
میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
دالوا یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  هتاکرب ، ةمحر هللا و  مکیلع و  مالسلا  هللادبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا 

نیسحلا تیب  لها  نیسحلا و  باحصا  نیسحلا و 

تایوتحم

تسا  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( مه  نآ دراد ؛ دصقم  کی  ادخ  تقلخ  مامت  رد   ۱
تسا  ( مالسلا هیلع  یلع ( ادخ ، میقتسم  طارص   ۲

ینک راتفر  تلادع  اب  ءایشا  اب  دیاب  .تسا  تلادع  وا  تساوخ  تسا ،  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ادخ  دصقم  رگا   ۳
دنک یم راب  ار  وت  راب  ادخ  میشاب ، میتی  ریغص و  ادخ  لباقم  رد  رگا  هللاو ،  ۴

ینغ مه  یوش و  یم ریبک  مه  درک ، دییأت  ار  وت  تیالو  یتقو   ۵
دوش یم کشخ  ملاع  مامت  هکلب  ایند ؛ نیا  هن  دشابن ،  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هیرهم  رگا   ۶

تسین ام  ماما  یلع  میشابن ، یقتم  ات   ۷
میشاب هتشاد  تیالو  هب  لمع  دیاب  میشاب ؛ هتشاد  تیالو  هب  دروخرب  دیابن  ام   ۸

! دیشابن رکذ  دزد  شیر و  دزد   ۹
دنک ءاضما  ار  وت  هدنورپ   ( مالسلا اهیلع  بنیز ( ترضح  ) و  مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  ایب  زیزع ، مناخ   ۱۰

هضور  ۱۱
اعد  ۱۲

دیورن ایند  زا  نید  یب ات  دیرادرب  هراوهام  وئدیو و  زا  تسد  دییایب  رخآ ؛ رکذت   ۱۳
تاعاجرا  ۱۴

تسا  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( مه  نآ دراد ؛ دصقم  کی  ادخ  تقلخ  مامت  رد 

، میوگ یم تسار  نم  مسق ، منید  هب  .درک  یم تبحص  تعاس  کی  ًالثم  یربنم  کی  میتفر ، یم ربنم  یاپ  تقو  کی  ام  اقفر ،
کی ای  داد و  یمن ای  مه  شرخآ  دهدب ، ام  هب  یزیچ  کی  میتشاد  راظتنا  هک  یناسک  لثم  مدرک ، یم هاگن  وا  هب  نم  هک  روط  نیمه

.تسا هدش  یروطنیا  رگید  دنرادن ، ریصقت  مه  ادخ  ناگدنب  نآ  .تفگ  یم ام  هب  یزیچ 

تیاور دنک ، یم تبحص  گنشق  دراد  مه  اقآ  نآ  .دنتسه  ناشدوخ  رکف  رد  دنتسه ، هشیدنا  رکف و  کی  رد  هک  یصاخشا 
، دیوگب نم  هب  هک  درادن  دصقم  هک  مه  ادخ  هدنب  نآ  .میوگ  یم تیاور  ثیدح  دصقم  رد  نم  اما  دیوگ ؛ یم زیچ  همه  دیوگ ، یم
ادخ هدنب  نآ  .تسا  مهم  یلیخ  مرب ، یمن ار  وا  مان  نم  هک  ییاقآ  کی  .مییوگ  یم دصقم  اب  ام  اما  دیوگ ؛ یم تیاور  ثیدح و  دراد 

عجار اجنآ  تعاس  کی  ادخ  هدنب  نیا  .منک  یم تبحص  ثیدح  نم  دییایب  امش  هک  تفگ  دنتشاد ، ینشج  سلجم  کی  ریدغ ، زور 
تسرد  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( تدابع  .دوب  هدروآ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( تدابع  یور  دعب  درک ، تبحص  ریدغ  هب 

زامن یروطنیا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( مدج  هک  تسا  تسرد  فرح ، .تسا  هدومرف   ( مالسلا هیلع  یداه ( ماما  اقآ  تسا ،
یاه تدابع اقآ ]  ] نیا .دناوخ  یم زامن  تعکر  رازه  هصالخ  هتخیر ، یم کشا  دناوخ و  یم زامن  یروطنیا  اه  ناتسلخن رد  دناوخ ، یم

قلخ زا  هک  تسا  هدروآ  قلخ  ءزج  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( نم  رظن  رد  نیا  .تسا  هتفگ  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
.مدش تحاران  یلیخ  نم  .تسا  نیا  نم  رظن  .دنک  یم تدابع  رتالاب  وا  دینک ، یم تدابع  یروطنیا  امش  .دنک  یم تدابع  رتالاب 
مک ام  رادیرخ  تسا ، مک  نم  یرتشم  .دنرخ  یم وا  زا  یلو  دنرخ  یمن هک  نم  زا  دوب ؛ هتفگ  ناشیا  ار  هلمج  نیا  شاک  متفگ :

هیلع یلع ( دنکب و  نیلقث  تدابع  قلخ  رگا  تفگ : یم هعفد  کی  تفگ ؛ یم ار  اه  تدابع ناشیا  شاک  .دنرخ  یم وا  زا  اما  تسا ؛
.تفگن هک  ار  نیا  یلو  .دوب  هتفگ  ار  نیا  شاک  .دنرب  یم منهج  لخاد  تروص  هب  ار  وا  دشاب ؛ هتشادن  تسود  ار   ( مالسلا

تدابع مییوگب  هک  میدمآ  ام  اما  تسا ؛ ثیدح  تسا ، تیاور  تسا ، بوخ  فرح  مینک ، یم تبحص  ام  هک  تسا  نیا  ثحب 
یلص هللا لوسر هللا ( یصو  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ام  هک  تسا  نیا  نآ  رت  تسرد اما  تسا ؛ تسرد  زامن  تسا ، تسرد 

هیلع نینمؤملاریما ( تقیقح  ام  رگا  دراد ، دصقم  کی  ادخ  تقلخ  مامت  رد  .مینادب  ادخ  دصقم  مینک و  لوبق   ( ملس هلآ و  هیلع و 
.دناوخ یم مه  زامن   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( بخ ، .تسا  تسرد  نیا  مینک  ءاشفا  ار   ( مالسلا



تقیقح اما  تسا ؛ تسرد  ملاع  نیا  رد  یفرح  ره  یلقن و  ره  ینآرق ، هیآ  ره  یثیدح ، ره  یتیاور و  ره  تسا : نیا  نم  هدیقع 
نآ هب  تدوخ  دشابن ، لاصتا  تیالو  هب  رگا  .تسا  لطاب  دشابن ، لاصتا  تیالو  هب  رگا  اهنیا  مامت  .تسا   ( مالسلا هیلع  یلع ( نآ 

عطق قرب  هک  تسا  نیا  لثم  دراد ، قرب  یتدم  کی  اه  فرح نیا  .تسین  لصو  تیالو  رون  هب  اه  فرح نیا  اما  یا ، هداد قرب 
تسرد زامن  اه و  تدابع اه و  فرح نیا  مامت  میرادن ، نآ  زا  رتالاب  هک  نآرق  هیآ  دوخ  یتح  یتیاور ، ثیدح و  ره  سپ  .دوش  یم
تسرد مامت  دنتسه ، مرتحم   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  مامت  .میتسه  رفاک  ام  دشابن ، تسرد  رگا  تسا ،

تسرد دیهاوخ  یم رگا  اما  دننک ، یم تسرد  ییایند  یاهپمال  نیا  اب  ناشدوخ  دراد ، یقرب  کی  نیا  اما  دیدومرف ؟ هجوت  دنتسه ،
.تسین یدبا  دشابن ، لصو  تیالو  هب  تدابع  رگا  .تسه  یدبا  دش ، لصو  تیالو  هب  یتقو  .دشاب  لصو  تیالو  هب  دیاب ] ، ] دوشب
هتشادن لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  ینک و  نیلقث  تدابع  رگا  دیوگ  یم ارچ  .دشاب  تیالو  هب  لصو  دیاب  نآ  تیدبا 

وت نادان ، ینک ؟ یمن یلع  یادف  ار  تتدابع  ارچ  وت  دنک ، یم یلع  یادف  ار  نیلقث  تدابع  ادخ  یوش ؟ یم منهج  لخاد  یشاب 
دوخ دصقم  هب  سدقم  تسا و  لصو  نید  هب  نیدتم  .وش  نیدتم  ورب و  رانک  یسدقم  زا  ایب  .یتسه  سدقم  وت  .یتسه  سدقم 

ار اهنیا  مامت  یمهفب ، یهاوخ  یم رگا  .ونشب  فرح  ایب و  مورب ، تنابرق  موشب ، تیادف  نم ، زیزع  .تسا  لصو  شدوخ  تساوخ  و 
.نک تیالو  بسک  راذگب و  نیمز  هب  ار  اهنیا  مامت  یدرک ، فشک  اجنیا  زا  تدوخ  هک  ییاقآ  تداوس و  تتردق و  .راذگب  نیمز  هب 

.نک تیالو  بسک  ایب  تسا ، بوخ  یلیخ  تیالو  بسک  نم ، زیزع 

تسا  ( مالسلا هیلع  یلع ( ادخ ، میقتسم  طارص 

نیدتم هلل  دمحلا  دیتسه و  اربم  دیناد و  یم ناتدوخ  ار  اهنیا  مامت  متشاذگ ، هلمج  ود  یارب  متشاذگ  راون  نم  هکنیا  لیلد  الاح 
میراد ام  .تسا  یشاخ  شاخ ، ایند  نیا  تارک  دنیوگ  یم میدمآ و  ایند  نیا  هب  ام  تسا ، هجو هللا  تیالو  متفگ : اما  دیتسه ؛
میقتسم طارص  میهاوخ  یم ام  میرادن ، دصقم  هک  ام  مینک ، یم شیامزآ  میهد ، یمن ماجنا  یرگید  راک  مینک ، یم تیالو  نیرمت 

زا ام  دنداد و  ناشن  ام  هب  ار  اه  هار مه  اهنآ  و  میسرب ، اجک  زا  تسا ، روطچ  تسه و  یزیچ  هچ  میقتسم  طارص  هک  میمهفب  ار 
طارص رگا  امش   [۱]« میقتسملا طارصلا  اندها   » .میسرب میقتسم  طارص  هب  میورب و  دنداد  ناشن  ام  هب  هک  ییاه  هار نامه 

.دیور یم ههاریب  هب  دیورب  یرگید  هار  رگا  اما  دیسر ، یم ادخ  هب  دیورب ، ار  میقتسم 

هک تسا  یروط  رشب  یتخبدب  .متسه  میقتسم  طارص  نم  میقتسم ؛» طارص  انأ  : » دیوگ یم  ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما 
، دینکن رکف  تقو  کی  اه ، هبلط مییوگ  یمن نایاقآ ، مییوگ  یم یتقو  ام  ) دندناوخ ؛ سرد  حالطصا  هب  هک  یناسک  زا  نایاقآ ؛ زا  یکی 

اهنآ .مینک  کبس  ار  اهنآ  میهاوخ  یمن ام  مییوگ ،] یم  ] ار اهنآ  دییوگن  مییوگ  یم ام  ات  دیتسه ، نایاقآ  امش  دیتسه ، اقآ  مه  امش 
یسک رگا  دنتفگن  رگم  تفگ : یم تسا )، داوساب  حالطصا  هب  هک  نایاقآ  نیا  زا  یکی  نامدوخ ، نیب  زا  نالا  .دنناد  یم ناشدوخ 

وت یور  هک  نالاپ  زا  فیح  امرفب ، دنک ، یم ار  شدوخ  فیرعت   ( مالسلا هیلع  یلع ( ارچ  تسین ؟ بوخ  دنکب ، ار  شدوخ  فیرعت 
، نم زیزع  .تسادخ  دصقم  وا  دیوگ  یم دراد  ناج ، اباب  .تساهنیا  یزامن و  یلیخ  .دندرب  قلخ  یوت  ار  اهنیا  روطچ  نیبب ، .دنراذگب 

رگید طارص  هب  وت  تسا ، هداد  رارق  میقتسم  طارص  ارم  ادخ  دیوگ : یم ینعی  میقتسم ،» طارص  انأ  : » دیوگ یم دراد  موشب ، تیادف 
انأ  » .تسا نیا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رصان » نم  له   » .دیوگ یم رصان » نم  له   » دراد یلع  .دنامهف  یم وت  هب  دراد  .ورن 

.هن هن ؟ ای  میراد  هجوت  .فرط  نیا  ایب  نم ، زیزع  میقتسم ،» طارص 

تلادع اب  ءایشا  اب  دیاب  .تسا  تلادع  وا  تساوخ  تسا ،  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ادخ  دصقم  رگا 
ینک راتفر 

الاح .دراد  رما  ادخ  رضحم  تقو  نآ میشاب ؛ ادخ  رضحم  رد  مئاد  ینعی  میشاب ؛ ادخ  رضحم  رد  دیاب  ام  تسا ؛ نیا  نم  فرح  الاح 
.تسا  ( مالسلا هیلع  یلع ( شرما  دراد و  رما  ادخ  رضحم  تقو  نآ یدمآ ، ادخ  رضحم  رد  یدرک و  جراخ  زیچ  همه  زا  ار  تدوخ  هک 

رد .میشاب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  دوجو  رما  رد  ) و  مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رما  رد  دیاب  میدمآ ، ادخ  رضحم  رد  هک  الاح 
یارب دننک ؟ یم رداص  هیرما  هچ  یارب  .دننک  یم رداص  هیرما  اهنیا  دیتسه ، اهنیا  رما  رد  هک  الاح  دیدومرف ؟ هجوت  .میشاب  اهنیا  رما 

ءایشا تخرد  تسا ، ءایشا  ایرد  تسا ، ءایشا  ترسپ  تسا ، ءایشا  امش  مناخ  .دننک  یم رداص  هیرما  ءایشا  یارب  الاح  .ءایشا 
هیلع نینمؤملاریما ( یلع  ادخ  دصقم  رگا  هک  دینک  هجوت  دیاب  .تسا  ءایشا  تسا  نامسآ  نیا  ریز  هک  ییاهزیچ  مامت  تسا ،

رد مه  .یوش  یم دنوادخ  صاخ  هدنب  وت  تقو  نآ .ینک  راتفر  تلادع  اب  اهنیا  اب  دیاب  تسا ، تلادع  وا  تساوخ  تسا ،  ( مالسلا
ءایشا نیا  الاح  .ینک  یمن تنایخ  ءایشا  هب  مه  یراد و  تلادع  ءایشا  هب  مه  یتسه و  تیالو  رما  رد  مه  یتسه و  ادخ  رضحم 

.دراد داعبا  یلیخ 
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تنایخ هک  یسک  دنک ، یم ءایشا  هب  تنایخ  دنک ، یم تبیغ  هک  یسک  دنک ، یم ءایشا  هب  تنایخ  دروخ ، یم لوزن  هک  یسک 
شرافس تسادخ ، مرح  تسادخ ، سومان  ءایشا  نیا  مامت  راگنا  ینعی  دراد ؛ داعبا  یلیخ  نیا  دنک ، یم زواجت  ءایشا  هب  دنک ، یم

: دیوگ یم دشک ، یم دایرف  الاح  تسا ؛ بظاوم   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ردقچ  .دنک  یم عافد  اهنآ  زا  ادخ  تقو  نآ تسادخ ؛
لاخلخ تشپ  زا  یدوهی  کی  زا  ندوب ؛ مالسا  هانپ  رد  تسا ؟ هدش  هچ  ناج ، یلع  .دراد  اج  دریمب ، هصغ  نیا  زا  ناملسم  رگا 

( مالسلا هیلع  یلع ( تفگ : دنک ، تمحر  ار  یمق  سابع  خیش  جاح  ادخ  .تسا  هدش  هدیشارخ  رادقم  کی  شیاپ  تسا ، هدیشک 
ردقچ .تسا  هدش  زواجت  ءایشا  هب  نیا  ارچ ؟ .دروخ  همطل  نم  رمک  تفگ : دناوخ ، هتسشن  تقو  دنچ  ات  ار  شا  هلفان یاهزامن 

شوگ ایب  نم ، زیزع  ناجاباب ، مینک ؟ یم هلماعم  رد  شغ  ردقچ  مینک ؟ یم تنایخ  ردقچ  مینک ؟ یم یضاران  نامدوخ  زا  ار  مدرم 
.هدب

دنک یم راب  ار  وت  راب  ادخ  میشاب ، میتی  ریغص و  ادخ  لباقم  رد  رگا  هللاو ،

، دینک رکف  تسا ، هداتفا  نم  راب  تفر ، هلفاق  .تسا  بوخ  یلیخ  تسا ، گنشق  یلیخ  میشابن ؟ یروطنیا  هک  مینک  راک  هچ  الاح 
.دنتفر همه  دیدوب ؟ پیت  مه رفن  دنچ  اب  دنتفر ؟ اجک  اه  هیاسمه تفر ؟ اجک  ناتردام  دنتفر ؟ اجک  ناتیاقفر 

تسا هداتفا  نم  راب  تفر ، نینمؤملاریماهلفاق  قح  هب  لیلج ، بر  یا  نک  راب  نم ، راب 
میتی متسه  ریغص و  متسه  نینمؤملاریمانم  قح  هب  نک  راب  نم  راب 

وت راب  هللاو ، .میشاب  میتی  میشاب ، ریغص  اما  دنک ؛ راب  ار  ام  راب  ادخ  دیاب  تسا ، هداتفا  ام  راب  مینک ، باسح  ادخ  لباقم  رد  دیاب  ام 
.هن ای  دنک  یم راب  ار  وت  راب  نیبب  میوگ  یم تیاور  کی  نم  نالا  .دنک  یم راب  ار  وت  راب  منید ، هب  دنک ، یم راب  ار 

هک هار  طسو  داتفا ، هار  دش و  راوس  .دوبن  بلاج  یلیخ  لوا  زا  رتش  نیا  هک  تشاد  یرتش  کی  .دور  یم هکم  هب  دراد  هضف  رتخد 
ارهز ترضح  راکتمدخ  نم  ردام  ایادخ ، تفگ : دنتفر ، نابایب  طسو  هک  الاح  .دشن  وا  لطعم  تفر و  مه  هلفاق  دز ، وناز  رتش  دش ،
طسو مرادن و  هلیسو  نم  نک ، هناور  یا  هلیسو کی  نم  یارب  ، ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  قح  هب  تسا ، هدوب   ( مالسلا اهیلع  )

، داد مسق  وا  هب  تفگ ؟ هچ  اما  دنک ، یم راب  ار  وت  راب  .تشاذگ  مارحلادجسم  رد  ار  وا  دمآ و  یراوس  کی  هعفد  کی .متسه  نابایب 
وا رتخد  نم  درک ، یم تمدخ   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هناخ  رد  نم  ردام  : » داد مسق   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هب 

؟ تسه اجک  وت  رظن  اما  دنکن ؟ راب  ارچ  دنک » یم راب  ار  وا  راب  .تسا  هداتفا  نم  راب  متسه ،

رما رد  هکنیا  یکی  میشاب ، ادخ  رضحم  رد  دیاب  ام  متفگ : هکنیا  یکی  .متشاذگ  هلمج  ود  نیا  یارب  متشاذگ  هک  یراون  نیا  نم 
ادخ هدنب  وت  یدش ، یروطنیا  رگا  نم ، زیزع  .مینک  راتفر  تلادع  اب  ءایشا  اب  میشاب و  ءایشا  طسو  رد  هکنیا  یکی  میشاب ، تیالو 
ام رگا  .مینک  هجوت  اه  فرح نیا  هب  دیاب  ام  نم ، نازیزع  یهاوخ ؟ یم هچ  رگید  ینک ، یم لمع  یراد  ار  ادخ  تساوخ  یتسه ،
میورب ییاج  کی  دوب  هتفگ  یکی  .مورب  اقفر  زا  یکی  نابرق  موشب ، امش  همه  یادف  نم  .تسه  وا  ام  هدنهد  تاجن میدرک ، هجوت 
لابند .دسرب  مداد  هب  ربق  لوا  بش  هک  مدرگ  یم یکی  لابند  مراد  نم  میایب ؟ اجک  نم ، اباب  تفگ : .دراد  گنر  بآ و  یلیخ  اجنآ 
یکی لابند  دزرمایب ، ارم  ناهانگ  هک  مدرگ  یم یکی  لابند  .دنک  کمک  نم  هب  رکنم  ریکن و  لاؤس ] ماگنه  رد   ] هک مدرگ  یم یکی 

نیا لابند  نم  .میآ  یمن نم  سپ  تفگ : .هن  دوب : هتفگ  تسه ؟ دوب  هتفگ  .دنک  رظن  فرص  نم  هتشذگ  ناهانگ  زا  هک  مدرگ  یم
.میدرگب عمش  نامه  رود  میدرگب ، نامه  لابند  دیاب  ام  نم ، نازیزع  .مدرگ  یم

ینغ مه  یوش و  یم ریبک  مه  درک ، دییأت  ار  وت  تیالو  یتقو 

هیآ رد  میراد و  نیتملا  لبح  مان  هب  ینامسیر  کی  ام  هک  میراد  تیاور  هک  تسا  نیا  .موش  تیادف  مورب ، تنابرق  نم ، زیزع  »
سح ینعی  ما ؛ هدید نم  تسیچ ؟ نیتملا  لبح  میمهفب  ام  هک  تسه  یزیچ  هچ  هک  دیدومرف  هجوت  ایآ  .تسا  هدمآ  مه  نآرق 

رد هتفر  همه  هاگراب  دبنگ و  نیا  هک  میدید  میتفر  .میتفر   ( مالسلا اهیلع  هموصعم ( ترضح  هک  میدید  باوخ  تقو  کی  ام  .مدرک 
راگنا تسه و  روط  نیمه اما  تسین ؛ یربق  میدید  میدرک ، هاگن  هک  هچ  ره  تسا ؟ هدش  یروطنیا  ارچ  .تسا  هتفر  نامسآ  یاضف 
لثم اهنیا  تسا و  یروطنیا  ریجنز  اهدص  اما  دندوب ؛ هتفر  نامسآ  یاضف  رد  اه  هتسد لگ همه  .تسه  یروطنیا  مه  اه  هتسد لگ

هاگن دنراد  همه  .تسین  اهراوید  نیا  دراد و  تعسو  .دندوب  هدش  عمج  اجنآ  مق  ریغ  مق و  قلخ هللا  مامت  .دندوب  نم  ناتشگنا 
.دوب رما  هب  مه  نآ  .دسرب  اهنیا  هب  ناشتسد  دنتساوخ  یم مه  همه  .میتفر  یا  هشوگ کی  هب  ام  .دوب  یروآ  بجعت زیچ  .دننک  یم

یراک کی  ًالثم  هک  سک  ره  .دوب  یروطنیا  نیتملا  لبح مان  هب  ینامسیر  کی  هک  میراد  تیاور  ام  .تسا  دب  یلیخ  هعدخ  رخآ 



دمآ و صخش  نآ  .دوب  هداد  رفن  کی  هب  لوپ  رادقم  کی  رفن  کی  .دروخ  یم مسق  تفرگ و  یم نیا  هب  ار  شتسد  دمآ و  یم درک  یم
یاقآ نیا  .داد  نیا  هب  ار  اصع  دروخب ، مسق  دریگب و  بانط  نیا  هب  ار  شتسد  تساوخ  یم یتقو  .تشاذگ  اصع  لخاد  ار  لوپ 
بانط نیا  هب  ار  متسد  .مداد  وا  هب  متشاذگ و  اصع  کی  رد  ار  اه  لوپ نآ  نم  تسا ، هداد  لوپ  نم  هب  حالطصا  هب  سدنهم ،

هعدخ یتقو  .درک  هعدخ  .تفر  نتفر ، نیمه  هب  تفر و  الاب  هب  نامسیر  نیا  اقآ  .مداد  لوپ  وا  هب  نم  مدروخ  هریبک  مسق  متفرگ ،
هک تسا  تیاور  نیا  ینک ؟ یم هعدخ  تنمؤم  ردارب  هرابرد  ارچ  .دنک  یم هراچیب  ار  وت  هعدخ  .دریگ  یم ام  زا  ار  شتمحر  ادخ  ینک ،

میدید باوخ  ام  الاح  .دوب  بوخ  یلیخ  نیتملا  لبح  نیا  نیتملا ؛ لبح  دیوگ : یم یلاعت  کرابت و  یادخ  الاح  .میوگ  یم مراد  نم 
ناشتسد دننک  یم یراک  ره  مدرم  مامت  .تسا  یددعتم  یاهریجنز  .تسا  یروج  نیا  ( مالسلا اهیلع  هموصعم ( ترضح  هک 

ناشدوخ دوب ، عمج  مساوح  میپاچب ! ار  هد  مینیبب و  ار  ادخدک  لوا  دیاب  ام  میدید  میداتسیا و  هشوگ  نآ  میتفر و  ام  .دسر  یمن
یاه هچب متخیر ، ار  مدوخ  یوربآ  اه  هاگراک نیا  رد  هعفد  هس  ود ، نم  هک  یناد  یم وت  ایادخ ، میتفگ : میتفر و  اجنآ  .دننک  یم عمج 

رسپ نآ  هب  مه  فرط  نآ  زا  .تسا  هدرکن  مدید  نم  متفگ  یم ای  هن ، متفگ : یم نم  دندرب و  یم لوپ  .مدرکن  دزد  ار  مدرم 
ایب و ایادخ ، میتفگ : .مییوگ  یم ادخ  هب  میراد  ام  .میوگ   یم نم  یرادرب  رگید  هعفد  یلو  یتشادرب ، ار  لوپ  مدید  نم  متفگ : یم

اهنآ .دمآ  نییاپ  ریجنز  کی  متفر  نم  ات   ( مالسلا اهیلع  هموصعم ( ترضح  دوخ  هب  یدیمهف ؟ .مور  یم ولج  نم  .زیرن  ار  ام  یوربآ 
( مالسلا اهیلع  هموصعم ( ترضح  ناویا  رد  .میتفر  الاب  میتشاذگ و  نامیاپ  ریز  ار  ریجنز  ام  یدیمهف ؟ .دندمآ  یم نییاپ  رما  هب 
؟ ینک راک  هچ  دیاب  لوا  اما  دریذپ ؛ یم ار  وت  دنک ، یم عمج  دنک ، یم طبض  ار  وت  نیتملا  لبح  .تسا  نیتملا  لبح  نیا  .میتسشن 

، تشاد افص  اجنیا  ردقنیا  اما  الاب ؛ ورب  دیوگ  یم مه  شدوخ  نییاپ ، ایب  دیوگ  یم شدوخ  .تسا  شدوخ  تسد  نییاپ  الاب و  ینادب 
هب وت  تسد  تقو  نآ  .راذگن  بهذمال  نآ  هب  ار  تتسد  وت  اما  .درک  یم ظح  مدآ  هک  تشاد  افص  ردقنیا  دیزو ، یم یکنخ  داب  کی 

»؟ دور یم اجک  تتسد  .دسر  یم نیتملا  لبح 

، نم زیزع  .دنک  راب  ار  نم  راب  دیاب  وا  .لیلج  بر  یا  نک  راب  نم ، راب  تسا ؛ هداتفا  نم  راب  تفر ، هلفاق  میوگب : ار  نیا  هرابود 
، هللاو .دنک  یمن راب  دنک ، یم جک  ار  وت  راب  قلخ  .نادن  رثؤم  ار  قلخ  دنک ، راب  وگب  وا  هب  اما  .دنک  راب  ار  ام  راب  دیاب  وا  مورب ، ناتنابرق 

رگید یاج  کی  .میتی  متسه  نم  هک  نوچ  ریغص ، متسه  نم  هک  نوچ  .دنک  یم جک  مه  وت  راب  تسا ، جک  شدوخ  .دنک  یم جک 
.منز یم تبسانم  یور  اما  منزب ؛ هرابود  مهاوخ  یمن منز  یم هک  ار  یفرح  کی  نم  مبلط  یم شزوپ  .مدرک  ضرع  امش  هب  نم 
ریبک ار  وت  اجک  زا  تیالو  .دنک  یم ریبک  ار  وت  تیالو  نیبب ، ریغص  میتی و  تیالو  لباقم  رد  ادخ و  لباقم  رد  ار  تدوخ  متفگ :

کرابت و یادخ  هک  مراودیما  سپ  .ینغ  مه  یوش و  یم ریبک  مه  درک ، دییأت  ار  وت  یتقو  .دنک  یم دییأت  ار  وت  تیالو ، دنک ؟ یم
یدییأت نیا  درک ، دییأت  رگا  .دنک  دییأت  ار  ام  همه  دنک و  ظفح  شدوخ  هانپ  رد  ار  ام  دریگب و  رظن  رد  ار  ام  یاهراک  تیالو  یلاعت و 
هابتشا قلخ  دییأت  .ینک   تعاطا  ار  وا  رما  دهاوخ  یم دشکب ، راب  وت  زا  دهاوخ  یم درک ، دییأت  ار  وت  قلخ  رگا  اما  تسا ؛ ییاروام 

.دوب ادخ  لوسر  تسد  دییأت  دوب ، ءاروام  تسد  دییأت  دوب ،

اهنآ دییأت  دندرک ، دییأت  اهنآ  رگا  .تسا  هداد  رایتخا  اهنآ  هب  تسا و  هدرک  مولعم  ار  یناسک  یلاعت  کرابت و  یادخ  نم ، نازیزع 
دییأت دوخ  یب ار  یسک  اهنآ  .دیوگ  یم کیبل  نآرق  تیالو و  ادخ و  هب  دوش ، یم دییأت  هک  یا  هدنب نآ  .تسا  رصان » نم  له  »

هب دییوگب ، کیبل  دیجم  نآرق  یادن  هب  دییوگب ، کیبل  ادخ  یادن  هب  دیاب  دیوشب ، دییأت  دیهاوخ  یم رگا  نم ، نازیزع  .دننک  یمن
« رصان نم  له   » مه ادخ  هللاو ، .دنیوگ  یم رصان » نم  له   » دنراد اهنآ  دیتفگ ، کیبل  امش  رگا  .دییوگب  کیبل  تیالو  یادن 

.هاوخب نم  زا  ار  تدوخ  شآ  کمن  نم ، هدنب  یا  دیوگ : یم دیوگ ؟ یم رصان » نم  له   » هک ییوگ  یم اجک  زا  .دیوگ  یم

دوش یم کشخ  ملاع  مامت  هکلب  ایند ؛ نیا  هن  دشابن ،  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هیرهم  رگا 

ترضح هب  لاصتا  نوچ  دوبن ؛ ینتخورف  هک  دوب  زیچ  ود  .دوب  یتفم  شآ  کمن  تفگ : یم .دنک  تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ 
زیزع یارهز  دقع  شرع ، رد  اه ، نامسآ رد  تقلخ ، رد  یلاعت  کرابت و  یادخ  .کمن  یکی  بآ و  یکی  تشاد ؛  ( مالسلا اهیلع  ارهز (

یوداک ار  بآ  ادخ  دربب ، وداک  کی  هک  تسین  ام  لثم  ادخ  سپ  .درک  گنهامه  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( اب  جاودزا  نیا  ار ،
رگید یاج  رد  نم  نکب ، ار  شباسح  الاح  تسه ؟ یسک  هچ  ارهز  نیبب  نم ، زیزع  .داد  رارق  ارهز  یوداک  ار  کمن  .داد  رارق  ارهز 

ددنگب هچ  ره  دیوگ : یم الاح  .تسین  تسرد  یلیخ  کمن  یب یاذغ  .یروخب  یناوت  یمن دشاب ، هتشادن  کمن  اذغ  رگا  متفگ ،
هک یعقوم  ددنگ ؟ یم کمن  اجک  .درب  یم ار  اذغ  هزم  ددنگب ، کمن  دنکن  ادخ  کمن ، ددنگب  هک  یزور  هب  یاو  دننز ، یم شکمن 

هک یبآ  نیا  .درادن  کمن  نوچ  تسا ؛ دوخ  یب تیاهراک  تسا ، هدوهیب  تیاهراک  تسا ، کمن  یب تیاهراک  ینکن ، راک  رما  قباطم 
کشخ ناهج  دشابن  بآ  رگا  تسه ؛ بآ  هشیمه  یورب  اجک  ره  نم ، زیزع  تسا ،  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هیرهم  ینیب  یم
زا یکی  ) دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  دشابن ؛  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  رگا  تسا ، نیا  نم  ییالو  هدیقع  .دوش  یم

؟ دوش یم نازیرورف  ملاع  نیا  دشابن ، ادخ  تجح  رگا  دندرک ) لاؤس  قداص  ترضح  زا  تفگ : دوب ، هدید  ار  شتیاور  نم  یاقفر 



کشخ ملاع  همه  دشابن  بآ  رگا  .تسا  هدرک  راک  هچ  ادخ  نکب  ار  شباسح  الاح  .درب  یم ورف  ار  شلها  نیمز  ًالصا  تفگ :
.دوش یم

اهیلع ارهز ( ادخ  نیبب  اما  دنتسه ؛ حیحص  اهنیا   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  یلع ،  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( نم ، ناج 
.شاب مارآ  یسانشب ؟ ار  اهنیا  یهاوخ  یم اجک  وت  .دوش  یم کشخ  ملاع  مامت  دشابن ، وا  هیرهم  رگا  .تسا  هدرک  هچ  ار   ( مالسلا

زا ار  نامدصقم  یلو  میراد ؛ تخانش  تسا ، لطاب  هک  تسا  یتخانش  کی  میراد : تخانش  ود  رخآ  .نک  تعاطا  ار  اهنآ  رما  طقف 
؟ دنتفرن رگم  دنتفر ، نومأم  نوراه و  هک  روطنامه  تفر ، دعس  نبا  هک  روطنامه  .میور  یم نآ  لابند  میناد و  یم رتالاب  تخانش 

.دندرک یم راتفر  اهنیا  اب  گنرین  هعدخ و  اب  اهنآ  دنتخانش ؟ یمن رگم 

[ دوش یم کشخ   ] ملاع مامت  ایند ، نیا  هن  دشابن ، وا  هیرهم  رگا  هک  تسا  مهم   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ردقچ  .نک  هجوت  نم ، زیزع 
کی میراد و  یگدنز  کی  .میراد  فرح  ات  ود  ام  رخآ  .دنک  یم یگدنز  بآ  هطساو  هب  دراد  مه  نامسآ  دهاوخ ، یم بآ  مه  نامسآ 

هب عجار  اه  فرح نیا  زا  اهدص  ام  میراد ، هباشم  کی  میراد ، رما  کی  میراد ، تقیقح  کی  میراد ، شمارآ  کی  میراد ، یدوبان 
هتشاد رکفت  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  یزیچ  چیه  اما  میوگب ؟ امش  یارب  نم  ار  اهنیا  زا  کی  مادک  نم ، نازیزع  .میراد  تیالو 

رگید .ینیب  یم ار  ملاع  مامت  دنک و  یم یلجت  رما  نآ  دیشاب ، هتشاد  رما  مچرپ  رگا  هللاب ، هللاو ، .دیشاب  هتشاد  رما  مچرپ  دیشاب ،
زاب ندید  تسا ، ندیمهف  زا  ریغ  زاب  ندید  نم ، نازیزع  یناد ؟ یم ایآ  ینیب ، یم ار  نیا  .تسین  شوخ  یناهج  رتویپماک  هب  تلد 

.تسا هداد  یتمظع  هچ  اهنیا  هب  ادخ  میمهفب  ام  نک ، هجوت  الاح  .تسا  نیقی  زا  ریغ 

تسین ام  ماما  یلع  میشابن ، یقتم  ات 

هلآ و هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رازه  راهچ  تسیب  دص و  موصعم ، هدراهچ  ماما و  هدزاود  زا  ریغ  هب  ادخ  هک  تسا  نیا  نم  هدیقع 
لزان نآرق  میوگ  یم نم  .تسا  نم  لایخ  سکعرب  نیا  .مدرک  لزان  نیقتم  هب  ار  نآرق  دیوگ : یم ادخ  ارچ  .درادن  ار  یسک   ( ملس

ناتیادف نم ، نازیزع  .دنک  یم لمع  نآرق  هب  یقتم  ارچ ؟ .مدرک  لزان  نیقتم  یارب  دیوگ : یم وا  تسا ، ناراکهنگ  یارب  هدش ،
امش هب  اجنیا  نالا  .دیتسه  یقتم  دینک ، لمع  نآرق  ) و  ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ادخ و  رما  هب  مه  امش  رگا  موشب ،

هعفد کی  الاح  دراد ، قادصم  یزیچ  ره  .دیوش  یقتم  اما  دنک ؛ یم شاف  ار  امش  تیئامظع  ادخ  نیا  زا  دعب  دهد ، یمن تیئامظع 
؟ دیراد هجوت  ایآ  .تسین  نم  ماما  یلع  مشابن ، یقتم  نم  ات  نیقتملا ؛» مامإ  انأ  : » دیوگ یم  ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما 

هشیدنا نآ  اب  مینک ، رکف  نآ  اب  دیوگ ، یم هچ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( مینادب  دیاب  ام  .مینک  هجوت  اه  فرح نیا  هب  دیاب  ام 
ام تسا ، رون  نآرق ، دیوگ : یمن رگم  .تسا  یلجت   ( مالسلا هیلع  یلع ( فرح  میشاب ؛ هتشاد  هجوت ]  ] رگا هللاو ، میشاب ، هتشاد 

؛ دراد یلجت  اه  هتشون نیا  اه و  فرح نیا  نم ، زیزع  تسا ، یلجت  ، ( مالسلا هیلع  یلع ( فرح  تسا ؛ رون  ام  فرح  میتسه ، رون 
.دینکن یناگیاب  ار  راون  اما 

میشاب هتشاد  تیالو  هب  لمع  دیاب  میشاب ؛ هتشاد  تیالو  هب  دروخرب  دیابن  ام 

ًالثم .متخانش  یم مه  ًالبق  مراد ، ربخ  نم  دنتسه  اجنیا  یا  هدع کی  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  .میداد  شوگ  هعفد  کی  الاح  بخ 
، دور یم اجنآ  هب  زور  دنچ  سدنهم  کی  دور ، یم اجنآ  هب  زور  دنچ  اقآ  کی  دنور ، یم اجنآ  هب  دراد  مسر  مسا و  رادقم  کی  یسک 

نیا .تسا  نامه  دننام  میناد ، یم هلب  دیوگ : یم .تسا  روطنیمه  مه  تیالو  نیا  .میدیسر  ینالف  تمدخ  هلب ، دیوگ : یم دعب 
هتشاد تیالو  هب  لمع  دیاب  میشاب ، هتشاد  تیالو  هب  دروخرب  دیابن  ام  نم ، زیزع  .تیالو  هب  لمع  هن  تسا ، تیالو  دروخرب 

نمف ینصح ، الا هللا  هلا  ال  « ؟ شاب ام  قح  هب  فراع  دیوگ : یم ارچ  .مینک  تعاطا  هک  تسا  اهنیا  رما  تیالو  هب  لمع  .میشاب 
رما الا هللا  هلا  طورش ال  میتسه ، ام  الا هللا  هلا  طورش ال  اهطورش ؛» نم  انأ  اهطورش و  اهطرشب و  یباذع ، نم  نما  ینصح  لخد 

.میدرواین یا  هزات زیچ  هک  ام  تسا ، اهنیا 

الا هلا  ال   » هناد کی  رگا  تسا ، هناد  رازه  مدید  ار  وا  حیبست  مراد ، غارس  ار  یسک  نم  ییوگ ، یم رکذ  یناوخ ، یم بش  زامن  مناخ ،
قح هب  فراع  دیوگ  یم تسه ؟ یزیچ  هچ  نیا  نک ، تعاطا  ار  ادخ  رما  نک ، تعاطا  ار  ترهوش  رما  .یتسه  راگتسر  ییوگب  هللا »

( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  .هن  ای  تسا  تسرد  نیبب  ناوخب و  ورب  تسا ، تسرد   ( مالسلا اهیلع  هموصعم ( ترضح  .شاب  ام 
زا رتدایز  یلیخ  هرمع ، رازه  داتفه  جح ، رازه  داتفه  نامه  .دینک  ترایز  ارم  رهاوخ  دیسرن ، نم  ربق  هب  ناتتسد  رگا  دندومرف :

شتشپ مه  یزیچ  کی  تسا و  شیولج  یزیچ  کی  یدرک ، یلوقنلچ  ار  تفلز  وت  .دهد  یم فراع  هب  اما  یراد ؛ ار  اه  فرح نیا 
، دنک تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  . ( مالسلا اهیلع  ارهز ( هن  دهد ، یم ازج  وت  هب  کدرا  اباب ، .یکدرا  یاه  فلز مناد  یمن تسا ،



ام هب  ییاهزیچ  کی  میدرک ، یم هاتوک  ار  نامتروص  یتقو  ام  .تشاد  راک  ام  اب  وا  میدوب ، هدرک  هاتوک  ار  نامتروص  هعفد  کی  ام 
، ینک بادیفس  باخرس و  ردقچ  ره  نیسح  هللاو ، تفگ : زور  کی  .میتفر  یمن دش  یم ات  دوب و  تفلک  نامتسوپ  ام  یلو  .تفگ  یم

.تشاد تمیق  مه  اه  شیر عقوم  نآ  .منک  یم چام  مه  ار  تشیر  .نکن  بادیفس  باخرس و  .دهاوخ  یمن ار  وت  عقوم  کی  مناخ ،

! دیشابن رکذ  دزد  شیر و  دزد 

نم .میراد ( دزد  ات  هس  ای  ود  هک  میراد  تیاور  ام  .میوگ  یم امش  یارب  ار  شتیاور  الاح  ارچ ؟ .تسا  هتفر  مه  اه  شیر تمیق  الاح 
تسرد ار  شدوخ  تسا و  هتشاذگ  شیر  میراد ، شیر  دزد  کی  تفگ : .دیرواینرد ) فرح  نم  یاه  فرح زا  منک  یم لقن  تیاور 

زا هک  تسا  مدرم  کلم  رکف  هب  اما  تسا ؛ رکذلا  مئاد  میراد ، رکذ  دزد  کی  .تسا  دزد  نیا  .دنزب  لوگ  ار  مدرم  ات  تسا  هدرک 
ناحبس هللا»  » رگا .رکذ  دزد  تسا ؟ یزیچ  هچ  دزد  .تسا  دزد  نیا  تفگ : .دنک  هعدخ  دیدومرف ؟ هجوت  .دروایبرد  شگنچ 

؟ یروآرد هک  تسا  یزیچ  هچ  نیا  .تسین  ادخ  زا  ریغ  ینعی ] ، ] ییوگ یم الا هللا » هلا  ال   » رگا .تسا  هزنم  ادخ  ینعی  ییوگ ، یم
یلیخ زیزع ، یاه  مناخ .دننک  یم تنعل  ار  وت  هکئالم  مامت  یورب ، نوریب  ینکن و  تعاطا  ار  ترهوش  رما  رگا  مناخ ، دیوگ : یم
شرهوش هزاجا  یب هک  یمناخ  .دنک  یم تنعل  رفاک  هب  ادخ  تسین ، هک  نم  فرح  .دینک  هجوت  ثیدح  تیاور و  هب  تسا ، بیجع 

سجن .دینک  هجوت  فرح  هب  .تسین  سجن  تسا ؟ یرفاک  هچ  .تسا  رفاک  تسا  مولعم  دننک ، یم تنعل  ار  وا  هکئالم  دورب  نوریب 
دوش و یم هایس  مناد  یمن یور ؟ یم نوریب  اجک  .تسادخ  رما  شرهوش ، رما  تسا ، شرهوش  رما  هب  رفاک  .تسا  رفاک  تسین ،

ار راک  نیا  هچ  یارب  .دهدب  یلجت  وت  هب  ادخ  رما  دیاب  دنکب ، دیفس  ار  وت  ادخ  رما  دیاب  دوش ! یم دیفس  دورب  اه  نابایخ یوت 
یسک هچ  یارب  .دنک  یم تسرد  ار  شدوخ  دورب  نوریب  هب  دهاوخ  یم یتقو  تسه ؛ یخبطم  مناخ ، لزنم ، رد  مدید  نم  ینک ؟ یم

ناشدب وت  زا  اه  نز اه و  درم هک  دسرب  ینامز  .درذگ  یم یرادن ؟ داقتعا  ءاروام  ادخ و  هب  وت  رگم  نم ، زیزع  ینک ؟ یم ار  راک  نیا 
وت رما  یدرک ، تعاطا  عقوم  نآ  رگا  .نکب  ار  اجنآ  باسح  یوش ، یم یروطنیا  یوش و  یم ریپ  .روط  نیمه مه  اه  هچب دیایب ،

.تسا مرتحم  یلیخ  نزریپ ، درمریپ و 

دنک ءاضما  ار  وت  هدنورپ   ( مالسلا اهیلع  بنیز ( ترضح  ) و  مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  ایب  زیزع ، مناخ 

هدیباوخ افق  زا  دوب  یدرمریپ  کی  الاب ، درب  ار  طول  رهش  تشه  یتقو  متفگ : .دز  یفرح  کی  مزیزع  تسود  مدرک ، یتبحص  کی  نم 
: تفگ الاح  دوش ؟ یم ضوع  منیبب  الاح  .تسا  هداتسیا  نم  لباقم  رد  لاس  دص  لاس ، داتشه  نیا  .راد  هگن  لیئربج  دش  ادن  .دوب 

رگا تفگ : دنک ، تمحر  ار  وا  ادخ  ینارهت ، سابع  خیش  جاح  ینعی  گرزب ؛ یاملع  زا  یکی  .نادرگرب  ار  رهش  تفگ : .منص  ای 
نم له   » .دهاوخ یم ادخ  تسه ، یروطنیا  هک  یدیفس  شیر  کی  .دروآ  یم نییاپ  ار  رهش  تشه  دحا ؛ ای  دمص ، ای  تفگ : یم
؟ دنک یم ظفح  ار  رهش  ادخ  دشاب ، رهش  کی  رد  نمؤم  کی  رگا  دیوگ  یم ارچ  ییوگ ؟ یم اجک  زا  ارچ ؟ الاح  .ایب  دیوگ  یم رصان »

ادخ رما  ایب  یباسح ، عجرم  درمریپ ، زیزع ، مناخ  نم ، زیزع  الاح  تب ، ای  ینعی  منص ، ای  تفگ : .رگید  تسا  نامه  مه  نیا  بخ ،
اپ زا  رگید  هک  درمریپ  دیامرف : یم میراد  تیاور  ارچ  .یراد  برق  جرا و  یلاعت  کرابت و  یادخ  لباقم  رد  وت  ردقنیا  نک ، تعاطا  ار 
اهباوث نامه  وا  یاپ  الاح  دیتشون ؛ یم هک  هکئالم  یا  دنکب ، دناوت  یمن نیا  الاح  تسا ، هدرک  قافنا  تسا ، هدرک  ریخ  راک  دتفا ، یم

، زیزع ناوج  زیزع ، ردارب  زیزع ، یاقآ  زیزع ، مناخ  نم ، زیزع  نآ ؟ ای  تسا  رتهب  نیا  .دنکب  ار  اهراک  نآ  دناوت  یمن رگید  .دیسیونب  ار 
زیزع هدنورپ   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ایب  .دنک  یم ریپ  ار  ناسنا  ایند ، .نیبب  ار  تا  هدنیآ .شاب  رگن  هدنیآ .شاب  هتشاد  رکفت  ایب 

ار ءاضما  نآ   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ات  دنک  ءاضما  ار  وت  هدنورپ   ( مالسلا اهیلع  بنیز ( ایب  زیزع ، مناخ  .دنک  ءاضما  ار  تدوخ 
نیا متساوخ  یم نم  رگا  هللاب ، هللاو ، .تسا   ( مالسلا اهیلع  بنیز ( ما  همع یاضما  نیا  .تسا  مردام  یاضما  نیا  دیوگب : .دسوبب 

.دیآ یم دراد  شدوخ  .منزب  ار  اه  فرح

هک روط  نیمه  .دشاب  تاکرب  شدیلوت  دیاب  هعیش  درم  نز و  ًالصا  .ونشب  فرح  ایب و  موشب ، تیادف  مورب ، تنابرق  نم ، زیزع 
مه امش  اقآ  .دشاب  تاکرب  دیاب  دنک ، یم تعاطا  ار  رما  هک  یمناخ  کی  کرابم  دوجو  زا  دنک ، یم لزان  تاکرب  یلاعت  کرابت و  یادخ 
زا .یرما  یب هن  تیانج ، هن  دشاب ؛ رپ  هعیش  تاکرب  زا  ملاع  یارس  نیا  یشاب ، تاکرب  دیاب  مه  وت  زیزع ، ناوج  .دشاب  تاکرب  دیاب 
رگا .مینک  نیقی  ار  ادخ  تیناقح  دراد ؟ تاکرب  ام  راک  هک  میمهفب  ام  اجک  زا  .ینک  تعاطا  ار  رما  یتقو  دوش ؟ یم یراج  تاکرب  اجک 

.میوش یم تاکرب  هب  لصتم  ام  میدرک ، نیقی  ار  ادخ  تیناقح 

هضور

دنیآ یم ناشلابند  دنراد  هک  اهنیا  هب  رادشه  کی   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  .منک  یم یا  هضور کی  هب  هراشا  کی  نم  الاح 



( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  [ ؛ درک یروطنیا  دوب  شتسد  هک  یریشمش  نآ  هب  ترضح  میراد  تیاور  دندرک ؛ لزنم  ییاج  کی  .داد 
کی .داد  رادشه  کی  .دنور  یم گرم  هب  ور  دنراد  دنور ، یم دنراد  هک  اهنیا  داد  یم ادن  تشاد  یدانم  تفگ : دعب ] تفر ، باوخ  کی 

دینیبب .میرادن  یسرت  گرم  زا  هک  ام  تفگ : .ارچ  تفگ : میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  ناج ، ردپ  تفگ : تماهش  اب  ربکا  یلع  اقآ  هعفد 
یسرت هک  ام  تفگ : .دوش  یم قح  یادف  دراد  ربکا  یلع  اقآ  دنیب ، یم ار  قح  .دنیب  یم ار  قح  دراد  نیا  دنیب ؛ یم دراد  یزیچ  هچ  نیا 

.میرادن

، ناج یلع  تفگ : درک ؛ یراک  کی   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اما  دوب ؛ ربکا  یلع  اقآ  تفر ، نادیم  هب  البرک  رد  هک  یسک  لوا  الاح 
: تفگ یورب ؟ نادیم  هب  یهاوخ  یم تفگ : .تسا  قح  نم  رظن  رد  هک  گرم  مدرک ، تعاطا  ار  وت  رما  ناج ، ردپ  تفگ : تسیچ ؟

؛ دوب مه  شردام  میراد ، تیاور  .درک  یظفاحادخ  دمآ ، ربکا  یلع  اقآ  یتقو  الاح  .نک  یظفاحادخ  اهنآ  اب  همیخ و  ورب  تفگ : .هلب 
یلع رود  اهنآ  مامت  تفگ ، یظفاحادخ  اجنیا  .ظفاحادخ  بنیز ، ناج ، همع  تفگ : تقو  کی  .تشاد  رظن  شا  همع هب  رتشیب  اما 

یلع رود  طقف  وا  .دوب  شوهاب  یلیخ  رتخد  کی  درک ، یم ینابز  نیریش هشیمه  هنیکس  اما  دندرک ؛ یم هیرگ  همه  دنتخیر ،
تقو کی  اما  .هدن  تلاجخ  ار  نم  ردقنیا  رهاوخ ، دشاب ، هتفگ  ربکا  یلع  دیاش  .نک  یلع  یادف  ار  نم  ایادخ ، تفگ : یم تشگ ، یم
یوس دراد  یلع  دیرادرب ، تسد  ربکا  یلع  زا  تفگ : ًاروف  .دیوگ  یم زرابم » نم  له   » دراد رکشل  دید   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما 

لصاو کرد  هب  ار  برع  ناعاجش  زا  رفن  تسیب  دص و  میراد  تیاور  .تفر  نادیم  هب  یلع  دنتشادرب ، تسد  اهنیا  .دور  یم ادخ 
هیلع نیسح ( ماما  اقآ  میراد  تیاور  .دنک  یم تیذا  ارم  یردق  دراد  هرز  نیا  متسه ، هنشت  نم  ناج ، اباب  تفگ : اج  کی  .درک 

.یوش باریس  تدج  تسد  زا  مراودیما  ناج ، یلع  ورب  تفگ : .تشاذگ  یلع  نابز  رد  نابز   ( مالسلا

یقاب ار  امش  زا  یراید  هنرگو  دیریگب  ار  یلع  رود  دز : ادص  دنک ، تنعل  ار  دعس  نبا  دایز و  نبا  ادخ  .هتفر  نادیم  ربکا  یلع  اقآ 
ربکا یلع  تفگ : یم ناشیا  .دندروآ  موجه  هعفد  کی  رکشل  رازه  داتفه  تفگ : .دنک  تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .دراذگ  یمن

ربکا یلع  اقآ  اما  دز ؛ یم ربکا  یلع  اقآ  هب  تشاد ، یا  هبرح یسک  ره  .تفر  رکشل  یوت  یهابتشا  بسا  داتفا ، بسا  ندرگ  یور 
مامت یارب   ( مالسلا اهیلع  بنیز ( .تسا  هتشاد  هگن  وت  یارب  زا  بآ  یا  هعرج .درک  باریس  ارم  مدج  اباب ، تفگ : داد ، ادن  کی 

هب  ( مالسلا اهیلع  بنیز ( تفر ، ربکا  یلع  اقآ  رس  یالاب  ًاروف   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  هعفد  کی  .تسا  هدماین  ادهش ،
نایم زا  ار  شرهاوخ  دمآ  تشادرب و  تسد   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  اقآ  یلع .» یدلو  یلع ، یدلو  : » تفگ دمآ و  نادیم 

« میظعلا یلعلا  هللاب  الا  ةوق  الو  لوحال   » .دهدب تاجن  رکشل 

اعد

.نک ریخ  هب  ار  ام  تبقاع  ایادخ ،

.زرمایب ار  ام  ایادخ ،

.نک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  ایادخ ،

.دشاب نیتملا  لبح  نامسیر  هب  ام  تسد   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  قح  هب  ایادخ ،

.نک دییأت  ار  ام  یاقفر  مامت  ایادخ ،

.نک رون  زا  رپ  ار  اهنآ  کرابم  بلق  ایادخ ،

.لزلزت هن  دشاب ، هتشاد  یلجت  اهنآ  بلق  نک ، تماص  تکاس و  ار  اهنآ  کرابم  بلق  ایادخ ،

دیورن ایند  زا  نید  یب ات  دیرادرب  هراوهام  وئدیو و  زا  تسد  دییایب  رخآ ؛ رکذت 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
دورب ایند  زا  تساوخ  یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( یتقو  تسا ، نم  رمع  رخآ  رگید  مهد ، یم رکذت  امش  هب  نم 



ینس اهنیا  .تسا  سب  ار  ام  ادخ  باتک  باتک هللا ؛» انبسح  : » تفگ رمع  .نآرق  یکی  ترتع ، یکی  مراد : گرزب  زیچ  ود  تفگ :
نآرق اب  ار  ترتع  هکنیا  ضوع  ام  میدرک ؟ راک  هچ  ام  .دندرکن  لوبق  ار  ترتع  ارچ ؟ .دنتسه  رفاک  دترم و  اهنیا  تفگ : ادخ  .دندش 
.دننک یم بجعت  هکئالم  دیریمب ، نید  اب  امش  زا  یکی  رگا  دیوگ : یم امش  هب  الاح  .میدرک  لوبق  ار  هراوهام  وئدیو و  مینک ، لوبق 

هلآ هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( زاب  ارچ ؟ .دیور  یم ایند  زا  نید  یب دیوگب  هک  دیشابن  اهنآ  زا  امش  دیرادرب ؛ ات  ود  نیا  زا  تسد  دییایب 
نیا امش  .دیوش  یم روشحم  نآ  اب  دیراد ، تسود  ار  یزیچ  ره  تسا : هتفگ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  تسا و  هتفگ   ( ملس و 

ءزج دییایب  مهد ؛ یم رکذت  امش  هب  تسا ، مرمع  رخآ  رگید  نم  .دیوش  یم روشحم  نآ  اب  دیراد ، تسود  ار  هراوهام  وئدیو و 
.دیشابن دنور ، یم ایند  زا  نید  یب هک  یناسک 

یلع ای 

تاعاجرا

هیآ 5) ةحتافلا ، هروس  ) ↑  .1


	محتویات
	در تمام خلقت خدا یک مقصد دارد؛ آنهم امیرالمؤمنین (علیه السلام) است
	صراط مستقیم خدا، علی (علیه السلام) است
	اگر مقصد خدا امیرالمؤمنین (علیه السلام) است، خواست او عدالت است. باید با اشیاء با عدالت رفتار کنی
	والله، اگر در مقابل خدا صغیر و یتیم باشیم، خدا بار تو را بار میکند
	وقتی ولایت تو را تأیید کرد، هم کبیر میشوی و هم غنی
	اگر مهریه حضرت زهرا (علیها السلام) نباشد، نه این دنیا؛ بلکه تمام عالم خشک میشود
	تا متقی نباشیم، علی امام ما نیست
	ما نباید برخورد به ولایت داشته باشیم؛ باید عمل به ولایت داشته باشیم
	دزد ریش و دزد ذکر نباشید!
	خانم عزیز، بیا حضرت زهرا (علیها السلام) و حضرت زینب (علیها السلام) پرونده تو را امضاء کند
	روضه
	دعا
	تذکر آخر؛ بیایید دست از ویدئو و ماهواره بردارید تا بیدین از دنیا نروید
	ارجاعات

