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

تایوتحم

! ملاع هب  هن  دراد ، فارشا  تقلخ  لک  رب  تیالو ، تموکح   ۱
دسرب  ( مالسلا هیلع  یلع ( لاناک  زا  دیاب  دیسر ، اجک  ره  هب  یسک  ره   ۲

دنهد یم تیالو  یوب  دنتسه ، تیالو  یاراد  هک  ییاهنآ   ۳
دش رداص  تقلخ  لک  هب  ربمایپ  تسد  هب  تیالو ]  ] تمحر ینعی  نیملاعلل ؛» ةمحر  » ۴

نک یلاخ  ایند  یوب  زا  ار  تماشم  ایب   ۵
تسه  ( مالسلا هیلع  یلع ( تقلخ ، مامت  زا  ادخ  تساوخ   ۶

تاعاجرا  ۷

! ملاع هب  هن  دراد ، فارشا  تقلخ  لک  رب  تیالو ، تموکح 

نآرق هیآ  .تسا  هدرک  قلخ  ار  تقلخ  لک  ینعی  تسادخ ؛ تموکح  یلوا ، تموکح  میراد : ملاع  رد  تموکح  ود  ام  زیزع ، یاقفر 
رد رفن  کی  اما  تسا ؛ حیحص  هیآ ] نیا   ] .دننک تدابع  ارم  هک  مدرک  قلخ  ار  همه  نج و  سنا و  نم  دیامرف : یم ادخ  هک  میراد  مه 

دعب درک ، میظنت  ار  یسلجم  کی  هصالخ  دمآ و  ناشیا  یزور  کی  .تفگ  یم سرد  ار  هاگشناد  دیتاسا  ناشیا  هک  دوب  هاگشناد 
ره دوب  هتفگ  دعب  .داد  یم ننست  لها  یوب  یردق  کی  وا  فرح  نیا  .تسا  هدومرف  یروطنیا  ادخ  هک  درک  تبحص  هیآ  نیا  هب  عجار 

.دز نفلت  نم  هب  .مهاوخ  یم تقو  تعاس  مین  کی  .مراد  فرح  نم  دوب  هتفگ  مراد  یتسود  کی  اجنیا  نم  .دنزب  دراد  فرح  یسک 
نم دیوگ  یمن رگم  دنوادخ  .دراد  تاهباشم  نآرق  هیآ  .تسا  هداد  وت  هب  رکف  ادخ  اما  ییوگ ؛ یم تسرد  امش  وگب  ناشیا  هب  متفگ :

تلمکا مویلا   » هب ار  یلع  رگا  مسق ، ملالج  تزع و  هب  دیوگ : یم ارچ  سپ  دننک ؟ تدابع  ارم  هک  مدرک  قلخ  ار  نج  سنا و  مامت 
رکشت راهظا  یلیخ  ناشیا  تسیچ ؟ نیا  سپ  منازوس ؟ یم ار  امش  ینکب  نیلقث  تدابع  دیشاب و  هتشادن  لوبق   [۱]« مکنید مکل 

.دندرک

امش ارچ  .تیالو  تموکح  دعب  ادخ ، تموکح  لوا  .میراد  نیمز  یور  تموکح  ات  ود  ام  هک  منک  ضرع  امش  هب  متساوخ  یم الاح 
اهراب نم  .تسه  یراک  لصا  ادخ ، رما  .تسا  تیالو  ادخ  رما  .تسا  هتشاذگ  شدوخ  دیرب ؟ یم ادخ  تموکح  ربارب  رد  ار  تیالو 

هب همه  تخیر ، هاگراک  نیا  یوت  ار  سدنهم  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  .دنک  یم مه  یریگ  هجیتن دنکب  هک  یراک  ره  ادخ  ما  هتفگ
دمحم تفگ : تقلخ  لک  هب  .درک  هتخیگنارب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  هللادبع ( نب  دمحم  مان  هب  ار  اهنآ  نیرخآ  اما  تبون ؛

نآ ءایشا و  ملق ، حول ، نامسآ ، نیمز ، هب  ینعی  دیوگ ؛ یم تقلخ  لک  هب  یتقو  .دینک  تعاطا  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )
.دینک تعاطا  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دیوگ  یم تسا  هدروآ  دوجو  هب  ادخ  هک  ار  یزیچ 

ار تیالو  ینعی  دننک ؛ تعاطا  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( همه  ینک ، هتخیگنارب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( دیاب  دمحم ، ای  دش  رما  الاح 
هدوب توبن  الاح  ات  .تسا  هدش  رهم  یبن  شود  یور  دنیوگ  یم هک  تسین  دوخ  یب .درک  ادیپ  همتاخ  اجنیا  توبن  .دننک  تعاطا 

هدوب  ( مالسلا هیلع  یلع ( ربمایپ ، غیلبت  اب  دندرک  غیلبت  هک  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  هجیتن  تسا ، هدوب  غیلبت  تسا ،
رس ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا ( ربمایپ  مه  دعب  .تسا  هدوب  تیالو  ینعی  تسا ؛

: دنتفگ مدوب ؟ یربمایپ  روطچ  نم  هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » تفگ دروآ و  تسد 
مولعم تدوخ  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( دمحم ، ای  تفگ  رفن  کی  یتح  ات  .تسا  نم  یاج   ( مالسلا هیلع  یلع ( الاح  تفگ : .تمحر 
ار وا  یروف  دروآ  شتآ  کی  ادخ  .دنازوسب  ار  نم  دروایب  شتآ  کی  ادخ  ییوگ ، یم تسار  رگا  تفگ : ادخ ، تفگ : ادخ ؟ ای  یدرک 
ود ام  دنوش و  تعاطا  دیاب  دنتسه ، ادخ  رما   ( مالسلا مهیلع  شدنزرف ( هدزای  ) و  مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( الاح  .دنازوس 

.تیالو ینعی  یلع ؛ تموکح  دعب  تموکح هللا ، لوا  میراد : تموکح 

زیچ هک  ملاع  .ملاع  هب  هن  دراد ، فارشا  تقلخ  لک  رب  تیالو ، تموکح  نیا  دییامرفب  هجوت  هک  مدنمشهاوخ  زیزع ، یاقفر  الاح 
، درک ادخ  هک  یراک  ای  درک  ادخ  رما  هب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( هک  یراک  نیا  دینکن  لایخ  امش  .تسه  یا  هدیدنگ
ام دشابن ، تراسج  نایاقآ  هب  الاح  .میرادن  یشزرا  نینچمه  هک  ام  میتسه ، ملاع  نیا  رد  هک  تسه  ام  لثم  مدآ  ات  راهچ  یارب 
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؟ میوش یمن رادیب  ام  ارچ  .دزرمایب  ار  نامناهانگ  طقف  ادخ  مینک ، سامتلا  مینزب ، مه  هب  شزرا  یلیخ  یلیخ  رگا  ام  .میرادن  شزرا 
تمحز هصالخ  یلیخ  یلیخ ، رگا  نم  .دیهدب  شوگ  ار  راون  نیا  رکف  اب  دیاب  هللاو ، .دوش  یم دنت  منزب ، فرح  دنت  مهاوخ  یمن نم 

.دراد هدیاف  هچ  نیا  بخ ، .دزرمایب  ار  مناهانگ  دراذگب ، راک  هنگ نم  رس  تنم  ادخ  مشکب و 

ادخ دینیبب  امش  الاح  .تسا  تارک  کی  یا  هراتس ره  زیزع ، یاقفر  .تسین  اهنت  ام  یارب   [۱]« مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » نیا سپ 
دننک و شنرک  تیالو  لباقم  رد  دنیایب  دیاب  اهنیا  مامت  .تسه  نآ  رد  یسک  تسه ، نآ  رد  رفن  دراد ، تارک  درایلیم  درایلیم ،

دصقم تیالو  تسادخ ، رما  تیالو  نوچ  ارچ ؟ .تسا  هدرک  درط  ار  اهنآ  ادخ  دنوشن ، میلست  مادک  ره  .دنوشب  تیالو  میلست 
؛ دندش ات  ود  .تسا  ندب  کی   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( اب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دوشن ؛ هابتشا  اما  تسادخ ؛

، دراد  ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  یتیالو  نآ  هللاو ، هنرگو  تسا ؛ هتشاد  تیالو  هب  تیرومأم  نیا  هتشاد ، توبن  هب  تیرومأم  وا 
هلآ و هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( زا  ار  تیالو  میهاوخ  یم ام  دینکن  رکف  تقو  کی  امش  .دراد   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (

هب نیا  هتشاد ، توبن  هب  ادخ  بناج  زا  تیرومأم  وا  .دنتسه  ندب  کی  هن ، .دسر  یمن ملقع  ًالصا  نم  .مینک  باسح  رتالاب   ( ملس
شندوب یلو »  » هطساو هب  هتفگ ، ار  تمایق  مایق  ات   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( .تسه  یلو » ، » ربمایپ ارچ ؟ .تیالو 

.تسا هتفگ 

باوخ دیاب  ای  دسرب ، وا  هب  یحو  دیاب  ای  ارچ  دنناوت ؟ یمن رگید  ناربمایپ  ارچ  .دییامرفب  هجوت  .تسا  قیقد  یلیخ  نیا  نایاقآ ،
هیلع یلع ( لباقم  رد  دنزجاع ،  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( لباقم  رد  دنزجاع ، تیالو  لباقم  رد  اهنآ  مامت  دنیبب ؟

لک رد   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تیالو  اما  .میهاربا  یتح  ات  یسیع ؛ یتح  ات  یسوم ؛ یتح  ات  دنزجاع ؛  ( مالسلا
فارشا تقلخ  لک  رب  .تسا  هدرتسگ  تقلخ  لک  رد  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یلع ( تیالو  تسا ، هدرتسگ  تقلخ 

دیاش دراد ، تارک  رازه  هدجه  دنتفگ  ام  هب  .تسا  هدرک  قلخ  ادخ  هک  ادخ  تانکمم  مامت  ینعی  تقلخ ؛ میوگ  یم یتقو  .دنراد 
فارشا تشهب ، هب  دراد  فارشا   ( مالسلا هیلع  یلع ( .دراد  فارشا  اهنآ  مامت  هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( دشاب ، هتشاد  تارک  درایلیم 

ار  ( مالسلا هیلع  یلع ( ام  روطچ  مییوگ ؟ یم هچ  میراد  ام  .نیا  ینعی  تیالو ؛ .ادخ  تقلخ  مامت  هب  دراد  فارشا  خزود ، هب  دراد 
نیفص گنج  رد  ارچ ؟ .تسا  هدوب  روط  نیمه مه  لوا  زا  یردام ! ردپ و  ماما  کی  میراد ، یردام  ردپ و  نید  لوصا  کی  میتخانش ؟

رادفرط دننز ،] یم ریشمش   ] ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( عفن  هب  حالطصا  هب  دننز ، یم ریشمش  دنراد  دننک ، یم گنج  دنراد 
دنگوس .میشک  یم ار  وت  هنرگو  ددرگرب ؛ وگب  کلام  هب  یلع ، دنیوگ : یم دندرک ، هزینرس  ار  اه  نآرق هک  الاح  اما  دنتسین ؛ مه  هیواعم 

هیلع نینمؤملاریما ( .دنناد  یم رفن »  » کی دنناد ، یمن ماما  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  .میشک  یم ار  وت  دندروخ 
تنعل ار  یمود  یلوا و  ادخ  رفن ، ود  نیا  درک ؟ ار  راک  نیا  یسک  هچ  .دنشک  یم ارم  درگرب ، کلام  هک  داد  مایپ  کلام  هب   ( مالسلا

ناهانگ مامت  تسه ؟ رمع  ندرگ  یشک  نیسح ماما  دنیوگ  یم ارچ  .دندوب  یداع  مدرم  کی  ملاع  رد  اهنیا  درک ، ادج  ار  تماما  دنک ،
ادج ترتع  درک ، ادج  ار  ترتع  باتک هللا » انبسح  : » تفگ یتقو  .دندرک  ادج  ار  اه  نیا نوچ  ا  رچ ؟ .تسه  رمع  رکبابا و  ندرگ 

.دش

.داد  ( مالسلا هیلع  یلع ( هب  مه  ار  شدوخ  تموکح  ادخ  الاح  .تیالو  تموکح  تموکح هللا ، میراد : تموکح  ود  منک  رارکت  نم 
.منازوس یم ار  وت  یشاب ، هتشادن  لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( ینک و  نیلقث  تدابع  رگا  تفگ : .درب  الاب  ار  تیالو  ادخ  ردقنیا 

کی .دیهاوخب  حیحص  رکف   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ادخ و  زا  دیورب ، رانک  ایند  زا  دیاب  دیورب ، رانک  راک  زا  دیاب  زیزع ، یاقفر 
ار تانکمم  مامت  .درک   ( مالسلا هیلع  یلع ( یادف  ار  تقلخ  مامت  ادخ ، .میوگ  یم هچ  نم  دینیبب  دینک  شوگ  دینیشنب ، یا  هشوگ

تیالو لباقم  رد  ار  نیلقث  دوش  یم مولعم  سپ  .منازوس  یم ار  وت  ینکب ، ار  نیلقث  همه  تدابع  رگا  تفگ : درک ، تیالو  یادف 
ینعی ماما  میمهفب  تسیچ ؟  ( مالسلا هیلع  یلع ( میمهفب  میوش  یمن رادیب  ارچ  تسه ؟ یروطنیا  نامتیالو  ام  .درک  زیچ  چیه 

قح کی  میراد ، نیقیلا  ملع  کی  ام  .تسا  نیا  نیقی  یهد ، یم رارق  تنوخ  یاه  هلولگ رد  ار  ماما  دشاب ، روطنیا  رگا  تقونآ  هچ ؟
ام میتسه ، یماما  هدزاود  ام  دنیوگ  یم مدرم  نیرت  هتسیاش رگید  .میراد  نیقیلا  قح  نامرتشیب  ام  .نیقی  کی  میراد ، نیقیلا 

.ار  ( مالسلا هیلع  یلع ( سانشب  نیمه ؟ .میراد  لوبق  ار  ماما  هدزاود  ام  .میتسه  یماما  هدزاود  میتسین ، ینس 

سدنهم کی  دیاب  یهاگراک  کی  رد  سدنهم  یاقآ  بانج  .تسا  تقلخ  لک  زاسراک  دراد ؟ فارشا  تقلخ  لک  رب  تیالو  ارچ  الاح 
.ایب سدنهم ، یاقآ  دنیوگ : یم تسه ، یداریا  کی  هاگراک  یاجک  ره  .دشاب  هتشاد  ملع  دشاب ، هدناوخ  سرد  دشاب ، هتسیاش 

مامت نآرق ، هب  .تسین  ما  یلاح هک  نم  دنک ، یم قلت  قلت ، هک  منیبب  ار  هاگتسد  مورب  نم  اما  دنک ؛ یم ار  شعفر  یروف  دور و  یم
هیلع یلع ( لاناک  زا  دهدب ، اهنآ  هب  وا  دیاب  مه  نآ  تسه ، ناش  یلاح یدح  کی  تیالو ، ریغ  هب  تسین  ناش  یلاح تقلخ 

.تسین دینیبن ، لاناک  تیالو ، ریغ  هب  ًالصا  دشاب : یروطنیا  دیاب  امش  تیالو  سپ  دوجو ؛ رد  تسین  یلاناک  چیه  دریگب ،  ( مالسلا
میوگ یم دشاب ، تیالو  ریغ  هب  رگا  دننزب ، فرح  دنیایب  املع  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  رگا  .منیب  یمن لاناک  ًالصا  نم  ءایبنا ، مامت  حور  هب 
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تیالو زا  دشاب و  تیالو  ریسم  رد  رگم  تسا ؛ راک  هابتشا قلخ  هک  نوچ  دشاب ؛ یروطنیا  نامتیالو  دیاب  .یتسه  راک  هابتشا وت 
.دنزب فرح 

ناتدوخ لیم  هب  ار  نآرق  هک  امش  ننست ! لها  یا  .تیالو  دعب  نآرق ، دعب  ادخ ، لوا  دروآ : یمن رد  رس  یتردق  چیه  تسا  زیچ  هس 
ینعم ناشدوخ  لیم  هب  ارم  اهنیا  ادخ ، دیوگ : یم .دنک  یم همکاحم  ار  امش  دیجم  نآرق  ادرف  ادخ ، زا  دیسرتب  دینک ، یم ینعم 

ار نآرق  یدرک  لایخ  وت  طسابلادبع ، یاقآ  دیهد ؟ یم هچ  ار  نآرق  باوج  .نک  مکح  اهنیا  نم و  نایم  .دندرک  هارمگ  ار  مدرم  دندرک ،
، دیرادن نآرق  هب  هدیقع  ردقنیا  دیتقایل ، یب امش  ردقنیا  .دینک  یم ینعم  ناتدوخ  لیم  هب  ار  نآرق  اما  یناوخ ؟ یم حیحص  یلیخ 
دییآ یم .تسادخ  مالک  نآرق ، درادن ؟ ناج  رگم  نآرق ، درادن ؟ حور  رگم  نآرق ، دنک ؟ یمن همکاحم  رگم  دنز ؟ یمن فرح  رگم  نآرق 

؟ دننک یم راک  هچ  دنراد  ننست  لها  نیا  نآرق ، بحاص  زا  دیسرتب  نآرق ، زا  دیسرتب  دینک ؟ یم ینعم  ناتدوخ  لیم  هب 

، ءایبنا مامت  .تسا  هدیدنگ  دوشن ، هدیمد  نآ  رد  تیالو  رگا  .تسا  تیالو  شحور ، دنراد ؛ ناج  اهنیا  دراد ، ادخ  هک  یتقلخ  مامت 
، نآرق نیا  هب  ار  وت  زیزع ، یاقفر  .دریذپ  یمن ار  اهنآ  ادخ  زاب  دندرک ، یلوا  کرت  رگا  .دنراد  یلوا  کرت  ارچ ؟ .دنزجاع  تیالو  لباقم  رد 

، تشاد یلزلزت  تیالو  هب  عجار  هظحل  کی  درک ، یلوا  کرت  رشبلاوبا ، مدآ  رگا  .دریذپ  یمن ار  اهنآ  دینک ، رکف  راون  نیا  رد  یردق 
مه الاح  .هدب  مسق  اه  نیا هب  ار  نم  دیوگ : یم .تفریذپن  ار  وا  ادخ  مه  زاب  درک ، هیرگ  مه  لاس  لهچ  الاح  .درک  هیرگ  لاس  لهچ 

.درب یم هطساو  مییاجک ؟ ام  درب ، یم ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( درب ، یم هطساو  هلهابم  هیآ  رد  ربمایپ  دوخ  .ییایب  اهنآ  رد  زا  دیاب 
لوبق میناوت  یمن میدیدن  ام  هک  ار  یزیچ  تفگ  هظحل  کی  سنوی  .دریذپ  یمن مه  ار  ءایبنا  دریذپ ؟ یم ار  یسک  هطساو  یب ادخ  رگم 

ار وا  تمایق  ات  تفگ  یمن  [۲]« نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا ، الا  هلا  ال   » رگا دیوگ : یم توح  .داتفا  توح  ناهد  رد  مینک ،
.متشاد لزلزت  کی  تیالو  لباقم  رد  هک  متسه  ملاظ  نم  ایادخ ، .مدنادرگ  یم

دسرب  ( مالسلا هیلع  یلع ( لاناک  زا  دیاب  دیسر ، اجک  ره  هب  یسک  ره 

نیا دیراد ، کش  امش  سپ  .دینیبب  ار  باتک  نآ  باتک ، نیا  دیورن  ردقنیا  .دیشاب  هتشادن  لزلزت  تیالو  لباقم  رد  دییایب  اقفر ،
فیرعت ردقنیا  رمع  هتشون  هک  تسین  باتک  نآ  رگم  .دزادنا  یم تلالض  رد  ار  امش  اهباتک  نیا  هللاو ، دینز ؟ یم فرط  نآ  فرط ،

نیا هک  لوا  زور  .دندرک  فیرحت  اهنیا  تسا ، هدوب  ییاهفرح  کی  ًامتح  دنیوگ : یم الاح  هدرک ؟ هیواعم  هدرک ، رکبابا  هدرک ، ار  یلع 
کش رد  ار  اهنآ  .ام  یاه  هچب ناناوج و  زغم  اب  یدرک  راک  هچ  متفگ : .مدرک  شمیرحت  متشاذگ ، رانک  ار  وا  داد ، نم  ناشن  ار  باتک 

( مالسلا اهیلع  ارهز ( ایآ  دشک ؟ یم ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ایآ  دنک ، یم ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( فیرعت  ردقنیا  هک  یسک  .یتخادنا 
.دنتفا یم کش  هب  مدرم  دنز ؟ یم ار 

کی وت  دوخ  .دراد  فارشا  وت  رب   ( مالسلا هیلع  یلع ( .یتسه  یتکلمم  کی  تدوخ  وت  دیتسه ، تکلمم  امش  زیزع ، یاقفر  الاح 
ار نآ  دسرت  یم دزادنا ، یم ار  شیاصع  دیآ ، یم دراد  هک  تسین  یسوم  نیا  رگم  .ینک  ظفح  ار  تتیالو  دیاب  یتسه ، تکلمم 
یتبیه کی  دیآ ، یم اجنآ  دشکب ؟ ار  یسوم  دهاوخ  یم هک  تسین  نوعرف  رگم  .رادرب  دیوگ  یم وا  هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( درادرب ؟

مدید یزیچ  دیوگ : یم روصنم ] [ ؟ دنناسرب لتق  هب  دهاوخ  یمن ار   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  رگم  .مدیسرت  نم  دیوگ  یم هک  دراد 
یروطچ .تسا   ( مالسلا هیلع  یلع ( تقلخ ، لک  هدنهد  تاجن .دهد  یم تاجن  ار  ماما  دیآ  یم  ( مالسلا هیلع  یلع ( .مدیسرت  هک 

، تسا هدوب  مه  ناشلاس  دنچ  تصش و  تسا ، بلاطوبا  رسپ  هک  تسا   ( مالسلا هیلع  یلع ( کی  نیمه  دیدرک ؟ ادیپ  تیالو  امش 
ار  ( مالسلا هیلع  یلع ( ردق  نیمه  نم ! رس  رب  کاخ  مینک ! ترایز  ار  شربق  میورب  میهاوخ  یم دیوگ ]: یم !!! ] تسا هدرم  مه  اجنآ 

هب  ( مالسلا هیلع  یلع ( تخانش  ایادخ ، وگب : ییوگ ؟ یم هچ  یراد  وت  نکب !!! نامتمسق  ار  شترایز  ایادخ ، دیوگ ]: یم  ] .میتخانش
نیا .دراد  یا  هدیاف هچ  یشاب  هتشادن  تخانش  ترایز ، ورب  مه  هعفد  رازه  ود  .مسانشب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( نم  هک  هدب  نم 

! تسه ام  یاهبوخ  یاعد  نیرتگرزب 

زا دیاب  دیسر ، اجک  ره  هب  یسک  ره  الاح  .هدب  ام  هب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( تخانش  ایادخ ، یتفگ : یدش ، دنلب  بش  فصن  ایآ 
ارچ .دینک  تبحص  دیهاوخ  یم رگید  یسک  اب  ای  دینک ، لوبق  هک  میوگب  تیاور  نم  .دسرب   ( مالسلا هیلع  یلع ( لاناک 

ریز اهنامسآ  مامت  هن ؟ ای  دیوگ  یم تسار   ( مالسلا هیلع  یلع ( متسه ؟ دلب  رتهب  ار  ینامسآ  یاه  هار نم  دیوگ  یم نینمؤملاریما 
.تسا دلب  رتهب  ار  اه  نامسآ یاه  هار یلع  .دراد  نیمز  نامسآ و  قبط  تفه  هب  فارشا  یلع  .تسه   ( مالسلا هیلع  یلع ( رظن 

هدنشک یراد  یا  هلاسوگ کی  وت  .دروخ  یمن تدرد  هب  مناد ، یم تفگ : تسه ؟ ات  دنچ  نم  رس  یاهوم  دیوگ  یم صاقو  دعس  الاح 
) و مالسلا هیلع  یلع ( رکف  یوت  میراد  ام  یتقو  نآرق ، هب  تسا ؟ نابرهم  ردقچ   ( مالسلا هیلع  یلع ( نیبب ، اباب ، .تسا  نم  رسپ 

نم رسپ  لتق  هک  دنیآ  یم وت  لابند  یتقو  دیوگ : یم وا  هب  الاح  .میا  هدنمرش میور ، یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا (
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هلآ و هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ربمایپ ، دننام  دنک ؛ یم ییامنهار  ار  وا  دراد  نیبب ، .یشوپ  یم یضوع  ار  راولش  نیا  ینک ، اضما  ار 
کی امش  لوسر هللا ، ای  دمحم ، ای  .دنک  شتنعل  ادخ  تفگ : هشیاع  .دور  یم نم  یصو  گنج  هب  نم  یاهنز  زا  یکی  دومرف :  ( ملس

وت یولج  بئوح ، یاه  گس .دنرب  یم ار  وت  دنیآ و  یم وت  لابند  دنتسه  رفن  ود  تقونآ  تفگ : میمهفب ؟ عقوم  نآ  ام  هک  وگب  یزیچ 
مه  ( مالسلا هیلع  یلع ( دنک ، یم ییامنهار  ار  ملاظ  سفن ، نیرخآ  ات  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( نیبب ، .دنریگ  یم ار 

.دیریگن یضوع  دینکن ، تیالو  هب  تشپ  .دهاوخ  یم ار  ام  یلیخ   ( مالسلا هیلع  یلع ( .تسا  روط  نیمه

، تاتابن یتح  ات  دشاب ؛ هتشادن  ار  ناشیا  بح  هک  یسک  ره  ینعی  هچ ؟ ینعی  فارشا  .دراد  فارشا  تقلخ  لک  هب  تیالو  الاح 
خلت یکی  .دیرخ  تفر ، .ریگب  هزبرخ  ات  ود  ورب  درک  رما  ربنق  هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینموملاریما  ییوگ ؟ یم اجک  زا  .دراد  یرسک 

هک نوچ  تسا ، هدوب  هفوک  دوش  یم مولعم   ) .دنتخادنا هچغاب  رد  میراد : تیاور  .رخب  رگید  ات  ود  ورب  تفگ : .روش  یکی  دوب ،
: تفگ .متسه  هدرب  نم  اما  منک ؛ یم تعاطا  ار  ترما  موش ، تیادف  یلع ، ای  تفگ : .دیرخ  رگید  یات  ود  .درادن ) هچغاب  هنیدم ،

تیالو نیبب ، .دندرکن  لوبق  ارم  تیالو  هزبرخ  ود  نآ  تفگ : .دوب  معط  شوخ یلیخ  یکی  دوب ، نیریش  یلیخ  اهنیا  زا  یکی  هن ،
.دراد فارشا  تارک  نیا  هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( .نیمز  قبط  تفه  یتح  ات  تاتابن ؛ هب  یتح  ات  دراد ؛ فارشا 

زا مه  شنز  ردپ  تسالاب ، یلیخ  شردص  تسا ، سدنهم  درک ، تاقالم  نم  اب  راب  ود  یکی ، دوب ، سدنهم  هک  زیزع  یاقفر  زا  یکی 
تمحر ار  اهلاقب  ادخ  دینک ! یم مولعم  رازت  امش  هک  نوچ  مود ؛ زارت  ای  لوا  زارت  ای  امش ، هدیقع  هب  الاح   ) .تسا لوا  زارت  یاملع 
هدش جک  ناشیاهزارت  نامزلارخآ ، .تسا  هدش  جک  اهزارت  هک  الاح  دش ، یم فاص  دندرک  یم یروطنیا  دنتشاد ، زارت  کی  دنک ،

مالک کی  نآرق ، متفگ : تسیچ ؟ ناشبهذم  ناشرظن و  دنتسه ، تارک  دنتسه و  نامسآ  رد  هک  اه  هراتس نیا  دیسرپ  .تسا )
ربمایپ تسا ، هدرک  قلخ  هک  ردقچ  ره  ادخ  ینعی  تاقولخم ؛ فرشا  .تسا  تاقولخم  فرشا  ربمایپ ، دیوگ : یم تسا : هدز  فرح 

کی دمآ ، ششوخ  یلیخ  ناشیا  .تسا  تیالو  رظن  ریز  مامت ، .تسا  فرشا   ( مالسلا هیلع  یلع ( ینعی  تسا ؛ اهنآ  فرشا 
.داد یخساپ 

دنهد یم تیالو  یوب  دنتسه ، تیالو  یاراد  هک  ییاهنآ 

یاراد هک  ییاهنآ  .دراد  ییوب  کی  تیالو  هک  نوچ  تسا ؛ نیا  رس  ام  فرح  .دیراد  وب  دیتفرگ ، لاناک  نآ  زا  رگا  نم ، زیزع  الاح 
یبوط تخرد  درک  هدارا  یلاعت  کرابت و  یادخ  .دیایب  ناتشوخ  هک  میوگ  یم ار  شتیاور  الاح  .دنهد  یم تیالو  یوب  دنتسه ، تیالو 

زا درک ، قلخ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یبن ( حور  زا  درک ، قلخ   ( مالسلا هیلع  یلع ( حور  زا  درک ، قلخ  تیالو  زا  دش ، قلخ 
.درک قلخ  ار  سودرف  درک ، قلخ  ار  تشهب  تخرد ، نآ  زا  الاح  .ناش  هدیا زا  ینعی  درک ؛ قلخ   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  حور 

ار اهغرم  هتشاذگ ؟ راب  گید  گید و  دراد ؟ هناخزپشآ  بخ ، .دیآ  یم تشهب  یوب  لاس  داتفه  میراد  تیاور  ارچ ؟ .دراد  وب  نیا  الاح 
ام هک  نوچ  دروخ ؛ یم ماشم  هب  اذغ  یوب  دینک ، یم تسرد  اذغ  یتقو  امش  دهد ؟ یم هچ  یوب  رخآ  هدرک ؟ بابک  هتشاذگ ؟ راب 

ام .دور  یم تیالو  یوب  لاس  داتفه  مناد ! یمن هن ؟ ای  ممهف  یم تیالو  یوب  الاح  .میمهف  یم ار  اذغ  یوب  میتسه ، یناویح 
.دور یم تیالو  یوب  مییاجک ؟

مرکا ربمایپ  هب  هک  یتقو  .مهد  یم باوج  مه  تمایق  یادرف  ربمایپ ، هن  هتفگ ، ادخ  هن  ار  نیا  .میوگ  یم ار  ما  یتیالو دید  نم  الاح 
یلص ربمایپ (  ] تساوخ یم ادخ  رانک ، ایب  زور  لهچ  تفگ  رگا  تسا ، نیا  شطرش  رانک ، ایب  تفگ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )

سب زا  دهد ، یم تداهش  منوخ  یاه  هلولگ مامت  منید ، هب  هللاو ، .دنکن  رمع  رکبابا و  تروص  هب  هاگن  [ ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا 
شهاگن هک  درب  ارح  هوک  رد  ار  ربمایپ  زور  لهچ  میوگ : یم مراد  نم  .نیبن  ار  اهنیا  رانک ، ایب  زور  لهچ  تفگ : .دندوب  ثیبخ  اهنیا  هک 

میوگ یم مدوخ  میوگ  یم رگا  نم  ، ) تفر ربمایپ  بیعش  شیپ  یسوم  یتقو  .دراد  لمعلا  سکع  یراک  ره  ارچ ؟ .دتفین  اهنیا  هب 
وت هب  مه  ار  مرتخد  یوش ، یم نم  داماد  نامب ، اجنیا  لاس  کی  امش  تفگ : تقونآ  .تسه ) مه  ثیدح  تیاور و  هب  مرظن 

سپ دندش ؛ قلبا  نادنفسوگ  همه  درک ، یروطنیا  بوچ  ات  ود  تفر  نیا  .مهد  یم وت  هب  دییاز ، قلبا  مه  یدنفسوگ  ره  مهد ، یم
نیا زا  یبیس  کی  بش  لیئربج ، درکن ، هاگن  اهنیا  هب  هک  زور  لهچ  الاح  .دنکن  اهنیا  هب  هاگن  تساوخ  یم ادخ  تسا ، طرش  مه  هاگن 

، دناوخب زامن  تفر  ات  هناخ ، ورب  تفگ : .داد   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( هب  دیچ و  تیالو ، زا  ینعی  یبوط ؛ هرجش 
یلص هللا ربمایپ ( دونش ؟ یم یسک  هچ  ار  تیالو  یوب  .دش  لاصتا  تیالو  هب  تیالو  .هجیدخ  شیپ  ورب  تسین ، زامن  عقوم  تفگ :

هثیبخ نیا  نیبب  .تسا  فرح  یلیخ  .یونشب  ار  تیالو  یوب  ات  دشاب ، یبن  لثم  تماشم  دیاب  سدنهم ، یاقآ  . ( ملس هلآ و  هیلع و 
هب هک  یرتخد  یارب  ربمایپ ] [ ؟ میتسین هجوتم  ام  ارچ  .دنک  یم باسح  یداع  رتخد  کی  قباطم  ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح 

: دیوگ یم تسا ، هتفر  رهوش  هناخ 



ارهز تسد  مسوب ، یم ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( هنیس  مونشب ، تیالو  یوب  مونشب ، تشهب  یوب  مهاوخب  تقو  ره  نم  هشیاع ،
نیا دنابوک ، رد  هنیس  هب  هک  دوب  هنیس  نیا  تقو  نآ  .مدش  تحاران  مناوخب ، هضور  متساوخ  یمن .مسوب  یم ار   ( مالسلا اهیلع  )

، مه  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( مه  تقو  نآ  تسا ؟ ربمایپ  هفیلخ  رمع ، نیا  نیبب  امش  .تسکش  هک  دوب  تسد 
اهیلع ارهز ( تسد  وا  دسوب و  یم ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( تسد  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ادخ ( ربمایپ  تسادخ ؟ هفیلخ 

!!! تسا هدرکن  یراک  دییوگب  مه  زونه  دنکش ! یم ار   ( مالسلا

سیوا نیبب ، .تسا  هدوب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( وا  وگن  موشب ، تنابرق  .دراد  وب  تیالو ، دوش  یم مولعم  سپ 
تسد یتح  ات  تسا ؛ بجاو  ردام  ردپ و  تعاطا  .دینک  تعاطا  ار  ناتردام  ردپ و  مه  امش  درک ، یم تعاطا  ار  شردام  ردپ و  نرق ،
ار ادخ  رما  یدیسوب ، ار  تردپ  تسد  رگا  .یدرک  تعاطا  ار  ادخ  رما  یدیسوب ، ار  وا  یاپ  رگا  .سوبب  ار  وا  یاپ  سوبب ، ار  تردپ 
نیمه شقفا  یدیلام ! یزیچ  هچ  هب  ار  تتسد  اباب ، دنیوگ : یم یتقو  کی  اه  هچب یضعب  دنک ؟ راک  هچ  مدآ  اما  یدرک ، تعاطا 
هچ هب  ار  تتسد  دیوگ : یم وا  سوبب ، ار  شتسد  دیوگ  یم ادخ ، .نک  ضوع  ار  شقفا  ایادخ ، میوگ : یم بش  نم  تسا ! ردق 

ار شردام  دراد  دنیبب ، ار  ربمایپ  اجنیا  هدمآ  نرق  سیوا  .نک  ضوع  ار  شقفا  ایادخ ، .دوش  یم تحاران  مدآ  .یا  هتشاذگ یزیچ 
دیسوب و ار  شتسد  دیسوب و  ار  شیاپ  .ورب  تفگ : زور  کی  .ورن  تفگ : .مورب  ردام ، تفگ : شردام  هب  .دنک  یم تعاطا 

ار  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ورب  راذگب ، نیمز  ار  تیاپ  کی  ناج ، ردام  تفگ : شردام ]  ] اما دمآ ؛ درک و  شا  هدجس
لوسر هللا دنتفگ : .تفرگ  غارس  هملس  ما  هناخ رد  دمآ  .تسین  ربمایپ  دید  .دمآ  الاح  .مشچ  تفگ : .ینامن  اجنآ  ایب ، نیبب و 

یوب هملس ، ما  تفگ : دمآ و   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( الاح  .تشگرب  .تسین  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )
نارچدنفسوگ نک ، قیدصت  ار  تیالو  ایب  شابن ، تحاران  نم ، زیزع  .دیآ  یم تیالو  یوب  دیآ ، یم تانج  یوب  دیآ ، یم تشهب 

کی دیوگ : یم هملس ] ما   ] .دیآ یم تشهب  یوب  دیوگ : یم ربمایپ ]  ] .یهد یم تشهب  یوب  شاب ، نابایب  نارچرتش  شاب ، نابایب 
.دوب هدمآ  نارچرتش 

کی درک ؟ هیرگ  لاس  لهچ  بوقعی  هک  دش  هچ  .دنتسه  وا  شیپ  اهنآ  زا  ات  هدزای  دراد ، رسپ  هدزاود  ربمایپ ، بوقعی  رگید ، یکی 
هدرک فرع  فالخ  هدرکن ، عرش  فالخ  .تخورف  ار  هچب  دش ، گرزب  هچب  .دیرخ  شا  هچب اب  زینک  کی  .درک  ادیپ  لزلزت  هرذ ، کی  نآ ،

دنتخادنا و هاچ  لخاد  ار  وا  دید و  باوخ  کی  اقآ  .منک  یم ادج  ار  شا  هچب تفگ : .درک  ادج  نم  زا  ار  هچب  ایادخ ، تفگ : نز  .تسا 
کی اما  دش ؛ هچ  نیا  هک  میوگب  مهاوخ  یمن ار  ایاضق  الاح  .منادرگ  یمرب وت  هب  رتدوز  ار  وت  هچب  هاما ، ای  تفگ : اما  دش ؛ ادج 

، تشذگ اخیلز  زا  هک  یعقوم  نآ  .میرذگب  ایند  زا  دییایب  زیزع ، یاقفر  .تشذگ  اخیلز  زا  درک ؟ ادیپ  وب  فسوی  ارچ  .دراد  یا  هلمج
؟ دنزیرب ار  تیوربآ  دراذگ  یم ادخ  رگم  .دننز  یم وا  هب  تمهت  هتشذگ ، هانگ  زا  الاح  .تشذگ  هانگ  زا  ینعی  درک ؛ ادیپ  تیالو  یوب 

ار نادنز  نم  تفگ : .دزادنایب  نادنز  ار  وت  میوگ  یم مرهوش  هب  ینکن ، یتسود  نم  اب  رگا  تفگ : .سرتن  ورب ، ار  قح  هار  وت  .سرتن 
، تشپ زا  رگا  تفگ : هچب ]  ] .دوب هراوهگ  یوت  هچب  .سرپب  هچب  زا  تفگ : هن ، تفگ : .مریصقت  یب نم  تفگ : .مهاوخ  یم انز  زا  رتهب 

زا ار  وا  ًاروف  .تسا  هدش  هراپ  تشپ  زا  دید  .تسا  هتفرگ  ار  شیولج  وا  هدش ، هراپ  ولج  زا  رگا  هدرک ؛ یم رارف  هدش ، هراپ  شنهاریپ 
هقیقد هد  یتقو  .نک  رکف  هقیقد  هد  یهاوخ ، یم ادخ  زا  یزیچ  تقو  ره  هشیمه  ارچ ؟ .دندرکن  لو  ار  وا  اهنآ  اما  دروآرد ؛ تمهت 

، هلجع ناطیشلا » نم  ةلجعلا   » دیوگ یم ارچ  .نکن  ًاروف  .تسادخ  رکف  یدرک ، هک  یرکف  نآ  رانک ، راذگب  ار  تدوخ  یدرک ، رکف 
فسوی .نزب  ار  فرح  دعب  نکب ، رکف  هقیقد  هد  .مراذگ ) یم ار  شتیاور  یزیچ  ره  یور  .تیاور  مه  نیا  ( ؟ تسا ناطیش  راک 

ار نادنز  نم  یتفگ  تدوخ  وت  تفگ : مدوب ؟ هدرک  راک  هچ  نم  ایادخ  تفگ : زور  کی  .مهاوخ  یم انز  زا  رتهب  ار  نادنز  نم  تفگ :
.یتساوخ تدوخ  متخادنا ، نادنز  هب  ار  وت  مداد ، تاجن  انز  زا  ار  وت  نم  .مهاوخ  یم انز  زا  رتهب 

.دیآ یم فسوی  یوب  دیوگ : یم ناعنک ، هب  هدنام  خسرف  دنچ  بوقعی ، .میورب  تفگ : هتشاذگ ، لاوج  رد  ار  شنهاریپ  هدمآ  الاح 
رکف نوچ  دنتشک ؛ ار  نآرق  دندناوخ و  ار  نآرق  اهدص  .یورب  ولج  هشیدنا  اب  دیاب  دراد ، رکف  شا  همه تسه ، نآرق  مالک  نیا  نیبب 

دشاب نیا  هطساو  هب  وب  هک  تسه  انب  رگا  دنرادن ؟ وب  اهنآ  ارچ  دنتسه  وا  شیپ  اهنآ  زا  ات  هدزای  درادن ، رسپ  ات  هدزاود  رگم  .دندرکن 
ناتنابرق دیآ ؟ یم فسوی  یوب  دیوگ  یم یخسرف  دنچ  زا  ارچ  دنرادن ؟ وب  ارچ  دنتسین ؟ هدازربمایپ  اهنآ  رگم  دنشاب ، هدازربمایپ  هک 

، دنتخادنا بوقعی  رس  یور  دندروآ  ار  نهاریپ  .درک  زاب  ار  بوقعی  نامشچ  نهاریپ ، یردق  کی  وب و  نآ  .دیآ  یم تیالو  یوب  مورب ،
هانگ کرت  وت  .هانگ  کرت  زا  دیسر ؟ اجنیا  هب  اجک  زا  .داد  شیافش  تیالو ، داد ؟ افش  ار  وا  یزیچ  هچ  .دش  انیب  شنامشچ  بوقعی ،

.دهد خساپ  وت  هب  ات  نک 

تقلخ هب  ادخ  دراد ؟ ناج  صخش  نیا  ارچ  .تسادخ  تساوخ  ارچ ؟ .تسا  بلق  هدنهدافش  هک  دراد  ذوفن  بلق  رد  نانچ  تیالو 
ادخ دینک ؟ یمن باسح  تیالو  یور  ارچ  .تسا  تیالو  تادوجوم ، همه  حور  .هدب  حور  وت  مداد ، ناج  نم  یلع ، تفگ : .داد  ناج 



هیلع یلص هللا  ربمایپ ( .منز  یم یلو  منزب ، ار  فرح  نیا  تسا  لکشم  میارب  نم  تیالو ؟ طسوت  هب  رگم  دریذپ ؛ یمن ار  یسک  چیه 
هیلع نسح ( درب ، یم ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( درب ؛ یم هطساو  دنک ، هلهابم  نارجن  یراصن  اب  دهاوخ  یم یتقو   ( ملس هلآ و  و 

.درب یم هلیسو  دنک ، اعد  دهاوخ  یم .درب  یم ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( درب ، یم ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( درب ، یم ار   ( مالسلا
ار ادخ  لاح  نیع  رد  اما  یبن ؛ مه  تسه ، یلو  مه  ربمایپ ، دنزن : فرح  ینهد ، جک کی  متفگ  نم  .توبن  هن  تسا ، تیالو  هلیسو ،

نا هللا و : » تفگ .درک  تعاطا  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یبن ( ، ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  روط  نیمه .دنک  یم تعاطا 
( مالسلا هیلع  یلع ( دیوش ، یبن  میلست  همه   [۳]« امیلست اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم 

نارجن یاراصن  اب  هلهابم  رد  الاح  .تسا  روطنیمه  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( الاح  .متسه  شا  هدنب نم  تفگ :
.درب یم ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( سپ  .دهاوخ  یم هلیسو  ادخ  هک  دناد  یم

یلص هللا ربمایپ ( .دمآ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( شیپ  دش ، ضیرم   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( میراد  تیاور 
ار  ( مالسلا هیلع  یلع ( یلع ، قح  هب  ادخ ، تفگ : دنک ؟ اعد  تسناوت  یمن رگم  .تسه  هوعدلا  باجتسم   ( ملس هلآ و  هیلع و 

رد شتیالو  مه ،  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دوش  یم مولعم   ) .مدرک هاگن  ادخ  تانکمم  مامت  رد  یلع ، ای  .نک  بوخ 
کچوک ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( مهاوخ  یم نم  دیوگن  یکی  .دنیب  یم ار  تقلخ  مامت  دراد ، فارشا  تقلخ  مامت 

لک هب  تفگ : .دراد ) فارشا  دراد ، تیالو  مه  ربمایپ  دراد ، فارشا   ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  یروط  نیمه .مهد  یمن هرمن  نم  .منک 
( مالسلا هیلع  یلع ( یلع ، قح  هب  ایادخ ، متفگ : .مداد  مسق  وت  دوخ  هب  ار  ادخ  .درادن  رتزیزع  وت  زا  ادخ  مدید  مدرک ، هاگن  تقلخ 

ناج ادخ  دیور ؟ یم فرط  نآ  فرط و  نیا  اجک  .نیا  ینعی  تیالو ؛ .درادن  شتانکمم  مامت  رد  رتهب  وت  زا  ًالصا  ادخ  .نک  بوخ  ار 
هدیمد وا  رد  تیالو  تسا ؟ سجن  ارچ  .تسا  تفلک  ندرگ مه  یلیخ  درادن ؟ ناج  رفاک  رگم  .دهدب  حور  دیاب  یلع  تسا ، هداد 

.دوش یم کاپ  داد ، تیالو  یتقو  .دهدب  تیالو  دیاب  یلع  تسا ، هداد  ناج  ادخ ، .تسا  هدشن 

دش رداص  تقلخ  لک  هب  ربمایپ  تسد  هب  تیالو ]  ] تمحر ینعی  نیملاعلل ؛» ةمحر  »

رگا .درادن  ار  ات  ود  نآ  رهم  دراد ، تیالو  اما  درادن ؛ لوبق  ًالصا  ار  ادخ  رفاک ، نیا  ارچ ؟ .درب  رتالاب  شدوخ  زا  ار  شدوخ  رما  ادخ 
نآرق درادن ، ار  ات  ود  نآ  رهم  رفاک ، نیا  هک  نوچ  دنازوس ؛ یم ار  وا  دنک ، یمن لوبق  ار  وا  ادخ  دشاب ، هتشاد  ار  ات  ود  نآ  رهم  یا  هرذ

ادخ .دنازوس  یمن ار  وا  دنک و  یم تسرد  وا  یارب  ییاج  کی  ادخ  اما  یدوهی ؛ نآ  لثم  دراد ؛ لوبق  ار  تاروت  درادن ، لوبق  مه  ار 
، دینک هنارکش  دیشاب و  ادخ  قلخ  مامت  قباطم  رگا  ءایبنا ، مامت  حور  هب  .دیلابب  ناتدوخ  هب  زیزع ، یاقفر  .دنازوس  یمن ار  تیالو 
نم رکش  تفگ : یسوم  هب  میراد  تیاور  .مینکب  میناوت  یمن مینک ، رکشت  ادخ  زا  دیاب  .دینکب  دیناوت  یمن ار  تیالو  تمعن  هنارکش 
مه یراد ، لوبق  ار   ( مالسلا مهیلع  ماما ( هدزاود  مه  یراد ، تیالو  مه  یتسه ، کاپ  مه  نوچ  ارچ ؟ .مناوت  یمن تفگ : .نکب  ار 

رکف و دینز و  یم رد  نآ  رد و  نیا  بترم  ارچ  .امش  یارب  تسا ؟ هدرک  قلخ  یسک  هچ  یارب  ار  تشهب  ادخ  .یراد  لوبق  ار  نآرق 
کی میراد  تیاور  .دنازوس  یمن ار  وت  شتآ  ادخ ، هن  .دنازوس  یمن ار  وت  ادخ  ًالصا  یراد !؟ کش  تیالو  هب  رگم  دینک ؟ یم لایخ 

ار متیرومأم  نم  تسا  کیدزن  وش ، در  یلع ، تسود  یا  دیوگ : یم دنک ، یم سامتلا  وا  هب  شتآ  دورب ، منهج  رد  زا  دیآ  یم هعیش 
.مدش درس  منک ، باذع  ار  اهنیا  هک  تسا  هدرک  رومأم  ار  نم  ادخ  .منکن  ارجا 

.یتسه منهج  هدننک  شوماخ وت  یلع ، تسود  یا  .دش  شوماخ  منهج  مامت  دیرپ ، منهج  یوت  مدآ  نآ  متفگن  امش  هب  نم  رگم  »
هزور و زامن و  اب  ننست  لها  ارچ  .ینک  نیقی  تیالو  هب  دیاب  اما  تسا ؟ هداد  وت  هب  یزیچ  هچ  ادخ  لابب ، تدوخ  هب  .زانب  تدوخ  هب 

، ادخ سپ  دنتسه ، رفاک  اهنآ  دیا ؟ هدش رفاک  همه  دیوگ  یم ادخ  ارچ  تسا ؟ هدرک  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دنرفاک و  ناشداهج  جح و 
« .دهاوخ یم ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رما  ادخ  .دهاوخ  یم  ( مالسلا هیلع  یلع ( ادخ ، دهاوخ ، یمن هزور  زامن و 

هلآ و هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( هب  رگا  .موش  یم داریا  دروم  دشکن ، رگا  .دشکب  امش  زغم  دیاب  هک  منزب  مهاوخ  یم یفرح  کی  نم 
هک یناسک  یدرکن ؟ یراک  ینکن ، یفرعم  ار ]  ( مالسلا هیلع  یلع (  ] رگا تفگ  وا  هب  ارچ  دنیوگ ، یم نیملاعلل » ةمحر   » ( ملس

هلآ هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( لاس  ود  تسیب و  یدرکن ؟ یراک  تفگ  ارچ  دیهدب ! باوج  نم  هب  دینک ، یم باسح  هربخ  ار  ناتدوخ 
یفرعم ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( رگا  تفگ : ادخ ] ، ] هدروخ همدص  هتسکش ، شا  یناشیپ هتسکش ، شنادند  هدوب ، یبن  ، ( ملس و 

یراج ربمایپ  تسد  هب  تمحر  تسا ، نیملاعلل  ةمحر  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( دنیوگ  یم رگا  .یدرکن  یراک  ینکن ،
،( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رگا  .تقلخ  لک  هب  تسا  تمحر   ( مالسلا هیلع  یلع ( . ( مالسلا هیلع  یلع ( ینعی  دش ؛

طرش نآ  رگا  دیوش ، قیقد  اجنیا  نادنمشناد ، اهداوساب ، یدرکن ؟ یراک  تفگ : عقوم  نآ  روطچ  تسه ، نیملاعلل » ةمحر  »
تلمکا مویلا  : » دیوگ یم .درک  یفرعم  ار  نینمؤملاریما  هک  الاح  یدرکن ؟ یراک  ینکن ، یفرعم  ار  یلع  رگا  دیوگ  یم ارچ  تسه ،

نوچ تسا ، نیملاعلل » ةمحر   » ربمایپ رگا  .نیا و  ینعی  تیالو ؛ .تیالو  هب  یزیچ ؟ هچ  هب  .دش  لیمکت  نید  الاح   [۱]« مکنید مکل 

https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#33-56
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#5-3


هیلع یلع ( .دش  تمحر  ملاع  لک  هب  درک و  دنلب  نآرق  رما  هب  لیئربج ، رما  هب  ادخ ، رما  هب  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( هک 
، ربمایپ تسد  هب  ینعی  نیملاعلل ؛» ةمحر   » دش  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ملاع ؛ لک  هب  دش  تمحر   ( مالسلا

، درک ادیپ  همتاخ  توبن  درک ، یفرعم  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( درک و  ربمایپ  هک  یراک  نیا  طسوت  ینعی  دیسر ؛ ملاع  لک  هب  تمحر 
رداص تقلخ  لک  هب  ربمایپ  تسد  هب  تمحر  ینعی  نیملاعلل ؛» ةمحر   » دش دوب ، توبن  الاح  ات  .دش  هضرع  تقلخ  لک  هب  تیالو 

.تسیچ تیالو  نادب  تسیک ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( نادب  ییوگ ؟ یم یلع  یلع ، اجک  .دش  نیملاعلل » ةمحر  [ » ربمایپ  ] .دش

نک یلاخ  ایند  یوب  زا  ار  تماشم  ایب 

لوبق هک  ییاهنآ  .دورب  رانک  دیاب  وت  یایند  ماشم  .دونش  یم ار  نآ  یوب  مدآ ، .یراد  وب  یدرک ، نیقی  اهفرح  نیا  هب  امش  رگا 
ار  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( دندینش ؟ یمن ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( یوب  ارچ  دندینش ؟ یمن ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( یوب  ارچ  دندرکن ،

ماما رگم  .دشک  یم دراد ، وب  یمهف ، یم ار  تیالو  هخنس  وت  تقونآ  یراد ، تیالو  وت  رگا  .دراد  وب  تیالو ، .دندینش  یمن وب  .دندز  یم
شوغآ رد  ار  اهنیا  مردپ  دیوگ : یم دروخ  یم مسق  ترضح  دندمآ ، یم نمی  زا  یا  هدع کی  هک  تسین   ( مالسلا هیلع  قداص (

قداص ماما  ، ( مالسلا هیلع  رقاب ( ماما  دونش ؟ یم یسک  هچ  .دنهد  یم تیالو  یوب  اهنیا  ناج ، قداص  تفگ : یم .تفرگ  یم
.نک یلاخ  ایند  یوب  زا  ار  تماشم  ایب  ناجاقآ ، . ( مالسلا هیلع  )

وب هک  اه  نیا ینک ؟ یم رامق  بابسا  نیا  هب  هاگن  یک  ات  ینک ؟ یم وئدیو  نیا  هب  هاگن  یک  ات  ینک ؟ یم نویزیولت  نیا  هب  هاگن  یک  ات 
ینعی هچ ؟ ینعی  منازوس ؟ یم ار  امش  یشاب ، هتشاد  رفن  ود  هب  تبحم  یا  هرذ رگا  دیوگ  یم امش  هب  ارچ  .دنراد  تملظ  یوب  دنرادن ،

وت تسا  بجاو  شندرگ  هب  ادخ  یشاب ، هتشاد  ار  ات  ود  نیا  تبحم  یتارذ  تسا ، شتآ  زا  هدنهد  تاجن تیالو  کی  هک  روط  نیمه 
دییایب میشاب ، هتشاد  رکفت  هرذ  کی  دییایب  موش  امش  یادف  مینک ؟ یمن رکف  ام  ارچ  میردارب !!! مه  اب  وگب : مه  زاب  .دنازوسب  ار 

.میهاوخب ادخ  زا  یزیچ  هچ  مینیبب 

تربمایپ هب  هک  هچ  ره  ایادخ ، میوگ : یم .میوگ  یم ادخ  هب  ییاهزیچ  کی  متسشن ، اجنیا  ییاهتقو  کی  نم  ءایبنا ، مامت  حور  هب  »
تبحم تسا ؟ هداد  یزیچ  هچ  .تشاد  تیالو  مه  ربمایپ  .تسا  هداد  تیالو ، تسا ؟ هداد  یزیچ  هچ  .هدب  مه  نم  هب  یداد ،

؟ هداد یزیچ  هچ  .تشاد  ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( تبحم  مه  ، ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ار ،  ( مالسلا اهیلع  ارهز (
تاجن هشیمه  نم  نآرق ، هب  تساوخ ، یم ار  تما  تاجن  هداد ؟ یزیچ  هچ  .تشاد  ادخ  تبحم  مه  ربمایپ  هداد ، ار  ادخ  تبحم 

مراد نم  یدرب ، یدیزرمآ و  یدیشخب ، ار  ام  رگا  یربب ، تشهب  هب  ار  نم  رگا  ادخ ، میوگ : یم ادخ  هب  یتح  ات  .مهاوخ  یم ار  اهامش 
شتسود نآ  دراد و  یتسود  کی  رگا  نمؤم  کی  میراد : مه  تیاور  .تسین  یتحاران  یاج  اجنآ  ییوگ : یم .منک  یم طرش  وت  اب 

هب مراد  نالا  نم  نکن ، نم  اب  ار  اهراک  نیا  ایادخ  متفگ : .دشابن  تحاران  نیا  دنک ، یم قلخ  کلم  کی  ادخ  تقونآ  تسه ، نییاپ 
اهنیا نم ! یولج  یراذگب  ینک  کلم  یرادنرب ، ار  اقفر  نیا  میوگ : یم .میوگ  یم ادخ  دوخ  هب  مراد  بش  فصن  الاح  .میوگ  یم وت 

ادخ هب  .متحاران  نم  دشاب ، رت  نییاپ نم  زا  امش  یاج  رگا  .میوگ  یم تسار  لوسر هللا ، حور  هب  .دشاب  رتهب  نم  زا  ناشیاج  دیاب 
مه  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( .مراد  تسود  ار  امش  نم  ردقنیا  .میوگ  یم تسار  تیالو  هب  میوگ ، یم تسار 

دیاب مه  وت  یدرک ؟ هچ  نم  تما  هب  دیوگ  یم .دنتسه  اجنیا  اه  هیروح میدرک ، تنیز  ار  تشهب  دیوگ : یم وا  هب  .دوب  روط  نیمه
ار نم  لد  یدرک ، شوخ  ار  یکی  لد  رگا  دیوگ  یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  ارچ  .میشاب  مه  رکف  هب  دیاب  یشاب ، یروطنیا 

مه نم  بخ  .یدرک  شوخ  مه  ار  نم  لد  دیوگ : یم ادخ  یدرک ، شوخ  ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( مردام  لد  یدرک ، شوخ 
« .دهاوخ یم ام  زا  ار  نیا  ادخ  منیب  یم نم  .دشاب  شوخ  ملد  مهاوخ  یم

تیالو تسناد  یم ، ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .دوسح  یکی  لیخب ، یکی  مهد ؟ یمن هار  تشهب  هب  ار  هدع  ود  دیوگ  یم ارچ 
، ماما هدزاود  تسه ، یلو  شدوخ   ( مالسلا هیلع  نسح ( ماما  تسه ، یلو  شدوخ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .تسیچ 
اما تسه ؛ مظعالا  یلو هللا  شدوخ   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  دنتسه ، یلو  ناشدوخ   ( مالسلا مهیلع  موصعم ( هدراهچ 

؟ تسیچ ادخ  تساوخ  دنتسه ، یلو  ناشدوخ  هک  دننک  یم باسح  اهنیا 

هب ار  ادخ  تیاضر  رگا  هک  دیوگ  یم ارچ  .دنک  یمن هانگ  تسیچ ، ادخ  تساوخ  دنیبب  دهاوخ  یم نمؤم  کی  نالا  هک  روط  نیمه »
اهفرح نیا  زا  ات  تشه  تفه ، دوش ، یم باجتسم  وت  یاعد  منک ، یم رایشوه  منک ، یم انیب  ار  وت  یداد ، حیجرت  تدوخ  تیاضر 
.مدرک تقباطم  مه  نآرق  هیآ  اب  نم  تسه ، یفاک  رد  تیاور  نیا  تفگ : یدابآ ، هاش  یاقآ  ام ، تسود  نیا  تقو  کی  .تسه 

دراد نوچ  هدرکن ، تفرشیپ  یلیخ  نیا  متفگ : .متسه  نک  لسک هک  متسه  یمدآ  کی  نم  دیوشن ، لسک  یدابآ ، هاش  یاقآ  متفگ :
تیاضر ادخ  لباقم  رد  ًالصا  دیابن  ام  .مهد  یم حیجرت  مدوخ  تیاضر  هب  ار  ادخ  تیاضر  نم  دیوگ  یم دنک ، یم هلماعم  ادخ  اب 



هجرد نیا  متفگ : .تسا  تسرد  تفگ : .دوب  هدمآ  ششوخ  یلیخ  فرح  نیا  زا  ناشیا  .میشاب  میلست  دیاب ] ، ] میشاب هتشاد 
، متفرگ یزیچ  الاح  .مهاوخ  یمن یزیچ  نم  .دهدب  یزیچ  ام  هب  ادخ  مینکب ، ار  راک  نیا  میهاوخ  یم ام  زونه  نوچ  تسا ، شنییاپ 
ار نم  تیاضر  ایب  دیوگ : یم تسا  نابرهم  ادخ  هک  سب  .میهاوخب  ار  ادخ  رما  دیاب  ام  .مهاوخ  یم ار  ادخ  رما  نم ، .دراد  هدیاف  هچ 

ًالصا نم  .مدرک  یراک  کی  مه  ملایخ  هب  دشاب ، میوگ  یم مه  نم  .منک  یم روطنآ  منک ، یم روطنیا  هدب ، حیجرت  تدوخ  تیاضر  هب 
« .مشاب هتشاد  مدوخ ] یارب  زا   ] تیاضر دیابن  ادخ  لباقم  رد 

تسه  ( مالسلا هیلع  یلع ( تقلخ ، مامت  زا  ادخ  تساوخ 

ادخ تساوخ  دنیبب  دنهاوخ  یم دنتسه ، یلو  هک  لاح  نیع  رد  اما  دنتسه ؛ یلو  موصعم ، هدراهچ  ماما ، هدزاود  نیا  دوخ  الاح 
( مالسلا هیلع  یلع ( ادخ ، دصقم  تسه ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( ادخ ، تساوخ  دننیب  یم .دندرگ  یم ادخ  تساوخ  یپ  .تسیچ 

حور تقلخ  لک  هب  دیاب  هک  تسه   ( مالسلا هیلع  یلع ( تسه ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( تقلخ ، مامت  زا  ادخ  تساوخ  تسه ،
،( مالسلا اهیلع  ارهز ( الاح  دننک ؟ یم راک  هچ  الاح  .ربمایپ  دوخ  یتح  ات  ماما ؛ هدزای  نیا  دناد ؟ یم یسک  هچ  .دنوش  کاپ  هک  دمدب 

.دنک یم تیالو  یادف  ار  شدوخ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( .دنک  یم  ( مالسلا هیلع  یلع ( یادف  دنک ، یم تیالو  یادف  ار  شدوخ 
ییاهرکف هچ  دنتسه ؟ اجک  اه  یضعب مدرک ؟ لالح  ار  یمارح  مدرک ؟ مارح  ار  یلالح  متشاد ؟ یریصقت  هچ  نم  دیوگ  یم

تردپ اب  هک  یضغب  رطاخ ] هب  ، ] هن دنیوگ : یم الاح  .تسا  هدوب  مارح  لالح و  دیزی ، تموکح  نامز  رد  دوش  یم مولعم  دننک ؟ یم
اب ردقچ  هیواعم ، دیوگ ؟ یم هچ   ( مالسلا هیلع  نسح ( ماما  اقآ  .دوش  یم تیالو  یادف  مه   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .میتشاد 
دراد دید  دمآ  زور  کی  .دوب  تسود  وا  اب  یلیخ  تشاد ، یمیدن  کی  هیواعم ، .دننامب  اه  هعیش ات  درک  حلص  رخآ ، .درک  لدج  ناشیا 

شیپ زورما  تفگ : .تسه  ثیبخ  ردقنیا  وا  متسناد  یمن نم  تفگ : یتساوخ ، یم ار  وا  یلیخ  هک  وت  تفگ : .دنک  یم تنعل  وا  هب 
: تفگ لوسر هللا » دمحم  نا  دهشا  : » تفگ نذوم ]  ] ات نک ، راتفر  زیمآ  تملاسم یمک  کی  دش ، هتشک  هک  یلع  متفگ : متفر ، وا 

تساوخ یم یتنعل  نیا  .دننامب  اه  هعیش تساوخ  یم درک ، حلص   ( مالسلا هیلع  نسح ( ماما  رگا  الاح  .مرادرب  ار  نیا  مهاوخ  یم
هیآ میراد ، تیاور  .درک   ( مالسلا هیلع  یلع ( یادف  ار  شدوخ  .درک  حلص   ( مالسلا هیلع  نسح ( ماما  دزادنارب ، ار  هعیش  لسن 

، درک مولعم  ادخ  رما  هب  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یتقو  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( دوخ  تسا ، نآرق 
وا یولج  دندرک ، تسرد  رهز  کی  ًاقافتا  .دنتشک  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( .دندیزرو  لخب  هشیاع  هصفح و 

لوسر هرابود  دنتشادرب ؟ تسد  رگم  .هللا  تفگ : تسا ؟ هتفگ  یسک  هچ  دنتفگ : .دراد  رهز  نیا  تفگ : .روخب  دنتفگ : دنتشاذگ ،
ینعی تیالو ؛ .دش  تیالو  یادف  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( .دنتشک  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  هللا (

.نیا

یلع ای 

تاعاجرا

هیآ 3) ةدئاملا ، هروس  ) ۱٫۲ ۱٫۱ ۱٫۰ ↑  .1
هیآ 87) ءایبنألا ، هروس  ) ↑  .2

هیآ 56) بازحألا ، هروس  ) ↑  .3
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