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دشاب هتخورفن  ار  شیاج  هک  دهد  یم یسک  ناشن  ار  اج  لیئارزع 

دینز یم ناتدوخ  هک  ییاه  فرح .دنک  ادیپ  تیمومع  میهاوخ  یم هک  تسه  ییاهفرح  کی  میراذگ  یم راون  یتقو  ام  زیزع ، یاقفر 
رصان نم  له   » لثم هک  تسه  یفرح  کی  تقو  کی  میهاوخ  یم ام  .دراد  تیمومع  هبنج  کی  راون  اما  تسه ؛ هرخالاب  بخ 

کی .دهد  یم لاح  ادخ  بخ  اما  مرادن ؛ نتشاذگ  راون  لاح  نم  هنرگو  دنمهفب ؛ دننک و  هجوت  همه  دهاوخ  یم ناملد  تسه ،»
یزور ایادخ ، مییوگ  یم مینک  یم سامتلا  هرخالاب  اما  مییوگب ؛ میهاوخب  ام  هک  هن  مییوگب  میهاوخ  یم ام  هک  تسه  ییاهزیچ 

ار امش  یزور  هللاءاشنا  ادخ  تسا ، بوخ  هللدمحلا  هک  ناش  یزور .میهدب  اهنیا  هب  ام  ات  نک  هلاوح  یقزر  کی  یا ، هداد هک  ار  نم 
.هللاءاشنا دنک  دایز  مه  ار  ناتقزر  .دنک  دایز 

یزیچ هچ  مینک  هجوت  ایند ، نیا  رد  امش ، شک  شیپ  ملاع  ملاع ، نیا  رد  مینک  هجوت  یردق  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  رس  تبحص  اما 
هک تسا  راخ  هک  ینابایب  ای  دیایب  داب  هکنیا  ای  تسا ، تسد  فک  شتآ  هلزنم  هب  ایند  دیوگ  یم هکنیا  ینعی  دهد ؛ یم تاجن  ار  ام 

ایند نیا  یا  هدمآ نالا  امش  نک  هجوت  نم ، زیزع  هک  دوش  یم هداد  رشب  هب  تسه  ییاهرادشه  کی  اهنیا  .تسین  هک  اه  نیا
جراوخ تسا ، هدوبن  قفانم  .تسا  هدوب  بوخ  یلیخ  دمآ ، ملاع  نیا  رد  رشبلاوبا  مدآ  هک  یتقو  ایند  .تسا  هدوبن  هک  یروطنیا 

کرابت و یادخ  کاپ  ینیمز  کی  هدوبن ، تسا  ناطیش  وریپ  هک  یسک  هدوبن ، ناورم  ینب  تسا ، هدوبن  هیما  ینب  تسا ، هدوبن 
یرارکت مهاوخ  یمن منزب  مهاوخ  یم هک  یفرح  مدرک  یا  هراشا کی  نم  هک  مه  نآ  هدوب ، بآ  هشیمه  اجنیا  .درک  تیانع  یلاعت 
دیدمآ هعفد  ره  هک  تسه  نیا  دینک ، تسرد  ار  یفرح  کی  دیناوت  یمن اهامش  هک  یطیارش  زا  یکی  .دیوش  هتسخ  امش  دشاب 

هک اهفرح  نیا  .تسا  هدز  یفرح  کی  نیا  دییوگب  دیناوت  یمن .تسا  هدوب  یدیدج  فرح  کی  تسا  هدرک  یتیانع  کی  ادخ  هللدمحلا 
یوت اما  فرح ؛ نیا  تسه  باتک  یوت  نیا  تسا ، نیمه  بخ  تسا  هدز  یفرح  شباتک  یور  زا  اقآ  نیا  .تسا  یباتک  دوش  یم هدز 

هک یتقو  تقو  نآ  .تسا  فرح  شنیرفآ  زا  زاب  دنوش ، نابز  ناتخرد  یاهگرب  مامت  رگا  هک  تسه  فرح  ردقنیا  شنیرفآ  باتک 
اقآ نیا  یباتک ، یاه  فرح اما  تسا ؛ هدش  هدز  نیا  ییوگب  هک  درادن  یمامت  هک  فرح  نیا  دشاب  شنیرفآ  هب  لاصتا  یصخش 
دشاب هتشاد  دیاب  هک  یگدنزاس  نیا  رگید  مه  شفرح  دوش و  یم مامت  شدوخ  تسا  نیا  لام  تسه ، باتک  نیا  یوت  شفرح 

تسا هدرک  لزان  هکنآ  هن  دریم و  یم ار  شباتک  هن  هک  نوچ  تسا ؛ دیجم  نآرق  طقف  دراد  یگدنزاس  ملاع  نیا  رد  هک  یزیچ  .درادن 
.دییوگب نییاپ  مدمآ  یتقو  مدوب ، فرح  دروم  رگا  مریگن ، رارق  فرح  دروم  نم  .دریم  یم ار 

هدیرفآ تانج  تسا ، هدیرفآ  امش  یارب  تشهب  یلاعت  کرابت و  یادخ  ایند  نیا  یوت  دیدمآ  هک  امش  هک  تسا  نیا  نم  فرح  الاح 
دهاوخ یم لیئارزع  یتقو  هک  نیمه  لثم  .تسا  هدیرفآ  امش  یارب  رتالاب  یزیچ  کی  ینکب ، ار  شرکف  دیشروخ  هک  هچنآ  تسا ،

ناشن ار  اج  .یشاب  هتخورفن  ار  تیاج  اما  دهد ؛ یم ناشن  وت  هب  ار  تیاج  دعب  دهد ، یم وت  هب  رثوک  بآ  لوا  دریگب ، ار  تحور 
هتخورفن ار  تسودرف  .یشاب  هتخورفن  ار  تتانج  یشاب ، هتخورفن  ار  تتشهب  وت  .دشاب  هتخورفن  ار  شیاج  هک  دهد  یم یسک 

ناناوج نم ، نازیزع  .دینکن  تسرد  هباشم  زیزع  یارهز  یارب  اه  مناخ یشاب ، هدرکن  تسرد  نینموملاریما  یارب  هباشم  .یشاب 



مه ار  تیاج  الاح  تسیچ ؟ تا  هفیظو وت  .دش  یروجنیا  ینالف  هک  دینکن  تسرد  هباشم  مورب ، ناتنابرق  موشب ، ناتیادف  زیزع ،
نم متفگ  نم  هن ، متفگ  نم  اما  ینیب ؛ یم بخ  .ییایب  اجنآ  دهاوخ  یم تلد  یهد ؟ یم هزاجا  دیوگ  یم تقونآ  دهد  یم ناشن 

یاهمدآ ءاشنا هللا  ادخ  مه  نیا  الاح  دیآ ، یم متسد  زا  هک  یراک  .منک  هدروآرب  ار  نمؤم  ردارب  تجاح  هک  مهاوخ  یم رتهب  ار  اجنیا 
تسار منید  هب  میوگ  یم تسار  هللاو  اما  .همئالا  داوج  هب  دنک  لاصتا  یلع ، هب  دنک  لاصتا  دنک ، لاصتا  شدوخ  هب  ار  ریخ 

رت تحار اه  همدص اب  اجنیا  اما  متسه ؛ رت  تحار اجنآ  نم  دشاب  یروج  کی  اما  مروخب ؛ مروخب  مه  همدص  رگا  نم  متفگ  میوگ  یم
.منک هدروآرب  ار  نموم  ردارب  تجاح  هک  متسه 

، دش لوپ  دش ، شفک  دش ، سابل  دندرک ، کمک  اقفر  نالا  دیع  بش  دهاوخ  یم ملد  هک  دراد  یزاین  زار و  ادخ  اب  سک  ره  هرخالاب 
ایادخ هک  میوگ  یم ادخ  هب  اهتقو  هراپ  کی  .مهاوخ  یمن یزیچ  هک  نم  هنرگا  مدش ، لاحشوخ  ردقچ  نم  دناد  یم ادخ  دش ، یگدنز 
اهفرح نیا  متساوخ  یمن هللاو ، نم  .دهد  یم مه  نم  هب  مهدب ، اه  نیا هب  هک  نم  هب  هدب  بخ  مهاوخ ، یمن مدوخ  یارب  هک  نم 

امش سپ  .دیآ  یم منیشن  یم اجنیا  تسین ، ما  یلاح مدوخ  هک  نم  .مدرکن  تسرد  نم  هک  ار  اه  نیا .دمآ  شیپ  رگید  .منزب  ار 
تقو کی  تسه ، رش  لوپ  ینیب  یم تقو  کی  متفگ  .دوش  یم یراج  شتسد  هب  ریخ  شا  همه نموم  متفگ  هک  دینک  ینادردق 

، تسا سودرف  تسا ، تشهب  ینک ، جرخ  رما  هب  هک  یلوپ  .تسا  رش  ینک  جرخ  رما  ریغ  هب  هک  یلوپ  .تسا  ریخ  لوپ  ینیب  یم
.دینک هنارکش  دیدش ، یروطنیا  رگا  دییایب  .ینک  یم شوخ  ار  نینموملاریما  لد  ینک ، یم شوخ  ار  ارهز  ترضح  لد  تسا ، تانج 

کی .میرادن  کچوک  ًالصا  ام  .ناتگرزب  کچوک و  دوش ، یم یراج  ناتتسد  هب  ریخ  هللدمحلا  اهامش  زا  یضعب  هب  منک  یم هاگن  نم 
مییوگ یم رگا  ام  .تسا  رتشیب  هلاس  داتشه  نم  زا  ناشدشر  اما  دنتسه ؛ کچوک  نس  رظن  زا  اه  ناوج نیمه  ینیب  یم تقو 

امش زا  هک  یا  هلگ نم  الاح  دیتسه و  تیالو  ریسم  رد  امش  همه  دیدرک ، دشر  امش  همه  هللدمحلا  .مییوگ  یم رهاظ  رد  ار  اهنیا 
رگا امش  .مداد  وا  هب  تمکح  ملع  نم  تفگ : .درک  رکش  میکح  نامقل  .دینک  رکش  دیاب  .تسا  مک  ناترکش  هک  تسا  نیا  مراد 

.دینک رکش  ار  ادخ  دوش  لماک  تسا ، هداد  امش  هب  هک  یتمکح  ملع  دیهاوخب 

درک یفرعم  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینموملاریما  ربمایپ ، هک  تسا  نیا  یارب  ربمایپ  ندوب  نیملاعلل  ةمحر 

ادخ ناکرا  دیوگ  یم هچ   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینموملاریما  هرابرد  اما  .میراد  نکر  جنپ  میراد  نکر  راهچ  ام  هک  میتفگ  ام  الاح 
دیاب ار  یلاعت  کرابت و  یادخ  لوا  ام  میراد : ناکرا  راهچ  ام  میتفگ  میدمآ  ام  الاح  .دنتسه  ناکرا  نیرهاط  همئا  سپ  .تسکش 

هب یردق  کی  دیاب  ام  .تسه  نآرق  ادخ  تارداص  تسه ، یلع  ادخ  تارداص  هک  مینادب  ناکمالا  یتح .میسانشب  ناکمالا  یتح
مسا هب  دوش  یم نیا  دوش ، یم وت  مسا  هب  کلم  نآ  رضحم  یور  یم نالا  امش  ینعی  میشاب ؛ ادخ  رضحم  رد  ام  .مینک  هجوت  اهنیا 

دوجو زا  ینعی  دنک ؛ یم رداص  هیرما  رضحم  نآ  رد  یلاعت  کرابت و  یادخ  یدوب ، رضحم  رد  هک  الاح  .یشاب  رضحم  رد  دیاب  وت ،
یادخ دییامرفب  هجوت  هک  یتقو  الاح  سپ  .دنتسه  ادخ  رون  ینعی  دنا ؛ هدش رداص  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  نیا  ادخ ، کرابم 

نا  » تسا هدرک  رما  الاح  .تسه  شمالک  مه  شرما  ادخ  .دراد  یلیخ  مالک  ادخ  تسه ، شمالک  نآرق  هکنیا  هن  یلاعت  کرابت و 
دیوگ یم هکئالم  یتح  ات  ملاع  لک  هب  الاح  امیلست » اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و 

تفگ قلخ  کی  رگا  وشب ؟ مه  قلخ  میلست  تفگ  مه  وت  هب  یرادن ؟ لقع  ارچ  نم ، ناجاقآ  ایآ  تسا ؟ تسرد  .دیوش  یبن  میلست 
؟ یرادن هجوت  ارچ  یوش ؟ میلست  دیاب  دنتفگ ، رکبابا  رمع و  متسه ، یبن  نم 

یلیخ دیاب  امش  هجوت  .تسا  مک  ام  هجوت  منیب  یم منک ، یم یدنک  منک ، یم یدنت  منز ، یم داد  امش  هب  مراد  نم  هک  همه  نیا 
، میوگ یم هچ  نم  نیبب  نک  هجوت  مروآ ، یمن ار  تمسا  رگا  ناجاقآ ، نیبب ، ار  لوسر هللا  نامز  زا  میوگ  یم مراد  هکنیا  .دشاب  دایز 

ادخ .اهفرح  نیا  هب  ینک  هجوت  .مورب  تنابرق  ینک ، هجوت  دیاب  وت  تسین ، هک  ندیمهفن  ندیدن و  رخآ  ینیبب  ای  ینادب  ای  دیاب 
، دمآ ایند  رد  هک  یبن  یوش ؟ یم قلخ  میلست  ارچ  یدش ؟ رکبابا  رمع و  میلست  ارچ  وشب ، نیا  میلست  تسا ، نم  یبن  نیا  دیوگ  یم

هدوبن ادخ  دصقم  یبن  دوش ، یم دنت  نالا  یبن ، وشب  یبن  میلست  دیوگ  یم ادخ  رگا  .وشب  یبن  میلست  دیوگ  یم ادخ  دوب ؟ هچ  شراک 
ربمایپ ارچ  ربمایپ ، رازه  راهچ  تسیب و  دص و  نیب  زا  .دشاب  یبن  هک  دوب  نیا  ادخ  فده  .دصقم  کی  دراد ، فده  کی  ادخ  .تسا 

شتیالو هک  تسا  نیا  لام  هک  تسا  نیا  منوخ  یاه  هلولگ مامت  هللاب  هللاو  وا  تیفرشا  تسا ؟ تاقولخم  فرشا  تفگ  ار  ام 
دیاب سپ  تسا ؟ فرشا  میهاربا  دیوگ  یمن ارچ  دنتسین ؟ فرشا  رگید  ءایبنا  ارچ  .دوب  نیا  لام  ربمایپ  تیفرشا  ًالصا  .دوب  لماک 
، یلو رس  هن  منز  یم فرح  یبن  رس  مراد  نم  دهد  یم شوگ  ارم  راون  دراد  سکره  اقفر ، .دراد  ماقم  ربمایپ  یلیخ  ینک  هجوت 

.تسا شدوخ  یاج  رس  نآ  شدوخ ، یاج  هب  وا  .دنا  هدش اتود  هک  دنتسه  ندب  کی  نینموملاریما  اب  .تسه  یلو  مرکا  ربمایپ 
.تسا زاسراک  یلو  نوچ  ارچ ؟ .تسین  زاسراک  یبن  اما  دشاب  یبن  ایند  نیا  رد  درک  غالبا  ادخ  ار  ربمایپ  .میوگ  یم مراد  هچ  نم  نیبب 
هیلع یلع ( نینموملاریما  ربمایپ ، هک  تسا  نیا  نیملاعلل » ةمحر   » نیا نیملاعلل » ةمحر   » دیوگ یم .دراد  تمظع  ربمایپ  یلیخ 
نآرق هک  ییاقفر  میوگ  یم لیلد  نیا  هب  نم  ارچ ؟ .توبن  هن  تسا  تقلخ  لک  هدنهد  تاجن  تیالو  ارچ ؟ .درک  یفرعم  ار   ( مالسلا



هجوت دیاب  امش  .مرادن  راکورس  نم  هک  ماوع  اب  مراد ، راکورس  نالا  امش  اب  نم  دیتسه ، یرتکد  یسدنهم و  ار  تیاور  ثیدح و  و 
ارچ .دش  متاخ  توبن  دوش ، یمن متاخ  هک  تیالو  دش ؟ متاخ  تیالو  دیوگ  یم ایآ  دش ، متاخ  ندوب  یبن  دیوگ  یم نیبب ، .دینک 

؟ اهفرح نیا  هب  دینک  هجوت  .تسا  تیالو  تقلخ  لک  مامت  تایح  یراد  لوبق  ار  ربمایپ  رگا  دیوگ  یم دش ؟ متاخ  توبن  دیوگ  یم
یبن رس  نم  هن ، .تسا  هدرک  گرزب  ار  یلع  ای  هدرک  رت  کچوک ار  ربمایپ  ناشیا  دیوگب  هک  دیاین  یلوضف  کی  هک  منک  یم رارکت  هرابود 
هک دنمهفب  دنهاوخب  رگا  دننک ، یم یلوضف  هک  اه  یضعب یارب  منک  یم رارکت  هرابود  .تسا  ندب  کی  نآ  .منز  یم فرح  مراد  ندوب 

ندوب یبن  فرح  نم  .متسه  فرط  اهنآ  اب  نم  .دهد  یم شوگ  ار  مراون  هک  یسک  سلجم ، راضح  امش  هکنیا  هن  .تسا  بوخ 
دعب هک  درک  رما  ربمایپ  هک  تسا  ربمایپ  رما  تسا ، تیالو  ربمایپ ، تمحر  تسا ، تقلخ  لک  تمحر  دیوگ  یم رد  هک  نیا  .منز  یم
فرح دراد  ادخ  تسا ، فرط  تقلخ  اب  ادخ  تسا ، کوخ  ناوختسا  لثم  هک  ییایند  نیا  هن  تقلخ ، یا  ینعی  تسا ؛ یلع  نم  زا 

گس ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  لثم  ایند  نیا  .درادن  یشزرا  هک  ایند  نیا  ًالصا  .تسین  یزیچ  هک  ایند  نیا  دنز ، یم ار  تقلخ  مامت 
اهدرایلم اهدص  .دیوگ  یم تقلخ  لک  هب  دنز  یم فرح  دراد  تسه  تیالو  هک  ربمایپ  دنز ، یم فرح  دراد  هک  ادخ  .تسا  راد  هروخ 
مردام نم  .میدیمهف  یزیچ  هچ  زونه  .میدز  کیج  میدروآرد و  مخت  زا  رس  هک  میتسه  ییاه  هجوج لثم  ام  دراد ، ادخ  تقلخ 

نوریب تیالو  هب  عجار  نامکون  هرذ  کی  ام  .دوب  هدمآ  نوریب  شکون  هرذ  کی  تسا ، هدز  کیج  کی  نیا  میدید ، هبترم  کی  درم ،
؛ تسا تیالو  هطساو  هب  تقلخ ، مامت  یگدنز  دراد ؟ تیمتاخ  تیالو  رگم  میمهف ؟ یم ام  اجک  هللات ، هللاب ، هللاو ، .تسا  هدمآ 
، وت لامک  وت ، داوس  نیا  روخب ، ار  شبآ  هزوک  رد  راذگب  مراد ، داوس  نم  ینک  یم اعدا  لقع ؟ یب نادان  ینک  یم تسرد  رواشم  ارچ 

غالبا امش  کچوک  گرزب و  هب  ینز ، یم داوس  سروک  ارچ  .تسا  تیانج  سابع  ترضح  هب  دشابن ، تیالو  هب  لصو  هک  یداوس 
، وشب تیالو  میلست  وشب ، رما  میلست  وشب ، یلع  میلست  .رانک  راذگب  ار  تداوس  ورب  .دشاب  مرمع  رخآ  بش  رگید  نم  .منک  یم

.وشب تیالو  لصو 

دنتسه دییأت   ( مالسلا مهیلع  همئا ( .تسین  دییأت  قلخ 

هب تقلخ ، مامت  ارچ ؟ درب ؟ یم ورف  ار  شلها  نیمز  میشابن  ام  رگا  دیوگ  یم قداص  ماما  ارچ  تسا ؟ یزیچ  کی  تیالو  رگم 
یبن یبن  ردقنیا  .دنتفرگ  ام  تسد  زا  ار  تیالو  دندرک ، یبن  یبن  ردقنیا  .توبن  تایح  هطساو  هب  هن  تسا  تیالو  تایح  هطساو 

راک هچ  .نومأم  دوب و  نوراه  رکبابا ، دوب و  رمع  اه  نآ ردص  .دنکب  ناشکچوک  ایند  ود  رد  ادخ  .دندرک  کچوک  ار  تیالو  دندرک ،
رگا .یتسین  یبن  وت  وگب  متسه  یبن  نم  تفگ  دمآ  یسک  رگا  .دینک  هجوت  .تسا  تیالو  لصا ، دش ؟ یچ  سپ  الاح  اهنیا ؟ دندرک 

لابند وت  .تسا  هدرک  مولعم  ادخ  هک  تسا  نیا  .تسا  نینموملاریما  .تسا  نیا  یلو  اباب ، هن  متسه ، یلو  نم  تفگ  دمآ  یکی 
.ورب تسا  ربمایپ  لثم  یسک  ورب ، تسا ، نینموملاریما  لثم  یسک  رگا  .ورب  یورب  یهاوخ  یم ورب ، ناهرب  لیلد و  اب  ورن ، یسک 

دهاوخب هک  شیپ  لاس  دصیس  زا  هک  تسه  یبن  نیا  دنتشاد ؟ ربخ  اجک  زا  رکبابا  رمع و  رخآ  یتفر ؟ شلابند  ارچ  تسین ، هکنآ 
نید راذگ  تعدب لابند  ارچ  دیتفر ؟ رکبابا  رمع و  لابند  ردقنیا  ارچ  رخآ  .تسه  یبن  نیا  .تسا  هتفگ  ار  زورما  دوشب  زورما 

نم .تسا  سدنهم  اقآ  نیا  نالا  دنک ، تسرد  هباشم  دهاوخب  مدآ  رگا  .تسا  نیا  نم  فرح  یور ؟ یم قلخ  فرط  ارچ  یور ؟ یم
.رکبابا رمع و  تسین  هکنیا  اما  .دشاب  رتالاب  نآ  زا  اما  منک ؛ رت  لوبق  ار  وا  مهاوخ  یم نم  دراد ، لوبق  نیا  هک  یسدنهم  نیا  دیاب 

تسه ییادخ  کی  .تسه  شمالک  .تسا  هدرک  لزان  ام  هب  ار  نآرق  نیا  تسه  ییادخ  کی  دشاب  عمج  تساوح  دیاب  یلیخ  الاح 
نیمز و تسه  ییادخ  کی  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  ربمایپ  نیا  تسه  ییادخ  کی  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  نینموملاریما  نیا 

اب تسه ؟ یسک  هچ  اب  ربمایپ  دییأت  .تسه  دیجم  نآرق  اب  تسه ؟ یسک  هچ  اب  ادخ  دییأت  الاح  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  نامسآ 
مالک ینعی  دیجم  مالک هللا  .تسادخ  مالک  نیا  هک  نوچ  .تسه  دیجم  نآرق  اب  تسیچ ؟ اب  تیالو  دییأت  .تسه  دیجم  نآرق 
.تسین شیوت  یربخ  چیه  نیا  ریغ  .دینک  اوجن  ینامسآ  باتک  نیا  اب  دیناوت  یم ات  تسه  ینامسآ  باتک  باتک ، نیا  .تسا  ادخ 

، راوید هنیس  هب  نزب  هنرگو  تسا  تسرد  دنک ، یم دییأت  دراد  نیا  ینعی  تسه ، نیا  هب  لصو  رگا  رگید  یاه  باتک دیدومرف ؟ هجوت 
.یروایب اج  هب  ار  یبن  تنس  یبن ؟ روطچ  الاح  .یبن  دعب  ادخ ، لوا  دنک : تاعارم  ار  نکر  راهچ  دیاب  رشب  سپ  .دروخ  یمن درد  هب 
یتیالو یب تنس ، مامت  ندرک  لطاب  الاح  .یروایب  اج  هب  دیاب  تسا  هدومرف  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  تاکز و  سمخ و  هزور ، زامن ،

تسرد هباشم  دشابن  لطاب  یهاوخب  رگا  نم  زیزع  مه  وت  .تسا  لطاب  ناشیاهراک  مامت  .دنتسه  روط  نیمه ننست  لها  .تسه 
لوبق ار  قلخ  دنتسناد ، رثؤم  ار  قلخ  هک  تسا  نیا  یارب  دنتشگرب ، نید  زا  هک  یمدرم  طوقس  مامت  .نادن  رثؤم  ار  قلخ  .نکن 

.دنتشاد

رگید یاهنآ  .تسا  هتخیگنارب  ملاع  نیا  رد  ار  ات  راهچ  ات  هس  ادخ  دیوش  تیاده  دیهاوخ  یم رگا  ایند  نیا  رد  هعیش  الاح 
ات راهچ  نیا  اب  امش  .نآرق  یلو ، یبن ، ادخ ، متفگ ، .دنتسه  دییأت  اهنیا  .تسین  دییأت  قلخ  .دنتسین  دییأت  .دنتسین  هتخیگنارب 

.تسا تسرد  نیا  دینک ، اوجن  ات  راهچ  نیا  اب  .دینادن  رثؤم  ار  رگید  یسک  مرواین ، ار  تمسا  مورب ، تنابرق  ناجاقآ ، .دینک  اوجن 



مه نآرق  هیآ  درک و  تبحص  نآرق  هیآ  ود  اب  میراد و  مه  نآرق  هیآ  کی  تفگ  .متفگ  وا  هب  نم  یتقو  نم ، زیزع  یاقفر  زا  یکی 
دینادن و رثؤم  ار  قلخ  امش  هک  دش  نیا  مفرح  نم  مورب ، ناتنابرق  سپ  دیدومرف ؟ هجوت  .تسا  هدش  هدایپ  اهنیا  یور  هک  میراد 

باحصا دشابن ، یقتم  هک  یتقو  نآ  .تسا  هدش  رداص  قلخ  روتسد  زا  تسا  تیانج  هک  هچ  ره  تسا ، راک  هک  هچره  دینادب 
شیایر تارداص  ار ، شدصقم  تارداص  ار ، شدوخ  تارداص  دنک  یم رداص  بترم  دشاب ، هتشادن  ترخآ  هب  نیقی  دشابن ، نیمی 

.دینک یمن هجوت  مه  امش  .دنک  یم رداص  ار  شتیصخش  تارداص  ار ،

مدرم یردق  کی  رگا  .دندرک  یمن ار  راک  نیا  دندوب ، امش  لثم  مدرم  رگا  .درک  رداص  ار  شدوخ  تارداص  درک ؟ راک  هچ  یضاق  حیرش 
ار هیعالطا  نآ  دیاب  هدش ، رداص  قلخ  زا  هک  یزیچ  هیعالطا و  دیشاب ، هتشاد  هجوت  میوگ  یم هک  همه  نیا  دنشاب ، هتشاد  هجوت 

فرح کی  لابند  دیورن  یروف  شلابند ، ورن  یروف  الاح ، ات  لوسر هللا  نامز  زا  دیزادنیب  نآ  هب  یهاگن  کی  اجنآ ، دیراذگب  امش 
هک یا  هکیترم نیا  دندوب ، هدرک  یا  هعلاطم کی  اه  نآ رگا  .نکب  یا  هعلاطم کی  .میوگ  یم مراد  هچ  نم  نیبب  نم ، زیزع  قلخ ،

شدج نید  ًالصا  تسیچ ؟ شدج  نید  دیوگ ؟ یم هچ  تسیچ ؟ رخآ  تسا ، هدش  جراخ  شدج  نید  زا  نیسح  ماما  دیوگ  یم
هچ اه ، نک تدابع یناسک ؟ هچ  .اهناوخ  زامن  یناسک ؟ هچ  .دوش  جراخ  نیسح  ماما  هکنیا  هن  تسه ، نیسح  لوسر هللا ،

نیرت صخاش دندوب ؟ هلمع  اه  نیا رگم  اه ، نک فورعم هب  رما  یناسک ؟ هچ  .اهورب  داهج  یناسک ؟ هچ  اهناوخ ، بش زامن  یناسک ؟
دیاب تدابع  .درک  ناشراذگاو  ناشدوخ  هب  ادخ  .دندوب  رورغم  ناشتدابع  هب  .دوب  ناشتدابع  ناشتجح  ارچ ؟ .دندوب  هفوک  مدرم 

.دینک رکفت  یردق  کی  زیزع ، ناناوج  .دندش  رک  روک و  .دشاب  تیالو  هب  لاصتا 

دسر یم  ریخ  مدرم  هب  نوچ  هدرک ؛ دییات  ار  دیع  قداص  ماما 

خیش هب  املع  زا  یکی  ار  سابع  خیش  دنک  تمحر  ادخ  دوش  یم هک  لیوحت  لاس  .تسا  لیوحت  لاس  رگید  زور  ود  رگید  بلطم  کی 
ات .تسا  هدرک  دییأت  قداص  رفعج  ماما  میوگ  یمن نم  تفگ : ییوگ ؟ یم هچ  تسا  دیع  هک  زورما  امش  تفگ  دروخرب و  سابع 

: تفگ .تسا  هدرک  تسرد  دیشمج  ار  دیع  نیا  تفگ : دمآرد و  وا  تسا ؟ هتفگ  یزیچ  هچ  هب  کیربت  .تسا  هتفگ  کیربت  یتح 
سابل مدرم  هب  دوش ، یم هک  ییاه  قافنا نیا  درادن ، لوبق  ار  دیشمج  قداص ، ماما  .تسا  هدرک  تسرد  دیشمج  تسا ، تسرد 

تفر دمآ و  دننک ، یم حلص  مه  اب  دنرهق  دننک ، یم تفاظن  دنیوش ، یم دنبور ، یم ار  اه  هناخ دوش ، یم هداد  شفک  دوش ، یم هداد 
دینک هجوت  سپ  .تسا  هدرک  دییأت  قداص  ماما  ار  ریخ  نآ  .دیسر  یم مدرم  هب  ریخ  نوچ  درک  دییأت  ار  نیا  قداص  ماما  .دننک  یم

.دوش یم لیوحت  لاس  هک  یتقو 

.مهاوخ یم مه  اقفر  یارب  مهاوخ  یم مدوخ  یارب  هک  یزیچره  ایادخ ، متفگ  متساوخ  هموصعم  ترضح  تمدخ  امش  یارب  نم 
لثم یدرک  الاح  متفگ  الاح  .نک  ون  لاس  نیا  دراو  هانگ  یب ار  ام  رذگرد ، ام  گرزب  کچوک و  هانگ  رس  زا  متفگ  مداد  شمسق 

رگید لاس  تسا ، هدوب  یروطنیا  لاسما  ایادخ  متفگ  هکنیا  مه  یکی  .مینکن  هانگ  شاب ، هتشاد  ار  نامیاوه  دوش ، یمن نامقباس 
هب ار  ام  لد  ینابرهم  نیا  .نک  نابرهم  رگیدکی  اب  ار  ام  لد  ایادخ  متفگ : مدرک  اعد  مه  یکی  .نک  یراج  ام  تسد  رد  رتشیب  ریخ 

هک اهنیا  ایادخ  متفگ  مدرک  اعد  اجنآ  سپ  .تسه  مه  ادخ  هب  لاصتا  دشاب ، یروطنیا  رگا  .نک  لصتم  نامز  ماما  لد  کرابم  بلق 
یارب ار  ون  لاس  نیا  نامز  ماما  نطاب  هک  مراودیما  .دنسرب  ییاون  کی  هب  ارقف  نیا  نکن  مک  ارقف  رس  زا  ار  اهنیا  هیاس  دنتسه ، ّریخ 

جنرب ییادخ  هدنب  کی  نالا  .تسا  یرگید  فرح  کی  نیا  .تسا  مرحم  رد  دنچ  ره  دنادرگ ؛ کرابم  درم  نز و  گرزب و  کچوک و 
سپ .دنکن  شوخ  ار  ناتلد  ادخ  تسا  نکممریغ  دیدرک ، شوخ  ار  مدرم  لد  دیداد ، یزیچ  دیداد ، لوپ  همه  امش  هداد ، دنق  هداد ،

دیرادن هجوت  ناتدوخ  هک  هللدمحلا  هک  دینک  رکش  ار  ادخ  ًاروف  دش ، یراج  ناتتسد  هب  یریخ  ره  امش  هک  منک  یم رارکت  هرابود 
ناتتسد هب  هک  ریخ  امش  .دوش  یم یراج  یقتم  تسد  هب  ریخ  هک  نوچ  .تسا  هداد  رارق  نیقتم  ای  نیمی  باحصا  ار  امش  ادخ 

.دینک ادخ  رکش  دیاب  مراودیما  هللاءاشنا  دش ، یراج 

میشاب میظنت  یگدننار ، رد  دیاب 

هک ییامنهار  نیا  هک  تفگ  یم ار ، سابع  خیش  جاح  دزرمایب  ادخ  دیراد ، نیشام  دنتسه ، هدننار  هک  ینایاقآ  نیا  رگید  بلطم  کی 
همه دیاب  نموم  تسا ، میظنت  ملاع  هکروطنامه  دشاب ، میظنت  شیاهراک  مامت  دیاب  نموم  .میشاب  بقارم  دیاب  دننز  یم اجنآ 

میظنت رگا  .دشاب  میظنت  شیاهراک  دشاب و  شتسد  رما  مچرپ  دیاب  دننک ، یم دای  اب  هک  یتکرح  ینعی  دشاب ؛ میظنت  شیاهراک 
ییاهراک کی  اما  یتسه ؛ مه  یقتم  یتسه ، یبوخ  مدآ  یلیخ  امش  تقو  کی  .دروخ  یم رهش  ندرک  میظنت  هب  یا  هشدخ دشابن ،

مدآ دش ، میظنت  راک  هک  یتقو  .دشاب  میظنت  دیاب  تیاهراک  یتسه ، تکلمم  کی  تدوخ  امش  نم ، زیزع  .تسین  میظنت  تسا 
رما ریغ  رما و  اب  رشب  ًالک  ًالصا  .یتسه  ور  هب  ور  رما  ریغ  رما و  اب  هشیمه  امش  .دنک  تعاطا  ار  رما  تسه  بظاوم  شا  همه



رما .ینادان  تسا و  لهج  رما  ریغ  تسا ، نامز  ماما  کرابم  دوجو  رما  .تسا  ناطیش  رما  ریغ  تسه ، یلع  رما  .تسا  وربور 
تسا یسانش  تیالو  رما  .تسا  یسانشنادخ  رما  ریغ  تسا و  یسانشادخ  رما  .تسا  رشب  تواقش  رما  ریغ  تسا و  رشب  تیاده 

.تسین یسانشادخ  رما  ریغ  و 

زیزع الاح  .دیشاب  رما  بظاوم  دیاب  دیشاب ، هتشاد  یسانش  نآرق  یسانش و  یلو  یسانشادخ ، مئاد  دیهاوخب  رگا  نم ، نازیزع 
ار رما  نآ  میهاوخب  رگا  ام  .دنتشاذگ  رما  کی  نیشام  نیا  یور  دندرک  تسرد  اه  یناریا ای  اه  یجراخ نالا  هک  ینیشام  نیا  نم ،

، دنز یم وت  لکیه  هب  هشدخ  دنز ، یم وت  رما  هب  هشدخ  نآ  ینکن ، تعاطا  ار  نآ  وت  رگا  هتشاذگ ، هک  نوچ  رما  نآ  مینک ، تعاطا 
نیا تسه ، تتسد  نامرف  امش  ًالثم  دیوگ  یم هک  نامرف  الاح  .ینک  تعاطا  ار  رما  نآ  دیاب  دنز ، یم وت  یتحار  نآ  هب  هشدخ 

قح وت  تسا  هداد  وت  تسد  هک  نیشام  نامرف  نیشام ؟ نامرف  دیوگ  یمن رگم  دیدومرف ؟ هجوت  .ینادرگب  ادخ  رما  اب  دیاب  ار  نامرف 
، تسین یسک  هک  اجنآ  هن  اجک ، ره  رد  نتفر  دنت  .یشاب  هشیدنا  رکف و  اب  دیاب  یور  یم دنت  ردقنیا  ارچ  .یورب  دنت  ردقنیا  یرادن 
رما رگا  تسه ، تتسد  هک  ینامرف  نیا  رما  وت  رگا  ارچ ؟ .ینز  یم وا  هب  بخ  دورب ؟ اجنیا  زا  دیآ  یم ناویح  کی  ایآ  .تسین  تسرد 

یروطنیا ًالثم  تسا ، نابایب  اجنیا  نالا  هک  دینکن  باسح  سپ  .ینک  یم زمرت  هعفد  کی  دیایب ، مه  ناویح  نآ  رگا  ینک ، تعاطا  ار 
.یورب

مک یلیخ  نیشام  عقوم  نآ  تسین ، تسرد  نیا  یراد ، روتوم  یراد ، خرچ  رگا  تفگ : یم ار  سابع  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ 
ار تنیشام  دیاب  ینک ، تسرد  ار  تنامرف  دیاب  .یدرک  نوخ  ینزب  یکی  هب  یورب و  تسین ، تسرد  شنامرف  رگا  تفگ  یم دوب ،
مامت رشب  تسا ، میظنت  ملاع  هک  روط  نیمه  سپ  یهد ؟ یم ماجنا  هک  تسیچ  اهراک  نیا  دشاب ، تتسد  نامرف  ینک ، تسرد 

وریپ وت  رگا  ینک ؟ راک  هچ  یور  یم یسر ، یم دایز  مک و  عبر  کی  هب  یور ، یم دنت  ردقنیا  ًالثم  وت  .دشاب  میظنت  دیاب  شیاهراک 
یلع ای  دنتفگ : دندمآ  .دگنج  یم دراد  نیفص  گنج  رد  .تسا  میظنت  شیاهراک  ردقچ  نینمؤملاریما  نیبب  یتسه ، نینمؤملاریما 

رکشل هب  تشپ  میور ، یم فرط  نیا  زا  مینزب ، شتآ  ار  اهنیا  ام  رگا  .تسه  ین  ای  زگ  همه  اهنیا  تسا و  تشد  کی  اجنیا  ناج ،
، مشاب یلع  مشاب ، ربهر  نم  ایآ  تفگ  .میدزن  یفرح  هک  ام  ناج ، یلع  .ندرک  هیرگ  هب  درک  انب  نینمؤملاریما  .میوش  یم طلسم 
؟ منازوسب ار  رویط  نم  ایآ  تسا ؟ هتشاذگن  ای  هتشاذگ  هچب  رویط  کی  تشد  نیا  رد  ایآ  منک  یم امش  زا  یلاؤس  مشاب  امش  ماما 
رد میورب  ینک ؟ هچ  یشک  یم ار  نآ  وت  .دشکب  ار  نآ  ات  دنزب  تسه ، شیولج  هعیش  ردقچ  دیوگ  یم اقآ  الاح  .منک  یمن ار  راک  نیا 

ملاع کی  هب  هعیش  کی  ینز ؟ یم یراد  تسا  یفرح  هچ  نیا  تسا ، یمکح  هچ  نیا  ینک ، یم نوخ  وت  اباب  میناد ؟ یمن املع  مکح 
ییآ یم نیشام  اب  نم  زیزع  دش  انب  سپ  .دهدب  تلقع  ادخ  .یشکب  مادص  یورب  یهاوخ  یم یشک ، یم ملاع  اتدص  وت  دزرا ، یم

رگید یکی  اب  نییاپ  ایب  ینیب ، یمن وت  دنک  یمن راک  شکفرب  رگا  .هن  ای  تسا  تسرد  شنامرف  نیبب  نک ، باسح  نآ  یور  نوریب ،
مرج کی  میراد : مرج  ود  ام  .دوش  یم روطچ  یربب  نوریب  یهاوخ  یم هک  نیشام  نیا  هک  نکب  باسح  .ورب  یسکات  اب  ورب ،

ایآ یریگ ، یم مه  ار  شلوپ  یور  یم تسا ، همیب  تنیشام  تسا ، تسرد  وت  یاجنیا  مرج  الاح  .ییاروام  مرج  کی  میراد ، ییاجنیا 
نآ .ییایند  مرج  کی  ییاروام ، مرج  یکی  یراد  مرج  ود  نالا  وت  .یدرک  ارچ  دنیوگ  یم دوش ؟ یم عفر  تندرگ  زا  مه  ییاروام  مرج 

.ینک یمن هجوت  ارچ  وت ، یارب  تسه  مرج  یدرک  هک  یرگ  یلاباال

زا یلیخ  نم  هک  نوچ  .دیتسرفب  تاولص  کی  مه  یفسلف  یاقآ  حور  هب  .تسا  هتفگ  یفسلف  یاقآ  منزب  یفرح  کی  نم  الاح 
کی یفسلف  یاقآ  .میتفر  یم ام  دناوخ ، یم هضور  زور  هد  یلاس  تیلوت ، یاقآ  نیا  .ما  هدرک هدافتسا  یفسلف  یاقآ  یاهربنم 

هب سلجم  یالکو  زا  رفن  دنچ  کی  هک  درک  لقن  یفسلف  یاقآ  نیا  .تساجنیا  شزغم  نز  ًالثم  .درک  تبحص  رشب  زغم  زا  یعقوم 
.دشاب میتفگ  .ایب  مه  امش  وا ، ینامهم  میور  یم میراد  ار  یسک  کی  ناریمش ، میورب  میهاوخ  یم ام  ینالف  دنتفگ  دندز  گنز  نم 

تفگ .دراد  بیش  مک  کی  .تسه  یریزارس  کی  ناریمش ، میورب  میهاوخ  یم هک  اجنآ  مییآ ، یم میراد  هک  روطنیمه  تفگ 
هرک کی  هب  دز  تفر  یم تشاد  هک  روط  نیمه  نیا  تفگ : .تشاد  پیج  کی  الکو  نیا  زا  یکی  میتفر ، یم میتشاد  هک  روط  نیمه

دنک یم راک  دراد  اجنآ  رفن  کی  دید  .دیشک  نیبرود  رانک و  دز  نییاپ و  دمآ  .تشاد  نیبرود  لیکو  نیا  .درم  داتفا و  رخ  هرک  نیا  رخ ،
هرک کی  تفگ : غالا  بحاص  هب  .اجنآ  تفر  شپیج  نیشام  اب  .تسا  غالا  نآ  لام  رخ  هرک  نیا  دیمهف  .تسه  اجنآ  غالا  کی  و 
دص .ناموت  تسیود  نیا  تفگ  لیکو  .ناموت  دص  تفگ : یتمیق  هچ  هب  تفگ  هلب  تفگ  غالا  بحاص  .یشورف  یم یراد  غالا 

.دوب یداوساب  یاقآ  .تسا  یفسلف  یاقآ  فرح  نیا  .میوگ  یم اه  هدننار اهراد و  نیشام امش  هب  مراد  نم  .داد  رتشیب  مه  ناموت 
نم تفگ : ارچ ؟ .مدرگ  یم رب  اج  نیمه  زا  نم  .میآ  یمن اجنآ  رگید  نم  تفگ : لیکو  .دینک  عمج  ار  ناتساوح  دینک  شوگ  بوخ 

ناموت تسیود  هک  امش  متفگ  وا  هب  عقوم  نآ  درک  نفلت  نم  هب  یرصع  دندوب ؟ روطچ  قباس  یالکو  نیبب ، تشگرب ، .متحاران 
نیا رس  مفرح  مدمآ ، دنت  نم  منک ؟ راک  هچ  نم  دهاوخ  یم ار  شا  هرک دوش و  یم رپ  غالا  نیا  یاهناتسپ  یتقو  تفگ : .یداد 

لرتنک ار  نیشام  یناوت  یمن رگا  یراد ، نیشام  هک  ییاقآ  .مدز  یمن غالا  هرک  نیا  هب  مدرک و  یم زمرت  مدمآ ، یم هتسهآ  رگا  تسا ،
دنت ردقنیا  ارچ  یهدب ، ار  رما  نامرف  یهدب  نامرف  دیاب  تسه ، وت  تسد  هک  ینامرف  نیا  .یدرک  نوخ  ینزب  یسک  هب  ینک و 



.دز گنز  نم  هب  یرصع  تفگ : .دشاب  میظنت  شیاهراک  همه  دیاب  یقتم  سپ  ینک ؟ یم یرگ  یلاباال ردقنیا  ارچ  سپ  یور ؟ یم
دز وا  هب  نیشام  نابایخ ، یوت  دمآ  هداز  هدنب نیا  رهظ  زادعب  تفگ  یدش ؟ تحار  روطچ  متفگ : .مدش  تحار  یفسلف ، یاقآ  تفگ :

.دش تحار  ملایخ  نم  .منک  یم هیرگ  قه  قه مه  نم  دنک ، یم په  په  غالا  مدش  تحار  نم  .تسکش  شیاپ  ای  شتسد 
یاقآ فرح  نیا  میا ؟ هراک هچ  ام  .تسا  هدوب  یروجنیا  سلجم  لیکو  کی  ام ، میا  هراک هچ  .نم  زیزع  اه  فرح نیا  هب  دینک  هجوت 

هقدص لوا  دیورب ، دیهاوخ  یم رهش  نوریب  لیوحت  لاس  یارب  رگا  دیورب ، دیهاوخ  یم اجک  ره  نم ، زیزع  سپ  .تسا  یفسلف 
هچ ار  نیشام  نیا  نم ، زیزع  .دریگن  ار  وت  نیشام  داب  نک ، هظحالم  دیورب ، هتسهآ  دعب  دینک ، میظنت  ار  ناتنیشام  دعب  .دیهدب 

.دشاب ادخ  نامرف  دیاب  تسه ، تتسد  هک  مه  نامرف  .تسا  هتشاذگ  نآ  یور  رما  هداد  هک  یسک  نآ  .تسا  هداد  وت  هب  یسک 
.شاب نامرف  نیا  بظاوم 

دنک اوجن  تیالو  نآرق و  یلو ، ادخ ، نکر  راهچ  اب  دیاب  رشب 

هچ رد  دنک ؟ یم راک  هچ  ینعی  دراک ؛ یم یزیچ  هچ  دوش  یم هک  حبص  نالا  ینعی  دشاب ؛ شدوخ  هتشک  رکف  ملاع  نیا  رد  دیاب  رشب 
نکر راهچ  نیا  نوچ  ارچ ؟ .دشاب  نکر  راهچ  نیا  رما  هب  دنک ، اوجن  نکر  راهچ  نیا  اب  تسه ؟ یروطچ  تساجک ؟ تسا ؟ یرکف 

دوب نوچ  نکر  راهچ  نیا  الاح  .دشاب  دوب  هک  یزیچ  یپ  دور  یم دور ، یمن دوبان  لابند  هک  مدآ  .تسا  دوبان  قلخ  اما  تسه ؛ یقاب 
یقلخ نآ  .منک  ادج  قلخ  زا  ار  اهامش  ات  منز  یم متردق  مامت  اب  .دنک  یم دوبان  ار  وت  هللاو  قلخ  اما  دنک ؛ یم دوب  مه  ار  وت  تسه 
قداص ماما  هک  نوچ  مینز ؟ یم ار  فرح  نیا  اجک  زا  ارچ ؟ .تسین  قلخ  رگید  نیا  هک  دنک  یم یروط  کی  رما  نآ  دشاب ، رما  اب  هک 

ثیدح تیاور و  یب  نم  .دینک  هجوت  .منز  یم فرح  ثیدح  تیاور و  اب  نم  .دنتسه  ام  زا  دنتسه ، ام  زا  اه  هعیش دیامرف : یم
.یشابن قلخ  زا  اما  یوش ؛ یم نآ  زا  وت  هچ ؟ ینعی  دنتسه ؟ ام  زا  دنتسه  ام  زا  اه  هعیش دیوگ  یم قداص  ماما  ارچ  .منز  یمن فرح 

بظاوم .شاب  هتشاد  دروخرب  قلخ  اب  دیامرف  یم هک  نوچ  .یشاب  هتشاد  دروخرب  قلخ  اب  ینادن ، رثؤم  ار  قلخ  یربب ، قلخ  زا 
یسک ات  دننیبب ، هرود  دننیبب ، ملعم  هسردم ، دنورب  دیاب  نم ، نازیزع  ای  دنیبب ، هرود  رتکد  یاقآ  نیا  دیاب  نالا  .شاب  قلخ  عیانص 

زیزع اه ، هبلط .دینک  مارتحا  دیاب  ار  قلخ  عیانص  .تسا  یرگید  فرح  کی  عیانص  اما  تسا ؛ یفرح  کی  قلخ  تارداص  رما  .دنوشب 
داتسا نیا  هک  نوچ  .دیراذگب  مارتحا  دیربب و  اهنآ  یارب  یزیچ  کی  دیاب  یتح  ات  .دینکب  مارتحا  ار  داتسا  دیاب  مورب ، تنابرق  نم ،

دیاب لگ  کی  مروخ ، یمن درد  هب  هک  هلمع  نم  یشاب ؟ هلمع  ای  تسا  رتهب  یشاب  سدنهم  امش  .دناسر  یم ایند  لامک  هب  ار  وت  دراد 
زا یوش ؟ یم اجک  زا  .یوش  یم مدرم  هدنهدافش  وت  .یتسه  رتکد  وت  .یوش  یم یتکلمم  کی  یاشگ  لکشم وت  اما  منک ؛ تسرد 

نم زیزع  هکنیا  .یدرک  هدافتسا  قلخ  زا  هک  اجنآ  زا  یوش ، یم اجک  زا  .یتسه  سدنهم  وت  .یدرک  هدافتسا  قلخ  زا  هک  اجنآ 
ار نآ  .تسا  تسرد  دنیوگ ، یم سرد  امش  هب  نالا  هک  اه  یجراخ .ینک  مارتحا  دیاب  مه  ار  اهنآ  نک ، مارتحا  تداتسا  هب  دیوگ  یم

.یشاب تحار  وت  هک  تسا  هتخیگنارب  ار  وا  ادخ  .ینک  شدوبان  یناوت  یمن ار  وا  .دورن  تسایس  یوت  فرح  .ینک  دوبان  یناوت  یمن
رکذت نم  .مورب  اهناوج  نابرق  هب  مورب ، امش  لاس  نابرق  نم  دیآ ؟ یم ناتدای  امش  .دیتفرگ  یم تشوگ  دیتفر  یم دوش  یم روطچ 

، متشاد یا  هشیدنا کی  نم  .دش  یم متفوک  هک  نم  میروخب  یماش  کی  میتساوخ  یم یتقو  ام  دناد  یم ادخ  .مهد  یم امش  هب 
یتقو نم  .مدوبن  نک  تیذا  اما  مدوب ؛ تسود  نامهم لوا  زا  نم  .دنک  شتمحر  ادخ  .منک  تیذا  ار  مردام  متساوخ  یمن

ار سابع  خیش  جاح  مهاوخ  یم نم  ردام  متفگ  یم .مدیرخ  یم تشوگ  کراهچ  هس  منک  نامهم  ار  سابع  خیش  جاح  متساوخ  یم
درد مه  شیاهاپ  هراچیب  نیا  .مرضاح  نم  مدیدن ، قداص  ماما  هک  نم  .ناج  ردام  هلب ، تفگ : یم یتسه ؟ رضاح  .منک  توعد 
همدص مردام  مدید  یم مدروخ ، یمن یماش  اه  تقو رتشیب  نم  .دش  یم نم  رهز  یماش  نیا  هک  دروخ  یم همدص  ردقنیا  .درک  یم

تلتک یدرک  یم هک  ینایعا  یلیخ  .دوب  مک  ای  دوبن  ای  هک  جنرب  .یروخن  هک  دش  یمن دمآ  یم هک  سابع  خیش  جاح  اما  .دروخ  یم
نم .میدروخ  هن  میدید ، هن  ام  رگید  ار  شا  هناد کی  .درک  یم تسرد  رپ  تشه  یاه  یماش نیا  زا  ادخ  هدنب  نیا  .میدرک  یم تسرد 

تفگ یم مه  وا  .مروایب  نم  ییوگب  امش  هک  ار  یسک  ره  متفگ  یم سابع  خیش  جاح  هب  مدرک و  یم توعد  ار  سابع  خیش  جاح 
نم .وگب  اهنآ  هب  ورب  تفگ  یم دندوب  هداتفا  راک  زا  هک  اهریپ  نیا  زا  تشم  کی  .روایب  ار  یلق  سابع  یدهشم  روایب ، ار  دومحم  الم 

هتشاد یسفن  مه  کی  هرخالاب  هک  متشاذگ  یم سابع  خیش  جاح  لغب  مدروآ ، یم مه  ار  ینیدلا  ءاهب  اضر  اقآ  جاح  یتقو  کی 
هک سابع  خیش  جاح  نیا  هلپ  یور  تسشن  یم دمآ  یم .دوب  اجنیا  مردام  قاتا  دوب ، اجنآ  ام  قاتا  تسه ، نیا  نم  روظنم  .دشاب 

.منیب یم ار  شدرگاش  مدیدن ، ار  قداص  ماما  هک  نم  تفگ : یم تسا ؟ هدش  یچ  ردام  متفگ  یم .درک  یم هیرگ  رازراز  دمآ  یم
ارچ نابوخ ؟ لد  یوت  زا  تفر  ناتتبحم  ارچ  دیا ؟ هدش ایند  لها  ارچ  دننک ؟ یم هیرگ  امش  یارب  رگید  اهنز  مادک  دش ؟ روطچ  نایاقآ 

دیدرک یم لمع  قداص  ماما  رما  هب  اه ، هبلط رگا  هللاو ، .دیدرکن  لمع  قداص  ماما  هب  تبسن  امش  .تفر  ناتدوخ  هدرک  تفر ؟
دوخ تماق  زا  تسه  هچ  ره  سپ  دیدرکن ؟ ارچ  .درک  یم امش  هب  هجوتم  ار  مدرم  بلق  ینعی  دوب ؛ امش  بلق  رد  شا  یلجت ماما 

.تسام



دربب قلخ  زا  هک  تسا  بوخ  دیاب  مدآ  ردقچ  .دینک  هجوت  یردق  کی  میوگ ؟ یم روطچ  میوگ ؟ یم هچ  نم  دینک  هجوت  نم ، نازیزع 
امش هک  نوچ  .دننک  یمن لوبق  ار  امش  اهنآ  دینادن  رثؤم  ار  قلخ  ات  هللاو ، .دنزب  دنویپ  نامز  ماما  هب  دنزب ، دنویپ  نینموملاریما  هب  و 

.نادن رثؤم  ار  قلخ  نم ، زیزع  میوگ  یم مراد  نم  .تسا  قلخ  مه  نآ  دیدرک ، تسرد  نآرق  ادخ و  ربارب  رد  رثؤم  کی  نطاب ، رد 
اهنآ عیانص  اما  دیشاب ؛ هتشاد  ار  رافک  نیا  تبحم  یلیخ  دیابن  امش  .دزرمایب  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .شاب  قلخ  عیانص  بظاوم 

اما مینک ؛ لوبق  ار  اهنآ  عیانص  میشاب  بظاوم  دیاب  ام  .تسا  رگید  فرح  کی  عیانص  تسا ، یفرح  کی  تبحم  نوچ  .دینک  لوبق  ار 
رافک هب  هبشت  تفگن  رگم  یشوپ ؟ یم مه  ار  اه  نآ ترش  یت  روطچ  .یدش  یروجنیا  روطچ  وت  .ار  اهنآ  مارم  هن  ار ، اهنآ  فده  هن 

ارچ نم ، زیزع  شاب  رکفت  اب  نم ، زیزع  وش  رایشوه  نم ، زیزع  وش  رادیب  دش ؟ یروط  نآ  تیاهزیچ  همه  روطچ  وت  .تسا  مارح 
نآ دندش  ادج  یلع  زا  یتقو  .میوش  ادج  یلع  زا  ام  زیزع ، یاقفر  ادابم  .درک  ادج  ار  اهنآ  ادخ  هک  دندش  ادج  میدش ؟ یروطنیا  ام 

.میوشن ادج  نامز ، ماما  زا  یلع ، زا  اقفر ، دییایب  .دنرفاک  دترم و  اهنآ  تفگ  تقو 

ار لوپ  نیا  هک  عقوم  نآ  .یدرکن  تعاطا  ار  رما  هک  عقوم  نآ  یدرک ، هانگ  هک  تقو  نآ  میدش ؟ ادج  اه  نآ زا  میمهفب  عقوم  هچ 
اهلگ نیا  ینک ، دیفس  ار  اجنیا  یناوت  یم نالا  وت  .دینک  جرخ  رما  هب  لوپ  دینک  هجوت  .تسا  لاملا  تیب  لوپ  نیا  ینادن ، لاملا  تیب 

هک روطنامه  موش ، تیادف  وگب  یتسه ، لگ  تدوخ  وت  وگب  مهاوخ  یم لگ  دیوگ  یم مناخ  فاصنا ؟ یب ینک ، هچ  یزادنا  یم ار 
یرتم لگ  اب  تسا ، ناموت  دص  یرتم  دیفس  دنیوگ  یم ًالثم  .ارقف  زا  یکی  هب  هدب  ریگب ، نآ  زا  ار  لگ  .دیدش  مه  ناشیادف 

لگ شدوخ  .تسا  هتخادناین  لگ  هتخادنا ، طخ  کی  طقف  مدید  متفر ، نم  .مورب  رفن  کی  نابرق  هب  نم  .تسا  ناموت  تسیود 
اهنیا همه  زاسب ، نهآ  اب  زاسب ، بوخ  ار  تا  هناخ یشاب ، لاملا  تیب  بظاوم  دیاب  تسه ، تسد  میوگ  یم هک  لاملا  تیب  .تسا 

تفگ یم دوب ، هتفر  هناخ  کی  لضفلاوبا  جاح  نالا  .نک  شوخ  ار  هراچیب  کی  لد  نک ، مک  اه  یلوگنم لگ  نیا  زا  اما  تسا ؛ تسرد 
هک وت  دهد  یمن وت  هب  یتشهب  لگ  سابع ، ترضح  هب  ینک ؟ هچ  یزادنا  یم ار  لگ  نیا  بخ  .نییاپ  داتفا  یم تشاد  فرط  راهچ  زا 

تدوخ یارب  باوخ  قاتا  نک ، تسرد  بوخ  زاسب ، گنشق  ار  هناخ  .نک  تنعل  نم  هب  داد  وت  هب  رگا  .یزادنا  یم ار  اه  لگ نیا 
نپوا .دنهد  یم نپوک  وت  هب  اجنآ  ینک ، یم نپوا  ینک ، یم باجح  یب یراد  یمرب ار  اهنیا  ارچ  .نک  تسرد  ینامهم  قاتا  .نک  تسرد 
.ینیب یم ار  شلول  وت  بخ  دلول ، یم وا  دسر ، یم وت  یارب  نامهم  کی  نالا  بخ  .دنتسه  مه  یال  همه  هک  تسه  اه  یجراخ لام 

ناشنید .دندرک  یم یگدنز  اه  نآ یقاتا  هچ  رد  .تسا  هدوب  روطچ  تردپ  دیایب ، تدای  اباب  ینک ؟ یم تسرد  تسه  یزیچ  هچ  نیا 
.دشاب ظوفحم  .نک  تسرد  اجنآ  نک ، تسرد  اجنیا  قاتا  کی  بخ ، ینک ؟ یم تسرد  هک  تسیچ  نیا  .دنتفر  دنتشادرب و  ار 

.دوب یروطنیا  یجراخ  نالف  دنیوگ  یم

وفع ار  ام  مراودیما  ءاشنا هللا  .مناوخ  یم امش  یارب  نم  دناوخ ، داماد  یاقآ  نیا  هضور  کی  اما  تسه ؛ لیوحت  لاس  دنچ  ره 
، نامز ماما  .متفگ  وت  ضحم  متفگ  هچره  شاب  دهاش  نامز ، ماما  .متفگ  وت  ضحم  متفگ  هچ  ره  نم  شاب  دهاش  ایادخ ، .دینک 

میدمآ ام  .مرادن  رظن  نم  .ناریمب  یدوهی  نید  هب  ار  نم  تسا ، یصاخ  درف  هب  نم  رظن  رگا  .مسانش  یمن ار  یصخش  ًالصا  نم 
هتشاد اجنآ  مه  دیشاب ، هتشاد  اجنیا  مه  دهاوخ  یم ملد  دشاب ، عمج  ناتساوح  .مهد  یم امش  هب  رادشه  .مینک  تیالو  نیرمت 
دیناوت یم ات  امش  .تسا  مارح  مه  فارسا  تسا ، مارح  مه  بارش  قرع و  .تسا  مارح  تسه  فارسا  هک  ییاهراک  کی  .دیشاب 

.متفر یم ار  ناشیا  تاشیامرف  یاپ  ییاه  تقو کی  نم  ار ، داماد  یاقآ  دنک  تمحر  ادخ  .دشاب  رما  اب  دینک  یم هک  یراکره  هک 

دیع هک  یعقوم  الاح  هک  دنتفگ  فرط ، نیا  دندرک  ار  ناشیور  دندناوخ ، هک  ار  ناشزامن  ناشیا  دوب و  دیع  بش  ادرف  ًالثم  تقو  کی 
، دندوب هرخالاب  اجنآ  دنتفر  یم اهنیا  بوخ  دندوب ، نسح  ماما  دوب و  نیسح  ماما  اقآ  هک  یتقو  قباس  هک  نوچ  دوب و  حبص  دوب و 

، میرادن دیع  هک  ام  .دنتشاذگن  یدیع  ام  یارب  هک  هیما  ینب  رهاوخ ، تفگ : موثلک  ما  هب بنیز  تفگ : .دنتفر  یم دندمآ و  یم مدرم 
هک نم  دنز ، یم رد  یسک  هچ  تفگ : نینبلا  ما  .دندز  رد  نینبلا ، ما  هناخ دنتفر  یتقو  اهنیا  تفگ  .نینبلا  ما  هناخ  میورب  ایب  اما 

رد یسک  هچ  .تسا  هدزن  یسک  ار  هناخ  نیا  رد  رگید  دندش ، دیهش  اه  نیا هللادبع و  سابع و  زا  هک  یتقو  زا  ام  .مرادن  رسپ  رگید 
.تیب لها  هب  دندنابسچ  یم ار  ناشدوخ  ار ، قباس  یاملع  دنک  تمحر  ادخ  .موثلک  ما  تسا و  بنیز  دید ، نینبلا  ما  دنز ؟ یم

نیا ندرگ  کچوک ، دوب  هدرک  تسرد  کشم  کی  نینبلا  ما  تفگ : دوب ، کچوک  تشاد  یا  هچب کی  لضفلاوبا  دومرف : داماد  یاقآ 
.هناخازع دش  اجنآ  .دروایب  بآ  تفر  وت  ردپ  نم ، زیزع  تفگ  یم .دمآ  یم شدای  .لضفلاوبا  اب  درک  یم اوجن  .دوب  هتخادنا  هچب 

.دینک اوجن  اه  نیا اب  هشیمه  دیاب  نم ، یاقفر  نم ، نازیزع  .درک  یم هیرگ  موثلک  ما  درک ، یم هیرگ  نینبلا  ما  درک ، یم هیرگ  بنیز 
.دیورب رباعم  رد  دیورب ، دجاسم  رد  دیابن  ًامتح 

یلع ای 

تاعاجرا
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