
میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
ادخ و تبحم  دیاب  نانچ  .تسایند  زا  یرازیب  تیالو  اب  اوجن  .میداهن  تیالو » اب  اوجن   » ار باتک  مان  نیسح ، جاح  هدومرف  قبط 

.ینک اوجن  اه  نآ اب  دیاب  .ینک  اوجن  اه  نآ ریغ  هب  ات  ینیبن  ار  یزیچ  هک  دشاب  نیرهاط  همئا 

.نیا ینعی  اوجن ،

تیالو اب  اوجن 

، یا هداد تشهب  یا ، هداد ام  هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( وت  ایادخ ، مینک ، یم رکشت  رکش ، ایادخ ،

.یا هداد سودرف  یا ، هداد  ( مالسلا هیلع  یلع (

.یا هداد  ( مالسلا هیلع  یلع ( یا ، هداد  ( مالسلا هیلع  یلع (

.یا هداد ار  تدوخ  یا ، هداد  ( مالسلا هیلع  یلع (

.ینک یمن بضغ  ینیب و  یم ار  ام  یاهراک  .مینک  یم رکشت  نامز ، ماما  ای 

.هدب ام  هب  ار  تدوخ  تخانش  ناج ، اقآ 

.هدب رارق  تدوخ  هانپ  رد  ار  ام 

.هدب رارق  تدوخ  یادهش  ءزج  ار  ام  ناج ، نیسح 

.یا هداد ام  هب  ار  تدوخ  تبحم  هک  مینک  یم رکشت  وت  زا  ام  ایادخ ،

.ام یارب  یا  هدرک ینازرا  ار  تدوخ  وت  هک  ترکش  ایادخ ،

دیاب هک  یلاح  رد  ادخ ، مییوگب  میناوت  یم ام  ایادخ ، .میا  هداد رارق  قلخ  ار  وت  تقلخ ، رد  یزاتمم  وت  میوگب  رگا  .ترکش  ایادخ ،
.داتفا یم ناممادنا  هب  هزرل 

.رکش ار  وت  ایند ، رد  تسا  ددع  هک  هچنآ  ددع  هب  ایادخ ،

.رکش ار  وت  هدش ، زبس  هرابود  هدش ، هتخیر  هدش ، زبس  رشبلا  وبا  مدآ  نامز  زا  هک  اه  تخرد گرب  ردق  هب  ایادخ ،

.رکش ار  وت  ناگراتس ، ددع  هب  ایادخ ،

.رکش ار  وت  یناد ، یم وت  ار  اه  نآ ددع  هدمآ ، منبش  هدمآ ، فرب  هدمآ ، گرگت  هدمآ ، ناراب  هک  اه  نآ ددع  هب  ایادخ ،

.رکش ار  وت  اه ، نآ سفن  ددع  هب  هدیشک ، سفن  هک  نارادناج  مامت  هب  ایادخ ،

.مزجاع ردقچ  نم  نک ، ودرگ  ار  دنوامد  هوک  ییوگب  رگا  ایادخ ،

زا .ار  تیالو  رکش  هن  .ار  رگید  زیچ  رکش  هن  .منک  یم هدایپ  امش  یور  ار  رکش  نیا  .منکب  ار  میاقفر  رکش  هک  مزجاع  نم  ایادخ ،
.مزجاع زجاع ، زجاع ، هک  اهنآ ، رکش 

یرادن و یئاراد و  رد  ینعی  دروخ ، یم تیرشب  هب  همطل  دشابن ، لاح  کی  رگا  دشاب ، هتشاد  لاح  کی  دیاب  یلاح  ره  رد  رشب 
.دنریگن ام  زا  ار  نآ  دنک  ادخ  تمحر ، مه  تسا و  تمعن  مه  رکش  نآ  نوچ  دنک ، رکش  ار  ادخ  .دشاب  روج  کی  یراتفرگ  یضیرم و 



.هداد ام  هب  هک  دوب  نیمه  ام  حالص  مینادب ، دیاب  ام  ارچ ؟

.هاوخب ارچ ، یهاوخن ؟ هناخ  الاح  ایآ  اما 

.هاوخب ارچ ، یهاوخن ؟ ییاراد  ایآ 

.یشاب یضار  دادن ، مه  رگا  نوچ  اوجن ؟ ارچ  سپ 

نم دیراد ، ییاه  هنیمز امش  .تسا  یرگید  روج  همئا  ادخ و  اب  مندز  فرح  نم  .نکب  مه  نامظفح  اما  هدب ، ام  هب  ییاراد  ایادخ ،
.منک راک  تراجت و  مناوت  یمن رگید  نم  .هیقب  هب  مهدب  مه  نم  دنهدب ، نم  هب  هدب ، ناشهب  ایادخ ، میوگ  یم .مرادن 

.دنراد جایتحا  اجنیا  .هدب  ناشهب  اج  نیمه  ار  ات  رازه  .مهد  یم اجنیا  ات  دص  اجنآ ، ات  رازه  یتفگ  ایادخ ،

.دیا هدش اه  نآ اب  اوجن  همئا و  ترایز  هب  قفوم  هک  دینکب  ار  ناتتصرف  هنارکش  دیاب  نالا  امش  ناناوج ،

.دنک یم لیمکت  ار  امش  تیالو  اهفرح ، نیا  .دنیوگ  یمن یلع  کی  ادخ و  کی  اما  دنراد ، لام  هک  دنتسه  اهرازه 

نم .تیالو  ادخ و  اب  اوجن  یارب  یتصرف  لابند  ای  دشاب  دیاب  شراک  لابند  ای  .درادن  تصرف  ًالصا  هعیش  ایادخ ، میوگ : یم یهاگ  »
ربمغیپ ادخ و  هب  .منک  اوجن  تیالو  ادخ و  اب  مورب و  نابایب  رد  هک  متشگ  یم تصرف  یپ  مدش  یم غراف  راک  زا  ات  .مدوب  روج  نیمه

.میوشن رود  وت  زا  میوش ، یم رود  وت  ربق  زا  لوسر هللا ، ای  .میوشن  رود  وت  زا  میوش ، یم رود  تا ، هناخ زا  ایادخ ، متفگ :

.هدن تسین ، حالص  نم  یارب  رگا  اما  تسا ، مدوخ  لقع  زا  متساوخ ، یچ  ره  نم  متفگ :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هب 

« .ینیطالس ناطلس  وت  .نک  مکمک  .متسه  ادگ  نم  متفگ :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هب 

رما روضح  رد  .نامدوخ  رکف  قلخ و  روضح  هن  میشاب ، ادخ  روضح  امش و  روضح  ام  اقآ ، دیهاوخب ،  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  زا 
.میشاب

.دهد یم ادخ  مه  امش  هب  بخ ، هداد ، وت  هب  ادخ  یراد ، هچنآ  متفگ :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هب  »

.یتفا یم رگید  یاهفرح  وت  یتسین ، میلست  ینک ، یم هانگ  وت  اما 

.هدب ام  هب  هداد ، ادخ  هک  اه  نآ زا  هداد ، وت  هب  ادخ  یراد ، هچ  ره  متفگ :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هب 

مه تدوخ  یاه  هچب یشابن ، ادخ  اب  رگا  یلو  .دنوش  یم تیاه  هچب مدرم ، یاه  هچب یشاب ، ادخ  اب  رگا  متفگ : مرسمه  هب 
« .دنوش یم یکایرت  ینیئوره و 

.تسا هداد  شهب  ادخ  مه  ار  ماما  دوخ  هزات ،

.ما هداد وت  هب  نم  دمحم ، ای  دیوگ : یم تسین ، رتالاب  وا  زا  هک  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( هب  ادخ 

اما .مشاب  تیاپ  فک  مهاوخ  یم .مراد  تتسود  نم  هداد ، رارق  شدوخ  تجح  ار  وت  ادخ  متفگ :  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب  »
.تسادخ لصا 

.دشاب هدنخ  رپ  ناشبل  هشیمه  دنربب ، تیالو  زا  تذل  اقفر  متساوخ :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  زا 

یلع ات  هدب  یتقایل  کی  مه  اه  نیا هب  .نک  ییامنهار  ار  ناناوج )  ) اه نیا یتفگ  هک  امش  متفگ :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هب 
.دنزب اه  نیا هب  دنزن  هاچ  رد  ار  شیاهفرح   ( مالسلا هیلع  )

: متفگ .ار  اوجن  مه  مهاوخ ، یم ار  امش  مه  نم  ناج ، اقآ  متفگ :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هب  دوب ، هداد  تذل  نم  هب  اوجن  ردقنیا 
 ....« ( مالسلا اهیلع  ارهز ( وگب ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( وگب ، ا ...  یباوخ ؟ یم ردقچ 



.دینک هنارکش  .دینادب  ار  اهفرح  نیا  ردق  .تیالو  هب  تسوت  ندوب  لاصتا  شلصا ، .موش  اپ  بش  زامن  نم  هک  تسین  نیا  اوجن 
نیا وت  ایادخ ، هک  تسا  نیا  رکش  ینعم  .تسا  مک  نامرکش  هک  میناد  یم کچوک  ار  ادخ  یاه  تمعن ام  .تسا  مک  امش  هنارکش 

.یا هداد ام  هب  ار  تیانع  نیا  وت  .یا  هدرک ار  راک 

.تسا تیالو  هب  لمع  تیالو ، رکش  .هداد  وت  هب  هک  تسادخ  دصقم  تیالو ، نوچ  .تسا  تیالو  رکش  نم ، رظن  هب  ادخ ، رکش 
.مینک رکش  هک  میزجاع  مییوگ  یم هک  تسا  نیا 

.ینک یم اوجن  تقلخ  قوفام  اب  ینک ، یم همئا  ادخ و  اب  اوجن  یتقو 

.ینزب فرح  نم  اب  مهد  یم هزاجا  نم  هک  تسا  نآ  نم  کیبل  وگب ، صخش  نآ  هب  تفگ :

؟ تسا یخوش  رگم  هداد ، هزاجا  وا  ینز ، یم فرح   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ادخ و  اب  رگا 

؟ دنزب فرح  دناوت  یم یسک  ره  رگم 

.دنیوگ یمن الا هللا » هلا  ال   » کی رمع  رخآ  ات  هتفرگ  ناشرود  ایند  ردقنیا  یضعب 

ملاع همه  راگنا  .تسین  اج  کی  دیآ ، یم ملاع  همه  زا  ادخ ، یادن  .دنک  راتفر  رما  اب  دیاب  دونشب ، ار  ادخ  یادن  دهاوخب  یسک  ره 
.دنز یم ار  فرح  نیا 

.هدب رارق  تدوخ  یاقلا  ار  ام  دیلوت  ایادخ ،

.نکن التبم  یگدنز  رد  رقف  تیالو و  رقف  هب  ار  ام  ایادخ ،

.نک تیافک  ارم   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  قح  هب  ار  وت  .دشاب  زارد  قلخ  شیپ  متسد  هک  نکم  تسد  گنت  ارم  ادخ 

ریما تبحم  ریغ  هب  تسه  میاقفر  نم و  لد  رد  یلایخ  ای  نارگید  زا  یتبحم  ره   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  قح  هب  ار  وت  ایادخ ،
.دشاب  ( مالسلا مهیلع  تیب ( لها  تدوخ و  تبحم  نآ  نیزگیاج  نک و  نوریب   ( مالسلا هیلع  نینمؤملا (

.نک رود  ام  زا  دنزادنایب ، ام  نیب  فالتخا  دنهاوخ  یم هک  یناسک  ایادخ ،

.نک تیافک  ندوب ، یضار  عناق و  نیح  رد  ار  ام  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  قح  هب  ار  وت  ایادخ ،

ارهز زا  تیامح  .مینک  تیالو  زا  تیامح  ات  هدب  اقفر  نم و  هب  ءاشفا  ءاقلا و  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  قح  هب  ار  وت  ایادخ ،
.نک ظفح  تدوخ  .دوشن  هتفرگ  تیامح  نیا  نامرمع ، رخآ  ات  ایادخ ، .مینک   ( مالسلا اهیلع  )

فرح هن  .مینک  تیالو  یادف  دیاب  ار  نامناج  مه  ام  درک ، تیالو  زا  تیامح  ناشرمع  رخآ  ات   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  ایادخ ،
.بعل وهل و 

.تنابرق هب  مردام  ردپ و  دیامرف : یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  میشاب ، روطنیا  ام  رگا 

؟ دندرک هچ  اه  نیا ریغ  هب  البرک  یادهش  رگم 

.تنابرق هب  مردام  ردپ و  دیامرف : یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  تقو  نآ 

نامز ماما  ام و  نیب  ییادج  هک  قلخ  رما  هن  مینک   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  رما  زا  تیامح  ام  ایادخ ، میشاب ، اه  نآ زا  ام  ایادخ ،
.دتفین  ( هجرف جع هللا  )

.مینک جرخ  تیالو  وت و  هار  رد  ار  نآ  هک  هدن ، ار  شتبحم  اما  هدب ، ایند  لام  .نکن  تسد  یهت  ار  ام  ایادخ ،

.سوه یوه و  یاهراک  هن  دوشب  داجیا  نامتسد  رد  اج  هب  راک ، هک  میشاب  اه  نآ زا  ام  ایادخ ،



هانگ رگا  دییام ، وضع  امش  دومرف :  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  نوچ  .نکن  عطق   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اب  ار  ام  طابترا  ایادخ ،
.دیوش یم ادج  دینک ،

جع هللا نامز ( ماما  قح  هب  ایادخ ، .میشاب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  وضع  ام   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  قح  هب  ایادخ ،
.تمنازوس یم ینکب ، یراک  ره  دیامرف : یم ادخ  دریمب ، نیدلاو  قاع  مدآ ، رگا  نوچ  ناریمن ، نیدلاو  قاع  ار  ام   ( هجرف

تبحَم ایادخ ، .یرهاظ  ردام  ردپ و  دعب  تسا ،  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  ) و  مالسلا هیلع  یلع ( ترضح  ناملوا ، ردپ  ایادخ ،
.میوشن نیدلاو  قاع  ات  ار ، نامردام  ردپ و  تبحَم  زادنایب و  ام  لد  رد  ار  اه  نآ

ردپ هب  ناسحا  .ردام  ردپ و  هب  مینک  ناسحا  میهاوخ  یم .دشاب  زارد  ردام  ردپ و  شیپ  نامتسد  هک  میشابن  تسد  یهت  ام  ایادخ ،
.مینک شوخ  ار  اه  نآ لد  هک  تسا  نیا  رد  ردام  و 

.نک رود  ام  زا  تسین ، وت  زا  هک  یسک  ایادخ ،

.دسرب  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  نامز  ات  ام ، هسلج  ایادخ ،

، دشاب یلو هللا » یلع   » و لوسر هللا » دمحم  «، » الا هللا هلا  ال   » ام درکراک  راک و  ایادخ ،

.میهدب نارگید  هب  هک  میشاب  اراد  ردقنیا  ایادخ ،

ای متفگ : هکنیا  نآ  .دهاوخب و   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  زا  هک  متساوخ   ( مالسلا هیلع  سابع ( ترضح  زا  البرک  رد  اعد  کی  »
« .مشاب منامز  ماما  روای  مهاوخ  یم مه  نم  یدوب ، تنامز  ماما  روای  وت  ، ( مالسلا هیلع  سابعلا ( لضفلا  وبا 

.مینکن هانگ  شاب ، هتشاد  ار  ام  یاوه  ایادخ ،

.نک انشآ  تدوخ  اب  ار  ام  ایادخ ،

.دوشن ناطیش  همعط  ام  تیالو  ایادخ ،

.نک رود  تسام ، راب  راک و  رد  رگا  وت ، ریغ  هب  ایادخ ،

.نک رود  ام  زا  ار  ناطیش  هسوسو  ایادخ ،

.دوشب قیرزت  ام  رد  تیالو  ایادخ ،

.نکن هدروآرب  تسام ، ررض  هب  رگا  میهاوخ ، یم وت  زا  هک  ییاه  تجاح ایادخ ،

.میمهفن ار  تیالو  رما  ام  دنکن  ادخ 

.تسام لامعا  میزوس ، یم هک  مه  نآ  تسا ، رشب  تاجن  وت  راک  ایادخ ،

؟ مینک هچ  ار  شتلاجخ  اما  یشخب ، یم ار  هانگ  ایادخ ،

.نک یئاقلا  ار  ام  تیالو  ایادخ ،

.میورب ایب ، دومرف : ترضح  یتقو  هک  میشاب  اه  نآ زا  ام  ایادخ ،

.ددرگ لیمکت  ام  تیالو  هک  دشاب  نیا  ام  یدیع  ایادخ ،

.مینکن باسح  قلخ  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  دشاب  نیا  ام  تورث  ایادخ ،

.دراد تذل  یلیخ  هک  میورب  ایند  زا   ( مالسلا هیلع  یلع ( تبحم  اب  ایادخ ،



.اه نک تدابع هن  تسا  نشور  تیالو  اب  اه  نکاوجن رون  هب  نامسآ  ایادخ ،

( مالسلا مهیلع  همئا ( تبحم  ینعی  تسا ؛ رتالاب  تتقلخ  مامت  زا  یا  هداد ام  هب  هک  یزیچ  مینک  یم وت  زا  رکشت  ایادخ ،

.نک ظفح  ار  ام  .هدب  بوخ  هار  .هدب  اج  ار  ام  .بلطب  ار  ام  میتسه ، هدنز  ات  ، ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  ای 

.دیوگب تیالو  ام  نورد  میهاوخ  یم وت  زا  ایادخ ،

.ینک نامیاناوت  ات  مینک  یم فعض  مالعا  وت  هاگرد  هب  ایادخ ،

.روآرد زارفارس  ار  ام  ناحتما  زا  ینک ، ناحتما  رگا  .نکن  ناحتما  ار  ام  میروآ  یم مک  اج  ره  ایادخ ،

.موش یم یناف  نم  .دوش  یمن یناف  تیالو ، فرح  تیالو و  ، ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  ایادخ ،

.مینزب ملاع  همه  رد  ار  تیالو  فرح  هک  دسرب  ینامز  ایادخ ،

.نامدوخ دصقم  نامدوخ و  ِنکءاشفا  هن  .میشاب  تیالو  ِنکءاشفا  .نک  کمک  ار  ام  ، ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  ایادخ ،

.میریگن تیالو  رما  ریغ  هب  هجیتن  میریگب ، تیالو  هجیتن  ملاع ، وج  زا  نک  نامکمک  ایادخ ،

.دزیرب نوریب  دناوت  یمن زیچ  چیه  تیالو ، ریغ  ار  ام  ینورد  یاه  تب ایادخ ،

.مینادب زیچ  ره  زا  رتالاب  ار  تیالو  میشاب ، هتشاد  یعقاو  هدیا  ایادخ ،

.میشاب موصعم  ماما  میلست  .میشاب  وت  میلست  نک ، نامکمک  ایادخ ،

.میتسیاب رخآ  ات  تیالو ، رد  ات  هدب  یتماقتسا  ام  هب  ایادخ ،

.ام یهارمگ  ثعاب  هن  دشاب  ام  ِرگ  تیاده هک  هدب  ام  هب  یلام  ایادخ ،

.دیهدب نارگید  هب  مه  یزیچ  تاکرب ، نآ  زا  دیناوتب  ات  دهدب ، ناتراک  هب  تاکرب  دیهاوخب  ادخ  زا 

مدرم لیوحت  هدنخ  اب  مریگ ، یم امش  زا  هیرگ  اب  ار  اهفرح  نیا  نم  ناج ، اقآ  میوگ : یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب  یهاگ 
.دننک ینادردق  ار  اهفرح  نیا  اقفر  .مهد  یم

مه وت  مدرک ، داش  ار  یکی  لد  ، ( مالسلا اهیلع  ارهز ( تردام  تیاضر  رطاخ  هب  نم  ناج ، اقآ  وگب :  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  هب 
، دشاب تحالص  رگا  .وگب  نم  هب  یهاوخ  یم هچ  ره  درکن ، داش  ار  تلد  رگا  .نک  داش  ارم  لد   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( تردام  ناج 

.دهد یم ماجنا  ًامتح 

رد  ( مالسلا هیلع  رقابلا ( لاق  ) و  مالسلا هیلع  قداصلا ( لاق  مق ،)  ) رهش نیا  رد  هیملع  یاه  هزوح دوجو  اب  هک  ترکش  ایادخ ،
.دوش یم شخپ  ایند ، مامت 

بوسحم رهش  نیا  نانکاس  زا  ما و  هتفای شرورپ  رهش  نیا  رد  هک  تسا  یرمع  یلو  ما ، هدشن هداز  رهش  نیا  رد  نم  رگا  اراگدرورپ ،
( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( مالک  لومشم  ات  مسرب ، زین  رهش  نیا  رد  تیلها  ماقم  هب  ات  یهد  مقیفوت  مراودیما  .موش  یم

.مق نکاس  هن  دشاب  تیالو  لها  مق ، لها  مق .» لها  یلع  مالس هللا  : » دیامرف یم هک  موش 

ترایز ، ( مالسلا اهیلع  هموصعم ( ترضح  قح  هب  تبسن  تفرعم  تخانش و  مدع  تلع  هب  هک  میشابن  ینانآ  زا  ام  ایادخ ،
.ار ناشیا  رما  دننک  یمن تعاطا  یلو  ار ، ناشیا  ربق  دننک  یم

دصق ناویح ، کی  اب  رفن  کی  گنرین  هعدخ و  هدهاشم  اب  دوب ، مق  رد  متشه  ماما  صاخ  نایعیش  زا  هک  مدآ ، نب  ایرکز  ایادخ ،
ظوفحم وت  هطساو  هب  مق  نامب ، ایرکز  دیامرف : یم وا  هب  هک   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  شرافس  هب  اما  .دنک  یم رهش  نیا  کرت 

.دنام یم مق  رد  .تسا 



.ددرگ رهش  نیا  رد  یعقاو  نایعیش  رطاخ  شجنر  ثعاب  هک  میوشن  یهانگ  بکترم  ات  نک  یرای  ار  ام  ایادخ ،

.میوش  [۱]« کلها نم  سیل  هنا   » باطخ لومشم  یلو  میشاب ، هدرک  یگدنز  رهش  نیا  رد  یرمع  هک  میشابن  اه  نآ زا  ام  ایادخ ،

ترضح  ) رهد سومان  تمرح  هک  تسا  مزال  ام  رب  .مییاوت  سومان  میرح  رد   ( مالسلا مهیلع  تیب ( لها  مرح  نانکاس  ام  ایادخ ،
.مینکن هانگ  ناشیا  رضحم  رد  مینک و  تیاعر  ار  ( ( مالسلا اهیلع  هموصعم (

یاهرهش رد  فالخ  باکترا  زا  رت  نیگنس وت  دزن  رد  نآ  مرج  ًاعطق  هک  میوشن  یفالخ  بکترم  رهش ، نیا  رد  هک  نک  نامکمک  ایادخ ،
.تسا رگید 

.میوشن هانگ  هب  قفوم  ایادخ ،

نیا هب  نیقی  دیاب  تسرد ، همه  اهفرح  نیا  .ار  امش  درب  یم ایند  تسا و  تقوم  ناتیاوجن  الا ، و  دیشاب ، هتشادن  ایند  رهم  دیاب 
.دیشاب هتشاد  اهفرح 

[۲]« ًاروثنم ًاءابه   » اهفرح مامت  الا ، .دشابن و  رگید  تبحَم  چیه  هک  دشاب  دایز  شنورد   ( مالسلا هیلع  یلع ( ماما  تبحَم  ردقنیا 
.تسا اوه ) رد  درگ  تارذ  )

.تسین رتالاب  نید ، نانمشد  یربت  زا  زیچ  چیه  هک  دیشاب  هجوتم 

مالس یتقو  نوچ  .دیسر  اجنیا  هب  یربت  زا  .دش   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( ردارب  هک  تشاد  یربت  ینرق  سیوا 
.یربت ینعم  تسا  نیا  .دنامن  رهش  نآ  رد  رگید  دیسر ، وا  هب  رمع 

.تسا نآرق  هب  لصو  مالک  تسا ، مالک  ام  فرح  اما  ینز ، یم فرح  وت  دنتفگ : دیزی  هب   ( مالسلا اهیلع  بنیز ( ترضح  نوچ 

.دشاب قفاوم  تسا   ( مالسلا هیلع  یلع ( ماما  هک  قطان  نآرق  اب  اهفرح ، دیاب 

.تسادخ رما  تیالو  نوچ  .درب  یم نیب  زا  ار  یباوث  ره  یشاب ، هتشادن  تیالو  رگا  اما  تسا ، یهانگ  ره  نک  یثنخ  تیالو ،

یلع ای 

تاعاجرا

هیآ 46) دوه ، هروس  ) ↑  .1
هیآ 23) ناقرفلا ، هروس  ) ↑  .2
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