
میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
هتاکرب ةمحر هللا و  مکیلع و  مالسلا  هللادبع ، ابا  ای  کیلع  مالسلا 

تایوتحم

دنربب نیب  زا  ار  نامیا  دنتساوخ  یم  هک  دوب  نیا  ناشدناب  رکبابا و  رمع و  فده   ۱
درک عافد  نید  زا  درکن ، مایق   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما   ۲

تسا هدش  هداد  تیالو  هرذ  کی  یسک  ره  هب  تسه ، یدنب  هعطق تیالو   ۳
تیالو دوخ  زا  هن  تسا ، هدش  قلخ  سودرف  تشهب و  تیالو ، رون  زا   ۴

دنک قلخ  ار  یملاع  کی  دیایب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب   ( مالسلا هیلع  یلع (  ۵
( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  زا  یقتم  یاهتساوخرد   ۶

دنوش یمن هدیزرمآ  دنرادن و  تعافش  ًالصا  دنتسه ، فرط  ادخ  دصقم  اب  هک  اهنیا   ۷
دینک شوخ  ار  میتی  هچب  کی  لد  دینکب و  رفن  کی  هب  یمحر  کی  تسا ، مرحم  لوا   ۸

( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هضور   ۹
رخآ نخس   ۱۰

تاعاجرا  ۱۱

دنربب نیب  زا  ار  نامیا  دنتساوخ  یم  هک  دوب  نیا  ناشدناب  رکبابا و  رمع و  فده 

نیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  نیسح ؛ نم  انأ  ینم و  نیسح 

.مینک یم باسح  یکی  ار  یشیوخ  موق و  اب  محر  ام  رتشیب  رتشیب  .میراد  محر  کی  میراد و  یشیوخ  موق و  کی  ام  زیزع ! یاقفر 
( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( مرتحم ؛ لوسر  اقآ  رگا  .فرح  کی  تیمحر  تسا ، فرح  کی  یشیوخ  موق و  هن !
اهنیا فده  .نیسح  زا  نم  تسا ، نم  زا  نیسح  .میشک  یمن ام  دیوگ ؛ یم تسرد   « نیسح نم  انأ  ینم و  نیسح  » دیامرف : یم

هلآ و هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( یاه  تمحز دوبن   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  رگا  ینعی  تسا ؛ تیالو  ناشفده  تسادخ ، نید 
، دراد یتیصوصخ  کی  دناب  .دندوب  دناب  کی  اهنیا  .دندشن  قفوم  دنربب ، نیب  زا  دنتساوخ  یم رفن  ود  نآ  دندرب ، یم نیب  زا  ار   ( ملس

رت هاگآ دیناد ، یم رتهب  نم  زا  ناتدوخ  ارچ ؟ .دنربب  نیب  زا  ار  نامیا  دننزب و  مالسا  زا  مد  هک  دوب  اهنیا  یانب  ینعی  دندوب ؛ دناب  کی 
.دندرک هچ  نامیا  اب  رفن  ود  نیا  هک  دیتسه 

ار  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( دندرک ، یلین  ار  وا  تروص  دنتسکش ، ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( قرف  دندز ، ار   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز 
، رکبابا رمع ، .دنربب  نیب  زا  ار  تیالو  دنتشادن  تردق  اما  دندرک ؛ تیالو  سدق  هب  یتراسج  هچ  .دنکن  شاف  ار  ماکحا  دنتشک ،

.دنربب نیب  زا  ار  نامیا  هک  دوب  نیا  ناشفده  هک  دندوب  یدناب  کی  دیزی  هیواعم ، نامثع ،

اباب تفگ : یم وا  هب  شرسپ  دوب ، قیفر  وا  اب  یلیخ  تشاد ، یتسود  کی  هیواعم  .دینکب  لوبق  نم  زا  هک  منکب  یتبحص  کی  نم 
زور کی  .دنک  یم هرادا  هصالخ  ار  ام  میتسه ، ایند  لها  هک  مه  ام  تسا ، هدرک  ور  وا  هب  ایند  تفگ : یتسه ؟ قیفر  وا  اب  ردقنیا  ارچ 

وت مک  تسا  هدش  روطچ  یدوب ، تسود  نیا  اب  یلیخ  وت  اباب  تفگ : رسپ  .تفگ  هیواعم  هب  دب  شرسپ  یولج  دمآ و  صخش  نیا 
رگید رهاظ  رد  دش و  هتشک  هک  یلع  میوگ  یم وا  هب  .میدوب  ییاتود  متفر ، اجنآ  هب  زورما  نم  اباب ، هن  تفگ : ردپ  تسا ؟ هتشاذگ 

نم تفگ : .هللا  لوسر  ًادمحم  نأ  دهشا  تفگ : ات  .تسین  مدرم  هک  نم  فده  تفگ : .نکب  محرت  اهنیا  اب  یردق  کی  وت  تسین ،
.دنربب نیب  زا  ار  مالسا  نامیا و  ًالصا  هک  دوب  نیا  رسپ  ردپ و  فده  سپ  .مربب  نیب  زا  ار  مسا  نیا  مهاوخ  یم مهاوخ ، یم ار  نیا 

.تسا هدوب  نیا  اهنیا  فده  سپ  .درک  ظفح  ار  نامیا  یلاعت  کرابت و  یادخ  نیملاعلا ، بر  هللدمحلا  اما 

درک عافد  نید  زا  درکن ، مایق   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما 

اب هک  دید   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  نیسح ؛ نم  انأ  ینم ، نیسح  دیوگ : یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رگا  الاح 



زا ار  شدج  یاه  تمحز مامت  دنتسب  رمک  اهنیا  دنداد ، رهز  ار  شدج  دندرک ، راتفر  روطنیا  شردپ  اب  دندرک ، راتفر  روطنیا  شردام 
جع هللا نامز ( ماما  نسحلا  نب  ةجح  ترضح  یارب  طقف  مایق  .مایق  هن  درک ، عافد   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دنربب  نیب 

مامت دنک ، یم هدارا  یتقو  ماما  دیتسه ؟ راک  یاجک  درادن ! تردق  ماما  سپ  دنک ، طوقس  دنک و  مایق  ماما  رگا  .تسا   ( هجرف
جع هللا یدهم ( ترضح  یارب  طقف  مایق  درک ؟ مایق  ناشیا  هک  دییوگ  یم ارچ  میمهف ؟ یمن ام  ارچ  .تسه  شدوجو  هب  تقلخ 

هیواعم هک  یتقو  .هن  ای  تسا  تسرد  دینیبب  منک  یم ضرع  امش  تمدخ  نم  الاح  .درک  عافد  نیسح  ماما  ارچ ؟ .تسا   ( هجرف
.یرب یم ار  هیما  ینب  یوربآ  تفینرد ،  ( مالسلا هیلع  نیسح ( اب  اباب ! تفگ : تفگ ، دیزی  هب  ًاقافتا  دش ، دراو  خزود  هب  دش ، طقس 
دیسر تتسد  هب  همان  نیا  ات  تشون ، هنیدم  یلاو  هب  .دادن  شوگ  .درادن  یباسحان  لمحت  درادن ، لمحت  تسه ، یدوجو  کی  نیا 

میهاوخ یم تفگ : درک ، توعد  ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .شکب  ار  وا  ای  ریگب  تعیب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( اب  نم  یارب  ای 
هک درک  هراشا  مشاه  ینب  هب  ترضح  .دمآ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دیروایب  فیرشت  امش  مینک ، تبحص  تفالخ  هب  عجار 

کی دنکب ، ار  راک  نیا  دناوت  یمن هک  دید  دید ، یلاو  یتقو  .دنتخیر  یلاو  هناخ  رود  مشاه  ینب  مامت  .دینک  هرصاحم  ار  هناخ  رود 
اهنیا هک  دید  .تسا  هدمآ  هکم  هب  هدش و  دنلب  فرط  نیا  زا  .دشکب  ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  تساوخ  یم سپ  .درک  یتبحص 

هک موش  یم غاد  یا  هدع کی  تسد  زا  نم  مسق  نیسح  هب  دناد ، یم ادخ  ییوگ ؟ یم هچ  .دنراد  ریشمش  ناشیاه  مارحا ریز 
، دیجم نآرق  هب  ییوگ ؟ یم هچ  وت  دور ، یم هناخ  مارتحا  دید  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دیوگ : یم .مروایب  ار  اهنآ  مسا  مناوت  یمن

هچ وت  تسا ، رتهب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  یاهوم  تسا ، رتهب  هورم  افص و  هکم و  زا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  یاهوم 
فده نآ  دنشک ، یم ار  وا  اهنیا  دوش ، یم ثول  شنوخ  هک  دید   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دور !؟ یم هناخ  مارتحا  ایآ  ییوگ ؟ یم

دنلب متشه  ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دوش  یمن ارجا  تسا ، هدرک   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( هک  یرما  نآ  و 
هک اجنآ  دنتفر  همه  .دنتشک  یمن ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هک  دندرک  یم تعاطا  ماما  زا  همه  رگا  .دمآ  نوریب  اجنآ  زا  دش 

( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  لابند  هلب ، .دنکب  شدوخ  هب  داب  کی  مه  اقآ  جاح  .مالس  اقآ  جاح  مالس ، اقآ  جاح  دنوشب ، یجاح 
.دندماین

هیلع یلع ( شردپ  هک  روطنامه  درادن ، ار  یسک  درادن ، روای  درادن ، رای  تسا ، هدمآ  البرک  هب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  الاح 
، تسا هدرکن  مایق  هک   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دوب  بیرغ  مه   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دوب ، بیرغ  رهاظ  رد   ( مالسلا

.تسا هدرک  عافد  نید  زا   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما 

.مشک یم نییاپ  هب  ار  اهنیا  یاهبسا  نم  دیوگ  یم دیآ و  یم اجنآ  هب  رفعز  هک  تسین  رگم  .تسا  ماما  رما  هب  تقلخ  مامت 
جع هللا نامز ( ماما  اقآ  اما  .دهد  یمن هزاجا  اما  تسا ؛ نم  تردق  هضبق  رد  دنشک  یم دنراد  اهنیا  هک  اه  سفن رفعز ، دیوگ : یم

یراد هچ  ییوگ ؟ یم یراد  هچ  وت  .دعلب  یم هنیدم ، هکم و  نوریب  ار  ینایفس  رکشل  رازه  داتفه  نیمز  .دهد  یم هزاجا   ( هجرف
هک تسا  هدوب  رتالاب  دیزی  تردق  ایآ  میمهف ؟ یمن ام  ارچ  تسا  هدرک  مایق  نیسح  ماما  رگا  سپ  درک ؟ مایق  ناشیا  هک  ییوگ  یم

.میمهف یمن ار  نآ  رخآ  مینز ، یم یفرح  کی  ام  تشک ؟ ار  ماما 

تسا هدش  هداد  تیالو  هرذ  کی  یسک  ره  هب  تسه ، یدنب  هعطق تیالو 

مه تیاور  تسا ، قلاخ  ًالثم   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  هک  دنیوگ  یم رگا  .میوگب  ار  عوضوم  نیا  مهاوخ  یم زورما  نم 
یذغاک و کی   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب  عجار  ام  دوب ، مه  یتیالو  یلیخ  هک  دوب  ینیسح  اقآ  مشاه  دیس  اقآ  کی  .میراد 

.میوگب راو  تسرهف .دوب  ریدغ  دیع  میتفر ، ام  .روایب  اجنآ  هب  ار  ناشیا  تفگ : تشاد و  یتسود  کی  مه  وا  میتشاد و  وا  اب  یطبر 
دالوا دیس  نیا  قلاخلا ، انأ  دیوگ : یم یلع  تسا و  قلاخ  ادخ  تفگ : یم دوب و  هدروآ  باتک  دوب و  هتسشن  ولج  دوب  یا  هبلط کی 

ار نیا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( تفگ : ییوگ ؟ یم هچ  متفگ : دمآ ، نم  شیپ  نم ؛ هب  هدب  ار  وا  متفگ : .دوب  هدناچیپ  ار  ربمایپ 
، تسین زیچ  تیالو  .تسا  هدش  هداد  تیالو  هرذ  کی  یسک  ره  هب  تسه ، یدنب  هعطق تیالو  متفگ : .تسا  قلاخ  ادخ  دیوگ ، یم

.دوب هینب  رپ  یلیخ  .دیایب  تسرد  مه  لقع  اب  دیاب  تفگ : یریگ ؟ یم غارس  دیلقت  عجرم  کی  شیپ  یدمآ  وت  .تسه  یدیحوت 
کی طقف  نیا  .دنرادن  تیالو  لقع  مه  اهرتگرزب  نآ  یرادن ، لقع  ًالصا  هک  وت  میوگ ، یم وت  یارب  تیاور  کی  نالا  نم  متفگ :

: تفگ دیسرن ، مارحالا  ةریبکت  هب  تعامج  زامن  رد  دوب  یسک  کی  میراد ، تیاور  کی  متفگ : ناه ! تفگ : .دراد  یدنب  تمسق 
، دیسرن مارحالا  ةریبکت  هب  نیا  لوسر هللا ! اقآ  دنتفگ : دیسرن ؛ تعکر  راهچ  هب  اقآ  نیمه  هن ، تفگ : ربمایپ  مهد ، یم رتش  داتفه 

هب .منیبب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( متفر  تفگ : یدوب ؟ اجک  تفگ : دنادرگرب و  ار  شیور  ربمایپ  .دیسرن  تعکر  راهچ  هب  زورما 
تیالو لقع  وت  .دوش  یم راگتسر  نیلقث  دننک ، تمسق  نیلقث  مامت  هب  رگا  تسا ، هدرک  نیا  هک  یباوث  نیا  تفگ  درک و  ور  تیعمج 

.درک عمج  ار  شیاپ  تسد و  نیا  اقآ ، یراد ؟



تبحم نیلقث  ارچ  .دنوش  یم راگتسر  نیلقث  مامت  دهد ، یم باوث  وت  هب  ادخ  ردقنیا  دشاب ، تفرعم  یور  زا  رگا  یلع  ندید  کی 
هب لاصتا  هک  تسا  نیا  ام  یتخبدب  همه  .تسا  راگتسر  نیا  تسین ، یزیچ  مه  تیالو  هب  لاصتا  .دنوش  یم لاصتا  اهنیا  دنراد ؟
نیا ینعی  یراد ؛  ( مالسلا هیلع  یلع ( تبحم  یتقو  دوش ؟ یم راگتسر  نیلقث  ارچ  دینکن  بجعت  مورب ! ناتنابرق  .میتسین  تیالو 

هدافتسا امش  تاشیامرف  زا  مییایب  ام  دیتسه ، اجک  امش  تفگ : .دوش  یم راگتسر  نیلقث  دنک ، یم تمسق  نیلقث  هب  ار  باوث 
.مرادن هاگیاج  نم  متسه ، نالیو  نایم  نیا  نم  .ورب  وشاپ  اباب  متفگ : .مینک 

تیالو دوخ  زا  هن  تسا ، هدش  قلخ  سودرف  تشهب و  تیالو ، رون  زا 

.مینک یم کچوک  ار  ماما  ام  دنک ، یم تقلخ  ماما  ییوگب  هک  یسانش  ماما  سپ  .میوگب  امش  هب  ار  عوضوم  نیا  مهاوخ  یم الاح 
فرط نآ  زا  .مدرک  وت  یارب  ار  تقلخ  دیامرف : یم ءاسک  ثیدح  رد  ادخ  تسیچ ؟ تقلخ   ( مالسلا هیلع  یلع ( لباقم  رد 

نیا زا   ( مالسلا هیلع  یلع ( .تسا  راد  هروخ گس  ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  هلزنم  هب  ایند  دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
.تسا رت  گرزب اه  فرح نیا  زا  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  تسا ، رت  گرزب اه  فرح نیا  زا  لوسر هللا  تسا ، رت  گرزب اه  فرح

، دیدرکن لوبق  ار  تیاور  نیا  رگا  .دنک  یمن لوبق  دشاب ، ضرغم  یسک  رگا  دینک ، لوبق  هک  میوگ  یم امش  یارب  تیاور  کی  نالا  نم 
نم دییوگب ، نم  هب  دییایب  درادن ، بیع  لالدتسا  اما  .دورب  نیب  زا  نیا  دینک  اعد  بش  تسه ، ناتزغم  رد  تیضرغم  کی  دینادب 
وت رگم  سدنهم ! یاقآ  .ممهف  یمن نم  وگب  دنکن ، در  ار  یزیچ  دیاب  مدآ  اما  .دییوگب  نم  هب  دیبسچن ، امش  هب  رگا  .مرادن  یفرح 

.تسا هدنام  نآ  رد  تقلخ  هک  تسا  یزیچ  کی  تیالو  یمهف ؟ یم ار  تیالو  همه 

: دیوگ یم تسا ، نم  رون  دیوگ : یمن نیبب ، .تسام  رون  دروآ ، دوجو  هب  ادخ  هک  یزیچ  لوا  دیامرف : یم ربمایپ  میراد ؛ تیاور  الاح 
رون زا  .تسا  هدرک  قلخ  یبوط  تخرد  ادخ  تیالو ؛ رون  زا  ینعی  ام ؛ رون  زا  .موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  رون  ینعی  تسام ؛ رون 

ییوگ یم هک  یتسه  راک  یاجک  ییوگ ؟ یم هچ  یراد  وت  ناجاباب ! .تسا  هدرک  قلخ  ار  شرع  سودرف و  تشهب و  یبوط ، تخرد 
کی شدوخ  .شدوخ  هن  دوش ؛ یم قلخ  شرون  زا  دوش ، یم قلخ  سودرف  دوش ، یم قلخ  تشهب  شرون  زا  تسا ؟ قلاخ  یلع 
تخرد وا  رون  زا  الاح  .تسا  تیالو  رون ، تسه ؟ یزیچ  هچ  رون  نیبب  .تسا  هدش  قلخ  ادخ  رون  زا  هدمآ  نیا  .تسا  یرگید  زیچ 

یلع هکنیا  هن  تسا ، هدش  قلخ  وا  رون  زا  .تسا  هدش  قلخ  ناوضر  تشهب و  یبوط ، تخرد  رون  زا  تسا ، هدش  قلخ  یبوط 
زونه .تسه  یزیچ  هچ  تیالو  دیمهفب  دناشچب ، امش  هب  دنک  ادخ  .دینز  یم تیالو  زا  مد  هک  دییاجک  .دنک  قلخ   ( مالسلا هیلع  )

( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا ( ربمایپ  هب  دش و  هدیچ  یبیس  یبوط  تخرد  نیا  زا  الاح  .دوش  یم قلخ  وا  رون  زا  .میدیشچن 
، دسوب یم ار  تیالو  هللاو ، دسوب ؛ یم ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( هنیس  ربمایپ  رگا  .همطاف  دش  ، ( مالسلا اهیلع  ارهز ( دش  دش ؛ هداد 

رگم .میمهفب  ار  اهنیا  ات  مییایب  نوریب  ایند  زا  یردق  کی  دیاب  .دسوب  یم ار  تیالو  دسوب ؛ یم ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( تسد  رگا 
.تسا هدش  قلخ  تیالو  رون  زا   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( سپ  .تسه  شلیلد  نیا  دسوب ؟ یمن ار  اهنآ  ارچ  درادن ؟ یرگید  رتخد  ربمایپ 

هب دوشب ، لاصتا  تیالو  دوخ  هب  دوشب ، لاصتا  تیالو  دوخ  هب  دیاب  تسا ، هدش  قلخ  تیالو  رون  زا   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( هک  الاح 
ینعی دوبن ؛  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( اب  یوفک  دوبن ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( رگا  دنیوگ : یم ارچ  .دوشب  لاصتا   ( مالسلا هیلع  یلع ( دوخ 

.دنمهف یمن هک  یناسک  مشچ  یروک  هب  .دشاب   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( وفک  دیاب  تیالو  یلع  .تسین  تیالو 

تسا نیا  زا  رتالاب  یلع  دنک ، قلخ  ار  سودرف  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلع  دنک ، قلخ  ار  تشهب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلع  سپ 
گرزب مییوگب  رگا  تسا ، گرزب  ردقنیا  ادخ  هک  ناس  نیمه  .دنک  یم قلخ  یلع  رون  .دنک  قلخ  وا  رون  دنک ، یم قلخ  ار  شرع  هک 

، تسا هدش  قلخ  یبوط  تخرد  رون ، نآ  زا  تسا ، هدش  قلخ  ربمایپ  وا  رون  زا  .دیمهفب  امش  ات  میوگب  رفک  دیاب  متفگ ، رفک  تسا 
اه فرح نیا  دییوگ ؟ یم دیراد  هچ  .تسا  رتالاب  اه  فرح نیا  زا  یلع  .تسا  هدش  قلخ  تشهب  تیالو  رون  زا  یبوط ، تخرد  زا 

! یدرک ولغ  دیوگ : یم تسا ؟ هدرک  راک  هچ  ادخ  .یرادن  ار  تدوخ  تخانش  وت  میراد ؟ ماما  تخانش  ام  رگم  دینز ؟ یم هک  تسیچ 
نالا نم  هک  تسا  نیا  لثم  ینیب ؟ یم نینمؤملاریما  ملع  زا  رتالاب  یلیخ  ار  تدوخ  ملع  وت  تسیچ ؟ ولغ  یمهف  یم وت  ًالصا 

.یمهف یمن وت  تسه ، جنپ  سالک  وا  هن ، ییوگ : یم .یدناوخ  سرد  تشه  سالک  امش  تسه ، شش  سالک  اقآ  نیا  میوگ  یم
ناکد ار  تیالو  وت  .تسیچ  تیالو  یمهف  یمن ًالصا  وت  هچ ؟ ینعی  ولغ  یمهف  یم وت  یدرک ! ولغ  وت  .تسا  نیا  ینعی  فرح  نیا 

.دنهدب دیاب  ناشدوخ  ار  تیالو  تقیقح  .یدرک  تدوخ 

هب دیاب  .تسا  ملع  زا  ریغ  داوس  .تسا  داوس  نآرق  هب  تسا ، داوس  یراد  هک  اهنیا  سدنهم ، اقآ  » ؛ اهباب یلع  ملعلا و  ةنیدم  انأ  »
قوفام ناج ! سدنهم  .یوش  یم سناسیل  قوفام  ارتکد و  سناسیل و  یزومایب ، ملع  یورب و  اداناک  اکیرمآ و  ناتسلگنا و 

تداوس نیا  .ریگب  دای  ملع  ورب  رد  زا  یلع  یوت  ایب  یتسه ؟ راک  یاجک  .یتسه  وت  اه  ییاکیرمآ داوس  اه ، ییاکیرمآ سناسیل 
همه هک  صخش  نیا  ریگب ؟ دای  داوس  ورب  دیوگ  یم ینعی  ریگب ، دای  ملع  ورب  ءایحا  بش  دیوگ : یم امش  هب  ارچ  .تسا  یهایس 



هناخ رد  هب  زوپ  ایب  مریگب ؟ دای  مورب  اجک  زا  الاح  .ریگب  دای  تیالو  ورب  ینعی  ریگب ؛ دای  ملع  ورب  دیوگ : یم دناوخب ، دناوت  یم زیچ 
؟ دینک یمن رکف  ارچ  میتسه ؟ راک  یاجک  ام  .نتفرگ  دای  یگدامآ  هن  دنراد ، نداد  دای  یگدامآ  اهنآ  .دهد  یم تدای  لامب ، نامز  ماما 

؟ تسیچ وت  راک  هار  ینکب ؟ راک  هچ  دیاب  نیبب  نکب  رکف  ورب  تسا ؟ تدابع  لاس  داتفه  زا  رتهب  رکفت  تعاس  مین  دیوگ  یم ارچ 

نیا ام  رون  هب  دش ، قلخ  یلعم  شرع  هک  الاح  دیامرف : یم ربمایپ  .دنوشب  داش  یردق  کی  زیزع  یاقفر  هک  میوگب  تیاور  کی  نم 
ربمایپ .تسه  یرگید  زیچ  کی  نآ  قلخ  دهاوخ ، یم یرون  کی  تسا ، هدش  قلخ  قاتا  نیا  ًالثم  هک  الاح  .تسا  هدش  قلخ 

رون زا  هام  رون  تسا ، نم  نسح  رون  زا  دیشروخ  رون  تسا ، یلع  رون  زا  اه  نامسآ اه و  نیمز رون  .تسا  نم  رون  زا  شرون  دیوگ  یم
یا هدع کی  تسد  زا  ما  هنیس نم  .اهنیا  دوخ  هن  تساهنیا  رون  یارب  .تسا  اهنیا  یارب  تقلخ  مامت  رون  .تسا و  نم  نیسح 
ادخ یدرک ؟ ولغ  .یسانشب  یروطنیا  دیاب  ار  ماما  .ددرگ  یم اهنیا  رون  طسوت  هب  ددرگ ، یم دراد  هک  تقلخ  نیا  مامت  .دریگ  یم

.تسا صقان  هک  تلقع  زا  ریغ  هب  تسا ، تسرد  وت  زیچ  همه  .لقع  زا  ریغ  هب  یراد ، زیچ  همه  وت  .دهدب  لقع  وت  هب  هللاءاشنا 

دنک قلخ  ار  یملاع  کی  دیایب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب   ( مالسلا هیلع  یلع (

هب ار  همه  ملق  حول و  نامسآ و  نیمز و  ملالج ، تزع و  هب  نم  دیوگ : یم ءاسک  ثیدح  رد  تسا و  هدرک  قلخ  ادخ  هک  یملاع  نیا 
تقایل یب ردقنیا  .تسا  هداد  وداک  وا  هب  ادخ  تسا ، ارهز  یوداک  تسا ، نیسح  یوداک  تسا ، وداک  مدرک ، قلخ  امش  هطساو 

( مالسلا هیلع  یلع ( .تسا  راد  هروخ گس  ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  لثم  دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ارچ  .تسا 
کی .دیمهفن  ار  فرح  رگم  .دینکب  دیهاوخ  یم یراک  ره  دش ؟ بوخ  الاح  .دنک  قلخ  ار  یملاع  کی  دیایب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب 

.دنک قلخ  ار  نیا  یلع  هک  درادن  لباق  نیا  تسا ، راد  هروخ گس  ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  لثم  دیوگ  یم نینمؤملاریما  هک  یزیچ 
یلص هللا ربمایپ ( تسه ، یرگید  زیچ  کی  مه  یلع  تسه ، یرگید  زیچ  کی  ادخ  هک  روطنامه  .تسه  یرگید  زیچ  کی  یلع 
هب رشب  لقع  هک  دنتسه  یرگید  زیچ  کی  مه  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  تسه ، یرگید  زیچ  کی  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و 

ناملس ارچ ؟ .دسر  یمن سک  چیه  مسق ، تیالو  هب  تیالو ، هنک  هب  دیسر ، یمن ادخ  هنک  هب  هک  روط  نیمه  .دسر  یمن اهنیا  هنک 
ار میومع  رسپ  ربخ  سک  ره  دیوگ : یم الاح  .تسا  هتفر  نیمز  لخاد  تسا و  هدرک  مارآ  ار  اه  نج هتفر  نینموملاریما  تسا و  هتفر 

یزیچ هچ  دیوگ : یم ربمایپ  هب  .تسا  هداد  ار  یلع  ربخ  تسا و  هدمآ  الاح  .مهد  یم وا  هب  دهاوخب  هچ  ره  دهدب ، نم  هب 
رازه وگن ، ار  ات  رازه  وگب ، ار  ات  رازه  تسا ، هدز  فرح  رازه  هس  ایوگ  تسا ، هتفر  ربمایپ  یتقو  .وگن  ّرس  کی  دیوگ  یم یهاوخ ، یم
اب نم  مورب ! ناتنابرق  نم ! زیزع  ناجاباب ! .وگن  یهاوخ  یم هک  اهنآ  زا  یکی  تفگ : .وگن  یهاوخ  یم وگب ، یهاوخ  یم مه  ار  ات 

دش ؛ لزان  لیئربج  .وگن  هک  تسا  هتفگ  ربمایپ  هب  ادخ  .وگب  ار  اهنآ  زا  یکی  دیوگ : یم الاح  .منز  یم فرح  ثیدح  تیاور و 
.تفگ ار  اه  نآ زا  یکی  .وگب  ار  یکی   « تیبلا لها  ینم  ناملس  »

رد یزغم  .تسا  هدوب  یلع  هب  عجار  مالک هللا  یاهءزج  مامت  هب  دنزب ، هک  تسا  هتفگ  هک  یفرح  رازه  مورب ! ناتنابرق  نم ! زیزع 
یزغم مه  الاح  .دیوگب  ار  یلع  فرح  هک  تسین  یزغم  .دنز  یم هاچ  لخاد  ار  شفرح  یلع  دوخ  ارچ ؟ .دیوگب  هک  تسا  هدوبن  ملاع 
یرگید زیچ  کی  تیالو  .تیالو  زا  هن  منز ، یم ار  اه  فرح نیا  تیالو  وترپ  رد  منز  یم ار  اه  فرح نیا  مراد  هک  نم  .دیوگب  هک  تسین 

زا لامج ، زا  لامک ، زا  دوش  یم رگم  دنزب ؟ فرح  تیالو  رد  دناوتب  هک  تسه  ینابز  رگم  .منز  یم فرح  تیالو  وترپ  رد  نم  .تسه 
هدراهچ ماما و  هدزاود  نیا  یراوگرزب  مرک و  دوج و  زا  دوش  یمن مه  یروط  نیمه دز ؟ فرح  ادخ  مرک  زا  دوج ، زا  تمظع ، زا  تردق ،

ماما رگم  .دنتسه  یلزا  مه  اهنیا  تسه ، یلزا  ادخ  دییوگ ؟ یم دیراد  هچ  .دنتسه  یلزا  اهنیا  .دز  فرح   ( مالسلا مهیلع  موصعم (
.بنیز دمهف ؟ یم یسک  هچ  دریم ؟ یم

ةفرعم یارب  .منک  یم هیرگ  نوخ  دوش ، مامت  ممشچ  کشا  ات  منک  یم هیرگ  وت  یارب  ردقنیا  ناج ! همع  دیوگ : یم نامز  ماما  ارچ 
تفرعم دینیبب  الاح  .دیوگ  یم بنیز  یارب  دیوگ ؟ یمن هیقب  یارب  ارچ  دیوگ ؟ یمن موثلک  ما  یارب  ارچ  .دنک  یم هیرگ  بنیز  هللا 

تسا هدمآ  هفوک  هزاورد  هب  الاح  .دوش  یم مامت  دریم و  یم دش ، ادج  شندب  یاه  گر دش و  هتشک  یسک  هک  الاح  تسیچ ؟ بنیز 
باحصا نا  تبسح  ما  : » دیوگ یم نیسح  ماما  دعب  .نزب  فرح  لفط  نیا  اب  ینز  یمن رگا  .نزب  فرح  نم  اب  ردارب ، دیوگ : یم و 

.دناد یم یشاب ، هتفگ  وت  هک  نیا  زا  لبق  ماما  .تسا  هدرم  وت  لقع  دریم ؟ یم ماما  رگم   [۱]« ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و 

( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  زا  یقتم  یاهتساوخرد 
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، دنک یم تاهابم  ادخ  هک  دنتسه  یناراوگرزب  اهنیا  .دننک  یم تمدخ  ًاعقاو  زیزع  یاقفر  مدید  متفر ، دهشم  هب  هک  رفس  نیا  رد  نم 
یا .دنک  یم تاهابم  ادخ  دنتسیاب  زامن  هب  رگا  .زیزع  ناناوج  صوصخلا  یلع  دنک ، یم تاهابم  دنراد  تیالو  هک  یناسک  هب  ادخ 
.دیایب ادخ  تمس  ًاعقاو  هک  یسک  اما  .دنک  یم تاهابم  .تسا  هدمآ  نم  تمس  هب  دراد ، وزرآ  لامآ و  ردقچ  وا  دینیبب  نم  هکئالم 

ام مینک ، یم تدابع  ار  وت  ام  ادخ  یا  »[۳] ؛ میقتسملا طارصلا  اندها   » دیوگب تقونآ  « [۲]« نیعتسن کایا  دبعن و  کایا   » تفگ رگا 
یلع ؛ طارص  ینعی  .دنک  راداو  میقتسم  طارص  هب  ار  وا  ادخ  هک  دنک  تساوخرد  .تسا  زامن  نآ  .نک  راداو  میقتسم  طارص  هب  ار 
نیا ادخ  زا  وت  تساوخ  رد  یدمآ ، زامن  هب  امش  هک  الاح  .دنک  یم تاهابم  وا  اب  ادخ  زامن  نآ  رد  تقونآ  . « میقتسملا طارصلا  انأ  »
چیپ اه  طارص همه  میراد ؟ میقتسم  طارص  ام  تیالو  ریغ  هب  رگم  .یلع  طارص  ینعی  نک ؛ راداو  میقتسم  طارص  هب  ارم  هک  دشاب 

؟ یور یم اجک  یوش ، یم هفخ  هک  دراد  مخ  چیپ و  ردقنیا  دراد ، مخ  و 

، مدرک  ( مالسلا هیلع  اضر ( ترضح  زا  ییاضاقت  نم  .منک  ضرع  امش  تمدخ  ار  بش  جنپ  مهاوخ  یم مدوب ، بش  جنپ  نم 
، دناسرب غولب  هب  ارم  یاقفر  هک  متساوخ  اضر  ماما  زا  متفر  هک  لوا  بش  متسه ؛ امش  رکف  هب  ردقچ  نم  دینیبب  مورب ، ناتنابرق 
هک دوشب  غلاب  هک  یمدآ  .میروخ  یم لوگ  ارچ ؟ میدیسر ؛ فیلکت  هب  ام  میتسین ، غلاب  ام  دروخنرب ، امش  هب  دیشخبب  دنوشب ، غلاب 

.دنک یمن شوخ  بعل  وهل و  سلجم  کی  هب  ار  شلد  هک  دوشب  غلاب  مدآ  رگا  .دنک  یمن شوخ  وئدیو  نویزیولت و  کی  هب  ار  شلد 
تیالو یوب  سلجم ، مدید  .ناش  یمارگ یوخا  امش و  زا  .مربن  مسا  تسا  هدش  انب  هک  اقآ  نآ  مناخ  ردپ  زا  مدرک  رکشت  لوا  نم 

هن دوب و  یضار  تدج  هن  درک ؛ یم ادص  رس و  رادقم  کی  دروآ و  مه  یزیچ  کی  راگنا  الاح  دراد ؟ یبیع  هچ  دش ؟ هچ  بخ  دهد ، یم
نآ رد  زاس  ارچ  دوش ، لزان  دیاب  نآ  رد  لزنم  یحو  هک  یا  هناخ .دنتسه  یضار  هکئالم  هن  تسا و  یضار  ربمایپ  هن  دوب ، یضار  ادخ 

اجنیا دیایب ،  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( دیاب  اجنیا  دیایب ،  ( مالسلا هیلع  نیسح ( دیاب  اجنیا  دنیایب ، اجنآ  هب  اه  هصاقر هک  دننک  یم لزان 
هب اعد  یتح  ات  مدرک ، اعد  امش  قح  رد  .دمآ  مشوخ  یلیخ  ربمایپ ! دالوا  دیس  دیایب  تا  هناخ هب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  دیاب 

.دنتفرگ یم دای  امش  زا  مدرم  شاک  .تسا  بوخ  ردقچ  دوب ، یناحور  سلجم  کی  سلجم  .مدرک  امش  لسن 

، میشاب رگا  هک  الاح  .تسا  نکمم  ناجاقآ ! متفگ : .دنسرب  غولب  هب  نم  یاقفر  هک  متساوخ   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  زا  نم  دعب 
درت یمالک ، عمست  ، » دنک یمن قرف  .ناسرب  غولب  هب  ار  ام  وت  الاح  میسرب ، غولب  هب  دیاب  ام  دیآ  یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما 
.میدوب نفلت  رظتنم  میدروخ و  ماش  هصالخ  .میتفر  میدز و  اه  فرح نیا  زا  یردق  کی  هصالخ  .دونش  یم دراد  ار  ام  فرح  یمالس »

هیلع اضر ( ماما  هب  نم  متسه ؟ باوج  رظتنم  ارچ  .متسه  باوج  رظتنم  منز ، یم فرح  ماما  اب  هک  متسه  یتروص  هب  نم 
یا هزادنا کی  ات  اهنیا  هصالخ  .مدمآ  مموق  فرط  زا  نم  .مهاوخ  یمن مدوخ  یارب  نم  مدمآ ، مموق  فرط  زا  نم  متفگ   ( مالسلا
شمش اهنیا  ینک ، یحارط  وت  رگا  .نک  یحارط  ار  اهنیا  دنتفگ : دنداد و  نم  هب  زیچ  ات  ود  هک  مدید  باوخ  بش  نم  .دندش  هیوست 

.مدش لاحشوخ  مدمآ  الاح  .دیوش  یم الط  اهامش  مدش ، لاحشوخ  نم  ردقنیا  .دوش  یم الط 

تنعل ءزج  ادابم  ینز ، یم یراد  وت  هک  ییاه  فرح نیا  یراد ، نس  یا  هدروخ داتفه و  وت  متفگ : متفر و  ورف  رکف  هب  رگید  بش 
ار فرح  نیا  هک  دنزب  فرح  شدوخ  زا  سک  ره  میراد  تیاور  .مدرک  تبحص  تعاجش  زا  زورما  نیبب  .درک  عاجش  ارم  ًالصا  .یوشب 
هب ام  .دشاب  اهنیا  زا  فرح  دشابن ، شدوخ  زا  فرح  دیاب  .تسا  اه  نوعلم ءزج  مدآ  نیا  دنشاب ، هدزن  نیرهاط  همئا  ربمایپ و  ادخ و 

ام فرح  الاح  دنوش ، یم الط  مینک  راک  هک  الاح  دندش ، یروطنیا  اهنیا  هک  الاح  دندیسر ، غولب  هب  اهنیا  هک  الاح  میتفر  ورف  رکف 
یداه ار  وت  ام  تفگ : دش و  یحبش  هک  مدید  تقو  کی  نم  .میتفر  نامدوخ  رد  هن ؟ ای  تسا  تسرد  ام  فرح  ایآ  تسا ؟ یروطچ 

دایز نم  یارب  راب  نیا  مدید  نم  .مدرک  لایخ  نم  ییوگب ، مه  دیابن  .دهد  یم باوج  وت  هب  ینک  یم هک  لایخ  دینیبب  .میداد  رارق 
.تسا دایز  نم  یارب  راب  نیا  لوسر هللا ! نبای  متفگ : مدمآ و  ترضح  تمدخ  .مدش  رادیب  باوخ  زا  مدمآ و  مدش  دنلب  .تسا 

رکف رد  .تسا  هدوب  امش  رما  هکنیا  ای  تسا  هدوب  هقداص  یایؤر  نیا  ایآ  یداه ؟ .متسه  هارمگ  مدوخ  نم  متسین ، دلب  یهار  نم 
نم اب  تیاده  دیامرف ، یم ادخ  متفگ : دعب  .مدش  تحار  بخ ، .شاب  امنهار  امش  تفگ : دش و  یتیانع  مدید  هعفد  کی  مدوب ،

هک دش  تیانع  و  دراد ؟ یتبسانم  هچ  نآ  اب  نیا  .تسا  نم  اب  تیاده  دیوگ  یم مه  ادخ  و  هدننک ؟ تیاده  ینعی  یداه  ایآ  تسا ،
میوگ یم میایب ، مناوت  یمن مدوخ  .میآ  یمن مدوخ  اما  متسه ؛ دلب  ار  هار  نم  متفگ  امش  هب  اهراب  نم  .شاب  امنهار  ًالصا  امش 

.مود بش  نیا  .دیورب  فرط  نیا  زا  دییایب 

هک مشاب  نیا  رکف  هب  دیاب  تسا ، مرحم  مایا  مدید  دش ، موس  بش 

، هدقع هیرگ  .تسا  لکش  هس  هیرگ  هک  ما  هتفگ زیزع  یاقفر  هب  اهراب  نم  .تسه  روط  هچ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هیرگ 
یارب دنک ، یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هک  تسا  یا  هیرگ کی  اما  مینادب ؛ هراچیب  ار  اهنیا  تسا و  تیالو  هب  نیهوت  هک  یا  هیرگ
دییأت ارم  فرح  نیا  .درک  دییأت  ار  نآ  روطچ  اقآ  دینیبب  متفگ ، ار  نیا  نم  هک  الاح  .تسا  تسرد  هیرگ  نیا  .دش  اهنآ  هب  هک  ینیهوت 
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ماما اقآ  نسحلا ، نبا  ةجح  دنک ، یم هیرگ  تیالو ، .تسا  یلاع  ردقچ  دینیبب  .مدرم  هن  دنک  یم هیرگ  تیالو  ینالف ، تفگ : .درک 
.تسا تقلخ  مامت  حور  »[۴] ؛ حورلا ةکئالملا و  لزنت   » .تسا تیالو  تسادخ ، یلو  تسین ؟ تیالو  رگم  ، ( هجرف جع هللا  نامز (

، یدرکن هیرگ  رگا  .تسا  لاصتا  تیالو  هب  تیالو  .دننک  یم هیرگ  مه  اهنآ  دنراد ، تیالو  هک  یناسک  دنک ، یم هیرگ  تیالو  هک  الاح 
هیرگ ننست  لها  ارچ  .دنرادن  تیالو  نوچ  دننک ؟ یمن هیرگ  رافک  ارچ  دومرف : ارچ ؟ .ینک  یم هروکروک  ای  یرادن  تیالو  ای  نادب 

زا یا  هرطق رگا  هک  تسا  نیا  دنک ، یم هیرگ  تیالو  دش و  تیالو  هک  الاح  .دنک  یم هیرگ  تیالو  سپ  .دنرادن  تیالو  دننک ؟ یمن
.دهد یم تسد  زا  ار  شلداعت  منهج  دزیرب ، منهج  لخاد  کشا 

رگا .تسا  تیالو  نآ  یتخیر ، هک  یکشا  نآ  .دهد  یم تسد  زا  ار  شلداعت  منهج  تیالو ، هطساو  هب  مورب ! تنابرق  سدنهم ! اقآ 
ماما اقآ  یارب  دینیشنب و  یا  هشوگ کی  دیور  یمن ارچ  .دهد  یم تسد  زا  ار  شلداعت  یزیرب ، نیسح  ماما  یارب  کشا  هرطق  کی 

فرط نآ  فرط  نیا  دیوش  یم دنلب  اجک  دیرب ؟ یمن هرهب  امظع  ضیف  نیا  زا  امش  ارچ  دینک ؟ هیرگ   ( مالسلا هیلع  نیسح (
، میوگ یم تسار  منامیا  هب  میوگ ، یم تسار  منید  هب  ینیشن ، یم مک  کی  یوش ، یم دنلب  مک  کی  یدنخ ، یم مک  کی  دیور ؟ یم

یارحص رد  مدید  .منیبب  ار  وا  متساوخ  یم درم  یتقو  .دوب  مه  دیس  دوب و  هتسدرس  .دوبن  رت  مهم  وا  زا  هک  دوب  مق  رد  رفن  کی 
نایرگ ار  امش  مشچ  ادخ  اقآ ، جاح  متفگ : متفر  .دوب  هتشادرب  وا  یادص  ار  رشحم  زا  هطوحم  کی  هک  دنز  یم هرعن  نانچ  رشحم 

رد شتیاور  مه  نیا  .تسایر  یارب  ای  میدرک  لوپ  یارب  ای  میتخانشن  ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( تفگ : ینک ؟ یم هیرگ  ارچ  دنکن ،
.دوب موس  بش  نیا  .دنک  یم هیرگ  تیالو  سپ  .ایؤر  ملاع 

تجح ترسپ  شیامرف  نیا  اب  دور ، یمن ایند  زا  نید  اب  یکی  رفن  رازه  زا  دیامرف : یم هک  نیا  ناجاقآ ! متفگ : نم  .دش  مراهچ  بش 
هیلع قداص ( ماما  ایوگ  دراد و  هرمع  داتفه  جح ، داتفه  مردپ  ربق  ترایز  دیامرف : یم هک   ، ( مالسلا هیلع  همئالا ( داوج  ادخ ،

نآ زا  .دنیآ  یم ترایز  هب  همه  هک  مدرم  نیا  دوش ؟ یم هچ  دنیامرف ، یم میراد  تیاور  هرمع  رازه  جح و  رازه  ات  هتفگ   ( مالسلا
؟ دوش یم هچ  اهنیا  .یسر  یمن نآ  هب  یهدب  ادخ  هار  رد  ار  سیبقوبا  هوک  رگا  هک  دراد  باوث  ردقنیا  جح  کی  هک  هتفگ  مه  فرط 

.تسا  ناشراک  ترایز  ینعی  تسا ؛ ناشراک  اهنیا  هک  درک  تیانع  موشب ، شیادف  مورب ، شنابرق  داد ، یگنشق  باوج 
.دنناد یمن طورش  ار  نم  » ؛ اهطورش نم  انأ  اهطورش و  اهطرشب و  یباذع ، نم  نما  ینصح  لخد  نمف  ینصح ، الا هللا  هلا  «ال 

ترایز دور و  یم اجنآ  دور و  یم اجنیا  دور ، یم ایرد  بل  دور ، یم رتائت  دور ، یم امنیس  مدآ  نآ  .میوگ  یم مدوخ  زا  ار  نیا  نم  اقفر ،
هک الاح  نیبب  دشاب ؟ تسرد  هک  دشاب  یروطچ  ترایز  الاح  .تسا  شراک  مه  نیا  .دنیب  یم نامه  لثم  مه  نیا  .دنک  یم مه 

کی هک  دوب  هدمآ  دوب ، هدییاز  هار  نیب  رد  شنز  ناشیا  زیزع ! یاقفر  . [۵]« کیلعن علخاف  : » دیوگ یم دیآ  یم یداو  رد  دراد  یسوم 
! مورب ناتنابرق  نم ! زیزع  .تسا  رون  یداو  اجنیا  .نک  نوریب  تلد  زا  ار  نز  تبحم  . [۵]« کیلعن علخاف  : » دیوگ یم .دربب  ییانشور 

، تسا هدز  یداو  هب  رون  نیا  زا  یا  هقرج وا  ییایب ، رون  لخاد  یهاوخ  یم ییآ ، یم  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  ترایز  هب  هک  امش 
دراو زیرب و  اجنآ  هب  ار  اهنآ  نک ، هبوت  ییایب  یهاوخ  یم یتقو  لقا  سپ ال  ییوگ ؟ یم هچ  وت  .تسا  هدز  یداو  هب  تیالو  زا  یا  هقرج

مراهچ بش  دش  نیا  .ترایز  مه  نیا  بخ  .وشب  رون 

ناتدوخ .دننک  یم کمک  دنتسه ، یخس  اهنیا  میتفگ  .میتفر  دیراد  امش  هک  ییاه  تمارک رد  ام  مجنپ  بش  .دش  مجنپ  بش 
، تسا هدش  لزان  وا  هب  یحو  مه  الاح  دنک ، شوماخ  ار  میهاربا  شتآ  دورب  ات  تسا  هدرک  بآ  زا  رپ  ار  شناهد  روبنز  هک  دیتفگ 

اعفش ءزج  اهنیا  مدرک  تساوخرد  .دننک  یم شوماخ  ار  ارقف  شتآ  نم  یاقفر  نیا  ًاعقاو  .تسا  هدش  لسع  زا  رپ  شناهد  مه 
منادجو هب  .میتساوخ  امش  یارب  ار  نیا  ام  .دنشاب  اعفش  ءزج  مه  اهنیا  دهد ، افش  ار  میهاربا  ات  تفر  روبنز  هک  روطنامه  .دنشاب 
هدایپ دراد  امش  یور  نم  داعبا  مامت  یتساوخن ؟ تدوخ  یارب  یزیچ  چیه  وت  متفگ  متسشن و  کشت  نیا  یور  مدمآ  نم  مسق 

( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب  شیپ  تقو  دنچ  .منک  یم ییادگ  مراد  زور  بش و  .منک  یم ییادگ  امش  یارب  مراد  نم  .دوش  یم
، ناجاقآ .تسا  رشحم  مدید  هعفد  کی  مدید  باوخ  بش  .مهد  یم مدرم  هب  هدنخ  اب  مریگ و  یم امش  زا  هیرگ  اب  اقآ ، متفگ :

تحار سک  چیه  دنتسه ، بارطضا  رد  مدرم  مامت  .تسا  کانرطخ  یلیخ  اجنآ  هنرگو  یشاب ، رشحم  یاه  هدازآ ءزج  هللاءاشنا 
ءزج نم  .دوش  یم هداد  رشب  هب  هک  تسه  یتنوکس  کی  تیالو  .دراد  تنوکس  دوش ، هداد  وا  هب  تیالو  هک  یسک  .تسین 

باوخ نیا  دینیبب  .دندوب  هراچیب  دنتساوخ ، یم زیچ  هصالخ  دندوب ، هتخیر  ربمایپ  رود  همه  .مدوبن  اهنآ  ءزج  نم  مدوب ، اهدرگلو 
نم .تسا  روج  ثیدح  تیاور و  اب  اه  فرح نیا  مامت  .تسا  یمکش  باوخ  دشابن  روج  رگا  دشاب ، روج  ثیدح  تیاور و  اب  دیاب 
تشهب دراو  قرب  دننام  هدع  کی  دنتسه : هتسد  هس  رشحم  لها  مامت  هک : دیامرف  یم میراد  یتیاور  کی  هک  مدرک  رکف  اج  نامه 

ناشفیلکت هک  دنتسه  مه  یا  هدع کی  دنتسه ، باذع  رد  هک  دنتسه  مه  یا  هدع کی  .دنتسین  اه  نیا ءزج  اه  نیا دنوش ، یم
مامت زا  ندرگ  رس و  کی  مرکا  ربمایپ  .دنتسه  اهر  هکنیا  هن  دنتسه و  باذع  رد  هن  هک  دنتسه  یا  هدع نآ  زا  اهنیا  .تسین  مولعم 
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.دنتسه رتدنلب  قیالخ 

ادیپ ام  یارب  یهار  ام ! ربمایپ  یا  دنیوگ : یم دنزیر و  یم مدآ  رود  همه  دنیآ  یم اهنیا  هک  یتقو  دیوگ : یم روط  نیا تیاور  نیا  الاح 
دییایب ما ، هدرک یلوا  کرت  نم  دیوگ : یم مه  حون  .دیورب  حون  شیپ  ما ، هدرک یلوا  کرت  نم  دیوگ : یم .میتسه  هراچیب  ام  نک ،

هب مهاوخ  یم تسا ؛ تیاور  نیا  .دنوش  یم عمج   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رود  قیالخ  مامت  .دیورب  ربمایپ  شیپ 
ای دیامرف : یم ادخ  .دنک  یم هدجس  ربمایپ  دندش ، عمج  ربمایپ  رود  همه  یتقو  دعب  .تسا  روج  تیاور  اب  باوخ  میوگب  امش 

.دش هتفریذپ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ینعی  هک  دنک  یم هدجس  هرابود  مشخب ؛ یم وت  هب  نک ، دنلب  ار  ترس  دمحم !
ًاروف .روایب  ار  یلع  نک و  دنلب  ار  ترس  دیوگ : یم ادخ  .دنک  تعافش  دهاوخ  یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (

( مالسلا اهیلع  ارهز ( دیوگ : یم هک  دنا  هتفگ اه  یضعب میراد  تیاور  .دوش  یم رضاح  حون  هقان  اب   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
، منزب ار  فرح  نیا  مهاوخ  یم هک  دوش  عطق  نم  نابز  دوب  هتفگن  رگا  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هک  نوچ  .دیایب  مه 

.دنک یم عمج  ار  شناتسود  رشحم  رد  دهدب ، صیخشت  ار  دب  بوخ و  هناد  هک  یغرم  دننام  ، ( مالسلا اهیلع  ارهز ( مردام 

تیاور نیا  .مدید  روطنیا  نم  تسا ، یحو  رظتنم  ربمایپ  دنتسه ، تیعمج  الاح  .دننک  یم تعافش  اهنیا  نم ! زیزع  یاقفر  الاح 
ربمایپ هک  دنا  هدرک تدابع  ًاعقاو  هک  دنتسه  یا  هدع ننست  لها  زا  دعب  .تسا  لزنم  یحو  رظتنم  .تسا  باوخ  اجنیا  تسا و 

رداص هیرما  هعفد  کی  اما  دندوب ؛ هدش  عمج  ربمایپ  رود  همه  .دهد  یم تاجن  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک لایخ  دهدب  ناشتاجن 
ار یلع  تراک  هک  یناسک  دیاب  شیاهفرح  نآ  همه  اب  ربمایپ  اجنیا  .دنورب  فرط  نآ  هب  دیاب  دنراد  یلع  تراک  هک  یناسک  هک  دش 

دمحم دمحم ، تسا  هدمآ  الاح  یتشادن ، لوبق  ار  نیا  وت  میتسه ؟ اجک  ام  »[۶] ؛ مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » .دنک تعافش  دنراد 
میوگ یم امش  هب  مراد  نم  دینیبب  .دهد  یمن ماجنا  یراک  چیه  ادخ  هزاجا  نودب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دنک ، یم

هچ ره  ربمایپ ، هزاجا  .دریگب  هزاجا  دیاب  اجنیا  اما  دراد ، هزاجا  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دراد ، هزاجا  یلو 
هلآ هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( مسق ، ربمایپ  دوخ  هب  دنتسه ، فرط  ادخ  دصقم  اب  هک  یناسک  ربمایپ ، دوخ  یتح  دوشب ، دهاوخ  یم

دصقم دندوب و  فرط  ادخ  دصقم  اب  ننست  لها  .تسا  فرط  ادخ  دصقم  اب  تسین ، تعافش  رگید  نآ  .دنک  یمن تعافش   ( ملس و 
.تسا یلع  مه  ادخ 

دنوش یمن هدیزرمآ  دنرادن و  تعافش  ًالصا  دنتسه ، فرط  ادخ  دصقم  اب  هک  اهنیا 

اب هک  یسک  .دنک  یم وشتسش  ار  اه  هانگ همه  مراد ؛ مه  تیالو  اما  مراد ، هانگ  نم  تسا ، نم  یارب  تعافش  مورب ! ناتنابرق 
نالا متسه ، کرچ  نم  .دوش  یمن تعافش  هک  سجن  تسا ، سجن  نیا  مامت  تسا ، نیعلا  سجن  تسا ، فرط  ادخ  دصقم 

هعفد کی  دنک و  یم زیمت  ار  نم  دنز و  یم نم  ندب  هب  ینوباص  کی  درب و  یم مامح  هب  ار  نم  اقفر  زا  یکی  تسا ، کرچ  مندب 
هک اهنیا  تسا ؟ شوخ  اجک  هب  ناشلد  اهنیا  دییوگ ؟ یم هچ  .دهد  یم ماجنا  ار  راک  نیا  مه  ربمایپ  .مدش  ینارون  نم  هک  دینیب  یم
، تسادخ دصقم  نیسح  ماما  تسادخ ، دصقم  یلع  .دنوش  یمن هدیزرمآ  دنرادن ، تعافش  ًالصا  دنتسه ، فرط  ادخ  دصقم  اب 

.تسا ندش  فرط  ادخ  دصقم  اب  زا  ریغ  هانگ ، .دنتسه  ادخ  دصقم  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  تسادخ ، دصقم  زیزع  یارهز 
رگا یشاب ، هتشادن  تسود  ار  یلع  رگا  مسق  مدوخ  لالج  تزع و  هب  دیوگ : یمن رگم  میمهفب ؟ اجک  زا  بخ  .میمهفب  ار  نیا  دیاب  ام 

هک یراک  ادخ  ًالصا  دهاوخ ، یمن تدابع  هک  ادخ  یتسه ؟ فرط  ادخ  دصقم  اب  وت  ارچ  .منازوس  یم ار  وت  ینکب ، نیلقث  تدابع 
هچ دهاوخ  یم تدابع  ادخ  .میور  یم اه  نیا لابند  مه  ام  ام و  ناهد  رد  دنتخادنا  ار  اهفرح  نیا  دنتسه  یا  هدع کی  دهاوخ  یمن

وت هب  دراد  نکب ، یراک  کی  ناوخب ، نشوج  کی  ناوخب ، لیمک  یاعد  کی  دیوگ : یم وت  هب  رگا  ادخ  تسا ؟ جاتحم  رگم  دنک ؟
[۷]« ًاروثنم ًاءابه   » اهنیا همه  درب ، یم هک  مه  ادرف  تسا ، شوخ  ناملد  اهنیا  هب  اجنیا  ام  .ییایب  فرط  نیا  هک  دهد  یم نیرمت 

.دروخ یمن یدرد  چیه  هب  دوش ، یم

دینک شوخ  ار  میتی  هچب  کی  لد  دینکب و  رفن  کی  هب  یمحر  کی  تسا ، مرحم  لوا 

یتفر ای  یدوب  هضور  .یریمب  وت  هرآ ، مدوب ! هضور  مدوب ؟ اجک  نک ، ریسا  ار  وا  بش  فصن  ات  راذگب و  هناخ  لخاد  ار  تمناخ  ردقنیا 
نارهت هب  تقو  کی  دیآ  یم مدای  .متفرن  هناخ  هوهق  مرمع  هب  نم  .تسا  هدش  هناخ  هوهق  .یدنخب  یونشب و  ییوگب و  اقفر  شیپ 

، دندرک رارصا  هچره  منیشن ، یم یوج  بل  نم  متفگ : نم  میروخب ، یزید  کی  میورب  ایب  دنتفگ  میتشاد ، یراک  ییاج  میتفر 
امش ناجاقآ ! .موش  یم یا  هناخ هوهق تقو  نآ مور ، یم مه  رگید  هعفد  ود  مورب ، هعفد  نیا  رگا  مدید  .میآ  یمن لخاد  نم  متفگ :

؟ تسه یزیچ  هچ  امش  نتفر  هجیتن  دیمهفب  دیاب  دیورب  دیهاوخ  یم اجکره 

https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#5-3
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#25-23


مرحم کیدزن  هک  مدید  ظعاو  مسق ، ءایبنا  مامت  حور  هب  میور ؟ یم میراد  اجک  دیوش ، رجات  دییایب  موشب ! ناتیادف  مورب ! ناتنابرق 
رازه داتفه  تصش  .مریگ  یم دزم  ردقنیا  اجنآ  مریگ ، یم دزم  ردقنیا  اجنیا  تفگ : یم .منیب  یم نم  ار  شصقر  دیصقر ، یم تشاد 

نیا هک  دییوگن  ناجاقآ ! هدب ! اه  صاقر هب  هدب ! اه  حادم هب  ار  تلوپ  امش  الاح  دصقر ، یم دراد  حادم  نیا  .درک  تسرد  ناموت 
.تسا دب  یسک  هچ  میوگب  رگا  تنعل  نم  هب  هللاب ! هن  هللاو ! هن  .تسا  دب  حادم  تسا و  دب  اقآ  تسا و  دب  ناوخ  هضور دیوگ : یم
تا هیرگ رگا  دیوگ  یم امش  هب  ارچ  .یشاب  نیگمغ  یشاب ، راد  هصغ یشاب ، رادازع  یمهفب  دیاب  .تسا  دب  ناشراک  میوگ : یم نم 

یدمآ و هناخراک  زا  یدمآ ، هاگراک  زا  یتسه ، هتسخ  یا ، هتفر الاح  .هدب  رارق  ازع  تلاح  رد  ار  تدوخ  ینعی  نک ؟ یکابت  دیآ ، یمن
.نزب راک  نیا  هب  ار  تدوخ  ینعی  نک ؛ یکابت  ار  تدوخ  دیوگ : یم دیآ ، یمن تا  هیرگ

ناگجمرک رد  .دور  یم ناگجمرک  هب  ناحادم  زا  یکی  .درک  تراسج  اه  یربنم اه و  حادم هب  دییوگن  هک  میوگب  ار  عوضوم  نیا  نم 
نیا ًالثم  .تسا  هدش  سروب  یور  اهنیا  .دروآ  یم ار  رگید  یکی  دور  یم نآ  دروآ ، یم نویزیولت  هدنناوخ  دور  یم یکی  ًالثم 

.مدید ار  حادم  نیا  نم  .دهد  یم ناموت  رازه  دصناپ  یکی  نآ  هب  اما  دنهد ؛ یم ناموت  رازه  هاجنپ  یربنم  کی  هب  اهروعشاب !
.دندرک اوعد  حادم  کی  رس  .دنتشک  ار  ناوج  کی  نیسح  ماما  نانز  هنیس .دنتشک  ار  ناوج  کی  دندز  دش و  اوعد  لاسراپ  متفگ :

حادم نیا  تسا ؟ نیسح  ماما  حادم  نیا  .میراذگب  الاب  هچقاط  ام  ات  دشاب  یروطنیا  راذگب  تفگ : .نک  ناشحالصا  ار  اهنیا  متفگ 
تسا هدمآ  نیسح  ماما  یتسه ؟ نیسح  ماما  حادم  وت  هدش  نالف  نالف  متفگ : وا  هب  مه  نم  نیسح ؟ ماما  حادم  ای  تسا  دیزی 
؟ میراذگب الاب  هچقاط  ام  ات  دنشاب  هتشاد  فالتخا  اهنیا  ییوگ  یم وت  .تسا  هدرک  اوعد  نید  یارب  نیسح  ماما  دهدب ، حالصا 

، میراد تیاور  هنرگو  میوگ  یم روط  نیا  میوگ ، یم ار  یظعاو  رگا  .میوگ  یم ار  اه  حادم نیا  میوگ ، یم نم  رگا  زیزع ! یاقفر 
کشا هک  یسک  ره  عقوم  نآ .تسا  میظعلا  حبذ  دوش ، یم هتخیر  هک  یکشا  نیا  دنایرگب ، ار  مدرم  هک  یصخش  ره  دیوگ : یم

یا هتکن کی  رظتنم  دنهد  یم شوگ  ار  راون  یتقو  دنتسه  یا  هدع کی  .درب  یم میظع  حبذ  باوث  هدنیوگ  یربنم و  نیا  تخیر ،
هجوتم دیتسین ، امش  نم ! یاقفر  .دنریگب  تسد  هب  دننک و  ادیپ  نآ  زا  یا  هتکن کی  دنهاوخ  یم دنمهفب ، دنهاوخ  یمن دنتسه ،

کی دیورب و  یا  هشوگ کی  ًالقتسم  دیناوت  یم ناتدوخ  امش  هک  میوگب  امش  هب  مهاوخ  یم منز  یم یفرح  رگا  نم  اما  دیتسه ؟
.دیزیرب نیسح  ماما  یارب  یکشا  کی  دینک ، ادیپ  یلاح 

رضاح اجنآ  هیضرم  یارهز  ًاروف  یزیرب ، نیسح  ماما  یارب  یکشا  یورب و  یا  هشوگ هب  وت  رگا  دیوگ : یم میوگ ؛ یم تیاور  نم 
هک یحادم  نیا  هن  شاب ، نامز  ماما  ناوخ  هضور وت  .دنک  یم هیرگ  دراد  دوش ، یم رضاح  نامز  ماما  .دنک  یم هیرگ  دراد  دوش ، یم

یاه نک عمج تمینغ اهنیا  سابع ، ترضح  هب  .دننک  توعد  حادم  یزاب  جل  جل و  یور  زا  دننک و  اوعد  دزیرب ، مه  هب  ار  اهنیا  دیایب 
سانلا رارش  ءزج  ام  نامداخ  هک  دیوگ  یم ارچ  .دننک  یم عمج  تمینغ  دنراد  اهنیا  دنتشک  ار  نیسح  ماما  .دنتسه  نیسح  ماما 

رتشیب لوپ  دننکب  ینز  مه  هب  ود  دنور ، یم هک  اهنیا  .تسا  لوپ  ناشفده  هک  اهنیا  .میوگ  یم مراد  نم  هک  دنتسه  اهنیا  دنتسه ،
رگا وت  دیورن ، تعامج  زامن  میوگ  یمن نم  دیود ؟ یم تعامج  یاهزامن  نیا  لابند  اجک  .دنتسه  سانلا  رارش  ءزج  اهنیا  دنریگب ،

ام .وشب  تعامج  ماما  ایب  .دننک  یم ادتقا  امش  هب  کلم  رازه  داتفه  میراد  تیاور  .ناوخب  ار  تدوخ  زامن  ورب  تسا  تسرد  تزامن 
هک یتسه  روجان  وت  .مینز  یمن یروجان  فرح  ام  .وشب  ارهز  ترضح  ناوخ  هضور وشب ، نامز  ماما  ناوخ  هضور ایب  مییوگ  یم مه 

؟ مییوگ یم هچ  میراد  ام  مینک ؟ یم راک  هچ  میراد  ام  .یمهف  یم روجان 

، دینک شوخ  ار  میتی  هچب  کی  لد  دینکب ، رفن  کی  هب  یمحر  کی  تسا ، مرحم  لوا  نالا  دندرک ، ملظ  مه  اهنآ  نم ! ناجاباب 
شیوخ موق و  هب  یسرتسد  کی  مرحم  ههد  نیا  رد  میراد ، محر  هک  میتسه  ییاهنآ  ءزج  ام  میتسین ، نیملاظ  ءزج  ام  ادخ  دییوگب 

.نک زاب  یمک  کی  ار  تتسد  دنتسه ، راکیب  زور  دنچ  مرحم  ههد  مدرم  شاب ، هتشاد  دوخ 

( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هضور 

دمآ  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  هک  یتقو  .تسا  هدوب  ربخ  هچ  البرک  دناد  یم ادخ  .دیشاب  هجوتم  مورب ! ناتنابرق  نم ! زیزع 
هنیدم هب  ار  ام  ناجاباب ! تفگ : .دورن  نادیم  هب  شردپ  دوش  عنام  هک  دنکب  یراک  کی  تساوخ  یم هنیکس  ترضح  دنک ، عادو  هک 

نوریب هک  نم  .دمآ  یمن نوریب  شا  هنایشآ زا  هک  دشاب ، شا  هناخ رد  دنتشاذگ  یم ار  اطق  غرم  رگا  ناجاباب ! تفگ : .ربب  نامدج 
، مورب هوک  یاه  هلق رد  نم  رگا  نم ! زیزع  مورب ! تنابرق  ناج ! هنیکس  .دنزیرب  ارم  نوخ  هک  دنتخیر  دندمآ  میایب ، متساوخ  یمن

: تفگ  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دندرک  هیرگ  مامت  هنیکس ، هیرگ  زا  .ندرک  هیرگ  هب  درک  انب  هنیکس  .دنشک  یم ارم  اهنیا 
هب هرابود   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  میراد  تیاور  کی  .دنک  یم تتامش  ارم  نمشد  دینکن ، دنلب  هیرگ  هب  ار  ناتیادص  رهاوخ ،

.دوشن رادادص  ناش  هیرگ هک  دنروآ  یم راشف  دنتفرگ و  ناشناهد  یولج  لامتسد  کی  یکی  همه  دنیب  یم دنک ، عادو  ات  دمآ  اجنآ 
هب هملس  ما  درک ، عادو   ( مالسلا هیلع  داجس ( ترضح  اب  درک ، عادو   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اب  دعب  تسا ؟ ربخ  هچ  ایادخ ،



یلوط رگید  تعاس  کی  ای  رگید  تعاس  مین  هدب ، هنهک  نهاریپ  تفگ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  رگا  هک  دوب  هتفگ  بنیز 
تسا هدماین   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هک  دوب  نیا  بنیز  یشوخ  لد مامت  .تسه  شرخآ  یاه  هظحل رگید  نیسح  دشک ، یمن

مین شردارب  دید  .درک  شغ  بنیز  هدب ، هنهک  نهاریپ  رهاوخ ، تفگ :  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  ات  .هدب  نهاریپ  دیوگب  هک 
یلو بنیز  درک ، فرصت  تشاذگ ، بنیز  بلق  رد  تیالو  تسد  ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .تسین  هدنز  رتشیب  رگید  تعاس 

هک منک  یم ربص  ردقنیا  تفگ : .ینک  ربص  دیاب  اما  دربن ، ار  تربص  ناطیش ، ناج ! رهاوخ  تفگ : درک ، زاب  ار  شنامشچ  .دش  مظعا 
هبطخ کی  مه  دیزی  سلجم  رد  یناوخب ، هبطخ  کی  هفوک  هزاورد  رد  دیاب  اما  تفگ : .داد  لوق  دوش ، یصاع  متسد  زا  ربص 

ربخ هچ  دنداد  ربخ  دایز  نبا  هب  .دناوخ  یم هبطخ  بنیز  ترضح  تسا ، هدمآ  هفوک  هزاورد  هب  الاح  .دش  تعاطا  ردارب  رما  .یناوخب 
لیق و دینزب ، هراقن  تفگ : .دنز  یم فرح  دراد  یلع  دوخ  .دننک  یم شروش  اهنیا  مامت  دنک ، ینالوط  ار  شا  هبطخ بنیز  رگا  تسا ،

، تکسأ تفگ  ات  تکسأ ؛ تفگ : بنیز  دننک ، غولش  دندز و  یا  هراقن کی  دندمآ  ات  اهنیا  .دسرن  مدرم  هب  بنیز  یادص  ات  دینکب  لاق 
، تسکش مدرم  هنیس  مامت  رد  اه  سفن دهد ، تکرح  ار  شیاپ  تسناوتن  رگید  رتش  تفگ : دنک  تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ 

بنیز تسا ، فرصت  هب  یلوا  بنیز  .تسا  تردام  هراچیب ، بنیز ! هراچیب  ییوگ  یم هک  اقآ  ییوگ  یم هچ  .دننکب  دنناوت  یمن شبنج 
! ناجاباب .دنک  ارجا  ار  ادخ  نید  .دنک  ارجا  دیاب  بنیز  نیسح ؛ نم  انأ  ینم و  نیسح  دیوگ : یم .دنک  ور  ریز و  ار  دیزی  خاک  دورب  دیاب 

.تسیچ تیالو  یمهف  یمن هک  یتسه  وت  هراچیب  بنیز ! هراچیب  ییوگ ؟ یم هچ 

رخآ نخس 

میجرلا ناطیشلا  نم  هللاب  ذوعا  میحرلا ، نمحرلا  مسب هللا 

.تسا هدرک  تمدخ  مالسا  هب  یلیخ  هزمح  .تسا  بوخ  ردقچ  تواخس  هک  میوگب  امش  هب  تواخس  دروم  رد  مهاوخ  یم نم 
هچ ومع  تفگ : .تشادن  مالسا  اما  دوب ؛ شیومع  هزمح  دمآ ، شیومع  هناخ  هب  دوب ، ینوخ  شندب  دندوب و  هدز  کتک  ار  ربمایپ 
رگید تفگ : اهنآ  هب  هچوک  رد  دروآ و  مالسا  دید ، هک  ار  شیومع  عضو  ًاروف  .یروایب  مالسا  مهاوخ  یم تفگ : یهاوخ ؟ یم یزیچ 

، تشادن راک  ربمایپ  هب  یسک  رگید  .دوب  هفوک  نایعا  زا  یکی  دوبن ، یداع  مدآ  .دشاب  هتشاد  راک  نم  یومع  هب  درادن  قح  یسک 
ای دش ؛ لزان  لیئربج  .دشکب  ار  یشحو  نیا  تساوخ  یم ربمایپ  الاح  تسا ، هدرک  دیهش  ار  هزمح  یشحو  الاح  .درک  تمدخ  ردقنیا 

.تسا یخس  نیا  شکن ، ار  نیا  دمحم !

دینادب الاح  میشاب ، هتشاد  تواخس  دیاب  ام  همه  .دراد  تجاجل  درادن ، تواخس  هک  یسک  .تسا  بوخ  ردقنیا  تواخس  دینادب 
تقو ره  نم  .این  نم  یولج  تفگ : داد و  وا  هب  مه  یغلبم  کی  دیرخ ، وا  یارب  هناخ  کی  ربمایپ  الاح  .تسا  بوخ  ردقچ  تواخس 

امش همه  دهاوخ  یم ملد  زیزع ! یاقفر  .تسا  بوخ  تواخس  ردقنیا  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  .متفا  یم میومع  دای  منیب  یم ار  وت 
.دیشاب یخس  تسه ، مه  مک  رگا  الاح  .دینکن  جراخ  نادنمتواخس  زا  ار  ناتدوخ  .دشاب  مک  مه  رگا  الاح  دیشاب ، یخس 

یلع ای 

تاعاجرا

هیآ 9) فهكلا ، هروس  ) ↑  .1
هیآ 5) ةحتافلا ، هروس  ) ↑  .2
هیآ 6) ةحتافلا ، هروس  ) ↑  .3

هیآ 4) ردقلا ، هروس  ) ↑  .4
هیآ 12) هط ، هروس  ) ۵٫۱ ۵٫۰ ↑  .5

هیآ 3) ةدئاملا ، هروس  ) ↑  .6
هیآ 23) ناقرفلا ، هروس  ) ↑  .7
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