
میحرلا میحرلا نمحرلا   نمحرلا مسب  هللاهللا   مسب
لها لها یلع   یلع وو   نیسحلا   نیسحلا دالوا   دالوا یلع   یلع وو   نیسحلا   نیسحلا نبنب   یلع   یلع یلع   یلع وو   نیسحلا   نیسحلا یلع   یلع مالسلا   مالسلا هللادبع ، ، هللادبع ابا   ابا ایای   کیلع   کیلع مالسلا   مالسلا

هتاکرب هتاکرب وو   هللاهللا   ةمحر   ةمحر وو   نیسحلا   نیسحلا تیب   تیب

هک تسا  هدوبن  یسک  ینعی  هتفگن ؛ اه  نیا هب  مه  یسک  .دننک  یم لمع  مدرم  تسا  لاس  یاهلاس  هک  تسا  یلطاب  یاهزیچ  کی 
رود دوب ، یولهپ  نامز  مدمآ ، دهشم  نم  هک  یلوا  لاس  .دندش  لطاب  مه  اه  نآ هک  دوب  اه  نآ هب  ناش  یراودیما  مدرم  .دمهفب 

دنتشاذگ و هزوم  رد  الاح  دنتشادرب و  ار  نآ  .دوب  دالوف  زا  دوب ، ادیپ  مه  ربق  دوب ، یا  هرجنپ ناس  نیمه  دوب ، یدالوف  ترضح ، دقرم 
تساه نیمه  یوت  ناشساوح  ناش  همه مدرم  .دندرک  یرگید  روج  کی هرابود  دیشک ، تقو  دنچ  هرابود  .دندرک  یرگید  روط  کی 

( مالسلا هیلع  اضرلا ( یسوم  نب  یلع  شیپ  تساوح  دیاب  وت  .تسین  یزیچ  هک  نآ  مورب ، تنابرق  .دنسوبب  ار  هرجنپ  رد و  نیا  هک 
ات ار  نیا  سورع ، تفگ : تشاد ، هضور  کی  شرهوش  ردام  نیا  ًالثم  .دوب  یبوخ  نز  یلیخ  متشاد ، هلاخ  سورع  کی  نم  .دشاب 

.دوب هویگ  دوب ، هدماینرد  هک  اه  ییاپمد نیا  اهلوا  .دیچ  یم هویگ  هزاریش  تشادن و  مه  رهوش  ادخ ، هدنب  نیا  .ناسرب  رخآ 
کاخ کی  هک  تسا  مدای  نم  ًالثم  .دوب  مرحم  ام  هب  هک  نک  راگنا  هک  دوب  زیچ  ادخ  هدنب  مه  ردقنیا  .درب  یم ولج  ار  هضور  هرخالاب 

مناوت یمن نم  هک  درک  یم هیرگ  شا  همه نیا  .دروآرد  نم  مشچ  زا  ار  هرا  کاخ  نیا  دناباوخ ، ار  نم  دوب ، هتفر  نم  مشچ  رد  هرا 
.میتفر میتشادرب  مه  ار  هلاخ  سورع  نیا  دوب و  نامردام  ام  .مرب  یم دهشم  ار  وت  نم  هلاخ ، سورع  متفگ : .مورب  دهشم 

نیا تقو  نآ  .ترایز  دندمآ  یم الاح  دوب ، هدش  مامت  ناشنابایب  .دندمآ  یم اه  ینابایب الاح  ًالثم  دوبن ، یروجنیا  الاح  لثم  رتشیپ ،
نم تفگ : یم .دوب  هدش  هایس  شیاهنیا  همه  تفگ  یم مردام  .دوب  هداتفا  دندوب ، هدز  وا  هب  هنت  دوب ، هتفر  دقرم  کیدزن 

سورع متفگ : وا  هب  هعفد  کی  نم  .تسا  هدش  غولش  ردقچ  دینیب  یم هک  مه  الاح  بُخ ، .مسوبب  ار  اضر  ماما  ربق  مهاوخ  یم
هلل دمحلا  .میراد  میتشاد و  میراد ، یا  هطبار کی  هرخالاب  اضر  ماما  اب  ام  .روخن  هصغ  وت  مناسر ، یم ار  امش  رخآ  زور  نم  هلاخ ،

مهد یم مسق  ار  وت  تداوج  هب  متفگ  وا  هب  ًادج  مراد ، یتجاح  کی  نم  تفگ  نم  هب  هک  مه  هک  یناوج  نآ  .تسا  هدشن  یط  زونه 
شلد یلیخ  نیا  ناج ، اقآ  میتفگ : اضر  ماما  هب  ام  .دنک  یم هدروآرب  ار  شتجاح  هللاءاشنا  .نک  هدروآرب  ار  ناوج  نیا  تجاح  هک 

، مسق اضرلا  یسوم  نب  یلع  هب  .مدروآ  ار  وا  اقآ  متفگ : .مداتسیا  یروجنیا  مدروآ ، ار  وا  مسق ، اضر  ترضح  دوخ  هب  .دهاوخ  یم
کی .فرط  نآ  مه  دس  کی  دوب ، هدش  هدیشک  فرط  نیا  دس  کی  راگنا  روج  نیمه دمآ ؛ یمن ولج  سک  چیه ترضح ، هندب  کی 

شا یکی .تسا  ربق  یور  نآرق  ات  ود  نیبب ، متفگ : هلب ، تفگ : هلاخ ، سورع  متفگ  .مدنادرگ  مدرب و  ار  وا  .دمآ  یمن ولج  مه  رفن 
: متفگ .هلب  تفگ : یدید ؟ .تسا  نآ  نآرق  نیا  .هتشاذگ  شیور  هدروآ  یولهپ  هدروآ ، رهم  ایرآ  مه  یکی  تسا  اضر  ماما  نآرق 

.دش عمج  مه  هب  دمآ و  تیعمج  دورب ، رد  هک  یشک  لثم  هعفد  کی  .هلب  تفگ  دش ؟ بوخ 

ار تسا  هدرک  تسرد  قلخ  هک  یا  هرجنپ رد و  هک  تسا  نیا  یپ  شساوح  شا  همه مورب ، تنابرق  ییوگ ؟ یم یزیچ  هچ  وت 
ماما ربق  یور  هک  تسیچ  نیا  .دندرک  بارخ  مه  ار  قارع  دندرک ، بارخ  ار  ناریا  هکنیا  هن  دندرک ؛ بارخ  ار  اج  همه  .دیسوبب 

الاح .دنداد  ار  ناشیاهالط  .دندروخ  مه  هب  اهرهوش  نز و  ردقنیا  دندرک و  هیرگ  مه  مدرم  .دندنادرگ  مه  رود  دیتشاذگ ؟ نیسح 
نیمه .دندرک  تسرد  اه  نیا ار  اه  هرجنپ نیا  .هاوخ  تقیقح هن  یتسه ، سوب  هرجنپ امش  سپ  .یسوب  یم ار  نآ  یور  یم مه  وت 
تسرد هلاس  ود  .تسا  هدرک  تسرد  هاگتسد  نیمه  تسه ،  ( مالسلا هیلع  اضرلا ( یسوم  نب  یلع  یور  نالا  هک  مه  یا  هرجنپ

امش ناردپ  هک  ییاهزیچ  کی  ینک ؟ یم راک  هچ  یسوب ؟ یم ار  اجک  .تسا  هتشاذگ  شیور  تسا ، هدرک  تسرد  هاگتسد  نیا  هدرک ،
رگا دیوگ : یم ناتیاهترایز  مامت  اب  .دندش  یددجت  دنداد ، ددجت  صیخشت  رتشیب  مدرم  .دینک  یم مه  امش  دندرک ، یم ار  اهراک  نیا 

هسلج لها  یارب ]  ] طقف نآرق ، تایآ  مامت  هب  .تسین  ام  راک  مناج ، .دنک  یم بجعت  نامسآ  هکئالم  دیتفر ، نید  اب  امش  زا  یکی 
تلاجخ .منک  یم فیک  منک ، یم امش  هب  هاگن  یتقو  نم  .تسا  ملاس  یناهج  رتویپماک  رد  ناتیاهرتفد  نیا  مامت  هک  تفگ  ام 

ار ام  ییوگ  یم غورد  یهاوخن ، ار  اه  نیا رگا  دیوگ : یم قداص  ماما  ارچ ؟ .مسوبب  ار  امش  همه  مهاوخ  یم هنرگو  مشک  یم
.دشاب یضار  نم  زا  قداص  ماما  هک  مسوب  یم ار  امش  نم  .یهاوخ  یم

ار نیسح  ماما  دیوگ : یم .میراد  یقلخ  هجوت  نامرتشیب  ام  .یقلخ  هجوت  هن  دیشاب ، هتشاد  ییالو  ینامیا  هجوت  دیاب  یلیخ  مناج !
ترایز ار  نیسح  ماما  ام  زا  کی  مادک  .دیسوبب  ار  شیاه  هرجنپ رد و  دینک ، ترایز  دیوگ  یمن .دراد  باوث  ردقنیا  دینک ، ترایز 

ار نیسح  ماما  امش  زا  کی  مادک  .دهد  ضوع  ار  امش  ادخ  دییوگب  هدرک ، لوبق  ار  امش  ردق  کی  الاح  .دیوشن  تحاران  میدرک ؟
؟ دینک یمن امش  ارچ  .مدرک  ترایز  ار  لضفلابا  اقآ  دوخ  مدرک ، ترایز  ار  نیسح  ماما  دوخ  متفر  نم  دییوگب ؟ بخ ، دیا ؟ هدرک ترایز 

هرجنپ رد و  .یتسه  سوب  هرجنپ رد و  وت  .زادنیب  رود  ار  اه  نیا .تساه  یراک لاغشآ نیا  وئدیو و  نویزیولت و  شیپ  ناتساوح  زونه 
دیابن ارچ  دسوبب ؟ ار  وت  تماما  دیابن  ارچ  ینیبب ؟ ار  تماما  وت  دیابن  ارچ  .دنتشاذگ  نیسح  ماما  یور  دندرک و  تسرد  اه  نیا مه  ار 



بجعت هکئالم  دیتفر ، نید  اب  امش  زا  یکی  رگا  دیوگ : یم تسه ؛ مه  اه  نیا زا  رتدب  یشاب ؟ وا  تمدخ  دیابن  ارچ  یسوبب ؟ ار  وا 
.دنک یم

مهم یلیخ  یاهتیصعم  هب  اج  دنچ  نم  .دیرادن  تیصعم  تردق  ًالصا  دشاب ، ام  بلق  رد  تیالو  تقیقح  رگا  نآرق ، تایآ  مامت  هب 
ادخ .یوش  تیاده  هک  یتساوخن  وت  .دوش  یم هتفرگ  وت  زا  نآ  ارچ ؟ .متشادن  یلک  هب  ار  شتردق  هبرح و  ًالصا  .مدش  وربور 

کرابم هام  امش  .یشاب  هنشت  دیاب  یوش ، تیاده  یهاوخب  رگا  .منک  یم تیاده  ار  وت  نم  یوش ، تیاده  یهاوخب  رگا  دیوگ : یم
تیالو هنشت  دیاب  ام  مناج ، .دیروخب  بآ  دیاب  .دیتسه  بآ  هنشت  دیا ؟ هنشت ردقچ  .دوش  یم رگید  هام  دنچ  الاح  نیبب ؛ ار  ناضمر 

دیاب ام  .دهاوخ  یم بآ  مدآ ، دننک ، تسرد  هک  مه  تبرش  .دهاوخ  یم بآ  ناضمر  هام  مدآ  دنهدب ، مدآ  هب  هچ  ره  رگا  .میشاب 
تیالو هنشت  مینیبب ، ار  اه  تحایس مینیبب ، ار  اهترایز  مینیبب ، ار  یعونصم  یاهباوث  مینیبب ، ار  شناهانگ  مینیبب ، ار  ایند  نیا  مامت 
نم هعفد  دنچ  متفگ : امش  هب  نم  .دیتسه  نارذگ  اهتیصعم  مامت  زا  یدش ، هک  تیالو  هنشت  نآ  .تسا  تسرد  نیا  .میشاب 

البرک هک  یسک  تفگ : یم دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .دیتسین  نارذگ  امش  مورب ، ناتنابرق  .مدوب  ناراذگ  مدش ، وربور 
.تسا هدرکن  رظن  وا  هب  ماما  تسین ، تسرد  شترایز  ًالصا  دنکن ، رییغت  رگا  دنک ؛ رییغت  دیاب  تشگرب ، یتقو  تفر ، اضر  ماما  ای 

راون مراذگ ، یم طبض  نآ  رد  اما  مراد ؛ ویدار  نم  .دیراذگب  رانک  ار  ویدار  دیراذگب ، رانک  ار  نویزیولت  دیتفر ، یتقو  هللاءاشنا  امش 
.ینک قرف  دیاب  تفگ : یم سابع  خیش  جاح  ینک ، قرف  دیاب  .درک  دوش  یم راک  همه  نیبب  .مراذگ  یم

.تسا هدوب  نویزیولت  نک  شوماخ تسا ، هدوب  ویدار  نک  شوماخ تسا و  هدزن  تسا و  هتساوخن  شلوا  زا  هک  تسه  یسک  الاح 
نیدتم یتسه ، سدقم  .یتسه  زاون  زاس و  رایتخا  رد  تدوخ  وت  اما  تسا ؛ نمؤم  رایتخا  رد  ویدار  زاس  نویزیولت و  زاس  نآ 

هیرگ دراد  هک  ینیبب  ار  ارهز  هیرگ  نالا  رگا  وت  دیرادن ، ار  نآ  زا  یردق  کی  دیراد و  ار  شفصن  هک  ینامیا  نآ  هب  ار  وت  .یتسین 
دنک یم هیرگ  دراد  هک  ینیبب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( هیرگ  ، دنک یم هیرگ  دراد  ینیبب ، ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هیرگ  دنک ، یم
هناخ و یوت  ار  اه  سیلگنا وت  ینک ؟ یم هدنخ  وت  .دننک  یم هیرگ  اه  نآ تعجر  نامز  ات  تسا ، تعجر  هب  ناشمشچ  اه  نآ مامت 

وا .دشاب  اضر  ماما  شتساوخ  دیاب  اضر  ماما  راوز  یتسه ؟ اضر  ماما  راوز  اجک  وت  .تسا  فیح  فت ، .وت  رب  فا  یدرک ؟ عمج  تقاتا 
هچب رگا  دروخب ، ماش  ای  راهان  دهاوخ  یم تسه ، یدهم  اقآ  هچب  نیا  نالا  یراد  هچب کی  وت  نکب ؟ ار  اهراک  نیا  هک  هتفگ  وت  هب 
نیسح ماما  وت  ایآ  ینک ؟ یم تکاس  ار  ارهز  وت  ایآ  .دبسچ  یمن شلد  هب  ینعی  دروخ ؛ یمن دنکن ، تکاس  ار  هچب  نیا  ات  دنک ، هیرگ 

هسلج رد  .دیورن  مدرم  لابند  .متسه  هدعاس  ینب  هسلج  هتشک  نم  دینادب  ملاع ، یا  ینک ؟ یم تکاس  دنک ، یم هیرگ  دراد  هک  ار 
هب .دننک  باسح  قلخ  ار  ام  هک  مدرم  لابند  دیورن  .دندرک  باسح  قلخ  ار  ام  دندرک ؟ راک  هچ  ار  ام  ردپ  دندش ، عمج  هدعاس  ینب 

هیلع و یلص هللا  ربمایپ ( رگم  .رانک  ورب  نم ، زیزع  دیور ؟ یم اجک  .تسا  هدعاس  ینب هسلج  تاسلج ، نیا  مامت  منییآ ، منید و 
؟ دیور یمن رانک  ارچ  .رانک  ورب  جرفلا ، راظتنا  تامرحم ، کرت  تابجاو ، تفگن :  ( ملس هلآ و 

ًالثم میراد ، یمالسا  کی  بخ ، دیراذگب ، اه  ییاکیرمآ اهیسیلگنا و  شیپ  ار  ام  رگا  تفگ  یم دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ 
ناج ایب  .شاب  مارآ  ایب  مارآ ! میا ؟ هراک هچ  ام  مناج ، .میراذگب  مولعلارحب  مناد  یمن ای  خیش ، موحرم  شیپ  ار  نامدوخ  میناوت  یمن

وا هب  کسورع  کی  دشاب ، هچب  تسد  الط  شمش  کی  رگا  .یلقاع  هک  ینک  یم لایخ  وت  .دییایب  نوریب  یگ  هچب زا  نم ، زیزع  نم ،
کی هعفد  کی  ادخ  تمایق ، یادرف  دیمهف ؟ یم اجک  .دیدروخ  لوگ  دیتسه ، زاب  کسورع مه  امش  همه  .دنک  یم لوبق  دیهدب ،

تسود ار  نم  یلع  بجر ، هام  رد  هک  دنتسه  اجک  اه  نیا ءارقفلا .» نیا  «، » نویبجرلا نیا  : » دیوگ یم دنک ، یم لزان  هیعالطا 
هدجس ار  ناشیاهدرم  متفگ  یم اهنز  هب  نم  دنتشاد  تقاط  رگا  دیوگ : یم میراد  تیاور  کی  دندزن ؟ زاوآ  دندزن ، زاس  دنتشاد ،

.دشاب اهنیا  مهاوخ  یم دشاب ، زاوآ  مهاوخ  یم دشاب ، زاس  مهاوخ  یم نم  دیوگ : یم .دننک  یم هدجس  ار  اهنز  اهدرم  الاح  .دننک 
.مرادن ملع  طقف ] [ ؛ تسا یلیخ  ما  هبرجت نم  .میراتفرگ  ام  هک  تسین  دوخ  یب  دنک ؟ هچ  هراچیب 

: تفگ مداد ، وا  هب  ار  یسرک  .تساوخ  یم یسرک  کی  تسا ؛ یلبملج  نینچمه  یلیخ  راگنا  مدید  نم  دمآ ، ام  ناکد  رد  رفن  کی 
یوت تفگ : تساجک ؟ تا  هناخ متفگ : .میروخ  یم امرس  اهبش  ام  .متسه  هراچیب  یلیخ  نم  مهدب ، امش  هب  مرادن  لوپ  نم  داتسا 

هغاز یوت  هراچیب  نیا  میدید  اه ، هروک هلاچ  رد  میتفر  درک ، یمن درد  هک  نامیاپ  .میتشادرب  ار  نامخرچ  میتفر ، ام  .اه  هروک هلاچ 
هناخ میتفر  .دنتخادنا  شرد  ینوگ  کی  .دندنک  یم هغاز  تقو  نآ  .دندرب  یم کاخ  اهزپ  هزوک یارب  اه  نیا .دوبن  هناخ  ینعی  تسا ؛

ای نامدوخ و  لام  ای  ام  رگید  .تسا  یلاخ  مه  فرط  نآ  تسا و  هتخادنا  اجنیا  میجاج  کی  .درادن  یزیچ  هراچیب  نیا  هک  میدید 
کی ات  هک  مدرب  یم زیچ  ردقنیا  دش ، یم هک  هعمج  هرخالاب  .متفرگن  مه  ار  یسرک  لوپ  .مدناسر  اج  کی  هب  ار  نیا  هرخالاب  امش  لام 

نتنآ کی  هغاز  نیا  لغب  مدید  متفر  زور  کی  .میدرک  یگدیسر  ار  هراچیب  نیا  هک  میدش  لاحشوخ  ام  الاح  بخ ، .دروخب  هتفه 
.امرفب بخ ، تسا ! هدروآ  میارب  منز  رهاوخ  ار  نیا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  یجاح  متفگ : هغاز ! لغب  .تسا  نویزیولت 



هک مه  نم  .دور  یمن مدای  دناد ، یم ادخ  نم  .دیتسه  یروجنیا  امش  هک  دیمهف  یم دوش  یمن باجتسم  دینک و  یم هک  اعد  نیا 
شیارب شنز  رهاوخ  مه  نیا  ایب ! الاح  .مدناسر  ییاج  کی  هب  ار  نیا  ات  مداد  ار  ما  یتسین یتسه و  ینعی  متشادن ؛ یزیچ  بُخ ،

امش نم  .دشاب  متفگ : .میهاوخ  یمن مه  لوپ  میروایب ، نویزیولت  کی  امش  یارب  میهاوخ  یم ام  دنتفگ : دندمآ ، رفن  دنچ  هدروآ !
یارب یهاوخ  یم وت  مرخ ، یم ار  تلکیه  مامت  نم  .مرادن  شلایخ  هب  تسا ، یسک  هچ  نیا  هک  تسین  ناش  یلاح  .منک  یم ربخ  ار 

.دنک تمدخ  ام  هب  دهاوخ  یم باسح ، هب  .مرخ  یم ار  تلکیه  منید ، هب  نم  ًالصا  یروایب ؟ نویزیولت  نم 

هب هدمآ ، ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( هک  یا  هناخ هدمآ ، ( مالسلا هیلع  اضرلا ( یسوم  نب  یلع  هک  تسا ]  ] یا هناخ هناخ ] نیا  ]
( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  منامیا  هب  هدمآ ، ( مالسلا هیلع  همئالا ( داوج  منامیا  هب  هدمآ ، ( مالسلا اهیلع  ارهز ( همطاف  منید 

، هدروآ امش  یارب  ار  نویزیولت  نیا  مه  ناطیش  هدمآ ؟ امش  هناخ  رد  ناطیش  ریغ  هب  یسک  هچ  هدمآ ؟ امش  هناخ  رد  اجک  هدمآ ،
دیاب امش  .دییآ  یمن دیشاب  قیفر  رگا  دییآ ، یم هک  دیتسه  قیفر  نم  اب  امش  .ییایب  هک  یشاب  قیفر  .یوش  هخنس  دیاب  وت  ییاجک ؟

.دیآ یم بخ  .دینک  تعاطا  ار  ناشرما  دیشاب ، هخنس  دیشاب ، قیفر  اه  نآ اب 

بوخ بخ ، تسه ، گنشق  مه  شیاه  حیبست .هن  ای  تسا  بوخ  منیبب ، دیهدب  حیبست  کی  ) میوگب ؟  هچ  مورب ، ناتنابرق 
هن رگا  رگید ، هلب  .دنوشن  راتفرگ  هک  مراد  مه  ار  اه  نیا یاوه  نم  رخآ  .دماین  بوخ  هراختسا  نیا  زیزع ، یاقفر  هصالخ ، دماین )

هب تیالو  .یراد  شمارآ  دیشاب  هتشاد  تیالو  امش  رگا  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .دوش   یم راتفرگ  مدآ  منزب ؛ تسه ، یلیخ  فرح 
راتفرگ تسا ، یبساک  راتفرگ  تسا ، نز  راتفرگ  دنتسه ؟ راتفرگ  همه  هک  دننز  یم گنز  نم  هب  مدرم  ردقچ  .دهد  یم شمارآ  مدآ 

هب هاگن  ناج ، نیسح  تفگ : یم دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .تسیچ  راتفرگ  مناد  یمن .تسا  یرادن  راتفرگ  تسا ، رقف 
ار نیا  لد  وت  رگا  ناج ! نیسح  تفگ : یم تسه ؟ یزیچ  هچ  شلد  یوت  نیبب ، نکب ؛ ناشلد  هب  هاگن  نکن ، ناشیاه  نیشام

؛ یرادن لالَم  تفگ : یم اهتقو  هراپ کی  ینالف  یاقآ  .مرادن  یلالم  چیه  مروخ و  یم هک  مورب  دیبنق  تشوگ  نابرق  ییوگ  یم ینیبب ،
.یرادن هصغ  ینعی 

.دهد یم تاجن  ار  امش  نادنز  لخاد  زا  ادخ  اجنیا ، .تسا  هداد  رارق  امش  یارب  ایند  نآ  ار  اه  یشوخ یلاعت  کرابت و  یادخ  هزات 
.تسا نادنز  هک  یسک  دهد ؟ یم تاجن  ار  یسک  هچ  .دهد  یم تاجن  ار  وت  نادنز  لخاد  زا  ادخ  تسا ، نادنز  ایند ، دومرف : ترضح 

نمؤم و یقتم و  طقف  تسا ؛ شوخ  اهراک  نیمه  اب  وا  .تسین  هک  نادنز  یوت  هک  دنک  یم ار  اهراک  نیا  بعل و  وهل و  هک  یسک 
اه نیا دمهف  یم .دنوش  یم تحاران  دننیب و  یم ار  ناشیاهراک  دنوش ، یم تحاران  دننیب  یم ار  مدرم  دنتسه ، نادنز  رد  اهنیا 
رگراک دییایب  مورب ، ناتنابرق  .دنیب  یم دراد  ار  اهنیا  .دننک  یمن راک  ناشتشهب  یارب  دننک ، یم راک  ناشمنهج  یارب  دنراد  هشیمه 

هک امش  منز ، یم داد  نم  هکنیا  لثم  میوگب ؟ هچ  امش  یارب  .دیشابن  تیصعم  هانگ و  رگراک  .دیشاب  تیالو  رگراک  دیشاب ، ادخ 
یروخ قرع هک  دیتسه  ییاهراک  هب  التبم  اما  مروخ ؛ یم مه  سابع  ترضح  مسق  دیتسین ، امش  زا  مادک  چیه  دیتسین ، روخ  قرع

! دنیبن یسک  هک  یا  هشوگ دور  یم روخ  قرع مه  زاب  مه  نآ  تسین ! یزیچ  نآ ] شیپ  ]

روخ قرع نیسح ، تفگ : یم .متفر  مه  یرتنالک  نم  وا  رس  تشاد ، یدب  یاهراک  کی  متشاد ، کیلع  مالس و  یسک  اب  نم  متفگ :
لوبق وا  زا  ادخ  دنک ، هبوت  دناوت  یم روخ  قرع نامه  اما  تسا ؛ دب  یروخ  قرع ردقنیا  .دتفا  یم منهج  رد  دتفیب ، ایرد  رد  رگا 

ملاع رد  هاگن  کی  زورما  .دننک  یم هارمگ  دنراد  هک  میتسه  مدرم  لابند  نامبلغا  ام  .درادن  هبوت  هک  مدرم  ندرک  هارمگ  اما  دنک ؛ یم
فرح نم  .رانک  ورب  .میوگ  یم ار  نیمه  مرمع  رخآ  ات  .تسا  هدرک  هارمگ  ار  همه  نیبب ، متفگ : مدش ؛ غاد  رازاب ، هچوک و  رد  مدرک ،

مدرم رش  ریخ و  هب  جرفلا ، راظتنا  تامرحم ، کرت  تابجاو ، تفگ : .منک  یم قیوشت  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (
نیدتم دیتسه ، سدقم  منید ، هب  .دیور  یم ریخ  رد  مه  امش  تسا ، ریخ  اهراک  نیا  هک  دناد  یم وا  رخآ ، .رانک  ورب  نکن ، تکرش 

( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  لثم  تسا ، نینموملاریما  لثم  نیدتم  .تسا  سدقم  نیا  مدرم ، لابند  دورب  هک  یسک  .دیتسین 
مدرم لابند  داد ، رغصا  یلع  داد ، ربکا  یلع  داد ، نیسح  داد ، نسح  نیسح ، ماما  تسا ؟ یسک  هچ  لابند  نینموملاریما  .تسا 

تقیقح مامت  ندرگ  بانط  دنتخادنین ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( ندرگ  بانط  تسا ،]  ] تقلخ تیصخش  کی  نینموملاریما  .تفرن 
.نک تعیب  نیملسم  هفیلخ  اب  هک  تسا  هتفرگ   ( مالسلا هیلع  یلع ( رس  یور  ریمشمش  مه  دیلو  نب  دلاخ  الاح  دنتخادنا ، تقلخ 
ار وت  ناطیش  دنتخادنین ، تندرگ  بانط  .ینک  یم تعیب  یتفر  تدوخ  دنتفرگن ، ترس  یور  ریشمش  دنتسه ! رتدب  اه  نآ زا  مدرم 

.تسین مه  ناشلایخ  نیع  ًالصا  تسا ؛ هدیشک 

نیا هک  تسین  مه  ناشلایخ  نیع  دننک و  یم یزاب  دننک و  یم یخوش  دنیوگ و  یم دندنخ و  یم نینچمه  مدید  متفر ، هعفد  کی 
ار شرگج  هک  تزیزع  دنزرف  یقت ، دمحم  ماما  قح  هب  ار  وت  .میمهفب  ار  یدب  ام  اضر ، ماما  ای  دیهاوخب ، اضر  ماما  زا  .تسا  دب  راک 

ترضح ارچ  .دیهاوخب  اضر  ماما  زا  ار  نیا  .میورن  یدب  لابند  میورب ، بوخ  لابند  میمهفب ، ار  دب  بوخ و  ام  دندرک ، هراپ  هراپ ،



: تفگ تقو  نآ  .دنتفر  قلخ  لابند  هک  دندش  یناسک  مومسم ، دندش ؟ مومسم  تفگ  ارچ  .دندش  مومسم  مدرم  نیسح ، دومرف :
هکنیا هن  یدش ؟ وت  تفگن  نم  هب  ارچ  .دندش  مدرم  ار  ات  ود  نیا  تفگ  .دندش  ایند  لها  مدرم  تفگ : دندش ؟ مومسم  مدرم  ارچ 

نوچ ارچ ؟ .درک  ادج  ار  نم  .دندش  مدرم  تفگ : یدش ؟ وت  تفگن  نم  هب  ارچ  .میوگب  مهاوخ  یمن منید ، هب  میوگب ، ار  مدوخ  نم 
؟ ارچ .دیآ  یمن مشوخ  وا  زا  یلیخ  .مزاس  یم وا  اب  دراد  مه  یسک  ره  .متسین  اه  یراک لاغشآ نیا  ویدار و  نویزیولت و  وریپ  نم 

.تسا هدش  مومسم  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  لوق  هب  .تساهنیا  یسیلگنا و  ییاکیرمآ و  دنباپ  .تسا  دنباپ  منیب  یم نم 
نامه هب  دیاب ]  ] دیدیرخ هک  مه  وا  زا  الاح  .دیراذگب  رانک  دیور ، یم اجنیا  زا  رگا  هللاءاشنا  .دیشابن  مومسم  دیاب  نم ، زیزع 

شبارخ رانک ، راذگب  الاح  .دینکب  ار  راک  نیا  دیورن  هبترم  کی  الاح  .دنک  یم هانگ  دور  یم نآ  یشورفب ، یرادن  قح  ار  نیا  .دیشورفب 
، میتشاذگ رانک  ار  داسف  نیا  ام  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  وگب ]  ] .تسین هک  یروط  .راذگب  شیور  مه  لگ  هتسد  کی  نک ،

اب لبقت هللا » : » دیوگ یم امش  هب  ناطیش  اما  یدرک ؛ هک  یراک  نیا  اب  لبقت هللا » : » دیوگ یم مه  نآ  .میونشب  ار  وت  فرح  میدمآ 
.دیآ یم ششوخ  وت  زا  یلیخ  .ینک  یم تعاطا  ار  نم  رما  یتسه ، قیفر  ام 

.دناد یم ادخ  هک  دهاوخ  یم تداعس  ردقنیا  دهاوخ ، یم تداعس  یلیخ  نتشذگ  ندرکن و  هانگ  زا  مورب ، ناتنابرق  هصالخ ،
تیمی و تیمی و  ییحی و  دمحلا ، هل  کلملا و  هلف  هدحو ، بازحألا  مزه  هدنج و  ّزعأ  هدبع و  رصن  هدعو و  زجنأ  هدحو ، هدحو  »

هچ ره  نامزلارخآ ، رد  نامزلارخآ ، مدرم  یا  .تسا  هتفگ  ام  هب  ار  مامت  تسا ، علطم  نآ  مامت  زا  ادخ ، تومی » ّیح ال  وه  ییحی و 
وریپ شابن ، نوراه  وریپ  شابن ، رکبابا  رمع و  وریپ  شابن ، اهنامز  نآ  وریپ  دیشاب ، بظاوم  امش  دوش ، یم تسا  هدش  اهنامز  رد 

اه نآ لثم  وت  .دندش  روطچ  نیبب  دندوب ؛ اه  نآ یراد ؟ راک  هچ  .شاب  تنامز  ماما  وریپ  ورب  .شابن  لکوتم  وریپ  شابن ، نومام 
دناب کی  امش  همه  دهاوخ  یم ملد  میوگ ؟ یم یدرک  یکرت و  ای  میوگ ؛ یم هچ  نم  دوش  یم نات  یلاح .یشاب  اه  نآ لثم  هک  وشن 

مه الاح  دوبن ، یسک  وریپ  لوا  زا  شدوخ  دنتسه ، بوخ  شیاه  هچب ردقنیا  تسین  دوخ  یب ناشیا  ردپ  نالا  نیبب ، .دیشاب  دیحوت 
، یدش اه  نآ وریپ  یتقو  رخآ ، .دنروآ  یم مه  امش  دنروآ ، یم ار  ناشیا  تمایق  یادرف  دنارذگ ، یم دراد  مه  ایند  رد  تسین ،

.دروخ یمن درد  هب  تیاهتدابع  همه  دروخ ، یمن درد  هب  مه  تا  هزور دروخ ، یمن درد  هب  مه  تزامن  دروخ ، یمن درد  هب  مه  تتاقدص 
دیوگ یم هک  نکب  یراک  وت  .دیهدب  ار  اه  نآ باوج  دیورب  دیاب  .دیراد  هتشک  ات  دنچ  امش  زا  مادک  ره  اه  نآ همه  قوفام  هک  نوچ 

، دراد تیالو  هک  یسک  .دیرادنرب  تیالو  زا  تسد  نم ، زیزع  .یراد  تیالو  ارچ ؟ .دنسیون  یم تیاپ  مهرد  دص  یهد  یم مهرد  کی 
.دنک یمن هانگ 

ادج ام  زا  دینک ، یم هانگ  اما  دییام ؛ وضع  امش  دیوگ : یم .نک  لوبق  ار  بهذم  سیئر  فرح  ینک ، یمن لوبق  ار  نم  فرح  الاح 
نیا هچب  ینعی  هچ ؟ ینعی  .دوش  یم ادج  دنک  هانگ  رگا  اما  تسا ؛  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  وضع  اقآ ، یلع  نیا  نالا  .دیوش  یم

امش هب  ارچ  .هانگ  وضع  یتسه ؟ یسک  هچ  وضع  امش  اما  دنتسه ، وضع  اه  هچب تسا ؛  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  وضع  اقآ ،
.یتسه دحا  ءادهش  ءزج  دیتسه ، البرک  یادهش  ءزج  ینعی  دیتسه ؟ ادهش  ءزج  دینک ، راک  نات  هچب نز و  یارب  دیورب  دیوگ  یم

.یتسه اهیراک  لاغشآ هراوهام و  نویزیولت و  وضع  وت  دیوگ ، یم دراد   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دیوگ ، یم دراد  ادخ 
.ینکب هانگ  هن  ینک ، یثنخ  ار  هانگ  نک ، هانگ  هن  یشاب ، نک  یثنخ هانگ  دیاب  وت  مورب ، تنابرق  نم ، زیزع  درم ، زا  فیح  مهفن ! درم 

.دیشاب هتشاد  هانگ  تیلها  دیابن  امش  ًالصا  .مداد  وا  هب  مدز ، ادص  داد ، ام  هب  ات  دناد  یم ادخ  داد ، ام  هب  زیچ  کی  یکی  زورما 
رد هک  منیبن  نماد  مأوت  نماد  رد  هک  مرطاخ  هدوسآ  تفگ : .میشاب  هتشاد  هانگ  تیلها  دیابن  ام  .تسا  نیا  رس  نم  یاهفرح  مامت 

، دینادب ار  نیا  دوب ! نویزیولت  کبنت و  هب  لاصتا  تسوت  ناماد  .دوب  ءاروام  هب  لاصتا  تسوت  ناماد  نامز ، ماما  .مورب  شنماد 
، منید هب  .دیوگ  یم امش  هب  لبقت هللا »  » تقو نآ  .دیرادرب  اهراک  نیا  زا  تسد  امش  رگم  مراد ، یمنرب اهفرح  نیا  زا  تسد  نم 
نیا داسف ، نیا  مامت  رد  .مینک  یم بجعت  ام  دیوگ  یم نامسآ  هکئالم  منید ، هب  دیوگ ، یم لبقت هللا   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما 

؟ دزیر یم وت  رس  هب  یزیچ  هچ  یتحاران ؟ ارچ  .مزیر  یم ترس  هب  کلم  تفگ : .میوش  یم شرکون  ام  تسا ؛ هدرک  ظفح  ار  شنید 

ماما ینیبب ، ار  ادخ  دشاب ، تیونعم  حور  امش ، حور  دنکن ، هانگ  امش  تسد  دنکن ، هانگ  امش  مشچ  دش  انب  مینک ؟ هچ  دش  انب  بخ 
هانگ هک  عقوم  نآ  یوش ؟ یم ادج  اجک  نم ، زیزع  دیوشن ، ادج  اه  نآ زا  ینیبب ، ار  زیزع  یارهز  ینیبب ، ار   ( هجرف جع هللا  نامز (

وت هب  سودرف  دهدب ، وت  هب  تشهب  هک  یورب  یسک  لابند  دیاب  وت  مناج ، .میداد  ار  نامزیچ  همه  میتفر ، قلخ  لابند  ینک ، یم
، مناج دیتشادنرب ، تسد  مه  زونه  دیور ؟ یم اه  یضعب  لابند  ارچ  .دهدب  وت  هب  منهج  هکنیا  هن  دهدب ، وت  هب  تانج  دهدب ،

، دریگ یم درد  دراد ، درد  اپ  دوش  یم هک  نم  لثم  الاح  هتشادرب ؟ وت  زا  ار  شیاطع  ادخ  رگم  الاح  نک ، تردق  فرص  ار  تتردق 
نیا یاپ  نک ، هفاضا  ار  همه  هدرک ، هک  یراک  نآ  .سیونب  باوث  وا  یاپ  هکئالم ، یا  دیوگ ]: یم ، ] دورب دناوت  یمن رگید  دتفا ، یم
وا هب  دیسیونب ، شیاپ  دیوگ  یم دهد ! یم وت  هب  ار  شلوزن  الاح  یدرک  ار  اهراک  نیا  .دهد  یم لوزن  وت  هب  ادخ  .سیونب  باوث 

؟ دهدب یزیچ  هچ  نم  هب  مدرک  هانگ  هک  نم  دهدب ؟ نم  هب  یزیچ  هچ  دیهدب 



یزیچ کی  هعفد  ره  دیور ، یم  ( مالسلا هیلع  اضرلا ( یسوم  نب  یلع  تمدخ  هللاءاشنا  .دیونشب  فرح  دییایب  نم ، نازیزع 
: دیوگ یم

، نک دایز  ار  ام  لقع  ربق  نیا  بحاص  قح  هب  ایادخ ،

.دنشاب یضار  ام  تسد  زا  همئا  هک  دوش  روج  کی میهد  یم مسق  ار  وت  ربق  نیا  بحاص  قح  هب  ایادخ ،

.دنشاب یضار  ام  تسد  زا  همئا  مینک  یراک  کی  دشاب ، یضار  ام  تسد  زا  ناطیش  مینکن  یراک  ام  ایادخ ،

.رذگب ام  ناگتشذگ  ام ، هتشذگ  رس  زا  ایادخ ،

.مینکن هانگ  نک  نامظفح  الاح  ایادخ ،

هک ناس  نیمه وش ، مگ  مییوگب  ناطیش  هب  دیاب  ام  اما  دنز ؛ یم لوگ  ناطیش  ار  ام  .تسا  دب  ردقنیا  هانگ  هک  میناد  یمن ام  ایادخ ،
.وش مگ  مییوگب  ناطیش  هب  مه  ام  میشاب ، ادخ  هدنب  مه  ام  وش ، ُمگ  تفگ : ناطیش  هب  ادخ 

ضوع ار  ناشنهاریپ  شوپب ، راد  نیتسآ نهاریپ  متفگ : هک  روج  نیمه .دوش  قیرزت  اقفر  نیا  هب  مدز  نم  هک  اهفرح  نیا  ایادخ ،
.دننک رود  ناشدوخ  زا  مه  ار  هانگ  نیا  ایادخ  دندرک ،

.دننک قیدصت  ار  تیالو  یاهفرح  دندینش ، فرح  هک  روج  نیمه ایادخ ،

.دننک لمع  تیالو  یاهفرح  هب  ایادخ ،

ریغ هب  دنتسه ؟ حور  همئا  ارچ  .یوش  یم حور  ینکن ، هانگ  امش  رگا  سابع ، ترضح  هب  دنشابن ، مسج  دنوشب ، حور  اه  نیا ایادخ ،
.دینک یمن هانگ  مه  امش  دیشاب ، هتشاد  ار  اه  نآ تبحم  امش  رگا  الاح  .دننک  یمن هانگ  اه  نآ .دنتسه  ام 

.نک دراو  ام  ناج  بلق و  رد  ار  همئا  تبحم  ایادخ ،

یلع یلع ایای  


