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هقدص یلوبق  طرش 

رتهب دنهدن  رگا  دنهد ، یم راذگ  تعدب هب  تسا ؛ رتهب  دنهدن  رگا  هک  تسا  ییاه  هقدص کی  .تسا  یراج  مئاد  هیراج ، هقدص 
( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( مه  ار  نآ  دننک ، فیرعت  ار  وا  دهاوخ  یم دهد و  یم هک  تسا  یتاقدص  رگید  یکی  .تسا 
نآ تسا ؛ ایر  هک  تسا  یتاقدص  کی  .دروخ  یمن درد  هب  مه  نآ  دننک ، فیرعت  ار  وت  یهاوخ  یم درادن ، هدیاف  دیوگ  یم ادخ  دومرف :

بخ .مسانش  یمن ار  درم  نآ  هک  نم  نک ، تسرد  ار  نیا  میوگ  یم نالا  نم  .تسا  هدش  در  اه  نیا مامت  .دروخ  یمن درد  هب  مه 
کی تسا ، هداتفا  راک  زا  تسا  تقو  دنچ  میهاربا ، نیا  .نک  تسرد  شیارب  ار  نیا  میوگ  یم تسا ، جاتحم  نالا  نیا  منیب  یم
.میدرک تسرد  شیارب  هناخ  کی  رخآ  هک  میدرک  فرط  نآ  فرط و  نیا  ردقنیا  مه  شا  هناخ یارب  رگید  .دراد  رسپ  کی  دراد ، رتخد 

تمایق یادرف  .اجنآ  ات  رازه  مهد ، یم وت  هب  اجنیا  ات  دص  دیوگ  یم ادخ  .تسا  تسرد  نآ  دنک ، راک  ادخ  ضحم  دیاب  طقف  رشب 
؟ یدرک محر  ریقف  کی  هب  یدرک ؟ محر  یسک  هب  یدوب ؟ ایند  رد  لاس  دنچ  دیوگ : یم .نک  محر  ام  هب  ایادخ ، مییوگ : یم میور ، یم

؟ یدرکن ای  یدرک  محر  یسک  هب 

نآ دینیبب ، ار  ادخ  دینکب ، دیهاوخ  یم هک  یریخ  راک  تسادخ ؟ ضحم  میهد  ماجنا  میهاوخ  یم هک  ار  راک  نیا  میمهفب  روطچ  ام 
اما میتسه ؛ ناس  نیمه  ام  رتشیب  .تسه  مه  نآ  زا  رتالاب  الاح  .دهد  یم ازج  امش  هب  ادخ  هک  دینادب  تقو  نآ  .تسا  تسرد 

اما تسا ؛ نآ  زا  رتالاب  نیا  .یوشن  میهاربا  لثم  یهاوخن ؛ دزم  یدرک  هک  یراک  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتالاب  .تسه  مه  نآ  زا  رتالاب 
مییوگ یم میهاوخ ، یم یزیچ  کی  مینک ، باوث  میهاوخ  یم مینکب ، میهاوخ  یم یراک  ره  ام  .دشابن  یروجنیا  هک  دهاوخ  یم درم 

هدنب میشاب ، ادخ  هدنب  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  رتالاب  تسیچ ؟ نیا  زا  رتالاب  .دشاب  یروجنیا  دهاوخ  یم درم  .تسه  مه  مک 
زاب هن ؟ ای  تسا  رتالاب  ایآ  .تسا  نآ  زا  رتالاب  نیا  .یربب  ار  تتمعن  یلو  نامرف  یربن ، ار  یسک  چیه  نامرف  .دربب  نامرف  دیاب  مه 

لایخ هب  ار  رجا  وت  دهد ، یم رجا  وت  هب  ادخ  ینک  یم هک  ار  راک  نیا  ینادب  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  رتالاب  .تسه  مه  نیا  زا  رتالاب 
.مدرک تسرد  امش  یارب  هبعش  هس  دینیبب ! .تسا  نآ  زا  رتالاب  نیا  .ینکن  مدرم 

، راد مهگن  ایادخ ، متفگ : حیبست  رود  کی  .راد  مهگن  ایادخ ! میوگ  یم ددنچ ، یم مندب  ناس  نیمه  تسا ، هداتفا  مدای  یبلطم  کی 
ود روج  نیمه اه  یا همغل لثم  مدیسرت ، دیوش ؟ یمن ای  دیوش  یم تحاران  ایآ  دینیبب  میوگب ، امش  هب  الاح  .مدش  تحاران  هک  سب 

ماما یعقاو  سلجم  رد  دراد  هگن  رگید  لاس  ات  ار  امش  ءاشنا هللا  تساروشاع ، زورما  .دوب  هدش  روج  نیمه مندب  تعاس  هس 
! میرادن یعقاو  سلجم  هک  ام  الاح  .دینک  تکرش   ( مالسلا هیلع  نیسح (

.نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  مالسلا  دیمهف ؟ یمن ای  دیمهف  یم ایآ  .تسا  هدروآ  دالوا  ءزج  ار  باحصا  نیبب !
.دیشابن یرگید  یسک  باحصا  راد ، مهگن  ایادخ ! .دیشاب  نیسح  باحصا  دینک  یراک  دروآ ، شدالوا  ءزج  مه  ار  شباحصا 

مورب تا  هصغ رپ  لد  نابرق  تفگ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هب  بنیز  ارچ 

هتشک هچ  یارب  هتشک ، یسک  هچ  ار  ام  نیسح  هک  میمهفب  ام  هک  لقع  ینعی  کرد ؛ .میرادن  کرد  یلیخ  ام  تسا  ییاهزیچ  کی 
یارب میور  یم مدرم  قلخ و  لابند  هب  ام  هکنیا  مامت  .میورن  یسک  لابند  .میورن  قلخ  لابند  هک  مینک  کرد  ار  اه  نیا .تسا  هدش 



ماما هیبا ؟» ضغب   » دنیوگ یم اه  نیا ارچ  دندرک ؟ دیهش  ار  ام   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  ارچ  .میرادن  کرد  هک  تسا  نیا 
تکلمم رد  ییاهباسح  کی  هک  هدوب  مولعم  ار ، دیزی  دنک  تنعل  ادخ  تسیچ ؟ مریصقت  نم  رخآ ، تفگ :  ( مالسلا هیلع  نیسح (

: دنتفگ تخات ؟ اه  نآ هب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دندرک  یم ملظ  اه  نیا هب  دنتشاد  ریصقت  هک  اه  نیا .تسا  هدوب  ناشیا 
؟ دنراد هیبا  ضغب  اجک  زا  هیبا .» ضغب  »

اجنآ دیور  یم زورما  .میمهف  یمن ار  اهزیچ  نیا  هک ] تسا  نیا  یارب   ] دور یم ام  تسد  زا  هک  ام  نید  .دینک  هجوت  دیاب  ار  اه  نیا
: تفگ دز ، گنز  نم  هب  تسا ، نادابآ  رد  یظعاو  کی  نالا  .دینزن  میوگ  یمن دینزب ، .دینز  یم ریجنز  اجنآ  دیور  یم دینز ، یم هنیس 

.دننیبن اهنز  هک  تسا  هتفگ  ینعی ، دینزن ؛ هنیس  هتفگ  هک  وگب  مدرم  هب  یروطنیا  ناج ! اباب  متفگ : .دینزن  هنیس  دیوگ  یم ینالف 
دنراد نزن ، هنیس  مه  زور  کی  نزن ، ریجنز  دنیوگ  یم زور  کی  مینک ؟ هچ  ام  .ددرگرب  شفرح  زا  مه  وا  هک  دیهدب  ار  راعش  نیا 

.دننیچ یمرب ار  اهفرح  نیا  دنراد  .متفرگ  همغل  نم  متفگ : .ناشلابند  دیور  یم مه  زاب  دیمهف ، یمن هک  امش  .دننیچ  یمرب

الاح ات  بشید  زا  نم  هکنیا  .منز  یم فرح  ملاع  نیا  وج  رد  مراد  نم  .میوگب  ار  امش  هکنیا  هن  .دینک  یم امش  دنک ؟ یم یسک  هچ 
: تسا نیا  ددنچ ، یم مندب  متسه و  تحاران  یلیخ 

( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  لد  زا  تشاذگ ، بنیز  لد  رد  نیسح  هک  یتسد  نآ  .مورب  تا  هصغ رپ  لد  نابرق  ردارب ! تفگ : بنیز 
هب تفگ ؟ هچ  یارب  .مورب  تا  هصغ رپ  لد  نابرق  ردارب ! ناج ! نیسح  تفگ : .دنک  یم هیرگ  دهد ، یم ربخ  دراد  تسا ، هدش  علطم 

شردارب هب  ار  نیا  بنیز  ارچ  هک  منزب  امش  هب  مهاوخ  یم نم  هک  تسا  هدزن  ایند  رد  ار  فرح  نیا  سک  چیه نآرق ! تایآ  مامت 
هک رتالاب  تردق  نیا  زا  تسا ، نم  تردق  هضبق  رد  اه  نیا یاهسفن  مامت  دیوگ  یم رفعز  هب  تکسا ! دیوگ  یم هک  یردارب  تفگ ؟

هصغ دروخ ؟ یم ار  یسک  هچ  هصغ  یناد  یم مورب ؟ تا  هصغ رپ  لد  نابرق  دیوگ  یم بنیز  ارچ  الاح  .دراد  یتردق  نینچمه  .تسین 
نوچ ارچ ؟ .دوش  یم هتشک  نیسح  یارب  دراد  مساق  هاوخن ! هاوخن ، ار  نیا  .دوش  یم هتشک  نیسح  یارب  دراد  ربکا  یلع  دروخ  یم

هصغ مناد  یم هک  اه  نیا زا  هنرگو  دراد  یم هگن  ار  نم  ادخ  نآرق ! تایآ  مامت  هب  تسا !! هدرکن  تعاطا  ار  تقو  هفیلخ  رما  نیسح ،
هدرکن تعاطا  ار  تقو  هفیلخ  هک  دهاوخ  یم ار  نیسح  نوچ  دیشک ؟ یم ار  سابع  ارچ  .دشک  یم مه  شرخآ  دشک ، یم ار  نم 

.دزوس یم رغصا  یارب  شلد  دزوس ، یم ربکا  یارب  شلد  .دزوس  یم اه  نآ یارب  شلد  نیا  تسا ؟ ربخ  هچ  ایند  رد  تسا !!

هضور

ناشردام شوغآ  هب  یهاگ  .دنریگ  یم هناهب  ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  یبیرغ  رد  اه  هچب الاح  .رگید  تسا  رغصا  کی 
تتامش ار  نم  نمشد  دینکن ، هیرگ  رهاوخ  تفگ :  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دنرب  یم هانپ  ردام  نماد  هب  یهاگ  دنور ، یم

هچ رغصا  یلع  الاح  .تسا  مامت  ام  تسد  رغصا ز  هراچ  ردارب ! تفگ : بنیز  .تسا  ناشتسد  ناشیاهلامتسد  همه  دید  .دنک  یم
؟ تسا هدرکن  یهانگ  هک  لفط  نیا  الاح  .دندروآ  ار  هچب  .منک  مردپ  یادف  ار  مناج  ات  دیربب  نادیم  رد  ار  نم  دیوگ : یم دیوگ ؟ یم

نیملسم هفیلخ  دیزی ، لد  دنهاوخ  یم دنراد ؟ راک  مه  هچب  نیا  اب  ارچ  .درادن  یهانگ  هک  لفط  نیا  تسا !! راک  ریصقت  نیسح 
هیلع نیسح ( ماما  دننک ؟ یم راک  هچ  دنراد  الاح  تسا ؟ ربخ  هچ  ایند  رد  .منزب  ار  مفرح  مناوت  یمن منید ، هب  دوش ! لاحشوخ 

! ریما تفگ : هلمرح  دیهد ؟ یمن ار  نیسح  باوج  ارچ  هلمرح ! دز ، ادص  دعس  نبا  .دیهدب  بآ  ار  هچب  نیا  دییایب  تفگ :  ( مالسلا
 … .تسشن رغصا  یولگ  هب  دمآ  درک ، اهر  یریت  خآ ! خآ ! خآ ! دینیب ؟ یمن ار  رغصا  یولگ  رگم  تفگ : ار ؟ ردپ  ای  منک ، هناشن  ار  رسپ 
ار  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  ادخ  ! ) نیسح دز : ادص  ادخ  نآرق ! تایآ  مامت  هب  دنک ؟ راک  هچ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  الاح 

ارچ میوگ ؟ یم هچ  نم  دیناد  یم هرذ …  کی   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .میراذگ  یم یبوط  تخرد  رد  ار  هچب  ام  درک ،) کمک 
نیا  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  مرج  دییاجک ؟ .تسا  هدرکن  تعاطا  ار  نیملسم  هفیلخ  نیسح ، نوچ  دننک ؟ یم دیهش  ار  رغصا 

.تسا دنلب  ادص  دید  بنیز  دز ، ادص  تقو  کی  الاح  درک ، تسرد  ریشمش  فالغ  اب  یکچوک  ربق  اه ، همیخ رانک  دمآ  الاح  .تسا 
الاح .دنیآ  یم دنراد  بنیز  اب  موثلک  ما  دید   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .منیبب  ار  رغصا  خر  رگید  راب  کی  میایب  نم  ردارب ! تفگ :

.دننیب یم ار  هدش  ادج  هک  ییولگ  .دننیب  یم ار  یزیچ  هچ 

.میدرک  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هب  تشپ  ام  دینزب ؟ هراوهام  دیور  یم دینزب ؟ وئدیو  دیور  یم مه  زاب  سابع ! ترضح  هب  ار  وت 
رگا دیزیرب  کشا  هکل  کی  دیوگ  یم .دینک  لوبق  ار  اهفرح  نیا  نم ! نازیزع  دییایب  .دیور  یم نید  یب دیوگ  یم هک  تسین  دوخ  یب

یزاب امش  دهاوخ  یم ملد  الاح  .تسادخ  نوخ  تسادخ ، تمصع  نیسح ، ارچ ؟ .دزرمآ  یم ار  وت  ادخ  یدرک  سنا  نج و  هانگ 



ربخ هچ  دیور ؟ یم اجک  نم ، نازیزع  .تسا  نیا  ایند  رد  نم  فرح  .دینک  دییأت  ار  رگید  یکی  دینک و  هیرگ  ییاج  کی  دیروخن ،
؟ تسا

بسا مس  ریز  اه  نیا دمهف  یم ارچ ؟ .دروآ  یم همیخ  هب  ار  وا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دوش  یم دیهش  هک  یسک  ره  الاح 
وا مرسپ ! تفگ :  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  دتفیب ، هک  بسا  زا  تساوخ  یم دش و  دیهش  هک  یتقو  لضفلاوبا  اقآ  اما  دنور ؛ یم

ادخ .دسوب  یم دراد و  یمرب هدش  عطق  هک  ار  شتسد  .دراد  تفرعم  ردقچ  هک  لضفلاوبا  اقآ  لاح  هب  شوخ  .تفرگ  لغب  رد  ار 
ار شتسد  نیبب ! الاح  .نادیهش  هاش  یادف  یدش  یتفر ، یدوب و  رتافواب  نم  زا  وت  تسد ! یا  تفگ : ار  یفسلف  یاقآ  دنک ، تمحر 
! ردارب تفگ : .تسا  هدمآ  لضفلاوبا  رس  یالاب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  الاح  .تسا  هدش  نادیهش  هاش  یادف  هک  دسوب  یم

: تفگ .داد  نم  هب  ار  کشم  هنیکس  رخآ  .مشک  یم تلاجخ  هنیکس  زا  نم  ردارب ! .ربن  همیخ  ار  نم  مراد ، وت  یارب  تیصو  کی  نم 
ربخ هچ  .تسکش  مرمک  درک ، بیع  مرمک  تفگ : تفگن : اجک  چیه   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .تسا  ما  هنشت ناج ! ومع 

؟ تسا

دننک یم هیرگ  تاناویح  اروشاع  رد 

هعفد کی  یلاس  دنیآ و  یم هوک  یاپ  تاناویح  نیا  دید  دوب  یدباع  کی  منک ؟ یم هدنخ  نم  دننک ، یم هیرگ  تاناویح  اروشاع  رد 
وهوه دننک و  یم نامسآ  هب  هاگن  هعفد  ره  همه  اه  نیا .دنرادن  یراک  لاکش  هب  ربب  گرگ و  .دنتسه  گنهامه  مه  اب  اهنآ  مامت 

ملد ءاشنا هللا  مورب ! ناتنابرق  .تسا  هدرک  رثا  مه  تاناویح  لد  رد  تبحم  .تسا  اروشاع  بش  بشما ، دید  دننک ، یم
اهنز هنیس میوگب  مناوت  یمن هک  الاح  لثم  هن  تشاد ، شزرا  نز  هنیس متفگ  نم  .دییوگب  نیسح  طقف  دیونشب و  فرح  دهاوخ  یم
هدمآ ناراب  .دشن  بوخ  شمشچ  دوب  هدمآ  یدابآزوریف  هناخ  ضیرم  یتقو  یدرجورب  یاقآ  نیا  دییاجک ؟ نم  زیزع  .دنیوگ  یم هچ 
یاجک دوش ، یم تبرت  نز  هنیس یاپ  لگ  .دناوخ  نآرق  شرمع  رخآ  ات  دیلام و  شمشچ  هب  مدید  نم  .دوب  یلگ  نز  هنیس یاپ  دوب ،

؟ یور یم اجک  .یور  یم مه  نید  یب دیوگ  یم دوشب ، تبرت  تیاپ  لگ  هکنیا  ضوع  یود و  یم مدرم  لابند  وت  دوش ؟ یم تبرت  وت 
یرگید زیچ  دیوگ و  یم نیسح  ارچ ؟ .دوش  یم  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  تبرت  وت  یاپ  لگ  .دیور  یم مه  زاب  میوگ  یم هچ  ره 

.دهد یم افش  ار  یناهج  عجرم  کی  مشچ  شیاپ  لگ  الاح  .رغصا  یلع  ربکا ، یلع  بنیز ، نیسح ، دیوگ : یم .دیوگ  یمن

، دزرمآ یمن ادخ  هک  تسا  یهانگ  نیا  .دنشک  یم ار  وا  تسا ، هدماین  قلخ  لابند  هک  الاح  هک  تسا  نیا  هریبک  هریبک  هریبک  هانگ 
تسا نیا  شمرج   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( اقآ  .تسا  هدماین  قلخ  لابند  هک  تسا  نیا  شمرج  نیا  .تسا  هیما  ینب  ءزج 

اجک نم  زیزع  .میوگب  مناوت  یم ار  شردق  نیمه  .میوگب  مناوت  یمن دیمهف ؟ یمن ای  دیمهف  یم ایآ  .درکن  لوبق  ار  رکبابا  هک 
؟ یور یم

تیالو یب یشاب و  راد  مالسا هن  راد ؛ مالسا یشاب و  هاوخ  تیالو دیاب  وت 

رد .رانک  دز  مالسا  اجنیا  .دیور  یم نید  یب دیوگ  یم دیور ، یم مالسا  یب دیوگ  یمن هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  دیاب  ام  هک  یزیچ 
ادخ اما  مالسا ؛ دنیوگ  یم شا  همه مدرم  هک  نوچ  دیور ؛ یم مالسا  یب دیوگ  یمن دیور ، یم نید  یب امش  دیوگ  یم نامزلارخآ 

هجیتن دشاب  رما  هک  یمالسا  اما  درادن ؛ هجیتن  مالسا  دیورب ، مالسا  یب هکنیا  هن  دیور ، یم نید  یب .دیور  یم نید  یب دیوگ  یم
راک هچ  دراد   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( اما  تسا ؛ هدوب  مالسا  ربمایپ  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( .دراد 

یلع مسا  ارچ  دیوگ  یم دیآ و  یم زیزع  یارهز  هک  الاح  هک  دناد  یم مرتحم  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یردق  هب  دنک ؟ یم
لابند وت  ینک ؟ یم راک  هچ  وت  .دنک  یم مارتحا  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( ردقنیا  .متشادن  وضو  دیوگ : یم یدرواین ؟ ار   ( مالسلا هیلع  )

.دیوگ یم یقتم  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( .دنیوگ  یم  ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  اه  نآ هن  یور ، یم دنیوگ  یم مالسا  هک  اه  نآ

.دیور یم مالسا  یب دیوگ  یمن .دیور  یم نید  یب دیوگ  یم .دینادب  ار  شردق  تسا ، گنشق  فرح  نیا  هراچیب ؟ تخبدب  یور  یم اجک 
مهرد ود  تفگ : تسا ؟ خلت  تتاقوا  ارچ  لوسر هللا ! ای  .تسا  خلت  شتاقوا   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا ( ربمایپ  دندید 



تسرد وت  یارب  هرفن  تفه  تأیه  یزاس ؟ یم هناخ  یریگ و  یم ار  مدرم  نیمز  یور  یم وت  .مدرواین  ریگ  یقحتسم  دوب ، نم  شیپ 
.مینک یم در  ار  تسا  هدش  ناکد  هک  ار  یمالسا  ام  مینک ، یمن در  ار  مالسا  ام  .وش  یقیقح  مالسا  ربمایپ  مه  وت  .وت  رب  فا ! درک ؟

؟ دیتسه مه  زارفارس  دیور  یم اجک  .تسا  مرمع  رخآ  رگید  نم 

، تسا نم  لام  شرجآ  هناد  کی  دیوگب  رفن  کی  یسک ، هناخ  تایح  رد  رگا  تفگ : یم دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ 
میوگ یم نم  نید ، دیوگ  یم وا  میوگ !؟ یم هچ  نم  دیوگ ، یم هچ  وا  .یناوخب  زامن  نآ  رد  یناوت  یمن تسا ، نم  لام  شتشخ 
دنتفگ رکبابا  رمع و  اجک  .نید  دنتفگن : .دندرک  مه  راک  همه  مالسا ، دنتفگ : .میوگ  یم ار  رکبابا  رمع و  مراد  مه  نم  مالسا !!

دترم و اه  نیا دیوگ  یم ناشمالسا  اب  ادخ  ارچ  سپ  تسا ، بوخ  دراد و  تفارش  مالسا  رگا  الاح  .مالسا  دنتفگ  طقف  نید ؟
ریسفت لوا  دنک ، تمحر  ار  دهاز  لضفلاوبا  ازریم  جاح  ادخ  .یهدب  باوج  دیاب  یریم ، یم تمایق  یادرف  هکنیا  لابند  ودب  دنرفاک ؟

رگید دیتسه ، مدرم  کلم  رکف  هب  هکنیا  یدرک ؟ هچ  یارب  دسرپ  یم وت  زا  ینکب ، شتآ  هب  هک  یتوف  تفگ : یم .دوب  نآرق  نک 
؟ تسا ربخ  هچ  دنیوگ  یم هک  اه  نآ دیدرک ؟ دوخ  یب ای  دیدرک  دیتسین ،

ارهز ترضح  دهاوخ  یم ملد  .دیورب  تشهب  امش  همه  دهاوخ  یم ناملد  ام  .دیونشب  فرح  دییایب  مورب ! تنابرق  نم ! زیزع 
( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .منزب  ار  فرح  نیا  رگا  دوش  عطق  منابز  .دنک  عمج  تمایق  یادرف  ار  امش  همه   ( مالسلا اهیلع  )

نم منید ! هب  .دنک  یم عمج  رشحم  یارحص  زا  ار  شناتسود  دهدب ، زیمت  ار  دب  بوخ و  هناد  هک  یغرم  لثم  ارهز  مردام  دیوگ : یم
اجک ینیب ؟ یم ار  رشحم  اجک  یدیدن ؟ یرگید  زیچ  وئدیو  نویزیولت و  ریغ  هب  وت  ییوگ ؟ یم یراد  یزیچ  هچ  وت  .ما  هدید ار  رشحم 

یفرعم ار  مدوخ  مهاوخ  یمن نم  .ما  هتفر مه  تشهب  ما ، هدید ار  تشهب  مدید ، ار  منهج  مدید ، نم  منید ! هب  ینیب ؟ یم ار  خزرب 
، منک یفرعم  ار  مدوخ  مهاوخب  رگا  نک ! تنعل  ار  نم  ایادخ ! .منک  یفرعم  ار  مدوخ  مهاوخب  نم  رگا  دنک  تنعل  ار  نم  ادخ  .منک 
؟ ما هراک هچ  نم  سپ  .میتسه  اه  هداتفا بقع زا  ام  .میا  هداتفا بقع ام  ردقنیا  .دیوشب  دیناوت  یم میوگب  مهاوخ  یم .مرضاح  نم 

هچ وت  .وشب  ایب  اباب  وت  .مدوب  مدرم  رکف  هب  مرمع  هب  متفگن ، غورد  کی  مرمع  هب  ما ، هدرکن نویزیولت  هب  هاگن  مرمع  هب  نم 
.دراد طیارش  تسیب  یقتم  .دننزب  ژاراگ  متسه  یقتم  دنیوگ  یم هک  اه  نآ هک  مدرک  تسرد  یقتم  یارب  طرش  تسیب  یا ؟ هراک

ادج ارچ  .دیوش  یم ادج  دینک  هانگ  دیوگ : یم دیتسه ،  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  وضع  امش  .دیرادرب  اهراک  نیا  زا  تسد  دییایب 
دیور یم دیوش ؟ یم ادج  ارچ  .دینز  یم هراوهام  وئدیو و  دیور  یم دیوش ؟ یم ادج  ارچ  .دینز  یم نویزیولت  دیور  یم دیوش ؟ یم

هیلع قداص ( ماما  زا  دیآ  یمن تفیح  .یدش  ادج   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  زا  بخ ، .دنک  دییأت  ار  رگید  یسک  هک  یسلجم 
؟ یوش ادج  زیزع  یارهز  زا  دیآ  یمن تفیح  یوش ؟ ادج   ( مالسلا

رمع و تفگ : .مالسا  دنیوگ : یم دنور ، یم رانک  نید  زا  دنور  یم جوف  جوف  .دندش  یروجنیا  مدرم  ارچ  هک  مروخ  یم هصغ  طقف  نم 
تاذ هب  مالسا  ینکب ؟ ار  اهراک  نیا  تفگ : مالسا  یشکب ؟ ار  ارهز  تفگ  مالسا  ینزب ؟ ار  ارهز  رکبابا  یاقآ  تفگ  مالسا  ایآ  .رکبابا 

یزاب مالسا  اب  یراد  وت  .منک  یمن در  هک  ار  یعقاو  مالسا  نم  .تسام  یناملسم  زا  تسه ، هک  بیع  ره  یبیع ، درادن  دوخ 
گنشق .تیالو  یب یشاب و  راد  مالسا هن  راد ؛ مالسا یشاب و  هاوخ  تیالو دیاب  وت  ییاجک ؟ نم  زیزع  .یتسه  زاب  مالسا وت  .ینک  یم

( تاولص  ) .دینادب ار  فرح  نیا  ردق  سابع ! ترضح  هب  ار  وت  .تسا 

هب نم  دیوگ  یم ادخ  .دیورن  تسین ، یضار  اجک  ره  دیورب ، تسا ، یضار  ادخ  اجک  ره  .دینادب  ار  اهفرح  نیا  ردق  ناتنید  هب  ار  وت 
.دینیبب دیاب  روط  نیمه ار  لوسر هللا  زا  دعب  زا  منک  یم رارکت  هرابود  .درذگ  یم دراد  ایند  .متسه  رت  کیدزن امش  هب  ندرگ  گر 

تبحم اب  دهاوخ  یم ناملد  ام  .میور  یم هرخالاب  مه  ام  دنتفر ؟ اجک  ملاع  یاهشکرس  .دندش  یمنهج  دنتفر ، هار  یب هک  اه  نیا
اجنیا ارهز  نآرق ! تایآ  مامت  هب  .دنک  تیامح  امش  زا  ارهز  اجنآ  رد  هک  میورب   ( مالسلا هیلع  یلع ( یاه  هچب ) و  مالسلا هیلع  یلع (
رگا .مهاوخ  یم ار  وا  نم  .مهاوخ  یم ار  ارهز  نم  مهاوخ ؟ یم تشهب  نم  رگم  مورب ؟ اجک  متفگ : .دنداد  مناشن  ار  تشهب  دوب و 

؟ میوگ یم هچ  نم  دوشب  نات  یلاح نک ! باوث  ورب  الاح  دیتسین ؟ یمنهج  هک  یهاوخب  ار  وا 

؛ دنیوگ یم دوخ  یب اما  دنراد ، لوبق  ناشدوخ  حالطصا  هب  اه  ینس هک  ، ) دیراد لوبق  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رگا 
هیلع و یلص هللا  ربمایپ ( رما  دندرک  یم تعاطا  ار  شرما  دنتشاد ، لوبق  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رگا  هک  نوچ 
الاح .دنرادن ) لوبق  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( اه  ینس سپ  .تسا   ( مالسلا هیلع  بلاط ( یبا  نب  یلع   ( ملس هلآ و 
رش ریخ و  هب  جرفلا ، راظتنا  تامرحم ، کرت  تابجاو ، نامزلارخآ ، رد  ناملس ! ای  دیوگ : یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (

ار ناتدوخ  هار  .دیشاب  هتشادن  یراک  روما  یایلوا  هب  میوگب ، مه  یکی  .یرادن  مرج  هک  یورب  رانک  رگا  .رانک  ورب  نکن ، تکرش  مدرم 
( تاولص  ) .تسا مرج  هک  نوچ  میوگ ؟ یم هچ  نم  دینک  یم هجوت  .دیورب 



اعد

.رذگرد ام  گرزب  کچوک و  هانگ  رس  زا  مهد  یم تمسق   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  قح  هب  ار  وت  ایادخ !

.دوشب قیرزت  ام  هب  تیالو  ایادخ !

.دشابن ینتفرگ  تیالو  ایادخ !

.میورب ایند  زا  تیالو  اب  ام  ایادخ !

مهد یم تمسق  تدوخ ، نوخ  قح  هب  تدوخ ، دصقم  قح  هب  تدوخ ، سومان  قح  هب  مهد ، یم تمسق  نت  جنپ  قح  هب  ایادخ !
.میورب ایند  زا  تیالو  اب  ریگن ، ام  ار  تیالو  نیا  ایادخ !

.نک هدروآرب  ار  ناش  یعرش یاهتجاح  .نک  هدروآرب  ار  سلجم  راضح  یاهتجاح  ایادخ !

اب دنیایب ، اجنیا   ( مالسلا هیلع  یلع ( بح  اب  دنیاین ، اجنیا  قلخ  بح  اب  .دنشاب  زارفارس  ایادخ ! اما  دنشاب ؛ لاس  یاهلاس  ات  ایادخ !
( تاولص  ) .دنیایب اجنیا  رغصا  یلع  بح  اب  دنیایب ، اجنیا  ارهز  بح 

یلع ای 
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