
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

.دیزیرب نیسح  ماما  یارب  یکشا  کی  دیتسه ، هک  زور  دنچ  نیا  هللاءاشنا  مناوخب ، امش  یارب  هضور  کی  مهاوخ  یم زورما  نم 
اجنیا هک  تسا  زور  دنچ  نالا  .تسا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  یارب  نتخیر  کشا  امش ، یرسک  عفر  دش ؛ یا  هراشا کی  بشید 
یسک هن  دورب ، یسک  هن  دندرک ؛ هرصاحم  ار  البرک  مامت  دیایب ، البرک  رد  یسک  دنتشاذگن  رگید  اه  نیا اروشاع  متفه  زا  .میا  هدمآ

یلع هدش ، رفاک  نیسح  ماما  امش  لوق  هب  الاح  فاصنا ، یب محر و  یب رخآ ، .دنتسب  نیسح  ماما  یور  هب  ار  بآ  متفه ، زا  .دیایب 
فرط یسک  هچ  اب  امش  تسا ؟ رفاک  مه  موثلک  ما  تسا ؟ رفاک  مه  بنیز  تسا ؟ رفاک  مه  ربکا  یلع  تسا ؟ رفاک  مه  رغصا 

امش دنکن  ادخ  .ار  دیزی  ریما  رگم  دننیب ؛ یمن ار  زیچ  چیه  رگید  تسا ، هدش  قیرزت  اه  نیا هب  هیواعم  نب  دیزی  رما  نانچ  دیتسه ؟
متفه زا  الاح  دنک ؟ راک  هچ  نیسح  ماما  الاح  .دیوش  یم اهنامه  رواشم  مه  امش  دینک ؛ تعاطا  ار  قلخ  رما  هک  دیوش  یروج  مه 

ار یراید  نم  ادرف  روخن ، هصغ  رهاوخ ، تفگ : لضفلاوبا  اقآ  ندرک ، هیرگ  درک  انب  هدش ، هرصاحم  دید  بنیز  یتقو  .دنتسب  ار  بآ 
لاق ام  منز ؛ یم هرسیم  هب  نم  دنزب ، هنمیم  هب  ربکا  یلع  اقآ  .دشاب  نیسح  تردارب  رادفرط  رگم  دشاب ؛ یقاب  مراذگ  یمن البرک  رد 

لوسر هللا اقآ  مه  فرط  نآ  زا  .درک  دهاوخ  ار  راک  نیا  لضفلاوبا  اقآ  دوشب ، حبص  رگا  دید  دینش ، نیسح  ماما  .مینک  یم ار  اه  نیا
، تفرگ ار  شریمشمش  دز ، ادص  ار  لضفلاوبا  نیسح ، ماما  .دنیبب  هتشک  ار  امش  دهاوخ  یم ادخ  ناج ، سابع  تفگ ، لضفلاوبا  هب 

ار فرح  نیا  هنیکس  ات  .روایب  بآ  اهنیا  یارب  ورب  دنتسه ، هنشت  اه  هچب ناج ، سابع  .تسکش  ار  شریشمش  دز ، شیوناز  یور 
هنشت ام  مهد ، یم ناج  تسه ، ناج  تمیق  هب  بآ  رگا  ناج ! ومع  تفگ : دروآ ، ار  کشم  ًاروف  دنتشاد ، کشم  رگید  بخ ، دینش ،

.میتسه

.متفر یم البرک  نم  .دوب  هعیرش  لکوم  رفن  رازه  دنچ  دنا ، هتشون هک  یروط  نیا  .دش  هعیرش  دراو  تفرگ ، ار  کشم  لضفلاوبا  اقآ 
ام تفگ ، داد : باوج  تارف  بآ  ترگج ؟ تخوسن  نیسح ، رهب  زا  ترس ، رب  ملاع  کاخ  تارف ، بآ  یا  متفگ : هعیرش ، بل  متفر 

رارف همه  اه  نآ دمآ ، هعیرش  بل  لضفلاوبا  اقآ  .دنربب  ار  نم  دیاب  مورب ، متسناوت  یمن هک  نم  .تمایق  مایق  ات  مینک  یم هیرگ 
رکف نم  یتقو  سابع ، ترضح  هب  بسا ، تفرعم  نآ  نابرق  .دروخ  یمن بآ  بسا  دروخب ، بآ  مه  شبسا  دهاوخ  یم اقآ  .دندرک 

لضفلاوبا اقآ  .ناسنا  ناویح ، دوش ؛ یم ناویح  ناسنا ، .دوش  یم ناسنا  زا  رتهب  ناویح ، بسا ، کی  مریگ ؛ یم شتآ  منک ، یم
بسا الاح  .تخیر  بآ  یور  ار  بآ  .یروخب  بآ  هک  یشاب  هدنز  یهاوخ  یم وت  رگم  سابع ، .دز  بآ  یور  ار  بآ  درک  هک  یراک  طقف 

بآ بسا  دننک ؟ یم دنراد  راک  هچ  بسا  اب  .دروخ  بآ  بسا  ات  درک  چلم  چلم ، بترم  درک ، بآ  ار  شتشم  الاح  .دروخ  یمن بآ 
اقآ .درک  عطق  ار  لضفلاوبا  اقآ  تسد  دز ، ریشمش  اب  دوب ، هدش  میاق  تخرد  تشپ  یملاظ  کی  .دوب  ناتسلخن  اجنآ  دروخ ،

.دنک یم تبحص  دراد  تسد  اب  .تشادرب  ار  شتسد  لضفلاوبا 

یدوب و رتافواب  نم  زا  وت  تسد ، یا  تفگ : دیسوب ، ار  تسد  .دناوخ  یفسلف  یاقآ  ار  هضور  نیا  .دنک  تمحر  ار  یفسلف  ادخ 
یردق کی  هصالخ ، اجنیا  لضفلاوبا  اقآ  الاح  .دش  نیسح  ماما  یادف  ارچ ؟ .دیسوب  ار  شتسد  .نادیهش  هاش  هار  رد  یدش  .یتفر 

هب دیدز  تفگ : .درادن  ششک  اجنیا  نم  مهف  ممهف ، یمن اجنیا  نم  دیوگب ، یزیچ  هچ  تساوخ  یم .تساوخ  کمک  رکشل  زا 
.تخیر نیمز  یور  اهبآ  دندز ، ار  کشم  هصالخ  .مداد  بآ  هدعو  هنیکس  هب  نم  .دینزن  مبآ  کشم  هب  دینزب ، ممشچ  هب  متسد ،

لضفلاوبا .دز  لضفلاوبا  اقآ  رس  هب  نینهآ  دومع  اب  یملاظ  .درادن  هک  مه  بآ  درادن ، هک  تسد  دنک ؟ راک  هچ  لضفلاوبا  اقآ  الاح 
، مرسپ تفگ : .درک  لغب  ار  لضفلاوبا  ارهز  ترضح  تقو  کی  .دنک  تمحر  ار  یفسلف  ادخ  .داتفا  یم بسا  زا  تشاد  .دش  بات  یب

! یدش نم  نیسح  یادف  وت  ناج ، سابع 

: تفگ مرسپ  دز ، ادص  ارهز  ترضح  هک  یتقو  الاح  .تفگ  یمن ردارب  ناج ، الوم  ناج ، اقآ  تفگ : یم نیسح  ماما  اقآ  هب  الاح  ات 
اه همیخ هب  ما  هدنز ات  ار  نم  .مراد  تیصو  هناد  کی  نم  ردارب ، تفگ : .دمآ  لیجعت  اب  نیسح  ماما  اقآ  .بایرد  ار  تردارب  ردارب ،

.دروآ ار  کشم  وا  رخآ ، .مشک  یم تلاجخ  هنیکس  زا  نم  .ربن 

، میوگب مهاوخ  یم هک  ناس  نیمه میوگب ، اقفر  زا  یکی  هب  مهاوخ  یم هک  یزیچ  کی  اهتقو  هراپ  کی  نم  مسق ! سابع  ترضح  هب 
مناوت یم ات  .متفا  یم لضفلاوبا  اقآ  دای  .دروخب  همدص  اه  نیا هب  هار  رد  تقو  کی  ادابم  میوگ : یم میوگ ، یمن مناوت  یم ات 

اقآ الاح  تسا ؟ ربخ  هچ  ایند  نیا  رد  .مور  یم اجنآ  ات  نم  تسا ، کیدزن  هناخوراد  دیوگ ، یم ناش  یکی اهتقو  هراپ کی  .میوگ  یمن
؟ دنک یم راک  هچ  الاح  .دش  بحاص  یب همیخ  نیا  تفگ : تخادنا ، نییاپ  ار  لضفلاوبا  همیخ  رد  دمآ  درک ، یراک  کی  نیسح  ماما 



نیسح ماما  .دنتفرگ  ار  نیسح  ماما  اقآ  رود  .دندروآ  موجه  اهنیا  دندیسرت ، یم یلیخ  سابع  زا  هدش ، لاحشوخ  یلیخ  رکشل 
یادص دید ، بنیز  تقو  کی  .تساوخ  یم ادخ  زا  هوق  لوح و  میظعلا » یلعلا  هللاب  الا  ةوقال  لوحال و  : » تفگ یم شا  همه

ترضح همیخ  ِرد  دمآ  .دیشاب  هتشاد  هدیشیدنا  یردق  کی  دینک ، رکف  یردق  کی  دنک ؟ هچ  نابایب  طسو  بنیز ، .دیآ  یمن شردارب 
ار همیخ  نماد  .نزب  الاب  ار  همیخ  نماد  ناج ، همع  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  ناج ، اقآ  یا  مردارب ، رسپ  یا  ناج ، اقآ  تفگ : داجس ،

.دنتشک ار  مردپ  تفگ : .دنتشک  ار  مردپ  ناج ! همع  تفگ : .دز  الاب 

بسا موش ، یم دیهش  یتقو  نم  بنیز ، مرهاوخ  دز  ادص  دمآ ، همیخ  رد  دوب ، هدشن  دیهش  زونه  هک  یتقو  نیسح  ماما 
رد ام  سپ  ردارب ، .داتفا  درک و  شغ  بنیز  دز ، هک  ار  فرح  نیا  .دنیاین  نوریب  اه  هچب شاب  بظاوم  .دیآ  یم همیخ  رد  مبحاص  یب

ات لوسر هللا  مدج  ادخ و  اب  ما  هدعو نم  .وش  دنلب  ناج ، رهاوخ  تفگ : تشاذگ ، رهاوخ  هنیس  یور  تسد  مینک ؟ هچ  نابایب  نیا 
: تفگ .ینک  بصن  ار  نامردپ  تیالو  مچرپ  ینکب ، ار  مچرپ  نآ  .دنیوگ  یم دب  ام  ردپ  هب  دنراد  یورب ، ماش  هب  دیاب  وت  هدوب ، اجنیا 

ار نیسح  ماما  متفگ.دنک ، تنعل  ار  دایز  نبا  ادخ  .دش  دیهش  نیسح  ماما  الاح  .درک  تیامح  بوخ  .مراد  تنم  هدید  هب  ردارب ،
مدید متفر ، ییاقآ  هناخ  .دندرک  لعن  ار  اهبسا  دیدنازاتن ؟ ارچ  دینازاتب ، بسا  متفگ  نم  تفگ : .دندرک  ادج  ار  شرس  دندرک ، دیهش 

اه نآ یرادن ؟ ربخ  وت  رگم  متفگ : .مهفن  متفگن ، .تسا  کربت  نیا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  متفگ : .تسا  هدز  شهاگرد  رد  لعن  کی 
تا هناخ رد  یتمالس  یارب  وت  دندز ، ناشیاه  هناخ هب  کربت  یارب  ار  اهبسا  یاهلعن  دندوب ،  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  نمشد  هک 

کی ناش  یمهفن زا  اه  یضعب متفگ : .دندمآ  دنک ؟ یم راک  هچ  دراد  بنیز  الاح  .دنتسه  راک  هابتشا یلیخ  اهراک ، هابتشا یدز ؟ لعن 
اه نیا دنهاوخ  یم .دننک  راوس  ار  اه  نیا دنهاوخ  یم الاح  .دننز  یم هفافل  رد  ییاهفرح  کی  دریگ ؛ یم شتآ  مدآ  دننز ، یم ییاهفرح 

ار ناشیادص  ام  مینک ، راوس  ار  اه  نیا میهاوخ  یم ام  ناج ، اقآ  .دندمآ  داجس  ترضح  شیپ  .دننیب  یمن دننک ، راوس  یریسا  ار 
یسک هچ  .تسوت  یور  هک  یمسا  نآ  زا  فیح  دنزب ؟ بنیز  هب  تسد  دراد  تأرج  یسک  هچ  مینیب ، یمن ار  اه  نآ میونش و  یم

راوس ار  اه  نیا الاح  .دنک  راوس  ار  اه  نیا میوگب ، ما  همع هب  نم  رانک ، دیورب  دومرف :  ( مالسلا هیلع  داجس ( ماما  الاح  دراد ؟ تأرج 
یور ار  میاپ  نم  یدرک ، یم مخ  ار  تیوناز  وت  موش ، راوس  متساوخ  یم تقو  ره  ردارب ! ناج ! سابع  دز : ادص  بنیز  تقو  کی  درک ،

.دش راوس  درک و  یظفاحادخ  سابع  اب  بنیز  .ناج  سابع  .مدش  یم رتش  راوس  متشاذگ ، یم تیوناز 

ار ام  مراد ؛ وت  اب  یفرح  کی  نم  تفگ : نابراس  نآ  هب  بنیز  .دوب  مهم  یلیخ  هزاورد  نآ  تاعاس ، هزاورد  مان  هب  دوب ، یا  هزاورد کی 
.دننیبب ار  تیالو  هلفاق  دنتساوخ  یمن .دننیبب  ار  رافک  هلفاق  دندوب  رظتنم  همه  اه  نیا .ربب  هزاورد  نآ  زا  ربن ، تاعاس  هزاورد  زا 

کی بنیز  .دناوخب  هبطخ  کی  دیاب  اجنیا  دید  بنیز  .دندرب  تاعاس  هزاورد  زا  ار  اه  نیا هرخالاب  .دندز  هراوهگ  رازه  نیدنچ  همه ،
نم نیسح  امش ، یاهدرم  .دشاب  هیرگ  رپ  ناتمشچ  یهلا  تفگ : .دندرک  هیرگ  همه  دندوب ، هدمآ  اشامت  هک  اه  نیا دناوخ ، هبطخ 
ار اه  نیا دنیوگ ؟ یم یزیچ  هچ  اه  یضعب الاح  .درک  نیرفن  هفوک  لها  هب  .دنتشک  ار  لضفلاوبا  مردارب  امش ، یاهدرم  .دنتشک  ار 

هگن ار  اه  نآ هک  دوب  ییاج  کی  اجنآ  دوش .  جک  ناشنهد  اشنا هللا  هک  دننز  یم ییاهفرح  کی  اه  نیا .دنتشاد  هگن  ییاج 
.دندوب هدرک  یناغارچ  همه  ار  اجنآ  .دهدب  هزاجا  ات  دندرب  اجنآ  .دهدب  هزاجا  دیزی ، تقو  هفیلخ  هک  دنتشاد  یم

نیسح رهاوخ  تفگ : .دنک  یم یفخم  ار  شدوخ  هک  تسیک  نیا  تفگ : .درک  یفخم  ار  شدوخ  بنیز  دش ، سلجم  دراو  الاح 
ار نم  ردارب  وت  رگشل  اما  تفرگ ؛ ادخ  ار ، نم  ردارب  ناج  دیزی ، تفگ  .تشک  ار  تردارب  ادخ  هلل ، دمحلا  تفگ : تقو  کی  .تسا 

وت دیزی ، .دندش  یناجیه  هعفد  کی  مدرم  همه  لوسر هللا ، نامدج  هدرک  دازآ  یا  ءاقلطلا ، نبای  تفگ  ات  .ءاقلطلا  نبای  .دنتشک 
میورب تفگ : دنک ؟ راک  هچ  دیزی  الاح  .دروخ  مه  هب  سلجم  .دنتسه  لوسر هللا  یاه  هچب هک  اه  نیا دنرفاک ، اه  نیا ییوگ  یم هک 

کی  ( مالسلا هیلع  داجس ( ماما  .دندش  عمج  ناهاوخدیزی  همه  ام ، نامز  یاه  تعامج لثم  درب ؛ تعامج  ار  مدرم  .تعامج 
: تفگ دنزب ، فرح  ناشیا  دهاوخ  یم ملد  نم  ردپ  تفگ : هیواعم  شرسپ  هن ، تفگ : .منک  تبحص  نم  تفگ : تشاد ، یتصرف 

داجس ترضح  .دنزب  فرح  دهاوخ  یم ملد  تفگ : .دنک  یم اوسر  ار  ام  دنزب ، فرح  نیا  رگا  .تسا  ضیرم  هکنیا  هب  نکن  هاگن  اباب ،
ار ام  یتشک و  ار  ربمایپ  رسپ  نیسح ، یهللا ؟ لوسر  هفیلخ  وت  ینک ؟ یم راک  هچ  وت  ییوگ ؟ یم هچ  وت  دیزی ، تفگ : درک ، تبحص 

دنتسه ربمایپ  یاه  هچب اه  نیا دینیبب  دییایب  مدرم ، دنتفگ : یم دندیود ، یم رازاب  یوت  .دروخ  مه  هب  سلجم  مامت  یدرک ؟ ریسا 
.تسا هتفگ  یروجنیا  دیزی  هک 

فافک مرمع  دنک  ادخ  .منیب  یم مراد  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .دوشب  ءاشفا  اه  یضعب ییاوسر  دنوش ، ءاشفا  اهفرح  هک  دوشب  ینامز 
تیالو هسلج  .دیرادنرب  تیالو  هسلج  زا  تسد  امش  دهاوخ  یم ملد  الاح  .مورب  ناتنابرق  .متفگ  دیدید  میوگب : امش  هب  دهدب ،

نک لاحشوخ نآرق ، تایآ  مامت  هب  .تسا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  نک  لاحشوخ .تسا   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( نک  لاحشوخ
هسلج اب  ار  هبنشراهچ  هسلج  ءاشنا هللا ، هسلج  نیا  رد  .دنک  لاحدب  ار  اه  نآ هک  دیورن  ییاج  .تسا   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما 
هسلج نآ  هب  نم  مروخ ، یم هطبغ  نم  دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  ارچ  .دیشاب  هتشاد  روضح  نآ  رد  دیهدب ، همادا  ار 



.نیبب ار  اه  باتک مامت  نیبب ، ار  اهراون  مامت  .میدزن  یرگید  فرح  اه  نآ فرح  ریغ  هب  ام  .دننزب  ار  ام  فرح  هک  مروخ  یم ترسح 
.مینز یم ار  اه  نآ یاهفرح  شا  همه ام  .مهد  یم امش  هب  ناموت  رازه  دص  دیروایب ؛ ار  شمالک  کی  مدز ، ار  مدوخ  فرح  نم  رگا 

.دروخ یم ترسح   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما 

هیلع همئالا ( داوج  ارچ  دیآ ؟ یم  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  ارچ  دیآ ؟ یم هناخ  نیا  رد   ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( ارچ 
نیا ضحم  .متسه  داوس  یب هراچیب  تخبدب  تیعر  رسپ  کی  نم  دنیآ ؟ یم نم  ضحم  دنیآ ؟ یم همئا  ارچ  دیآ ؟ یم  ( مالسلا
کی مق  یوت  هلل  دمحلا  .دننک  یم لابقتسا  دنیآ  یم اه  نیا منز ، یم نم  ای  دینز ، یم امش  ای  دنیآ ؛ یم دوش  یم هدز  هک  اهفرح 

( مالسلا هیلع  یلع ( یلع ، تفگ : دمآ ،  ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( نآرق ، تایآ  مامت  هب  .دنز  یم ار  ام  فرح  هک  تسا  یا  هسلج
تقو نآ  .دینزن  سک  همه هب  ار  اهفرح  نیا  .دینک  ینادردق  امش  .تسا  هدمآ  وت  ردپ  هناخ  طقف  هتفرن ، مق  یوت  سک  چیه هناخ 

هبذاج تیالو  درادن ، تیالو  شدوخ  هک  نوچ  .دنزب  لوگ  ار  امش  دهاوخ  یم دنز ؛ یم ار  اهفرح  نیا  .تسا  رگوداج  ینالف ، دنیوگ : یم
زاب دییوگ  یم دیونشب ، ار  اه  نیا رگا  .دریگ  یم ار  تیالو  یتیالو ، لد  .دریگ  یم ار  نهآ  دریگ ، یمن ار  زیچ  چیه  ابر  نهآ نیبب ، .دراد 

.تسا تیالو  یاشفا  هرابرد  یهاتوک  اه  نیا مه 

متفگ الاح  ات  بشید  زا  مه  نم  .دیتخیر  زورما  امش  تسا ! کشا  نیا  .دراد  باوث  همه  نیا  یزیرب  دیوگ  یم هک  تسا  کشا  نیا 
.مناوخب یا  هضور کی 

یلع یلع ایای  


