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دنک رثا  ناسنا  دوجو  ءاروام  رد  دیاب  ملع 

.میمهف یمن بوخ  ار  بلطم  میشاب ، هتشادن  رکف  ام  رگا  .دهاوخ  یم رکف  ملاع  رد  یزیچ  ره  .مینک  تبحص  ناکم  زا  ام  دش  انب 
رگا .دنک  تیارس  شدوجو  رد  مه  دناوخب ، ار  سرد  مه  دهاوخب  دیاب  دناوخب ، سرد  شدوخ  داتسا  شیپ  دورب  ملع  لها  کی  رگا 
کی .درادن  سرد  نآ  هب  نیقی  نیا  دشاب ، هتشادن  ریثأت  یلیخ  شدوجو  رد  اما  دنیبب ؛ هرود  داتسا و  دناوخب و  سرد  دورب ، یا  هبلط

، دنک لح  شدوخ  یدوجو  تقلخ  ءاروام  رد  ار  سرد  نیا  دیاب  دسرب ، شدصقم  هب  دهاوخ  یم دراد و  یدصقم  کی  هدناوخ ، یسرد 
.تسا هابتشا  دنکن ، لح  رگا 

باوج و رد  امش  زا  ترسپ  امش  اقآ ! دندرک : لاؤس  وا  زا  ار ، یسلجم  موحرم  دنک  تمحر  ادخ  تسا : نیا  دیهاوخب  ار  شتیاور  رگا 
سرد هک  اجنآ  ار  ما  هچب نم  اما  تشاذگ ، یمن قاتا  یوت  ار  نم  هک  دوب  یروج  مردپ  نم  دوب : هتفگ  درک ؟ در  هک  دش  روج  هچ ملع 

سرد رد  هک  یتقو  تشاذگ و  رثا  هچب  نیا  دوجو  یوت  متفگ  یم هک  یسرد  نم  متشاذگ و  ار  شا  هراوهگ .متشاذگ  متفگ  یم
.دوب هدناوخ  ار  سرد  نیا  راگنا  دمآ ، یم

زاتمم یاملع  زا  ناشیا ، .تسا  هتشون  تیالو  باتک  یلیخ  ناشیا  .دیریذپب  ار  یسلجم  یاقآ  فرح  دیریذپ ، یمن ار  نم  فرح  رگا 
دوب و اجنآ  رد  شا  هراوهگ هچب ، نیا  تفگ : .دراد  تدارا  یلیخ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملا ( ریما  هب  تبسن  تیالو ، هب  تبسن  .تسا 

رد سرد  دیاب  ملع ، لها  میوگ  یم نم  رگا  الاح  .تسا  هدرک  رثا  هچب  نیا  دوجو  رد  هتفگ ، هک  ار  ییاهسرد  .متفگ  یم سرد  نم 
.دنک رثا  مه  وت  دوجو  رد  دیاب  .یملع  لها  مه  وت  میوگب ، ار  یگبلط  نم  هکنیا  هن  .تسا  نیا  دنک ، رثا  شدوجو 

دنشاب مأوت  تیالو  اب  دیاب  راک  ملع و 



تدوخ مه  تسه ، وربآ  لاب  مه  دراد : لاب  ود  دش ، تیالو  هب  مأوت  رگا  .دوشب  تیالو  اب  مأوت  دیاب  یناوخ ، یم هک  یسرد  نآ  الاح 
ار تا  هچب نز و  مه  ینک ، یم ظفح  ار  تتمصع  مه  ینک ، یم ظفح  ار  تتفع  مه  ینک ، یم ظفح  ار  تنید  مه  ینک ، یم ظفح  ار 

 . ( مالسلا هیلع  بلاط ( یبا  نب  یلع  ینعی  حور  .دشاب  حور  هب  لاصتا  دیاب  سرد  نیا  .ینک  یم تعاطا  ار  رما  مه  ینک ، یم ظفح 
.تسا  ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  کرابم  دوجو  نالا ، حور 

.مسج اب  هن  دینک  راک  حور  اب  دیاب  دینک ، یم راک  دیراد  رگا  امش  .تسا  روط  نیمه مه  راک  تسه ، روطنیا  هک  سرد  نیا  ناج ! اقآ 
.ینک یمن اوجن  وت  هللات ! هللاب ! هللاو ! ینکب ، ییاهراک  کی  یرخب و  بسانمان  یاهزیچ  یریگب و  لوپ  هک  دشاب  نیا  تفده  رگا 

، ردقلا ةلیل  یف  هانلزنا  انا  : » دیوگ یمن رگم  .تسا   ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  رما  حور ، .دیشاب  هتشاد  راک  رس و  حور  اب  دیاب  امش 
.دوش یم لزان  حور  هب  هکئالم ، حورلا ؟» ةکئالملا و  لزنت  رهش ، فلا  نم  ریخ  ردقلا  ةلیل  ردقلا ، ةلیل  ام  کاردا  ام  و 

حور دینک ، اوجن  حور  اب  دییایب  .دیشاب  هتشاد  راک  رس و  حور  اب  دییایب  .یراد  راک  رس و  حور  اب  هللاو ، ینکب ، راک  رما  اب  رگا  وت 
هب .دینادب  ار  فرح  نیا  ردق  دناد ، یم ادخ   . ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  رما  تسیک ؟ حور   . ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  تسیک ؟

.تسا گنشق  مه  یلیخ  .هتفگ  امش  لابقا  هدمآ ، دوبن ، فرح  نیا  ملایخ  وت  ًالصا  نامز ! ماما  دوجو 

.دمآ ربمغیپ  تمدخ  یصخش  تسا : نیا  شتیاور  تسیچ ؟ دنیوگ  یم هک  نیتملا  لبح  نآ  تسیچ ؟ دنیوگ  یم هک  اوجن  ًالصا 
هاگآ ار  ام  تسا ؟ یسک  هچ  تسیچ ؟ نیتملا  لبح  نیا  .تسیچ  نیتملا  لبح  میدشن  هجوتم  هیآ  نیا  زا  ام  ناج ! اقآ  دیوگ : یم

.تشاذگ  ( مالسلا هیلع  بلاط ( یبا  نب  یلع  شود  یور  تفرگ و  شکرابم  تسد  یور  ار  صخش  نآ  تسد  ربمایپ ، .نک 

هلماعم رد  شغ  رگید  مینک ، یمن فالخ  رگید  مینک ، یمن هانگ  رگید  ًالصا  میمهفب ، ار  نیمه  رگا  مسق ! منامیا  هب  مسق ! منید  هب 
هب دیاب  اما  .دوش  یم حور  ناتراک  .میراد  راک  رس و  حور  اب  ام  .مینک  یمن یوبر  هلماعم  رگید  میریگ ، یمن هوشر  رگید  مینک ، یمن

.نیمه ینعی  دنیوگ ، یم هک  یناکم  ًالصا  .تسا  گنشق  هللاو ! یلیخ  .اهنیا  رما  تسیک ؟ حور  .دوشب  لاصتا  حور 

َملاع یوت   ( مالسلا هیلع  یلع ( هن  تسا ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( یوت  َملاع 

ییاقآ الاح  .َملاع  یوت  ماما  هن  تسا ، ماما  یوت  َملاع ، .ناکم  رایتخا  رد  امش  هن  تسا ، امش  رایتخا  رد  ناکم ، نم ! نازیزع 
ام ارچ  .َملاع  یوت  ماما  هن  تسا ، ماما  یوت  َملاع ، .تسا  هدیمهف  ردق  نیمه  اقآ  نیا  بخ ، .تسات  تصش  رتم و  کی  وا  دیوگ  یم
، مرتحم لوسر  ربمایپ ، رگم  تسا ، ماما  یوت  َملاع  میوگ  یم هکنیا  .تسا  نامسآ  اوه و  ایرد و  هوک و  َملاع ، نیا  میتسین ؟ هجوتم 

اه نیا ترتع ، تسا و  نآرق  یکی  مراذگ : یم گرزب  زیچ  ود  تفگن :  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  دبع هللا ( نب  دمحم  ینعی 
ملاس ار  اه  نیا .اجنآ  دییایب  دیاب  .دینکن  فالخ  ینعی  راک ! فالخ  یا  دنسرب ؟ نم  هب  شرع  رانک  دنوش و  دنویپ  نم  هب  دیاب 

مولعم سپ  .تسا  اه  نیا یوت  نآرق ، ینعی  دیسرپب ؛ اه  نیا زا  دیسرپب ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( زا  ار  نآرق  تفگ  اما  دیرادهگن ؛
.تسا  ( مالسلا هیلع  یلع ( یوت  تقلخ ، .تقلخ  مامت  ملع  تسیچ ؟ َملاع  .تسا   ( مالسلا هیلع  یلع ( یوت  َملاع ، دوش  یم

.تسا  ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  یوت  تقلخ ،

تسا  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  یوناز  یور  شرس  دریمب ، اجک  ره  نمؤم 

، دوشب شیادف  تقلخ  کی   ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .یتسه  ناکم  تدوخ  وت ، .مینک  تبحص  ناکم  زا  میهاوخ  یم الاح 
! نم زیزع  تفگ : .دوب  تفرعم  اب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  مالغ  ردقچ  نیبب  .دوب  تفرعم  اب  ردقنیا  .دوشب  شمالغ  نآ  یادف 

ًاروف .ورب  .مدرک  دازآ  ار  وت  نم  .دوش  هتخیر  تنوخ  هک  تسیان  اجنیا  الاح  .یسرب  ییاج  هب  هک  یدوب  یدمآ  یرکف  کی  هب  وت  .ورب 
نیب رد  نم  یهاوخن  تسا ، هایس  نم  یور  نوچ  دیاش  نم ! زیزع  ناج ! نیسح  تفگ : .تشگرب  .تفر  درک و  تعاطا  ار  رما 
.دیناوخب ار  اهلتقم  دیورب  دناد ، یم ادخ  درک ؟ هچ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  رگج  اب  ًالصا  تسا ، هایس  منوخ  .مشاب  تناناوج 

مالغ تروص  هب  تروص  تشاذگ و  ربکا  یلع  اقآ  تروص  هب  تروص  اهنت   ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  البرک ، نیا  مامت  رد 
نیسح ماما  تفگ  یم ار ، سابع  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ  .میورن  نوریب  تیالو  هناخ  ِرد  زا  .میشاب  روطنیا  دیاب  ام  .تشاذگ 

ات ًاروف  .دیشخرد  یم هدراهچ  بش  هام  دننام  مالغ  نیا  تفگ : .دنک  دیفس  ایند  ود  رد  ار  تیور  ادخ  یهلا ! دومرف :  ( مالسلا هیلع  )
.دش باجتسم  شیاعد  درک ، اعد   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما 



، دنتسه ناشیا  ناروای  هک  اه  نآ میراد : حیحص  تیاور  هللاب ! هللاو ! دیرادنرب ،  ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  زا  تسد  امش  رگا  الاح 
ماما یوناز  یور  .تسا   ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  یوناز  یور  ناشرس  دنتفیب ، ایرد  یوت  رگا  یتح  ات  دنریمب ، ملاع  یاجک  ره 

جاح دنک  تمحر  ادخ  دیور ؟ یم اجک  .دینک  نیقی  ار  اهفرح  نیا  دییایب  زیزع ! یاقفر  .دهد  یم ناج  هک  تسا   ( مالسلا هیلع  نامز (
، نک مارتحا  ار  نیتملا  لبح  اما  تسا ؛ تنامز  ماما  یوناز  یور  ترس  دیهدب ، ناج  ملاع  یاجک  ره  رگا  تفگ : ار ، سابع  خیش 

.وشن ادج 

تسا نمؤم  دوخ  ناکم ،

ردقنیا ایآ  دش ، یمن دیهش  اجنآ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  رگا  .ییوت  ناکم  نم ! زیزع  .منک  تبحص  ناکم  زا  دش  انب  الاح 
؟ تشاد شزرا  البرک  کاخ  نیا 

درک رثا  نم  رب  نیشنمه  متسهلامک  هک  مکاخ  نامه  نم  هنرگ  و 

هک دوب  هدماین  اجنیا  هموصعم  ترضح  رگا  میتسین ؟ هجوتم  ام  ارچ  .تسافش  مه  دش ، لالح  مه  نیشنمه ، طسوت  هب  کاخ 
.دز یمن مه  هب  تفارش  اجنیا  ردقنیا 

! زیزع یاقفر  سپ  .دز  یمن مه  هب  تمظع  دهشم  ردقنیا  دوبن ، ناشیا  ربق  اجنآ ، دوبن و  دهشم   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  رگا 
.تسا نیا  رس  نم  فرح  .ناکم  هن  تسا ، یراک  لصا  صخش ،

لدج وشن ، ادج  نیتملا  لبح  زا  وت  .تسا  نیمه  مه  شا  همئا  ریغ  اقآ ! .دندوب  همئا  اهنآ  بخ ، هک  دنیوگ  یم رانک  هشوگ  نالا 
[ هن ای  دوش  یم  نیبب  ، ] نک تعاطا  ار  اهنآ  رما  .شاب  عناق  ایند  رد  نکن ، لایخ  رکف و  نکن ،

، دنوش یم در  دنیآ  یم تفگ  ار ، سابع  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ  هدش ؟ تمذم  نارهت  ردقچ  تسین ؟ ینسح  میظعلا  دبع  رگم 
.دوش یم روجف  قسف و  لحم  نوچ  .دادغب  اذه  دنیوگ : یم مه  یکی  .دوش  یم لزان  نارهت  هب  ادخ  باذع  نارهت ، اذه  دنیوگ : یم

هچ ماما  اما  .دیناوخب  دیورب  .تسین  یسک  نارهت  طقف  .دراد  دوجو   ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  ناروای  اهاج ، مامت  رد  میراد 
اه نیا دینک  رواب  نم ! زیزع  .دوش  یم بجاو  وا  هب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  ینسح  میظعلا  دبع  ربق  هک  ره  دیامرف : یم دیامرف ؟ یم

اجک تسیک ؟ ینسح  میظعلا  دبع  رگم  دندرکن ؟ ناشدوخ  لثم  ار  ینسح  میظعلا  دبع  رگم  .دننک  ناشدوخ  لثم  ار  ام  دنا  هدمآ
؟ تسا هدناوخ  لوصا  هقف و 

دوش یم ءاشفا  ایند  زا  نتفر  زا  سپ  نمؤم  تیئامظع 

هموصعم ترضح  .دنک  یمن شاف  ار  ناشتیئامظع  ادخ  دنتسه ، هک  یتقو  ات  دنراد  تیئامظع  هک  یصاخشا  نیا  میراد  تیاور  اما 
میراد مه  بنیز  ترضح  هرابرد  .دوش  یم بجاو  وا  هب  تشهب  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  ما  همع هک  ره  میراد : هتفر ، ایند  زا  هک  الاح 

شاف ار  امش  تیئامظع  ادخ  تقو ، نآ  دیتفر ، ایند  زا  امش  یتقو  .دوش  یم بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  ما  همع هک  ره 
زا یک  ات  .دنک  یم تیالو  زا  تیامح  ادخ  دنک ، تیالو  زا  تیامح  هدمآ  نآرق  متفگ : .دیشاب  تیئامظع  هجوتم  امش  اما  دنک ؛ یم

.ینک تعاطا  ار  رما  امش  هک  یعقوم  ات  دنک ؟ یم تیامح  امش 

؟ یدروخ همدص  اجک  لیئربج  یا  دیوگ : یم لیئربج  هب  ادخ  ًاقافتا  .درک  تیاده  ار  فسوی  نیا  ادخ  ردقچ  تسین ؟ فسوی  نیا  رگم 
ار فسوی  مدمآ  مدوب ، میقتسملاردس  رد  نم  ریگب ، ار  فسوی  یتفگ  یتقو  .مدرک  تعاطا  ار  رما  تفگ : تخوس ؟ تلد  اجک 
ماما زا  زیزع ! یاقفر  اما  ( ؛ دوش یمن فیثک  شنماد  دهد ، یم شتاجن  اخیلز  ریگ  زا  اجنآ  دریگ ، یم ار  فسوی  اجنآ  نیبب  .متفرگ 
تاجن دوب ، ربمایپ  نوچ  دیوگ : یمن .درکن  هاگن  دومرف : ترضح  دشن ؟ التبم  فسوی  روطچ  دندرک ، لاؤس   ( مالسلا هیلع  قداص (

یزیچ ادخ  یور  مه  نم  ایآ  ارچ ؟ دسرپ  یم فسوی  دزادنا ، یم یزیچ  شتب  یور  هدمآ و  اخیلز  الاح  .درکن  هاگن  دیوگ : یم درک ، ادیپ 
ناتیاهمشچ یادف  نم ! نازیزع  .درکن  ادخ  ریغ  هاگن  اما  دندز ؛ فرح  سپ  .مزادنیب  یزیچ  ادخ  یور  مناوت  یمن هک  نم  مزادنیب ؟

( .نکن ادخ  ریغ  هاگن  مورب !



دور یم َتفک  زا  تیالو  یدرکن ، تعاطا  ار  رما  رگا 

یادگ ار  اهردارب  هتشاذگ ، تنطلس  تخت  یور  ار  وا  هداد ، شتاجن  هاچ  یوت  زا  هدمآ  همه  نیا  هک  تسین  فسوی  نیمه  رگم  الاح 
ندرگ تسد ، فسوی  دیآ ، یم ناعنک  زا  دراد  شردپ  الاح  دهاوخ ، یم هشیدنا  رکف و  اهفرح  نیا  هللاب ! هللاو ! هدرک ؟ شا  هناخ رد 

همه نیا  اجنآ  .تفر  تََفک  زا  توبن  تفگ : درک ، زاب  ار  شتسد  نک ، زاب  ار  تتسد  فسوی ! ای  دمآ ، لیئربج  .دزادنا  یم ردپ 
یوت نیبب ! الاح  .دور  یم ام  فک  زا  تیالو  اما  تفر ، فسوی  فک  زا  توبن  نم ! نازیزع  .درب  شََفک  زا  توبن  اجنیا  درک ، شتیامح 

.دوش یمن یبن  شلسن  یوت  درک ، رثا  فسوی  لسن 

ام فک  زا  تیالو  .تسا  هلاس  تسیب  ناوج  لثم  هک  تسه  شا  یلاح ییاهزیچ  هلاس  جنپ  هچب  دنتسه ؟ ور  رپ  اه  هچب ردقنیا  ارچ 
موصعم دننام  ناشیاه  هچب اه  یضعب .مروایب  مسا  مهاوخ  یمن نالا  نم  هللاو ! .دنتسه  ایح  یب نامیاه  هچب ردقنیا  هک  هتفر 

.دینک ظفح  ار  اه  هچب نیا  تیموصعم  .دنتسه  موصعم  اه ، هچب نیا  دینک ؟ یم نارفک  ارچ  متفگ : اقفر  زا  یکی  هب  نم  .تسا 
.تسا هتفرن  امش  فک  زا  تیالو  دوش  یم مولعم 

شنرک دیاب  .تخادنا  شندرگ  رد  تسد  روطنیمه  ینعی  .درکن  مارتحا  ار  شردپ  .درک  یهاتوک  کی  .تفر  فسوی  فک  زا  توبن 
تیامح وت  زا  نآرق  ینک ، یم تعاطا  ار  رما  هک  یعقوم  ات  تسا  نیا  نم  فرح  هجیتن  سپ  .دش  یم هدایپ  شردپ  شیپ  درک و  یم
مامت دنک ، یم عافد  وت  زا  لیئاکیم  دنک ، یم عافد  وت  زا  لیئربج  دنک ، یم عافد  وت  زا  تیالو  دنک ، یم تیامح  وت  زا  ادخ  دنک ، یم

مه وت  .یروطنیمه  مه  وت  تسین ، یبن  لام  طقف  فرح ، نیا  دنک ؟ یم هچ  وت  اب  یدرکن  تعاطا  یتقو  اما  دننک ؛ یم عافد  اه  نیا
هصالخ تقو  کی  نم  .دینادب  ار  نیا  ردق  دیاب  یلیخ  .تسا  قیقد  راک ، یلیخ  .دور  یم تََفک  زا  تیالو  هللاو ! ینکن ، تعاطا  رگا 

.درادن یسک  اب  یشیوخ  موق و  هک  ادخ  میوگ : یم

تسا نمؤم  رایتخا  رد  ناکم ،

هک دیسر  یم ییاج  هب  امش  .تسامش  رایتخا  رد  ناکم  منک  ضرع  مهاوخ  یم نم  ًالصا  .دیتسه  ناکم  امش ، دوخ  نم ! نازیزع 
تخت تفگ  هک  دوبن  فصآ  رگم  .تسامش  رایتخا  رد  دامج  هللات ! هللاب ! هللاو ! دیسرب ، لامک  هب  رگا  .دیلامک  دیتسین ، دامج  رگید 

شتسد اما  دنک ؛ یقرت  دناوت  یم یلیخ  رشب  .میوگ  یم هچ  دوش  یم مولعم  سپ  منک ؟ یم رضاح  ندز  مه  هب  مشچ  هب  ار  سیقلب 
.دنکن هاتوک  نیتملا  لبح  زا  ار 

دوش یم ادج   ( مالسلا مهیلع  همئا ( زا  دنک ، هانگ  یتقو  نمؤم 

هوای راک  یدز ، وغل  فرح  یتقو  دوش ؟ یم عطق  ام  زا  دنک ، یم هانگ  یتقو  نمؤم  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  ارچ 
، دشاب داسف  لعف  هک  ییاج  تفگ : یم ار ، سابع  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ  ار ، قباس  یاملع  دنک  تمحر  ادخ  .یعطق  وت  یدرک ،

.یتسه باذع  ءزج  وت  دیایب ، نییاپ  فقس  اجنآ  رگا  دشاب ، زاون  زاس و 

مدآ رگج  هب  .دز  یمن فرح  ثیدح  تیاور و  یب ار ، سابع  خیش  جاح  دزرمایب  ادخ   ) .درک هدایپ  یسیع  موق  یور  درک ؟ ادیپ  اجک  زا 
یبن ای  دنتفگ : نییراوح  هتفر ، ورف  هک  تسا  هیرق  کی  دید  دمآ ، میرم  نب  یسیع  تفگ : .دز ) یمن فرح  شدوخ  زا  دیبسچ ، یم
کیبل تفگ : یروف  رفن  کی  .دینزب  فرح  نم  اب  هیرقلا ! لها  ای  تفگ : هعفد  کی  .دنا  هدش روطچ  اه  نیا مینیبب  میهاوخ  یم هللا !
شتآ زا  ماجل  اه  نیا .مرادن  ماجل  نم  .مدوب  رو  هلیپ نم  تفگ : یداد ؟ باوج  ارچ  وت  هیرقلا ، لها  متفگ  نم  تفگ : یبن هللا ! ای 

حبص ام  دمآ ، ادخ  باذع  هعفد  کی  .میتشاد  داقتعا  تب  هب  میدز ، یم زاون  میدز ، یم زاس  ام  تفگ : هدش ؟ روط  هچ تفگ : .دنراد 
یزاوآ زاس و  هک  عقوم  نآ  دنکن  ادخ  .دییالتبم  ناتیاه  یضعب نم ! نازیزع  تفگ : یم .میتسه  منهج  باذع  رد  میدید  میدرک 

زا دوش ، یم عطق  ارچ ؟ .میتفگ  ثیدح  تیاور و  ام  رگید ، تسا  تیاور  نیا  .میباذع  لها  نام  همه دهدب ، خر  یا  هثداح دننز  یم
؟ تسا ربخ  هچ  ملاع  وت  .دوش  یم عطق  نیتملا  لبح 



تسا طرش  صخش ، دوخ  تسین ، طرش  ناکم 

، دشاب ییاج  رد  نمؤم  کی  رگا  دیوگ  یمن رگم  .دبسچب  امش  هب  یلیخ  هک  میوگ  یم امش  هب  نم  دیهاوخب  مه  شرگید  تیاور  رگا 
، تسین طرش  ناکم ، سپ  دنک ؟ یمن لزان  باذع  وا  هطساو  هب  یلاعت  کرابت و  یادخ  دشاب ، یدابآ  کی  رد  دشاب ، یرهش  کی  رد 

هیلع نیسح ( ماما  سلجم  رد  دیوگ : یم یکی  .تسا  بیجع  هک  میراد  یتیاور  ود  دناد  یم ادخ  .تسا  طرش  صخش ، دوخ 
سلجم هن  دشاب ،  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  سلجم  اما  دیرادنرب ؛ تسد   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  سلجم  زا   ) ( مالسلا

دنریگ و یم هزاجا  .میورب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  سلجم  میهاوخ  یم ام  ایادخ ! دنیوگ : یم دنیآ و  یم هکئالم  یرگید ) سک 
یناسک ام  دنیوگ : یم دننک و  یم شرپ  دعب  .دنلام  یم اهراوید  هب  ار  ناشلاب  .تسا  هدش  مامت  سلجم  دننیب  یم دنیآ ، یم اجنآ 
رثا دامج  هب  ارچ ؟ .تسا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  یازع  هک  ییاج  هب  میدیلام  ار  نامیاهلاب  .میدش  کربتم  هک  میتسه 

.دنک یم

: تفگ .یدابآ  هاش یاقآ  مدوب و  نم  امش ، ناکد  مدمآ  نم  تفگ : تقو  کی  شدوخ  .دنراد  فیرشت  نالا  هک  تسا  یصخش  »
الاح .هتشادن  رب  تسد  .مرتمک  راوید  زا  نم  ایادخ  متفگ  نم  تفگ : .ندز  فرح  درک  انب  راوید  یدرک و  ور  راوید  هب  امش  هبترم ، کی

کاردا راوید ، تسا  مولعم  دنلام ، یم راوید  نآ  هب  ار  ناشیاهرپ  هکئالم  هکنیا  تسا : نیا  مفرح  نم  سپ  .تسا  روطنیمه  مه 
« .دراد

دراذگ یم ظفاح  هکئالم  دوخ ، رئاز  یارب   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما 

میراد یتیاور  مسق ! منید  هب  .دیشاب  هتشاد  اهفرح  نیا  هب  نیقی  دیوش ، لاصتا  ءاروام  هب  دیرادرب ، قلخ  زا  تسد  نم ! زیزع 
.دوشن تروط  یلیخ  درکن ، تزع  درکن ، مارتحا  ار  وت  یکی  رگا  .نمؤم  کی  ندید  میورب  ام  دنهاوخ ، یم ادخ  زا  نامسآ  هکئالم 

 ، ( مالسلا هیلع  اضر ( ترضح  اقآ  هعقب  رد  برقم  یاه  هکئالم دیوگ : یم هک  میرادن  تیاور  رد  رگم  .دنیآ  یم وت  ترایز  هب  هکئالم 
ظفاح هک  دندش  عمج  نیا  یارب  دندش ؟ عمج  اجنآ  هچ  یارب  برقم  هکئالم  نآ  .دنتسه   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  هعقب  رد 

.دنشابن راِوز  هکنیا  طرش  هب  اما  دنشاب ؛ رّاُوز 

مدش تحاران  نم  .دمآ  دب  شا  هچب نز و  اب  .مدرک  هراختسا  دورب ، درک  هراختسا  دمآ  دنتسه ، ناشیا  نالا  هک  مراد  تسود  کی  »
نز و تمالم  رد  .یراد  داقتعا  نیا  هب  وت  یتفگ ؟ ارچ  ار  هراختسا  نیا  دنیوگب  دنکب  یفداصت  ناشیا  ادابم  .دنکن  فداصت  ایادخ  هک 
! نیسح تفگ : .مدیسر   ( مالسلا هیلع  اضرلا ( یسوم  نب  یلع  تمدخ  .درب  مشوه  ات  درب  یمن مباوخ  بش  .دریگب  رارق  شا  هچب

« .متشاذگ ظفاح  شیارب  نم 

تسا کالم  نیتملا  لبح  هب  لاصتا  تسین ، کالم  داوس 

نم رگا  دینک ، لاؤس  ار  یفرح  ره  ناتمادک ، ره  .منک  یم غالبا  امش  همه  هب  زورما  نم  .منز  یمن فرح  ثیدح  تیاور و  یب نم 
ینالف دنیوگ  یم هک  منز  یم اهنآ  نهد  وت  نم ، اما  .منک  یفرعم  ار  مدوخ  زورما  مهاوخ  یمن نم  .متفگن  شیور  ثیدح  تیاور و 
لبح نامسیر  زا  ار  امش  دنهاوخ  یم یا  هدع نوچ  ارچ ؟ .ثیدح  تیاور و  اب  منز ؟ یم ناشنهد  یوت  یزیچ  هچ  اب  .درادن  داوس 

تیالو وت  یهایس ! یا  تسا ؟ یهایس  داوس ، هک  دنیوگ  یمن رگم  ینز ! یم ار  فرح  نیا  هک  یسک  یا  .دننک  ادج  نیتملا 
یهاوخ یم وت  .یدوب  سانش  تیالو یتساوخ ، یم تیالو  رگا  .ینز  یم ار  فرح  نیا  هک  یهاوخ  یم یهایس  یهاوخ ، یمن

ینالف ییوگب  هکنیا  طسوت  هب  هدیبسچ ، نیتملا  لبح  هب  ناشیاپ  ات  رس  هک  یصاخشا  دنراد ، راک  رس و  ءاروام  اب  هک  یصاخشا 
ثیدح تیاور و  اب  منک ، یم قباطم  نآرق  هیآ  اب  مدز ، نم  هک  ار  یفرح  ره  .نک  ناحتما  ایب و  وت  .ینک  ناشیادج  درادن ، داوس 

.منک یم قباطم 

ار مدرم  یهاوخ  یم ارچ  .ینک  تیاده  تیالو  هب  ار  مدرم  دیاب  یراد ، داوس  رگا  وت  .سرتب  ادخ  زا  ینز ! یم ار  فرح  نیا  هک  یسک  یا 
وت .نزب  ار  فرح  دعب  نیبب و  ونشب و  ایب و  وت  .یراد  دانع  وت ، یرادب ؟ زاب  یهاوخ  یم ارچ  .سرتب  ادخ  زا  یرادب ؟ زاب  تیالو  زا 

هک  ( مالسلا هیلع  یلع ( دنتفگ : یم دش  دیهش  دجسم  رد   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یتقو  هک  دنتسه  ییاهنآ  زا  تا  یبای هشیر
کی مراد  نم  هللاب ! هللاو ! .مرادن  راک  صخش  هب  نم  .شاب  یهاوخ  یم یسک  ره  وت  دوب ؟ هتفر  دجسم  ارچ  دناوخ ، یمن زامن 

.ریگب ار  تنهد  یولج  .یلسن  نامه  زا  وت  .میوگ  یم تقلخ  یوت  ار  یزیچ 



رون ملعلا  ( » میوگ یمن ار  مدوخ  نم  هللاب ! هللاو !  ) یمهف یمن رگم  .ییوگب  ینادب و  دیاب  ار  زیچ  کی  .ینک  اوجن  ییایب  دیاب  وت 
ارچ تسیچ ؟ ملاع  رد  موش ، یم تملعم  نم  دیوگ  یم ادخ  هکنآ  سپ ، دیوگ ؟ یم ار  یزیچ  هچ  ءاشی » نم  بلق  یف  هفذقی هللا 

تدصقم یدز ؟ ارچ  یدز ؟ ار  فرح  نیا  هچ  یارب  .دوش  یم تساوخزاب  وا  زا  دنزب ، رشب  هک  یفرح  ره  یمهفب ؟ ار  اهفرح  نیا  ییآ  یمن
هک دندز  ار  اهفرح  نیمه  شاب ، هتشاد  رکفت  نک ، رکف  ایب و  رشب ! یا  .دنتخادنا  تلالض  هب  ار  مدرم  هک  دوب  اهفرح  نیمه  دوب ؟ هچ 

لابند دنتفر ؟ یسک  هچ  لابند  دنتفرن ، رسای  رامع  دنتفرن ، دادقم  دنتفرن ، مثیم  دنتفرن ، رذابا  لابند  دنتفرن ، ناملس  لابند  مدرم 
.هیقف

.دز فرح  شدوخ  تهاقف  زا  دز ، فرح  شدوخ  زا  اما  دوب ؛ هیقف  رَمع ، دومرف : سابع  خیش  جاح  هللاب ! هللاو ! .دوشن  مهافت  ءوس 
هب دی  هب  ًادی  هدوب ، ءاملع  تسد  نامنید  ًالصا  ام  .دیوشن  دنت  هرابود  زاب  .مرادن  راک  ءاهقف  هب  نم  هللاب ، ریجتسن  هللاب ، ریجتسن 
مموق فرط  زا  نم  تفگ : .دمآ  لوسر هللا  شیپ  یصخش  میوگ : یم ار  شتیاور  دوب ، هیقف  رَمع ، متفگ  هکنیا  اما  .هدیسر  ام  تسد 
هناخ زا  .دوب  لاحشوخ  یلیخ  .یراگتسر  ییوگب ، الا هللا » هلا  ال   » کی دندومرف : ربمایپ  میوش ؟ راگتسر  وگب  ام  هب  زیچ  کی  .مدمآ 

مموق فرط  زا  نم  تقگ : یدوب ؟ اجک  تفگ : .دیخرچ  یم فارطا ، نآ  .دوب  سوساج  هشیمه  رَمع  .دروخرب  رَمع  هب  دمآ ، نوریب 
نیا .درم  نیا  شوگ  وت  دز  .یوش  یم راگتسر  ییوگب ، الا هللا » هلا  ال   » کی دومرف : لوسر هللا  تفگ : دش ؟ هچ  تفگ  .مدمآ 
خیش جاح  ادخ  .متفگ  نم  تفگ : درک ، هناور  رَمع  یپ  ربمایپ  .تشگرب  ربمایپ  شیپ  .تفرگ  شا  هیرگ دوب و  درمریپ  صخش ،

هلا ال   » کی هک  دنمهفب  رگا  اه  نیا لوسر هللا ! ای  تفگ : درک ؟ یا  هدافتسا هچ  تهاقف  زا  رَمع  اجنیا  نیبب  تفگ : دزرمایب ، ار  سابع 
یارب ندرک  یشارت  فرح درک  انب  .دننک  یمن راک  هچ  دنناوخ ، یمن تعامج  زامن  دنور ، یمن گنج  دنوش ، یم راگتسر  دنیوگب ، الا هللا »

.دوشن مهافت  ءوس تقو  کی  نم ! نازیزع  .میوگ  یم ار  نیا  هیقف ، میوگ  یم نم  رگا  .درک  هدافتسا  شتهاقف  زا  نیبب ! .ربمایپ 

ار زیچ  کی  ییوگ ؟ یم هچ  یراد  وت  نم ! زیزع  .دننز  یم ییاهفرح  کی  هک  دنلسن  نامه  زا  مه  اه  نیا هک  تسا  نیا  مفرح  نم 
قوس تیالو  هب  ار  یسک  هکنیا  ضوع  اه  نیا .تخوس  ملد  صاخشا  نیا  یارب  مدرک ؟ لابند  ار  فرح  نیا  نم  ارچ  .وگب  مهفب و 

.مدز ار  فرح  نیا  رطاخ  نیا  هب  .مدز  ار  فرح  نیا  هک  تخوس  ملد  نم  دنراد ، یم زاب  تیالو  زا  دنهدب ،

، ینک توعد  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  هک  دهد  یم یرصق  کی  ادخ  تخادنا ، ادخ  دای  ار  وت  هک  یتفرگ  یقیفر  رگا  دیوگ  یم ادخ  ارچ 
دیهاوخب رگا  هک  دهدب  امش  هب  یرصق  کی  ادخ  دینک ، تقافر  دییایب  .دزادنا  یم ادخ  دای  ار  امش  دراد  مدآ  نیا  نم ! زیزع  دراد ؟ اج 

.دینک شوگ  دییایب  مورب ! ناتنابرق  موشب ! ناتیادف  نم ! زیزع  .دیراد  اج  دینک ، توعد  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ 

ددرگ یم  ( مالسلا مهیلع  موصعم ( هدراهچ  ماما ، هدزاود  مسا  هب  تقلخ  مامت 

کرابت و یادخ  هچ  یارب  نم ! زیزع  .دینک  تعاطا  ار  رما  هک  یتروص  رد  اما  دراد ، تسود  ار  امش  یلیخ  یلاعت  کرابت و  یادخ 
مه ار  ناشمسا  میتخانشن ، هک  ار  اه  نیا ام  متفگ  رگید  یاج  رد  نم  هدرک ؟ هناور  ار  موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  یلاعت ،

.دنک یم توعد  تیالو  یوس  هب  دناجنر ، یمن تیالو  زا  ار  مدرم  دنادب ، ًاعقاو  رگا  صخش  نآ  .میتخانشن 

کرابت و یادخ  .درک  نیرفن  شموق  هب  حون  الاح  دنک ؟ یم شاف  ار  نیرهاط  همئا  تیئامظع  روط  هچ ادخ  نکب  ار  شباسح  امش 
ایوگ .دشن  باجتسم  شیاعد  اما  داد ، امرخ  .دوش  یم باجتسم  تیاعد  داد ، امرخ  یتقو  راکب ، ار  امرخ  دنچ  نیا  تفگ : یلاعت 

اهفرح نیا  رد  یبیجع  هتکن  دیشوج ، نامسآ  نیمز و  زا  بآ  .درک  نیرفن  هرابود  ایوگ  هصالخ  .دش  رارکت  هبترم  هس  هرابود و 
.تسا هدرک  تسرد  لیئربج  روتسد  هب  ادخ و  رما  هب  تسا ؟ هدرک  تسرد  شدوخ  رما  هب  ار  یتشک  نیا  حون ، رگم  الاح  .تسه 

ات .نک  بصن  نیا  هب  ار  نت  جنپ  مسا  حون ! ای  دش ، لزان  لیئربج  .دنام  ریحتم  حون  .دتفا  یمن هار  یلو  هدش ، تسرد  یتشک  الاح 
.داتفا هار  یتشک  درک ، بصن 

نیا مامت  نم ! نازیزع  .منز  یمن فرح  ثیدح  تیاور و  یب زاب  نم  دندرگ ، یم اه  نیا مسا  هب  ملاع  نیا  مامت  میوگ  یم نم  رگا 
هابتشا دندش ، قلخ  ایند  نیا  یارب  زا  اه  نیا مینک  رکف  رگا  .ناشدوخ  هب  هن  اه  نیا ءامسا  هب  ددرگ ، یم اه  نیا مسا  هب  تقلخ 

.میراد تردق  نالا  ام  .نامشناد  حور و  زا  هن  مینک ، هدافتسا  میهاوخ  یم نامناج  تردق و  زا  ام  .درادن  ششک  ام  زغم  .میدیمهف 
زا هک  یزیچ  نآ  لامک و  مهف و  تردق  زا  هن  مینک ، یم تبحص  نامناج  تردق  زا  .ندرک  تبحص  مینک  یم انب  مینیشن و  یم اج  کی 

.دنتساوخ ام 



تساهنآ ربهر   ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  دراد  دوجو  یدایز  تارک  ایند ، زج  هب 

ایآ .تسا  راد  هروخ گس  ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  هلزنم  هب  ایند ، دیامرف : یم دیوگ ؟ یم غورد   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رگم 
کوخ ناوختسا  زا  هک  دروآ  اجنیا  ار  ام  زیزع  یارهز  ار ، ام  زیزع  نیسح  نم ! نازیزع  دینک ؟ یمن رکف  ارچ  دندروآ ؟ اجنیا  یوت  ار  همئا 

.میوش تیاده  میورب و  اه  نیا لابند  ام  هک  دندرک  یا  هولج اه  نیا دراد ، ءاروام  ادخ ، .تسا  رتدب  راد  هروخ گس  نهد  رد 

هک مه  شطول  موق  نآ  دش ، روطنیا  هک  شداع  موق  نآ  دش ، روط  نیا هک  شحون  موق  نآ  هدرک ، قلخ  ادخ  هک  یتشهب  نیا 
یاقلا هللاب ! هللاو ! نازیزع ! دینک ؟ یمن رکف  ارچ  تسا ؟ تشهب  یوت  یسک  هچ  سپ  دنرفاک ، همه  هک  اه  نیا دش ، روطنیا 

راک ادخ  ایآ  دنک ، توعد  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  هک  دنهد  یم نمؤم  کی  هب  دنیوگ  یم هک  یتشهب  نیا  .دیهدب  شوگ  .تسادخ 
؟ تسا تشهب  یوت  یسک  هچ  سپ  دنرفاک ، هک  همه  اهنآ  تسا ؟ هدرک  قلخ  رفن  راهچ  یارب  تسا ، هدرک  وغل 

نامز ماما  تساجنآ ، ربهر   ( مالسلا هیلع  یلع ( .دهدب  ام  هب  هتشادن  ششک  ام  زغم  هک  دراد  یئاروام  تقلخ ، رد  ادخ ، سپ 
؛ همطاف یتمسق ، ره  رد  هدننک  حتف  ینعی  همطاف ؛ .تساجنآ  ربهر   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  تساجنآ ، ربهر   ( مالسلا هیلع  )

، هتشک ار  لیباه  هک  شلیباق  نآ  هدش ، شفلاخم  اج  نامه  زا  هک  مدآ  نآ  ییوگ ؟ یم هچ  وت  تقلخ ، کی  رد  هدننک  حتف  ینعی 
لها همه  هک  مه  ننست  لها  .دنرفاک  همه  سپ  هدش ، روطنآ  مه  نآ  شطول ، موق  نآ  هدش ، روطنیا  هک  شحون  موق  نآ 

زا هک  ییایند  رد  دنک ؟ هچ  ایند  نیا  رد  هدروآ  ار  اه  نیا سپ  تسا ؟ هدرک  قلخ  یسک  هچ  یارب  ار  تشهب  ادخ  سپ  دنمنهج ،
! نم نازیزع  دیهد ؟ یمن شوگ  ارچ  دیرادن ؟ هجوت  ارچ  دیرادن ؟ لقع  ارچ  .تسا  رتدب  راد  هروخ گس  نهد  رد  کوخ  ناوختسا 
رگا .دیوگب  ام  هب  هک  هتشادن  ششک  ام  زغم  هک  دراد  زیچ  ردقنیا  دراد ، تارک  ردقنیا  ادخ  .دیسانشب  ار  اه  نیا ات  رکف  یوت  دیورب 

.میتسه اهنامه  هباشم  ام  مه  نالا  .رکبابا  رمع و  لابند  دنورب  دندرک  یمن اهر  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( تشاد ، ششک  ام  زغم 

سپ .تسا  نیا   ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  .دننک  رپ  ار  تشهب  دنیایب  دیاب  اهنآ  دراد ، زیچ  ادخ  ردقنیا  دراد ، تارک  ادخ  ردقنیا 
.دنک یم شدرگ  دراد  تقلخ  نیا  مامت  اه  نیا مسا  هب  .میتخانشن  مه  ار  ناشمسا  میوگ  یم

راد هروخ گس  نهد  رد  کوخ  ناوختسا  هلزنم  هب  یایند  یارب  اه  نیا رگم  .رکف  یوت  دیورب  .تسا  گنشق  یلیخ  دناد  یم ادخ 
هچ یارب  ار  تشهب  سپ  دور ؟ یم تشهب  یوت  یسک  هچ  سپ  دندش ، باذع  همه  هک  داع  موق  نآ  دنرفاک ، همه  هک  اهنآ  دنتسه ؟

.یسانش یمن مه  ار  اهنآ  یمهفن ، رگا  .یسانش  یم ار  همئا  تقو  نآ  یمهفب ، رگا  ار  نیا  دندرک ؟ تسرد  یسک 

.ماما تخانش  تسا  نیا  دنراد ؟ ییاهاج  هچ  هب  تلاخد  اه  نیا هک  منیب  یم مراد  ار  ءاروام  راگنا  منیب ، یم مراد  سابع ! ترضح  هب 
مورب یسک  نآ  نابرق  هب  نم  .دناوخ  یم سرد  مه  ردقچ  تقو  نآ  تسات ! تصش  رتم و  کی  ماما  هرآ ، .ماما  تفرعم  تسا  نیا 

.تسا یهایس  سرد ، تفگ  هک 

ار ادخ  مییوگ  یم هکنیا  لثم  هک  تسا  نیا  اه  نیا تخانش  .منز  یم ار  مفرح  نم  دیوشن ، تحاران  نم  زا  نم ! نازیزع 
، میسانش یمن ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( مییوگب  ًافاصنا  میسانش ، یمن ار   ( مالسلا هیلع  نامز ( ماما  مییوگب  ًافاصنا  میسانش ، یمن

.میسانش یمن ار   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  مییوگب  ًافاصنا 

متفگ هک  تسا  نآ  .تسا  بوخ  یلیخ  .مداد  وت  هب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( دمحم ! ای  تفگ : ادخ  تفر ، جارعم  هب  یتقو  ربمایپ 
! دمحم ای  تفگ : .هن  ای  تسه  دینیبب  دیناوخب  ار  هیجارعم  دیورب  .دش  لزان  وا  هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( دش ، لزان  وا  هب  تیالو 

.مداد وت  هب  ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( .مداد ، وت  هب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع (

دیرادنرب  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( زا  تسد  اهمناخ ! یا 

تشهب لها  دنک ، رظن  هک  ره  هب   ، ( مالسلا اهیلع  ارهز ( میراد ، تیاور  .تسا  هدننک  حتف   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( مسق ! ارهز  هب 
تقلخ مامت  هدننکرظن  .تسا  تمایق  هدننکرظن   ، ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  .تسا  منهج  لها  دنک ، بضغ  هک  ره  هب  .تسا 

.هدننک حتف  ینعی  تفگ : ادخ  ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( .تسا 



یا .دور  یم ناترس  هالک  هللاو ! .دور  یم ناترس  هالک  هنرگ  و  دیرادنرب ،  ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  زا  تسد  زیزع ! یاهمناخ  یا 
تشه تفگ  ار ، یراصنا  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ  دیور ؟ یم اجک  .دیتشادرب   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( زا  تسد  هک  زیزع  یاهمناخ 
رضاح مه  ناتیاهرهوش  .دیدرک  زاب  ار  ناتیاهور  امش ، مامت  دینک ، زاب  ار  ناتیور  تفگ  یکی  ات  .میراد  باجح  هب  عجار  نآرق  هیآ 

رد دننکب ؟ ناشنز  هب  هاگن  یا  هدع کی  دنرضاح  ایآ  .تسا  ثوید  دننکب ، شنز  هب  هاگن  دوش  رضاح  یسک  ره  دومرف : ربمایپ  .دندش 
؟ تسا ربخ  هچ  ملاع 

رَمع یارب  مناد  یمن مه  الاح  دیریگ و  یم ارهز  ترضح  نشج  دیناوخ و  یم  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هضور  .دیناوخ  یم هضور 
.یتشادرب  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( زا  تسد  هک  وت  یدرک ؟ تعاطا  ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( رما  ایآ  زیزع ! مناخ  یا  ...و  دینک  یم هچ 

( مالسلا اهیلع  ارهز ( نیمه  رگم  .نک  تعاطا  ار  شرما  هک  ای  دوبن ، تسرد   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( یاهراک  وگب  ای  زیزع ! مناخ  یا 
هس ربمایپ  .دنیبب  ار  وا  مرحمان  هن  دنیبب و  مرحمان  ار  وا  هن  تفگ : تسا ؟ رتالاب  نز  یارب  زا  یتدابع  هچ  دومرف  ربمایپ  هک  دوبن 

اوملس هیلع و  اولص  اونما  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا ، یلع  نولصی  هتکئالم  نا هللا و   » .تنابرق هب  تردپ  ارهز ! تفگ : دش و  دنلب  هبترم 
.میشاب ربمغیپ  میلست  ینعی  تسا ؛ نیا  امیلست »

دییآرد ایند  یاهموی  زا  دیاب 

، متسه وت  نونمم  نم  ایادخ ! متفگ : اهتقو  دنچ  نم  .مییآرد  شموی  زا  دیاب  ام  دراد ، موی  ایند ، متفگ : رگید  ییاج  رد  نم  اقفر !
مهاوخب رگا  نک  هفخ  ار  نم  ایادخ ! متفگ : .منزب  وت  یاضر  ریغ  یفرح  کی  ادابم  .نک  ظفح  مه  ار  ما  یریپ یدرک ، ظفح  ار  ما  یناوج

اهنآ زا  ام  ادابم  یهد ؟ یم حیجرت  ادخ  یاضر  هب  ار  قلخ  یاضر  وت  بیطخ ! یا  تفگن : داجس  ماما  رگم  .منزب  وت  یاضر  ریغ  یفرح 
ظفح مه  ار  ما  یریپ یدرک ، ظفح  ار  ما  یناوج ایادخ ! متفگ : .میهد  حیجرت  قلخ  تیاضر  هب  ار  امش  تیاضر  میهاوخب  هک  میشاب 

.نک

یدمآ دراد ، موی  یدرک ، دشر  یردق  کی  دییآرد ، موی  زا  دیاب  .دراد  موی  یتسه ، ناوج  تقو  کی  دراد ، موی  یزیچ  ره  زیزع ! یاقفر 
همه .دراد  موی  یدش ، راد  هچب یدمآ  دراد ، موی  یدروآ ، نز  یدمآ  .دراد  موی  یتفرگ ، نز  یدمآ  .دراد  موی  یدرک ، ادیپ  یلغش 

ار شرما  دیاب  دراد ، یرما  کی  موی ، نیا  ینعی  .مییآرد  موی  نیا  زا  دیاب  ام  یتمسق  ره  رد  هچ ؟ ینعی  موی  .تسا  موی  اه  نیا رمع ،
.دیوش یم ادخ  تافص  امش  تقو  نآ  یدمآ ، رد  اهموی  نیا  زا  یدش و  ناحتما  هک  یتقو  تقو ، نآ  .مینک  تعاطا 

دیوش یم ادخ  تافص  امش  دیدمآرد ، ایند  یاهموی  زا  رگا 

هفذقی رون  ملعلا ، « ؟ دهد یم هچ  .تمکح  ملع  دهد ؟ یم امش  هب  یزیچ  هچ  .دهد  یم خساپ  ار  تافص هللا   ( مالسلا هیلع  یلع (
.دییآ رد  اهموی  زا  اما  .موش  یم تملعم  الاح  هدنب ! یا  دیوگ : یم ادخ  دیوگ ؟ یم امش  هب  یزیچ  هچ  ءاشی » نم  بلق  یف  هللا 

سک چیه  .یدرک  تعاطا  ار  رما  یتمسق  ره  رد  نوچ  ارچ ؟ .دهد  یم امش  هب  تافص هللا  دییآ ، رد  هک  اهموی  نیا  زا  نم ! نازیزع 
.تسا لماک  لقع  تیالو ، نوچ  .تیالو  طسوت  هب  رگم  دسر  یمن تیونعم  هب  سک  چیه  دسر ، یمن ییاج  هب 

تقو نآ  .دیوش  یم لاصتا  حور  هب  امش  ینعی  تسین ؛ حرطم  امش  اب  موی  رگید  دیدمآ ، رد  اهموی  نیا  زا  امش  رگا  زیزع ! یاقفر 
نینچمه کی  هب  نم  مالس  ینعی  هیلع » مالس هللا  : » دوش یم میهاربا  تقو  نآ  .دوش  یم تیبلا » لها  انم  ناملس  ، » ناملس

.دوش یم هیلع » مالس هللا   » میهاربا .درک  تعاطا  ار  نم  رما  هک  یا  هدنب

، میراد ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  نامزلا ، رخآ  ربمایپ  ریغ  هب  دیتسین ؟ هجوتم  ارچ  دش ؟ هیلع » مالس هللا   » میهاربا ارچ 
هب مالس  .شتیالو  هب  دنک ؟ یم هچ  هب  مالس  ادخ  هللاو ! تسا ؟ هیلع » مالس هللا   » میهاربا ارچ  دنتسین ؟ هیلع  مالس هللا  ارچ 

.دنک یم شا  یگ هعیش هب  دنک ؟ یم هچ 

دیوشب هیلع » مالس هللا   » دییایب



میهاربا ارچ  .دنوش  یم هیلع » ةنعل هللا   » دینیب یم هک  اه  یضعب .دیوشب  هیلع » مالس هللا  ، » دیوشب هعیش  دییایب  مزیزع !
ردقچ نم  رجا  ادخ ! یا  تفگ : .تخاس  ار  ادخ  هناخ  .درک  تعاطا  ار  رما  دوب ، نیا  شیاهلیلد  زا  یکی  تسا ؟ هیلع » مالس هللا  »
ار یا  هنهرب ای  یدرک ؟ ریس  یا  هنسرگ ایآ  یدرک ؟ هچ  تفگ : .درک  رارکت  هرابود  .تسا  نم  اب  اهراکوکین  رجا  تفگ : ادخ  تسا ؟

یردق تفر  .تخاس  ار  ادخ  هناخ  میهاربا  هک  یتروص  رد  .هدشن  دییأت  تسین ، هیلع » مالس هللا  ، » شرما نآ  دید  یدناشوپ ؟
هب ار  شا  هلضع .دندرک  یم سابل  داد ، یم مدرم  هب  ار  شمشپ  .داد  یم هدافتسا  مدرم  هب  .نابایب  یوت  تخیر  .دیرخ  دنفسوگ 

نیا هک  یزور  کی  الاح  .تسا  رشب  هدنهد  تاجن  تواخس ، متفگ : .داد  یم مدرم  هب  ار  شریش  .دندنازوس  یم داد ، یم مدرم 
( مالسلا هیلع  یلع ( هعیش  .موشب  تا  یصو هعیش  دهاوخ  یم ملد  نم  لوسر هللا ! ای  تفگ : .دیسر  ربمایپ  تمدخ  درک  ار  اهراک 

؟ موش یمن هیلع » مالس هللا   » نم ارچ  .دوش  یم هیلع » مالس هللا   » میهاربا الاح  .دش  هعیش  .درک  اعد  شقح  رد  ربمایپ  .موشب 

رگید ءایبنا  وگب  الاح  .تیالو  هب  دنک ؟ یم هچ  هب  مالس  ادخ ، دراذگ ؟ یم تقرف  ادخ  ای  یراد ؟ قرف  میهاربا  اب  وت  رگم  نم ! زیزع 
بنیز هدش ، دییأت  ینسح  میظعلا  دبع  هدش ، دییأت  ناملس  هدش ، دییأت  میهاربا  .تسا  هدشن  دییأت  .دنراد  ارچ ، .دنرادن  تیالو 

زا تسد  ام  دییایب  زیزع ! یاقفر  .تسا  یرگید  فرح  یدییأت  اما  دنراد ، تیالو  همه  .هدش  دییأت  هموصعم  ترضح  هدش ، دییأت 
.میناد یمن میورب ، شیپ  میناوت  یم هزادنا  هچ  میمهف  یمن ام  .میوش  دییأت  مینک و  تعاطا  ار  رما  میرادرب و  ایند 

یلع ای 
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