
تسین تجح  تدابع 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
هتاکرب ةمحر هللا و  نیسحلا و  تیب  لها  نیسحلا و  دالوا  نیسحلا و  نب  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  هتاکرب ، ةمحر هللا و  مکیلع و  مالسلا  هللادبع ، ابا  ای  کیلع  مالسلا 

رکفت .میورب  ورف  تیالو  رکفت  رد  ام  هک  تاهیه  اما  .تسه  یسک  هچ  نینمؤملاریما  هک  میمهفب  ام  ینعی  درک ؛ هضرع  زیزع  یاقفر  مامت  هب  ار  تیالو  تمظع  دمآ  مدوخ ، زیزع  تسود 
.دناد یم ادخ  طقف  ار  تیالو  رکفت  تسا ، مهم  یلیخ  تیالو 

.دراد فرصت  مدید  مدرک ، هاگن  ار  سلجم  نم  بشما  هلل  دمحلا  .دنک  ادیپ  فرصت  امش  مرتحم  یاهبلق  هب  شتبحص  اب  دناوتب  هک  یسک  نینچمه  میرادن  ای  میراد  مک  ام  زیزع ، یاقفر 
هرطق نآ  رگا  اما  دشاب ، یا  هرطق کی  هک  دنام  یم سونایقا  کی  لثم  اه  فرح نیا  اما  درک ؛ غالبا  شدوخ  عسو  هزادنا  هب  ار  نینمؤملاریما  نیدحوم  یالوم  تمظع  راوگرزب ، درم  نیا  الاح 

.دنک ناتلصو  هک  مراودیما  .دیوش  یم لصو  تیالو  سونایقا  ایرد و  نآ  هب  امش  دنک ، ذوفن  رتشیب  تسا ، هدرک  ذوفن  امش  دوجو  رد 

لام مه  لگنج  اما  .دنام  یم الوم  لگنج  لثم  اه  یضعب لوق  هب  هک  تسا  یروط  ایند  نیا  .مینک  ینادردق  دیاب  تیالو  زا  ام  هک  دینادب  دیاب  هک  منک  ضرع  امش  تمدخ  مهاوخ  یم نم 
.بلاطیبا نب  یلع  الوم  تسا ؛ الوم  لام  مه  تمایق  تسا ، الوم  لام  مه  سودرف  تسا ، الوم  لام  مه  تشهب  تسا ، الوم  لام  مه  ترخآ  تسا ، الوم  لام  مه  ایند  تسا ، الوم 

.دینک هجوت  دیاب  یردق  دشابن ، یرارکت  فرح  هک  نوچ  مورب ، ناتنابرق 

ناتنابرق .دیمهفب  اما  دیدرگب  دینک ، یم شدرگ  ایند  رد  . ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  تمظع  زا  یزیچ ؟ هچ  زا  .یلع  زا  یسک ؟ هچ  زا  دینک ، ینادردق  تسا ، ردق  بش  بشما 
تسه یزیچ  هنمزا »  » اما تسا ، هنمزالا » رش   » نامز نیا  .دوش  یم مه  نامز  نیا  رد  دوش ، یم هقباس  مما  رد  هک  یزیچ  ره  .دیمهفب  اما  دینک  شدرگ  دیاب  هک  تسا  یروط  ایند  مورب ،
رد امش  یاه  مدق هک  هللااشنا  .دیدومرف  هجنر  مدق  تیالو  نیرمت  ای  تیالو  غیلبت  سلجم  رد  نالا  هلل  دمحلا  امش  .دینادب  دیاب  امش  ار  ایند  نیا  هنمزا »  » اقفر .تسا  مهم  یلیخ  هک 

.دزرلن اه  سلجم روطنیا  رد  دزرلن ، طارص 

رد هک  یداوس  نیا  امش  .دنک  یم اشفا  ار  اهنیا  مامت  ار ؛ مدآ  نامز  ار ، حون  نامز  ار ، نینمؤملاریما  نامز  ار ، لوسر هللا  نامز  ینعی  دنک ؛ یم اشفا  ار  میدق  هک  تسا  هدش  یروط  کی  زورما 
لمع دیناوخب و  .دناوخب  دناوت  یمن یسک  ره  ار  تیالو  یاشفا  .دیناوخب  ار  تیالو  یاشفا  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  مه  یداوس  کی  دیاب  اما  دیدرک ؛ تفرشیپ  ایند  رد  دیراد و  نات  یسدنهم
هب یتقو  یتح  ات  ناورهن  جراوخ  نیا  .ینیبب  یمهفب و  یناوخب و  دیاب  تیالو  یاشفا  نم ، نازیزع  .تشادن  تیالو  یاشفا  اما  درکن ؟ پاچ  دناوخن و  نآرق  نامثع  رگم  .دیمهفب  دینک و 
یرفن دنچ  کی  اهنیا  دوب ، نوعلم  رمش  اهنآ  زا  یکی  دوب ، مجلم  نبا  ناورهن  جراوخ  زا  یکی  دننک ؟ یم تدابع  هنوگچ  دننک ، یم زوزو  لسعروبنز  لثم  ردقنیا  اهنیا  تفگ : ورب ، تفگ : کلام 

یگدنز اجنآ  دیورب  تفگ : دندوب ، فرط  نیا  اهنیا  دوب ، یگرزب  یلیخ  رحب  کی  دوب ، ییایرد  کی   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  دندوب ، یرگید  هدع  کی  اما  دندوب ؛ جراوخ  هک  دندوب 
ار سابع  خیش  جاح  ادخ  .دندوب  ناوخزامن  هک  اهنآ  یناسک ؟ هچ  .دننک  هزرابم  هک  دندمآ  اهنآ  حالطصا  هب  دندمآ ، فرط  نیا  عقوم  ره  دندرک  دادرارق  .دیشاب  هتشادن  یراک  ام  هب  دینک 
، دوب هدز  هنیپ  اجنیا  ات  اجنیا  زا  وا  تروص  دوب ، ریظن  مک  ای  دوبن  ای  تدابع  رد  مجلم  نبا  دننام  تفگ : یم هجوت ، هجوت ، .میوگب  مهاوخ  یم هچ  بشما  دینیبب  دینک  هجوت  دنک ، تمحر 

.درک یم ادخ  ادخ  دمآ و  یم نابایب  هب  هک  سب  زا  دز ، یم هلصو  کی  دیرب ، یم ار  شناوناز  هساک  رس  دیرب ، یم راب  کی  یلاس  ار  شا  یناشیپ

، نک مکمک  لوسر هللا ، متفگ : .منک  مولعم  امش  یارب  مهاوخ  یم یلاعت  کرابت و  یادخ  تساوخ  اب  بشما  .تسا  یشک  یلع یلع ، یب  تدابع  هک  متفگ  امش  هب  یزور  کی  نم ، زیزع 
اه گنج زا  یکی  رد  اهنیا  دییامرفب  هجوت  الاح  .مرادن  یلاح  هک  نم  دننکن  کمک  رگا  .نک  مکمک  ناج ، نیسح  نک ، مکمک  ناج ، نسح  نک ، مکمک  ناج ، ارهز  نک ، مکمک  ناج ، یلع 

هچ نیبب ، دندمآ ، فرط  نیا  اهنیا  تفگ : تسا ، هتسشن   ( مالسلا هیلع  یلع ( الاح  .دیهدب  شوگ  الاح  .دندمآ  فرط  نیا  لپ  زا  اهنیا  دش  لوغشم  نینمؤملاریما  یتقو  دندوب ،
ار یتسود  نآ  دناد  یم یسک  ره  هک  تسا  یزیچ  یلع  یتسود  رگم  امرقب ! .میشک  یم ار  وت  ام  یا و  هتفگ  غورد  وت  دنشاب ، هدماین  فرط  نیا  اهنیا  رگا  ناج ، یلع  دنیوگ ] یم [ ؟ دنیوگ یم
؟ دنیوگ یم نینمؤملاریما  هب  هچ  الاح  دننک ، یم گنج  دنراد  دنتسه  یناسک  اهنیا  دنتسه ، باحصا  اهنیا  دنیوگ ؟ یم یلع  یلع ، هک  تسیچ  .دنک  هدایپ  دوخ  تسوپ  نوخ و  تشوگ و  رد 

، دنتسه ناوخاعد  دنتسه ، ناوخزامن  اهنیا  یلع  دنتفگ : .درک  لصاو  کرد  هب  ار  همه  دیشک و  ار  راقفلاوذ  نآ   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  .دندمآ  فرط  نیا  هک  دید  الاح 
نم فرح  .دناد  یم تجح  ار  شتدابع  نیا  تقو  نآ لایخ ؛ کی  دراد  دانع  کی  سدقم ، نیا  میوگ ؟ یم هچ  نم  نک  هجوت  .دنراذگ  یمن قرف  هیواعم  اب  نم  تفگ : .دنتسه  ناوخ  نآرق

.تسا نیا  بشما 

یا هدع کی  تسا ، هدش  یروطنیا  یردق  کی  ام  نامز  رد  مه  نالا  .دنناد  یم تجح  ار  شتدابع  دنناسرب ؛ لتق  هب  دنهاوخ  یم ار  ادخ  تجح  دنناد ، یم تجح  ار  ناشتدابع  ناورهن  جراوخ 
اب رگا  دیوگ : یم ارچ  دور  یم ار  اهنیا  مامت  دور ، یم هرمع  دور ، یم هکم  دور ، یم البرک  .تسا  تدوخ  لایخ  نتسناد  تجح  تدابع ، نم ، زیزع  .دنناد  یم تجح  ار  ناشتدابع  هک  دنتسه 
فص تسه ، هچ  ره  اب  یوبر ، لوپ  اب  تفگ : یم هداز  هدنب تسا ؟ ربخ  هچ  نیبب  نالا  .دور  یم درادن ، لاس  باسح  .دهد  یم شدوخ  هب  هرمن  بترم  دننک ؟ یم بجعت  هکئالم  یورب ، نید 

.دشاب رما  اب  دیاب  تدابع  .درادن  ادخ  تجح  هب  راک  دناد ، یم تجح  ار  شتدابع  نیبب ، .دندیشک 

هیواعم یکی  تسا ، بلاطیبا  نبا  یلع  یکی  .مینک  تدابع  ام  میشکب ، دیاب  ار  رفن  هس  .دنتشاذگ  دادرارق  هک  دندوب  ناورهن  جراوخ  زا  رفن  هس  اهنیا  میوگ ؛ یم هچ  نم  دینک  هجوت  الاح 
دصقم هب  مجلم  نبا  اما  دنتفرگ ؛ ار  وا  دروخن ، هیواعم  هب  درک و  ادیپ  شزرل  شتسد  درک ، دنلب  ار  ریشمش  دمآ ؛ هیواعم  دماین ، صاعورمع  بش  نآ  .صاعورمع  مه  یکی  تسا و 
ناشدوخ یارب  ناشتدابع  .دننادب  تجح  ار  ماما  هکنیا  هن  دنناد ؛ یم تجح  ار  تدابع  اهنیا  میوگ ؟ یم هچ  نم  دینک  هجوت  الاح  .تفاکش  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( قرف  دیسر و  شدوخ 

.دنهد یم هرمن  ناشدوخ  هب  بترم  تسا و  تجح  تدابع  .دنتسه  یروطنیا  دارفا  یلیخ  ام  نامز  مه  نالا  .تسا  تجح 

نیلقث تدابع  رگا  دیوگ : یم ادخ  .تسا  یلع  تقلخ  مامت  زا  ادخ  دصقم  هک  دندومرف  یا  هراشا کی  ناشیا  .دینکب  هجوت  یلیخ  .میوگ  یم امش  هب  هچ  مراد  نم  دینیبب  نم ، زیزع  الاح 
هرمع رما  یب دور ، یم هکم  رما  یب .تسا  رگید  یروط  مه  الاح  تسا ، هدوب  یروط  کی  نامز  نآ  .دندرک  تجح  ادخ ، لباقم  رد  ار ، تدابع  .دنزادنا  یم منهج  لخاد  ار  وت  ور  هب  ینکب 

( تاولص  ) .دشاب رما  اب  دیاب  دروخ ، یمن درد  هب  اهنیا  نم ، زیزع  .دناوخ  یم زامن  رما  یب دور ، یم البرک  رما  یب دور ، یم

دیلوت رشب  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  میراد ، یلوبق  کی  میراد ، انم  هکم و  کی  میراد ، یلوبق  کی  میراد ، قافنا  کی  .میراد  یلوبق  کی  میراد ، ترایز  کی  یلوبق ، کی  میراد ، تدابع  کی  ام  اقفر ،
؟ یناسک هچ  .دنناد  یم تجح  ار  تدابع  ناورهن  جراوخ  .دشاب  تجح  تدابع  هکنیا  هن  دشاب ؛ تجح  رما  هب  دیاب  تدابع  دنناد ، یم تجح  ار  تدابع  اهنیا  دینیبب  .دشاب  رما  اب  دیاب  دوش  یم

.دش تجح  تدابع  دنتشاذگ و  رانک  ار  تجح  .دش  روط  نیمه مه  لوسر هللا  زا  دعب  نامز  رد 

وا رما  هکنیا  زا  ینادردق  دینک ، ینادردق  ادخ  دصقم  زا  دینک ، ینادردق  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دینک ، ینادردق  اه  فرح نیا  زا  تسا ، ردق  بش  هک  بشما  .دیونشب  فرح  دییایب  نم ، زیزع 
شرع رد  اپ  یلع  تسه ؟ یلع  یاپ  ریز  ادخ  شرع  دیوگ  یم ارچ  تسین ؛ تسه و  هک  ار  هچنآ  تقلخ  مامت  میوگ ، یم یرارکت  مه  بشما  متفگ و  رگید  یاج  رد  نم  .دینک  تعاطا  ار 

؛ تسا یلع  یاپ  ریز  ادخ  شرع  دیوگ : یم الاح  .دهد  یم ایند  لها  هب  هیعالطا  هکم  اما  دهد ، یم تقلخ  مامت  هب  هیعالطا  هک  تسا  یرقم  ادخ  شرع  متفگ  تقو  کی  .دراذگ  یم ادخ 
موس ماما  نسح و  مود  ماما  تسا ، یلع  لوا  ماما  هک  مینک  یم باسح  ام  هکنیا  هب  .دینک  تعاطا  ار  نامز  ماما  دوجو  مظعالا ، یلو هللا  رما  دیاب  نالا  نم ، نازیزع  ینعی  هچ ؟ ینعی 

ناممسا نالا  ام  .تسا  تمسا  هن ؛ یتسه ؟ نسح  ماما  ایآ  تسا ، نسح  وت  مسا  یتسه ؟ نیسح  ایآ  تسا ، نیسح  وت  مسا  .دنام  یم مسا  لثم  اهنیا  .تسین  رخآ  یلا  نیسح 
.دنکب ار  وت  تعافش  دیاب  وا  یراد ؟ یا  هخنس هچ  ارهز  ترضح  اب  وت  مناخ ، یتسه ؟ یا  هخنس هچ  وت  نم ، زیزع  یراد ؟ تسود  وت  اجک  .میراد  تسود  ار  اهنیا  مییوگ  یم هک  تسا  یروطنیا 

؟ یتسه  ( مالسلا هیلع  یلع ( اب  یا  هخنس هچ  وت  نم ، زیزع 

قیوشت ناورهن  جراوخ  هب  ار  مدرم  دنراد  ام  ظاعو  بلغا  زورما  .درادن  اود  مریم و  یم مریمب و  هصغ  نیا  اب  دیاب  نم  .درادن  نامرد  هللاو ، هک  تسا  نیا  نم  نامرد  یب یاهدرد  زا  یکی 
بش رگا  یوش ؟ یم یروطنیا  ینک  هللارفغتسا  رگا  یوش ؟ یم یروطنیا  ینک ، بش  زامن  رگا  اجنیا  دیوگ : یم طقف  مداد  شوگ  راون  ات  ود  نم  .دننک  یم دییأت  دننک و  یم بیغرت  دننک و  یم



نیا نادان ، درم  .دهد  یم تراک  دراد  همه  هب  یوش ؛ یم یروطنیا  یتسرفب ، تاولص  ات  راهچ  یوش ؟ یم یروطنیا  ییوگب ، الا هللا » هلا  ال   » رگا یوش ؟ یم یروطنیا  یباوخب ، وضو  اب 
تفگ رگا  .مینک  یم تعاطا  ار  ربمایپ  تنس  ام  .تسا  ربمایپ  تنس  اهنیا  تسا ، تسرد  اهنیا  همه  هک  تفگن  ظاعو  نیا  زا  رفن  کی  .یزیر  یم اهنیا  ناج  رد  هک  تسه  دراک  تسین ، تراک 

لاس داتشه  کیدزن  نم  هللاو ، اما  شدوخ ؛ یاج  هب  اهنیا  همه  .دیناوخب  دیاب  دیتسه ، تنس  هب  رفاک  دیتسه ، رما  هب  رفاک  دیناوخن ، ًادمع  ار  زامن  تعکر  ود  رگا  زیزع ، ناناوج  زامن ؛
هب ار  یلع  لماع ، ریدم  کی  هزادنا  هب  مرتحم  ظاعو  نیا  لقادح  یتیالو ، یب  دنک ؟ یم لطاب  ار  اهنیا  یزیچ  هچ  دیوگب  هک  مدیدن  یسک  مدیدن ، ظعاو  مدیدن و  باتک  مدینشن و  مراد ؛

؟ میتسه هچ  ام  اما  دنتسه ، یلع  لتاق  اهنآ  .دنتسه  لتاق  هک  اهنآ  دشاب ، بیرغ  اهنآ  نیب  هکنیا  هن  .تسا  بیرغ  شا  یرهاظ ناتسود  نیب  یلع  ایبنا ، مامت  حور  هب  .دننک  یفرعم  مدرم 
.مینک یمن تعاطا  ار  وا  رما  ارچ ؟ تسا .]  ] بیرغ ام ] شیپ  [ ؟ متفگ هچ  بخ ،

هن ام  .دنک  یم تیامح  ادخ  دنک ، یم تیامح  ارهز  دنک ، یم تیامح  نیسح  ماما  دنک ، یم تیامح  یلع  زا  ارهز  .تفگ  عقاو  یلیخ  دز ، شتآ  ار  نم  تفگ ؟ هچ  مرتحم  تسود  نیا  نیبب ،
بشید لثم  مه  اج  کی  نزن ، نم  نیسح  هب  تفگ : دمآ و  البرک  یکی  .نزن  تفگ : دمآ و  ارهز  رابود  .نزن  دیوگ : یم دیوگ ؟ یم هچ  نیبب ، .میتسه  ارهز  رما  هب  هن  میتسه ، ادخ  رما  هب 
یلیخ نینمؤملاریما  یتقو  هک  نوچ  دنزب ؟ دناوت  یم یسک  هچ  .تسه  یلع  رما  هب  ریشمش  هنرگو  دوشن ؛ التبم  باذع  هب  وا  تساوخ  یم نزن ، تفگ : اما  .نزن  یلع  هب  تفگ : هک  دوب 

ار یلع  دنتشک ، دندز و  ار  ارهز  هک  زور  نآ  .دنتشک  ار  ام  همه  دنتشک ، ار  نامردام  یتقو  دیوگ : یم دنک و  یم ور  همه  هب  دیوگ : یم نسح  ماما  شرسپ  دوخ  دش ، زیچ  ام  لوق  هب 
ار ام  همئا  ای  دنتشک  ار  ءایبنا  مامت  تسا ؟ یخوش  نتشک  یلع  رگم  تسا ؟ یخوش  نتشک  ارهز  رگم  .دوب  ناج  همین  لثم  منک ، یم تراسج   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  .دنتشک 

مامت .تسا  تقلخ  مامت  ناکرا   ( مالسلا هیلع  یلع ( تسا ، مسج  تقلخ  مامت  .تسکش  ادخ  ناکرا  دیوگب  نامسآ  نیمز و  نیب  هک  درکن  لیئربج  دنداد ، رهز  ار  ربمایپ  دوخ  .دندرک  دیهش 
مه لیئربج  دشاب ، دهاوخ  یم هک  ره  دنشاب ، هتشاد  لوبق  مکنید » مکل  تلمکا  مویلا   » هب ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  ینعی  دنشاب ، هتشاد  تسود  ار  یلع  رگا  تقلخ 

.تسا یلع  اهنیا  مامت  یلوبق  هک  تسا  هدرک  یروط  ادخ  تسین .] یزیچ  ]

ادخ تاذ  هب  .یرادن  یقشع  ًالصا  .دوش  یم یثنخ  ایند  سوه  یوه و  مامت  دنک ، یم هولج  وت  بلق  هب  یشاب ، هتشاد  یلع  تبحم  رگا  وت  هللاو ، دینک ؟ یم ادج  ار  ناتدوخ  ارچ  نم ، زیزع 
مساوح تسارهز ، شیپ  مساوح  هشیمه  نم  .داد  مهاوخن  مدادن و  رارق  حیرفت  ار  ییاج  چیه  منیبب ، مهاوخ  یمن ار  ییاج  چیه  مرادن ، یقشع  چیه  نم  میوگب ، مهاوخ  یمن مسق ،

یور تبیصم  نینمؤملاریما ، تبیصم  نیا  .تسا  ارهز  تبیصم  یکی  نیسح و  ماما  تبیصم  یکی  دشک ؛ یم ارم  تبیصم ، نآ  هک  میوگ  یم ار  تبیصم  نآ  .تسا  نیسح  ماما  شیپ 
نیبب ار  نمؤم  دراد ، باوث  نیبب ، ار  ادخ  هناخ  وت  رما ، یب یاشامت  .یتسین  تیالو  هب  لصو  یتسه ، ییاشامت  ات  دشابن ، یرارکت  متفگ : دیور ؟ یم اشامت  یپ  اجنیا  زا  اجک  .تسا  تبیصم 

ییاشامت دییایب  نم ، نازیزع  .تسا  نارذگ  هاگن  دینک ، یم فرص  تقو  اشامت  رد  .تسا  اشامت  زا  ریغ  هاگن ، نم ، نازیزع  .تسا  اشامت  ریغ  هب  هاگن  .دراد  باوث  نیبب  ار  نآرق  دراد ، باوث 
هب نم  الاح  .تسین  روطنیا  هاگن  اما  دیرب ، یم یا  هرهب کی  نآ  زا  دش ؛ فلت  تقو  یتقو  دوش ، یم اشامت  فرص  امش  تقو  اشامت  رد  هک  نوچ  .تسا  رشب  نک  هراچیب اشامت  هللاو ، .دیشابن 

.تسا ناشتدابع  اهنآ  تجح  متفگ  هکنیا  یکی  اشامت و  یکی  مدز ؛ امش  هب  هغبان  یاه  فرح بشما  .تسا  زیچ  ات  ود  اشامت  هاگن و  میوگ  یم امش 

مدید .دندربن  راک  رس  یسک  ار  نم  هارراهچ ، رس  متفر ، .متفرن  راک  رس  زورما  نم  لوسر هللا ، ای  تفگ : یروطچ ؟ تفگ : .دمآ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( شیپ  یصخش 
نم تسا ؛ تسرد  یلع  یاشامت  .اشامت  دیوگ  یمن یلو  مدرک ؛ هاگن  یلع  هب  متفر و  اجنآ  .منکب   ( مالسلا هیلع  یلع ( هب  هاگن  کی  متفگ : ناتسلخن  هب  متفر  مرادن ، راک  هک  زورما 
ربمایپ یتقو  مییوگ ؟ یم میراد  هچ  اقآ  .دوش  یم راگتسر  ینک ، تمسق  ار  نیلقث  مامت  رگا  هدرک ، یباوث  کی  یکی  زورما  دومرف : ترضح  دمآ و  وا  .اشامت  اب  میوگب  ار  هاگن  مهاوخ  یم

راگتسر دنهدب ، نیلقث  مامت  هب  رگا  تسا ، هدرک  یباوث  کی  ناشیا  .دوش  یم لزان  لیئربج  .نک  اشفا  ار  یلع  دمحم ، یا  دیوگ : یم ربمایپ  هب  ادخ  تسا ، یحوی » یحو  : » دیوگ یم
مه شنیرفن  تسا ، باجتسم  شیاعد  دومرف : ربمایپ  .تسا  هدرک  هک  تسا  نیمه  تفگ : دمآ و  وا  تقو  کی  .تسا  هدرک  یلع  کرابم  لامج  هب  هاگن  کی  تسا ؟ هدرک  راک  هچ  .دوش  یم
الاح .داد  یلجت  درم  نیا  هب  مه  وا  داد و  یلست  رهاظ  رد  ار  یلع  اجنآ و  هب  تفر  وا  .داد  یلجت  درم  نیا  هب  مه  نینمؤملاریما  داد و  یلست  ار  یلع  نآ  ندرک ، هاگن  کی  .تسا  باجتسم 

.تسا باجتسم  مه  شیاعد 

دوجو ات  مینکن  یراک  رما  ریغ  میراذگب  رارق  بشما  دییایب  .دوش  یمن یلجت  وت  هب  ینک ، تعاطا  ار  رما  ریغ  وت  هکنیا  ات  سوه و  یوه و  ات  هللاو ، .دوشب  یلجت  وت  بلق  هب  دیاب  نم ، زیزع 
ایند یاهاشامت  مامت  دوشب ، یلجت  رگا  .دینک  تنعل  نم  هب  درکن  رگا  مینک ، نوریب  ار  رما  ریغ  ایند و  سوه  یوه و  میراذگ  یم رارق  زورما  .دنک  یلجت  ام  درم  نز و  بلق  رد  یلع  کرابم 
، منکن مولعم  ار  شلاس  لاس ، نیدنچ  لاس ، هد  یا ، هدع رگم  تاولص )  ) .دور یم نوریب  تسا ، تشز  یلع  یب  مه  تشهب  تبحم  هللاب ، هللاو  مربب ؟ رتالاب  .دور  یم نوریب  امش  لد  زا 

دانع کی  اهنیا  دندش ؟ توغاط  ارچ  .دندش  یم توغاط  شاک  دندش ؟ توغاط  ارچ  دندوبن ، ارهز  ترضح  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  تمدخ  ربمایپ ، تمدخ  نینمؤملاریما ، تمدخ 
.دنشاب هتشاد  نینمؤملاریما  هب  یعقاو  تبحم  هک  دندوبن  نیا  یوت  .دنریگب  ار  تفالخ  دنریگب ، ار  تموکح  لوسر هللا  زا  دعب  هک  دوب  نیا  ناشلایخ  دنتشاد ، دانع  .لایخ  کی  دنتشاد و 

شیپ دش و  دنلب  درم ، شردام  هک  شرخآ  .درک  یم تمدخ  وا  هب  اجنآ  رد  هک  تشاد  ردام  کی  طقف  .دیدن  مه  ار  ربمایپ  میراد  تیاور  تسا ، نابایب  رد  نرق  سیوا  دندش ؟ یروطنیا  ارچ 
دینیبب .دینک  رکف  دیشاب ، هتشاد  نیقی  دیاب  یلیخ  دوش  یم هدز  هک  اه  فرح نیا  تسا ؟ نم  ردارب  سیوا  دیوگ : یم ربمایپ  ارچ  الاح  .دش  دیهش  مه  نیفص  گنج  رد  دمآ و  نینمؤملاریما 

هب لاصتا  هک  تسا  هتفرگ  ار  سیوا  نانچ  یسیطانغم  هبنج  نیا  اما  تسا ، هنیدم  رد  تسا ، دجسم  رد  .تسا  یبنلادجسم  رد  ربمایپ  تسا و  نابایب  رد  وا  .میوگ  یم مراد  یزیچ  هچ  نم 
، سیوا دومرف : ربمایپ  .دنتسه  هرجش  کی  زا  دنتسه ؟ امش  یاه  هدازاقآ ینعی  دنتسه ؟ لاصتا  مه  هب  اهردارب  ارچ  .تسا  نم  ردارب  دیوگ : یم ربمایپ  دش ، لاصتا  یتقو  .دش  ربمایپ 
زیزع یارهز  رگم  .دندرگ  یم ایند  بح  رود  دنراد ، ایند  بح  اهنیا  .دنتسه  هثیبخ  هرجش  ریبز  هحلط و  رکبابا و  رمع و  .تسا  تیالو  هرجش  تسا ، دیحوت  هرجش  تسا ، نم  هرجش  راگنا 

؟ میرادن راک  امش  یایند  هب  ام  هک  دیوگب  دماین 

اشامت یور و  یم تسا ، هناخاشامت  امنیس  .یا  هتفر امنیس  هب  راگنا  یورب  اجک  ره  دشابن ، لماک  تتیالو  وت  رگا  .تسین  نتفر  دبعم  نتفر و  دجسم  هب  نیا  مورب ، تنابرق  نم ، زیزع 
نامز ماما  دیوش و  یم لاصتا  نامز  ماما  هب  دیوش ، یم لاصتا  زیزع  یارهز  هب  دیوش ، یم لاصتا   ( مالسلا هیلع  یلع ( هب  دیشابن ، ایند  لها  امش  رگا  مسق ، تیالو  تقیقح  هب  .ینک  یم

.دریگ یم شوغآ  رد  ار  وت 

رایتخا رد  دیاب  وت  تسا ، لاملا  تیب  دیراد  هک  یلوپ  نآ  .میوگ  یم هچ  مراد  نم  دینیبب  .تسا  رما  ریغ  هب  ایند ، بح  .دورب  نوریب  ام  لد  زا  ایند  بح  هک  مینکب  یراک  کی  بشما  دییایب 
توعد ارم  تسا ، هتفگ  کیبل  تسا ، هتفر  هکم  هب  تسا و  هدش  دنلب  .مینک  یم لوپ  نآ  اب  میهاوخ  یم ام  یطلغ  ره  .منک  یم رارکت  هرابود  .دشاب  وت  رایتخا  رد  نآ  هکنیا  هن  یشاب ، نآ 
تنامز ماما  هب  لصو  یشاب و  رازاب  لخاد  تسا  نکمم  اما  .یتسه  یرازاب  وت  یرخ ؟ یم هچ  یارب  ار  اه  لاغشآ نیا  یور و  یم رازاب  لخاد  سپ  بخ ، .مدمآ  مدمآ ، کیبل ؛ کیبل ، یدرک ،

ار تغالا  تفگ : هک  میراد  تیاور  مراذگب ، شیور  تیاور  .دهاوخ  یم ار  وت  کرابم  بلق  یلاعت ، کرابت و  یادخ  .یشاب  میجر  ناطیش  هب  لصو  یشاب و  دجسم  لخاد  تسا  نکمم  .یشاب 
ار ام  لاح  ادخ  نم ، زیزع  .ار  لاق  هن  مهاوخ ، یم ار  وا  لاح  نم  یسوم ، .یدش  رفاک  ادخ  هب  ینز ؟ یم یسک  هچ  هب  ار  اه  فرح نیا  دیوگ : یم یسوم  .نک  هناش  ار  ترس  ای  روایب 

.دهاوخ یم

.منک اشفا  نیا  زا  رتشیب  مناوت  یمن .دنور  یم اجک  مدرم  هک  منیب  یم تیالو  مشچ  اب  مراد  هللاو ، یور ؟ یم اجک  .منک  یم رارکت  هرابود 

نینمؤملاریما .دننک  یم راک  هچ  ام  اب  هک  یناد  یم تسا ، هدش  گنت  ایند  نیا  رد  ما  هنیس لوسر هللا ، ای  تفگ : درک ، یم تبحص  ربمایپ  اب  شدوخ   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما 
هب هک  دنیب  یم ار  هچب  نآ  هک  عقوم  ره  .دشاب  بیرغ  دنشابن و  وا  فرح  هب  شمناخ  اه و  هچب ینعی  .دشاب  بیرغ  شا  هناخ رد  یدرم  کی  دنکن  ادخ  .تسا  بیرغ  شوخ  ناتسود  نیب 

.تسا یروطنیا  ایند   نیا  .دوش  یم تحاران  دنیب  یم ار  شنز  .دوش  یم تحاران  تسین  وا  فرح 

.تسا هدرک  هزین  رس  ار  نآرق  دنگنج ، یم دنراد  نیفص  گنج  رد  نک  باسح  الاح  .دید  یم ار  اهنآ  نطاب  نوچ  ارچ ؟ .دش  یم تحاران  دید  یم رهاظ  رد  هک  مه  ار  شناتسود  نینمؤملاریما 
اب تفگ ]: ، ] درک اه  هزین رس  ار  نآرق  تشادرب  نوعلم  نیا  الاح  .درادن  تبسانم  یلیخ  بشما  اب  نیفص  گنج  هنرگو  میوگب ، امش  یارب  نینمؤملاریما  یبیرغ  زا  یرادقم  کی  مهاوخ  یم
، دندوب نینمؤملاریما  اب  هک  اهنیا  دوخ  .دورب  دهاوخ  یم تسا و  باکر  یور  شیاپ  تفگ : کلام  اجنآ  .ار  اهنیا  نزب  قطان ،» نآرق  انأ  : » دومرف  ( مالسلا هیلع  یلع ( .میرادن  گنج  نآرق 

َمکَح دش  رارق  الاح  .دمآ  دوجو  هب  عیاجف  نآ  .رادرب  گنج  زا  تسد  مشاب ، هدنز  نم  یهاوخ  یم رگا  کلام ، تفگ : داد ، مایپ  کلام  هب  .میشک  یم ار  وا  ای  ددرگرب و  کلام  وگب  ای  دنتفگ :
مهفن و رخ  قمحا  یسوموبا  نآ  .دنداد  رارق  مکح  دییامرفب ! .میهاوخ  یمن ام  دراد ، تبسن  امش  اب  نوچ  تفگ : .دیهد  رارق  کلام  ار  اه  مکح زا  یکی  تفگ : نینمؤملاریما  .دننک  تسرد 

متسد زا  رتشگنا  هک  روط  نیمه تفگ : تفر و  .تسا  هدرک  دییأت  ار  وت  لوسر هللا  یوشب ، هفیلخ  دیاب  وت  تفگ : .دمآ  .دشاب  یسوموبا  دنتفگ : .دنتشاد  لوبق  یسدقم  هب  ار  سدقم 



نیا .دش  هفیلخ  هیواعم  مدرک و  بصن  وا  یاج  هب  ار  هیواعم  مدرک و  علخ  اهنیا  اب  ار  یلع  نم  تفگ : تفر ، مه  وا  و  دش ! هفیلخ  نیا  .مدرک  بصن  ار  مدوخ  مدرک و  علخ  ار  یلع  مدروآرد ،
.شناتسود زا  نیا  .تسا  ماما   رما  میوگ  یم امش  هب  هک  تسا 

رگم .مدش  راگتسر  مه  نم  مدرم ، ینعی  .مدش  راگتسر  نم  هبعک ، راگدرورپ  هب  دیوگ : یم دش ، دیهش  دروخ و  تبرض  یتقو   ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  دندرک  یا  هیصوت کی  اجنیا  الاح 
، تسا نیا  نم  فرح  الاح  درک ؟ یم راک  هچ  بارحم  لخاد  دناوخ ، یمن زامن  هک  یلع  دنتفگ : دش ، دیهش  هک  یتقو  الاح  .مدش  راگتسر  مه  نم  دیوگ : یم اهنآ  هب  دراد  دوبن ؟ راگتسر  یلع 

تخت دننام  دندوب  هتشاذگ  ییاج  لخاد  ار  ار  وا  هک  دوب  یروج  یلع  : وگلا یلع  .دیریگب  ارم  لغب  ریز  دیراذگب ، نیمز  ارم  تفگ : دیسر ، هک  هناخ  رد  دیآ ، یم دراد  دنتفرگ  ار  یلع  لغب  ریز 
یلع ردقنیا  .دندروآ  هناخ  هب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( الاح  .دیریگب  ارم  یاه  لغب ریز  تفگ : .دوب  بنیز  رکف  هب  مه  الاح  .دنیبب  هنوگنیا  ارم  درادن  تقاط  بنیز  تفگ : ارچ ؟ تفگ : .دوب 

هک اهنیا  نم ، ناج  نسح  تفگ ]:  ] .دنا هدروآ ریش  همه  اهنیا  ناج  ردپ  ناج ، یلع  تفگ : .دندیشک  فص  .دندروآ  ریش  وا  یارب  دنک ؟ یم راک  هچ   ( مالسلا هیلع  یلع ( نیبب  .تسا  بیرغ 
، منکب وا  یادف  ار  مناج  مرضاح  نم  هن ؟ ای  دوش  یم بوخ  تردپ  ایآ  ناج ، نسح  تفگ : .مروخب  نم  روایب  ار  وا  ریش  ورب  دنک ، یم هیرگ  دراد  هک  تسه  ینز  کی  فص ، هت  دندیشک ، فص 

ملاع شدوخ  یلع  تسین ، ناکما  ملاع  رد  یلع  .دینادب  ار  فرح  نیا  ردق  .دشاب  ناکما  ملاع  رد  هن  تسه ، ناکما  ملاع  یلع ، تفرگن ؟ ار  نارگید  نآ  ریش  یلع  ارچ  .متسه  وا  هعیش 
لوبق ار  اهنآ  ریش  .دنشک  یم ار  وا  نیسح  دننک و  یم ریشمش  هب  تسد  همه  اهنیا  تسناد  یم .دشاب  ناکما  ملاع  رد  یلع  هکنیا  هن  تسا ، یلع  دوجو  هب  ناکما  ملاع  مامت  .تسا  ناکما 

.درکن

زیزع .دیهدب  وا  هب  ار  ریش  لوا  .تسا  هدیسرت  یردق  کی  وا  درک ، ار  راک  نیا  تسا  تسرد  دیهدب ، مجلم  نبا  هب  دیربب  لوا  دیوگ : یم دندروآ ، الاح  .درک  لوبق  ار  نز  نآ  ریش  نم ، زیزع 
ام متفگ  زیزع  یاقفر  هب  دیسر ، ملقع  لوا  نم  .میهدب  مدرم  هب  میهاوخب  ام  هک  تسین  یزیچ  تیالو  .دیراذگن  مدرم  نیا  رس  هب  رس  یلیخ  میوگ ، یم امش  هب  یزیچ  کی  الاح  نم ،

یا ادخ ، یا  میوگ : یم .موش  یم هدنز  راگنا  منیب  یم ار  امش  یتقو  میوگ  یم تسار  هللاو ، .متسه  هراچیب  مدوخ  نم  مهدب ، امش  هب  مناوتب  ار  تیالو  منک  یم طلغ  نم  .مینک  یم نیرمت 
.متسه هراچیب  هک  نم  .منک  یم هیرگ  امش  یارب  مراد  هشیمه  .مرادن  یزیچ  .متسه  هراچیب  هک  نم  مهدب ، اهنیا  هب  دیهدب ، نم  هب  نامز ، ماما  یا  ارهز ،

ار وت  دنتساوخ  یم گنج  کی  رد  یدارم ، تفگ : متفگ : مه  رگید  یاج  کی  رد  نم  .دروآ  ار  مجلم  نبا  زور  کی   ( مالسلا هیلع  یلع ( الاح  .میوگب  هچ  امش  هب  مهاوخ  یم نم  دینیبب  الاح 
نم ناج  یلع  یتفگ : .مدیرخ  ار  وت  نادنز  مدمآ  یداد ، مسق  منیسح  هب  ار  نم  .متخورف  ار  ناتسلخن  دوب ، هدمآرد  وت  ینادنز  یدوب ، هدرک  یتکرح  کی  تسه  تدای  .متشاذگن  دنشکب ،

تمدخ نم  هب  یلیخ  وت  ناج  یلع  .دیوگ  یم هچ  مجلم  نبا  دینیبب  یدرک ؟ یروطنیا  وت  مدرک  راک  هچ  نم  تفگ : .متخورف  ار  ناتسلخن  متفر  مرادن ، یزیچ  مدوب ، نادنز  تقو  دنچ 
.یدربن نوریب  ار  تسا  نم  رد  هک  یتثابخ  اما  یدرک ،

یا هدیاف ًالصا  دینک ، یم تمدخ  ردقچ  دنتسه  یصاخشا  الاح  .درادن  یا  هدیاف هک  تسا  وا  رد  یتثابخ  کی  دنک ، یم تشپ  تیالو  هب  ای  درادن  تیالو  هک  یسک  مسق ؛ منید  هب  هللاو ،
تعاطا یاج  اجنآ  تسا ، موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  یاج  اجنآ  تسادخ ، یاج  اجنآ  تسا ، دیحوت  یاج  اجنآ  تفر ، هک  یتقو  دورب ، نوریب  مدآ  لد  زا  تثابخ  نآ  دیاب  لوا  .درادن 

، دزوس یم ارهز  یارب  تلد  امش  تارداص  دینک ، یم یلع  یلع ، هک  دوش  یم یروط  امش  تارداص  دوش ، یم ارقف  رکف  هب  امش  تارداص  دوش ، یم ادخ  تعاطا  امش  تارداص  تسادخ ،
؟ ارچ .منک  یم اعد  امش  کرابم  دوجو  یارب  مراد  هشیمه  .دنورب  دنیایب و  نادنخ  بل  اب  اهنیا  ایادخ ، میوگ : یم هشیمه  تسه ، تبل  رب  هدنخ  یزیر و  یم کشا  تنطاب  رد  امش  تارداص 

ار تیالو  ردق  اما  دیتسه ؛ شزرا  اب  امش  همه  مراد ، یشزرا  نیرتمک  امش  لباقم  رد  نم  منیب  یم مراد  هللاب  هللاو ، .دیدز  تیالو  نماد  رب  تسد  دیدز ، ناکما  ملاع  رب  اپ  تشپ  امش 
.دیرادنرب تیالو  نیرمت  زا  تسد  دینادب ،

ادخ دصقم  دننک ، تعاطا  ار  رما  دیاب  تقلخ  مامت  دنتسه ، رما  رظتنم  تقلخ  مامت  دنداتسیا ، ملاع  تقلخ  مامت  تساجنیا ، تقلخ  نیا  مامت  دیدیمهف ، امش  اما  متفگ ، هک  دناد  یم ادخ 
مامت یتیالو ، یب  .درب  یم نیب  زا  ار  بجاو  مامت  یلع ، یتبحم  یب تسا ، بجاو  دییوگ  یم هک  اهزامن  نیا  .تسا  بجاو  نامز  ماما  تعاطا  تسا ، بجاو  یلع  تعاطا  اما  تسا ؛ یلع 

دمحم ادخ و  زا  تفگ : زیزع ، تسود  نیا  کرابم ، تسود  نیا  یراد ، تیالو  رگا  .مینادب  رتالاب  ربمایپ  تنس  زا  یتح  تقلخ  مامت  زا  دیاب  ار  تیالو  شزرا  .درب  یم نیب  زا  ار  ربمایپ  تنس 
ربمایپ و ادخ ، لوا  میوگ : یم هاگتسد  نیا  تشپ  مراد  نم  یلع ، ربمایپ و  ادخ و  تفگ : .مدرک  اعد  وا  قح  رد  تفگ ، گنشق  یلیخ  دنروآ ، یم رعش  هیفاق  ار  اهنآ  منک ، داریا  مهاوخ  یمن

.ربمایپ هن  یتفگ و  ادخ  هن  ییوگن ؛ یلع  رگا  تسادخ ، دصقم  نوچ  ییوگن ، یلع  رگا  نآرق  تایآ  مامت  هب  .ربمایپ  مه  یتفگ و  ادخ  مه  هللاو ، یتفگ ، یلع  رگا  .یلع 

دنک یظفاحادخ  تساوخ  یم یتقو  تفر ، نیسوق  باق  رد  ربمایپ  یتقو  .ینک  تعاطا  ار  ادخ  رما  دیاب  وت  ییوگ ؟ یم اجک  زا  ارچ ؟ .دشاب  یلع  دیاب  تیاپ  ردنا  رس  مورب ، تنابرق  نم ، زیزع 
ادخ دصقم  ارچ ؟ .دیوگ  یم یلع  مه  ادخ  هک  دمهف  یمن یتردق  چیه  هک  تسا  یزیچ  کی   ( مالسلا هیلع  یلع ( .یلع  تفگ : نم ، لوسر  تفگن : ارچ  .یلع  تفگ : مه  ادخ  یلع ، تفگ :

.تسا یلع  تقلخ ، مامت  زا 

ار وت  تعاطا  تسا ، برقم  هکئالم  هک  هچنآ  ات  .دنک  تعاطا  ار  ترما  نیما  لیئربج  ات  نک  یلع  تبحم  زا  رپ  نک و  کاپ  تسه  یزیچ  ره  زا  ار  تلد  ایب و  .نک  هجوت  یلیخ  نم ، زیزع 
تبحم لحم  اهنآ ، لحم  ینعی  تسا ؟ نمؤم  بلق  رد  ادخ  شرع  هک  دیوگ  یمن رگم  یدرک ؟ ترایز  ار  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  راگنا  ینیبب ، ار  نموم  کی  رگا  دیوگ : یم ارچ  .دنکب 

دیشخبب .تسا  روطنیا  یلوبق  ره  .تسین  اهنآ  یاج  دشاب ، ایند  بح  رگا  اما  مییاجک ؟ ام  مییوگ ؟ یم میراد  هچ  .دوش  یم ادخ  شرع  دیوگ : یم امش ، بلق  رد  تقونآ  .دشاب  دیاب  اهنآ 
؟ تسا هداد  ردقچ  وا  تفگ : .دراد  یمسا  ره  الاح  تسه ، هطیطش  نآ  تفگ : .دندرب  شیارب  ار  اه  لوپ نآ  هک  دوبن  نامز  ماما  رگم  .مروایب  قادصم  امش  یارب  مهاوخ  یم .دیشک  لوط 

مناد یم دوش ، یمن لوبق  هک  یلامعا  نیا  .دنکن  لوبق  دشاب ، ادخ  ریغ  دشاب ، یلع  زا  ریغ  ام  لامعا  دنکن  ادخ  .دنادرگرب  .تسا  یفنح  نآ  تفگ : ارچ ؟ تفگ : .دنادرگرب  ار  اه  لوپ
، یتفرگ تجح  تجح ، رانک  وت  .دننک  یم بجعت  نامسآ  هکئالم  دیتفر ، ایند  زا  نید  اب  امش  زا  یکی  رگا  دیوگ : یم تقو  نآ .دنتسه  روشحم  تجح  نیا  اب  تسا ، هدش  تجح  ناشتدابع 

.تسا هدش  تجح  تتدابع 

ربمایپ یاج  شماقم  مامت  اب   ( مالسلا هیلع  یلع ( رگم  .ینک  تیامح  تیالو  زا  تدوجو  تبلق و  رد  دیاب  وت  میوگ ، یم وت  هب  مراد  نم  .رادرب  تسد  راک  نیا  زا  ایب  مورب ، تنابرق  نم ، زیزع 
.تسا نیلقث  تدابع  لضفا  شسفن  کی  کی  دیوگ : یم الاح  دیدرپس ؟ نم  هب  رگم  دیوگ : یم تساجک ؟ ربمایپ  دنیوگ : یم .دنشکب  ار  وا  هک  دنزیر  یم ربمایپ  هناخ  هب  الاح  تسا ؟ هدیباوخن 

ای دیوگ : یم الاح  .دش  یمن اشفا  تیالو  نآ  تفر ، یم ایند  زا  ربمایپ  رگا  تسا ، هدشن  اشفا  زونه  تسا ، ربمایپ  کرابم  بلق  رد  تیالو  نیا  متفگ : رگید  یاج  رد  .دنک  یم تیالو  زا  عافد 
لضفا دنز ، یم ریشمش  کی  وا  .تسا  نیلقث  تدابع  لضفا  دیوگ : یم دنز ؟ یمن ریشمش  کی  نینمؤملاریما  دوخ  رگم  .دنک  یم عافد  تیالو  زا  وا  ناباوخب ، تدوخ  یاج  هب  ار  یلع  دمحم ،

.تفر الاب  ادخ  رما  هب  شتسد   ( مالسلا هیلع  یلع ( تفر ، الاب  ناطیش  رما  هب  شتسد  وا  .تشک  ار  نیلقث  دز ، ریشمش  کی  مه  نیا  دوش ؛ یم نیلقث  تدابع 

تیامح .تسا  تواخس  تیالو ، زا  تیامح  متفگ : نم ، زیزع  .دورب  الاب  تیالو  زا  تیامح  هطساو  هب  تتسد  ایب  نم ، زیزع  .دیراذگب  ادخ  دزن  ار  ناتحراوج  ار ، ناتتسد  دییایب  نم ، نازیزع 
میلست دیاب  یهد ؟ یم هرمن  یراد  شا  همه رخآ : متفگ  یتسود  کی  هب  .دیوشب  تیالو  میلست  دیراذگب ، رانک  ار  یهاوخدوخ  هک  تسا  نیا  تیالو  زا  تیامح  تسا ، تلادع  تیالو ، زا 

( تاولص  ) .دشاب هتشاد  شزرا  تاولص  ات  یشاب ، ربمایپ 

، نکب تارک  هب  هاگن  نکب ، اهنامسآ  هب  هاگن  نکب ، ملاع  هب  هاگن  مینکب ، تسه  یشاخشخ  لثم  هک  ملاع  نیا  هب  یهاگن  کی  مینکب ، تقلخ  مامت  هب  یهاگن  کی  دش ؛ نیا  نم  فرح  سپ 
؛ تسا تیالو  تقلخ  مامت  زا  یلاعت  کرابت و  یادخ  یلوبق  .دنتسه  تیالو  جاتحم  دنداتسیا و  فص  کی  رد  مامت  نکب ؛ تمایق  هب  هاگن  نکب ، سودرف  هب  هاگن  نکب ، تشهب  هب  هاگن 

( تاولص . ) ( مالسلا هیلع  یلع ( تیالو  ینعی 

یارب هک  منک  یم جرخ  رخآ  سفن  ات  مراد ، هک  ار  هچنآ  نادند  گنچ و  اب  نم  دیتسه ، ءزج  امش  نم ، زیزع  تاولص )  ) .یوش یم نینمؤملاریما  وضع  یشاب ، رما  هب  وت  رگا  نم ، زیزع 
ییادگ مهاوخ  یم ادخ  زا  ربمایپ  رما  اب  ماما ، رما  اب  ادخ ، رما  اب  مهاوخ  یم ادخ  زا  ادخ ، دیما  هب  هللاءاشنا  نم  دینک ، یم نیمأت  ارم  یدام  رظن  زا  رگا  امش  .مهدب  امش  هب  مریگب و  امش 

.دوش لماک  امش  تیالو  ات  مهد  یم امش  هب  مریگ و  یم منک ،

.نک لماک  ار  ام  تیالو  ایادخ ،

.زرمایب ار  ام  ایادخ ،
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.نک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  ایادخ ،

.هدب رارق  تیالو  زا  نک  تیامح دوجو  کی  ارم  یاقفر  نیا  ربمایپ ، دوجو  قح  هب  ایادخ ،

.هدب رارق  ارهز  زا  تیامح  دوجو  کی  ار  اهنیا  دوجو  ایادخ ،

.دنریذپب ار  ارهز  توعد  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ار  اهنیا  ایادخ ،

.دنریذپب ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( توعد  هک  هدب  رارق  یروط  ار  اهنیا  ایادخ ،

.دنیوگب کیبل  تفگ ، رصان » نم  له   » نیسح ماما  هک  دنشاب  یناسک  زا  اهنیا  ایادخ ،

.نک ایحا  تیالو  اب  ار  ام  لد  ایادخ ، دنتسه ، مه  رود  دنتفرگ ، ایحا  بشما  ایادخ ،

.مینک ینادردق  تیالو  زا  ام  ایادخ ،

.هدب رارق  هغبان  ار  اهنیا  ایادخ ، .دیتسه  ایند  مامت  هغبان  امش  دیشاب ، هتشاد  تیالو  رگا  هللاو  .هدب  رارق  ایند  یاه  هغبان زا  ارم  یاقفر  ایادخ ،

.نک نوریب  ناشلد  زا  ار  ناطیش  هسوسو  ایادخ ،

.هدب اهنیا  هب  مه  تواخس  نامز ، ماما  کمک  اب  نک ، لوپ  زا  رپ  هشیمه  ار  ناشبیج  ایادخ ،

.نک ریخ  هب  ار  همه  تبقاع  ایادخ ،

.منک یم یهاوخرذع  امش  همه  زا  نم  دیشخبب ، ار  نم 

یلع ای 
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