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تیالو رکذت 

دنا هتشون نیخروم  زا  یضعب  .دش  دنهاوخ  هقرف  ود  داتفه و  نم  تما  نم ، زا  دعب  دومرف :  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (
هدزاود هک  یناسک  دومرف : تسیک ؟ یجان  دش : لاوس  .دز  رانک  ار  هیقب  .دنا  یجان اهنیا  زا  هقرف  کی  اهنت  دومرف : دعب  هقرف ، هدزاود 

ار ام  یلاعت  کرابت و  یادخ  هک  دننادب  دننادب و  ادخ  تجح  ار  ام  دنشاب ، هتشاد  لوبق  ار   ( مالسلا مهیلع  موصعم ( هدراهچ  ماما ،
نیا مامت  سپ  .دوش  یم نازیرورف  ملاع  ینامز ، ره  رد  میشابن  ام  رگا  هک  هداد  رارق  یروط  تسا ، هداد  رارق  تقلخ  لماع  ریدم 

هیلع نینموملاریما ( نامز  رد  هک  روطنامه  .تسا   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  کرابم  دوجو  هطساو  هب  نآلا  تساپرس ، هک  یملاع 
.دوب ماما  نآ  هطساو  هب  یماما  ره  نامز  رد  دوب و  ترضح  نآ  هطساو  هب   ( مالسلا

یسوم ای  دشابن  یسیع  رگا  دیوگ  یمن میرادن ، اج  چیه  ارچ ؟ .دنتسین  قلخ  ءزج  دنرون ، کی  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ 
یا هزات ربخ  امش  رگا  .مراد  رظن  رد  ار  بتک  بلغا  نم  .میرادن  اج  چیه  دوش ، یم نازیرورف  تقلخ  مامت  دشابن ، میهاربا  ای  دشابن 

یلاعت کرابت و  دنوادخ  ار  مادک  چیه اما  میراد ؛ لوبق  ار  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  همه  ام  .مهد  یم ماعنا  نم  دیراد ،
.دوش یم نازیرورف  ملاع  دشابن  تجح  رگا  دیامرف : یم .دوش  یم نازیرورف  ملاع  دشابن  رگا  هک  ار ، میهاربا  یتح  ات  هدومرفن ،

ام همه  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ   [۱]« امیلست اوّملسو  هیلع  اّولص  اونمآ  نیّذلا  اهیأ  ای  یّبنلا  ىلع  نّولصی  هتکئالمو  ّهللا  ّنإ  »
هیلع و یلص هللا  ربمایپ ( میلست  هکئالم ! یا  .دوش  یم هراشا  مه  اهنامسآ  هب  هک  اه  ینیمز اهنت  هن  میشاب ؛ ربمایپ  میلست  دیاب 

، هزور زامن ، .تسا  هدروآ  تنس  ام  یارب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دندش ، میلست  همه  هک  الاح  .دیوش   ( ملس هلآ و 
: دیامرف یم ربمایپ  هرابرد  .دراد  رما  کی  یلاعت  کرابت و  دنوادخ  یتفریذپ  ار  اهنیا  هک  الاح  .میریذپب  ار  اهنیا  مامت  دیاب  ام  ...و  تاکز 

.دیوگ یم ادخ  بناج  زا  دیوگ ، یم هچ  ره  ینعی   [۲]« ىوقلا دیدش  هّملع  ىحوی ، یحو  ّالإ  وه  نإ  ىوهلا ، نع  قطنی  امو  »

یلص ربمایپ ( دوخ  .تسا  هدش  لزان  نآرق  نامزلارخآ  ربمایپ  هب  ربمایپ ، رازه  راهچ  تسیب و  دص و  زا  دعب  میناد  یم هک  روطنامه 
هرابرد یا  هرذ هک  الاح  .تسا  بجاو  وا  رما  تسا ، رت  کرابم شرما  اما  تسا ، کرابم  یلیخ  شمسج   ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا 

لعفت مل  نإو  ّکبر  نم  کیلإ  لزنأ  ام  ّغلب  لوسّرلا  اهیأ  ای   » .یا هدرکن راک  چیه  دیامرف : یم دش  یدنک   ( مالسلا هیلع  یلع ( یفرعم 
رما هب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( سپ  تسین ؛ مامت  وت  تلاسر  یدرکن ، ار  راک  نیا  رگا  ینعی   [۳]« هتلاسر تّغلب  امف 

ینعی  [۴]« یتمعن مکیلع  تممتأو  مکنید  مکل  تلمکأ  مویلا  : » دیامرف یم الاح  .تسا  هدرک  مولعم  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( ادخ 
.تیالو هب  دش  لیمکت 

هک ییاهنآ  هرابرد  .تسا  تیالو  یلوبق  تلاسر ، لصا  اما  .تسا  ماکحا  ...و  تاکز  زامن ، هزور ، .تسا  مرتحم  تسا ، لوبق  تلاسر 
.تسین یصوصخ  تسا ، یمومع  نیا  دشاب  دهاوخ  یم سک  ره  .دنرفاک  دترم و  دومرف : دندرکن  لوبق 

همه هزادنا  هب  رگا  ملالج ! تزع و  هب  دنکن ، لوبق   [۴]« مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » هب ار  یلع  سک  ره  دیامرف : یم لاعتم  دنوادخ 
یارب  [۵]« یبنلا یلع  نولصی  هتکئالم  نا هللا و   » هیآ هک  روط  نیمه الاح  .مزادنا  یم منهج  هب  ور  هب  ار  وا  دنک ، تدابع  سنا  نج و 

نیفص گنج  رد   ( مالسلا هیلع  یلع ( دوخ  دراد : رما  مه  نینموملاریما  دوخ  دش ، لزان   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (
میلست دیاب  دیامرف  یم هک  روط  نامه سپ  تسا ؛ نآرق  نم ، مالک  ینعی  مالک هللا ؛ ینعی  نآرق ؛ قطان » نآرق  انا  : » دیامرف یم 

https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#33-56
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#53-3
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#5-67
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#5-3
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#5-3
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#.DB.B3.DB.B3-.DB.B5.DB.B6


.میوشب  ( مالسلا هیلع  یلع ( میلست  دیاب  دیوشب ،  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (

یفرط زا  .تسین   ( مالسلا هیلع  یلع ( میلست  یرگید  سک  تسا ، هعیش  تسه ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( میلست  هک  یسک  الاح 
روط نیمه تسا ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( میلست  یقتم  نوچ  منک ؛ یم لوبق  ار  یقتم  لامعا  نم  دیامرف : یم لاعتم  دنوادخ 

.تسین لوبق  لامعا  ، ( مالسلا هیلع  یلع ( یب  نوچ  دنتسه ؛  ( مالسلا هیلع  یلع ( میلست  نوچ  نیمی ؛ باحصا 

هعیش زا  ینادردق 

تیامح نالا  روط  نیمه دنک  یم  ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( کرابم  دوجو  زا  تیامح  یلاعت  کرابت و  دنوادخ  هک  روط  نیمه الاح 
و تسا ) رضاح  وا  رما  اما  تسا ؛ بیاغ  رهاظ  هب  هچرگ   ) .دنک یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مظعالا  یلو هللا  کرابم  دوجو  زا 

.دنک یم تیامح  هعیش  زا  روط  نیمه

ار ام  دیوگب  دشاب و  هتشادن  تسود  ار  ام  هعیش  سک  ره  رگا  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .دراد  ماقم  یلیخ  هعیش 
یسک رگا  دیامرف : یم لاعتم  یادخ  نینچمه  .دشاب  هتشاد  تسود  ار  ام  هعیش  دیاب  لوا  تسا ؛ هتفگ  غورد  دراد ، تسود 

.تسا هدرک  بارخ  ارم  هناخ  دنک ، نمؤم  هعیش و  کی  هب  نیهوت 

[۴]« مکنید مکل  تلمکأ  مویلا   » هب یشاب  هتشادن  لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( رگا  دیامرف : یم هکنیا  درک : لاؤس  یا  هتسجرب ملاع 
تیالو هک  دراد  ترخآ  ایند و  یوربآ  یسک  .درادن  وربآ  ینعی  متفگ : هچ ؟ ینعی  نتخادنا ، ور  هب  نیا  مزادنا ، یم منهج  هب  ور  هب 

.تسا تیالو  هب  رشب  شزرا  مامت  .دراد 

زا تیامح   ( مالسلا هیلع  یلع ( هطساو  هب  اما  دنک ؛ یم  ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( زا  تیامح  یلاعت  کرابت و  دنوادخ  سپ 
.دنک یم هعیش 

ینعی تسا ؛ یربت  یلوت و  نید ، دومرف : ربمایپ  نوچ  دراد ، یربت  یلوت و  نوچ  تسا ؟ هدرک  ادیپ  مارتحا  هعیش  ردقنیا  ارچ  هکنیا 
.دیایب نامشوخ  ناشیا  ناتسود  زا  دیایب و  نامدب   ( مالسلا هیلع  یلع ( نانمشد  زا  دیاب 

هتشک ار  وت  ردپ  دنچره  .ینک  وفع  ار  وا  دیاب  دراد  نینموملاریما  اب  یا  هقالع رگا  تشک ، ار  تردپ  یسک  رگا  هک  میراد  حیحص  تیاور 
.تسا یربت  یلوت و  نید ، لصا  دوش : یم مولعم  سپ  دشاب ؛

الاح .ترتع  نآرق و  مراذگ ، یم گرزب  زیچ  ود  دومرف : دورب ، ایند  زا  تساوخ  یم یتقو   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (
لوبق ار  ادخ  باتک  طقف  ام  ینعی  باتک هللا » انبسح  : » دنتفگ یضعب  اما  دنک ؛ لوبق  ار  نآرق  مه  ار و  ترتع  مه  دیاب  هعیش 

ربمایپ شیامرف  قبط  دیاب  ام  .میشاب  رفاک  دترم و  هک  میشاب  اهنیا  ءزج  دیابن  سپ ، دنرفاک ؛ دترم و  اهنیا  دیامرف : یم الاح  .میراد 
.دنتسه مه  اب  مأوت  نآرق  ترتع و  نوچ  مینک ؛ لوبق  ار  ترتع  مه  نآرق و  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )

قداص ماما  شیامرف  نیا  قادصم  تسا ، اه  نامسآ نیمز و  یور  هک  هچنآ  همه  زا  موصعم ، هدراهچ  ینعی  ترتع ؛ منک : یم رارکت 
، تقلخ یارب  زا  میتجح  ام  دیوگ  یم اجنیا  اما  درب ؛ یم ورف  ار  شلها  نیمز  میشابن ، ام  رگا  دیامرف : یم هک  میرادن   ( مالسلا هیلع  )

.ام همه  یارب  زا  تسا  تجح  ارهز  مردام 

.مدرک قلخ  اهنیا  هطساو  هب  ار  تقلخ  مامت  نم  دیامرف : یم ءاسک  ثیدح  رد  ادخ 

هب هرمع  بجاو و  جح  باوث  داد ، ام  تسود  هب  یا  همقل سک  ره  دیامرف : یم ترضح  هک  دریگ  یم الاب  ردقنآ  هعیش  راک  الاح 
غورد دشاب ، هتشادن  تسود  ار  وا  سک  ره  دیامرف : یم ای  هدرک ، یرای  ار  ام  درک  یرای  ار  وا  سک  ره  دوش ، یم هتشون  وا  باسح 

.دنک یم مارتحا  ار  وا  همه  نیا  مه  ماما  دنک ، یم لوبق  ار  ماما  هعیش ، هک  روطنامه  .دراد  تسود  ار  ام  هک  دیوگ  یم

زاب دوش و  ظفح  اهاتسور  اهرهش و  اهنآ  هطساو  هب  ات  مینک  یم شخپ  ار  نامیاه  هعیش دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما 
؛ دیورن ام  نانمشد  هیاس  ریز  دیامرف : یم یفرط  زا  .مینک  یم عمج  ادخ  شرع  هیاس  ریز  تمایق  زور  رد  ار  اهنیا  همه  دیامرف : یم

.تسام قح  امش ، ندرگ  هب  قح  .دننک  یم ادیپ  امش  ندرگ  هب  قح  دیورب  رگا 

تسرد قادصم  شدوخ  یارب  دربب و  ار  ماما  نامرف  دیاب  هعیش  الاح  .تسا  تعاطا  تیالو ، یلوبق  تسا و  تیالو  تدابع ، یلوبق 
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( مالسلا هیلع  یداه ( ماما  تمدخ  ینسح  میظعلادبع  هاش  دننک ) یم تسرد  قادصم  دوخ  یارب  اه  سدقم یضعب   ) .دنکن
تامرحم کرت  مروآ و  یم اج  هب  ار  تابجاو  دیوگ : یم .مزیزع  وگب  دیامرف : یم .میوگب  ار  مدیاقع  ما  هدمآ دنک  یم ضرع  دسر و  یم

ار شلالح  همین  مارح ، شفصن  تسا و  لالح  شفصن  یرانا  ای  یبیس  ینک  رما  یتسه ، نم  تجح  ماما و  هک  امش  رگا  .منک  یم
ار یسک  ماما  زا  ریغ  هب  وا  نوچ  ارچ !؟ .تفر  رانک  هدیقع  نیمه  اب  نیا  زا  سپ  مزادنا و  یم رود  ار  شمارح  همین  مروخ و  یم

هاش سک  ره  دیامرف : یم .دهد  یم تمظع  وا  هب  ادخ  الاح  .دناد  یم هعاطالا  بجاو ار  ادخ  تجح  دنیب ، یمن هعاطالا  بجاو
مه نم  زیزع ! یاقفر  .هدرک  ترایز  ار  ماما  رما  نوچ  هدرک ؛ ترایز  ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دنک  ترایز  ار  ینسح  میظعلادبع 
ات دینک  تعاطا  ار   ( هجرف جع هللا  نجلا ( سنالا و  ماما  نسحلا ، نب  تجح  کرابم  دوجو  رما  .دیشاب  روطنیا  امش  دهاوخ  یم ملد 

هیلع قداص ( ماما  .دینکن  هانگ  ینعی  تعاطا ؛ هچ !؟ ینعی  تعاطا  دیناد  یم رتهب  ناتدوخ  امش  .دیوشب  ینسح  میظعلادبع  هاش 
.دیوش یم ادج  دیدرک  هانگ  تقو  ره  دییام ، وضع  امش  دیامرف : یم  ( مالسلا

هک مهد  یم وت  هب  یرصق  یزاسب ، وا  اب  رگا  دروآ ، وت  دای  هب  ارم  هک  یشاب  هتشاد  یقیفر  رگا  دیامرف : یم یلاعت  کرابت و  دنوادخ 
یقشع و یاقفر  .دهدب  امش  هب  ار  رصق  نآ  ادخ  هک  دیریگب  یقیفر  دییایب  زیزع ! یاقفر  .یهد  یاج  نآ  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ 

.دینک نوریب  ناترس  زا  ار  یلایخ 

ار باتک  نیا  هک  امش  .تساقفر  امش  هب  مهجوت  یلیخ  .مکیدزن  گرم  هب  .مراد  لاس  داتشه  هب  کیدزن  نم  زیزع ! یاقفر 
.دیوشب ینسح  میظعلادبع  هاش  لثم  دهاوخ  یم ملد  دیناوخ  یم

رد یا  هعیش رگا  دیامرف : یم .دهد  یم تمس  وا  هب  یلاعت  کرابت و  یادخ  دش ، موصعم  هدراهچ  وریپ  هک  یا  هعیش تیاور ، قبط 
هب مق  ات  نامب  مق  رد  ایرکز  دیامرف : یم ایرکز  هب   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هک  روطنامه  .تسا  نمیا  رهش  نآ  دشاب  یرهش 

.دوش ظفح  وت  هطساو 

رد ار  موصعم  هدراهچ  دیاب  وت  .دنک  یم تظفح  دنوادخ  یدرک ؛ ظفح  ار  موصعم  هدراهچ  ینعی  یدرک ؛ ظفح  ار  تیالو  رگا  امش 
.ینک ظفح  تدوجو 

.میآ یم  یرود  هار  زا  هک  متسه  یبرع  درک : ضرع  دمآ و   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  دزن  یصخش  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد 
صخش نآ  ینک ؟ ترایز  ار  ام  عمج  یهاوخ  یم ایآ  دومرف : ترضح  منک ؟ هچ  مسرب  امش  تمدخ  هشیمه  دهاوخ  یم ملد  یلیخ 

مویلا  » هب ار  نینموملاریما  دراد و  لوبق  ار  ام  هک  نک  ادیپ  ار  یصخش  یلاوح  نامه  رد  دومرف : ترضح  رتهب ! نیا  زا  هچ  تفگ :
.دراد ار  ام  عمج  ترایز  باوث  وا ، ندید  ورب ؛ وا  ندید  هب  دراد ، لوبق   [۴]« مکنید مکل  تلمکأ 

تبحم نمؤم ، اما  تسا ؛ رون  دوخ  ماما ، متفگ : دنهد ؟ یم وا  هب  ار  عمج  ترایز  باوث  هک  دوش  یم روطچ  هک  دش  لاؤس  نم  زا 
مهم نادنچ  هک  مسج  الا  مینک و  یم ترایز  ار  وا  هک  تسا  تبحم  نیا  هطساو  هب  ام  .دراد  ار   ( مالسلا مهیلع  موصعم ( هدراهچ 

.تسا حیحص  تیاور  سپ  تسین ؛

هعیش طیارش 

هک دینک  یقرت  ردقنآ  دیناوت  یم امش  ینعی  » ؟ تیبلا لها  انم  ناملس  » دیامرف : یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ارچ 
امش .درذگ   یم ایند  دینک ؟ یم یچیپرس  ارچ  دیوش ؟ یم راذگ  تعدب ءزج  ارچ  دیوش ؟ یم هانگ  ءزج  ارچ  سپ  دیوش ، تیب  لها  ءزج 

.یتسه وضع  مه  اجنآ  یدش ، اهنیا  وضع  اجنیا  رگا 

ام وضع  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .دوش  یم هیلع  مالس هللا  الاح  .دناسر  یمن مالس  ناملس  هب  ادخ  هک  تهج  یب
.دیوش یم ادج  دینک  هانگ  رگا  دیتسه ؛

امش هب  یجایتحا  هچ  نم  .مرادن  یرگید  دصقم  هک  نم  .دیوش  هیلع  مالس هللا  همه  امش  دهاوخ  یم ملد  هللاو ! منید ! هب  »
حبص دیامرف : یم تسا ، ام  تجح  تسا ، ام  ماما  .تسا  تسرد   ( مالسلا هیلع  نسح ( ماما  اقآ  شیامرف  مراد  نیقی  نم  مراد ؟
هیلع نسح ( ماما  وریپ  نم  نازیزع  دییایب  ....و  ار  ندرم  مدرک  نیقی  دروخ و  یمن یسک  ارم  یزور  مدرک  نیقی  هک  یلاح  رد  مدرک 

ار اهراک  نیا  .ینک   یمن هانگ  ینک ، نیقی  تمایق  هب  رگا  .یروخ  یمن مارح  لام  رگید  ینک ، نیقی  رگا  وت  .دیوش   ( مالسلا
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« .ینک یمن

« نیقی نیقیلا ، قح  نیقیلا ، ملع  »

یعناص ملاع  تسا ، قح  رب  مییوگ  یم تسا ، تسرد  هک  مینک  یم مه  فارتعا  دراد ، یعناص  ملاع  هک  دیراد  ملع  هکنیا  لثم 
.ینک یم هانگ  هک  عقوم  نآ  یرادن ؟ نیقی  اجک  .میرادن  نیقی  اما  دراد ؛

.دشاب هتشادن  ایند  هب  تبحم  هک  تسا  نیا  هعیش  طیارش  زا 

نزوس و دیوگ : یم یا ؟ هدروآ هچ  دش  لاؤس  وا  زا  تفر ، نامسآ  هب  هک   ( مالسلا هیلع  یسیع ( ترضح  هک  میراد  حیحص  تیاور 
هعیش دشاب ، هتشاد  ار  موصعم  هدراهچ  نآرق و  ادخ ، تبحم  دیاب  هعیش  .دنراد  یم هگن  مراهچ  نامسآ  رد  ار  وا  اجنامه  .خن 

.دسرب دناوت  یمن اهنامسآ  جوا  هب  هنرگو  دشاب ، هتشاد  تبحم  خن  نزوس و  ردق  هب  دیابن  یعقاو 

ماما .تسا  موق  نآ  ءزج  دشاب ، یضار  یموق  لمع  هب  سک  ره  دومرف :  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( یرگید  یاج  رد 
موصعم هدراهچ  تبحم  رگا  .یوش  یم روشحم  نآ  اب  یشاب  هتشاد  تسود  ار  یزیچ  ره  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  داجس (

.میشاب هتشاد  اهنیا  زا  ریغ  هب  یتبحم  دیابن  ام  سپ  یوش ؛ یم روشحم  اهنیا  اب  یراد   ( مالسلا مهیلع  )

ربمایپ .دیشاب  هتشادن  ار  شتبحم  اما  دیشاب ؛ هتشاد  ...و  نیشام  هناخ و  دیهاوخب ، ناتیوربآ  یارب  دیاب  دیهاوخ ، یم ایند  رگا 
هتشادن تبحم  یتقو  .دشاب  رما  زا  ریغ  هب  هک  ییایند  اما   « ةئیطخ لک  سار  ایندلا  بح  » دومرف :  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )

یروطنامه .یرذگب  یناوت  یمن دشاب ، ایند  تبحم  رگا  هللاو ، .یود  یم یدینش ، ار   [۶]« لطابلا قهز  قحلا و  ءاج   » یادن ات  یشاب 
ناراب یتقو  درک ،  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ندید  یارب  هک  سامتلا  هیرگ و  همه  نآ  دوجو  اب  شورف  نوباص  صخش  نآ  هک 

ماما .تشاد  ار  اهنوباص  تبحم  صخش  نیا  .تیاهنوباص  لابند  ورب  ینوباص ! دومرف : ترضح  .دش  شیاهنوباص  نارگن  تفرگ ،
دیهاوخب و رتالاب  ار  ماما  رما  اما  دیهاوخب ؛ ناتیوربآ  یارب  دیهاوخ ، یم رگا  ار  ایند  سپ  دریذپ ؛ یمن ار  وا   ( هجرف جع هللا  نامز (

.دیشاب ادن  رظتنم 

.تسا  ( هجرف جع هللا  مظعالا ( یلو هللا  تناما ، بحاص  اما  تسا ؛ امش  تسد  رد  یتناما  لثم  اهنیا  مامت 

عناق و .دراد  یم  زاب  تقیقح  زا  ار  امش  اهنیا  .دینکن  ضرق  ماو و  راتفرگ  ار  ناتدوخ  دینزن و  رد  نآ  رد و  نیا  ردق  نیا  زیزع ! یاقفر 
ار هیآ  نیا  یتقو   [۷]« نیقزارلا ریخ  هللاو  : » دیامرف یم دیراد ، لوبق  رگا  ار  ادخ  .درذگ  یم ناتروما  هک  دینک  رواب  دیشاب و  یضار 

میا و هدرکن رواب  مه  زاب  الاح  یروخ ؟ یم مسق  هک  میتشادن  لوبق  ار  وت  ام  رگم  ایادخ ، هک  مزادنا  یم مدوخ  یور  هب  فت  مونش  یم
.مینک یم التبم  ار  نامدوخ 

هب ردقنیا  زیزع ، یاقفر  .یوش  یم روشحم  وا  اب  یراد  تسود  ار  هک  ره  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  داجس ( ماما  هکنیا : رخآ  هراشا  و 
ادخ و تبحم  شاک  یا  .دیوش  یم روشحم  اهنآ  اب  دیآ و  یم ناتشوخ  دینیب ، یم .دینکن  هاگن  وئدیو  نویزیولت و  هراوهام و  هحفص 

.دیوش روشحم  اهنآ  اب  ات  دیشاب  هتشاد   ( مالسلا مهیلع  همئا ( ) و  ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (

ربمایپ هجرد  مه  امش  مهاوخ  یم نم  تسا ؟ ربمایپ  اب  هجرد  مه  دنک  ظفح  ار  شنید  سک  ره  نامزلارخآ ، رد  دیامرف  یم ارچ 
.ترخآ مه  دیشاب و  هتشاد  ایند  مه  هک  دیوش  روطنیا  دیهاوخب  ادخ  زا  .دیشاب 

.دوش یم ثول  فرح  الا  دوش و  هدناوخ  نیقی  اب  دیاب  اهفرح  نیا  همه  زیزع ! یاقفر 

نیقی لصا  اما  دنیوگ ؛ یم یرسرس  ار  نیا  اه  یضعب اما  مینزب ؛ تیالو  فرح  طقف  هن  .میشاب  هتشاد  تیالو  هب  نیقی  دیاب  ام 
راظتنا نم  .دننک  یمن هانگ  نیمی  باحصا  دنک ، یمن لوبق  ار  هانگ  هک  ادخ  .ینک  یم هانگ  هک  عقوم  نآ  یرادن ؟ نیقی  اجک  .تسا 

.دیشاب یروجنیا  امش  همه  مراد 

.تسا قباطم  حیحص  ثیدح  تیاور و  اب  اهنیا  مامت  .دیورب  تشهب  دینک و  ینادردق  اهفرح  نیا  زا  دییایب  زیزع ! یاقفر 

یلع ای 
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تاعاجرا

هیآ 56) بازحألا ، هروس  ) ↑  .1
هیآ 3) مجنلا ، هروس  ) ↑  .2

هیآ 67) ةدئاملا ، هروس  ) ↑  .3
هیآ 3) ةدئاملا ، هروس  ) ۴٫۳ ۴٫۲ ۴٫۱ ۴٫۰ ↑  .4

هیآ ۵۶) بازحألا ، هروس  ) ↑  .5
هیآ 81) ءارسإلا ، هروس  ) ↑  .6
هیآ 11) ةعمجلا ، هروس  ) ↑  .7
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