  شیپ  هکنانچمه 
گنج دندرک  اهراب  ربمیپ ، اب 

تشونرس تسد  هک  مدیدرت  تسین 
تشز رادرک  نآ  رب  خساپ  دهدیم 

دناهتسسگب ار  دنویپ  يهتشر 
دناهتسب منیمشد  رب  رمک  نوچ 

بلس دندرک  نم  ار ز  تموکح  سپ 
بلج دندرک  نمرها  ياضر  دوخ 

گنجز يدیسرپ  وت  ناجردارب  يا 
گنت هصرع  ار  ودع  هن  ای  منک  هک 

رازراک تسندیگنج و  نم  يار 
راگدرک تداهش  اب  منیب  هکلب 

دننمشد نم  اب  هکنوچ  دیاب ، گنج 
دننکشب ار  اهدهع  هنانئاخ 

هحفص 456] ]
نونک مدرگ  رد  قلخ  ماحدزا 

نوزف دنادرگن  ار  مرادتقا 
ساره رد  متفین  هکینانچمه 
ساپسان نم  رب  زا  دنزیرگ  رگ 

نم هک  ناجردارب  يرادنپن  ناه 
نطو رد  ار  دوخ  درک  مهاوخ  راوخ 

رود دندرگ  نم  رود  زا  قلخ  هچرگ 
روز راب  ریز  تفر  مهاوخن  نم 

سک تسد  رب  مهد  ار  مراهم  هن 
سخ راخ و  رب  مهدیم  يراوس  هن 

تسا هتفگ  نوچ  يرعاش  ناجیا ، ونشب 
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تسا هتفس  نوچ  ار  هشیدنا  رهوگ 
مرباص میوگب  یسرپ  نم  رگ ز  »

مروهطوغ مغ  هب  نادنخ  بل  اب 
كاله زا  رتدب  تسه  میارب  نوچ 

« كانهودنا ارم  دنیب  یسک  هک 
شنزرس دیامنیم  نمشد  هک  نوچ 

شنم نیا  زا  دوش  وت  نیگمغ  مه  تسود 

هیواعم هب  همان 037-

دیلپ سب  یبالجنم  رد  ياهتفر 
دیدج ياهسوه  زا  یبالجنم 

ياهتفشآ یناریح و  دوخ  درگ 
ياهتفگ ار  درخ  ریبدت و  كرت 
تسوت رادنپ  زا  عیاض  اهیتسار ،

تسوت رادرک  زا  هتسکشب  اهدهع 
راگدرک دهاوخ  هک  ینامیپ  قح و 
راکشآ قلخ  رب  تسدرک  شتجح 

ياهتفگ نامثع  مه ز  رگید  راب 
ياهتفگ ناسنیا  هک  یخاتسگ  هچ  هو 

راظتنا تدوب  وچ  يدوب  وا  رای 
راگزور رودب  یبای  یترصن 

زاین شداتفا  هک  تبون  نآ  نکیل 
زاب وت ، یتسب  وا  رب  ار  يرای  برد 

هحفص 457] ]

رصم مدرم  هب  همان 038-

ادخ دبع  نینموملاریما  زا 
اضق نودرگ  نادرم  وکن  رب 

شورخ دمآ  ناشناج  زک  یمدرم 
شوجب دمآ  ناشمشخ  قح  هر  رد 

دنرگنایصع ياهدع  دندید  هکنوچ 
دنردیم ار  ادخ  قح  يهدرپ 

یشکرس دش  نوزف  ار  ناعبط  وید 
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یشتآ نید  رد  داتفاک  نانچنآ 
دنتشارفا متس  ملظ و  يهمیخ 

دنتشابنا دب  بوخ و  شنورد  رد 
دندزرب شدنب  دوب  نکاس  هک  ره 

دندزرد شتآ  تخیرگب ، ار  هک  ره 
در تسد  دزیم  فورعم  رب  خرچ ،

درتسگ دوخ  يهیاس  دیاشن  ات 
دوزف رکنم  تعسو  رب  ردقنآ 

دوبن نکمم  نآ  زا  یهن  رگد  هک 
نخس ناج  اهراتفگ ، نیا  زا  دعب 

نم کین  ناروای  يا  دوب  نیا 
ریما مدرک  امش  رب  ار  ياهدنب 

ریش وچمه  تشحو ، زور  دباوخن  هک 
موجه درآیم  سرت  هک  نامزنآ  و 

موش عفد  ات  ودع  زا  دباتن  ور 
تسا شتآ  زا  رتهدنزوس  نادب  رب 
تشکرس سکنآ  ره  دنادرگ  راوخ 
یسب دزرایم  شیب  نیا  زا  هکنآ 
یسک رتشا  کلام  زا  ریغ  تسین 

دیونشب شرما  تسقح ، اجک  ره 
دیود شلابندب  نامرف ، رب  شوگ 
تسدز قح  هارب  يریشمش  هک  وا 

تسدزیا ياهغیت  زا  یکی  دوخ 
؟ رگد ددرگ  یک  دنک  نآ  يزیت 

رثایب ددرگن  مهنآ  تبرض 
تسیا هک  ای  نتفر  نامرف  دهد  رگ 

تسین ریبدت  وا  ریبدت  زا  رترب 
هحفص 458] ]

سپ هن  دیآیم  شیپ  هن  وا  هکنوچ 
سب نامرف و  دونشب  نم  زا  هک  زج 

ریزگان نم  متساوخ  ار  ناتعفن 
ریما مدرک  امش  رب  ار  يرهوگ 
هاوخریخ يدرمدار  دشاب  هکنوچ 
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هایس وا  زا  دوشیم  نمشد  زور 

صاعورمع هب  همان 039-

رایتخایب يدش  سکنآ  وریپ 
راکشآ سب  شیهارمگ  دوب  هک 

دیدپ دشاب  وا  لامعا  یتشز 
دیمد شناج  رد  تسه  یتسپ  هچ  ره 

راکبان نآ  اب  هارمه  دش  هک  ره 
رادهکل ددرگب  شسفن  تزع 
دنقمحا شهاگن  رد  نارابدرب 

دنقح لها  وا  نامشچ  رد  راوخ 
ياهدنار وا  یپ  رد  ار  نتشیوخ 

ياهدنام هت  شاهرفس  زا  يروخ  ات 
درد ار  يراکش  هک  یگرگ  وچ  وا 

درب هشال  نآ  هک  يراتفک  وچ  وت 
تسد يداد ز  ترخآ  مه  ناهج  مه 

تسسگ نید  اب  وت  دنویپ  يهتشر 
یتساکیب قح  لابند  يدب  رگ 

یتساوخ هچنآ  ره  رب  يدیسریم 
ارم دنادرگ  زوریپ  ادخ  رگ 

ازس يرهز  امش  رب  مناشچیم 
دربن رد  مدینک  زجاع  امش  رو 

درکن یعفن  امش  رهب  مه  زاب 
باسح هاگنیمک  رد  ادرف  هکنوچ 

باذع راب  دنک  مخ  ار  ناتتشپ 

دوخ نارازگراک  زا  یکی  هب  همان 040-

هحفص 459] ]
ربخ هدروآ  نم  رب  یکیپ  وت  زا 

رگد ینیب  دب  تسار ، دشاب  هک  رگ 
ياهدروآ مشخب  ار  تیادخ  مه 

ياهدرک مرماز  یچیپرس  هک  مه 
ورگ تتسد  دب  هک  ار  تناما  ناو 
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ون یباییمن ز  فک ، زا  ياهداد 
ياهدرب ار  اهتشک  مدینش  نم 

ياهدروخ دوخ  ياهداد ، مدرمب  هن 
باسح نم  رب  یهد  سپ  نونکا  دیاب 

باوج مهاوخ  ياهدرک ، عیاض  هچنآ  ز 
تسرپدوخ يا  راگدرک  باسح  سپ 

تسرتالاب مه  قلخ  باسح  زا 

شنارازگراک زا  یکی  هب  همان 041-

متشادنپ دوخ  کیدزن  ارت  نم 
متشاد تکیرش  مه  تموکح  رد 

دامتعا مدرک  وت  رب  هکنانچنآ 
داقتعا مدوبن  رگید  سک  رب 

نیا زا  شیپ  منامدود  نایم  رد 
نیما راوخمغ و  رایسب  تمدناوخ 

راگزور تسد  هک  يدید  نوچ  کیل 
راشف هدروایب  تمع  رسپ  رب 

ینمشد وا  رب  تساخوس  همه  زا 
ینمام دشیم  گنت  ار  نیملسم 

زین دوب  تناما  هک  تموکح  رب 
زیتس گنج و  نیا  رد  دش  تنایخ  دص 

تسس دیدرگ  نامدرم  ناوناز 
تسر ریوزت  يهنیس  زا  کش  رذب 

غیت لیس  الب و  ناراب  ریز 
غیرد تمع  رسپ  رب  يدرک  تشپ 

یتفات ور  نارگید  اب  نخسمه 
یتفاتشب نانمشد  ریسم  رد 

یتشادرب ناسخ  نوچ  نتفر ، راب 
یتشاذگب شرتاهنت  یتفر و 

هحفص 460] ]
ياهتشگ شنانئاخ  اب  سفن  مه 

ياهتشگ شنامز  مصخ  مه ، شیوخ 
الب زور  يدش  روای  ارم  هن 
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ادا يدرک  وکن  ار  تناما  هن 
راگزور رد  تششوک  هک  ایئوگ 

راگدرک يارب  زگره  دبن  دوخ 
هلا اتکی  تجح  یئوگ  وت  ای 
هار یط  رد  دبن  تنابات  رون 

یتسآراک اهگنرین  نیا  زا  ای 
یتساوخیم نامدرم  زا  ياهرهب 

رتشیب دش  وت  رکم  لاجم  نوچ 
رتشین ناز  يدز  رتدب  ار  قلخ 

باتش اب  يدرک  هلمح  یگرگ  وچمه 
باقن يدنکفارب  یتسجرب ، دنت 
نطو رد  يدروخب  یتسناوت  ات 

نزهویب میتی و  رهب  دب  هچنآ 
دوشگ نادند  کبس ، هک  یگرگ  وچمه 

دوبر هلگ  کی  ار ز  یمخز  شیم 
زاب هدوسآ  يرطاخ  اب  یهگناو 

زاجح يداتسرف  ار  يدزد  لام 
هانگ ساسحا  چیه  يدرکن  دوخ 
هایس ور  یتسه  هک  وت  رب  وفت  يا 

یتشادنپ تدوخ  ثرا  ایئوگ 
یتشادرب نامدرم  زا  ار  هچنآ 

زیرگ نامیا  يا  هللااب  ذایعلا 
؟ زیختسر رب  ترواب  ایآ  تسین 

باذع زا  دزرلن  ایآ  وت  تشپ 
؟ باسح زور  زا  تسین  تسرت  چیه 

ایر یئورود و  اب  يدنچ  هک  يا 
امب يدنایامن  لقاع  ار  شیوخ 

ماعط نآ  زا  يروخیم  هنوگچ  وت 
مارح رسکی  دوب  ینادیم  هچرگ 

ياهدرک اراوگ  دوخ  رب  ناسچ  ای 
؟ ياهدروآ بلب  هک  یخلت  بآ 

يرخیم نازینک  يریگب و  نز 
؟ يربیم نوچ  ولگ  رد  مدرم  لام 
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دنمتسم زا  دوب  ینادیم  هچرگ 
دنمدرد یمیتی  زا  دشاب  هک  ای 

نیتسار ینانموم  زا  دوب  ای 
نید نانابهگن  روشک  ظفاح 

راگدرورپ زا  درم  يا  سرتب  سپ 
راپسیم ناشیدب  ار  مدرم  لام 

تسد وت  رب  مبایب  رگ  هللااب  هنرو 
تسج هدنز  یهاوخن  مرهق  زا  زگره 

هحفص 461] ]
راگدرک ات  منکیم  تنانچنآ 

رامش رد  دشخبب  مدرک  اطخ  ره 
ترس رب  مبوک  ریشمش  نامه  اب 

ترب رد  مناشک  نوخ  زا  ياهمشچ 
دورف مدرواین  زگره  سکب  هک 

دولخ خزود  رد  درک  هکنآ  زا  ریغ 
نمب يدرک  وت  هک  هچنآ  ادخ  رب 

نسح زا  نیسح و  زا  دوبیم  هک  رگ 
باقع دندیدیم  هنوگنآ  مه  زاب 

بارس ناشیناگدنز  ددرگب  هک 
زین دندیدیمن  زگره  شوخ  يور 

زیرگ رب  یهار  دندیدیمن  دوخ 
لامک یمامت و  رب  مریگب  ات 

لامیاپ قح  زا  دندرک  ار  هچنآ 
نیرفآ ناج  دزیا  رب  مسق  سپ 

نیملسم لام  يدرب ز  ار  هچنآ 
داش چیه  مدوبن  نم  زا  دوب  هک  رگ 

دابع زا  مدزدب  هک  دتفا  هچ  ات 
نامداش متشگن  تورث  نیز  چیه 
ناثراو هگنآ  يدنچ و  مروخ  ات 

لمع تفگ و  زا  شاب  بقارم  سپ 
لجا کیپ  هر  دمآ ز  ایئوگ 

نونک مارآ و  كاخ  رد  ياهتفخ 
نورب دتفا  کی  هب  کی  تیاهزار 
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هاگیاج نآ  رد  درک  یهاوخ  هچ  دوخ 
؟ هآ غاد  دیآرب  ناراکمتس  زک 

تشذگ اهیهابت  رد  شرمع  هکناو 
تشگزاب رب  دنکیم  اهوزرآ 

زیختسر دشاپب  نوچ  رگید  هچرگ 
زیرگرب یهار  چیه  رگید  تسین 

هملسیبا نب  رمع  هب  همان 042-

نیا زا  دعب  ارت و  مدنادرگ  لزع 
نیمزرس نآ  مکاح  نامعن  تسه 

شنزرس منارن  نم  زگره  وت  رب 
شنم رد  يدرکن  یهاتوک  چیه 

هحفص 462] ]
اضر تراک  لصاح  زا  مدب  مه 

ادا يدرک  وکن  ار  تناما  مه 
نم هکنآ  نودب  کنیا  يآ  زاب 

نظءوس مشاب  هدرب  زگره  وت  رب 
مهتم هن  ياهتشگ  تمالم  هن 

مه زین  منادن  تراکهنگ  دوخ 
ماش گنج  رب  مور  ات  مراد  دصق 

ماش وچ  هریت  منک  ار  اهنآ  زور 
رانک رد  یشاب  وت  ات  مراد  تسود 

رازراک زورب  یگنج  وکن  نوچ 
دالب رد  یکین  نادرم  نآ  زا  وت 

داهج زور  رد  دنرای  ارم  هک 
رادیاپ دنامب  نید  نوتس  سپ 

راگدرک دهاوخ  وچ  نادرم ، امش  زا 

هریبه نب  هلقصم  هب  همان 043-

اطخ يراک  ياهدرک  مدینش  نم 
ادخ دیآ  مشخب  دشاب  رگ  تسار 

ياهدیچیپرس شیوخ  ماما  زا 
ياهدیچ نماد  زین  تلادع  زا 
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مامت ار  مئانغ  هک  مدینش  نم 
مادم یشخب  تدوخ  ناشیوخ  نیب 

ناملسم لام  تسه  اهنآ  هچرگ 
ناج میدقت  اب  تسد  رب  هدمآ 

دنتخات یبسا  دندنکفا و  هزین 
دنتخاب فک  زا  زین  ار  دوخ  ناج 

دیرفآ ار  ناج  هکنآ  رب  مسق  سپ 
دیرورپ هگنآو  تفاکشب  ار  هناد 

نخس نیا  کنیا  تسار  دشاب  هک  رگ 
نم دزن  ددرگ  راوخ  سب  تاهبتر 

ياهدنادرگ کبس  سب  ار  دوخ  گنس 
ياهدنابوک یتبرض  ار  دوخ  ردق 

راوخ وت  زگره  نکم  ار  نادزی  قح 
راخ ياج  رب  هدم  ار  لگ  نماد 

يویند عاتم  رهب  هدم  نید 
يوشیم نامیشپ  رخآ  رد  هنرو 

دنرد اج  ره  ناملسم  هک  نادب  سپ 
دنربیم ناسکی  مهس  مئانغ  زا 

هحفص 463] ]
نتشیوخ قح  دنناتسب  هک  ات 

نم دزن  رد  دوخ  دنیآیم  قلخ 

هیبا نب  دایز  هب  همان 044-

تشرس هدولآ  نایفسوبنبا 
تشون دهاوخ  وت  رهب  زا  ياهمان 

درخ ياپ  ارت  دنازغلب  ات 
دروآ یتسس  هب  ار  تمزج  مزع 
نمرها ناز  تدیاب  لد  رد  سرت 

نت هدولآ  نآ  تسناطیش  وچمه 
دنک ناسنا  رب  يور  وس  همه  زا 

دنک ناهنپ  شاهدید  زا  ار  شیوخ 
نیمک زا  دزاتب  نوریب  ناهگان 

نیمز رب  دزیرب  ار  شلقع  نوخ 
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رمع دب ، هفیلخ  هکینامز  رد 
رد میدوب  یسلجم  نایم  رد 

اطخ سب  یمالک  نایفسوبا  تفگ 
ار هتفگ  نآ  درکب  اقلا  نمرها 
بل هب  دیاک  نینچنیا  یمالک  اب 

بسن بحاص  یسک  زگره  دوش  یک 
تسدب ار  وا  دتف  یثاریم  هک  ای 

تسشن مه  شنامدود  اب  دوش  ای 
بارخ تسم  نآ  وچ  دشاب  لثم  رد 

بارش دهاوخ  یمه  ناراوخیم  هک ز 
نورب شعمج  زا  دنناریم  کیل 
نوبز یجنک  رد  دنزادنا  راوخ 

تسا هتسب  نالاپ  هب  هک  یفرظ  وچ  ای 
تسا هتسج  وسنآ  وسنیا و  امئاد 

هحفص 464] ]

فینح نب  نامثع  هب  همان 045-

ناوخ هب  توعد  ياهتشگ  مدینش  نم 
نامهیم نوچ  ياهتفر  اجنآ  دوز 

دناهداد تیوکن  ییاهیندروخ 
دناهداهنب اههساک  مه  یپ  رد 

یهد لد  توعد  هب  دمان  مرواب 
یهن مدرم  نینچ  ناوخ  رب  ياپ 

دناهدناوخ ار  ءاینغا  هک  یمدرم 
دناهدنار هگرد  ار ز  نادنمتسم 

ياهدروخ هرفس  هچ  زا  رگنب  بوخ 
ياهدرب تیولگ  رد  همقل  هچ  ای 

ماعط نآ  نکفیب  نوریب  ناهد  زا 
مارح زا  شلالح  ینادیمن  هک 
یهگآ شلالح  زا  هک  ار  هچنآ  و 
یهن دوخ  ناهد  رد  يرآ  تسد 

تسادتقم یماما  وریپ  ره  رهب 
تسامنهر ار  وجهار  شملع  رون 
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ناهج رد  تیاوشیپ  هک  نادب  سپ 
نان ود  رب  هماج  ود  رب  عناق  دوب 

لاحم دشاب  دوخ  هک  منادیم  هچرگ 
لاح دیشاب  وا  نوچ  مهاوخ  امش  زک 

یتساکیب لقاال  مهاوخ  کیل 
یتسار دهج و  دهز و  فافع و  اب 

اضق رود  رد  دیشاب  نم  رای 
اضر ام  راک  دشاب ز  ادخ  ات 

متخودنن يرز  ایند  نیا  رد  نم 
متخود هسیک  شیوخ  يارب  هن 

دشن نوزفا  ماهماج  رب  ياهماج 
دشن نوریب  منت  زا  هماج  هنهک 
کلف رد  دبنگ  هزوریف  نیا  ریز 

كدف غاب  ام  مهس  اهنت  دوب 
مشخب ینالیخب  شدندناتساو 
مشچ میدیشوپب  هنامیرک  ام 

راگدرورپ دوب  رواد  نیرتهب 
راک هچ  ار  ام  كدف  زج  ای  كدف  اب 

روگ رعق  دشاب  سفن  هاگیاج 
روم رام و  بیصن  ددرگ  تبقاع 

روهطوغ نآ  تملظ  رد  دوشیم 
ربخ هن  وا  زا  سک  دبای  ناشن  هن 

دایز نآ  راشف  یلادوگ ، گنت 
داشگ دزاس  نک  روگ  مه  رگا  هک 

هحفص 465] ]
خولک گنس و  شدراشفب  مه  زاب 
خوسر نآ  رد  دنک  نوماریپ  كاخ 

ماهدرک اهنان  بآ و  نیا  رب  تشپ 
ماهدرورپ دوخ  سفن  يوقت  هب  نم 

میب هب  دتفا  لد  هک  يزورنآ  رد  ات 
میلا درد  نآ  زا  مشاب  ناما  رد 
رامش زور  هگشزغل  نآ  رد  ات 
رادیاپ دنام  هوک  نوچ  نم  ياپ 
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متساوخیم رگا  متسناوتیم 
متساکیم دوخ  دهز  زا  یمک  رگ 

منک رت  اهلسع ، اب  مدنگ  زغم 
منک رب  رد  نیمشیربا  يهماج 

لد ياهشهاوخ  هک  رگ  هللا  هللا 
لگب دزاس  ورف  ار  مسفن  ياپ 
زاین دتفایمن  ار  نم  هگچیه 

زآ تسد  دراذگ  مماک  رد  همقل 
ریس ماش ، مباوخب  نکمم  دوب  نوچ 

ریقف سب  هنسرگ  اهدص  نم  رود 
درمریپ همامی  رد  زاجح و  رد 

دردب دزوس  نان  صرق  کی  بت  رد 
ریسا هنوگنآ  رقف  رد  یکدوک 

ریس موهفم  دوخ  تسیچ  دنادن  هک 
هتخوس اهرگج  اهلد  رب  غاد 
هتخود اهمکش  رب  ییاهتشپ 

تسا هتفهنب  ماهنیس  رد  اهدرد 
تسا هتفس  يرد  هچ  رعاش  نآ  ونشب 

باوخب دتفا  ریس  هک  سب  نیا  درم  درد  »
بابک مغ  زا  رگج  اهدص  وا  درگ 

تسیاهلان مه  شروخ  رقف و  ناشنان 
« تسیاهلاغزب تسوپ  ناشوزرآ 
نیا هب  اهنت  منک  شوخ  ار  ملد  نم 

؟ نینموملاریما مدنیوگب  هک 
کیلو اهیراوگان  نایم  رد 

؟ کیرش اهنآ  مغ  رد  مدرگن  دوخ 
اضق رد  ناشیا  رتهب  مدرگن  ای 

؟ الب رد  تماقتسا  زا  یلبمس 
روخ باوخ و  رب  ات  قلخ  متشگن  نم 

رپ هدرک  ار  مکش  مئاد  مهد ، لد 
تسا هتسب  یجنک  هک  یماد  نآ  وچ  هن 

تسا هتسشنب  يروخآ  رانک  رد 
هحفص 466] ]
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اهر دشابیم  هک  یناویح  وچ  ای 
اذغ درآ  نورب  نادهلابز  زا 

شرس رب  دیآ  هچنآ  زا  تسلفاغ 
شرب رد  اهفلع  دشاب  ور  هچ  زک 

راوهچیزاب ات  قلخ  متشگن  ای 
راگزور خرچ  متفا ز  فرط  ره 
مندرگ رد  یهرمگ  نامسیر 

منز یماگ  یگریت  یجک و  رد 
نینط هدنکفا  مشوگ  رد  ایئوگ 

نینچ محیبقت  دننادرگ  قلخ 
كاروخ دراد  مک  هنوگنیا  یلع  رگ 
كاله دزاس  ار  مصخ  دناوت  یک 

گنج هب  دیآ  اجک  اهروالد  اب 
گنت هصرع  ناناولهپ  رب  دنک  یک 

شنم نیز  نم  رب  هکیا  دینادب ، سپ 
شنزرس بوچ  دیبوک  هرسکی 

تخرد ینابایب  رد  دیورب  نوچ 
تخس تفس و  دشاب  رایسب  شاهخاش 

تسرب رد  مئاد  بآ  هک  ار  هزبس 
تسرتکزان مه  تسوپ  كدنا ، هشیر 
تشدب ارحصب و  هک  یهایگ  ناو 

تشگ ریس  ناراب  بآ  زا  هاگهاگ 
تستخورفا ششتآ  ياههلعش 

تستخوس هلعش  نیب  رد  رتشیب 
تخبکین لوسر  اب  نم  لثم  رد 

تخرد کی  يور  میخاش  ات  ود  نوچ 
لصتم وزاب  هب  جنرآ  وچمه 

لد ناج و  رد  اهدنویپ  نامتسه 
دالب ره  زا  برع  موق  همه  رگ 

داحتا دنبایب  نم  هیلع  رب 
فاصم نیز  مرادن  لد  رد  یتشحو 

فالغ رد  دجنگن  نم  راقفلاوذ 
هاپس هوبنا  رب  مبوک  هنت  کی 
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هانگ زا  مزاس  كاپ  ار  نیمز  ات 
تسا هتشگرب  شترطف  هک  یسک  زا 

تسا هتشگرس  هتفشآ و  وا  لقع 
ادج ددرگ  اههناد  زا  خولک  ات 

اهر نمومان  تسد  زا  دوش  نید 
راوخ يایند  يا  وت  نم  زا  شاب  رود 

راذگ دوخ  شودب  ار  تنامسیر 
ماهتسج نوریب  وت  لاگنچ  نم ز 

ماهتسسگب وت  ماد  ياهروت 
اههار نآ  زا  دوخ  يرود  ماهدرک 

اههاگشزغل هب  رخآ  دسر  هک 
هحفص 467] ]

رهد ياهرتهم  دنتفر  اجک  سپ 
؟ رهز دندروخ  وت  رکم  ماد  هک ز 

ماخ دندیدرگب  هک  یناسک  وک 
؟ ماد دیدرگ  ناشهار  رب  ترویز 

روگ يافرژ  دوب  کنیا  ناشیاج 
روبق لاگنچ  هب  یناگورگ  نوچ 
نود يایند  يا  دنگوس  ادخ  رب 

نونک یمسج  بحاص  يدوب  وت  رگ 
مشچب ترادید  دوب  رسیم  ای 

مشخب مدناریم  وت  رب  نادزی  دح 
بیرف ناشیداد  هک  نانآ  رفیک 
بیصن رخآ  رد  دندرب  ار  گرم 

كاخ يور  هک  یمدرم  يازج  رب 
كاله دح  رسب  ات  يدناودرس 

راوخ وت  يدنادرگ  هک  یناهاشداپ 
رارق يداد  الب  هاگنیمک  رد 

سب يدروآ و  هاگتکاله  ات 
سپ هار  شیپ و  هار  هگنآ  یتسب 

تهگشزغل رد  تشاذگب  اپ  هک  ره 
تهر ماد  رد  داتفا  تبقاع 

روهطوغ ترهق  رحب  رد  دش  هک  ره 
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ردب دیآیمن  رگید  دش  قرغ 
دیهر تروت  زا  هکنآ  قیفوت  تفای 

دیهج تماد  زا  هک  سکنآ  تخبکین 
دیشک نوریب  تاهطرو  زا  ناج  هک  ره 

دیشک اهیتخس  هچرگ  شکاب  تسین 
بآ نان و  دوبن  گنت و  يهناخ 

بارطضا رد  دروان  ار  وا  زگره 
تسیگدنز يارب  هک  ینایلاس 

تسین زورکی  زا  شیب  شهاگن  رد 
راگدرک رب  مسق  نم ، زا  شاب  رود 

راوخ تشگ  مهاوخن  تمار ، متسین 
فکب يرآیمن  ار  منامسیر 

فرط ره  رب  دوخ  لیم  رب  یشک  ات 
ادخ تایشم  زا  ریغ  مسق ، سپ 

اضق رود  رد  هدرک  ردقم  هک 
مهد تداع  نانچنآ  ار  دوخ  سفن 

مهن نان  ششیپ  وچ  یضار  دوب  هک 
شروخنان مه  کمن  نان ، نایم  رد 

شرورپ دبای  هنوگنیا  ار  سفن 
ریزب دیآ  نانچ  ممشچ  يهمشچ 

ریوک يوج  نوچ  کشخ  ددرگب  هک 
ارچ زا  هدنرچ  ددرگیم  ریس 

ارف یباوخ  شدریگیم  یهگناو 
هحفص 468] ]

دنروخ لغآ  يهشوگ  نادنفسوگ 
دنرپ مکشا  نوچ  دنباوخیم  زاب 

یلع هک  نکمم  تسه  هنوگچ  سپ 
؟ یلکشمیب دروخ  ای  دباوخب  ای 

اهلاس زا  دعب  هک  نشور  وا  مشچ 
اهلاوحا نوگهنوگ  ندرب ، جنر 

ارچ رب  لد  دهد  هنادنفسوگ 
اهر دوخ  لاحب  یناویح  وچ  ای 

ادا هدومنب  هک  سکنآ  اشوخ  يا 
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ادخ وا  شود  هب  هداهنب  هچنآ 
رگهولج هدش  الب  نوچ  دزرو  ربص 

رحس ات  دشاب  رادیب  شاهدید 
دوبر رد  ار  وا  باوخ  هک  یهگناو 

دومن شلاب  فک  دیباوخ و  نیمز  رب 
دابع وکین  روخمد  فیدرمه و 

داعم سرت  زا  رادیب  رحس  ات 
هاگباوخ زا  ادج  ینادرمکین 

هلا اتکی  زا  تسیرکذ  نابز ، رب 
يدزیا فطل  لومشم  هنگیب ،

يدب زا  دندرک  رافغتسا  هکسب 
دنهر درم  نینچنیاک  یناسک  نیا 

دنهللا بزح  زا  دنناراگتسر و 
سرتب قح  زا  فینحنبا  يا  وت  سپ 
سرد ریگیم  متخومآ ، تاهچنآ  ز 
تایح زور  تدشاب  سب  نان  صرق 

تاجن خزود  شتآ  یبایب ز  ات 

دوخ ناهدنامرف  زا  یکی  هب  همان 046-

دنمداخ ار  نید  هک  ینانآ  زا  وت 
دنمزال نم  ینابیتشپ  رهب 

نید نادرم  يرای  اب  منزیم 
نیمز رب  ار  اتسدوخ  ناملاظ 

دس درک  مناوتیم  ار  اهزرم 
دسریم یمیب  نانمشد  زا  نامز  ره 

هحفص 469] ]
هاگن رد  دیآ  دنمشزرا  هچ  ره 
هاوخب يرای  ادخ  زا  ماجنا  رهب 
نکب یمرن  یکدنا  یتشرد  اب 

نکب یمرگ  دوب  مزال  رگا  رهم 
تسین هار  يریگتخس  زج  اجک  ره 

تسیچ هراچ  رگید  هک  نک  يریگتخس 
نک زاب  تیعر  رب  تمحر  لاب 
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نک زاسمد  تیئور  هداشگ  اب 
هاگن نکیم  رظن  کی  اب  همه  رب 

هاگهاگ ای  يرگنب  هشیمه  رگ 
نکب ناسکی  دوخ  راتفر  همه  اب 
نخس رد  تیحت  رد  تراشا  رد 

ناج هب  دیان  عمط  ار  ناگرزب  ات 
ناوتان رب  متس  وت  هانپ  رد 

دیماان ددرگن  مه  یناوتان 
دید چیه  دهاوخن  یلدع  وت  هک ز 

نیسح نسح و  هب  تیصو  همان 047-

راک راتفگ و  رد  هک  میوگ  ناتدنپ 
راگدرک اتکیز  دیاب  ناتسرت 

نود يایند  ناتیوس  دیآ  هچرگ 
نورب اهلد  زا  دیزادنا  شرهم 

تسکش زا  دیرادم  یهودنا  چیه 
تسد ار ز  يزیچ  دیداد  دوخ  هک  رگ 

قح فرح  زا  ریغ  دیران  نابز  رب 
قحتسم ار  قح  رجا  دیدرگب  ات 

مکح هداد  یلاعت  قح  هکنانچمه 
ملظ مصخ  دیوش و  نامولظم  رای 
شیپ نوزفا ز  منکیم  شرافس  نم 
شیوخ ناوخهمان  دنزرف و  نز و  رب 

راگدرک هناگی  زا  دیسرتب  ات 
راک ماجنا  عقوم  دیاب  مظن 

یبت ره  زا  رود  دیشاب  یتشآ 
: یبن زا  ار  ياهتفگ  مدینش  نوچ 

زاب قلخ  نایم  نداد  یتشآ  »
« زامن تسه و  ياهزور  ره  زا  رترب 

مامتها دیزرو  تخس  نامیتی  رب 
ماعط زا  زور  ره  دینادرگ  ریس 

هحفص 470] ]
اهر ناشیا  دینک  ات  ادابم  ناه 
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افج زا  ددرگ  لاماپ  ناشقح 
تسامش رب  بجاو  هیاسمه  تمرح 

تسافطصم ياهدیکات  زا  هکنوچ 
اههیاسمه زا  تفگیم  نانچنآ 
اههیاپ ردقب و  الاب  ناشدرب 

لاح تفگ  دهاوخ  میدرب  نامگ  هک 
لام مه ز  شرا  یهاسمه ، دربیم 

بقع دیتفا  یسک  زا  ادابم  ناه 
بلط رد  نآرق  هب  ندرک  لمع  رد 

زامن کشیب  دوب  نید  نوتس  نوچ 
زارفرس دیامن  ار  نید  نآ  ظفح 

سفن هنیس ، رد  تسه  یقاب  هک  ات 
سپ دیراد  هگن  هبعک  تمرح 
هاگن ار  نآ  تزع  دیرادن  رگ 
هلا زا  یباذع  دیآ  گنردیب 

دالب رد  نید  شرتسگ  دبایب  ات 
داهج دیاب  ناج  لام و  نابز و  اب 

تسود وچمه  مه ، اب  دیدنویپب  سپ 
تسوکن سب  مه  شیاشخب  ششخب و 

دیلدمه مه  اب  هک  را  دیباتم  ور 
دیلسگم ار  اهدنویپ  يهتشر 

تسرت بجاو  ناتراک  ره  زا  هچنآ 
تسرکنم زا  یهن  فورعم و  رب  رما 

ملظ ياج  دشاب  دنتفر ، نوچ  ودنیا 
مکح دننار  امش  رب  اهنیرتدب 

اضق ددرگیمن  رگید  یهگناو 
اعد رب  یتسد  دیئاشگب  هچرگ 

دیاهداز بلطملادبع  زا  هکیا 
دیاهدازآ یگدنز  رد  وا  وچمه 

دینک يراکیپ  تخس  ادابم  ناه 
دینک يراج  نیملسم  زا  نوخ  يوج 

نیمز كاخ  نونک  هک  هناهب  نیز 
نینموملاریما نوخ  زا  دش  رت 
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نونک هتشک  ارم  هک  سکنآ  زا  ریغ 
نوخ تخیر  دیابن  رگید  یسک  زا 

نم هب  دزرب  وا  هک  تبرض  نیا  زا  رگ 
نت ماد  زا  دیشک  رپ  مناج  غرم 

دینز وا  رب  یتبرض  کی  طقف  دوخ 
دینک وا  ياپ  تسد و  ادابم  ناه 

یبن زا  مدینشیم  يزور  هکنوچ 
یبل تبحص  رب  دوشگب  نینچنیاک 

دب تسه  ندرک  هلثم  ار  ياهدرم  »
« دسج يراه  گس  زا  دشاب  هچرگ 

هحفص 471] ]

هیواعم هب  همان 048-

بیرف دادیب و  يدیدرت ز  تسین 
بیرق نع  ددرگب  اوسر  یمدآ 
دابع رب  ددرگ  شاف  وا  یتشز 

داب هب  دش  دهاوخب  شیایند  نید و 
رانک هشوگ  ره  شنایوجبیع ز 

راکشآ دننیبب  ار  شیاهبیع 
تسد دش ز  يزیچ  وچ  ینادیم  شیوخ 

تسا نکممان  نتفای  رگید  راب 
دنتساوخ قح  انب  يزیچ  ياهدع ،

دنتسارآ نخس  شهیجوت  هب  دوخ 
وگتساران ادخ  اتکی  ناشدناوخ 

ورف تملظ  رد  دنادرگ  ناشراوخ 
تخس زور  ناز  تدیاب  لد  رد  سرت 

تخبکین ره  نامداش  ددرگب  هک 
نتشیوخ تایح  رد  سک  ره  کیل 

نمرها رب  دوخ  راسفا  دب  هداد 
راچد ترسح  رب  تسنامیشپ و  سب 

راهم شتسد  زا  دناتسن  ارچ  هک 
تفگش يا  نآرق  هب  ار  ام  ياهدناوخ 

؟ تفرگ اپ  یک  وت  بلق  رد  نآ  رهم 
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ياهدناوخ نآرق  يوس  ار  ام  هچرگ 
ياهداهنن نآ  هب  یعقو  نتشیوخ 

باوج مداد  وت  هب  يرادنپن  ات 
باتک مکح  ماهتشگ  اریذپ  رگ 

هیواعم هب  همان 049-

مامتها دیامن  ایند  نادب  سپ 
مادم ار  ناسنا  مرگرس  دنک  ات 

هحفص 472] ]
تسرپایند لهاج  مه  تبقاع 

تسد هب  درآیمن  ار  شزیچ  چیه 
دوش نوزفا  وا  صرح  هکنآ  زا  ریغ 

دوش نوخلد  شتبحص  زا  رتشیب 
زاینیب ددرگن  دباییم  هچ  ره 

زاب تسه  درادن  هچ  نآ  یپ  رد 
فک هب  هدروآ  هچنآ  مه  تبقاع 
فلت دنادرگب  دیاب  کی  هب  کی 

تسا هدروآ  تسدب  هچ  ره  دهدیم 
تسا هدرک  مکحم  هک  اج  ره  دنکشب 

تشذگ هچنآ  زا  دنپ  يریگب  رگ 
تشگ هریت  کنیا  دوب و  نشور  هچنآ 

تساجب نونکا  ار  هچ  نآ  یناوتیم 
تسازس هک  ناسنادب  ینادرگ  ظفح 

دوخ هاپس  ناریما  هب  همان 050-

روفغ دبع  نینموملاریما  زا 
رویغ نانابزرم  مامت  رب 

لام دیدرگ  نوزف  رگ  ار  نایلاو 
لاح دیدرگ  شوخ  دندید و  یتمعن 
رورغ ره  زا  رود  هک  ات  بجاو  تسه 

روفغ دشاب  نانچمه  تیعر  رب 
تسا هداد  شیادخ  هک  ار  یتمعن 

تسا هداشگب  وا  شیپ  یناوخ  وچمه 
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دنک ناسحا  یکیدزن و  لماع 
دنک ناوخا  رب  يرای  رتشیب 
ناهن مزاس  امش  زا  دیابن  نم 

ناهج رد  يزیچ  گنج  زار  ریغ 
تسدزیا عرش  هک  یمکح  زجب  ای 

تسد راک ، رب  منز  یهاوخ  رظنیب 
قح قاقحا  رد  ریخات  منک  ای 

قحتسم نآ  رب  دیتسه  امش  رگ 
ادا میامنب  هکنآ  نودب  ای 
اهر منادرگ  هار ، نایم  رد 

نطو نارادزرم  مامت  يا 
نم دزن  رد  دوب  ناسکی  ناتقح 

ایر زا  رود  تیدج  اب  نم  هک  رگ 
ادا مزاس  امش  رب  ار  دوخ  نید 

هحفص 473] ]
دنک نوزفا  شتمعن  یلاعت  قح 

دنک نوریب  ناترادرک  زا  یتخس 
شیپ نوزفا ز  دینک  مرما  تعاط 

شیپ دیئآ  گنردیب  مدناوخب  نوچ 
تسا هتفشآ  ناتعمج  منیبن  ناه 

تسا هتفهنب  ناتدوس  هچنآ  ره  رد 
تشاذگ اپ  دیابب  یتخس  لد  رد 

تشادن ترصن  رب  مشچ  رگید  هن  رو 
رادیاپ دشابن  هنوگنیا  هک  ره 

راوخ رایسب  نم  مشچ  رد  دوشیم 
زیت هنوگنآ  منک  ار  رفیک  غیت 
زیرگ رب  یهار  چیه  دباین  هک 

دیونشب ار  نیا  دوخ  ناریما  زا 
دیوش ناشیا  يهتفگ  عیطم  مه 

راگدرک اتکی  ریبدت  نیدب  نوچ 
راگزور رد  دنک  هب  ار  ناتراک 

تایلام نارومام  هب  همان 051-
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زیختسر سرت  تسین  ار  یسک  ره 
زین داتسرفن  شیپ  مه  ياهشوت 
رامش هاگرذگ  رد  هک  ياهشوت 

رای تسنابهگن و  نوچمه  وا  رهب 
داهن بجاو  امش  رب  نادزی  هچنآ 

دایز شرجا  دوب  اما  تسکدنا 
یشکرس ملظ و  وچ  یئاهیدب  رب 

یشتآ اب  ادخ  دریگ  يرفیک 
باذع زا  دسرتن  یصخش  رگا  نوچ 

باوث رب  لد  دهد  رتمک  مرجال 
دیهد ار  مدرم  داد  هنافصنم 

دیهن نازیم  نارگید  اب  دوخ  نیب 
زاین يزیچ  رب  دنراد  دوخ  هک  رگ 

زاب دنرآ  تسدب  ات  دیاب  ربص 
دیتما ماما  ناریفس  نوچ 

دیتلم لیکو  مدرم ، نزاخ 
جایتحا يزیچ  هب  دراد  یسک  رگ 
جارخ ناونع  هب  شدیریگن  رب 

رودب قح  زا  دوب  دهاوخیم  هچنآ 
روز تسد  اب  شفک  زا  دیریگب  هک 

هحفص 474] ]
ياهماک دوخ  دنک  ات  ادابم  سک 
ياهماج دشورف  ناشیا  زا  ینعی 

زومت ناتسمز و  هک  یئاههماج 
زوس امرگ و  رد  تسه  نت  ششوپ 

تایلام لوصو  رهب  رذحلا ،
تافص قلخ و  نینچ  زا  دیشاب  رود 

یسک زا  دیریگم  ار  یئاپراچ 
یسب درآ  تسدب  يزور  نآ  زا  هک 
تسوا تسد  ياصع  هک  ار  ياهدنب 

تسوکنان سب  هک  دیناتسنزاب 
یمدآ رب  دنز  ات  دیابن  سک 

یمهرد يارب  زا  هنایزات ،
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تسد هدولآ  دنک  سک  لام  هب  ای 
تسرفاک هک  ای  تسناملسم  رگ 

حالس ای  دشاب  بسا  هکنآ  زا  ریغ 
حالص رفاک  فک  رد  دشابن  هک 

نانمشد رب  ار  ود  نیا  دیابن  سپ 
نانموم زگره  دنراذگب  زاب 
هاوخریخ مئاد  دیشاب  مه  رهب 

هاپس لها  اب  دیشاب  شنم  شوخ 
رای دوب  دیاب  زین  تیعر  اب 

رادتقا دیشخب  زین  ار  قح  نید 
تسا بجاو  نادزی  يوس  زا  ار  هچنآ 

تسا بئاص  سک  ره  ماجنا ، دهدیم 
کیرش زا  كاپ  دوب  هک  يراگدرک 

کین میئوگ  وا  رکش  ات  هتساوخ 
تسام دح  رد  ات  میشاب  قح  رای 

تسادخ زا  تسه  یتوق  هچ  ره  هچرگ 

اهرهش نارادنامرف  هب  همان 052-

دنچ تشگ  برغم  هب  لیام  روخ  هکنوچ 
دنکف هیاس  يزب  لاغآ  ردق 

زامن ماگنه  تسرهظ  عقوم 
زاب دیرآ  اجب  دوخ  تعامج  اب 

زورمین باتفآ  هک  یعقوم 
زونه هدنز  دوب  مه  دیپس و  مه 
يو تقو  زا  دوب  یقاب  ردقنآ 

یط دومنب  ناوت  هر  خسرف  ود  هک 
هحفص 475] ]

تسرگید زامن  رصع و  عقوم 
تسرتهب نآ  ندناوخ  تعامج  اب 

شیپ هب  دیآیم  ماگنه  نآ  برغم 
شیوخ راطفا  رادهزور  دیاشگ  هک 

ادج ددرگیم  تافرع  زا  یجاح 
ینم يوس  ندش  دهاوخ  رپسهر 
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ناهن ددرگ  قفش  هک  ینامزنآ 
نآ زاغآ  درذگب ز  بش  زا  یثلث 

ءاشع ماگنه  هدیدرگ  نامزنآ 
ادا ددرگ  نیرخآ  زامن  سپ 

دادماب زامن  ددرگ  یتبون 
داهن ور  كدنا  كدنا  يدیپس  هک 
قیقد ددرگ  رگا  سک  هک  نانچنآ 
قیفر راسخر  صیخشت  دهد  دوخ 

مالک نیا  مدیونشب  ناریما ، يا 
ماما دیدرگیم  هکنوچ  تعامج  رد 

زامن رد  دیاب  لوقعم  یتدم 
زاب جنر  رد  ناوتان  دتفین  ات 

شندناوخ ددرگب  ینالوط  هک  رگ 
شندنام رب  یتقاط  رگید  تسین 

تالص نآ  زا  دنکرب  لد  مرجال 
تایح رد  دیامن  ور  وا  رب  هنتف 

یعخن رتشاکلام  هب  همان 053-

ادخ دبع  زا  ینامرف  دوب  نیا 
یضترم زا  نینموملاریما  زا 

یلع زا  کلام  هب  ینامرف  تسه 
یلو دنادرگب  شرصم  رب  هک  نوچ 

جارخ دریگ  ات  دنادرگ  شمکاح 
جالع دزاس  ار  قلخ  تالکشم 
دالب رد  دشوک  دابآ ، دنک  ات 
داهج رد  دیآ  زین  مه  ودع  اب 

راگدرک زا  سرتب  نامرف  مهدیم 
رادشیپ دشاب  هچ  ره  زا  شتعاط 

باتک رد  هتفگ  هچنآ  رب  هدب  لد 
باوص دشاب  رگ  بجاو و  دوب  رگ 

هحفص 476] ]
شربمغیپ تنس  رب  هنب  رس 

شربهر دش  وا  هک  سکنآ  تخبکین 
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هار کین  نیا  تسج  هک  سکنآ  دیپس  ور 
هابت شدنادرگ  هک  سکنآ  هایس  ور 

دنک يرادهگن  ار  قح  تمرح 
دنک يرای  نابز  تسد و  لد و  اب 
راگدرک دریذپیم  کشیب  هکنوچ 

رای تشگ  ار  وا  هک  سک  ره  يرای 
شوگب هقلح  ره  هب  تزع  دهدیم 

شورخ درآ  نید  زع  يارب  هک 
نکم شهاوخ  وریپ  ار  دوخ  سفن 

نکم شکرس  نآ  راتفگ  رب  شوگ 
نکب شمار  یشکرس  دیامن  نوچ 

نکب شماکان  ماک ، دهاوخب  رگ 
يدب رب  دناشک  ار  ناسنا  سفن  »
« يدزیا ياهفطل  دشابن  رگ 

نادب رتشا  کلام  يا  نونک  سپ 
ناور مدرک  ارت  روشک  نآ  يوس 
دایز هدید  دوخب  اهتموکح  هک 

داد رپ ز  یهاگ  ملظ ، زا  رپ  هاگ 
دنرگنب تراکب  هنوگنآ  مدرم 

دنربیم تراک  یتاراظتنا ز 
رظن یئامنب  هنوگنآ  مه  وت  هک 

رتشیپ نامکاح  مامت  رب 
يرواد تراکب  نانآ  دننکیم 

يرگید يارب  وت  هکنانچمه 
راگدای سک  زا  دنام  را  کین  مان 

راک کین  هدوب  تسناد  ناوتیم 
تساههنیس نورد  هک  یکین  مان 
تساههنیجنگ نیرتهب  ناسنا ، رهب 

تستخودنا نیرتهب  هک  نادب  سپ 
تستخود یئوکن  رب  هدید  هک  ره 

نک ریجنز  رد  ياپ  ار  دوخ  سفن 
نک ریبدت  دوخ  لخب  اب  وا  زآ 
اهر ینادرگن  ار  شراهم  دوخ 
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اوران دشاب  هچنآ  دزرو  هنرو 
یهد دوخ  سفن  داد  یهاوخب  رگ 

یهن ندرگ  رد  ریجنز  شدیاب 
تسا شوخان  تسا و  شوخ  هچنآ  رد  هنرو 

تسا شک  ناسنا  وا  ياهیعبط  گرگ 
هحفص 477] ]

رهم يانعم  نک  میهفت  ار  بلق 
رهم وچ  یکین  تلد ، رد  دزورف  ات 

یتمحر رون  شخبیم  ار  قلخ 
یتفلا اب  نک  باریس  ار  هنشت 

ياهدنرد نانچ  ات  منیبن ، ناه 
ياهدنکآ قلخ  نوخ  زا  ولگ  ات 

يروخیم ار  ناوهآ  یگنلپ  نوچ 
يرمشب تمینغ  ار  نوخ  ندروخ 

دناهتسد ود  تروشک  نامدرم 
دناهتسویپ وت  نید  رب  ياهدع 

دنرگید ینیدب  هچرگ  ياهتسد ،
دنرهوگ کی  زا  دوخ  تقلخ  رد  وت  اب 

اضق رد  یهاگ  دنزغلیم و  هاگ 
اطخ يراک  رب  دنزاییم  تسد 

یشزغل زا  هاگ  دمع ، يور  هگ ز 
یشکرس رب  دهنیم  لد  ناشسفن 

رذگرد شوپمشچ و  ناهانگ  زا 
رظن نک  ششخب  مشچ  اب  اطخ  رب 

راگدرک يراد  تسود  هکنانچمه 
رامش زور  دهد  تنارفغ  جنگ 

یمگ اهیکین  هوبنا  رد  هکیا 
یمدرم نآ  زا  رترب  تردقب  وت 

تسرترب وت  زا  داد  تمکح  هکنآ 
تسرگید یتسد  تسد ، ره  زا  رترب 

تسادخ رترب  تیلاو  زا  وت و  زا 
تساوخ وت  زا  تیعر  حالصا  هکنآ 

الب رپ  یماد  تسه  تموکح  نوچ 
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ادخ اتکی  يوس  زا  یناحتما 
نزم نادزی  يهجنپ  رد  ار  هجنپ 

نزم نادیم  نیا  رد  يزوریپ  فال 
يرفیک بوچ  وت  رب  دبوکب  رگ 

؟ يروآ تقاط  هک  يراد  ناوت  یک 
یئن زجاع  ياهدنب  زج  نم  ناج 
یئن زگره  شتمحر  زا  زاینیب 

شابم ناز  نامیشپ  یئاشخبب ، رگ 
شابم ناداش  لد  هب  رفیک ، یهد  رو 

رپ راد  ینابرهم  زا  لد  ماج 
روخب ار  تمشخ  تسه  تناوت  ات 
رایم بل  رب  ار  راتفگ  نیا  زگره 

راکب میامنب  رما  مریما  نم 
دیوش میاریذپ  مهاوخ  یهگناو 

دیوش میار  يهدنب  یمالغ  نوچ 
هایس ددرگ  نخس  نیز  لد  يهحفص 

هابت درز و  دوشیم  نید  يهخاش 
هحفص 478] ]

لاوز رب  دیآ  تمعن  باتفآ 
لاجم دبای  ندمآ  رب  یگریت 

درک هشیپ  یگرزب  هار  تلد  رگ 
درک هشیر  تبلق  جنک  رد  یتوخن 
هاگن نک  نادزی  کلم  رب  ياهظحل 

هلا یئاورنامرف  تعسو 
تسورگ ملاع  شفک  رد  رگنب  بوخ 

تسوت درخ  کلم  رترب ز  اهراب 
ریسا یتسه  شتردق  گنچ  هب  نوچ 

ریزگان یناوتان  زو  يزجاع 
شوه مشچ  اب  ینکفا  یهاگن  رگ 

شومخ ددرگ  تتوخن  ياههلعش 
درب نوریب  ترس  زا  ار  یشکرس 

درخ دنادرگزاب  رگید  راب 
لامک دجم و  رد  هکنیا  زا  رذحلا 
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لالجلاوذ ناش  وچ  یناد  دوخ  ناش 
رادتقا ربج و  نادیم  رد  هک  ای 

راگدرک اب  ینز  یگنسمه  فال 
دیشک نت  رب  ادخ  ار  تردق  تخر 

دیشک ندرگ  ار  هک  ره  دزاس  راوخ 
دنسپدوخ ره  ینیب  دز  نیمز  رب 

دنب هب  دز  ار  يربکتسم  ره  ياپ 
هنب لد  شیپ  فاصنا  يهرفس 

هدب ناشیوخ  مدرم و  بر و  داد 
تسوکن ندیزرو  فاصنا  همه ، اب 

تسود قلخ  يرادن  ات  يرادب  رگ 
یمکاح تیعر  رب  يدنچ  هکیا 
یملاظ یئوپ  فاصنا  رب  هن  رگ 

تسنت رد  نوخ  نوچ  دادیب  ار  هک  ره 
تسا نمشد  وا  اب  تخس  یلاعت  قح 

ینمشد دنارب  نادزی  اب  هکنآو 
ینمیا دباین  قح ، باذع  زا 

شتجح ياههتشر  دزاس  هبنپ 
شتردق يانب  دنادرگ  تسس 

زیتس دیامنب  هراومه  ادخ  اب 
زیرگ هار  دوش  هبوت  رگم  ات 

تسین دادیب  زا  رتدب  يزیچ  چیه 
تسین داینب  نیا  زا  رتدب  ياهناخ 

رازهروش دیامن  ار  تمعن  غاب 
راگدرک رهق  کیدزن ، دنکیم 

یسکنآ ياعد  نادزی  دونشب 
یسب ملاع  رد  تسدید  متس  هک 

تسا هتسب  ار  متس  هار  ادخ  نوچ 
تسا هتسشنب  ناملاظ  نیمک  رد 

هحفص 479] ]
شوگ راد  میاههتفگ  رب  اکلام 

شوه يورادناج  تسلقع و  يزور 
تسود رادیم  لد  ناج و  زا  ار  هچنآ 
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تسوا رد  قح  لادتعا  ناشن  هک 
درتسگ تلادع  خاش  رتشیب 

درگنب نآ  رب  قلخ  تیاضر  اب 
نامدرم مومع  یئاضران 

نامداخ ياضر  دزاس  رثایب 
داب دننام  دوب  ناکیدزن  مشخ 

داش دنتسه  نامدرم  مومع  رگ 
غارف اب  یئامنیم  تموکح  ات 

غاد هنیس  هنامز  جنر  زا  تسین 
دنهد تمحز  رتشیب  تناگصاخ 

دنهن تراب  رتشیب  تیعر  زا 
تسیروای زور  هک  تبون  نآ  کیل 

تسیرواد تقو  بوشآ و  عقوم 
رای دنشاب  ارت  سک  ره  زا  رتمک 

رارف رب  یهار  دنیوج  رتشیب 
دنتحاران سب  فاصنا  زا  هک  هو 

دنتلم لک  رتعقوت ز  رپ 
ساپس تدنیوگ  رایغا  زا  رتمک 

سانشان شیوخ و  هب  تمعن  یهد  نوچ 
عاتم لذب  زا  زیهرپ  ینکرو 

عانتما نیز  وت  رذع  دنریذپ  یک 
دننکیم يرود  وت  زا  یتخس  تقو 

دننکیم يروبص  سک  ره  زا  رتمک 
دنتلم ياههدوت  نید ، يهیاپ 

دنتما نیب  میکحت  بجوم 
موب زرم و  نیتسار  ناظفاح 

موجه وس  ره  زا  نمشد  درایب  نوچ 
هد دارفا  نیمه  يرایب  لد 

هن داینب  نوتس  نیا  اب  ار  هناخ 
نارگید بیع  تسج  هکنآ  ره  زا 
نارگرس نکیم  ریگیم و  هلصاف 

یتساکیب ار  قلخ  مامت  نوچ 
یتساخ یصقن  تسه و  یئاهبیع 
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شوه ربص و  اب  هک  تسیلاو  روخ  رد 
شوپ هدرپ  ددرگب  ار  ناشیا  بیع 
شابم سک  بویع  فشک  یپ  رد 

شالت ياپ  شور  نیز  امرف  رود 
راکشآ ددرگ  هک  یبیع  نک  كاپ 
رانک رب  نکفیم  شزار  زا  هدرپ 

ناهن دشاب  نوچ  قلخ  نسح  بیع و 
ناهج بر  اب  تساهنت  يرواد 

هحفص 480] ]
ردم مدرم  يهدرپ  یناوت  ات 
ربم نتفگ  اب  قلخ  يوربآ 

هلا اتکی  یتساوخ ، هچنآ  رد  ات 
هاگن دراد  نامدرم  زا  وت  زار 

نک هراچ  تبحم  اب  ار  اههنیک 
نک هراپ  ار  ینمشد  ياههتشر 

یهگآ يرادن  نوچ  ادابم  ناه 
یهد نانیچ  نخس  راتفگ  هب  لد 

تسلد رد  تنایخ  ار  نیچنخس  نوچ 
تسلیام یکین  هب  رهاظ  رد  هچرگ 

نکم زگره  تروشم  نالیخب  اب 
نکم زجاع  شاهتفگ  اب  ار  شیوخ 

اخس ناسحا و  ددرگ ز  تعنام 
ارت دناسرتب  یتسدیهت  زا 

ناوخم يرکفمه  هب  ار  وسرت  چیه 
ناوتان وا  نوچ  تشگ  یهاوخ  هنرو 

تروشم یصیرح  زا  یهاوخب  رگ 
ترس رد  دیآ  ملظ  صرح و  رکف 
دندب یفاصوا  زآ  سرت و  لخب و 

دندز یمخز  ناجب  یهار  زا  کی  ره 
داحتا مه  اب  هس  نیا  دنبایب  نوچ 

داهن رد  دتفا  دزیا  رب  نظءوس 
ریما يا  نونکا  هک  یصخش  نیرتدب 

ریزو ددرگ  وت  رهب  دناوتیم 
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دوب راوخ  البق  هک  دشاب  سکنآ 
دوب راکدب  یمکاح  ریزو  دوخ 
تشونرس شدروخ ، دنویپ  نادب ، اب 
تشز راک  ره  رد  دوب  ناشیا  رای 

نامدرمان نیا  هکنیا  زا  رذحلا 
نامگ شوخ  یشاب  دنشاب و  تمرحم 

تسا هتشغآ  هانگ  رب  اهنآ  تسد 
تسا هتشک  ناشیا  دادیب  ار  داد 
بیجنان نارجاف  ناز  شک  تسد 
بیصن ددرگ  ترتهب  يریزو  ات 

یلضاف شوه و  ریبدت و  نامه  اب 
یلددب هانگ و  ره  زا  رود  کیل 

دیشک يراب  یملاظ  يارب  هن 
دیشچ یماج  وا  زا  يراکهنگ  هن 

تسرتمک تیارب  ناشیا  تمحز 
تسا رتمکحم  ناشیرای  يهتشر 

دننکیم تبحم  وت  رب  رتشیب 
دننکیم تفلا  رتمک  هیقب  اب 

ریگ صاخ  میدن  ار  نایوکن  نیا 
ریذپیم سلاجم  رد  ار  ناشراب 

هحفص 481] ]
قح فرح  دیوگب  رتنوزفا  هک  ره 

قحتسم تقافر  رب  دشاب  شیب 
روما نآ  رد  دنک  يرای  ترتمک 

روفغ دنوادخ  دب  دنادب  هک 
وکن نایاسراپ  فیدرمه 
وگتسار ناصلخم  نیشنمه 

نید نادرم  نیدب  نازومایب  سپ 
نیرفآ حدم و  دنیوگ  ترتمک 

تشرس یکاپ  هب  تدنیاتس  ای 
تشز راک  زا  ینک  يرود  نینچنیاک 
تسا نتفگ  هز  لصاح  يدنسپدوخ 

تسا نتفشآ  ار  نهذ  ربکت  اب 
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دب راکوکین و  هک  نیا  زا  رذحلا 
دوب ناسکی  ناشبرق  تهاگن  رد 

ریس درسلد و  دوشیم  کی  نیا  هنرو 
ریلد دش  دهاوخب  رتدب  رگد ، ناو 

وکن ناکین  اب  شاب و  دب  نادب  اب 
وخ قلخ و  دشابن  ناسکی  ار  قلخ 

يرهوگ دشاب  هک  میوگ  ياهتکن 
يرب شزاب  ات  رآ  شیپ  لد  شوگ 

نامگ شوخ  وت  رب  تشگ  دهاوخ  قلخ 
نامدرم راکب  یکین  ینک  رگ 

کبس يزاس  ناششود  رب  ار  راب 
کنخ يزاس  ناشبلق  یئوکن  اب 
نورب دشاب  ناشفیلکت  زا  هچنآ 

نونک اهنآ  رب  لیمحت  نکم  دوخ 
نطو رد  ات  نک  راتفر  نانچنآ 

نظ نسح  اب  درگنب  وت  رب  قلخ 
تلصاح ددرگب  رگ  ینامگ  شوخ 

تلد زا  دیادزیم  ار  اهجنر 
نامز کی  وت  زا  هدید  یکین  هک  ره 

نامگ شوخ  ددرگب  وت  رب  رتشیب 
رتشین يزور  وت  زا  هدروخ  هکنآو 

رتشیب دشاب  وت  رب  شنظءوس 
راگزور رد  نارس  هک  ار  یتنس 
رادمرب هر  زا  دنداد  نادب  لد 
داحتا هداد  هک  ینیئآ  کین 

دانع رهق و  زا  غراف  ار  نامدرم 
هار همین  رد  هنم  تعدب  یتنس 

هابت ار  نیئآ  هتشذگب  دنک  ات 
تشاذگ وکین  یتنس  هک  یسک  نوچ 

تشاد هک  يریبدت  دنیبیم ز  رجا 
شنتسب لد  رد  دهج  يزرون  نوچ 

شنتسکشب زا  دنام  یگنن  وت  رب 
هحفص 482] ]
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مادم نز  وناز  ملع  لها  دزن 
مامت نک  ینیشنمه  نامیکح  اب 

عافتنا ربیم  دنیوگیم  هچناز 
عامتجا راک  حالصا  دوش  ات 

دیفم سرد  نآ  دزومآیم  وت  رب 
دیدپ دیآ  نآ  زا  کلم  ماوق  هک 

تسیاهشیپ ياهفرح و  ار  یسک  ره 
تسیاهشیدنا رگد  لغش و  فلتخم 
جایتحا مه  رب  دنراد  یگلمج 

جالع دزاس  یسک  ار  سک  ره  درد 
ادخ زابرس  دنتسه  ياهدع 

اهر ایند  زا  دنتسه و  فکب  ناج 
دنبتاک ریبد و  رگید  ياهدع 

دنبلاط ار  قح  هک  یضاق  ياهدع 
داد لها  دنلماع و  رگید  عمج 
داهن شوخ  زابکاپ و  دنفصنم و 

نینچنیا یلام  دنریگ  ياهدع 
نیملسم زا  جارخ  رفاک ، زا  هیزج 

دنرگتعنص یمدرم  هنایم  نیز 
دنربیم الاک  هک  رجات  ياهدع 

شیرپ دنتسدریز و  مه  ياهدع 
شیر هقاف  رقف و  ینادنمتسم ز 

هلا زا  لوسر و  زا  نییعت  هتشگ 
هاگیاج ار  اهفنص  نیا  زا  کی  ره 

متخومآ یبن  زا  ار  نآ  مه  نم 
متخودنا ملد  رد  یجنگ  وچمه 

راوتسا سب  يژد  دشاب  يرکشل 
راقو زع و  يهیام  ار  نایلاو 

دنمجرا سب  دوشیم  اهنآ  زا  نید 
دنزگیب ددرگب  ناشیز  اههار 

مامتها ار  يرکشل  دشابن  رگ 
ماوق دباییمن  مه  مدرم  راک 
هاربور ددرگن  مه  رکشل  راک 
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هاپس رب  دشخبن  سک  یجارخ  ات 
دح هچ  ات  نییعت  هدرک  یلاعت  قح 

دسر ناشیا  رب  لاملاتیب  مهس 
داهج رد  تردق  دنبای  نادب  ات 

دالب رد  دبای  دوبهب  ناشراک 
جارخ زا  دنریگب  دیاب  ردقنآ 

جایتحایب ناز  دندرگ  رگد  هک 
ماوع راک  رکشل و  راک  کیل 

ماوق دبای  یموس  هورگ  زا 
دنلماش ار  رفن  هس  نیا  هورگ  نیا 

دنلماع دنبتاک و  دنیضاق و 
هحفص 483] ]

راوتسا دندنب  بوخ  ار  اهدهع 
رارقرب نآ  رد  تسه  مدرم  دوس 

ماع صاخ و  روما  رد  مدرم  نیب 
مامت ناشیا  رب  تسه  يدامتعا 

يروای درادن  هلمج  نیا  راک 
يرگتعنص رجات و  دشابن  رگ 

داصتقا دریگب  ناشیا  زا  قنور 
دالب رد  الاک  هدروآ  هدرب و 

دنهد ششوک  تمه و  یعس و  هب  لد 
دنهد ششوپ  ار  قلخ  جایتحا 
دنمتسم یهورگ  رخآ ، يهتسد 

دنب هتسب  ار  ناشیاپ  هقاف  رقف و 
ناسک رگید  ات  دننآ  روخ  رد 

ناسر يزور  مه  دنشاب و  ناشرای 
تسا هداد  ناسنا  هب  ناج  هک  يدزیا 

تسا هداشگب  یهر  هتسد  ره  دزن 
تسمکاح شودب  یقح  ار ، هک  ره 

تسمزال ار  یلو  نآ  ءادا  هک 
نوگهنوگ ناحتما  نیا  زا  زگره 
نورب دیآیمن  يزارفارس  اب 

دایز دزرو  یششوک  هکنآ  زا  ریغ 
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داعم نادزی  دهاوخ ز  يروای 
سردب دزومآ  زین  ار  دوخ  سفن 

سرتم يزیچ  زو  شاب  قح  يرجم 
تسا هداس  ای  دوب  لکشم  رگا  راک 

تسا هداشگب  رفظ  هار  يرباص 
یهدنامرف یهدیم  ار  یسک  رگ 
یهن دوخ  هاپس  رب  يریما  ای 

هاوخریخ دشاب  هک  هدید ، نک  زاب 
هلا رب  لوسر و  رب  ماما و  رب 

رابدرب مه  دوب  رتنمادکاپ 
راکشآ ددرگب  شمشخ  رترید 

یشزومآ تسا  هداد  ار  دوخ  سفن 
یشزوپ درآ  سک  نوچ  دریذپ  هک 

یتمحر ناناوتان  رب  دنکیم 
یتبرض دبوکب  ناتسدیوق  رب 

وروریز ثداوح  زا  ددرگن  دوخ 
ورد دیان  رگراک  یناوتان 
راوتسا فیرش و  يدنموربآ 

رادهشیر اسراپ و  شنادناخ 
دنچ نوچ و  نودب  هد  يرای  تسد 

دنلب دراد  یتمه  هکنآ  ره  اب 
ریلد تسدرمدار و  سکنآ  ره  اب 

ریش يور  رب  دز  هدنخ  تعاجش  رد 
هحفص 484] ]

دنرد جنگ و  دص  ود  زا  رتیتمیق 
دنروخمد یگرزب  یئوکن و  اب 

شیپ نوزفا ز  ناشراک  رب  سرب  دوخ 
شیوخ دنزرف  يهرابرد  ردپ  نوچ 

نارگ دیآ  تلد  رب  ادابم  دوخ 
نارتهم رب  ددم  يدیناسر  رگ 

یکریز رگ  ینک ، هک  یئوکن  ره 
یکدنا دشاب  هچ  را  رامشم  درخ 

سانش قح  كاپ  نادرم  نآ  هکنوچ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 634 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ساپس تدنیوگ  دندرگ و  نامگ  شوخ 
ریگمشچ روما  رد  يرای  وچمه 

ریگ تسد  ار  ناشیاهتجاح  درخ 
رامشیب ای  دوب  كدنا  فطل  هکنوچ 

راک هب  دیآ  دوخ  ياج  رد  یکی  ره 
جالع يدرد  دنک  یهاگ  یکی  نیا 

جایتحا زور  نامرد  یکی  ناو 
تسا هدنامرف  نآ  هدنامرف  نیرتهب 

تسا هدرک  رکشل  هب  اهیئوکن  هک 
دنک نیئآ  نینچ  رب  ششخب  لذب و 

دنک نیمات  ناشتیب  لها  جرخ 
دالب رد  دتفا  گنج  گناب  وچ  ات 
داهج رد  دشاب  مزج  ناشیا  مزع 

نابز رادرک و  هب  يزرو  رگا  رهم 
نابرهم ددرگ  زین  ناشیا  بلق 

داش رایسب  دنک  ار  مکاح  هچنآ 
دابع نیب  یتسود  تسه و  لدع 

گنچب دیآ  نامزنآ  ناشیتسود 
گنت روج  زا  ناشبلق  دشابن  هک 

راکشآ ددرگن  ناشیهاوخریخ 
راک رادنپ و  یلو  زا  دننادن  ات 

دنرظان مدرم  دنرادنپن  ای 
دنرداق يروما  ره  رب  نامکاح 

نارگ سب  يراب  وچمه  تموکح  ای 
نارگید شود  يور  هداتسیا 

نورب نیز  ناشوزرآ  دشابن  ای 
نوگنرس تموکح  نیا  ددرگ  شاک 

رادهدنز ار  نامدرم  دیما  سپ 
رآرب ناشاهوزرآ  یناوت  ات 

سفن دیآیم  يراد و  ناوت  ات 
سب تسه  هک  وگم  نک  يدرمکین 
دربب یجنر  نید  هار  رد  یسک  رگ 

درپس رطاخ  رد  هراومه  شدیاب 
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يروآدای ینک  رگ  شکین  راک 
يروای ياههزیگنا  دهدیم 

هحفص 485] ]
ریلد درم  رتقاتشم  دنکیم 

ریقح يوسرت  هب  تارج  دهدیم 
زین نادیم و  یسک  ره  جنر  ردق 

زیرم سک  رگید  ياپ  ار  سک  جنر 
ودب يرجا  هدب  شجنر  روخ  رد 

وکن تفگ  یئورهداشگ و  اب 
دایز زگره  ناوخم  ار  شدرخ  جنر 

دالب رد  یماقم  سک  دراد  هچرگ 
ریقف مانمگ و  تسه  يدرم  وچ  ای 

ریقح یناوخ  ارو  رایسب  یعس 
درک يور  تراکب  یتخس  اجک  ره 

درگزاب شلوسر  رب  ادخ و  رب 
باتک مکحم  رد  هدرک  یلاعت  قح 

: باطخ نیا  ار  شدوخ  نارادتسود 
دیروآ نامیا  هک  یقلخ  همه  يا  »

دیرب نامرف  یبن  زا  ادخ و  زا 
داهن دیاب  لد  تشذگب  نوچ  ود  نیز 

دابع رب  مکاح  تسه  وک  یسک  رب 
یبت گنج و  ناتنیب  دتفیب  رگ 

« یبن بر و  زا  دیهاوخ  نآ  مکح 
گنت هصرع  ددرگب  نوچ  هکنیا  ینعی 

گنچ دیزادنا  تنس  باتک و  رب 
داشگ تمحر  رد  هک  یباتک  نآ 

داحتا داد  ار  قلخ  هک  یتنس 
تسلقاع هکنآ  نک  مدرم  یضاق 
تسلماک يدرمکاپ  تهاگن  رد 

گنت راک  ددرگب  نوچ  هک  یئضاق 
گنچ داد  لدع و  هب  دزادنا  زاب 

جاجتحا نانمشد و  زیتس  زا 
جاجل رازنجل  رد  دطلغن  رد 
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راشفاپ دشابن  دوخ  ياطخ  رد 
رانکرب تواضق  رد  لزلزت  زا 

تشذگ قح  زا  ياهظحل  رگاطخ  رب 
تشگزاب دیامن  شیوس  رب  زاب 

زآ صرح و  زا  شاهنیس  دشاب  كاپ 
زاین تسد  سک  يوس  دراین  ات 

تخاتب ار  لئالد  هار  دنک  یط 
تخانش كدنا  زا  عناق  دشابن  دوخ 

یتقد دزرو  ههبش  رد  رتشیب 
یتجح درایب  سک  ره  زا  رترب 

هحفص 486] ]
عوجر وا  رب  دنک  مئاد  یسک  رگ 

عوضخ دیامنب  ربص  اب  نانچمه 
راکشآ تقیقح  زار  دوش  ات 
رادیاپ دایز و  دشاب  وا  ربص 

ادج ددرگ  هرسان  زا  هرس  نوچ 
اضق رد  دنار  مکح  هناعطاق 

لغد یحادم  برچ  نابز  زا 
لمع رد  ددرگن  یهاوخدوخ  دیص 

لیلذ ار  وا  زاب  گنرین  دنک  ای 
لیلدیب دریگب  سک  بناج 

تسا مک  یضاق  نینچنیا  هنامز  رد 
تسا ملاع  رخف  تفای ، ددرگب  رگ 
يرواد يدادب  سک  رگیدب  نوچ 

يرگنب شراکب  ات  دیاب  بوخ 
زاین عفر  روخ  رد  هد  شتورث 

زارد شتسد  سک  شیپ  ددرگن  ات 
دنلب نکیم  دوخ  دزن  ار  شتبتر 
دننک رتمک  عمط  شنادوسح  ات 
تسا نکمم  ار  وا  زازعا  نینچ  ات 
تسا نمیا  تناگصاخ  دنزگ  زا 

بر نید  اهنیا  زا  شیپ  رگنب  بوخ 
بلط ایند  مدرم  ریسا  دوب 
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دوب هدیدرگ  نیجع  ینارسوه  اب 
دوب هدیدرگ ، يدب  لوح  رب  خرچ 
باتش ره  زا  رود  شیدنایم  بوخ 

باختنا ار  نالماع  نک  یهگناو 
ناحتما اهنآ  زا  ریگیم  اهراب 

ناشن يراکدنسم  رب  نآ  زا  دعب 
سوه يور  زا  یهاوخ و  رظنیب 

سکچیه رب  هدم  ار  يراک  هژیو 
مکح تسدنار  سوه  يور  زا  سک  ره 

ملظ لها  تسا و  نئاخ  یعونب  دوخ 
نیزگرب یناسک  زا  ار  نالماع 

نید دنراد و  هبرجت  ایح و  هک 
تسزراب هک  یحلاص  نادناخ 

تسزرحم اهنآ  رد  هنیشیپ  نسح 
دنرس یقالخا  ياهتمارک  رد 

دنرخیم ار  نآ  دنراد و  وربآ 
اهراب مدرم ، رتعقوت ز  مک 
اهراک رد  رتشیدنا  تبقاع 

شیپ نوزفا ز  ینک  رگ  اهنآ  قزر 
شیب شیوخ  سفن  حالصا  دننکیم 

دنچ هک  عنام  دوشیم  يزاینیب 
دنرب ار  یلام  لاملاتیب  دوخ ز 

هحفص 487] ]
مامتها ناشیا  راک  رب  ینک  رگ 

مامت رگید  ياهدرک  دوخ  تجح 
لوبق زگره  ناشرذع  رگید  تسین 

لودع ترما  زا  دنیامنب  هک  رگ 
دننک اهتنایخ  تراک  رد  هک  ای 

دننک اهتناما  ماج  رد  رهز 
راذگ یسوساج  وت  لماع  ره  رهب 

راکتسار مه  وگتسار  مه  دوب  هک 
دالب لامع  ریبدت  نینچ  اب 

داد لها  نیما و  دندرگ  رتشیب 
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ربخ درآ  نوچ  سوساج  وت  رهب 
رگدادیب یلماع  هتشگب  هک 

ریذپ تسوساجز  ار  شرازگ  نیا 
ریگب نئاخ  لماع  نآ  رب  مشخ 

سپس دنب و  رد  بوک  رفیک  بوچ 
سپ ریگیم  وز  هتفرگب  ار  هچنآ 
شنت رب  تنایخ  يراوخ و  تخر 

شندرگ رد  هنب  یماندب  قوط 
تایلام يریگب  یهاوخ  سک  نوچ ز 

تایح رد  ناد  مرتحم  ار  وا  عفن 
تحلصم یئوپب  هراب  نیا  رد  رگ 
تبقاع دشاب  قلخ  حالص  رب 

جارخ لام و  دهد  دهاوخیم  هکنآ 
جایتحا وز  فرط  رب  ددرگن  رگ 

هابت ددرگ  مه  قلخ  رگید  راک 
هاربور ددرگن  زگره  اهراک 

تایح رد  مدرم  کلم و  مامت  نوچ 
تایلام زا  دنروخ  يزور  یگلمج 

رتشیب نک  رظن  يدابآ  هب  دوخ 
رتشیپ زا  رتدابآ  دوش  ات 

یتلم نآ  تایلام  تدنهد  یک 
؟ یتمعن اهنآ  كاخ  درادن  هک 

داهج دیامنب  هکنآیب  یسک  ره 
دالب كاخ  رتدابآ  دنک  ات 

فک هب  درآ  تایلام  دراد  تسود 
فلت مه  اب  دنک  ار  شقلخ  رهش و 

راگزور راذگ  رد  دشاب  دوز 
رانک رب  ددرگب  مه  تموکح  زک 

یتفآ ار  ناشتشک  هدیسر  رگ 
یتدم نیدنچ  بآ  هدروخن  ای 

باحس زا  یکشا  هرطق  هدیدن  ای 
بارخ هدیدرگ  لیس  زا  سکع  هب  ای 

جارخ زا  نک  کبس  ار  ناشیا  راب 
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جالع ددرگ  ناشدرد  هک  ردقنآ 
هحفص 488] ]

يرگنب وکین  وچ  دشاب  نایزیب 
يرذگب نآ  زا  یشخبیم و  هچنآ 

یتخودنا ياهشوت  تقیقح  رد 
یتخود مه  نآ  شاداپ  رب  هدید 

دابع نآ  سپ  نیز  هک  دشاب  نیا  هشوت 
دالب رتمرخ  دابآ و  دننکیم 

ساپس دص  وت  رب  دنیوگ  نینچمه 
ساپ دنراد  رتشیب  ار  تتمرح 

داش زین  یئوکن  نیا  زا  ناشبلق 
داد فاصنا و  اب  راتفر  ینک  هک 

رادتقا ینیبب  نوزفا  مه  وت  سپ 
راگزور رب  ینک  اهنآ  رب  هیکت 
یتشادرب نیشنلد  سب  یلصاح 

یتشاک ناسحا  زک  يرذب  نامه  زا 
ياهدرک مهارف  مدرم  تحار 

ياهدروآ تسدب  نانیمطا  جنگ 
یلداع مه  ياهدرک  ارادم  مه 

یلصاح یبایب  شوخ  شوخرس ، قلخ 
راگزور رد  ناششود  رب  اسب  يا 

راذگاو یئامن  ار  يراک  لح 
دنوش تیار  زا  شوخرس  مه  نامدرم 

دنوش تیاریذپ  نادنخ  یبل  اب 
یتمعن نآ  دوب  يدابآ  هکنوچ 

یتنمیب ار  وت  راب  دشک  هک 
ياهناریو دوشیم  ینیمزرس 

ياهناخ دراد  رقف  اجنآ  رد  هک 
تسرپ تورث  یمکاح  دشابن  ات 

تسدگنت ددرگن  تلم  يهدوت 
شیپ رتنوزفا ز  دنزودنا  لام 
شیوخ کلم  ءاقب  زا  دندیماان 
دنپ دنریگیم  مایا  زا  رتمک 
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دنمدوس ناشیگدنز  سرد  تسین 
شوهب میوگ  ياهتکن  رگید  راب 

شوکب شماجنا  رد  يراد  ناوت  ات 
ریبد یهاوخیم  هکنوچ  تموکح  رد 

ریذپیم تعمج  هب  ار  اهنیرتهب 
تسرد يزار  نآ  رد  هک  ار  ياهمان 

تسرتحلاص همه  زک  دسیون  نآ 
مارتحا دنیب  نوچ  هک  یبتاک 

ماقم ناز  دزابن  رد  ار  نتشیوخ 
روسج ددرگ  يدرخبان  زا  وت  رب 

روضح رد  یعمج  هب  ار  تبیع  دیوگ 
یلماع زا  ياهمان  هدیسر  رگ 

یلهاک نآ  نداد  رد  دنک  دوخ 
هحفص 489] ]

باوج همان  نآ  رب  دسیونن  هک  ای 
باوص رب  دشابن  دسیونب  وچ  ای 

تسوت عفن  نآ  رد  هک  ینامیپ  دهع و 
تسس هن  مکحم  دنک  بناج  همه  زا 

نایز نآ  زا  دسر  وت  رب  رگا  ای 
ناوتان دشابن  شضقن  رد  چیه 

وکن دناد  ار  شیوخ  ناش  ردق و 
وا دناد  سک  رگد  ردق  یک  هنرو 

باختنا درک  یبتاک  یهاوخب  نوچ 
باتش زگره  نکم  اهشنیزگ  رد 

دامتعا امرفم  زگره  تهجیب 
دانتسا تشوه  هب  نادنچ  نکم  دوخ 

دنچ دنیارایب  ار  دوخ  رهاظ 
دننک لیام  دوخ  يوس  ار  تلد  ات 

ور شیپ  اهیتمدخ  شوخ  دنکیم 
ورف ار  رجنخ  تشپ  زا  دنک  ات 

هاوخریخ دشابن  هدرپ  سپ  رد 
هابت دزاس  ار  راک  تنایخ ، اب 
نامکاح رگید  رهب  رگنب  بوخ 
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نامز رود  رد  دندرک  نوچ  راک 
نیا زا  شیپ  هک  یحلاص  نامکاح 

نیمزرس نیا  رد  دندناریم  مکح 
دامتعا نک  یبتاک  رب  نایم  ناز 

داهن اجرب  وکن  یمان  دوخ  هک ز 
تسیرادتناما رب  هرهش  زین 

تسیرایشه رهظم  مدرم  نیب 
نیزگ ار  بتاک  هنوگ  نیا  ینک  رگ 

نیما یتسه  هک  مولعم  دوشیم 
راگدرک نید  رهب  یهاوخریخ ،

رادیاپ ربهر ، نامیپ  رب  زین 
هورگ ره  يارب  يراک  همه  رد 

هوکش بحاص  نیزگرب  ار  يرتهم 
نارگ يراک  دوب  نوچ  هک  یقیال 

ناوتان دشابن  شماجنا  دوخ ز 
راک یناوارف  زا  هک  يرتهم 

راب ریز  دزاسن  یلاخ  ار  هناش 
یتبتر بحاص  هک  کلام  يا  وت  سپ 

یتلفغ تنابتاک  زا  ینک  رگ 
تسوت شود  رب  ناشراک  هابتشا 

تسورگ تریبدت  تسد  رد  وت  کلم 
راد کین  ار  نارگتعنص  رجات و 
راد کیدزن  دوخ  ياهتبحم  رب 

رضح رد  نونکا  تسه  هک  یسک  هچ 
رفس رب  هتسب  راب  هک  یسک  هچ 

هحفص 490] ]
ياهشوگ ره  دوخ  لام  اب  دوریم 

ياهشوت دبایب  دوخ  جنر  ات ز 
شالت اب  هک  يرگتعنص  نآ  رب  هچ 

شاعم قزر  دوخ  يوزاب  زا  دبای 
دنتلم ناگدنشخب  تعفنم 

دنتحار دنشیاسآ و  یناب 
زارد یهار  زا  دنرآیم  زاب 
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زاین دشاب  نآ  رب  ار  مدرم  هچنآ 
رب رحب و  تشد و  هوک و  نایم  زا 

رذگ دراد  ناشراب  ناوراک 
هار دنیامیپب  یئاهناکم  رد 

هاگچیه مدرم  دنیآیمن  هک 
یتارج لد  رد  چیه  درادن  سک 

یتکرح وسنآ  هب  زگره  دنک  ات 
زین دنمارآ و  ینادرم  نارجات 

زیتس رد  سک  اب  دنیآیمن  دوخ 
یتسار لها  دنحلص و  یماح 

یتساخرب ياهنتف  ناشیا  زا  یک 
تسرگتعنص رجات و  هک  ار  هک  ره 

تسرگید يرهش  هب  ای  ترهش  هب  رگ 
رگن نانآ  رب  ریگیم و  رظن  رد 

رطخ ناشیا  زا  دیآ  رتمک  هچرگ 
راکبان یهورگ  ناشیا  زا  نکیل 

راکتحا لها  مه  دناسیسخ و  مه 
دتس داد و  رد  دنیوگیم  روز 

دسر ناشیا  رب  شیب  يدوس  هک  ات 
نایز مدرم  رب  راک  نیا  دنزیم 
نایلاو فعض  دراد ز  ناشن  مه 

راگدرک لوسر  نوچمه  مه  وت  سپ 
راکتحا تنیمزرس  رد  نک  عنم 

دتس داد و  ره  درک  ناسآ  دیاب 
درخ ای  دشورف  سک  تلادع  اب 
نارگ هن  دشاب  تفم  هن  نآ  خرن 

نایز نادیم  نیا  رد  سک  دنیبن  ات 
راکتحا سک  دنک  رگ  تعنم ، دعب 

راک مدان ز  دوش  ات  نک  شرفیک 
ریگم یمشخ  وا  رب  دح  زا  شیب  کیل 

ریما ناش  روخ  رد  دشابن  هک 
نم وت  رهب  زا  هک  دمآ  نآ  تقو 

نخس میوگ  نیرخآ  هورگ  زا 
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دناهراچیب سب  هک  یناتسدریز 
دناهراوآ زجاع و  دنمتسم و 

زاین سب  دراد  هک  يدنموربآ 
زارد هدنادرگن  ار  شتسد  کیل 

هحفص 491] ]
دادب وت  رب  ار  کلم  هک  يدزیا 
داهن وت  شودب  ناشیا  زا  یقح 

ادا نکیم  دوخ  نید  یبوخب  سپ 
اهر يدهعدب  دنب  زا  يوش  ات 

راذگ یمهس  ناشلاملاتیب  مه ز 
راپس يزیچ  ناشتالغ  زا  هک  مه 
رود دنتسه  ای  دنکیدزن  هک  رگ 
روما نیا  رد  ناشنیب  یقرف  تسین 

تسا ندرگ  رب  ارت  ینید  نوچ  هچنآ 
تسندرک تیاعر  ار  ناشیا  قح 

ینک تلفغ  ناسک  نیز  ادابم  سپ 
ینک تمعن  رد  قرغ  ار  نتشیوخ 
تساطخ ندرک  اهر  ار  کچوک  راک 

تساپ شیپ  یمهم  هک  هناهب  نیز 
نکم وجتسج  قلخ  ياضر  زج 
نکم ور  ناشیا  هب  یئورشرت  اب 

سک زیچان  نادب  وت  رگنب  بوخ 
سرتسد زگره  وت  رب  درادن  هک 

راوخ تسه  مدرم  نامشچ  رد  هکنآ 
راگزور قلخ  ریقحت  دروم 

نیزگرب ار  یسک  تنانیما  زا 
نیز گرب و  امرف  هدامآ  وا  رهب 

راک نسح  اب  دمتعم ، يدرم  كاپ 
راکزیهرپ دشاب و  نتورف  هک 

ریقف موق  نآ  راک  رب  دسر  ات 
ریفس نوچ  ار  امش  دشاب  وس  ود  زا 

زیختسر دیآ  وچ  ات  نک  نانچنآ 
زیرگ هار  وت  رهب  دشاب  زاب 
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داد فاصنا و  رب  قلخ  زا  هورگ  نیا 
دابع رگید  ات  دنجاتحم  شیب 
ادا امنب  نانچ  ار  مدرم  قح 

ادخ اتکی  وت  رذع  دریذپ  هک 
میرک يا  روآ  شیپ  تمحر  تسد 

میتی لفط  رس  رب  شزاون  اب 
زاین سب  دراد  هک  یلاسنهک  ای 

زارد دنادرگن  دوخ  تسد  هچرگ 
تخس رایسب  دوب  يراک  نیا  هچرگ 
تخب تسد  دیامن  تمه  رگم  مه 
شودب دزاس  کبس  ار  نیگنس  راب 

شوک تخس  دابع  رب  یلاعت ، قح 
هاوخ هدنیآ  رباص  دابع  رب 

هلا اتکی  يهدعو  رب  نئمطم 
زاب راذگب  تدوخ  تقو  زا  یشخب 

زاین دراد  تسک  ره  دنیبب  ات 
هحفص 492] ]

ور شیپ  دیآ  هاوخ  تجاح  هک  ات 
وگتفگ دنار  هدرپیب  تدوخ  اب 

زین شاب  نتورف  دوخ  يادخ  اب 
زیمت تدیشخب  داد و  تناج  هکنآ 

رود راد  ار  دوخ  نانابهگن  سپ 
روضح مدرم  رتهم  دبایب  ات 

سرت چیهیب  وگتفگ  دنار  وت  اب 
سرد کین  نیا  متخومآ  یبن  زا 

یتصرف ره  رد  دومرف  اهراب 
یتما چیه  دش  كاپ  دهاوخن  هک  »

زاب سرت  سارهیب و  هکنآ  زا  ریغ  »
« زاب دنریگ  يوق  زا  زجاع  قح 
دناهتفگ دب  ترگ  نک ، لمحت  سپ 

دناهتفس تبحص  رد  نکلا  هک  ای 
دنچ وت  ربک  تبیه و  زا  نک  یعس 

دنب هب  دیان  نامدرم  نابز  دوخ 
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زارفرس تیادخ  رجا  دنک  ات 
زاب وت  رب  دتفا  شتامحر  يهیاس 

ینکیم تیاعر  ار  شقوقح  نوچ 
ینکیم تعاط  هک  دشخبیم  دزم 

شخب هنوگنآ  یهدیم  يزیچ  هک  رگ 
شخبن وگ  هنرگ  و  یشاب ، اضر  هک 

یتساوخرد ینکیم  مه  در  هک  رگ 
یتساراب نک و  ماوت  بدا  اب 
یهتوکیب ار  لامعا  زا  یضعب 

یهد شماجنا  هک  دیاب  نتشیوخ 
نالماع رب  نداد  خساپ  لثم 

ناوتان نآ  زا  دشاب  بتاک  هکنوچ 
تسخن زور  نامه  رد  هکنآ  رگید 

تسرد يراد  اور  مدرم  تجاح 
نارگ دیآ  ارت  نارای  هک  رگ 

نآ ماجنا  زا  دنرآیم  رذع 
يروآ ماجنا  هب  تزورما  راک 

يرگید زورب  شزادنیم  دوخ 
تسکش تزورما  وچ  تصرف  يهشیش 

؟ تسدب ادرف  يروآنیمضت  هچ  اب 
رایتخا نک  ار  تاقوا  نیرتهب 

راگدرک اب  یتولخ  یئامن  ات 
تسدزیا يارب  عقاو  رد  هچرگ 

تسدز رس  ام  زا  ماگنه  ره  هچره ،
راگدرک ياضر  دشاب  فده  رگ 
راک دیآ ز  یشیاسآ  ار  قلخ 

ادا نک  ار  يدزیا  تابجاو 
امن صلاخ  وا  رهب  ار  دوخ  نید 

هحفص 493] ]
بش ار ز  یشخب  زور و  زا  یتمسق 
بر نک ز  تعاطا  دمح و  يهژیو 
يو کیدزن  دنکیم  تقیرط  ره 

یط يامنب  نآ  هار  للعتیب 
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زامن يرازگب  هکنوچ  تعامج  اب 
زارد هن  ار  نآ  هاتوک  ناوخب  هن 

راجزنا دیایب  ار  مدرم  هن  ات 
راگدرک زامن  عیاض ، دوش  هن 
ریزگان مدرم  نیب  رد  اسب  يا 

ریپ رامیب و  ای  تسیراتفرگ  ای 
نم زین  یلاوئس ، مدرک  یبن  زا 
نمی رهش  يوس  مداتسرف  نوچ 
زارفرس ملاع  ود  رد  يا  شمتفگ 
زامن مرآ  اجب  نوچ  تعامج  اب 

وا زا  هک  یفیعض  دح  رد  تفگ  »
وگتفگیب یسک  رتزجاع  تسین 

رایب تمحر  نانموم  رب  یلع  يا 
« راد رود  مدرم  تعاط ز  یتخس 

تسا هنیس  رد  رگد  يدنپ  اکلام 
تسا هنیرید  وت  رهم  نوچ  نک  شوگ 

نکم ناریو  تدوخ  ردق  يهناخ 
نکم ناهنپ  نامدرم  زا  ار  شیوخ 
تسشن هدرپ  سپ  رد  مکاح  هک  رگ 

تسلد دب  وخدنت و  هکنآ  ینعی 
روما زا  یعالطا  درادن  ای 

رود هدرک  مدرم  ار ز  دوخ  نینچ  نیاک 
نایلاو مشچ  رگید ز  یهگناو 

ناهن دنامیم  قلخ  راک  زار 
گرزب راک  ره  دننیبیم  درخ 

گرتس ار  کچوک  راک  هدید  کیل 
زیمت ناشابیز  تشز و  نیب  تسین 
زین دنناد  مه  وچ  ار  لطاب  قح و 
نامدرم رگید  وچمه  مه ، نامکاح 

ناهن زار  زا  هاگآ  دنتسین 
راکب دوبن  ياهژیو  ناشن  ات 

راکشآ ددرگ  تسار  زا  غورد  ات 
نت ود  نیا  زا  یکی  یتسه  مه  وت  سپ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نخس نیا  نوریب  تسین  تلاح  ود  زا 
یخر هداشگب  هک  يدرموکن  ای 

یخساپ يداد  قلخ  زاین  رب 
يوش ناهنپ  ارچ  تروص  نیا  رد  سپ 

يور یجنک  رب  قلخ  روضح  زا 
یبجاو ره  ادا  یئامنب  هچرگ 

یبحاص ار  فرش  يدرمکین و 
هحفص 494] ]

ياهدنار ار  نامدرم  تسخ  هب  ای 
ياهدنارد ار  قلخ  یگرگ  وچمه 
دیماان وت  ششخب  زا  مه  قلخ 

دیرب دهاوخ  وت  شهاوخ ز  يهتشر 
یتمحز درادن  دوخ  وت  رب  هچرگ 

یتجاح مدرم  يزاس ز  اور  ات 
دنیکاش یملظ  ای ز  مدرم  هکنوچ 

دنیضاران دتس  داد و  زا  هک  ای 
تسا هداس  سب  ناسک  داد  نداد 
تسا هداتفا  نینچ  اهتیاکش  نوچ 

شوگ رادیم  نمز  رگید  ياهتکن 
شوه ریبدت و  بحاص  یتسه  هکیا 

دنچ هک  یناشیوخ  تسه ، ار  نامکاح 
دنشکیم ندرگ  دنیوج و  يرترب 

زین دنفاصنا  داد و  لها  رتمک 
زیرگ قح  زا  دننک  هنادنسپدوخ 

نک هشیر  زا  ار  درد  نیا  يهراچ 
نک هشیدنا  نیا  زا  غراف  ار  موق 

راگزور رد  نکم  دوخ  شیوخب  سپ 
راذگاو ینیمز  کلام  يا  زگره 
دابع اب  دننکیم و  هیکت  وت  رب 

داد فاصنایب و  دندنب  اهدهع 
بآ رتنوزفا ز  دنریگیم  هرهب 

بارت تشک و  ناشزبسرس  دنک  ات 
شیوخ راکدب ، نیا  دنراذگب  هک  ای 
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شیوخ تامحز  نارگید  شود  يور 
اور ناشیا  دننکیم  ار  دوخ  ماک 

ارس ود  ره  رد  تسوت  رب  نآ  گنن 
روبص شاب و  نیما  قح  يادا  رد 

رود کیدزن و  اجک ، ره  هچ ، ره  هک ، ره 
رایتخا يدرک  هک  یئابیکش  نیا 

راذگ نادزی  رب  برق  باسح  رب 
تسود شیوخ و  هیلع  رب  دشاب  هچرگ 

تسوکن رخاک  ادا ، نک  ار  قح  زاب 
قح قاقحا  نیا  تسا  نیگنس  هچرگ 

قحتسم شرجا  رب  یتسه  تبقاع 
مهتم يدرگ  وچ  يراکمتس  رب 
مه وت  روآیم  رذع  اراکشآ 
نخس وگیم  نیتسار  یلیلد  اب 

نظءوس نآ  فرطرب  ددرگب  ات 
راذتعا نیا  سپ  رد  تسفن  هکنوچ 

راگدرک زا  سرت  نیرمت  دنکیم 
ياهدرک ارادم  مه  تیعر  اب 
ياهدروآ قح  هار  رب  ار  قلخ 

هحفص 495] ]
یتشآ دهاوخ  مصخ  زا  باتمور ،

یتشادنپ نآ  رد  قح  ياضر  رگ 
هاپس هک  دشاب  ریبدت  نیدب  نوچ 

هافر شوغآ  رد  دباوخ  یکدنا 
نورب ددرگ  تاهنیس  زا  اهجنر 

نوخ ریشمش و  زا  نمیا  تیاهرهش 
وشم لفاغ  ودع  رکم  زا  کیل 

وشم لهاک  وت  دیحلص ، رد  هچرگ 
تسا هتسشنب  نیمک  رد  هک  اسب  يا 
تسا هتسب  ار  یتسود  دهع  هچرگ 

نزم مد  شاب و  شیدنا  تبقاع 
نظ نسح  رواین  نمشد  رب  چیه 

ياهداهنب ودع  اب  يدهع  هک  رگ 
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ياهداد شناما  دوخ  هانپ  رد 
افو نکیم  نتشیوخ  دهع  هب  سپ 

ادا امنب  دوب  تشود  رب  هچنآ 
شیوخ دهع  رب  لمع  یئامنب  هک  ات 

شیپ هب  روآ  رپس ، نوچمه  ار  سفن 
قارتفا دشاب  هچ  ره  رد  ار  قلخ 

قافتا دشاب  دهع  يافو  رد 
رظن تافالتخا  دنراد  هچرگ 

روهطوغ يداقتعا  رد  یکی  ره 
تسادخ زا  بجاو  هک  هچنآ  رد  زاب 

تسافو يراک  همه  زا  رتمرتحم 
نید مالسا و  زا  غراف  مه  ناکرشم 

نینچ يدهع  رب  دندنباپ  زاب 
دناهدرب نامیپ  ضقن  نایز  نوچ 

دناهدروخ ار  دوخ  يدهعدب  بوچ 
نکش ینامیپ  هن  نک  تنایخ  هن 

نک هشیر  نک  ار  گنرین  تلد  رد 
گنن راشرس  یلهاج  زج  سکچیه 

گنج هب  دزادنین  نادزی  اب  هجنپ 
هلا اتکی  ار  دهع  راصح  سپ 
هانپ رهب  زا  تسدنادرگ  نما 

داد فطل و  یگدنشخب و  رد  زا 
دابع رب  ار  شتمرح  بجاو  هدرک 

دنور نآ  هانپ  رد  هک  ینمام 
دنوش نکاس  ششیاسآ  لد  رد 

نکم یگنرین  دهع ، یتسب  هکنوچ 
نکم یگنرمه  رکم  بیرف و  اب 

ودع اب  يدنبن  ینامیپ  چیه 
ورود زیگنا و  ماهبا  دوب  هک 

نکم اشاح  رگد  یتسب  نوچ  دهع 
نکم اپرب  هطلغم  يوه  ياه و 

هحفص 496] ]
ادخ اتکی  اب  دهع  يافو  نیا 
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انگنت رد  ارت  دزادنیب  رگ 
گنردیب ار  دوخ  دهع  ادابم  ناه 

گنت تشگ  هصرع  وت  رب  نوچ  ینکشب 
تخس راک  رد  ینک  یئابیکش  رگ 
تخب نسح  دیما و  يدنب  جرف  رب 
راکب يدنب  هک  تسیرکم  زا  رتهب 

راگدرک باذع  زا  یسرت  کیل 
تساوخ زاب  ناز  تدشاب  لد  رد  سرت 
تساوخ زاب ، ملاع  ود  ره  رد  ادخ  هک 

زیرم زگره  نیمز  رب  قحان  نوخ 
زیچ چیه  دشابن  رتدب  نیا  زا  هک 

باوصان نوخ  وچمه  يزیچ ، چیه 
باذع دنادرگن  نیگنس  ار  قلخ 

لاوز رب  دراین  ار  قح  تمعن 
لاجم دنادرگن  هتوک  ار  رمع 

زیختسر زور  يانبم  نیلوا 
زین تساهنوخ  نیمه  اهتواضق  رد 

ماوع زا  قحان  يزیرنوخز  سپ 
ماوق زگره  هدم  ار  دوخ  تلود 

نتخیر قحان  نوخ  تقیقح  رد 
نتخیوآ تسه  تسس  یبانط  زا 
يربهر رد  دنک  مک  ار  تتردق 
يرگید دریگ  وت  زا  ار  نآ  هکلب 

نطو رد  يزیرب  نوخ  قحانب  رگ 
نم هن  نادزی  وت  رذع  دریذپ  هن 
صاقت ار  قحان  نوخ  يازس  نوچ 
صاصق زا  ریغ  يرگید  زیچ  تسین 

تشکب ار  سک  وت  غیت  تلفغ  هب  رگ 
تشم قالش و  تبرض  زا  درمب  ای 

یهدنامرف توخن  زک  رذحلا 
یهد ار  شیاهبنوخ  یهاوخن  دوخ 

دنسپدوخ یشاب  هکنیا  زا  شاب  رود 
دنچ لاوحا  نیا  رب  هیکت  ینک  ای 
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زیرگ مدرم  ندرک  شیاتس  زا 
زیتسیم ناسولپاچ  مامت  اب 

تسا یتفآ  قلمت ، يدنسپدوخ و 
تسا یتصرف  شوخ  نمرها ، دزاتب  ات 

هایس ناطیش  دنک  ار  لد  يهحفص 
هابت یکین  دنکیم  ار  ناوکین 
یهن تنم  وا  رب  هکناز  رذحلا 

یهد يزیچ  یسک  رب  یکین  رگ ز 
رامش رد  شگرزب  زگره  ناوخم  ای 

رایم نآ  فالخ  هدعو ، یهد  رو 
هحفص 497] ]

یتنم يراذگ  دوخ  راک  رگ ز 
یتفآ نوچ  درب  ار  یکین  جرا 

دایز ار  تکین  راک  يرامش  رگ 
دای ددرگیم ز  شوماخ  قح  رون 

یتخیوآ تسد  هدعو  فلخ  هب  رگ 
یتخیگنا قح  رهق  قلخ و  مشخ 

؟ باوج يراد  نوچ  تسنیا ، متجح 
: باتک مکحم  رد  هدومرف  ادخ  نوچ 

راگدرورپ اب  دیدرک  ینمشد  »
« راک دیئامنن  هچنآ  دیئوگب  رگ 

زونه يراک  عقوم  دشابن  ات 
زورب ار  یباتش  زگره  هدم  دوخ 

تسچ كالاچ و  شعقوم ، دشاب  وچ  ای 
تسس چیه  ددرگن  تیاپ  لمع  رد 

رادیاپان مهبم و  روما  رد 
راشفاپ یشابن  زگره  هدهیب 

رود شابیم  لمع  رد  للعت  زا 
روما نآ  تدزن  تشگ  نشور  هکنوچ 

تسا یعقوم  نیعم  يراک  ره  رهب 
تسا یعضوم  صخشم  يزیچ  رهب 

یتمعن نآ  ناوخم  زگره  دوخ  صاخ 
یتلم رهب  تسداد  ادخ  هک 
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تسا نشور  هچنآ  رد  تلفغ  نکم  ای 
تسا نقتم  يراک  قلخ  هاگن  رد 

نونک بحاص  يدش  قحان  ار  هچنآ 
نورب تگنچ  زا  دنرآ  نامدرم 

رانکرب دتفیب  تزار  زا  هدرپ 
راز وت  زا  دنریگب  نامولظم  داد 

رود رادیم  نتشیوخ  زا  اکلام 
رورغ ینابزدب و  رهق و  مشخ و 

رایم بل  رب  نخس  يدیجنسن ، ات 
راد رود  اهتفص  نیا  زا  ار  شیوخ 

نک ریخات  نیگمشخ ، يدرگب  نوچ 
نک ریبدت  سپ  مارآ ، يوش  ات 

تسدب يرآیمن  تردق  نیا  زگره 
تسکش معط  ار  مشخ  یناشچ  هک 

دایب يرآ  سفن  ره  هکنیا  زا  ریغ 
داعم یبر و  تسه و  یتشگزاب 

دنپ سرد و  يریگب  کلام  يا  دیاب 
دناهدرک نیشیپ  ماکح  هک  هچنآز 

هحفص 498] ]
دناهداد یبوخب  ار  مدرم  داد 

دناهداهنب اجب  وکین  تنس 
دنربمغیپ تنس  ناورهر 

دنربیم نامرف  هللا  باتک  زا 
ام میدرک  اهچ  ات  رگنب  بوخ 

ادتقا امرفب  ام  رب  یهگناو 
شوکب نامیپ  نیدب  ندرک  لمع  رد 

شوین لد  شوگب  متشونب  هچنآ 
مالک وکین  نیدب  کلام  يا  کنیا 

مامت مدنادرگ  وت  رب  ار  متجح 
یشکرس دیامن  تسفن  رگا  ات 

یشچ ار  مرهق  رهز  هناهبیب ،
راگدرورپ زا  نم  مراد  یشهاوخ 
رادتقا یتمحر و  دراد  هکنآ 
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لمع نآ  رب  نامقیفوت  دهد  هک 
لجوزع نآ ، زا  دونشخ  دوش  هک 

مرک زا  شناگدنب  شیوخ و  شیپ 
مه زین  ار  نامرذع  دریذپ  دوخ 

راب میتسب  ارسنامهم  نیا  زا  نوچ 
راگدای زا  دنام  وکین  مان 

دایز اهتمعن  دابآ و  اهرهش 
دایب درآ  ام  مان  ششخب  زور 

رس هب  دیآ  نامراک  تداعس  اب 
رب هب  ار  تداهش  رخآ  میشکرب 

قایتشا میراد  تخس  تداهش  رب 
قاط هتشگ  شقارف  زا  ام  تقاط 

مالس وا  نادناخ  لوسر و  رب 
مالسلاو رهاط ، كاپ و  ینادناخ 

ریبز هحلط و  هب  همان 054-

دیاهدیمهف نونک  ار  تیعقاو 
دیاهدیشوپ کش ، هب  ار  شیور  هچرگ 

وگتفگ تفالخ  زا  مدرکن  نم 
ور دندرک  نم  هب  مدرم  دوخ  ات 
یلو مدرک ، ناهن  ار  تعیب  تسد 
یلو مدندناوخ  دندروآ و  تسد 

شیوخ لیم  اب  نامزنآ  مه  امش  سپ 
شیپ دیدروایب  ار  تعیب  تسد 

هحفص 499] ]
یتعیب نم  اب  دندرک  رگ  قلخ 
یتردق هن  دب و  تورث  ارم  هن 

رایتخا اضر و  اب  مه  امش  رگ 
رارقرب نم  اب  دیدرک  یتعیب 

دوز دیدرگرب  تسیقاب  نامز  ات 
دوج نادزی  رب  دیئامنب  هبوت 
دیاهدرک تعیب  هاوخلدان  هب  رگ 

دیاهدروآ نم  دزن  يرای  تسد 
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دیاهدوب نم  عبات  رهاظب  نوچ 
دیاهدومنب ناهن  دوخ  یشکرس 

تساور نم  رب  نونک  نیاربانب  سپ 
تساوخزاب سب  امش  زا  میامن  هک 

راب دنتسبرب  هک  ینادرم  نیب 
راگزور نآ  رد  دندرک  یترجه 

ازس دیدوبن و  قیال  رتشیب 
ءافتخا رب  ندرک و  هیقت  رب 

تسخن زا  نامیپ  دیتسبیمن  رگ 
تسس دیدرک  سپس  دیتسب و  هک  هب ،

دیتشادنپ ارم  نامثع  لتاق 
دیتشادرب ناغف  سب  هنیدم  رد 

يرگید هنیدم ، رد  نم  مرضاح 
يرواد دیامن  نونکا  ام  نیب 

نم هارمه  دوب  هن  هک  يرواد 
نخس مه  دشاب  زین  ار  امش  هن 

میهن ندرگ  نادب  دیوگ  وا  هچ  ره 
میهد لد  رصقم ، دناوخ  ار  هک  ره 

انشآ قح  اب  درم ، ریپ  ود  يا 
اطخ رکف  نیز  تشگ  دیاب  زاب 
گنن یتشز  دزیا و  مشخ  هنرو 

گنچ هراومه  ناتناج ، رب  دنزیم 

هیواعم هب  همان 055-

دیمد اهرکیپ  هب  ناج  هک  يدزیا 
دیرفآ یبقع  رهب  ار  ناهج  نیا 

راگدرک دیامزآیم ، ار  قلخ 
راوتسا تسرتحلاص و  سک  هچ  ات 

كاخ گنت  راصح  ام  ياج  تسین 
كاچ تشگ  ناج  يهماج  شرهم  هن ز 

تسارس نیا  رد  نامیاج  يزور  دنچ 
تسالتبا ناحتما و  هاگیاج 

هحفص 500] ]
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دومن ور  یناحتما  ار  یسک  ره 
دومزآ مه  اب  زین  ار  نت  ود  ام 

تسیرگید رب  یتجح  ام  زا  کی  ره 
تسیرب يراکدب  سک ز  نیمادک  ات 

یتخاس تهانپ  ار  نآرق  وت  سپ 
یتخات هبسا  ود  ایند  یپ  رد 

مه وت  یتسناد  كاپ و  مدوب  هچرگ 
مهتم يدرکب  ملتق  رب  زاب 

دیتخاس یئارتفا  ماش ، لد  رد 
دیتخادنا مندرگ  ار  وا  نوخ 

نطو نآ  رد  دوب  یلقع  ار  هک  ره 
نم دض  نادان ، کیرحت  دنکیم 

نید ریوزت  اب  زین  هداتسیا 
نیک هتسشنب ، نماد  رد  دهنیم 

راگدرک زا  سرتب  هیواعم  يا 
راهم دراد  ارت  نمیرها  یک  ات 

زیرگ ایند ، زا  نکیم  یبقع  هب  ور 
زیتسیم رتمک  تسنیا ، ام  هار 

اضق دایص  هکنیا  زا  رذحلا 
الب ریت  تاهنیس  رب  دنز  رب 

دنک رب  ار  تاهشیر  هکنانچنآ 
دنکفا تنامدود  رد  یشتآ 
راگدرورپ رب  دنگوس  مروخیم 

راوتسا متسه  دنگوس ، منکشن 
اضق ریدقت  تسد  هک  اجک  ره 

اهر دزاس  مه  دزن  ار  نت  ود  ام 
منمشد اراکشآ  تنانچمه 

منزیم وت  رب  ریشمش  مه  زاب 
يرواد قح ، ام ، نیب  دیامن  ات  »

« يرگید رواد ، تسین  وا  زا  رتهب 
هحفص 501] ]

یناه نب  حیرش  هب  همان 056-
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زروب اوقت  تدزیا  رب  بش  حبص و 
زرلب دوخ  رب  يویند ، بیرف  زا 

نورب نکیم  رس  ار ز  رکفت  نیا 
نوبز يایند  یبای ز  ناما  هک 

تسود وت  يراد  اهراک ، ناوارف  سب 
تسوکنان یقافتا  نآ  یپ  رد 

رادزاب لیامت  ناز  ار  نتشیوخ 
راچد يدرگ  سوه  ماد  رد  هنرو 

وا لیم  دشاب  هک  اج  ره  دشکیم 
ور وت  رب  دیامن  هک  اهنایز  سب 

لد ماک  زا  رادزاب  ار  دوخ  سفن 
لجخ نک  يوقت  هب  ار  وا  شهاوخ 

بوکب مه  رد  ار  مشخ  نک  هشیر 
بورب شکاخ  زا  مه  ار  ناج  يهناخ 

هفوک مدرم  هب  همان 057-

متساخرب دوخ  ياج  زا  رگد  نم 
متسارآ هاپس  ینادیم ، رهب 

ماهشیپ ملاظ  هچ  هدیدمتس  هچ 
ماهشیدنا قحب  ای  لطاب  تسه 

دناهدیچیپ نمز  رس  مدرم  هک  رگ 
دناهدید اهیشکرس  نم  زا  هک  ای 

تسه هچ  ره  مشاب ، هچ  ره  مشاب ، هک  ره 
تسکش نم  ربص  ماج  نونکا  رگید 

ماهماخ ار  قح  رکذ  دسیونیم 
ماهمان مهاوخ ، هکنآ  دناوخ ، وچ  ات 

دنک يرای  ارم  مراکوکن  رگ 
دنک يراکمه  هن  مراکهنگ  رو 

هحفص 502] ]

نیفص گنج  هرابرد  همان 058-

ماش لها  میدید  راک ، يادتبا 
مالک مه  ام  اب  دندوب  ارهاظ 
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میرب هدجس  كرتشم  یئادخ  رب 
میربمغیپ کی  نید و  کی  وریپ 

لوبق ار  نادزی  نیئآ  میاهدرک 
لوسر قیدصت  میئامنب  ود  ره 

میئن رترب  يرگید  رب  کیچیه 
میئن رگیدکی  ریقحت  یپ  رد 

فالتخا اهنت  دوب  نامثع  نوخ 
فاصم نیا  دوب و  گنج  نیا  لماع 

كاپ دوب  نامثع  نوخ  زا  ام  تسد 
كاب گنج  زا  دبن  مه  ام  لد  رد 

مالک نیا  بل  رب  میدنار  ببس  نیز 
ماش لها  يا  دربن  زا  میشاب  رود 
دومن دیاب  نامز  نیا  راک  يهراچ 

دوس هچ  اهیئوج  هراچ  زا  گنج  دعب 
مینک شماخ  ار  گنج  نیا  شتآ 
مینک شوخرس  یتشآ  اب  ار  قلخ 

ماوق دبای  نید  راک  هرابود ، ات 
مادتسم ددرگ  شیوخ  ياجب  قح 

گنن قرغ  هورگ  ناز  دمآ ، خساپ 
گنج ریغ  یهار  مینادیمن  ام 

تفرگرد شتآ  دندرک و  یشکرس 
تفرگ رپ  لاب و  گنج  دش ، روهلعش 

وخهدنرد سب  دوب  یگرگ  گنج ،
ورف وس ، ود  ره  هب  شنادند  درک 

درشفیم ار  دوخ  لاگنچ  ولگ ، رب 
درپسیم ناج  رگد  یسفن  سفن ، ره 
زیتس زا  زجاع  دندیدرگب  نوچ 

زین دنتفریذپ  ار  ام  توعد 
هحفص 503] ]

دنتخادنا قح  نآرق  رد  گنچ 
دنتخاس دوخ  رواد  ارنآ  مکح 

!! مامت يدهج  اب  میداد  نادب  لد 
مامت دش  ناشیا  رب  تجح  رگد  ات 
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دنامب اجرباپ  مکح  نیا  رب  هک  ره 
!! دناهر ار  وا  ادخ  مه  تکاله  زا 

داد تشپ  تجاجل  اب  هکنآ  کیل 
دانع ریشمش  تسب و  نایصع  غیت 
ساپسان يدوب  تسکشب و  دوخ  دهع 

سآرخ واگ  نوچ  دیخرچ  دوخ  رود 
ادخ دزرب  وا  رب  یتخبدب  رهم 
اهر ددرگیمن  دب ، يالب  زا 

هبطق نب  دوسا  هب  همان 059-

داتفرس رد  اوه  ار  یلاو  هکنوچ 
داد فاصنا و ز  دنامیمزاب ز 

هاگن نکیم  رظن  کی  اب  ار  قلخ 
هاگچیه دوبن  لدع  نوچمه  ملظ 

دنسپان ناز  وش  رود  مه  نتشیوخ 
دنزگ ینیب  يرگید ، دزرو  وچ  هک 

ادخ هار  رد  زاب  رد  دوخ  سفن 
ادا امنب  هدش  بجاو  ار  هچنآ 
باوث دنموزرآ  شاب  لمع  نیز 

باقع رهق و  زا  راد  لد  رد  سرت 
ناحتما هاگیاج  ایند ، تسه 

ناهن یهاگ  یهدیم  سپ  نایع  هگ 
یمد ایند  نیا  رد  دیاساین  سک 

یمغ ددرگ  وا  يابقع  رد  هک  زج 
زارفرپ بیشنرپ و  ناهج  رد 

زاینیب يدرگن  دوخ  قح  زا  زگره 
تسوت شود  رب  نونک  هک  یقوقح  زا 

تسردان ره  زا  تسه  تسفن  ظفح 
ددم نک  مدرمب  يراد  ناوت  ات 
دسر یئوکین  شاداپ  ار  وت  ات 

هحفص 504] ]
تسدزیا دزن  هک  یئوکین  رجا 

تسدز يداد  هک  تسیزیچ  زا  رتهب 
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.. شترا هک  ینارادنامرف  هب  همان 060-

هاپس کی  کنیا  مدرک  هناور  نم 
هار نیب  رد  ناترهش  زا  دنرذگب 

راکشآ ناشیا  رب  متفگ  اهراب 
راگدرورپ زا  دش  بجاو  ار  هچنآ 
دنزگ اب  ار  سک  دنرازاین  ات 
دننز یبیسآ  چیه  یئاجب  هن 

شیوخ قلخ  اب  ماهدرک  دهعت  نم 
شیر بلق  ار  یسک  منادرگن  هک 

مردیم نابیرگ  مغ  زا  ببس  نیز 
مرکش زا  سک  هب  یمخز  دسر  رگ 
ام زابرس  دوش  زجاع  رگم  دوخ 

اذغ بآ و  زا  رود  دشاب  هدنام 
عوج دس  يارب  راچانب و  سپ 

عوجر دیامنب  قلخ  ياذغ  رب 
دیهد رفیک  متس  دزرو  ار  هک  ره 

دیهنرب شودب و  شبیذعت  راب 
درخیب دهاوخ  وچ  شدیراد  زاب 
درب یتسد  نامدرم  لام  يوس 

رگد ءانثتسا  مدرک  هچ  نآ  رد  زج 
ررض دیآ  هاپس  لک  رب  هنرو 
هاپس رد  متسه  زین  نم  ایئوگ 

هار یط  لزنم  هب  لزنم  منکیم 
يرواد رهب  دیدرب  نامگ  ای 

يروای دشابن  نم  ادخ و  زج 
مهز ین  نم  ات  دیئوگ  نم  هب  سپ 

مهد یمکح  ادخ ، رب  لکوت  اب 

دایز نب  لیمک  هب  همان 061-

هحفص 505] ]
. دنک تراغ  ار  نیملسم  درذگب و 

دهن او  ار  دوخ  راک  ناسنا  هک  رگ 
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دهد رب  دیابن  هک  يراکب  لد 
راکشآ ار  نتشیوخ  زجع  هدرک 

راکبان هانب و  دشاب  وا  رکف 
ایسیقرق تراغ  رد  ور  هچ  زا 

اهر يدرک  ار  شیوخ  ياهزرم 
يرگنب دیاب  هک  یئاهزرم 

يرگید دشابن  وت  زج  شظفاح 
روضح سک  درادن  وت  هاپس  زج 

رودب دنار  ار  مصخ  هاپس  ات 
ياهدرک دب  سب  يدرک و  اطخ  سب 

ياهدرک در  ار  مصخ  يدش و  لپ 
لاب هدوسآ  درذگب  وت  زا  نمشد 

لاتق وسنآ  دنک  ار  تناتسود 
زیتس رب  زگره  تسه  تناوت  هن 

زین وت  زا  دنسرتب  هک  یهوکش  هن 
زرم هار  يدنبب  يراد  ناوت  هن 

زرل هب  دتفا  تتشحو  زا  ودع  هن 
اور یئامنب  قلخ ، زاین  هن 

اضر دشابیم  وت  زا  تریما  هن 

رصم مدرم  هب  همان 062-

دیرفآ ار  ناهج  هک  يراگدرک 
دیزگرب تلاسر  رب  ار  یفطصم 

هلا زا  ار  رشب  دناسرتب  ات 
هاوگ دشاب  رگد  نالوسر  رب 

دیشچ قح  لصو  ماج  ص »  » دمحم نوچ 
دیشک نماد  نادکاخ  نیا  زا  تفر و 

غیرد يا  تموکح  رهب  نیملسم 
غیت هب  ار  اهناج  دنتسخ  ودع  نوچ 

یبن زا  دعب  مرواب  دشیمن  دوخ 
یبت روش و  دوش  اپرب  نینچنیا 

هحفص 506] ]
روز ربج و  اب  برع  ار  تفالخ  سپ 
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رودب دزاس  وا  تیب  لها  دوخ ز 
نورب ار  نآ  مفک  زا  دنرایب  ای 

نوخ باقرغ  دوش  يراج  نیمز  رب 
تفرگرب رد  متریح  زا  ياهلعش 

تفگش رد  مدربن  ناسنیا  زیچ  چیه 
داتف يروش  ار  قلخ  مدید  هک  زج 

داد تسد  تعیب  هب  سک  هنالف  اب 
بقع رب  ار  دوخ  تسد  مدیشک  نم 

بغش نآ  رد  اهر  مدرک  ار  قلخ 
دندش نیئآ  زا  جراخ  یعمج  هک  ات 
دندش نید  مصخ  مالسا و  نمشد 

نینچ یبوشآ  رد  مدیسرتب  سپ 
نیملسم نید و  رای  مشابن  رگ 

فاکش دتفا  نیملسم  فوفص  رد 
فالتخا نیز  ور  ریز و  ددرگب  نید 

تسرتنیگنس ارم  اهتبیصم  نیو 
تسد دش ز  تفالخ  هکنآ  زا  رتدب 

راگزور رد  يویند  عاتم  نوچ 
راوخ وحم و  ددرگ  تسه و  يزور  دنچ 

انف شقن  دروخ  هک  یبارس  نوچ 
ادج مه  زا  دنوش  هک  یباحس  ای 

متساخ اپرب  بوشآ  نآ  رد  سپ 
متسارآ يرکشل  لطاب  دض 

راگزور حول  لطاب ز  دش  وحم 
رادیاپ اجرب ، دنام  قح ، رب  نید 

: همان يهمادا 
يدب زا  دشیم  راشرس  نیمز  رگ 

يدزیا هار  ناهارمگ  رپ ز 
مدب مه  اهنت  ياهنت  نم  هک  رگ 

مدشیم نادیم  یهار  هنت  کی 
ملکشم دماین  زگره  مه  زاب 

ملد رد  يدوبن  مه  یسرت  چیه 
دنهرمگ ناشیا  هک  منادیم  بوخ 
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دنهد ناج  اهیگریت  نایم  رد 
راگدرک تسرد  هار  نم  هار 
راگتسر مدرگ  هار  نیا  رخآ 

تسندید نادزی  يور  مقایتشا ،
تسندیچرب شنمرخ  زا  ياهناد 

لغد یموق  رگا  منیگمغ ، تخس 
لمع هریت  نطابدب و  درخیب ،
دنوش ملسم  تلم  نارمکح 

دنوش ملاظ  ياهدع  ماخ  قلخ ،
هحفص 507] ]

دننز ینادزی  لاوما  رد  گنچ 
دننت يراگیب  رات  مدرم  درگ 

دنشک يراکمه  راب  ار  ناقساف 
دنشتآ نیک و  هب  ناراکوکن  اب 

بارش يدروخ  ناقساف ، نیا  زا  نتکی 
بابک دش  شناج  هک  وا  رب  مدز  دح 

تفگن بل  يورب  دهشا  يرگید 
تفج رایسب  تورث  اب  دشن  ات 

تسپ موق  نیا  زا  مدیسرتیمن  رگ 
تسدب دریگ  یمکاح ، نانع  هک 

متخیوآیمن دوخ  تموکح ، رب 
متخیگنایمن رب  ار  امش  ای 

داحتا يوسب  مدناوخیمن  ای 
دابع بیغرت  چیه  مدرکن  ای 

دیتفات میار  رس ز  هک  نامزنآ  و 
دیتفاتشب یلزنم  رگید  يوس 

غیم ناراب و  نوچ  دنگوس  ادخ  رب 
غیردیب مدومنیم  ناتاهر  دوخ 

تسپ مصخ  ایآ  دینیبیمن  دوخ 
تسدب درآ  کی  هب  کی  ار  اهزرم 

گنت هدنادرگ  ناتیور  رب  ار  هقلح 
گنچب درآ  کی  هب  کی  ار  اهرهش 
روهلعش وس  ره  تسا  گنج  شتآ 
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رظن رب  شدود  تسدنکفا  هدرپ 
گنردیب ار ، امش  دزرمایب  قح 

گنج نادیم  رب  دیدنبرب  راب 
اههناخ زا  دیهن  نوریب  دوخ  ياپ 

اههناشاک رد  دینیشنن  چیه 
متس يراوخ و  دینیبیم ، هنرو ،
مک دینیب  ياهرهب  تزع  مه ز 

زیت تسرادیب و  هراومه  وجگنج ،
زیتس يایهم  هنارایشوه 

تسشن یباوخ ، نارگ  شکلپ ، رد  هکناو 
تسه رادیب  ياهدید  شنیمک  رد 

هحفص 508] ]

يرعشا یسوموبا  هب  همان 063-

یضترم زا  سیقنبا  رب  ياهمان 
ادخ دبع  نینموملاریما  زا 

نایب يزیچ  ياهدرک  مدینش ، نم 
نایز مه  دراد  دوس  مه  ارت  هک 

دیسر تدزن  نم  کیپ  هکنیمه  سپ 
دینز الاب  رگد ، تمه  نماد 

گنت خاروس  نآ  زا  يآ  نوریب  دوز 
گنن قرغ  شهانپ  رد  يدیزخ  هک 

درمیاپ ناروای  زا  نیزگرب 
دربن نادیم  هب  ناوخیم  ار  هفوک 

باوص دشاب  نخس  یتسنادب  نوچ 
باتش نک  مرما  يارجا  رب  دوز 

دوز ریگهرانک  يدنام ، لدود  رو 
دوبن روخ  رد  ارت  نم ، یلماع 

يور مه  اج  ره  دنگوس  ادخ  رب 
يوشیم يریسا  دنرآ و  تزاب 
هتخیمآ هرک  اب  يریش  وچمه 

هتخیر دماج  فرظ  رد  یعیام 
تسس يدرگیم و  هتفشآ  نانچنآ 
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تسرد پچ  زا  ار  تسار  ینادن  هک 
دنلب تیاج  زا  دنیامنب ، خلت ،

دنمک رس  تشپ  ماد و  تیوربور 
تسا هداس  يراک  هک  يرادنپن  ات 
تسا هداهنب  ور  هک  هنتف  نیا  عفد 

تسشن اهیتخس  نیز  رب  شدیاب 
تسپ راومه و  ینک  ار  هر ، عفترم 
نک مار  ار  تدوخ  لقع  نسوت 
نک ماخ  ياهرادنپ  نیا  كرت 

ردب تراک  رب  دیدرت  يهدرپ 
ربب تراکیپ  تاعاط و  زا  هرهب 

ياهتسب لد  ام  راتفگ  رب  هنرگ 
ياهتسشنب تدنسم  رب  تهجیب 

ساره يراد  رگا  نک  يریگهشوگ 
ساپس ره  نودب  یلزع ، نیا  زا  دعب 

تخت هب  دنیشنب  هک  دیاب  یقیال 
تخب هدیباوخ  يا ، دیان  تغارس  سک 

داهج نیا  زورما  تسقح  ادخ ، رب 
دادب شنامرف  تسوا  اب  قح  هکنآ 

نادحلم زا  سرت  چیه  ار  ام  تسین 
نادب مشیدنا  هراچ  مهاوخب  ات 

هحفص 509] ]

هیواعم هب  همان 064-

رای میدوب  ياهتفگ ، هک  نانچمه 
رارقرب دب  ام  نیب  یعامتجا 

تسوبس هتسکشب  وچمه  ام  يرای 
تسود دوب  مهاوخن  زگره  امش  اب 

داد يور  اهنیا  زا  شیپ  رگید  هچناز 
داتفوا یئادج  رسکی  ام  نیب 

ادخ رب  نامیا  میدروایب  ام 
امش نادزی  رب  دیدیزرو  رفک 

راچد هنتف  رب  دیتسه  نامزنیا 
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راوتسا سب  نتشیوخ  هارب  ام 
ریپ هابور  یکی  مه  ناتاوشیپ 

ریزگان ناملسم  دش  تهارک  اب 
دنچ دید  ار  برع  ناگرزب  نوچ 

دناهتسویپ یفطصم  نیدب  هک 
ریبز مه  هحلط  نوخ  مه  ياهتفگ 

ریغ تسین  رصقم  دوخ  نم ، متخیر 
نخس يدنار  هشیاع  زا  یهگناو 
نم ریشمش  زا  هراوآ  دشب  هک 

گنجب هرصب  هفوک و  نایم  رد 
گنچ هب  دمآ  منمشد  ات  متخات 

تسار دوب  یتفگ  هچنآ  متفرگ  دوخ 
؟ تسارت ینارسخ  هچ  بئاغ ، يدب  نوچ 

هاوخرذع مدرگب  دیاب  ارچ  نم 
؟ هایسور یلددب و  هک  یئوت  زا 

یبترپ یئآ ، نم  دزن  ياهتفگ 
یبن راصنا  اهرجاهم و  اب 

؟ ینز مد  ایآ  ترجه  نیمادک  زا 
ینز ملاع  رد  دایرف  نینچنیاک 

ریزگان تفخب  هک  ینامزنآ 
ریسا نایفسوبا  نب  دیزی  دش 

مامت دش  ترجه  هک  ربمغیپ  تفگ 
ماخ راتفگ  نیا  زا  دنبرب  رگد  بل 

باتش زگره  نکم  مرادید  رهب 
بایب ار  دوخ  شمارآ  ياهظحل 

غیت ریت و  اب  نم  هک  دشاب  نآ  رتهب 
غیردیب مباتش  ترادیدب  دوخ 

راگدرک هدرک  رومام  ارم  نوچ 
راز وت  زا  یماقتنا  مریگب  ات 

هحفص 510] ]
يرس يراد  نم  رادید  رب  وت  رو 

يرعاش هتفگ  هک  دشاب  نانچنآ 
زومت داب  رب  دنرآیم  يور  »
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زوسب اهنآ  رب  هزیرنش  دنز  هک 
ناما رد  نآ  تبرض  زا  دنتسین 

« ناهن یجنک  رد  دندرگ  دوخ  هچرگ 
زین تسه  مزونه  هیواعم  يا 

زیت ریشمش  نآ  تسد ، نورد  رد 
مدزیا فطلب  هک  يزیت  غیت 

مدز تدج  یئاد و  ردارب ، رب 
راکشآ نم  رب  هتشگ  هکنانچنآ 

رایشوه یشابن  یهایس و  لد 
تسم هک  ینادان  وچ  یشاب  لثم  رد 

تسدشرب ینابدرن  زارف  رب 
دیلپ سب  دشاب  هک  ینیب  يرظنم 

دید چیه  یهاوخن  نآ  زا  نایز  زج 
تسین وت  نآ  زا  هک  هچنآ  یپ  رد 

؟ تسیچ رهب  تشالت  یئوپیم ، هچ  زا 
ارچ هرب  نیا  تسین  وت  زا  هکنوچ 
؟ ارچ يوس  يرب  ات  يراد  یعس 
یتسین روخ  رد  هک  یهاوخ  یبصنم 

یتسین روخمد  شاهتلاصا  اب 
دنمه زا  رود  وت  رادرک  هتفگ و 

دنمکحمان لطاب و  ود  ره  هچرگ 
یلد دب  دوخ  یئاد  ومع و  نوچ 

یلطاب رکف  قرغ  یتخبهریت ،
دنتشاد نوچ  طلغ  ياهوزرآ 

دنتشاک ار  یبن  راکنا  رذب 
كاخ تشک و  نیز  تبقاع  مه  یلصاح 

كاله زج  دماین ، ناشیا  فک  رد 
رود دندرک  دوخ  ار ز  یئالب  هن 

روضح زگره  ناشدوب  رثوم  هن 
هتخآ ياهریشمش  نیا  شیپ 

هتخات نادیم  هب  هناریلد  هک 
دنچ هک  تردق  دبن  ار  اهنآ  زگره 

دننک دوخ  میرح  زا  يرادساپ 
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ياهتفگ نامثع  نوخ  زا  مه  زاب 
؟ ياهتفشآ نخس  نیا  زا  یکب  ات 

لوصا رب  يدنبیاپ  وت  قحب  رگ 
لوبق نک  مدرم  وچ  ار  نم  مه  وت  سپ 

يروای نک  نتفای  رب  نامزنآ  و 
يرواد شنالتاق  رب  منک  ات 

سوه زا  رود  ناتروبجم  منکیم 
سب دیهاوخ و  قح  نآرق  زا  هار 

هحفص 511] ]
یتساوخ نم  زا  وت  هک  هچنآ  کیل 

یتسارآک دوب  یگنرین  هنهک 
ریزگان رخآ  هک  یلفط  نآ  وچمه 

ریش شدنریگ ز  هک  شدنبیرفیم 
مالک نیا  رب  دوب  قیال  ار  هک  ره 

مالس هراومه  داب  نم  يوس  زا 

هیواعم هب  همان 065-

درخ مشچ  اب  هک  دمآ  نآ  تقو 
درذگب هچنآ  زا  يریگ  اهدنپ 

ینک تدادجا  وچ  لطاب  يوعد 
ینک تدادیب  لاماپ  ار  لدع 

ياهدنکآ بذک  گنرین و  زا  هکسب 
ياهدنکفا اهههبش  رد  ار  قلخ 

یهد تبسن  دوخب  ار  یماقم  نآ 
یهتوک نآ  ندیچ  يارب  زک 

یتشادرب نتشیوخ  يارب  وت 
یتشاذگب ام  رهب  نودرگ  هچنآ 

تسار يزیرگب ز  هک  يدرک ، همهنیا 
تسارک قح  هک  نونک  یناد  دوخ  هچرگ 

تسوگتفگ ياج  هچ  قح ، زا  یهگآ 
تسوپ نوخ و  نوچمه  تسکیدزن  وت  رب 
دینش تشوگ  نآ ، زا  دش  رپ  تاهنیس 

دیلپ يا  تعیب ، راکنا  یکب  ات 
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یهرمگ زا  ریغب  قح ، زا  دعب  تسیچ 
یهد ششوپ  شلطاب  اب  ارچ  سپ 

یتخیوآ تسد  ههبش  رب  رذحلا ،
یتخیمآ مه  هب  ار  لطاب  قح و 

تسا هدنکآ  اههنتف  زا  راگزور 
تسا هدنکفا  دوخ  یتشز  رب  هدرپ 

هایس باق  نیا  ریز  رد  اههدید 
هار صیخشت  زا  دنتسه  ناوتان 

ياهتشونب ياهمان  رگید  راب 
ياهتشغآ گنگ  ياهترابع  اب 
یتشادرب ملق  وت  هک  نینچنیا 

یتشآ ياج  چیه  یقاب  تسین 
يدرخبان زا  دنچ  یتالمهم 

يدز یلقعیب  رهم  یتفاب و 
ولگ ات  هک  یسکنآ  نوچ  لثم  رد 

ورف هتفر  دوخ  مرن  ینیمز  رد 
هحفص 512] ]

تسا هدرب  ار  یلهاک  هک  یسک  ای 
تسا هدرک  مگ  یتملظ  رد  ار  هار 

وزرآ یئامن  ار  یهاگیاج 
وجتسج نیز  شتفای  یهاوخن  هک 

باقع جوا  زا  رترب  یهاگیاج 
باکر مه  دشاب  قویع  شدبیز 

یلع گرم  زا  سپ  هک  شاح هللا 
یلو ناناملسم  رب  يدرگب  وت 

نیملسم نایز  دوس و  رب  هک  ای 
نیمز رد  يریگب  یمیمصت  وت  دوخ 

راگزور رد  نم  هکنیا  زا  رذحلا 
رارقرب میامن  ینامیپ  وت  اب 

شاب شیدنا  تبقاع  نونکا  مه  زا 
شاب شیوخ  راک  حالصا  یپ  رد 

ینک یهاتوک  هار ، نیا  رد  هک  رگ 
ینک یهارمگ  دییات  نانچمه 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


گنجب دیآ  قلخ  هک  تبون  نآ  رگید 
گنت وت  رب  ددرگ  ریبدت  يهصرع 
تسین وت  رذع  رگد  هتفریذپ  دوخ 

تسیهت اهیئوجهراچ  زا  وت  تسد 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 066-

تسوا لام  مئاد  هچنآز  ناسنا  هاگ 
تسوپ هب  دجنگیمن  رد  هنامداش 

لاح هدرسفا  دوش  يزیچ  زا  هاگ 
لاحم دشاب  شندروآ  تسدب  هک 

دنک تناداش  هچنآ  ادابم  سپ 
دنک تناج  رب  هیده  ار  یشوخرس 

یتذل کی  زا  دشاب  یبایماک 
یتحار یبای  مشخ و  ینارب  ای 

شاب داشلد  یشک  لطاب  زا  هکلب 
شاب داد  رکف  یقح و  نک  هدنز 

یتخودنا هک  هشوت  نآ  تیداش 
یتخوس هک  یتصرف  نآ  تترسح 

مامتها امرفب  تیابقع  رهب 
ماک هنشت  یشابن  دیآ  گرم  وچ  ات 

هحفص 513] ]

سابع نب  مثق  هب  همان 067-

اپب نک  یئوکن  اب  ار  جح  مسر 
ادخ مایا  زادنا ، ناشدای 

ماش حبص و  ره  هد  بیترت  یسلجم 
مامتها مدرم  راک  رب  ینک  ات 

یهد شیاوتف  تساوخ ، اوتف ، هک  ره 
یهن اپ  شیپ  هار  ار  نالهاج 

ریگب یسرد  ناملاع  زا  نتشیوخ 
ریذپیم ناج  اب  دنیوگ  رگا  دنپ 

وکن درم  يا  قلخ  اب  نکب  سپ 
وگتفگ نابرد  کیپ و  دوجویب 
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نمجنا رد  تتروص  نابز و  دوخ ،
نخس تقو  دوش  تنابرد  کیپ و 

نارم دوخ  زا  ار  دنمتجاح  چیه 
نارگرس لئاس ، چیه  اب  نکم  ای 

ادتبا رد  وت  دجنر ز  رگا  نوچ 
اود رخآ  ینک  ار  شدرد  هچرگ 

تسروخلد دیوگن  ترکش  مه  زاب 
تسرپ لوا ، شجنر  زا  شاهنیس 
تسرد رگنب  ادخ  لام  رب  بوخ 

تسوت دزن  تناما  نوچ  نونکا  هچنآ 
ریقف دنمهلئاع  رب  نک  جرخ 

ریپ هدرک  شزاین  هک  يدنمتسم 
ار هدنامیقاب  تسرفب  نم  دزن 

ار هدنامرد  زجاع و  مشخبب ، ات 
نایع هکم ، مدرم  رب  وگب  سپ 
نارئاز زا  یترجا  دنهاوخن  هک 

: دنپ هداد  شباتک  رد  یلاعت  قح 
« دنمه دننامه  يداب  فکاع و  »

راکب دشخب  نامقیفوت  یکشاک 
راگدرک دراد  تسود  هچنآ  ره  رب 

هحفص 514] ]

یسراف ناملس  هب  همان 068-

رام دننام  لثم  رد  ایند  تسه 
رادشین دشاب  هک  یلاخ  طخ و  شوخ 

دنکیم تداش  هچنآ  رب  نک  تشپ 
دنکیم تدای  هن  دنامیم  هن  نوچ 

يوشب لد  حول  ار ز  ایند  شقن 
يور وت  زا  رخآ  دناباتیم  هکنوچ 

ياهداد لد  رگا  سرتیم  رتشیب 
ياهداتفا شیپ  رد  قشاع  وچمه 

دیما تسب  ایند ، تاذل  رب  هک  ره 
دیشچ ار  ایالب  رهز  تبقاع ،

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 671 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دونغ نآ  رد  دش  سونام  نادب  ات 
دورف دمآ  سرت  ریت  شناهگان 

ینادمه ثراح  هب  همان 069-

ریگب يدنپ  نز و  نآرق  رد  گنچ 
ریذپ ار  یلالح  ره  مارح و  ره 
تسد زادنا  نید ، ياهتقیقح  رب 

تسا هتشذگب  ار  هچنآ  رادنپ ، تسار 
ریگ دنپ  هتشذگ  زا  ادرف ، رهب 
ریگ دنویپ  مه  لقع  اب  ار  ملع 

مک شیب و  مه  نوچ  تسه  ایند  راک 
مه وچ  لوا  رخآ و  ياهشقن 

باجح دشاب  دوب  ایند  رد  هچ  ره 
بابح دننام  نیب  زا  دوریم 

نادب ناز  رتارف  ار  نادزی  مان 
نابز رب  يرآ  شمان  قح ، زجب  هک 
رایب رطاخ  رد  هظحل  ره  ار  گرم 

رامش زور  دوب  تریبدت  هچ  ات 
وزرآ امرفن  زگره  ار  گرم 
وکن راک  زا  هشوت  یتسبن  ات 

يرب نکیم  لمع  ناز  ار  دوخ  ناج 
يرگید دزرو  وچ  دیآ  تدب  هک 

هحفص 515] ]
راکتشز ناز  نیزگ  يرود  ناهن ، رد 
راسمرش يدرگ  شاف ، ددرگ  وچ  هک 

يرگید شیپ  هک  يراک  نکم  ای 
يروآ رذع  ای  راکنا  ینک  ای 
نابز ریت  اب  درم  يا  رایشوه 

ناشن ینادرگن  ار  تیوربآ 
وگم نآ  نیا و  هب  يدینشب  هچ  ره 

وگتساران دوب  تدنیوگ ، هنرو 
نایب ترهب  دنک  سک  رگید  هچ  ره 

ناوخ دودرم  هن  بیذکت  نکب  هن 
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در بیذکت و  ینک  یهاوخ  رگا  نوچ 
درخیب یتسه  تابثا ، دنکیم 

شخر دننام  نکم  شکرس  ار  مشخ 
شخب قلخ  هانگ  يدنمناوت ، ات 

شوجب دیآ  تاهنیس  رد  بضغ  نوچ 
شوکب نآ  عفدب  هنارابدرب 

شک هنیس  رد  ار  هنیک  تردق ، زور 
شوخ ناداش و  دوب  تماجنارس  ات 

سانش هداد ، ادخ  هک  ار  یتمعن 
ساپس وگ  ار  قح  هاگناو  رب ، دوس 
هلا هداشگب  وچ  ار  تمعن  ناوخ 
هابت زگره  نکم  ار  تمعن  چیه 

راگدرورپ تمعن  ناشن  ات 
راکشآ هشیمه  دشاب  تخر  رد 
داعم بر  هر  رد  هک  ینموم 

دادب ار  شلام  ناج و  نامدود و 
تسرتالاب یتبتر  ار  وا  کشیب 

تسرتالاو نانموم  مامت  زا 
ریغب شعفن  دسر  يراذگب  هچ  ره 

ریخ وت  رب  دناسر  یتسرفب ، هچ  ره 
تشرسدب اب  یتسود  زا  شاب  رود 

تشز تسه  شراک  تسس و  شیار  هکنآ 
تسوکن ای  دب  یسک  ینادیمن  رگ 

تسود تسه  یصخش  هچ  اب  رگنب  بوخ 
نیزگرب ار  یتیعمج  رپ  رهش 

نیملسم عامتجا  زا  تسرپ  هک 
ینطوم رد  یگدنز  زا  رذحلا 

ینموم زگره  تسین  اجنآ  رد  هک 
دننکیم مه  رب  ملظ  شنامدرم 

. دننکیم مک  دوخ ، نادزی  زا  تعاط 
نک هشیدنا  تدیاب ، هچنآ  ره  رد 

نک هشیپ  دشخبب ، تدوس  ار  هچنآ 
نزم یماگ  مه  رازاب  رد  چیه 
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نمرها تسه و  هنتف  ياج  هکنوچ 
هحفص 516] ]

يرترب وز  ار  هک  ره  رگنب ، بوخ 
يروآدای ادخ  تامعن  ات ز 

دنبم ار  نتفر  راب  هعمج  زور 
دنچ وت  یناوخ  ار  هعمج  زامن  ات 

هلا رهب  رفس  نآ  دشاب  هک  زج 
هارب اپ  يراذگ  يراچان  ات ز 

تسرپ ار  یلاعتقح  یناوت  ات 
تسرترب تدابع ، يراک ، همه  زا 

راکب يریبدت  دنب  یناوت ، ات 
راگدرک دیبع  تسفن ، دوش  ات 
نتشیوخ دوجو  اب  ارادم  نک 

نزم زگره  بضغ  بوچ  ار  سفن 
قایتشا اب  دنک  ور  تعاط  هب  ات 

قاط زین  ددرگن  نید  زا  شتقاط 
ادخ زا  بجاو  تسه  هچنآ  رد  زج 

ادا يزاس  شدیاب  عقومب  هک 
روضح دبای  لجا  نوچ  ادابم  ناه 

رودب یشاب  قح  ایند ز  یپ  رد 
مارم دب  ناقساف  زا  شاب  رود 
مادم ددنویپب  رشابرش  هکنوچ 

راگدرک رب  نک  میظعت  بش  زور و 
راد تسود  هشیمه  ار  شناتسود 

تسا ینتشک  هک  ارچ  شکیم  ار  مشخ 
تسا ینمیرها  شترا  زا  يرکشل ،

فینح نب  لهس  هب  همان 070-

دناهتسسگب وت  نادرم  زا  یعمج 
دناهتسویپ تنمشد  رب  ناهن  رد 

دناهتفخ هک  ياهدع  رگ  روخم  مغ 
دناهتفگ يرای  كرت  دناهتفر و 

روک نادان و  مدرم  ناک  ردقنیا 
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رود دنتشگ  قح  یتشز ز  یپ  رد 
افش دبای  تلد  ات  یفاک  تسه 
اهر يدرگ  شاهصغ  دنمک  زا 

دننک وسنآ  ور  دنیایند و  لها 
دننک وجتسج  زیچان ، ياهفحت 

هحفص 517] ]
دناهدید ار  نآ  لدع و  زا  دنهگآ 

دناهدینشب نآ  راتفگ  ومبوم 
داد نازیم  رد  دنتسنادب  نوچ 

دابع مهس  تبتر و  ناسکی  تسه 
دنتخیرگب دوخ  دندرک و  عمط  سپ 

دنتخیر ینان  هب  دوخ  يوربآ 
داب رود  ناشیا  زا  نادزی  تمحر 

داب روهقم  ناشنیئآ  دبا  ات 
دنتخیرگب متس  زا  هن  ادخ ، رب 

دنتخیوآ داد  هب  فاصنا و  رب  هن 
هلا اتکی  رب  تسام ، دیما  دوخ 
هار ياهیتخس  راومه ، دنک  ات 

راک تسراوشد  وچ  دنادرگ  لهس 
راگدرک هناگی  دهاوخ  نینچ  رگ 

دوراجلا نب  رذنم  هب  همان 071-

راکبان يا  بیرف  مدروخ  نم  وت  زا 
راک هتسیاش  ردپ  يدوب  ارت  نوچ 

ردپ نوچ  یتسه  وت  هک  مدرک  رکف 
روهطوغ يوقت  دهز و  رد  وا  وچمه 
سوه ماخ  يدش  مدینشب ، کیل 

سب نامرف و  يرب  لد ، ياوه  زا 
یتشاذگن ياهشوت  یبقع ، رهب 

یتشادنپ شاهچیزاب  ایئوگ 
یتخورفب ترخآ  اغیرد  يا 
یتخودنا ياهناد  ایند  هب  ات 

ياهتسویپ دوخ  ماوقا  اب  دنچ 
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ياهتسسگب نید  لد ز  شیاهب ، رب 
تسس هدیدرگ  اوه  زا  تیاپ  هکیا 

تسرد دشاب  رگا  مدینشب  هچنآ 
تسرترس وت  زا  شزرا  رد  ترتشا 

تسرترب وت  زا  تشفک  دنب  جرا 
تسیزب اهیهابت  رد  وت  نوچ  هک  ره 

تسین راکنیا  روخ  رد  نونکا  زگره 
نید رهب  يراک  ماجنا  دهد  هک 

نیملسم ياهزرم  ددنبب  ای 
وا ناش  ردق و  دنیازفیب  ای 

وگتسار ینیما  شدننادب  ای 
هحفص 518] ]

ایب مدزن  ار  همان  يدناوخب  نوچ 
ادخ دهاوخیم  هچنآ  رب  هدب  لد 

: دومرف وا  يهرابرد  نینموملاریما  هک  تسا  یسک  رذنم  دیوگیم : یضر  فیرش  )
درگنب ار  شدوخ  هک  يدنسپدوخ 

دروآ رخف  نتشیوخ  سابل  رب 
كاپ هدرک  مه  ار  شیوخ  شفک  دنب 

( كاخ هرذ  کی  دروخ  هک  ادابم  ات 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 072-

رفظ تگرم  رب  تفای  یهاوخن  وت 
رب هب  يران  مه  تسین  تقزر  هچنآ  و 

زونه ار  نیا  رگم  ینادیمن  دوخ 
زور ود  زج  یناگدنز  دشابن  هک 

رذگرد تدوس  هب  شزور  کی  تسه 
ررض دیآیم  وت  رب  رگید  زور 

دوش نوگرگید  هک  دشاب  ياهناخ 
دوش نوریب  فک  ایند ز  تبقاع 
وت دزن  دیآ  تسوت  ریخ  هچنآ 
ولج دیآ  ناوتان ، یشاب  هچرگ 

ناوت نآ  يرادن  یئاهنتب  سپ 
نایز عفد  نتشیوخ  زا  ینک  هک 
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هیواعم هب  همان 073-

باوج وت  ياههمان  رب  ردقنآ 
باطخ وت  زا  ماهدینشب  مداد و 

تسس هتشگ  تحیصن  ياپ  رگد  هک 
تسرد مدنپ  زا  تشگ  یهاوخن  وت 

اوران دشاب  وت  رب  نداد  دنپ 
اطخ دشاب  یکریز ، رگید  تسین 

یتسارآ اهظفل  نیاک  مه  وت  سپ 
یتساوخ يزیچ  یتشونب و  همان 

ياهدیباوخ شوخ  رکف  اب  ایئوگ 
ياهدید یساسایب  ياهباوخ 

هحفص 519] ]
تسا هتشگرس  سب  هک  یهارمگ  وچ  ای 

تسا هتشگ  نداتسیا ، نیا  زا  هتسخ 
داتفوک یقافتا  دنادن  دوخ 

داد دوس  ای  وا  رب  ار  ینایز  دز 
وت هب  دنام  ياهتشگرس  نینچنیا 

ولج هن  دنادب  ار  سپ  هر  هن 
زورف یتیگ  دزیا  رب  مسق  سپ 

زونه وت  يریمب  مهاوخیمن  هک 
درخ وت  ياهناوختسا  دشیم  هنرو 

درشفیم ار  تتشوگ  نم  تبرض 
ینک یئوخشوخ  تشاذگن  نمرها 

ینک یئوکین  یشوینب و  دنپ 

نمی هعیبر و  نایم  نامیپ  همان 074-

نخسیب هداهن  نامیپ  نیدب  رس 
نمی ای  هعیبر  رد  دشاب  هک  ره 
رهش لها  ای  دوب  ینابایب  رگ 

رهق اغوغ و  زا  غراف  دریذپیم 
باتک نید و  رب  دنتسه  دقتعم 
باوص هار  رب  دنناوخ  ار  قلخ 
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دادب نامرف  یسک  ره  نآرق  قبط 
دابع نیا  دنریذپ  نامرف  شدیاب 

یتمیق ره  اب  هداد  نآرق  هب  لد 
یتبتر رتارف  ار  يزیچ  تسین 

نکش نامیپ  ره  دض  رب  دحتم 
نت ءاضعا  نوچ  دنتسه  مه  رای 

شنم دهع و  نیا  زا  دنچیپیمن  رس 
شنزرس مشخ و  دننیب  دوخ  هچرگ 

سک هب  سک  زگره  مانشد  دهد  هن 
سخ راخ و  ار  يرگید  دنادب  هن 

دندهاش دوخ  نابئاغ ، نارضاح و 
دندز نامیپ  نیا  رب  يدیئات  رهم 

روبص دنمدرخ و  ملاع ، لهاج و 
روک انیب و  ره  دیئات  دروم 

ادا دنیامنب  دهع و  نیا  دناهتسب 
اطخ ره  زا  دنوش  هدیسرپ  زاب 

تشون بلاطیبا  نبا  یلع  دوخ 
تشونرس رد  دسر  هچ  ات  ار  دهع 

هحفص 520] ]

هیواعم هب  همان 075-

متفاتور امش  زک  ینادب  دوخ 
متفاتشن ناتراک  درگ  چیه 

ناهگان یقافتا  دتفیب  ات 
نآ عفد  رسیم  زگره  دبن  هک 

زارد دشاب  ارجام  ناتساد 
زار هب  ای  ادیپ  رایسب ، وگتفگ 

داتفوا راچان  دوب و  یقافتا 
داهن دیابیم  ریدقت  نیدب  لد 

شیوخ نارای  زا  ریگ  تعیب  وت  سپ 
شیپ دیئآ  نم  يوس  رب  یهگناو 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 076-

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 678 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


وربور يدرگب  مدرم  اب  هکنوچ 
وگتفگ یمرنب  نک  اشگب ، هرهچ 

یهدیم یمکح  هک  تبون  نآ  رد  هچ 
یهنیم اپ  یسلجم  رد  رگا  هچ 

تسیهلبا زا  نوچ  مشخ  زا  شاب  رود 
تسیهرمگ زو  نمرها  تافص  زا 

ادخ رب  دیامن  تکیدزن  هچ  ره 
اهر خزود  شتآ  زا  دنکیم 

راگدرک زا  دنکیم  ترود  هچنآو 
رامشزور تشتآ  رد  دربیم 

هحفص 521] ]

سابع نب  هللادبع  هب  همان 077-

دانتسا نآرق  هب  زگره  نکم  دوخ 
دایز نآ  زا  اهتشادرب  دوب  نوچ 

تنمشد ياهیآ و  یئوگب  وت 
تنماد دریگب  رگید  ياهیآز 

رایب تنس  زا  تجح ، يرایب  رگ 
رارف هار  ناشیور  ددنبب  نوچ 

يرعشا یسوموبا  هب  همان 078-

داقتعا نوگرگد  دش  ار  نامدرم 
داب هب  ار  یبقع  دنداد  مرجال 
سپس دنداهن و  ایند  نیدب  ور 
سوه دش  اهنآ  راتفگ  يهیاپ 

تفگش رد  مداتف  اهیقارع  زا 
تفرگ تروص  هک  دوب  يراک  هچ  نیاک 

دنسپدوخ بیجنان و  ینامدرم 
دندز هقلح  نارگ  راک  نیا  درگ 

مامتها يراک  هب  مراد  نونک  نم 
مایتلا یمخز  هنهک  رب  مهنیم 

ملا دیازفاو  بوخ  ددرگن  هک 
مهب دزیمآرد  نآ  كرچ  نوخ و 
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نم زگره ز  رتقاتشم  سک  تسین 
نطو قلخ  دحتم  دیامن  ات 
راگدرورپ زا  مهاوخ  ارنآ  رجا 

راثن نم  رب  دنک  ار  تمارک  ات 
افو میامنب  شیوخ  دهع  هب  نم 
ادا لماک  منکیم  ار  دوخ  نید 
باوصان رب  یهد  یمکح  وت  هچرگ 

باختنا یئامن  ار  رگید  هار 
در تسد  دزرب  هک  نآ  تخبدب  تسه 

درخ اهتبرجت و  مامت  رب 
مهد لد  يوغل  هب  نم ، زا  داب  رود 
مهد لطاب  يهتفگ  رب  لد ، شوگ 

هلا هدومرف  حالصا  ار  هچنآ  و 
هابت رب  مناشک  يراکاطخ  اب 
یئن هر  درم  وت  یسوموبا  يا 

یئن هگآ  ار  هچنآ  نک  اهر  سپ 
هحفص 522] ]

باوصان یمالک  اب  رش  مدرم 
باتش اب  تیوس  دنیآ  نامزنیا 

تسس دننادرگب  تریبدت  هک  ات 
تسرد هار  زا  دننادرگزاب 

هاپس نارادرس  هب  همان 079-

دنتسیزیم نیا  زا  شیپ  هک  یمدرم 
دنتسین رگید  دندیدرگ و  راوخ 

دنتخوس هشیر  ار ز  مدرم  قح 
دنتخورفب نید  دنتفرگب و  هوشر 
یهرمگ يوس  دندرب  ار  قلخ 
یهلبا زا  لد  دنداد  مه  قلخ 

هحفص 523] ]

اه تمکح 

تمکح 001
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رپ دیدرگ  الب  زا  هنامز  نوچ 
رتش هچب  نوچ  شابیم  لثم  رد 
راوس شدندرگب  ات  یتشپ  تسین 

رازن شدنشود  هک  یناتسپ  تسین 

تمکح 002

درپس ار  لد  عمط ، تسد  رد  هک  ره 
درخ تسدنادرگ و  راوخ  ار  دوخ  سفن 

نایز هدید  یسک  ره  ددرگ ، راوخ 
نابز رب  شزار  تسدنار  یهگناو 
ریسا دش  شنابز  تسد  رد  هک  ره 

ریقح درک و  اهبیب  ار  نتشیوخ 

تمکح 003

گنن رایسب  دوب  ندیزرو  لخب 
گنت هصرع  دیامن  هک  یبیع  سرت ،
شوهب نادنخس و  سک  دشاب  هچرگ 

شومخ گنگ و  دنکیم  ار  وا  رقف 
بیصنیب تورث  تسدیهت ز  ناو 

بیرغ دشاب  مه  شیوخ  راید  رد 
یتفآ نوچمه  تسه  یناوتان 

یتحار ياههشیر  دزاس  کشخ 
تسا تارج  ناشن  ندیزرو  ربص 

تسا تورث  دوخ  ناهج ، لام  زا  يرود 
رپس نوچمه  دوب  یتشز  زا  يرود 

رش ریت  زا  ار  قلخ  دراد  زاب 
اضر زا  رتهب  تسین  ینیشنمه 

اهر دنادرگ  هصغ  زا  ار  سفن 

تمکح 004

تسروخ رد  فیرش و  یثاریم  ملع 
تسرد نوچ  ایوپ  گنهرف  نامگیب 
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درخ رکف و  دوب  هنیئآ  وچمه 
دروآ تمشچ  شیپ  ار  لد  شقن 

تمکح 005

تسوا زار  ظافح  لقاع  يهنیس 
تسوا زاب  يور  ماد ، دیابر ، لد 

بوخ تسه  يروبص  يرابدرب و 
بویع رب  دتفا  هک  دشاب  ياهدرپ 
: دناهدومرف رگید  ياج  رد 

نامدرم اب  ندرک  ارادم  دوخ ،
ناهن ار  یتشز  بیع و  دیامنیم 

دنسپدوخ تسیضار و  دوخ  زا  هکنآ 
دنیضاران وا  زا  يرایسب  قلخ 

تمکح 006

افش ار  ناج  دهدیم  نداد  هقدص 
اود نیا  نامرد  تسه  ار  اهدرد 

دب کین و  زا  دنک  هچ  ره  یسک  ره 
دبا ات  دریگب  ار  وا  نماد 

تمکح 007

تفگش رد  دیایب  ناسنا  زا  لقع 
تفرگ تروص  شنت  رد  تقلخ  هچ  ات 

هحفص 524] ]
ناوختسا ششوگ  یبرچ و  وا  مشچ 

نابز دشابیم  تشوگ  زا  ياهکت 
سفن یئارجم  گنت  زا  دشکیم 
سک چیه  اهنیا  زا  انثتسا  تسین 

تمکح 008

ور دومنب  یسک  رب  ایند  هک  نوچ 
ودب دشخب  ار  رایغا  یکین 

داد تشپ  یصخش  هب  ایند  رگا  کیل 
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داب هب  ار  شکین  لامعا  دهدیم 

تمکح 009

دینک یکین  نامدرم  اب  نانچنآ 
دینک یکیرات  عفد  يرون  وچمه 
راب دیتسب  ناهج  نیا  زا  رگا  هک 

رازن یبلق  اب  دنزیر  اهکشا 
سفق زا  چوک  ناج  غرم  هدرکن  ات 

سفن ره  تبحم  دنزرو و  رهم 

تمکح 010

ودع رب  یتشگ  زوریپ  دوخ  هک  رگ 
وا وفع  اب  هنب ، تمعن  نیا  رکش 

تمکح 011

راگزور رد  یسک  ره  زجاع  تسه 
رانک رد  ار  یتسود  دباین  دوخ 

تسزجاع نآ  رفن ، نیز  رتناوتان 
تسد شداد ز  تفای و  یقیفر  وک 

تمکح 012

:( هدومرف دندیگنجن  وا  رانک  رد  هک  یناسک  يهرابرد  )
راوخ دندرک  ببسیب  ار  قح  هچرگ 

رای دندیدرگن  لطاب  اب  کیل 

تمکح 013

تسا هدرک  ور  امش  رب  هک  یتمعن 
تسد اهیساپسان ز  اب  دوریم 

تمکح 014

فص شدننارب ز  نارای  ار  هک  ره 
فکب درآ  ار  رایغا  يرای 
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تمکح 015

دروخ لوگ  سک  ره  هک  دوبن  نینچنیا 
درپس شحیبقت  تسد  رب  ناوتیم 

تمکح 016

تساهریدقت يهتسباو  اهراک 
تساهریبدت یپ  رد  یگرم  هاگ 

تمکح 017

خـساپ ماما  دندرک ، لاوئـس  دیـشابن . اهيدوهی  لثم  ات  دـیهدب  رییغت  ار  نساحم  دیفـس  گنر  دـندومرف : هک  ادـخ  لوسر  شیامرف  يهرابرد  )
.( دنداد

دورد شداب  ادخ  اتکی  زا  هک  وا 
دومن يرما  نینچ  نیا  لئاوا  رد 

گنت دوب  نید  يهقلح  مه  نامزنآ 
گنج يور  ام  اب  تشاد  يدوهی  مه 

شرتسگ نید  هتفای  نونکا  هک  نوچ 
شور نیا  رب  رگد  يرابجا  تسین 

تمکح 018

لما تشد  رد  تخات  هک  یسک  ره 
لجا دنیب  وزرآ ، زا  رتشیپ 

هحفص 525] ]

تمکح 019

اطخ يراک  دنک  يدرمناوج  رگ 
ازس دشاب  نآ  زا  ندیشوپ  مشچ 
هار یهاگ ز  ناشیاپ  دزغلب  رگ 

هلا اتکی  ناشتسد ، دریگ  دوز 

تمکح 020

دیماان ددرگب  دسرتیم ، هک  ره 
دیشک یمورحم  هب  اجیب  تلجخ 
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راگزور رودب  اهتصرف  زین 
راهب ربا  نوچ  دنشاب  رذگرد 

دیرذگن ناز  فکب  دتفایم  وچ  سپ 
دیرمشب تمینغ  ار  تصرف  ریخ 

تمکح 021

دنهد ام  رب  رگا  میریگ  دوخ  قح 
دنهگآ قح  نیا  زا  دوخ  اهنآ  هک  نوچ 

رتش كرت  رب  مینیشنب  هنرو 
روخ هن  یباوخ  هن  میراپسب ، هار 

زارد ام  يوربش  دشاب  هچرگ 
زاب میدرگیمن  نتفر  زا  زاب 

تمکح 022

دادن يدوس  وا  هب  شلامعا  هک  ره 
داژن زا  دباین  ناماس  وا  راک 

تمکح 023

هاوخ دایرف  رب  دیزرو  کمک  رگ 
هآ دیئوش  ياهدیدمغ  لد  زو 
تشز راک  ره  يهرافک  دوشیم 

تشرس زا  ار  هنگ  دنادرگ  رود 

تمکح 024

راگدرورپ رگا  مدآینب  يا 
راثن ینامحر  هفقویب  دنکیم 

ساپسان يرگنایصع و  مه  زاب 
ساره رد  تتخس  ماجرف  زا  شاب 

هحفص 526] ]

تمکح 025

تفهن يزار  شاهنیس  رد  یسک  ره 
تفگ رارسا  نآ  حرش  وا  تروص 
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دروآ بل  رب  رکفیب ، نخس ، نوچ 
درپ نوریب  شلد  زا  ناهنپ  زار 

تمکح 026

راگزاس وت  اب  تسه  تدرد  هک  ات 
راد راومه  دوخ  هب  ار  نآ  مه  وت  سپ 

تمکح 027

؟ تسیچ هک  یناد  اهدهز  نیرترب 
تسیدهاز نآ  ندنادرگ  ناهن  دوخ 

تمکح 028

ياهدنک یناگدنز  زا  لد  هکنوچ 
ياهدنکآ مغ  درد و  زا  ولگ  ات 

روسج دشاب  تندید  رب  مه  گرم 
روضح دبای  تهگرد  رب  رتدوز 

تمکح 030

دابع يا  نامیا ، دراد  هیاپ  راچ 
داهج داد و  یهگناو  ناقیا  ربص و 

راوتسا هخاش  راچ  رب  دش  ربص 
راظتنا دهز و  سرت و  قایتشا و 

تشهب قاتشم  تسه  هک  یسک  ره 
تشرس زا  دبورب  ار  شهاوخ  درگ 
باقع زو  دسرتب  خزود  زا  هکنآ 

بانتجا یمارح  ره  زا  دنکیم 
درب هار  اوقت  يوس  رب  یسک  ره 

درخ دیدرگ  شاهدید  رد  اهجنر 
راظتنا دراد  هک  سک  ره  ار  گرم 

رارقیب شناج  تسه  یکین  رهب 
زین تسه  هبعش  راچ  ار  نیقی  سپ 

زیمت ار  نآ  دهدیم  اناد  درم 
درخ زا  دشاب  هک  یئرایشوه 
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درب یپ  نآ  رب  كرد  زک  یتمکح 
نامز داتسا  يزومآ ز  دنپ 

ناگتشذگب يهریس  زا  يوریپ 
رایشوه دنیب  هک  سک  ره  نامگیب 
راکشآ دش  وا  رب  تمکح  شنیب و 

تفگش دوبن  رگد  تمکح ، دوب  نوچ 
تفرگ يدنپ  یگدنز  زا  یسک  رگ 

تسیز هدرک  یئوگ  تخومآ ، دنپ  هکناو 
تسین تسدوب و  نیا  زا  شیپ  هکنآ  ره  اب 

رادیاپ دش  نآ  زا  نید  هک  مه  لدع 
راوتسا هیاپ  راچ  رب  دوخ  تسه 

انشآ قح  اب  ملع  فرژ و  مهف 
اجب ملح  نداد و  وکین  مکح 

تسدب درآ  یشناد  دمهف ، هک  ره 
تسم تشگ  تعیرش  ماج  زا  هگناو 

تسین ریصقت  وا  رد  هک  يرابدرب 
تسیز قلخ  نایم  یمانوکن  اب 

هحفص 527] ]
دابع يا  ناقیا  لدع و  ربص و  وچمه 

داهج رد  دشاب  زین  هبعش  راچ 
تشز راک  زا  یهن  فورعم و  رب  رما 

تشرس دب  ناقساف  اب  ینمشد 
ینمشد فاصم  رد  يرادیاپ 

ینزهر مدرم  ناج  رب  دنک  هک 
راک روتسد  دهد  یکین  رب  هک  ره 

رای نابیتشپ و  هتشگ  ار  نانموم 
دومن رکنم  زا  یهن  هک  یسک  ره 

دوس كاخ  رب  ار  راکدب  ینیب 
اجباپ دنام  گنج  رد  یسک  ره 

ادا هدرک  ادخ  رب  ار  دوخ  نید 
تسا نهیم  ناقساف  دض  هک  ره 

تسا نمشد  ریگمشخ  نادزی ، رهب 
مشخب دیآ  وا  رهب  مه  ادخ  سپ 
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مشچ هدیشوپ  وا  زا  زین  تمایق  رد 
راگزور رد  نامدرم  يا  مه ، رفک 

راوتسا هیاپ  راچ  رب  دوخ  تسه 
تسا نتفر  لطاب  ماهوا  یپ  رد 

تسا نهیم  رد  ندرک  تموصخ  سپ 
داد زیهرپ ز  تسقح و  زا  يرود 

دانع تسجاجل و  نآ  نیرخآ 
دوخ ماهوا  رد  قرغ  دش  یسک ، ره 

دش رود  قح  لحاس  زا  وا  رگید 
رود تسین  تموصخ  زا  هک  یلهاج 
روک تسه  قح  ندید  زا  نامگیب 

دیشک نوریب  قح  هار  زا  اپ  هک  ره 
دیدب ابیز  ار  تشز  دب ، ار  بوخ 

یهلبا زا  لدج  هدیزرو  هکسب 
یهرمگ ماج  ددرگیم ز  تسم 
ینمشد دانع و  دزرویم  هک  ره 

ینمام شرهب  تسین  یهار  چیه 
تخس رایسب  دوش  وا  رب  اهراک 

تخر هطرو  نیز  نورب  درآیمن  دوخ 
تسور شیپ  کش  رد  زین  هخاش  راچ 

تسوگتفگ رد  لدج  نآ  نیلوا 
رگد خاش  ود  تسدیدرت  سرت و 

رطخ رد  نتشگ  میلست  يرخآ 
لادج رب  هدومن  تداع  یسک  ره 
لاحم اهیهایس  زا  شجورخ  دش 

گنچ هدرب  وا  رد  سرت  هک  یسکنآ  و 
گنن میلست  دزخ  سپاو  امئاد 

ندب رد  هدرک  هنخر  کش  ار  هک  ره 
نمرها دیامن  شلامدگل  دوخ 

هحفص 528] ]
كاخ يور  یتخس ، میلست  دش  هک  ره 

كاله دش  یبقع  هب  مه  ایند  هب  مه 
!!( دوب ینالوط  رایسب  نوچ  مدرک  زیهرپ  نانخس  نیا  يهمادا  ندروآ  زا  دیوگیم : یضر  فیرش  )
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تمکح 031

تسرس یکین  زا  راکوکین  صخش 
تسرتدب مه  يدب  زا  راکدب  صخش 

تمکح 032

میعن ناوخ  زا  دوخ  یشخبیم  هچرگ 
میرک يا  فارسا  نک ز  يرود  کیل 
هدم یتخس  دوخ  هب  رادهگن و  دح 

هرگ تیوربا  ود  رد  دتفین  ات 

تمکح 033

لمع رد  يزاینیب  نیرتهب 
لما ره  یئوگ ، كرت  هک  دوب  نیا 

تمکح 034

نخس نآ  دیوگب  اورپیب  هک  ره 
نمجنا دشاب  رازیب  نآ  زا  هک 

دنهد وا  رب  یتبسن  مه  نامدرم 
دنهگآان شتحص  مقس و  هک ز 

تمکح 035

زارد دش  اهوزرآ  ار  یسک  ره 
زاب دیدرگ  وا  رب  يراکدب  باب 

تمکح 036

:( دومرف ماما  دندیودیم  وا  شیپاشیپ  دندید  ار  وا  ماش  هب  ماما  نتفر  ماگنه  رابنا  رهش  ناناقهد  یتقو  )
؟ امش زا  دز  رس  دوب  يراک  هچ  نیا 

یضترم خساپ  دینشب  نینچنیا 
مامتها میراد  هک  دشاب  یتنس  »

« مارتحا نیا  میهنیم  ناریما  رب 
روفغ بر  رب  دنگوس  هک  تفگ 

روما نیز  دیان  عفن  ناریما  رب 
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دیتخادرپ نینچ  نیا  يراکب  ات 
دیتخادنا جنر  هب  ار  دوخ  ناهج  رد 

زین هداد  لد  اهراک  نیا  رب  هکنآ 
زیختسر زور  تخبدب  دوشیم 

؟ یشک نیا  زا  رتشیب  ینایز  سپ 
؟ یشچ رفیک  سپس  ینیب و  جنر 
تسا شیاسآ  اب  هچ  ره  دشخب  دوس 
تسا شتآ  نازوس  ترادهگن ز  مه 

تمکح 037

:( هدومرف ع )  ) نسح دوخ  دنزرف  هب  )
راد شوگ  میوگ  وت  رب  هتکن  راچ 

راپسیم لد  رد  زین  رگید  راچ 
نامگیب اهنآ  رب  يزرو  لمع  ات 

نایز دزادنین  رد  وت  رد  گنچ 
هحفص 529] ]

تسیئاناد اهجنگ  نیرترب 
تسیئاهنت نیرتدب  يدنسپدوخ 

نالهاج اب  یتسود  زا  شاب  رود 
نایز دراد  تعفنم  ياج  هب  هک 

سیون تبلق  رد  رآ و  شیپ  لد  شوگ 
سیسخ ره  اب  یتسود  زا  شاب  رود 

زاین دتفا  ارت  يزور  رگا  نوچ 
زازتحا وت  يرای  زا  دنکیم 

چیپم يراکهبت  تسد  رد  تسد 
چیه هب  يزور  ارت  دشورفب  هکنوچ 
باتب خر  وز  دوب ، بذاک  یسک  رگ 

بارس نوچمه  لثم  رد  دشاب  هکنوچ 
بیرق دیامنب  تسرود ، ار  هچنآ 

بیرغ دنادرگ  تسکیدزن ، هچ  ره 

تمکح 038

ررض دز  بجاوب  هک  یبحتسم 
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رثایب نادزی  هب  برق  رد  تسه 

تمکح 039

درخ دراد  لقاع و  تسه  یسک  ره 
دروان یمالک  دشیدنین  ات 

نابز تشپ  رد  تسه  قمحا  بلق 
ناهد دیاشگب  هشیدنا ، زا  غراف 

.( دزادرپیم نخس  نیا  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  یضر  دیس  اج  نیا  رد  )
: تسا هدش  هتفگ  مه  رگید  ياهنوگب  الاب  ترابع 

تسلزنم شناهد  ار  نادان  بلق 
تسلد جنک  نابز  دوخ  ار  نالقاع 

تمکح 040

:( تفگ درکیم  تیاکش  يرامیب  زا  هک  شنارای  زا  یکی  هب  )
هلا فطل  اب  داد ، تجنر  هچنآ 
هانگ راب  وت ، تشپ  زا  دنک  مک 

ضرم رد  زگره  تسین  يدزم  هچرگ 
ضوع رد  ناهانگ  زا  دیامن  مک 
داتفوا یتخرد  زک  یگرب  وچمه 

داهن زا  ار  هنگ  دنادرگ  وحم 
ياهدنار بل  رب  هچنآ  دراد  دزم 
ياهدنازات شیپ  رد  ار  اپ  تسد و 

تشرس ناسنا  لگ  هک  يراگدرک 
تشهب رد  درآ  دهاوخ  ار  ياهدنب 

تسروخمد یئوکن  اب  هشیمه  هک 
تسرپ اهتین  قدص  زا  شاهنیس 

.( دزادرپیم راتفگ  نیا  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  یضر  فیرش  رگید  راب  )

تمکح 041

ار بابخ  ادخ  دزرمایب  سپ 
ار بان  نید  داد  تبغرب  لد 

هحفص 530] ]
رایتخا لامک  اب  ترجه  درک 
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راگزور تعانق ، اب  هدنارذگب 
شاف تفگیم  دب و  یضار  ادخ  زا 

شالت رد  قرغ  درکیم  یگدنز 
دای هب  درآ  داعم  سک  ره  اشوخ  يا 

داعم رهب  زا  دوخ  درادرب  هشوت 
یط درک  ار  یگدنز  تعانق  اب 

يو یضار ز  قح  یضار و  قح  وا ز 

تمکح 042

منز نموم  ینیب  رب  رگا  غیت 
منمشد ددرگن  زگره  مه  زاب 

راثن مزاس  ورود  رب  ار  ناهج  رگ 
رای تشگ  دهاوخن  نم  اب  مه  زاب 
اضق رد  هتفر  ریدقت  نیا  هک  نوچ 

: یفطصم يزور  تفگ  نم  رب  زین 
ینموم دشاب  هک  سک  ره  یلع  يا 

ینمشد دزرون  دوخ  زگره  وت  اب 
قافتا درادن  وت  اب  نینچمه 

قافن رد  قرغ  تسه  وک  یسک  ره 

تمکح 043

درب مغ  رد  ارت  هک  یهانگ  نآ 
دروآ توخن  هک  یبوخ  نآ  زا  هب ،

تمکح 044

تسوا ياهتمه  هب  سک  ره  شزرا 
تسوا ياهتورم  ردق  وا  قدص 

تستارج ناشن  شعبط  تعسو 
تستریغ ردقب  شسفن  تفع 

تمکح 045

رفظ دبای  دش  شیدنارود  هک  ره 
رب هب  دیآ  شیزوریپ  دهاش 
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تسدب یشیدنا  رود  دیاین  دوخ 
تسبن ار  یماخ  هار  رکفت  ات 

زاب تسه  سکنآ  رب  هشیدنا  هار 
زار هنیس  زا  نورب  دزادنین  هک 

تمکح 046

میرک صخش  دوشیم  هنسرگ  نوچ 
میئل يراکدب  ریس  ددرگ  وچ  ای 

ناج هب  دیاب  ناتسرت  تلاح ، ود  ره 
نآ يراوخ  زا  نیا و  هوکش  زا 

تمکح 047

درم بلق  یشحو ، دیص  نوچ  دمریم 
درک فطل  وا  رب  هک  ره  رب  دنک  ور 

تمکح 048

مادم دنام  ناهن  وت  ياهبیع 
ماکب تتخب  رتخا  دباتب  هک 

تمکح 049

باقع دریگ  ات  تسه  رداق  هک  ره 
بانتجا دزرو  راک  نیا  زا  کیل 

یشزرمآ ره  هب  هتسیاش  تسه 
یشزغل هک  ای  درک  یئاطخ  رگ 

تمکح 050

لام داد  هک  یخس ، دشاب  یسک  نآ 
لاوئس وا  زا  دننک  هکناز  رتشیپ 

هحفص 531] ]
تسد داشگب  نتساوخ ، زا  دعب  هک  رو 

تسا تلجخ  ای  شنزرس  سرت  ای ز 

تمکح 051
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تسینافان هک  تسه  یجنگ  لقع 
تسینادان اهرقف  نیرتدب 

بلط یثرا  ناگتفر  زا  ینک  رگ 
بدا نوچ  دشابن  یثاریم  چیه 

تسا وت  رادهگن  ندرک ، تروشم 
تسا وت  راوخمغ  نابیتشپ و  وچمه 

تمکح 052

بیصن دهاوخیم  ربص  زا  یسک  رگ 
بیکش نیا  تسعون  ود  هک  دنادب  سپ 

تدب دیآیم  هک  هچنآ  رب  ربص 
تدیآیم شوخ  هک  هچنآ  رد  ربص 

تمکح 053

تسدب دشاب  یتورث  هک  ار  هک  ره 
تسا نطوم  شیارب  مه  تبرغ  كاخ 

بیصنیب تورث  تسدیهت ز  ناو 
بیرغ دشابیم  زین  مه  نطو  رد 

تمکح 054

نامگیب تعانق  دشاب  یتورث 
نآ رب  ینایاپ  چیه  دشابن  هک 

تمکح 055

دایدزا تورث  لام و  دبایب  نوچ 
دایز ددرگیم  زین  لد  شهاوخ 

تمکح 056

دناهر يدنب  زا  داد و  تمیب  هک  ره 
دناسر وت  رب  ياهدژم  هک  ایئوگ 

تمکح 057
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دد وچمه  هک  نابز  نیا  زا  رذحلا 
دردیم ار  نامدرم  دش  اهر  نوچ 

تمکح 058

دنزیم نیریش ، شین  برقع ، وچ  نز ،
دنکیم ناج  ربخیب  شراکش  ات 

تمکح 059

باوج رد  تدورد  دیوگ  یسک  رگ 
باطخ نکیم  شرتهب  يدورد  اب 
هدب نوزفا  دنکیم ، یئوکن  رو 
هنب یناسحا  ناوخ  وا ، زا  رتهب 
تسرترب یئوکن  رد  سکنآ  لضف 

تسد داشگب  رتدوز  ناسحا  هب  هک 

تمکح 060

لاب دننام  دوب  رگتعافش  ره 
لاصو رب  دیوج  هار  سک  ره  رهب 

تمکح 061

ناهج نیا  راذگ  رد  ایند  قلخ 
ناوراک نوچ  مه  دنتسه  لثم  رد 
زارد هر  نابراس و  دنار  شیپ 

زان باوخ  زا  نارگرس  دشاب  قلخ 

تمکح 062

تسد ار ز  شناتسود  هداد  هک  ره 
تسد ار ز  شدیما  هار  یسکیب 

تمکح 063

اور زگره  تتجاح  ددرگن  رگ 
ادا ار  نآ  دنک  یلهاان  هک  هب ،

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 695 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تمکح 064

راثن سک  رب  ینکیم  يزیچ  هکنوچ 
رادم یمرش  نآ  زا  مک ، دشاب  هچرگ 

هحفص 532] ]
ینک شمورحم  هک  هب  مک ، ششخب 

ینک شمومغم  شیب ، ندادن ، اب 

تمکح 065

تسا تفع  یتسدگنت  ره  رویز 
تسا تنیز  رکشت ، ار ، تورث  لام و 

تمکح 066

یتسین رگ  یتساوخیم ، هک  هچنآ 
یتسیک هک  دوب  تیمهایب 

تمکح 067

راگزور رودب  ینادان  تسین 
راک ود  نیا  زا  یکی  دیامنب  هک  زج 

روما لک  رد  طارفا  دنک  ای 
رود هتشگ  تقیقح  زا  طیرفت  هب  ای 

تمکح 068

نوزف ددرگ  درخ  هک  ار  یسک  ره 
نوبز دزاس  ار  شیوخ  نابز  سپ 

تمکح 069

راگزور خرچ  دیاسرفب ز  نت 
راذگ نیا  رد  دوش  ون  اهوزرآ 

لجا دایص  کیدزن  دوشیم 
لما دیص  فک  دنادرگ ز  رود 

دید جنر  سب  دش  هریچ  نآ  رب  هک  ره 
دیشک یتخس  سب  تسد ، زا  داد  هکناو 
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تمکح 070

تسخن دیاب  اوشیپ  ددرگ  هک  ره 
تسرد دزاس  ار  شیوخ  يوخ  قلخ و 

نابز اب  نداد  دنپ  زا  رتشیپ 
نآ رب  دزرو  لمع  دیاب  نتشیوخ 
مادم دزومآ  سرد  ار  دوخ  هک  ره 

مارتحا رب  قیال  دشاب  شیب 
سرد قلخ ، رب  دهدیم  هک  یسکناز 
سرت میبیب و  نآ ، زا  رس  دچیپ  دوخ 

تمکح 071

ردب دیآ  یمدآ  زک  یمد  ره 
رفس رب  ددرگ  کیدزن  مدق  کی 

تمکح 072

رامش رد  دیایب  هچ  ره  دوش ، یط 
راظتنا شدنرب  هچ  ره  دسریم 

تمکح 073

تسا نقتمان  مه و  رد  نوچ  اهراک 
تسا نشور  شعورش  زا  راک  رخآ 

تمکح 074

:( تفگ رارض  دیسرپ  ع )  ) یلع هب  عجار  وا  زا  هیواعم  دش ، دراو  هیواعم  رب  یبابض  هرمخ  نب  رارض  يزور  )
رات ياهبش  لد  رد  هک  مدهاش 

راب دیشروخ ، ناهج  زا  تسبیم  هکنوچ 
شیوخ بارحم  رد  دنامیم  رحس  ات 

شیرپ بلق  اب  درکیم  اههیرگ 
راوخ يایند  يا  تفگیم  یهگناو 

راد رود  نم  رب  زا  ار  نتشیوخ 
؟ بیرف ار  نم  یهد  ات  یئآ  مشیپ 

؟ بیکشیب نم  يرود  زا  يدش  ای 
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هحفص 533] ]
مروآ ترهم  هک  نم  زا  داب  رود 
مرتسگ تیاپ  شیپ  ار  لد  شرف 

بیرفیم ار  يرگید  نیچرب ، ماد 
بیجنان يا  ماوت  رب  يرهم  تسین 

قالط مداد  ارت  نم  تبون  هس  نوچ 
قاثو رب  یتشگزاب  رگید  تسین 

درخ زین  تهاج  هاتوک و  وت  شیع 
درپس لد  تیوزرآ  رد  ناوت  یک 
مغ کشا  نازیرب  هدید  يا  هآ 

مک هشوت  زارد و  سب  دشاب  هار 
رفس زور  دوب  ینالوط  هک  هو 

رذگ هار  دوب  اهیتخس  رپ ز 

تمکح 075

(: دندومرف سپس  دنداد و  ینالوط  یباوج  ترضح  هدوب ؟ ادخ  ردق  اضق و  هب  ماش  هب  ام  نتفر  ایآ  دیسرپ : یسک  )
رفس نیا  هک  ياهدرک  روصت  وت 

؟ ردق رد  اضق و  رد  هدوب  تبث 
؟ ریزگان مه  ام  میدوب  رفس  رد 

؟ ریسا مه  ام  دب و  مکاح  اضق  ای 
تسلطاب هدارا  دشاب ، نینچ  رگ 

تسلصاحیب مه  شاداپ  رفیک 
راگدرک هدومن  هک  یئهن  رما و 

رایتخا ساسا  رب  اهنت  تسه 
ادخ دهاوخیم  هچنآ  ناسآ ، تسه 

ازج وکین  دهد  مه  ار  مک  راک 
مان تفای  وز  ناهج  هک  يراگدرک 

ماخ ناراکهنگ  بولغم  تسین 
دربن هدجس  وا  رب  سک  تهارک  اب 

دروخن شقشعیم  زا  راچانب  ای 
تستخیگنا لوسر  هچیزابب  هن 

تستخیمآ لزه  هب  وا  باتک  هن 
شرف هنهک  ياهزوریف و  دبنگ 
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شرع يور  ات  نیمز  زا  دشاب  هچ  ره 
قلخ دنتشگ  وا  يوس  زا  قحب  دوخ 

قلخ دنشاب  نخس  نیا  رب  فرتعم 
دنتشادنپ شاهچیزاب  نارفاک  »

« دنتشاگنا لزه  هک  شتآ  نآ  زا  ياو 
هحفص 534] ]

تمکح 076

فکب روآ  قوش  هب  ار  تمکح  رد 
فدص ره  نورد  دشاب  اجک  ره 

ورف هتفر  یتمکح  ینیب  هاگ 
ورود يدرم  يهنیس  نورد  رد 
نورب دتفا  رگا  ددرگیم  دیص 

نورد نموم  يهنیس  رد  دور  ات 

تمکح 077

داقتعا دراد  تسه و  نموم  هک  ره 
دانعیب دیوپب  تمکح  یپ  رد 

شوین لد  شوگ  هب  ار  تمکح  گناب 
شوگ هب  دیآ  ورود  يدرم  زا  هچرگ 

تمکح 078

تسوا راک  ردق  هب  سک  ره  شزرا 
تسوا رادقم  نامه  دنادیم ، هچنآ 

تمکح 079

جنگ وچ  دزرا  هک  تسه  هتکن  جنپ 
جنر دینیب  نتفای  رهب  هچرگ 
راگزور رودب  زگره  سکچیه 
راگدرک زج  یسک  رب  ددنبن  لد 

هلا اتکی  زا  ندیسرت  زا  سپ  دوخ 
هانگ زج  دسرتن  يزیچ  زا  زگره 

شخساپ دنادن  دنسرپب و  رگ 
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شخر دراد  ناهن  ات  مزال  تسین 
باوص رب  دیوگ  مرش  دوجویب 
باوج ار  تلاوئس  منادیمن  هک 
تسخن زا  دریگ  دای  هکنآ  مراچ 
تسرد دشابیمن  هگآ  ار  هچنآ 
بیکش اداب  امش  رب  هکنآ  مجنپ 
بیصن نیا  زا  دوش  رپ  دیاب  هنیس 

نت وچ ، نامیا  رس و  دننام  ربص 
؟ ندب دزرایم  هچ  رس  دشابن  رگ 

بیصنیب دنام  سایقم  نیمه  رب 
بیکش زا  رود  دوب  نامیا  ار  هک  ره 

تمکح 080

:( تفگ درکیم  شهوکن  ار  وا  لد  رد  دوتسیم و  ار  یلع  نابز  رب  هک  يدرم  هب  )
يروآ بل  رب  هک  منآ  زا  رتمک 

يرورپ لد  رد  هچناز  رترب ، کیل 

تمکح 081

فرش هار  رد  هک  ینادرم  لسن 
فک دوخ ز  ناج  لاوما و  دناهداد 

رادیاپ ایند  هب  دنام  رتشیب 
رامش دادعت و  هب  ددرگ  رتشیب 

تمکح 082

تسا هدرک  منادن »  » كرت یسک  ره 
تسا هدروآ  هکلهم  رد  ار  شیوخ 

تمکح 083

تسرد يریبدت  تسار ، يریپ  هک  رگ 
تسچ تسکالاچ و  هک  رتهب ، ناوج  ناز 

تمکح 084

زاب تسدیمون  هکنآ  زا  بجع  يا 
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زاب تسه  ندرک  هبوت  هار  هچرگ 
هحفص 535] ]

تمکح 085

:( دومرف ع )  ) یلع هک  دنکیم  تیاکح  ع )  ) رقاب یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  )
بان بایان  رهوگ  ود  نیمز  رد 
باذع زا  دوب  ناما  نما و  يهیام 

تسا هتفر  کنیا  ود  نآ  زا  یکی  نوچ 
تسد دیرآ  يرگید  رب  نونک  سپ 

تسا شزرااب  ربمغیپ  دش ، هچنآ 
تسا شزرمآ  هبوت و  هدنام  هچنآ 

باتک مکحم  رد  هدومرف  ادخ  نوچ 
باذع مرآیمن  هدنز ، یئوت  ات  »

بر رهق  باذع و  زا  دنرود  زین 
« بلط شزرمآ  دنیامنب  هک  ات 

.( دناهدرک تشادرب  نآرق  يهیآ  زا  ار  ینعم  نیا  فیطل ، ابیز و  ردق  هچ  ع )  ) یلع ترضح  دیوگیم : یضر  فیرش  )

تمکح 086

نتشیوخ ادخ و  نیب  یسک  ره 
نخس رادرک و  حالصا  دنکیم 
حالف وا  رب  دهد  مه  یلاعت  قح 
حالص دشخب  ار  قلخ  اب  وا  راک 

تسار درک  ار  ترخآ  راک  هک  ره 
تسادخ اتکی  وا  يایند  حلصم 

تسظعاو ار  دوخ  سفن  هک  یسک  ره 
تسظفاح ار  وا  مه  نانم  دزیا 

تمکح 087

تسا لماک  هیقف  نید  رد  یسکنآ 
تسا لصاح  ار  نامدرم  وا  زا  یعفن 

دیماان ار  یسک  دنادرگن  هک 
دیمح بر  تمحر  زو  مرک  زا 
دینموم یموق  هکنوچ  دیوگن  ای 
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دینمیا نادزی  رهق  زا  رگد  سپ 

تمکح 088

نابز رب  اهنت  تسه  هک  یشناد 
ناجب دراد  اههشیر  هک  یشناد 

تساهملع نیرتمک  لوا  ملع 
تساهملع نیرتمکحم  يرگید 

تمکح 089

نت وچ  ددرگیم  هتسخ  مه ، لد  هاگ ،
نخس وکین  اب  تشگ  دهاوخ  عفر 

تمکح 090

هلا يا  دیوگب  ات  دیابن  سک 
هانپ مرآ  اههنتف  زا  وت  يوس 

ناهج رد  سک  اجب  اپ  دشابن  نوچ 
ناحتما ياهنتف و  دنیب  هک  زج 

هحفص 536] ]
هابت رب  دناشکیم  هچنآز  کیل 

هانپ نادزی  رب  دروآ  ناوتیم 
؟ تسیچ دیدرب  نامگ  هک  نادزی  هتفگ 

« تسین هنتف  زج  ناتنادنزرف  لام و  »
لام دنزرف و  نیمه  اب  هکنیا  ینعی 

لالجلاوذ ناشیا  زا  دریگ  ناحتما 
تسیضاران شیزور  زا  سک  هچ  ات 

تسیزور نیا  زا  دونشخ  سک  هچ  ای 
ناهج دنوادخ  دزن  رد  هچرگ 

ناهن اهتوافت  نیا  زگره  تسین 
راگدرک دیامزآیم  دوخ ، کیل 

راکشآ ددرگب  مدرم  رب  هک  ات 
باوث دشخب  نارکاش  رب  یهگناو 

باقع ناراکاطخ  رب  دریگب  ای 
دنچ دنیوگ  نخس  لطاب  ياهدع ،
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دنسپان رتخد  تسبوخ و  رسپ  هک 
تسا شوخ  ددرگ  نوزف  رگ  یعمج ، لام 

تسا شک  نامیا  یشهاک ، دبایب  رو 

تمکح 091

؟ تسیچ ریخ  هک  دش  هدیسرپ  یلع  زا 
تسین هچ  رد  تسه و  هچ  رد  خساپ  داد 

لام دنزرف و  ینوزفا  رد  تسین 
لامک يروبص و  ملع و  رد  تسه 

راگدرک ساپس  یئوگ  ردقنآ 
رامش رد  تیارب  يریخ  دوش  هک 

وکن يراک  ینک  رگ  یئوگرکش 
وا زا  یهاوخ  ترفغم  دب ، ینک  رو 

سب نیا و  زج  ناهج  رد  يریخ  تسین 
سک ود  رب  اهنت  اهنت و  دسر  هک 
تسش هبوت  بآ  زک  يراکهنگ  ای 

تسردان دوب و  هدرک  هک  يدب  ره 
باوث ریخ و  رد  هک  يراکوکن  ای 

باتش دراد  نارگید  زا  رتشیب 
رامش رادقم و  هب  شزرا  مک  تسین  -95

راکزیهرپ دنکیم  هک  لمع  ره 
تسا هتفگ  نادزی  هک  كدنا ؟ دوب  نوچ 

تسا هتفرذپ  نیقتم  ياهراک 

تمکح 092

ادخ نالوسر  رب  مدرم ، نیب 
ازس تسه و  رتکیدزن  یسک  نآ 

تسرتهگآ دناهتفگ  هچنادب  هک 
: تسرد مه  نآرق  نتم  رد  نخس  نیاک 

هحفص 537] ]
لیلخ رب  دشاب  کیدزن  یسک  نآ  »

لیلج نآ  نید  زوریپ  دشب  هک 
یفطصم زج  رتکیدزن ، سک  تسین 
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« ادخ رب  نموم  ناناملسم  نیو 
تسود تسه  هک  یسک  ره  ص »  » دمحم اب 

تسوپ نوخ و  رد  دوب  شنادزی  قشع 
داعم نادزی  تعاط ز  دنکیم 

داژن مه  دشابن  دمحا  اب  هچرگ 
ادخ زا  دچیپب  رس  وا  نمشد 

یفطصم اب  دش  دنواشیوخ  هچرگ 

تمکح 093

زانب دباوخ  نیقی ، دراد  یسک  رگ 
زامن دراذگب  دیدرت  اب  هک  هب 

تمکح 094

لوسر زا  دیدینش  هک  یثیدح  رب 
لوبق شدیئامن  ندرک ، لمع  اب 

دیرذگب دیونشب و  اهنت  هک  هن 
دیروآ بل  رب  قلخ ، رگید  شیپ 

دایز سب  هنامز  رد  يوار  تسه 
دابع نیب  نآ ، رب  لماع  دوب  مک 

تمکح 095

:( دندومرف نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  دیوگیم  يدرم  هک  دینش  )
میدزیا زا  همه  ام  یئوگ  هکنیا 
میدز مد  دبعت  زا  هکنیا  ینعی 

تسادخ يوس  ام  تشگرب  دوخ  هک  نیو 
تسانف رب  ور  ام  رمع  هکنیا  ینعی 

تمکح 096

نیرفآ وا  رب  دنتفگ  ياهدع  )
:( نینچنیا دومرف  دیباترب و  يور 

ياهدرورپ ارم  هک  اراگدرک 
ياهدرک مراثن  تفاطلا  جنگ 

مدوخ زا  یسانشرتهب  ارم  وت 
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مدش هچ  مدوب ، هچ  دش ، مهاوخ  هچ  هک 
دوخ سفن  رب  نامدرم ، نیا  زا  مه  نم 
دب هچ  تسه و  هچ  هک  رتهگآ  متسه 

دنتشاگنا قلخ  هچناز  اهلا  راب 
دنتشاد روصت  ام  سفن  ای ز 

اطع نکیم  ام  هب  رتهب  یبتتر 
الج هدیم  رتشیب  ار  لد  گنر 
میاهدروآ هانگ  نوچ  نک  ترفغم 

میاهدرک ناهنپ  قلخ  هاگن  زا 

تمکح 097

اور دش  دهاوخن  دوخ  تجاح  چیه 
اجباپ دشابن  نآ  طرش  هس  ات 

هحفص 538] ]
شدوخ هکنیا  ات  میناوخ  شکچوک 

شدب لباق  رگا  دبای  یتزع 
ناهن مدرم  زا  دشاب  هکنآ  مود 

نایع ددرگ  شدوخ  هکینامز  ات 
ادا دش  نوچ  ات  لیجعت ، یموس 

افص دشخب  لد  ماک  رب  رتشیب 

تمکح 098

ماخ قلخ  دزن  هک  يزور  دسریم 
مارتحا درادن  سک  نیچنخس ، زج 

فیرظ دناوخ  ار  راکدب  ره  عبط ،
فیعض ددرگیمن  سک  فصنم ، ریغ 

نایز رپ  يراک  دنناوخ  ار  هقدص 
نارگ دیآیم  قافنا ، یکین 

دنهدیم يزیچ  شیوخ  شیوخ  هب  رگ 
دنهنیم وا  رب  هک  اهتنم  هچ  هو 

دننک مدرم  رب  رخف  تدابع  اب 
دننک مگ  يدنسپدوخ  رد  ار  سفن 

دننز مد  تموکح  زک  ینامکاح 
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دننز اهنت ، ناشیاهرواشم  دوخ 
ریما مدرم  رب  دندرگ  ناکدوک 
ریلد ینانار  ریبدت  ناگجاوخ 

تمکح 099

ياهدرکرس دوخ  هکیا  دنتفگ  قلخ  )
؟ ياهدرک نت  رد  هچ  زا  هماج  هنهک 

تفسب انعم  رهوگ  خساپ  هب  نوچ 
:( تفهن زا  دش  نایع  ینعم ، دص  جنگ 

افص گنر  دنزیم  ار  لد  تفگ 
ادخ هاگردب  عشاخ  دوش  ات 

راوخ زین  دیامن  ار  شکرس  سفن 
راچد لد  رورغ  رب  ددرگن  ات 

دناهدنک لد  ناهج  زک  ینانموم 
دناهدنکآ ار  بلق  اهشور ، نیز 

تمکح 100

دننمشد نوچ  ناهج  نآ  ناهج و  نیا 
دننزیم هر  فلتخم ، هار  ود  زا 

تشرس ار  ایند  رهم  لد ، رد  هک  ره 
تشهب ار  نآ  دش و  ابقع  نمشد 
تسبرغم قرشم ، دعب  ود ، نآ  نیب 

تسبب لد ، نآ  رب  هک  ره  دش ، نیا  زا  رود 
دننز ودنیا ، رهوش و  ناسنا  یئوگ 

دننز مد  يراگزاسان  زا  تخس 

تمکح 101

نینموملاریما هک  دیوگ  فون  )
نینچنیا دومرف  دید و  ار  نارتخا 
ياهتفخ هک  ای  وت  يرادیب  فون 

:( ياهتفگ اتفگ  رادیب ، شمتفگ 
تسا هتسر  ایند  هکنآ ز  اشوخ  يا 

تسا هتسشنب  شلد  رد  یبقع ، قوش 
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هحفص 539] ]
دناهتفشآ نینچنیاک  ینامدرم 

دناهتفگ یناهج  تاذل  كرت 
كاخ رتسب ز  نیمز ، دشاب  ناششرف 

كاپ نیریش و  یتبرش ، وبشوخ  بآ ،
تسادخ نآرق  وریپ ز  ناشناج 

تساعد ناشاهبل  يراج  يهمشچ 
دناهدیچرب ناهج  رهم  زا  نماد 

دناهدیربب نآ  زا  لد  یسیع  وچمه 
یبن دوواد  هک  ینادیم  چیه 

؟ یبش رد  دش  اپب  تعاس  نینچ  رد 
اور دش  دهاوخب  تعاس  نیا  تفگ 

اعد لد  زا  ياهدنب  دیامن  رگ 
ریگجاب دشاب  قلخ  زک  یسک  زج 

ریما خاک  رد  تسا  نیچربخ  ای 
رگدادیب ياهغوراد  دوب  ای 

رذگرد تشحو  لبط  رب  دنز  ای 

تمکح 102

تسدزیا زا  امش ، رب  یتابجاو 
تسد ار ز  اهنآ  دیهنن  نیمز  رب 

نوچ دنچ و  درادن  نید  بوچراچ 
نورب شدح  زا  دیراذگن  ياپ 

مارتحا تسبجاو و  تمرح  ظفح 
مارح هدرک  امش  رب  هچنآ  ره  رب 

راگدرک ءایشا ، یضعب  لابق  رد 
رایتخا هدومن  ار  یتوکس  رگ 

هاگچیه هدوبن  یشومارف  زا 
هلا زا  تسه  یتمکح  نآ  رد  هکلب 

دینکفن تمحزب  ار  دوخ  رگد  سپ 
دینکرب ار  ياهویم  شغاب  ات ز 

تمکح 103
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تشاذگاو ار  دوخ  نید  راک  هک  ره 
تشاد لیم  هچنآ  دبای  ایند  ات ز 

شیپ هب  درآ  وا ، رهب  یلاعت  قح 
شیب تسه  شنایز  هک  ار  یلکشم 

تمکح 104

تشکب ار  وا  لهج  هک  ملاع ، اسب  يا 
تشرد زیر و  زا  دب  رپ  شتشم  هچرگ 

دادن يدوس  وا  لاح  رب  وا  ملع 
دادن يدوبهب  هک  یملع ، لمعیب 

تمکح 105

شرکیپ یمدآ و  زا  تفگش  يا 
شرب رد  دوخ  دپتیم  هک  یلد  ناو 
تسدش ناهنپ  گر  نوخ و  نایم  رد 

تسدش نازیوآ  تشوگ  زا  ياهکت 
تسرپ نوگانوگ  ياهتمکح  لد ز 

تسروخمد مه  نآ  دادضا  اب  زین 
لد هب  يزور  درذگب  يدیما  رگ 

لجخ راوخ و  ندش ، دهاوخ  عمط  زا 
هحفص 540] ]

دروآ یموجه  نآ  رب  عمط  رگ 
دردیم شیولگ  یغیت  نوچ  صرح 
راچد يزور  دوش  يدیمون  هب  رگ 
رازن ار  وا  دشکیم  فسات ، دوخ 

تسد هب  ار  شنانع  دریگ  بضغ  رگ 
تسکش کشیب  دروخیم  شرایتخا 
تفرگ ار  شغارس  يدنسرخ  هک  رو 

تفرگ ار  شغارچ  رون  یلفاغ 
وا هب  دنایامن  ار  دوخ  رگا  سرت 
ورف تشحو  يهطرو  رد  دوریم 

داد يور  شیاشگ  شراک  رد  هک  رگ 
داب هب  نمرخ  شیهاوخ ، دوخ  دهدیم 
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یشکندرگ دنک  دبای  رگا  لام 
یشتآ نوچ  ار  دنازوسب و  ات 
بیهن وا  رب  دروآ  یئالب  رگ 

بیکشان دشاب  وچ  اوسر  دوشیم 
الب ریت  دنزیم  وا  رب  رقف 

اهر ار  وا  دنک  یتخس  رد  عوج ،
ریس ریس  دشاب  هک  رگ  اتفگش  يا 

ریسا ددرگ  الب  تسد  رد  زاب 
نایز دنیب  یهتوک  دیامن  رگ 

ناج تشگ  دهاوخ  طارفا  زا  دساف 

تمکح 106

هار یط  لالخ  رد  ناماما  ام 
هاگهیکت نوچمه  میتسه  لثم  رد 

بش زور و  دیآ ، شیپ  دیابب  سپ 
بقع ام  زا  تسا  هدنام  هک  یسک  ره 

ولج هداتفا  هک  ره  ددرگ  زاب 
ون یط ز  دیامن  ام  اب  ار  هار 

تمکح 107

هاگ چیه  دشابن  رداق  سک  چیه 
هلا نیناوق  دراد  اپب  ات 

تسشن دوخ  زا  ار  هوشر  درگ  هک  ات 
تسجن يرود  عمط  زو  تلذ  ای ز 

تمکح 108

:( هدومرف دوخ  نارای  زا  یکی  تلحر  زا  سپ  )
تسود تشادیم  ارم  مه  یهوک  هک  رگ 

تسوپ تشگیم و  ناوختسا  تبیصم  نیز 
ام هب  يرهم  دوب  لد  رد  ار  هک  ره 

یفطصم تیب  لها  دراد  تسود 
دنک نت  رب  ياهماج  نوچ  ار  رقف 

دنک نمیا  رش  ار ز  دوخ  ام  وچ  ات 
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تمکح 109

تسیئاراد نیرتهب  کشیب ، لقع ،
تسیئاهنت نیرتدب  يدنسپدوخ 

تسلقاع ناز  اهلقع  نیرتهب 
تسلصاح شیاهریبدت ، وکن  هک 

هحفص 541] ]
راگدرورپ زا  سرت  زا  زیچ  چیه 

رامش رد  درادن  رترب  یشزرا 
تسود تسرای و  نیرتهب  وکین ، قلخ 

تسوکن گنهرف  ثاریم  نیرتهب 
تسا هرمه  تیادخ  قیفوت  هک  رگ 

تسد هتفرگب  ارت  ربهر  نیرتهب 
وکن راک  یتساوخ ، تراجت  رگ 

وا شاداپ  زا  یبای  يدوس  هچ  هو 
تسدباع نآ  اهزیهرپ ز  نیرتهب 

تسد هتسنادان ، مکح  زا  دشک  هک 
ماقم رد  رترب  تسین  يدهز  چیه 

مارح ره  زا  بانتجا  يزرو  هکناز 
تسین هشیدنا  زا  رتهب  یملع  چیه 

تسین هشیر  ار  ناج  رکف ، دشابن  رگ 
ادا بجاو  دشن  ات  تعاط  تسین 

ایح ربص و  زا  غراف  نامیا ، تسین 
تسدب دیآ  تیثیح  عضاوت ، اب 

تسا هدیشخب  فرش  ناسنا  رب  ملع 
رابدرب دشاب  هک  ره  تزع  دنیب 

راوتسا تسه  يرگیرای  تروشم ،

تمکح 110

تسا بلاغ  یئوکن  هک  ینامز  رد 
تسا بلاط  ار  افص  یکین و  قلخ ،

نامگدب ددرگ  هک ، ره  هدرک ، ملظ 
نایع وز  یتشز  تسین  هک  یسک  رب 
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نود نودرگ  شدرگ  رد  رگا  کیل 
نوزف دش  اهیدب  دش ، بلاغ  تشز 
نظ نسح  هیقب  رب  دراد  هک  ره 

نتشیوخ دبیرف  اهنت  نامگیب 

تمکح 111

ياهدیزگب هک  وت  شدنتفگ  قلخ  )
)؟ ياهدید هنوگچ  وگرب ، ار ، شیوخ 

تساقب رد  هک  یسک  دشاب  نوچ  تفگ 
تسانف راتفرگ  رخآ  رد  کیل 

تسردنت دشاب  نونکا و  تسا  ملاس 
تسس رامیب و  دوشیم  يدنچ  دعب 

درمشیم شنما  هک  یئاج  نامه  زا 
درب هلمح  شیورب  اهیتخس  گرگ 

تمکح 112

وا تفای  تمعن  وچ  هک  سک  اسب  يا 
ورف تلفغ  رد  تفر  كدنا  كدنا 

المرب شهانگ  هدیدرگن  نوچ 
يوه لابندب  دیوپ  رس ، هریخ 

دوش دوخیب  دوخ  هک ز  سک  اسب  يا 
دونشب ار  شدوخ  فیرعت  هکنوچ 

ناحتما دیامن  دهاوخ  ادخ  نوچ 
ناهج رد  دشخبب  تلهم  تمعن و 

هحفص 542] ]

تمکح 113

كاخ يور  رد  نامدرم  نایم  رد 
كاله نم  رهب  دنتشگ  رفن  ود 

تشاذگ نوریب  دح  اپ ز  هک  یتسود 
تشاد هنیس  رد  نم  ضغب  هک  ینمشد 

تمکح 114
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تسد تصرف ز  رهوگ  هداد  هک  ره 
تسکش ار  شبلق  ماج  هصغ ، گنس 

تمکح 115

رام دننام  لثم  رد  ایند  رد  تسه 
رادرهز اما  تسلاخ ، طخ و  شوخ 

درپس نآ  رب  لد  هارمگ  لهاج 
دروخن ار  شلوگ  تسج و  نآ  زا  لقاع 

تمکح 116

یشسرپ دش  شترضح  زا  شیرق ، زا  )
:( یشکلد باوج  ناشیا  رب  داد 

شیرق نیب  رد  موزخمینب  هک 
شیع دنشخب  ناج  هب  وبشوخ ، یلگ  نوچ 

تسود میتسه  ناشنادرم  اب  هکنوچ 
تسوکن سب  ناشیا  زا  مه ، ندناتس  نز 

رگد اما  سمش  دبع  نادناخ 
رظن رکف و  رد  دنشیدنا  رود 

نوزف دشاب  ناشدنزرف  تورث و 
نوچ دنچیب و  دوخ ، لاوما  ظفاح 

میاهدنشخب یسب  مشاهینب ، ام 
میاهدنک ناج  زا  لد  مزال ، دوش  رگ 

رتشیب دشاب  دادعت  ار  ود  نآ 
رتشیدنا دب  راوخ و  زابهلیح و 

نخس شوخ  میرتورشوخ و  ام  کیل 
نطو رد  مدرم ، ریخ  راتساوخ 

تمکح 117

دایز سب  توافت  دشابیم  هک  هو 
دابع زا  دیآک  راک ، ود  نیا  نیب 

انف رب  ور  شتذل  دراد  هچنآ 
اجب نآ  هانگ  دنامیم  کیل 

زوس تفر و  شجنر  هک  يراک  يرگید ،
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زونه دشاب  اجب  ششاداپ  کیل 

تمکح 118

ياهدرم رب  رفن  کی  دزیم  هدنخ  )
( ياهدرزآ لد  اب  ردیح  تفگ 

تسیرگنایصع نوچ  گرم  هک  ایئوگ 
تسیرگید يارب  اهنت  شتفاک 

تسار تسیقح  ینکیم  روصت  ای 
تسام ریغ  يارب  هک  یقح  کیل 

راب دنتسب  رگد ، ام  شیپ  نوچ ز 
راذگهر نیا  رب  دنیآ  یک  زاب 

میرپسب یکاخ  هب  ناشیا  رکیپ 
میروخیم ناباتش  مه  ار  ناشثرا 
دبا ات  یناگدنز  نیا  ایئوگ 

دوب یقاب  هدنیاپ و  ام  رهب 
هحفص 543] ]

تسش میهاوخ  لد  ار ز  حصان  دنپ 
تسس میدرگیم  خرچ  مخز  شیپ 

درخ تشگ  شسفن  هک  سکنآ  اشوخ  يا  -123
دروخ هزیکاپ  یهر  زا  دوخ ، يزور 

دود اهیتشز ز  درگ  زا  ار  بلق 
دومن وکین  ار  شیوخ  يوخ  قلخ و 

تشاذگاو ششخب  هب  ار  نوزفا  لام 
تشادزاب ار  نابز  یئوگ  نوزف  زا 

دروخن یبوچ  وا  رش  زا  سکچیه 
درپس اهتنس  اهنوناق و  هب  لد 

دناهج لزنم  نادب  ناج  بسا  هک  نوچ 
دنامن اج  رب  وا  زا  یتشز  تعدب 

.( دناهدرک لقن  زین  ص )  ) هللا لوسر  زا  ار  یلبق  ترابع  ترابع و  نیا  دیوگیم : یضردیس  )

تمکح 119

تسوا رفک  زا  درب  تریغ  رگا  نز 
تسوکن نامیا  زا  نادرم  تریغ 
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تمکح 120

مامت میوگ  نانچنآ  مالسا  فصو 
مالک نیا  سک  نیا  زا  شیپ  هتفگن  هک 

بان مالسا  نیا ، زا  ریغ  يزیچ  تسین 
باتک نادزی و  هب  ندرگ  یهن  هک 

نیقی دراد  دهنیم ، ندرگ  هک  نآ 
نید قیدصت  دنکیم  نموم  درم 

دنک مزلم  ار  شیوخ  قدصم  سپ 
دنک مکحم  لد  هب  نید  هاگیاج 

مازتلا دوخ  رب  دید  بجاو  هک  نوچ 
مامتها دیامن  ندرک  لمع  رب 

تسین کین  راک  ریغ  مه ، لمع  نآ 
؟ تسیچ مالسا  ینعم  یئوکن  زج 

تمکح 121

تفگش هشیمه  میآ  سیسخ  زا 
تفرگ شناماد  رقف  دراد ، هچرگ 

تسد هداد ز  نتشیوخ  تسد  هب  دوخ 
تسد مد ز  شقشع  هب  هک  ار  یتورث 

تسیز هدرک  ناریقف  نوچ  مه  ناهج  رد 
تسیهت شتسد  یلو  دراد  یتورث 

دهن نازیم  ادخ  ایند  نآ  رد  نوچ 
دهد سپ  یباسح  اهرگناوت  نوچ 
رورغ ربک و  دنک  هک  يدنسپدوخ 
روگ رادرم  دوش  دوب و  ياهفطن 
راکشآ دنیب  هک  نآ  زا  تفگش  يا 

راگدرک هدیرفآ ، هک  ار  هچنآ 
يدزیا رب  دنکیم  کش  مه  زاب 

يدز اهیتفگش  شقن  همه  نیاک 
هحفص 544] ]

دای هدرب ز  دوخ  گرم  هک  بجع  يا 
دایز سب  ار  ناگدرم  هدید  هچرگ 
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تسش هنیس  زا  ناسچ  ار  یبقع  دای 
تسخن ار  نتشگ  هدنز  هدید  هچرگ 

ینتفر دب  ار  هچنآ  دابآ  درک 
ینتفرگب دب  هچنآ  تسد  زا  داد 

تمکح 122

دومن یهاتوک  راک ، تقو  هک  ره 
دوشگ یهار  وا  ناج  رب  مغ  لیس 

لام ناج و  زا  ادخ  هار  رد  هک  ره 
لالجلاوذ دهاوخن  ار  وا  درذگن ،

تمکح 123

هار دیآیم ز  هک  نوچ  امرس  لصف 
هاگن شزوس  زا  دیراد  ار  شیوخ 

راک نایاپ  رد  دیرآ  نادب  ور 
راب تسب  كدنا  كدنا  دهاوخب  نوچ 

دنکیم نآ  ندب  اب  امرس  هک  نوچ 
دنکیم ناتخرد  اب  هشیمه  هک 

درز کشخ و  دیامنیم  لوا  زور 
درک هزات  نآ  يزبس  رخآ ، زور 

تمکح 124

درمش مظعا ، تلد ، ار  قلاخ  هک  نوچ 
درخ قولخم  دوشیم  تهاگن  رد 

تمکح 125

تخود هدید  هفوک  ناتسروگ  هب  نوچ  )
:( تخوسب ناج  هک  یشتآ  دز  شاهتفگ 

دیاهتفگ یتسه  ناج و  كرت  هک  يا 
دیاهتفخ تشحو  سرت و  ریوک  رد 
كاخ ناماد  رب  تسنوچ  ناتلاح 

كاغم اهیگریت  نایم  رد 
راب دیتسب  رتدوز  يزور  دنچ 
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راپسهر کنیا  مه  ام  ناوراک 
دیمرآ تیارس  رد  دمآ  ثراو 

دیشک رب  رد  يرگید  ار  ترسمه 
شخب دندنادرگ  زین  ار  تتورث 

شخپ وت  يدرکیمن  دوخ  هک  ار  هچنآ 
سب مینادیم و  رادقم  نیمه  ام 

سپ دیئوگیم  دیناد  ار  هچنآ 
هاگن نارای  رب  دنکفا  یهگناو 

هار ياجرباپ  نادرم  يا  تفگ 
دنتشاد یمالک  ینابز و  رگ 

دنتشاد یمایپ  ناسنیا  ناترهب 
رامش زور  اههشوت  هر  نیرتهب 

راگدرورپ زا  تسه  اوقت  سرت و 

تمکح 126

:( دومرف ورب  ماما  درکیم  شنزرس  ار  ایند  يدرم  )
شنزرس ار  ناهج  نونکا  ینکیم 

شنم رد  ار  نآ  لوگ  يدروخ  هچرگ 
هحفص 545] ]

تسلطاب هچنآ  زا  گنرین  ياهدروخ 
تسلد رد  بح  شنزرس ، تنابز  رب 

؟ تسا هدرک  هنامز  ار  ناهانگ  نیا 
؟ تسا هدروآ  مرج  وت  تسد  لد و  ای 

؟ بیرف ماد  رد  تخادنا  ارت  یک 
؟ بیکشیب اهسوه  زا  تدرک  هچ  اب 

كاخ ریز  هک  تردام  ای  ردپ  زا 
؟ كاله زا  دعب  دوخ  دنروم  يهرفس 

اهرامیب ياهدید  ایآ  دنچ 
اهرامیت دوخ  تسد  اب  ياهدرک 

شیوخ دای  زا  نونک  ایآ  ياهدرب 
شیر دوب  یمخز  نت ز  نیدنچ  ناج 

ناشدوبهب یتساوخیم  ادخ  زا 
ناشدوس يدادن  وت  ياههیرگ 
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بیبط رب  يدرک  هضرع  ار  ناشدرد 
بیکش غرم  وت  ناج  زا  دیشک  رپ 
تسدب دمان  یتساوخیم  ار  هچنآ 

تسکش يدروخ  مه  وت  رامیب و  درم 
ناهج يرامیب ، رامیب و  نامه  اب 

ناشن تداد  اهراب  ار  نتشیوخ 
كاله يدرگیم  هک  روآدای  تشگ 
كاخ ریز  ترای  هتفر  رگنب ، بوخ 

وگتسار دنادب  ار  ایند  هک  ره 
وا زا  دنیبیمن  يزیچ  قح ، ریغ 
تخانش دید و  وکن  ار  ایند  هک  ره 
تخابن ناج  مغ  رد  دید و  اهتیفاع 
شوه لها  ره  رب  تسداد  اهدنپ 

شوگ هب  دریگیم  دنپ و  دهاوخب  هک 
تسا هدازآ  مدرم  هاگهدجس 

تسا هداد  لد  ادخ  قشع  رب  هکنآ 
زارفرس کئالم ، هک  یهاگیاج 
زامن كاخ  رب  دنیاسیم  يور 
دورف دمآ  نآ  رب  ینادزی  یحو 

دوس تسداد  ار  هللا  ءایلوا 
دناهدروآ تسدب  ار  قح  تمحر 

دناهدرک یتشهب  مه  ار  نتشیوخ 
شنزرس ياج  هچ  ار  ایند  راک 

شنم دراد  نوچ  هک  هتفگ  شدوخ  نوچ 
یگدنز رود  تستفگ  اهراب 

یگدنیاپ يهصرع  زگره  تسین 
دنیناف اهناج  هتفگ  اراکشآ 

دنینابرق ناگدنب  مه  نیمز  مه 
داد هزیگنا  دوخ ، يداش  مغ و  اب 
داهن مدرم  لد  رد  تنحم  قوش و 

هحفص 546] ]
هار درگ  زا  دیسر  شمارآ  رد  بش 

هایس دش  مدرم  زور  دش ، رحس  ات 
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تسا نتسبآ  الب  زا  یتیگ  هکسب 
تسا نمیا  شیاهجنر  زا  یک  قلخ 

قارف یهاگ  دهدیم  تلصو  هاگ 
قایتشا سرت و  قلخ  رب  دهد  ات 

شومخ دش  یتیگ  صرق  نیرز  هک  نوچ 
شوگ هب  دمآ  روص  زیخاتسر و  گناب 

دننکیم ایند  هب  تنعل  ياهدع 
دننکیم اورپ  راک ، نیز  ياهدع 

زین دادیم  ناشدنپ  ایند  هک  نوچ 
زیتس زا  نازیرگ  شدنتفرگیم ،

دنتشادنپیم تسار  ار  شاهتفگ 
دنتشاد رواب  زین  شیاهدنپ 

تمکح 127

کلم کی  هشیمه  ار  نادزی  تسه 
کلف رد  یگناب  زور  ره  دنز  هک 
گرم رهب  دشاب  دیئازیم ، هچ  ره 
گرب يزاس و  ره  نیب  زا  دوریم 

بارخ ددرگیم  دیزاسیم  هچ  ره 
بارس دشابیم  دینیبیم  هچ  ره 

تمکح 128

رقم اهناسنا  رهب  ایند  تسین 
رذگ نیا  زا  تشذگ  دیاب  تبقاع 

دناهتسشنب نآ  رد  هک  ینامدرم 
دناهتسد ود  رب  رکف ، رد  لمع  رد 

تخورف نازرا  ار  شیوخ  سفن  هکنآ 
تخوسب ترسح  شتآ  رد  تبقاع 

دیرخ اهیئوکن  اب  ار  دوخ  هکناو 
دیرد اپ  زا  یگدنب  ياهدنب 

تمکح 129

دنک يرای  ار  تسود  دیاب  تسود 
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دنک يرادهگن  وا  زا  اج  هس  رد 
تسدب دریگ  وا  تسد  یتخس  زور 
تسبئاغ رگ  وا ، زا  دب  دیوگن  دوخ 

درپس ناج  تفرب و  نوچ  هکنآ  موس 
دروخ درب و  دیابن  ار  وا  تورث 

تمکح 130

دناهداد شزیچ  راچ  هک  یسک  ره 
دناهداهنب وا  رب  مه  رگید  راچ 

بیرق ددرگ  اعد  اب  هک  یسک  ره 
بیصنیب دنامن  مه  تباجا  زا 

دناهداد هبوت  قیفوت  ار  هک  ره 
دناهداشگب وا  رب  شزرمآ  هار 

راتساوخ ار  ترفغم  ددرگ  هک  ره 
راگدرورپ وا  رب  کشیب  دهدیم 

اجب درآ  یتمعن  رکش  هک  ره 
اطع ددرگ  وا  رب  تمعن  رتشیب 

هحفص 547] ]
هاوگ مرآ  مدوخ  ياهنخس  رب 

هلا اتکی  مکحم  باتک  زا 
اعد باب  رد  دومرف  نینچنیا 
ادا میامنب  دیناوخ ، ارم  رگ 

دب راک  دیامن  هک  سک  ره  هتفگ 
دنک یملظ  شدوخ  سفن  رب  هک  ای 

تساوخب نادزی  زا  شزرمآ  یهگناو 
تسادخ هدنشخب  روفغ و  نامگیب 

نخس نیا  دومرف  رکش ، صوصخ  رد 
نم رکش  دیوگ  هک  ره  میازفیم ،

دایز یئاهنخس  هبوت ، رد  هتفگ 
داهن حول  رب  درک  دیاب  تبث 

تشز راک  هدومن  تلفغ  زا  هک  ره 
تشون هبوت  يهمان  نامیشپ ، دش 

راگدرورپ ارو  دزرمایب  سپ 
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راگدرک صاخ  تسه  تمکح  ملع و 

تمکح 131

زاینیب نآ  زا  دسرت  لد  رد  هک  ره 
زامن اب  وا  رب  کیدزن  دوشیم 

داهج دننام  تسه  جح ، شزرا 
دابع زجاع  رب  زین  نافیعض ، رب 

تایح رد  دشاب  هچنآ  تستاکز  اب 
تاکز دشابیم  هزور  اهندب ، رب 

داهن لد  رهوش  فرح  رب  رگا  نز 
داهج رد  هدومن  تکرش  ایئوگ 

تمکح 132

دورف درآ  ار  قزر  نداد ، هقدص 
دوشگ نآ  اب  ناوت  ار  يزور  هار 

نیقی دراد  ضوع  رجا و  رب  هک  ره 
نیتسآ درآ ز  رب  ار  ششخب  تسد 

تمکح 133

راگدرک يرای ، وت  رب  دناسریم 
راک هب  دیآیم  هک  تدح  نامه  رد 

تمکح 134

لادتعا قیرط  رب  دیوپ  هک  ره 
لاحم دشاب  وا  رهب  یتسدگنت 

تمکح 135

رانک رد  مک  روخنان  دراد  هک  ره 
راگزور رد  دوب  اهرگناوت  نوچ 

درخ زا  یمین  تسه  یبایتسود 
دروآ يریپ  رایسب ، يهصغ 

تمکح 136
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دومن ور  یئالب  هک  ینامز  ره 
دورف دیآ  نآ  گنسمه  مه ، ربص 

رارقیب تبیصم ، رد  ددرگ  هک  ره 
راک دباییمن ز  یشاداپ  چیه 

تمکح 137

دروخن تفرگب و  هزور  سک ، اسب  يا 
دربن یبآیب  عوج و  زج  ياهرهب 

اپب دشاب  رحس ، ات  سک  اسب  يا 
الب ای  دنیبن  يرامیب  ریغ 

هحفص 548] ]
تسکریز هک  نآ  ره  باوخ  اشوخ  يا 

تسکدنا هچ  را  هب ، اناد ، يهزور 

تمکح 138

تاجن ار  نامیا  هداد  نداد ، هقدص 
تاکز دشاب  مه  لاوما  ظفاح 

اعد یتشک  هب  دنیشنب  هک  ره 
الب جاوما  ماد  زا  دهریم 

تمکح 139

. یعخن دایز  نب  لیمک  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا 
:( دندومرف دندیشک و  یهآ  دندرب  نابایب  هب  ارم  يزور  نینموملاریما  دیوگیم : لیمک  )

رهگ هزیکاپ  درم  يا  لیمک  يا 
رشب ياهلد  تسه  یفرظ  وچمه 

یسکنآ دشاب  قلخ  نیرتهب 
یسب شبلق  شیاجنگ  دوب  وک 

ریگ شوگ  رد  نونک  میوگیم  هچنآ 
ریذپیم ناج  اب  قوش ، لامک  اب 

دنملاع نامدرم  هتسد  هس  رب 
دنملاع اسراپ و  لوا ، مسق 

یتسار هار  درگاش  يرگید ،
یتساکیب قح ، هار  رد  هتساخ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 721 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسپ راوخ و  ینامدرمان  یموس ،
تسد هدنکفا  فرط  ره  تیوهیب ،

دنوشیم یهار  گناب ، ره  یپ  رد 
دنوشیم یهاک  وچ  يداب ، ره  شیپ 
دنتخاس نازورف  ناج ، شناد ، هن ز 
دنتخادنا گنچ  هقلح ، مکحم  هب  هن 

لامک یئوجیم  هکنآ  يا  لیمک ، يا 
لام عمج  زا  تسهب  يزودنا  ملع 

تسوت نابساپ  شیوخ ، شناد ، هکنوچ 
تسوت ناج  ظفاحم ، ار  تورث  کیل 

دوش نوریب  فک  ز  ششخب ، اب  لام 
دوش نوزفا  یلو  ششخب  زا  ملع 
فکب دیآیم  لام ، زا  هک  هچ  ره 
فلت ددرگیم  لام ، دشابن  نوچ 

تخانش مه  ار  نید  تشاد ، شناد  هک  ره 
تخابب ار  دوخ  لد  میلست و  تشگ 

تستخومآ راگدرورپ  تعاط 
تستخودنا دوخ ، رهب  یکین ، مان 

ریما نوچمه  دهدیم ، نامرف  ملع 
ریسا نوچ  دریذپیم  نامرف  لام 

دناهدنب ار  یتورث  هک  یمدرم 
دناهدنز هچرگ  دنتسه ، ناگدرم 

راگزور خرچ  تسدیخرچ ، هک  ات 
رادیاپ دناهدنز و  شناد  لها 

هحفص 549] ]
كاخ ریز  رد  دوب  اهرکیپ  هچرگ 

كانبات ناشیا ، ملع  زا  اههنیس ،
ناهن دشاب  ماهنیس  رد  اهملع 

نادب مزومآ  هک  يدرگاش  تسین 
نیبزیت مه  دب ، شوهاب  مه  هکنآ 

نیما زگره  دبن  هک  اغیرد  يا 
سب يرازبا و  دوب  شیارب  نید 

سوه ماک و  دب و  ایند  یپ  رد 
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داتفیم شتسدب  دوخ  رگ  یتمعن 
دابع رگید  رب  تسجیم  يرترب 
تشاد هنیس  نورد  هک  یملع  ای ز 

تشاذگیم تنم  قلخ  مامت  رب 
دنزپیم شناد  يادوس  ياهدع 

دنزجاع قیاقح  كرد  زا  هچرگ 
شیپ هب  دیآ  ياههبش  ات  مرجال 

شیرپ اهکش  زا  دش  دهاوخ  ناشناج 
دوب هتسد  ود  نیا  وزج  هک  یسک  ره 

دوبن هتسیاش  ملع  بسک  رهب 
لاح هریت  مدیدب  رگید  ياهتسد 

لام تسم  توهش ، ماخ  تذل ، قرغ 
دنروآ نید  رب  نامیا  اجک ؟ یک ؟

دنرچیم نایاپراچ  نوچ  رتشیب 
نم گرم  زا  دعب  هک  دشاب  نینچ  نیا 

نفک دشوپیم  زین  مه  نم  ملع 
نیمز دنامیمن  یلاخ  هک  هچرگ 

نید تسقح و  تجح  هک  یسک  زا 
نایع دشاب  نامدرم  نایم  ای 

ناهن رد  دنام  مصخ  سرت  ات ز 
دندز نامیا  زا  مد  هنادرمیاپ ،

دندزیا هار  نارادهلعشم 
؟ دار نادرم  نیا  دنتسه  نت  دنچ 
؟ دابع نیا  ینکس  دنراد  اجک  ای 

دنمک زیچان و  دادعت  رد  هچرگ 
دنمکحم یبرق  ياراد  قح ، شیپ 
هلا ار  دوخ  تجح  اههیآ و 
هاگن دراد  ناسکنیا  دوجو  اب 

دنتخورفا نآ  رون  اب  دوخ  بلق 
دنتخومآ ملع  زین  ار  نارگید 

دندش نیب  نشور  ملع  دوجو  اب 
دندش نید  هنک  هب  نقوم ، نموم و 

دومن لکشم  ناگماکدوخ  رب  هچنآ 
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دومن لزنم  شوخ  هچ  ناشیا  لد  رد 
دناهدرک مر  نآ  زا  لاهج  ار  هچ  ره 

دناهدرک مدمه  رای و  دوخ  لد  اب 
هحفص 550] ]

كاخ يور  رب  دوب  ناشیا  رکیپ 
كاپ حاورا  هگنالوج ، کلف ، هن 

نیمز يور  ادخ  نانیشناج 
نید يوس  مد  ره  دنناوخ  ار  قلخ 

قایتشا نیز  متخوس  رگید  هک  هو 
قارف نیز  هتشگ  قاط  نم  تقاط 

هورگ نیا  منیب ، هک  مدنموزرآ 
هوتس رد  نارجه  هللااب ز  مدمآ 

درگ زاب  یهاوخ  وچ  نونکا  لیمک  يا 
درگ زاب ، هتسشن  مربص ، خر  رب 

تمکح 140

تسا هتفهنب  نابز  رد  ناسنا  ردق 
تسا هتفگان  نخس  ات  ناهنپ ، تسه 

تمکح 141

تخانشان ار  نتشیوخ  جرا  هک  ره 
تخاب شیوخ  ناج  هک  دشاب  یسک  نوچ 

تمکح 142

دهد شدنپ  ات  تساوخ  وا  زا  يدرم  )
دهن شتسد  رد  ملع  زا  یلعشم 

ماما ار  وا  شهاوخ  تباجا  درک 
:( مالک رد  وا  ناماد  رد  تخیر 
شابن مدرم  نآ  وزج  زگره  تفگ 

شالتیب ار  ترخآ  دنهاوخب  هک 
زارد دشاب  نانچ  ناشاهوزرآ 

زاب دننادرگن  هبوت  رد  هک 
دناهتسر ایند  ز  نتفگ ، نخس  رد 
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دناهتسب لد  نآ  هب  نکیل ، لمع  رد 
رد دندرگ  اهكاخ  شتسد ، هب  رگ 
رپ تشگ  دهاوخن  شمشچ  مه  زاب 

دش هناد  بآ و  زا  رود  شتسد  هک  نوچ 
دش هناگیب  مه  زین  تعانق  اب 

ساپس دیوگیمن  دراد ، ار  هچنآ 
ساره رد  درآ  شصرح ، درادن ، نوچ 

دب درادیم ز  زاب  ار  نامدرم 
دنکیم دب  نامدرم  رب  نتشیوخ 

شیوخ هک  يراک  رب  روتسد  دهدیم 
شیم گرگ و  نوچ  شرب  زا  دزیرگیم 

تسود تسه  نایوکن  اب  رهاظ  هب  دوخ 
تسوکنان سب  شدوخ  لامعا  هچرگ 

شنزرس دیامن  ار  ناتشرس  دب 
شنم رد  اهنآ  دننام  نتشیوخ 

هاگن ترفن  اب  گرم  رب  دنکیم 
هایس شراک  يهمان  دشاب  هک  سب 

مامتها دراد  زاب  هک  بجع  يا 
مادتسم شتشز  لامعا  دوب  هک 
تسرپ اهترسح  يرامیب ز  زور 
تسروخمد اهسوه ، اب  تمالس ، رد 

هحفص 551] ]
دنسپدوخ ددرگ  ماک ، دبایب  نوچ 
دنژن دیمون و  نالان و  الب ، رد 
ادخ رب  دیامن  يراز  الب ، رد 

انتعا درادن  شیاسآ  زور 
تسور شیپ  هار  دیدرت ، اجک  ره 
تسوا رب  بلاغ  رگد ، هراما  سفن 

تسا نشور  شاف و  هار  مه ، اجک  ره 
تسا نت  بولغم  سفن و  راوخ  زاب ،

نابز رب  دیآ  ریغ  زا  نخس  رگ 
نایز دراد  هنگ  هک ، دیوگ  شاف 

وکن راک  دنک  رگ  مه  یکدنا 
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وا زا  دراد  بلط  يرایسب  رجا 
تسم تسرورغم و  لام ، دبایب  نوچ 

تسپ تسس و  دیماان و  يریقف  رد 
راک ماگنه  یهتوک ، دیامنیم 

رامشیب عقوت  مدرم  زا  دراد 
گنچ هب  درآ  یتوهش  دقن  هک  رگ 

گنردیب دیامنیم  يراکتشز 
تسیچ هبوت  هک  درب  رطاخ  زا  كاپ 

تسین رید  تصرف ، تسه  دوخ ، اب  هتفگ 
لاصخدب نآ  یتنحم ، دنیبب  رگ 
لامیاپ دیامن  ار  تلم  عرش و 

تسیرب نآ  زا  دوخ  تسزومآ و  تربع 
تسیرگید يارب  مه  شیاهدنپ 

وگرایسب دوب  ینارنخس  رد 
وم رات  ردقب  یتح  لمعیب ،

تسیناف هچنآ  رهب  دباتشیم 
تسینازرا وا  رب  ایند  ایئوگ 

رادیاپ دشاب  هک  هچنآ  رد  کیل 
رانک رب  دنام  تسراگنا و  لهس 

ناهج نادزی  هب  ندرک  یگدنب 
نایز زج  دشابن  وا  هاگن  رد 

درپسب يراکتشز  رب  لد  هکنوچ 
درمشب تمینغ  ار  اهیشکرس 

تسلد جنک  رد  هچرگ  شگرم  سرت 
تسلصاحیب وا  لامعا  نمرخ 

نارگید هانگ  درامشب  شیب 
نارگ درامشن  تسدرک  دوخ  هچنآو 

داب هب  دناد  ار  رایغا  تعاط 
دایز ار  دوخ  تعاط  درامشیم 

نابز مخز  نامدرم  رب  دنزیم 
نامز قلخ  اب  تسا  راکایر  سب 

راوخ ياهرگناوت  اب  دراد  تسود 
راگزور دنارذگب  اهسوه ، رد 
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هحفص 552] ]
ابا دیامنب  راک  نیا  زا  هچرگ 
اعد ناتسدیهت ، اب  دناوخب  ات 

يرواد دزرو  قلخ ، نایز  رب 
يروآدوس دنک  وا  يارب  رگ 

نایز دنیبیم  هک  دنیب  نوچ  کیل 
نارگید عفن  هب  یمکح  دهد  یک 

تسار نیئآ  زا  دیوگ  ار  نامدرم 
تساطخ راک  زا  راشرس  نتشیوخ 

هار دنیوج  وا  زا  لفاغ  مه  قلخ 
هانگ قرغ  دوب ، هرمگ  دوخ  هچرگ 

لامک رب  دناتسیم  ار  دوخ  قح 
لامیاپ دیامن  قح ، ار  نارگید 

راگزور قلخ  دراد ز  اهسرت 
راگدرورپ تعاط  يارب  هن 

تسربنامرف ناگدنب  زا  ناهج  رد 
تسرس رد  شسرت  چیه  نادزی  هن ز 

، اهلد ندنادرگ  نشور  يزومآدنپ و  يارب  مه  زاب  دوب  يرگید  زیچ  نخـس  کی  نیمه  زج  هغالبلاجهن  مامت  رد  رگا  دیوگیم : یـضردیس  )
(. دوب یفاک  نداد ، شنیب  و 

تمکح 143

دنشچ یماج  نامدرم  رخآ ، دیاب 
دنق وچ  نیریش  ای  تسا  خلت  دوخ  هک  رگ 

تمکح 144

رای تسه  يزور  تخب  ار  یسک  ره 
راگزور دیامن  نوریب  شفک  زا 

تسین دیدرگرب  قلخ  زا  تخب  هکنوچ 
تسین چیه  دوبن و  زگره  ایئوگ 

تمکح 145

روبص ددرگیم ، زوریپ  تبقاع 
رود رایسب  هلصاف  دشاب  هچرگ 
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تمکح 146

دش دونشخ  یسک  راک  زا  هک  ره 
دب راک  نآ  لماع  دوخ ، ایئوگ 

داهن اپ  لطاب  هار  رد  یسک  ره 
داتفوا ندرگ  هب  ار  وا  هانگ  ود 

اطخ يرادرک  هدرک  هکنیا ، لوا 
اضر شراک  زا  تسه  هکنآ  مود 

تمکح 147

نارگید اب  دوخ  دیتسب  رگا  دهع 
نآ داتوا  رب  درک  دیاب  هیکت 

فده نیا  زج  ار  داتوا  نآ  تسین  )
( فرش نامیا و  نید و  وربآ و 

تمکح 148

لوصا ناز  تعاطا  اداب  امش  رب 
لوبق نآ ، زا  لهج  رذع  دشابن  هک 

تمکح 149

راگزور دشاب ، مشچ  ار  امش  رگ 
راکشآ تسدرکب  ار  اهیندید 

شوگ دیراد  رگا  دیآ ، شوگب  قح 
شوه دیراد  رگا  تسا  مولعم  هار 

هحفص 553] ]

تمکح 150

یهد نوچ  تحیصن  خلت  يوراد 
یهن دیاب  نآ  رد  یقلخ  شوخ  دنق 

دنزگ وت  رب  دنزیم  ردارب  رگ 
دنب ددرگ ز  اهر  ات  نک ، یششخب 

تمکح 151
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داهن اپ  سک  رگا  ءوس  یناکم  رد 
دابع دنراد  نظءوس  هک  یعضوم 
وا رب  نونظم  دیدرگ  یسک  رگ 

وگتفگ ای  شنزرس  ياج  تسین 

تمکح 152

تفای تسد  یئاورنامرف  رب ، هک  ره 
تفاتب ور  مدرم  دید و ز  ار  شیوخ 

راوخ دیدرگ  دش ، ياردوخ  یسک  ره 
راگزور رد  ار  هصرع  دنیب  گنت 

کین تسدرک  تروشم  هک  یسک  ره 
کیرش مدرم  رگد  لقع  رد  هتشگ 

تمکح 153

تشادب ناهنپ  ار  شیوخ  زار  هک  ره 
تشاذگ دوخ  تسدب  ار  شرایتخا 

تمکح 154

تخس گرم  زا  تسرتدب  یتسدگنت 
تخب تسدیدرگب  ناتسدیهت  زا 

تمکح 155

ادا درک  ار  یسک  قح  یسک  ره 
اجب ار  شقح  چیه  دراین  هک 
تسیاهدنب نوچ  وا  رهب  تقیقح  رد 

تسین شاداپیب  راک  زج ، یگدنب ،

تمکح 156

هاگچیه تعاطا  درک  دیابن  دوخ 
هلا زا  دچیپب  رس  هک  یسک  زا 

تمکح 157
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تساوران سکنآ  رب  ندنار  شنزرس 
تساوخ رید  ار  نتشیوخ  قوقح  هک 

تسرد دشاب  یسکنآ  رب  شنزرس 
تسج تسین ، وا  زا  هک  یقح  نآ  ره  هک 

تمکح 158

لاح یتقو و  همه  رد  يدنسپدوخ 
لامک زا  ار  یمدآ  دراد  زاب 

تمکح 159

تسا كدنا  تصرف  تسا و  کیدزن  گرم 
تسب تسیاب  رفس  رهب  ار  راب 

تمکح 160

دوب انیب  ياهدید  ار  هک  ره 
دوب ادیپ  وا  رهب  قداص  حبص 

تمکح 161

تسا رتناسآ  هانگ  زا  نتسش  تسد 
تسد هبوت  رب  يرب  هگناو  ینک ، ات 

تمکح 162

رازن يدرگ  يروخ ، يزیچ  اسب  يا 
راوگشوخ تزیچ  چیه  دشابن  هک 

تمکح 163

دنلهاج قیاقح ، رب  هک  یمدرم 
دنلفاغ نآ  زک  دننآ  نمشد 

تمکح 164

داهن لد  يراکب  تقد  اب  هک  ره 
داد صیخشت  ار  راک  ياهبیع 
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تمکح 165

نیگمشخ دش  قح  رهب  هک  یسک  ره 
نیمز دز  دهاوخب  ار  لطاب  تشپ 

هحفص 554] ]

تمکح 166

تلد رد  یسرت  تسه  يراک  رگ ز 
تلکشم ددرگب  لح  ات  ور  شیپ 

تسرتناسآ لمع  ماجنا  هکنوچ 
تسرس رد  مئاد  هک  تسرت  همه  نیز 

تمکح 167

تسیرورس نابدرن  يرابدرب 
تسیرتهم زور  رازفاتسد  ربص ،

تمکح 168

راکتشز ات  ناوکین ، رب  نک  فطل 
رارقیب ددرگ  جنر و  رد  دتفوا 

تمکح 169

ینکرب دوخ  لد  زا  ار  يدب  رگ 
ینز یماگ  یتسار  ریسم  رد 

ریغ بلق  زک  دوشیم  نآ  ثعاب 
ریخ هب  ور  درآ  یتشز ، ددرگ  رود 

تمکح 170

تساهریبدت نمشد  ندومن ، جل 
تساهریصقت لماع  يراشفاپ ،

تمکح 171

تسیگدنب هنادواج  يدنمزآ 
تسیگدنز يارب  يریجنز  صرح ،
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تمکح 172

یلهاک دیامن  يراک  رد  هک  ره 
یلصاح دباین  ینامیشپ  زج 

راکماک ددرگ  شیدنا  رود  درم 
رانک رد  شیگدوسآ  دهاش 

تمکح 173

هابتشا تسه  یشماخ  نتفگ ، تقو 
هابت دزاس  تنتفگ  ینادن ، نوچ 

تمکح 174

تسین چیه  یفالخ  يوعد ، ود  نیب 
تسیهرمگ رد  یکی  ودنآ  زا  هک  زج 

تمکح 175

تفاتب نم  رب  قح  هک  يزور ، نامه  زا 
تفاین هر  مدوجو  رد  یکش  چیه 

تمکح 176

یبن زا  مدینش  ار  یغورد  هن 
یبل نآ  رب  ماهداشگب  مدوخ  هن 

نخس مدینشب  وچ  هرمگ  مدش  هن 
نم فرح  زا  دش  هارمگ  یسک  هن 

تمکح 177

تسد یملظ ز  رب  تسد  لوا  هک  ره 
تسد تشپ  نادندب  دریگ  تبقاع 

تمکح 178

كاخ ناماد  زا  تسب  دیاب  تخر 
كاله دش  قح ، اب  دیگنج  یسک  ره 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 732 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تمکح 179

كاخ ناماد  زا  تسب  دیاب  تخر 
كاله دش  قح ، اب  دیگنج  یسک  ره 

تمکح 180

هایس دزاس  ار  ربص  يور  هک  ره 
هابت یباتیب  طرف  زا  دوشیم 

تمکح 181

تفگش يا  اهنآ  ياهتفالخ  دوخ 
تفرگ تروص  یتسود  قیرط  زا 

تروشم اب  ياهتشگ  هفیلخ  رگ 
تلزنم ناشیا  روش  اب  یتفای 

نآ دارفا  هک  دوب  اروش  هچ  نیا 
؟ نامز نآ  بئاغ  دندوب  یگلمج 

يدش مکاح  نیملسم  رب  رگا  ای 
يدب ربمغیپ  دنواشیوخ  هکنوچ 

هحفص 555] ]
تشاد زین  رتهب  وت  زا  شیوخ  موق و 

تشاذگیم شیارب  ار  تموکح  هک 

تمکح 182

فرط ره  زا  دوخ  گرم ، ياهریت 
فده ار  ناسنا  دنریگ ، اضق  رد 
شیپ دنیآ  فرط  ره  زا  اهدرد 

شیوخ رهب  تمینغ  نیا  دنیابر  ات 
ورف دیان  ياهعرج  ياهمقل و 

ولگ هار  ای  يان  ددنبن  هک 
فکب دیآیمن  زگره  یتمعن 
فلت رگید  یتمعن  ددرگن  ات 
هابت شنیشیپ  زور  ددرگن  ات 

هار دیان ز  يرگید  زور  هزات 
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میروای دوخ ، ار  گرم  تقیقح ، رد 
میروآ شریسم  رد  ار  نامناج 

دنارورپ يدیما  لد  رد  ناوت  نوچ 
دنام میهاوخ  نادواج  ملاع ، رد  هک 

دنتشارفا ياهناخ  ره  بش  زور و 
دنتشادرب شندرک  ناریوب  رس 

دنتخاس مهارف  هک  مه  ار  هچ  ره 
دنتخادنا رود  دندنکارپ و  رد 

تمکح 183

یتشاد رتنوزف  دوخ  قزر  رگ ز 
یتشاذگب نارگید  رهب  جنگ 

تمکح 184

دنروآ يزیچ  هب  ور  اهلد  هاگ 
دنربیم يزیچ  رطاخ ز  مه  هاگ 

راک دیهاوخ  نامز  نآ  دوخ  لد  زا 
رارقیب دشاب  قوش  روش و  هک ز 

قایتشا نودب  لد ، ددرگ  روک 
قاط تشگ  دهاوخ  راک  زا  شتقاط 

تمکح 185

شوجب ممشخ  شتآ  درایب  رگ 
شومخ ار  نآ  منکیم  تبون  ود  رد 

ماقتنا زا  مزجاع  هکنامزنآ 
ماین زا  مراین  رد  ممشخ  غیت 
شنزرس مدننکیم  مدرم  هن  رو 

شنکاو ره  زا  دوب  رتهب  ربص 
ناوت مراد  دوخ  هک  يزورنآ  رگید 

نارگید زا  ماقتنا  مریگب  ات 
مروخیم ار  نتشیوخ  مشخ  زاب 
مربیم هنیس  هنیک ز  يهتشر 

! رتهتسهآ هک : دنیوگ  نم  هب  ات 
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رتهتسیاش دوب  یئاشخبب  رگ 

تمکح 186

تفرب ار  نآ  سک  دوب و  ینیگراپ  )
:( تفگ شیوخ  ناروای  رب  یضترم 

نیمز رب  هداتف  هک  تفاثک  نیا 
نیا زا  شیپ  هک  دوب  يزیچ  نامه  دوخ 

هحفص 556] ]
نآ ءادها  رد  دیدرکیم  لخب 

ناتنیب نآ  رد  دوب  تباقر  ای 

تمکح 187

دادب تدنپ  یلو  تلام  دشب  رگ 
داهن تنامادب  یجنگ  روخم  مغ 

تمکح 188

نت وچ  ددرگیم  هتسخ  مه ، لد  هاگ 
نخس وکین  اب  تشگ  دهاوخ  عفر 

تمکح 189

اعدا نیا  دینش  نوچ  جراوخ  زا  )
( ادخ ناز  زج  تسین  تموکح  هک 
تسار تسه  هچ  رگا  راتفگ  نیا  تفگ 

تساوخ دنهاوخ  یلطاب  نآ  زا  کیل 

تمکح 190

:( دومرف شابوا  هرابرد  )
داحتا مه  اب  دنباییم  هک  نوچ 

دابع رب  دیایب  هک  اهررض  سب 
رگدمه زا  رود  دنشاب  رگا  کیل 

ررض هن  رگید  دنشخبیم  دوس 
دوب هچ  تروظنم  دندیسرپ  قلخ  )

)؟ دوس تسه  ناشیا  رد  یئوگیم  هکینز 
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قارتفا دتفا  هکنوچ  ینعی  تفگ 
قافتا دشابن  دوخ  ناشیا  نیب 

شیوخ رهش  رب  سک  ره  ددرگزاب 
شیپ زین  دریگب  ار  دوخ  يهفرح 

دیفم مدرم  رب  دنشاب  مرجال 
دیسر دهاوخ  ناشدوس  هنامز  رب 

شیئانب رس  انب ، دوریم 
شیئاونان دنکیم  مه  اونان 

لثم ناونعب  هدنفاب  هک  ای 
لمع نآ  دیامن  هشیپ  مه  زاب 

تمکح 191

دنچ دندروآ  شدزن  ار  يرجات  )
( دندب شهارمه  شابوا  زا  یعمج 

تشرسدب نآ  رب  داب  تنعل  تفگ 
تشز راک  رد  زج  هدید ، ددرگن  هک 

تمکح 192

دنمدآ رای  هراومه  کلم  ود 
دنمدمه هشیمه  شنابهگن  نوچ 
هار دیآ ز  لجا  هکینامز  ات 
هلا ریدقت  هب  شدنراپسیم 

رپس وچ  دشاب  گرم ، ریت  شیپ 
رشب ره  رمع  مولعم  تدم 

تمکح 193

ریبز هحلط و  دنتفگ  ودب  نوچ  )
( ریخ تسه  تسه و  وت  اب  ام  تعیب 

کین درم  يا  دوب  نیا  شطرش  کیل 
کیرش ار  ام  دوخ  راک  رد  ینک  هک 

هاگچیه تفالخ  رد  هک  هن  تفگ 
هار چیه  زا  کیرش  زگره  سک  تسین 

هحفص 557] ]
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دیروآ شیپ  يروای  تسد  کیل 
دیروای میارب  اهیتخس  زور 

تمکح 194

وا هک  ینادزی  دیاب ز  ناتسرت 
وگتفگ دیامن  سک  نوچ  دونشب 

دینکیم ناهنپ  هچ  ره  زا  تسهگآ 
دینکیم نامتک  هنیس  نورد  رد 

راب دیدنب  نونک  یگرم  نآ  رهب 
رارف هار  نآ  زا  چیه  دشابن  هک 

سپ دیآیم ز  دیزیرگب  هک  رگ 
سفن دریگ  امش  زا  یگنرد ، اب 

دیرب لد  زا  وا  دای  مه  امش  رگ 
دیروآ شدای  هک  يراک  دنکیم 

تمکح 195

ودب اهیئوکن  سب  يدرک  هکنآ 
وکن ار  تراک  ردق  دنادن  رگ 

يرب ینامیشپ  ات  ادابم  ناه 
يروآ نادندب  ترسح  زا  یتسد 

ازس دیوگ  وت  رکش  سکنآ  هاگ 
ارت فطل  هگچیه  هدیدن  هک 

نارکاش ساپس  زک  دشاب  هاگ 
نارگ سب  يرایب  فک  رد  یتمعن 

سانشقح قلخ  ینیب ز  یتمعن 
ساپسان زا  هابت  دش  هچنآ  زا  شیب 

تسود تسه  نادرمکین  اب  ادخ  نوچ  »
« تسورد یئوکین  قلخ  هک  یسک  اب 

تمکح 196

دنهد یفرظ  ره  ملع  فرظ  ریغ 
دنهن يزیچ  نآ  رد  نوچ  ددرگ  گنت 
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تمکح 197

رابدرب يازس  لوا  دوب ، نیا 
رای دندرگ  شمدرم  نادان ، شیپ 

تمکح 198

بیصن یئابیکش  زا  يرادن  رگ 
بیکش رب  امرف  راداو  ار  شیوخ 

يرگید هیبش  ار  دوخ  ینک  رگ 
يربیم یبیصن  شقلخ  زا  مکمک 

تمکح 199

باذع دنیبیم  سفن ، زا  لفاغ 
باسح دهاوخ  دوخ  هکنآ ز  درب  دوس 

ناما رد  دشاب  دیسرت ، یسک  ره 
نامز زا  زومآدنپ  انیب ، تسه 

درک مهف  ار  نخس  دش  انیب  هک  ره 
درک مهو  دوجویب  شناد  بسک 

تمکح 200

يرگنب وکین  هک  رگ  ار  ناهج  نیا 
يرگنایغط زا  سپ  دزرویم  رهم 

هحفص 558] ]
نارگ یمشخ  زا  سپ  هک  هقان  وچمه 

نابرهم دوخ  كدوک  اب  دوشیم 
میهن تنم  نیفعضتسم  همه  رب  »

« میهدیم یئاوشیپ  کلم و  ثرا 

تمکح 201

ادخ اتکی  زا  دیاب  لد  رد  سرت 
ازس ار  شناش  تسه  هکنانچ  نآ 

درک بوکرس  ار  سفن  هکنآ  وچمه 
درک بولغم  شتمه  زا  ددم  اب 
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تستخاس یهار  هشوت  لد ، رد  میب 
تستخات اهیگدنب  قیرط  رد 

هار نایاپ  درخ  مشچ  اب  هدید 
هاگن هدرک  ترخآ  يارس  رب 

تمکح 202

تسوربآ نابساپ  يدرمدار ،
تسوکن يدنب  نهد  ار ، قمحا  ملح ،
تایح رد  ینیب  وچ  يزوریپ  يور 

تاکز شناتسدریز  وفع  دشاب 
تسا نئاخ  يازس  ندنادرگ ، درط 

تسا نطاب  يامنهر  ندرک  روش 
تستخادرپ تروشم  زا  لد  هک  ره 

تستخادنا رطخ  رد  ار  نتشیوخ 
ربص تسد  اب  دنکشب  یتخس  تشپ 

ربتس سب  یناولهپ  دشاب  هچرگ 
دنمغ نارای  دایرف ، هلان و 

دنمدآ گرم  يریپ و  ثعاب 
تسا نتفگ  ایور  كرت  يزاینیب ،

تسا نتفر  هنیس  ار ز  اهوزرآ 
تساوه میلست  هک  یلقع  اسب  يا 

تساطخ ماد  فک  رد  يریسا  نوچ 
راکب نتسب  نتخودنا ، هبرجت 
راگدرورپ زا  تسا  یقیفوت  ود  ره 

تسندرک یشیوخ  مکح  رد  یتسود 
تسندروآرهم دنویپ و  ثعاب 

لدگنت زا  شابم  زگره  ناما  رد 
لگ هب  هدنامرد  تسباتیب و  هکنآ 

تمکح 203

دایز ینادوسح  دشاب  ار  لقع 
دانع يدنسپدوخ و  شنیلوا 
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تمکح 204

درد رازآ و  دروآ  هنامز  رگ 
درکب اهلمحت  ار  اهنآ  دیاب 

اضق هاگرذگ  رد  زگره  هنرو 
اضر دش  دهاوخن  یتیگ  زا  تبلق 

هحفص 559] ]

تمکح 205

رتزبس سک  ره  قالخا  يهخاش 
رمث شخاش  زا  دنیچیم  رتشیب 

تمکح 206

دنک نایغط  نوچ  يار ، فالتخا 
دنک ناریو  ار  ریبدت  يهناخ 

تمکح 207

زایتما هنامز  رد  دبای  هک  ره 
زارفرس ددرگ  زین  كدنا  كدنا 

تمکح 208

راگزور خرچ  ینوگرگد  رد 
راکشآ ددرگب  نادرم  رهوگ 

تمکح 209

دروآ شغ  یسک  ره  تقافر  رد 
دربیم اهدسح  دوخ  قیفر  رب 

تمکح 210

زآ ریشمش  زا  یقرب  دشخرد  نوچ 
زارفرس دنامن  دریمیم ، لقع 

تمکح 211
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نظ يانبم  رب  داد  یمکح  هک  ره 
نزم مد  تلادع  زک  وا  رب  يوگ 

تمکح 212

داعم زور  اههشوت ، نیرتدب 
دابع رگید  رب  تسفاحجا  ملظ و 

تمکح 213

دنک نامتک  سک  هک  دشاب  فرش  زا 
دنک ناهنپ  سک  بیع  دنادب  رگ 

تمکح 214

ایح زا  یسابل  دشوپ  یسک  ره 
ارو بیع  هگچیه ، دنیبن ، سک 

تمکح 215

درک هشیپ  ار  یشماخ  هک  یسک  ره 
درک هشیر  يراقو  وا  نورد  رد 
دایز ددرگیم  داد  زا  یتسود ،

دابع ردق  دنک  رتنوزفا  دوج 
مامت تمعن  دوشیم  عضاوت  اب 
مادب دتفا  يرورس  یتخس ، دعب 

راوخ دندرگ  نانمشد  تلادع  اب 
راخ دیدرگ  ناشنامشچ  رد  داد 
روبص دشاب  یسک  ره  نادان  شیپ 

روفو رب  شهیلع  رب  دبای  تسود 

تمکح 216

تسس هدیدرگ  دسح  زا  شیاپ  هکنآ 
؟ تسردنت دشاب  هک  ایآ  تسلفاغ 

تمکح 217
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تسا تلذ  ریسا  يراکعمط  ره 
تسا تفخ  راوخ  یتسپ و  مداخ 

تمکح 218

نخس هس  نیا  لصاح  نامیا  تسه 
نت هب  ندرک  بل ، هب  نتفگ  لد ، هب  کح 

تمکح 219

راگزور زا  دوب  نیگهودنا  هک  ره 
راگدرک ياضق  زا  تسکانمشخ 
دردب دلانیم  هک  هدیدالب  ناو 

درکب هوکش  نتشیوخ ، يادخ  زا 
ینغ دزن  رد  لام ، رهب  هک  ره 

یند راوخ و  دنکیم  ار  نتشیوخ 
دابب هتفر  وا  نید  زا  ثلث  ود  دوخ 

دایب درآیمن  زگره  شرگید 
هحفص 560] ]

رامش زور  دب و  ناوخ  نآرق  هک  ره 
راگدرورپ خزود  رد  دتفوا 

دنچ هک  مدرم ، نآ  زا  هدوب  وا  کشیب 
دنخشیر ار  اههیآ  دندومنیم 

تسا هتفشآ  ناهج  قشع  زا  سک  ره 
تسا هتفخ  يزیچ  هس  غاد  شلد  رد 

ناجب شداتفا  هک  یهودنا  زآ و 
نآ يور  دنیبن  هک  یئوزرآ 

تمکح 220

تسعناق هکنآ  ره  دراد ، یتلود 
تسدب تمعن  شوخ ، قلخ  زا  دسریم 

تمکح 222

کیرش دیاب  تسکنآ  تراجت  رد 
کین تسناوارف و  یقزر  ارو  هک 
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لام بسک  رب  دوب  قیال  وا  هکنوچ 
لامک رب  يو  رب  تسدرک  ور  تخب 

تمکح 223

تفگ وچ  ناسحالا » لدعلاب و  ورمای  )»
( تفهن زا  درک  نایع  ار  نآ  ینعم 

تسا ششخب  ناسحا  تسا و  فاصنا  لدع 
تسا شزرارپ  لمع ، دیامنب  هک  ره 

تمکح 224

دنچ درک  ششخب  هک  یهاتوک  تسد 
دنلب یتسد  وا ، رب  دیامنب  فطل 

تـسد دـنلب  تسد  زا  روـظنم  و  تسا . ناـسنا  تسد  هاـتوک  تسد  زا  روـظنم  هک  دزادرپیم  نخـس  نیا  حیرـشت  هب  یـضردیس  اـج  نیا  رد  )
.( تسادخ

تمکح 225

:( دندومرف نسح  ماما  هب  )
مزر هب  توعد  نکم  وت  ار  سک  چیه 

مزج مزع  اب  ورب  توعد  يدش  رو 
تسدش یعاد  ار  مزر  هک  یسک  نوچ 

تسکش دنیبیم  هک  دشاب  یملاظ 

تمکح 226

درک هشیر  نز  رد  هک  یقلخ  نیرتهب 
درم ناج  رد  دوب  تلصخ  نیرتدب 

تسا تسخ  سرت و  زان و  تلصخ  هس  ناو 
تسدب نادرم  رد  وکین و  نانز  رد 
زاب هکنیا  زا  دوش  عنام  نز  زان 

زارد یتسد  وا  يوس  رب  دنک  سک 
هآ صرحیب و  دوشیم  ثعاب  لخب 

هاگن دراد  شرهوش  شیوخ و  لام 
ساره دزادنا  شبلق  رد  وا  سرت 

سانشان وا  رب  درک  ضرعت  رگ 
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هحفص 561] ]

تمکح 227

لاوئس وا  زا  دش  هکنوچ  خساپ ، داد  )
( لاح وت  وگ  رب  دوب  لقاع  سک  هچ  هک 

راگزور رد  یسک  ره  لقاع ، تسه 
رارق هداد  دوخ  ياج  رد  ار  هچ  ره 

تمکح 228

تسرتمک میارب  ایند  شزرا 
تسرگ تسد  هک  كوخ  ناوختسا  ز 

تمکح 229

ادخ زا  دنیامن  تعاط  ياهدع 
اطع یفطل  دنک  هک  يدیما  رب 
دنرجات نوچ  نامدرم  نیا  ایئوگ 

دنروان تعاط  دوس ، دشابن  ات 
دناهدروخرس ناگدرب  نوچ  ياهدع 

دناهدرب هدجس  دنسرتیم ، هک  نوچ 
ساپس ار  نادزی  دنیوگ  ياهدع 
ساپ دنراد  شتمعن  دنرکاش و 

دناهدازآ سب  نادرم  ناسک  نیا 
دناهداد تعاط  هب  ار  لد  نینچنیاک 

تمکح 230

تسیدب اپ  ات  رس  تسه  نز  رد  هچ  ره 
تسین هراچ  وا  زا  چیه  هکنیا  رتدب 

تمکح 231

راوخ درک  ار  قح  درک ، یتسس  هک  ره 
راخ تسه  یتسس  مشچ و  نوچ  دوب  قح 

درک شوگ  نیچربخ ، فرح  رب  هک  ره 
درط دنادرگ  ار  شیوخ  ناتسود 
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تمکح 232

تسا هناخ  نورد  رگ  یبصغ ، گنس 
تسا هناشاک  يدوبان  ثعاب 

تمکح 233

باسح زور  رد  مولظم  زا  ملاظ 
باذع دنیب  دلانیم و  رتشیب 

تمکح 234

راگدرک زا  سرتب  دشاب ، مک  هچرگ 
رارق هدیم  ياهدرپ  كزان ، هچرگ 

تمکح 235

باوج رد  یماحدزا  دتفیب  نوچ 
باوص وکین و  راتفگ  دوش  مگ 

تمکح 236

تسا هداد  نادزی  هچ  ره  لابق  رد 
تسا هداهنب  رشب  رب  یصاخ  نید 

هحفص 562] ]
ادا دنادرگ  نید ، نآ  یسک  ره 

ادخ وا ، رب  دهد  تمعن  رتشیب 
تسا هدومنب  یهتوک  نآ ، رد  هکناو 
تسد تمعن ز  دهدیم  هک  اسب  يا 

تمکح 237

دوش مک  ینامزنآ  لد ، شهاوخ 
دوش مکحم  تتردق ، يانب  هک 

تمکح 238

تخیر رود  دیابن  ار  تمعن  ماج 
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تخیرگ یغرم  ره  زاب ، ددرگن  نوچ ،

تمکح 239

دربیم ار  اههنیک  يدرمدار ،
دروآ تبحم  یشیوخ ، زا  شیب 

تمکح 240

نامگ شوخ  دشاب  وت  رب  هک  یسک  ره 
نامب وکین  شلد  رد  نک ، یتسار 

تمکح 241

نارگ دش  دهاوخب  يراک  نآ  جرا 
نآ هب  ار  تسفن  روبجم  ینک  هک 

تمکح 242

تخادگ ار  مناج  هراومه  قح  رهم 
تخانش ار  قح  یهر  ره  زا  نم  بلق 
تسس تشگ  هک  اهریبدت  نامه  زا 

تسرد دش  هک  ياهتسب  ياهراک 

تمکح 243

ترخآ شون  زورما ، یخلت 
ترخآ رهز  تسا  زورما  دهش 

تمکح 244

زیزع بر  زا  بجاو  نامیا  هتشگ 
زیمت ددرگ  لد  كرش  ثول  ات ز 

تالص لیس  دنک  ناریو  ار  ربک 
تاکز زا  ددرگزاب  يزور  برد 

دابع صالخا  ز  دیوگیم ، هزور 
داحتا دنبای  هکنآ  يارب  جح 
رازراک داهج و  رب  هدرک  رما 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 746 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رادتقا ار  نید  کلم  دشخبب  ات 
تسشب ار  اهلد  فورعم  رب  رما 

تسرد ار  لد  دب  درک  رکنم  یهن 
شیوخ ماوقا و  اب  دیدنویپ  تفگ 
شیب زور  ره  ناتدادعت  دوش  ات 

نیا زا  دعب  ددرگب ، ارجا  صاصق  نوچ 
نیمز يور  رب  تخیر  دهاوخن  نوخ 

ماخ نادرم  رب  هک  مزال  دوب  دح 
مارح راک  دنک ، هولج  نارگ  سب 

بارش كرت  رب  روتسد  هدمآ 
باوص هار  رب  لقع  دنامب  ات 

اجب یکاپ  دوب  ات  يدزد ، كرت 
انز كرت  بسن ، دیالاین  ات 

مالغ اب  نتفخ  تسدنادرگ  عنم 
مالظ رد  دتفا  لد  دربیم ، لسن 

هاوگ درآ  دوخ  هک  دیاب  یعدم 
هابت یقح  تهجیب  ددرگن  ات 

هحفص 563] ]
غورفیب اهیتسار  ددرگن  ات 

غورد كرت  رب  تسدومرف  رما 
مالس دنار ، نورب  لد  زا  ار  سرت 

ماظن دنام  اجباپ  تماما  اب 
دایز سب  تماما  ناش  دوب  نوچ 
دابع رب  بجاو  تسوا  زا  تعاط 

تمکح 245

متس تسدنار و  ملظ  هک  یسک  ره 
مسق يزور  دروخ  رگ  یضاق ، شیپ 

ار هتفگ  نیا  بلب  دنار  وا  دیاب 
ادخ لوح  توق و  رب  مسق  هک 

غورد دیوگ  رگا  دنگوس  نیا  زا  دعب 
غوی ریز  درآ  شدوز  دزیا  مشخ 

راگدرورپ رب  تسدروخ  مسق  نوچ 
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راگدرک نآ  تدحو  هدرک  رکذ 
باذع رهق و  رفیک و  يارب  سپ 
باتش دیشاب و  لیجعت  زا  رود 

تمکح 246

شاب شیدنا  رود  هراومه ، رشب ، يا 
شاب شیوخ  ياهلام  یصو  دوخ 

؟ نوچ دنزاس  ناثراو  يراد ، تسود 
نونک نکیم  ار  راک  نآ  تدوخ  سپ 

تمکح 247

تسا هشیر  مه  نونج  اب  یئوخدنت 
تسا هشیپ  نامیشپ  رخآ  وخدنت 

راک هدوهیب  نیا  زا  مدان ، دشن  رگ 
راوتسا تسه  ياهناوید  نانچ  مه 

تمکح 248

تسا شماخ  رگ  دسح  کشر و  شتآ 
تسا شوخرس  تسردنت و  ناسنا  مسج 

تمکح 249

لیم وت  اهیئوکن  رب  يراد  هکنوچ 
لیمک يا  وگ  رب  شیوخ  ناسک  رب 

مرک بسک  رد  دنشوک  اهزور 
مرد لذب  رب  دنشوک  اهماش 
شوپهدرپ راگدرک  رب  مسق ، سپ 

شوگب ار  اهنخس  دشوینب  هکنآ 
داد هیده  یبلقب  ار  يداش  هک  ره 

داشگ وا  رب  ادخ  یفطل ، يهمشچ 
درک يور  ایالب  زا  يرابغ  رگ 

درم درگ  دیوشب  همشچ ، نآ  بآ 
ارو هک  رتشا ، هناگیب  نآ  وچمه 

ارچ زا  دننارب  اهرتشا  رگید 
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تمکح 250

انگنت زور  هب  هقدص ، نداد 
ادخ اتکی  اب  تسادوس  نیرتهب 

تمکح 251

افو زگره  نکم  ار  نایافویب 
ادخ اب  یئافویب  يدرک  هنرو 

زابهلیح اب  ندرک  یئافویب 
زاینیب بر  هب  دشاب  افو  زا 

هحفص 564] ]

تمکح 252

وا رب  یکین  ینک  هک  سک  اسب  يا 
ورف ددرگ  الب  رحب  رد  کیل 

اضق رد  هدروخ  لوگ  سک  اسب  يا 
الم رب  شهانگ  هدیدرگن ، نوچ 

دینش ینسح  دوخ  هک ز  سک  اسب  يا 
دیشک اهیدنسپدوخ  رب  وا  راک 

ناحتما هدرکن  قح ، ار  سک  چیه 
ناهج رد  شعسو  تسه  هک  یسک  زج 

!( دنراد يرتشیب  حیضوت  ریسفت و  هب  زاین  وا  رادنپ  هب  هک  دروآیم  ار  یهاتوک  نانخس  یضر  فیرش  تمسق  نیا  رد  )
هارب دتفایم  هک  يزور  دسریم  -1

هلا نید  ربهر  دشاب  هکنآ 
باتش شنارای  دنراد  وا  درگ 

بآ چیه  درادن  هک  يربا  وچمه 
تسربنم رب  نونک  هکنیا  تسا  حشحش  -2

تسرت زغن و  وا  راتفگ  نینچ  نیاک 
.( دنکیم روج  عمج و  بوخ  ار  شراتفگ  همادا  تسرهام و  رایسب  ینارنخس  رد  هک  سک  ینعی  حشحش  )

نیمک رد  یمحق  تسه  ار  ینمشد  -3
نیرق دنادرگ  گرم  اب  تبقاع 
.( كاله ياج  ینعی  محق  )

قافتا تسه  نخس  نیا  ار  نالقاع  -4
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قاقحلا صن  دسر  رس  ار  نانز  نوچ 
دوب ار  وا  ردپ  تشپ  زا  سک  ره 

دج وچمه  ای  ومع  ای  ردارب  نوچ 
تسرتقیال شندرک  تیالو  رب 

! تسردام تقایل ، رد  سک ، نیرخآ 
.( غولب كاردا و  هلحرم  هب  ندیسر  ینعی  قاقحلا  صن  )

رون دننام  ياهطقن  نامیا  تسه  -5
روهظ ناسنا  لد  رد  دیامن  هک 

داهن رد  دشاب  شیب  نامیا  هچ  ره 
دایز ددرگ  مه  رون  ینشور 

نوزف ای  مک  یسک ، دهاوخ  رگا  ماو  )
نونظ نکیل  شتفایرد ، رب  تسه 

هحفص 565] ]
دهد دیاب  ار  لام  تاکز  سپ 

دهر شناماد  نید ، نیا  زا  هک  ات 
ناوت دح  ات  گنج ، ریسم  رد  -7
نانز زا  دیراد  زاب  ار  نتشیوخ 

رامق هدرب  هک  دیشاب  یسک  نوچ  -8
راظتنا لوا  زا  دراد  ار  حتف 

گنج زور  رد  یبن  دب ، ام  ظفاح  -9
گنت هصرع  ام  رب  تخس  دشیم  هکنوچ 

دونج اب  فاصم  رد  هکنانچنآ 
دوبن وا  زا  رتکیدزن  سک  چیه 

تمکح 253

:( دومرف ماما  مینک . دوبان  ار  اهنآ  میناوتیم  ام  دنتفگ : وا  هب  هلیخن  مدرم  تفریم . رابنا  هب  هیواعم  نارای  عفد  يارب  یتقو  )
نم راکمه  نامدرم ، يا  دیتسین 

نتشیوخ يارب  یتح  نطو ، رد 
يرگید عفد  رهب  هنوگچ  سپ 

؟ يروای وکین  دیشاب  نم  رهب 
ریزگان هنامز  رد  اهنیا ، زا  شیپ 

ریما روج  زا  دیلانیم  قلخ 
تسرپ مدرم ، زا  نم  بلق  نامزنیو ،
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تسروخلد ناشاهملظ  زا  نم  ناج 
ماما ناشیا  موریپ ، نم  ایئوگ 

مالغ یگنز  نم  تسار ، ناشیا  مکح 
اضق خرچ  شدرگ  زا  غیرد  يا 

؟ اجک تلم  اجک ؟ مهاوخ  نم  هچنآ 

تمکح 254

:( دومرف ماما  متسه ، لمج  باحصا  نمشد  نم  ینکیم  رکف  ایآ  تفگ : توح  نب  ثراح  )
لمع رد  يدرک  رکف  ثراح : تفگ 
؟ لمج باحصا  دض  رب  مدب  نم 

قیمع وت  هاگن  دوبن  نوچ  تفگ :
قیقد ینادیمن  ار  لطاب  قح و 

هابتشا رد  ياهداتفا  تهج  نیز 
؟ هار تسار  رب  هک  تفر ؟ لطاب  هب  هک 

رمع نبا  اب ، دعس و  اب  نم  تفگ 
ربهار يا  مینکیم  يرود  وت  زا 

راوخ تشگ  ودنآ ، زا  نمشد ، هن  تفگ ،
رای دندوب  نیملسم  يارب  هن 

تمکح 255

رای هارمه و  دوب  ناهاش  اب  هکنآ 
راوس دش  هزرش  ریش  رب  ایئوگ 

هحفص 566] ]
روهطوغ وا  ترسح  رد  نارگید 

رطخ رد  دشاب  هک  دناد  دوخ  کیل 

تمکح 256

مارتحا دننیب  دیهاوخیم ، هک  رگ 
ماقم ره  رد  ناتدالوا  يهلمج 

دینک یکین  ناسک  دالوا  رب  سپ 
دینک یکیدزن  فطل و  مارتحا و 

تمکح 257
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میکح راتفگ  تسار  نامرد ، تسه 
میلا يدرد  دوب  دشاب ، اطخ  رو 

تمکح 258

وا رهب  هک  ات  تساوخ  وا  زا  يدرم  )
( ومب وم  دیوگب  ار  نامیا  حرش 

نم دزن  رد  آزاب  ادرف  تفگ :
نمجنا رد  مهد  ار  تباوج  ات 

درب تدای  زا  مفرح  تلفغ ، وچ  ات 
درپسب رطاخ  هب  ار  نآ  يرگید 

راکش دننامه  دشاب  نخس  نوچ 
رارف دزاس  یهگ  دیآ ، فکب  هگ 

تمکح 259

تسدمان ادرف  وچ  مدآینب  يا 
تسد ود  کنیا  يزگیم  نوچ  شمغ  زا 

دیمد يرمع  وترپ  ادرف  هک  رگ 
دیسر دهاوخ  مه  زور  نآ  يزور ،

تمکح 260

وگم دوخ  قیفر  اب  يراد  هچ  ره 
ودع وت  اب  دوش  يزور  اسب  يا 

قیمع زگره  نکم  ار  يزوتهنیک 
قیفر يزور ، دوش  نمشد ، اسب  يا 

تمکح 261

دناهتسبلد ناهج  رب  هک  یمدرم 
دناهتسد ود  يویند  روما  رد 

درک راک  ایند  رهب  هکنآ ، لوا 
درک راوشد  ترخآ  رد  دوخ  راک 

اهر دش  شناج  وچ  هک  دراد  سرت 
اونیب یمیتی  دنام  شکدوک 

شیوخ رهب  زگره  لاوحا  همه  اب 
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شیرپ یتسدیهت  رقف و  زا  تسین 
شالت دیامنب  رمع  مامت  سپ 

شاعم رد  دبایب  شعفن  يرگید 
رارقیب دشاب  هک  سکنآ  یمود 

راک هتسویپ  دنکیم  یبقع  رهب 
تسوا مان  رب  ناهج ، قزر  زا  هچنآ 

تسوا ماک  شون  جنر ، دوجویب 
بیصن سب  هرفس  ود  ره  زا  دربیم 

بیکش دراد  نوچ  تسبرق  بحاص 
ادخ دشخب  ودب  دهاوخیم ، هچ  ره 

اعد اب  دنیب  زاب  تمعن  هار 

تمکح 262

، درک لاوئس  ترضح  زا  نک ، زیهجت  هاپس  شورفب و  ار  هبعک  رویز  دنتفگ  رمع  هب  )
هحفص 567] ]
:( دندومرف ماما 

دورف دمآ  یبن  رب  نآرق  هکنوچ 
دومنیم تمسق  راچ  ار  اهلام 

دب قلخ  لام  هک  یلام  یلوا 
دش شخب  شناثراو  نایم  هک 
داهج رد  مئانغ  يدوب  يرگید 

داد دوب ، شقحتسم  هکنآ  رب  هک 
دار نادزی  هک  تسا  سمخ  یموس 

داهن دیابیم  هک  یئاج  نامه  رد 
ادخ هک  دشاب  تاقدص  یمراچ 

اجک دشاب  نآ  جرخ  ياج  تفگ 
تشاد بیز  نیا  مه ، زورنآ  رد  هبعک 

تشاذگ دوخ  لاحب  شنادزی  کیل 
اهر ار  نآ  درکب  یشومارف ، زن 
ادخ رب  یفخم  دوب  شناکم  هن 

راذگ یئاج  نامه  ار  نآ  مه  وت  سپ 
راگدرک تسا و  هتفگ  ص )  ) دمحم هک 

نم ياو  دشاب ، وت  اب  قح  رمع ، تفگ  )
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( نطو رد  مدوب  راوخ  يدوبن  رگ 

تمکح 263

:( دندومرف ماما  مدرم ، هدنب  يرگید  و  دوب ، لاملاتیب  يهدنب  اهنآ  زا  یکی  دندوب ، هدرک  يدزد  لاملاتیب  زا  هدنب  ود  )
ادخ لام  زا  تسه  هک  ياهدنب 

اهر ار  وا  دینک  دح ، وا  رب  تسین 
تسا هدروخ  یلام  لاملاتیب ، نوچ ز 

تسا هدرب  ار  دوخ  لام  هک  ایئوگ 
دینز دح  ار  يرگید  دیاب  کیل 

دینکفا رود  ارو  تشگنا  راچ 

تمکح 264

راوتساان هگشزغل  نیا  رد  رگ 
رادیاپ منامب  ات  مناوت  دوخ 

منکیم نوگرگد  ار  یئاهزیچ 
منکیم نوریب  کلم  زا  ار  هنتف 

تمکح 265

راگدرک نیعم ، قزر  زا  شیب 
راثن دنادرگن  يزیچ ، یسک  رب 
شوکتخس سب  دوب  هدنب  نآ  هچرگ 
شوهب راکم و  شیدنا و  تبقاع 

تسزجاع هک  مه  هدنب  نآ  نینچمه 
تسدب درآ  ار  هتشگ  نییعت  قزر 
یهگآ دراد  هتکن  نیا  زا  هکناو 

یهتوکیب لمع  نآ  رب  دنکیم 
فکب درآ  رتهدوسآ  یلد  اب 

فده دوخ  يارب  دناد  ار  هچنآ 
هحفص 568] ]

دایز هتسش  ار  ریدقت  نیا  هکناو 
داقتعا درادن  هتکن  نینچ  رب 

درخ هصغ  زا  دوش  شنهذ  يهشیش 
دربن مه  يدوس  دید و  اهنایز  سب 
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تسدب دراد  یتمعن  سک  اسب  يا 
تسسگ ار  نآ  رورغ ، راتفرگ  دش 

الب دص  نورد  هک  سک  اسب  يا 
اطع شدرک  سپس  قح ، شدومزآ 

باسح زا  یهاوخ  شیب  تمعن  هک ، يا 
باتش نک  مک  نک و  نوزفا  ار  رکش 

دناهداد هچنآ  ره  رب  تعانق ، نک 
دناهداهنب تفک  رد  هک  یتمسق 

تمکح 266

کل دیزادنیم  لد ، سابل  رب 
کش ار ز  رواب  لهج و  زا  ار  ملع 

لمع دیئامنب  دیتسنادب ، نوچ 
؟ لما ياج  هچ  دیدرک ، نیقی  نوچ 

تمکح 267

كاله رب  ار  یمدآ  صرح ، دشکیم 
كاندرد یجنر  هب  ار  وا  دشکیم 

افویب يدنب  هرادغ  وا  دشاب 
اپ ریز  ار  دوخ  دهع  دراذگیم 

بآ شون  زا  شیپ  هدنشون  اسب  يا 
بابک ار  ناج  دنک ، شگرم  شتآ 

مشچ دیراد  نآ  رب  دوخ  هک  ار  هچنآ 
مشخ یمرن و  اب  دیئوپ  شیپ  رد 

تسرتنوزفا یشزرا  ار  نآ  هچ  ره 
تسرتنوخلد شنداد  فک  زا  ناج 

روک تشگ  دهاوخب  لد  اهوزرآ ، ز 
رود تسه  هکنآ  يوس  دزات  تخب 

تمکح 268

هانپ مهاوخیم  وت  زا  اهلا  راب 
هانگ رپ  لد  وکن ، رهاظ  دوب  رگ 

ایر اب  میامن  وکین  ار  شیوخ 
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ارم بیع  همه  یناد  هب  هچرگ 
قلخ دننیبیم  ارم  بوخ  رهاظ 

قلد هنهک  نیا  ریرح  مزاس  ایر  اب 
هانگ قرغ  یلد  اب  میآ  تدزن 

هایس رسکی  ینطاب  ینت و  اب 
دابع رب  برقت  میوج  لمع  نیز 
داعم رد  تیاضر  زا  مرود  کیل 

تمکح 269

بر هب  اداب  مسق  هنوگ ، نیا  تسین 
بش هریت  نیز  نورب ، درآ  زور  هک  نآ 

تمکح 270

لاح قفو  تسمئاد و  هک  یکدنا 
لالم درآیم  هک  ینوزفا  هب ز 

هحفص 569] ]

تمکح 271

ررض دز  بجاوب  هک  یبحتسم 
رگد رطاخ  زا  درب  ار  نآ  دیاب 

تمکح 272

دایب درآ  رفس ، يرود  هک  ره 
داهن هر  رد  اپ  تسب و  رتهب  راب  هب 

تمکح 273

تسا ندیشیدنا  زا  قح ، فشک  هار 
تسا ندید  رب  رداق  هدید ، هب ز 

هابتشا دنیامن  یهاگ  اهمشچ 
هاوخریخ تنایخیب ، دشاب  لقع 

تمکح 274
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دنپ ظعو و  اب  امش  ياهلد  نیب 
دنکف ار  یباجح  اهتلفغ ، تسد 

تمکح 275

تسا مهرد  سب  امش  راک  نامز  نیا 
تسمکحم تلفغ  تسد  رد  ناتتسد 

دننز دبیزان ، هچنآز  مد ، نالهاج ،
دننکفا ریخات  راک  رد  ناملاع 

تمکح 276

دس هدنادرگ  ار  رذع  هار  ملع ،
دروآ هناهب  هک  سکنآ  رهب 

تمکح 277

یتلهم درادن  شراک  رد  هک  ره 
یتصرف دبایب  دراد  وزرآ 

فکب تصرف  دوب  هک  ار  یسکناو 
فلت دزاسیم  هدوهیب  ار  تقو 

تمکح 278

یهگآان زا  قلخ  هک  ار  هچ  ره 
یهز دنتفگ و  داب ،» شلاحب  شوخ  »

دوب هتسشنب  یتفآ  شنیمک  رد 
دورف يزور  تبقاع  دمایب  هک 

تمکح 279

:( دومرف دندیسرپ ، يدنوادخ  ردق  زا  )
قیرط هریت  نیا  دیئامیپن  دوخ 

قیمع رحب  نیز  دیدرگیم  هقرغ 
نآ فشک  رهب  تسینادزی  زار 

ناج دینادرگب  هجنر  هدهیب 

تمکح 280
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لیلذ ار  سک  دنک  دهاوخ ، ادخ  نوچ 
لیلد ملع و  زا  شمورحم  دنکیم 

تمکح 281

متشاد ردارب  کی  هتشذگ  رد 
متشاد رواب  دوب و  مهاگهیکت 

دوب درخ  شهاگن  رد  ایند  هکنوچ 
دومنیم یگرزب  نم  هاگن  رد 

دربن هدنا  نان  بآ و  رب  هگچیه 
دروخن رپ  زگره  تفاییم  مه  هچنآ 

دومنیم رس  نتشیوخ  توکس  رد 
دوشگیم بل  نوچ  دوب ، ناشفا  رهوگ 
ماخ دوب  شرانک  رد  وگنخس  ره 

ماج دادیم  ار  ملع  ناگنشت 
فیفع دازآ و  دوب  يدرمکاپ 

فیعض دمآیم  قلخ  مشچب  هک 
هحفص 570] ]

رازراک اپرب  تشگیم  رگا  کیل 
رام هدنفوت  مه ، دوب و  نارغ  ریش 

بر هب  نموم  یضاق  رانک  زج 
بل هب  يدرواین  زگره  یتجح 

شنم شوخ  نآ  دینشیم  یطاخ  رذع 
شنزرس ره  زا  تسشیم  ار  تسد 

دومنیم ناهنپ  قلخ  زا  ار  درد 
دوشگیم شزار  تشگیم ، اود  نوچ 

افو زا  درکیم  تفگیم  ار  هچنآ 
اعدا درکیمن  هدرکان ، راک 

تسکشیم شتوکس  دبای ، رفظ  ات 
تسد تفاییم  وا  رب  ینادنخس  نوچ 
دوشگیم بل  رگ  تخیریم ، رد  هچرگ 

دوب شیب  ندینش  رب  شقایتشا 
راک ود  نیب  رد  درکیم  کش  هک  رگ 

رانک ار ، شسفن  بولطم  وا  دزیم 
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دای دیریگ  ار  فاصوا  نینچ  ات 
دابع يا  مه  رب  دیریگ  یتقبس 

ومبوم تردق ، تسین  ار  امش  رگ 
وکن ياهتفص  نیا  دیریگ  دای 

كرد دیزاس  یکدنا  یتح  هک  رگ 
كرت دیئوگ  ار  هلمج  هکنآ  زا  هب ،

تمکح 282

هلا دوخ ، باذع  اب  یتح  هک  رگ 
هانگ زا  ار  سک  دناسرتیمن  دوخ 

دایز اهتمعن  هداد  نوچ  مه  زاب 
دابع زا  دیآ  تعاط  بجاو ، دوب 

تمکح 283

:( دومرف دوب  هدرم  شرسپ  هک  سیق  نب  ثعشا  هب  )
یتشاد قح  دب و  تناج  يهراپ 
یتشادرب ناغف  رب  رس  نینچ  نیاک 

روبص ابیکش و  یشاب  رگا  کیل 
روفغ ناز  يرجا  تسه  ار  الب  ره 

راگزور ياضق  يراج  دش  وت  رب 
رارقیب یشاب  هچ  ربص و  ینک  هچ 

باوث دیآ  تسدب  تربص  اب  کیل 
باذع ینیب  تبقاع  عرضت ، زو 

دومنیم تداش  تخس ، هک  یکدوک 
دوب هنتف  التبا و  زا  ياهیام 

هحفص 571] ]
نیگهودنا شابم  دوخ  مه  نامزنیو 

نیرق ترجا  اب  تسدنادرگ  هکنوچ 

تمکح 284

كاندرد یبلق  هب  ار  ص )  ) دمحم نوچ  )
:( كاپ درم  نآ  تفگ  دومرفیم ، كاخ 

تمتام رد  زج  بوخ ، دشاب  ربص 
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تمغ رد  الا  تسا ، تشز  سب  هلان 
راوخ تسدرخ و  اهدرد  مامت  رگ 
راوگان تسه و  تخس  تگرم ، غاد 

تمکح 285

شابم زگره  درخیب  نیشنمه 
شالت دراد  دوخ ، وچ  دزاس  ارت  ات 

تمکح 286

برح ریش  يا  وا  زا  دیسرپ  رفن  کی  )
( برغ قرش و  نیب  تسدنچ  هلصاف 

رینم سمش  هک  هزادنا  نآ  تفگ 
ریسم دیامیپ  زورکی  تدم 

تمکح 287

دنک هس  تنانمشد  ناتسود و 
دنسر يرای  ای  دنرابنایز ، ای 
تسوکن يرای  ارت  هکنآ  یلوا 

تسود رای  دشاب  هکنآ  مه  یمود 
ینمشد دراد  وت  مصخ  اب  هکنآ 

ینمیا وا  زک  تسرای  نیموس 
ودع هتسد  هس  دنشابیم  وت  اب 

وا مصخ  یتسه  هک  سکنآ  یلوا 
ینمشد دراد  وت  رای  اب  هکنآ 

ینکرب لد  وا  زا  دشاب  تنمشد 
تسوخ هریت  نآ  ارت ، نمشد  نیموس 

تسود رای و  تنانمشد  اب  دوب  هک 

تمکح 288

:( دندومرف دنزیم  نایز  دوخ  هب  رتشیب  دناسرب ، نایز  نمشد  هب  هکنآ  يارب  هک  دید  ار  يدرم  )
لمع رد  يزرو  هنیک  ناسنیا  هک  وت 

لثم رد  يراوسکباچ  نآ  وچمه 
ورف دوخ  رد  ياهزین  دیامن  هک 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 760 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


وا تشپ  دشاب  هکنآ  دریمب  ات 

تمکح 289

تسا مک  يزومآدنپ  نوزفا ، دنپ ،
تسا ملاع  ياجک  ره  تربع  سرد 

تمکح 290

دادب تدش  یسک  ره  تموصخ  رب 
داد هب  روابان  تسراکهنگ  وا 

شنمشد اب  دنک  یهاتوک  هکنآو 
شنت ناج و  دشکیم  اهمتس  سب 

زیتس رد  دراد  طارفا  یسک  ره 
زین تسدیسرتن  زگره  ادخ  زا 

تمکح 291

اطخ زا  دعب  دوب ، تلهم  ارم  رگ 
اجب مرآ  زامن  دوخ  تعکر  ود  هک 

هحفص 572] ]
هانگ نآ  زا  نیمغ  رگید  متسین 
هلا اتکی  زا  مهاوخیم  ترفغم 

تمکح 292

ازج زور  رد  دندیسرپ  قلخ 
؟ ادخ دهاوخ  نامدرم  زا  باسح  نوچ 

دایز دشاب  رشب  دادعت  هکنوچ 
داعم زور  دوب  اپ  رب  هلغلغ 

دادب ناشیزور  هک  هنوگنآ  تفگ 
دابع دادعت  دنرایسب  هچرگ 

؟ باسح دهاوخ  نوچ  دندیسرپ  زاب  )
( باجح رد  اهرظن  زا  دشاب  هچرگ 
ناوخ تسدرتسگ  هک  هنوگنآ  تفگ 

ناهج قلخ  زا  تسناهنپ  هچرگ 
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تمکح 293

راپسهر یئامن  یکیپ  هچ  هکنیز 
راکشآ تلقع  نازیم  دوشیم 

نایع تبوتکم  نتم  زا  دوشیم 
ناهن دشاب  تتیصخش  زا  هچنآ 

تمکح 294

تساعد رب  زاین  رتمک ، ار  هقرغ 
تسالب وا  نیمک  رد  هک  یسک  زا 

تمکح 295

دناهداز ایند  مام  زا  نامدرم 
دناهداد لد  وا  رهم  رب  مرجال 

شنزرس ياج  چیه  زگره  تسین 
شنم هنوگنیا  دنراد  ارچ  هک 

تمکح 296

ادگ نادزی ، وت ، يوس  دتسرفیم 
ادخ اتکی  ياهدنار  ینارب ، رگ 

راثن وا  رب  دنکیم  يزیچ  هکناو 
راگدرورپ رب  تسداد  ایئوگ 

تمکح 297

رویغ دشاب  هک  درم  ره  نامگیب 
رودب دنامیم  هراومه  انز  زا 

تمکح 298

تسا مک  هچرگ  رشب  رمع  تدم 
تسا مدآ  يارب  ینابهگن  دوخ 

لجا سرت  زا  مدآ  هکنیا  ینعی  )
( لمع زا  دراد  زیهرپ  رتشیب 

تمکح 299
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تفهن مه  رب  ار  هدید  شلفط ، درم 
تفخن هظحل  کی  دندرب ، وا  لام 

تمکح 300

دننک مه  اب  یتسود  اهردپ ، نوچ 
دننک مک  هنیک  دنیازفا و  رهم 

لاصو دتفا  ناشنادنزرف  نیب 
لاف هدنخرف  نآ  نایاپ  دوب  شوخ 

جاودزایب یتسود ، یهاگ ، تسه 
جایتحا تسرهم  هب  ار  یشیوخ  کیل 

تمکح 301

نانموم سدح  دیاب ز  ناتسرت 
نابز رب  ار  قح  دنرآیم  هکنوچ 

تمکح 302

تسس تسه  نامیا  ياپ  شنانچمه 
تسجن هر  وا  رد  فصو  نیا  یسک  ره 

هحفص 573] ]
تشاذگ ناهنپ  وا  رب  قح  هچنآ  رب  ات 
تشاد هچنآ  ات  نئمطم  دشاب  شیب 

تمکح 303

ریس وت  نکیم  هک  دومرف  سنا  رب  )
ریبز هحلط و  دزن  رب  یسر  ات 

لودع نامیا  زا  هدرک  يا  وگب  سپ 
؟ لوسر فرح  ناتدای  ایآ  تسه 

:( دندومرف ماما  مدرک . شومارف  ار  ناتماغیپ  تفگ : تشگزاب  نوچ  درک و  یچیپرس  روتسد  نیا  زا  سنا 
راگدرک مهاوخ  تسار ، یئوگن  رگ 
راچد دنادرگ  صرب  رب  ار  وت  هک 
باذع ینیب  نآ  رجز  زا  نانچ  نآ 

باقن خر  رب  ینز  رب  هشیمه  هک 
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.( دزیم باقن  هشیمه  تفرگ و  صرب  يرامیب  سنا ، نآ  زا  دعب  )

تمکح 304

یشکرس هگ  دنک ، ور  اهلد  هاگ 
یشتآ هاگ  دوشیم  یبآ  هاگ 

بلط قوش و  اب  دروآ  يور  هکنوچ 
بحتسم راک  دیهاوخ  وا  زا  دوز 

لسک دشابیم  هک  تبون  نآ  کیل 
لد ار ز  بجاو  دیهاوخ ، طقف  دوخ 

تمکح 305

ادخ اتکی  دوخ  نآرق  رد  هتفگ 
امش زا  شیپ  دوخ ، هتشذگب  ار  هچ  ره 

تسیهگآ مه  ناتیادرف  زا  زین 
تسیزب دیاب  نوچ  نیب  نیا  رد  هک  نیو 

تمکح 306

رس هب  شدیبوک  گنس ، دز  رگا  سک 
رش ریغ  دشابن  يزیچ  رش  عفد 

تمکح 307

:( دومرف دوخ  يهدنسیون  هب  )
زاس هدامآ  ياهقیل  تتاود  رد 

زارد كون  دشاب  هک  دیاب  ملق  مه 
روطس نیب  رد  راذگب  هلصاف 

رود هن  دشاب  مه  کیدزن  اهفرح 
طمن نیا  رب  یبتاک  یئوپب  رگ 

طختسد يرآ  رتابیز  دوشیم 

تمکح 308

دننکیم تعاطا  نم  زا  نانموم 
دننک تورث ، زا  یئوجهر  نارجاف 
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تمکح 309

:( دندومرف داتفا ، فالتخا  ناتنیب  وا  يهرابرد  هدرپسن ، كاخ  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  تفگ : وا  هب  یئدوهی  )
فالتخا میدرکن  زگره  شدوخ  رد 

فالخ ام  نیب  دوب  تفالخ  رد 
هحفص 574] ]

باوصان رب  هک  دیدوب  امش  نیا 
بآ يور  زا  دیدش  در  هکنیمه  دوخ 

یلد هریت  اب  شیوخ  لوسر  اب 
: یلهاج قرغ  دیتفگ ، نینچ  نیا 

راگدرک دشاب  وچ  ار  ناتسرپتب  »
« راگدرورپ وت  زاس ، مه  ام  رهب 
دیلهاج سب  امش  هک  یسوم  تفگ 

دیلفاغ قح  زا  دیتسه و  لد  هریت 

تمکح 310

گنج ماگنه  هک  دنتفگ  یلع  رب  )
( گنچب يرآ  ناسچ  ناسآ  دوخ  مصخ 

وربور متشگن  سک  اب  نم  تفگ 
ودع نادیم ، رد  چیه  متشکن  ای 
يروای نم  رب  داد  دوخ  وا  هک  زج 

يرگید هن  وا ، نوخ  میزیرب  هک 

تمکح 311

:( هدومرف هیفنح  نب  دمحم  دوخ  رسپ  هب  )
دنمتسم يدرگ  هک  مسرتیم ، تخس 

دنب ریجنز و  دنز  تیاپ  رب  رقف 
هانپ روآ  تدزیا  رب  الب  نیز 

هابت راوخ و  دنکیم  ار  نید  هکنوچ 
درخ ریبدت و  هتفشآ ، دنکیم 

دروآ يزوتهنیک  ینمشد و 

تمکح 312
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:( دومرف درک ، یلاوئس  هک  یسک  هب  )
لاوئس نم  زا  نکم  يزابجل ، رهب 
لامک یبای  هک  شاب  نآ  یپ  رد 
یلو دنادیمن  ار  يریخ  هکنآ 

یلقاع دشاب  تسا ، بسک  یپ  رد 
جورخ هدرک  یتسار  زک  یملاع 

جوجل دشاب  هک  تسینادان  وچمه 

تمکح 313

:( دومرف درکیم  رظن  راهظا  هک  سابع  نب  هللادبع  هب  )
یهدیم اهرظن  نم  رب  وت  هچرگ 

یهنیم میاپ  شیپ  یئاههار 
نخس نآ  مریذپ  قح ، رب  دوب  رگ 
نمز تعاط  ینک  دیاب  وت  هنرو 

هحفص 575] ]

تمکح 314

:( دومرف دنتسیرگیم : نیفص  ناگتشک  رب  نانز  يرهش ، رد  تشگیمزاب  نیفص  زا  نوچ  )
دندش بلاغ  نونک  اهنز  امش ، رب 

دندش بحاص  ار  ریبدت  ایئوگ 
ناغف هآ و  زا  دیراد  ناشزاب 

نانز یشوماخ ، دننیزگب ، هک  ات 
:( دومرف ماما  دوب . هراوس  ماما  داتفا و  هارب  هدایپ  ماما  یپ  رد  دوب  وا  ردق  نارگ  نارای  زا  هک  برح  )

هانگیب درمکاپ و  يدرم ، وت  نوچ 
هارب یتفا  میپ  رد  هدایپ  رگ 

دوشیم نم  يرورغم  ثعاب 
دوشیم نموم  يراوخ  بجوم 

تمکح 315

:( دومرف جراوخ  ناگتشکرس  رب  )
لوگ دیدروخ  هک  داب ، دب  امش  رب 

لودع دیدرک  نوچ  دیدید ، نایز  سب 
بیکش رپ  ریما  يا  دنتفگ : قلخ 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


؟ بیرف رهز  ناشدناشون  سک  هچ  دوخ 
هار هریت  رب  دشک  هک  ناطیش ، تفگ 

هانگ دیامنب  هک  هراما ، سفن 
دنارورپ اهلد  هب  ار  اهوزرآ 

دناشک ناشاهیشکرس  ماد  يوس 
تخاس هدعو  ناشیدب  ار  ترصن  حتف و 

تخادگ نازوس  شتآ  رد  تبقاع 

تمکح 316

هانگ زا  دینام  رود  اهناهن ، رد 
هلا اتکی  دوب  رواد  دهاش و 

تمکح 317

:( دندومرف دندینش ، ار  رکبوبا  نب  دمحم  تداهش  ربخ  نوچ  )
نارگ یغاد  نینچ  رد  ام  يهصغ 

نانمشد رورس  گنسمه  تسه 
ینمشد مک ، هدش ، نانآ  زا  هچرگ 

ینموم رای  میداد ، فک  ام ز 

تمکح 318

لاس تصش  ات  ادخ  ار  ناسنا  رذع 
لامک دیاب  نآ  زا  دعب  دریذپیم ،

تمکح 319

رفظ دباییمن  يراک ، دب  چیه 
رش دیوج ز  هر  هکنآ  بولغم  تسه 

تمکح 320

ناهج بر  ینغ ، لام  لد  رد 
ناهن ار  نادنمتسم  قزر  هدرک 

اذغیب دنامن  یشیورد  چیه 
اون دبای  ینغ  شقح ، زا  هک  زج 

هحفص 576] ]
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باسح زور  رد  زین  مه  ادخ  سپ 
باوج دهاوخ  لمع ، نیز  رگناوت ، زا 

تمکح 321

زاسب وکین  نانچنآ  ار  دوخ  راک 
زاینیب یهاوخرذع  زا  يوش  هک 

تمکح 322

راگدرورپ زا  هک  یقح  نیرتمک 
راگزور رد  امش  شود  رب  تسه 
هلا اتکی  تمعن  زک  دوب  نیا 

هانگ رهب  کمک  سک  دریگن  دوخ 

تمکح 323

تستخادرپ ناج  شقن  هک  يدزیا 
تستخاس تمینغ  ار  دوخ  تعاط 

فکب رهوگ  نیا  دنرآ ، ناکریز 
فلت ار  تصرف  دندرک  نازجاع 

تمکح 324

تسادخ نابهگن  ناطلس ، تردق 
تسایربک هناگی  کلم  ظفاح 

تمکح 325

داش دننایامن  ار  دوخ  نانموم 
داهن رد  ناشاههصغ  دشاب  هچرگ 

عیسو ایرد  نوچ  دنراد  ياهنیس 
عیطم سب  نتورف ، سب  ناشیا  سفن 
شیوخ فیرعت  رو  تسین ، وجيرترب 

شیرپ ددرگ  نارگید ، زا  دونشب 
زارد دشاب  وا  هودنا  يهتشر 

زارفرس هشیمه  دراد  یتمه 
رکذ قرغ  دشاب ، راکرپ  شماخ و 
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رکذ قرغ  دشاب ، راکرپ  شماخ و 
رکف هراومه  دنک  رباص ، رکاش و 

نخس دیوگیمن ، دوخ  زاین  زا 
نحم رقف و  رد  قرغ  دشاب  هچرگ 

فیطل وا  عبط  مارآ و  وا  يوخ 
فیرش نآ  دراد ، هشیپ  يزاینیب 

تمکح 326

؟ تسیچ هب  هک  میوگب  تورث  نیرتهب 
تسیرگید لام  هب  ندوب  عمطیب 

تمکح 327

دنتشاد عقوت  وا  زک  یسک  ره 
دنتشادرب وا  يوس  تجاح  تسد 
اهر دشاب  ياهدعو  هدادن  ات 

ادا ینید  دنک  ات  مزال  تسین 

تمکح 328

لمع نایاپ  دیدیدیم  رگ  هدنب 
لجا دیآ  نوچ  تشگ  دهاوخ  هچ  هک 

وزرآ اب  دوخ  درکیم  ینمشد 
وا زا  دنیبیم  هک  یئابیرف  نیو 

تمکح 329

کیرش تلام  رد  دنتسه  رفن  ود 
کین هک  ای  دیآ  تشز  تمشچ  هب  رگ 

رانک رد  کیرش  لوا  تثراو ،
راگزور تاثداح  مه  یمود 

تمکح 330

ریگهشوگ دش  دوخ  درک و  توعد  هک  ره 
ریت هدنکفا  یهزیب  نامک  زا 

تمکح 331
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تسا هنوگ  ود  رب  ملع  تعیبط  رد 
تسدب دیآ  بسک  ای ز  ترطف  ای ز 

هحفص 577] ]
باستکا دتفا  ترطف  فالخ  رگ 

باذع زج  يدوس  ملع  نآ  رد  تسین 

تمکح 332

تسرد تیار  دوب  تلود ، دوب  ات 
تسس تسریبدت  تشگرب ، رگا  تخب 

تمکح 333

تسا تنیز  رکشت ، ار ، یتسدهریچ 
تسا تفع  مه  یهت  تسد  تنیز 

تمکح 334

مغ تسه  ار  ناملاظ  نازیم ، زور 
متس زور  رد  مولظم  زا  رتدب 

تمکح 335

هاگن دراد  یظفاح  ار  اههتفگ 
هلا دزن  نایع  دشاب  اهزار 

انفلاراد رد  هدرک  هچ  ره  سفن 
اپب ار  وا  دوش  يریجنز  وچمه 
درخ لقعیب و  دنتسه  نامدرم 

دروآ فطل  وا  رب  قح  هکنآ  زا  ریغ 
ياهدنسرپ ره  تسا  رازآ  شدصق 

ياهدنخ رهب  تسا  فعض  یپ  رد 
باوج وا  رب  دهد  دهاوخیم  هکناو 
بات چیپ و  ار  دوخ  راتفگ  دهدیم 

تسرد شرکف  دوب ، هکنآ  اسب  يا 
تسس تشگ  يداش  مشخ و  كدنا  زا  دوخ 

رادیاپ دشاب  هکنآ  بلق  ربا 
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راز راز  دیرگ  هاگ  یهاگن  زا 
ياهظحل دناوخ ، تخس  ار  دوخ  هکنآ 
ياهلمج زا  دوشیم  نوگرگد  دوخ 

تمکح 336

راگدرک زا  لدب  دیاب  ناتسرت 
؟ رانک يوقت  زا  دیریگ  یکب  ات 

دنارورپ اهوزرآ  سک  اسب  يا 
دنارب وا  زا  ار  هلمج  یتیگ ، تسد 

انب شقن  دز  هک  انب  اسب  يا 
انف رب  دش  نآ ، رد  هدیباوخن  دوخ 

يروآدرگ دنکیم  سک  اسب  يا 
يرواد وا  زا  دناتسب  ار  هلمج 

تفایب لطاب  هر  زا  ار  نآ  دیاش 
تفاتب ور  وز  سک ، قح  هدادن  ات 

هابت کنیا  دش  دروآ و  مارح  زا 
هانگ راب  وا ، رهب  اهنت  هدنام 

شود يور  هداهن  ینیگنس  راب 
شومخ دنام  قح ، دزن  فسات ، اب 

تسد هداد ز  نونک  ار  ایند  ود  ره  »
« تسد شهار ز  شاف ، نارسخ ، دزد 

هحفص 578] ]

تمکح 337

هاگهاگ رضاح ، تسین  طیارش  نوچ 
هانگ يراکهنگ  دیوگیم  كرت 
باکترا زا  تسد  تسهاتوک ، هکنیا 

باوص تسهانگ و  كرت  زا  یعون 

تمکح 338

تساجباپ شهاوخ  لبق  تیوربآ ،
تساجک رد  نآ  شزیر  رگنب ، بوخ 
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تمکح 339

اطخ يرادرک  تسه و  یسولپاچ 
ازس زا  شیب  انث ، ار  سک  ینک  هک 

دزس هچنآ  زا  رتمک  یئوگب ، رو 
دسح زا  ای  يزجاع  زا  دوب  ای 

تمکح 340

درخ راوخ و  يرامش  هک  یهانگ  ره 
درمش یتشز  نیرتنیگنس  شدیاب 

تمکح 341

درگنب ار  دوخ  بیع  هک  یسک  ره 
درمشن ار  نارگید  هانگ  دوخ ،

درپس لد  نادزی  قزر  رب  یسک  ره 
دروخن هداد ، فک  هچنآ ز  ترسح 

دیشکرب ار  متس  ریشمش  هک  ره 
دیشکرس ار  نتشیوخ  گرم  ماج 

دنکف هجنپ  اضق  تسد  اب  هک  ره 
دنکب شروگ  دوخ ، تسد  اب  نتشیوخ 

تسشنرب ایرد  هب  اورپیب  هک  ره 
تسکش شناج  قیاق  یتخس ، جوم 
تشاذگ یماندب  ياج  رد  اپ  هکنآ 

تشاگن دوخ  يارب  یماندب  شقن 
اطخ دیامنب  رایسب  نخس ، رپ 

ایح یباییمن  ناراکاطخ  رد 
دربن يوقت  يوس  یهار  ایحیب ،

درمب يوقتیب ، تشگ  سک  ره  بلق 
رقس رد  دتفا  تسدرم ، لد  هکنآ  و 

رقم ار  وا  دوشیم  شتآ  رعق 
درخ لقع و  زا  لفاغ  هک  یسک  ره 

درگنب مدرم  بیع  رب  بش  زور و 
تشز هدناوخ  ناشیا  زک  ار  نآ  دنک ، دوخ 
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تشرس شناج  رد  لهج  هیال  هیال 
اضق رد  تعانق  دشاب  یتورث 

اهتنا یتقو  چیه  درادن  هک 
دایز دیامنب  گرم  دای  هک  ره 

داش تسه  دبای ، لام  كدنا  هچرگ 
باسح زور  ادخ ، هک  دناد  هک  ره 

باوج دهاوخ  لمع  نوچ  مه  نابز  زا 
هحفص 579] ]

نخس رد  یعفن  تسین  دنیبن  ات 
نهد دیالاین  زگره  هدهیب 

تمکح 342

تسهرمه هناشن  هس  ار  ناملاظ 
تسهگآ وک  نآ  ره  دسانشب  زاب 

تسا شکرس  دچیپب ، شقوف  ام  رس ز 
تسدریز رب  دنکیم  یئوگروز 

ناملاظ رگید  هب  يرای  دهدیم 
نامز ره  مه  اب  دنتسه  دحتم 

تمکح 343

نآ زا  دعب  دریگ  جوا  یتخس  هکنوچ 
ناشن یبایجرف  زا  كدنا  كدنا 

گنت دندرک  ار  هقلح  ایالب  نوچ 
گنج زوریپ  دوب  شیاسآ ، غیت 

تمکح 344

دیروخ رتمک  نز  دنزرف و  هصغ 
دیرب دیاب  نان ، دنب  دیق و  لد ز 

ادخ نارای  دنناشیا  هک  رگ 
اهر ار  شناتسود  دزاسن  وا 
دندزیا نانمشد  ناشیا  هک  رو 

؟ دنچ هب  ات  وت  يروخ  نمشد  مغ  سپ 
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تمکح 345

نارگید زک  دوب  نآ  بیع  نیرتدب 
نآ رب  یشاب  تدوخ  يریگبیع و 

تمکح 346

:( دندومرف ماما  داب . كرابم  وت  رب  راوس  هدیزگ  نیا  تفگ : تشاد  يرسپ  دازون  هک  یسک  هب  يدرم  )
بل يور  روایم  زگره  نخس  نیا 

بر هدنشخب  وگرکش ، وگرب ، هکلب 
تسا هداد  هچنآ  داب  نومیم  وت  رب 
تسا هداهنب  ترب  رد  هک  یتمعن 
لامک رب  دناسر  ار  وا  راگدرک 

لاح لک  رد  تینازرا ، شیبوخ 

تمکح 347

:( دندومرف ماما  تخاس  دنمهوکش  یخاک  یسک  )
انب نیز  نایامن  دشاب  اههرقن 
ارت لام  تورث و  دناسریم 

تمکح 348

ارس رد  دنیشن  سک  رگ  دش ، هتفگ 
)؟ اجک زا  دیآ  شقزر  ددنبب ، رد 

لجا دیآ  وا  رب  اج  ره  زا  تفگ 
لحم ناز  دیآرد  مه  وا  يزور 

تمکح 349

:( دندومرف یسک  يرادازع  رد  )
امش زا  هتشگ  زاغآ  هن  گرم 

اهتنا رب  ناتگرم  اب  دسر  هن 
هحفص 580] ]

رگد هتسبرب  تخر  نونکا  هکنیا 
رفس رد  دشاب  دیئامنب ، ضرف 

ناتیوس ددرگزاب  هرابود  ای 
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ناتیوک رد  دنکیم  ینیشنمه 
راب دیدنب  وا  يوس  رب  امش  ای 

راپسهر دش  وا  هک  یهار  نامه  زا 

تمکح 350

ادخ زا  دیسرتب  مه  تمعن  تقو 
الب زا  دیراد  سرت  هکنانچمه 

دیدپ دش  شیاشگ  شلام  رد  هک  ره 
دیدن هدرپ  سپ  ار  شماد  کیل 
درمش نمیا  یتفآ  زا  ار  شیوخ 

دربن رد  ملاس  ناج  ناز  یسک  هک 
تسدگنت درادن  رواب  لد  هب  رگ 
تسدزیا ناحتما  يریقف  نیاک 

دیمد یشوماخ  داب  عیاض ، درک 
دیما شتفریم  هک  يرجا  وکن  رب 

تمکح 351

زآ يدنب  يا  صرح  ریسا  يا 
زاتب رتمک  یمک ، ار  ایور  بسا 

دامتعا دیامن  ایند  رب  هک  ره 
داد هیکت  ایور  هب  باوخ و  رد  تفر 

باوخ ددرگیم ز  رادیب  نامز  نآ 
باذع لیس  وا  رب  دیآ  دورف  هک 
رجف دیمایب  کیرات ، یبش  رد 

رجز گرگ  دیاسب  نادند  مه  يور 
بدا دیئامنب  شیوخ ، ار  دوخ  سفن 

بقع شصرح  عضوم  زا  دور  ات 

تمکح 352

نخس رد  دشاب  ریخ  دیما  ات 
نظءوس زگره  درب  دیابن  دوخ 

تمکح 353
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ادخ زا  ار  یتجاح  یهاوخب  نوچ 
اعد تسد  نکزاب  هنازجاع 

راگدرورپ زا  هاوخیم  ادتبا 
راثن دزاس  یبن  رب  يدورد  ات 

هاوخب يراد  یتجاح  ره  یهگناو 
هلا اتکی  دنکیم  تباجا  هک 

تسادخ ناش  رتشیب ، اهنخس ، نیز 
تساوخب ار  تجاح  ود  سک ، وا ، زا  نوچ  هک 

ادا لوا  تجاح  دیامن  دوخ 
اور تجاح  مود  دیامنن  کیل 

تمکح 354

وربآ ظفح  رکف  دشاب ، هک  ره 
وگتفگ رد  لدج  زا  دنام  رود 

تمکح 355

تسیهلبا لیجعت ، تسین ، طیارش  نوچ 
تسیهتوک ياج  هن  تصرف ، دسر  ات 

تمکح 356

زونه دمان  هک  هچنآ  زا  سرپم  دوخ 
زورب هدرکان  تسناهنپ و  هچنآ 

هحفص 581] ]
يور هداد  هچنآ  رهب  یتح  هکنوچ 

يوجتسج یشسرپ و  تقو  تسین 

تمکح 357

تسلد يایوگ  ریوصت  وت  رکف 
تسلماک شنایب  هنیئآ  وچمه 

داتف یتیگ  رد  هک  یتاقافتا 
داد رادشه  ارت  هناهاوخریخ 

شالت يراد  لد ، بیدات  یپ  رگ 
شاب رود  يرامش ، دب  سک  زا  هچنآز 
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تمکح 358

لمع اب  دشاب  رای  دیاب  ملع 
لمایب نک ، لمع  يزومایب ، نوچ 

رفسمه مه  اب  ودنیا  دنشابن  رگ 
رپ نهذ ، زا  دشکیم  شناد  غرم 

تمکح 359

تسدب دیآ  نود  يایند  زا  هچنآ 
تسا هدولآ  اب  یکاشاخ و  وچمه 

ارچ ياج  یعترم ، ناسنیا  تسین 
؟ ارچ نآ  زا  رود  دیدرگیمن  دوخ 

دینک لد  هزوجع  نیا  رهم  رگ ز 
دینز هیکت  یشوخ  تخت  رب  هک  هب ،

تسدب دیآ  رگا  هزورکی  قزر 
تسرتهب ندرک  عمج  تورث  دوخ ز 

دیشک یتخبدب  تساوخ ، نوزفا  هک  ره 
دیسر تحار  رب  تسش ، لد  ناز  هکناو 

داهن ایند  رویز  رب  لد  هک  ره 
داهن مشچ  تبقاع  دزاس  روک 

تسا هداد  لد  ناهج  رهم  رب  هک  ره 
تسا هداتفا  اههصغ  اب  وا  راک 
شلد جنک  رد  دنتفر  اهدرد 

شلصاح دوبن  هاکناج  یمغ  زج 
درد ماج  زا  دوش  رپ  شیولگ  ات 
درک زاورپ  سفق  زا  شناج  غرم 

ادخ دز  ناسآ  هچ  ار  شگرم  رهم 
اهر شدندرک  روگ ، رد  ناتسود 

هایسور ناهج  رب  نموم  درم 
هاگن تربع  يهدید  اب  دنکیم 

جایتحا ردقب  يزور ، دروخیم 
جاجل اب  ار  اهدنپ  دزاسن  در 

ینتبم نامیا  رب  دش  شرکف  هکنآ 
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ینمشد دنادب  ار  ایند  راک 
تسشنرب رد  شتورث  ینامز  رگ 

تسدگنت ددرگ  هک  دشخب  ردقنآ 
داش دنتسه  شندوب  زا  نامدرم 
داهن رد  دنامب  مغ  شچوک  دعب 

زور لاح و  دشاب  هنوگنیا  ار  قلخ 
زورب يدیمون » زور   » هدرکن ات 

هحفص 582] ]

تمکح 360

باوث نادزی  دهدیم  تعاط ، رهب 
باذع بوچ  دنز  ناراکهنگ  رب 

تشز راک  دشابن  ات  دراد  تسود 
تشهب دشاب  رپ  یلاخ و  شخزود 

تمکح 361

نیمز رد  هک  دسریم  يراگزور 
نید نآرق و  زا  تسیمان ، طقف  دوخ 

تسرد دشاب  انب  ار  دجاسم  دوخ 
تسس تسه  یئامنهر  ظاحل  زا 

دندساف یموق  هک  مدرم ، نیرتدب 
دندجسم نایناب  نانکاس و 

تسمدرم نیا  رس  ریز  اههنتف 
تسمگ قح ، یتشز ، نارازنجل  رد 

رودب دنام  الب  نیا  زا  یسک  ره 
روضح نادیم  هب  شدنناشکیم 

اهر ددرگیم  ماد  نیا  زا  هکناو 
الب رد  شدنروآ  رگید  راب 

باتک مکحم  رد  هتفگ  یلاعت  قح 
باذع مدرم  نیا  رب  مزیر  نانچنآ  »

رارق مدرم  لد  زا  دزیخب  هک 
« راوهتفشآ دنوش  مه  نارابدرب 

ادخ اتکی  دنک  دهاوخ  نینچ  نوچ 
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اطخ زا  وفع  وا  زا  میراد  تلاسم 

تمکح 362

:( دنیامرفن ار  نانخس  نیا  ادتبا  رد  ماما  هک  دوب  يربنم  رتمک  رد  دیوگیم  )
راگدرک زا  لدب ، دیاب  ناتسرت 
رارقرب هدومن  ار  تقلخ  هکنآ 
درکن تقلخ  هدهیب  ار  یمدآ 
درط هار  زا  دوش  هچیزابب  ات 

اهر ار  وا  درکن  تملظ  لد  رد 
اههچیزاب اب  مرگرس  دوش  ات 

بیرفلد دنیبن  ار  ایند  شقن 
بیصنیب یبقع ، زا  دزاس  ار  شیوخ 
دروخب ار  ایند  لوگ  هک  یسک  ره 

درب هار  اهنیرتالاب  رب  هک  رگ 
راوخ تسه  سکنآ  شیپ  رد  مه  زاب 

رامش زور  هتفای  یبیصن  هک 

تمکح 363

تسین زیهرپ  زا  رترب  تزع  چیه 
تسین زین  یجرا  مالسا ، زا  رترب 
درخ جوا  دوب  يرادنتشیوخ 

دروان هبوت ، هب ز  یعیفش ، سک 
فکب دیآ  رگ  تسیجنگ ، یعناق 

فدص رد و  دوب  لد  یعناق و 
دایز لام  اب  هن  دریمیم  رقف 

دادب هچنآ  زا  يدونشخ  اب  هکلب 
هحفص 583] ]

شیزور رب  افتکا  هدرک  هکنآ 
شیزوریپ هر  هدنادرگ  فاص 

تسا یتخس  دیلک  ایند ، تبغر 
تسا یتخبدب  مغ و  رجز و  ثعاب 

دسریم یهابت  ناج  رب  ناز  هچنآ 
دسح يرورش و  تسربک و  صرح و 
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تمکح 364

:( دومرف ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  )
رادیاپ ایند  خرچ  دشاب  هک  ات 
راوتسا دیامن  ار  نآ  زیچ  راچ 

تفاتش ندرک  لمع  رب  هک  یملاع 
تفاتن رس  يریگدای  زک  یلهاج 

داشگرب ششخب  تسد  هک  یخس  نآ  و 
دادن ایند  نیدب  نید  هک  ادگ  نآ  و 
راک هب  شملع  یملاع ، ددنبن  رگ 

رارف دزاس  نتخومآ ، زا  لهاج 
دومن ششخب  رد  لخب  رگناوت ، نوچ 

دودز لد  زا  ریقف  ار  یبقع  دای 
دادب نوزفا  یتمعن  قح ، ار  هک  ره 

دایز دشاب  وا  رب  مدرم  تجاح 
راک هب  ددنب  ادخ  هار  رد  هکنوچ 

رادیاپ قح ، دنکیم ، ار  شتمعن 
ادا ار  شقوقح  دیامنن  هک  رو 

انف رب  ور  وا  تامعن  دوریم 

تمکح 365

:( دندومرف ماش  مدرم  رب  ماما  داهج  زا  لبق  دیوگیم  ینمحرلادبع  )
تشرس هزیکاپ  درم  دنام ، رود 

تشز راک  زا  نابز  تسد و  لد و  اب 
لاصخ شوخ  يدرم  هزیکاپ  نینچنیا 

لامک رب  هدناسر  ار  يدرم  کین 
دنچ زیهرپ و  دنک  هک  يدرم  تسه 

دنسپان راک  ز  لد ، نابز و  اب 
راک هب  دزادنین  ار  شتسد  کیل 

رازراک درم  تسین  هکنیا  ینعی 
هحفص 584] ]

تفرگ ار  تلصخ  هس  زا  تلصخ  ود  سپ 
تفگش يا  تسد  زا  داد  ار  یموس 
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درمش دب  ار  يدب  لد  رد  يرگید 
دربن مه  یتسد  دروان و  نابز  رب 

تسد هداد ز  رگد  يدرم  نینچنیا 
تسرترب اهنآ  زک  ار  تلصخ  ود  دوخ 

تسدب دیوگیمن  ار  دب  يرگید 
تسد هب  هن  لد ، اب  هن  بل ، يورب  هن 

ناگدنب نایم  رد  سک  نینچنیا 
ناگدنز نایم  دشاب  ياهدرم 

داهج یتح  وکن ، لامعا  لک 
دابع رب  هداد  روتسد  ادخ  هک 

زین فورعم و  رب  رما  لابق  رد 
زیشپ کی  دزرین  رکنم ، زا  یهن 

دوب اپرب  ناشنیب  هک  یتبسن 
دوب ایرد  هرطق و  نوچ  لثم  رد 

يدب زا  یهن  فورعم و  رب  رما 
يدزیا روما  زا  دنتسه  ود  ره 
دننکیم مک  یمدآ  قزر  هن ز 

دننکیم مکحم  گرم  بانط  هن 
؟ راک ود  نیا  زا  دینک  يرود  ارچ  سپ 

راوتسا دشابن  هچ  زا  ناتیاپ 
تسا یهاوختلادع  ودنآ ، زا  رترب 

تسپ تسه و  رباج  هک  ربهر ، نآ  دزن 

تمکح 366

:( دندومرف ماش  مدرم  رب  ماما  داهج  زا  لبق  دیوگیم  ینمحرلادبع  )
تشرس هزیکاپ  درم  دنام ، رود 

تشز راک  زا  نابز  تسد و  لد و  اب 
لاصخ شوخ  يدرم  هزیکاپ  نینچنیا 

لامک رب  هدناسر  ار  يدرم  کین 
دنچ زیهرپ و  دنک  هک  يدرم  تسه 

دنسپان راک  ز  لد ، نابز و  اب 
راک هب  دزادنین  ار  شتسد  کیل 

رازراک درم  تسین  هکنیا  ینعی 
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تفرگ ار  تلصخ  هس  زا  تلصخ  ود  سپ 
تفگش يا  تسد  زا  داد  ار  یموس 
درمش دب  ار  يدب  لد  رد  يرگید 
دربن مه  یتسد  دروان و  نابز  رب 

تسد هداد ز  رگد  يدرم  نینچنیا 
تسرترب اهنآ  زک  ار  تلصخ  ود  دوخ 

تسدب دیوگیمن  ار  دب  يرگید 
تسد هب  هن  لد ، اب  هن  بل ، يورب  هن 

ناگدنب نایم  رد  سک  نینچنیا 
ناگدنز نایم  دشاب  ياهدرم 

داهج یتح  وکن ، لامعا  لک 
دابع رب  هداد  روتسد  ادخ  هک 

زین فورعم و  رب  رما  لابق  رد 
زیشپ کی  دزرین  رکنم ، زا  یهن 

دوب اپرب  ناشنیب  هک  یتبسن 
دوب ایرد  هرطق و  نوچ  لثم  رد 

يدب زا  یهن  فورعم و  رب  رما 
يدزیا روما  زا  دنتسه  ود  ره 
دننکیم مک  یمدآ  قزر  هن ز 

دننکیم مکحم  گرم  بانط  هن 
؟ راک ود  نیا  زا  دینک  يرود  ارچ  سپ 

راوتسا دشابن  هچ  زا  ناتیاپ 
تسا یهاوختلادع  ودنآ ، زا  رترب 

تسپ تسه و  رباج  هک  ربهر ، نآ  دزن 

تمکح 367

:( دندومرف هک  مدینش  نینموملاریما  زا  دیوگیم  هفیجحوبا  )
داهج رد  دشاب  هک  هلپ  نیلوا 

دابع دننامیمزاب  نآ  زا  کیل 
تسا ندنار  يدربن  دوخ ، تسد  ود  اب 

تسندناوخ یهابت  رب  ار  یگریت 
نابز اب  داهج  مود  هلپ 

نآ لیم  تسلد و  موس  هلپ 
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دناوخن لد  يوسب  ار  یکین  هک  ره 
دنارن ار  اهیدب  دوخ  بلق  ای ز 

وا يوخ  كدنا  كدنا  نوگرگد  دش 
ورف یبوخ  ارف ، دمآ  شیتسپ 

تمکح 368

کبس لطاب  یلو  نیگنس  دوب  قح 
کنخ سب  کی ، نآ  تسریگولگ و  نیا 

تمکح 369

دنتسیز یئوکن  رد  هک  یمدرم 
دنتسین نمیا  رهق  زا  مه  زاب 

هحفص 585] ]
نارساخ زا  ریغ  هب   » هتفگ ادخ  نوچ 

« ناما رد  نادزی  رکم  زا  سک  تسین 
هانگ قرغ  دش  هک  ره  رب  نینچمه 

هلا فطل  زا  دیمون  وشم  دوخ 
نایب هتکن  نیا  هدرک  دوخ  ادخ  نوچ 

« نارفاک زج  وا  زا  دیمون  سک  تسین  »

تمکح 370

يدب ره  دشاب  لخب  نورد  رد 
يدز رب  اهلد  هب  ار  یتشز  شقن 

تمکح 371

اضق رد  يزور  تسه  هنوگ  ود  رب 
ارت دیوجیم  هکنآو  یئوج ، هکنآ 

لاس یط  هک  مغ ، زورما  روخم  سپ 
؟ لاوز رب  ور  دهن  ای  مبای  قزر 

سپ دیآ ز  وت  زور  ره  يزور 
سب یفاک و  دوب  تزورنآ  رهب 

ادخ اتکی  سپ  هدنز ، ینامب  رگ 
اطع زورنآ  دنک  تزور  ره  قزر 
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رسب دیآ  وت  رمع  ادرف  هک  رو 
رگد يراد  ارچ  يزور  يهصغ 

فک هب  دران  يرگید  ار  تیزور 
فده دریگیمن  ار  نآ  يرداق 

تسا هدرک  ررقم  ترهب  هک  هچنآ 
تسا هدروآ  وت  دزن  للعتیب 

.( دوب هدش  رارکت  مه  يهمان 31  رد  راتفگ  نیا  )

تمکح 372

دیدب ار  يدادماب  سک  اسب  يا 
دیشک نماد  ناهج  زا  شهاگماش 

کشر دندرب  یسک  رب  بش  اسب  يا 
کشا دندناشفا  شرهب  نادادماب 

تمکح 373

ياهتفهنب ات  تسوت  ریسا  فرح ،
ياهتفگ ریسا  وت  یئوگب ، نوچ 

ناهن يراد  رز  میس و  هک  نانچمه 
نابز زا  تظافح  نک  تناهد  رد 

یتمعن دنارب  یفرح ، اسب  يا 
یتمقن انگنت و  درآ ، شیپ 

تمکح 374

وگم یشابیمن  هگآ  ار  هچنآ 
وگتفگ ناز  نکم  ینادیم ، هچ  ره 

هحفص 586] ]
امش ءاضعا  زا  کی  ره  رب  هکنوچ 

ادخ ار  یئاهزیچ  بجاو  هدرک 
ندب زا  دسرپ  زیخاتسر  زور 

نت ءاضعا  اب  دیدرک  اهچ  هک 

تمکح 375

هلا اتکی  رگا  دیراکنایز  سب 
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هاگن ناتیاهراک  رب  دنک  نوچ 
دیاهدنک تعاط  لد ز  دنیبب  دوخ 

دیاهدنکآ تیصعم  زا  ولگ  ات 
رادتقا یتفای و  یناوت  رگ 
راگدرورپ تعاط  رب  هدب  لد 

فیرش شابیم و  كاپ  یفیعض ، رو 
فیعض راوخ و  نامب  ندرک  هنگ  رد 

تمکح 376

درخ زا  رود  دوب  ایند  رب  هیکت 
درذگب ناباتش  ینیبیم  هچرگ 

یهگآ شرجا  زک  يراکوکن  رد 
یهتوک يدرک  وچ  يراکنایز ، سب 

دامتعا یئامن  هک  دشاب  زجع 
دادب سپ  شیامزآ  هک  یسک  رب 

تمکح 377

راگدرک مشچب  ینادیم  چیه 
راوخ رایسب  یند  يایند  تسه 

ادخ رب  نایصع  يراکهنگ و  نوچ 
اجب ایند ، نیمه  رد  اهنت  تسه 

راپسهر ددرگن  سک  ایند ، ات ز 
راگدرک زا  دوخ  رجا  دباین  رد 

تمکح 378

دربن هر  یئاجب  شراک  زا  هک  ره 
دروخن ینان  مه ، شیوخ  داژن  زا 

.( تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  )
تسد هداد ز  شتیثیح  دوخ  هک  ره 

تسلصاح یعفن  هچ  شیاهردپ  زا 

تمکح 379

تفاتش يزیچ  یپ  رد  هک  یسک  ره 
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تفای تسد  نآ  زا  یخرب  ای  همه  رب 

تمکح 380

تسا شتآ  شتشپ  هک  يریخ  اسب  يا 
تسا شکلد  تشهب  يرش ، سپ  ای 
تسا تبرقیب  یتمعن  ره  نانج ، زج 
تسا تیفاع  الب  ره  شتآ ، زا  ریغ 

تمکح 381

ندب رب  یئالب  یشیورد  تسه 
نت يرامیب  تسه  نآ  زا  رتدب 

لد يرامیب  تسود ، ره  زا  رتدب 
لگ هب  دنام  تیتخبشوخ  دبا  ات 

كاخ يور  تمعن  هس  دشاب  نینچمه 
كاپ بلق  یتسردنت ، لام و  عسو 

تمکح 382

تسا هدروآ  ادخ  رب  نامیا  هک  ره 
تسا هدرک  تمسق  هس  رب  ار  بش  زور و 

هحفص 587] ]
زارفرس دوخ ، تولخ  رد  یتمسق 

زاین زار و  ادخ  اب  دیامنیم 
شاعم بسک  یپ  دشوک  یتبون ،

شالت يزور  یپ  رد  دیامنیم 
لاجم دوخ  رب  دهد  رگید  یتبون 

لالح تامعن  تذل ز  درب  ات 
درخ رهم  هدز  نادزی  ار  هک  ره 

دروان هس ، نیا  زا  ریغ  يزیچ  هب  ور 
داعم رهب  ششوک  يزور ، بسک 
داد هچنآ  ندرب ز  عورشم  تذل 

تمکح 383

ناهج بر  ات  شابیم ، اسراپ 
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ناشن وت  رب  دهد  ایند  یتشز 
ياهدنز ات  وشم  لفاغ  ياهظحل 
ياهدنز ات  الب  دص  نایم  نوچ 

تمکح 384

تسا هتفهنب  نابز  ریز  یمدآ 
تسا هتفگان  نخس  ات  ناهنپ  تسه 

راکشآ هک  ات  دیئآ  نخس  رد 
رانک دتفا  امش  زار  زا  هدرپ 

تمکح 385

تسا شکلد  نیشنلد و  يرطع  کشم 
تسا شوخ  نآ  يوب  ناسآ و  نآ  لمح 

تمکح 386

روشب لد  زا  ربک  راذگب و  دوخ  زان 
روگ نیلاب  زا  روآدای  سفن  ره 

تمکح 387

شوهب شناتسب  داد ، ایند  هچنآ 
شوپمشچ ددرگب ، نادرگور  هچنآز 
نوزف یهاوخ  رگا  لاوحا  همه  اب 

نورب زگره  یتسار  زا  هنم  اپ 

تمکح 388

ياهلمج کی  تبرض  هک  اسب  يا 
ياهلمح زا  دوب  رترثوم  دوخ 

تمکح 389

رس درک  یناوتیم  نآ  اب  هچ  ره 
رصتخم دشاب  هچرگ  یفاک ، تسه 

تمکح 390
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رتهتسیاش دوب  تلذ  زا  گرم 
رتهتسیاب نتساوخ ، زا  یعناق 

تسا هتشونن  اضق  حول  رد  هچ  ره 
تسدب دیآیمن  سک  شالت  اب 

لاح ود  رب  ددرگ  رمع ، راگزور 
لامک ای  تیارب  دراد  نایز  ای 

يرگنایصع نکم  دش ، تعفن  هب  نوچ 
يربیم ینایز  نوچ  رباص ، شاب 

تمکح 391

راگدرورپ ردپ ، دنزرف و  نیب 
رارقرب هدومن  ار  یقوقح  دوخ 

درب نامرف  ردپ  زا  دیاب  لفط 
دروآیم تیصعم  هچنآ  رد  زج 

دوب ندرگرب  هچنآ  ار  ردپ  سپ 
دوب ندرورپ  کین  کین و  مان 

هحفص 588] ]
غولب رب  دیآ  لفط  هکنآ  زا  شیپ 
غورف شنآرق  رون  زا  دهد  دوخ 

تمکح 392

لاف نوسفا و  وداج و  مخز و  مشچ 
لاحم دوبن  دراد و  تیعقاو 

یلو دشابیم  تسار  وکین  لاف 
یلمهم غورد و  دشاب  دب  لاف 

لاف هتفرگب  یسک  هک  اهنخس  نیز 
لاح هریت  ضیرم و  ددرگیمن  سک 

اود دشاب  ار  رامیب  شوخ ، يوب 
اوق دباییم  دوبهب  لسع  اب 

دوب رگید  یتذل  ندنار ، بسا 
دوب روآ  طاسبنا  ندید  هزبس 

تمکح 393
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نامدرم اب  یتسود  یئامن  رگ 
ناما رد  ینام  قلخ  دنزگ  زا 

تمکح 394

:( دومرف دزیم  فرح  شناهد  زا  رتگرزب  هک  یسک  هب  )
تفگش اداب  يرپیم ، ياهجوج و 

تفرگ الاب  تاهرعن  یکدوک و 

تمکح 395

درپیم یخاش  هب  يزور  ره  هک  ره 
دروان يدوس  شیریبدت ، چیه 

تمکح 396

:( دومرف دندیسرپ  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ینعم ال  زا  )
راگدرک دوجو  اب  هکنیا  ینعی 

رایتخا ار  ام  تسین  دهاوخن ، ات 
تسا هدرک  هدارا  وا  هک  ار  هچنآ 

تسدب یتیگ  رد  دروآ  ناوتیم 
دومن يزیچ  کلام  ار  ام  هکنوچ 

دوزف ام  شودب  شفیلکت  راب 
دناتساو هکنوچ  داد  هک  ار  هچنآ 
دناهر شفیلکت  دنب  زا  ار  هدنب 

تمکح 397

:( دنکیم هرظانم  هریغم  اب  دندید  نوچ  دندومرف  رسای  رامع  هب  )
نتشیوخ لاحب  ار  وا  راذگاو 

نخس زگره  وگم  نید  زا  وا  شیپ 
دیزگ ار  نآ  طقف  نید  زا  وا  هکنوچ 

دیفم دب  ایند  دوس  يارب  هک 
شیپ هتفرگب  ادماع  ار  اهههبش 

شیوخ تشز  راک  هیجوت ، دنک  ات 

تمکح 398
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ریذپلد سب  دوب ، قح  برق  رهب 
ریقف رب  عضاوت  دزرو  ینغ  رگ 

قح هب  هیکت  اب  هکنیا  نآ ، زا  رتهب 
قحتسم دزرو  ضارعا  ینغ  زا 

تمکح 399

تایح رد  شلقع  لقع ، دراد  هک  ره 
تاجن ار  وا  داد  زورکی  تبقاع 

هحفص 589] ]

تمکح 400

دوشگ يوعد ، يهجنپ  قح ، اب  هک  ره 
دومن يراج  نیمز  رب  ار  دوخ  نوخ 

تمکح 401

ناهج رد  دشاب  مشچ  حول  بلق ،
ناجب دنیشنب  دید  هدید  هچ  ره 

تمکح 402

تسادخ زا  سرت  اهقالخا ، نیرتهب 
تساهر یتشز  زا  تخومآ ، یسک  ره 

تمکح 403

نخس میلعت  داد  وت  رب  هک  ره 
نزم مد  يدنتب  وا ، رب  تبسن 

شکم خر  رب  دوخ ، يابیز  يهتفگ 
شور نیا  تخمآ  وت  رب  هکنآ  دزن 

تمکح 404

نخس نیا  سب ، تلد ، بیدات  رهب 
نکم دب ، يرامش  دوخ ، زج  زا  هچنآ 

تمکح 405
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دار نادرم  نوچ  شاب  ابیکش  ای 
دای ار ز  مغ  ربب  نانادان  وچ  ای 

تمکح 406

:( دومرف یئارغ  رد  هک  تسیرگید  ربخ  رد  )
دار نادرم  نوچ  شاب  ابیکش  ای 
دای ار ز  مغ  ربب ، یماد ، نانچ  ای 

تمکح 407

:( دندومرف ایند  تفص  رد  )
دنزیم اهنایز  سب  دبیرفیم ،

دنکیم ار  تاهشیر  دزیرگیم ،
ناهج نیا  رد  دهد  دهاوخیمن  قح ،

نانمشد باذع  نارای و  رجا 
طابر نوچمه  لثم  رد  ایند  تسه 

طاسب اجنآ  رد  دندنکفا  قلخ 
راب دندنکفا  هک  يزور  نامه  زا 

راذگ تقو  دش  هک  دیآیم ، گناب 

تمکح 408

:( دندومرف نسح  ماما  هب  )
تسیویند لام  هچ ز  ره  تفک  رد 

تسیبحاص شیارب  وت  زا  دعب  لبق و 
تشاد دوس  ای  ررض  دز  رگ  وت  لام 

تشاذگ یهاوخ  سک  ود  نیز  نت  کی  رهب 
ادخ هار  رد  هک  سکنآ  یلوا ،
اجب دزاسیم  جرخ  ار  تتورث 
نادب هک  هچنادب  دباییم ، ماک 

ناهج رد  ار  دوخ  تخبدب  ياهدرک 
راثن دیامنب  هک  سکنآ  یمود 

راگدرک زج  یهر  رد  ار  دوخ  دقن 
هحفص 590] ]
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شیوخ وچمه  دزاس  تخبدب  ارت  سپ 
شین هظحل  ره  دنز  تلام  اب  وت  رب 

ینکیم مک  دوخ  رجا  زا  ارچ  سپ 
؟ ینکیم مدقم  ار  وا  تدوخ  رب 

يرگید هانگ  راب  ارچ  ای 
؟ يربیم دوخ  اب  تشپ و  رب  یهنیم 

بر شزرمآ ز  هاوخ  هدرم ، رهب 
بلطیم یقزر  هدنام ، هکنآ  رهب 

تمکح 409

:( دندومرف ماما  هللارفغتسا  تفگ  نینموملاریما  دزن  یسک  )
تسیهلبا زا  وت  راتفگ  نیا  هک  يا 

؟ تسیچ هک  یناد  دوخ  راتفگ  ینعم 
نییلع یلعاز  هتشذگب  هکنآ 

نینچ یهللارغتسا  تسا  هتفگ 
یمدآ هارب  هلپ  شش  تسه 

یمکحم نانیا  ياج  رب  دسر  ات 
دب راک  زا  دوش  مدان  ادتبا 

دبا ات  دیوگ  كرت  ار  نآ  مود 
ادا لماک  ینک  ار  مدرم  قح 

ادخ دزن  رد  كاپ  یئایب  ات 
هلا اتکی  بجاو  هکنیا  مراچ 
هابت یئامنن  يرآ و  اجب  دوخ 

مامت هک  ار  یتشوگ  هکنآ  مجنپ 
مارح لام  زا  هدیئور  تنت  رب 
درد رپ ز  یبلقب  یئامنب  بآ 

درز هصغ  زا  دوش  تخرس  يهنوگ 
ناوختسا رب  تتسوپ  دبسچب  ات 

نایم نآ  دیورب  هزات  یتشوگ 
نخس رد  هن  لمع ، رد  هکنیا  رخآ 

ندب رب  یناشچ  ار  تعاط  درد 
هانگ اهدص  تذل  هکنانچمه 

هآ رجزیب و  تنت ، رب  يدناشچیم 
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وم هب  وم  شش ، نیدب  يدرک  لمع  نوچ 
وگب یهللارفغتسا  نیا  زا  دعب 

تمکح 410

شیوخ وچ  دشاب  لثم  رد  يرابدرب 
شیپ هب  درآ  الب  رد  يرای  تسد 

رابدرب دشاب  هک  ره  هکنیا  ینعی  )
( رای دنیوا  اب  قلخ  یتخس  زور 

تمکح 411

ربخیب دشاب  هک  ناسنا  اونیب 
؟ رد دیآ ز  لجا  ای  یضیرم  یک 

وم هب  وم  هدرک ، هچ  ره  هتفگ ، هچ  ره 
وکن تشز و  زا  تسدیدرگ  تبث 

دنچ رازآ  دهد  وا  رب  ياهشپ 
دنگ وبدب و  دوش  ندرک  قرع  زا 

هحفص 591] ]
ولگ رد  دنام  وچ  ار ، وا  دشکیم 
ورف دهدب  ات  تساوخ  هک  ياهمقل 

تمکح 412

:( دندومرف ماما  داتفا ، ابیز  ینز  هب  ناشهاگن  وا  نارای  )
هابت نادرم  نیا  لقع  توهش  هدرک 

هاگن نز  نآ  رب  دندرک  نینچنیاک 
رظن هدرک  ینز  رب  هک  یسک  ره 
رگهولج شمشچ  هب  وا  لامج  دش 

شنز شیپ  دور  ات  دیابب  سپ 
شنت رد  یقرف  چیه  دشابن  نوچ 

:( دومرف ماما  دنشکب ، ار  وا  دنتساوخ  مدرم  تسیلباق . هیقف  هچ  ار ) ماما   ) دشکب ار  رفاک  نیا  ادخ  تفگ : جراوخ  زا  يدرم  )
نامدرم يا  دینک  يرادنتشیوخ 

ناما رد  ام  زا  تسدرم  نیا  ناج 
ام هب  یمانشد  تسداد  وا  هکنوچ 

ازسان هک  ای  تسوفع  شخساپ 
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تمکح 413

ازس دیامنب  هاوخرب  درخ  زا 
ادج یهارمگ  هار  زا  دشر  هار 

تمکح 414

درپس اهیئوکن  رب  دیابب  لد 
درخ دیرامشم  شیوخ  ریخ  راک 

دایز دشاب  شکدنا  وکین ، راک 
دابع يا  تسگرزب  مه  نآ  کچوک 

تسیاهتسیاش يرگید  دیوگن ، سک 
تسین هتسیاب  ارم  یکین ، دنک  هک 

مسق نادزی  رب  دیئوگ ، نینچ  رگ 
مه تشگ  دهاوخب  هنوگنیمه  هک 

اهر ار  يریخ  دیزاس  رگا  نوچ 
اجب شدروآ  دنهاوخ  نارگید 

تمکح 415

درمکین نطاب ، حالصا  دنک  نوچ 
درک حالصا  ادخ  ار  وا  رهاظ 

تسشب لد  ایند  ز  نید ، رهب  هک  ره 
تسرد دش  مه  وا  یئایند  راک 

دومن یکین  ادخ ، اتکی  رب  هک  ره 
دوزف وا  اب  ار  شیوخ  یتسود 
دنک ور  وا  رب  زین  یلاعتقح 
دنک وکین  ار  قلخ  وا و  نیب 

تمکح 416

تسا هدنشوپ  ياهدرپ  يرابدرب ،
تسا هدنرب  سب  تسیریشمش ، لقع 

شوپب دوخ  ملح  هب  ار  تبویع  سپ 
شومخ نک  ار  تدوخ  سفن  درخ  اب 
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تمکح 417

دابع هژیو  ادخ ، دراد  نیمز  رد 
داد دوس  قیالخ ، رب  اهنادب  هک 

هحفص 592] ]
ناشتسم تمحر  ماج  زا  دنکیم 
ناشتسد رد  دهد  ار  تمعن  جنگ 

دنهد مدرم  رب  قافنا و  دننک  ات 
دنهنرب مدرم  شیپ  ششخب  ناوخ 

ماود ششخب  رب  دنراد  دوخ  هک  ات 
مامت تمعن  دنکیم  ناشیا  رب  قح 

لام لذب  زا  دنتسیا  زاب  دوخ  هک  رو 
لاوز رب  ور  دور  ناشیا  تمعن 
راگدرک دناتس  ناشیا ، زا  تمعن 

راثن رگید ، یمدرم  رب  دنکیم 

تمکح 418

دامتعا دیاشن  دوخ  تلصخ  ود  رب 
دایز لام  ندب ، یتسردنت 

ریسا شدرک  ضرم  ملاس ، اسب  يا 
ریقف يزور  دش  دوب  رگناوت  ای 

تمکح 419

درب نموم  رب  هک  ره  تجاح  تسد 
دروآ نادزی  دزن  هک  ایئوگ 

تسد هدروآ  يرفاک  دزن  هکناو 
تسا هدرک  تیاکش  دوخ  يادخ  زا 

تمکح 420

:( دندومرف اهدیع  زا  یکی  رد  )
ادخ هک  سکنآ  دیع  زورما  تسه 

ازس هتفریذپ  ار  وا  يهزور 
زاب هدنادرگ  وا  رب  ار  تمحر  باب 
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زامن هتفریذپ  دوخ  وا  زا  ینعی 
نآ رد  زگره  هک  تسیزور  ره  دیع 

ناهج بر  زا  يور ، دباتن  سک 

تمکح 421

هار دیآ ز  نوچ  زیخاتسر  زور 
هآ هدروآ  یترسح  زا  یسک  ره 

ماخ درم  ناز  دوب  ترسح  نیرتدب 
مارح زا  یلام  دروآ  فکب  هک 

درم لام  دمآ ، ثراو  شگرم  دعب 
درک قافنا  ادخ  اتکی  هر  رد 

تشهب يوس  دور  ثراو  مرجال 
تشرسدب نآ  دتف  خزود  رد  هچرگ 

تمکح 422

فلت شرمع  دش  دیشوک  سب  هک  ره 
فکب دیآ  شتورث  هک  رگم  ات 

تساخن نودرگ  وا  يرای  رب  کیل 
تساوخ هچ  ره  زا  وا  تسد  هتوک ، دنام 

رتمومغم وا  زا  سک  رگید  تسین 
رتمورحم رترساخ و  یسک  هن 

لدب اما  غیرد  ایند ، زا  تفر 
لگب شیاپ  مه  زیخاتسر  زور 

تمکح 423

تدیاب هویش  ود  رب  يزور  بسک 
تدیوجیم وا  هک  ای  یئوجب  ای 

هحفص 593] ]
نود يایند  سپ  دیوپیم  هک  ره 
نورب نآ  زا  شدنار  دیآ ، گرم 

داهن لد  یبقع  رب  هک  سک  ره  کیل 
دادب شیزور  تسج و  ار  وا  ینید 
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تمکح 424

دندزیا ناتسود  ینامدرم ،
دندزیم مد  شتعاط ، دایب  هک 
دناهدید رهاظ  هن  ایند ، نطاب 
دناهدیزگب ناهج  رب  ار  ترخآ 

دنچ نوچیب و  دوخ ، دندنار ، ناهج  نیز 
دنزگ میب  نآ ، زا  دوب  هک  ار  هچ  ره 

اهر شناماد  دندنادرگ  دوز 
اجب دنامیمن  زگره  هک  هچنآ 

ماخ دندناوخیم  دندرمشب و  راوخ 
ماک دادیم  نارگید  رب  ار  هچ  ره 

دناهدید شکرت  هب  ار  ایند  بسک 
دناهدیچ تعانق  ربص و  يهویم 

تسودع نوچمه  ناحلاص ، هاگن  رد 
تسود دندناوخ  نارگید  هک  ار  هچنآ 

دنتخودنا جنگ  وچ  ار  نآرق  هک  ات 
دنتخومآ باتک  ناشیا ، زا  مدرم 

تسد دندنکفیب  نآرق  رب  تخس 
تسدش اپرب  ناسک  نیز  نآرق  مکح 

تسود تامحر  ناشدیما ، نیرترب 
تسوا رهق  زا  طقف  مه  ناشیا  سرت 

تمکح 425

مامت دش  دهاوخب  اهتذل  ماج 
مادتسم شرامخ  دنامیم ، کیل 

تمکح 426

وکن دیآ  تاهدید  رد  هک  هچ  ره 
ودع يدرگ  ینک ، رگ  شناحتما 

تمکح 427

تسد داشگب  ادخ ، رکش  رب  هک  ره 

موظنم همجرت  اب  www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 809زکرم  هحفص 797 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسبن وا  رب  ادخ  ار  يزور  باب 
انشآ درک  اعد  اب  هک  ار  هک  ره 
اعد نآ  دیامن  مه  تباجتسا 

دوشگ هبوت  رد  هک  سک  ره  يور 
دومن مه  ار  دوخ  نارفغ  يهرهچ 

تمکح 428

تسرتقیال یسک  ندید ، مرک  رب 
تسد هداشگب  مرک  رب  وا  دوخ  هک 

لمع وکین  نیا  رهب  هکنانچنآ 
لثملابرض نارگید  نیب  هتشگ 

تمکح 429

:( دندومرف تسرتهب ، مادک  ششخب  لدع و  زا  دندیسرپ  وا  زا  )
شیوخ ياج  دشاب  هچ  ره  تلادع  اب 

شیپ سپ و  دیامنیم  ار  نآ  ششخب 
دوس هدید  مدرم  لک  تلادع  زا 

دوج دوس  دنیب ، صاخ ، یعمج  کیل 
هحفص 594] ]

تسا شکلد  سب  يرهوگ  تلادع ، سپ 
تسا ششخب  زا  رتجرارپ  رترب و 

تمکح 430

تسا نمشد  دنادن ، هچنآ  اب  قلخ 
تسا نمیا  نآ ، زا  هاگآ ، دوش  نوچ 

تمکح 431

تسدب نآرق  رد  هچنآ  نایم  رد 
: تسدش انعم  يدهاز  هلمج ، ود  رد 

تسد هتفر ز  هک  هچنآ  رب  روخم  مغ  »
« تسشن رب  رد  ترگ  ناداش  وشم  ای 

دروخن هتشذگب  هودنا  یسک  ره 
دربن شیایور  هب  هدنیآ  هک  ای 
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یگدنز رد  دوب  دهاز  وس  ود  زا 
یگدنب طورش  دنادیم  بوخ 

تمکح 432

نامدرم نایم  رد  ینارمکح 
ناحتما يارب  ینادیم  تسه 

تمکح 433

باوخ داتفا  زور  هب  هک  سک  اسب  يا 
بآ رب  شقن  وا  تامیمصت  تشگ 

تمکح 434

دوب نآ  تنوکس ، رهش  نیرتهب 
درذگب هب  یگدنز  اجنآ  رد  هک 

تمکح 435

:( دندومرف رتشا  کلام  گرم  ربخ  ندینش  زا  دعب  )
زارفرس يدوب  هک  قحلا  اکلام 

زاین نادرم  نینچ  رب  ار  نید  تسه 
هوک دوب  وا  رگا  دنگوس ، ادخ  رب 

هوکش شدوب  نوزف  یهوک ، همه  زا 
گنت هصرع  دشیم  وچ  اما  وخمرن ،

گنس هراخ  زا  شلد  دشیم  رتتخس 
روتس مس  وا  راخ  زا  دش  مخز 

رودب وا  نایشآ  زا  باقع  دوب 

تمکح 436

لالح تسمادتسم و  هک  یکدنا 
لالم درآیم  هک  ینوزفا  هب ز 

تمکح 437

تفگش راک  کی  دیدید  سک  رگ ز 
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تفرگ اپ  شبلق  هب  رگید  نآ  خیب 
راک هنوگنیا  مه  زاب  هکنیا  ینعی  )

( راگزور رد  وا  زا  دز  دهاوخب  رس 

تمکح 438

؟ دش هچ  تیاهرتش  اتفگ  یکی  رب 
دشب قح  ءادا ، هار  رد  تفگ 
نیرفآ وا : رب  دومرف  یلع  سپ 

نیمه دب  هنیزه  هار  نیرتهب 

تمکح 439

ادخ هقف  زا  یهاگآیب  هک ، ره 
ابر رد  دتفا  دهاوخ  رجات ، تشگ 

هحفص 595] ]

تمکح 440

درخ درد  ره  زا  هدنلان  تبقاع ،
دروخ هطوغ  یمیظع  ياهالب  رد 

تمکح 441

فیرش دناد  ار  شیوخ  سفن  هک  ره 
فیخس دش  لد ، شهاوخ  شهاگن ، رد 

تمکح 442

تخیرگ یخوش  نماد  رب  یسک  ره 
تخیر رود  ار  دوخ  لقع  زا  یکدنا 

تمکح 443

تدهاوخ هکنآ  زا  يرود  ینک  رگ 
تدیآیم اههرهب ، رد  یشهاک 

وت دنادرگ ز  يور  هکنآ  شیپ 
ولج ییآ  رگا ، تسا  سفن  تلذ 
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تمکح 444

ریبز ام  عمج  هراومه ز  دوب 
ریس درکیم  ام  بح  ریسم  رد 

ناوج دش  شموش  دنزرف  نآ  هک  ات 
نارگرس ام  اب  دنادرگ  یهگناو 

تمکح 445

دسریم ندرک  رخف  ناسنا  رب  یک 
دسج دش  رخآ  زاغآ و  دوب  هفطن 
شیپ هب  درآ  دوخ  قزر  دناوت  هن 
شیوخ دنار ز  ار  گرم  دناوت  هن 

تمکح 446

راکشآ دش  نامزنآ  تورث  رقف و 
راگدرورپ رب  هضرع  ددرگب  هک 

تمکح 447

:( دومرف تسیک  رعاش  نیرتهب  دندیسرپ ، وا  زا  )
دنتخات یهار  هب  کی  ره  نارعاش 

دنتخاس یئانب  شقن  یکی  ره 
يور دندرواین  نادیم  یکی  رب 

يوگ تسدرب  هک  مولعم  دوش  ات 
هاشداپ نآ  دوخ  لاوحا  همه  اب 

هار هرمگ ز  دب  هچرگ  دب ، نیرتهب 

تمکح 448

ياهدازآ ناتنیب  ایآ  تسین 
ياهداهنب قبط  رد  صلاخ  ناج 

ناهد زا  نونکا  دزادنا  نورب  هک 
ناهج ناوخ  زا  هدنامهت  يهمقل 

دنروخ رد  ار  نآ  هک  یئاهنامه  ات 
دنرب دوخ  رازدنگ  ناهد  رد 
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نانچ دشاب  امش ، سفن  شزرا 
نآ زج  يزیچ  رب  داد  دیابن  لد 

هحفص 596] ]

تمکح 449

تفاین نایاپ  سک  ود  يدنمزآ 
تفاتش ایند  ای  ملع  يوس  هکنآ 

تمکح 450

باوث لها  ینموم  یشاب  هک  رگ 
باختنا يزاس  بذک  رب  ار  قدص 

ررض سب  ینیب  تسار ، نآ  زا  هچرگ 
رب هب  دنیشنب  دوس  تغورد  زو 
لمع زا  دشابن  نوزفا  تسا  هتفگ 

لما زا  دشابن  رتمک  تششوک 
بل هب  ینار  نخس  سک  رگید  نوچ ز 

بر رهق  زا  تدشاب  لد  رد  سرت 
یتفآ دشاب  ریبدت  رد  هاگ 

یترصن نآ  رب  تسه  ار  ردق  نوچ 

تمکح 451

تسا هداز  كدوک ، ود  الاو ، تمه 
تسا هداد  تناتم ، يرابدرب و 

تمکح 452

دنزجاع هک  یمدرم  هدارایب 
دنزگیم تبیغ  شین  اب  ار  قلخ 

تمکح 454

دیرخ دوخ  رب  اههنتف  سک ، اسب  يا 
دینش مدرم  زا  دوخ  فیرعت  هکسب 

تمکح 455
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دیدپ دش  وز  ناهج  هک  يراگدرک 
دیرفآ یبقع  رهب  ار  نادکاخ 

تمکح 456

یتدم هیما  ءانبا  هکنوچ 
یتلهم دوخ  رب  دنریگ  اضق  زا 

لامک قفو  رب  دنزاتیم  تخس 
لادج دص  هچرگ  دنراد  دوخ  نیب 

مامت دش  اهنآ  رب  تلهم  نآ  هکنوچ 
ماش تشگ  دهاوخب  يرالاس ، زور 

دنوش بلاغ  ناشراتفک  ياهدع 
دنوش بحاص  ناگتفر  تخت  جات و 

تمکح 457

:( دندومرف راصنا  ناش  رد  )
بسک دندرک  اهشاداپ  ادخ ، رب 

بسا وچمه  ار  نید  دندینارورپ 
غیردیب فک  زا  دنداد  دوخ  لام 

غیت وچمه  اهنابز  اشوک ، اهتسد 

تمکح 458

بانط دننام  مشچ  هزوک ، وچ  نت 
بآ هزوک  زا  هتخیر  دربب ، نوچ 

.( دزادرپیم هراعتسا  نیا  زا  یتفگش  راهظا  هب  یضردیس  اجنیا  رد  )

تمکح 459

:( دندومرف زارد  يراتفگ  زا  هاتوک  یتمسق  رد  )
هحفص 597] ]

دنامب اجرباپ  هک  دمآ  یمکاح 
دنامب اپرب  وا  زا  نید  هک  ردقنآ 

تمکح 460
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لیسگ ددرگ  نانچنآ  یتخس  لیس 
لیخب ددرگیم  تخس  رگناوت ، هک 
دابع رب  نادزی  رما ، هدرک  هچرگ 

« دای ار ز  یکین  درب  دیابن  هک  »
رادتقا دنبای  رارشا  نامزنآ 

راوخ رادقمیب و  دندرگ  ناوکین 
گنت هصرع  دش  وا  رب  هک  سکنآ  ره  اب 

گنچب درآ  لام  هک  ادوس  دنکیم 
ار عیب  دمحم ، هدنادرگ  یهن 

انگنت رد  دتفوا  هک  یسک  اب 

تمکح 461

ورگ دشاب  سک  ود  ناج  نم  دزن 
وردنت ناتسود  نانمشد و 

تمکح 462

:( دومرف دندیسرپ ، لدع  دیحوت و  زا  )
مهف نازیم  اب  هک  دشاب  نآ  تدحو 
مهو هب  ار  وا  يروآ  یهاوخن  دوخ 

راگزور رد  دش  هچ  ره  ینعی ، لدع 
راگدرک يزاسن  زگره  مهتم 

تمکح 463

تسین هتسیاش  یشماخ  نتفگ ، تقو 
تسین هتسیاب  مه  لهج  زا  نتفگ 

تمکح 464

بآ زیریم  نامسآ  اهلا ز  راب 
باحس شکرس  هن  مار ، باحس  زا 

تمکح 465

:( دندومرف دنک  گنر  ار  شیوم  دنتساوخ  وا  زا  ص )  ) مرکایبن توف  زا  دعب  )
ازع ماگنه  تسه  نونکا  هکنوچ 
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انح ار  وم  منز  هک  دشابن  شوخ 

تمکح 466

راگدرک هارب  هک  سکنآ  رجا 
راثن هدرک  ار  شیوخ  كاپ  ناج 

اسراپ ناز  رتشیب  زگره  تسین 
اطخ دناوتب ، هچرگ  دزرون ، هک 

کلف یلین  نیا ، ریز  نمادکاپ ،
کلم رگید  نوچ  تسه  هتشرف  کی 

تمکح 467

اجباپ سب  دوب  یلام  یعناق ،
اهتنا ار  نآ  زگره  دشابن  هک 

تمکح 468

:( دندومرف وا  هب  دندرک ، سراف  یلاو  ار  هیبا  نب  دایز  نوچ  )
زیتسیم دب  اب  شاب و  رتسگداد 

زین دادیب  يراک و  زواجت  اب 
هحفص 598] ]

راید زا  دنارب  ار  مدرم  ملظ ،
راپسهر دیامن  یکاخ  رگد  رب 

مامت ددرگ  اهربص  زواجت ، زا 
ماین زا  نوریب  دنیآ  اهغیت 

تمکح 469

راوخ درخ و  ینادب  هک  یهانگ  ره 
رامش شنیگنس  تخس  یهانگ  سپ 

تمکح 470

ملح هب  ات  بجاو  تشگ  ار  ناملاع 
ملع دنزومایب  نانادان  هب  دوخ 

ادخ زا  دمآ  روتسد  نآ ، زا  دعب 
ارف ار  شناد  دنریگ ، نالهاج 
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ارف ار  شناد  دنریگ ، نالهاج 

تمکح 471

یسکنآ تسه  وت ، ناوخا  نیرتدب 
یسب یتفا  جنر  هب  وا  يارب  هک 

تمکح 472

دنچ دروآ  مشخب  ار  شرای  هک  ره 
دنکفرد یئادج  وا  شیوخ و  نیب 
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