
رکذ هللا نامز و  ماما 

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

مریگن ار  امش  تقو  هک  متسه  رکف  نیا  رد  هشیمه  نم  .دیرذگب  ام  ریصقت  رس  زا  هک  مراودیما  هللاءاشنا  میریگ ، یم ار  امش  تقو  میراد  ام  هک  مدرک  ضرع  امش  تمدخ  زیزع ، یاقفر 
بلطم میهاوخ  یم تقو  نآ  منک ، یم یا  هراشا راو  تسرهف نم  دوبن ، راون  رد  میدرک و  ار  تبحص  نیا  هک  نوچ  ام  اما  متسه ؛ راک  یب نم  .تسا  زیزع  یلیخ  امش  زا  مادک  ره  تقو  هک 

.مینک تبحص  تسا  ناشیا  لتق  هبنش ، هک   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هب  عجار  مه  یبلطم  .مینک  تبحص   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب  عجار  یا  هزادنا هللاءاشنا  .مییوگب  یرگید 

نامزلارخآ تقو  نآ .دراد  همادا  روط  نیمه ندش  یتدابع  نآ  .دندش  یتدابع   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( زا  دعب  مدرم  هک  مدرک  ضرع  امش  تمدخ  نم  زیزع ، یاقفر 
شحور .تسا  تعاطا  تدابع ، حور  میتفگ : ام  ینعی  دیا ؛ هدرک یتدابع  کی  امش  دشابن  رگا  تسا ؛ حیحص  دشاب ، قباطم  رما  اب  رگا  تدابع  نیا  .دندش  یتدابع  همه  مدرم  هک  دش  رتدایز 

رد ور  هب  ار  وت  یشاب ، هتشادن  لوبق  ار  لوسر هللا  یصو  بلاط ، یبا  نب  یلع  ینک ، نیلقث  تدابع  رگا  مسق ، ملالج  تزع و  هب  دیوگ : یم مه  ادخ  هک  نوچ  .تسا   ( مالسلا هیلع  یلع (
.تسا یشک  یلع یلع ، یب تدابع  سپ  .مزادنا  یم منهج 

اما دیرب ؛ یم ار  اه  هنیپ نیا  .درک  یم ادخ  ادخ ، هک  سب  تشاد ، هنیپ  اجنیا  ات  وا  تروص  فرط  نیا  تفگ : یم دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  درک ؟ یم تدابع  مجلم  نبا  ردقچ 
یلص هللا لوسر هللا ( .تسکش  ار  ادخ  ناکرا  درک ؟ راک  هچ  .تشک  ار   ( مالسلا هیلع  بلاط ( یبا  نب  یلع  مه  رخآ  .درادن  تفرعم  هک  نوچ  تسا ؛ یشک  یلع یلع ، یب یادخ  هللاو ،
ایند زا  هک  لوسر هللا  دینک ) یم هحماسم  یردق  تقو ، کی  اما  دیتسه ؛ دراو  اهزیچ  نیا  رد  هلل  دمحلا  امش  همه  دیورب ، سلجم ، یاقفر  املع ، تفر  ( ایند  زا  هک   ( ملس هلآ و  هیلع و 
ناکرا ، ( مالسلا هیلع  یلع ( .تسکش  ادخ  ناکرا  تفگ : تفر ، ایند  زا  لوسر هللا  یصو  بلاط ، یبا  نب  یلع  یتقو  اما ] [ ؛ تسکش ادخ  ناکرا  تفگن : نامسآ  نیمز و  نایم  لیئربج  تفر ،

.دنربب نامرف  دیاب  همه  تسا ، ءزج  اهنیا  لباقم  رد  تقلخ  مامت  .تسا  تقلخ  مامت 

زا رگم  دربن ؟ هطساو  ربمایپ  رگم  .یربب  هطساو  دیاب  یورب ، یهاوخب  اجک  ره  .ار  وت  نم و  هن  دننک ، یم لوبق  ار  هطساو  .دیشاب  هتشاد  هطساو  دیاب  هک  مدرک  یم رکف  زورما  زیزع ، یاقفر 
( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تسا ، قولخم  هک  ار  هچنآ  فرشا  دیوگ : یم .تاقولخم  فرشا  دیوگ : یم تسا ؟ تقلخ  مامت  رد  رتمهم   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (

هچ نم  اما  تسا ؛ تاقولخم  فرشا  تسا ، یزیچ  هک   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تسا ، هداد  نیرمت  ار  ام  وا  یتسین ، یزیچ  تدوخ  میوگ : یم امش  هب  یتقو  نم  .تسا 
، دید نارجن  گرزب  نآ  یتقو  دربن ؟ هطساو  نارجن ، تبسانم  رد  [ ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (  ] رگم مربب ، هطساو  دیاب  نم  مربب ، نامرف  دیاب  مربب ؟ یزیچ  هچ  دیاب  نم  متسه ؟

دیاب مه  ام  مورب ، ناتنابرق  .درب  ار   ( مالسلا مهیلع  نیسح ( نسح و  درب ، ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( درب ، ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( .میوش  یم دوبان  ام  مامت  دیاشگب ، بل  وا  رگا  هللاو ، تفگ :
.تسا حیحص  نآ  دوشب ؛ لاصتا  وت  رکذ  هب  هطساو  نآ  دیربب ، هطساو  دیزادنیب ، رانک  ار  رکذ  نیا  .میربب  هطساو 

تسرد وگب ، نیا  زا  ردقچ  وگب ، نیا  زا  ات  رازه  راهچ  وگب ، نیا  زا  ات  رازه  دیوگ : یم یور ، یم سک  ره  شیپ  دندرک ، یرکذ  نالا  دندرک ، یتدابع  ار  مدرم  زاب  نالا  .میدمآ  رکذ  رس  الاح 
، دشاب رکذ  تدصقم  وت  رگا  میوگ ؟ یم مراد  هچ  نم  نیبب ، .میتسین  رکذ  رکنم  ام  دوش ، یمن تسرد  مییوگ  یمن ام  .دوش  یم تسرد  یدرک ، ار  راک  نآ  یتفر  یتقو  ًاقافتا  الاح  .دوش  یم

یبا نب  یلع  .مینک  تعاطا  ار  رکذ هللا » انا   » دیوگ یم هک  ار  هکنآ  رما  دیاب  یشابن ، کرشم  ییوگب و  رکذ  یهاوخب  رگا  .یتسه  کرشم  یهاوخب ، یزیچ  ترکذ  زا  رگا  .یتسه  کرشم 
«. رکذ هللا انأ  : » دیوگ یم  ( مالسلا هیلع  بلاط (

لزان لیئربج  ًاروف  مشاب ، هتشاد  یتفلک  کی  ینعی  هدب ؛ یکمک  کی  موش  یم هتسخ  نم  ناج ، ردپ  دیوگ : یم هدمآ ، شراوگرزب  ردپ  شیپ  زیزع  یارهز  هک  یتقو  میوگ : یم امش  هب  نالا 
«. ناحبس هللا ، » هبترم هس  یس و  هلل ،» دمحلا   » هبترم هس  یس و  ربکا ،» هللا   » هبترم راهچ  یس و  دیوگب : ار  رکذ  نیا  وگب  ارهز  هب  مرتحم ، لوسر  یا  نم ، لوسر  یا  دوش : یم

، رخآ .یهاوخ  یم رکذ  زا  هجیتن ]  ] هک نوچ  دیتسه ، کرشم  دشاب ، رکذ  ناتدصقم  رگا  منک : یم رارکت  هرابود  .تسا  رما  رکذ ، ، میوگب امش  هب  هرابود  نم  ار  نیا  .درک  تعاطا  ار  رما  نیبب ،
.تسا فرح  رکذ ، دهدب ؟ ار  ام  تجاح  دناوت  یم فرح  رگم  دهدب ؟ ار  ام  تجاح  دناوت  یم فرح ، ایآ  .تسا  فرح  رکذ ، میتسین ؟ هجوتم  ردقنیا  ام  ارچ 

، کمک دنک ؟ یم تسرد  یسک  هچ  دوش ، یم تسرد  شریمخ  ددرگ ، یم شحیبست  ددرگ ، یم شساتسد  دبنج ، یم شا  هراوهگ الاح  .دنک  یم تعاطا  ار  رما  زیزع  یارهز  نیبب ، الاح 
هیلع بلاط ( یبا  نب  یلع  ادخ ، رکذ  مینادب  دیاب  ام  رکذ هللا » انا   » دیوگ یم میوگ : یم مراد  هچ  نم  نیبب  موشب ، تیادف  نم ، زیزع  .کمک  دیوگ : یم هک  تسا  نیا  .دنک  یم تسرد 

.وگب رکذ  وت  .یهاوخب  تجاح  دیابن  ترکذ  زا  منک : یم رارکت  هرابود  .نکب  ار  راک  نیا  هتفگ  وت  هب  ینعی  تسا ؛ رما  رکذ ، نیا  مینادب  دیاب  ام  .تسا   ( مالسلا

تیالو رکش  ییوگ ، یم یراد  هک  اه  نیا ربکا ،» هللا  «، » هلل دمحلا  «، » ناحبس هللا  » .شاب ادخ  دای  دوشن ، عطق  نم  اب  تلاصتا  هک  وگب  ار  اهنیا  هتفگ  وت  هب  رکذ  تسیچ ؟ رکذ  دیناد  یم
ریس اوه  رد  هک  دراد  یا  هچیلاق کی  نامیلس ، دید  یناقهد  کی  .دور  یم دراد  نامیلس  تیالو ؟ رکش  ارچ  .ینک  یم یراد  دِرو ، دِرو ، .تسا  دِرو  دشابن ، تیالو  رکش  رکذ ، رگا  .تسا 

هلل و دمحلا  ناحبس هللا و   » کی تفگ : دمآ ، نییاپ  نامیلس  میتسین ؟ وت  هدنب  ام  رگم  .دنک  یم ریس  دراد  وا  تسا و  نم  تسد  یاه ] هنیپ  ] نیا یراد ؟ تلادع  وت  ایادخ ، تفگ : .دنک  یم
«، ناحبس هللا « ؟ هچ ینعی  ناحبس هللا »  » الاح .دییامرفب  هجوت  .منز  یم فرح  امش  اب  ثیدح  تیاور و  اب  نم  مییوگب ؟ روطچ  سپ  .تسا  رتالاب  نم  تمشح  زا  ییوگب  الا هللا » هلا  ال 
رما ینزب ، فرح  ادخ  اب  دیاب  ییوگ  یم رکذ  یراد  هک  وت  سپ  مییوگ ؟ یم رکذ  روطنیا  ام  ایآ  .وت  ریغ  هب  هن  الا هللا ،» هلا  ال   » و مینک ، یم دمح  ار  ادخ  نیا  هلل ،» دمحلا  ، » تسا هزنم  ادخ 

.تسا تسد  رکذ ، نیا  دشاب ، ادخ 

هک میوگب  امش  هب  لوا  نم  .دننک  یم تاولص  هب  عجار  یدایز  یاهتبحص  دنتسه ، امش  هربخ  هک  مه  اهنآ  دننز ، یم فرح  یلیخ  اه  هربخ الاح  رگید ، دنیوگ  یم تاولص ، رس  میور  یم الاح 
لیئربج ًاروف  دش ، دنلب  رید  یردق  ربمایپ  یاپ  یولج  یکلَم  تفر ، جارعم  یتقو   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( .دراد  شزرا  هزادنا  هچ  تاولص  نیا  هک  مناد  یم نم  دینادب 

ردقچ هک  مناد  یم ار  ناراب  ددع  تسا ، حول  نیا  هب  مهاگن  نم  دمحم ، ای  تفگ : .وش  دنلب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یفطصم ( دمحم  ادخ ، قلخ  نیرتهب  یولج  تفگ : دز ، هحیص 
میظنت ادخ  راک  ردق  نیا دنک   یم نینچمه  دسر  یم مسا  نیا  هب  لیئربج  ات  دوش ، شیپ  سپ و  هرذ  کی  ادابم  مناد ، یم ار  رشب  مامت  ار و  وت  تما  مامت  مسا  دکچ ، یم نیمز  یور 

.تسا

ششفک تفرگ ؟ ار  شناج  اجنآ  تفر  یسک  هچ  .یورب  هنهرباپ  دیاب  یلوا  دنبرد  زا  .روآرد  مه  ار  تشفک  نکب ، مه  ار  تشفک  دندرک ، تسرد  دنبرد  تفه  .دنک  یمن قرف  مه  سک  چیه زا 
، دهدب امش  هب  لقع  رادقم  کی  ادخ  ینک ؟ تسرد  دنبرد  یناوت  یم مه  لیئارزع  یارب  رگم  .ینک  یم تسرد  دنبرد  وت  یور ؟ یم اجک  تفرگ ؟ ار  شناج  تفر  یسک  هچ  .درواینرد  مه  ار 

وت رگم  تفر ؟ اجک  دنبرد  تفه  .وش  تُخل  .روآرد  ار  تشفک  .درک  تسرد  دنبرد  تفه  .منک  یم یخوش  مراد  مراد ، مه  لوپ  نم  دزوسن ، نم  یارب  ناتلد  الاح  نم ! هب  لوپ  یرادقم 
.دمآ فرح  یریگب ؟ ار  ادخ  ریدقت  یولج  یناوت  یم وت  رگم  لقع ، یب یا  یریگب ؟ ار  ادخ  تردق  یولج  یناوت  یم

رازه راهچ  نم  تفگ : کلم  .مناد  یم نم  نیبب ، .تسا  تسرد  .دیتسرفب  ات  تسیود  دیتسرفب ، تاولص  ات  دص  امش  ًالثم  هک  دنتفگ  اه  نیا .میوگب  امش  هب  ار  تاولص  مهاوخ  یم الاح 
.تسا رتالاب  یدرک  هدیشک و  لوط  لاس  رازه  راهچ  هک  یزامن  نیا  زا  دنتسرفب ، تاولص  کی  دنوش ، عمج  مه  رود  نم  تما  تفگ : .وت  یارب  نآ  مدناوخ ، زامن  لاس 

، دتسرف یم تاولص  شدایز  مک و  اب  ات ، رازه  ود  ات  رازه  اقآ ، نالف  مناد  یم نم  هک  تسا ، نیا  رگا  ناج ، اباب  میتسرف ؟ یم ام  هک  تسا  یتاولص  نیا  ایآ ] [ ؟ تسا یتاولص  هچ  نیا  الاح 
.میوگب امش  هب  زیچ  کی  مهاوخ  یم نم  الاح  یدیمهف ؟ یدز ؟ فرح  ای  میتفگ ؟ ای  میدیمهف  اما  .دنیوگ  یم رکذ  شا  همه دنتسه ، یرکذ  اه  یلیخ .دنتسرف  یم دنراد  شا  همه

نآ یدش ، ربمایپ  میلست  وت  رگا  .دتسرف  یم تاولص  امیلست » : » دیوگ یم یتقو   [۱]« امیلست اوملس  هیلع و  اولص  اونما  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  نا هللا و  ، » نیبب
ارچ میتسرف  یم هک  ییاهتاولص  نیا  رگا  .میتسرف  یم ام  هک  ییاهتاولص  نیا  هن  تسا ، ندوب  میلست  لام  تاولص ، شزرا  .یتسه  مه   ( مالسلا هیلع  بلاط ( یبا  نب  یلع  میلست  تقو 

رتالاب تیالو  زا  ار  نآ  وت  دوش ، داتسرف  هک  نآ  زا  ات  هد  هک  دراد  شزرا  ردقنیا  تاولص  نیا  رگا  دنک ؟ یم بجعت  نامسآ  هکئالم  دورب ، ایند  زا  نید  اب  یکی  رگا  نامزلارخآ  رد  دیوگ  یم
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ادص هک  یتروص  رد  .دییوگ  یم تسرد  امش  تفگ : .منک  یم وا  زا  رکشت  نم  درک ، لوبق  دندروآ  فیرشت  اجنیا  هتبلا ، )] مراد ، تسود  مه  ار  وت  نم  موشب ، تیادف  لقاع ، درم  یا  یدرب ،
هتشاد دانع  امش  رگا  میوگ : یم امش  هب  مراد  نم  .تسا ) میلست  مه  زاب  اما  تسا ، عمج  شدوخ  هب  تبسن  ناکمالا  یتح  درم  نیا  دییوگب ، هچ  ره  دراد ، لامج  دراد ، لامک  دراد ،

رد امش  منک : یم ضرع  امش  هب  تیناحور ، یا  .میوش  میلست  ام  دیاب  .یوش  یمن میلست  ینک  یم تدوخ  داعبا  مناد ، یمن و  تدوخ ، نیلعن  تدوخ ، رکذ  هب  هاگن  .دیتسین  میلست  دیشاب ،
فرح هب  شوگ  هللاو ، تروص ] نیا  رد  [ ؛ ینک هاگن  ار  تشفک  ینک ، هاگن  ار  تا  همامع ینک ، هاگن  ار  تسابل  هکنیا  هن  ینادب ؛ تخل  ار  ناتدوخ  دیاب  تسا ، ماوع  ًاتبسن  هک  یسک  لباقم 

شنورد یزیچ  کی  شدوخ  هب  تبسن  یسک  ره  میوگب ؟ ار  نیا  نم  ردقچ  .دشاب  تسرد  شفرح  دیاش  ینیبب  ینزب ؛ فرح  تسرد  .یوش  وربور  وا  اب  یراذگب ، نیمز  ار  نآ  دیاب  .یهد  یمن
زا .دنک  یم ار  شدوخ  یاهرپ  سوواط  .وشب  سوواط  ایب  نم ، زیزع  ناجاباب ، .دننک  یم هاگن  ناشدوخ  هب  هک ] تسا  نیا  یارب  ، ] دنهد یمن شوگ  هکنیا  مامت  .نیبب  ار  نآ  نورد  امش  تسا ،

هتفر هداز  هدنب نیا  مینک ؟ یم راک  هچ  ام  ولج ، ایب  تسه  تیالو  ییابیز  وت  رد  رگا  دیراذگب ، رانک  ار  سابل  ییابیز  .دزادنا  یم ریگ  ار  نم  اهنیا ، ینک ؟ یم ارچ  .تسین  رت  گنشق سوواط  رپ 
ییاه نیشام کی  دوب ، ناشیا  هک  اجنآ  دنزب ، دهاوخ  یم سک  ره  .متسین  تسرپ  صخش متسه ، تسرپ  تیالو متسه ، تسرپ  مالک نم  .دوب  هدز  یبوخ  فرح  رفوش  کی  دهشم ، دوب 
دص یرفن  .درذگ  یم شتقو  دوب  هدید  هداز  هدنب .دیهدب  ناموت  دص  یرفن  دوب : هتفگ  .دندوب  یروط  کی  تیناحور  اب  یرادقم  کی  اجنآ  دنتفرگ ، یم هیارک ]  ] ناموت هد  یرفن  دندروآ  یم
ار سابل  نیمه  مه  نومام  دوب : هتفگ  .تسا  هدیشوپ  ار  اضر  ماما  سابل  نیا  یدرک ، ار  راک  نیا  وت  اقآ ، هک  دوب  هتفگ  وا  هب  هار  یوت  ام ، شیوخ  موق و  نیا  مناخ  .دندوب  هداد  ناموت 
زا ار ] نآ  امش  ، ] دوش هتفگ  هک  شیات  هد  تسالاب و  ردقنیا  تاولص  نیا  رگا  دش  انب  سپ  موشب ، ناتیادف  نیبب ، درک ! شسیورس  فاص  هچ ؟ ینعی  .امرفب  بخ ، تسا ! هدوب  هدیشوپ 

مامت سدقم ، یاهاج  نیا  مامت  اهتدابع ، نیا  مامت  اهرکذ ، نیا  مامت  سپ  دنتسه ؟ شتآ  لها  دنتسرف ، یم تاولص  ربمایپ  دوخ  یارب  هک  ننست  لها  ارچ  سپ ] ، ] یدرب رتالاب  تیالو 
.دنشاب یلو هللا  هب  لاصتا  رکذ هللا ، هب  لاصتا  دیاب  اهفرح ، نیا  مامت  دیراد ، هقالع  اه  نآ هب  امش  هک  ییاهنیا 

رد بآ  رگا  دنتفگ ، ام  هب  ردقچ  یداد ، ناموت  رازه  دصناپ  ناموت ، رازه  دصراهچ  هک ]  ] وت .دشاب  لوبق  هللاءاشنا  موشب ، تیادف  مورب ، تنابرق  .دنراد  مها  ریغ  مها و  اه  نآ تقو  نآ 
، تسا هتسب  ریت  هب  ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  ربق ]  ] هک یسک  هتشک ، ار  ام  ناناوج  هک  یسک  یتسه ؟ ریگ  وت  دسیونب  یزیچ  ملاظ  نآ  هک  ینامز  ات  دنزیرب ، ملاظ  کی  نادملق 
تشپ درادن ، زاهج  نیا  .دیهد  یم  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( نمشد  هب  ناموت  رازه  تصش  تسیود و  دیور  یم امش  زا  مادک  ره  ارچ  تسا ، رت  ثیبخ اه  نیا مامت  زا  یناونع  ره  هب  هک  یسک 

ماما ترایز ]  ] یارب دیوگ : یم ییوگب ، وا  هب  الاح  دیهد ؟ یم ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  باوج  روطچ  دیور ؟ یم اجک  .تسا  هدرک  میرحت  شدوخ  هب  ار  تشوگ  درادن ، لگ  هاک شماب 
.دشاب رورپ  ملاظ هک  هن  داد ، یم ار  شدوخ  تسد  نیا  متفگ : .دوب  هتفگ  ءاملع  زا  یکی  دنداد ؛ یم تسد  ، ( مالسلا هیلع  نیسح (

: دیوگ یم هلب ، .دوشب  فرطرب  نیا  اب  تهانگ  نآ  .هدب  ارقف  هب  ناموت  رازه  دص  ینک ، یم جرخ  ناموت  رازه  دصناپ  نالا  امش  .نکب  ار  راک  کی  سپ ] ، ] ینکب ار  راک  نیا  یهاوخ  یم هک  الاح 
؟ دیورن البرک  دیوگ : یم نیسح  جاح  دییوگب  دیورن  الاح  .منک  یم نوریب  ار  وت  داب  نم  یریمب ! وت  هرآ ، .دنک  یم شدوخ  هب  یداب  کی  هک  مه  نآ  شلاح ! هب  شوخ  تسا ، ییالبرک  نیا 

؟ دیدومرف هجوت  .دوشب  فرطرب  نیا  اب  نکب ، مه  ار  راک  نیمه  ورب  .نک  تعاطا  ار  رما  میوگ : یم مراد  نم  ینک ؟ یم راک  هچ  نیبب  وت  متسه ؟ لکوتم  نم  رگم 

ار شتیصوصخ  الاح  دوب ، هداد  وا  دای  مسب هللا  کی  هصالخ ، مولعلارحب ، موحرم  هرخالاب  ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دوب ، یرتشوش  اقآ  نیا  ایوگ  دنتفگ : یم دنک ، تمحر  ادخ 
.ربمایپ هن  هتفگ ، ادخ  هن  هک  منزب  فرح  کی  مهاوخ  یم نم  دیوشن ، لئاق  کیرش  ادخ  یارب  دنیوگ : یم دندمآ و  ءایبنا  مامت  تفگ : دمآ و  رالاسهپس  دجسم  یوت  میوگب }} مهاوخ  یمن

.تسا هدوب  هدز  یفرح  بجع  .نکن  تسین  رگا  .نکب  تسا ، یضار  وت  کیرش  رگا ]  ] .تسا یضار  ادخ  نیبب  ینکب ، یهاوخ  یم ار  راک  نیا  .دینک  کیرش  ار  ادخ  دییایب  تفگ :

« یذوا ام   » هب عجار  نم  .دیتسه  ریخم  امش  هک  نوچ  .دنورب  ام  همئا  مامت  شیپ  هدش  یم دینیبب  زیزع ، یاقفر  .مینک  تبحص   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  زا  میداد  لوق  اقفر  هب  ام 
هب یذوا » ام  : » دیوگ یم هک  ربمایپ  .دندرکن  یروجنیا  هک  ار  ربمایپ  .دندرک  شمین  ود  دنتشاذگ و  هرا  طسو  ار  ایرکز  ترضح  .دندیرب  ار  ییحی  ترضح  رس  متفگ : .مدرک  تبحص  ربمایپ 

ار ذفنق  .دنک  یم بصغ  ار  تفالخ  هک  تسا  نیا  دید  یم .دید  یم ار  رکبابا  .دنز  یم ار  زیزع  یارهز  نیا  دید  یم دمآ ، یم رمع  ات  .دمآ  یم رُمع  هک  دیوگ  یم یذوا » ام   » نیا هطساو 
ریخم ام  ییاهاج  کی  .دنورب  دنتسه  ریخم  اه  نیا سپ  .دنتفر  یم اه  نیا بخ ، .دید  یم منید ، هب  .دید  یم هللاو ، دمآ ؟ یم شرس  هب  هچ  .دنز  یم ار  شیارهز  وا  دید  یم دید ، یم

.هن ای  تسه  رما  مینیبب  دیاب  .میورب  میتسه 

ندوب ریخم  .تسین  روطنیا  نیا  .یورب  وت  هک  دهاوخب  شدوخ  دیاب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  شیپ  اما  دنورب ؛ همئا  شیپ  دنتسناوت  یم مدرم  مامت  ثیدح ، تیاور و  نیا  قباطم  سپ 
.یورب هک  دهاوخب  وا  دیاب  نسحلا  نب  ةجح  ینعی  میراد ، هک  ماما  کی  .تسین  اریذپ  وا  دهاوخن ، وا  ات  ینزب ، داد  تقلخ  رمع  کی  قباطم  رگا  .تسا  یثنخ  وت 

هیرگ یلیخ  دنتسه ، مه  رگید  یاج  دنتسه ، سلجم  رد  مناد  یم دینک ، یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ردقنیا  هک  امش  هک  تسا  نیا  شتلع  الاح 
هار امش  هب  اقآ  ارچ  الاح  .دننیبب  ار  اقآ  دنهاوخ  یم اه  نیا .مدید  مه  ار  اه  یلیخ نم  .دننک  یم اهراک  نیا  زا  یلیخ  .دننک  یم تسار  دننک و  یم جک  ار  ناشندرگ  دننک ، یم هتوتیب  دننک ، یم

ره .دیناوخب  ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  زامن  متفگ  نم  امش ، نتساوخ  یور  .دهاوخ  یم ار  امش   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  سپ  .دییآ  یمن رد  بآ  زا  هک  تسا  نیا  شتلع  دهد ؟ یمن
؟ دوش یمن ارچ  الاح  .هعمج  ماش  هکنیا  ات  تسه  ایوگ  هبنشراهچ  حبص  زا  یناوخ ، یمن زور 

؟ دیدومرف هجوت  .یوش  یم لجخ  یدش ، روط  نیا یتقو  .دهاوخ  یم ار  وت  وا  ینک ، یراز  هیرگ و  هچ  ره  یوش  یم هزوفر  هک  الاح  .میوش  یم هزوفر  ام  ینعی  .دییآ  یمن رد  بآ  زا  امش 
ار راک  نیا  ارچ  .نک  ءاشفا  ار  راک  یدرک ، تروشم  هکنیا  زا  دعب  .نک  تروشم  رکفت  زا  دعب  .شاب  هتشاد  رکفت  لوا  ینکب ، یهاوخ  یم یراک  ره  هتفگ ، امش  هب  مورب ، تنابرق  نیبب ،

، رکفت زا  دعب  یشاب ، هتشاد  رکفت  دیاب  لوا  ینک ، راک  یتساوخ  رگا  سپ  .یزادنا  یم هصغ  رد  مه  ار  ناتسود  یزادنا ، یم هصغ  یوت  ار  تدوخ  یدرکن ، ار  راک  نیا  رگا  الاح  ینک ؟ یم
.نک ءاشفا  ار  راک  نآ  تروشم ، زا  دعب  تروشم ،

اباب الاح  .دنکن  تسا ، روطنیا  مه  صخش  رگا  .دنکن  ار  راک  نیا  مه  صخش  الاح  .دونشب  یسک  رگید  لاس  دص  ار  نم  راون  نیا  دیاش  دناد  یم ادخ  .میوگ  یمن یصوصخ  نم  ناج ، اباب 
، دیزادنا یم هصغ  هب  ار  ناتدوخ  .دینک  یم یراک  کی  رکفت ، رکفت ، منزب : داد  ردقچ  نم  مینک ؟ یمن رکف  ام  ارچ  .میرادن  هشیدنا  ام  ارچ  رخآ ، .یوشب  ربمایپ  وت  مهاوخ  یم نم  ناج ،

؟ دنک یم راک  هچ  دراد  ربمایپ  نیبب  الاح  .دنروخ  یم هصغ  مه  ناتناتسود 

، تسا روطنیا  تفگ : .داد  ادن  دش ، دنلب  ترضح  .نک  تروشم  دیآ ، یم دراد  نمشد  دمحم ، ای  هدش ، لزان  لیئربج  الاح  .دنک  یم راک  هچ  لوا  نیبب  .تسا  وگلا  هدمآ ، ربمایپ  ناج ، اباب 
تروشم یتقو  تسا ، نیا  نم  فرح  .میدنک  یم قدنخ  دمآ ، یم نمشد  یتقو  تسا ) یناریا  رخآ ، میدوب ( ام  هک  ناریا  رد  لوسر هللا ، ای  تفگ : دش  دنلب  زیزع ، ناملس  .دنیآ  یم دنراد 

یبن مه  .یوش  یم یبن  تقو  نآ  .دینک  تروشم  دیاب  دعب  دشاب ، هتشاد  رکفت  دیاب  دینکب ، دیهاوخ  یم هک  یراک  لوا  مورب ، ناتنابرق  نم ، زیزع  .دندنک  قدنخ  ًاروف  .درک  ءاشفا  درک ،
.یوش یم یبن  وریپ  مه  یوش ، یم

نم ادابم  .منک  یم رکشت  امش  مامت  زا  هللاب ، هللاو ، نم  دینکب ، دیهاوخ  یم یراک  ره  .دینکن  ناتدوخ  دید  هب  ار  یراک  کی  ًاروف  .دیوش  یبن  دیونش  یم ار  نم  راون  هک  اقفر  مهاوخ  یم نم 
.هتشادن مه  لوپ  هکم ، دورب  هتساوخ  یم ای  .دورب  البرک  ًالثم  هتساوخ  یم الاح  ناشیا  .دنیآ  یم اجنیا  دننکب ، دنهاوخ  یم ییاهراک  کی  دنتسه  اه  یضعب بخ ، اما  دشاب ؛ امش  هب  مرظن 

.شورفب متفگ : .مشورفب  ار  نیا  تفگ : .دروخ  یمن شدرد  هب  یلیخ  تشاد ، یزیچ  کی  .تفرگ  میمصت  نالا  .ریگب  میمصت  نالا  یورب ؟ یهاوخ  یم نالا  زا  میوگ  یم .دیوگ  یم دیآ  یم
ار تدوخ  تسا ، یروط  نیا  تسا ، یروط  نیا  دییوگب  دینیشنب ، مه  رود  یرفن  هس  ود  دییایب  دیورب ، البرک  دیهاوخ  یم هک  امش  .دور  یم هکم  هب  تروشم  اب  نیا  نیبب ، .هکم  تفر  نیا 

.راذگب رانک 

وت دهاوخ  یم .تسا  ةمصع هللا »  » ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مه  یکی  میوش ، یم هدز  تلاجخ  یکی  .میوش  یم هدز  تلاجخ  دهد ؟ یمن هار  ام  هب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ارچ  الاح 
ار نم »  » .یوشب حور  دیاب  وت  دهد ؟ یم هار  یسک  هچ  هب  ةمصع هللا » « ؟ دیدیمهف .متسین  شدَرم  مه  موش ، یم هدز  تلاجخ مه  .متسین  شدَرم  نم  .ینک  ادیپ  هار  شتمصع  رد 
ماما وگب  هبترم  رازه  ود  یناحور ، یاقآ  حّورلا » ةکئالملا و  ّلزنت  رهش ، فلأ  نم  ریخ  ردقلا  ةلیل  ردقلا ، ةلیل  ام  کاردأ  ام  و  ردقلا ، ةلیل  یف  هانلزنأ  ّانإ   » .یوشب دیاب  حور  .یراذگب  رانک 

هار ار  هایس  لالب  مالغ ، .دهد  یمن هار  ار  شیومع  ارچ  .تسا  ةمصع هللا » ، » زیزع یارهز  .تسا  ةمصع هللا »  » وا .یوش  حور  دیاب  .دهد  یمن هار  وت  هب  یوشن ، حور  رگا  هللاو ، .نامز 
تنعل ار  ربمایپ  یومع  بهلوبا  ارچ  مورب ؟ رتالاب  .تسین  ةمصع هللا »  » شیومع هدش ، ةمصع هللا »  » ناملس دهد ؟ یم هار  ار  ناملس  ارچ  .هدش  ةمصع هللا »  » لالب .دهد  یم

ام دییایب  .درادن  حور  دشاب ، هتشادن  تیالو  رگا  مالسا  .تسا  تسرد  مالسا  سپ  .درک  یم تیذا  مه  ار  ربمایپ  درک ، یمن تعاطا  هک  ار  ربمایپ  رما  بت » بهل و  یبا  ادی  تبت  « ؟ دننک یم
یلص هللا لوسر هللا ( رما  هب  رگا  ام  .دنک  یم تیذا  دراد  ار  وت  دشابن ، ترما  هب  هک  یشاب  هتشاد  رسپ  کی  وت  رگا  .میوگ  یم امش  هب  نم  نالا  دوش ؟ یم تیذا  اجک  .مینکن  تیذا  ار  تیالو 



.دید ار  رما  دیاب  .راوید  هنیس  هب  نزب  ار  نم »  » .دهاوخ یم ملد  نم »  » .مینک یم تیذا  ار  ارهز  مینکن ، ارهز  رما  هب  یلو هللا ، یلع  رما  هب  ، ( ملس هلآ و  هیلع و 

اپ دیاب  دییایب ، دیهاوخ  یم سلجم  کی  دینیبب  نالا  .میورب  هلهس  دجسم  مه  ام  تفرگ ، هجیتن  ینالف  دنتفگ : .دندرک  تبحص  مه  اب  رفن  ود  .مهد  یم ناتناشن  ار  شرفن  دنچ  نم  الاح 
، دش یروطنیا  رگا  .دیهدب  تیمها  تیالو  هطساو  هب  تسا  ییالو  هک  هسلج  کی  ینعی  .دیرذگب  ناتزیچ  همه  ناتعفانم ، ناتتقو ، رس  زا  دییایب  دیهاوخب  رگا  اما  .دیراذگب  زیچ  همه  یور 

نیا نم ، نازیزع  .یوش  یم هاگآ  ًاروف  دنک ، یم تلد  رد  یا  هولج کی  تیالو  رون  نآ  ینامب ، نآ  رد  هک  یزیچ  کی  یتسه ، ملع  لها  رگا  .دهد  یم تاکرب  امش  هب  تیالو  بحاص  تقو  نآ 
رخآ بش  .مینیبب  ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  دیاب  ام  هک  دنتفگ  دندمآ ، هلهس  دجسم  اه  نیا دندوب  رفن  ود  .میوش  یم هزوفر  ام  روطچ  نیبب  الاح  .تسا  یقالخا  منز  یم نم  هک  اهفرح 

هک نیا  .میآ  یم نالا  نم  دیروخب ، یزیچ  کی  ات  امش  .میآ  یم یدابآ  نیا  ات  مور  یم نم  تفگ : دمآ ، .تسه  یزیچ  شیوت  یردق  دراد  یا  هسیک کی  تسا ، یبرع  کی  دندید  دش  هک 
تمسق ار  اهلوپ  میزادنایب و  هلاچ  یوت  ار  وا  دیآ  یم ات  صخش  نیا  مینکب ، هلاچ  کی  میوش  اپ  تفگ  .هلب  تفگ : ینالف ، دنتفگ : .تسا  رهاوج  زا  رپ  هسیک  یوت  دندید  دندرک ، هاگن  تفر ،

.دندیشک تلاجخ  یرمع  کی  دندش و  هزوفر  بخ ، .دیشکب  ار  وا  دیهاوخ  یم ای  دیهاوخ  یم ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اباب ، تفگ :  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  تفگ ، ار  نیا  ات  .مینک 

، اه قمحا  نیا  .دندیشک  ناش  هچب نز و  زا  تسد  هک  دوب  نیا  ناش  یقمحا زا  یکی  یتح  ات  .دنتفر  نوریب  مه  رهش  زا  تسا ، تایاور  زا  همه  اهنیا  دندش ، مه  اب  رفن  هدزیس  دصیس و 
لاح نم  رگج  مورب ، تنابرق  هب  یا  تیاور ، یا  .دیوگ  یم اهسدقم  هب  نیا  میراد  تیاور  کی  .دیدنخب  هک  میوگب  زیچ  کی  .رگید  تسا  نیا  تدابع  .مینک  تدابع  میهاوخ  یم دنیوگ  یم

مئاد اهلاچخی  نیا  .تسا  مدای  نم  .دوب  خی  اه  عقوم نآ  میراد  تیاور  تفگ : دمآ و  نیا  .دیوگ  یم اهسدقم  هب  هک  دیآ  یم مشوخ  هللاو ، .دیوگ  یم اهسدقم  نیا  هب  ار  اهزیچ  نیا  دیآ ، یم
وت هب  تمناخ  دیوگ  یم اما  تسین ؟ رتهب  هک  نیا  زا  رگید  هک  ینکب ، بش  زامن  کی  ینک ، لسغ  یورب  ینکشب و  ار  خی  رگا  تسا ، بش  دیوگ : یم الاح  .دش  یم روطنیا  شیور ، دنتخیر  یم
ار نیا  جایتحا  ورب  .ترس  رب  کاخ  میوگ  یم نم  لوق  هب  رخ ، هکیترم  یا  دیوگ : یم دهدب ، باوث  وت  هب  هکنیا  ضوع  رخ ، هکیترم  یا  دهد : یم ادن  یدانم  یورن ، اجنآ  رگا  دراد ، جایتحا 

هجوت .دنتسه  ییاهمدآ  بجع  دیوگ ؟ یم هچ  مناخ  نیا  نیبب  اباب ، .دنور  یم تدابع  رد  .دنتسه ، رخ  هکیترم  اهسدقم ، رتشیب  ینک ؟ یم هک  تسیچ  نیا  نک ، فیک  نک ، فرطرب 
؟ میوگ یم هچ  نم  دیدومرف 

( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  شا  همه دوب ، لومتم  یردق  کی  دوب  رفن  کی  .دندیشک  تسد  مه  نز  زا  دندش  رفن  هدزیس  دصیس و  اه  نیا تسا  نیا  مروظنم 
.درک رهاظ  ار  شدوخ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هعفد  کی  دندرک ،  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هک  اه  نیا هصالخ ، .دنتفر  رهش  نوریب  اه  نیا درک ، یم

یوت .اهفرح  نیا  زا  میتسه و  عیطم  ام  .میتشادرب  هچب  نز و  تسد  زا  همه  میتسه ، امش  روای  میتسه ، رفن  هدزیس  دصیس و  ام  .مورب  ناتنابرق  هرآ ، تفگ : دیهاوخ ؟ یم ار  نم  تفگ :
ود  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  .دز  ادص  ار  باصق  نیا  .دیشاب  اج  نیمه  امش  ًالعف  تفگ : .میورب  ماب  تشپ  الاح  ام  تفگ :  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  .دوب  باصق  رفن }  } کی اه  نیا

شنوخ تشک و  نیا  .شکب  ار  اه  هلاغزب تفگ : باصق  هب  دز ، ادص  ات  دز ، ادص  ار  اه  نیا زا  یکی  یروف  .دنتسه  مه  رادم  تسایس اه  نآ .دوب  هدرب  ماب  تشپ  دوب و  هتشادرب  ار  هلاغزب 
، اباب .دشکب  ار  ام  دهاوخ  یم دنتفگ : .دندرک  رارف  رفن  هدزیس  دصیس و  نیا  اقآ ، .شکب  مه  ار  رگید  هلاغزب  کی  تفگ  باصق  هب  دز  ادص  ات  .دز  ادص  ار  یمود  تخیر و  شنوخ  .تخیر 
دیاب وت  ینک ؟ تسرد  یتالیکشت  ینزب و  مه  هب  ییاهلوپ  تیآ هللا و  دیوگب : وت  هب  یشاب ؟ یهاوخ  یم وت  ینک ،  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  یادف  ار  تناج  دیاب  وت  رفن ، هدزیس  دصیس و 

.ینک ادف  ار  تناج 

( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ام  هک  تسا  نیا  هن  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  نیا  .درک  یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ردقچ  دناد  یم ادخ  نیا  رگید ، یکی 
، یروط نیا  دنتسه ، زیچ  یردق  کی  .دنطلغ  یم کاخ  یور  دننک ، یم هیرگ  دنور ، یم رانک  .دنتسه  یروط  کی  دنروخ و  یم کشخ  نان  دنراد و  یمرب یگدنز  راک و  زا  تسد  اه  نیا .مییوگب 

اقآ دنتشذگ ، هک  لپ  نیا  زا  دوب  یلپ  کی  میراد  تیاور  .دیود  دیود و  اقآ ، تفگ : .ایب  دیوگ  یم اقآ ، تفگ : .درک  هناور  ششیپ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  تسا و  هدیباوخ  دید  هعفد  کی 
.لالح تسا  ینز  دید  تفر  یتقو  .تفر  همیخ ، نیا  ورب  وت  تفگ  وا  هب  .دوب  اجنیا  مه  همیخ  کی  دوب ، اجنآ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  همیخ  .دوب  هدز  همیخ  ات  دنچ  .دوب  فرط  نیا 

، دید دمآ  یتقو  .میآ  یم الاح  نم  وگب  تفگ : .درک  هناور  وا  یپ  هرابود  .میآ  یم الاح  نم  تفگ : .ایب  دیوگ  یم اقآ  دنتفگ : تعاس  مین  زا  دعب  .دش  اهفرح  نیا  تبحص و  لوغشم  هصالخ 
.مریگب ار  امش  تقو  مهاوخب  نم  هک  تسا  یلیخ  اه  نیا زا  دیدومرف ؟ هجوت  .دوب  هدز  تلاجخ  شرمع  رخآ  ات  دمآ ؟ رد  ناحتما  زا  اجک  زا  نیا  بخ ، .تسا  هدیباوخ  هتفرگ  روط  نیمه

؟ دنک یم راک  هچ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  یوش  یم هزوفر  هک  الاح  .یوش  یم هزوفر  هشیمه 

نوباص اب  ناراب  رخآ ، .دوش  یم بارخ  نالا  میاهنوباص  دیوگ  یم .دیآ  یم ناراب  .اجنآ  دیآ  یم دراد  الاح  هدرک ، هیرگ  همه  نیا  .دورب  اجنآ  دیآ  یم دراد  الاح  درک ؟ راک  هچ  ار  ینوباص  نآ 
یارب دوش  یم یروط  نیا  مورب ، ناتنابرق  رگا  سپ  .یراد   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب  راک  هچ  .ناوخب  ار  تسرد  ورب  مه  وت  اقآ ، .تیاهنوباص  شیپ  ورب  ینوباص ، تفگ : .تسا  فلاخم 

.ات ود  یکی ، هن  .تسا  یلیخ  اهاوجن  نیا  زا  ییآرد ، ناحتما  زا  یناوتب  رگا  .مییایبرد  میناوت  یمن ناحتما  زا  ام  هک  تسا  نیا 

نامز ماما  یادف  یهاوخب  یراد  ناج  کی  .ینیبن  ار  ایند  مامت  .یربب  وزرآ  دیاب  یراد  ناج  کی  .دیوشب  حور  دیاب  دیوشب ؟ هچ  اما  .دیدومرف  هجوت  .تسا  یلیخ  مسق  شدوخ  هب  هللاو ،
رما قباطم  وت  یتقو  .تسا  یلیخ  ناکد  اما  دریگ ؛ یم تلیوحت  روط  نیا  .یهاوخ  یم هچ  ایب ، .تناج  یادف  مناج  دیوگ  یم مه  .دنامب  تناج  دیوگ  یم مه  وا  .ینکب   ( هجرف جع هللا  )

.دینکن یقمحا  دییایب  .تسا  یقمحا  مه  تنامز  ماما  تخانش  .تسا  یقمحا  مه  تنتساوخ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  یدشن ،

مرک مه  اهامرخ  مامت  تفگ  یم مه  یکی  .تسا  هدرک  هیهت  بآ  تسا ، هدیرخ  ریشمش  تسا و  هدیرخ  اهبسا  نیا  زا  ات  دنچ  کی  .تسا  هدیرخ  امرخ  ردقچ  هتفر ، .تسا  دایز  دهشم  رد 
هیهت شرکشل  یارب  امرخ  یتفر  وت  هک  دراد  وت  هب  جایتحا   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  رگم  قمحا ، هکیدرم  .دیآ  یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  برقع  رد  رمق  دیوگ : یم .تسا  هدروخ 

ام .میسانش  یم هک  تسا  یرگید  یاهماما  لثم  ام  نتخانش  نامز ماما  .تسا  سانش  نامز ماما  نیا  امرفب ، بخ ، .تسا  شرما  هب  تقلخ  کی  یدرک ؟ هیهت  شرکشل  یارب  بآ  .یدرک 
، تسا شدوخ  شرما  نآرق ، نم ، زیزع  .تسا  شدوخ  شرما ، .نک  تعاطا  ار  شرما  ایب  یریم ؟ یم تیلهاج  نامز  هب  یسانشن ، رگا  دیوگ  یم ارچ  .میسانشب  ار  نامنامز  ماما  دیاب 

رگم .تسا  وت  شیپ  مه  وا  یتسه ، وا  شیپ  یدرک ، تعاطا  ار  شرما  رگا  .تسا  شدوخ  شرما  تیالو  تسا ، شدوخ  شرما  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  .تسا  شدوخ  شرما  ادخ ،
.یتسه نم  شیپ  .یتسه  تشهب  یوت  وت  تفگ  درک ، تشهب  بلط  ، ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  شیپ  یصخش  دوبن 

وریپ میشاب )  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  وریپ  هن  میتسه ، نامز  وریپ  همه  ام  میوگب ، مشک  یم تلاجخ  نم  ار  شیات  هد  ات ( دون  یدص  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  دوجو  هب  هللاو ، ام 
، دسوب یم ار  ترضح  تسد  منک ، یم رارکت  تبسانم  یور  نم  هدمآ ،  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  تمدخ  یصخش  .میتسین  ای  میتسه  دینیبب  میوگ  یم امش  هب  نم  الاح  .میتسه  نامز 
؟ دنیب یم دراد  ار  اجک  .یدیشک  تسد  شتسد  یور  دوب ، هتشاذگ  رجح  هب  تسد  ینز  وت  وت ، رب  یاو  دومرف ]: ترضح   ] .دوش مبیصن  یراختفا  مهاوخ  یم دیوگ : یم دراذگ ، یمن ترضح ] ]

زامن یدوب ، هدیشک  هدرپ  یهام ، هچ  رد  هبنشراهچ  زور  دومرف : ماما  .ایب  تفگ : .متسه  امش  تسود  تفگ : .دادن  شهار  متسه ، امش  هعیش  نم  تفگ : .دمآ  یرگید  صخش  هرابود  زاب 
؟ ینک یم اه  یجراخ نیا  هب  هاگن  .یهد  یم شوگ  نویزیولت  هک  یتسه   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  تسود  هچ  وت  .نک  ررکم  یتفگ : دوب ، ادص  شوخ  ینز  کی  یدرک ، یم تسرد  ار  اهنز 

، تفگ تسا ، هتفر  سابع  خیش  جاح  هک  یهار  نآ  هب  دناد ، یم ادخ  .شاب  هتشاد  رکفت  نم ، زیزع  ایب  .ونشب  فرح  نم ، زیزع  ایب  ینک ؟ یم یتسود  یاعدا  روطچ  وت  وت ، رب  یاو  تفگ :
.دور یم وت  هطساو  هب  وا  ای  یور ، یم وا  هطساو  هب  وت  ای  .دور  یم منهج  هب  وت  هطساو  هب  وا  ای  میور ، یم منهج  هب  نامنز  هطساو  هب  ای  ام  بلغا  دومرف : ترضح 

اه نیا مدوب ، هدرم  نم  رگا  دینادب ، رگا  تفگ : .میشورفب  ار  نویزیولت  میتفر  ام  تفگ : دراد ، لضفلاوبا  ازریم  هداز ، هدنب نیا  اب  یتبسن  کی  دوب ، هتفر  سپ  شتسد  رادقم  کی  یکی 
سپ .دنک  یم هیرگ  یشورفب ، ار  نویزیولت  یهاوخب  رگا  اما  دنک ، یمن هیرگ  وت  یارب  وا  یریمب ، وت  رگا  رگید ، نیمز  تشاذگ  بخ ، دنک ؟ هچ  ادخ  هدنب  نیا  بخ ، .دندرک  یمن هیرگ  ردقنیا 

مه سک  ره  رخآ ، .وگب  وا  هب  ناشنب ، ار  تا  هچب ناشنب ، ار  مناخ  نیا  .مهد  یم تدای  نالا  نم  .نک  لاق  داد و  ورن  اباب ، دیدومرف ؟ هجوت  .دهاوخ  یم رتشیب  وت  زا  ار  نویزیولت  مناخ ،
اجک زا  وت  دروخ ؟ یم وت  درد  هچ  هب  نیا  هلمع ؟ یا  هراک هچ  وت  رخآ ، .نک  مارح  لالح ، میوگ : یمن نم  .تسا  شتسد  یتکلمم  کی  هک  ینیب  یم تقو  کی  تسا  رفن  کی  .تسا  روج  کی

ام دیوگ : یم ُلج ! نامسآ دنربب ؟ ار  وت  لام  دننک ؟ هلمح  وت  تکلمم  هب  دنهاوخ  یم اه  نیا یشاب ؟ هتشاد  ربخ  یهاوخ  یم اجک  زا  یوروش ؟ ناتسلگنا و  زا  یشاب ؟ هتشاد  ربخ  یهاوخ  یم
ار  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  رما  ایب  شاب ، هتشاد  ربخ  ربق  لوا  لاؤس  زا  ایب  شاب ، هتشاد  ربخ  منهج  زا  ایب  شاب ، هتشاد  ربخ  تشهب  زا  ایب  .میشاب  هتشاد  ربخ  اج  همه  زا  میهاوخ  یم

.شاب هتشاد  ربخ 

نیا اقآ ، تفگ : .تسا  هدنب  ای  تسا  دازآ  نیا  تفگ : .دمآ  نوریب  یزینک  .دنز  یم زاوآ  زاس و  دراد  دید  هک  تشذگ  یم رُشب  هناخ  رد  زا  هک  تسین   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  نیمه  رگم 
یسک ره  نیبب ، .دیود   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  لابند  هدایپ  مه  وا  .دز  یم زاس  درک ، یمن یراک  .دنک  یم ار  اهراک  نیا  هک  تسا  دازآ  نیا  دومرف : ماما  .تسا  دازآ  دراد ، تفلک  رکون و 

نیگرِس رخ  واگ و  دنفسوگ و  رگید  دمآ ، یم رشب  هک  یدودح  نآ  تفگ  ار ، سابع  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ  زاب  .دننک  یم مارتحا  ار  وا  اهناویح  ات  دنک ، مارتحا  ار  ام  بهذم  سیئر  هک 



ارچ دینک  نفلت  هک  تسا  مارح  متفگن  نم  ینک ؟ یم ار  اهراک  نیا  اجک  .دننک  تمارتحا  تاناویح  ات  نک  تعاطا  ار  رما  ایب  .دنک  یم رثا  تاناویح  یوت  ماما  یتسود  نیبب ، .دنتخادنا  یمن
دنناد یمن دنبوخ ، اه  هچب دنبوخ ، اهمناخ  نیا  هللاو ، یتفگ ، ار  نایز  ررض و  یتقو  .وگب  ار  اه  نیا نایز  ررض و  ناشنب ، ار  اه  نیا .نک  راک  تدوخ  نادجو  اب  ایب  میوگ  یم نم  تسا ؟ مارح 

.دنک یمن وا  تسا ، مارح  تزامن  تسا ، مارح  تلسغ  تسا ، مارح  تلوپ  یدرک ، یزاب  رامق رگا  وگب  وگب ، ار  رامق  ررض  وت  .تسیچ  نیا  نایز  ررض و 

.میشاب میهاربا  بتکم  رما  هب  ینعی  .میراد  میهاربا  زا  بتکم  میراد ،  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  زا  بهذم  ام  .تسام  بهذم  سیئر  .تسا   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  نیمه  الاح 
هتسب شرد  تسا ، هدروآ  قودنص  کی  تسا  یدرم  کی  دنهد  یم ربخ  ِکلَم  هب  الاح  .دراذگ  یم قودنص  یوت  ار  وا  دربب ، یا  هزاورد کی  زا  دهاوخ  یم ار  شنز  دنک ؟ یم راک  هچ  میهاربا 

، دش لال  دنزب  فرح  تفر  ینک ؟ هفخ  ار  وا  یتساوخ  یم تفگ : .تسا  نز  کی  دید  .درک  زاب  ار  قودنص  رد  الاح  .دیروایب  ار  وا  تفگ : .مهد  یم نم  تسا  کرمگ  هچ  ره  دیوگ : یم .تسا 
مناخ اب  ادخ  زا  ریغ  هک  ینابز  دنک  یم طلغ  .دیایب  وت  مناخ  فرط  هب  هک  یتسد  نآ  دنک  یم طلغ  .نک  ظفح  نادند  گنچ و  اب  ار  تسومان  ایب  نم ، زیزع  .دش  کشخ  دراذگب ، تسد  تفر 

.منک یم لقن  ثیدح  تیاور و  نم  ورب  مورب ؟ اجک  دیوگ  یم ات  ورب ، مورب ؟ اجک  دیوگ  یم ات  .یراد  میهاربا  زا  تلم  نم ، زیزع  .نک  شظفح  وت  اما  دنزب ؛ فرح  وت 

یرهاظ لباقم  رد  هک  اه  نآ دنتفگ ، یم ثوغلا  زا  هک  اه  نآ دنتفگ ، یم رکذ  هک  اه  نآ دندناوخ ، یم هعمج  زامن  هک  اه  نآ .دندرک  یسابع  یافلخ  تسا ، هدش  ام  همئا  هب  هک  یتیانج  مامت 
ینب هک  یملظ  دومرف :  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هللاب ، هللاو ، ینک ، لوبق  یهاوخ  یم رگا  ارچ ؟ .دندوب  یروجنیا  اه  نیا مامت  دندیشوپ ، ار  یلع  سابل  هک  اه  نآ دنداتسیا ، یم ادخ 

رکذ و اهتدابع و  زا  تسد  یردق  کی  .دینک  هجوت  .میوگ  یم هچ  نم  دینیبب  .موشب  ناتیادف  نم ، زیزع  الاح  دندوبن ؟ شیوخ  موق و  اه  نیا رگم  .دندرکن  هیما  ینب  دندرک ، ام  هب  سابع 
رما یب تدابع  .تدابع  هن  دهد ، یم تاجن  ار  وت  رما  .وشاپ  رما  اب  باوخب ، رما  اب  وگب ، ادخ  رما  اب  وگب ، رکذ  رما  اب  ناوخب ، زامن  رما  اب  ریگب ، وضو  رما  اب  دییایب  نم ، زیزع  دیرادرب  اهرکف 

؟ دنتسه منهج  لها  ارچ  دندرک ؟ یمن تدابع  سابع  ینب  رگم  .تسا  نیمه 

ینب اب  هیما  ینب  ینامز  تدم  کی  .تفاکش  ار  ملع  نوچ  دنیوگ ؟ یم ملعلا  رقاب  ترضح ، هب  ارچ  .دنتفگ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  رقاب و  ماما  ار  لوصا  هقف و  نیا  نم ، نازیزع  الاح 
هقف هک  ییاقآ  یا  نم ، نازیزع  .یراد  اه  نآ زا  ار  لوصا  هقف و  نیا  الاح  .دش  سابع  ینب  زاب  دش ؟ عنام  زاب  یسک  هچ  الاح  .دندرک  ادیپ  تصرف  هرذ  کی  اه  نیا دندرک ، یم اوعد  سابع 

، نامز ماما  نامز  نآ  .یشاب  تدوخ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  رما  هب  دیاب  یشاب ، ترقاب  ماما  رما  هب  دیاب  یشاب ، تقداص  ماما  رما  هب  دیاب  یناوخ ، یم لوصا  هک  ییاقآ  یا  یناوخ ، یم
.تشاذگ امش  دزن  رد  ار  لوصا  هقف و   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  دیوگ ؟ یم هچ  ماما  نیبب  .یشاب  وا  رما  هب  دیاب  .تسا  هدرک  عبتت  ام  لوق  هب  ار  ناشیا  لوصا  هقف و  .تسا  هدوب  نامه 

، مورب تنابرق  نم ، زیزع  ینک ؟ یم یروط  نیا  ارچ  دوب ، الط  شمش  نآ  .یا  هدرک کسورع  کی  شیاج  وت  تسا ، هداد  الط  شمش  کی  وت  هب  دینک ؟ یم ضوع  ارچ  .دینکن  ضوع  ار  وا 
.میتسه شدرگاش  ام  دنیوگ  یم همه  الاح  .دنروآرد  رقاب  ماما  ) و  مالسلا هیلع  قداص ( ماما  ار  لوصا  هقف و  .دراد  باتک  اه  نیا مامت  .دراد  باسح  اه  نیا مامت  یزور  کی  سرتب !

هیلع قداص ( ماما  درگاش  وت  دیوگ  یم هکنیا  هب  دیوگ ؟ یم هچ  نآرق  نم ، زیزع  متفگ : وا  هب  .دوب  ظفح  ار  نآرق  مامت  ایوگ  .دوب  هدمآ  اجنیا  نارهت  قداص  ماما  هاگشناد  زا  رفن  کی 
یتسه  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  درگاش  نیبب  قداص ، ماما  درگاش  دیوگ  یم هک  وت  هب  متفگ : .تسا  یبوخ  هچب  اما  دوب ؛ الاب  شداعبا  مه  یلیخ  شابن ، شوخ  لد  یتسه ،  ( مالسلا

ماما رما  وت  .دهد  یمن ازج  وت  هب  هک  متسه   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  درگاش  نم  هکنیا  مسا  هب  یتسه ؟ یسک  هچ  وریپ  .دوب   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  درگاش  مه  هفینحوبا  .هن  ای 
، نزن تدوخ  زا  فرح  نکن ، ناکد  ار  تدوخ  ملع  شابن ، نامگدب  روخن ، لوزن  هتفگ : نم ، زیزع  .تسا  هتفگ  هچ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  نیبب ، .نک  تعاطا  ار   ( مالسلا هیلع  قداص (

.ندرک هیرگ  درک  انب  یتسه ؟ شدرگاش  ایآ  .تسا  هتفگ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  ار  اه  نیا مامت  .وگن  نم » ، » شاب هتشادن  ربکت  نکن ، یمشچدب  نکن ، تنایخ  نزب ، نم  زا  فرح 
؟ تسا هتفگ  هچ  ناشیا  نیبب  نم ، زیزع  ینک ، تعاطا  ار   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  رما  دیاب  .دریذپ  یمن وت  زا  ار  متسه   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  درگاش  نم 

ار ماما  ات  صخش  نیا  الاح  .یلع  دنیوگ : یم دنشکب ، دهاوخ  یم ملاع  نیا  رد  رهاظ  رد  هک  رخآ  سفن  ات  دنیوگ ، یم نیسح  رخآ  سفن  ات  نیبب ، تسا ، هداتفا  رتسب  یوت  ترضح  الاح 
، نک تدابع وگ ، ثوغلا ورب ، هکم  ورب ، جح  ناوخ ، بش زامن  دوب ؟ هداد  شرهز  یسک  هچ  .دوب  هدش  بآ  رهز  زا  شیاهناوختسا  مامت  دوب ، هدنام  شرس  ناوختسا  میراد ، تیاور  دید ،

نیا نم  روظنم  .ندرک  هیرگ  درک  انب  الاح  دندرک ؟ اهییاکیرمآ  دندرک ؟ اهیدوهی  دنتشک ؟ اه  یسلگنا تشک ؟ ار   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  یسک  هچ  تسا ؟ هدرک  یسک  هچ  نک ، ادخ  ادخ ،
.متفگ ار  ما  یتیالو دید  امش  هب  نم  .نک  هیرگ  نیسح  مدج  یارب  تفگ : .منیب  یم لاح  نیا  هب  ار  امش  لوسر هللا  نبای  رخآ ، تفگ : ینک ؟ یم هیرگ  ارچ  تفگ  .درک  یهاگن  ترضح  تسا 

زیزع یا  مداد  ماغیپ  شیارب  .دنک  یم شومارف  هظحل  کی  تفگ : دروخ ؟ یم ار  رهز  روطچ  ماما  دندرک ، لاؤس  وا  زا  دراد  مسا  تسا و  ملاع  یلیخ  حالطصا  هب  هک  یرفن  کی  زا  تفگ : یم
سجرلا و مکنع  بهذیل  دیری هللا  امنا  « ؟ تسا راک  شومارف ماما  رگم  .دوش  یم نازیرورف  ملاع  نیا  مامت  دنک ، شومارف  یا  هظحل ماما  رگا  یدز ؟ هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  نم ،

« اریهطت مکرهطی 

شرما هب  مه  رهز  نآ  هللاب ، هللاو ، .دروخ  یم ار  رهز  نآ  تقو  نآ  .دریگب  مدرم  زا  ار  وا  دهاوخ  یم ادخ  دنرادن ، تقایل  مدرم  هک  یتقو  .تسا  رما  دروخ ؟ یم ار  رهز  هک  دوش  یم هچ  الاح 
ملاع تسا ، سدنهم  .تسا  رتکد  سلجم  نیا  رد  دیشخبب  .دهد  یمن افش  هکنیا  دننک  یم راردا  نآ  یور  هب  تاناویح  هک  نابز  واگ  لگ  متفگ : .دشخبب  هجیتن  هک  دنک  رما  دیاب  نآ  .تسا 

ضیرم نآ  یتقو  دسیون ، یم رتکد  یاقآ  هک  ییاهاود  نآ  ای  نابز  لگ  واگ  نآ  .دهد  یم افش  رما  .دهد  یمن افش  ار  یصخش  نابز ، واگ  لگ  دینادب ، امش  مهاوخ  یم .منکن  تراسج  تسا ،
بوخ ضیرم  نیا  شخبب ، دیوگ : یم .مشخبن  ای  مشخبب  یدرک ، قلخ  نم  رد  هک  ار  یا  هجیتن ناج ، اقآ  دیوگ : یم دنک ، یم هاگن  ، ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب  دروخب ، دهاوخ  یم

.تسا  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  کرابم  دوجو  رما  هب  ملاع  نیا  ناهایگ  مامت  موشب ، ناتیادف  .دوش  یم

: تفگ .درک  عمج  شرود  ار  شتیب  لها  .دنک  یم راک  هچ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  نیبب  الاح  .دینک  یم نامز  ماما  نامز ، ماما  هک  امش  نتخانش ،  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ینعی  نیا 
دراک هچوک  یوت  شردارب  یاه  هچب زا  یکی  تسا  بیجع  دننک ؟ یم تیانج  ملظ و  مدرم  ردقچ  .دوش  یم وربور  وا  اب  یتقو  کی  ادخ  .ادخ  دیوگب  هک  دینکن  ملظ  یسک  هب  نم ، نازیزع 

: دومرف ماما  .تسا  لتاق  نیا  ناج ، اقآ  تفگ : دش ، دنلب  رفن  کی  .دیهدب  وا  هب  ربارب  ود  نم ، ثرا  زا  دومرف : ترضح  .دشکب  ار   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  تساوخ  یم دیشک ،
بظاوم اما  هتشگرب ، تکالف  رقف و  یور  زا  تقو  کی  تشگرب ، امش  زا  هک  دیراد  یمحر  رگا  .تسا  هداد  ام  هب  هک  تسا  روتسد  اه  نیا .دوشن  عطق  نم  فرط  زا  تیمحر  مهاوخ  یم

ریشمش دراد  نم  یومع  تفگ : تفر ، روصنم  شیپ  وا  رخآ ، .درک  نیرفن  ار  وا  .ینیبن  ریخ  یهلا  تفگ : وا  هب  ترضح  اما  درک ؛ ار  راک  نیا  ماما  .دشابن  نید  راذگ  تعدب محر  نآ  دیشاب 
.ریگن ندرگ  ار  نم  نوخ  ردارب ، هچب  یا  دومرف : ترضح  دورب ، تساوخ  یم یتقو  .دگنجب  وت  اب  دهاوخ  یم .دنک  یم راک  هچ  دنک و  یم عمج 

اه نآ .دنتسه  نیمحارلا  محرا  اه  نآ .دنتسه  ادخ  اه  نآ موشب ، ناتیادف  نم ، نازیزع  میوگ ؟ یم هچ  نم  دیدومرف  هجوت  .داد  ار  شلتق  مکح  روصنم  درک ، ار  راک  نیا  تفر  یتقو 
رما دییایب  . ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  زا  بهذم  میراد ، میهاربا  زا  بتکم  ام  منک ، ضرع  امش  تمدخ  متساوخ  یم الاح  .درک  وا  هب  مه  ار  نیرفن  نیا  اما  دنتسه ؛ همه  هب  هدننک  محر

.نامترخآ مه  تسا ، تسرد  نامیایند  مه  .میوش  یم رما هللا  مینک ، تعاطا  ار  اه  نیا رما  رگا  هللاو ، .مینک  تعاطا  ار   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما 

.نک ریخ  هب  ار  ام  تبقاع  ایادخ ،

.زرمایب ار  ام  ایادخ ،

.نک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  ایادخ ،

.هدب ام  هب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  تخانش  نامز ، ماما  قح  هب  ایادخ ،

، دناوخ یم زجر  یتقو  تفگ ؟ یم هچ  دناوخ  یم زجر  یتقو  لضفلاوبا  اقآ  رگم  متفگ : .تسا  یلع  ادخ ، نید  .میشاب  تنید  صلخم  ینعی  میشاب ؛ صلخم  ام  نامز ، ماما  قح  هب  ایادخ ،
.هدب امش  هب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  تخانش  ادخ  هک  مراودیما  .دشاب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  نامنید  دیاب  ام  زیزع ، یاقفر  .تسا  نیسح  منید  منید ، یماح  نم  تفگ : یم

.دهدب امش  هب  قیفوت  ادخ  هک  مراودیما 

نت امش ، رکف  نآ  تقو  نآ  .دشاب  زاب  مه  ناتتسد  .دینک  هرادا  مه  ار  نات  هچب نز و  دینک  ادیپ  یغلبم  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  هک  دیهاوخب  دیاب  دیهاوخ  یم هک  زاس  نت  نیا  زیزع ، یاقفر 
.دراد تسود  ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هک  تسا  نآ  ، امش

یلع ای 
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