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 حیِمالرَّ محِناهلل الرَّ ِمْسِب

 :فؽهایع زك قثساى هی

 بَ یو تعدّ ستن قصد بَ لشکزياًش و فزعوى .گذراًيدين دريا اس را اسزائيل بٌی و

 ُيچ کَ آوردم ايواى :گفت ،تا آى ٌُگام کَ غزق شدى را درک ًوود .پزداختٌد تعقيبشاى

 شدگاًن اس تسلين هي و ًيست ،اًد آوردٍ ايواى بَ آى اسزائيل بٌی آًکَ جش خداوًدی

                                                                                                              
 .ٓٙیًْف:  - ٔ





 حیِمالرَّ محِناهلل الرَّ ِمْسِب

 احلمد هلل رب العاملني و

 ليمًاْستَ َمسلَّ وني هدّيامَل َو َةئمَّد ااَلحمَُّم آِل د َوحمَّى ُمَلَع اهلُل صلَّ و

«
هزا ٌّگام خطوت یاد وي تا  !ای فزسًذ آدم) ٔ«

ٍ آى ٌّگام وِ ستوی تز  ،ًاتَدت ًىٌن ،وٌن ضاى هیدتا ّوزاُ آًاى وِ ًاتَ ،یادت وٌن ،ٌّگام خطون

اس یاری خَدت  ،چزا وِ یاری هي تزای تَ ؛تِ یاری هي تزای خَدت راضی ٍ خَضٌَد تاش ،تَ رفت

 (.تزای خَدت تْتز است

تِ یاری ٍ  ،اس وسی وِ تِ هي ستن رٍا داضتِ ،ام ضذًُاتَاى  ِفيضعچیشِ  تی ی بٌدٍ ،هي !الْا تار

 ام پیزٍسی تَ دل تستِ

 ا الؽزوي الؽزین تكن

«*

 ٍ درآٍرًذ سز تِ خَد چطواىخطن  تا را تَ تَد ًشدیه ضٌیذًذ را لزآى چَى وافزاى ٍ) ٕ«

 (.ًیست جْاًیاى تزای اًذرسی جش لزآى آًىِ حال ٍ * ،است لغعاً دیَاًِ اٍ وِ ٌذیگَ هی

                                                                                                              
 .7ٖٗو  ٕ؛ ظػائن االقالم: ج   1ٖٓو  ٕج  کافی: - ٔ
 .7ّٕ  7ٔللن:  - ٕ





 :کٌن یًمل ه ،اقت  آًِا تَ هي زولَ کؽظٍتا ؼا کَ  «یيؽض»تؽضی قطٌاى  :اول
ّ اًكاى  ،اىّ اُل ػؽف اىػؽف ،تا ػمل ّ ػالالى ،یهعّػ يیا ،تَ ایي تؽتیةّ 
 يیاّ ا  ....قتوگؽ ًاظاىِ یهعّػ يیکَ اٌیا ....اقتّؼؾیعٍ هطالفت  تیّّ اًكاًقلین 
 ،قفاُت ،یاؼؾن یت ....کٌع اظػا هیگوؽاٍ کٌٌعٍ ؼا  گوؽاٍِ فاقعِ تاْلِ ظػْتِ
 ....نْظ یه عٍیظ یهعّػخاى ایي ظؼ فکؽ ّ ػمل ّ للة ّ  یکیّ تاؼ یًاظاً ،یضاهْن

 یتِا کن یتِا ّ کن اؼؾل یت اؼؾلِ یت اؼؾلِ یت ،ًْنتَ اقت یهعّػ يیچَ اآً
 ....عیکٌ یتِاتؽ اؾ آى اقت کَ تًْؼل ؼا ه ّ کن تؽ اؼؾل یاقت ّ اّ ت تِا کن

 ....اقت یهعّػ یاًّ اًسؽاف ًفك یػملکن  ،یفکؽ َکْت ی ًهاًَ

ّ  ،تانع هیاؾ اضالق تَ ظّؼ تكیاؼ  ،ًْنتَ اقت «یيؽض»کَ  یّ کلواتک ّ ؼّل قثْ يیا
اّ چَ ؼقع تَ ایٌکَ  ،اقت عیتؼ ؿیً ،تانعآؼاقتَ اظب اًعکی تَ يفت کَ  یا كٌعٍیاؾ ُؽ ًْ

 ،ػوؽّ ػاو اًعاضت اظیتَ ضعا قْگٌع اّ هؽا تَ  !كعیًْ یه یػلو یپاقط کٌع یاظػا ه
 !تؽُاًعتا ضْظل ؼا  ،ُْیعا قاضتکَ ػْؼتم ؼا ٌُگاهی 

تفاّت ُویي ّ  ،نیػظ ی ضعاًّع تلٌع هؽتثَ ی لَیهگؽ تَ ّق ،ًیكت یّ لعؼت ؽّیً چیُ ّ
 !اؾ کْؾٍ ُواى تؽّى تؽاّظ کَ ظؼ اّ اقتّ  ؛اقت یها کافهیاى 
فؽیاظ  ال ٌَیقاؾ ؼا کَ  یآى زكع ،َ نعیکَ اؼا یکلواتایي  ی لَیتَ ّق «یيؽض»
 یواًی هثاؼکت ظػْت تؽ يسّ گؽیظ یعییّ تأ لیظلزكاظتم  يیّ تا ا ،ًوْظضاؼج  ،آّؼظ تؽهی

زك  .گیؽین کكاًی ُكتین کَ هْؼظ زكاظت لؽاؼ هیُواى  کَ ها آل هسوع ؛افؿّى ًوْظ
» :عیفؽها یهتؼالی 

 داضتِ ارساًی آًاى تِ خَیص فضل اس خذاًٍذ وِ ًعوتی خاعز تِ هزدم تز یا) ٔ«

 تشري رٍایی فزهاى ٍ دادین حىوت ٍ وتاب ،اتزاّین خاًذاى تِ ها وِ حالی در تزًذ؟ حسذ هی ،است

                                                                                                              
 .71ًكا:  - ٔ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ ٓٔ 

 .ٔ(داضتین ضاى ارساًی
ًمل «  فؽقتاظگاى ُای ظػْت اؾ ُایی یؼّنٌگؽ»ؼا اؾ کتاب  ؽیػثاؼت ؾ «یيؽض» :دوم

  :کؽظٍ اقت
 هؽظم تانع ّ زتیایواى آّؼظى تْاًع ؼاٍ  ًویتَ تٌِایٔ  ،هاظٓ ی اها هؼدؿٍ

چٌیي ایواًی پػیؽفتَ اگؽ  .نْظ ًیؿ تَ چٌیي ایواى هاظی هسُی ؼاَی ًوی ضعاًّع
همِْؼ کٌٌعٍ ی هاظی  ی هؼدؿٍ تَ ْْؼ لٓغ ایواى فؽػْى پف اؾ ههاُعٍ ،نع هی

ی نکافتي ظؼیا ّ اّ  ُواى هؼدؿٍ ؛نع هْؼظ لثْل ّالغ هی ،تْظ تأّیلکَ غیؽ لاتل 
 :چْى کُْی ػظین نع ّ آى ؼا تا ظقتاًم لوف ًوْظ ّ گفت ،ظیع کَ ُؽ پاؼٍ

 (....آٍردم ایواى)« »

ّ هي  ،تانع ًویآى  یتؽا یکاهل ؽیلؽآى اقت ّ تفكاؾ  یاَ یآ ایتؽتَْیسی يؽفاً کَ 
 واىیاپػیؽفتَ نعى ػعم  ایتؽ یتَ ػٌْاى ناُعيؽفاً تلکَ آى ؼا  ،ًثْظم َیآ ؽیيعظ تفك ظؼ

 .آّؼظم لیلاتل تأّ ؽیغی  همِْؼ کٌٌعٍ ی ظؼ ٌُگام هؼدؿٍ
ی یًْف تَ چَ چیؿی  ی قْؼٍ ظؼ ضًْو ایٌکَ ایي آیَ ؛قطي هي ّاَر اقت ّ

ُواى  :ایٌکَ ؛ظاقتٌثاِ ًوْ ،آیع تْاى تؽظانتی خؿ هٓلثی کَ ظؼ اظاهَ هی ًوی ،اضتًاو ظاؼظ
تا ظقت ضْظ کَ  ایّ لوف کؽظى آب ظؼ عىیاؾ ظپف  ؽػْىف ،اقت لؽآى آهعٍ ْْؼ کَ ظؼ

چؽا  ؛پػیؽظ ًویفؽػْى ؼا  واىیضعاًّع اایٌکَ ّ  ،«واى آّؼظمیا» :گفت ،تْظ نیواًٌع کٍْ ػظُ
تَ ضعاًّع  ،تْخیَ ًوْظّ  لیآى ؼا تأّ تْاى یکَ ًوهمِْؼ کٌٌعٍ ّ  لاُؽ ی هؼدؿٍ کیاّ تا کَ 

 .پٌاٍ آّؼظ
ام فؽػْى  کَ هي گفتَاقت چٌیي اتِاهی تؽای ضْاًٌعٍ ایداظ کٌع کؽظٍ تالل  یيؽض اها

اؾ کتاب  تؽ پیمکَ گفتاؼی کَ توام ٌیتا ا ،آّؼظم واىیهؼدؿٍ گفت ا عىیتَ هسٍ ظ
ّاَر ّ ؼّني  اؼیتك ،اؾ هي ًمل کؽظٍ اقت« فؽقتاظگاى ُای اؾ ظػْت ُایی یؼّنٌگؽ»

                                                                                                              
کٌع: اؾ زوع تي هسوع، اؾ هسوع تي اتی ػویؽ، اؾ قیف تي ػویؽٍ، اؾ اتْ يثاذ  کلیٌی تا قٌعل ؼّایت هی - ٔ

 .عاعتواى را ٍاجة گزداًیذُ است عشٍّجلها ّواى گزٍّی ّستین وِ خذاًٍذ »فؽهْظ:  کٌاًی، کَ گفت: اتْ ػثع ا

ها استَاراى در علن ّستین ٍ ها ّواى هَرد حسادت لزار گزفتگاًی  .ی اهَال تزای ها است اًفال تزای ها است، پان ضذُ

 اس خذاًٍذ وِ ًعوتی خاعز تِ هزدم تز یا« ): »فزهایذ ّستین وِ خذاًٍذ هی

 .1٘ٔو  ٔکافی: ج  .«؟(تزًذ است، حسذ هی داضتِ ارساًی آًاى تِ خَیص فضل



 یَآ یهؼٌا یاىاؾ پؽظاضتي تَ ت یمپ ٔٔ 

چْى کُْی ػظین نع ّ آى ؼا تا ظقتاًم  ،ّ اّ ظیع کَ ُؽ پاؼٍ» :کَ هي گفتنایٌ ؛تانع هی
 .«لوف ًوْظ

ایٌْٓؼ کَ هي چٌیي خلٍْ ظُع ضْاًٌعٍ تؽای کَ اقت تالل کؽظٍ  یيؽضُوچٌیي 
کَ اؾ يعالت  ؛یيؽضاًتِای قطٌی تا  ....کؽظ یًو ةیؼا تؼم لیاقؽائ یتٌ ،فؽػْى کَ ماَ گفت

 !چَ ؼقیع تَ ایٌکَ تَ ػٌْاى ْؽزی ػلوی للوعاظ گؽظظ ،تَ ظّؼ اقت اؼّ ؼاقتی تكی
 :گْیع هی یيؽض :سوم

 ،آىّ تثثیت هسکن کؽظى هٓلة ّ  ریّ تَْ َیلُ تیّاُوَؽّؼت ّ  لیتَ ظل
ّ  ،نیکٌلٓؼی ّ هسکن ؼا  یّ لٓؼ یٌیمی یالِ یِلؽآً متِیًعاؼظ کَ زمهاًؼی 

چٌیي تؽ ؾتاى  ،نْظ ینکافتَ ه ایکَ ظؼ یاقت کَ فؽػْى ٌُگاه يیهفاظل ا
 ،آّؼظم واىیکَ ا اؼلّ گفتایي تؽ ؾتاى ؼاًعى  ،آّؼظم واىیا عیگْ یّ ًوآّؼظ  ًوی
نکافتَ نعى  ی هؼدؿٍایي  یؼٌی ؛تانع ًوی اینکافتَ نعى ظؼ ی اؾ هؼدؿٍ یًان
ّاظاؼ ّ خكتي فؽػْى  پٌاٍػاهل ّ  ی اّ ًیكت ؿٍیقثة ّ اًگُواى ًیكت  ایظؼ

 .تا اًتِا ....تانع ًوی ،آّؼظم واىیا عیکَ تگْتَ ایٌاّ  ی کٌٌعٍ

 :قطي ظؼ ًظؽ تگیؽین يیؼا ظؼ اهٓلة ظّ  يیا عیتا ّ
 اقت هٓلثی ،تْظ اینکافتَ نعى ظؼ ی هؼدؿٍ عىیآّؼظى فؽػْى تٌِا تا ظ واىیاایٌکَ  -1

گْین خؿ  ّ هي چیؿی ًوی ،تانع کٌع ّاَر ّ ؼّني هی کَ اؾ قطٌی کَ يؽضی ًمل هی
ّ آى ؼا تا ظقتم »ػثاؼت ّ اّ ؼا اؾ ضْاًعى افکٌعٍ  یا پؽظٍ یيؽضظیعگاى زكع تؽ  ایٌکَ

» :فؽهایع زك تؼالی هی .تانع کؽظٍهٌغ « لوف ًوْظ
 اس خذاًٍذ وِ ًعوتی خاعز تِ هزدم تز یا) ٔ«

 ٍ وتاب ،اتزاّین خاًذاى تِ ها وِ حالی در تزًذ؟ حسذ هی ،است داضتِ ارساًی آًاى تِ خَیص فضل

 (.داضتین ضاى ارساًی تشري رٍایی فزهاى ٍ دادین حىوت
 ی اؾ هؼدؿٍ یًان ،آّؼظم واىیکَ اایي قطي فؽػْى  :یيؽضی  ایي گفتَ يیچٌّ ُو -2

ایواى  :کٌع تَ ایٌکَ تگْیع داؾ الِی فؽػْى ؼا ّاظاؼ ًویػایي ا تانع ّ ًوی اینکافتَ نعى ظؼ
 .آّؼظم

ّ  افتيیظؼ ،آّؼظم واىیا عیفؽػْى تگْ کَ تاػث نع یػاهل پٌعاؼظ کَ چٌیي هی یيؽض
                                                                                                              

 .71ًكا:  - ٔ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ ٕٔ 

ّ « ظؼک ًوْظاّ غؽق نعى ؼا » يیتتفاّت  «یيؽض»ّ  ،تانع هی «غؽق نعى»ظؼک کؽظى 
نعى اقتْاؼ کَ فِویع  هی ،عیفِو هیآًِا ؼا  يیتتفاّت اگؽ کَ  ،ظُع ًوی ؿییتو ؼا« غؽق نع»

فؽػْى تَ قثة آّؼظى  واىیاتَ هؼٌی  ،نعىغؽق  افتيیظؼتؽ ظؼک کؽظى ّ فؽػْى ایواى 
کَ اّ ّ لهگؽل  یکٍْ آتظّ اؾ لوف کؽظى یؼٌی پف  ؛تانع هی اینکافتَ نعى ظؼ ی هؼدؿٍ

تؽ  ُواى ْْؼ کَ پیمـ اقت ّ  یمیزم ،اینکافتَ نعى ظؼایٌکَ فِویعى اَْ کؽظٍ تْظ ّ ؼا از
 .تانع ًویقسؽ ّ خاظّ  ـ کؽظ ؼا هتِن هی هْقی

 :اقت کَ يیا« نعىغؽق »ّ ضْظ « نعىغؽق ظؼک کؽظى ّ فِویي » يیتتفاّت 
 ؛تانع هیتَ آى ظچاؼ نعى اّ نعى ّ  کیًؿظتَ هؼٌی  ،فؽػْى یتؽانعى غؽق  اظؼاک

غؽق » یّل ؛اقتلؽاؼ ًگؽفتَ آى  نعٍ اها ٌُْؾ ظؼ کیغؽق نعى تَ فؽػْى ًؿظؼضعاظ  :یؼٌی
کَ هتْخَ نعی اکٌْى  ایآ !یيؽض یپف ا .اقتاتفاق افتاظٍ  ،نعىغؽق ؼضعاظ  یؼٌی «نعى

اتفاق غؽق نعى ٌُْؾ ؼضعاظ  «آّؼظم واىیا»گْیع  ؼّظ کَ هی تا آًدا پیم هیفؽػْى  یّلت
ّ ًوْظ آى ؼا لوف  مکَ تا ظقت (ایظؼ َ نعىنکافت)خؿ هؼدؿٍ ًتیدَ ّ ظؼ  ،اقتًیفتاظٍ 

ی ّی  ایي گفتَقثة هاًع کَ ػلت ّ  ًوی یتال یؿیچ ،زايل کؽظ کَ هؼدؿٍ اقت يیمی
 !؟«آّؼظم واىیا» :نْظ

اّ غؽق نعى ؼا ظؼک »فؽق تیي  یيؽضتؽ ایٌکَ  ظاللت ظاؼظ تَ َّْذچَ آً يیچٌُو
م ظانتي ایواى آّؼظى فؽػْى تؽ ضْظ غؽق همعّ ،ظُع ًوی ىیتهطؼا « غؽق نعى»ّ « ًوْظ

چَ فؽػْى ؼا تلکَ آً» :گْیع ضْظ هی ،یيؽضُواى ْْؼ کَ  ؛تانع هی (يؽضی)نعى تْقّ اّ 
ّ نعى غؽق اّ اؾ فِن ظؼک کؽظى ّ ّ  ،عىُواى غؽق ن ،آّؼظم واىیا عیکَ تگّْاظاؼ ًوْظ 

 .«تانع هیهؽگ  یُا ُا ّ ػالهت ًهاًَ
 :کٌن تاى هی ُایی کَ تؽای آًِا آّؼظٍ اقت ؼا تمعین ُای يؽضی ّ پاقص پؽقم ایي

 غؽق نعى؟کؽظى اؾ ظؼک پیم  ایایواى آّؼظ غؽق نعى  اؾپیم فؽػْى  ایآ
اؾ ظؼک پـیم   ای ،تؽ ؾتاى ؼاًع کَ ایواى آّؼظماؾ غؽق نعى پیم فؽػْى  ایّ آ
 ؟غؽق نعىکؽظى 
تؽ ؾتاى ؼاًع اؾ غؽق نعى پف ّ  ....آّؼظ واىیاؾ غؽق نعى اپیم فؽػْى  ایّ آ

 آّؼظم؟ واىیا :گفتّ 
ـ  تْاى یهتلکَ  .... َ یاؾ اپـف   یگفت کَ اّ زت  ،نـعى ؼا ظؼک ًوـْظ  غـؽق   ٌکـ



 یَآ یهؼٌا یاىاؾ پؽظاضتي تَ ت یمپ ٖٔ 

َّـؼیت تـالی   ّيـف ّ   يیّ تؽ ا ،تالی تْظضْظ  یچٌاى تؽ قتن ّ ظلن ّ ظنوٌُو
 وـاى یا»تـَ ایٌکـَ   کَ گفتاؼ فؽػْى  عیهالزظَ کٌ)آّؼظم  واىیا :کَ گفتٌیتا اتْظ 

غـؽق  ظؼک کؽظى  یتؼع اؾ اتتعا ای نعىغؽق ظؼک کؽظى ّ فِویعى تؼع اؾ  «آّؼظم
 .(تانع نعى هی

ّ  ،عىُواى غؽق ن ،آّؼظم واىیا عیکَ تگّْاظاؼ ًوْظ تلکَ آًچَ فؽػْى ؼا  ....
 .تانع هیهؽگ  یُا ُا ّ ػالهت ّ ًهاًَنعى غؽق اّ اؾ فِن ظؼک کؽظى ّ 

ّ ّاَر ؼّني ضْاًع تَ ْْؼ کاهل  کكی کَ قطٌاى يؽضی ؼا هی یْْؼ کَ تؽا ُواى
کَ  ،ظاًع یؼا ًو« اّ غؽق نعى ؼا ظؼک ًوْظ»ایٌکَ ّ  «غؽق نعى» يیتتفاّت اّ  کَ اقت

تَ نعى غؽق ظؼک کؽظى ّ فِویعى کَ  ظاًكت یه ،ظاظ یهایي تفاّت ؼا تهطیى اگؽ اّ 
ٍ گؽ نع تؽایم خلٍْواًٌع ظّ کٍْ ُکَ آب آى  ییایظؼکف هسٍ ّؼّظ فؽػْى ّ لهگؽل تَ 

 .ٍ اقتزايل نع ،آّؼظم واىیا عیکَ فؽػْى تگٌْیاؾ اپیم ّ  ،تْظًع
گفتاؼ  :یؼٌی ؛تَ ّلْع پیْقت «آّؼظم واىیا»کَ فؽػْى گفتاؼ  يیاؾ اپف  ،غؽق نعى اهّا

 .تانع هیاؾ غؽق نعى پیم ّ نعى غؽق ظؼک کؽظى اؾ پف « ایواى آّؼظم»فؽػْى کَ 
  :گفتَ اقت یيؽض :چهارم

ّ ظؼقت  نیاًكاى قل یتا اًًاف ّ ا یا !هالزظَ کي ،ػالل ی ضْاًٌعٍ یا ....
خعا آّؼظم ؼا  واىیکَ اٌیتؽ ا یکَ چگًَْ اّ گفتاؼ فؽػْى هثٌتثیي  !هالزظَ کي

آى ؼا  ،«آّؼظم واىیا :پف گفت»گْیع  هی یدا کَ هعّػآً ؛گیؽظ کٌع ّ ًتیدَ هی هی
هؼدؿٍ تْقّ فؽػْى ّ لوف کؽظى آى تا ظقتم اؾ نکافتَ نعى ظؼیا ّ ظیعى 

 ،پػیؽظ ًوی لیتأّکَ  چیؽٍّ ای همِْؼ کٌٌعٍ  هؼدؿٍّ آى ؼا  ....،گیؽظ ًتیدَ هی
 یالِ متیآًِا تا زم یّ هؼاً یلؽآً اتیاقتٌثاِ اؾ آفِن ّ  يیّ ا ،کٌع هی ؽیتؼث

 يیا ،تَ ایي تؽتیةّ  ،تانع اظ هیُظؼ ت ،ها اثثاتم ًوْظینکَ لٓؼی ّ یمیٌی 
ّ لؽآى ّ  ،تیّّ اًكاًقلین ّ اًكاى  ،اىّ اُل ػؽف اىػؽف ،تا ػمل ّ ػالالى ،یهعّػ

 .تا اًتِا .....ال هطالفت ّؼؾیعٍ اقت آیات ّ هؼاًی  اقاقی ّ غاتی

کَ فؽػْى آى ٌیا اؾپف  اینکافتَ نعى ظؼ ی کَ هؼدؿٍچٌیي اػتماظ ظاؼظ  یيؽض :یؼٌی
اؾ ظیعِ آى ؼا  تْاى یّ ه كتیً همِْؼ کٌٌعٍ ،لوف کؽظ مآب ؼا تا ظقت ظّ کٍّْ  عیؼا ظ

 .ًوْظ لیفؽػْى تأّ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ 1ٔ 

 ،يؽضی ُؽگؿ پاقص ًگفتَ ّ ًطْاُع گفتکَ تا  یتا قؤال گػاؼم یهتٌِا ؼا ضْاًٌعٍ ّ 
تؼع اؾ  ،یکٌ لیفؽػْى تأّاؾ ظیع ؼا  اینکافتي ظؼ ی هؼدؿٍ یتْاً یکَ چگًَْ هایٌ ؛تپؽیكع

 ایظؼکف کَ تَ ٌیاؾ اپف  ای ،ًوْظکَ آى ؼا تا ظقتم لوف ٌُگاهی  ،نع یٌیػ یکَ اثؽٌیا
تَ يْؼت ظّ آى اؾ کَ آب  یٌیؾه یاّ ؼّظؼ زالی کَ  ،آب لؽاؼ گؽفت کٍْظّ  يیفؽّظ آهع ّ ت

 !!کؽظ؟؟ زؽکت هی ،گؽ نعٍ تْظ کٍْ ظؼ چپ ّ ؼاقتم خلٍْ
 یگْ قطيُواى ْْؼ کَ ـ تْظ  ؽکؽظٍیتؼثًْنتاؼی  ایآى ؼا پژُّم  یيؽض چَآً :پنجم

تٌع کَ ظؼ  ُاییقٓؽُویي  يیخؿ ا یؿیچ ـ تؽنوؽظتَ ازوع السكي  یآى ؼا ًمع ّ پاقط یّ
اگؽ اّ  کَ ؛گیؽظ ًویظؼتؽ ،پٌعاؼظ ؼا پاقص ّ ؼظیَ هیآًِا  یيؽضّ چِاؼم اؼایَ گؽظیع 

 مواتاؾ تُّْ ،ًاؼّا ظّؼی گؿیٌعضكتَ کٌٌعٍ ّ قطٌاى ی کالم  اْالَ يیچگًَْ اؾ ا ظاًكت یه
 ُا یظؼ کتاب ؼّنٌگؽ یکَ تَ ػٌْاى ناُع یلؽآً یَ یآ کیتؽ  یانکالًكثت تَ آًچَ آى ؼا 

 ظؼ پاقص تًَْنتاؼی  ،(تاْل)قٓؽ یک  يیا ایآّ  ؛ًوْظ تا زع یک قٓؽ کْتاٍ هی ،اقت آهعٍ
ُای  ْثل ّ ظُُُلنوا ّاؼثاى  کَچؽا  ؛ًعاؼظُیچ انکالی اها  نْظ؟ یازوع السكي نوؽظٍ ه

ضْاُی  هیُؽ چَ  ،یاگؽ نؽم ًعاؼ :گفتَ نعٍچٌیي ظیؽ تاؾ ّ اؾ  ،عیّ اتي ػاو ُكت َیهؼاّ
 .تکُي

ای اؾ لؽآى هتُّْن  تكیاؼی اؾ پیهیٌاى اّ تفكیؽی ؼا تؽای آیَّ  یيؽض ،ُؽزال تَ
ؼّني ضْاُن  ،ؼفتٌع میکَ تَ قْ یّ فِن ّ اقتٌثاْ ؽیآًِا ؼا ظؼ تفك یّ ضٓا ،نعًع هی

ُای  تؽظانتتَ پؽظاضتي لؽآى ّ  ای اؾَ یآ ؽیتفكْؽیك ؼا اؾ  ِات آًػعم يسّآًدا کَ  ؛قاضت
 .ًوْظ اُنضْ اىیت ،ِاآًظاظى تَ ّ پاقص  ؽیانتثاٍ ظؼ تفك



» :عیفؽها یهزك تؼالی 
 اس را اسزائیل ٍ تٌی) ٔ«

تا آى ٌّگام وِ  .پزداختٌذ تعمیثطاى تِ ٍ تعذّی ستن لصذ تِ لطىزیاًص ٍ فزعَى .گذراًیذین دریا

 ایواى تِ آى اسزائیل تٌی آًىِ جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى :گفت ،غزق ضذى را درن ًوَد

 (.ضذگاًن اس تسلین هي ٍ ًیست ،اًذ آٍردُ
» :ٌُگاهی تْظچَ اقت آهعٍ زك تؼالی  میفؽها فؽػْى کَ ظؼ واىیا

تِ  اسزائیل تٌی آًىِ جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى)« 

 (.ضذگاًن اس تسلین هي ٍ ًیست ،اًذ آٍردُ ایواى آى
 :اؾًع ا چٌع ازتوال ّخْظ ظاؼظ کَ ػثاؼت ،تَ ایي پؽقم ظاظىپاقص  یتؽا ّ
 .عیؼا تا چهواًم ظ اینکافتي ظؼ ی اقت کَ هؼدؿٍ یفؽػْى ٌُگاهآّؼظى  واىیا -1
تْظٍ  لیاقؽائ یتَ تٌ عىیؼق یتؽا ایظؼکف اؾ فؽّظ آهعى ظؼ پف فؽػْى آّؼظى  واىیا -2
 .آى غؽق گؽظظ ظؼاّ ّ فؽّ ؼیؿظ تؽ اّ تَ ًاگاٍ کَ آب ٌیاؾ اپیم  یّل ،اقت
ظؼ آى غؽق اّ ّ اّ فؽّ ؼیطت تْظٍ اقت کَ آب تؽ  يیاؾ اپف فؽػْى آّؼظى  واىیا -3

 متیزم آى ؼا یيؽضاقت کَ  یُواى ازتوال يیا ّ ؛ؽظیکَ توٌیاؾ اپیم لٓؼاً  یّل ،نع
 عیکَ تگّْاظاؼ ًوْظ تلکَ آًچَ فؽػْى ؼا  ....» :گْیع هی یيؽض ،نوؽظٍ اقت تؽ یلؽآًلٓؼی 

 .«....اقت عىُواى غؽق ن ،آّؼظم واىیا
قثساى ّ هكتٌع تَ کالم ضعاًّع  یِػلوی ًمع  ظؼ تْتَؼا گاًَ  قَ تازتواال يیازال تیاییع 

لؽاؼ  ،ؼاًع ؼضعاظ فیؿیکی قطي گفتي یا کلواتی کَ اًكاى تؽ ؾتاى هیّ  ،گفتَ پیم هتؼال
قْم ؼا تؽؼقی ضْاُن ًوْظ ّ پف اؾ آى تَ ازتوا ظّم ازتوال قپف  ،اتتعا ازتوال اّل .ظُین

 .تاؾضْاُن گهت

                                                                                                              
 .ٓٙیًْف:  - ٔ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ 1ٔ 

 .اینکافتي ظؼتا ظیعى فؽػْى آّؼظى  واىیا :اول احتمال
» :تا تْخَ تَ قطي زك تؼالی ؛تانع ًوی ریازتوال يس يیا

 .گذراًیذین دریا اس را اسزائیل ٍ تٌی)« 

تا آى ٌّگام وِ غزق ضذى را  .پزداختٌذ تعمیثطاى تِ ٍ تعذّی ستن لصذ تِ لطىزیاًص ٍ فزعَى

اّ تَ  یؼٌی ؛ؼا تؼمیة ًوْظ لیاقؽائ یفؽػْى تٌتٌاتؽایي  (.....آٍردم ایواى :گفت ،درن ًوَد
تؼمیة کؽظى ّ  ایؽل فؽهاى ظاظ کَ تَ لؼؽ ظؼکتلکَ تَ له ،ًکؽظتكٌعٍ  اینکافتي ظؼ

 (.پزداختٌذ تعمیثطاى تِ لطىزیاًص ٍ فزعَى)« » :فؽّظ آیٌع لیاقؽائ یتٌ

ظؼ آى غؽق اّ ّ فؽّ ؼیطت تْظ کَ آب تؽ اّ آى اؾ پف فؽػْى آّؼظى  واىیا :سوم احتمال
 .ؽظیکَ توٌیاؾ اتَ ْْؼ لٓغ پیم  یّل ،نع

چؽا کَ قطي گفتي  ؛كتیً ریيسًیؿ  ـ آى ظاؼظ یگواى تَ ظؼقت یيؽضکَ ـ ازتوال  يیا
 یا ّاقَّٓخْظ ظانتي گفتاؼ تعّى  يیکَ ا ،ظ کلواتتلفّ یؼٌی یػالن هاظ يیظؼ ایک اًكاى 

فؽّ تا  .ُْا اقت ،ّاقَّٓ ایي  ،تانع پػیؽ ًوی اهکاى ،تتْاًع ظؼ آى کلوات ؼا اظا کٌعکَ 
اّ ّ  ؼّظ یه يیاؾ ت ،تلفظ کلوات یؼٌی ُْا ی ّاقَٓ يیا ،فؽػْى یآب تؽ ؼّؼیطتي ًاگِاًی 

 .عیتگْ یؿیچ تْاًع یوً
تَ قاى ظّ  ،ی کَ فؽػْى ؼا ظؼ تؽ گؽفتَ تْظکَ آتظؼ ًظؽ گؽفت  عیتا ؿیؼا ً يیاتَ ػالٍّ 

 تِ پس) ٔ«» :کٍْ تْظ

 (.گطت عظین وَّی چَى ،ّزپارُ ٍ تطىافت دریا .تشى دریا تز را عصایت وِ وزدین ٍحی هَسی
الؾم اقت تا ؾهاى  معؼچ ،ؿًعیفؽّ تؽ یتَ کل نیکَ ظّ کٍْ ػظ یٌُگاه یعکٌ تًْؼزال چٌیي 

ُؽ کف   .ؽ کٌعپُ ،کٌع یؼا کَ اؾ چٌع هتؽ تداّؾ ًو یّ ػؽَاى ًكا يیلعتؽ آًِا اؼتفاع تلٌع آبِ
ّ  ،اقت اظیؾ اؼیکٍْ آب تكیک  ی کَ فهاؼ آب ظؼ لاػعٍ ظاًع یه ،ضْاًعٍ تانع کیؿیظؼـ ف

 ؿًعیؼآب فؽّ آى گاٍ کَ ظّ کٍْ  ،آب تؽ فؽػْى ّ لهگؽلفؽّ ؼیطتي ّ پْناًیعى  ،ًتیدَظؼ 
کكؽ تكیاؼ کْچکی اؾ اؾ ؼضعاظ  يیاّ زتی  ،ًعاؼظ َیچٌع ثاً یزت ایّ ّلت  مَیتَ چٌع ظل اؾیً

 ؛کٌع یتداّؾ ًوًیؿ  ،كتیً یکاف ،کٌعاظا ف ؼا زؽچٌع کَ تطْاُع کكی  یتؽایک ثاًیَ کَ 
» !ؼا تؽ ؾتاى ؼاًعٍ تانع؟خولَ  کیاؾ  میتًْؼ کؽظ کَ ت  تْاى یچگًَْ ه زال

                                                                                                              
 .1ٖنؼؽا:  - ٔ



 یًْف یاؾ قْؼٍ اییَآ یؽتفك ٗٔ 

 آًىِ جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى :گفت)« 

 (.ضذگاًن اس تسلین هي ٍ ًیست ،اًذ آٍردُ ایواى تِ آى اسزائیل تٌی
ؾؼٍ تا  ،تؽظ ّلتی آب تؽ اّ یْؼل هی ،کَ ُواًٌع قؽتاؾاًمفؽػْى َّؼیت  عیتا يیچٌُو

خٌگ تا  یآًِا تؽاچؽا کَ  ؛ؼا ًیؿ ظؾ ًظؽ گؽفت تْظنعٍ  يیقٌگ ّ کَ تؽ تي کؽظٍ تْظ یآٌُ
نٌا  اینعٍ  نٌاّؼؼّی آب تًْؼ کؽظ کَ اّ  تْاى یًوپف  ؛ؼُكپاؼ نعٍ تْظًع لیاقؽائ یتٌ

چٌیي  ی اخاؾٍ یؾؼٍ آٌُچؽا کَ  ؛عیتگْ یؿیچ کَ عیایت میپ میفؽيت تؽا يیاکؽظٍ تانع تا 
خكوم اؾ آب ضاؼج نعى  ،نعٍ تْظ يیآُي قٌگتا اّ ّ اؾ آًدا کَ  ؛ظُع یتَ اّ ًوچیؿی 

تَ ْْؼ هؼوْل آُي اّ ؼا ظؼ چؽا کَ  ؛تانع هیضعاًّع قْی  اؾ یا ًهاًَ نعًم اؾ ُالکپف 
» :ظاؼظ یًگَ ه ایلؼؽ ظؼ

 حال ٍ ،ای تاضی هاًٌذ ًطاًِ هی تَ اس پس وِ آًاى تزای وٌین تا حفظ هی را تذى تَ ،اهزٍس) ٔ«

 (.اًذ غافل ها آیات اس هزدم اس تسیاری آًىِ
 ْقتيیّ تَ ُن پ طتيیاؾ فؽّ ؼپف کٌع کَ فؽػْى  ؼتًّْ تْاًع یاًكاى ػالل ًوتٌاتؽایي 

»نعًم تا آب  یعٍآب ّ پْن یُا کٍْ
 ًیست ،اًذ آٍردُ ایواى تِ آى اسزائیل تٌی آًىِ جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى :گفت)« 

 (.ضذگاًن اس تسلین هي ٍ
 :فؽهایع یّ ًو کٌع یه عیتأکّ هتؼال ازتوال ؼا ضعاًّع قثساًَ  يیاتَ ػالٍّ ظؼقت ًثْظى 

تا )« » :عیفؽها یتلکَ ه« آّؼظم واىیا :گفت ،کَ غؽق نعٌیتا ا»

ّ ظؼ زال  کیًؿظنعى غؽق  :یؼٌی (؛آٍردم ایواى :گفت ،آى ٌّگام وِ غزق ضذى را درن ًوَد
کٍْ آب ؼا لوف فؽػْى کَ  یّ ٌُگاه ،تانعکَ اّ اکٌْى غؽق نعٍ ٌیّ ًَ ا تْظؼقیعى تَ اّ 

 يیؾه یؼّ ایظؼػوك کَ اّ ظؼ  یّ ظؼ زال ،گؽظیعهسمك  میتؽانعى اظؼاک غؽق ًوْظ ایي 
ایي لوف کؽظى تَ ّالغ تؽایم  ،کؽظ یؼا ازاَْ کؽظٍ تْظًع زؽکت ه کَ اّ یظّ کٍْ آت يیت

 .ظٍ تْظؼّی ظا
تَ  ،ؼّني نْظ تؽ میت« نعىغؽق »ّ ضْظ « نعىاظؼاک غؽق » يیتتفاّت کَ ٌیا یتؽا

 ٕ«» :عیفؽها یهزك تؼالی  ؛عیتْخَ کٌ َیآ يیا

                                                                                                              
 .ٕٙیًْف:  - ٔ
 .1ٔنؼؽا:  - ٕ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ ٘ٔ 

 (.آهذین لغعاً گزفتارها  :گفتٌذ هَسی یاراى ،دیذًذ را یىذیگز گزٍُ دٍ آى چَى)
ها لغعاً ﴿اًع  آًِا ؼا گؽفتاؼ قاضتَم یاًؽککَ فؽػْى ّ له کٌٌع یه عیآًِا تأک

گؽٍّ  کَ ظٍّ تْظًع نع کیًؿظآى لعؼ فمّ تَ آًِا قؽتاؾاًم کَ فؽػْى ّ ٌیتا ا ،﴾آهذین گزفتار
 .ًعٍ تْظًهع ؽیتا آًِا ظؼگٌُْؾ ّ  عًعیظ یؼا ه گؽیکعی

تَ  عىیؼق یتؽا ایظؼکف  تَاؾ فؽّظ آهعى پف فؽػْى آّؼظى  واىیایؼٌی  :دوم احتمال
 .آى غؽق گؽظظ ظؼاّ ّ فؽّ ؼیؿظ تؽ اّ تَ ًاگاٍ کَ آب ٌیاؾ اپیم  یّل ،تْظٍ اقت لیاقؽائ یتٌ

آهعًع ّ فؽّظ  ایظؼکف تَ قؽتاؾاًم فؽػْى ّ  .اقت يیاظؼقت ازتوال ایي ُواى 
ضعاًّع تَ تاظ  ،تْظآًِا تَ ظؼ زال ؼقیعى اّ کَ  یٌُگاه یّل ،ًوْظًعتؼمیة ؼا  لیاقؽائ یتٌ

ّ اّ  ،طتیؽل ؼکاؾ آب تؽ فؽػْى ّ له یهمعاؼکَ ظؼ ًتیدَ  ،تکْتعفؽهاى ظاظ تؽ قٓر آب 
آى اهکاى ظاؼظ تؽ قؽل فؽّ ّ ُؽ تانع  ظؼ زال زؽکت هیآب  ظّ کٍِْ يیهتْخَ نع کَ اّ ت

 ی هؼدؿٍ کی يیاهتْخَ نع کَ کَ ٌُگاهی ّ ًوْظ لوف ظّ کٍْ آب ؼا تا ظقتم اّ  .ؼیؿًع
 ،ًوْظ ؽیتفك ّ لیتأّ گؽیظ یؿیچ ایآى ؼا خاظّ  تْاى یّ ًو اقتّ چیؽٍ همِْؼ کٌٌعٍ 

»ظؼ ایي ٌُگام  ؛آنکاؼ گؽظیع میتؽاقپاُیاًم ّ ضْظ  تُالک یُا ًهاًَ
 تٌی آًىِ جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى :گفت)« 

 (.ضذگاًن اس تسلین هي ٍ ًیست ،اًذ آٍردُ ایواى تِ آى اسزائیل
ُواى  ،گفتاؼ فؽػْى يیاّ  ،اقت كیتًعال  یي هؽتثَاّل ّ ظاؼظ یهؽاتثظؼخات ّ  ،واىیا
آى ؼا  ـ نیلؽآى کؽـ ظؼکتاتم  يیُا ّ ؾه آقواى اؼِخثّ ضعاًّعِکَ ٌیاؾ اپف ّ  ،تانع هی كیتًع

اؾ ُویي ؼّ زك تؼالی پف اؾ  .تانع ؼا یاؼای اًکاؼ ایي هٓلة ًوی یکكظیگؽ  ،زکایت ًوْظ
» :فؽهایع آًدا کَ هی ؛ؾًع ِؽ تأکیع هیهُ ،فؽهایم آى تؽ ایي هَْْع

فساد وٌٌذگاى  اس ٍ وزدی هی عصیاى ،ایي اس پیص تَ در حالی وِ !اوٌَى؟ آیا) ٔ«

 (.!تَدی
ظؼ  !؟تْ ؼا تَ ؾّؼ ّاظاؼ ًوْظ لاُؽ ی کَ هؼدؿٌٍیاؾ اپف  !؟یآّؼ یه واىیاآیا اکٌْى  :یؼٌی

 ،ایي اس پیص تَ در حالی وِ)« » !پػیؽفتی ؼا ًویتَ ضعا  واىیا ،يیاؾ اپیم کَ  یزال

اهیع تَ اّ ایٌگًَْ ًثْظ کَ اگؽ  ؛فِوع یه یتَ قاظگکكی ؼا ُؽ ایي هٓلة  (.وزدی هی عصیاى

                                                                                                              
 .ٔٙیًْف:  - ٔ



 یًْف یاؾ قْؼٍ اییَآ یؽتفك ٙٔ 

 ای !؟آّؼظم واىیچؽا فؽػْى گفت ا ،ًّع ؼا ظانتَ تانعضْظ اؾ ضعا یّ اضؽّ یْیظً اتًد
تَ ّ اهیع تَ ًدات ظًیّْی ظانت فمّ کٌٌع اّ  اقتٌثاِ هیتؽضی اؾ آًِا زعالل ُواى ْْؼ کَ 
 یظُع ظؼ زال ضعاًّع قثساى اّ ؼا ًداتاهیع ظاؼظ کَ چگًَْ  اها اّ .ضًْو اؾ غؽق نعى
 !کٌع؟ یًو كیکَ اّ ّخْظل ؼا تًع

چٌعیي تلکَ ظؼ  ،اًکاؼ کؽظ تْاى یًوُیچ نکلی فؽػْى ؼا تَ  (كیتًع) آّؼظىِ واىیا پف
ظؼ  .ًعاٍ ظاظاُی گْ ،اّ ًعاؼظ یتؽا یکَ ًفؼ (ممیتًع) آّؼظى اّ واىیتَ ا ائوَؼّایت 

ای وِ  ًطٌیذُآیا  ....» :ؼّایت نعٍ اقت کَ فؽهْظ تي خؼفؽ یاؾ هْق ؼَیل الهیکتاب ّقا

» :فزهایذ خذاًٍذ هی
 آًىِ جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى :گفت ،تا آى ٌّگام وِ غزق ضذى را درن ًوَد)« 

پذیزد  اها خذاًٍذ ایواًص را ًوی (.ضذگاًن اس تسلین هي ٍ ًیست ،اًذ آٍردُ ایواى تِ آى اسزائیل تٌی

 ،ایي اس پیص تَ در حالی وِ !اوٌَى؟ آیا)« » :فزهایذ ٍ هی

 .ٔ«(!فساد وٌٌذگاى تَدی اس ٍ وزدی هی عصیاى
کَ ضعاًّع )تَ قْی فؽػْى  یهْقاتتعای فؽقتاظى  ظؼهتؼال ّ  ضعاًّع قثساىزتی 

پٌع  يیا چٌعُؽ) عیّ ضْاُع تؽقگؽفت  ضْاُعپٌع کَ فؽػْى فؽهایع  هیاناؼٍ  (لؼٌتم کٌع
ّ همِْؼ کٌٌعَُ  ی تَ قثة هؼدؿٍچؽا کَ  ؛ًعاؼظ یاّ ًفؼ یاؾ ضعاًّع تؽاتؽـ ّ گؽفتي 

 .(هدثْؼ قاضتَ تْظ (كیتًع )آّؼظى  واىیؼا تَ اکَ اّ  تَ ّخْظ آهع ای چیؽٍ
ػثع ا  تْا عمینٌ :گفتًمل کؽظٍ اقت کَ  ػواؼٍ اؾ پعؼل اؾ قفیاى تي قؼیع تي هسوع

گْ  ؼاقت ٍ اقتنع عٍیکَ ًاه یکَ تَ ضعا قْگٌع ُواى ْْؼ ياظقؽ تي هسوع ـخؼف
کَ ضعاًّع  اقت ؿیخا ایآ !ؼقْل ضعا فؽؾًع یا» :ػؽٌ کؽظمتَ اهام  :قفیاى گفت ....اقت

 .«ًِ» :فؽهْظ« ظُع؟ ِْظٍیت عیتَ تٌعگاًم اهنع  کَ ّالغ ًطْاُع یؿیظؼ هْؼظ چػؿّخل 
» :فؽهْظ ُاؼّى ّ یتَ هْقػؿّخل چگًَْ ضعاًّع پف » :ػؽٌ کؽظم

ّ ًَ گیؽظ  پٌع هیفؽػْى ًَ  ظاًكت یکَ ه یزال ظؼ ،(تتزسذیا  ،پٌذ گیزدضایذ ) ٕ«
 گزیوِ دجایی  ،عذاب ذىیاها ٌّگام د ،تزسیذٍ پٌذ گزفت فزعَى » :فؽهْظ اهام «؟تؽقع هی

» :فزهایذ ای وِ خذاًٍذ هی ًطٌیذُآیا  .ًذاضتتزایص  یسَدآٍردى  واىیا

                                                                                                              
 .ٓٙو  1ّٔقایل الهیؼَ )آل الثیت(: ج  - ٔ
ٕ -  :َْ11. 



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ ٕٓ 

تا آى ٌّگام وِ غزق ضذى را درن )« 

 هي ٍ ًیست ،اًذ آٍردُ ایواى تِ آى اسزائیل تٌی آًىِ جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى :گفت ،ًوَد

» :فزهایذ پذیزد ٍ هی ایواًص را ًوی عشٍجلّاها خذاًٍذ  (.ضذگاًن اس تسلین
فساد وٌٌذگاى  اس ٍ وزدی هی عصیاى ،ایي اس پیص تَ در حالی وِ !اوٌَى؟ آیا)« 

پس اس خَدت ًطاًِ ٍ  یّا اًساى یتا تزا نیافىٌ یه يیسهتزآهذگی را تز تَ  ذیفزها یه (.!تَدی

 .«یتاض یعثزت
عَر  يیا» :فؽهْظًع ُواى گًَْ کَ اهام کاظن عیکَ فؽػْى ظ یقطتػػاب ّ آى  ّ

ٌّگام عذاب در آى  .....آٍردم واىیا ذیفزعَى تگَتا ضذُ تاضذ ٍالع فزعَى  زت (عذاب)وِ  ستیً

آّؼظى  واىیاقت کَ اّ ؼا تَ ا یلاُؽ ی ُواى هؼدؿٍ ،آى ػػاب .«تَدٍالع ًطذُ فزعَى  زت
کَ ُواى کَ فؽػْى فِویع  ؛تْظ کَ اّ ؼا ازاَْ کؽظٍ تْظًع یظّ کٍْ آتُواى  ؛هدثْؼ قاضت

تا آى ٌّگام وِ غزق )« » :تانع هیآًِا  طتيیاّ تا فؽّ ؼ تُالک

 (.آٍردم ایواى :گفت ،ضذى را درن ًوَد
آّؼظى  واىیتَ اّاظاؼ لوف کؽظ ّ اّ ؼا  میُا کَ فؽػْى تاظقت یا هؼدؿٍ يیاگؽ ا ّ
فؽػْى ؼا  واىیاهتؼال ّ  ضعاًّع قثساىتَ ْْؼ لٓغ  ،تْظ ّ چیؽٍ ًویهمِْؼ کٌٌعٍ  ،ًوْظ
زعالل فمّ  ای ؛فؽهْظ هیضاؼج  ایّ اّ ؼا قالن اؾ ظؼ ظانت یهآى ػػاب ؼا اؾ اّ تؽ ،پػیؽفت هی

 ّ تْتَ ،اًكاى یؾًعگ ی لسظَ يیضؽآ ظؼ یقثساى زت ًّعضعاچؽا کَ  ؛ؽفتیپػ یاّ ؼا ه واىیا
 .پػیؽظ هیؼا تاؾگهت ّی 

 ّ عٍیؼا نٌ یقطٌاى زُؽت هْق ،کَ فؽػْىُوچٌیي تایع ظؼ ًظؽ ظانتَ تانین 
 ا نعٍاؾ ْؽف ضعاًّع قثساى تا ضْظ آّؼظٍ تْظ ؼا پػیؽ ّ آًچَ هْقی ظیعاؼ تا هْقی

آًِا ؼا ظؼ ناى کٌع ّ  لؼٌتؾهاى کَ ضعاًّع  يیا اًگؽاىیُا ّ ْغ فؽػْىاؾ فؽػْى  پف نؽّ ؛تْظ
 .تْظتؽ  کن اؼیتك ،ّ ؼقْا کٌعضْاؼ ّ آضؽت  ایظً

«*

*

***

**



 یًْف یاؾ قْؼٍ اییَآ یؽتفك ٕٔ 

 سَی پزٍردگار ای اس فزستادُ هي !فزعَى ای :گفت ٍ هَسی) ٔ«*

دلیلی  تزایتاى .ًگَین سخي حك ٍ راستی تِ جش خذا ی درتارُ وِ است ضایستِ *جْاًیاى ّستن 

آیِ ٍ  اگز :گفت *رٍاًِ ساس  هي ّوزاُ تا را اسزائیل پس تٌی .ام آٍردُ سَی پزٍردگارتاى رٍضي اس

 تِ ًاگاُ اصدّایی ،تیٌٌذاخت را عصایص *تاضی  گَیاى هی اگز اس راست ،ای آى را تیاٍر ای آٍردُ ًطاًِ

 *تَد  درخطاى ٍ سپیذ دیذًذ هی وِ آًاى ًظز ًاگاُ در ،آٍرد تیزٍى را دستص ٍ *ضذ  راستیي

 اس را ضوا خَاّذ هی *داًا  است جادٍگزی (هزد)ضه ایي  تی :گفتٌذ فزعَى اس لَم هْتزاًی

 ضْزّا تِ وساى ٍ دار ًگِ را تزادرش ٍ اٍ :گفتٌذ *وٌیذ؟  حىن هی تِ چِ .وٌذ تیزٍى سزسهیٌتاى

 (.تیاٍرًذ تَ ًشد را ساحزاى داًا ی ّوِ تا *تفزست تا گِزد آٍردًذ 
ضعا ّ زدت اّ  یّّل تیّ تاؾگهت تَ اػتؽاف تَ ّال واىیتْتَ ّ اپػیؽل ػعم  ی هكألَ

هاًٌع ػػاب ّ  ،تانع ّ تفكیؽ ًوی لیکَ لاتل تأّ یلاُؽ ی تؽ ضلمم ٌُگام ّلْع هؼدؿٍ
 واىیا یَ یلُضًْو  نعٍ ّ فمّ ظؼگفتَ لؽآى  اقت کَ ظؼ یا هكألَ ،یْیظًگؽفتاؼی 

تَ  .نعٍ اقتًیؿ گفتَ  یگؽیظهْاؼظ تلکَ ظؼ  ،اهعٍیاّ ً واىیاپػیؽفتَ ًهعى فؽػْى ّ آّؼظى 
 :تانع ی آًِا هی اؾ خولَ ،هْؼظ ؾیؽػٌْاى هثال 

«
 اًتظاری آیا) ٕ«

 آًْا پزٍردگارت تز ّای ًطاًِ ای اس یا پارُ پزٍردگارت؟ یا تیایٌذ؟ ًشدضاى فزضتگاى وِ دارًذ آى جش

در  یا ًیاٍردُ ایواى آى اس پیص وِ وسی ایواى ،تیایٌذ پزٍردگارت ّای ًطاًِ تزخی وِ تیایذ؟ رٍسی

 (.هٌتظزین ًیش وِ ها ،هٌتظز تاضیذ :تگَ .داضت ًخَاّذ سَدی ،ایواًص خیزی تِ دست ًیاٍردُ است
 ایواى ،فتح ٍ پیزٍسی رٍس در :تگَ) ٖ«»

 (.هْلت دادُ ًطًَذ ٍ ًزساًذ سَدضاى وافزاى آٍردى
«*

 :گفتٌذ ،دیذًذ را ها سختی عذاب چَى ٍ) 1«

 اها *ضذین  وافز تَدین دادُ لزار خذا ضزیه وِ چیشّایی آى تِ ٍ آٍردین ایواى یىتا خذای فمظ تِ

 سٌت ایي .ًثخطیذ سَدی تزایطاى ایواًطاى هطاّذُ وزدًذ دیگز را ها سختی عذاب وِ ٌّگاهی

                                                                                                              
 .ٕٔٔتا  1ٓٔاػؽاف:  - ٔ
 .7٘ٔاًؼام:  - ٕ
 .ٕٙقدعٍ:  - ٖ
 .7ّ٘  1٘غافؽ:  - 1



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ ٕٕ 

 (.وزدًذ سیاى آًجا است وِ وافزاى ٍ ،چٌیي جاری ضذ تٌذگاًص وِ در خذاًٍذ است
»چَ ككٔ  یتؽا :نْظ پؽقهی هٓؽذ هیدا ٌیاظؼ 

در  یا ًیاٍردُ ایواى آى اس پیص وِ وسی ایواى) ٔ«

 ًیش وِ ها ،هٌتظز تاضیذ :تگَ .داضت ًخَاّذ سَدی ،ایواًص خیزی تِ دست ًیاٍردُ است

 اتیؼّا ُواى ْْؼ کَ ظؼ ،پػیؽظ هیتٌعگاى ؼا  ی ضعاًّع تْتَایي ظؼ زالی اقت کَ  ؟(هٌتظزین
 ؟ (اؾ هؽگپیم )تثیٌع  (هؽگ ؼا)آهعٍ تا آى ؾهاى کَ 

» :فؽهْظ ؼقْل ضعا :ؼّایت نعٍ اقت کَ فؽهْظ اؾ اتا ػثع ا

اس پیص سال  هیوس  ّز) ٕ«

هاُ  هیوس  ّز ،است ادیسال س هی :سپس فزهَد .زدیپذ یاش را ه خذاًٍذ تَتِ ،هزگص تَتِ وٌذ

ّز وس  ،است ادیهاُ س هی :سپس فزهَد .زدیپذ یاش را ه خذاًٍذ تَتِ ،اس هزگص تَتِ وٌذپیص 

 ،است ادیّفتِ س هی :سپس فزهَد .زدیپذ یه اش را خذاًٍذ تَتِ ،اس هزگص تَتِ وٌذپیص ّفتِ  هی

 ادیرٍس س هی :سپس فزهَد .زدیپذ یاش را ه خذاًٍذ تَتِ ،هزگص تَتِ وٌذ اسپیص رٍس  هیوس  ّز

  .«زدیپذ یه اش را خذاًٍذ تَتِ ،تَتِ وٌذ ،ٌذیىِ هزي را تثاس آًپیص وس  ّز ،است
تْظ ّ ظؼ ٌُگام هؽگم پكؽ  يیاؾ هطالف یهؽظ ؽیپ :اقت تي ُّة ًمل نعٍ َیهؼاّ اؾ

ّ الؽاؼ ًوْظ آى تَ ّ ظؼ زال خاى کٌَعى  ؽفتیّ اّ پػظانت ؼا تَ اّ ػؽََ  تیتؽاظؼل ّال
 ا ػثع ؼا تؽ اتْ تیزکا يیا یّؽتي قَ یػل .نیّاؼظ نع ا ػثع تؼع اؾ آى تؽ اتْ .هُؽظ

ػؽٌ  هاىیتَ ا یتي قؽّ یػل .«اس اّل تْطت است یاٍ هزد» :فؽهْظ ایهاى .ًوْظػؽََ 
اًتظار دیگزی چِ » :فؽهْظ اهام ياظق !ظاًع یًو یؿیچ تیاؾ ّال ،اؾ آى لسظَ ؽیاّ غ :کؽظ

 .ٖ«تِ خذا سَگٌذ وِ ٍارد تْطت ضذ ؟اس اٍ داریذ
» :نع عٍیپؽقػؿّخل ضعاًّع  میفؽها ی ظؼتاؼٍ اؾ اهام ياظق :گفتَ اقت يعّق

 وساًی ی تَتِ)« 

 پذیزفتِ ،وزدم تَتِ اوٌَى :گَیذ هی ،رسذ هی فزا هزيِ یىیطاى چَى ٍ وٌٌذ هی سضت وارّای وِ

                                                                                                              
 .7٘ٔاًؼام:  - ٔ
 .ٗ٘و  1ٔ؛  ّقایل الهیؼَ )آل الثیت(: ج   11ٓو  ٕکافی: ج  - ٕ
 .ٗ٘و  1ٔ؛  ّقایل الهیؼَ )آل الثیت(: ج   11ٓو  ٕکافی: ج  - ٖ



 یًْف یاؾ قْؼٍ اییَآ یؽتفك ٖٕ 

 .«تاضذُ ذیآخزت را د است وِ اهزٌّگاهی  ایي» :فؽهْظ اهام (.ضذ ًخَاّذ
 .تانع یهْخْظ هتؽ اؼایَ نع  کَ پیم یاَ یّاَر ّ ظؼ ضْظ آپؽقم هٓؽذ نعٍ پاقص تَ  ّ

....» :عیفؽها یهزك تؼالی زك تؼالی 
 پزٍردگارت ّای ًطاًِ تزخی وِ رٍسی ....) ٔ«

 سَدی ،در ایواًص خیزی تِ دست ًیاٍردُ است یا ًیاٍردُ ایواى آى اس پیص وِ وسی ایواى ،تیایٌذ

 (.هٌتظزین ًیش وِ ها ،هٌتظز تاضیذ :تگَ .داضت ًخَاّذ
»تٌاتؽایي چَ ؾهاًی 

 ،در ایواًص خیزی تِ دست ًیاٍردُ است یا ًیاٍردُ ایواى آى اس پیص وِ وسی)« 

 ؟(هٌتظزین ًیش وِ ها ،هٌتظز تاضیذ :تگَ .داضت ًخَاّذ سَدی
 (.تیایٌذ پزٍردگارت ّای ًطاًِ تزخی وِ رٍسی)« » :پاقص
کَ  یاؾ هؼدؿات یتؼُ یؼٌی ؛ّاَر گؽظیع ،یالِ اتیآ اؾتؽضی تا آهعى هٓلة اکٌْى  پف

چؽا کَ ّاظاؼ کؽظى ّ  ؛نْظ یًوًیؿ  ؽفتَیاقت کَ پػ يیا متیّ زم ،ًعاؼظ یقْظتا آًِا  واىیا
 يیّ ا ،اقت اخثاؼ تؽ ایواى آّؼظى ّ تكلین نعى ظؼ تؽاتؽ اهؽی اقت کَ تَ ّلْع پیْقتَ

 ،هؼدؿاتظقت  يیکَ اچؽا  ؛نعى نیتكلًَ  اقالم ًَّ  ،اقت واىیا ًَ (ایواى آّؼظى)
هْؼظ قایؽ اهّا ظؼ  .تانٌع ّ تفكیؽ تؽظاؼظ ًوی لیتأّ کَُكتٌع  ای ّ چیؽٍ اُؽهؼدؿات ل

چؽا کَ ایي ظقت  ؛نْظ یه ؽفتَیپػ واىیاًیؿ  ٌعیایت میاگؽ پ زتی ،یالِ اتیهؼدؿات ّ آ
ّ ظقت آّؼظ  یکَ هْق ییآى ػًا .گػاؼًع تالی هی ةیتَ غ واىیا یتؽا ییخاهؼدؿات 

تؽ  یکَ هْقٌیاّخْظ تا ّ  ،ًوْظًع لؽیّ تفك لیتأّ ،کٌٌعگاى لیتأّؼا ظؼضهاًم 
 دٍ ،دٍ ّز ایي وِ گفتٌذ ٍ) ٕ«» :یّل ،نع ؽّؾیپ زؽاىقا

» :فؽػْى گفت ّ (وٌین اًىار هیّوِ را  گفتٌذ ها ٍ ،وٌٌذ وِ یىذیگز را تاییذ هی جادٍ است
 (.است آهَختِ جادٍگزی ضوا تِ وِ ضوا است لغعاً تشري اٍ) ٖ«

 .هاًعٍ اقت یتال ةیتَ غ واىیا یتؽاهدالی  ،تا ّخْظ هؼدؿٍتٌاتؽایي 
ظیگؽ  ،لؽاؼ ظانتظّ کٍْ آب  يیاّ ظؼ تظؼ زالی کَ آّؼظ  واىیکَ فؽػْى ا یٌُگاه اهّا

                                                                                                              
 .7٘ٔاًؼام:  - ٔ
 .1٘لًى:  - ٕ
 .1ٙ؛  نؼؽا:   َْٔٗ:  - ٖ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ 1ٕ 

ایواًی  (كیتًع)آّؼظى  واىیاّ زتی ایي  ،ّخْظ ًعانت ةیتَ غ واىیا یتؽاُیچ هدالی 
کَ تیٌع  هیهكلّ ّ همِْؼ کٌٌعٍ لعؼت  کیقْی کَ آى ؼا اؾ ّلتی  ؛تْظ یيع هاظ ظؼ يع
يؽفاً تا گفتَ نْظ  کٌع تكٌعٍ ًویفمّ تَ ظیعى تا چهن ّ  ،نکافتَ اقتًین ؼا تَ ظّ  ایظؼ
ظّ کٍْ آب ؼا لوف تا ظقتم ّ آیع  هیفؽّظ  ایظؼکف تلکَ اّ تَ  ،تْظٍ اقت اّ تؽای ییاظّخ

ّخْظ  اهکاى آىظیگؽ  ،سمك نعى آىهتؽای فؽػْى تا ایي ظؼخَ اؾ هؼلْهات ّ پف  ؛کٌع هی
ؼاٍ ّ  ظكتایا ایّقّ ظؼزیؽاى ّ قؽگهتَ ظؼ پف اّ  ؛ّ تفكیؽ نْظ تأّیلکَ ایي هؼدؿٍ ًعاؼظ 

 ؽفتَیفؽػْى پػ واىیاتٌاتؽایي  .گؽیؿی خؿ ایواى آّظى ّ تًعیك ًیافت تا ًدات یاتع
ضعاًّع خؿ  ظؼ زالی کَ ،اقت یيع ظؼيع هاظ ،كیّ تًعآّؼظى  واىیاچؽا کَ ایي  ؛نْظ ًوی

 آًاى) ٔ«» :ؽظیپػ یؼا ًو ةیتَ غ واىیا

 (.وٌٌذ هی اًفاق این دادُ رٍسیطاى آًچِ اس ٍ ،دارًذ را تِ پا هی ًواس ،آٍرًذ هی ایواى غیة تِ وِ
عزیك غیة اس پزٍردگار  اس وِ آًاى) ٕ«»

 (.اًذ ّزاسٌان لیاهت رٍس اس ٍ تزسٌذ هی خَیص
 ،پزٍردگارضاى اس وِ تزساًی هی را فمظ وساًی تَ) ٖ«»

 (.اًذ تیوٌان ،ًادیذُ
 تین را فمظ وسی تَ) 1«»

 ٍ آهزسش تِ را وس چٌیي .تتزسذ ،ًْاى در رحواى خذای اس ٍ وٌذ پیزٍی لزآى اس وِ دّی هی

 (.تذُ پاداضی وزیواًِ هضدُ
 تزسٌذ هی رحواى خذای اس ًْاى در وِ را آًْایی) 7«»

 (.اًذ آهذُ وار تَتِ دلی تا ٍ
«

 فزستادگاًواى را ها) 1«

                                                                                                              
 .ٖتمؽٍ:  - ٔ
 .1ٙ :اًثیا - ٕ
 .٘ٔ :فاْؽ - ٖ
 .ٔٔ :یف - 1
 .ٖٖ :ق - 7
 .7ٕ :زعیع - 1



 یًْف یاؾ قْؼٍ اییَآ یؽتفك 7ٕ 

 را تِ پا دارًذ ٍ عذالت هزدم تا وزدین ًاسل را ًیش تزاسٍ ٍ وتاب آًْا تا ٍ فزستادین رٍضي ّای دلیل تا

 تِ وسی چِ تذاًذ خذا تا ،فزستادین فزٍ است هزدم تزای هٌافعی ٍ سخت ًیزٍیی آى در وِ را آّي

 (.است پیزٍسهٌذ ٍ تَاًا وِ خذا ؛وٌذ هی یاری رافستادگاًص  ٍ اٍ ،ًادیذُ
 پزٍردگارضاى اس ًادیذُ وِ وساًی تزای) ٔ«»

 (.است فزاٍاى هشد ٍ آهزسش ،تزسٌذ هی
هستاج  ؽیفم ی تٌعٍ يیؼا کَ تَ ظقت اچٌع قٓؽ  يیا ،تؽ هٌعی ُؽ چَ تیم تِؽٍ یتؽا ّ

هؼدؿٍ  ههتثَ ّ پْنیعٍ تْظىی  ظؼتاؼٍ« خِاظ ظَؼب تِهت»تَ ؼزوت پؽّؼظگاؼل ظؼ کتاب 
 :کٌن یًمل ه ،ًْنتَ نعٍ اقت

ی آًِا تاییع  کَ اًثیا تَ ّقیلَهؼدؿٍ  ی تاؼٍگػؼا ظؼخؿئی ّ اها فمّ تَ يْؼت 
 :ًواین تسثی هی ،ّ غفلتی کَ هؽظم ظؼ ایي ضًْو ظاؼًع تَ ظلیل اُویت آى ،نعًع

 .آىّ ُعف اؾ قْء تفاُن ظؼ هْؼظ هؼدؿٍ نثَِ ّ هَْْع 
تانع کَ  هیػًا  ،خولَ هؼدؿات هْقیظاًٌع اؾ  هؽظم هیُواى ْْؼ کَ 

ّ اؾ  ،ؼایح تْظکَ قسؽ ّ خاظّگؽی ؼش ظاظ ظؼ ؾهاًی ایي هؼدؿٍ  ّ ،تثعیل تَ افؼی نع
ّ اؾ  ،تْظظؼ ؾهاًی کَ ْة تكیاؼ نایغ  ،تانع نفای تیواؼاى هی ،هؼدؿات ػیكی
ّ هٌتهؽ نعٍ ظؼ ؾهاًی کَ تالغت تكیاؼ نایغ  ،تانع هیى آلؽ ،هؼدؿات هسوع

 .تْظ
ى ؾهاى نایغ آًچَ ظؼ آ ػلت ههاتِت هؼدؿٍ تا ،کكی کَ ظؼکی اؾ زمیمت ًعاؼظ

 ،پیؽّؾی تؽ قازؽاىيؽفاً  ،کٌع کَ ُعف اؾ هؼدؿٍ ایٌگًَْ تسلیل هی تْظٍ اقت ؼا
 یّلی زمیمت ؛تؽقاًعثاتت تَ ناى ؼا  تانع تا ػدؿ ّ ًاتْاًی ّؼاى هی قطيپؿنکاى ّ 

 ی ي اقت کَ هؼدؿٍای ـ آى غکؽ نعٍ اقتظؼ لؽکَ تا ایٌـ کَ تؽ هؽظم پْنیعٍ هاًعٍ 
اٍ تا همعاؼی نثَِ ّ پْنیعگی تؽای همِْؼ کؽظى کكی کَ خؿ هاظٍ ؼا ُوؽ ،هاظی
ایواى تایع تلکَ  ،ظُع ؼَایت ًویایواى هاظی تَ  ،قثساى ًّعضعا .آیع هی ،نٌاقع ًوی

 .هثتٌی تؽ غیة تانع

 ایواى غیة تِ وِ آًاى) 2«»

                                                                                                              
 .ٕٔ :هلک - ٔ
 .ٖتمؽٍ:  - ٕ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ 1ٕ 

 (.وٌٌذ هی اًفاق این دادُ ،رٍسیطاى آًچِ اس دارًذ ٍ را تِ پا هی ًواس ٍ آٍرًذ هی

تٌْا  ،تَ) 1«»

 وس چٌیي .تتزسذ ًْاى در رحواى خذای اس ٍ وٌذ پیزٍی لزآى اس وِ دّی هی تین را وسی

 (.وزین تطارت تذُ هشدی ٍ آهزسش تِ را

 رحواى خذای اس ًْاى در وِ را آًْایی) 2«»

 .(اًذ آهذُ وار تَتِ دلی تا ٍ تزسٌذ هی
«

 ها) 3«

 وزدین ًاسل را ًیش تزاسٍ ٍ وتاب آًْا تِ ّوزاُ ٍ فزستادین رٍضي ّای دلیل تا را اًواىپیاهثز

 است هزدم تزای هٌافعی ٍ سخت ًیزٍیی آى در وِ را آّي را تِ پا دارًذ ٍ عذالت هزدم تا

 تَاًا خذا وِ وٌذ هی یاری را پیاهثزاًص ٍ اٍ ،ًادیذُ تِ وسی چِ تذاًذ خذا تا ،فزستادین فزٍ

 .(است پیزٍسهٌذ ٍ
ّ ضْاُع ایواى تَ غیة اقت  تانع ّ ضعاًّع قثساى هی آًچَ هٓلْب هی

تؽای ایواى ای تانع کَ هیعاًی  تایع تَ گًَْفؽقتع  قثساى هیضعاًّع ای کَ  هؼدؿٍ
ّخْظ ى آاؾ نثَِ ّ پْنیعگی ظؼ اؾ ُویي ؼّ اقت کَ همعاؼی ّ  تَ غیة تالی گػاؼظ

فؽقتاظًم ؼایح تْظٍ کَ ظؼ ؾهاى چَ ًآهْالغ تا  تكیاؼیّ تَ ُویي ظلیل ظؼ ظاؼظ 

 آى) اگز ٍ) 4«» .ههاتِت ظاؼظ ،اقت

تز  ٍ فزستادین هی هزدی صَرت تِ را اٍ ّن تاس گشیذین تزهی فزضتگاى هیاى اس (را پیاهثز

 جای تز اًذ آٍردُ پذیذ وِضثِْ  خلظ ٍ ایي)پَضٌذ  پَضاًیذین وِ آًْا هی ایطاى ّواى هی

 ((.ًْادین هی
تهاتِی  ،نٌاقٌع چیؿی ًوی ،گؽایاى ّ کكاًی کَ خؿ هاظٍ تَ ُویي ظلیل هاظی

» :ظٌُع ای تؽای قمْْهاى لؽاؼ هی کَ ّخْظ ظاؼظ ؼا تِاًَ

                                                                                                              
 .ٔٔیف:  - ٔ
 .ٖٖق:  - ٕ
 .7ٕزعیع:  - ٖ
 .ٙاًؼام:  - 1



 یًْف یاؾ قْؼٍ اییَآ یؽتفك ٕٗ 

 دادُ هَسی تِ آًچِ چزا :گفتٌذ ،آهذ تِ سَی آًاى ها جاًة حك اس چَى) 1«

 وافز تَد ضذُ دادُ هَسی تِ آًچِ تِ ایي اس پیص ایٌاى آیا ؟ًطذُ است دادُ اٍ تِ ضذُ

 یه ّیچ تِ ها جادٍ ّستٌذ وِ پطتیثاى یىذیگزًذ ٍ دٍ ،دٍ ّز ایي وِ گفتٌذ ٍ ؟تَدًذ ًطذُ

» :ًاى تْظ تا تگْیٌعآتؽای ای  تِاًَ ،تهاتَ ّ نثاُت (.آٍرین ًوی ایواى
 (.آٍرین ها تِ ّیچ یه ایواى ًوی)  «» ّ  (ّز دٍ جادٍ ّستٌذ) «

» :فؽهایع هیظؼ ّيف یکی اؾ هٌافماى  یيوؤهٌاهیؽ ال
 (.تا ضثْات را عذری تزای سمَط خَد لزار دّذ....) 2«

ظیگؽ  ،تالی ًواًعى آظؼ ای  ّ نثَِ تانع ّ ُیچ تهاتَ لاُؽ ّ چیؽٍ ،اگؽ هؼدؿٍاها 
َ تا ال ایواًی ضْاُع تْظ ک ًتیدَهاًع ّ  تؽای ایواى تَ غیة تالی ًویهدالی ُیچ 

ظؼ آى ّخْظ اقالم چیؿی اؾ ّ ایواى ًیكت  ،ظؼ زمیمت نْظ کَ ؾّؼ ّ اخثاؼ زايل هی
ضْاُاى  ًّعتانع ّ ضعا ًوی ًّعضعاکَ هْؼظ ؼَایت تكلین نعًی اقت تلکَ ًعاؼظ 

» :پػیؽظ كت ّ آى ؼا ًوییچٌیي چیؿی ً

ٍ  ستن لصذ تِ لطىزیاًص ٍ فزعَى .گذراًیذین دریا اس را اسزائیل تٌی ها) 3«

ی غزق ضذى لزار گزفت ٍ  در آستاًِ تا جایی وِ فزعَى .پزداختٌذ تعمیثطاى تِ تعذی

 ٍ ،ًیست اًذ آٍردُ ایواى آى تِ اسزائیل تٌی وِ آى جش خذاًٍذی ّیچ وِ آٍردم ایواى :گفت

تكلین  ،نْظ ّ یا زعالل لواى هیكّؼظ ّ هآ فؽػْى ایواى هی (.ضذگاًن اس تسلین هي
ایي ایواى ّ كت ّ یاؾ ایي ایواى ؼاَی ً ّلی ضعا ،اؾ هؽظًمپیم  (ظؼقت)نْظ  هی

» :ظُع هیؼا قثساى ایٌگًَْ خْاتم  ضعای ّ پػیؽظ ًویاقالم ؼا 

                                                                                                              
 .1٘لًى:  - ٔ
»فؽهایع:  تَ ػواؼ تي یاقؽ هی یيوؤهٌکٌع کَ اهیؽال تي نؼثَ ًمل هی هغیؽج - ٕ

اٍ اس  .ای عوار! اٍ را رّاا واي  ) «

هغلة را تاز خاَد پَضااًذ تاا ضاثْات را       ،وٌذ ٍ تِ عوذ هیًچِ اٍ را تِ دًیا ًشدیه آجش فْوذ  ًویدیي چیشی 

 .7ٙو  1ًِح الثالغَ تا نؽذ هسوع ػثعٍ: ج  .(دّذعذری تزای سمَط خَد لزار 
  .ٓٙ: یًْف - ٖ



 ی یًْف ای اؾ قْؼٍتفكیؽ آیَ ٕ٘ 

تَ پیص اس ایي عصیاى وِ   حالی در !؟(ٍریآ ایواى هی)یا اوٌَى آ) ٔ«

 .(اس هفسذاى تَدیوزدی ٍ  هی
 ،تَ ظقت آیعهمِْؼ کٌٌعٍ  ی ایي تَ آى ػلت اقت کَ ایواًی کَ تَ قثة هؼدؿٍ

 تأّیلگػاؼظ تا آى ؼا  نٌاقٌع تالی ًوی هدالی تؽای آًاى کَ خؿ ایي ػالن هاظی ؼا ًوی
ة هدالی تینثَِ ّاؼظ ًوایٌع ّ تَ ایي تؽ ،اًع تؽ آًاى کَ تَ آى ایواى آّؼظٍ یاکٌٌع 

تؽ  ،ضْاُع آى ّ اؾ ْؽیك آى هی ی تؽای ایواى تَ غیثی کَ ضعاًّع ایواى ؼا تَ ّاقَٓ
پٌاٍ  ،چؽا کَ ایي ًْع ایواى ،نْظ تؽایي چٌیي ایواًی پػیؽفتَ ًویتٌا .هاًع ًوی خای

» .گؽظظ تؽظًی اؾ ؼّی لِؽ ّ اخثاؼ اقت ّ ایواى زمیمی هسكْب ًوی

 آیا) ٕ«

 ّای ًطاًِ ای اس یا پارُ پزٍردگارت؟ یا تیایٌذ؟ ًشدضاى فزضتگاى وِ دارًذ آى جش اًتظاری

 وِ وسی ایواى ،تیایٌذ پزٍردگارت ّای ًطاًِ تزخی وِ تیایذ؟ رٍسی اآًْ پزٍردگارت تز

 ًخَاّذ سَدی ،در ایواًص خیزی تِ دست ًیاٍردُ است یا ًیاٍردُ ایواى آى اس پیص

» .(هٌتظزین ًیش وِ ها ،هٌتظز تاضیذ :تگَ .داضت
هْلت ًیش  ٍ ًذّذ سَدضاى وافزاى آٍردى ایواى ،فتح ٍ گطایص رٍس در) ٖ«

 (.دادُ ًطًَذ
 ،تا اًثیایم ،کٌع هؤهيضْاقت هؽظم ؼا اؾ ؼّی ًاچاؼی ّ تَ اخثاؼ  اگؽ ضعاًّع هی

 :فؽقتاظ تا هدالی تؽای کكی تالی ًواًع تا تگْیع کٌٌعٍ هی ّ ًاتْاى هؼدؿات لاُؽ
» تگْیٌع یا (ّز دٍ جادٍ ّستٌذ)« »

 یا تٌذد هی وِ است درٍغی یا ،است پزیطاى ّای خَاب) 4«

 ای هعجشُ تَد ضذُ دادُ پیطیي پیاهثزاى تِ وِ گًَِ آى اس ها تزای پس .است ضاعزی

 .(تیاٍرد

                                                                                                              
 .ٔٙیًْف:  - ٔ
 .7٘ٔاًؼام:  - ٕ
 .ٕٙقدعٍ:  - ٖ
 .7اًثیا:  - 1



 یًْف یاؾ قْؼٍ اییَآ یؽتفك ٕٙ 

» :فؽهایع هیزك تؼالی 

 ایواى اًذ سهیي رٍی در وِ وساًی ی ّوِ ،تخَاّذ تَ پزٍردگار اگز)  1«

 (.؟تیاٍرًذ ایواى وِ داری ٍاهی اجثار تِ را هزدم تَ آیا ؛آٍرًذ هی
» :فؽهایع هیضعای هتؼال 

»ٕ 
 یا تجَی سهیي در ًمثی خَاّی ،است گزاى تَ تز تزگزداًیذى آًْا ٍ رٍی اعزاض اگز)

 راست راُ را تِ ّوِ ،تخَاّذ خذا اگز ،تیاٍری تزایطاى ای هعجشُ تا تٌِ آسواى تز ًزدتاًی

 (.هثاش ًاداًاى اس ،پس ؛تزد هی
ظاظ  یتؼَا ،غیة اؾ ْؽیكَ ایواى تکَ ضعاًّع اقت اؾ آىِ تٌِا قپاـ ّ قتایم 

 یتهاظٍ ؼَاتؽاقاـ ّ ایواى ؼا ُوؽاٍ تا غیة ّ اؾ هیاى غیة لؽاؼ ظاظ ّ تَ ایواى 
ُای ؾًعٍ  للةيازثاى هاظٍ لؽاؼ ًعاظ تا تَ ایي ّقیلَ ْؽیك ؼا تا هاظٍ ّ اؾ آى ًعاظ ّ 
 ٖ....هتوایؿ گؽظًع ،ِؽ ؾظٍ نعٍُای هُ ّ للة ًاتیٌا یُا اؾ ظیعٍتیٌا ُای  ّ چهن

 .اقت اىیهطًْو پؽّؼظگاؼ خِاً میقتازوع ّ  ّ
تا زك ؼا  ،فؽهایع تیُعا ،ضْاًع هیکلوات اًعک ؼا  يیکف کَ ا اؾضعاًّع تماَا ظاؼم ُؽ ّ

 .نایكتگاىّ قؽپؽقت اقت هي یاّؼ اّ  ؛کٌع یاؼیتهٌاقع ّ آى ؼا 
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 .ٙٙیًْف:  - ٔ
 .7ٖ: اًؼام - ٕ
 چاپ ظّم اؾ کتاب ػؽتی( 1ٗت: )و ِهت خِاظ ظؼبِ - ٖ
 .)هتؽخن( .ل.ُـ 1ٖ٘ٔظی یا یِوي  - 1


