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هتشادن ایند  رهم  هک  تسا  نیا  نآ  لوا  طرش  دنریذپب ، ار  ام   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هک  میهاوخب  رگا 
میشاب

، دورب ههبج  دهاوخ  یم هک  یصخش  ًالثم  تقو  کی  ما  هتفگ اهراب  نم  .مینک  تیالو  نیرمت  دیاب  ام  متفگ : لوا  زا  نم  زیزع ، یاقفر 
ات .دراد  نیرمت  تیالو  .مینک  تیالو  نیرمت  دیاب  ام  دننک ؛ یم هحلسا  نیرمت  دنور  یم گنج  یارب  زا  لوا  اه  نیا اهزابرس ؛ نیمه  ای 

فرح نیا  اهراب  نم  .دنریذپب ( ار  ام  زا  مادک  ره  دنروایب و  فیرشت   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  هللاءاشنا  هک  شدوخ  عقوم  هب 
مظعالا یلو هللا  شیپ  دوش  یمن یلو  یورب ، دش  یم  ( مالسلا مهیلع  همئا ( ریاس  شیپ  .دنریذپب  ار  ام  ناشیا  دیاب  ما : هتفگ ار 

تسا نیا  نآ  لوا  طرش  دنریذپب ، ار  ام   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هک  میهاوخب  رگا  .دریذپب ) ناشیا  دیاب  یورب ،  ( هجرف جع هللا  )
ار نسحم  دنتشک ، ار  ناشیا  ردام  دندز ، ار  ناشیا  ردام  دنتشاد  ایند  رهم  هک  یناسک  هک  نوچ  میشاب ؛ هتشادن  ایند  رهم  هک 

ایند نیا  لها  هک  ما  هتفگ اهراب  نم  .میشابن  ایند  لها  میشاب و  هتشاد  هشیدنا  مینک ، نیرمت  دیاب  ام  نم ، نازیزع  سپ  .دنتشک 
هشوگ کی  دیورب و  هکنیا  هن  دنک ؛ هدافتسا  ایند  رویز  رز و  زا  دیاب  شیوربآ  قباطم  یسک  ره  .دیشاب  هتشاد  صیخشت  دیشابن ،

.مینک تعاطا  ار  رما  دیاب  ام  تسا ؛ میظنت  ملاع  .دینک  میظنت  ناتدوخ  یارب  ار  یزیچ  دینیشنب و 

؟ میسرب  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مظعالا  یلو هللا  کرابم  دوجو  تیالو ؛ مظعا  هب  هک  مینک  راک  هچ 



تیالو مظعا  هب  هک  مینک  راک  هچ  ام  تسیچ ؟ تیالو  مظعا  هک  دندرک  لاؤس  دش و  یثحب  کی  میدوب ؛ نارهت  رد  اقفر  تمدخ  ام 
، منک یم یتبحص  کی  مراد  تیالو  هب  هک  یتدارا  لیلد  هب  نم  اما  میوگب ؛ هک  متسه  رتکچوک  نم  هک  متفگ : نم  میسرب ؟

یلو کرابم  دوجو  نالا  تیالو ، مظعا  میسرب ؟ تیالو  مظعا  هب  هک  مینک  راک  هچ  ام  .دیشاب  هتشاد  هشیدنا  امش  منک  یم شهاوخ 
هب دیاب  رتکد  یاقآ  نیا  دیورب ، راک  لابند  دیاب  امش  همه  زیزع ، یاقفر  تاولص )  ) .تسا  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مظعالا ، هللا 

رتکد مه  تکلمم  هک  نوچ  دناوخب ؛ بوخ  ار  شسرد  دیاب  دناوخب ، ار  شسرد  دورب  دیاب  اقآ  نآ  دیراد ، هناخراک  امش  دورب ، بطم 
تیالو هب  لاصتا  هک  یداوس  اما  تسا ؛ هداتفا  بقع دشابن ، نآ  رد  داوس  اب  هک  یتکلمم  .دهاوخ  یم سدنهم  مه  دهاوخ ، یم

.تسا تملظ  دشابن ، تیالو  هب  لاصتا  هک  یداوس  نم ، نازیزع  .دشاب 

ربمایپ هب  مالس  دندوب  هداتسیا  ییاج  کی  رفن ، هس  ود ، میراد : تیاور  .میورب  راک  لابند  همه  دیاب  مینک ؟ راک  هچ  دیاب  لوا  سپ 
، دندرک مالس  دیشک ، یم نیمز  هب  طخ  اهنآ  زا  یکی  دنتشگرب ، یتقو  .دادن  باوج  ربمایپ ] ، ] دندرک  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )

دنراد اهنیا  تفگ : .دنتسه  اه  نامه اهنیا  لوسر هللا ، ای  دنتفگ : .داد  باوج  ار  مالس  نآ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا ( یبن 
هب دیهد ، یم ماجنا  امش  هک  یراک  نآ  یراک ؟ هچ  اما  .تفر  راک  لابند  دیاب  سپ  .دندوب  راک  یب عقوم  نآ دنزیر ؛ یم یا  هشقن کی 

هکنیا هن  دشاب ؛ تیالو  رما  هب  راک ، دینک ، یم دیراد  هک  یراک  نآ  دییامرفب : هجوت  دهاوخ  یم ملد  نم  نایاقآ ، .دشاب  تیالو  رما 
هک ییاقآ  نیا  .تیالو  رما  هب  اما  دینک ؛ لخادم  دیاب  دهد ، یم تکرب  ادخ  هتبلا  دینک ؛ لخادم  دینک ، عمج  لوپ  دیهاوخب  طقف 
، زیزع نایاقآ  .دنورب  راک  رس  دنشاب و  تیالو  رما  هب  دیاب  همه  سدنهم ، رتکد ، .دشاب  تیالو  رما  هب  دیاب  دناوخ ، یم سرد 

.تسا رما  راک ، دیور ؛ یم راک  لابند  دیراد  امش  هک  الاح  دییامرفب ، هجوت  منک  یم شهاوخ 

دینزب فرح   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اب  هشوگ  کی  دیورب  راک ، زا  دعب 

سدنهم یاقآ  نالا  نیبب ، .دیورب  رما  بحاص  شیپ  دیاب  رما  زا  دینک ، یم تعاطا  هک  یرما  نیا  دیشاب ، رکف  رد  دیاب  هشیمه  الاح 
سدنهم شیپ  یمک  مورب و  دهاوخ  یم ملد  ردقنیا  اما  منک ؛ یم راک  هاگراک  رد  مراد  نم  تسا ، هداد  یروتسد  کی  نم  هب 

میورب و میهاوخب  دیاب  ام  .تسا   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  تقلخ ، لک  سدنهم  نالا  ینعی  میشاب ؛ یروطنیا  ام  دیاب  .منیشنب 
نیا زا  ار  رما  دوخ  دیاب  اما  تسا ؛ رما  راک  هک  یتروص  رد  مه  و  یدرک ، راک  ادخ  رما  هب  مه  دش ؟ هچ  الاح  سپ  .مینیشنب  وا  شیپ 

هچ هب  لاصتا  الاح  .یوش  یم لاصتا  یتفر ، ناشیا  شیپ  یتقو  عقوم  نآ  .یورب  ناشیا  شیپ  یهاوخب  ینادب و  رت  بجاو راک 
نامز ماما  اقآ  کرابم  دوجو  ینعی  یوش ؛ یم رما  هب  لاصتا  وت  دوش و  یم ادخ  هب  لاصتا  وا  .یوش  یم وا  هب  لاصتا  مه  یوش ؟ یم

فرح  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اب  هشوگ  کی  ورب  یوش ؟ لاصتا  یروطچ  ینیب ، یمن ار  تنامز  ماما  هک  الاح  . ( هجرف جع هللا  )
.نامز ماما  ای  ییوگب : ینیشنب و  هشوگ  کی  یریگب ، هرانک  راک  نیا  زا  یهاوخب  هشیمه  .نزب 

ار نامز » ماما  ای   » تمظع مهاوخ  یم .منک  یم رکف  مور و  یم هشوگ  کی  اهتقو  یهاگ  نم  میوگ ، یم تسار  نم  مسق ، منید  هب  »
مین میوگ  یم هکنیا  نم ، ناجاقآ  نم ، زیزع  .منک  مولعم  ار  ارهز » ای   » تمظع منک ، مولعم  ار  یلع » ای   » تمظع منک ، مولعم 

: میوگ یم دعب  میوگ ، یم ادخ » ای   » کی میوگ ، یم یلع » ای   » کی .نیا  ینعی  تسا ؛ تدابع  لاس  داتفه  زا  رتهب  رکفت ، تعاس 
غورد مناوت  یمن وت  هب  یکی ، ناج ، ادخ  .میوگب  غورد  مناوت  یم همه  هب  نم  .میوگ  یم تسار  وت  هب  نم  هک  یناد  یم وت  ایادخ ،

نالا رگا  .میوگ  یمن غورد  مناوت  یمن هک  دناد  یم هک  یسک  نم  دنناد و  یم اهنآ  نوچ  . ( مالسلا مهیلع  همئا ( هب  مه  یکی  میوگب ،
نامز ماما  هب  هک  ار  هچنآ  رگا  متفگ : .متفر  الاب  یلیخ  هک  اهتدم  نیا  مهد ، یم نامیلس  تنطلس  دیوگب ، دوش و  لزان  وت  ِلیئربج 
.منک یم تقلخ  مامت  یادف  ار  وت  مسا  ینعی  مهد ؛ یمن وت  مسا  هب  مسق ]  ] نامز ماما  هب  یهدب ، نم  هب  یداد   ( هجرف جع هللا  )

؟ یروخ یم لوگ  دنهدب ، ولپ  شآ  وت  هب  یشاب ، یروطنیا  رگا  تقو  نآ .درک  تقلخ  مامت  یادف  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( مسا  دیاب 
، نامز ماما  هب  دناد ، یم ادخ  نم  .دیشاب  یروطنیا  دیاب  زیزع ، یاقفر  داب ؟ هدرم  داب ، هدنز  ییوگ : یم دیوگ ، یم وت  هب  یزیچ  کی 

.موش یفرعم  نم  مهاوخ  یمن .دیوش  رادوربآ  امش  ات  متخیر  ار  میوربآ  منید ، هب  .دیوشب  رادوربآ  امش  ات  متخیر  ار  مدوخ  یوربآ 
نم .مراد  هلل  دمحلا  هک  مشاب  هتشاد  درذگب ، مروما  هک  ردقنیا  .تسا  روگ  بل  میاپ  کی  نم  مراد ؟ یفرعم  هچ  رگید  درمریپ  نم 

تسار هک  شاب  دهاش  وت  نامز ، ماما  یا  .منک  ییاتسدوخ  مهاوخ  یمن میوگ ، یم رگا  نم ، نازیزع  .متسه  یضار  عناق و 
ارچ دییوگ  یم .دش  دیهاوخ  نامیشپ  امش  هک  دوش  یم یزور  کی  دیوشن  رگا  هللاو ، .دیشاب  یروطنیا  دیاب  نم ، نازیزع  .میوگ  یم
زیزع میدماین ؟ رکف  نیا  رد  ارچ  دوب ؟ فرط  نآ  فرط و  نیا  ام  رکف  ارچ  دز ؟ لوگ  اه  یزاب کسورع نیا  ارچ  دز ؟ لوگ  نویزیولت  ار  ام 

مسا یهدب و  نم  هب  ار  تقلخ  نیا  همه  رگا  ایادخ ]، : ] میوگ یم هرابود  زاب  رکف ! تعاس  مین  تسا  نیا  موش ، ناتیادف  نم ،
نم هب  ار  تقلخ  مامت  یریگب و  نم  زا  ار  یلع  مسا  رگا  .تسا  هدش  افج  نم  هب  ادخ ، یتسین ، راکافج  وت  یریگب ، ار  تدوخ 

« .ندز فرح   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اب  نتفر و  رانک  نآ  تسا  نیا  .تسا  هدش  افج  نم  هب  یهدب ،



دیابن ناسنا ، شکب ! تلاجخ  مهاوخ ! یم ار  زیچ  نالف  مناد  یمن مهاوخ و  یم نیشام  منک و  راک  هچ  ار  میاه  هناخ وگب  ورب  الاح 
هکنآ .تسا  هاتوک  ناترکف  نوچ  ینیب ؟ یمن ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ارچ  .دهاوخب  شنامز  ماما  زا  دوشب ، دوبان  هک  ار  یزیچ 

؟ یهاوخ یم یزیچ  هچ  دیوگب  نم  هب  ناشیا  رتکد ، یاقآ  تمدخ  میایب  نم  هک  تسا  نیا  لثم  .تسا  هاتوک  یسرپب ، یهاوخ  یم
هب میوگ ؟ یم هچ  مراد  نم  زیزع ، یاقفر  یتسه ! یتسپ  مدآ  بجع  دیوگ : یم .دیهدب  نم  هب  بابکولچ  مکش  کی  میوگب  نم 

ادخ کی  اب  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  دیناد  یم تقو  نآ دیربب ، ار  شتذل  رگا  اما  دیتسه ، هجوتم  مه  امش  دیربب ، ار  شتذل  رگا  منید ،
دیشچب دیورب  .دور  یم امش  نوخ  یاه  هلولگ نوخ و  هضبق  رد  ملاع  مامت  تذل  نتفگ ، زیزع  یارهز  کی  نامز ، ماما  کی  نتفگ ،

.دیراذگب رانک  ار  ایند  اما  تسه ؛ هچ  دینیبب 

دیشاب رون  نآ  میلست  دیدرک ، تکرح  هک  الاح  .دینک  تکرح  رون  هب  دعب  دیهدب ، رون  صیخشت  دیاب  لوا 

ریسم .دینک  باختنا  دیهاوخ  یم ار  مادک  ره  میهد ، یم ریسم  ات  ود  ام  مینک ؟ راک  هچ  الاح  شنییاپ ، تسد  یردق  کی  الاح  بخ ،
صیخشت تسه ، هعمج  بش  بشما ، دیاب  .دیهدب  تیالو  صیخشت  ینعی  دیهدب ؛ رون  صیخشت  لوا  دیاب  امش  تسیچ ؟ مود 

نم میوگ ، یمن ار  امش  دیشخبب ، زیزع ، یاقفر  .میمهف ( یمن ام  میشابن ، هشیدنا  رکف و  اب  رگا  .دیهدب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما 
؟ مینک راک  هچ  ام  لوا  اما  .دیتسه ) تیالو  اب  لامک و  اب  داوساب و  امش  همه  .منک  تراسج  امش  هب  ادابم  میوگ ، یم یلک  زیچ  کی 

کرابم دوجو  زا  ریغ  هب  .تسا  تملظ  مینیب ، یم ام  هک  یرون  نیا  منید ، هب  هللات ، هللاب ، هللاو ، یرون ؟ هچ  .میهدب  رون  صیخشت 
تیاور و نم  مدرک ؟ قلخ  مدوخ  رون  زا  ار  اهنیا  نم  دیوگ  یمن ادخ  رگم  .تسین  یرون  نآرق  ای   ( هجرف جع هللا  مظعالا ( یلو هللا 

نامز ماما  کرابم  دوجو  ینعی  دیهدب ؛ رون  صیخشت  دیاب  لوا  .تسا  تملظ  دینیب ، یم امش  هک  ییاهرون  مامت  .میوگ  یم ثیدح 
امنهار .تسا  تخس  نتفر  نآ  ریسم  رد  دیورب ، دیهاوخب  ناتدوخ  رگا  اما  تسا ؛ تحار  اه  فرح نیا  ندز  . ( هجرف جع هللا  )

رون هب  دعب  دیهدب ، رون  صیخشت  دیاب  لوا  نم ، نازیزع  . ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  تسیک ؟ نآ  یامنهار  .دهاوخ  یم
تسین رگم  .دیشاب  میلست  تسا  هتفگ  مه  ادخ  .دیشاب  میلست  دیاب  .دیشاب  رون  نآ  میلست  یدرک ، تکرح  هک  الاح  .دینک  تکرح 

ربمایپ میلست  دیوگ  یمن ادخ  رگم  »[۱] ؟ امیلست اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  نا هللا و  »
وت .دیوش   ( مالسلا هیلع  یلع ( میلست  دومرف : مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دیوش ؟  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )

لقع ادخ ، ینعی  یبابکولچ ؛ یارب  ندوب  میلست  نیا  .یوش  یم میلست  بابکولچ  نان و  کی  یارب  وت  یوش ؟ یم یسک  هچ  میلست 
.میراد شوه  میرادن ، لقع  تسا ؛ هتفرگ  ار  ام 

! دنک یم جلف  ار  هقرف  ود  داتفه و  هعیش ، کی 

؟ دیوش یم یسک  هچ  لثم  امش  الاح  .دینک  لمع  دیدرک ، تکرح  هک  دعب  دینک  تکرح  دعب  دیهد ، صیخشت  ار  رون  لوا  دیاب  سپ 
تقو کی  رگا  دناد  یم ادخ  .مهد  یم ناشن  امش  هب  ار  هار  نم  نم ، نازیزع  .دیوش  یم  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  باحصا  لثم 

نازیزع .دیروخن  یزاب  دوش ، یم نشور  بلطم  اجنآ  .تفگ  ام  هب  ینالف  دیوش ، یم نامیشپ  هک  دسر  یم یزور  کی  دینکن ، لمع 
ماما هک  دندادن  صیخشت  رگم  .دندرک  ار  راک  نیمه   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  باحصا  الاح  .دیورن  نارگیزاب  نایم  نم ،

رما هب  دندمآ و  دندرک ، تکرح  هک  الاح  دندرکن ؟ تکرح  رگم  دندادن ؟ رون  صیخشت  رگم  تسه ؟ ماما  ، ( مالسلا هیلع  نیسح (
یردق تسا ، ملاس  هک  ناتنت  هلل  دمحلا  .تسا  هدشن  هک  یروط  نم ، نازیزع  الاح  .دندرک  لمع   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما 
همشچرس نیا  زا  دییایب  دینک ، لوبق  دییایب  .دیتسین  دایز  لایخ  رکف و  رد  تسا و  بوخ  مه  نات  یگدنز دیراد ، مه  شاعم  رارما 

هس داتفه و  هللاو ، .دنک  یم جلف  ار  یسوم  تسا ؟ هدنز  دبا  ات  هک  هدیشچن  رضخ  رگم  .دیشاب  هدنز  دبا  ات  دیشچب ، تایح  بآ 
الاح دنک ؟ یم هچ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  الاح  .تسا  جلف  ینعی  دنک ؛ یم جلف  ار  هقرف  ود  داتفه و  هعیش ، کی  تسا ، هقرف 

( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  رما  دعب  دندرک ، تکرح  صیخشت  دعب  دنداد ، صیخشت  لوا  .منک  یم رارکت  هرابود  دندرک ؟ هچ  اهنیا 
مالسلا : » دیوگ یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  الاح  .میوگ  یم مزوس و  یم نم  تقو  کی  هللاو ، نم ، ناج  .دندرک  تعاطا  ار 

یسک هچ  عیطم  وت  .تسادخ  عیطم  ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  عیطم  نیبب ، هلوسر .» هلل و  عیطم  حلاصلا ، دبع  ای  کیلع 
عیطم هن  میهاوخب ، ار  رگیدکی  تیالو  دیاب  ام  ما : هتفگ اهراب  نم  .یا  هدش ناطیش  عیطم  یوشب ، یرگید  سک  عیطم  یوش ؟ یم

تیالو .میشاب  تیالو  عیطم  دیاب  ام  .دهد  یم وت  هب  مه  روتسد  ای  دنک و  یم مه  فالخ  راک  کی  ای  میوش  وا  عیطم  ام  .میوش  وا 
عیطم ای  کیلع  مالسلا  : » دیوگ یم .دهد  یم شاداپ  شدج  باحصا  هب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  الاح  .دنک  یمن فالخ  هک 

دیوگب وت  هب  ناطیش  هک  یوش  یم عیطم  یور  یم اجک  نم ، ناج  اباب  .امش  نابرق  هب  مردام  مردپ و  حلاصلا .» دبعلا  هلوسر ، هلل و 
.وشب  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مظعالا ، یلو هللا  عیطم  ایب  نم ، زیزع  تنابرق ؟ هب  مردام  ردپ و 
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! یوشب ادخ  نک ، تعاطا  ار  ادخ  رما  مه  وت 

ام متفگ : .دش  یتبحص  کی  تشاد ، یسامت  نم  اب  نارهت  رد  اقفر  زا  یکی  زورما  .میرادن  نیقی  ءاروام  هب  ارچ  میور ؟ یم اجک  ام 
نیا الاح  .میوگ  یم تسرد  میوگ ، یم نم  رگا  .تسا  هداد  وت  هب  تیالو  دنا ؟ هداد ام  هب  یزیچ  هچ  میتسه ، یزیچ  هچ  میمهف  یمن

، یشورفب ار  تتیالو  تسا  نکمم  .تسا  هدرک  ریخم  ار  وت  ادخ  یراد ، هگن  یشورفن و  ار  نآ  رگا  تسا ، هداد  وت  هب  هک  یتیالو 
هیلع یلع ( ما  هتفگ اهراب  نم  .دروخن  تتیالو  هب  هشدخ  یشاب  بقارم  دیاب  نم ، زیزع  .دنریگب  وت  زا  ار  وت  تیالو  تسا  نکمم 
رتش رازه  دوب  یسک  تفگ : یم دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .تشاد  امرخ  نم  ود  .دور  یم مثیم  هزاغم  رد   ( مالسلا

غارس .تفرگ  یم غارس  مثیم  زا  تفر و  یم مثیم  هزاغم  رد  درک ، یمن انتعا  وا  هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( تشاد ، وم  خرس
.تسا مثیم  هزاغم  رد  دنتفگ : یم دنتفرگ ، یم ار  نیدلا  بوسعی  ، ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما 

شتآ نم  هک  تساجنیا  متسه .» نم  : » دیوگ یم دیوگ ؟ یم هچ  ادخ  نیبب  ینک ، ظفح  ار  تتیالو  وت  رگا  نیا ، زا  رتالاب  الاح 
، مدش رامیب  نم  دوش : یم باطخ  یسوم  هب  الاح  .دیشورف  یم نازرا  ار  ناتدوخ  دیراد و  تمیق  ردقچ  امش  .مزوس  یم مریگ و  یم
هب ارچ  تسا ، هدش  ضیرم  رت  فرط نآ  هناخ  ات  دنچ  تا  هیاسمه نآ  یوش ؟ یم ضیرم  وت  رگم  ایادخ ، یدماین ؟ نم  ندید  هب  ارچ 

تعاطا ار  ادخ  رما  مه  وت  دنک ، یم تعاطا  ار  ادخ  رما  وا  متسه ؟ نم  دیوگ  یم ارچ  زیزع ، یاقفر  متسه ! نم  نآ  یتفرن ؟ شندید 
.یوشب ادخ  نک ،

تسا لاجد  دنزب ، فرح  ادخ  رما  زا  ریغ  هک  یسک 

دیعو هدعو و  ام  هب  منک  ضرع  امش  تمدخ  مهاوخ  یم .یناطیش  یادن  کی  ینامحر و  یادن  کی  تسا : ادن  ود  ملاع  رب  هشیمه 
لاجد وریپ  نیبب  نک  ناحتما  ار  تدوخ  نالا  وت  .تسا  هابتشا  دیآ ؛ یم لاجد  دیآ  یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ات  هک  دنا  هداد

هک یزیچ  نآ  .منک  یم ناحتما  مدوخ  اب  ییاج  کی  منیشن  یم نم  منک ، یم ناحتما  ار  مدوخ  نم  نم ، زیزع  .یتسین  ای  یتسه 
رکبوبا رمع و  دوب ؟ یسک  هچ  لاجد   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( زا  دعب  .منک  یم هدایپ  نوریب  ار  تسه  مدوخ  رد 

رمع و زا  دعب  .دنتفر   ( مالسلا هیلع  یلع ( ترضح  لابند  رفن ، جنپ  یلا  راهچ ، یلو  دنتفرن ؛ لاجد  لابند  نویلیم  تفه  رگم  .دوب 
هابتشا رمع  کی  تساجک ؟ ناتساوح  .دوب  لاجد  دیزی  دعب  .دنتفر  وا  لابند  دوب ، لاجد  هیواعم ، دوب ؟ لاجد  یسک  هچ  رکبوبا 

هلآ هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تمدخ  ردقچ  دناوخ ؟ سرد  وا  ردقچ  .دوب  یضاق  حیرش  لاجد ، .مینک  یم میراد  مه  الاح  میدرک و 
.تفگن  [۲]« میقتسملا طارصلا  اندها   » کی دناوخ ، زامن  هللاو ، اما  تشاد ؛ یبرق  کی  رهاظ ، رد  ایند ، رد  وا  ردقچ  دوب ؟  ( ملس و 

طارصلا اندها   » هناخ رد  ییوگ ؟ یم  [۳]« نیعتسن کایا  دبعن و  کایا   » هبترم دص  یور و  یم نارکمج  دجسم  اجنیا  اجک 
.دزرا یم  [۳]« نیعتسن کایا  دبعن و  کایا   » درایلیم کی  هب  ییوگب ،  [۲]« میقتسملا طارصلا  اندها   » کی رگا  .وگب  ار   [۲]« میقتسملا

الاح رگم  .دیآ  یم نوریب  بترم  .نومأم  نوراه و  تسا ؟ لاجد  یسک  هچ  الاح  .هیواعم  نب  دیزی  دوب ؟ لاجد  یسک  هچ  الاح 
.دیوگب دهاوخ  یم ار  شدوخ  رما  لاجد ؟ ارچ  .تسا  لاجد  دنزب ، فرح  ادخ  رما  زا  ریغ  هک  یسک  هللاو ، تسین ؟ لاجد 

دنک یمن یهاوخرذع  رباص  یارقف  زا  ریغ  هب  سک  چیه زا  ادخ 

ایب شاب ، نامحر  وریپ  ایب  .ناطیش  وریپ  ینعی  لاجد ؛ وریپ  .دیشابن  لاجد  وریپ  دیشاب ، بظاوم  موشب ، ناتیادف  زیزع ، یاقفر 
ار وت  ایند  ینعی  یشابن ؛ ایند  لها  دیاب  یشاب ، اهنیا  وریپ  یهاوخب  رگا  منک : یم رارکت  .شاب  تنامز  ماما  مظعالا ، یلو هللا  وریپ 

، تسا کرابم  هام  رخآ  هعمج  بش  زورما ، نیبب ، .دنک  لاحشوخ  ار  وت  تیالو  قوذ  دنک ، لاحشوخ  ار  وت  تیالو ، دنکن ، لاحشوخ 
ءایحا نم  نکن  رکف  مدناوخ ، زامن  نم  نکن  رکف  یدرک ؟ راک  هچ  کرابم  هام  نیبب ، نک  رکف  ایب  یدرک ؟ لاحشوخ  ار  یسک  هچ 

کی مدرکن ؟ ای  مدرک  شوخ  ار  ینمؤم  کی  لد  مدرکن ؟ ای  مدرک  تعاطا  ار  رما  نم  نیبب ، نک  رکف  .تسا  چوپ  اهنیا  مامت  متفر ،
نیا تسا ،  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  رما  نیا  متشاذگن ؟ ای  متشاذگ  قح  هار  رد  یمدق  کی  مدناسرن ؟ ای  مدناسر  اون  هب  ار  اونیب 
ارقف هب  تسین  دلب  ادخ  رگم  .وشب  ادخ  ایب  میوگ : یم مرب ؟ یم اجک  هب  ار  امش  مراد  نم  نم ، زیزع  .ندرک  تعاطا  ادخ  رما  تسا 
ماما .دشاب  رباص  نیبب ، .دنک  یمن یهاوخرذع  رباص  یارقف  زا  ریغ  هب  سک  چیه زا  ادخ  میراد  حیحص  تیاور  هللاب ، هللاو ، دهدب ؟

طقف دنک ، یمن زارد  یسک  یولج  ار  شتسد  دنردن ، فک  هب  رما  ام  نایعیش  ام ، ناتسود  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص (
: دیوگ یم .دنک  یم یهاوخرذع  ارقف  روج  نیا زا  یلاعت  کرابت و  یادخ  تقو  نآ .ادخ  دنک ؟ یم زارد  یسک  هچ  یولج  ار  شتسد 

اهاراد مدرک ، یروطنیا  ار  امش  نم  .درادن  ار  امش  لباق  ایند  لام  مدادن ، امش  هب  نم  تشادن ، ار  امش  لباق  ایند  لام  رگا  دیشخبب ،
نم ییوگن  .دریگ  یم ار  تلام  ادخ  ینکب ، ریقف  هب  یروطنیا  هاگن  دیابن  .دنک  ظفح  ار  وت  دهاوخ  یم ادخ  نم ، زیزع  .دنشاب  ظفح 
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تقو نآ دنیاجک ؟ ءارقف  ءارقفلا »؟ نیا  : » دیوگ یم .دنک  ناحتما  ار  وت  ات  تسا  هداد  وت  هب  هن ، .تسا  هتساوخ  ار  نم  ادخ  مراد ،
ایآ میدرک ؟ ار  راک  نیا  ام  ایآ  .مهد  یم امش  هب  دیهاوخب  هچ  ره  دیوگ  یم نیبب ، .دهد  یم امش  هب  دیهاوخب ، هک  هچ  ره  دیوگ : یم

فرح ادخ  زا  ریغ  هک  یسک  .میهدب  صیخشت  ار  لاجد  نامزلارخآ  رد  دیاب  ام  موش ، ناتیادف  نم ، نازیزع  میدرک ؟ تعاطا  ام 
.تسا لاجد  دنزب ،

یوش یم اهنآ  لثم  تقو  نآ یشاب ، هتشاد  ار   ( مالسلا مهیلع  همئا ( تافص  یتقو 

نمؤم ردارب  هک  یسک  نیدلاو ، قاع  رمخلا ، براش  هفیاط ؛ هس  زا  ریغ  هب  مزرمآ  یم ار  همه  دیامرف : یم یلاعت  کرابت و  یادخ  ارچ 
، دروآ یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مظعالا ، یلو هللا  فارطا  رد  ار  وت  ادخ  وشب ؛ نمؤم  ایب  نم ، زیزع  .دشاب  یضاران  شتسد  زا 

ار  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( تبحم  رگا  تسا : هدش  هتشون  یفاک  باتک  رد  نیبب ، . ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( فارطا  رد 
ار وت  تدابع  چیه  دشاب ، یضاران  وت  تسد  زا  مه  نمؤم  کی  رگا  دیوگ : یم دنزادنا و  یم منهج  رد  ور  هب  ار  وت  یشاب ، هتشادن 

.دنک یمن لوبق 

نم ییوگن  اما  وشب ؛  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ایب  میوگ  یم نم  .وشب  یلع  ایب  میوگ : یم نم  نم ، ناج  زیزع  نم ، ناج  اباب 
وت یاپ  هب  مه  انز  داتفه  راب  ره  یتفگ ، غورد  کی  وت  هن ، .متسه   ( مالسلا هیلع  یلع ( نم  متسه ،  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما 

ام زا  اه ، هعیش دنیوگ : یم تقو  نآ اهنآ  تافص هللا ،»  » یور زا  .شاب  هتشاد  ار  اهنآ  تافص  ایب  میوگ  یم نم  .دنسیون  یم
امش هب  مه  یهاگآ  وشب ، نیا  میوگ  یم نم  رگا  .متسه  نآ  نم  ییوگب ، تدوخ  هکنیا  هن  دنتسه ؛ ام  زا  اه ، هعیش دنتسه ،

لثم تقو  نآ یشاب ، هتشاد  ار  اهنآ  تافص  یتقو  .شاب  هتشاد  تافص هللا »  » ایب .یدرک  هابتشا  یورب ، نآ  لابند  وت  .مهد  یم
یضار وت  زا  نم  یدرک ، تیذا  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( تسود  نیا  دیوگ : یم دنک ؛ یم زاب  باسح  وت  یارب  ادخ  .یوش  یم اهنآ 

؟ موش یم هجوتم  نم  ایآ  .متسین 

دنهد یمن هار  ام  هب  میشاب ، هتسباو  رگا 

.میشاب هتفر  هابتشا  رمع  کی  ادابم  درذگ ، یم رمع  دراد  دینکب ، رکف  دییایب  دیشاب ، رادیب  دییایب  موش ، ناتیادف  نم ، نازیزع 
زا راعشا  مجلم ، نبا  نیا  ردقچ  متفگ ) رگید  یاج  رد  نم  ) نازیزع ، منک : یم رارکت  هرابود  نم  .دیدرگرب  میقتسم  طارص  هب  دییایب 

تبحص یروط  کی  تفگ ؟  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یارب  زا  ردقچ  تفگ ؟  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( یارب 
ایب .تفگن   [۲]« میقتسملا طارصلا  اندها  ، » دناوخ زامن  نم ، زیزع  اما  تسا ؛  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( هدنب  راگنا  هک  درک  یم

.دیرادنرب میقتسم  طارص  زا  تسد  دیداد ، صیخشت  ار  میقتسم  طارص  رگا  مییوگب ،  [۲]« میقتسملا طارصلا  اندها   » ام

ادخ هک  یسک  نآ  .تسا  رون  تسا ، رون  تسا  هتفگ  ادخ  هک  یرون  نآ  .دینک  راک  رکف  اب  نم ، نازیزع  منک : یم رارکت  هرابود  نم 
، سدنهم یاقآ  موشب ، ناتیادف  .دینک  رکفت  رتشیب  یمک  دیراد ، رکفت  یردق  کی  نم ، نازیزع  .دیورب  شلابند  تسا ، هدرک  نیعم 

، موش تیادف  ناج ، رتکد  .وشب  مه  ترخآ  سدنهم  ایب  ینک ، یم راک  هاگراک  رد  دوخ  یسدنهم  اب  یراد  امش  هک  روط  نیمه
هک یرتکد  نیا  نم ، زیزع  .هدب  مه  تیالو  صیخشت  ایب  یهد ، یم صیخشت  ینیب ، یم ضیرم  یریگ ، یم ضبن  هک  روط  نیمه

ار وت  نآ  ریگب ، مه  ار  تدوخ  تیالو  ضبن  ایب  اما  دراد ؛ باوث  یلیخ  دوش ، بوخ  دیشاب ، بظاوم  یلیخ  رگا  دینک ، یم ضیرم  یارب 
یسک هچ  دناسر ؟ یم ءاروام  هب  ار  ام  هک  تسه  یسک  هچ  تسه ؟ یسک  هچ  ام  هدنهد  تاجن نک ، رکف  ایب  .دهد  یم تاجن 

نم نم ، نازیزع  دهدب ؟ ام  هب  تراک  هک  مینک  راک  هچ  دشاب ؟ نیگنس  ام  لامعا  هک  مینک  راک  هچ  دنک ؟ یم تیاده  ار  ام  تسه 
.یدش لوبق  یتقو  دهد ؟ یم تراک  وت  هب  هچ  یارب  منک : یم رارکت  هرابود 

تدابع لها  تساربم ، ییوگب  یزیچ  ره  زا  درم  نیا  املع ، زا  یکی  تفگ  .دندومرف  یشیامرف  کی  متشاد  یزیزع  تسود  کی  نالا 
ناشیا هللاو ؛ هن ، دراد ، ددعتم  یاه  یراوس نیشام  ییوگب  هکنیا  هن  دراد ؛ یداع  یلیخ  یگدنز  تسا ، کولس  لها  تسا ،

.ار  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  ربق  هن  منک ، یم ادیپ  ار  نک  شفک هن  مدمآ ، البرک  مدید  باوخ  نم  دندوب : هدومرف  ناشدوخ 
هتسباو درم  نیا  .ینک  یمن ادیپ  ار  ییاج  هک  یتسه  هتسباو  نم ، زیزع  .تسا  هتسباو  دنک ؟ یمن ادیپ  ارچ  دیناد  یم زیزع ، یاقفر 

هار ام  هب  میشاب ، هتسباو  رگا  هللاو ، .میشابن  هتسباو  ییاج  هب  ام  دییایب  .هن  تفگ : مییوگب ؟ تسا  نکمم  دنتفگ : .تسا 
ارچ وت  .تسا  هتسباو  دادن ؟ هار  ار  شیومع   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  ارچ  تسا : نیا  یهاوخ ، یم مه  تیاور  رگا  .دنهد  یمن

.میور یم مه  ام  دنتفر ، مدرم  تفگ : یتفر ؟ ارچ  تفگ : .دادن  هار  ار  شیومع  یتسه ؟ کرشم  رگم  یُرب ؟ یمن ار  تدوخ  یگتسباو 
نیبب .شاب  هتشاد  رکف  اما  ورن ؛ میوگ  یمن نم  یور ؟ یم اجک  نم ، زیزع  .دنزیر  یم اه  نابایخ یوت  تسه ، رخآ  هعمج  نالا  الاح 
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، دش لاؤس  .درک  هاگآ  ارم  نالا  متشاد ، یزیزع  تسود  کی  .منک  یم رکشت  مزیزع  یاقفر  زا  هشیمه  نم  .دش  هچ  دنتفر  هک  اهنآ 
بظاوم یشاب ، هتشاد  نیقی  تیالو  هب  یشاب ، هتشاد  نیقی  تدوخ  نامز  ماما  مظعا ، یلو هللا  هب  دیاب  لوا  میسرب ؟ روطچ  ام 

.یگتسباو دنز ؟ یم تیالو  هب  هشدخ  یزیچ  هچ  .دروخن  تتیالو  هب  هشدخ  یشاب 

تسا هتشاذگ  ادخ  هتوتیب  یارب  مه  یتقو  کی  اما  دنک ؛ یم تسرد  ناتسلخن   ( مالسلا هیلع  یلع (

یرایبآ دنک ، یم تسرد  ناتسلخن  هک  تسا  نیا  شراک  دنک ؟ یم راک  هچ   ( مالسلا هیلع  یلع ( نیبب ، نکب ، ار  شباسح  امش 
، دمآ یم تشاد  .تشاذگ  ار  شا  هداوناخ ) و  مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  مهس  .تخورف  ار  ناتسلخن  کی  میراد : تیاور  .دنک  یم

ار ام  مهس  ناج ، یلع  تفگ :  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  .داد  وا  هب  .مرادن  متسه ، رطضم  ناج ، یلع  تفگ : یکی  هعفد  کی
مه زیزع  یارهز  .مداد  وا  هب  متسه ، نیکسم  نم  تفگ : مدروخرب ، یصخش  هب  .مدمآ  یم متشاد  ناج ، ارهز  تفگ : یدرواین ؟
ادخ هتوتیب  یارب  زا  یتقو  کی  اما  دنک ؛ یم تسرد  ناتسلخن  دنک ؟ یم راک  هچ   ( مالسلا هیلع  یلع ( نیبب ، .دومرفن  تبحص  رگید 
یور دوب ، هداتسیا   ( مالسلا هیلع  یلع ( مدید  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  تمالس ! ترس  ناج ، ارهز  دیوگ : یم هدمآ  .تسا  هتشاذگ 
ادخ هتوتیب  دنک ، یم ار  راک  دنک ، یم ار  هتوتیب  نیبب ، نم ، زیزع  .دوش  یم یروطنیا  هعفد  دنچ  وا  تفگ : .تفر  ایند  زا  داتفا و  نیمز 

، تسه وربآ  راک ، .دینکب  گنشق  دینکب ، مکحم  دینکب ، ار  راک  .دیشاب  روط  نیمه دیاب  مه  امش  نینمؤملاریما ، ناوریپ  .دنک  یم ار 
نیا دهد ؟ یم یسک  هچ  ار  اه  هیریخ همه  نیا  .تسا  نمؤم  ردارب  تجاح  [ ندروآرب ، ] راک تسه ، هرمع  راک ، تسه ، هکم  راک ،

.دیور یم راک  امش  هک ] تسا  نیا  یارب   ] اهنیا همه  نم ، نازیزع  دزاس ؟ یم هدروآرب  یسک  هچ  ار  نمؤم  ردارب  تجاح 

هداوناخ

؟ ییوگ یم وا  هب  ار  تدوخ  زار  همه  ارچ  .تسین  وت  زار  مرحم  وت ، رسمه  دقع ، نامز  رد 

یگتسیاش کی  راون  نیا  ادخ ، دیما  هب  هللاءاشنا  هک  منک  تبحص  ناوناب  نیا  زا  یا  هزادنا کی  تساوخ  یم ملد  نم  نم ، نازیزع 
کی نیا  یا ، هتفر رهوش  ماوع ، ام  لوق  هب  یتسه ، هتسبدقع  نالا  وت  رگا  زیزع ، نارهاوخ  یا  زیزع ، ناناوج  یا  .دشاب  هتشاد 

ار تدوخ  زار  همه  ارچ  .تسین  وت  زار  مرحم  وت  زیزع  رسمه  نیا  اما  تسا ؛ تمحر  وت  رسمه  نیا  تسا ، هدناوخ  تیمرحم  هغیص 
.ینک یم یرادرب  سکع وا  زا  مه  وت  .شاب  بظاوم  .دنک  یم یرادرب  سکع ار  وت  دراد  زیزع ، رسمه  نیا  ناج ، رتخد  یا  ییوگ ؟ یم

وگن دیآ ؟ یم اجنیا  هب  وت  رسمه  تسا  بوخ  ردقچ  .وگن  وا  هب  تسه  یزیچ  ره  دنک ، یم یرادرب  سکع وت  زا  دراد ] ، ] زیزع ناناوج 
، داتشه دهاوخ  یم نیا  .نزن  ار  اه  فرح نیا  وگن ، .متسه  ضیرم  نم  وگن  تسا ، هدش  ترپ  مساوح  وگن  مرادن ، سرد  قوش  نم 

فعض نیا  دیوگ  یم متسه ، تحاران  روطنیا  ییوگب  رگا  تسا ، هدش  یروطنیا  مرکف  ییوگب  رگا  دنک ، یگدنز  وت  اب  لاس  دون 
.تسا هدید  ار  یرگید  سک  هتساوخن  یادخ  ای  تسا ، ترپ  شساوح  ای  .دراد  باصعا 

: دنیوگ یم اه  یضعب .هدب  یراودیما  تنز  هب  تسا ، هدشن  وت  زار  مرحم  زونه  مه  وا  زیزع ، ناوج  یا  .تسا  نیمه  مه  سکعرب ،
الاح .ینز  یم ینزب ، دیابن  هک  یفرح  .تسه  وداج  وت  نابز  زیزع ، ناوج  .تسه  وداج  تدوخ  نابز  نم ، زیزع  مناخ ، یا  .وداج 

یروطنیا ارچ  .تسه  وداج  تنابز  وت  دیروایب ! رگوداج  دیورب  دروخ ، یم مه  هب  امش  یرهوش  نز و  .دوش  یم درس  وا  تقو  کی 
لاؤس دیجم  نآرق  زا  هلمج  کی  نک ، لاؤس  وا  زا  هغالبلا  جهن  زا  هلمج  کی  تسا : نات  هناخ تزیزع  رسمه  نالا  ینز ؟ یم فرح 

قیفر دنراد ، یراکمه  نیا  اب  مه  رگید  ناناوج  نآ  .نک  تبحص  هیداجس  هفیحص  زا  هلمج  کی  نک ، لاؤس  زامن  زا  هلمج  کی  نک ،
ار تردام  ردپ و  ینک ، درس  ار  تدوخ  رسمه  ینزب ، یفرح  هکنیا  هن  دنربب ، ترسح  وت  هب  دنیایب  همه  دننک ، یم تبحص  دنتسه ،

لامک یسک  هچ  لامک .» لک  لامک ،  » .دروآ یمن لامک  سرد ، تسا ؛ داوس  سرد ، هللاو ، .نکن  تسرد  هب  هاگن  .ینک  درس 
هچ نم  دینیبب  موش ، ناتیادف  .منک  تراسج  اه  هدناوخ سرد هب  نم  ادابم  .سرد  هن  دروآ ، یم لامک  تیالو ، .تیالو  دروآ ؟ یم

« لامک لک   » .مناسرب لامک » لک   » هب ار  امش  مهاوخ  یم نم  یا ، هدیشک تمحز  یا ، هدناوخ سرد  یراد ، لامک  امش  میوگ ؟ یم
هچ لامک  لک  .هشیدنا  تسه ؟ یزیچ  هچ  لامک » لک   » .تفرعم تسه ؟ یزیچ  هچ  لامک » لک   » .تیالو تسه ؟ یزیچ  هچ 

تراسج امش  هب  نم  دیراد ، لامک  هللاو ، دیتاسا ، نادنمشناد ، زیزع ، یاقفر  نایاقآ ، یا  .ینزب  فرح  رکف  اب  هکنیا  تسه ؟ یزیچ 
؟ ینک یم یروطنیا  ار  تدوخ  وت  ارچ  .تیالو  تیبرت  تسه ؟ یزیچ  هچ  لامک » لک   » .دیسرب لامک » لک   » هب مهاوخ  یم منکن ؛

ردپ و شیپ  رگا  .نکن  تسرد  هب  هاگن  مناخ ، .دنک  یم یرادرب  سکع وت  زا  منک : یم رارکت  هرابود  زیزع ، ناوج  یا  زیزع ، رتخد  یا 



، دیآ یم تا  هناخ هب  هک  نالا  .دوش  یم درس  شلد  وا  نکن ؛ سول  تزیزع  رسمه  شیپ  ار  تدوخ  ینک ، یم سول  ار  تدوخ  تردام 
.موشب یروطنامه  مه  نم  منک  یم ششوک  .مدرب  ترسح  وا  هب  دوب ، یروطنیا  شسرد  ینالف  مدوب ، هدکشناد  نم  هلب ، وگب :

دییایب .میوگ  یم رسپ  هب  مه  و  رتخد ، هب  مه  نم  .تسه  وداج  تنابز  وت  دروخ ؟ یم مه  هب  اه  یرهوش نز و  همه  نیا  ارچ 
، ییوگب ترهوش  هب  دیابن  یراد ، هجیگرس  ای  دنک ، یم درد  ترس  ای  دنک ، یم درد  تلد  نالا  امش  رگا  .دیهدب  مه  هب  یراودیما 

هدش یرکف  نیا  دیوگ  یم .تسا  هدش  یروطنیا  مرکف  مناوخ ، یم سرد  مور  یم نم  ییوگب  ادابم  ییوگب ، تزیزع  رسمه  هب  ادابم 
.دروخ یمن نم  درد  هب  نیا  تسا ، هدش  یباصعا  فعض  نیا  تسا ،

دیهد شوگ  ار  ناتردام  ردپ و  فرح  دییایب  نارتخد ، یا 

اهیلع زیزع ( یارهز  دوجو  هب  زیزع ، نارهاوخ  یا  .دنرادن  رسمه  هک  ینارتخد  رس  میدمآ  .دنراد  رسمه  هک  ینارتخد  زا  نیا 
منک مارتحا  ار  امش  مرادن  ار  شناوت  مراد و  یتنکل  رگا  هنرگو  مراد ؛ امش  اب  منک ، یم مدوخ  رتخد  یور  هک  یباسح  نم  ، ( مالسلا

فرح مهاوخ  یم رتخد  کی  نم  دراد ، سناسیل  مرسپ  دیوگ : یم نم  هب  تسا ، هدمآ  نم  شیپ  نارهت  زا  یکی  نالا  .دیشخبب 
فرح ارچ  یونش ؟ یمن ار  تردام  فرح  ارچ  زیزع ، رتخد  یا  .مهاوخ  یمن مه  یرگید  زیچ  چیه  دشاب ، هدرک  شوگ  ار  شردام 

دراد مناخ  نآ  دراد ، رهوش  هک  یسک  نآ  هک  روط  نیمه .نکن  راد  هشدخ ار  تدوخ  ایب  .نکن  تسرد  هب  هاگن  یونش ؟ یمن ار  تردپ 
ار وت  دنراد  دنراد ، رسپ  هک  یناسک  دنک ، یم یرادرب  سکع ار  وا  دراد  مه  شرسمه  دنک و  یم ار  شرسمه  یرادرب  سکع

: دیوگ یم .تسا  هدرک  ادیپ  دروخرب  وت  هب  تسا ، سلجم  رد  شردام  دننک ؟ یم یرادرب  سکع ار  وت  روطچ  .دننک  یم یرادرب  سکع
شردپ ردام و  فرح  هب  هک  مدید  درک ، زارد  شردام  یولج  ار  شیاهاپ  مدید  تشگرب ، شردام  هب  مدید  نم  دراد ، رتخد  ینالف ،

ار وت  تلامج  هطساو  هب  هللاو ، دریگب ، ار  وت  دیایب و  یسک  مه  رگا  اما  دوش ؛ یم تراسج  .ینک  یم نازرا  ار  تدوخ  وت  .تسین 
.دهد یم تقالط  دنک ، یم اهر  ار  وت  دش  هک  یتدم  کی  .دریگ  یمن ار  وت  تلامک  هطساو  هب  دریگ ، یم

رگا .ایب  ایب ، دوز  تفگ  رگا  .ورن  ورن ، هیاسمه  هناخ  تفگ  رگا  .نک  شوگ  تردام  فرح  هب  ایب  .نک  ادیپ  لامک  ایب  زیزع ، رتخد 
وا زا  تفرگن ، یارب  تسا ، هدمآرد  هک  ییاهسابل  نیا  لثم  تسین ، وت  هتسیاش  هک  یسابل  کی  رگا  .دنخن  دنخن ، نابایخ  رد  تفگ 
، نم نازیزع  .دشاب  هرکاب  مه  تلکیه  دشاب ، هرکاب  مه  تیوربآ  دیاب  وت  تسا ، یفرح  کی  رتخد  ندوب  هرکاب  .شاب  مه  نونمم 
رتهب هدش  روطچ  وت  یدرک ؟ ادیپ  لقع  رتهب  تردپ  زا  وت  هک  تسا  هدش  روطچ  رخآ  .دینکن  تخبدب  ار  ناتدوخ  دیونشب ، فرح  دییایب 

رگا تسا ؟ تخس  مکح  ردقچ  نیبب ، .هدب  شوگ  ایب  دراد ، هبرجت  وت  ردپ  دراد ، هبرجت  وت  ردام  نیا  یدرک ؟ ادیپ  لقع  تردام  زا 
ایب زیزع ، رتخد  .ار  نیدلاو  قاع  رمخلا و  براش  مزرمآ : یمن ار  هفیاط  هس  نم  دیامرف : یم .هدب  شوگ  ایب  یتسه ، هعیش  هچب 

داتفه و درمریپ  نم  فرح  ایب  .نک  تعاطا  ار  تردام  ردپ و  رما  ایب  .دزرمآ  یمن ار  وت  ادخ  نکن ، تلامج  هب  هاگن  وشن ، نیدلاو  قاع 
.دیشاب رگیدکی  شوغآ  رد  امش  دهاوخ  یم ملد  نم  .مرادن  ضرم  مرادن ، ضرغ  نم  .ونشب  ار  هلاس  جنپ  راهچ 

نیا نم  هفیظو  .متسه  تحاران  نم  منید ، هب  دنراد ، ناشنارسمه  هب  عجار  یتحاران  هرذ  کی  نم  یاقفر  منادب  رگا  مسق ، منید  هب 
تحاران تقو  کی  هعیش  کی  میراد ، تیاور  میتسین ؟  ( هجرف جع هللا  مظعالا ( یلو هللا  وریپ  ام  رگم  .مشاب  تحاران  هک  تسه 

هعیش کی  سکعرب  ای  .تسا  تحاران  هعیش  نیا  هک  تسا  تحاران  شنامز  ماما  دیوگ : یم دوش ، یم لاؤس  ماما  زا  ایوگ  تسا ،
یروطنیا دیاب  ام  .درادن  درم  نز و  یشاب ، هعیش  رگا  یمد .» کمد  یمحل ، کمحل   » .تسا تحاران  شنامز  ماما  تسا ، تحاران 

، دنراد ناوج  هک  یناسک  .میوگ  یم هچ  هک  شاب  هجوتم  یرادرب ، سکع متفگ  رگا  منک : یم رارکت  هرابود  .ونشب  فرح  ایب  .میشاب 
مک کی  هن ، دنیوگ : یم .تسه  یروج  نیا یلیخ  تسه ، یروطنیا  ینالف  رتخد  دنیوگ : یم .دننک  یم یرادرب  سکع وت  زا  دنراد 
تفگ رگا  .ونشب  فرح  ایب  نکن ، تدوخ  تردق  هب  هاگن  وت  .یوش  یم نازرا  .تشگرب  شردام  یور  هب  مدید  تسا ، مک  شیایح 

نیقی انبم  هب  رگا  .یوش  یم نیدلاو  قاع  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  .نک  تعاطا  ار  تردام  ردپ و  رما  ایب  .ورب  ورب ، تفگ  رگا  ورن ؛ ورن ،
روطچ الاح  .ونشب  فرح  ایب  ینک ، یگدنز  ایند  نیا  رد  یهاوخ  یم نک ، رکف  ایب  یرادن ، رگا  دننازوس ، یم ار  نیدلاو  قاع  یراد ،

.میرادن هشیدنا  رکف و  ام  میوش ؟ یم یروطنیا  ام  هک  دوش  یم

تسا تیب هللا  دیدرکن ، هدک  تب ار  نآ  هک  ینامز  ات  امش  هناخ 

مامت یلاعت  کرابت و  یادخ  .منک  رارکت  ار  یفرح  مهاوخ  یمن هنرگو  میوگب  تبسانم  یور  مهاوخ  یم متفگ ، رگید  یاج  کی  رد  نم 
هک مدآ  دیایب ، نیمز  هب  دهاوخ  یم مدآ  دهاوخ ؟ یم نیمز  هچ  یارب  الاح  دهاوخ ، یم نیمز  درک  هدارا  .درک  قلخ  بآ  زا  ار  ملاع  نیا 

؟ دنک یم راک  هچ  الاح  .تسا  هدرک  قلخ  هفیلخ  منک ، قلخ  هفیلخ  مهاوخ  یم نم  دیوگ  یم .دزادنیب  ایرد  هب  ار  وا  هک  تسین  یهام 
نم .دش  یدنب  هعطق نیمز  نیا  .دش  هدیشک  ملاع  همه  هب  هکم  ریز  زا  نیمز  .دنیوگ  یم یرقلا  ما  ار  همظعم  هکم  .دش  هدز  یفک 



.دوش یم یدنب  تمسق امش  یاه  هناخ مامت  رد  دوش ، یم هدیشک  شرف  نیا  زا  تسه ، نالا  شرف  نیا  ًالثم  مدز ؛ لاثم  تقو  کی 
.تسا تیب  نآ  هب  لاصتا  تسادخ ، تیب  اجنیا 

مه ادخ  هناخ  زا  دوش ، یم امش  هناخ  یروط  کی  میوگ ؛ یم یدج  نم  .تسا  تیب هللا  مه  امش  هناخ  تیب هللا ، میوگ  یم رگا 
، یتسه ناویح  اجنآ  یونشن ؛ ار  اه  فرح نیا  رگا  هللاو ، اما  یورب ؛ مه  دیاب  هتبلا  یورب ؛ هکم  مه  ردقچ  ره  ارچ ؟ .دوش  یم رتالاب 

هدک تب ار  اجنیا  هک  ینامز  ات  تسادخ ؟ تیب  عقوم  هچ  ات  .تسادخ  تیب  امش  هناخ  الاح  .منک  یم تباث  میوگ ، یم یدج  نم 
یلع نینمؤملاریما  دش ، هدک  تب ادخ  هناخ  دوبن  رگم  .دنتسه  تب  اهنیا  یتشاذگ ، ار  اهزیچ  نیا  ویدیو و  نویزیولت ، رگا  .یدرکن 

رکف نالا  امش  دزیرب ؟ نیمز  یور  ار  امش  یاه  هناخ یاهتب  نیا  دیآ  یم یسک  هچ  تخیر ؟ نیمز  یور  ار  اه  تب  ( مالسلا هیلع  )
اه هچب زا  یضعب  ارچ  .دوش  یم یسیع  دوشب ؟ هچ  امش  هچب  دیاب  دینک  مارتحا  رگا  تسادخ ، تیب  امش ، لزنم  نیا  .دینک  یمن

.دینک رود  نات  هناخ زا  ار  اه  تب نیا  دییایب  نم ، زیزع  .دندش  ایح  یب تب  نآ  زا  دندید ، ار  تب  نآ  دنتسه ؟ ایح  یب وررپ و  ردقنیا 
مسا مهاوخ  یمن دراد ، تسا ، یروطنیا  مه  ینالف  دنیوگ  یم میوگ ، یم ات  .تسا  تسرپ  تب شدوخ  وا  دراد ، یسک  هچ  وگن 

( تاولص  ) .وشب تسرپادخ  ایب  وت  .تسا  تسرپ  تب مه  شدوخ  وا  دراد ، بخ  .مروایب 

، تسا  ( مالسلا هیلع  یلع ( هاگشیاز  ادخ ، هناخ  درادن : داریا  اما  منک ؛ یم راختفا  نم  دینک ، داریا  نم  هب  رگا  .دینکن  هابتشا  الاح 
؟ تسا رتهب  میوگ  یم هک  میوگ  یم هچ  نم  نیبب ، .دشاب  رورپ  تیالو دیاب  وت  هناخ  اما  تسا ؛ نامه  هطساو  هب  شمارتحا  مامت 

نم رگا  متسه ؟ نم  دیوگ  یمن تساجنآ ؛ نم  هناخ  دیوگ  یم اما  متسه ؛ نم  یتیالو ، مدآ  هناد  کی  نآ  دیوگ : یم ادخ  ارچ 
ار نیمز  نیا  دینک ، تعاطا  نیمز  نیا  رد  دینک ، تعاطا  ار  رما  امش  هک  تسا  یتروص  رد  تسا ، هکم  زا  رتهب  امش  هناخ  میوگ  یم

هب هک  متفگن  نم  رگم  .متسه  نم  دیوگ  یم ادخ  هک  دیایب  نآ  زا  هچب  .دینک  تسرد  ار  الا هللا  هلا  هدنیوگ ال  .دینکن  هدک  تب
.یتسه رورپادخ  یتسه ، رورپ  تیالو هک  وت  نم ، زیزع  متسه ؟ نم  نیا  مدش ، ضیرم  نم  یدماین ، نم  ندید  ارچ  تفگ  یسوم 

.دشاب  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  کرابم  بلق  رد  تسا  نکمم  تسین ، اه  باتک یوت  منز ، یم نم  هک  ار  اه  فرح نیا  هللاو ،
( تاولص )

، دینکب تعاطا  ار  ناتنارهوش  رما  دینک ، یراد  هچب دیشاب ، رورپ  تیالو دینک ، یراد  هناخ امش  رگا  اهمناخ ،
دیتسه ادهش  ءزج  دیریمب ، رگا 

شرع مه  وت ، بلق  نم ، زیزع  میظعلا ؟ نآرق  دیوگ  یمن رگم  میظعلا ؟ شرع  دیوگ  یمن رگم  منک : یم رارکت  هرابود  نم ، نازیزع 
هک اهنیا  اب  هن  لایخ ، رکف و  اب  هن  زاون ، زاس و  اب  هن  دشاب ، لاصتا  شرع  اب  شرع ، نیا  تسادخ ؟ شرع  یزیچ  هچ  اما  تسادخ ؛

دیهاوخ یمن رگم  دیهاوخ ؟ یم هچ  امش  رخآ ، .میراد  حیحص  تیاور  الاح  دینک ؟ یم راک  هچ  هناخ  نآ  رد  امش  الاح  .تسا  هدمآرد 
( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ادخ و  رما  هب  دیاب  دیهش  نآ  اما  دسر ؛ یمن ادهش  هجرد  هب  یسک  چیه  دیشاب ؟ ادهش  ءزج 

ربمایپ رما  هب  دیوگ  یم اما  مهد ؛ یم نم  ار  دیهش  رجا  دزم و  دیامرف : یم دیجم  نآرق  رد  مه  ادخ  .رگید  یسک  رما  هب  هن  دشاب ،
کی دش ، لزان  داهج  هیآ  یتقو  میراد  تیاور  الاح  .تسا  هدز  دیق  نآ  هب  اجنآ  رد  دشاب ، ماما  ) و  ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )

ادخ ارچ  تفگ : .دندمآ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا ( ربمایپ  شیپ  درک ، ادیپ  یگدنیامن  اه  نز فرط  زا  هودع ، مان  هب  ینز 
امش وگب  اهنیا  هب  دمحم ، ای  .دش  لزان  لیئربج  ًاروف  .میوش  دیهش  میهاوخ  یم مه  ام  تسا ؟ هتشاذگ  قرف  اهدرم  ام و  نیب 

رگم .دیتسه  ادهش  ءزج  دیریمب ، امش  رگا  دینک ، تعاطا  ار  ناتنارهوش  رما  دینک ، یراد  هچب دیشاب ، رورپ  تیالو دینک ، یراد  هناخ
لاس یلیخ  نم  .دنک  یم تحاران  ار  مدآ  راک ، ) دوشب ، تحاران  تندب  هرذ  کی  .دش  یراک  ره  الاح  نک ؟ راک  ورب  مه  امش  دیوگ  یمن
مناخ سپ  .یتسه  ادهش  ءزج  یریمب ، رگا  یدرک ، راک  رگا  مه  وت  .منک ) راک  مناوت  یمن رگید  هک  مدرک  راک  ردقنیا  ینعی  مدرک ؛ راک 
.یوش یم نامیشپ  تمایق  یادرف  هللاو ، یهاوخ ؟ یم هچ  رگید  .یدش  ادهش  ءزج  مه  وت  زیزع ، یاقآ  .یدش  ادهش  ءزج  وت  زیزع ،

، یدش یروطنیا  یتقو  سپ  .تسه  ادهش  ءزج  مه  تزیزع  رسمه  یتسه ، ادهش  ءزج  وت  سپ  .نکن  هدک  تب ار  ادخ  هناخ  نیا 
رتالاب یسیع  زا  وت  هب  داد ؟ وا  هب  ار  یسیع  ادخ  دوبن ، ادخ  هناخ  رد  میرم  رگم  دوش ؟ یم هچ  تسه  یبوخ  نیا  هب  هک  هناخ 

.دهد یم

دوب نامزلارخآ  هعیش  کی  رون  دروخ ، انیس  هوک  هب  هک  یرون  نآ 

هیرگ میهاربا  ردقنیا  .تسا  رتالاب  نامزلارخآ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( زا  ریغ  هب  ءایبنا ، زا  هعیش  کی  هللاب ، هللاو ،
ربمایپ تمدخ  .تشاذگ  شرس  تنم  ادخ  ات  داد  ادخ  هار  رد  ار  شیاهدنفسوگ  ردقنیا  تفر ، اههوک  نابایب و  یوت  ردقنیا  درک ،



ار امش  زیچ  همه  بشما  مهاوخ  یم زیزع ، یاقفر  .موشب  هعیش  مهاوخ  یم نم  تفگ : دیسر ،  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )
هلیبق داتفه  لیئارسا ، ینب  هک  تسین  رگم  دیهد ؟ یم تسد  زا  یزیچ  هچ  دیوش و  یم هچ  دیتسه ، هچ  دینادب  هک  منک  مولعم 

داتفه دننک ، باختنا  اهنیا  تفگ : .دنیوگ  یم یروطنیا  اهنیا  ایادخ ، تفگ : مینیبب ؟ ار  ادخ  میهاوخ  یم ام  دنتفگ ]: [ ؛ تسا هدوب 
.درک شغ  یسوم  .درک  یلجت  یرون  کی  .روایب  انیس  هب  ار  اهنآ  تفگ : .دش  مولعم  اهنیا  یاهصخاش  زا  رفن  داتفه  دنتسه ، هلیبق 

ناتدوخ هک  دیتسه  یسک  هچ  دییاجک ؟ ار ؟ یسک  هچ  نم ، زیزع  .دزادنا  یم شغ  هب  هک  تسا  یبیهن  کی  هعیش ، رون  .دندرم  اهنآ 
یاهصخاش زا  ات  داتفه  .دندوب  هدرواین  نامیا  یدوب ، هتشکن  ار  اهنیا  زا  یسک  یتقو  ایادخ ، تفگ : یسوم  الاح  دیشورف ؟ یم ار 

.ال تفگ : .دوب  تدوخ  رون  نیا  ایادخ ، تفگ : .دندش  هدنز  اهنیا  درک  اعد  .دنوش  هدنز  نک  اعد  یسوم ، ای  تفگ ]:  ] .دندرم اهنیا 
نامزلارخآ رد  هک  ینایعیش  نینمؤم و  زا  یکی  تفگ : دوب ؟ یسک  هچ  رون  سپ  تفگ : .ال  تفگ : .دوب  دمحم  لآ  دمحم و  رون  تفگ :

ام دننک ، یم راک  هچ  اهنآ  دنتفگ : .ال  تفگ : .هدب  رارق  اهنآ  زا  ار  نم  ایادخ  دیوگ : یم یسوم  ناج ، اباب  .دننک  ظفح  ار  ناشنید 
راک دنهد ، یم حیجرت  ناشدوخ  رما  هب  ار  نم  رما  اهنیا  تفگ : .میوش  یروط  نآ هک  مینکب  ار  یراک  نامه  دیاب  ام  میوش ؟ یروط  نآ

؟ اجک لایر  اجک ، لایرم  اجک ، لایرس  .ینک  یم مروآ ، یمن ار  نآ  مسا  رگید  نم  هک  تسین  وغل  راک  نیا  اقآ  .دننک  یمن مه  وغل 
هچ رگید  دیوگ  یم دعب  .ال  دیوگ : یم یسوم  هب  .دنک  یم ءاقلا  امش  هب  ار  اهنیا  مامت  ناطیش  .دیدرک  شوخ  اهفرح  نیا  هب  ار  ناتلد 

تیذا ار  یلع  ناتسود  دننک ، یمن یروط  نیا ناشمشچ  اب  ار  یلع  ناتسود  .دننک  یمن یتیالو  تیصعم  دیامرف ]: یم [ ؟ دننک یم راک 
ار شناتسود  دراد و  تسود  ار  یلع  دننک ، یم یریگتسد  یلع  ناتسود  زا  دننک ، یمن یگداز  مارح یلع  ناتسود  یارب  دننک ، یمن

.دراد تسود  مه 

تسد و مهاوخ  یم منیب  یم ار  امش  یاه  هچب نم  یتقو  مسق ، منید  هب  .دهد  یم الج  ارم  ردقچ  تیاور  نیا  دناد  یم ادخ  »
ردقنیا .دوب  هتفر  ترفاسم  متشاد ، یتسود  کی  نم  دیدیمهف ؟ تسامش ، هراصع  منیب  یم منیب ، یم یتقو  .مسوبب  ار  ناشیاپ 

مدآ مدز ؟ یم رپ  وا  هچب  یارب  نم  راگنا  ًالصا  .منزب  نفلت  اهنآ  هناخ  هب  متساوخ  یمن فرطنآ  زا  .منیبب  ار  نیا  هچب  تساوخ  یم ملد 
« .منک ادیپ  یلست  منیبب  ار  نیا  دیوگ  یم

دیاب امش  .درک  جلف  ار  یسوم  نیبب ، تسین ؟ هعیش  رضخ ، رگم  .دینک  لوبق  امش  دش ، دنت  نیا  هک  میوگ  یم تیاور  نم  اباب ،
دیون امش  هب  هتوتیب  نآ  دیاب  .دیرادرب  ناتیاهراک  نیا  زا  تسد  دیاب  لامک .» لک  لامک ، : » متفگ .دیتسه  هعیش  دیشاب و  هعیش 

هتوتیب ای  بش ، هتوتیب  نیا  دناد  یم ادخ  منک : یم رارکت  هرابود  .دیشاب  هتشاد  نیقی  دیاب  .دهدب  رون  امش  هب  هتوتیب  نآ  دهدب ،
یاعد یناوخ و  یم حاتتفا  یاعد  یناوخ و  یم نشوج  یاعد  یور  یم یک  ات  دراد ؟ شزرا  ام  یارب  ردقچ  درادن ، زور  بش و  زور ،

.وا هن  دوش ، یم تا  یلاح وت  هن  دنباوخب ؟ مدرم  یراذگ  یمن یناوخ و  یم لیمک 

یلع ای 

تاعاجرا

هیآ 56) بازحألا ، هروس  ) ↑  .1
هیآ 5) ةحتافلا ، هروس  ) ۲٫۴ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۰ ↑  .2

هیآ 4) ةحتافلا ، هروس  ) ۳٫۱ ۳٫۰ ↑  .3
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