
ماما تفرعم  تخانش و 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
هتاکرب ةمحر هللا و  مکیلع و  مالسلا  هللادبعابا ، ای  کیلع  مالسلا 

، مداد مسق  ار  ادخ  .مدرک  اعد  وا  هب  یلیخ  نم  .تسا  یرگسع  نسح  ماما  اقآ  دلوت  زورما  هک  داد  یتارکذت  ناتسود  زا  یکی  زورما  دنهد ، یم یتارکذت  کی  زیزع  یاهتسود  زا  یضعب 
رازاب تقو  کی  .متسناد  یم ار  اهدیع  مامت  متسناد ، یم ار  اهلتق  مامت  مدوب ، ییاج  رد  هک  دوب  ینامز  نم  .تسا  مدوخ  رکف  رد  روط  نیمه  نم  .هدب  وا  هب  تیالو  رکذت  ایادخ ، متفگ :
درگاش دید  یم دمآ ، یم حبص  یرازاب  تسا ، لتق  یزور  هچ  متفگ  یم اه  نآ هب  مدید ، ار  ناشیاهدرگاش  متفر  دنونش ؛ یمن میوگ ، یم اه  یرازاب نیا  هب  هک  مدید  نم  درک ، یمن لیطعت 

، تسا لتق  رگا  .دیهدب  رکذت  نم  هب  میوگ ، یم امش  هب  ًادج  مراد  .تسین  ما  یلاح یزیچ  راگنا  ًالصا  متسه ، یرکف  یوت  نم  نالا  اما  .تسا  نم  راک  راک ، دندیمهف  شرخآ  ات  .درادن 
، دیوگب هک  یتقو  اما  تسا ؛  ( مالسلا هیلع  یرگسع ( نسح  ماما  اقآ  دلوت  زورما  دندومرف  ناشیا  هک  مدش  لاحشوخ  نم  ردقنیا  .دیهدب  رکذت  دیراد ، یرگید  ییاهفرح  .دیهدب  رکذت 

.میسانشب ار  ماما  یا  هزادنا کی  دنک ، یم تبحص  ماما  هب  عجار  مدآ 

ات مینک  یم عورش  تیالو  زا  ، ( مالسلا هیلع  یلع ( زا  .دیمهفب  ار  شیاوتحم  .تساوتحم  اب  یردق  کی  بلطم  نیا  دیاش  منک ، ضرع  امش  تمدخ  مهاوخ  یم ار  یبلطم  کی  نم  نالا  ًالثم 
بوسعی یلع ، مییوگ ] یم ، ] نیبب .تفگ  مهاوخ  نم  دنتسه ، مه  نیمی  باحصا  ای  دنتسه  یقتم  دننادب  هک  یصاخشا  ای  دندیسر ، تیالو  هب  دننیبب  دنهاوخ  یم هک  یصاخشا  زا  مییایب 

، درک یم نآ  یادف  ار  شدوخ  زیزع  یارهز  دوب ، تیالو  ریغ  هب  ینید  رگا  .میرادن  تیالو  ریغ  هب  ینید  ام  تسه ، نید  دوخ  [ ( مالسلا هیلع  یلع ( ، ] نیدلا بوسعی  میتفگ  رگا  نیدلا ؛
دصقم تیالو ، ارچ ؟ .تسا  تیالو  تانکمم ، مامت  نید  .میرادن  ینید  تیالو  ریغ  هب  ام  سپ  درک ، یم نآ  یادف  ار  شدوخ  نسح  ماما  درک ، یم نآ  یادف  ار  شدوخ  نیسح  ماما 

.تسادخ

ایآ اما  دنتشون ، باتک  دنتشون و  ریسفت  اه  نیا دنتسه ، مه  یا  هدع کی  .تسا  راد  هروخ گس  نهد  رد  کوخ  ناوختسا  هلزنم  هب  ایند  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( الاح 
یلع رگا  تسا ، نم  تایآ  ایرد  ای  نامسآ  ای  نیمز ، دیوگ  یمن ادخ  رگم  دسرب ، غولب  هب  ناش  هجوت دنراد ، هجوت  سلجم  راضح  ات  میوگب  دیاب  هللاب  ریجتسن  تسا ، نیا  رگا  تسا ، نیا 

زا تفگ  هک  دوبن  حلاص  موق  رتش  رگم  .تسین  نیا  دیوشب ، رتهاگآ  دیتسه ، هاگآ  زیزع ، یاقفر  میوگ  یم امش  هب  مراد  نم  نیبب ، .تسا  هدرک  نیهوت  تایآ  هب  سپ  دیوگ ، یم ار  نیا 
، هللاو دیامرف ، یم ار  شیامرف  نیا  یلع  نینمؤملاریما  رگا  .تسین  نیا  دیوگ ؟ یم ار  نیا  دیآ  یم هعفد  کی  نینمؤملاریما  الاح  .دندش  باذع  ناشمامت  دندرک  نیهوت  نآ  هب  تسا  تایآ 

هک نوچ  تسا ؛ رت  مک راد  هروخ گس  ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  زا  هک  تسا  قلخ  الاح  .دندش  دترم  رفاک و  اهنیا  تفگ  ادخ  دنتفریذپن ، ار  تیالو  یتقو  مرکا ، ربمایپ  زا  دعب  .تسین  نیا 
.ار ایند  هن  .تسا  رتدب  راد  هروخ  گس  ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  زا  هک  دیوگ  یم ار  تیالو  یب قلخ  دیوگ ، یم ار  نید  یب قلخ  یلع ، نینمؤملاریما  .دنرادن  نید  هک  نوچ  دنرادن ، تیالو 

هوک دروآ ، یم یرگید  یایرد  دروآ ، یم یرگید  نامسآ  دروآ ، یم یرگید  نیمز  نامز  ماما  رگم  دوش ؟ یم لاصتا  ءراوام  هب  دنروآ ، یم فیرشت  نامز  ماما  اقآ  هک  تسین  ایند  نیمه  رگم 
.دنتسه ایند  رد  هک  تسا  اه  نیا ایند ، زا ]  ] شروظنم دیوگ ، یم ار  تیالو  یب قلخ  دیوگ ، یم ار  قلخ  دیوگ ، یم رگا  یلع ، سپ  دروآ ؟ یم یرگید  تشد  دروآ ، یم یرگید 

.تیالو رگم  دراد ؛ یا  هراصع کی  ملاع  رد  یفرح  ره  .دراد  ییانبم  کی  ملاع  رد  یفرح  ره  .میدیمهفن  ار  شیانبم  اما  میدینش ؛ ار  نیا  تسا  تقو  نیدنچ  .دینک  هاگآ  ار  نم  زیزع ، یاقفر 
.تسا مه  هب  مأوت  اه  نیا تیالو ، دعب  نآرق ، دعب  تسادخ ، لوا  تسا : ملاع  رد  اه  نیا هک  تسا  زیچ  هس 

، ماکحا جورم  مالعا ، ءاملع  هک  دیوگ  یم امش  هب  هک  نیا  تسا  نیا  ما  هدیقع منوخ  یاه  هلولگ مامت  هللات ، هللاب ، هللاو ، تسا ؟ روطچ  ملاع  نیا  رگم  .میوگب  امش  هب  یرگید  زیچ  نم 
زا یضعب  نم  مدرک ، هابتشا  ) میتسه ، ناشیا  روضح  رد  ام  دنتسه ، روضح  رد  ردقچ ، تمسق ، دص  الاح  مناد  یمن تسا ، هدمآ  نآ  زا  یتمسق  کی  هک  تسا  یملع  کی  دنتفگ  اه  نیا
کی ماکحا ، هناد  کی  تسیچ ؟ میدش  هجوتم  ایآ  دوش ، یم هدایپ  دیآ  یم نید  مامت  دنروآ ، یم فیرشت  نامز  ماما  یتقو  دنیوگ  یم هکنیا  میتسه ) املع  تمدخ  تسا ، هابتشا  میاهفرح 

.میراد ناوت  مینک  یم لایخ  .میرادن  ناوت  مشک  یم داد  نم  .میرادن  ناوت  مه  ار  اه  نیا .تسا  هدمآ  ایند  رد  تیالو  زا  تمسق  کی  ینعی  ملع ؛ زا  تمسق 

.تسا ملع  ناشیا  دوجو  دوخ  .دیآ  یم شدوخ  دیآ ، یم دیوگ  یم هکنیا  مامت  .تسا  نید  شدوخ  تسا ، نآرق  شدوخ  وا  .تسا  نیمه  دنروآ ، یم فیرشت  هک  نامز  ماما  نم ، زیزع  الاح 
هک دینک  اعد  سپ  میدشن ؟ هجوتم  ارچ  .دنروایب  یرگید  ماکحا  کی  دنروایب ، یرگید  نآرق  کی  هکنیا  هن  دوش ؛ یم هدایپ  همه  دیآ  یم هک  تسا  دوجو  دوخ  .تسا  تیالو  ناشیا  دوجو  دوخ 

ناوت دنتشک ؟ ار  شا  هچب دندز ؟ ار  شا  هچب دندز ، ار  شنز  دنتشاذگ ؟ هناخ  رد  ار  یلع  ارچ  دنتشاد  ناوت  رگا  .دنرادن  ناوت  .تسا  هدوب  شتمسق  کی  .دنروایب  فیرشت  ناشیا  کرابم  دوجو 
.دیایب ناشیا  کرابم  دوجو  دینک  اعد  .درادن  هللاو ، .درادن  ار  تیالو  ناوت  تقلخ ، .دنتشادن 

شدوخ کرابم  دوجو  دیآ ، یم دنا ، هتفگ مالعا  یاملع  تسا ، ردقچ  تساتدص ، تسا ، شتمسق  کی  مناد  یمن دیآ ، یم نامز  ماما  اقآ  یتقو  دیوگ  یم هک  یملع  نیا  منک  یم رارکت  هرابود 
« قطانلا نآرق  انا  « ؛ دنک یم ادیپ  روضح  نآرق  تایآ  مامت  ملع ، مامت  دنک ، یم ادیپ  روضح  نامز  ماما  هک  تسا  ینامز  نآ  .دنک  ادیپ  روضح  هک  تسین  تقلخ  رد  یملع  رگید  ًالصا  .تسا 

یاج ایآ  دنشکب ، ار  نم  دنهاوخ  یم رافک  هدش ، لزان  لیئربج  ناج ، یلع  دندومرف : یلع  نینمؤملاریما  هب  مرکا  ربمایپ  .دینک  ینادردق  منک ، یم ضرع  امش  تمدخ  نم  زیزع ، یاقفر 
.دننز یم ییاهفرح  تسین ، لاصتا  ءاروام  هب  اهنآ  سرد  دندناوخ ، سرد  یردق  کی  هک  اه  یضعب الاح  .تنم  هدید  هب  تفگ : .یرآ  تفگ : تسا ؟ ظفح  امش  ناج  ایآ  تفگ : یباوخ ؟ یم نم 
.دراد ءادب  ادخ  یباوخب ، دیاب  رگید  سک  شیپ  وت  متفگ : .مدیباوخ  یم متسناد  یم رگا  مه  نم  .تسا  هدیباوخ  بخ  دوش ، یمن هتشک  هک  تسناد  یم یلع  تفگ : .مداد  ار  ناشباوج  نم 

؟ ینز یم هک  تسیچ  فرح  نیا  .هدیباوخ  دوشب  دیهش  هکنیا  ناونع  هب  هدیباوخ ، یلع  ءادب  ناونع  هب  .دنشکب  ار  نم  دوش  لصاح  ءادب  دیاش  تفگ : یم نینمؤملاریما 

، بلطم هک  دینک  لاؤس  .دینک  لاؤس  دیشک ، یمن هک  میوگ  یمن منکن ، تراسج  هک  دش  یروج  کی  رگا  .دیشکب  دیاب  تسا ، الاب  یردق  کی  فرح  منک ، ضرع  امش  تمدخ  مهاوخ  یم الاح 
، دینک لاؤس  میوگ  یم مراد  بترم  هکنیا  هن  .دیشاب  یرگید  فرح  کی  بظاوم  دوش  یم هک  ییاهفرح  نیا  .مبلط  یم شزوپ  امش  زا  منک ، یم شهاوخ  امش  زا  نم  .دتفیب  اج  گنشق 

.تسا هدش  ءاقلا  امش  هب  هک  تسا  یا  هزات فرح  زور  ره  هک  تسا  تقو  نیدنچ  نالا  دینیب  امش  دشاب  رگید  یفرح  .دیوش  در  نیا  زا  .تسا  نیا  مدصقم  دینک ، داقتنا  دیسرپب ،

یلاعت کرابت و  یادخ  .تسین  مه  دنت  تسین ، دنک  دنشک  یم هک  ییاه  نآ رد  تسا ، دنک  دنشک ، یمن هک  ییاه  نآ رد  تسا ، دنت  یردق  کی  بلطم  نیا  میوگ  یم نییب ، نم ، زیزع  الاح 
، دیشاب هتشاد  هجوت  ربمایپ  نیا  ندرک ]  ] ظفح نیا  هب  دنک ، یم تیالو  غیلبت  دنک ، یم نید  غلیبت  هک  ربمایپ  نیا  الاح  .نک  غلیبت  مدرم  هب  وشب  دنلب  .نک  راک  هچ  غلب ، هتفگ : ربمایپ  هب 

ادخ .تسا  نیلقث  تدابع  لضفا  شسفن  ره  نامز ، ماما  هللاب ، هللاو ، تسا .  نیلقث  تدابع  لضفا  شسفن  کی  دنک  ظفح  ار  ربمایپ  رگا  هک  تسا  یروط  ربمایپ ، نیا  ندرک ]  ] ظفح
.تسا نیلقث  تدابع  لضفا  شسفن  ره  دنک ، تیالو  ظفح  نآرق ، ظفح  ربمایپ ، ظفح  سک  ره  دنادب  ینعی  دنک ؛ ءاشفا  دهاوخ  یم

، دشاب هتشاد  حور  دیاب  میناوخ  یم ام  هک  اهزامن  نیا  اهبش و  زامن  نیا  .دشاب  نیلقث  تدابع  لضفا  امش ، سفن  شاب ، بظاوم  یتسه ، نآ   رد  امش  رگا  موشب ، تیادف  نم ، زیزع 
.شاب مارآ  اجنآ  نم ، زیزع  .تسا  تیالو  شحور 

، دنک یم نید  غیلبت  مرکا  لوسر  .دهد  دشر  ار  تیالو  دیایب  دهاوخ  یم نامز  ماما  اقآ  نم ، زیزع  نیبب ، .منک  تبحص  یرگسع  نسح  ماما  هب  عجار  مهاوخ  یم نم  .دییامرفب  هجوت  الاح 
ماما راک  مهاوخ  یمن هللاب  ریجستن  نم  .دینک  داقتنا  هنرگو  چیه  هک  دیراد  لوبق  رگا  .دینک  داقتنا  نم  هب  تسا  نم  فرح  نیا  .تسا  رت  مهم دهد  دشر  دنک و  ءاشفا  ار  تیالو  هک  نآ 
ار ماکحا  ینعی  غلب ؛»  » هتفگ مرکا  ربمایپ  هب  نکب ، ار  شباسح  امش  .دینک  داقتنا  .دینزب  ار  ناتفرح  مه  امش  .منز  یم ار  مفرح  نم  .منک  رت  هاتوک ای  رتدنلب  ربمایپ  لباقم  رد  ار  نامز 

تیالو نداد  دشر  مود  هجرد  رد  تسا ، لوا  هجرد  رد  ماکحا  غیلبت  .تسا  ماکحا  غیلبت  زا  رتمهم  ماکحا  دشر  .دهد  یم دشر  ار  ماکحا  دنروآ ، یم فیرشت  یتقو  نامز  ماما  اقآ  اما  دیوگب ؛
هتفگن یرغص ، تمایق  هتفگن  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  دیهاوخب ، ار  شتیاور  رگا  هک  تسا  مهم  ردقنیا  .دنهد  دشر  ار  تیالو  دنهاوخ  یم دنروآ ، یم فیرشت  یتقو  نامز  ماما  اقآ  .تسا 

.دیشاب هاگآ  امش  مهاوخ  یم منز  یم هک  اهفرح  نیا  همه  .منز  یم مراد  هک  تسا  یرگید  یفرح  مروظنم  نم  .تمایق  دیوگ : یم نامز  ماما  نامز  رد  تمایق ،



، دنروخ یم رهز  هک  دنلاصتا  اه  نیا متفگ  هکنیا  ارچ ؟ .هتفگن  ار  نیا  ربمایپ  نامزلارخآ ؟ ربمایپ  منم  میهاربا ، منم  مدآ ، منم  حون ، منم  دیوگ : یم نامز  ماما  ارچ  دیهاوخب ، ار  شتیاور  رگا 
همه نم  دیوگ  یم دشک ، یم داد  دراد  تقلخ  نیا  رد  الاح  .دنتشاذگن  دنک ، تنعل  ار  رکبابا  رمع و  ادخ  .هدشن  دنهدب ؛ دشر  ار  نید  دنتساوخ  یم ءایبنا  مامت  .تسا  نامه  نیع  مه  نیا 

رتمهم سپ  دوش ؟ یم تمایق  ارچ  دسیونب ؟ نمؤم  ای  قفانم  ناش  یناشیپ یور  هک  دش  یمن ربمایپ  نامز  رد  ارچ  تیالو ، تیئامظع  تیالو ، ءاشفا  منکب ؛ ار  راک  نیا  مدمآ  .متسه  اه  نآ
.تسا رتمهم  دیآ  یم یتقو  نامز  ماما  اقآ  هک  مروایب  لیلد  دنچ  نم  .تسا 

لثم تسا ، یسانش  تیالو لثم  یسانش  ماما اما  دیسانش ؛ یم ار  ماما  امش  .دیسانشب  رتهب  ار  ماما  امش  متساوخ  یم مدز ، نم  هک  اهفرح  نیا  مامت  .منک  ضرع  امش  تمدخ  الاح 
نامز ماما  ظفح  دراد  لاس  یاهلاس  تسا ؛ هدرک  تیالو  ظفح  بش  کی  یلع ، نینمؤملاریما  رگا  دنک ؟ یم راک  هچ  یرگسع  نسح  ماما  اقآ  نیبب ، الاح  .درادن  دح  تسا ؛ یسانشادخ 

تسین تقلخ  مامت  رد  هک  ینکمم  نینچمه  کی  ار ، یدوجوم  نینچمه  ار ، یسک  نینچمه  کی  ناج  دراد  تسا ؟ نیلقث  تدابع  لضفا  شسفن  ردقچ  یرگسع  نسح  ماما  اقآ  .دنک  یم
؟ دنتخیر ناشیا  هناخ  رد  ردقچ  دنک ، یم ظفح 

لد تسا ، ءاروام  نیا  رد  هک  یزیچ  ره  .دوش  یم سونایقا  مه  امش  لد  یدیسر ، وا  هب  یتقو  سونایقا  یایرد  کی  .دنام  یم سونایقا  یایرد  لثم  تیالو ، موشب ، ناتیادف  زیزع ، یاقفر 
نادان درم  نآ  الاح  میوگ ؟ یم هچ  نم  نم ، زیزع  نیبب ، الاح  دراد ؟ دح  تیالو  رگم  .دشاب  هتشادن  دح  تیالو ، رد  دوشب ، سونایقا  ءاشنا هللا  امش  لد  دیاب  دوش ، یم سونایقا  امش 

ربمایپ شیپ  الاح  .دوش  یم یشالتم  هوک  دنزب ، مشچ  هوک  هب  رگا  .تسا  مدرم  نیرت  مشچدب نیا  موق ، همه  نورد  زا  .دنک  دوبان  ار  ربمایپ  ینعی  .دنزب  ربمایپ  هب  مشچ  دیایب  دهاوخ  یم
ًادس و مهیدیا  نیب  نم  انلعجو  : » ناوخب ار  مالک  نیا  نم ، لوسر  یا  دیوگ : یم دوش ، یم لزان  لیئربج  الاح  میوگ ؟ یم هچ  نم  نیبب ، دییامرفب  هجوت  .دوش  یم لزان  لیئربج  ًاروف  هدمآ ،

، هللاو لوسر هللا » دمحم  الا هللا ، هلا  ال  : » دیوگ یم .دنک  یم رارکت  هرابود  یراد ؟ ییاه  مشچ بجع  دمحم ، دیوگ  یم دیآ  یم صخش  نآ  نورصبیال » مهف  مهانیشغاف  ًادس  مهفلخ  نم 
نامز ماما  تسا ، نیا  شدوخ  نامز  ماما  دناوخب ، نورصبیال » مهف  مهانیشغاف  ًادس  مهفلخ  نم  ًادس و  مهیدیا  نیب  نم  انلعجو   » دیاب ربمایپ  موش ، یم مهتم  نم  دیشکن ، رگا  هللاب ،

وگب الاح  .تسا  قطان  نآرق  شدوخ  تسا ، نآرق  شدوخ  نامز  ماما  دناوخ ؟ مهیدیا » نیب  نم  انلعجو   » نامز ماما  رگم  .دندیدن  ار  وا  دنتخیر ، وا  هناخ  یوت  اهدص  .تسا  تایآ  شدوخ 
ار وا  رگم  .تسا  نآرق  شدوخ  نامز  ماما  اقآ  دوبن ؟ اجنآ  رگم  دندید ؟ ار  نامز  ماما  رگم  دنتخیر ، یرگسع  نسح  ماما  هناخ  رد  اهدص  .تسا  نکءاشفا  ربمایپ  تسین ؟ ربمایپ  رگم 

، منک یم رارکت  هرابود   . تسا هدرک  ظفح  ار  کرابم  دوجو  نیا  یرگسع ، نسح  ماما  اقآ  ردقچ  .دناد  یم ادخ  نامز ، ماما  حور  هب  .تسا  گنشق  ردقچ  فرح  نیا  دناد  یم ادخ  دننیب ؟ یم
نیا شاک  دریگ ، یم شتآ  مدآ  میوگب ، هچ  .یسانش  ماما ینعی  نیا  تسا ؛ هدرک  ظفح  ار  نامز  ماما  یرگسع ، نسح  ماما  لاس ، یاهلاس  هدرک ، ظفح  ار  ربمایپ  نینمؤملاریما ، بش  کی 
نیا ردقچ  تفگ ، مهاوخن  ما ، هدنمرش دننز ،] یم  ] نامز ماما  ردام  هرابرد  ییاهفرح  اه  یضعب .دونش  یم نادان  تسود  زا  درادن ، راظتنا  نمشد  زا  مدآ  دینش ، یم نمشد  زا  مدآ  ار  اهفرح 
.بخ دیتفگ  دنتفگ ، هچ  ره  مراد ، عقوت  اه  یربنماپ زا  مرادن ؛ عقوت  وا  زا  نم  ییوگ ؟ یم هچ  .تسا  نیلقث  تدابع  لضفا  شسفن  ره  نادان ، یا  .تسا  هدرک  ظفح  ار  نامز  ماما  سگرن 

نم .دینک  لدج  یربنم  کی  اب  میوگب  مهاوخ  یمن نم  .دینکن  لوبق  دشاب ، ناتبلق  رد  باوج  .دیهدب  ار  صخش  باوج  میوگ  یمن نم  دیتسین ؟ وگ  باوج ارچ  دینک ؟ یمن راک  تیالو  رد  ارچ 
راک دیاب  دنز ، یم فرح  نامز  ماما  ردام  یارب  رگا  .دینکن  لوبق  رگید  ناتدوخ  اما  منک ؛ کیرحت  ار  یسک  مهاوخ  یمن نم  میوگ ؟ یم هچ  نم  نیبب ، .مدرکن  لدج  یربنم  چیه  اب  مرمع  هب 

؟ دیتسین هجوتم  ارچ  تسا ؟ هدرک  ظفح  ار  ناشیا  نامز ، ماما  ردام  لاس  نیدنچ  .تسا  نیلقث  تدابع  لضفا  شسفن  کی  دنک ، یم ظفح  دراد  ار  نامز  ماما  هدش ، راک  نالا  نیبب ، .دینک 
یتفر ای  میتخانش ، ار  یرگسع  نسح  ماما  اقآ  الاح  میتخانش ؟ ار  ماما  الاح  تسا ] نیا  ، ] دینک راک  تیالو  رد  میوگ : یم نم  هکنیا  نم ، نازیزع  دیتسه ؟ هلب  اقآ ، ارچ  دینک ؟ یمن راک  ارچ 

یخوش مه  رادقم  کی  میدروخ و  مه  ینیریش  کی  میدرک و  هدنخ  کی  .دیشاب  هتشاد  نزح  ام  نزح  عقوم  دیشاب و  داش  یداش  عقوم  .مدش  دلب  دیوگ : یم یدروخ ؟ ینیریش  اهسلجم  رد 
.یدمآ نوریب  سلجم  زا  مه  سانشن  ماما یتفر ، سانشن  ماما میدرک ؛

شتقیقح اما  درک ، ءاشفا  ربمایپ  نامز  رد  ادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  کی  تسا ، بظاوم  ادخ  هتبلا  دندوب ، بظاوم  ار  ناشیا  هک  بش  اهدص  ناشیا ، ردام  ناشیا ، ردپ  هک  دش  انب  سپ 
ماما هب  ور  دیاب  تقلخ  مامت  .دنک  ءاشفا  ار  تیالو  دیاب  لوسر  اما  تسا ؛ ءاشفا  شدوخ  ماما ، .میوگ  یم امش  هب  نم  الاح  .هن  ماما  اما  دنوش ؛ ءاشفا  دیاب  اه  نآ تسادخ ، تجح  شیپ 

غیلبت یلو  هک  تسین  رتالاب  تیالو  زا  یزیچ  ًالصا  .دنک  غیلبت  دیاب  تیالو  دوب ، رتمهم  تیالو  زا  یزیچ  کی  رگا  .دنک  تیالو  غیلبت  دیاب  لوسر  ارچ ؟ .دورب  یسک  هب  ور  دیابن  ماما  .دنورب 
رکنم دنتسه ؛ ادخ  رکنم  اه  یوروش نیا  دنیوگ  یم تفگ : دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .دنتسین  ادخ  رکنم  تانکمم  مامت  دنکب ؟ ار  ادخ  غیلبت  دنکب ؟ یزیچ  هچ  غیلبت  .دنک 

.تسا تیالو  رس  اهفرح  مامت  .تعیبط  دنیوگ  یم اه  نآ ادخ ، مییوگ  یم ام  تعیبط ، دنیوگ  یم اهنآ ] : ] تفگ .دنتسین 

.یوش یم یناجیه  یورن ، تیالو  راب  ریز  امش  یتقو  مزیزع ، .دش  یناجیه  قلخ  نیا  دنتفرن ، تیالو  راب  ریز  هک  یتقو  لوسر هللا ، زا  دعب  زا  .منک  ضرع  امش  تمدخ  مه  ار  نیا  نم 
، هللاو نم  .میوگ  یم ربمایپ  نامز  زا  نم  دینیبب  امش  نم ، زیزع  .دش  وا  رادفرط  مه  وا  دش ، وا  رادفرط  وا  .درک  باختنا  ار  یسک  قلخ  دندرک ؟ راک  هچ  دنتشاد  ناجیه  الاح  .یراد  ناجیه 

ار نم  ادخ  هللاو ، .تسا  نیا  شرظن  ناشیا  دیوگب  دورن ، یا  هشوگ کی  یکی  مینزب ، ار  رتالاب  فرح  دیاب  ام  .مینزب  ار  ءاروام  فرح  دیاب  ام  تسا ، کچوک  سک  ًالصا  مرادن ، یراک  یسک  اب 
.میوگ یم ءاروام  رد  یزیچ  کی  نم  دیوگ ؛ یم یسک  هب  ییوگب  رگا  دزرماین ، ار  وت  ادخ  دزرماین ،

کی دمآ ، ارهز  ترضح  هناخ  زا  هک  یتقو  رکبابا ]  ] نیا ارچ ؟ .میراد  تیاور  .درک  هفخ  ار  وا  تشاذگ ، رکبابا  ناهد  رد  اکتم  شدوخ  رمع ] [ ؟ دش روطچ  مرکا  لوسر  زا  دعب  نیبب ، امش  الاح 
مردپ دیآ  یم ناتدای  تفگ : ارهز  ترضح  هک  یتقو  .دوب  هداز  مارح رد  هداز  مارح رد  هداز  مارح رمع  دوبن ؛ هداز  مارح رکبابا ، تفگ ]: ، ] دنک تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .درک  ادیپ  یتقر 

هچ تفگ : رمع  دمآ ، نوریب  .ندرک  هیرگ  درک  انب  رکبابا  هدرک ، یضاران  ار  ادخ  دنک ، شا  یضاران هک  ره  تسا ، یروجنیا  دنک ، تیذا  ار  ارهز  هک  ره  تسادخ ، تیاضر  نم  تیاضر  تفگ :
ییادخ تبحم  .تسا  نیمه  ادخ  ریغ  تبحم  رخآ ، .درک  هفخ  ار  وا  تفر و  بش  کی ] الاح  ، ] تسا هدش  شا  یلاح هب  یلاح  دید  نیا  .دهدب  ناکت  ردقنیا  ار  وت  دیابن  هک  نز  کی  هدش ؟

رادفرط مه  نآ  تسا ، نآ  رادفرط  نآ  دندش ؛ یهورگ  مدرم  تقو  نآ  .دش  فالتخا  رکبابا  نامز  نامثع و  نامز  رد  مه  دعب  نم  .دش  فالتخا  ناس  نیمه  نیا  .تسا  یروجنیا  هک  تسا 
هب یسک  هچ  دریم .] یم  ] نآ زا  یرادفرط  قشع  هب  مه  نآ  دریم ، یم نآ  زا  یرادفرط  قشع  هب  نآ  .تسا  هدوب  روط  نیمه  ام  نامز  ات  نیا  هن ؟ ای  تسا  روج  نیمه نیبب ، .تسا  نآ 
نامه هن ؟ ای  تسه  دینیبب  دینک ، هجوت  یردق  کی  منک  یم شهاوخ  نم  هن ؟ ای  تسه  نیبب ، .دش  ناجیه  مدرم  رد  .دیشابن  رادفرط  دیشاب ، هتشاد  یهاگآ  دریم ؟ یم تیالو  قشع 

.دندرک هتخیگنارب  ار  یا  هدع کی  قلخ ، .تسا  هدش  روج  نامه نامز 

ینعی دندرک ؛ باختنا  ناشدوخ  ار  یدب  یبوخ و  دندروآ ، رظن  رد  ار  یزیچ  کی  ناشدوخ  .دندرک  تیالو  هب  تشپ  هک  دنتسین  هجوتم  ناشدوخ  اه  نیا دنراد ، ناجیه  هک  یصاخشا  الاح 
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  یبنلا ، یلع  نولصی  هتکئالم  نا هللا و   » اه نیا رگا  .منک  رارکت  هرابود  نم  .دنوش  یم روشحم  اهفرح  نامه  اب  اه  نیا .تیالو  رادفرط  هن  دندش ، قلخ  رادفرط  اه  نیا

، تسا میظنت  اهراک  مامت  تسا ، مظن  یور  اهراک  مامت  تسا ، مظن  رد  ملاع  نیا  ردقنیا  .دنشاب  هتشادن  ناجیه  دنشاب ، میلست  دیاب  دندوب ، هدرک  نیقی  ار  امیلست » اوملس  هیلع و  اولص 
یدییأت لابند  دنک و  یم دییأت  قلخ  .دیدرک  دییأت  ناتدوخ  هن ، میدرک ؟ دییأت  ام  ایآ  یدرک ؟ تیامح  یدرک و  هتخیگنارب  ار  یناسک  کی  تدوخ  ارچ  دنیوگ : یم دنروآ ، یم ار  ام  تمایق  یادرف 

.دور یم شدوخ 

فیرعت هک  یسک  .درک  فیرعت  نیا  دنیوگ  یم هرابود  میوگب ، رگا  نم  .مرادن  رظن  سک  چیه  هب  نم  هللاو ، دونش  یم ار  نم  راون  نیا  سک  ره  نم ، نازیزع  منک ؛ یم رارکت  هرابود  نم 
هدوب و رکبابا  رمع و  هک  ینامز  نآ  هللاب ، هللاو ، .تسا  اضف  نیمه  یوت  راگنا  تسا ، کیدزن  نم  هب  ردقنیا  .منیب  یم مراد  ار  مرکا  ربمایپ  نامز  زا  هللاب ، هللاو ، نم  .تسا  بیذکت  دنک ،

ار اه  نیا .اهنیا  لاس و  دصیس  نامز  نآ  هن  .تسا  نم  یولج  هللاو ، منک ، یم رارکت  هرابود  .منیب  یمن ار  یسک  هک  مشاب  یروط  نیا  یتقو  نم  .تسا  نم  یولج  نالا  راگنا  هدرک  ار  راک  نیا 
تسرد امش  ار  اهنامز  نیا  .درادن  نامز  تیالو  اباب ، تسین ، نامز  .تسا  یروط  نیا  نامز  نیا  تسا ، هدوب  یروط  نیا  نامز  نآ  الاح  .هدرک  تسرد  قلخ  ار  اه  نیا .دیدرک  تسرد  امش 

دیاب ام  مینک ؟ ادیپ  ییاهر  میناوت  یم ام  رگم  .دینک  ادیپ  ییاهر  یبنلا » یلع  نولصی  هتکئالم  نا هللا و   » رما زا  دیهاوخ  یم دینک ، ادیپ  ییاهر  تیالو  رما  زا  دیهاوخ  یم ناتدوخ  دیدرک ،
رگم تسا ، شدوخ  ماما ، اما  دناوخب ، دیاب  ربمایپ  ار  نورصبیال » مهف  مهانیشغاف  ًادس  مهفلخ  نم  ًادس و  مهیدیا  نیب  نم  انلعجو   » نیا هک  متفگ  رگا  نم ، نازیزع  .میشاب  رما  رد 

.منک نشور  ار  بلطم  نیا  یردق  کی  نم  .دش  دنت  یردق  کی  بلطم  نیا  .تسا  هدناوخ  شدوخ  نآ  دناوخب ؛ ار  نیا  دیابن  هکنآ  قطانلا » نآرق  انا   » دیوگ یمن ناشدوخ 

میلست مه  ربمایپ  .تسادخ  دصقم  تیالو ، .تسادخ  رما  تیالو ، تسا ؟ تیالو  میلست  ربمایپ  ارچ  دییوگ ؟ یم دیراد  هچ  .تسا  تیالو  میلست  ربمایپ  دوخ  مسق ، منید  هب  هللاب ، هللاو ،
ردقنآ .نک  نوریب  تلد  زا  ار  تثابخ  نیا  تسا ؟ هاتوک  وت  رکف  ردقچ  دروآ ؟ رت  نییاپ دروآ ، رتالاب  ار  ناشیا  ًالثم  وا  دنیوگ : یم رانک  هشوگ  ارچ  میتسین ؟ هجوتم  ام  ارچ  .تسادخ  دصقم 

.دنتفگ نونجم  وا  هب  هک  درک  ار  یلع  تبحص  دش ، یم  لزان  ربمایپ  هب  اه  یحو مامت  هک  یسک  نیا  ردقنآ  دش ، لزان  وا  هب  نآرق  هک  یسک  نیا  ردقنآ  مرکا ، ربمایپ  ردقنآ  مرتحم ، لوسر 
.نک تمذم  ار  تدوخ  ورب  نک ، کاپ  ار  تلد  دروآ ، رت  نییاپ ای  رتالاب  ار  ربمایپ  دنیوگن  رانک  هشوگ  الاح 

.منک یم ضرع  امش  تمدخ  نالا  نم  میدش ؟ نیمی  باحصا  ءزج  ام  میمهفب  روطچ  هک  منک  یا  هراشا کی  نم  .میدش  یقتم  میمهفب  روطچ  ام  هک  دندرک ، لاوس  نم  زا  اه  یضعب  الاح 



، زیزع یاقفر  میوگ ؟ یم امش  هب  مراد  یزیچ  هچ  نم  نیبب ، .تسا  لاملا  تیب  دنداد ، وا  هب  هک  ار  اه  نیا مامت  تسا ، نیمی  باحصا  ءزج  هک  یسک  نآ  تسا ، یقتم  هک  یسک  نآ 
، تسا رفک  مییوگب ؟ سونایقا  تیالو ]  ] هب تسا  نکمم  رگم  دیدرکن ؟ راک  روطچ  .دیدرکن  راک  دینک ، راک  راون  نیا  رد  لاس  کی  هللاب ، هللاو ، دینک ، یم راون  راون ، هک  امش  .موشب  ناتیادف 

.تسین هک  نم  لام  دراد ، ییاهرکف  اهفرح  نیا  دنب  ره  مینک ؟ کرد  ار  تیالو  ام  تسا  نکمم  رگم 

وت هب  یدیسر ، فیلکت  هب  یتقو  .دناسر  یم فیلکت  هب  ار  امش  ادخ  دیریغص ، نالا  امش  .تسا  میظنت  شیاهراک  مامت  یلاعت ، کرابت و  یادخ  میوگ ؟ یم هچ  وت  هب  نیبب  نم ، زیزع  الاح 
، هللاو ینک ؟ یم فرصم  ار  لاملا  تیب  نیا  تعاس  مین  تعاس ، کی  ارچ  .تسا  لاملا  تیب  وت ، ندرک  تبحص  یتح ]  ] ات تندب ، یازجا  مامت  داد ، لقع  وت  هب  یتقو  متفگ ، .دهد  یم لقع 

هچ نم  نیبب ، الاح  موشب ، ناتیادف  نم ، زیزع  .تسا  میظنت  راک  ینک ؟ یم فرص  یدوخ  یب ار  لاملا  تیب  ارچ  .تسا  لاملا  تیب  ینز  یم هک  مه  فرح  .تسا  مرج  تمایق  یادرف 
دور و یم دراد  نارگ  رمع  نیا  ارچ  دش ؟ یروط  نیا  ارچ  .مروخ  یم هصغ  .دنهد  یمن ریگ  نآ  هب  اه  یضعب میوگ ؟ یم مزوس و  یم ارچ  .میوگ  یم مزوس و  یم ءایبنا  مامت  حور  هب  .میوگ  یم
زا دییآ ، یم رود  هار  زا  مهاوخ ؟ یم امش  زا  ار  مردپ  ثرا  رگم  .موش  یمن تحاران  دوخ  یب .منیب  یم مراد  ار  اجنآ  نم  .میدیمهفن  ار  تیالو  ام  دوش و  یم مامت  هعفد  کی  میدشن ؟ هجوتم  ام 

تحاران ار  نم  دیآ و  یم ولج  نادجو  زاب  .مربب  نیب  زا  ار  مدوخ  نادجو  مناوت  یمن منک ، یم هزرابم  مدوخ  نادجو  اب  هللاو ، .منک  راک  هچ  رخآ  اما  تسا ؛ هیرگ  نم  دوجو  مامت  .دییآ  یم اجک 
؟ دینک یمن رکف  ارچ  دننک ؟ یم اه  یضعب هک  تسا  ییاهراک  هچ  .دنک  یم

امش مرظن  نم  .دیدیسر  غولب  هب  امش  .میوگب  امش  هب  هتساوخن  یادخ  هکنیا  هن  .تسا  ناریا  ریغ  ناریا و  همه  هب  مفرح  نم  منیب ، یم مراد  نم  میوگ ، یمن نازیزع  امش  هب  نم 
، منیب یم ار  منهج  مراد  نم  تفگ : شقبسا  نآ  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  دینک  یم لایخ  امش  .منیب  یم مراد  هن ، .میوگ  یم امش  زا  یکی  هب  نم  هک  دنک  روطخ  امش  بلق  رد  ادابم  .تسین 
، تسا رکذ  دونش ، یم هک  یشوگ  نیا  .هدادن  شوگ  یزیچ  ره  هب  تسا ، هدرک  تعاطا  ار  رما  دونش  یم هلان  هک  یشوگ  نیا  .مونش  یم ار  منهج  یاه  هلان مراد  منیب ، یم ار  تشهب  مراد 

.تسا تیالو  لقع ، سپ  .درک  قلخ  ار  یلع  نم و  .درک  قلخ  ار  لقع  لوا  یلاعت  کرابت و  یادخ  هک  تفگن  مرکا  ربمایپ  رگم  الاح  دیتسین ؟ هجوتم  ارچ  .تسا  هرکاب 

اما زیچ ؛ چیه  یدرک  یم یراک  ره  الاح  ات  .یدیسر  فیلکت  هب  رگید  وت  .هداد  تیالو  هداد ؟ یزیچ  هچ  وت  هب  .دیدیسر  فیلکت  هب  امش  الاح  میوگ ؟ یم  هچ  مراد  امش  هب  نم  دینیبب  الاح 
یادخ اب  ناطیش  یتقو  الاح  تسا ]: نیا  ، ] میوشب هجوتم  ار  شا  هیآ میوشب ، هجوتم  دیهاوخب  رگا  .تسا  هداد  ار  تیالو  هداد ؟ یزیچ  هچ  وت  هب  هدرک ، رما  یدیسر  فیلکت  هب  هک  نالا 

کی ) تفگ : یهاوخ ؟ یم هچ  تفگ : .یتسین  نم  فرح  هب  وت  .وش  مگ  ورب  تفگ : .منک  یم تدابع  ار  وت  منک ، یمن تفگ : .نک  هدجس  ایب  هک  تفگ  وا  هب  ادخ  درک ، لدج  یلاعت  کرابت و 
مهاوخ یم تفگ : ینک ؟ راک  هچ  یهاوخ  یم تفگ : .هدب  نم  هب  ار  شیات  ود  یهد  یم مدآ  ینب هب  هک  یا  هچب ره  منک )  یم  الاح  نکب و  ناطیش  هب  یا  هراشا تفگ : متشاد  یزیزع  تسود 

وت نیا  دنیب ، یم نیا  تسا ، نیبم  ودع ]  ] نیا دیوگ : یم .دهد  یم رادشه  وت  هب  دراد  نآرق  یوت  نیبم » ودع  : » دیوگ یم مه  ادخ  .دنزب  تلوگ  هک  یراد  سرزاب  ات  ود  وت  اباب ، .منزب  شلوگ 
نوخ یاه  هلولگ یوت  تفگ : .ورب  تفگ : .مورب  لد  یوت  تفگ : .تسا  تیالو  یاج  نیا  تفگ : .تسا  نم  یاج  نیا  وش ، مگ  تفگ : .مورب  بلق  یوت  هک  تفگ  مه  یکی  .دنز  یم لوگ  ار 
نآ متفگ ، نم  مه  رگید  یاج  کی  .تسوت  بلق  رد  لقع  تسا ، هداد  لقع  وت  هب  یلاعت  کرابت و  یادخ  سپ  .میوگب  امش  هب  ار  نیا  مهاوخ  یم الاح  تسا ؟ تسرد  .ورب  تفگ : .مورب 

، ار تمشچ  ار ، تیاپ  ار ، تتسد  یدیسر ، فیلکت  هب  داد ، لقع  وت  هب  هک  یتقو  الاح  .ینک  یم تعاطا  ار  ناطیش  رما  یراد  دش ، رما  ریغ  هب  تساوخ  تلد  هچ  ره  .دنک  یم رداص  هیعالطا 
ادخ دیوگ : یم هکنیا  .میوگ  یم هچ  نم  نیبب  .راذگب  ادخ  دزن  رد  ار  تدوخ  حراوج  تسد و  لیمک ، ای  تفگ : لیمک  هب  یلع  مه  اجنآ  .دراذگ  یم لقع  لباقم  رد  وت  حراوج  مامت  ار ، تشوگ 

یلع شرما  ینک ؛ تعاطا  ار  شرما  دهاوخ  یم شلد  ادخ  .تسا  شرما  ادخ  رتالاب ؛ زیچ  کی  .تسا  تبلق  رد  ادخ  رما  ینعی  تسا ؛ تبلق  رد  تیالو  .درادن  اج  ادخ  تسا ، تبلق  رد 
.تسا هتشاذگ  وت  بلق  رد  الاح  .تسا  تیالو  شرما  تسا ،

َِسَفن وت ، مالک  تقو  نآ  .تسا  تیالو  لقع ، میتفگ : .تسا  هداد  لقع  وت  هب  ادخ  .دشاب  رما  رایتخا  رد  وت  مشچ  دشاب ، رما  رایتخا  رد  وت  یاپ  دشاب ، رما  رایتخا  رد  دیاب  وت  تسد  نیا  الاح 
یهاوخیم رگا  نیبب ، میوگ ، یم اه  ینوریب هب  مراد  نم  تسا ، تراسج  امش  هب  نم  یاهفرح  دیمهف ، یم بوخ  امش  هتبلا ] ) ] دیمهفب ، دیهاوخ  یم اجنیا  رگا  .تسا  تیالو  رایتخا  رد  وت 

؛ تسا لاملا  تیب  دیشک  یم هک  یسفن  میوگ  یم امش  هب  مراد  نم  رگا  .تسا و  هدوب  رما  هب  هک  تسا  یسفن  نیا  .نیلقث  تدابع  لضفا  تسا ، هدیشک  سفن  کی  دیوگ : یم یمهفب )
.تسا لاملا  تیب  مه  تفرح  نیا  .ینزب  هدوهیب  فرح  یسک  اب  تعاس  مین  تعاس  کی  یرادن ، قح  وت  .تسا  تسرد  نیا 

نم تفگ : دمآ ، سابع  خیش  جاح  تمدخ  دنک ، روشحم  تیالو  اب  دنتسه  تیالو  ریسم  رد  هک  مه  ار  اه  نیا ادخ  دنک ، تمحر  ار  هتشذگ  یاملع  ادخ  دنک ، تمحر  ار  یرئاح  یاقآ  ادخ 
.میتفر تسا ، فیلکت  میدید  مه  ام  تفگ : .ییایب  ام  هناخ  رد  دیاب  وت  .تسا  عمج  وت  هب  مرطاخ  نم  هک  نوچ  میآ ؛ یمن نم  ییاین  وت  رگا  یضترم ، تفگ : .دورب  تساوخ  یم هکم  مردارب 
مدوخ نم  متفگ : .مینک  نالف  دنتفگ : میتشاد ، دیرم  ات  دنچ  ام  تفگ : .دنتشاد  اه  نیا زاون و  زاس و  یلیخ  هصالخ ، .دنتشاد  سلجم  اه  نیا دوب ، مردارب  هناخ  لغب  یدوهی  میدید  تفگ :

، متسه امش  نامهم  نم  متفگ : تسا ؟ یسک  هچ  هناخ  نیا  گرزب  متفگ :  . دز ربمایپ  هک  یفرح  نامه  .دوب  یدوهی  هک  یتروص  رد  مدرک ، تیب  هب  مالس  متفر  نم  تفگ : .مور  یم
مه میاهدیرم  مدمآ ، نم  الاح  تفگ : .دز  مه  هب  ار  سلجم  یدوهی  نیا  .میدینشن  زاس  یادص  رگید  ام  تفگ : .مشچ  تفگ : .متسه  امش  نامهم  نم  هام  کی  .دینک  یزاون  نامهم

.تدوخ تیصخش  ضحم  ای  یدز  ادخ  ضحم  .دندش  تکاس  اه  نیا یدز  هک  دوب  یفرح  هچ  نیا  تدوخ ؟ تیصخش  ضحم  ای  یدز  ادخ  ضحم  ار  فرح  نیا  یضترم ، یآ  متفگ : .دنتسه 
: میوگ یم وت  هب  مراد  نیبب ، سپ  .مدز  وت  ضحم  ایآ  مدرک  یم اوجن  ادخ  اب  متشاد ، ناجیه  بش  تفگ : .دننک  یم تیالو  هب  لاصتا  مه  ار  ناشراک  دنتیالو ، هب  لاصتا  هک  ییاملع  نیبب ،

؟ تسا بظاوم  ردقچ  نیبب ، .تسا  لاملا  تیب  نیا  نیبب ، .تسا  لاملا  تیب  زا  فرح ، دراد ، تساوخزاب  فرح ، تسا ، تناما  فرح ،

.مینک فرصم  شیاج  رد  ام  یداد  ام  هب  هک  اه  نیا ایادخ ، .هدب  ام  هب  ار  تیالو  تقیقح  ایادخ ، مینک : اوجن  نامز  ماما  اب  دیاب  .میرود  تیالو  رما  زا  یلیخ  ام  .میرود  تیالو  زا  یلیخ  ام 
دنتسه وت  شیپ  هک  اه  نیا مامت  یوش ، راگتسر  یهاوخ  یم رگا  میوگ ، یم مراد  قلخ  هب  نم  زیزع ، ناوج  یا  زیزع ، یاقآ  یا  زیزع ، مناخ  یا  دوب : نیا  فرح  دوب ؟ هچ  نامفرح  سپ 

نآ تسا ، نآرق  ظفح  هار  رد  تسا ، نید  ظفح  هار  رد  ادخ ، هار  رد  دیشک ، یم هک  یسفن  نیا  .دینک  ینادردق  یلیخ  هللاو ، .نک  شدوخ  فرص  ار  ادخ  لاملا  تیب  .دنتسه  لاملا  تیب 
.میتسه ادخ  رایتخا  رد  تسب  رد  میرادن ، یرایتخا  چیه  ام  .تسا  مکح  ام ، ندب  ءازجا  مامت  یور  .دیشاب  بظاوم  اما  دوش ؛ یم نیلقث  تدابع  لضفا  وت  سفن  هناد  کی  تقو 

.شوپن دنشوپ  یم همه  هک  ار  ییاهزیچ  نیا  یوش ، راگتسر  یهاوخ  یم رگا  .ریگب  ار  تیور  یوش ، راگتسر  یهاوخ  یم رگا  میدش ؟ راگتسر  میمهفب  روطچ  ام  ینک  یم لاؤس  یدمآ ، وت 
هجنکش ار  تزیزع  رهوش  نیا  تسین ، نکمم  رگا  هن .] ای   ] تسا نکمم  نیبب  یهاوخ ، یم وا  زا  هک  یزیچ  کی  تسا ، رب  نامز نالا  تزیزع ، یاقآ  نیا  یوش ، راگتسر  یهاوخ  یم رگا 

.دینک ارادم  ار  تیالو  زیزع ، نایاقآ  یا  .دینک  تاعارم  ار  تلادع  دیاب  زیزع ، یاهمناخ  یا  .یسوه  اوه و  یوت  یدیسر ؟ اجک  هب  وت  یهدب ،

دنچ یدز ، مه  هنیس  الاح  میدوب ! هضور  .یود  یم تاسلج  رد  بترم  ییوگ ؟ یم هچ  یرادن ؟ لوبق  مه  وت  ایآ  .درادن  لوبق  ار  تلادع  دنک ، تنعل  ار  رُمع  ادخ  .تسا  تیالو  تلادع ، ًالصا 
میاهفرح مامت  نم  .ورب  شاب ، هتشاد  ماما  تفرعم  .مورب  تنابرق  دییوگن ، نسحلا  نب  ةجح  میوگ  یمن دیورن ، هضور  میوگ  یمن میوگ : یم هرابود  زاب  یدیشک ! مه  نسحلا  نب  ةجح  ات 

یتقو وت  نم ، زیزع  .یوش  یم رما  تدوخ  وت  نم ، زیزع  تسا ؟ رما  ارچ  .تسا  رما  یورب  اجک  ره  یشاب ، هتشاد  تیالو  تفرعم  رگا  وت  .شاب  هتشاد  تفرعم  .تسا  تیالو  تفرعم  یور 
ماما دوجو  نالا  رگم  تسین ؟ رما  قداص  ماما  رگم  .دنتسه  ام  زا  اه  هعیش تفگن : قداص  ماما  رگم  ینز ؟ یم فرح  یروط  نیا  اجک  زا  رخآ ، .یوش  یم رما  تدوخ  یدرک ، تعاطا  ار  رما 

.ینک تعاطا  ار  رما  هک  اجنآ  زا  یوش ؟ یم رما  اجک  زا  .یتسه  رما  مه  وت  سپ  دنتسه ؟ ام  زا  نایعیش  دیوگ  یمن رگم  تسین ؟ رما  نامز 

وت رگم  تسا ، لاملا  تیب  ینک  یم راک  یراد  وت  هک  یلوپ  نیا  .میرگزواجت  ام  .شابن  رگزواجت  ایب  .میتسه  رگرواجت  دنکن ، تعاطا  ار  رما  مادک  ره  امش ، کرابم  دوجو  هللاب ، هللاو ،
.ییادهش ءزج  نک ، راک  ورب  متفگ  وت  هب  نم  .مداد  وت  هب  لاملا  تیب  نم  دیوگ ]: یم  ] .دنک یم تساوخزاب  وت  زا  دنروآ ، یم رد  ار  تردپ  یرخب ، دنز  یم زاوآ  زاس و  هک  ار  یزیچ  یناوت  یم

، دهدب هرقن  دیاب  درک ، هدیشارخ  ار  شتسد  یکی  رگا  دیوگ  یم ارچ  .تسا  مکح  تتسد  یور  .میدشن  هجوتم  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  کی  یدیرخ ؟ هدوهیب  زیچ  ار  تلوپ  ارچ  ادهش ، ءزج 
هجوتم ام  ایآ  .ینادب  رت  مرتحم تدوخ  زا  ار  تیالو  اما  یتسه ؛ مرتحم  .هداد  رارق  مرتحم  ار  وت  ردقچ  نیبب ، .یهدب  دیاب  نوخ  کی  لوپ  درک ، روجنیا  ار  تمشچ  یسک  رگا  .دهدب  الط 

، رخن هک  تسا  شیور  رما  .رخن  هتفگ  درادن ؟ تیلام  ارچ  .درادن  تیلام  یدیرخ  هکنآ  .یدیرخ  ار  نیا  ارچ  هک  دنروآ  یم رد  ار  تردپ  ادرف  .تسا  لاملا  تیب  تلوپ  نیا  نم ، زیزع  میدش ؟
.تسا مارح  سپ  درادن ، تیلام  سپ  یدیرخ ، وت 

شرتخد زاهج  یور  اقآ ، یدش ؟ هجوتم  ایآ  .تسا  شیور  مکح  هتشاذگ ، مه  ار  تلوپ  هتشاذگ ، مه  ار  تلام  هتشاذگ ، ترایتخا  رد  ار  تیاپ  هتشاذگ ، ترایتخا  رد  ار  تتسد  هک  روط  نیمه
تعاطا ار  رما  دمآ ! شدب  هک  کرد  هب  تسا ، یروطچ  منز  دیایب ! شدب  هک  کرد  هب  دیآ ، یم شدب  مه  داماد  .یتسه  ریگ  وت  تمایق  ات  دنز  یم زاس  نیا  قمحا ، یا  دراذگ ! یم نویزیولت 

اب رن  .میتسه  رن  ام  تسا ، درم  نآ  .دشاب  عاجش  ادخ  رما  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  درم  .یتسس  یتسین ، دشاب ؛ عاجش  تیالو  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  درم  .مرخ  یمن نم  وگب ]: [ ؛ نک
هب مرخ ، یم ار  تابجاو  نم  وگب ]: ] دنک ؟ یم تراک  هچ  ًالثم  الاح  .یشاب  یهاوخ  یم هک  ره  .یتسه  ریگ  دنکن ، تعاطا  ار  ادخ  رما  دنک ، تعاطا  ار  قلخ  رما  هک  یسک  نآ  .تساتود  درم 



.شراک یپ  تفر  دش  مامت  بخ ، .مرخ  یم ار  تسا  بجاو  هک  نآ مرخ ؛ یم معسو  ردق 

مامت رد  نتفرگ ، سورع  رد  یریگب ، داماد  رد  نتسشن ، رد  ندیباوخ ، رد  نتفر ، هار  رد  اجک ، ره  رد  .تسین  اج  ود  اج ، کی  .میوگب  امش  هب  نم  ار  نیا  .میشاب  بظاوم  اجک  ره  رد  دیاب 
ریشمش قلخ  مامت  دنکب ، تشپ  قلخ  مامت  رگا  نامز ، ماما  دوجو  هب  مسق ، هللاو  نم  .تسا  نیا  مفرح  نم  .یشابن  مهتم  ادخ ، رما  ادخ ، لباقم  رد  یشاب ، هتشاد  هجوت  دیاب  اهاج 

یادهش هب  رگم  .تسا  راختفا  دروخب ، نم  هب  هک  قلخ  نآ  هبرض  .منیب  یم ار  نآ  هبرض  هن  منیب ، یم ار  قلخ  هن  نم ، .منک  یم تعاطا  ار  ادخ  رما  نم  دنیایب ، نم  هب  ور  دنریگب و  تسد 
؟ میتسین هجوتم  ارچ  .روخب  هبرض  تیالو ، رما  رد  .روخب  هبرض  تیالو ، هرابرد  .تیادف  هب  مردام  ردپ و  دیوگ : یم نامز  ماما  الاح  شتیاور ، نیا  دندزن ؟ هبرض  رگم  دندزن ؟ هبرض  البرک 

هن دنک ، ءاشفا  ار  وت  تیالو  یوش ؟ ءاشفا  یهاوخ  یمن رگم  .دنک  یم ءاشفا  ار  وت  ادخ  تقو ، نآ  .دوش  یم ءاشفا  یدروخ ، هبرض  هک  یعقوم  نآ  .دننک  یم ار  اهراک  نیا  اه  یضعب ارچ 
.دوش یم دوبان  مه  شیاشفا  .دوش  یم دوبان  شدوخ  .دروخ  یمن درد  هب  قلخ  یاشفا  .دنک  ءاشفا  ار  ام  هک  مینیبب  ار  قلخ  دیابن  ام  .میوگ  یم هچ  نم  نیبب  .قلخ 

تسرد ار  یربت  یلوت و  ام  موش ، یم تحاران  نم  هرابود  زاب  میدیمهف ؟ ار  یربت  یلوت و  ام  ایآ  .دهد  یم خساپ  ار  یزیچ  ره  ادخ  نم ، نازیزع  .دراد  تمظع  ردقچ  تیالو  یاشفا  نیبب ،
یربت مینکن ، تعاطا  ار  ادخ  رما  میهاوخب  رگا  مه  نامدوخ  زا ]  ] .دننک یمن تعاطا  ار  ادخ  رما  هک  اه  نآ زا  مییوجب  یربت  ام  تسا : نیا  یربت  یلوت و  نم ، زیزع  اباب ، .میدشن  هجوتم 

نامشچ رون  یا  زیزع ، ناناوج  یا  میوگ : یم هرابود  ار  یربت  یلوت و  میدیمهف ؟ ار  یربت  یلوت و  ام  ایآ  .تسا  گنشق  یلیخ  هللاو ، .مینک  تعاطا  ار  ادخ  رما  هک  تسا  نیا  یلوت  .مییوجب 
ءاروام هب  دیاب  ام  .دوش  یم هدیهاک  دوش ، یم مک  ام  زا  زیر  زیر ، بترم و  دراد  رمع  .دینامب  لاس  دص  امش  مراودیما  .دزرا  یمن شیاهزیچ  نیا  هب  ایند  هللاو ، نم ، نازیزع  یا  نم ،

هب دنیوگ  یم ام  هب  هک  تسین  نیا  یربت  .ینک  تعاطا  ار  اه  نیا رما  هک  تسا  نیا  مه  یلوت  .یرواین  اج  هب  یربت  دشاب ، وت  یوت  دیاب  یربت  یلوت و  تسا ؛ نیا  یربت  یلوت و  .میسرب 
رما هک  اجک  ره  .دشاب  یربت  یلوت و  تنورد  دیاب  تدوخ  وت  .منک  یم ضرع  امش  تمدخ  مراد  نم  هک  تسا  نیا  یربت  یلوت و  .تسا  داقتنا  اه  نیا تسا ، فرح  اه  نیا وگب ؛ ار  نیا  ینالف 

یلوت و هرابرد ] ، ] نم زیزع  .تسا  تدوخ  رد  تسا ؛ یلوت  یدرک ، تعاطا  هک  ار  مادک  ره  .یتسج  یربت  ادخ  مکح  زا  یتسج ، یربت  ادخ  رما  زا  ینعی  تسا ؛ یربت  نآ  یدرکن ، تعاطا  ار 
.میشاب بظاوم  دیاب  ام  دندز ، لوگ  ار  ام  یربت ،

ادخ .دشاب  نامسیر  هب  دیاب  وت  تسد  .منک  یم رت  هجوتم ار  امش  نم  میوش ؟ هجوتم  اجک  زا  ار  یربت  یلوت و  نیا  .تسا  گنشق  یلیخ  هللاو ، .میشاب  رما  رد  دیاب  ام  .منک  یم رارکت  هرابود 
نیا میوشن ؟ هجوتم  ام  زاب ] ، ] دیوگب ردقچ  دروایب ؟ تیاور  امش  یارب  ردقچ  دروایب ؟ هیآ  امش  یارب  ردقچ  رخآ ، دنک ؟ راک  هچ  ادخ  .میمهفب  وت  نم و  تسد  هدروآ  ار  شنامسیر  تسا ؛ نیا 
یلوپ کی  درک ، هعدخ  رفن  کی  .دندروخ  یم مسق  دنتشاذگ  یم تسد  دنتفر  یم اه  نیا تقو  نآ  .ییاتسور  یرهش ، ره  ًالثم  دش ، یم لزان  نامسآ  زا  ینامسیر  کی  .دراد  هقباس  نامسیر 

...تساوخ یم یسک  زا 

یلع ای 
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