
میحرلا میحرلا نمحرلا   نمحرلا مسب  هللاهللا   مسب
وو نیسحلا   نیسحلا نبا   نبا یلع   یلع وو   نیسحلا   نیسحلا یلع   یلع مالسلا   مالسلا هتاکرب ، ، هتاکرب وو   هللاهللا   ةمحر   ةمحر وو   مکیلع   مکیلع مالسلا   مالسلا هللادبع   هللادبع ابا   ابا ایای   کیلع   کیلع مالسلا   مالسلا

هتاکرب هتاکرب وو   هللاهللا   ةمحر   ةمحر وو   نیسحلا   نیسحلا تیب   تیب لها   لها وو   نیسحلا   نیسحلا دالوا   دالوا

، دروآ یمن دوجو  هب  یلکشم  هدننکداقتنا  یارب  یسک  مه  میدق  نامز  زا  دنک ، داقتنا  هک  یسک  .درادن  بیع  داقتنا  زیزع ، یاقفر 
ینعی دنرادن  یراک  یسک  هب  اهنیا  .رگید  دهدب  ار  شباوج  دهاوخ  یم مه  اقآ  نیا  دنز ؛ یم یفرح  کی  اقآ  نآ  .تسه  داقتنا 

میا هدمآ اجنیا  ام  .مینک  داقتنا  میهاوخ  یم ام  .دهد  یم یباوج  کی  مه  نآ  دنز ، یم فرح  ًالثم  هک  ییاقآ  نآ  دنتسه .]  ] ناشدوخ
یشیامرف کی  ناشیا  دور ، یم ربنم  دنک و  یم تبحص  هصالخ  هک  اه  سدنهم نیا  زا  رفن  کی  .درادن  یلاکشا  داقتنا  مینک و  نیرمت 

تسا و هدوب  نامز  نآ  رد  فرح  نیا  مارح » نم  مارح  لالح ، نم  لالح  : » هک دومرف  مرکا  ربمغیپ  تسا : هدومرف  ناشیا  .دندومرف 
هتفر شدای  هک  هللاءاشنا  الاح  .ندرک  تبحص  نامز  زا  تسا  هدرک  انب  .تسا  هدش  هتفرشیپ  هک  تسا  ینامز  نامز ، نیا  نالا 
موی مارح ، نم  مارح  ةمایقلا ، موی  لالح ، نم  لالح  : » دیامرف یم ربمغیپ  اما  .تسا  هتفگن  ار  نآ  تمایقلا » موی   » تسا و

دانع هک  دیاش  هللاءاشنا  ناشیا  الاح  .دنک  مارح  ار  نم  لالح  دنک ، لالح  ار  نم  مارح  هک  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ةمایقلا ؛»
.دنا هدرک هابتشا  دنا ، هتشادن

نوچ دوش ؛ یم لکشم  مدآ  راک  دشاب ، هتشاد  یدانع  کی  هتساوخن ، یادخ  هتساوخن ، یادخ  رگا  اما  درادن ؛ یبیع  یلیخ  هابتشا ،
غالا اب  مدرم  ًالثم  نامز  نآ  .دراد  قرف  رما  اب  نامز  میشاب ؛ هتشاد  یهاگآ  دیاب  مه  ام  .تسا  هدرک  یطاق  نامز  اب  ار  رما  ناشیا 

هب .دنور  یم هرایط  اب  الاح  اما  دنتفر ؛ یم هکم  رتش  اب  هکم  عقوم  نآ  .تسا  هدشن  یهن  دنور ؛ یم نیشام  اب  الاح  دنتفر ، یم دهشم 
اهنیا دنتفر ؛ هرمع  جح  هک  نم  زیزع  یاقفر  نیا  نالا  هک  نوچ  .تفر  یم هرایط  اب  دوب ، مه  لوسر هللا  دوخ  رگا  لوسر هللا ، دوخ 
نامز ای  .دنور  یم هرایط  اب  الاح  اما ] [ ؟ دنورب هکم  رتش  اب  اهنیا  دش  یم رگم  .تسا  بجاو  مه  ندب  ظفح  تسا ، ناشلابند  هچب 

نامز نآ  هک  دوش  یم ییاهلمع  تسا ، هدرک  تفرشیپ  نامز  دراد ؟ یلاکشا  هچ  .دنا  هدرک تسرد  نفلت  تسا ؛ هدرک  تفرشیپ 
ماما هدومرف ، مه  ربمغیپ  تسا و  هتفر  شیپ  نامز  عیانص  سپ  تسا ؛ هدرکن  یریگولج  ار  اهنیا  چیه  عرش  .تسا  هدش  یمن

ات ود  دنا  هتفر دنا ، هدرک تسرد  ولوپآ  الاح  .درادن  هجیتن  اما  دنور ؛ یم نامسآ  ات  یتح ، ات  .تسا  هتفگ  مه   ( مالسلا هیلع  قداص (
.تسین یا  هزات زیچ  کی  اهنیا  سپ  درادن ؛ یا  هدیاف دنا ، هدروآ گنس  دنا ، هدروآ کاخ 

لوسر هللا رما  .میوگ  یم امش  هب  تیاور  نالا  نم  ناج ، اقآ  نکن ! یطاق  رما  اب  ار  نامز  یا ، هدز ار  فرح  نیا  هک  امش  نم ، زیزع  یا 
مه هب  ار  ادخ  رما  میناوت  یمن ام  تسادخ ، رما   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رما  تسادخ ، رما   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )
مایق ات  دیوگ : یم دننکب ؟ تبحص  نیا  یارب  هک  دوش  یم یروطنیا  نامز  نیا  دنتسناد  یمن ادخ  ای  نآرق  ای  نینمؤملاریما  ایآ  .مینزب 

هلآ و هیلع و  یلص هللا  مرکا ( ربمغیپ  هک  دیرادن  لوبق  امش  ار  تیاور  نیا  رگم  منک ، ضرع  مهاوخ  یم امش  هب  نم  الاح  تمایق !
رفاک لیلد  .دندرک  فلخت  رکبابا  رمع و  .دنکب  فلخت  هک  یسک  نآ  هب  لوسر  ادخ و  تنعل  دیورب ؛ هماسا  لابند  درک ، رما   ( ملس

.دوش یم لکشم  نامراک  مینکن ، تعاطا  ار  رما  رگا  ام  .دندرکن  تعاطا  ار  رما  هک  تسا  نیا  رکبابا  رمع و  ندش 

جاح باتک  مناد  یمن تسا ، لوقعلا  باتک  مناد  یمن  تسا ، یفاک  باتک  نیا  دییوگ ؟ یم امش  هک  تسیچ  نیا  نم  زیزع  رخآ 
رد  ] ار مدرم  زادنین ، زادنا  تسد  رد  ار  تدوخ  نم ، زیزع  .وگب  ار  نیمه  مه  مدرم  هب  ناوخب و  ار  باتک  نیا  ایب  تسا ، سابع  خیش 

تلاس داتفه  تصش ، مه  وت  دندرم ؟ دیلقت  عجارم  مامت  هک  ینیب  یمن وت  رگم  .منک  یم تحیصن  ار  امش  نم  .زادنین  زادنا ] تسد 
لوسر هللا تسا ، رما  نیا  .میراذگب  قرف  رما  اب  ار  نامز  دیاب  ام  نم ، زیزع  یهدب ؟ یهاوخ  یم باوج  هنوگچ  یریم ، یم تسا ،

نیا تسا ؛ هدوب  نامز  نآ  رد  نیا  ییوگب  هک  تسا  نامز  ریغ  هب  دننک ، یم رما  اهنآ  دننک ، یم رما   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )
، هدمآ نامز  نآ  رگا  سپ  یتسه ! حاضتفا  وت  .منک  حاضتفا  ار  وت  مهاوخ  یمن نیا  زا  رتشیب  نم  .دروخ  یمرب دب  یاج  هب  یلیخ 
یروط نیا  نامز  .میهدب  ماجنا  یروط  نیا  ار  جح  میریگب ، یروط  نیا  ار  هزور  میناوخب ، یروطنیا  ار  زامن  الاح  تسا  هدوب  یروطنیا 
نامز اما  تسا ؛ نید  تایرورض  ءزج   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمغیپ ( شیامرف  میهدب ؟ ماجنا  میناوت  یم ام  ایآ  دیوگ ! یم

یرکف ریگب ، مارآ  منک ! ءاشفا  ار  وت  نیا  زا  رتشیب  نم  راذگن  یتسین ؟ هجوتم  ارچ  نم ، زیزع  رخآ ، .تسین  نید  تایرورض  ءزج 
.نکب تدوخ  یارب 

روط نیمه  .دشاب  عمج  ناتساوح  مورب ، ناتنابرق  نم ، نازیزع  نایاقآ ، ةمایقلا » موی  مارح ، دمحم ، مارح  لالح ، دمحم  لالح  »
دنزگ امش  تیالو  هب  دنهاوخ  یم نادند  گنچ و  اب  هک  تسا  هدش  یروط  کی  نامز  زورما  دینک ، یم ادیپ  یزور  قزر و  دیور و  یم هک 

.دیشاب هجوتم  یلیخ  .دینک  یم رواب  هک  دنتسه  یناسک  دننز ، یم دنزگ ]  ] هک مه  یناسک  .دننزب  دنزگ  امش  هدیقع  هب  دننزب ،



: دیامرف یم یلاعت  کرابت و  یادخ  هک  دشاب  ءاسک  ثیدح  رد  تیاور  نیا  ایوگ  منک ، ضرع  امش  تمدخ  مهاوخ  یم هک  یزیچ  نیا 
ارچ .مدرک  قلخ  امش  هطساو  هب  دیوگ  یمن مدرک ، قلخ  امش  تبحم  هطساو  هب  ار  اهنیا  همه  نامسآ و  نیمز و  مامت  نم 

ام هب  دراد  .دهاوخ  یم ار  ام  مسق ، ادخ  دوخ  هب  هللاب ، .دهاوخ  یم ار  ام  هللاو ، تبحم ؟ هطساو  هب  دیوگ  یم ارچ  دیوگ ؟ یمن
، دینک یم لوانت  دیروخ ، یم دیراد  هک  ییاه  هویم نیا  نالا  امش  .دیشاب  هتشاد  ار  اهنیا  تبحم  امش  دیوگ  یم .دهد  یم یهاگآ 

.مینکشب نادکمن  میروخب ، کمن  دیابن  ام  .تسا  هدش  قلخ  اهنآ  تبحم  یارب  اهنیا 

هیاسمه ًالثم  هک  نیا  لثم  دنزب ؛ رس  وا  هب  تفر  تشاد ، یتسود  کی  مولعلارحب  نیا  دنتفگ : منزب ؛ امش  یارب  یلاثم  کی  نم 
برطم اجنیا  تقو  دنچ  زا  دعب  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  هک  تفگ  شا  هیاسمه هب  .تسا  غولش  یلیخ  اجنیا  دید  .دوب  اجنیا 

، دید دمآ  .تسا  ربخ  هچ  مینیبب  مینزب ، رس  وا  هب  هک  یناونع  هب  میورب  وشب  دنلب  تفگ : .دننک  یم اهراک  نیا  زا  هصالخ  دنروآ و  یم
نآ .دنورب  دنوش و  دنلب  اهنیا  هک  دندوب  تحاران  اهنیا  .دنتسشن  رادقم  کی  دنتسه و  یروط  نیا  هصالخ  اهنیا  .تسا  تسرد 

.مینکش یمن نادکمن  میروخب ، هک  کمن  ام  .یتسه  تسود  ناشیا  اب  هک  امش  مناد  یم هلب ، تفگ : مولعلارحب  هب  دمآ  ناشگرزب 
نآ هناخ  رد  دندوب  هدمآ  اهنیا  بش  فصن  تفگ : ینکش ؟ یم نادکمن  هک  یا  هدروخن ار  ادخ  کمن  وت  ایآ  تفگ : مولعلارحب 

نادکمن ارچ  .میروخ  یمن ار  اهنیا  کمن  ام  ایآ  دیوگ ، یم تسار  تخادنا ؟ ام  ناج  هب  هزرل  هک  تسیک  نیا  دنتفگ  هیاسمه ،
ام هب  دراد  ینعی  ما ؛ هدرک قلخ  ار  اهنیا  نم  اهنیا  تبحم  هطساو  هب  دیوگ  یم منک ؛ یم رارکت  هرابود  نم  دینیبب ، ینکش ؟ یم

کی دیوگ  یمن رگم  دراد ؛ مه  فرط  نآ  زا  .دیشاب  هتشاد  ار  موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  نیا  تبحم  امش  هک  دهد  یم رادشه 
ام هک  دهد  یم رادشه  ام  هب  دراد  تسا ؟ هدرک  راک  هچ  ام  اب  ادخ  سپ  .دزوس  یمن دشاب ، هتشاد  نینمؤملاریما  تبحم  رگا  یدوهی 

.میشاب هتشاد  ار  هداوناخ  نیا  تبحم 

ار تدوخ  امش  رگا  .میزاسب  ار  نامدوخ  لوا  ام  دیاب  مورب ، ناتنابرق  دینکب ، باسح  اهنیا  نیا  یور  یردق  کی  امش  رگا  هللاو ،
زرد هرذ  کی  یا  هزوک کی  رگا  .موشب  هجوتم  مدوخ  هک  منز  یم هناماوع  لاثم  کی  نم  دینیبب ، .دراد  یگدنزاس  امش  دیلوت  یتخاس ،

ایب .میوشب  ملاس  نامدوخ  ایب  نم ، زیزع  .دراد  یمن هگن  ار  بآ  دشاب ، هتشاد  کرت  هرذ  کی  دراد ، یمن هگن  ار  بآ  دشاب ، هتشاد 
، نم زیزع  یتسه ، تسرد  امش  .دوش  یم یزاس  ناسنا امش  دیلوت  یدرک ، تسرد  ار  تدوخ  رگا  .مینکب  تسرد  ار  نامدوخ  لوا 

لغد رشب  رگا  .دراد  یمن هگن  بآ  راد  لغد هزوک  .رادنرب  لغد  نم ، زیزع  یراد ، یم هگن  ار  تتیالو  .یراد  یم هگن  ار  تتیالو  تسرد 
.دنک یم تشن  وا  تیالو  دشاب ، هتشاد 

، میتسه اهنیا  تبحم  ریز  ام  .ما  هدرک قلخ  اهنیا  تبحم  هب  ار  اهنیا  همه  نم  دیوگ  یم هک  دهاوخ  یم ار  امش  ردقچ  ادخ  نیبب  الاح 
هچ دیاب  ام  یروخ ، یم هک  یتاج  هویم نیا  یروخیم ، هک  یروگنا  نیا  یروخ ، یم هک  یبیس  نیا  امش  نالا  .میتسه  اهنیا  تنم  ریز 

یراد وت  .دنا  هدرک تنامض  اهنیا  تسا ؛ هداد  تنامض  تسا ، هداد  امش  هب  یلوپ  کی  رفن  کی  هک  تسا  نیا  لثم  مینک ؟ راک 
ار ملاع  نیا  نم  .تسا  هتساوخ  ار  ام  یلیخ  .تسا  گنشق  یلیخ  دناد  یم ادخ  دیتسین ؟ هجوتم  ارچ  .یروخ  یم ار  اهنیا  تنامض 

.دناسر یم ءاورام  هب  ار  ام  اهنیا  تبحم  نم ، نازیزع  .دیشاب  هتشاد  ار  اهنیا  تبحم  مدرم ، یا  ینعی  ما ؛ هدرک قلخ  اهنیا  تبحم  هب 
.تسا هدش  هیکت  تبحم ، یور  یلیخ 

رگزواجت اهنیا  هک  دنتسه  یا  هدع کی  الاح  .تسا  اهنیا  یارب  شمامت  تسه ، هک  هچ  ره  تقلخ  مامت  رد  دش  مولعم  الاح 
رگزواجت دنتسه ، یا  هدع کی  .متسه ) داریا  دروم  هک  نم  .مریگ  یم رارق  داریا  دروم  نم  دینکن  هجوت  ار  اجنیا  رگا  .دنتسه  (

ادرف .تسا  تحاران  یلیخ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا ( لوسر  دندید  هک  تسین  رگم  .دننک  یم عمج  ار  لام  نیا  .دنتسه 
وا تسد  .یوشب  نآ  لثم  مه  یناوت  یمن یتسین ، ادخ  لوسر  وت  .متحاران  نم  دوب ، نم  شیپ  مهرد  دنچ  دومرف : ارچ ؟ دندیسرپ :

کی دییامرفب ، هجوت  .هن  یهدب ؟ مدرم  هب  یورب  یراد  هچره  الاح  .تسا  لاملا  تیب  امش  تسد  اما  دوب ؛ یعقاو  لاملا  تیب 
یراک هچ  الاح  .درک  بصغ  ار  ام  زیزع  یارهز  کدف  دمآ  .دندوب  رکبابا  رمع و  رگزواجت ، لوا  .دنتسه  رگزواجت  دنتسه  یا  هدع

اهنیا لابند  مه  کرشم  یا  هدع کی  دنک ، یم عمج  ار  لام  نیا  .دنرگزواجت  یا  هدع کی  مه  الاح  .تسا  هدرک  عمج  دنک ؟ یم
رد کرشم ، یا  هدع کی  .تسا  هتساوخ  ار  اه  امش ادخ  .تسا  گنشق  دناد  یم ادخ  تسا ؟ یسک  هچ  کرشم  اجنیا  نیبب ، .دنور  یم

.دنور یم اهنیا  فارطا 

رگزواجت مه  قلخ  .دور  یم قلخ  یپ  یزور  رطاخ  هب  .درادن  لوبق  ار  نیقزارلا » ریخ  هللاو   » هک یسک  تسا ؟ یسک  هچ  کرشم 
یمدآ نیا  .تیالو  هب  کرشم  کی  میراد ، ادخ  هب  کرشم  کی  ام  .درادن  ادخ  هب  نانیمطا  نیا  الاح  .تسا  هدرک  عمج  لام  تسا و 

هچ وا  هب  نیا  .دهاوخ  یم یزور  دور ؟ یم یزیچ  هچ  یارب  الاح  .تسا  ادخ  هب  کرشم  دور ، یم قلخ  لابند  شا  یزور یارب  زا  هک 
دز نکشب ! ار  ارهز  یوزاب  نزب  مهد ؛ یم وت  هب  تفگ : تفر ، رمع  شیپ  .تساوخن  قزر  تساوخ ، یزور  ذفنق  دیوگ ؟ یم یزیچ 



درک عمج  .درک  بصغ  ار  تموکح  هیواعم  نب  دیزی  میتسین ؟ هجوتم  ارچ  .یزور  یارب  یزیچ ؟ هچ  یارب  .تسکش  ار  ارهز  یوزاب 
قداص ماما  .دنیآ  یم اه  کرشم هدرک ، عمج  الاح  .تسا  هدش  قلخ  اهنیا  هطساو  هب  هک  ار  موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  نیا  لام 

.دیهاوخن قلخ  زا  یزور  .دنتشک  ار  نم  دج  دنتفر  دنتفرگ و  وج  کراهچ  هس  دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  )

کی نم  نم ، نازیزع  .منک  ءاشفا  مهاوخ  یم زورما  میهاوخب ، ار  قلخ  تیالو  میوگ : یم منز ، یم داد  مراد  هک  تسا  تقو  دنچ 
اهناوخ هضور  نیا  زا  املع ، میوگ  یم یتقو  .دمآ  اجنیا  شیپ  تقو  دنچ  املع  زا  یکی  .دینک  لوبق  امش  هک  میوگب  امش  یارب  یتیاور 
لاوس مه  رفن  دنچ  زا  .ما  هدش جیگ  هک  تسا  زور  هنابش نیدنچ  تسا ، هدرک  جیگ  ار  نم  مدروخرب ، تیاور  کی  هب  تفگ : .دندوبن 

.ما هدمآ رگید  الاح  تفگ : یدمآ ؟ اجنیا  یدرک  لاوس  رفن  دنچ  زا  الاح  .دنکن  درد  تتسد  متفگ : .اجنیا  ما  هدمآ الاح  ما ، هدرک
ار ماما  هدزاود  ام  لد  دیامرف : یم قداص  ماما  ینک ، شوخ  ار  نمؤم  کی  لد  رگا  دیوگ : یم .میدروخرب  ام  اه  تیاور نیا  هب  تفگ :

ار نمؤم  ردارب  تجاح  کی  رگا  .تسا  هدش  شوخ  مه  نم  لد  دیوگ : یم ادخ  تسا ، هدرک  شوخ  ار  ارهز  مردام  لد  هدرک ، شوخ 
زا درک  انب  .دهد  یم وت  هب  ار  لاس  داتفه  باوث  یباوخب ، ضیرم  کی  شیپ  بش  کی  .دراد  هرمع  داتفه  جح ، داتفه  ینک ، هدروآرب 

مه یبصغ  رگا  یتح  نفک  نآ  .دنک  یمن ترشحم  دراو  هنهرب  تمایق  رد  ادخ  یهدب ، سابل  رفن  کی  هب  رگا  .ندز  اهفرح  نیا 
شقباطم مه  نآرق  اب  ما  هتفر ما ؛ هدید یفاک  رد  ار  تیاور  نیا  هعفد  کی الاح  .دنریگ  یم هدهع  هب  ماما  ربمایپ و  ادخ و  دشاب ،

نازیزع .دوب  هدرک  جیگ  ار  وا  منک ؟ هچ  تیاور  نیا  اب  نم  .کرشم  مه  یرفاک ، مه  ینک ،]  ] نمؤم هب  کمک  دیامرف : یم .ما  هدرک
شیپ دیایب  دهاوخ  یم دتفا ، یم هار  اجنآ  زا  هک  یسک  نآ  میوگ ، یم امش  هب  اهتقو  یا  هراپ کی  نم  دناد  یم ادخ  ًالصا  راگنا  نم ،

زا ار  باوج  نیا  اما  تسا ؛ هتشاذگ  تنابز  ریز  ار  شباوج  .تسا  هداد  وت  هب  ار  شباوج  تسا ، یزیچ  هچ  نآ  دناد  یم ادخ  .امش 
زا هک  یسک  نآ  .دز  راوید  هنیس  دیاب  ار  نم  .ما  هداد ار  شباوج  نم »  » هدمآ ملاع  کی  ییوگن  .منک  یم رارکت  مراد  نم  مینادب ، ادخ 

هب دنکب ، تنایخ  دهاوخ  یم نمؤم  نآ  هب  درف ]  ] نیا متفگ  وا  هب  .تسا  هتشاذگ  وت  لد  رد  ار  شباوج  ادخ  دنک ، یم تکرح  اجنآ 
کی .کرشم  مه  تسه و  رفاک  مه  نیا  .دنکب  تنایخ  دهاوخ  یم تسه  یناونع  ره  هب  الاح  .دنکب  تنایخ  دهاوخ  یم لام  طسوت 

کی دهاوخ  یم تسا ، طقاس  تیالو  زا  دنک ، یم نیا  هب  هک  یکمک  نیا  ارچ ؟ .دنکن  درد  تتسد  تفگ  دز و  چیپ  درک و  رکف  یردق 
نمؤم کی  هب  ارچ  .دنک  یم باطخ  رفاک  ار  وا  نمؤم ، نیا  طسوت  هب  .دراد  تسود  ار  نمؤم  نیا  ادخ  تقو  نآ  .دنکب  یتنایخ 

؟ ینکب تنایخ  یهاوخ  یم

اقفر زا  یکی  هب  نم  .دیشاب  هتشادن  لام  هک  نیا  هن  موشب ، امش  یادف  مورب ، ناتنابرق  منک  ضرع  امش  هب  مهاوخ  یم الاح  نم 
.منک یم اه  امش هب  راختفا  نم  .منک  یم راختفا  مه  نم  .دیشاب  هتشاد  دیاب  بوخ  یلیخ  نیشام  هک  تسا  نیا  امش  نأش  متفگ :
قلخ امش  یارب  ار  رهاط  بیط و  یاهزیچ  نیا  مامت  احلاص » اولمعاو  تابیطلا  نم  اولک  : » دیامرف یم ادخ  .دینک  یم تعاطا  ار  رما 

، نویلیم هد  تهاگراک  نم ، زیزع  منک ، یم ضرع  امش  تمدخ  الاح  .تسا  تیالو  هب  لمع  حلاص ، لمع  .دینک  حلاص  لمع  مدرک ؛
یارب نآ  .دوب  یروط  نیا  ربمغیپ  ییوگن  اجنآ.یشاب  هتشاد  دیاب  دورب ؛ دورب ، الاب  دهاوخ  یم هچ  ره  نویلیم  دصناپ  نویلیم ، دص 
ارقف اب  وشب ، کیرش  ادخ  اب  یراد ، ار  هاگراک  نآ  هک  روط  نیمه اما  یشاب ؛ هتشاد  ار  هناخ  نیرتهب  دیاب  وت  سدنهم ، اقآ  .تسا  وا 

شدب یروخدوخ  زا  ادخ  .شابن  روخدوخ  .نیا  هب  یهدب  شاب  رکف  رد  ار  نآ  زا  یرادقم  مدرک  ار  راک  نیا  رگا  ایادخ ، .وشب  کیرش 
لام دراد  نیا  .دنشاب  وا  رما  هب  مدرم  دنک ، یم عمج  لام  دراد  نآ  .تسا  قیقد  یلیخ  اهفرح  نیا  هللاو ، دییامرفب ، هجوت  .دیآ  یم
.ورب نم ، زیزع  .دورب  هرمع  دورب ، هکم  دورب ، البرک  دروخب ، شا  هچب دروخب ، شدوخ  دنک ؛ قافنا  دنک ؟ یراک  هچ  هک  دنک  یم عمج 

؛ تسا هتفر  هرمع  تسا و  هدیلام  ارقف  هشوگ  لگ و  هب  یتسد  کی  هرخالاب  هدمآ ، بخ  دناسر ، امش  تمدخ  مالس  هک  اقفر  زا  یکی 
رت بجاو نآ  زا  هرمع  داتفه  جح ، داتفه  نیا  .دور  یم مه  هرمع  الاح  تسا ، هدرک  ار  هرمع  داتفه  جح ، داتفه  اجنیا  .دشاب  لوبق 

نیا دیآ  یم شمرش  ادخ  دنکن ، لوبق  ار  مدآ  نیا  دیآ  یم شمرش  ربمغیپ ، تسا : نیا  نم  هدیقع  ًالصا  .تسا  بحتسم  نآ  تسا ؛
لمع شا  هفیظو هب  نیا  .تسا  هدرک  لمع  شا  هفیظو هب  دنکن ؛ لوبق  ار  مدآ  نیا  دیآ ، یم ناشمرش  ماما  راهچ  دنکن ، لوبق  ار  مدآ 

لام نم ، زیزع  متفگ : نم  سپ  .تسا  هدرکن  لمع  شا  هفیظو هب  سرخ ؛ ای  تسا  گس  ای  تسا  کوخ  ای  مه  نآ  تسا ؛ هدرک 
نک شوخ لد  دیلوت  اهنیا  تسا ؟ یسک  هچ  یارب  اه  هناخراک نیا  تسا ؟ یسک  هچ  یارب  اه  هاگراک نیا  یشاب ، هتشاد  دیاب 

( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  نک  شوخ لد  دیلوت  اهنیا  تسا ، وت  رسپ  رتخد و  نک  شوخ لد  دیلوت  اهنیا  تسا ، نیفعضتسم 
.تسا

، لوا .تسا  هدع  هس  شود  یور  رب  نید ، دیامرف : یم ترضح  .میوگ  یم امش  هب  ار  شتیاور  نالا  نم  .دنیوگ  یم هابتشا  امش  هب 
رما هب  وت  .شدوخ  رما  هب  هن  دشاب ، بر  رما  هب  نیا ؛ ینعی  ینابر ، ملاع  .شدوخ  رما  هب  هن  دشاب ، بر  رما  هب  ینعی  ینابر ؛ ملاع 
مه ربمغیپ  شاب ، ربمغیپ  رما  هب  دیوگ : یم مه  بر  .دشاب  بر  رما  هب  دیاب  ینابر  یتسین ؛ ینابر  ملاع  هللاو ، وت  یتسه ، تدوخ 

عیطم هک  دراذگ  یم ار  همه  ار  شلوصا  هقف و  شسرد و  شدوخ و  ینعی  ینابر ، ملاع  دوشیم  نیا  شاب ؛ یلع  رما  هب  دیوگ : یم



.دراذگ یم رانک  ار  اراد  دراذگ ؛ یم نیا  یور  رب  تواخس  کی  نیبب ، .یخس  یاراد  دیوگ  یم دیوگ ؟ یم هچ  هرابود  تقو  نآ .دشاب  بر 
یزیچ نالا  نم  نیبب ، .تسا  مهم  یلیخ  رباص  ریقف  رباص ، ریقف  رگید ]  ] .دراذگ یم شیور  رب  تواخس  کی  الاح  تسه ، اراد 

هلاچ رد  ارم  .متسین  رباص  نم  مرادن ؛ نم  هک  منز  یم فرح  یزرط  کی  اما  دیهدب ؛ نم  هب  یزیچ  میوگ  یمن مه  اه  امش هب  .مرادن 
هک دینکب  رکف  اجنیا  یور  نیبب ، .دشاب  ادخ  هب  طقف  شیاکتا  یلو  دهاوخب ؛ ار  اه  امش همه  دنک ، اعد  دیاب  رباص  ریقف  .تخادنا 
یزور قلخ  زا  تقو  نآ دور ؛ یم قلخ  لابند  دش ، ادخ  هب  کرشم  یتقو  دوش ، یم کرشم  ادخ  هب  لوا  هک  یسک  نآ  .متفگ  هچ  نم 

.دیوگ یم ار  شدوخ  تثابخ  تسیچ ؟ شدوخ  رما  .دیوگ  یم ار  شدوخ  رما  قلخ  تساوخ ، یزور  قلخ  زا  یتقو  الاح  .دهاوخ  یم
.دنیب یم ار  شدوخ  تثابخ  الاح  .دنک  تعاطا  ار  رما  دیاب  قلخ  نیا  درادن ، رما  هک ] قلخ  نیا  ]

ار ارهز  دنک ، یم رما  ذفنق  هب  الاح  .دندرک  عمج  ناشدوخ  رود  دندروآ و  ار  لاملا  تیب  همه  .دندوب  رکبابا  رمع و  ملاع  رگزواجت  لوا 
اجنآ الاح  دیور ، یم هک  یا  هدع کی  لثم  دندش ؛ عمج  همه  دنهاوخ ، یم یزور  وا  زا  اهنآ  .دیوش  دنلب  دنک ، یم رما  اهنآ  هب  نزب !
مه شدوخ  نیا  .تراک  یپ  ورب  وش ، دنلب  .ناوخب  ار  تسرد  تراک ، یپ  ورب  وشب  دلب  .تسا  نآ  شیپ  ناشساوح  دنا ، هتسشن

لایخ وت  .رهظ  کیدزن  ات  دنیشن  یم اجنامه  یهاوخ ؟ یم یزیچ  هچ  هراچیب  زا  وت  رخآ ، .تسا  هراچیب  مه  شدوخ  تسا ، جاتحم 
، بخ ینک ؟ هچ  ینیشن  یم یور  یم اجنآ  ردقنیا  یکرشم ! هللات ، هللاب ، هللاو ، تسابل ، اهفرح و  مامت  اب  یتسین ، کرشم  نکن 

هب یزیچ  هک  تسا  نیا  ندوب  کرشم  رگم  ییوگب ؟ ادخ  هب  یزیچ  هک  تسا  نیا  ندوب  کرشم  رگم  .رگید  ورب  یتفر ، ار  تسرد 
.منک یم رارکت  هرابود  .مینادب  دیفم  ار  تیالو  دیاب  ام  یناد ، یم دیفم  ار  قلخ  وت  .یکرشم  وت  ییوگب ؟ تیالو 

: تفگ .دروخ  مسق  ادخ  هدنب  نیا  .تسا  یتوغاط  دیوگ : یم هتفر ، هدشاپ  رفن  کی  دننز ؟ یم اه  یضعب هک  تسیچ  اهفرح  نیا 
الاح تسا ، هدروآ  اجنیا  مه  هکت  ات  هس  ود  .تسا  هتشاذگ  اجنیا  هدروآ و  ار  شیاه  شرف دورب ، دهشم  هتساوخ  یم مرتخد 

اقآ نیا  تسا ؛ هدرک  تحاران  ار  ناملسم  کی  دز ، ناملسم  کی  هب  تمهت  کی  .تسا  یتوغاط  دنیوگ  یم هداتفا ، اهنیا  هب  ناشهاگن 
کی هک  تسا  نیا  لثم  ایر  تفگ : ار ، یرئاح  یاقآ  دنک  تمحر  ادخ  .دهدب  اهنیا  دای  مه  یزیچ  ربنم و  یالاب  دیایب  دهاوخ  یم
نیا دشاب ؛ عمج  ناتساوح  .تسا  اه  فرح نامه  منز ، یم مراد  نم  هک  اهفرح  نیا  .دورب  هار  هایس  گنس  کی  یور  رب  هچروم 

؛ منک یم ضرع  یلک  مراد  نم  نم ، نازیزع  میا ؟ هنوگچ ام  دینیبب  دینک ، رکف  ناتدوخ  نورد  یردق  کی  .تسا  هایس  گنس  نامه 
مارتحا ار  نم  امش  .ریگب  ار  یدرمریپ  کی  مارتحا  هک  تسا  هتفگ  ادخ  هک  دییاهنآ  زا  امش  .دیتسه  نم  داتسا  هک  اه  امش همه 

فرح اه  امش یارب  هک  مشک  یم تلاجخ  امش  زا  مریگ ، یم هزیر  قرع نم  هللاو ، هنرگا ، منز ؛ یم فرح  امش  یارب  نم  هک  دینک  یم
اهفرح نیا  اه  امش هب  نم  نم ، زیزع  .منز  یم یفرح  کی  نم  هک  دینک  یم تعاطا  ار  رما  دیراد  امش  .میوگ  یم تسار  هللاو ، .منزب 

.منک یم وج  نیا  اب  داقتنا  نم  منز ، یم فرح  مراد  وج  رد  نم  منز ؛ یمن ار 

دنهاوخب و ار  نم  اه ، هدنب نیا  ات  وگب  ار  نم  یاه  تمعن یسوم ، ای  تفگ : یسوم  هب  .دهاوخ  یم ار  اه  امش ردقچ  ادخ  دینیبب  الاح 
امش یایند  درد  هب  هن  هک  دیریگ  یم ار  اه  قیفر نیا  دیور  یم اجک  تسا ؟ یسک  هچ  رتهب  ادخ  زا  قیفر  اقآ ، .دنوشب  قیفر  نم  اب 

لاوس ام  زا  نایاقآ  نیا  زا  یکی  تسا ؟ هدرک  هچ  امش  اب  ادخ  دینیبب  الاح  .دیوشب  قیفر  ادخ  اب  دییایب  ترخآ ؟ درد  هب  هن  دروخ ، یم
کی تسا ) هدوب  یربنم  باسح  هب  مه  شردپ  ) اهیبا .» ما  : » دیامرف یم زیزع  یارهز  هب  ربمغیپ  هک  میراد  یتیاور  کی  هک  درک 
مردپ هک  تفگ  یم وا  .ناسرب  ار  نم  گرم  ایادخ ، یتافو » لجع  : » تفگ دیبلط ؟ گرم  ادخ  زا  ارهز  ترضح  ارچ  هک  درک  یلاوس 

مه نم  دیبسچن و  نم  هب  هرذ  کی  تفگ : یم وا  .دندومرف  یشیامرف  ناشردپ  دندش و  روط  نیا  دندش و  روط  نیا  اهنآ  تفگ : یم
دراد نیا  تسا : نیا  نم  تیالو  رظن  .مشابن  ریگ  مهاوخ  یم میوگ ، یم ار  تیالو  رظن  نم  متفگ : .ما  هدنام ریحتم  روط  نیمه 

ارهز ترضح  هک  دندرک  لاوس  ناشیا  .تسا  نم  یارب  تسا و  یگ  هراچیب نتساوخ ، ادخ  زا  گرم  .دنک  یم ار  اهنیا  تثابخ  یاشفا 
روط نیا  تسا و  هتفگ  روط  نیا  مردپ  تفگ : دیوگ ؟ یم یتحاران  یور  زا  دراد ؟ تبسانم  هچ  نیا  دیوگ  یم ار  یتافو » لجع   » یتقو
ای متسه  تحاران  ای  متسه  لوپ  یب ای  تسا ؛ نم  یارب  نتساوخ  گرم  نیا  ًالثم  .تسا  نیا  متیالو  رظن  نم  متفگ.تسا : هتفگ 

هدقع همه  اه  نیا مراک ، زا  یتیاضران  ایند و  زا  یتیاضران  یتحاران و  یور  زا  .دور  یمن شیپ  مهدب ، ماجنا  مهاوخ  یم یراک  کی 
رخآ رد  تفگ : یم ار ، سابع  خیش  جاح  دزرمایب  ادخ  میراد ، تیاور  کی  ًاقافتا  .هدب  گرم  ار  ام  ایادخ  میوگ : یم تسا و  هدش 

متفگ ناشیا  هب  اما  .دیآ  یمن ناشغارس  مه  گرم  دنهاوخ و  یم ادخ  زا  گرم  هک  دیآ  یم شیپ  مدرم  یارب  راشف  یروط  هب  نامزلا 
دیلام و تسد  تسه و  ینش  کی  تسه و  یتسوپ  کی  دید  تسا ، هدمآ  نینمؤملاریما  هناخ  رد  هک  یتقو  الاح  هضف ، نیا  هک 

دشک یم سفن  کی  هک  زیزع  یارهز  ای  .تسا  رهاوج  شیارب  نابایب ، یاهکاخ  مامت  ناشیا  هضف  کی  .درک  رهاوج  ار  اهنیا  همه 
شریز زا  دنا  هتشون دنک ، یم تکرح  اج  زا  اه  نوتس دروخب ، مه  هب  دهاوخ  یم ملاع  کی  دیرادرب و  یلع  زا  تسد  دیوگ ] یم  ]

وج رد  رویط  ینک ، نیرفن  دنکن  یتسه ، نیملاعلل  ةمحر  رتخد  وت  وگب  ناملس ، یا  دیوگ : یم نینمؤملاریما  تقو  نآ .دنتفر  یم
رظن هب  اما  دراد ؟ یتحاران  هچ  نیا  تسارهز ؟ رما  هب  یملاع  کی  ینعی  .دروخ  یم مه  هب  یملاع  کی  ینعی  دنوش ؛ یم کاله  اوه 

.دنک یم ءاشفا  ار  اهنیا  رفک  دراد  نم ،



؟ تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  دنک ، تیذا  ار  نم  سک  ره  هدرک ، تیذا  ار  نم  دنک ، تیذا  ار  ارهز  سک  ره  دومرف  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  هن 
هب .متحاران  اهنیا  زا  نم  دیوگ : یم تمایق  مایق  ات  تقلخ  لک  هب  دراد  الاح  هدرک ، تبحص  زیزع  یارهز  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  ردقچ 

؛ هدب ار  گرم  ار  نم  ایادخ ] : ] میوگ یم نم  اهنیا ، رجزنم  زا  اهنیا ، راک  زا  هک  تسا  لکشم  راک  یردق  هب  دندرک ، تیذا  ار  نم  یردق 
دراد تقلخ  لک  هب  .تسا  تحاران  اهنیا  تسد  زا  هک  سب  زا  دنک ، یم اشفا  ار  اهنیا  رفک  دراد  .تسا  شدوخ  تسد  هب  گرم  هن  رگا 

ناشیا .دنک  یم اشفا  ار  اهنیا  رفک  ینعی  متحاران ؛ .متسه  تحاران  ردقنیا  اهنیا  تسد  زا  نم  دینادب  تفگ ، مردپ  ردقنیا  دیوگ : یم
.درک لوبق 

( تسا نیا  مراذگب  همه  رس  هب  تزع  مهاوخ  یم متفگ  هک  نیا  میوگب ( امش  هب  نم  .منک  ضرع  امش  تمدخ  مهاوخ  یم الاح 
شزرا قلخ  رگا  دنک ؟ یم ور  ریز و  ار  طول  موق  رهش  تشه  لیئربج  ارچ  تشاد ، شزرا  قلخ  رگا  .درادن  شزرا  قلخ  هک  دینادب 

موق ارچ  دراد ، شزرا  قلخ  رگا  دنک ؟ یم یروطنیا  ار  حون  موق  ارچ  دراد ، شزرا  قلخ  رگا  دنک ؟ یم یروطنیا  ار  داع  موق  ارچ  دراد ،
ار تیالو  تفلاخم  یتقو  اهنیا  .دراد  شزرا  تیالو ، نم ، زیزع  دیهدب ؟ باوج  نم  هب  دنک ؟ یم یروطنیا  ار  یسوم  ترضح 

هب تیالو ، .دیتسه  ءاروام  اب  دیشاب ، هتشاد  تیالو  رگا  .دینک  لابقتسا  ار  تیالو  دییایب  دیاب  امش  .دنرادن  شزرا  رگید  دننک ، یم
رما اهنیا  رما  .دنتسه  ادخ  رما  اهنیا ، .دنک  یم ءاروام  ار  ادخ  ناشیا  دییوگن  الاح  .تسا  لصو  ادخ  هب  ینعی  تسا ؛ لصو  ءاروام 

ءزج هن  رگا  یوشب ، وضع  هک  یشاب  هتشاد  تیالو  دیاب  .یراد  تسد  ءاروام  هب  تفر ، الاب  یردق  کی  امش  تیالو  یتقو  .تسادخ 
لئاق شزرا  ناشدوخ  یارب  ناشدوخ  .درادن  شزرا  قلخ  .تسا  تیالو  هب  قلخ  شزرا  مدرم و  شزرا  مامت  سپ  یتسه ؛

ار نم  فیرعت  دیوگ  یم نیا  .دینکب  ار  نم  فیرعت  دنیوگ : یم دنهد ، یم اهنآ  هب  یزیچ  دننک و  یم عمج  ار  یا  هدع کی  .دنوش  یم
هعفد کی .دنک  دییات  ار  وت  دیاب  ادخ  .دروخ  یمن ءاروام  درد  هب  اهنیا  هللاو ، نم ، زیزع  .نکب  ار  نم  فیرعت  دیوگ : یم نآ  نکب ،
میظعلادبع هاش  نیا  ترایز  دیوگ : یم .دنک  یم تعاطا  ار  رما  ارچ ؟ .تسا  تیب  لها  ام  ءزج  تیبلا » لها  انم  ناملس  : » دیوگ یم

ام .دننک  دییات  ار  ام  دیاب  اهنآ  .دنک  باختنا  ار  وت  ءاروام  دیاب  نم ، زیزع  .تسا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  ترایز  قباطم  ینسح ،
ربمغیپ یلع و  هک  دوب  ادخ  رون  تسد  دییات  دوب ، اروام  تسد  دییات  دوب ، هابتشا  قلخ  دییات  .میوش  یم اهنآ  ءزج  میوشب ، دییات  رگا 

! دنام یم گید  هت لثم  اه ، یدییات نیا  .تسا 

ار ادخ  دییایب  موشب ، ناتیادف  .تسا  هدرک  تسرد  امش  یارب  نیتملا  لبح  دهاوخ ؛ یم ار  امش  ردقچ  ادخ  دینیبب  نم ، نازیزع  الاح 
اهنیا الاح  .تسا  هتشاذگ  نیتملا  لبح  الاح  .تسا  هدرک  هچ  ام  اب  ادخ  مینیبب  ادخ  رکف  رد  میورب  یردق  کی  دییایب  .دیهاوخب 

.دنکب  ( مالسلا هیلع  نسح ( ماما  اقآ  دنتشاذگن  دنک ، ءاشفا  ار  تیالو   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( دنتشاذگن  دندرک ، تفلاخم 
امش یارب  ار  اهنیا  ربق  یلاعت  کرابت و  یادخ  الاح  دنک ؟ یم راک  هچ  ادخ  نیبب  الاح  .دنکب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  دنتشاذگن 

هرمع داتفه  جح ، داتفه  باوث  ورب ،  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  ترایز  تفرعم  اب  دیوگ  یم امش  هب  .تسا  هتشاذگ  نیتملا  لبح 
، ورب  ( مالسلا اهیلع  بنیز ( ترضح  ترایز  شطیارش  اب  هنجلا ،» یف  : » ورب  ( مالسلا اهیلع  هموصعم ( ترضح  ترایز  دراد ،
رجه یوت  ورب  ایب  تسا ؟ بوخ  ادخ  ردقچ  .دیسرب  اروام  هب  امش  هک  درک  الپ  ترپ و  ار  اهنیا  ادخ  .دوش  یم بجاو  وت  هب  تشهب 

یشزرا هچ  گنس  اباب ، .مهد  یم وت  هب  باوث  ردق  نیا  نم  نک ، فاوط  اهگنس  نآ  رود  ایب  .دراد  باوث  روطنیا  لیعامسا ، ترضح 
دراد شزرا   ( مالسلا هیلع  یلع ( تبحم  نآ  درادن ، شزرا  هک  گنس  درگب ؛ اهگنس  نآ  رود  یلع  تبحم  اب  شطیارش ، اب  اما  دراد ؟
ادخ ردقچ  میناد ؟ یمن ار  ادخ  ردق  ام  ارچ  دراد .] شزرا   ] هیامرس نآ  اب  طیارش ، نآ  اب  تبحم ، نآ  اب  .یدرگ  یم ادخ  هناخ  رود  هک 

هدزاود باوث  نمؤم ، کی  ندید  ورب  دیوگ : یم دسر ، یمن تتسد  رگا  مه  فرط  نآ  زا  .تسا  هدرک  تسرد  ام  یارب  نیتملا  لبح 
هیلع یلع ( هب  لاصتا  تسا ؟ روطچ  نمؤم  نیا  .تسا  نیتملا  لبح  مه  نمؤم  کی  اباب ، .دهد  یم وت  هب  موصعم  هدراهچ  ماما ،

ملع ار  سک  ره  تفگ : .منک  اشفا  یردق  کی  ار  راک  مهاوخ  یمن هللاب ، هللاو ، .تسا  زیزع  یارهز  هب  لاصتا  تسا ،  ( مالسلا
یتحاران دنروآ ؛ یمرد یتحاران  زا  ار  امش  دنیآ  یم همئا  یشاب ، تحاران  هرذ  کی  رگا  هللاو ، .دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ ،

.ءزج هن  یشاب ، وضع  .یشاب  لاصتا  اما  تسا ؛ اهنآ  یتحاران  نمؤم ،

زا میدش ، ادج  مدرم  زا  میدش ، ادج  قلخ  زا  ام  مییایب ، ءاروام  فرط  رگا  .مناسرب  ءاروام  فرط  هب  ار  امش  مهاوخ  یم نم ، نازیزع 
یا هشوگ کی  هک  منکب  تسرد  شیورد  مهاوخ  یمن نم  منک : یم رارکت  هرابود  نم  .میدش  ادج  زیچ  همه  زا  میدش ، ادج  ایند 

چوپ هیور  نیا  زا  هک ] تسا  نیا   ] رانک .دیورب  رانک  مدرم  چوپ  دیاقع  زا  هک ] تسا  نیا   ] رانک .تسا  فالخ  شا  همه اهنیا  هن ، دیورب ؛
تقو نآ دیشاب ، هتشادن  یدیما  قلخ  هب  ینعی  یتفر ؛ رانک  امش  یتقو  .دیشاب  هتشاد  نیقی  نم ، نازیزع  .دیورب  رانک  مدرم  نیا 

نم میتی  هچب  لثم  یزیچ  چیه  تفگ : یم دید ، یم میتی  هچب  کی   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ارچ  .دننک  یم طبض  ار  امش  اهنآ 
مییایب مینکن ، تسرد  ردپ  نامدوخ  یارب  ملاع  رد  دیاب  ام  .درادن  ردپ  درادن ، اکتا  میتی  هچب  نیا  نوچ ] [ ؟ ارچ .دنک  یمن تحاران  ار 

ةجح ای  نامز ، ماما  یا  .میرادن  ار  یسک  ام  ادخ ، .میشاب  دمحم  لآ  نامیتی  ءزج  دیاب  ام  تاولص )  ) .میشاب دمحم  لآ  نامیتی  ءزج 
تفارش دنهاوخ  یم همه  دنربب ، ار  ام  نید  دهاوخ  یم همه  دنربب ، ار  ام  تیالو  دنهاوخ  یم همه  میتسه ، میتی  ام  نسحلا ، نب 



.مینک اشفا  ار  نامدوخ  یگراچیب  ًاتقیقح  .هدب  هار  تدوخ  هانپ  رد  ار  ام  ایب  ایب ، دهدب ؛ تفارش  ام  هب  هک  تسین  یسک  دنربب ، ار  ام 
ام میرادن ، ار  یسک  ام  .میرادن  ربهر  ام  دنیوگ : یم دنا ، هراچیب مدرم  ًاتقیقح  دیآ ، یم اقآ  یتقو  دیوگ : یم میراد ، تیاور  ام 

.دریگ یم ار  ناتتسد  دیآ  یم تقو  نآ  میمیتی ، ام  میا ، هراچیب

هک اهنآ  شزرا  منک ، یم رارکت  هرابود  .دنرادن  شزرا  مدرم ، نیا  قلخ ، نیا  هک  مدرک  مولعم  امش  هب  نم  .منک  یم رارکت  نم  الاح 
اهنیا الاح  هک  دییوگب  نم  هب  هک  تسا  نکمم  امش  نالا  .دندش  یروطنیا  دندشن ، حون  وریپ  حون ، موق  .تسا  تیالو  هب  لاصتا 

رگم .میتشادن  ار  اهنیا  ششک  ام  میتشادن ، ار  شلقع  ام  دنا ، هدوب مه  عقوم  نآ  دندوبن ؟ ارچ  عقوم  نآ  دنتسه ، نیتملا  لبح 
دوبان تقلخ  دنتسه ، دوب  موصعم ، هدراهچ  ماما ، هدزاود  هللاو ، .دنتسه  دوب  اهنیا  هللاو ، تسا ؛ دوبان  تقلخ  دندوبان ؟ اهنیا 

لهچ تسا ، هدرک  یلوا  کرت  الاح  دنا ؟ هدوبن دوب »  » اهنیا روطچ  تسا ، هدمآ  هزات  رشبلاوبا  مدآ  دوخ  دیتسین ؟ هجوتم  ارچ  .تسا 
سپ هدب ؛ مسق  اهنآ  هب  ار  نم  تفگ : .نک  لوبق  ار  نم  هبوت  ایادخ ، تفگ ]:  ] الاح .تسا  یفرح  کی  مه  لهچ  نیا  .درک  هیرگ  لاس 
.داد ناج  ادخ  تشرس ، ار  مدآ  لگ  نینمؤملاریما  .درک  شدوب   ( مالسلا هیلع  یلع ( دوب ؛ دوبان  مدآ  .تسا  دوبان  مدآ  دندوب ، اهنآ 
هب اجنیا  تقو  کی  دندرک ؟ یم هیرگ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  یارب  هک  تسین  یسوم  ترضح  موق  نیا  رگم  دندوبن ؟ روطچ 

هچ اهنیا  ایادخ ، هدب ؟ مسق  اهنیا  هب  دیوگ  یم ارچ  دندوبن  رگا  .دنا  هدوب دوب »  » هشیمه اهنیا  سپ  .دینکب  داقتنا  دینکن ، داریا  نم 
مدآ اباب ، .تسا  لوسر هللا  یصو  ، ( مالسلا هیلع  یلع ( تاولص )  ) .تسا  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  دمحم ( دنتسه ؟ یسک 

رگم اه ، تورمال یا  .تسا  لوسر هللا  یصو  ، ( مالسلا هیلع  یلع ( دیوگ : یم هب  ادخ  تسا ، هدرک  زاب  مشچ  هزات  الاح  رشبلاوبا 
، دیراد لوبق  ار  ادخ  هن  امش  سپ  دیرادن ؟ لوبق  لوسر هللا  یصو  هب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( ارچ  دینز ؟ یمن نآرق  ادخ و  زا  مد  امش 

: دیوگ یم الاح  .تسه  تقلخ  وج  رد  ارهز ، .تسا  زیزع  یارهز  دیوگ : یم تسیک ؟ نیا ]  ] دیوگ یم الاح  .ار  تیالو  هن  ار ، نآرق  هن 
البرک یارحص  رد  ار  وا  هک  تسا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( نیا  .تسکش  ملد  ایادخ ، دیوگ ]: یم  ] .تسا نیسح  نسح و  نیا ] ]

شا هبوت تخیر ، کشا  هکل  کی  مدآ ، .دوش  یم کرت  کرت ، شندب  تفگ : یم ار ، سابع  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ  .دنشک  یم
.دش لوبق 

، دهد یم تسد  زا  ار  شدوخ  لداعت  منهج  دکچب ، منهج  رد  هکل  کی  رگا  هک  دراد  شزرا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  کشا  ردقنیا 
هک تسا  یکشم  لثم  .تسین  کشا  تسا ، کشَم  اهنیا  اه ؛ کشا نیا  هن  دشاب ، تفرعم  اب  هک  یکشا  اما  درب ؛ یمن نامرف  رگید 

مامت رد  زیزع  یارهز  نیا  دننام  ًالصا  مینادب ]  ] هک تسا  نیا  تفرعم  تفرعم ؟ اب  دیوگ  یم ارچ  دش ؟ بوخ  .دکچ  یم نآ  زا  بآ 
، تسین تقلخ  مامت  رد  موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  نیا  دننام ] ، ] تسین تقلخ  مامت  رد  نینمؤملاریما  دننام  تسین ، تقلخ 
، موشب وت  یادف  نم ، زیزع  .یور  یمن رگید  یاج  رگید  تقو  نآ  .تسین  تقلخ  مامت  رد   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  دننام ] ]

.هدب شوگ  ایب 

نم تیالو  رظن  زاب  نم ، زیزع  متفگ : .اباب  ردپ  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  اهیبا » ما  : » دیوگ یم ربمغیپ  هک  درک  مه  رگید  لاوس  کی 
مردپ رگا  دیوگ : یم ارهز  مدمآ ، یمن دوجو  هب  نم  دوبن ، ارهز  رگا  دیوگ : یم ربمغیپ  .دننک  یم اوجن  مه  اب  دنراد  اهنیا  .تسا  نیا 
اوجن دنراد  اهنیا  .دنتسه  رون  کی  اهنیا  مامت  مدمآ ؛ یمن نم  دوبن ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( رگا  دیوگ : یم وا  .مدمآ  یمن نم  دوبن ،

اوجن دنراد  اهنیا  .دراد  یصقان  دشابن ، اهنیا  زا  مادک  ره  تسا ، امش  وضع  تشگنا  ات  جنپ  نیا  نالا  هک  نیا  لثم  ینعی  دننک ؛ یم
یقلخ ام  زغم  مامت  .تسا  هدرواین  رد  رس  ربمغیپ ، تقیقح  زا  تیالو ، تقیقح  زا  زیزع ، یارهز  تقیقح  زا  یزغم  چیه  .دننک  یم

، دراد دح  هک  یزیچ  کی  رگم  .دنرادن  دح  هک  اهنآ  میراد ؛ دح  ام  .میا  هدش تسرد  یعونصم  میتسه ، یعونصم  ام  ینعی  تسا ؛
؛ دربب ار  دح  یب نآ  نامرف  دراد ، دح  هک  نآ  دنک ؟ هچ  دیاب  سپ  .هن  دیمهف ؟ دوش  یم دمهفب ؟ ار  درادن  دح  هک  یزیچ  کی  دناونت  یم

( تاولص  ) .میربب ار  موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  نامرف  دیاب  ام  ینعی 

هک تسا  رکف  رد  ای  دنزب ، امش  هب  هبرض  کی  هک  تسا  رکف  نیا  رد  دیایب ، امش  فارطا  رد  مه  رگا  قفانم ، دینیبب ، نم ، نازیزع 
هچ دیتسه ، اجک  دیریگ ، یم قوقح  ردقچ  امش  .دروایب  رد  رس  امش  راک  زا  هک  تسا  رکف  نیا  رد  ای  دنزب ، مه  هب  ار  امش  یگدنز  نیا 

نیا .دنزب  هبرض  امش  هب  دهاوخ  یم دیوگ ، یم لبقت هللا »  » امش هب  دیآ  یم رگا  ای  .دنزب  هبرض  امش  هب  دهاوخ  یم دیتسه ، یروج 
، دیآ یم مه  یلیخ  دیآ ، یم امش  فارطا  رد  هک  قفانم  .دوشب  نیمأت  شدانع  دهاوخ  یم دراد ، هک  یدانع  نیا  .دهاوخ  یمن ار  وت 

نید و هب  هبرض  دنتساوخ  یم دندوب ، ربمغیپ  رود  هک  نیا  مامت  .دنکب  تعاطا  ار  امش  رما  هک  دیآ  یمن دنزب ، هبرض  امش  هب  دیآ  یم
نآرق هیآ  دنیآ و  یم دیآ ، یم لیئاکیم  دیآ ، یم لیئربج  دراد ؛ تسد  ءاروام  رد  ربمغیپ  .دندز  هبرض  مه  رخآ  دننزب ، مالسا  هب 

میمصت اهنیا  .تسا  یتیصخش  کی  زیزع ، یارهز  نیا  دندش  هجوتم  دندش ، لصتم  رکبابا ، رمع و  نیقفانم ، نیا  .دنروآ  یم
مر ربمغیپ  رتش  دنتخادنا ، دندرک ، تسرد  یزیچ  کی  اهنیا  دوب ، ییاج  کی  رد  میراد ؛ تیاور ]  ] .دنربب نیب  زا  ار  ربمغیپ  لوا  دنتفرگ 

؟ دننک راک  هچ  دنهاوخ  یم هتفر  ایند  زا  ربمغیپ  هک  دندرک  ار  شباسح  الاح  .درکن  ءاشفا  ار  اهنآ  اما  دید ؛ ار  اهنیا  دز ، یقرب  کی  .درک 



نآرق کی  باتک هللا ،» انبسح  : » دنتفگ اهنیا  تسا ، هدش  لزان  ربمغیپ  هب  هک  نآرق  تسا و  یتقلخ  تیصخش  کی  ارهز  دندید 
اهنیا .دنرادن  لوبق  ار  نآرق  ماکحا  دنراد ، لوبق  ار  تسا  مسا  هب  هک  ینآرق  کی  ام  رتشیب  لثم  ینعی  دنراد ؛ لوبق  ار  مد » شرد  »

هتفگ روط  نیا  تسا ، هتفگ  روط  نیا  لیئربج  هتفگ ، روط  نیا  ربمغیپ  هک  اهرکف  نیا  رد  دنتفر  هعفدکی  .دندرک  افتکا  نیمه  هب 
رما رگید  نآ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  دننام  مه  زیزع  یارهز  .دوشب  لزان  ارهز  هب  ربمغیپ  زا  دعب  ماکحا  هدش  انب  الاح  .تسا 

س)  ) یارهز .دنرادن و  ییاج  یناونع  چیه  هب  اهنیا  دنک ، ءاشفا  نیا  رگا  دندرک  ار  شباسح  .دنک  اشفا  دهاوخ  یم درادن ، ربص  هب 
نیب ام  دوب ؛  ( مالسلا هیلع  یلع ( ارهز  ادخ و  نیبام  اما  دش ؛ یم لزان  ارهز  هب  لیئربج  ربمغیپ ، زا  دعب  .دنکب  ءاشفا  دوب  انب  زیزع 
لسن ًالصا  دوش ، اشفا  رگا  دندید  نامز  نآ  اما  .دیسر  یم ناشیا  هب  ناشیا ، طسوت  هک  نیا  لثم  دوب ؛  ( مالسلا هیلع  یلع ( یحو 

طسوت هب  اما  دش ؛ یم لزان  لیئربج  .تسا  اشفا  نالا  اما  درکن ؛ اشفا  یلاعت  کرابت و  یادخ  .دنزادنا  یمرب ار   ( مالسلا هیلع  یلع (
یلع تفگ : نینمؤملاریما  هب  ربمایپ  هک  نوچ  .دنک  اشفا  دیاب  ارهز  دیسر ،] یم  ] ارهز هب  ماکحا  ، ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

.دنک ءاشفا  دیاب  ارهز  اما  نزب ؛ هاچ  رد  رد  ورب  تفگ : تسا ، یروط  نیا  تفگ : .نکن  اشفا  وت  ناج ،

ام تفگ : ورب ، وشب  دنلب  هریغم ، تعامج ؟ زامن  هدماین  یلع  ارچ  .نید  باسح  هب  دندرک ؟ تیانج ]  ] یباسح هچ  هب  اهنیا  نیبب ،
ارهز هناخ  رد  دندرک و  تکرح  الاح  .دشکب  ار  ارهز  هک  دوب  نیا  شفرح  مامت  نیا  .دشاب  تفگ : .مینک  یم یروآ  عمج ار  نآرق  میراد 

رد نم  تفگ : .دنتسه  اجنیا  نیسح  نسح و  اباب ، .منز  یم شتآ  ار  رد  نم  تفگ : .دهد  یمن اهنآ  هب  هار  ارهز  دنز ، یم ار  رد  .دندمآ 
[ قلخ زا   ] یزور هک  اهنیا  نم ، زیزع  نیبب ، .دزادنیب  یا  هقرد ود  مالسا  رد  دهاوخ  یم .دیایب  زامن  دیاب  نیا  .منز  یم شتآ  ار 

یسک هچ  دندز ، شتآ  ار  هناخ  رد  هک  الاح  .دندز  شتآ  ار  هناخ  رد  دندروآ و  مزیه  دنتفر  .دندرک  تعاطا  ار  شرما  دنتساوخ ، یم
نانچ تسا ، رد  تشپ  ارهز  مدیمهف  یتقو  هیواعم ، تشون ، هیواعم  هب  شدوخ  درک ! اشفا  رمع ] [ ؟ تشک ار  ارهز  ذفنق  دیوگ  یم
الاح هتخیر ، هناخ  رد  الاح  .مدرک  درخ  ار  ارهز  دنبدنب  مامت  ینعی  تساهنیا ؛ هلضع  .مدرک  درخ  ار  ارهز  یاه  هلضع مدروآ  راشف 

ریت ذفنق ، ییاجک ؟ .تفر  هدرکداب  یناشیپ  ورب  جح ناوخزامن  یاه  ناملسم نیا  یاپ  ریز  نسحم  ًالصا  .هدش  طقس  نسحم 
.دنک تیامح  دمآ  ارهز  دندیشک ، نوریب  هناخ  زا  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  یتقو  .تسا  هدز  زیزع  یارهز  هب  ار  صالخ 

کی .توبن  یوزاب  مه  تسا و  ردیح  یوزاب  مه  رهاظ  رد  نیا ، .دیشک  یم ار  یلع  رفن  لهچ  میراد  تیاور  .تفرگ  ار  بانط  رس  دمآ 
ذفنق نیا  نانچ  .ار  ارهز  نزب  نک ، هاتوک  ار  ارهز  تسد  ذفنق ، تفگ : .تشادن  یا  هراچ رمع  .دنتخیر  نیمز  یور  رفن  لهچ  داد  ناکت 

اجنیا .دشاب  هتساوخ  کمک  ارهز  میرادن  اجک  چیه  .تسا  هتفرگ  ار  بانط  رس  تسد ، کی  نیا  اب  زاب  .تسکش  ارهز  تسد  هک  دز 
.دنک ردیح  تیامح ز  تساجک  رگد  تسد  ای هللا  بانط ، یتسد ز  ولهپ و  هب  تسد  کی  تفگ : .تساوخ  کمک 

تساهنیا رما  تیالو  زا  تیامح  مینک ؟ یمن تیالو  زا  تیامح  ام  ارچ  نم ، نازیزع  .تسا  هدرک  تسد  یاضاقت  ارهز ، نم ، ناج  اقآ 
مه وت  نم ، زیزع  .ینک  تیامح  دیایب ، رگا  هک  یرظتنم  دراد ؟ باوث  همه  نیا  نامز  ماما  رظتنم  دیوگ  یم ارچ  .ینک  تعاطا  هک 
ارچ نم ، نازیزع  دیور ؟ یم یسک  هچ  لابند  نیبب  رخآ ، دندرک ؟ راک  هچ  الاح  .ینک  تیالو  زا  تیامح  یشاب  رکف  یوت  دیاب  دیاب 

؟ اه یتعامج ماما  ای  دندز  ار  ام  یارهز  دندمآ  اه  ینارصن اه ، یدوهی اه ، یسیلگنا مسرپب ؛ امش  زا  مهاوخ  یم نم  دیروخ ؟ یم لوگ 
هچ اب  .نک  تعیب  دیوگ : یم .تسا  ربنم  یور  رکبابا  دنا ، هدیشک ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( الاح  دننک ؟ یم تفالخ  یاعدا  هک  اهنیا  ای 

، دید یلع  رس  یالاب  ار  ریشمش  ارهز  یتقو  .نک  تعیب  دیوگ ] یم هتفرگ ،  ] یلع رس  یالاب  ریشمش  دیلو  نب  دلاخ  .رکبابا  اب  یسک ؟
یادف تقلخ  کی  رخآ ، .دروخب  مه  هب  دوب  کیدزن  تقلخ  مامت  .منک  یم نیرفن  هنرگو ] ، ] دیرادرب یلع  زا  تسد  تفگ : هعفد  کی

تیالو هب  لاصتا  هک  تسا  نیا  ششزرا  .درادن  شزرا  قلخ  درادن ، شزرا  تقلخ  متفگ : .تقلخ  یادف  تیالو ، هن  تسا ، تیالو 
اهنیا دنیوگب  ادابم  تساوخ  یم تفگ ؟ نینمؤملاریما  ارچ  اما  .دنرادن  شزرا  دنتسین ، تیالو  هب  لاصتا  رگید  هک  مدرم  نیا  .دشاب 

دوجو هب  هعیش  اهنیا  بلص  رد  تسا ، مالسا  لوا  نیا  تسا : یرگید  زیچ  نم  تیالو  رظن  اما  .تسا  ناشیاوعد  تفالخ  رس 
هک نامز  ماما  اما  دیآ ؛ یم دوجو  هب  هعیش  اهنیا  بلص  رد  اما  دندش ؛ رفاک  اهنیا  .دنک  نیرفن  ارهز  تشاذگن  نینمؤملاریما  .دیآ  یم

.دیآ یمن دوجو  هب  هعیش  مدرم  نیا  بلص  زا  رگید  دنز ، یم مد  زا  دیآ و  یم

میدیمهفن ام  .دراد  ملاع  کی  هب  شزرا  هعیش  کی  .ددرگ  یم هعیش  ادخ و  نآرق و  ماما و  یاروام  یور  دراد  تقلخ  نیا  مامت 
، نم ناج  اباب  ارچ ؟ .میشاب  هتشاد  اهنیا  قح  رد  تفرعم  دیاب  ام  میسانشب ، ار  اهنیا  دیاب  ام  مینک ، هیرگ  دیاب  ام  هچ ؟ ینعی  تیالو 

ینک نیلقث  تدابع  رگا  یشاب ، هتشادن  یلع  تبحم  رگا  دیوگ : یم دنز ؟ یم نیمز  ار  یتقلخ  کی  ادخ  ارچ  دراد ، شزرا  قلخ  نیا  رگا 
تیالو هب  لاصتا  دیاب  ینک ، ادیپ  شزرا  یهاوخب  رگا  .دراد  شزرا  تیالو ، درادن ؛ شزرا  قلخ  سپ  تمزادنا ؛ یم منهج  یوت  ور  هب 

دمهف یم دیآ ، یم تمایق  مایق  ات  هک  یتارذ  نآ  ات  تقلخ  یاروام  رد  نینمؤملاریما  اما  دنتسه ؛ روطنیا  هک  مدرم  نیا  الاح  .یشاب 
.دناد یم هللاو ، دناد ؟ یمن ارهز  ایآ  اما  .تفرگ  ار  ارهز  نیرفن  یولج  دیایب ، دوجو  هب  هعیش  هرخالاب  دیاب  هک 

یلع یلع ایای  




