
میحرلا میحرلا نمحرلا   نمحرلا مسب  هللاهللا   مسب
یلیخ نم  .دنمهفب  ار  تیالو  رتهب  دنهاوخ  یم دنتسه ، هدیمهف  هتبلا  الاح  بخ  میهاوخ ، یم ام  هک  دننک  یم لاؤس  اقفر  زا  یضعب 

تقیقح نآ  اما  .دننک  یم لاؤس  دننک ، یم نیرمت  دنراد  .دندرک  راک  تیالو  رد  زیزع  یاقفر  هلل  دمحلا  هک  موش  یم تخبشوخ 
عقاو رگا  .مینادب  ام  هک  تسا  بجاو  دیاب ، ًابیرقت  .میتسه  تشهب  لها  میسانشب  هک  ردق  نیمه  تیالو  .تسا  یزیچ  کی  تیالو 

یارب دیناوت  یم امش  ایآ  .مینک  یمن تسرد  هباشم  تیالو  یارب  رگید  تقو  نآ  مینک ، هجوت  یا  هزادنا ام  ینعی  مینادب ؛ ار  تیالو 
هدشن هدییاز  وا  زا  ینعی  .تسا  دحا » ًاوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل   » ادخ متفگ :  ییاج  کی  رد  دینک ؟ تسرد  هباشم  ادخ 

.تسا هدییازن  ار  وا  یسک  تسا و 

مه ادخ  ناگدنب  نیا  .دنک  یم تسرد  روحم  کی  متفگ  دنک ، یم هدییاز  ار  یزیچ  کی  ینعی  دنک ؛ یم هدییاز  ار  تیالو  دیآ  یم قلخ 
مارتحا ار  تیالو  نیا ، زا  رتهب  ام  دنک ، تاعارم  ار  تیالو  رهاظ  تقیقح  یسک  رگا  نم ، زیزع  اما  دنور ؛ یم وا  لابند  بخ ،

کی درادن ، ییاسانش  هک  یتقو  .درادن  نالا  ار  شمش  ییاسانش  نیا  تسا ، شتسد  الط  شمش  کی  یا  هچب نالا  ًالثم  .مینک  یم
؛ میسانشب ار  تیالو  دیاب  ام  مورب ، ناتنابرق  موشب ، نوتادف  ، نم زیزع  .دنریگ  یم وا  زا  ار  شمش ]  ] نیا دنهد ، یم وا  هب  کسورع 

هدید هرود  یردق  کی  تسا ، هدرک  ششوک  یردق  کی  تسا ، هدروخ  همدص  یردق  کی  تسا ، سانشالط  هک  یسک  رگرز ، کی  اما 
هاج بح  ای  میریگ ، یم تسایر  ای  میهد ، یم ار  تیالو  نیا  هنرگا  میسانشب ؛ ار  تیالو  دیاب  ام  .تسا  هدش  سانشالط  ات  تسا ،

.مینک یم ضوع  ار  نآ  یزیچ  کی  اب  هرخالاب  .میریگ  یم لوپ  ای  میریگ ، یم ماقم  بح  ای  میریگ ، یم

وفک تیالو  دینیبب  دیاب  امش  نم ! نازیزع  .درادن  وفک  تیالو ، .تسا  دحا » ًاوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل   » تیالو هللاو ، اما 
الاح .مینک  یمن تسرد  وفک  میسانشب ، ار  تیالو  رگا  .میتخانشن  ار  تیالو  سپ  دینک ؟ یم تسرد  وفک  تیالو  یارب  ارچ  .درادن 

، یلاعت کرابت و  یادخ  دصقم  متفگ  نم  میوگ ؟ یم هچ  نم  دینیبب  الاح  درک ؟ یواسم  ادخ  اب  ار  تیالو  ناشیا  بخ ، هکدییوگن 
.درادن وفک  تیالو  ینعی  درادن ؛ وفک  تیالو  سپ  درادن ، دصقم  ات  ود  ادخ  متفگ  رگا  الاح  .درادن  دصقم  ات  ود  ادخ  تسا ؛ تیالو 

.نامز ماما  کرابم  دوجو  نالا  موصعم ، هدراهچ  ماما ، هدزاود  ینعی  تسا ؛ شدوخ  هب  رصحنم  شوفک 

اه نیا درک ؛ هدارا  شدوخ ، رون  زا  یتارذ  کی  یلاعت ، کرابت و  یادخ  نیا  .دراد  هجو  تسا ، هجو هللا  تیالو ، متفگ : امش  هب  نم 
، تارذ میوگب  نم  رگا  .شدوخ  رون  زا  تارذ  کی  ینعی  درک ؛ قلخ  ار  موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  نیا  دنتسه ، ادخ  هجو 

.درک شخپ  تقلخ  مامت  هب  ار  شدوخ  رون  زا  تارذ  کی  مه  تیالو  درک ؟ هچ  تیالو  الاح  .دوش  نام  یلاح نامدوخ  مهاوخ  یم
تیاور دینیبب ، امش  .درک  شخپ  تقلخ  مامت  هب  ار  شدوخ  رون  زا  تارذ  کی  ینعی  هچ ؟ ینعی  تیالو  میمهف  یم وت  نم و  رگم 

نم رظن  رد  ردقنیا  ًالصا  .دش  قلخ  یبوط  تخرد  زا  تانج ، سودرف ، تشهب ، درک ، یبوط  تخرد  هب  تیانع  کی  تیالو ، میراد :
اه نیا .تساهفرح  نیا  زا  رتالاب  تیالو  میدرک ؛ نیهوت  تیالو  هب  تسا  هدرک  قلخ  ار  ییاج  کی  مییوگب  رگا  هک  تسا  گرزب  تیالو 

هب یسک  تسا  نکمم  رگم  .تسا  تیاور  .تسا  مود  تسد  مه  سودرف  تسا ، مود  تسد  مه  شتشهب  .تسا  مود  تسد 
هُنک دناوت  یم یسک  رگم  .یتشهب  لها  یشاب ، نیا  یاراد  دیاب  امش  هک  دنتفگ  امش  هب  ار  یا  هزادنا کی  اما  دسرب ؛ تیالو  یئاسانش 

.دناد یم مه  ار  وا  دنادب ، ار  ادخ  هنک  یسک  رگا  .دنادب  ار  تیالو 

کمک ام  هب  شدوخ  ینعی  دییآرب ؛ شا  هدهع زا  هک  مراودیما  ءاشنا هللا  هک  منز  یم یلاثم  کی  نالا  نم  نکب ، ار  شباسح  امش 
فرح هدنیوگ  دنز ، یم ار  اه  نآ فرح  هدنیوگ  نآ  ینعی  اقلا  .دننک  یم ءاقلا  دنهاوخب  یتقو  اه  نآ .میتسین  یزیچ  هک  ام  دنک ،
مالک فرح و  هب  ار  امش  تیالو  اما  منزب ؛ مناوت  یمن مه  ار  ما  هیموی فرح  نم  مینزب ؟ فرح  میناوت  یم ام  رگم  .درادن  یرگید 

نآ زا  تقو  نآ  تسا ؟ طلسم  تقلخ  لک  هب  نآرق  روطچ  .تسادخ  مالک  .تسا  دیجم  مالک هللا  نآرق  نیبب ، .دنک  یم طلسم 
شیوت ناج ، اقآ  .ییآرب  یناوت  یمن هنرگا  ییآرب ؛ تیالو  فرح  هدهع  زا  یناوت  یم وت  دوش ، یم یلجت  کی  وت  هب  قطان  نآرق 
هدهع زا  نآ  ینک  صخش  نآ  اب  تیالو  ثحب  رگا  وت  دیوگب ، هدب  هولج  نآ  هب  یدرک ، تیالو  ثحب  یسک  ره  اب  .ینام  یم

الاح .نزب  فرح  وا  اب  تقو  نآ  دنز ؛ یم فرح  دراد  هدش ، تیانع  وا  هب  تیالو  هچیرد  زا  یا  هزادنا هچ  وا  نیبب  دیوگ  یم .دیآ  یمنرب
هزاجا هب  ینعی  ماما ؛ هزاجا  هب  دوسالارجح ، گنس  نیا  َکلَم ، نیا  الاح  .تسا  َکلَم  دوسالا  رجح  گنس  نیا  نکب ، ار  شباسح 

، ربمغیپ لباقمرد  ماما ، لباقم  رد  تقلخ  مامت  هک  نوچ  درادن ؛ مارآ  نیا  دنهاوخب ، رگا  تقلخ  نیا  مامت  دریگ ، یم رارق  یلو 
! دنناویح

ارچ .دروخ  یمن لوگ  دشاب ، تباث  تلقع  وت  رگا  .میروخ  یمن لوگ  هنرگا  میراد ؛ یعونصم  لقع  ام  .دروخنرب  امش  هب  زیزع ، یاقفر 
دیابن .میروخ  یم لوگ  مه  ام  میا ، هچب ام  .میدش  قلخ  وریپ  میتفر  میدروخ ، لوگ  رگا  ام  .دراد  شوه  هچب  دروخ ؟ یم لوگ  هچب 



ریغص و دیاب  وت  .یریغص  تیالو  نایب  لباقم  رد  ینعی  یریغص ؛ تیالو  لباقم  رد  یدروخ ، لوگ  رگا  هللاو ، .دروخب  لوگ  یسک 
هجوت الاح  .دوش  ءاشفا  ءاقلا و  وت  هب  دیاب  .یریغص  ینک ، نایب  ار  تتیالو  یهاوخب  رگا  .تسا  یرگید  فرح  نآ  یشاب ؛ میتی 
یاسؤر مامت  .درک  هراشا  ربمایپ  هب  .داتفا  دوسالارجح  گنس  دمآ  لیس  هبترم  کی  هناخ ، نیا  الاح  میوگ ؟ یم هچ  نم  دییامرفب 

هتشاذگ شیوت  ار  گنس  هتخادنا ، ار  شیابع  هدمآ  الاح  .دنناد  یمن الاح  .دندروخ  ترسح  لوسر هللا  تسایک  تسایس و  هب  برع ،
زاب ای  .تفرگ  رارق  درک  نینچمه  ترضح  .دریگ  یمن رارق  دندش ، عمج  دنتسه ، هک  هچنآ  یناد  ِملاع و  زا  برع  لیابق  مامت  .تسا 
امش دیهاوخ ، یم اه  یضعب زا  ار  تیالو  هک  تسه  ییاهزیچ  کی  امش  تسه  یلیخ  ملد  درد  نم  هک  نیبب ! هداتفا ، رگید  هعفد 

، اقآ نیا  الاح  درادن ! تیالو  هک  سابل  نم ، زیزع  مورب ، تنابرق  .میهاوخ  یم سابل  زا  ام  بلغا  .دیهاوخ  یم سابل  زا  ار  تیالو 
گنس هک  یسک  نیا  دیوگ  یم .دسیون  یم همان  کی  دریگ ، یم بجاح  کی  .تسا  هدش  ضیرم  ناشیا  الاح  .دیوگ  یم هچ  نیبب 

ملاع درم  نیا  .دنک  یم هناور  ار  ملاع  درم  نیا  رتولج  الاح  .تسا  هداتفا  گنس  الاح  .تسا  نامز  ماما  نآ  درک ، عضو  ار  دوسالارجح 
؟ مریم یم رگید  لاس  دنچ  موش ؟ یم بوخ  یضیرم  زا  نم  هتشون  الاح  تسا  هدناوخ  سرد  لاس  نیدنچ  هک  یسک  نیا  ار  لیلج 

ترضح .دور  یم دراد  دید  دیود ، ترضح  در  هچ  ره  تسا ؟ روطچ  تیالو  نیا  تسا ! مظعالا  یلو هللا  زا  ششهاوخ  نیا  دیئامرفب !
هک یراد  یا  هجیتن هچ  وت  رخآ ، الا هللا ! هلا  .یریم ال  یم مه  رگید ، لاس  جنپ  دوش ، یم بوخ  تا  یضیرم تفگ : درک ، یهاگن  کی 

؟ دراد هجیتن  نیا  .یدروخ  ار  اهزیچ  نیا  رایخ و  بیس و  مه  رادقم  کی  یریم ؟ یم مه  رگید  لاس  جنپ 

؟ منک ارهز  تردام  نانمشد  زا  قح  قاقحا  هک  منک  هچ  مشاب ؟ وت  روای  هک  منک  هچ  نم  وگب  موشب !  تیادف  نم ، زیزع  ناجاباب ،
.دوش یم بصن  ماما  رما  هب  دوسالارجح  گنس  نیا  الاح  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  الاح  یهاوخ ؟ یم هچ  اقآ  زا  هاوخب ، اقآ  زا  ار  نیا 

ردقچ .دش  جیگ  هک  تفگ  ماما  ردقنیا  درک ، همئالاداوج  زا  یلاوس  کی  مثیه  نب  ییحی  نیا  .تساجنآ  مکح  ردقچ  نیبب ، الاح 
؟ تسا روطچ  دنک ، دیص  هک  یسک  درک  لاؤس  کی  .دیناد  یم نم  زا  رتهب  همه  امش  دنک ؟ یم مکح  ادخ  ردقچ  تسا ؟ شیور  مکح 

شلوا راک  نیا  هدوب ؟ لقاع  هدوب ، هناوید  هدوب ؟ هچ  شدصقم  دروخب ، هتساوخ  یم هدوب ، مالغ  هدوب ، ریبک  هدوب ، ریغص  دومرف ]: ]
.تسا نآ  یور  مکح  ردقچ  نیبب ، دش ، جیگ  ییحی  هک  تفگ  ردقنیا  هدوب ؟

یلو هزاجا  هب  دوسالارجح  گنس  نآ  .دریگب  رارق  یلو  هزاجا  هب  دیاب  وت  بلق  رد  مه  تیالو  .تسا  نیا  نم  فرح  نم ، زیزع  الاح 
ار تیالو  ادخ  .تسادخ  اب  تیاده  تسا ؛ نم  اب  تیاده  .نکب  ار  تغیلبت  وت  دمحم ، ای  دیامرف : یم ادخ  .دریگ  یم رارق 

هناخ نآ  دراد ، مارتحا  ردقنیا  گنس  نیا  الاح  نم ، زیزع  .دنوش  تیاده  تیالو  طسوت  هب  تقلخ  لک  هک  دنک  یم یدنب  میسقت
، نم زیزع  یرادن ؟ هجوت  ارچ  درادن ؟ مارتحا  هتشاذگ ، وت  بلق  رد  ینعی  هداد ؛ وت  هب  هک  یتیالو  نیا  ایآ  دراد ، مارتحا  ردقنیا 

، تفرگ رارق  الاح  .دریگب  رارق  مارآ و  ات  دیوگب  تیالو  بحاص  دیاب  یصخش ، ره  بلق  رد  تیالو  نتفرگ  رارق  یارب ] ، ] مورب تنابرق 
هتشاد هجوت  .یدرک  تیالو  هب  نیهوت  ینکن ، مارتحا  رگا  نم ، زیزع  .ینک  مارتحا  دیاب  وت  الاح  تفرگ ، رارق  تیالو  نیا  یلو ، رما  هب 

.شاب

، یدرک مارتحا  رگا  الاح  .نک  مارتحا  ار  تیالو  نک ؛ یناف  ار  تلطاب  لایخ  رکف و  نک ، یناف  ار  ایند  منک ؟ مارتحا  هک  منک  راک  هچ  نم 
هچ وت  هب  مراد  نم  نیبب ، .دنک  یم تیالو  زا  تیامح  ادخ  هک  نوچ  دنک ؛ یم شاف  ار  وت  تیئامظع  ادخ  دنک ؟ یم راک  هچ  ار  وت  ادخ 

دزم وت  هب  نکب ، نالا  ار  راک  نیا  نکب ، نالا  ار  راک  نیا  .دهد  یم ار  تدزم  شدوخ  قلخ  یدرک ، تعاطا  ار  قلخ  رما  وت  رگا  .میوگ  یم
، یدرک تعاطا  ار  یلو  رما  رگا  اما  دهد ؛ یم دزم  وت  هب  قلخ  یدرک ، تعاطا  ار  قلخ  رما  وت  .تسین  طوبرم  تیالو  هب  نیا  دهد ؛ یم
وت هب  قلخ  ای  تسا ، رتهب  دهدب  دزم  ار  وت  ادخ  نک ، رکف  نم ، زیزع  نیشنب  الاح  .دهد  یم دزم  ار  وت  ادخ  یدرک ، تعاطا  ار  ادخ  رما 

امش هب  ارچ  .دنک  یم دییات  ار  وت  ادخ  الاح  .دهد  دزم  وت  هب  دیاب  ادخ  درادن ، یا  هدیاف هک  قلخ  نداد  دزم  نم ، زیزع  .دهد  دزم 
ریخم ادخ  هناخ  هکنیا  یارب  زا  یتخیر ؟ اجنآ  ار  شیاهرجآ  یدرک ، بارخ  ار  نم  هناخ  دوش ، امش  هب  نیهوت  رگا  هک  دیوگ  یم

نیا .یهد  یم حیجرت  تدوخ  رما  هب  ار  ادخ  رما  الاح  .یریخم  وت  .تسا  مهم  یلیخ  ملاع  رد  ندوب  ریخم  .یریخم  وت  تسین ،
؟ تسا ربخ  هچ  دیوگب  الا هللا » هلا  ال   » کی ینک ، یم تسرد  هدازاقآ  وت  .یراد  دیلوت  وت  درادن ، دیلوت  ادخ  هناخ  هکنیا  رگید  یکی ،

ار تدوخ  ارچ  میرادن ؟ هجوت  ام  ارچ  .یراد  دیلوت  وت  نم ، زیزع  .دراد  شزرا  ایند  هناد  کی  هب  نتفگ ، الا هللا » هلا  ال   » هناد کی 
ناطیش .دنک  یم تیامح  شدوخ  تسا ، هداد  وت  هب  هک  یتیالو  نیا  یشورف ؟ یم اهسوه  اوه و  نیا  هب  ار  تدوخ  ارچ  یشورف ؟ یم

تیالو هب  .تسا  رتشیب  ادخ  زا  شتردق  دنکب  رگا  .هن  دنک ؟ ادیپ  تردق  ادخ  هب  دناوت  یم ناطیش  ایآ  تسا ؟ یسک  هچ  گس 
هداد وا  هب  یلو  مه  ار  ناطیش  تردق  تسا ، هداد  ادخ  مه  ار  ناطیش  تردق  هک  نوچ  درادن ؛ تردق  هن ، دنک ؟ ادیپ  تردق  دناوت  یم

هک یعقوم  ات  عقوم ؟ هچ  ات  اما  دنکب ؟ دناوت  یم راک  هچ  ناطیش  تسا ! یلو  تردق  هضبق  رد  دشک ، یم ناطیش  هک  یسفن  تسا ،
.ینک تعاطا  ار  همئا  ادخ و  رما  وت  نم ، زیزع 

، مدروخرب ییاهنارحب  هچ  هب  ما  یناوج رد  نم  دناد  یم ادخ  .دنک  یم تیامح  امش  زا  ادخ  دیدرک ، تعاطا  ار  یلو  رگا  زیزع ! ناناوج 



هب یا  هشدخ  دراذگ  یمن ادخ  هللاب ، هللاو ، .دنکب  وت  هب  یراک  دناوت  یمن یسک  ًالصا  .تسا  هدنهد  تاجن ادخ  .دهد  یم تاجن  ادخ 
ار شتیصوصخ  الاح  هدوب ، یزیچ  هاگراک  کی  اجنیا  نیبب ! .دهاوخ  یم زوجم  تیالو  منک ، ضرع  امش  هب  نم  .دروخب  وت  ندوب  رکب 

زوجم دنک ؛ یم لوبق  ار  وت  ادخ  یشاب ، هتشاد  زوجم  رگا  .دنتسب  ار  نآ  هام  شش  تسا ، هتشادن  زوجم  نیا  میوگب ، مهاوخ  یمن
؛ تسین هک  لوبق  تسا ، دوخ  یب تیاهراک  مامت  یشاب ، هتشادن  زوجم  رگا  .تیب  لها  زوجم  نامز ، ماما  اقآ  دوجو  زوجم  تیالو ،

.تسا منهج  ندرک ، راک  زوجم  یب  .دننک  یم مه  شا  همیرج دنک ، یم راک  دراد  درادن ، زوجم  نالا  هک  یهاگراک  نیا  .یراد  مه  مرج 
.دیهاوخ یم زوجم  نم ، زیزع  .موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  نیا  نامز ، ماما  کرابم  دوجو  ینعی  زوجم ؛

ماما یالبرک  ًالصا  اهنیا  ءایصوا ، مامت  املع ، مامت  ربمایپ ، راهچ  تسیب و  دص و  هک  دشاب  ناتکرابم  رظن  رگا  امش  متفگ  نم 
ماما کرابم  دوجو  متفگ  نم  هچ ؟ ینعی  دنمهف ،] یمن  ] ار نیسح  ماما  یالبرک  کی  .ار  نیسح  ماما  دوخ  هن  دنمهف ؛ یمن ار  نیسح 
هچ یارب  .منک  یم هیرگ  نوخ  دوش ، مامت  ممشچ  کشا  رگا  منک ، یم هیرگ  دیوگ  یم .دنک  یم مارتحا  ردقنیا  هک  دناد  یم نامز 

وج رد  تلاخد  .دنتخیر  نوریب  میاه  همع دمآ و  تبحاص  یب بسا  هک  یعقوم  نآ  منک  یمن شومارف  .بنیز  ما  همع یارب  یسک ؟
.تسا الاب  راک  نیا  هک  سب  تسا ، مهم  راک  نیا  هک  سب  دنک ، یمن

الاح .دنک  یم تیامح  وت  زا  ادخ  الاح  یدرک ، مارتحا  تسه  امش  بلق  رد  هک  ار  تیالو  نیا  یدمآ  ًاعقاو  امش  رگا  الاح  الاح ، بخ ،
، درک تسرد  ار  یتشک  حون  ترضح  هک  یتقو  میراد  تیاور  کی  نکب ، ار  شباسح  امش  .دهد  یم هار  هنیفس  رد  ار  وت  تقو  نآ 

، هدز ار  نت  جنپ  مسا  هک  الاح  .نزب  یتشک  نیا  هب  ار  نت  جنپ  نیا  مسا  حون ، ای  دش ؛ لزان  لیئربج  دعب  تفرگ ، یمن  رارق  یتشک 
مارآ تنافوط  یراد ؛ هگن  تبلق  رد  ار  نت  جنپ  مسا  دیاب  دریگب ، رارق  تلد  یهاوخب  رگا  نم ، زیزع  ناج ، اباب  .تسا  هتفرگ  رارق 

باسح لاسما  .نکب  ار  راک  نآ  نکب ، ار  راک  نیا  .تسا  ناطیش  تسا ؟ یسک  هچ  نآ ، نافوط  بحاص  دراد ، نافوط  رشب  .دریگ  یم
کی یهاوخ  یم .یهد  یمن تسین ، ای  تسا  قحتسم  نیا  الاح  ییوگ  یم یهدب ، هقدص  یهاوخ  یم .هدب  رگید  لاس  هدن ، ار  لاس 

هچ وت  تفگ  .دنکن  درد  تتسد  تفگ : هدرک ، ار  راک  نیا  حون  هک  الاح  تسا ؛ هتفگ  حون  هب  شدوخ  .دراذگ  یمن ینکب ، ریخ  راک 
وت مشکب ، یکی  یکی  متساوخ  یم نم  تفگ : .هلب  تفگ : ییوگ ؟ یم نم  هب  وت  تفگ : .متسه  ناطیش  تفگ : یتسه ؟ یسک 

: تفگ .هدب  شوگ  ناطیش  فرح  هب  دیسر ، یحو  ای  دش ، لزان  لیئربج  ًاروف  مهد ، یم دای  وت  هب  فرح  ات  هس  الاح  .یتشک  ار  همه 
مه دنک ، یم ظفح  ار  وت  مه  هقدص  هک  نوچ  .منک  یم فرصنم  ار  وت  هصالخ  نم  هدب ؛ دوز  یهدب ، یهاوخ  یم هقدص  تقو  ره 

تولخ متفگ : .نکن  تولخ  یبنجا  نز  اب  مه  یکی  .مراذگ  یمن  نم  .ار  ادخ  تساوخ  مه  ار ، تنامیا  مه  ار ، تنید  مه  ار ، تناج 
؟ یتفر اجک  .ریگب  ار  تبضغ  یولج  مه  یکی  شاب ، هتشادن  لد 

اه نیا مینک ، هنوراو  ار  یتشک  رگا  تفگ : ناطیش  دنتسه ، یتشک  رد  هک  اه  نیا الاح  دنک ؟ یم ظفح  روطچ  تیالو ، نیبب  الاح 
درک یراک  ره  .دوش  یم تحار  ناملایخ  مه  ام  تسین ، نآ  رد  یسک  دروخ ، یم مه  هب  رگید  ملاع  ًالصا  دنوش ، یم زیچ  چیه 

یتشک هصرع  یناوج ، کی  دید  .دش  اپ  شدوخ  رخآ ، .دنناوت  یمن دید  درک ، هناور  اهنیا  زا  هنجا ، زا  اهدص  درک ، هناور  هچ  ره  .دشن 
مامت اب  نم  دیوگ  یم .دنک  یم تیامح  تیالو ، تسا ، نیا  مروظنم  نم  نیبب ، .درک  ترپ  ار  ناطیش  ناوج ، نآ  تفر  ات  .هتفرگ  ار 

هچ وت  .ریگب  مارآ  .دراد  یلو  هب  جایتحا  یبن ، ره  .تسا  هداد  تاجن  ار  یبن  ره  یلو ، .مدمآ  اراکشآ  ربمایپ  نیا  اب  مدمآ ، اهربمایپ 
؟ ییوگ یم

رد الاح  .تسا  تاجن  هنیفس  نیسح ، دیوگ : یم الاح  ادخ  ینک ، تعاطا  ار  اه  نیا رما  یشاب و  هتشاد  زوجم  رگا  نم ، زیزع  الاح 
ار ام  تسد  تردام ، قح  هب  ناج ! نیسح  میوگب : متساوخ  یم .منکب  ییاعد  کی  متساوخ  یم الاح  .دهد  یم هار  ار  وت  هنیفس ،
قح هب  ناج ، نیسح  .ریگب  ار  ام  تسد  تربکا ، قح  هب  ناج ، نیسح  .ریگب  ار  ام  تسد  ترهاوخ ، قح  هب  ناج ، نیسح  .ریگب 

یلو ادخ ، یلو  تردپ ، قح  هب  ناج ، نیسح  .ریگب  ار  ام  تسد  ترهطا ، دج  قح  هب  ناج ، نیسح  .ریگب  ار  ام  تسد  ترغصا ،
هتشاد یراک  ام  هب  دناوت  یم یسک  هچ  دهد ، هار  هنیفس  رد  دریگب و  ار  ام  تسد  نیسح  رگا  نم ، زیزع  .ریگب  ار  ام  تسد  هللا ،

.دنریگ یم هللاو ، دنریگب ؛ ار  ام  تسد  اه  نآ هک  تسا  هنیفس  رد  لصا  مورب ، ناتنابرق  دشاب ؟

زارد قلخ  یولج  هک  یتسد  هن  دشاب ، زارد  یلو  ادخ و  یولج  هک  یتسد  دریگ ؟ یم ار  یتسد  هچ  دینک  یم لاؤس  زیزع ، یاقفر  نالا 
زارد مدرم  یولج  ار  ناشتسد  ام  نایعیش  دیامرف : یم قداص  ماما  ینز ؟ یم فرح  دنت  ارچ  .درک  عطق  دیاب  ار  تسد  نآ  .دشاب 

.تسا زارد  قلخ  یولج  ناشتسد  مدرم  بلغا  هن ؟ ای  درک  عطق  ار  تسد  نیا  دیاب  ایآ  .دنتسین  ام  زا  دندرک ، زارد  رگا  .دننک  یمن
ار تتسد  هک  یتقو  الاح  .دریگ  یمن ای  دریگ  یم ار  تتسد  نیسح  ماما  نیبب  نک ، هاتوک  قلخ  نماد  زا  ار  تتسد  وت  نم ، زیزع 

، مورب ناتنابرق  موشب ، ناتیادف  دینک ، لاؤس  زیزع ، یاقفر  .دننک  یم یتالاؤس  کی  اه  یضعب .دهد  یم تیئامظع  وت  هب  تفرگ 
یدنک یدنت و  هب  دنک ؛ ای  میوگ ، یم دنت  نم  الاح  .یسر  یم تدوخ  دصقم  هب  وت  میوگ ، یم دنک  ای  میوگ  یم دنت  هرذ  کی  نم  الاح 



نم هب  نزب ، ار  تفرح  نم ، زیزع  .وشب  شراوس  وت  تفگ : .تفر  یم شاوی  شاوی  دوب ، یغالا  کی  تفگ : یم یراد ؟ راک  هچ  نم 
راوس وشب ، ادخ  رما  راوس  وشب ، راوس  وت  مرادن ، یدنک  یدنت ، هک  نم  .دوش  یم دنت  نیا  دنیوگ : یم اه  یضعب یراد ؟ راک  هچ 

نیسح ماما  رگا  متفگ  نم  .دشابن  دانع  اما  دنک ؛ یم ادیپ  شرورپ  بلطم  دینک  لاؤس  یتقو  .دینک  لاؤس  .وشب  یهلا  هدیقع 
رد یتیئامظع  کی  اما  دنتسه ؛ امظع  ناش  همه دننک ، یم ییاهراک  کی  اه  نیا تسا ، روجنیا  نینمؤملاریما  ًالثم  ای  تسا ، روجنیا 
هک وا  هنرگا  میورب ؛ شلابند  ام  هکنیا  هطساو  هب  ینعی  دهد ؛ یم شاداپ  ار  تیئامظع  نیا  یلاعت  کرابت و  یادخ  دننک و  یم تقلخ 

.درادن شاداپ  هب  جایتحا 

هتشاد جایتحا  دیابن  دشاب ، اه  نآ دننام  دیاب  مه  هعیش  موشب ، ناتیادف  .درک  یتبحص  کی  اجنیا  دمآ  مراد  یتسود  کی  نم 
مه سودرف  هب  جایتحا  یشاب ، هتشادن  مه  تشهب  هب  یشاب ، هتشاد  جایتحا  دیابن  ایند  هب  دیسرب ، ییاج  هب  امش  رگا  .دشاب 

هب مشاب ، هتشاد  سودرف  هب  جایتحا  نم  رگا  .متسه  روط  نیمه مدوخ  نم  هللاب ، هللاو ، جایتحا ، دنیوگ  یم رگا  .یشاب  هتشادن 
اب میرادن ؟ هجوت  ام  ارچ  تسیچ ؟ نآرق  سپ  تسیچ ؟ ادخ  سپ  تسیچ ؟ تیالو  سپ  هدش ، هدروآرب  مجایتحا  نم  دهد ، یم نم 

هب ات  .میروخ  یم فلع  هک  میتسه  یغالا  لثم  .نک  ام  تمسق  ار  نآ  ایادخ ، .نک  ام  تمسق  تشهب  ایادخ ، دیوگ : یم جک  ندرگ 
تسرد نم  هک  دینیب  یم دیشاب ، هتشاد  هجوت  رگا  .دز  فرح  روج  نیا ناشیا  ارچ  دییوگ  یم تقو  نآ  دینکن ، هجوت  اهفرح  نیا 

، تیالو لباقم  رد  تشهب  .درادن  شزرا  دنراذگب ، تیولج  زیچ  کی  هناخ  نامهم کی  یوت  .میراد  تیالو  ادخ و  هب  جایتحا  ام  .متفگ 
هب تشهب  دیوگ  یم .دشاب  تیالو  هب  دیاب  رشب  جایتحا  .دشاب  ادخ  هب  دیاب  رشب  جایتحا  دراد ؟ یشزرا  هچ  ادخ ، لباقم  رد  سودرف 

.یراد نآ  هب  جایتحا  وت  سپ  یدش ؟ عناق  مداد ، وت 

، هللاو زیزع  .میوگ  یم امش  هب  مهاوخ  یم ار  شلیلد  زورما  .دینکن  هاگن  ار  یباتک  ره  میوگ  یم هک  اه  یضعب  هب  منک  یا  هراشا کی 
نآ یتقو  وت  .میوگ  یم هچ  نم  نیبب  نک  هجوت  اما  نک ؛ هاگن  ار  نم  باتک  میوگب  هک  مرادن  مه  هناخباتک  مرادن ، باتک  هک  نم 

اه باتک نیا  یوت  ردقنیا  ارچ  .یوش  یم نیبدب  وا  هب  هتفگ ، زیچ  کی  هدشن ، تیانع  وا  هب  تیالو  رد  وا  یدید  یدید ، یتفر  ار  باتک 
ملاع نآ  هب  وت  مهاوخ  یمن نم  دیمهف ؟ یمن ارچ  دیروآ ؟ یمرد ار  نم  داد  ارچ  دیرادن ؟ مارآ  ارچ  دینز ؟ یم فرط  نآ فرط و  نیا

، ایادخ .ینک  رکش  مئاد  دیاب  یونش ، یم ار  نم  فرح  رگا  وت  .یوش  نیبدب  حادم  مناد  یمن یاقآ  نآ  هب  مهاوخ  یمن .یوش  نیبدب 
ار نم  ایادخ ، .یدرک  رادیب  ار  نم  ایادخ ، .رکش  ایادخ ، ادخ ، اب  نز ؟ فرح  صخش  باتک  اب  ای  تسا  رتهب  ندز  فرح  ادخ  اب  .رکش 

ار شلیلد  .نک  اوجن  ادخ  اب  میاد  .یتفرگ  ار  نم  تسد  ایادخ ، .مدوب  اجک  نم  ایادخ ، .یداد  نم  هب  تیالو  ایادخ ، .یدرک  رایشوه 
هک یناسک  هب  مدرم ، هب  نایاقآ ، هب  ءاملع ، هب  مهاوخ  یمن میوگ  یم رگا  ینیب ، یم ار  نآ  یور  یم نالا  امش  .متفگ  امش  هب  زورما 

.یتسین نیبدب  وا  هب  هک  ینیبن  یتقو  بخ ، .یوش  نیبدب  دنا ، هتشون باتک 

یارب دینکن ؛ فرصم  دیراد ، هگن  ار  ناتیورین  امش  تسا ، کیدزن  روهظ  هک  مراودیما  ءاشنا هللا ، مورب ، ناتنابرق  موش ، تیادف 
.منک یم رارکت  هرابود  نم  .دیشاب  هتشاد  جایتحا  دیابن  امش  دیونشب ، فرح  دییایب  موشب ، ناتیادف  نم ، زیزع  .دیراذگب  نامز  ماما 

، مراد لوپ  ناموت  دصناپ  هب  جایتحا  مراد ، لوپ  ناموت  رازه  هب  جایتحا  نالا  نم  .یسر  یم تجایتحا  هب  یشاب ، هتشاد  جایتحا  رگا 
سودرف تسا ، تشز  یلع  یب  تشهب  میوگ ؟ یم هچ  نم  دینک  یم هجوت  ایآ  .دش  هدروآرب  مجایتحا  دیهد ، یم نم  هب  ار  نیا  بخ ،
ار شدوخ  .نیا  ینعی  هعیش  .یسر  یم تجایتحا  هب  وت  ارچ ؟ .تسا  رت  تشز مه  تشز  زا  هللاو ، .تسا  تشز  مه  یلع  یب 

، مراذگ یم ار  شتشهب  اهبش  یضعب  نم  .دنکن  شعناق  تقلخ  مامت  رد  یزیچ  چیه  .دناد  یم تیالو  جاتحم  ادخ و  جاتحم 
مه نینچمه  تقو  کی  متسین ، مه  هناوید  نم  نالا  .یداد  لقع  نم  هب  ایادخ ، میوگ : یم فرط ، نیا  مراذگ  یم ار  شسدورف 
نم هب  یریگب ، نم  زا  ار  ارهز  مسا  یهدب ، نم  هب  ار  تانج  سودرف و  تشهب و  رگا  هللاو ، .منک  یم مه  ءاضما  ار  نیا  منک ، یم
.یداد نم  هب  ار  نآ  هدش ، افج  زاب  یریگب ، ار  یلع  مسا  هدش ، افج  رتشیب  یریگب ، ار  تدوخ  مسا  .یتسین  نکافج  وت  هدش ، افج 

.مهاوخ یم ار  وت  نم  مهاوخ ؛ یمن ار  وا  هک  نم 

، بخ تسا ، هتخیر  نم  روخآ  یوت  زیچ  کی  ادخ  .میهاوخب  ار  رگیدمه  تیالو  دیاب  ام  زیزع ، یاقفر  .تسا  روج  نیمه مه  ایند  رد 
تیانع هک  الاح  .دنک  یم تیانع  تیالو ، نآ  تقو  نآ  .میهاوخب  ار  رگیدمه  تیالو  دیاب  ام  .تسین  نیا  اما  تسا ؛ هدش  هتخیر 

، دیوگ یم قداص  ماما  میراد  تیاور  دیورن ؟ ننست  لها  هیاس  ریز  هک  دیوگ  یم امش  هب  ارچ  یسک ؟ هچ  اما  .دیسوب  ار  وا  دیاب  درک ،
ارچ .دنتسین  نیدتم  دنتسه ؛ سدقم  دنتسه ، رت  سدقم مه  یلیخ  ام  زا  دنریگ ؟ یمن هزور  رگم  دنناوخ ، یمن زامن  اه  نیا رگم 
ام هدب  باوج قداص  ماما  تمایق  زور  .میهدب  باوج  دیاب  ام  ورن ، شنِید  ریز  .درادن  تیالو  نوچ  ورن ؟ شا  هیاس ریز  دیوگ  یم

ام هعیش  مییوگب  .دیهدن  تلاجخ  ار  ام  تمایق  زور  دیامرف : یم ترضح  .مینک  زارد  اه  نیا ریغ  ِشیپ  ار  نامتسد  دیابن  ام  تسا ،
.تسا هدوبن  زارد  ام  نانمشد  یولج  شتسد  تسا ، هدوب  یضار  تسا ، هدوب  عناق  تسا ، بترم  تسا ، مظنم  هصالخ  همه  نیا 

تمایق یادرف  یدرک ، تعاطا  ار  ادخ  رما  یدرک ، تعاطا  ار  ام  رما  امش  رگا  دیوگ : یم .تسا  گنشق  یلیخ  میراد  یتیاور  کی  ًاقافتا 



ار تانج  دیهاوخ  یم دینک ، لوبق  ار  سودرف  دیهاوخ  یم دینک ، لوبق  ار  تشهب  دیهاوخ  یم دیریخم ، امش  دوخ  دوش ، یم هک 
ره تیالو  .دهد  یم حیجرت  وت  هب  مه  اجنآ  .یداد  حیجرت  تدوخ  رما  هب  ار  ادخ  رما  اجنیا  هک  نوچ  .دنک  یم ریخم  ار  وت  .دینک  لوبق 

.تسا لصو  ءاروام  هب  هک  میورب  یسک  لابند  دییایب  .میورب  قلخ  رود  ام  هک  تسا  هابتشا  هللاو ، .دهد  یم خساپ  وت  هب  ار  یزیچ 
درد هب  هک  مه  نآ  .دهد  یم یزیچ  کی  امش  هب  اج  نیمه  قلخ  .دهد  یم امش  هب  ءاروام  زا  دیورب ، اه  نآ لابند  امش  رگا 

.دروخ یمن

تسرپ قلخ .دنهاوخ  یم ار  قلخ  دنتساوخن ، ار  تیالو  مدرم  مه  شلوا  زا  .تسا  نیگنس  یلیخ  تیالو  میوگب : امش  هب  نم 
یوت ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( .دیوشب  تسرپ  تیالو تسرپادخ ، دییایب  مهد ، یم رادشه  زیزع ، یاقفر  .تسرپ  تیالو هن  دنتسه ،

هیواعم لابند  مه  نآ  زا  دعب  دنتفر ، نامثع  لابند  مه  نآ  زا  دعب  ارچ ؟ .دنتفر  رکبابا  رمع و  لابند  نویلیم  تفه  تشاذگ ، هناخ 
؛ تساهنآ لابند  ایند ، .تسا  نیسح  ماما  لابند  ترخآ ، .تسا  نسح  ماما  لابند  ترخآ ، .تساهنآ  لابند  ایند ، ارچ ؟ .دنتفر 
حلص هیواعم  اب  تساوخ  یم رگم  دیشک ؟ تمحز  ردقچ  نسح  ماما  اقآ  نیا  دنور ؟ یمن الاح  رگم  .دنور  یم ایند  هب  ور  مه  مدرم 

.دزادنا یمرب ار  هعیش  لسن  هیواعم ] دنکن ، حلص  رگا  [ ؛ دنتفر ار  هدرک  تنعل  ادخ  نیا  فرط  همه  دید  دنک ؟

یارب نسح  ماما  رکشل  دوخ  الاح  .دروخ  امش  هطساو  هب  دروخ ، هک  همدص  همه  نیا  مورب ، شنابرق  نسح ، ماما  دینادب ، امش 
اه یضعب ارچ  دنک ؟ راک  هچ  نسح  ماما  رخآ ، میهدب ؟ امش  هب  میدینبب  ار  شیاه  تک هک  یهاوخ  یم دنسیون  یم هیواعم 

ار تقلخ  مامت  وا  .مینک  ضارتعا  ماما  هب  دیابن  ام  .تسا  نیا  یارب  نسح  ماما  حلص  .درک  حلص  وا  درک ، گنج  وا  دنیوگ  یم
ناشیا یشک ؟ یمن تلاجخ  ینک ؟ ءاشفا  ار  ناشیا  حالص  یهاوخ  یم وت  .دنک  یم ءاشفا  ار  تقلخ  مامت  حالص  ماما  دنیب ، یم

« نینمؤملا لذم  : » دیوگ یم وا  هب  هدمآ  ینک ؟ مولعم  ار  نسح  ماما  حالص  یهاوخ  یم وت  دنک ، یم مولعم  ار  تقلخ  کی  حالص 
؟ دنک یرای  ار  نسح  ماما  دمآ  یسک  هچ  دیتفر ؟ فرط  نآ  تفگ ، ردقچ  هدش ! لیلذ  بخ ، دیدرک ؟ لیلذ  ار  ام  هصالخ  ارچ 

هار نیسح  ماما  لابند  یسک  هچ  همظعم  هکم  زا  رخآ  تفگ ؟ رصان  نم  له  ردقچ  .دوب  روج  نیمه مه  نیسح  ماما  اقآ  دوخ 
نیا ًالک  یتشاذگ ؟ اهنت  ار  نیسح  ماما  یتفگ و  کیبل  اجک  دییوگب ؛ رما  هب  کیبل  دیاب  امش  یجاح ، .تدابع  یپ  دنتفر  همه  داتفا ؟

ناشلایخ قباطم  دشاب ، ناشدانع  قباطم  تیالو ، اب  مالسا  دهاوخ  یم ناشلد  دشاب ، یلیلق  کی  دشاب ، یمک  کی  رگم  مدرم ،
؛ دراد رکبابا  رُمع و  ار  تیالو  نیا  مالسا و  نیا  .دننک  یم لوبق  تقو ] نآ ، ] دشاب ناشقشع  قباطم  دشاب ، ناشتوهش  قباطم  دشاب ،

وضع رد  دیاب  تیالو  متفگ : رگید  یاج  رد  نم  .دینک  رکفت  ار  اهفرح  نیا  یور  یردق  کی  موشب ، ناتیادف  نم ، زیزع  شلابند ! ورب 
؛ تسا هیراع  ناشتیالو  مدرم  بلغا  .تسا  هیراع  تیالو  نیا  دشابن  رگا  دنک ، ذوفن  وت  تسوپ  نوخ و  تشوگ و  رد  دیاب  دشاب ، وت 
؟ تسا نیگنس  ارچ  الاح  .تسا  نیگنس  یقیقح ، تیالو  نآ  .تسین  یقیقح  تیالو  نآ  هداد ، هیراع  یراد ، شرف  کی  امش  ینعی 

هتشاد تیالو  هب  نیقی  ام  رگا  نم ، زیزع  .میرادن  تیالو  هب  نیقی  ام  هک  تسا  نیا  یارب  شا  ینیگنس تسیچ ؟ یارب  شا  ینیگنس
تیالو مدرک ، یقتم  ار  وت  دومرف ]: ادخ  هک   ] دوبن ربمایپ  رگم  .دشک  یم شدوخ  ار  شندیشک  .تسین  نیگنس  وت  یارب  نآ  میشاب ،

هدیقع نم  .هدرک  قلخ  ار  تقلخ  نیا  مامت  ادخ  میوگ ؟ یم هچ  نم  دیراد  هجوت  ایآ  دوبن ؟ یقتم  ربمایپ  رگم  .مدرک  لزان  وت  هب  ار 
یسک هب  نم  ینعی  مدرک ؛ لزان  وت  هب  ار  تیالو  مدرک ، یقتم  ار  وت  نم  دمحم ، یا  .تشاذگ  ربمایپ  رس  تنم  تسا ؛ نیا  ما  ییالو

ار نینمؤملاریما  ادخ  رگم  دنک ؟ یم شومارف  ار  ربمایپ  ادخ  رگم  الاح  .یتسه  نم  یعقاو  هدنب  وت  دمحم ، یا  .مدرکن  لزان  رگید 
یلو ًایلع  نینمؤملاریما  نا  دهشا  : » ییوگب دعب  لوسر هللا .» دمحم  نا  دهشا  : » ییوگب دیاب  تناذا  رد  زور  ره  دنک ؟ یم شومارف 

.مداد امش  هب  ار  یلع  مدرک ، مامت  امش  هب  تجح  تقلخ ، یا  ةجح هللا .» ًایلع  نینمؤملاریما  نا  دهشا  : » ییوگب دعب  هللا .»

تیادف نم ! زیزع  .ینک  ادخ  رکش  .ییوگب  دیاب  روط  نیا ییوگ ، یم هماقا  دییوگ ، یم مه  ناذا  رگا  .دینک  ینادردق  دیور ؟ یم اجک 
یمامت هک  تسا  یزیچ  کی  اوجن  .یرادن  هک  تقو  .ینز  یمن فرط  نآ  فرط و  نیا  رگید  یورب ، اهرکف  نیا  یوت  رگا  وت  .موش 

، ینک یم اوجن  یناوخ  یم زامن  ینک ، یم اوجن  ییوگ  یم هماقا  ینک ، یم اوجن  ییوگ  یم ناذا  دراد ؟ یمامت  ادخ  اب  یاوجن  رگم  .درادن 
راک هچ  .ینک  یم رگید  یراک  کی  یراد ، یمرب تسد  اوجن  زا  اجک  دراد ؟ یمامت  اوجن  رگم  .ینک  یم اوجن  ییوگ  یم رکذ  ینیشن  یم

.شاب مارآ  ینک ؟ اوجن  وا  اب  یهاوخ  یم وت  ینک ؟ یم

یضعب تسا ، تسود  ام  اب  یلیخ  مالعا  یاملع  زا  یکی  .دنکن  هیالگ  شرسپ  هرخالاب  .منک  یا  هراشا کی  اضر  ترضح  هب  زورما 
.دنراذگب نیمز  ار  تموکح  دییوگ  یم امش  تفگ : .دش  تبحص  تموکح  هب  عجار  تقو  کی  دوش ، یم امرف  فیرشت اجنیا  اهتقو 

نومام یتقو  متفگ : .هن  متفگ : .متسه  تخبدب  مدآ  کی  نم  منک ، تبحص  تموکح  هب  عجار  هک  متسه  یسک  هچ  نم  متفگ :
هدادن رگا  یهدب ، نم  هب  یرادن  قح  هک  هداد  وت  هب  ادخ  رگا  تفگ : دهدب ، اضرلا  یسوم  نب  یلع  اقآ  هب  ار  تفالخ  تساوخ  یم

ینب رگم  .دنکن  درد  تتسد  تفگ : .تشاد  یمرب قح  بخ ، دنتشاذگ ، یم نیمز  لوا  زا  ار  تفالخ  نیا  رگا  اقآ ، .راذگب  نیمز  تسا ،



، تسا هتشاد  اوعد  نیا  تسا ، هتشادن  اوعد  نآ  داتفارد ؟ تیب  لها  نیا  اب  درک و  اوعد  ردقچ  هیما  ینب  دندرک ؟ اوعد  ردقچ  سابع 
: متفگ .مشاب  نم  دشابن ، وا  دیوگ  یم تسا ؛ نآ  هب  ناشمشچ  شا  همه مدرم  دشاب ؟ دهاوخ  یمن ارچ  .دشاب  نیا  دهاوخ  یمن

وا ارچ ؟ .دنهاوخ  یمن دید  ؟ تفر شلابند  یسک  هچ  تشاذگن ؟ بیان  دشن و  یفخم  رهاظ  رد  نامز  ماما  رگم  .تشاذگ  یم نیمز 
.روخن مارح  لام  بوخ ، یلیخ  .شوپن  ار  اهسابل  نیا  دیوگ : یم بوخ ، یلیخ  .ریگب  ار  تیور  وت  دیوگ  یم .دنک  یم تعاطا  ار  رما 

، بوخ یلیخ  .نک  تعاطا  ار  رما  بوخ ، یلیخ  .نزن  تمهت  بوخ ، یلیخ  .نکن  تبیغ  بوخ ، یلیخ  .نکن  هاگن  بوخ ، یلیخ 
.مینکن تاعارم  ار  هاگقرق  میهاوخ  یم ام  .دراد  هاگقرق  تیالو  .دراد  مکح  شا  همه بوخ ، یلیخ  .روایب  اج  هب  ار  تابجاو 

ار اه  هعیش یکی  نکن ، هفیلخ  ار  دیزی  یکی  .درک  طرش  ات  دنچ  درک ، حلص  الاح  .دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  درک ؟ هچ  هیواعم  نیبب  الاح 
مه زاب  تسا ، نیا  قلخ  .منک  تموکح  امش  رس  متساوخ  یم نم  تفگ : .درک  هراپ  ار  همه  دمآ  الاح  .درک  طرش  تشه  .نک  دازآ 

نم تفگ : .درک  ءاشفا  زاب  دننک ، یمن مه  ءاشفا  هک  اه  یضعب درک ؛ ءاشفا  هک  دنک  تنعل  ار  شردپ  ادخ  الاح  .شلابند  ورب 
توعد ادخ  هب  ور  اه  نآ .دنک  یم توعد  شدوخ  هب  ور  دنکب ، دهاوخ  یم تموکح  قلخ  اباب ، .منک  تموکح  امش  رس  متساوخ  یم

یزاب قفانم دروآرد ، اضر  ماما  اقآ  اب  یزاب  قفانم الاح  .دنک  یم تبحص  گنشق  دیوگ ؟ یم هچ  اضر  ماما  اقآ  نیبب ، الاح  .دننک  یم
.؟» باذعلا نم  دشا  قفانملا   » دیوگ یم ارچ  .تسا  تثابخ  مه  شتدابع  قفانم ؛ .تسا  تجاجل  مه  شتدابع  قفانم ؛ .دروآرد 

، دشاب ور  ود  .دشاب  دهاوخ  یم هک  ره  تسا ؛ قفانم  رفاک ، دیوگ  یمن اه  نیا هب  .دشاب  دهاوخ  یم هک  ره  الاح  تسا ؛ ور  ود  قفانم 
.هدمآ روباشین  الاح  .دشاب  دشاب ، دهاوخ  یم اجک  ره  .دیایب  مارتحا  اب  هتفگ  ار  ناشیا  الاح  باذعلا » نم  دشا  « ؛ تسا قفانم 

؛ تفر نابایب  رتش  .تفر  رتش  نیا  هک  اجک  ره  تفگ : .دمآ  ام  هناخ  ترضح ، هک  دننکرد  مسا  دنهاوخ  یم فارشا  نایعا و  الاح 
دروخ یبیس  کی  یروف  .درک  ار  نینمؤملاریما  راک  هصالخ  تفر و  تفرگ و  هزاجا  .دوب  یمیتی  هچب  کی  دوب و  یلگ  هناخ  کی  هک  اجنآ 

زا هدمآ  الاح  دش ، یم بوخ  تشاد ، صرب  دش ، یم بوخ  دوب ، ضیرم  دروخ و  یم یسک  ره  .داد  هویم  دش و  زبس  تخرد  اجنآ  و 
:[ دیامرف یم  ] .وگب ام  هب  یدینش ، شدج  بل  ود  زا  هک  یزیچ  ناج ، اقآ  .تسا  هدامآ  الط  نادملق  رازه  دنچ  هدرک ، تکرح  اجنآ 

الا هللا» هلا  ال   » طرش اهطورش » نم  انا  اهطورش و  اهطرشب و  یباذع ، نم  نما  ینصح ، لخد  نمف  ینصح ، الا هللا  هلا  «ال 
.مییام

دیوگب دهاوخ  یم .دننز  یم رانک  ار  تیالو  میتسرپادخ ، ام  دنیوگ  یم اه  یلیخ مناد  یم رخآ  هچ ؟ ینعی  الا هللا » هلا  ال   » طرش نیا 
«، الا هللا هلا  ال   » رما ینک ، تعاطا  ار   « الا هللا هلا  ال   » رما ینعی  ؛ » الا هللا هلا  ال   » .تسین الا هللا » هلا  ال  «، » الا هللا هلا  ال   » نآ
ار اه  نآ رما  .تسا  اضر  ماما  اقآ  الا هللا » هلا  ال   » رما .تسا  لوسر هللا » دمحم  «، » الا هللا هلا  ال   » رما .تسا  یلو هللا » یلع  »
زا قفانم  هچ  ره  .دراذگ  یمن شتجاجل  نیا  دید ، بلطم  هصالخ  .دندروآ  ار  ترضح  تافیرشت  اب  یلیخ  دندمآ  الاح  .مینک  تعاطا 

اما .دوشب  وا  لثم  دهاوخ  یم دنیبب ، یزیچ  کی  یقتم  رگا  .دوش  یم رتدایز  شتجاجل  دنز ؛ یمن مه  هب  هبنت  دنیب ، یم تیالو 
هک هچ  ره  .دش  یم دایز  شتجاجل  رُمع  دندرک ، یم زیزع  یارهز  فیرعت  هچ  ره  .دوش  یم دایز  ناشتجاجل  دننیبب ، رگا  اه  نیا
روط نیمه مه  اضر  ماما  یارب  الاح  .درک  ار  راک  نیا  تجاجل  .دش  یم دایز  ناشتجاجل  اه  نآ دندرک ، یم نینمؤملاریما  فیرعت 

مارآ ریگب ، مارآ  تفگ : هبترم  هس  ات  میراد  تیاور  .درپ  یم همقل  درادرب  ار  همقل  دیآ  یم هدش ، تسرد  یکقلد  کی  الاح  .دوب 
کی اهریش  نیا  .تخیرن  نیمز  مه  نوخ  هکل  کی  دندروخ ، .دیروخب  ار  ادخ  نمشد  نیا  تفگ : ریش  سکع  هب  هعفد  کی  .تفرگن 

نم دیوگ : یم دوش ؟ یمن هبنتم  ارچ  دش ؟ هبنتم  رگم  .هن  دندومرف : ترضح  میروخب ؟ مه  ار  نومام  دنتفگ  دندرک ، یهاگن 
ار نم »  » .دراد نم »  » .دوش لزان  نم  هب  لیئربج  تفگ : یم .بهلوبا  لثم  یوش ؟ یم وا  لثم  اجک  وت  .موشب  وا  لثم  مهاوخ  یم

.دیراذگب رانک  ار  نم » ، » دیوگ یم ربمایپ  دیوگ ، یم نآرق  دیوگ ، یم ادخ  مورب ، ناتنابرق  زیزع ، یاقفر  .دیراذگب  رانک  دیاب 

: تفگ .ینیشنب  سلجم  رد  دهاوخ  یم ملد  یور ؟ یم اجک  مع  نبای  تفگ  دش ، دنلب  الاح  تسا  هداد  رهز  ار  ترضح  هدمآ  الاح 
؟ مبیرغ نم  دنبب ، ار  هناخ  رد  هک  دنیوگ  یم هچ  الاح  .دنهدب  رهز  نم  هب  یتفگ  وت  ینعی  مور ؛ یم یدرک  ما  هناور وت  هک  اج  نامه 

یزیر نوخ  دروخن ، مه  هب  تکلمم  تساوخ  یم .دنبب  ار  رد  تلصابا ، تفگ : اضر  ماما  الاح  نم ، ناج  اقآ  دیرادن ؟ هجوت  ارچ 
بارخ ار  ادخ  هناخ  ینک ، تراسج  نمؤم  کی  هب  رگا  دیوگ  یم ارچ  .دیاین  نوخ  یسک  غامد  تسا ؛ بظاوم  ادخ  یلو  ماما ، .دوشن 

دصقم نیا  .دنداد  رهز  نم  هب  هک  دننیبب  لاح  نیا  هب  ار  نم  دنیاین  دنبب ، ار  رد  .دوشن  هتشک  یسک  دهاوخ  یم اضر  ماما  یدرک ؟
رد ام  هک  دنداد  یم ناشیاهرهوش  هب  ار  رهم  یاهذغاک  دندیشخب  ار  ناشیاهرهم  دندمآ ، همه  اهنز  نیا  .تسا  اضر  ماما  اقآ 

کی زور  تفه  .دنک  یم مع  نبای  مع ، نبای  هدش ، هنهرباپ  هدرک ، هراپ  ار  شا  هقی شا  هتفرگ شتآ  دوخ  .میوش  رضاح  عییشت 
ینیعلا ةفرط  هب  ترضح  ًاروف  .تساوخ  ار  همئالا  داوج  دیشک ، سفن  کی  ناشیا  الاح  .دنک  یم هیرگ  اضر  ماما  اقآ  ربق  رس  هتفه ،
دراو ار  نم  مه  هتسب  رد  زا  هدروآ ، سوت  هب  ار  نم  هنیدم  زا  هک  ییادخ  تفگ : دوب ؟ هتسب  هک  رد  تفگ : تلصابا  .دش  رضاح 

.داد همئالا  داوج  اقآ  هب  ار  تماما  یایاجس  ادخ  .نزن  فرح  ینعی  دنک ؛ یم



ار تدوخ  رگم  ناج ، ردپ  دز : ادص  داجس  ترضح  .دنک  عادو  هدمآ  الاح  .دوبن  نیسح  ماما  دننام  نیرهاط  همئا  زا  سک  چیه اما 
یارب رخآ ، .تسا  یلع  مردپ  متفگ  ات  تسا ؛ ربمایپ  مدج  تسارهز ، مردام  متفگ : .ارچ  مرسپ ، نم ، زیزع  تفگ : یدرکن ؟ یفرعم 

.میراد تردپ  اب  هک  یضغب  کیبال .» ًاضغب  : » دنتفگ همه  .مدرک  لالح  ار  یمارح  ای  مدرک ، مارح  ار  یلالح  دیشک ؟ یم ار  نم  هچ 
« میظعلا یلعلا  هللاب  الا  ةوق  لوح و ال  ال   » .ندرک هیرگ  رازراز ، درک  انب  داجس  ماما 

.زرمایب ار  ام  ایادخ ،

ماما قح  هب  ار  وت  ارهز ، همطاف  قح  هب  ار  وت  یلع ، قح  هب  ار  وت  ربمایپ ، قح  هب  ار  وت  .دش  یط  رفص  هام  مرحم ، هام  ایادخ ،
.زرمایب هعاسلا  ار  ام  یدیزرماین ، ار  ام  رگا  اضر ، ماما  قح  هب  ار  وت  نیسح ، ماما  قح  هب  ار  وت  نسح ،

.هدب رارق  نیسح  ماما  نارادازع  زا  ار  ام  ایادخ ،

.نکن مورحم  اه  نیا تعافش  زا  ار  ام  ایادخ ،

.دیریگب ار  ام  تسد  دنراد ، شهاوخ  اهنیا  ایادخ 

.میشاب تیب  لها  هناخ  رد  ام  نک  ردقم  نامرمع  رخآ  ات  ار  ام  مهد  یم تمسق  کاپ ، رون  جنپ  قح  هب  ار  وت  ایادخ ،

.نکن هلاوح  رگید  یاج  ار  ام  یزور  ایادخ ،

.نک هلاوح  اه  نیا هناخ  رد  ار  ام  یزور  قزر و  ایادخ ،

.دننک لوبق  ار  ام  اه  نیا ایادخ ،

.نک ظفح  ار  نینمؤملاریما  ناتسود  مامت  تبقاع  مهد  یم مسق  ار  وت  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ایادخ ،

.نک ظفح  نید  نانمشد  دنزگ  زا  ار  ام  تکلمم  ایادخ ،

.نک ریخ  هب  متخ  ار  نینمؤملاریما  ناتسود  مامت  تبقاع  مهد  یم تمسق  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ایادخ ،

.زرمایب ار  ام  ردام  ردپ و  ایادخ ،

تدوخ تبحم  ریغ  هب  نک ، داجیا  ام  لد  رد  یتبحم  کی  یا ، هقالع کی  هک  مهد  یم مسق  ار  وت  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ایادخ ،
.میورب شیپ  ام  هک  دشابن  ام  لد  رد  تبحم  ًالصا  ناشناتسود ، اه و  نیا و 

یلع یلع ایای  


