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تایحلا نیع 

: هدنسیون

یقتدمحم نب  رقابدمحم  یسلجم ،  همالع 

: یپاچ رشان 

ینایدق

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تایحلا 15نیع 

باتک 15تاصخشم 

15هبطخ

هنع هللا  یضر  رذوبا  لاوحا  لیاضف و  زا  یضعب  رکذ  رد  16همدقم :

يرافغ رذوبا  هب  ربمایپ  27تیصو 

هارت کناک  هللادبعا  رذابا  28ای 

28هراشا

تسا تیؤر  رد  لوا : 28لصف 

تسا نیمز و ...  نامسآ و  قلخ  زا  ضرغ  رد  میود : 29لصف 

تسا لامعا  طیارش  رد  میس : 30لصف 

تسا بلق  روضح  رد  مراهچ : 39لصف 

هب هفرعملا  هللا  هدابع  46لوأ 

46هراشا

نآ رب  تسا  فوقوم  تادابع  عیمج  لوبق  تسا و  تفرعم  تادابع ، لوا  هک  نآ  لوا : 46لصا 

تسا ناطیش  ياههاگنیمک  رد  میود : 46لصا 

تسا نامیا  تفرعم و  بتارم  رد  میس : 52لصا 

تسا ملاع  ثودح  رد  مراهچ : 55لصا 

تسا درف  ینعم  قیقحت  رد  مجنپ : 55لصا 

تسا یقاب  یلاعتقح  هک  نآ  مشش : 58لصا 

تسا هعیش  تالغ  لوق  یفن  دنوادخ و  یگدننیرفآ  رد  متفه : 58لصا 

تساهنامسآ تقلخ  رد  متشه : 59لصا 

تسا ریبخ  فیطل و  ینعم  نایب  رد  مهن : 61لصا 
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تسا دنوادخ  تردق  ملع و  رد  مهد : 63لصا 

یب نامیالا  64مث 

64هراشا

نآ اب  قیالخ  جایتحا  یبن و  دوجو  ترورض  نایب  رد  یلوا : 64هدیاف 

تسا هزجعم  رد  هیناث : 65هدیاف 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  بلطملادبع  نب  هللادبع  نبدمحم  نامزلارخآ  ربمغیپ  توبن  رب  لیلد  ریرقت  رد  هثلاث : 65هدیاف 

ءایبنا تمصع  رد  هعبار : 73هدیاف 

ترضح نآ  فاصوا  لیامش و  زا  یضعب  نایب  رد  هسماخ : 74هدیاف 

یتیب لهأ  ّبح  78مث 

78هراشا

دشاب بوصنم  دیابیم  ادخ  بناج  زا  ماما  نآ  دشابیمن و  ماما  زا  یلاخ  يرصع  چیه  هک  نآ  نایب  رد  لوا : 78ریونت 

تسا ماما  تمصع  نایب  رد  میود : 87ریونت 

تسا تلاسر  تیب  لها  نأش  رد  ریهطت  هیآ  ندش  لزان  رد  میس : 88ریونت 

تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تلیضف  نایب  رد  مراهچ : 89ریونت 

دوشیم باقع  ثعاب  هکلب  دشخبیمن  ياهرمث  تدابع  نآ  نودب  و  مهیلع ، هللا  تاولص  رشعانثا  همئا  تماما  هب  داقتعا  هب  تسا  طورشم  تدابع  تحص  هک  نآ  نایب  رد  مجنپ : ریونت 

تماما طیارش  ماما و  تامالع  تافص و  زا  یضعب  نایب  رد  مشش : 93ریونت 

دنا شزرمآ  باب  تاجن و  یتشک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنیا  107رد 

[ شخبتداعس يایاصو  ]112

112هراشا

لَما لوط  زا  زارتحا  لمع و  رد  مامتها  لوا : 114دصقم 

لاجد نایب  رد  میود : 120دصقم 

دراد نادب  هراشا  ثیدح  نیا  هک  نآ  لاوحا  زا  یضعب  رکذ  داعم و  زا  یلمجم  نایب  رد  میس : 121دصقم 

[ مدرم نیرتدب  ]130

130هراشا
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تساملع لضف  نآ و  نداد  دای  نتفرگ و  دای  تسا و  ملع  تلیضف  نایب  رد  لوا : 130هدعاق 

تسا عفان  نآ  زا  هچنآ  ملع و  فانصا  نایب  رد  میود : 133هدعاق 

املع فانصا  نایب  نآ و  هب  ندومن  لمع  ملع و  بادآ  طیارش و  رد  میس : 134هدعاق 

دومن ناوتیم  وا  تعباتم  هک  یملاع  تافص  تساملع و  فانصا  نایب  رد  مراهچ : 139هدعاق 

ملعیب لمع  تمذم  رد  مجنپ : 139هدعاق 

دشاب هتشادن  نآ  تیلها  هک  یسک  نداد  اوتف  تمذم  رد  مشش : 140هدعاق 

[ ناگدنب يهفیظو  وا و  معن  ادخ و  قوقح  ]140

140هراشا

تسا زجع  هب  فارتعا  تدابع و  هب  رارتغا  مدع  لوا : 141تلصخ 

تسا تمعن  رکش  میود : 142تلصخ 

تسا هبوت  میس : 144تلصخ 

رمع رذگ  147رد 

ناهانگ زا  زیهرپ  اوقت و  149رد 

نابز نتشاد  هاگن  152رد 

 ...[ لالح و بلط  زامن ، تلیضف  ]153

153هراشا

تسا تالص  تلیضف  نایب  رد  لوا : 154هعمل 

تسا نید  رد  تعدب  تمذم  عیارش و  فالتخا  نایب  رد  میود : 155هعمل 

تسا تعدب  تما  نیا  رد  ندومن  رایتخا  تینابهر  دشابیمن و  تما  نیا  رد  تینابهر  هک  نآ  نایب  رد  میس : 160هعمل 

تسا قلخ  زا  لازتعا  نایب  رد  مراهچ : 161هعمل 

تسا ندرک  قافنا  ردق  ندومن و  لالح  زا  لام  بلط  نایب  رد  مجنپ : 163هعمل 

تساهنیا لاثما  سیفن و  ياههناخ  بابسا و  هرخاف و  تاسوبلم  تنیز و  لمجت و  نایب  رد  مشش : 167هعَمل 

تسا ندرک  شوخ  يوب  ندب و  ندرک  هزیکاپ  تلیضف  نایب  رد  متفه : 170هعمل 

تسا ندومن  یناویح  تشوگ و  كرت  تمذم  هدیذل و  تاموعطم  حدم  رد  متشه : 170هعمل 
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تسانغ تمرح  نایب  رد  مهن : 173هعمل 

تسا رکذ  نایب  رد  مهد : 176هعمل 

نآ عاونا  قدصت و  دجسم و  تلیضف  181رد 

نانمؤم 185تاجرد 

نانمؤم هودنا  اهتبیصم و  تالکشم ، 186رد 

نتسیرگ عرضت و  بلق و  تقر  188رد 

188هراشا

تساجر فوخ و  لوا : 190هرمث 

تسا نانمؤم  هبنت  بجوم  ناشیا  لاوحا  رکذت  هک  نافیاخ  صصق  زا  یضعب  نایب  رد  میود : 193هرمث 

لوا 194هصق 

میود 194هصق 

میس 196هصق 

مراهچ 197هصق 

مجنپ 197هصق 

مشش 198هصق 

متفه 198هصق 

متشه 199هصق 

مهن 199هصق 

مهد 200هصق 

يرادتناما 202رد 

[ دهز موزل  ایند و  یشزرایب  ]203

203هراشا

ایند تمذم  رد  لوا : 204باب 

دناهدومرف نایب  تریح  کلاسم  ناگدز  تلفغ  هیبنت  يارب  ایند  تمذم  رد  نید  نایاوشیپ  هک  دنچ  یلیثمت  نایب  رد  میود : 209باب 
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تسا رتراوشد  نآ  زا  یصالخ  ددرگیم  لوغشم  رتشیب  ایند  هب  یمدآ  دنچره  هکنآ  نایب  رد  لوا : 209لیثمت 

دوشیم هدایز  نآ  رب  صرح  ییامنیم  رتشیب  ایند  لیصحت  دنچره  هک  نآ  نایب  رد  میود : 210لیثمت 

تسا هدنشُک  شنطاب  هدنیاشوخ و  ایند  رهاظ  هک  نآ  نایب  رد  میس : 210لیثمت 

ایند ياضقنا  تعرس  انف و  نایب  رد  مراهچ : 210لیثمت 

ایند ییافویب  نایب  رد  مجنپ : 210لیثمت 

ایند زا  تاجن  تیفیک  نایب  رد  مشش : 210لیثمت 

دناسریم ررض  تسپ  هناخ  نیا  رد  يدنلبرس  هک  نآ  و  ایند ، یتسپ  نایب  رد  متفه : 210لیثمت 

ایند تبقاع  ءوس  نایب  رد  متشه : 211لیثمت 

ایند زا  رایسب  ياهبیع  حیضوت  رب  تسا  لمتشم  هک  یتالیثمت  رکذ  رد  مهد : 211لیثمت 

فساذوی رهولب و  211هصق 

هصق 216يهمادا 

هصق 220يهمادا 

هصق 224يهمادا 

هصق 228يهمادا 

هصق 233يهمادا 

هصق 237يهمادا 

هصق 241يهمادا 

هصق 246يهمادا 

هصق 250يهمادا 

هصق 254يهمادا 

تسایند ینعم  نایب  رد  میس : 259باب 

[ عضاوت حدم  لام و  ّبح  زا  ریذحت  رد  ]262

263هراشا

صرح يور  زا  رانید  مهرد و  ندرک  عمج  لام و  تبحم  لوا : 263تلصخ 
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تسایند لطاب  تارابتعا  هاج و  تبحم  میود : 264تلصخ 

ندومن دوخ  زا  ربکت  عفر  و  قلخ ، ادخ و  دزن  تسا  یگتسکش  ینتورف و  عضاوت و  میس : 266تلصخ 

انغ تمذم  حدم و  271رد 

فافک حدم  275رد 

ندرک ترخآ  يارب  راک  صلاخ و  حلاص و  لمع  276رد 

نانمؤم شیاجنگ  گرم و  دای  نتسیرگ ، عرضت ، 278رد 

دنوادخ لالج  هظحالم  تین و  صولخ  279رد 

منهج فیصوت  280رد 

تشهب فیصوت  287رد 

هزانج تعیاشم  زا  يریگدنپ  294رد 

[ تلاسک کحض و  زا  ریذحت  ]295

295هراشا

ثبع هب  ندیدنخ  رایسب  لوا : 295تلصخ 

تسا تدابع  رد  یتسس  لَسَک و  میود : 296تلصخ 

نایارگ ایند  نأش  هب  یئانتعا  297یب 

سفن هبساحم  298رد 

[ تّفع ایح و  ]300

300هراشا

تسایح لوا : 300تلصخ 

تاهبش تاهورکم و  تامرحم و  زا  تسا  مکش  تفع  میود : 302تلصخ 

تاهبش تاهورکم و  تامرحم و  زا  تسا  جرف  تفع  میس : 303تلصخ 

تاهورکم تامرحم و  زا  تسا  مشچ  نتشاد  هاگن  مراهچ : 306تلصخ 

[ اعد تلیضف  ]307

307هراشا
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تسا نآ  دیاوف  اعد و  تلیضف  نایب  رد  لوا : 307مجن 

تساعد بادآ  طیارش و  زا  یلمجم  حیضوت  رد  میود : 309مجن 

 ... اعد طیارش  313رگید 

اهاعد زا  یضعب  ندشن  باجتسم  ببس  نایب  رد  میس : 318مجن 

شناگیاسمه نادناخ و  يارب  نمؤم  323تاکرب 

بش زامن  تلیضف  323رد 

تادامج يرایشه  327رد 

نیمز ینادابآ  رب  ناسنا  لمع  ریثات  328رد 

نمؤم گرم  رب  نیمز  هیرگ  329رد 

هماقا ناذا و  تیلضف  334رد 

نالفاغ نایم  رد  ادخ  دای  یناوج و  رد  336تدابع 

نانمؤم ماعطا  رد  نادب  ناکین و  اب  ینیشنمه  337رد 

غورد نخس  یئوگرپ و  تمذم  340رد 

[ نآرق نالماح  ناریپ و  مارکا  ]341

341هراشا

تسا ناناملسم  ناریپ  مارکا  نایب  رد  لوا : 341عوبنی 

تسا رَوُس  تایآ و  لیاضف  زا  یضعب  نآ و  لماح  نآرق و  تلیضف  نایب  رد  میود : 342عوبنی 

تسا نآرق  تلیضف  رد  لوا : 342هیقاس 

تسا نآرق  نالماح  تلیضف  نایب  رد  میود : 342هیقاس 

تسا ناشیا  فانصا  نآرق و  يارُق  تافص  نایب  رد  میس : 343هیقاس 

تسا نآرق  ندناوخ  بادآ  نایب  رد  مراهچ : 347هیقاس 

تسا نآرق  متخ  تیفیک  رد  مجنپ : 350هیقاس 

تسا نآرق  ظفح  ملعت و  میلعت و  باوث  رد  مشش : 351هیقاس 

تسا نآرق  تئارق  باوث  رد  متفه : 352هیقاس 
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تسا نآرق  نتشاد  هاگن  نآرق و  زا  توالت  تلیضف  نایب  رد  متشه : 353هیقاس 

تسا ینآرق  همیرک  روس  تایآ و  زا  یضعب  دیاوف  لیاضف و  نایب  رد  مهن : 354هیقاس 

مهن هیقاس  358يهمادا 

مهن هیقاس  362يهمادا 

مهن هیقاس  366يهمادا 

مهن هیقاس  369يهمادا 

تسا ناشیا  روج  لدع و  ناشیا و  اب  ندومن  ترشاعم  ارما و  نیطالس و  لاوحا  زا  یلمجم  نایب  رد  میس : 373عوبنی 

تسا ناشیا  روج  لدع و  نایب  رد  لوا : 373لودج 

دنراد ناشیا  رب  ایاعر  هک  دنچ  یقح  نایب  و  ایاعر ، اب  تسا  مکح  بابرا  ترشاعم  تیفیک  نایب  رد  میود : 375لودج 

دناسرن عفن  ناشیا  هب  دشاب و  ناشیا  عفن  رب  رداق  هک  یسک  تمذم  و  تسا ، ندومن  ناشیا  زا  ملظ  عفر  ناشیا و  بلق  رد  رورس  لاخدا  نانمؤم و  تناعا  باوث  نایب  رد  میس : لودج 

تسا ملظ  عاونا  ریاس  ندز و  ندومن و  تناها  نداد و  مانشد  و  دوخ ، هاگرد  زا  ناشیا  ندنار  و  نانمؤم ، ياذیا  ریقحت و  تمذم  نایب  رد  مراهچ : 380لودج 

تسا ندشن  ناشیا  تاوطس  ضرعتم  و  ناشیا ، حالص  يارب  ندرک  اعد  و  ناشیا ، ندومن  تیاعر  و  ناهاشداپ ، قوقح  رد  مجنپ : 382لودج 

تسا ناشیا  ندرک  حدم  ناشیا و  ياهماعط  ندروخ  و  ناشیا ، ملظ  هب  ندوب  یضار  ناملاظ و  تناعا  زا  یهن  و  ناشیا ، برقت  رب  دامتعا  مدع  ناهاشداپ و  برق  دسافم  نایب  رد  مشش : لودج 

نتفر ناوتیم  ارما  ماکح و  هناخ  هب  تاهج ، نآ  هب  هک  تسا  دنچ  یتهج  نایب  رد  متفه : 386لودج 

قلخ نسح  یقلخ و  جک  387رد 

دجسم زا  يدنم  هرهب  تعامج و  زامن  تلیضف  390رد 

عرو اوقت و  394رد 

مشخ ندروخ  ورف  يرابدرب و  ملح ، 397رد 

میلست اضر و  ضیوفت ، لکوت ، 406رد 

نیقی ربص و  412رد 

يزاین یب  انغ و  415رد 

درگنیم اهناسنا  لد  هب  دنوادخ  هک  نیا  416رد 

لطاب ندینش  ییوگغورد و  ییوگتسار ، 417رد 

[ تبیغ تّمذم  رد  ]421
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421هراشا

تسا نآ  تمرح  تبیغ و  تمذم  نایب  رد  لوا : 421لصف 

تسا تبیغ  ینعم  نایب  رد  میود : 424لصف 

دناهدرک انثتسا  املع  هک  تبیغ  زا  دنچ  يدرف  نایب  رد  میس : 425لصف 

تسا تبیغ  ندینش  مکح  رد  مراهچ : 427لصف 

تسا نآ  زا  هبوت  تبیغ و  هرافک  رد  مجنپ : 428لصف 

تسا ناشیا  هب  ندرب  دب  نامگ  نانمؤم و  نتخاس  مهتم  ناتهب و  تمذم  رد  مشش : 428لصف 

تسا نیمه  سان  رثکا  رد  تبیغ  یلصا  أشنم  هک  تسا  دسح  تمذم  نایب  رد  متفه : 429لصف 

ینیچ نخس  تمذم  430رد 

ییور ود  تمذم  430رد 

يرادزار 431رد 

توادع ینمشد و  432رد 

[ رّبکت تّمذم  رد  ]433

433هراشا

تسا ربکت  تمذم  رد  لوا : 434حابصم 

. تسا ربکت  عاونا  نایب  رد  میود : 437حابصم 

تسا ربکت  جالع  رد  میس : 438حابصم 

تسا هریرس  حالصا  مراهچ : 439حابصم 

تسا یشوپلاش  نایب  رد  مجنپ : 439حابصم 

هیفوص ياهتعدب  یشوپمشپ و  440رد 

445همتاخ

445هراشا

تسین یتقو  هب  صوصخم  هک  تسا  يراکذا  تلیضف  نایب  رد  لوا : 445باب 

تسا هعبرا  تاحیبست  تلیضف  رد  لوا : 445لصف 
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نآ عاونا  باوث  تسا و  لیلهت  باوث  رد  میود : 447لصف 

تسا حیبست  تلیضف  رد  میس : 448لصف 

دماحم عاونا  تسا و  دیمحت  تلیضف  رد  مراهچ : 449لصف 

تسا رافغتسا  تلیضف  رد  مجنپ : 450لصف 

تسا هقرفتم  راکذا  تلیضف  رد  مشش : 450لصف 

دندنچ یتقو  صوصخم  هک  يراکذا  نایب  رد  میود : 452باب 

دناوخ دیاب  ماش  حبص و  رد  هک  يراکذا  تسا و  ماش  زامن  حبص و  زامن  بیقعت  رد  لوا : 452لصف 

دناوخ دیاب  زامن  ره  بیقع  هک  هیعدا  راکذا و  رد  میود : 455لصف 

تسا رهظ  زامن  صوصخم  بیقعت  رد  میس : 456لصف 

تسا رصع  زامن  صوصخم  بیقعت  نایب  رد  مراهچ : 456لصف 

تسا نتفخ  زامن  صوصخم  بیقعت  نایب  رد  مجنپ : 457لصف 

تسا رکش  هدجس  نایب  رد  مشش : 457لصف 

دناوخ دیاب  باوخ  ماگنه  رد  هک  تسا  يراکذا  نایب  رد  متفه : 458لصف 

زکرم 461هرابرد 
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تایحلا نیع 

باتک تاصخشم 

1111ق.  - 1037 یقتدمحم ، نبرقابدمحم  یسلجم ، هسانشرس : 
هایحلا نیع  يدادرارق :  ناونع 

یسلجم رقابدمحم  الم  تایحلا / نیع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1382 ینایدق ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. لودج .: 1255 ص يرهاظ :  تاصخشم 

9644175654: لایر 75000 کباش : 
.Mohammad Baqer Majlesi: Ayn ul -Hayat هدش : ینیتال  ع . ص . تشاددای : 

. تسا هدش  رشتنم  فلتخم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای : 
.1385 مود : پاچ  تشاددای : 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف  تنواعم  تیامح  اب  باتک  نیا  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  1255 ؛ [ - 1247 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

. یقالخا ثیداحا  عوضوم : 
. یمالسا قالخا  عوضوم : 

نرق ق12. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
BP248/م3ع9 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/61 ییوید :  يدنب  هدر 
م14148-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هبطخ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
تسا ردق  اضق و  عنـص  بیارغ  رهظم  هک  ار  رـشب  عون  هلباق  حاورا  حاولا  هک  یمیکح  يایربک  لالج  هاگراب  هفحت  انث ، رهاوج  و  دمح ، یلآل 

هدـینادرگ و شیوخ  لالج  توعن  ياشگ  هرهچ  لامک و  تافـص  ریذـپسکع  هداد ، الج  ریظنیب  ياـهتمکح  ریذـپلد و  ظـعاوم  لقیـص  هب 
، هتخاس يراج  اکُذ  تنطف و  بابرا  هیکاز  رودـص  عرازم  هیفاص و  بولق  نیتاسب  رب  ایفـصا  اـیبنا و  ناـیبزجعم  ناـسل  زا  قیاـقح  ياههمـشچ 

. دینامد تفرعم  ياهلگ  عاونا  تبحم و  ِنیحایَر  ِناولا 
یبانج سدقم  قالخا ، مراکم  هفیحص  ممتم  قابِط و  ِعبَس  داجیا  ثعاب  دومحم و  ماقم  بحاص  دوجو و  ملاع  هدبُز  رب  دودحمان  ِتاولـص  و 
ِتبَقنَم هب  تمحرم ، تقفش و  روفو  زا  هک  يزاون  تما  و  تسا ، زارفارس  میظع  قلخ  یلعل  کنا  فیرش  فیرشت  هب  یلزا  ضیف  هنازخ  زا  هک 

نیلوألا و یلع  هللا  همحر  و  َنیِبنذُملا ، َعیفَش  و  نیملاعلا ، َرخَف  و  َنیلَسرملا ، دّیس  ینعا  تسا ؛ زاتمم  میحر  فوؤر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح 
. نییبنلا متاخ  هللادبع  نب  دمحم  نیرخآلا ،

و هدیدرگ ، نامـسآ  نیمز و  شخب  ینـشور  نابحم  ياهلد  لیدانَق  ناشیالوت  رون  هب  هک  وا  ِرایخا  تیب  لها  راهطا و  لآ  رب  دودـعمان  دورد  و 
. هدـیمد نایعیـش  نیبج  زا  نامیا  نیقی و  قداـص  حبـص  دوجـسلا  رثأ  نم  مههوجو  یف  مهامیـس  ياـضتقم  هب  ناـشتبحم  دیـشروخ  هَشعَـش  زا 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


یلو ینعا : ملح ، هنیفس  رگنل  و  ملع ، هنیدم  باب  اطغلا ، فشک  ول  قِدارُس  مرحَم  ازج و  زور  سردایرف  ایقتا و  ماما  و  ایـصوا ، دیـس  اصوصخ 
نب یلع  نییصولا ، دیس  بقاثلا ، هللا  باهـش  و  بلاغلا ، هللادسأ  نیملـسملا ، بوسعی  نینمؤملا و  ریما  یـضتنملا ، هللا  فیـس  و  یـضترملا ، هللا 

. نیدبألا دبأ  مهئادعأ  یلع  هللا  هنعل  نیعمجأ و  مهیلع  هللا  تاولص  بلاطیبأ ،
یناحور ناتـسود  ینامیا و  ناردارب  ضرع  فقوم  هب  اـمهمئارج ، نع  هللا  یفع  یقتدـمحم ، نب  رقابدـمحم  یلزا ، ضویف  دمتـسم  دـعب : اـما 

التبم تاوهـش  قیالع  تـالفغ و  قیاوع  هب  هلماـش  تحلـصم  هلماـک و  تمکح  قفو  رب  ار  يرـشب  سوفن  میلع ، میکح  نوچ  هک : دـناسریم 
هراچ هلیمج  حـیاصن  هنـسح و  ظعاوم  زا  ار  تلالـض  یغب و  بارـش  ناشوهدـم  و  تلاـهج ، يربخیب و  يداو  هب  ناـگدز  تریح  هدـینادرگ ،

هب ار  شیوخ  ماظن  زجعم  مالک  قالطالا ، یلع  میکح  مَرَجـال  دـندرگ ، رایـشه  تریح  یتسم  زا  رادـیب و  تلفغ  باوخ  زا  دـیاش  هک  تسین ،
هدومرف رما  همیرک  همیـش  نیا  هب  ار  نیقی  کلاسم  نایامنهار  نید و  هار  نایاوشیپ  هدینادرگ و  نوحـشم  هیفاو  ِمَکِح  لاثما و  هیفاش و  حیاصن 

. نسحأ یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  یلاعت : هللالاق  امک 
قوف ایاصو  ظعاوم و  بطخ و  نیعمجأ ، مهیلع  هللا  تاولـص  وا  مارِک  تیب  لها  و  یهانپ ، تلاسر  تعفراب  بانج  تیادـه  یفاو  مـالک  رد  و 

. دنامورحم اهنآ  عفانم  دیاوف و  زا  برع  تغل  هب  سنا  مدع  رابتعا  هب  تیاده  نابلاط  رثکا  هدش و  دراو  اصحا  دح و 
عابتا هدبز  باحصا و  هدیزگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  دیـس  ترـضح  هک  یتیـصو  هک  دیـسر  رتاف  رطاخ  هب  ار  تعاضبیب  نیا  اذهل 

هدـیرگ روثأم  ماهلا  یحو و  عیبانی  زا  باب  نیا  رد  هک  تسا  يرابخا  نیرتعماج  نوچ  دـناهدومرف ، ار  هیلع » هللا  ناوضر   » يرافغ رذوبا  دوخ ،
تاراعتـسا نسح  تارابع و  ینیگنر  هب  دـیقم  میاـمن و  همجرت  دراد ، لامتـشا  هلیمج  فاـصوا  نساـحم  هنـسح و  قـالخا  مراـکم  رثکا  رب  و 

مهف مدـع  رد  رـصحنم  نآ  لاکـشا  دـشاب و  نییبت  ریـسفت و  هب  جاتحم  هچنآ  منک و  ادا  ار  نآ  نیماضم  مهف ، هب  هبیرق  تاراـبع  هب  هدـیدرگن ،
لضاف و هرهب  ینابر  هدـیاع  یناحبـس و  هدـیام  نیا  زا  ار  نایعیـش  هماع  نانمؤم و  هفاک  ات  موشب  نآ  لح  هجوتم  زاـجیا  هجو  رب  دـشابن ، تغل 

. دشاب هدوب  لماک  بیصن 
یمـسم تایحلانیع  هب  ار  نآ  ددرگ ، رورغ  يارـس  نالدهدرم  حاورا  بولق و  تایح  بجوم  هک  مراد  دیما  یناحبـس  لماش  لضف  زا  نوچ  و 

. مدینادرگ

هنع هللا  یضر  رذوبا  لاوحا  لیاضف و  زا  یضعب  رکذ  رد  همدقم :

. رافِغ ینب  هلیبق  زا  دوب  برع  وا  لصا  و  تسا . هدانج  نب  بدنج  حَصَا ، لوق  رب  وا  مسا  و  تسوا ، ِتَینُک  رذوبا 
ردق تلالج  هب  یسک  هباحص  نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هبتر  زا  دعب  هک  تسا  نآ  دوشیم  دافَتـسُم  هماع  هصاخ و  رابخا  زا  هچنآ  و 

. دوبن يدنِکلا  دوَسالا  نب  دادقم  رذوبا و  یسراف و  ناملس  نأش  تعفر  و 
. دادقم رب  وا  و  دراد ، حیجرت  وا  رب  ناملس  هک  دوشیم  رهاظ  رابخا  یضعب  زا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تافو  زا  دعب  هباحـص  عیمج  هک  تسا  هدش  دراو  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا  زا  رایـسب  ثیداحا  و 
و دیـسرن . مه  هب  رطاخ  رد  یکـش  یلزلزت و  چیه  ار  ناشیا  هک  دادـقم ، رذوبا و  ناملـس و  سک : هس  رگم  دنتـشگرب  نید  زا  دـندش و  دـترم 
زا تسا  لوقنم  و  دـندنام . رفک  رب  یقاـب  دـندرک و  تعیب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  اـب  دنتـشگرب و  هباحـص  ریاـس  زا  یلیلق 

وگب همطاف و  هناخ  هب  ورب  ناملس  ای  هک : تفگ  ناملـس  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح 
دزن دبس  هس  دید  دمآ  هدرپ  سپ  نوچ  ناملس  دیامرف . اطع  وت  هب  هداتسرف  یلاعت  هناحبس و  قح  وا  يارب  زا  هک  تشهب  ياههفحت  زا  ياهفحت 

. امرف تمارک  نم  هب  ياهفحت  لوسر ! رتخد  يا  تفگ : هتشاذگ . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
نم هک : تفگ  ناـشیا  زا  یکی  مدیـسرپ . ار  ناـشیا  مسا  دـندروآ . نم  تهج  زا  تشهب  زا  هیروح  هس  ار  دبـس  هس  نیا  هک : دوـمرف  ترـضح 
میس و  هدرک . قلخ  رذوبا  تهج  زا  ارم  ادخ  مراد ؛ مان  هرذ  نم  هک : تفگ  يرگید  و  هدرک . قلخ  ناملس  تهج  زا  ارم  ادخ  مراد ؛ مان  یملَس 
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تمارک نم  هب  هفحت  نآ  زا  يردق  همطاف  ترـضح  هک : تفگ  ناملـس  هدرک . قلخ  دادقم  يارب  ارم  ادـخ  مراد ؛ مان  هدودـقم  نم  هک : تفگ 
. دندشیم بجعتم  نآ  شوخ  يوب  زا  متشذگیم  هک  یموق  ره  رب  و  دومرف ،

يراوح و دنیاجک  هک : دنک  ادن  هزعلا  بر  بناج  زا  يدانم  تمایق  زور  رد  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  و 
رذوبا و ناملـس و  دزیخرب  سپ  دنتـسکشن ؟ ار  ترـضح  نآ  نامیپ  دندوب و  میقتـسم  ترـضح  نآ  هقیرط  رب  هک  هللادبع  نبدـمحم  ناصلخم 

. دادقم
یتسود هب  تسا  هدرک  رما  ارم  ادـخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  هک : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا  يورم  و 

. رذوبا ناملس و  دادقم و  بلاطیبا و  نب  یلع  هک : دومرف  تعامج ؟ نیا  دنتسیک  هللالوسر  ای  دنتفگ : هباحص  سک . راهچ 
یسک و رب  هدرکن  هیاس  نامسآ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  يورم  ینس  هعیش و  بتک  رد  رایـسب  ِدیناسا  هب  و 

. دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  هتشادنرب  نیمز 
تسا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  زا  باعیتسا  باتک  رد  تسا -  تنـس  لها  ياملع  ِمِظاعا  زا  هک  ربلادبع -  نبا  و 

. تسا میرم  نب  یسیع  دهز  رب  نم  تما  نایم  رد  رذوبا  هک :
. دهز رد  تسا  میرم  نب  یسیع  هیبش  رگید : تیاور  هب  و 

زجاـع وا  لـمح  زا  ناـمدرم  هک  درک  طبـض  دـنچ  یملع  رذوبا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  هدوـمن  تیاور  اـضیا  و 
. دماین نوریب  نآ  زا  چیه  هک  دز  نآ  رب  یهرگ  و  دندوب ؛

تلاسر ترضح  رب  هیلع  هللاهمحر  رذوبا  يزور  هک : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا  و 
نایم رد  یتخـس  دوب و  هتـسشن  تولخ  هب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  یبلک  هیحد  تروص  هب  لیئربج  و  تشذگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یهانپ 

ام رب  رذوبا  کنیا  دمحم  ای  هک : تفگ  لیئربج  تشذگب . دراد . یناهن  فرح  ترـضح  اب  تسا و  یبلک  هیحد  هک  درک  نامگ  رذوبا  تشاد .
. میتفگیم مالس  باوج  ار  وا  ام  درکیم  مالس  رگا  درکن . مالس  تشذگ و 

. نک لاؤس  يو  زا  میامن  جورع  نم  نوچ  تسا . فورعم  اهنامسآ  لها  نایم  رد  هک  تسه  ییاعد  ار  وا  هک  یتسرد  هب 
دزن یبلک  هیحد  هک  متفای  نینچ  هک : تفگ  رذوبا  يدرکن ؟ مالس  ام  رب  ارچ  رذوبا  يا  هک : دومرف  ترضح  دمایب . رذوبا  تفرب ، لیئربج  نوچ 

. تفگ نینچ  دوب و  لیئربج  هک  دومرف  ترضح  میامن . عطق  ار  امش  مالک  هک  متساوخن  ياهدیبلط ، تولخ  هب  ار  وا  يرما  يارب  دوب و  وت 
؟ تسا فورعم  اهنامسآ  رد  هک  داد  ربخ  لیئربج  هک  یناوخیم  نآ  هب  ار  ادخ  هک  تساعد  هچ  هک : دومرف  ترـضح  دش . مدان  رایـسب  رذوبا 
و هیفاعلا ، یلع  رکـشلا  و  ءالبلا ، عیمج  نم  هیفاعلا  و  کیبنب ، قیدصتلا  و  کب ، نامیالا  کلئـسأ  ینا  مهللا  هک : مناوخیم  ار  اعد  نیا  تفگ :

لوسر ترضح  هک : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  و  سانلا . رارـش  نع  ینغلا 
. دادقم رذوبا و  ناملس و  رامع و  يوس  هب  و  یلع ، ای  وت  يوس  هب  تسا  قاتشم  تشهب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا تما  نیا  قیدص  رذوبا  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
زا دـعب  هک  نانمؤم  زا  یعمج  تبحم  تیالو و  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

و يرافِغ ، رذوبا  و  یسراف ، ناملس  لثم  تسا ؛ بجاو  دندرکن  نید  ماکحا  قح و  ماما  لیدبت  ریغت و  دندنام و  قح  نید  رب  تلاسر  ترضح 
و فینح ،، نب  لهـس  و  ناِهیَتلا ، نب  ِمَثیَهلاوبا  نامیلانب و  هفیذح  و  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج  و  رـسای ، نبرامع  و  يدـنِک ، دوَسَا  نب  دادـقِم 
و ناشیا . لاثما  و  يردُخ ، دیعس  وبا  و  نیتداهشلا ،) يذ   ) تباث نب  هَمیَزُخ  و  تماصلانب ، هدابع  و  تماصلا ، نب  هللادبع  و  يراصنا ، بویاوبا 

. تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  نیا  لثم  رگید ، ثیدح  رد 
هب دش . هدرزآ  وا  مشچ  هک  تسیرگ  نانچ  یهلا  فوخ  زا  رذوبا  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

دوخ مشچ  زا  ار  وت  هک  تسا  مغ  هچ  دنتفگ : تسین . نآ  مغ  نادنچ  ارم  تفگ : دـشخب . افـش  ار  وت  مشچ  ادـخ  هک  نک  اعد  هک : دـنتفگ  وا 
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. تسا خزود  تشهب و  هک  مراد  شیپ  رد  هک  میظع  زیچ  ود  تفگ : هدرک ؟ ربخیب 
رد هباحص  زا  یعمج  دندوب و  هتسشن  اُبق  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک : هدرک  تیاور  سابع  هللادبع  زا  هیوباب  نبا  و 

هباحـص نوچ  دشاب . تشهب  لها  زا  یـصخش  تعاس ، نیا  رد  دیآرد  رد  نیا  زا  هک  یـسک  لوا  هک : دندومرف  دندوب . ترـضح  نآ  تمدـخ 
رب کی  ره  هک  دنوش  لخاد  لاحلا  یتعامج  هک : دومرف  ترضح  سپ  دنیامن . لوخد  هب  تردابم  دیاش  هک  دنتساخرب  یعمج  دندینش  ار  نیا 

. تسا تشهب  لها  زا  وا  هامراذآ ، نتفر  نوریب  هب  دهد  تراشب  ارم  ناشیا  نایم  رد  هک  ره  دنریگ . تقبس  يرگید 
رد هب  راذآ  هک : تفگ  رذوبا  یمور ؟ ياههام  زا  میهام  مادـک  رد  ام  هک : تفگ  ناشیا  هب  ترـضح  دـش . لخاد  تعاـمج  نآ  اـب  رذوبا  سپ 

یشابن نینچ  هنوگچ  و  یتشهب . لها  زا  وت  هک  دننادب  هباحص  هک  متساوخیم  نکیلو  متسنادیم  نم  هک : دومرف  ترـضح  هللالوسر ! ای  تفر 
یهاوخ یناگدنز  تبرغ  رد  اهنت  سپ  درک . دنهاوخ  نوریب  ناشیا  یتسود  نم و  تیب  لها  تبحم  ببس  هب  نم  مرح  زا  ار  وت  هک  نآ  لاح  و 

رد دوب  دـنهاوخ  نم  ِناقیفر  تعامج  نآ  تفای . دـنهاوخ  وت  نفد  زیهجت و  تداعـس  قارع  لها  زا  یعمج  درم و  یهاوخ  ییاهنت  رد  درک و 
. هدومرف هدعو  ار  ناراکزیهرپ  ادخ  هک  یتشهب 

الاب وا  رب  هک  ینابدرن  دـننام  دراد  هیاپ  هد  ناـمیا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. متشه هیاپ  رد  دادقم  و  مهن ، هیاپ  رد  رذوبا  و  تسا ، مهد  هیاپ  رد  ناملس  و  دنور ؛

. دوشیم لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هدش و  دراو  هفلتخم  ثیداحا  هماع  قُرُط  رد  رذوبا  مالسا  تیفیک  رد  هک  نادب  و 
نآ هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دانـسا  هب  هیلع  هللاهـمحر  ینیَلُک  بوـقعی  نـب  دـمحم  و 

صخش نآ  رذوبا ؟ ناملس و  ندش  ناملسم  دوب  هنوگچ  هک  مهد  ربخ  ار  امش  دیهاوخیم  هک : دومرف  دوخ  باحصا  زا  یصخش  هب  ترضح 
. دیسرپن ترضح  زا  ار  ود  ره  هک  درک  اطخ  و  رذوبا . مالسا  تیفیک  هب  هد  ربخ  ارم  منادیم ، ار  ناملس  مالسا  تیفیک  هک : تفگ 

. دوـمرفیم ارچ  ار  دوـخ  نادنفـسوگ  همظعم -  هکم  یلزنم  کـی  رد  تسا  یلحم  هک  رَم -  ِنَطب  رد  رذوـبا  هک  یتـسرد  هب  هک : دوـمرف  سپ 
هلاوح يو  رب  اصع  رذوبا  دش . هجوتم  پچ  بناج  زا  سپ  دنارب . ار  وا  دوخ  ياصع  هب  دـش . وا  نادنفـسوگ  هجوتم  تسار  بناج  زا  یگرگ 
نخـس هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یهانپ  تلاسر  ترـضح  زاـجعا  هب  گرگ  نآ  میاهدـیدن . رتدـب  رتثیبخ و  وت  زا  گرگ  نم  تفگ : دومن و 

دـنهدیم و تبـسن  غورد  هب  ار  وا  هداتـسرف ، يربمغیپ  ناشیا  يوس  هب  ملاع  دـنوادخ  دـنرتدب . نم  زا  هکم  لـها  هک  هللاو  هک : تفگ  دـمآ و 
. روایب ارم  ياصع  هرَهَطِم و  هشوت و  هک : تفگ  دوخ  نز  هب  دینشب  نخس  نیا  نوچ  رذوبا  دنیوگیم . ازسان  مانشد و  وا  هب  تبسن 

رد هدومن ، تفاسم  یط  و  دـیامن . مولعم  دینـش  گرگ  زا  هک  يربخ  ات  هک  دـش  ناور  هکم  بناـج  هب  دوخ  ياـپ  هب  تفرگرب و  ار  اـهنیا  سپ 
يارب بآ  نآ  زا  يولد  دمآ و  مزمز  هاچ  دزن  هدیدرگ . بلاغ  وا  رب  یگنشت  دوب و  هدیشک  رایسب  ِبعت  و  دش . هکم  لخاد  مرگ  رایسب  یتعاس 

ربـخ نآ  هب  ارم  گرگ  هک  تسا  يربـخ  نآ  هاوگ  نیا  هک  داـتفا  وا  لد  رد  تسا . ریـش  زا  رپ  ولد  نآ  هک  دـید  درک  رظن  نوچ  دیـشک . دوـخ 
. تسا ربمغیپ  نآ  تازجعم  زا  زین  نیا  و  هداد .

. دناهتسشن رگیدکی  درگ  رب  شیرق  زا  یتعامج  دید  دمآ . دجسم  رانک  هب  دیماشایب و  سپ 
و دوب . هداد  ربخ  ار  وا  گرگ  هک  يوحن  هب  دنیوگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  هب  ازسان  ناشیا  هک  دید  تسـشنب . ناشیا  دزن  هب 

دیوش شوماخ  هک : دنتفگ  رگیدکی  هب  داتفا  وا  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دمایب . بلاطوبا  ترـضح  هاگان  زور . رخآ  ات  دندوب  راک  نیا  رد  هتـسویپ 
. زور رخآ  ات  دندش  نتفگ  نخس  لوغشم  وا  اب  دمایب  بلاطوبا  نوچ  دندرک و  هاتوک  ترضح  نآ  تمذم  زا  نابز  سپ  دمآ . شیومع  هک 

. وگب ار  دوخ  تجاح  تفگ : درک و  نم  بناج  هب  ور  مدـش . ناور  وا  یپ  زا  نم  تساـخرب ، ناـشیا  دزن  زا  بلاـطوبا  نوچ  هک : تفگ  رذوبا 
مروآ و نامیا  وا  هب  مهاوخیم  متفگ : يراد ؟ راک  هچ  وا  اب  تفگ : تسا . هدش  ثوعبم  امـش  نایم  رد  هک  ماهدـمآ  يربمغیپ  بلط  هب  متفگ :

. میامن تعاطا  ار  وا  دیامرف  هچنآ  منادرگ و  وا  ِداقنُم  ار  دوخ  میامن و  رارقا  وا  یتسار  هب  دیامرف  هچنآ 
. مناسر وا  هب  ار  وت  هک  يآ  نم  دزن  تقو  نیا  ادرف  تفگ : هلب . متفگ : درک ؟ یهاوخ  نینچ  هتبلا  تفگ :
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و هتشذگ . زور  ِلاونِم  رب  دندوشگ  ازسان  هب  نابز  ناشیا  متسشنب و  رافک  نآ  سلجم  رد  دش  زور  نوچ  مدروآ و  زور  هب  دجسم  رد  بش  نم 
ناور وا  یپ  زا  تساخرب  ناشیا  دزن  زا  نوچ  و  دـندش . نخـس  لوغـشم  وا  اب  دـنتفرگرب و  تسیاشان  لوق  نآ  زا  ناـبز  دـمایب  بلاـطوبا  نوچ 

: متفگ درک ؟ یهاوخ  ییوگیم  هچنآ  هتبلا  هک : دومرف  دـیکأت  متفگ و  باوج  نامه  نم  دومرف و  هداعا  ار  هتـشذگ  زور  لاؤس  زاـب  و  مدـش .
. هلب

: تفگ متفگ . باوج  نامه  دیـسرپ . نم  تجاح  زا  مدرک و  مالـس  وا  رب  دوب . هزمح  ترـضح  اجنآ  رد  هک  ياهناخ  هب  درب  دوخ  اـب  ارم  سپ 
اب ارم  هزمح  سپ  هللا . لوسر  ادمحم  نأ  و  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  متفگ ؟ تسوا ؟ هداتـسرف  دمحم  تسا و  یکی  ادخ  هک  یهدیم  یهاوگ 

متفگ و باوج  ناـمه  درک و  لاؤس  نم  بلطم  زا  متـسشن و  مدرک و  مالـس  دوب . اـجنآ  رد  راـیط  رفعج  ترـضح  هک  ياهناـخ  هب  درب  دوـخ 
. مدنار نابز  رب  درک ، نیتداهش  فیلکت 

هب رما  لاؤـس و  زا  دـعب  و  دوـب ، اـجنآ  رد  هیلع  هللا  تاولـص  بلاـطیبا  نبیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هـک  ياهناـخ  هـب  ارم  درب  رفعج  سپ 
تجاح زا  متسشن و  مدرک و  مالس  دنتشاد . فیرشت  هلآ  یلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  هک  دندرب  ياهناخ  هب  ارم  ترضح  نآ  نیتداهش ،

، وت نتفر  ات  و  ورب ، دوخ  نطو  بناج  هب  رذوبا  يا  هک : دندومرف  متفگ ، نیتداهش  نوچ  و  دندومرف . نیقلت  هداهـش  هملک  دندومن و  لاؤس  نم 
ام توبن  رما  ات  شاب  دوخ  لایع  لها و  دزن  ریگب و  ار  وا  لاـم  دـشاب . هتـشادن  یثراو  وت  زا  ریغب  هک  دوب  دـهاوخ  هدـش  توف  وت  زا  یمع  رـسپ 

. ایب ام  دزن  هب  رخآ  ددرگ . رهاظ 
ترـضح هک  یماگنه  ات  دومن  ثکم  هدروآ ، رد  فرـصت  هب  ار  وا  لام  دوب . هدـش  توف  شمع  رـسپ  دـمآ  زاـب  شیوخ  نطو  هب  رذوبا  نوچ 

. تفرگ جاور  مالسا  رما  دومرف و  هنیدم  هب  ترجه 
. دش فرشم  ترضح  تمدخ  هب  هنیدم  رد  و 

. ياهدینش هک  ار  ناملس  مالسا  ربخ  و  رذوبا ؛ ندش  ناملسم  ربخ  دوب  نیا  هک : دومرف  قداص  ترضح 
. دومرفن ترضح  دییامرفب . زین  ار  نآ  هک : درک  اعدتسا  ناملس . مالسا  نتسناد  راهظا  زا  دش  نامیشپ  صخش  نآ 

ترـضح نآ  زا  یـصخش  هک  هدومن  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  همحرلا  هیلع  هیوباـب  نبا  نکیلو 
. هیلع هللاهمحر  یسراف  ناملس  مالسا  ببس  زا  دومن  لاؤس 

دزن شیرق  زا  یتعامج  رذوبا و  ناملس و  نینمؤملا و  ریما  ترضح  يزور  هک  هیلع  هللا  تاولـص  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک : دومرف  ترـضح  نآ 
ربـخ دوخ  راـک  لوا  زا  ار  اـم  هللا  دـبعابا  اـی  هک : دیـسرپ  ناملـس  زا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـندوب . عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ربـق 

نم تسا . مزال  وت  نامرف  تعاـطا  نکیلو  متفگیمن  دیـسرپیم  يرگید  رگا  هک  هللاو  تفگ : ناملـس  دوب ؟ هنوگچ  وت  مالـسا  هک  یهدیمن 
مردپ اب  يدیع  زور  دنتشادیم . یمارگ  زیزع و  رایسب  ارم  ردام ، ردپ و  و  مدوب . ناشیا  ناگرزب  اههدازناقهد و  زا  زاریش ؛ لها  زا  مدوب  يدرم 

حور یـسیع  نأ  و  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  هک : درکیم  ادن  دنلب  زاوآ  هب  هعموص  نآ  رد  یـسک  مدیـسر . ياهعموص  هب  متفریم . هاگدیع  هب 
نآ قشع  زا  درک و  اج  نم  نوخ  تشوگ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تبحم  مدینـش  ادن  نیا  نوچ  سپ  هللا . بیبح  ادمحم  نأ  و  هللا ،

. دوبن اراوگ  نم  رب  ندیماشآ  ندروخ و  ترضح 
. دش تکاس  وا  هک  مدومن  هقیاضُم  نادنچ  مدرک و  ابا  نم  يدیسرپن ؟ يدرکن و  هدجس  ار  باتفآ  ارچ  زورما  هک : تفگ  مردام 

نوچ هک : تفگ  ردام  تسا ؟ همان  هچ  نیا  هک : متفگ  دوخ  ردام  هب  دوب . هتخیوآ  هناخ  فقس  رد  مدید  ياهمان  متـشگرب ، هناخ  هب  نوچ  سپ 
مدوب و تریح  رد  نانچمه  نم  دشکیم . ار  وت  ردپ  هک  يورن  همان  نیا  کیدزن  هب  میدـید . هتخیوآ  نینچ  ار  همان  نیا  میتشگرب  هاگدـیع  زا 
. میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هک : دوب  هتشون  مدناوخب . متفرگرب و  ار  همان  متـساخرب و  دندش . باوخ  رد  ردپ  ردام و  دش و  بش  ات  مدرب  راظتنا 
همیرک و قالخا  هب  ار  مدرم  دیامن  رما  هک  مان  دمحم  دسر  مه  هب  يربمغیپ  وا  لسن  زا  هک  مدآ ، ترضح  هب  ادخ  زا  تسا  ینامیپ  دهع و  نیا 
روایب و نامیا  سپ  ییاـسیع . یـصو  وت  هبزور  يا  ناـتب . تداـبع  ادـخ و  ریغ  ندـیتسرپ  زا  ار  مدرم  دـیامن  عنم  یهن و  و  هدیدنـسپ ، تاـفص 
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. دش هدایز  ترضح  نآ  قشع  مدش و  شوهیب  مدناوخب  ار  نیا  نوچ  سپ  نک . كرت  ار  يربگ  تیسوجم و 
ار وت  يدرگنرب  رما  نیا  زا  رگا  دنتفگ : دنتخاس و  سوبحم  یقیمع  هاچ  رد  دـنتفرگ و  ارم  دـندیدرگ  علطم  لاح  نیا  رب  ردام  ردـپ و  نوچ  و 

. تفر دهاوخن  نوریب  زگره  نم  هنیس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبحم  دینکب . دیهاوخ  هچنآ  هک : ناشیا  هب  متفگ  میشکب .
هاچ نآ  رد  یتدـم  سپ  متخومآ . یهلا  ماهلا  هب  ار  یبرع  زور  نآ  زا  متـسنادیمن و  ار  یبرع  هماـن  نآ  ندـناوخ  زا  شیپ  هک : تفگ  ناـملس 
هب تسد  دیماجنا  لوط  هب  رایسب  نادنز  سبح و  نوچ  و  دنداتـسرفیم . ورف  نم  يارب  هاچ  نآ  رد  کچوک  نان  هدرِگ  کی  زور  ره  مدنام و 

ترضح نآ  هجرد  هلیـسو و  قح  هب  سپ  يدینادرگ . نم  بوبحم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  وا  یـصو  دمحم و  وت  متفگ : مدرک و  دنلب  نامـسآ 
. تنحم نیا  زا  شخب  تحار  ارم  نادرگ و  کیدزن  ارم  جرف  هک 

: متفگ نم  دروآ . هعموـص  دزن  تفرگ و  ارم  تسد  و  هبزور . يا  زیخرب  تـفگ : و  رب ، رد  دیفـس  ياـههماج  دـمآ  نـم  دزن  هـب  یـصخش  سپ 
: متفگ هبزور ؟ ییوت  تفگ : درک و  نوریب  هعموص  زا  رـس  ینارید  هللا . بیبح  ادـمحم  نأ  و  هللا ، حور  یـسیع  نأ  و  هللا ، الا  هلا  ـال  نأ  دهـشأ 
: متفگ منکیم . عادو  ار  یناف  راد  نیا  نم  تفگ : دش  وا  تافو  ماگنه  نوچ  و  مدرک . تمدخ  ار  وا  مامت  لاس  ود  دوخ و  دزن  هب  درب  ارم  هلب .
وا نوچ  دشابیم . هیکاطنا  رد  هک  یبهار  رگم  دشاب  قفاوم  نم  اب  قح  بهذم  رد  هک  مرادـن  نامگ  ار  یـسک  تفگ : يراپـسیم ؟ هک  هب  ارم 

. دومن لاحترا  اقب  ملاع  هب  و  ناسرب . وا  هب  ار  نیا  هک : داد  نم  هب  یحول  و  ناسرب . وا  هب  نم  مالس  یبایرد  ار 
ياپ هب  مدـمآ  رد  هیکاطنا  هب  نوچ  و  مدـش . ناور  هیکاطنا  بناج  هب  متفرگرب و  ار  حول  و  مدرک ، نفد  مدرک و  نفک  مداد و  لسغ  ار  وا  نم 
ورف دوخ  رید  زا  بهار  سپ  هللا . بیبـح  ادـمحم  نأ  و  هللاحور ، یـسیع  نأ  و  هللا ، ـالا  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  متفگ : مدـمآ و  بهار  نآ  هعموـص 

. ایب الاب  هب  تفگ : هلب . متفگ : هبزور ؟ ییوت  تفگ : تسیرگن و 
هک هب  ارم  متفگ : نم  تفگ . نم  هب  دوخ  تاـفو  ربـخ  دـش  وا  تلحر  ماـگنه  نوـچ  مدرک و  تمدـخ  ار  وا  رگید  لاـس  ود  متفر و  وا  دزن  هب 
وا هب  نوچ  سپ  تسا . هیردنکسا  رهش  رد  هک  یبهار  رگم  دشاب ، قفاوم  نم  اب  قح  بهذم  رد  هک  مرادن  نامگ  یـسک  تفگ : يراذگیم ؟
رهش هب  متفرگرب و  ار  حول  مدرک و  نفد  نیفکت و  لیسغت و  ار  وا  درک  تافو  نوچ  راپـس . وا  هب  ار  حول  نیا  ناسرب و  وا  هب  نم  مالـس  یـسر 

. هلب متفگ : هبزور ؟ ییوت  هک : دومن  لاؤس  بهار  مدناوخرب . تداهش  مدمآ و  بهار  هعموص  دزن  مدمآرد و  هیردنکسا 
هک مرادن  نامگ  یـسک  تفگ : يراپـسیم ؟ هک  هب  ارم  متفگ : دش . وا  تافو  ماگنه  ات  مدرک  تمدـخ  ار  يو  لاس  ود  درب و  دوخ  دزن  هب  ارم 

. دنادرگ رونم  دوخ  دوجو  رون  هب  ار  ملاع  هک  تسا  هدش  کیدزن  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  و  دـشاب . قفاوم  نم  اب  قح  نخـس  رد 
. راپس ودب  ار  حول  نیا  نک و  ضرع  وا  رب  نم  مالس  یسرب ، ترضح  نآ  تمزالم  فرش  هب  نوچ  امن و  بلط  ار  ترضح  نآ  ورب و 

نان و لفکتم  امش  هک : متفگ  ناشیا  اب  مدش و  قیفر  یعمج  اب  مدمآ و  نوریب  متفرگرب و  ار  حول  مدش  غراف  وا  نفد  نفک و  لسغ و  زا  نوچ 
شیرق راـفک  تنـس  هب  دـش  ناـشیا  ندروخ  ماـعط  ماـگنه  نوچ  دـندرک . لوـبق  رفـس . نیا  رد  منک  تمدـخ  ار  امـش  نم  دـیوشب و  نم  بآ 

. دندومن ندروخ  فیلکت  ارم  دندرک و  نایرب  ياهراپ  دندرک و  بابک  ياهراپ  درمب . هک  دندز  وا  رب  بوچ  نادـنچ  دـندروایب و  يدنفـسوگ 
هک دـندز  نادـنچ  ارم  دـننکیمن . لواـنت  تشوگ  ناـینارید  و  ماینارید ، درم  نم  متفگ : دـندرک . فیلکت  زاـب  مدرک . اـبا  نم  دوب  هتیَم  نوچ 

نوچ میشکب . ار  يو  دروخن  بارـش  رگا  دوش . بارـش  تقو  ات  دیرادب  وا  زا  تسد  هک : تفگ  ناشیا  زا  یکی  دنـشکب . ارم  هک  دش  کیدزن 
. تسین ام  هویش  ندروخ  بارش  مرید و  لها  زا  بهار و  نم  متفگ : دندرک . فیلکت  ارم  دندروایب  بارش 

امـش یگدنب  هب  رارقا  نم  هک  دیـشکم  دینزم و  ارم  هورگ ! يا  متفگ : ناشیا  هب  دندرک . نم  نتـشک  مزع  دنتخیوآ و  نم  رد  متفگب  نیا  نوچ 
نم هصق  زا  يدوـهی  و  تخورفب . مهرد  دصیـس  هب  يدوـهی  درم  هب  درواـیب و  ارم  مدروآرد . ناـشیا  زا  یکی  یگدـنب  هب  ار  دوـخ  و  منکیم .

. میوا یصو  دمحم و  رادتسود  هک  مرادن  نیا  زجب  یهانگ  نم  متفگ : و  متفگ . زاب  دوخ  هصق  درک . لاؤس 
. دروآ نوریب  هناخ  زا  ارم  و  مرادیم . نمشد  ود -  ره  ار -  دمحم  ار و  وت  زین  نم  تفگ : يدوهی 

وت یشاب  هدربن  رد  هب  اجنیا  زا  ار  اهگیر  نیا  مامت  دوش و  حبص  رگا  هبزور -  يا  هللاو -  تفگ : دوب . هتخیر  يرایسب  گیر  شاهناخ  ِرد  رد  و 
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. مشُکب ار 
رد ار  وا  یصو  دمحم و  تبحم  وت  نم ! راگدرورپ  يا  متفگ : متشادرب و  نامسآ  هب  تسد  مدش  زجاع  نوچ  مدیـشک و  بَعت  بش  مامت  نم 

. شخب تحار  بعت  نیا  زا  ارم  نادرگ و  کیدزن  ارم  جرف  هک  ترضح  نآ  تلزنم  هجرد و  قح  هب  سپ  ياهداد . اج  نم  لد 
. درک لقن  دوب  هتفگ  يدوهی  هک  یناکم  هب  ار  اهگیر  مامت  هک  تخیگنارب  يداب  لاعتم  رداق  متفگب  نیا  نوچ 

رهـش نیا  زا  ار  وت  منادیمن . ار  وت  راک  هراچ  نم  و  يرگوداج ، رحاس و  وت  تفگ : درک ، هدهاشم  ار  لاح  نآ  دـمایب و  يدوهی  حبـص  نوچ 
نز نآ  و  تخورفب ، ياهیمیَلُس  نز  هب  دروآ و  نوریب  رهش  نآ  زا  ارم  سپ  دوش . بارخ  رهش  نیا  وت  تمائش  هب  ادابم  هک  درک  دیابیم  نوریب 

یهاوخ و  شخبب ، یهاوخ  اـمن و  لواـنت  ار  نآ  هویم  یهاوخ  دراد ؛ قـلعت  وـت  هب  غاـب  نیا  تفگ : تشاد . یغاـب  تشاد و  تسود  رایـسب  ارم 
هیاـس ناـشیا  رـس  رب  ربا  دـنیآیم و  هک  مدومن  هدـهاشم  رفن  تفه  مدوب . غاـب  نآ  رد  يزور  مدـنام . لاـح  نیا  رد  یتدـم  سپ  نک  قدـصت 

هدهاشم نوچ  دندش . لخاد  غاب  هب  ات  دندمایب  سپ  تسه . ربمغیپ  ناشیا  نایم  رد  نکیلو  دنتسین  ربمغیپ  همه  ناشیا  هک  هللاو  متفگ : هتخادنا .
بلاطیبا نب  لیقع  هثراح و  نب  دیز  بلطملادبع و  نب  هزمح  نینمؤملا و  ریما  ترضح  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مدرک ،

يامرخ هب  هک : تفگیم  ناشیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  دـندومرفیم . لوانت  ار  نوبز  ياـهامرخ  سپ  دادـقم . رذوبا و  و 
. دینکم عیاض  ار  غاب  هویم  دییامن و  تعانق  نوبز 

زا یقبط  مدـمایب و  مداد . قبط  شـش  تصخر  ار  وت  تفگ : شخبب . نم  هب  غاب  يامرخ  زا  قَبط  کی  متفگ : مدـمآ و  دوخ  هکلاـم  دزن  هب  نم 
لوانت ار  هیدـه  دـیامنیمن و  لوانت  قدـصت  يامرخ  زا  تسه  رمبغیپ  ناشیا  ناـیم  رد  رگا  هک  مدـینارذگ  دوخ  رطاـخ  رد  متفرگرب و  بطر 

زا نوچ  لیقع  هزمح و  نینمؤملا و  ریما  لوسر و  ترـضح  تسا . قدـصت  ياـمرخ  نیا  متفگ : مدروآ و  ناـشیا  دزن  ار  قبط  سپ  دـیامنیم .
مدینارذگ دوخ  رطاخ  هب  دندش . لوغـشم  ندروخ  هب  رگید  رفن  هس  نآ  دـندومنن و  لوانت  تسا ، مارح  ناشیا  رب  هقدـص  دـندوب و  مشاه  ینب 

. میاهدناوخ بتک  رد  هک  نامزلارخآ  ربمغیپ  تامالع  زا  تسا  تمالع  کی  نیا  هک 
. داد قبط  شش  تصخر  نآ  مدیبلط . نز  نآ  زا  رگید  قبط  کی  تصخر  متفرب و  سپ 

دومرف و زارد  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا . هیده  نیا  متفگ : متخاس و  رـضاح  ناشیا  دزن  بطر  رگید  قبط  کی  سپ 
. تسا رگید  تمالع  کی  زین  نیا  هک : متفگ  دوخ  رطاخ  رد  دندومن . لوانت  یگمه  سپ  دییامن . لوانت  یگمه  هللا . مسب  تفگ :

. متسیرگنیم ترضح  نآ  بقع  رد  متشگیم و  بانج  نآ  رس  درِگ  رب  برطضم  نم  و 
. یلب متفگ : ینکیم ؟ بلط  ار  توبن  رهُم  هک : دندومرف  دندومن و  تافتلا  نم  بناج  هک  ترضح  نآ 

نیمز رب  هتـسر . نآ  رب  دنچ  يوم  هتفرگ و  شقن  ترـضح  نآ  فتک  ود  نایم  رد  هک  ار  توبن  رهُم  مدـید  دـندوشگ . ار  دوخ  كرابم  شود 
ام هب  ار  مالغ  نیا  هک : دیوگیم  هللادبع  نب  دمحم  وگب  دوخ  نوتاخ  دزن  هب  ورب  هبزور  يا  هک : دومرف  مداد . هسوب  ار  شکرابم  مدق  مداتفا و 

. شورفب
دـشاب و درز  ياـمرخ  نآ  تخرد  تسیود  هک  اـمرخ ، تخرد  دـصراهچ  هب  رگم  مـشورفن  ار  وا  وـگب  تـفگ : مدوـمن  تلاـسر  يادا  نوـچ 

. خرس يامرخ  تخرد  تسیود 
. امن عمج  ار  امرخ  ياههناد  یلع  ای  تفگ : سپ  هدیبلط . وا  هچنآ  تسا  ناسآ  ام  رب  رایسب  هچ  هک : دومرف  مدومن ، ضرع  ترضح  هب  نوچ 
هناد دنتـشِکیم  ار  میود  هناد  نوچ  و  دادیم . بآ  نینمؤملا  ریما  دربیم و  ورف  نیمز  رد  ار  هناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ 

ایب هک : داد  ماغیپ  ترـضح  سپ  دوب . هدـمآ  هویم  هب  هدـش ، لماک  ناتخرد  همه  دـندش ، غراف  هک  یماگنه  ات  نینچمه  و  دوب . هدـش  زبس  لوا 
. راپس ام  هب  ار  مالغ  ریگب و  ار  دوخ  ناتخرد 

. دشابن درز  يامرخ  ناتخرد ، همه  ات  مشورفن  هللاو  تفگ : دیدب  ار  ناتخرد  نز  نوچ 
. دش درز  يامرخ  همه  دیلام . ناتخرد  رب  دوخ  لاب  دش و  لزان  لیئربج  لاح ، نآ  رد 
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نآ تمدـخ  زور  کـی  هک : متفگ  نم  وت . زا  دـمحم و  زا  تسا  رتـهب  نم  دزن  ناـتخرد  نیا  زا  یکی  هک  هللاو  هک : تفگ  نم  هب  نز  نآ  سپ 
. يراد هچنآ  زاو  وت  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  رورس 

. داهن مان  ناملس  دومرف و  دازآ  ارم  ترضح  سپ 
ناوتاـن رغـال و  وا  رتش  هکنیا  تهج  هب  دـنام  بقع  رد  زور  هس  رذوبا  كوبت  گـنج  رد  هک : هدرک  تیاور  همحرلا  هیلع  میهاربا  نب  یلع  و 

سپ دـش . هجوتم  هداـیپ  تسب و  تشپ  رب  ار  دوخ  تخر  و  تشاذـگب ، هار  رد  ار  رتـش  دـسریمن ، هلفاـق  هب  رتـش  هک  تسناد  نوچ  سپ  دوب .
دیآیم هک  تسا  رذوبا  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  داتفا . يو  رب  ناناملسم  رظن  دش ، مرگ  باتفآ  دش و  دنلب  زور  نوچ 

. دیناسر يو  هب  دوز  بآ  تسا . هنشت  و 
وت رذوبا  يا  هک : دومرف  ترضح  دوب . يو  تسد  رد  بآ  زا  رپ  ياهرَهطِم  تفاتش و  ترـضح  تمدخ  هب  دومن و  لوانت  دندیناسر . وا  هب  بآ 

نیریـش و مدیـشچ ، نوچ  دوب . هدش  عمج  ناراب  بآ  وا  رب  مدیـسر  یگنـس  هب  هللالوسر  ای  تفگ : يدوب ؟ هدنام  هنـشت  ارچ  یتشاد ؛ بآ  هک 
يا هک : دومرف  ترـضح  مروخن  نم  دروخن  بآ  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم  بیبـح  اـت  هک  مدرک  رارق  دوخ  اـب  دوـب . درس 

تشهب لخاد  اهنت  و  دش ، یهاوخ  ثوعبم  اهنت  و  درم ، یهاوخ  اهنت  و  درک ، یهاوخ  یناگدنز  بیرغ  اهنت و  وت  دنک . محر  ار  وت  ادخ  رذوبا 
. دش دنهاوخ  وت  نفد  نیفکت و  لسغ و  هجوتم  هک  دش  دنهاوخ  دنمتداعس  وت  هب  قارع  له  زا  یعمج  و  دش ، یهاوخ 

حیابق نوچ  و  نامثع . تفالخ  نامز  ات  دوب  اجنآ  رد  تفر و  ماش  تیالو  هب  رمع  نامز  رد  رذوبا  هک : دـناهدرک  لـقن  هدَـمَتعُم  ریـس  باـبرا  و 
ار نامثع  و  داشگب ، نامثع  رب  تمذـم  نعط و  ناـبز  راـمع ، برـض  تناـها و  هصق  اـصوصخ  دیـسر ، وا  عمـس  هب  هنعلا  هیلع  ناـمثع  لاـمعا 
خـیبوت و ار  وا  دومنیم ، هدـهاشم  هعینـش  لاـمعا  هللا  هنعل  هیواـعم  زا  نوچ  و  دومنیم . ناـیب  ار  وا  لاـمعا  حـیابق  دومرفیم و  نعط  اراکـشآ 

لها رب  ار  ترضح  نآ  بقانم  دومنیم و  بیغرت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  قح  هب  هفیلخ  تیالو  هب  ار  مدرم  دومنیم و  شنزرس 
هب دنتسه  نونکا  لماع  ِلَبَج  ماش و  رد  هک  ینایعیش  هک  تسا  روهشم  نینچ  و  دینادرگ . لیام  عیشت  هب  ار  ناشیا  زا  يرایسب  درمـشیم و  ماش 

. تسا رذوبا  تکرب 
وت زا  ار  تیـالو  نیا  مدرم  دـنامب  تیـالو  نیا  رد  رگید  زور  دـنچ  رگا  هک  دوـمن  مـالعا  تشوـن و  ناـمثع  هب  ار  لاـح  نیا  تقیقح  هیواـعم 

. دنادرگیم فرحنم 
هک یتسرف  وا  اب  فینع  یلیلد  یناشن و  ور  تشرد  یبکرم  رب  ار  رذوبا  هک  دیاب  هتبلا  دسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  هک : تشون  باوج  رد  نامثع 

. ددرگ شومارف  شرطاخ  زا  وت  رکذ  نم و  رکذ  دوش و  بلاغ  وا  رب  باوخ  ات  دنارب  زور  بش و  ار  بکرم  نآ 
. درک هارمه  وا  اب  ار  فینع  تشرد  يدرم  دـناشنب و  هنهرب  ورتشرد  يرتش  ناهوک  رب  ار  وا  دـناوخب و  ار  رذوبا  دیـسر  هیواعم  هب  همان  نوچ 
هتشگ و دیفس  وا  يور  رس و  يوم  دوب و  هدرک  وا  رد  مامت  يرثا  يریپ  بیـش و  تقو ، نآ  رد  و  دوب ، رغال  الابزارد و  يدرم  هللاهمحر  رذوبا 

ياهنار تفریم  رتش  نآ  هک  یـشوخان  یتخـس و  تیاغ  زا  تشادن . زاهج  رتش  دناریم و  فنُع  هب  ار  وا  رتش  لیلد ، هدـش . فیحن  فیعض و 
. دش لخاد  هنیدم  هب  روجنر  هتفوک و  داتفیب و  نآ  تشوگ  تشگ و  حورجم  رذوبا 

نم ردپ  تفگ : رذوبا  بَدنُج . يادابم  نشور  وت  رادید  هب  مشچ  چیه  تفگ : تسیرگن ، وا  رد  نوعلم  نآ  دندروآ و  نامثع  دنز  هب  وا  نوچ 
ام نابز  زا  و  ینکیم ، یناملـسم  يوعد  وت  تفگ : ناـمثع  هداـهن . ماـن  هللادـبع  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  و  درک ، ماـن  بدـنج  ارم 

هتفرن نم  ناـبز  رب  هملک  نیا  تفگ : رذوبا  ماهتفگ ؟ نخـس  نیا  یک  نم  رخآ  میرگناوـت . اـم  تسا و  شیورد  یلاـعت  يادـخ  هک  ییوـگیم 
دنوش رفن  یس  صاعلایبا  نارسپ  نوچ  هک : تفگ  وا  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  نکیلو  تسا ،
يادخ نید  رد  و  دننادرگ ، دوخ  ناراکتمدـخ  نارکاچ و  ار  يادـخ  ناگدـنب  و  دـننک ، شیوخ  لابقا  تلود و  هلیـسو  ار  یلاعت  يادـخ  لام 

. دَناهر زاب  دهد و  یصالخ  ناشیا  زا  ار  دوخ  ناگدنب  یلاعت  يادخ  نآ ، زا  سپ  دننک . تنایخ  یلاعت 
مکئاـمد و ال نوکفـست  ـال  مکقاـثیم  انذـخأ  ذا  و  هک : هدوـمن  داریا  دوـخ  ریـسفت  رد  ار  همیرک  تاـیآ  نیا  همحرلا  هیلع  مـیهاربا  نـب  یلع  و 
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نورهاظت مهراید  نم  مکنم  اقیرف  نوجرخت  مکسفنأ و  نولتقت  ءالؤه  متنأ  مث  نودهشت . متنأ  متررقأ و  مث  مکراید . نم  مکـسفنأ  نوجرخت 
امف ضعبب ؟ نورفکت  باـتکلا و  ضعبب  نونمؤتفأ  مهجارخا  مکیلع  مرحم  وـه  مهوداـفت و  يراـسأ  مکوتأـی  نا  ناودـعلا و  مثـالاب و  مهیلع 

شاهمجرت هک  نولمعت . امع  لفاغب  هللا  ام  باذـعلا و  دـشأ  یلا  نودری  همیقلا  موی  ایندـلا و  هویحلا  یف  يزخ  الا  مکنم  کلذ  لعفی  نم  ءازج 
ینعی  ) دوخ ياهنوخ  دـنزیرن  هک  میتفرگ  امـش ) ناردـپ  اب   ) امـش زا  ناـمیپ  هک  ار  یتقو  دـینک  داـی  هک : تسا  نیا  نیرـسفم  رثکا  لوق  قفاوم 

و ار ، نامیپ  دهع و  نیا  دیدومن  لوبق  و  دوخ . ياهرهش  اههناخ و  زا  متس  ملظ و  هب  ار  ناشیا  دینکم  نوریب  و  ار ، دوخ ) نانیدمه  ناشیوخ و 
ناسک دیـشکیم  دیتسکـش ) ار  نامیپ   ) هک دیهورگ  نآ  امـش  سپ  نیا . تقیقح  رب  دـیهدیم  یهاوگ  و  ار ، ینعم  نیا  دـینادیم  هکنآ  لاح 

يدعت و هب  ناشیا  ندرک  نوریب  رد  دینکیم  رگیدکی  يرای  و  دوخ ، ياهرهش  اههناخ و  زا  ار  دوخ ] زا   ] یهورگ دینکیم  نوریب  و  ار ، دوخ 
. متس

هیدف و   ) ناشیا ندرک  نوریب  تسا  مارح  امش  رب  و  ار ، ناریـسا  دیرخیم  زاب  دناهداتفا ) نمـشد  تسد  رد  هک   ) ناریـسا امـش  دزن  دنیآ  رگا  و 
رگید ضعب  هب  دیوشیم  رفاک  و  تسا ) نداد  ریـسا  هیدف  هک   ) ادـخ باتک  ماکحا  زا  ياهراپ  هب  دـیورگیم  ایآ  تسا .) بوخ  دـیهدیم  هک 

ییاوسر يراوـخ و  رگم  امـش  زا  دـنک  یناـمرفان  نینچ  هک  سک  نآ  تاـفاکم  تسین  سپ  تسا ؟) ندرک  نوریب  نتـشک و  تمرح  نآ  هک  )
میهاربا نب  یلع  دینکیم و  هچنآ  زا  تسین  لفاغ  ادخ  و  تسا .) منهج  شتآ  هک   ) اهباذع نیرتتخـس  هب  دـندرگزاب  تمایق  زور  رد  و  ایند ،

هیکت رامیب  لیلع و  دش ، لخاد  هنیدـم  هب  رذوبا  نوچ  هک : ببـس  نیا  هب  هدـش  لزان  نامثع  رذیبا و  باب  رد  تایآ  نیا  هک  تسا  هدرک  رکذ 
، دوب عمج  نوعلم  نآ  دزن  دندوب و  هدروآ  فارطا  زا  ناناملـسم  لام  زا  مهرد  رازه  دص  تقو  نآ  رد  و  دمآ . نامثع  دزن  هب  هداد  ییاصع  رب 
؟ تسا لام  هچ  نیا  هک : تفگ  نامثع  هب  رذوبا  دیامن . تمسق  ناشیا  رب  هک  دنتشاد  لام  نآ  رب  رظن  هتسشن  وا  درگ  رب  وا  باحـصا  ناقفانم  و 

هچنآ و  میامن ، مض  نآ  اب  دـنرایب و  نآ  لثم  هک  مربیم  راظتنا  و  دـناهدروآ ، نم  يارب  یحاون  یـضعب  زا  هک  تسا  مهرد  رازه  دـص  تفگ :
رازهدـص هکلب  تفگ : رانید ؟ راهچ  اـی  تسا  رتشیب  مهرد  رازهدـص  ناـمثع  يا  هک : تفگ  رذوبا  مهدـب . مهاوخ  هک  ره  هب  منکب و  مهاوخ 

. مهرد
ام اب  دوب و  نوزحم  ریگلد و  میتفر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  نتفخ  تقو  رد  وت  نم و  هک  يراد  دای  هب  هک : تفگ  رذوبا 

! داب وت  يادـف  ام  ناردام  ناردـپ و  میتفگ : میتفای . لاحـشوخ  نادـنخ و  ار  وا  میتفر  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دادـماب  نوچ  و  تفگن . نخس 
هدـش عمج  نم  دزن  ناناملـسم  لام  زا  رانید  راهچ  بشید  هک : دومرف  ینامداش ؟ نینچ  زورما  يدوب و  مومغم  نینچ  شود  هک  تسیچ  ببس 

تحار مدومن و  تمسق  ناناملسم  رب  زورما  و  دشاب . هدنام  نم  دزن  نآ  دسر و  رد  گرم  ارم  هک  مدیسرت  مدوب . هدومنن  تمـسق  زونه  دوب و 
. مدش لاحشوخ  هتفای 

وا رب  اـیآ  دـشاب ؟ هداد  ار  دوخ  لاـم  بجاو  تاـکز  هک  یـسک  باـب  رد  ییوـگیم  هچ  تفگ : درک و  رظن  راـبحالاُبعَک  بناـج  هب  ناـمثع 
دهد ناناملسم  هب  ار  لاملاتیب  زا  یـضعب  هک  ار  یماما  دشاب  جرح  هچ  بعک  يا  هک : تفگ  رگید  تیاور  هب  و  تسا ؟ مزال  يزیچ  يرگید 
کی الط و  زا  تشخ  کی  رگا  هک : تفگ  بعک  دیامن ؟ فرص  دناد  تحلـصم  هک  ره  هب  مایا  رورم  هب  ات  هک  دیامن  ظفح  ار  رگید  ضعب  و 

. تسین مزال  يزیچ  وا  رب  دزاسب  هرقن  زا  تشخ 
ادـخ هتفگ  ییاـمن ؟ رظن  ناناملـسم  ماـکحا  رد  هک  تسا  راـک  هچ  ار  وت  هداز  يدوهی  يا  تفگ : دز و  بعک  رـس  رب  ار  دوخ  ياـصع  رذوـبا 

. میلأ باذعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذلا  هک : دیامرفیم  ملاع  دنوادخ  وت . هتفگ  زا  تسا  رتتسار 
هب شاهمجرت  نوزنکت . متنک  ام  اوقوذف  مکسفنأل  متزنک  ام  اذه  مهروهظ : مهبونج و  مههابج و  اهب  يوکتف  منهج  ران  یف  اهیلع  یمحی  موی 
هب ار  ناشیا  هد  تراشب  دننکیمن ، هقفن  ادخ  هار  رد  و  ار ، هرقن  الط و  دنهنیم  جنگ  دننکیم و  عمج  هک  نانآ  هک : تسا  نیا  نیرـسفم  لوق 

تقو رد  هک   ) ار ناشیا  یناشیپ  نادب  دننک  غاد  سپ  دننک ، خرـس  منهج  شتآ  رد  دناهداهن  جـنگ  هب  هچنآ  هک  يزور  رد  كاندرد ، یباذـع 
. دناهدینادرگ ناشیورد  رب  هک   ) ار ناشیا  ياهتـشپ  و  دناهدرک ،) یهت  رقف  لها  زا  هک   ) ار ناشیا  ياهولهپ  و  دناهدز ،) نآ  رب  هرگ  ارقف  ندـید 
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هریخذ هچنآ  لابو  دیـشچب  سپ  دـیتشاد .) نآ  زا  عفن  ناـمگ  و   ) دوخ يارب  دـیدوب  هداـهن  هک  جـنگ  نآ  تسا  نیا  هک :) ناـشیا  هب  دـنیوگ  و 
هن رگا  تسا . هدـش  لیاز  وت  زا  لقع  ياهدـش و  فِرَخ  ریپ و  وت  تفگ : نامثع  دـناوخب  ار  تاـیآ  نیا  رذوبا  نوچ  دوخ . يارب  زا  دـیدرکیم 

. متشکیم ار  وت  هنیآ  ره  ياهتفایرد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ار  لوسر  تبحص  وت  هک  دوب  نیا 
: هک هداد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم  بیبح  یتسین . نم  لتق  رب  رداق  و  نامثع -  يا  ییوگیم -  غورد  هک : تفگ  رذوبا 
وت و نأـش  رد  ثیدـح  کـی  هک  تسا  هدـنام  ردـقنیا  وا  زا  نم ، لـقع  اـما  و  دنـشکیمن . ار  وت  و  دـننادرگیمن ، رب  نید  زا  ار  وت  رذوبا  يا 

. مراد رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  زا  وت  ناشیوخ 
هب ار  ادخ  ياهلام  دنسر ، نت  یـس  هب  صاعلایبا  لآ  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  هک : رذوبا  تفگ  تسا ؟ ثیدح  هچ  تفگ :

ناقساف و و  دنریگب ، دوخ  یگدنب  هب  ار  نامدرم  و  دنیامن ، لیوأت  لطاب  هب  ار  نآرق  و  دنریگب ، تبون  هب  دوخ  نایم  رد  هدومن ، فرـصت  قحان 
. دنشاب هعزانُم  هبراُحم و  رد  ناحلاص  اب  و  دننادرگ ، دوخ  روای  ار  ناملاظ 

نامثع میاهدینـشن . دنتفگ : وا  دماشوخ  يارب  زا  همه  دیاهدینـش ؟ ربمغیپ  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  زا  کی  چـیه  هباحـص  هورگ  يا  تفگ : نامثع 
هچ وگغورد  ریپ  نیا  هک  نیبب  نسحلاوبا  يا  هک : تفگ  ناـمثع  دـمایب  ترـضح  نوچ  دـیناوخب . ار  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  هک : تفگ 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  مدینـش  نم  هک  هدم ، تبـسن  غورد  هب  ار  وا  و  نامثع -  يا   - نک سب  هک : دومرف  ترـضح  دیوگیم .
. دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  ییوگنخس  هتشادنرب  هریت  نیمز  و  یسک ، رب  هدنکفین  هیاس  زبس  نامسآ  هک : دومرف  وا  قح  رد  هلآ 

. میاهدینش ربمغیپ  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  دیامرفیم . تسار  یلع  ترضح  هک  هللاو  هک : دنتفگ  دندوب  رضاح  هک  هباحص  عیمج 
ناـمگ دـیهدیم و  تبـسن  غورد  هب  ارم  دـیاهدرک و  زارد  لاـم  نیا  يوـس  هب  ندرگ  همه  هک  امـش ! رب  ياو  تفگ : تـسیرگب و  رذوـبا  سپ 

. مدنبیم غورد  ربمغیپ  رب  نم  هک  دیربیم 
. يرتهب ام  زا  وت  هک  تسا  نیا  نامگ  ار  وت  هک : تفگ  نامثع  تسا ؟ رتهب  امش  نایم  رد  یک  هک : تفگ  درک و  نیقفانم  نآ  هب  ور  رذوبا  سپ 

امـش و  ماهتخورفن . اـیند  هب  ار  نید  ماهدیـشوپ و  ار  هبُج  نیمه  لاـح  اـت  ماهدـش  ادـج  ادـخ  لوسر  دوخ  بیبح  زا  هک  يزور  زا  یلب . تفگ :
لاؤس امـش  زا  ادخ  و  دیدرک ، قحان  هب  اهفرـصت  ادخی  لام  رد  دیدرک و  بارخ  ار  نید  ایند  يارب  دیدرک و  ثادـحا  ربمغیپ  نیا  رد  اهتعدـب 

. درک دهاوخن  سلاؤس  نم  زا  درک و  دهاوخ 
. ییوگب باوج  مسرپیم  هچنآ  زا  هک  مهدیمبشیس  دنگوس  ار  وت  لوسر  قح  هب  تفگ : نامثع 

ادخ و مرح  هک  هکم  رهـش  تفگ : يرادیم ! رتتسود  ار  رهـش  مادک  هک  وگب  هک : تفگ  نامثع  میوگب . یهدن  مسق  رگا  هک : تفگ  رذوبا 
یتمارَک نم  دزن  ار  وت  و  متـسرفن ، اجنآ  هب  ار  وت  تفگ : دـسر . رد  گرم  ارم  ات  منک  تدابع  ار  ادـخ  اـجنآ  رد  هک  مهاوخیم  تسا . لوسر 

. ما هدوب  اجنآ  رد  رفک  تلاـح  رد  هک  هذـَبَر  تفگ : يرادیم ؟ رتنمـشد  ار  رهـش  مادـک  هک : تفگ  ناـمثع  دـش . تکاـس  رذوبا  سپ  تسین .
. متسرفیم اجنآ  رد  ار  وت  هک : تفگ  نامثع 

رگا هک  هد  ربـخ  ارم  وگب . تسار  زین  وت  مراد ، یلاؤس  نم  نونکا  متفگ . تسار  نم  يدرک و  یلاؤس  نم  زا  وت  ناـمثع  يا  هک : تفگ  رذوـبا 
ار دوخ  لام  ثلث  ات  میهدیمن  زاب  ار  وا  هک  دنیوگ  دنریگب و  يریسا  هب  نارفاک  رکشل ، نآ  نایم  رد  ارم  یتسرف و  نمشد  بناج  هب  يرکـشل 
ار وت  لاـم  ماـمت  نم  يادـف  هب  رگا  تفگ : هلب  تفگ : یهدیم ؟ دـنهاوخ ، ار  وت  لاـم  فصن  رگا  تفگ : یلب  تفگ : داد ؟ یهاوـخ  یهدـن ،

هنوگچ رذوبا  يا  هک : تفگ  نم  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  بیبح  ربکا ! هللا  تفگ : رذوبا  یلب . تفگ : یهدیم ؟ دنبلط 
وت زا  ار  اهرهش  نیرتدب  و  دنیامنن ؛ اجنآ  رد  وت  يانکُس  لوبق  و  ییوگ ، ار  هکم  وت  و  ار ، دالب  نیرتهب  دنـسرپ  وت  زا  هک  يزور  وت  لاح  دشاب 
هک ادخ  نآ  قح  هب  يرآ  هک : دومرف  دوب ؟ دهاوخ  ینامز  نینچ  هللالوسر  ای  هک : متفگ  دنتـسرف . اجنآ  هب  ار  وت  و  هذبر ، ییوگ  وت  دنـسرپ و 
اب ادخ  يارب  زا  هنادرم  مریگب و  شود  رب  ریشمش  زور  نآ  رد  هللالوسر  ای  متفگ : دوب  دهاوخ  رما  نیا  هک  تسوا  فرـصت  هضبق  رد  نم  ناج 
قح هک  یتسرد  هب  و  دشاب . یـشَبَح  مالغ  هچرگا  وشم  یـسک  ضرعتم  شاب و  شوماخ  ونـشب و  هن ؛ هک : دومرف  ترـضح  منک ؟ داهج  ناشیا 
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هصق نیا  رب  تایآ  نآ  عیمج  قابطنا  و  دناوخب . ترـضح  تشذگ ، هک  ار  تایآ  نآ  و  هداتـسرف . دنچ  ياهیآ  نامثع  وت و  يارجام  رد  یلاعت 
ناگـس لاح  هب  هک  ایند  يراوخ  و  تفگ ، باوج  درک و  لاؤس  وا  زا  رذوبا  هک  ادـِف  هصق  و  رذوبا ، ندرک  نوریب  زا  تسین ، هدیـشوپ  ریبخ  رب 

. تسا بذعم  باذع  دشاب ، دابآلادبا  هک  ترخآ  باذع  و  دش ، هتشک 
زا یـسک  هک  درک  دـیکأت  و  هذـبر ، بناـج  هب  دتـسرف  نوریب  هنیدـم  زا  لاـیع  اـب  ار  رذوبا  هک  درک  مکح  ار  هنعللاهیلع  مکحلانب  ناورم  سپ 

دنتفر و نوریب  تعیاشم  هب  هدرکن ، تعاطا  ار  نامثع  رما  صاوخ ، زا  یعمج  اب  تلاسر  تیب  لها  نکیلو  دورن . نوریب  وا  تعیاشم  هب  هباحص 
. دندومن يرادلد  ار  وا 

ماما نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  تفر  نوریب  هنیدم  زا  رذوبا  نوچ  هک : هدومن  تیاور  هللاهمحر  ینیلک  بوقعی  نبدمحم  هچنانچ 
دـش عادو  ماگنه  نوچ  و  دـنتفر . نوریب  وا  تعیاشم  هب  رـسای  نب  رامع  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  ردارب  لـیقع  مهیلع و  هللا  تاولـص  نیـسح 

. ياهدرک بضغ  وا  يارب  زا  هکنآ  زا  رادب  دیما  يدرک . بضغ  ادـخ  يارب  زا  وت  رذوبا  يا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
ظفح یتشاذگن و  ناشیا  هب  ار  دوخ  نید  و  دوخ ، نید  رب  يدیسرت  وت  و  ییامن ، فرـصت  ناشیا  ییایند  رد  وت  ادابم  هک  دندیـسرت  هورگ  نیا 

راکزیهرپ وا  دندنبب و  یسک  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  ياههار  رگا  هک  هللاو  دنتخاس . نَحتمم  اهالب  دندنارب و  دوخ  ياِنف  زا  ار  وت  سپ  يدرک .
لطاـب زا  وت  يرود  ییاـهنت و  تشحو و  و  وت ، تقیقح  رگم  تسین  وت  سنوم  دـیامرف . ررقم  وا  يارب  زا  يَور  رد  هب  یلاـعت  قح  هتبلا  دـشاب ،

. تسا
قح وت  يرادیم . تسود  ار  ام  وت  هک  مینادیم  ام  و  میرادیم ، تسود  ار  وت  تیب ، لها  ام  هک  ینادیم  وت  رذوبا  يا  هک : تفگ  لـیقع  سپ 

تبحم تهج  هب  و  تسادخ . رب  وت  باوث  سپ  قح . لها  زا  یلیلق  رگم  دـندرک  عیاض  نارگید  یتشاد و  هاگن  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  ام  تمرح  و 
بلط يدوز  هب  ار  تیفاع  تسا و  عَزَج  نتخیرگ  الب  زا  هک  نادب  دهد . ار  وت  دزم  ادخ  دننکیم . راید  رهـش و  هراوآ  ار  وت  تلاسر  تیب  لها 

هللا تاولص  نسح  ماما  ترـضح  سپ  لیکولا . معن  هللا و  یبسح  وگب : نک و  لکوت  ادخ  رب  راذگب و  ار  يدیماان  عزج و  يدیماان . زا  ندومن 
دای هب  ار  ایند  دای  تسا . دـهاش  علطم و  روما  عیمج  رب  نایملاع  دـنوادخ  و  ینادیم ، هچنآ  دـندرک  وت  اـب  هورگ  نیا  مع ! يا  هک : دومرف  هیلع 

ار ربمغیپ  نوچ  ات  امن ، ربص  اهالب  رب  و  نک ، ناسآ  دوخ  رب  یبقع  ياهتحار  دـیما  هب  ار  ایند  ياهیتخـس  و  اـمن ، وحم  رطاـخ  زا  اـیند  تقراـفم 
. دشاب یضار  دونشخ و  وت  زا  ییامن  تاقالم 

، اخَر تلاح  هب  ار  تدش  تلاح  نیا  دیامن  لدب  هک  تسا  رداق  نایملاع  دنوادخ  مع ! يا  تفگ : هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترـضح  سپ 
زا ار  دوخ  نید  وت  و  دـندرک ، عنم  وت  زا  ار  دوخ  يایند  هورگ  نیا  تسا . يراک  يریدـقت و  زور  ره  تحلـصم  تمکح و  قفو  رب  ار  ادـخ  و 

. يدومن عنم  ناشیا  زا  وت  هچنآ  هب  دناجاتحم  یسب  ناشیا  و  دندرک ، عنم  وت  زا  ار  ناشیا  هچنآ  زا  يزاینیب  رایسب  هچ  وت  و  يدرک . عنم  ناشیا 
. دهدن یعفن  هک  راذگب  ار  عزج  و  تسا . همیرک  تافص  زا  ییابیکش  و  تسا ؛ ییابیکش  رد  تاریخ  هدمع  هک  ربص ، هب  داب  وت  رب 

هک ار  یـسک  دناسرتب  ادخ  و  تخادنا ، تشحو  هب  ار  وت  هک  ار  یـسک  دنک  التبم  ییاهنت  تشحو و  هب  ادـخ  رذوبا  يا  هک : تفگ  رامع  سپ 
تیب لها  تعامج  اب  یهلا  تعاط  هک  هللاو  نآ . تبحم  ایند و  هب  لیم  رگم  قح  نخـس  نتفگ  زا  تشادنزاب  ار  مدرم  هک  هللاو  دـیناسرت . ار  وت 

تباجا ار  ناـشیا  مدرم  دـندناوخ ، اـیند  يوس  هب  ار  مدرم  هورگ  نیا  دوش . فرـصتم  روز  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  اـیند  یهاـشداپ  تسا و 
. میظع نارسُخ  تسا  نی  و  دندش ، ترخآ  ایند و  راکنایز  سپ  دندیشخب . ناشیا  هب  ار  دوخ  نید  دندومن و 

داب اهور  نیا  يادف  مردام  مردـپ و  یهلا . ياهتکرب  تمحر و  مالـس و  داب  امـش  رب  هک : تفگ  ناشیا  باوج  رد  هیلع  هللا  ناوضر  رذوبا  سپ 
يراک و هنیدم  رد  ارم  و  مروآیم . رطاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  منیبیم  ار  امـش  هک  هاگره  هک  یتسرد  هب  منیبیم ! هک 
. دوب راوشد  هیواعم  رب  ماش  رد  نم  ندوب  هک  نانچمه  دـمآ ، نارگ  نامثع  رب  هنیدـم  رد  نم  ندوب  و  تسین . امـش  ریغ  هب  یـسنا  یگتـسبلد و 
ار هفوک  مدرم  نم  هک  دیسرت  دتسرف . هفوک  هب  ارم  هک  متساوخرد  وا  زا  دتسرف . اهرهـش  زا  يرهـش  هب  هنیدم  زا  ارم  هک  دروخ  دنگوس  نامثع 

نم شوگ  هب  یتـسود  زاوآ  دـشابن و  یـسنوم  ارم  اـجنآ  رد  هک  دتـسرف  ییاـج  هب  ارم  هک  درک  داـی  مسق  درکن و  لوبق  مناروشب ، شردارب  رب 
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رد ارم  وا  مرادـن . ییاورپ  ییاهنت  زا  تسا  نم  اب  ادـخ  نوچ  و  مهاوخیمن . یبحاصم  یـسینا و  دوخ  دـنوادخ  ریغ  هب  نم  هک  هللاو  و  دـسرن .
و اـناوت ، رداـق و  زیچ  همه  رب  میظع و  شرع  دـنوادخ  تسوا  و  مراد ، لـکوت  وا  رب  تسین ، وا  زجب  يدـنوادخ  و  تـسا ، یفاـک  روـما  عـیمج 

. داب وا  نیبیط  نیرهاط و  تیب  لها  دمحم و  رب  دورد  تاولص و 
. داتسیا يو  ربق  رس  رب  درک  نفد  ار  وا  نوچ  رذوبا  تفای . تافو  هذبر  رد  و  مان ، رذ  دوب  يرسپ  ار  رذوبا  هک : هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  و 

نوچ و  ردام . ردپ و  هب  يدوب  رادرک  وکین  قلخ و  شوخ  هک  یتسرد  هب  دنک . محر  ار  وت  ادـخ  رذ  يا  تفگ : داهن و  يو  ربق  رب  تسد  سپ 
یعفن دـیما  يرگید  زا  تسین و  یتجاح  یلاـعت  قح  ریغ  هب  ارم  هتفاـین و  هار  یـصقن  وت  نتفر  زا  نم  رب  مدوب . یـضار  وت  زا  نم  یتفر  اـیند  زا 

لوغـشم وت  رب  هودنا  ارم  و  مشاب . وت  ياج  هب  هک  متـشادیم  وزرآ  دوبیم  گرم  زا  دـعب  لاوها  هن  رگا  و  مشاب . ریگلد  وا  نتفر  زا  هک  مرادـن 
رد هچ  وت  دـنتفگ و  وت  اب  هچ  هک  متـسنادیم  یکـشاک  متـسیرگ . وت  رب  هکلب  مدرکن  وت  يارب  زا  هیرگ  هک  هللاو  وت . يارب  زا  هودـنا  زا  هتخاس 

یهلا يدوب . هدینادرگ  ضرف  وا  رب  نم  يارب  دنچ  یقح  و  يدوب ، هدینادرگ  بجاو  وا  رب  دوخ  يارب  زا  دـنچ  یقح  ادـنوادخ  یتفگ . باوج 
. نم زا  مرک  دوج و  هب  يرتراوازس  وت  هک  امرف ، وفع  وا  زا  شخبب و  وا  هب  ار  دوخ  قوقح  زین  وت  مدیشخب . وا  هب  ار  دوخ  قوقح  نم 

و دندش . فلت  یگمه  دیـسر و  مه  هب  ناشیا  نایم  رد  یتفآ  دینارذگیم . اهنآ  هب  لایع  دوخ و  شاعم  هک  دوب  دـنچ  يدنفـسوگ  ار  رذوبا  و 
. دوبیم يو  دزن  هک  يرتخد  دوب و  هدنام  رذوبا  نیمه  دوب . هتفای  تافو  هَذبَر  رد  زین  شاهجوز 

نم هب  ردپ  درک . هبلغ  ام  رب  یگنسرگ  و  میروخب ، هک  دماین  ام  تسد  هب  چیه  هک  تشذگ  مردپ  رب  نم و  رب  زور  هس  هک : تفگ  رذوبا  رتخد 
تسد هب  يزیچ  میتفر  ارحص  هب  نوچ  میروخب . میروآ و  تسد  هب  یهایگ  دیاش  میور ، ناتـسگیر  يارحـص  نیا  هب  ایب  دنزرف  يا  هک : تفگ 

متـسیرگ و هداتفا . راضتحا  لاح  هب  ددرگیم و  مدید  ار  وا  ياهمـشچ  مدرک ، رظن  تشاذـگ . نآ  رب  رـس  دومن و  عمج  یگیر  مردـپ  دـماین .
قارع لها  زا  یعمج  مریمب  نم  نوچ  هک  سرتم ، رتخد ! يا  تفگ : تبرغ ؟ ییاـهنت و  اـب  ناـبایب  نیا  رد  منک  هچ  وت  اـب  نم ! ردـپ  يا  متفگ :

! رتخد يا  هداد . ربخ  نینچ  كوبت  هوزغ  رد  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  بیبح  هک  یتسرد  هب  دنوش . نم  روما  هجوتم  دـنیایب و 
: وگب ورب و  کیدزن  دوش  ادـیپ  ياهلفاق  نوچ  و  نیـشنب ، قارع  هار  رـس  رب  شکب و  نم  يور  رب  ار  اـبع  میاـمن  تلحر  اـقب  ملاـع  هب  نم  نوچ 

. هتفای تافو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هباحص  زا  هک  رذوبا 
؟ يراد تیاکـش  هچ  زا  يراد و  رازآ  هچ  رذوبا  يا  دنتفگ : دـندمآ و  مردـپ  تدایع  هب  هذـبر  لها  زا  یعمج  لاح  نیا  رد  هک : تفگ  رتخد 
هک یهاوخیم  یبیبط  ایآ  دنتفگ : مهاوخیم . ار  دوخ  راگدرورپ  تمحر  تفگ : يراد ؟ شهاوخ  زیچ  هچ  دنتفگ : دوخ ، ناهانگ  زا  تفگ :

. تسوا زا  اود  درد و  تسا و  نایملاع  دنوادخ  بیبط  هدرک . رامیب  ارم  بیبط  تفگ : میروایب ؟ وت  يارب 
. مراد وا  هب  جایتحا  تیاهن  هک  تسا  هدـمآ  یماـگنه  رد  هک  یتسود  هب  اـبحرم  تفگ : داـتفا  توم  کـلم  رب  يو  رظن  نوچ  هک : تفگ  رتخد 

ینادیم هک  دنگوس  وت  قح  هب  ناسرب . دوخ  تمحر  ِراوِج  هب  دوز  ارم  ادنوادخ  ددرگ . نامیشپ  مدان و  وت  رادید  زا  هک  یسک  دابم  راگتـسر 
. ماهدوبن گرم  هراک  زگره  و  ماهدوب ، وت  ياقل  ناهاوخ  هشیمه  هک 

ناشیا هب  دندش . ادیپ  یعمج  متـسشن . قارع  هلفاق  هار  رـس  رب  مدیـشک و  وا  يور  رب  ابع  دومن  لاحترا  سدـق  ملاع  هب  نوچ  هک : تفگ  رتخد 
ار وا  دنتـسیرگب و  دندمآ و  دورف  ناشیا  هتفای . تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ِبِحاصم  رذوبا  ناناملـسم  هورگ  يا  هک : متفگ 

. دوب ناشیا  نایم  رد  رتشا  کلام  و  دندرک . نفد  هدرازگ ، زامن  وا  رب  دندرک و  نفک  دنداد و  لسغ 
. دوب مهرد  رازهراهچ  هلح  نآ  تمیق  و  متشاد ، دوخ  اب  هک  مدرک  نفک  ياهلُح  رد  ار  وا  نم  هک : تفگ  کلام  هک  تسا  يورم  و 

ربق دزن  یبش  مدروآیم . اج  هب  تشادیم  وا  هک  ياهزور  مدرکیم و  درکیم  وا  هک  يزامن  مدوبیم و  وا  رـس  رب  نینچ  نم  هک : تفگ  رتخد 
! ردـپ يا  هک : متفگ  وا  هب  دـناوخیم . تایح  لاح  رد  هچنانچ  دـناوخیم ، بش  زامن  رد  نآرق  هک  مدـید  باوخ  هب  ار  وا  مدوب . هدـیباوخ  وا 
دومرف و اهمَرک  مدش . یضار  يو  زا  نم  دش و  دونـشخ  نم  زا  وا  متفر . یمیرک  راگدرورپ  دزن  رتخد  يا  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  وت  دنوادخ 

. وشم رورغم  نکب و  لمع  رتخد  يا  اما  دیشخب . اهاطع  تشاد و  یمارگ  ارم 
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. دناهدرک لقن  ار  وا  نز  رذوبا ، رتخد  ياج  هب  خیراوت ، بابرا  رثکا  و 
ناحوص نب  هَعَـصعَص  یمیمت و  سیق  نب  فَنحا  دـندوب ، رـضاح  رذوبا  زیهجت  رد  هک  یعمج  هک : تسا  هدرک  لقن  یفوک  مثعا  نب  دـمحا  و 

دیزی نبا  دوسا  یلجبلا و  هللادبع  نب  ریرج  ینزملا و  کلام  نب  لاله  یمیمتلا و  هملـسم  نب  هللادبع  و  یمیمتلا ، تلـصلا  هجراخ  و  يدـبعلا ،
. دندوب رتشا  کلام  و  یعخنلا ، سیق  نب  همقلع  یعخنلا و 

رذوبا ایادـخ  راب  تفگ : یلاعت  يراب  يانث  دـمح و  زا  دـعب  تساوخ و  ياپرب  وا  ربق  رـس  رب  رتشا  کلام  دـندش  غراـف  رذوبا  زاـمن  زا  نوچ  و 
و هدوب ، مدق  تباث  مالسا  هداج  رب  هدرک و  داهج  نید  هار  رد  دوب و  هدروآ  نامیا  وت  نالوسر  اهباتک و  هب  دوب و  وت  لوسر  هباحص  زا  يرافغ 

نادب لد . هب  نابز و  هب  دوب  هدرک  راکنا  اهنآ  رب  تعامج ، تنس و  قیرط  رب  هن  دوب  هدید  دنچ  يزیچ  هدادن . هار  نید  ریاعش  هب  رییغت  لیدبت و 
ایادـخ راب  دیـسر . تافو  ار  وا  تبرغ ، رد  ات  دنتـشاذگ  عیاض  دـندرک و  نوریب  رهـش  زا  دـندینادرگ و  مورحم  دندرمـش و  ریقح  ار  وا  ببس 
تسوت لوسر  مرح  هک  هنیدم -  زا  ار  وا  هک  سک  نآ  يازج  و  نادرگ ، روفوَم  نآ  زا  ار  وا  ظِح  ياهدرک  هدعو  ار  نانمؤم  تشهب ، زا  هچنآ 

. ناسرب تسا ، نآ  بجوتسم  هچنانچ  تشاذگ ، عیاض  درک و  نوریب  - 
. دنتفگ نیمآ  نارضاح  تفگب و  اعد  نیا  کلام 

وا رب  دوعسم  هللادبع  دوب و  ترجه  میود  یس و  ای  مکی  یس و  لاس  رد  رذوبا  تافو  هک : تسا  هدرک  رکذ  باعیتسا  باتک  رد  ربلادبع  نبا  و 
. تسا حصا  لوا  لوق  و  دوب ، ترجه  مراهچ  تسیب و  لاس  هک  دناهتفگ  یضعب  و  درازگ . زامن 

ایند و يرابتعایب  هک  تسا  نیا  ببس  و  تسا ، رایسب  دیاوف  نمضتم  ناشیا ، ياهتنحم  بیاصم و  دای  و  ادخ ، ناتسود  لاوحا  رکذت  هک  نادب 
قح لها  رگا  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  و  ناشیا ، راوطا  هب  تسا  سک  نیا  تبغر  بجوم  ددرگ و  رهاظ  هوجو  نسحا  رب  ایند  لها  ندوب  لطاب 
نیا لاوحا  رکذ  رد  اذهل  دناهدوب . نحتمم  هشیمه  ایند  رد  نید ، ناراوگرزب  هک  دـننادب  دنـشاب و  یـضار  دنـشاب ، بوکنم  بولغم و  ایند  رد 

. دومن لیوطت  زا  یضعب  راوگرزب 
. مییامنیم دوصقم  رد  عورش  نونکا 

يرافغ رذوبا  هب  ربمایپ  تیصو 

و هدومن . داریا  دَنسُم  قالخألامراکم  باتک  رد  هیلع  هللاهمحر  یسربط  یلعوبا  خیش  تسا و  هروهـشم  رابخا  هلمج  زا  تیـصو  نیا  هک  نادب 
نیماضم زا  ینومـضم  ره  و  دناهدومن . داریا  قرفتم  ثیدح ، بتک  رد  ار  شیازجا  و  هدرک . تیاور  لسرم  دوخ  عماج  رد  سارفیبأ  نبمارو 

هیلع هللاهمحر  یـسربط  خیـش  هک  میراذگیم  نآ  رب  لقن  يانب  ام  و  دش . دـهاوخ  هراشا  هرقف  ره  رد  هچنانچ  تسا  دراو  رایـسب  رابخا  رد  نآ 
رذ یبأل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیـصو  نم  قاروألا  هذـه  نسحلا : نب  لضفلا  هرمع -  هللا  لوط  یبأ -  يـالوم  لوقی  هدرک : تیاور 
نب نسحلا  نب  نیسحلا  نب  نسحلا  لجألا  خیشلا  و  يزارلا ، يرقملا  هللادبع  نب  رابجلادبع  ءافولاوبأ  دیفملا  خیـشلا  اهب  ینربخأ  یتلا  يرافغلا 

. هحور هللاسدق  یسوطلا  نسحلا  نبا  دمحم  رفعج  وبأ  لجألا  خیشلا  انیلع  یلمأ  الاق : هزاجا . امهنع  هللایضر  هیوباب 
نسحلا یلعوبأ  مامالا  خیشلا  انربخأ  لاق : مالسلاهیلع : اضرلا  دهشم  یف  یناجرجلا  ظعاولا  حتفلا  نب  نیسحلا  ملاعلا  خیشلا  کلذب  ینربخأ  و 

. هحور هللاسدق  رفعج  وبأ  خیشلا  یبأ  ینثدح  لاق : یسوطلا . دمحم  نب 
بتاکلا ییحی  نب  ءاجر  نیـسحلاوبأ  انثدح  لاق : ینابیـشلا . بلطملا  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  لضفملایبأ  نع  هعامج ، انربخأ  لاق :

نع مصألا ، نمحرلادبع  نب  هللادـبع  ینثدـح  لاق : نومـش . نب  نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق : تام -  اهیف  و  هئامثالث -  هرـشع و  عبرأ  هنس 
یلع تلخدف  هذبرلا . تمدق  لاق : دوسألا . یبأ  نع  یلئدلا  دوسألا  یبأ  نب  برح  وبأ  ینثدح  لاق : هللادبع . نب  بهو  نع  راسی ، نب  لیـضفلا 

یف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یلع  هراهن  ردـص  یف  موی  تاذ  تلخد  لاـق : رذوبأ ؛ ینثدـحف  هنع ، هللایـضر  هداـنج  نب  بدـنج  رذیبأ 
ای تلقف : دجـسملا . هولخ  تمنتغاـف  هبناـج . یلا  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ـالا  ساـنلا  نم  ادـحأ  دجـسملا  یف  رأ  ملف  هدجـسم .

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


هیصوب کیصوم  ینا  و  تیبلا ، لهأ  انم  کنا  رذابأ ! ای  کب . مرکأ  معن و  لاقف : اهب . هللا  ینعفنی  هیصوب  ینـصوأ  یمأ . تنأ و  یبأب  هللالوسر 
 - مدش هذبر  دراو  هک : دنکیم  تیاور  یلئد  دوسالاوبا  لفک . اهب  کل  ناک  اهتظفح  نا  کنا  و  هلبس ، ریخلا و  قرطل  هعماج  اهناف  اهظفحاف .

هنیدـم دجـسم  لخاد  يزور ، لوا  رد  هک  داد  ربخ  ارم  متفر . رذوبا  تمدـخ  هب  و  دوب -  نِطَوَتُم  اجنآ  رد  همحرلا  هیلع  رذوبا  هک  یماگنه  رد 
يو يولهپ  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  زج  مدیدن  ار  یـسک  دجـسم  رد  مدش .

هظعوم ارم و  نک  تیصو  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  هللالوسر  ای  متفگ : هدرمش ، تمینغ  ار  ترضح  نآ  ییاهنت  دجـسم و  تولخ  هتـسشن .
(. میامن لمع  نآ  هب  یهلا  قیفوت  هب  ینعی   ) دهد عفن  تیصو  نآ  هب  ارم  ادخ  هک  یتیصو  هب  وگب 

هب و  یتیب -  لها  ام  زا  وت  رذوبا . يا  ام  دزن  وت  ياهدیدنسپ  یمارگ و  رایسب  هچ  و  منکیم -  تیصو  ار  وت  یلب ، هک : دومرف  تلاسر  ترـضح 
. میظع یتیصو  هب  منکیم  تیصو  ار  وت  هک  یتسرد 

لمع يراد و  رطاخ  هب  رگا  و  تسا ، تاجن  قُرُط  تاریخ و  کلاسم  عیمج  عماج  هک  یتسرد  هب  نآ . هب  امن  لمع  و  ار ، نآ  نک  ظـفح  سپ 
. دوب دهاوخ  یهلا ) تمحر  زا   ) میظع ياهرهب  ار  وت  نآ ، هب  ییامن 

هارت کناک  هللادبعا  رذابا  ای 

هراشا

. كاری هناف  هارت  تنک ال  ناف  هارت ؛ کنأک  هللا  دبعأ  رذابأ  ای 
. دنیبیم ار  وت  وا  ینیبن  ار  وا  وت  رگا  سپ  ینیبیم ؛ ار  وا  ایوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  يادخ  رذوبا  يا 

هک دـناهدرک  لـقن  هچناـنچ  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربـتعم  ياهدنـس  هب  نومـضم  نیا  هک : فیرـش  ثیدـح  نیا  مجرتـم  دـیوگ  نینچ 
رد ار  مـالک  نیا  ترـضح  نآ . هب  هدومرف  رما  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  ناـسحا  ینعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تلاـسر  ترـضح  زا  دندیـسرپ 

. دندومرف باوج 
ره رد  ملکلا  عـماوج  تیطعا  ثیدـح  ياـضتقم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یهاـنپتلاسر  ترـضح  تاـیآزجعم  تاـملک  هک  تسناد  دـیاب  و 
زا دوخ  دادعتـسا  تیلباق و  روخ  رد  سک  همه  تسا و  يوَطنُم  جِرَدنُم و  ینابر  قیاقح  مَکِح و  عاونا  ظفل ، زاجیا  تیاهن  اب  اهنآ  زا  ياهملک 

دوش هتـشون  دیابیم  یباتک  کی  ره  رب  منک ، افیتسا  هدـیدرگ  رهاظ  تعاضبیب  نیا  رب  هچنآ  ياهرقف  ره  رد  رگا  و  دراد . یبیـصن  هرهب و  نآ 
. میامنیم تعانق  نییبت  لیصفت و  زا  يردق  هب  هدومنن ، همجرت  ضحم  هب  افتکا  هلک  كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  ياضتقم  هب  نکیلو 

: تسا لصف  دنچ  رب  فوقوم  هیلع  هرقف  نیا  نییبت  و 

تسا تیؤر  رد  لوا : لصف 

. دوشن هدید  مشچ  هب  وگ  دننکیم  قالطا  زین  روهظ  فاشکنا و  تیاهن  رب  دننکیم و  قالطا  مشچ  هب  ندید  رب  ار  تیؤر  هک  نادب 
و تسا . لاحم  ناکم  رد  وا  لوصح  تسین و  ینامـسج  مسج و  هک  اریز  دـید ، ناوتن  مشچ  هب  ار  ادـخ  هک  تسا  هعیـش  بهذـم  يرورـض  و 

دارم هدش  عقاو  تیؤر  ظفل  هب  یلاعت  يراب  نأش  رد  رابخا  تایآ و  رد  هچنآ  و  دوش . هدـید  مشچ  هب  هک  تسا  لاحم  دـشاب  نینچ  هک  يزیچ 
. دوش هدید  مشچ  هب  هک  تسا  يرما  روهظ  زا  هدایز  نافراع  دزن  وا  روهظ  هک  اریز  تسا  میود  ینعم  نآ ، زا 

ای هک : دندیسرپ  وا  زا  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  نیدلا  بوسعی  نیفراعلا و  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  هکنانچ 
تیفیک هچ  هب  ار  ادخ  هک : دیـسرپ  لئاس  مدرکن . تدابع  ار  وا  زگره  مدیدن ، ار  ادخ  ات  هک : دومرف  ياهدـید ؟ ار  دوخ  يادـخ  نینمؤملا  ریما 

. تسا هدید  نیقی  نامیا و  تقیقح  هب  ار  وا  لد  نکیلو  دید  دناوتن  ار  وا  مشچ ، و  مدیدن ، مشچ  هب  يدرک . اطخ  هک : دومرف  يدید ؟
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باوج نینچ  ترـضح  نآ  دـندومن و  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قئاـقحلانیبم  ترـضح  زا  لاؤس  نیا  لـثم  رگید  تیاور  هب  و 
. دومرف

تباب زا  تدابع  ماقم  رد  اما  دید . ناوتن  ار  وا  ینعی : ینیبیم  ار  وا  ایوگ  هک : دـناهدومرف  تراشا  ینعم  نیا  هب  ترابع  نیا  رد  يوبن  بانج  و 
نایع هدـهاشم و  زا  يوقا  هک  نافراع  هجرد  هب  ار  دوخ  نیقی ، هبترم  رد  و  دـنک ، تمدـخ  وا  روضح  رد  دـنیب و  ار  یـصخش  هک  شاب  یـسک 

. ناسرب تسا 
. دشاب فاشکنا  هبترم  تیاغ  دارم  و  دشاب ، دارم  تیؤر  میود  ینعم  هک  تسا  نکمم  و 

هب ایوگ  هک  نک  تدابع  ناـنچ  هک : دومرف  تسین ، روصتم  وا  لـثم  رذوبا و  زا  تسا و  همئا  اـیبنا و  صوصخم  فاـشکنا  زا  مسق  نیا  نوچ  و 
. دشابن وضع  هحراج و  ار  وا  دنیبن و  مشچ  هب  ار  ایشا  ادخ  هک  اریز  تسا  ینعم  نیا  هب  نخس  همتت  رد  تیؤر  هچنانچ  ياهدیسر . هبترم  نآ 

دوجو هدنـشخب  هک  یقیقح  دوبعم  ریغ  دزن  اذهل  تسا و  ینتورف  یگتـسکش و  عوضخ و  هبترم  تیاهن  زا  ترابع  تدابع  هک  تسناد  دیاب  و 
مودـخم دـنچ  ره  دـشاب ، دوبعم  روخرد  هک  دـیاب  تداـبع  تمدـخ و  نوچ  و  تسین . راوازـس  تسا  تـالامک  اـهتمعن و  عـیمج  تاـیح و  و 

ام هک : دـیامرفیم  هدومن  زجع  هب  رارقا  تانوکُم  فرـشا  هچنانچ  تسا ، رتراوشد  ندروآ  اج  هب  طیارـش  اـب  ار  وا  تمدـخ  تسا ، رتراوگرزب 
. یندیتسرپ راوازس  وت  هچنانچ  ار  وت  میاهدرکن  تدابع  اهلا ) : ) ینعی کتدابع . قح  كاندبع 

یلاـعت هناحبُـس و  قـح  نوـچ  و  تقاـط . لذـب  یعـس و  تیاـهن  اـب  تداـبع  زا  زجع  هب  تسا  ناـشیا  رارقا  نادـباع  تداـبع  بتارم  يـالعا  و 
هک ار  یعمج  و  دومنن . فیلکت  دومرفن ، میلعت  تدابع  بادآ  ات  تسا ، رـصاق  وا  تدابع  یگنوگچ  كاردا  زا  قیالخ  لوقع  هک  تسنادیم 

دیناسر يوُصق  هجرد  هب  لمع  ملع و  رد  دـینادرگ و  دوخ  يایربک  تحاس  مرحم  هدـینادرگ  موصعم  ناهانگ  عیمج  زا  دوخ  لماک  فطل  هب 
رگا هیبشتالب  هچنانچ  دنیامن  ناشیا  میلعت  یگدنب  هار  هک  داتـسرف  قیالخ  لیمکت  هب  ار  ناشیا  دومن ، ناشیا  میلعت  تاجانم  هملاکم و  نابز  و 

نآ سانـش  بادآ  هک  نابرقم  زا  یـسک  دندروآرد و  هاشداپ  سلجم  هب  دشاب  هتـشادن  عالطا  كولم  سلاجم  بادآ  روط و  زا  هک  ار  هناگیب 
تمالم قحتـسم  دشابن و  فیرـش  سلجم  نآ  قیال  هک  دـش  دـهاوخ  رداص  هنابدایب  دـنچ  یتکرح  وا  زا  هتبلا  دـشابن ، وا  ملعم  تسا  هاگرد 

. دشاب هدوب 
تدابع ره  هب  ای  دیسر ، دناوتیم  يوبن  سدقم  عرـش  قیرط  يوریپ  نودب  كولملا  کلم  برق  سلجم  هب  هک  دسرن  رطاخ  هب  ار  یـسک  سپ 

تریـصب هدید  رگا  دیدرگ . دناوتیم  بانج  نآ  برقم  دشاب ، هدیـسر  دنادن ، یهلا  یحو  هب  هک  وا  لثم  یـصقان  ای  وا  رطاخ  هب  هک  یعارتخا 
تسس هجنپ  رس  هب  هک  تسناد  یهاوخ  ییامن  رکفت  دناهتخاس  ررقم  یتدابع  ره  رد  هک  یبادآ  قیاقد  رد  دنزاس و  نشور  نامیا  رون  هب  ار  وت 

ناوتیمن زیاف  لامک  بتارم  هب  رایخا  تعباتم  نودب  و  دمآ ، ناوتیمنرب  عیفر  رـصق  نیا  رب  ماهتـسم  لقع  ییاسران  دنمک  و  ماهوا ، ساوح و 
. دش

تسا نیمز و ...  نامسآ و  قلخ  زا  ضرغ  رد  میود : لصف 

عیمج یـسرک و  شرع و  نیمز و  نامـسآ و  قـلخ  زا  ضرغ  هک  تـسا  رهاـظ  فوـشکم و  رامـشیب  ثیداـحا  رایـسب و  تاـیآ  زا  هـک  نادـب 
هن و  دوشیم ، لصاح  تداـبع  نودـب  عفاـن  ملع  لـماک و  تفرعم  هن  تسا . هتـسب  رگیدـکی  رب  ود  ره  تسا و  تداـبع  تفرعم و  تاـقولخم ،
رد غارچ  رگا  هار . ندومیپ  هب  ار  تدابع  و  غارچ ، هب  ار  ملع  دناهدرک  لیثمت  هچنانچ  ددرگیم . رـسیم  ملع  تفرعم و  نودب  هتـسیاش  تدابع 

، ددرگیم رهاظ  رتشیب  وت  رب  يوریم  رتشیب  دنچ  ره  و  ینیبن ، ار  تفاسم  عرذ  دنچ  ریغب  یـشاب  هداتـسیا  ماقم  کی  رب  یـشاب و  هتـشاد  تسد 
. دوشیم یفطنم  دوز  دسرن ، نغور  ددم  ار  غارچ  رگا  تسا . غارچ  نیا  نغور  لمع ، هکلب 

و دننکیم ، قالطا  نآ  رب  ار  تدابع  نآ  مان  هک  تسا  یلامعا  لصا  زا  ترابع  لمع  ندب  دشابیم . یندـب  یحور و  ار  لمع  ره  هک  نادـب  و 
هک یطیارـش  ریاس  و  بلق ، روضح  صالخا و  دننام  تساهنآ ، هب  لمع  نآ  لامک  هک  تسا  یتایفیک  طیارـش و  بادآ و  زا  ترابع  شحور 
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نینچمه دیآیمن ، يراک  وا  زا  حوریب  بلاق  هچنانچ  تسا ؛ حوریب  دسج  تباب  زا  طیارـش  نیا  نودب  زامن  سپ  تسا . راک  رد  زامن  لوبق  رد 
ءاشحفلا و نع  یهنت  هولـصلا  نا  هک : دیامرفیم  زامن  فصو  رد  نایملاع  دنوادخ  هک  ینیبیمن  دشخبیمن . ياهرمث  نادنچ  طیارـشیب  زامن 

طیارش ناصقن  زا  درادیمنزاب  اهیدب  زا  ار  ام  هک  وت  نم و  زامن  سپ  تسیاشان . لامعا  اهیدب و  زا  دیامرفیم  عنم  یهن و  زامن  ینعی : رکنملا .
. تسا بادآ  و 

تسا لامعا  طیارش  رد  میس : لصف 

دراد تراشا  نآ  هب  هعماج  هملک  نیا  هک  طیارش  زا  یضعب  هب  هراشا  نکیلو  دومن  ناوتیمن  اصحا  هلاسر  نیا  رد  ار  لامعا  طیارـش  هک  نادب 
. دیامنیم المجم 

. تسا تین  دناسریم  مه  هب  زایتما  تاداع  زا  و  دوشیم ، تارمث  ثروم  نآ  ببس  هب  هک  تادابع  حاورا  هلمج  زا 
. تین هب  رگم  لمع ، تسین  لمع  ینعی : تاینلاب . لامعالا  امنا  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  لوقنم  هچنانچ 

رتهب نمؤم  تین  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  هک : هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیَلُک  و 
. دنکیم لمع  دوخ  تین  قفاوم  ياهدننک  لمع  ره  و  وا ، لمع  زا  تسا  رتدب  رفاک  تین  و  وا ، لمع  زا  تسا 

امش زا  کی  مادک  هک  ار  امـش  دیامزایب  ات  ینعی : المع  نسحأ  مکیأ  مکولبیل  هیآ : نیا  ریـسفت  رد  هک  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  اضیا  و 
شلمع هک  ره  هک : تسا  نیا  دارم  هکلب  دـشاب ، هدرک  لـمع  رتـشیب  هک  ره  هـک  تـسین  نـیا  دارم  هـک : دوـمرف  ترـضح  هـک  دـیرتراکوکین 

رب ندنام  یقاب  و  دـشاب . تسرد  قداص و  تین  یهلا و  فوخ  اب  هک  تسا  نآ  باوص  لمع  و  دـشاب . رتکیدزن  قح  باوص و  هب  رتتسرد و 
ریغ یـسک  هک  یهاوخن  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  و  لمع . لصا  زا  تسا  رتهب  ددرگ  صلاخ  ادخ  يارب  زا  هک  ندومن  یعـس  و  لمع ، کی 
لق هک : دندومرف  نیا  زا  دعب  سب . تسا و  لمع  تین ، نیمه  هکلب  لمع ، زا  تسا  رتهب  تین  و  دیامن . شیاتـس  حدم و  راک  نآ  رب  ار  وت  ادخ 

. تسا تین  هلکاش  رب  دنکیم  راک  سک  ره  هک  دمحم ) يا   ) وگب ینعی : هتلکاش . یلع  لمعی  لک 
یظفل نآ  تین  هک  تسا  نیا  نامگ  ار  ماوع  زا  یـضعب  دناهتفاین . هار  نآ  تقیقح  لصا  هب  رثکا  هدـش و  عقاو  رایـسب  هابتـشا  تین  ینعم  رد  و 

هب نیا  و  دـشابن . تین  ینعم  ناشیا  رطاخ  رد  دـنچره  نآ ، ریغ  زامن و  وضو و  هب  ندرک  عورـش  ماگنه  رد  دـنیامنیم  ظـفلت  نآ  هب  هک  تسا 
. تسا هدیافیب  وغل و  عامجا ،

اریز تساطخ  زین  نیا  و  دننادیم . اهنآ  یناعم  لقعت  و  ظافلا ، نآ  ندـینارذگ  رطاخ  هب  ار  تین  دـناهدومن ، یقرت  هجرد  نیا  زا  هک  یـضعب  و 
. دوشیمن صالخا  ثعاب  ینعم  نیا  هک  تسا  رهاظ  و  ندروآ . نوریب  اـیر  كرـش و  زا  ار  لـمع  تسا و  لـمع  رد  صـالخا  تین ، هرمث  هک 
، دیامنیم تمسق  احلص  هب  يرز  هدمآ و  دجسم  هب  یگرزب  هک  دونشب  يزور  دنکن و  زامن  زگره  دشاب و  تالصلاكرات  یصخش  رگا  الثم 
هک دـنارذگب  رطاخ  رد  دوش و  زاـمن  هجوتم  دـصق  نیمه  هب  گرزب  نآ  ربارب  رد  دـیایب و  دجـسم  هب  دزاـسب و  وضو  ضرغ  نیمه  يارب  زا  و 

لاعفا عیمج  اب  ار  ینعم  نآ  هب  تین  هک  نآ  اب  دروآ ، اـج  هب  ار  زاـمن  لاـمعا  عیمج  و  ادـخ ، ياـضر  يارب  زا  مرازگیم  نیـشیپ  بجاو  زاـمن 
. درادن یعفن  تسین و  تین  نآ ، هک  دش  مولعم  سپ  تسا . لطاب  وا  زامن  هتبلا  هدروآ ، اج  هب  تالص 

يرگید تسا و  یناسآ  تیاغ  رد  یکی  تسا و  راک  رد  ود  ره  هک  درک ، ناوتیم  قـالطا  ینعم  ود  رب  هک  تسا  نآ  تین  ینعم  قیقحت  هکلب 
. يراوشد تیاهن  رد 

نآ لثم  درواین . اج  هب  تلفغ  وهـس و  يور  زا  دشاب و  هتـشاد  لعف  نآ  صوصخ  ندرک  دصق  لعف ، نراقم  هک : تسا  نآ  زا  ترابع  لوا ، اما 
نوریب درب و  ورف  بآ  هب  رـس  رگید  دصق  هب  و  تسا ؛ ُبنُج  هک  دنک  شومارف  مامح  رد  دور و  مامح  هب  تبانج  لسغ  دـصق  هب  یـصخش  هک 

ورف رـس  بلطم  نیا  هب  تشاد و  رطاخ  هب  رگا  و  تسین . تبانج  لـسغ  وا  ندرب  ورف  بآ  هب  رـس  نآ  هدرکن و  لـسغ  تین  صخـش  نیا  دـیآ .
. دنارذگن رطاخ  هب  ار  یناعم  نآ  درواین و  رد  ظفل  هب  دنچ  ره  هتشاد  تین  هدرک و  لسغ  درب ،
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دندرکیم فیلکت  ار  ام  رگا  هک : دناهتفگ  نیققحم  زا  یـضعب  هچنانچ  دـشاب  یلاخ  نآ  زا  یـسک  هک  تسا  ردان  رایـسب  ینعم  نیا  هب  تین  و 
. دوب قاُطیالام  فیلکت  مینکب  تینیب  ار  لاعفا  هک 

نیا زا  القُع  هیرایتخا  لاعفا  و  تسا . لـعف  رب  یعاد  كرحم و  ار  یمدآ  هک  یثعاـب  تلع و  ضرغ و  زا  تسا  تراـبع  نآ  سپ  میود ، اـما  و 
نیا موریم . رازاب  هب  هک : دـیوگیم  يوریم ؟ اجک  هب  هک : یـسرپیم  وا  زا  دوشیم ، رازاب  هجوتم  یـصخش  هک  نآ  لثم  دـشابیمن . یلاـخ 

زا هتفگ و  غورد  موریم  رگید  ياج  هب  هک  دیوگب  رگا  و  دـیامنیم . راهظا  لاؤس  زا  دـعب  تسه و  وا  سفن  رد  هک  تسا  لوا  ینعم  هب  تین 
هب تین  نیا  مریگب . عاتم  هک  موریم  دیوگیم : يوریم ،؟ رازاب  هب  ارچ  هک : یـسرپیم  وا  زا  هک  نآ  زا  دـعب  و  هداد . ربخ  دوخ  تین  فالخ 

. تسا رما  نیمه  تسا  هدش  وا  تکرح  ثعاب  هک  يزیچ  هک  اریز  تسا ، میود  ینعم 
رب تدابع  ناصقن  یتدایز و  یتسپ و  لامک و  رادـم  تسا و  تبوعُـص  تیاغ  رد  تین  نیا  رد  صالخا  اـما  تسین  لکـشم  تین  نیا  لـصا  و 

، دومن ناوتیمن  لیـصحت  ندرک  هنایـساوسو  تاکرح  نتـشاذگ و  مه  رب  مشچ  هب  زامن  تقو  رد  ار  صالخا  نیا  تسا و  تین  نیا  صـالخا 
هک اریز  دومن  ناوتیم  لیـصحت  ار  نآ  زا  يردق  یهلا  قیفوت  زا  دعب  حیحـص  تارکفت  تادـهاجم و  تاضایر و  هب  يدامتُم  تدـم  رد  هکلب 

هیلع قداص  ترـضح  قباس  ثیدـح  رد  هچنانچ  دوشیمن . لدـبتم  تین  يزاسن  لدـبتم  ار  دوخ  لاح  ات  تسا ؛ یمدآ  تلاـح  عباـت  تین  نیا 
. دومرف ریسفت  تین  هب  هیآ  رد  تسا -  تلاح  هقیرط و  ینعم  هب  هک  هلکاش -  هک  هدومرف  هراشا  نیا  هب  مالسلا 

. تسا تین  بتارم  زا  یضعب  رکذ  رب  فوقوم  ینعم  نیا  حیضوت  و 
ریاـس تسا و  میظع  وا  رظن  رد  بلطم  نآ  هک  تسا  يدوصقم  بوبحم و  ار  یـسک  ره  تسا و  تبحم  ّبح و  رب  ملاـع  نیا  ياـنب  هک  نادـب 
دساف ضرغ  دشابیم و  حیحص  ضرغ  بولطم ، نآ  و  تسوا ، تین  لامعا ، عیمج  رد  بولطم  نآ  لیصحت  دبلطیم و  نآ  تیعبت  هب  ار  ایشا 

. دشابیم
هداد تنیز  وا  رظن  رد  ار  نآ  ناطیش  تسا و  گرزب  میظع و  رایسب ، لام  وا  رظن  رد  صخش  کی  الثم  دراد . رایـسب  دارفا  هدساف ، ضارغا  اما 

دنکیم هکره  هک  تسه  يزامن  هک  دونشب  رگا  تسا . نآ  لیصحت  هجوتم  وا  لایخ  رکف و  هتسویپ  هدرک ، اج  شبلق  میمص  رد  نآ  تبحم  و 
وا هب  تشهب  هجرد  رازه  دـص  دـنکیم  هکره  هک  تسه  يزاـمن  هک  دونـشب  رگا  دـیامنیم و  ترداـبم  نآ  هب  هـبتلا  دوـشیم ، داـیز  شلاـم 

شلام دنوش و  داقتعایب  وا  هب  مدرم  ادابم  هک  دنکیم  نیا  تهج  زا  دنکیم  ار  يزور  هنابش  زامن  رگا  و  دیامنیمن . تبغر  اقلطم  دنهدیم ،
وا تین  تسا و  لام  وا  دوبعم  تسا و  تسرپلام  تسه  وا  اب  لاح  نیا  ات  تلاح  نیا  بحاص  دـنک . بلـس  وا  زا  ار  لاـم  ادـخ  اـی  دـنریگب ، ار 

دتسرپب هک  ره  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  هک : دومرف  هک  يوبن  ثیدح  نآ  تسا  ینعم  نیا  هب  هراشا  و  بتارم . عیمج  رد  تسا  لام  لیـصحت 
نیا ضحم  وا  ضرغ  رگا  و  تسا . دارم  ندـیتسرپ  نیا  هکلب  تسا ، هدرکن  هدجـس  ار  مهرد  راـنید و  سک  چـیه  هک  اریز  ار . مهرد  راـنید و 

، دشاب وا  روظنم  مه  يورخا  بلطم  دشاب و  هدشن  رقتسم  وا  سفن  رد  رایسب  بلطم  نیا  رگا  و  تسا . لطاب  وا  تادابع  دشاب ، سیسخ  بلطم 
. تسا نالطب  روهشم ، و  تسه ، یلاکشا  شتدابع  نالُطب  رد  تسا و  یئاُرم 

دوخ قوشعم  یپ  زا  هتخاس و  دوخ  قوشعم  ار  نیا  دـبلطیم و  رابتعا  هاـج و  درادـن . راـبتعا  نادـنچ  لاـم  وا  رظن  رد  رگید  صخـش  کـی  و 
وا يایند  هاج  رابتعا و  دـیؤم  رگا  هک  دـیامنیم  هظحالم  دوخ  لامعا  عیمج  رد  دـنکیم و  لـیم  نآ  هب  دـباییم  ار  وا  هک  اـج  ره  ددرگیم .

گرزب دوشیم و  زیزع  اهرظن  رد  هک  دنشاب  هتـشون  نآ  باوث  رد  هک  تسا  یتدابع  صحفتم  هتـسویپ  دنکیم و  كرت  الا  دنکیم و  تسه ،
لیم وا  هب  دـنیبیم  وا  دزن  تسوا  قوشعم  هک  یهاـج  نوچ  دـنیبیم ، تزع  رد  ار  یبـصنم  بحاـص  رگا  و  دروآیم . اـج  هب  ار  نآ  دوشیم ؛

وا بولطم  دش و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  نوچ  تسوا . تالامک  قشاع  هک  دنکیم  نامگ  دروخیم و  بیرف  بصنم  بحاص  نآ  و  دنکیم ،
. دنکیم لیم  يرگید  بناج  هب  تسویپ ، يرگید  هب  درک و  تقرافم  نآ  زا 

، لاوحا بلاغ  رد  ار  قح  لها  دنوش ، زاتمم  رگیدکی  زا  تسرپ  ایند  تسرپهاج و  تسرپادخ و  هکنیا  تهج  هب  یلاعت  هناحبـس و  قح  اذـهل 
عمتجم اج  کی  رد  نید  ایند و  نوچ  مالسا  تلود  يالیتسا  ماگنه  رد  هچنانچ  دشابیم . لطاب  لها  اب  هاج  لام و  درادیم و  بوکنم  ریقف و 
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، دش ادج  رگیدکی  زا  ایند  نید و  دیسر و  نید  نانمشد  هب  تهاشداپ  هک  لاسر  ترضح  تافو  زا  دعب  و  دندش ، رایـسب  راصنا  ناوعا و  دوب ،
هیلع هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يالیتسا  نامز  رد  نینچمه  و  دندنام ، قح  بناج  هب  یلیلق  دندش و  ادج  زین  بلطایند  بلطنید و 

. امهیلع هللا  تاولص  نیَنسح  يالتبا  نامز  و 
. تسا قباس  هبترم  بحاص  لثم  زین  هبترم  نیا  بحاص  و 

رد و  تسا ، هدـساف  تاین  نیا  تادابع ، تافآ  مظعا  و  دـش . روکذـم  لاثم  لـیبَس  رب  درف  ود  نیا  و  تسا ، تیاـهنیب  يویند  هدـساف  ضارغا  و 
. تسادخ هب  كرش  هبترم 

هللا و یلـص  ادخ  لوسر  هک : هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیلع  هللاهمحر  هیوباب  نبا  هچنانچ 
يا دنناوخیم : مان  راهچ  هب  تمایق  زور  رد  ار  یئاُرم  ادـخ . هب  تسا  كرـش  نآ  هک  یتسرد  هب  ایر ، زا  دـینک  بانتجا  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 
دزم ورب  تسین . ياهرهب  زور  نیا  رد  ار  وت  دـش و  لطاب  وت  دزم  دـش و  فرطرب  وت  لمع  باوث  راکنایز ! يا  راکم ، يا  رادرکدـب ، يا  رفاـک ،

. يدرک راک  وا  يارب  زا  هک  یسک  زا  بلطب  ار  دوخ 
زور رد  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب  و 

ار ناـشیا  ياهمدـق  هک  شتآ  هب  وگب  هک : کـلام  هب  دـیامرف  باـطخ  سپ  دـنرب . منهج  هب  هک  دـیامرف  رما  یلاـعت  قـح  ار  یتعاـمج  تماـیق 
و دـندروآیم ؛ ياج  هب  لـماک  ماـمت و  ار  وضو  هک  دـنازوسن ، ار  ناـشیا  يور  و  دـنتفریم ؛ دـجاسم  هب  دوخ  ياـپ  هب  ناـشیا  هک  دـنازوسن ،

نِزاخ سپ  دندناوخیم . نآرق  رایـسب  هک  دـنازوسن ، ار  ناشیا  نابز  و  دنتـشادیمرب ؛ نم  هاگرد  هب  اعد  هب  هک  دـنازوسن ، ار  ناشیا  ياهتـسد 
زا ار  دوخ  ياهراک  ام  هک : دـنیوگ  ناشیا  دـیاهدش ؟ منهج  قحتـسم  لامعا ، نیا  اب  هک  دـیاهدرک  هچ  ایقـشا  يا  هک : دـیوگ  ناـشیا  هب  منهج 

. دیاهدرک وا  يارب  زا  راک  هک  دیریگب  یسک  زا  ار  دوخ  دزم  هک : دنتفگ  ام  هب  زور  نیا  رد  میدرکیم . ادخ  ریغ  يارب 
: تسا تمالع  هس  ار  هدننک  ایر  هک : درک  تیصو  ار  دوخ  دنزرف  نامقل  هک : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
وا هک  دراد  عقوت  دنکیم  هک  راک  ره  و  دتـسیایم ؛ تدابع  هب  هنادرم  مدرم  دزن  رد  و  دـیامنیم ؛ یتسـس  لسَک و  تدابع  رد  تساهنت ، نوچ 

. دننک شیاتس  راک  نآ  رب  ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  و 
هک یـسک  و  تسا ؛ كرـشم  دـهد  مدرم  يایر  هب  تاکز  هک  یـسک  و  تسا ؛ كرـشم  وا  درازگ  زامن  مدرم  ياـیر  هب  هک  یـسک  هک : دومرف 
دنک مدرم  يارب  ار  يادخ  هدومرف  هک  ره  و  تسا ؛ كرشم  دنک  مدرم  يایر  هب  جح  هک  یـسک  و  تسا ؛ كرـشم  دریگ  مدرم  يایر  هب  هزور 

. ار هدننک  ایر  لمع  دنکیمن  لوبق  ادخ  و  تسا ؛ كرشم 
راک مدرم  يارب  زا  هک  ره  هک  یتسرد  هب  تسا . كرش  ییایر  ره  هک : هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  ینیلک  و 

. تسادخ رب  شدزم  دنک  راک  ادخ  يارب  زا  هک  ره  و  تسا ، مدرم  رب  شدزم  دنک 
دنچ يزور  درذگن  دنک ، تسرد  ار  دوخ  تین  دنک و  وکین  ار  دوخ  نطاب  هک  ياهدنب  ره  هک : هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
رهاظ ار  وا  يدب  ادخ  هکنیا  رگم  دنچ  يزور  درذگن  دراد ، دب  ار  دوخ  نطاب  هکره  و  دنادرگ ؛ رهاظ  قلخ  رب  ار  وا  یکین  ادـخ  هکنیا  رگم 

. دنادرگ
زا يرایسب  هک  یـسک  و  دزاس ؛ رهاظ  قلخ  رب  نآ  زا  هدایز  ادخ  دنکب  ادخ  يارب  زا  ار  لمع  زا  یکدنا  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

كدنا لهـس و  هتـشاد  روظنم  ار  ناشیا  هک  تعامج  نآ  رظن  رد  ار  وا  لمع  هتبلا  دنکب ، ایر  دصق  هب  اهبـش  يرادیب  ندـب و  ِبَعَت  اب  ار  لامعا 
. دیامن

. تسا رایسب  باب  نیا  رد  رابخا  تایآ و  و 
سدقا بانج  هب  لسوت  هب  دیامن  علق  هدیدرگ ، رقتسم  وا  سفن  رد  هک  ياهیند  بلاطم  هدساف و  ضارغا  هک : دوشیم  وحن  نیا  هب  ایر  جالع  و 
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نیا عفن  رب  رداق  یهلا  تناعا  نودـب  یـسک  هکنیا  رد  و  نآ ، تارابتعا  هاج و  لام و  ییانتعایب  یناف و  هئـشن  نیا  ياـنف  رد  رکفت  و  یناـبر ،
بلطم دوش و  میظع  شرظن  رد  همیظع  بلاطم  نآ  هک  نآ  ات  یهلا . تابوثَم  تمحر و  تعـسو  تابوقع و  تمظع  رد  رکفت  و  تسین ، سک 

. تسین رسیم  صالخا  سفن ، رد  تاوهش  نیا  دوجو  اب  الا  و  ددرگ . فشَکنُم  وا  رب  شتراقح  يدب و  لهس ،
يروناج دنک . تدابع  بلق  روضح  اب  دشاب و  رکذ  لوغشم  تساوخیم  دوب و  هتـسشن  یتخرد  ياپ  رد  یـصخش  هک : دناهدرک  لقن  هچنانچ 

عمج زاب  دش  لوغشم  نوچ  دش . ناشیا  عفد  هجوتم  تساخرب و  دنامزاب . بلق  روضح  زا  دندرک . دنلب  اهزاوآ  دندش و  عمج  تخرد  رب  دنچ 
ناروناج نیا  زا  تسا  یقاـب  تخرد  نیا  اـت  ردارب  يا  تفگ : دیـسر و  یـصخش  درکیمن . هدـیاف  دـناریم  ار  ناـشیا  هک  نادـنچ  و  دـندش ،

. دش غراف  درک و  نینچ  نکرب . ار  تخرد  یهاوخیم  یصالخ  رگا  تسین . نکمم  صالخ 
. درک ناوتیمن  عفد  ار  تالایخ  اهشهاوخ و  ناغرم  دراد  هشیر  نآ  ریغ  ایند و  تبحم  تخرد  ات  یمدآ  لد  رد  نینچمه 

دیز هظحالم  زا  ار  دوخ  لمع  هک  تسا  نآ  ناشیا  صالخا  هبترم  تیاهن  و  تسا ، سان  طاسوا  هجرد  هجرد ، کی  هحیحـص ، ضارغا  اـما  و 
بلاغ ناشیا  رب  میظع  فوخ  دنافوخ و  ماقم  رد  هاگ  و  دشاب . ناشیا  روظنم  يورخا  ضرغ  هتخاس ، اربم  بصنم  لام و  لیصحت  ورمع و  و 

هچرگا و  دـننکیم . تداـبع  تشهب  عمط  يارب  تسا و  بلاـغ  ناـشیا  رب  اـجر  هاـگ ، دـنروآیم و  اـج  هب  منهج  سرت  زا  ار  تاداـبع  تسا ؛
مَضنُم هک  یتقو  اصوصخ  تسا ، حیحـص  هک  تسا  نیا  قح  اما  هن ، ای  تسا  حیحـص  تین  نیا  اب  ناشیا  تدابع  ایآ  هکنیا  رد  تسه  یفالخ 

، دوشیمن تسرد  تین  لاب ، روطخ  ضحم  هب  هک  تشذگ  هک  یقیقحت  رب  انب  و  دش . دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  هک  یناعم  زا  یکی  اب  دـشاب 
. تسا قاُطی  ام ال  فیلکت  سان  بلاغ  هب  تبسن  هبترم  نیا  زا  نتشذگ  فیلکت  هک  تسا  مولعم 

تـسا دوخ  زا  ررـض  عفد  شبلطم  هک  اریز  ار . ادخ  هن  هقیقحلا  یف  هدیتسرپ  ار  دوخ  درم  نیا  هک  اریز  تسا  صقن  هجرد  رد  تادابع  نیا  اما 
ای دوشیم ، ادـخ  هب  برق  ثعاب  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداـحا  هک  دنونـشیم  ار  یلمع  هک  تسا  رایـسب  دوخ . يوس  هب  عفن  بلج  و 

دروآیم اج  هب  ار  لمع  نالف  هک  ره  هک  دنونـشب  رگا  و  دـسریمن . مه  هب  ناشیا  سفن  رد  كرحم  اقلطم  ددرگیم ، ادـخ  يدونـشخ  ثعاب 
تبغر تیاهن  اب  دنهدیم ، وا  هب  لامج  تیاهن  اب  ياهیروح  ای  تسه ، وا  رد  ماعط  نول  رازه  نیدـنچ  هک  دـنهدیم  وا  هب  تشهب  رد  ياهساک 

. تسه نیا  زا  رتالاب  هفلتخم  تاجرد  دشخب ، تاجن  هبترم  نیا  زا  یلاعت  هناحبس و  قح  ار  یسک  رگا  و  دنروآیم . اج  هب 
مِعنُم رکـش  هک  دـنکیم  مکح  لقع  هچ ، تسا . ناشیا  تادابع  ثعاب  یهلا  یهانتمریغ  ياهتمعن  هظحالم  هک  تسا ، نارکاـش  تداـبع  لوا :

اـضعا و عیمج  تسوا و  زا  تسا  دوـجو  هک  اـهتمعن  لـصا  دوـشیم و  وا  هب  یهتنم  اـهتمعن  عـیمج  هک  یمعنم  نینچ  اـصوصخ  تسا  بجاو 
ار رویط  شوحو و  نج و  کلم و  یسرک و  شرع و  هام و  باتفآ و  بکاوک و  نیمز و  نامـسآ و  عیمج  تسوا و  يایاطع  زا  اوق  حراوج و 

تمعن رازه  نیدنچ  هیمنت  هیذغت و  تیبرت و  ظفح و  رد  رـشب  دارفا  زا  يدرف  ره  ندـب  رب  هظحل  ره  رد  هدرک و  قلخ  مدآینب  تعفنم  يارب  زا 
نیع رد  و  دـیامرفیم ، تاـقیفوت  تایادـه و  تاـضافا و  زا  تمحر  فطل و  عون  رازهدـص  ینآ  ره  رد  ناتـسود  ناـبحم و  حور  رب  و  دراد ،

. دیامرفیمن دوخ  فطل  عنم  تیصعم ، نارفک و 
جایتحا هنوگرازه  درادن و  ياهدنب  هدنب  نیا  ریغب  ایوگ  هک  دیامرفیم  فطل  یعون  هب  ناگدنب  زا  کی  ره  اب  ادخ  هک : هدـمآ  ربخ  رد  هچنانچ 

رگید نایادخ  ایوگ  هک  دیامنیم  كولس  یعون  هب  دنوادخ  اب  هدنب  و  تسا . نایملاع  زا  زاینیب  ناگدنب و  عیمج  قلاخ  هک  نآ  اب  دراد ؛ وا  هب 
. تسین وا  ریغب  وا  عفن  ررض و  کلام  درادن و  وا  زجب  يدنوادخ  هکنیا  اب  درادن ؛ جایتحا  چیه  وا  هب  دراد و 

نارجاـت تداـبع  نیا  باوث . رد  تبغر  يارب  دـندرک  یهلا  تداـبع  یعمج  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 
تدابع نیا  وا . رکـش  يارب  دندرک  ادخ  تدابع  یعمج  و  تسا . نامالغ  تدابع  نیا  باذع . سرت  زا  دـندرک  یهلا  تدابع  یعمج  و  تسا .

. تسا نادازآ 
تشهب و هب  دیناسرتیمن  دینادرگیمن و  راودیما  ار  مدرم  ادخ  رگا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

هدرک ناـشیا  هب  تبـسن  هک  ییاـهناسحا  لـضفت و  يارب  دـنیامنن  وا  نایـصع  دـننک و  تعاـطا  ار  وا  هک  دوب  بجاو  مدرم  رب  هنیآ  ره  خزود ،
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. تسا هدومرف  تمارک  ناشیا  هب  قاقحتسا  زا  شیب  هک  ییاهتمعن  يارب  و  تسا ،
تسا و تادابع  مظعا  زا  رکفت  نیا  و  اهوصحت . ـال  هللاهمعن  اودـعت  نا  و  یلاـعت : لاـق  اـمک  درادـن ، تیاـهن  یهلا  ياـمعن  ـالآ و  رد  رکفت  و 

. تسا تامرحم  تایهنَم و  زا  فراص  و  تادابع ، لعف  رب  ثعاب  یعاد و  برق و  تبحم و  دیزم  بجوم 
یناکم و یکیدزن  برق ، زا  دارم  و  تسا . هنأش  لج  يراب  ترـضح  بُرق  لیـصحت  تدابع ، رب  ناشیا  ثعاب  هک  تسا  یعمج  تدابع  میود :

. تسا هزنم  نامز  ناکم و  زا  نایملاع  دنوادخ  هک  اریز  تسین  ینامز 
. تسا لامک  هبترم و  بَسح  هب  برق  یکی  دـیامنیم : افتکا  هرـصتخم  هلاسر  نیا  رد  ینعم  ود  ناـیب  هب  تسا . رایـسب  یناـعم  ار  یهلا  برق  و 

نکمم درادـن و  هار  هجو  چـیه  هب  وا  تافـص  تاذ و  رد  صقن  تسا و  تاـهجلا  عیمج  نم  لـماک  دوجولا  بجاو  ترـضح  نوچ  هک  ینعی 
زا صقن  کی  دنچ  ره  تسا و  لصاح  نکمم  بجاو و  نایم  رد  ُنیابت  لباقت و  تیاهن  تهج  نیا  زا  تسا و  یمامتان  زجع و  صقن و  مامت ،
مه هب  يونعم  یکیدزن  هلمُجلایف  ار  وا  ددرگیم ، ضیاف  وا  رب  تالامک  زا  یلامک  قالطالا  یلع  ضایف  زا  دیامنیم و  هلازا  ار  دوخ  صیاقن 
زا یکی  رگا  و  دنرود ، رایسب  رگیدکی  زا  هک  دنیوگیم  دنشاب  هتـشاد  نیابت  داضت و  قالخا ، رد  رگیدکی  اب  سک  ود  رگا  هچنانچ  دسریم .

تسین یطبر  رگیدکی  هب  ار  نکمم  بجاو و  تافص  هچرگا  دش . کیدزن  ياهراپ  وا  هب  هک  دنیوگیم  دنک  بسک  ار  يرگید  قالخا  ناشیا 
ریبعت بُرق  هب  وا  زا  هک  دـناسریم  مه  هب  یطاـبترا  ییانـشآ و  عون  کـی  هیبشتـالب  اـما  تسا  هتخیمآ  صقن  رازهدـص  هب  نکمم  تـالامک  و 
سپ سفن  رد  تسا  یقلُخ  لامک و  لـیمکت  ثروم  یتداـبع  ره  و  هنطاـب ، تاداـبع  رد  تسا  فطل  هرهاـظ  تاداـبع  نوچ  و  دومن . ناوتیم 

. دشاب رما  نیا  لیصحت  یمدآ  روظنم  تدابع ، رد  هک  تسا  نکمم 
. دوش نایب  رگید  ماقم  رد  هللا  ءاشنا  ینعم  نیا  لیصفت  تسا و  یهانتمان  برق  نیا  بتارم  تاجرد و  و 

دشاب برغم  رد  وا  زا  یتسود  دشاب و  قرشم  رد  یسک  رگا  هچنانچ  تسا  يونعم  تبحاصم  تبحم و  رکذت و  بسح  هب  برق  رگید  ینعم  و 
، حراوج اـضعا و  هب  دـیامن و  وا  تـالامک  رـشن  ناـبز ، هب  دوشن و  وحم  وا  رطاـخ  زا  دـشاب و  دوـخ  بوـبحم  رکذ  رد  تسود  نیا  هتـسویپ  و 

. دشاب هتسشن  وا  يولهپ  رد  هک  ینمشد  ای  هناگیب ، زا  تسا  رتکیدزن  وا  هب  يونعم  برق  بسح  هب  دشاب ، وا  ياهراک  لوغشم 
دنوادـخ زا  يایح  ناشیا  ثعاب  هک  تسا  یعمج  تدابع  میـس : دـیآیم . لوصح  هب  ینعم  نیا  رکذ ، تداـبع و  ترثک  زا  هک  تسا  رهاـظ  و 

هدیدرگ و رهاظ  وا  رب  یهامک  تائیـس  حُبق  تاعاط و  نسح  هدـش و  رونم  وا  لد  نامیا  رون  هب  هک  تسا  یـسک  هجرد  نیا  و  تسا . نایملاع 
رب نایملاع  دـنوادخ  هک  تسه  ینعم  نیا  رکذـتم  هشیمه  تسا و  دوخ  دـنوادخ  دای  رد  هتـسویپ  هدیـسر . لاـمک  هجرد  هب  تفرعم  ماـقم  رد 

. تسا رگهولج  وا  لد  رب  هتسویپ  یهلا  لالج  تمظع و  تسا و  علطم  وا  تاین  ریامض  روما و  قیاقد 
چیه وا  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  یمالغ  ای  یمزالُم  یـسک  رگا  هک  تسا  رهاظ  هچ ، تایهنم . كرت  تاعاط و  لعف  رب  تسوا  ثعاـب  ینعم  نیا  و 

. دروآ اجهب  هک  دنکیم  مرش  ار  یـصاعم  زا  يرایـسب  وا  روضح  رد  دشاب ، هتـشادن  وا  زا  یعفن  عقوت  يررـض و  فوخ  دشاب و  هتـشادن  كاب 
وا زا  یتعاط  كرت  ای  یتیـصعم  هنوگچ  دشاب ، وا  دای  رد  هتـسویپ  دناد و  رـضاح  ار  يدـنوادخ  نینچ  هبقاُرم ، ماقم  رد  هک  یـسک  نینچ  سپ 

. دنادرگ روک  ار  وا  تریصب  هدید  تلفغ  دنامزاب و  هبترم  نیا  زا  هکنیا  رگم  دش ، دناوت  رداص 
ادخ هک  نک  ادیپ  یناکم  ینک  ادخ  تیـصعم  یهاوخ  رگا  دنزرف  يا  هک : دومرف  دوخ  دنزرف  هب  نامقل  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هک  نانچ 

. دشابن اجنآ  رد 
ایح و قح  هچنانچ  دـیرادب  اـیح  دوخ  دـنوادخ  زا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  و 

لجا هشیمه  هک  دیاب  دیـشاب  نینچ  هک  دیهاوخ  رگا  هک : دومرف  دشاب ؟ هدمآ  لمع  هب  ایح  هک  مینک  راک  هچ  هک : دنتفگ  هباحـص  تسا . مرش 
ار مکش  و  دیراد ، زاب  یهلا  تیصعم  زا  اهنآ  ریغ  نابز و  شوگ و  مشچ و  زا  تسا  رس  رد  هچنآ  ار و  رـس  و  دشاب ، امـش  هدید  ربارب  رد  امش 
ار ترخآ  هک  یسک  و  ار . ربق  رد  ندش  كاخ  ندش و  هدیسوپ  ار و  ربق  دینک  دای  و  دییامن ، عنم  تامرحم  زا  ار  جرف  و  دیراد ، هاگن  مارح  زا 

. دیامن كرت  ار  ایند  یناگدنز  تنیز  هک  دیاب  دهاوخ 
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. دوشیم قبطنم  زین  رگید  یناعم  رب  دنچ  ره  تسا  قبطنم  رایسب  ینعم  نیا  رب  رذوبا  ثیدح  نیا  ترابع  و 
رون ناشیا  سفن  هدـش و  افـصم  ناشیا  لقع  دـناهدیمهف و  ار  یگدـنب  لامک  دـناهتفای و  ار  تدابع  تذـل  هک  تسا  یعمج  تدابع  مراـهچ :
چیه دنهدیمن و  حیجرت  يرادُربنامرف  تعاط و  رب  ار  یتذل  چیه  هتشگ . هتسکش  رِسَکنُم و  یناسفن  تاوهـش  هدیدرگ و  قفاوم  لقع  اب  هتفای ،

دنباییم ار  دوخ  دزم  تدابع ، لصا  رد  دناهتـسناد . دیاب  هچنانچ  ار  هانگ  تحابق  هک  اریز  تسین  تیـصعم  باکترا  زا  رتدب  ناشیا  دزن  یملا 
زا تیصعم . ار  دوخ  منهج  دننادیم و  تدابع  ار  دوخ  تشهب  تساراوگ . ناشیا  رب  تدابع  ياهتقشم  اهیتخـس و  دنربیم و  ار  دوخ  تذل  و 

تذـل هرطق  کـی  زا  دـنربیم ؛ ياهرهب  هدـید  بآ  تارطق  زا  ياهرطق  ره  رد  و  تسا ، ناـیملاع  تاذـل  قوف  هک  دـنربیم  یتذـل  یتداـبع  ره 
. اهتنا یب  دیما  اجر و  تذل  رگید  هرطق  زا  و  قوش ، تذل  هرطق  کی  زا  و  دنباییم ، فوخ 

هللا یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نیفراعلاماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هچنانچ 
رد ار  نآ  هنابحم  دشاب و  هدروآرد  نآ  ندرگ  رد  تسد  دشاب و  هدش  تدابع  قشاع  هک  تسا  یسک  نامدرم  نیرتهب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 

، تدابع ببـس  هب  دشاب و  هدـش  نآ  رـشابم  حراوج  اضعا و  ندـب و  عیمج  هب  دـشاب و  هدرک  اج  وا  لد  رد  یگدـنب  تبحم  دـشاب و  هتفرگ  رب 
. يراوشد هب  ای  یناسآ  هب  وا  راگزور  هک  دشاب  هتشادن  اورپ  نآ  ببس  هب  دشاب و  هتخاس  غراف  ایند  ياهراک  عیمج  زا  ار  دوخ 
. دشاب برق  تدابع و  زا  وا  تذل  هدمع  زین  تشهب  رد  هکلب  دشابن ، یتذل  نادنچ  ینامسج  تاذل  زا  ار  هبترم  نیا  بحاص  و 

هک هدننک  قیدصت  رایسب  ناگدنب  يا  هک : دیامرفیم  ملاع  دنوادخ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  هچنانچ 
هک یتسرد  هب  ایند ؛ رد  نم  تدابع  زا  دیربب  اهتذل  دییامن و  معنت  دیاهدومن ! لوبق  ارم  نامرف  دیاهدرک و  دـیاب  هچنانچ  نم  ناربمغیپ  قیدـصت 

. ترخآ رد  درک  دیهاوخ  معنت  تدابع  هب 
تسه نآ  لثم  زین  یمدآ  حور  رد  دیامنیم ، تاسوسحم  نایم  رد  زیمت  نآ  هب  هک  تسه  هینامـسج  ساوح  یمدآ  ندب  رد  هچنانچ  زیزع  يا 

اهتفآ زین  ار  یناحور  ساوح  دـنامیم ، زاب  دوخ  راک  زا  اهتفآ  هب  ینامـسج  ساوح  هچنانچ  و  دـنکیم . یناعم  قیاقح و  نایم  زیمت  نآ  هب  هک 
رد نیریـش  دش ، فرحنم  لادتعا  زا  وا  جازم  دش و  رامیب  نوچ  دسانـشیم و  ار  تاموعطم  دب  کین و  حیحـص ، هقئاذ  هک  نآ  لثم  دشابیم ،

لامعا وا  هقئاذ  رد  هتفاین ، تفآ  ینامـسج  تاوهـش  هب  ات  یمدآ  لقع  حور و  نینچمه  دنامیمن . دامتعا  وا  هقئاذ  رب  دیامنیم و  خلت  وا  هقئاذ 
. تسا رتراوگان  وا  ماک  رد  رهز  زا  هعینش  لامعا  هحیبق و  راوطا  تسا و  هدنیآ  شوخ  ذیذل و  هدیدنسپ ، قالخا  وکین و 

ناج هدید  نینچمه  دسانشیمن ، ار  دب  کین و  تخادنا  هدرپ  وا  رب  لبس  نوچ  دیاشیم و  دامتعا  وا  رب  تسا  حیحص  ات  رـس  هدید  هچنانچ  و 
، دینادرگ روتسم  ار  نآ  رون  اهیدب  یصاعم و  لبـس  نوچ  و  دسانـشیم . ار  لطاب  دنیبیم و  دیاب  هچنانچ  ار  قح  تسا  نشور  نامیا  رون  هب  ات 

. دسانشیم سفن  ياهتوهش  هب  ار  دب  کین و  دنادیم و  دب  ار  کین  دنیبیم و  کین  ار  دب 
يراـمیب تحـص و  و  تسه ، یمدآ  حور  رد  ساوح  زا  هساـح  ره  ریظن  نینچمه  و  ناـهاوخ . ار  تیـصعم  تسا و  نازیرگ  تعاـط  زا  اذـهل 

. درادیم
. دش دهاوخ  نایب  نآ  ییانیب  يروک و  نآ و  تملظ  رون و  بلق و  ینعم  قیقحت  رگید  لحم  رد  هللاءاشنا  و 

ِبوبحم هکلب  دناهدیسر  تسا  لامک  تاجرد  يالعا  هک  تبحم  هجرد  هب  یگدنب  تدابع و  ترثک  ببس  هب  هک  تسا  نابحم  تدابع  مجنپ :
: هک دـیامرفیم  وا  راهطا  دالوا  هیلع و  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  فصو  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  هچنانچ  دـناهدیدرگ . یلاعتقح 
تفرگ و رارق  لد  رد  یـسک  تبحم  هاگره  و  دـنرادیم . تسود  ار  ادـخ  ناشیا  و  درادیم ، تسود  ار  ناشیا  ادـخ  ینعی : هنوبحی  مهبحی و 

تـشهب رد  رگا  و  دـهاوخیمن . يزیچ  بوبحم ، ياضر  ریغب  تسین و  يزیچ  تبحم  ریغب  وا ، لامعا  ثعاب  رگید ، دـش ، وا  ندـب  ياـمرفراک 
. دنادیم ناحیر  لگ و  ار  شتآ  دشاب  تسود  ياضر  اب  دشاب و  منهج  رد  رگا  و  دنادیم ، دوخ  منهج  ار  نآ  دشابن  بوبحم  ياضر  دشاب و 

رتامنـشوخ هلال  لگ و  زا  وا  رظن  رد  دوب ، تسود  ياضر  اـب  نوچ  دورمن  شتآ  تبحم ، تلُخ و  ماـقم  رد  نمحرلالـیلخ  ترـضح  هچناـنچ 
. دومنیم رتهب  ناوغرا  قیاقش و  زا  وا  رظن  رد  مه  دشیمن  ناحیر  رگا  و  درک ، ناتسب  غاب و  وا  يارب  ار  شتآ  ادخ  ببس  نیا  هب  و  دوب .
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يارب دـنکیم  تیـصعم  رگا  و  دـهاوخیم ، ار  قوشعم  دـنکیم  تدابع  رگا  هک  دـسریم  ياهبترم  هب  زاجَم  قشع  رد  یلهاـج  هک  ینیبیمن 
و دیـشخب . دهاوخ  نم  هب  يرز  ای  دیـسر  دهاوخ  نم  هب  یعفن  وا  زا  هک  دسریمن  وا  رطاخ  هب  زگره  قوشعم  تمدخ  رد  و  دنکیم ، قوشعم 

نامه اهراک  عیمج  رد  وا  كرحم  و  دوریم . وا  دای  هب  دوریم  غاب  هب  رگا  و  دـنیبب ، ار  وا  دـیاش  هک  دوریم  نیا  يارب  دوریم  رازاـب  هب  رگا 
. تسا دساف  تبحم 

ماقم نآ  رد  خزود  تشهب و  و  تسا ، تبحم  نامه  هب  طونَم  وا  ياهراک  عیمج  دـش  بلاـغ  هک  یـسک  رب  یقیقح  بوبحم  تبحم  نینچمه 
ار نآ  تسود  هک  دراد  نمـشد  نآ  يارب  ار  منهج  و  دـهاوخیم ، ار  نآ  تسود  هک  دـهاوخیم  نیا  يارب  ار  تـشهب  هـکلب  تـسین ، روـظنم 

. دهاوخیمن
ادج دوخ  ناتـسود  زا  يروآرد و  منهج  هب  ارم  رگا  یهلا  هک : دـیامرفیم  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیبحملاماما  هچنانچ 

زا ییادج  مروآ  بات  هنوگچ  میامن ، ییابیکـش  شتآ  یمرگ  رب  رگا  و  میامن ؟ ربص  وت  ِقاِرف  رب  هنوگچ  منک ، ربص  باذـع  رب  رگا  ینادرگ ،
هب ار  تعاط  و  تسین ، شبوبحم  هدیدنسپ  هک  ددرگیمن  هانگ  کیدزن  دشاب  تبحم  زا  هبترم  نیا  رد  هک  یسک  و  ار ؟ وت  ياهفطل  اهتمارک و 

. هدرک مارح  وا  رب  ار  تلفغ  باوخ و  تبحم ، تسین و  شروظنم  دزم  دنکیم و  بوبحم  يارب  ناج 
نآ زا  دعب  دنکیم . ادخ  تیـصعم  هک  نآ  تسین  ادخ  تسود  هک : دیامرفیم  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  نیملاعلا  بر  بوبحم  هچنانچ 

راتفگ زا  وت  راک  تسا  رود  رایسب  ییامنیم ! راهظا  ار  وا  تبحم  ینکیم و  یهلا  تیصعم  وت  هک : تسا  نیا  شنومضم  هک  دندومرف  يرعش 
. دشابیم دوخ  تسود  عیطم  تسود ، هک  یتسرد  هب  يدرکیمن . كرت  ار  وا  نامرف  يدوب ، وگتسار  وا  تبحم  رد  رگا  وت !

يارب زا  ار  تدابع  یعمج  دـننکیم : هجو  هس  رب  ار  یهلا  تداـبع  مدرم  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا  و 
زا ار  تدابع  رگید  هفیاط  و  هدش . ناشیا  یگدنب  بجوم  تاذـل  شهاوخ  صرح و  هک  تسا  ناصیرح  تدابع  نیا  و  دـننکیم ، باوث  عمط 

، منکیم وا  تبحم  يارب  ار  ادخ  تدابع  نم  نکیلو  دننکیم . راک  اقآ  تسایس  سرت  زا  هک  تسا  نامالغ  تدابع  نیا  دننکیم . شتآ  سرت 
زا ناشیا  نونماء : ذـئموی  عزف  نم  مه  و  دـیامرفیم : یلاعت  قح  هچناـنچ  تسا ، ینمیا  هبترم  نیا  و  تسا . ناراوگرزب  مارِک و  تداـبع  نیا  و 

تـسود ار  امـش  ادخ  ات  دینکب  نم  يوریپ  دیرادیم  تسود  ار  ادخ  رگا  هک  دمحم ) يا   ) وگب هک : دیامرفیم  و  دـنانمیا . تمایق  زور  سرت 
تسود ار  وا  ادخ  هک  ره  و  درادیم . تسود  ار  وا  ادخ  درادیم  تسود  ار  ادخ  هک  یسک  هک : دومرف  سپ  دزرمایب . ار  امش  ناهانگ  دراد و 
تاجن یهلا  باذـع  میب  فوخ و  زا  تمایق  رد  و  تسا ، نمیا  یناسفن  ياهاوه  نیطایـش و  رـش  زا  اـیند  رد  ینعی  تسا  ناـنمیا  زا  وا  تشاد ،

. دراد
يا هک : دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نارمِع  نب  یسوم  ترضح  هب  نایملاع  دنوادخ  هک : تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  اضیا  و 

. دوشیم لفاغ  نم  زا  دوریم و  باوخ  هب  دش  بش  نوچ  و  درادیم ، تسود  ارم  هک  دربیم  نامگ  هک  یسک  دیوگیم  غورد  نارمع  رـسپ 
هب فطل  رظن  دوخ و  ناتـسود  لاوحا  رب  معلطم  نارمع -  رـسپ  يا  نم -  کنیا  دنک ؟ تولخ  بوبحم  اب  هک  دـهاوخیم  یتسود  ره  هن  رخآ 

ناشیا ياههدـید  ربارب  رد  ار  دوخ  ياهتبوقع  میاشگیم و  ار  ناشیا  ياهلد  هدـید  تفرگ  ورف  ار  ناشیا  بش  هدرپ  نوچ  مراد . ناـشیا  يوس 
نخـس نم  اب  هنارـضاح  دـننیبیم و  ارم  اـیوگ  و  دـنیوگیم ، نخـس  نم  اـب  ورهبور  اـیوگ  هک  دـنیامنیم  هبطاـخم  يوحن  هب  نم  اـب  مرادیم .

ياههدید زا  و  نادرگ ، عضاخ  هتـسکش و  نم  يارب  ار  دوخ  ندب  و  روایب ، نم  يارب  تقر  عوشخ و  دوخ  لد  زا  نارمع  رـسپ  يا  دـنیوگیم .
. مکیدزن رایسب  وت  هب  نم  هک  ناوخب  ارم  و  زیرب ، بآ  بش  یکیرات  رد  دوخ 

تعباتم یگدنب و  تدابع و  هب  رگم  دش  ناوتیمن  زیاف  هیلع  هجرد  نیا  هب  و  دراد . هفلتخم  بتارم  تسا  تاداعـس  فرـشا  هک  تبحم  هبتر  و 
. يوبن سدقم  تعیرش 

رد بوبحم  ینابرهم  فاطلا و  يرایـسب  هب  يرـشب  ياـهتبحم  هچناـنچ  و  تسا . یقیقح  معنم  ياـهتمعن  رد  رکفت  تبحم ، ثعاوب  هلمج  زا  و 
يدرف ره  رب  نآ  زا  عون  رازهدـص  هظحل  ره  رد  هک  یقیقح  بوبحم  ياهفطل  اهتمعن و  رد  رکفت  هب  یقیقح ، ّبح  نینچمه  دـشابیم ، دـیازت 
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. ددرگیم هدایز  دراد ، تاقولخم  دارفا  زا 
ار ادخ  هک : دوخ  باحصا  هب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تسا  لوقنم  هچنانچ 

. نم يارب  دیراد  تسود  ارم  تیب  لها  و  ادخ ، يارب  زا  دیراد  تسود  ارم  و  هدینادرگ ، امش  يزور  هک  ییاهتمعن  يارب  دیراد  تسود 
هب نایملاع  دنوادخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ار وت  نم  ادنوادخ  تفگ : یسوم  نادرگ . نم  تسود  ار  مدرم  رادتسود و  ارم  یسوم  يا  هک : دومرف  یحو  نارمع  نب  یسوم  دوخ  زارمه 
ياـهناسحا ناوخب و  ناـشیا  هب  ارم  ياـهتمعن  هک : دومرف  منادرگ ؟ وت  تسود  هنوـگچ  ار  ناـمدرم  ماهدـیدرگ ؛ زیاـف  وـت  یتـسود  هب  مبحم و 

ریغ هدیـسر  ناشیا  هب  نم  بناج  زا  تسا و  نم  زا  تابوغرم  تالامک و  اهتمعن و  عیمج  هک  دـننادب  نوچ  روایب . ناشیا  داـی  هب  ارم  یهاـنتمان 
. دنشاب نم  دای  رد  هتسویپ  دننکن و  دای  ارم 

يزور هک : هدومن  تیاور  مهیلع  هللا  تاولـص  وا  مارک  يابآ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یلاما  باتک  رد  همحرلا  هیلع  یـسوط  خیـش  و 
رمع و هدیَبُعوبا و  رکبوبا و  دندوب  ناشیا  نایم  رد  هک  هباحص ، زا  یعمج  اب  دندوب  هتسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

هیآ نیا  هب  ات  دـناوخ  ار  نامقل  هروس  هللادـبع  سپ  بعَک . نب  یبا  دـبَع و  ما  نب  هللادـبع  هباحـص : ءاُرق  زا  سک  ود  و  نمحرلادـبع ، نامثع و 
کلذ یف  نا  هللا  مایأب  مهرکذ  و  هک : دیـسر  هیآ  نیا  هب  دـناوخ و  ار  میهاربا  هروس  یبا  و  هنطاـب . هرهاـظ و  همعن  مکیلع  غبـسأ  و  هک : دیـسر 

اهناسحا و اهتمعن و  مروایب ، مدرم  داـی  هب  هک  تسا  هدومرف  رما  ارم  هک  یهلا  ماـیا  زا  دارم  هک : دومرف  ترـضح  روکـش . رابـص  لـکل  تاـیأل 
. تسوا ياهالب  اهتمکح و  لاثما و 

رما اهنآ  رکذـت  هب  ار  امـش  نایملاع  دـنوادخ  هک  اهتمعن  نیا  زا  یتمعن  لوا  تسا  مادـک  هک  دـییوگب  هک : دومرف  دـش و  هباحـص  هجوتم  سپ 
تکاس ناشیا  نوچ  اهنآ . ریغ  نانز و  نادـنزرف و  اهـششوپ و  اهـشروخ و  عاونا  زا  دـنتفگ  ار  اـهتمعن  زا  یتمعن  ناـشیا  زا  کـی  ره  هدومرف ؟

مردـپ و هک : دومرف  ترـضح  وگب . زین  وت  نسحلاوبا  يا  هک : دومرف  دومن و  تافتلا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  بناـج  هب  دـندش ،
تالامک مولع و  عیمج  هدومرف و  تیاده  وت  هب  ار  ام  ادخ  هک  نآ  لاح  ار و  يرما  وت  روضح  رد  منک  نایب  هنوگچ  نم  داب ! وت  يادـف  مردام 

. هداتسرف ام  هب  وت  هلیسو  هب  ار 
نینمؤملا ریما  ترـضح  هدوـمرف ؟ تمارک  وـت  هب  ادـخ  هک  تسا  ییاـهتمعن  لوا  تمعن  مادـک  هک  تفگ  دـیاب  هک : دوـمرف  لوـسر  ترـضح 

تـسار هک : دومرف  دروآ . دوجو  هب  مدـع  ِمتَک  زا  ارم  و  مدوبن ، چـیه  نم  هک  تسا ، داـجیا  تمعن  اـهتمعن  لوا  هک : دوـمرف  هیلع  هللا  تاوـلص 
دننام دومرف و  ررقم  یناگدـنز  تایح و  ناـبحاص  هلمج  زا  ارم  دومرف و  ناـسحا  هک  تسا  نآ  میود  هک : دومرف  تسا ؟ مادـک  میود  یتفگ ؛
ناسنا تروص  هک  اهتروص  نیرتهب  هب  ارم  هک  نآ  میـس  هک : دومرف  وگب . ار  میـس  یتفگ ؛ تسار  هک : دومرف  دـینادرگن . تاـتابن  تاداـمج و 
ساوح نم  يارب  هکنآ  مراـهچ  هک : دومرف  وگب . ار  مراـهچ  یتـفگ ؛ تسار  تفگ : دومرفن . قلخ  تاـناویح  تروص  هب  دومرف و  قلخ  تسا 

داد و نم  هب  یناحور  رعاشم  ینالقع و  ياوق  هکنآ  مجنپ  هک : دومرف  وگب . ار  مجنپ  یتفگ ؛ تسار  هک : دومرف  هتخاس . ررقم  هنطاب  هرهاظ و 
قح نید  هب  ارم  هک  تسا  نآ  مشـش  هک : دومرف  وـگب . ار  مشـش  یتـفگ : تسار  هک : دوـمرف  دیـشخب . یتداـیز  نآ  هب  ارم  تاـناویح  ریاـس  رب 

یناگدـنز نم  يارب  ترخآ  رد  هکنآ  متفه  هک : دومرف  وگب . ار  متفه  یتـفگ ؛ تسار  هک : دومرف  دـینادرگن . ناـهارمگ  زا  دومن و  تیادـه 
هدنب هدینادرگ و  کلام  ارم  هک  تسا  نآ  متـشه  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  متـشه  یتفگ ؛ تسار  هک : دومرف  درادن . تیاهن  هک  هدومرف  ررقم 

. هدینادرگن یسک 
، قیالخ زا  تساهنآ  نایم  رد  تساـهنآ و  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  هک  تسا  نآ  مهن  هک : دومرف  وگب . ار  مهن  یتفگ ؛ تسار  هک : دومرف 

درم ار  ام  هکنآ  مهد  تفگ : وگب . ار  مهد  یتفگ ؛ تسار  هک : دومرف  دنراک . رد  نم  يارب  هک  هدینادرگ  نم  رخَـسُم  هدرک و  قلخ  نم  يارب 
تمعن هللایبن  اـی  هک : دومرف  تسا ؟ تمعن  هچ  رگید  نیا  زا  دـعب  یتـفگ . تسار  هک : دومرف  هداد . یتداـیز  ـالیتسا و  ناـنز  رب  هدرک و  قلخ 

. دومن ناوتیمن  اهنآ  ياصحا  ندرمش ، هب  بیط و  وکین و  همه  تسا و  رایسب  یهلا 
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. یهلا ياهتمکح  ار  وت  داب  اراوگ  هک : دومرف  دومن و  مسبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
فـالتخا نآ  رد  هچنآ  نم  تما  يارب  زا  درک  یهاوخ  ناـیب  وت  و  نم ، ملع  ثراو  ییوـت  نسحلاوـبا . يا  یهاـنتمان  موـلع  ار  وـت  داـب  اراوـگ 

هب وت  تیاده  زا  هک  یسک  و  تسار ؛ هار  هب  تسا  هتفای  تیاده  وا  دنکب  وت  هار  يوریپ  دراد و  تسود  وت  نید  يارب  ار  وت  هک  یـسک  دنیامن .
. دشاب هتشادن  یهلا  تمحر  زا  ياهرهب  چیه  تمایق  رد  دراذگب ، اهنت  دراد و  نمشد  ار  وت  دنک و  لیم  رگید  بناج 

هک تسا  رهاظ  ینعم  نیا  و  نتشاد . رظن  روظنم  ار  یهلا  هیلامک  تافص  هتـسویپ  تسا و  رکذ  تدابع و  يرایـسب  تبحم ، یعاود  هلمج  زا  و 
یهلا هیلامک  تافص  رد  رکفت  اب  هک  یماگنه  رد  اصوصخ  دوشیم ، رقتسم  شرطاخ  رد  رتشیب  وا  تبحم  دننکیم ، رتشیب  یسک  دای  دنچ  ره 

. دشاب مَضنُم 
. دش دهاوخ  نایب  هللاءاشنا  نیا  زا  دعب  رگیدکی ، رب  رکفت  رکذ و  تیلضفا  نآ و  دیاوف  طیارش و  رکذ و  تلیضف  و 

. تسا تدابع  راوازس  وا  هک  نآ  تسا و  لوبعم  لامک  تدابع ، رب  ناشیا  ثعاب  هک  تسا  نافراع  تدابع  مشش :
الهأ کتدـجو  نکل  و  کتنج . یف  اعمط  و ال  كران ، نم  افوخ  کتدـبع  ام  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هچناـنچ 
سپ متفاـی ، ندـیتسرپ  راوازـس  ار  وت  نکیلو  وت ، تشهب  رد  عمط  يارب  زا  هن  و  وت ، شتآ  سرت  زا  ار  وـت  مدیـسرپن  ینعی : کتدـبعف . هداـبعلل 

دـشاب و هدروخن  دوخ  سفن  زا  بیرف  هک  دومن  دـناوتیم  يوعد  نیا  یـسک  و  تسا . نابرقم  تاـجرد  يـالعا  هجرد  نیا  و  مدرک . تداـبع 
تدابع هللااب -  ذایعلا  و  رگا -  هکلب  درکیم ، دـنکیم  لاـحلا  هک  نینچ  ار  تداـبع  مه  دوب  هدینـشن  خزود  تشهب و  ماـن  رگا  هک  دـناد  نیقی 

. درکیمن كرت  دنادیم  تدابع  راوازس  ار  دوبعم  نوچ  دندرکیم  منهج  هب  ار  هدننک 
دراد یتین  دوخ  هبترم  روخ  رد  ياهبترم  ره  بحاص  و  درادـن . تیاهن  تالامک  بتارم  هچنانچ  تسا  یهاـنتمریغ  تاـین ، بتارم  هک  نادـب  و 

یعقاو لامک  یعدم و  ياوعد  هک  دراد  قالخا  راوطا و  زا  دـنچ  یهاوگ  يدـهاش و  ياهجرد  ره  تسا و  تین  نامه  هب  طونم  شلامعا  هک 
. دوشیم زاتمم  اهنآ  هب 

منهج زا  دشابیمن و  روظنم  نادنچ  تشهب  ار  نابرقم  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  هقباس  تاقیقحت  زا  هک : دـیوگ  یـسک  رگا  $$$ هدـیاف  $$

زا هک  باذع  منهج و  فوخ  راثآ  هدـش و  دراو  تشهب  بلط  يارب  زا  اهاعد  رد  هک  تاغلابم  تاعرـضت و  نیا  سپ  دـشابیمن . میب  نادـنچ 
زا ياهرهب  یسک  ات  هک  هدیسر  رطاخ  هب  یفیطل  ینعم  ماقم  نیا  رد  ار  هدنب  دراد ،؟ ینعم  هچ  دوشیم  موهفم  مالسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  راوطا 
هب تشهب  زا  یـسک  ره  و  دشابیم ، یینعم  یتروص و  ینطاب و  يرهاظ و  ار  تشهب  هک  نادب  دـیامنیمن . ناعذا  دـشاب  هتـشادن  تبحم  ینعم 

. دنباییم ذاذتلا  اهنآ  زا  يدرف  ره  هک  تسا  روصتم  تذل  رازه  دص  معط ، کی  اب  یتشهب  هویم  کی  زا  تسا و  صوصخم  یتذل 
يزیچ رگید  ینامـسج ، تذـل  نیا  ریغب  دوشیم و  نیریـش  شماـک  هذـیذل و  تاـموعطم  ندروخ  رب  تسا  روـصقم  وا  تمه  صخـش  کـی 

نآ دزن  ارم  هک  دیامنیم  رکفت  تسا و  رتذیذل  وا  ماک  رد  ینیریـش  نیمه  هتخانـش  دوخ  معنم  تمظع  زا  يردق  کی  هک  يرگید  دـباییمن .
نیریـش ود  ره  شحور  ماک  مسج و  ماـک  سپ  هدومرف . اـطع  نم  هب  هدرک و  قلخ  نم  يارب  ینیریـش  هویم  نینچ  هک  تسه  ياهبتر  دـنوادخ 
هچنانچ هدیسر . نم  هب  وا  فطل  زا  هویم  نیا  و  هدش ، یضار  نم  زا  یقیقح  بوبحم  هک  دباییم ، ینیریـش  نیمه  هویم ، نیا  زا  يرگید  هدش .

. دسریم ناشیا  هب  یهلا  يدونشخ  دیون  هک  تسا  ناوضر  هبترم  تشهب  لها  تذل  يالعا  هک  هدش  دراو  رابخا  رد 
دهد و ماع  راب  دراذگ و  دوخ  شیپ  رد  یلقن  ناوخ  یهاشداپ  رگا  الثم  منک : نایب  وت  يارب  زا  یلیثمت  یهاوخ ، ار  بلطم  نیا  حیضوت  رگا  و 
دـباییم و ار  لقن  نیا  تیلام  تذـل  نیمه  تسا ، نتفرگ  لقن  نیمه  وا  تمه  هک  رگهزویرد  يادـگ  نآ  دـنک ، اطع  لـقن  کـی  ار  سک  ره 

يدانق رگا  درک . نیریـش  ار  دوخ  ماک  دیرخ و  داد و  تسیابیم  شیاهب  هب  یـسلف  متفگیمن  ار  نیا  رگا  هک  تسا  نیمه  زا  دراد  هک  يداش 
. دوشیم لصاح  ار  وا  حرف  نامه  دهد  وا  هب  ار  لقن  مه 

. داد نم  هب  لقن  دیبلط و  ارم  هاشداپ  هک  دراد  يذاذتلا  مه  ینعم  نیا  زا  دریگیم ، ار  نیا  هک  سان  طاسوا  زا  یکی  و 
یبرقم نآ  هبترم  هب  ات  دوشیم  ظوظحم  رتشیب  شبصنم  لالقتسا  رد  دیآیم  شراک  هب  نوچ  دریگیم ، هک  وزج  بصانم  بابرا  زا  یـسک  و 
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دـشاب تالقنت  عاونا  رگا  دوخ  هناخ  رد  هک  نآ  اب  تسا  ربارب  ایند  کُلم  اب  وا  دزن  فطل  نیا  هتفای . ار  هاشداپ  سنا  برق و  تذل  هک  دسریم 
. دنکیمن هاگن 

نآ زا  تسود  هجوت  يونعم و  تذـل  نابرقم ، دـنربیم و  ینامـسج  تذـل  ناتـسرپمکش  هک  دـشابیم ، زین  اـیند  ياـهتمعن  رد  بتارم  نیا  و 
. تسا رتنیریش  ناشیا  ناج  ماک  رد  نیبگنا  زا  دسریم  ناشیا  هب  تسود  بناج  زا  هک  ییاهملا  اهدرد و  اذهل  دنباییم .

ینآرق تایآ  هچنانچ  دشابیم ، نیا  فاعضا  زین  یناحور  ياههدیام  رد  دشابیم ، بتارم  توافت  نیا  ینامسج  ياههدیام  نیا  رد  هچنانچ  و 
. تسین ربخ  نآ  زا  ار  يرگید  هک  تسا  ياهرهب  نآ  زا  دوخ  مهف  روخ  رد  ار  یسک  ره  تسا ، ینابر  مولع  دیاوم  هک 

نان همقل  زا  سانـشادخ  ریقف  تسا . موحرم  یتمعن  ره  لامک  زا  صقاـن ، و  تسا ، لـماک  زیچ  همه  زا  وا  هرهب  تسا ، لـماک  هک  ره  زیزع  يا 
رب رگا  تسا . ساـیق  نیا  رب  یهلا  ياهباذـع  مـالآ  رد  نینچمه  و  دربیمن . دوخ  ياـهتمعن  ناولا  زا  موحرم ، ینغ  هک  دربیم  یتذـل  کـشخ 

يارـس ناـمورحم و  ياـج  منهج  نوچ  سپ  نازوس . شتآ  زا  هن  دزوسیم  ناـمرح  شتآ  زا  دـننک ، منهج  هب  ار  ادـخ  تسود  لاـحم  ضرف 
. تسا نازیرگ  نآ  زا  دیامنیم و  هثاغتسا  عرضت و  تسا ، ناروجهم 

تسا منهج  وا  دزن  دشاب  اهتمعن  عاونا  اب  ناتـسلگ  رد  تسود  زا  ادج  رگا  هک  تسا  رهاظ  قلخ  عیمج  رب  زاجَم  قشع  بتارم  رد  یناعم  نیا  و 
تاجرد یلا  لوصولا  نینمؤملا  عیمج  هللا و  انقزر  تسا . رتنیریش  رکشین  زا  وا  دزن  دزاس ، حورجم  ار  شندب  دنچ  ره  تسود  فطل  بوچ  و 

نیرهاطلا هلآ  دمحمب و  نیلماکلا 

تسا بلق  روضح  رد  مراهچ : لصف 

بلق روضح  نودـب  تدابع  و  تسا . بلق  روضح  دراد  هراـشا  نآ  هب  هعماـج  هرقف  نیا  هک  تداـبع  طیارـش  زا  رگید  طرـش  کـی  هک  نادـب 
، دوـبیم قـالطالایلع  میرک  لـماش  لـضف  هن  رگا  هـکلب  ددرگیمن . برق  لاـمک و  ثعاـب  تـسین و  یهلا  هاـگرد  لوـبقم  تـسا و  صقاـن 
اب دیوگ و  نخس  یهاشداپ  روضح  رد  یسک  رگا  هچنانچ  ددرگ . باقع  قحتسم  دشاب  بلق  روضحیب  هک  یتدابع  رد  یمدآ  هک  تسیابیم 

عالطا ریمـض و  زا  هاشداپ  نآ  و  دشاب ، رگید  روما  هجوتم  دشابن و  وا  هجوتم  اقلطم  شرطاخ  دـشاب و  هملاکم  هبطاخم و  ماقم  رد  هاشداپ  نآ 
. هدرکن وا  نأش  هب  انتعا  هدرمش و  ریقح  ار  هاشداپ  هک  اریز  ددرگیم  غیلب  تسایس  بجوتسم  هتبلا  دشاب ، هتشاد 

هک ینانمؤم  دندش  راگتـسر  هک  قیقحت  هب  نوعـشاخ : مهتالـص  یف  مه  نیذلا  نونمؤملا . حلفأ  دق  هک : دیامرفیم  نایملاع  دـنوادخ  هچنانچ 
ار ریغ  دوشن و  تفتلم  يزیچ  هب  وا  سدقم  تاذ  ریغ  هب  دشاب و  دوخ  دنوادخ  دای  هب  هک  تسا  نآ  لد  عوشخ  و  دـناعوشخ . اب  دوخ  زامن  رد 

. دنک نوریب  رطاخ  زا 
اضعا زا  يوضع  ره  رد  هک  یبادآ  دنـشاب و  لوغـشم  دناهدش  رومأم  هک  يراک  نآ  هب  کی  ره  هک  تسا  نآ  حراوج  اضعا و  ریاس  عوشخ  و 

. دنیامنن كرت  هدیدرگ  ررقم  عراش  زا 
صوصخم یعضو  رب  یلاح  ره  رد  هک  دناهدومرف  ار  تسد  و  دشاب ، صاخ  یعضوم  رب  هک  دیاب  یتلاح  ره  رد  هک  دناهدومرف  ار  رظن  هچنانچ 

. دشاب
. تسا بلق  عوشخ  عبات  اضعا  عیمج  عوشخ  و 

رگا هک : دومرف  درکیم ، يزاب  دوخ  شیر  اب  زامن  رد  هک  دید  ار  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ 
. دندوب لوغشم  ادخ  راک  هب  زین  وا  حراوج  اضعا و  دوب ، ادخ  اب  دوب و  عشاخ  درم  نیا  لد 

. تسا رهاظ  هبرجت  بسح  هب  ینعم  نیا  و 
اوق اضعا و  ریاس  ياوشیپ  ماما و  ندب و  کلم  هاشداپ  و  دنـشابیم ، وا  عبات  تیعر  عیمج  هک  دـشابیم  یهاشداپ  ار  یتکلمم  ره  هک  نادـب  و 

هدحو نمؤملا  هولص  هک : ثیدح  نآ  ینعم  کی  تسا  نیا  و  دنیامنیم . وا  يوریپ  دنیوا و  عبات  اضعا  دش  ادخ  هجوتم  لد  نوچ  تسا . بلق 
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ادـتقا نآ  هب  حراوج  تسا و  حراوج  ریاـس  يادـتقم  تسادـخ و  اـب  وا  لد  هک  اریز  تسا . تعاـمج  ییاـهنت  هب  نمؤم  زاـمن  ینعی : هعاـمج .
هدیدنـسپ دناسریمن و  تالامک  هیلاع  تاجرد  هب  اما  دـهد ، یـصالخ  منهج  زا  ار  یمدآ  رگا  بلق  روضحیب  زامن  هک  نادـب  و  دـنیامنیم .

. تسین قح  هاگرد 
. بلق روضح  اب  رگم  تسین  لوبقم  زامن ، هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هچنانچ 

هک يراکذا  تئارق و  ینعی   ) دیوگیم هچ  هک  دـنادب  درازگب و  زامن  تعکر  ود  هک  ره  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. دشاب هدنامن  یهانگ  وا  رب  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  دشاب ) اهنآ  یناعم  هجوتم  دناوخیم 

، ار نآ  فصن  ناگدنب  یضعب  زامن  زا  دنربیم  الاب  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نیرخالا  نیلوالا و  مولع  رقاب  ترـضح  زا  و 
هدرک بلق  روضح  اب  ار  هچنآ  رگم  دـنناسریمن  لوبق  هجرد  هب  دـنربیمن و  ـالاب  و  سمخ . یـضعب  زا  عبر و  یـضعب  زا  ثلث و  یـضعب  زا  و 

. دشاب
. ار هضیرف  زامن  ياهصقن  دنزاس  مامت  نآ  ببس  هب  ات  لفاون  يادا  هب  ناگدنب  دناهدش  رومأم  نکیلو 

هکنیا رگم  دوشیمن  عمج  یلد  رد  باقع  زا  فوخ  باوث و  هب  تبغر  هک : هیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  و 
هک ینمؤم  ره  هک  یتسرد  هب  نادرگب . دوخ  دـنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  لد  يور  يوش  زامن  هجوتم  نوچ  سپ  دوشیم . بجاو  ار  وا  تشهب 

. دنادرگ مزال  وا  يارب  زین  ار  تشهب  ینعم  نیا  اب  و  دنادرگ ، لیام  وا  يوس  هب  ار  نانمؤم  ياهلد  ادخ  دراد  ادخ  اب  ار  دوخ  لد  زامن  رد 
يوس هب  نمؤم  هدنب  نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 

ات شرس  يالاب  زا  تمحر  و  درادیم ، وا  يوس  هب  ناسحا  فطل و  يور  دنکفایم و  وا  يوس  هب  تمحر  رظن  ملاع  دنوادخ  دزیخیمرب  زامن 
يالاب رب  هک  یلاعت  قح  دزاسیم  لکوم  ار  یکلم  و  نامـسآ . قافآ  ات  دنیامنیم  هطاحا  وا  درگ  رب  هکئالم  و  دزادنایم ، هیاس  وا  رب  نامـسآ 

ییاـمنن و تاـفتلا  وا  ریغ  هب  هنیآ  ره  ینکیم ، تاـجانم  هک  اـب  یتسیک و  تمحر  رظن  روظنم  هک  ینادـب  رگا  هک : دـیوگیم  هداتـسیا  وا  رس 
. ینکن تکرح  زامن  ياج  زا  زگره 

هب ای  ور  هب  ای  دـیامنیم  ییاج  هب  تافتلا  دوخ  زامن  رد  نوچ  هدـنب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  و 
ییامنیم یک  بناج  هب  تافتلا  ایآ  ییامنیم ؟ تافتلا  هک  يوس  هب  نم  هدنب  يا  هک : دنکیم  ادن  ار  وا  یلاعت  هناحبس و  قح  لد ، هب  ای  مشچ 

رگید نآ  زا  دـعب  درادیمرب و  وا  زا  فطل  رظن  یلاعت  قح  دوش  رداص  وا  زا  تاـفتلا  هبترم  هس  نوچ  سپ  وت ؟ يارب  زا  دـشاب  رتهب  نم  زا  هک 
. تسا رایسب  باب  نیا  رد  رابخا  و  دنکفایمن . زگره  وا  بناج  هب  رظن 

ار دوبعم  تمظع  دوشیم و  رتلماک  تفرعم  نیقی و  بتارم  رد  سک  نیا  دـنچ  ره  تسا و  یمدآ  تلاح  عبات  زین  تالـص  رد  بلق  روضح  و 
. دشابیم رتلیلذ  رتعضاخ و  یگدنب  ماقم  رد  دوشیم و  رداص  رتشیب  وا  زا  تدابع  بادآ  دسانشیم ، رتشیب 

نآ كرابم  گنر  دنداتـسیایم  زامن  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  یمقلا  دمحا  نب  رفعج  هچنانچ 
. دندینشیم دشاب  شوج  رد  هک  یگید  يادص  دننام  ییادص  ترضح  نآ  هنیس  زا  و  یهلا ، فوخ  زا  دشیم  ریغتم  ترضح 

هب گنر  زا  دمآیم و  هزرل  هب  شکرابم  مادنا  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دشیم ، لخاد  زامن  تقو  نوچ  هک : تسا  لوقنم  و 
دندرک و ضرع  نیمز  نامسآ و  رب  هک  یتناما  يادا  ماگنه  دیسر  هک : دومرفیم  ار ؟ امـش  دوشیم  هچ  هک : دندیـسرپیم  دیدرگیم . گنر 

مهاوخ ادا  کین  ماهدش  راب  نیا  لمحتم  نوچ  هک  منادیمن  سپ  فیلکت .) راب  ینعی   ) دش نآ  لمحتم  یمدآ  و  دندیـسرت ، دندرک و  ابا  اهنآ 
شندب لصافم  دیدرگیم ، زامن  يوضو  هجوتم  نوچ  هیلع  هللا  تاولص  نسح  ماما  ترضح  هک : تسا  دراو  هربتعم  تایاور  رد  و  هن . ای  درک 

ره رب  تسا  مزال  قح و  هک : دومرف  دندومن . لاؤس  لاح  نیا  تلع  زا  ترـضح  نآ  زا  دـشیم . لیام  يدرز  هب  شکرابم  گنر  دـیزرلیم و 
. دیآرد هزرل  هب  وا  میب  زا  شیاهدنب  دوش و  درز  شگنر  هک  نآ  دتسیا  یگدنب  هب  میظع  شرع  دنوادخ  دزن  هک  سک 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دندوب و  هداتـسیا  زامن  رد  يزور  هیلع  هللا  تاولـص  نیدجاسلادیـس  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  و 
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رد دیامن ، رظن  هک  دمآ  هاچ  رانک  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دوب . ترـضح  نآ  هناخ  رد  قیمع  رایـسب  یهاچ  دوب و  كدوک 
نبای تفگ : دومنیم و  هثاغتـسا  درکیم و  دایرف  دزیم و  دوخ  رب  دمآ و  هاچ  يوس  هب  دومن  هدـهاشم  لاح  نآ  نوچ  ردام  داتفارد . هاچ  نآ 
شوگ هب  هاچ  رد  دنزرف  بارطـضا  يادص  هک  نآ  لاح  دومرفیمن و  تافتلا  اقلطم  زامن  رد  ترـضح  نآ  و  دـش . قرغ  تدـنزرف  هللالوسر 

. دیسریم ترضح  نآ 
تافتلا ترـضح  زاب  تسا . نیگنـس  رایـسب  امـش  ياهلد  تلاسر  تیب  لها  يا  تفگ : بارطـضا  يور  زا  ردام  دیماجنا  لوط  هب  رایـسب  نوچ 

هدرک زارد  قیمع  هاچ  نآ  رد  تسد  زاجعا ، هب  دمآ و  هاچ  دزن  هب  سپ  دیدرگ . غراف  هدروآ  اج  هب  مامت  هبحتسم  بادآ  اب  ار  زامن  ات  دومرفن 
. دوب هدشن  رت  ترضح  نآ  هماج  و  دومرفیم ، نخس  درکیم و  هدنخ  ترضح  نآ  و  دروآ . نوریب  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 

. ادخ هب  نیقیلاهفیعض  يا  ریگب  ار  دوخ  تدنزرف  هک : دومرف  سپ 
اهامـش رب  هک : دومرف  ترـضح  دمآرد . هیرگ  هب  ترـضح  نآ  هیبنت  زا  دیدنخب و  دـنزرف  ندوب  تمالـس  زا  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  ردام 

وا ریغ  هب  مدـینادرگیم و  يرگید  هب  وا  بناج  زا  ور  رگا  هک  مدوب  هداتـسیا  يرابج  دـنوادخ  تمدـخ  رد  نم  هک  ینادیمن  تسین . یتمالم 
باـتک بحاـص  و  تشاد ؟ ناوـتیم  تمحر  عـقوت  هک  زا  وا  ریغب  و  دـینادرگیم ؟ نـم  بناـج  زا  شیوـخ  فـطل  يور  مدوـمنیم ، لـسوت 

رد هشعر  دندومرفیم ، زامن  هدارا  دندشیم و  غراف  وضو  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  نوچ  هک : هدومن  تیاور  ءایلوالاهلیلح 
هچ تمدخ  هب  هک  دینادیمن  رگم  امش ! رب  ياو  هک : دومرفیم  دندومنیم  لاؤس  نوچ  دشیم . یلوتسُم  ترضح  نآ  ياضعا  رب  هزرل  ندب و 

. دناهدرک لقن  ترضح  نآ  زا  ار  تلاح  نیا  زین  وضو  ماگنه  رد  و  منک ؟ تاجانم  مهاوخیم  ینأشلامیظع  هچ  اب  متسیایم و  يدنوادخ 
زا وت  تفگ : دـیبلط و  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  يزور  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رتخد  همطاـف  هک  هدـش  دراو  یتیاور  و 
رب وا  و  هدنام . نیـسحلا  نب  یلع  نیمه  تلاسر  تیب  لها  هیقب  زا  و  تسا . رایـسب  وت  رب  قح  ار  تیب  لها  ام  یلوسر و  ترـضح  رابک  هباحص 

فیحن وا  ندـب  و  هتـشگ ، حورجم  هدرک و  هنیپ  تدابع  يرایـسب  زا  وا  ياهفک  اهوناز و  یناشیپ و  و  یهلا ، تداـبع  رد  دـیامنیم  روج  دوخ 
. دهد فیفخت  ياهراپ  دیاش  هک  امن  سامتلا  وا  زا  هدیهاک . هدش و 

ار رباج  ترضح ، هدینادرگ . فیحن  هنهک و  ار  شفیرش  ندب  تدابع ، هتسشن و  بارحم  رد  هک  دید  دیسر  بانج  نآ  تمدخ  هب  رباج  نوچ 
دنوادخ هللالوسر  نبای  هک : تفگ  رباج  سپ  دیسرپ . وا  لاوحا  فیعض  رایـسب  ییادص  اب  دومن و  فیلکت  شیوخ  يولهپ  هب  دومرف و  مارکا 

بعت دوخ  رب  ردقنیا  ارچ  سپ  هدیرفآ . امش  نافلاخم  نانمشد و  يارب  ار  منهج  هدرک و  قلخ  امش  ناتسود  امـش و  يارب  ار  تشهب  نایملاع 
دوخ دـنوادخ  دزن  هک  یتمارک  نآ  اب  هانپ  لاسر  ترـضح  مدـج  هک  ینادیمن  رگم  لوسر  بحاـصم  يا  هک : دومرف  ترـضح  ییاـمرفیم ؟

ات داب -  وا  يادف  مردام  ردپ و  دومرفن -  كرت  ار  تدابع  رد  تقـشم  هغلابم و  وا  دـیزرمآ ، ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  يالوا  كرت  هک  تشاد 
وت رب  ادخ  هکنآ  لاح  و  یـشکیم ، تمحز  نینچ  ارچ  هک : دنتفگ  هباحـص  درک . مرو  شمدق  دـش و  رهاظ  خـفن  شکرابم  قاس  رب  هک  نآ 
رب هللالوسر  نبای  هک : تفگ  رباج  میامن ؟ كرت  ار  وا  ياهتمعن  رکـش  مشاـبن و  ادـخ  رکاـش  هدـنب  نم  اـیآ  هک : دومرف  دـسیونیمن ؟ ریـصقت 

مدرم رب  ار  دوخ  ياهباذع  درادیم و  هاگن  ار  اهنامـسآ  دـیامنیم و  عفد  نامدرم  زا  ار  اهالب  ادـخ  امـش  تکرب  هب  هک  نک ، محر  ناناملـسم 
. درامگیمن

. میامن تاقالم  ار  ناشیا  ات  دوب  مهاوخ  دوخ  ناردپ  هقیرط  رب  رباج  يا  هک : دومرف 
مدید مدش ، لخاد  مالسلا  هیلع  نیـسحلانبا  یلع  مردپ  رب  يزور  هک : دومرف  مردپ  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  و 

هدیدرگ و حورجم  هیرگ  يرایسب  زا  شاهدید  هدیدرگ و  درز  يرادیب  زا  شکرابم  گنر  هدرک و  ریثأت  رایـسب  ترـضح  نآ  رد  تدابع  هک 
مدرک هدهاشم  لاح  نیا  رب  ار  وا  نوچ  هدرک . مرو  تالـص  رد  مایق  روفُو  زا  شفیرـش  مدـق  هدرک و  هنیپ  دوجـس  ترثک  زا  شینارون  یناشیپ 

دـندنکفا و رظن  نم  بناج  هب  ینامز  زا  دـعب  دـندوب . رکفت  هجوتم  ترـضح  نآ  و  متـسیرگب . رایـسب  دومن و  متـسناوتن  عنم  هیرگ  زا  ار  دوخ 
ياهراـپ مدرواـیب و  نوـچ  هد . نم  هب  تسا  روطـسم  اـجنآ  رد  هیلع  هللاتاوـص  نینمؤـملا  ریما  تداـبع  هک  اـهباتک  زا  یـضعب  هـک : دـندومرف 
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ترضح زا  ینیلک  و  دنک ؟ تدابع  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  دننام  دراد  نآ  يارای  یک  هک : دندومرف  دنتـشاذگ و  نیمز  رب  دندناوخب 
دـشیم و ریغتم  شگنر  داتـسیایم  زامن  هب  نوچ  هیلع  هللا  یلـص  نیدجاسلادیـس  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نبرفعج 

. تخیریم ترضح  نآ  زا  قرع  ات  تشادیمنرب  رس  تفریم  دوجس  هب  نوچ 
درازگیم و زامن  تعکر  رازه  يزورهنابش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبیلع  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
دشاب و هداتسیا  یلیلج  هاشداپ  دزن  هک  دوب  یلیلذ  هدنب  نداتسیا  زامن ، رد  شنداتسیا  دیدرگیم و  گنر  هب  گنر  زا  داتسیایم  زامن  هب  نوچ 

لاوحا ریغت  زا  نوچ  و  درک . دـهاوخن  زامن  رگید  تسا و  عادو  زامن  ایوگ  هک  درکیم  زامن  ناـنچ  و  دوب . نازرل  یهلا  فوخ  زا  وا  ياـضعا 
. دشاب فیاخ  نینچ  هک  تسا  راوازس  دتسیا  یمیظع  دنوادخ  نینچ  دزن  هک  یسک  هک : دومرفیم  دندومنیم  لاؤس  ترضح  نآ 

دش و دنلب  دایرف  هناخ  لها  زا  تسکش و  شتـسد  داتفا و  يدنلب  زا  ترـضح  نآ  نادنزرف  زا  یکی  اهبـش  زا  یـضعب  رد  هک : دناهدرک  لقن  و 
هب لاغتـشا  زا  ترـضح  نآ  درکیم و  دایرف  درد  زا  لفط  نآ  و  دنتـسب . ار  لفط  نآ  تسد  دندروآ و  دنبهتـسکش  دندش و  عمج  ناگیاسمه 
. دنداد ربخ  دیسرپ ، لاح  تیفیک  زا  هتخیوآ . ندرگ  رد  دید  ار  لفط  تسد  دیدرگ  غراف  تدابع  زا  دش و  حبص  نوچ  دینشیمن و  تدابع 

! رانلا هللالوسر ! نبای  هک : دندرکیم  دایرف  هناخ  لها  و  تفرگ ، یشتآ  دوب  دوجـس  رد  هک  هناخ  نآ  رد  ترـضح  هناخ  رد  رگید  تقو  رد  و 
زا ار  امش  هک  دوب  زیچ  هچ  هک : دندیسرپ  بانج  نآ  زا  دنتـشادرب . رـس  ینامز  زا  دعب  دش . شوماخ  شتآ  ات  دندشن  هجوتم  ترـضح  و  رانلا !

. دوب هدینادرگ  لفاغ  ایند  كدنا  شتآ  زا  ارم  تمایق  ياربک  شتآ  هک : دومرف  دوب ؟ هدینادرگ  لفاغ  شتآ  نیا 
. هدجس يرایسب  زا  داتفایم  ترضح  نآ  یناشیپ  زا  تسوپ  هبترم  تفه  لاس  ره  و 

هاگ ناشکرابم  گنر  دنداتسیایم  زامن  هب  نوچ  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  بویاوبا  و 
. دنیوگیم نخس  وا  اب  دننیبیم و  ار  ادخ  ایوگ  هک  دندوب  نانچ  و  دشیم ، درز  هاگ  دشیم و  خرس 

دـنراد و هدایز  وا  تَوطَـس  میب  دنـسانشیم ، نارگید  زا  هدایز  ار  وا  لالج  دـنراد و  رتشیب  وا  تفرعم  نوچ  یهاـشداپ  ره  ناـبرقم  زیزع ! يا 
نابرقم ياهرطخ  دـنرادن و  دـنراد ، دوخ  نابرقم  زا  هک  بادآ  نآ  عقوت  ایاعر  هماع  زا  اـیند  كولم  هچناـنچ  دـنوشیم  باـتع  لـحم  رتدوز 

. دشابیم نارگید  زا  هدایز  ناشیا 
دومنن و بیکرت  ناشیا  رد  ینامـسج  قیالع  تاوهـش و  دومرف و  قلخ  تراـهط  سدـق و  تنیط  زا  ار  کـلم  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  نادـب  و 
زا ار  یناسنا  هعماج  هئشن  و  تخاسن . ررقم  ناشیا  رد  يدادعتـسا  أشنم  دومرف و  بیکرت  تاوهـش  تینامـسج و  ضحم  زا  ار  مجُع  تاناویح 

هینامـسج و تاـفاثک  هب  هدومن و  تمارک  وا  هب  دـشاب  هدوب  تـالامک  هب  یعاد  ار  وا  هک  لـقع  سفن و  تهج  هدوـمرف و  قـلخ  تهج  ود  ره 
دوخ هدومن ، دوخ  زا  اهنآ  عفر  قیالع ، نیا  هب  ُثبَـشَت  زا  دعب  هک  دومرف  فیلکت  ار  وا  تخاس و  التبم  ار  وا  هیناملظ  تاوهـش  هیندـب و  قیالع 

رـسیم تاضراعم  نودب  تالامک ، بتارم  رد  یقرت  هک  اریز  دشاب  فرـشا  کلم ، زا  ات  دنادرگ  یلَُحم  یکلم  تاکلم  سدـق و  تافـص  هب  ار 
تافاثک نآ  عفر  نوچ  و  دزاسیم ، هدولآ  تافاثک  یـضعب  هب  ار  وا  لوا  دنک ، دیفـس  رایـسب  دهاوخیم  هک  ار  هماج  رُزاگ  هچنانچ  دوشیمن .

. دیآیمرب رتکاپ  لوا  زا  دومن 
هناحبـس و قح  هچنانچ  دوشیم ، رتتسپ  میاهب  زا  دزاس ، اوه  بولغم  ار  لقع  دوش و  ینامـسج  تاوهـش  عبات  دـیامن و  یتسپ  هب  لیم  رگا  و 

تیلباق تاناویح  رد  هک  اریز  دـنرتهارمگ . ناشیا  زا  هکلب  میاهب ، ماـعنا و  دـننام  رگم  ناـشیا  دنتـسین  هک : دـیامرفیم  راـفک  نأـش  رد  یلاـعت 
. دندیدرگ مورحم  تالامک  عیمج  زا  دندیناسر و  تیمیهب  هجرد  هب  ار  دوخ  تیلباق ، دوجو  اب  ناشیا  و  دوبن ، تالامک 

هیـصاخلاب هک  تارـشاعم ، تالماعم و  شاعم و  لیـصحت  زا  دـناهدینادرگ  دـنچ  يرما  هب  جاتحم  ببـس  نیا  هب  ار  یناـسنا  تقلخ  نوچ  سپ 
هبترم جنپ  يزور  اذهل  ددرگیم ، تاداعـس  تاریخ و  زا  تلفغ  و  تاقلعت ، تاوهـش و  رد  كامِهنا  و  يدزیا ، سدقا  تانج  زا  دـُعب  بجوم 

تلـصاوم تذل  ات  دناهدومن ، كولم  کلام  برق  سلجم  روضح  هب  رما  هیند  قیالع  هب  ثبـشت  و  هیویند ، روما  رد  لُغَوت  زا  دعب  ار  قلخ  نیا 
. دندرگ زیاف  يدبا  ياهتداعس  هب  دنبایرد و  تسا  قایتشا  دیزم  ثروم  هک  قارف  زا  دعب 
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تیاهن زا  دـعب  تفای  رکذ  قبـس  هک  یتامدـقم  ربانب  و  ددـنویپیم ، لوصح  هب  زاـمن  رد  وا  برق  تیاـهن  و  تسا ، نمؤم  جارعم  زاـمن  نوچ  و 
يداو هب  ناگدزتلفغ  هیبنت  يارب  ار  ناذا  هبترم  لوا  دنزاسیم . هاگآ  ار  وا  تلفغ  نیع  رد  دـنیامنیم و  برق  فیلکت  ار  وا  دـعب ، نامرح و 

رظن رد  ناشیا  تاروظنم  زا  ادـخ  ریغ  هک  نآ  ات  دـنروایب ، ناشیا  داـی  هب  ار  دـنوادخ  يراوگرزب  ریبکت ، رد  لوا  هک  دـناهتخاس ، ررقم  تریح 
رد ناشیا  دنوادخ  نوچ  هک  دننادب  دنوش و  هبنتم  دیاش  هک  دـنناوخیم  ناشیا  رب  هبترم  راهچ  دـناتلفغ ، نیع  رد  نوچ  و  دوش . ریقح  ناشیا 

نینچ سپ  دیـسر . دـنناوت  وا  سدـقم  تاذ  هنُک  هب  اـهلقع  هک  تسا  رتـگرزب  نآ  زا  هکلب  تسا ، رتـمیظع  زیچ  همه  زا  تمظع  لـالج و  هبتر 
. تسا مزال  بجاو و  ندرک  تدابع  ندومن و  تعاطا  ار  يراوگرزب 

تالامک و عیمج  رد  هناگی  دنرادن و  يدنوادخ  وا  ریغب  هک  دننادب  ات  دنناوخیم  ناشیا  شوگ  رب  ار  یهلا  تینادحو  هب  تداهش  نآ ، زا  دعب 
. دیتسرپ دیاب  صالخا  یگناگی و  هب  ار  وا  تسین و  وا  سدقا  بانج  هب  لسوت  زجب  ياهراچ  سپ  تسا . تافص 

هک يروط  هب  ار  تدابع  دـیاب  سپ  هداتـسرف . هنازرف  يربمغیپ  هناگی ، نأشلامیظع  دـنوادخ  نینچ  هک  دـنناسریم  ناـشیا  لد  شوگ  هب  رگید 
. دنروآ اج  هب  هدومرف  رما  وا  هک  یطیارش  هب  هدروآ و  ربمغیپ  نآ 

دییامن تعراسم  دیباتـشب و  هک : دناوخیم  یهلا  مارکا  ماعنا و  ناوخ  هب  دنکیم و  ادن  ار  ناشیا  ادخ  بناج  زا  تامدقم ، نیا  دیهمت  زا  دـعب 
. تسا ترخآ  ایند و  يراگتـسر  حالف و  ثعاب  هک  يرما  هب  دیباتـشب  هک : دـهدیم  هولج  ناشیا  رظن  رد  ار  زامن  تمظع  سپ  زامن . يوس  هب 

یگناگی لالج و  تمظع و  هب  ار  ادخ  هرابرگید  تسا . تادابع  لامعا و  نیرتهب  هک  یلمع  هب  دیباتشب  هک : دنکیم  دای  ار  نآ  رتمیظع  رگید 
. تسین اور  درادن ، یکیرش  یضراعُم و  تسا و  هناگی  تسا و  رداق  زیچ  همه  رب  هک  يدنوادخ  نینچ  تفلاخم  نالفاغ ! يا  هک : دنکیم  دای 

شوگ هب  زین  ار  یناحور  ياهادن  هدیدرگ ، اونـش  ناشیا  نیقی  نامیا و  هدید  هک  نانآ  و  دنناوخیم ، رـس  شوگ  رب  رهاظ  نانذؤم  ار  ادـن  نیا 
. دنونشیم لد 

ياهـشتآ دـیزیخرب و  نانمؤم  هورگ  يا  هک : دـنکیم  ادـن  تزعلا  بر  بناج  زا  يدانم  دوشیم  هک  زامن  ره  تقو  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ 
سفنلا اهتیأ  ای  يازفناج  يادن  ناشیا  هظحل  ره  هکلب  دینادرگ ، شوماخ  دیناشن و  ورف  زامن  رون  هب  دـیاهتخورفا  دوخ  تشپ  رب  هک  ار  ناهانگ 

. دنونشیم ناج  عمس  هب  ار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا 
هک دـنیامرفیم ، رما  دوخ  ندرک  هزیکاپ  هب  ار  وا  لوا  دـش  زامن  هجوتم  دـیدرگ و  رایـشه  یکدـنا  اهادـن  نیا  زا  دنمتداعـس  هدـنب  نوچ  سپ 

. دنادرگ رود  دوخ  زا  ار  يرهاظ  ياهتفاثک  دیآ و  رد  الخلاتیب  هب  هک  ار  وا  دناهدرک  رما  دش . ناوتیمن  ناراوگرزب  سلجم  لخاد  هنابدایب 
، تسا برق  عنام  يرهاـظ  ياهتـساجن  نیا  هچناـنچ  هک  دـناهدرک  وا  میلعت  هدـش  دراو  تولخ  بادآ  رد  همئا  زا  هک  ییاـهاعد  نمـض ، رد  و 

ترفغم بلط  ناطیـش و  زا  هذاعتـسا  تلاح ، نآ  رد  اذـهل  تسا . عنام  رتشیب  هدیـسر ، مه  هب  هلیذر  قالخا  ناهانگ و  زا  هک  يونعم  تاـثیولت 
. دنادرگ كاپ  يونعم  يروص و  ساجرا  زا  ار  وا  دوخ  لضف  هب  ادخ  هک  دیامنیم ، ناهانگ 

دیامرفیم راک  هب  لاعفا  رثکا  رد  تالـص  تلاح  رد  هک  ار  رـس  اـهاپ و  اهتـسد و  ور و  هک  دـنروآیم ، ریهطت  ماـقم  رد  ار  وا  رگید  راـب  سپ 
مه هب  ناهانگ  ببـس  هب  يونعم  ياهتـساجن  اضعا ، نیا  هک  دـناهدینادرگ  هاگآ  ار  وا  هلوقنم  ياـهاعد  رد  نمـض  نآ  رد  و  دـنادرگ . هزیکاـپ 

ار وا  نمـض  نیا  رد  و  دیبلط . ار  يونعم  یگزیکاپ  ادخ  زا  تقو ، نیا  رد  دیاب  سپ  دناهدرک . لصاح  میظع  ياهتبوقع  قاقحتـسا  هدیناسر و 
. یناهرب تابوقع  نیا  زا  ار  دوخ  ات  درک  تدابع  دیاب  هک  دنزاسیم  هبنتم 

نوچ ادنوادخ  هک : دیوگیم  نتسش  ور  تقو  رد  اذهل  ددرگیم . هتسکش  قیالع  تاوهـش و  زا  یـضعب  دوشیم و  هدایز  تدابع  قوش  سپ 
يور ادنوادخ  سپ  دیدرگ ، دهاوخ  ینارون  دیفـس و  اهور  زا  یـضعب  دوب و  دهاوخ  هایـس  اهور  زا  یـضعب  تمایق  زور  رد  هک  ياهدومرف  وت 

زور رد  هک  ياهدوـمرف  ادـنوادخ  هک : دروآیم  داـی  هب  دـیوشیم  ار  تسار  تسد  نوـچ  و  نادرگم . هایـس  نادرگ و  دیفـس  زور  نآ  رد  ارم 
دوخ دـنوادخ  زا  و  دـنهدیم . پچ  تسد  هب  ار  ناراکدـب  نامرجم و  همان  دـنهدیم و  ناـشیا  تسار  تسد  هب  ار  ناراـکوکین  هماـن  تماـیق 

رد و  دـنک . ناسآ  باسح  ار  وا  و  دـهد ؛ وا  پچ  تسد  هب  ار  تشهب  ندوب  دـلخم  تارب  دـهد و  وا  تسار  تسد  هب  ار  وا  همان  هک  دـبلطیم 
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زا ارم  نکم و  لُـغ  ندرگ  رد  ارم  تسد  و  هدـم ، نم  پچ  تسد  هب  ارم  لاـمعا  هماـن  ایادـخ  هک : دـنکیم  اـعد  نتـسش ، پچ  تـسد  تـقو 
. هد تاجن  شتآ  ياههماج 

. دریگارف ارم  ياپارس  هک  زیر  ورف  نم  رس  رب  ار  دوخ  ياهتمحر  هک : دبلطیم  ادخ  زا  دنکیم  رس  حسم  نوچ  و 
. دیزغل دهاوخ  طارـص  زا  رایـسب  ياهاپ  زور  نآ  رد  و  تشذگ ، دیابیم  طارـص  رب  اهاپ  نیا  هب  هک  دروآیم  دای  هب  دنکیم  اپ  حسم  نوچ  و 

. دیامن یهلا  ياضر  لیصحت  هشیمه  اهاپ  نیا  هب  هک  دهد  قیفوت  ار  وا  ادخ  هک  دیامنیم  بلط  و  دبلطیم ، ادخ  زا  ار  طارص  رب  تابث  سپ 
لباق ددرگیم و  ینعم  تروص و  هزیکاپ  دوشیم و  هدـیزرمآ  اضعا  نیا  ناهانگ  هربتعم ، ثیداحا  قفاوم  تخاس ، ییوضو  نینچ  نوچ  سپ 

تاـین رون  هب  ار  دوخ  نطاـب  دزاـسیم و  رطعم  شوخ  ياـهوب  هب  ار  دوخ  رهاـظ  ددرگیم و  رایـشه  ياهراـپ  اـهتلفغ  نآ  زا  دوـشیم و  برق 
. دنادرگیم رونم  هحیحص 

رهاظ گس  سپ  دوشیمن ، لخاد  کلم  تسه  هناخ  نآ  رد  تروص  ای  بارـش  ای  گس  هک  ياهناخ  رد  هک : هدش  دراو  ثیدـح  رد  نوچ  و 
بارش هناخ و  زا  ار  رهاظ  بارش  و  دناریم ، دوخ  ریمض  تحاس  زا  ار  ناطیش  هراما و  سفن  گس  دنادرگیم و  رود  دوخ  هناخ  هحاس  زا  ار 
راوید رد و  و  دیامنیم ، وحم  هناخ  راوید  رد و  زا  ار  رهاظ  ياهتروص  و  دنکیم ، رد  هب  رس  زا  تسا -  توهش  تلفغ و  هک  يونعم -  یتسم 

. دوشیم برق  هاگراب  هجوتم  و  دزاسیم ، افصم  ناشیا  ياهتبحم  ادخ و  ریغ  ياهتروص  زا  ار  رطاخ 
رب ار  دوخ  تمحر  ياهرد  هک  دبلطیم  ادخ  زا  هدیسر  یقیقح  دوبعم  هناختلود  ياهدنبرد  زا  لوا  دنبرد  هب  درسیم ، دجـسم  رد  هب  نوچ  و 

یهاگآ ار  فراع  زین  ماقم  نیا  رد  و  دـنبم . نم  يور  رب  ار  ینعم  ياهرد  ياهتـسبن ، نم  يور  رب  ار  رهاظ  رد  نیا  هچنانچ  اـشگب و  نم  يور 
. ددرگیم لصاح  رگید 

دوریم و بدا  هب  هداهن . برق  طاسب  رب  اپ  هدیدرگ و  لخاد  لالج  ایربک و  سایرِک  رد  هک  دنادیم  نانچ  دراذگیم ، دجـسم  رد  اپ  نوچ  و 
. دوشیمن هجوتم  یهلا  بانج  ریغ  هب 

رتنـشور هدید  هب  ار  تدابع  نأش  تمظع  دنکیم و  هدایز  یهلا  لالج  رد  رکفت  دـناوخیم و  ار  هماقا  رگید  راب  دـمآ ، زامن  ياج  هب  نوچ  و 
. دوب هدیدرگ  وا  هدید  رادهدرپ  میظع  تلفغ  ناذا ، تقو  رد  نوچ  دنیبیم ،

ربکاهللا کی  دـشیم  لـخاد  هک  ینامـسآ  ره  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  جارعم ، بش  رد  تسا و  نمؤم  جارعم  زاـمن  نوچ  و 
دیآرد و تفرعم  برق و  ياهنامسآ  زا  ینامسآ  رب  يریبکت  ره  هب  هک  هدومرف  ررقم  تالـص  حاتتفا  رد  ربکاهللا  تفه  زین  زامن  رد  تفگیم ،

روضح ماقم  هب  تسا و  تبیغ  ماقم  رد  تسا و  لالج  تمظع و  ياهـسایرِک  اههحاس و  رد  زونه  ماقم  نیا  رد  و  ددرگ . روضح  شرع  لـباق 
. تسا زیاج  نتفگ  نخس  وا  ریغ  اب  ندز و  فرح  زونه  اذهل  هدیسرن .

ناهاشداپ هاشداپ  بناج  زا  ور  نتفگ و  نخـس  ریغ  اب  دـیدرگ و  كولملاکلم  برق  سلجم  لخاد  هیبشتـالب  تفگ ، ار  رخآ  ریبکت  نوچ  و 
بناج هب  ار  دوخ  رعاشم  اوق و  اضعا و  عیمج  لد و  يور  هک : دناوخیم  ماقم  نیا  رد  هجوت  ياعد  هک  تسا  نیا  دش . مارح  وا  رب  ندینادرگ 

نینمؤملا ریما  هقیرط  دـمحم و  نید  و  تسا ، یتسرپهناگی  هک  میهاربا  تلم  قفاوم  تساهنیمز ، اهنامـسآ و  قلاخ  هک  مدـینادرگ  يدـنوادخ 
یلج كرش  مدش و  وا  داقنُم  مدینادرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  زا  ار  دوخ  نید  تدابع و  و  هدنام . ناشیا  زا  یگدنب  بادآ  طیارش و  عیمج  هک 
يارب زا  صلاـخ  هـمه  نـم  ندرم  نـم و  یناگدـنز  نـم و  ياـهتدابع  نـم و  زاـمن  مدـینادرگ . رود  دوـخ  زا  ار  یناطیـش  ياـهایر  یفخ و  و 

نم و  منک ، تدابع  ار  وا  هک  ماهدـیدرگ  رومأم  وا  بناج  زا  نینچ  و  تسین . کیرـش  ار  وا  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ 
، تسا هاگرد  نیا  نزهار  هار و  نیا  نمشد  ناطیش  درک و  یگرزب  ياوعد  نینچ  هاگراب  نیا  رد  نوچ  و  میوا . ناداقنم  ناناملسم و  هلمج  زا 

نیدنچ هتخادنا و  نیمز  رب  ار  نادیم  نیا  ناعاجش  زورما  ات  هدرک و  ینمشد  هدمآرد و  ءابآلا  با  اب  هک  تسا  یلیُحم  هدننز  راکم  نمـشد  و 
ناوتیمن رب  وا  اب  دوخ  توق  هب  دراد ، دوخ  عابتا  سنا و  نیطایـش  زا  ینوریب  رکـشل  یناـسفن و  یعاود  تاوهـش و  زا  ینوردـنا  رکـشل  رازه 

. دیامنب وا  عفد  ات  درب  هانپ  تسوا  هاگرد  گس  نیا ، هک  يدنوادخ  هب  هک  دیاب  سپ  دمآ .
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ددرت رایسب  هناخ  نآ  هب  تسا و  هناخبحاص  يانشآ  هک  ره  هک  دشابیم  اههناخ  اههمیخ و  ِرد  رد  هک  یگـس  هب  ار  وا  دناهدرک  هیبشت  هچنانچ 
وا هلیح  چیه  هب  دـنز  ییادـص  ار  وا  هناخبحاص  هکنآ  ریغب  و  دوشیم ؛ عنام  ار  وا  دـیآ  هزات  ياهناگیب  نوچ  و  دوشیمن ، ضرعتم  ار  وا  دراد 

ررکم دنیب  هک  ار  یسک  درادن و  هزیتس  تردق  انـشآ  اب  تسا  هاگرد  نیا  ریگهناگیب  گس  هک  ناطیـش  نینچمه  تخاس . ناوتیمن  عونمم  ار 
سویأـم ناـشیا  زا  ار  وا  لوا  زور  رد  ناـیملاع  دـنوادخ  هچناـنچ  دـش . ناوتیم  وا  ضرعتم  یک  دوشیم ، زیاـف  شدـنوادخ  برق  سلجم  هب 

يرود رگا  هلب ؛ يرادن . تنطلـس  ناشیا  رب  وت  ارم  صلاخ  ناگدـنب  هک  یتسرد  هب  ینعی : ناطلـس . مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  هک : دـینادرگ 
. دنادرگ رود  ار  وا  فطل ، هراشا  کی  هب  هک  دوش  لسوتم  وا  بانج  هب  هک  دیاب  دیآرد ، كولملاکلام  هناخ  هب  دهاوخ  دشاب  برق  لباق  هک 

. دزاسیم دهاوخیم  هچنانچ  ار  ناشیا  راک  دنبلطیمن ، ییانشآ  هار  دنهاوخیمن و  ییانشآ  هک  ییاههناگیب  اما 
: ینعی میجرلا . ناطیـشلا  نم  میلعلا  عیمـسلا  هللااب  ذوعأ  دیوگیم : وا . رـش  زا  دربیم  دوخ  ریبک  دنوادخ  هب  هانپ  ریطخ ، ماقم  نیا  رد  اذهل  سپ 
زا رود  ناطیـش  رـش  زا  منمـشد ) نیا  زجاع  هک  دـنادیم  دراد و  عـالطا  نم  یگراـچیب  زجع و  رب  هک   ) اـناد ياونـش  دـنوادخ  هب  مربیم  هاـنپ 

. وا هاگرد  هدش  هدنار  و  یهلا ، تمحر 
. دیوگیم نخس  هنابیاغ  دنادیمن ؛ هبطاخم  لباق  ار  دوخ  زونه  اما  دیامنیم ، هملاکم  هب  عورش  سپ 

رارقا دوخ  یناوتاـن  هب  باـب  همه  رد  و  نتـسناد ، زیچاـن  زجاـع و  ار  دوخ  ینعی  تسا -  یتسین  اـنف و  هبترم  لاـمک ، تاـجرد  يـالعا  نوچ  و 
عیمج زا  زامن  رما  نوچ  و  نتفگ . هللا  مسب  تسا  تنـس  اهراک  عیمج  رد  اذـهل  نتـسج -  لـسوت  دوخ  دـنوادخ  هب  روما  عیمج  رد  و  ندومن ،
تسا تالامک  عیمج  عماج   ) هک يدنوادخ  تناعتسا  هب  میامنیم ) یگدنب  تدابع و  تئارق و  رد  عورـش  هک : دنیوگیم  تسا ، مظعا  روما ،

نیا امظُع  سلجم  بادآ  نوچ  و  نانمؤم .) رب  هصاخ  ياهتمحر  هب   ) تسا میحر  و  رفاـک ،) نمؤم و  رب  هماـع  ياـهتمعن  هب   ) تسا ناـمحر  و )
شیاتس ارم  نینچ  هک  هدومن  ناگدنب  میلعت  هنأش  یلاعت  قح  اذهل  دنروآ  اج  هب  گرزب  نآ  بسانم  یـشیاتس  بولطم  رکذ  زا  شیپ  هک  تسا 

زور دـنوادخ  نم  هک  دـینادب  و  منک . تمحر  امـش  رب  ات  دییاتـسب  تمحر  هب  ارم  ررکم  دـیروآ و  دای  ارم  هصاخ  هماع و  ياـهتمعن  دـییامن و 
. دینک رارقا  تمایق  رشح و  هب  و  میازج ،

ماقم زا  ددرگیم و  زیاف  تسا  تفرعم  تاجرد  يالعا  هک  روضح  دوهـش و  هجرد  هب  دومن ، لامک  فاـصوا  نیا  رد  رکفت  فراـع ، نوچ  و 
میامنیم و تدابع  ار  وت  ینعی : دبعن . كایا  هک : دـیوگیم  سپ  دـنهدیم . هار  سنا  هبطاخم و  سلجم  هب  ار  وا  دـیآیم و  باطخ  هب  تبیغ 

نوچ هک  دیابیم  ینعی  هدومرف . نایب  هرقف  نآ  رد  يوبن  سدقم  بانج  هک  ینعم  نآ  هب  هدومرف  هراشا  یلاعت  قح  همیرک  هیآ  نیا  رد  و  سب .
دوب نیا  مهوم  ندرک  تدابع  ياوعد  نوچ  سپ  ییامنیم . باطخ  نم  اب  ینیبیم و  ارم  ایوگ  هک  ینک  تدابع  نانچ  یـسر  تدابع  ماقم  هب 

و سب . میوجیم و  تناعتـسا  وت  زا  روما ) عیمج  رد  : ) ینعی نیعتـسن . كایا  و  هک : دومرف  كرادت  دش ، دـناوتیم  یـشَمَتُم  يراک  نم  زا  هک 
ادخ ناتـسود  تدابع  نایم  رد  ار  دوخ  تدابع  دراد ، فارتعا  دوخ  زجع  هب  درادن و  دامتعا  دوخ  تدابع  رب  نوچ  بادآ ، ماقم  رد  نینچمه 

لوبقم اهنآ  تادابع  تکرب  هب  وا  تدابع  دـیاش  هک  مینکیم ، تدابع  ار  وت  ناگدـنب ) همه   ) اهام هک : همه  نابز  زا  دـیوگیم  دروآیمرد و 
تمکح کی  و  دنک . در  ار  یـضعب  دیامرف و  لوبق  ار  یـضعب  دنرب ، وا  هاگرد  هب  ار  زیچ  دنچ  هک  تسا  رود  میرک  فطل  زا  هک  اریز  ددرگ .

. تسا نیا  تعامج  زامن  ياهتمکح  زا 
ناـیم رد  ار  دوخ  يرما ، چـیه  رد  میوجیمن  تناعتـسا  وا  ریغ  زا  هک : تسا  میظع  رایـسب  يوـعد  نیا  نوـچ  تناعتـسا ، ماـقم  رد  نینچمه  و 
. هتخاس ناشیا  یلیفُط  ار  دوخ  دیوگیم و  نخس  ناشیا  نابز  هب  ایوگ  دروآیم و  رد  هب  تسا  هدیدنسپ  ناشیا  زا  يوعد  نیا  هک  یعمج 

دوخ اـب  ار  یگمه  دـننکن و  شومارف  ار  نارگید  دـندرگ ، زیاـف  یتمحر  اـی  یتمعن  هب  نوچ  هک  تسا  نآ  افـص  باـبرا  بأد  قفاوم  اـضیا  و 
اب ار  نانمؤم  عیمج  دـننک ، هک  ییاعد  ره  هک  تسا ، بولطم  اعد  رد  مومع  هربتعم ، ثیداحا  قفاوم  اهاعد  عیمج  رد  اذـهل  و  دـننک . کـیرش 

ریما ترـضح  تعباـتم  هار  هک  ار  قـح  قـیرط  تسار و  هار  هب  تیادـه  سپ  ددرگیم . اـعد  تباجتـسا  ثعاـب  هـک  دـننادرگ  کیرـش  دوـخ 
نینچ و  دومن . لامعا  دیاقع و  رد  ناشیا  نانمـشد  هار  زا  هذاعتـسا  دومن و  بلط  لامک  برق و  بتارم  لامعا و  دـیاقع و  رد  تسا  نینمؤملا 
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. تسا ناشیا  نانمشد  هقیرط  تسیاشان  لامعا  دب و  تاداقتعا 
. دوش هتشون  هولصلاهمجرت  رد  یباتک  هللاءاشنا  دومن . ناوتیمن  اصحا  رصتخم  ياهباتک  نیا  رد  ار  زامن  اصوصخ  تادابع  رارسا  هک  نادب  و 

نایملاع دـنوادخ  هک  ار  یـسک  هک  تدابع ، رـس  رب  یهیبنت  و  يوبن ، ثیدـح  نیا  ترابع  رـس  هب  دوب  يراعـشا  لـمجم  نیا  رکذ  زا  ضرغ  و 
هب ار  یکاخ  مسج  دناسریم و  تاجرد  يالعا  هب  تاکرد  نیرتتسپ  زا  زامن  هلیـسو  هب  ار  وا  زور  ره  دیامرف ، تمارک  شیوخ  برق  قیفوت 

. دنادرگیم دوخ  تاجانم  لباق  تایقرت  نیا 
. ددرگن نازیزع  لالم  ثروم  دماجناهن و  لوط  هب  رایسب  هک  مییامنیم  افتکا  نیمه  هب  هفیرش  هرقف  نایب  رد  و 

هب هفرعملا  هللا  هدابع  لوأ 

هراشا

تاومسلا و رطاف  هیاغ . یلا  یقابلا ال  و  هل ، یناث  الف  درفلا  و  هلبق . ءیـش  الف  ءیـش ، لک  لبق  لوألا  هنأ  هب ، هفرعملا  هللا  هدابع  لوأ  نأ  ملعا  و 
تدابع لوا  هک  نادب  هک : دومرف  ترضح  سپ  ریدق . ءیـش  لک  یلع  وه  و  ریبخلا ، فیطللا  وه  و  ءیـش ، نم  امهنیب  ام  امهیف و  ام  ضرألا و 

نیمیود و سپ  تسا ، هناـگی  و  تسین . رتـشیپ  وا  زا  يزیچ  سپ  ایـشا ، همه  زا  شیپ  تسا  لوا  وا  هکنآ  هب  تسوا  تخانـش  تـفرعم و  یهلا 
تـساهنامسآ رد  هچنآ  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  ون  زا  درادن . یتیاهن  وا  ندوب  یقاب  و  هشیمه ، تسا  یقاب  و  درادن . یکیرش 

زیچ همه  رب  و  روما ، قیاقد  هب  ملاـع  و  فطل ، بحاـص  دـنوادخ  تسوا  و  تسا . نیمز  نامـسآ و  ناـیم  رد  هچنآ  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  و 
. تساناوت رداق و 

: تسا لصا  دنچ  رب  فوقوم  لامجا  لیبس  رب  دراد ، هراشا  اهنآ  هب  تاملک  نیا  هک  هیلع  بلاطم  زا  یضعب  حیضوت 

نآ رب  تسا  فوقوم  تادابع  عیمج  لوبق  تسا و  تفرعم  تادابع ، لوا  هک  نآ  لوا : لصا 

نودب تسا و  نامیا  رب  فوقوم  تدابع  تحص  هک  تسین  نیا  رد  یفالخ  و  هتسویپ ، روهظ  هب  رامـشیب  رابخا  رایـسب و  تایآ  زا  ینعم  نیا  و 
. تسا باقع  ثروم  هکلب  تسین ، باوث  بجوم  یتدابع  چیه  نامیا 

هب رارقا  و  وا ، تلادع  هب  ادخ و  یگناگی  هب  رارقا  و  وا ، هیبلـس  هیتوبث و  تافـص  دوجولا و  بجاو  دوجو  هب  داقتعا  رب  تسا  لمتـشم  نامیا  و 
نآ ریغ  هچنآ  و  الـصفم ، دشاب  نید  يرورـض  هچنآ  هدروآ ، ادـخ  بناج  زا  وا  هچنآ  تیقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلارخآ  ربمغیپ  توبن 
زا دعب  ار  اهندب  نیمه  نایملاع  دنوادخ  هک  ینامـسج -  داعم  هب  رارقا  و  مهیلع ، هللا  تاولـص  رـشع  انثا  همئا  تماما  هب  رارقا  و  المجم . دـشاب 

و هدیدرگ ، مولعم  عرـش  بحاص  زا  هک  يروما  ریاس  خزود و  تشهب و  هب  رارقا  و  داد ،-  دهاوخ  باقع  باوث و  درک و  دهاوخ  هدنز  ندرم 
. درادن اهنآ  رکذ  شیاجنگ  ماقم  نیا  هدش ، نآ  رد  هک  ییاهفالخ  نامیا و  بتارم  لیصفت 

اذـهل تسا ، لد  تدابع  تاداقتعا ، دراد و  یتدابع  اـضعا  زا  يوضع  ره  تسا و  قرفتم  یمدآ  حراوج  عیمج  رب  تداـبع  نوچ  هک  نادـب  و 
. تسا هدیافیب  نآ  نودب  رگید  تادابع  تسا و  مدقم  همه  رب  ینعی  تسا  تادابع  لوا  هک : دومرف  و  دومرف ، تدابع  زین  ار  تفرعم 

تسا ناطیش  ياههاگنیمک  رد  میود : لصا 

تـسا نکمم  ات  ار  دزد  تسا ، لامعا  دیاقع و  دزد  ناطیـش  و  يدبا ، تواقـش  نآ  كرت  تسا و  يدبا  تداعـس  هیام  نامیا  نوچ  هک  نادـب 
. دربیم ار  رگید  ياهعاتم  تفاین  تسد  نآ  رب  رگا  و  دنزیم ، سیفن  عاتم  رب  لوا 

هب ار  ملاع  رثکا  هبقع  نیا  زا  و  تسا ، دوجولا  بجاو  تفرعم  هبقع  لوا ، هبقع  تسا : رایسب  باب  نیا  رد  تسا  ناطیش  هاگنیمک  هک  یتابقع  و 
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ار زیچ  ره  ياود  درد و  ناشیا  هک  رادم ، رب  دناتلاسر  تیب  لها  هک  تاجن  هنیفـس  زا  تسد  یهاوخ ، هبقع  نیا  زا  تاجن  رگا  هدرب و  منهج 
هب یسانشن  ار  ادخ  ات  هک  روخم  بیرف  نیا  و  دنناسریم . تاجن  لحاس  هب  ار  دوخ  ناعبات  دنسانشیم و  ار  ناطیـش  ياههاگنیمک  دننادیم و 
نآ و  تسا . دوجولا  بجاو  دوجو  هب  ملع  لوا  هبعش  دراد : هبعش  ود  یهلا  تفرعم  هک  اریز  تخانـش . ناوتیمن  ار  ماما  ربمغیپ و  لقع ، لیلد 

رهاظ رایـسب  رابخا  زا  هچنانچ  درادـن . جایتحا  تسا  لُطَعَت  ینادرگرـس و  بجوم  هک  لُسلَـسَت  رَود و  لیلد  هب  تسا و  رترهاظ  ایـشا  عیمج  زا 
هک سک  ره  و  دراد . یعناص  هک  دـنادیم  دیـسر  روعـش  دـح  هب  یمدآ  هک  نیمه  تسا و  يرطف  دوجولا  بجاو  دوجو  تفرعم  هک  دوشیم 

ار وا  ابص  ماگنه  رد  دخ  هکلب  هتخانـشن ، یمکِح  لیالد  يور  زا  ار  ادخ  هک  دنادیم  لهاج ، هاوخ  لضاف و  هاوخ  دیامن  رکفت  دوخ  لاح  رد 
ادـخ یگناـگی  هب  رارقا  هب  ار  ناـشیا  هکلب  دـندرکن ، دوـجولا  بجاو  دوـجو  هب  ناـعذا  فـیلکت  ار  راـفک  زگره  هکلب  هدرک . يزور  تفرعم 

. ددرگ لماک  ناشیا  نامیا  هار ، نآ  زا  هک  دنتشاد  ادخ  یگدنب  تدابع و  هب  ار  ناشیا  نآ  زا  دعب  و  دندناوخ ،
ام تفگ : یتسناد ؟ هنوگچ  ار  دوخ  دنوادخ  دوجو  هک : دیـسرپ  یبارعا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  لوقنم  و 
زا یـصخش  هک  مینادیم  مینیبیم  هک  ار  اپ  یپ  و  هتفر ؛ هار  نیا  زا  يرتش  هک  ام  لـقع  دـنکیم  مکح  مینیبیم  هک  ار  رتش  لکـشپ  اـههار  رد 

دوجولا بجاو  دوجو  هب  قیدصت  يارب  زا  تسین  یفاک  تعسو ، نیا  اب  نیمز  و  ینارون ، بکاوک  نیا  اب  نامسآ  نیا  ایآ  هتـشذگ . ناکم  نیا 
. یبارعا نید  هب  داب  امش  رب  هک : دومرف  ترضح  ریبخ ؟ میلع 

يوضع ره  رد  و  دشاب ، رهاظ  نآ  رد  وا  عنـص  تایآ  زا  هیآ  رازهدص  ییامن  رظن  هک  يرما  ره  رد  هک  يزیچ  زا  دـشابیم  رترهاظ  زیچ  هچ  و 
هکلب تسوت . ندب  یبرم  امرفراک و  يراد و  وا  هب  جایتحا  هنوگدـص  هظحل  ره  رد  و  دـشاب ، هداد  رارق  وت  يارب  لیلد  رازهدـص  وت  ياضعا  زا 
باتفآ رگا  ددرگیمن . مک  زگره  شتردـق  راـثآ  تسا و  رهاـظ  هشیمه  نوچ  دـیامنیم ، یفخم  هک  تسوا  ییادـیوه  روهظ و  يرایـسب  زا 
دنکیم نشور  ار  ملاع  عولط ، زا  دعب  دنک و  بورغ  نوچ  و  دشابن ، باتفآ  زا  ینـشور  نیا  دیاش  هک  دندرکیم  مهوت  دوبیم  رهاظ  هشیمه 

. تسوا زا  رون  هک  دوشیم  صخشم 
رب ار  دانع  رگا  هک  نآ  اب  دـشابن  وا  زا  هکلب  هک : دـیوگیم  دـناعم  دـشابیمن ، لاوز  لوفا و  بورغ و  ار  دوجو  ملاع  باـتفآ  نوچ  هیبشتـالب 
قلخ نم  مهتلأس  نئل  و  هک : دیامرفیم  یلاعت  هَناحبُـس و  قح  هچنانچ  تسین ، يربدـم  ملاع  نیا  رد  وا  ریغب  هک  دـنادیم  نیقی  دراذـگ ، رانک 
ادخ هک : تفگ  دنهاوخ  هنیآ  ره  ار ، نیمز  اهنامسآ و  تسا  هدرک  قلخ  یک  هک : یـسرپب  نارفاک  زا  رگا  و  هللا : نلوقیل  ضرألا  تاومـسلا و 

دمآ و مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  و  تساهنیا . قلاخ 
زگره هک : دومرف  ترـضح  دناهدرک . ناریح  ارم  دنیامنیم و  هلداجم  رایـسب  نم  اب  هدِحالَم  هک  دوخ  دـنوادخ  هب  نک  تلالد  ارم  هک : تفگ 

دوخ تاجن  يارب  زا  هراچ  چیه  یـشاب و  هدش  رطـضم  هک  تسا  هتـسکش  وت  یتشک  زگره  هک : دومرف  هلب . تفگ : ياهدـش ؟ راوس  یتشک  هب 
دنوادـخ نامه  یتسنادیم ؟ دوخ  نداد  تاـجن  رب  رداـق  ار  هک  یتشاد و  هک  زا  تاـجن  دـیما  ماـگنه  نآ  رد  هک : دومرف  هلب . تفگ : ینادـن ؟

. تسوت
نارطـضم تباـجا  هک  تسیک  هک : دـیامرفیم  ملاـع  دـنوادخ  هچناـنچ  دوـجولا . بجاو  هـب  مـلع  يارب  زا  تساـههار  نیرترهاـظ  هار  نـیا  و 

. دشاب هتشادن  هلماعم  نیا  هشیمه  ادخ  اب  هک  تسین  سک  چیه  و  دیامنیم ؟ ناشیا  زا  تاهورکم  عفد  و  دنناوخیم ، ار  وا  هک  یتقو  دیامنیم 
، ناهرب لیلد و  هب  مدرم  فیلکت  رد  لالدتـسا  بابرا  لثم  هیبشتالب  هک  دناهدرک  لیثمت  هچنانچ  دراد ؟ لیلد  هب  جایتحا  هچ  یـسک  نینچ  سپ 
، تشاد تسد  رد  تفرگ و  ار  دزد  یکی  دـندیودیم . وا  یپ  زا  دوـب و  هدـمآ  ناـشیا  هناـخ  هب  يدزد  هک  تسا  یتعاـمج  نآ  لـثم  تباـب  زا 
ار دزد  ياپ  ياج  هک  ایب  تفگ : دمآ . رگید  صخـش  نآ  بناج  هب  تشاذگ و  تسد  زا  ار  دزد  وا  متفای . نم  ایب  هک : دز  دایرف  ار  وا  يرگید 

. ماهتفای
وا زا  هتـسویپ  تسا و  تاجانم  هملاکم و  ماقم  رد  دوخ  دـنوادخ  اب  هشیمه  هک  یـسانشادخ  حـلاص  درم  نیا  هدام  نیا  رد  هیبشتـالب  نینچمه 

رترهاـظ دوجولا  بجاو  دوـجو  زا  وا  دزن  زیچ  چـیه  تسا و  دـُیاَزت  رد  وا  نیقی  تاداـبع ، ترثـک  هب  زورهبزور  دـباییم و  ناـسحا  فـطل و 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


وت نامیا  هنرگا  و  سانشب ، ار  وا  راثآ ، هار  زا  و  ار ، ادخ  نادب  لسلـست  رود و  هب  ایب و  هک : دیوگیم  رود  ادخ  زا  برـشم  میکح  نآ  تسین ،
. تسین تسرد 

عنُص بیارغ  رد  هک  یسک  هیلامک ، تافـص  ریاس  هدارا و  تردق و  ملع و  دننام  لامجا ، هجو  رب  هیلامک  تافـص  لصا  تابثا  رد  نینچمه  و 
رب يزیچ  تمکح  رگا  و  دنامیمن . اهنآ  توبث  رد  یکـش  ار  وا  دـیامن ، رکفت  هتخاس  ررقم  سُفنا  قافآ و  رد  هک  یهلا  ياهتمکح  فیاطل  و 

تمکح تهج  ریغ  رب  وا  راک  هتبلا  دـشاب ، یماظن  نینچ  ربدـم  یقلخ و  نینچ  بحاص  یـسک  هک  دـنادیم  لـمجم  دـشاب ، یفخم  سک  نیا 
. دشابیمن

تیاهن رد  یگرزب  هک  تسا  ياهناخ  تباب  زا  ملاع  نیا  هک : دیامرفیم  لضَفُم  دـیحوت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هچنانچ 
هتخاس رـضاح  ناوخ  نآ  رد  اهتمعن  عاونا  هدیـشک ، یناوخ  دـشاب و  هدرتسگ  اهـشرف  ناولا  دـشاب و  هتـسارآ  اهتنیز  عاونا  هب  هتخاـس ، ماـکحا 

رد اپ  یهاگ  دور و  هار  هناروک  دیآرد و  یـسلجم  نینچ  هب  هک  تسا  يروک  لَثم  دنیامنیم  ضارتعا  ادخ  رب  هک  تعامج  نیا  لثم  و  دشاب .
نیا بحاص  تسا  ریبدتیب  هچ  دناهتـشاذگ و  عقومیب  هچ  ار  اهنیا  هک  دنک  ضارتعا  دـنز و  هرـشفا  هساک  رب  اپ  یهاگ  دراذـگ و  ماعط  نایم 

. تسا باب  نیا  زا  دناملاع  نیا  ناروک  هک  هدحالم  ضارتعا  هنیعب  هناخ .
زین تافـص  هنک  و  تسا . لاـحم  نتـسناد  ار  بجاو  تاذ  هنک  و  تسا . دوجولا  بجاو  تافـص  یگنوـگچ  تاذ و  هنُک  رد  رکفت  میود  هبعش 

هدـش دراو  یهن  رب  رایـسب  راـبخا  تسا و  عونمم  تافـص  تاذ و  تاـیفیک  هوجو و  ياـحنا  رد  رکفت  و  تسا . لاـحم  تسا  تاذ  نیع  نوـچ 
دراد رظن  رد  هشیمه  هک  یماسجا  تفرعم  زا  و  دراد ، قلعت  وا  هب  تسوا و  ربدم  هک  یندـب  تفرعم  زا  دوخ و  تخانـش  زا  هک  یلقع  و  تسا .

رد ادـخ  هک  يوحن  هب  هک  دـیاب  باب  نیا  رد  سپ  دـیامن . رکفت  دوجولا  بجاو  تفرعم  رد  هک  درک  دـناوتیم  تئرج  هنوگچ  تسا ، زجاـع 
هغیلب و ياههبطخ  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  تارـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هدومرف و  دیجم  نآرق 

صقان لقع  هب  دـیامن و  بلط  ار  تیادـه  یتدایز  یگدـنب ، تدابع و  هار  زا  نآ ، زا  دـعب  دـیامن و  داقتعا  دـناهدومرف  نایب  هرتاوتم  ثیداـحا 
. دشخبیمن ياهرمث  تلالض  رفک و  تریح و  ریغب  هک  دوشن ، رورغم  شیوخ 

دییوگب و نخس  وا  عنـص  بیارغ  ادخ و  قلخ  رد  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هچنانچ 
. دشخبیمن ياهرمث  یناریح  ریغب  ادخ  رد  نتفگ  نخس  هک  دییوگم ، نخس  ادخ  رد 

. دییوگم نخس  ادخ  تاذ  رد  دییوگب و  نخس  دیهاوخ  هچره  رد  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
ینعی هک : دومرف  یهتنملا ، کبر  یلا  نأ  و  هک : هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  و 

. دیتسیازاب نخس  زا  دش  یهتنم  ادخ  هب  نخس  نوچ 
. شقلخ تمظع  رد  دییامن و  رکفت  دینک و  رظن  دیهاوخ ، رگا  نکیلو  دینکم . ادخ  رد  رکفت  هک  راهنز  هک : دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 

تسنادیم نایملاع  دنوادخ  هک : دومرف  یسانشادخ . دیحوت و  زا  دندیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نبیلع  ترضح  زا  هک  تسا  لوقنم  و 
نیا هب  ار  ادخ  هک  هداتسرف  ار  دیدح  هروس  تایآ  دحأ و  هللا  وه  لق  هروس  دیـسر ، دنهاوخ  مه  هب  ققدُم  قِمَعَتم  یتعامج  نامزلارخآ  رد  هک 

. دوشیم كاله  دیامن  رکفت  نیا  زا  هدایز  هک  یسک  و  دنسانشب . وحن 
ادـخ هب  ناشیا  تعباتم  هار  زا  هک  دـناییاهرد  همئا  ایـصوا و  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک : تسا  دراو  رگید  ثیدـح  رد  و 

. هدرک مامت  قلخ  رب  ار  دوخ  تجح  ادخ  ناشیا  هب  و  تخانش ؛ تسناوتیمن  ار  ادخ  دندوب ، ناشیا  هن  رگا  و  دیسر ؛ ناوتیم 
همئا لوـسر و  ادـخ و  هدوـمرف  زا  تسد  هک  هداد  بـیرف  هار  نـیا  زا  ناطیـش  ار  ملاـع  رثـکا  و  هدـش . دراو  رایـسب  ثیداـحا  باـب  نـیا  رد  و 
رخآ دناهدرک . اطخ  همه  و  دوخ ، داقتعا  هب  دناهتخانش  يوحن  هب  ار  ادخ  ياهفیاط  ره  دناهدومن و  دامتعا  فیعـض  ياهلقع  هب  دناهتـشادرب و 
نیا رد  ارچ  دـنالقع  لها  زا  همه  هک  امکح  نیملکتم و  زا  رایـسب  قَِرف  نیا  باـب ، نیا  رد  دوبیم  لقتـسم  لـقع ، رگا  هک  دـنیامنیمن  رکفت 

. دنتسین قفاوم  رگیدکی  اب  هقرف  ود  یباب  ره  رد  باب و 
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. دشخردیم هک  سمش  تباب  زا  تسا  يرون  دنیوگیم : دناهتـسناد و  مسج  ار  ادخ  شیوخ  فیخـس  لقع  هب  نیملکتم  زا  یعمج  هک  نانچ 
یضعب و  دننادیم . دیفس  شیر  ریپ  درم  تروص  هب  یضعب  و  دننادیم . هداس  رـسپ  تروص  هب  ار  ادخ  ناشیا  همـسجم  هیفوص و  زا  یـضعب  و 

لیاق ادخ  لولح  هب  اراصن  رثکا  تنـس و  لها  نیملکتم  هیفوص و  زا  رگید  یـضعب  و  هتـسشن . شرع  يور  رب  دننادیم  یگرزب  مسج  ار  ادـخ 
نآرق رثکا  رد  ار  اراصن  نایملاع  دنوادخ  و  اهزیچ . عیمج  رد  هیلولح  هیفوص  و  دناهدش ، لیاق  یسیع  صوصخ  رد  اراصن  و  ایشا ؛ رد  دناهدش 

. دنهدیم یتبسن  نینچ  ادخ  هب  هک  هدومن  دای  رفک  هب  ار  ناشیا  هدرک و  نعل  ببس  نیا  هب 
دنیوگیم و  تسا . داحتا  نآ  هک  دـناهدش ، لیاق  رتعینـش  رتحیبق و  يرما  هب  دـناهتخیرگ ، لولح  زا  هک  تنـس  لها  هیفوص و  زا  رگید  عمج  و 

هاگ هدمآرب ، فلتخم  ياهتروص  هب  هک  تسوا  نیمه  درادـن و  يدوجو  وا  ریغ  تسوا و  زیچ  همه  هکلب  تسا ، دـحتم  زیچ  همه  اب  ادـخ  هک :
جوم ایرد  هچنانچ  تاروذاق ، تروص  هب  هاـگ  هبرگ و  گـس و  تروص  هب  هاـگ  ورمع و  تروص  هب  هاـگ  دـنکیم و  روهظ  دـیز  تروص  هب 
ایرد جوـم و  تساـیرد ، نـیا  ياـهجوم  ناـهج  هـک  تـسین ؛ يزیچ  رگید  اـیرد  ریغب  دوـشیم و  رهاـظ  نآ  زا  رایــسب  ياـهتروص  دـنزیم و 

. تسا دوجولا  بجاو  تاذ  ضراع  هک  تسا  هیرابتعا  روما  هنکمم  تایهام  و  تساجک ؟ ریغ  تسیکی ؛
داقتعا نیمه  هنیعب  زین  دـنه  هَدِـحالَم  رافک و  زا  یعمج  دـناهدومن و  تافرخزم  اهرفک و  لاثما  هب  حیرـصت  دوخ  راعـشا  بتک و  عیمج  رد  و 

نیا لها  زا  یعمج  اذـهل  و  تسا . تافرخزم  نیمه  رب  لمتـشم  دوخ ، دـساف  دـیاقع  رد  دناهتـشون  ناشیا  همهارب  هک  كوج  باتک  دـنراد و 
هعیـش دیاقع  بتک  زا  و  دننکیم ، رابتعا  رتشیب  هعیـش  ياهباتک  زا  دنرادیم و  تمرح  تیاهن  ار  باتک  نآ  دنراد  فوصت  برـشم  هک  رـصع 

نیرتهب دـناقح و  لها  زا  ناشیا  هک  تسا  نیا  ناـمگ  ار  هراـچیب  نایعیـش  زا  یعمج  و  دـشاب ! هتـشاد  ار  نآ  سک  همه  دـیاب  هک  تسا  هدـش 
قح وا  بهذم  هتبلا  تسا  یفوص  هک  ره  هک  تسا  نیا  ناشیا  نامگ  دنوشیم و  رفاک  دنناوخیم و  ار  ناشیا  نانخس  ینادان ، هب  دنانایملاع .

بوکنم و هشیمه  قح  لها  دوب و  هتفرگ  ار  ملاـع  لـطاب  رفک و  نوچ  هک  دـننادیمن  تسا . هتفگ  ادـخ  بناـج  زا  تسا  هتفگ  هچنآ  تسا و 
دندوب و فوصت  سابل  رد  ناشیا  زا  ياهراپ  و  دندوب ، تنـس  لها  قَِرف  زا  دـندوب و  لطاب  عبات  ناشیا  رثکا  یفنـص  ره  لها  دـندوب ، لوذـخم 
زا یلیلق  دـندوب و  ملاع  هدـننک  هارمگ  دـندوب و  رفاک  تسا  نایم  رد  ناشیا  ياهباتک  هک  ییاملع  رثکا  هچنانچمه  و  املع . ساـبل  رد  ياهراـپ 

نوعلم بهذم و  يرعـشا  ینـس و  ناشیا  رثکا  هیفوص ، نینچمه  دندنام ، قح  بهذم  رب  دـندوب  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  عبات  هک  ناشیا 
لامعا تادابع و  رد  دناهدرک و  رکذ  دوخ  راعـشا  بتک و  رد  ار  هدساف  دیاقع  زا  نآ  لاثما  مسجت و  لولح و  ربج و  تاداقتعا  نامه  دندوب 

لوبق درک  دیابیم  ار  زامن  نالف  هک  دنکیم  رکذ  دوخ  باتک  رد  هفینحوبا  رگا  و  دناهدرک . رکذ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  تنس  لها  هقیرط  مه 
. هدوب رتدب  هفینحوبا  زا  نایفس  هک  نآ  اب  دننکیم ، دسریم  ناشیا  هب  یلمع  يروث  نایفس  زا  رگا  و  دننکیمن ،

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  مدمآیم و  نوریب  دجسم  زا  يزور  نم  هک : تسا  هدرک  تیاور  ریدس  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیَلُک  هچنانچ 
دنیایب و هک  ادخ  بناج  زا  دناهدش  رومأم  مدرم  هک : دندومرف  دندرک و  هبعک  هناخ  هب  ور  دنتفرگ و  ارم  تسد  سپ  دندشیم . دجسم  لخاد 

نمل رافغل  ینا  و  هک : دیامرفیم  ملاع  دـنوادخ  هچنانچ  دـنیامن ، ضرع  ام  رب  ار  دوخ  تیالو  دـنیآ و  ام  دزن  هب  دـننک و  فاوط  ار  هناخ  نیا 
هتسیاش لمع  دروایب و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  ار  یـسک  ماهدنزرمآ  نم  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  يدتها  مث  احلاص  لمع  نماء و  بات و 

يا هک : دومرف  سپ  تسام . تماما  تیالو و  هب  نتفای  تیاده  دارم ، هک : دندومرف  دوخ  هنیـس  هب  هراشا  ترـضح  سپ  دبایب . تیاده  دنکب و 
هقلح ناشیا  و  يروث ، نایفـس  هفینحوبا و  يوس  هب  دومرف  رظن  و  ار ؟ ادخ  نید  ناگدـننک  عنم  نانزهار و  میامنب  وت  هب  هک  یهاوخیم  ریدَـس 

. دجسم رد  دندوب  هدز 
ثیباخا و نیا  رگا  دنیامنیم . لمع  ادخ  ياهباتک  هب  هن  دناهتفای و  ادخ  بناج  زا  یتیاده  هن  هک  دـنیادخ ، نید  نانزهار  ناشیا  هک : دومرف  و 

ربخ لوسر  ادخ و  بناج  زا  ار  ناشیا  ام  دمآ و  دنهاوخ  ام  يوس  هب  مدرم  دننکن  هارمگ  ار  مدرم  دننیشنب و  دوخ  ياههناخ  رد  رافک  نیرتدب 
. داد میهاوخ 

نبرفعج دزن  هب  میورب  اـیب  هک : تفگ  نم  هب  يروث  نایفـس  يزور  هک : هکم  لـها  زا  یـصخش  زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربـتعم  دنـس  هب  و 
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ترضح هک  ياهبطخ  هب  ار  ام  هد  ربخ  هللادبع  ابا  ای  هک : تفگ  نایفس  دنتشاد . يراوس  هدارا  ترضح  هک  میدیـسر  یتقو  متفر . وا  اب  دمحم .
. منک لـقن  مدرگرب  نوچ  و  مراد ، يراـک  هک  مورب  راذـگب  هک : دومرف  ترـضح  دـندناوخ . فـیَخ  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

. وگب ثیدح  ارم  هک  يراد  ربمغیپ  هب  هک  یشیوخ  قح  هب  تفگ :
راوس ترـضح  و  درک . ضرع  ترـضح  رب  رگید  راب  تشون و  وا  دومرف و  ترـضح  و  دیبلط ، یملق  تاود و  نایفـس  دمآ و  دورف  ترـضح 
کی ترضح  هک  هللاو  متفگ : مدید ، نوچ  منک . رظن  ثیدح  نیا  رد  نم  هک  شاب  هک : متفگ  وا  هب  هار  رد  میدش . هناور  نایفس  نم و  و  دش ،

هـس هک : هدومرف  ربمغیپ  هن  یتشون ، هک  ثیدـح  نیا  رد  متفگ : زیچ ؟ هچ  تفگ : دوشیمن . فرطرب  زگره  هک  درک  مزـال  وت  ندرگ  هب  یقح 
صلاخ ادـخ  يارب  ار  لـمع  دـباییمن : هار  وا  لد  رد  تناـیخ  اـی  دـناسریمن  مه  هب  هنیک  وا  لد  دـشاب  هتـشاد  ار  اـهنآ  هک  ره  هک  تسا  زیچ 
بجاو ناشیا  یهاوخ  ریخ  تعباتم و  هک  ناماما  نیا  ندوب ؟ ناناملـسم  تعامج  مزالم  و  ندوب ، ناناملـسم ، ناماما  هاوخریخ  و  ندـینادرگ ،
ناـشیا اـب  زاـمن  درک و  ناوـتیمن  لوـبق  مه  ار  ناـشیا  یهاوـگ  هک  دـنانیعالم  نیا  مَکَحلانب و  ناورم  دـیزی و  هیواـعم و  دنتـسیک ؟ تـسا 

دنکن و زامن  هک  ره  هک : دنیوگیم  هک  تسا  دارم  هئجُرم  دناتعامج ؟ مادک  دوب ، دیابیم  هک  ناناملسم  تعامج  مزالم  و  درک ؟ ناوتیمن 
هیرَدَق دارم  ای  تسا ؟ لیئاکیم  لیئربج و  نامیا  لثم  شنامیا  دنک ، انز  ردام  اب  دـنک و  بارخ  ار  هبعک  دـنکن و  تبانج  لسغ  درادـن و  هزور 

نب یلع  هک  تسا  دارم  جراوخ  ای  درک ؟ دـناوتیم  دـهاوخ  هچره  ناطیـش  درک و  دـناوتیمن  دـهاوخ  هچره  ادـخ  هک : دـنیوگیم  هک  تسا 
دنیوگیم متفگ : دنیوگیم ؟ هچ  ناشیا  همئا  هعیش و  سپ  تفگ : ناهارمگ ؟ زا  ناشیا  ریغ  ای  دننکیم ؟ تنعل  دننادیم و  رفاک  ار  بلاطیبا 

. وا تیب  لها  تعامج  تمزالم  وا و  یهاوخریخ  تسا  بجاو  ام  رب  هک  تسا  یماما  هللاو  بلاط  یبا  نب  یلع  هک 
. نکم لقن  یسک  هب  ار  نیا  تفگ : درک و  هراپ  تفرگ و  ار  ثیدح  دینش ، ار  نیا  نوچ 

و دنیامنیم . ایند  كرت  سفن و  فالخ  ياوعد  شعابتا  وا و  هکنآ  اب  دشن ، رداص  مه  هفینحوبا  زا  یقح  راکنا  يرفک و  نینچ  نیا  قحلا  و 
. دش دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  ناشیا  رباکا  زا  یضعب  لاوحا 

. هدیسر مه  هب  نید  عورف  لوصا و  رد  میظع  ياههنخر  هدیدرگ ، عیاش  نایعیش  نایم  رد  هک  ینادان  تلاهج و  نیا  هب  و 
فـصو نآ  نیع  ام  الا  میدرکن  فصو  چیه  هب  قح  فصو  ام  هک : دیوگیم  مکحلا  صوصف  رد  تسا . ناشیا  ياسؤر  زا  هک  نیدلایحم  و 

و میـشاب ، هدرک  هدـهاشم  ار  دوخ  مینک  هدـهاشم  ار  وا  هک  یهاـگ  ره  سپ  دومرفیم . اـم  يارب  زا  دوخ  سفن  فصو  یلاـعت  قح  و  میدوـب .
ار دوخ  و  توبن ، هبترم  رب  ار  تیالو  هبترم  دهدیم  حیجرت  رگید  ياج  رد  و  دشاب . هدرک  دوخ  هدـهاشم  دـنکیم  ام  هدـهاشم  وا  هک  هاگره 

. دیامنیم يوعد  ناربمغیپ  رب  ار  دوخ  حیجرت  اجنیا  زا  دیوگیم و  هیالولا  متاخ 
همه نـیع  وا  درک و  رهاـظ  ار  اـهزیچ  هـک  يدـنوادخ  هزنم  ینعی : اـهنیع . وـه  ءایـشألا و  رهظأ  نـم  ناحبــس  هـک : دـیوگیم  تاـحوتف  رد  و 

. تساهزیچ
دنتفر و تسرد  شموق  و  تلاسر ، غیلبت  رد  درک  طلغ  وا  هک  دهدیم ، مالسلا  هیلع  حون  هب  تبسن  اطخ  مکحلا  صوصف  زا  رگید  ياج  رد  و 

. دندمآیم یتسپ  هجرد  هب  يدنلب  هجرد  زا  دروآیم ، رانک  هب  ایرد  نآ  زا  حون  ار  ناشیا  رگا  و  دندش . تفرعم  يایرد  قرغ 
هریغ تب و  زا  ار  ادخ  ریغ  دوبعم  چیه  و  نکم ، بهذم  چیه  یفن  و  وشم ، یبهذـم  هب  دـیقم  هک  راهنز  هک : دـیوگیم  شفیناصت  رد  ررکم  و 

. دراد روهظ  زیچ  همه  رد  ادخ  و  ياهدرک ، راکنا  دوخ  يادخ  زا  ینکیم  راکنا  اهنآ  زا  هچنآ  ردق  هب  هک  نکم ، راکنا 
عیمج رد  یلاعت  قح  هک  نآ  ات  دینادرگ . طلـسم  ار  یـسوم  هچنانچنآ  دینادرگن  طلـسم  ناتـسرپهلاسوگ  رب  ار  نوراه  ادخ  هک : دـیوگیم  و 

. دشن دوبعم  هک  دنامن  ملاع  عاونا  زا  یعون  چیه  اذهل  و  دوش . دوبعم  روُص 
دیحوت نیع  دنتفگیم  زیچ  همه  رد  رگا  دنتفگ . یـسیع  صوصخ  رد  ار  ادخ  اب  داحتا  يوعد  هک  دـنرفاک  نیا  يارب  اراصن  هک : دـیوگیم  و 

. دوبیم
امنا یسرپیم ، شلوق  زا  رگا  تفگ : یمور . يالم  لاوحا  زا  دندیسرپ  يزیربت  سمش  زا  هک  دیـسر  رظن  هب  ناشیا  ياههرکذت  زا  یکی  رد  و 
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يذلا ال هللا  وه  یسرپیم ، شتافص  زا  رگا  و  نأش ؛ یف  وه  موی  لک  یسرپیم ، شلعف  زا  رگا  و  نوکیف ؛ نک  هل  لوقی  نأ  ائیـش  دارأ  اذا  هرمأ 
. ریصبلا عیمسلا  وه  ءیش و  هلثمک  سیل  یسرپیم ، شتاذ  زا  رگا  و  میحرلا ؛ نمحرلا  وه  هداهشلا  بیغلا و  ملاع  وه  الا  هلا 

. تسا رایسب  ناشیا  بتک  رد  تسا  داحلا  رفک و  بجوم  هک  تاملک  باب  نیا  زا  و 
تاولـص نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  زا  زگره  و  تساور ؟ اهتبـسن  مسق  نیا  ادخ  سدقم  تاذ  هب  تبـسن  هک  دییامن  رظن  فاصنا  هب  نازیزع  يا 
نایملاع دـنوادخ  دـناهداد ؟ اهتئرج  مسق  نیا  هار  دوخ  باحـصا  هب  ای  هدـش ؟ رداص  نانخـس  مسق  نیا  دنیامـش  نید  نایاوشیپ  هک  مهیلع  هللا 

. هدساف دیاقع  نیا  هب  دناهدش  رفاک  ناشیا  هک  ار  اراصن  دیامرفیم  تمذم  ردقنیا 
اههاچ رد  ار  ناشیا  ترضح  ییادخ . وت  هک : دنتفگ  ار  یفیرش  تاذ  نینچ  دندمآ و  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دزن  یعمج  و 
ناوت لیاق  ار  يرما  نینچ  هبرگ  گس و  ره  رد  نوچ  هللااب  ذایعلا  و  داد ، ناوتن  تیهولا  هب  تبسن  ار  یتاذ  نینچ  هاگره  تشک . دود  زا  درک و 

هک تسا  نیا  داـقتعا  ار  ناـشیا  رثکا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  ینکیم ؟ تداـبع  ارچ  ینکیم و  تداـبع  ار  هک  ییادـخ ، نیع  هک  وت  دـش ؟
لیوأت دـناهدینادرگرب و  ینعم  نیا  هب  و  تسا . تریاغم  مهوت  رب  انب  تدابع  و  دوشیم ، طقاس  تدابع  رگید  دـش ، رهاظ  ینعم  نیا  هک  نیمه 

هب ار  نیقی  ناشیا  دسر . رد  گرم  ار  وت  ات  ار  دوخ  دـنوادخ  نک  تدابع  ینعی : نیقیلا  کیتأی  یتح  کبر  دـبعا  و  هک : ار  هیآ  نیا  دـناهدرک 
. دناهدرب دوجوم  تدحو  هب  نیقی  ینعم 

لولح يزیچ  رد  نایملاع  دـنوادخ  هک : تسا  هدومرف  قدَّصلا  جـهن  قحلا و  فشک  باتک  رد  ناوضرلاو  همحرلا  هیلع  یلح  همـالع  هچناـنچ 
تسین جاتحم  ریغ  هب  ادخ  هک  تسا  یهیدب  و  دشابیم . شلحم  هب  جاتحم  دنک  لولح  يزیچ  رد  هک  يزیچ  هک  تسا  مولعم  هک  اریز  هدرکن ؛
زیوـجت دـناهدش و  لـیاق  نیا  هب  هیفوـص  و  دوـب . دـهاوخ  نکمم  دـنک  لوـلح  يزیچ  رد  ادـخ  رگا  سپ  تسا . نکمم  ریغ ، هـب  جاـتحم  ره  و 

. دنک لولح  نافراع  ندب  رد  هک  ادخ  رب  دناهدرک 
دننکیم زیوجت  ادخ  رب  لولح  یهاگ  و  دنراد . دوخ  دنوادخ  باب  رد  داقتعا  هچ  دنیوجیم  ناشیا  ياهربق  هب  كربت  هک  ار  خیاشم  نیا  نیبب 

بیع ادخ  و  ندرک . یگدنناوخ  انِغ و  ندز و  مهرب  تسد  تسا و  ندرک  صقر  ناشیا  تدابع  و  دننکیم ، تبسن  داحتا  هب  ار  ادخ  یهاگ  و 
ناکرـشم ياعد  ای  زامن  دوبن  ینعی : هقیدصت . ءاکم و  الا  تیبلا  دنع  مهتولـص  ناک  ام  و  هک : لامعا  نیا  رد  رافک  رب  هدومرف  عینـشت  هدرک و 

یتعامج هب  دیوج  كربت  یسک  هک  دشابیم  رتالاب  نیا  زا  یهارمگ  تلفغ و  هچ  و  ندز . تسد  رب  تسد  ندز و  ریفص  رگم  هبعک  هناخ  دزن 
. تسا روک  ناشیا  لد  هدید  تسین ؛ روک  ناشیا  رهاظ  هدید  یلب ؛ هدرک . بیع  نآ  رب  ار  رافک  ادخ  هک  یتدابع  هب  ار  ادخ  دننک  تدابع  هک 

ناشیا زا  رفن  کی  ریغب  دندرازگ ، ماش  زامن  ناشیا  هک  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  هضور  رد  ار  هیفوص  زا  یتعامج  مدید  نم  و 
: هک مدرک  لاؤس  ناشیا  زا  یکی  زا  درکن . صخش  نآ  دندرک و  ار  نتفخ  زامن  تعامج  نآ  یتعاس  زا  دعب  دوب . هتـسشن  درکن و  زامن  وا  هک 

لصاو ادخ  هب  هک  یسک  هک  تسا  زیاج  ایآ  تسا . هدش  لصاو  ادخ  هب  وا  زامن ؟ هب  دراد  جایتحا  هچ  وا  تفگ : درکن ؟ زامن  ارچ  صخش  نیا 
. ادخ هدنب و  نایم  تسا  بجاح  زامن  و  دهد ؟ رارق  یبجاح  ادخ  دوخ و  نایم  دش 

تـسا نآ  ناشیا  تدابع  و  یتسناد ، هک  تسا  نآ  ادخ  باب  رد  ناشیا  داقتعا  هک  تعامج  نیا  لاح  رد  امن  رکفت  و  لقاع -  يا  رگنب -  سپ 
. دنالاهُج نیرتلهاج  هکنیا  اب  دننادیم  لادبا  زا  ار  ناشیا  لامعا ، تاداقتعا و  نیا  اب  و  يدینش ، زامن  كرت  رد  ار  ناشیا  رذع  و  میتفگ ، هک 

. دوب هیلع  هللا  ناوضر  همالع  مالک  همجرت  اجنیا  ات 
دنچ یفلج  تسد  هب  دنتسب و  هناقـشاع  ياهرعـش  رد  ار  نیماضم  نیا  و  میونـشیم . ناشیا  زا  تافرخزم  نیا  زا  يرایـسب  زین  نامز  نیا  رد  و 

شتدابع دننک و  دش -  دهاوخ  نایب  نیا  زا  دعب  هللا  ءاشنا  هک  دنچ -  یتعدب  دننک و  دایرف  دننز و  مه  رب  تسد  دنناوخ و  ناشیا  هک  دـنداد 
هب هک  يراذـگیم  هرطاخم  نینچ  ضرعم  رد  تسوت  يدـبا  تداعـس  هیامرـس  هک  دوخ  نید  ینکیمن و  محر  دوخ  رب  ارچ  رخآ  دـنهن . ماـن 
رد ياهدیشوپرس  هاچ  هک  دنیوگ  ار  یسک  رگا  یشاب ؟ منهج  رد  دولُخ  قحتـسم  لامتحا ، رازهدص  هب  یـشاب و  هتـشاد  تاجن  لامتحا ، کی 

نخـس ینکیم . عیـشت  ياوعد  وت  دوریم . رطخیب  هار  زا  دوریمن و  هار  نآ  هب  دشاب ، هتـشادن  لیاق  نخـس  رب  دامتعا  هچرگا  تسه ، یهار 
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. تسا مولعم  ناشیا  راثآ  عیمج  تسا و  نایم  رد  وت  نایاوشیپ 
ام هوذـخف و  لوسرلا  مکاتاء  اـم  هک : دومرف  داتـسرف و  يربمغیپ  ادـخ  یبلطیم . ناـشیا  زا  رتهب  يدـشرم  یهاوخیم و  رتهب  ناـشیا  زا  يریپ 

تفگ ربمغیپ  و  دییامن . كرت  هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  دییامن و  لمع  هدروآ  امـش  يارب  زا  ربمغیپ  هچنآ  ینعی : اوهتناف . هنع  مکیهن 
زگره دـییامن  ناشیا  تعباتم  دـییوج و  کسمت  اـهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  امـش  ناـیم  رد  میظع  زیچ  ود  موریم و  امـش  ناـیم  زا  نم  هک :
ینعم و  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  اتود  نیا  و  نم . تیب  لها  یکی  ادـخ و  باتک  یکی  دـیوشن : هارمگ 

. دننادیم تیب  لها  ار  باتک 
. دینک ام  ثیداحا  نایوار  هب  عوجر  تسا . نایم  رد  ام  ثیداحا  میوریم ، امش  نایم  زا  هک  ام  هک : دندومرف  تیب  لها  و 

رظن ناشیا  مالک  رد  ینکیم و  ناشیا  نانمـشد  مالک  هب  عوجر  وت  هک  دـندرک  وت  نید  عورف  لوصا و  ماکحا  نایب  رد  ریـصقت  هچ  همئا  سپ 
. تسا سب  ار  وت  هدومرف ، رذوبا  يارب  ثیدح  نیا  رد  وت  ربمغیپ  هچنآ  کی  رازه  هب  ییامن  لمع  وت  رگا  ینکیم ؟

، تیب لها  تعباتم  میقتسملاطارص  رب  ار  نایعیـش  عیمج  ام و  دیامن و  تیاده  دوخ  هار  هب  ار  نابلطقح  عیمج  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  دیما 
نیرهاطلا هلآ  دمحمب و  درادب ، تسرد 

تسا نامیا  تفرعم و  بتارم  رد  میس : لصا 

. دشابیم ناصقن  یتدایز و  نامیا ، بتارم  رد  تسه و  هفلتخم  بتارم  ار  تفرعم  هک  نادب 
لوا و  تسا . شتآ  تفرعم  بتارم  لثم  هیبشتالب  ادخ  تفرعم  بتارم  هک : تسا  هدرک  رکذ  همحرلا  هیلع  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  هچنانچ 
یناـف دـنازوسیم و  ار  نآ  ینکفایم ، نآ  رد  هک  ار  زیچ  ره  هک  دـشابیم  يزیچ  هک  دونـشب  یـصخش  هـک  تـسا  نآ  شتآ  تـفرعم  هـبترم 

نینچمه و  دوـشیمن ، مـک  ییاـمنیم  ذـخا  وا  زا  دـنچره  و  ددرگیم ، رهاـظ  نآ  رد  شرثا  دـش ، عـقاو  نآ  يذاـُحم  هـچره  و  دـنادرگیم ،
یلیلد هار  زا  دننادب و  دیلقت  هب  ار  دوخ  نید  هک  تسا  یتعامج  تفرعم  ادخ ، تفرعم  رد  تفرعم  نیا  ریظن  و  دـنیوگیم . شتآ  ار  يدوجوم 

. دننادن
لـصاح يزیچ  زا  هتبلا  دود  نیا  هک : دـیوگیم  هدـیدن و  ار  شتآ  اما  هدیـسر  وا  هب  شتآ  دود  هک  تسا  یـسک  هبترم  نیا ، زا  رتالاب  هبترم  و 

رظن لها  تفرعم  یلاعت  يراب  تفرعم  رد  هبترم  نیا  ریظن  و  تسوا . رثا  دود  نیا  هک  تسه  یشتآ  سپ  دهاوخیم . يرثؤم  يرثا  ره  و  هدش ،
. عناص دوجو  رب  دنیامنیم  مکح  هعطاق  نیهارب  هیلقع و  لیالد  هب  هک  تسا  لالدتسا  و 

هب ار  اهزیچ  هدیبات ، اهزیچ  رب  شتآ  رون  و  دسریم ، وا  هب  شتآ  ترارح  هدش و  شتآ  کیدزن  هک  تسا  یسک  هبترم  رتالاب ، نیا  زا  هبترم  و 
عیمج رد  هتفای و  نانیمطا  یهلا  رون  هب  ناشیا  ياهلد  هک  تسا  یـصاخ  نانمؤم  تفرعم  ادـخ  تفرعم  رد  هبترم  نیا  ریظن  و  دـنیبیم . رون  نآ 

. دنیامنیم هدهاشم  ار  یهلا  هیلامک  تافص  راثآ  نیقی ، هدید  هب  ایشا 
یهلا تفرعم  بتارم  رد  نیا  و  دـشاب . هدـیدرگ  رهاظ  وا  رب  شتآ  راثآ  دـشاب و  شتآ  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  هبترم  رتالاب ، نیا  زا  هبترم  و 

. دوشیم تاضایر  تادابع و  ترثک  هب  ینعم  نیا  لوصح  و  دننکیم . هللایف  يانف  هب  نآ  زا  ریبعت  هک  تسا ، تفرعم  تاجرد  يالعا 
نایملاع دنوادخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  لاسر  ترضح  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  هچنانچ 

هب دیوجیمن  برقت  و  هدرک . هبراحم  نم  اب  هک  تسا  نانچ  دنادرگ ، راوخ  دیامن و  تناها  ارم  ناتسود  زا  یتسود  هک  یسک  هک : دیامرفیم 
برقت ضیارف ، زا  دـعب  و  ماهدـینادرگ . بجاو  وا  رب  هک  یتاـبجاو  زا  دـشاب  رتهدیدنـسپ  رتتسود و  نم  دزن  هک  يزیچ  هـب  هدـنب  نـم  يوـس 

نآ هب  هک  میوا  شوگ  متـشاد ، تسود  ار  وا  نوچ  سپ  مرادیم . تسود  ار  وا  نم  هک  ياهبترم  هب  اـت  اهیتنـس ، لـفاون و  هب  نم  هب  دـیوجیم 
اهراک نآ  هب  هک  میوا  تسد  و  دـیوگیم ، نخـس  ناـبز  نآ  هب  هک  میوا  ناـبز  و  دـنیبیم ، هدـید  نآ  هب  هک  میوا  هدـید  و  دونـشیم ، شوگ 

زیچ چیه  رد  و  منکیم . اطع  وا  هب  دیامن  یلاؤس  نم  زا  رگا  و  منکیمن ، در  ار  وا  ياعد  میامنیم و  تباجا  ار  وا  دـناوخب  ارم  رگا  دـنکیم .
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. مهاوخیمن ار  وا  یگدرزآ  نم  و  دهاوخیمن ، ار  گرم  وا  مراد : دوخ  نمؤم  هدنب  حور  ضبق  رد  هک  يددرت  دننام  مرادن  ددرت  ردقنآ 
لیاق تشذگ  هک  یلطاب  ینعم  نآ  هب  هک  تسا  هدـش  تعامج  نآ  شزغل  ثعاب  نیا  و  تسا . یکزان  رایـسب  هبترم  رخآ  هبترم  نیا  هک  نادـب 

، دـنیامنیم يوـعد  ناـشیا  هک  ینعم  نآ  هک  اریز  تسا  ضحم  ياـطخ  نیا  و  دـننکیم . لالدتـسا  زین  ثیدـح  نـیا  هـب  یهاـگ  و  دـناهدش .
. دننادیم لصاح  زیچ  همه  يارب  زا  هشیمه  ار  ینعم  نآ  و  درادن ، نآ  ریغ  ناسنا و  لماک و  لهاج و  هب  یتیصوصخ 

هب دش ، قیقد  هک  قح  یناعم  نوچ  و  دوشیم . لصاح  لفاون  تادابع و  زا  دعب  هک  تسا  ینعم  نیا  هک  تسا  رهاظ  یـسدق  ثیدـح  نیا  زا  و 
هنرگا و  يروخن . ار  لطاب  لها  بیرف  ات  منکیم  نایب  وت  يارب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  قح  یناعم  زا  یلمجم  دوشیم ، هبتـشم  رایـسب  لـطاب 
مهیلع تیب  لها  مالک  هب  یسنا  دراد و  تسد  رد  ار  لقع  عرش و  نوناق  هک  یسک  دشابیم . لطاب  ینعم  مهوم  هک  تسا  رایـسب  قح  تارابع 

. دمهفیم ار  اهنیا  یناعم  هدیناسر  مه  هب  مالسلا 
دیدرگ رقتـسم  وا  لد  رد  یقیقح  بوبحم  تبحم  هدش و  لماک  تبحم ، ماقم  رد  هک  یـسک  هک : تسا  نآ  ثیدح  نیا  ینعم  کی  هک  نادب 

رد و  دسریم ، مه  هب  رگید  ییاونش  ششوگ  رد  و  دسریم ، مه  هب  رگید  يرون  شاهدید  رد  دومن ، تیارـس  وا  حراوج  اضعا و  عیمج  هب  و 
شروظنم یگمه  نوچ  هبترم  نیا  رد  و  میدرک . هبترم  نیا  هب  هراـشا  اـقباس  هچناـنچ  دوشیم ، لـصاح  رگید  یتوق  شیاـضعا  اوـق و  عـیمج 

ار وا  ایوگ  سپ  دـنکیم . هدـهاشم  نآ  رد  ار  وا  تردـق  راـثآ  ینعی  دـنیبیم ، زیچ  نآ  رد  ار  وا  دـنکیم  رظن  هچره  رد  تسا  دوخ  بوبحم 
، نآ زا  دونـشیم ، ار  يزیچ  رگا  و  دـنیبیم . هدرک  رهاظ  زیچ  نآ  رد  هک  ار  وا  تالامک  راثآ  و  ار ، وا  ملع  راثآ  و  ار ، وا  عنـص  راثآ  هدـید و 
. حراوج اضعا و  عیمج  رد  نینچمه  و  دنکیم ، تکرح  تسود  تمدخ  رد  دنکیم  تکرح  شتـسد  رگا  و  دونـشیم ، ار  تسود  تالامک 

نیا زا  ار  دوجوم  تدـحو  ینعم  هک : تسا  هتفگ  زین  ینانمـس  هلودـلا  ءالع  و  دوشیم . لصاح  زین  زاـجم  قشع  رد  ینعم  نیا  هب  کـیدزن  و 
ثعاب دش ، روکذم  هک  ینعم  نیا  هک  تسا  رهاظ  و  مدرک . هبوت  مدرک و  ار  هابتـشا  نیا  زین  نم  و  تسا ، رفک  نیع  و  دـناهدرک ، هابتـشا  هبترم 

. تسین رفک  تسین و  داحتا  لولح و 
نم عنص  راثآ  ریغب  ینعی  میوا ، هدید  نم  دیسر  هک  هبترم  نیا  هب  ینعی  دشاب . ینعم  نیا  یسدق  ثیدح  نیا  رد  یهلا  دارم  هک  تسا  نکمم  و 

و دوـشیم ، فرطرب  وا  یناـسفن  تادارم  و  دونـشیمن ، يزیچ  نم  ياـضر  ریغب  و  دـنیبیمن ، يزیچ  دـشاب  نآ  رد  نـم  ياـضر  هـک  يزیچ  و 
. دنکیم رایتخا  دوخ  تادارم  رب  ارم  تادارم 

ياهبترم هب  تبحم  هبترم  رد  دشابیم ، یمارگ  زیزع و  سک  نیا  دزن  یمدآ  حراوج  اضعا و  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  هک : دناهتفگ  یضعب  و 
. درادن كاب  دزاسیم و  یناف  نم  ياضر  هار  رد  ار  اهنیا  ياوق  دهدیم و  حیجرت  اهنیا  رب  ارم  هک  دسریم 

هبتشم یلطاب  ینعم  هب  ناتریـصب  لوحا  نانیبلطاب و  رظن  رد  هک  مبلطیم  ادخ  زا  منکیم و  رکذ  هک  تسه  رتقیقد  نیا  زا  رگید  ینعم  کی  و 
. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  دوشن ،

هک هدومرف  رما  دش و  روکذم  قباس  هچنانچ  هتخاس -  ررقم  رایسب  تاوهـش  اوق و  یناسنا  تقلخ  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  نادب  زیزع  يا 
فرـص وا  هار  رد  ار  هچنآ  هک  هفلخی  وهف  ءیـش  نم  متقفنأ  ام  لق ]...[  ياضتقم  هب  هدومرف  هدـعو  و  دـیامن ، فرـص  وا  ياـضر  رد  ار  اـهنیا 
تسا یناف  هک  هدومرف  تمارک  وت  هب  یلام  نایملاع  دنوادخ  هچنانچ  دشاب . هتشادن  لوا  نآ  هب  یتهباشم  هک  دیامرف ، تمارک  یـضوع  دنیامن 

ار نیا  هک : تسا  هدومرف  و  دور . نوریب  وت  تسد  زا  يدزد  هب  ای  دزوسب ، یـشتآ  هب  بش  کـی  هک  تسا  نکمم  تسا و  لاوز  ضرعم  رد  و 
، ياهداد هک  دشاب  يزیچ  نآ  هفعاضُم  فاعـضا  دـشابن و  لاوز  ار  نآ  هک  تشهب ، رد  مهد  وت  هب  یلام  ضوع ، رد  هک  نک  قافنا  نم  هار  رد 

وت زا  مئال  همول  هللایف  نوفاـخی  ـال  ياـضتقم  هب  تیراـع و  هب  هداد  وت  هب  یتزع  ردـق  کـی  و  دوشن . ادـج  وت  زا  رگید  ياـهتفآ  ندرم و  هب  و 
. ییامن فرص  وا  هار  رد  هک  هتساوخ 

رابتعا نیا  زا  هنادرم  هک  یـسک  سپ  تسا ، لیام  لطاب  هب  ملاع  لها  رثکا  عبط  تسا و  لطاب  لها  قوذ  هقیرط و  یفانم  قح  ياهراک  نوچ  و 
هتـشادن لوا  تمارک  هب  یتهابـش  هک  دیامرف  تمارک  یتزع  ار  وا  ضوع ، هب  ادخ  دروآ ، لمع  هب  یهلا  ياضر  قفاوم  ار  قح  درذگب و  لطاب 
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لیلذ و دـندومن  بلط  ار  وا  دزن  تزع  هک  ییاهنآ  نامثع و  هک  هدـش  مولعم  ياهراپ  رذوبا  لاوحا  زا  هچنانچ  دـشاب . هتـشادن  تیاهن  دـشاب و 
رظن عطق  دننادیم ، فرش  ار  شمسا  رکذ  دنتسرفیم و  تاولص  وا  رب  تمایق  ات  تشذگ ، رابتعا  نآ  زا  هنادرم  هک  رذوبا  و  دندش ، دبا  نوعلم 

ار دوخ  دـنادرگیم ؛ لیلذ  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  دـنکیم و  زیزع  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  نامگ  ار  دـیلپ  دـیزی  و  ترخآ . يدـبا  تمارک  زا 
ملاع ناهاشداپ  دوشیم و  هدناوخ  فرـش  ربانم  رب  تمایق  ات  یلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  مان  درک و  دمرـس  باذع  قحتـسم  دـبا و  نوعلم 

. دنشکیم هدید  رب  شحیرض  كاخ  دنیاسیم و  شاهناتسآ  رب  نیبج 
ار توق  نیا  هک  یعمج  درک . دـنناوتیم  اهراک  زا  يردـق  توق  نآ  هب  هک  هدومرف  تمارک  سکره  هب  یتوق  ردـق  کی  نایملاع  دـنوادخ  و 

. ددرگیم لیاز  یگرم  هب  ای  یبت و  هب  ای  دوشیم و  صقان  نیا  یتقو  كدنا  رد  دندرکن ، فرص  وا  هار  رد  دندرک و  طبض 
، دندومن فرص  ار  اهتوق  نیا  تاعاط ، تادابع و  رد  دندومن و  تعباتم  ار  وا  هک  یناراوگرزب  هیلع و  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

ینابر توق  هب  مدـنکن ؛ ینامـسج  توق  هب  ار  ربیخ  رد  هک : دومرف  هچنانچ  تسا ، يرـشب  توق  قوف  هک  دومرف  تمارک  ناشیا  هب  یتوق  ادـخ 
عیطم ملاع  عیمج  و  دز ، دنناوتیم  رگیدکی  رب  ار  نیمز  نامسآ و  دوش ، هجوتم  رگا  دهدن ، تکرح  مه  ار  تسد  رگا  توق  نآ  رد  و  مدنک .

زا درادـن و  يدارم  یهلا  دارم  ریغ  نوچ  هکلب  دـنراد . مکح  کـی  ناـشیا  هدرم  هدـنز و  و  دوـشیمن ، فرطرب  ندرم  هب  توـق  نیا  و  دـنیوا .
تردـق ادـخ  وا  هدارا  نراقم  نونکا  درکیم . ار  راـک  نآ  دوخ  توق  هب  درکیم  هدارا  هک  يرما  لوا ، هدـش ، یلاـخ  دوخ  تادارا  تادارم و 

دیامنیم و اقلا  وا  بلق  رد  ار  وا  تادارا  ادخ  هتـشذگ ، دوخ  تدارا  رـس  زا  ادخ  يارب  زا  نوچ  و  دـیامرفیم . راک  هب  وا  تادارم  رد  ار  دوخ 
تـشگنا ود  نایم  رد  نمؤم  لد  هک : تسا  هدش  دراو  روهـشم  ثیدح  نآ  رد  هچنآ  تسا  ینعم  نیا  هب  هراشا  و  دوشیم . وا  روما  ربدم  ادـخ 

نوؤاشت ام  هیآ و  يربتعم و  ثیدح  قفاوم  و  دنادرگیم . دهاوخیم  هک  فرط  ره  هب  تسا ؛) تردق  زا  هیانک  هک   ) یهلا ياهتشگنا  زا  تسا 
تیـشم لامک ، زا  هبترم  نیا  رد  ینعی  دـناهدومن . ریـسفت  ینعم  نیا  هب  هدـش ، لزان  تیب  لها  نأش  رد  یتا  له  هروس  رد  هک  هللا  ءاشی  نأ  ـالا 

. ددرگ قلعتم  نآ  هب  یهلا  تیشم  هک  يزیچ  هب  رگم  دوشیمن  قلعتم  ناشیا 
رد ای  دوشیم . فیعـض  ممـشچ  مشکیم  هک  يرادـیب  هکنیا  زا  درکن  اورپ  و  تسود ، هار  رد  درک  هنهک  هک  ار  دوخ  هدـید  رون  نینچمه  و 

قیاـقح و هک  دـهدیم  وا  ناـج  لد و  مشچ و  هدـید  هب  يرون  ادـخ  تشذـگ ، دوخ  هدارا  زا  درک و  هظحـالم  ار  تسود  هدارا  اـهندرک  رظن 
زا دـیزیهرپب  هللا : رونب  رظنی  هناـف  نمؤملا  هسارف  اوقتا  هک : دومرف  هچناـنچ  درادـن ، لاوز  نآ  و  دـنیبیم . روـن  نآ  هب  ار  هیبـیغ  روـما  یناـعم و 

، دنونـشیم هچنآ  زا  اهب ، نوعمـسی  ناذاء ال  مهل  ياضتقم و  هب  نینچمه  و  دـیامنیم )). رظن  اهزیچ  رد  ییادـخ  رون  هب  وا  هک  نمؤم  تسارف 
ياههمـشچ هناـسل ، یلع  هلبق  نم  همکحلا  عیباـنی  هللاحـتف  ياـضتقم  هب  و  دنونـشیمن . دـنرک و  اـهنآ  زا  نارگید  هک  دنونـشیم  دـنچ  يزیچ 

ناشدوخ رب  دزیریم ، نارگید  رب  هک  نانچ  همشچ  نیا  و  دنرادن . ربخ  مه  دوخ  هک  دوشیم  يراج  ناشنابز  رب  ناشلد  زا  تفرعم  تمکح و 
تـسا یهانتمان  شاهمـشچرس  نوچ  تسا و  يراج  ناـشیا  ناـبز  رب  هشیمه  تمکح  نیا  و  دـنباییم ، راـبکی  همه  ددرگیم و  ضیاـف  مه 

. درادن تیاهن 
نآ ینعم  دش ، روکذم  هچنآ  يدـیمهف  یهلا  فطل  هب  رگا  و  تفگ . ناوتیمن  نیا  زا  هدایز  دوشیم و  كزان  رایـسب  نخـس  ماقم ، نیا  رد  و 

: هک تسا  هدش  عقاو  ترابع  نیا  هب  هماع  رابخا  رد  و  دراد . ینعم  هچ  میوا  ییاونش  نم  و  میوا ، ییانیب  نم  هک : یمهفیم  تسرد  ار  ثیدح 
دوریم هار  نم  هب  دنیبیم و  نم  هب  دونشیم و  نم  هب  دیسر ]، هبترم  نیا  هب  نوچ  : ] ینعی قطنی . یب  و  یشمی ، یب  و  رـصبی ، یب  و  عمـسی ، یب 

. دروآیم اج  هب  نم  قیفوت  توق و  تناعتسا و  هب  ار  روما  نیا  عیمج  ینعی  دیوگیم . نخس  نم  هب  و 
. دشابیم كاشاخ  سخ و  ره  رد  دنیوگیم  ناشیا  هک  یلطاب  ینعم  نآ  و  تسا ، نابرقم  صوصخم  ینعم  نیا  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  و 

زا هیبشتالب  دناهدرک ، یـضعب  هک  یهیبشت  و  دیمهف ، یناوتیم  ار  یهلا  قالخا  هب  قلخت  ینعم  دش  روکذم  هچنآ  زا  دهد ، قیفوت  ادـخ  رگا  و 
. تسا هدـمآ  رب  شتآ  گنر  هب  تسین ؛ شتآ  اما  تسا  شتآ  هک  ینکیم  نامگ  دـناهدرک ؛ خرـس  شتآ  ناـیم  رد  هک  دوشیم  ینهآ  تباـب 

وت ملع  دنچ  ره  هدیناسر . مه  هب  تافص  نآ  هب  ییانشآ  عون  کی  هک  هتخاس  ضیاف  وا  رب  دنچ  یتفص  دوخ  لامک  تافص  زا  ادخ  هیبشتالب ،
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عیمج هک  تسوا  یهاـنتم  ریغ  ملع  زا  ياهرذ  هدیـسر ؟ وت  هب  ملع  نیا  هک  زا  و  تسیک ؟ ملع  وترپ  زا  دراد  هک  یلاـمک  اـما  تسا  لـهج  همه 
تالامک رحب  زا  ياهرطق  و  دـننزیم ؛ کلملانمل  سوک  هداد ، ملاع  ناـهاشداپ  هب  هک  تسوا  ردـق  زا  ياهرذ  و  هدروآ ؛ شورخ  هب  ار  اـملع 

. دننکیم لامک  ياوعد  نآ  هب  نایملاع  عیمج  هک  تسوا 
تهج تسوا و  زا  شلامک  تهج  درادیم . يزجع  صقن و  تهج  و  درادیم ، یلامک  تهج  درادیم : تهج  ود  یناـسنا  تـالامک  نکیلو 

. تسا دوخ  زا  شصقن 
قح قیقحت  تایحلانیع  هب  دـشخب و  تاجن  سنا  نج و  سواسو  زا  ار  نایعیـش  عیمج  ادـخ  درادـن . شیاجنگ  ماقم  نیا  نایب ، نیا  زا  هداـیز 

. نیعمجلا هیلع  هللا  تاولص  وا  تیب  لها  دمحم و  قح  هب  دناسرب ،

تسا ملاع  ثودح  رد  مراهچ : لصا 

هچنانچ تسا ، ملاع  ثودُـح  دراد  تلـالد  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تاـیآ  زاـجعا  تاـملک  نیا  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  هک  نادـب 
يدوـجوم ناـمز ، هک  نآ  اـی  دوـب ، دـناوت  وا  زا  شیپ  يزیچ  هک  تسین  یفاـضا  تیلوا  شتیلوا  و  زیچ ، همه  زا  شیپ  تسا  لوا  هک : هدوـمرف 

. دشاب قباس  وا  رب  نامز  نآ  هک  دیآ  مزال  هک  نآ  ات  دشاب  رابتعا  نآ  هب  تیلوا  هک  تسین 
نامز تسا  ناـیملاع  دـنوادخ  ریغ  هچنآ  هک  تشاد  دـیاب  داـقتعا  نکیلو  تسین . بساـنم  ماـقم  نیا  رد  یهلا  قبـس  تیلوا و  ینعم  قیقحت  و 

وا دوجو  تسا و  میدق  نایملاع  دنوادخ  و  دراد ، یلوا  نامز  ناشدوجو  و  تسا ، لاس  رازه  دـنچ  هک  تسا ، یهانتم  لزا  فرط  زا  شدوجو 
. تسین یتیاهن  یلوا و  ار 

ینعم نیا  هب  دناهدوب ، لیاق  يربمغیپ  هب  دناهتـشاد و  ینید  هک  ياهفیاط  ره  تسا و  نایدا  لها  عیمج  یعامجا  ینعم  نیا  هب  ملاع  ثودـح  و 
. تسا رتاوتم  ینعم  نیا  رب  رابخا  و  دراد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  رایسب  تایآ  و  دناهدوب . لیاق 

، دناهدوب لیاق  ملاع  مَِدق  هب  دناهتشاذگیم ، دوخ  صقان  لقع  رب  ار  روما  رادم  دناهدوبن و  لیاق  یعرـش  يربمغیپ و  هب  هک  امکح  زا  یعمج  و 
. دننادیم میدق  ار  رصانع  يالویه  دننادیم و  میدق  ار  كالفا  دناهدش و  لیاق  همیدق  لوقع  هب  و 

نیا داقتعا  ار  ناشیا  هک  اریز  تسا . ینآرق  تایآ  زا  يرایـسب  راکنا  نمـضتم  تسا و  ناربمغیپ  بیذکت  مزلتـسم  تسا و  رفک  بهذم  نیا  و 
ندـش و فرطرب  هک  دـیابیم  سپ  دـننادیم . میدـق  ار  كالفا  تروص  یلویه و  و  تسا . لاـحم  وا  رب  مدـع  تسا  میدـق  زیچ  ره  هک  تسا 

دیامرفیم رایـسب  عقاوم  زا  اهنآ  ریغ  راطفنا و  قاقـشنا و  هروس  رد  یلاعت  قح  هک  نآ  لاح  و  دـشاب ، لاحم  بکاوک  كالفا و  ندـش  قرفتم 
و دنچیپ ؛ مه  رب  ار  ذغاک  هک  يوحن  هب  دش و  دهاوخ  هدیچیپ  دـش و  دـهاوخ  قش  دیـشاپ و  دـنهاوخ  رگیدـکی  زا  اهنامـسآ  تمایق ، رد  هک :
رد هک  اریز  دراد  ثودـح  رب  تلالد  مه  تسا  دراو  ثیدـح  نیا  رد  نآرق و  رد  هک  رطاـف  تراـبع  و  دیـشاپ . دـهاوخ  رگیدـکی  زا  بکاوک 
نآ زا  لبق  هک  تسا  ياهدام  هب  قوبـسم  تسه ، هک  زیچ  ره  هک : دـنیوگیم  ناشیا  و  تسا . ندروآ  دـیدپ  ون  زا  ندرک و  عارتخا  رطَف  تغل ،

. دشابیم
. درادن شیاجنگ  ماقم  نیا  ار  نخس  نیا  لیصفت  و 

تسا درف  ینعم  قیقحت  رد  مجنپ : لصا 

ود رب  تسا  لمتـشم  تیدرف  و  رگیدکی . هب  دناکیدزن  ینعم  بَسح  هب  هدش  دراو  یهلا  يامـسا  رد  هک  دـحا  دـحاو و  رتو  درف و  هک  نادـب 
ار ناـتب  شیرق  راـفک  هچناـنچ  درادـن ، یکیرـش  يدـنوادخ  رد  هک  تیهلا  رد  ندوـب  هناـگی  لوا ، تسا : بجاو  ود  ره  هب  ناـعذا  هـک  ینعم 

رفک ینعم  نیا  و  دنالیاق . تملظ  رون و  هب  ناربگ  و  دننادیم ، وا  کیرـش  ار  میرم  یـسیع و  اراصن  زا  یـضعب  و  دنتـسنادیم ، ادـخ  کیرش 
کی هب  قَسن  نیا  اب  یماظن  نینچ  نیا  هک  دـنکیم  مکح  یگمه  لقع  هدـش و  دراو  هعطاق  نیهارب  اب  راـبخا  تاـیآ و  رد  نآ  نـالطب  تسا و 
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و دـنادرگن ، مورحم  تخانـش  زا  ار  قلخ  هک  تسیاـبیم  دوبیم ، هللااـب -  ذاـیعلاو  رگید -  دـنوادخ  رگا  و  دـشاب ؛ دـیابیم  بوـسنم  صخش 
ریما ترـضح  هچناـنچ  دتـسرفب . زین  وا  هک  تسیاـبیم  هدیناسانـش ، مدرم  هب  ار  دوـخ  هداتـسرف و  اـهباتک  ناربـمغیپ و  دـنوادخ  نیا  هچناـنچ 
رهاظ ناشیا  تقیقح  قدص و  هک  همئا  لوسر و  ادخ و  رابخا  باب  نیا  رد  هک  نآ  اب  هدومرف ، هراشا  ینعم  نیا  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا 

. تسا یفاک  دنیاربم  بذک  بیع و  صقن و  زا  هدش و 
. تسین وحن  چیه  هب  ازجا  ار  وا  تسا و  طیسب  ینعی : تسا . تافص  تاذ و  رد  ندوب  هناگی  میود ،

. ینهذ وزج  یجراخ و  وزج  تسا : مسق  ود  رب  وزج  و 
مـشچ اپ و  تسد و  لثم  لک . دوجو  زا  دشاب  ادج  زیَمَتُم و  جراخ  رد  شدوجو  دشاب و  ءیـش  تیهام  رد  لخاد  هک  تسا  نآ  یجراخ  وزج 
تسد ناسنا  هک : تفگ  ناوتیمن  دوشیمن  لومحم  لک  رب  يوزج  نینچ  نیا  و  نیبجنکس . يارب  لسع  هکرس و  و  ناسنا ، يارب  زا  شوگ  و 

. تسا هکرس  ای  تسا  لسع  نیبجنکس  ای  تسوا ، مشچ  ای  تسوا 
، لک اب  جراخ  رد  دشاب  دحتم  هکلب  دشابن ، زاتمم  لک  دوجو  زا  شدوجو  نکیل  دـشاب ، ءیـش  تیهام  رد  لخاد  هک  تسا  نآ  ینهذ  وزج  و 

اما دـندحتم  ناسنا  اب  یجراخ  دوجو  رد  ود  ره  هک  ناسنا ، هب  تبـسن  قطان  ناویح و  لثم  وزج . ود  نیا  هب  ار  نآ  دـیامن  لیلحت  لقع  نکیلو 
تفگ ناوتیم  اذهل  و  لک . رب  دوشیم  لومحم  يوزج  نینچ  نیا  و  دـهدیم . لیلحت  وزج  ود  نیا  هب  لقعت ، زا  دـعب  ار  ناسنا  تیهام  لقع ،

. تسا قطان  ناسنا  و  تسا ، ناویح  ناسنا  هک :
لاحم نآ  و  دیآیم ، مزال  وا  جایتحا  هنرگا  و  تسا ، لاحم  ادخ  باب  رد  وزج  مسق  ود  ره  نیا  هک  هدـیدرگ  تباث  یلقن  یلقع و  لیالد  هب  و 

. تسا عنتمم  نآ  و  دیآیم ، مزال  دوجولا  بجاو  ددعت  و  تسا ؛
هچنانچ تسین ، تاذ  رب  دیاز  تافـص  ار  ادخ  هک  تشاد  دیاب  داقتعا  زین  ار  نآ  و  تسه . مه  تافـص  دـیحوت  رب  لمتـشم  ندوب  درف  ینعم  و 
درادیم تاذ  زا  ادج  یملع  درادیم و  یتاذ  دـیز  الثم  ناشیا . تاذ  دوشیم  فصتم  تفـص  نآ  هب  و  یتاذ ، دـنرادیم و  یتفـص  تانکمم 

و هدرک . داـجیا  وا  رد  ادـخ  هک  یتردـق  هب  تسا  رداـق  نینچمه  و  دـنیوگیم . ملاـع  ار  وا  نآ ، ببـس  هب  و  دوشیم ، فصتم  ملع  نآ  هب  هک 
. تافص ریاس  نینچمه 

ملع هب  ار  اـهزیچ  اـم  هچناـنچ  و  تسا . تافـص  عیمج  ماـقم  مئاـق  تاذ  لـصا  و  تسا ؛ تاذ  نیع  وا  سدـقم  تافـص  ناـیملاع ، دـنوادخ  و 
دیاز تسا  يدوجو  هب  ام  ندوب  دوجوم  و  دنکیم ؛ تاذ  لصا  هب  وا  مینکیم ، تردق  هب  ار  اهراک  ام  و  دـنادیم ؛ تاذ  لصا  هب  وا  مینادیم ،

رد دـشاب  هتـشاد  هدـیاز  تافـص  رگا  و  تسا . عنتمم  وا  مدـع  اذـهل  و  تسا ، دوجوم  تاذ  لـصا  هب  تسا و  تاذ  نیع  وا  دوـجو  و  تاذ ، رب 
. دوب دنهاوخ  وا  کیرش  دوب و  دنهاوخ  میدق  دوجولا و  بجاو  زین  شتافص  نآ  و  دوب ، دهاوخ  ریغ  هب  جاتحم  شلامک ،

قح تفرعم  نید  لوا  هک : تسا  لوقنم  هددـعتم  قرط  هب  مهیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  یـسوم و  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  زا  هچناـنچ 
، وا زا  تسا  هدـیاز  تافـص  ندرک  یفن  وا ، یگناگی  هب  رارقا  دـیحوت و  لامک  و  تسوا . یگناگی  هب  رارقا  وا  تفرعم  لاـمک  و  تسا . یلاـعت 

تفـص ریغ  هک  دهدیم  یهاوگ  فوصوم  و  تسا ، فوصوم  ریغ  هک  دـهدیم  یهاوگ  تفـص  نآ  ینکیم ، تابثا  هک  یتفـص  ره  هک  اریز 
ود و  دـشابیم ، دوجولا  بجاو  یلزا ، هک  اریز  دراد ، تافانم  ییود  اـب  ندوب  یلزا  و  ییود ، تینیَنثا و  هب  دـنهدیم  یهاوگ  ود  ره  و  تسا ،
وا يارب  زا  هک  یسک  و  داد ، دهاوخ  رارق  شیارب  زا  يدح  دنک ، فصو  هنُک ، هب  ار  ادخ  دهاوخ  هک  یسک  سپ  تسا . لاحم  دوجولا  بجاو 

. دراد وا  تیلزا  اب  تافانم  نتشاد  وزج  و  هداد . رارق  وا  يارب  زا  وزج  ود  تسا و  هدروآرد  ددع  هب  ار  وا  دهد ، رارق  دح 
و تسا . لاحم  نیا  و  تسا ؛ هدرک  تابثا  وا  يارب  تاـنکمم  تافـص  هدـیاز و  تافـص  دراد ،؟ تیفیک  هچ  ادـخ  هک : دـسرپ  هک  یـسک  سپ 

يور رب  هک : دـسرپ  هک  یـسک  و  تسین . یناکم  ار  وا  و  تسا ؛ هدرک  تاـبثا  شیارب  زا  یناـکم  تساـجک ،؟ رد  ادـخ  هک : دـسرپ  هک  یـسک 
ار ادـخ  تساـجک ،؟ رد  سپ  هک : دـسرپ  هک  یـسک  و  تـسا . رفک  نـیا  و  هدرک ؛ مهوـت  وا  يارب  زا  دـشاب  وا  لـماح  هـک  يزیچ  تساـجک ؟
هک یماگنه  رد  دوب  ملاع  هدرک . هطاحا  اهناکم  عیمج  هب  شتردق  ملع و  درادن و  لصا  رد  ناکم  هک  نآ  لاح  و  هداد ؛ یناکم  هب  صاصتخا 
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و دوبن . یبوبرم  چـیه  هک  یماـگنه  رد  تشاد  يراـگدرورپ  و  دوبن . یقولخم  چـیه  هک  یتـقو  رد  دوب  قلخ  رب  رداـق  و  دوـبن . یموـلعم  چـیه 
ترضح زا  هربتعم  دیناسا  هب  و  دنیامن . فصو  ار  وا  ناگدننک  فصو  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  وا  و  درک ، دیابیم  فصو  نینچ  ار  ام  دنوادخ 

هک دـندومرف  ياهبطخ  زور ، ُهن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  توـف  زا  دـعب  هک  تـسا  لوـقنم  هـیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما 
وا دوجو  یتسه و  ریغب  هک  نآ  زا  هدینادرگ  زجاع  ار  اهلقع  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  تسا : نیا  نآ  زا  یـضعب  نومـضم 
زا هک  دشاب ، هدوب  يدـننام  یهیبش و  ار  وا  هک  تسا  لاحم  هک  اریز  دـنیامن : لقعت  ار  وا  تاذ  ای  دـنبایب ، ار  وا  تافـص  تاذ و  هنک  زا  يزیچ 

و دشاب . هتشاد  هفلتخم  يازجا  هک  تسین ، شتاذ  رد  توافت  هک  تسا  يدنوادخ  وا  هکلب  درب . دنناوت  وا  تافـص  تاذ و  هب  یپ  تهباشم  هار 
یلوتـسم هزنت . لاـمک و  هب  هکلب  یناـکم ، يرود  هب  هن  ایـشا ، زا  تسا  رود  دـسر . مه  هب  وا  تافـص  رد  ددـعت  هـک  دـشابیمن ، وا  رد  ضُعَبَت 

هب تسا  ملاع  تیبرت . ظفح و  تردـق و  ملع و  هب  هکلب  دـشاب ؛ اـهنآ  هب  جوزمم  ایـشا و  ناـیم  رد  هکنیا  هب  هن  ایـشا ، عیمج  رب  تسا  نکمَتُم 
یملع شمولعم  وا و  هناـیم  و  تاذ . سفن  هب  هکلب  دـشاب ؛ جاـتحم  اـت  تشاد ، دـناوتن  ملع  تلآ  نآ  نودـب  هک  یتـلآ  کـی  هب  هن  ایـشا  عیمج 

؛ تسا دوجو  تیلزا  لـیوأت  هب  هکلب  دوـب  یناـمز  رد  هشیمه  هک  دراد  ینعم  نیا  هن  هشیمه ، دوـب  هک  دـنیوگ  رگا  شتاذ . ریغب  تسین  هطـساو 
نیا شلیوأـت  هکلب  دوب ، دـهاوخ  اـهنامز  رد  هشیمه  هک  دراد  ینعم  نیا  هن  دوشیمن ، فرطرب  زگره  هک  دـنیوگ  رگا  دوجو و  بوجو  ینعی 

. تسا لاحم  وا  رب  مدع  هک  تسا 
ینعی تسا -  دمـص  تسا و  دحا  میدق و  دنوادخ ، هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تافص تاذ و  رد  ددعت  تهج  زا  تسین  وا  رد  هفلتخم  هریثک  یناعم  تسا و  ینعملا  يدحا  تسا -  قلخ  عیمج  هیلا  جاتحم  هناگی و 
ریغ هب  دنیبیم  و  دنیبیم ، نآ  هب  هچنآ  ریغ  هب  دونـشیم  ادخ  هک : دـنیوگیم  قارع  لها  زا  یتعامج  هک : مدرک  ضرع  هک  دـیوگیم  يوار 

هب دونـشیم  نایملاع  دنوادخ  هکلب  دناهدرک . قلخ  هب  هیبشت  ار  ادخ  دناهدش و  دحلم  دـنیوگیم و  غورد  هک : دومرف  دونـشیم . نآ  هب  هچنآ 
. درادن یتلآ  ياهحراج و  يوضع و  و  تسا ، تاذ  هب  همه  ینعی  دونشیم . نآ  هب  هک  زیچ  نامه  هب  دنیبیم  و  دنیبیم ، نآ  هب  هک  زیچ  نامه 
تسا و هدرک  کیرش  رگید  نایادخ  ادخ  اب  دشاب ، هتشاد  داقتعا  نیا  هک  ره  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  رگید  ثیدح  رد  و 
هب هن  دوخ  تاذ  هب  دوب  انیب  اونـش و  هدنز و  اناوت و  رداق و  اناد و  ملاع و  هشیمه  یلاعت  قح  هکلب  درادـن . ياهرهب  چـیه  ام  عیـشت  تیالو و  زا 

. رایسب يدنلب  دنیوگیم ، ناگدننک  هیبشت  نارفاک و  هچنآ  زا  تسا  هزنم  تسا و  هبترم  دنلب  و  رگید . زیچ 
ادخ تیدحاو  ینعم  زا  دمآ و  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  هب  لمج  گنج  تقو  رد  ییبارعا  هک : تسا  لوقنم  اضیا  و 
رطاخ یگدنکارپ  نیا  اب  تسا ؛ لاتق  لادج و  نیع  رد  ترضح  هک  ینیبیمن  رگم  هک : دندومن  ضارتعا  دندرک و  هلمح  وا  رب  مدرم  دیـسرپ .

رد ادخ  یگناگی  هب  رارقا  هب  ار  مدرم  هک  مینکیم  نیا  يارب  لاتق  نیا  ام  هک  دیراذگب  ار  وا  هک : دومرف  ترـضح  ییامنیم ؟ وا  زا  لاؤس  هچ 
. دمهفب ات  دیراذگب  دسرپیم  وا  هک  لاحلا  میروآ .

تـسا لاحم  ادخ  رب  ینعم  ود  و  دراد ، ینعم  راهچ  تسا  دحاو  ادخ  هک  ییوگیم  هکنیا  یبارعا  يا  هک : دومرف  دـش و  یبارعا  هجوتم  سپ 
نیا تسا . نیمکی  ینعی  تسا ، دـحاو  ادـخ  ییوـگ  هک  نآ  یکی  تـسین ، اور  وا  رب  هـک  ینعم  ود  نآ  اـما  تـسا . تباـث  وا  يارب  ینعم  ود  و 
لوق هلزنم  هب  ادـخ و  يارب  تسا  کیرـش  تاـبثا  تسا و  رفک  نیا  و  تسوا . نیمکی  نآ  هک  تسه  یمیود  يادـخ  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد 

دنیوگیم هچنانچمه  یـسنج ، کی  زا  تسا  يدحاو  وا  هک  ییوگ  هکنیا  رگید  ینعم  و  دنتفگیم . نایادخ  نیمیـس  ار  ادخ  هک  تساراصن 
نآ اما  و  ییامنیم . تابثا  عون  تیهام و  رد  یکیرـش  ادخ  يارب  هک  تسا  هیبشت  تسا و  رفک  نیا  و  ناسنا . دارفا  زا  تسا  يدحاو  دـیز  هک 

هچنانچ درادن ، یکیرـش  يدـننام و  هیبش و  و  تالامک ، رد  تسا  هناگی  ینعی  تسا ، دـحاو  هک  نآ  یکی  تسا ، تباث  ادـخ  رد  هک  هجو  ود 
: ینعی تسا ، ینعملايدـحا  وا  هک  نآ  رگید  ینعم  و  تسا ، تباـث  ادـخ  يارب  زا  ینعم  نیا  و  تسا . رهد  هناـگی  صخـش  نـالف  دـنیوگیم :

. تسا تباث  وا  يارب  ینعم  نیا  و  تسا ، نینچ  ام  دنوادخ  و  مهو . رد  هن  لقع و  رد  هن  یجراخ و  دوجو  رد  هن  دوشیمن ، مسقنم 
. تسا رایسب  ثیداحا  نیماضم  نیا  رب  و 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


قح ینعم  ود  ای  ینعم  کی  هب  اطخ  رازهدـص  زا  دـعب  دـناهدرک و  رکف  القع  امکح و  لاس  رازه  نیدـنچ  ضرع  رد  هچنآ  هک  نیبب  زیزع  يا 
. نولقعی سانلا ال  رثکأ  نکلو  دناهدرک ؛ نایب  نهرَبُم  وت  يارب  ار  نآ  فاعضا  ثیدح ، کی  هبطخ و  کی  رد  وت  همئا  دناهدرب ، هار 

تسا یقاب  یلاعتقح  هک  نآ  مشش : لصا 

. درادن یتیاغ  وا  ياقب  و  تسا ، لاحم  وا  رب  مدع  انف و  تسا و  یقاب  یلاعت  قح  هک  نآ 
ادخ هب  تفص  نیا  سپ  دوب ، دنهاوخ  یقاب  هشیمه  ود  ره  لها  منهج و  تشهب و  نوچ  هک  دنکن  مهوت  یسک  و  دش . اقباس  ینعم  نیا  نایب  و 
ریغت چـیه  و  تسا ، تلاح  تفـص و  کی  رب  یهلا  ياقب  و  ریغ ؛ هب  ناشیا  ياقب  تسا و  دوخ  تاذ  هب  یهلا  ياقب  هک  اریز  درادـن . صاـصتخا 

. تسا تالدبت  تاریغت و  عاونا  هب  نارگید  ياقب  و  تسین ، وا  رد 
تفگ و  رخألا . لوألا و  وه  هک : هیآ  نیا  ریـسفت  زا  دیـسرپ  مالـسلاهیلع )  ) قداص ترـضح  زا  روفعییبا  نب  هللادبع  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 
کی ددرگیم و  ریغتم  دوشیم و  هنهک  هکنیا  رگم  تسین  زیچ  چـیه  هک : دومرف  ترـضح  اـمرفب . ار  رخآ  ینعم  ناـیب  میتسناد ؛ ار  لوا  هک :

دیاـمنیم لاـقتنا  یتفـص  هب  یتفـص  زا  ددرگیم و  یتئیه  هب  یتئیه  زا  دوشیم و  ریغتم  یگنر  هب  یگنر  زا  دـباییم و  هار  وا  رد  یلاوز  وحن 
همه زا  شیپ  تسا  لوا  و  هدوب ، لاح  کی  رب  هدوب و  هناگی  دحاو و  هشیمه  هک  ملاع  دنوادخ  رگم  دوشیم ، يراط  نآ  رب  یتدایز  ناصقن و 
کی هک  یمدآ  لثم  دوشیم . نارگید  رب  هچنانچ  دوشیمن  دراو  وا  رب  لتخم  ياهمان  تافص و  و  دوب ، دهاوخ  هشیمه  تسا و  رخآ  و  ایـشا ،

تسا و هروغ  هبترم  کی  هک  امرخ  دننام  و  تسا ؛ هدیـسوپ  ناوختـسا  هبترم  کی  و  تسا ، نوخ  تشوگ و  هبترم  کی  و  تسا ، كاخ  هبترم 
. تساهنیا فالخرب  ادخ  دوشیم و  لدبتم  اهنیا  رب  تافص  امسا و  سپ  تسا . رمت  هبترم  کی  تسا و  بطر  هبترم  کی 

تسا هعیش  تالغ  لوق  یفن  دنوادخ و  یگدننیرفآ  رد  متفه : لصا 

زا تساهنآ ، رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نیمز و  نامـسآ و  هدننیرفآ  ادخ  هک  نآ  رب  دراد  تلالد  هرتاوتم ، ثیداحا  تایآ و  قفاوم  ثیدـح  نیا 
اهنیا قلاـخ  ار  هرَـشَع  لوـقع  هک  اـمکح  زا  یعمج  لوـق  فـالخ  رب  ایـشا . عـیمج  روـیط و  شوـحو و  سنا و  نـج و  هکئـالم و  بکاوـک و 

. دننادیم نیمز  نامسآ و  قلاخ  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  هعیش  تالُغ  زا  یعمج  لوق  و  دننادیم ،
. تسا رایسب  ثیداحا  لوق  نیا  یفن  رب  و 

مدومن ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک : هدرک  تیاور  مداخ  رـسای  زا  ربتعم  دنـس  هب  هللاهمحر  هیوباب  نبا  هچنانچ 
هب ربـمغیپ  هچنآ  هک : دومرف  دومن و  ضیوفت  ربـمغیپ  هب  ار  شنید  رما  ادـخ  هک : دومرف  ترـضح  ضیوـفت ؟ بهذـم  رد  دـییامرفیم  هچ  هک :
وا هب  ار  نداد  يزور  ندرک و  قـلخ  اـما  دـینک . كرت  دـیامن  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  و  دـینک ، لـمع  دـییامن و  ذـخا  درواـیب  امـش  يوـس 

، درک قلخ  ار  امـش  هک  يدنوادخ  نآ  هک : دـیامرفیم  نآرق  رد  هچنانچ  تسا ، زیچ  همه  هدـننیرفآ  ادـخ  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  تشاذـگن .
زا کی  چیه  دیوشیم ، لیاق  ادخ  يارب  زا  هک  ییاهکیرـش  نآ  ایآ  دنادرگیم . هدـنز  سپ  ار ، امـش  دـناریمیم  نآ  زا  دـعب  داد ؛ يزور  سپ 

تسا هدرک  تیاور  يرفعج  مشاهیبا  زا  و  دننادرگیم . وا  کیرش  ناشیا  هچنآ  زا  ادخ  تسا  یلاعتم  هزنم و  درک ؟ دنناوتیم  ار  اهراک  نیا 
هب ار  ملاع  قلخ  ادخ  هک : دنیوگیم  هک  هضوفُم  و  دننادیم ، ادخ  ار  همئا  هک  نایلاغ  لاح  زا  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  هک :

يزیچ ناشیا  اب  ای  دیامن  هطاخم  ای  دنک  ینیشنمه  ناشیا  اب  هکره  دناكرـشم . هضوفم  دنرفاک و  تالغ  هک : دومرف  ترـضح  تشاذگ . همئا 
هتفگ قیدصت  ای  یتناما  رب  دنادرگ  نیما  ار  ناشیا  ای  دهدب  ناشیا  هب  رتخد  ای  دریگب  ناشیا  زا  رتخد  ای  دـنک  ینابرهم  ای  دـماشایب  ای  دروخب و 

. دوریم نوریب  تیب  لها  ام  یتسود  لوسر و  یتسود  ادخ و  یتسود  زا  هملک ، مین  هب  دنک  ناشیا  تناعا  ای  دیامنب  ناشیا 
هب هتـشاذگ ، همئا  هب  ار  نداد  يزور  ندرک و  قلخ  رما  ادـخ  هک  دـنک  ناـمگ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 

. هدش لیاق  ادخ  يارب  زا  کیرش  تسا و  كرشم  دوش  لیاق  ضیوفت  هب  هک  ره  و  تسا ، هدش  لیاق  ضیوفت 
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قلخ و رما  ادخ  ایآ  هکنیا  رد  دش  عقاو  هعیش  نایم  رد  فالتخا  هک : تفگ  هک  تسا  يورم  یمق  دمحا  نب  یلع  زا  تاجاجتحا  باتک  رد  و 
. هن ای  تسا  هدومن  ضیوفت  همئا  هب  ار  قزر 

ادخ هک : دنتفگ  یتعامج  و  تسین . رداق  ماسجا  قلخ  رب  ادخ  ریغ  یسک  هک  اریز  تسین ، زیاج  ادخ  رب  تسا و  لاحم  نیا  هک : دنتفگ  یعمج 
. دنهدیم يزور  دندیرفآ و  ار  قلخ  ناشیا  سپ  دومن ؛ ضیوفت  ناشیا  هب  ار  رما  نیا  دینادرگ و  رداق  ار  مالسلا  مهیلع  همئا 

. دنتـشون باب  نیا  رد  ياهضیرع  دوب و  هیلع  هللا  تاولـص  رمالا  بحاص  ترـضح  لـیکو  هک  يورمَع  ناـمثع  نب  دـمحم  دزن  هب  دـنتفر  سپ 
تسین و مسج  وا  هک  اریز  دیامنیم  تمسق  وا  ار  يزور  و  ار ، ماسجا  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  هک  یتسرد  هب  هک : دنتشون  باوج  رد  ترـضح 

لاؤس ناشیا  سپ  مالـسلا ، مهیلع  همئا  اـما  تسا . ریـصب  عیمـس و  وا  و  تسین ، وا  دـننام  لـثم و  زیچ  چـیه  تسا و  هدرکن  لولح  یمـسج  رد 
دهدیم يزور  ار  مدرم  ناشیا ، لاؤس  هب  دنیامنیم ، لاؤس  وا  زا  و  دنکیم . قلخ  دیامنیم و  ناشیا  ياعد  تباجا  ادخ  و  ادخ ، زا  دنیامنیم 

. ناشیا قح  میظعت  ناشیا و  تلئسم  باجیا  تهج  زا 

تساهنامسآ تقلخ  رد  متشه : لصا 

و تسا ، هار  لاس  دصناپ  ینامسآ  ره  یگدنُگ  نَِخث و  تسین و  رگیدکی  هب  لصتم  اهنامـسآ  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم  ثیداحا  زا  هک  نادب 
زا دعب  دناهدیبسچ ، رگیدکی  رب  هک : امکح  لوق  و  هکئالم . زا  تسا  رپ  اهنامسآ  نیبام  و  تسا ، هار  لاس  دصناپ  ینامـسآ  ات  ینامـسآ  ره  زا 

. درادن رابتعا  مهیلع  هللا  تاولص  يدُه  همئا  لوسر و  لوق 
. دنیامنیم جورع  لوزن و  دنراد و  ناکم  دناهفیطل و  ماسجا  هکئالم  هک  تسناد  دیاب  و 

، اوق عیاـبط و  یکلف و  سوفن  هدرجم و  لوقع  هب  هکئـالم  لـیوأت  و  دراد . تلـالد  نیا  رب  نآرق  صن  تسا و  رتاوتم  باـب  نیا  رد  ثیداـحا  و 
. تسا رفک  تسا و  نید  ترورض  راکنا  دناهدرک ، امکح  زا  یضعب  هچنانچ 

. حور رگم  تسین  رتمیظع  ناشیا  زا  مسج  بسح  هب  یقولخم  چیه  دنشابیمن و  هکئالم  زا  هدایز  یقلخ  چیه  و 
. نایملاع دنوادخ  تردق  زا  دندیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هک : تسا  هدومن  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوبابنبا  هچنانچ 
وا شیاجنگ  نیمز  دـیایب  نیمز  هب  ناشیا  زا  یکی  رگا  هک  تسه ، دـنچ  یکلم  ار  ناـیملاع  دـنوادخ  هک : دومرف  یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب 

زجاع دنیامن  فصو  ار  وا  هک  دنهاوخ  سنا  نج و  رگا  هک  دنتسه  هکئالم  زا  یـضعب  و  وا . ياهلاب  يرایـسب  هثج و  تمظع  زا  دشاب  هتـشادن 
همرن ات  شـشود  نیبام  زا  هک  ار  یکلم  دومن  ناوت  فصو  هنوگچ  و  شتروص . بیکرت  نسُح  شلـصافم و  نیبام  يرود  ببـس  هب  دنوشیم 
عطق دوخ ، ياهلاب  زا  لاب  کی  هب  دیامنیم  دس  دنکیم و  رپ  ار  نامسآ  قفا  هک  تسه  ناشیا  زا  یـضعب  و  دشاب . هار  هلاس  دصتفه  شـشوگ 

و تسوا . يوناز  ات  اهنیمز  هداتـسیا و  اوه  يور  رب  هک  تسه  یـضعب  و  تسوا . رمک  ات  اهنامـسآ  ناشیا  زا  یـضعب  و  شندب . یگرزب  زا  رظن 
ملاع ياهیتشک  رگا  هک  دنتسه  رگید  یضعب  و  دراد . شیاجنگ  دنزیرب  شماهبا  تشگنا  ِوَگ  هب  ار  ملاع  ياهبآ  عیمج  رگا  هک  تسه  یضعب 

. نیقلاخلا نسحأ  هللاكرابتف  دیدرگ . دهاوخ  يراج  رایسب  ياهلاس  دننک  يراج  شاهدید  بآ  رد  ار 
. تساهنامسآ يالاب  رب  هک  بُجُح  تیفیک  زا  ترضح  نآ  زا  دندومن  لاؤس  نآ  زا  دعب 

داتفه میود  باجح  و  لاس . دصناپ  یباجح  ات  یباجح  ره  زا  و  لاس ، دـصناپ  یباجح  ره  تظلغ  تسا ؛ هقبط  تفه  لوا  باجح  هک : دومرف 
رازهداتفه یباـجح  ره  ناـنابرد  ناـبجاح و  و  تسا . لاـس  دـصناپ  تفاـسم  باـجح  ود  ره  نیباـم  باـجح و  ره  تظلغ  هک  تسا  باـجح 

هار هلاس  رازهداتفه  یباجح  ره  یگدـنگ  هک  تسه  رگید  ياهباجح  رگید ، تسا . ربارب  سنا  نج و  توق  اـب  یکلم  ره  توق  هک  دـناکلم 
. تسا

هدرپارس ود  ره  نیبام  و  تسا . کلم  رازهداتفه  ياهدرپارس  ره  رد  هک  تسا  هدرپارس  داتفه  نآ  و  تسا . لالج  تاقدارس  رگید  نآ ، زا  دعب 
. تسا سدق  قدارس  رگید  تسا . تمظع  قدارس  رگید  تسایربک . قدارس  رگید  تسا . زع  قدارُـس  نآ ، زا  دعب  تسا . تفاسم  لاس  دصناپ 
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لاس رازهداتفه  رد  لاس  رازهداتفه  نآ  و  تسا ، تینادـحو  قدارـس  رگید  تسا . ضَیبا  رون  قدارـس  رگید  و  تسا . توربج  قدارـس  رگید 
. تسالعا باجح  نآ  زا  دعب  تسا .

و تسا ، هدرک  قـلخ  فـلتخم  ار  کـیالم  ناـیملاع  دـنوادخ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  میهاربا  نـب  یلع  و 
هزبس رب  هک  ییاههرطق  دننام  دوب ، رایسب  دیراورم  شقاس  رب  تشاد و  لاب  دصشش  هک  دید  ار  لیئربج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

. ار نیمز  نامسآ و  نیبام  دوب  هدرک  رپ  و  دنیشن ؛
. متفه نیمز  رد  رگید  ياپ  دراذگ و  متفه  نامسآ  رد  ار  تسار  ياپ  دیآ ، نیمز  هب  هک  ار  لیئاکیم  دیامرف  رما  ادخ  هاگره  هک : دومرف  و 
تـسا نیا  ناشیا  رکذ  و  شتآ . زا  رگید  فصن  تسا و  فرب  زا  ناشیا  ندب  فصن  هک  تسه  دنچ  یکلم  ار  نایملاع  دنوادخ  هک : دومرف  و 

. رادب تباث  دوخ  تعاط  رب  ار  ام  ياهلد  شتآ ! فرب و  نایم  ياهداد  تفلا  هک  يدنوادخ  يا  هک :
. غرم زاورپ  هب  تسا  تفاسم  لاس  دصناپ  شمشچ  ات  ششوگ  همرن  نیبام  هک  تسه  یکلم  هک : دومرف  و 

ات هک  تسه  دنچ  یکلم  ار  ادخ  و  دننکیم . یناگدنز  شرع  میسن  هب  دننکیمن و  عامج  دنماشآیمن و  دنروخیمن و  هکئالم  هک : دومرف  و 
. دندوجس رد  تمایق  ات  هک  تسه  دنچ  یکلم  ار  ادخ  و  دناعوکر ؛ رد  تمایق 

ره رد  يزور و  ره  رد  تسین ؛ کلم  زا  شیب  ادخ  قلخ  زا  یقلخ  چیه  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رـضح  هک : دومرف  نآ  زا  دعب 
رب دنوریم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تبرت  رـس  رب  رگید  دننکیم . هبعک  هناخ  فاوط  دنیآیم و  دورف  کلم  رازهداتفه  یبش 

نیسح ماما  ترضح  هضور  هب  رگید  دننکیم . مالس  وا  رب  دنیآیم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هضور  هب  رگید  دننکیم . مالس  وا 
رازهداتفه رگید  زور  و  دنیآیمن . دورف  زگره  رگید  دنوریم و  نامسآ  هب  دوشیم  رحـس  نوچ  دننامیم . اجنآ  رد  دنیآیم و  مالـسلا  هیلع 

. دنیآیم رگید 
دومرف مدآ ؟ ینب  ای  دنرتشیب  هکئالم  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  و 

رد و  نیمز ؛ رد  كاخ  ياههرذ  ددع  زا  دـنرتشیب  اهنامـسآ  رد  ادـخ  هکئالم  هک  تسوا  تردـق  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  قح  هب  هک :
یتخرد و نیمز  رد  و  دـیامنیم ؛ سیدـقت  حـیبست و  ار  ادـخ  هک  تسه  یکلم  لـحم  نآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  ییاـپ  ياـج  ردـق  نامـسآ 
هک نآ  اـب  دـیامنیم ، ضرع  ادـخ  رب  زور  ره  ار  نآ  لاوحا  هک  نآ ، رب  تسا  لـکوم  هک  تسه  یکلم  نآ  دزن  هکنیا  رگم  تسین  یخوـلک 
ام تبحم  تیالو و  هب  دنیوجیم  برقت  ادخ  هب  هکنیا  رگم  دنتسین  هکئالم  زا  کی  چیه  و  زیچ . نآ  لاوحا  هب  تسا  ملعا  کلم  نآ  زا  ادخ 
. دتسرفب ناشیا  رب  ار  دوخ  باذع  هک  دنبلطیم  ادخ  زا  و  ام ، نانمشد  رب  دننکیم  تنعل  و  ام ، ناتسود  يارب  دنیامنیم  رافغتسا  و  تیب ، لها 
هب شورف ) رطع  ینعی :  ) هراـطع بنیز  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  همحرلا  هـیلع  هیوباـب  نـبا  و 
. منک نایب  ار  نآ  زا  یضعب  نم  هک : دومرف  ترضح  دیسرپ . یهلا  قلخ  تمظع  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپتلاسر  ترضح  تمدخ 
نیا و  ینابایب . رد  تسا  ياهقلح  دـننام  تسوا  ریز  رد  هک  ینیمز  دزن  تسوا  يور  رب  هچنآ  تسوا و  رد  هچنآ  اـب  نیمز  نیا  هک : دومرف  سپ 
نیا نآ  زا  دعب  متفه . نیمز  ات  نینچمه  و  ینابایب . رد  تسا  ياهقلح  دـننام  میـس  نیمز  دزن  تساهنیا  نایم  رد  تساهنیا و  رد  هچنآ  اب  ود  ره 

اب نیمز  تفه  و  اهنآ . لثم  زین  نیمز  زا  و  ار ، نامسآ  تفه  ادخ  دیرفآ  ینعی : نهلثم . ضرألا  نم  تاومس و  عبس  قلخ  هک : دندناوخ  ار  هیآ 
تسا و قرـشم  رد  وا  لاب  کی  سورخ  نآ  و  ینابایب . رد  تسا  ياهقلح  دـننام  سورخ  تشپ  رد  تسه ، ناشیور  رب  اـهنآ و  ناـیم  رد  هچنآ 
هک یهام  دزن  اهنیا  یمامت  و  ینابایب . رد  تسا  ياهقلح  دننام  تسوا  يور  رب  سورخ  هک  یگنس  دزن  اهنیا  عومجم  و  برغم ، رد  وا  لاب  کی 
دزن اهنیا  عیمج  و  نابایب . رد  تسا  ياهقلح  دـننام  کیرات  يایرد  دزن  اهنیا  عومجم  و  نابایب . رد  تسا  ياهقلح  دـننام  تسوا ، يور  رب  اهنیا 

تاومـسلا یف  ام  هل  هک : دیامرفیم  ادخ  هک  تسا  نیا  نابایب . رد  تسا  هقلح  دـننام  يرث  دزن  اهنیا  مامت  و  نابایب . رد  تسا  ياهقلح  لثم  اوه 
هچنآ و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  تساهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسادـخ  كولمم  قولخم و  ینعی  يرثلا . تحت  ام  امهنیب و  ام  ضرألا و  یف  اـم  و 

لوا نامـسآ  دزن  اـهنیا  عیمج  و  دـنادیم . ادـخ  تسا  يرث  ریز  رد  هچنآ  رگید  تسا . يرث  ریز  رد  هچنآ  و  تسا ، نیمز  نامـسآ و  ناـیم  رد 
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. نابایب رد  تسا  ياهقلح  دننام 
دننام ار ، نآ  دناهتـشادزاب  نیمز  لها  زا  هک  فوفکم  ياـیرد  دزن  تسوا  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  ماـمت  و  متفه . نامـسآ  اـت  دومرف  نینچمه  و 

ءامـسلا نم  لزنی  و  دندناوخ : ار  هیآ  نیا  سپ  نابایب . رد  تسا  ياهقلح  دننام  گرگت ، ياههوک  دزن  اهنآ  عیمج  و  نابایب . رد  تسا  ياهقلح 
بُجُح دزن  اهنیا  عیمج  و  گرگت . زا  تسه  نامسآ  رد  هک  ییاههوک  زا  نامسآ  زا  ار  گرگت  دتسرفیم  ورف  ینعی : درب . نم  اهیف  لابج  نم 
ییاوه دزن  اهنیا  عومجم  و  دـنکیم . روک  ار  اههدـید  شرون  هک  تسا  باجح  رازهداتفه  بجح  نیا  و  ناـبایب . رد  تسا  ياهقلح  لـثم  رون 

ار هیآ  نیا  سپ  نابایب . رد  تسا  ياهقلح  دـننام  یـسرک ، دزن  اـهنیا  عومجم  و  ناـبایب . رد  تسا  ياهقلح  دـننام  دـنکیم  ناریح  ار  اـهلد  هک 
ياهقلح دننام  شرع  دزن  اهنیا  عومجم  و  هتفرگارف . ار  نیمز  نامـسآ و  وا  یـسرک  ینعی : ضرألا . تاومـسلا و  هیـسرک  عسو  هک : دـندناوخ 

دنرادیم رب  لوق  نیا  هب  ار  تمظع  نیا  اب  شرع  هکئالم ، هک : دندومرف  و  يوتـسا . شرعلا  یلع  نمحرلا  هک : دندناوخ  سپ  نابایب . رد  تسا 
. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  و ال  هللا ، الا  هلا  ال  هک :

تسا ریبخ  فیطل و  ینعم  نایب  رد  مهن : لصا 

. دنیوگیم فیطل  دیاینرد  هدید  هب  هک  ار  هزیر  رایسب  ياهزیچ  لوا ، دنیامنیم : قالطا  ینعم  راهچ  رب  ار  فیطل  هک  نادب 
هب دوشیمن  هدید  و  تسین ، یتهج  یناکم و  رد  و  تساربم ، ماسجا  صاوخ  زا  ینعی  تسادخ ؛ درجت  زا  هیانک  ادـخ  باب  رد  ینعم  نیا  هب  و 

. دیآیم رد  لقع  هب  هکلب  مشچ ،
هب تعنـص  نآ  رد  قیاقد  دزاس و  هزیر  رایـسب  ییاهزیچ  رگا  یعناص  هچناـنچ  دـنهاوخیم . ار  هفیطل  روما  عناـص  دـنیوگیم و  فیطل  میود ،

. دنیوگیم فیطل  ار  وا  دنشاب ، زجاع  وا  زا  نارگید  هک  درب  راک 
رد هدید  هب  هک  یتاناویح  رد  تسا  هدرک  قلخ  هک  یحراوج  اضعا و  رد  دیامن  رکفت  یسک  رگا  هک  تسا ، رهاظ  ادخ  رب  ینعم  نیا  قالطا  و 

. دوشیم ناریح  لقع  هدومرف ، ررقم  ناشیا  رد  هک  يرعاشم  اوق و  و  دنیآیمن ،
. دنیوگیم فیطل  ار  قیاقد  فیاطل و  هب  ملاع  میس ،

. تسا رهاظ  زین  نیا  و 
. ناسحا مرک و  فطل و  بحاص  ینعی  دشابیم ، ناسحا  فطل و  زا  قتشم  فیطل  مراهچ ،

قیاـقح و هنُک  روما و  عیمج  هب  ملاـع  ینعی : دـشاب ؛ لـعاف  ینعم  هب  لـیعَف  هک  نآ  لوا ، دـنیامنیم : قـالطا  ینعم  ود  رب  ار  ریبخ  هک  نادـب  و 
. ایشا قیاقد  تایفَخ و 

. ایشا قیاقح  رب  هدننادرگ  علطم  هدنهد و  ربخ  ینعی : دشاب ؛ لعفُم  ینعم  هب  لیعَف  هک  نآ  میود :
هک نادب  هک : تفگ  دلاخ  نب  نیسح  هب  ءانثلاو  هیحتلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا  و 
مه يزیچ  و  هدوبن ، ادخ  زا  شیپ  يزیچ  هک  نآ  رب  دنکیم  تلالد  ار  لقاع  هک  تسا  یتفـص  ندوب  میدـق  و  تسا ، میدـق  نایملاع  دـنوادخ 
هک اریز  تسا . هدوب  يزیچ  هشیمه  وا  اب  ای  ادخ  زا  شیپ  هک  دنک  نامگ  هک  یـسک  هتفگ  دـش  لطاب  سپ  هدوبن . وا  اب  هشیمه  یلزا  دوجو  رد 
وا زا  شیپ  رگا  و  تسوا . اب  هشیمه  هک  دشاب  يزیچ  قلاخ  هنوگچ  و  دوب ، دـناوتیمن  زیچ  نآ  قلاخ  ادـخ  دـشاب ، ادـخ  اب  هشیمه  يزیچ  رگا 

يارب دنچ  یمسا  و  دنچ ، یمان  هب  دومن  فصو  ار  دوخ  یلاعت  يادخ  سپ  میود . زا  ندوب  قلاخ  هب  دوب  دهاوخ  یلوا  لوا ، نآ  دشاب ، يزیچ 
دینادرگ یمـسم  ار  دوخ  سپ  دنناوخب . اهمان  نآ  هب  ار  وا  رارطـضا ، ماگنه  رد  دنرطـضم ، جاتحم و  وا  هب  مدرم  نوچ  هک  دومرف ، ررقم  دوخ 

نوچ سپ  اهنیا . دـننام  میلع و  میکح و  زیزع و  يوق و  ریبخ و  فیطل و  نطاب و  رهاظ و  مویق و  یح و  رهاـق و  رداـق و  ریـصب و  عیمـس و  هب 
یقلخ چیه  و  تسین ، ادخ  لثم  زیچ  چیه  هک : مییوگیم  هک  دناهدینش  ام  زا  و  دنونشیم ، ار  یهلا  يامـسا  نیا  ناگدننک ، بیذکت  تالُغ و 

نیا هک  نآ  لاح  و  درادن ، لثم  هیبش و  ادخ  هک  دییوگیم  نوچ  هک  دـنیامنیم  ضارتعا  ام  رب  دنتـسین ، قفاوم  ادـخ  اب  تالاح  تافـص و  رد 
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. دیکیرش ادخ  اب  تافص  نیا  رد  و  دیتسه ، تافص  نیا  هب  فصتم  و  درک ، ناوتیم  قالطا  امش  رب  همه  ار  امسا 
دننکیم و مان  دسا  دـننکیم و  مان  رامح  ار  یـصخش  هچنانچ  تسا . فلتخم  ینعم  اما  تسا ، کیرـش  هچرگا  هک : تسا  نیا  ناشیا  باوج 

ملاع ار  دوخ  هک  نایملاع  دنوادخ  نینچمه  و  دنرادن . یتهباشم  امسا  نیا  لوا  تایمسم  اب  تایَمسم  نیا  هک  نآ  لاح  و  دننکیم ، مان  هرَکَس 
، دـشاب لهاج  دـیامن ، تقراـفم  وا  زا  اـی  دـشابن  رـضاح  وا  دزن  ملع  نآ  رگا  دوش و  وا  ضراـع  هک  تسا  یثداـح  ملع  راـبتعا  هب  هن  هدومرف ،

زاب دیامنیم و  تقرافم  ناشیا  زا  ملع  نآ  هاگ  و  دنوشیم ، ملاع  یثداح  ملع  هب  دنـشابیم و  لهاج  لوا  هک  دـشابیم  نیقولخم  رد  هچنانچ 
مـسا سپ  تسا ، لاحم  وا  لهج  و  دـنادیم ، ار  ایـشا  عیمج  تسوا و  تاذ  نیع  هک  یلزا  ملع  هب  دـننادیم  ملاع  ار  ادـخ  دـنوشیم و  لهاج 

. تسا فلتخم  ینعم  و  قولخم ، قلاخ و  نایم  تسا  كرتشم  ملع 
، دـید دـنناوتن  ار  اهزیچ  وزج و  نآ  هب  دونـش و  ار  اهزیچ  نآ  هب  هک  دـشاب ، وا  رد  هک  یئزج  رابتعا  هب  هن  دـنمانیم ، عیمـس  ار  اـم  دـنوادخ  و 
هب ادخ  نکیلو  دنوضع . ود  نیا  هب  جاتحم  ندینـش  ندـید و  رد  و  دـننیبیم ، وضع  کی  هب  دنونـشیم و  وضع  کی  هب  نیقولخم  رد  هچنانچ 

ینعم تسا و  كرتـشم  مسا  سپ  ریـصب . مـسا  رد  نـینچمه  و  وزج . وـضعیب و  دـنادیم  هـمه  ار  یندـید  یندینـش و  ياـهزیچ  دوـخ  تاذ 
. فلتخم

هچنانچ قیالخ . لاوحا  رب  علطم  هدننک و  ظفح  ینعم  هب  تسا  مئاق  نکیلو  هداتـسیا . اپرب  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دنیوگیم  مئاق  ار  یلاعت  قح  و 
تـسا هدومرف  هچنانچ  تسوا . هدـنرادهاگن  ظفاح و  تسا و  علطم  شلاوحا  رب  ینعی  نالف ؛ رما  هب  تسا  مئاق  صخـش  نالف  هک : دـنیوگیم 

ینعی تساور ، ادخ  رب  نیا  هب  و  تسا ، هدمآ  زین  یقاب  ینعم  هب  برع  تغل  رد  مئاق  و  دننکیم . هچنآ  هب  یـسفن  ره  رب  معلطم  مئاق و  نم  هک :
. درادن لاوز 

. دیامنیم تیافک  ار  وا  تامهم  ینعی  نالف ، رما  هب  تسا  مئاق  نالف  هک : دنیوگیم  اضیا  و 
ینعم دنیامنیم و  قالطا  ود  ره  رد  ار  ظفل  کی  سپ  هداتـسیا . ياپرب  ینعی  دنیوگیم  هک  مئاق  قولخم  رد  و  تساور . ادخ  رب  یناعم  نیا  و 

. تسا فلتخم 
ار وا  هک  تسا  لاـحم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ناـیملاع  دـنوادخ  رد  و  تسا ، یگزیر  یکچوـک و  ینعم  هـب  قوـلخم  رد  فـیطل  نـینچمه  و 

. رما نالف  هب  مدربن  یپ  ینعی : رمألا . اذه  ینع  فطل  هک : دنیوگیم  هچنانچ  دومن ، ناوت  كاردا 
ناوتیمن فصو  ار  وا  یتفص  چیه  هب  و  تفای ، ناوتیمن  یفیرعت  ياهزادنا و  يدح و  هب  وا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  یهلا  ندوب  فیطل  سپ 

. دومن
. دشاب ملاع  تایئزج  عیمج  هب  هشیمه  هک  تسا  نآ  ادخ  باب  رد  ریبخ  دشاب و  هتخومآ  یملع  هبرجت ، زا  هک  تسا  نآ  قولخم  رد  ریبخ  رد 
رب تسا  بلاغ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  رهاظ  ادـخ  و  دـشاب . هدـمآ  رب  يزیچ  يالاب  رب  هک  دـنیامنیم  قـالطا  يزیچ  رب  نیقولخم  رد  رهاـظ  و 

. مدش بلاغ  نمشد  رب  ینعی : یئادعأ . یلع  ترهظ  هک : دیوگیم  برع  هچنانچ  دنیوا . روهقم  یگمه  ایشا و  عیمج 
هک زیچ  ره  رد  هک  دـشابیم  رترهاظ  ادـخ  زا  زیچ  هچ  و  تسا . رترهاظ  زیچ  همه  زا  شدوجو  هک  دـنمانیم  رهاـظ  ار  ادـخ  رگید  ینعم  هب  و 

. تسا سب  ار  وت  هک  تسه  ردقنآ  وت  رد  شتردق  راثآ  ییامنیم و  هدهاشم  ار  وا  تعنص  ینکیم  رظن 
ادخ رب  ینعم  نیا  و  تخانـش . ناوت  يدح  هب  ار  شتاذ  ای  دید  ناوت  ار  شدوخ  هک  تسا  نآ  دنیوگیم  قولخم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  رهاظ  و 

. تسا لاحم 
تسا ینعم  نیا  هب  ادخ  رد  و  دشاب . هدش  ناهنپ  يزیچ  ریز  رد  دشاب و  هتفر  ورف  يزیچ  نایم  رد  هک  دنیوگیم  نطاب  ار  يرما  قولخم ، رد  و 

. متسناد ار  وا  نطاب  ینعی : هتنطبأ . دیوگیم : برع  هچنانچ  تسا . هدرک  تیارس  زیچ  همه  نطاب  هب  شریبدت  ظفح و  ملع و  هک 
بولغم بلاـغ ، ناـمه  تسه  هاـگآ  و  دوش . بلاـغ  یـسک  رب  تـالآ  بابـسا و  هلیح و  رکم و  یعـس و  هب  هک  تسا  نآ  قولخم  رد  رهاـق  و 

ناشیا هب  تبـسن  هچ  ره  دنیوا و  تردـق  بولغم  روهقم و  همه  تسایـشا و  عیمج  قلاخ  لعاف و  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ادـخ  رد  و  دوشیم .
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. دنکیم یناف  دهاوخ ، ار  هچنآ  دشابیم و  شاب  دیوگب  ار  هچنآ  دیآیم و  لمع  هب  دیامن  هدارا 
ثیدـح رد  و  تسا . ساـیق  نیا  رب  یهلا  يامـسا  ریاـس  و  فلتخم . ینعم  قولخم و  قلاـخ و  ناـیم  تسا  كرتـشم  مسا  اـهنیا  عیمج  رد  سپ 

هچنآ هشپ و  لثم  هزیر ، رایسب  تاناویح  زا  تسا  هفیطل  روما  قلاخ  هک  نوچ  دنمانیم  فیطل  ار  ادخ  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید 
زا و  هتخاس . زاتمم  رگیدـکی  زا  هدرک و  قلخ  يرن  ياهدام و  اهنیا  زا  عون  ره  رد  و  دـیآیمنرد . مشچ  هب  یگزیر  زا  هک  تسا  رتدرخ  نآ  زا 
رعق رد  هچنآ  دـهدیم  يزور  دـیامرفیم و  تیبرت  ار  یگمه  و  هدرک ، قلخ  تسا  نآ  رد  ناشیا  حالـص  هچنآ  اهنیا  دارفا  زا  يدرف  ره  يارب 

ناشیا میلعت  تسا  نآ  رد  ناشیا  تحلـصم  هچنآ  و  هدـیرفآ . اهنابایب  اهارحـص و  رد  هچنآ  هدومرف و  قلخ  ناتخرد  تسوپ  رد  هچنآ  اـیرد و 
نابز هب  ار  کی  ره  و  هتخاس ، نازیرگ  گرم  زا  ار  کی  ره  و  هدومن ، ناشیا  میلعت  ار  نآ  تیفیک  هداد و  ناشیا  هب  تعماـجم  توق  هدومرف و 

هک هداد  نادـنزرف  تبحم  ار  ناشیا  و  دـننامهفیم . دوخ  نادـنزرف  هب  ار  بلاطم  دـنمهفیم و  ار  رگیدـکی  نخـس  هک  هدرک  انـشآ  دوخ  عون 
رد ار  اهنیا  و  هدرک . ناشیا  ياهیزیمآ  گنر  رد  تعنـص  تیاهن  هدرک و  قلخ  فلتخم  ياهگنر  کی  ره  رد  و  دـنربیم . ناـشیا  يارب  يزور 

. دومن ناوتیمن  ناشیا  سمل  تسد ، هب  دنیآیمنرد و  هدید  هب  يدرُخ  زا  هک  هدرک  دنچ  يروناج 
، تسایـشا قیاقد  قلاخ  روما و  فیاطل  هب  ملاع  تسا و  فیطل  ناشیا  عناص  هک  میتسناد  میدرک  هدـهاشم  ار  فیطل  ياـهقلخ  نیا  نوچ  سپ 

اهتعنـص نیا  هب  ار  دوجو  ملاع  ناتـسلگ  هتخیر و  اهگنر  نینچ  مدـع  حول  رب  تدـم ، هداـمیب و  تلآ و  تادایب و  هحراـج و  وضعیب و  هک 
. هتسارآ

تسا دنوادخ  تردق  ملع و  رد  مهد : لصا 

لثم  ) ءامکح زا  یعمج  راکنا  تسا و  ناناملسم  یعامجا  ینعم  نیا  و  هدومن . هطاحا  تایئزج  تایلک و  زا  ایشا  عیمج  هب  یهلا  ملع  هک  نادب 
دعب و  لازآ ، لزا  رد  هدوب  ملاع  ایـشا  عیمج  هب  ملاع ، دنوادخ  هکلب  تسا ، رفک  تایئزج ، هب  ار  یهلا  ملع  اردصالم ) دامادریم و  انیـس و  نبا 

حیـضوت هب  جایتحا  هدیـسر و  ترورـض  دـح  هب  رابخا  تایآ و  زا  رما  نیا  و  ددرگیمن . هدایز  دوشیمن و  لدـبتم  وا  ملع  زیچ  نآ  دوجو  زا 
. درادن

هدرک قلخ  هچنآ  ربارب  رازه  رازهدـص  ینآ  ره  رد  هک  تسا  رداق  و  تانکمم ، عیمج  هب  تبـسن  تسا  ماـع  یهلا  تردـق  هک  تسناد  دـیاب  و 
رتشیب تسد  ود  اـبلاغ  هک  تسا  نآ  یـضتقم  تحلـصم  نکیلو  دـیامرف ، قلخ  رتـشیب  هک  هدومن  اـضتقا  تحلـصم  نکیلو  دـیامن ، قلخ  تسا 

. دشابن
تاعنَتمُم هک  دراد  نیا  رب  تلالد  تسا  رداق  ءیـش  همه  رب  ادخ  هک  تسا  هدش  دراو  نیا  قفاوم  رابخا  تایآ و  رد  ثیدح و  نیا  رد  هچنآ  و 

تردق بناج  زا  روصق  تاعنتمم  رد  و  دومن . ناوتیم  قالطا  ءیش  نکمم ، بجاو و  رب  نیمه  دنتـسین و  ءیـش  دنالاحم ، هک  دنچ  يرما  و 
رد روصق  هنوگچ  و  دبای . قلعت  نآ  هب  دوجو  هک  تسین  نیا  لباق  تسا ، لاحم  نوچ  هک  تسا  لحم  نآ  بناج  زا  روصق  هکلب  تسین ، ادـخ 

. دیامن دوجوم  دننکیم ، نُک  ظفل  هب  نآ  زا  ریبعت  هک  هدارا  ضحم  هب  دهاوخ ، هچنآ  دشاب و  مدع  وا  هنازخ  هک  دشاب  یسک  تردق 
لوغـشم دوخ  دـنوادخ  اب  تفر و  روط  هوک  هب  یـسوم  ترـضح  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  هچناـنچ 

میاـمن هدارا  هک  ار  يرما  ره  هک  تسا  نم  هنازخ  یـسوم  يا  هک : دومرف  اـمنب . نم  هب  ار  دوخ  ياـههنیزخ  ادـنوادخ  تفگ : دـش و  تاـجانم 
. دوشیم دوجوم  ءیش  نآ  وش  دوجوم  میوگیم 

قیرط قفاوم  دوب ، هدش  اهنآ  رد  لطاب  لها  زا  رایسب  فالتخا  دوب و  مزال  اهنیا  هب  داقتعا  دوب و  نید  هیرورـض  لوصا  زا  لصا  هد  نیا  نوچ  و 
عبتا نم  یلع  مالسلاو  يورن . رد  هب  نید  هار  زا  تلالَض  كوکش و  بابرا  تاهبش  هب  هک  دومن  نایب  لامجا  هجو  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

. يدهلا
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یب نامیالا  مث 

هراشا

. ارینم اجارس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  اریذن و  اریشب  سانلا ، هفاک  یلا  ینلسرأ  یلاعت  هللا  نأب  رارقالا  و  یب ، نامیالا  مث 
ندومن رارقا  تسا و  نم  هب  نامیا  اهنآ ، هب  نامیا  بجاو و  تافص  تاذ و  تفرعم  زا  دعب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترـضح 
تفلاخم یهانتمریغ و  ياهباوث  هب  مهدیم  تراشب  ار  ناگدـننکتعاطا  هک  هداتـسرف ، يربمغیپ  رب  نایمدآ  هفاک  هب  ارم  یلاعت  قح  هکنیا  هب 

ماهدنـشخب رون  غارچ  و  وا ، قیفوت  وا و  نامرف  هب  وا  تعاطا  ادخ و  يوس  هب  ار  مدرم  مناوخیم  و  یهلا ، ياهباذع  زا  مناسرتیم  ار  ناگدننک 
. مناسریم تیاده  نامیا و  رون  هب  تلالض  لهج و  ياهیکیرات  زا  ار  مدرم  هک 

لامک هجو  رب  رـصتخم  نیا  رد  رما  نیا  نایب  و  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناـمزلارخآ  ربمغیپ  توبن  هب  رارقا  نید  لوصا  زا  یکی  هک  نادـب 
. دیامنیم ریرحت  هدیاف  دنچ  نمض  رد  ار  نآ  زا  یلمجم  نکیلو  دومن ، ناوتیمن 

نآ اب  قیالخ  جایتحا  یبن و  دوجو  ترورض  نایب  رد  یلوا : هدیاف 

وا هک  تسا  مولعم  هچ ، تسین ؛ دوخ  يارب  زا  یتعفنم  لیـصحت  ملاع  نیا  قلخ  زا  یهلا  ضرغ  هک  تسا  مولعم  رهاـظ و  یـسب  نیا  هک  نادـب 
دنـشاب نآ  لباق  هک  یتالامک  هب  ار  قلخ  هلباق  دارفا  هک  تسا  نآ  ضرغ  هکلب  تسین . جاتحم  ریغ  هب  یلاـمک  چـیه  رد  تسا و  تاذـلاب  ینغ 

. دنادرگ زیاف 
هبتر زا  شتالامک  ضرع  دراد و  هدایز  تالامک  دادعتسا  تیلباق و  تاقولخم ، عیمج  زا  دش -  هراشا  نآ  هب  اقباس  هچنانچ  یناسنا -  هئـشن  و 

. دناتادوجوم سخا  هک  یلهجوبا  يرکبوبا و  يرمع و  هبتر  ات  تسا ، تانوکم  فرشا  هک  تسایبنالا  متاخ 
ینابر ملعم  نودب  لامک  زا  وحن  نیا  هک  تسین  یکـش  و  دوشیم . صیاقن  عفر  تالامک و  لیـصحت  هب  یناسنا  عون  لامک  هک  تسا  رهاظ  و 
رـسیم درادب ، تاریخ  رب  ار  مرم  دیعو ، دعو و  هب  و  دنراد ، ار  ایـشا  حُبق  نسُح و  یهلا  یحو  هب  دـشاب و  هدوب  دـیؤم  یلاعت  قح  بناج  زا  هک 
ناـشیا رظن  رد  هحیبـق  روـما  دنـشابیم و  اهیدـب  هب  بغار  تاذـل ، تاوهـش و  یعاود  راـبتعا  هب  يرـشب  سوـفن  هک  تسا  رهاـظ  هچ ، تسین .

. دننادیم نسح  دوخ  تاوهش  هب  ار  هحیبق  روما  ملاع  رثکا  و  دشابیم ، نسحَتسُم 
یحو نودب  یناسنا  لقع  هک  تسا  مولعم  و  دوشیمن . یـشمَتُم  اهباقع  زا  دـیعو  اهباوث و  هب  هدـعو  نودـب  روما  نیا  هک  تسا  مولعم  اضیا  و 
رومأم یلاعت  هناحبـس و  قح  بناج  زا  هک  یـصخش  ریغب  سپ  دـنکیمن . یمرج  ره  باقع  یلمع و  ره  باوث  تایـصوصخ  هب  هطاحا  یناـبر 

: تهج ود  زا  تسا  راچان  ار  صخـش  نیا  و  ددرگیمن . لصاح  ناشیا  لیمکت  قلخ و  داـشرا  دـناد ، یهلا  یحو  هب  ار  حـبق  نسح و  دـشاب و 
هک دـنک ، ناشیا  اب  شزیمآ  تفلا و  دـیامن و  نیفلکم  اب  تبحاصم  هملاکم و  تسناؤم و  تسلاجم و  رابتعا  نآ  هب  هک  تیرـشب ، تهج  یکی 

یهانتمان تاضویف  دعتسم  تهج  نآ  هب  هک  تسا ، لامک  سدقت و  تیناحور و  تهج  رگید  تهج  و  دیامن ؛ ریثأت  ناشیا  سفن  رد  وا  نخس 
. دناسر قلخ  هب  لوا  تهج  هب  و  دیامن ، فراعم  مَکِح و  مولع و  هضافتسا  یناث  تهج  زا  هک  دشاب ، هدوب  یهلا  سدقا  بانج  هب  برق  و 
فرـش هب  ترـضح  نآ  ياهباوج  هب  دومن و  اهلاؤس  دمآ و  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یقیدـنز  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 

تباث ام  نوچ  هک : دـندومرف  ترـضح  دـییامنیم ؟ لسر  ایبنا و  تابثا  لیلد  هچ  هب  هک : دوب  نیا  اهلاؤس  نآ  هلمج  زا  و  دـیدرگ . زیاف  مالـسا 
يانب تسا و  یمیکح  عناص  نآ  و  نیقولخم ، عیمج  تافـص  زا  ام و  تافـص  زا  تسا  هزنم  تسام و  عناص  قلاخ و  هک  ار  يدنوادخ  میدرک 

ورهبور وا  اب  هک  تسین  مسج  دـیآیمنرد و  سح  سمل و  هب  دـید و  دـنناوتیمن  ار  وا  قلخ  تسا و  تحلـصم  تمکح و  رب  شروما  عیمج 
تلالد ار  ناشیا  هک  دنـشاب  قیالخ  وا و  نایم  رد  نالوسر  دیاب  تمکح  قفو  رب  هک  دـش  تباث  سپ  دـنیامن ، وگوتفگ  هجاُحم و  هملاکم و 
تـسا ناشیا  عون  ياقب  ثعاب  هک  دنچ  يزیچ  هب  دننک  ییامنهار  و  تسا ، ناشیا  عفن  ثعاب  تسا و  نآ  رد  ناشیا  تحلـصم  هچنآ  رب  دنیامن 
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. تسا ناشیا  يانف  ثروم  اهنآ  كرت  و 
قلخ هب  ار  ینابر  مکح  یهلا و  فیلاکت  دـنیامن و  یهن  رما و  ار  مدرم  میلع  میکح  بناج  زا  هک  دنـشاب  دـیابیم  یعمج  هک  دـش  تباث  سپ 
لماک هدومن و  تمکح  هب  بیدأت  ار  ناشیا  هک  قلخ ، نایم  زا  دـنیادخ  ياههدـیزگرب  هک  دـناناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  ناشیا  و  دـنناسر ،
ناشیا هب  بیکرت  تروص و  قلخ و  رد  دنتـسین و  کیرـش  قلخ  هماع  اب  تافـص  قـالخا و  رد  هک  هتخاـس ، تمکح  هب  ثوعبم  هدـینادرگ و 

ندرک و هدنز  هدرم  لثم  دنکیم ، تلالد  ناشیا  تیقح  رب  هک  دهاوش ، نیهارب و  تازجعم و  لیالد و  هب  دـندیؤم  ادـخ  بناج  زا  دـناهیبش و 
تیقح لیلد  شاهزجعم  ملع و  لامک  هک  دشابیمن ، یلاخ  ناشیا  زا  یکی  زا  ادـخ  نیمز  زگره  و  نداد . افـش  ار  سیپ  ندرک و  نشور  روک 

. شربمغیپ تیقح  رب  تسا  یلیلد  یصو  ره  و  تسوا .
روما رد  يرگید  هب  يدرف  ره  تسا و  عبطلاب  یندم  ناسنا  نوچ  هک  هدومرف ، زین  رگید  لیلد  هب  هراشا  ثیدـح  نیا  رد  ترـضح  هک  نادـب  و 
راچان سپ  دوشیم ، تارجاشم  تاعزانم و  ثعاب  اهـشزیمآ  و  تسا ، رورـض  ناشیا  شزیمآ  رگیدـکی  اب  و  دـناجاتحم ، دوخ  داعم  شاـعم و 

ار رگیدـکی  يدوز  هب  هنرگا  و  دـشابن . وا  مکح  رد  یلیم  یفیح و  هک  يوحن  هب  دـیامن  ناشیا  تاعزانم  عفر  هک  یمکاح  زا  ار  ناـشیا  تسا 
ملع رب  تسا  فوقوم  مکح  اضیا  و  تسین . لیم  فیح و  زا  نومأم  دشابن  ادخ  بناج  زا  دیؤم  ات  مکاح  نیا  و  دـنوشیم . یناف  دنـشکیم و 

یحو هب  دـیؤم  مکاح  سپ  دومن . دـناوتیمن  ماکحا  تایـصوصخ  عیمج  هب  هطاحا  يرـشب  لقع  هک  تسا  رهاظ  و  ماـکحا ، تایـصوصخ  هب 
. دشاب دیابیم 

تسا هزجعم  رد  هیناث : هدیاف 

تداع قراخ  رما  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا . هزجعم  نآ ، دیناسر ، دـنناوت  مه  هب  یبن  توبن  هب  ملع  نآ ، هب  سان  هماع  هک  یلیلد  هک  نادـب 
ار هام  ندرک و  هدـنز  هدرم  ندرک و  اهدژا  ار  اصع  دـننام  دنـشاب ، زجاع  نآ  لثم  هب  نایتا  زا  نارگید  ددرگ و  رهاظ  يربمغیپ  یعدـم  زا  هک 

. ندرک قش 
نیا نم  تیقح  رب  هاوگ  میادـخ و  هداتـسرف  ربمغیپ  نم  هک  دـیامن  يوعد  یـصخش  هاگره  هچ ، تسا . رهاظ  توبن  رب  هزجعم  تلـالد  هجو  و 

، دشاب رـشب  تقاط  زا  جراخ  راک  نآ  دیآ و  روهظ  هب  هتفگ  هچنآ  قباطم  و  دـنکیم ، يراج  نم  تسد  رب  ادـخ  ار  بیرغ  رما  نالف  هک  تسا 
. تسادخ هداتسرف  صخش  نآ  هک  دسریم  مه  هب  ملع 

و مرادب ، راک  نالف  هب  ار  امـش  هک  ماهدـش  رومأم  هاشداپ  بناج  زا  نم  هک : دـیوگب  یهاشداپ  سلجم  راضح  هب  یـصخش  هاگره  هچنانچمه 
هاشداپ و  دنیـشنیم ، دزیخیمرب و  تخت  زا  راب  هس  اـی  دـیاشگیم ، ددـنبیم و  هبترم  هس  ار  هنزور  نآ  هاـشداپ  هک  نآ  نم  قدـص  رب  دـهاش 

قباطم نآ  زا  دعب  و  دشاب -  نایم  رد  هدرپ  هاوخ  و  باجحیب ، تعامج  نآ  دزن  دشاب  رـضاح  هاوخ  دشاب -  هدینـشیم  ار  صخـش  نآ  نخس 
. دیوگیم تسار  صخش  نآ  هک  دسریم  مه  هب  نیقی  ار  نارضاح  عیمج  دیآ ، روهظ  هب  هاشداپ  زا  صخش  نآ  هتفگ 

ادخ رب  تسا و  حیبق  بذاک  قیدصت  و  دشاب . هدرک  وا  قیدصت  دزاس ، رهاظ  بذاک  یعدـم  هتفگ  قبط  رب  ار  هزجعم  یلاعت  يادـخ  رگا  زین  و 
يدبا تلالـض  بجوم  هک  یقیدـصت  نینچ  نیا  تمحر  فطل و  تیاهن  اب  دـنوادخ  زا  هک  دـیامنیم  زیوجت  لقع  هنوگچ  اضیا  تسین . اور 

. دیآ روهظ  هب  دشاب  قلخ 
هچنانچ دسریم ، مه  هب  ملع  زین  هرتاوتم  رابخا  هار  زا  هزجعم  روهظ  هب  لمع  زا  دسریم ، مه  هب  توبن  هب  ملع  هزجعم ، ندید  زا  هچنانچمه  و 

. دوشیمن هدایز  چیه  ندید ، زا  دعب  هک  هدیسر  مه  هب  یملع  هکم  رهش  دوجو  رتاوت  زا  ار  ام 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  بلطملادبع  نب  هللادبع  نبدمحم  نامزلارخآ  ربمغیپ  توبن  رب  لیلد  ریرقت  رد  هثلاث : هدیاف 

. تساصحا دح و  قوف  ترضح  نآ  تارهاب  تایآ  تارهاظ و  تازجعم  هک  نادب 
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توبن ياوعد  قبط  رب  ار  نآرق  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  مولعم  رتاوـت  هب  هک  اریز  تسا . دـیجم  نآرق  ترـضح  نآ  تازجعم  هلمج  زا  و 
کی ربارب  رد  هک  دـندومن  فیلکت  دـندوب ، رتشیب  نابایب  گیر  زا  هک  نآ  اب  ار ، برع  لـیابق  ياـغُلب  احَُـصف و  عیمج  دـندروآ و  هزجعم  دوخ 

ناشیا و ترثک  تاعامج و  روفو  اب  و  دـشاب ، نآ  لثم  تحاـصف  تغـالب و  رد  هک  دـیروایب  ياهروس  ینآرق  ياـههروس  زا  کـچوک  هروس 
هب دـندرک و  زجع  هب  فارتعا  همه  دروآ و  دنتـسناوتن  يزیچ  دـندرک ، یعـس  هک  نادـنچ  دنتـشاد ، هک  يرفک  تیبصع و  تاودـع و  تدـش 
رب ناشیا  رادم  دوب و  ناشیا  هشیپ  تغالب  تحاصف و  نامز  نآ  رد  هکنیا  اب  دندرکن ، نایتا  رما  نیا  هب  دنداد و  رد  نت  ندش  هتـشک  هلتاقم و 

. دوب راعشا  بطُخ و 
هللا تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  دوب ، هماع  ياملع  زا  هک  تیکـسلا  نبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا  هچنانچ 

و داتـسرف ، وب  رحِـس  هب  هیبش  هک  دنچ  يزیچ  اصع و  اضیب و  دی و  اب  ار  نارمع  نب  یـسوم  نایملاع  دنوادخ  ارچ  هک : درک  لاؤس  دمآ و  هیلع 
رب داتسرف ، ار  یسوم  نوچ  ادخ  هک : دومرف  ترضح  داتـسرف ؟ مالک  نخـس و  هزجعم  اب  ار  ام  ربمغیپ  و  داتـسرف ، بط  هب  ار  یـسیع  ترـضح 
رد ناشیا  هک  يرما  نآ  هب  هک  داتسرف  دنچ  ياهزجعم  اب  ار  یسوم  اذهل  دندوب . رایسب  نامز  نآ  رد  نارحاس  دوب و  بلاغ  رحس  شرصع  لها 

مامت ناشیا  رب  ار  تجح  وحن  نیا  هب  و  نآ . يربارب  زا  دندش  زجاع  ناشیا  دینادرگ و  لطاب  ار  ناشیا  رحـس  و  دوب ، هیبش  دنتـشاد  تراهم  نآ 
بیبط هب  مدرم  دوب و  هدیـسر  مه  هب  نامز  نآ  رد  میظع  ياهالب  نمزم و  ياهتفوک  هک  دـیدرگ  ثوعبم  ینامز  رد  یـسیع  ترـضح  و  درک .

هک ندیـشخب ، افـش  ار  سیپ  روک و  ندرک و  هدنز  هدرم  زا  داتـسرف  دنچ  ياهزجعم  هب  ار  وا  سپ  دندوب . رهام  يابطا  دندوب و  جاتحم  رایـسب 
رـصع نآ  لها  رادم  هک  دینادرگ  ثوعبم  ینامز  رد  ار  ام  ربمغیپ  و  دش . مامت  ناشیا  رب  یهلا  تجح  و  دـندش . زجاع  اهنآ  زا  رـصع  نآ  لها 

ماکحا ظعاوم و  یهلا و  باتک  زا  ترضح  نآ  سپ  دوب . نخس  تعنص  نیمه  هب  ناشیا  رخافت  و  دوب ، راعـشا  غیلب و  ياهمالک  اههبطخ و  رب 
. درک مامت  ناشیا  رب  ار  ادخ  تجح  و  دندش ، دوخ  زجع  هب  فرتعم  ناشیا  هک  دروآ  دنچ  يزیچ 

: هک دومرف  تسا ؟ زیچ  هچ  مدرم  رب  ادخ  تجح  زورما  هک  وگب  ماهدیدن . نم  نامز  نیا  رد  یملاع  وت  لثم  هک  هللاو  هک : تفگ  تیکـسلا  نبا 
لمع وا  هتفگ  هب  ییامن و  وا  قیدصت  و  دیوگ ، ادـخ  رب  تسار  هک  یـسک  نایم  ییامن  زیمت  نآ  هب  هک  تسا  لقع  نامز  نیا  رد  ادـخ  تجح 

. ینک بیذکت  ار  وا  ددنب  ادخ  رب  غورد  هک  یسک  و  ینک ،
. تسا نیمه  قح  باوج  هللاو  هک : تفگ  تیکسلانبا 

رب و  تسا . رایسب  هتـسویپ -  رتاوت  هب  اهنآ  رثکا  دناهدومن و  تیاور  هماع  هصاخ و  بتک  رد  هک  تاداع -  قراوخ  تازجعم و  زا  نآرق  ریغ  و 
دوخ و ياج  زا  تخرد  ندرک  تکرح  و  رمق ، قش  لثم  تسین ، یکـش  اهنآ  نایم  كرتشم  ردق  ندوب  رتاوتم  رد  یـضعب ، رتاوت  مدع  ریدـقت 

عیمج هک  يوحن  هب  شکرابم  ناتـشگنا  نایم  زا  بآ  ندش  يراج  و  نتـشگرب ، دوخ  ياج  هب  وا  هدومرف  هب  زاب  ترـضح و  نآ  دزن  هب  ندمآ 
نم رب  رهز  هک : مومسم  هلاغزب  نتفگ  نخـس  و  ترـضح ، نآ  تسد  رد  هزیرگنـس  نتفگ  حیبست  دندش ، باریـس  نآ  زا  نایاپراهچ  رکـشل و 

و نینمؤملا ، ریما  ترـضح  زامن  يارب  باـتفآ  ندـینادرگرب  و  نج ، ندـیورگ  و  كدـنا ، ماـعط  زا  ریثک  یعمج  ندـینادرگ  ریـس  و  دـناهدز ،
لاوحا زا  نتفرگن ، میلعت  يرـشب  زا  ندـناوخن و  يزیچ  دوجو  اب  و  شبحاص ؛ زا  هقان  ندرک  هوکـش  و  وا ، توبن  رب  رامـسوس  نداد  تداـهش 

چیه زا  و  ندوب ، علطم  قیاقح  عیمج  رب  لاح  نیا  اب  و  یفـالتخا ، یللخ و  نودـب  عقاو  قفاوم  نداد  ربخ  ناـشیا  ریغ  ناربمغیپ و  زا  اههتـشذگ 
لعف هب  همه  و  هدنیآ ، نامز  رد  رایـسب  روما  عوقو  زا  نداد  ربخ  و  ندشن ، باوج  زا  زجاع  لاؤس  چیه  رد  و  ندـشن ، بولغم  تجح  رد  سک 

ندومن هلتاـقم  و  مالـسا ، لـها  تسد  هب  مور  سراـف و  نیازخ  نتـشگ  حوتفم  مور و  ندـش  بولغم  ربیخ و  حـتف  هکم و  حـتف  لـثم  ندـمآ ،
و مالسلامهیلع ، تیب  لها  تیمولظم  و  ناورهن ، جراوخ  اب  هیواعم و  اب  ریبز و  هحلط و  هشیاع و  هاپس  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
و دالب ، رب  مالسا  لها  نتشگ  طلسم  و  هقرف ، هس  داتفه و  هب  تما  فالتخا  و  مهیلع ، هللا  تاولص  نینـسح  تداهـش  همطاف و  ترـضح  تافو 

. دمآ دهاوخ  رذوبا  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ  تما  نیا  رد  هیفوص  ندیسر  مه  هب  و  قباس ، يایبنا  نایدا  رب  نید  نیا  نتشگ  بلاغ 
. دومن ناوت  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  تازجعم  نیا  لاثما  و 
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تناید و تناما و  تورم و  تمه و  قلُخ و  ملح و  ملع و  بسح و  بسن و  زا  ترضح  نآ  راوطا  فاصوا و  هظحالم  زا  اهنیا  زا  رظن  عطق  و 
نـسح سفن و  اب  هدـهاجم  تنیط و  يافـص  قیالع و  كرت  تدابع و  تضاـیر و  تعاـنق و  عرو و  دـهز و  توتف و  تعاجـش و  تلادـع و 

هدیدنسپ راثآ  هدیمح و  تافـص  ریاس  اهلد و  رد  شتبحم  رارقتـسا  رادرک و  یتسرد  راتفگ و  یتسار  قلخ و  اب  ترـشاعم  تیفیک  كولس و 
. دسریم مه  هب  ترضح  نآ  تیقح  هب  مزج  ار  یلقاع  ره  بانج ، نآ 

دنوادخ ریغ  زا  قَسن  نیا  نوناق و  نیا  هک  دنادیم  وا ، سدقم  تعیرش  طباوض  نید و  ماکحا  رد  دنکب  یلمأت  كدنا  یـسک  رگا  نینچمه  و 
. دشابیمن نایملاع 

. دوشیم لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  تسا و  رایسب  تسه  نایم  رد  لاحلا  هک  هقباس  يایبنا  ياهباتک  رد  ترضح  نآ  تثعب  هب  رابخا  و 
. مییامنیم افتکا  باب  نیا  رد  ثیدح  کی  داریا  هب  بانج  نآ  تازجعم  نایب  رد  و 

رفعج نب  یسوم  مردپ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک : هدرک  تیاور  رمَعُم  زا  یلاع  دنـس  هب  دانـسالابرق  باتک  رد  يریَمِح 
جنپ متماق  ینعی :  ) مدوب یـسامُخ  لفط  نم  و  مدوب ، مالـسلا  هولـصلاهیلع و  دمحم  نبا  رفعج  مردـپ  دزن  يزور  هک  داد  ربخ  ارم  مالـسلا  هیلع 

تسا و تما  نیا  ربمغیپ  هک  يدمحم  دـنزرف  وت  هک : دـنتفگ  دـندمآ و  مردـپ  تمدـخ  هب  دوهی  زا  یتعامج  هک  مدوب ) هلاسجنپ  ای : دوب ، ربِش 
ار وا  نادـنزرف  ار و  میهاربا  ترـضح  ادـخ  هک  میاهدـناوخ  تاروت  رد  اـم  هک : دـنتفگ  ناـشیا  یلب . هک : دومرف  تسا ؟ نیمز  لـها  رب  تجح 
هک ار  ناربمغیپ  دالوا  میاهتفاـی  نینچ  هشیمه  و  هدومرف . ررقم  تماـما  یهاـشداپ و  ناـشیا  يارب  هدرک و  تمارک  توبن  تمکح و  باـتک و 
هب هتفر و  رد  هب  دـیربمغیپ  لسن  هک  امـش  زا  ارچ  سپ  دـسریمن . ناشیا  ریغ  هب  دـیامنیمن و  زواجت  ناشیا  زا  تیـصو  يربمغیپ و  تفالخ و 

، دیاب هچنانچ  ار  امـش  دـنرادیمن و  یعرم  امـش  رما  رد  ار  امـش  ربمغیپ  تمرح  منیبیم و  بولغم  فیعـض و  ار  امـش  هتفرگ و  رارق  نارگید 
مولظم و ادخ  نانیما  ایـصوا و  ناربمغیپ و  هشیمه  هلب ؛ هک : دومرف  دـش و  نایرگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامـشچ  دـنیامنیمن ؟ مارکا 

. دنشابیم وا  عیطم  رکاش و  ادخ  ناگدنب  زا  یکدنا  و  دناهدوب ؛ بلاغ  ناملاظ  هشیمه  دناهدش و  هتشک  قحان  هب  دناهدوب و  روهقم 
نایاوشیپ همئا و  دنـشابیم و  وا  مولع  هب  ملاع  یهلا  نیقلت  هب  و  دننادیم ، ار  یهلا  مولع  قلخ ، میلعتیب  ناشیا  دالوا  ایبنا و  هک : دنتفگ  ناشیا 

شیپ هک : دومرف  نم  هب  ترضح  هدیسر ؟ نینچ  امش  هب  یهلا  مولع  ایآ  دنـشاب . دیابیم  نینچ  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  ياههفیلخ  قلخ و 
يرای ترصن و  هب  نک  دییأت  امرف و  تیوقت  ار  وا  وت  ادنوادخ  هک : دومرف  دیلام و  نم  هنیس  رب  تسد  متفر ، کیدزن  نم  سپ  یـسوم . يا  ایب 

. دییامن لاؤس  وا  زا  دیهاوخیم  هچنآ  هک : تفگ  دوهی  هورگ  نآ  هب  و  دمحم . لآ  دمحم و  قح  هب  دوخ 
زا دییامن  لاؤس  هک : ناشیا  هب  متفگ  نم  هدیـسرن ؟ ملع  هبترم  هب  هتفاین و  زونه  يزیچ  هک  یلفط  زا  مینک  لاؤس  هنوگچ  ام  هک : دـنتفگ  ناشیا 

. دیراذگب ار  جاجل  تَنَع و  و  ندیمهف ، هقفت و  يور 
. دوب هدینادرگ  یسوم  ترضح  هزجعم  ادخ  هک  یتیآ  ُهن  زا  هد  ربخ  ار  ام  هک : دنتفگ 

خـلم و و  تخاـسیم ، نشور  رون  زا  ار  ناـهج  دروآیم و  نوریب  ناـبیرگ  زا  ار  دوخ  تسد  و  دـشیم ، اـهدژا  هک  دوب  اـصع  هک : متفگ  نم 
نم و  دروآ -  ناشیا  يارب  يولَس  نم و  و  دروآ ، لیئارساینب  رس  يالاب  رب  ار  روط  و  تشامگ ، نوعرف  باحـصا  رب  ار  نوخ  غزو و  شپش و 

. تفاکش ناشیا  يارب  ار  ایرد  و  تسا ،-  تیآ  کی  ود  ره  يولس  و 
: متفگ دـندیورگ ؟ وا  هب  دـش و  لـیاز  شتما  لد  زا  کـش  نآ  هب  هک  دروآ  ياهزجعم  تیآ و  هچ  امـش  ربمغیپ  وگب  یتـفگ . تسار  دـنتفگ :

. دییامن ظفح  دیمهفب و  دیرادب و  شوگ  مرامشب . ار  ياهراپ  نم  تسا . رایسب  تازجعم  تایآ و 
نیمز هب  اـهربخ  دـندادیم و  شوـگ  دـنتفریم و  اهنامـسآ  هب  ترـضح  نآ  تـثعب  زا  شیپ  نیطایـش  نـج و  هـک  دـینادیم  امـش  لوا : اـما  و 

نانهاک و و  دـندرک ، عنم  دـندنار و  اههراتـس  نتخیر  باهـش و  ریت  هب  ار  ناشیا  وا  تلاـسر  زا  دـعب  و  دـنتفگیم . ناـنهاک  هب  دـندروآیم و 
. دش عطقنم  ناشیا  ياهربخ  دندش و  لطاب  نارحاس 

(. تشذگ رذوبا  هصق  رد  هچنانچ   ) ترضح نآ  يربمغیپ  رب  گرگ  نداد  یهاوگ  نتفگ و  نخس  میود :
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یناوج بابش و  ماگنه  رد  تیلوفط و  مایا  رد  وا  ییاناد  تناید و  تناما و  هجهل و  یتسار  رب  نمـشد  تسود و  دنتـشاد  قافتا  هک : نآ  میس 
. تسین تالامک  مولع و  رد  وا  دننام  هک  دندوب  فرتعم  همه  و  وا . يریپ  تیلوهک و  نس  رد  و 

زا ترـضح  نآ  لاوحا  زا  وا  دـنتفر . وا  دـنز  هب  بلطملادـبع  اب  شیرق  هورگ  دـش ، هشبح  هاشداپ  نَزَی  يذ  نب  فیَـس  نوچ  هک : نآ  مراـهچ 
شیرق عیمج  دیسر . دهاوخ  مه  هب  امش  نایم  رد  فاصوا  نیا  اب  يربمغیپ  هک  تفگ  ناشیا  هب  ار  ترـضح  نآ  فاصوا  درک و  لاؤس  ناشیا 

دوب دهاوخ  هنیدم  رد  وا  رقتسم  تسا و  هدش  کیدزن  وا  تثعب  نامز  تفگ : يرامشیم . وت  هک  تسا  دمحم  فاصوا  نیا  هک : دندرک  رارقا 
. دش دهاوخ  نوفدم  اجنآ  رد  و 

بلطملادبع ترضح ، نآ  تثعب  زا  لبق  دنک  بارخ  ار  هبعک  هک  دروآ  ار  نالیف  دوب ، نمی  هاشداپ  هک  موسکی  نب  ههربا  نوچ  هک : نآ  مجنپ 
فیـس ربخ  زا  دعب  نیا  و  درک . اعد  درک و  عمج  ار  هکم  لها  و  دننک . بارخ  ار  نآ  هک  دراذـگیمن  هک  دراد  یبحاص  هناخ  نیا  هک : تفگ 

. داد تاجن  ار  هکم  لها  هکم و  درک و  كاله  ار  ناشیا  داتسرف و  ناشیا  رب  ار  لیبابا  ادخ  ترضح  نآ  تکرب  هب  و  دوب ، نزی  يذ  نبا 
گنـس نآ  هک  تساوخ  هدیباوخ . يراوید  تشپ  رد  هک  دید  دمآ . نوریب  ترـضح  نآ  بلط  هب  تفرگرب و  یگنـس  لهجوبا  هک : نآ  مشش 

. تخادنا تسناوتن  درک ، شالت  هک  نادنچ  دیبسچ و  شتسد  هب  دزادنیب ، ترضح  نآ  يور  رب  ار  نارگ 
باـب زا  ناـشیا  درک . تیاکـش  دـمآ و  شیرق  دزن  هـب  یبارعا  دادیمن . ار  شرز  دوـب و  هدـیرخ  يرتـش  ییبارعا  زا  لـهجوبا  هـک : نآ  مـتفه 

لهجوبا زا  ار  وت  قح  هک  وگب  ار  وا  دـنتفگ : درازگیم .-  زاـمن  هبعک  دزن  رد  ترـضح  و  دـنداد -  یبارعا  ناـشن  ار  ترـضح  نآ  رخـسمت ،
لهجوبا تفوک . ار  رد  درب و  لهجوبا  هناخ  رد  هب  دوخ  اب  ار  وا  ترـضح  دومن ، ترـصن  بلط  دـمآ و  ترـضح  دزن  هب  یبارعا  نوچ  دریگب .

میلـست ار  یبارعا  قح  تعاـس  رد  و  مهدیم . تفگ : هدـب . ار  یبارعا  قح  هک : دوـمرف  يراد ؟ راـک  هچ  تفگ : دـمآ و  نوریب  لاوحـالاریغتم 
. درک

. تفرگ وا  زا  ارم  قح  صخش  نآ  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  امش  ادخ  تفگ : دمآ و  شیرق  دزن  هب  یبارعا 
میتساوخیم میدرکیم و  یبارعا  هب  ازهتـسا  ام  دنتفگ : یلب . تفگ : يداد ؟ دـمحم  هدومرف  هب  ار  یبارعا  قح  هک : دـنتفگ  لهجوبا  هب  شیرق 

رتش تباب  زا  یبیهم  روناج  مدرک ، رظن  هدب ، ار  یبارعا  قح  تفگ : مدوشگ و  ار  رد  نوچ  هک : تفگ  لهجوبا  میرادب . دـمحم  رازآ  هب  ار  وت 
. مداد سرت  زا  دنکیم . ار  مرس  هن ، متفگیم : رگا  هدب . دیوگیم : هدروآ و  نم  هب  ور  هدرک و  زاب  ناهد  هک  مدید 

دنسرپب ناشیا  زا  ار  ترضح  نآ  لاوحا  هک  دنداتسرف  هنیدم  نادوهی  دزن  هب  ار  طیعُم  یبا  نب  هبقُع  ثَرَحلا و  نب  رـضن  شیرق  هک : نآ  متـشه 
رکذ نوچ  دینک . لقن  ام  هب  ار  وا  فاصوا  هک : دنتفگ  دوهی  دـندمایب ، نوچ  تشاد ؟ دـهاوخ  یتابث  وا  یهاشداپ  و  هن ، ای  تسا  ربمغیپ  وا  هک 
دایرف ناشیا  ياملع  زا  یکی  دناهدیدرگ . وا  عبات  ریقف  تسپ و  مدرم  دنتفگ : دـناهدش ؟ وا  عبات  تعامج  هچ  امـش  زا  هک : دندیـسرپ  دـندرک ،

ینمـشد وا  اـب  نارگید  زا  هداـیز  وا  موق  هک  میاهدـناوخ  و  میاهدـناوخ ، تاروت  رد  ار  وا  فاـصوا  اـم  هک  تسا  يربمغیپ  نیمه  هک : دروآرب 
. درک دنهاوخ 

دندـید ار  وا  ترـضح  نوـچ  دنداتـسرف . ترـضح  نآ  بلط  هب  ار  مُشعُج  نب  هقارُـس  شیرق  دوـمرف ، ترجه  ترـضح  نوـچ  هـک : نآ  مـهن 
نم هک  نک  اهر  ارم  دمحم  يا  هک : دروآرب  دایرف  تفر . ورف  نیمز  هب  شبـسا  ياهاپ  لاح  رد  نکب . ام  زا  وا  رـش  عفد  ادنوادخ  هک : دندومرف 

ار شبـسا  دیوگیم  تسار  رگا  ادنوادخ  هک : دومرف  ترـضح  میامنن . هحلاصم  وت  نمـشد  اب  مشاب و  وت  هاوخریخ  هشیمه  هک  منکیم  دهع 
. تشگنرب دهع  نآ  زا  و  تشگرب ، دش و  اهر  سپ  نک . اهر 

وا نم  میوریم  وا  دزن  هب  نوچ  هک : تفگ  دیزا  هب  رماع  دندمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  ود  ره  سیق  نب  دیزا  لیفطلا و  نب  رماع  هک : نآ  مهد 
. درکن يراک  دیزا  تفگ ، نخس  ترضح  اب  رماع  هک  نادنچ  دندمایب ، نوچ  زاسب . وا  راک  ریشمش  هب  وت  مزاسیم و  نخس  لوغشم  ار 

يرگید وت  ریغب  منزب ، هک  مدرکیم  هدارا  هاگره  هک : تفگ  وا  يدیـسرت ؟ هک : درک  تمالم  دح  زا  هدایز  ار  دیزا  رماع ، دندمآ  نوریب  نوچ 
. مدزیم وت  رب  مدزیم  رگا  و  مدیدیمن ،
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نآ تمدخ  هب  نوچ  دنـسرپب . ترـضح  نآ  زا  بیغ  هک  دندش  قفتم  رگیدـکی  اب  ثرحلا  نب  رـضن  سیق و  نب  دـیزا  يزور  هک : نآ  مهدزای 
ادخ یتشاد و  نم  نتشک  دصق  يدمآ و  رماع  اب  هک  ار  يزور  يراد  دای  هب  هک : دندومرف  دندش و  دیزا  هجوتم  ترـضح  دندیـسر  ترـضح 

ربخاب ار  وت  یـسک  تشادـن و  ربخ  هصق  نیا  زا  یـسک  رماـع  نم و  ریغب  هک  هللاو  هک : تفگ  دـیزا  دومرف . لـقن  ار  هصق  ماـمت  و  تشاذـگن ؟
. دش ناملسم  تفگ و  تداهش  و  نامسآ . کلم  رگم  هدرکن 

هک مییآ  رد  تمع  رـسپ  رب  اـم  هک  ریگب  تصخر  هک : دـنتفگ  بلاـطیبا و  نبا  یلع  مدـج  دزن  دـندمآ  دوـهی  زا  یهورگ  هک : نآ  مهدزاود 
؛ میادخ ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  دنهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  دیبلط  تصخر  ترـضح  نوچ  میراد . وا  زا  دنچ  لاؤس 

امـش بلطم  نم  ای  دینک  لاؤس  دوخ  دیهاوخیم  هک : دومرف  دندش  لخاد  نوچ  دومرف . تصخر  سپ  منادیم . دـیامنیم  میلعت  نم  هب  هچنآ 
زا دوب  یلفط  هک : دومرف  هلب  دـنتفگ : دـینک ؟ لاؤس  نینرقلايذ  لاوحا  زا  هک  دـیاهدمآ  هک : دومرف  نک . نایب  وت  دـنتفگ : ناشیا  منک . نایب  ار 

. تسا نینچ  هک  میهدیم  یهاوگ  هک : دنتفگ  درک ، انب  ار  دس  رخآ ، رد  تفر و  ملاع  برغم  قرشم و  هب  دش و  هاشداپ  و  مور ، لها 
. درک دهاوخ  لاؤس  وا  زا  یباوث  هانگ و  ره  زا  هک  دینارذگ  رطاخ  رد  دمآ و  ترـضح  تمدخ  هب  يدـسا  دَـبعَم  نب  هَِصباو  هک : نآ  مهدزیس 
هک تسا  يزیچ  نآ  یکین  رب و  هک : دومرف  دز و  وا  هنیـس  رب  تسد  سپ  ینکب ؟ هاـنگ  یکین و  زا  لاؤـس  هک  ياهدـمآ  هک : دوـمرف  ترـضح 

. ددرگ رقتسم  نآ  تیقح  تاهنیس  رد  و  تسا ، قح  نآ  هک  دهدب  یهاوگ  تلد  دوش و  نئمطم  نآ  هب  وت  سفن 
هک دنهد  اوتف  ار  وت  دـنچ  ره  دـهدن ، یهاوگ  نآ  تیقح  رب  تلد  و  دـنک ، نالوج  تلد  رد  ددرگ و  تاهنیـس  رد  هک  تسا  نآ  هانگ  مثا و  و 

. نکم ار  نآ  تسا . بوخ 
دالب يامرخ  هک : دومرف  ترـضح  دمآ  لمع  هب  ناشیا  بلطم  نوچ  و  دندمآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  سیقلاُدبع  هورگ  هک : نآ  مهدراهچ 
دنتفگ ناشیا  دومرف . ار -  همه  ار -  اهامرخ  نآ  مان  ترـضح  دـندروآ . امرخ  زا  یعون  ناشیا  زا  کـی  ره  دـیروایب . دـیراد  هارمه  هک  دوخ 

رگم وت  هک : دـنتفگ  دومرف . نایب  ار  ناشیا  ياههناخ  اهنیمز و  تایـصوصخ  ترـضح  سپ  یـسانشیم . رتهب  ام  زا  ار  ام  دالب  يامرخ  وت  هک :
: تفگ تساخرب و  ناشیا  زا  یکی  سپ  مدید . اجنیا  زا  نم  دنتشادرب ، شیپ  زا  باجح  هک : دومرف  ترضح  ياهدید ؟ ار  ام  ياههناخ  دالب و 

تعاس نامه  ادخ ! نمشد  يا  ور  نوریب  هک : دومرف  هبترم  هس  تفرگ و  ار  شیادر  دیبلط و  ار  وا  ترضح  تسا . هدش  هناوید  مراد ، ییولاخ 
رد یتمالع  غاد ، لکش  هب  درشف . تفرگ و  دوخ  تشگنا  ود  نایم  رد  ار  نآ  شوگ  ترـضح  دنتـشاد ، دوخ  اب  يریپ  دنفـسوگ  و  دش . لقاع 

شوگ رد  زونه  و  تمایق . زور  ات  دوب  دهاوخ  دنفـسوگ  نیا  نادنزرف  شوگ  رد  تمالع  نیا  هک  ار  نیا  دیریگب  هک : دومرف  دـش و  ادـیپ  نآ 
. تسا فورعم  تسه و  تمالع  نیا  نآ  دالوا 

. درکیمن تکرح  دوب و  هدناماو  هک  تشذگ  يرتش  رب  ترضح  يرفس  رد  هک : نآ  مهدزناپ 
ار ناشیا  قیفر  رماع و  دالخ و  هک  نک  نینچ  ادنوادخ  هک : دومرف  تخیر و  رتش  يولگ  رد  درک و  یفرظ  رد  دومن و  هضمضم  دیبلط و  یبآ 

. دیودیم رگید  نارتش  شیپ  رد  تسجرب و  دندش و  رتش  نآ  راوس  هس  ره  ناشیا  سپ  دریگرب .
وا ترضح  تساجک . رد  نم  رتش  هک  دنادیم  تسا ، ربمغیپ  رگا  هک : تفگ  وا  دش . مگ  هباحـص  زا  یکی  هقان  يرفـس  رد  هک : نآ  مهدزناش 

. تفرگ تفر و  تسا . هدش  دنب  یتخرد  هب  شراهم  عضوم ، نالف  رد  وت  هقان  تفگ : دیبلط و  ار 
. تفگ ینخس  دروآ و  شیپ  رس  رتش  نآ  تشذگ ، يرتش  رب  ترضح  هک : نآ  مهدفه 

يرگید هب  ار  رتش  نیا  هک : دومرف  دیبلط و  ار  شبحاص  ترضح  دنکیم . رـس  دب  وا  اب  هک  دنکیم  شبحاص  تیاکـش  هک : دومرف  ترـضح 
دیوگیم هک : دومرف  ترـضح  دومنیم . هثاغتـسا  درکیم و  دایرف  دـش و  ناور  ترـضح  یپ  زا  تسجرب و  رتش  نآ  داتفا . هار  هب  و  شورفب .

ار نآ  ترـضح  امن . يرادیرخ  ار  نیا  هک : ار  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومرف  ترـضح  سپ  ناسر . مه  هب  ییوکین  بحاص  نم  يارب  زا  هک :
. نیفص گنج  ات  تشاد  دیرخ و 

رس دمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  ات  دیود  اج  همه  دمآرد و  دجسم  رد  زا  يرتش  دندوب . هتسشن  دجـسم  رد  ترـضح  يزور  هک : نآ  مهدجیه 
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. درک هثاغتسا  تشاذگ و  ترضح  نماد  رد 
. دشکب شرسپ  همیلو  يارب  دهاوخیم  ارم  زورما  نم  بحاص  هک : دیوگیم  هک : دومرف  ترضح 

شرسپ همیلو  يارب  زورما  تسا و  صخش  نالف  رتش  هلب ؛ هک : تفگ  هباحص  زا  یصخش  دشکب . ار  وا  مراذگن  هک  دیامنیم  هثاغتسا  نم  زا  و 
. تشذگ شنتشک  زا  دومرف . تعافش  داتسرف و  ترضح  دراد . رتش  نیا  نتشک  هدارا 

تمدـخ هب  دـندش . طحق  هب  التبم  ناشیا  دزاـس . یلوتـسم  ناـشیا  رب  طـحق  ادـخ  هک  رَـضُم  هلیبق  رب  دومرف  نیرفن  ترـضح  هک : نآ  مهدزون 
ارم نیرفن  ادنوادخ  هک : دومرف  ترضح  درذگب . ناشیا  ریصقت  زا  هک  دندرک  عرضت  دندرک و  ضرع  ار  دوخ  رارطضا  دنداتسرف و  ترـضح 

. دـناسرن ناشیا  هب  ررـض  هک  ینک  نینچ  یتسرفب و  دوز  یعفان  ناراب  ناشیا  رب  هک  میاـمنیم  ساـمتلا  نونکا  يدومرف . باجتـسم  ناـشیا  رب 
هللالوسر ای  دـنتفگ : دـندمآ و  هنیدـم  لها  دـیراب . ناشیا  رب  هتفه  کی  تفرگ و  ار  ملاع  هک  تخیر  یناراب  هک  ترـضح  دوب  اعد  رد  زونه 

کی ات  دش و  رود  هنیدم  زا  ربا  رابم . ام  رب  رابب و  یلاوح  رب  هک : ربا  هب  دومرف  هراشا  ترـضح  دش . هتـسب  ام  ياهرازاب  دش و  دـنب  ام  ياههار 
. دیرابیم هنیدم  یلاوح  رد  هام 

و دندمآ . دورف  بهار  ياریحب  هب  رید  یلاوح  رد  هار  رد  درب . ماش  رفـس  هب  بلاطوبا  تیلوفط ، رد  تثعب  زا  لبق  ار  ترـضح  هک : نآ  متـسیب 
نیا رد  نامزلارخآ  ربمغیپ  هک  دوب  هدناوخ  رگید  بتک  تاروت و  رد  دوب و  هدناوخ  رایـسب  بتک  تسنادیم و  ار  ینامـسآ  بتک  مولع  اریحب 
نایم رد  و  دـیبلط . تفایـض  هب  ار  هلفاق  لها  دـندرک و  ایهم  یماعط  دومرف  دـید  ار  هلفاق  نیا  نوچ  دومرف . دـهاوخ  روبع  ناکم  نیا  رب  تاقوا 
رگید امـش  ياهراب  رـس  رب  ایآ  تفگ : دوب . هدـناوخ  بتک  رد  هک  دـشاب  یفاصوا  قفاوم  هک  تفاین  یـسک  دومن  صحفت  هک  نادـنچ  ناـشیا 

. تسا هدماین  هک  ام  اب  تسه  یمیتی  لفط  هلب ؛ دنتفگ : دشاب ؟ هدشن  رضاح  هک  تسا  هدنام  امش  موق  زا  یسک 
تسا و میتی  رُد  وا  هک  دـیبلطب  ار  میتی  نآ  هک : تفگ  اریحب  هدرک . هیاس  ترـضح  رـس  رب  ربا  هدـیباوخ و  ترـضح  هک  دـید  درک ، رظن  اریَحب 

. تسا میظعتلابجاو  ربمغیپ  نآ  نم  بلطم 
هب یگدنب  طیارـش  دمایب و  دـنکفایم . هیاس  دـنکیم و  تکرح  توبن  کلف  باتفآ  نآ  اب  ربا  هک  دـید  اریحب  دـندش ، هجوتم  ترـضح  نوچ 

رایـسب ترـضح  نآ  لاوحا  زا  و  دش . دهاوخ  ثوعبم  ادـخ  بناج  زا  تسا و  نامزلارخآ  ربمغیپ  نیا  هک : تفگ  شیرق  هب  دـیناسر و  میدـقت 
. درک نایب 

دنداد ربخ  ار  شیرق  ریاس  دندمآ  هکم  هب  نوچ  و  دندومنیم ، میظعت  هدایز  دنتشاد و  رایسب  تباهم  ترـضح  نآ  زا  شیرق  ربخ ، نآ  زا  دعب 
همه شیرق  رباکا  دیدانـص و  دوب و  شیرق  ناـنز  گرزب  وا  و  دومرف . تبغر  ترـضح  نآ  جـیوزت  هب  دـلیَوُخ  تنب  هجیدـخ  ببـس  نیا  هب  و 

. دش فرشم  ترضح  نآ  تجوازم  فرش  هب  درک و  ابا  دندومن . وا  يراگتساوخ 
ناشیوخ هک : دومرف  و  دنک . ایهم  یماعط  وگب  ار  هجیدـخ  هک : دومرف  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ترجه ، زا  لبق  هک : نآ  مکی  تسیب و 

. نک بلط  بلطملادبع  نادنزرف  زا  ار  ام 
. روایب ماعط  یلع  ای  هک : دومرف  دندمایب ، نوچ  دومن . بلط  ار  ناشیوخ  زا  رفن  لهچ  ترضح 

. دـنتفگن هللا  مسب  ناشیا  دـییوگب . هللا  مسب  دـیروخب و  هک : دومرف  ناشیا  هب  دـش . دـنناوت  ریـس  رفن  هس  هک  دـندروآ  ماـعط  ردـقنآ  ترـضح 
امـش يارب  يرحِـس  بوخ  دمحم  تفگ : لهجوبا  دـندش . ریـس  یگمه  دـندش و  لوغـشم  ندروخ  هب  ناشیا  دومرف . هللا  مسب  دوخ  ترـضح 

ار ناشیا  هک  دومرف  رگید  دنچ  زا  دعب  هک : دومرف  ریما  ترضح  دشابیمن . رتالاب  رحس  نیا  زا  درک . ریـس  ار  رفن  لهچ  رفن  هس  ماعط  هب  درک .
. دینادرگ ریس  ار  ناشیا  ماعط  ردق  نامه  زا  مدیبلط و 

ترذ يردق  و  مهرد ، کی  هب  مدیرخ  یتشوگ  متفر و  رازاب  هب  نم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : نآ  میود  تسیب و 
رگا هک : دومرف  درک و  ابروش  ار  تشوگ  تخپ و  نان  ار  ترذ  همطاف  مدروآ . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  هب  و  مهرد ، کی  هب  مدیرخ 

: هک دومرفیم  دوب و  هدیباوخ  ولهپ  رب  مدمآ  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  میدروخیم . رگیدکی  اب  يدیبلطیم ، ار  لوسر  ترـضح  مردـپ 
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زا دنتساخرب و  ییامرفیم . لیم  رگا  هدش  رضاح  ام  دزن  یماعط  هللالوسر  ای  هک : مدومن  ضرع  نم  یگنسرگ . زا  وت  هب  مربیم  هانپ  ادنوادخ 
. دندومرف هیکت  نم  رب  فعض 

ترـضح دـینادرگ . رـضاح  نان  ياههدرِگ  اب  ار  گید  همطاف  ترـضح  روایب . ماعط  همطاف  يا  هک : دـندومرف  دـندمآ  ترـضح  دزن  هب  نوچ 
کی دوخ  نانز  يارب  نان  هدرگ  ُهن  هساک و  ُهن  هک : دومرف  سپ  ار . ام  ماعط  هد  تکرب  ادـنوادخ  هک : دومرف  دیـشوپ و  ناـن  يور  رب  ياهماـج 
يارب امن و  لوانت  دوخ  هک : دومرف  سپ  راذـگب . ياهصِح  دوخ  رهوش  نادـنزرف و  يارب  زا  هک : دومرف  سپ  دنداتـسرف . دـندرک و  ادـج  کی 

. میدروخیم نآ  زا  دوب و  ام  دزن  تکرب  نآ  زور  دنچ  ات  همه ، اهنیا  زا  دعب  و  تسرفب . ياهصح  همه  ناگیاسمه 
ءاربلانب رشب  تقو  نآ  رد  و  دوب . هدرک  نایرب  رهز  هب  هک  دروآ  ترضح  نآ  يارب  يدنفـسوگ  ملـسم  نب  هللادبع  نز  هک : نآ  میـس  تسیب و 

هدولآ رهز  هب  ارم  هک  دیوگیم  دنفسوگ  نیا  هک : دومرفن  لوانت  ترـضح  درک و  لوانت  نآ  زا  وا  دوب و  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  بزاع  نب 
هتشک ارم  موق  فارشا  نم و  رهوش  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  هک : دومرف  دیبلط و  ار  نز  نآ  ترضح  درمب . رـشب  ینامز  زا  دعب  و  دناهدرک .

. دروخن هک  دینادرگ  دهاوخ  علطم  ار  وا  ادخ  تسا  ربمغیپ  رگا  و  دش ، دهاوخ  هتشک  تسا  هاشداپ  رگا  متفگ  يدوب .
یگمه دـناقدنخ و  رفح  لوغـشم  هـک  مدـید  قدـنخ  زور  رد  ار  مدرم  هـک : تـفگ  يراـصنا  هللادـبع  نـب  رباـج  هـک : نآ  مراـهچ  تـسیب و 

لاح هناخ و  هب  مدمآ  هدیبسچ . تشپ  رب  شمکش  یگنسرگ  زا  تسا و  ندنک  لوغشم  هک  مدومن  هدهاشم  ار  ربمغیپ  ترضح  و  دناهنـسرگ .
درک و نان  ار  ترذ  متفگ  متـشک و  ار  دنفـسوگ  ترذ . ياهراپ  تسه و  دنفـسوگ  کی  اـم  هناـخ  رد  هک : تفگ  نز  متفگ . دوخ  نز  اـب  ار 

مهاوخیم ماهدرک ؛ ایهم  یماعط  هک : مدومن  ضرع  مدمآ و  ترضح  تمدخ  هب  و  تخاس ، قَرَم  ار  یفصن  درک و  نایرب  ار  دنفسوگ  فصن 
. يروایب دوخ  اب  یهاوخ  ار  سک  ره  يروایب و  فیرشت 

دمآ و هناخ  هب  مامت  تلاجخ  اب  ناسرت و  رباج  دیامنیم . توعد  دوخ  ماعط  يوس  هب  ار  امش  رباج  هک : دومرف  ادن  ار  هباحص  عیمج  ترضح 
؟ ترضح ای  يدناوخ  ار  ناشیا  وت  هک : رباج  زا  دیسرپ  نز  دندمآ . ترـضح  اب  هباحـص  عیمج  دش . یتحیـضف  بجع  هک : تفگ  دوخ  نز  هب 

. وت زا  دنادیم  رتهب  وا  تسین . كاب  سپ  هک : تفگ  نز  ار . ناشیا  دیبلط  ترضح  هک : تفگ  رباج 
مه هب  اهفرظ  اههساک و  هک  دومرف  و  عراش ، نایم  رد  میدرک  نهپ  اـهعطَن  هک : دـندومرف  دـندروآ  فیرـشت  ترـضح  نوچ  هک : تفگ  رباـج 

تساجنآ و رد  ینخَی  هک  یفرظ  يور  رب  هماج  کی  هک : دومرف  مدومن . ضرع  دوب  هچنآ  يراد ؟ ماعط  رادقم  هچ  هک : دیـسرپ  و  میدیناسر ،
میدرک و نینچ  ام  دـیربب . مدرم  يارب  دـینک و  رپ  اههساک  دـیروآ و  رد  هب  هماـج  ریز  زا  و  دـیناشوپب ، رونت  يور  رب  و  قرم ، گـید  يور  رب 

ریـس شاهناخ  لها  رباج و  دـندش و  ریـس  دـندوب  ترـضح  اب  هک  هباحـص  زا  رفن  رازه  هس  هک  نآ  اـت  دـشن ، مک  میدروآ ، نوریب  هک  نادـنچ 
. میتشاد هناخ  رد  ماعط  رگید  زور  دنچ  دنداتسرف و  اههیاسمه  يارب  هیده  و  دندش ،

ریما اب  ار  ترـضح  نآ  دـندوب ،-  میاص  ترـضح  و  دـمآ -  ترـضح  تمدـخ  هب  ینیـسپ  يراـصنا  هداـبُع  نب  دعـس  هک : نآ  مجنپ  تسیب و 
: هک دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـندومرف ، لوانت  ماـعط  دـندرب و  فیرـشت  نوچ  دومرف . توعد  مالـسلا  اـمهیلع  نینمؤملا 
رب هکئالم  و  دندرک ، راطفا  نارادهزور  وت  دزن  و  دندروخ ، ناکین  راربا و  ار  وت  ماعط  دعس . يا  دندومن  راطفا  وت  هناخ  رد  وا  یـصو  ربمغیپ و 

ترضح زا  تخادنا و  نآ  يور  رب  هفیطق  دینادرگ و  رضاح  ترضح  يارب  یغالا  دعس  دنتساخرب  ترـضح  نوچ  دنداتـسرف . تاولـص  امش 
نانچ غالا  نآ  ترـضح  نآ  مدق  تکرب  هب  دندش  راوس  ترـضح  نوچ  دوب . دنُک  هاردـب و  رایـسب  غالا  نآ  و  دـنوش . راوس  هک  درک  سامتلا 

. دیسریمن نآ  هب  یبسا  چیه  هک  دوب  هدش  هارشوخ  راوهر و 
ود ای  راوس  کی  هک  نآ  ردق  هب  فیعض ، رایسب  دندیسر  یبآ  هب  هار  رد  دومرفیم . تعجارم  هیبیدُح  زا  ترضح  نآ  هک : نآ  مشش  تسیب و 

دندیبلط و یحدق  دندیسر  بآ  رس  رب  ترضح  نوچ  دشکن . بآ  دسرب ، بآ  هب  ام  زا  شیپ  هک  ره  هک : دومرف  ترضح  دوش . باریس  راوس 
اهکشم و دندش و  باریس  یگمه  هک  دش  دنلب  يدح  هب  هاچ  نآ  بآ  دنتخیر . هاچ  هب  ار  هضمـضم  بآ  و  حدق ، نآ  رد  دندومرف  هضمـضم 

. دنتخاس وضو  دندرک و  رپ  ار  دوخ  ياههرهطم 
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. دش عقاو  ترضح  نآ  هدومرف  قفاوم  همه  دندومرف و  هدنیآ  روما  زا  هک  ییاهربخ  متفه : تسیب و 
دومرف دندومرف . ترـضح  نآ  بیذکت  نیقفانم  زا  یعمج  دـندومرفیم ، لقن  ار  بش  هصق  جارعم ، بش  احبـص  رد  هک : نآ  متـشه  تسیب و 

دوخ اب  عاتم  نالف  مدرک و  تاقالم  ار  ناشیا  لـحم  نـالف  رد  دوب و  نینچ  ناـشیا  تئیه  دـندروآیم و  هقوذآ  هک  متـشذگ  ياهلفاـق  هب  هک :
دش زور  نآ  نوچ  دوب . دهاوخ  ینوگمدنگ  رتش  هلفاق ، شیپ  رد  و  دمآ ، دنهاوخ  الاب  هبقع  زا  باتفآ  عولط  ماگنه  زور  نالف  رد  و  دنتـشاد ،

. دمآ روهظ  هب  دوب  هدومرف  هچنآ  درک  عولط  باتفآ  نوچ  و  دنیامن . مولعم  ار  لاح  تقیقح  هک  دندیود  یگمه 
ترـضح نآ  تمدخ  هب  یگمه  دش و  بلاغ  هباحـص  رب  یگنـشت  یلزنم  رد  دـندومرفیم . تعجارم  كوبَت  گنج  زا  هک : نآ  مهن  تسیب و 

. هللالوسر ای  ءاملا  ءاملا  دنتفگ : دندمآ و 
نایم رد  و  روایب . هک : دومرف  تسا . هدنام  نم  هرهطم  رد  یحدـق  ردـق  هب  تفگ : يراد ؟ دوخ  اب  بآ  چـیه  هک : تفگ  هریَرهوبا  هب  ترـضح 

دومرف دـش و  يراج  شناتـشگنا  نایم  زا  بآ  تشاذـگ ،) حدـق  نایم  رد  كرابم  تسد  رگید : تایاور  رد  و   ) دومرف اعد  تخیر و  یحدـق 
همه نوچ  سپ  دندرک . رپ  ار  دوخ  ياهکـشم  دندش و  بآ  ریـس  عیمج  هک  دـش  يراج  بآ  ردـق  نآ  و  دـیایب . دـهاوخیم  بآ  هک  ره  هک :

. داد بآ  هریرهوبا  هب  دندومرف و  لوانت  دوخ  دندش  باریس 
اجک هب  هک : دندیسرپ  دراد . دوخ  اب  يزیچ  هک  قدنخ  ندنک  مایا  رد  دندید  ار  يراصنا  هحاور  نب  هللادبع  رهاوخ  ترـضح ، هک : نآ  ما  یس 

ار اهامرخ  نیا  دندیبلط و  اهعطَن  دنتفرگ و  يو  زا  و  روآ . نم  دزن  هک : دومرف  مربیم . هللادـبع  مردارب  يارب  ار  اهامرخ  نیا  تفگ : يوریم ؟
. دندش زامن  هجوتم  دندیشوپ و  نآ  يور  رب  ياهماج  دندرک و  نهپ  اهعطن  يور  رب 

هب دنام  هچنآ  دنتفرگرب و  هشوت  دندروخ و  دنتساوخیم  هچنآ  کی  ره  دندیبلط . ار  هباحـص  دوب . هدش  امرخ  زا  رپ  اهعطن  دندش ، غراف  نوچ 
. دومرف اطع  نز  نآ 

رفن دـنچ  درواـیب . اـم  يارب  دراد  دوخ  اـب  هشوت  هکره  هک : دومرف  دـندش . هنـسرگ  رایـسب  هباحـص  دـندوب و  يرفـس  رد  هک : نآ  مکی  یس و 
اههماج هب  دـنتخیر و  اهعطن  يور  رب  ار  امرخ  عاص  کی  نیا  دـندیبلط و  اههماج  اهعطن و  سپ  دـش . عاـص  کـی  ردـق  هب  عومجم  دـندروآ .

. دنتشاد هشوت  یگمه  هنیدم  ات  هک  دومرف  تمارک  تکرب  یتدایز و  ردق  نآ  ادخ  دندومرف . اعد  دندینادرگ و  روتسم 
ماگنه رد  هک  میراد  یهاچ  هللالوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  هار  رـس  رب  یعمج  دندومرفیم ، تعجارم  اهرفـس  یـضعب  زا  هک : نآ  میود  یس و 

هدش مک  بآ  و  میوشیم . قرفتم  تسام  یلاوح  هک  رگید  ياهبآ  رب  دوشیم  مک  هک  شبآ  و  مییامنیم ، عامتجا  هاچ  نآ  رس  رب  بآ  روفو 
ناشیا هاـچ  رد  ناـهد  بآ  ترـضح  دوش . هداـیز  اـم  بآ  هک  نکب  اـعد  اـهبآ . نآ  رـس  رب  نتفر  زا  دـناهدش  اـم  عناـم  نانمـشد  زا  یعمج  و 

. دنتسنادیمن ار  نآ  قمع  هک  دش  هدایز  ناشیا  بآ  نادنچ  تخادنا ،
. دش کشخ  هاچ  وا  تسوحن  هب  دوش ، هدایز  شبآ  هک  دنکفا  یهاچ  رد  ناهد  بآ  دیسر ، باذک  هملیَسُم  هب  ربخ  نیا  نوچ 

نآ هب  هناشن  هب  دروآ و  نوریب  هبعج  زا  يریت  درک ، اهر  ار  مُشعُج  نب  هَقارُس  بسا  نیمز  هک  دومرف  اعد  ترـضح  نوچ  هک : نآ  میـس  یس و 
لام زا  تاموعطم  زا  دشاب  جایتحا  هچنآ  دیهدب و  ناشیا  هب  هناشن  هب  ار  ریت  نیا  دیـسرب  نم  نایعا  رب  نوچ  هک : دومن  سامتلا  داد و  ترـضح 

نآ ناتسپ  رب  تکرباب  تسد  ترضح  تشادن . ریش  دوبن و  نتسبآ  هک  دندروآ  هیده  هب  يزب  دندیسر ، ناشیا  هب  ترضح  نوچ  دیریگب . نم 
. دندرک رپ  ار  اهفرظ  مامت  هک  نادنچ  دش  ناور  شناتسپ  زا  ریش  دش و  هلماح  لاحلایف  دندیلام ، زب 

. دوب نآ  رد  نغور  یکدـنا  هک  دروآ  ترـضح  نآ  دزن  یکـشم  دـنتفگیم . کیرـشما  ار  وا  هک  دـندش  ینز  نامهم  هک : نآ  مراهچ  یس و 
مامت دروآیم و  نوریب  کشم  نآ  زا  نغور  دوب  هدنز  نز  نآ  ات  تکرب . هب  نز  نآ  يارب  دندومرف  اعد  دندومرف و  لوانت  هباحص  اب  ترضح 

. دشیمن
. دـمآ ترـضح  بلط  هب  تفرگرب و  یگنـس  وا  نز  لیمجما ، شنز  بهلوبا و  تمذـم  رد  دـش  لزاـن  تبت  هروس  نوچ  هک : نآ  مجنپ  یس و 
. دنز وت  رب  دهاوخیم  دراد و  فک  رد  یگنـس  و  كانمـشخ ، دیآیم  لیمجما  هللالوسر  ای  هک : تفگ  ترـضح  هب  رکبوبا  دـش ، ادـیپ  نوچ 
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ره هک : تفگ  رکبوبا  تساجک ؟ هک  دیـسرپ  ار  ترـضح  نآ  لاوحا  رکبوبا  زا  دـش ، کیدزن  نوچ  دـید . دـهاوخن  ارم  هک : دومرف  ترـضح 
تال و قح  هب  تسا . هدرک  وجه  ارم  وا  متخادنایم . وا  رب  ار  گنـس  نیا  مدیدیم  ار  وا  رگا  هک : تفگ  وا  منادیمن . دهاوخ . ادـخ  هک  اجک 
؟ دیدن ار  امـش  دیدوب و  رـضاح  امـش  هک  دوب  نوچ  هک : تفگ  رکبوبا  تفرب ، وا  نوچ  درک . مناوتیم  وجه  ار  وا  مرعاش و  زین  نم  هک  يزُع 

تـسا یباتک  تازجعم ، هلمج  زا  هک : دومرف  سپ  داتفین . نم  رب  وا  هدـید  هک  تخاس  ررقم  یباجح  وا  نم و  نایم  ادـخ  هک : دومرف  ترـضح 
رگا هک  رگید  رایسب  تازجعم  اب  تسا ، ناریح  نآ  لامک  رد  نارکفتم  ياهلقع  و  تسا . هتـشذگ  ياهباتک  عیمج  دوخ و  تیقح  رب  هاوگ  هک 

. دماجنایم لوط  هب  مینک  رکذ 
هچ ام  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  تسا ؟ تسار  يدرک  نایب  تازجعم  زا  هچنآ  هک  میناد  هچ  ام  هک : دنتفگ  نادوهی  نآ 
مه هب  ملع  ام  نایوگتسار ، ناکین و  لقن  هب  هک : دنتفگ  ناشیا  تسا ؟ قح  دینکیم  رکذ  یـسوم  ترـضح  تازجعم  زا  امـش  هچنآ  هک  میناد 

یهلا ملع  هب  هتفرگن و  داـی  یقلخ  زا  هک  یلفط  نداد  ربـخ  هب  ار  اـهنیا  تـیقح  دـینادب  زین  اـجنیا  رد  سپ  هـک : دـمرف  ترـضح  میاهدـیناسر .
هداتـسرف ربمغیپ  دمحم ، تسا و  یکی  ادـخ  هک  میهدیم  یهاوگ  هک : دـنتفگ  همه  ناشیا  تسا . تیقح  هاوگ  وا  نداد  ربخ  لصا  و  هتـسناد .

. قلخ رب  دییادخ  ياهتجح  ناماما و  نایاوشیپ و  امش  تسوا و 
تجح ماما و  ییوت  هک : دومرف  هدیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  یناشیپ  تسجرب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هاگ  نآ 

. نم زا  دعب  یهلا 
. دنتشگرب لماک  مالسا  اب  و  دومرف ، اطع  اهرز  دومن و  شزاون  داد و  تعلخ  ار  هورگ  نآ  عیمج  سپ 

دنادیم دیامن ، رظن  مهیلع  هللا  تاولص  وا  تیب  لها  ترضح و  نآ  راوطا  لاوحا و  رد  دشاب و  هتـشاد  یتریـصب  كدنا  یـسک  رگا  هک  نادب 
راثآ هشیمه  و  ناشیا . تیقح  يارب  تسا  یلماک  هزجعم  ناشیا  ثیداحا  زا  یثیدـح  ره  درادـن و  تیاهن  ناـشیا  تیقح  قدـص و  تاـیآ  هک 

حوتفم قلخ  رب  ناشیا  تکرب  هب  ضیف  باوبا  ددرگیم و  لـصحم  ناـشیا  بلاـطم  ناـشیا  هب  لـسوت  هب  دـسریم و  نایعیـش  هب  ناـشیا  ضیف 
یعمج هدید  هک  تسا  ناشیا  تمظع  تلالج و  رون و  یتدایز  دنادرگیم . روک  ار  بویعم  ياههدید  دش  رایسب  هک  ینشور  هلب ؛ ددرگیم .

دوخ و تیقح  رب  دـنالیلد  ناشیا  زا  کـی  ره  دـنراد و  ناـشیا  يراوگرزب  لـضف و  هب  فارتعا  همه  نمـشد  تسود و  تسا . هدرک  اـنیبان  ار 
نیعمجأ مهیلع  هللا  تاولـص  وا ، تالامک  عیمج  وا و  تردـق  تالامک  وا و  ملع  لامک  دوجولا و  بجاو  دوجو  رب  هکلب  همئا ، یقاـب  تماـما 

. نیدلا موی  یلا 

ءایبنا تمصع  رد  هعبار : هدیاف 

يربمغیپ وا  زا  دعب  هک  تسا  ناربمغیپ  متاخ  و  ناینج ؛ نایمدآ و  زا  تسا  نایملاع  هفاک  رب  ثوعبم  نآرق  صن  هب  ام  ربمغیپ  هک  تسناد  دـیاب 
داـقتعا دـیاب  و  دـناهزنم . موصعم و  رمع  رخآ  اـت  رمع  لوا  زا  هریبک  هریغـص و  ناـهانگ  عیمج  زا  ناربمغیپ  عیمج  باـنج و  نآ  و  دـشابیمن .

اربم كرـش  رفک و  زا  دناهدوب و  ایـصوا  ایبنا و  ناراوگرزب و  همه  مدآ  ترـضح  ات  ترـضح  نآ  ناردـپ  هک  هرتاوتم  ثیداحا  قفاوم  تشاد 
. دناهدوب اهیدب  انز و  زا  تارهطم  یگمه  اوح  ات  ترضح  ناردام  دناهدوب و  دوخ  رصع  لها  نیرتهب  يرصع  ره  رد  دناهدوب و 

هب ای  بانج ، نآ  هب  تسا  هانگ  تبسن  مزلتـسم  هک  ییاهزیچ  زا  دناهدومن  رکذ  دوخ  ریـسافت  خیراوت و  رد  هللا -  مهنعل  تنـس -  لها  هچنآ  و 
تسارتفا و غورد و  همه  ترـضح ، نآ  دادجا  زا  یکی  ای  ترـضح  نآ  ردام  ردپ و  هب  تسا  كرـش  رفک و  نمـضتم  ای  ناربمغیپ ، زا  وا  ریغ 
رد ار  نآ  تحابق  هک  نآ  يارب  زا  دندوب ، هتـسارآ  اهیدـب  قسف و  رفک و  عاونا  هب  ناشیا  هثالث  ياههفیلخ  نوچ  و  تساطخ . تمهت و  ضحم 

. دناهدرک تبسن  اهیدب  اهاطخ و  ایصوا  همئا و  ناربمغیپ و  زا  کی  ره  هب  دننک ، فرطرب  اهرظن 
دـندرکیم و لقن  ناناملـسم  نایم  رد  دوب  ارتفا  ضحم  هک  دوخ  بتک  زا  اهزیچ  هک  دـناهدوب  ناناملـسم  نایم  رد  دوهی  نیقفانم  زا  یـضعب  و 

. دوشیم یهتنم  ناشیا  هب  تنس  لها  خیراوت  رثکا 
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ام هب  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  زا  هک  يوحن  هب  ناشیا  خیراوت  هک  ماهتشون  ایبنا  خیرات  رد  ار  راونالاراحب  باتک  دلج  کی  ریقح  نیا  اذهل 
لها خـیراوت  هک  میامن ، همجرت  یـسراف  هب  مامتا ، زا  دـعب  دـهد ، تلهم  لجا  رگا  هک  تسه  رطاخ  رد  هللاءاشنا  و  ددرگ . طوبـضم  هدیـسر 

هک بلاطم  نیا  زا  یضعب  حیضوت  و  دوش . فرطرب  ناناملـسم  نایم  زا  دناهداد  نأش  یلاع  ناربمغیپ  هب  تبـسن  هک  ییاهاطخ  دوهی و  تنس و 
. دش دهاوخ  نایب  ماما  فاصوا  نمض  رد  نیا  زا  دعب  لوصف  رد  ترضح ، نآ  فاصوا  ریاس  اب  دش ، روکذم 

ترضح نآ  فاصوا  لیامش و  زا  یضعب  نایب  رد  هسماخ : هدیاف 

ماظع مارک  يابآ  زا  مالسلا  هیلع  اضرلایسوم  نب  یلع  سنالاو  نجلا  ماما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ربتعم  دانـسا  هب  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا 
تلاسر ترضح  لیامش  هیلِح و  زا  مدیسرپ  هلاه  یبا  نب  دنه  زا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نسح  ماما  ترـضح  هک  مهیلع  هللا  تاولـص  وا 

. درکیم ترضح  نآ  لیامش  فاصوا و  نایب  رایسب  دوب و  ترضح  نآ  فاصَو  دنه ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یهانپ 
. دوب هدرک  اج  اههنیـس  اهلد و  رد  ناشیا  تماخف  تلـالج و  و  اـهرظن ، رد  دـندوب  نأـشلامیظع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تفگ 

. هاتوک رایسب  هن  دنلب و  رایسب  هن  دندوب ، الاب  هنایم  هدراهچ . بش  هام  دننام  دیشخردیم  دادیم و  رون  ترضح  نآ  يور 
دشیم دنلب  رایسب  تردن  هب  رگا  و  دشیم ، تنیز  بجوم  هک  دوب  اههقلح  اهنکش و  ناشیا  رس  يوم  رد  و  دوبن . کچوک  ناشیا  كرابم  رس 

نایم رد  نوچ  و  . ) دیـسریم شوگ  همرن  هب  هک  يدنلب  رد  دوب  ردق  نآ  تاقوا  بلاغ  و  دشاب . هداشگ  حسم ، لحم  هک  دـندرکیم  هصح  ود 
رد هک  دننکن  يراک  ماما  یبن و  دیابیم  هک  اریز  دندیشارتیمن  رس  هرمع  جح و  ریغ  رد  دوب ، امندب  رایسب  ندیشارت  رـس  نامز  نآ  رد  برع 

هداشگ و  دوب .) هتخیمآ  یخرـس  هب  رگید : ثیدـح  دـنچ  قفاوم  و   ) دوب ینارون  رایـسب  دیفـس  ناشکرابم  گنر  و  دـیامن ). دـب  رایـسب  اـهرظن 
. دندوب یناشیپ 

هدش دراو  هصاخ  هماع و  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  و   ) دوبن هتـسویپ  اما  دوب ، هدش  مامت  ات  هدـیدرگ  كزان  دوب و  سوَقُم  دـنلب و  ناشیاهوربا  و 
ماگنه رد  هک  دوب  یگر  ناـشیوربا  ود  ناـیم  رد  و  تسا ) رتروهـشم  تسا  ثیدـح  نیا  رد  هچنآ  و  دوب ، هتـسویپ  ناـشیا  ياـهوربا  هک  تسا 

. دیدرگیم دنلب  دشیم و  رپ  بضغ 
. تفاتیم نآ  زا  رون  هتسویپ  دوب و  كزان  شرس  تشاد و  یگدمآرب  كدنا  شنایم  رد  دوب و  دنلب  هدیشک و  ترضح  نآ  ینیب  و 

. دوبن ُکُنت  دوب و  هوبنا  ترضح  نآ  شیر  يوم  و 
. دوب راومه  دوبن ؛ یگدمآرب  ترضح  نآ  دَخ  رد  و 

(. تسا مومذم  رایسب  برع  دزن  درُخ  ناهد  و   ) دوبن کچوک  رایسب  ناشناهد  و 
. دوب هداشگ  رگیدکی  زا  و  كزان ، دیفس و  رایسب  ناشرونم  ياهنادند  و 

. هدیدرگ دتمم  یطخ  هباثم  هب  فان  ات  دوب و  هدییور  ناشیا  هنیس  نایم  زا  یکزان  يوم 
يازجا عیمج  و  ـالج . يدیفـس و  تیاـهن  رد  دنـشاب  هداد  ـالج  دنـشاب  هتخاـس  هرقن  زا  هک  دوب  یتروص  ندرگ  هباـثم  هب  ناشفیرـش  ندرگ  و 

اههناش نایم  دوب و  ربارب  مه  اب  مکـش  هنیـس و  رغال . رایـسب  هن  دـنمونت و  رایـسب  هن  دـندوب ، طسو  و  دوب . بسانتم  لدـتعم و  ناشندـب  بیکرت 
. دوب يوق  اهناوختسا  ياهرس  و  دوب ، ضیرع  هداشگ و 

. دوبن ییوم  مکش  هنیس و  رب  رگید  دوب  ناشیا  هنیس  نایم  رد  هک  وم  زا  یطخ  ریغب  و  دوب ، رون  يدیفس و  افـص و  تیاهن  رد  ناشفیرـش  ندب  و 
. دوب هدییور  وم  ناشیاهفتک  نیَعارِذ و  رب  و 

و تسا .) هدیدنـسپ  رایـسب  گرزب  تسد  برع  دزن  و   ) دوب لـیام  تماخـض  هب  ناـشیاهفک  و  دوب . نهپ  عیـسو و  ناـشکرابم  تسد  فـک  و 
يوَگ و  تشادن . يراومهان  هرگ و  دوب ؛ فاص  ناشکرابم  قاس  دـعاس و  و  دوب . دـنلب  هدیـشک و  ناشناتـشگنا  و  دوب . میخـض  زین  ناشیاهاپ 

نآ رب  یبآ  رگا  هک  يدح  هب  دوب ، يراومه  یمرن و  تیاهن  رد  ناشیاپ  تشپ  راومه . هن  دوب و  وگ  رایـسب  هن  دوب ؛ هنایم  ناشفیرـش  ياپ  فک 
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. دشیمن دنب  شیور  رب  چیه  دنتخیریم 
دنت دـنتفریم و  ینأـت  هب  اـما  توق ؛ هب  دنتـشادیمرب  هکلب  دندیـشکیمن ، نیمز  رب  ار  اـهاپ  ناـنز  ناربـکتم و  شور  هب  دـنتفریم  هار  نوچ  و 

. دیآ ریز  هب  يدنلب  زا  هک  یسک  دننام  دندنکفایم ، شیپ  هب  كرابم  رس  نتفر ، هار  ماگنه  رد  دندیشکیمن . ندرگ  دنتفریمن و 
. دندشیم وا  هجوتم  دنتشگیم و  ندب  مامت  هب  هکلب  دندرکیمن ، رظن  مشچ  هشوگ  هب  ناربکتم  شور  هب  دنتفگیم  نخس  یسک  اب  رگا  و 

هب نوچ  و  ایح ، يور  زا  دندرکیم  هاگن  مک  نامسآ  هب  دندنکفایم و  رظن  مک  مدرم  يوس  هب  دوب ؛ نیمز  رب  تاقوا  بلاغ  ترـضح  نآ  رظن 
تردابم دندیدیم  ار  هکره  و  دندومرفیم . رظن  عوضخ  هب  هکلب  دننک ، رظن  هدید  مامت  هب  هک  دـندوشگیمن  مشچ  دـندومرفیم  رظن  یـسک 

. مدیسرپ ار  مدج  نتفگ  نخس  تفص  دنه  زا  هک : دومرف  دندرکیم . مالس  هب 
ثبع دندیدنـسپیمن و  دوخ  يارب  زا  تحار  دـندوب . رکفت  لوغـشم  هتـسویپ  و  دـندوب . هودـنا  نزح و  رد  تاقوا  رثکا  بانج  نآ  هک : تفگ 

ياههملک رد  هک  دندومرفیم ، هعماج  تاملک  دندرکیم و  رپ  نخـس  زا  ار  ناهد  هکلب  دـنتفگیمن ، نخـس  هناربکتم  دـندومرفیمن و  نخس 
، مالک و  دوبن . ناشریرقت  رد  وغل  یتدایز و  دوب و  لطاب  قح و  نایم  هدنهد  زیمت  هدـننکلصف  ناشمالک  دوب . جردـنم  رایـسب  یناعم  كدـنا ،

. دوبن بلطم  زا  اسران 
ار تمعن  و  دندرکیمن . فیفخ  دندرمشیمن و  ریقح  ار  یـسک  دندرکیمن و  زگره  تنوشخ  تظلغ و  دندوب . قلُخ  شوخ  تعیبط و  مرن  و 
مه رایـسب  حدـم  ار  تاموعطم  نکیلو  دـندومرفیمن  تمذـم  ار  یهلا  ياهتمعن  زا  زیچ  چـیه  و  دـشاب . یکدـنا  هچرگا  دندرمـشیم و  میظع 

. دندرکیمن
زا و  دنتسنادیمن ، نمشد  تسود و  دندیسریم  قح  هب  نوچ  اما  دندشیمن . هدرزآ  یسک  زا  دندمآیمن و  بضغ  هب  ایند  روما  يارب  زگره 

. دندادیم رارق  شرقم  هب  ار  قح  ات  دندومرفیم  یگداتـسیا  و  درکیمن . تمواقم  ناشیا  هب  زیچ  چـیه  دـندومرفیم  بضغ  هک  يادـخ  يارب 
هراشا نایم  دوش  قرف  ات  هک  دـناهتفگ  هتکن  یـضعب  و   ) تشگنا هب  هن  دـندومرفیم  هراشا  تسد  مامت  هب  یبناج ، هب  دـندومرفیم  هراشا  نوچ 

(. رگید ياههراشا  و  دندرکیم ، نتفگ  تداهش  ماگنه  رد  هک 
دندشیم و هجوتم  رایـسب  دندومرفیم  بضغ  ادـخ  يارب  زا  هک  يرما  رد  و  دـندادیم . تکرح  دـندینادرگیم و  ار  تسد  بجعت  ماقم  رد 

. دندومرفیم مامتها 
. ددرگن رهاظ  ناشیا  زا  یلاحشوخ  حرف و  راثآ  رایسب  هک  دندنکفایم  ریز  هب  رظن  دادیم  ور  یحرف  نوچ  و 

رهاـظ گرگت  دـننام  ناـشینارون  ياهنادـند  هک  دوب  رادـقم  نیمه  نکیلو  دـشیمن ، رهاـظ  ادـص  هک  دوب  مسبت  ترـضح  نآ  هدـنخ  رثکا  و 
هچ هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  مدیسرپ  مردپ  زا  نم  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  دشیم .

کی دندومرفیم . تمـسق  هس  هب  ار  دوخ  تاقوا  دـندربیم و  فیرـشت  هناخ  هب  دنتـساوخیم ، هک  هاگره  هک : دومرف  دـندومرفیم ؟ كولس 
و دنتـشاذگیم . دوخ  تحار  يارب  ار  وزج  کی  و  دندرکیم ، نانز  لها و  فرـص  ار  وزج  کی  و  دـنتخاسیم ، ررقم  تدابع  يارب  ار  وزج 
تـالاؤس و هک  دـندومرفیم  صخرم  ار  باحـصا  ماوع  صاوخ و  دـندومرفیم و  مدرم  فرـص  دـندوب  هتـشاذگ  دوخ  يارب  هک  يوزج  نآ 
و دندومرفیم . مدقم  دنتشاد  یتدایز  نید  رد  هک  ار  لضف  لها  دندومرفیم  ترـشاعم  مدرم  اب  هک  یماگنه  رد  و  دندرکیم . ضرع  بلاطم 

هچنآ و  دندشیم . ناشیا  لوغشم  ناشیا  تجاح  روخرد  تجاح . هس  یضعب  تجاح و  ود  یـضعب  دنتـشاد و  تجاح  کی  مدرم  زا  یـضعب 
رگا و  دـنناسرب ، نابیاغ  هب  دناهدینـش  نم  زا  هچنآ  نارـضاح  هک : دـندومرفیم  دـندومرفیم و  نایب  دوب  نآ  رد  تما  عیمج  ناـشیا و  حـالص 

دناسرب یتنطلـس  بحاص  هب  هکره  هک  یتسرد  هب  دیناسرب ؛ نم  هب  ار  وا  تجاح  امـش  دیناسر ، دـناوتن  دـشاب و  هتـشاد  نم  هب  یتجاح  یـسک 
ریغب وا  دزن  و  طارـص . رب  دراد  تباث  ار  شمدق  تمایق  زور  رد  ادخ  دـشاب ، هتـشادن  دوخ  بلطم  ندـیناسر  رب  تردـق  هک  ار  یـسک  تجاح 

نایداه دنتفریم  نوریب  نوچ  و  نید ، ناگدننکبلط  دندمآیم  وا  دزن  هب  هباحـص  دشیمن . روکذم  يزیچ  نیملـسم  حالـص  نید و  ماکحا 
: هک دومرف  دوب ؟ نوچ  ترـضح  نآ  بادآ  نوریب  رد  هک  مدیـسرپ  هک : دومرف  نارگید . هب  دندیناسریم  دندوب  هدینـش  هچنآ  و  دندوب ، مدرم 
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. دشاب عفان  هک  يزیچ  رگم  دندومرفیمن  نخس  دندمآیم  مدرم  نایم  هب  نوچ 
یلاو ار  وا  دوخ  موق  رب  دنتـشادیم و  یمارگ  ار  یموق  ره  گرزب  و  دـندومنیم . تفلا  هب  رما  ار  ناـشیا  دـندومرفیم و  تفلا  ناـمدرم  اـب  و 
چیه زا  ار  دوخ  فطل  ییورـشوخ و  قلخ و  نکیلو  دندوبیم . رذـح  رد  ناشیا  زا  دـندیناسرتیم و  یهلا  باذـع  زا  ار  مدرم  و  دـنتخاسیم .

. دندومرفیمن عنم  سک 
دب لاوحا  زا  هچنآ  دندیسرپیم . ناشیا  لامعا  مدرم و  قالخا  زا  دندیسرپیم و  ناشیا  لاوحا  دندومرفیم و  دوخ  باحصا  يوجوتسج  و 

نیــسحت ار  ناـشیا  کـین  ياـهراک  دـندینامهفیم و  ناـشیا  هـب  ار  نآ  تحاـبق  دــندومرفیم و  عـنم  ار  ناـشیا  دــندشیم  عـلطم  ار  ناـشیا 
ثعاب هک  دـندشیمن  لفاغ  زگره  دوبن . ناشراوطا  لاوحا و  رد  فالتخا  دوب . قَسَن  کـی  رب  ناـشیا  فیرـش  لاوحا  هتـسویپ  و  دـندومرفیم .
ترضح نآ  دزن  هک  یعمج  نآ  دندومنیمن . زواجت  قح  زا  دندومرفیمن و  ریصقت  قح  باب  رد  و  دندرگرب . قح  زا  ای  دوش  نارگید  تلفغ 
رتمیظع ترضح  نآ  دزن  شاهبترم  یسک  و  دشاب . رتهاوخریخ  ناناملسم  هب  تبسن  هک  دنتـشادیم  رتیمارگ  دنتـسنادیم  رتهب  ار  یـسک  دندوب 

. سلاجم رد  ترضح  نآ  سولج  تیفیک  زا  مدیسرپ  هک : دومرف  دنک . رتشیب  نانمؤم  تنواعم  تاساُوم و  هک  دوب 
رد هشیمه  هک  دندومرفیمن  ررقم  دوخ  يارب  یـصوصخم  ناکم  و  ادخ . دای  هب  رگم  دنتـساخیمنرب  دنتـسشنیمن و  یـسلجم  رد  هک : دومرف 

. دنهد رارق  ینیعم  ياج  دوخ  يارب  مدرم  سلاجم ، رد  هکنیا  زا  دندومرفیم  یهن  و  دنتسشنیم . داتفایم  قافتا  هک  اج  ره  دننیشن . اجنآ 
کی ره  و  دننکن . ینیشنالاب  شالت  هک  دندومرفیم  رما  نیا  هب  زین  ار  مدرم  دنتسشنیم و  سلجم  رخآ  رد  دندشیم ، دراو  یسلجم  هب  رگا  و 

هک یـسک  اب  دنانارگید . زا  رتیمارگ  ترـضح  نآ  دزن  هک  دـندرکیم  نامگ  کی  ره  هک  يدـح  هب  دـندومرفیم  شزاون  ار  سلجم  لها  زا 
ار وا  تجاـح  هکنیا  هب  رگم  تشگیمنرب  دوـمنیم ، یلاؤـس  باـنج  نآ  زا  هک  یـسک  و  دزیخنرب . وا  قـیفر  اـت  دنتـساخیمنرب  دنتـسشنیم 

. دندوب هدرک  یضار  ار  وا  يرذع  هب  ای  دندوب  هدروآرب 
. دندوب يواسم  وا  دزن  قح ، رد  همه  دندوب و  نابرهم  ردپ  دننام  یگمه  اب  دوب و  هتفرگارف  ار  مدرم  عیمج  وا  قلُخ 

ترضح نآ  روضح  رد  یسک  بیع  دشیمن و  دنلب  سلجم  نآ  رد  اهادص  دوب . تناما  یتسار و  ایح و  ملِح و  سلجم  ترضح  نآ  سلجم 
هلـص و ینابرهم و  ماقم  رد  رگیدکی  اب  همه  تشادن . يدب  هک  اریز  دشیمن  روکذـم  فیرـش ، سلجم  نآ  يدـب  اطخ و  دـشیمن . روکذـم 

محر ار  نادرُخ  دـندرکیم و  میظعت  ار  ناریپ  دـندرکیم . رـس  یگتـسکش  عضاوت و  اـب  دنتـشادیم و  اوـقت  هب  ار  رگیدـکی  دـندوب . ناـسحا 
تیاعر ار  نابیرغ  قح  و  دـیامن . لاؤس  وا  لوا  هک  دـندرکیم  راـیتخا  دوخ  رب  ار  وا  دوب  رطـضم  تشاد و  یتجاـح  هک  یـسک  و  دـندرکیم .

دندوب و قلخشوخ  ورـشوخ و  یگمه  اب  هک : دومرف  دوب ؟ نوچ  سلجم  لها  اب  ترـضح  نآ  كولـس  هک : مدیـسرپ  هک  دومرف  دـندرکیم .
هملک و  دندادیمن . مانشد  و  دندرکیمن ، دنلب  ادص  و  دندوبن . دوخدنت  و  دندوبن . تشرد  و  دیدیمن . يرازآ  ترضح  نآ  يولهپ  زا  یـسک 

. دندومرفیمن مدرم  یحادم  و  دندرکیمن . رکذ  ار  مدرم  بیع  و  دشیمن . رداص  ناشیا  زا  يدب 
. دشیمن دیماان  بانج  نآ  زا  يراودیما  چیه  و  دوبن ، سویأم  ناشیا  زا  ینمشد  چیه  و  دندومرفیم . لفاغت  دندیدیم  يدب  رگا 

ضرعتم دـشاب  هتـشادن  هدـیاف  هک  يراک  و  دـندومرفیمن ؛ فرح  رایـسب  و  دـندومرفیمن ؛ هلداـجم  دـندوب : هدرک  رود  دوخ  زا  ار  زیچ  هس  و 
مدرم ياهشزغل  دندرکیمن و  یسک  ییوجبیع  و  دندومرفیمن ؛ تمذم  ار  یسک  دندوب : هدرک  كرت  ار  مدرم  روما  زا  زیچ  هس  و  دندشیمن .

. دنشاب هتشاد  دیما  نآ  رد  هک  یمالک  رگم  دندومرفیمن  ینخس  و  دنتفریمن ؛ یپ  ار 
ناشرـس يالاب  رب  غرم  ایوگ  هک  دندنکفایم  ریز  هب  اهرـس  دـندشیم و  شوماخ  نانچ  سلجم  لها  دـندومرفیم ، نخـس  هب  عورـش  نوچ  و 

رد و  دنتفگیم . نخس  ناشیا  دندشیمن  تکاس  نوچ  و  ندرکن ) تکرح  توکس و  يرایـسب  رد  برع  نایم  رد  تسا  یلثم  نیا  و   ) هتـسشن
و دندومرفیم . تقفاوم  بجعت  هدنخ و  رد  ناشیا  اب  دنتفگیمن . نخس  رگیدکی  نخس  نایم  رد  و  دندرکیمن . هعزانم  ترضح  نآ  روضح 

تحیـصن ار  هباحـص  دـندینارذگیم و  وا  زا  تفگیم  فرح  هنابدایب  رگا  و  دـندومرفیم ، وفع  ار  وا  بادآ  فـالخ  دـمآیم ، یبیرغ  رگا 
رد هک  یـسک  رگم  ناحادم ، زا  دندومرفیمن  انث  لوبق  و  دـیناسرب . نم  هب  دـینک و  تناعا  ار  وا  دـیایب  یتجاح  بحاص  رگا  هک  دـندومرفیم 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


زواجت دح  زا  هکنیا  رگم  درکیم ، مامت  ار  دوخ  فرح  وا  ات  دندومرفیمن  نخس  یسک  نخس  نایم  رد  و  دنک . حدم  هزادنا  هب  یتمعن  ربارب 
. ترضح نآ  توکس  زا  مدیسرپ  هک : دومرف  دنتساخیمرب . ای  دندومرفیم  یهن  ار  وا  هک  تفگیم ، يدب  درکیم و 

زا هشیدـنا  رذـح و  لیبس  رب  ای  دـندشیم ؛ تکاس  ییوگتـشرد  ربارب  رد  هک  دوب  ملح  لیبس  رب  ای  دوب : مسق  راهچ  رب  ناشتوکـس  هک : دومرف 
ناشیا نخس  هب  نداد  شوگ  رد  ار  عیمج  هک  دندومرفیم ، هظحالم  ار  کی  ره  هب  تفطالم  هزادنا  هک  دوب  نیا  يارب  زا  ای  دوب ؛ نخـس  ررض 

عمج ربص  اـب  ار  ملح  ترـضح  نآ  و  دـندومرفیم . ترخآ  اـیند و  روما  رد  رکفت  اـی  دـنرادب ؛ هبترم  کـی  رد  ناـشیا  يوس  هب  ندرک  رظن  و 
. دندمآیمن شپت  هب  یشوخان  چیه  زا  و  دروآیمن ، رد  هب  اج  زا  ار  ناشیا  يرما  چیه  سپ  دندوب . هدومرف 

ار حیابق  عیمج  و  دنیامن ؛ ناشیا  يوریپ  مرم  هک  دندومرفیم  تموادم  ار  ریخ  ياهراک  دوب : هدش  عمتجم  ترـضح  نآ  رد  تلـصخ  راهچ  و 
يرما هب  مایق  و  دوب ؛ نآ  رد  تما  حالـص  هک  يزیچ  رد  دـندومرفیم  راـک  هب  ار  دوخ  يأر  و  دـننک ؛ كرت  زین  مدرم  هک  دـندومرفیم  كرت 
تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  و  دنتسنادیم . ار  ناشیا  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دندومنیم 

هک یهار  ره  زا  و  تشادـن ؛ هیاـس  دوـبن : ترـضح  نآ  ریغ  سک  چـیه  رد  هک  دوـب  تفـص  هس  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رد  هـک :
هب و  هدومرف ؛ روبع  هار  نیا  زا  ترـضح  هک  تسنادیم  ترـضح  نآ  شوخ  يوب  زا  تشذـگیم  هکره  زور  هس  اـی  زور  ود  اـت  تشذـگیم 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  دنس  هب  و  دندرکیم . میظعت  هدجس  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  رگم  تشذگیمن  یتخرد  یگنـس و  چیه 
. هام دننام  دوب  عطاس  شکرابم  يور  زا  يرون  دندیدیم ، کیرات  بش  رد  ار  هانپ  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور 

دیباتیم راوید  رد و  رب  شکرابم  هرهچ  رون  دندومرفیم  روبع  اههچوک  رد  ترضح  هک  رات  ياهبـش  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  رابخا  رد  و 
. باتهام دننام 

بناج زا  يرون  دنتسشنیم  هک  یسلجم  ره  رد  ترضح  نآ  هک : تسا  دراو  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
. دندیدیم مدرم  هک  دوب  عطاس  ترضح  نآ  پچ  بناج  زا  تسار و 

نآ يور  رون  هب  دش  وا  هرجح  لخاد  هک  ترضح  نآ  دوب ؛ هدرک  مگ  ینزوس  يرات  بش  رد  ترضح  نآ  نانز  زا  یکی  هک : تسا  لوقنم  و 
نآ باـت  ياهماـش  چـیه  دـندرکیم ، شوخ  ياـهوب  لـخاد  دـنتفرگیم و  ار  ترـضح  نآ  كراـبم  قرع  و  تفاـی . ار  نزوس  نآ  ترـضح 

زاورپ ترـضح  نآ  رـس  يـالاب  زا  غرم  زگره  و  دـشیم . وبـشوخ  کـشم ، هباـثم  هـب  دوـمرفیم ، هضمــضم  هـک  یفرظ  ره  رد  و  دروآیمن .
. دینشیم وحن  کی  هب  يرادیب ، باوخ و  رد  و  دیدیم . ور  شیپ  زا  هچنانچ  دیدیم  رس  تشپ  زا  و  درکیمن .

یـسک ار  ترـضح  نآ  عوفدم  زگره  و  درکیم . یتدایز  باتفآ  رون  رب  شرون  دوشگیم  ار  توبن  رهُم  نوچ  هک : هدمآ  رابخا  یـضعب  رد  و 
نآ رب  تشذـگیم  هک  یتـخرد  ره  رب  و  ندرم . اـت  دـشیمن  ریپ  نآ  زگره  دـشیم  راوـس  هک  ییاـپراهچ  ره  رب  و  دربیم . ورف  نیمز  دـیدن ؛
اهلد رد  هار  ههامکی  ترـضح  نآ  بعر  و  تسـشنیمن . ترـضح  نآ  ندرب  رب  رگید  تاناویح  سگم و  زگره  و  درکیم . مالـس  ترـضح 

زگره وج  نان  زا  و  دومرفن ، لوانت  مدنگ  نان  ترضح  نآ  زگره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و  درکیم . ریثأت 
نآ اب  دنامن  وا  زا  هرقن  الط و  چـیه  و  دوب ، نوهرم  مهرد  راهچ  هب  ییدوهی  دزن  شهرز  تفر  ایند  زا  نوچ  و  دروخن . ریـس  یلاوتم  هبترم  هس 

رازه دـصراهچ  مهرد و  رازهدصیـس  هک  دوب  يزور  و  دوب ، هدـمآ  وا  تسد  هب  راـفک  زا  میظع  ياـهتمینغ  دوب و  هدـش  وا  رخـسم  ملاـع  هک 
عاص کی  وج و  عاص  کی  بشما  دمحم  لآ  دزن  هک  هللاو  هک : دومرفیم  درکیم ، لاؤس  دمآیم و  لئاس  بش  و  دومرفیم ، تمـسق  مهرد 

. تسین رانید  کی  مهرد و  کی  مدنگ و 
رب و  دـندرکیم . مالـس  لافطا  رب  و  دـندرکیم . هنیپ  كرابم  تسد  هب  ار  دوخ  نیلعن  و  دـندشیم . راوس  نالاپیب  غالا  رب  هک  تسا  لوقنم  و 

و مروخیم ؛ ماعط  ناگدـنب  شور  هب  و  منیـشنیم ، ناگدـنب  شور  هب  هک : دـندومرفیم  و  دـندومرفیم ، لوانت  يزیچ  نامالغ  اب  نیمز  يور 
تباـجا دـناوخیم  يراـک  هـب  ار  ترـضح  نآ  يزینک  اـی  یمـالغ  رگا  و  ادـخ . یگدـنب  عـضاوت و  هـب  تـسا  رتراوازـس  نـم  زا  هدـنب  مادـک 

. دندومرفیم اههزانج  تعیاشم  و  دندرکیم . ارقف  نارامیب  تدایع  و  دندومرفیم .
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رگا هک  دناسریم ، تمالـس  ادخ  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  یکلم  هک : تسا  لوقنم  هربتعم  دیناسا  هب  و 
. منکیم الط  وت  يارب  مامت  ار  هکم  يارحص  یهاوخ ،

وت زا  مشاب و  هنـسرگ  زور  کی  و  منک ، دمح  ار  وت  مشاب و  ریـس  زور  کی  هک  مهاوخیم  ادنوادخ  هک : تفگ  درک و  نامـسآ  يوس  هب  رس 
. میامن بلط 

رکذ هدـهع  زا  رایـسب  ياهباتک  هکلب  هلاسر  نیا  هنرگا  و  ددرگ . رطعم  ترـضح  نآ  قالخا  مراکم  زا  یلیلق  رکذ  هب  هلاسر  نیا  هک  میتساوخ 
. دیآیمن نوریب  بانج  نآ  فاصوا  کیرازهدص 

یتیب لهأ  ّبح  مث 

هراشا

. اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذأ  نیذلا  یتیب  لهأ  بح  مث 
موصعم و ار  ناشیا  دـینادرگ و  رود  ار  یکرـش  یکـش و  ره  ناشیا  زا  ادـخ  هک  تسا  نم  تیب  لها  تبحم  تلاـسر ، هب  رارقا  زا  دـعب  ینعی :

. یندینادرگ كاپ  اهیدب  ناهانگ و  عیمج  زا  هدینادرگ  رهطم 
زا یکی  هیآ  نیا  هدش و  لزان  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هکنیا  هب  دناهدومرف  هراشا  ترضح  ثیدح  نیا  رد  هک  نادب 
دنچ نمض  رد  ار  بلاطم  نآ  زا  یضعب  ام  تسا و  روکذم  روما  نیا  لیـصافت  باحـصا ، بتک  رد  و  تسا . ناشیا  تماما  تمـصع و  لیالد 

: میناسریم روهظ  هب  لامجا  لیبس  رب  ریونت 

دشاب بوصنم  دیابیم  ادخ  بناج  زا  ماما  نآ  دشابیمن و  ماما  زا  یلاخ  يرصع  چیه  هک  نآ  نایب  رد  لوا : ریونت 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  ینیشناج  هب  تما  يایند  نید و  رد  ندوب  رایتخا  بحاص  فرصت و  هب  یلوا  زا  تسا  ترابع  تماما  هک  نادب 
یمیق و نودـب  ناشیا ، نایم  زا  لادـج  عازن و  عفر  ناشیا و  تیادـه  سان و  حالـص  هک  دـش  رهاظ  یبن  دوجو  رب  لـیالد  نمـض  رد  و  هلآ . و 

. دوشیمن رسیم  یسیئر 
دنچ يرما  هب  ار  مدرم  نایملاع  دـنوادخ  نوچ  هک : تسا  هدومرف  ناذاش  نب  لضف  للع  رد  ءانثلا  هیحتلاهیلع و  اـضر  ماـما  ترـضح  هچناـنچ 

ثروم هک  دننکن  يدعت  دودـح  نآ  زا  ناشیا  هک  دومرف  رما  و  تخاس ، ررقم  دوخ  یهاون  رماوا و  يارب  زا  دـنچ  ياهزادـنا  دومرف و  فیلکت 
هک اریز  ندومن . مراحم  باکترا  ندرک و  يدـعت  زا  ددرگ  ناشیا  عنام  هک  درامگب  ینیما  ناشیا  رب  هک  تسا  راچان  سپ  تسا ، ناشیا  داسف 

هچنانچ درک ، دهاوخن  كرت  ددرگ  دیاع  يرگید  هب  هک  ياهدسفم  يارب  زا  ار  دوخ  تعفنم  تذل و  سک  چـیه  دـشابن  یـصخش  نینچ  رگا 
دودـح و و  داسف ، زا  دـیامن  عنم  ار  ناشیا  هک  دومرف  ررقم  ناشیا  يارب  یماما  یمیق و  ادـخ  اذـهل  سپ  مدرم . عیابط  سوفن و  زا  تسا  رهاـظ 

. دزاس يراج  ناشیا  نایم  رد  ار  یهلا  ماکحا 
دشاب زیاج  نوچ  سپ  هدوبن . یسیئر  ياهدرکرـس و  نودب  ناشیا  یقاب  شیعت و  للم ، زا  یتلم  قَِرف و  زا  ياهقرف  چیه  هک  تسا  رهاظ  هچنانچ 

تاقدص میانغ و  و  دیامن ، هبراحم  ناشیا  نانمشد  اب  و  دشاب ، ناشیا  لاوحا  حلـصم  هک  یماما  زا  دراذگ  یلاخ  ار  قلخ  نیا  میلع  میکح  هک 
. دنکب مولظم  زا  ملاظ  رش  عفد  و  دیامنب ، ناشیا  نایم  رد  تعامج  هعمج و  تماقا  و  دیامن ، تمسق  لادع  هب  ناشیا  نایم  رد  ار 

ریغتم و یهلا  ماکحا  و  دوش ، فرطرب  نید  و  دوش ، سردـنم  تلم  هنیآ  ره  دـشاب ، ربمغیپ  نید  ظفاح  هک  دـشابن  نایم  رد  یماما  رگا  اضیا  و 
اریز دننک . ادیپ  ناناملسم  نایم  رد  اهههبش  و  دننکب ، رایسب  مک  هدایز و  عرش  ماکحا  نید و  روما  رد  هدحالَم  عِدب و  بابرا  و  ددرگ ، لدبتم 

عارتخا ییأر  دوخ  شهاوخ  هب  کی  ره  و  تسا ، رایـسب  فالتخا  ناشیا  ياهیأر  عیابط و  رد  و  دـناصقان ، یگمه  مینیبیم  هچنانچ  قلخ  هک 
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. دوشیم لطاب  يدوز  هب  نید  دشابن  نید  يارب  زا  یظفاح  رگا  سپ  دنیامنیم .
نب ماشه  دندوب و  هتسشن  نآ  تمدخ  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
ارم هک : دومرف  هللالوسر  نبای  کیبل  تفگ : ماشِه . يا  هک : دندیـسرپ  وا  زا  ترـضح  دوب . بابـش  نس  رد  وا  و  دوب ، ناشیا  ناـیم  رد  مکحلا 

. دوب تنس  لها  ياملع  زا  ورمع  و  يدرک ؟ ثحب  هچ  يرَصب  دیبُع  نب  ورمع  اب  هک  یهدیمن  ربخ 
هچنآ هک : دومرف  ترـضح  منک . نایب  يزیچ  وت  روضح  رد  هک  درادن  نآ  يارای  نم  نابز  منکیم و  ایح  نم  مدرگ ! وت  يادـف  تفگ : ماشه 

. دینک تعاطا  دیابیم  مینکیم  رما  ار  امش  ام 
هرصب لخاد  هعمج  زور  رد  متفر و  هرصب  هب  دنکیم . هدافا  هرصب  دجـسم  رد  هک  مدوب  هدینـش  ار  دیبع  نب  ورمع  هزاوآ  نم  هک : تفگ  ماشه 

هدرک و گُنل  ار  یکی  هدیشوپ ؛ هایـس  هماج  ود  وا  و  دناهتـسشن . وا  درگ  رب  یگرزب  هقلح  هتـسشن و  وا  هک  مدید  مدمآرد . دجـسم  هب  مدش و 
درم نم  ملاـعلا  اـهیا  متفگ : متـسشن و  ناـشیا  رخآ  رد  وناز  ود  هب  مدـش و  سلجم  لـخاد  دـننکیم . لاؤس  وا  زا  مدرم  و  هدرک ، ادر  ار  یکی 

هک تسا  یلاؤـس  هچ  نیا  دـنزرف  يا  تفگ : يراد ؟ مشچ  هک : مدیـسرپ  هلب . تفگ : منکب ؟ یلاؤـس  وـت  زا  هک  ییاـمرفیم  تصخر  مـبیرغ .
. تسا هناقمحا  وت  لاؤس  هچ  رگا  سرپب  تفگ : مهاوخیم . باوج  تسا و  نینچ  نم  لاؤس  متفگ : ینکیم ؟

مدیسرپ منیبیم . نآ  هب  ار  اهصخش  ار و  اهگنر  تفگ : ینیبیم ؟ ار  زیچ  هچ  نآ  هب  متفگ : هلب . تفگ : يراد ؟ مشچ  هک : مدیـسرپ  رگید  راب 
: متفگ هلب . تفگ : يراد ؟ ناهد  هک : مدیـسرپ  مونـشیم . نآ  هب  ار  اهوب  تفگ : دیآیم ؟ وت  راک  هچ  هب  متفگ : هلب . تفگ : يراد ؟ ینیب  هک :
هب تفگ : دیآیم ؟ وت  راک  هچ  هب  هک : مدیسرپ  هلب . تفگ : يراد ؟ نابز  متفگ : مباییم . نآ  هب  ار  اهزیچ  هزم  تفگ : دیآیم ؟ وت  راک  هچ  هب 

: هک مدیـسرپ  مونـشیم . ار  اهادـص  تفگ : ینکیم ؟ راـک  هچ  نآ  هب  متفگ : هلب . تفگ : يراد ؟ شوگ  هک : مدیـسرپ  میوـگیم . نخـس  نآ 
هب متفگ : هلب . تفگ : يراد ؟ لد  هک : مدیـسرپ  مریگیمرب . نآ  هب  ار  اهزیچ  تفگ : دیآیم ؟ وت  راک  هچ  هب  متفگ : هلب . تفگ : يراد ؟ تسد 

. دوشیم دراو  حراوج  اضعا و  نیا  رب  هک  ییاهزیچ  نایم  منکیم  زیمت  نآ  هب  تفگ : دیآیم ؟ وت  راک  هچ 
دناملاس حیحص و  اهنیا  هک  نآ  اب  تسا  جایتحا  نآ  هب  ار  اضعا  نیا  ارچ  متفگ : هن . تفگ : دنتسین ؟ ینغـستم  بلق  زا  حراوج  نیا  ایآ  متفگ :

ای دنـشاب  هدینـش  ای  دنـشاب  هدید  ای  دنـشاب  هدییوب  هک  يزیچ  رد  دننکیم  کش  حراوج  نیا  هک  یتقو  دـنزرف  يا  تفگ : دـنرادن ؟ یـصقن  و 
ار کش  دزاسیم و  نقَیَتُم  تسا  مولعم  هچنآ  هک  دنزاسیم  مکح  ار  نآ  دـننکیم و  بلق  هب  عوجر  دنـشاب ، هدرک  سمل  ای  دنـشاب  هدیـشچ 
: متفگ هلب . تفگ : تسا ؟ هتخاس  ررقم  حراوج  فالتخا  کش و  عفر  يارب  زا  یمدآ  ندب  رد  ار  لد  ادخ  سپ  هک : متفگ  دـنادرگیم . لیاز 

. هلب تفگ : دوشیمن ؟ میقتسم  حراوج  روما  نآ  نودب  و  لد ، زا  تسا  راچان  سپ 
هچنآ هک  دومرف  ررقم  ناشیا  يارب  زا  یماما  ات  تشاذـگناو  دوخ  هب  ار  وت  ندـب  حراوج  اضعا و  ادـخ  هک  هدـب  فاـصنا  ناورماـبا  يا  متفگ :

تریح و رد  ار  قلخ  نیا  مامت  و  دـنک ؛ فرطرب  ار  ناشیا  کش  دنـشاب  هتـشاد  کش  نآ  رد  هچنآ  دـنکب و  ناشیا  قیدـصت  دـناهتفای  تسرد 
عفر دـننک و  عوجر  وا  هب  دـنناسر  مه  هب  یکـش  رگا  هک  دوـمرفن  ررقم  ناـشیا  يارب  زا  یماـما  تشاذـگ و  فـالتخا  کـش و  ینادرگرس و 

؟ ياهدرک ینیـشنمه  وا  اب  تفگ : هن . متفگ : یتسین ؟ ماشه  وت  تفگ : دش و  تفتلم  ینامز  زا  دعب  دـش و  تکاس  سپ  دـنکب ؟ ناشیا  تریح 
ياج هب  تفرگ و  رب  رد  ارم  تساـخرب و  و  یماـشه . وت  هتبلا  سپ  تفگ : ماهفوک ؟ لـها  زا  متفگ : ییاـجک ؟ لـها  زا  سپ  تفگ : هن . متفگ :

. تفگن نخس  مدوب  رضاح  نم  ات  دیناشن و  دوخ 
منابز رب  نینچ  هللالوسر  نبای  متفگ : يدوب ؟ هتخومآ  هک  زا  ار  نخس  نیا  ماشه  يا  تفگ : دومرف و  مسبت  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ 

. تسا هتشون  یسوم  میهاربا و  فُحُص  رد  ياهدش ، مَهلم  وت  هچنآ  هک  هللاو  ماشه  يا  هک : دومرف  ترضح  دش . يراج 
دیس و و  نایملاع ، رب  ادخ  ياهتجح  و  ناناملسم ، ناماما  مییام  هک : دومرف  هک  تسا  يورم  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 

مییام و  دنانامسآ . لها  ناما  اههراتـس  هچنانچ  ادخ ، باذع  زا  نیمز  لها  ناما  مییام  نانمؤم . ياقآ  و  نایعیـش ، ياوشیپ  و  نانمؤم ، گرزب 
زا ار  نیمز  لها  نیمز و  ام  تکرب  هب  درادیم  هاگن  و  دـتفا ، نیمز  رب  هکنیا  زا  درادیم  هاگن  ار  نامـسآ  ادـخ  ام  تکرب  هب  هک  تعامج  نآ 
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اهتمعن ام  يارب  زا  و  دنکیم . نهپ  ناشیا  رب  تمحر  ام  تعافش  هب  و  دتسرفیم . نامسآ  زا  ار  ناراب  ام  تکرب  هب  و  دنور . ورف  بآ  هب  هکنیا 
مدآ ادخ  هک  يزور  زا  هک : دومرف  سپ  دنور . ورف  نیمز  لها  دشاپب و  مه  زا  نیمز  دـشابن  ام  زا  یماما  نیمز  رد  رگا  و  دـنایوریم . نیمز  زا 
دوب دـهاوخن  یلاخ  هفیلخ  ماما و  زا  و  روتـسم ؛ بیاغ و  ای  هدوب  روهـشم  رهاظ و  ای  هدوبن ؛ ياهفیلخ  یتجحیب و  نیمز  زگره  دومرف  قلخ  ار 

. دشیمن نیمز  رد  ادخ  تدابع  دوب ، نیا  هنرگا  و  تمایق . زور  ات  نیمز 
ریز باتفآ  زا  مدرم  هک  یعافتنا  دننام  هک : دومرف  دنربیم ؟ عفن  هچ  دشاب  بیاغ  هک  یتجح  زا  مدرم  هک : مدرک  ضرع  هک : دیوگیم  يوار 

ربمغیپ و هب  تسا  جایتحا  هچ  ار  مدرم  هک : مدیسرپ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هک : یفعُج  رباج  زا  تسا  لوقنم  و  دنربیم . ربا 
ماما ای  ربمغیپ  ات  نیمز  لها  زا  دنکیم  عفر  ار  باذع  یلاعت  قح  هک  اریز  دنامب ؛ یقاب  دوخ  حالص  رب  ملاع  هکنیا  يارب  زا  هک : دومرف  ماما ؟

و یتسه . ناشیا  نایم  رد  وت  هک  نآ  لاح  دنکیمن و  باذـع  ار  ناشیا  ادـخ  هک : دومرف  ربمغیپ  هب  یلاعت  قح  هچنانچ  تسه ، ناشیا  نایم  رد 
تمایق دوش  فرطرب  نامـسآ  زا  اههراتـس  نوچ  سپ  دنانیمز . لها  ناما  نم  تیب  لها  و  دنانامـسآ ، لها  ناما  اههراتـس  هک : دومرف  ربمغیپ 

. دوش اپرب  نیمز  لها  تمایق  دنوش  فرطرب  نیمز  زا  تیب  لها  نوچ  و  دوش ؛ مئاق  ناشیا 
ار و ادخ  لوسر  دییامن  تعاطا  ار و  ادخ  دییامن  تعاطا  نانمؤم  هورگ  يا  هک : تسا  هدومرف  ادـخ  هک  دـناتعامج  نآ  تیب  لها  هب  دارم  و 
زا هشیمه  دـننکیمن و  تیـصعم  هاـنگ و  زگره  هک  دـناناهانگ  عیمج  زا  نارهطم  ناـموصعم  نآ  رما ، ناـبحاص  و  ار . دوخ  زا  رما  ناـبحاص 

و تسا ، رومعم  ادخ  ياهرهـش  ناشیا  نُمی  هب  و  دهدیم ، يزور  ار  ناگدنب  ادخ  ناشیا  تکرب  هب  و  دنددسم ، قفوم و  دیؤم و  ادـخ  بناج 
يدوز هب  ار  دوـخ  باذـع  و  ار ، ناراـکهانگ  دـهدیم  تلهم  ادـخ  ناـشیا  هب  و  دـیوریم ؛ هاـیگ  نـیمز  زا  دراـبیم و  نامـسآ  ناـشیا  يارب 

دنوشیمن و ادـج  نآرق  زا  ناشیا  زگره  و  دوشیمن ، ادـج  ناشیا  زا  سدـقلاحور  دـنوشیمن و  ادـج  سدـُقلاُحور  زا  زگره  و  دتـسرفیمن .
. دنیامنیم ناشیا  نآرق ، عیمج  هب  لمع  دننادیم و  ناشیا  ار  نآرق  ینعم  تسا و  ناشیا  دزن  مامت  نآرق  ینعی  دوشیمن ، ادج  ناشیا  زا  نآرق 

. هدش دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  نیماضم  نیا  هرتاوتم  دیناسا  هب  و 
ماـما هبتلا  ناـشیا  زا  یکی  هک  رفن ، ود  رگم  دـشابن  نیمز  رد  رگا  هک : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا  لوـقنم  ربـتعم  ياهدنـس  هـب  و 

. دوب دهاوخ 
: هک دیامرفیم  یلاعت  قح  تفگ : دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
ات ربمغیپ  نایم  زا  و  دیناسانشیم ، قلخ  هب  ارم  تیاده  نم و  تعاط  هک  دوب  یماما  یملاع و  وا  رد  هکنیا  رگم  متشاذگن  ار  نیمز  زگره  نم 
ار قلخ  دشاب و  نم  تجح  هک  دشابن  یسک  دنک و  هارمگ  ار  مدرم  هک  ار  ناطیـش  مراذگیمن  زگره  و  دوب . قلخ  تاجن  ثعاب  رگید  ربمغیپ 

. دشاب نم  رما  هب  فراع  دیامن و  تیاده  نم  يوس  هب 
. دنکیم مامت  تواقش  بابرا  رب  ارم  تجح  دیامنیم و  تیاده  ار  نادنمتداعس  هک  تسه  ياهدننک  تیاده  هتبلا  یموق  ره  يارب  زا  و 

، دنادب ار  نید  ناصقن  هدایز و  هک  یسک  زا  تسین  یلاخ  نیمز  زگره  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هرثکتم  دیناسا  هب  ترـضح  نآ  زا  اضیا  و 
نایم دوش و  هبتـشم  طلتخم و  ناناملـسم  روما  هنرگا  و  دنک . مامت  ار  یمک  دننک  مک  رگا  و  دزادنیب ، ار  هدایز  دننکب  نید  رد  یتدایز  رگا  و 

. دننکن قرف  لطاب  قح و 
هقح نیهارب  رب  لمتـشم  دـیامن ، رکفت  یـسک  رگا  و  تسا ، تاهبنم  هربتعم ، راـبخا  نیا  و  دـیامنیم ، مکح  نیماـضم  نیا  رب  همیلَـس  لوقُع  و 

تـسا روکذم  لصفم  باحـصا  بتک  رد  تشذـگ و  یـضعب  هک  هیلقن  هوجو  هیلقع و  لیالد  اضیا  ثیداحا و  نیا  زا  کی  ره  تسه . هیعقاو 
تایئزج عیمج  هک  يدنوادخ  هک  دنادیم  نیقیلانیع  هب  میقتـسم  لقع  بحاص  و  دشابیمن ، یهلا  صن  نودب  تماما  هکنیا  رب  تسا  دهاش 

تفالخ و رما  هتبلا  دراذگن ، مدرم  لقع  هب  دـیامرف و  نایب  ار  ندـیماشآ  ندروخ و  ندرک و  عامج  تفر و  الخلاُتَیب  ماکحا  یتح  ار  ماکحا 
دهاوخن قلخ  هفیعـض  لوـقع  هب  تسا ، ناـشیا  تاـجن  تما و  حالـص  تعیرـش و  ماـکحا  ياـقب  بجوـم  تسا و  روـما  مظعا  زا  هک  تماـما 

. تشاذگ
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عیمج زا  تما  هب  تبسن  وا  تقفـش  هک  نآ  اب  دیامرفن  نییعت  یـصو  نامزلارخآ  ربمغیپ  نوچ  دندومرف ؛ نییعت  یـصو  ناربمغیپ  عیمج  اضیا  و 
يربمغیپ وا  زا  دـعب  هک  تسنادیم  ترـضح  نآ  و  دوب ، ناشیا  زا  دـعب  رگید  ربمغیپ  تثعب  لامتحا  ار  رگید  ناربمغیپ  و  دوب ، رتشیب  ناربمغیپ 

دوب . دهاوخن 
رد سپ  دومرفیم . بصن  ياهفیلخ  هکنیا  رگم  دومرفیمن  راـیتخا  یتبیغ  یتاـیح  ماـیا  رد  زگره  ترـضح  نآ  هک  تسا  مولعم  نیا  اـضیا  و 

؟ دیامن تیصو  كرت  دوخ  نوچ  دومرفیم ، تیـصو  هب  رما  ار  ملاع  عیمج  اضیا  و  دیامرفن ؟ نییعت  نوچ  اقب  ملاع  هب  لاحترا  يربک و  تبیغ 
نآ رب  یـسک  بویُغلامالع  ریغب  تسا و  ینطاب  رما  نآ  و  تسا ، تماما  طیارـش  زا  تمـصع  دش ، دـهاوخ  مولعم  نیا  زا  دـعب  هچنانچ  اضیا  و 

نمـض رد  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رمالا  بحاص  ترـضح  زا  ینعم  نیا  و  دشاب . بوصنم  ادخ  بناج  زا  هک  دیاب  سپ  درادن . عالطا 
نیثدحم رباکا  زا  هک  یمق  هللادـبع  نب  دعـس  زا  تسا  لوقنم  مییامنیم : داریا  ار  نآ  رثکا  اذـهل  تسا . لمتـشم  رایـسب  دـیاوف  رب  هک  یثیدـح 

ِضفاور هورگ  امـش  وت ! باحـصا  رب  وت و  رب  ياو  هک : تفگ  تارظانم  زا  دعب  بصاون و  نیرتدـب  هثحابم  هب  مدـش  التبم  يزور  هک : تسا - 
همه زا  ندش  ناملـسم  دوز  ببـس  هب  رکبوبا  کنیا  دییامنیم . ناشیا  هب  تبـسن  ربمغیپ  تبحم  راکنا  دـینکیم و  نعط  ار  راصنا  نیرجاهم و 

نآ زا  دـعب  وا  هک  تسنادیم  هک  نوـچ  درب ، دوـخ  اـب  ار  وا  راـغ  بش  رد  تشادیم  تسود  ار  وا  ربـمغیپ  هک  سب  زا  و  دوـب ، رتـهب  هباـحص 
. دوش لطعم  وا  زا  دعب  ناناملسم  روما  دوش و  فلت  وا  ادابم  هک  دوب ، دهاوخ  هفیلخ  ترضح 

. دسریمن ناناملسم  روما  هب  يررض  دوش ، هتشک  رگا  هک  تسنادیم  هک  نآ  يارب  دیناباوخ  دوخ  ياج  رب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  و 
. دشن تکاس  متفگ و  اهباوج  نخس  نیا  زا  نم  و 

دوخ لیلد  ار  نتخادـنا  اههبد  هبقع و  بش  تیاکح  و  دـندوب ، قفاـنم  رکبوبا  رمع و  هک  دـییوگیم  امـش  ضفاور  هورگ  يا  هک : تفگ  سپ 
دوب تبغر  عوط و  زا  هک  میوگ  رگا  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  هارکا ؟ يور  زا  ای  دوب  تبغر  عوَط و  يور  زا  ناشیا  مالـسا  هک  وگب  دیروآیم .

یتوق مالـسا  دوبن و  يربج  هکم  رد  هک : تفگ  دهاوخ  دوب  ربج  هارکا و  زا  هک  میوگ  رگا  و  دراد ؟ ینعم  هچ  قافن  سپ  هک : تفگ  دـهاوخ 
. دنوش روبجم  مدرم  هک  تشادن 

جرد ار  هلئسم  ود  نیا  و  هلکشم ، لئاسم  زا  لاؤس  لهچ  زا  هدایز  رب  لمتشم  متـشون  يراموط  متـشگرب و  ریگلد  مدش و  تکاس  وا  باوج  زا 
نوچ مق . رد  دوب  ترضح  نآ  لیکو  هک  قاحسا  نبدمحا  اب  متسرفب  هیلع  هللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک  مدرک 

اب دوخ  تفگ : متفگ ، لاح  تقیقح  مدیـسر و  وا  هب  نوچ  مدش . ناور  وا  بقع  زا  نم  دـش . يأَر  نَم  رُـس  هجوتم  دـنتفگ  مدرک ، بلط  ار  وا 
. نک لاؤس  ترضح  زا  ایب و  نم 

دوخ اب  قاحسا  نب  دمحا  و  میدش . لخاد  دومرف ؛ تصخر  میدیبلط ، تصخر  میدیسر و  ترضح  يارستلود  رد  هب  نوچ  مدش و  قیفر  وا  اب 
نایعیـش زا  یکی  ار  کی  ره  هک  دوب  هرقن  الط و  زا  هسیک  تصـش  دـص و  نایمه  نآ  رد  و  دوب . هدرک  ناهنپ  ابع  نایم  رد  هک  تشاد  ینایمه 

رد دوب  هدراهچ  بش  هام  تباب  زا  ترضح  نآ  يور  میتخادنا ، ترضح  كرابم  يور  رب  رظن  نوچ  دوب . هداتسرف  تمدخ  هب  دوب و  هدز  رهم 
لکاک ود  شرس  رب  و  لامج ، نسح و  لامک  رد  دوب  يرتشم  تباب  زا  هک  دوب  هتسشن  یلفط  ترضح  نماد  رب  و  ایض . رون و  افـص و  نسُح و 

نآ يارب  هیده  هب  هرـصب  ناگرزب  زا  یکی  دـندوب و  هدرک  عصرم  اهنیگن  اهبنارگ و  رهاوج  هب  هک  دوب  الط  زا  يرانا  ترـضح  نآ  دزن  و  دوب ،
لفط نآ  هک  دنتخادنایم  ار  رانا  نآ  دشیم . عنام  لفط  نآ  دومرفیم و  یتباتک  دوب و  ياهمان  ترضح  تسد  رد  و  دوب . هداتـسرف  ترـضح 

. دندومرفیم تباتک  دوخ  دندشیم و  نآ  هجوتم 
؛ تسوت نایعیش  ياههفحت  ایاده و  کنیا  هک : دومرف  لفط  نآ  هب  ترـضح  تشاذگ . ترـضح  نآ  دزن  دوشگ و  ار  دوخ  نایمه  دمحا  سپ 
زا هک  ار  دوخ  رهاط  تسد  نم  هک  تسا  زیاج  اـیآ  نم  يـالوم  يا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رمـالابحاص  ترـضح  وش . فرـصتم  اـشگب و 

رسپ يا  هک : دومرف  بحاص  ترـضح  نآ ، زا  دعب  لطاب ؟ سجر و  ياههیده  مارح و  ياهلام  يوس  هب  منک  زارد  تسا  كاپ  ناهانگ  عیمج 
. دروآ نوریب  ار  هسیک  کی  قاحسا  نب ] دمحا  . ] مینک ادج  مه  زا  ار  مارح و  لالح و  ام  ات  تسا ، نایمه  رد  هچنآ  روآ  نوریب  قاحسا 
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هـسیک نیا  رد  یفرـشا  ود  تصـش و  و  دـشابیم . مق  هلحم  نالف  رد  هک  تسا  نـالف  زا  نیا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  بحاـص  ترـضح 
هماج تفه  تمیق  شرانید  هدراهچ  و  تسا ، هتخورف  دوب و  هدیـسر  ثاریم  وا  هب  ردپ  زا  هک  تسا  یکلم  تمیق  شرانید  جنپ  لهچ و  تسا ،

. تسا رانید  هس  ناکد ، هیارک  زا  و  تسا ، هتخورف  هک  تسا 
: هک دومرف  دنک . نوریب  ات  تسا  مارح  نایم  نیا  رد  زیچ  هچ  هک  وگب  دـنزرف . يا  یتفگ  تسار  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
و تسا ، هدش  وحم  ششقن  فصن  و  تسا ، شقن  نآ  رب  شخیرات  دناهدز  نالف  خیرات  هب  هک  ير  هکـس  هب  تسه  یفرـشا  کی  نایم  نیا  رد 
: هک تسا  نیا  شتمرح  هجو  تسا و  ود  نیمه  هسیک  نیا  رد  مارح  و  تسا . مین  گناد و  کی  هک  تسه  یـصقان  هدـش  ضارقم  رانید  کی 
رب یتدم  و  دوب ، نامـسیر  مین  نم و  کی  رادقم  دوب  شناگیاسمه  زا  هک  یهالوج  دزن  ار  وا  هام ، نالف  رد  لاس  نالف  رد  هسیک  نیا  بحاص 
زا رتکیراب  ینامـسیر  تفرگ  وا  زا  ناواـت  درکن و  شقیدـصت  درب  دزد  ار  نیا  هک : تفگ  نوچ  درم  نآ  و  دوبر . ار  نآ  دزد  تشذـگ و  نیا 

ار هسیک  نوچ  تسا . مارح  تسا و  هماـج  نآ  تمیق  زا  ود  نیا  و  تخورف ، دـنتفاب و  ار  نآ  هک  داد  و  نزو ، ناـمه  هب  دوب  هدرب  دزد  هک  نآ 
. دومن میلست  ار  یقاب  تشادرب و  دش . ادیپ  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  رمالابحاص  ترضح  هک  اهتمالع  نامه  هب  رانید  ود  دوشگ  دمحا 

هاجنپ و  دـشابیم ، مق  لحم  نالف  رد  هک  تسا  نـالف  لاـم  نیا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  بحاـص  ترـضح  دروآ و  نوریب  رگید  هرُـص  سپ 
وا و نایم  هک  تسا  یمدنگ  تمیق  اهیفرشا  نیا  هک : دومرف  ارچ ؟ هک : دیسرپ  مینکیمن . زارد  نیا  هب  تسد  ام  و  تسا ، هرص  نیا  رد  یفرـشا 

. تسا نایم  نیا  رد  اهنآ  لام  و  تفرگ . درک و  لیک  هدایز  ار  دوخ  هصِح  و  دوب ، كرتشم  شنارگزرب 
هب هک  نک  تیـصو  رادرب و  ار  اههسیک  نیا  هک : تفگ  دمحا  هب  سپ  دنزرف . يا  یتفگ  تسار  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 

. تسا مارح  اهنیا  و  میهاوخیمن ، ام  هک  دنناسرب  شنابحاص 
، مدوب هدرک  ناـهنپ  نیجروخ  ناـیم  رد  ار  نآ  هک : تفگ  دـمحا  رواـیب . هداتـسرف  اـم  يارب  نزریپ  نآ  هک  هماـج  نآ  هک : دوـمرف  نآ  زا  دـعب 
: متفگ ياهدمآ ؟ بلطم  هچ  هب  دعس  يا  هک : دندومرف  دندومن و  تافتلا  نم  بناج  هب  ترضح  سپ  دروایب . هک  تساخرب  و  مدرک . شومارف 
و سرپب -  ممـشچ  رون  زا  هک : دومرف  تسا . رـضاح  متفگ : دش ؟ هچ  یتشاد  هک  یلئاسم  نآ  هک : دومرف  تسا . هدروآ  ارم  وت  تمزالم  قوش 

ترضح هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  تیاور  نم ! يالوم  دنزرف  الوم و  يا  متفگ : یهاوخیم . ار  هچنآ  دومرف -  رمالابحاص  ترـضح  هب  هراشا 
یلوسر ترـضح ، لمج  زور  رد  هک  نآ  یتح  تشاذـگ ، هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  راـیتخا  هب  ار  دوخ  ناـنز  قـالط  ربمغیپ 

هب ار  دوخ  نادنزرف  و  دش ، رداص  وت  زا  هک  یبیرف  شِغ و  نآ  هب  يدرک  كاله  ار  مالسا  لها  مالـسا و  هک : دومرف  هشیاع و  دنز  هب  داتـسرف 
زا دـعب  هک  دوب  قالط  هچ  نیا  میوگیم . قالط  ار  وت  الاو  يرادیمرب ، لـمع  نیا  زا  تسد  رگا  یتخادـنا . تکـاله  هب  تلالـض  تلاـهج و 

هدـینادرگ میظع  ار  ربمغیپ  نانز  نأش  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  دوب ؟ ضوَفُم  ترـضح  نآ  هب  تافو 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب . هتخاس  صوصخم  ندوب  نانمؤم  ردام  فرـش  هب  ار  ناشیا  دوب و 

قالط ار  وا  وت  دننک  ادخ  تیصعم  نم  زا  دعب  هک  ناشیا  زا  کی  ره  و  دنـشاب ، ادخ  عیطم  ات  تسا  یقاب  يارب  فرـش  نیا  هک : دومرف  مالـسلا 
. زادنیب فرش  نیا  زا  وگب و 

: هک دیامرفیم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  نایملاع  دنوادخ  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  هد  ربخ  ارم  هللالوسر  نبای  هک : مدیـسرپ  نآ  زا  دعب 
يداو رد  وـت  هک  یتـسرد  هب  ار ؛ دوـخ  نیلعن  نکب  هک : تسا  نیا  شظفل  رهاـظ  همجرت  هک  . ) يوـط سدـقملا  داولاـب  کـنا  کـیلعن  علخاـف 

. دـنَکب هک  دومرف  رما  ادـخ  اذـهل  دوب ، هتیَم  تسوپ  زا  ترـضح  نآ  نیلعن  هک  تساملع  قافتا  هک  یتسرد  هب  دراد ). مان  يوُط  هک  ياهزیکاپ 
نیا زا  یلاخ  هک  اریز  هتسناد . لهاج  توبن ، هبتر  اب  ار  وا  تسا و  هتـسب  ارتفا  یـسوم  رب  دیوگیم  ار  نخـس  نیا  هک  ره  هک : دومرف  ترـضح 

، ناکم نآ  دـنچره  دوب ، دـهاوخ  زیاج  زین  هعقب  نآ  رد  ندیـشوپ  دوب  زیاج  زامن  رگا  هن . ای  دوب  زیاـج  نیلعن  نآ  رد  یـسوم  زاـمن  هک  تسین 
زاـمن نآ  رد  هک  يزیچ  هب  دوب  لـهاج  تسنادیمن و  ار  مارح  لـالح و  یـسوم  سپ  دوب  زیاـج  نآ  رد  زاـمن  رگا  و  دـشاب . رهطم  سّدـقم و 

. تسا رفک  لوق  نیا  و  درک . ناوتیمن 
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. دییامرفب ار  یهلا  بلطم  امش  سپ  متفگ :
وت ریغ  دای  زا  ار  دوخ  لد  ماهدـینادرگ و  صلاـخ  وت  يارب  ار  تبحم  نم  ادـنوادخ  تفگ : دوب و  برق  سدـقم  يداو  رد  یـسوم  هک : دومرف 
رد هب  لد  زا  ار  لها  تبحم  هک : دومرف  یلاعت  قح  دربب . شتآ  ناشیا  يارب  دوب  هدمآ  دوب و  شلد  رد  زونه  دـنزرف  نز و  تبحم  و  ماهتـسش .

سپ یمدـق . تباث  ام  تبحم  سدـقم  يداو  رد  رگا  و  تسا ، رهطم  نارگید  لایخ  زا  وت  لد  تسا و  صلاخ  ام  يارب  زا  وت  تبحم  رگا  نک ،
، شفک دـیآیم ، رظن  هب  اهلاثم  هب  اهزیچ  هک  باوخ  ملاع  رد  هک  دـناهدرک  لقن  نیا  دـیؤم  یـضعب  هچنانچ  تساـهتبحم  نیا  زا  هیاـنک  نیلعن 

. دوشیم رود  وا  زا  ای  دریمیم  شنز  درب ، دزد  ار  ششفک  هک  دنیبیم  باوخ  هک  یسک  تسا و  نز  لاثم 
و هداد ، ربخ  ایرکز  ترـضح  هب  ادـخ  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  هک : دومرف  صعیهک . لـیوأت  زا  مدیـسرپ  رگید  هک : تفگ  دـعس 

يامسا هک  درک  بلط  ادخ  زا  ایرکز  ترضح  هک  دوب  نیا  شببس  تسا و  هدومرف  مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هب  نآ  زا  دعب 
نوچ سپ  دومن . ترـضح  نآ  میلعت  ار  ناشیا  يامـسا  دمآ و  لیئربج  درب . هانپ  اهنآ  هب  دـیادش  رد  هک  دـیامن  میلعت  وا  هب  ار  ابعلآ  هسدـقم 
نوچ و  دشیم ، لاحـشوخ  دشیم و  فرطرب  وا  مغ  درکیم  دای  ار  مهیلع  هللا  تاولـص  نسح  همطاف و  یلع و  دمحم و  مان  ایرکز  ترـضح 

يزور درک . تسناوتیمن  دوخ  طبـض  دـشیم و  یلوتـسم  وا  رب  هیرگ  درکیم  دای  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  كراـبم  ماـن 
نآ مان  و  مدرگیم ، رورـسم  دوشیم و  لیاز  نم  ياهمغ  مناریم  نابز  رب  هک  ار  راوگرزب  راـهچ  نآ  ماـن  ارچ  ادـنوادخ  هک : درک  تاـجانم 

تیمولظم تداهش و  هصق  ملاع  دنوادخ  سپ  دنامیمن ؟ تقاط  هیرگ  زا  ارم  دیآیم و  ناجیه  هب  نم  ياهمغ  منکیم  رکذ  هک  ار  رادقمیلاع 
تسا دیزی  ای  تسا ، هرهاط  ترتع  كاله  اه  و  تسالبرک ، مان  هب  هراشا  فاک  سپ  صعیهک . تفگ : دومرف و  یحو  ایرکز  هب  ار  بانج  نآ 

. تسا ناشیا  ربص  داص  و  ارحص ، نآ  رد  تسا  ناشیا  یگنشت  شطع و  نیع  و  دوب ، ناشیا  ملاظ  هدنشک و  هک 
هلان و يراز و  هیرگ و  لوغشم  دادن و  هار  دوخ  دزن  ار  یـسک  درکن و  تکرح  دجـسم  زا  زور  هس  دینـش  ار  كاندرد  هصق  نیا  ایرکز  نوچ 

یهاوخ درد  هب  شدنزرف  تبیصم  هب  ار  تقلخ  نیرتهب  لد  ایآ  یهلا  تفگیم : دناوخیم و  ترـضح  نآ  تبیـصم  رب  هیثرم  و  دش ، يرارقیب 
ایآ دـیناشوپ ؟ یهاوخ  ار  تبیـصم  نیا  هماج  همطاف  یلع و  هب  ایآ  داد ؟ یهاوخ  هار  وا  تزع  تحاس  هب  ار  یتبیـصم  نینچ  يالب  اـیآ  دروآ ؟
هک امرف  تمارک  يدنزرف  ارم  یهلا  هک : تفگیم  نانخـس  نیا  زا  دعب  دروآ ؟ یهاوخ  رد  ناشیا  لالج  تعفر  لزنم  هب  ار  یملا  درد و  نینچ 
رد نم  لد  هک  نک  نینچ  سپ  نادرگ . وا  تبحم  هتفیرف  ارم  ییامرف ، تمارک  يدنزرف  نینچ  نوچ  و  دوش ، نشور  وا  هب  نم  هدـید  يریپ  رد 

و دومرف ، تمارک  ار  ییحی  ادخ  سپ  دمآ . دهاوخ  درد  هب  شدنزرف  يارب  وت  بیبح  دـمحم  لد  هک  دـیآ  درد  هب  نانچ  دـنزرف  نآ  تبیـصم 
تاولص نیسح  ماما  ترضح  لمح  و  دوب ، ردام  مکش  رد  هام  شش  ییحی  ترضح  و  دیدرگ . زیاف  تداهـش  هب  نیـسح  ماما  ترـضح  دننام 

. دوب هام  شش  زین  هیلع  هللا 
دنهاوخ راـیتخایماما  هک : دومرف  درک ؟ دـنناوتیمن  راـیتخا  ماـما  دوخ  يارب  تما  هکنیا  رب  تسیچ  لـیلد  هک  اـمرفب  هک : مدرک  هضرع  سپ 

: هک دومرف  دـشاب . ناشیا  حالـص  بجوم  هک  یماما  متفگ : دـشاب ؟ ناشیا  لاوحا  دـسفم  هک  یماما  ای  دـشاب ، ناشیا  لاوحا  حلـصم  هک  درک 
تسا و حلصم  هک  دننک  نامگ  هک  دشاب  هاگ  دنرادن . ربخ  وا  ریمـض  زا  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  ناشیا  حالـص  ثعاب  هک  دننادیم  نوچ 

بلطم نیا  دییأت  يارب  هک : دومرف  سپ  دـنیامن . نییعت  ماما  دوخ  يارب  دـنناوتیمن  مدرم  هک  تسا  تلع  نیمه  زا  و  دوش . رهاظ  دـسفم  رخآ 
هدیزگرب و قلخ  نایم  زا  ار  ناشیا  هداتسرف و  قلخ  هب  ادخ  هک  یناربمغیپ  هک  وگب  دنک . لوبق  ار  نآ  وت  لقع  هک  میامن  نایب  یناهرب  وت  يارب 

رایتخا زا  ناشیا  رایتخا  دـناتما و  تیادـه  ياهملع  ناشیا  هدـینادرگ و  تمـصع  یحو و  هب  دـیؤم  ار  ناشیا  هداتـسرف  ورف  ناشیا  رب  اـهباتک 
تما نایم  زا  ار  یسک  کی  ناشیا ، ملع  لامک  لقع و  روفو  اب  تسا  زیاج  ایآ  دناناشیا ، هلمج  زا  یـسیع  یـسوم و  تسا و  رتهب  تما  عیمج 

. هن متفگ : تسا ؟ نمؤم  وا  هک  دننک  نامگ  ناشیا  دوش و  رهاظ  قفانم  ناشیا  هدیزگرب  دوخ ، لقع  هب  یبوخ  هب  دننک  رایتخا 
درک رایتخا  ار  سک  داتفه  دخ  رکشل  ناگرزب  دوخ و  موق  نایعا  زا  وا ، رب  یحو  لوزن  ملع و  لقع و  لامک  اب  ادخ  میلک  یـسوم  هک : دومرف 

، دـندوب قفانم  ناشیا  هک  دـش  رهاـظ  رخآ  و  ار ، ناـشیا  درمـشیم  دـقتعم  صلخم و  تسنادیم و  نمؤم  ار  همه  هک  دَرب  روط  هب  دوخ  اـب  هک 
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تما دسفا  و  تسا ، تما  حلـصا  هکنیا  نامگ  هب  دنک  رایتخا  ار  یـسک  ادخ  هدیزگرب  هاگره  سپ  هدومرف . نایب  ار  ناشیا  لاح  ادـخ  هچانچ 
ریارس رب  هک  راصنا  نیرجاهم و  و  دنرادن ، مدرم  ریمضلایف  ام  زا  ربخ  هک  سان  ماوع  هدیزگرب  راتخم و  رب  دشاب  دامتعا  هچ  سپ  دوش ، رهاظ 

. تسا روما  تایفخ  ریامض و  هب  ملاع  هک  دوش  بوصنم  یسک  بناج  زا  ماما  دیابیم  سپ  دنرادن ؟ عالطا  مدرم 
تسنادیم هک  نوچ  درب  راغ  هب  تقفـش  يارب  ار  رکبوبا  لوسر  ترـضح  هک : تفگیم  وت  مصخ  دعـس  يا  هک : دومرف  زاجعا  هب  نآ  زا  دعب 

تفالخ هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دیاهدرک  تیاور  امش  هک : یتفگن  باوج  رد  ارچ  دوش . هتـشک  ادابم  تسا ، هفیلخ  وا  هک 
هب هفیلخ  راهچ  ره  نیا  امش  دساف  نامگ  هب  سپ  دیاهدرک . تمسق  هفیلخ  راهچ  رمع  هب  ار  لاس  یس  نیا  و  دوب . دهاوخ  لاس  یس  نم  زا  دعب 

باب رد  ترـضح  نآ  ییوگیم ، وت  هک  نآ  رب  انب  و  دربب . دوخ  اب  ار  همه  هک  تسیاـب  دوب  راـغ  هب  ندرب  ثعاـب  ینعم  نیا  رگا  سپ  دـناقح .
. هدرمش کبس  ار  ناشیا  قح  هدرک و  كرت  ار  ناشیا  رب  تقفش  هدرک و  ریصقت  رگید  هفیلخ  هس  نآ 

. ایند عمط  يارب  زا  اما  دوب  اـعوط  هک  یتفگن  ارچ  تهارک ، هب  اـی  دوب  عوط  هب  رمع  رکبوبا و  مالـسا  هک : دیـسرپ  وت  زا  وت  مصخ  نآ  هچنآ  و 
: دنتفگیم دندناوخیم و  ناشیا  رب  ار  دمحم  لاوحا  دوخ  ياهباتک  تاروت و  يور  زا  ناشیا  دـندوب و  طولخم  دوهی  هرَفَک  اب  ناشیا  هک  اریز 

دهاوخ يربمغیپ  ياوعد  اما  دوب  دهاوخ  رصَن  ُتُخب  یهاشداپ  تباب  زا  وا  یهاشداپ  دش و  دهاوخ  هاشداپ  دش و  دهاوخ  یلوتسم  برع  رب  وا 
يور زا  ناشیا  دومرف  تلاسر  يوعد  ترـضح  نوچ  درک . دـهاوخ  يوعد  غورد  هب  اما  تسین  ربمغیپ  هک  دـنتفگیم  دانع  رفک و  زا  و  درک .

. دندوب رفاک  نطاب  رد  و  دهدب ، ناشیا  هب  ترـضح  یتموکح  یتیالو و  دیاش  هکنیا  عمط  يارب  زا  دـنتفگ  نیتملک  رهاظ  هب  دوهی  دوخ  هتفگ 
دنتخادنا اههبد  دسانـشن و  ار  ناشیا  یـسک  هک  دنتـسب  ار  دوخ  ياهناهد  دنتفر و  هبقع  يالاب  رب  نیقفانم  اب  دـندش ، سویأم  رخآ  رد  نوچ  و 

يررـض درک و  ظفح  ناشیا  رـش  ار  دوخ  ربمغیپ  داتـسرف و  ار  لیئربج  ادخ  سپ  دننک . كاله  ار  ترـضح  دنهد و  مر  ار  ترـضح  رتش  هک 
، دندرک تعیب  رهاظ  هب  عمط  يور  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  اب  هک  دوب  ریبز  هحلط و  لاح  لثم  ناشیا  لاح  و  دیناسر . دنتسناوتن 

لمع يازج  هب  دـندرک و  جورخ  دنتـسکش و  ار  تعیب  دـندش  سویأم  نوچ  دـهدب . یتموکح  یتیالو و  ناـشیا  زا  کـی  ره  هب  ترـضح  هک 
. دندیسر ترخآ  ایند و  رد  دوخ 

هیلع هللا  تاولص  رمالابحاص  ترضح  دنتساخرب و  زامن  يارب  هیلع  هللا  تاولص  نسح  ماما  ترضح  دش  مامت  نخـس  نوچ  هک : تفگ  دعس 
؟ تسیچ هیرگ  ببـس  يدمآ و  رید  ارچ  متفگ : دمآیم . نایرگ  هک  مدید  هار  رد  ار  قاحـسا  نب  دمحا  متـشگرب . نم  دنتـساخرب و  ناشیا  اب 
تشگرب و نادـنخ  تفر و  سپ  نک . ضرع  ترـضح  هب  ورب  تسین ؛ یکاـب  متفگ : دـشن . ادـیپ  دوـمرف ، ترـضح  هک  ياهماـج  نآ  تـفگ :

. دندرکیم زامن  شیور  رب  دوب و  هداتفا  ترضح  ياپ  ریز  رد  مدید  ار  هماج  نامه  تفگ : و  داتسرفیم ، دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
دزن ار  رمالابحاص  ترـضح  میتفریم و  ترـضح  تمدخ  هب  زور  ره  میدوب  اجنآ  رد  هک  زور  دنچ  و  میدرک ، یهلا  دمح  هک : تفگ  دعس 

رد دـمحا  میتفر . ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  مق  لها  زا  ریپ  درم  ود  اب  دـمحا  نم و  دـش  عادو  زور  نوچ  سپ  میدرکیم . تمزـالم  ترـضح 
تاولـص هک  مینکیم  لاؤس  ادخ  زا  تسا . راوشد  رایـسب  وت  تقرافم  تنحم  هدش و  کیدزن  نتفر  هللالوسر  نبای  تفگ : داتـسیا و  تمدـخ 
نیرهاط همئا  رب  و  تیومع ، ردپ و  تشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  رب  و  ءاسن ، دیس  تردام  رب  یضترم و  تردپ  رب  یفطصم و  تدج  هب  دتسرف 

و دنادرگ ، بوکنم  ار  وت  نمـشد  دنادرگ و  عیفر  ار  وت  نأش  هک  میامنیم  بلط  ادخ  زا  و  تدنزرف . رب  دتـسرف و  تاولـص  وت  رب  و  تناردپ ،
. ار وت  لامج  دشابن  ام  ندید  رخآ  نیا 

بلطم هدایز  اعد  رد  قاحسا  رسپ  يا  هک : دومرف  تخیر و  ورف  شکرابم  يور  زا  هیرگ  تارطق  هک  تسیرگ  ترـضح  تفگب ، ار  نیا  نوچ 
لاؤس وت  زا  تفگ : دمآ  شوه  هب  نوچ  دـش  شوهیب  دینـش  ار  نیا  نوچ  دـمحا  تفر . یهاوخ  یهلا  تمحر  راوج  هب  نتـشگرب ، نیا  رد  هک 

. منک دوخ  نفک  هک  ياهماج  هب  يزاس  فرشم  ارم  هک  تدج  تمرح  هب  ادخ  هب  میامنیم 
نفک و  نکم ، دوخ  جرخ  رز  نیا  ریغ  زا  ریگب و  ار  نیا  هک : دندومرف  دندروآ و  رد  هب  مهرد  هدزیس  دندرک و  طاسب  ریز  هب  تسد  ترـضح 
ناولُح لزنم  یخسرف  هس  هب  میتشگرب ، نوچ  هک : تفگ  دعـس  دنکیمن . عیاض  ادخ  ار  ناراکوکین  دزم  و  دیـسر ، دهاوخ  وت  هب  يدیبلط  هک 
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دورف ارـسناوراک  رد  میدیـسر  ناولح  هب  نوچ  و  دـش . سویأم  دوخ  زا  هک  دـش  ضراع  ار  وا  یبعـص  يراـمیب  درک و  بت  دـمحا  میدیـسر .
هب کی  ره  ام  دیراذگب . اهنت  ارم  دیورب و  همه  تفگ : ینامز  زا  دعب  و  دوبیم ، ناولح  رد  هک  دیبلط  ار  مق  لها  زا  یـصخش  دمحا  میدمآ و 

دیوگیم هک  مدـید  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نسح  ماما  ترـضح  مداخ  روفاک  مدوشگ ، مشچ  دـش  حبـص  کیدزن  نوچ  میتشگرب . دوخ  ياج 
دمحا نفک  لسغ و  زا  دنادرگ . ریخ  امش  يارب  ار  تبیصم  نیا  تبقاع  و  قاحسا ، نب  دمحا  تبیـصم  رد  دهدب  وکین  ربص  ار  امـش  ادخ  هک :

. دش بیاغ  ام  رظن  زا  تفگب و  ار  نیا  امـش . ياوشیپ  ماما و  دزن  دوب  رتیمارگ  امـش  همه  زا  وا  هک  دـینک  نفد  ار  وا  دـیزیخرب و  میدـش . غراف 
. یلاعت هللاهَمِحر  میدرک  نفد  ار  وا  هحون  هیرگ و  اب  میتساخرب  ام  سپ 

هب هبترم  تسیبودـص  ار  دوخ  ربمغیپ  ادـخ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  همحرلا  هیلع  هیوباـب  نبا 
. دومرف رگید  تابجاو  زا  هدایز  مالسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملا و  ریما  تیاصو  تماما و  تباب  رد  دیکأت  هبترم  ره  رد  درب و  جارعم 

دوب نینچ  هن  هک : متفگ  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  مردپ  هب  هک : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  و 
ترـضح نآ  دوـمرفیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  تشوـن ، ار  دوـخ  تیـصو  هماـن  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هـک 

تلاسر ترـضح  تافو  کـیدزن  نوچ  نکیلو  دوب ، نینچ  نسحلاوبا  يا  هک : دومرف  دـندش ؟ هاوگ  نیبرقم  هکئـالم  لـیئربج و  تشونیم و 
ره دور  نوریب  هک  نک  رما  دمحم  ای  هک : تفگ  لیئربج  و  هکئالم . زا  ادخ  نانیما  اب  دروآ  لیئربج  ياهتـشون  همان  دـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يدومن وا  هب  تیصو  عفد  وت  هک  میوش  هاوگ  وا  رب  مینک و  میلست  وا  هب  ار  همانتیـصو  هک  بلاطیبا  نب  یلع  وت  یـصو  ریغب  تسه  وت  دزن  هک 
. دش نآ  يادا  نماض  دومن و  لوبق  وا  و 

. دوب هداتـسیا  رد  هدرپ و  نایم  رد  همطاف  ترـضح  و  دور ، نوریب  هناخ  زا  هک  دومرف  نینمؤملا ، ریما  ترـضح  ریغب  دوب  هناـخ  رد  هک  ره  سپ 
هداد ربخ  ار  وت  ام  هچنآ  رب  لمتـشم  تسا  ياهمان  نیا  هک : دـیوگیم  دـناسریم و  تمالـس  وت  دـنوادخ  دـمحم  ای  هک : تفگ  لـیئربج  سپ 

و وت ، رب  رما  نیا  رد  مهاوگ  نم  بلاـطیبا . نبیلع  تماـما  تیـصو و  زا  میدوب  هدرک  طرـش  وـت  رب  میدوـب و  هتفرگ  وـت  زا  ناـمیپ  میدوـب و 
. یهاوگ يارب  زا  میفاک  دمحم -  يا  نم -  و  ماهتفرگ ، هاوگ  وت  رب  ار  هکئالم 

ینعی  ) تسا مالـس  نم  راگدرورپ  لیئربج  يا  هک : دومرف  دمآ و  هزرل  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  لصافم  ماگنه  نیا  رد 
نم دنوادخ  دیامرفیم  تسار  ددرگیمرب . وا  هب  اهتیحت  اهمالس و  و  تسوا ، زا  همه  اهیتمالس  مالس و  و  اهصقن ) اهبیع  عیمج  زا  تسا  ملاس 

. هدب ار  همان  هدومرف . وکین  و 
ریما ترـضح  هب  ترـضح  نآ  نوچ  امن . میلـست  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  هک : دومرف  درک و  لوسر  ترـضح  میلـست  ار  همان  لیئربج  سپ 

نم اب  ادـخ  هک  تسا  يدـهع  نیا  یلع  اـی  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  سپ  دـناوخ . فرح  هب  فرح  ار  هماـن  عیمج  دومن ، میلـست  نینمؤملا 
. مدومن تناما  يادا  مدرک  وا  تلاسر  غیلبت  نم . دزن  دوب  وا  تناما  و  دوب ، هتفرگ  نم  رب  هک  تسا  یطرش  نامیپ و  و  دوب ، هدرک 

دوخ دنوادخ  ياهتلاسر  يدیناسر  وت  هک  داب -  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  وت -  يارب  مهدیم  یهاوگ  نم  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
. نم نوخ  تشوگ و  مشچ و  شوگ و  وت  يارب  دـهدیم  یهاوـگ  يدوـمرف . تسار  يدوـمرف  هچنآ  و  يدرک ، تما  همه  یهاوـخریخ  و  ار ،

. مهدیم یهاوگ  ود  ره  راتفگ  یتسار  رب  نم  هک : تفگ  لیئربج 
افو هک  نم  يارب  ادخ و  يارب  يدش  نماض  و  یتسناد ، یتفرگ و  ارم  تیـصو  یلع  ای  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رـضح  هاگنآ 

تسا نم  رب  داب -  وت  يادف  مردام  ردپ و  یلب -  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترضح  دناهدرک ؟ رما  نآ  هب  ار  وت  تیصو  نیا  رد  هچنآ  هب  ینک 
وت رب  مهاوخیم  یلع  ای  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  منکب . اهنیا  يادا  هک  دهد  قیفوت  دـیامرف و  تناعا  ارم  هک  تسادـخ  رب  و  اهنیا ، نامَض 

. ریگب هاوـگ  هک : دوـمرف  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  دـنهدب . یهاوـگ  نم  يارب  تماـیق  زور  رد  هک  متفرگ  ناـمیپ  وـت  زا  نم  هـک  مریگب  هاوـگ 
: هک دومرف  دناهاوگ . وت  نم و  نایم  ناشیا  دنوش . هاوگ  هک  دناهدش  رضاح  نیبرقم  هکئالم  اب  لیئاکیم  لیئربج و  هک : دومرف  لوسر  ترـضح 
ار ناشیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  مریگیم . هاوگ  ار  ناشیا  زین  نم  ریگب و  هاوگ  ار  ناشیا  وت  داب ! وت  يادف  مردام  ردـپ و 
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. تفرگ هاوگ 
هتـشون همان  نیا  رد  هچنآ  هب  ینکیم  افو  یلع  اـی  هک : دوب  نیا  درک  طرـش  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رب  یهلا  رما  هب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  و 

اب ناشیا  زا  ندومن  يربت  دـشاب و  لوسر  ادـخ و  نمـشد  هک  ره  ینمـشد  يرازیب و  و  دـشاب ، لوسر  ادـخ و  تسود  هک  ره  یتسود  زا  تسا 
، هللالوسر اـی  هلب  تفگ : تتمرح ؟ نتـشاد  هاـگن  تسمخ و  ندومن  بصغ  تقح و  ندرک  بصغ  رب  ربص  اـب  و  مشخ ، ندروخ  ورف  رب  ربـص 

. مدرک لوبق 
هب لیئربج  هک  مدینـش  هک  هدـیرفآ ، ار  قیالخ  هدـینایور و  هایگ  هتفاکـش و  ار  اههناد  هک  ییادـخ  قح  هب  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  رـضح  و 
هک وگب  و  تسا . لوسر  ادـخ و  تمرح  وا  تمرح  و  درک ، دـنهاوخ  لطاب  ار  شتمرح  هک  یلع  هب  ناسانـشب  هک : تفگیم  لوسر  ترـضح 

مدش شوهدم  مدینش  ار  لیئربج  نخس  نوچ  هک : دومرف  دش . دهاوخ  گنر  شرس  خرس  نوخ  زا  ششیر  و  نید ، هار  رد  دش  دهاوخ  دیهش 
، دوش عیاض  نم  تمرح  دنچره  دومن ، مهاوخ  ربص  درک و  مهاوخ  یعس  مدش ، یـضار  مدرک و  لوبق  هلب ؛ متفگ : و  مداتفارد . ور  رب  هچنانچ 

درک معهاوخ  ربص  دوش . باضخ  مرس  نوخ  هب  مشیر  و  دوش ، بارخ  هبعک  و  دوش ، عیاض  هدیرد و  باتک  و  دوش ، لطعم  ربمغیپ  ياهتنس  و 
. میآ وت  يوس  هب  ات  دومن  مهاوخ  بلط  ار  یهلا  ياضر  و 

ریما هچنآ  لثم  هب  داد  ربخ  زین  ار  ناشیا  دیبلط و  ار  مهیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  لوسر ، ترـضح  هاگنآ 
ياهرهُم هب  دندرک  رهم  ار  تیصو  سپ  دندومرف . باوج  ترضح  نآ  هدومرف  لثم  ناشیا  تفرگ و  نامیپ  ناشیا  زا  و  داد ، ربخ  ار  نینمؤملا 

. دندرپس هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  و  دوب ، هدیسرن  نآ  هب  شتآ  هک  تشهب  يالط 
هچ تیـصو  نآ  رد  هک  ییامرفیمن  داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هک : مدومن  ضرع  یـسوم  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  هک : دـیوگیم  يوار 

بصغ نارفاک  نآ  هک  دوب  تیصو  رد  نیا  ایآ  هک : مدیـسرپ  دوب . ناشیا  ماکحا  لوسر و  ادخ و  ياهتنـس  هک : دومرف  ترـضح  دوب ؟ هتـشون 
. فرح هب  فرح  دوب  اهنآ  عیمج  هک  هللاو  هک : دومرف  دومن ؟ دنهاوخ  نینمؤملا  ریما  تفلاخم  درک و  دنهاوخ  تفالخ 

هب شاهمجرت  هک  . ) نیبم ماما  یف  هانیصحأ  ءیش  لک  و  مهراثاء ، اومدق و  ام  بتکن  یتوملا و  یحن  نحن  انا  هک : ار  هیآ  نیا  ياهدینـشن  رگم 
زا  ) دناهداتسرف شیپ  هچنآ  میسیونیم  و  ازج ) ثعب و  زور  رد   ) ار ناگدرم  مینادرگیم  هدنز  ام  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  نیا  نارـسفم  لوق 

کین و زا   ) ار زیچ  همه  و  میـسیونیم . دنامیم ) ناشیا  زا  دعب  ناشیا  لاعفا  رثا  هچنآ  ای :  ) ار ناشیا  مدـق  ياههناشن  و  دـب ،) کین و  ياهلمع 
رد و  تسا . لامعا  همان  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا . ظوفحم  حول  نیبم  ماما  دناهتفگ  یـضعب  نیبُم . ماما  رد  میاهدرک ) نایب  و   ) میاهدرمـش دب )

: هک دومرف  هاگنآ  تسا ). تیـصو  همان  ثیدح ، نیا  رهاظ  و  هدش . ریـسفت  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  ام  ثیداحا  یـضعب 
: دنتفگ ناشیا  دیدرک ؟ لوبق  و  متفگ ، امـش  هب  هچنآ  دیدیمهف  ایآ  هک : تفگ  مالـسلا  امهیلع  همطاف  نینمؤملا و  ریما  هب  ادخ  لوسر  هک  هللاو 

. دشاب ام  رازآ  بجوم  دروآ و  مشخ  هب  ار  ام  هچنآ  رب  مییامنیم  ربص  میدرک و  لوبق  میدش و  یضار  هلب ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  رب  نامیلاع  دنوادخ  هک : دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
يا نابیجن  دنتـسیک  هک : دومرف  تلها . زا  نابیجن  هب  تسوت  تیـصو  نیا  دـمحم  اـی  هک : دومرف  یحو  و  وا ، تاـفو  زا  شیپ  داتـسرف  ياهماـن 

هب ار  باتک  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دوب . الط  زا  اهرهُم  همان  رب  و  شنادـنزرف . بلاـطیبا و  نبیلع  تفگ : لـیئربج ؟
ترـضح نآ  دـیامن . لـمع  تسه  رهم  نآ  تحت  رد  هچنآ  هب  دریگرب و  ار  نآ  رهم  کـی  هک  دوـمرف  رما  داد و  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما 

کی ترـضح  نآ  دومن و  میلـست  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هب  تافو  ماگنه  رد  و  دوب . یهلا  هماـن  يور  زا  درک  هچنآ  درک و  نینچ 
. دومن لمع  دوب  نآ  تحت  رد  هچنآ  هب  تفرگرب و  ار  رگید  رهم 

يوس هب  یتعامج  اب  نک  جورخ  هک : دوب  هتشون  تشادرب ، ار  دوخ  رهم  ترضح  نآ  دومن . میلست  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  سپ 
. شورفب ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  و  دنوش ، دیهش  وت  اب  هبتلا  دیابیم  ناشیا  هک  تداهش ،

شیپ رد  رس  هک  دوب  هتشون  دوشگ ، ار  دوخ  رهم  ترضح  نآ  داد . مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نبیلع  هب  ار  همان  درک و  نینچ  ترضح  نآ  سپ 
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. دسر رد  ار  وت  گرم ، ات  وشم  یسک  ضرعتم  شاب و  دوخ  هناخ  مزالم  شاب و  شوماخ  نکفا و 
ریغ زا  هدب و  اوتف  وگب و  ثیدح  ار  مدرم  هک : دوب  هتـشون  تشادرب  ار  رهم  نوچ  درپس . رقابدمحم  ماما  هب  ار  همان  درک و  نینچ  ترـضح  نآ 

. دیناسر دناوتیمن  يررض  وت  هب  سک  چیه  هک  نکم  هشیدنا  ادخ 
اوتف نک و  ثیدح  ار  مدرم  هک : تفای  دوخ  رهم  ریز  رد  ترضح  نآ  داد . هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  ار  همان  نآ  سپ 
ناما رزِح و  رد  وت  هک  سرتم  ادخ  ریغ  زا  ناسرب و  مدرم  هب  ار  دوخ  هتـسیاش  ناردپ  قیدصت  نک و  نهپ  ار  دوخ  تیب  لها  مولع  امرف و  نایب 

. ییادخ
. نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  دمحملآ  يدهم  مایق  ات  دننکیم  لمع  نآ  ياضتقم  هب  دنیامنیم و  میلست  يرگید  هب  کی  ره  نینچمه  و 

تسا ماما  تمصع  نایب  رد  میود : ریونت 

و دشاب . موصعم  هریبک  هریغـص و  ناهانگ  عیمج  زا  رمع  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  دیابیم  ماما  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  هیماما  هیجان  هقرف  هک  نادب 
رد تمـصع  دنیوگیم : دروخیم  مهرب  ناشیا  يافلخ  تماما  تیقح  دـشاب ، تماما  طرـش  تمـصع  هاگره  هک  دـننادیم  نوچ  تنـس  لها 

. تسا رایسب  یعمس  یلقع و  لیالد  ینعم  نیا  نالطب  رب  و  تسین . طرش  تماما 
دیاب تسا  هتسباو  وا  هب  تما  يایند  نید و  روما  عیمج  هک  هعاطالا  بجاو  صخش  نینچ  نیا  هک  تسین  هدیشوپ  میقتـسم  لقع  بحاص  رب  و 

هب دوب  دـهاوخ  جاتحم  زین  صخـش  نآ  و  دـمآ ، دـهاوخن  روهظ  هب  یغَبنَیامک  تماما ، رب  هِبترتم  دـیاوف  الا  و  لمع ، ملع و  رد  دـشاب  موصعم 
شطلغ يواتف  زا  هک  اریز  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  نید  رد  رایـسب  للخ  شتماما  زا  و  تسا -  رهاظ  فاصنا  دزن  هچنانچ  ییامنهار -  یماـما و 

وحن چـیه  هب  هک  دـیآ  روـهظ  هب  همیظع  دـسافم  هک  دـشاب  رایـسب  دوـش و  كورتـم  نید  هقح  ماـکحا  ددرگ و  رـشتنم  اهتعدـب  تسا  نکمم 
یفانم روما  وا  زا  و  تسا ، تماما  تفالخ و  لباق  هکنیا  نامگ  هب  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  نییعت  رد  دنک  طلغ  هک  نآ  لثم  دـشابن ، ریذپحالـصا 

رد میظع  هرجاشم  هعزانم و  دننک ، شلزع  دـصق  رگا  تسا و  نید  مادـهنا  ثروم  دـنوشن ، وا  ضرعتم  تما  رگا  سپ  دـیآ . روهظ  هب  تماما 
هب جراوخ  هیواعم و  ریبز و  هحلط و  هشیاع و  جورخ  نامثع و  نتشک  هعقاو  رد  هچنانچ  دوش . عیاض  نایم  رد  قح  هک  دوش  ثداح  تما  نایم 

لها رب  اهملظ  مسق  نآ  تفرگ و  رارق  نیدیب  ناملاظ  نآ  لاثما  دیزی و  هیواعم و  هب  لوسر  ادـخ و  تباین  تما و  راک  هک  نآ  ات  دـمآ ، روهظ 
. دش يراج  مالس  لها  ریاس  تلاسر و  تیب 

روهظ هب  وا  زا  دـنک  یهن  نآ  زا  ار  هچنآ  و  درواین ، لعف  هب  دوخ  دـنک  رما  نآ  هب  ار  مدرم  هچنآ  هک  یماما  تماـما  حـبق  تسا  رهاـظ  اـضیا  و 
. هدومرف خیبوت  تمذم و  ار  تعامج  مسق  نیا  ررکم  نآرق  رد  یلاعت  قح  اذهل  و  دیآ .

تلـالد هیآ  نیا  هک : تسا  هتفگ  رمـالااولوا  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  و  دـشابیم . رفنتم  یـصخش  نـینچ  تعاـطا  زا  مدرم  سوـفن  اـضیا  و 
هک اریز  تعاطا ؛ زا  یهن  مه  و  دشاب ، هدش  ناشتعاطا  هب  رما  مه  هک  دیآیم  مزال  الا  و  رمالااولوا ، ياطخ  زاوج  مدع  تمـصع و  رب  دنکیم 

. تسا مارح  تامرحم  رد  تعاطا 
ربخ ناشتمـصع  زا  ریهطت  هیآ  رد  ادـخ  و  دـنانیموصعم . نیقداص  زا  دارم  هک : تسا  هتفگ  نیقداصلا  عم  اونوک  هیآ و  ریـسفت  رد  نینچمه  و 

. دش دهاوخ  نایب  نیا  زا  دعب  هچنانچ  هداد ،
هب هنأش  یلاعت  تزع  ترضح  هک  اریز  دراد ؛ ماما  تمصع  رب  تلالد  هک  دناهدرک  فارتعا  نیملاظلا  يدهع  لانی  هیآ ال  رد  نیرـسفم  رثکا  و 

: هک دومن  تساوخرد  میهاربا  ترـضح  میدـینادرگ . ماما  مدرم  يارب  ار  وت  ام  اماما : سانلل  کلعاج  ینا  هک : دومرف  یحو  میهاربا  ترـضح 
یقساف ره  و  دسریمن . ناملاظ  هب  نم ] ( ] تفالخ تماما و   ) دهع هک : دیسر  باطخ  امرف . تمارک  ار  فرش  نیا  زین  نم  تیرذ  زا  یضعب  هب 

. هدومرف فصو  ملظ  هب  ار  ناقساف  ررکم  ادخ  هچنانچ  دوخ ، سفن  رب  تسا  ملاظ 
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تسا تلاسر  تیب  لها  نأش  رد  ریهطت  هیآ  ندش  لزان  رد  میس : ریونت 

و دنـشاب . ابعلآ  هک  هدـش  لزان  تلاسر  تیب  لها  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  هصاخ  هماـع و  قرط  زا  ثیداـحا  هک  نادـب 
. دنالخاد ام  همئا  عیمج  ام  ثیداحا  زا  یضعب  قفاوم 

ار نارَجن  ياراصن  لوسر ، ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  رکذ  هلهابم  هصق  رد  تسا  تنـس  لها  ياملع  نیبصعتم  زا  هک  فاشک  بحاص  و 
تحلـصم هچ  دنتفگ : دوب -  ناشیا  يأر  بحاص  هک  ِبقاع -  هب  دندرک  تولخ  رگیدکی  اب  نوچ  و  دندیبلط ، تلهم  ناشیا  دناوخ  هلهابم  هب 

رهاظ امش  رب  ار  قح  یسیع  لاوحا  نایب  رد  و  تسادخ ، هداتسرف  ربمغیپ  دمحم  هک  دیتسناد  امش  اراصن -  هورگ  يا  هللاو -  تفگ : ینادیم ؟
كاله هتبلا  دـینک  هلهاـبم  رگا  و  دـنوشن . كـاله  ناـشیا  ناوج  ریپ و  هک  دـندرکن  هلهاـبم  دوخ  ربمغیپ  اـب  یموق  چـیه  هک  هللاو  و  تخاـس .

. دیدرگرب دییامن و  هحلاصم  وا  اب  دیراد ، ابا  ندش  ناملسم  زا  دیراد و  دوخ  نید  نتشاد  هاگن  رد  مامتها  رایسب  رگا  و  دش ، دیهاوخ 
همطاف و و  تفرگ ، ار  نسح  ماما  ترضح  تسد  تفرگرب و  رد  ار  نیسح  ماما  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش  حبـص  نوچ 

نم اراـصن  هورگ  يا  هک : تفگ  نارجن  فقـسا  سپ  دـییوگب . نیمآ  امـش  منک  اـعد  نوچ  نم  هک : دومرف  تخاـس و  ناور  دوخ  یپ  زا  یلع 
ینارصن کی  نیمز  يور  رب  دیوشیم و  كاله  هک  دینکم  هلهابم  ناشیا  اب  دنکیم . اج  زا  ار  هوک  اهور  نیا  هب  ادخ  هک  منیبیم  دنچ  ییور 

. دوخ نید  رب  ام  شاب و  دوخ  نید  رب  وت  مینکیمن . هلهابم  وت  اب  ام  دـنتفگ : دـندمآ و  ترـضح  تمدـخ  هب  ناـشیا  دوب . دـهاوخن  تماـیق  اـت 
برع گنج  تقاط  ام  دنتفگ : منکیم . گنج  امش  اب  سپ  هک : دومرف  دندرک . ابا  دیوش . ناملسم  دینکیمن  هلهابم  رگا  هک : دومرف  ترضح 

و میهدب ، رفص  هام  رد  هلُح  رازه  ود  لاس  ره  وت  هب  ام  و  يرادن ، راک  ام  نید  هب  ینکن و  گنج  ام  اب  هک  مینکیم  حلص  وت  اب  نکیلو  میرادن 
رب كاله  هک  هللاو  تفگ : هدومرف و  هحلاصم  ناشیا  اب  وحن  نیا  هب  ترـضح  میهدـب . لاـس  ره  سیفن  هرز  یـس  و  بجر ، هاـم  رد  هلح  رازه 

شتآ ناشیا  رب  همه  ارحص  نیا  و  كوخ ، نومیم و  تروص  هب  دندشیم  خسم  همه  دندرکیم  هلهابم  رگا  و  دوب ، هدش  فرشم  نارجن  لها 
همه هک  تشذـگیمن  لاس  اراصن  مامت  رب  و  دوب ، ناتخرد  يور  رب  هک  یغرم  یتح  درکیم  كـاله  ار  نارجن  لـها  عیمج  ادـخ  و  دـشیم ،

. دندشیم كاله 
زا دوب  هدیـشوپ  ییابع  دـمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  فاشک  بحاص  زاب  و 

. درک ابع  لخاد  ار  وا  دمآ ، نیسح  ماما  ترضح  نآ  زا  دعب  درک . ابع  لخاد  ار  وا  دمآ ، مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  سپ  هایـس . يوم 
لهأ سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هک : دـناوخ  ار  هیآ  درک و  ابع  لخاد  ار  ود  ره  دـندمآ ، بلاطیبا  نبیلع  همطاف و  ترـضح  سپ 
باوج درک ؟ لخاد  هلهابم  رد  ار  تعامج  نیا  ارچ  هک : ییوگ  رگا  هک : تسا  هتفگ  فاشک  بحاـص  نآ  زا  دـعب  اریهطت . مکرهطی  تیبلا و 

نیرتزیزع هک  اریز  دنک . لخاد  ار  نارگید  هک  نآ  زا  درکیم  رتشیب  وا  یتسار  رب  دامتعا  تیقح و  رب  تلالد  نیا  هک  نآ  يارب  هک  میوگیم 
هب درکن  دوخ  رب  اـفتکا  و  دروآرد . نیرفن  هلهاـبم و  ضرعم  رد  دوخ ، دزن  ار  مدرم  نیرتبوبحم  و  دوخ ، رگج  ياـههراپ  و  دوخ ، دزن  ار  قلخ 

. دنکیم ظفح  ار  هزِعا  مسق  نیا  دهدیم و  كاله  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  رایسب  هچ  ییاهنت .
رد ادخ  لوسر  هام  شش  هب  بیرق  دش ، لزان  ریهطت  هیآ  نوچ  هک : سَنا  زا  تسا  هدش  تیاور  تسا  تنس  لها  ماما  هک  کلام  ياطَُوم  رد  و 

مکرهطی تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تیبلا ! لها  ای  هولـصلا  تفگیم : همطاف  هناخ  رد  رب  حبـص  زامن  هب  نتفر  ماگنه 
. سنا زا  هدش  تیاور  قیرط  نیمه  هب  زین  یناتسِجِس  دووادیبا  حیحص  رد  و  اریهطت .

حیحـص رد  ملـسم و  حیحـص  رد  و  هدرک . تـیاور  فاـشک  بحاـص  هـک  يوـحن  هـب  هدرک  تـیاور  مراـهچ  وزج  زا  يراـُخب  حیحـص  رد  و 
. تسا يورم  هشیاع  زا  نومضم  نیا  هب  همه  يدیَمُح  نیَحیحَصلا  نیب  عمج  رد  دووادیبا و 

هلهابم هیآ  نوچ  هک : هدرک  تیاور  نینچ  صاقَو  دعـس  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف  باب  رد  مراهچ  وزج  رد  ملـسم  حیحـص  رد  و 
. دنانم تیب  لها  اهنیا  ادنوادخ  تفگ : و  ار ، نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ادخ  لوسر  دناوخ  دش ، لزان 

. هدرک تیاور  ار  نومضم  نیمه  زین  رگید  لحم  رد  و 
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لوسر ترـضح  هناخ  نآ  رد  و  دـش ، لزان  نم  هناخ  رد  ریهطت  هیآ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  همَلَـس  ما  زا  دوخ  حیحـص  رد  دووادوبا  و 
ناشیا رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  مدوب . هتـسشن  هناخ  رد  رب  نم  و  نیـسح . نسح و  همطاـف و  بلاـطیبا و  نبیلع  دوب و 
ناشیا نادرگ  هزیکاپ  و  ار ، هانگ  سجر و  نک  فرطرب  نادرگ و  رود  ناشیا  زا  دنانم . تیب  لها  اهنیا  ادـنوادخ  تفگ : دـیناشوپ و  یمیلگ 
. تسا ریخ  هب  وت  تبقاع  ینم و  نانز  زا  وت  هن ؛ هک : دومرف  متسین ؟ تیب  لها  زا  نم  هللالوسر  ای  متفگ : نم  یندرک . هزیکاپ  اهیدب  زا  ار 

. تسا لیوطت  ثروم  اهنآ  دادعت  و  هددعتم ، قرط  هب  تسا  يورم  ناشیا  بتک  رثکا  رد  نومضم  نیا  هب  بیرق  نومضم و  نیا  و 
ریهطت و  دناهدرک ، ریسفت  هانگ  هب  هیآ  نیا  رد  ار  سجر  نیرسفم  نیققحم  هماع  هچ  تسا ، رهاظ  یـسب  ناشیا  تمـصع  رب  هیآ  نیا  تلالد  و 

، دارم هک  تسا  رهاظ  هروکذـم  ثیداحا  هیآ و  قایـس  زا  و  تسا . حـیابق  اـهبیع و  اهیدـب و  زا  ندـینادرگ  كاـپ  نآ  زا  دارم  هک  تسا  رهاـظ 
هدارا و  درادـن . یـصاصتخا  ناشیا  هب  یفیلکت  هدارا  هک  اریز  دـشاب ؛ دـیابیم  یمتح  هدارا  هدـش  دراو  هیآ  رد  هک  هدارا  و  تساهیدـب . عیمج 

هدش تباث  نیا  و  تسین . اور  ناشیا  رب  غورد  دش ، تباث  تمـصع  هاگره  و  تسا . تباث  ناشیا  تمـصع  سپ  دنکیمن . فلخت  یهلا  یمتح 
. دشاب قح  رب  ناشیا  ياوعد  سپ  دندرک . تماما  يوعد  ناشیا  هک  تسا 

. درادن شیاجنگ  ماقم  نیا  ار  نانخس  نیا  لیصفت  و 

تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تلیضف  نایب  رد  مراهچ : ریونت 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  وا  مارک  يابآ  زا  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
ثوـعبم تقو  رد  و  ربـق ، رد  و  ندرم ، ماـگنه  رد  تسا : میظع  اـهنآ  لاوـها  هک  نطوـم  تفه  رد  دـنکیم  عـفن  تیب  لـها  نم و  تبحم  هک :

دزن و  دنجنـس ، ار  قیـالخ  لاـمعا  هک  نازیم  دزن  و  باـسح ، ماـگنه  رد  و  دـیآ ، پچ  تسار و  تسد  هب  اـههمان  هک  یماـگنه  رد  و  ندـش ،
. طارص

هب ار  وت  زیچ  هچ  هک : دیـسرپ  متفر . مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  يزور  هک : ینادـمه  ثراـح  زا  تسا  هدرک  تیاور  و 
. نینمؤملا ریما  ای  وت  تبحم  متفگ : هدروآ ؟ اجنیا 

یهاوخ ارم  دسریم  ولگ  هب  تناج  هک  یتقو  هک : دومرف  نینمؤملا . ریما  يا  هللاو  هلب  متفگ : يرادیم ؟ تسود  ارم  وت  ثراح  يا  هک : دومرف 
ینیبب نوچ  و  دـش . یهاوخ  لاحـشوخ  منکیم  رود  رثوک  ضوح  زا  ار  دوخ  نانمـشد  هک  ارم  ینیبب  نوچ  و  یهاوخیم . هک  نانچ  هک  دـید 

هک دید  یهاوخ  ارم  نانچ  موریم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شیپ  تسا و  نم  تسد  هب  دمح  ملع  مرذگیم و  طارـص  رب  هک 
. يدرگ فوعشم 

ای هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  و 
تبحم ببـس  ار  وا  ادخ  ات  دنامیم  تباث  رگید  مدق  هتبلا  دزغلب ، طارـص  زا  وا  مدق  کی  رگا  دریگ ، رارق  هک  سکره  لد  رد  وت  تبحم  یلع 

. دنادرگ تشهب  لخاد  وت 
. دزیریم ناتخرد  زا  ار  گرب  دنت ، داب  هچنانچ  دزیریم  ار  ناهانگ  تیب  لها  ام  تبحم  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

تمایق زور  رد  نم  هک  دناسک  راهچ  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  و 
جیاوح ياضق  هک  یـسک  و  دـنکب ؛ نم  تیب  لها  تناعا  هک  یـسک  دنـشاب : هدـمآ  نیمز  لها  هانگ  اـب  هچرگا  درک  مهاوخ  ناـشیا  تعاـفش 

زا ررـض  عفد  تسد  هب  هک  یـسک  و  دراد ؛ تسود  ار  ناشیا  نابز  لد و  هب  هک  یـسک  و  دنـشاب ؛ هدـش  رطـضم  هک  یماگنه  رد  دـنکب  ناشیا 
. دنکب ناشیا 

رد ار  وا  ادخ  دراد  تسود  ار  تیب  لها  ام  هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  و 
. دشاب هتشادن  فوخ  چیه  هک  دنادرگ ، ثوعبم  نمیا  تمایق  زور 
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یلع ای  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تاجردـلا  رئاصب  باتک  رد  و 
رافغتـسا امـش  يارب  زا  متـشذگ و  وت  نایعیـش  وت و  هب  و  مدید . ار  ناشیا  گرزب  کچوک و  دـندومن و  نم  هب  حاورا  ملاع  رد  مامت  ارم  تما 

نوریب اـهربق  زا  وت  نایعیـش  وت و  یلع  اـی  هک : دومرف  اـمرفب . هعیـش  لـیاضف  زا  رگید  هللالوسر  اـی  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مدرک .
یهلا شرع  هیاس  رد  دش و  دهاوخ  فرطرب  امش  زا  اهمغ  اهتدش و  عیمج  دوب و  دهاوخ  هدراهچ  بش  هام  دننام  امش  ياهور  دمآ و  دیهاوخ 
ناوخ امش  يارب  و  دوب . دیهاوخ  رورسم  امش  دوب و  دنهاوخ  كانهودنا  مدرم  و  دیسرت . دیهاوخن  امش  دیسرت و  دنهاوخ  مدرم  دوب . دیهاوخ 

. دوب دنهاوخ  باسح  لوغشم  مدرم  دنروآیم و  یهلا  ياهتمعن 
ار وت  هکره  یلع  اـی  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  و 
دریمب و يدوهی  دهاوخ  رگا  دشاب ، وت  نمـشد  دریمب و  هک  یـسک  و  تمایق . زور  رد  ناشیا  هجرد  رد  دوب  دـهاوخ  ناربمغیپ  اب  دراد  تسود 

. دوب دهاوخ  تیب  لها  ام  تبحم  درک  دنهاوخ  لاؤس  مدرم  زا  تمایق  زور  رد  هک  يزیچ  لوا  هک : دومرف  و  دریمب . ینارصن  دهاوخ  رگا 
لها عیمج  رگا  هک  دنتـسه  هکئالم  زا  فنـص  داتفه  نامـسآ  رد  هک  هللاو  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هیلع یسوط  خیـش  و  دننکیم . تدابع  ام  تیالو  هب  ار  ادخ  ناشیا  و  درک ، دنناوتیمن  اصحا  ار  ناشیا  زا  یفنـص  ره  ددع  دنوش  عمج  نیمز 

نینمؤملا ریما  ترضح  تمدخ  رد  یبش  هک : هدرک  تیاور  تسا  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  رارسا  باحصا  زا  هک  رامت  مثیم  زا  همحرلا 
ام یتسود  دنکیم  حبـص  نوچ  هکنیا  رگم  دـشاب  هدرک  ناحتما  نامیا  هب  ار  وا  لد  ادـخ  هک  ياهدـنب  تسین  هک : دومرف  مدوب . مالـسلا  هیلع 
لد رد  ار  ام  ینمشد  دنکیم  حبـص  نوچ  هکنیا  رگم  دشاب  هدرک  بضغ  وا  رب  ادخ  هک  ياهدنب  تسین  و  دباییم . دوخ  لد  رد  ار  تیب  لها 

ام تسود  نوچ  و  ار . دوخ  نانمشد  ینمشد  مینادیم  و  دوخ ، ناتسود  تبحم  هب  میوشیم  داش  مینکیم  حبـص  ام  نوچ  سپ  دباییم . دوخ 
منهج لخاد  دریمب  هک  نیمه  هک  تسا  هداتـسیا  منهج  رانکرب  دنکیم  حبـص  هک  ام  نمـشد  و  تسا ، یهلا  ياهتمحر  رظتنم  دـنکیم  حـبص 

تسود و  ام . نانمشد  لاح  رب  ياو  و  یهلا . ياهتمحر  ار  ناشیا  داب  اراوگ  تسا . زاب  ام  ناتـسود  يارب  تمحر  ياهرد  هک  یتسرد  هب  دوش .
دراد تسود  ار  ام  هک  یسک  دوشیمن . عمج  لد  کی  رد  ام  نانمشد  یتسود  ام و  یتسود  دراد . تسود  ار  ام  نمـشد  هک  یـسک  تسین  ام 

. دننکیم صلاخ  شَغ  زا  ار  الط  هچنانچ  دنادرگ  صلاخ  ام  يارب  ار  یتسود  هک  دیاب 
هک نانآ  و  لوسر . ادخ و  روای  بزح و  منم  و  ایصوا ، یصو  منم  و  دناناربمغیپ . نادنزرف  ام  نادنزرف  و  ادخ ، ياههدیزگرب  نابیجن و  مییام 

رگا دـیامن . ناحتما  ار  دوخ  لد  دـنادب ، ام  تبحم  رد  ار  دوخ  لاح  هک  دـهاوخ  هک  یـسک  سپ  دناناطیـش . هورگ  دـننکیم  هبراحم  نم  اـب 
. تسا نارفاک  نمشد  ادخ  و  دنیوا . نمشد  لیئاکیم  لیئربج و  ادخ و  هک  دنادب  دبای ، دوخ  لد  رد  ار  ام  نانمشد  تبحم 

هتشاد ار  نآ  هکره  هک  ياهنسح  هب  مهد  ربخ  ار  وت  یهاوخیم  هک : تفگ  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  یلَدَج ، هللادبعیبا  زا  هدرک  تیاور  و 
. هلب متفگ : دنزادنا ؟ شتآ  هب  ور  رب  ار  وا  دشاب  هتـشاد  ار  وا  هکره  هک  یهانگ  هب  مهد  ربخ  و  دشابن ، سرت  چـیه  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـشاب 

. تسام ینمشد  هانگ  نآ  و  تسام ، تبحم  هنسح  نآ  هک : دومرف 
ریما ترضح  هک  میدوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  دجسم  رد  يزور  هک : هدرک  تیاور  هللاهمحر  ناملـس  زا  و 

: تفگ دمآ و  نخس  هب  هزیرگنس  نآ  داد . ترضح  نآ  تسد  هب  تشاد ، تسد  رد  ياهزیرگنس  لوسر  ترضح  دمآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
لوسر ترـضح  بلاطیبا . نبیلع  تیالو  هب  و  دمحم ، يربمغیپ  رب  و  ادـخ ، يراگدرورپ  هب  مدـش  یـضار  هللالوسر . دـمحم  هللا ، الا  هلا  ال 
. تسا نمیا  ادخ  باقع  فوخ  زا  وا  دشاب ، یضار  بلاطیبا  نبیلع  تیالو  لوسر و  ادخ و  هب  دنک و  حبص  امش  زا  هکره  هک : دومرف 

ات شراوگرزب  ناردـپ  زا  درک  تیاور  وا  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  رایـسب  ياهدنـس  هب  هیوباـب  نبا  و 
نصِح یلع  تیالو  هک : دومرف  هک  نایملاع  دنوادخ  زا  ملق ، زا  حول ، زا  لیفارسا ، زا  لیئاکیم ، زا  لیئربج ، زا  مهیلع  هللا  تاولص  ادخ  لوسر 

. تسا نمیا  نم  باذع  زا  دوش  نصِح  نآ  لخاد  هک  ره  تسا . نم  هعلق  و 
عمتجم یلع  تیـالو  رب  ناـمدرم  رگا  هک : تسا  لوـقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هعیـش  ینـس و  بـتک  رد  رایـسب  دـیناسا  هـب  و 
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. دومرفیمن قلخ  ار  منهج  ادخ  دندشیم 
دهاوخ ثوعبم  ار  یعمج  تمایق  زور  رد  ملاع  دنوادخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  سنا  زا  تسا  هدرک  تیاور  و 

یهلا شرع  هیاـس  رد  دیـشوپ و  دـهاوخ  رون  زا  اـههماج  تسـشن و  دـهاوخ  رون  ياهیـسرک  رب  دـشاب و  رون  زا  ناـشیا  ياـهور  هک  دـینادرگ 
ریما ترـضح  رـس  رب  تسد  نآ  زا  دعب  و  دوب . دـنهاوخن  دیهـش  یگمه  ادهـش و  هلزنم  هب  دنتـسین و  ربمغیپ  و  ناربمغیپ ، دـننام  دوب  دـنهاوخ 

. دوب دنهاوخ  نینچ  شنایعیش  نیا و  هک : دومرف  تشاذگ و  نینمؤملا 
یلص لوسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولص  شراهطا  يابآ  زا  اضر  ماما  ترضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  یـسوط  خیـش  و 

ياهدـیلک دوش  غراف  قیالخ  باـسح  زا  ادـخ  تماـیق  زور  رد  نوچ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
تـشهب هب  یهاوخ  ار  هکره  تسرف و  منهج  هب  یهاوخ  ار  هکره  میوگ : منک و  میلـست  وـت  هب  نم  دـیامن و  میلـست  نم  هب  ار  خزود  تشهب و 

. نک لخاد 
عیمج هک  دنراذگب  يربنم  دوش  مئاق  تمایق  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  و 

. وا پچ  تسد  رب  یکلم  دتسیاب و  وا  تسار  تسد  رب  یکلم  دیآرب و  ربنم  نآ  رب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دننیبب . قیالخ 
تسد کلم  و  دنکیم . تشهب  لخاد  دهاوخیم  ار  هک  ره  تسا ؛ بلاطیبا  نبیلع  نیا  قیالخ  هورگ  يا  هک : دنک  ادن  تسار  تسد  کلم 

. دنکیم منهج  لخاد  دهاوخیم  ار  هکره  تسا ؛ بلاطیبا  نبیلع  نیا  قیالخ  هورگ  يا  هک : دنک  ادن  پچ 
دوش تمایق  نوچ  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللادبع  زا  و 

دسرب تزعلابر  بناج  زا  ادن  سپ  دنادرگ . هریخ  ار  اههدید  نآ  ینشور  هک  دشاب  رون  زا  یجات  ترس  رب  و  راوس ، رون  زا  یبسا  رب  وت  ییایب 
نک و تشهب  لـخاد  ار  دوخ  ناتـسود  یلع  اـی  هک : ار  وت  دـیامرف  ادـن  سپ  منم . کـنیا  ییوگ : وت  هللالوسر ؟ دـمحم  هفیلخ  تساـجک  هک :

. خزود تشهب و  هدننک  تمسق  ییوت  نک . منهج  لخاد  ار  دوخ  نانمشد 
هللا یلص  لوسر  ترضح  اب  يزور  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  و 

تسد و رد  ياصع  و  هداتفا ، شیاهمـشچ  رب  شیاهوربا  هدـش و  مخ  يریپ  زا  دـش  ادـیپ  يریپ  درم  میدوب . هتـسشن  هبعک  کیدزن  هلآ  هیلع و 
. دزرمایب ارم  ادخ  هک  نک  اعد  هللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ترضح  کیدزن  هدیشوپ . ییوم  نهاریپ  رس و  رد  یخرس  هالک 

ریپ درم  نیا  یتخانش  نسحلاوبا  يا  هک : دومرف  ترـضح  درک ، تشپ  نوچ  درادن . هدیاف  وت  لمع  تسین و  اور  وت  دیما  هک : دومرف  ترـضح 
تـسد مدز و  نیمز  رب  متفرگ و  ار  وا  مدـیود و  وا  یپ  زا  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب . نوعلم  ناطیـش  هک : دومرف  هن . متفگ : ار ؟

. مرادیم تسود  ار  وت  نم  یلع -  ای  هللاو -  دناهداد . تلهم  تمایق  ات  ارم  هک  نسحلاوبا ، يا  رادب  نم  زا  تسد  تفگ : مدرـشف . شیولگ  رد 
. مدرک اهر  ار  وا  مدیدنخب و  سپ  تسا . هدازمارح  وا  شردام و  یطو  رد  ماهدش  کیرش  وا  ردپ  اب  تسوت  نمشد  هکره  و 

هیلع هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تمذـم  هک  یتعاـمج  رب  تشذـگ  ناطیـش  يزور  هک : هیلع  هللاهمحر  ناملـس  زا  تـسا  لوـقنم  و 
هک امش  لاح  ادب  تفگ : میتفگیم ؟ هچ  ام  هک  يدینش  دنتفگ : ماهُرموبا . نم  تفگ : یتسیک ؟ هک : دندیـسرپ  داتـسیا . ناشیا  دزن  دندرکیم .
هک امش  ربمغیپ  هتفگ  زا  تفگ : تسام ؟ ماما  الوم و  وا  هک  یتسناد  هچ  دنتفگ : ناشیا  دیتفگیم . بلاطیبا  نبیلع  هب  دوخ  يالوم  هب  ازـسان 

؛ دراد نمشد  ار  وا  هکره  راد  نمـشد  و  دراد ، تسود  ار  وا  هکره  راد  تسود  ادنوادخ  تسوا . يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هکره  تفگ :
. دنکن يرای  ار  وا  هکره  راذگ  ورف  و  دنک ، يرای  ار  وا  هکره  نک  يرای  و 

. موشیم کیرـش  شدنزرف  لام و  رد  تسوا  نمـشد  هکره  مرادیم و  تسود  ار  وا  نکیلو  هن ؛ تفگ : ییوا ؟ نایعیـش  زا  وت  دنتفگ : ناشیا 
ار وا  ناـمیپ  هـک  ناـقرام -  ناطـساق و  ناـثکان و  هورگ  يا  نـم -  زا  دیونـشب  تـفگ : ینادیم ؟ يزیچ  وا  تلیــضف  رد  هرموـبا  يا  دـنتفگ :
لاس و رازههدزاود  ناج  نایم  رد  مدرک  ادخ  تدابع  نم  هک  یتسرد  هب  دیاهتفر . رد  هب  نید  زا  دیاهدرک و  جرخ  وا  اب  ملظ  هب  دیاهتـسکش و 
رد لاس  رازههدزاود  و  دومرف . جورع  لوا  نامسآ  هب  ارم  مدرک . تیاکـش  ادخ  هب  نیمز  رد  ار  دوخ  ییاهنت  درک ، كاله  ار  اهنآ  ادخ  نوچ 
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هب هکئالم  تشذگ . ام  رب  ینشور  رایسب  یناعشعش  رون  میدوب ، ادخ  سیدقت  حیبست و  لوغـشم  يزور  مدرک . تدابع  هکئالم  نایم  رد  اجنآ 
رون نیا  هک : دیـسر  تزعلابر  بناج  زا  ادن  یلـسرم ؟ ربمغیپ  رون  ای  تسا  یبرقم  کلم  رون  نیا  سودق . حوبـس  دنتفگ : دـنداتفا و  هدـجس 

. تسا بلاطیبا  نب  یلع  تنیط 
هیام اب  تسشن  یتشک  هب  صخش  نالف  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  یـصخش  هک : هریَرهوبا  زا  تسا  لوقنم  و 

ایند لام  هک : دومرف  ترضح  تسا . هدش  ناتسود  ناشیوخ و  دوسحم  هک  تسا  هدروآ  رایسب  لام  تشگرب و  دوز  تفر و  نیچ  هب  و  یمک ،
فرـص ادخ  هار  رد  هک  یـسک  رگم  دینکم  لاوما  نابحاص  لاح  يوزرآ  دوشیم . رتشیب  لام  بحاص  تنحم  الب و  ددرگیم  هدایز  دـنچره 
تمینغ هتشگرب و  رتدوز  هدوب و  رتمک  رگادوس  نآ  زا  شاهیام  هک  یسک  هب  مهد  ربخ  ار  امش  هک  دیهاوخیم  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دیامن .

ای اـمرفب  دـنتفگ : هباحـص  دـناهدرک ؟ ظـفح  وا  يارب  یهلا  شرع  ياـههنیزخ  رد  هدـیناسر  مه  هب  ار  هچنآ  هدـیناسر و  مه  هب  رتشیب  هدـیاف  و 
. هللالوسر

. دیآیم راصنا  زا  یشوپهدنژ  میدید  دیآیم . هک  یصخش  نیا  هب  دینک  رظن  هک : دومرف 
نآ ناشیا  نیرتمک  هصح  دننک  تمسق  ار  باوث  نآ  نیمز  نامسآ و  لها  عیمج  رب  رگا  هک  دناهدرب  الاب  درم  نیا  زا  یباوث  زورما  هک : دومرف 
وت داب  تراشب  ياهدرک ؟ راک  هچ  زورما  هک : دندیـسرپ  وا  زا  هباحـص  دوش . بجاو  ار  وا  تشهب  دوش و  هدیزرمآ  شناهانگ  هک  دوب  دهاوخ 

نامگ دوب  هدـش  رید  نوچ  مدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  یتجاـح  يارب  هک  ماهدرکن  نیا  ریغب  يراـک  هک : تفگ  صخـش  نآ  یهلا . تمارک  هب  ار 
زا نوچ  منکیم . بلاطیبا  نبیلع  يور  رب  رظن  موریم و  تجاح ، نیا  ضوع  هب  هک : متفگ  دوخ  اـب  تسا . هدـش  توف  راـک  نآ  هک  مدرک 

. تسا تدابع  یلع  يور  رب  رظن  هک  مدوب  هدینش  لوسر  ترضح 
وت زا  ییامن و  لیـصحت  دوخ  لایع  يزور  يارب  يرانید  هک  یتفریم  هللادبع  يا  تدابع ! هچ  تسا و  تدابع  هللاو  هلب ؛ هک : دومرف  ترـضح 

هکنیا زا  تسا  رتـهب  وت  يارب  زا  نیا  و  یتـسنادیم . ار  وا  تلیـضف  و  تبحم ، يور  زا  يدرک  یلع  يور  رب  رظن  نآ  ضوع  هب  و  دـش ، توـف 
قح رد  ياهدیـشک ، هار  نآ  رد  هک  یـسفن  ره  ددع  هب  درک  یهاوخ  تعافـش  و  یهدب . ادـخ  هار  رد  وت و  يارب  دوش  خرـس  يالط  ایند  مامت 

. دش دنهاوخ  دازآ  منهج  شتآ  زا  وت  تعافش  هب  همه  هک  سک  رازه 

ياهرمث تدابع  نآ  نودب  و  مهیلع ، هللا  تاولص  رشعانثا  همئا  تماما  هب  داقتعا  هب  تسا  طورشم  تدابع  تحـص  هک  نآ  نایب  رد  مجنپ : ریونت 
دوشیم باقع  ثعاب  هکلب  دشخبیمن 

هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوبابنبا  هچنانچ  تسا . رتاوتم  باب  نیا  رد  ثیداـحا  و  تسا . هعیـش  ياـملع  یعاـمجا  ینعم  نیا  و 
زامن و زا  دننکیم  لاؤس  وا  زا  هک  يزیچ  لوا  دنرادیم  نایملاع  دنوادخ  دزن  باسح  ماقم  رد  ار  هدنب  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا 
ار شجح  تاکز و  هزور و  زامن و  دُرم ، لاح  نآ  رب  درک و  تیالو  هب  رارقا  رگا  سپ  تسا . تیب  لها  ام  تیـالو  جـح و  هزور و  تاـکز و 

هدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  هب  و  دـننکیمن . لوبق  ار  وا  لامعا  زا  لمع  چـیه  درکن  ام  تیـالو  هب  رارقا  رگا  و  دـننکیم ، لوبق 
هناگتفه ياهنامسآ  نم  هک : دناسریم  تمالس  ملاع  دنوادخ  تفگ : دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  لیئربج  هک : تسا 

رگا ماهدرکن . قلخ  میهاربا  ماـقم  نکر و  ناـیم  زا  رتـهب  یلحم  چـیه  و  ماهدرک ، قلخ  تساـهنآ  يور  رب  هچنآ  ار و  هناـگتفه  ياـهنیمز  ار و 
وا دشاب ، هتـشادن  یلع  تیالو  هب  رارقا  و  ملاع ، ضارقنا  ات  ماهدرک  قلخ  ار  اهنیمز  اهنامـسآ و  هک  يزور  نآ  زا  دناوخب  اجنآ  رد  ارم  ياهدنب 

دمحم ای  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  هب  دومرف  یحو  ادخ  هک : هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  و  مزادنا . منهج  رد  نوگنرـس  ار 
رد مهدن و  اج  تشهب  رد  ار  وا  دشاب ، تیب  لها  تیالو  رکنم  دوش و  هدیـسوپ  کشم  دننام  دشاپب و  مه  زا  ات  دنک  تدابع  ارم  ياهدـنب  رگا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  و  مرواـین . رد  دوخ  شرع  هیاـس 
زا ادخ  دیایب ، ربمغیپ  داتفه  لمع  اب  تمایق  زور  رد  ياهدنب  رگا  هک  تسوا ، تردق  تسد  رد  دمحم  ناج  هک  يدـنوادخ  قح  هب  هک : دومرف 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  یلامث  هزمحوبا  زا  و  دـشاب . هتـشادن  ارم  تیب  لها  نم و  تیالو  ات  دـنکن  لوبق  وا 
ياههعقب نیرتهب  هک : دومرف  دننادیم . رتهب  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادخ و  متفگ : تسا ؟ رتهب  نیمز  ياهاج  زا  هعقب  مادـک  هک : ام  زا  دیـسرپ 

دنک و رمع  لاس -  هاجنپ  مک  رازه ، دنام -  دوخ  موق  نایم  رد  حون  هچنآ  ردق  هب  یسک  رگا  و  تسا . میهاربا  ماقم  رجح و  نکر  هنایم  نیمز 
چیه تدابع  نآ  دنک ، تاقالم  ام  تیالو  نودب  ار  ادخ  و  دنارذگ ، تدابع  هب  ار  اهبـش  هزور و  هب  ار  اهزور  هک  دـنک  تدابع  عضوم  نآ  رد 

گرم هب  تسا و  هدرم  رفاک  دسانـشن  ار  دوخ  ماـما  دریمب و  هکره  هک : تسا  رتاوتم  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  ثیدـح  نیا  و  ار . وا  دـهدن  عفن 
. تسا هدرم  رفک  تیلهاج و 

تماما طیارش  ماما و  تامالع  تافص و  زا  یضعب  نایب  رد  مشش : ریونت 

رب دـشاب  فـقاو  و  نید ، ماـکحا  هب  دـشاب  ملاـع  هک  دـیاب  تسا  ماـما  مکح  هب  طوـنم  تما  ياـیند  نید و  ماـکحا  نوـچ  هـک  تـسناد  دـیاب 
و يوبن . راـبخا  رب  نینچمه  و  صاـخ ، ماـع و  و  خوسنم ، خـسان و  و  لـصفم ، لـمجم و  و  هباـشتم ، مکحم و  زا  ینآرق  تاـیآ  تایـصوصخ 
و دمآ . دناوترب  نید  يادعا  اب  هدهاجم  هدهع  زا  ات  دـشاب ، هتـشاد  تعاجـش  يأر و  لامک  دـیاب  و  دـشاب . مولع  عیمج  هب  ملاع  دـیاب  هلمجلاب 

قح هچنانچ  القع . تسا  حیبق  اناد  رب  لهاج  لیضفت  و  ملعم ، رب  ملعتم  میدقت  و  لضاف ، رب  لوضفم  میدقت  هک  اریز  دشاب  تما  ملعا  هک  دیاب 
هک یـسک  ایآ  ینعی : يدهی ؟ نأ  الا  يدهی  نم ال  مأ  عبتی  نأ  قحأ  قحلا  یلا  يدـهی  نمفأ  هک : دـیامرفیم  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  هناحبس و 
وا هک  یتقو  رگم  دباییمن  تیاده  هک  سک  نآ  ای  دننک ، تعباتم  ار  وا  هکنیا  هب  تسا  رتراوازـس  قح  يوس  هب  ار ) مدرم   ) دنکیم تیادـه 

یلاعت قح  اذهل  و  تسا ، لامک  تلیـضف و  هیامرـس  ملع  هک  نآ  لاح  دشاب و  زیاج  هنوگچ  و  دنیامنب ؟ هار  ار  وا  نارگید  و  دننک ، تیاده  ار 
تیثیح زا  ار  تولاط  نینچمه  و  دـینادرگ . هکئالم  دوجـسَم  ار  وا  ببـس  نیا  هب  و  دومرف ، ملع  هب  هکئالم  رب  ار  مدآ  ترـضح  تیلـضفا  نایب 

ملعلا و یف  هطسب  هداز  مکیلع و  هافطـصا  هللا  نا  هک : همیرک  هیآ  زا  تسا  رهاظ  هچنانچ  دیزگرب ، دوخ ، موق  زا  ندب  توق  ملع و  رد  یتدایز 
نآ دـنايواسم  ایآ  هک : نوملعی ؟ ـال  نیذـلا  نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  لـه  هک : تسا  هدومرف  اـملع  هبتر  میدـقت  ناـیب  رد  اـضیا  و  مسجلا .

دیابیم لامک  تافص  عیمج  رد  ماما  هک  دنادیم  دیامن  یلمأت  یکدنا  یسک  رگا  و  دنتـسین ؟ ملاع  هک  یتعامج  نآ  دناملاع و  هک  یتعامج 
ضیاف صیاقن و  زا  ناشیا  تاجن  تسا و  یناسنا  دارفا  لیمکت  فیلاکت ، نید و  عیارش  عضو  زا  یلـصا  ضرغ  هچ ، دشاب ؛ لضفا  تما  زا  هک 

یملع تالامک  عیمج  رد  یبن  لثم  هک  دیاب  تسا  لامکتسا  هقیرط  دشرم  ربمغیپ ، تباین  هب  ماما  نوچ  و  تالامک . تاداعـس و  هب  ندینادرگ 
رـصع لها  عیمج  رب  تالامک  ملع و  رد  مهیلع  هللا  تاولـص  ام  همئا  قافتا ، هب  و  دوش . بترتم  هدـیاف  نیا  ات  دـشاب  شیپ  رد  همه  زا  یلمع  و 

: هک تسا  هدرک  تیاور  ءانثلا  هیحتلا و  هیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  يوق  دنـس  هب  هللاهمحر  هیوبابنبا  و  دناهتـشاد . یتداـیز  دوخ 
همه زا  تواخـس  تعاجـش و  رد  و  تسا ؛ رترابدرب  رتراکزیهرپ و  رـصع  لها  عیمج  زا  و  تسا ؛ مدرم  نیرتاناد  تسا : تمالع  دـنچ  ار  ماما 
یپ زا  و  دشابیمن ؛ وا  اب  تفاثک  نوخ و  تدالو  ماگنه  رد  و  دوشیم ؛ دلوتم  هدرک  هنتخ  و  تسا ؛ رتشیب  همه  زا  شتدابع  و  تسا ؛ شیپ  رد 

نیتداهـش هب  زاوآ  دراذگیم و  نیمز  رب  تسد  دوشیم  دـلوتم  نوچ  و  دـشابیمن ؛  هیاس  ار  وا  و  دـنیبیم ؛ ور  شیپ  زا  هچنانچ  دـنیبیم  رس 
علطم باوخ  رد  دوشیم ؛ عقاو  هچنآ  زا  و  دوریمن ؛ باوـخ  هب  شلد  دوریم و  باوـخ  هب  شاهدـید  و  دوـشیمن ؛ ملتحم  و  دـنکیم ؛ دـنلب 

ار شطیاغ  لوب و  زگره  و  دـیآیم ؛ تسرد  شتماق  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرز  و  دـیوگیم ؛ نخـس  وا  اب  کلم  و  دـشابیم ؛
هب تسا  یلوا  و  دشابیم ؛ رتوبـشوخ  کشم  زا  وا  ندب  و  دنیبن ؛ یـسک  هک  درب  ورف  هک  هتخاس  لکوم  ار  نیمز  ادخ  هک  اریز  هدـیدن ، یـسک 

عضاوت و و  ناشیا ؛ ردام  ردـپ و  زا  تسا  رتنابرهم  مدرم  رب  و  دـننک ؛ وا  ناـج  يادـف  ار  دوخ  ناـج  هک  دـیابیم  ینعی  ناـشیا ، ناـج  زا  مدرم 
؛ دیامنیم لمع  نآ  هب  نارگید  زا  شیپ  دوخ  دـیامرفیم  رما  ار  مدرم  هک  ریخ  روما  زا  هچنآ  و  تسا ؛ رتشیب  همه  زا  ادـخ  يارب  زا  وا  ینتورف 
رب رگا  هک  نآ  یتـح  دـشابیم  باجتـسم  وا  ياـعد  و  دـیامرفیم ؛ باـنتجا  نارگید  زا  هداـیز  دوخ  دـیامرفیم  عنم  نآ  زا  ار  مدرم  هچره  و 
وا دزن  و  دـشابیم ؛ وا  دزن  راـقفلاوذ  و  دـشابیم ؛ وا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  هبرح  حالـس و  و  دوـشیم ؛ مین  ود  دـنک  اـعد  یگنس 
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مان هک  دراد  رگید  ياهفیحـص  و  تسه ؛ هفیحـص  نآ  رد  دیـسر  دـنهاوخ  مه  هب  تمایق  ات  هک  ناشیا  نایعیـش  ياـهمان  هک  تسه  ياهفیحص 
داتفه شلوط  هک  تسا  ياهمان  نآ  و  تسه ، وا  دزن  هعماج  و  تسا ؛ هتـشون  نآ  رد  دیـسر  دنهاوخ  مه  هب  تمایق  زور  ات  هک  ناشیا  نانمـشد 

زب تسوپ  زا  یکی  هک  دراد ، ار  رغـصا  ربـکا و  رفج  و  تسه ؛ نآ  رد  یهلا  ماـکحا  زا  دـناجاتحم  نآ  هب  مدآینب  هچنآ  عیمج  هک  تسا  عرذ 
کی یتح  و  دـنکب ، یـسک  ندـب  رد  یـسک  هک  ياهشدـخ  شرا  یتح  تسه ، مولع  عیمج  اهنآ  رد  و  دنفـسوگ ، تسوپ  زا  يرگید  تسا و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  و  تسه . وا  دزن  همطاف  فحـصم  و  هنایزات ؛ ثلث  هنایزات و  مین  هنایزات و 
هب زاوآ  دراذـگیم و  نیمز  رب  ار  فـک  دـیآیم  نیمز  هب  نوـچ  و  هدرک ؛ هـنتخ  هزیکاـپ و  دوـشیم  دـلوتم  تـسا : تمـالع  هد  ار  ماـما  هـک :
زا هچنانچ  دـنیبیم  بقع  زا  و  دـنکیمن ؛ شکنامک  هزایمخ و  و  دوریمن ؛ باوخ  هب  شلد  و  دوشیمن ؛ ملتحم  و  دـنکیم ؛ دـنلب  نیتداهش 

لوسر ترـضح  هرز  نوچ  و  ار ؛ نآ  درب  ورف  دناشوپب و  هک  تسا  لکوم  نیمز  تسا و  رتوبـشوخ  کشم  زا  وا  عوفدم  و  دـنیبیم ؛ ور  شیپ 
رتدـنلب وا  زا  ربِش  کی  هاتوک ، هاوخ  دـشاب و  دـنلب  هاوخ  دـشوپ ، يرگید  رگا  و  دـشابیم ، شتماـق  قفاوم  دـشوپیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدرک تیاور  ریصبوبا  زا  يوق  دنس  هب  دانـسالابرق و  باتک  رد  يریمِح  و  دورب . ایند  زا  ات  دیوگیم  نخـس  وا  اب  کلم  هتـسویپ  و  دشابیم ؛
دومرف تخانـش ؟ ناوتیم  زیچ  هچ  هب  ار  ماما  موش ! وت  يادف  متفگ : متفر و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  هک : تسا 

، دوش مامت  مدرم  رب  تجح  هک  تماما ، يارب  ار  وا  دنک  بصن  دهد و  ربخ  وا  تماما  هبار  مدرم  وا  ردپ  هک  نآ  لوا  اما  تلصخ : دنچ  هب  هک :
دوخ دنسرپن  رگا  و  دیوگب ، باوج  دوشن و  زجاع  دنسرپ  هچره  زا  هک  نآ  رگید  دومرف ؛ بصن  ار  نینمؤملا  ریما  ترضح  ربمغیپ  هچنانچمه 

ات نیـشنب  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دیوگ . فرح  مدرم  اب  ینابز  همه  هب  و  دش ؛ دهاوخ  عقاو  هدنیآ  رد  هچنآ  هب  دهد  ربخ  ار  مدرم  و  دنک ؛ نایب 
ترـضح نآ  زا  یبرع  هب  دـمآرد و  رد  زا  یناسارخ  درم  لاح  نیا  رد  دوش . نئمطم  ترطاـخ  هک  میاـمنب  دوخ  تماـما  يارب  یتمـالع  وت  هب 

: هک دومرف  ینادیمن . هکنیا  نامگ  هب  متفگن  نخس  دوخ  نابز  هب  نم  هک : تفگ  یناسارخ  دومرف . شباوج  یسراف  هب  ترضح  درک . لاؤس 
ماما دـمحموبا  يا  هک : تفگ  نم  اب  سپ  تشاد ؟ مهاوخ  یتدایز  هچ  وت  رب  سپ  تفگ  مناوتن  باوج  وت  ناـبز  هب  ار  وت  نم  رگا  هللاناـحبس !

ناوتیم ار  ماما  اهتمالع  نیا  هب  و  دـنادیم . ار  یحور  يذ  ره  تاناویح و  ناغرم و  نخـس  و  مدرم ، زا  کـی  چـیه  ناـبز  تسین  یفخم  وا  رب 
هچ هب  هک : مدیسرپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هک : تسا  لوقنم  رـصنیبا  نبا  زا  و  تسین . ماما  دشابن  وا  رد  اهنیا  رگا  سپ  تخانش .

هنیدم هب  هکره  و  دـشاب ؛ هتـشاد  ملع  لضف و  و  دـشاب ؛ نادـنزرف  رتگرزب  هکنیا  تمالع : دـنچ  هب  هک : دومرف  تسناد ؟ ناوتیم  ار  ماما  زیچ 
رد تسا  توباـت  تباـب  زا  اـم  ناـیم  رد  ریـشمش  حالـس و  هک : دوـمرف  ار . وا  هـک : دـنیوگ  درک ؟ یـصو  ار  یک  شردـپ  هـک : دـسرپ  دـیآ و 

. هدوب اجنآ  رد  يربمغیپ  دوب  هک  هناخ  ره  رد  لیئارساینب  توبات  هچنانچ  تساجنآ  رد  تماما  تسه ، حالس  هک  اج  ره  رد  لیئارساینب .
. نک اعد  نم  تیب  لها  نم و  يارب  زا  هک : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  مدرک  ضرع  هک : نابا  نب  هللادـبع  زا  تسا  لوقنم  و 
. دومن میظع  رایـسب  نم  رب  نیا  هک : دـیوگیم  يوار  دوشیم . ضرع  نم  رب  بش  زور و  ره  امـش  لامعا  هک  هللاو  منکیمن ؟ رگم  هک : دومرف 
ار امش  لمع  نانمؤم  لوسر و  ادخ و  بیرق  نع  هک  دینکیم  هچنآ  دینکب  هک  دمحم ) يا   ) وگب هک : ار  هیآ  نیا  ياهدناوخن  رگم  هک : دومرف 

. دنیوا نادنزرف  همئا  بلاطیبا و  نب  یلع  نانمؤم  هک  هللاو  دننیبیم .
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دومرف  متفر . مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  ینیلک  و 

. دشیم هدوشگ  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومرف  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  هلآ 
دزن هعماـج  دـمحموبا  يا  تسین . نیمه  اـما  تسا  میظع  ملع  نیا  هک : دوـمرف  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاـس  سپ  ملع ! هللاو  تسا  نیا  متفگ :
هیلع هللا  یلص  هللالوسر  عارذ  هب  تسا  عارذ  داتفه  شلوط  هک  تسا  ياهمان  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  هعماج  مدرگ ! وت  يادف  متفگ : تسام .

. هلآ و 
دنراد جاـیتحا  نآ  هب  تما  هچره  یمارح و  لـالح و  ره  نآ  رد  هتـشون و  دوخ  تسد  هب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هدوـمرف و  ترـضح  نآ  و 

. نکب یهاوخ  هچنآ  ماوت ، هدـنب  نم  متفگ : یهدیم ؟ تصخر  هک : دومرف  تشاذـگ و  نم  رب  تسد  و  ندـب . ندیـشارخ  شرا  یتح  تسه ،
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. تسه اجنآ  رد  نیا  شرا  یتح  هک : دومرف  درشف و  ارم  ندب  سپ 
. تسیچ رفج  هک  دننادیم  هچ  مدرم  و  تسام . دزن  رفج  هک : دومرف  یتعاس  زا  دعب  تسین . نیمه  هک : دومرف  تسا . نیا  ملع  هک  هللاو  متفگ :

نآ رد  هتشذگ  ياملع  عیمج  ملع  ناشیا و  يایـصوا  ناربمغیپ و  عیمج  ملع  هک  تسوپ  زا  تسا  یفرظ  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  رفج  متفگ :
هچ مدرم  و  همطاـف . فحـصم  تساـم  دزن  هک : دوـمرف  یتعاـس  زا  دـعب  تسین . نیمه  هک : دوـمرف  ملع . تسا  نـیا  هـک  هللاو  مـتفگ : تـسه .

کی و  دـیراد ، امـش  هک  ینآرق  نیا  ربارب  هس  تسا  یفحـصم  هک : دومرف  اـمرف . ناـیب  متفگ : همطاـف . فحـصم  تسا  زیچ  هچ  هک  دـننادیم 
هدنیآ هتشذگ و  ملع  هک : دومرف  ینامز  زا  دعب  تسین . نیمه  هک : دومرف  تسا . ملع  نیا  هک  هللاو  متفگ : تسین . نآ  رد  امش  نآرق  زا  فرح 

. تسام دزن  تمایق  زور  ات 
تـسا نآ  ملع  هدـمع  هک : دومرف  تسا ؟ زیچ  هچ  ملع  رگید  سپ  متفگ : تسین . نیمه  هک : دومرف  ملع . تسا  نیا  مدرگ ! وـت  يادـف  متفگ :

زا مدینـش  هک : تسا  هدرک  تیاور  نامثع  نب  دامح  زا  رگید  دنـس  هب  و  تمایق . زور  ات  دوشیم  ثداح  تعاس  هب  تعاـس  زور و  هب  زور  هک 
: هک مدیـسرپ  مدید . نینچ  همطاف  فحـصم  رد  دش . دنهاوخ  رهاظ  تشه  تسیبودـص و  لاس  رد  هقدانز  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

یهودنا ار  همطاف  ترضح  دومرف  تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  نوچ  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  همطاف  فحـصم 
کلم نآ  سپ  دناوخب . وا  يارب  ياهصق  دیامرفب و  ترضح  نآ  یلست  هک  داتسرف  ار  یکلم  ادخ  هاگنآ  ار . نآ  ردق  دناد  ادخ  هک  دومن  ور 

لالح و زا  يزیچ  باتک  نآ  رد  هک : دومرف  سپ  دـش . عمج  یباتک  هک  نآ  اـت  تشونیم ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تفگیم و 
مالسلا هیلع  قداص  ترـضح  هک : یناعنـص  ییحییبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  و  تمایق . زور  ات  تسا  هدنیآ  مولع  تسین ؛ مارح 

حور دنیامرفیم  تصخر  هک : دومرف  تسا ؟ نأش  هچ  مدرگ ! وت  يادف  متفگ : تسه . میظع  هبتر  نأش و  هعمج  ياهبـش  رد  ار  ام  هک : دومرف 
حاورا دـسریم  شرع  هب  ات  نامـسآ  هب  دـنیامن  جورع  ناشیا  هک  تسامـش ، نایم  رد  هک  ار  یماـما  حور  ار و  هتـشذگ  يایـصوا  ناربمغیپ و 

دوـخ ياهندـب  هب  سپ  دـنرازگیم . زاـمن  تـعکر  ود  شرع  میاوـق  زا  همئاـق  ره  دزن  و  دـننکیم ، شرع  فاوـط  هـبترم  تـفه  سپ  ناـشیا .
تسا يورم  رامت  فیس  زا  و  دیازفایم . امش  ماما  مولع  رب  رایسب  مولع  و  یلاحشوخ ، رورـس و  زا  ایـصوا  ایبنا و  دنوشیم  رپ  و  دندرگیمرب ،
یملع و  مرتاناد ، ود  ره  زا  هک  مدادیم  ربخ  ار  ناشیا  مدوبیم  رضخ  یسوم و  نایم  رد  نم  رگا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک 

مینادیم ام  و  دنتـسنادیمن . ار  هدنیآ  ملع  دنتـسنادیم و  ار  هتـشذگ  ملع  ناشیا  هک  اریز  دنتـشادن . ربخ  ناشیا  هک  متفگیم  ناشیا  هب  دـنچ 
رب هک  تسا  رتمیرک  نآ  زا  ادـخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  هدیـسر . ثاریم  ام  هب  ربمغیپ  زا  و  تمایق ، زور  ات  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  ملع 
ام هب  نامـسآ  ياـهربخ  ماـش  حبـص و  ره  هکلب  دراد ، زاـب  وا  زا  ار  نامـسآ  ياـهربخ  و  دـنادرگ ، بجاو  ار  ياهدـنب  تعاـطا  دوخ  ناگدـنب 

. دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  رانا  ود  لیئربج  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اضیا  و  دسریم .
هللا تاولص  بلاطیبا  نبیلع  هب  ار  یفصن  دندومرف و  لوانت  دوخ  یفصن  دندرک و  مین  ود  ار  یکی  دندومرف و  لوانت  مامت  ار  یکی  ترضح 

میود رانا  و  تسین . ياهرهب  نآ  رد  ار  وت  دوب ؛ يربمغیپ  لوا  رانا  دوب ؟ هچ  رانا  ود  نیا  هک  یتسناد  ردارب  يا  هک : دندومرف  سپ  دـنداد . هیلع 
ربمغیپ میلعت  ار  یملع  چیه  ادخ  هک : دومرف  ملع ؟ رد  دوب  ترضح  نآ  کیرش  هنوگچ  هک : تفگ  يوار  ملع . رد  ینم  کیرش  وت  دوب ؛ ملع 

. تسا هدش  یهتنم  ام  هب  همه  مولع  نیا  و  دهد . دای  یلع  هب  هک  دومرف  رما  ار  وا  هکنیا  رگم  دومرفن 
لق حورلا . نع  کنولئـسی  و  هک : دیامرفیم  ادخ  هک  حور  زا  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک : ریـصبوبا  زا  تسا  لوقنم  و 

زا ریغب  تسا  هدوبن  هتـشذگ  ناربمغیپ  زا  کی  چـیه  اـب  و  لـیئاکیم ، لـیئربج و  زا  رتمیظع  تسا  یقلخ  حور  هک : دومرف  یبر . رمأ  نم  حورلا 
یـضعب رد  و  دیامنیم . ناشیا  دیدست  دیوگیم و  ناشیا  هب  اهربخ  دشابیم و  همئا  اب  و  دوب . وا  اب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

زا ياهرطق  دش و  ادیپ  یغرم  دنوش  ادج  رگیدکی  زا  دنتساوخیم  ایرد  رانک  رب  رضخ  یسوم و  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدش  دراو  تایاور 
هب یکی  تخادنا و  نامـسآ  بناج  هب  هرطق  کی  و  تخادنا ، برغم  بناج  هب  رگید  ياهرطق  و  تخادـنا ، قرـشم  بناج  هب  تشادرب و  بآ 

رکفت غرم  رما  رد  تفگ : دش و  ادیپ  ایرد  نایم  رد  يدایص  لاح  نیا  رد  دندنام . ناریح  ود  ره  دنکفا . ایرد  هب  ار  مجنپ  هرطق  و  نیمز ، يوس 
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ادـخ هک  ار  يزیچ  رگم  مینادیمن  ام  دـنتفگ : منادیم . مايدایـص  درم  هک  نم  دـینادیمن و  ار  نآ  راک  لـیوأت  ربمغیپ  ود  امـش  دـییامنیم ؟
رد يربمغیپ  هک  دوب  نیا  هب  هراشا  وا  راـک  نیا  دراد و  ماـن  ملـسم  دـشابیم و  اـیرد  رد  تسا  یغرم  نیا  هک : تفگ  دایـص  دـیامن . اـم  میلعت 

مع و رـسپ  و  ایرد ، نیا  دزن  دشاب  هرطق  نیا  لثم  وا  ملع  دزن  نیمز  نامـسآ و  لها  برغم و  قرـشم و  لها  ملع  هک  دمآ  دـهاوخ  نامزلارخآ 
. تخاس هبنتم  ار  ناشیا  ادخ ، بناج  زا  دوب  یکلم  هک  دنتسناد  دش . بیاغ  دایص  نآ  سپ  دوب . دهاوخ  وا  ملع  ثراو  وا  یصو 

، رخآ اـت  لوا  زا  منادیم  ار  یهلا  باـتک  نم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  یلعألادـبع  زا  ینیلک  و 
تـسا هدومرف  هچنانچ  هدنیآ ، ياهربخ  هتـشذگ و  ياهربخ  نیمز و  نامـسآ و  ربخ  تسا  نآرق  رد  و  تسا . نم  فک  رد  همه  ایوگ  هچنانچ 

مسا ود  یـسیع  ترـضح  هب  ادخ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  و  ءیـش . یلک  نایبت  هیف  هک 
حون و  تشاد ، مسا  تشه  میهاربا  ترـضح  و  تشاد ، مسا  راـهچ  یـسوم  و  دـمآیم . روهظ  هب  وا  زا  راـثآ  نآ  هک  دوب  هدومرف  میلعت  مظعا 
مظعا يامـسا  هک  یتسرد  هب  و  دومرف . نامزلارخآ  ربمغیپ  میلعت  ار  اهنآ  عیمج  ادخ  و  تشاد ؛ مسا  جـنپ  تسیب و  مدآ  و  تشاد ، مسا  هدزناپ 

یقن یلع  ماما  زا  و  درکن . میلعت  سک  چـیه  هب  ار  مسا  کی  دومرف و  ترـضح  نآ  میلعت  ار  مسا  ود  داـتفه و  تسا ؛ مسا  هس  داـتفه و  یهلا 
کی رد  ار  سیقلب  تخت  هک  تسنادیم  فصآ  ار  اهنآ  زا  مسا  کـی  تسا . مظعا  مسا  هس  داـتفه و  ار  ادـخ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 

دنس هب  و  دنادیمن . يرگید  هک  تسادخ  صوصخم  مسا ، کی  مینادیم و  ار  مسا  ود  داتفه و  ام  و  تخاس . رضاح  نامیلس  دزن  ندز  مشچ 
لقتنم یسوم  ترضح  هب  بیعش  زا  دیـسر و  بیعـش  هب  دوب و  مدآ  زا  یـسوم  ياصع  هک : تسا  هدرک  تیاور  رقاب  دمحم  ماما  زا  هب  قوثوم 

و دـناهدرک . ادـج  تخرد  زا  هک  يزور  نآ  تئیه  هب  تسا  زبس  زونه  مدرک و  هدـهاشم  ار  وا  يدوز  نیا  رد  و  تسام ، دزن  اصع  نآ  دـش و 
ترضح نآ  درکیم  نآ  هب  یـسوم  هچنآ  دنک  جورخ  نوچ  هک  تسایهم  ام  مئاق  يارب  زا  و  دیوگیم . باوج  ییوگیم  نخـس  نآ  اب  نوچ 

ردق هب  فقس  رد  یکی  تسا و  نیمز  رد  شماک  کی  هک  دوشیم  هبعـش  ود  دیابرب ، ار  يزیچ  هک  دننک  رما  ار  نآ  نوچ  و  درک . دهاوخ  زین 
یسوم ياصع  یسوم و  حاولا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رگید  ثیدح  رد  دیابریم و  دوخ  نابز  هب  ار  اهزیچ  و  عارذ ، لهچ 

دوش و رهاظ  هکم  زا  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  رگید  ثیدح  رد  و  ناربمغیپ . ثراو  مییام  و  تسام ، دزن 
رتش کی  راب  هک  دنرادرب  ار  یـسوم  گنـس  سپ  درادنرب . بآ  هشوت و  دوخ  اب  یـسک  هک : دنک  ادن  ترـضح  نآ  يدانم  دـیامن  هفوک  هدارا 

دروخب هک  ياهنشت  ره  دوش و  ریس  دروخب  نآ  زا  هک  ياهنـسرگ  ره  هک  دوش  يراج  نآ  زا  ياهمـشچ  دنیآ  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  و  تسا ،
ترضح هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  و  دنیآ . دورف  فجن  يارحـص  هب  ات  دشاب  نیمه  ناشیا  هشوت  و  دوش . باریس 

نوریب امش  ماما  کیرات  بش  نیا  رد  هک : دندومرفیم  هتـسهآ  و  نتفخ . زا  دعب  دندمآ  نوریب  هناخ  زا  یبش  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما 
ترـضح هک : هدرک  تیاور  لـضفم  زا  رگید  دنـس  هب  و  تسد . رد  نامیلـس  يرتـشگنا  یـسوم و  ياـصع  رب و  رد  مدآ  نهاریپ  تسا  هدـمآ 

میهاربا ترضح  يارب  زا  شتآ  نوچ  هک : دومرف  هن . متفگ : فسوی ؟ نهاریپ  دوب  زیچ  هچ  هک  ینادیم  هک : دیسرپ  هیلع  هللا  تاولـص  قداص 
رد میهاربا  ترضح  و  دنکن . ریثأت  وا  رد  امرگ  امرس و  هک  دیناشوپ  ترـضح  نآ  رب  دروآ و  تشهب  ياههماج  زا  ياهماج  لیئربج  دنتخورفا 

فـسوی ترـضح  نوچ  و  داد . بوقعی  هب  قاحـسا  نینچمه  و  تخیوآ ، قاحـسا  ترـضح  رب  درک و  يذـیوعت  ار  نهاریپ  نآ  تاـفو ، تقو 
هب شیوب  دتـسرفب ، ردپ  يارب  زا  هک  دوشگ  ار  نآ  رـصم  رد  و  لاوحا . همه  رد  دوب  وا  اب  و  درک ، وا  ذیوعت  ار  نهاریپ  نآ  بوقعی  دش  دـلوتم 

. دوب هداتسرف  تشهب  زا  ادخ  هک  دوب  نهاریپ  نامه  يوب  نودنفت . نأ  ول ال  فسوی  حیر  دجأل  ینا  هک : تفگ  هچنانچ  دیـسر ، بوقعی  ماشم 
ریغ ای  یملع  هک  يربمغیپ  ره  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دیـسر . شلها  هب  هک : دومرف  دش ؟ لقتنم  هک  هب  نهاریپ  نآ  رخآ  موش ! وت  يادف  متفگ :

ترـضح هک : تسا  هدرک  تیاور  نامَـس  دیعـس  زا  و  تسا . ناشیا  دزن  لاحلا  و  دش . یهتنم  دـمحم  لآ  هب  دـنام  ثاریم  هب  وا  زا  يزیچ  ملع 
نآ دوخ  اـههرز و  و  ترـضح ، نآ  ياـهملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ریـشمش  تسا  نم  دزن  هک : دوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص 
دزن و  تشکیم ، ینابرق  نآ  رد  یسوم  هک  یتشت  نآ  تسا  نم  دزن  و  نامیلس ، رتشگنا  یـسوم و  ياصع  حاولا و  تسا  نم  دزن  و  ترـضح ،

ناناملـسم هب  راـفک  رکـشل  ریت  تشاذـگیم  راـفک  ناناملـسم و  ناـیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوـچ  هک  یماـن  نآ  تسا  نم 
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دوب هناخ  نآ  رد  توبات  هک  ياهناخ  ره  رد  هک  لیئارساینب  نایم  رد  تسا  توبات  لَثم  ام  نایم  رد  لوسر  ترضح  حالس  لثم  و  دیـسریمن .
تیاور عمسم  زا  دوخ  دانسا  هب  رافصلا  نسحلا  نب  دمحم  و  تسوا . اب  تماما  تسوا ، دزن  حالس  تیب  لها  زا  هکره  دوب . اجنآ  رد  يربمغیپ 

مروخیم نارگید  ماعط  هاگره  هدش و  ضراع  ارم  یتفوک  هک : مدومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تسا  هدرک 
هفحاصم ناشیا  اـب  هکئـالم  هک  يروخیم  ار  یعمج  ماـعط  وت  هک : دومرف  مشکیمن . رازآ  مروخیم  ار  امـش  ماـعط  نوچ  و  مشکیم ، رازآ 

. ام زا  دنرتنابرهم  ام  لافطا  هب  هک : دومرف  دنوشیم ؟ رهاظ  امش  رب  هکئالم  هک : مدرک  ضرع  ناشیا . ياهشارف  رد  دننکیم 
یحو لحم  و  تسا ، هکئالم  لوزن  لحم  ام  ياههناخ  نیـسح  ای  هک : دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  ـالعلایبا  نب  نیـسح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

دناهدرک اهنآ  رب  هیکت  رایـسب  هک  هللاو  هک  تساهیتشپ  هک : دـندومرف  دوب و  هناـخ  نآ  رد  هک  ییتشپ  رب  دـندز  تسد  نآ  زا  دـعب  تسا . یهلا 
نب یلع  ترـضح  تمدـخ  هب  يزور  هک : تسا  هدرک  لـقن  یلاـمث  هزمحوـبا  زا  و  مینیچیمرب . ناـشیا  رپ  زا  اـم  هک  تسا  رایـسب  و  هکئـالم ،

. دنیچیمرب نیمز  زا  يزیچ  ترضح  هک  مدید  مدش  لخاد  نوچ  مدش . صخرم  ات  مدنام  نوریب  رد  یتعاس  متفر و  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا 
دندومرف دیدیچرب ؟ هک  دوب  زیچ  هچ  نیا  مدرگ ! وت  يادف  متفگ : دنداد . وا  هب  دوب ، هدرپ  بقع  رد  یصخش  دندرک و  زارد  تسد  نآ  زا  دعب 

: هک مدیـسرپ  مینکیم . دوخ  دالوا  يارب  ذیوعت  مینکیم و  عمج  ار  ناشیا  ياهرپ  ام  دنیآیم  ام  دزن  هب  ناشیا  نوچ  دوب . هکئالم  ياهرپ  هک :
: هک تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  رگید  دنـس  هب  و  دـننکیم . هیکت  ام  هاگهیکت  رب  هتـسویپ  هک : دومرف  دـنیآیم ؟ امـش  دزن  هکئالم 

ترضح نآ  ندرگ  رد  و  دندمآ ، مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  متـسشنب  نوچ  متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  يزور 
رد هک  تسیچ  اهرپ  نیا  هک : مدیسرپ  قداص  ترـضح  زا  متفرگرب و  رد  مدیـسوب و  ار  ترـضح  دوب . هدنک  ياهرپ  نآ  رد  هک  دوب  ياهدالق 

: هک دومرف  دنیآیم ؟ امش  تمدخ  هب  هکئالم  متفگ : تسا . هکئالم  لاب  زا  اهنیا  هک : دومرف  تسا ؟ مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  ندرگ 
دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  اضیا  و  تسا . ناشیا  لاب  زا  تسا  یـسوم  ماما  ندرگ  رد  هچنآ  و  دنلامیم ، ام  شاِرف  رب  ور  دنیآیم و 

رت و ار -  ياهویم  یهایگ و  ره  و  دـنوشیم ، رـضاح  ام  ناوخ  رب  دـندرگیم و  ام  شارف  رب  دـنوشیم و  لزان  اـم  ياـههناخ  رد  هکئـالم  هک :
ره تقو  رد  و  دننادرگیم ، رود  ام  نادنزرف  ام و  زا  ار  ناروناج  و  دنلامیم ، نادـنزرف  ام و  رب  دوخ  لاب  و  دـنروآیم ، ام  يارب  زا  کشخ - 

دریمب و هک  یهاشداپ  ره  و  دـنناسریم ، ام  هب  بش  ره  زور و  ره  ار  نیمز  لـها  ياـهربخ  و  دـننک ، زاـمن  اـم  اـب  هک  دـنوشیم  رـضاح  زاـمن 
یفریـص ریدَس  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـنیوگیم . ام  هب  ار  وا  هقیرط  تریـس و  دـنناسریم و  ام  هب  ار  شربخ  ددرگ  بوصنم  شیاج  هب  يرگید 
مدیـسر ءاحورلاجف  هب  نوچ  و  دومرف ، عوجر  نم  هب  دنچ  یتمدخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هنیدم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور 

. مداد وا  هب  ار  دوخ  هرَهطَم  تسا . هنـشت  هک  مدرک  نامگ  متفر و  وا  بناج  هب  دهدیم . تکرح  ار  دوخ  هماج  هک  مدـید  رود  زا  ار  یـصخش 
دمحم ماما  ترـضح  رهم  مدرک  هظحالم  نوچ  دوب . رت  لـگ  زونه  و  دوب ، وا  رب  لِـگ  زا  يرهم  هک  داد  نم  هب  ياهماـن  و  مهاوخیمن . تفگ :
هدومرف عوجر  دنچ  یتمدخ  مدوشگ ، نوچ  تعاس . نیمه  رد  تفگ : يدـش ؟ ادـج  ترـضح  زا  تقو  هچ  رد  متفگ : دوب . مالـسلا  هیلع  رقاب 

دیسر و نم  هب  عضوم  نالف  رد  وت  همان  هک : مدرک  ضرع  مدیـسر  هک  ترـضح  تمدخ  هب  مدیدن . ار  یـسک  مدرک  هظحالم  نوچ  و  دندوب ،
. مییامرفیم ناشیا  هب  میراد ، نج  زا  ناراکتمدخ  دبای  تروص  لیجعت  هب  میهاوخ  ار  يرما  نوچ  ام  هک : دومرف  دوب . رت  زونه  لگ 

هکم و نیبام  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدـخ  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
هچ نیا  متفگ : دش . یغرم  تروص  هب  مدرک  رظن  نوچ  سپ  يدمآ . دوز  شوخ  هک : دومرف  ترـضح  دش . ادیپ  یهایـس  گس  هاگان  هنیدم .

ربـخ رهـش  ره  رد  دـنکیم و  زاورپ  نیا  تسا . هدرم  تعاـس  نیا  رد  ماـشِه  نج . زا  تسا  یکیپ  نیا  هک : دومرف  موش ؟ وـت  يادـف  تسا  زیچ 
مالـسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تسا  هدرک  تیاور  فاکـسا  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  ینیلک  و  دـناسریم . ار  وا  گرم 

ناشیا تدابع  و  درز ، ياهور  اب  دندمآ  نوریب  یتعامج  سپ  دش . مرگ  باتفآ  هک  مدنام  ردقنآ  شاب . هک : دومرف  مدیبلط . تصخر  متفر و 
امـش تمدـخ  هب  هک : مدیـسرپ  نج . زا  دنیامـش  ناردارب  ناـشیا  هک : دومرف  مدـش  لـخاد  نوچ  رـس . رد  زخ  ياـههالک  و  هدرک ، فـیحن  ار 

. دنیامنیم لاؤس  دوخ  مارح  لالح و  نید و  لئاسم  زا  دنیآیم و  یلب ؛ هک : دومرف  دنیآیم ؟
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. دندوب هتسشن  هفوک  دجسم  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  ترـضح  زا  و 
ربنم و کیدزن  ات  دمآ  و  دیوشم . وا  ضرعتم  هک : دومرف  ترضح  دنشکب ، ار  نآ  دنتـساوخ  مدرم  دش . لخاد  دجـسم  رد  زا  ییاههدژا  هاگان 
؟ یتسیک وت  هک : دندیسرپ  دندش  غراف  نوچ  موش . غراف  هبطخ  زا  ات  شاب  هک : دندومرف  هراشا  ترـضح  درک . مالـس  ترـضح  رب  دش و  دنلب 

وت يأر  هچنآ  میآ و  وت  تمدخ  هب  هک  درک  تیصو  ارم  درم و  مردپ  و  يدوب . هدرک  هفیلخ  نج  رب  ار  مردپ  هک  نامثع  نب  ورمع  منم  تفگ :
، يراکزیهرپ اوقت و  هب  منکیم  تیـصو  ار  وت  هک : دومرف  ترـضح  منک . تعاطا  ییامرف  هچنآ  هک  ماهدمآ  و  منک ، لمع  نآ  هب  دیامن  اضتقا 

رقاب ترضح  تمدخ  هب  يوار  مدرک . هفیلخ  ناشیا  رب  دوخ  بناج  زا  ار  وت  نم  هک  یشاب ، دوخ  ردپ  نیـشناج  يدرگرب و  هک  منکیم  رما  و 
زا ربـتعم  دنـس  هب  و  یلب . هک : دومرف  تسه ؟ بجاو  وا  رب  وت  تعاـطا  دـیآیم و  وت  تمدـخ  هب  ورمع  نونکا  هک : دومن  ضرع  مالـسلا  هیلع 

تمدخ هب  میدمآیم  نوریب  هنیدم  زا  نوچ  و  مدش . هواجکمه  یفعج  دـیزی  نب  رباج  اب  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـَشب  نب  نامُعن 
یضعب رد  هعمج  زور  رد  میدش . ناور  هفوک  بناج  هب  دمآ و  نوریب  لاحشوخ  درک و  عادو  تفر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 

رباج داد . رباج  هب  ار  همان  تشاد و  تسد  رد  ياهمان  دـش و  ادـیپ  ینوگمدـنگ  دـنلب  درم  میداتفا  هار  هب  نوچ  میدرک و  رهظ  زامن  لزاـنم  زا 
زا تعاس  نیا  رد  تفگ : دوب . رت  زونه  دندوب ، هدز  نآ  رب  یلگ  رهم  دندوب و  هتشون  رباج  هب  ترـضح  ار  همان  نآ  و  داهن . هدید  رب  دیـسوب و 

رایسب دناوخ  ار  همان  رباج  نوچ  زامن . زا  دعب  تفگ : زامن ؟ زا  دعب  ای  نیشیپ  زامن  زا  شیپ  هک : رباج  دیسرپ  مدش . ادج  ترـضح  نآ  تمدخ 
هناخ زا  هک  مدید  منیبب ، ار  رباج  هک  متفر  دش  زور  نوچ  و  یبش . رد  میدـش  لخاد  هفوک  هب  ات  مدـیدن  لاحـشوخ  ار  وا  رگید  دـش و  مومغم 
ریما دوخ  رـس  رب  هفوک  رد  هک  ار  روهمج  نب  روصنم  مباییم  هک : دیوگیم  هدـش و  راوس  ین  رب  هتخیوآ و  ندرگرب  دـنچ  یباق  دـمآ  نوریب 

لافطا و  مدش ، نایرگ  وا  لاح  زا  نم  و  تفگن . نخـس  چیه  نم  اب  درک  نم  هب  رظن  نوچ  و  دناوخیم . باب  نیا  زا  دنچ  یتیب  و  دش . دهاوخ 
دنچ زا  دعب  تسا . هدش  هناوید  رباج  هک  درک  ترهـش  هفوک  رد  و  دیدرگیم ، لافطا  اب  هفوک و  هبحَر  ات  دمایب  دندمآرب و  وا  درگ  نامدرم  و 

: هک دیـسرپ  سلجم  لها  زا  یلاو  تسرفب . ار  شرـس  نزب و  ار  یفعج  رباج  ندرگ  هک : هفوک  یلاو  هب  دیـسر  کلملادبع  نب  ماشه  همان  زور 
رب تسا و  هدش  هناوید  تاقوا  نیا  رد  و  دوب . هدرک  رایـسب  جح  ثیدح و  يوار  لضاف و  ملاع و  دوب  يدرم  دنتفگ : تسیک ؟ دـیزی  نب  رباج 
زا دـعب  و  میتفای . تاجن  يدرم  نینچ  نتـشک  زا  ام  هک  هللادـمحلا  هک : تفگ  یلاو  دـنکیم . يزاب  لافطا  اب  هفوک  هبحر  رد  هدـش و  راوس  ین 

. دمآ روهظ  هب  تفگیم  رباج  هچنآ  دش و  هفوک  لخاد  روهمج  نب  روصنم  یتقو  كدنا 
همیرک هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  رافـصلا  نسحلا  نب  دمحم  و 

ياهنامـسآ میهاربا  يارب  دندینادرگ  رهاظ  دندوشگ و  هک  نینقوملا  نم  نوکیل  ضرالا و  تاومـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  و  هک :
نینمؤملا ریما  ادخ و  لوسر  يارب  زا  و  دـید ، دوب  نیمز  ریز  اوه و  رد  هچنآ  ات  دـندوشگ  ار  نیمز  و  درک ، رظن  شرع  يالاب  هب  ات  ار  هناگتفه 

. دندرک نینچ  همه  مهیلع  هللا  تاولص  وا  زا  دعب  ناماما  و 
میلعت يدحا  هب  هک  تسوا  صوصخم  ملع  کی  تسه : ملع  ود  ار  يادخ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رایسب  هربتعم  دیناسا  هب  و 

. مینادیم ام  هدومرف  ناشیا  میلعت  ار  هچنآ  سپ  هدومرف . هکئالم  ناربمغیپ و  میلعت  هک  تسه  ملع  کی  و  تسا ، هدومرفن 
ره و  دـسریم ، ثاریم  هب  ملع  و  تفرن ، الاب  دـمآ  دورف  مدآ  هب  هک  یملع  هک : تسا  يورم  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  اـضیا  و 

لوقنم هحیحـص  دیناسا  هب  و  تسا . هدیـسر  ام  هب  ایبنا  مولع  عیمج  و  دـنادیم . هدایز ، ای  ار  وا  ملع  لثم  رگید  ملاع  هتبلا  دریمیم ، هک  یملاع 
تسام و دزن  ناربمغیپ  عیمج  بتک  میهاربا و  فحص  دوواد و  روبز  یسیع و  لیجنا  یسوم و  تاروت  هک : مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  زا  تسا 
اب هک : تسا  لوقنم  رهَـسُم  نب  هیریَوُج  زا  هفلتخم  دـیناسا  هب  و  مینادیم . ار  اهنآ  ریـسفت  میناوخیم و  ام  دـناهدناوخیم  ناـشیا  هک  يوحن  هب 

سپ دش . لخاد  رصع  زامن  تقو  میدش  لخاد  لباب  نیمز  هب  نوچ  میتشگیمرب ، جراوخ  گنج  زا  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
نیمز نیا  لـها  هتبرم  هس  تسا و  نوعلم  نیمز  نیا  مدرم ! هورگ  يا  هک : دوـمرف  ترـضح  و  دـندمآ . دورف  يرکـشل  دـمآ و  دورف  ترـضح 
نیمز نیا  رد  هک  تسین  زیاج  ار  ربمغیپ  یـصو  ربمغیپ و  و  تسا ، هدـش  اجنیا  رد  تب  تداـبع  هک  تسا  ینیمز  لوا  نیا  و  دـناهدش ، بذـعم 
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یلص لوسر  ترـضح  رتسا  رب  ترـضح  دندش و  زامن  هجوتم  دندرک و  لیم  هار  پچ  تسار و  بناج  هب  مدرم  دینک . زامن  امـش  دننک . زامن 
وا زاـمن  عباـت  ار  دوـخ  زاـمن  زورما  موریم و  نینمؤـملا  ریما  یپ  زا  نم  هللاو  هک : مـتفگ  نـم  دـندش . هـناور  دـندش و  راوـس  هـلآ  هـیلع و  هللا 
مه هب  رطاـخ  رد  اـههسوسو  ارم  دوـمن . بورغ  باـتفآ  هک  میدوـب  هتـشذگن  هلِح  رـسِج  زا  زوـنه  متفریم . ترـضح  بقع  زا  و  منادرگیم .

و مدیمهفیمن ، هک  دندش  ملکتم  ینخس  هب  نآ  زا  دعب  دندش . وضو  هجوتم  دوخ  و  وگب . نذا  هیریوج  يا  هک : دومرف  میتشذگ  نوچ  دیـسر .
نآ زا  ییادص  دمآ و  نوریب  هوک  ود  نایم  زا  هک  باتفآ  هب  هللاو  مدرک  هاگن  سپ  دـندومرف . هماقا  سپ  تسا . یناربِع  هک  دوب  نیا  نم  نامگ 

مدرک ترضح  نآ  هب  ادتقا  نم  دندرک و  ار  رصع  زامن  ترضح  نآ  سپ  دوب . رصع  زامن  تلیضف  تقو  هک  ییاج  هب  دیـسر  ات  دشیم  رهاظ 
ادخ هیریوج  يا  هک : دـندومرف  دـندش و  نم  هجوتم  ترـضح  سپ  دـش . رهاظ  اههراتـس  درک و  بورغ  باتفآ  میدـش  غراف  زامن  زا  نوچ  و 

. دینادرگرب نم  يارب  ار  باتفآ  مدناوخ ، شمیظع  مان  هب  ار  ادخ  نم  میظعلا . کبر  مساب  حبسف  هک : دیامرفیم 
لوقاع ار  نآ  هک  میدیسر  یلزنم  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  اب  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  روعا  ثراح  زا  ربتعم  دنس  هب  رافص  و 

: هک دومرف  دز و  نآ  رب  تسد  ترـضح  دوب . هدنام  شقاس  دوب و  هتخیر  شیاهتـسوپ  هک  میدیـسر  یکـشخ  تخرد  هب  اجنآ  رد  دنیوگیم .
زا و  تشاد . هویم  دوب و  زبس  زاب  میدمآ  حبـص  نوچ  و  دوب . دورمَا  شاهویم  داد و  هویم  دییور و  شیاههخاش  لاح ، رد  یهلا . نذا  هب  درگرب 

هرمع هب  رَیبُز  دالوا  زا  یـصخش  اب  هیلع  هللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
نآ دوب . کشخ  ناتخرد  نآ  و  رگید . تخرد  ریز  رد  يریبز  نآ  يارب  دنتخادنا و  شارف  ییامرخ  تخرد  ریز  رد  ترضح  يارب  دنتفریم .
هب تسد  ترـضح  هلب . تفگ : يراد ؟ بطر  لـیم  هک : دومرف  ترـضح  میدروـخیم . تشادیم  بطر  تخرد  نیا  رگا  هک : تفگ  صخش 

هارمه هک  يرادرتش  تشادرب . راب  دش و  زبس  تخرد  تعاس  نامه  رد  دیمهفن . صخش  نآ  هک  ینابز  هب  دناوخ  ییاعد  درک و  دنلب  نامسآ 
دلاخ نب  نامیلـس  زا  اضیا  و  دش . باجتـسم  ربمغیپ  دنزرف  ياعد  تسین ؛ رحـس  هک : دومرف  ترـضح  درک . رحـس  هک  هللاو  تفگ : دوب  ناشیا 

دندومرف ترضح  دندیسر . هویمیب  ییامرخ  تخرد  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  یخلب  هللادبع  [ وبا : ] هک تسا  هدرک  تیاور 
ورف تخرد  زا  گنراگنر  ياهبطر  تعاس  رد  هتخاس . ررقم  وت  رد  ادخ  هچنآ  زا  هد  ماعط  ار  ام  ادـخ ! هدـننک  تعاطا  هدنونـش  هلخن  يا  هک :
رگید ثیدـح  رد  و  دوب . هدـش  میرم  باب  رد  هچنآ  دـمآ  لمع  هبامـش  باـب  رد  هک : تفگ  یخلب  سپ  دـندش . ریـس  اـت  دـندروخ  تخیر و 

ترضح دوب . ربارب  رد  نالیغما  تخرد  و  دیبلط ، ياهزجعم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  هللادبع  نب  نسح  هک : تسا  هدرک  تیاور 
ار نیمز  تخرد  دوب ، هدومرف  هچنآ  تفگ  دـمایب و  نوچ  اـیب . هک : دـیامرفیم  رفعج  نب  یـسوم  هک : وگب  تخرد و  نیا  دزن  ورب  هک : دومرف 

. تشگرب دوخ  ناکم  هب  دومرف ، هراشا  زاب  داتسیا . ترضح  تمدخ  هب  دمآ  درک و  عطق  اج  همه 
زین مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  متفر و  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  هک : هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  نسح  دنـس  هب  و 
یلص ادخ  لوسر  متفگ : هلب . هک : دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دیتسه ؟ نامزلارخآ  ربمغیپ  ثراو  ود  ره  امـش  هن  متفگ : دندوب . رـضاح 
هدرم دیناوتیم  امـش  متفگ : هلب . هک : دومرف  تسنادیم ؟ ترـضح  نآ  دنتـسنادیم  ناشیا  هچنآ  دوب و  ناربمغیپ  عیمج  ثراو  هلآ  هیلع و  هللا 
يور مشچ و  رب  تسد  سپ  ایب . نم  کیدزن  هک : دندومرف  هاگنآ  یهلا . نذا  هب  هلب ؛ هک : دومرف  دیهد ؟ افش  ار  سیپ  روک و  دینک و  هدنز  ار 

تباقِع باوث و  یـشاب و  نشور  هک  یهاوخیم  هک : دومرف  مدـید . ار  همه  دوب  هناخ  رد  هچنآ  نامـسآ و  نیمز و  باـتفآ و  نم  دیـشک ، نم 
مـشچ رب  تسد  رگید  راب  مهاوخیم . ار  لوا  لاح  متفگ : دشاب ؟ بجاو  وت  يارب  زا  تشهب  يدرگرب و  لوا  لاح  هب  ای  دشاب ، نارگید  دـننام 

ارم رگید  راب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  رگید  دنـس  هب  و  متـشگرب . لوا  لاح  هب  دندیـشک ، نم 
زا ربتعم  دنـس  هب  و  دـندینادرگرب . لوا  لاح  هب  ارم  سپ  متـشاذگیم . نینچ  ار  وت  دوبیم  توهـش  سرت  زا  هن  رگا  هک : دومرف  درک و  نشور 

يارب دنتسیرگیم  شنادنزرف  وا و  هک  دنتشذگ  ینز  رب  ینِم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هریغُملا  نب  یلع 
دنامیتی و نم  نادنزرف  نیا  هک : تفگ  نز  نآ  دندومرف . لاؤس  هیرگ  ببـس  زا  دـنتفر و  نز  نآ  دزن  ترـض  دوب . هدرم  دنتـشاد و  هک  يواگ 
: تفگ منک ؟ هدنز  وت  يارب  یهاوخیم  هک : دومرف  ترضح  تسا . هدش  هتسب  نم  رب  هلیح  هار  لاحلا  دوب و  واگ  نیا  زا  ناشیا  نم و  تشیعم 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


نز نوچ  داتـسیا . تساخرب و  دندز . واگ  رباپ  دنتـساخرب و  نآ  زا  دعب  دنتـشادرب و  اعد  هب  تسد  دندرازگ و  زامن  تعکر  ود  ترـضح  هلب .
یفخم نز  نآ  زا  ار  دوخ  مدرم  ماحدزا  نایم  رد  ترـضح  تسا . میرم  نب  یـسیع  هک  هبعک  بحاص  قح  هب  هک : دز  دایرف  دـید  ار  لاح  نیا 

هیلع هللا  تاولص  قداص  ترضح  تمدخ  هب  نوچ  تفر و  جح  هب  ام  باحصا  زا  یـصخش  هک : هدرک  تیاور  ریثک  نب  دوواد  زا  و  دینادرگ .
تـسود ار  وا  رایـسب  هک : دومرف  ترـضح  ماهدـنام . اـهنت  دـش و  توـف  متـشاد ، ینز  داـب ! وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  هک : درک  ضرع  دیـسر 

يوار دروخیم . يزیچ  هک  هناـخ  رد  ار  وا  دـید  یهاوخ  تفر  یهاوخ  هناـخ  هب  نوچ  هک : دومرف  موش . وـت  يادـف  يرآ  متفگ : یتـشادیم ؟
تیاور ءاشَو  یلع  نب  نسح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  دـیامنیم . لوانت  يزیچ  هتـسشن و  مدـید  نانچ  ار  وا  متـشگرب  هناـخ  هب  نوچ  هک : تفگ 

. متفرگ رب  رد  ار  وا  مدید و  اجنیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دومرف  ناسارخ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک : هدرک 
ریما ترـضح  دومن  تفالخ  بصغ  رکبوبا  نوچ  هک : رایـسب  دـیناسا  هب  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  و 
نایم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یهاوخیمن  تفگ : رخآ  رد  درک و  مامت  وا  رب  اهتجح  دید و  ار  وا  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا 

هک دـید  اـبق . دجـسم  هب  دروآ  تفرگ و  ار  نوعلم  نآ  تسد  ترـضح  دوشیم ؟ مکح  ترـضح  نآ  هنوگچ  تفگ : دـشاب ؟ مَکَح  وت  اـم و 
تیاور هب  و  ار . نینمؤملا  ریما  ترـضح  ملظ  نک  كرت  ورب و  هک : تفگ  وا  هب  هتـسشن و  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
تقیقح دیـسر و  رمع  هب  تشگرب و  ناسرت  دینـش  ار  نیا  نوچ  نکب ؟ وا  تعباـتم  نک و  میلـست  یلع  هب  ار  قح  هک  متفگن  هک : دومرف  رگید 

يزور هک : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  و  ياهتـسنادن ؟ ار  مشاهینب  رحـس  زونه  وت  تفگ : رمع  تفگ . ار  لاح 
ود نایم  دمآ و  دورف  مردپ  هدش . دیفـس  شـشیر  رـس و  يوم  دش  ادیپ  يدرم  هار  يانثا  رد  تفریم . ضیرُع  بناج  هب  مدوب و  مردپ  فیدر 

مردپ تفرب ، ریپ  نآ  نوچ  سپ  دومرفیم . تحیصن  هظعوم و  ار  وا  درم  نآ  و  مدرگ . وت  يادف  تفگیم : دیسوب و  ار  شتسد  ار و  شمشچ 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  مردپ  هک : دومرف  يدرکن . سک  چیه  هب  تبسن  مارتحا ، یگتـسکش و  زا  يدرک  درم  نیا  اب  هچنآ  هک : متفگ  دش . راوس 

. مالسلاهیلع رقاب  دمحم  ماما  تافو  زا  دعب  متفر  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  هک : تسا  لوقنم  هعامَـس  زا  و  دوب . مالـسلا 
سپ هتـسشن . اجنآ  رد  مدید  ار  ترـضح  متفر ، نوچ  وش . هناخ  نیا  لخاد  ///: هک دومرف  هلب . متفگ : ینیبب ؟ ار  مردـپ  یهاوخیم  هک : دومرف 

دندمآ و مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هعیـش  زا  یعمج  هک : دومرف 
: هک دومرف  هلب . دنتفگ : دیـسانشیم ؟ دینیبب  ار  نینمؤملا  ریما  رگا  هک : دومرف  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  دـندومرف . ترـضح  نآ  زا  دـنچ  یلاؤس 

تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  تسا . هتـسشن  هک  دندید  ار  ترـضح  دندرک  رظن  دنتـشادرب و  نوچ  دیرادرب . ار  هدرپ 
یلص لوسر  ترضح  ربق  هب  ور  ترضح  هللاهنعل ، رکبوبا  تعیب  يارب  زا  دندروآ  دجسم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  هک :

کیدزن دـندرک و  فیعـض  ارم  هورگ  نیا  ردارب ! يا  یننولتقی : اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  مأ  نباـی  هک : دومرف  داتـسیا و  هلآ  هیلع و  هللا 
هک دـمآرب  ربق  زا  ییادـص  و  تسا ، ترـضح  تسد  هک  دنتخانـش  هک  رکبوبا  بناـج  هب  دـش  دـنلب  ربق  زا  یتـسد  سپ  دنـشکب . ارم  هک  دـش 
ایآ الجر : كاوس  مث  هفطن  نم  مث  بارت  نم  کقلخ  يذـلاب  ترفکأ  هک : دندینـش  ار  هیآ  نیا  و  تسا ، ترـضح  نآ  يادـص  هک  دـنتخانش 
رد و  درک ؟ يدرم  دـیناسر و  تیلوجر  دـح  هب  ار  وت  سپ  دـیرفآ ؛ ياهفطن  زا  سپ ، دـیرفآ ؛ كاخ  زا  ار  وت  هک  ییادـخ  نآ  هب  يدـش  رفاک 

. دوب هتشون  تسد  نآ  رب  هیآ  نیا  دش  رهاظ  تسد  نوچ  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح 
نیفـص بناـج  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  و 

دندش و رود  مدرم  زا  دـش . لخاد  ماش  زامن  تقو  نیفـص ، رد  دندیـسر  یهوک  هب  کیدزن  دـندومرف و  روبع  تارف  زا  نوچ  دـندش . هجوتم 
نخس هب  و  هدیدرگ ، دیفس  شیر  رس و  يوم  دمآ  نوریب  يرـس  دش و  هتفاکـش  هوک  دندش  غراف  ناذا  زا  نوچ  دنتفگ . ناذا  دنتخاس و  وضو 

اپ تسد و  نادیفـسور و  دـئاق  ناربمغیپ و  متاـخ  یـصو  هب  اـبحرم  هتاـکرب . هللا و  همحر  نینمؤملا و  ریما  اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ : دـمآ و 
نب نوعمـش  نم ، ردارب  يا  مالـسلا  کیلع  و  هک : دومرف  ترـضح  ایـصوا . نیرتهب  ناقیدـص و  باوث  هب  هدـیدرگ  زیاف  تشهب و  هب  نادـیفس 

دورف هک  میاسیع  ترـضح  رظتنم  داب ! وت  رب  یهلا  تمحر  تسا ؛ ریخ  هب  تفگ : يراد ؟ لاـح  هچ  میرم . نب  یـسیع  ترـضح  یـصو  نومح 
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رتوکین شباوث  وت  زا  یسک  تمایق  رد  و  دشاب ، هدیدرگ  التبم  وت  زا  هدایز  ادخ  هار  رد  هک  ار  یسک  منادیمن  و  تدنزرف . ترـصن  يارب  دیآ 
هک ار  یعمج  مدید  هک  دوب  زورید  هک  یتسرد  هب  ییامن . تاقالم  ار  ادخ  هک  نآ  ات  ردارب -  يا  نک -  ربص  دوب . دهاوخن  رتدـنلب  شاهبتر  و 
هک دننادب  دننکیم  گنج  وت  اب  هک  تعامج  نیا  رگا  دندیشک . قلح  اهبوچ  رب  دندیرب و  ار  ناشیا  هرا  هب  دندیشک و  اهرازآ  لیئارـساینب  زا 
هچ هک  دـننادب  رگا  دـنیامنیم  يرای  ار  وت  هک  ینارون  ياهور  نیا  و  درک . دـنهاوخ  هاـتوک  تسد  هدـیدرگ ، ررقم  ناـشیا  يارب  اهباذـع  هچ 

نینمؤملا و ریما  ای  کیلع  مالـسلاو  دوش . هراـپهراپ  ناـشیا  ندـب  ضارقِم  هب  هک  دـننک  وزرآ  هنیآ  ره  هدـیدرگ ، اـیهم  ناـشیا  يارب  زا  باوث 
نب مشاه  و  رتشا ، کلام  و  سابع ، نبا  و  رـسای ، نب  رامع  سپ  دـندش . زامن  هجوتم  ترـضح  دـمآ و  مه  هب  هوک  سپ  هتاـکرب . هللا و  همحر 

هک درم  نیا  هک : دندیـسرپ  ناهیتلا  نب  مثیهلاوبا  و  تماصلا ، نب  هداـبع  و  قمحلا ، نب  ورمع  و  دعـس ، نب  سیق  و  يراـصنا ، بویاوبا  و  هبتُع ،
وت منکیم و  وت  يادف  ار  دوخ  ردام  ردپ و  دنتفگ : بویاوبا  تماصلا و  نب  هدابع  سپ  دوب . یسیع  ترضح  یصو  نوعمش  هک : دومرف  دوب ؟

سپ یقـش . رگم  وت  زا  راصنا  نیرجاهم و  زا  یـسک  دنکیمن  فلخت  و  میدرک ، يرای  ار  لوسر  ترـضح  تردارب  هچنانچ  منکیم  يرای  ار 
هیلع هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  يزور  هک : هدومن  تیاور  يدسا  هیابَع  زا  اضیا  و  دومرف . ریخ  ياعد  ار  ناشیا  ترـضح 
دوب هک  درم  نیا  هک : مدیسرپ  تفرب  نوچ  و  دیوگیم . نخس  وا  اب  تسوا و  هجوتم  ترـضح  هتـسشن و  ترـضح  دزن  یـصخش  مدید  متفر ،

هللا تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هضیفَتسُم  رابخا  رد  و  دوب . یسوم  ترضح  یـصو  هک : دومرف  دوب ؟ هتخاس  لوغـشم  ام  زا  ار  امـش  هک 
هچنآ ناـشنب و  ارم  نک و  نفک  هدـب و  لـسغ  ارم  مریمب  نم  نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک : تسا  لوـقنم  هیلع 

: هک تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  و  دینـش . یهاوخ  باوج  هک  سرپب  نم  زا  یهاوخ 
هک مدید  ار  يریپ  درم  مدرک ، رظن  درک . مر  مردپ  رتسا  هاگان  میتفریم . تسا  هکم  هنیدم و  نایم  رد  هک  نانحبـض  يداو  رد  مردپ  اب  يزور 

شبآ تفگ : تشاد  ار  ریجنز  هک  صخـش  نآ  هد . بآ  ارم  تفگ : دیـشکیم . دوب  يدرم  تسد  رد  ریجنز  رـس  دوب و  يریجنز  شندرگ  رد 
. دوب هیواعم  هک : دومرف  دوب ؟ یک  هک : مدیسرپ  مردپ  زا  دهدن . بآ  ار  وا  ادخ  هدم ،

. میدوب راوس  رتش  رب  ود  ره  میتفریم و  هکم  هار  هب  مردـپ  اب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  هریثک  قرط  هب  و 
ادخ هد ، بآ  ارم  رفعجابا  ای  تفگ : دیشکیم . نیمز  رب  دوب  يریجنز  شندرگ  رد  دمآ و  نوریب  یـصخش  میدیـسر  نانجـض  يداو  هب  نوچ 

هاگنآ دهدن . بآ  ار  وا  ادخ  هدـم ، شبآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : دیـشک و  ار  شریجنز  دـمآ و  شبقع  زا  رگید  یـصخش  دـهد . بآ  ار  وت 
ترـضح تمدـخ  رد  هک : تسا  لوقنم  زین  لیوطلاما  نب  ییحی  زا  و  دوب . هیواـعم  یتخانـش ؟ ار  درم  نیا  هک : دومرف  درک و  نم  هب  ور  مردـپ 
هزمحوبا زا  و  دوب . هیواعم  هک : دومرف  ترضح  دش و  عقاو  نینچ  میدیسر  نانجـض  يداو  هب  نوچ  میتفریم و  هکم  هار  هب  نیـسحلا  نب  یلع 

ینادیم هک : دومرف  دندرکیم . دایرف  دنچ  یکشجنگ  اجنآ  رد  و  مدوب ، نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هناخ  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  یلامث 
! هزمحوبا يا  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دنیامنیم . وا  زا  يزور  بلط  دننکیم و  دوخ  راگدرورپ  حیبست  هک : دومرف  هن . متفگ : دـنیوگیم ؟ هچ 

هیلع قداص  ترـضح  تمدخ  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  راسی  نب  لیـضف  زا  و  دناهداد . ام  هب  زیچ  همه  دناهدرک و  ام  میلعت  ار  ناغرم  نابز 
: هک دومرف  هن . متفگ : تفگ ؟ هچ  ینادیم  هک : دوـمرف  تفگ . یفرح  هداـم  اـب  رن  دـندمایب و  رتوـبک  تفج  کـی  هک  يدـید  مدوـب . مالـسلا 

دیناـسا هب  و  دـمحم . نب  رفعج  نم  يـالوم  رگم  تسین  رتـبوبحم  وـت  زا  نم  دزن  یقلخ  چـیه  نم ! تفج  يا  نـم و  سینا  يا  هـک : تـفگیم 
رتوبک تفج  کی  هاگان  مدوب . هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  هک : هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  هربتعم 

رس رب  دندرک و  زاورپ  یتعاس  زا  دعب  و  دندومرف ، ار  ناشیا  دنچ  یباوج  ترـضح  دندرک و  ییادص  دوخ  نابز  هب  دندمآ و  ترـضح  دزن  هب 
ره ملـسم  نبای  هک : دومرف  مدرک ، لاؤس  ناشیا  يارجام  تقیقح  زا  دـنتفرب . دـنتفگ و  دـنچ  یفرح  هدام  اب  رن  زین  اـجنآ  رد  دنتـسشن و  راوید 

يدب نامگ  رن  رتوبک  نیا  دننکیم . مدآینب  زا  هدایز  ام  تعاطا  یحور ، بحاص  ره  تاناویح و  ناغرم و  زا  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  هک  زیچ 
یـضار هک : تفگ  سپ  درکیمن . لوبق  وا  و  يربیم ، نم  هب  هک  ینامگ  زا  مايرب  نم  هک  درکیم  دای  دنگوس  وا  دوب و  هدرب  دوخ  تفج  هب 

. تسا هانگیب  دیوگیم و  تسار  هدام  رتوبک  هک  مدرک  مکح  نم  دندمآ  نم  دزن  هب  نوچ  هلب . تفگ : یلع ؟ نب  دمحم  همکاحم  هب  يوشیم 
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. دنتفر درک و  لوبق 
. ترـضح نآ  ياهغاب  زا  یغاب  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  يرفعج  نامیلـس  زا  و 
هچ ینادیم  هک : دومرف  ترـضح  دومنیم . بارطـضا  درکیم و  داـیرف  داـتفا و  نیمز  رب  ترـضح  نآ  شیپ  رد  دـمایب و  یکـشجنگ  هاـگان 

نیا رد  دروخب  ارم  هجوج  هک  تسا  هدمآ  يرام  هک : دیوگیم  هک : دومرف  دننادیم . رتهب  لوسر  دنزرف  لوسر و  ادـخ و  متفگ : دـیوگیم ؟
و متشک . ار  نآ  ددرگیم . هناخ  درگ  هب  مدید  يرام  مدش  لخاد  هناخ  هب  نوچ  شکب . ار  رام  ورب و  هناخ  نیا  هب  رادرب و  ار  اصع  نیا  هناخ .

يور رب  ار  دوخ  بسا  ماجل  دندمآرد و  نم  همیخ  هب  هیلع  هللا  تاولـص  یـسوم  ماما  ترـضح  يزور  هک : هدرک  تیاور  نوراه  نب  دمحا  زا 
. دنتسشن دنتخادنا و  همیخ  ياهبانط  زا  یبانط 

رد دش و  رود  رایسب  تفر و  بسا  نآ  نک . لوب  ورب و  هک : یسراف  هب  دنتفگ  دندومرف و  مسبت  ترـضح  درک . ییادص  بسا  یتعاس  زا  دعب 
هدایز دمحم  لآ  دمحم و  هب  هک  نآ  رگم  هدرکن  یتمارک  دوواد  لآ  دوواد و  هب  ادخ  هک : دومرف  ترضح  سپ  تشگرب . درک و  لوب  ارحص 

. هدومرف تمارک  نآ  زا 
رب نم  و  هنیدم . هکم و  نیبام  رد  مدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

نیز سوپرَق  رب  ار  تسد  دمآ و  ترـضح  نآ  رتسا  کیدزن  هب  دـیود و  هوک  رـس  زا  یگرگ  هاگان  يرتسا . رب  ترـضح  مدوب و  راوس  یغالا 
گرگ نآ  مدرک . نینچ  ورب . هک : دندومرف  یتعاس  زا  دعب  دندروآ و  گرگ  نآ  ناهد  کیدزن  ار  رـس  ترـضح  دیـشک . ندرگ  تشاذگ و 
لوسر دنزرف  لوسر و  ادـخ و  متفگ : تفگ ؟ هچ  ینادیم  هک : دومرف  مدـید . يزیچ  بجع  مدرگ ! وت  يادـف  متفگ : تشگرب . نانک  يداش 

وا رب  ادـخ  هک  نک  اـعد  تسا . هدـش  راوشد  وا  رب  ندـییاز  درد  هوک  نیا  رد  نم  نز  هللا  لوسر  نباـی  تفگیم : هک : دومرف  دـننادیم . رتـهب 
باجتسم مدرک و  اعد  نینچ  نم  دنادرگن . طلـسم  امـش  نایعیـش  زا  يدحا  رب  ارم  نادنزرف  زا  کی  چیه  ادخ  هک  نک  اعد  و  دنادرگ ، ناسآ 

هک دندوب  هتسشن  دوخ  باحصا  زا  یتعامج  اب  يزور  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک : هدرک  تیاور  هربتعم  دیناسا  هب  و  دش .
هک دوـمرف  هن . دـنتفگ : دـیوگیم ؟ هچ  دـینادیم  هک  دوـمرف  درکیم . ییادـص  دزیم و  نـیمز  رب  تـسد  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  ییوـهآ 

دنزرف هک  منک  لاؤس  یشرق  نآ  زا  هک  دنکیم  سامتلا  نم  زا  و  تسا ، هدرک  راکش  زورما  ارم  دنزرف  شیرق  زا  صخـش  نالف  هک  دیوگیم 
میور و صخـش  نآ  هناخ  هب  ات  دیزیخرب  هک : دومرف  باحـصا  اب  ترـضح  سپ  دورب . دراپـس و  وا  هب  زاب  دهدب و  شریـش  هک  دهد  نآ  هب  ار 

ياهدرک راکـش  زورما  هک  ار  هچبوهآ  نآ  هک : دومرف  ترـضح  دمآ ، نوریب  دـندمآ و  درم  نآ  هناخ  هب  نوچ  میروآرب . ار  وهآ  نیا  تجاح 
هربوهآ نیا  هک  دومرف  سامتلا  صخش  نآ  زا  ترضح  تشاذگ . داد و  ریش  ار  نآ  ردام  دروایب ، نوچ  دهدب . ریـش  ار  نآ  شردام  هک  روایب 

دوخ نابز  هب  دادیم و  تکرح  ار  مد  تفرب و  وهآ . دومرف . تصخر  شردام  اب  ار  نآ  ترـضح  دیـشخب و  ترـضح  هب  وا  شخبب . اـم  هب  ار 
نب یلع  و  دناسرب ، امـش  هب  ار  امـش  نابیاغ  ادخ  دیوگیم : هک : دومرف  هن . دنتفگ : دیوگیم ؟ هچ  هک  دینادیم  هک : دومرف  تفگیم . ینخس 

رد يزور  هک : تسا  يورم  باحصا  زا  یعمج  نایبظ و  نب  سنوی  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دیناسر . نم  هب  ارم  دنزرف  هچنانچ  دزرمایب ، ار  نیسحلا 
ار دوخ  ياهجنگ  منک  هراشا  دوخ  ياـپ  هب  رگا  تساـم . تسد  رد  نیمز  نیازخ  هک : دومرف  میدوب ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ 

ردق هب  دندروآ  نوریب  الط  زا  یـشمش  دندرک و  زارد  تسد  دندیـشک و  نیمز  رب  دـندرک و  زارد  ار  دوخ  ياپ  کی  سپ  دـنادرگیم . رهاظ 
: هک تفگ  ام  زا  یکی  دشخردیم . هتخیر  رگیدکی  يور  رب  میدید  رایسب  ياهشمش  میدرک  رظن  نوچ  دینک . هاگن  هک : دندومرف  ربش و  کی 
و تسا . هدرک  قلخ  ام  نایعیش  يارب  ار  تشهب  ادخ  هک : دومرف  دناجاتحم ؟ ردقنیا  امش  نایعیش  امـش و  دیراد  ار  همه  اهنیا  مدرگ ! وت  يادف 
ردپ و هک : تفگ  یـصخش  دـندوب . هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  دوخ  باحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  اضیا 
ام هک  يراد  نامگ  هک : دومرف  تسین . امش  تسد  رد  تسامش و  نانمشد  تسد  رد  هک  ییایند  نیا  زا  مراد  بجعت  نم  داب ! وت  يادف  مردام 

نیا هک : دندیـسرپ  دـش . یتمیق  رهاوج  مامت  دـنتفرگرب  گیر  زا  یتشم  دـندز و  تسد  هاگنآ  دـهدیمن ؟ ام  هب  ادـخ  میهاوخیم و  ار  اـیند 
نیمز رب  سپ  میهاوخیمن . اـما  درک  میناوتیم  نینچ  ار  نیمز  همه  میهاوخ ، رگا  هک : دوـمرف  تسا . رهاوـج  نیرتـهب  زا  هک : تفگ  تسیچ ؟
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دومرف ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  اب  رافـص  اضیا  و  دش . گیر  زاب  دنتخادنا ،
نایم رد  ياهعزانم  تفر و  دنانکاس  اجنآ  رد  یسوم  موق  هک  اسُرباج  اقُلباج و  رهـش  هب  درک و  هنیدم  رد  ار  نتفخ  زامن  ام  زا  یـصخش  هک :

تیاور یفعج  رباج  زا  و  دومرفیم . ار  دوخ  ترـضح  درک . هنیدـم  رد  ار  حبـص  زامن  تشگرب و  بش  ناـمه  رد  درک و  لـصف  دوب ، ناـشیا 
کی رد  هک  يراد  یغالا  رباج  يا  هک : دومرف  مدوب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمجحم  ماـما  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  هک : تسا  هدرک 

دوشیم راوس  هک  دراد  یغالا  هک  هنیدم  رد  مسانشیم  ار  یصخش  نم  هک : دومرف  موش . وت  يادف  هن  متفگ : دورب ؟ برغم  هب  قرشم  زا  بش 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  هک : تسا  هدرک  تیاور  یفریص  ریدس  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دومرفیم . ار  دوخ  دوریم . برغم  قرـشم و  هب  بش  کی  و 

یـسوم موق  نم  و  هک : تسا  هدومرف  ادخ  هک  یتعامج  نآ  يوس  هب  تفر  هک  ار  هنیدم  لها  زا  یـصخش  مسانـشیم  نم  هک : دومرف  مالـسلا 
رهن رب  تشگرب و  دومن و  حالـصا  دوب ، ناشیا  ناـیم  رد  ياهعزاـنم  و  دنـشابیم ، برغم  قرـشم و  رد  هک  نولدـعی  هب  قحلاـب و  نودـهی  همأ 

یـصخش هب  و  ترهـش . سرت  زا  دـنیاشگب  هک  داتـسیان  دز و  رد  تشذـگ و  وت  هناـخ  رد  زا  و  دومن ، لواـنت  تارف  بآ  زا  تشذـگ و  تارف 
رد شتآ  دنتشادیم و  باتفآ  همشچ  ربارب  رد  ار  وا  ناتـسبات  رد  هک  دندوب  لکوم  وا  رب  سک  هد  دندوب و  هدیـشک  دنب  رد  ار  وا  هک  تشذگ 

. دوب مدآ  دنزرف  لیباق  وا  و  دنتشادیم ، هنهرب  ار  وا  دنتخیریم و  وا  رب  درس  بآ  ناتسمز  رد  و  دنتخورفایم ، وا  رود 
تسا هدرک  تیاور  یلع  نب  دمصلادبع  زا  و  دوب . شدوخ  تسا  هنیدم  رد  هک  صخـش  نآ  زا  ترـضح  دارم  هک : تفگ  ملـسم  نب  دمحم  و 

: هک دومرف  ممجنم . نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : دندیسرپ  وا  زا  ترضح  دمآ . هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دزن  یصخش  هک :
یملاع ره  هک  تسا  هدرک  ریـس  ار  ملاع  هدراهچ  لاح  ات  ام  دزن  ياهدـمآ  وت  هک  تقو  نآ  زا  هک  یـسک  کـی  هب  مهد  ربخ  ار  وت  یهاوخیم 

وت یهاوخ  رگا  و  منم . هک : دومرف  تسیک ؟ درم  نآ  هک : تفگ  صخـش  نآ  تسا ؟ هدرکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  و  تساـیند ، نیا  ربارب  هس 
نمی لها  زا  یمجنم  هک : تسا  هدرک  تیاور  بلغَت  نب  نابا  زا  ربعم  دنـس  هب  و  ياهدرک . ناـهنپ  هناـخ  رد  ياهدروخ و  هچنآ  هب  مهد  ربخ  ار 

ملع زا  تفگ : تسا ؟ هبترم  هچ  رد  ناشیا  ملع  نمی  ياملع  هک : دندیسرپ  ترضح  دیسر . مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح  تمدخ  هب 
هب زور  زا  تعاس  کی  رد  امـش . ملاع  زا  تسا  ملعا  هنیدـم  ملاع  هک : دومرف  ترـضح  بش . کی  رد  دـننکیم  مکح  هار  ههاـم  ود  رب  موجن 

تـسا ملاع  نیا  لثم  اهملاع  نآ  زا  کی  ره  هک  ار  ملاع  رازه  هدزاود  دنکیم  ریـس  و  دیامنیم ، عطق  دنک  یط  باتفآ  لاس  کی  هچنآ  ردـق 
بجاو ادـخ  هلب . هک : دوـمرف  دنـسانشیم ؟ ار  امـش  اـهملاع  نآ  لـها  هک : دیـسرپ  دـناهدش . قـلخ  ناطیـش  مدآ و  هک  دـننادیمن  ناـشیا  هـک 

يأر نم  رُـس  رد  نم  هک : تسا  هدرک  تیاور  ناسَح  نب  یلع  زا  ار و  اـم  نانمـشد  زا  يرازیب  اـم و  تیـالو  رگم  ناـشیا  رب  تسا  هدـینادرگن 
مدرک و نانابرد  زا  سامتلا  متفر و  دـناهدروآ . ماـش  زا  ار  وا  هدرک و  يربمغیپ  يوعد  هک  دـناهدرک  سوبحم  ار  یـصخش  هک  مدینـش  مدوب .

ماما ترـضح  كراـبم  رـس  لـحم  هک  یعـضوم  رد  مدوبیم و  ماـش  رد  نم  تفگ : مدومن . لاؤس  وا  هصق  زا  مدـیناسر و  درم  نآ  هب  ار  دوخ 
دمآرب ینامز  كدـنا  نوچ  مدـش . ناور  وا  اب  متـساخرب و  زیخرب . تفگ : دـش و  ادـیپ  یـصخش  هاگان  مدرکیم . یهلا  تدابع  تسا  نیـسح 

زامن زین  نم  دش و  زامن  هجوتم  سپ  تسا . هفوک  دجسم  هلب ؛ متفگ : یسانشیم ؟ ار  دجسم  نیا  هک : دیسرپ  مدید . هفوک  دجـسم  رد  ار  دوخ 
. مدید هنیدم  دجسم  رد  ار  دوخ  ینامز  زا  دعب  مدرک .

جح لاعفا  وا  اب  مدید و  هکم  رد  ار  دوخ  هاگنآ  سپ  میدرک . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  مدرک و  زامن  نم  درک و  زامن  وا 
دش جح  مسوم  رگید  لاس  نوچ  و  دش . ادیپان  صخـش  نآ  مدید و  ماش  رد  ار  دوخ  میدش  غراف  جح  لاعفا  زا  نوچ  مدروآ و  اج  هب  همه  ار 
نم زا  تساوخ  دینادرگرب  ماش  هب  ارم  میدش و  غراف  جـح  لاعفا  زا  نوچ  و  درب . نطاوم  نامه  هب  دوخ  اب  ارم  دـش و  ادـیپ  صخـش  نامه  زاب 
رظن هاگنآ  دنکفا ، ریز  هب  رـس  یتعا  یتسیک . وت  هک  وگب  تسا  هدومرف  تمارک  یتردق  نینچ  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  قح  هب  متفگ : دوش  ادج 

هب درک و  ریجنز  رد  ارم  دیـسر و  کلملادـبع  هب  ربخ  درک و  ترهـش  ربـخ  نیا  سپ  میاـسوم . نب  یلع  نب  دـمحم  هک : دومرف  درک و  نم  هب 
وا يارب  یملق  تاود و  و  دنک . اهر  ار  وت  دیاش  سیونب ، کلملادبع  نب  دمحم  هب  ار  دوخ  لاوحا  سیونب و  ياهمان  وت  متفگ : داتـسرف . اجنیا 
زا ار  وت  هک  وگب  درب  نکاما  نآ  هب  ماش  زا  بش  کی  ار  وت  هک  یسک  نآ  هک : تشون  باوج  رد  وا  تشون . ار  دوخ  هصق  وا  مدرک و  رـضاح 
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زور حبـص  مدـمآ و  نوریب  مداد و  یلـست  ار  وا  ياهراپ  متـسیرگ و  مدـناوخ  ار  باوج  نوچ  نم  هک : دـیوگیم  يوار  دـهد . تاجن  نادـنز 
درم نآ  بشید  دنتفگ : مدیـسرپ ، لاح  تقیقح  زا  دندرم . نآ  صحفت  رد  يرکـشل  نانابنادنز و  هک  مدید  مریگب . وا  لاوحا  هک  متفر  رگید 

زا و  تسا . هتفر  ـالاب  نامـسآ  هب  اـی  تسا  هتفر  ورف  نیمز  هب  مینادیمن  دوب . هتـسب  اـهرد  تسا و  هدـش  ادـیپان  درکیم  يربـمغیپ  يوـعد  هک 
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  دـندوب  هدیـشک  راد  هب  ار  سینخ  نب  یلعُم  هک  ماـیا  نآ  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  راـمت  صفَح 

رظن وا  هب  يزور  نم  هک  یتـسرد  هب  و  داد . نتـشک  هب  ار  دوـخ  درک و  نم  تفلاـخم  مدوـمرف و  رما  يرما  هب  ار  یلعم  نم  هک : دوـمرف  مـتفر .
: متفگ هلب . تفگ : ینوزحم ؟ ناشیا  تقرافم  زا  ياهدروآ و  رطاخ  هب  ار  دوخ  لاـیع  لـها و  یلعم  يا  هک : متفگ  متفاـی . مومغم  ار  وا  مدرک ،

نز کنیا  منیبیم و  دوخ  هناخ  رد  ار  دوخ  تفگ : ییاجک ؟ رد  نونکا  هک : مدیسرپ  وا  زا  مدیـشک و  وا  يور  رب  تسد  سپ  ایب . نم  کیدزن 
مدیبلط و ار  وا  نآ  زا  دـعب  درک . تبراقم  دوخ  نز  اب  دـید و  ریـس  ار  ناشیا  ات  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  نم  دـنانم . نادـنزرف  اهنیا  تسا و  نم 

هکره یلعم  يا  متفگ : تسامش . لزنم  کنیا  ماهنیدم و  رد  امـش  اب  تفگ : ینیبیم ؟ اجک  ار  دوخ  هک : مدیـسرپ  مدیلام و  وا  يور  رب  تسد 
مدرم ریـسا  ار  دوخ  هک  دینکم  لقن  ار  ام  رارـسا  یلعم  يا  دنکیم . ظفح  ار  وا  يایند  نید و  ادـخ  دراد  یفخم  دـنک و  ظفح  ار  ام  ثیدـح 
نایم رد  دـنادرگ  زیزع  ار  وا  دـنادرگ و  عطاس  وا  مشچ  ود  نایم  رد  يرون  ادـخ  دـنک  نامتک  ار  ام  بعـص  ثیداحا  هکره  یلعم  يا  دـینک .

؛ دـش یهاوخ  هتـشک  وت  یلعم  يا  دریمب . دـنب  ریجنز و  رد  اـی  دـسرب ، وا  هب  حالـس  هبرح و  ملا  هکنیا  رگم  دریمن  دـنک  اـشفا  هکره  و  مدرم ،
ات يرُصب  نیبام  زا  تسا  یضوح  ار  ام  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  و  شاب . دعتـسم 

! موش وت  يادف  هلب ؛ متفگ : ینیبب ؟ یهاوخیم  نمی . ياعنص 

ییاجنآ رگم  تسین  ادیپ  شلحاس  هک  مدید  يرهن  مدرک . هاگن  دندز . نیمز  رب  اپ  دـندروآ و  هنیدـم  نوریب  هب  ارم  دـنتفرگ و  ارم  تسد  سپ 
تسا يراج  بآ  شفرط  کی  رد  هک  مدید  يرهن  هریزج  نیا  رد  سپ  رهن . نیا  نایم  رد  تسا  ياهریزج  دننام  هک  میاهداتـسیا  نآ  رب  ام  هک 

و رتنیگنر ، توقاـی  زا  تسا  يراـج  یبارـش  شناـیم  رد  و  رتدیفـس ، فرب  زا  تسا  يراـج  يریـش  شرگید  فرط  رد  و  رتدیفـس ، فرب  زا 
هدـیدن يزیچ  نینچ  زگره  هک  تسامنـشوخ  ياهباـثم  هب  يدیفـس  ود  نیا  ناـیم  رد  یخرـس  نآ  و  دوـشیمن ، جوزمم  يرگید  هب  کیچـیه 

تـسا هدومرف  فصو  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  ییاههمـشچ  نیا  هک : دومرف  دـیآیم ؟ نوریب  اجک  زا  رهن  نیا  مدرگ ! وت  يادـف  متفگ : مدوب .
رد و  مدوب ، هدـیدن  زگره  هک  ینـسح  هب  ناشیا  ياهوم  هتـسشن ، ناتخرد  نیا  رب  نایروح  مدـید  ناتخرد  رهن  نیا  رانک  ود  رد  و  تشهب . رد 

کیدزن ترضح  سپ  تشادن . ایند  ياهفرظ  هب  تهابش  مدوب و  هدرکن  لقعت  یفرظ  نینچ  زگره  هک  تفاطل ، تیاهن  رد  اهفرظ  ناشیا  تسد 
زاب داد و  ترـضح  هب  درک و  رپ  ار  فرظ  ات  دـش  مخ  زین  تخرد  دـش و  مخ  مدـید  هدـب . بآ  هک : دـندومرف  هراشا  دـنتفر و  ناشیا  زا  کـی 

هب شیوب  و  مدوب ، هدروخن  يزیچ  تفاطل  تذـل و  نآ  هب  زگره  و  مدروخب . نم  دـندومرف و  اـطع  نم  هب  ترـضح  سپ  دـش . تسار  تخرد 
لاح نینچ  زگره  مدرگ ! وت  يادـف  هک : مدرک  ضرع  دوب . نآ  رد  تبرـش  زا  هنوگ  هس  مدرک  رظن  هساک  رد  نوچ  و  دوب . کشم  يوب  هباـثم 

يارب ادـخ  هک  تسا  يزیچ  رتـمک  نیا  هک : دومرف  ترـضح  دـشابیم . ملاـع  رد  بیارغ  مسق  نیا  هک  متـسنادیمن  مدوـب و  هدرکن  هدـهاشم 
اهبارـش نیا  زا  دـنکیم و  ریـس  اهغاب  نیا  رد  و  دـنروآیم ، اجنیا  هب  ار  شحور  دوریم ، ایند  زا  نمؤم  نوچ  و  تسا . هدرک  ایهم  ام  ناـیعیش 
باذـع رد  هشیمه  و  نمی ، یلاوـح  رد  تسا  ییارحـص  هـک  دـنربیم  توـهرب  يداو  هـب  ار  شحور  دریمیم ، هـک  اـم  نمـشد  و  دروـخیم .

ماما ترضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  و  يداو . نآ  رـش  زا  ادخ  هب  دیریگ  هانپ  سپ  دروخیم . میمَح  موقز و  زا  دشابیم و 
توکلم هنوگچ  ضرـألا ، تاومـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  و  هک : ادـخ  هدومرف  زا  مدوـمن  لاؤـس  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم 

دومرف دومن و  هراشا  الاب  بناج  هب  كراـبم  تسد  هب  ترـضح  دوب - . ریز  رد  مرـس  نم  و  دومن - ؟ میهاربا  ترـضح  هب  ار  نیمز  نامـسآ و 
ناریح ماهدید  هک  مدید  میظع  يرون  هتـساخرب . اهباجح  هتفاکـش و  هناخ  فقـس  هک  مدید  مدرک  الاب  رـس  نوچ  نک . رظن  الاب  بناج  هب  هک :
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سپ نک . هاگن  ریز  هب  هک : دومرف  هاـگ  نآ  دومن . هدـهاشم  نینچ  نیمز  نامـسآ و  کـُلم  میهاربا  ترـضح  هک : دومرف  ترـضح  سپ  دـش .
هک ییاههماج  دندرب و  رگید  هناخ  هب  دـنتفرگ و  ارم  تسد  سپ  متفای . دوخ  لاح  هب  ار  فقـس  مدرک  رظن  نوچ  نک . رظن  الاب  هب  هک : دومرف 
رد ینادیم  هک : دندومرف  یتعاس  زا  دعب  نکم . زاب  راذگ و  مه  رب  مشچ  هک : دندومرف  دندیشوپ و  رگید  ياههماج  دندنک و  دندوب  هدیشوپ 

تـصخر مدرگ ! وت  يادـف  متفگ : دوب . هدیـسر  اجنآ  هب  نینرقلاوذ  هک  یتاـملظ  رد  لاـحلا  هک : دومرف  موش . وت  يادـف  هن ؛ متفگ : ییاـجک ؟
زاب مدـیدن . ار  دوخ  ياپ  ياج  تملظ  زا  مدوشگ  مشچ  نوچ  دـید . یهاوخن  ار  يزیچ  اـما  اـشگب  هک : دومرف  میاـشگب ؟ هدـید  هک  یهدیم 
بآ نیا  زا  رـضخ  هک  ياهداتـسیا  یناگدـنز  بآ  راـنک  رب  هک : دومرف  هن . متفگ : ییاـجک ؟ رد  ینادیم  هک : دـندومرف  دـنتفر و  هار  یکدـنا 

. تسا هدروخ 
اـهانب و اـههناخ و  ملاـع  نیا  لـثم  میتـفر ، هار  ياهراـپ  نوچ  و  میدـمآرد . رگید  ملاـع  هب  میتـفر و  نوریب  ملاـع  نیا  زا  نیمز و  نیا  زا  سپ ،
: هک دومرف  هاگنآ  میتشذگ . ملاع  جنپ  رب  ات  ملاع ، ود  نآ  هب  هیبش  میدـش  لخاد  میـس  ملاع  هب  میتفر و  رد  هب  ملاع  نآ  زا  میدـید و  نامدرم 
ره تسا ، ملاـع  هدزاود  نیمز  توکلم  و  دوب . هدـید  ار  نامـسآ  توکلم  نیمه  دوب ، هدـیدن  ار  اـهنیا  همه  میهاربا  دوب و  نیمز  توکلم  نیا 

رمالابحاص هک  رخآ -  ماما  ات  دوشیم ، نکاس  اهملاع  نآ  زا  یکی  رد  دوریم  ایند  زا  هک  اـم  زا  یماـما  ره  و  لوا ، ملاـع  نآ  لـثم  یملاـع 
. دوش نکاس  لوا  ملاع  رد  تسا - 

هتفر نوریب  هک  مدـید  ياهناخ  نامه  رد  ار  دوخ  هاگان  دـنتفرگ . ارم  تسد  متـشاذگ و  مه  رب  مشچ  راذـگ . مه  رب  مشچ  هک : دومرف  هاگنآ 
زور زا  تعاس  دنچ  مدرگ ! وت  يادف  هک : مدیسرپ  دنتسشن . دوخ  ياج  هب  دندیشوپ و  ار  لوا  ياههماج  دندنک و  ار  اههماج  نآ  سپ  میدوب .

. تعاس هس  هک : دومرف  تسا ؟ هتشذگ 
. دندز نیمز  رب  ار  اپ  مدوب . مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

میتفر دندرک و  راوس  ارم  دندش و  راوس  اهیتشک  نآ  زا  یکی  هب  هداتـسیا . ایرد  نآ  رانک  رد  هرقن  زا  اهیتشک  دـش و  رهاظ  میظع  ییایرد  سپ 
دـندمآ و نوریب  دـندش و  اههمیخ  نآ  زا  کی  ره  لـخاد  ترـضح  نآ  و  دـندوب . هدز  هرقن  زا  اـههمیخ  اـجنآ  رد  هک  میدیـسر  یلحم  هب  اـت 
زا میـس  و  نینمؤملا ، ریما  ترـضح  زا  میود  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  همیخ  مدـش  لـخاد  لوا  هک  همیخ  نآ  هک : دـندومرف 

، نیسحلا نب  یلع  ترضح  زا  متفه  نیسح ، ماما  ترضح  زا  مشش  و  نسح ، ماما  ترضح  زا  مجنپ  و  هجیدخ ، زا  مراهچ  و  همطاف ، ترضح 
. دوشیم نکاس  اجنآ  رد  هک  دراد  ياهمیخ  دوریم  ایند  زا  هک  ام  زا  یکی  ره  و  تشاد . قلعت  نم  هب  مهن  و  مردپ ، زا  متشه  و 

تمدـخ هب  دـندوب . هداد  اـج  ارقف  يارـسناوراک  رد  ار  هیلع  هللا  تاولـص  یقن  یلع  ماـما  ترـضح  هک : هدومن  تیاور  دیعـس  نب  حـلاص  زا  و 
. دندینادرگ نکاس  ار  وت  ییاج  نینچ  رد  هک  نآ  ات  دندرک  وت  تمرح  کته  وت و  عییـضت  رد  یعـس  نادـنچ  ناشیا  متفگ : متفر و  ترـضح 
زبـس و ياـهغاب  مدرک  رظن  نوچ  دـنداد . تکرح  یبناـج  هب  تسد  سپ  اـم ؟ تفرعم  زا  ياهبترم  نیا  رد  زوـنه  وـت  دیعـس  نباـی  هک : دوـمرف 
. دـش ناریح  ماهدـید  هک  مدومن  هدـهاشم  اههویم  عاونا  بطر و  ياهقبط  دـیراورم و  دـننام  هزیکاپ ، نامالغ  وبـشوخ و  يورـشوخ  ناـیروح 
رد ایند  مامت  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و  تسایهم . ام  يارب  زا  اهنیا  میتسه  هک  اج  ره  ام  هک : دومرف 
دنچ هب  و  درک . دـناوتیم  نآ  رد  دـهاوخ  هچنآ  تسین و  یفخم  وا  رب  ایند  روما  زا  زیچ  چـیه  هک  تسا  یناکدرگ  هراپ  تباـب  زا  ماـما  تسد 

. بعَص باحس  لولذ و  باحـس  نایم  دندینادرگ  ریخم  ار  نینرقلاوذ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 
دمحملآ همئا  يارب  تسا  رتدیدش  رتوردنت و  هک  ار  بعص  باحـس  درک و  رایتخا  دوخ  يارب  دوب  رتتسپ  هک  ار  مرن  لولذ و  باحـس  سپ 

دهاوخ راوس  نآ  رب  رمالابحاص  ترضح  دراد و  هقعاص  قرب و  دعر و  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  بعص  هک : متفگ  تشاذگ .
نآ زا  رگید  ثیدح  رد  و  دیدرگ . دهاوخ  بارخ ، ات  ود  تسا و  رومعم  شنیمز  جنپ  هک  هناگتفه  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  هب  دش و 

ار ربا  ود  و  تسا ، نیمز  ریز  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  دندش  کلام  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ترـضح 
هب و  بارخ . ار  ود  دید و  رومعم  ار  جنپ  تشذگ . نیمز  تفه  رب  دش و  راوس  نآ  رب  دومرف و  رایتخا  ار  بعـص  دـندرک ، ضرع  ترـضح  رب 
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، دـنک قلخ  ار  یماما  هک  دـیامرفیم  هدارا  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  هحیحـص  دـیناسا 
رد هفطن  نآ  سپ  دـنکیم . عامج  دـنکیم و  لوانت  ار  نآ  وا  دـلاو  و  دنیـشنب ، ياهویم  ای  یهایگ  رب  هک  دتـسرفیم  ورف  نُزم  بآ  زا  ياهرطق 
رب دـیآیم  نیمز  هب  نوچ  و  دـمهفیم . دونـشیم و  ادـص  رداـم  مکـش  رد  سپ  دـیامرفیم . قلخ  نآ  زا  ار  ماـما  ادـخ  دریگیم و  رارق  محر 

، دمآ راتفر  نخس و  هب  نوچ  سپ  میلعلا . عیمسلا  وه  هتاملکل و  لدبم  الدع ال  اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  هک : دنسیونیم  شتـسار  يوزاب 
زا دناهدرک  تیاور  هربتعم  دیناسا  هب  هریغ  ینیلک و  و  دنیبیم . دنادیم و  ار  قیالخ  عیمج  لامعا  هک  دننکیم  بصن  وا  يارب  رون  زا  يدومع 

تحت بآ  زا  یتبرـش  هک  دتـسرفیم  ار  یکلم  دیامن  قلخ  ار  ماما  هک  دهاوخیم  نایملاع  دـنوادخ  نوچ  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
زور لهچ  اـت  دـش  لـقتنم  محر  هب  نوچ  و  دوشیم . دـقعنم  هفطن  بآ  نآ  زا  و  دـیامرفیم ، لواـنت  هک  دـهدیم  ماـما  هب  درادیمرب و  شرع 

شیوزاب رب  ار  هیآ  هک  دتـسرفیم  ار  کلم  نامه  ادخ  دش  دلوتم  نوچ  سپ  دونـشیم . دـنیوگ  هچنآ  زور  لهچ  زا  دـعب  دونـشیمن و  نخس 
هب و  دنادیم . ار  قیالخ  لامعا  نآ  هب  هک  دننکیم  دنلب  رون  زا  يرانم  وا  يارب  زا  دیدرگ  زیاف  تماما  بصنم  هب  نوچ  سپ  دـیامنیم . شقن 

دننام دسریم  مه  هب  یتسس  ار  ردام  دنوشیم  هلماح  ناشیا  هب  ناربمغیپ  يایصوا  ناردام  نوچ  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  دنس 
هک دونـشیم  يزاوآ  هناخ  فرط  کی  زا  دوخ  تسار  بناج  زا  دیآیم و  دوخ  لاح  هب  سپ  دشابیم . نینچ  بش  ات  زور  نآ  مامت  و  شغ ،
نآ زا  دـعب  اناد . رابدرب  دـنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب  دوب . دـهاوخ  ریخ  هب  وت  تبقاع  و  یبوخ ، ریخ و  هب  يدـش  هلماـح  هک : دـیوگیم  یـسک 

بـش نوچ  و  دونـشیم . دشابیم ، هک  هناخ  زا  اهزاوآ  دوشیم  مهن  هام  نوچ  ات  دباییمن . دوخ  رد  لمح  رثا  یملا و  ینیگنـس و  چیه  رگید 
ریز هب  اپ  زا  هتـسشن  وناز  راهچ  دوشیم  دلوتم  نوچ  و  دنیبیمن . ماما  ردـپ  وا و  ریغب  هک  دوشیم  عطاس  هناخ  نآ  رد  يرون  دـسریم  تدالو 

و دیوگیم ، هللادمحلا  دـیامنیم و  هراشا  تشگنا ، هب  دـنکیم و  هسطع  هبترم  هس  دـنکیم و  هلبق  هب  ور  دـسریم  نیمز  هب  نوچ  و  دـیآیم .
هکیبَس دننام  دشابیم  يرون  شیور  شیپ  زا  و  دشابیم . هدییور  همه  شناهد  شیپ  ياهنادـند  دوشیم و  دـلوتم  هدرک  هنتخ  هدـیرب و  فان 
قداص ترضح  زا  رافص  و  دنوشیم . دلوتم  نینچ  زین  ناربمغیپ  نینچمه  و  تسا . عطاس  رون  شیاهتسد  زا  زور  بش و  نآ  مامت  رد  و  الط ،

ار نآ  هک  برغم  تشپ  رد  تسه  يرهش  ار  ادخ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع 
چیه دناهدرکن و  ادخ  تیـصعم  زگره  و  دناتما . نیا  لثم  ناشیا  زا  یتما  ره  هک  دنتـسه  تما  رازهداتفه  رهـش  نآ  رد  و  دنیوگیم ، اقُلباج 

. مهیلع هللا  تاولـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  تیالو  و  ناشیا ، زا  يرازیب  رمع و  رکبوبا و  رب  تنعل  رگم  دنیوگیمن  زیچ  چیه  دننکیمن و  راک 
نآ تعسو  هک  ایرد  تشپ  رد  تسه  يرهـش  ار  ادخ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  و 

دننادیمن دنسانشیمن و  ار  ناطیش  دناهدرکن و  یهلا  تیصعم  زگره  هک  دنتسه  یعمج  رهش  نآ  رد  و  تسا . باتفآ  زور  لهچ  ریس  ردق  هب 
دنیامنیم لاؤس  ام  زا  و  دنیامنیم . لاؤس  ام  زا  دنراد  جایتحا  هچنآ  مینیبیم و  ار  ناشیا  ام  هاگ  دنچ  ره  رد  و  تسا . هدـش  قلخ  ناطیـش  هک 

رایـسب یعـس  یگدـنب  تدابع و  رد  و  دـنکیم ؟ روهظ  یک  دـمحم  لآ  مئاق  هک : دنـسرپیم  مییامنیم و  ناشیا  میلعت  اـم  و  ار ، اـعد  تیفیک 
هیزنت و سیدـقت و  ار  ناشیا  و  تسا . تفاسم  خـسرف  دـص  ياهزاورد  ات  ياهزاورد  ره  زا  دراد . رایـسب  ياههزاورد  ناشیا  رهـش  دـننکیم و 
زا رـس  هام  کی  هک  تسه  یـسک  ناشیا  نایم  رد  و  درمـش . دـیهاوخ  لهـس  ار  دوخ  تدابع  دـینیبب ، ار  ناشیا  رگا  هک  تسه  رایـسب  تدابع 

و تسا . نشور  رون  زا  ناشیا  ياهور  و  تسا . ناـتخرد  گرب  ناـشیا  شـشوپ  تسا و  یهلا  حـیبست  ناـشیا  كاروخ  و  درادیمنرب ، دوجس 
ياهادص دوشیم  ناشیا  زامن  تقو  نوچ  و  تکرب . يارب  دنریگیمرب  شمدق  كاخ  زا  دـنیآیم و  وا  درگ  رب  دـننیبیم  ار  ام  زا  یکی  نوچ 

ادخ زا  و  دمحم . لآ  مئاق  راظتنا  يارب  دناهتخادنین  دوخ  زا  هبرح  زگره  هک  دنتـسه  یعمج  ناشنایم  رد  و  دنت . داب  دننام  دوشیم  دنلب  ناشیا 
یگتـسکش و عوشخ و  راثآ  ینیبب  ار  ناـشیا  رگا  تسا . لاـس  رازه  ناـشیا  زا  کـی  ره  رمع  و  دـنوش . فرـشم  وا  تمدـخ  هب  هک  دـنبلطیم 

ادخ هب  میتفر  ناشیا  دزن  هب  رید  ام  نوچ  و  دـشاب . ادـخ  هب  برق  بجوم  هک  ار  يرما  دـننکیم  بلط  هتـسویپ  تسا و  رهاظ  ناشیا  زا  ینتورف 
تدابع زا  زگره  و  تسا . ناشیا  ام و  تاقالم  هدعو  هک  دنتـسه  تقو  نآ  رظتنم  هتـسویپ  و  دشاب . یهلا  بضغ  زا  ادابم  هک  دنیوجیم  برقت 

يزیچ نآرق  نآ  نایم  رد  و  دـنیامنیم . توالت  میاهدرک  ناشیا  میلعت  ار  نآرق  اـم  هک  يوحن  هب  و  دـنیآیمن . گـنت  هب  دـنوشیمن و  تسس 
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ناـیب نوچ  و  دنـسرپیم ، اـم  زا  دوـش  لکـشم  ناـشیا  رب  نآرق  زا  يزیچ  رگا  و  دـنوشیم . رفاـک  میناوـخب  مدرم  نیا  رب  رگا  هک  تسه  دـنچ 
رب ام  دوجو  هب  ادخ  هک  دننادیم  و  دراد . یقاب  ناشیا  يارب  ار  ام  هک  دـنبلطیم  ادـخ  زا  دوشیم و  رونم  هداشگ و  ناشیا  ياههنیـس  مینکیم 
رب ناشیا  نایگنج  درک و  دـنهاوخ  جورخ  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مئاـق  اـب  ناـشیا  و  دنـسانشیم . ار  اـم  ردـق  و  دراد ؛ اـهتمعن  هچ  ناـشیا 

ار يریپ  یناوج  نوچ  دنتـسه . ناناوج  ناریپ و  ناـشیا  ناـیم  رد  و  دـنبلطیم . ار  نیمه  ادـخ  زا  هشیمه  و  تفرگ ، دـنهاوخ  تقبـس  نارگید 
. دزیخیمنرب دیامرفن  تصخر  ات  دنیشنیم و  ناگدنب  هباثم  هب  وا  دزن  دنیبیم 

رگا و  دیامرفب . رگید  رما  ات  دننکیمن  كرت  تشاد  نآ  هب  ار  ناشیا  ماما  هک  يرما  ره  هب  دـننکیم و  ماما  تعاطا  قلخ  عیمج  زا  رتهب  ناشیا 
اهریشمش دوخ  دنکیمن و  راک  ناشیا  رد  هبرح  و  دننکیم . یناف  ار  همه  تعاس  کی  رد  دنرامگب ، برغم  قرشم و  نیبام  قلخ  رب  ار  ناشیا 

رد هک  ره  ربرب و  ملید و  كرت و  مور و  دنه و  اب  رکـشل  نیا  هب  ماما  و  دننکیم . مینود  دننزب  هوک  رب  رگا  هک  نهآ ، نیا  ریغ  دـنراد  نهآ  زا 
زا کی  ره  رب  و  برغم . رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  تسا  رهـش  ود  اسرباج  اقلباج و  و  درک . دـهاوخ  گنج  تساسرباج  اقلباج و  نیبام 

نایم رد  هک  نآ  ات  دنشکب  ار  وا  دوشن  ناملـسم  هک  ره  و  دنناوخب ، مالـسا  نید  لوسر و  ادخ و  هب  ار  ناشیا  لوا  دنوش ، دراو  هک  نایدا  لها 
: هک دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نسح  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و  دشابن . ناملـسم  هک  دنامن  یـسک  برغم  قرـشم و 

يراصح ره  رد  هک  نهآ  زا  تسه  يراصح  رهـش  ود  نیا  زا  کی  ره  رب  و  برغم ، رد  تسه  يرهـش  و  قرـشم ، رد  تسه  يرهـش  ار  ادـخ 
نم و  دـنادیمن . يرگید  هک  دـنیوگیم  نخـس  یتغل  هب  کیره  هک  دـنوشیم  لخاد  هفیاـط  رازهداـتفه  يرد  ره  زا  تسا و  رد  رازهداـتفه 

تجح اهام  و  مردارب . نم و  زا  ریغب  تسین  یماـما  یتجح و  ار  ادـخ  اهرهـش  نآ  نیباـم  رد  اهرهـش و  نآ  رد  و  منادیم . ار  اـهتغل  نآ  عیمج 
. ناشیا رب  مییادخ 

دنا شزرمآ  باب  تاجن و  یتشک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هکنیا  رد 

ینب یف  هطح  باب  لثم  و  قرغ ؛ اهنع  بغر  نم  و  اجن ، اهبکر  نم  حون : هنیفـسک  یتمأ  یف  یتیب  لهأ  لعج  لج  زع و  هللا  نأ  رذابأ  ای  ملعا  و 
. انماء ناک  هلخد  نم  لیئارسا :

دـش یتشک  نآ  راوس  هک  ره  هک  هدـینادرگ ، حون  یتشک  باب  زا  نم  تما  ناـیم  رد  ارم  تیب  لـها  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  رذوبا  يا  نادـب  و 
تبحم و تیالو و  یتشک  رد  هک  ره  نم  تیب  لـها  نینچمه  دـش . قرغ  دـشن  یتشک  نآ  لـخاد  ار و  نآ  تساوخن  هکره  و  تفاـی ، تاـجن 

يایرد رد  دنکیم  لیم  رگید  يوس  هب  ناشیا  بناج  زا  هکره  و  دباییم ، تاجن  تلالض  رفک و  هنتف و  بادرگ  زا  دنیـشنیم  ناشیا  تعباتم 
، دنوش رد  نآ  لخاد  هک  دومرف  رما  ادخ  هک  دوب  لیئارـساینب  رد  هک  دناهطح  رد  دننام  تما  نیا  رد  نم  تیب  لها  و  دوشیم . قرغ  تواقش 

دنزیم ناشیا  تعباتم  ناماد  رد  گنچ  هکره  تما  نیا  رد  نینچمه  دش . نمیا  یبقع  ایند و  رد  ادخ  باذع  زا  دـش  رد  نآ  لخاد  هک  ره  و 
. تسا نالذِـخ  باذـع و  قحتـسم  ناطیـش و  همعط  الاو  تسا ، نانمیا  هلمج  زا  دـنکیم ، بلط  ار  ادـخ  ناشیا  تعباتم  يوریپ و  هاگرد  زا  و 

نیرـسفم زا  یعمج  و  مکایاطخ . مکل  رفغن  هطح  اولوق  ادجـس و  باـبلا  اولخدأ  هک : ار  لیئارـساینب  دومرف  رما  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  نادـب 
. یگتـسکش عوضخ و  يور  زا  سدقملاتیب  هیرق  ياهرد  زا  يرد  هب  دییآرد  ینعی : تسا ، سدـقملاتیب  هیرق  رد  رد  زا  دارم  هک : دـناهتفگ 

ادنوادخ دییوگب : دینک و  رافغتسا  دینک و  هدجـس  ندش ، لخاد  زا  دعب  ای : دیوش . لخاد  عوکر  هب  دیوش و  مخ  تسا  کچوک  رد  نوچ  ای :
نیا داقتعا  ار  نیققحم  زا  یعمج  و  تسا . دارم  احیرا  هیرق  رد  هک : دـناهتفگ  یـضعب  و  ار . امـش  ناهانگ  میزرمایب  ات  رذـگب ، اـم  ناـهانگ  زا 

زا دندرک و  ابا  یـضعب  سپ  دندرکیم . زامن  نآ  هب  ور  دـندوب و  هدرک  ررقم  ناشیا  هلبق  يارب  هیت  رد  هک  تسا  ياهبق  نآ  رد  دارم  هک : تسا 
ياج هب  دنداد و  رییغت  دوب  ناشیا  رافغتسا  هک  ترابع  نآ  دندش  لخاد  رد  نآ  زا  هک  یضعب  و  دندشن . لخاد  ای  دندش  لخاد  رگید  ياهرد 
سک رازهداتفه  ای  رازهراهچ  تسیب و  تعاس  کی  رد  هک  تشاـمگ  ناـشیا  رب  نوعاـط  ادـخ  سپ  دـندیبلط . مدـنگ  دـنتفگ و  هطنح  هطح ،

تلالد تسا و  رتاوتم  هعیـش  ینـس و  ثیداحا  رد  تسا ، هدش  دراو  ثیدح  نیا  رد  هک  غیلب  هیبشت  ود  نیا  نومـضم  هک  نادب  و  درمب . ناشیا 
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دیابن افتکا  نیمه  هب  و  تشاذگ ، دـیابن  رد  هب  ناشیا  تعباتم  هداج  زا  اپ  دومن و  دـیاب  ناشیا  دایقنا  میلـست و  باب  ره  رد  هک  دـنکیم  نیا  رب 
و ادـخ ، قلخ و  نایم  هلیـسو  دـناناشیا  هکلب  دـنور . رد  هب  ناـشیا  هقیرط  زا  تاداـقتعا  لاـمعا و  رد  دـنراذگ و  دوخ  رب  هعیـش  ماـن  هک  درک 

. دوشیمن لصاح  ناشیا  ریغ  زا  تیاده 
هیلب هک : دومرف  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسربط  خیش  همحرلا و  هیلع  هیوباب  نبا  هچنانچ 

و دنباییمن . تیاده  ام  ریغ  هب  میراذگاو ، ار  ناشیا  رگا  و  دـننکیمن ، ام  تباجا  میناوخیم  ار  ناشیا  رگا  تسا . هدـش  میظع  ام  يارب  مدرم 
تاجاجتحا رد  یسربط  خیش  و  ادخ . امش و  نایم  هلیسو  ببس و  مییام  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 

دمآ و هرـصب  لها  زا  یـصخش  مدوب . مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  نم  هک : نامیلـس  نب  هللادبع  زا  تسا  هدرک  تیاور 
دهاوخ يذأتم  ار  منهج  لها  ناشیا  ياهمکـش  دـنگ  دـننکیم ، نامتک  ار  دوخ  ملع  هک  یتعاـمج  نآ  هک : دـیوگیم  يرـصب  نسح  تفگ :

حدم ملع  نامیا و  نامتک  هب  ار  وا  ادخ  و  نوعرف ، لآ  نمؤم  تسا  هدش  كاله  سپ  دیوگیم  تسار  نسح  رگا  هک : دومرف  ترضح  درک .
تسار بناج  هب  دهاوخیم  رگا  يرـصب  نسح  دینادرگ . ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  ادخ  هک  زور  نآ  زا  دوب  موتکم  ملع  هشیمه  و  تسا . هدرک 

نب قاحـسا  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هللا  همحر  هیوباـب  نبا  و  اـم . دزن  رگم  دوـشیمن  تفاـی  ملع  هک  دور ، پچ  بناـج  هب  دـهاوخیم  رگا  و  دورب ،
تمحر و هب  نایملاع  دنوادخ  هک  یتسردهب  هک : تشون  وا  هب  هیلع  هللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  لیعامـسا 
، امش رب  لضفت  ناسحا و  يارب  زا  هکلب  امش ، تدابع  هب  دوب  جاتحم  دوخ  هک  نآ  يارب  زا  هن  دینادرگ  بجاو  ار  ضیارف  امش  رب  دوخ  ناسحا 

هزیکاپ ار  اهلد  و  تسا ، یفخم  اههنیـس  رد  هچنآ  دنادرگ  رهاظ  ات  و  رادربنامرف ، زا  ار  رادرکدـب  و  کین ، زا  ار  دـب  دـنادرگ  زاتمم  هک  نآ  ات 
دینادرگ بجاو  سپ  ددرگ . عیفر  تشهب  رد  امش  ياههبتر  اهتلزنم و  و  وا ، ياهتمحر  هب  دییوج  تقبس  هک  نآ  يارب  زا  و  اهیدب ، زا  دنادرگ 

نآ هب  هک  تخاس  ررقم  يرد  امـش  يارب  زا  و  ار ، مهیلع  هللا  یلـص  لوسر  تیب  لها  تیالو  تاکز و  هزور و  زامن و  هرمع و  جح و  امـش  رب 
ياهرد ندوشگ  يارب  زا  يدـیلک  امـش  يارب  زا  و  تسا . تیب  لها  تعباتم  تیـالو و  نآ  هک  دوشیم ، هدوشگ  امـش  رب  ضیارف  ياـهرد  رد 

ناریح امـش  دـندوبیم ، مهیلع  هللا  تاولـص  وا  يایـصوا  دـمحم و  هـن  رگا  تـسا . ناـشیا  يوریپ  تـسا  هداد  رارق  تـفرعم  ياـههار  برق و 
سپ شهار ؟ ریغ  زا  دش  ناوتیم  رهش  لخاد  ایآ  و  دیتسنادیمن . ار  ادخ  ضیارف  زا  ياهضیرف  چیه  هک  تاناویح ، میاهب و  باب  زا  دیدوبیم 

رب ار  دوخ  تمعن  دینادرگ و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  هک : دومرف  امـش ، ربمغیپ  زا  دعب  ناماما  بصن  هب  تشاذـگ  تنم  امـش  رب  ادـخ  نوچ 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  رتاوتم  هعیـش  ینـس و  قرط  زا  و  مدیدنـسپ . امـش  يارب  ار  مالـسا  نید  مدرک و  مامت  امش 

و شرد . زا  رگم  دش  ناوتیمن  رهش  لخاد  و  یناتسرهش . نآ  رد  وت  مملع و  ناتـسرهش  نم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
هکلب دناتما ، نیا  تاجن  هنیفس  نیمه  هن  ناشیا  دوشیم  رهاظ  هربتعم  ثیداحا  زا  هچنانچ  و  تسا . رصح  دح و  زا  هدایز  باب  نیا  رد  رابخا 

دناناشیا و  دناهدرب . هانپ  ناشیا  راونا  هب  دیادش  عیمج  رد  دـناهدیدرگ و  زیاف  تاداعـس  هب  ناشیا  تیالو  تکرب  هب  ناربمغیپ  هکئالم و  عیمج 
هک تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  هچناـنچ  سنا ، نج و  کـلم و  و  یـسرک ، شرع و  و  نیمز ، اهنامـسآ و  عیمج  داـجیا  ییاـغ  تلع 

نیا رس  نایب  و  مدرکیمن . قلخ  ار  كالفا  نم  دیدوبیم  امـش  هن  رگا  كالفألا : تقلخ  امل  امک  الول  هک : دندومرف  یلع  دمحم و  هب  باطخ 
تاذ تسا و  قـلطم  ضاـیف  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  نادـب  دوـشیم : ینعم  نیا  فاـشکنا  بجوـم  هک  تـسا  يزمر  نییبـت  رب  فوـقوم  راـبخا 

هک یـسک  و  دـشابن . حـیبق  القع  ضیف  نآ  هضافا  ات  تسا  طرـش  تانکمم  بناج  زا  هدام  تیلباق  اما  تسا . دوجو  ضیف  یـضتقم  شـسدقم 
عیـسو نادـیم  رد  دـنزاس و  بترم  وا  يارب  ار  ياهناخنامهم  نینچ  دـننک و  انب  وا  يارب  ار  ناکما  ملاع  لثم  ییاـنب  نینچ  هک  دـشاب  نآ  لـباق 
بانطا تردـق و  داتوا  هب  ار  لالج  بُجُح  تعفر و  قدارُـس  رازه  نیدـنچ  دـننک و  اپرب  عینم  ياهانب  عیفر و  ياهفقـس  نینچ  داـجیا ، هصرع 

حول كالفا و  حیافـص  و  دنزاس ، نشور  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  زا  ینارون  ياهغارچ  هب  ار  یناملظ  هصرع  نیا  و  دننادرگ ، راوتـسا  تزع 
اهلگ اههویم و  اهتمعن و  ناولا  و  دنشکب ، وا  يارب  هتفرگارف  ملاع  مامت  هک  یناسحا  هدیام  و  دنیارایب ، اهشقن  ناولا  اهتنیز و  عاونا  هب  ار  كاخ 

ریغ و  دـنیارایب ، روصق  روح و  عاونا  هب  ار  ـالعا  تشهب  ینعی  نآ ، زا  تسا  يریقح  هنوـمن  اـیند  هئـشن  و  دـنزاس ، رـضاح  وا  يارب  نیحاـیر  و 
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راوازـس ار  اهتمارک  نیا  هک  دـشاب  دـیابیم  يراوگرزب  دـننادرگ ، وا  مداخ  ار  میاـهب  شوحو و  رویط و  نج و  نیبرقم و  هکئـالم  زا  یهاـنتم 
. دشاب قیال  ار  اهشزاون  نیا  دشاب و 

يارب و  میتسین ، اهتمارک  نیا  قیال  اهام  لاثما  هن ، رگا  و  تسا ، هدیدنـسپ  القع  دزن  دنرب ، ياهرهب  ناوخ  نیا  زا  وا  لیفط  هب  نارگید  رگا  سپ 
هاـشداپ دزن  یلهاـج  صقاـن  ییاتـسور  اـی  يدرک  اـی  يرل  ضرفلاـب  رگا  هچناـنچ  تسا . حـبیق  ـالقع  دزن  تافیرـشت  مسق  نیا  ییاـهنت  هب  اـم 
دننادرگ رضاح  وا  يارب  هناهاشداپ  ياهتمعن  ناولا  هدرتسگ  اهـشرف  عاونا  دننک و  ناغارچ  ار  نادیم  هک  دیامرفب  هاشداپ  دیایب و  ینأشلامیظع 
تمارک نیا  لباق  درم  نیا  و  دوبن ، هناهاشداپ  ادا  نیا  هک  دننکیم  تمذـم  ار  وا  القع  عیمج  دراد ، زاب  وا  تمدـخ  هب  ار  دوخ  يارما  عیمج  و 

لماـک درم  رگا  و  دـنهدن . هار  مه  روضح  سلجم  رد  ار  وا  دـنهدب و  وا  هب  رتمک  اـی  رز  ناـموت  هد  هک  دوب  نیا  درم  نیا  مارکا  تیاـهن  دوبن .
تسین امندب  دنروخب ، دننک و  ریس  ییاتسور  درک و  رازه  نیدنچ  وا  لیفط  هب  دننکب و  وا  يارب  اههیهت  نیا  دیایب و  ینأشلامیظع  گرزب  لباق 

هدبز تانوَکُم و  فرشا  مهیلع  هللا  تاولـص  وا  تیب  لها  يوبن و  سدقم  بانج  نوچ  هدام  نیا  رد  نینچمه  و  دننکیم . حدم  القع  عیمج  و 
عیمج هلباق  هدام  ناشیا  تسا ، عتمجم  ناشیا  رد  دشاب  هتشاد  شیاجنگ  تادادعتسا  تالامک و  زا  یناکما  هبتر  هچنآ  تیاهن  و  دناتانکمم ،

روخ رد  دنکیم  تیارـس  رگید  هلباق  داوم  هب  ناشیا  لیفط  هب  ددرگیم و  ضیاف  ناشیا  رب  لوا  یتمحر  یـضیف و  ره  دنیاهتمحر و  ضویف و 
دومرف هچنانچ  نارگید . رب  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ و  ضیاف  ترـضح  نآ  رب  لوا  تساهتمعن  لوا  هک  داجیا  تمعن  هچنانچ  ناشیا . تادادعتـسا 
دومرف هچنانچ  دیـسر ، نارگید  هب  وا  تکرب  هب  دـش و  لصاح  بانج  نآ  يارب  زا  لوا  توبن ، ینعم  نینچمه  و  يرون . هللا  قلخ  اـم  لوأ  هک :

زا دـعب  هک  ناقباس  نارخآ  مییام  هک : دومرف  و  دوب . لگ  بآ و  ناـیم  رد  مدآ  مدوب و  ربمغیپ  نم  نیطلا : ءاـملا و  نیب  مداء  اـیبن و  تنک  هک :
تاریخ و عیمج  دابآ ، دبا  ات  لوا  زور  زا  هک  يربک  تعافـش  ینعم  تسا  نیا  و  میتشاد . ار  تالامک  عیمج  همه  زا  شیپ  میدش و  رهاظ  همه 
رب لوا  دیاب  بلاطم  عیمج  رد  هک  ناشیا  رب  تاولـص  رـس  تسا  نیا  و  ددرگیم . هدـیدرگ و  ضیاف  قلخ  عیمج  هب  ناشیا  هلیـسو  هب  تالامک 

. تسوت تیلباق  مدـع  تجاح ، ییاوران  تلع  کی  هک  اریز  دوش . هدروآرب  ات  دـیبلط  ار  دوخ  تجاح  نآ  زا  دـعب  داتـسرف و  تاولـص  ناـشیا 
باجتسم هتبلا  شتیب ؛ لها  ترضح و  نآ  قح  رد  تسین  یعنام  يدیبلط ، تمحر  هلباق ، ياههدام  نآ  يارب  يداتسرف و  تاولـص  نوچ  سپ 

نآ هب  هک  یهار  روخ  رد  دـسریم  ياهرهب  وا  هب  همـشچرس  زا  وا  تیلباـق  روخ  رد  سک  ره  دـمآ ، همـشچرس  هب  بآ  هک  نیمه  و  دوـشیم .
زا دشاب ، هدنک  دوخ  يوس  هب  تداعس  تاریخ و  عبنم  نآ  زا  لسوت  صالخا و  تیالو و  هار  زا  میظع  يرهن  هک  دشاب  یسک  دراد . همشچرس 

هصح ردق  نامه  دشاب  هتشاد  یفیعض  يوج  هک  یسک  و  دربیم ؛ ياهرهب  نآ  شیاجنگ  رهن و  نآ  روخ  رد  دسریم  اجنآ  هب  هک  یتمحر  ره 
ایـصوا ناربمغیپ و  رب  ناشیا  تمعن  تنم  تسا و  نارگید  زا  هدایز  ناشیا  هسدقم  راونا  زا  نابرقم  ایبنا و  عافتنا  هک  دش  مولعم  سپ  دـباییم .

نیا هک  نادـب  درک . ناوتیم  نایب  رتکزان  نیا  زا  ار  بلطم  نیا  ندیـشک  اـجنیا  هب  نخـس  نوچ  تسا . ساـن  ماوع  رب  هداـیز  ادـخ  ناتـسود  و 
نیا داقتعا  ار  یعمج  هکلب  دوشیم . رتشیب  هضافا  تسا  رتشیب  ضیفتسُم  ضیفُم و  و  لباق ، لعاف و  نایم  تبـسانم  هک  نادنچ  هک  تسا  مولعم 
لماک زا  ناشیا  هضافتـسا  رد  دناصقن ، هبترم  تیاهن  رد  هک  ناصقان  نیا  سپ  دش . دناوتیمن  هضافا  دشابن  یتبـسانم  ردـق  کی  ات  هک  تسا 

ناکما و تهج  زا  و  دـشاب ، هتـشاد  یطابترا  عون  کی  لالجلايذ  بانج  اب  لامک  تاهج  زا  هک  ياهطـساو  زا  تسا  راچان  هوجولاعیمج  نم 
لاصیا تیاده و  رد  هچنانچ  دیآ . لمع  هب  تهج  ود  نیا  هب  هضافتـسا  هضافا و  هک  دـشاب  هتـشاد  هصقان  تانکمم  اب  یتبـسانم  نآ ، ضراوع 

برق ینعم  نایب  رد  و  دـش ، توبن  باوبا  رد  ینعم  نیا  هب  یلمجم  هراشا  و  تسا . رورـض  تهج  ود  نیا  قلخ ، هب  قیاـقح  مکح و  ماـکحا و 
. دش هراشا  زین 

ار ناـشیا  دـناهدیدرگ ، فـصتم  وا  لاـمج  لـالج و  تافـص  زا  ياهنوـمن  هب  و  دـنایهلا ، هیلاـمک  تافـص  رهظم  ناـشیا  نوـچ  هـک  نادـب  و 
زا زین  ناشیا  دننکیم ، وا  تالامک  رب  تلالد  یهلا  يامسا  هچنانچ  و  تسا . رایسب  باب  نیا  رد  ثیداحا  و  دنیوگیم . هللاءامسا  هللاتاملک و 
هب یهلا  فاصتا  رب  تلالد  هک  نامحر  مسا  لثم  دننکیم ، وا  تافص  رب  تلالد  دناهدیدرگ  فصتم  وا  تافـص  زا  يوترپ  هب  هک  تیثیح  نیا 

لاـمک رب  دـنکیم  تلـالد  ار  وت  ینکیم  هدـهاشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تقفـش  تمحر و  نوـچ  دـنکیم . تمحر  تفص 
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ناشیا تلالد  هکلب  تالامک . عیمج  رد  نینچمه  و  تسوا ؛ تمحر  يایرد  زا  ياهرطق  يرایـسب ، نیا  اب  تمحر  نیا  هک  يدـنوادخ  تمحر 
یمَـسُم نآ  رب  تلالد  هک  تسا  بترتم  ناشیا  رب  تاریثأت  تهج  نیا  زا  یهلا  سدقم  يامـسا  و  تسامـسا . تلالد  زا  هدایز  تالامک  نآ  رب 

هچنانچ و  دنیوا . تالامک  تردق و  رهظم  دنایهلا و  سدـقم  يامـسا  هک  ددرگیم  رهاظ  ملاع  رد  هبیجع  راثآ  زین  ناشیا  رب  اذـهل  دـنکیم .
تاـجرد ار  ناـفراع  نآ ، زا  تاریبعت  تافـص و  تاـهوجو  ياـحنا  رد  نکیلو  تسا ، لاـحم  نتـسناد  ار  تافـص  تاذ و  هنُک  یتسناد ، شیپ 

رد مدرم  بتارم  هیبشتالب  ـالثم  دـباییم . ياهرهب  مسا  نآ  زا  دوخ  تفرعم  روخ  رد  یتفرعم  ره  بحاـص  یمـسا  ره  رد  و  دـشابیم ، هفلتخم 
دهاوـخ هک  تقو  ره  هک  تسا  هدرک  روـصت  نیمه  هاـشداپ  تمظع  زا  هک  دـشابیم  يدرک  درم  کـی  دـشابیم . فـلتخم  هاـشداپ  تـفرعم 

ییاولح و داتسا  تافص  هب  ار  هاشداپ  درم  نیا  داد . دناوتیم  یسک  هب  تمحزیب  رانید  رازه  دهاوخ  رگا  و  تسا ، رـسیم  ار  وا  باشودهدرا ،
زا هک  یـصخش  نآ  هبترم  هب  ات  نینچمه  و  درک . دهاوخ  ناسحا  وا  تخانـش  روخ  رد  دـنک ، یناسحا  وا  هب  هاشداپ  رگا  هتخانـش . زازب  داتـسا 

فولا فالآ  یلاـس  رد  هک  دیـشخب  دـناوتیم  یبصنم  تسه و  میظع  ياـهتموکح  ياـطع  رب  رداـق  وا  هک  هتـسناد  ردـق  نآ  هاـشداپ  تمظع 
نیا هیبشتـالب  تفرعم ، بتارم  رد  ار  ناـفراع  نینچمه  و  دـهدیم . وا  تفرعم  روـخ  رد  یـصخش  نینچ  هب  هاـشداپ  درک . دـناوتیم  لیـصحت 

هوجو تیاهن  هک  لماک  فراع  نآ  ات  دربیم ، هدیاف  ینعم  نآ  روخ  رد  دمهفیم و  یینعم  هب  یفراع  ره  ار  نامحر  ظفل  کی  تسه . توافت 
همئا ادـخ و  لوسر  تفرعم  بتارم  رد  نینچمه  و  دـناسریم . دـبلطیم و  تاـنکمم  يارب  ار  دـبا  لزا و  ضیف  ناـمحر ، هب  هتفاـی ، ار  هنکمم 

. دش دناوتیم  عفتنم  ناشیا  هب  لسوت  زا  ناشیا ، تفرعم  تخانش و  روخ  رد  دنایهلا ، سدقم  يامسا  هک  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم 
هیلـسو ار  یلع  هکلب  هتخانـش ، همالع  هبترم  رد  ار  یلع  وا  دنادیم . یـسرپیم  هک  هلئـسم  ره  هک  تسا  هتخانـش  يدرم  ار  یلع  صخـش  کی 

رتشا کلام  هتخانشن ؛ ار  یلع  وا  تشک . دناوتیم  ار  سک  دصناپ  یبش  هک  هتخانش  نینچ  ار  یلع  يرگید  و  هدرک . هلیـسو  ار  همالع  هدرکن ؛
رد ار  یلع  هک  یگرزب  نآ  هبترم  هب  ات  دـهدیم . وا  هب  ناـموت  رازه  ادـخ  دـنک  تعافـش  رگا  هک  هتخانـش  نینچ  ار  یلع  یکی  و  هتخانـش . ار 

ثیداحا رد  هچنانچ  دزادـگیم . دـناوخب  نیمز  رب  رگا  و  دـشاپیم ، رگیدـکی  زا  دـناوخب  نامـسآ  رب  ار  یلع  مان  رگا  هتخانـش ؛ لامک  هبترم 
دنلب دنتـشون ، اهنامـسآ  رب  و  داتـسیا ؛ اپرب  دنتـشون ، یـسرک  رب  و  تفرگ ؛ رارق  شرع  دنتـشون ، شرع  رب  ار  ناـشیا  ياـهمان  هک  تسه  رایـسب 

اعد تقو  رد  هک  تسا  مولعم  هبرجت  هب  ار  ناشیا  ناتسود  دندیدرگ و  تباث  دنتـشون ، اههوک  رب  و  تفرگ ؛ رارق  دنتـشون ، نیمز  رب  و  دندش ؛
نیا زا  ار  ینعم  نیا  رگا  و  دنکیم . عفن  ناشیا  هب  عافـشتسا  ردـق  نامه  دوشیم  لصاح  ناشیا  هب  هک  یلـسوت  تفرعم و  طبر و  نآ  روخ  رد 

. دوشیم رتیفخم  بلطم  دوشیم و  قیقد  نخس  مینک  رکذ  رتکزان 
هب میظع  قلخ  نینچ  هک  دندینـش  نوچ  ناروک . رهـش  هب  دـندرب  ار  یلیف  کـی  هک : ینعم  نیا  حوضو  يارب  زا  دـناهدرک  رکذ  یلیثمت  یـضعب 
رب تسد  یکی  و  دیلام ، نآ  شوگ  رب  تسد  ناشیا  زا  یکی  دندیلامیم . نآ  رب  تسد  دندش و  عمج  نآ  ریـس  هب  یگمه  هدـمآ ، ناشیا  رهش 
هب دنتـسشن و  رگیدکی  اب  اهنیا  دندرب  ار  لیف  نوچ  و  ار . شمُد  یکی  ار و  شندب  یکی  درک و  سمل  ار  شنادند  یکی  و  دـیلام ، نآ  موطرخ 

. میلگ باب  زا  تسا  ینهپ  زیچ  کی  لیف  تفگ : دوب  هدرک  سمل  ار  شـشوگ  هک  نآ  دش . عازن  ناشیا  نایم  رد  دندرک و  عورـش  نآ  فصو 
ریبعت دـندوب  هتفای  نآ  زا  هچنآ  هب  کیره  و  یهت . نایم  تسا و  زارد  وان ، تباب  زا  يدرک ؛ طلغ  تفگ : دوب  هتفاـی  ار  شموطرخ  هک  يرگید 

ار نآ  کی  چـیه  تفگ : دـش و  مکح  ناـشیا  ناـیم  رد  دوب  هدـید  تسرد  ار  لـیف  هک  ییاـنیب  درم  دـیماجنا . لوط  هب  ناـشیا  عازن  دـندرک و 
ِقلَخَتُم هک  وا  ناتسود  دوجولا و  بجاو  تفرعم  رد  ار  تلاهج  ناکما و  ملاع  ناروک  هیبشتالب  دیاهدرب  نآ  هب  یهار  کی  ره  اما  دیاهتخانشن 

. تسین نخس  نیا  زا  هدایز  شیاجنگ  ماقم  نیا  رد  و  تسه . یتلاح  نینچ  دناهدش  وا  قالخا  هب 
تسا هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  هچنانچ  دوشیم . رهاظ  رایـسب  رابخا  رد  نیماضم  نیا  و 

ار یقلخ  تسا  هدرکن  قلخ  ادخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک :
لـضفا ار  لـسرم  ياـیبنا  ادـخ  یلع ، اـی  هک : دومرف  لـیئربج ؟ اـی  یلـضفا  وت  هللا  لوـسر  اـی  متفگ : وا . دزن  دـشاب  رتـیمارگ  رتـهب و  نم  زا  هک 

لیـضفت و همه  رب  ار  وت  زا  دـعب  همئا  ار و  وت  نم  زا  دـعب  و  تسا . هداد  لیـضفت  ناربمغیپ  عیمج  رب  ارم  و  برقم ، هکئالم  زا  تسا  هدـینادرگ 
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، دنـشابیم شرع  رود  رب  دـناشرع و  نالماح  هک  ییاهنآ  یلع  ای  دـنیام . ناتـسود  ناراکتمدـخ  ام و  ناراکتمدـخ  هکئالم  هداد و  یتداـیز 
، میدوب اهام  هنرگا  یلع  ای  دناهدروآ . ام  تیالو  هب  نامیا  هک  یتعامج  نآ  يارب  دننکیم  رافغتسا  دننکیم و  دوخ  دنوادخ  دیمحت  حیبست و 

هکئـالم زا  لـضفا  اـم  هنوـگچ  و  ار . نیمز  هن  ار و  نامـسآ  هن  و  ار ، خزود  هن  ار و  تشهب  هن  و  ار ، اوـح  هن  درکیم و  قـلخ  ار  مدآ  هـن  ادـخ 
قلخ ادخ  هک  ار  يزیچ  لوا  هک  اریز  میدرک . ادخ  هیزنت  سیدـقت و  حـیبست و  میتخانـش و  ار  ادـخ  ناشیا  زا  شیپ  ام  هک  نآ  لاح  میـشابن و 

هکئالم نآ  زا  دعب  مینکب ؛ وا  دمح  مینک و  دای  یگناگی  هب  ار  وا  هک  دوخ  دیمحت  دیحوت و  هب  دـینادرگ  ایوگ  ار  ام  سپ  دوب . ام  حاورا  درک 
نآ ات  هللاناحبـس  میتفگ : سپ  ناشیا . رظن  رد  دومن  میظع  رایـسب  دندید ، هکئالم  ار  ام  حاورا  نوچ  دوب . رون  کی  ام  حاورا  و  درک . قلخ  ار 

سپ دشاب . وا  رد  تانکمم  تافص  هک  نآ  ای  دشاب  هتشاد  یتهابش  ام  هب  هک  نیا  زا  تسا  هزنم  ادخ  مییادخ و  هدیرفآ  قلخ  ام  هک  دننادب  هک 
هدهاشم ار  ام  نأش  يراوگرزب  نوچ  و  دنتـسناد . ام  تافـص  زا  هزنم  ار  ادـخ  دـندرک و  حـیبست  ار  ادـخ  دندینـش  ار  ام  حـیبست  هکئالم  نوچ 

تمظع و رد  مییادـخ و  ناگدـنب  ام  درادـن و  تمظع  يراوگرزب و  رد  کیرـش  ادـخ  هک  هکئالم  دـننادب  اـت  میتفگ  هللا  ـالا  هلا  ـال  دـندومن 
دننادب ات  ربکأ  هللا  میتفگ : ام  دندید  ار  ام  هجرد  لحم و  تعفر  نوچ  سپ  هللا . الا  هلا  ال  دـنتفگ : ناشیا  سپ  میتسین . کیرـش  وا  يدـنوادخ 

هللا دنتفگ : هاگنآ  دیناسر . مه  هب  دـناوت  تلزنم  هبتر و  وا  دزن  وا  دـییأت  قیفوت و  نودـب  یـسک  هک  تسا  رتمیظع  نآ  زا  يادـخ  هک  هکئالم 
زا ام  ییاناوت  تردق و  توق و  هک  دننادب  ات  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  میتفگ : دندرک  هدـهاشم  ار  ام  هبلغ  تردـق و  توق و  نوچ  سپ  ربکأ .

: میتفگ ام  هدـینادرگ ، مزال  قلخ  عیمج  رب  ار  ام  تعاطا  هدومرف و  تمارک  ام  هب  اـهتمعن  هچ  ادـخ  هک  دنتـسناد  نوچ  سپ  تساـم . دـنوادخ 
: دنتفگ هکئالم  سپ  هدومرف . ماعنا  ام  هب  هک  میظع  ياهتمعن  نیا  رب  تسانث  دمح و  قحتـسم  ام  بناج  زا  ادخ  هک  هکئالم  دننادب  ات  هللادمحلا 
ار مدآ  ترـضح  یلاعت  قح  سپ  ادخ . دیجمت  دیحوت و  دیمحت و  لیلهت و  حیبست و  هب  هکئالم  دـنتفای  تیادـه  ام  تکرب  هب  سپ  هللادـمحلا .
هک ام  میرکت  میظعت و  يارب  زا  دننک  هدجـس  ار  مدآ  ترـضح  هک  ار  هکئالم  دومرف  رما  هدرپس و  هعیدو  هب  وا  بلُـص  رد  ار  ام  دومرف و  قلخ 

سپ میدوب . يو  بلـص  رد  ام  نوچ  دوب  مدآ  تعاطا  میرکت و  هدجـس  و  دوب ، ادخ  یگدنب  هدجـس  ناشیا  دوجـس  و  میدوب . مدآ  بلـص  رد 
هب ارم  نوچ  هک  یتسرد  هب  و  دـندرک . ام  میرکت  يارب  زا  مدآ  هدجـس  هکئـالم  عیمج  هک  نآ  لاـح  میـشابن و  هکئـالم  زا  لـضفا  اـم  هنوگچ 
رب نم  لیئربج  ای  هک : متفگ  نم  مینک . زامن  وت  اب  ات  تسیاب  شیپ  دـمحم  ای  تفگ : تفگ و  هماقا  ناذا و  لیئربج  دـندومرف  جورع  اهنامـسآ 
قلخ عیمج  رب  صوصخ  هب  ار  وـت  تسا و  هداد  لیـضفت  هکئـالم  عـیمج  رب  ار  شناربـمغیپ  ادـخ  هک  اریز  يرآ ؛ تفگ : میوـجب ؟ میدـقت  وـت 

: هک تفگ  لیئربج  مدیـسر  رون  ياهباجح  هب  نوچ  سپ  منکیمن . رخف  دندرازگ و  زامن  نم  اب  مدـش و  مدـقم  نم  سپ  تسا . هداد  لیـضفت 
تیاـهن نیا  دـمحم  اـی  هک : تفگ  لـیئربج  يراذـگیم ؟ اـهنت  ارم  ییاـج  نینچ  رد  متفگ : مناـمیم . اـجنیا  رد  نم  هک  دـمحم  اـی  ورب  شیپ 

رون و ياهایرد  رد  متفر  ورف  سپ  دزوسیم . نم  ياهلاب  مرذگرد  دـح  نیا  زا  رگا  تسا و  هتخاس  ررقم  نم  يارب  ادـخ  هک  تسا  ياهزادـنا 
یبر و کیبل  متفگ : دـمحم . ای  هک : دیـسر  نم  هب  ادـن  سپ  کُلم . توکلم و  تاجرد  يالعا  زا  تساوخیم  ادـخ  هک  ییاـجنآ  هب  مدیـسر 

لکوت نم  رب  و  سب ، نک و  تدابع  ارم  ماوت . راگدرورپ  نم  ینم و  هدنب  وت  دـمحم  يا  هک : دیـسر  ادـن  سپ  تیلاعت . تکرابت و  کیدـعس .
يارب زا  قیالخ . عیمج  رب  ینم  تجح  و  قلخ ، يوس  هب  ینم  هداتـسرف  و  نم ، ناگدـنب  ناـیم  رد  ینم  رون  هک  یتسرد  هب  روما . عیمج  رد  نک 
بجاو ار  دوخ  تمارک  وت  يایـصوا  يارب  زا  و  ماهدرک ، قـلخ  ار  منهج  وـت  ناـفلاخم  يارب  زا  و  ماهدرک ، قـلخ  ار  تشهب  وـت  ناـعباتم  وـت و 
دمحم يا  هک : دیـسر  ادـن  دنتـسیک ؟ نم  يایـصوا  ادـنوادخ  متفگ : ماهتخاس . مزـال  ار  دوخ  باوث  ناـشیا  نایعیـش  يارب  زا  و  ماهدـینادرگ ،

زبس يرطس  يرون  ره  رب  مدید ، رون  هدزاود  مدرک  شرع  قاس  هب  رظن  نوچ  تسا . هتـشون  ناشیا  مان  شرع  قاس  رب  هک  دنیاهنآ  وت  يایـصوا 
اهنیا ادـنوادخ  متفگ : نم . تما  يدـهم  ناشیا  رخآ  بلاطیبا و  نب  یلع  ناشیا  لوا  دوب ؛ هتـشون  نم  يایـصوا  زا  ییـصو  ماـن  وا  رب  هک  دوب 

رب وت  زا  دعب  دنانم  ياهتجح  و  دنانم ، ناگدیزگرب  ایصوا و  ناتـسود و  ایلوا و  اهنیا  دمحم  ای  هک : دیـسر  ادن  نم ؟ زا  دعب  دنانم  يایـصوا 
دوخ نید  ناشیا  هب  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  وت . زا  دعب  دنانم  قلخ  نیرتهب  دناوت و  ياههفیلخ  ایصوا و  ناشیا  و  قیالخ . عیمج 

قرـشم و رب  ار  وا  و  منادرگ ، كاپ  دوخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز  ناشیا  نیرخآ  هب  و  منادرگ ، دـنلب  ناشیا  هب  ار  قح  هملک  و  منادرگ ، رهاـظ  ار 
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هب ار  وا  و  مرب ، ـالاب  اهنامـسآ  رب  ار  وا  و  منادرگ ، وا  لـیلذ  ار  بعـص  ياـهربا  و  منک ، وا  رخـسم  ار  اـهداب  و  مـنادرگ ، طلـسم  نـیمز  برغم 
سپ دننک . رارقا  نم  یگناگی  هب  قلخ  عیمج  دوش و  دنلب  قح  نید  هک  نآ  ات  منادرگ ، وا  راکددم  ار  هکئالم  و  منک ، يرای  دوخ  ياهرکـشل 

. دورن رد  هب  نم  ناتسود  زا  تمایق  زور  ات  قح  تلود  منادرگ و  میاد  ار  وا  یهاشداپ  کلم و 
دمآیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  لیئربج  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دشیمن لخاد  وا  ترضح ، نآ  دومرفیمن  تصخر  ات  تسشنیم و  ناگدنب  دننام  ترضح  نآ  تمدخ  رد 
: هک دندیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  و 
. ناشیا تیالو  لوبق  یلع و  دمحم و  تبحم  هب  رگم  دنتفاین  فرـش  هکئالم  هک : دومرف  ترـضح  هکئالم ؟ ای  تسا  لضفا  بلاطیبا  نب  یلع 

ربتعم دنـس  هب  هکئالم و  زا  تسا  لضفا  وا  دـنک  كاپ  ناهانگ  دـسح و  هنیک و  لغد و  شغ و  زا  ار  دوخ  لد  هک  یلع  نابحم  زا  سک  ره  و 
یلضفا وت  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  ییدوهی  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ترضح نوچ  میوگیم : تسا ، رورـض  ارم  نکیلو  دنک . دوخ  فیرعت  یمدآ  هک  تسین  بوخ  هک : دومرف  ترـضح  نارمع ؟ نب  یـسوم  ای 

ادخ سپ  يزرمایب . ارم  هک  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  منکیم  لاؤس  وت  زا  ادـنوادخ  هک : دوب  نیا  شاهبوت  دـش  رداص  وا  زا  ياهئیطخ  مدآ 
دمحم لآ  دمحم و  قح  هب  منکیم  لاؤس  وت  زا  ادنوادخ  تفگ : دیـسرت  قرغ  زا  تسـشن و  یتشک  هب  نوچ  حون  و  دومرف . لوبق  ار  شاهبوت 

قح هب  منکیم  لاؤس  وت  زا  ادنوادخ  تفگ : دـندنکفا  شتآ  هب  نوچ  ار  میهاربا  و  داد . تاجن  ار  وا  ادـخ  سپ  یهد . تاجن  قرغ  زا  ارم  هک 
تخادنا و ار  شیاصع  نوچ  یسوم  و  دینادرگ . تمالس  درس و  وا  رب  ار  شتآ  ادخ  سپ  یهد . تاجن  شتآ  زا  ارم  هک  دمحم  لآ  دمحم و 

ناـشیا رب  وت  هک  سرتـم  هک : دومرف  ادـخ  سپ  ینادرگ . نمیا  ارم  هک  دـمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  منکیم  لاؤـس  ادـنوادخ  تفگ : دیـسرت 
ار وا  يربمغیپ ، و  ار ، وا  دادیمن  عفن  چـیه  وا  ناـمیا  دروآیمن ، نم  يربـمغیپ  هب  ناـمیا  تفاـییمرد و  ارم  یـسوم  رگا  يدوهی  يا  یبلاـغ .
دیآ و دورف  وا  يرای  يارب  نامسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  دیآ ، نوریب  نوچ  هک  تسا  يدهم  نم  نادنزرف  زا  یکی  يدوهی  يا  درکیمن . هدیاف 

ریما ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  و  درازگ . زامن  وا  یپ  رد  دراد و  مدقم  ار  وا 
ملاع نادرم  عیمج  زا  ار  وت  نم  زا  دـعب  دـیزگرب و  نایملاع  نادرم  عیمج  ناـیم  زا  ارم  یلاـعت  قح  یلع  اـی  هک : تفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ثیداحا رد  و  درک . رایتخا  ملاع  ناـنز  عیمج  زا  ار  همطاـف  سپ  درک ، راـیتخا  ملاـع  نادرم  عیمج  زا  ار  وت  نادـنزرف  همئا  سپ  درک ، راـیتخا 
نامیپ وحن  نیا  هب  قلخ  ریاس  ناربمغیپ و  هکئـالم و  عیمج  زا  دـنتفرگیم ، ناـمیپ  مدآ  تیرذ  زا  هک  يزور  رد  هک : تسا  هدـش  دراو  هربتعم 
ناماما وا  نادنزرف  زا  نایداه  ناماما  و  تسین ؟ امش  ماما  یلع  و  تسین ؟ امـش  ربمغیپ  دمحم  و  متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک : دنتفرگ 

مزعلاولوا ناربمغیپ  زا  تشاد ، رتشیب  نامیپ  نیا  نتشاد  هاگن  رب  مزع  و  رارقا ، نیا  هب  تفرگ  تقبس  هک  ره  و  یلب . دنتفگ : همه  دنتـسین ؟ امش 
. دش برقم  درک  رتشیب  تیالو  لوبق  هک  یکلم  ره  دندش و 

[ شخبتداعس يایاصو  ]

هراشا

رذابأ ای  غارفلا . و  هحـصلا ، سانلا : نم  ریثک  امهیف  نوبغم  ناتمعن  رذابأ  ای  هرخألا . ایندـلا و  یف  ادیعـس  نکت  هب  کیـصوا  ام  ظفحا  رذاـبأ  اـی 
لبق کتایح  و  کلغـش ، لبق  کغارف  و  كرقف ، لبق  كانغ  و  کمقـس ، لبق  کتحـص  و  کمره ، لبق  کبابـش  سمخ : لبق  اـسمخ  منتغا 

نا و  مویلا ، یف  تنک  امک  دغلا  یف  نکف  کل ، دغ  نکی  ناف  هدـعب . امب  تسل  کمویب و  کناف  کلمأب . فیوستلا  كایا و  رذابأ  ای  کتوم .
یلا ترظن  ول  رذابأ  ای  هغلبی . ادغ ال  رظتنم  و  هلمکتـسی ، اموی ال  لبقتـسم  مک  رذابأ  ای  مویلا . یف  تطرف  ام  یلع  مدـنت  مل  کل ، دـغ  نکی  مل 

ای روبقلا . باحـصأ  نم  کسفن  دـع  و  لیبس ، رباعک  وأ  بیرغ ، ایندـلا  یف  کنأک  نک  رذابأ  ای  هرورغ . لمألا و  تضغبأل  هریـسم ، لـجألا و 
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نم و  کمقـس ، لبق  کتحـص  نم  ذـخ  و  حابـصلاب . کسفن  ثدـحت  الف  تیـسمأ  اذا  و  ءاسملاب ، کسفن  ثدـحت  الف  تحبـصأ ، اذا  رذاـبأ 
و ال هعجرلا ، نم  نکمت  الف  هرغلا ، دـنع  هعرـصلا  ککردـت  نأ  كایا  رذابأ  ای  ادـغ . کمـسا  ام  يردـت  ـال  کـناف  کـتوم ، لـبق  کـتایح 

مان هنجلا  لثم  و ال  اهبراه ، مان  رانلاک  تیأر  ام  رذابأ  ای  هب . تلغتـشا  اـمب  هیلع  مدـقت  نم  كرذـعی  ـال  و  تکرت ، اـمب  تفلخ  نم  كدـمحی 
وأ ایـسنم ، ارقف  وأ  ایغطم ، ینغ  الا  مکدـحأ  رظتنی  له  رذابأ  ای  كرانید . کمهرد و  یلع  کـنم  حـشأ  كرمع  یلع  نک  رذاـبأ  اـی  اـهبلاط .

. رمأ یهدأ و  هعاسلا  هعاسلا و  وأ  رظتنی ، بئاغ  رش  هناف  لاجدلا  وأ  ازهجم ، اتوم  وأ  اینفم ، امره  وأ  ادسفم ، اضرم 
. ترخآ ایند و  رد  يدرگ  دنمتداعس  ات  امن  لمع  و  منکیم ، تیصو  نآ  هب  ار  وت  نم  هچنآ  نک  ظفح  رذوبا  يا 

تصرف غارف و  یکی  و  حراوج ، اضعا و  ندب و  تحص  یکی  مدرم : زا  يرایـسب  تمعن  ود  نآ  رد  دنراد  نبغ  هک  تسا  تمعن  ود  رذوبا  يا 
ترـسح نآ  زا  دـعب  دوریم و  ناشتـسد  زا  هک  دـنراذگیم  دنرامـشیمن و  تمینغ  دـنروخیم و  بیرف  تمعن  ود  نیا  رد  ینعی  . ) لاجم و 

: ینعی تسا ، هدش  دراو  اف -  هب  نوتفم -  رگید  ثیداحا  رد  و  .( ) درادن هدیاف  دنروخیم و 
.( دنادرگیم لفاغ  ادخ  زا  ار  ناشیا  تسا و  ناشیا  هنتف  ثعاب 

درک و یناوتیمن  یگدنب  يدش  ریپ  نوچ  هک   ) يریپ زا  شیپ  ار  یناوج  زیچ : جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  نادب  ردق  رامـش و  تمینغ  رذوبا  يا 
رد هچنانچ  درک  ناوتیمن  تدابع  يوش  رامیب  نوچ  هک   ) يرامیب زا  شیپ  ار  یتسردـنت  تحـص و  ناد  تمینغ  و  دروخ ؛) یهاوخ  ترـسح 

يرگناوت ترـسح  داد و  یناوتن  ادخ  هار  رد  یهاوخ  هچنآ  و   ) يوش ریقف  هک  نآ  زا  شیپ  ار  يرگناوت  نادب  ردق  و  درک ؛) یناوتیم  تحص 
نآ ببـس  هب  هک  دـنچ  يزیچ  هب   ) يوش لوغـشم  هک  نآ  زا  شیپ  ار  ندوب  غراف  ناد  تمینغ  و  ینامزاب ؛) تدابع  زا  رقف  تلع  هب  اـی  يرب ، ار 

(. درک یناوتن  ياهراچ  چیه  گرم  زا  دعب  هک   ) گرم زا  شیپ  ار  یگدنز  ناد  منتغم  و  یشاب ؛) هتشادن  تدابع  تصرف 
تـسد رد  هک  زور  نیا  هک  یتسرد  هب  درک . مهاوخ  نیا  زا  دعب  هک : اهوزرآ ، لما و  لوط  هب  نکم  ریخ  ياهراک  ریخأت  هک  راهنیز  رذوبا  يا 

رد یـشاب  هدـنز  ادرف  رگا  هک  نک ، دوخ  راـک  فرـص  ار  زورما  سپ  تشاد . یهاوخ  هک  ینادیمن  ار  نیا  زا  دـعب  يراد و  ار  نیمه  تسوـت 
هک نآ  لاح  يدرک و  عیاض  ار  زورما  ارچ  هک  یـشابن  نامیـشپ  مدان و  دـشابن  وت  رمع  زا  ادرف  رگا  و  يدوب . زورما  هک  یـشاب  نانچ  مه  ادرف 

. دوب وت  رمع  رخآ 
نآ هب  درب و  ادرف  راظتنا  هک  یسک  رایسب  هچ  و  دریمب . هدرکن  مامت  ار  زور  نآ  دشاب و  هتشاد  شیپ  رد  يزور  هک  یسک  رایـسب  هچ  رذوبا  يا 

. دسرن
تـشاد یهاوخ  نمـشد  هنیآ  ره  درذگیم ، تعرـس  هب  هچ  رمع  و  دیآیم ، دوز  هچ  هک  ار  وا  راتفر  يدنت  دوخ و  لجا  ینیبب  رگا  رذوبا  يا 

دوخ نطو  ار  نآ  و  دیآرد ، یتبرغ  هب  هک  شاب  یبیرغ  دـننام  ایند  رد  رذوبا  يا  دروخ . یهاوخن  نآ  بیرف  ار و  دوخ  زارد  رود و  ياهوزرآ 
ریمعت رد  ناد و  دوخ  لزنم  ار  ربق  و   ) رامشب روبق  باحصا  زا  ار  دوخ  و  دیامنن . تماقا  دصق  دیآ و  دورف  یلزنم  هب  هک  يرفاسم  ای  درامـشن ،

(. رامگب تمه  نآ  ینادابآ  و 
حبـص و لایخ  ینک  ماـش  نوچ  و  نکم . باـسح  دوخ  رمع  زا  ار  ماـش  هدـم و  هار  ار  ماـش  رکف  دوخ  رطاـخ  رد  ینک  حبـص  نوچ  رذوبا  يا 
هک ینادیمن  هک  ندرم  زا  شیپ  رادرب  هرهب  یگدنز  زا  و  يرامیب ، زا  شیپ  ریگب  هشوت  دوخ  تحـص  زا  و  نارذگم . رطاخ  رد  ار  نآ  هشیدنا 

تـشاد یهاوخ  ادعُـس  مان  هک  ینادیمن  تمایق  زور  رد  هک  نآ  ای  ناگدرم ، مان  ای  تشاد  یهاوخ  ناگدنز  مان   ) تشاد یهاوخ  مان  هچ  ادرف 
. ایقشا مان  ای 

تسرد دوخ  راک  هک  دشابن  نتشگرب  تصخر  ار  وت  سپ  ایند .) عمج  رد   ) تلفغ ماگنه  رد  يریمب  ییآرد و  اپ  ادابم  هک  شیدنیب  رذوبا  يا 
نآ رد  درادن  روذـعم  ار  وت  ياهتفر  وا  دزن  هب  هک  يدـنوادخ )  ) نآ و  ياهتـشاذگ ، وا  يارب  زا  هچنآ  هب  دـنکن  حدـم  ار  وت  وت  ثراو  و  ینک .

(. ياهدرک كرت  اهنآ  يارب  ار  وا  یگدنب  و   ) ياهدش اهنآ  لوغشم  هک  ییاهزیچ 
فیاخ و یلهـس  رما  زا  هک  یـسک  هک  اریز   ) دـشاب لفاغ  دـنک و  باوخ  نآ  زا  هدـنزیرگ  هک  ار  يزیچ  منهج  شتآ  نوچ  مدـیدن  رذوبا  يا 
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، دنوریم باوخ  هب  دـننکیم  نآ  زا  فوخ  ياوعد  هک  یعمج  تمظع  نیا  اب  منهج  شتآ  و  دـنکیمن . باوخ  نآ  فوخ  زا  تسا  نازیرگ 
ياهتذل يارب  زا  مدرم  هک  اریز   ) دنک باوخ  هب  نآ  ناهاوخ  هدننکبلط و  هک  ار  يزیچ  تشهب  لثم  مدـیدن  و  دـناباوخ .) رد  هشیمه  هکلب 

رد هتـسویپ  یهانتمان  میعن  يدبا و  تشهب  نابلاط  و  دنیامنیم ، نآ  لیـصحت  رد  یعـس  دننکیم و  مارح  دوخ  رب  ار  باوخ  یناف  يایند  لهس 
(. دناباوخ

ار زیچ  دنچ  زا  یکی  امش  زا  کی  ره  رذوبا  يا  مهرد . رانید و  زا  دوشن ) عیاض  هک   ) شاب رتلیخب  دوخ  رمع  رب  نادب و  ار  رمع  ردق  رذوبا  يا 
رقف و ای  دیوش ؛) مورحم  دبا  تداعـس  زا  نآ  ببـس  هب  و   ) دیوش یغاط  دیناسر و  مه  هب  هک  يرگناوت  ای  دـیراد : شیپ  رد  دـیربیم و  راظتنا 

راک زا  ار  امـش  هک  يریپ  ای  درادزاب ؛ حالـص  زا  دـنادرگ و  دـساف  ار  امـش  هک  يرامیب  ای  دـینک ؛ شومارف  ار  ادـخ  نآ  ببـس  هب  هک  يزیچیب 
تمایق و  دوش ، ياپرب  تمایق  ای  دسریم ؛ بیاغ و  تسا  يرـش  هک  لاجد  هنتف  ای  دهدن ؛ تلهم  دسر و  رد  تعرـس  هب  هک  یگرم  ای  دزادنیب ؛

. تسا رتخلت  رتمیظع و  زیچ  همه  زا 
. دیامنیم دصقم  هس  نمض  رد  هفیرش  ظعاوم  هفیرط و  تاملک  نیا  حیضوت 

لمَا لوط  زا  زارتحا  لمع و  رد  مامتها  لوا : دصقم 

راهچ ثروم  و  تسا ، همیمذ  تافـص  تاهما  زا  لما  لوط  و  تسا . لما  لوط  زا  زارتحا  لمع و  رد  مامتها  هیفاش ، حیاصن  نیا  دافم  هک  نادب 
رد تسا ؛ زارد  رمع  تسا و  رایسب  تصرف  هک : دهدیم  بیرف  هار  نیا  زا  ار  وا  ناطیش  هک  اریز  تعاط . كرت  لسک و  لوا : تسا : تلـصخ 

. درک دیابیم  برط  شیع و  فرص  ار  یناوج  مایا  درک . ناوتیم  تدابع  يریپ  ماگنه 
دریگب و ار  وا  هاگان  هب  گرم  ات  تفاـی . داوخ  تلهم  هکنیا  ناـمگ  هب  ار ، هبوت  دـنکیم  ریخأـت  دوشیم و  هبوت  كرت  ثعاـب  هک : نآ  میود 

. دهدن تلهم 
هزادـنا هب  دراد  دوخ  هب  رایـسب  رمع  نامگ  نوچ  هک  نآ  يارب  دوشیم  نآ  همزال  روما  لیـصحت  لام و  عمج  رب  صرح  ثعاـب  هک : نآ  میس 

هچنآ دنکیم و  ریقف  دوز  ار  وا  دهاوخ ، ادخ  رگا  هک  دنادیمن  درادن و  دوخ  دنوادخ  رب  دامتعا  نوچ  دنکیم ؛ دوخ  جاتحیام  لیـصحت  نآ 
. دنکیم رگناوت  ار  وا  ادخ  دشاب  ادخ  راک  هب  رگا  دناد ، تحلصم  ادخ  رگا  و  دیآیمن ، وا  راک  هب  تسا  هدرک  لیصحت 

. تسا يدبا  تواقش  هیام  همیمذ  تافص  نیا  و  ددرگیم . ترخآ  یشومارف  بلق و  تواسق  ثعاب  هک : نآ  مراهچ 
مسرتیم امش  رب  رتشیب  نآ  زا  هک  یتلصخ  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  دیناسا  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هچنانچ 

قح و لوبق  زا  ار  یمدآ  سپ  یناسفن ، ياهاوه  تعباتم  اما  لـما . لوط  یکی  و  ندرک ، سفن  ياهـشهاوخ  تعباـتم  یکی  تسا : تلـصخ  ود 
: هک تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  اضیا  و  ددرگیم . ترخآ  یشومارف  بجوم  سپ  لما ، لوط  اما  و  درادیم . زاب  دنکیم و  عنم  نآ  تعباتم 
دـهز و هب  تما  نیا  لوا  حالـص  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و  تسین . وکین  شلمع  تسا  زارد  شلما  هکره 

هللا تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  تسا . لما  لوط  لُخب و  هب  ناشیا  رخآ  داـسف  و  تسا ، نیقی 
ياقب تبحم  و  لما ، يزارد  و  لد ، ینیگنس  و  هدید ، یکشخ  دوشیم : یـشان  تواقـش  زا  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  یلع  ای  هک : دومرف  هیلع 

هک نادب  لما و  لوط  و  صرح ، تلصخ : ود  وا  رد  دوشیم  ناوج  و  مدآ ، دنزرف  دوشیم  ریپ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  ایند و  رد  رایـسب 
، هچ دوشیم . نآ  ياضقنا  تعرـس  رمع و  رابتعا  مدـع  رد  رکفت  و  گرم ، زا  دـعب  دـیادش  گرم و  دای  يرایـسب  هب  نمزم  درد  نیا  هجلاـعم 

سک نیا  نانـسمه  زا  صخـش  کی  زور  ره  و  تسا ، رتکیدزن  ناناوج  هب  هکلب  تسا ، تبـسن  کی  ناوج  ریپ و  هب  ار  گرم  هک  تسا  رهاـظ 
دوخ ندـب  رد  و  مشاب . هتـشاد  میظع  ياهترـسح  نونکا  مشاب و  هدرم  وا  ياـج  هب  نم  هک  دوب  نکمم  هک  دـیامن  رکفت  وا  لاـح  رد  دریمیم .

و دوشیم ، لطاب  فیعـض و  وا  ياضعا  زا  يوضع  اوق و  زا  یتوق  کی  زور  ره  رد  و  تسا ، مادهنا  یبارخ و  رد  تعاس  ره  هک  دـیامن  رکفت 
هب هدیـسر و  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  لوسر و  زا  هک  یحیاصن  ظعاوم و  رد  دـیامن  هعلاطم  دـسریم و  وا  هب  گرم  کیپ  نیدـنچ  هظحل  ره 
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هدیـسر ناـشیا  زا  هک  یمکح  ظـعاوم و  دـناقیالخ و  سوفن  بیبـط  ناـشیا  هک  اریز  دـنک ؛ لوبق  نیقی  عمـس  هب  دـیامن و  رظن  ناـمیا  هدـید 
. دریگب دنپ  ناشیا  لاوحا  زا  دورب و  رباقم  هب  و  تسا . قیالخ  سوفن  ياهدرد  هجلاعم  ياههخسن 

یمارگ ار  وا  هللادـبع  و  ساـبع ، نب  هللادـبع  سلجم  هب  دـمآیم  رایـسب  راـصنا . زا  دوب  یناوج  هک : یعبر  نب  هیاـبُع  زا  تسا  لوـقنم  هچناـنچ 
اهبش تسا و  يدب  درم  نیا  و  ییامنیم ، مارکا  ردق  نیا  ار  ناوج  نیا  وت  هک : دنتفگ  هللادبع  هب  يزور  دیناشنیم . دوخ  کیدزن  تشادیم و 
نیا هک  دید  دش . ناهنپ  تفر و  ناتسربق  هب  لاح  نیا  مالعتسا  يارب  یبش  هللادبع  ددزدیم . ار  اههدرم  نفک  دفاکـشیم و  ار  اهربق  دوریم و 

مدوش و دحل  نیا  لخاد  اهنت  هک  يزور  رد  نم  رب  ياو  هک : درک  دنلب  زاوآ  دیباوخ و  دحل  رد  دش و  لخاد  هدـنک  ربق  کی  هب  دـمآ و  ناوج 
سپ متـشادیم . نمـشد  ار  وت  نم  یتفریم ، هار  نم  يور  رب  هک  وت  وت . لزنم  دابم  شوخ  و  دابم ، تعـسو  ار  وت  هک : دیوگ  نم  ریز  زا  نیمز 

هداتـسیا اهفـص  رد  هکئـالم  ناربـمغیپ و  میآ و  نوریب  ربـق  زا  هک  يزور  رد  نم  رب  ياو  ياهدـمآرد ؟ نم  ناـیم  رد  هک  مهاوخ  ار  وـت  نوـچ 
زا و  درک ، دهاوخ  اهر  هک  ارم  ماهدرک  ملظ  ناشیا  رب  هک  یتعامج  تسد  زا  و  داد ، دهاوخ  تاجن  هک  وت  تلادع  زا  ارم  زور  نآ  رد  دنـشاب .

دهع وا  اب  ررکم  و  منک . تیصعم  ار  وا  هک  دوبن  نآ  راوازـس  هک  ار  يدنوادخ  ماهدرک  تیـصعم  دیـشخب ؟ دهاوخ  ناما  ارم  هک  منهج  شتآ 
وا هللادبع  دمآ  نوریب  ربق  زا  نوچ  تسیرگیم . تفگیم و  ررکم  ار  نانخس  نیا  لاثما  و  دیدن . افو  یتسار و  نم  زا  منکن و  هانگ  هک  مدرک 

و یفاکـشیم ! ینکیم و  شبن  ار  اهاطخ  ناهانگ و  بوخ  هچ  و  وت ، یـشابن  وکین  هک : تفگ  درک و  شندرگ  رد  تسد  تفرگ و  رب  رد  ار 
و ار ، اهربق  زا  ندمآ  نوریب  و  ار ، گرم  دینک  دای  رایسب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و  دندش . ادج  مه  زا 

باسح دوخ  لجا  زا  ار  ادرف  هک  ره  هک : دومرف  دوش و  ناسآ  امـش  رب  ایند  ياهتبیـصم  ات  باـسح ، ماـقم  رد  ار  دوخ  دـنوادخ  دزن  نداتـسیا 
لـما و دـنزرف ! يا  تفگ : دومرف  تاـفو  ماـگنه  رد  هک  یتیـصو  رد  تسا و  هتخانـشن  ار  وا  تسا و  هدرکن  وکین  ار  گرم  تبحاـصم  دـنک ،
و ییاـیند ، ياـهالب  هناـشن  و  یگرم ، ورگ  رد  وت  هک  یتسرد  هب  نک . كرت  ار  اـیند  و  نک ، داـی  ار  گرم  و  نک ، هاـتوک  ار  دوخ  ياـهوزرآ 

. ییاهتنحم اهدرد و  بولغم 
هیهت و  دسر . امش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  نآ  زا  دینک  رذح  سپ  دباییمن . تاجن  گرم  زا  یسک  ادخ  ناگدنب  يا  هک : دنتـشون  رـصم  لها  هب  و 

زا وا  و  دـباییم . رد  دـیزیرگیم  رگا  و  دریگیم ، ار  امـش  دـیتسیایم  رگا  تسا . هدرک  هطاـحا  همه  رب  هک  یتسرد  هب  دـینک . تسرد  ار  نآ 
سپ تسا . هدش  مامت  بیرقنع  و  دنچیپیم . مهرب  امـش  یپ  زا  ار  ایند  و  تسا . هتـسب  همه  یناشیپ  رب  گرم  و  تسا . رتکیدزن  امـش  هب  هیاس 
یلص ادخ  لوسر  و  تسا . یفاک  دنپ  هظعوم و  يارب  زا  گرم  و  ار . گرم  دینک  دای  رایسب  دنک  هعزانم  امـش  اب  یناسفن  تاوهـش  هک  هاگره 

، نآ هک  یتسرد  هب  ار ، گرم  دـیروآ  رطاخ  هب  رایـسب  هک : تفگیم  و  گرم ، دای  هب  ار  شباحـصا  دومرفیم  تیـصو  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا 
: هک دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و  یناسفن . ياهشهاوخ  امش و  نایم  تسا  لیاح  تسا و  تاذل  هدننکش 
و دندشیم . رغال  گرم  دای  زا  دیدروخیمن و  ناشیا  زا  هبرف  تشوگ  کی  دنتسنادیم ، دینادیم  امـش  هک  ردق  نآ  گرم  زا  تاناویح  رگا 
، دسریم ترخآ  زور  لوا  ایند و  زور  رخآ  نوچ  ار  مدآ  دنزرف  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 

صیرح رایـسب  نم  هک  هللاو  هک : دیوگیم  دنکیم و  لام  هب  ور  هاگنآ  سپ  دنروآیم . وا  رظن  رد  ار  وا  لمع  لام و  نادنزرف و  لها و  لاثم 
هب سپ  ریگب . نم  زا  ار  دوخ  نفک  هک : دـیوگ  باوج  ارم ؟ ینکیم  ددـم  هچ  لاحلا  وت . ندرک  فرـص  رد  مدوب  لیخب  و  وت ، عمج  رد  مدوب 
زیچ هچ  نم  يارب  زورما  مدرکیم . امـش  تیامح  متـشادیم و  تسود  رایـسب  ار  امـش  هک  هللاو  هک : دیوگ  دـیامن و  تافتلا  نادـنزرف  بناج 

. مینکیم ناهنپ  كاخ  رد  میناسریم و  ربق  هب  ار  وت  دنیوگ : دیراد ؟
دیوگ ییامنیم ؟ ددـم  هچ  ارم  زورما  يدوب . راوشد  نارگ و  نم  رب  مدوبن و  وت  ناهاوخ  هک  هللاو  هک : دـیوگ  دـنک و  دوخ  لـمع  هب  ور  سپ 

هب یـصخش  دشاب ، ادخ  تسود  رگا  سپ  دـننک . ضرع  ادـخ  رب  ار  وت  نم و  ات  ماوت ، اب  يوشیم  روشحم  نوچ  و  وت ، ربق  رد  ماوت  نیرق  هک :
تشهب ياهلگ  میسن و  هب  ار  وت  داب  تراشب  هک : دیوگیم  و  هدیشوپ ، رخاف  ياههماج  رتورشوخ و  رتوبـشوخ و  سک  همه  زا  دیآیم  وا  دزن 

وت ياج  يوریم  رد  هب  ایند  زا  نوچ  ماوت و  حـلاص  لـمع  نم  هک : دـیوگیم  یتسیک ؟ وت  هک : دـسرپیم  ياهدـمآ . شوخ  يدـبا . تمعن  و 
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. تسا تشهب 
لخاد ار  وا  نوچ  سپ  دیربب . دوز  ارم  هک : دناهتشادرب  ار  شاهزانج  هک  ار  اهنآ  دهدیم  مسق  و  دسانشیم ، ار  شاهدنهد  لسغ  دُرم ، نوچ  و 

دعر دـننام  ناـشیا  يادـص  دنفاکـشیم . ار  نیمز  دوخ  ياـپ  هب  دنـشکیم و  نیمز  رب  ار  ناـشیاهیوم  هک  دـنیآیم  کـلم  ود  دـننکیم ، ربـق 
تـسیک و  وت ؟ ربمغیپ  تسیک  و  وت ؟ نید  تسیچ  و  وت ؟ يادخ  تسیک  دنیوگیم : و  نشور . رایـسب  قرب  لثم  ناشیا  ياهمـشچ  و  زاوآدنلب ،

خارف ار  وا  ربق  سپ  تسوت . هدیدنـسپ  يرادیم و  تسود  هچنآ  رد  درادـب  تباث  ار  وت  ادـخ  دـنیوگیم : تفگ ، باوج  نوچ  سپ  وت ؟ ماما 
رگا تحار و  يداش و  حرف و  اب  نک  باوخ  هک : دنیوگیم  دنیاشگیم و  وا  ربق  هب  تشهب  زا  يرد  و  دنک . راک  مشچ  هک  ردق  نآ  دننکیم 
لسغ و  میحج . شتآ  میمَح و  هب  ار  وت  داب  تراشب  دیوگیم : و  ییوبدب ، یتشز و  تیاهن  رد  دیآیم  وا  دزن  هب  یصخش  دشاب ، ادخ  نمـشد 

وا دزن  هب  کلم  ود  دوشیم  ربق  لخاد  نوچ  سپ  دـنربن . دـنراد و  هاگن  ار  وا  هک  ار  شنالماح  دـهدیم  مسق  و  دسانـشیم . ار  دوخ  هدـنهد 
ینادن زگره  هک : دنیوگیم  منادیمن . هک : دیوگیم  دنسرپیم . وا  ماما  نید و  ربمغیپ و  ادخ و  زا  دننکیم و  رود  وا  زا  ار  نفک  دنیآیم و 

منهج زا  يرد  و  سنا . نج و  رگم  دسرتن  دونـشن و  ار  نآ  يادص  هک  تسین  يروناج  چیه  هک  دننزیم  وا  رب  يزرگ  سپ  یباین . تیادـه  و 
زا شرـس  زغم  هک  دـهدیم  يراشف  ار  وا  دوشیم و  گنت  وا  رب  ربق  نانچ  و  یلاـح . نیرتدـب  هب  باوخب  دـنیوگیم : دـنیاشگیم و  وا  ربق  هب 
هک يزور  ات  دـنزگ  ار  وا  هک  ار  نیمز  ناروناج  اـهبرقع و  اـهرام و  یلاـعت  قح  دـنادرگیم  طلـسم  وا  رب  و  دوریم . رد  هب  شیاـپ  ياـهنخان 

. دوش مئاق  تمایق  هک  دنکیم  وزرآ  تسا  تدش  رد  هک  سب  زا  و  دوش . ثوعبم 
، مدینارچیم نادنفسوگ  توبن ، زا  لبق  نم  هک : دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  ترضح  و 

ارچ زا  دندشیم و  فیاخ  یببسیب  نادنفسوگ  عیمج  هک  مدیدیم  یهاگ  نم  سپ  هدینارچ . دنفـسوگ  هکنیا  رگم  تسین  يربمغیپ  چیه  و 
عیمج سنا  نج و  ریغب  هک  دـننزیم  یتبرـض  ربـق  رد  ار  رفاـک  هـک : دوـمرف  مدیـسرپ . نآ  ببـس  زا  دـش  لزاـن  لـیئربج  نوـچ  دنداتـسیایم .

. دنوشیم ناسرت  دنونشیم و  ار  نآ  يادص  تاقولخم 
، دنربیم ربق  بناج  هب  دنرادیمرب و  ار  ادخ  نمـشد  نوچ  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ارم سنا  نج و  ناطیش  ادخ  نمشد  امش . یقش  ردارب  امـش  هب  دنکیم  تیاکـش  دیونـشیمن ؟ ناردارب  يا  هک : ار  دوخ  نالماح  دنکیم  ادن 
هب منکیم  تیاکـش  داد . بیرف  ارم  تسا و  نم  هاوخریخ  هک  دروخیم  مسق  دـسریمن و  نم  دایرف  هب  لاحلا  تخادـنا و  الب  هب  داد و  بیرف 

ار یناتسود  امش  هب  منکیم  تیاکش  و  تخادنا . نیمز  رب  ارم  متـسب  وا  رب  لد  مدرک و  دامتعا  وا  رب  نوچ  و  درک ، رورغم  ارم  هک  ار  ایند  امش 
امـش هب  منکیم  تیاکـش  و  دنتـشاذگ . اـهنت  دـندش و  رازیب  نم  زا  زورما  دـنداد ، اهدـیما  ارم  مدوب . هدرک  دوـخ  راـی  سفن  شهاوـخ  هب  هک 

تیاکـش و  دنتـشاذگاو . ارم  دـندروخ و  ار  ملاـم  و  مدرک ، راـیتخا  دوخ  ناـج  رب  ار  ناـشیا  و  مدرک ، ناـشیا  تیاـمح  هک  ار  دوخ  نادـنزرف 
هب منکیم  تیاکـش  و  دنربیم . نارگید  ار  شعفن  تسا و  نم  رب  شباذع  لابو و  و  مدادن ، نآ  زا  ار  ادـخ  قح  هک  ار  یلام  امـش  هب  منکیم 

يربق رد  ندنام  رایسب  امش  هب  منکیم  تیاکش  و  دندش . نکاس  نآ  رد  نارگید  مدرک و  نآ  ریمعت  فرص  ار  دوخ  هیام  هک  ار  ياهناخ  امش 
ارم دـیناوتیم  ات  ناردارب  يا  یگنت . تشحو و  یکیرات و  هناـخ  منم  دوشیم ؛ مرک  نآ  رد  اهندـب  هک  ياهناـخ  منم  هک : دـنکیم  ادـن  هک  ار 

يراوخ و منهج و  شتآ  هب  دناهداد  تراشب  ارم  هک  یتسرد  هب  ماهدش . التبم  نآ  هب  نم  هچنآ  زا  دینک  رذح  امش  و  دیربب ، رید  دیراد و  هاگن 
رد هک  زارد  ياههیرگ  اههلان و  سپ  وا . ناتـسود  ادخ و  نامرف  رد  مدرک  ریـصقت  هچنآ  رب  هاترـسحاو  رابج . دنوادخ  بضغ  يدبا و  تلذم 

لخاد اـت  دـندینادرگیمرب  ارم  یکـشاک  دـنک . محر  ارم  هک  یتـسود  هن  و  دنونـش ، ار  شنخـس  هک  مراد  ياهدـننک  تعافـش  هن  مراد . شیپ 
. مدشیم نانمؤم 

ییاـهنت و هناـخ  منم  و  تبرغ . هناـخ  منم  هک : دـنکیم  ادـن  ار  مدرم  زور  ره  ربـق  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  و 
. منهج ياهيوگ  زا  يوگ  ای  تشهب ، ياهغاب  زا  مایغاب  هک  ربق  منم  ناروناج . مرک و  هناخ  منم  تشحو .

دینک دای  ار  گرم  راهنیز ! راهنیز ، هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  يورم  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
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اب و  دـندرک ، یعـس  تشهب  يارب  زا  هک  ناـنآ  يارب  يدـبا  تمعن  تـحار و  حور و  اـب  دیـسر  گرم  کـنیا  تـسین . گرم  زا  ياهراـچ  هـک 
مزال وا  يارب  دبا  تداعس  ادخ و  یتسود  هک  یسک  دندرک . یعـس  وا  يارب  دندروخ و  بیرف  هک  نانآ  يارب  دبا  باذع  تمادن و  تواقش و 

بجاو وا  يارب  دـبا  تواقـش  ناطیـش و  یتـسود  هک  یـسک  و  وا . تشپ  سپ  رد  وا  لـما  تسوا و  مشچ  ود  ناـیم  رد  وا  لـجا  تـسا ، هدـش 
. وا تشپ  سپ  رد  وا  لجا  تسوا و  مشچ  ود  نایم  رد  وا  ياهوزرآ  هدیدرگ ،

. دریگ رتشیب  ار  نآ  هیهت  دنک و  رتشیب  گرم  دای  هک  سک  نآ  هک : دومرف  دنرتکریز ؟ نانمؤم  زا  کی  مادک  هک : دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  و 
هک شاب  نانچ  يرادرب  ار  هزانج  هک  تقو  ره  حـلاصوبا  يا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  حـلاصیبا  زا  و 

درک و لوبق  ار  وت  بلط  ادخ  و  ینکب ، اههتشذگ  كرادت  هک  دنادرگرب  ایند  هب  ار  وت  هک  یبلطیم  ادخ  زا  ياهزانج و  نآ  نایم  رد  وت  ایوگ 
یتعامج زا  مراد  بجع  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  نکب . دوخ  كرادـت  نک و  نامگ  نینچ  نونکا  درک ، یهاوخ  هچ  لاح  نآ  رد  دـینادرگرب .

بعل و لوغـشم  زاب  دش و  دیابیم  هناور  هک : دـندز  ناشیا  نایم  رد  لیحر  يادـن  ار  هیقب  و  دـندینادرگنرب ، دـندرب و  ار  ناشیا  زا  یعمج  هک 
. دنايزاب

: هک دومرف  مدآینب . هب  توم  کلم  ندرک  رظن  زا  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  هک : یفعج  رباـج  زا  تسا  لوقنم  و 
و دنکیم . رظن  ناشیا  هب  توم  کلم  هک  تسا  یتقو  نآ  دنوشیم ؟ شوماخ  هبترمکی  همه  دناهتسشن و  یـسلجم  رد  یتعامج  هک  ینیبیمن 
. دنک هدنز  ار  وا  ادخ  هک  درک  اعد  دمآ و  ییحی  ترضح  ربق  رس  رب  یسیع  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا 

هچنانچ یـشاب  نم  سنوم  ایند  رد  هک  مهاوخیم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  هک : تفگ  یـسیع  هب  دمآ  نوریب  ربق  زا  دـش و  هدـنز  نوچ 
هبترم هک  يروآ  ایند  هب  رگید  راب  ارم  یهاوخیم  تسا ، هدشن  فرطرب  نم  زا  گرم  تدـش  ترارح و  زونه  یـسیع  ای  تفگ : يدوب . رتشیپ 

. تشگرب ربق  هب  هک  تشاذگ  ار  وا  سپ  مشکب ؟ ار  ندنک  ناج  یتخس  رگید 
تدابع و  دندوب ، هدش  تدابع  هجوتم  لیئارـساینب  ياههدازهاشداپ  زا  دنچ  یناوج  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  زا  و 

رب كاخ  دوب و  هدش  سردنم  هک  یهار  رـس  رب  دندیـسر  يربق  هب  يزور  دـنتفرگیم . تربع  دـندرکیم و  رـس  نیمز  رد  هک  دوب  نیا  ناشیا 
هک میسرپب  وا  زا  دنادرگ و  هدنز  ار  تیم  نیا  ادخ  دیاش  مینک  اعد  دییایب  دنتفگ : دوب . هدنامن  نآ  زا  یتمالع  زا  ریغب  دوب و  هتـسشن  نآ  يور 

یقلاخ وت  زجب  ار  ام  و  ام ، راگدرورپ  يا  ییام  هلا  وت  هک : دوب  نیا  ناشیا  ياعد  و  دندرک . اعد  سپ  ار . گرم  هزم  تسا  هدیشچ  وحن  هچ  هب 
ره و  دشابیمن ، گرم  ار  وت  زگره  ياهدـنز و  و  يوشیمن ، لفاغ  زگرهو  یتسه ، هشیمه  و  ییاهزیچ ، هدـنروآدیدپ  وت  تسین . يدوبعم  و 
زا سپ ، دوخ . تردـق  هب  ار  تیم  نیا  نک  هدـنز  یتسین . میلعت  هب  جاتحم  ینادیم و  ار  زیچ  همه  و  بیرغ ، تسا  يراک  ینأـش و  ار  وت  زور 
هب درک . زاب  نامـسآ  يوس  هب  هدید  و  ناسرت . تخیریم  ورف  شرـس  زا  كاخ  و  دیفـس ، شـشیر  رـس و  يوم  درک  نوریب  رـس  یتیم  ربق  نآ 

ياهتفای نوچ  هک  مینک  لاؤس  وت  زا  هک  دنک  هدنز  ار  وت  ادخ  هک  میدرک  اعد  دنتفگ : دیاهداتسیا ؟ نم  ربق  رـس  رب  هچ  يارب  هک : تفگ  ناشیا 
تـسا هدـشن  فرطرب  نم  زا  گرم  برَک  تنحم و  ملا و  زونه  منکاس و  ربق  نیا  رد  هک  تسا  لاس  هن  دون و  تفگ : ناشیا  هب  ار . گرم  هزم 

. هن تفگ : دوب ؟ دیفـس  نینچ  وت  ياهوم  يدرم ، هک  يزور  هک : دندیـسرپ  وا  زا  تسا . هتفرن  نوریب  نم  يولگ  زا  ندـنک  ناج  یخلت  زونه  و 
نوریب تعرـس  نیا  اب  ناسرت  دش و  لخاد  نآ  رد  حور  دش و  عمج  مندـب  ياههزیر  اهکاخ و  و  ایب ، نوریب  هک  مدینـش  ادـص  لاحلا  نوچ  اما 

ایهم شاهناخ  رد  وا  نفک  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  و  دش . دیفـس  مشیر  رـس و  يوم  تمایق  لوه  زا  مدمآ ،
. دنهدیم باوث  ار  وا  دنکیم  نآ  هب  رظن  هک  تقو  ره  و  دنسیونیمن ، نالفاغ  زا  ار  وا  دشاب 

يارب نک  عمج  و  ندرم ، يارب  وش  دلوتم  هک : دنکیم  ادن  ار  مدآ  دنزرف  زور  ره  يدانم  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  و 
ات تسه  وا  رما  رد  یتعـسو  ار  نمؤم  هدنب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  و  ندـش . بارخ  يارب  نک  انب  و  ندـش ، یناف 

يارب ار  هدـنب  نیا  نم  هک : دـنالکوم  وا  رب  هک  کلم  ود  نآ  هب  دـیامرفیم  یحو  یلاـعت  قح  دیـسر ، لـهچ  هب  وا  نس  نوچ  و  لاـس . لـهچ 
ار شلامعا  گرزب  درُخ و  رایسب و  كدنا  و  دینک ، طبـض  ار  شلامعا  وکین  و  دیریگ ، تخـس  وا  رب  ار  راک  نونکا  مداد . رمع  یتدم  تربع 
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هیهت شاب و  ربخ  اب  هک : دـنیوگیم  وا  هب  تشذـگ  هدـنب  رب  لاس  لهچ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  و  دیـسیونب .
لخاد هک  زور  ره  هک : تسا  لوـقنم  هـیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  و  یتـسین . روذـعم  وـت  رگید  هـک  نـک  تـسرد  ار  دوـخ 
يارب هک  نکب  ریخ  لمع  وگب و  ریخ  نم  رد  سپ  مهاوگ . وت  رب  ماهزات و  زور  نم  مدآ ! دنزرف  يا  هک : دنکیم  ادـن  ار  مدآ  دـنزرف  دوشیم ،
لوسر ترضح  تمدخ  هب  مصاع  نب  سیق  هک  تسا  لوقنم  و  دید . یهاوخن  نیا  زا  دعب  ارم  هک  یتسرد  هب  تمایق . زور  رد  مهد  یهاوگ  وت 

ای هک : دومرف  میراد . رایسب  هظعوم  هب  جایتحا  میـشابیم و  اهنابایب  رد  هک  وگب  هظعوم  ار  ام  هللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
باسح زیچ  ره  رب  و  تسه ، ترخآ  اـیند  اـب  و  تسه ، یندرم  یناگدـنز  ره  اـب  و  تسه ، یتلذـم  اـیند  رد  یتزع  ره  اـب  هک  یتسرد  هب  سیق 

هک نادب  سیق  يا  تسه . ياهزادنا  ار  یلجا  ره  و  تسه ، یباقع  ار  یهانگ  ره  و  تسه ، یباوث  ار  هنـسح  ره  و  تسه ، یهاوگ  ياهدننک و 
نیرق نآ  سپ  تسوت . لمع  نآ  و  یـشاب . هدرم  يوش و  نوفدم  وا  اب  وت  و  دشاب ، هدنز  دوش و  نوفدم  وت  اب  هک  دوب  دهاوخ  ینیرق  وت  اب  هتبلا 

اب نیرق  نآ  هک  نادب  و  تشاذگ . دهاوخاو  ار  وت  تسا  دب  تسا و  میئل  رگا  و  تشاد ، دهاوخ  یمارگ  ار  وت  تسوکین  تسا و  میرک  رگا  وت 
رگا یشاب و  هتـشاد  وا  اب  سنا  ات  نادرگ  حلاص  لمع  ار  دوخ  نیرق  سپ  نیرق . نآ  زا  رگم  دیـسرپ  دنهاوخن  وت  زا  دش و  دهاوخ  روشحم  وت 

نم نایعیـش  هب  ارم  مالـس  هک : تفگ  یفعج  رباج  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  تشاد . یهاوخن  تشحو  نآ  ریغ  زا  دشاب  حـلاص  ریغ 
. تعاط هب  رگم  تسج  ناوتیمن  ادخ  هب  برقت  و  تسین ، یشیوخ  ادخ  ام و  نایم  هک  وگب  ناشیا  هب  ناسرب و 

و دهدیمن . عفن  وا  هب  ام  تبحم  دنک  ادخ  تیصعم  هک  یسک  و  تسام ، هعیش  زا  دشاب  هتشاد  ام  تبحم  دنک و  ادخ  تعاطا  هک  ره  رباج  يا 
بحاـص مکح  تنطلـسیب و  و  دـشاب ، زیزع  موق  هریـشع و  نودـب  هک  دـهاوخ  هک  ره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

ادخ تیصعم  تلذ  زا  هک  دیاب  سپ  دهد ، ناشیا  هب  یلام  هک  نآ  نودب  دننک  شتعاطا  مدرم  و  دشاب ، زاینیب  ینغ و  لامیب  و  دشاب ، تباهم 
لوسر ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  و  تسا . لصاح  وا  يارب  همه  اهنآ  هک  دوش ، لخاد  ادخ  يرادربنامرف  تعاطا و  تزع  هب  دیآ و  نوریب 

راهچ زا  وا  زا  دـننکن  لاؤس  ات  دـنکیمن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  تماـیق  زور  رد  هدـنب  چـیه  ياهمدـق  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هدـیناسر مه  هب  اجک  زا  هک  شلام  زا  و  تسا ؛ هدرک  هنهک  زیچ  هچ  رد  هک  شیناوح  زا  و  تسا ؛ هدرک  یناف  زیچ  هچ  رد  هک  شرمع  زا  زیچ :

. تیب لها  ام  تبحم  زا  و  تسا ؛ هدرک  فرص  زیچ  هچ  رد  و 
نم تدابع  يارب  ار  دوخ  مدآ  دـنزرف  يا  هک : تسا  هتـشون  تاروت  رد  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  و 

منکب و وت  جایتحا  عفر  هک  تسا  نم  رب  و  مراذـگناو ، وت  بلط  یعـس و  هب  ار  وت  و  قلخ ، زا  يزاینیب  انغ و  زا  منک  رپ  ار  وت  لد  ات  زاس  غراف 
و منکن ، وت  جایتحا  عفر  و  ایند ، لغـش  زا  منک  رپ  ار  وت  لد  يزاسن  غراف  نم  تدابع  يارب  ار  دوخ  رگا  و  مهد . اج  وت  لد  رد  ار  دوخ  فوخ 

. مراذگب دوخ  یعس  هب  ار  وت 
تسا و هدرک  تشپ  تسا و  هدرک  راـب  اـیند  هک  یتـسرد  هب  هک : دومرف  هک  تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 
زا امـش  سپ  تسه . باحـصا  نادـنزرف و  ار  ترخآ  ایند و  زا  کـی  ره  و  دـیآیم . تسا و  هدرک  ور  تسا و  هدرک  راـب  ترخآ  و  دوریم ،

یتسرد هب  دییامن . تبغر  ترخآ  يوس  هب  دیـشاب و  ایند  رد  نادهاز  زا  هورگ ! يا  ایند . نانکراک  نادـنزرف و  زا  هن  دیـشاب  ترخآ  نادـنزرف 
دوخ نآ  هب  دننادیم و  دوخ  شوخ  يوب  ار  بآ  و  دناهداد ، رارق  دوخ  شرف  ار  كاخ  و  دننادیم ، دوخ  طاسب  ار  نیمز  ایند  رد  نادـهاز  هک 

تـسا تشهب  قاتـشم  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  یندیرب . ایند  زا  دـناهدیرب  دـناهدرک و  ادـج  ار  دوخ  و  دـنزاسیم ، وبـشوخ  دـنیوشیم و  ار 
درک ایند  كرت  هک  یـسک  و  دوشیمن ، تامرحم  بکترم  هتبلا  دـسرتیم  منهج  شتآ  زا  هک  یـسک  و  دـنکیم ، شومارف  ار  ایند  ياهتوهش 

تـشهب رد  ار  تشهب  لها  ایوگ  هک  دنانانچ  نیقی  هبترم  رد  هک  تسه  ناگدنب  ار  دـخ  هک  یتسرد  هب  دوشیم . لهـس  وا  رب  ایند  ياهتبیـصم 
مغ زا  هتـسویپ  ناشیا  ياهلد  دنانمیا و  ناشیا  رـش  زا  مدرم  دنابذعم . هک  دـناهدید  منهج  رد  ار  منهج  لها  ایوگ  دـندلخم و  هک  دـناهدید 

. دـناهدرکن راوشد  دوخ  رب  تسا و  کبـس  ناشیا  ياهراک  و  تاهبـش . تاـمرحم و  زا  تسا  فیفع  ناـشیا  ياهـسفن  تسا . نوزحم  ترخآ 
دزن دوـشیم  بش  نوـچ  دـندرک . اـیهم  دوـخ  يارب  یهاـنتمریغ  زارد  رود و  ياـهتحار  ترخآ  رد  سپ  دـندرک ، ربـص  كدـنا  يزور  دـنچ 
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یعس دننکیم و  دوخ  راگدرورپ  هب  هثاغتسا  يراز و  عرضت و  و  ددرگیم ، يراج  ناشیور  رب  ناشیا  هدید  بآ  دنتـسیا و  اپرب  دوخ  دنوادخ 
تباب زا  دناناراکوکین . دنانایاناد ، دنانامیکح ، دنانارابدرب ، دش  زور  نوچ  و  دـننک . دازآ  یهلا  باذـع  زا  ار  دوخ  ياهندـب  هک  دـننکیم 
نامگ دـننکیم  رظن  ناشیا  هب  ایند  لها  نوچ  هدـینادرگ . فیحن  هدیـشارت و  نینچ  ار  ناشیا  تداـبع ، هب  یهلا  فوخ  دـناهدش . کـیراب  ریت 

لقع هک  دـنربیم  نامگ  یـصعب  و  دـناتبحم . ّبح و  فوخ و  رامیب  هکلب  تسین  یندـب  يرامیب  ار  ناشیا  و  دـنرامیب ؛ ناشیا  هک  دـننکیم 
. هدرک اج  ناشیا  لد  رد  منهج  شتآ  میب  هکلب  تسا  نینچ  هن  و  تسا ؛ هدش  طولخم  یگناوید  هب  ناشیا 

شتاناویح ناغرم و  شلها و  هک  تشذگ  يا ] ] هیرق رب  یسیع  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  و 
ای هک : دنتفگ  نایراوح  دندرکیم . نفد  ار  رگیدکی  دـندوب  قرفتم  رگا  یهلا . باذـع  هب  رگم  دـناهدرمن  اهنیا  هک : دومرف  دـندوب . هدرم  همه 

قحتـسم هک  مینک  كرت  مینادب و  ار  لامعا  نآ  ام  هک  دنهد ، ربخ  ار  ام  دوخ  لامعا  زا  هک  دنادرگ  هدنز  ار  اهنیا  هک  ناوخب  ار  ادخ  هللاحور 
يدنلب رب  یسیع  ترضح  دش  بش  نوچ  داد . دنهاوخ  باوج  نک ، ادن  ار  ناشیا  هک : دیسر  ادن  درک ، اعد  یـسیع  سپ  میوشن . یهلا  باذع 

هک امش  لامعا  دوب  هچ  هک  دییوگب  هک : دومرف  ترضح  هللاحور . ای  کیبل  هک : تفگ  باوج  ناشیا  زا  یکی  هیرق . لها  يا  تفگ : داتـسیا و 
مک ادـخ  زا  و  میتشادیم ، تسود  رایـسب  ار  ایند  و  میدرکیم ، تعاطا  ار  ناهارمگ  لطاب و  توغاـط و  هک : دـنتفگ  دـیدش ؟ كـاله  نینچ 
ایند امش  تبحم  دوب  هنوگچ  هک : دومرف  میدوب . بعل  وهل  لوغشم  هتسویپ  و  میدوب ، لفاغ  و  میتشاد ، زارد  ياهوزرآ  اهلما و  و  میدیسرتیم ،

میتـسیرگیم و درکیم  تشپ  رگا  و  میدـشیم ، لاحـشوخ  درکیم  اـم  هب  ور  هک  هاـگره  ار ؛ دوـخ  رداـم  لـفط ، تبحم  دـننام  تفگ : ار ؟
تبقاع دوب  هنوگچ  هک : دومرف  میدرکیم . ناراکهانگ  تعاطا  تفگ : دـیدرکیم ؟ نوچ  توغاـط  تعاـطا  هک : دومرف  میدـشیم . نوزحم 
نیجـس هک : تفگ  تسیچ ؟ هیواه  هک : دومرف  میدید . هیواه  رد  ار  دوخ  حبـص  میدـیباوخ و  تیهافر  تیفاع و  رد  یبش  تفگ : امـش ؟ راک 
ناشیا دیتفگ و  هچ  امش  هک : دومرف  تمایق . زور  ات  دنزورفایم  ام  رب  هک  شتآ  زا  تساههوک  تفگ : تسا ؟ مادک  نیجس  هک : دومرف  تسا .

غورد هک : دـنتفگ  اـم  هب  مینک . یگدـنب  مینکب و  اـیند  كرت  اـت  اـیند  هب  دـینادرگرب  ار  اـم  هک : میتـفگ  اـم  هک : تفگ  دـنتفگ ؟ هچ  امـش  هـب 
رد شتآ  ياهماجل  هللاحور  ای  تفگ : تفگن ؟ نخـس  وت  ریغ  یتفگیم و  نخـس  نم  اب  وت  نیمه  ارچ  اهنیا  ناـیم  رد  هک : دومرف  دـییوگیم .

یهلا باذع  نوچ  مدوبن . ناشیا  زا  اما  مدوب  ناشیا  نایم  رد  نم  و  ناشیا . ياهماجل  تسا  دادـش  ظالغ  هکئالم  تسد  رد  تسا و  ناشیا  رس 
. تفای مهاوخ  تاجن  ای  داتفا  مهاوخ  شتآ  رد  هک  منادیمن  منهج ؛ رانک  رد  ماهتخیوآ  وم  کی  هب  نم  تفرگارف . ناشیا  اب  مه  ارم  دش  لزان 

ندیباوخ اههلبزم  يور  رب  ندروخ و  تشرد  کمن  اب  ار  کشخ  نان  ادخ ! ناتسود  يا  هک : دومرف  درک و  نییراوح  هب  ور  یـسیع  ترـضح 
. تسا ترخآ  ایند و  تیفاع  بجوم  دراد و  رایسب  ریخ 

رد هک  دنام  هدجـس  رد  زور  لهچ  دـش  رداص  وا  زا  یلوا  كرت  دوواد  ترـضح  نوچ  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  و 
يراج شیاهمـشچ  زا  نوخ  دـش و  هتفاکـش  شیناشیپ  هک  نآ  ات  زاـمن ، تقو  رگم  تشادیمنرب  هدجـس  زا  رـس  و  تسیرگیم ، زور  بش و 

؟ مهد بآ  ار  وت  ياهنشت  ای  منادرگ ؟ ریس  ار  وت  ياهنسرگ  ایآ  یهاوخیم ؟ هچ  دوواد  يا  هک : دیـسر  وا  هب  ادن  زور  لهچ  زا  دعب  و  دیدرگ .
هک وت  هک  منادیم  هک  نآ  لاح  مشاـبن و  ناـسرت  هنوگچ  اراـگدرورپ  تفگ : منادرگ ؟ نمیا  ار  وت  یناـسرت  اـی  مناـشوپب ؟ ار  وت  یناـیرع  اـی 

بناج هب  تفر  نوریب  دوواد  يزور  سپ  نک . هبوت  دوواد  يا  هک : دومرف  یحو  وا  هب  ادخ  درذگیمن . وت  زا  ناملاظ  ملظ  یلداع و  دـنوادخ 
رگم دنامیمن  ياهدنرد  یغرم و  یهوک و  یتخرد و  یگنـس و  چیه  دناوخیم  روبز  ترـضح  نآ  هک  هاگره  و  دـناوخیم . روبز  و  ارحص ،

هک دوب  يدباع  ربمغیپ  اجنآ  رد  هک  دوب  يراغ  هوک  نآ  رب  و  دیـسر ، یهوک  هب  هک  نآ  ات  هیرگ . ناغف و  رد  دندرکیم  تقفاوم  وا  اب  هک  نآ 
تـصخر لیقزح  يا  تفگ : دوواد  تسا . دوواد  ترـضح  هک  تسناد  دینـش  ار  تاناویح  اههوک و  يادـص  نوچ  دـنتفگیم . لـیقزِح  ار  وا 

كرت رب  ار  دوواد  نکم  شنزرـس  هک : دـمآ  یحو  لـیقزح  هب  تسیرگ . دوواد  يراـکهانگ . وـت  هن ؛ تفگ : میاـیب ؟ ـالاب  هب  نم  هک  یهدیم 
تفرگ ار  دوواد  تسد  لیقزح  سپ  دوشیم . التبم  ییاطخ  هب  هتبلا  مراذـگاو  دوخ  هب  نم  ار  هک  ره  هک  نک  بلط  ار  تیفاع  نم  زا  و  یلوا ،

ياهدیناسر مه  هب  بجُع  زگره  تفگ : هن . تفگ : ياهدینارذگ ؟ رطاخ  هب  یهانگ  هدارا  زگره  لیقزح  يا  تفگ : دوواد  درب . دوخ  دزن  هب  و 
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؛ هلب تفگ : تسا ؟ هدرک  روطخ  ترطاخ  رد  نآ  تاوهـش  ایند و  هب  لیم  زگره  تفگ : هن . تفگ : ادـخ ؟ تدابع  زا  يراد  هک  یلاـح  نیا  زا 
موشیم لخاد  هوک  فاکش  نیا  نوردنا  هب  تفگ : ینکیم ؟ جالع  هچ  ار  نآ  هک : دیـسرپ  دیآیمرد . نم  لد  رد  لایخ  نیا  هک  تسه  هاگ 

تخت نآ  يور  رب  تسا و  هتـشاذگ  نهآ  زا  یتخت  هک  دـید  دـندش ، بعِـش  لخاد  وا  اب  دوواد  مریگیم . تربع  تسه  اـجنآ  رد  هچنآ  زا  و 
. ملش نب  يورا  منم  هک : دوب  هتشون  دناوخ ، ار  حول  دوواد  تسا . هتشاذگ  تخت  نآ  دزن  نهآ  زا  یحول  تسا و  هتخیر  هدیسوپ  ياهناوختسا 
و دـش ، نم  شرف  كاخ  هک  دـش  نیا  نم  راک  رخآ  و  مدرب . تراکب  ار  رتخد  رازه  و  مدرک ، اـنب  رهـش  رازه  و  مدرک ، تهاـشداپ  لاـس  رازه 

. دروخن ایند  بیرف  دنیبب  ارم  هک  یسک  سپ  دندش . نم  نابحاصم  ناگیاسمه و  مدژک  رام و  و  دش ، نم  هاگهیکت  شلاب و  گنس 

لاجد نایب  رد  میود : دصقم 

. درک دهاوخ  جورخ  هیلع  هللا  تاولص  رمالابحاص  ترضح  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  لاجد  جورخ  نامزلارخآ  ياههنتف  زا  یکی  هک  نادب 
اب و  دنتفر ، وا  دزن  هب  ترضح  و  دش ، دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  وا  تسا : هدش  دراو  هماع  ثیداحا  رد  هچنانچ  و 

اههزره و  یتـسین . رتراوازـس  نم  زا  يربـمغیپ  هب  وت  تفگ : درکن و  لوبق  و  درک ، مالـسا  فیلکت  وا  هب  ترـضح  و  تفگ ، نخـس  ترـضح 
یهاوخن دوخ  يوزرآ  هب  درک و  یهاوـخن  زواـجت  دوـخ  لـجا  زا  هک  وـش  رود  هک : دوـمرف  وا  هب  ترـضح  درک . گرزب  ياـهاوعد  تفگ و 

تـسا هدشن  ثوعبم  يربمغیپ  چیه  هک : دومرف  شباحـصا  هب  ترـضح  سپ  تفای . یهاوخن  تسا  هدش  ردقم  وت  يارب  زا  هچنآ  ریغ  دیـسر و 
ياوعد رگا  سپ  دـینادرگ . رهاـظ  تما  نیا  رد  دومرف و  ریخأـت  ار  وا  ادـخ  و  تسا . هدومرف  رذـح  لاـجد  هنتف  زا  ار  دوـخ  موـق  هکنیا  رگم 

راوس يرخ  رب  دمآ و  دهاوخ  نوریب  و  تسین . مشچکی  روعا و  امش  دنوادخ  هک  دینادب  نیقی  دوش  هبتشم  وا  رما  امش  رظن  رد  دنک و  ییادخ 
بآ زا  يرهن  نان و  زا  یهوک  یخزود و  یتشهب و  وا  اب  و  خـسرف .) ثلث  ینعی   ) دـشاب لیم  کی  وا  غـالا  شوگ  ود  نیباـم  هک  دـش  دـهاوخ 
ریغب دش  دهاوخ  نیمز  قافآ  لخاد  تشگ و  دهاوخ  ملاع  درگ  و  دوب . دنهاوخ  نانیـشنهیداب  نانز و  نایدوهی و  وا  عابتا  رثکا  و  دوب ، دهاوخ 

: هک تسا  هدرک  تیاور  هربس  نب  لازن  زا  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا  دش و  دـناوتیمن  اهنآ  لخاد  هک  هنیدـم  ناتـسگنس  ود  هنیدـم و  هکم و  زا 
زا شیپ  دییامن  لاؤس  نم  زا  دیهاوخ  هچنآ  مدرم  هورگ  يا  هک : هبترم  هس  دومرف  هبطخ  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور 

: هک دومرف  ترـضح  دـنکیم ؟ جورخ  لاجد  تقو  هچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  ناـحوَص  نب  هعَـصعَص  سپ  دـیباین . ارم  هک  نآ 
اهتناما و  دننک ، عیاض  ار  زامن  مدرم  هک  تسا  نآ  شتمالع  ددرگیم . رهاظ  رگیدکی  یپ  زا  هک  تسه  دـنچ  یتفـص  یتمالع و  ار  وا  جورخ 

هب ار  اهراک  و  دنـشورف ، ایند  هب  ار  نید  و  دنزاس ، یلاع  ياهانب  و  دنریگ ، هوشر  و  دنروخ ، ابر  و  دـنناد ، لالح  ار  غورد  و  دـننک ، تنایخ  ار 
و دنرامش ، لهس  ار  مدرم  نوخ  و  دنور ، سفن  ياهـشهاوخ  یپ  زا  و  دننک ، محر  عطق  و  دنیامن ، لمع  نانز  تروشم  هب  و  دنیامرف ، ناهیفس 

ارما ناریزو  و  دنشاب ، رادرکدب  رجاف و  ناشیا  ناریما  و  دنرامـش ، دوخ  رخف  ار  ندرک  ملظ  و  دنناد ، یناوتان  فعـض و  زا  ار  يرابدرب  ملح و 
ناتهب و انز و  و  دـشاب ، شاف  ناشیا  نایم  رد  قحان  یهاوگ  و  دنـشاب ، ناقـساف  نآرق  نایراق  و  دنـشاب ، نئاخ  ناشیا  ياسؤر  و  دنـشاب ، ملاـظ 
ار نادب  و  دنزاس ، دنلب  ياههرانم  و  دنهد ، تنیز  الط  هب  ار  اهدجـسم  و  دـننک ، رویز  ار  اهفحـصم  و  دـنروآ ، اج  هب  هینالع  ار  نایغط  هانگ و 

تراجت رد  دنوش  کیرش  اهرهوش  اب  نانز  و  دننکـش ، ار  اهنامیپ  و  دشاب ، فلتخم  ناشیاهیأر  اما  دشاب  رپ  ناشیا  ياهفـص  و  دنراد ، یمارگ 
هیقت نارجاف  زا  و  دشاب ، ناشیا  نیرتتسپ  یموق  ره  گرزب  و  دنونـش ، ار  ناشیا  نخـس  دـشاب و  دـنلب  ناقـساف  يادـص  و  ایند ، صرح  يارب 

و دنراد ، هاگن  دوخ  يارب  اهزاس  هدنناوخ و  نازینک  و  دننادرگ ، ریما  ار  نانئاخ  و  دنیامن ، قیدصت  ار  وگغورد  و  ناشیا ، ررض  سرت  زا  دننک 
هدشن هاوگ  ناهاوگ  و  دـنیآرد ، نانز  يز  رد  نادرم  و  دنـشاب ، هیبش  نادرم  هب  نانز  دـنوش  راوس  نیز  رب  نانز  و  دـننک ، تنعل  ار  اههتـشذگ 

رب ار  شیم  تسوپ  و  دنهد ، حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  راک  و  دنریگ ، دای  ار  نید  ملع  ریغ  مولع  و  دنهد ، ضرق  هب  یهاوگ  و  دـنهد ، یهاوگ 
. دشاب کیدزن  رایسب  تمایق  ماگنه  نیا  رد  و  دشاب . رتخلت  ربص  زا  دشاب و  رتهدیدنگ  رادرم  زا  ناشیا  ياهلد  و  دنـشک ، گرگ  دننام  ياهلد 
ار وا  هک  تسا  یسک  نآ  یقـش  و  تسا . دیـصلا  نب  دیاص  دومرف : تسیک ؟ لاجد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : و  هتابن ، نب  غبـصا  تساخرب  سپ 
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. دنک وا  بیذکت  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  دیامن . قیدصت 
. دشاب هیدوهی  هب  روهشم  هک  یهد  زا  دنیوگ  ناهبصا  ار  نآ  هک  دنک  جورخ  يرهش  زا 

رد و  دشاب . ینوخ  هراپ  دننام  شمشچ  نایم  و  دشخرد ، حبص  هراتـس  دننام  دشاب و  وا  یناشیپ  رد  شپچ  مشچ  دشاب و  روک  شتـسار  مشچ 
و دشاب ، دود  زا  یهوک  شیور  شیپ  رد  دور و  اهایرد  يور  رب  دناوخ . دناوت  سک  همه  هک  یطخ  هب  رفاک  دشاب : هتشون  شمـشچ  ود  نایم 
رب و  دشاب . مدرم  نایم  رد  میظع  طحق  هک  دنک  جورخ  یلاس  رد  و  تسا . یندروخ  هک  دننک  نامگ  مدرم  هک  دـشاب  یهوک  شتـشپ  سپ  رد 
هب و  دور . ورف  بآ  نآ  درذگب  هک  یبآ  ره  هب  دوش . هدیچیپ  شیاپ  ریز  زا  نیمز  و  دشاب . لیم  کی  شماگ  ره  هک  دـشاب  راوس  يدیفـس  رخ 

. دییآ دزن  هب  نم ! ناتسود  هک : دنونش  سک  همه  هک  دنک  دایرف  دنلب  زاوآ 
. ماهدومن هار  اهنآ  هب  ار  امـش  ماهدرک و  امـش  روما  ریدقت  ماهدرک و  تسرد  ار  امـش  ياضعا  ماهدرک و  قلخ  ار  امـش  هک  يدنوادخ  نآ  منم 
. دوریم هار  و  تسا ، مسج  و  دروخیم ، ماعط  و  تسا ، مشچکی  وا  تسادخ . نمشد  نآ  دیوگیم . غورد  و  امـش . راوگرزب  راگدرورپ  منم 

. دوب دنهاوخ  زبس  ياههالک  نابحاص  انز و  نادنزرف  نامز  نآ  رد  وا  ناعباتم  رثکا  و  تسا . هزنم  تافص  نیا  زا  امش  دنوادخ  و 
هک یـسک  نآ  تسد  رب  هعمج ، زور  زا  تعاس  هس  زا  دعب  دنیوگیم ، قیفا  هبقع  ار  نآ  هک  یهاگندرگ  رب  تشک  دهاوخ  ماش  رد  ار  وا  ادخ 

. دوب دهاوخ  میظع  هیلب  نآ  زا  دعب  درک . دهاوخ  زامن  وا  بقع  رد  یسیع 

تـشاد دـهاوخ  دوخ  اب  و  افـص ، هوک  شیپ  زا  ضرالاهباد  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  هک : دومرف  نینمؤملا ؟ ریما  ای  دوب  دـهاوخ  زیچ  هچ  دـنتفگ :
یناشیپ رب  ار  اصع  و  اقح . نمؤم  اذـه  هک : دریگیم  شقن  دراذـگیم ؛ نمؤم  یناشیپ  رب  ار  رتشگنا  ار . یـسوم  ياـصع  نامیلـس و  يرتشگنا 

اـشوخ هک : دـیوگیم  رفاک  و  رفاک ! يا  وت  رب  ياو  هک : دـیوگیم  نمؤم  هک  نآ  یتح  اقح . رفاک  اذـه  هک : دریگیم  شقن  و  دـهنیم ؛ رفاک 
هک دنکیم  دـنلب  ار  دوخ  رـس  هباد  ماگنه  نآ  رد  سپ  مدـشیم . زیاف  میظع  تداعـس  هب  مدوب و  وت  لثم  زورما  نم  شاک  نمؤم ! يا  وت  لاح 

چیه دهدیمن و  عفن  هبوت  ماگنه  نیا  رد  و  دیامن ، عولط  برغم  زا  باتفآ  هک  تسا  نآ  زا  دعب  نیا  و  یهلا . رما  هب  دـننیبیم  ار  وا  سک  همه 
نیا زا  دـعب  لاح  زا  هک : دومرف  ترـضح  نآ  سپ  دـنکیمن . هدـیاف  وا  نامیا  دـشاب  هدرواین  نامیا  رتشیپ  هک  یـسک  و  دوشیمن ، لوبق  لمع 

. میوگن يرگید  هب  دوخ  تیب  لها  ریغ  هب  هک  هدومرف  ربمغیپ  ترضح  هک  دیسرپم 
ترـضح نادنزرف  زا  مهن  تفگ : تسیک ؟ درک  دهاوخ  زامن  یـسیع  وا  بقع  رد  هک  نآ  هک : مدیـسرپ  هعـصعص  زا  نم  هک : دـیوگیم  لازن 

رهاظ میهاربا  ماـقم  رجح و  نکر  ناـیم  زا  و  ددرگیم ، علاـط  شبرغم  زا  هک  تسا  یباـتفآ  وا  و  تسا . مهدزاود  ماـما  تسا و  نیـسح  ماـما 
نادب و  دنکن . ملظ  يرگید  هب  سک  چیه  هک  درک  دهاوخ  اپرب  وا  تلادع  يوزارت  و  درک ، دهاوخ  كاپ  نارفاک  زا  ار  نیمز  و  دش ، دـهاوخ 
تاولص رمالابحاص  ترـضح  کلم  ياضقنا  زا  دعب  تسا و  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ضرالاهباد  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم  ثیداحا  زا  هک 

. دوب دهاوخ  تمایق  مایق  هب  لصتم  دش و  رهاظ  هیلع  هللا 

دراد نادب  هراشا  ثیدح  نیا  هک  نآ  لاوحا  زا  یضعب  رکذ  داعم و  زا  یلمجم  نایب  رد  میس : دصقم 

عیمج نید  يرورـض  داعم  نیا  و  تافاکم . يارب  زا  تمایق  زور  رد  ار  قیالخ  یلاعت  قح  ندـینادرگ  هدـنز  زا : تسا  تدابع  داـعم  هک  نادـب 
تسین و کـش  لـباق  هک  هدیـسر  روهظ  هب  يوحن  هب  تما  عاـمجا  يوبن و  هرثکتم  راـبخا  ینآرق و  هحیرـص  تاـیآ  هار  زا  و  تسا . ناربمغیپ 
تسا و هقدنز  رفک و  بجوم  ددرگیمنرب  ندب  نیا  اما  درادیم  اهتذل  حور ، هک  ندرک  لیوأت  ای  وا  ندرک  راکنا  و  درادن ، هار  نآ  رد  ههبش 

رما هب  اهنامـسآ  و  تفای ، دهاوخ  هار  نیمز  نامـسآ و  يانب  رد  لزلزت  رخآ ، هک  دنادب  نیقی  هب  دنک و  داقتعا  هک  تسا  بجاو  فلکم  ره  رب 
دهاوخ دوب  هچنانچ  ناشدوخ  يازجا  زا  همه  ياهندب  یلاعت  قح  و  دیـشاپ ، دهاوخ  رگیدـکی  زا  اههوک  و  دـش ، دـهاوخ  هدـیدرون  رد  یهلا 
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حاورا و  دیـشخب ، دـهاوخ  تایح  و  دوخ ، هلماـک  تردـق  هب  درک  دـهاوخ  عمج  ار  هدیـشاپ  مه  زا  هدـش  قرفتم  هدیـسوپ  يازجا  و  تخاـس ،
هرتاوتم ثیداحا  هرثکتم و  تایآ  تسا و  نکمم  روما  نیا  هک  اریز  دینادرگ . دهاوخ  روشحم  داد و  دهاوخ  شزیمآ  اهندـب  نآ  هب  ار  قیالخ 

. تسین لیوأت  لباق  الصا  هک  يوحن  هب  هداد  ربخ  شعوقو  زا 
زا دعب  و  تشگ ، دهاوخ  ققحتم  اهنیا  لاثما  لامعا و  ياههمان  ندیجنـس  نازیم و  طارـص و  زا  تمایق  تایـصوصخ  هک  تسناد  دیاب  اضیا  و 
ریغ ناملِغ و  نیتاسب و  روصق و  روح و  اب  تشاد  دهاوخ  ینازرا  نادواج  تشهب  ار  یتشهب  دوخ ، دیعو  هدعو و  ياضتقم  هب  یلاعت  قح  نآ 

میمح و موقز و  برقع و  رام و  شتآ و  رب  تسا  لمتـشم  هک  خزود  میلا  باذـع  هبار  یخزود  و  دربیم ، تذـل  نآ  هب  یمدآ  هچنآ  زا  اهنیا 
. تسین لیوأت  لباق  هدیدرگ و  تباث  ققحم و  ثیداحا  تایآ و  زا  اهنیا  عیمج  و  درک . دهاوخ  راتفرگ  تاملؤم ، تایذوم و  زا  اهنیا  لاثما 

قح اهنیا  لاثما  ریکن و  رکنم و  لاؤس  ربق و  باذـع  زا  توم ، زا  دـعب  تایـصوصخ  ثیداحا ، تایآ و  ياضتقم  هب  هک  تسناد  دـیاب  رگید  و 
قلعت ندـب  نیمه  هب  لوا  تعاس  رد  و  دـندوجوم ، دـنیوگ  خزرب  ار  نآ  هک  تماـیق  روهظ  زا  شیپ  توم و  زا  دـعب  ناـمز  رد  سوفن  تسا و 

. تسا ندب  نیمه  رد  دشابیم  ار  یتوم  رثکا  هک  ربق  راشف  هطغُض و  و  دننکیم ، لاؤس  ندب  نیمه  رد  ناشیا  زا  ریکن  رکنم و  و  دنریگیم ،
، دنشابیم معنتم  نآ  ياهتمعن  زا  و  دنشابیم ، ایند  تشهب  رد  و  دننکیم ، ناریط  اوه  نایم  رد  یلاثم  ياهندب  رد  نانمؤم  حاورا  نآ  زا  دعب  و 
و دنراد . عالطا  دوخ  ناگدننک  ترایز  زا ]  ] و دوخ ، ربق  رب  دنوشیم  رضاح  تسا -  فرشا  فجن  يارحص  هک  مالسلايداو -  رد  یهاگ  و 
. دنوش روشحم  هک  یماگنه  ات  دننکیم  باذع  ار  ناشیا  نآ ، ریغ  ای  توهرب  يداو  رد  و  دنشابیم ، بذعم  یلاثم  ياهندب  رد  نارفاک  حور 

لیوأت هار  و  تسا ، تلالـض  رفک و  بجوم  هک  قداص ، ربخم  نداد  ربخ  زا  دعب  درک  دیابیمن  شوگ  باب  نیا  رد  ار  هدـحالَم  ياهههبـش  و 
. دناسریم داحلا  هب  ار  سک  نیا  يدوز  هب  هک  تسب  دیابیم  باب  ره  رد  ار 

هک متفر  فجن  يارحص  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  رد  یبش  هک : ربتعم  دنـس  هب  ینرُع  هبَح  زا  تسا  لوقنم  هچنانچ 
هدنام هک  ردق  نآ  مداتسیا  مه  نم  دنیوگیم . نخس  یتعامج  اب  ایوگ  هچنانچ  دنداتـسیا  اجنآ  رد  ترـضح  دنیوگیم . مالـسلايداو  ار  نآ 

. مدش گنتلد  هک  ردق  نآ  مداتسیا  متساخرب و  سپ  مدش . ریگلد  هک  ردق  نآ  متسشن  سپ  مدش .
یتـخارتسا كدـنا  یـشکب . رازآ  نداتـسیا  يرایـسب  زا  هک  مسرتیم  نینمؤملا  ریما  اـی  متفگ : مدرک و  عمج  ار  دوخ  يادر  متـساخرب و  سپ 

اب هک  دنتـسه  نینچ  گرم  زا  دـعب  ناشیا  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : مریگیم . سنا  ناشیا  هب  مرادیم و  تبحـص  نانمؤم  اب  هک : دومرف  اـمرفب .
اب دناهتـسشن و  هقلح  هقلح  هک  ار  ناشیا  دـید  یهاوخ  دـنوش  رهاـظ  وت  يارب  رگا  و  هلب ؛ هک : دومرف  ترـضح  درک ؟ ناوت  وگوتفگ  ناـشیا 

تسین ینمؤم  چیه  و  ناشیا . ياهحور  هک : دومرف  ناشیا ؟ حور  ای  تسا  رـضاح  اجنیا  رد  ناشیا  ياهندب  متفگ : دنیوگیم . نخـس  رگیدکی 
زا تسا  ياهعقب  يداو  نیا  و  مالـسلايداو . هب  دوش  قحلم  هک  دـنیوگیم  ار  شحور  هک  نیا  رگم  نیمز  ياـههعقب  زا  ياهعقب  رد  دریمب  هک 

. ندع تنج 
اجنآ رد  هک  مسرتیم  تسا و  دادـغب  رد  نم  ردارب  هک : درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  و 

دنامیمن نیمز  برغم  قرـشم و  رد  ینمؤم  چـیه  هک  یتسرد  هب  و  دریمب . دـهاوخ ، هک  اج  ره  يراد ؟ كاب  هچ  هک : دومرف  ترـضح  دریمب .
. هفوک تشپ  هک : دومرف  تساجک ؟ مالسلايداو  تفگ : ياور  دناسریم . مالسلايداو  هب  ار  نآ  حور  ادخ  هک  نیا  رگم 

. دنرادیم تبحص  رگیدکی  اب  دناهتسشن و  هقلح  هقلح  ارحص  نآ  رد  هک  ار  ناشیا  منیبیم  ایوگ 
هک دـننکیم  تیاور  نینچ  هک : مدرک  ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  هک : تسا  لوقنم  دـالویبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک ادـخ  دزن  تسا  رتمیرک  رتزیزع و  نآ  زا  نمؤم  هن ؛ هک : دومرف  دنـشابیم . شرع  رود  هک  تسا  زبـس  ناـغرم  هلـصوح  رد  ناـنمؤم  حاورا 

. دنتشاد هک  ندب  نیمه  لثم  تسا  یندب  رد  ناشیا  حور  نکیلو  دنک . غرم  هلصوح  رد  ار  شحور 
رگیدکی اب  دناتشهب ؛ تخرد  رد  دوخ  ياهندـب  تفـص  هب  حاورا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ریـصبوبا  زا  و 

ياهلوه زا  هک  دـیهد  تلهم  ار  وا  یتعاس  هک : دـنیوگیم  دـش  دراو  ناشیا  رب  هزات  هک  یحور  سپ  دـننکیم . ییانـشآ  دـنیوگیم و  نخس 
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: هک دنوشیم  راودیما  متشاذگ  هدنز  هک : دیوگیم  ار  هک  ره  دننکیم . لاؤس  وا  زا  نایانشآ  نارای و  لاوحا  زا  سپ ، تسا . هدش  اهر  میظع 
: هک دیوگیم  ار  هک  ره  و  دیآ ، ام  دزن  هب  دریمب ، نوچ  دیاش 

. دش لصاو  منهج  هب  تفر و  ریز  هب  ینعی : يوه ! يوه ! دنیوگیم : هدماین . ناشیا  دزن  هب  هک  هدوب  دب  شلاح  هک  دننادیم  درم 
ياـههرجح رد  هک : دومرف  ناـنمؤم . حاورا  زا  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک : تسا  لوقنم  ریـصبوبا  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

تمارک ام  هب  ياهدومرف  هدعو  هچنآ  و  نک ، اپرب  ام  يارب  ار  تمایق  ادنوادخ  دنیوگیم : دنروخیم و  تشهب  بارـش  ماعط و  زا  دناتشهب و 
. زاس قحلم  ام  هب  دناهدنام  ام  زا  دعب  هک  ینانمؤم  و  امرف ،

تارف هک : دنیوگیم  مدرم  هک : مدیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هک : تسا  لوقنم  یسانُک  سیرُـض  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
اجنآ زا  تارف  بآ  تسا و  هدرک  قلخ  برغم  رد  هک  تسه  یتـشهب  ار  ادـخ  هک : دوـمرف  تسا ؟ هنوـگچ  نیا  دـیآیم . نوریب  تشهب  زا  اـم 

اب اجنآ  رد  دـننکیم و  معنت  دـنروخیم و  نآ  ياههویم  زا  دـنوریم و  اـجنآ  هب  دوخ  ياـهربق  زا  ناـنمؤم  حاورا  ماـش  ره  دـیآیم و  نوریب 
دنوریم دنیآیم و  دننکیم و  زاورپ  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  دوشیم  حبـص  نوچ  و  دسانـشیم ، ار  رگیدکی  دننکیم و  تاقالم  رگیدکی 

دنروخیم نآ  موقز  زا  دنادرگیم و  بذعم  اجنآ  رد  ار  رافک  حاورا  هک  قرـشم . رد  تسه  یـشتآ  ار  ادخ  و  دنریگیم . ربخ  دوخ  ربق  زا  و 
زا شیب  ترارح  اجنآ  رد  دنربیم و  تسا  نمی  رد  هک  توهرب  يداو  هب  ار  ناشیا  دـش  حبـص  نوچ  و  بش ، رد  دـنماشآیم  نآ  میمح  زا  و 

. تمایق زور  ات  دنتسه  لاح  نآ  رد  و  دنربیم . شتآ  هب  ار  ناشیا  بش  زاب  و  دسریم ، ناشیا  هب  شتآ  نآ 
دندرک لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  هتخافیبا  نب  ریُوث  زا  ربتعم  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  و 

روص و  دراد . دوخ  اب  ار  روص  دیآیم و  نیمز  رب  هک  ار  لیفارـسا  دیامرفیم  رما  ادخ  سپ  یلوا : هخفن  اما  هک : دومرف  روص . خفن  تیفیک  زا 
لیفارسا هک  دننیبیم  هکئالم  نوچ  سپ  تسا . نیمز  نامسآ و  نیبام  لثم  رگید  فرط  زا  فرط  ره  يرود  تسا و  فرط  ود  هبعـش و  ود  ار 

رد لیفارـسا  دـیآیم  دورف  سپ  دـنریمب . یگمه  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  تسا  هدـش  یهلا  نامرف  هک : دـنیوگیم  روص ، اب  دـیآیم  ریز  هب 
لها كـاله  هب  تسا  هدومرف  تصخر  ادـخ  هک : دـنیوگیم  دـننیبیم  ار  وا  نیمز  لـها  نوچ  دـنکیم . هبعک  هب  ور  سدـقملاتیب و  هریظح 
رگم تسین  نیمز  رد  یحور  بحاص  چـیه  دـیآیم . نوریب  تسا  نیمز  لها  بناج  هب  هک  یفرط  زا  ادـص  دـمدیم ، هبترم  کـی  سپ  نیمز .
سپ دـنریمیم . تساهنامـسآ  رد  هک  یناج  بحاـص  ره  سپ  دوریم . نوریب  تسا  نامـسآ  بناـج  هب  هک  یفرط  زا  ادـص  و  دریمب . هک  نیا 

اهنامسآ دیامرفیم  رما  سپ  دهاوخ . ادخ  هک  ردق  نآ  دنامیم  لاح  نیا  هب  و  دریمیم . زین  وا  ریمب . هک : دیامرفیم  لیفارسا  هب  ملاع  دنوادخ 
ار نیمز  و  رابغ . دننام  دنور  اوه  رب  دنوش و  هزیر  دنوش و  ناور  هک  ار  اههوک  دیامرفیم  رما  و  دنشاپب . رگیدکی  زا  دنوش و  برطضم  هک  ار 

دـشابن نآ  يور  رب  یهایگ  یلیاح و  یترامع و  یهوک و  دشاب و  داشگ  و  دشاب ، هدـشن  هانگ  نآ  يور  رب  هک  رگید  نیمز  رب  دـنکیم  لدـب 
هاگن ار  وا  دوخ ، تردق  هب  یلیاحیب  و  دوب . هدرک  لوا  هچنانچ  دـهدیم  رارق  بآ  يور  رب  ار  شرع  و  دوب . هدرک  نهپ  لوا  زور  رد  هچنانچ 

. درادیم
دـشابن سک  چیه  سپ  یهاشداپ ؟ کلم و  زورما  تسیک  زا  هک : نیمز  نامـسآ و  فارطا  رد  رابج  دنوادخ  دیامرفیم  ادـن  ماگنه  نیا  رد  و 

مدرب و مدـع  هب  مدرک و  رهق  ار  قیالخ  همه  هک  منم  تسا . راهق  هناگی  دـنوادخ  زا  یهاـشداپ  هک  دـیامرفیم  دوخ  سپ  دـیوگب . باوج  هک 
و مدرک ، قلخ  ار  قیالخ  عیمج  دوخ  تردق  تسد  هب  و  مرادن . ریزو  کیرـش و  و  تسین ، يدنوادخ  نم  زجب  هک  يدـنوادخ  منم  مدـناریم .

. منادرگیم هدنز  ار  همه  دوخ  تردق  هب  و  مدناریم ، ار  همه  دوخ  هدارا  تیشم و  هب 
لیئاکیم و  دـنوشیم ، هدـنز  نامـسآ  لها  هک  دـیآیم  نوریب  روص  زا  ییادـص  هک  دـنکیم  ناـنچ  دوخ  تردـق  هب  ناـیملاع  دـنوادخ  سپ 

قیالخ دننادرگیم و  رـضاح  ار  خزود  تشهب و  هکئالم ، دنرادیمرب و  ار  شرع  شرع ، نالماح  دنوشیم  هدنز  نیمز  لها  همه  دـمدیم و 
. دنوشیم روشحم  باسح  يارب  زا 
. دش هیرگ  لوغشم  دومرف و  ار  نیا 
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دیامرف توم  کلم  هب  نایملاع  دـنوادخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
. يدیناشچ نم  ناگدنب  همه  هب  هچنانچ  مناشچب  وت  هب  ار  گرم  هزم  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  توم  کلم  يا  هک :

نامـسآ هک  دیامرف  ار ، قلخ  دنادرگ  ثوعبم  هک  دـهاوخ  نایملاع  دـنوادخ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  و 
. دنایورب تشوگ  ددنویپب و  ار  اهدنب  سپ  درابب . نیمز  رب  زور  لهچ 

نیقداـصلا عفنی  موی  اذـه  هک : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دومرف  هک  ربـتعم  دنـس  هب  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 
باـسح هصرع  هب  اـت  تماـیق  لاوها  رب  دـنرذگیم  دـننادرگیم ، روشحم  باـسح  يارب  ار  مدرم  دوشیم و  تماـیق  زور  نوچ  هک  مهقدـص 
قیـالخ عیمج  هک  ییادـن  هب  دـننکیم  ادـن  لوا  سپ  دنـشکیم . میظع  تقـشم  تدـش و  ماـحدزا و  ترثک و  زا  ماـقم  نیا  رد  و  دنـسریم .

ریما ترـضح  سپ  دنرادیم . شرع  تسار  بناج  هب  ار  وا  دیآیم ، نوچ  و  ار . یبرع  یـشَُرق  ربمغیپ  هللادبع  نب  دمحم  دنبلطیم  و  دنونـشب ،
نآ تما  سپ  دنرادیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  پچ  تسد  رد  دـنبلطیم  ار  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  نینمؤملا و 
زاـب شرع  پچ  بناـج  رد  دـنبلطیم و  شتما  اـب  ار  يربـمغیپ  ره  نآ  زا  دـعب  و  دـنرادیم . ناـشیا  پچ  تسد  رد  دـنبلطیم و  ار  ترـضح 

یلاعت قح  دیامرفیم  ادن  سپ  دنرادیم . باسح  ماقم  هب  شرع  ربارب  رد  دنروآیم و  یـصخش  تروص  هب  ار  ملق  هبترم  لوا  سپ  دنرادیم .
ینادیم وت  ادـنوادخ ! هلب ؛ هک : دـیوگ  ملق  یتشون ؟ حول  رد  میدرک ، یحو  وت  يوس  هب  میدرک و  ماهلا  ار  وت  میتفگ و  اـم  هچنآ  ملق  يا  هک :

زار رب  و  یهاوگ ، ینادیم و  وت  اراـگدرورپ  هک : دـیوگ  دـهدیم ؟ یهاوگ  وت  يارب  هک  دـیامرف : سپ  متـشون . حوـل  رد  يدوـمرف  هچنآ  هک 
وا زا  و  شرع ، دزن  هب  نایمدآ  تروص  هب  دیایب  و  دبلط ، ار  حول  سپ  يدرک . مامت  ار  دوخ  تجح  هک : دیامرف  دوبن . علطم  يرگید  وت  یفخم 
نم رد  وا  هچنآ  و  اراگدرورپ ، یلب  هک : دـیوگ  میدومن ؟ یحو  میدرک و  ماهلا  هب  ام  هچنآ  درک  تبث  وت  رد  ملق  اـیآ  هک : یلاـعت  قح  دیـسرپ 

دیناسر وت  هب  حول  هک : دیامن  لاؤس  وا  زا  و  دتسیاب . ناشیا  اب  و  نایمدآ ، تروص  هب  دیآ  لیفارـسا  سپ  مدیناسر . لیفارـسا  هب  نم  درک  شقن 
. ار همه  مدیناسر  لیئربج  هب  نم  و  ادنوادخ ، یلب  دیوگ : نم ؟ یحو  زا  دوب  هدیناسر  وا  هب  ملق  هچنآ 

؟ دیناسر وت  هب  ارم  ياهیحو  مامت  لیفارسا  هک : دسرپ  وا  زا  نایملاع  دنوادخ  و  دتـسیاب ، لیفارـسا  يولهپ  رد  دیایب و  دنبلط و  ار  لیئربج  سپ 
مدرک غیلبت  ناشیا  هب  دیسر  نم  هب  وت  نامرف  زا  هچنآ  و  دیناسر ، تناربمغیپ  عیمج  هب  دیسر  نم  هب  هچنآ  و  نم ، راگدرورپ  يا  هلب  هک : دیوگ 

وا رب  هک  یـسک  رخآ  و  مدناوخ ، ناشیا  زا  کی  کی  هب  ار  وت  ياهتمکح  اهیحو و  اهباتک و  مامت  مدرک و  يربمغیپ  ره  هب  وت  تلاسر  يادا  و 
. وت بیبح  دوب  هللادبع  نب  دمحم  مدناوخ  ار  وت  مالک  باتک و  ملع و  تمکح و  تلاسر و  یحو 

هبترم رد  زور  نآ  رد  ار  وا  ادخ  و  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  دـنبلط  لاؤس  هب  ار  مدآ  نادـنزرف  زا  هک  یـسک  لوا  سپ 
مدوب هدرک  وت  يوس  هب  یحو  نم  هچنآ  دیناسر  وت  هب  لیئربج  دمحم  ای  هک : دیامن  لاؤس  وا  زا  درادـب و  رتالاب  سک  همه  زا  تمارک  برق و 

هب ار  همه  هک : دیامرف  دیناسر . نم  هب  ار  عیمج  ادنوادخ ، هلب  هک : دیامرف  ترـضح  دوخ ؟ ملع  تمکح و  باتک و  زا  مدوب  هداتـسرف  وت  رب  و 
دسر باطخ  سپ  مدیـشک . تمحز  مدرک و  داهج  وت  نید  هار  رد  مدیناسر و  ناشیا  هب  ار  همه  هک : دیامرف  ترـضح  يدیناسر ؟ دوخ  تما 

وت هکئـالم  و  مدرک ، ار  وت  تـالاسر  غیلبت  نم  هک  یهاوـگ  وـت  اراـگدرورپ  هک : دـیامرف  ترـضح  دـهدیم ؟ یهاوـگ  وـت  يارب  زا  یک  هک :
. دنهدب ترـضح  نآ  تلاسر  غیلبت  رب  یهاوگ  دنبلط و  ار  هکئالم  سپ  تسا . یفاک  ارم  وت  یهاوگ  و  دناهاوگ ، متما  ناراکوکین  و  دناهاوگ ،
؟ دناوخ امش  رب  ارم  ملع  تمکح و  باتک و  دیناسر و  امـش  هبارم  ياهتلاسر  دمحم  ایآ  هک : دننک  لاؤس  دنبلط و  ار  ترـضح  نآ  تما  سپ 

تمکح هک  یتشاذگ  ناشیا  نایم  رد  ياهفیلخ  یتفر  ناشیا  نایم  زا  نوچ  هک : دسر  لوسر  ترضح  هب  ادن  هاگنآ  دنهد . یهاوگ  همه  سپ 
ترـضح وت ؟ زا  دعب  دشاب  نم  تجح  دزاس و  رهاظ  ناشیا  يارب  دـننک  فالتخا  نآ  رد  هچره  دـنک و  نایب  ناشیا  يارب  ارم  باتک  ملع و  و 

رد و  دوب ، نم  تما  نیرتـهب  یـصو و  دوب و  نم  ریزو  دوب و  نم  ردارب  هک  متـشاذگ  ناـشیا  ناـیم  رد  ار  بلاـطیبا  نبیلع  هلب ؛ هک : دـیامرف 
وا يوریپ  هک  دوخ  تما  نایم  رد  ار  وا  مدرک  دوخ  هفیلخ  و  مدـناوخ ، وا  تعاطا  هب  ار  مدرم  و  مدرک ، بصن  ناـشیا  يارب  ار  وا  دوخ  تاـیح 

. دنیامن
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بصن ار  وت  دوخ  تایح  رد  درک و  دوخ  هفیلخ  دینادرگ و  دوخ  یصو  ار  وت  دمحم  ایآ  هک : دیامرف  ادن  دنبلطب و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  سپ 
رد دـینادرگ و  دوخ  هفیلخ  یـصو و  ارم  دـمحم  ادـنوادخ  هک : دـیوگ  یلع  يدـش ؟ مئاق  تماـما  رما  هب  تما  ناـیم  رد  وا  زا  دـعب  وت  درک و 

رکم نم  اـب  و  دـندرک ، نم  تماـما  راـکنا  وا  تما  يدرب  دوـخ  تمحر  راوـج  هب  ار  ترـضح  نآ  نوـچ  سپ  درک . بصن  ارم  دوـخ  تاـیح 
ارم نخس  و  دنتشاد ، مدقم  نم  رب  دندوبن  میدقت  راوازس  هک  ار  یعمج  و  دنشکب ، ارم  هک  دش  کیدزن  و  دندینادرگ ، فیعـض  ارم  و  دندرک ،

. دندرکن نم  تعاطا  و  دندینشن ،
نایم رد  يدرک  بصن  دوخ  يارب  ياهفیلخ  یلع  ای  هک : دیامرف  ادن  سپ  مدش . هتـشک  ات  مدرک  داهج  وت  هار  رد  مدیـشک و  ریـشمش  نم  سپ 

دوب و نم  دنزرف  هک  ار  نسح  ماما  ادنوادخ ، هلب  هک : دـیوگ  دـیامن ؟ تیادـه  نم  هار  هب  دـناوخب و  نم  نید  هب  ار  ناگدـنب  هک  دـمحم  تما 
ناشتما رب  همه  تجح  ات  ار ، ناربمغیپ  عیمج  ار و  شملاع  لـها  دـنبلط و  ار  یماـما  ره  نینچمه  و  مدرک . بصن  دوب  تربمغیپ  رتخد  دـنزرف 

هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ناشیا . یتسار  ار  نایوگتـسار  دـنکیم  عفن  زورما  هک : دـیامرف  یلاعت  قح  نآ  زا  دـعب  دوش . ماـمت 
ام تالاسر  غیلبت  ایآ  هک : دنـسرپ  دنبلط و  ار  حون  دـنک ، عمج  باسح  يارب  ار  قیالخ  یلاعت  هناحبـس و  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا 

ترضح دزن  هب  دیآ  حون  سپ  تسا . نم  هاوگ  هللادبع  نب  دمحم  هک : دیوگ  دهدیم ؟ یهاوگ  هک  وت  يارب  هک : دنیوگ  هلب . دیوگ : يدرک ؟
دنوادـخ دـمحم  ای  هک : دـیوگ  و  دنـشاب -  هداتـسیا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  يدـنلب  رب  ترـضح  نآ  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

غیلبت وا  هک  دیهدب  یهاوگ  حون  يارب  زا  دیورب و  هزمح  يا  رفعج و  يا  هک : دیامرف  ترـضح  هدیبلط . تلاسر  غیلبت  رب  هاوگ  نم  زا  نایملاع 
هک تساجک  رد  یلع  مدرگ ! وت  يادـف  هک : درک  ضرع  يوار  دوب . دـنهاوخ  ناربمغیپ  هاوگ  هزمح  رفعج و  زور  نآ  رد  سپ  درک . تلاـسر 

. دننکب وا  هب  تداهش  نیا  فیلکت  هک  تسا  رتمیظع  نیا  زا  وا  هبتر  هک : دومرف  دنهدیم ؟ یهاوگ  ناشیا 
باسح ار  امش  هک  نآ  زا  شیپ  دینکب  ار  دوخ  سفن  باسح  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  و 

رد هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  دنرادیم ، ار  یعمج  لاس  رازه  یفقوم  ره  رد  و  تسا ، فقوم  هاجنپ  تمایق  رد  هک  یتسرد  هب  دـننک .
. تسا لاس  رازه  هاجنپ  وا  رادقم  هک  يزور 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  منهجب ، ذئموی  ءیجو  هک : دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و 
دیامرفب دیامن ، عمج  رشحم  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  نایملاع  دنوادخ  نوچ  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  هک : دومرف  دندیـسرپ ، ار  نآ  ریـسفت  هلآ 

و دادـش . ظالغ  هکئالم  زا  دنـشاب  هتـشاد  کلم  رازهدـص  ار  يراهم  ره  و  راهم ، رازه  هب  دنـشک  ار  نآ  دـنروآرد و  رـشحم  هب  ار  منهج  هک 
. دنک هلمح  ناراکهانگ و  رب  مشخ  زا  دنک  دایرف  منهج 

دـشکب یندرگ  سپ ، دنوش . كاله  ادص  نآ  تدش  زا  یگمه  دیامن ، ظفح  ادخ  هن  رگا  هک  دنک  يریفز  دیآرد ، ارحـص  نآ  هب  نوچ  سپ 
داـیرف هک  نیا  رگم  دـشابن  لـسرم  ربمغیپ  هن  برقم و  کـلم  هن  ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  چـیه  لاـح  نآ  رد  دریگارف . ار  رـشحم  عیمج  هک 

، یتما هک : يروآرب  دایرف  دمحم -  ای  وت -  و  نک . دازآ  باذع  زا  ارم  ناج  سرب و  نم  دایرف  هب  ادنوادخ  ینعی : یـسفن  یـسفن ، هک : دروآرب 
و رتهدنرب . رتکزان و  ریشمش  مد  زا  دنراذگ ، منهج  يور  رب  ار  طارص  سپ  نک . دازآ  باذع  زا  ارم  تما  و  هد ، تاجن  ارم  تما  ینعی : یتما !

. ناگدنب ملاظم  رد  ادخ  تلادع  میس  و  زامن ، میود  و  تناما ، محر و  هلص  یکی  دشاب : هرطنق  هس  نآ  رد 
یهلا و ياهتناما  ای  دنـشاب  هدرک  محر  عطق  رگا  هک  دراد  هاگن  تناما  محر و  ار  ياهراپ  دنرذگب . طارـص  زا  هک  دننک  فیلکت  ار  مدرم  سپ 

هدرکن ریـصقت  زامن  رد  هک  ره  و  دراد ، هاگن  ار  ناشیا  زامن  دـنبای  تاجن  اجنیا  زا  هچنآ  و  دـننامب . اجنیا  رد  دنـشاب ، هتـسکش  ار  وا  ياهنامیپ 
: داصرملابل کبر  نا  هک : دیامرفیم  هچنانچ  شدنرادب  دابع  ملاظم  ماقم  هب  درذگب ، اجنآ  زا  دشاب و 

یـضعب و  دـنوریم . طارـص  رب  نامدرم  و  دـنکیم . لاؤس  درادیم و  زاـب  اـجنآ  رد  ار  ناـشیا  و  تسا . طارـص  هاـگنیمک  رد  وت  راـگدرورپ 
: هک دننکیم  دایرف  ناشیا  رود  رد  هکئالم  و  دوشیم . دنب  یکی  و  دزغلیم ، مدق  کی  یـضعب  دزغلیم و  ناشیاهمدـق  یـضعب  دـناهدیبسچ و 
و نارذگب . تمالـس  هب  ار  ناشیا  نک و  رـس  ناشیا  اب  دوخ  لضف  هب  رذگرد و  ناشیا  هانگ  زا  و  ار ، ناشیا  زرمایب  رابدرب  میلح و  دنوادخ  يا 
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هک هللادمحلا  هک : دیوگ  طارـص ، زا  درذگب  دبای و  تاجن  یهلا  تمحر  هب  یـسک  نوچ  سپ  هناورپ . دننام  منهج  هب  طارـص  زا  دـنزیر  مدرم 
و تسا . هدنهددزم  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دوخ . ناسحا  لضف و  هب  مدوب ، هدش  سویأم  هک  نآ  زا  دعب  داد  تاجن  ارم  ادـخ 

رتدنت ریـشمش  زا  رتکیراب و  وم  زا  طارـص  و  تسا . فلتخم  طارـص  رب  مدرم  نتـشذگ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
اپ تسد و  هب  یضعب  و  دور ، هار  هک  هدایپ  دننام  یضعب  و  وردنت ، بسا  دننام  یضعب  و  دنرذگیم ، قرب  دننام  هک  دنتسه  یضعب  سپ  تسا .

. دریگن ار  ياهراپ  دریگ و  شتآ  ار  ناشیا  زا  ياهراپ  هک  دنشاب  هتخیوآ  یضعب  و  دشک ، نیمز  رب  ار  دوخ  هک  یلفط  دننام 
دیجنـسب هک : دیامرف  ملاع  دنوادخ  دنرادزاب ، باسح  ماقم  هب  ار  هدنب  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 

رگا سپ  دیجنـسب . مه  اب  ار  شدـب  کین و  مدیـشخب . وا  هب  ار  اهتمعن  هک : دـیامرف  دریگارف . ار  لمع  اهتمعن  سپ  وا . لـمع  اـب  ارم  ياـهتمعن 
هدایز شیدب  رگا  و  دیامرف . وا  هب  تبـسن  اهناسحا  اهلـضف و  ادـخ  دـشاب  هدایز  شریخ  رگا  و  دـنرب . شتـشهب  هب  هک  دـیامرف  دنـشاب  يواسم 

. دشخبیم دیامرفیم و  لضفت  دهاوخ  رگا  تسا ؛ یهلا  تمحر  ترفغم و  لحم  وا  دشاب ، هدرواین  كرـش  دشاب و  نامیا  لها  زا  رگا  دشاب ،
ادخ ار  هورگ  نیا  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  هیآ  نیا  ریسفت  زا  دندیسرپ  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 

باسح ماقم  هب  ار  راکهانگ  نمؤم  تمایق  زور  هک : دومرف  تسا ، نابرهم  هدـنزرمآ و  ادـخ  و  تانـسح ، هب  ار  ناـشیا  تائیـس  دـنکیم  لدـب 
، دنک رارقا  دوخ  ناهانگ  هب  نوچ  سپ  دوشن . علطم  وا  ياهیدب  رب  يرگید  هک  دوش  وا  باسح  لفکتم  دوخ  نایملاع  دنوادخ  سپ  دـنروایب .
وا لامعا  همان  مدرم  نوچ  سپ  دـینادرگ . رهاظ  مدرم  رب  دیـسیونب و  یکین  وا  ياهیدـب  ضوع  هب  هک : دـیامرف  شلامعا  نابتاک  هب  یلاعت  قح 

: هک دومرف  و  هیآ . نیا  لیوأت  تسا  نیمه  و  دنرب . تشهب  هب  ار  وا  هک  دیامرف  رما  ادخ  سپ  هتـشادن . هانگ  چیه  هدـنب  نیا  هک : دـنیوگ  دـننیبب 
ار نمؤم  هدنب  دوش و  تمایق  زور  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  و  تسام . نایعیش  ناراکهانگ  صوصخم  نیا 

يارب ارم  ادنوادخ  هک : دیوگ  ریقف  سپ  رگناوت . يرگید  دشاب و  ریقف  ایند  رد  یکی  دنشاب و  تشهب  لها  زا  ود  ره  هک  دنرادب  باسح  دزن  هب 
يدوب هدادن  یلام  و  مشاب ، هدرک  روج  ای  لدع  هک  يدوب  هدادـن  تموکح  تیالو و  ارم  هک  ینادیم  هک  مسق  وت  تزع  هب  يرادیمزاب ؟ هچ 

: هک دـیامرف  یلاعت  قح  يدادیم . فافک  ردـق  هب  هشیمه  ارم  يزور  و  مشاب ، هدرک  عنم  ای  اطع  دـشاب و  هدـش  بجاو  لاـم  نآ  رد  یقح  هک 
رتش لهچ  رگا  هک  دزیرب  قرع  ردق  نآ  وا  زا  هک  دنرادیم  ردق  نآ  ار  رگناوت  نآ  و  دور . تشهب  هب  هک  دیراذگب  نم . هدنب  دیوگیم  تسار 

: هک دیوگ  يدنام ؟ ردق  نیا  ارچ  هک : دیوگ  وا  هب  ریقف  سپ  دنرب . تشهب  هب  ار  وا  سپ  دنوش . باریس  دنروخب 
ادـخ مدوـب و  باذـع  قحتـسم  هک  دـمآیم  شیپ  يزیچ  کـی  تعاـس  ره  رد  دوـمرف . ثکم  ردـق  نـیا  ارم  نآ  يرایـسب  باـسح و  يزارد 

. دیزرمآ دینادرگ و  قحلم  ناراک  هبوت  هب  تفرگ و  ارف  دوخ  تمحر  هب  ارم  ادخ  ات  نینچمه . دندیـسرپیم ، رگید  زیچ  زا  رگید  دیـشخبیم .
رییغت ار  وت  تشهب ، میعن  هک : دـیوگ  میداتـسیا . باـسح  ماـقم  رد  هارمه  وت  اـب  هک  يریقف  نآ  منم  هک : دـیوگ  یتسیک ؟ وت  هک : دـسرپ  سپ 

. متخانشن ار  وت  نم  هک  تسا  هدرک 
ار سک  ره  لمع  همان  تمایق ، زور  رد  دنک  عمج  ار  قیالخ  نایملاع  دنوادخ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  و 

ناشیا دنهد . یهاوگ  دنالمع  نابتاک  هک  هکئالم  سپ  میاهدرکن . ار  لامعا  نیا  ام  هک  دننک  راکنا  ایقـشا  زا  یعمج  سپ  دنهد . وا  تسد  هب 
: هک دیامرفیم  هچنانچ  میاهدرکن . ار  اهراک  نیا  ام  هک  دنروخ  مسق  و  دـنهدیم . یهاوگ  وت  يارب  دـناوت و  هکئالم  اهنیا  ادـنوادخ  دـنیوگ :
وا يارب  دنروخ  دنگوس  سپ  دـنادرگ ، ثوعبم  ار  ناشیا  همه  ادـخ  هک  يزور  ینعی : مکل . نوفلحی  امک  هل  نوفلحیف  اعیمج  هللا  مهثعبی  موی 

. دناهدرک بصغ  ار  نینمؤملا  ریما  ترـضح  قح  هک  دنایتعامج  اهنیا  هک : دومرف  ترـضح  و  دنروخیم . امـش  يارب  غورد  دنگوس  هچنانچ 
ياهزیچ زا  هچنآ  هب  دـهد  یهاوگ  شوگ  سپ  دـنک . ایوگ  ار  ناشیا  حراوج  اضعا و  دـهن و  ناشیا  ناـبز  رب  رهُم  ادـخ  ماـگنه  نیا  رد  سپ 

هب دنهد  یهاوگ  اهاپ  و  دناهتفرگ ، هچنآ  هب  دنهد  یهاوگ  اهتـسد  و  تسا ، هدید  مارح  هب  هچنآ  هب  دهد  یهاوگ  مشچ  و  تسا ، هدینـش  مارح 
دوخ ياضعا  هب  دـنک ؛ ایوگ  ار  ناشیا  ناـبز  ادـخ  سپ  تسا . هدـش  بکترم  هچنآ  هب  دـهد  یهاوگ  جرف  و  دـناهدرک ، یعـس  مارح  هب  هچنآ 
هبترم لوا  ار  امـش  و  تسا ، هدرک  ایوگ  ار  زیچ  همه  هک  يدنوادخ  ار  ام  درک  ایوگ  هک : دنیوگ  اهنآ  دیداد ؟ یهاوگ  ام  رب  ارچ  هک : دـنیوگ 
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. تسوا يوس  هب  امش  تشگزاب  و  تسا ، هدرک  قلخ 
کی رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  قیالخ  عیمج  ملاع  دنوادخ  دوش  اپرب  تمایق  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
یتدم و  دوش . گنت  ناشیا  ياهسفن  دزیر و  ناشیا  زا  قرع  هک  دنرادب  ردق  نآ  ار  ناشیا  رـشحم  هار  رب  و  هنهرباپ . نایرع و  دنک  عمج  نیمز 

تـساجک هک : دـنک  ادـن  رگید  راب  سپ  یما ؟ ربمغیپ  تساجک  هک : دـنکادن  شرع  شیپ  زا  هزعلابر  بناـج  زا  يداـنم  سپ  دـننامب . نینچ 
زا شلوط  هک  رثوک  ضوح  هب  دیایب  ات  دوش  ناور  مدرم  عیمج  شیپ  رد  دزیخرب و  ترـضح  نآ  هاگنآ  هللادـبع ؟ نب  دـمحم  تمحر  ربمغیپ 
رد دیایب و  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  دتسیاب . ضوح  نآ  رس  رب  و  دشاب ، نمی  ياعنص  و  ماش -  یلاوح  رد  تسا  یعـضوم  هک  هلیا -  نایم 

هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  سپ  دننک . رود  دنیابر و  هکئالم  ار  یـضعب  و  دنهد ، بآ  یـضعب  ار  مدرم  دتـسیاب و  ترـضح  نآ  يولهپ 
ناشیا ادنوادخ  دـیوگ : دـیآرد و  هیرگ  هب  ترـضح  ناشیا . ياهاطخ  هب  دـننکیم  رود  زین  ار  تیب  لها  ام  ناتـسود  زا  یعمج  هک  دـنیب  هلآ 
منیبیم هک  منکن  هیرگ  هنوگچ  هک : دـیامرف  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـمحم  اـی  دـیوگ : دتـسرفبار و  یکلم  یلاـعت  قح  سپ  دـنایلع . ناـیعیش 

نم دمحم  ای  هک : دسر  ادـن  سپ  دـنربیم . منهج  يوس  هب  دـننکیم و  عنم  رثوک  ضوح  زا  ار  بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  نایعیـش  زا  یعمج 
ار اهنآ  تیالو  ناـشیا  هک  وت  نادـنزرف  زا  یعمج  نآ  هب  وت و  هب  ار  ناـشیا  و  متـشذگرد ، ناـشیا  ناـهانگ  زا  مدیـشخب و  وت  يارب  ار  ناـشیا 

لوبق ناشیا  قح  رد  ار  وت  تعافـش  و  مداد ، رثوک  ضوح  تصخر  مدـینادرگ و  لـخاد  امـش  هرمز  رد  ار  ناـشیا  و  متخاـس ، قحلم  دنتـشاد 
ناتسود و عیمج  سپ  دنوش . نایرگ  هک  ینز  درم و  رایـسب  هچ  تقو  نآ  رد  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  سپ  مدرک .
. رثوک ضوح  زا  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  زا  هک : تسا  لوقنم  يراصنا  بویاوبا  زا  دنـشخب و  ام  هب  ار  ام  نایعیش 
زا ضوح  نآ  و  هتشذگ ، ناربمغیپ  عیمج  رب  تسا  هدیشخب  یتدایز  نآ  هب  ارم  هدومرف و  مارکا  نم  هب  ادخ  هک  تسا  یضوح  نآ  هک : دومرف 

شبآ و  دزیریم ، وا  رد  شرع  ياپ  زا  میظع  رهن  ود  و  تسایهم ، نامـسآ  ياههراتـس  ددع  هب  اهفرظ  نآ ، رانک  رد  تساعنـص و  هلیا و  نیبام 
نارفعز شهایگ  و  تسوبشوخ ، کشم  زا  شنیمز  و  تسا ، توقای  درمز و  زا  شاهزیرگنس  و  تسا ، رتنیریـش  لسع  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا 
ياهتین و  دـشاب ، كاپ  قافن  كرـش و  زا  ناشیا  ياهلد  هک  ناـنآ  رگم  دـنوشن  ضوح  نآ  دراو  هک  تسا  هدرک  طرـش  نم  اـب  ادـخ  و  تسا .
ضوـح زا  ار  شنایعیـش  ریغ  درک  دـهاوخ  رود  و  دنـشاب . هدرک  بلاـطیبا  نب  یلع  نـم  یـصو  تعباـتم  داـیقنا و  و  دـشاب ، حیحـص  ناـشیا 

. دوشیمن هنشت  زگره  رگید  دروخب  نآ  زا  هک  ره  و  دننکیم . رد  هب  نارتش  نایم  زا  ار  برَج  بحاص  رتش  هچنانچمه 
ار وا  ادخ  دشاب  هتـشادن  رثوک  ضوح  هب  نامیا  هک  ره  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هرتاوتم  رابخا  رد  و 

يارب نم  تعافش  هک : دومرف  دنادرگن و  زیاف  نم  تعافش  هب  ار  وا  ادخ  دشاب  هتشادن  نم  تعافـش  هب  نامیا  هک  ره  و  دناسرن ، ضوح  نآ  هب 
. تسین یضارتعا  ناشیا  رب  سپ  ناراکوکین ، اما  و  نم . تما  زا  تسا  هریبک  ناهانگ  باحصا 

ناهد هب  قرع  هک  دوش  گنت  راک  نانچ  تمایق  تدـش  رد  ار  مدرم  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. مراکهانگ مه  نم  هک : دیوگ  دنیایب  نوچ  دـنک . تعافـش  ار  ام  دـیاش  میور ، مدآ  ترـضح  دزن  هب  دـییایب  هک : دـنیوگ  سپ  دـسرب . ناشیا 
هب هک : دیوگ  دـنیآ . یـسیع  ترـضح  دزن  هب  ات  دتـسرف ، يرگید  دزن  هب  ار  ناشیا  دـنیآ  هک  يربمغیپ  ره  دزن  نینچمه  و  حون . دزن  هب  دـیورب 

تشهب و رد  هب  ار  ناشیا  دروایب  و  دییایب . نم  اب  هک : دیامرف  دنیآ  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  دیور . نامزلارخآ  ربمغیپ  ترـضح  تمدخ 
نیا ریـسفت  تسا  نیا  تسا و  لوبقم  وت  تعافـش  هک  نک  تعافـش  رادرب و  رـس  هک : دسر  ادن  سپ  دیآرد . هدجـس  هب  تمحر  هاگرد  هب  ور 
رقاـب ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  ادومحم . اـماقم  کـبر  کـثعبی  نأ  یـسع  هک : تسا  هدومرف  هک  هیآ 

هک تسا  نیا  وت  نامگ  هک : دومرف  دینکیم . رورغم  ار  مدرم  دـییوگیم و  رایـسب  تعافـش  فرح  امـش  هک : تفگ  دـمآ و  هیلع  هللا  تاولص 
هب جاـتحم  ینیبب  ار  تماـیق  زور  ياـهعزَف  رگا  هک  هللاو  يرادـن ؟ جاـیتحا  دـمحم  تعافـش  هب  ياهتـشاد  هاـگن  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  مکش و 

نیا رگم  تسین  نیرخآ  نیلوا و  زا  سک  چیه  و  دنـشاب . هدش  شتآ  قحتـسم  هک  تسا  یتعامج  يارب  زا  تعافـش  و  دـش . یهاوخ  تعافش 
. تمایق زور  رد  تسا  جاتحم  ترضح  نآ  تعافش  هب  هک 
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، درک میهاوخ  تعافش  دوخ  نایعیش  يارب  ام  و  درک ، دهاوخ  تعافش  دوخ  تما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : دومرف  سپ 
ود هک  ار -  رضُم  هعیبر و  ددع  لثم  دنک  تعافش  ینمؤم  هک  دشاب  هاگ  و  درک . دنهاوخ  تعافش  دوخ  ناتـسود  یلاها و  يارب  ام  نایعیـش  و 

امرگ امرس و  زا  ارم  دراد و  نم  رب  تمدخ  قح  ادنوادخ  دیوگیم : شراکتمدخ . يارب  زا  یتح  دنکیم  تعافـش  نمؤم  و  دنامیظع .-  هلیبق 
. تشادیم هاگن 

دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
هب ار  ناراـکزیهرپ  مینادرگ  روشحم  هک  يزور  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  ادـفو  نمحرلا  یلا  نیقتملا  رـشحن  موی  هک : هیآ  نیا  ریـسفت  زا 

یلع ای  هک : دومرف  ترضح  دنشاب .) ناراوس  ای :  ) دوخ دنوادخ  رب  دنشاب  ناگدنوشدراو  هک  ینوِکلاح  ناشیا ، هدنشخب  رایسب  دنوادخ  يوس 
صوصخم هتشاد و  تسود  ار  ناشیا  ادخ  سپ  دناهدرک . یهلا  یصاعم  زا  يراکزیهرپ  هک  دنایتعامج  ناشیا  هراوس  رگم  دنتسین  هورگ  نیا 

نآ زا  هایگ  هتفاکـش و  ار  هبح  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  یلع  ای  هدرک . مان  ناـیقتم  ار  ناـشیا  هدیدنـسپ و  ار  ناـشیا  لاـمعا  هدـینادرگ و  دوخ 
و دوب ، دهاوخ  ینارون  دیفـس و  فرب  دننام  ناشیا  ياهور  دمآ و  دـنهاوخ  نوریب  اهربق  زا  ناشیا  هک  هدرک ، قلخ  ار  قیالخ  هدروآ و  نوریب 
هب هکئالم  و  دشاب ، ناشخرد  دیراورم  زا  اهلعن  نآ  دنب  دنشاب و  هتشاد  اپ  رد  الط  ياهلعن  و  رتدیفس ، ریش  زا  دنشاب  هدیـشوپ  دیفـس  ياههماج 
زا نارتش  نآ  ياهلُج  دنـشاب ، هدرک  عصرم  توقای ، دیراورم و  هب  دـشاب و  الط  زا  اهنآ  زاهج  هک  ار  یتشهب  ياههقان  دـنروآ  ناشیا  لابقتـسا 

. دننک زاورپ  رشحم  يارحص  رد  هتفرگرب  ار  ناشیا  نارتش  نیا  و  دشاب ، دَجربَز  زا  ناشراهم  دشاب و  تشهب  سُدنُس  و  قربَتسا ( 
ات دـنروایب  مارکا  تمرح و  تیاـهن  رد  ار  ناـشیا  و  پچ ، تسار و  بناـج  ور و  شیپ  زا  دـشاب  هارمه  کـلم  رازه  ناـشیا  زا  کـی  ره  اـب  و 

تخرد تـسار  بناـج  زا  و  دـنک . هیاـس  ار  سک  رازهدـص  نآ  زا  یگرب  ره  هـک  دــشاب  یتـخرد  هاـگرد  نآ  رب  و  تـشهب . گرزب  هاـگرد 
ياهندب زا  دنادرگ و  كاپ  هنیک  دسح و  زا  ار  ناشیا  ياهلد  ادخ  هک  دنهد  ناشیا  هب  یتبرش  همـشچ  نآ  زا  هزیکاپ . رهطم و  دشاب  ياهمـشچ 

دنماشآیم همشچ  نیا  زا  ار  هدننک  كاپ  بارش  نآ  اورهط . ابارش  مهبر  مهاقس  و  هک : دیامرفیم  ادخ  هچنانچ  دزیرب  شوخان  ياهوم  ناشیا 
لسغ همشچ  نآ  رد  و  تخرد ، نآ  پچ  تسد  زا  رگید  همشچ  رس  رب  دنیآیم  سپ  دنادرگیم . افصم  اهیدب  زا  ار  ناشیا  نطاب  رهاظ و  هک 

لاح دنروآیم و  شرع  کیدزن  ار  ناشیا  سپ  دنریمیمن . زگره  دـندرک ، لسغ  نآ  رد  نوچ  هک  تسا  یناگدـنز  همـشچ  نیا  دـننکیم و 
دیرب و تشهب  هب  ارم  ناتـسود  هک : دیامرفیم  ادن  هکئالم  هب  یلاعت  قح  سپ  دناهدش . نمیا  امرـس  امرگ و  اهالب و  اهدرد و  عمج  زا  هک  نآ 

هکئالم ار  ناشیا  سپ  هدیدرگ . مزال  ناشیا  يارب  نم  تمحر  مدوب و  دونـشخ  ناشیا  زا  هشیمه  نم  هک  دـیرادمزاب  قیالخ  ریاس  اب  ار  ناشیا 
يارب ادـخ  هک  ناـیروح  عیمج  هک  دوش  دـنلب  نآ  زا  يزاوآ  دـننز . رد  رب  هقلح  هکئـالم  دنـسر  تشهب  رد  هب  نوـچ  سپ  دـنروآ . تشهب  هب 

ار رد  نوچ  سپ  دـندمآ . ادـخ  ناتـسود  هک  دـنهد  تراشب  ار  رگیدـکی  دـننک و  يداش  نایروح  هاگنآ  دنونـشب . تسا  هدرک  قلخ  ناـشیا 
هچ و  دیاهدمآ . شوخ  ابحرم و  دنیوگ : دنوش و  فرشم  اهرصق  زا  نایمدآ  نایروح و  زا  ناشیا  نانز  دنوش  تشهب  لخاد  ناشیا  دنیاشگب و 
هللا لوسر  ای  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دـنیوگ . باوج  نخـس  نیا  لثم  زین  ادـخ  ناتـسود  سپ  میاهدوب . امـش  قاتـشم  رایـسب 

: هک دومرف  دناتعامج ؟ هچ  ناشیا 
هللا یلـص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و  یناشیا . ياوشیپ  ماما و  وت  و  دـناوت ، صلاخ  نایعیش 

زا یهورگ  ربص ؟ لها  دنیاجک  هک : دنونشب  رشحم  لها  عیمج  هک  دنک  ادن  هزعلابر  بناج  زا  يدانم  تمایق  زور  رد  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 
تعاط و تقـشم  رب  ار  دوخ  سفن  هک : دـنیوگ  باوج  امـش ؟ ربص  دوب  هنوگچ  دـنیوگ : دـننک و  ناشیا  لابقتـسا  هکئـالم  دـنزیخرب و  مدرم 

. دنور تشهب  هب  باسحیب  هک  دیراذگب  دنیوگیم . تسار  هک : دنک  ادن  يدانم  سپ  میدومرف . ربص  تیصعم  كرت 

تلیـضف هچ  هک : دنـسرپ  دننک و  لابقتـسا  ار  ناشیا  هکئالم  دـنزیخرب . یهورگ  سپ  لضف ؟ لها  دـنیاجک  هک : دـنک  ادـن  رگید  يدانم  سپ 
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دندرکیم ام  هب  تبسن  يدب  و  میدرکیم ، ملح  ام  دندرکیم و  يدرخیب  تهافس و  ام  رب  دنیوگ : دیناسر ؟ تمارک  نآ  هب  ار  امـش  هک  تسا 
. دنور تشهب  هب  باسحیب  هک  دیراذگب  دنیوگیم . تسار  هک : دسر  ادن  میدرکیم . وفع  ادخ  يارب  و 

امـش لمع  دوب  هچ  دنیوگ : دننک و  ناشیا  لابقتـسا  هکئالم  دنزیخرب و  یهورگ  سپ  ادخ ؟ ناگیاسمه  دنیاجک  هک : دـنک  ادـن  يدانم  رگید 
اـصلاخ میدرکیم و  یتـسود  ناـنمؤم  ناردارب و  هب  ادـخ  يارب  اـم  هک : دـنیوگ  داد ؟ تبـسن  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  امـش  ادـخ  زورما  هک 

تمحر و راوج  هب  هک  دیراذگب  دـنیوگیم . تسار  هک . دـسر  ادـن  میدرکیم . ناشیا  تناعا  ددـم و  میدرکیم و  اهاطع  ناشیا  هب  هللاهجول 
تمایق لاوها  زا  دنسرتیم  مدرم  دنیادخ . نابرقم  ایـصوا و  ایبنا و  ناگیاسمه  ناشیا  هک : دومرف  ترـضح  سپ  باسحیب . دنیآرد  نم  برق 
دنوادـخ هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  دـننکیمن و  باسح  ار  ناشیا  دـننکیم و  باسح  ار  مدرم  و  دنـسرتیمن ، ناشیا  و 

یلـص ادخ  لوسر  زا  هربتعم  دیناسا  هب  تمحر و  نآ  رد  دنک  عمط  مه  ناطیـش  هک  دنک  نهپ  ار  دوخ  تمحر  نانچ  تمایق  زور  رد  نایملاع 
ياول ملع و  دوب  دـهاوخ  وت  تسد  رد  و  دوشیم . تشهب  لـخاد  هک  یـسک  لوا  ییوت  یلع  اـی  هک : دوـمرف  هک  تسا  لوـقنم  هلآ  هیلع و  هللا 

: هک دومرف  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  تسا و  رتگرزب  هام  باتفآ و  زا  هقـش  ره  هک  تسا  هقـش  داتفه  نآ  و  دمح .
لها دنتـسیایم  فص  ود  و  تسا . دـمح  ياول  نآ  هک  ارم  ملع  دـنهدیم  وـت  هب  و  تماـیق ، زور  رد  دـنبلطیم  ار  وـت  یلع -  اـی  هبترم -  لوا 

توقای زا  شرـس  تسا . هار  هلاس  رازه  شلوط  و  دوب . دـنهاوخ  نم  ملع  ریز  رد  قیالخ  عیمج  مدآ  و  يوریم . ناشیا  ناـیم  زا  وت  و  رـشحم ،
رد یکی  و  برغم ، رد  یکی  و  قرـشم ، رد  یکی  دراد : هباؤذ  هس  و  تسا ، زبـس  رد  زا  شهت  و  تسا ، دیفـس  هرقن  زا  شبوـچ  و  تـسا ، خرس 

؛ هللا الا  هلا  ال  میس : رطس  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا  میود : رطس  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  لوا : رطس  تسا . هتشون  رطس  هس  نآ  رب  و  ایند . نایم 
ترـضح و  يوشیم . ناور  يرادیمرب و  ملع  یلع -  ای  وت -  سپ  لاس . رازه  شـضرع  لاس و  رازه  يرطـس  ره  لوط  و  هللا . لوسر  دـمحم 

زا يزبس  هلُح  سپ  یهلا . شرع  هیاس  رد  میهاربا  نم و  دزن  ییآیم  و  دـناوت . پچ  تسد  زا  نیـسح  ماما  و  وت ، تسار  تسد  زا  نسح  ماـما 
يردارب وکین  و  میهاربا ، وت  يارب  تسا  يردـپ  وکین  هک : دـنکیم  ادـن  هزعلابر  بناج  زا  يدانم  سپ  دـنناشوپیم . وت  رد  تشهب  ياههلح 

هللا یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  بلاطیبا و  نب  یلع  وت  ردارب  تسا 
زا دندرک  لاؤس  ترـضح  سپ  دـیبلطب . نم  يارب  ار  هلیـسو  دـییامن ، بلط  ادـخ  زا  يزیچ  نم  يارب  زا  هک  هاگره  هک : دومرفیم  هلآ  هیلع و 
هب هار  لاـس  رازه  ياهیاـپ  اـت  ياهیاـپ  ره  زا  دراد و  هیاـپ  رازه  نآ  و  تشهب . رد  تسا  نم  هجرد  نآ  هک : دومرف  تسا ؟ زیچ  هچ  هک : هلیـسو 
زور رد  دنروایب  سپ  هرقن . زا  یکی  و  الط ، زا  یکی  و  دیراورم ، زا  یکی  و  توقای ، زا  یکی  و  دجربز ، زا  یکی  اههیاپ  و  دـنت ، بسا  ندـیود 

ناربمغیپ و عیمج  سپ  ناگراتـس . نایم  رد  دشاب  هام  تباب  زا  ناربمغیپ  ریاس  هجرد  نایم  رد  نآ  و  دـننک . بصن  ناربمغیپ  هجرد  اب  تمایق و 
دنونشب قیالخ  عیمج  هک  دنک  ادن  هزعلابر  بناج  زا  يدانم  سپ  دشاب . وا  هجرد  نیا  هک  هدنب  نآ  لاح  اشوخ  دنیوگ : ناقیدص  نادیهش و 

يراوگرزب تمارک و  لیلکا  یهاشداپ و  کلم و  جات  و  هدینادرگ ، دوخ  رازا  ار  رون  زا  ياهماج  نم  میایب  سپ  تسا . دمحم  هجرد  نیا  هک :
الا هلا  ال  دنشاب : هتشون  ملع  نآ  رب  و  دشاب ، وا  تسد  رد  دمح  ياول  نم  ملع  و  دور ، نم  شیپ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  و  مشاب . هتـشاد  رـس  رب 

. هللااب نوزئافلا  مه  نوحلفملا  هللا . لوسر  دمحم  هللا .
نادیهـش ناقیدـص و  ناربمغیپ و  عیمج  سپ  نم . زا  دـعب  هیاپ  کی  یلع  متـسیاب و  الاب  هیاپ  رب  نم  و  میور ، الاب  هجرد  نآ  رب  اـت  میاـیب  سپ 

یلو و نیا  و  دـمحم ، تسا  نم  بیبح  کنیا  هک : دـسر  ادـن  سپ  ادـخ . دزن  دـنایمارگ  رایـسب  هچ  هدـنب . ود  نیا  لاـح  اـشوخ  هک : دـنیوگ 
. ددنبب وا  رب  غورد  دشاب و  وا  نمشد  هک  یسک  لاح  رب  ياو  و  دراد ، تسود  ار  وا  هک  یسک  لاح  اشوخ  یلع . تسا  نم  تسود 

دوش و دیفـس  وا  يور  دبای و  تحار  ادن  نیا  زا  هکنیا  رگم  دراد  تسود  ار  وت  هک  دـنامن  ینمؤم  چـیه  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  هاگنآ 
هایـس وا  يور  هک  نیا  رگم  دشاب  هدرک  وت  قح  راکنا  ای  دـشاب  هدرک  برح  وت  اب  ای  دـشاب  وت  نمـشد  هک  یـسک  دـنامن  و  ددرگ . داش  وا  لد 
سپ منهج . نزاخ  کـلام  يرگید  و  تشهب ، نزاـخ  ناوضر  یکی  دـنیایب ؛ کـلم  ود  لاـح  نیا  رد  سپ  دـیآرد . هزرل  هب  وا  ياـهاپ  دوش و 

: دیوگ ییوبشوخ ! ورشوخ و  رایسب  هچ  یتسیک ؟ وت  کلم . يا  مالسلا  کیلع  میوگ : نم  دمحأ . ای  کیلع  مالـسلا  دیوگب : دیایب و  ناوضر 
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زا مدرک  لوبق  هک : میوگ  نم  دمحا . يا  ریگب  هداتسرف . وت  يارب  هزعلابر  بانج  تشهب . ياهدیلک  تسا  نیا  و  تشهب . نزاخ  ناوضر  منم 
سپ بلاطیبا . نب  یلع  مردارب  هب  هدب  تمارک . نیا  هب  داد  تلیـضف  یتدایز و  قلخ  همه  رب  ارم  هک  نیا  رب  دمح  تسار  وا  دوخ . راگدرورپ 

بیهم و رایـسب  هچ  یتسیک ؟ وت  کلم . يا  مالـسلا  کیلع  میوگ : نم  دمحأ . ای  کیلع  مالـسلا  دیوگب : دـیایب و  کلام  و  ددرگرب . ناوضر 
وا و  مدرک . لوبق  میوگ : ریگب . هداتـسرف . وت  يارب  هزعلابر  بانج  منهج . ياهدـیلک  تسا  نیا  و  منهج . نزاخ  کلام  منم  دـیوگ : یبیجع !

تشهب و ياهدیلک  اب  دوشیم و  هجوتم  یلع  ددرگیمرب و  کلام  سپ  بلاطیبا . نبیلع  مردارب  هب  هدـب  تمارک . نیا  رب  منکیم  دـمح  ار 
دنلب شاهنابز  دشورخیم و  دنکیم و  دایرف  تسا و  زاورپ  رد  نآ  ياهررش  هک  یتلاح  رد  دتسیایم  منهج  رانک  رب  دیآیم  منهج  ياهدیلک 

دیوگیم یلع  درک . شوماخ  ارم  شتآ  وت  رون  هک  یلع -  ای  رذـگب -  هک : دـیوگیم  منهج  دریگیم . تسد  هب  ار  شراـهم  یلع  هدـیدرگ .
. تسا نم  تسود  هک  راذگب  ار  نیا  و  تسا ، نم  نمشد  هک  ریگب  ار  نیا  ونشب . میوگیم  هچنآ  و  منهج ، يا  ریگب  رارق  هک :

منهج دهاوخ  رگا  امش . هب  تبـسن  امـش  نامالغ  زا  دنکیم  هدایز  یلع  تعاطا  زور  نآ  رد  منهج  هک  هللاو  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  سپ 
دهاوخ قلخ  عیمج  زا  هدایز  وا  يرادربنامرف  تعاـطا و  منهج  و  دتـسرفیم . پچ  بناـج  هب  دـهاوخ  رگا  و  دتـسرفیم . تسار  بناـج  هب  ار 

. دیامرف ار  وا  هچنآ  رد  درک 

[ مدرم نیرتدب  ]

هراشا

ای هنجلا . حیر  دجی  مل  هیلا  سانلا  هوجو  هب  فرـصیل  املع  بلط  نم  و  هملعب . عفتنی  ملاع ال  همایقلا  موی  هللادـنع  هلزنم  سانلا  رـش  نا  رذابأ  ای 
تفت و ال  هتعبت ، نم  جنت  هملعأ ، ال  لقف : هملعت  ملع ال  نع  تلئـس  اذا  رذابأ  ای  هنجلا . حیر  دـجی  مل  سانلا ، هب  عدـخیل  ملعلا  یغتبا  نم  رذابأ 

مکلخدأ ام  نولوقیف : رانلا ، لهأ  نم  موق  یلا  هنجلا  لهأ  نم  موق  علطی  رذابأ  ای  همایقلا . موی  هللا  باذـع  نم  جـنت  هب ، کل  ملع  امب ال  ساـنلا 
. هلعفن ریخلاب و ال  رمأن  انک  انا  نولوقیف : مکمیلعت ؟ مکبیدأت و  لضفب  هنجلا  انلخد  دق  رانلا و 

ملع زا  دوخ  ای  دنوشن ؛ عفتنم  وا  ملع  زا  مدرم  هک  تسا  یملاع  تمایق ، رد  نایملاع  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتتسپ  مدرم و  نیرتدـب  رذوبا  يا 
ار تشهب  يوب  دـشاب ، ناـشیا  عجرم  دـنادرگب و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  يور  هک  نیا  يارب  دـنک  ملع  بلط  هک  یـسک  و  دوشن . عفتنم  دوخ 

. ار تشهب  يوب  دباین  دهد ، بیرف  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  دنک  ملع  بلط  هک  یسک  رذوبا  يا  دونشن .
اوتف و  ینک . نایب  ار  يزیچ  عقاو  فالخرب  هک  نآ  هانگ  زا  یبای  تاجن  ات  منادیمن  هک : وگب  ینادن ، هک  یملع  زا  دنسرپ  وت  زا  رگا  رذوبا  يا 

. تمایق زور  رد  یهلا  باذع  زا  یبای  تاجن  ات  یشاب ، هتشادن  نآ  هب  ملع  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  هدم 
زیچ هچ  هک : دنسرپیم  ناشیا  زا  سپ ، منهج . لها  زا  یهورگ  يوس  هب  تشهب  لها  زا  یتعامج  دننکیم  رظن  دنوشیم و  فرشم  رذوبا  يا 
رما ار  مدرم  ام  هک : دنیوگ  میاهدش . تشهب  لخاد  امـش  بیدأت  میلعت و  تکرب  هب  ام  هک  نآ  لاح  دیتفر و  منهج  هب  امـش  هک  دش  نیا  ثعاب 

. میدروآیمن اج  هب  دوخ  میدرکیم و  اهیبوخ  هب 
: تسا هدعاق  دنچ  رب  ینتبم  لصف  نیا  حیضوت 

تساملع لضف  نآ و  نداد  دای  نتفرگ و  دای  تسا و  ملع  تلیضف  نایب  رد  لوا : هدعاق 

عورف لوصا و  رد  نآ  زا  يردق  و  تسا . رایسب  نآ  تلیضف  رد  رابخا  تایآ و  و  تسا . تالامک  لضفا  تاداعـس و  فرـشا  زا  ملع  هک  نادب 
هربتعم دیناسا  هب  هچنانچ  تسا . رگید  تالامک  عیمج  هیامرس  و  تسا . ملع  هب  تاقولخم  عیمج  رب  ناسنا  تلیضف  و  تسا . ینیع  بجاو  نید 

تـسود ناـیملاع  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  یناملـسم . ره  رب  تسا  بجاو  ملع  بلط  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
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ییاهزیچ زا  دننکن  لاؤس  هک  ار  مدرم  تسا  زیاج  ایآ  هک : دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  و  ار . ملع  نابلاط  درادیم 
ملع بلط  رد  نید  لامک  هک  دینادب  سانلااهیا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  هن . هک : دومرف  دناجاتحم ؟ اهنآ  هب  هک 

تسا و هدش  تمسق  امش  نایم  رد  يزور  هک  اریز  لام ؛ بلط  زا  تسا  رتمزال  امـش  رب  ملع  بلط  هک  یتسرد  هب  نآ . هب  ندرک  لمع  تسا و 
ار ملع  و  دوخ . نامض  هب  دنکیم  افو  هتبلا  تسا و  هدش  نماض  تسا و  هدرک  تمسق  یلداع  دنوادخ  و  امش ، يارب  زا  ار  نآ  دناهدش  نماض 
: هک دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  دیبایب . ات  دییامن  بلط  سپ  دینک . بلط  ناشیا  زا  هک  دـناهدرک  رما  ار  امـش  هدرپس و  شلها  دزن 

ادخ نوچ  هک : دومرف  و  دنکن . لوبق  ار  وا  لامعا  دیامرفن و  وا  يوس  هب  تمحر  رظن  تمایق  زور  رد  ادخ  دریگن  دای  ار  نید  مولع  هک  یـسک 
رد تسین  يریخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  و  دوخ . نید  رد  دـنادرگیم  اناد  ار  وا  دـهاوخ  ار  هدـنب  ریخ 

هیلع رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  و  دـیامن . لمع  دـنک و  ظفح  هک  ياهدنونـش  ای  دـننک ، وا  تعاـطا  هک  یملاـع  ار : سک  ود  رگم  یناگدـنز 
ترضح هب  هک : تسا  لوقنم  رامع  نب  هیواعم  زا  دباع و  رازهداتفه  زا  تسا  رتهب  دنوش  عفتنم  وا  ملع  هب  مدرم  هک  یملاع  هک : دومرف  مالسلا 

نهپ ار  امـش  ثیداحا  مدرم  نایم  رد  هک  تسامـش  ثیدـح  هدـننک  تیاور  هک  تسه  یـصخش  کی  هک : مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص 
رایسب نآ  هک : دومرف  دنرتهب ؟ مادک  درادن . ار  ملع  تیاور و  نیا  هک  تسه  يدباع  و  دزاسیم ؛ موکحم  نآ  هب  ار  نایعیش  ياهلد  دنکیم و 

بلط ای  شاب ، ملاع  ای  هک : دومرف  دباع و  رازه  زا  تسا  رتهب  دزاس  تباث  مکحم و  نآ  هب  ار  ام  نایعیـش  ياهلد  هک  ام  ثیدح  هدـننک  تیاور 
هللا تاولـص  قداص  ترـضح  زا  يوشیم و  كاله  ناشیا  ینمـشد  هب  هک  شابم  رگید  مسق  و  شاب ؛ ملع  لها  تسود  ای  شاب ، ملع  هدـننک 

يوس هب  وا  يارب  یهار  ادـخ  ملع ، بلط  هب  دور  یهار  رد  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک : تسا  لوـقنم  هیلع 
رافغتـسا و  يدونـشخ . اـضر و  يور  زا  ملع  بلاـط  يارب  دـنراذگیم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهلاب  هکئـالم  هک  یتـسرد  هب  و  دـیاشگب . تشهب 

یتدایز دننام  دباع  رب  ملاع  لضف  و  ایرد . نایهام  یتح  تسا ، نیمز  رد  هک  ره  تساهنامـسآ و  رد  هک  ره  ملع ، هدننک  بلط  يارب  دـننکیم 
ملع هکلب  دنتشاذگن ، هرقن  الط و  تاریم  ناربمغیپ  و  دناناربمغیپ ، ناثراو  املع  هک  یتسرد  هب  هدراهچ . بش  رد  ناگراتس  ریاس  رب  تسا  هام 

. دریگب مامت  ياهرهب  دریگ ، نآ  زا  ياهرهب  هک  ره  سپ  تسا . ناشیا  ثاریم 
دشاب و هدنام  رود  دوخ  ماما  زا  هک  تسا  ياهعیش  نامیتی ، نیرتلاحدب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  و 

رود ام  زا  هک  ام  تعیرش  لهاج  نآ  دشاب ، ام  مولع  هب  ملاع  ام  نایعیش  زا  هک  یسک  سپ  دشاب . ناریح  نید  عیارش  رد  دسرن و  وا  هب  شتـسد 
قیفر رد  دوب  دهاوخ  ام  اب  دـیامن ، وا  میلعت  ار  ام  تعیرـش  دـنک و  داشرا  تیادـه و  ار  وا  رگا  وا . نماد  رد  تسا  یمیتی  دـننام  تسا ، هدـنام 

ره هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  نینچ  یلعا .
زور رد  دیایب  دـناسرب ، تسا  هدیـسر  وا  هب  ام  زا  هک  یملع  رون  هب  لهج  تملظ  زا  ار  ارم  نایعیـش  نافیعـض  دـشاب و  ام  نایعیـش  زا  هک  سک 

. ایند مامت  نآ  رات  کی  اب  دنکن  يربارب  هک  دشاب  هدیشوپ  ياهلح  و  ار ، تاصرَع  لها  عیمج  دهد  ینشور  هک  دشاب  وا  رس  رب  یجات  تمایق و 
رد ملاع  نیا  هک  سک  ره  سپ  دمحم . لآ  نادرگاش  زا  تسا  یملاع  نیا  ادخ  ناگدـنب  يا  هک : دـنک  ادـن  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  سپ 

تانج هاگتهُزن  هب  تاصرع  تملظ  تریح و  زا  ار  وا  ات  دـنز  گـنچ  وا  رون  هب  زور  نیا  رد  دـشاب ، هدروآ  نوریب  لـهج  تریح  زا  ار  وا  اـیند 
زا هک : دومرف  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  هک : دومرف  و  دـیآرد . تشهب  هب  وا  هارمه  دـشاب  هتفاـی  یتیادـه  وا  زا  هک  ره  سپ  دـناسر .

تمارک ياههلح  ار ، قیالخ  ناشیا  داشرا  مولع و  يرایـسب  ردق  هب  دنوشیم ، روشحم  نوچ  ام  نایعیـش  ياملع  هک : دومرف  هک  مدینـش  مردپ 
دنک ادن  ام  دنوادخ  بناج  زا  يدانم  دنناشوپب و  رون  زا  هلح  رازه  رازه  ناشیا  زا  یکی  رب  هک  دشاب  هاگ  هک  نیا  یتح  دنناشوپیم ، ناشیا  رب 

یقیقح ناردپ  زا  هک  یتقو  رد  دیدرک  تیاده  تیاعر و  دـیتشادرب و  ار  ناشیا  ار و  دـمحم  لآ  نامیتی  دـیدرک  لفکت  هک  یتعامج  يا  هک :
تعلخ ناشیا  رب  دناهتفرگارف  امـش  زا  ملع  هچنآ  ردق  هب  دندوب ، امـش  نادرگاش  هک  ار  نامیتی  نآ  دـندوب ! هدـنام  ادـج  دـناناشیا  ناماما  هک 

دنناشوپ تعلخ  ناـشیا  نینچمه  و  دـنهد . تعلخ  رازه  ار  یکی  هک  نآ  اـت  دـنناشوپ  تعلخ  ناـشیا  رب  ناـشیا  میلعت  ردـق  هب  سپ  دـیناشوپب .
سپ دینادرگ . فعاضم  دیهدب و  ضوع  ناشیا ، هب  دناهدیـشخب  هک  اهتعلخ  هک : دسر  ادن  سپ  دـناهتفرگ . دای  ناشیا  زا  هک  ار  رگید  یعمج 
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ماما ترضح  و  هبترم . رازه  رازه  دباتیم  وا  رب  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  اهتعلخ  نآ  زا  يرات  ره  هک : دومرف  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
هک یسک  رب  دنادرگ ، حضاو  ناشیا  رب  ار  هبتشم  روما  دنک و  نایعیش  نالهاج  لفکت  هک  یسک  تلیـضف  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نسح 
زا یکی  لـفکتم  هک  ره  هک : دومرف  و  تساههراتـس . نیرتیفخم  هک  اهُـس  رب  تسا  هاـم  تلیـضف  لـثم  دـهد ، ماـعط  بآ و  ار  رگید  ناـمیتی 
وا نایملاع  دنوادخ  دنک ، تاساوم  وا  اب  ام  مولع  رد  و  دنک ، تیاده  ار  وا  تسا  هدیـسر  وا  هب  هک  یمولع  زا  و  ام ، تبیغ  رد  دوش  ام  نایعیش 

میلعت هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب  رد  هکئالم  يا  وت . زا  ندرک ، مرک  هب  میالوا  نم  يدرک ! تاساوم  هک  میرک  هدـنب  يا  هک : دـنک  ادـن  ار 
نب یلع  ترـضح  و  دـیزاس . ررقم  وا  يارب  اهتمعن  زا  تساـهنآ  بساـنم  هچنآ  اهرـصق  نآ  رد  و  دـیهدب ، وا  هب  رـصق  رازه  رازه  تسا  هدرک 

نادرگ نم  تسود  ار  نامدرم  یسوم  يا  هک : مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا 
تـسود ارم  ات  ارم  ياهتمعن  روآ  ناشیا  داـی  هب  هک : دومرف  دـنوش ؟ نینچ  ناـشیا  هک  منک  نوچ  ادـنوادخ  تفگ : نک . ناـشیا  تسود  ارم  و 

، ینادرگرب نم  يوس  هب  دـشاب  هدـش  مگ  نم  تزع  تحاس  زا  دـشاب و  هتخیرگ  نم  هاگرد  زا  هک  ار  سک  کـی  رگا  هک  یتسرد  هب  دـنراد .
مادک هتخیرگ  هدنب  نآ  هک : تفگ  یسوم  یشاب . هداتسیا  اپرب  اهبـش  یـشاب و  هزور  هب  اهزور  هک  تدابع  هلاس  دص  زا  وت  يارب  زا  تسا  رتهب 

ار تعیرـش  هک  یلهاـج  نآ  هک : دوـمرف  تسیک ؟ هدـشمگ  هک : دیـسرپ  دـنربیمن . نم  ناـمرف  هک  اـهنآ  ناراـکهانگ و  هـک : دوـمرف  تـسا ؟
ياملع دیهد  تراشب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دنادیمن . ارم  يدونـشخ  هار  یگدنب و  تدابع و  قیرط  دنادیمن و 
یعمش هک  تسا  یسک  باب  زا  ملاع  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و  لماک . يازج  میظع و  باوث  هب  ار  ام  نایعیش 

ملاع نینچمه  دنکیم . ریخ  ياعد  وا  يارب  دوشیم  انیب  وا  عمش  ینشور  هب  هک  ره  دنبای . ینـشور  نآ  زا  مدرم  هک  دشاب  هتـشاد  یکیرات  رد 
زا تسوا  ياههدرکدازآ  زا  دـباییم  رون  وا  زا  هک  ره  سپ  دـنکیم . فرطرب  ار  تریح  تملظ و  لهج و  یکیراـت  هک  تسه  یعمـش  وا  اـب 
هللا تاولـص  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  و  دشاب . هدرک  هبعک  شیپ  رد  هک  زامن  تعکر  رازهدـص  باوث  وا  هب  دـهدیم  ادـخ  و  منهج ، شتآ 

دننکیم عنم  هک  تسوا ، رکـشل  عابتا و  ناطیـش و  بناج  رد  هک  يدحرـس  رد  دـنانانابهگن . ناـطبارم و  اـم  هعیـش  ياـملع  هک : دومرف  هیلع 
ار دوخ  ام  نایعیـش  زا  هکره  هک  یتسرد  هب  دـننادرگ . هارمگ  ار  ناشیا  دـنوش و  طلـسم  نایعیـش  رب  هک  ار  سنا  نج و  زا  وا  عاـبتا  ناـطیش و 
هک اریز  هبترم . رازه  رازه  رزخ  مور و  كرت و  اب  دـنک  داـهج  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  وا  دوش  رما  نیا  هجوتم  دـنک و  بصن  راـک  نیا  يارب 

. دنکیم ناشیا  ياهندب  زا  ررض  عفد  هدننک  داهج  نیا  و  دنکیم ، ام  نایعیش  نابحم و  نید  زا  ررض  عفد  ملاع  نآ 
ناطیـش رب  دـشخب  تاجن  تریح  زا  ار  ام  نایعیـش  لاـهج  هک  ملاـع  هیقف و  کـی  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  و 

دوخ و یـصالخ  رب  تسا  فورـصم  شتمه  ملاع  و  دنک ، صالخ  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  شتمه  دباع  هک  اریز  دـباع ؛ رازه  زا  تسا  رتنارگ 
لآ نامیتی  تیافک  هک  یسک  نآ  يا  هک : دننک  ادن  ار  هیقف  نآ  تمایق  زور  رد  و  وا . عابتا  ناگدننک  هارمگ  ناطیش و  تسد  زا  ادخ  ناگدنب 

دتسیاب و سپ  دناهدرک . ذخا  یملع  وت  زا  هک  ار  ییاهنآ  ینک  تعافش  ات  شاب  يدومنیم ! تیاده  ار  نایعیـش  نافیعـض  يدرکیم و  دمحم 
دنشاب و هدرک  ملع  بسک  وا  زا  یضعب  هک  دشاب  سک  رازهدص  یمائف  ره  هک  مائف ، هد  ات  یمائف  یمائف و  دنوش  تشهب  لخاد  وا  تعافـش  هب 

رگا هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  و  تمایق . زور  ات  نینچمه  و  وا ، نادرگاش  نادرگاش  زا  یـضعب  وا و  نادرگاش  زا  یـضعب 
ياهماد زا  ار  هعیـش  يافعـض  دنهد  تاجن  دنناوخ و  وا  يوس  هب  دـننک و  تلالد  ماما  رب  ار  مدرم  هک  دـندوبیمن  املع  ام  مئاق  تبیغ  زا  دـعب 

ار هعیـش  نافیعـض  ياهلد  راهم  ناـشیا  نکیلو  دـندشیم . دـترم  هک  نیا  رگم  دـنامیمن  نایعیـش  زا  یـسک  هنیآ  ره  بصاون  ناطیـش و  رکم 
لوقنم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و  ادخ . دزن  دنانامدرم  نیرتهب  ناشیا  درادیم . هاگن  ار  یتشک  رگنل  نابیتشک  هچنانچ  دنراد ،
ترضح و  دننک . رافغتـسا  وا  يارب  زا  دنیامن و  تعیاشم  ار  وا  کلم  رازهداتفه  دیآ  نوریب  ملع  بلط  هب  دوخ  هناخ  زا  هک  یـسک  هک : تسا 

بجاو ملع  بلط  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : هدومن  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شمارک  يابآ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
، نداد دای  ار  ملع  ادخ  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  شلها . زا  ار  نآ  دییامن  سابتقا  و  شلحم ، زا  ار  ملع  دییامن  بلط  سپ  یناملسم . ره  رب  تسا 
، تسا هقدص  دنادن  هک  یسک  هب  شندومن  میلعت  و  دراد ، حیبست  باوث  نآ  ندومن  هرکاذم  و  تسا ، تدابع  شندومن  بلط  و  تسا ، هنـسح 
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هار ینـشور  حوضو و  بجوم  و  یهلا ، مارح  لالح و  دوشیم  هتـسناد  ملع  هب  هک  اریز  تسادـخ . هب  برق  بجوم  ندومن  اـطع  شلها  هب  و 
رد تسامنهار  و  تولخ ، ییاهنت و  رد  تسا  نابزمه  و  تدـحو ، تبرغ و  رد  تسا  بحاـصم  و  تشحو ، رد  تسا  سنوم  و  تسا ، تشهب 

ادخ . ناتسود  دزن  تسا  تنیز  و  نانمشد ، عفد  يارب  تسا  هبرح  و  مغ ، يداش و 
تیاده ناشیا  لاعفا  هب  دنیامن و  ناشیا  يوریپ  مدرم  و  ریخ ، رد  دنـشاب  هدوب  نایاوشیپ  ناشیا  هک  درک  دهاوخ  دنلب  ار  یتعامج  ملع  هب  ادـخ 
تکرب ناشیا  رب  زامن  ماگنه  رد  دنلام و  ناشیا  رب  ار  دوخ  لاب  ناشیا و  یتسود  رد  دنیامن  تبغر  هکئالم  و  دننک ، لمع  ناشیا  يارب  دنبای و 

هک یتسرد  هب  و  اهارحص . تاناویح  ناگدنرد و  اهایرد و  تاناویح  نایهام و  یتح  یکشخ  رت و  ره  دنیامن  رافغتسا  ناشیا  يارب  و  دنتسرف ،
و ناگدیزگرب ، لزانم  هب  دناسریم  ار  هدنب  فعض . زا  تساهندب  توق  و  تملظ ، زا  تساههدید  رون  و  تلاهج ، زا  تساهلد  یناگدنز  ملع 
هسرادـُم و و  نتـشاد ، هزور  اب  تسا  ربارب  نآ  رد  رکفت  رکذـت و  ترخآ ، اـیند و  هیلاـع  تاـجرد  رد  ناراـکوکین و  سلجم  رد  دروآیمرد 

مارح لالح و  دوشیم و  هدرک  محر  هلـص  نآ  هب  و  ندرک ، ناوتیم  ادـخ  یگدـنب  تعاطا و  ملع ، هب  دراد . ندرازگ  زامن  باوث  شاهثحابم 
. دوشیم هتسناد 

لاح اشوخ  سپ  ایقـشا . نآ ، زا  ددرگیم  مورحم  نادنمتداعـس و  هب  دنیامنیم و  ماهلا  ار  ملع  تسوا . عبات  لمع  تسا و  لمع  ياوشیپ  ملع 
و ناگدرم . نایم  رد  تسا  هدنز  دننام  لاهج  نایم  رد  ملاع  هک : دومرف  و  دشاب . هدشن  مورحم  دـشاب و  هتفرگ  ار  دوخ  هرهب  نآ  زا  هک  یـسک 

کی رد  ار  قلخ  عیمج  ناـیملاع  دـنوادخ  دوشیم و  تماـیق  زور  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا 
نوخ رب  املع  ياهملق  دم  سپ  نادیهـش . ياهنوخ  اب  ار  املع  ياهدم  دنجنـسیم  دننکیم ، اپرب  ار  لامعا  يوزارت  و  دـیامنیم ، عمج  ارحص 

. دنکیم یتدایز  نادیهش 

تسا عفان  نآ  زا  هچنآ  ملع و  فانصا  نایب  رد  میود : هدعاق 

ندرک لیـصحت  يارب  ار  یملع  هک  تسا  رورـض  دـش -  دـهاوخ  روکذـم  نیا  زا  دـعب  هک  تین -  رد  صالخا  دـعب  ار  ملع  بلاـط  هک  نادـب 
تاجن بجوم  یملع  ره  هک  تسا  رهاظ  هچ ، ددرگیم . يدبا  تداعس  بجوم  تسه و  نآ  لیصحت  رد  یهلا  ياضر  دناد  هک  دیامن  رایتخا 

و تسا . مارح  ناشنتفرگ  دای  لصا  و  تسوا ، تلالض  بجوم  دریگ ، دای  لمع  يارب  زا  تناهک  ملع  ای  رحس  ملع  یسک  رگا  هچنانچ  تسین ،
لها زا  هک  تسا  یمولع  تسا  تاجن  بجوم  هک  یعفان  ملع  هک  دش  رهاظ  میدرک  نایب  تماما  دیحوت و  ثحابم  رد  هک  هقباس  تامدـقم  زا 

ام هب  شریسفت  زین  تاهباشتم  رثکا  تسا و  هدش  رسفم  ثیداحا  رد  همه  ینآرق  تامکحم  هک  اریز  هدیسر . ام  هب  مالسلا  مهیلع  تلاسر  تیب 
ریغ و  تسا ، مزال  تسا  فوقوم  اهنآ  رب  ناشیا  مالک  مهف  هچنآ  مولع  ریاس  زا  و  تسین . بوخ  اهنآ  رد  رکفت  هدیسرن ، هک  یضعب  و  هدیسر ؛

تلالض رفک و  بجوم  تاقوا  بلاغ  هک  سفن ، رد  تسا  تاهبش  ثادحا  ثعاب  ای  تسا  رمع  عییـضت  بجوم  تسا و  هدیافیب  وغل و  ای  اهنآ 
، هن ای  تفای  دهاوخ  تاجن  هک  دنادن  هک  دروآیمن  رد  هب  هکلهم  نینچ  رد  ار  دوخ  یلقاع  چـیه  و  تسا . ردان  رایـسب  تاجن  لامتحا  تسا و 

. دومن ناوتیم  لیصحت  يدبا  ياهتداعس  هظحل  ره  رد  دنکیم و  عیاض  ار  رمع  هک  نآ  زا  رظن  عطق 
یتعامج دندش ، دجسم  لخاد  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  هچنانچ 

ملع هچ  هک : دومرف  تساناد .) رایسب  ینعی   ) تسا همالع  دنتفگ : تسیک ؟ صخش  نیا  هک : دومرف  دناهدمآرب . یصخش  درگ  رب  هک  دندید  ار 
؟ دنادیم ار 

هدوب روهـشم  تیلهاج  رد  هک  ییاهزور  تسا و  هدش  عقاو  برع  نایم  رد  هک  یعیاقو  برع و  ياهبـسن  هب  تسا  مدرم  نیرتاناد  هک : دـنتفگ 
عفن و  دـنادن ، هک  ار  یـسک  دـناسریمن  ررـض  هک  تـسا  یملع  نـیا  هـک : دوـمرف  ترـضح  دـنادیم . بوـخ  ار  تـیبرع  راعـشا و  و  تـسا ؛

یبجاو هضیرف و  ای  دننادب ، ار  همکحم  هلالدلاهحضاو  هیآ  ای  تسا ؛ ملع  هس  نیمه  ملع  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دناد . هک  ار  یسک  دشخبیمن 
زا و  دیآیمن . راک  هب  تسا و  يدایز  تساهنیا  ریغ  هچنآ  و  تمایق . زور  ات  تسا  یقاب  هک  ار  یتنـس  ای  هدومرف ، ررقم  تلادع  هب  ادـخ  هک  ار 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  يادـخ  هک  نیا  لوا  تسا ؛ تمالع  هس  ار  ملاع  هک : تفگ  شرـسپ  هب  ناـمقل  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح 
ار زیچ  هچ  ادخ  هک  دنادب  هک  نآ  میـس  دروآ ؛ لمع  هب  هک  درادیم  تسود  دهاوخیم و  ار  زیچ  هچ  ادخ  هک  دـنادب  هک  نآ  میود  دـسانش ؛
هک یمولع  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دیامن . كرت  ات  دـهاوخیمن  دراد و  تهارک 
هب اهتمعن  هچ  هک  ینادب  هک  نآ  میود  یـسانشب ؛ ار  دوخ  دنوادخ  هک  نآ  لوا  متفای : زیچ  راهچ  رد  رـصحنم  دـیآیم  ناشیا  راک  هب  ار  مدرم 

و دربیم . نوریب  نید  زا  ار  زیچ  هچ  هک  ینادب  هک  نآ  مراهچ  هدیبلط ؛ هتساوخ و  هچ  وت  زا  ادخ  هک  ینادب  هک  نآ  میـس  هدومرف ؛ تمارک  وت 
يرسپ نم  هک : درک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  دیُرب  ملـسم و  نب  دمحم  هرارز و  زا  حیحـص  دنـس  هب 

يزیچ زا  مدرم  ایآ  هک : دومرف  دنکن . لاؤس  درادن  وا  يارب  هدـیاف  هک  يزیچ  زا  و  مارح ، لالح و  زا  امـش  زا  دـنک  لاؤس  دـهاوخیم  مراد و 
؟ دشاب رتهب  مارح  لالح و  زا  هک  دننکیم  لاؤس 

املع فانصا  نایب  نآ و  هب  ندومن  لمع  ملع و  بادآ  طیارش و  رد  میس : هدعاق 

تاداعـس تالامک و  رمثم  ات  دـنیامن  تیاعر  لمکا  هجو  رب  وا  رد  ار  تداـبع  طیارـش  هک  دـیاب  تسا  تاداـبع  فرـشا  ملع  نوچ  هک  نادـب 
ملع لیـصحت  زا  وا  ضرغ  هک  دـنک  یعـس  هک  دـیاب  سپ  تسا . تین  صالخا  لمع ، لوبق  طیارـش  هدـمع  هک  دـش  روکذـم  اقباس  و  ددرگ .

دشاب و لسوتم  یهلا  سدقا  بانج  هب  هتسویپ  و  دنادرگ ، یلاخ  هیند  تاین  هدساف و  ضارغا  زا  ار  سفن  و  دشاب ، یلاعت  قح  ياضر  لیـصحت 
دنچره نوچ  و  دـشابن . جوزمم  نآ  اب  یناطیـش  تالایخ  ددرگ و  ضیاف  وا  رب  قلطم  ضایف  بناج  زا  قح  مولع  اـت  دـیامن ، قیفوت  بلط  وا  زا 

و لامعا ، ریاس  رد  صالخا  زا  تسا  رتراوشد  ملع  بلط  رد  صالخا  اذهل  تسا ، رتشیب  یعس  نآ  عییضت  رد  ار  ناطیـش  تسا  رتسیفن  لمع 
ایند بسح  هب  هک  دـنامیمن  سک  نیا  رد  يرثا  نادـنچ  تاداـبع  ریاـس  رد  هک  اریز  دـشابیم . هلطاـب  ضلارغا  هـب  بوـشم  تاـقوا  رثـکا  رد 
نیا زا  و  دشابیم . رهاظ  نآ  هرمث  ددرگیم و  حیجرت  بجوم  روما  یـضعب  رد  تسا و  یلامک  زین  ایند  بسح  هب  ملع  و  دـشاب ؛ رخف  بجوم 

. دشابیم باب  نیا  رد  رایسب  سواسو  ار  ناطیش  تهج 
رد ار  وا  دـنکب  ایند  تعفنم  يارب  زا  ثیدـح  بلط  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  هچنانچ 

. دیامرف تمارک  ترخآو  ایند  ریخ  ار  وا  ادخ  دشاب  ترخآ  ریخ  شبلطم  هک  یسک  و  دشابن ، یبیصن  هرهب و  ترخآ 
ای دـیامن ، ترخافم  تاهابم و  املع  اب  هک  نیا  يارب  دـنک  ملع  بلط  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 
رد ار  دوخ  ياج  سپ  دنادرگب ، دوخ  بناج  هب  ار  مدرم  يور  هک  نیا  يارب  ای  دیامن ، هلداجم  هثحابم و  نادرخیب  ناهیفـس و  اب  هک  نیا  يارب 

. دناد ایهم  منهج 
ضغب و ار و  ایر  ربک و  دـسح و  هشیر  دـنادرگ و  كاپ  هیند  قالخا  همیمذ و  تافـص  زا  ار  دوخ  سفن  هک : تسا  نآ  ملع  طیارـش  زا  رگید 

. ددرگ قیاقح  ناضیف  لباق  وا  سفن  ات  دنکرب  لد  زا  ار  اهنیا  لاثما  ایند و  تبحم 
لـصاح چـیه  نآ  زا  دـتفایم و  گنـس  يور  رب  نآ  زا  یـضعب  دنـشاپ . نیمز  رب  هک  ياهناد  هب  دـناهدرک  هیبـشت  ار  تمکح  مـلع و  هچناـنچ 
یضعب و  دوشیم ؛ کشخ  دسریم و  گنـس  هب  شاهشیر  دوز  تسه ، گنـس  شریز  رد  اما  دتفایم  كاخ  رب  نآ  زا  یـضعب  و  دیآیمنرب ؛

هـشیر نآ  رد  عفنیب  ياههایگ  اهراخ و  هک  دـتفایم  ینیمز  رب  یـضعب  و  دـهدیمن ؛ لصاح  تسا ، لـباقان  نیمز  دـتفایم و  هروش  نیمز  رد 
سک رازه  هک  یـسلجم  رد  هک  ببـس  تسا  نیا  و  دـهدیمن . لـصاح  دـیاب  هچناـنچ  دوـشیم و  مض  اـهنآ  هشیر  اـب  هناد  نیا  هـشیر  هدرک ،

هک یـضعب  رد  و  دنکیمن ؛ ریثأت  چیه  تسا  رتتخـس  گنـس  زا  ناشیا  لد  هک  یـضعب  رد  دوشیم ، روکذـم  هک  یتمکح  فرح  دناهتـسشن 
دوشیم کشخ  دیسر  گنس  هب  شاهشیر  نوچ  و  دنکیم ، يریثأت  كدنا  تسا  هدش  مرن  تادابع  حیاصن و  ظعاوم و  هب  ناشیا  لد  یکدنا 

تبحم دسح و  دقح و  نوچ  اما  دنامیم ، رتشیب  شاهرمث  یضعب  رد  دنامیمن ؛ ناشیا  سفن  رد  دیدینـش  هچنآ  زا  يرثا  دوشیم و  فرطرب  و 
دوخ لد  هک  یعمج  و  دـیآ ؛ روهظ  هب  نآ  زا  بوخ  راثآ  دوش و  مکحم  نآ  هشیر  هک  نیا  زا  دوشیم  عنام  دراد ، هشیر  ناشیا  سفن  رد  ایند 
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اضعا و رب  شراثآ  دـنکیم و  هشیر  ناشیا  لد  رد  دندینـش ، ار  هظعوم  تمکح و  هملک  هک  نیمه  دـناهدرک ، افـصم  كاپ و  عناوم  نآ  زا  ار 
. دوشیم رهاظ  رتشیب  ناشیا  زا  ریخ  راثآ  امویف  اموی  دوشیم و  رهاظ  ناشیا  حراوج 

. یندیچیپ نامیا  هب  تسا  هدش  هدـیچیپ  نانمؤم  ياهلد  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هچنانچ 
تمکح لد  نآ  رد  دراکیم  سپ  دوخ . ياهیحو  هب  ار  نآ  دیاشگیم  دنادرگ ، نشور  ار  لد  نآ  هک  دـهاوخ  نایملاع  دـنوادخ  نوچ  سپ 

توق قفاوم ، ياهاذغ  هب  ندب  هچنانچ  هک  اریز  ندب . يوقم  ياهاذغ  هب  ار  تمکح  ملع و  دـناهدرک  رگید  هیبشت  و  دـنکیم . ورد  دوخ  ار و 
یلاعت قح  هچنانچ  تساهنآ . هب  حور  تایح  و  دـباییم ، توق  فراعم  مکح و  هب  حور  نینچمه  تساهاذـغ ، نیا  هب  نآ  تاـیح  دـباییم و 

شاهمجرت هک  نورعـشی . ام  ءایحأ و  ریغ  تاومأ  هک : هدومرف  هچنانچ  هدرک ، فصو  ندرم  هب  ار  نانادان  نارفاک و  نآرق  زا  ییاج  رایـسب  رد 
. دننادیمن نکیلو  ناگدنز  هن  دناناگدرم  نارفاک  هک : تسا  نیا 

ار اهنآ  هک  یتسرد  هب  هزات . ياـهتمکح  هب  ار  دوخ  ياهـسفن  دـیهد  تحار  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 
تایح و ملع ، هک : تسا  هدش  دراو  رایسب  رابخا  رد  و  دسریم . مه  هب  لالک  یتسس و  ار  اهندب  هچنانچ  دوشیم  لصاح  یگدناماو  لالَک و 

. تساهلد یگدنز 
ات ار  رامیب  هچنانچ  دوشیم ، دـساف  هدام  نآ  توق  ضرم و  نایغط  ثعاب  يوقم  حـلاص  ياهاذـغ  تسه  يدـساف  هداـم  هک  یتقو  ندـب  رد  و 

دننکیم و دساف  هدام  نآ  جالع  لوا  و  دننکیم ، عنم  تسا  حیحص  توق  ثعاب  هک  اهینیریـش  اهیبرچ و  تشوگ و  زا  تسا  یقاب  ضرم  هدام 
. دنهدیم يوقم  ياهاذغ  نآ  زا  دعب 

تمکح مـلع و  هـب  تیوـقت  ار  نآ  نآ ، زا  دــعب  دــننادرگیم و  لـیاز  سفن  زا  ار  هیناـسفن  ضارما  لوا  حاورا ، سوـفن و  ناـبیبط  نـینچمه 
هبترم ملع  نآ  هب  ناطیـش  و  دوشیم . ناشیا  داسف  یتداـیز  ثعاـب  ملع  دـنیالتبم ، ضارما  نیا  هب  هک  یعمج  هک  ینیبیم  هچناـنچ  دـننکیم .

دوشیمن و رهاظ  نآ  زا  رثا  چیه  یمعا  هدید  رد  هک  باتفآ ، غارچ و  رون  هب  ار  ملع  دـناهدرک  رگید  هیبشت  و  هدـیناسر . لامک  هب  ار  تواقش 
یلاعت قح  هچنانچ  دـهد ، عفن  ملع  ات  درک  دـیابیم  لد  مشچ  جـالع  لوا  سپ  دـنوشیم . عفتنم  نآ  زا  هدـید  رون  روخ  رد  رگید  ياههدـید 

روک تسا  ناشیا  ياههنیـس  رد  هک  ییاهلد  ياههدید  نکیلو  تسین  روک  ناشیا  رـس  ياههدید  هک : هدومرف  ایقـشا  زا  یتعامج  لاح  فصو 
. تسا

روکذم نامیا  ناصقن  یتدایز و  نآ و  تملظ  رون و  ینعم  نآ و  داسف  حالص و  بلق و  لاوحا  زا  یلمجم  رگا  دیـشک ، اجنیا  هب  نخـس  نوچ 
رب يرگید  و  تسا ، پچ  يولهپ  رد  هک  يربونـص  لکـش  ناشیا  رب  یکی  دننکیم : قالطا  ینعم  ود  رب  ار  بلق  هک  نادب  تسا . بسانم  دوش 

و تسا ، نوخ  شلماح  هک  تسا  یفیطل  راخب  یناویح  حور  و  تسا . یناویح  حور  هب  یمدآ  ندـب  تایح  هک  نادـب  و  یناـسنا . هقطاـن  سفن 
سفن و  دـنکیم . تیارـس  حراوج  اضعا و  عیمج  هب  قورع  هطـساو  هب  اجنآ  زا  و  دوشیم ، دـعاصتم  غاـمد  هب  بلق  زا  و  تسا ، بلق  شعبنم 

هب الوا  دراد و  یقلعت  ندـب  نیا  هب  تسا ، نآ  تلآ  ندـب  نیا  و  تسا ، ندـب  رب  فوقوم  نآ  تایقرت  تادادعتـسا و  تـالامک و  نوچ  هقطاـن 
عبنم نوچ  و  دریگیم . قلعت  لوا  یناویح ، حور  هب  سپ  دیآیم . وا  راک  هب  ندب  تایح  نوچ  دراد . قلعت  تسا  ندب  تایح  ثعاب  هک  يزیچ 
رادـم و  تسا ، هدـش  عقاو  بلق  هب  راـبخا  تاـیآ و  رثـکا  رد  سفن  زا  ریبـعت  اذـهل  دراد . قلعت  رگید  حراوج  زا  هداـیز  بلق  هب  تسا  بلق  نآ 
عیمج ندـب و  نیا  هب  تالامک ، ریاس  مولع و  زا  دوشیم  لصاح  سفن  رد  هک  یتفـص  ره  و  تسا . ینعم  نیا  هب  بلق  رب  ندـب  داسف  حالص و 
حور هچنانچ  دوشیم ، رهاظ  رتشیب  ندب  رد  شرثا  دوشیم  رتلماک  سفن  رد  تفـص  نآ  هک  نادنچ  و  دـنکیم . تیارـس  شحراوج  اضعا و 
دننام دوشیم ، رهاظ  رتشیب  حراوج  اضعا و  رد  نآ  توق  دسریم ، مه  هب  رتشیب  يربونـص  بلق  رد  شاهدام  دـنچ  ره  یندـب  حور  يرهاظ و 

زا رهن  نیدنچ  دشابیم . رترومعم  اهرهن  دسریم  مه  هب  رتشیب  همـشچرس  رد  بآ  دنچره  دنـشاب ؛ هدرک  ادج  نآ  زا  اهرهن  هک  ياهمـشچرس 
رب فراعم  نیقی و  نامیا و  زا  يونعم  ياهتایح  اهرهن  نآ  زا  هک  دسریم  یناحور  لد  زا  رهن  نیدنچ  و  ندب ، عیمج  هب  دیآیم  يربونص  لد 

، یهلا قیفوت  هب  اما  ددرگیم . يراج  یلاعت  قح  یهانتمان  ضیف  ياهایرد  زا  همـشچرس  ود  ره  نیا  و  دوشیم . تمـسق  تبـسن  کی  هب  اضعا 
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فاص و ات  دـنکب  ار  یندـب  هدـساف  داوم  ناهانگ  لطاب و  ياهههبـش  كاـشاخ  سخ و  دـنکب و  اـهرهن  نیا  رفح  هک  تسا  راـک  رد  ار  هدـنب 
نآ هاـگره  هک  تسه  یتشوگ  هراـپ  یمدآ  رد  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هچناـنچ  ددرگ . يراـج  ترودـکیب 
هب و  تسا . یمدآ  لد  نآ  و  تسا ، دساف  رامیب و  ندب  ریاس  دشاب  دساف  رامیب و  نآ  هاگره  و  تسا ، حیحص  ندب  ریاس  دشاب  حیحص  ملاس و 
. تسا ثیبخ  ندب  مامت  تسا  ثیبخ  لد  هاگره  و  تسا ، هزیکاپ  ندب  مامت  تسا  هزیکاپ  لد  هاگره  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس 
نآ زا  و  تسا ، رقف  هقاف و  اهالب  هلمج  زا  هک : دومرف  تیصو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
زا و  تسا ، ندب  تحـص  رتهب  نآ  زا  و  تسا ، لام  رد  تعـسو  اهتمعن  هلمج  زا  و  تسا . لد  يرامیب  رتدب  نآ  زا  و  تسا ، ندب  يرامیب  رتدـب 

نوگنرـس لد  کی  دنامسق : هس  رب  اهلد  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و  تسا . لد  يراکزیهرپ  رتهب  نآ 
هک کی  ره  دیآیمرد ، نآ  رد  ود  ره  رش  ریخ و  هک  تسا  نآ  لد  کی  و  تسا ؛ رفاک  لد  نآ  و  دنکیمن ، اج  نآ  رد  يزیچ  چیه  هک  تسا 
ات دـهدیم و  رون  هتـسویپ  هک  تسه  یهلا  راونا  زا  یغارچ  نآ  رد  تسا و  هداشگ  هک  تسه  لد  کی  و  دوشیم ؛ بلاـغ  نآ  رب  تسا  رتیوق 
زا بلق  هلزنم  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  و  تسا . نمؤم  لد  نآ  و  دوشیمن ، فرطرب  شرون  تمایق 

و دناكرحتم ، نآ  بناج  زا  همه  و  دنابلق ، ياهرکشل  ندب  حراوج  عیمج  هک  ینیبیمن  قلخ . ریاس  هب  تبـسن  تسا  ماما  هلزنم  یمدآ  ندب 
دیاـبیم نینچ  ملاـع  رد  ار  ماـما  نینچمه  دـننکیم . لوبق  ار  نآ  ناـمرف  دـنکیم  هدارا  لد  هچره  و  نآ ، لاوـحا  زا  دـنهدیم  ربـخ  ار  مدرم 

ره هب  تسادخ ؛ تردق  تشگنا  ود  نایم  رد  نمؤم  لد  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و  دنـشاب . وا  عبات  دننک و  تعاطا 
رـس رد  مشچ  ود  دشابیم : مشچ  راهچ  ار  هدنب  هک : دومرف  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  و  دنادرگیم . دـهاوخیم  هک  فرط 
ریخ ادخ  هک  ار  ياهدنب  سپ  دنیبیم . اهنآ  هب  ار  ترخآ  روما  هک  تسوا  لد  رد  مشچ  ود  و  دنیبیم ، اهنآ  هب  ار  دوخ  يایند  روما  هک  تسوا 

یقـش یـسک  رگا  و  دـنادیم . اهنآ  هب  ار  دوخ  ياهبیع  دـنیبیم و  اهنآ  هب  ار  بیغ  روما  سپ  دـنادرگیم . انیب  ار  وا  لد  مشچ  ود  دـهاوخ  وا 
شـشوگ کی  رد  نامیا  حور  تسا . شوگ  ود  ار  لد  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  دننامیم . روک  شلد  مشچ  ود  نآ  دشاب 

، دش بلاغ  يرگید  رب  هک  کی  ره  سپ  دیامنیم . نیقلت  ار  رورـش  اهیدـب و  شرگید  شوگ  رد  ناطیـش  و  دـیوگیم ، ار  تاعاط  تاریخ و 
هب هانگ . دـننام  دـنادرگیمن  دـساف  ار  لد  زیچ  چـیه  هک : دومرفیم  مردـپ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  دـنکیم . نآ  هب  لیم 
زا و  دنکن . اج  نآ ، رد  يریخ  هک  دنکیم  نوگنرـس  ار  نآ  دوشیم و  بلاغ  نآ  رب  هانگ  هک  یتقو  ات  دوشیم  هانگ  بکترم  لد  هک  یتسرد 
هک نکم ، شومارف  یلاح  چیه  رد  ارم  رکذ  هک : دومرف  یحو  یسوم  ترضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هب رگم  دوشیمن  کشخ  هدید  بآ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  تسا . لد  ینیگنـس  تواسق و  بجوم  نم  دای  كرت 

. ناهانگ يرایسب  هب  رگم  دشابیمن  بلق  تواسق  و  بلق ؛ تواسق  ینیگنس و  ببس 
رهاـظ رایـسب  ثیداـحا  تاـیآ و  زا  هک  نادـب  يدـیناسر ، مه  هب  نآ  لاوـحا  زا  یـضعب  بلق و  ینعم  رب  یعـالطا  هـلمجلایف  نوـچ  زیزع  يا 

زا يوضع  ره  تسا ؛ نامیا  وزج  لامعا ، هک  دوشیم  رهاظ  ثیداحا  زا  يرایـسب  زا  و  دـشابیم . ناصقن  یتدایز و  لـباق  ناـمیا  هک  دوشیم 
یهلا يرادربنامرف  هک  تسا  نآ  شنامیا  اضعا  زا  يوضع  ره  و  تسا . لد  نامیا  تاداقتعا ، و  تسه ، نامیا  زا  ياهرهب  ياهصح و  ار  اـضعا 

وا زا  ناـمیا  حور  دوشیم  هریبـک  بکترم  هک  ینمؤـم  هک  تسه  رایـسب  ثیداـحا  و  یهلا . فیلاـکت  زا  تسا  نآ  هب  قـلعتم  هچنآ  رد  دـنکب 
رد نامیا  هکنیا  هب  میوش  لیاق  هک : نآ  لوا  هجو ] : ] دومن ناوتیم  هجو  ود  زا  یکی  هب  رابخا  تاـیآ و  نیا  حیحـصت  و  دـیامنیم . تقراـفم 
اب قح  تاداقتعا  رب  دـننکیم  قالطا  ار  نامیا  هک  تسا  نآ  دوشیم  رهاـظ  راـبخا  رثکا  زا  هچنآ  و  درادیم ، هفلتخم  یناـعم  عرـش  حالطـصا 
زا رگید  ینعم  کی  و  اهنیا . لاثما  داهج و  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  لثم  تسا ، هریبک  اـهنآ  كرت  هک  یـضیارف  لـعف  ریاـبک و  كرت 

. دوشیم رهاظ  رابخا  یضعب  زا  هچنانچ  تامرحم ، عیمج  كرت  تابجاو و  عیمج  لعف  اب  تسا  تاداقتعا  نامیا 
نامیا ینعم  کی  و  تاهورکم . تامرحم و  كرت  اهیتنـس و  تابجاو و  لعف  اب  تسا  هینیقی  هلماـک  تاداـقتعا  ناـمیا  زا  رگید  ینعم  کـی  و 

مه نیا  زا  معا  رب  ار  مالـسا  و  ارهاظ . اهنآ  هب  رارقا  ای  اهنآ ، راـکنا  مدـع  اـب  دـشاب  هیرورـض  دـیاقع  ضحم  نیمه  هک  تسا ، مالـسا  فداُرم 
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رهاظ لوا  ینعم  نامه  ثیداحا  رثکا  زا  و  دشاب . هتـشادن  داقتعا  لد  هب  دشاب و  قفانم  وگ  دیامن  نیتَملِک  هب  ملکت  نیمه  هک  دـننکیم  قالطا 
. دوشیم

دناتعافـش و لحم  هکلب  رفاک ، هن  دـنانمؤم و  هن  ریابک  باحـصا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هچناـنچ 
نابز هب  رارقا  نامیا  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  مهیلع  رگید  همئا  هیلع و  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  هضیفتسم  دیناسا  هب  و  دناناملـسم .

. دوشیم بترتم  ياهرمث  نامیا  مالسا و  یناعم  زا  کی  ره  رب  و  تسا . حراوج  اضعا و  هب  ندرک  لمع  تسا و  لد  هب  تفرعم  تسا و 
ظوفحم ناشیا  نوخ  هک  دـهدیم  هدـیاف  اـیند  رد  دـهدیمن و  هدـیاف  ترخآ  رد  دـشاب ، هتـشادن  داـقتعا  هک  نیتملک  نتفگ  ینعم  هب  مالـسا 

رافک و لثم  تسا  يدـبا  ترخآ  رد  ناشیا  باذـع  اما  دـناكاپ . و  دـنربیم ، ناناملـسم  زا  ثاریم  و  تسا ، زیاج  ناشیا  حاـکن  و  دـشابیم ،
نتـشاد و قح  تاداقتعا  عومجم  ینعم  هب  نامیا  و  دـناهقرف . نیا  لخاد  یماما  هدزواد  هعیـش  ریغ  مالـسا  ياـههقرف  ریاـس  و  ناینـس . و  رتدـب ،

حیحص شلامعا  و  دشاب ، تعافش  یهلا و  ترفغم  قحتسم  و  دشابن ، منهج  رد  هشیمه  هک  دنکیم  هدیاف  نیا  ترخآ  رد  ندرک ، اهنآ  راهظا 
رد نمؤم  و  دشابیم ، هریبک  ناهانگ  بکترم  نمؤم  هک  دـنکیم  نیا  رب  تلالد  تایآ  رابخا و  رد  هچنآ  و  دـشابن . لطاب  شتادابع  و  دـشاب ،

لومحم دوریم  رد  هب  نامیا  زا  هریبک  باکترا  هب  هک  تسا  هدش  عقاو  هک  ثیداحا  یـضعب  و  تسا . ینعم  نیا  هب  دشابیم و  بذـعم  منهج 
میود ینعم  رب  لوـمحم  دوریم  رد  هب  ناـمیا  زا  ناـهانگ  عـیمج  باـکترا  هب  هک  دـنکیم  نیا  رب  تلـالد  هک  یـضعب  و  تسا . لوا  ینعم  رب 
. تسا میس  ینعم  رب  لومحم  اهنآ  دوشیمن  عمج  ایصوا  ایبنا و  ریغ  رد  هک  نمؤم  تافص  زا  ثیداحا  رد  تسا  هدش  عقاو  هچنآ  و  تسا .

، صیاقن همیمذ و  تافـص  عیمج  هلازا  تایهنَم و  عیمج  كرت  و  تـالامک ، عیمج  لیـصحت  و  تاداـبع ، عیمج  لـعف  هک : تسا  نآ  شقیقحت 
لثم تسا ؛ نینچ  هن  یـضعب  و  دوشیم ، یفتنم  لک  اهنآ  ياـفتنا  هب  ازجا  زا  یـضعب  دنـشابیم . فلتخم  ءیـش  يازجا  اـما  دـنانامیا . يازجا 

یضعب هسیئر و  ياضعا  زا  یضعب  بلق و  نینچمه  و  دوشیم ، لیاز  صخش  نآ  لاوز  هب  هک  تسا  ییاضعا  هلمج  زا  رس  هک  یمدآ  ياضعا 
توف زا  تسا و  صخـش  لاـمک  نسح و  بجوم  هک  تسه  یـضعب  و  دوشیم . فرطرب  نآ  تاـعافتنا  هدـمع  نآ ، لاوز  هب  هک  تسا  نینچ 

. دوشیمن توف  يرایسب  عافتنا  نآ ،
نینچمه و  دوشیم . یناف  صخـش  اهنآ  لاوز  هب  هک  تسا  ییاضعا  نآ  تباب  زا  نامیا  هب  تبـسن  قح  تاداقتعا  الثم  نامیا  يازجا  نینچمه 

تسا هدنز  زاب  دنربب ، شتـسد  ار  یـصخش  هک  تسا  نآ  تباب  زا  ریابک  كرت  ضیارف و  لعف  و  دوشیم . فرطرب  اقلطم  اهنآ  لاوز  هب  نامیا 
رگا نینچمه  و  دوشیمن . لیاز  نیا  ضحم  هب  اما  تسا ، لاوز  ضرعم  رد  نیا  ببـس  هب  شتایح  تسا و  یـصقان  ناسنا  اـما  تسا ، ناـسنا  و 

تباـب زا  دروآ ، اـج  هب  ار  یهاـنم  ریاـبک و  عیمج  دـنک و  كرت  ار  ضیارف  عیمج  هک  یـسک  سپ  دـنربب ، ار  شناـبز  اـی  دـننکب  ار  شمـشچ 
زا وا  نامیا  و  تسا ، هدرم  مکح  رد  هدنز  نینچ  دشاب . هدنز  دنـشاب و  هدـیرب  ار  شیاپ  مشچ و  شوگ و  نابز و  تسد و  هک  تسا  یـصخش 

تایح هچنانچ  و  درادـن ، ياهرمث  نادـنچ  مه  نامیا  نیا  دـیآیمن ، شراک  هب  نادـنچ  وا  تایح  هچنانچمه  تسا . صخـش  نآ  تایح  تباب 
لاـمعا نیا  زا  کـی  ره  هـک  اریز  ددرگیم ؛ لـیاز  يزیچ  كدـنا  هـب  مـه  صخـش  نـیا  ناـمیا  لـصا  دوـشیم ، فرطرب  دوز  یـسک  نـینچ 

. تسا نامیا  لاوز  ثروم  هک  ییاهالب  نیطایش و  عفد  يارب  دنايراصح 
نوچ سپ  دـیامنیم . هناگجنپ  ياهزامن  رب  تبظاوم  هک  مادام  تسا  ناسرت  فیاخ و  یمدآ  زا  ناطیـش  هک : تسا  دراو  ثیدـح  رد  هچنانچ 

اهرکـشل و نیا  هک  یـسک  هک  اریز  دزادـنایم  میظع  ناهانگ  اهالب و  رد  ار  وا  دوشیم و  طلـسم  وا  رب  درمـش ، کبـس  اـی  درک ، اـهنآ  كرت 
زا هنیعب  نیا  و  دزادـنایم . کلاهم  هب  ار  وا  دوز  ناطیـش  درک ، رود  دوخ  زا  تسا  تاداـبع  مزـال  هک  یهلا  تاـقیفوت  تاداـبع و  زا  ار  ناوعا 

يارب ار  سیفن  ياهزیچ  ربب و  ار  لهس  ياهزیچ  هک : دیوگب  دروآرد و  هناخ  هب  دیاشگب و  شیور  هب  رد  ار  يدزد  یسک  هک  تسا  نآ  تباب 
ار ناگدـننک  هارمگ  بیرف  دوز  یـصاعم  باـبرا  هک  تسا  نـیا  دربیم . تـسا  رتسیفن  هـچنآ  لوا  دزد  دـباوخب . لـفاغ  دوـخ  راذـگب و  اـم 

ياهاذغ یمدآ و  تروص  ياهتنیز  تباب  زا  هنـسح  تافـص  تابحتـسم و  نآ  و  دنوریم . منهج  هب  دنوشیم و  رفاک  ینادان  هب  دنروخیم و 
توق الثم  بش  زامن  زا  یناـمیا  حور  دـباییم  توق  تشوگ  زا  یندـب  حور  هچناـنچمه  دوشیم . ناـمیا  حور  توق  ثعاـب  هک  تسا  يوقم 
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و دشابیم ، ُدیازت  رد  نامیا  و  تسا ، داقتعا  لصا  نامه  نامیا  هک : مییوگ  هک  نآ  میود  هجو  درک . دـناوتیم  رتشیب  نامیا  ظفح  دـباییم و 
یمزال نیقی  نامیا و  بتارم  زا  هبترم  ره  تسا و  رایسب  بتارم  زین  ار  نیقی  و  دسریم . نیقی  هبترم  هب  ات  ددرگیم  لماک  تاعاط  لامعا و  هب 
هجوتم يرام  هک : دیوگب  دیایب و  یلفط  دشاب ، هتـسشن  هناخ  رد  یـصخش  کی  هک  نآ  لثم  دراد . تادابع  لامعا و  زا  دـنچ  یهاوگ  دـنچ و 

نیمه دیایب و  يرگید  وا  زا  دعب  رگا  سپ  دنکیمن . انتعا  نادنچ  اما  دوشیم  لصاح  وا  سفن  رد  یفوخ  کی  دـیآیم . هناخ  نیا  هب  تسا و 
سرت زا  دزادنایم  ار  دوخ  دنلب  ياهاج  زا  دزیرگیم و  هک  يدـح  هب  ات  دـنکیم ، رتشیب  رذـح  دوشیم و  رتشیب  شداقتعا  دـیوگب  ار  فرح 

و تسا ، باوث  بجوـم  هک  يروـما  هب  شقوـش  دوـشیم  رتلماـک  شناـمیا  دـنچره  باـقع  باوـث و  هب  ناـمیا  بتارم  رد  نینچمه  راـم . نآ 
هللا تاولـص  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ  دنانامیا . دهاوش  راثآ و  لامعا ، سپ  ددرگیم . هدایز  تسا  باقع  بجوم  هک  يروما  زا  شرذح 
نآ نامیا  دوشیمن . تسرد  اـهوزرآ  هب  دوخ و  نتـسارآ  هب  ناـمیا  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللایلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع 

. دنهدب لد  رد  نآ  لوصح  رب  یهاوگ  و  دننک ، نآ  قیدصت  لامعا  و  لد ، رد  دوش  فاص  صلاخ و  هک  تسا 
، دوشیم لصاح  سفن  رد  هک  تالامک  ریاس  نامیا و  ملع و  زا  یلامک  یتفـص و  ره  دـش ، روکذـم  بلق  باب  رد  هک  قیقحت  ناـمه  هب  سپ 
تمظع و ادـخ و  هب  وا  ملع  هک  نادـنچ  سپ  ددرگیم . رهاظ  اهنآ  زا  شراثآ  دوشیم و  يراج  حراوج  اضعا و  هب  تسا و  بلق  رد  شعبنم 

تافص يدب  هنسح و  تافـص  یبوخ  و  اهنآ ، حبق  ناهانگ و  يدب  و  اهنآ ، نسحو  تادابع  هزور و  زامن و  خزود و  تشهب و  هب  و  وا ، لالج 
رد هک  نادنچ  و  دوشیم ، رتشیب  دـسریم  حراوج  اضعا و  هب  همـشچ  نآ  زا  هک  ییاههبعـش  دوشیم ، رتلماک  شنیقی  دوشیم و  رتشیب  همیمذ 

ملع و لامک  ثعاب  لمع  سپ  دوشیم . رتاراوگ  رتفاص و  شبآ  دوشیم ، رتهدـنیاز  همـشچ  و  دوشیم ، فرـص  رتشیب  اهنآ  حراوج  اـضعا و 
: هک تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ  دوشیم . لامعا  یتدایز  لامک و  بجوم  زین  نامیا  لامک  ددرگیم و  نامیا 

کلاـم نب  هثراـح  ار  وا  هک  یناوج  يوس  هب  دـندرک  رظن  سپ  دـندرازگ . حبـص  زاـمن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوـسر  يزور 
رد شیاهمـشچ  هتـشگ و  فیحن  شندب  هدش و  درز  شیور  گنر و  دـیآیم و  ریز  هب  یباوخیب  يرایـسب  زا  شرـس  هک  دـندید  دـنتفگیم .
 - هللالوسر ای  ماهدرک -  حبص  تفگ : هثراح ؟ يا  يراد  لاح  هچ  يدرک و  حبص  لاح  هچ  رب  هک : دندیسرپ  وا  زا  ترـضح  هتفر . ورف  شرس 

تقیقح تفگ : تسیچ ؟ وت  نیقی  تقیقح  تسه . یهاوگ  یتمالع و  یتقیقح و  دـننک  يوعد  هک  زیچ  ره  رب  هک : دومرف  ترـضح  نیقی . اـب 
، درادیم هزور  هب  ارم  مرگ  ياهزور  و  دراد ، رادیب  ارم  اهبش  و  دراد ، نیگمغ  نوزحم و  ارم  هتسویپ  هک  تسا  نیا  هللالوسر -  ای  نم -  نیقی 

مدنوادخ شرع  منیبیم  ایوگ  هک  هدیـسر  ياهبترم  هب  نیقی  و  هدیدرگ ، نم  لد  هورکم  تسایند  رد  هچنآ  هدـینادرگ و  ور  ایند  زا  نم  لد  و 
ار تشهب  لها  منیبیم  ایوگ  و  مناشیا . نایم  رد  نم  ایوگ  و  دناهدش ، روشحم  همه  قیالخ  دناهدرک و  بصن  رـشحم  رد  باسح  يارب  هک  ار 

منیبیم ایوگ  و  دناهدرک . هیکت  دنرادیم و  تبحـص  دننکیم و  ییانـشآ  رگیدکی  اب  هتـسشن  اهیـسرک  رد  و  تشهب ، رد  دـنیامنیم  معنت  هک 
. تسا نم  شوگ  رد  منهج  زاوآ  ریفز و  ایوگ  و  دننکیم ، دایرف  هثاغتسا و  و  دنابذعم ، منهج  رد  هک  ار  منهج  لها 

لاح نیا  رب  هک : دومرف  سپ  تسا . هدینادرگ  رونم  نامیا  رون  هب  ار  وا  لد  ادخ  هک  تسا  ياهدنب  نیا  هک : دومرف  باحـصا  هب  ترـضح  سپ 
يزور دنچ  دومرف : اعد  ترضح  دنادرگ . نم  يزور  ار  تداهـش  ادخ  هک  نک  اعد  هللالوسر  ای  هک : تفگ  ناوج  نآ  شاب . تباث  يراد  هک 

: هک تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  و  دش . دیهـش  وا  رفن  هن  زا  دعب  و  داتـسرف ، داهج  هب  رفعج  اب  ار  وا  ترـضح  دش ، هک 
تباجا رگا  ار . لمع  دنکیم  زاوآ  ملع  و  تسا . ملاع  دـنکیم  لمع  هکره  و  دـنکیم ، لمع  تسناد  هکره  سپ  لمع . اب  تسا  نورقم  ملع 

لوقنم هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  و  دنامیمن . دوریم و  ملع  دـیامن  لمع  رگا  و  دـنامیم . ملع  دـمآ  نآ  بناج  درک و  وا 
نآ مشچ  و  تسا ، ینتورف  عضاوت و  ملع  رـس  سپ  تسا . رایـسب  لـیاضف  ار  ملع  هک  یتـسرد  هب  ملع ! هدـننک  بلط  يا  هک : دومرف  هک  تسا 

تین یکین  شلد  و  تسا ، ندرک  صحفت  شاهظفاـح  و  تسا ، ییوگتـسار  شناـبز  و  تسا ، ندـیمهف  نآ  شوگ  و  تسا ، دـسح  زا  يرازیب 
زا تسا  مدرم  یمالس  شتمه  و  تساملع ، ندرک  ترایز  شیاپ  و  تسا ، قیالخ  رب  تمحر  شتـسد  و  تسایـشا ، نتـسناد  شلقع  و  تسا ،

و تساهیدـب ، زا  تیفاـع  شاهدـنناشکو  دـیاق  و  تـسا ، تاـجن  شهاـگرارق  رقَتــسَم و  و  تـسا ، يراـکزیهرپ  عرو و  شتمکح  و  وا ، ررض 
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ندرک ارادم  شنامک  و  تسا ، قلخ  زا  ندوب  یضار  شریـشمش  و  تسا ، نخـس  یمرن  شاهبرح  و  تسا ، قلخ  ادخ و  دوهع  هب  افو  شبکرم 
یکین شاهشوت  و  تسا ، ناهانگ  زا  بانتجا  شاهریخذ  و  تسا ، بدا  شلام  و  تساملع ، اب  نتشاد  تبحـص  شرکـشل  و  تسا ، نانمـشد  اب 

. تسا ناکین  یتسود  شقیفر  و  تسا ، تیاده  شیامنهار  و  تسا ، قلخ  اب  هحلاصم  شمارآ  لحم  اوأم و  تسا و 

دومن ناوتیم  وا  تعباتم  هک  یملاع  تافص  تساملع و  فانصا  نایب  رد  مراهچ : هدعاق 

دوخ نید  و  دوخ ، نید  رب  دیناد  مهتم  ار  وا  درادیم  تسود  ار  ایند  هک  ار  یملاع  دـینیبب  هاگره  هک : تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هاگ تسوا ؛ بوبحم  هک  دـیامنیم  بلط  دـنکیم و  عمج  ار  زیچ  نآ  درادیم ، تسود  ار  يزیچ  هک  ره  هک  یتسرد  هب  دـیراذگم . وا  هب  ار 
دوخ نم و  نایم  هک : دوواد  ترـضح  هب  دومرف  یحو  نایملاع  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـنک . عیاـض  دوخ  ياـیند  هب  ار  امـش  نید  هک  دـشاب 

ناگدـنب ناـنزهار  ناـشیا  هک  یتسرد  هب  دـنادرگیمرب . نم  تبحم  هار  زا  ار  وت  هک  دـشاب ، هدروخ  اـیند  بیرف  هک  ار  یملاـع  نکم  هطـساو 
ناـشیا لد  زا  ار  دوـخ  تاـجانم  تذـل  ینیریـش و  هک  تسا  نآ  منکیم  ناـشیا  هب  تبـسن  هک  يزیچ  رتـمک  دـنراد . نـم  هـب  ور  هـک  دـنانم 

ناشیا رگا  هک  نم  تما  زا  دنافنـص  ود  هک : دومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  مرادیمرب .
ناهیقف هک : دومرف  هللالوسر ؟ ای  دنتسیک  هک : هباحـص  دندیـسرپ  دندساف . تما  عیمج  دندساف  ناشیا  رگا  و  دناحلاص ، تما  عیمج  دناحلاص 

؟ تسا ندوب  هیقف  راوازـس  هک  یـسک  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخیم  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  و  ناهاشداپ . و 
هب و  دنادرگن ، نمیا  یهلا  باذع  زا  و  دنادرگن ، دـیما  ان  یهلا  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  نآ  دومرف : نینمؤملاریما . ای  یلب  دـنتفگ :

لوقنم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  رگید . ياهزیچ  هب  تبغر  يارب  دـنکن  كرت  ار  نآرق  و  دـهدن ، تصخر  ار  مدرم  ادـخ  تیـصعم 
زا دنکیم  بلط  ار  ملع  هک  تسا  نآ  فنص  کی  ناشیا : تامالع  تافص و  هب  ار  ناشیا  سانشب  سپ  دنامسق . هس  رب  ملع  نابلاط  هک : تسا 
ملع بلط  فنـص  کی  و  مدرم ؛ نداد  بیرف  ربکت و  یتداـیز و  يارب  دـنکیم  بلط  ار  ملع  فنـص  کـی  و  ندرک ؛ لدـج  يدرخیب و  يارب 

. ندرک لمع  نتسناد و  يارب  دنکیم 
دای رایـسب  ار  دوخ  ملع  شناد و  و  سلاـجم ، رد  دوشیم  وگوتفگ  ضرعتم  دـنکیم و  هلداـجم  تسا و  مدرم  يذوم  لوا  فنـص  نآ  سپ 

ار شتـشپ  دـبوکب و  ار  وا  ینیب  لمع ، نیا  يارب  ادـخ  سپ  يراـکزیهرپ . عرو و  زا  تسا  یلاـخ  و  ددـنبیم ، دوخ  رب  ار  عوشخ  و  دـنکیم ،
. دنکشب

هلاطتـسا و دـسریم  اـملع  زا  دوـخ  لاـثما  هب  نوـچ  تـسا و  هـلیح  بـیرف و  رکم و  بحاـص  دـنکیم ، بـلط  رکم  ربـکت و  يارب  هـک  نآ  و 
دوخ نید  و  دروخیم ، ار  ناشیا  نیریش  برچ و  و  دنکیم ، ینتورف  یگتـسکش و  دسریم  اینغا  هب  نوچ  و  دنکیم ، یتدایز  یـشکندرگ و 

اب هتـسویپ  رگید  فنـص  نآ  و  دـنک . فرطرب  املع  نایم  زا  ار  وا  رثا  و  دـنادرگ ، روک  ار  وا  ییانیب  ادـخ  سپ  دـنکیم . عیاض  ناشیا  يارب  ار 
تدابع هب  بش  یکیرات  رد  و  دراد ، رـس  رب  هک  یکهالک  رب  ددنبیم  کَنَحلاتحت  و  تسا ، رادـیب  تدابع  هب  اهبـش  و  تسا ، نزح  هودـنا و 
هتـسویپ تسا و  فیاخ  یهلا  تبوقع  زا  و  دـشابن . لوبقم  شتدابع  ادابم  هک  تسا  ناسرت  هتـسویپ  و  دـنکیم ، رایـسب  تداـبع  و  دتـسیایم ،

نیرتدمتعم زا  و  دسانشیم ، ار  دوخ  هنامز  لها  و  تسا ، دوخ  لاوحا  حالصا  هجوتم  هدرک ، دوخ  راک  هب  ور  و  تسا ، عرضت  اعد و  لوغـشم 
ناما ار  وا  تمایق  ياهفوخ  زا  دنادرگ و  مکحم  ار  وا  ناکرا  ادخ  سپ  دننک . عیاض  ار  شنید  ادابم  هک  تسا  رذح  رد  شناتـسود  ناردارب و 

. دهد

ملعیب لمع  تمذم  رد  مجنپ : هدعاق 

دنچره دوریم و  ههاریب  هک  تسا  یسک  دننام  دنکیم  لمع  ملع  تریصبیب و  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
و تفرعم ، اـب  رگم  ار  یلمع  دـیامرفیمن  لوبق  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  اـضیا  و  دوـشیم . رترود  هار  زا  دوریم  رتـشیب 
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ار وا  دـنکن  لمع  هک  یـسک  و  لمع ، هب  دـنکیم  ییامنهار  ار  وا  دـش ، فراع  هک  یـسک  سپ  لـمع . اـب  رگم  ار  یتفرعم  دـیامرفیمن  لوبق 
رگیدـکی هب  دوشیم و  لصاح  یـضعب  زا  یـضعب  نامیا  يازجا  هک  یتسرد  هب  دوشیم . بولـسم  وا  زا  ملع  لمع ، اـب  دوب . دـهاوخن  تفرعم 

وا داسفا  ملع ، ریغب  دیامن  لمع  هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللایلص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  و  دناطوبرم .
تاجن بجوم  هک  یتادابع  تایصوصخ  كاردا  رد  تسین  لقتسم  یمدآ  لقع  هک  تسا  رهاظ  ینعم  نیا  و  دوب . دهاوخ  وا  حالصا  زا  شیب 

لطاب تدابع  نآ  اهنآ ، زا  کیره  توف  هب  هک  تسه  رایـسب  طیارـش  ار  یتدابع  ره  و  دوب . دـهاوخ  هدـیافیب  ناربمغیپ  لاسرا  هنرگا  و  تسا ،
يدیاق و نودب  ار  ایند  ياههار  هاگره  و  دومن . ناوتیمن  تدابع  تسا  هدومرف  هک  يوحن  هب  ار  ادخ  هک  تسا  رهاظ  ملع ، نودب  سپ  تسا .
ره رد  تسه و  هاگنیمک  نیدـنچ  هاچ و  نیدـنچ  یماگ  ره  رد  تساههار و  نیرتریطخ  هک  ار  ادـخ  یگدـنب  هار  دومن ، یط  ناوتن  ییامنهر 

عرش و هار ، نیا  يامنهار  لیلد و  و  نتفر ؟ ناوت  ییامنهر  لیلد و  نودب  نوچ  دنانیمک ، رد  سنا  نج و  نیطایـش  رازه  نیدنچ  یهاگنیمک 
. دنناد ار  كاله  تاجن و  قرط  دنشاب و  هدش  انیب  رش  ریخ و  هب  ناشیا  مولع  زا  هک  ییاملع  مالسلا و  مهیلع  همئا  ایبنا و  زا  تسا  نآ  یلاها 

دشاب هتشادن  نآ  تیلها  هک  یسک  نداد  اوتف  تمذم  رد  مشش : هدعاق 

زا یمکح  هک  نآ  هب  تسا ، نتـسب  لوسر  ادـخ و  رب  ارتفا  هریبک  ناـهانگ  نیرتدـب  هک  دوشیم  رهاـظ  راـبخا  تاـیآ و  زا  هچناـنچ  هک  نادـب 
تیلها وا  هک  یسک  هب  دهد  تبسن  هک  نآ  نودب  دنک ، نایب  دشاب  هتشادن  رابخا  تایآ و  زا  مکح  نآ  مهف  تیلها  هک  یـسک  ار  یهلا  ماکحا 
تیاور وا  زا  دشاب و  هدینش  دشاب  هبترم  نیا  ار  وا  هک  یملاع  زا  اما  دشاب  هتشادن  مهف  نیا  تیلها  دوخ  یسک  رگا  سپ  دشاب . هتـشاد  رما  نیا 

قح و  تسا . راکهانگ  تسا و  هتفگ  اطخ  دشاب  هتفگ  عقاو  قفاوم  دنچره  تروص  ود  نیا  ریغب  و  تسا . زیاج  ماهدینش ، نینچ  وا  زا  هک  دنک 
ادـخ رب  ارتفا  هک  یتعامج  نآ  هک : دـیامرفیم  و  غورد . هب  ددـنب  ادـخ  رب  ارتفا  هک  یـسک  زا  رتملاظ  تسیک  هک : دـیامرفیم  یلاعت  هناحبس و 
رفاک اج  کی  رد  دـننکیم  هللا » لزنا  ام  ریغ   » هب مکح  هک  ار  یتعاـمج  نآ  و  تماـیق . زور  رد  دوب  دـهاوخ  هایـس  ناـشیا  ياـهور  دـندنبیم 

. دومرف قساف  اج  کی  رد  ملاظ و  اج  کی  رد  و  دومرف ،
تلصخ ود  زا  میامنیم  رذح  ار  وت  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  لوقنم  جاجحلا  نب  نمحرلادبع  زا  حیحص  دنـس  هب  و 
تدابع هک  راهنز  و  دوخ ؛ يأر  هب  ار  مدرم  یهدـن  اوتف  هک  راهنیز  تسا : هدـش  كـاله  هک  ره  تسا  هدـش  كـاله  تلـصخ  ود  نیا  رد  هک 
دمحم ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  ینادن . ار  نآ  تقیقح  هک  ینید  هب  ای  نآ ، رد  ار  ادخ  ياضر  ینادن  هک  يزیچ  هب  ار  ادخ  ینکن 
هکئالم ار  وا  دـننک  تنعل  دـشاب ، هدرک  ار  وا  ادـخ  هک  یتیادـه  ملع و  ریغ  هب  ار  مدرم  دـهد  اوتف  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب 

هک تسا  نآ  مدرم  رب  یهلا  قح  هک : دومرف  و  دـیامن . لمع  وا  ياوتف  هب  هک  یـسک  نآ  هانگ  دوش  قحلم  وا  هب  و  باذـع ، هکئـالم  تمحر و 
هب لمع  هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللایلـص  لوسر  ترـضح  و  دنوش . تکاس  دنیامن و  فقوت  دننادن  ار  هچنآ  و  دنیوگب ، دنناد  ار  هچنآ 

كاله دوخ  دـنادن  ار  نآرق  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  دـهد و  اوتف  هکره  و  دـنکیم . كاله  ار  نارگید  ار و  دوخ  دـیامن  سایق 
. تسا هدرک  كاله  ار  نارگید  تسا و  هدش 

[ ناگدنب يهفیظو  وا و  معن  ادخ و  قوقح  ]

هراشا

اوحبـصأ نیبئات و  اوسمأ  نکل  و  دابعلا ، اهیـصحت  نأ  نم  رثکأ  هللا  معن  نا  و  دابعلا . اهب  موقی  نأ  نم  مظعأ  هؤانث  لج  هللا  قوقح  نا  رذاـبأ  اـی 
. نیبئات

و دومن ، دـنناوت  نآ  هب  مایق  ناگدـنب  هک  تسا  رتمیظع  نآ  زا  تسا  مزال  ناشیا  رب  وا  یگدـنب  زا  هچنآ  ناگدـنب و  رب  یهلا  قوقح  رذوبا  يا 
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ياصحا ناگدنب  هک  تسا  رتشیب  نآ  زا  یلاعت  يادـخ  ياهتمعن  هک  یتسرد  هب  دروآ . دـنناوت  اج  هب  تسا  نآ  راوازـس  هچنانچ  ار  وا  یگدـنب 
دنوادخ ات  دـینک ، هبوت  ماش  حبـص و  ره  سپ  تسا ، زجاع  یمدآ  نآ ، رکـش  تمعن و  ياصحا  یگدـنب و  رد  نوچ  سپ  دومن . دـنناوت  اهنآ 

. لاصخ مراکم  زا  تلصخ  دنچ  رب  تسا  لمتشم  هفیرش  تارقف  نیا  هک  نادب  درذگب . امش  تاریصقت  زا  نایملاع 

تسا زجع  هب  فارتعا  تدابع و  هب  رارتغا  مدع  لوا : تلصخ 

اریز دوشیم ، یشان  لهج  زا  نیا  و  نتسنادن . رصقم  ار  دوخ  نتسناد و  بوخ  ار  دوخ  لمع  تسا و  بجع  همیمذ  تافـص  نیرتدب  هک  نادب 
بویع رد  دنکب و  رکفت  دش -  اهنآ  زا  یـضعب  هب  باتک  لوا  رد  یلمجم  هراشا  هچنانچ  تدابع -  لامک  لوبق و  طیارـش  رد  یـسک  رگا  هک 

و هدرکن ، تدابع  چیه  هک  دنادیم  دنادب ، يردق  ار  دوخ  دوبعم  تمظع  دیامن و  رظن  تریـصب  هدید  هب  دوخ  صقن  زجع و  اهیتسپ و  دوخ و 
هب مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ  دومن . ناوتیمن  تسا  نیمرکـالامرکا  هک  دوخ  دوبعم  فطل  ریغ  رب  داـمتعا 
رد ریـصقت  دـح  زا  ار  دوخ  سفن  زگره  ربم  نوریب  و  تدابع . رد  ماـمتها  دـج و  هب  داـب  وت  رب  دـنزرف  يا  هک : دومرف  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی 
هک يوحن  هب  درک  ناوتیمن  تدابع  ار  ادخ  هک  یتسرد  هب  نادـب . ریـصقت  بحاص  هاگرد  نآ  رد  ار  دوخ  هشیمه  و  یهلا ، تعاط  تدابع و 

ریـصقت صقن و  زا  ار  وت  زگره  ادـخ  رباج  يا  هک : دومرف  رباج  هب  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  و  تسا . تداـبع  راوازـس  وا 
رد يدباع  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  و  یصقان .) رـصقم و  هک  یناد  هشیمه  هک  دنک  نینچ  ینعی   ) دربن نوریب 

دوب نآ  ناشیا  ینابرق  لوبق  تمالع  هک  اریز  دشن  لوبقم  وا  ینابرق  درک و  ینابرق  نآ  زا  دعب  درک و  تدابع  ار  ادخ  لاس  لهچ  لیئارـساینب 
تسوت و زا  همه  ریـصقت  هک : درک  باـطخ  دوخ  سفن  اـب  دـشن ، لوبقم  شیناـبرق  هک  دـید  نوچ  تخوسیم . ار  نآ  دـمآیم و  یـشتآ  هک 

رتهب ام ، هاگرد  رد  يدرک  ار  دوخ  سفن  هک  یتمذـم  هک : داتـسرف  وا  يوس  هب  یحو  ادـخ  سپ  تسوت . هانگ  ریـصقت و  زا  لمع  ندوب  صقان 
. وت هلاس  لهچ  تدابع  زا  دوب 

ریـصقت بحاص  دوخ  سفن  شیپ  رد  تدابع  نآ  رد  دـنک ، ادـخ  يارب  زا  یتداـبع  هک  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  و 
هدینادرگ موصعم  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  رگم  دنرـصقم  ادخ  دوخ و  نایم  رد  دـننکیم  هک  ییاهلمع  رد  همه  ناگدـنب  هک  یتسرد  هب  دـشاب .

، دوب نیا  هن  رگا  و  تسا ، رتهب  بجع  زا  نمؤم  يارب  زا  هانگ  هک  تسنادیم  ادخ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  دشاب .
مدان و نآ  زا  دـنکیم و  هاـنگ  یمدآ  تسه  هاـگ  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  و  دوش . ـالتبم  هاـنگ  هب  ینمؤم  چـیه  هک  تشاذـگیمن 
رب رگا  سپ  دنامیم . زاب  ینامیـشپ  تمادن و  نآ  زا  دوشیم و  لاحـشوخ  رورـسم و  دنکیم و  يریخ  لمع  نآ  زا  دعب  و  دشابیم ، نامیـشپ 

يدباع دزن  هب  یملاع  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  دیناسر . مه  هب  رخآ  هک  یلاح  زا  دوب  رتهب  وا  يارب  دـنامیم  لوا  لاح  نآ 
دیسرپ منکیم . تدابع  هک  تساهلاس  نم  هک  نآ  لاح  تسا و  هدیسرپ  نم  زامن  زا  یـسک  تفگ : تسا ؟ نوچ  وت  زامن  هک : دیـسرپ  دمآ و 
لاحلا يدوب و  هدرک  هدـنخ  رگا  هک : تفگ  ملاع  نآ  دوشیم . يراج  نم  يور  زا  هک  میرگیم  ردـق  نآ  تفگ : تسا ؟ نوچ  وت  هیرگ  هک :

دوخ تدابع  رب  هک  یـسک  تدابع  هک  یتسرد  هب  تسا . هدـش  تتدابع  هب  وت  داقتعا  دامتعا و  ثعاـب  هک  ياهیرگ  زا  دوب  رتهب  يدوب  ناـسرت 
يرگید دباع و  یکی  دندش ، دجـسم  لخاد  سک  ود  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  و  دوریمن . الاب  دشاب  هتـشاد  دامتعا 

ار دوخ  دوب و  هدرک  دوخ  تدابع  رب  دامتعا  دباع  هک  اریز  دوب  هدش  راکوکین  قیدص و  قساف  دوب و  قساف  دـباع  دـندمآ  نوریب  نوچ  قساف .
ناهانگ زا  درکیم  رافغتـسا  دوب و  نامیـشپ  مدان و  دوب و  دوخ  هانگ  رکف  رد  قساـف  و  دوب ، وا  رطاـخ  رد  بجع  نیا  تسنادیم و  ناـکین  زا 
یسوم ترضح  دزن  هب  يزور  ناطیش  هک : هلآ  هیلع و  هللایلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  دوخ .
یـسوم درک . مالـس  داتـسیا و  ربارب  رد  تشادرب و  رـس  زا  هالک  دیـسر  کیدزن  نوچ  تشاد . رـس  رد  فلتخم  ياـهگنر  هب  یهـالک  دـمآ و 

يارب منک  مالـس  ار  وت  ماهدـمآ  تفگ : دـنادرگ . رترود  سک  همه  زا  ار  وت  هناـخ  ادـخ  هک : دومرف  سیلبا . منم  تفگ : یتـسیک ؟ وـت  تفگ :
. ار مدآ  ینب  ياـهلد  میاـبریم  نیا  هب  تفگ : يراد ؟ رـس  رب  هک  تسیچ  هـالک  نیا  هک : دیـسرپ  یـسوم  يراد . ادـخ  دزن  هک  یتلزنم  برق و 
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زا هک  یتقو  تفگ : يوشیم ؟ بلاـغ  طلـسم و  وا  رب  وت  دوشیم ، نآ  بکترم  مدآ  دـنزرف  نوچ  هک  تسا  هاـنگ  مادـک  هک  وگب  هک : دومرف 
. دیامن كدنا  وا  مشچ  رد  شناهانگ  دناد و  رایسب  ار  دوخ  ریخ  ياهلمع  دشاب و  یضار  دوخ 

ناسرتب و  ار ، ناراکهانگ  هد  تراشب  دوواد  يا  هک : دومن  باطخ  دوواد  هب  نایملاع  دنوادخ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ 
هک ار  ناقیدـص  ناسرتب  و  میامرفیم ؛ وفع  ار  ناـشیا  هاـنگ  و  میاـمنیم ، لوبق  ار  ناـشیا  هبوت  هک  ار  ناراـکهانگ  هد  تراـشب  ار . ناقیدـص 

. دوشیم كاله  منک  وا  باسح  تلادع  هب  مروآرد و  باسح  ماقم  هب  ار  وا  نم  هک  ار  هدنب  ره  هک  دوخ ، ياهلمع  هب  دنزرون  بجع 

تسا تمعن  رکش  میود : تلصخ 

نآ دیزم  بجوم  یتمعن  ره  رکـش  و  تسا . همیمذ  تافـص  لوصا  زا  تسا  نارفک  هک  شدـض  و  تسا ، هدـیمح  تافـص  تاهما  زا  رکـش  و 
و منادرگیم ، هدایز  ار  تمعن  دـینک  تمعن  رکـش  رگا  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچناـنچ  تسا  ناـمرح  بجوم  شنارفک  و  تسا ، تمعن 

زیچ راهچ  زا  دنداد  زیچ  راهچ  ار  هک  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  تسا . میظع  دـیدش و  نم  باذـع  دـییامن  نارفک  رگا 
لوبق ار  وا  هبوـت  دـنداد  رافغتـسا  هار  هک  ار  یـسک  و  دـندرکن ؛ مورحم  تباـجا  زا  ار  وا  دـنداد  اـعد  هار  هک  ار  یـسک  دـندینادرگن : مورحم 
باوث رجا و  زا  ار  وا  دـندرک  تمارک  ربص  هک  ار  یـسک  و  دـندرکن ؛ مورحم  تمعن  یتدایز  زا  ار  وا  دـنداد  رکـش  هک  ار  یـسک  و  دـندرک ؛

دـیادش و ماگنه  رد  ندرک  اعد  دـناسریمن : ررـض  چـیه  اـهنآ  هب  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دـننادرگیمن . مورحم 
. تمعن تقو  رد  رکش  و  هانگ ؛ دزن  رافغتسا  و  اهملا ؛

هزور ادخ  يارب  زا  هک  تسا  يرادهزور  باوث  لثم  شباوث  هدننک ، رکـش  هدنروخ  ماعط  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللایلـص  لوسر  ترـضح  و 
رکـش هک  يرادلام  و  دنک . ربص  دشاب و  التبم  الب  هب  هک  تسا  یـسک  لثم  شباوث  دنک  رکـش  تیفاع  رب  هک  یتیفاع  بحاص  و  دشاب . هتـشاد 

ار دوخ  معنُم  هک : نآ  لوا  تسا : زیچ  دـنچ  رب  لمتـشم  یتمعن  ره  رکـش  هک  نادـب  و  دـشاب . عناـق  هک  تسا  یمورحم  لـثم  باوث ، رد  دـنک 
نارفک تسا  ینعم  نیا  لباقم  هچره  و  دیامنن . وا  دوجو  راکنا  دهدن و  تبسن  وا  هب  تافـص  تاذ و  رد  دشابن  وا  قیال  هک  يزیچ  دسانـشب و 

کیرـش دناهدرک و  دوخ  معنم  دوجو  راکنا  هک  تسا ، هدومرف  تمعن  نارفک  هب  ار  نارفاک  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  تسا ،
زا هچنانچ  دـنادن . نارگید  بناـج  زا  ار  ادـخ  ياـهتمعن  و  تسیک ؛ بناـج  زا  تمعن  نیا  هک  دـنادب  هک : نآ  میود  دـناهداد . رارق  وا  يارب  زا 
زا هک  دنادب  دسانشب و  دوخ  لد  هب  ار  تمعن  نآ  دیامرف و  تمارک  یتمعن  وا  هب  ادخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هب هچنانچ  دروآ . اج  هب  نابز  هب  معنم  يانث  دـنکب و  تمعن  نآ  راهظا  هک : نآ  میـس  هدرک . ادا  ار  تمعن  نآ  رکـش  سپ  هدیـسر ، وا  هب  ادـخ 

هدنب و  گرزب ، هاوخ  دشاب و  درخ  هاوخ  دـیامرف  ماعنا  ادـخ  هک  یتمعن  ره  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  هربتعم  دـیناسا 
تسا و نآ  رد  معنم  ياضر  هک  دنک  فرـص  يزیچ  رد  ار  تمعن  نآ  هک : نآ  مراهچ  تسا . هدرک  ادا  ار  تمعن  نآ  رکـش  هللادمحلا  دیوگب :
ار نآ  نتفگ  هک  ار  ییاهزیچ  هک  تسا  نآ  شرکـش  نابز  تمعن  هک  نآ  لثم  دنک ، ادا  هدینادرگ  بجاو  وا  رب  تمعن  نآ  رد  ادخ  هک  یقح 

رکـش تسا  نینچمه  و  دراد . زاب  هتخاس  هورکم  ای  هدومرف  یهن  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  ار  نآ  و  دـیوگب ، هدـینادرگ  بحتـسم  ای  بجاو  وا  رب 
یضار نآ  هب  معنم  هک  دنک  فرص  یفرصم  رد  ار  نآ  هک  تسا  نآ  لام  رکش  و  اوق . حراوج و  اضعا و  ریاس  اپ و  تسد و  شوگ و  مشچ و 

و دـنکب ، نآ  هب  لمع  و  شنابلاط ، هب  دـنک  لذـب  هک  تسا  نآ  ملع  رکـش  و  دـنک . ادا  هدـینادرگ  بجاو  لام  رد  ادـخ  هک  یقوقح  و  دـشاب ،
. دیامرفیم تمارک  هدایز  ار  ضوع  دوخ  هدعو  قفو  رب  یلاعت  قح  دننکیم  فرص  هک  دنچره  اهنیا  زا  کی  ره  رد  و  دنادرگن . لطاب  هلیسو 

الثم نید . عورف  رد  هاوخ  نید و  لوصا  رد  هاوخ  دیآیم ، لمع  هب  یهلا  ياهتمعن  زا  یهانتمان  ياهتمعن  نارفک  یتیـصعم  ره  رد  هک  نادـب  و 
هلیـسو ار  ترـضح  نآ  هک  ناگدـنب ، رب  تسا  یهلا  ياـهتمعن  مظعا  ترـضح  نآ  تثعب  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ناـمزلارخآ  ربـمغیپ  دوـجو 

هب رارقا  هک  تسا  نآ  تمعن  نیا  رکش  و  ترـضح . نآ  يایـصوا  نینچمه  و  هدینادرگ ، يورخا  يویند و  ياهتمعن  هطـساو  يدبا و  تداعس 
زا دـعب  و  تسا . ناشیا  تمعن  نارفک  دارفا  نیرتدـب  ناشیا  راکنا  سپ  دـننکب . یهاون  رماوا و  رد  ناشیا  تعاطا  دـننکب و  ناشیا  يراوگرزب 
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زین وضع  نآ  تمعن  نارفک  سپ  دوشیم . اـضعا  زا  يوـضع  هب  هتبلا  هاـنگ  نآ  و  تسا . هدرک  میظع  تمعن  نیا  نارفک  یهاـنگ  ره  رد  رارقا 
زا یتمعن  کی  ره  دنراد ، لخد  وضع  نآ  کیرحت  رد  هک  یتاودا  ریاس  تاطابر و  تالـضع و  اوق و  عاشم و  سفن و  لقع و  تسا و  هدرک 

نیا ثعاب  هدروخ  هک  ییاذـغ  نآ  و  هدرک . اهتمعن  نیا  زا  کی  ره  نارفک  هدرک و  فرـص  ار  ناشیا  فرـصم ، ریغ  رد  دـنایهلا و  ياـهتمعن 
نیدنچ هکئالم و  ضرا و  تاوامس و  یـسرک و  شرع و  زا  یهانتمریغ  روما  نآ  اب  هدش ، رداص  وا  زا  لعف  نیا  نآ ، ببـس  هب  هک  هدش  توق 

ادخ هک  یملع  نآ  و  تسا . هدرک  همه  نارفک  و  تسا ، یهلا  ياهتمعن  همه  دناهتـشاد ، اذغ  نآ  لیـصحت  رد  تیلخدـم  هک  مدآینب  زا  رازه 
زا یهانتمریغ  ياهتمعن  نارفک  ییامن  رکفت  رگا  یتیصعم  ره  رد  سپ  تسا . هدرک  نارفک  زین  ار  نآ  لمع ، نیا  حبق  هب  هدومرف  تمارک  وا  هب 

رکش مامت  و  تسا ، ناهانگ  كرت  مراحم و  زا  بانتجا  تمعن  رکش  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هچنانچ  دیآیم . لمع  هب  ادخ 
ياصحا هک  نیا  هب  رارقا  تسا و  معنم  ياهتمعن  رد  رکفت  معنم ، رکـش  هلمج  زا  هک  نادـب  و  نیملاعلا . بر  هللادـمحلا  دـیوگب : هک  تسا  نآ 

زا هتخاس  ببس  هک  يروما  زا  تسه  وا  رب  اهتمعن  هچ  ار  ادخ  هک  نان  همقل  کی  ندروخ  رد  دیامن  رکفت  یـسک  رگا  و  دومن . ناوتیمن  اهنآ 
ندـب رد  هک  یبابـسا  زا  وا  رب  دراد  اـهتمعن  هچ  ندروخ  زا  دـعب  و  دروخ ، ناوتیم  هک  تسا  هدیـسر  دـح  نیا  هب  هک  همقل  نیا  لوصح  يارب 

هک یتاریبدت  و  هبذاج ، هعفاد و  هکـسام و  همـضاه و  توق  هدعم و  نابز و  اهنادند و  ناهد و  تسد و  زا  دوش و  نآ  ندب  وزج  ات  هتخیگنارب 
هب نییارـش  قورع و  هار  زا  ار  کی  ره  و  دـنادرگیم ، مسقنم  هعبرا  طالخا  هب  هک  ییاهتمـسق  و  دـیامرفیم ، اذـغ  تـالاح  زا  یتلاـح  ره  رد 

رکفت وکین  رگا  هکلب  تسا . لاـحم  ندرک  یهلا  ياـهتمعن  هدـع  هک  دـنکیم  فارتعا  دـنادرگیم ، وضع  نآ  وزج  دتـسرفیم و  دوخ  لـحم 
همه تسا و  عبطلاب  یندـم  یمدآ  هک  اریز  تسا ، تمعن  اهنآ  زین  وت  رب  دراد  قلخ  دارفا  زا  درف  ره  رب  ادـخ  هک  یتمعن  ره  هک  ینادیم  ییامن 

. تسا جایتحا  رگیدکی  هب  ار 
رگا هک  اریز  تسا  تمعن  وت  رب  همه  معن ، ریاس  هیمنت و  هیذـغت و  حراوج و  اـضعا و  زا  دراد  يدـنه  هـالوج  نآ  رب  ادـخ  هک  یتمعن  ره  سپ 

رب هک  یتمعن  ره  و  دـیوش . عفتنم  یجاتحم  ناشیا  هب  وت  هک  یتعامج  اـب  وت  هک  تفاـبیمن  ار  هچراـپ  نآ  دـشیمن ، وا  هب  تبـسن  اـهتمعن  نیا 
ره ینکیم ، هظحالم  هک  هار  نیا  زا  تسا و  تمعن  وت  رب  زین  اهنآ  سپ  تسا . لیخد  هالوج  نآ  دوجو  رد  همه  دناهدرک ، هالوج  نآ  ناردـپ 
رد هک  یـسک  و  دراد . تیلخدـم  وت  تالامک  اـقب و  دوجو و  رد  همه  تسا ، هدـش  وت  ناـمز  اـت  مدآ  ناـمز  زا  قلخ  زا  يدـحا  رب  هک  یتمعن 

يایرد نیا  زا  دوشیم و  هتفکـش  وا  لقع  يور  رب  یهلا  لـضف  هب  قیاـقح  ياـهلگ  ناولا  دـیامن ، رکفت  یهلا  تیناـمحر  تیمعنُم و  ناتـسلگ 
نیا و  دـینکب . یهلا  ياـمعن  رد  رکفت  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـناهدرک  رما  و  تسا ، حودـمم  هک  تسا  رکفت  نـیا  و  دربیم . هرهب  ناـیاپیب 

تادابع و رب  كرحم  و  ددرگیم ، دوخ  جایتحا  یناوتان و  زجع و  تفرعم  معنم و  تفرعم  دیزم  بجوم  هک  اریز  دراد  تیاهنیب  دـیاوف  رکفت 
. دوشیم وا  ياهتمعن  نارفک  مدع  یهلا و  ياضق  هب  اضر  بجوم  و  دوشیم ، تامرحم  زا  فراص 

وا دزن  نان  هدرگ  ود  دیبلط و  دوخ  هناخ  هب  ار  رذوبا  يزور  ناملـس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  یقتدمحم  ماما  ترـضح  زا  هچنانچ 
اهناـن نآ  هظحـالم  هچ  يارب  رذوـبا  يا  تفگ : ناملـس  درکیم . رظن  دـینادرگیم و  تـفرگ و  تـسد  هـب  ار  اـهنان  رذوـبا  دـینادرگ . رـضاح 

هک ییامنیم  تئرج  رایـسب  تفگ : دش و  بضغ  رد  رایـسب  ناملـس  تسا . هتخپ  بوخ  هک  منک  هظحالم  هک  متـساوخیم  تفگ : ینکیم ؟
بآ نآ  ات  دناهدرک  لمع  هکئالم  و  تسا ، شرع  ریز  رد  هک  یبآ  تسا  هدرک  لمع  نان  نیا  رد  هک  هللاو  يرامشیم . کبس  ار  یهلا  تمعن 

ات دناهدرک  لمع  نآ  رد  هکئالم  دـعر و  و  هدـیراب ، نیمز  رب  ار  نآ  ات  هدرک  راک  نآ  رد  ربا  و  هتخیر ، ربا  رد  ار  نآ  داب  و  دـناهداد ، داب  هب  ار 
رد هتفر و  راک  هب  کمن  مزیه و  شتآ و  تاناویح و  نهآ و  بوچ و  نیمز و  نان  نیا  رد  و  دناهتشاذگ . ار  ناراب  ياههرطق  دوخ  ياهاج  هب 

نخـس زا  تفگ : رذوبا  درک ؟ یناوتیم  ار  رکـش  نیا  وت  هنوگچ  سپ  دومن . ناوـتیمن  اـصحا  دراد  لـخاد  نآ  رد  هچنآ  و  هدرک . لـمع  نآ 
نان هراپ  دیبلط و  تفایـض  هب  ار  رذوبا  ناملـس  رگید  هبترم  هک : دومرف  و  مهاوخیم . زین  ار  وت  رذـع  میامنیم و  رافغتـسا  مدرک و  هبوت  دوخ 

. تسا یناـنوکین  هچ  تفگ : رذوبا  تشاذـگ . رذوبا  دزن  درک و  رت  درب و  ورف  بآ  ینیـسَح  رد  دروآ و  رد  هب  دوـخ  ناـبنا  زا  دـنچ  یکـشخ 
ناـن نآ  رب  کـمن  رذوـبا  تخاـس . رـضاح  تفرگ و  یکمن  درک و  ورگ  ار  دوـخ  ینیـسح  تفر و  ناملـس  دوـبیم . یکمن  نآ  اـب  یکـشاک 
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تعانق رگا  هک : تفگ  ناملـس  تسا . هدرک  يزور  تعانق  نیا  ار  ام  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  تفگیم : دروخیم و  دیـشاپیم و 
كاردا زجع و  هب  رارقا  هک  دوشیم  نآ  هب  نکمم ، رد  یلامک  تفص  ره  لامک  نوچ  هک  نادب  و  تفریمن . ورگ  هب  نم  ینیـسح  یتشادیم 

رکش تقو  رد  ادخ  هک  ییاهتمعن  رد  دیامنیم  رکفت  نوچ  دنکیم ، رکش  رتشیب  یمدآ  دنچره  رکـش ، بتارم  رد  نینچمه  دنکب ، لامک  نآ 
هک دنادیم  تسوا ، زا  مه  رکش  قیفوت  و  تسادخ ، زا  همه  تسا  رکـش  نیا  هیلع  فوقوم  هچنآ  تالآ و  تاودا و  هک  نیا  رد  و  دراد ، وا  رب 

لوقنم هچنانچ  دمآ . ناوتیمن  نوریب  نآ  رکش  هدهع  زا  هک  دیامنیم  رارقا  و  دوشیم ، مزال  وا  رب  رگید  رکـش  رازه  نیدنچ  يرکـش  ره  رد 
قح هچنانچ  نک  رکش  ارم  یسوم  يا  هک : یسوم  ترضح  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  هک  تسا 
نآ منک  ار  وت  هک  يرکـش  ره  هک  نآ  لاح  تسوت و  رکـش  قح  هچنانچ  منک  رکـش  ار  وت  هنوگچ  ادنوادخ  تفگ : یـسوم  تسا . نم  رکش 
زا تسا و  نم  زا  مه  رکـش  هک  یتسناد  هک  يدرک  ارم  رکـش  لاحلا  یـسوم  يا  هک : دیـسر  باطخ  وت ؟ ياـهتمعن  زا  تسا  یتمعن  مه  رکش 

. يزجاع رکش 

تسا هبوت  میس : تلصخ 

وا تیب  لها  نامزلارخآ و  ربمغیپ  تکرب  هب  تسا و  هدومرف  تمارک  تما  نیا  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  میظع  ياهتمعن  هلمج  زا  هبوت  هک  نادب 
هک دش  رما  یتسرپ  هلاسوگ  هبوت  رد  هچنانچ  دوب ، راوشد  ياههبوت  هقباس  مما  رد  هک  اریز  تسا  هدرک  ناسآ  تما  نیا  رب  مهیلع  هللا  تاولص 

ناشیا هبوت  ات  دنشکب  ار  رگیدکی  دنشکب و  ریشمش 
. تسا هدومرف  میظع  ياهتمعن  ناشیا  هبوت  رد  هعسوت  ناهانگ و  ندیناشوپ  رد  تما  نیا  رب  و  دوش . لوبقم 

دنکیم هنسح  هدارا  هدنب  نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللایلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ 
همان رد  هنسح  هد  ادخ  دروآ  اج  هب  رگا  و  دسیونیم ، وا  لامعا  همان  رد  هنـسح  کی  ادخ  ریخ ، تین  نآ  ضحم  هب  درکن ، ار  هنـسح  نآ  رگا 

ار وا  تعاس  تفه  اـت  دروآ  اـج  هب  رگا  و  دنـسیونیمن ، يزیچ  وا  رب  درواـین  اـج  هب  رگا  دـنکیم  یهاـنگ  هدارا  نوچ  و  دـسیونیم . شلمع 
نکم لیجعت  هک : دیوگیم  تسا  تائیس  بتاک  هک  پچ  تسد  کلم  هب  تسا  تانـسح  بتاک  هک  تسار  تسد  کلم  و  دنهدیم ؛ تلهم 
تائیس ناهانگ و  تانسح ، هک  یتسرد  هب  هک : دیامرفیم  ادخ  هک  اریز  دنک  وحم  ار  هانگ  نیا  هک  دنکب  ياهنـسح  هک  دیاش  سیونم ، دوز  و 

. دوش هدیزرمآ  شهانگ  هک  دنکب  يرافغتسا  هک  دیاش  دنکیم ، فرطرب  ار 
، هیلا بوتأ  مارکالا و  لالجلااذ و  میحرلا  روفغلا  میکحلا  زیزعلا  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  رفغتـسأ  هک : تفگ  رگا  سپ 
: هک دیوگیم  يرگید  هب  تسار  تسد  کلم  درکن  کی  چـیه  رافغتـسا  هنـسح و  تشذـگ و  تعاس  تفه  رگا  و  دـسیونیمن . يزیچ  وا  رب 
هک دشاب  هتـشاد  مزع  هک  دنکیم  حوصن  هبوت  هدنب  نوچ  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  مورحم . یقـش  نیا  رب  سیونب 

: هک تفگ  يوار  دـیامنیم . رتس  وا  رب  ترخآ  ایند و  رد  و  درادیم ، تسود  ار  وا  ادـخ  دـنکب  تاـفام  كرادـت  دـنکن و  ار  هاـنگ  نآ  رگید 
اضعا و هب  دیامرفیم  یحو  و  هانگ ؛ زا  دناهتـشون  وا  رب  ار  هچنآ  نیکلم  رطاخ  زا  دـنکیم  شومارف  هک : دومرف  دـیامنیم ؟ رتس  وا  رب  هنوگچ 

نامتک تسا  هدرک  امـش  يور  رب  هک  یناهانگ  نآ  هک : نیمز  ياههعقب  هب  دـیامرفیم  یحو  و  دـییامن ؛ نامتک  ار  وا  ناهانگ  هک : شحراوج 
: هک دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و  دهدیمن . یهاوگ  هانگ  هب  وا  رب  زیچ  چیه  دـیآیم  باسح  ماقم  هب  نوچ  سپ  دـییامن .

دعب دشاب و  هدرک  مگ  ار  شاهشوت  هلحار و  يرات  بش  رد  هک  یصخش  حرف  زا  تسا  هدایز  شاهدنب  هبوت  زا  ادخ  يدونشخ  حرف و  يداش و 
هانگ هک  دنچره  و  دنک ، هانگ  دروخ و  بیرف  هک  ار  ياهدنب  درادیم  تسود  ادخ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  دـبایب . نآ  زا 
ماما ترضح  و  درادیم . تسود  زین  ار  هدننک  هبوت  هدننک  هانگ  نآ  ادخ  نکیلو  تسا  رتهب  دنکن  هانگ  لصا  رد  هک  یسک  و  دنک . هبوت  دنک 

يدرک و تیصعم  ارم  هک  وا  هب  وگب  و  لایناد ، ماهدنب  دزن  هب  ورب  هک : دوواد  ترضح  هب  دومن  یحو  ادخ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم 
وت ینکیم  تیصعم  مراهچ  هبترم  رگا  مدیزرمآ . ار  وت  يدرک و  تیصعم  رگید  و  مدیزرمآ ، ار  وت  يدرک و  تیصعم  زاب  و  مدیزرمآ ، ار  وت 
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اب لایناد  دش  رحـس  نوچ  سپ  يدیناسر . ار  ادخ  ماغیپ  ادخ  ربمغیپ  يا  تفگ : لایناد  دومن  تلاسر  غیلبت  دمآ و  دوواد  نوچ  مزرمآیمن . ار 
ارم وت  رگا  هک  مسق  تلالج  تزع و  هب  دروآ . نم  يوس  هب  یتلاسر  وت  ربمغیپ  دوواد  نم ! راـگدرورپ  يا  هک : درک  تاـجانم  دوخ  دـنوادخ 

ترـضح زا  و  درک . مهاوخ  تیـصعم  رگید  و  درک ، مهاوخ  تیـصعم  رگید  و  درک ، مهاوخ  تیـصعم  هنیآره  ینکن  ظفح  يرادـن و  هاـگن 
لوبقم وا  هبوت  لاـس ، کـی  هب  شگرم  زا  شیپ  دـنک  هبوت  هکره  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هربـتعم  دـیناسا  هب  هلآ  هیلع و  هللایلـص  لوـسر 

هام کی  هک : دومرف  سپ  تسا . لوبقم  وا  هبوت  هام ، کی  هب  شندرم  زا  لبق  دـنک  هبوت  هکره  تسا . رایـسب  لاس  کی  هک : دومرف  سپ  تسا .
هکره تسا . رایـسب  هتفه  هک : دومرف  سپ  دـیامرفیم . لوبق  ار  شاهبوت  ادـخ  هتفه ، کی  هب  شندرم  زا  شیپ  دـنک  هبوت  هکره  تسا . رایـسب 

نآ زا  شیپ  دنک  هبوت  هکره  تسا . رایـسب  زور  کی  هک : دومرف  سپ  دیامرفیم . لوبق  ار  شاهبوت  زور ، کی  هب  شندرم  زا  شیپ  دـنک  هبوت 
. تسا لوبقم  شاهبوت  دنکب ، ترخآ  روما  هنیاعم  هک 

: هک دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و  تسا . هبوت  رافغتـسا و  ناـهانگ ، درد  ياود  و  تسا ، ییوراد  ار  يدرد  ره  هک : تسا  لوقنم  و 
هک یهانگ  رفاک  و  دوشیم ، هدـیزرمآ  و  دـنکیم ، هبوت  دروآیم و  رطاخ  هب  لاـس  تسیب  زا  دـعب  دـنکیم و  یهاـنگ  نمؤم  هک  تسه  هاـگ 

، دزرمآیم ار  وا  هانگ  دصتفه  ادخ  دیوگب  هللا  رفغتـسأ  هبترم  دص  زور  ره  رد  هکره  هک : دومرف  و  دنکیم . شومارف  تعاس  نامه  دنکیم ،
: هک دیسرپ  دنتسیرگیم . هک  تشذگ  یتعامج  رب  یسیع  ترـضح  هک : دومرف  و  دنک . هانگ  دصتفه  زور  ره  هک  ياهدنب  رد  تسین  يریخ  و 

هللایلـص لوسر  ترـضح  و  دزرمایب . ار  ناشیا  ادخ  ات  دننک  كرت  هک : دومرف  دوخ . ناهانگ  رب  دنتفگ : دنیرگیم ؟ زیچ  هچ  رب  تعامج  نیا 
دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و  دنـشاب . هدرک  هبوت  هک  ینز  درم و  زا  تسین  رتبوبحم  ادخ  دزن  سک  چیه  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 

هدـننکوحم تسا  مادـک  هک : دندیـسرپ  تسوا . اـب  ناـهانگ  هدـننکوحم  و  ادـخ ، تمحر  زا  دوـشیم  دـیماان  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  هک :
و دنک . اوسر  ار  امـش  ناهانگ ، دـب  ياهوب  ات  رافغتـسا  هب  دـینک  وبـشوخ  رطعم و  ار  دوخ  هک : دومرف  و  تسا . رافغتـسا  هک : دومرف  ناهانگ ؟
دومرف و باوج  ترضح  درک . مالس  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللایلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  نایرگ  لبج  نب  ذاعُم  يزور  هک : تسا  لوقنم 

هیرگ دوخ  یناوج  رب  هداتـسیا و  یتروص  شوخ  هزیکاـپ  ناوـج  رد  نیا  رد  هللالوـسر  اـی  تفگ : تسیچ ؟ وـت  هیرگ  ببـس  ذاـعُم  اـی  تفگ :
. درک مالـس  دمایب  نوچ  شروایب . هک : دومرف  ترـضح  دـیایب . وت  تمدـخ  هب  دـهاوخیم  و  دـشاب ، هدرم  شدـنزرف  هک  ینز  دـننام  دـنکیم 
زا یـضعب  هب  ادـخ  رگا  هک  ماهدرک  ناـهانگ  هک  میرگن  نوچ  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ناوج  يا  هک : دیـسرپ  دومرف و  باوـج  ترـضح 

دومرف ترـضح  دیزرمآ . دهاوخن  درک و  دهاوخ  هذخاؤم  ارم  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  و  درب . دهاوخ  منهج  هب  ارم  دیامن  هذـخاؤم  ارم  اهنآ 
؟ ياهتـشک قحان  هب  ار  یـسک  هک : دومرف  مشاب . هدش  كرـشم  وا  هب  هک  نیا  زا  ادخ  هب  مریگیم  هانپ  تفگ : ياهدروآ ؟ كرـش  ادخ  هب  هک :

رتمیظع اههوک  زا  نم  ناهانگ  تفگ : تمظع . رد  دشاب  اههوک  دننام  هچرگا  دـشخبیم  ار  تناهانگ  ادـخ  هک : دومرف  ترـضح  هن . تفگ :
ادخ تاقولخم  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ناتخرد و  اهایرد و  هناگتفه و  ياهنیمز  لثم  هچرگا  دزرمآیم  ار  تناهانگ  ادخ  هک : دومرف  تسا .

شرع و لـثم  ناگراتـس و  اهنامـسآ و  لـثم  هچرگا  دزرمآیم  ار  تهاـنگ  ادـخ  هک : دومرف  تسا . رتـگرزب  زین  اـهنآ  زا  تفگ : دـشاب . هدوب 
ای تسا  رتمیظع  وت  ناهانگ  ناوج  يا  تفگ : دومرف و  رظن  وا  يوس  هب  كانبـضغ  ترـضح  تسا . رتگرزب  زین  اهنآ  زا  تفگ : دشاب . یـسرک 

همه زا  وا  و  تسین ، مظعا  نم  راگدرورپ  زا  زیچ  چیه  و  نم ، راگدرورپ  تسا  هزنم  تفگ : داتفارد و  يور  رب  ناوج  نآ  سپ  وت ؟ راگدرورپ 
و هللالوسر . ای  هللاو  هن  تفگ  ناوج  میظع ؟ راگدرورپ  زا  ریغب  ار  میظع  ناهانگ  دزرمآیم  رگم  هک : دومرف  ترـضح  تسا . رتراوگرزب  زیچ 

نفک متفاکـشیم و  ار  اهربق  هک  دوب  لاس  تفه  تفگ : ییوگیمن ؟ ار  دوخ  ناهانگ  زا  یکی  ناوج  يا  هک : دومرف  ترـضح  دـش . تکاـس 
مدروآ نوریب  ار  وا  متفاکـش و  ار  وا  ربق  متفر و  دمآرد ، بش  نوچ  دندرک . نفد  ار  وا  دُرم و  راصنا  زا  يرتخد  سپ  مدیدزدیم . ار  اههدرم 

تنیز نم  رظن  رد  ار  وا  درک و  هسوسو  ارم  ناطیـش  لاـح  نیا  رد  متـشگرب . متـشاذگ و  ربـق  راـنک  رد  ناـیرع  ار  وا  متـشادرب و  ار  شنفک  و 
مدرک یطو  وا  اب  متـشگرب و  ات  درکیم  هسوسو  نینچ  ارم  و  يدیدن ؟ ار  شنار  یهبرف  يدیدن ؟ ار  شندب  يدیفـس  ایآ  تفگیم : دادیم و 

هک يزور  تمایق ! زور  مکاح  زا  وت  رب  ياو  ناوج  يا  تفگیم : هک  مدینـش  دوخ  رـس  یپ  زا  ییادص  هاگان  متـشاذگاو . لاح  نآ  اب  ار  وا  و 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم يدـیدزد و  ار  منفک  يدروآ و  رد  هب  مربق  زا  یتشاذـگ و  ناگدرم  نایم  رد  نایرع  نینچ  ارم  هک  میتسیاـب  وا  دزن  همـصاخم  هب  وت  نم و 
هک مرادـن  نامگ  لاـمعا  نیا  اـب  نم  هک : تفگ  ناوج  سپ  منهج ! شتآ  زا  وت  یناوج  رب  ياو  سپ  موش . روشحم  تباـنج  اـب  هک  یتشاذـگ 

. منهج هب  وت  یکیدزن  رایـسب  هچ  مزوسب . وت  شتآ  هب  هک  مسرتیم  قساـف ! يا  وش  رود  هک : دوـمرف  ترـضح  زگره . مونـشب  ار  تشهب  يوـب 
تفر و هنیدم  ياههوک  زا  یکی  هب  تفرگ و  هشوت  دمآ و  هنیدم  رازاب  هب  سپ  تفر . نوریب  ناوج  نآ  ات  دندومرفیم  ار  نیا  ررکم  ترضح 
رد لولهب  تسوت  هدـنب  کنیا  اراـگدرورپ  درکیم : داـیرف  درک و  لـغ  ندرگ  رد  ار  شیاهتـسد  دـش و  تداـبع  لوغـشم  دیـشوپ و  یـسالپ 

اراـگدرورپ ادـنوادخ ، ینادیم . ارم  هاـنگ  یـسانشیم و  ارم  وت  اراـگدرورپ  هدرک . لـغ  دوخ  ندرگ  رد  ار  شتـسد  هداتـسیا و  وـت  تمدـخ 
ياهمان قح  هب  وت  زا  منکیم  لاؤس  سپ  درک . هدایز  ارم  فوخ  درک و  رود  ارم  مدرک ، هبوت  راهظا  متفر و  تربمغیپ  دزن  هب  ماهدش . نامیـشپ 

زا ارم  ینادرگن و  لطاب  ارم  ياعد  و  نم ، دـنوادخ  زا  ینادرگن  دـیماان  دوخ  دـیما  زا  ارم  هک  تیهاـشداپ  تمظع  لـالج و  هب  و  تراوگرزب ،
لهچ نوچ  دنتـسیرگیم . وا  رب  تاناویح  ناگدـنرد و  تسیرگیم و  تفگیم و  ار  نیا  زورهنابـش  لـهچ  اـت  ینکن . سویأـم  دوخ  تمحر 

ارم هانگ  ياهدـینادرگ و  باجتـسم  ارم  ياعد  رگا  يدرک ؟ هچ  ارم  تجاح  ادـنوادخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  دـش  ماـمت  زور 
سپ ینک  باقع  ارم  یهاوخیم  ماهدشن و  هدیزرمآ  هدشن و  باجتـسم  نم  ياعد  رگا  و  منادب . نم  هک  امرف  یحو  تربمغیپ  هب  ياهدیزرمآ 
نیا نایملاع  دنوادخ  سپ  نک . صالخ  ارم  تمایق  زور  تحیـضف  زا  و  نک ، التبم  ایند  رد  ارم  یتبوقع  هب  ای  دزوسب ، ارم  هک  تسرفب  یـشتآ 

نتفاکش زا  انز  زا  رتگرزب  ناهانگ  ندش  بکترم  هب  دننکیم  دوخ  رب  ملظ  انز و  ینعی   ) دننکیم هشحاف  هک  یتعامج  نآ  هک : داتسرف  ار  هیآ 
هبوـت يدوز  هب  دنـسرتیم و  ادـخ  زا  ینعی   ) دوـخ ناـهانگ  زا  دـننکیم  رافغتـسا  سپ  دـنروآیم ، داـی  هب  ار  ادـخ  و  ندـیدزد ) نفک  ربـق و 

ار وا  نامیشپ . بیات و  دمآ  وت  دزن  هب  نم  هدنب  دمحم  ای  هک : دیامرفیم  نایملاع  دنوادخ  ادخ . زا  ریغب  ار  ناهانگ  دزرمآیم  هک  و  دننکیم )
هیآ رد  نآ  زا  دـعب  دزرماـیب ؟ ار  شهاـنگ  هک  نم  زا  ریغ  دـنک  لاؤـس  هک  زا  دروآ و  هک  هب  ور  دور و  اـجک  هـب  سپ  يدرک . رود  يدـنار و 

راگدرورپ شزرمآ  ناشیا  يازج  ناشیا ،) ار  دوخ  لامعا  يدب   ) دـننادیم و  دوخ ، ياههدرک  رب  دنتـسین  رـصُم  ناهانگ  زا  دـعب  و  هک : دومرف 
و دوشیمن ) فرطرب  ناشیا  زا  زگره  و   ) اهتشهب نآ  رد  دندلاخ  هک  ینوکلاح  اهرهن ، اهنآ  ریز  زا  دوشیم  يراج  هک  اهتشهب  تسا و  ناشیا 
دندومرفیم و مسبت  دندناوخیم و  دندمآ و  نوریب  ترـضح  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  ادخ .) يارب  زا   ) ناگدننک لمع  دزم  تسوکین  رایـسب 
دندش و هوک  نآ  هجوتم  هباحص  اب  ترضح  تسا . عضوم  نالف  رد  هک  مدینـش  هللا  لوسر  ای  هک : تفگ  ذاعم  دندیـسرپیم . ار  لولهب  لاوحا 

هدش هایس  باتفآ  ترارح  زا  شیور  هتسب و  ندرگ  رد  ار  اهتسد  هداتـسیا و  گنـس  ود  نایم  رد  ناوج  نآ  هک  دندید  دنتفر . الاب  هوک  نآ  رب 
. يدرک قلخ  وکین  تروص  هب  ارم  یتخاـس و  وکین  ارم  قلخ  نم ! دـنوادخ  يا  دـیوگیم : و  هتخیر ، هیرگ  يرایـسب  زا  شمـشچ  ياـههژم  و 

یهاوخ نکاس  ارم  تشهب  رد  دوخ  راوج  رد  ای  ندـنازوس ، یهاوخ  شتآ  رد  ارم  اـیآ  يراد . هدارا  هچ  نم  هب  تبـسن  هک  متـسنادیم  شاـک 
دهاوخ هچ  نم  رما  رخآ  هک  متسنادیم  هک  اغیرد  يراد . نم  رب  رایـسب  تمعن  و  يا ،} } هدرک رایـسب  نم  هب  تبـسن  ناسحا  یهلا  ندینادرگ ؟

عساو و یـسرک  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  نم  هانگ  یهلا  داتـسرف ؟ یهاوخ  منهج  هب  تلذـم  هب  ای  درب ، یهاوخ  تشهب  هب  تزع  هب  ارم  ایآ  دوب .
باـب نیا  زا  درک . یهاوخ  اوـسر  ارم  تماـیق  رد  اـی  دـیزرمآ  یهاوـخ  ارم  هاـنگ  هک  متـسنادیم  رگا  يدوـب  هچ  تسا . رتـگرزب  میظع  شرع 

فص شرـس  رب  ناغرم  دندوب و  هدز  هقلح  شرود  رب  ناگدنرد  تاناویح و  و  تخیریم ، رـس  رب  كاخ  تسیرگیم و  تفگیم و  نانخس 
تسد هب  ار  كاخ  دندوشگ و  شندرگ  زا  ار  شتسد  دنتفر و  وا  کیدزن  هب  ترـضح  سپ  دندرکیم . تقفاوم  وا  اب  هیرگ  رد  دندوب و  هدز 

: هک دنتفگ  هباحص  هب  سپ  منهج . شتآ  زا  ییادخ  هدرک  دازآ  وت  هک  داب  تراشب  لولهب  يا  هک : دندومرف  دندرک و  كاپ  شرس  زا  كرابم 
هبوت هک  تسناد  دیاب  و  دندومرف . تراشب  تشهب  هب  ار  وا  دندناوخ و  وا  رب  ار  هیآ  و  درک . لولهب  هچنانچ  دـینکب  ناهانگ  كرادـت  نینچمه 

. تسه ثعاَوب  طیارش و  ار 
رد و  تسا ، هدرک  وا  تیـصعم  هک  يدـنوادخ  تمظع  رد  دـیامن  رکفت  هک  تسا  نآ  درادیم -  هبوـت  رب  ار  یمدآ  هـک  هبوـت -  ثعاـب  لوا ،

هدـش دراو  رابخا  تایآ و  رد  هک  اهنآ  ترخآ ، ایند و  ياههجیتن  و  ناهانگ ، تابوقع  رد  و  تسا ، هدـش  اهنآ  بکترم  هک  یناـهانگ  تمظع 
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هدش توف  وا  زا  ناهانگ  ببـس  هب  ياهمیظع  دیاوف  اهتعفنم و  هچ  هک  دیامن  رکفت  و  دـش . دـهاوخ  نایب  نیا  زا  دـعب  اهنآ  زا  ياهمـش  تسا و 
وا تمادـن  نیا  و  تابوقع . نآ  لیـصحت  تابوبحم و  نآ  توف  زا  دوش  لصاح  فسأت  ملأت و  ار  وا  هک  دوش  نیا  ثعاب  تارکفت  ای  ات  تسا .

اهنآ بکترم  هک  ناهانگ  نآ  كرت  لاحلا  هک  دراد ، لاح  هب  قلعت  اهنآ ، زا  لوا  تساهنیا : زا  بکرم  هبوت  هک  زیچ  هس  رب  دوشیم  ثعاـب  ار 
تسا قلعتم  میـس  رمع . رخآ  ات  دنکن  ناهانگ  نیا  هب  دوع  نیا  زا  دعب  هک  دنکب  مزج  مزع  هک  هدنیآ ، هب  تسا  قلعتم  میود  دنکب . تسا  هدوب 

. دشاب هتشاد  كرادت  رگا  دنکب  اههتشذگ  كرادت  و  اههتشذگ ، زا  دشاب  نامیشپ  هک  هتشذگ ، هب 
تبوقع زا  ریغب  رگید  یمکح  مزلتـسم  هک  دشاب  یهانگ  هک  نآ  لوا ، تسا : مسق  دنچ  رب  دوشیم  عقاو  هبوت  نآ  زا  هک  یناهانگ  هک  نادب  و 

. يورخا باقع  ندش  فرطرب  يارب  تسا  یفاک  ندرکن  رب  مزع  تمادن و  نیمه  هانگ  نیا  هبوت  رد  و  ریرح . ندیـشوپ  دننام  دـشابن ، ترخآ 
یلام قح  ای  تسادخ ، قح  رگا  و  قلخ . قح  ای  تسادخ ، قح  ای  تسا : مسق  دـنچ  رب  نآ  و  تسه ، رگید  مکح  مزلتـسم  هک  تسا  نآ  میود 

عفر تمادن  ضحم  هب  درواین ، لمع  هب  ات  دشاب ، نآ  رب  رداق  رگا  سپ  دـنک ؛ دازآ  هدـنب  دـیابیم  هک  تسا  هدرک  یهانگ  هک  نآ  لثم  تسا ،
؛ تسا هدـش  توف  وا  زا  هزور  ای  زامن  هک  نآ  لثم  تسا ، یلامریغ  قح  ای  دـنک . ادا  ار  هرافک  نآ  هک  تسا  بجاو  و  دوشیمن ، وا  زا  باـقع 

 - تسا هدروخ  بارش  هک  نآ  لثم  تسا -  هتخاس  ررقم  وا  رب  ادخ  يدح  هک  تسا  هدرک  يراک  رگا  و  دروآ . اج  هب  ار  اهنآ  ياضق  دیابیم 
دهاوخیم و  دنکیمن ؛ نآ  راهظا  ادخ ، دوخ و  نایم  دنکیم  هبوت  دـهاوخیم  دراد : رایتخا  تسا ، هدـشن  تباث  عرـش  مکاح  شیپ  رگا  سپ 

هب هک  تسا  بجاو  تسا  یلام  قح  رگا  دـشاب ، سانلاقح  رگا  و  تسا . رتهب  ندرکن  راهظا  و  دـنزب . دـح  ار  وا  هک  دـنکیم  رارقا  مکاح  دزن 
صاصق رگا  و  دیامن . داشرا  ار  وا  دیابیم  تسا ، هدرک  هارمگ  ار  یـسک  رگا  دـشاب ، یلامریغ  قح  رگا  و  دـناسرب . وا  ثراو  ای  لام  بحاص 

ای نتشک  قحتسم  وت  زا  هک  ماهدرک  يراک  نینچ  نم  هک  دنکب  مالعا  صاصق  قحتسم  هب  هک  دیابیم  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهـشم  دشاب ،
هتفگ شحف  هکنیا  لثم  دـشاب -  يدـح  رگا  و  دـنک . صاصق  ار  وا  دـهاوخ ، قح  بحاص  رگا  هک  دـنکب  دوخ  نیکمت  و  ماهدـش ، صاـصق 

و دح . يارب  زا  دنکب  دوخ  نیکمت  دـیابیم  تسا ، هدـش  عقاو  وا  هب  تبـسن  تناها  نیا  هک  نیا  هب  دـشاب  ملاع  صخـش  نآ  رگا  سپ  تسا - 
نینچمه و  تسین . راک  رد  تسوا و  تناها  رازآ و  ثعاب  وا  هب  نتفگ  هک  تسا  نیا  داقتعا  ار  رثکا  و  املع . ناـیم  تسا  فـالخ  دـنادن ، رگا 

، دوخ رـس  رب  دندنچ  یبجاو  اهنیا  هک  تسا  نیا  داقتعا  ار  املع  رثکا  و  دش . دهاوخ  روکذم  تبیغ  باب  رد  و  دشاب . هدرک  یـسک  تبیغ  رگا 
تسا نیا  ثیداحا  یـضعب  رهاظ  و  تشاد . دهاوخ  باقع  اهنیا  كرت  هب  و  دوشیم ، ققحتم  اهنیا  نودب  هبوت  لصا  و  دنتـسین ، هبوت  طرـش  و 
لصاح وا  سفن  رد  ناهانگ  تارمث  زا  هچنآ  و  دنکب ، نکما  امهم  تافام  كرادت  هک  تسا  نآ  لماک  هبوت  و  دناهبوت . لوبق  طرـش  اهنیا  هک 

دیدـحت لاس  کی  هب  لوا  هک  دومرف  نآ  هب  هراشا  هتـشذگ  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  دـیامن . هلازا  ار  هدـش 
نآ زا  هبوت  نآ  زا  دعب  و  دنکب ، تافام  كرادـت  تادـهاجم  تاضایر و  هب  نیا  زا  دـعب  لاس  کی  هک  تسا  طرـش  لماک  هبوت  رد  هک  دومرف 
هک نآ  زا  دعب  هک  دشاب ، هدشن  ترخآ  روما  هنیاعم  هک  تسا  نآ  هبوت  يازجا  هبترم  لقا  و  زور . کی  ات  نینچمه  و  تسا ، هام  کی  رتصقان 
نآ روضح  رد  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  تسین و  لوبقم  هبوت  رگید  دـش  ترخآ  روما  هنیاـعم 

شش رب  هک  تسا  یمسا  نآ  و  تسا ، نییلع  هجرد  رافغتسا  تسیچ ؟ رافغتسا  هک  ینادیم  هک : دومرف  ترضح  هللا . رفغتسا  تفگ : ترـضح 
قح هـک  نآ  میـس  زگره ؛ ینکن  دوـع  رگید  هـکنیا  رب  مزع  مـیود  هتـشذگ ؛ رب  ینامیــشپ  لوا  دراد : وزج  شــش  و  دـننکیم ، قـالطا  زیچ 
ره هک  نآ  مراهچ  دـشابن ؛ وت  همذ  رد  مدرم  زا  یقح  چـیه  یـشاب و  كاپ  ییامن  تاقالم  ار  ادـخ  نوچ  هک  یناـسرب ، ناـشیا  هب  ار  نیقولخم 

تقشم نزح و  هودنا و  هب  ار  نآ  هدییور  وت  ندب  رد  مارح  هب  هک  یتشوگ  نآ  هک  نآ  مجنپ  يروآ ؛ اج  هب  دشاب  هدش  توف  وت  زا  هک  بجاو 
یناشچب تعاط  ملا  دوخ  ندب  هب  هک  نآ  مشش  دیورب ؛ ناوختسا  تسوپ و  نایم  رد  هزات  تشوگ  دبـسچب و  ناوختـسا  هب  تسوپ  ات  يزادگب 

. ياهدیناشچ نآ  هب  ار  تیصعم  تذل  هک  ردق  نآ 

رمع رذگ  رد 
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دـصحی نأ  کشوی  اریخ  عرزی  نم  و  هتغب . یتأی  توملا  و  هظوفحم . لاـمعأ  هصوقنم و  لاـجاء  یف  راـهنلا  لـیللا و  رمم  یف  کـنا  رذاـبأ  اـی 
. عرز ام  عراز  لکل  و  همادن ، دصحی  نأ  کشوی  ارش  عرزی  نم  و  اریخ ،

وت ياهلمع  هکئالم  ادخ و  و  دننکیم ، مک  وت  رمع  لجا و  زا  و  دـنرذگیم ، وت  رب  زور  بش و  و  يزور ، بش و  هاگرذـگ  رد  وت  رذوبا  يا 
ترخآ رد  يدوز  هب  ایند ، رد  دراکیم  یکین  ریخ و  مخت  هکره  و  دـسریم . هاگان  ربخیب و  گرم ، و  دـننکیم . تبث  دـنیامنیم و  ظفح  ار 

ره و  دنکیم . ورد  ینامیشپ  تمادن و  لصاح  بیرق  نع  دشاپیم ، ایند  نیا  رد  يدب  مخت  هک  ره  و  دنکیم ؛ ورد  تداعـس  یکین و  لصاح 
. دباییم دنکیم ، تعارز  هچنآ  لثم  ياهدننکتعارز 

تسادخ تسد  هب  يزور  هک  نیا  رد 
. هاقو هللااف  ارش  یقو  نم  و  هاطعأ ، هللااف  اریخ  یطعأ  نم  و  هل ، ردقی  مل  ام  صیرح  كردی  و ال  هظحب ، ءیطب  قبسی  رذابأ ال  ای 

بلط رد  دنک  یعـس  رایـسب  دـشاب و  صیرح  هک  یـسک  و  دربیمن . ار  وا  هرهب  يرگید  يزور ، بلط  رد  دزرو  یتسـس  هک  یـسک  رذوبا  يا 
زا هک  دـیاب  تسا و  هدومرف  اـطع  وا  هب  ادـخ  دـسریم  وا  هب  يزیچ  هکره  و  دـسریمن . وا  هب  تسا  هدرک  ردـقم  ادـخ  هچنآ  زا  هداـیز  قزر ،
. دنک رکش  ار  ادخ  هک  دیاب  هدرک ؛ ظفح  ار  وا  هدینادرگ و  رود  وا  زا  ادخ  دوشیم  رود  وا  زا  يدب  يرش و  هک  یسک  و  دناد . ادخ  بناج 

یندروخ هاوخ  دوش ، عفتنم  نآ  هب  تایح  بحاص  هک  تسا  دنچ  يزیچ  زا  ترابع  هک  يزور  رایسب ، ثیداحا  تایآ و  ياضتقم  هب  هک  نادب 
تمکح و قفو  رب  يردـق  کی  سک  ره  يارب  زا  یلاـعت  هناحبـس و  قح  بناـج  زا  تسا  ردـقم  اـهنآ ، ریغ  هاوخ  یندیـشوپ و  هاوخ  دـشاب و 

يزور لالح  فراصم  زا  سک  ره  يارب  زا  ادـخ  هک  تسا  تسا  قح  و  هن . ای  تسا  ردـقم  يزور  مارح ، ایآ  هک  تسا  فالخ  و  تحلـصم .
دریگیم زاب  ناشیا  لالح  يزور  زا  دنوشیم  فرـصتم  مارح  زا  هچنآ  ردق  هب  و  دسرب ، ناشیا  هب  دنوشن  مارح  هجوتم  رگا  هک  هتخاس  ردـقم 

هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هچنانچ  دسریمن . ناشیا  هب  و 
فرـص مامت  ار  دوخ  ردقم  يزور  ات  دریمیمن  یـسفن  چیه  هک : دیمد  نم  لد  رد  نیمالاحور  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  عادولاهجح  رد  هلآ 

يزیچ رگا  و  دینکم . یعس  رایسب  و  يزور ، بلط  رد  دینک  لامجا  و  دینک ، دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  اوقت و  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ ، دنکن .
اوقت هک  یـسک  سپ  تسا . هدرکن  تمـسق  مارح  تسا و  هدرک  تمـسق  لالح  هار  زا  هک  دوشن  ثعاـب  ار  امـش  دـسرب  امـش  هب  رید  يزور  زا 

زا دردب و  ار  یهلا  رتَس  هدرپ  هک  یـسک  و  دسریم ؛ وا  هب  لالح  زا  وا  يزور  دـنک ، ربص  يزور  یگنت  رب  دـیامن و  كرت  ار  ناهانگ  دزرو و 
ثیداحا هک  نادب  و  دبلطیم . وا  زا  باسح  تمایق  زور  رد  و  وا ، لالح  يزور  زا  ادخ  دنکیم  صاقت  دنک ، ذـخا  ار  دوخ  شاعم  لالح  ریغ 

یعس و تسا  ردقم  يزور  نوچ  هک  دنکن  نامگ  یسک  و  تسا . رایـسب  يزور  يارب  ندرک  اعد  رد  ثیداحا  و  تسا ، رایـسب  قزر  بلط  رد 
یعس اب  هک  تسا  هدش  ردقم  نانچ  یضعب  و  دوش ، لصاح  یعسیب  هک  تسا  هدش  ردقم  نانچ  يزور  زا  یضعب  هک  اریز  تسا . هدیافیب  اعد 

رایـسب هغلابم  و  دنکب ، یعـس  ادخ  هدومرف  قفاوم  هک  دیابیم  یمدآ  سپ  دیآ . تسد  هب  اعد  اب  هک  تسا  هدش  ردقم  یـضعب  و  دوش ، لصاح 
نودب یعـس  زا  هک  دنادب  و  دشاب . هتـشاد  ادخ  رب  لکوت  یعـس ، دوجو  اب  و  دنکن ، ادخ  یگدـنب  تدابع و  عنام  ار  یعـس  و  دـنکن ، یعـس  رد 

اعد و  دیازفایمن . ردقم  رب  يزیچ  ندومن ، یهلا  تدابع  كرت  ندرک و  یعس  صرح و  یتدایز  هب  و  دوشیمن ، لصاح  يزیچ  یهلا  تیـشم 
تسا و مومذـم  ندرک ، یعـس  تراجت و  كرت  هن  رگا  و  تسا ، يزور  ریدـقت  بابـسا  هلمج  زا  تسا و  لیخد  اـعد  هک  دـنادب  و  دـنکب . زین 
زا هک  ار  رورش  عیمج  عفد  تاریخ و  عیمج  و  دناد ، ادخ  بناج  هک  ار  يزور  هک  دیاب  اضیا  و  تسا . دراو  نومـضم  نیا  رب  هرتاوتم  ثیداحا 
قلخ زا  هک  ره  هک  دیابیم  هکلب  دنکن ، وا  ناسحا  رکش  دنکب  وا  هب  یناسحا  دنک و  هطساو  ادخ  ار  یـسک  رگا  هک  دوشن  نیا  ثعاب  دناد ، وا 

يدونشخ يارب  دنادن و  دوخ  قزار  ار  وا  دنکن و  وا  رب  دامتعا  اما  دنکب ، ار  وا  رکش  دسانشب و  ار  وا  تمعن  قح  دنک ، یناسحا  یکین و  وا  هب 
، تساوخیمن ادخ  رگا  تسا و  هدیـسر  وا  هب  يزور  نیا  هک  تسا  هدرک  هطـساو  ار  وا  ادخ  هک  دنادب  و  دـنکن . دوخ  راگدرورپ  تفلاخم  وا 
هب تماـیق  زور  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  هچناـنچ  دوـبن . تمعن  نیا  لاـصیا  رب  رداـق  وا 

رکـش ار  وا  نوچ  هک : دیامرف  مدرک . رکـش  ار  وت  هکلب  هن ؛ هک : دیوگ  ار ؟ صخـش  نالف  يدرک  رکـش  ایآ  هک : دیامرف  شناگدنب  زا  ياهدنب 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


زا و  دنک . رتشیب  ار  مدرم  رکش  هک  تسا  یسک  ادخ  يارب  امـش  نیرتهدننک  رکـش  هک : دومرف  ترـضح  سپ  يدرکن . رکـش  زین  ارم  يدرکن 
و یهلا ، بضغ  هب  ار  مدرم  دـنادرگن  یـضار  هک  تسا  نآ  ناملـسم  درم  نیقی  یتـسرد  زا  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

یسک تیهارَک  نتـساوخن و  و  دناشکیمن ، یـصیرح  صرح  ار  يزور  هک  یتسرد  هب  هدادن . وا  هب  ادخ  هک  يزیچ  رب  ار  مدرم  دنکن  تمالم 
ار وا  گرم  هچناـنچ  دـبایرد  ار  وا  يزور ، هـنیآره  دزیرگیم  گرم  زا  هچناـنچ  دزیرگب  دوـخ  يزور  زا  یــسک  رگا  و  دــنادرگیمن . رود 

. دباییمرد
، اهرفس زا  یضعب  رد  دندوب  رضاح  اجنآ  رد  ملع  نابلاط  هک  میدوب  یسلجم  رد  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ناولُع  نب  نیسح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

نم يراد ؟ هک  هب  دـیما  يراد و  نامگ  ار  هک  یناـشیرپ ، نیا  عفر  يارب  زا  هک : تفگ  نم  هب  باحـصا  زا  یـضعب  دوب . هدـش  یهتنم  ماهقفن  و 
دهاوخ نینچ  هک  ینادیم  هچ  متفگ : یـسریمن . دوخ  دیما  هب  دوشیمن و  هدروآرب  تتجاح  هک  هللاو  سپ  تفگ : صخـش . نالف  هب  متفگ :

دیامرفیم نایملاع  دنوادخ  هک : مدناوخ  يوامس  بتک  زا  یـضعب  رد  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک : تفگ  دوب ؟
نم ریغ  زا  هک  ار  یـسک  ره  دـیما  لـما و  منکیم  عطق  هک  مروخیم  دـنگوس  مدوخ  تعفر  يراوـگرزب و  دـجم و  لـالج و  تزع و  هب  هک :
رود ار  وا  دوخ  برق  تحاس  زا  و  مدرم ، دزن  يراوخ  تلذم و  هماج  مناشوپیم  وا  رب  مرادیم و  يدیماان  سأی و  هب  و  دشاب ، هتـشاد  يدـیما 

هب اهالب  دیادش و  هک  نآ  لاح  و  درادیم ، نم  ریغ  زا  دـیما  اهتدـش  اهیتخـس و  رد  ایآ  منادرگیم . مورحم  ار  وا  دوخ  لضف  زا  منادرگیم و 
و تسا . نم  تسد  هب  اـهرد  همه  دـیلک  هک  نآ  لاـح  و  دـبوکیم ، ار  نارگید  رد  دوـخ  رکف  هب  و  دراد ؛ نم  ریغ  زا  دـیما  تسا و  نم  تسد 

مورحم ار  وا  هک  دروآ  نم  هب  ور  اـهالب و  رد  درک  نم  هب  دـیما  یک  تسا . زاـب  ناگدـننکاعد  يارب  نم  هاـگرد  و  تـسا ، هتـسب  هـمه  اـهرد 
ظفح دوخ  دزن  ار  دوخ  ناگدـنب  ياهبلطم  اهوزرآ و  مدرک ؟ عطق  ار  وا  دـیما  هک  دـمآ  نم  هاگرد  هب  یمیظع  بلطم  يارب  زا  یک  و  مدرک ؟

نم حـیبست  زا  زگره  هک  یتعامج  زا  ار  اهنامـسآ  ماهدرک  رپ  و  دنتـسین ؟ یـضار  نم  ظفح  هب  مناـسرب . ناـشیا  هب  جاـیتحا  زور  رد  هک  مدرک 
هب دامتعا  سپ  دـندنبن . نم  ناگدـنب  نم و  نایم  ار  تمحر  ضیف و  ياهرد  هک  ار  ناشیا  ماهدرک  رما  و  دـنناسریمن . مه  هب  یتسـس  لالم و 

؟ نم نذا  هب  رگم  درک  دناوتیمن  نآ  عفر  نم  زا  ریغ  یسک  هک  دوش  لزان  وا  رب  اهالب  زا  ییالب  هک  یـسک  دنادیمن  ایآ  دننکیمن ؟ نم  لوق 
وا زا  نوـچ  دوـب . هدـیبلطن  نم  زا  هک  ار  دـنچ  يزیچ  دوـخ  تمحر  دوـج و  هب  وا  هب  مدرک  اـطع  تسا ؟ لـفاغ  نـینچ  نـم  زا  هدـنب  نـیا  ارچ 

ندیبلط و زا  دعب  مهدیم ، هدیبلطن  نم  هک  تسا  نیا  شنامگ  ایآ  دـنکیم ؟ لاؤس  نارگید  زا  و  منک ، در  وا  هک  دـبلطیمن  نم  زا  متفرگزاب 
نم تسد  هب  تمحر  وفع و  اـیآ  تسین ؟ نم  زا  مرک  دوج و  اـیآ  دـنادیم ؟ لـیخب  ارم  هدـنب  هک  ملیخب  نم  اـیآ  داد ؟ مهاوخن  ندرک  لاؤـس 
نم زا  اـیآ  درک ؟ دـناوتیم  عـطق  نم  زا  ار  ناـشیا  دـیما  یک  سپ  ناگدـنب ؟ هاگدـیما  قیـالخ و  ياـهوزرآ  لـحم  متـسین  نم  رگم  تـسین ؟

تجاح دـنهاوخب و  وزرآ  نم  زا  همه  نیمز  لها  اهنامـسآ و  لها  رگا  دـنیامنیم ؟ بلط  دـنراد و  دـیما  نم  ریغ  زا  هک  ییاهنآ  دنـسرتیمن 
مک هنوگچ  و  دوشیمن . مک  هچروم  وضع  کی  لثم  نم  یهاشداپ  کلم و  زا  مهدـب ، دـناهدیبلط  همه  هچنآ  ناشیا  زا  کـیره  هب  دـنبلطب و 
نم نوچ  تیـصعم  هک  یـسک  لاح  ادب  و  دوش ، دیماان  نم  تمحر  زا  هک  یـسک  لاح  ادب  سپ  مشاب ؟ کلم  نآ  هاشداپ  نم  هک  یکلم  دوش 

. دسرتن نم  زا  دنک و  يدنوادخ 

ناهانگ زا  زیهرپ  اوقت و  رد 

يریل رفاکلا  نا  و  هیلع . عقت  نأ  فاخی  هرخص  تحت  هنأک  هبنذ  يریل  نمؤملا  نا  هدایز . مهتسلاجم  و  هداق . ءاهقفلا  و  هداس . نوقتملا  رذابأ  ای 
؛ الیبو الیقث  هیلع  مثالا  و  هلثمم ، هینیع  نیب  بونذـلا  لعج  اریخ  دـبعب  دارأ  اذا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  رذابأ  ای  هفنأ . یلع  رم  بابذ  هنأک  هبنذ 

اضاکترا دشأ  نمؤملا  سفن  نا  رذابأ  ای  تیصع . نم  یلا  رظنا  نکل  و  هئیطخلا ، رغص  یلا  رظنت  رذابأ ال  ای  هبونذ . هاسنأ  ارـش  دبعب  دارأ  اذا  و 
امناف هلعف  هلوق  فلاخ  نم  و  هظح . باصأ  يذلا  كاذف  هلعف ، هلوق  قفاو  نم  رذابأ  ای  هکرـش . یف  هب  فذقی  نیح  روفـصعلا  نم  هئیطخلا  نم 

. هبیصی بنذلاب  هقزر  مرحیل  لجرلا  نا  رذابأ  ای  هسفن . خبوی 
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ملع و یتدایز  بجوم  ندرک  املع  ینیـشنمه  و  دنانامدرم . يامنهار  دئاق و  املع  اهقف و  و  دـناناراوگرزب . ناراکزیهرپ  نایقتم و  رذوبا  يا 
هک تسا  یگنـس  ریز  رد  اـیوگ  هک  تسا  رذـح  رد  نآ  زا  دـنیبیم و  میظع  ناـنچ  ار  دوـخ  هاـنگ  نمؤـم  هک  یتـسرد  هب  و  تسا . تـالامک 

. تشذگ تسشن و  وا  ینیب  رب  یـسگم  ایوگ  هک  دنادیم  لهـس  نانچ  ار  دوخ  هانگ  رفاک  هک  قیقحت  هب  و  دیآ . دورف  شرـس  رب  هک  دسرتیم 
هک دنادرگیم  لثمم  وا  مشچ  ود  نایم  رد  هتـسویپ  ار  وا  ناهانگ  دهاوخ  ار  هدنب  تداعـس  ریخ و  یلاعت  قح  هاگره  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
وا رطاخ  زا  ار  وا  هانگ  دشاب  یقـش  وا  دهاوخن و  ار  هدـنب  تداعـس  رگا  و  دـنادرگیم . راوشد  نارگ و  وا  رب  ار  هانگ  و  دـشاب ، وا  رظن  روظنم 
وا تیصعم  هک  يدنوادخ  تمظع  يراوگرزب و  هب  نک  رظن  نکیلو  هانگ ، ندوب  درخ  یکچوک و  هب  نکم  رظن  رذوبا  يا  دزاسیم . شومارف 

هکره رذوـبا  يا  دـشاب . هداـتفا  ماد  رد  هک  یکـشجنگ  بارطـضا  زا  تـسا  رتـشیب  ناـهانگ  زا  شبارطـضا  نمؤـم  سفن  رذوـبا  يا  ياهدرک .
دب شرادرک  وکین و  شلوق  هک  دشاب ، نینچ  هنرگا  و  تسا . هتفای  تداعـس  زا  ار  دوخ  هرهب  وا  سپ  دشاب ، هدوب  قفاوم  شرادرک  اب  شراتفگ 

ببـس هب  ددرگیم  مورحم  دوخ  يزور  زا  یـسک  هک  تسا  رایـسب  رذوـبا  يا  درک . دـهاوخ  تمـالم  شنزرـسار و  دوـخ  تماـیق  رد  دـشاب ،
هللاءاشنا نایقتم  لاوحا  زا  یلمجم  نیا  زا  دـعب  و  نابرقم . تاجرد  زا  تسا  عیفر  ياهجرد  اوقت  هک  نادـب  دوشیم . رداص  وا  زا  هک  یهاـنگ 

هدش فصتم  دناهتـسناد  هچنآ  راثآ  هب  دنـشاب و  هدرک  لمع  ملع  طیارـش  هب  هک  ینابر  ياملع  ینیـشنمه  تسلاجم و  و  دش . دهاوخ  روکذم 
ندرک وگوتفگ  ملاع  اب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  یسوم  ماما  ترضح  زا  هچنانچ  تسا . ترخآ  ایند و  تداعـس  بجوم  دنـشاب ،

دنس هب  و  ابیز . ياههاگهیکت  اهشرف و  يور  رب  لهاج  اب  ندرک  تبحاصم  نتفگ و  نخـس  زا  تسا  رتهب  اههلبزم  يور  رب  نتـشاد  تبحـص  و 
؟ مینک ینیـشنمه  تعامج  هچ  اب  هک : دنتفگ  یـسیع  ترـضح  هب  نایراوح  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  ربتعم 
هب ار  امـش  وا  لمع  ندید  و  وا ، نتفگ  نخـس  دیازفیب  ار  امـش  ملع  و  وا ، ندید  دروآ  امـش  دای  هب  ار  ادـخ  هک  دینیـشنب  یـسک  اب  هک : دومرف 

يارب ار  سلاجم  ییانیب  يور  زا  نک و  رظن  تریـصب  هدید  هب  هک : تفگ  دوخ  دـنزرف  هب  نامقل  هک : تسا  لوقنم  و  دـنادرگ . بغار  ترخآ 
دهاوخ عفن  وت  يارب  ملع  یـشاب  ملاع  وت  رگا  سپ  نیـشنب . ناشیا  اب  دـننکیم  دای  ار  ادـخ  هک  ار  یتعاـمج  ینیب  رگا  سپ  نک . راـیتخا  دوخ 

ددرگ و لزان  ناشیا  رب  ادخ  زا  یتمحر  هک  دـشاب  هاگ  و  درک . دـنهاوخ  میلعت  ار  وت  تعامج  نآ  یـشاب  لهاج  رگا  و  سلجم ، نیا  رد  درک 
وت ملع  ینیشن  ناشیا  اب  نوچ  یشاب  ملاع  رگا  هک  نیـشنم ، ناشیا  اب  دنتـسین  ادخ  دای  رد  هک  ینیب  ار  یتعامج  رگا  و  دریگارف . ناشیا  اب  ار  وت 

نادب و  دریگارف . ار  وت  ددرگ و  لزان  ناشیا  رب  یتبوقع  هک  دیاش  و  دننادرگیم . هدایز  ار  وت  لهج  یـشاب  لهاج  رگا  و  دهدیمن ، عفن  وت  هب 
تواسق ثعاب  ددرگیم و  نایملاع  دنوادخ  قیفوت  بلس  ناطیش و  تئرج  بجوم  تسا و  میظع  دنـشاب  هریغـص  دنچره  ناهانگ  دسافم  هک 

رد لوخد  بجوم  تاهورکم  باکترا  هک  درمش ، دیابیمن  لهس  ار  تاهورکم  هکلب  دوشیم . یهلا  تمحر  زا  يرود  لد و  یهایس  بلق و 
رب رارصا  هک  اریز  دنوشیم . هریبک  دوخ  دندرکن  هبوت  اهنآ  زا  دندش و  رِصُم  هک  هریغـص  ناهانگ  رب  و  دوشیم ، هریغـص  ناهانگ  تامرحم و 

. هنم هللاابذوعن  دـناسریم  كرـش  رفک و  هب  ار  یمدآ  ریابک  باکترا  و  دـندرگیم . زین  هریبک  ناهانگ  رب  تئرج  ثعاـب  تسا و  هریبک  هریغص 
ریما ترـضح  هچناـنچ  دـشابیمن . لهـس  میظع  تیـصعم  هک  دـننک  راـگدرورپ  تمظع  هب  رظن  دنرامـشن و  درخ  ار  ناـهانگ  هـک  دـیاب  سپ 
زور رد  هک  يزیچ  دشابیمن  ریغـص  و  دهد ، عفن  تمایق  زور  رد  هک  يزیچ  دـشابیمن  درخ  ریغـص و  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا 

كدنا رد  هک  یسک  و  هریبک . ناهانگ  هب  دنیاههار  هریغص  ناهانگ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  و  دنک . ررض  تمایق 
دننک و تعاطا  ار  وا  هک  مدرم  رب  دوب  بجاو  دیناسرتیمن  خزود  تشهب و  هب  ار  مدرم  ادخ  رگا  و  دسرتیمن . مه  رایـسب  رد  دسرتن  ادـخ  زا 

ناشیا رب  قاقحتسا  نودب  هک  ییاهتمعن  هدرک و  ناشیا  هب  تبسن  هک  ییاهناسحا  هدومرف و  ناشیا  هب  هک  ییاهلـضفت  يارب  دننکن  وا  تیـصعم 
لامعا و  امـش ، رظن  رد  دیامن  درُخ  دنچره  ار  ندب  زا  يزیچ  دیرامـشم  ریقح  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  هداتـسرف .

. رارصا اب  تسین  ریغص  هریغص  و  رافغتسا ، اب  دنامن  یقاب  هریبک  هک  یتسرد  هب  امش . رظن  رد  دیامن  رایسب  دنچره  دینادم  رایسب  ار  دوخ  ریخ 
هذخاؤم ارم  یکـشاک  هک : دیوگب  یـسک  هک  تسا  نآ  دوشیمن  هدیزرمآ  هک  یناهانگ  هلمج  زا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  و 

هدرپ لهچ  وا  رب  هک  نیا  رگم  تسین  ياهدنب  چـیه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  هانگ . نیمه  هب  رگم  دـندرکیمن 
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دنیوگیم لامعا  ناظفاح  هکئالم  سپ  دوشیم . هدـیرد  وا  زا  اههدرپ  نآ  مامت  سپ  دـنکب . هریبک  هانگ  لهچ  هک  یماگنه  ات  تسا  هدیـشوپ 
سپ دیناشوپب . دوخ  ياهلاب  هب  ار  وا  هک : دیامرفیم  یحو  ناشیا  هب  ادخ  دش . هدوشگ  وا  زا  همه  وت  رتَس  اههدرپ و  وت  هدنب  نیا  ادنوادخ  هک :

دنیوگیم هکئالم  سپ  دیاتـسیم . مدرم  نایم  رد  دوخ  هحیبق  لاعفا  هب  ار  دوخ  و  دوشیم ، بکترم  هک  نیا  رگم  دراذگیمن  ار  یحیبق  چیه 
ار دوخ  ياهلاب  هک : دیامرفیم  یحو  ادخ  سپ  وا . ياهراک  زا  دیآیم  مرـش  ار  ام  دنکیمن و  كرت  ار  یهانگ  چیه  هدنب  نیا  ادـنوادخ  هک :

سپ دنکیم . اوسر  نیمز  نامـسآ و  رد  ار  وا  ادخ  ماگنه  نیا  رد  و  دیامنیم ، تیب  لها  ام  توادـع  راهظا  نآ  زا  دـعب  سپ  دـیرادرب . وا  زا 
هک متفگیمن  متسنادیم  وا  رد  يریخ  نم  رگا  هک : دیامرفیم  دنام . اوسر  هدیردهدرپ و  نینچ  وت  هدنب  نیا  ادنوادخ  هک : دنیوگیم  هکئالم 

و ندرک . هبوت  بلط  زا  تسا  رتناسآ  ندرک  هانگ  كرت  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  اضیا  و  دـیرادرب . وا  زا  ار  دوخ  لاـب  اـمش 
حرف ياج  ایند  رد  لقاع  يارب  زا  تسا و  هدرک  اوسر  ار  ایند  گرم ، و  دوشیم . زارد  رود و  هودنا  ثعاب  هک  تعاس  کی  توهش  رایسب  هچ 

هب ار  وا  دـنکیم ، یهانگ  وا  دـهاوخیم و  ار  ياهدـنب  ریخ  ادـخ  رگا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  تسا . هتـشاذگن  يداش  و 
زا ار  رافغتـسا  درک ، یهانگ  نوچ  دنیبیمن ، وا  رد  يریخ  هک  ار  یـسک  و  دنک . هبوت  دروآ و  دای  هب  ار  رافغتـسا  هک  دـنادرگیم  التبم  ییالب 
هک یتـهج  زا  ار  ناـشیا  مینکیم  شیاـمزآ  جاردتـسا و  اـم  هـک : دـیامرفیم  هچناـنچ  درادیم  تـمعن  رد  ار  وا  دـیامنیم و  وـحم  وا  رطاـخ 

ار ياهدنب  درادیم  تسود  ادخ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  میهدیم . تمعن  ناشیا  هب  یـصاعم  ماگنه  رد  ینعی  دننادیمن .
دـشاب و هدرک  یهانگ  كدـنا  هک  ار  ياهدـنب  درادیم  نمـشد  و  دـیامن ؛ شزرمآ  بلط  وا  زا  دروآ و  وا  هاگرد  هب  ور  میظع  ناهانگ  رد  هک 

مادک هک : دندیسرپ  دوشیمن . هدیزرمآ  اهنآ  هک  هدشهدرمش ، ریقح  ناهانگ  زا  دیزیهرپب  هک : دومرف  اضیا  و  درامـش . فیفخ  ریقح و  ار  نآ 
ترـضح هک : دومرف  و  مشاب . هتـشادن  هانگ  نیا  ریغ  رگا  نم  لاح  اشوخ  دـیوگ : دـنک و  یهانگ  یـسک  هک  نیا  هک : دومرف  تسا ؟ ناـهانگ 

ای هک : دـنتفگ  هباحـص  دـییامن . عمج  مزیه  هک : دـندومرف  هباحـص  هب  دندیـسر و  ياهداس  کشخ  يارحـص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  دش . عمج  رایـسب  ات  دندروآ  سپ  دیروایب . دـیآ  تسد  هب  هچره  هک : دومرف  تسین . مزیه  نیمز  نیا  رد  هللالوسر 

بلط ار  یهانگ  ره  هک  ار ، ناهانگ  دیرامـشم  لهـس  هک  راهنیز  هک : دومرف  سپ  دوشیم . عمج  وحن  نیا  هب  ناـهانگ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 
هک یمدآ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  تسا . هدرک  تبث  لمع  همان  رد  تسا و  هتـشون  ار  ناـهانگ  عیمج  تسه و  ياهدـننک 

شلد ات  دوشیم  دایز  درک  هانگ  رگید  رگا  و  دوشیم ، فرطرب  درک  هبوت  رگا  سپ  دوشیم . ادیپ  یهایـس  ناشن  وا  لد  رد  دـنکیم  یهانگ 
دیامنیم و یلاؤس  ادخ  زا  هدنب  هک  تسه  هاگ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  و  دوشیمن . راگتسر  زگره  رگید  دریگیمارف . مامت  ار 
وا هک  روایمرب  ار  وا  تجاـح  هک : کـلم  هب  دـیامرفیم  یحو  ادـخ  دـنکیم و  یهاـنگ  سپ  دوش . هدروآرب  شتجاـح  هک  دوشیم  کـیدزن 

نکیلو دیآیمن ، رتمک  رگید  لاس  زا  ناراب  یلاس  چیه  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  دیدرگ . نامرح  بجوتسم  دش و  نم  بضغ  ضرعتم 
هدش ردـقم  ناشیا  يارب  هک  ناراب  زا  يردـق  نآ  دـندرک ، اهتیـصعم  یتعامج  هاگره  هک  یتسرد  هب  دتـسرفیم . دـهاوخیم  هک  اج  ره  ادـخ 

رد دـیامرفیم  باذـع  ادـخ  ار  لعُج  هک  تسه  هاگ  و  درابیم . اـههوک  اـهایرد و  اـهنابایب و  رد  دریگیمزاـب و  ناـشیا  زا  یلاـعت  قح  تسا 
هلحم هب  هک  تسا  هداد  هار  ار  وا  ادخ  و  تسا . هدرک  اج  ناشیا  یلاوح  رد  هک  یتعامج  نآ  ناهانگ  يارب  ناراب ، ندماین  ببس  هب  شخاروس 

. اهتریصب نابحاص  يا  دیریگب  تربع  هک : دومرف  ترضح  نآ  زا  دعب  دریگب . اج  رگید 
هب و  ددرگیم . مورحم  بش  زامن  زا  نآ  ببـس  هب  دـنکیم و  یهانگ  یـصخش  هک  تسه  هاـگ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
هب دـنک ، هدارا  ار  یهانگ  هک  یـسک  هک : دومرف  و  تشوگ . رد  دراک  نتفر  ورف  زا  تسا  رتدـنت  شبحاص  رد  شریثأـت  دـب  لـمع  هک  یتسرد 
زا و  زگره . مزرماین  ار  وت  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  هک : دیامرفیم  ادخ  سپ  دـنکیم ، یهانگ  هک  تسا  رایـسب  هک  درواین  لمع 

سوبحم رـشحم  رد  لاس  دـص  شناهانگ  زا  یهانگ  رب  ار  ياهدـنب  هک  دـشاب  هاـگ  هک : دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
متح ياضق  یلاعت  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و  دنامعنتم . تشهب  رد  هک  شنانز  هب  دـنک  رظن  وا  دـنرادب و 

تمعن لاوز  یهلا و  بضغ  قحتـسم  هک  دوشن  رداـص  وا  زا  یهاـنگ  اـت  دـیامنن  بلـس  وا  زا  دـیامرف  تمارک  ار  هدـنب  هک  یتمعن  هک  هدومرف 
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زا رتدـب  یفوخ  چـیه  و  تسین ، ناهانگ  زا  رتکاندرد  اهلد  يارب  يدرد  چـیه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  ددرگ .
هیلع قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  و  تسا . سب  هظعوم  يارب  زا  گرم  و  تسا . یفاـک  ناگتـشذگ  لاوـحا  رکفت ، يارب  زا  و  تسین . گرم 

و تسا . سفن  لتق  دوشیم  تمادـن  ثروم  هک  یهانگ  و  تسا . داـسف  ربکت و  یَغب و  دـهدیم  تمعن  رییغت  هک  یهاـنگ  هک : دومرف  مالـسلا 
و تسا . ندروخ  بارـش  تساـههدرپ  ندـیرد  ییاوسر و  بجوـم  هک  یهاـنگ  و  تسا . ملظ  تسا  یهلا  باذـع  لوزن  بجوـم  هک  یهاـنگ 

دودرم ار  اـعد  هک  یهاـنگ  و  تسا . محر  عـطق  تسا  ندـش  اـنف  دوز  ثعاـب  هک  یهاـنگ  و  تساـنز . تسا  يزور  عـنم  ثعاـب  هـک  یهاـنگ 
. تسا ردام  ردپ و  قوقُع  دنکیم  کیرات  ار  اوه  دنادرگیم و 

نابز نتشاد  هاگن  رد 

اموق لخدیل  هؤانث  لج  هللا  نا  رذابأ  ای  کقرو . نزخت  امک  کناسل  نزخا  و  کینعی ، ام ال  یف  قطنت  و ال  ءیش ، یف  هنم  تسل  ام  عد  رذابأ  ای 
ملف ایندـلا . یف  مهعم  انک  انناوخا  اـنبر  نولوقیف : مهوفرع . مهیلا  اورظن  اذاـف  یلعلا . تاجردـلا  یف  موق  مهقوف  و  اولمی ، یتح  مهیطعیف  هنجلا ،

نوصخـشی و  نومانت ، نیح  نوموقی  و  نوورت ، نیح  نوؤمظی  و  نوعبـشت ، نیح  نوعوجی  اوناک  مهنا  تاهیه  تاهیه  لاقیف : انیلع ؟ مهتلـضف 
. نوظفحت نیح 

ار دوخ  نابز  و  يوشیمن . عفتنم  نآ  زا  هک  يرما  رد  وگم  نخـس  و  ددرگیمن . دیاع  وت  هب  ياهدیاف  وا  زا  هک  ار  يراک  نک  كرت  رذوبا  يا 
تمعن زا  ردق  نآ  درک و  دهاوخ  تشهب  لخاد  ار  یعمج  یلاعت  هناحبـس و  قح  رذوبا  يا  ییامنیم . طبـض  ار  دوخ  رز  هک  نانچ  نک  ظفح 

رد دنشاب  یتعامج  ناشیا  زا  رتالاب  و  ددرگ . لصاح  لالم  تمعن  يرایسب  زا  ار  ناشیا  هک  دوش  کیدزن  هک  دومرف  دهاوخ  تمارک  ناشیا  هب 
دنبای رتهب  دوخ  لاح  زا  ار  ناـشیا  لاـح  نوچ  و  ار ، ناـشیا  دنـسانشب  دـننک  تعاـمج  نآ  هب  رظن  ناـشیا  نوچ  سپ  تشهب . هیلاـع  تاـجرد 

رد ادـن  ياهداد ؟ یتدایز  ام  رب  ار  ناشیا  ببـس  هچ  هب  میدوبیم ، ناشیا  اب  ایند  رد  اـم  دـندوب و  اـم  ناردارب  ناـشیا  اراـگدرورپ  هک : دـنیوگ 
، دیدوب ریس  امش  هک  یماگنه  رد  دندوبیم  هنسرگ  ناشیا  اجک )! ناشیا  هبترم  اجک و  امـش  هبترم  ! ) تاهیه تاهیه ، هک : دسر  ناشیا  باوج 
دندشیم و رفاسم  و  دیدوب ، باوخ  رد  امش  هک  یتاقوا  رد  دندوب  هداتسیا  تدابع  هب  و  دیدوب ، باریس  امـش  هک  یتقو  رد  دندوبیم  هنـشت  و 
هب نابز  زا  هک  نادـب  دـیدوب . نکاس  شیع  تیهافر و  رد  امـش  هک  یماگنه  رد  ریخ ) ياههار  رد  ادـخ  يارب  زا   ) دـنتفریم نوریب  اههناخ  زا 
ایند بسح  هب  ای  دوش ، لصاح  سک  نیا  يارب  يدبا  تواقـش  هملک  کی  هب  تسا  نکمم  و  دومن ، ناوتیم  لیـصحت  اهتداعـس  نتفگ  نخس 

بجاو منهج  رد  دوـلخ  وا  رب  دوـشیم و  رفاـک  دوـش ، ملکتم  ياهدر  هب  رگا  هچناـنچ  دـشابن . ریذپحالـصا  هـک  دوـش  بترتـم  دوـش  دـسافم 
يریخ هملک  هک  تسا  نکمم  و  دوشب ، سفن  رازه  نیدـنچ  لتق  ثعاـب  هک  دـیوگب  يرـش  فرح  یـسلجم ، رد  هک  تسا  نکمم  و  دوشیم .

رکفتیب یمدآ  تاقوا ، بلاغ  تسا و  رایسب  نتفگ  نخس  دسافم  نوچ  سپ  دوشب . نتشک  زا  سک  رازه  نیدنچ  یصالخ  ثعاب  هک  دیوگب 
، دارم اما  تسا  هدش  دراو  رایـسب  یـشوماخ  تلیـضف  اذهل  دوشیم ، بترتم  نتفگ  نخـس  رب  رایـسب  ترخآ  ایند و  دسافم  دیوگیم و  نخس 
زا رتـهب  هک  نیقی  دـشاب  يراـج  نآرق  توـالت  هیعدا و  راـکذا و  هب  شناـبز  رگا  سپ  دـنادن . ار  نآ  تیریخ  هک  تسا  ینخـس  زا  یـشوماخ 

دنکب و نآ  دسافم  دیاوف و  تیاعر  دیامن و  رکفت  لوا  هک  دیاب  دیوگ ، رگید  نانخس  رگا  و  تسا . يدبا  تداعس  ثروم  تسا و  یـشوماخ 
. تسا نیا  رد  تاجن  یتمالس و  هک  دشاب  تکاس  الا  و  دیوگب ، تسه  نآ  رد  يویند  حالص  ای  يورخا  هدیاف  هک  دنادب  هک  نآ  زا  دعب 

هک ینک  نامگ  رگا  دنزرف  يا  هک : دومرف  تیصو  دوخ  دنزرف  هب  نامقل  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ 
ناملسم درم  تاجن  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و  تسالط . زا  ندوب  تکاس  هک  نادب  سپ  تسا ، هرقن  زا  نتفگ  نخس 

، نابز نیا  ملع ! هدننک  بلط  يا  هک : تفگیم  رذوبا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و  تسا . دوخ  نابز  نتـشاد  هاگن  رد 
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  و  ینزیم . رهُم  هرقن  الط و  رب  هچنانچ  نزب  رهم  دوخ  نابز  هب  سپ  تسا . رـش  دیلک  مه  تسا و  ریخ  دیلک  مه 

، دنیوگیم نخس  رایسب  هک  یتعامج  نآ  هک  یتسرد  هب  ادخ . دای  ریغ  رد  دییوگم  نخس  رایـسب  هک : دومرفیم  یـسیع  ترـضح  هک : دومرف 
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رب دوشیم  فرشُم  حبص  ره  مدآ  دنزرف  نابز  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  و  دننادیمن . دراد و  تواسق  ناشیا  ياهلد 
يراذگب دوخ  لاح  هب  ار  ام  وت  رگا  تسا  ریخ  ام  لاح  هک : دنیوگیم  دیاهدرک ؟ حبص  لاح  هچ  رب  هک : دسرپیم  وا و  حراوج  اضعا و  ریاس 

وت ببـس  هب  ام  هک : دنیوگیم  و  نکم . التبم  ییالب  هب  ار  ام  هک  دننکیم  هغلابم  دنهدیم و  ادـخ  هب  مسق  ار  وا  و  ینادرگن . التبم  ییالب  هب  و 
دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک : دـناهدرک  تیاور  و  میوشیم . بقاعُم  وت  ببـس  هب  میربیم و  باوث 

نابز هک : دومرف  امرفب . یتیصو  ارم  هللا  لوسر  ای  هک : تفگ  زاب  نک . ظفح  ار  دوخ  نابز  هک : دومرف  امرفب . یتیـصو  ارم  هللا  لوسر  ای  تفگ :
. امرفب یتیصو  ارم  هللا  لوسر  ای  هک : تفگ  زاب  راد . هاگن  ار  دوخ 

رد و  ناـشیا . ناـبز  ياـههدرکورد  زا  ریغب  دـنکفایم  شتآ  رد  ور  رب  ار  ناـمدرم  رگم  هک : دومرف  و  نک . ظـفح  ار  دوـخ  ناـبز  هک : دوـمرف 
نب رفعج  ترـضح  و  تسایهم . شباذـع  رایـسب و  وا  ناهانگ  دـنکن  باسح  شلمع  زا  ار  دوخ  مـالک  هک  یـسک  هک : دومرف  رگید  ثیدـح 
چیه هک  دومرف  دـهاوخ  یباذـع  منهج  رد  ار  ناـبز  ادـخ  هک : دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  دـمحم 

: هک دسر  باطخ  يدرک ؟ باذع  اضعا  ریاس  زا  هدایز  ارم  ارچ  ادـنوادخ  هک : تفگ  دـهاوخ  نابز  سپ  دـنکن . باذـع  نانچ  نآ  ار  يوضع 
تراغ مارح  هب  نآ  ببس  هب  اهلام  دش و  هتخیر  نآ  ببس  هب  مارح  ياهنوخ  دیسر و  ملاع  برغم  قرـشم و  هب  دش و  رداص  وت  زا  هملک  کی 

نینمؤملا ریما  ترـضح  و  منکن . باذـع  نآ  ار  حراوج  زا  کـی  چـیه  هک  منکب  یباذـع  ار  وـت  هک  دـنگوس  مدوـخ  لـالج  تزع و  هب  دـش .
لام ياهیتدایز  هک  یسک  لاح  اشوخ  هک : دومرف  و  نابز . زا  ندرک  سبح  رایـسب  هب  تسین  رتراوازـس  زیچ  چیه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص 

. دراد هاگن  دنک و  كاسما  ار  شنخس  یتدایز  و  دیامن ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ 
ار کیره  هک : دندومرف  ترضح  دنرتهب . کی  مادک  هک  یشوماخ  نتفگ و  نخس  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترضح  زا  و 

يایـصوا ناربمغیپ و  نایملاع  دـنوادخ  هک  اریز  تسا ، یـشوماخ  زا  رتهب  نتفگ  نخـس  دنـشاب  ملاس  تفآ  زا  ود  ره  رگا  سپ  تسه . اـهتفآ 
ناوتیمن یهلا  تبحم  بجوتسم  و  یشوماخ ، هب  دش  ناوتیمن  تشهب  قحتسم  و  دومرف . رما  نخس  هب  هکلب  داتـسرفن  یـشوماخ  هب  ار  ناشیا 

باتفآ هب  ار  هام  نم  زگره  دوشیم . نتفگ  نخـس  هب  اهنیا  عیمج  توکـس . هب  تفای  ناوتیمن  یـصالخ  منهج  شتآ  زا  و  توکـس ، هب  دـش 
نینمؤملا ریما  ترضح  و  درک . یناوتیمن  نایب  یشوماخ  هب  ار  نخس  لضف  و  ینکیم ، نایب  نخـس  هب  ار  یـشوماخ  لضف  وت  منکیمن . ربارب 

نآ رد  هک  يرظن  ره  سپ  نتفگ . نخـس  و  ندوب ، تکاس  و  ندرک ، رظن  رد  دناهدش : زیچ  هس  رد  اهیبوخ  عیمج  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص 
دـشابن ادخ  دای  نآ  رد  هک  ینخـس  ره  و  تسا ، تلفغ  نآ  دشابن  يرکفت  نآ  رد  هک  یـشوماخ  ره  و  دیآیمن ، راک  هب  دشابن  نتفرگ  تربع 

و دـیآ ، وا  راک  هب  هک  دـشاب  يرما  رد  رکفت  همه  وا  یـشوماخ  و  دـشاب ، تربع  همه  وا  ياهرظن  هک  یـسک  لاح  اـشوخ  سپ  تسا . وغل  نآ 
، باوخ هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  دنـشاب . نمیا  وا  رـش  زا  مدرم  و  دیرگب ، دوخ  ناهانگ  رب  و  دشاب ، ادخ  دای  همه  وا  نخس 

. تسا لقع  تحار  یشوماخ  و  تسا ، حور  تحار  نتفگ  نخس  و  تسا ، ندب  تحار 

 ...[ لالح و بلط  زامن ، تلیضف  ]

هراشا

اذا عئاجلا  نا  و  ءاملا . نآمظلا  یلا  و  ماعطلا ، عئاجلا  یلا  ببح  امک  هولـصلا  یلا  ببح  و  هولـصلا ، یف  ینیع  هرق  هؤانث  لج  هللا  لعج  رذابأ  ای 
. هولصلا نم  عبشأ  انأ ال  و  يور ، برش  اذا  نآمظلا  نا  و  عبش ، لکأ 

هرق هولصلا  یف  لعج  و  بیطلا ، ءاسنلا و  یلا  ببح  و  هحمسلا ، هیفینحلاب  تثعب  و  هینابهرلاب ، میرم  نب  یـسیع  ثعب  لج  زع و  هللا  نا  رذابأ  ای 
ام کنا  رذابأ  ای  هنجلا . یف  تیب  ابجاو  اقح  هل  ناک  هبوتکملا ، يوس  هعکر  هرـشع  یتنثا  هلیل  موی و  لک  یف  عوطت  لجر  امیأ  رذابأ  اـی  ینیع .

هیلع رثانت  الا  ایلـصم  موقی  نمؤم  نم  ام  رذابأ  ای  هل . حـتفی  کلملا  باب  عرق  رثکی  نم  و  رابجلا . کلملا  باب  عرقت  کـناف  هولـصلا  یف  تمد 
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. تلتفنا ام  یجانت  نم  هولصلا  یف  کلم  ملعت  ول  مداء  نب  ای  يدانی  کلم  هب  لکو  و  شرعلا ، نیب  هنیب و  ام  ربلا 
هنشت ماعط و  رادتسود  ار  هنسرگ  هچنانچ  تسا  هتخاس  نم  بوبحم  ار  زامن  و  هدومرف ، ررقم  زامن  رد  ارم  مشچ  ینـشور  یلاعت  هللا  رذوبا  يا 
هنـشت و  دوشیم ،) فرطرب  نآ  زا  شلیم  و   ) دوشیم ریـس  دروخیم  ماعط  نوچ  هنـسرگ  هک  یتسرد  هب  و  تسا . هدـینادرگ  بآ  ناهاوخ  ار 
رذوبا يا  منآ .) ناهاوخ  هشیمه  و   ) موشیمن ریـس  زامن  زا  زگره  نم  و  ددرگیم .) لیاز  شتبغر  و   ) دوشیم باریـس  دروخیم ، بآ  نوچ 

(. اهتذل كرت  و  نانز ، زا  يرود  و  قلخ ، ترشاعم  كرت  دوب  وا  تعیرـش  رد  و   ) دوب هدینادرگ  ثوعبم  تینابهر  هب  ار  میرم  نب  یـسیع  ادخ 
قاش ياهفیلکت  هک   ) یناسآ تیاهن  رد  و  تماقتـسا ، بناج  هب  فارحنا  جاجوعا و  زا  لیام  و  هزیکاپ ، ینید  اب  تسا  هدینادرگ  ثوعبم  ارم  و 
هکره رذوـبا  يا  تسا . زاـمن  رد  نم  هدـید  ینـشور  يداـش و  حرف و  نکیلو  دـناهداد ، شوـخ  يوـب  ناـنز و  تبحم  ارم  و  تـسین .) نآ  رد 

. دـیامرف تمارک  ار  وا  تشهب  رد  ياهناخ  هک  تسا  بجاو  مزال و  ادـخ  رب  درازگب  بجاو  ياهزامن  زا  ریغب  زامن  تعکر  هدزاود  زورهناـبش 
ار هاشداپ  هاگرد  رایـسب  هک  ره  و  یبوکیم . ار  رابج  هاـشداپ  دـنوادخ و  تمحر  لـضف و  ضیف و  هاـگرد  يزاـمن ، رد  هک  ماداـم  رذوبا  يا 
و شرع . ات  وا  هنایم  زا  تمحر  دزیریم  ورف  وا  رب  هک  نآ  رگم  دتسیایمن  زامن  هب  ینمؤم  چیه  رذوبا  يا  دنیاشگیم . وا  يارب  هتبلا  دبوکیم 
اب تسه و  اهتمحر  اهباوث و  هچ  زامن  رد  ار  وت  هک  ینادب  رگا  مدآ  دنزرف  يا  هک : دـنکیم  ادـن  ار  وا  هک  دـننادرگیم  لکوم  وا  رب  ار  یکلم 
هب هعمل  دـنچ  نمـض  رد  هیـسدق  نیماضم  نیا  حیـضوت  ییامنن . زامن  كرت  يوشن و  غراف  زامن  زا  زگره  ینکیم ، تاـجانم  يدـنوادخ  هچ 

: دیآیم روهظ 

تسا تالص  تلیضف  نایب  رد  لوا : هعمل 

زا زامن  و  تسین . زامن  تلیـضف  هب  یلعف  چیه  یندـب ، لاعفا  زا  ینامیا ، دـیاقع  زا  دـعب  ددرگیم ، رهاظ  هربتعم  ثیداحا  زا  هچنانچ  هک  نادـب 
نوچ هک  دنکن  داعبتسا  ار  نیا  یسک  و  دراد . تلالد  ینعم  نیا  رب  تسا  رتاوتم  ناذا  رد  هک  لمعلا  ریخ  یلع  یح  هچنانچ  تسا  لضفا  عیمج 
مدرم درک  یهن  و  درک ، ینعم  نیا  راکنا  دوخ  موش  لقع  هب  هنعلاهیلع  رمع  هچنانچ  دشاب ، لضفا  راوشد  رایـسب  ياهلمع  زا  زامن  هک  دوشیم 
میکح و  تسناد ، میناوـتیمن  دوـخ  هصقاـن  لوـقع  هب  اـم  ار  تاداـبع  صقن  لاـمک و  هـک  اریز  ناذا . رد  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  نـتفگ  زا  ار 

ار تقـشم  یمک  يرایـسب و  و  تسا . لیخد  رتشیب  وا  سدقا  بانج  هب  ام  برق  ام و  لاح  حالـص  يارب  لمع  مادک  هک  دنادیم  قالطالایلع 
ار دوخ  ياهاپ  ای  دور ، الاب  یبعـص  رایـسب  هوک  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  رهاـظ  هچ  تسین . لـمع  ندوب  لوضفم  لـضاف و  رد  یلخد  نادـنچ 
نآ لثم  دوب ، دهاوخ  بقاعم  دنک  باوث  دصق  هب  رگا  و  درادن . تلیـضف  چـیه  تسا و  رتراوشد  زامن  زا  دزیوایب ، زور  کی  ار  دوخ  ددـنبب و 

ناموت دص  هب  هک  ییاود  هب  هک  دیامن  هجلاعم  ار  يرامیب  دومن ، ناوت  لیصحت  یـسلف  هب  هک  هنوئملالهـس  ییاود  هب  هک  دشاب  هاگ  یبیبط  هک 
چیه زا  دوشیم ، لصاح  جنرب  تشوگ و  همقل  دنچ  زا  هک  یتیوقت  هیذغت و  و  دومن ؛ ناوتن  هجلاعم  دنـشاب  هدروآ  لمع  هب  لاس  هد  تدم  رد 

. دشاب هتفر  راک  هب  نآ  رد  رهاوج  اهغلبم  دنچره  دوشیمن  لصاح  ینوجعم 
نیقی ناـمیا و  تیوقت  سوفن و  لوقع و  لـیمکت  رد  ار  یلمع  ره  قیـالخ ، لوقع  حاورا و  سوفن و  بیبط  قـالطالایلع و  میکح  نینچمه 
تـسه صاخ  يریثأت  ار  کی  ره  و  دنتـسین ، ینغُم  يرگید  زا  کی  چـیه  هک  هدومرف  نایب  لضف  زا  ياهبترم  کیره  يارب  زا  هداد و  يریثأـت 
تـسا نیا  تباب  زا  درک . دـیابن  رگید  راک  سپ  تسا  لامعا  نیرتهب  زامن  نوچ  هک  دـنکن  نامگ  یـسک  سپ  تسین . روصتم  يرگید  زا  هک 
تـسه نامیا  لامک  رد  یتیلخدم  کی  ار  یلعف  ره  هکلب  دروخ . دیابن  بآ  سپ  تسا ، رتشیب  شتیوقت  تشوگ  نوچ  هک : دـیوگ  یـسک  هک 

و تسا . نمؤم  جارعم  تسا ، برق  بجوم  رتشیب  تسا و  لامعا  ریاس  زا  هدایز  شاهدـیاف  زامن  اما  دـنراک . رد  همه  و  تسین ، ار  يرگید  هک 
، لـمع زا  یعون  ره  رد  هک  دـشاب  نیا  نآ  زا  دارم  هک  تسا  نکمم  دـشاب  رتراوـشد  هک  تسا  نآ  لاـمعا  نیرتـهب  هک : روهـشم  ثیدـح  نآ 
و دوش . رسیم  رتناسآ  هک  يزامن  زا  دشاب  رتهب  تسا  رتشیب  تقشم  نآ  لعف  رد  هک  يزامن  هک  نآ  لثم  تسا ، نآ  رتناسآ  زا  رتهب  شرتراوشد 

دنـس هب  و  رگید . لامعا  زا  هن  تسا ، رتناـسآ  هک  ناتـسمز  هزور  زا  دـشاب  لـضفا  تسا  رتراوشد  نوچ  دـنراد  مرگ  ناتـسبات  رد  هک  ياهزور 
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برق ثعاب  رتشیب  هک  تسا  لمع  مادک  هک : مدرک  لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  هک : تسا  لوقنم  بهو  نب  هیواعم  زا  حیحص 
هدنب هک  ینیبیمن  منادیمن . زامن  زا  رتهب  نید  لوصا  تفرعم  زا  دعب  ار  یلمع  هک : دومرف  تسا ؟ رتبوبحم  ادخ  دزن  دوشیم و  ادـخ  هب  هدـنب 

: هک دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  مشاب . هدنز  هک  مادام  تاکز  زامن و  هب  تسا  هدرک  تیـصو  ارم  ادخ  هک : تفگ  میرم -  نب  یـسیع  حلاص - 
وضو ای  دنک  لسغ  یسک  هک  تسوکین  رایسب  هچ  سپ  تسا . ناربمغیپ  ياهتیصو  رخآ  زامن  و  تسا . زامن  یلاعت  قح  دزن  اهلمع  نیرتبوبحم 
دوجس رد  هاگ  تسا و  عوکر  رد  هاگ  هک  دنیبب  ار  وا  ادخ  سپ  دنیبن . ار  وا  یـسک  هک  دور  يرانک  هب  دروآ و  اج  هب  لماک  ار  وضو  دزاسب و 

تعاطا مدآ  نادنزرف  الیواو ! هک : دنکیم  دایرف  ناطیـش  دهدیم ، لوط  ار  هدجـس  دنکیم و  هدجـس  هک  هاگره  هدـنب  هک  یتسرد  هب  تسا .
برق ثعاب  زامن  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  و  مدرک . ابا  نم  دندرک و  هدجـس  ناشیا  و  مدرک ، تیـصعم  نم  دندرک و  ادخ 

. تسا يراکزیهرپ  ره 
همیخ دومع  تباب  زا  نامیا  هب  تبسن  زامن  لثم  هک : دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 

، نامیا رد  نینچمه  دهدیمن . عفن  چیه  اهنآ  تسکـش  دـمع  نوچ  و  همیخ ؛ هدرپ  اهخیم و  اهبانط و  دـنکیم  عفن  تساپرب  دومع  رگا  تسا .
هیلع مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  و  دشخبیمن . هدیاف  نادنچ  رگید  ياهلمع  تسین  زامن  رگا  دهدیم و  عفن  رگید  لامعا  تسه ، زامن  رگا 

اج هب  کبسو  درامـش  کبـس  ار  زامن  هک  یـسک  هب  دسریمن  ام  تعافـش  دنزرف ! يا  هک : دومرف  تافو  ماگنه  رد  مردپ  هک : دومرف  مالـسلا 
. دروآ

زا ریغب  دنک  رظن  نوچ  دنهد . وا  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  دنروایب و  تمایق  زور  رد  ار  يریپ  درم  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 
: هک دسر  باطخ  دنرب ؟ منهج  هب  هدرک  یهاوخ  رما  ارم  ادنوادخ  هک : دیوگ  سپ  دـیآ . راوشد  رایـسب  وا  رب  دـنیبن . همان  نآ  رد  يزیچ  يدـب 

دمحم ماما  و  تشهب . هب  ارم  هدنب  دیربب  يدرکیم . زامن  ایند  راد  رد  ار  وت  هک  نآ  لاح  منک و  باذع  ار  وت  هک  منکیم  مرـش  نم  خیـش ! يا 
بهذـم رد  هک  یتعامج  نآ  ددـع  هب  هکئالم  زا  ار  وا  دـننکیم  هطاحا  دتـسیایم ، زامن  هب  ام  نایعیـش  زا  هکره  هک : دومرفمالـسلاهیلع  رقاـب 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  و  دوش . غراف  زامن  زا  ات  دننکیم  اعد  وا  يارب  دنرازگیم و  زامن  وا  بقع  رد  و  دنیوا ، فلاخم 
هدروآ اج  هب  مامت  رگا  سپ  تسا . زامن  دـنیامنیم  لاؤس  وا  زا  هک  يزیچ  لوا  دـنرادیم  باـسح  ماـقم  هب  ار  هدـنب  هک  تماـیق  زور  رد  هک :

هک دنادب  هدنرازگ  زامن  رگا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دنربیم . ورف  شتآ  رد  ار  وا  الا  و  دباییم ، تاجن  تسا 
. درادرب دوجس  زا  رس  زگره  هک  دهاوخن  هدومن ، هطاحا  وا  هب  رادقم  هچ  یهلا  تمظع  لالج و  زا 

تسا نید  رد  تعدب  تمذم  عیارش و  فالتخا  نایب  رد  میود : هعمل 

تحلـصم قفاوم  دومرف  ررقم  وا  يارب  یتعیرـش  دینادرگ  ثوعبم  هک  ار  مزعلااولوا  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  ره  یلاعت  هناحبـس و  قج  هک  نادـب 
تحلـصم تمکح و  بسانم  و  دـشیم ، ثوعبم  وا  زا  دـعب  مزعلااولوا  ناربمغیپ  زا  رگید  ربمغیپ  نوچ  و  رـصع . نآ  لها  لاوحا  نامز و  نآ 

فلاخم دـنچ  یمکح  تخاسیم و  لدـبَتُم  ار  ماکحا  نآ  تعیرـش  نیا  قباس ، ربمغیپ  تما  مکح  فلاخم  دوب  دـنچ  یمکح  نامز  نآ  لها 
شیأر نآ  زا  دـعب  دـناد و  یعون  هب  ار  يزیچ  کی  هک  تسا ، ینادان  لهج و  باب  زا  هن  هللاابذایعلا  نیا و  و  دـشیم . ررقم  ناـشیا  يارب  اـهنآ 

تما لاوحا  فالتخا  رابتعا  هب  هکلب  دناهدش ، خسن  رکنم  ببـس  نیا  هب  دوهی  نیعالم  هچنانچ  دناسر ، مه  هب  ملع  نآ  فالخرب  دوش و  ریغتم 
ياذغ يرامیب  طسو  رد  و  دنادیم ، ییاذـغ  ییاود و  رد  ار  رامیب  تحلـصم  يرامیب ، لوا  رد  بیبط  هچنانچ  تسا ، ناشیا  تمکح  لدَـبَت  و 

رخآ رد  و  دـنک ، دـیربت  يراـمیب  لوا  رد  هـک  دـشاب  هاـگ  و  رگید . ياود  اذـغ و  يراـمیب  رخآ  رد  و  دـنادیم ، حالـص  رگید  ياود  رگید و 
هقاش فیلاکت  ناشیا  حالصا  يارب  دندوب ، ریرش  شکرس و  دونع و  جوجل و  رایـسب  نوچ  یـسوم  ترـضح  موق  الثم  هچنانچ  دنک . نیخـست 
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صاصق رد  و  دوش ، كاپ  ات  دـننک  ضارقم  ار  عضوم  نآ  تسیابیم  تخیریم  ناشیا  ندـب  زا  ییاج  هب  رگا  لوب  هک  نآ  لثم  دومرف ، ررقم 
یسیع ترـضح  تما  و  دوبن . زیاج  وفع  و  دوش ، كاپ  ات  دننک  صاصق  هتبلا  دشکب  ار  يرگید  یـسک  رگا  هک  دندوب  هدومرف  ررقم  ناشیا  رب 
تیاده قح  هار  هب  تحیـصن  هظعوم و  هب  ار  ناشیا  هک  دومرف  و  دومرف ، طقاس  ناشیا  زا  ار  داهج  دـندوب ، راومه  میالم و  رایـسب  مدرم  نوچ 

و دومرف ، ررقم  ناشیا  يارب  وفع  هید و  سفن ، نتـشک  رد  و  دومرف ، نیمز  رد  تحایـس  يریگهشوگ و  تینابهر و  هب  رما  ار  ناـشیا  و  دـننک ،
ریخم ار  ناشیا  سفن  لتق  رد  هچنانچ  دومرف ، ررقم  طسو  ار  ناشیا  ماکحا  دندوب ، طسو  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلارخآ  ربمغیپ  تما 
لوقع هک  میدرک  نایب  توبن  باوبا  رد  اقباس  و  ماکحا . ریاس  رد  نینچمه  و  ندرک ، وفع  نتفرگ و  هید  ندرک و  صاـصق  ناـیم  رد  دومرف و 

اج هب  هداد  ربخ  عرـش  نآ  بحاص  هچنآ  یعرـش  ره  رد  سپ  تعیرـش . تایـصوصخ  حـبق  نسح و  هب  ندرک  هطاحا  زا  تسا  زجاـع  قیـالخ 
ار ناطیـش  لوگ  و  تسا ، یهارمگ  تلالـض و  بجوم  نآ  هک  درک  دیابیمن  اهتعدب  اهتدابع و  عارتخا  دوخ  صقان  لقع  هب  دروآ و  دیابیم 
هب دُعب  برق و  هک  اریز  دنکیم . کیدزن  ادخ  هب  رتشیب  ارم  ندرک  لمع  شور  نیا  و  دـیآیم ، رتشوخ  ارم  تدابع  نیا  هک : دروخ  دـیابیمن 

لوقع هکلب  دـیمهف ، میناوت  میراد  توهـش  رازهدـص  اب  طولخم  صقن و  رازه  هب  بویعم  ياهلقع  هک  مدرم  ام  لاـثما  هک  تسین  یینعم  ادـخ 
برق ار  وا  دشکیم  هک  یتضایر  تدابع و  نآ  هب  هک  تسا  نیا  نامگ  ار  ینارصن  شیـشک  هچنانچ  دیـسر ، دنناوتیم  اهنیا  هب  ایـصوا  ایبنا و 

هک نادب  و  ددرگیم . رترود  ادخ  زا  دوشیم و  رتشیب  شدانع  رفک و  دنکیم  هقیرط  نآ  هب  تدابع  دنچره  هک  نآ  لاح  و  دوشیم ، لصاح 
لالح دشاب  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  يرما  ای  دـشاب ، هدرکن  مارح  ادـخ  هک  دـننک  مارح  نید  رد  يرما  کی  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  تعدـب 

ار يرما  اـی  دـشاب ، هدرکن  بجاو  ادـخ  هک  دـننادرگ  بجاو  ار  يرما  اـی  دـشاب ، هدرکن  هورکم  ادـخ  هـک  دـنننک  هورکم  ار  يرما  اـی  دـننک ،
زامن هک : تسا  هدومرف  ادخ  هک  نآ  لثم  دشاب . یتیصوصخ  کی  رابتعا  هب  هچرگا  دشاب ، هدادن  رارق  بحتـسم  ادخ  هک  دنهد  رارق  بحتـسم 
سپ اهتقو ، نآ  زا  تسا  یتقو  کی  نیا  تسا و  تنس  تقو  همه  نوچ  هک  دنک  زامن  ناونع  نیا  هب  یسک  رگا  تسا . بحتسم  تقو  همه  رد 
نیا صوصخ  رد  هک  نیا  ناونع  هب  دروآ  اج  هب  باتفآ  بورغ  تقو  رد  زامن  تعکر  ود  رگا  و  دراد ، باوث  منکیم  زاـمن  تقو  نیا  رد  نم 
ررقم تعکر  شش  تشاچ  صوصخ  رد  هنعللاهیلع  رمع  هچنانچ  تسا ، مارح  دوشیم و  تعدب  تسا ، هدیبلط  نم  زا  ار  زامن  نیا  ادخ  تقو 

. دندومرف یهن  نآ  زا  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  دش و  مارح  تعدب و  تهج  نیا  هب  و  تنـس ، ناونع  هب  درک  دیابیم  تقو  نیا  رد  هک  تخاس 
مارح تعدب و  هدیسرن  ام  هب  ربمغیپ  زا  تنس  زامن  رد  تئیه  نیا  نوچ  دنکب ، مالس  کی  هب  تعکر  هس  ار  یتنس  زامن  یسک  رگا  نینچمه  و 

تسا و تنـس  نتفگ  تقو  همه  ار  هللا  ـالا  هلا  ـال  هملک  نینچمه  و  تسا . مارح  دروآ  اـج  هب  عوکر  ود  یتعکر  ره  رد  یـسک  رگا  اـی  تسا .
صوصخ رد  ار  ددع  نیا  صوصخ  و  تسا ، تنـس  هبترم  دصناپ  حبـص و  زامن  زا  دعب  هک  دهد  رارق  نینچ  یـسک  رگا  تسا . راکذا  نیرتهب 
نیرتدـب نید  رد  تعدـب  و  تسا . تعدـب  دـناد ، تدابع  ار  تیـصوصخ  نیا  دـهد و  رارق  دوخ  اـی  دـناد ، ررقم  عراـش  بناـج  زا  تقو  نیا 

زا تسد  نوچ  ناینـس  و  دـناهدومنیم ، لمع  دوخ  همئا  هدومرف  هب  هعیـش  هک  تسا  هدوب  نیا  هشیمه  ینـس  زا  هعیـش  زایتما  و  تسا . یـصاعم 
مهیلع هللا  تاولص  ام  همئا  و  دندومنیم ، لمع  نآ  هب  دندرکیم و  نید  رد  اهتعدب  دوخ  فیخـس  ياهلقع  هب  دندوب  هتـشادرب  ناشیا  تعباتم 
تیاور مهیلع  هللا  تاولص  يده  همئا  لوسر و  ترضح  زا  رتاوتم  ياهدنس  هب  وا  ریغ  ینیلک و  هچنانچ  دندومرفیم . تمذم  نیا  هب  ار  ناشیا 
تیاور سنوی  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  و  تسا . شتآ  يوس  هب  شهار  یتلالـض  ره  و  تسا ، یهارمگ  تلالـض و  یتعدب  ره  هک : دـناهدرک 

رد تعدب  سنوی  يا  هک : دومرف  متسرپب ؟ یگناگی  هب  ار  ادخ  زیچ  هچ  هب  هک : دیسرپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک 
ار و ربـمغیپ  تیب  لـها  هک  هک  ره  و  دوـشیم ، كـاله  دـنک  رظن  نید  رد  دوـخ  يأر  هب  هک  ره  هک  شاـبم ، تعدـب  بحاـص  و  نکم ، نـید 

. تسا رفاک  دنک  كرت  ار  ربمغیپ  هتفگ  ادخ و  باتک  هک  ره  و  دوشیم ، هارمگ  دنک  كرت  ار  ناشیا  هدومرف 
تسا هدرک  تدابع  ار  ادخ  سپ  دوخ ، يأر  هب  ار  مدرم  دهد  اوتف  هک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
تـسا هدرک  هداضم  دوخ  يادخ  اب  دنک ، نینچ  هک  ره  و  ینادان . هب  دوخ  يأر  هب  تسا  هتخاس  ررقم  ار  ادخ  نید  و  دـنادیمن ، هک  يزیچ  هب 
تیاور هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و  تسا . هداد  رارق  دوخ  شیپ  زا  ار  مارح  لالح و  هک  تسا  هدش  ادخ  ضراعم  دض و  و 
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هللا یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . هدرک  كرت  ار  ربمغیپ  ياهتنـس  زا  یتنـس  هتبلا  دنکیم  یتعدب  سک  ره  هک : تسا  هدرک 
هک دنک  نایب  دنک و  رهاظ  ار  دوخ  ملع  ملاع  هک  دیاب  دوش  رهاظ  نم  تما  رد  اهتعدـب  هاگره  هک : دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و 

. یهلا تنعل  هب  تسا  نوعلم  وا  هن  رگا  تسا و  تعدب  نآ 
بحاص هبوت  ادخ  هک : دومرف  و  مالسا . یبارخ  رد  تسا  هدرک  یعس  دیامن ، میظعت  ار  وا  یتعدب و  بحاص  دزن  هب  دورب  هک  ره  هک : دومرف  و 

تسا و هدرک  اج  تعدب  نآ  تبحم  وا  لد  رد  هک  اریز  هک : دومرف  تسین ؟ لوبق  وا  هبوت  ارچ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : دنکیمن . لوبق  ار  تعدب 
: هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  همحرلا  هیلع  هیوباـب  نبا  و  دوریمن . رد  هـب  شلد  زا 
وا دزن  هب  ناطیش  سپ  دشن . رـسیم  ار  وا  درک ، بلط  زین  مارح  زا  و  دماین ، شتـسد  هب  درک ، لالح  زا  ایند  بلط  قباس  نامز  رد  دوب  یـصخش 

عبات ریثک  یعمج  دوش و  رایـسب  وت  يایند  ینکب  ار  نآ  رگا  هک  منک  تلالد  يزیچ  کی  هب  ار  وت  یهاوخیم  هک : درک  هسوسو  ار  وا  دـمآ و 
ار وا  رایـسب  قلخ  درک . نینچ  وا  سپ  ناوـخب . نید  نآ  يوـس  هب  ار  مدرم  نک و  عارتـخا  یند  هک : تفگ  ناطیـش  يرآ . تفگ : دـنوش ؟ وـت 
ار مدرم  مدرک و  عارتخا  ینید  مدرک ! هک  دوب  راک  هچ  هک : داتفا  دوخ  رکف  هب  یتدـم  زا  دـعب  دـیناسر . مه  هب  رایـسب  لام  دـندرک و  تعباـتم 

نم نید  هک : تفگیم  دـمآیم و  هک  کیره  دزن  هب  منادرگنرب . ماهدرک  هارمگ  هک  ار  اـهنآ  اـت  دـش  دـهاوخن  لوبق  نم  هبوت  مدرک . هارمگ 
و نید . رد  ياهدـیناسر  مه  هب  کش  لاحلا  دوب و  قح  وت  نید  ییوگیم . غورد  هک : دـنتفگ  باوج  رد  دـیدرگرب  دوب ، لطاب  دوب و  تعدـب 

. دنتشگنرب کی  چیه 
ار نیا  هک  داد  رارق  دوـخ  اـب  و  تسب ، یخیم  رب  ار  شرـس  تسب و  دوـخ  ندرگ  رد  يریجنز  تفر و  دـندرگیمن ، رب  ناـشیا  هک  دـید  نوـچ 
هب هک  تعدـب  بحاص  نآ  هب  وگب  هک : دوب  ناـمز  نآ  رد  هک  يربمغیپ  هب  دومرف  یحو  ادـخ  سپ  دـنک . لوبق  ار  شاهبوت  ادـخ  اـت  دـیاشگن 

، منکن لوبق  ار  وت  هبوت  منکن و  باجتسم  ار  وت  ياعد  دشاپب  مه  زا  تیاهدنب  هک  یناوخب  ارم  ردق  نآ  رگا  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و 
. ینادرگرب نید  نآ  زا  دناهدرم و  وت  نید  رب  هک  ار  ییاهنآ  ینک  هدنز  ات 

نآ هب  یمدآ  هک  يزیچ  رتمک  تسا  زیچ  هچ  هک : مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا : هدرک  تیاور  یبلح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
وا تفلاخم  هکره  دراد ، تسود  دنک  یهارمه  تعدب  نآ  رد  وا  اب  هک  ره  دـنک و  ادـیپ  نید  رد  یتعدـب  هک  نیا  هک : دومرف  دوشیم ؟ رفاک 

: هک مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  یماش  عیبرلایبا  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  دیوج . يرازیب  وا  زا  دنک ،
دنـس هب  و  دنامب . نآ  رب  دوش و  لیاق  قح  فالخرب  ییأر  هب  هک  نآ  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  دربیم  رد  هب  نامیا  زا  ار  هدنب  هک  يزیچ  یندا 
رفاـک نآ  هب  یمدآ  هک  يزیچ  رتـمک  تسا  زیچ  هچ  هک : مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هـک : تـسا  هدرک  تـیاور  یلجِع  دـیُرب  زا  رگید  حـیحص 

رما ره  ینعی   ) تسامرخ هتسه  هک  دیوگب  ار  هزیرگنس  نیا  هک  تسا  نآ  هک : دندومرف  دنتشادرب و  نیمز  زا  ياهزیرگنـس  ترـضح  دوشیم ؟
دوخ نافلاخم  اب  ینمشد  و  رما . نیا  رد  دیامن  وا  تفلاخم  هک  یسک  زا  دیوج  يرازیب  و  لهـس ، رما  نیا  یتح  دهد  رارق  هک  ار  یقح  فالخ 

هب و  ینادان . هب  تسا  هدش  رفاک  و  تسا ، هدـش  كرـشم  ادـخ  هب  و  تسا ، هدرک  ینمـشد  ام  اب  تسا و  یبصان  وا  سپ  دـنکب . لطاب  نید  رد 
دومرف تقرف . تعامج و  تعدب و  تنـس و  ینعم  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  دـنس 

زا دعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تعدـب  و  تسا . هدرک  نایب  هدومرف و  يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يزیچ  نآ  تنـس  هک :
هک تقرف  و  دنـشاب . یکدنا  هچرگا  دناقح  لها  دوب ، دیابیم  ناشیا  اب  هک  تسا  هدومرف  ربمغیپ  هک  تعامج  و  دناهدرک . ادـیپ  ترـضح  نآ 

مالـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  همحرلا  هیلع  ینیلک  و  دنـشاب . رایـسب  هچرگا  دـنالطاب  لـها  هدومرف ، نآ  تعباـتم  زا  یهن  ربمغیپ 
يارب زا  هداتـسرف و  نآرق  رد  هک  نیا  رگم  تسا  هتـشاذگن  دنـشاب  جاـتحم  نآ  هـب  تـما  هـک  ار  يرما  چـیه  ادـخ  هـک : تـسا  هدرک  تـیاور 

رد هب  هزادنا  نآ  زا  هک  سک  ره  يارب  زا  و  هدومرف ، ررقم  یلیلد  نآ  رب  هدومرف و  ررقم  ياهزادـنا  زیچ  ره  يارب  زا  و  هدومرف ، نایب  شربمغیپ 
قح دزن  لامعا  نیرتهب  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسحلانب  یلع  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  تسا . هتخاس  ررقم  يدح  دور 

. دشاب یکدنا  هچرگا  دننک و  لمع  ربمغیپ  تنس  هب  لمع  نآ  رد  هک  تسا  نآ  یلاعت 
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هب راتفگ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
، تین ندرک و  نتفگ و  و  دشابن . تسرد  تین  اب  ات  تسا  هدیافیب  ود  ره  ندرک  نتفگ و  و  دـشاب . کین  رادرک  اب  هک  نیا  رگم  دـیآیمن  راک 

لحم دومن و  ابا  مدآ  ترـضح  هدجـس  زا  ناطیـش  نوچ  هک : تسا  لوقنم  و  دشابن . ربمغیپ  هقیرط  تنـس و  قفاوم  رگا  تسا  هدـیافیب  هس  ره 
. دشاب هدرکن  یلـسرم  ربمغیپ  یبرقم و  کلم  چیه  هک  منکب  یتدابع  ار  وت  نم  راد و  فاعم  مدآ  هدجـس  زا  ارم  ادنوادخ  تفگ : دـش ، باتع 

خیـش و  درک . دـیابیم  تداـبع  ارم  میاـمرفیم  مهاوخیم و  نم  هک  یهار  نآ  زا  تسین . وت  تداـبع  هب  جاـیتحا  ارم  هک : دومرف  یلاـعت  قـح 
هب داب  امش  رب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط 

ماما ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دننک . تعدب  رد  هک  يرایسب  لمع  زا  تسا  رتهب  دشاب  تنـس  قفاوم  هک  یلیلق  لمع  هک  نم ، تنـس  تعباتم 
يارب ات  دییامن  ضرع  ام  هب  دـینک و  فقوت  دوش ، هبتـشم  نید  روما  زا  يزیچ  امـش  رب  رگا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 

هک ثیداحا  یضعب  و  دومن ، ناوتیمن  اصحا  ار  همه  باتک  نیا  رد  تسا و  رایـسب  ثیداحا  باب ، نیا  رد  و  مینک . نایب  مییامن و  حرـش  امش 
دنامیمن هدیشوپ  میدرک  رکذ  هچنآ  هظحالم  زا  دعب  تریصب  باحـصا  رب  و  میدرک . رکذ  ملعیب  لمع  باب  رد  تسا  لیخد  بلطم  نیا  رد 

تلالـض بجوم  تعدب  لمع  و  دشابن . تنـس  قفاوم  ات  دشاب  تاجن  ثعاب  هک  تسین  نینچ  دشاب ، لکـشم  راوشد و  دنچره  یلمع ، ره  هک 
صلاخ ار  دوخ  تین  هک  دیاب  دیمهف  دناوت  ار  ناشیا  مالک  یناعم  و  دومن ، دناوت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  هب  عوجر  هک  یـسک  و  تسا .
تیاده قح  هار  هب  ار  وا  ادخ  انلبـس  مهنیدـهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلا  همیرک و  هیآ  ياضتقم  هب  هتبلا  دـنک ، ناشیا  مالک  هب  عوجر  و  دـنادرگ ،

همئا راـبخا  ناـیوار  هک  یتعاـمج  هب  دـننک  عوجر  هک  هدوـمرف  ررقم  یهار  ناـشیا  يارب  ادـخ  دـنرادن  ار  هبتر  نیا  هک  یعمج  و  دـیامرفیم .
قاحسا هک  تسا  هدرک  تیاور  همحرلا  هیلع  ینیلک  هچنانچ  دنتسین . لطاب  ایند و  عبات  دننادیم و  ار  ناشیا  مولع  دنامالسلاهیلع و  نیموصعم 

نامرف ترـضح  مینک ؟ هچ  دوش  هبتـشم  ام  رب  هک  يروما  هک : تشون  مالـسلا  هیلع  رمالابحاص  ترـضح  تمدـخ  هب  ياهضیرع  بوقعی  نب 
ثیدح ناگدننک  تیاور  هب  دینک و  عوجر  دوش ، هبتشم  امش  رب  هک  ییاهزیچ  و  دوش ، دراو  امش  رب  هک  ییاههثداح  رد  هک : دنتشون  نویامه 

. همه رب  میادخ  تجح  نم  و  امش ، رب  دنانم  تجح  ناشیا  هک  ام ،
تیاور ار  ام  ثیدـح  هک  یـسک  يوس  هب  دـینک  رظن  دوشب  هعزانم  امـش  ناـیم  رد  هک  يرما  رد  هک : تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد  و 

ام هک  دوخ  نایم  رد  دیزاس  مکح  ار  وا  دیوش و  یـضار  دشاب . هتـسناد  ار  ام  ماکحا  و  دشاب ، هدرک  رظن  ام  مارح  لالح و  رد  و  دشاب ، هدرک 
ام مکح  و  دیاهدرمش ، کبس  دیاهدرک و  فیفخ  ار  ادخ  مکح  دینکن  لوبق  امش  دنکب و  یمکح  وا  رگا  سپ  میاهدرک . مکاح  امش  رب  ار  وا 

تـسناد دیاب  و  تسادخ . هب  كرـش  هبترم  رد  ندرک  ادخ  مکح  در  و  تسا ، هدرک  در  ادخ  رب  دنک  در  ام  رب  هک  ره  و  دیاهدرک . در  ام  رب  ار 
هتفگ زا  و  تیب ، لها  مولع  هب  تسا  ملاع  وا  هک  ینادـب  هک  نآ  اـت  درادیمن  روذـعم  سک  همه  تعباـتم  رد  تماـیق  زور  رد  ار  وت  ادـخ  هک 

يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  زا  هچنانچ  دنکیمن . لیوأت  ایند  يارب  ار  ناشیا  مالک  هک  دراد  ینید  درد  هک  ینادـب  و  دـهدیم ، ربخ  ناشیا 
تامالع و دیامنیم  وکین  هک  دینیب  ار  يدرم  هاگره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلانب  یلع  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 
عوضخ و دـیوگیم ، نخـس  طایتحا  هب  دـنکیم و  رایـسب  هظحالم  نتفگ  نخـس  رد  و  دـیامنیم ، ربخ  لـها  تئیه  هب  وا  تئیه  و  وا ، هقیرط 
ایند و بلط  زا  دوشیم  زجاع  یـسک  هک  تسا  رایـسب  هک  دـیروخم ، ار  وا  بیرف  دوز  سپ  دـیامنیم ، راهظا  دوخ  تاـکرح  رد  یگتـسکش 

مارح اـیند و  لیـصحت  هلت  ماد  ار  نـید  سپ  تـسه . وا  لد  رد  هـک  یـسرت  سفن و  یتـسپ  تـین و  یتسـس  يارب  تاـمرحم ، ندـش  بـکترم 
دینیب رگا  و  دنکفایم . نآ  رد  ار  دوخ  دش ، رسیم  ار  وا  یمارح  لام  نوچ  سپ  دبیرفیم . دوخ  کین  رهاظ  هب  هتـسویپ  ار  مدرم  دنادرگیم و 

قلخ ياهـشهاوخ  تاوهـش و  هک  اریز  دـیروخم  ار  وا  بیرف  زاب  دـنکیم ، دوخ  طبـض  دزرویم و  تفع  دـسریم ، هک  مه  مارح  لام  هب  هک 
سفن تایهتشم  زا  رگید  مارح  هب  رگا  اما  درذگیم و  دشاب  رایسب  هک  دنچره  مارح  لام  زا  یـسک  هک  تسا  رایـسب  هچ  و  دشابیم . فلتخم 

هک اریز  دینکب . شملع  لقع و  هظحالم  ات  دیروخم  وا  بیرف  دوز  زاب  دزرویم  تفع  زین  اهنآ  زا  هک  دینیب  رگا  و  دوشیم . بکترم  دسریم 
هب هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  هدایز  دـنادرگیم  دـساف  ینادان  هب  ار  هچنآ  درادـن و  ینیتم  لقع  اما  دـنکیم  همه  اهنیا  كرت  هک  تسا  رایـسب 
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هک یماگنه  رد  هک  دـینک  هظحالم  هک  نآ  ات  دـیروخم  ار  شبیرف  دوز  زاب  دـیبای ، نیتم  مه  ار  شلقع  رگا  و  دـیامنیم . حالـصا  دوخ  لقع 
، لطاب ياهتسایر  يارب  زا  وا  شهاوخ  تبحم و  تسا  نوچ  هک  دینیبب  و  لقع ، عبات  ای  دشابیم  اهنآ  عبات  دوشیم  بلاغ  وا  رب  سفن  ياهاوه 
ایند و راکنایز  هک  دنتـسه  یعمج  مدرم  ناـیم  رد  هک  اریز  تسا . هبترم  هچ  رد  لـطاب  ياهتـسایر  كرت  رد  وا  دـهز  و  ندوب ، مدرم  عاـطُم  و 

سپ لالح . ياهتمعن  لاوما و  تذل  زا  تسا  رتشیب  وا  دزن  ندوب  ربتعم  تسایر و  تذـل  و  دـننکیم ، كرت  ایند  يارب  زا  ار  ایند  دـناترخآ و 
تـسا نیا  شنومـضم  هک  دندناوخ  ياهیآ  ترـضح  نآ ، زا  دعب  رابتعا . یگرزب و  تسایر و  يارب  دـنکیم  كرت  ار  لالح  ياهتذـل  عیمج 

نآ زا  ار  وا  هک  ار  یهانگ  دوش  بکترم  هک  نیا  هب   ) تیلهاج تیمح  تریغ و  ار  وا  دریگب  يادخ ، زا  سرتب  هک  دـنیوگیم  وا  هب  نوچ  هک :
شتآ تسا  یشارف  دب  و  وا ، تافاکم  يارب  منهج  ار  وا  تسا  سب  سپ  دوش .) لوغـشم  نآ  هب  رتشیب  دانع ، جاجل و  تهج  هب  و  دناهدیناسرت ،

هک يروک  رتش  طبخ  دننام  ددرگیم  رداص  وا  زا  اطخ  و  دنکیم ، اهطبخ  دانع ، بصعت و  داسف و  لهج و  يور  زا  وا  سپ  وا .) يارب   ) منهج
يدـب ببـس  هب  وا  راگدرورپ  سپ  دـناسریم . تراسخ  يراکنایز و  هبترم  تیاهن  هب  ار  وا  دوشیم  بکترم  هک  یلطاب  لوا  و  دور . یهار  هب 

، تسا هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  دنچ  يزیچ  دنکیم  لالح  وا  سپ  دراذگیم . وا  نایغط  رد  ار  وا  دـیامنیم و  وا  زا  دوخ  فطل  عنم  وا  رادرک 
يارب دشاب  ملاس  هاگره  دوش  توف  هک  وا  نید  زا  ردقچ  ره  دنکیمن  اورپ  و  تسا . هدینادرگ  لالح  ادـخ  هک  ار  ییاهزیچ  دـنکیم  مارح  و 
ناشیا رب  ادـخ  هک  دـنایتعامج  هورگ  نیا  سپ  دـینادرگیم . رهاظ  مدرم  هب  نآ  لیـصحت  يارب  ار  یهلا  سرت  اوقت و  هک  ییایند  تساـیر  وا 

. تسا هدینادرگ  ایهم  ياهدننک  راوخ  باذع  ناشیا  يارب  تسا و  هدرک  تنعل  ار  ناشیا  تسا و  هدرک  بضغ 
یهلا ياضر  رد  ار  دوخ  ياوق  دنادرگ و  ادـخ  هدومرف  عبات  ار  دوخ  ياهـشهاوخ  اوه و  هک  یـسک  نادرم  نیرتهب  درم و  مامت  درم و  نکیلو 

مه هب  لطاب  ببـس  هب  هک  یتزع  و  تسا ، ترخآ  يدـبا  تزع  ثعاب  دـشاب  فیفخ  راوخ و  رگا  یتسار  قح و  اب  هک  دـنادب  دـیامن و  فرص 
یبقع يدـبا  میعن  هب  ار  وا  ندوب ، قح  عباـت  يارب  دـسریم  وا  هب  اـیند  رد  هک  یتقـشم  كدـنا  هک  دـنادب  و  دوشیم . یـضقنم  دوز  دـسریم 

ياهـشهاوخ اهاوه و  تعباتم  يارب  هک  يرایـسب  رورـس  یلاحـشوخ و  هک  دنادب  و  درادن . لاوز  یگنهک و  زگره  هک  یتشهب  رد  دـناسریم 
وا هب  سپ  تسا . يدرم  مامت  تسا و  درم  یـسک  نینچ  نیا  و  درادن . اهتنا  عاطقنا و  هک  یباذع  هب  دناشکیم  ار  وا  دوز  دـسریم  وا  هب  سفن 
وا تاجاح  دوشیمن و  در  ادـخ  هاگرد  زا  وا  ياعد  هک  دـییوج  لـسوت  ادـخ  هب  وا  تکرب  هب  دـینکب و  وا  هقیرط  يوریپ  دـیوش و  کـسمتم 

نیا رد  سک  ود  دنتسکش  ارم  تشپ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . هدروآرب 
قسف و ببـس  هب  ار  مدرم  دراد  هک  ینابز  هب  لوا  نآ  دـنکیم . رایـسب  تدابع  هک  یلدروک  ناداـن  درم  و  قساـف ، روآناـبز  ياـناد  درم  اـیند :

ياملع زا  دـیزیهرپب  سپ  درادیمزاب . قح  زا  ار  مدرم  دـنکیم  هک  یتداـبع  هار  زا  لـهج  ببـس  هب  موید  و  دـنادرگیمرب ، قح  هار  زا  روجف 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  نم  هک  یتسرد  هب  دنایهارمگ . ره  تلالـض  هنتف و  بجوم  ناشیا  هک  دـبعَتُم ، نالهاج  زا  قساف و 
هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . ینادنابز  قفانم  ره  تسد  رب  نم  تما  كاله  هک : دومرف  هک  مدینش 

يادف هک : تفگ  ورم . مدرم  یپ  زا  هک  راهنز  و  ندوب . هدرکرـس  ندوب و  عوبتم  تسایر و  زا  زیهرپب  هک  راهنز  هک : دومرف  یلامث  هزمحوبا  هب 
. ماهدرک ذـخا  ناشیا  زا  ار  امـش  ثیداحا  ماهتفر و  مدرم  یپ  زا  هک  تسا  نآ  منادیم  هچنآ  ثلث  ود  اـما  منادیم ، هک  ار  تساـیر  مدرگ ! وت 

دیوـگ هچره  ینک و  بصن  دوـخ  شیپ  زا  ار  ماـما  ریغ  یـصخش  هک  تسا  نآ  يوریپ  هکلب  يدـیمهف ، وـت  هک  تـسین  دارم  نآ  هـک : دوـمرف 
. ینک شقیدصت 

یتقشم ره  هب  و  ددرگیمن ، باوث  قحتسم  یمدآ  یلمع  ره  هب  و  دوشیمن ، لصاح  تاجن  سک  ره  هتفگ  تعباتم  هب  هک  یتسناد  نوچ  سپ 
يوریپ تسناد و  ناوتیم  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  لوسر و  ادخ و  هتفگ  هب  ار  ایـشا  دب  کین و  و  دـیآیمن ، تسد  هب  ادـخ  برق 

لها هقیرط  ننـس و  زا  یـضعب  و  تسا ، عرـش  فلاخم  هک  اهتعدب  زا  یـضعب  نیا  زا  دـعب  هعمل  دـنچ  رد  و  تسا ، تاجن  ثعاب  ناشیا  هقیرط 
تنعل زا  ار  دوخ  منکیم و  مامت  وت  رب  ار  ادـخ  تجح  مزاسیم و  حـضاو  وت  يارب  ناشیا  ثیداحا  زا  منکیم و  نایب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب 

. منکیم صالخ  یهلا 
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نم رب  ار  وت  هانگ  ینکن  لمع  رگا  و  ماهدـش ، ربخ  نیا  ثعاـب  هک  دـیامرف  تمارک  یباوث  زین  ارم  دوخ  لـضف  هب  ادـخ  دـیاش  ینک  لـمع  رگا 
نم هسفنل و  يدـتهی  امناف  يدـتها  نمف  مکبر . نم  قحلا  مکئاج  دـق  سانلا  اهیأ  ای  لق  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  تشون  دـنهاوخن 

دمآ و امش  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  قح  هک  یتسرد  هب  مدرم  هورگ  يا  هک : دمحم ) يا   ) وگب لیکوب : مکیلع  انأ  ام  اهیلع و  لضی  امناف  لض 
هتفای دوخ  يارب  تیاده  هک  تسین  نیا  زجب  سپ  دیامن ، نآ  تعباتم  دسانـشب و  ار  قح  هار  دـبای و  تیادـه  هک  ره  سپ  دـش . رهاظ  امـش  رب 

هب نآ  ررـض  و  دوـخ ، سفن  رب  تسا  هدـش  هارمگ  سپ  دـنکن ، قـح  تعباـتم  دوـش و  هارمگ  هک  ره  و  ددرگیم ؛ دـیاع  وا  هب  شعفن  تسا و 
.( مرادب قح  هار  هب  ربج  هب  ار  امش  نم  هک  دیاب  ای  دنیامن ، لاؤس  نم  زا  ار  امش  لامعا  هک   ) متسین امش  لیکو  نم  و  دسریم . شدوخ 

تسا تعدب  تما  نیا  رد  ندومن  رایتخا  تینابهر  دشابیمن و  تما  نیا  رد  تینابهر  هک  نآ  نایب  رد  میس : هعمل 

هذـیذل و تابورـشم  تاـموعطم و  كرت  و  ناـمدرم ، زا  ندوـمن  راـیتخا  تلزع  و  ناـنز ، كرت  زا  بـکرم  تـسا  يرما  تیناـبهر  هـک  نادـب 
اج اـههوک  اـهراغ و  رد  دـناهدرکیم و  یـصخ  ار  دوخ  تسا و  هدوـب  حودـمم  اـهنیا  رثـکا  یـسیع  ترـضح  تما  رد  و  هرخاـف . تاـسوبلم 

حاکن تسا و  مومذم  تینابهر  هدیدرگ و  يراج  اهنیا  فالخرب  ام  ربمغیپ  تنـس  و  دناهدیـشوپیم . هدنگ  نشخ و  ياهتخر  دـناهتفرگیم و 
. تسا دکؤم  تنس  نتشاد  نازینک  نانز و  ندرک و 

تینابهر نم  تما  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  لاصخ  باتک  رد  هیوباب  نبا  هچناـنچ 
هار رد  داهج  نم  تما  تینابهر  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  تسین . نم  تما  رد  یـشوماخ  تداـبع  تحایـس و  يدرگاـیند و  و  تسین ،

هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  و  تسا . نتشاد  هزور  رد  نم  تما  ندرک  یـصخ  و  تسادخ ،
هزور اـهزور  مرهوش  ناـمثع  هللالوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هب  نوـعظم  نب  ناـمثع  نز  هک : تسا 

وا هک  دندید  دندمآ  نوعظم  نب  نامثع  هناخ  هب  كانبضغ  دنتـشادرب و  ار  دوخ  نیلعن  ترـضح  دنکیم . تدابع  بش  همه  اهبـش  درادیم و 
. تسا هداتسرف  ناسآ  میقتـسم  نید  هب  تسا و  هداتـسرفن  تینابهر  هب  ارم  ادخ  نامثع  يا  هک : دومرف  ترـضح  دش  غراف  نوچ  دنکیم . زامن 

لمع نم  تنـس  هب  هک  دـیاب  دـشاب  مالـسا  ترطف  رب  دـهاوخ  هک  ره  سپ  منکیم . یکیدزن  ناـنز  اـب  و  منکیم ، زاـمن  و  مرادیم ، هزور  نم 
يزور هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . ناـنز  حاـکن  نم  ياهتنـس  هلمج  زا  و  دـیامن ،

هملس ما  تسا ؟ هدمآ  لوحا  نز  رگم  هک : دندومرف  دندینش . یشوخ  يوب  دندمآرد ، هملس  ما  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
. دـنکیم يرود  نم  زا  مرهوش  داـب ! وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : دـمآ  نوریب  نز  نآ  سپ  دراد . دوـخ  رهوـش  زا  تیاکـش  هلب ؛ تفگ :
ار دوخ  یـشوخ  يوب  ره  هب  تفگ : دـنک . تبغر  وت  هب  دـیاش  نک ، هداـیز  ار  ندرک  تنیز  ندرک و  شوخ  يوب  رگید  هک : دومرف  ترـضح 

دیسرپ درکیمن . يرود  وت  زا  زگره  دراد  باوث  ردق  هچ  وت  یکیدزن  هب  هک  تسنادیم  رگا  هک : دومرف  ترضح  درکن . هدیاف  مدرک  وبشوخ 
هدیـشک ریـشمش  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  دنریگیم و  ارف  ار  وا  کلم  ود  دنکیم  وت  هب  ور  نوچ  هک : دومرف  تسه ؟ نآ  رد  باوث  هچ  هک :

لـسغ نوچ  و  دزیریم ، ناتخرد  زا  گرب  هک  نانچ  دزیریم  وا  زا  ناهانگ  دوشیم  عامج  لوغـشم  نوچ  و  دنک ، داهج  ادخ  هار  رد  دشاب و 
هب نز  هس  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداصلادمحم  نب  رفعج  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  دیآیم . نوریب  ناهانگ  عیمج  زا  دنکیم 

: هک تفگ  يرگید  و  دروخیمن . تشوگ  نم  رهوـش  هک : تفگ  ناـشیا  زا  یکی  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تمدـخ 
هناخ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دـنکیمن . یکیدزن  نانز  اـب  مرهوش  هک : تفگ  يرگید  و  دـنکیمن . شوخ  يوب  نم  رهوش 

زیچ هچ  هک : دندومرف  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دنتفر و  ربنم  رب  هک  نآ  ات  دندیشکیم  نیمز  رب  بضغ  زا  ار  كرابم  يادر  دندمآ و  نوریب 
هک یتسرد  هب  دنیآیمن ؟ دوخ  نانز  دزن  هب  دـنیوبیمن و  شوخ  يوب  دـنروخیمن و  تشوگ  نم  باحـصا  زا  یعمج  هک  تسا  هدـش  ثعاب 

و تسین . نم  زا  وا  دـنک  كرت  دـهاوخن و  ارم  تنـس  هک  ره  سپ  موریم . ناـنز  دزن  هب  میوـبیم و  شوـخ  يوـب  مروـخیم و  تشوـگ  نم 
وا ریخ  نامیا  رد  هک  ار  یـسک  مرادـن  نامگ  هک : دومرف  و  نانز . تبحم  تسا  ناربمغیپ  قالخا  زا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
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. دوشیم رتشیب  نانز  هب  وا  تبحم  هک  نآ  رگم  ددرگ  هدایز 
نانز و كرت  و  دش ، تضایر  هجوتم  و  دش ، دبعتم  یعخن  قاحسا  نب  نیکس  هک : تسا  لوقنم  دیمحلادبع  نب  میهاربا  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
وا راک  نیا  هک  دنک  مولعم  هک  تشون  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  ياهضیرع  باب  نیا  رد  درک و  ذیذل  ياهماعط  شوخ و  يوب 

نانز زا  ددع  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  ینادیم  سپ  نانز ؛ كرت  اما  هک : دنتشون  باوج  رد  ترضح  هن . ای  تسا  بوخ 
. دومرفیم لوانت  لسع  تشوگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  سپ  ذیذل ؛ ماعط  كرت  اما  و  دومرفیم . ترشاعم  ناشیا  اب  تشاد و 

ندـب زا  ار  دایز  ياهوم  و  ندرک ، وبـشوخ  ار  دوخ  تسا : ناربمغیپ  تنـس  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  و 
. ندرک عامج  رایسب  و  ندرک ، هلازا 

هک زامن  تعکر  داتفه  اب  تسا  ربارب  دنکب  ادخدک  هک  زامن  تعکر  ود  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و 
دومرف تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و  دنکیم . ظفح  ار  دوخ  نید  فصن  دنکیم  نز  هک  ره  هک : دومرف  و  دنکب . بزع 

نز ایآ  هک : دیسرپ  وا  زا  مردپ  دمآ ، مردپ  دزن  هب  یصخش  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و  دنانابزع . امش  ياههدرم  نیرتدب  هک :
ود هک : دومرف  سپ  مباوخب . نزیب  بش  کـی  نم  دـشاب و  نم  زا  اـهیفام  اـیند و  هک  مرادیمن  تسود  هک : دوـمرف  مردـپ  هن . تفگ : يراد ؟
وا هب  مهرد  تفه  مردپ  سپ  دراد . هزور  اهزور  دتسیاب و  تدابع  هب  اهبش  هک  یبزع  تدابع  زا  تسا  رتهب  دنکیم  ادخدک  هک  زامن  تعکر 

يزور یتداـیز  ثعاـب  هک  دـیناسر  مه  هب  نز  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک : دوـمرف  و  هاوـخب . ینز  رز  نیا  هب  هک : داد 
هللا لحأ  ام  تابیط  اومرحت  اونماء  نیذـلا  اهیأ  اـی  هک : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  و  تساـمش .

ترـضح باب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدینادرگ  لالح  امـش  رب  ادـخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دوخ  رب  دـینادرگم  مارح  نانمؤم  هورگ  يا  مکل :
لالب و  دننکن ، باوخ  زگره  اهبـش  هک  دندوب  هدروخ  مسق  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دـش  لزان  نوعظم  نب  نامثع  لالب و  نینمؤملا و  ریما 

. دنکن یطو  زگره  هک  دوب  هدروخ  مسق  نامثع  و  دشاب ، هزور  اهزور  هشیمه  هک  دوب  هدروخ  مسق 
هک يارب  زا  تفگ : ياهدرکن ؟ تنیز  ارچ  هک : تفگ  وا  هب  هشیاـع  دوب . نسُح  لاـمج و  تیاـهن  رد  و  دـمآ ، هشیاـع  دزن  هب  ناـمثع  نز  سپ 

هدرک ایند  كرت  تسا و  هدیـشوپ  سـالپ  تسا و  هدرک  راـیتخا  تیناـبهر  تسا و  هدـماین  نم  کـیدزن  مرهوش  هک  تساهتدـم  منک ؟ تنیز 
نیا نوچ  ترـضح  درک . ضرع  ار  نامثع  لاح  تقیقح  هشیاع  دندش ، هناخ  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  سپ  تسا .

: هک دندومرف  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دندمآرب و  ربنم  رب  و  دنوش . عمج  هک  دننک  ادن  ار  مدرم  هک  دندومرف  دندمآ و  دجسم  هب  دندینش  ار 
عامج و  منکیم ، باوخ  بش  رد  نم  هک  یتسرد  هب  دـناهدرک ؟ مارح  دوخ  رب  ار  لالح  هزیکاپ و  بیط و  ياـهزیچ  نم  تما  زا  یعمج  ارچ 
هتشاد تهارک  نم  هقیرط  زا  دنک و  نم  تنس  كرت  نیا  زا  دعب  هک  ره  سپ  مشابیمن . هزور  زور  همه  و  منکیم ، راطفا  زور  رد  و  منکیم ،

. تسین نم  زا  دشاب 
ادخ دنکیمن  هذخاؤم  ار  امـش  هک : داتـسرف  ادخ  دومرف : مینک ؟ هچ  ار  دوخ  دنگوس  ام  هللالوسر  ای  دـنتفگ : دنتـساخرب و  تعامج  نآ  سپ 

دنگوس دصق  دمع و  هب  هچنآ  هب  دـنکیم  هذـخاؤم  نکیلو  تسین ) هرافک  نآ  رد  و   ) دوش رداص  امـش  زا  رایتخایب  هک  وغل  ياهدـنگوس  رد 
نب نامثع  زا  يرـسپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا  و  دومرف . نایب  ار  مسق  هرافک  نآ  زا  دـعب  و  تسه .) ياهراـفک  نآ  رد  هک   ) دـیروخ
نوچ سپ  دنک . تدابع  اجنآ  رد  هک  داد  رارق  دوخ  يارب  يدجسم  هناخ  رد  هک  نآ  یتح  دش ، نیگمغ  نوزحم و  رایسب  دش و  توف  نوعظم 

تینابهر و  تسا ، هتـشونن  تینابهر  ام  رب  ادخ  نامثع  يا  هک : دومرف  دیبلط و  ار  وا  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  ربخ  نیا 
. تسادخ هار  رد  داهج  نم  تما 

تسا قلخ  زا  لازتعا  نایب  رد  مراهچ : هعمل 

تلیـضف رد  رایـسب  ثیداحا  هچنانچ  تسین  حودمم  تما  نیا  رد  قلخ  هماع  زا  لازتعا  دوشیم ، رهاظ  هرتاوتم  ثیداحا  زا  هچنانچ  هک  نادـب 
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ناشیا و ياههدرم  هزانج  هب  ندـش  رـضاح  ناشیا و  ناجاتحم  تناعا  ناـشیا و  ناراـمیب  تداـیع  ناـشیا و  تاـقالم  نمؤم و  ناردارب  ندـید 
ار لهاج  هرتاوتم ، ثیداحا  عاـمجا و  هب  اـضیا  و  دوشیمن . عمج  تلزع  اـب  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  و  تسا . هدـش  عقاو  ناـشیا  جـیاوح  ياـضق 
اب اـهنیا  زا  کـی  چـیه  و  تسا . بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قلخ و  تیادـه  ملاـع  رب  و  تسا ، بجاو  هیرورـض  لـئاسم  لیـصحت 

ضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هچنانچ  ددرگیمن . لصاح  تلزع 
نوریب تسا و  هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  و  تسا ، هدرک  تسرد  ار  دوخ  داقتعا  و  تسا ، هتـسناد  ار  عیـشت  بهذم  هک  تسه  یـصخش  هک : درک 

زا ربتعم  دنس  هب  و  دریگیم ؟ دای  ار  دوخ  نید  لئاسم  هنوگچ  درم  نیا  هک : دومرف  ترـضح  دنکیمن . ییانـشآ  دوخ  ناردارب  اب  و  دیآیمن ،
، نداد ناشیا  يارب  یهاوگ  و  ندرک ، ترواجم  وکین  مدرم  اب  و  دجاسم ، رد  ندرک  زامن  هب  داب  امش  رب  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ 
و تسین ، ینغتـسم  مدرم  زا  تسا  هدنز  یمدآ  ات  و  مدرم . ترـشاعم  زا  ار  امـش  تسا  راچان  هک  یتسرد  هب  ندـش . رـضاح  ناشیا  هزانج  هب  و 

ناناملسم روما  هب  مامتها  دنک و  حبـص  هک  یـسک  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  دناجاتحم . رگیدکی  هب  یگمه  مدرم 
ناملسم دنکن  وا  تباجا  دبلطیم و  تناعا  ناناملسم  زا  دنکیم و  هثاغتسا  یسک  هک  دونـشب  هک  یـسک  و  تسین ، ناملـسم  وا  دشاب  هتـشادن 

دنس هب  و  دسر . رتشیب  ناناملسم  هب  شعفن  هک  یسک  هک : دومرف  تسیک ؟ ادخ  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک : دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  و  تسین .
هک ار  اهنآ  زا  کیره  هک  تسا  بجاو  قح  تفه  ناملسم  رب  ار  ناملسم  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 
وا هک  یقح  رتمک  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  تسین . ياهرهب  یبیـصن و  وا  رد  ار  ادخ  و  دوریم ، رد  هب  وا  تعاطا  ادخ و  یتسود  زا  دـنک  كرت 

دوـخ يارب  زا  هچنآ  یهاوـخن  وا  يارب  زا  و  یهاوـخیم ، دوـخ  يارب  زا  هچنآ  یهاوـخب  نمؤـم  ردارب  يارب  زا  هک  تسا  نآ  تـسه  وـت  رب  ار 
قح ینکب . وا  رما  تعاـطا  ینکب و  وا  يدونـشخ  يوریپ  ییاـمن و  زارتـحا  وا  مشخ  یگدرزآ و  زا  هک  تسا  نآ  میود  قـح  و  یهاوـخیمن .

وا و ياـمنهار  وا و  هدـید  هک  تسا  نآ  مراـهچ  قح  دوخ . ياـپ  تسد و  ناـبز و  لاـم و  سفن و  هب  ینک و  تناـعا  ار  وا  هک  تسا  نآ  میس 
هدیشوپ وت  و  دشاب ؛ هنشت  وا  یشابن و  باریس  وت  و  دشاب ؛ هنسرگ  وا  هک  نآ  لاح  یـشابن و  ریـس  وت  هک  تسا  نآ  مجنپ  قح  یـشاب . وا  هنییآ 

ار وا  هماج  هک  یتسرفب  ار  دوخ  مداخ  دشاب  هتـشادن  مداخ  وا  یـشاب و  هتـشاد  یمداخ  وت  رگا  هک  نآ  مشـش  قح  دـشاب . نایرع  وا  یـشابن و 
لوبق ار  شتوعد  و  ینک ، تباجا  ار  شمـسق  هک  تسا  نآ  متفه  قح  دنارتسگب . وا  يارب  زا  باوختخر  دنادرگ و  ایهم  ار  وا  ماعط  دـیوشب و 

شتجاح دنک ، لاؤس  وت  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دراد ، یتجاح  هک  ینادب  رگا  و  يوش ؛ رضاح  شاهزانج  هب  و  ینک ، تدایع  ار  شرامیب  و  ینک ،
. دوب دهاوخ  راوتسا  وا  وت و  نایم  رد  ینامیا  یتسود  تیالو و  ینکب  ار  همه  اهنیا  رگا  سپ  يروآرب . ار 

دنادرگ لکوم  ار  کلم  رازهداتفه  نایملاع  دنوادخ  دـنکب ، ادـخ  يارب  زا  دوخ  نمؤم  ردارب  ترایز  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
تمدـخ هب  هک : تسا  هدرک  تیاور  همثیخ  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  وـت . يارب  زا  تشهب  داـب  اراوـگ  وـت و  لاـح  اـشوخ  هک : دـننک  ادـن  ار  وا  هک 

هک ار  ام  ناتسود  نایعیـش و  زا  سک  ره  همثیخ  يا  هک : دومرف  منک . عادو  ار  ترـضح  نآ  هک  متفر  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 
ياـینغا دـنناسر  عفن  هک  نیا  و  میظع ، دـنوادخ  يراـکزیهرپ  هب  نک  تیـصو  نم  بناـج  زا  ار  ناـشیا  و  ناـسرب ، ناـشیا  هب  نم  مالـس  ینیبب 
رگیدکی اههناخ  رد  و  ناگدرم ، هزانج  هب  ناشیا  ناگدنز  دنوش  رضاح  و  ار ، افعض  ناشیا  يایوقا  دنیامن  تناعا  و  ناشیا ، يارقف  هب  نایعیش 

هک ار  ياهدنب  دـنک  محر  ادـخ  دوشیم . عیـشت  رما  يایحا  ثعاب  ناشیا  نتـشاد  تبحـص  ناشیا و  تاقالم  هک  یتسرد  هب  دـننک . تاقالم  ار 
. دراد هدنز  ار  ام  بهذم 

ادخ يارب  زا  رگیدـکی  اب  دیـشاب و  ناراکوکین  دیـشاب و  ناردارب  رگیدـکی  اب  هک : دوخ  باحـصا  هب  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
قح بهذم  يایحا  و  دـینک ، هرکاذـم  نید  رما  رد  و  دـییامن ، تاقالم  ار  رگیدـکی  و  دـینک ، محر  رگیدـکی  رب  و  دـینک ، ینابرهم  یتسود و 
رازه و  منک ، دازآ  هدـنب  رازه  هک  نیا  زا  تسا  رتـهب  نم  دزن  نمؤم  ردارب  تجاـح  رد  ندرک  یعـس  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دـینکب .
دراو هرتاوتم  ثیداحا  روما  نیا  زا  کی  ره  رد  هک  نادب  و  متـسرف . هللالیبس  یف  داهج  هب  منک و  راوس  هدرک  ماجل  نیز و  نابـسا  رب  ار  سک 
نیا زا  یمورحم  بجوم  تلزع  هک  تسا  رهاـظ  و  دوش . روکذـم  ناشعـضاوم  رد  هلاـسر  نیا  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  هللاءاـشنا  هک  تسا  هدـش 
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ترـشاعم هک  یتروص  رد  تسا  قلخ  نادب  زا  تلزع  اهنآ  زا  دارم  تسا  هدـش  دراو  تلزع  باب  رد  هک  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  تسا . لیاضف 
ناربمغیپ هویـش  ناهارمگ  تیاده  ناکین و  اب  ترـشاعم  هنرگا  و  دـنناسر ، سک  نیا  هب  ینید  ررـض  ددرگن و  ناشیا  تیادـه  بجوم  ناشیا 

رد تسا  مومذـم  هک  یترـشاعم  نآ  و  تسا ، رـسیم  زین  مدرم  نایم  رد  تسا  حودـمم  هک  یتلزع  نآ  هکلب  تسا ، تاداـبع  لـضفا  زا  تسا و 
لـطاب و لـها  ترـشاعم  هب  رمع  عییـضت  و  ناـشیا ، قـالخا  هب  قلخت  اـیند و  هب  لـیم  قلخ ، ترـشاعم  هدـسفم  هک  اریز  دـشابیم ، زین  تولخ 
هاج و لیـصحت  هجوتم  ار  وا  ساوح  عیمج  تلزع  نآ  رد  ناطیـش  و  تسا ، قلخ  زا  لزتعم  یـسک  هک  تسا  رایـسب  و  تسا . ناشیا  تبخاصم 

دوخ سفن  رد  ار  ناشیا  قالخا  دراد و  ترـشاعم  ناشیا  اب  بلق  بسح  هب  اما  تسا  رود  ناـشیا  زا  دـنچره  و  تسا ، هدـینادرگ  اـیند  راـبتعا 
یتدایز ثعاب  ترشاعم  نآ  و  دشاب ، ردکم  رایسب  ناشیا  راوطا  زا  دشاب و  ایند  لها  سلجم  نایم  رد  هک  یسک  رایسب  هچ  و  دنکیم . تیوقت 
ضارغا زا  نآ  ریغ  اـی  ناـشیا  تیادـه  زا  تسادـخ  وا  ضرغ  نوچ  ترـشاعم  نآ  نمـض  رد  ددرگ و  اـیند  زا  وا  ترفن  وا و  ُهبنت  یهاـگآ و 
شوماخ هدنب  لاح  اشوخ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هچنانچ  دنک . لصاح  میظع  ياهباوث  هحیحص ،

وا سپ  دیامنن . تبحاصم  لد  هب  ناشیا ، لامعا  رد  ناشیا  اب  دنک و  تبحاصم  ناشیا  اب  ندـب ، هب  دسانـش و  ار  دوخ  هنامز  مدرم  هک  یمانمگ 
. دسانش نطاب  رد  ار  ناشیا  وا  و  دنسانش ، رهاظ  هب  ار 

و دـشاب ، هتـشادن  داـمتعا  روما  رد  ناـشیا  رب  و  قلخ ، هتـسیاشان  راوطا  زا  دـشاب  لزتعم  لد  هک  تسا  نآ  تلزع ، زا  تسا  بولطم  هچنآ  سپ 
هراچ قلخ  زا  یناهنپ  هنرگا ، و  دشاب . زرتُحم  ناشیا  دسافم  زا  و  ددرگ ، عفتنم  ناشیا  دیاوف  زا  و  دشاب ، هتشاد  دوخ  دنوادخ  هب  لکوت  هتسویپ 

وا نامگ  دیآیمن  مدرم  نایم  هب  نوچ  ریگهشوگ  نآ  هک  اریز  بجُع . دننام  دنکیم  رتیوق  ار  همیمذ  تافص  رثکا  هکلب  دنکیمن ، یمدآ  راک 
، دنرادن تمرح  ار  وا  یکدنا  یـسلجم  رد  دـیایب و  مدرم  نایم  هب  رگا  اما  تسا ، هدرک  فرطرب  دوخ  زا  ار  همیمذ  تافـص  رثکا  هک  تسا  نیا 

ناطیـش و  دوشیمن . یـضار  ناشیا  زا  تمایق  ات  و  ار ، ناشیا  دنکیم  لتق  دیدهت  و  دنزیم ، نطاب  هب  ار  سلجم  نآ  لها  عیمج  تعاس  نامه 
تـسا مدرم  نایم  رد  هک  هراچیب  نآ  و  تسین . ناشیا  صقن  ثعاب  تسا و  ناشیورد  لالج  ملاع ، نیا  هک  دـنکیم  هیجوت  مدرم  يارب  ار  نیا 
هدیـسر وا  هب  هک  تفخ  نیا  رارکت  زا  و  درادـن ، ار  بجع  نآ  تسا و  هتخانـش  ار  دوخ  سفن  تسا  هداتفا  کـلاهم  مسق  نیا  هب  رایـسب  نوچ 

نآ سفن  رد  ایر  نینچمه  و  دـیآیمن . رد  هب  اج  زا  ردـق  نآ  یتناها  مسق  نیا  زا  تسا و  رتمک  شربکت  تسا و  هدـش  میالم  شـسفن  تسا ،
، تسا هدش  صلاخ  شتدابع  هک  تسا  نیا  شنامگ  دشورفب ، وا  هب  ار  دوخ  تدابع  هک  دنیبیمن  ار  یـسک  نوچ  و  تسا ، یفخم  ریگهشوگ 

مدرم هک : رات  ياهبـش  رد  دناوخیم  شلد  شوگ  رب  ناطیـش  هک  تسا  لفاغ  اههمزمز  نآ  زا  درادـن و  ربخ  دوخ  سفن  یفخم  ياهلایخ  زا  و 
رد ار  وت  و  يدرک ، قاـفآ  رد  یترهـش  شوخ  و  ینکیم ، تداـبع  هتبلا  ياهدرک ، قلخ  كرت  ياهدـمآ و  هشوگ  نیا  هب  هک  وت  هک  دـننادیم 

نوچ تسا ، هکرعم  نایم  رد  هک  هراچیب  نآ  و  تشاد . دـنهاوخرب  كربت  هب  ار  تیاپ  كاخ  بیرق  نع  و  دـننکیم ، داـی  یکین  هب  ملاـع  همه 
حدم مه  ار  وا  لمع  رایـسب  مدرم  دشابیم ، نایم  رد  نوچ  و  تسا ، هتخانـش  ار  دوخ  سفن  ياهراپ  تسا  هدـید  ار  اهنیا  دوخ  سفن  زا  رایـسب 

مدع لکوت و  باب  رد  نینچمه  و  تسا . رتغراف  ایر  زا  تهج  نیا  زا  و  دنیوگیم ، شـسولاس  یئاُرم و  دننکیم و  شتمذم  هکلب  دـننکیمن ،
سأی و  ددرگیم ، رهاظ  رتشیب  وا  رب  مدرم  یلصاحیب  ناشیا  لاوحا  رد  رکفت  مدرم و  ترشاعم  هب  هک  دراد  هدیاف  نیا  مدرم  ترـشاعم  لکوت ،

رد هک  یسک  هک  دنادیم  دنک  رظن  تریـصب  نیع  هب  دنک و  لمأت  یـسک  رگا  تافـص  عیمج  رد  نینچمه  و  دوشیم . لصاح  رتشیب  ناشیا  زا 
. دش دناوتیم  فصتم  رتشیب  تالامک  هب  وا  سفن  قلخ  ترشاعم  نمـض  رد  یهلا ، لضف  هب  دیامن  لسوت  ادخ  هب  دشاب و  سفن  حالـصا  ماقم 

عطق سفن ، ياهدرد  يارب  تسا  ییاود  هچ  ناشیا ، هدیدنـسپ  ياهدنپ  ندینـش  ناشیا و  راوطا  ندـید  ناکین و  ترـشاعم  هک  ینادیمن  رگم 
راک دوخ  فرـصت  هب  دنک و  لمع  دیابیم  دناهدومرف  هچنآ  و  دش ، دیابیم  دوخ  دنوادخ  عیطم  تسین و  راک  اهنیا  اب  ار  هدنب  هک  نآ  زا  رظن 

. دش دهاوخ  نایب  ایند  ینعم  قیقحت  باب  رد  هللاءاشنا  ماقم  نیا  قیقحت  زا  یضعب  و  دشاب . هتشادن 

تسا ندرک  قافنا  ردق  ندومن و  لالح  زا  لام  بلط  نایب  رد  مجنپ : هعمل 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ اما  تسا . مزال  بجاو و  هکلب  تسا ، بوخ  ندرک  لـالح  فرـصم  زا  لاـم  بلط  دوشیم  رهاـظ  هربتعم  ثیداـحا  زا  هچناـنچ  هک  نادـب 
یهلا ننـس  ضیارف و  هب  لمع  دـیابیم  هکلب  تسین ، بوخ  ندرک  دوخ  بلط  رب  داـمتعا  اـی  ندرک ، ربمغیپ  ياهتنـس  هب  لـمع  عناـم  ار  بلط 

زا یعس  نیا  ببس  هب  و  دیامن ، بلط  وا  زا  و  تسادخ ، یطعم  یعس ، دوجو  اب  هک  دنادب  دنکب و  یعـس  زا  يردق  دناهدومرف  هچنانچ  دنکب و 
ادخ و دای  زا  عیب  تراجت و  ار  ناشیا  دـنادرگیمن  لفاغ  هک  ینادرم  هک : ار  ناشیا  تسا  هدرک  حدـم  یلاعت  قح  هچنانچ  دوشن . لفاغ  وا  دای 

دوخ رب  دـسر  مه  هب  هک  لالح ، زا  رگا  درک و  تعاـنق  دـیاب  دـسر ، مه  هب  هچنآ  هب  لیـصحت  زا  دـعب  و  تاـکز . نداد  تالـص و  تماـقا  زا 
مارح هجوـتم  هک  تسا ، بوـخ  ندیـشوپ  هنهک  تشرد و  ياـههماج  ندرک و  اهتذـل  كرت  تروـص  نیا  رد  و  تشاذـگ . دـیابیم  تقـشم 

تناعا نانمؤم و  لایع و  دوخ و  رب  هعـسوت  یهلا ، هبجاو  قوقح  يادا  زا  دعب  دهد ، يزور  رد  یخارف  تعـسو و  ادـخ  رگا  و  دـش . شدـیابن 
ردق زا  هدایز  و  دوش ، جاتحم  دوخ  هک  دهدن  ارقف  هب  ردـق  نآ  هک  درک  دـیابیم  تیاعر  ار  طسو  باب  همه  رد  و  درک . دـیاب  نیکاسم  ارقف و 

و دـنادن . نآ  رد  رـصحنم  ار  دوخ  يزور  دـشاب و  هتـشادن  نآ  هب  قلعت  مه  دراد  هاگن  ار  هچنآ  و  درادـن ، هاگن  مه  دوخ  جاـیتحا  ترورض و 
دناشوپب دشوپب و  سیفن  ياههماج  و  نانمؤم . هب  دناروخب  دروخب و  ذیذل  ياهماعط  و  دریگن . گنت  لایع  رب  دنک  فرص  دوخ  يارب  زا  هچنآ 

دناد و جاتحم  ار  يریقف  دیرخ و  دناوت  يذیذل  ماعط  نآ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  لام  زا  يردق  رگا  اما  دسرن . فارـسا  دح  هب  هک  يردـق  هب  اما 
. تسا نابرقم  هجرد  راثیا  و  تسا ، هدرک  راثیا  دهد ، وا  هب  ار  یتدایز  دنک و  تعانق  یلیلق  هب  دوخ 

ار ناشیا  يذیذل  ماعط  هب  دنوش و  دنراو  یسلجم  رد  هک  تسین ، بوخ  نتسناد  لامک  هسفنیف  ار  اهتذل  كرت  لصا  هک  تسا  نآ  لصاح  و 
رب ینمؤم  تناعا  ای  يزیچیب  رقف و  يارب  رگا  اما  تسا . مومذم  نیا  میروخیمن . ار  اهنیا  میشکیم و  تضایر  ام  هک  دنروخن  دنیامن ، توعد 

هدرک تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هچنانچ  سک . نیا  جاتحیام  زا  اهنیا  ریغ  هناخ و  بکرم و  رد  نینچمه  و  تسا ، بوخ  دریگ  گنت  دوخ 
يدیفـس و تیاهن  رد  ياهماج  ترـضح  نآ  هک  دـید  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  يروث  نایفـس  هک : تسا 

ياهماج و  ياهدیشوپ ، هک  تسین  وت  هماج  هماج  نیا  هک : تفگ  نایفس  دشابیم . مخت  تسوپ  ریز  رد  هک  ياهدرپ  دننام  دناهدیشوپ ، تکازن 
. یشوپب دیابیمن  تسافن  نیا  هب 

يریمب ربمغیپ  تنس  رب  رگا  تسا  بوخ  وت  يارب  زا  ترخآ  ایند و  رد  هک  نک  ظفح  میوگیم  هچنآ  و  نم ، زا  ونشب  هک : دندومرف  ترـضح 
نیا دوب . رایسب  یگنت  ناناملسم  نایم  رد  هک  دندوب  یکشخ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  نادب  ینکب . اهتعدب  كرت  و 

هب مدرم  نیرتراوازـس  دـسر  مه  هب  يزور  رد  یخارف  دـنک و  ور  اـیند  هک  یتـقو  اـما  دـندرکیم . كولـس  ياهدینـش  هک  وحن  نآ  هب  هک  دوب 
راکنا ارم  هماج  ارچ  سپ  نارفاک . هن  دناناناملـسم  و  ناقفانم ، هن  دنانانمؤم  و  نادب ، راُجف و  هن  دـناناراکوکین  راربا و  اهتمعن  ندرک  فرص 

نم رب  یماش  حبص و  چیه  ماهتخانش  ار  دوخ  هک  يزور  زا  ینیبیم  نم  زا  هک  لاح  نیا  سابل و  نیا  هب  هک  هللاو  يروث ؟ يا  يدرک  تمذم  و 
. مشاب هدرکن  فرص  شفرصم  هب  مشاب و  هدادن  هک  دشاب  هدنام  یقح  نم  لام  رد  ار  ادخ  هک  تسا  هتشذگن 

، دـندناوخیم یـشوپتشرد  ایند و  كرت  هب  ار  مدرم  دـندرکیم و  دـهز  راـهظا  هک  ناـمز  نآ  هیفوص  زا  رگید  یعمج  تفر ، نایفـس  نوچ 
رطاخ رد  ار  وت  باوج  نایفـس  هک : دنتفگ  دندمآ و  ترـضح  تمدـخ  هب  تسا ، هدـش  زجاع  ترـضح  باوج  زا  نایفـس  هک  دندینـش  نوچ 

. تسادخ باتک  زا  ام  تجح  هک : دنتفگ  ناشیا  دینک . نایب  ار  دوخ  ياهتجح  امـش  هک : دومرف  ترـضح  دـش . زجاع  دـیوگب و  هک  تشادـن 
هدومرف حدم  ار  ربمغیپ  باحصا  زا  یتعامج  ادخ  هک : دنتفگ  ندرک . لمع  هب  تسا  رتراوازس  ادخ  باتک  هک  دییوگب ، هک : دومرف  ترـضح 

: هک تسا  نیا  شاهمجرت  هک  . ) نوحلفملا مه  کـئلوأف  هسفن  حـش  قوی  نم  هصاـصخ و  مهب  ناـک  ول  مهـسفنأ و  یلع  نورثؤی  و  هک : تسا 
رقف تیاهن  ار  ناشیا  هک  دنچره  دنهدیم  ناشیا  هب  دنریگیم و  زاب  دوخ  زا  و  دوخ ، سفن  رب  ار  نارگید  دنهدیم  حیجرت  دننکیم و  رایتخا 

ناشیا سپ  لخب ، زا  دـیامن  عنم  ار  دوخ  دوخ و  سفن  لخب  زا  دوش  هتـشاد  هاگن  هک  ره  و  دـننکیم . راثیا  هک  يزیچ  نآ  هب  تسه  جایتحا  و 
امیتی و انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  هک : دیامرفیم  رگید  ياج  رد  و  ار . ناشیا  لعف  تسا  هدرک  حدم  ادخ  سپ  دناناراگتـسر ).

میتی زیچیب و  نیکـسم  هب  نآ ) هب  جایتحا  ماعط و  یتسود  اب  ای   ) ادـخ یتسود  هب  ار  ماعط  دـنناروخیم  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  . ) اریـسأ
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. مینکیم افتکا  نیمه  هب  بوت  رب  تجح  رد  ام  هک : دنتفگ  و  دناهدرک ). ریسا  گنج  رد  هک  یسک  و  ردپیب ،
هدش كاله  هارمگ و  هک  ره  هک  نآرق ؟ هباشتم  مکحم و  و  نآرق ، خوسنم  خـسان و  هب  دـیراد  ملع  امـش  ایآ  هورگ  يا  هک : دومرف  ترـضح 

ببـس نیا  هب  هک : دومرف  ترـضح  مینادیمن . ار  همه  اما  مینادیم  ار  یـضعب  دـنتفگ : تسا . هدـش  تلاهج  نیا  ببـس  هب  تما ، نیا  زا  تسا 
امـش دراد و  هباـشتم  مکحم و  و  خوـسنم ، خـسان و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ثیداـحا  تسا  نـینچمه  و  دـیاهدش . هارمگ 

و دندوب ، هدرکن  یهن  ار  ناشیا  زونه  دوب و  لالح  زیاج و  لوا  تسا ، هدرک  حدم  راثیا ، هب  ار  یعمج  ادخ  هک  دـیتفگ  هچنآ  سپ  دـینادیمن .
دوخ هب  ررـض  ات  ناشیا ، تحلـصم  تیاعر  ناشیا و  رب  محرت  يارب  دومرف  نآ  زا  یهن  ار  ناشیا  ادخ  رخآ ، رد  و  دندش . باثم  دوخ  هدرک  هب 

نم رگا  سپ  درک . دـنناوتیمن  ربص  یگنـسرگ  رب  هک  دنتـسه  ریپ  نانز  ریپ و  نادرم  درخ و  نالفط  لایع ، نایم  رد  و  دـنناسرن . دوخ  لایع  و 
لوسر ترضح  اذهل  درم . دنهاوخ  یگنسرگ  زا  دش و  دنهاوخ  فلت  ناشیا  مشاب  هتـشادن  يزیچ  رگید  منک و  راثیا  ار  دوخ  نان  هدرگ  کی 
فرص هک  تسا  نآ  اهنآ  نیرتهب  دشاب  هتشاد  یمدآ  هک  رانید  ای  مهرد  جنپ  ای  نان ، صرق  جنپ  ای  امرخ  جنپ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
فرـص ار  مراهچ  و  دـنکب ، دوخ  ریقف  ناشیوخ  فرـص  ار  میـس  و  دـنکب ، دـیابیم  لاـیع  دوخ و  فرـص  ار  میود  و  دوشیم ، رداـم  ردـپ و 

رد دش و  توف  راصنا  زا  یکی  و  تسا . رتمک  اهنآ  زا  شباوث  مجنپ  نیا  و  دنک ، فرـص  ادخ  هار  رد  ار  مجنپ  و  دـنک ، دوخ  ریقف  ناگیاسمه 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوبن . کلام  ار  يزیچ  ناشیا  ریغب  دوب و  هدرک  دازآ  تسا  هتشاد  هک  مالغ  شش  ای  مالغ  جنپ  شندرم  تقو 

هدرک ییادگ  هب  جاتحم  ار  دوخ  ریغص  لافطا  هک  دینک ، نفد  ناناملسم  نایم  رد  ار  وا  متـشاذگیمن  دیدرکیم  ربخ  ارم  رگا  هک : دومرف  هلآ 
ادخ هچنآ  و  دشاب . رتکیدزن  هک  ره  نآ  زا  دعب  نک ، دوخ  لایع  هب  ادـتبا  هقفن  رد  هک : دومرفیم  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  مردـپ  و  تسا .

کلذ نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنأ  اذا  نیذلا  و  هک : تسا  نآ  هدرک  اهنآ  خـسن  هک  تسا  هدومرف  تایآ  نآ  فالخرب  نآرق  رد 
یتدایز رد  هک   ) دننکیمن فارـسا  دننکیم  فرـص  ار  لام  دـنهدیم و  هقفن  نوچ  هک  یتعامج  نآ  و  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  . ) اماوق

رد ادخ  هک  دینیبیمن  سپ  دنرادیم ). یعرم  ار  لادتعا  طسو و  تلاح ، ود  نیا  نایم  رد  دنریگیمن و  گنت  و  دنور ) رد  هب  لادتعا  دـح  زا 
ییاج رایسب  رد  و  تسا ؟ هدرمش  فارسا  دییوگیم  امش  هچنآ  و  تسا ، هدومرف  حدم  دییامرفیم  رما  ار  مدرم  امش  هچنآ  فالخ  هب  هیآ  نیا 

تسا و هدومرف  یهن  ود -  ره  ریتقت -  فارسا و  زا  ار  مدرم  ادخ  سپ  درادیمن . تسود  ار  ناگدننکفارسا  ادخ  هک  تسا  هدومرف  نآرق  زا 
. تسا هدومرف  رما  يورهنایم  هب 

نآ قفاوم  دنکن  باجتـسم  ار  شیاعد  ادـخ  و  دـهد . يزور  ار  وا  ادـخ  هک  دـنک  اعد  نآ  زا  دـعب  دـهدب و  دراد  هچنآ  عیمج  هک  دـیابن  سپ 
ردام ردپ و  رب  هک  یصخش  دوشیمن : باجتـسم  ناشیا  ياعد  هک  دنتـسه  نم  تما  زا  فنـص  دنچ  هک : تسا  هدیـسر  ربمغیپ  زا  هک  یثیدح 

هک یصخش  و  دنک ، نیرفن  وا  رب  و  دربب ، ار  شلام  دریگن و  یهاوگ  وا  رب  دهدب و  ضرق  هب  یسک  هب  یلام  هک  یـصخش  و  دنک ؛ نیرفن  دوخ 
ادنوادخ هک : دنک  اعد  دشاب و  هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  هک  یـصخش  و  تسا ؛ هتـشاذگ  وا  تسد  هب  ار  قالط  ادخ  و  دـنک ، نیرفن  دوخ  نز  رب 

يزور و بلط  هب  ماهداد  هار  ار  وت  نم ! هدنب  يا  هک : دیامرفیم  نایملاع  دنوادخ  سپ  دنک ، يزور  بلط  هک  دـیاین  نوریب  هدـب و  يزور  ارم 
تحلصم رگا  هک  يدرکیم ، بلط  نم  هدومرف  تعباتم  يارب  هک  تسیاب  ماهداد . وت  هب  حیحـص  حراوج  اضعا و  و  نیمز ، رد  ندرک  تکرح 

یصخش و  يدوب ؛ روذعم  نم  دزن  وت  و  مدرکیم ، گنت  وت  رب  يزور  متـسنادیم  حالـص  رگا  و  مدادیم ، تعـسو  وت  يزور  رد  متـسنادیم 
وا باوج  رد  یلاعت  قح  هدب . يزور  ارم  اراگدرورپ  هک : دـنک  اعد  دـیامن و  فرـص  ار  همه  وا  و  دـنک ، يزور  يرایـسب  لام  ار  وا  ادـخ  هک 

و مدوب ؛ هدرک  یهن  فارـسا  زا  ار  وت  هک  نآ  لاح  يدرک و  فارـسا  يدرکن و  يورهناـیم  ارچ  مداد ؛ وت  هب  خارف  يزور  نم  هک : دـیامرفیم 
نآ دزن  يزور  هک  ببس  نیا  هب  دیامن ، قافنا  هنوگچ  هک  دومرف  میلعت  ار  دوخ  ربمغیپ  ادخ  سپ  دنک . دوخ  ناشیوخ  رب  نیرفن  هک  یـصخش 
نآ دزن  زیچ  چیه  دش  حبص  نوچ  دندومرف و  قدصت  ار  همه  بش  زا  شیپ  و  دیسر ، مه  هب  دشاب ) لاقثم  لهچ  هک   ) الط هیقوا  کی  ترضح 

ترضح و  ار ، ترضح  درک  تمالم  دنهدب ، وا  هب  هک  دنتشادن  يزیچ  ترضح  نوچ  و  درک ، لاؤس  دمآ و  یلئاس  و  دوبن . رـضاح  ترـضح 
ترضح نآ  یلاعت  قح  سپ  دندوب . نابرهم  میحر و  رایسب  نوچ  داد  دنتـسناوتن  لئاس  نآ  هب  يزیچ  هک  دندش  مومغم  هدرزآ و  لاح  نیا  زا 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا شرهاظ  همجرت  هک  . ) اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  لک  اهطسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  كدی  لعجت  و ال  هک : دومرف  بیدأت  میلعت و  ار 
همه ینک و  فارسا  هک   ) ندوشگ مامت  ار  دوخ  تسد  ياشگم  و  ییامنن ،) فرـص  چیه  هک   ) دنبم دوخ  ندرگ  رد  ار  دوخ  تسد  هک : تسا 

. دنرادیمن روذعم  ار  وت  دنیامنیم و  لاؤس  وت  زا  نامدرم  ینعی  جاتحم -  هدنامرد و  هدش و  هدرک  تمالم  ینیـشنب  سپ  ییامن ،) فرـص  ار 
اهنآ قیدـصت  نآرق  يدینـش  هک  ار  ربـمغیپ  ترـضح  ثیداـحا  نآ  سپ  درک ). یناوتیمن  قاـفنا  رگید  يداد  ار  دوـخ  لاـم  ماـمت  رگا  سپ 

: هک تفگ  ندرم  تقو  رد  دیراد  داقتعا  وا  هب  امـش  هک  رکبوبا  و  دنیامنیم . نآرق  قیدصت  دنانآرق  مولع  هب  ملاع  هک  نآرق  لها  دـنکیم و 
سپ ناملس ، اما  دینادیم . ار  ناشیا  دهز  لضف و  هک  رذوبا  یسراف و  ناملـس  و  تسا . رایـسب  مه  سمخ  و  منکیم ، تیـصو  لام  سمخ  هب 
دهز نیا  اب  وت  هک : دنتفگیم  وا  هب  دادیم . ادـخ  هار  رد  ار  یتدایز  تشادیمرب و  ار  دوخ  لاس  توق  دیـسریم ، وا  هب  وا  ررقم  هفیظو  نوچ 

يا تسه . مه  نتـسیز  لامتحا  تسه  ندرم  لاـمتحا  هچناـنچ  هک : تفگیم  باوج  يریمب . ادرف  اـی  زورما  هک  دـشاب  هاـگ  ینکیم ؟ نینچ 
ار توق  نوچ  و  دـنکیم ، بارطـضا  دـیامنیم و  هضراعم  وا  اب  سفن  دـشاب  هتـشادن  ار  دوخ  توق  رگا  یمدآ  هک  دـینادیمن  رگم  نـالهاج 
رد درکیم و  شاعم  دیشودیم و  ار  ناشیا  ریـش  تشاد و  نادنفـسوگ  نارتش و  وا  سپ  رذوبا ، اما  و  دناسریم . مه  هب  نانیمطا  درک ، طبض 
وا اب  هک  یتعامج  هک  دیدیم  رگا  و  تشکیم . ار  اهنآ  زا  یکی  دـشیم ، دراو  وا  رب  ینامهم  ای  دنتـساوخیم  تشوگ  شمدرم  هک  یماگنه 

یکی هصح  لثم  دوخ  يارب  زا  دشاب و  یفاک  ار  تعامج  نآ  هک  تشکیم  ردق  نآ  دنفـسوگ  رتش و  زا  دنریقف ، دندوبیم  بآ  کی  رـس  رد 
دومرف ناشیا  نأش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  نآ  لاح  و  تسا ؟ رتدـهاز  یک  گرزب  ود  نیا  زا  و  تشادیمرب . ناشیا  زا 

. دننامب ریقف  دنهدب و  ار  زیچ  همه  هک  دندرکن  نینچ  دهز ، نآ  اب  و  دومرف . هچنآ 
دومرف يزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : درکیم  تیاور  دوخ  ناردپ  زا  هک  مدینـش  مردپ  زا  نم  هک  هورگ  يا  دینادب  و 

ریخ وا  يارب  زا  دنُربب  اهضارقم  هب  ار  شندب  ایند  راد  رد  رگا  هک  مراد ، بجعت  نمؤم  لاح  زا  هک  منکیمن  بجعت  ردق  نآ  زیچ  چیه  زا  هک :
سپ تسا . ریخ  وا  يارب  زا  دـنکیم  وا  هب  تبـسن  ادـخ  هچره  و  تسا ، ریخ  وا  يارب  زا  هک  دوش  ملاع  برغم  قرـشم و  هاشداپ  رگا  و  تسا ،

دیناوخیم نآ  هب  ار  مدرم  دیاهدرک و  رایتخا  یبهذمدب  هک  دینادب  سپ  هک : دندومرف  رگید  تجح  دنچ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
هب دینکیم  در  ار  ثیداحا  نآ  و  دنکیم ، اهنآ  قیدصت  ادخ  باتک  هک  ترضح  نآ  ثیداحا  ربمغیپ و  تنس  ادخ و  باتک  ینادان  ببـس  هب 

. دینادیمن ار  نآرق  یهن  رما و  و  هباشتم ، مکحم و  و  خوسنم ، خسان و  و  درک ، دیناوتیمن  نآرق  بیارغ  رد  رظن  و  تلاهج ،
وا هب  ادـخ  و  دـشابن ، راوازـس  وا  زا  دـعب  یـسک  يارب  زا  هک  دـیبلط  ییهاشداپ  هک  دـینکیمن  نامیلـس  ترـضح  لاـح  رد  رظن  ارچ  هورگ  يا 
وا زا  شیپ  و  دـناهدرکن . بیع  رما  نیا  رب  ار  وا  ناـنمؤم  زا  کـی  چـیه  ادـخ و  و  درکیم ، قح  هب  لـمع  تفگیم و  قـح  و  دوـمرف ، تمارک 

تمذم ار  وا  سک  چیه  و  درکیم ، قح  هب  لمع  و  تشاد ، نمی  ات  رصم  یهاشداپ  فسوی  و  تشاد . تنطلـس  یهاشداپ و  نآ  ربمغیپ  دوواد 
دـینادرگ و رـسیم  وا  يارب  ار  بابـسا  تشادیم و  تسود  ار  وا  ادـخ  و  تشادیم ، تـسود  ار  ادـخ  هـک  دوـب  ياهدـنب  نـینرقلاوذ  و  درکن .

يا سپ  درکن . بیع  یهاشداپ  نیا  رب  ار  وا  سک  چـیه  و  درکیم ، لمع  قح  هب  تفگیم و  قح  و  داد . وا  هب  ار  برغم  قرـشم و  یهاـشداپ 
هک تسا  هبتـشم  امـش  رب  هچنآ  دینکب و  ادخ  یهن  رما و  هب  افتکا  و  تسا ، هدومرف  ررقم  نانمؤم  يارب  هک  یهلا  بادآ  هب  دـییامن  لمع  هورگ 

و دیـشاب . روذعم  ادخ  دزن  دیدرگ و  روجأم  هک  نآ  ات  دییامن  فارتعا  ینادان  هب  دینک و  در  شلها  هب  ار  ملع  دیراذگب و  دیرادن  نآ  هب  ملع 
کیدزن ادـخ  هب  ملع  نیا  ار  امـش  هک  دـیریگ  دای  ار  یهلا  مارح  لالح و  و  ار ، نآرق  هباـشتم  مکحم و  و  خوسنم ، خـسان و  ملع  دـینک  بلط 

: هک تسا  هدومرف  ادخ  و  دنامک . ملع  لها  دنرایـسب و  شلها  هک  دیراذگاو  شلها  هب  ار  تلاهج  و  دنادرگیم . رود  لهج  زا  دـنادرگیم و 
. تسه ییاناد  یملع  بحاص  ره  زا  رتالاب 

يرگناوت و ادخ  يراکزیهرپ  رب  تسا  يروایوکین  هچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
زا ار  دوخ  يور  هک  دـیامن ، عمج  لالح  زا  لام  هک  دـهاوخن  هک  یـسک  رد  تسین  يریخ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و  اـنغ .

لیـصحت رب  ایند  تسا  يروای  وکین  هچ  هک : دومرف  و  دنک . تناعا  ار  ناشیوخ  محر و  دیامن و  ادا  ار  دوخ  ضرق  دراد و  هاگن  لاؤس  تلذـم 
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رد هنیدم  فارطا  زا  یـضعب  رد  دروخرب  مردپ  هب  يزور  ردکنُملا  نب  دـمحم  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  ترخآ .
! هللاناحبس هک : دینارذگ  رطاخ  رد  و  دندوب . هدرک  هایس  مالغ  ود  رب  هیکت  دندوب و  نیگنس  بوطرم و  ترضح  نآ  و  یمرگ . رایـسب  تعاس 

کیدزن تفگ : سپ  منک . هظعوم  ار  وا  هک  موریم  دـنکیم ! اـیند  بلط  تقـشم  لاـح و  نیا  اـب  تعاـس  نیا  رد  شیرق  ناریپ  زا  يریپ  درم 
یلاح نینچ  اب  یتقو  نینچ  رد  و  شیرق ، ناریپ  زا  يریپ  وت  متفگ : تخیریم . ترـضح  نآ  زا  قرع  و  دومرف . باوج  مدرک . مالـس  مدـمآ و 

رد دـسرب ، لاح  نیا  رد  لجا  رگا  هک : دومرف  ترـضح  درک ؟ یهاوخ  هچ  دـسرب  لاـح  نیا  رد  وت  لـجا  رگا  ياهدـمآ . نوریب  اـیند  بلط  هب 
ینغتسم نارگید  زا  وت و  زا  ار  دوخ  لایع  دوخ و  هک  منکیم  يراک  و  ملوغـشم ، یهلا  ياهتعاط  زا  یتعاط  هب  هک  دوب  دهاوخ  هدیـسر  یلاح 

وت منک ، هظعوم  ار  وت  متساوخ  نم  ییامرفیم . تسار  تفگ : سپ  مشاب . یهلا  تیصعم  رد  هک  مسرتب  گرم  زا  دیاب  یتقو  رد  نم  منکیم .
. يدرک هظعوم  ارم 

نادابآ اهنیمز  درکیم و  راک  لیب  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رگید  ثیدح  رد  و 
. دشیم زبس  تعاس  نامه  تشکیم ، نیمز  رد  درکیم و  رت  دربیم و  ناهد  هب  ار  امرخ  هتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  درکیم .

. دومرف دازآ  دوخ  دی  ِدک  زا  هدنب  رازه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 
. دومرف لاؤس  ملسم  نب  رمع  لاوحا  زا  متفر . مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تسا  لوقنم  ملاس  نب  طابـسا  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک دـنادیمن  رگم  تسا . ناطیـش  راک  هک : دـندومرف  هبترم  هس  ترـضح  تسا . هدرک  تراجت  كرت  اما  تسا  بوخ  تسا و  حـلاص  متفگ :

ضرق هک  دیسر  مه  هب  عفن  ردق  نآ  دیرخ و  ار  ناشیا  عاتم  دوب ، هدمآ  ماش  زا  ياهلفاق  دومرف . تراجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
ادـخ و دای  زا  عیب  تراجت و  ار  ناشیا  دـنادرگیمن  لفاغ  هک  ینادرم  هک : دـیامرفیم  ادـخ  دومن . تمـسق  ناـشیوخ  رب  دومرف و  ادا  ار  دوخ 

غورد دـندرکیمن . تراـجت  ربمغیپ  باحـصا  هک : دـنیوگیم  دـناناناوخ  هصق  هک  تنـس  لـها  ياـملع  و  تاـکز . نداد  تالـص و  تماـقا 
و تلیضف . تقو  رد  دندرکیمن  كرت  ار  زامن  اما  دندرکیم  تراجت  دنیوگیم . غورد  دندرکیمن . تراجت  ربمغیپ  باحصا  هک  دنیوگیم 

تمدـخ هب  دـیزی  نب  رمع  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  دـنکن . تراجت  دوش و  رـضاح  زامن  هب  هک  یـسک  زا  تسا  لـضفا  یـسک  نینچ 
مرادیم و هزور  منکیم و  زامن  منیـشنیم و  دوخ  هناخ  رد  هک : دـیوگیم  تسه  یـصخش  هک : درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

ناـشیا ياـعد  هک  تسا  يرفن  هس  نآ  زا  یکی  نیا  هک : دوـمرف  ترـضح  دـسریم . نم  هب  هتبلا  يزور  منکیم و  دوـخ  راـگدرورپ  تداـبع 
، دومرف لاؤس  یصخش  لاوحا  زا  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  هک : تسا  يورم  سیَنُخ  نب  یلَعُم  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسین . باجتـسم 
؟ تساجک زا  شتوق  هک : دومرف  تسا . تدابع  لوغـشم  هناخ  رد  هک : دنتفگ  تسا ؟ لوغـشم  راک  هچ  رد  هک : دومرف  تسا . ناشیرپ  دـنتفگ :

هناخ رد  هک  وا  زا  تسا  رتهب  رتشیب و  ناشتدابع  دـنهدیم  توق  ار  وا  هک  ییاهنآ  هک : دومرف  دـنناسریم . وا  هب  شنمؤم  ناردارب  هک : دـنتفگ 
. دنکیم تدابع 

هعـسوت دوخ  لها  رب  و  دشابن ، لاؤس  هب  جاتحم  هک  نیا  يارب  دنکیم  ایند  بلط  هک  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و 
هللا یلص  لوسر  ترـضح  و  دشاب . هدراهچ  بش  هام  دننام  وا  يور  دوش  ثوعبم  هک  تمایق  زور  رد  دنکب ، ناگیاسمه  هب  ینابرهم  و  دیامن ،

ترـضح هب  فارـص  ریدـس  هک : تسا  لوقنم  و  تسا . لالح  بلط  شیاهوزج  نیرتهب  و  تسا ، وزج  داـتفه  تداـبع  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 
ار دوخ  عاتم  يدوشگ و  ار  ناکد  رد  نوچ  هک : دومرف  تسا ؟ مزال  زیچ  هچ  يزور  بلط  رد  یمدآ  رب  هک : دومن  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص 

. ياهدروآ اج  هب  تسا  مزال  وت  رب  هچنآ  يدرک ، نهپ 

تساهنیا لاثما  سیفن و  ياههناخ  بابسا و  هرخاف و  تاسوبلم  تنیز و  لمجت و  نایب  رد  مشش : هعمَل 

لامج و تسوکین و  لیمج و  ناـیملاع  دـنوادخ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
: هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  دشاب . رهاظ  شاهدنب  رب  وا  تمعن  رثا  هک  درادیم  تسود  و  درادیم ، تسود  ار  تنیز 
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تـسود هک : دنیوگیم  هکئالم  دیارایب ، نآ  هب  ار  دوخ  دنادرگ و  رهاظ  ار  تمعن  نآ  سپ  ياهدـنب ، هب  دـیامرف  تمارک  یتمعن  ادـخ  هاگره 
و تسا . هدرک  ادخ  تمعن  بیذـکت  تسادـخ و  نمـشد  دـنیوگیم : دـنکن  رهاظ  دوخ  رب  رگا  و  تسا . هدرک  ادـخ  تمعن  نایب  تسادـخ و 

مهرد دصناپ  هک  ناتسبات  رد  دندیشوپیم  هماج  ود  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
يزخ هبج  و  متفر ، مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  فسوی  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دوب . اهنآ  تمیق 

روصق هک : دومرف  دـییامرفیم ؟ هچ  تسا ، زخ  زا  نم  هالک  هبج و  مدرگ ! وت  يادـف  متفگ : سپ  متـشاد . رـس  رب  يزخ  هالک  مدوب و  هدیـشوپ 
؟ تسا نوچ  دشاب  مشیربا  شرات  رگا  متفگ : درادن .

. دندوب هدیشوپ  يزخ  هبج  دندش  دیهش  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک : دومرف  و  درادن . روصق  هک : دومرف 
نیرتهب هللادبع  دنک ، مامت  تجح  ناشیا  رب  هک  دنداتـسرف  جراوخ  دزن  هب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  ار  سابع  هللادـبع  هک : دومرف  هاگنآ 

. داتـسیا ناشیا  ربارب  رد  تفر و  دش و  راوس  نابـسا  نیرتهب  رب  درک و  وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ  ياهوب  نیرتهب  هب  دیـشوپ و  ار  دوخ  ياههماج 
رب هللادبع  ياهدـش . راوس  ناشیا  بسا  رب  ياهدیـشوپ و  ار  نارابج  تخر  الاح  يدوب . اهام  نیرتهب  وت  سابع  نبای  هک : دـنتفگ  نایجراخ  نآ 

تـسا هدرک  مارح  یک  هک  دـمحم ) يا   ) وگب قزرلا : نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخأ  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  هک : دـناوخ  ار  هیآ  نیا  ناـشیا 
دومرف ترـضح  سپ  ار ؟ يزور  زا  لالح  هزیکاپ و  ياـهزیچ  و  تسا ، هدومرف  قلخ  تسا و  هدروآ  نوریب  ناگدـنب  يارب  هک  ار  ادـخ  تنیز 

. دشاب لالح  زا  هک  دیاب  اما  درادیم ، تسود  ار  تنیز  لامج و  تسوکین و  لیمج و  ادخ  هک  نک  تنیز  شوپب و  هک :
هک دید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تشذگیم ، مارحلادجـسم  رد  يروث  نایفـس  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  و 

کیدزن هب  سپ  منکیم . شنزرـس  اـههماج  نـیا  ندیـشوپ  رب  ار  وا  موریم و  هـک  هللاو  هـک : تـفگ  دناهدیـشوپ . تمیقاـب  سیفن  ياـههماج 
نینچ تناردـپ  زا  کی  چـیه  بلاطیبا و  نب  یلع  دیـشوپن و  اههماج  نیا  لثم  ربمغیپ  هک  هللالوسر -  نباـی  هللاو -  تفگ : دـمآ و  ترـضح 

رب اذهل  دوب ، یگنت  ناناملـسم  نایم  رد  هک  دندوب  ینامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  ترـضح  دندیـشوپن . یـسابل 
سپ دناناراکوکین . ادخ  ياهتمعن  ندرک  فرص  هب  ایند  لها  نیرتراوازس  سپ  دیـسر . مه  هب  تعـسو  نآ  زا  دعب  و  دنتفرگیم . گنت  دوخ 

هک اههماج  نیا  يروث  يا  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  اهنیا . هب  نارگید  زا  میرتراوازس  ام  سپ ، هللا ...  هنیز  مرح  نم  لق  هک : دندناوخ  ار  هیآ  نآ 
هک ياهماج  دندیشک و  دوخ  دزن  هب  دنتفرگ و  ار  نایفس  تسد  نآ  زا  دعب  ماهدیشوپ . مدرم  يارب  زا  ماهدیشوپن ؛ سفن  تذل  يارب  زا  ینیبیم 

: هک دندومرف  دوب . هدنُگ  رایـسب  ياهماج  دوب ، ناشیا  ندب  قصالُم  هک  ار  ياهماج  دندومن  وا  هب  دـندرک و  رود  دـندوب  هدیـشوپ  نآ  يالاب  رب 
نایفس هک  هدنگ  ياهماج  دنتخادنا و  تسد  سپ  مدرم . دزن  تنیز  يارب  زا  ار  سیفن  هماج  نآ  ماهدیشوپ و  دوخ  يارب  زا  ار  هدنگ  هماج  نیا 
مدرم يایر  يارب  وت  ار  الاب  هماج  نیا  هک : دومرف  دوب . یمرن  رایـسب  هماج  شندـب  قصالم  هماج  دـندرک . رود  دوب  هدیـشوپ  اههماج  يالاب  رب 

. ياهدیشوپ ریز  رد  سفن  تذل  يارب  ار  سیفن  هماج  و  ياهدیشوپ ،
ارم هماج  یـسک  هک  مدید  هاگان  مدوب ، فاوط  رد  نم  يزور  هک : دندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک یطبر  نآ  اب  یناکم  نینچ  رد  یـشوپیم  ار  اههماج  نیا  لثم  وت  رفعج  يا  تفگ : دوب . يرـصب  ریثک  نب  دابع  مدرک  رظن  نوچ  دشکیم .

و ماهدـیدرخ . رانید  کی  هب  و  دـناهدروآیم ) رـصم  زا  هک  یناتک  هماج  ینعی   ) تسا یُبقُرف  هماـج  نیا  متفگ : يراد ؟ بلاـطیبا  نب  یلع  هب 
نامز نیا  رد  رگا  درک . ناوتیمن  نامز  نیا  رد  هک  درک  تسناوتیم  نامز  نآ  رد  دنچ  يزیچ  هک  دندوب  ینامز  رد  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

هللا تاولـص  قداص  ترـضح  هک : حادـقلا  نب  هللادـبع  زا  تسا  لوقنم  و  دابع . لثم  تسا  یئارم  هک : دـنیوگیم  مشوپب  اههماج  نآ  لثم  نم 
. دندوب هدیشوپ  ورم  ياههماج  زا  وکین  هماج  ود  ترضح  و  دیـسر ، ریثک  نب  دابع  لاح  نآ  رد  دندوب و  هدومرف  مردپ  رب  ای  نم  رب  هیکت  هیلع 

؟ ياهدیشوپ هک  تسیچ  تنیزاب  ياههماج  نیا  دنتشاد . یکولس  وت  ناردپ  یتوبن و  تیب  لها  زا  وت  هک : تفگ  دابع 
شناگدـنب يارب  ادـخ  هک  ار  اهتنیز  تسا  هدرک  مارح  هک  دابع ! يا  وت  رب  ياو  هک : دومرف  ترـضح  تسا  رتهب  یـشوپب  اههماج  رتتسپ  نیا 

صخـش نآ  رب  ار  تمعن  نآ  هک  درادیم  تسود  دیامرفیم  تمارک  هدـنب  هب  یتمعن  نوچ  ادـخ  ار ؟ هزیکاپ  ياهیزور  و  تسا ، هدومرف  قلخ 
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هدنگ يدابع  ود  دابع  و  ینکیم ؟ ارچ  اذیا  رازآ و  ارم  مربمغیپ . نت  هراپ  نم  دابع ! يا  وت  رب  ياو  تنیز . نیا  درادن  يروُصق  چـیه  و  دـنیبب ،
امش هک : دومن  ضرع  ترضح  نآ  هب  یصخش  مدوب . مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دزن  هک : نامثع  نب  دامح  زا  تسا  لوقنم  و  دوب . هدیشوپ 

وکین ياههماج  امـش  منیبیم  و  دـندیرخیم . مهرد  راـهچ  هب  ینهاریپ  دندیـشوپیم و  تشرد  ياـههماج  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  دـیدومرف 
نآ هب  دندیـشوپیم  ینامز  نینچ  رد  رگا  دومنیمن . دب  هماج  نآ  هک  دـندوب  ینامز  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک : دومرف  ترـضح  دیـشوپیم .

روهظ هیلع  هللا  تاولـص  رمالابحاص  ترـضح  نوچ  اما  تسا . نامز  نآ  لها  سابل  ینامز  ره  سابل  نیرتهب  سپ  دـندشیم . روهـشم  هماج 
باتک رد  يریمِح  و  درک . دهاوخ  لمع  ترـضح  نآ  تریـس  هب  دیـشوپ و  دهاوخ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  شور  هب  ار  هماج  درک ، دـهاوخ 

ندیشوپ رد  ییوگیم  هچ  هک : دندیسرپ  نم  زا  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  دانـسالابرق 
ون هماج  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  ماهدینش  و  دناهدیـشوپیم . رتشیپ  هک  ماهدینـش  نینچ  متفگ : تشرد ؟ نشخ و  ياهتخر 
هب يزخ  هبج  امهیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  نک  تنیز  شوپب و  هک : دومرف  دناهدیـشوپیم . دناهدربیم و  ورف  بآ  رد  ار 

ناتـسمز نوچ  و  دندینارذگیم . اهنیا  رد  ار  ناتـسمز  دندیرخیم و  رانید  هاجنپ  هب  زخ  يادر  و  دندیـشوپیم ، دندیرخیم و  مهرد  دـصناپ 
نبا و  هیآ . رخآ  ات  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  هک : دندناوخ  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  دعب  و  دندومرفیم . قدصت  ار  شتمیق  دـنتخورفیم و  تشذـگیم 

: دنکیمن باسح  اهنآ  رب  ار  نمؤم  ادخ  هک  تسا  زیچ  هس  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب 
. درادیم هاگن  مارح  زا  ار  وا  جرف  دیامنیم و  تناعا  ار  وا  هک  ياهحلاص  نز  و  دشوپیم ؛ هک  ياهماج  و  دروخیم ؛ هک  یماعط 

درادیم تسود  و  دراد ، تهارک  رقف  راهظا  یلاحدب و  زا  درادیم و  تسود  ار  تنیز  راهظا  تنیز و  ادـخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
يوب و  دراد ، هزیکاپ  ار  دوخ  هماـج  هک : دومرف  دـنادرگ ؟ رهاـظ  ار  تمعن  هنوگچ  هک : دیـسرپ  یـسک  دـنیبب . هدـنب  رب  ار  دوخ  تمعن  رثا  هک 

هک دزورفارب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  غارچ  هک  نآ  یتح  دنک ، بوراج  ار  هناخ  تحاس  و  دـنک ، وکین  ار  دوخ  هناخ  و  دزیرب ، دوخ  رب  شوخ 
داـیز نب  عیبر  رـصب  رد  هک : دـناهدرک  تیاور  فلتخم  ياهدنـس  هب  وا  ریغ  ینیلک و  و  دـنکیم . هداـیز  ار  يزور  دـنکیم و  فرطرب  ار  رقف 

ار میالم  مرن و  ياههماج  هدیـشوپ و  ابع  هک  ار ، دایز  نب  مصاع  شردارب  لاـح  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  دومن  تیاـکش 
شرت ور  دمایب  نوچ  دندیبلط . ار  وا  ترضح  دنانوزحم . مومغم و  رایسب  نیا  ببـس  هب  شنادنزرف  لها و  هدومن و  ایند  كرت  هدرک و  كرت 

نادنزرف رب  محر  ایآ  يدرکن ؟ دوخ  لها  زا  ایح  ایآ  تسا . هدرک  ناریح  ار  وت  ثیبخ  ناطیش  دوخ ! سفن  نمشد  يا  هک : دندومرف  دندرک و 
عفتنم يرادرب و  اهنآ  زا  وت  هک  دراد  تهارک  تسا و  هدرک  مارح  وت  رب  ار  بیط  ياهزیچ  ادـخ  هک  ینکیم  ناـمگ  نینچ  وت  يدرکن ؟ دوخ 

اهیف ماـنألل . اهعـضو  ضرـألا  و  هک : تسا  هدومرفن  ادـخ  رگم  دـنکب . وت  هب  تبـسن  یفیلکت  نینچ  هک  يرتتسپ  نآ  زا  ادـخ  دزن  وت  يوش ؟
نیمز رد  و  نامدرم ، عافتنا )  ) يارب زا  دـینادرگ  ررقم  دومرف و  قلخ  ار  نیمز  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  ( ؟ مامکألا تاذ  لخنلا  ههکاـف و 
امهنیب نایقتلی . نیرحبلا  جرم  هک : تسا  هدومرفن  ایآ  دوشیم ). لـصاح  اـهفالغ  ناـیم  رد  ناـشیا  هفوکـش  هک  اـهامرخ  و  تساـههویم ، عاونا 

یناث رد  و  هداهن ، تنم  قیالخ  رب  اهنآ  قلخ  اههویم و  هب  لوا  رد  سپ  ناجرملا . ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  هک : تسا  هدومرف  و  نایغبی ؟ ـال  خزرب 
لعف هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هک : دومرف  ترـضح  سپ  هداهن . تنم  دـیآیم  نوریب  ایرد  زا  هک  رهاوج  دـیراورم و  ایرد و  هب 
کبر همعنب  اـمأ  و  هک : تسا  هدومرف  رما  هک  نآ  لاـح  و  لوق ، هب  ندرک  ناـیب  زا  تسا  رتـبوبحم  ادـخ  دزن  ندوـمن  فرـص  ندرک و  راـهظا 
افتکا اهشروخ  رد  ارچ  وت  سپ  نینمؤملا  ریما  ای  هک : تفگ  مصاع  سپ  ار . اهنآ  نک  نایب  و  تراگدرورپ ، ياهتمعن  هب  نک  ثیدح  ثدحف :

رب تسا  هدینادرگ  بجاو  ادخ  متـسین . وت  لثم  نم  هک : دندومرف  ترـضح  هدنگ ؟ ياههماج  رب  شـشوپ  رد  راوگان و  ياهماعط  رب  ياهدرک 
دوخ ماما  نوچ  و  دراین ، روز  رقف  ناریقف  رب  ات  دنیامن ، كولس  ناشیا  شور  هب  دنجنسب و  مدرم  ناریقف  نافیعض و  هب  ار  دوخ  هک  قح  ناماما 

تیاور ربتعم  دنس  هب  ینیلک  و  دیـشوپ . مرن  ياههماج  تخادنا و  ار  ابع  مصاع  سپ  دنوش . یـضار  دوخ  لاح  هب  دننیبب  دوخ  لاح  لثم  هب  ار 
. درک میهاوخ  شیعت  تیهافر  هب  دـشاب  امـش  اب  تفـالخ  رگا  هک : تفگ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  سینخ  نب  یلعم  هک  تسا  هدرک 

تکرح تحایـس و  بش و  رد  تدابع  ای  بش  رد  ریبدت  تسایـس و  رب  رادم  دشاب ، ام  اب  رگا  یلعم ! يا  تاهیه  تاهیه  هک : دومرف  ترـضح 
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ار ام  يرهاظ  تفالخ  سپ  دوب . دـهاوخ  ذـیذلریغ  ياهماعط  ام  شروخ  و  تشرد ، ياههماج  اـم  شـشوپ  و  دوب ، دـهاوخ  داـهج  هب  زور  رد 
. دناهتخادنا تیهافر  هب  ار  ام  و  دناهدرک . متس  ام  رب  هک  تسا  نیا  ناشنامگ  و  دناهدرک ، بصغ 

نامالغ و نتـشاد  هاگن  و  سیفن ، نابـسا  يراوس  تلیـضف  رد  زین  رایـسب  ثیداحا  و  تسا . رایـسب  باوبا  نیا  رد  ثیداحا  هک  نادـب  زیزع  يا 
هدش دراو  نتسشن  لهس  ياهشرف  يور  رب  و  ندیـشوپ ، هنهک  ياههماج  و  ارقف ، رقف و  حدم  رد  زین  ثیداحا  و  تسا . هدش  عقاو  ناشیا  تنیز 
نیا زا  يراد ، یتریـصب  رگا  و  دندیـشوپیم . نوبز  ياـههماج  دـندشیم و  راوـس  غـالوا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  و  تسا .

یباییم و ار  قح  تسا ، هدـش  اهنامز  نآ  هیفوص  مالـسلا و  مهیلع  همئا  نایم  رد  هک  اهوگوتفگ  تاضراعم و  زا  و  دـش ، لقن  هک  يراـبخا 
، تسین بوخ  ندوب  اهتیهافر  اهتنیز و  هب  دـیقم  نینچمه  و  تسین ، بوخ  ندوب  اهنیا  هب  دـیقم  نتـسناد و  لاـمک  ار  اـهنیا  لـصا  هک  ینادیم 

یـشوپهنهک زا  دهاوخن و  هدایز  دزاسب و  رقف  هب  دیاب  دشاب  ریقف  رگا  و  تسا ، بوخ  نانمؤم  دوخ و  رب  هعـسوت  دهد ، هعـسوت  ادخ  رگا  هکلب 
دهاوخ رگا  و  دناد . دوخ  دنوادخ  بناج  زا  ار  همه  و  دروخب ، دشاب  رضاح  هچنآ  و  دشوپب ، دوش  رـسیم  هک  یـسابل  ره  دشاب و  هتـشادن  اورپ 

وا ربکت  یتدایز  ثعاـب  نوبز  تخر  نآ  هک  یتروص  رد  اـما  تسا ، بوخ  دـشوپب  نوبز  ياـهتخر  نآ  يارب  یهاـگ  دـنک و  جـالع  ار  ربکت 
باب تیبصع  توخن و  هک  مالسا  ردص  رد  و  تسا . یشوپلاش  كرت  هب  ربکت  جالع  دشاب ، یـشوپلاش  رد  رابتعا  هک  ینامز  رد  الثم  دوشن .

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  دوب . یـشوپهنهک  یـشوپلاش و  رد  ینتورف  عضاوت و  دندرکیمن ، رابتعا  ار  اهزیچ  نیا  دوب و 
ناتـسمز و رد  هک  دیـسر  دـنهاوخ  مه  هب  یتعاـمج  ناـمزلارخآ  رد  رذوـبا  يا  هک : تسا  هدوـمرف  راعـشا  ینعم  نیا  هب  تیـصو  نیا  رخآ  رد 
و نیمز . هکئالم  اهنامـسآ و  هکئالم  دننکیم  تنعل  ار  ناشیا  سپ  دـنناد . نارگید  زا  لضفا  ار  دوخ  ببـس  نیا  هب  و  دنـشوپ ، مشپ  ناتـسبات 
دشوپب و دتـسرفب  لاش  رگا  و  دشوپب ، دتـسرفب  شیارب  اقآ  ناینرپ ، زخ و  رگا  دشاب . رادربنامرف  هک  دیابیم  هدنب  هک  دـنکیم  مکح  زین  لقع 

دهاوخ دیآیم  ثیدح  رخآ  رد  هک  هفیرش  هرقف  نآ  نایب  نمض  رد  ندیشوپ  مشپ  يدب  یبوخ و  نایب  و  دشاب . یضار  اقآ  زا  لاح  ود  ره  رد 
. یلاعت هللاءاشنا  دش 

تسا ندرک  شوخ  يوب  ندب و  ندرک  هزیکاپ  تلیضف  نایب  رد  متفه : هعمل 

رود ار  مشچ  درد  و  دـنکیم ، كرچ  تفاـثک و  عـفد  رـس  نتـسش  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ثیدـح  زا  ربـتعم  دنـس  هب 
زا دـینک  هزیکاپ  بآ  هب  ار  دوخ  هک : دومرف  و  زامن . يارب  تسا  یگزیکاـپ  و  دـنکیم ، فرطرب  ار  نزح  مغ و  هماـج  نتـسش  و  دـنادرگیم .

. دیزادرپب دوخ  لاوحا  هب  دیشاب و  دوخ  ندب  ندرک  هزیکاپ  حالصا و  ماقم  رد  و  دنوشیم . يذأتم  اهنآ  هب  مدرم  هک  يدب  ياهیوب 
و دوش . يذأـتم  وا  زا  دنیـشنب  هک  سک  ره  يولهپ  رد  هک  ار  يوبدـب  فیثک  هروذاـق  نآ  شناگدـنب  زا  درادیم  نمـشد  ادـخ  هک  یتسرد  هب 
دنکب و زور  کی  دـشابن ، رداق  رگا  و  دـنکب . شوخ  يوب  زور  ره  یمدآ  هک  تسا  نیا  راوازـس  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  دنکن . كرت  هتبلا  ار  نیا  و  دـنکب ، راب  کی  هعمج  ره  رد  دـشابن ، رداق  رگا  و  دـنک . كرت  زور  کی 
و دـنک . وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ  يوب  زا  يردـق  هب  دریگب و  نخان  براـش و  هعمج  ره  رد  هک  یغلاـب  ره  رب  تسه  یمزـال  قح  ار  ادـخ  هک :

شوخ يوب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  تسا . ناربمغیپ  قالخا  زا  شوخ  يوب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
يوب رد  هک  زیچ  ره  هک : دومرف  و  شوخ . يوبیب  زامن  داتفه  زا  تسا  رتهب  شوخ  يوب  اـب  زاـمن  کـی  هک : دومرف  و  تسا . لد  توق  ثعاـب 
فرـص لام  ماـعط  زا  هداـیز  شوخ  يوب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  و  تسین . فارـسا  ییاـمنیم  فرـص  شوخ 
افتکا نیمه  هب  هلاسر  نیا  رد  و  تسا . رایسب  ندیلام  دوخ  رب  وبشوخ  ياهنغور  لضف  نآ و  عاونا  بیط و  تلیضف  رد  ثیداحا  و  دندرکیم .

. مییامنیم

تسا ندومن  یناویح  تشوگ و  كرت  تمذم  هدیذل و  تاموعطم  حدم  رد  متشه : هعمل 
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تیاور مهیلع  هللا  تاولص  همئا  لوسر و  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  وا  ریغ  ینیلک و  و  تفای . رکذ  قبـس  باب  نیا  رد  ثیداحا  زا  یـضعب 
هیلع قداص  ترـضح  هب  هک  تسا  لوقنم  یلعالادبَع  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . تشوگ  ترخآ  ایند و  ياهماعط  رتهب  دیـس و  هک : دـناهدرک 

تشوگرپ هناخ  درادیم  نمشد  یلاعت  قح  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  تسا  هدیسر  ام  هب  تیاور  هک : دومن  ضرع  مالـسلا 
هب ار  مدرم  تشوگ  هناـخ  نآ  رد  هک  درک  ياهناـخ  تمذـم  دومرفن . تشوگ  تمذـم  ترـضح  دـنیوگیم : غورد  هک : دوـمرف  ترـضح  ار .

دوب مهرد  یـس  شدلو  ما  نیتسآ  رد  دش  توف  هک  يزور  دومرفیم و  لوانت  رایـسب  تشادیم و  تسود  ار  تشوگ  مردپ  و  دنروخ . تبیغ 
. دوب هداد  وا  هب  ندیرخ  تشوگ  يارب  هک 

زور لهچ  هک  یسک  و  دنایوریم . تشوگ  ندب  رد  ندروخ ، تشوگ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
رد ناذا  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دـییوگب . شـشوگ  رد  ناذا  دوش ، قلخ  جـک  هک  ره  دوشیم و  قـلُخ  جـک  دـنک  كرت  ار  تشوـگ 

تسود ار  تشوگ  ایبنا  هورگ  ام  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  دییوگب . شتـسار  شوگ 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  میروخیم . رایسب  میرادیم و 

زا يربمغیپ  هک : تسا  لوقنم  و  دیامنیم . ادا  ار  شـضرق  ادـخ  هک  دروخب  دـنک و  ضرق  دوشن ، رـسیم  تشوگ  ار  وا  زور  لهچ  هک  ره  هک :
رد هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و  تسام . اب  ای  روخب  ریش  اب  تشوگ  هک : دمآ  یحو  درک ؛ تیاکش  فعـض  زا  ادخ  هب  ناربمغیپ 

يارب رایـسب  لیاضف  رکذ  زا  دـعب  دنداتـسرفیم ، ناشیا  يوس  هب  ار  رکبیبا  نب  دـمحم  هک  یماگنه  رد  دناهتـشون ، رـصم  لها  هب  هک  ياهمان 
، ترخآ رد  دیامرفیم و  تمارک  اهتمعن  ناشیا  هب  ایند  رد  اوقت  ببـس  هب  ادخ  هک  نیا  رب  رایـسب  تایآ  هب  لالدتـسا  و  ناراکزیهرپ ، نایقتم و 
اب دناکیرـش  ار . ترخآ  ایند و  ریخ  دناهدرک  عمج  نایقتم  هک  دینادب  ادخ  ناگدنب  يا  هک : دـناهدومرف  اهنآ ، رب  دـنکیمن  باسح  ار  ناشیا 

یفاک ار  ناشیا  هچنآ  تسا  هدینادرگ  لالح  نایقتم  يارب  ادـخ  دنتـسین . کیرـش  ترخآ  رد  ناشیا  اب  ایند  لها  و  ناشیا ، يایند  رد  ایند  لها 
تنیز و تسا  هدـینادرگ  مارح  هک  تسیک  هک  دـمحم ) يا   ) وـگب هک : تسا  هدوـمرف  هچناـنچ  نارگید  زا  ار  ناـشیا  دـنادرگ  ینغ  و  دـشاب ،
تنیز و نیا  وـگب : ار ؟ هزیکاـپ  ياـهیزور  تسا  هدرک  مارح  هک  تسیک  و  دوـخ ؟ ناگدـنب  يارب  تـسا  هدروآ  نوریب  ادـخ  هـک  ار  یـشیارآ 

اهنآ عیمج  و  دناناشیا ) کیرـش  تیعبت  هب  راجف  رافک و  و   ) ایند یناگدنز  رد  دناهدروآ  نامیا  هک  تسا  یتعامج  نآ  يارب  بیط  ياهیزور 
لیصفت نینچ  دنتـسین .) کیرـش  ناشیا  اب  ناشیا  ریغ  هئـشن  نآ  رد  و   ) تسا ناشیا  صوصخم  و  تمایق ، زور  رد  نانمؤم  يارب  تسا  صلاخ 

. دنمهفیم دناملاع و  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  مییامنیم  نایب  مینکیم و 
دندش کیرش  و  ار ، اهیندروخ  نیرتهب  دندروخ  و  انکـس ، نیرتهب  هب  ایند  رد  دندش  نکاس  نایقتم  هک : دومرف  ترـضح  هیآ  نیا  رکذ  زا  دعب 
ناشیا هک  ار  هزیکاپ  ياهتبرـش  دندیماشآ  و  دندروخیم ، ناشیا  هک  ار  هزیکاپ  ياهتمعن  ناشیا  اب  دندروخ  سپ  ناشیا . يایند  رد  ایند  لها  اب 
جیوزت و  دندشیم ، نکاس  ناشیا  هک  اهنکـسم  نیرتهب  رد  دـندش  نکاس  و  دنـشوپیم ، ناشیا  هک  اههماج  نیرتهب  دندیـشوپ  و  دـنماشآیم ،
ناشیا تمایق  رد  و  دـندرب ، ایند  لها  اب  ار  ایند  ياهتذـل  ماـمت  و  ار ، نابـسا  ار و  تاـبوکرم  نیرتهب  دـندش  راوس  و  ار ، ناـنز  نیرتهب  دـندرک 

و دومن ، دهاوخن  در  ار  ناشیا  بلطم  چیه  دومرف و  دهاوخ  تمارک  ناشیا  هب  دنبلط  ادخ  زا  هچنآ  و  دوب ، دـنهاوخ  یهلا  تمحر  ناگیاسمه 
بلط ار  نآ  دیـشاب و  قاتـشم  يرما  نینچ  يوس  هب  ادخ -  ناگدنب  يا  سپ -  درک . دهاوخن  مک  اجنآ  رد  ار  ناشیا  تذل  چیه  ایند  ياهتذل 

. تساهتداعس نیا  بجوم  تسادخ و  تایهنم  زا  يراکزیهرپ  اوقت و  نآ  هک  دییامن 
. تسا هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  اهتمعن  تابورشم و  تالوکأم و  ریاس  اهتـشوگ و  فانـصا  اههویم و  عاونا  اهینیریـش و  حدم  رد  هک  نادب  و 

يریـس اب  هک  نآ  و  دنامزاب ، تدابع  زا  دوش و  نیگنـس  یمدآ  هک  ندروخ  رایـسب  تمذم  رد  رابخا  تسا و  حودـمم  رایـسب  ندروخ  مک  اما 
اهنیا لیصحت  فرـص  همه  ار  دوخ  فیرـش  رمع  و  ندوب ، اهنیا  بلاط  هتـسویپ  و  ندوب ، اهنیا  رد  صیرح  و  تسا ، هدش  دراو  ندروخ ، ماعط 
بوخ دوش  فیعـض  لقع  ندـب و  هک  ندومن  يوقم  ياهماعط  كرت  و  تسین ، بوخ  مه  ندوب  اـهنیا  كرت  هب  دـیقم  اـما  تسا . دـب  ندومن 

. دوشیم لطعم  سفن  دـش  فیعـض  هک  ندـب  و  لامک . ره  لیـصحت  رد  لاـمعا و  عیمج  رد  تسا  سفن  هیطَم  تلآ و  ندـب  هک  اریز  تسین ؛
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رگا دشاب ، هتـشاد  یبسا  رفـس  رد  یـصخش  هک  نآ  لثم  دوش . فیعـض  رایـسب  هک  دروآ  دـیابیمن  روز  رایـسب  ندـب  رب  مه  تادابع  رد  هکلب 
لزنم هب  ار  وا  دناروخب ، نآ  هب  يوقم  ياهزیج  دـنکب و  نآ  توق  يارب  یفقوت  مه  لزانم  یـضعب  رد  و  درب ، هار  هب  ار  وا  خـسرف  جـنپ  يزور 

دنس هب  هچنانچ  دسریمن . لزنم  هب  دنامیم و  راک  زا  زور  نامه  رد  دنارب ، خسرف  لهچ  ای  خسرف  یـس  ار  وا  زور  کی  رد  رگا  و  دناسریم ،
سپ تسا . مکحم  نیتم و  نید  نیا  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم 

هورکم ار  ادخ  تدابع  هک  دینکم  نیگنـس  مدرم  رب  ار  تدابع  راب  رایـسب  و  يراومه . ارادم و  قفر و  هب  دییامن  نآ  فاسم  عطق  دـینک و  ریس 
هن دشاب و  هدرک  عطق  ار  رفـس  هن  دنامزاب و  هک  دـنارب  ردـق  نآ  ار  دوخ  بوکرم  هک  دیـشاب  یـسک  تباب  زا  سپ ، دـینک ، ادـخ  ناگدـنب  عبط 

. دینکم دوخ  سفن  هورکم  ار  ادخ  تدابع  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و  دشاب . هتشاذگ  یقاب  ار  بوکرم 

تداـبع رد  تقـشم  دـهج و  رایـسب  مدوب و  فاوط  رد  نم  و  نس . لـیاوا  رد  تشذـگ  نم  رب  يزور  مردـپ  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
كدنا هب  دنکیم و  تشهب  لخاد  ار  وا  درادیم  تسود  هک  ار  ياهدـنب  ادـخ  دـنزرف ! يا  هک : دومرف  تخیریم . نم  زا  قرع  مدیـشکیم و 

. تسا رایسب  ثیداحا  باب  نیا  رد  و  دوشیم . یضار  وا  زا  یلمع 
دش فیعض  هک  لقع  و  تسا ، لقع  رب  روما  زیمت  رادم  هک  اریز  اهنآ . لثم  یناویح و  كرت  هب  دننکن  فیخس  فیعض و  ار  لقع  دیاب  اضیا  و 

تشوگ كرت  ترابع  نیا  ناطیـش  هک  ارهاظ  و  دوب . نیا  هب  راعـشا  تشوگ  كرت  ثیداحا  رد  هچنانچ  دنروخیم ، ار  لطاب  لها  بیرف  دوز 
رد زور  لـهچ  نوچ  هک  تسا ، هتخاـس  ررقم  هیفوص  نیعدـتبم  زا  یـضعب  يارب  نیمه  يارب  زا  تسا  عرـش  هقیرط  فلاـخم  هک  ار  یناویح  و 

ناشیا لایخ  رد  اهزیچ  مهو  هار  زا  و  دوشیم ، یلوتسم  ناشیا  لقع  رب  تالایخ  ماهوا و  دندرک ، فیعـض  ار  يوق  لقع  دنتـسشن و  یخاروس 
هب ریپ  هچنآ  و  تسا ، یلامک  هک  دننکیم  نامگ  لقع  فعض  رابتعا  هب  و  دشاب ، التبم  ماسرـس  ضرم  هب  هک  یـسک  تباب  زا  دسریم ، مه  هب 

، لقع فعض  یمه و  توق و  دایدزا  هب  جیردت  هب  تسه ، ناشرظن  رد  ینعم  نیمه  کیرات  خاروس  نآ  رد  هتـسویپ  نوچ  تسا  هتفگ  ناشیا 
و ناهرب . هنیب و  نودب  دننک  شقیدصت  متفر ، شرع  هب  هبترم  جـنپ  بشید  هک : دـیوگیم  ریپ  رگا  دـندمآ  هک  نوریب  دوشیم و  ناشیا  یلاح 

. تسا لقع  فعض  زا  همه  اهنیا 
صلاـخ ادـخ  يارب  ار  دوخ  لـمع  حابـص  لـهچ  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  یثیدـح  هک  نادـب  و 
مالـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد  و  دـنادرگ . يراج  شنابز  رب  شلد  زا  ار  تمکح  ياههمـشچ  ادـخ  دـنادرگ ،

لهچ رد  دـنک  دای  ار  ادـخ  وکین  هک  ره  هک : دومرف  نینچ  ای   ) دـنادرگ صلاـخ  زور  لـهچ  ادـخ  يارب  زا  ار  ناـمیا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 
تمکح هب  ار  وا  نابز  و  دهد ، اج  وا  لد  رد  ار  تمکح  و  دنادرگ ، انیب  ایند  ياود  درد و  هب  ار  وا  و  ایند ، رد  دنادرگ  دهاز  ار  وا  ادـخ  زور )

هب بیرقنع  دندرک ، دوخ  يادخ  ار  هلاسوگ  هک  نانآ  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  دـندناوخ  ياهیآ  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  دـنادرگ . ایوگ 
ادـخ رب  ارتفا  هک  ار  یتعامج  میهدیم  ازج  نینچ  و  ایند . یناگدـنز  رد  يراوخ  ناشیا و  راگدرورپ  بناج  زا  یبضغ  دیـسر  دـهاوخ  ناـشیا 
تیب لها  لوسر و  ادـخ و  رب  ارتفا  هک  سک  ره  و  تسا . راوخ  لـیلذ و  هتبلا  ینیبیم  هک  ار  یتعدـب  بحاـص  ره  هک : دومرف  سپ  دـندنبیم .

. تسا رادقمیب  لیلذ و  هتبلا  ددنبیم 
بلطم هب  یلخد  چیه  نیا  هک  دننادیمن  و  قح ، لها  ربارب  رد  دناهدرک  دوخ  تجح  ار  ثیدح  ود  نیا  تلاهج  يزور  زا  تعدـب  نابحاص  و 

هک دنک  یعـس  دـنادرگ و  كاپ  ار  لمع  ایر  بیاوش  زا  هک  تسا  نآ  لمع  صالخا  یتسناد ، باتک  لوا  رد  هچنانچ  هک  اریز  درادـن . ناشیا 
دـساف ياهـضرغ  هب  بوشم  اهلمع  نآ  رد  وا  تین  و  دـشاب ، یهلا  ياضر  قفاوم  همه  وا ، لاوقا  لاـعفا و  لاـمع و  زا  دوش  رداـص  وا  زا  هچنآ 

نیا يارب  دـنک و  صلاخ  ار  تین  دوخ  اب  دور ، الخلاتیب  هب  رگا  هک  نآ  لثم  دـنک . تدابع  تین  هب  همه  ار  شحاـبُم  ياـهلمع  هکلب  دـشابن ،
قداص تین  رد  رگا  دوشیم  تدابع  لـمع  نآ  تین  نیا  هب  و  دـنک ؛ بلق  روضح  اـب  ار  تداـبع  دـشاب و  هزیکاـپ  تداـبع  تقو  رد  هک  دورب 
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و موریم . ادـخ  هدوـمرف  يارب  منکب ؛ يزور  بلط  مور و  رازاـب  هب  هک  تسا  هدوـمرف  ادـخ  هـک  دور  نـیا  يارب  دور  رازاـب  هـب  رگا  و  دـشاب .
. اهراک عیمج  رد  نینچمه 

يارب زا  ار  یتعدب  یـسک  رگا  هنرگا ، و  دـنکب . ادـخ  يارب  زا  دـشاب ، هدومرف  ادـخ  هک  ار  يراک  هک  دوشیم  یتقو  ادـخ  يارب  زا  صالخا  و 
ادخ يارب  زا  ار  راک  نآ  رخآ ، و  دهاوخیم ، ادخ  ار  راک  مادـک  هک  تسناد  دـیاب  لوا  سپ  تسا . رازیب  وا  راک  زا  وا و  زا  ادـخ  دـنکب  ادـخ 

. میتخاس حضاو  ار  ینعم  نیا  شیپ  ياهلصف  رد  و  درک .
نیا لخاد  دـنکب  یتشک  شزرو  زور  لهچ  یـسک  رگا  هک  تسا  رهاظ  هچ ، دـیآیم ؟ تعدـب  بحاص  نآ  راک  هچ  هب  زور  لهچ  ظـفل  سپ 

. دناهدومن ینعم  نیا  هب  راعشا  دناهدومرف  تعدب  تمذم  هک  میود  ثیدح  رخآ  رد  ترضح  و  دوب . دهاوخن  ثیدح 
هک تسا  رهاظ  و  تسا ، راوشد  رایسب  هچ  ندوب  لاح  نآ  اب  زور  لهچ  هک  ینادیم  میدرک  نایب  وت  يارب  صالخا  زا  هک  ینعم  نآ  زا  دعب  و 

، دـشابن شلاـمعا  رد  تعدـب  دـنادرگ و  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  شلمع  ییاـناد  ملع و  يور  زا  هـک  دوـش  زیاـف  تداعـس  نآ  هـب  هـک  یـسک 
بناج زا  دوشیم  يراج  شنابز  رب  تلالـض  ياههمـشچ  دنک  لمع  تعدـب  قفو  رب  رگا  و  دوشیم . يراج  شنابز  رب  تمکح  ياههمـشچ 

. دنک هارمگ  ار  ملاع  هک  ناطیش 
دناهدوب و میقتـسم  قح  هقیرط  رب  نوچ  دناهدرمـشیمن ، هیفوص  لخاد  ار  ناشیا  دـناهدوب و  داّهُز  داّبُع و  هشیمه  قح  لها  نایم  رد  هنرگا ، و 

خیــش نیلماـکلا ، ءایفــصالاناهرب و  نـیققحملا و  ءاملعلاناطلــس و  دـننام  دناهتــشاد ، ار  ادـخ  یگدــنب  تاـجانم و  تداـبع و  برق و  هار 
نیعمجا مهیلع  هللا  ناوضر  نیدلانیز  خیش  دنمتداعس  دیهش  و  یلح ، دهف  نبا  نیدبعتملاهدبز  و  سوواط ، نبا  لضافالادیـس  و  نیدلایفص ،

، نید مولع  رد  لامک  زا  دـعب  دناهتـشاد و  يوبن  سدـقم  تعیرـش  نوناق  هب  یگدـنب  تدابع و  تضاـیر و  هقیرط  هک  داـهز  زا  ناـشیا  ریغ  و 
. دناهدرکن لقن  ناشیا  زا  یتعدب  دناهتفگیم و  سرد  ار  قح  دناهدوب  قلخ  تیاده  تضایر و  تدابع و  هجوتم 

زا دناهدوب و  رتروهـشم  باتفآ  زا  هک  نیا  اب  هتـسنادن  نافراع  لخاد  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  ناشیا  زا  کی  چیه  تاحَفَن  رد  یماج  الم  اذـهل 
جیورت رد  تسا و  رومعم  نطاب  رهاظ و  ملاع  ناشیا  تاکرب  زا  تمایق  مایق  ات  و  دـیدرگ ، رونم  ملاع  ناـشیا  فیناـصت  داـجما و  دـالوا  راـثآ 

فالخرب هیفوص  زا  رگید  تعامج  نآ  و  دـندرک . لذـب  نید  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دـندرک و  اهیعـس  مهیلع  هللا  تاولـص  رـشع  انثا  همئا  نید 
دعب دندرک و  تاضراعم  هچ  همئا  اب  هیفوص  زا  ناشیا  ریغ  يرصب و  داّبَع  يرَوث و  نایفس  هک  يدینش  و  دندرک ، اهیعس  نید  یبارخ  رد  ناشیا 
عیمج یلاعت  يادـخ  هک  دـیما  دـننکیم . مه  نونکا  دـناهدرکیم و  تالداجم  اههضراعم و  رـشع  انثا  نید  ياملع  اـب  هتـسویپ  همئا  رـصع  زا 

. نیرهاطلا هلآ  دمحمب و  دیامن  تیاده  قح  هار  هب  ار  قح  نابلاط 

تسانغ تمرح  نایب  رد  مهن : هعمل 

همه هللامهمحر  سیردانبا  همالع و  یسوط و  خیش  و  تسین . یفالخ  هعیش  ياملع  نایم  یقیسوم ) نحل  اب  دورس   ) ءانِغ تمرح  رد  هک  نادب 
ناشیا زا  یضعب  تسا . فالخ  ناینس  نایم  رد  و  انغ . تمرح  تسا  هدوب  مولعم  هعیـش  بهذم  زا  هشیمه  و  شتمرح . رب  دناهدرک  عامجا  لقن 

. دناهتسناد لالح  ناشیا  ياملع  زا  یضعب  ناشیا و  هیفوص  زا  یضعب  دننادیم و  مارح  مه  ناشیا  رثکا  هکلب 
. تسا هریبک  ناهانگ  زا  هک  تسا  نآ  ثیداحا  یضعب  رهاظو  تسا ، رایسب  نآ  تمرح  باب  رد  ثیداحا  و 

حدم یلاعت  قح  هک  هیآ  نآ  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نَسح  دنـس  حیحـص و  دنـس  هب  ینیلک  هچنانچ 
. تسانغ دارم  هک : دومرف  لطاب -  راتفگ  ینعی  روز -  لوق  دزن  دنوشیمن  رضاح  هک  ار  یعمج  دیامرفیم 

و تسا . هدومرف  شتآ  دیعو  اهنآ  رب  ادخ  هک  تسا  یناهانگ  هلمج  زا  انغ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  نسح  دنـس  هب  و 
مهل کـئلوأ  اوزه  اهذـختی  ملع و  ریغب  هللا  لـیبس  نع  لـضیل  ثیدـحلا  وهل  يرتـشی  نم  ساـنلا  نم  و  هک : دـندناوخ  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  دـعب 
هارمگ ات  ار  ادـخ  زا  هدـننک  لفاغ  لـطاب و  وهل و  نخـس  درخیم  هک  تسه  یـسک  ناـمدرم  زا  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  نیهم . باذـع 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


. قح نید  ادخ و  هار  هب  دنکیم  ازهتسا  و  ینادان ، هب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دزاس 
. هدننکراوخ یباذع  تسا  هدش  ایهم  هورگ  نآ  يارب 

. دشاب هدرک  نآ  رب  شتآ  دیعو  ادخ  هک  تسا  نآ  هریبک  هانگ  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  ثیداحا  رد  و 
. تسا هریبک  ناهانگ  زا  انغ  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

و هک : تسا  هدومرف  ادـخ  هچنآ  رد  تسا  لخاد  انغ  هک : دومرف  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. هللا لیبس  نع  لضیل  ثیدحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم 

ياهالب لوزن  زا  هناخ  نآ  تسین  نمیا  دننکیم  انغ  نآ  رد  هک  ياهناخ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
. ددرگیمن هناخ  نآ  لخاد  کلم  دوشیمن و  باجتسم  اجنآ  رد  اعد  و  كاندرد ،

هک دنکیم  لقن  امش  زا  میهاربا  نب  ماشه  هک : دیسرپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  تلصلا  نب  نایر  هک  تسا  يورم  حیحص  دنس  هب  و 
. انغ ندینش  رد  دیاهدومرف  تصخر  امش 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  یـصخش  هک : متفگ  وا  هب  نم  دیـسرپ ، نم  زا  وا  قیدنز . نآ  دیوگیم  غورد  هک : دومرف  ترـضح 
رد هک : تفگ  صخـش  نآ  دوب ؟ دهاوخ  فرط  مادک  رد  انغ  دنوش ، زیمتم  مه  زا  لطاب  قح و  رگا  هک : دومرف  ترـضح  انغ ، زا  دومن  لاؤس 

: هک دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  يدرک . مکح  تسرد  هک : دومرف  لـطاب . فرط 
نم سانلا  نم  و  هک : هیآ  نآ  رد  تسا  لخاد  اـنغ  و  دـنکیمن ، سلجم  نآ  لـها  يوس  هب  تمحر  رظن  ادـخ  هک  تسا  یـسلجم  اـنغ  سلجم 

. ثیدحلا وهل  يرتشی 
مردپ و هک : دومن  ضرع  یصخش  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  هک : تسا  لوقنم  دایز  نب  هدَعـسِم  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 

رایـسب و  دنزاونیم ، دوع  دننکیم و  انغ  هک  دنراد  نازینک  ناشیا  هک  مراد  ناگیاسمه  موشیم و  الخلاتیب  لخاد  نم  داب ! وت  يادـف  مردام 
يارب دوخ  ياپ  هب  نم  هک : تفگ  صخش  نآ  نکم . نینچ  هک : دومرف  ترـضح  ناشیا . زاوآ  عامتـسا  يارب  زا  ار  نتـسشن  مهدیم  لوط  نم 

: هک دـیامرفیم  ادـخ  هک  ياهدینـشن  رگم  نک . هبوت  هک : دومرف  ترـضح  مونـشیم . دوخ  شوگ  هب  هک  تسا  یندینـش  نیمه  موریمن ؛ نیا 
و یمجع . زا  هن  مدوب و  هدینـش  یبرع  زا  هن  ار  هیآ  نیا  زگره  ایوگ  هک  هللاو  تفگ : درک . دنهاوخ  لاؤس  ناشیا  همه  زا  لد  مشچ و  شوگ و 

نکب يزامن  نکب و  لسغ  زیخرب و  هک : دومرف  ترضح  منکیم . هبوت  رافغتـسا و  لاحلا  و  درک . مهاوخن  دوَع  لمع  نآ  هب  رگید  نیا  زا  دعب 
ار تاهبوت  هک  بلطب  ادخ  زا  نک و  رکـش  ار  ادخ  و  يدرمیم . لاح  نآ  رب  رگا  وت  لاح  دوب  دـب  رایـسب  هچ  يدوب . میقم  یمیظع  راک  رب  هک 

هدومرف یهن  دهاوخیمن و  تسا  حیبق  هک  ار  يزیچ  ادخ  هک  دـهاوخیمن ، ار  اهنآ  ادـخ  هچره  زا  اهیدـب و  عیمج  زا  نک  هبوت  و  دـنک . لوبق 
. تسا ناشیا  بسانم  لعف  نآ  هک  تسا  یلها  ار  لعف  ره  هک  راذگب  شلها  هب  ار  حیبق  و  تسا .

زا دییامن  بانتجا  روزلا : لوق  اوبنتجا  ناثوألا و  نم  سجرلا  اوبنتجاف  هک : هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. تسانغ روز  لوق  زا  دارم  هک : دومرف  لطاب ، هتفگ  روز و  لوق  زا  دینک  بانتجا  و  تسا ) ناتب  نآ  هک   ) يدیلپ سجر و 

. تسا قافن  هنایشآ  انغ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
اهنآ لها  زا  ادخ  هک  دیوشم  دنچ  ياهناخ  لخاد  هک : دومرف  ترضح  انغ ، زا  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک : تسا  دراو  رگید  ثیدح  رد  و 

. تسا هدینادرگ  ناشیا  زا  ار  تمحر  يور  هدومرف و  ضارعا 
دومرف رگید  ثیدـح  رد  و  دـنایوریم . ار  هایگ  بآ  هچنانچ  ار ، قافن  دـنایوریم  لد  رد  انغ  وهل و  ندینـش  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

قسف لها  ياهنحل  زا  دییامن  زارتحا  و  ناشیا ، توص  برع و  نحل  هب  ار  نآرق  دیناوخب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک :
عیجرت دننام  نآرق ، هب  ار  دوخ  زاوآ  دننک  عیجرت  هک  دـمآ  دـنهاوخ  یتعامج  نم  زا  دـعب  هک  یتسرد  هب  هریبک . ناهانگ  نابحاص  روُجف و  و 
یتعامج ياهلد  و  تسا ، نوگنرـس  هتـشگرب و  ناشیا  ياهلد  و  تفر ، دـهاوخن  رتالاب  ناشیا  ندرگ  زا  ناشیا  نآرق  تینابهر . انغ و  هحون و 
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. تسا نوگنرس  زین  دیآیم  ناششوخ  ناشیا  راک  هک 
ياهزیچ دومرفیم  نایب  ناملـس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ینالوط  ثیدح  رد  میهاربا  نب  یلع  و 

هب درک و  دـنهاوخ  نآرق  هب  ینغت  هک : دوـمرف  هلمج  نآ  زا  تسا ، تماـیق  تاـمالع  زا  دیـسر و  دـهاوخ  مه  هب  ناـمزلارخآ  رد  هک  ار  يدـب 
. دناوخ دنهاوخ  انغ  ناونع 

میلعت و  تسا ، مارح  ناشیا  نتخورف  ناشیا و  ندیرخ  هک : دومرف  هدننک ، انغ  نازینک  ندیرخ  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. تسا قافن  ناشیا  یگدنناوخ  ندرک  شوگ  و  تسا ، رفک  ناشیا  ندرک 

. تسا نوعلم  دروخیم  ار  شبسک  هک  سک  ره  و  تسا ، نوعلم  هدننکانغ  نز  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
دومرف ترضح  انغ . ندینش  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  و 

وغل هب  نوـچ  هک : یتعاـمج  حدـم  رد  دـیامرفیم  ادـخ  هک  ياهدینـشن  تسا . وـهل  تـسا و  لـطاب  نآ  و  دـننادیم ، زیاـج  زاـجح  لـها  هـک :
(. دنهدیمن شوگ  و   ) دنرذگیم هناگرزب  هنامیرک و  دنرذگیم ،

هب سپ  ار ، نآ  دونـشن  اـنغ و  زا  دـنادرگ  هزنم  ار  دوخ  سفن  هکره  هک : تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  و 
یـشوخ يادـص  نآ  زا  سپ ، دـنهد . تکرح  ار  تخرد  نآ  هک  دـیامرفیم  رما  ار  اـهداب  ادـخ  هک  تسه  یتـخرد  تـشهب  رد  هـک  یتـسرد 

. دینش دهاوخن  ار  نآ  دشاب  هدینش  انغ  هک  یسک  و  دشاب . هدینشن  زگره  هک  دینش  دهاوخ 
یلاؤس هک : مدومن  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  هک : تسا  هدرک  تیاور  دیمح  نب  مصاع  زا  حیحـص  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  و 

رما ار  تشهب  ياهداب  ادـخ  هک  تسه  یتخرد  تشهب  رد  هک : دومرف  دوب ؟ دـهاوخ  انغ  تشهب  رد  ایآ  دوشیم . عنام  ایح  منکب و  مهاوخیم 
. دنـشاب هدینـشن  ییادص  زگره  اههمغن  نآ  یبوخ  هب  قیالخ  هک  دنزاسیم ، منرتم  دنچ  ياهمغن  هب  ار  تخرد  نآ  و  دنزویم ، هک  دیامرفیم 
زا ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  و  دشاب . هدرک  ادخ  سرت  زا  ایند  رد  انغ  ندینش  كرت  هک  تسا  یسک  باوث  ضوع و  نآ  هک : دومرف  نآ  زا  دعب 

. دوشیم رقف  ثعاب  تسا و  قافن  ثروم  انغ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
. تسا یناشیرپ  رقف و  ثعاب  انغ  هب  نداد  شوگ  رایسب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  رگید  دنس  هب  و 

. تسا هدومرف  یهن  نآ  زا  ادخ  هک  روز  لوق  ینعم  زا  دندرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  و 
. يدناوخ بوخ  تنسحا ! هک : دیوگ  دنک  انغ  هک  یسک  هب  یصخش  هک  نآ  تسا  روز  لوق  هلمج  زا  هک : دومرف 

. تسا یفاک  مه  دش  روکذم  هچنآ  زا  رتمک  تریصب  فاصنا و  بابرا  يارب  زا  تسا و  دراو  انغ  تمرح  رد  رگید  ثیداحا  و 
هب دـناهدرک  ریـسفت  ار  عیجرت  و  دروآ . برط  هب  ار  هدنونـش  هک  يزاوآ  عیجرت  هب : دـناهدرک  ریـسفت  ار  انغ  نییوغل  اـملع و  رثکا  هک  نادـب  و 

و دوشیم . لـصاح  هودـنا  یلاحـشوخ و  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یتلاـح  نآ  هک : دـناهتفگ  ار  برط  و  وـلگ . رد  زاوآ  نداد  تکرح  ریرکت و 
ار دورـس  یـسراف  رد  ءاـنِغ  و  دـناهدرکن . ذـخا  نآ  رد  ار  ندروآ  برط  هب  دـناهدرک و  اـفتکا  عـیجرت  ضحم  هـب  اـملع  نییوـغل و  زا  یـضعب 

دنهاوـخیم هک  ار  یـسک  هک  میونـشیم  مه  لاـحلا  برع  ناـیم  رد  و  دـنیوگیم . دورـس  یـسراف  رد  ار  اهیگدـنناوخ  عـیمج  دـنیوگیم و 
. نکب انغ  ینعی : َّنَغَت  دنیوگیم : نک ، یگدنناوخ  دنیوگب :

رگم تسا  مارح  دروآ  حرف  اـی  نزح  هب  ار  سک  نیا  دـشاب و  زاوآ  ریرحت  وا  رد  هک  یگدـنناوخ  ره  هک  تشذـگ  هـچنآ  زا  دـش  رهاـظ  سپ 
یبرطم هک  اریز  دشابیمن ؛  ارهاظ  يدرف  نینچ  تسا و  مارح  يریثک  عمج  بهذم  هب  درواین  مه  برط  هب  رگا  و  دـش . دـهاوخ  انثتـسا  هچنآ 

زا هک  دسر  مه  هب  یـسک  هک  دشاب  هاگ  هنرگا ، و  دروآ ، برط  هب  هک  دشاب  نیا  شنأش  زا  زاوآ  زا  عون  نآ  هک  تسا  نیا  دارم  دناهتفگ ، هک 
هب رگا  و  دوشیم ، ذتُلم  ظوظحم و  وا  زا  یمدآ  هک  تسا  ینیریـش  زیچ  هک  دننک  فیرعت  ار  لسع  رگا  هچنانچ  دـیاین  برط  هب  يزاوآ  چـیه 

درادن . فیرعت  نآ  رد  للخ  دیآ ، دب  لسع  ار  یسک  تردن 
رد هک  دـننکب  توص  رد  ینیزحت  دـنناوخب و  هتـسار  ار  نآرق  رگا  سپ  دراد . یـشوخ  زاوآ ، رهوج  لصا  هک  تسه  زاوآ  زا  مسق  کـی  هلب ؛
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: هک تسا  هدش  دراو  ثیداحا  یـضعب  رد  هک  نیا  و  تسین . انغ  ارهاظ  نآ  دشابن ، نآ  رد  ریرحت  زاوآ و  ریرکت  اما  دـسر  مه  هب  ینزح  ادـص 
توالت نزح  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یثیداحا  نینچمه  و  تسا . لومحم  ینعم  نیا  رب  دیناوخب ، نزح  هب  ار  نآرق 

درک و دـناوتیمن  تمواقم  ضراعم  ثیداحا  نآ  اب  نآرق ، هب  نکب  زاوآ  عیجرت  هک : تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  یـضعب  رد  دـناهدومرفیم و 
. دشاب هدرک  انثتسا  انغ  باب  رد  ار  نآرق  هک  میاهدیدن  ار  املع  زا  یسک  تسا و  هیقت  رب  لومحم 

ار نآ  ام  ياملع  زا  یضعب  تسه ، یفعـض  شدنتـسم  رد  نوچ  و  دناهدرک ، انثتـسا  رتش  ندنار  يارب  ار  ندناوخ  ءادُح  املع  رثکا  هک  نادب  و 
و دنوشن . لخاد  ناشیا  نایم  رد  نادرم  و  نانز ، يارب  اهیسورع  رد  دنک  انغ  هک  ینز  يادص  رد  تسا  فالخ  نینچمه  و  دننادیم . مارح  زین 
. دراد ربتعم  ثیدح  شتیلح  نکیلو  دناهتسناد  مارح  زین  ار  نیا  هرکذت -  رد  همالع -  سیردا و  نبا  و  هتـسناد ، لالح  ار  نیا  املع  زا  یعمج 

هدرک رکذ  همحرلا  هیلع  یلع  خیـش  و  دراد . ثیداحا  و  املع ، رثکا  دـناهدرک  زیوجت  دـنیوگن ، غورد  رگا  اـهمتام  رد  ناـنز  هحون  نینچمه  و 
. ندناوخ ریرحت  هب  هتسناد  زیاج  ار  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  هیثرم  املع  زا  یضعب  هک : تسا 

. تشذگ هک  يرایسب  ثیداحا  مومع  ياضتقم  هب  دنیامن  بانتجا  اهنیا  همه  زا  هک  تسا  نآ  نید  رد  طایتحا  و 

تسا رکذ  نایب  رد  مهد : هعمل 

نآ بکترم  دـهاوخ  هک  یتیـصعم  ماگنه  رد  تسادـخ  دای  یکی : دراد : عاونا  ادـخ  ندرک  دای  و  تسا ، ندرک  داـی  تغل  رد  رکذ  هک  نادـب 
. دیامن نآ  كرت  ادخ  يارب  دروآ و  دای  هب  ار  ادخ  دوش و 

. دروآ اج  هب  دوش و  ناسآ  وا  رب  تعاط  تقشم  نآ ، ببس  هب  دروآ و  دای  هب  ار  ادخ  هک  تاعاط ، تقو  رد  تسادخ  دای  میود :
. دروآ اج  هب  ار  تمعن  نآ  رکش  دنکن و  شومارف  ادخ  دای  زا  ار  وا  تمعن ، روفو  هک  تمعن ، تیهافر و  ماگنه  رد  تسادخ  دای  میس :

. دنک ربص  الب  نآ  رب  دیامن و  عرضت  ادخ  هب  تلاح  نآ  رد  هک  تنحم ، الب و  ماگنه  رد  تسادخ  دای  مراهچ :
نآرق و یناـعم  قـح و  نید  رد  رکفت  و  دـنکب . وا  ياـمعَن  ـالآ و  رد  یهلا و  هیلاـمک  تافـص  رد  رکفت  هـک  لد  هـب  تـسا  یهلا  رکذ  مـجنپ :

تـسا هدومرف  ادخ  هک  يروما  ریاس  سفن و  بویع  قالخا و  مراکم  ترخآ و  روما  رد  رکفت  و  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  لوسر و  ثیداحا 
. تسا یهلا  رکذ  همه  اهنیا 

، دش روکذـم  اقباس  هچنآ  رکذ  و  اهنآ ، نتفگ  سرد  رابخا و  تایآ و  قح و  مولع  هرکاذـم  لثم  دراد  عاونا  نآ  و  تسا . نابز  هب  رکذ  مشش :
اما ندومن . تموادم  تسا  هدش  یقلَتُم  عراش  زا  هک  یهلا  يامسا  و  ندناوخ ، اعد  و  ندناوخ ، نآرق  و  ندرک ، نایب  ار  ار  تیب  لها  لیاضف  و 

. ددرگیم يراج  نابز  رب  هچنآ  زا  دشاب  هاگآ  لد ، و  دشابن ، تعدب  ناونع  هب  و  تسا ، عراش  هدیدنسپ  هک  دشاب  یبادآ  هب  هک  دیاب 
. تسا هدش  دراو  هرتاوتم  ثیداحا  نیماضم  نیا  رب  و 

، تسا هدرک  رایـسب  ادخ  دای  دـنکیم  ادـخ  تعاطا  هکره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
شتوالت هزور و  زامن و  دنچره  تسا ، هدرک  شومارف  ار  ادخ  دنکیم  ادخ  تیـصعم  هکره  و  دـشاب ؛ مک  شتوالت  هزور و  زامن و  دـنچره 

. دشاب رایسب 
يارب نداد  فاـصنا  تسا : زیچ  هس  لاـمعا  نیرتراوشد  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  ياهدنـس  هب  و 
نمؤم ناردارب  اب  و  يدنـسپیم ؛ مدرم  زا  دوخ  سفن  يارب  هک  ار  يزیچ  رگم  يدنـسپن  دوخ  سفن  زا  مدرم  يارب  زا  هک  دوخ ، سفن  زا  مدرم 

هللادمحلا و ال هللاناحبس و  هن  ندرک ، لاح  همه  رب  ادخ  رکذ  و  ندومن ؛ تمـسق  ناشیا  دوخ و  نایم  رد  هناردارب  و  لام ، رد  ندومن  تاساوم 
دراو وت  رب  يزیچ  رگا  و  يروآ ، اـج  هب  دـشاب ، هدومرف  ادـخ  هک  دوش  دراو  وت  رب  يزیچ  هک  یتقو  هکلب  سب . نتفگ و  ربکا  هللا  هللا و  ـالا  هلا 

. ییامن كرت  دشاب ، هدومرف  یهن  ادخ  هک  دوش 
ماگنه رد  منک  دای  ار  وت  ات  نک  دای  دوخ  بضغ  ماگنه  رد  ارم  مدآ  دنزرف  يا  هک : تسا  هتـشون  تاروت  رد  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
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. دوخ بضغ 
زا نمؤم  ناردارب  ترایز  لثم  دنکیمن  هتسخ  حورجم و  ار  وا  رکشل  ار و  ناطیش  زیچ  چیه  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  و 
دای ار  تیب  لها  ام  لیاضف  نآ  زا  دـعب  دـنیامنیم و  دای  ار  ادـخ  دـننکیم و  تاقالم  رگیدـکی  اب  هک  نمؤم  ود  هک  یتسرد  هب  و  ادـخ . يارب 

نانزاخ اهنامـسآ و  هکئالم  هک  دیآیم ، دایرف  هب  دسریم  وا  هب  هک  یملا  يرایـسب  زا  و  دزیریم ، مامت  ناطیـش  يور  ياهتـشوگ  دـننکیم ،
دتفایم نیمز  رب  سپ  دنکیم . تنعل  ار  وا  هک  نآ  رگم  دـنامیمن  یبرقم  کلم  چـیه  و  دـننکیم ، تنعل  وا  رب  دـنباییم و  ار  وا  لاح  تشهب 

. هدنار هدناماو و 
وکین و نآ  و  تبیـصم ، ماگنه  رد  یکی  تسا : ربص  ود  ربص  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ماگنه رد  رکذ  یکی  تسا : رکذ  ود  ادخ  رکذ  و  تسا . هدـینادرگ  مارح  ادـخ  هک  تسا  ییاهزیچ  كرت  رب  ربص  نآ  زا  رتهب  و  تسا ؛ لیمج 
. ددرگ نآ  زا  عنام  هک  دهد  ور  یمارح  هک  یتقو  رد  تسادخ  دای  نآ  زا  رتهب  و  تبیصم ؛

ثع اب  تماـیق  رد  سلجم  نآ  دـننکن  داـی  ار  ادـخ  دـنوش و  عمتجم  یـسلجم  رد  هک  یموق  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
. تسا ناطیش  دای  هلمج  زا  ام  نانمشد  دای  و  تسادخ ، رکذ  هلمج  زا  ام  دای  هک : دومرف  سپ  دوب . دهاوخ  ناشیا  ترسح 

: هک دندیسرپ  دنک . ادخ  رکذ  هک  یسک  هب  دسریمن  هقعاص  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. دناوخب نآرق  زا  هیآ  دص  هک  یسک  هک : دومرف  تسیک ؟ رکاذ 

تاداـبع نیرتـهب  و  تسا ، تعدـب  ود  ره  هک  هدـیدرگ  عیاـش  هیفوص  ناـیم  رد  رکذ  عون  ود  هک  نادـب  دـش ، مولعم  رکذ  تقیقح  نوچ  سپ 
. دننادرگیم هارمگ  ار  مدرم  دننکیم و  عیاض  اهنآ  رد  ار  دوخ  رمع  تاقوا  هصالخ  دننادیم و 

: تسا زیچ  دنچ  رب  لمتشم  نآ  و  یلَج . رکذ  لوا :
قح هک  اریز  تسا  هدـش  دراو  نیا  فالخرب  رکذ  تیفیک  رابخا  تاـیآ و  رد  تسا و  هدـشن  یقلَتُم  عراـش  زا  تداـبع  وحن  نیا  هک : نآ  لوا 

يراز و يور  زا  ار  دوخ  راگدرورپ  دیناوخب  ینعی : نیدـتعملا . بحی  هنا ال  هیفخ  اعرـضت و  مکبر  اوعدأ  هک : تسا  هدومرف  یلاعت  هناحبس و 
کبر رکذا  و  هک : دیامرفیم  رگید  ياج  و  دنوریم . نوریب  لادتعا  دح  زا  هک  ار  نانآ  درادیمن  تسود  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  یناهنپ ،

نک داـی  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  نیلفاـغلا . نم  نکت  ـال  و  لاـصالا ، ودـغلاب و  لوـقلا  نـم  رهجلا  نود  هـفیخ و  اعرـضت و  کـسفن  یف 
. نالفاغ هلمج  زا  شابم  و  زور ، رخآ  زور و  لوا  رد  نتفگ ، دنلب  زا  رتتسپ  و  سرت ، يراز و  يور  زا  دوخ  رطاخ  رد  ار  دوخ  راگدرورپ 

دومن و غیلب  عنم  ار  ناشیا  لیلهت . ریبکت و  هب  دناهدروآرب  دایرف  یعمج  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  لقن  و 
. دشاب رود  ای  دونشن  هک  ار  یسک  دینکیمن  ادن  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف 

يا هک : دومن  لاؤس  دوخ  دـنوادخ  زا  یـسوم  ترـضح  هک : مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  هحیحـص  دـیناسا  هب  و 
نم هک : دیسر  باطخ  مناوخب ؟ دنلب  مناوخ  ار  وت  نوچ  هک  يرود  ای  میوگب ، زار  وت  اب  ناکیدزن  شور  هب  نم  هب  یکیدزن  وت  نم ! راگدرورپ 

. تسین راک  رد  دایرف  ینعی  دنکیم . دای  ارم  هک  مایسک  نآ  نیشنمه 
دای رایـسب  ار  ادخ  ناهنپ  تولخ و  رد  هک  دـنایتعامج  ام  هعیـش  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دننکیم
ار وا  نم  دیامن  دای  ناهنپ  هتسهآ و  ارم  هکره  هک : دیامرفیم  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 

. منک دای  هینالع 
دای دایز  ار  ادـخ  سپ  دـنک ، داـی  یناـهنپ  رد  ار  ادـخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

هب هک : دومرف  ناشیا  فصو  رد  ادـخ  دـندرکیمن . رکذ  ناهنپ  رد  دـندرکیم و  رکذ  اراکـشآ  ار  ادـخ  ناـقفانم  هک  یتسرد  هب  تسا . هدرک 
رد یمدآ  هک  يرکذ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  و  یکدـنا . رگم  دـننکیمن  ادـخ  دای  و  دـننکیم ، راک  مدرم  يایر 
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. رکذ نآ  يراوگرزب  زا  دنادیمن  یسک  ادخ  زا  ریغب  ار  نآ  باوث  دنکب  دوخ  رطاخ 
فیرعت رد  و  تسین . هدیدنـسپ  عرـش  رد  ندرک ، رکذ  ار  ادـخ  ندرک و  داـیرف  وـحن  نیا  هب  هک  دـش  موـلعم  ثیداـحا  تاـیآ و  نیا  زا  سپ ،

. تسا تعدب  ندرک  تدابع  ناونع  هب  نتسناد و  بوخ  تسا  هدشن  دراو  عراش  زا  هک  روما  مسق  نیا  هک  یتسناد  تعدب 
هنارت همغن و  هب  هنادـحلم  هناقـشاع و  راعـشا  نآ ، ناـیم  رد  دـننادرگیمرب و  اهفینـصت  هب  ار  رکذ  دـننکیم و  اـنغ  اـهریرحت و  هک : نآ  میود 

زا دـننکیم  نآ  نمـض  رد  هک  هعینـش  لامعا  زا  رظن  عطق  انغ . باب  رد  یتسناد  هچنانچ  تسا  مارح  ام  ياـملع  عاـمجا  هب  نیا  و  دـنناوخیم .
تسا و مومذـم  اعرـش  هک  ندرک  صقر  و  تسا . هدومرف  تمذـم  نآ  هب  نآرق  رد  ار  راـفک  ادـخ  و  لوـصا . همغن و  هب  ندز  تسد  رب  تسد 

. دنکیم نآ  تحابق  هب  مکح  سک  همه  لقع 
. تسا مومذم  دجسم  رد  ندناوخ  رعش  و  دننکیم ، دجاسم  رد  ار  لامعا  نیا  هک : نآ  میس 

، دناوخیم رعش  دجسم  رد  یسک  هک  دیونشب  رگا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هچنانچ 
و دجسم . رد  ندرک  دنلب  زاوآ  زا  دناهدرک  یهن  اضیا  و  دناهتخاس . ندناوخ  نآرق  يارب  ار  دجسم  دنکـشب . ار  تنهد  ادخ  هک : وا  هب  دییوگب 

زین هعمج  زور  رد  و  تسا ، هورکم  اقلطم  هعمج  بش  رد  ندـناوخ  رعـش  و  دـنزاسیم . عقاو  هعمج  زور  بش و  رد  ار  لامعا  نیا  ناشیا  رثکا 
، دناوخب رعش  تیب  کی  هعمج  زور  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا . هورکم 

. دوب دهاوخ  تیب  نامه  زور  نآ  باوث  زا  وا  هرهب  بیصن و 
و دوشیم . لـصاح  رگید  برق  نیا ، زا  ار  اـم  هک : دـنیوگیم  باوج  تسا ، عیرـشت  تعدـب و  لاـمعا  نیا  هک  ییوگیم  ناـشیا  هب  نوـچ  و 

. دنیامنیم دوخ  تالامک  زا  ماعنالاکماوع  رظن  رد  ار  نیا  و  دننکیم . فک  تاناویح  دننام  دننکیم و  اهدایرف 
. عرش تعباتم  هار  رد  تسا  رصحنم  برق  هار  و  میبای . دوخ  مهو  هب  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  نیا  هک  دش  مولعم  رتشیپ  برق ، باب  رد  و 

: تسا مسق  دنچ  رب  دننکیم  مان  شا  لاح  دوشیم و  رداص  ناشیا  زا  هک  یتاکرح  نآ  و 
دنکیم نایغط  ینعم  نآ  دندینش ، هک  ار  شوخ  ياهادص  نیا  تسه . زاجَم  قشع  زا  ناشیا  سفن  رد  هلطاب  تالایخ  هک  تسا  نآ  مسق  کی 

صقر دـجو و  روش و  نآ  مه  کبنت  زاس و  بارـش و  سلجم  رد  درادـن ؛ ناشیا  هب  یتیـصوصخ  نآ  و  دوشیم . ناـشیا  بارطـضا  ثعاـب  و 
. دشابیم

: هک دومرف  تیاور  مهیلع  هللا  تاولـص  دوخ  نیرهاط  ياـبآ  زا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچناـنچ 
ناشیا زا  اهلاؤس  تفگیم و  نخـس  ناشیا  اب  و  دـندش ، ثوعبم  یـسیع  ترـضح  هک  یماگنه  ات  مدآ  نامز  زا  دـمآیم  اـیبنا  دزن  هب  ناـطیش 
یتجاـح وت  هب  ارم  هرموبا  يا  هک : دومرف  وا  هب  ییحی  ترـضح  يزور  تشاد . سنا  رگید  ناربـمغیپ  زا  هداـیز  ییحی  ترـضح  هب  و  درکیم .

تفلاـخم ییاـمرف  هچنآ  هب  هک  اـمن  لاؤس  یهاوخ  هچنآ  دومن . ناوت  در  ار  وت  تجاـح  هک  تسا  رتـمیظع  نآ  زا  وـت  ردـق  هک : تفگ  تسا .
. ییامن نم  هب  ییامنیم  دیص  نآ  هب  ار  مدآینب  هک  ار  دوخ  ياههلت  اهماد و  هک  مهاوخیم  هک : دومرف  ترضح  درک . مهاوخن 

دید هاگان  دوب . وا  رظتنم  تسـشن و  هناخ  رد  ییحی  ترـضح  دش  رگید  زور  حبـص  نوچ  درک . هدـعو  رگید  زور  هب  درک و  لوبق  نوعلم  نآ 
نینچمه و  شیور ، لوط  رد  شیاهمشچ  لوط  و  كوخ ، ندب  لثم  شندب  نومیم و  يور  دننام  شیور  دش ؛ رهاظ  شربارب  رد  یتروص  هک 
شیاپیپ هتـسُر ، وا  شود  رد  تسد  ود  هنیـس و  رد  تسد  ود  دراد ، تسد  راهچ  درادـن و  شیر  درادـن و  نَقَذ  و  شیور ، لوط  رد  شناهد 

فلتخم ناوـلا  هب  ییاههتـشر  دـنبرمک  نآ  رب  و  هتـسب ، نآ  يور  رب  يدـنبرمک  هدیـشوپ و  ییاـبق  و  بـقع ، رد  شیاـپ  ناتـشگنا  شیپ و  رد 
يدُوخ و  دراد ، تسد  رد  یگرزب  گنز  و  تسه . نایم  نآ  رد  ياهتشر  یگنر  ره  هب  و  زبس ، یضعب  درز و  یضعب  خرـس و  یـضعب  هتخیوآ 

. هتخیوآ یبالق  دُوخ  نآ  رب  و  هداهن ، رس  رب 
تیسوجم يربگ و  نیا  تفگ : يراد ؟ نایم  رد  هک  تسیچ  دنبرمک  نیا  هک : دندیسرپ  دندومرف ، هدهاشم  تئیه  نیا  اب  ار  وا  ترـضح  نوچ 

نادرم هک  تسا  نانز  فانـصا  نیا  تفگ : تسیچ ؟ ناولا  ياههتـشر  نیا  هک : دومرف  ماهداد . تنیز  مدرم  يارب  ماهدرک و  ادیپ  نم  هک  تسا 
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هک تسا  ياهعومجم  نیا  تفگ : يراد ؟ تسد  رد  هک  تسیچ  گنز  نیا  هک : دومرف  دنیابریم . دوخ  ياهیزیمآگنر  هفلتخم و  ناولا  هب  ار 
یتذـل دـندش و  لوغـشم  ندروخ  بارـش  هب  یعمج  نوچ  و  اهنیا . ریغ  انرُـس و  ین و  لبط و  طـبرب و  روبنط و  زا  تساـجنیا ، رد  اهتذـل  همه 

زا دندینـش ، ار  نآ  يادص  نوچ  سپ  دـنوشیم . زاس  یگدـنناوخ و  لوغـشم  مروآیمرد و  تکرح  هب  ار  سرَج  نیا  نم  نآ ، زا  دـنباییمن 
. دردیم نت  رب  هماج  يرگید  دنکیم و  ادص  ناتشگنا  هب  يرگید  دنکیم و  صقر  یکی  دنیآیم و  رد  هب  اج  زا  قوش  برط و 

؟ ددرگیم وت  مشچ  ینشور  رورس و  بجوم  رتشیب  زیچ  هچ  هک : دومرف  ترضح  سپ 
ناشیا زا  موریم و  نانز  دزن  هب  دوشیم  عمج  نم  رب  ناحلاص  ياهتنعل  اهنیرفن و  نوچ  و  دـنانم ، ياهماد  اههلت و  ناـشیا  هک  ناـنز ؛ تفگ :

. منکیم ظفح  ناـحلاص  ياـهنیرفن  زا  ار  دوخ  نیا ، هب  تفگ : تسوت ؟ رـس  رب  هک  تسیچ  دوخ  نیا  هک : دومرف  ترـضح  موشیم . شوخلد 
. مشکیم دوخ  يوس  هب  منادرگیم و  ار  ناحلاص  ياهلد  نیا  هب  تفگ : تسا ؟ هتخیوآ  نآ  رب  هک  تسیچ  بالق  نیا  هک : دومرف 

: هک دومرف  دـیآیم . شوخ  ارم  هک  منیبیم  تلـصخ  کـی  وت  رد  نکیلو  هن ؛ تفگ : ياهتفاـی ؟ رفظ  تعاـس  کـی  نم  هب  زگره  هک : دوـمرف 
. يزیخیمرب تدابع  هب  رترید  دوشیم و  وت  ینیگنس  بجوم  نیا  و  راطفا ، ماگنه  رد  يروخیم  يزیچ  رتشیب  یکدنا  تفگ : تسا ؟ مادک 

هک مدرک  دهع  زین  نم  تفگ : ناطیش  میامن . تاقالم  ار  ادخ  ات  موشن  ریس  ماعط  زا  زگره  هک  مدرک  دهع  ادخ  اب  هک : دومرف  ییحی  ترضح 
. منک تاقالم  ار  ادخ  ات  منکن  تحیصن  رگید  ار  یناملسم  چیه 

. دماین ترضح  تمدخ  هب  رگید  تفر و  نوریب  سپ 
دنشاب یماب  رانک  رب  تلاح  نآ  رد  رگا  هک  میاهدید  رایسب  هچنانچ  تسا  یگتخاس  بیرف و  رکم و  باب  زا  هک : تسا  نآ  رگید  مسق  کی  و 

. تسا رهاظ  ناشیا  لاعفا  رد  رایتخا  راثآ  دنزادنایم و  رگید  فرط  هب  ار  دوخ  روش ، بارطضا و  ماگنه  رد 
بلق فعض  بجوم  هک  ناشیا  ياهتعدب  ریاس  یفخ و  رکذ  رد  سفن  طبض  یناویح و  كرت  رابتعا  هب  هک  تسا  یـضرم  رگید : مسق  کی  و 
ینزح یتدایز  ای  یحرف ، یتدایز  ای  یشحوم ، يادص  ای  یشوخ ، يادص  كدنا  هب  هک  دوشیم  لصاح  تسا  هیوادوَس  داوم  دلوم  غامِد و  و 

ار نآ  و  دوشیم ، لصاح  ناشیا  ندب  رد  هک  تسا  یـضرم  رابتعا  هب  نآ  و  دوشیم ، رداص  ناشیا  زا  تاکرح  هناباتیب  دـنوشیم و  شوهدـم 
ناشجازم اهیرامیب  رابتعا  هب  هک  یعمج  نانز ، رد  و  درک . دـیابیم  جالع  يوقم  ياـهاود  ندروخ  اهتعدـب و  نآ  كرت  بـالُج و  هیقنت و  هب 

دننادیم و لامک  اهنیا  و  دننکیم ، هجلاعم  دننادیمن و  لامک  اهنآ  هک  تسا  نآ  تسه  هک  یقرف  اما  دشابیم . تالاح  نیا  دوشیم  فیعض 
. دننکیم شیتدایز  رد  یعس 

نیا يارب  یمدآ  رد  ار  هیرگ  هک  نآ  ببـس  هب  دـنوشیم . رایتخایب  رخآ  تسا و  ناشیا  يرایتخا  شأدـبم  هک : تسا  نآ  رگید  مسق  کـی  و 
اب نـتفگ  زار  تاـجانم و  ماـقم  رد  داـبع  هچناـنچ  دـننک ، عـفد  نآ  هـب  دــنک  یتداـیز  یمدآ  رد  یقوـش  اـی  ینزح  رگا  هـک  دــناهدرک  ررقم 

تالاح نیا  چیه  دننکیم و  يراز  حابـص  ات  بش  لوا  زا  هک  دـنراد  یقوش  يروش و  هک  تسه  هاگ  و  دـنراد ، هقیرط  نیا  تاجاحلایـضاق 
هقیرط نیا  مهیلع  هللا  تاولـص  ام  همئا  زا  و  درادن . تسد  ناشیا  رب  ناطیـش  دناهتفر  تسرد  یگدنب  هار  هب  نوچ  اریز  دـهدیمن  ور  ار  ناشیا 

هب ار  دوخ  دننکیم و  عنم  هیرگ  زا  ار  دوخ  تسین و  لامک  تسا و  نانزریپ  راک  هیرگ  هک : دـنیوگیم  تعامج  نیا  اما  و  دـناهدرک . لقن  ار 
لوا رگا  دننکیم و  هیرگ  هب  ار  شجالع  رخآ  و  دوشیم . رداص  ناشیا  زا  تاکرح  دنوشیم و  شوهیب  ات  دـنهدیم  تالایخ  قوش و  تسد 

. دوشیمن یهتنم  اجنآ  هب  دنهد  هیرگ  هب  ار  دوخ 
: هک مدومن  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  هک : دناهدرک  تیاور  رباج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  ینیلک و  هچنانچ 

یـسک رگا  هک  دیامنیم  نینچ  و  دـنوشیم ، شوهیب  دـندناوخ  ناشیا  رب  یـسک  ای  دـندرک  دای  ار  نآرق  زا  يزیچ  هاگره  هک  دنتـسه  یعمج 
هدومرفن رما  نیا  هب  ار  ناشیا  ادـخ  تسا . ناطیـش  زا  نیا  هللاناحبـس ! هک : دومرف  ترـضح  دـنوشیمن . ربخ  اـب  دُربب  ار  ناـشیا  ياـپ  تسد و 

. تسا سرت  هیرگ و  تقر و  یمرن و  دیآیم  ناشیا  راک  هب  دناهدش و  رومأم  نآ  هب  هک  يزیچ  تسا .
تسا هدرکن  لقن  یفوص  ریغ  یفوص و  ینس و  هعیش و  زا  سک  کی  هک  تسین  رتهب  نیا  زا  راوطا  نیا  ندوب  تعدب  يارب  يدهاش  زیزع ! يا 
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زگره ناشیا  تلم  ياملع  ناشیا و  رابخا  نایوار  ناشیا و  مارک  باحـصا  مهیلع و  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  هانپ و  تلاسر  ترـضح  هک 
و دناهدرکیم . رما  نآ  هب  ار  دوخ  باحـصا  ای  دناهتخاسیم ، دقعنم  يرکذ  هقلح  ای  تسا ، هدرکیم  همزمز  ناشیا  يارب  دناهتـشاد و  یبرطم 
رب اهتدابع  دشابیم و  نیریـش  اهتعدـب  هلب ؛ دـندومرفیمن ؟ دوخ  باحـصا  هب  ناشیا  ارچ  دوبیم ، نآ  نأش  رد  مامتها  نینچ  تدابع  نیا  رگا 

. نارگ سفن 
رد هکره  هک : تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  تسا  رتاوتم  هک : دـنیوگب  لداـع  لـضاف  هاـجنپ  رگا  هک  ینیبیمن 

و دنکیمن . تبغر  نآ  هب  سک  کی  سک  رازههد  زا  دراد ، یهانتمان  لیاضف  دوشیم و  هدیزرمآ  شناهانگ  درازگب  رفعج  زامن  هعمج  بش 
ات و  مامت ، تبغر  هب  دـنوشیم و  لخاد  ناشیا  هقلح  رد  نم ! بر  ای  نم ! بر  اـی  هک : دـننک  داـیرف  فلِج  دـنچ  هک  دـنرذگب  ياهعقب  هب  رگا 
ریخ رما  کی  رد  ارچ  و  دوب ، تاریخ  هب  بغار  نینچ  وت  سفن  زور  مادـک  هک  ینکیمن  هشیدـنا  دوخ  سفن  اب  دوخ  وت  دـنهجیمرب . حاـبص 

؟ درادن ار  مامتها  نیا  رگید 
دراو هعمج  زور  هعمج و  بش  لامعا  اهاعد و  رد  ثیدح  رازه  هب  بیرق  مهیلع  هللا  تاولـص  تلاسر  تیب  لها  زا  هاگره  رذگم . فاصنا  زا 

هار رازه  نیدنچ  لامعا ، اهاعد و  نآ  رد  و  تسا -  هتـشون  بلطم  نیا  صوصخ  رد  یباتک  همحرلا  هیلع  سوواط  نبا  هچنانچ  دشاب -  هدـش 
رصع ياملع  مامت  هک  ییامن  فرص  يزیچ  رد  ار  زور  بش و  نآ  مامت  ینکن و  رظن  کی  چیه  هب  وت  دشاب و  هدرک  وت  میلعت  یگدنب  برق و 
دیما تجح  هچ  هب  تفگ و  یهاوخ  رذع  هچ  تمایق  زور  رد  تسا ، هدومرفن  ادخ  هک  یـشاب  هتـشاد  فارتعا  دوخ  و  تسا ، مارح  هک  دنیوگ 

ینکیم مض  نآ  هب  تعدب  دـنچ  تسا  تنـس  بیقعت ، لصا  نوچ  یناوخب ، زامن  بیقعت  يوریم  هک  یماگنه  رد  و  تشاد ؟ یهاوخ  باوث 
هللا تاولـص  تلاسر  تیب  لها  تکرب  هب  هک  نآ  اب  هک  اریز  يوش . باوث  قحتـسم  هللاابذوعن  و  دـیآ ، لمع  هب  صلاـخ  تنـس  وت  زا  اداـبم  هک 
دنچ هک  هیحتَف  داروا  ینکیم و  كرت  ار  همه  تسا ، لوـقنم  داروا  راـکذا و  بیقعت و  اـعد و  تاـجانم و  زا  تیب  رازهدـص  هب  بیرق  مهیلع 

لهاج دـنچ  نیا  رخآ  تسا . طـلغ  شرثکا  بارعا ، تیبرع و  بسح  هب  و  درادـن ، هبتر  ینعم  بسح  هب  هک  یناوخیم ، دـناهدرک  عمج  ینس 
وزرآ ناربـمغیپ  دـننادیم ؟ نـیمز  يور  ياحــصف  حــصفا  نیملاـعلابر و  ناگدــیزگرب  نـید و  ناـیاوشیپ  زا  هـب  ار  رکذ  تاـجانم و  ینس 

همغن و نیا  رد  ار  داروا  نآ  زاب  و  ینک ، ناشیا  يوریپ  هک  دیآیم  گنن  ار  وت  دنشاب ؛ ناشیا  هعیش  لخاد  دنـشاب و  ناشیا  عبات  هک  دندرکیم 
. دشابن یلاخ  هانگ  زا  و  دیآ ، لمع  هب  انغ  دیاش  هک  یناوخیم  گنهآ 

عارتخا هک : دومرف  ترـضح  ماهدرک . عارتخا  ییاعد  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  و 
. ناوخب مییوگیم  هچنآ  راذگب ؛ ار  دوخ 

. تسا یفخ  رکذ  میود 
هک یلیصفت  هب  دشاب  ادخ  دای  هب  هتسویپ  یمدآ  لد  هک  تساهتدابع  نیرتهب  تسا و  بوخ  دش  روکذم  اقباس  هک  یناعم  نآ  هب  یفخ  رکذ  و 

هدیـسرن عراش  زا  يربتعم  دنـس  هب  ات  ار  یتئیه  نینچ  تسا و  یـصوصخم  تئیه  دـناهدرک  عارتخا  ناشیا  هک  یـصاخ  وحن  نآ  اما  تشذـگ .
هدشن دراو  تئیه  نآ  هعیـش  ثیداحا  زا  یثیدح  چیه  رد  و  یتسناد . تعدب  فیرعت  رد  هچنانچ  تسا  تعدب  ندرک ، تدابع  ناونع  هب  دشاب 
تیاور مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  یخرک  فورعم  ار  نیا  هک  دننکیم  لقن  ناشیا  و  میاهدیدن . زین  ناینـس  ثیدح  بتک  رد  تسا و 

: تسا لطاب  هجو  نیدنچ  هب  نیا  و  تسا . هدرک 
ناـبرد دـنیوگیم  هک  نیا  و  دـشاب . هدیـسر  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  تسین  موـلعم  یخرک  فورعم  هـک : نآ  لوا 

ام لاجر  ياهباتک  رد  هعیش  ینس و  زا  ار  ترـضح  نآ  نامزالم  ناراکتمدخ و  عیمج  هک  اریز  دشاب  دیابیم  طلغ  هتبلا  تسا  هدوب  ترـضح 
رگا دناهدرک . رکذ  ار  ناشمان  دناهدرکیم ، ثیدح  تیاور  دناهتشاد و  ددرت  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هک  یبصعتم  ناینـس  دناهدرک و  طبض 

. دندرکیم لقن  هتبلا  دوبیم ، ترضح  نآ  نابرد  درم  نیا 
تسا و هدوب  تنـس  لها  نیبصعتم  زا  هک  تسا  مولعم  وا  لاوحا  و  دناهدرک ، لقن  یئاط  دوواد  اههرکذـت  رد  ار  وا  تقیرط  ریپ  هک : نآ  میود 
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. تسا هتشادن  همئا  تمدخ  هب  یلسوت  زگره 
لامعا تاداقتعا و  حیابق  رگا  هک  دنتـسه  دنـس  نآ  رد  یعمج  باب ، نیا  رد  دوشیم  یهتنم  وا  هب  ناشیا  دامتعا  هب  هک  يدنـس  هک : نآ  میس 
يدـهم نم  هـک  درک  يوـعد  هـک  هیفوـص  بـتک  زا  تـسا  موـلعم  هـک  شخبروـن  دـمحم  دیـس  دـننام  تـسین . بساـنم  مـینک  رکذ  ار  اـهنآ 

: تفگ و  منامزلابحاص .
. دنافورعم اهتعدب  تابصعت و  هب  هشیمه  هک  یتعامج  زا  وا  ریغ  و  تسا . هدش  نیا  رب  لد  لها  قافتا 

ذخا دوخ  ناریپ  زا  ار  نآ  يوحن  کـی  هب  هفیاـط  ره  هک  یفخ ، رکذ  دراد  هفلتخم  عاونا  میاهدینـش  ناـشیا  خـیاشم  زا  هچنآ  هک : نآ  مراـهچ 
. دوب دهاوخ  لوقنم  اهنآ  زا  یکی  دشاب  لوقنم  رگا  و  دناهدرک ،

مهیلع همئا  دوشیم ، لصاح  برق  نآ  زا  زامن  زا  شیب  دـییوگیم  دـینادیم و  لامعا  نیرتهب  امـش  هک  ار  یتداـبع  نینچ  نیا  هک : نآ  مجنپ 
رگا و  دـنتفگیمن ؟ باحـصا  زا  رگید  سک  کـی  هـب  دـنتفگیم و  یخرک  فورعم  نـیمه  هـب  دـندرکیم و  لـُخب )  ) ّتنـِـض ارچ  مالــسلا 
لباق فورعم  کی  نیمه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  باحـصا  زا  سک  رازهدص  نایم  رد  هاگره  دندوبن ، لباق  نارگید  هک  دییوگیم 

؟ دییامنیم میلعت  يُرل  ره  هب  ارچ  امش  سپ  دندوبن ، لباق  باحصا  ناگرزب  دوب و 
هب هک  تسیاب  سپ  دوب . دهاوخ  رتهب  ناشیا  زا  سپ ، دندوبن ، لباق  رذوبا  ناملس و  دوب و  لباق  فورعم  ار  يرـس  نینچ  هاگره  هک : نآ  مشش 

کی دشیم و  دراو  فورعم  نأش  رد  مه  ثیدـح  ود  تسا ، هدـش  دراو  ناملـس  نأش  رد  هک  ثیدـح -  رازه  هکلب  ثیدـح -  دـصناپ  يازا 
. درمشیم ترضح  نآ  صاوخ  زا  ار  وا  سک ،

هک دنچ  یلمع  هک  تسین  يرادـنید  طرـش  و  دوب ؛ دـهاوخ  یلوهجم  ثیدـح  کی  هب  دـشاب ، هدـش  دراو  نیا  هک  يریدـقت  رب  هک : نآ  متفه 
. دنشاب هدرک  تیاور  دنچ  یلوهجم  هک  دنوش  یلمع  بکترم  دننک و  كرت  همئا ، زا  دشاب  رتاوتم 

. تسا لالم  بجوم  نخس  لیوطت  هک  مینکیم  افتکا  نیمه  هب  باب  نیا  رد  ام  و 
فاصنا هدید  هب  دنادرگ و  افصم  یناف  يایند  نیا  رابتعا  هاج و  تبحم  یناطیش و  ياههسوسو  یناسفن و  ياهضرغ  زا  ار  دوخ  یـسک  رگا  و 

نایم هب  تجاجل  دانع و  بصعت و  ياپ  رگا  و  تسا . یفاک  وا  تیادـه  يارب  دـش ، ناـیب  راـصتخا  هجو  رب  هعمل  هد  نیا  رد  هچنآ  دـیامن ، رظن 
رثـکا و  درک ، ناوـتیمن  عیـشت  بهذـم  تیقح  زا  رتحـضاو  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  رهاـظ  هـچ ، دـهدیمن . هدـیاف  مـه  نـیا  زا  هداـیز  دـیآ ،

بهاذم بابرا  ناناملسم ، ربارب  نیدنچ  و  دنوریم ، منهج  هب  ننست  هار  زا  دنروک و  نآ  تیقح  ندید  زا  بصعت  دانع و  ببس  هب  ناناملـسم 
لیلد نیا  دناهتفر  دنوریم و  هار  نیا  هب  ملاع  رثکا  هک  دهد  بیرف  ار  وت  ناطیـش  رگا  و  دانع . رفک و  هب  دـنوریم  منهج  هب  هک  دنتـسه  هلطاب 

. تیقح هن  تسا  نالطب 
لطاب لها  هتسویپ  هک  شلها  یمک  ببس  هب  تیاده  هار  زا  دیریگم  تشحو  هک : دیامرفیم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هچنانچ 

. دناهدوب یکدنا  قح  لها  دناهدوب و  رایسب 
. تسا هدومرف  تمذم  ار  ریثک  تسا و  هدومرف  حدم  ار  لیلق  نآرق ، رثکا  رد  یلاعت  قح  و 

و تسین ، هدوبن و  يویند  توادع  قیرط  نآ  ناکلاس  زا  کی  چیه  اب  ار  ریقح  هرذ  نیا  هک  ادیهـش -  هللااب  یفک  و  تسا -  دهاش  یلاعت  قح  و 
یـضرغ یناحبـس  بانج  ياضر  ریغب  یناعم  نیا  نایب  روما و  نیا  نتـشون  رد  و  تسین ، ناشیا  ام و  نایم  رد  یتکراشم  یناف  تارابتعا  هار  زا 

؟ ماوع صاوخ و  رثکا  تفلاخم  رد  دوب  دناوت  روظنم  يویند  ضرغ  نوچ  و  تسین .
ام دیامرف و  تیاده  ار  تلاهج  کلاسم  ناکلاس  زا  يرایسب  هیفاش ، حیاصن  هیفاو و  ظعاوم  نیا  هب  هک  مراودیما  نینچ  لازیال  میرک  لضف  زا 

. ریدق ءیش  لک  یلع  هنا  دنادرگ . زیاف  تالامک  تاداعس و  تاجرد  هب  ار  نینمؤم  عیمج  ناشیا و  و 

نآ عاونا  قدصت و  دجسم و  تلیضف  رد 
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. راحسألا ریغ  راحسألاب و  دجاسملا  یلا  نوقباسلا  مه  الأ و  سانلا . نوقبسیف  اهنولمحی  همایقلا ، موی  هیولألا  باحصأل  یبوط  رذابأ  ای 
. ربکأ ناسللا  و  هئیطخلا ؛ اوحمت  هقدصلا  و  ربکأ . ناسللا  و  نیدلا ؛ دامع  هولصلا  رذابأ  ای 

هب تفرگ . دـنهاوخ  یـشیپ  نامدرم  رب  تشاد و  دـنهاوخرب  ار  اهملع  نآ  هک  تمایق ، زور  رد  اهملع  اهاول و  نابحاص  لاح  اـشوخ  رذوبا  يا 
. اهرحس ریغ  اهرحس و  رد  اهدجسم  نتفر  هب  ایند  رد  دنریگیم  تقبس  هک  دنایتعامج  ناشیا  هک  یتسرد 

رتگرزب ادخ ، رکذ  نیتداهـش و  قح و  دیاقع  زا  دوشیم  رداص  نابز  زا  هچنآ  ینعی   ) تسا رتگرزب  نابز  و  تسا ، نید  نوتـس  زامن  رذوبا  يا 
هب هک  ربکأ -  هللا  رکذل  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هولـصلا  نیا  هک : تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنآ  هب  تسا  هراشا  نیا  و  زامن ، زا  تسا 

قدصت و  تسا ) زامن  زا  رتگرزب  ادخ  دای  و  اهیدـب ، ناهانگ و  زا  دـیامنیم  عنم  یهن و  زامن  هک : تسا  نیا  دارم  نیرـسفم  زا  یـضعب  ریـسفت 
مولع و ناـیب  تارَبَـم و  تاریخ و  هب  رما  زا  دوشیم  رداـص  ناـبز  هب  هچنآ  ینعی   ) تسا رتـگرزب  ناـبز  و  ار ، ناـهانگ  دـیامنیم  وحم  ندرک 

(. تسا رتشیب  شدیاوف  تسا و  قدصت  زا  رتگرزب  قیاقح ،
تمحر برق و  لحم  هک  ار  ییاهاج  دشابیمن  ناکم  ار  نایملاع  دنوادخ  نوچ  تسا و  هدناوخ  دوخ  هناخ  یلاعت  قح  ار  دجاسم  هک  نادـب 

رد سپ  دوریم ، وا  هناخ  هب  دراد  یناسحا  عقوت  قولخم  زا  یـسک  رگا  هچنانچ  تسا . هدومرف  دوخ  هناخ  ار  اهنآ  هدومرف ، ررقم  دوخ  هناخ  و 
نتخاس عقاو  رد  هغلابم  تسا  رترود  ایر  زا  نوچ  بجاو  ياهزامن  رد  و  دشابیم . رگید  ياهاج  زا  هدایز  یناحبـس  ضیف  تمحر و  دجاسم ،

ایر ندومن  ادا  ار  مزال  نید  بجاو و  قح  رد  هک  اریز  تسا  رتهب  نآ  نداد  هینالع  هب  بجاو  تاکز  رد  هچنانچ  تسا  رتشیب  دجاسم  رد  اهنآ 
رهاظ ثیداحا  یـضعب  زا  هچنانچ  دشاب . رتهب  ندرک  یفخم  هک  تسا  نآ  ثیداحا  رثکا  رهاظ  تنـس  قدصت  تنـس و  زامن  رد  و  دـشابیمن ،

. تسا رتهب  ندرک  هناخ  رد  ار  هلفان  زامن  هک  دوشیم 
نکمم و  دـشاب . رتهب  ندرک  دجـسم  رد  ار  لفاون  عیمج  هکلب  بش ، هلفاـن  هک  دوشیم  رهاـظ  رگید  ثیداـحا  یـضعب  زا  ثیدـح و  نیا  زا  و 

ایر زا  هک  یسک  هب  تبسن  هک  نآ  ای  دوشیمن ، نآ  رب  علطم  یسک  رایسب  نوچ  دشاب  رتهب  ندرک  دجسم  رد  ار  بش  زامن  صوصخ  هک  تسا 
. دشاب رتهب  ندرک  هناخ  رد  دشابن  نمیا  ایر  زا  رگا  و  دشاب ، رتهب  ندرک  دجسم  رد  ار  لفاون  مامت  دشاب  نمیا 

: هک دندیسرپ  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
نآ ادـخ  يوس  هب  اهدجـسم  لها  نیرتبوبحم  و  اهدجـسم . هک : دومرف  نایملاع ؟ دـنوادخ  دزن  تسا  رتبوبحم  نیمز  ياههعقب  زا  کی  مادـک 

. دور نوریب  نارگید  زا  دعب  دوش و  لخاد  نارگید  زا  شیپ  هک  تسا  یسک 
اشوخ سپ  تساهدجسم . نیمز  رد  نم  ياههناخ  هک  یتسرد  هب  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک : تسا  هتـشون  تاروت  رد  هک  تسا  لوقنم  و 

هک تسا  مزال  هتبلا  هدـش  هدرک  ترایز  رب  هک  یتسرد  هب  دـنک . ترایز  نم  هناخ  رد  ارم  دریگب و  تراهط  دوخ  هناـخ  رد  هک  ياهدـنب  لاـح 
ناشیا تمایق  زور  رد  هک  دنیآیم ، اهدجسم  يوس  هب  بش  یکیرات  رد  هک  ار  یناسک  هد  تراشب  هتبلا  ار . دوخ  هدننک  ترایز  دراد  یمارگ 

. دوب دهاوخ  عطاس  رون  ار 
اهنآ هک  یتـسرد  هب  اهدجـسم . رد  ندـمآرد  هب  داـب  امـش  رب  هک : دوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک : تسا  لوـقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و 

ترایز زا  ار  وا  دـنادرگ و  كاپ  ناهانگ  زا  ار  وا  ادـخ  دـیآرد  اهدجـسم  هب  تراهط  اب  هک  یـسک  و  نیمز ، رد  تسا  یلاـعت  قح  ياـههناخ 
زور رد  هعقب  ره  هک  دـینک  زامن  فلتخم  ياهاج  رد  اهدجـسم  رد  و  دـینکب ، اعد  زاـمن و  دـجاسم  رد  رایـسب  سپ  دـسیونب . دوخ  ناگدـننک 

. دهدیم تداهش  هدنرازگ  زامن  يارب  تمایق 
. دنک انب  ياهناخ  وا  يارب  تشهب  رد  ادخ  دشاب  وا  هناخ  دجسم  و  وا ، نخس  نآرق  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

ادـن ار  ناشیا  تسه ، ناشیا  نایم  رد  نانمؤم  زا  رفن  هس  و  دـننکیم ، رایـسب  ناهانگ  هک  دـنیبیم  ار  یتعامج  یلاـعت  قح  نوچ  هک : دومرف  و 
رگیدگی اب  نم  لالح  لام  هب  هک  دندوب  نانمؤم  زا  یعمج  امـش  نایم  رد  هن  رگا  دینکیم ! رایـسب  نم  تیـصعم  هک  یهورگ  يا  هک : دنکیم 

هنیآره نم ، سرت  زا  دننکیم  رافغتـسا  اهرحـس  رد  و  دـننادرگیم ، رومعم  دوخ  زامن  هب  ارم  ياهدجـسم  نم و  نیمز  و  دـننکیم ، ینابرهم 
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. مدرکیمن اورپ  مداتسرفیم و  امش  يوس  هب  ار  دوخ  باذع 
نآ رد  دجسم  نآ  لها  هک  یبارخ  دجسم  درک : دنهاوخ  تیاکش  ادخ  هب  تمایق  زور  رد  زیچ  هس  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

. دننکن توالت  ار  نآ  دنیشن و  نآ  رب  رابغ  هک  یفَحصُم  و  دنرادن ؛ وا  تمرح  دشاب و  نالهاج  نایم  رد  هک  یملاع  و  دننکن ؛ زامن 
. دننکن یناملسم  تبیغ  هک  یمادام  تسا  تدابع  دجسم  رد  نتسشن  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

، دوشن رضاح  دجسم  رد  بجاو  زامن  يارب  ات  تسین  لوبقم  شزامن  دجـسم  هیاسمه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
. دشاب حیحص  دشاب و  هتشادن  لغش  هک  یتروص  رد 

رگم هلیبق  ره  زا  دجـسم  هب  دـیآیمن  لضف  يا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  قاـبَقب  لـضف  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
هس زا  یکی  زا  رتمک  هب  دوریم  دجسم  هب  هک  یسک  ددرگیمنرب  لضف  يا  ناشیا . بیجن  گرزب و  رگم  یتیب  لها  ره  زا  و  هلیبق ، نآ  ورشیپ 
عفد وا  زا  ایند  ياهالب  زا  ییالب  نآ  ببـس  هب  دنکب و  ییاعد  ای  دنادرگ ؛ تشهب  لخاد  ار  وا  ببـس  نآ  هب  ادـخ  دـنکب و  هک  ییاعد  ای  زیچ :

. دریگب ادخ  يارب  زا  يردارب  ای  دوش ؛
. متفه نیمز  ات  دنیوگ  حیبست  وا  يارب  دراذگب  هک  یکشخ  رت و  ره  رب  ار  دوخ  ياپ  دجاسم ، زا  يدجسم  يوس  هب  دورب  هک  ره  هک : دومرف  و 

گرزب عماج و  دجـسم  رد  زامن  و  تسا ؛ ربارب  زامن  رازه  اب  سدـقملاتیب  رد  زاـمن  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
ربارب زامن  هدزاود  اب  رازاب  دجـسم  رد  زامن  و  تسا ؛ ربارب  زامن  جنپ  تسیب و  اب  هلحم  هلیبق و  دجـسم  رد  زامن  و  تسا ؛ ربارب  زامن  دص  اب  رهش 

. تسا بوسحم  زامن  کی  هب  هناخ  رد  زامن  و  تسا .
هنیدم رد  ربمغیپ  دجسم  رد  زامن  و  تسا ؛ ربارب  زامن  رازهدص  اب  مارحلادجسم  رد  زامن  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. تسا ربارب  زامن  رازه  اب  هفوک  دجسم  رد  زامن  و  تسا ؛ ربارب  زامن  رازههد  اب 
. دنک انب  وا  يارب  تشهب  رد  ياهناخ  ادخ  دنک  انب  يدجسم  هک  ره  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  و 

یلاعت قح  دـنک  بوراـج  ار  يدجـسم  هکره  هک : دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
هرهب ود  ادـخ  دنـشاپیم  مشچ  هب  هک  ییوراد  ردـق  هب  درب  رد  هب  هبورکاخ  زا  هک  یـسک  و  دـسیونب ، وا  يارب  ندرک  دازآ  هدـنب  کی  تباوث 

. دیامرف تمارک  وا  هب  تمحر  زا  میظع 
دنـشک مشچ  رد  هک  ییوراد  ردـق  هب  دـنک و  بوراـج  هعمج  بش  هبنـشجنپ و  زور  رد  ار  يدجـسم  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دزرمایب ار  شناهانگ  یلاعت  قح  درب  رد  هب  هبورکاخ 
ناـگناوید و ندـش  لـخاد  زا  و  نتخورف ، ندـیرخ و  زا  دـییامرف  باـنتجا  ار  دوخ  ياهدجـسم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 

. ندرک دنلب  ادص  و  ندز ، دح  ندرک و  يراج  ماکحا  و  هدشمگ ، يارب  ندز  دایرف  و  نالاسدرخ ،
. ددرگ وا  ياهدرد  عفد  بجوم  دزادنین  دجسم  هب  درب و  ورف  دجسم  تمرح  يارب  زا  غامد  بآ  هکره  هک : دومرف  و 

شرع نالماح  هکئالم و  هتسویپ  دزورفارب ، یغارچ  ادخ  دجاسم  زا  يدجـسم  رد  هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
. دشاب دجسم  نآ  رد  غارچ  نآ  زا  یینشور  ات  دننک  رافغتسا  وا  يارب 

: مییامنیم افتکا  ثیدح  دنچ  داریا  هب  باتک  نیا  رد  تسا . هدش  دراو  نآ  عاونا  ندرک و  قدصت  تلیضف  رد  رایسب  ثیداحا  هک  نادب  و 
دنکیم و فرطرب  ار  رقف  ناریقف ، رب  ندومن  قدصت  و  ناشیوخ ، ردام و  ردپ و  هب  یکین  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 

. دنکیم عفد  ار  دب  گرم  زا  عون  داتفه  دنادرگیم و  هدایز  ار  رمع 
ار ناناملـسم  زا  هناخ  کی  لها  رگا  و  منک . دازآ  هدنب  داتفه  هک  نیا  زا  مرادیم  رتتسود  منکب  جـح  کی  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

داتفه هک  نیا  زا  مرادیم  رتتسود  مراد  هاگن  قلخ  لاؤس  زا  ار  ناشیا  يور  مناشوپب و  ار  ناـشیا  ناـیرع  منادرگ و  ریـس  ار  ناـشیا  هنـسرگ 
. منکب جح 
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هب ار  يزور  و  اعد ، هب  دوخ  زا  ار  اـهالب  دـییامن  عفد  و  قدـصت ، هب  ار  دوخ  ناراـمیب  دـینک  اود  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
چیه و  دنوشیم . نآ  عنام  کی  ره  هک  دیآیم  نوریب  ناطیـش  دصتفه  ماک  زا  قدصت  هک  یتسرد  هب  و  قدصت . هب  دیروآورف و  دوخ  بناج 

تسد هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیامرفیم ) لوبق  ینعی   ) دیآیمرد ادخ  تسد  هب  لوا  و  نمؤم ، رب  ندرک  قدصت  زا  تسین  رتنارگ  ناطیـش  رب  زیچ 
. دیآرد لئاس 

هیاـس وا  رـس  رب  وا  قدـصت  هک  نمؤـم ، هیاـس  زا  ریغ  تسا  شتآ  همه  تماـیق  نیمز  هـک : دوـمرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  و 
. دنکفایم

. دیامن بلط  اعد  وا  زا  دهدب و  يزیچ  لئاس  هب  دوخ  تسد  هب  رامیب  هک  تسا  بحتسم  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 
. درذگیمنرد نآ  زا  الب  هک  دییامن  قدصت  دادماب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

: ینعی کیلع  ماسلا  تفگ : تشذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  رب  يدوهی  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
دومرف دیبلط . وت  يارب  زا  گرم  درک و  گرم  هب  مالس  وت  رب  هک : دنتفگ  هباحص  داب . وت  رب  هک : دومرف  باوج  رد  ترـضح  داب . وت  رب  گرم 

تفر سپ  دوب . شکمزیه  يدوهی  نآ  و  درم . دهاوخ  دیزگ و  دهاوخ  ار  شرـس  تشپ  يرام  زورما  و  مدرک ، در  وا  رب  ار  نامه  زین  نم  هک :
نوچ راذگ . نیمز  رب  ار  مزیه  هتشپ  نیا  هک : دومرف  ترضح  دمایب ، نوچ  تشگرب . تسب و  تشپ  رب  درک و  عمج  یمزیه  هتـشپ  ارحـص و  هب 
ریغب تفگ : يدرک ؟ راک  هچ  زورما  يدوهی  يا  هک : دیسرپ  ترـضح  تشاد . نادند  هب  رتیبوچ  هک  دش  رهاظ  نایم  نآ  رد  يرام  تشاذگب 

نآ ادـخ  قدـصت ، نامه  هب  هک : دومرف  ترـضح  مدروخ . ار  یکی  مداد و  لئاس  هب  ار  یکی  متـشاد ، نان  هدرگ  ود  هک  مدرکن  يراک  نیا  زا 
. یمدآ زا  ار  دب  ياهگرم  دیامنیم  عفد  هقدص  هک : دومرف  سپ  تفرگ . ار  رام  نآ  ناهد  بوچ ، هک  درک  عفد  وا  زا  ار  الب 

تسوحن يادخ  دیامن  عفد  وا  زا  دهاوخ  هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
بـش لوا  رد  هک  دیاب  ددرگ ، لیاز  وا  زا  بش  تسوحن  دهاوخ  هک  ره  و  یقدصت . هب  دیامن  حاتتفا  زور  نآ  يادـتبا  رد  هک  دـیاب  ار ، يزور 

. قدصت هب  دیامن  حاتتفا 
دنوادخ بضغ  شتآ  ناهنپ  قدصت  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. دناشنیم ورف  ار  نایملاع 
زا رتهب  ناهنپ  تدابع  نینچمه  و  تسا ، راکـشآ  قدـصت  زا  هب  ناـهنپ  قدـصت  راـمع  يا  هک : دومرف  یطاـباس  راـمع  هب  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا راکشآ  تدابع 
ناـن و زا  رپ  یناـبنا  تشذـگیم ، بش  زا  ياهراـپ  دنتـشازگیم و  نتفخ  زاـمن  نوچ  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  و 
ار ترضح  نآ  یسک  و  دندومنیم ، تمـسق  ناشیا  رب  دنتـشگیم و  هنیدم  يارقف  ياههناخ  هب  دنتفرگیمرب و  دوخ  شود  هب  رز  تشوگ و 

. تسا هدوب  ترضح  نآ  زا  هک  دنتسناد  دش  عطقنم  ناشیا  زا  ریخ  نآ  دومرف و  تلحر  ایند  زا  ترضح  نوچ  و  تخانشیمن .
دندمآ و نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوب و  هدش  یـشراب  يرات  بش  هک  سینخ  نب  یلعُم  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

! هللا مسب  هک : دومرف  داتفا . ترضح  نآ  زا  يزیچ  هار  يانثا  رد  و  مدش . ناور  ترضح  بقع  زا  هتسهآ  نم  دندش و  هدعاسینب  هلظ  هجوتم 
: هک دومرف  موش ! وت  يادف  یلب  متفگ : یلعم ؟ ییوت  هک : دومرف  درک . مالـس  مدمآ و  کیدزن  هب  نم  لاح  نیا  رد  نادرگرب . نم  رب  ادـنوادخ 

ترـضح هب  متفاییم  هچنآ  تسا . هدش  هدنکارپ  يرایـسب  نان  هک  مدید  مدیلام ، تسد  نوچ  هد . نم  هب  یبایب  هچنآ  امن و  صحفت  تسد ، هب 
. مدادیم

دومرف مریگ . رس  رب  نم  هک  هدب  مدرگ ! وت  يادف  متفگ : تشادرب . مناوتیمن  نم  هک  تسه  ترضح  نآ  اب  نان  زا  رپ  یگرزب  نابنا  هک  مدید 
. ایب نم  اب  نکیلو  وت ، زا  نتشادرب  هب  مرتراوازس  نم  هک :

نان هدرگ  ود  ای  هدرگ  کی  کی  ره  نیلاب  ریز  رد  هتـسهآ  ترـضح  دناهدیباوخ و  یتعامج  مدـید  میدیـسر ، هدـعاسینب  هلظ  هب  نوچ  سپ 
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رگا هک : دومرف  دناهعیش ؟ دنسانشیم و  ار  قح  اهنیا  مدرگ ! وت  يادف  هک : مدرک  ضرع  سپ  میتشگرب . دندیناسر و  همه  هب  ات  دنتـشاذگیم 
هک نادب  و  کمن . رد  یتح  مدرکیم  تمسق  ناشیا  دوخ و  نایم  يواسم  ار  دوخ  لام  هک  لام ، رد  مدرکیم  تاساوم  ناشیا  اب  دندوب  هعیش 

ار نآ  دوخ  ادـخ  هک  قدـصت  زا  ریغب  تسا  هدومرف  ررقم  نآ  يارب  یظفاح  يرادهنیزخ و  هک  نآ  رگم  تسا  هدرکن  قلخ  ار  زیچ  چـیه  ادـخ 
دییوبیم دیسوبیم و  تشادیمرب و  سپ  تشاذگیم ، لئاس  فک  رد  ار  نآ  ار ، يزیچ  دومرفیم  قدصت  هاگره  مردپ  و  دیامرفیم . ظفح 

ناسآ ار و  میظع  ناهانگ  دنکیم  وحم  ار و  راگدرورپ  بضغ  دـناشنیم  ورف  بش  قدـصت  هک  یتسرد  هب  تشاذـگیم . وا  تسد  رد  زاب  و 
کی تشذگ و  ایرد  رانک  رب  یـسیع  ترـضح  هک  یتسرد  هب  و  دنکیم . دایز  ار  رمع  لام و  زور  قدـصت  و  ار ، تمایق  باسح  دـنادرگیم 
نینچ هک : دومرف  دوب . وت  توق  نیا  يدرک ؟ نینچ  ارچ  هللاحور  ای  دنتفگ : نایراوح  زا  یـضعب  تخادـنا . بآ  هب  ار  دوخ  توق  زا  نان  هدرگ 

. تسا میظع  ادخ  دزن  شباوث  و  دنروخب ، ایرد  ناروناج  هک  مدرک 
. دوشیم تکرب  یتدایز  نید و  يادا  ثعاب  قدصت  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

هک یـشیوخ  رب  قدـصت  هک : دومرف  تسا ؟ رتـهب  قدـصت  مادـک  هک : دـندومن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک : دومرف  و 
. دنک ینمشد 

تـسیب ار  نمؤم  ناردارب  هب  ناسحا  هلـص و  و  ربارب ، هدـجیه  ار  ضرق  و  دـنهدیم ، باوث  ربارب  هد  ار  قدـصت  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  و 
. ربارب راهچ  تسیب و  ار  ناشیوخ  تناعا  محر و  هلص  و  ربارب ،

ياههناخ هب  و  بش ، رد  دنتفرگیم  شود  رب  نان  نابنا  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلانب  یلع  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  و 
. دنسانشن ار  ترضح  نآ  هک  دندیشوپیم  ار  ور  ندومرف  اطع  ماگنه  رد  و  دندیناسریم ، ارقف 

ياهبـش قدـصت  هب  ناشیا  شاعم  هک  دـندوب  رایـسب  یتعامج  هناخ  ره  رد  هک  دوب  هنیدـم  رد  هناخ  دـص  هک  تسا  نآ  تاـیاور  یـضعب  رد  و 
. دنتسنادیمن تشذگیم و  نیسحلانب  یلع  ترضح 

دنداتسیایم و اههناخ  رد  رب  هک  دوب  رایسب  و  دناهدروآیم . ترضح  نآ  هک  دنتسناد  دش . عطق  اهنآ  دومرف  تلحر  اقب  راد  هب  ترضح  نوچ 
. دمآ نابنا  بحاص  هک  دندرکیم  يداش  دندشیم ، ادیپ  ترضح  نوچ  دندربیم و  راظتنا 

ياهنیپ دننام  دوب  اههنیپ  ترضح  نآ  كرابم  فتک  رب  دندادیم  لسغ  ار  ترضح  نآ  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  هعیش  ینـس و  بتک  رد  و 
بآ اهبش  رد  ناگیاسمه  ارقف و  يارب  زا  و  دندربیم ، ارقف  هناخ  هب  دوخ  شود  رب  هک  نارگ  ياهراب  يرایـسب  زا  دشابیم ، رتش  يوناز  رب  هک 

. دندیشکیم
. دنتخپیم دندرکیم و  هراپهراپ  دنتشکیم و  ار  يدنفسوگ  هک  دندومرفیم  دنتـشادیم ، هزور  هک  يزور  ترـضح  نآ  هک : تسا  لوقنم  و 
ار نآ  و  دیروایب . اههساک  هک : دندومرفیم  سپ  دنتفاییم . توق  قَرَم  نآ  يوب  زا  دنتـشادیم و  گید  نآ  رب  ار  ور  دـشیم  ماش  نوچ  سپ 

. دندومرفیم راطفا  امرخ  نان و  رب  دوخ  دندومنیم و  تمسق  ناگیاسمه  ارقف و  رب 

نانمؤم تاجرد 

عزفیف هرـصب ، فطخی  داکی  رون  هل  عملیف  هرـصب ، عفریل  دـبعلا  نا  و  ضرألا . ءامـسلا و  نیب  اـمک  هجردـلا  قوف  هنجلا  یف  هجردـلا  رذاـبأ  اـی 
ناک هنا  هل : لاقیف  اذکه ؟ یلع  لضف  دق  ایندلا و  یف  اعیمج  لمعن  انک  نالف  یخأ  لوقیف : کیخأ . رون  اذـه  لاقیف : اذـه ؟ ام  لوقیف : کلذـل 

. یضری یتح  اضرلا  هبلق  یف  لعجی  مث  المع . کنم  لضفأ 
يرون دنکیم ، الاب  بناج  هب  رظن  هدنب  هک  یتسرد  هب  و  نیمز . زا  تسا  نامـسآ  يدنلب  دننام  رگید  هجرد  زا  تشهب  هجرد  يدنلب  رذوبا  يا 

: هک دیوگیم  دوشیم و  ناسرت  سپ  دنک . روک  دـیابرب و  ار  وا  هدـید  هک  تسا  کیدزن  ینـشور  يرایـسب  زا  هک  ددرگیم  عمال  وا  يارب  زا 
اجنیا رد  ارچ  میدرکیم ؛ تدابع  رگیدکی  اب  ایند  رد  وا  ام و  هک : دیوگیم  تسوت . نمؤم  ردارب  نالف  رون  نیا  هک : دنیوگیم  تسیچ ؟ نیا 
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یـضار دوخ  هبترم  هب  هک  دـنراذگیم  يدونـشخ  وا  لد  رد  سپ  دوب . رتهب  شلمع  وت  زا  وا  هک : دـنیوگیم  دراد ؟ یتداـیز  نم  رب  ردـق  نیا 
. دشاب هتشادن  ملا  دشاب و 

نانمؤم هودنا  اهتبیصم و  تالکشم ، رد 

مل و  منهج ، دراو  هؤانث  لج  هللا  هدعوأ  دق  نزحی و  فیکف ال  انیزح ، الا  نمؤم  اهیف  حبصأ  ام  و  رفاکلا . هنج  نمؤملا و  نجـس  ایندلا  رذابأ  ای 
یتح انیزح  اهیف  لازی  امف  یلاعت . هللا  نم  اباوث  یغتیب  رصتنی  الف  نملظیل  و  هظیغت ، ارومأ  تابیـصم و  اضارمأ و  نیقلیل  و  اهنع . رداص  هنأ  هدعی 

. همارکلا هحارلا و  یلا  یضفأ  اهقراف  اذاف  اهقرافی .
. نزحلا لوط  لثم  یلع  لج  زع و  هللادبع  ام  رذابأ  ای 

نوزحم هنوگچ  و  مومغم . نوزحم و  رگم  ایند  رد  دنکیمن  حبص  ینمؤم  چیه  و  تسا . نارفاک  تشهب  تسا و  نانمؤم  نادنز  ایند  رذوبا  يا 
دمآ و دهاوخ  نوریب  نآ  زا  هک  تسا  هدومرفن  هدعو  و  دش ، دـهاوخ  منهج  دراو  هک  تسا  هدومرف  دـیعو  ار  وا  ادـخ  هک  نآ  لاح  دـشابن و 
و دروآیم . مشخ  هب  ار  وا  هک  دنچ  يرما  اهتبیـصم و  اهدرد و  اهـضرم و  دسریم  وا  هب  دیامنیم و  تاقالم  ایند  رد  و  تفای . دهاوخ  تاجن 

. دنکیمن وا  يرای  ترصن و  یسک  دننکیم و  وا  رب  ملظ 
ایند زا  نوچ  سپ  دیامن . تقرافم  ایند  زا  ات  تسا  نیزح  ایند  رد  اهتهج  نیا  هب  نمؤم  سپ  دراد . ادخ  زا  باوث  دـیما  ندوب ، مولظم  نآ  رد  و 

. تمعن تمارک و  تحار و  هب  دسریم  تفر  نوریب 
. هودنا يرایسب  يزارد و  لثم  درادن  باوث  ادخ  ياهتدابع  زا  یتدابع  چیه  رذوبا  يا 

و دـسریم . ناشیا  هب  نازحا  اهالب و  نامیا  بتارم  روخرد  و  تسا ، هدرکن  قلخ  نمؤم  تحار  يارب  ار  ایند  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هک  نادـب 
بسح هب  و  تسا . یفاک  مهیلع  هللا  تاولص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ياهتنحم  ایصوا و  ایبنا و  لاوحا  رد  رظن  لاقم  نیا  تقیقح  نتـسناد  يارب 

رد دهز  بجوم  و  بیاصم ، اهالب و  دننام  دنادرگیمن  میالم  راومه و  دنکیمن و  حالصا  ار  یمدآ  سفن  زیچ  چیه  هک  تسا  مولعم  هبرجت 
. ددرگیم يدزیا  سدقا  بانج  هب  هجوت  ایند و 

میظع رجا  میظع  ياـهالب  رب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هچناـنچ 
اضر و ادخ  دزن  ار  وا  دشاب  یـضار  رگا  سپ  دنادرگیم . التبم  میظع  يالب  هب  ار  وا  دراد  تسود  ار  هدنب  ادخ  نوچ  و  دـنیامرفیم . تمارک 

. دوب دهاوخ  یهلا  طخس  وا  يارب  دیآ  طَخَس  هب  رگا  و  دوب ، دهاوخ  يدونشخ 
: هک دومرف  اهـضرم ؟ نیا  لثم  یـسیپ و  هروخ و  هب  دوشیم  التبم  نمؤم  ایآ  هک : دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریَُکب  نب  هللادبع  و 

؟ نمؤم يارب  زا  رگم  ار  الب  دناهدرک  ررقم  رگم 
زا و  دـنیامنن ، قیدـصت  ار  شنخـس  و  دـننکن ، لوبق  ار  شلوق  هک  نیا  رب  تسا  هتفرگ  ار  نمؤم  ناـمیپ  ادـخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. ماقتنا زا  تسا  عونمم  وا  ایند  رد  هک  اریز  دوخ ؛ تحیضف  هب  رگم  دیناشن  دناوتن  ورف  ار  دوخ  مشخ  و  دیشک ، دناوتن  ماقتنا  نمشد 
هارمگ ماقم  رد  هک  یناطیـش  و  دـنک ؛ رازآ  ار  وا  هک  ياهیاسمه  دـشابیمن : یلاخ  تلـصخ  راـهچ  زا  نمؤم  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

وا رب  ارتفا  هک  اریز  تسا  رتراوشد  وا  رب  همه  زا  رخآ  نیا  و  درب . ار  وا  دـسح  هک  ینمؤم  و  دـیامن ؛ وا  يوریپ  هک  یقفاـنم  و  دـشاب ؛ وا  ندرک 
. دننکیم لوبق  مدرم  ددنبیم و 

زا مرادیم  مرش  نم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
منادرگیم التبم  ار  وا  دش  لماک  شنامیا  هک  ياهدنب  و  دیامن . رتس  نآ  هب  ار  دوخ  تروع  هک  متشاذگیمن  ياهنهک  وا  رب  دوخ ، نمؤم  هدنب 

. دوخ هکئالم  اب  میامنیم  تاهابم  وا  هب  دومن  ربص  رگا  و  منادرگیمرب ، وا  هب  دش  گنتلد  رایسب  رگا  سپ  يزور . یمک  توق و  فعض  هب 
اهالب هب  مدرم  نیرتالتبم  هک : تسا  هتـشون  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  باتک  رد  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
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ردـق هب  نمؤم  دوشیم  التبم  و  تسا . رتالتبم  دـشاب  رتهب  ناـشیا  زا  دـعب  هک  سک  ره  سپ  ناـشیا . يایـصوا  ناـشیا  زا  دـعب  و  دـناناربمغیپ ،
ار ایند  یلاعت  قح  هک  اریز  تسا ، بعـص  دـیدش و  شیالب  تسا  حیحـص  شلمع  تسا و  تسرد  شنامیا  هک  ره  سپ  دوخ . يوکین  لامعا 

شیالب تسا  فیعض  شلمع  تسا و  تسس  شنید  هک  ره  و  تسا . هدومرفن  ررقم  ایند  رد  ار  رفاک  تبوقع  تسا و  هدادن  رارق  نمؤم  باوث 
. تسپ ياهنیمز  هب  ناراب  زا  راکزیهرپ  نمؤم  هب  تسا  رتکیدزن  الب  و  تسا . مک 

رازآ ار  وا  هک  دنازیگنایمرب  وا  يوس  هب  ار  یسک  یلاعت  قح  هتبلا  دشاب  یهوک  هلق  رد  نمؤم  رگا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 
. دهدب باوث  ار  وا  ات  دنک 

اوه رد  داتـسرفیم . نیمز  يوس  هب  ار  کلم  ود  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
هک لیا  يایرد  هب  تسا  هداتـسرف  ارم  یلاعت  قح  تفگ : يوریم ؟ بلطم  هچ  هب  هک : تفگ  يرگید  هب  یکی  دـندرک . تاـقالم  ار  رگیدـکی 

رفاک نآ  ات  دننک  راکش  وا  يارب  هک  مروآرد  رابج  نآ  دایـص  ماد  هب  منارب و  ار  یهام  نآ  تسا ، هدرک  وزرآ  یهام  نارابج ، زا  يرابج  کی 
: هک دیسرپ  يرگید  زا  وا  سپ  دسرب . دوخ  ياهوزرآ  ياهتنم  هب  ایند  رد 

تدابع اهبـش  درادیم و  هزور  اهزور  هک  ینمؤم  هدـنب  کی  تسا . هداتـسرف  رتبیجع  يراک  هب  ارم  تفگ : تسا ؟ هداتـسرف  راـک  هچ  هب  ار  وت 
ار وا  گـید  هـک  موریم  تـسا . هتـشاذگ  راـب  رب  دوـخ  راـطفا  يارب  یگید  تـسا ، فورعم  اهنامـسآ  رد  وا  يادـص  وا و  ياـعد  دـنکیم و 

. دسرب ناحتما  التبا و  هبترم  تیاهن  هب  شنامیا  ببس  هب  نمؤم  نآ  ات  منک  نوگنرس 
. تسا هدینادرگ  شنمشد  يالب  ریت  هناشن  ایند  رد  ار  شتسود  یلاعت  قح  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

. درک تیاکش  ترـضح  نآ  هب  یناشیرپ  زا  دمآ و  یـصخش  مدوب . مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  هک : تسا  لوقنم  هعامـس  زا  و 
هنوگچ هفوک  نادنز  هک : دندیـسرپ  صخـش  نآ  زا  یتعاس  زا  دعب  سپ  دـهدیم . یجرف  ادـخ  بیرق  نع  هک  نک  ربص  هک : دومرف  ترـضح 

: تفگ تسا ؟
رگم یـشاب ؟ تمعن  تحار و  رد  هک  یهاوخیم  ینادنز و  رد  وت  هک : دومرف  دنراتفرگ . یلاح  نیرتدب  هب  شلها  تسوبدب و  گنت و  رایـسب 

؟ تسا نمؤم  نادنز  ایند  هک  ینادیمن 
زاب ناشیا  زا  هک  نآ  رگم  دتـسرفیمن  نیمز  هب  ياهفحت  چـیه  هک  تسه  صلاخ  ناگدـنب  نیمز  رد  ار  ادـخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دتسرفیم ناشیا  يوس  هب  هک  نآ  رگم  دتسرفیمن  ییالب  چیه  و  درادیم ،
. مییالب رد  ماش  حبص و  نایعیش  امش و  ام و  و  یندربورف . الب ] رد   ] دربیم ورف  ار  وا  درادیم ، تسود  هک  ار  ياهدنب  ادخ  هک : دومرف  و 

رب و  یندادهطوغ ، الب  رد  ار  وا  دهدیم  هطوغ  دراد ، تسود  ار  ياهدنب  ادخ  هاگره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  و 
هب دوز  یبلطیم  هچنآ  هک  مرداق  نم  نم ! هدنب  يا  کیبل  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  دـنکیم  اعد  نوچ  سپ  ینتخیر . ار  الب  دزیریم  ورف  وا 

. وت يارب  زا  تسا  رتهب  منک  هریخذ  وت  يارب  زا  رگا  اما  متسرفب ، وت  يوس 
دوش و وا  هودنا  ثعاب  هک  دوش  ضراع  يرما  ار  وا  هک  نآ  رگم  درذگیمن  بش  لهچ  نمؤم  رب  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 

. دوش هاگآ  رکذتم و  نآ  ببس  هب 
دندـمآرد وا  هناـخ  هب  نوچ  دومن . توـعد  یماـعط  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  یـصخش  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسکـشن داتفین و  نیمز  رب  دـش و  دـنب  یخیم  رب  هار  نایم  رد  داتفا و  مخت  نآ  درک و  مخت  يراوید  يالاب  رب  یغرم  هک  دـندومرف  هدـهاشم 
یتسار هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  قح  هب  دییامرفیم ؟ بجعت  مخت  نیا  زا  هک : تفگ  صخـش  نآ  دندومن . بجعت  لاح  نیا  زا  ترـضح  سپ 

دندومرف دندومرفن و  لوانت  وا  ماعط  زا  دنتساخرب و  دندینش  ار  نیا  نوچ  ترـضح  تسا . هدیـسرن  نم  هب  یناصقن  زگره  هک  تسا  هداتـسرف 
. تسین يریخ  وا  رد  و  تسین ، یتجاح  وا  رد  ار  ادخ  دسریمن  وا  هب  یصقن  هکره  هک :

هک یلزانم  اهتمعن و  هب  تبسن  هک  اریز  تسوا ، نجـس  ایند  هک  مه ، دشاب  تمعن  تیهافر و  رد  نمؤم  رگا  اهالب  نیا  زا  رظن  عطق  هک  نادب  و 
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التبم ایند  ياهالب  عیمج  هب  رفاک  رگا  و  تسا . نادـنز  وا  يارب  هک  دـنهد  وا  هب  ار  ایند  مامت  رگا  هدومرف  ررقم  وا  يارب  ترخآ  رد  یلاعت  قح 
. دوب دهاوخ  وا  تشهب  تسا  هدش  ایهم  وا  يارب  ترخآ  رد  هک  اهباذع  نآ  هب  تبسن  دشاب ،

هب هدش  راوس  نابسا  رب  رخاف  ياههماج  اب  باحصا  ناشیوخ و  زا  یعمج  اب  هیلع  هللا  تاولـص  نسح  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ 
نمؤم و نادنز  ایند  هک : تسا  هتفگ  امـش  ربمغیپ  لوسر ! دنزرف  يا  تفگ : دروخرب و  یـشکراخ  يدوهی  ریپ  هار  ضرع  رد  دنتفریم . یهار 

ینک هدـهاشم  ترخآ  رد  ارم  ياج  رگا  هک : دومرف  مراتفرگ ؟ تنحم  نیا  هب  نم  يراوس و  تیهافر  نیا  هب  وت  ارچ  سپ  تسا . رفاـک  تشهب 
. تسوت تشهب  يراد  هک  لاح  نیا  هک  ینادیم  ینیبب  ار  دوخ  ياج  رگا  و  تسا ، نادنز  نم  يارب  نیا  هک  ینادیم 

یلاعت قح  هک  نآ  هب  تسا  هراشا  دش ، دهاوخ  منهج  دراو  هک  دناهدومن  دیعو  هک : دناهدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  بانج  هچنآ  اما  و 
لوق هب  شاهمجرت  هک  ایثج . اهیف  نیملاظلا  رذن  اوقتا و  نیذلا  یجنن  مث  ایضقم . امتح  کبر  یلع  ناک  اهدراو  الا  مکنم  نا  و  هک : دیامرفیم 

مزج و وت  راـگدرورپ  رب  منهج  رب  ناـمدرم  دورو  نیا  و  دوشیم ، منهج  دراو  هک  رگم  ناـیمدآ  امـش  زا  تسین  هک : تسا  نآ  نارـسفم  رثکا 
و ار ، ناراـکزیهرپ  میهدیم  تاـجن  سپ  دـش .) دـهاوخ  عقاو  هتبلا  هک  تسا  ياهدـعو  ینعی   ) نآ رب  تسا  هدـش  هدرک  مکح  و  تسا . مزـال 

. نآ لوه  تدش و  زا  دنشاب  ناگدمآ  رد  وناز  هب  هک  یتلاح  رد  شتآ  رد  ار  ناراکمتس  میراذگیم 
ار یضعب  دنرذگ . نآ  يوررب  ای  دنوش ، رـضاح  منهج  دزن  هک  نآ  ای  هک  تسا  لوخد  ینعم  هب  اجنیا  رد  دورو  هک  تسا  فالخ  هک  نادب  و 

مالـس دَرب و  نانمؤم  رب  نکیلو  دـش  دـنهاوخ  منهج  لخاد  رفاـک  نمؤم و  زا  سک  همه  تسا و  لوخد  ینعم  هب  دورو  هک  تسا  نیا  داـقتعا 
. دیناسر دهاوخن  ررض  ناشیا  هب  دش و  دهاوخ 

و تسا ، لوخد  ینعم  هب  دورو  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دناهدرک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  نارـسفم  هچنانچ 
و دوب . مالسلا  هیلع  میهاربا  رب  هچنانچ  دشاب  تمالس  درـس و  نانمؤم  رب  خزود  نکیلو  دیآرد ، خزود  رد  هک  نآ  رگم  دنامن  رجاف  رب و  چیه 

. دنراذگب نآ  رد  ار  نارفاک  دنروآ و  نوریب  ار  نانمؤم  نآ  زا  دعب 
هیلع قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  نومـضم  نیا  و  دـنوش . رـضاح  منهج  راـنک  رب  هک  تسا  نآ  دورو  زا  دارم  هک : دـناهتفگ  یـضعب  و 

: هک دومرف  ترضح  و  تسا . لوقنم  مالسلا 
. میدش نآ  لخاد  هک  هن  میدیسر ، نآ  رانکرب  ینعی  میدش ؟ نالفینب  بآ  دراو  هک : دیوگیم  هک  برع  زا  يونشیمن 

. تسا منهج  يور  رب  هک  تسا  طارص  رب  نتشذگ  دورو  زا  دارم  هک : دناهتفگ  یضعب  و 
هدومرف تاجن  هدـعو  ار  ناـیقتم  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  تسا ، هدرکن  ار  نآ  نتفر  نوریب  هدـعو  هک : دـناهدومرف  ترـضح  هچنآ  و 

. رفک كرش و  زا  یقتم  هب  دناهدرک  ریسفت  ار  یقتم  نارسفم ، رثکا  و  تسا . نایقتم  هلمج  زا  هک  درک  دناوتیمن  مزج  ینمؤم  ره  و  تسا ،
. ملعی هللاو 

نتسیرگ عرضت و  بلق و  تقر  رد 

هراشا

ملعلا اوتوا  نیذـلا  نا  لاقف : ءاملعلا  تعن  لج  زع و  هللا  نأل  هعفنی . ام ال  ملع  یتوا  نوکی  نأ  قیقحل  هیکبی ، ام ال  ملعلا  نم  یتوا  نم  رذابأ  ای 
مهدـیزی نوکبی و  ناقذألل  نورخی  الوعفمل و  اـنبر  دـعو  ناـک  نا  اـنبر  ناحبـس  نولوقی  ادجـس و  ناـقذألل  نورخی  مهیلع  یلتی  اذا  هلبق  نم 

. اعوشخ
. نورعشی نکل  هللا و  نم  دیعب  یساقلا  بلقلا  نا  كابتیلو . نزحلا  هبلق  رعشیلف  عطتسی  مل  نم  و  کبیلف ، یکبی  نأ  عاطتسا  نم  رذابأ  ای 

. ددرگن عفتنم  نآ  زا  هک  دشاب  هتفای  یملع  هک  نیا  هب  تسا  راوازـس  وا  دوشن  وا  هیرگ  فوخ و  ثعاب  هک  دـنهدب  یملع  ار  هک  ره  رذوبا  يا 
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ملع هب  فصتم  دـندوب و  هداد  ناـشیا  هب  ملع  هک  ناـنآ  هک : تسا  هدومرف  هک  نیا  هب  ار  اـملع  تسا  هدومن  فصو  لـجوزع  يادـخ  هک  اریز 
وا و باحـصا  یـشاجن و  دننام  اهنآ ، هب  دندوب  ملاع  قباس و  ناربمغیپ  ياهباتک  هب  دنتـشاد  نامیا  ینعی   ) نآرق لوزن  زا  شیپ  دندوب  هدیدرگ 
هب ای   ) یهلا رما  میظعت  يارب  هدجـس  هب  دوخ  ياهخنز  هب  دـنتفایم  ناشیا ، رب  نآرق  دوشیم  هدـناوخ  نوچ  رذوبا ) ناملـس و  لثم  ناـشیا  ریغ 

، خنز رب  هدجس  و  نآرق . لازنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لاسرا  زا  دندوب ، هدناوخ  دوخ  بتک  رد  هک  یهلا  هدعو  زاجنا  رب  رکـش  تهج 
زا خنز  يادتبا  هک  تسا  نیا  يارب  ندومن  ریبعت  ناونع  نیا  هب  و  تسور . رب  هدجس  دارم  ای  نآرق ، لوزن  زا  شیپ  تسا  هدوب  ناشیا  هدجـس  ای 
زا ای : دـنهدیم  تبـسن  وا  هب  ناکرـشم  هک  نآ  زا   ) ام راـگدرورپ  تسا  هزنم  دـنیوگیم : و  ددرگیم ). کـیدزن  نیمز  هب  ور  ياـضعا  ریاـس 

ياهنقذ هب  دـنتفایم  و  درادیمن . فلخت  تسا و  عقاو  ام  راگدرورپ  هدـعو  هک  یتسرد  هب  تسا . هدرک  هقباـس  بتک  رد  هک  ياهدـعو  فلخ 
. ار ناشیا  عرضت  ینتورف و  عوضخ و  نآرق  ندینش  دنادرگیم  هدایز  و  دوجس ، تلاح  رد  دنیرگیم  هدجس و  رد  دوخ 

دنادرگ دوخ  لد  راعش  ار  هودنا  نزح و  دشابن ، رداق  هک  یـسک  و  دیرگب . یهلا  فوخ  زا  هک  دیاب  دشاب ، هیرگ  رب  رداق  هک  یـسک  رذوبا  يا 
. دننادیمن نالدگنس  نکیلو  ادخ  زا  تسا  رود  تواسقاب  تخس و  لد  هک  یتسرد  هب  درادب . هیرگ  هب  دهج  هب  ار  دوخ  و 

یهلا و ياهباذـع  گرم و  دای  ترثک  هب  نآ  و  تسا . هیرگ  عرـضت و  بلق و  تقر  هدیدنـسپ ، لاصخ  هدـیمح و  تافـص  هلمج  زا  هک  نادـب 
بابـسا هدـمع  و  دوشیم . لصاح  تسا  بلق  تواسق  بجوم  هک  تسا  هدـش  دراو  راـبخا  رد  هک  يروما  زا  ندومن  زارتحا  تماـیق و  لاوها 
ياههار برقا  و  تشذـگ . باب  نیا  رد  ثیداحا  هچنانچ  تسا  نادـب  ایند و  لها  تبحاصم  ترـشاعم و  ناـهانگ و  باـکترا  بلق  تواـسق 

. تسا تابوقع  زا  یصالخ  تاجاح و  لوصح  بجوم  هیرگ  و  تسا . تاجانم  هثاغتسا و  عرضت و  هار  نایملاع  دنوادخ  يوس  هب  برق 
لاؤس یلاعت  قح  زا  تاجانم  ماگنه  رد  یسوم  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  یقن  یلع  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
هاـگن شتآ  یمرگ  زا  ار  وا  يور  یـسوم  يا  هک : دیـسر  یحو  دوـش ؟ ناـیرگ  وـت  سرت  زا  وا  نامـشچ  هـک  يازج  تـسیچ  یهلا  هـک : درک 

. منادرگیم نمیا  ار  وا  تمایق  زور  عزف  فوخ و  زا  مرادیم و 
هب ادخ  یهلا ، فوخ  زا  دوش  کشا  رپ  وا  نامشچ  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
زا رـصق  نآ  رد  و  رهاوج ، دیراورم و  هب  دشاب  نیزم  هک  دـیامرف  تمارک  وا  هب  تشهب  رد  يرـصق  دزیریم  وا  هدـید  زا  هک  ياهرطق  ره  يازا 

. دشاب هدرکن  روطخ  یسک  رطاخ  رب  هدینشن و  شوگ  هدیدن و  مشچ  هچنآ  دشاب  هدوب  یهلا  ياهتمعن 
زا تسه  يرود  شرع ، اـت  يرثلاتحت  نیباـم  زا  هداـیز  تشهب  یمدآ و  ناـیم  هک  تسا  رایـسب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
هب مشچ  کلپ  زا  تشهب  هب  دوشیم  رتکیدزن  هک  نآ  ات  ناهانگ ، زا  ینامیـشپ  يور  زا  یهلا  سرت  زا  دـنکیم  هیرگ  سپ  ناـهانگ . يرایـسب 

. مشچ
و دشاب . رایسب  وا  هیرگ  تمایق  زور  رد  و  دشاب ، رایسب  ایند  رد  وا  هدنخ  بعل ، وهل و  هب  هک  یـسک  رایـسب  هچ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. دشاب رایسب  وا  هدنخ  يداش و  تشهب  رد  تمایق  زور  رد  و  دشاب ، ناسرت  دیرگ و  دوخ  ناهانگ  رب  رایسب  ایند  رد  هک  یسک  رایسب  هچ 
ياهایرد نآ  زا  ياهرطق  هک  کشا  تارطق  رگم  تسه ، ینزو  یلیَک و  ار  نآ  هک  نآ  رگم  تسین  زیچ  چـیه  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

ددرگ يراج  ور  رب  نوچ  و  دنیـشنن ، يراوخ  تلذم و  رابغ  زگره  وا  يور  رب  دوش  بآ  زا  رپ  یـسک  مشچ  نوچ  و  دـناشنیم . ورف  ار  شتآ 
محر هدـنیرگ  نآ  تکرب  هب  ار  تما  نآ  ادـخ  دـنک  هیرگ  یتما  ناـیم  رد  ياهدـنیرگ  رگا  و  دـنادرگ ، مارح  منهج  شتآ  رب  ار  ور  نآ  ادـخ 

. دیامن
سرت زا  بش  یکیرات  رد  هک  یکـشا  هرطق  زا  یلاعت  يادخ  دزن  تسین  رتبوبحم  ياهرطق  چـیه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  ترـضح  و 

. دشابن ادخ  ریغ  نآ  زا  ضرغ  دیآ و  نوریب  یهلا  باذع 
هک ياهدـید  مشچ : هس  رگم  تمایق  زور  رد  تسا  ناـیرگ  هدـید  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  و 

دشاب هتـسیرگ  هک  ياهدید  و  یهلا ؛ تعاط  رد  دشاب  هدیـشک  يرادیب  هک  ياهدید  و  تسا ؛ هدرک  مارح  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  دشاب  هدیـشوپ 
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. یلاعت قح  سرت  زا  بش  لد  رد 
و دـیآیمن ، میرگب و  مهاوخیم  هک : مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  هک : تسا  لوقنم  رامع  نب  قاحـسا  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
؛ یلب هک : دومرف  نیا ؟ تسا  زیاج  ایآ  دـیایب . هیرگ  دوش و  لـصاح  تقر  ارم  هرک  منکیم  داـی  ار  دوخ  ناـگدرم  زا  یـضعب  هک  تسا  رایـسب 

. ناوخب ار  ادخ  يدمآرد  هیرگ  هب  نوچ  نک و  دای  ار  ناشیا 
بوخ رایسب  هبهب ، سگم ، رس  لثم  دیآ  نوریب  یکشا  رگا  سپ  رادب . هیرگ  هب  ار  دوخ  دیاین  هیرگ  ار  وت  رگا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. تسا
یهلا يانث  دـمح و  میظعت و  لوا  سپ  یـشاب ، هتـشاد  ادـخ  هب  یتجاح  ای  یـشاب  هتـشاد  فوخ  يرما  زا  رگا  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

رـس ردق  هب  هچرگا  رادب  هیرگ  هب  ار  دوخ  بلطب و  ار  دوخ  تجاح  تسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  وگب و  تسا  راوازـس  هچنانچ 
. دشاب یسگم 

. دشاب نایرگ  دشاب و  هدجس  رد  هک  تسا  یتقو  لجوزع  يادخ  هب  هدنب  لاوحا  برقا  هک : تفگیم  مردپ  هک  یتسرد  هب 
ادخ هار  رد  هک  ینوخ  هرطق  هرطق : ود  زا  تسین  رتبوبحم  ادخ  دزن  ياهرطق  چـیه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  و 

. ددرگ يراج  ادخ  يارب  بش  یکیرات  رد  هک  یکشا  هرطق  و  دوش ؛ هتخیر 
ریغب ياهیاس  هک  يزور  رد  دوب  دنهاوخ  یهلا  شرع  هیاس  رد  هک  دناسک  تفه  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

یفخم پچ  تسد  زا  دنک و  قدصت  تسار  تسد  هب  هک  یـصخش  و  دنک ؛ زامن  دوش و  تدابع  رد  هک  یناوج  و  لداع ؛ ماما  دـشابن ؛ نآ  زا 
دنیبب و ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  یصخش  و  ددرگ ؛ يراج  یهلا  فوخ  زا  شاهدید  بآ  دنک و  دای  تولخ  رد  ار  ادخ  هک  یـصخش  و  دراد ؛
و ددرگرب ؛ دجسم  يوس  هب  زاب  هک  دشاب  وا  تین  رد  دیآ و  نوریب  دجسم  زا  هک  یصخش  و  مرادیم ؛ تسود  ادخ  يارب  زا  ار  وت  هک : دیوگب 

. مسرتیم نایملاع  راگدرورپ  زا  نم  هک : دیوگب  وا  دناوخب و  دوخ  یکیدزن  هب  ار  وا  یلامج  بحاص  نز  هک  یصخش 

تساجر فوخ و  لوا : هرمث 

ینفاخ اذا  و  همایقلا . موی  هتفخأ  ایندـلا  یف  یننمأ  اذاف  نینمأ . هل  عمجأ  و ال  نیفوخ ، دـبع  یلع  عمجأ  ال  یلاعت : كرابت و  هللا  لوقی  رذابأ  اـی 
. همایقلا موی  هتنماء  ایندلا  یف 

. همایقلا موی  رش  نم  وجنی  نأ ال  یشخ  هرقتح و  ایبن ال  نیعبس  لمعک  هل  ناک  الجر  نأ  ول  رذابأ  ای 
. هل رفغیف  اقفشم . تنک  ینا  امأ  لوقیف : همایقلا . موی  هبونذ  هیلع  ضرعیل  دبعلا  نا  رذابأ  ای 

عزفیف هئیـسلا ، لمعیل  لجرلا  نا  و  نابـضغ . هیلع  وه  هللا و  یتأی  یتح  تارقحملا  لمعی  اهیلع و  لکتیف  هنـسحلا ، لمعیل  لـجرلا  نا  رذاـبأ  اـی 
. همایقلا موی  انماء  لجوزع  هللا  یتأیف  اهنم ،

هینیع بصن  بنذلا  کلذ  نوکی  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  یمأ -  تنأ و  یبأب  کلذ -  فیک  و  تلقف : هنجلا . هب  لخدیف  بنذیل  دـبعلا  نا  رذابأ  ای 
. هنجلا لخدی  یتح  لج  زع و  هللا  یلا  اراف  هنم  ابئات 

. ینامألا لج  زع و  هللا  یلع  ینمت  و  اهاوه ، هسفن و  عبتا  نم  زجاعلا  و  توملا . دعب  امل  لمع  هسفن و  بدأ  نم  سیکلا  رذابأ  ای 
رگا سپ  ار . ینمیا  ود  وا  يارب  منکیمن  عمج  و  ار ، فوخ  ود  دوخ  هدنب  رب  منکیمن  عمج  نم  هک : دـیامرفیم  نایملاع  دـنوادخ  رذوبا  يا 
نمیا تمایق  زور  رد  ار  وا  ایند ، رد  تسا  ناسرت  نم  زا  رگا  و  مناسرتیم ؛ ار  وا  تمایق  زور  رد  تسین ، فیاخ  تسا و  نمیا  نم  زا  اـیند  رد 

. منادرگیم
رـش زا  دباین  تاجن  ادابم  هک  نیا  زا  دشاب  ناسرت  درامـش و  ریقح  ار  نآ  دیابیم  دـشاب  هتـشاد  ربمغیپ  داتفه  لمع  لثم  یـسک  رگا  رذوبا  يا 

. تمایق زور 
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نیا زا  مدوب  ناـسرت  هتـسویپ  هک : دـیوگیم  وا  سپ  تماـیق . زور  رد  ار  شناـهانگ  وا  رب  دـننکیم  ضرع  ار  هدـنب  هک  یتـسرد  هب  رذوبا  يا 
. دزرمآیم ار  وا  ادخ  نیا ، ببس  هب  سپ  ناهانگ .

رد نوچ  هک  نآ  ات  درامـشیم ، لهـس  ریقح و  دنکیم و  ناهانگ  و  دنکیم ، نآ  رب  دامتعا  دـنکیم و  هنـسح  هدـنب  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
سپ تسا ، رذح  رد  دسرتیم و  نآ  زا  دنکیم و  یهانگ  یصخش  هک  یتسرد  هب  و  تسا . كانمـشخ  وا  رب  ادخ  دیآیم  ادخ  دزن  هب  تمایق 

. درادن كاب  دیآیم و  ادخ  دزن  نمیا  تمایق  رد 
. دوشیم تشهب  لخاد  نآ  ببس  هب  دنکیم و  یهانگ  ياهدنب  هاگره  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 

: هک دومرف  هللا ؟ لوسر  ای  داب -  وت  يادف  مردام  مردپ و  دوشیم -  نینچ  هنوگچ  هک : تفگ  رذوبا 
لخاد نآ  ببـس  هب  ات  دربیم ، هانپ  دزیرگیم و  ادـخ  هب  نآ  باذـع  زا  دـنکیم و  هبوت  نآ  زا  تسوا و  نامـشچ  ربارب  رد  هتـسویپ  هانگ  نآ 

. دوشیم تشهب 
هک تسا  یـسک  نآ  زجاع  و  گرم ؛ زا  دـعب  لاوها  يارب  زا  دـنک  راـک  دراد و  بعت  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  نآ  كریز  رذوبا  يا 

. دشاب هتشاد  هیلاع  بتارم  تشهب و  يوزرآ  اوه ، تعباتم  اب  دنک و  اهوزرآ  ادخ  رب  دنک و  نآ  ياهشهاوخ  سفن و  تعباتم 
. دوشیم لصاح  ار  نافراع  هرمث  دنچ  هدیدرگ  رداص  تلاسر  هبیط  هرجش  زا  هک  هیسدق  تاملک  نیا  زا 

هدوب لاـمک  هجو  رب  ود  ره  اـجر  فوخ و  نمؤم  لد  رد  هک  دـیابیم  و  تسین ، ياهراـچ  تلـصخ  ود  نیا  هب  فاـصتا  زا  ار  نمؤم  هک  نادـب 
دیاب و  تسا . هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  یهلا  باذع  زا  ندوب  نمیا  یهلا و  تمحر  زا  ندوب  دیماان  و  دـشاب . يرگید  يواسم  کی  ره  دـشاب و 

. ندوب سویأم  فوخ و  و  ندش ، رورغم  اجر و  نایم  درک  قرف 
. ندوب نآ  بلاط  یهلا و  تمحر  هب  نتشاد  دیما  زا : تسا  ترابع  اجر  هک  نادب 

. يوعد نآ  رد  تسا  بذاک  وا  دـیامن ، ریخ  لامعا  كرت  دـنک و  اجر  ياوعد  هک  یـسک  سپ  دوشیم . رهاظ  لامعا  رد  اجر  قدـص  راثآ  و 
: هک دیوگ  و  دشاپن ، مخت  دـنکن و  مخـش  دـنکن و  تعارز  یعراز  رگا  هک  نآ  لثم  تسا ، همیمذ  تافـص  نیرتدـب  زا  تسا و  هرِغ  نیا  هکلب 

مخت دروآ و  لمع  هب  تسا  رورـض  تعارز  رد  هچنآ  رگا  و  دیما . اجر و  هن  تسا  تهافـس  نیع  نیا  دیآرب ، تعارز  نیا  هک  مراد  دـیما  نم 
رد تساـجب و  وا  دـیما  دـیامرف ، تمارک  یلاـعت  قح  هک  مراودـیما  هک : دـیوگ  دورب و  دوخ  تعارز  رـس  رب  زور  ره  دـهدب و  بآ  دـشاپب و 

. تسا قداص  دوخ  ياوعد 
راودـیما یهلا  لضف  هب  دـنکن و  دامتعا  دوخ  لمع  رب  دروآ و  اج  هب  طیارـش  اب  ار  هحلاص  لامعا  هک  یـسک  يونعم ، ياهتعارز  رد  نینچمه 

تمحر زا  يدیماان  نیا  دـنک ، لمع  كرت  دوش و  ادـخ  زا  سأی  ثعاب  ار  وا  فوخ  رگا  فوخ : رد  نینچمه  و  تساجر . بحاص  وا  دـشاب ،
فوخ نیا  دـیامن ، ماـمتها  تاداـبع  رد  دـنک و  تاـمرحم  كرت  هک  دوش  ثعاـب  ار  وا  فوـخ  رگا  و  تسا ؛ كرـش  هبترم  رد  تسا و  یهلا 

. تسا نازیرگ  نآ  زا  هتبلا  تسا ، ناسرت  فیاخ و  يزیچ  زا  هک  ره  هک  اریز  تسا  قداص 
سپ مسرتیم . وا  زا  نم  دیوگ : دنک و  وا  ناهد  رد  تسد  دشاب و  هداتسیا  يریش  دزن  یصخش  هک  تسا  نآ  تباب  زا  لثم ، هب  لوا  قش  نآ  و 

. تسا باذع  بجوم  هک  دوشیم  دنچ  يرما  بکترم  ارچ  دسرتیم  یهلا  باذع  زا  هک  دیوگ  تسار  هک  یسک 
رد رکفت  هب  ددرگ ، لمع  رد  یتسس  بجوم  هک  دسرت  دناد و  بلاغ  دوخ  رب  ار  دیما  اجر و  رگا  و  دشاب ، دوخ  سفن  بیبط  دیابیم  یمدآ  و 

كرت ببـس  نیا  هب  هک  دسرت  دوش و  بلاغ  وا  رب  فوخ  رگا  و  دنادرگ . رکذـتم  ار  دوخ  فوخ ، ثیداحا  تایآ و  رکذـت  و  یهلا ، تابوقع 
. دنادرگ راودیما  ار  دوخ  ادخ  یهانتمان  لضف  رد  رکفت  رابخا و  تایآ و  هب  دیامن ، لمع 

، کی ره  یتدایز  هب  هک  تسین  زیچ  کی  اجر  فوخ و  لحم  هک  اریز  دراد ؛ تافانم  اجر  تیاهن  اب  فوخ  تیاـهن  هک  دـنکن  مهوت  یـسک  و 
لحم و  دـشابیمن . فوخ  هنوگ  چـیه  وا  زا  تسا و  تمحر  لضف و  ضحم  وا  و  تسا ، يدزیا  بانج  اجر  لـحم  هکلب  ددرگ . مک  يرگید 

و درادیم . دیما  دوخ  دنوادخ  زا  و  دسرتیم ، دوخ  زا  یمدآ  سپ  تسوا . ياهیدب  ناهانگ و  اهشهاوخ و  تاوهش و  یمدآ و  سفن  فوخ ،
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دیامنیم رکفت  وا  ياهتمعن  یهلا و  لضف  رد  هک  نادـنچ  و  ددرگیم ، هداـیز  شفوخ  دـیامنیم  رکفت  دوخ  بویع  اهیدـب و  رد  هک  نادـنچ 
. ددرگیم هدایز  شدیما 

هاگره نم  يالوم  يا  هک : دـناهدومرف  ینعم  نیا  هب  هراشا  ییاـج  رایـسب  رد  اـهاعد  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نیدجاسلادیـس  ترـضح  هچناـنچ 
. موشیم راودیما  مرگنیم  وت  وفع  رد  نوچ  و  موشیم ، ناسرت  منیبیم  ار  دوخ  ناهانگ 

. تسا هدش  دراو  رایسب  تایآ  ثیداحا و  نیماضم  نیا  رب  و 
ادخ زا  دـنزرف  يا  هک : دومرف  تیـصو  ار  دوخ  دـنزرف  نامقل  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 

هب سنا  نج و  هانگ  اب  رگا  هک  رادب  دیما  نانچ  وا  زا  و  درک . دـهاوخ  باذـع  ار  وت  یـشاب  هتـشاد  ار  سنا  نج و  باوث  رگا  هک  سرتب  نانچ 
رد هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  چیه  هک : تفگیم  مردپ  هک : دومرف  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  درک . دـهاوخ  محر  ار  وت  يروآ  يور  وا  هاگرد 

. دنکیمن یتدایز  نآ  رب  دنجنسب  يرگید  اب  هک  ار  کی  ره  هک  اجر ، رون  يرگید  و  فوخ ، رون  یکی  تسه : رون  ود  وا  لد 
وا ایوگ  هک  سرتب  ادخ  زا  نانچ  قاحسا  يا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک : تسا  لوقنم  رامع  نب  قاحـسا  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک ینادیم  رگا  و  يوشیم ؛ رفاک  دنیبیمن  ار  وت  وا  هک  ینکیم  نامگ  رگا  سپ  دـنیبیم . ار  وت  وا  ینیبیمن  ار  وا  وت  رگا  سپ  ینیبیم . ار 

رتلهــس ناگدـننکرظن  عـیمج  زا  ار  وا  سپ  ینکیم ، وا  تیــصعم  وا  روـضح  رد  دـنادیم و  ار  وـت  لاوـحا  دـنیبیم و  ار  وـت  لاـح  هـمه  رد 
. ياهدرمش

زیچ همه  زا  ار  وا  ادـخ  دـسرتن  ادـخ  زا  هک  ره  و  دـناسرتیم ، وا  زا  ار  زیچ  همه  ادـخ  دـسرت  ادـخ  زا  هکره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دناسرتیم

تبغر ایند  هب  وا  سفن  دسرتیم  ادخ  زا  هک  ره  و  دـشابیم ، ناسرت  فیاخ و  وا  زا  تخانـش  ار  ادـخ  هکره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دنکیمن

ام دنیوگیم : دننکیم و  ناهانگ  هک  دنتسه  امش  نایعیـش  زا  یعمج  هک : دومن  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  و 
: هک دومرف  ترضح  میراد . ادخ  تمحر  هب  دیما 

يزیچ دـیما  هکره  دـنراودیما . هک  دـننکیم  نامگ  دـناهدش و  لیام  دوخ  سفن  ياـهوزرآ  هب  دنتـسین . اـم  هعیـش  ناـشیا  دـنیوگیم . غورد 
. دشابیم نازیرگ  نآ  زا  دسرتیم  يزیچ  زا  هک  ره  و  دنکیم ، راک  نآ  لیصحت  يارب  زا  درادیم 

تـسآ هدیزرمآ  ار  اهنآ  ادخ  هک  دنادیمن  هک  هتـشذگ  ناهانگ  زا  سرت  دشابیم : فوخ  ود  نایم  رد  نمؤم  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
رگم دنکیمن  حبـص  يزور  چیه  رد  وا  سپ  درک . دـهاوخ  بسک  کلاهم  ناهانگ و  هچ  هک  دـنادیمن  هک  شرمع  هدـنیآ  زا  سرت  و  هن ؛ ای 

. یلاعت قح  فوخ  رگم  دروآیمن  حالصا  هب  ار  وا  و  ناسرت ، فیاخ و 
يارب دنکن  راک  ات  دشابیمن  راودیما  ناسرت و  و  دشابن ، راودیما  ناسرت و  ات  ددرگیمن  زیاف  نامیا  هب  نمؤم  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. درادیم دیما  دسرتیم و  نآ  زا  هچنآ 
هنأـش یلاـعت  قـح  هک : دوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 

ار دوخ  دننک و  یعس  رگا  هک  یتسرد  هب  دننکیم . نم  ياضر  لیصحت  يارب  زا  هک  یلامعا  رب  ناگدننک  لمع  دننکن  دامتعا  هک : دیامرفیم 
قحتـسم و  دوب ، دنهاوخ  هدیـسرن  نم  تدابع  هنُک  هب  و  دوب ، دـنهاوخ  رـصقم  هنیآره  نم ، تدابع  رد  دوخ  ياهرمع  مامت  رد  دـنیامرف  بعت 

هک دـیاب  نکیلو  دوب . دـنهاوخن  نآ  هیلاع  تاجرد  تسهب و  قحتـسم  و  نم ، ياهباوث  اـهتمارک و  زا  دـنیامنیم  بلط  ار  هچنآ  دوب  دـنهاوخن 
تمحر لاح  نیا  رد  هک  دنوش  نئمطم  دنراد  نم  هب  هک  یکین  نامگ  هب  و  دنـشاب ، نم  لضف  راودیما  و  دـشاب ، نم  تمحر  رب  ناشیا  دامتعا 

منم هک  یتسرد  هب  دـناشوپیم . ناـشیا  رد  وفع  هماـج  نم  شزرمآ  دـسریم و  ناـشیا  هب  نم  يدونـشخ  دوشیم و  ناـشیا  لاـح  لـماش  نم 
. نابرهم رایسب  هدنشخب  رایسب  دنوادخ 
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قح هب  هک : دومرف  ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
دوخ دنوادخ  هب  هک  یکین  نامگ  نظ و  نسح  هب  رگم  دسریمن  ترخآ  ایند و  ریخ  ینمؤم  هب  هک  تسین ، يدنوادخ  وا  زجب  هک  يدـنوادخ 
زجب هک  يدنوادخ  قح  هب  و  ندرک . نانمؤم  تبیغ  كرت  و  مدرم ، ترـشاعم  رد  قلخ  نسح  و  دراد ، دوخ  راگدرورپ  زا  هک  يدیما  و  دراد ،

هتـشاد دوخ  راگدرورپ  هب  هک  يدب  نامگ  ببـس  هب  رگم  رافغتـسا  هبوت و  زا  دعب  ار  ینمؤم  دنکیمن  باذع  ادـخ  هک  تسین ، يدـنوادخ  وا 
، تسین يدنوادخ  وا  زجب  هک  يدنوادخ  قح  هب  و  ندرک . نانمؤم  تبیغ  مدرم و  اب  یقلخدب  هب  و  دیامن ، ریـصقت  ادـخ  هب  دـیما  رد  و  دـشاب ،
هب تسا و  میرک  یلاعت  قح  هک  اریز  دیامنیم . لمع  وا  اب  وا  نامگ  قفو  رب  ادـخ  هک  نآ  رگم  تسین  وکین  ادـخ  هب  شنامگ  هدـنب  چـیه  هک 
هب دـشاب و  هتـشاد  کین  نامگ  وا  هب  نمؤم  هدـنب  هک  نیا  زا  درادیم  مرـش  دـنکیم و  ایح  و  اـهیکین ، تاریخ و  عیمج  تسوا  تردـق  تسد 

تادابع تاعاط و  هب  وا  ياهباوث  هب  دیرادب و  وکین  نامگ  دوخ  دنوادخ  هب  سپ  دنادرگ . لطاب  ار  وا  دیما  دیامن و  لمع  وا  اب  وا  نظ  فالخ 
. دییامن تبغر 

. دوخ هانگ  زا  رگم  یسرتن  و  يرادن ، ادخ  ریغ  زا  دیما  هک  تسا  نآ  ادخ  هب  نظ  نسح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
، یهلا فوخ  زا  دیامن  بانتجا  نآ  زا  دـهد و  دور  یتوهـش  ای  یهانگ  ار  هکره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زاو 

تمارک وا  هب  تسا  هدومرف  هدعو  نآرق  رد  هچنآ  و  دنادرگ ، نمیا  ار  وا  تمایق  زور  ربکا  عزَف  زا  و  دنادرگ ، مارح  ار  منهج  شتآ  وا  رب  ادخ 
ود ار  وا  دسرتب  دوخ  دنوادخ  دزن  نداتـسیا  باسح و  ماقم  زا  هک  یـسک  ناتنج : هبر  ماقم  فاخ  نمل  و  هک : تسا  هدومرف  هچنانچ  دـیامرف ،

(. دومرف دهاوخ  تمارک  وا  هب  یلاعت  قح  هک   ) تسه تشهب 
مـالک هب  هنوـگچ  مدآ  دـنزرف  يا  هک : تسا  هدـش  دراو  دوواد  لآ  تمکح  رد  هک : دوـمرف  هیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  نـب  رفعج  ترـضح  و 

و تواسق ، اب  وت  لد  تسا  هدرک  حبـص  مدآ  دنزرف  يا  اهیدب . ناهانگ و  یتسم  زا  ياهدشن  رایـشه  هک  نآ  لاح  يوشیم و  ملکتم  تیادـه ،
. ياهدرک شومارف  ار  دوخ  راگدرورپ  تمظع  وت 

. يدوب راودیما  ار  وا  ياههدعو  يدوب و  ناسرت  وا  زا  هشیمه  یتخانـشیم  ار  وا  يراوگرزب  تمظع و  يدوب و  ملاع  دوخ  راگدرورپ  هب  رگا 
؟ ناکم نآ  رد  ار  دوخ  ییاهنت  ار و  دوخ  دحل  ینکیمن  دای  ارچ  مدآ ! دنزرف  هراچیب 

زا ار  وت  هک  یـسرت  وا  زا  سرتب  و  دهدن ، تئرج  یـصاعم  رب  ار  وت  هک  يدیما  رادب  دیما  ادخ  زا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
. دنادرگن دیماان  وا  تمحر 

. دیوگ نخس  هک  دشاب  هتشاذگن  ینابز  وا  يارب  یهلا  فوخ  هک  تسا  یسک  فیاخ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
منهج شتآ  هب  هک  دیامرف  رما  یلاعت  قح  هک  ار  هدنبرخآ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
لاؤس وا  زا  سپ ، دـینادرگ . شرب  هک : دـیامرف  یلاعت  قح  سپ  دـنک . بقع  هب  یهاگن  منهج ، هب  دـنرب  ار  وا  نوچ  هک  دـشاب  ياهدـنب  دـنرب ،

: هک دیامرف  یتسرف . منهج  هب  ارم  هک  متشادن  وت  هب  نامگ  نیا  نم  ادنوادخ  دیوگ : يدرکیم ؟ رظن  افق  هب  ارچ  هک : دیامن 
سپ ینادرگ . نکاـس  ارم  دوخ  تشهب  رد  يزرماـیب و  ارم  ناـهانگ  هک  دوب  نیا  نم  ناـمگ  اراـگدرورپ  دـیوگ : یتـشاد ؟ نم  هب  ناـمگ  هچ 

هک مروخیم  دـنگوس  دوخ  نأش  تعفر  يراوگرزب و  اهتمعن و  لالج و  تزع و  هب  نم ! هکئالم  يا  هک : دـیامرف  هنأش  یلاعت  رابج  دـنوادخ 
شتآ هب  ار  وا  تشادیم  ناـمگ  نیا  نم  هب  تعاـس  کـی  رگا  و  تسا ، هتـشادن  نم  هب  کـین  ناـمگ  دوـخ  رمع  زا  تعاـس  کـی  هدـنب  نـیا 

نظ هک  ياهدنب  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  سپ  دیرب . تشهب  هب  ار  وا  دیوگیم  هک  یغورد  نیا  هب  مدیناسرتیمن .
متننظ يذـلا  مکنظ  مکلذ  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  دـنکیم ، لمع  وا  نامگ  هب  وا  اب  ادـخ  دـشاب  هتـشاد  دوخ  راگدرورپ  هب  وکین 

كاله ار  امش  دیراد . دوخ  راگدرورپ  هب  هک  تسا  يدب  نامگ  نیا  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  نیرساخلا . نم  متحبصأف  مکیدرأ  مکبرب 
. ناراکنایز هلمج  زا  دیدرک  حبص  سپ  درک ،

تسا نانمؤم  هبنت  بجوم  ناشیا  لاوحا  رکذت  هک  نافیاخ  صصق  زا  یضعب  نایب  رد  میود : هرمث 
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لوا هصق 

دـندش و راوس  یتشک  هب  شلها  اـب  یـصخش  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
و داتفا . رحب  ریازج  زا  ياهریزج  هب  دش و  دنب  ياهتخت  رب  هک  درم  نآ  نز  رگم  دـندش  قرغ  یتشک  نآ  لها  عیمج  تسکـش و  ناشیا  یتشک 
: تفگ نج ؟ زا  ای  یسنا  زا  وت  تفگ : داتفا  نز  نآ  رب  شرظن  نوچ  تشذگیمن . یقـسف  چیه  زا  هک  دوب  یقـساف  نزهار  درم  هزیزج  نآ  رد 

نآ هک  دید  دش ، حـیبق  لمع  نآ  هجوتم  نوچ  دـمآرد و  تعماجم  تئیه  هب  دـیبسچ و  وا  رب  تفگن و  نخـس  نز  نآ  اب  رگید  سپ  مسنا . زا 
. دزرلیم دنکیم و  بارطضا  نز 

؟ ياهدرک راـک  نیا  لـثم  زگره  هک : دیـسرپ  مسرتیم . دوـخ  دـنوادخ  زا  هک : درک  نامـسآ  هب  هراـشا  ینکیم ؟ بارطـضا  ارچ  هک : دیـسرپ 
هک نآ  لاح  یـسرتیم و  ادخ  زا  نینچ  ياهدرکن ، يراک  نینچ  زگره  وت  تفگ : ماهدرکن . انز  زگره  هک  دنگوس  ادـخ  تزع  هب  هن ؛ تفگ :

. ندوب فیاخ  هب  مرتراوازس  ندیسرت و  هب  میالوا  نم  سپ  ماهتشاد . راک  نیا  رب  ربج  هب  ار  وت  تسین و  وت  رایتخا  هب 
و دنک ، هبوت  هک  تشاد  رطاخ  رد  دش و  ناور  دوخ  هناخ  يوس  هب  تفگن و  نخـس  نز  نآ  اب  چیه  دومن و  لمع  نآ  كرت  تساخرب و  سپ 
هب بهار  دش . مرگ  رایسب  باتفآ  دنتفر  هار  ياهراپ  نوچ  دش . قیفر  وا  اب  دروخرب و  یبهار  هب  هار  يانثا  رد  دوخ . ياههدرک  زا  دوب  نامیـشپ 

ياهنسح ادخ  دزن  ارم  هک : تفگ  ناوج  دنک . هیاس  ار  ام  هک  دتـسرف  يربا  ادخ  هک  نک  اعد  تسا ؛ مرگ  رایـسب  باتفآ  هک : تفگ  ناوج  نآ 
. دـندرک نینچ  وگب . نیمآ  وت  منکیم ، اعد  نم  تفگ : بهار  میامن . بلط  یتجاح  ادـخ  زا  منک و  تئرج  هک  ماهدرکن  يریخ  راک  تسین و 

. دنتفریم نآ  هیاس  رد  دش و  ادیپ  ناشیا  رس  رب  يربا  ینامز  كدنا  زا  دعب 
رد بهار  دش و  ناور  ناوج  اب  ربا  نآ  و  تفر ، رگید  هار  هب  بهار  تفر و  یهار  هب  ناوج  دش و  ادج  ناشیا  هار  دـنتفر ، هار  يرایـسب  نوچ 
هچ هک  وگب  دشن . باجتـسم  نم  ياعد  دـش و  باجتـسم  وت  ياعد  هک  يدوب  رتهب  نم  زا  وت  ناوج  يا  هک : تفگ  وا  هب  بهار  دـنام . باتفآ 

: هک تفگ  بهار  درک . لقن  ار  دوخ  هصق  ناوج  ياهدش ؟ تمارک  نیا  قحتسم  هک  ياهدرک  راک 
. یشاب بوخ  نیا  زا  دعب  هک  امن  یعس  تسا . هدیزرمآ  ار  وت  هتشذگ  ناهانگ  ادخ  يدرک  وا  تیصعم  كرت  ادخ  فوخ  زا  نوچ 

میود هصق 

: هک تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداصلادمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 
نآ و  دوب . موسوم  حالـص  قدـص و  هب  هک  تشاد  يردارب  یـضاق  نآ  و  تشاد ، ییـضاق  هاشداپ  نآ  و  دوب ، لیئارـساینب  نایم  رد  یهاشداپ 

. دوب ناربمغیپ  دالوا  زا  هک  تشاد  ياهحلاص  نز  ردارب ،
یضاق متسرفب . راک  نآ  هب  هک  نک  بلط  ار  يدمتعم  هقث  درم  هک : تفگ  یضاق  هب  دتسرفب . يراک  هب  هک  تساوخیم  ار  یصخش  هاشداپ  و 

. مرادن نامگ  دوخ  ردارب  زا  رتدمتعم  یسک  هک : تفگ 
مامتها رایـسب  یـضاق  تشاذگ . مناوتیمن  اهنت  ار  دوخ  نز  نم  تفگ : درک و  ابا  وا  دومن . وا  هب  رما  نآ  فیلکت  دیبلط و  ار  دوخ  ردارب  سپ 

: تفگ دش  رطضم  نوچ  دومن . هغلابم  درک و 
و وا ، رما  رد  شاب  نم  هفیلخ  وت  سپ  تسا . قلعتم  وا  هب  رایـسب  نم  رطاخ  و  دوخ ، نز  لثم  مرادـن  مامتها  قلعت و  زیچ  چـیه  هب  نم  ردارب ! يا 

. دوبن یضار  رهوش  نتفر  زا  نز  نآ  و  تفر . نوریب  شردارب  درک و  لوبق  یضاق  مدرگرب . نم  ات  زاسب  ار  وا  ياهراک  و  سرب ، وا  روما  هب 
و دومنیم . مادـقا  وا  ياهراک  هب  دومنیم و  لاؤس  نآ  جـیاوح  زا  دـمآیم و  نز  نآ  دزن  هب  ررکم  ردارب ، تیـصو  ياـضتقم  هب  یـضاق  سپ 
هب نم  ینکیمن  لوبق  رگا  هک : دروخ  دـنگوس  یـضاق  درک . ابا  عانتما و  نز  نآ  درک . اـنز  فیلکت  ار  وا  دـش و  بلاـغ  وا  رب  نز  نآ  تبحم 

. درک مهاوخن  لوبق  ار  راک  نیا  نم  نکب ؛ یهاوخیم  هچنآ  تفگ : تسا . هدرک  انز  نز  نیا  هک  میوگیم  هاشداپ 
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سپ نک . راسگنـس  ار  وا  هک : تفگ  هاشداپ  تسا . هدـش  تباـث  نم  دزن  تسا و  هدرک  اـنز  مردارب  نز  تفگ : تفر و  هاـشداپ  دزن  هب  یـضاق 
. منکیم راسگنس  ار  وت  الا  و  منارذگیم ، ینکیم  لوبق  رگا  منک . راسگنس  ار  وت  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  هاشداپ  تفگ : و  نز ، دزن  هب  دمآ 

: تفگ
. نکب یهاوخ  هچنآ  منکیم ؛ وت  تباجا  نم 

تـسا هدرم  وا  هک  درک  ناـمگ  هـک  یتـقو  اـت  درک . راسگنـس  ار  وا  دـنک و  يوـگ  درب و  ارحـص  هـب  ار  نز  نآ  درک و  ربـخ  ار  مدرم  یـضاق 
. دوب هدنام  یقاب  یقمر  نز  نآ  رد  و  تشگزاب .

یینارید اجنآ  رد  هک  دیسر  يرید  هب  ات  دیـشکیم  ار  دوخ  تفریم و  هار  دوخ  يور  رب  دمآ و  نوریب  وگ  زا  درک و  تکرح  دش  بش  نوچ 
ار دوخ  هصق  نز  دوـمن . لاؤـس  وا  هصق  زا  دـید و  ار  نز  نآ  دوـشگ  ار  رد  ینارید  نوـچ  و  دـش . حبـص  اـت  دـیباوخ  رید  نآ  رد  رب  دوـبیم .

. تفگزاب
. تشاد یتـیعمج  یلاـم و  و  تشادـن ، دـنزرف  نآ  ریغ  تشاد و  يدرخ  رـسپ  ینارید  نآ  و  درب . دوخ  رید  هب  ار  وا  درک و  محر  وا  رب  ینارید 

تـشاد یمالغ  ینارید  نآ  و  دنک . تیبرت  هک  داد  وا  هب  ار  دوخ  دنزرف  و  دـش ، لِمدـنُم  وا  ياهتحارج  ات  درک  اوادـم  ار  نز  نآ  ینارید  سپ 
نتشک رد  دهج  يوشیمن  یضار  نم  ترـشاعم  هب  رگا  تفگ : تخیوآرد و  وا  اب  دش و  نز  نآ  قشاع  مالغ  نآ  درکیم . تمدخ  ار  وا  هک 

. دوش رداص  نم  زا  هک  تسین  نکمم  رما  نیا  نکب . یهاوخ  هچنآ  تفگ : منکیم . وت 
، يداد وا  هب  ار  دوخ  دـنزرف  يدروآ و  ار  راکانز  نز  نیا  تفگ : دـمآ و  ینارید  دزن  هب  تشکب و  ار  ینارید  دـنزرف  دـمایب و  مـالغ  نآ  سپ 

هـصق نز  مدرک ؟ اـهیکین  هچ  وت  هب  نم  هک  ینادیم  يدرک ؟ نینچ  ارچ  تفگ : دـمآ و  نز  دزن  هب  ینارید  تسا . هتـشک  ار  وت  دـنزرف  لاـحلا 
. ور نوریب  یشاب . رید  نیا  رد  وت  هک  دوشیمن  یضار  نم  سفن  رگید  هک : تفگ  ینارید  تفگزاب . ار  دوخ 

. تسوت زاسراک  ادخ  و  نک ، هشوت  ار  رز  نیا  تفگ : درک و  نوریب  رید  زا  ار  وا  بش  رد  داد و  وا  هب  یجرخ  يارب  مهرد  تسیب  و 
، دومن لاؤس  لاح  نآ  ببس  زا  تسا . هدنز  زونه  دناهدیـشک و  راد  رب  ار  يدرم  دید  دیـسر . یهد  هب  حبـص  ات  تفر  هار  بش  نآ  رد  نز  نآ 

دنکن ادا  ات  دنـشکیم و  راد  رب  ار  وا  دراد  ضرق  مهرد  تسیب  هک  ره  هک  تسا  نانچ  هدـعاق  ام  دزن  دراد و  ضرق  مهرد  تسیب  هک : دـنتفگ 
قح وت  لثم  نم  رب  سک  چیه  نز  يا  هک : تفگ  درم  نآ  درک . صالخ  ار  درم  نآ  داد و  ار  مهرد  تسیب  نآ  نز  سپ  دـنرآیمن . ورف  ار  وا 

. میآیم وت  تمدخ  رد  يوریم  هک  اج  ره  يداد . تاجن  ندرم  زا  ارم  درادن . تمعن 
هب درم  دنوش . راوس  اهیتشک  نآ  رب  دنتساوخیم  هک  دندوب  یعمج  دوب و  اهیتشک  ایرد  رانک  رد  دندیسر . ایرد  رانک  هب  ات  دندمایب  هارمه  سپ 

سپ مروآ . وت  دزن  هب  مریگب و  یماعط  منک و  راک  دزم  هب  اهیتشک  نیا  لـها  يارب  مورب و  نم  اـت  اـمن  فقوت  اـجنیا  رد  وت  هک : تفگ  نز  نآ 
اهزیج ریاس  ربنع و  رهاوج و  اهعاتم و  عاونا  دـنتفگ : تسه ؟ عاتم  هچ  امـش  یتشک  نیا  رد  تفگ : دـمآ و  اـهیتشک  نآ  لـها  دزن  هب  درم  نآ 

؛ دوشیم رایسب  دنتفگ : دوشیم ؟ دنچ  امش  ياهعاتم  نیا  تمیق  تفگ : میوشیم . راوس  دوخ  ام  هک  تسا  یلاخ  رگید  یتشک  نیا  و  تسه .
: دنتفگ تسامش . یتشک  رد  هچنآ  عومجم  زا  تسا  رتهب  هک  مراد  يزیچ  کی  نم  تفگ : مینادیمن . ار  شباسح 

هک نآ  طرـش  هب  مشورفیم  تفگ : شورفب . ام  هب  دنتفگ : دیاهدیدن . لامج  نسح و  نآ  هب  زگره  هک  مراد  یکزینک  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ 
ار وا  رخآ  مورب . نم  ات  دیهدب  نم  هب  رز  و  دنادن . زینک  نآ  هک  دیرخب  ار  نآ  امش  دروایب و  ربخ  امش  يارب  دنیبب و  ار  وا  دورب و  امش  زا  یکی 

. ماهدیدن زگره  يزینک  نینچ  هک  دروآ  ربخ  دناتسرف و  یسک  دندرک و  لوبق  ناشیا  دینک . فرصت 
: هک دنتفگ  دندمآ و  نز  نآ  دزن  هب  ناشیا  دـش ، ادـیپان  تفرب و  وا  نوچ  و  تفرگ . رز  تخورف و  ناشیا  هب  مهرد  رازههد  هب  ار  نز  نآ  سپ 

روز هب  ار  وت  ییآیمن ، رگا  دـنتفگ : دوبن . نم  ياـقآ  نآ  تفگ : میدـیرخ . وت  ياـقآ  زا  ار  وت  دـنتفگ : ارچ ؟ تفگ : یتـشک . هب  اـیب  زیخرب و 
. میربیم

ار نز  نآ  دندوبن . نمیا  نارگید  زا  ناشیا  زا  کی  چیه  دندیسر  اهیتشک  کیدزن  هب  نوچ  تفر . ایرد  رانک  هب  ناشیا  اب  تساخرب و  راچان  هب 
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. دندرک ناور  ار  اهیتشک  دندمآرد و  رگید  یتشک  رد  همه  دوخ  دندرک و  راوس  عاتم  یتشک  يور  رب 
وا داب  تفای و  تاجن  اهعاتم  اب  نز  یتشک  دندش و  قرغ  همه  تعامج  نآ  اب  ناشیا  یتشک  داتسرف و  يداب  ادخ  دندیسر  ایرد  نایم  هب  نوچ 

رادهویم ناتخرد  اهبآ و  تسا و  یشوخ  ناکم  دید  دمآرب ، هریزج  نآ  درگ  رب  تسب و  ار  یتشک  دمآ و  دورف  یتشک  زا  درب . ياهریزج  هب  ار 
. دسر رد  گرم  ات  منکیم  یهلا  تدابع  مروخیم و  اههویم  بآ و  نیا  زا  مشابیم و  هریزج  نیا  رد  هک : تفگ  دوخ  اب  دراد .

هریزج نـالف  رد  هک  وگب  هاـشداپ و  نآ  دزن  هب  ورب  هک : دوب  ناـمز  نآ  رد  هک  لیئارـساینب  ناربمغیپ  زا  يربـمغیپ  هب  دومرف  یحو  ادـخ  سپ 
دینک لاؤس  وا  زا  دینک و  رارقا  وا  دزن  دوخ  ناهانگ  هب  دیورب و  وا  دزن  هب  همه  وت  تکلمم  لها  وت و  هک  دیاب  تسه . نم  ناگدنب  زا  ياهدـنب 
همه شتکلمم  لها  اب  هاشداپ  دیناسر  هاشداپ  نآ  هب  ار  ماغیپ  نآ  ربمغیپ  نوچ  مزرمایب . ار  امـش  ناهانگ  نم  ات  درذگرد  امـش  ناهانگ  زا  هک 

. دندید ار  نز  نامه  اجنآ  رد  دنتفر و  هریزج  نآ  يوس  هب 
ار وا  هک  ماهدرک  مکح  نم  تـسا و  هدرک  اـنز  مردارب  نز  تـفگ : دـمآ و  نـم  دزن  هـب  یـضاق  نـیا  تـفگ : تـفر و  وا  دزن  هـب  هاـشداپ  سپ 

. دوب هدادن  یهاوگ  نم  دزن  یهاوگ  و  دننک ، راسگنس 
. نیشنب دزرمایب . ار  وت  ادخ  هک : تفگ  نز  ییامن . رافغتسا  نم  يارب  هک  مهاوخیم  مشاب . هدرک  یمارح  نآ ، ببس  هب  هک  مسرتیم 

هب دوبن  یـضار  وا  و  متفر ، نوریب  رهـش  زا  و  حالـص . لضف و  تیاهن  رد  متـشاد  ینز  نم  تفگ : تخانـشیمن و  ار  وا  دمآ و  شرهوش  سپ 
راسگنس ار  وا  درک و  انز  وا  هک : تفگ  مردارب  مدرک  لاؤس  وا  لاوحا  زا  متـشگرب و  نوچ  مدرک . دوخ  ردارب  هب  ار  وا  شرافـس  و  نم . نتفر 

وا و  نیـشنب . دزرمایب . ار  وت  ادخ  هک : تفگ  نز  دزرمایب . ارم  هک  بلطب  ادخ  زا  مشاب . هدرک  ریـصقت  نز  نآ  قح  رد  هک  مسرتیم  و  میدرک .
. دناشن هاشداپ  يولهپ  رد  ار 

مهتم ار  وا  هاشداپ  دزن  درکن . لوبق  مدرک . انز  هب  فیلکت  ار  وا  مدـش و  وا  قشاع  تشاد و  ینز  مردارب  هک : تفگ  دـمآ و  شیپ  یـضاق  سپ 
. دزرمایب ار  وت  ادخ  تفگ : نز  نک . رافغتسا  نم  يارب  زا  مدرک . راسگنس  ار  وا  غورد  هب  متخاس و  انز  هب 

هک مسرتیم  مدرک و  نوریب  ار  نز  نآ  بش  رد  تفگ : درک و  لقن  ار  دوخ  هصق  دـمآ و  ینارید  سپ  ونـشب . هک : درک  شرهوش  هب  ور  سپ 
. نیشنب دزرمایب . ار  وت  ادخ  تفگ : نم . ریصقت  هب  دشاب  هدش  هتشک  دشاب و  هدیرد  ار  وا  ياهدنرد 

. دزرمایب ار  وت  ادخ  تفگ : سپ  ونشب . هک : تفگ  ینارید  هب  نز  درک . لقن  ار  دوخ  هصق  دمآ و  مالغ  سپ 
هدرک يدـب  یکین  ربارب  رد  ببـسیب  وا  نوچ  دزرماین . ار  وت  ادـخ  هک : تفگ  نز  درک . لقن  ار  دوخ  هصق  دـمآ و  هدیـشک  راد  درم  نآ  سپ 

. دوب
رهوـش هب  یجاـیتحا  رگید  ارم  و  دوـب . نم  هصق  همه  يدینـش  هچنآ  و  ماوـت . نز  نم  تفگ : درک و  ور  دوـخ  رهوـش  هـب  هدـباع  نز  نآ  سپ 
تـسد زا  هک  ینیبیم  منک . ادـخ  تداـبع  هک  يراذـگب  هریزج  نیا  رد  ارم  يوش و  فرـصتم  ار  لاـمرپ  یتـشک  نیا  هک  مهاوـخیم  تسین .

. ماهدیشک هچ  نادرم 
. دنتشگرب یگمه  تکلمم  لها  هاشداپ و  دش و  فرصتم  لام  اب  ار  یتشک  تشاذگ و  ار  وا  رهوش  سپ 

میس هصق 

هک دوب  یصخش  لیئارساینب  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  همحرلا  هیلع  هیوبابنبا 
نآ دریمب و  هک  دیسرت  دش و  رامیب  وا  ناگیاسمه  زا  یکی  سپ  دیدزدیم . ار  ناگدرم  نفک  تفاکـشیم و  ار  مدرم  ربق  هک  دوب  نیا  وا  راک 
هب تفگ : نم . يارب  يدوب  یکین  هیاسمه  تفگ : یگیاسمه ؟ رد  مدوب  نوچ  وت  اب  نم  تفگ : دـیبلط و  ار  وا  دـیابرب . ار  وا  نفک  دزد ، نفک 

یهاوخیم هک  ار  کی  ره  تفگ : تشاذگ و  وا  دزن  هب  رامیب  ار  نفک  ود  سپ  تسا . هدروآرب  وت  تجاح  هک  وگب  تفگ : مراد . یتجاح  وت 
. ربم ارم  نفک  فاکشم و  ارم  ربق  دننک  نفد  ارم  نوچ  و  دنک . نفک  نآ  رد  ارم  هک  راذگب  ار  يرگید  رادرب و  دوخ  يارب  تسا  رتهب  و 
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شابن دندرک ، نفد  ار  وا  دُرم و  صخش  نآ  نوچ  و  تشادرب . ار  رتهب  نفک  وا  ات  درک  هغلابم  رامیب  درک و  ابا  نفک  نتفرگ  زا  شابن  نآ  سپ 
هاگان تفاکـش . ار  شربق  دـمآ و  سپ  ماهتـشاذگ . اـی  ماهتـشادرب  ار  شنفک  نم  هک  دـنادیم  هچ  ندرم  زا  دـعب  درم  نیا  هک : تفگ  دوخ  اـب 

نم هک : تفگ  دوخ  نادنزرف  هب  تشگرب و  تشاذگ و  ار  نفک  دیـسرت و  وا  سپ  نکم ! هک : دنزیم  وا  رب  گناب  یـسک  هک  دینـش  ییادـص 
: تفگ يدوب . يردپ  وکین  دنتفگ : امش ؟ يارب  مدوب  يردپ  نوچ 

نم نوچ  هک  مهاوخیم  تفگ : درک . میهاوخ  نینچ  ییامرف  هچنآ  هک  وگب  دنتفگ : دیروآرب . ارم  تجاح  مهاوخیم  مراد ؛ امـش  هب  یتجاح 
ارحص بناج  هب  ار  رتسکاخ  نآ  فصن  دیآ ، يدنت  داب  هک  یماگنه  رد  دیبوکب و  ارم  ياهناوختـسا  موش ، هتخوس  نوچ  دینازوسب  ارم  مریمب 

. درک میهاوخ  نینچ  دنتفگ : ایرد . بناج  هب  ار  رگید  فصن  دیهد و  داب  هب 
ایرد هب  و  نک . عمج  تسوت  رد  هچنآ  هک : دومرف  ارحـص  هب  یلاـعت  قح  لاـح  نآ  رد  دـندروآ . اـج  هب  دوب  هدرک  تیـصو  هچنآ  دُرم ، نوـچ 

یتیـصو نینچ  هک  دـش  ثعاـب  هچ  ار  وت  هک : دومرف  تشادزاـب و  درک و  هدـنز  ار  صخـش  نآ  سپ  نک . عمج  تسوت  رد  هچنآ  هک : دوـمرف 
وت زا  ار  وت  نامـصخ  يدرک ، نینچ  نم  فوخ  زا  نوـچ  هک : دوـمرف  یلاـعت  قـح  مدرک . نینچ  وـت  سرت  زا  هک  وـت  تزع  هب  تفگ : يدرک ؟

. مزرمآیم ار  وت  ناهانگ  مزاسیم و  لدبم  ینمیا  هب  ار  وت  فوخ  منادرگیم و  یضار 

مراهچ هصق 

هاگان یمرگ . رایـسب  زور  رد  دـندوب  هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  لقن  هیوباب  نبا 
رب ار  دوخ  یناشیپ  یهاگ  دوخ و  مکـش  یهاگ  دوخ و  تشپ  یهاگ  دیتلغیم و  مرگ  نیمز  رد  دـنک و  ار  دوخ  ياههماج  دـمآ و  یـصخش 

رظن وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  و  تسا . رتمیظع  نیا  زا  یهلا  باذع  هک  شچب  سفن ! نیا  تفگیم : دیلامیم و  مرگ  نیمز 
يرگید زا  هک  مدـید  وت  زا  يراـک  ادـخ  هدـنب  يا  هک : دـندومرف  دـندیبلط و  ار  وا  ترـضح  دیـشوپ . ار  دوخ  ياـههماج  وا  سپ  دوـمرفیم .

؟ دش نیا  رب  ثعاب  ار  وت  زیچ  هچ  ماهدیدن .
بات تسا  رتدیدش  نیا  زا  هک  ار  یهلا  باذع  هک  دنادب  هک  مدیناشچ  ار  یمرگ  نیا  دوخ  سفن  هب  و  دش ، نیا  ثعاب  ارم  یهلا  سرت  تفگ :

اب وت  هب  درک  تاـهابم  وت  راـگدرورپ  هک  یتـسرد  هب  و  تسا . ندیـسرت  طرـش  هچنآ  ياهدیـسرت  ادـخ  زا  هک : دوـمرف  ترـضح  سپ  درادـن .
: تفگ دندمآ  وا  کیدزن  هب  نوچ  دنک . اعد  امـش  يارب  ات  دـیور  درم  نیا  کیدزن  هب  هک : دومرف  دوخ  باحـصا  هب  سپ  تاوامـس . هکئالم 

. نادرگ تشهب  يوس  هب  ار  ام  تشگزاب  و  نادرگ ، ام  هشوت  ار  اوقت  و  تیاده ، رب  ار  همه  رما  نک  عمج  ادنوادخ 

مجنپ هصق 

ار ناشیا  هار  نایم  رد  دنتفریم . یهار  هب  رفن  هس  شیپ  نامز  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هیوباب  نبا 
تفگ ناشیا  زا  یکی  درک . دودسم  ار  ناشیا  هار  تفرگ  ار  راغ  رد  دـمآ و  دورف  هوک  زا  یگنـس  هاگان  دـندرب . هانپ  يراغ  هب  تفرگ . یناراب 

دناد ادخ  هک  مینک  ضرع  ادـخ  هاگرد  هب  یلمع  ام  زا  کی  ره  دـییایب  دـهدیمن . تاجن  یتسار  زا  ریغب  هکلهم  نیا  زا  ار  امـش  هک  هللاو  هک :
. مییوگیم تسار  هک 

رد جـنرب  زا  يردـق  هک  دوب  هدرک  يراـک  نم  يارب  هک  متـشاد  يرودزم  نم  هک  ینادیم  وت  رگا  ادـنوادخ  هک : تفگ  ناـشیا  زا  یکی  سپ 
و مدـیرخ . اهواگ  وا  يارب  ار  نآ  لـصاح  مدرک و  تعارز  وا  يارب  ار  جـنرب  نآ  نم  سپ  دـش . ادـیپان  هتفرگن  ار  دوخ  دزم  و  دریگب ، ضوع 

اههلگ نیا  متفگ : مراد . بلط  جـنرب  یکدـنا  وت  زا  نم  تفگ : ربـب . تسوت ؛ نآ  زا  اـهواگ  نآ  متفگ : درک ، بلط  نم  زا  ار  دوخ  دزم  نوـچ 
زا ار  راک  نآ  هک  ینادیم  رگا  ادـنوادخ  مداد . وا  فرـصت  هب  ار  همه  و  تسوت . لام  همه  تسا و  هدیـسر  مه  هب  جـنرب  نآ  لـصاح  زا  همه 

. نک عفد  ام  زا  ار  الب  نیا  ماهدرک  وت  سرت 
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نادنفـسوگ ریـش  بش  ره  متـشاد و  يریپ  ردام  ردپ و  نم  هک  ینادیم  رگا  ادنوادخ  هک : تفگ  يرگید  دش . رود  گنـس  نآ  یکدنا  سپ 
دایرف یگنـسرگ  زا  ملایع  لـها و  دـندوب و  هتفر  باوخ  هب  مرداـم  ردـپ و  مدـمآ و  رید  یبش  مدروآیم . دوخ  لاـیع  ناـشیا و  يارب  ار  دوخ 

هب رتشیپ  هک  متـساوخن  و  منک ، رادیب  ار  ناشیا  هک  متـساوخن  سپ  مدادیمن . ناشیا  هب  دندروخیمن  مردام  ردـپ و  ات  بش  ره  و  دـندرکیم .
. مدیـشک ناشیا  راظتنا  لاح ، نآ  اب  حبـص  اـت  سپ  مشاـبن . رـضاح  نم  دـنهاوخ و  دـنوش و  رادـیب  ناـشیا  اداـبم  هک  متفرن  و  مهد ، نادـنزرف 

. امرف تمارک  یجرف  ار  ام  مدرک  وت  سرت  زا  ار  راک  نآ  هک  ینادیم  رگا  ادنوادخ 
. دش رترود  رگید  یکدنا  گنس  سپ 

دص ات  تفگ : مبیرفب . ار  وا  متساوخ  متشادیم و  تسود  ار  وا  رایسب  متشاد و  ییومع  رتخد  نم  هک  ینادیم  رگا  ادنوادخ  هک : تفگ  میس 
ادخ زا  تفگ : متـسشن  وا  ياپ  نایم  رد  دش و  یـضار  نوچ  و  مداد . وا  هب  مدیناسر و  مه  هب  رانید  دـص  سپ  مهدیمن . رد  نت  يرواین  رانید 
رود ام  زا  ار  الب  نیا  ماهدرک  وت  سرت  زا  هک  ینادیم  رگا  متـشذگ . رانید  دـص  زا  متـساخرب و  سپ  نکـشم . قحان  هب  ار  ادـخ  رهُم  سرتب و 

. نادرگ
. دندمآ نوریب  دیدرگ و  رود  گنس  نآ  سپ 

مشش هصق 

یعمج اب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  نسح  دنس  هب  ینیلک 
نادرگ كاپ  ارم  ماهدرک . یحیبق  لمع  يرسپ  اب  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  یصخش  دندوب . هتـسشن  هباحـص  زا 

نآ ات  ییوگیم . ینخس  نینچ  هک  تسا  هدش  يراط  ار  وت  ینونج  هکلب  هناخ ؛ هب  ورب  هک : دومرف  ترضح  نک . يراج  نم  رب  ار  یهلا  دح  و 
لثم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  ترـضح  دش ، تباث  هک  مراهچ  هبترم  رد  درک . رارقا  نینچ  دمآ و  هبترم  راهچ  هک 

. تسا هدومرف  ررقم  مکح  هس  وت 
ار وت  ای  دننزب ، تندرگ  رب  هک  ریشمش  تبرض  کی  ای  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  مکح  هس  نآ  تفگ : نک . رایتخا  یهاوخیم  هک  ار  کی  ره 

شتآ هب  هک : دومرف  تسا ؟ رتراوشد  مادـک  نینمؤـملا  ریما  اـی  تفگ : دـننازوسب . شتآ  هب  ار  وـت  اـی  دـنزادنیب ، هتـسب  اـپ  تسد و  یهوـک  زا 
: تفگ ندینازوس .

. مینک يراج  وت  رب  ار  دح  هک  وش  ایهم  هک : دومرف  ترضح  نینمؤملا . ریما  ای  تسا  رتراوشد  هک  منکیم  رایتخا  ار  نآ  نم 
دزن هب  مدیـسرت و  وت  باقع  زا  و  ینادیم ، هک  مدرک  یهانگ  ادـنوادخ  تفگ : دـش  غراف  نوچ  و  درازگ . زامن  تعکر  ود  تساـخرب و  سپ 

و باذـع ، زا  فنـص  هس  نایم  رد  دـینادرگ  ریَُخم  ارم  وا  سپ  دـنک ، كاـپ  ارم  هک  مدومن  لاؤس  وا  زا  مدـمآ و  تربمغیپ  مع  رـسپ  یـصو و 
ترخآ شتآ  هب  ارم  ینادرگ و  نـم  هاـنگ  هراـفک  ار  نـیا  هـک  میاـمنیم  لاؤـس  وـت  زا  ادـنوادخ  مدرک . راـیتخا  ار  رتراوـشد  نـم  ادـنوادخ 

. ینازوسن
. تسشن دندوب  هتخورفارب  شرود  رب  شتآ  دندوب و  هدنک  وا  يارب  زا  هک  يوگ  نایم  رد  تفر و  تساخرب و  نایرگ  سپ 

هکئـالم هک  ناوـج ، يا  زیخرب  هک : دوـمرف  ترـضح  دـندش و  ناـیرگ  یگمه  باحـصا  اـب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  سپ 
. نکم يراک  نینچ  رگید  زیخرب و  دومرف . لوبق  ار  وت  هبوت  ادخ  يدروآرد و  هیرگ  هب  ار  نیمز  هکئالم  اهنامسآ و 

متفه هصق 

ناناوج زا  يرایسب  هک  دوب  لیئارساینب  نایم  رد  يراکانز  نز  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
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. دش دهاوخ  هتفیرف  دنیبب  ار  نیا  روهـشم  دباع  نالف  رگا  هک : دـنتفگ  ناناوج  نیا  زا  یـضعب  يزور  دوب . هتخاس  دوخ  نوتفم  ار  لیئارـساینب 
ار رد  درک و  دـباع  نآ  هناـخ  دـصق  بش  ناـمه  سپ  مربن . هار  زا  ار  وا  اـت  مورن  هناـخ  هب  هک  هللاو  تفگ : دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  نز  نآ 

ناـناوج زا  یـضعب  هک : تفگ  نز  دوـمن . اـبا  دـباع  مروآ . زور  هب  ار  بش  وـت  يارـس  رد  هک  هد  هاـنپ  بشما  ارم  دـباع  يا  تفگ : تفوـک و 
نوچ دباع  دنناسریم . نم  هب  تحیضف  دنـسریم و  ناشیا  ییاشگیمن  رد  رگا  و  ماهتخیرگ ، ناشیا  زا  دنراد و  انز  دصق  نم  اب  لیئارـساینب 

. دوشگ ار  رد  دینش  ار  نخس  نیا 
هب تسد  دش و  رایتخایب  قوش  زا  دومن  هدهاشم  ار  وا  لامج  نسح و  دباع  نوچ  دنکفا و  ار  دوخ  ياههماج  دمآرد  هناخ  هب  نز  نوچ  سپ 

ار دوخ  تسد  تفر و  تخوسیم . نآ  ریز  رد  شتآ  هک  تشاد  راب  رد  یگید  و  تشادرب . وا  زا  تسد  دش و  رکذتم  لاح  رد  و  دـیناسر . وا 
. دش رداص  نآ  زا  هک  ییاطخ  نآ  يازج  هب  منازوسیم  ار  دوخ  تسد  تفگ : ینکیم ؟ راک  هچ  هک : تفگ  نز  تشاذگ . گید  ریز  رد 

. دوب هتخوس  مامت  شتسد  دندمایب  نوچ  دنازوسیم . ار  دوخ  تسد  دباع  هک  درک  ربخ  ار  لیئارساینب  تفاتش و  نوریب  سپ 

متشه هصق 

ار وا  ناطیش  سپ  دش . وا  نامهم  ینز  یبش  دوب . لیئارساینب  رد  يدباع  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
و تفریم . نوریب  شسفن  زا  لایخ  نآ  ات  تشادیم  شتآ  هب  ار  دوخ  ناتـشگنا  زا  تشگنا  کی  دروآیم  روز  وا  رب  دنچره  درک و  هسوسو 

. ام يارب  زا  وت  يدوب  ینامهم  دب  هک  ور  نوریب  هک : تفگ  نز  نآ  هب  دش  حبص  نوچ  حبص . ات  دوب  راک  نآ  رد  هتسویپ 

مهن هصق 

رظن دمآ . سدقملاتیب  هب  هک : دوب  هبترم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  دهز  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
رب هدرک و  ندرگ  رد  اهریجنز  و  دناهتـشاذگ ، رـس  رب  مشپ  زا  اـههالک  و  دناهدیـشوپ ، وم  زا  اـهنهاریپ  هک  راـبحا  ناـنابهر و  داـبُع و  هب  درک 

یهالک وم و  زا  ینهاریپ  نم  يارب  زا  ردام  يا  تفگ : دمآ و  شردام  دزن  هب  دومن  هدهاشم  ار  تعامج  نیا  نوچ  دناهتسب . دجسم  ياهنوتس 
وا اب  دیایب و  ادخ  ربمغیپ  تردپ  ات  نک  ربص  هک : تفگ  ردام  نانابهر . دابع و  اب  منکب  ادخ  تدابع  سدـقملاتیب و  هب  مورب  ات  فابب  مشپ  زا 

. منک تحلصم 
و ییامن ؟ هدارا  نیا  هک  تسا  هدش  ثعاب  ار  وت  زیچ  هچ  دنزرف  يا  هک : تفگ  ایرکز  دومن . لقن  ار  ییحی  نخس  دمآ ، ایرکز  ترضح  نوچ 
هب ایرکز  سپ  هلب . تفگ : تسا ؟ هدیـشچ  ار  گرم  هک  رتلاـسدرخ  نم  زا  ياهدـیدن  رگم  ردـپ  يا  هک : تفگ  ییحی  يدرخ . لـفط  زونه  وت 

سدقملاتیب و هب  تفر  دیـشوپ و  و  تفاب ، وا  يارب  زا  وم  نهاریپ  مشپ و  هالک  ردام  سپ  نک . نانچ  دیوگیم  هچنآ  هک : تفگ  ییحی  ردام 
. دروخ ار  شفیرش  ندب  وم  نهاریپ  هک  نآ  ات  دیدرگ  تدابع  لوغشم  دابع  اب 

ینکیم هیرگ  ایآ  ییحی  يا  هک : دیـسر  وا  هب  یهلا  باطخ  سپ  تسیرگ . هدش . فیحن  شندب  هک  دید  دوخ ، ندب  هب  درک  رظن  يزور  سپ 
هب دیـشوپ  یهاوخ  نهآ  نهاریپ  ینکب  منهج  هب  رظن  کی  رگا  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  تسا ؟ هدـش  هدـیهاک  تندـب  هک  نیا  زا 

. سالپ ضوع 
. دش ادیپ  شیاهنادند  هک  يدح  هب  دش  حورجم  شیور  هیرگ  يرایسب  زا  هک  نآ  ات  تسیرگ  ییحی  ترضح  سپ 

نینچ وت  يور  هک  دنداد  ربخ  ار  وا  دـندمآرب و  وا  درگ  هب  لیئارـساینب  دابع  و  دـندمآ ، وا  دزن  هب  ایرکز  اب  دیـسر  شردام  هب  ربخ  نیا  نوچ 
هک مدـیبلط  يدـنزرف  ادـخ  زا  نم  ینکیم ؟ نینچ  ارچ  دـنزرف  يا  تفگ : ایرکز  مدـشن . ربخاـب  نم  تفگ : تسا . هدـش  هدـیهاک  حورجم و 
زا دنرذگیمن  هک  تسه  ياهبقع  خزود  تشهب و  نایم  رد  هک : یتفگ  يدرک . رما  نیا  هب  ارم  وت  ردـپ  يا  تفگ : دـشاب . نم  رورـس  بجوم 

. یهلا فوخ  زا  دننک  هیرگ  رایسب  هک  یتعامج  رگم  هبقع  نآ 
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. دناهدومرف رما  رگید  رما  هب  ار  وت  هک  ادخ  یگدنب  رد  نک  یعس  دهج و  متفگ . نینچ  نم  دنزرف ؛ يا  هلب  تفگ :
هک يراذـگب  دوـخ  يور  فرط  ود  رب  هک  مزاـسب  وـت  يارب  زا  دـمن  هراـپ  ود  هک  یهدیم  تصخر  دـنزرف  يا  هک : تـفگ  وا  هـب  رداـم  سپ 

؟ دیامن بذج  ار  تمشچ  بآ  دناشوپب و  ار  تیاهنادند 
هدـش رت  نانچ  کشا  زا  درـشف . ار  شیاهنیتسآ  تشاذـگ و  شیور  رب  تخاس و  وا  يارب  ار  دـمن  هراپ  ود  نآ  سپ  يراد . راـیتخا  وت  تفگ :

درک و نامـسآ  يوس  هب  ور  دـش و  نایرگ  دومن  هدـهاشم  ار  لاح  نیا  ایرکز  ترـضح  نوچ  دـش . يراج  شناتـشگنا  نایم  زا  بآ  هک  دوب 
: تفگ

. يرتمیحر ناگدننک  محر  همه  زا  وت  و  تسوا ، هدید  بآ  نیا  تسا و  نم  دنزرف  نیا  ادنوادخ 
دوب رـضاح  ییحی  رگا  سپ  دومرفیم ؛ رظن  تسار  پچ و  بناج  هب  دـیوگب  هظعوم  ار  لیئارـساینب  هک  تساوخیم  ایرکز  هک  هاـگره  سپ 
نایم رد  دمآ و  هدیچیپ ، ییابع  رد  ار  دوخ  رـس  ییحی  درک . هظعوم  هب  عورـش  دوبن . رـضاح  ییحی  يزور  سپ  دربیمن . خزود  تشهب و  مان 

: هک داد  ربخ  ارم  لیئربج  نم  بیبح  هک : دومرف  دیدن . ار  وا  ایرکز  ترضح  و  تسشن . مدرم 
دنیوگیم نابضَغ  ار  نآ  هک  تسه  ییادو  هوک  نییاپ  رد  و  دنمانیم ، نارکَس  ار  نآ  هک  تسه  یهوک  منهج  رد  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح 

شتآ زا  اهتوبات  هاچ  نآ  رد  و  تسا . نآ  قمع  هار  هلاس  دص  هک  تسه  یهاچ  يداو  نآ  رد  و  تسا . هدش  هتخورفا  یهلا  بضغ  زا  هک  اریز 
. تسا شتآ  زا  اهلغ  اهریجنز و  اههماج و  اهقودنص و  اهتوبات  نآ  رد  و  تسه ،

. دش نابایب  هجوتم  هناربخیب  تساخرب و  و  نارکس . زا  میلفاغ  رایسب  هچ  هاتلفغاو . هک : دروآرب  دایرف  تشادرب و  رس  دینـش  ار  نیا  ییحی  نوچ 
گرم زا  دعب  رگم  ینیبن  ار  وا  هک  مسرتیم  هک  امن  بلط  ار  ییحی  هک : دومرف  تفر و  ییحی  ردام  دزن  هب  تساخرب و  سلجم  زا  ایرکز  سپ 

اجک هب  ییحی  ردام  يا  هک : دندیـسرپ  وا  زا  ناشیا  دیـسر . لیئارـساینب  زا  یعمج  هب  اـت  تفر  نوریب  ییحی  ترـضح  بلط  هب  رداـم  سپ  وا .
زا دیسر . یناپوچ  هب  ات  تفر  سپ  تسا . هتفر  ارحـص  هب  ور  هدینـش و  منهج  شتآ  مان  هک  موریم  ییحی  مدنزرف  بلط  هب  تفگ : يوریم ؟

. هلب تفگ : یهاوخیم . ار  ییحی  هکلب  تفگ : يدید ؟ تفص  تئیه و  نیا  هب  ار  یناوج  ایآ  هک : دومن  لاؤس  وا 
تزع هب  هک : تفگیم  هدرک ، دنلب  نامسآ  هب  رس  دوب و  هتفر  ورف  شاهدید  بآ  رد  شیاهاپ  هک  متشاذگ  هبقع  نالف  رد  ار  وا  لاحلا  تفگ :

. منیبب وت  دزن  ار  دوخ  ناکم  تلزنم و  ات  دیشچ  مهاوخن  درس  بآ  هک  نم -  يالوم  يا  وت - 
داد دنگوس  ادخ  هب  ار  وا  تشاذگ و  دوخ  ياهناتـسپ  نایم  رد  ار  شرـس  تفر و  وا  کیدزن  هب  داتفا ، يو  رب  شرظن  دمایب و  ردام  نوچ  سپ 

نهاریپ ینکب و  ار  وم  نهاریپ  هک  مراد  سامتلا  دـنزرف  يا  هک : دومن  سامتلا  وا  زا  ردام  و  تفر ، هناخ  هب  وا  اـب  سپ  دور . هناـخ  هب  وا  اـب  هک 
دومرف و لوانت  ترضح  نآ  و  تخپ ، یسدع  وا  يارب  زا  ردام  هدیشوپ و  مشپ  نهاریپ  دومرف و  لوبق  ییحی  تسا . رتمرن  نآ  هک  یشوپب  مشپ 
زا هب  ياهیاسمه  یهاوخیم و  نم  هناخ  زا  هب  ياهناخ  ییحی  يا  هک : دیـسر  ادن  وا  هب  باوخ  رد  سپ  دـش . زامن  ماگنه  ات  دوبر  ار  وا  باوخ 

؟ یبلطیم نم 
مبلطن هیاس  رگید  هک  دنگوس  وت  تزع  هب  رذگرد . نم  شزغل  زا  ادـنوادخ  تفگ : تساخرب و  باوخ  زا  دیـسر  شـشوگ  هب  ادـن  نیا  نوچ 

: هک تفگ  شردام  هب  و  سدقملاتیب . هیاس  ریغب 
. دوش نتفر  عنام  هک  تخیوآ  وا  رد  داد و  وا  هب  ار  وم  نهاریپ  ردام  روایب . ار  وم  نهاریپ  ردام  يا 

. دوشیمن عفتنم  ایند  شیع  هب  دناهدوشگ و  ار  شلد  هدرپ  هک  راذگب  ار  وا  ییحی  ردام  يا  هک : تفگ  وا  هب  ایرکز  ترضح 
دیهـش ات  درکیم  تدابع  نانابهُر  رابحا و  اب  تفر و  سدـقملاتیب  هب  دیـشوپ و  ار  هنیمـشپ  هالک  نییوم و  نهاریپ  و  ییحب ، تساـخرب  سپ 

. دش

مهد هصق 
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هتـسشن هباحـص  زا  یعمج  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  دجـسم  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ریبزلا  نب  هورُع  زا  هیوباـب  نـبا 
هب ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخیم  موق  يا  هک : تفگ  ادردـلاوبا  ار . ناوضر  تعیب  لها  ردـب و  لها  تادابع  لامعا و  میدرک  دای  سپ  میدوب .

؟ صخش نآ  تسیک  دنتفگ : دوب ؟ هدایز  تدابع  رد  شیعس  رتشیب و  شلمع  رتمک و  هباحص  همه  زا  شلام  هک  یسک 
هک یتفگ  ینخـس  هک : تفگ  وا  هب  راـصنا  زا  یـصخش  سپ  دـندینادرگ . يو  زا  ور  یگمه  تفگ  ار  نیا  نوچ  بلاـطیبا . نب  یلع  تفگ :

. درکن تقفاوم  وت  اب  سک  چیه 
نآ تمدـخ  هب  راجنلاینب  ناتـسلخن  رد  یبش  نم  دـییوگب ، نارگید  زا  دـیاهدید  هچره  زین  امـش  متفگ . مدوب  هدـید  هچنآ  نم  هک : تفگ  وا 

دومرفیم كاندرد  همغن  نیزح و  زاوآ  هب  دوب و  هدیدرگ  ناهنپ  امرخ  ناتخرد  تشپ  رد  دوب و  هدرک  هرانک  ناتسود  زا  هک  مدیسر  ترضح 
مرک دـش و  رداص  نم  زا  هک  اهیدـب  رایـسب  هچ  و  يداتـسرف ، تمعن  اهنآ  ربارب  رد  یتشادرب و  نم  شود  زا  هک  ناهانگ  رایـسب  هچ  یهلا  هک :
ریغ زا  نم  سپ  دـش . میظع  لاـمعا  ياـههمان  رد  نـم  ناـهانگ  تشذـگ و  رایـسب  وـت  تیـصعم  رد  نـم  رمع  یهلا  يدرکن . اوـسر  يدرک و 

. مرادن وزرآ  وت  يدونشخ  ریغب  مرادن و  دیما  وت  شزرمآ 
رایـسب تاعکر  ترـضح  نآ  و  مدش . ناهنپ  ناتخرد  تشپ  رد  سپ  تسا . نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  متـسناد  متفر . ادـص  نآ  یپ  زا  سپ ،

وفع و رد  نوچ  یهلا  هک : دوب  نیا  دندومرفیم  هچنآ  هلمج  زا  دندش و  تاجانم  هیرگ و  اعد و  لوغـشم  دندش  غراف  نوچ  دـندرازگ و  زامن 
هآ دوشیم . میظع  نم  رب  اهاطخ  هیلب  مروآیم  دای  هب  ار  وت  میظع  باذـع  نوچ  و  دوشیم ، ناسآ  نم  رب  نم  هاـنگ  منکیم  رکف  وت  شـشخب 

: هک هکئـالم  هب  ییوگب  سپ  ياهدومرف . اـصحا  ار  اـهنآ  وت  ماهدرک و  شوـمارف  هک  ار  دـنچ  یهاـنگ  دوـخ  لـمع  ياـههمان  رد  مناوـخب  رگا 
. ار وا  دیریگب 

لها عیمج  دیسر و  دنناوتیمن  شدایرف  هب  وا  هلیبق  دیشخب و  دنناوتیمن  تاجن  ار  وا  ناشیوخ ، هک  يریـسا  هدش و  هتفرگ  نینچ  رب  ياو  سپ 
زا هآ  دزیریم . ورف  ار  اشحا  عیمج  هک  یشتآ  زا  هآ  دنکیم . نایرب  ار  اهرگج  هک  یشتآ  زا  هآ  هک : دومرف  سپ  دننکیم . محر  وا  رب  رـشحم 

. منهج ياهشتآ  زا  هتخورفا  ياهایرد 
زا دش  بلاغ  ترضح  نآ  رب  باوخ  هتبلا  هک : متفگ  دوخ  اب  مدینشن . ترضح  نآ  زا  تکرح  ادص و  رگید  هک  نآ  ات  دنتـسیرگ  رایـسب  سپ 

بوچ هباثم  هب  دومنن و  تکرح  مداد  تکرح  هک  نادنچ  منک ، رادیب  ار  ترضح  نآ  حبص  زامن  يارب  هک  متفر  کیدزن  هب  يرادیب . يرایسب 
ترـضح هب  ار  ربخ  ترـضح و  نآ  هناخ  بناج  هب  مدـیود  و  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  متفگ : دوب . هداتفا  سحیب  شکراـبم  دـسج  کـشخ ،

بلاغ رد  هک  تسا  یشغ  نیا  ادردوبا -  يا  هللاو -  هک : دومرف  مدرک . ضرع  دوب ؟ نوچ  هصق  هک : دومرف  مدیناسر . هیلع  هللا  تاولص  همطاف 
. دهدیم ور  یهلا  سرت  زا  ار  وا  تاقوا 

هچ زا  هک : دومرف  متـسیرگیم . نم  دـندومرف . نم  يوس  هب  رظن  دـندمآ و  زاب  شوهب  دندیـشاپ . ترـضح  نآ  يور  رب  دـندروآ و  یبآ  سپ 
یماگنه رد  دـنناوخب  باسح  يوس  هب  هک  ارم  ینیبب  رگا  هک : دومرف  ینکیم . دوخ  اب  وت  هک  منیبیم  هچنآ  زا  متفگ : ادردوبا ؟ يا  ییرگیم 

دنرادب ارم  رابج  دنوادخ  دزن  دنشاب و  هدرک  هطاحا  ارم  وخدنت  هینابز  ظالغ و  هکئالم  دنشاب و  هتـشاد  دوخ  باذع  هب  نیقی  ناراکهانگ  هک 
دزن هک  درک  یهاوخ  محر  رتشیب  نم  رب  زور  نآ  رد  هنیآره  دننک ، محر  نم  رب  همه  ایند  لها  دنراذگاو و  ارم  لاح  نآ  رد  ناتسود  عیمج  و 

. تسین هدیشوپ  وا  رب  يرما  چیه  هک  مشاب  هداتسیا  يدنوادخ 
. مدیدن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  کی  چیه  زا  یتدابع  نینچ  هک  هللاو  هک : تفگ  ادردوبا  سپ 

یناسفن ياهاوه  تعباتم  تمذم  نآ و  ياهشهاوخ  سفن و  تفلاخم  حدم  رد  میس : هرمث 
: هک دیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  تسا  ناطیش  زا  هدایز  شررض  ناسنا  هراما  سفن  هک  نادب 

رگید ياج  رد  و  دیامرف . محر  ادخ  ار  هک  نآ  رگم  يدب  هب  تسا  هدننک  رما  سفن ، هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح 
هک یتسرد  هب  سپ  وا ، ياهشهاوخ  زا  ار  سفن  دنک  یهن  و  دسرتب ، وا  دزن  هبساحم  رد  نداتـسیا  نایملاع و  دنوادخ  زا  هکره  هک : دیامرفیم 
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نیا ریغب  دوبن  یتنطلس  امش  رب  ارم  هک : تفگ  دهاوخ  ناهارمگ  هب  ناطیش  تمایق  رد  هک : دیامرفیم  رگید  ياج  رد  و  تسوا . ياوأم  تشهب 
. دینک تمالم  ار  دوخ  ياهسفن  دینکم ؛ تمالم  ارم  سپ  دیدرک . نم  تباجا  مدناوخ و  ار  امش  هک 

تارمث زا  هرمث  کی  و  نآ . زا  تسا  رتراوشد  و  رهاـظ ، نانمـشد  اـب  ندرک  داـهج  زا  تسا  لـضفا  ناطیـش  سفن و  اـب  هدـهاجم  هک  نادـب  و 
دـشاب عرـش  فلاخم  هک  نآ  تادارا  سفن و  اب  میقتـسم ، لقع  هب  هک  تسا  نآ  سفن  هدـهاجم  و  تسا . راـفک  اـب  داـهج  سفن  اـب  هدـهاجم 

یـشومچ بسا  دننام  دزاس ، عرـش  عبات  دنادرگ و  قح  داقنُم  ار  وا  ظعاوم ، ثیداحا و  تایآ و  رکذت  یهلا و  تناعتـسا  هب  دیامن و  هضراعم 
. ددرگ ناسآ  نآ  رب  فیلاکت ، ياهراب  لمحت  دننادرگ و  راوهر  میلعت  ریبدت و  هب  ار  نآ  هک 

هب يرکشل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
هدنام یقاب  ناشیا  رب  رتگرزب  داهج  دندروآ و  اج  هب  ار  کچوک  داهج  هک  یتعامج  هب  ابحرم  هک : دندومرف  دنتشگرب  نوچ  دنداتسرف . داهج 

. تسا
هک تسا  یـسک  داهج  اـهداهج  نیرتهب  هک : دومرف  سپ  سفن . داـهج  هک : دومرف  تسا ؟ مادـک  رتگرزب  داـهج  هللا  لوسر  اـی  هک : دندیـسرپ 

. تسوا يولهپ  ود  نایم  رد  هک  یسفن  اب  دنک  داهج 
نانمشد زا  دینکیم  رذح  هچنانچ  دوخ ، ياهشهاوخ  اهاوه و  زا  دییامن  رذح  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

. ناشنابز ياههدرکورد  ناشدوخ و  ياهاوه  تعباتم  زا  نادرم  يارب  زا  تسین  رتنمشد  زیچ  چیه  هک  یتسرد  هب  دوخ .
: هک دیامرفیم  یلاعت  قح  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 

سفن شهاوخ  دنکیمن  رایتخا  ياهدنب  چـیه  هک  مروخیم  دـنگوس  دوخ  ناکم  تعفر  نأش و  ُولُع  رون و  يراوگرزب و  لالج و  تزع و  هب 
لوغـشم ایند  هب  ار  وا  لد  و  منادرگیم ، هبتـشم  وا  رب  ار  اـیند  و  مزاـسیم ، قرفتم  ار  وا  روما  هک  نآ  رگم  نم  هدومرف  شهاوخ و  رب  ار  دوخ 

چیه هک : دـنگوس  مدوخ  يراوـگرزب  لـالج و  تزع و  هب  و  اـیند . زا  ماهدرک  ردـقم  وا  يارب  زا  هچنآ  رگم  وا  هب  مناـسریمن  و  منادرگیم ،
لفکتم ار  اهنیمز  اهنامسآ و  و  منادرگیم ، لکوم  وا  ظفح  هب  ار  هکئالم  هک  نآ  رگم  دوخ  شهاوخ  رب  ارم  هدومرف  دنکیمن  رایتخا  ياهدنب 

. متسرفیم وا  يوس  هب  ار  يرجات  ره  تراجت  و  منکیم ، وا  يزور 
و تسا . نآ  یکـاله  رد  سفن  شهاوخ  هک  یتسرد  هب  راذـگم . دوخ  ياهـشهاوخ  اـب  ار  سفن  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 

. تسا سفن  رارضا  اذیا و  بجوم  نتشاذگ  اوه  اب  ار  سفن 
. تسا سفن  ياهدرد  نامرد  اود و  نتشادزاب  دوخ  ياهشهاوخ  زا  ار  سفن  و 

يرادتناما رد 

. اعشاخ يری  داکی  یتح ال  عوشخلا  هنامألا و  همالا : هذه  نم  عفری  ءیش  لوأ  نا  رذابأ  ای 
عرضت یگتسکش و  عوشخ و  ناشیا  زا  کی  چیه  زا  هک  نآ  ات  تسا  عوشخ  تناما و  دوشیم  هتشادرب  تما  نیا  زا  هک  يزیچ  لوا  رذوبا  يا 

. ندید ناوتیمن 
لامک تافـص  فرـشا  تناما  و  تسا . نآ  ربارب  رد  تنایخ  و  تسا ، مدرم  ياهـضرع  لاوما و  رد  ندیزرو  تفع  زا  ترابع  تناما  هک  نادب 

. لابو صقن و  بجوم  تنایخ  تسا و 
ار مدرم  هک  نآ  رگم  داتسرفن  يربمغیپ  چیه  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 

. راکدب راکوکین و  هب  تناما  ندرک  ادا  و  نخس ، رد  یتسار  هب  دومرف  رما 
نآ هب  تداع  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک  مدرم ، دوجس  عوکر و  نداد  لوط  هب  دینکم  رظن  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و 

. ناشیا هب  مدرم  تناما  ندرک  ادا  ییوگتسار و  هب  دینک  رظن  نکیلو  دنناسریم . مه  هب  تشحو  دننک  كرت  رگا  دناهدرک و 
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نیما ارم  مردپ  هدنشک  رگا  هک  یتسرد  هب  مدرم . تناما  ندرک  ادا  هب  داب  امش  رب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  و 
. میامنیم در  وا  هب  هتبلا  دراپس ، نم  هب  ار  ریشمش  نآ  و  دشاب ، هتشک  نآ  هب  ار  مردپ  هک  يریشمش  رب  دنک 

زا شتآ  ياههدـقع  زا  هدـقُع  رازه  دـیامن ، در  شبحاص  هب  وا  یتناما و  رب  دـننک  نیما  ار  هکره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
وا رب  ار  ناطیش  دص  سیلبا  دنراپسیم ، یـسک  هب  هک  یتناما  هک  یتسرد  هب  تناما . يادا  هب  دییامن  تردابم  سپ  تسا . هدوشگ  دوخ  ندرگ 

. دراد هاگن  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رگم  دننک ، كاله  ار  وا  ات  دنیامن  هسوسو  دننک و  هارمگ  ار  وا  هک  دوخ  ناوعا  زا  درامگیم 
هک نآ  ات  درادب ، هداتـسیا  اپ  رب  ار  وا  لاس  دصناپ  تمایق  زور  رد  ادخ  دـیامن ، سبح  ار  ینمؤم  قح  هک  ره  هک : هدومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
وا زور  لهچ  سپ  تسا . هدرک  سبح  ار  ادخ  قح  هک  تسا  یملاظ  نیا  هک : دنک  ادن  ادخ  بناج  زا  يدانم  دوش و  يراج  وا  قرع  زا  اهرهن 

. دنرب منهج  هب  ار  وا  سپ  دننک ، شنزرس  ار 
ار وا  ياـهلمع  باوث  ادـخ  دـهدن  ار  شدزم  يرودزم و و  رب  دـنک  ملظ  هکره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

ربش کی  شاهیاسمه  زا  هک  یسک  و  دوشیم . هدینش  هار  لاس  دصناپ  زا  شیوب  هک  نیا  اب  دنادرگ ، مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  دیامن و  طبَح 
نآ هب  و  تمایق ، زور  رد  وا  ندرگ  رد  دنک  یقوط  نیمز  هقبط  متفه  ات  ار  نیمز  نآ  ادـخ  دـنک  دوخ  هناخ  لخاد  دـنک و  تنایخ  ار  نیمز  زا 

. دیآرد باسح  ماقم  هب  تئیه 
هک ار  ادخ  تسا و  هدرم  نم  تلم  ریغ  رب  دـبایرد ، ار  وا  گرم  ات  دـهدن  شبحاص  هب  ایند و  رد  ار  یتناما  دـنک  تنایخ  هک  ره  هک : دومرف  و 

. دشاب كانمشخ  وا  زا  دیامن  تاقالم 
. تسا هدرک  ار  تنایخ  نآ  هک  تسا  یسک  نآ  هانگ  لثم  وا  هانگ  تسا  تنایخ  لام  نیا  هک  دناد  درخب و  ار  یتنایخ  هک  ره  هک : دومرف  و 

. دنادرگ مارح  وا  رب  ار  يزور  تکرب  ادخ  دهدن  بحاص  هب  دنک و  سبح  ار  یناملسم  قح  هکره  هک : دومرف  و 
. دوشیم هتشون  يراشع  هانگ  وا  رب  زور  ره  دهدن  دنک و  ریخأت  وا  دبلط و  شبحاص  دشاب و  وا  دزن  یسک  قح  هکره  هک : دومرف  و 

وا هب  دوش و  فرصتم  ملظ  هب  ار  شنمؤم  ردارب  لام  زا  يزیچ  هکره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
. تسا هدرک  بسک  دوخ  يارب  تمایق  زور  رد  شتآ  زا  ياهراپ  دهدن  سپ 

لام هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
رب ار  وا  و  دراد ، نمـشد  ار  وا  لاـمعا  هدـینادرگ ، ار  شیوـخ  تمحر  يور  وا  زا  یلاـعت  قـح  هتـسویپ  دوـش  فرـصتم  بصغ  هب  ار  ینمؤـم 

. دیامن در  شبحاص  هب  تسا  هتفرگ  هک  یلام  دنک و  هبوت  ات  دهدن  باوث  شریخ  ياهراک 
یملظ و  شلام ، رد  ای  شناج  رد  ای  دریگب ، ار  وا  ادخ  هتبلا  دنک  یسک  رب  یملظ  هکره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و 

. دزرمآیم رد  ار  وا  ادخ  دنک  هبوت  نوچ  دشابن ، مدرم  قح  دشاب و  ادخ  هدنب و  نایم  رد  هک 
ار وا  ادـخ  هک  یملظ  و  دزرمآیمن ؛ ادـخ  هک  یملظ  و  دزرمآیم ؛ ادـخ  هک  یملظ  تسا : مسق  هس  رب  ملظ  هـک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
رب یمدآ  هک  تسا  یملظ  دزرمآیم  هـک  یملظ  اـما  و  تـسا ؛ نداد  رارق  وا  يارب  زا  کیرـش  نآ  دزرمآیمن  هـک  یملظ  اـما  و  دراذـگیمن .

. دنبلطیم رگیدکی  زا  نامدرم  هک  تسا  سانلاقح  نآ  دنارذگیمن  دراذگیمن و  هک  یملظ  اما  و  ادخ ؛ دوخ و  نایم  دنکب  دوخ  سفن 

[ دهز موزل  ایند و  یشزرایب  ]

هراشا

. ءام نم  هبرش  اهنم  رفاکلا  یقس  ام  بابذ  وأ  هضوعب  حانج  هللادنع  لدعت  تناک  ایندلا  نأ  ول  هدیب  دمحم  سفن  يذلا  رذابأ و  ای 
ملف اهنع  ضرعأ  مث  اهقلخ  ایندلا : نم  یلاعت  هللا  یلا  ضغبأ  ءیش  نم  ام  و  هللا . هجو  هب  یغتبا  ام  الا  اهیف  ام  نوعلم  و ] ، ] هنوعلم ایندلا  رذابأ  ای 
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. كرتی نأ  رمأ  ام  كرت  هب و  نامیا  نم  لج  زع و  هللا  یلا  بحأ  ءیش  نم  ام  و  هعاسلا . موقت  یتح  اهیلا  رظنی  اهیلا و ال  رظنی 
یه امناف  هرخألا  بحأ  و  اهبحأ ؛ تسل  یناف  ایندلا ، بحت  یسیع ال  ای  مالـسلاهیلع : یـسیع  یخأ  یلا  یحوأ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  رذابأ  ای 

. داعملا راد 
. کبر دـنع  کظح  نم  کصقنی  ایندـلا و ال  نئازخ  هذـه  دـمحم  ای  یل : لاقف  ءابهـش ، هلغب  یلع  ایندـلا  نئازخب  یناتأ  لیئربج  نا  رذاـبأ  اـی 

. هتلأس تعج  اذا  و  یبر ، ترکش  تعبش  اذا  اهیف ؛ یل  هجاح  لیئربج ال  یبیبح  ای  تلقف :
. هسفن بویعب  هرصب  و  ایندلا ، یف  هدهز  و  نیدلا ، یف  ههقف  اریخ  دبعب  لج  زع و  هللا  دارأ  اذا  رذابأ  ای 

اهنم هجرخأ  و  اهءاود -  اهءاد و  ایندلا -  بویع  هرـصب  و  هناسل ، اهب  قطنأ  و  هبلق ، یف  همکحلا  هللا  تبثأ  الا  ایندلا  یف  دـبع  دـهز  ام  رذابأ  ای 
. مالسلا راد  یلا  املاس 

: لاق ایندلا ؟ یف  سانلا  دهزأ  نم  هللا  لوسر  ای  تلقف : همکحلا . کیلا  یقلی  هناف  هنم ، عمتـساف  ایندلا ، یف  دهز  دـق  كاخأ  تیأر  اذا  رذابأ  ای 
. یتوملا یف  هسفن  دع  و  همایأ ، نم  ادغ  دعی  مل  و  ینفی ، ام  یلع  یقبی  ام  رثاء  و  ایندلا ، هنیز  لضف  كرت  یلبلا و  رباقملا و  سنی  مل  نم 

، یـسگم رپ  ای  هشپ  رپ  اب  دوب  ربارب  ادخ  دزن  ایند  رگا  هک  دـنگوس  تسوا  تردـق  تسد  هب  دـمحم  ناج  هک  يدـنوادخ  نآ  قح  هب  رذوبا  يا 
. دادیمن بآ  تبرش  کی  ایند  زا  ار  رفاک 

نمـشد ادخ  ار  زیچ  چیه  و  دـشاب . یهلا  ياضر  نآ ، زا  بلطم  هک  يزیچ  رگم  تسا  نوعلم  تسایند  رد  هچنآ  تسا و  نوعلم  ایند  رذوبا  يا 
ماـیق اـت  دومرف  دـهاوخن  دومرفن و  نآ  يوس  هب  فطل  رظن  دومن و  ضارعا  نآ  زا  دوـمرف و  قـلخ  ار  اـیند  یلاـعت  قـح  اـیند . دـننام  درادیمن 
كرت هب  تسا  هدومرف  رما  ادخ  هک  دنچ  يزیچ  ندرک  كرت  ادخ و  هب  نامیا  زا  تسین  رتبوبحم  رتهدیدنـسپ و  ادخ  دزن  زیچ  چـیه  و  تمایق ،

. اهنآ
تـسود ار  نآ  نم  هک  یتـسرد  هب  ار ؛ اـیند  رادـم  تسود  یـسیع  يا  هک : مالـسلا  هیلع  یـسیع  مردارب  هب  دومرف  یحو  یلاـعت  قح  رذوبا  يا 

. تساجنآ هب  همه  تشگزاب  هک  ار  ترخآ  راد  تسود  و  مرادیمن ؛
ياههنیزخ اهنیا  دمحم  يا  تفگ : سپ  دوب . راوس  یبهـشا  رتسا  رب  دروآ و  نم  يارب  ار  ایند  ياههنیزخ  دـمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  رذوبا  يا 

يا متفگ : نم  ایند . نیازخ  ندش  فرصتم  ببـس  هب  دوشیمن  مک  يزیچ  وت  ترخآ  میعن  ادخ و  دزن  وت  هرهب  زا  و  میهدیم ، وت  هب  تسایند ؛
موشیم هنسرگ  نوچ  و  منکیم ، رکـش  ار  دوخ  راگدرورپ  موشیم  ریـس  هک  هاگره  تسین . نیازخ  نیا  هب  یجایتحا  ارم  لیئربج ، نم  بیبح 

. میامنیم لاؤس  وا  زا 
فرطرب اـیند  زا  ار  وا  تبغر  و  دـنادرگیم ، ملاـع  هیقف و  دوخ  نید  لـئاسم  هب  ار  وا  دـهاوخ  ار  هدـنب  حالـص  ریخ و  ادـخ  نوـچ  رذوـبا  يا 

. دنکیم انیب  دوخ  سفن  ياهبیع  هب  ار  وا  و  دنکیم ، دهاز  ار  وا  و  دنکیم ،
و دـنادرگیم ، تباث  وا  لد  رد  ار  اهتمکح  مولع و  یلاـعت  قح  هک  نآ  رگم  ددرگیمن  فصتم  اـیند  كرت  دـهز و  هب  هدـنب  چـیه  رذوبا  يا 

یصاعم رفک و  زا  ملاس  ار  وا  و  ایند ، ياود  درد و  اهبیع و  هب  ار  وا  دنادرگیم  اناد  انیب و  و  دزاسیم ، ایوگ  فراعم  تمکح و  هب  ار  وا  نابز 
. دنادرگیم لخاد  تسا  تشرس  هزیکاپ  تشهب  هک  یتمالس  هناخ  هب  دربیم و  نوریب  ایند  زا 

مولع تمکح و  وا  هک  هدب  شوگ  ار  وا  نخـس  درادـن ، نآ  هب  تبغر  تسا و  هدرک  ایند  كرت  هک  ینیب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  نوچ  رذوبا  يا 
ربق دنکن  شومارف  هک  یسک  هک : دومرف  تسا ؟ رتشیب  ایند  رد  وا  دهز  هک  تسیک  هللالوسر  ای  هک : متفگ  نم  دنکیم . اقلا  يوس  هب  ار  ینابر 

رب ار  ترخآ  یقاب  ياهتمعن  دـهد  حـیجرت  دـنک و  رایتخا  و  ار ، ایند  ياهتنیز  یتداـیز  دـنک  كرت  و  ار ، ربق  رد  ندـش  كاـخ  ندیـسوپ و  و 
. درامش ناگدرم  زا  ار  دوخ  و  دنکن ، باسح  دوخ  رمع  زا  ار  ادرف  و  ایند ، یناف  ياهتذل 

. مییامنیم داریا  باب  هس  لصف  نیا  حیضوت  رد 

ایند تمذم  رد  لوا : باب 
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هتخاس نیزم  ار  نآ  نایملاع  رظن  رد  ناطیش  نوچ  اما  دشاب ، یفخم  يدحا  رب  هک  تسا  رترهاظ  نآ  زا  ایند  ياهبیع  اهیدب و  دنچره  هک  نادب 
لالجلاوذ هاگرد  نابرقم  زا  هک  لاثما  ظعاوم و  زا  یضعب  رکذ  تسا ، هدومن  فرص  نآ  حیابق  هظحالم  زا  ار  رعاشم  لقع و  تلفغ ، تسا و 

. دوشیم يرایشه  يرادیب و  بجوم  تسا  هدش  دراو 
رد دـهز  ار  هناخ  نآ  دـیلک  تسا و  هدرک  عمج  ياهناخ  رد  ار  تاریخ  عیمج  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 

. تسا هدینادرگ  ایند 
. دینکن ایند  كرت  ات  نامیا ، تذل  ینیریش و  نتخانش  امش  ياهلد  رب  تسا  مارح  هک : دومرف  و 

. نآ رد  دهز  ایند و  كرت  دننام  تسین  نید  روای  نیعم و  یقلخ  چیه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 
نیا يارب  زا  ادخ  هچنآ  زا  دنکیمن  مک  ایند  رد  دـهز  هک  یتسرد  هب  تسایند . ياهتنیز  كرت  ترخآ  باوث  هب  تبغر  تمالع  هک : دومرف  و 
یسک سپ  تسا . هدومرف  تمسق  ناشیا  يارب  ادخ  ار  هچنآ  دنکیمن  دایز  ایند  لیصحت  رد  ناصیرح  صرح  و  تسا ، هدومرف  تمـسق  سک 

. دیامن كرت  ایند  يارب  زا  ار  ترخآ  هرهب  هک  دراد  نبَغ 
نآ رب  یکلم  دـندمآ . نوریب  هناـخ  زا  نوزحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  يزور  هـک : دوـمرف  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  و 

. تسایند ياهجنگ  دیلک  نیا  دمحم  يا  تفگ : دروآ و  ترـضح  نآ  يارب  زا  ار  نیمز  ياهجنگ  نیازخ و  ياهدـیلک  دـش و  لزان  ترـضح 
. دوشیمن مک  يزیچ  ام  دزن  وت  هبترم  زا  رادرب و  یهاوخ  هچنآ  ار و  ایند  ياههنیزخ  اشگب  هک : دیامرفیم  تراگدرورپ 

. دشاب هتشادن  لقع  هک  یـسک  دنکیم  عمج  ایند  يارب  زا  و  دشاب ، هتـشادن  هناخ  ترخآ  رد  هک  تسا  یـسک  هناخ  ایند  هک : دومرف  ترـضح 
تفگیم مراهچ  نامسآ  رد  هک  مدینش  یکلم  زا  ار  نخس  نیمه  هک  تسا  هداتسرف  یتسار  هب  ار  وت  هک  يدنوادخ  قح  هب  هک : تفگ  کلم 

. دندادیم نم  هب  ار  اهدیلک  هک  یماگنه  رد 
سپ دوب . هداتفا  هلبزم  رد  هک  ياهدیرب  شوگ  هدرم  هلاغزب  رب  دنتشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

نآ قح  هب  هک : دومرف  ترضح  دیزرایمن . مهرد  کی  هب  دوب  هدنز  رگا  دنتفگ : دزرایم ؟ دنچ  هب  هلاغزب  نیا  هک : دومرف  دوخ  باحـصا  هب 
. شبحاص دزن  هلاغزب  نیا  زا  ادخ  دزن  تسا  رتراوخ  ایند  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  يراگدرورپ 

دوخ نید  لئاسم  هب  و  دنادرگیم ، ایند  رد  دهاز  ار  وا  دهاوخ  ار  ياهدنب  ریخ  یلاعت  قح  هاگره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
هداد وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  دیامرفب ، وا  هب  اهتمارک  نیا  ادخ  هک  ار  یـسک  و  دناسانـشیم . وا  هب  ار  ایند  ياهبیع  و  دـنادرگیم ، ملاع  ار  وا 

. تسا
نانمـشد دـننکیم  بلط  هک  تسا  يزیچ  نآ  دـض  نیا  و  ایند . كرت  هار  زا  رتهب  تسا  هدرکن  یهار  زا  قح  بلط  سک  چـیه  هک : دومرف  وا 

. ایند رد  تبغر  زا  قح 
ار ناـمیا  هزم  هک  یتـسرد  هب  درذـگب . اـیند  رـس  زا  كدـنا  زور  دـنچ  نیا  رد  هک  یمرک  بحاـص  هدـننک  ربـص  تساـجک  هک : دوـمرف  سپ 

. دیزرون ایند  رد  دهز  ات  امش  رب  نامیا  تذل  تسا  مارح  و  امش ، دیباییمن 
و دباییم . ار  یهلا  تبحم  ینـشاچ  تذل و  دوشیم و  ردقعیفر  هبترمدـنلب و  دـنک ، یلاخ  ایند  تبحم  زا  ار  دوخ  نمؤم  هاگره  هک : دومرف  و 
اب یهلا  تبحم  ینیریـش  هکلب  تسا  نینچ  هن  نکیلو  تسا ، هدـش  طولخم  شلقع  تسا و  هدـش  هناوید  ایوگ  هک  تسا  نانچ  ایند  لها  دزن  وا 

. دوشیمن لوغشم  ادخ  ریغ  هب  ببس  نیا  هب  تسا و  هدش  طولخم  وا  لد 
هب دـنکیم و  نامـسآ  هب  لیم  ات  دوشیم  گـنت  لد ، نآ  رب  نیمز  دـش  صلاـخ  فاـص و  اهترودـک  اـیند و  تبحم  زا  هک  یلد  هک : دومرف  و 

. دنکیم زاورپ  تعفر  بناج 
هب سپ  دناسریم . ررـض  ایند  هب  ترخآ  بلط  و  دناسریم ، ررـض  ترخآ  هب  ایند  بلط  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
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. ندیناسر ررض  هب  تسا  رتراوازس  نآ  هک  دیناسر  ررض  ایند 
هک هللاو  رباج  يا  هک : دومرف  ترضح  دمآ . مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  یفعج  رباج  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک یسک  رباج  يا  هک : دومرف  تسا ؟ زیچ  هچ  زا  وت  هودنا  لد و  یلوغشم  موش ! وت  يادف  تفگ : رباج  تسا . لوغشم  نم  لد  منوزحم و  نم 

دناوتیم زیچ  هچ  و  ایند ، تسا  زیچ  هچ  رباج  يا  ادخ . ریغ  زا  ار  وا  لد  دـنادرگیم  لوغـشم  دـمآرد ، وا  لد  رد  ادـخ  نید  یفاص  صلاخ و 
؟ ییامن تبراقم  وا  اب  هک  ینز  ای  یشوپب ، هک  ياهماج  ای  يروخب ، هک  یماعط  زا  ریغ  تسه  رگم  ایند ؟ دوب 

. دنتسین نمیا  گرم  زا  تقو  چیه  رد  و  ایند ، رد  ندنام  هب  دندنبیمن و  لد  ایند و  هب  دنشابیمن و  نئمطم  نانمؤم  هک  یتسرد  هب  رباج  يا 
نایاناد و نامز ، نیا  زا  شیپ  نانمؤم  و  دـناتلفغ . رد  ایند  لها  نکیلو  تسا ، یتسین  انف و  هناخ  ایند  و  تسا ، یمیاد  هناخ  ترخآ  رباـج  يا 

ادخ دای  زا  ار  ناشیا  درکیمن  روک  و  دندینـشیم ، ایند  روما  زا  هک  ییاهزیچ  درکیمن  رک  ادخ  دای  زا  ار  ناشیا  دـندوب . تربع  رکفت و  لها 
. دندیدرگ زیاف  ترخآ  باوث  هب  دندوب ، هدش  زیاف  ملع  نیا  هب  هچنانچ  سپ  دندیدیم . ایند  ياهتنیز  زا  هک  ییاهزیچ 

وت هب  تبـسن  ناشیا  يرای  تناعا و  تسا و  رتناسآ  ایند  لها  زا  ناـشیا  جرخ  تنوئم و  ناراـکزیهرپ ، اوقت و  لـها  هک  رباـج -  يا  نادـب -  و 
. دنروآیم تدای  هب  دننکیم و  هاگآ  ار  وت  ینکیم  شومارف  ار  ادخ  رگا  دننکیم و  يرای  نآ  رب  ار  وت  ییادخ ، دای  رد  وت  رگا  تسا . رتشیب 
هب دناهتفرگ  تشحو  ایند  زا  دناهدرک و  وا  ریغ  زا  تبحم  عطق  ادخ  تبحم  هب  اهنآ . هب  دناناگدننک  لمع  ار ، ادخ  ياهرما  دناناگدننک  نایب 

روظنم هب  تسا  راوازس  هک  يزیچ  هک  دننادیم  دناهتخادنا و  وا  یتسود  ادخ و  هب  رظن  دوخ  ياهلد  هب  و  دوخ . ياقآ  یگدنب  تعاط و  ببس 
باوخ رد  هک  یلام  ای  ینک ، راـب  ییآ و  دورف  هک  ناد  یلزنم  هلزنم  هب  ار  اـیند  سپ  تسا . نأـشلامیظع  دـنوادخ  نتـسب ، وا  هب  لد  نتـشاد و 

. دشابن وت  تسد  رد  يزیچ  يوش  رادیب  نوچ  یبایب و 
يریگ و رارق  نآ  رد  ياهظحل  هک  تسا  یتخرد  هیاس  تباب  زا  ملع  لقع و  لها  دزن  اـیند  هک  مدرک  ناـیب  ببـس  نیا  هب  وت  يارب  ار  لـثم  نیا 

. دوش فرطرب 
يراد وا  دزن  وت  هچنآ  زا  نکم  لاؤس  و  وا ، تمکح  نید و  زا  اهنآ  تیاعر  هب  ار  وت  تسا  هدومرف  رما  ادخ  ار  هچنآ  نک  ظفح  سپ  رباج  يا 

. دبلطیم وت  زا  وا  هک  ار  یفیلاکت  رب  قیفوت  بلطب  و  يزور ، زا 
زا هک  يزور  هک  یتسرد  هب  دزاسن . لوغـشم  دوخ  لاح  زا  لاـم  نادـنزرف و  ار  وت  ملع  هدـننک  بلط  يا  هک : تفگ  رذوبا  هک  تسا  لوقنم  و 

لزنم ود  هلزنم  هب  ترخآ  ایند و  و  دور . رگید  لزنم  هب  زور  دنامب و  هناخ  رد  بش  هک  دوب  یهاوخ  ینامهیم  دننام  ییامنیم  تقرافم  ناشیا 
. ییامن لوزن  يرگید  هب  ینکراب و  یکی  زا  هک  تسا 

هب ار  دوخ  لد  یسوم  يا  هک : دومن  یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. دنک ذخا  دوخ  ردام  ردپ و  ار  ایند  هک  یسک  یتسود  دننام  ار  ایند  رادم  تسود  و  ناملاظ ، ندرک  لیم  لثم  نادرگم  لیام  ایند 

. نآ ياهتنیز  ایند و  تبحم  دش  دهاوخ  بلاغ  وت  رب  ینک  دوخ  سفن  حالصا  هک  مراذگب  دوخ  هب  ار  وت  رگا  یسوم  يا 
هب نکفیم  ار  دوخ  هدـید  و  يرادـن . جایتحا  نآ  هب  ار  هچنآ  اـیند  زا  نک  كرت  و  ریخ . لـها  رب  تاـعاط  تاریخ و  رد  ریگب  شیپ  یـسوم  يا 

نکم وزرآ  و  تسایند . تبحم  نآ  يادتبا  هنتف  ره  هک  یتسرد  هب  نادب  و  ماهتـشاذگ . دوخ  هب  ار  وا  تسا و  هدروخ  ایند  بیرف  هک  ره  يوس 
نکم وزرآ  و  دراد . لام  رب  ادخ  هک  یبجاو  قوقح  ببس  هب  دشابیم  هانگ  يرایسب  لام  يرایسب  اب  هک  دراد ، رایـسب  لام  هک  ار  یـسک  لاح 

وا تعاـطا  مدرم  هک  ار  یـسک  لاـح  نکم  وزرآ  و  تـسا . یـضار  وا  زا  ادـخ  هـک  ینادـن  اـت  دنایـضار  وا  زا  ناـمدرم  هـک  ار  یـسک  لاـح 
. تسوا ناعباتم  وا و  كاله  ثعاب  قح ، فالخرب  ندومن  وا  تعباتم  و  ار ، وا  مدرم  ندرک  تعاطا  هک  یتسرد  هب  دنیامنیم ؛

ار و وت  منکیم  تیصو  هک : دنتـشون  دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
هب رگم  دوشیمن  لصاح  يزاینیب  تشاد و  ناوتیمن  وا  ریغ  زا  دـیما  تسین و  لالح  وا  تیـصعم  هک  یـسک  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ار  دوخ 

. وا لضف 
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سپ دوشیم . رترب  ایند  لها  لوقع  زا  شلقع  دوشیم و  باریس  ریـس و  توق و  اب  زیزع و  دزیهرپب ، ادخ  یهانم  زا  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب 
زا دـنیبیم  شیاهمـشچ  ار  هچنآ  تبحم  شلد  رون  هب  دـناشنیم  ورف  تسا . ترخآ  هنیاعم  لوغـشم  شلقع  لد و  تسایند و  لها  اب  شندـب 

. ایند تنیز 
رگم دباییم  ررضتم  ار  دوخ  زین  صلاخ  لالح  زا  دنکیم و  بانتجا  ایند  ياهههبش  زا  تسا و  هدش  حیبق  سجن و  وا  رظن  رد  ایند  مارح  سپ 

هک مسق  ره  زا  دشوپب  نآ  هب  ار  دوخ  تروع  هک  ياهماج  درک و  دناوت  تدابع  دبای و  توق  نآ  هب  شتشپ  هک  ینان  هراپ  زا  ترورض  ردق  هب 
. تسایشا قلاخ  رب  وا  دیما  دامتعا و  هکلب  درادن ، دامتعا  زین  دراد  هک  ترورض  ردق  نآ  رب  و  دشاب . تشرد  هدنُگ و  هچرگا  دبایب 

هب ادـخ  سپ  تسا . هتفرورف  شرـس  رد  وا  ياههدـید  تسا و  هدـیدرگ  رهاظ  وا  ياهنادـند  هک  دـنکیم  تدابع  رد  یعـس  دـج و  نادـنچ  و 
دـیدش و ار  وا  لـقع  هدومرف و  تمارک  وا  ندـب  هب  دوخ  بناـج  زا  یتوق  تسا ، هدرک  فرـص  ادـخ  تداـبع  رد  دوخ  توق  زا  هچنآ  ضوع 

. تسا هداد  ضوع  وا  هب  ایند  رد  هک  تساهنآ  زا  هدایز  هدومرف  ررقم  وا  يارب  ترخآ  رد  هچنآ  و  تسا ، هدینادرگ  مکحم 
هیقب رد  نک  كرادت  و  دنادرگیم . لیلذ  ار  ندرگ  دنکیم و  گنگ  رک و  روک و  قح ، زا  ار  یمدآ  ایند  تبحم  هک  ار ، ایند  نک  كرت  سپ 

اهوزرآ و لما و  لوط  هب  دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  نانآ  دـندش  كاله  هک  یتسرد  هب  ادرف . سپ  ادرف و  هب  ار  لـمع  نکم  ریخأـت  و  دوخ ، رمع 
کیرات ياهربق  هب  دنتـشادرب و  ار  ناشیا  اهبوچ  رب  سپ  دندوب . لفاغ  ناشیا  دیـسر و  ناشیا  هب  هاگان  گرم  هک  هاگنآ  ات  ریخ  لامعا  ریخأت 

كرت یلد  اب  وش  عطقنم  قلخ  زا  ادخ  هب  سپ  دـنتخادرپ . دوخ  لاح  هب  هدومن  كرت  ار  ناشیا  یلاها ، نادـنزرف و  و  دـندومرف ، ناشلقن  گنت 
رب دـیامن  تناعا  ار  وت  ار و  ام  ادـخ  دـشابن . یگتـسکش  یتسـس و  نآ  رد  هک  تسرد  یمزع  اـب  و  هتـسویپ ، دوخ  راـگدرورپ  هب  هدرکاـیند و 

. تسوا يدونشخ  بجوم  هک  دنچ  يزیچ  رب  ار  وت  ار و  ام  دهد  قیفوت  و  دوخ ، تعاط 
رب دیشابم  هدرزآ  لیئارساینب  يا  هک : تفگ  نایراوح  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  و 

. دشاب ملاس  ناشیا  يایند  رگا  دخ  نید  توف  زا  دنشابیمن  هدرزآ  ایند  لها  هچنانچ  دوشیم ، توف  امش  يایند  زا  هچنآ 
یتـسین و شرخآ  و  تساـنع ، تقـشم و  شلوا  هک  ياهناـخ  فصو  رد  میوگ  هچ  هک : دوـمرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  و 

دوشیم جاـتحم  هک  هه  و  تسا ، نوـتفم  نآ  رد  دوـشیم  ینغ  هک  ره  تسا . باـقع  شمارح  رد  و  تسا ، باـسح  شلـالح  رد  و  تساـنف ،
. تسا نوزحم 

. دروآیم وا  هب  ور  دنکیم  شکرت  هک  ره  و  دیآیمن ، شتسد  هب  دنکیم  یعس  نآ  يارب  زا  هک  ره  و 
دیامن رظن  وا  يوس  هب  تبغر  هب  هک  یـسک  و  دـنادرگیم ، انیب  دوخ  بویع  هب  ار  وا  دوش  انیب  دریگ و  تربع  نآ  لاوحا  زا  دـهاوخ  هک  ره  و 

. دنکیم شروک 
ینامز كدنا  زا  دـعب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـییامن . ضارعا  نآ  زا  و  دـهز ، هدـید  هب  ایند  يوس  هب  دـینک  رظن  هک : دومرف  رگید  هبطخ  رد  و 

عیاجف و هب  دـنانمیا ، هدـیدرگ  رورغم  نآ  ياـهتمعن  هب  هک  ناـنآ  و  دـنکیم ، نوریب  دـناهدنکفا  نآ  رد  تماـقا  لـحر  هک  ار  دوخ  ناـنکاس 
هک تسا  رادـقم  هچ  هک  تسناد  ناوتیمن  تسا  هدـنیآ  هچنآ  و  ددرگیمنرب ، تفر  درک و  تشپ  ایند  زا  هچنآ  دـنادرگیم . ـالتبم  اهتبیـصم 

سپ فعض . یتسس و  هب  تسا  لیآ  شناعاجـش  توق  تدالَج و  و  نزح ، هودنا و  هب  تسا  هتخیمآ  شرورـس  يداش و  درب . ناوت  نآ  راظتنا 
ار یسک  دنک  محر  ادخ  دوب . دهاوخ  امش  اب  ینامز  كدنا  هک  نآ ، ياهتنیز  زا  دیآیم  شوخ  ار  امـش  هچنآ  يرایـسب  ار  امـش  دهدن  بیرف 

هدـنامن يرثا  نآ  زا  بیرق  نع  تسا  شیپ  رد  ایند  زا  هچنآ  دوش . انیب  ایند  ياـهبیع  هب  سپ  دریگ ، تربع  دـیامن و  رکفت  اـیند  لاوحا  رد  هک 
هب يدوز  هب  دیآیمرد  ددع  هب  هچره  هک  نکم  دامتعا  رمع  رب  و  درادن . لاوز  دسریم و  يدوز  هب  تسا  شیپ  رد  ترخآ  زا  هچنآ  و  تسا ،

. تسا کیدزن  دوشیم و  رضاح  يدوز  هب  تسا  هدنیآ  هچنآ  و  دیآیم ، رس 
بحم ار  مدرم  تسا . هدـنیاشوخ  زبس و  تسا و  نیریـش  نآ  هک  یتسرد  هب  اـیند . زا  میاـمرفیم  رذـح  ار  امـش  هک : دومرف  رگید  هبطخ  رد  و 

ار اهزورآ  اهدیما و  دیامنیم و  شوخ  ار  دوخ  یتنیز  كدنا  هب  و  دـناسریم ، ناشیا  هب  هک  لجاع  ياهتذـل  زا  یکدـنا  هب  دـنادرگیم  دوخ 
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ناوتیمن نمیا  نآ  ياهتبیـصم  زا  درادـن و  اـقب  نآ  تنیز  تمعن و  تسا . هدرک  تنیز  ار  دوخ  بیرف  هلیح و  هب  تسا و  هتخاـس  دوخ  روـیز 
؛ دروخیم ار  شناـنکاس  تسا . یناـف  ددرگیم و  لـیاز  يدوز  هب  تسا ؛ تاریخ  زا  عناـم  تسا ؛ هدـنناسر  ررـض  تسا ؛ هدـنهد  بیرف  دوـب .

یـسک هب  ور  و  دینادرگ ، نارگید  تربع  ار  وا  نآ  زا  دعب  هک  نآ  رگم  دشن  هتـسارآ  یتنیز  هب  نآ  زا  سک  چـیه  دـنزیم . هار  ار  شناورهار 
هچ و  دروآ ، درد  هب  ار  وا  لد  درک و  داـمتعا  نآ  رب  هک  یـسک  رایـسب  هچ  تنحم . هب  وا  يوس  هب  درک  تشپ  هک  نیا  رگم  تحار  هب  درواـین 

لیلذ ار  توخن  بحاص  یـسب  و  تخادـنا ، يراوخ  هب  ار  تکوش  بحاـص  یـسب  دز . نیمز  رب  ار  وا  دـش و  نئمطم  نآ  هب  هک  یـسک  رایـسب 
تسا و توم  ضرعم  رد  شاهدنز  تسا . مس  شیاذغ  و  تسا ، خلت  شینیریش  و  تسا ، راوگان  ششیع  و  تسا ، تلذم  شیهاشداپ  تخاس .

هدرک عمج  رایـسب  نآ  زا  هک  یـسک  و  ددرگیم . بولغم  شزیزع  دوشیم و  فرطرب  يدوز  هب  شیهاـشداپ  تسـالب . هضرع  رد  شحیحص 
دناهدوب امش  زا  شیپ  هک  یتعامج  ياهلزنم  اهنکسم و  رد  دیتسین  امش  ایآ  دوشیم . لوذخم  هدرب  هانپ  نآ  هب  هک  یـسک  و  دوشیم ، بوکنم 
رتناوارف ناشیا  هیهت  رکـشل و  و  هدوب ، رتزارد  ناشیا  ياهلما  و  هدـنام ، یقاب  رتشیب  ناشیا  راثآ  و  هدوب ، رتزارد  امـش  ياهرمع  زا  ناشرمع  هک 

هک دادن  ناشیا  هب  ياهشوت  دنتفر  رد  هب  نوچ  سپ  یندرک . رایتخا  هچ  دندرک  رایتخا  ار  نآ  و  یندیتسرپ ، هچ  دندیتسرپ  ار  ایند  تسا ؟ هدوب 
یتناعا ار  ناشیا  ای  دشاب ، هدرک  ناشیا  يادف  یناج  ایند  هک  دیدینـش  چـیه  دـناسر . ییاج  هب  ار  ناشیا  هک  دادـن  یبوکرم  و  دنـسر ، لزنم  هب 

، اههنتف هب  ار  ناشیا  داینب  درک  تسـس  و  ار ، نارگ  ياهالب  دروآ  دورف  ناشیا  رب  هکلب  دشاب ؟ هدرک  وکین  تبحاصم  ناشیا  اب  ای  دـشاب ، هدرک 
يرای و  دـینادرگ ، ثداوح  لاماپ  ار  ناشیا  و  دـیلام ، كاخ  رب  تلذـم  هب  ار  ناشیا  ینیب  و  اهتبیـصم ، هب  ار  ناـشیا  ساـسا  تخاـس  لزلزتم  و 

دیما دـندرکیم و  رایتخا  ار  نآ  دـندوب و  وا  داقنُم  هک  ار  یعمج  داد  هک  ار  يرکنم  يازج  دـیدید  هک  یتسرد  هب  ناـشیا . رب  ار  گرم  دومن 
داتسرفن و  یگنشت ، یگنـسرگ و  زا  ریغب  ناشیا  هب  دادن  ياهشوت  دننک  يدبا  تقرافم  نآ  زا  هک  دنتـساوخ  نوچ  هک  دنتـشاد . نآ  رد  تماقا 

دوخ رای  دـینکیم و  رایتخا  ار  ییافویب  نینچ  ایآ  ینامیـشپ . تمادـن و  رگم  درکن  لصاح  ناشیا  يارب  و  یکیرات ، یگنت و  هب  رگم  ار  ناشیا 
نآ زا  دادن و  مهتم  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  هناخ  نیا  تسا  ياهناخدب  سپ  دـیزرویم ؟ صرح  نآ  رب  دـیدنبیم و  نآ  هب  لد  دـیرادنپیم و 

دیهاوخ راب  رگید  هناـخ  هب  نآ  زا  درک و  دـیهاوخ  كرت  ار  اـیند  نیا  هک  دـینادیم -  مه  دوخ  و  دـینادب -  سپ  دـشابن . هشیدـنا  سرت و  رد 
ریز رد  دـندرب و  اـهربق  هب  ار  ناـشیا  تسا ؟ رتشیب  اـم  زا  شتوق  یک  هک : دـنتفگیم  هک  یعمج  لاوحا  زا  اـیند  نیا  رد  دـیریگب  دـنپ  و  درک .
عفد دنسریمن و  رگیدکی  دایرف  هب  هک  دندنچ  ياهیاسمه  ناشیا  سپ  دندش . هدیسوپ  ياهناوختسا  هیاسمه  دندرک و  ناهنپ  كاخ  تشخ و 

. دـنرود رگیدـکی  زا  دـنرگیدکی و  هیاـسمه  و  دـندرف . اـهنت و  کـی  ره  دـناعمتجم و  اـجکی  رد  دوـمن . دـنناوتیمن  رگیدــکی  زا  يررض 
ناشیاههنیک هک  دنانارابدرب  نامیلح و  دنیآیمن . رگیدکی  کیدزن  هب  هک  دنانارواجم  و  دـنوریمن ، رگیدـکی  ترایز  هب  هک  دـناناکیدزن 

تشپ تسین . عقوتم  ناشیا  زا  يررض  عفد  و  تسین ، یسرت  ناشیا  ررـض  زا  تسا . هدرم  ناشیاهدسح  هک  دنانالهاج  و  تسا ، هدش  فرطرب 
نیمز هب  زاـب  و  دـناهتفرگ . رارق  تملظ  هب  هتفر  رد  هب  ییانـشور  زا  و  دـناهتفر ، یگنت  هب  اهتعـسو  زا  و  نیمز ، ریز  هب  دـناهدرک  لدـب  ار  نیمز 

. یقاب هناخ  یمیاد و  تایح  يوس  هب  درک  دنهاوخ  راب  دوخ  لامعا  هب  و  نایرع . هنهرباپ و  دناهدرک  تقرافم  هک  يوحن  هب  تشگ  دـنهاوخرب 
هتبلا و  مزال ، ام  رب  تسا  ياهدـعو  دـینادرگ . میهاوخرب  ار ، ناشیا  قلخ  لوا ، رد  میدرک  ادـتبا  هچناـنچ  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هچناـنچ 

. درک میهاوخ  نینچ 
هناخ هب  لوا  دندومرفیم ، تعجارم  يرفس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  همحرلا  هیلع  هیوبابنبا  و 

زا یـضعب  رد  سپ  دنتفریم . دوخ  نانز  هناخ  هب  نآ  زا  دـعب  دـندنامیم و  یتدـم  دـندربیم و  فیرـشت  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح 
ترضح نوچ  دنتخیوآ . هناخ  رد  ياهدرپ  دنتخاس و  هرقن  زا  هراوشوگ  ود  ياهدالق و  جنرتسد و  ود  همطاف  ترضح  ترضح ، نآ  ياهرفس 

نوریب كانبـضغ  دندومرف ، هدهاشم  ار  لاح  نآ  دندومن و  فقوت  هناخ  رد  رب  هباحـص  دـندش و  لخاد  همطاف  هناخ  هب  دـندومرف و  تعجارم 
بـضغ هب  نینچ  لوسر  ترـضح  اهتنیز  نآ  يارب  هک  دـندرب  نامگ  همطاف  ترـضح  دنتـسشن . ربنم  دزن  هب  دـندمآرد و  دجـسم  هب  دـنتفر و 

هک صخـش  نآ  هب  دنداتـسرف و  ترـضح  دزن  هب  ار  همه  دندوشگ و  ار  هدرپ  دندنک و  ار  اههراوشوگ  اهجنرتسد و  دنبندرگ و  سپ  دـندمآ .
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هـس دندروآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  نوچ  هدب . ادخ  هار  رد  ار  اهنیا  هک : دـیوگیم  دـناسریم و  مالـس  ترتخد  وگب  هک : دـنتفگ  درب  ار  اهنیا 
رپ ربارب  ادخ  دزن  یبوخ  رد  ایند  رگا  و  تسین . دمحم  لآ  دـمحم و  زا  ایند  داب ! وا  يادـف  شردـپ  متـساوخیم . هچنآ  درک  هک : دومرف  هبترم 

. دندش لخاد  همطاف  ترضح  هناخ  هب  دنتساخرب و  سپ  دادیمن . بآ  زا  یتبرش  ار  يرفاک  ایند  رد  ادخ  دوبیم  ياهشپ 
غاـب نآ  حالـصا  دنتـشاد و  تسد  رد  یلیب  اـهغاب  زا  یـضعب  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : دـناهدرک  تـیاور  و 
نیا زا  منکیم  ینغ  ار  وت  ییامن ، جیوزت  ارم  رگا  بلاطوبا  دنزرف  يا  تفگ : لامج و  نسح و  تیاغ  رد  دش  ادـیپ  ینز  هاگان  دـندومرفیم .

: تفگ تسیچ ؟ وت  مان  هک : دومرف  ترـضح  تشاد . یهاوخ  یهاشداپ  یـشاب  هدنز  ات  نیمز و  ياهجنگ  هب  منکیم  تلالد  ار  وت  و  تقـشم ،
ندز لـیب  لوغـشم  زاـب  و  تسین . ياهرهب  نم  رد  ار  وت  هک  نک ، بلط  نم  زا  ریغ  يرهوش  درگرب و  هک : دوـمرف  ترـضح  تساـیند . نم  ماـن 

. دندش
رد یسک  ردق  و  دریگن . دنپ  ایند  لاوحا  رییغت  زا  هک  تسا  یسک  ایند  رد  مدرم  نیرتلفاغ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. دشابن يردق  وا  دزن  ار  ایند  هک  تسا  رتمیظع  ایند 
كرت ار  وت  هک  ار  یـسک  نک  تمدخ  و  دنک ، تمدـخ  ار  وت  هک  ار  یـسک  زادـنا  بَعت  هب  هک : ایند  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  هک : دومرف  و 

. دنک
هیلع قداص  ترـضح  و  تسا . ندب  لد و  تحار  ثروم  ایند  رد  دهز  و  تسا ، هودـنا  نزح و  يرایـسب  بجوم  ایند  رد  تبغر  هک : دومرف  و 

. تساهاطخ ناهانگ و  عیمج  رس  ایند  تبحم  هک : دومرف  مالسلا 
مادک ره  دوشیم : بجاو  ار  وا  تشهب  دنامب  ملاس  تلصخ  راهچ  زا  نم  تما  زا  هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. جرف توهش  و  مکش ، توهش  و  اهشهاوخ ، تعباتم  و  ایند ، رد  ندش  لخاد  زا  دشاب  ملاس 

دناهدومرف نایب  تریح  کلاسم  ناگدز  تلفغ  هیبنت  يارب  ایند  تمذم  رد  نید  نایاوشیپ  هک  دنچ  یلیثمت  نایب  رد  میود : باب 

تسا رتراوشد  نآ  زا  یصالخ  ددرگیم  لوغشم  رتشیب  ایند  هب  یمدآ  دنچره  هکنآ  نایب  رد  لوا : لیثمت 

تسا صیرح  هک  یسک  لثم  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا 
رتلکشم شصالخ  دوشیم و  رتهتـسب  شیور  رد  هار  دنتیم  رتشیب  دوخ  رب  مشیربا  دنچره  هک  تسا  مشیربا  مرک  لثم  تباب  زا  ایند ، عمج  رب 

. دریمیم مغ  زا  نایم  نآ  رد  هک  يدح  هب  ات  تسا 
مدرم دـنزرف ! يا  هک : دوب ] نیا   ] دومرف ار  شرـسپ  نامقل  ترـضح  هک  ییاههظعوم  هلمج  زا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ 

یتسرد هب  و  دندرکیم . عمج  ناشیا  يارب  هک  یناسک  هن  دندنام و  یقاب  دندرک  عمج  هک  اهنآ  هن  وت . زا  شیپ  دندرک  عمج  دوخ  دالوا  يارب 
. دناهدرک هدعو  وت  يارب  اهنآ  رب  يدزم  دناهدرک و  رما  ار  وت  دنچ  يراک  هب  هک  يرودزم  ياهدنب  وت  هک 

هبرف ات  دروخب  دـتفیب و  يزبس  تعارز  رد  هک  يدنفـسوگ  تباب  زا  ایند  نیا  رد  شابم  و  ریگب . ار  دوخ  دزم  نک و  ماـمت  ار  دوخ  لـمع  سپ 
نآ يرذگ و  لپ  نآ  زا  هک  دنشاب  هتسب  يرهن  رب  هک  ناد  یلپ  هلزنم  هب  ار  ایند  نکیلو  دشاب . نآ  یهبرف  رد  شکاله  دنـشکب و  ار  وا  دوش و 
. دناهدرکن نآ  ینادابآ  هب  رما  ار  وت  هک  یتسرد  هب  نکم ، نآ  ترامع  راذگب و  بارخ  ار  ایند  يدرگنرب . نآ  يوس  هب  زگره  يراذگ و  ار 

و يدرک ، هنهک  ار  نآ  زیچ  هچ  رد  هک  تیناوج  زا  درک : دنهاوخ  لاؤس  وت  زا  زیچ  راهچ  زا  یتسیایم  یلاعت  قح  دزن  نوچ  ادرف  هک  نادـب  و 
باوج هیهت  وش و  ایهم  سپ  يدرک . جرخ  اجک  رد  يدرک و  بسک  اـجک  زا  هک  تلاـم  زا  و  يدرک ، یناـف  ار  نآ  زیچ  هچ  رد  هک  ترمع  زا 

. دراد رایـسب  ياهالب  شرایـسب  درادـن و  اقب  ایند  كدـنا  هک  یتسرد  هب  ایند ؛ زا  دوشیم  توف  وت  زا  هچنآ  زا  شابم  نوزحم  و  ریگب . ار  دوخ 
ياـهناسحا اـهیکین و  ضرعم  رد  ار  دوـخ  و  اــشگب ، ور  زا  ار  تـلفغ  هدرپ  و  یگدــنب ، رد  نـک  یعــس  و  ریگب ، ار  دوـخ  ترخآ  هـیهت  سپ 
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و دروآ ، وت  هب  ور  لجا  نآ  زا  شیپ  نک  یعـس  تدابع  لمع و  رد  یغراف ، اـت  و  نک . هزاـت  ار  هبوت  دوخ  لد  رد  و  روآرد ، دوخ  راـگدرورپ 
. ددرگ لیاح  يراد  هدارا  هچنآ  وت و  نایم  گرم  و  دوش ، يراج  وت  رب  یهلا  ياهاضق 

دوشیم هدایز  نآ  رب  صرح  ییامنیم  رتشیب  ایند  لیصحت  دنچره  هک  نآ  نایب  رد  میود : لیثمت 

دروخیم رتشیب  یمدآ  دنچره  هک  تسایرد  روش  بآ  لثم  ایند  لثم  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
. دشکب ار  وا  هک  یماگنه  ات  دوشیم  رتهنشت 

تسا هدنشُک  شنطاب  هدنیاشوخ و  ایند  رهاظ  هک  نآ  نایب  رد  میس : لیثمت 

تسا هتشون  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  باتک  رد  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
شرهز زا  لقاع  هدنـشک . رهز  زا  تسا  رپ  شمکـش  تسا و  تمیالم  یمرن و  تیاهن  رد  شتـشپ  هک  تسا  هدنـشک  رام  لثم  اـیند  لـثم  هک :

. دنکیم يزاب  نآ  اب  دنکیم و  لیم  شلاخ  طخ و  یمرن و  هب  نادان  لفط  و  دیامنیم ، رذح 

ایند ياضقنا  تعرس  انف و  نایب  رد  مراهچ : لیثمت 

هب یمرگ  رایسب  زور  رد  هک  تسا  ياهراوس  لثم  ایند  نم و  لثم  ایند . اب  تسا  راک  هچ  ارم  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
. دراذگب ار  تخرد  نآ  دورب و  دنک و  هلولیق  تخرد  نآ  هیاس  رد  دسرب و  یتخرد 

ایند ییافویب  نایب  رد  مجنپ : لیثمت 

. یقرزا نز  تروص  رد  دشلثمتم  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يارب  زا  ایند  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا 
: تفگ ياهتفرگ ؟ رهوش  دنچ  هک : دیسرپ  نآ  زا  ترضح 

؟ تاهدنامیقاب ياهرهوش  لاح  رب  ياو  هک : دومرف  یسیع  ترضح  متـشک . ار  همه  هن ؛ تفگ : دنتفگ ؟ قالط  ار  وت  همه  هک : دیـسرپ  رایـسب .
؟ تاهدش هتشک  ياهرهوش  لاح  زا  دنریگیمن  تربع  ارچ 

ایند زا  تاجن  تیفیک  نایب  رد  مشش : لیثمت 

: هک دومرف  تیصو  ار  شرسپ  نامقل  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  زا 
يراکزیهرپ اوقت و  ایرد  نیا  رد  وت  یتشک  هک  دـیاب  سپ  دـناهدش . قرغ  ایرد  نیا  رد  رایـسب  هورگ  و  قیمع ، تسا  ییایرد  اـیند  دـنزرف ! يا 

نآ ادخ  رب  لکوت  نودب  هک  دشاب  لکوت  نآ  نابداب  و  دشاب . هحلاص  لامعا  نامیا و  عاتم  هشوت و  زا  ینک ، رپ  یتشک  نیا  رد  هچنآ  و  دـشاب .
. دشاب ربص  شرگنل  و  دشاب ، ملع  نآ  ملعم  و  دشاب ، لقع  یتشک  نآ  يادخان  و  دوریمن . هار  هب  یتشک 

دناسریم ررض  تسپ  هناخ  نیا  رد  يدنلبرس  هک  نآ  و  ایند ، یتسپ  نایب  رد  متفه : لیثمت 

يدنلبرس رگا  دنشاب . هدیسوپ  تسپ  ار  شفقس  هک  تسا  ياهناخ  هباثم  هب  ایند  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا 
رد هب  تمالس  هب  ینکیم  یگتسکش  عضاوت و  ینکفایم و  ریز  هب  رـس  رگا  و  دنکـشیم ؛ دیآیم و  قاط  رب  رـس  ییامنیم  ربکت  ینکیم و 

. يوریم
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ایند تبقاع  ءوس  نایب  رد  متشه : لیثمت 

ماـگنه رد  دـیامنیم و  لواـنت  یمدآ  هک  تسا  ذـیذل  ياـهماعط  لَـثم  اـیند  لَـثم  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
رتوبدب و شعوفدم  تسا  رتنیریـش  برچ و  رتذیذل و  ماعط  دنچره  و  دوشیم . وبدـب  نتنُم و  دیـسر  هدـعم  هب  نوچ  تسا و  ذـیذل  ندروخ 

. دوشیم بترتم  رتشیب  شلکآ  رب  ملا  درد و  تسا و  رتشیب  شندروخ  هدسفم  رازآ و  تسا و  رتفیثک 
رهاظ رتشیب  شررـض  يدـب و  تسا  نآ  عفد  تقو  هک  ندرم  ماـگنه  رد  يوشیم ، فرـصتم  ار  نآ  رتهب  رتشیب و  دـنچره  اـیند  زا  نینچمه  و 

. دوشیم
رب هک  لجا  دزد  نینچمه  تسا . رتشیب  شبحاص  ترـسح  تسا ، رتسیفن  رتشیب و  هناخ  نآ  عاتم  دنچره  دنز . نآ  رب  دزد  هک  ياهناخ  دننام  ای 

. تسا رتبعص  رتدیدش و  شتقرافم  ملا  تسا  هدرک  عمج  رتشیب  ایند  زا  دنچره  دنزیم ، لام  هناخ 
تسا تاداعس  تاریخ و  لیصحت  عنام  ایند  تبحم  و  دنوشیمن ، عمج  رگیدکی  اب  ترخآ  ایند و  هک  نآ  نایب  رد  مهن : لیثمت 

رد هک  ره  هچنانچ  دور . هار  بآ  نایم  رد  هک  تسا  یسک  لثم  ایند  بحاص  لثم  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
يوعد هک  یـسک  دـیوگیم  غورد  و  دوشیم . هدولآ  هتبلا  دوشیم  اـیند  لـخاد  هک  ره  نینچمه  دوـشیم ، رت  شمدـق  هتبلا  دوریم  هار  بآ 

. میامنیم زارتحا  نآ  زا  موشیم و  ایند  لخاد  نم  هک  دیامنیم 
رظن ماعط  يوس  هب  هک  رامیب  هچناـنچ  هک : میوگیم  امـش  هب  یتسار  قح و  هب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  و 

. دباییمن ار  یگدنب  تدابع و  ینیریش  تذل و  ایند  تبحم  رامیب  نینچمه  دیامنیمن ، لیم  نآ  هب  ملا  ضرم و  زا  دنکیم 
ینکن مرن  ات  ار  لد  نینچمه  دوشیمن ، فرطرب  نآ  یشومچ  ینکن  مرن  ینکن و  يراوس  ات  ار  بسا  هک : میوگیم  امـش  هب  یتسار  قح و  هب 

. ددرگیمن قح  داقنُم  دوشیمن و  فرطرب  شتواسق  تدابع ، تقشم  گرم و  دای  هب 

ایند زا  رایسب  ياهبیع  حیضوت  رب  تسا  لمتشم  هک  یتالیثمت  رکذ  رد  مهد : لیثمت 

فساذوی رهولب و  هصق 

و مییامنیم ، داریا  تسامکح  هفیطل  ظـعاوم  مالـسلا و  مهیلع  اـیبنا  هفیرـش  مکح  رب  لمتـشم  هک  ار  فَساذوی  رَهوَلب و  هصق  ماـقم  نیا  رد  و 
. مینادرگیمن مورحم  نآ  تاکرب  زا  ار  باتک  نیا  نارظان  هصق ، لوط  ببس  هب  تسا ، لمتشم  يوتحم و  ریظنیب ، دیاوف  رب  نوچ 

: هک تسا  هدرک  تیاور  ایرکزنبا  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  همعنلا  مامت  نیدلالامک و  باتک  رد  ناوضرلا  همحرلا و  هیلع  هیوباب  نبا 
هتسویپ دوب و  هتفرگ  رارق  وا  تیعر  سوفن  رد  وا  زا  میظع  تباهم  و  عیسو . تکلمم  ناوارف و  رکشل  اب  ناتسودنه  کلامم  رد  دوب  یهاشداپ 
یناسفن ياهاوه  تعباـتم  زا  و  بَِعل ، وهل و  اـیند و  ياهتذـل  اهتوهـش و  رد  تشاد  میظع  صرح  لاـح  نیا  اـب  و  تفاـییم . رفظ  نانمـشد  رب 

حیابق دومنیم و  شیاتـس  تسیاشان  لامعا  نآ  رب  ار  وا  هک  دوب  یـسک  وا  دزن  مدرم  نیرتهاوخریخ  رتبوبحم و  و  تشاذـگیمنورف . ياهقیقد 
. دومرفیم رما  اهنآ  كرت  هب  ار  وا  هک  دوب  یسک  وا  دزن  مدرم  نیرتهاوخدب  رتنمشد و  دادیم ، تنیز  وا  رظن  رد  ار  وا 

روما ریبدت  رد  و  دوب . غیلب  نابز  لیـصا و  يأر  بحاص  و  دوب . هدـیدرگ  زیاف  ییاورنامرف  بصنم  هب  یناوج  يادـتبا  نس و  ِتثادَـح  رد  وا  و 
هدـیدرگ وا  داقنُم  یگمه  مرجال  دـندوب ، هتخانـش  فاصوا  نیا  هب  ار  وا  مدرم  نوچ  و  دوب . فراع  تیاـغ  هب  ناـشیا  لاوحا  طبـض  تیعر و 

و یناـبناهج ، تنطلـس و  یتـسم  و  یناوج ، یتـسم  دوب  هدـیدرگ  عمج  وا  يارب  و  دوب . عـیطم  عضاـخ و  ار  وا  یمار  شکرـس و  ره  و  دـندوب .
اهیتـسم نآ  یتداـیز  ناـیغط و  بجوم  شتکلمم  لـها  يرادربناـمرف  تعاـطا و  و  نانمـشد . رب  وا  نتفاـیرفظ  ینیبدوخ ، توهـش و  یـشوهیب 

لقع یمامت  رب  شدامتعا  مدرم ، شیاتس  حدم و  روفو  ببس  هب  و  درمـشیم ، ریقح  ار  نامدرم  دومنیم و  لواطت  ربکت و  سپ  دوب . هدیدرگ 
زا تساوخیم  دیبلطیم و  ار  هچنآ  دـشیم  رـسیم  ار  وا  یناسآ  هب  و  دوبن . ایند  زا  ریغب  يدوصقم  یتمه و  ار  وا  و  دـشیم . هدایز  دوخ  يأر 
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. ایند
تشاد و مامت  عویش  وا  تکلمم  رد  نید  رما  وا  یهاشداپ  زا  شیپ  و  دندوب . نارتخد  وا  نادنزرف  عیمج  و  ار ، وا  دشیمن  رـسپ  دنزرف  نکیلو 

لاوز سرت  زا  و  تشامگ . ناشیا  رارضا  رب  تمه  داد و  تنیز  وا  رظن  رد  ار  نید  لها  نید و  ینمـشد  ناطیـش  سپ  دندوب . رایـسب  نید  لها 
و تخاس . هرقن  الط و  زا  اـهتب  ناـشیا  يارب  دـینادرگ و  دوخ  برقم  ار  ناتـسرپتب  دـینادرگ و  رود  دوخ  تکلمم  زا  ار  ناـشیا  دوخ  کـلم 

تعراسم دندومن ، هدهاشم  وا  زا  ار  لاح  نیا  مدرم  نوچ  سپ  درک . هدجس  ار  ناشیا  ياهتب  داد و  نارگید  رب  فیرـشت  لیـضفت و  ار  ناشیا 
. نید لها  هب  فافختسا  ناتب و  تدابع  هب  دندومن 

ضرغ و  دوب . هاشداپ  دزن  هدیدنسپ  تلزنم  میظع و  برق  ار  درم  نآ  هک  دوخ ، دالب  لها  زا  یصخش  لاح  زا  دومن  لاؤس  هاشداپ  يزور  سپ 
شهاوخ سابل  وا  هاشداپ  يا  هک : دنتفگ  باوج  دـیامن . ناسحا  وا  هب  و  دوخ ، روما  زا  یـضعب  رب  دـیوج  تناعتـسا  وا  هب  هک  دوب  نآ  هاشداپ 

بلط ار  وا  دمآ و  نارگ  رایـسب  هاشداپ  رب  نخـس  نیا  سپ  تسا . هتـسویپ  دابُع  هب  و  هدرک ، رایتخا  تولخ  ایند  لها  زا  و  هدـنک ، رب  زا  ار  ایند 
نم و ناگدنب  زا  وت  تفگ : داد و  مانـشد  درک و  عنم  ار  وا  دید . داهز  دابُع و  يز  رد  ار  وا  داتفا ، يو  رب  شرظن  دـش و  رـضاح  نوچ  دومن و 

يراکنایز تلاطب و  لها  عبات  یتشاذـگ و  عیاض  ار  دوخ  لاـم  لـهاو و  يدرک  اوسر  ار  دوخ  يدوب . نم  تکلمم  لـها  فارـشا  ناـیعا و  زا 
مدوب و هدـینادرگ  اـیهم  دوخ  میظع  ياـهراک  يارب  ار  وـت  نم  هک  نآ  لاـح  و  یتخاـس . لـثم  هکحـضَم و  مدرم  ناـیم  رد  ار  دوـخ  يدـش و 

. دیآ شیپ  ارم  هک  يروما  رب  میوج  تناعتسا  وت  هب  متساوخیم 
. ییآ مشخ  هب  هک  نآیب  ارم  نخـس  ونـشب  سپ  تسه . قح  وت  رب  ار  وت  لقع  نکیلو  تسین  یقح  وت  رب  ارم  رگا  هاشداپ ! يا  هک : تفگ  دباع 

نمـشد ربدـت  لـمأت و  كرت  هک  یتسرد  هب  نآ . رد  ندومن  رکفت  میوگیم و  هچنآ  ندـیمهف  زا  دـعب  یهاوخ ، هچنآ  هب  نک  رما  نآ  زا  دـعب 
. ایشا ندیمهف  یمدآ و  نایم  دوشیم  لیاح  تسا و  لقع 

سفن رب  هک  تسا  یهانگ  يارب  نم  اب  وت  باتع  ایآ  هک  هاـشداپ  يا  وت  زا  مسرپیم  هک : تفگ  دـباع  وگب . یهاوخ  هچنآ  هک : تفگ  هاـشداپ 
؟ مراد یمرج  يریصقت و  وت  تمدخ  رد  ای  ماهدیناسر ، ررض  دوخ 

ار دوخ  دـهاوخ  هک  نم  تیعر  زا  سکره  هک  متـسین  نینچ  نم  و  تسا ، ناهانگ  نیرتدـب  نم  دزن  دوخ  سفن  رب  وت  مرج  هک : تفگ  هاشداپ 
و دـنادرگ . كـاله  ارم  تیعر  زا  يرگید  هک  تسا  نآ  لـثم  نم  دزن  شدوخ  ندرک  كـاله  هکلب  مراذـگاو ، دوخ  هب  ار  وا  دـنک ، كـاله 
. ار دوخ  ياهدرک  عیاض  هک  اریز  وت ؛ يارب  ار  وت  میامنیم  هذخاؤم  و  وت ، يارب  زا  وت  رب  منکیم  مکح  مراد ، تیعر  رما  رد  مامتها  نم  نوچ 
و يزاـس . ماـمت  نم  رب  هک  یتجح  هب  رگم  ییاـمنن  هذـخاؤم  ارم  هک  مراد  ناـمگ  مراد  وت  هب  هک  ینظ  نسح  زا  هاـشداپ  يا  هک : تفگ  دـباع 

ناشیا مکح  وت  دنتسه و  نایضاق  وت  دزن  نکیلو  تسین ، یضاق  وت  رب  مدرم  زا  یـسک  و  یمکاح . یـضاق و  دزن  رگم  دوشیمن  يراج  تجح 
. مناسرت یضعب  زا  میضار و  نایضاق  نآ  زا  یضعب  هب  نم  و  يزاسیم ، يراج  ار 

؟ ییوگیم هک  نایضاق  نآ  دنامادک  هک : تفگ  هاشداپ 
. تسوت سفن  ياهشهاوخ  اوه و  مناسرت  نآ  زا  هک  ییضاق  اما  و  تسوت ، لقع  میضار  وا  مکح  هب  نم  هک  یضاق  نآ  اما  هک : تفگ  دباع 

دینادرگ هارمگ  یک  دش و  حناس  ار  وت  يأر ، نیا  تقو  هچ  رد  هک  نم  هب  ار  دوخ  ربخ  وگب  تسار  و  وگب ، یهاوخ  هچنآ  هک : تفگ  هاشداپ 
. ار وت 

: هک تفگ  دباع 
امن وشن و  هتسویپ  و  دنراکب ؛ هک  ياهناد  دننام  نخس  نآ  درک  اج  نم  لد  رد  مدینـش و  ینخـس  نس  تثادح  رد  هک  یتسرد  هب  نم : ربخ  اما 

هب درادـن و  لصا  هک  ار  يرما  نادان  هک : تفگیم  هک  مدینـش  یـصخش  زا  هک  دوب  نانچ  هصق  نیا  و  ینیبیم . هچنانچ  دـش  یتخرد  ات  درک 
رما یمدآ  ات  و  دراگنایم . لطاب  زیچان و  دـیآیم  راک  هب  دراد و  لصا  هک  ار  يرما  و  دراد ، داـقتعا  نآ  هب  دـنادیم و  يزیچ  دـیآیمن  راـک 

، ار تباث  قح و  رما  نآ  تقیقح  دیامنن  كرادا  دنیبن و  وکین  هک  یسک  و  دسریمن . لیصا  تباث و  رما  نآ  هب  دیامنن  كرت  ار  زیچان  لطاب و 
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. تسایند لطاب  زیچان و  نآ  و  تسا ، ترخآ  یقاب ، لیصا و  رما  نآ  و  دوشیمن . اراوگ  وا  رب  لطاب  زیچان و  نآ  كرت 
ار ایند  يرگناوت  و  متفای ، گرم  ار  ایند  تایح  مدرک  لمأت  نوچ  هک  اریز  دیدرگ  رقتـسم  نم  سفن  رد  مدینـش ، ار  قح  هملک  نیا  نوچ  سپ 
ار ایند  تزع  و  متـسناد ، فعـض  ار  ایند  توق  و  متخانـش ، يرامیب  ار  ایند  تحـص  و  متـسناد ، هودنا  ار  ایند  يداش  و  مدید ، یـشیورد  رقف و 

. مدید يراوخ 
دامتعایب دراد و  ندرم  هب  نیقی  یناگدنز  نآ  رد  یمدآ  تسا و  ندرم  يارب  نآ  یگدنز  هک  نآ  لاح  دـشابن و  گرم  نآ  تایح  هنوگچ  و 

. تسا تلحر  دصرتم  هتسویپ  یگدنز و  رب  تسا 
رگید زیچ  هب  نآ  حالـصا  يارب  دوشیم ، لصاح  یمدآ  يارب  ایند  زا  هچنآ  هک  نآ  لاح  دـشابن و  یـشیورد  رقف و  اـیند  يرگناوت  هنوگچ  و 
يارب یمدآ  هک  نآ  لـثم  اـهنآ . زا  تسا  راـچان  لوا  زیچ  نآ  يارب  هک  دـناسریم  مه  هب  جاـیتحا  رایـسب  ياـهزیچ  هب  هکلب  دوشیم ، جاـتحم 

نآ يرورـض  قاری  هلیوط و  رتهم و  هب  نآ و  فلع  هب  دوشیم  جاتحم  دومن ، نآ  لیـصحت  نوچ  سپ  دوشیم . جاتحم  ییاپراهچ  هب  يراوس 
لاح نیا  رب  هک  یـسک  تجاح  دـسریم  تیاهن  هب  یک  سپ  دوشیم . جاـتحم  رگید  زیچ  نیدـنچ  هب  اـهنیا  زا  کـیره  ببـس  هب  و  اـپراهچ .

. دشاب
هک تسوا  نیمک  رد  دـینادرگ ، نشور  یبولطم  لوصح  هب  هک  ار  سک  ره  مشچ  اـیند  هک  نآ  لاـح  دـشابن و  هودـنا  اـیند  يداـش  هنوگچ  و 
رد هودنا  زا  دربیم  هشیدنا  هچنآ  دوش ، داش  يدنزرف  دوجو  هب  یـسک  رگا  هچنانچ  دناسرب . وا  هب  مغ  هودنا و  یلاحـشوخ ، نآ  ربارب  نیدنچ 
هب رگا  و  وا . دوجو  ببـس  هب  تسا  هدیـسر  وا  هب  هک  تسا  يداش  نآ  ربارب  نیدنچ  وا ، لاوحا  یگدـنکارپ  وا و  يرامیب  دـنزرف و  نآ  گرم 

هاگره سپ  تسا . هدـیناسر  مه  هب  لام  نآ  هب  هک  يرورـس  زا  هدایز  دـباییم  هار  وا  رب  هودـنا  لام  نآ  فلت  میب  زا  ددرگ ، لاحـشوخ  یلاـم 
. لاح نیا  رب  ار  ایند  دشاب  هتخانش  هک  تسا  یسک  ایند  كرت  هب  مدرم  نیرتراوازس  دشاب ، نینچ  ایند  لاح 

رد اهنآ  نیرتلیخد  طالخا و  نیرتحیحص  و  تسا ، هعبرا  طالخا  زا  ایند  رد  یتسردنت  هک  نآ  لاح  دشابن و  يرامیب  ایند  یتسردنت  هنوگچ  و 
ناهگان و گرم  هب  نآ  زا  یمدآ  تسا  رتراوازس  تسا ، رتشیب  نآ  رب  یمدآ  دامتعا  تسا و  رتیوق  نآ  هک  یماگنه  رد  و  تسا . نوخ  تایح ،

. هنیس ياهمرو  هروخ و  یگرم و  نوعاط و  ولگ و  مرو 
. دناندب كاله  ررض و  بجوم  یگمه  توق  بابسا  هک  نآ  لاح  دشابن و  فعض  ایند  توق  هنوگچ  و 

مایا و  دشابن . یتلذم  يراوخ و  نآ  زا  دعب  هک  تسا  هدـیدن  ایند  رد  یتزع  یـسک  زگره  هک  نآ  لاح  دـشابن و  يراوخ  ایند  تزع  هنوگچ  و 
. زارد يراوخ  مایا  تسا و  هاتوک  تزع 

زا ار  دوخ  ياهتجاح  و  دنشاب ، هدرک  ایهم  دنـشاب و  هدوشگ  وا  يارب  ار  ایند  بابـسا  هک  تسا  یـسک  ایند  تمذم  هب  مدرم  نیرتراوازـس  سپ 
یناـف ار  نآ  دـسرب و  وا  لاـم  هب  یتـفآ  هک  نآ  زا  تسا  ناـسرت  هظحل  ره  تعاـس و  ره  زور و  ره  بش و  ره  رد  هک  اریز  دـشاب . هتفاـی  اـیند 

یتبیصم ای  درب ، تراغ  هب  دروخرب و  وا  تیعمج  رب  ياهنتف  ای  دیابرب ، ار  ناشیا  دسرب و  وا  ناتسود  ناشیوخ و  هب  ییالب  هاگان  هب  ای  دنادرگ ،
دیزرویم لخب  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  تقرافم  زا  دروآرد و  اپ  زا  ار  وا  و  دـسر ، رد  ار  وا  گرم  ای  دـنکرب ، خـیب  زا  ار  وا  ياهانب  دـسر و  رد 

. دراذگ وا  لد  رب  يدرد 
و دراذـگیم ، یمدآ  ندرگ  رب  ار  نآ  لابو  دریگیمزاب و  درک  اطع  ار  هچنآ  هک  ار  ییایند  هاشداپ -  يا  وت -  يوس  هب  منکیم  تمذـم  سپ 
و دنکفایم ، یباتیب  عزج و  هب  دنکیم و  تسپ  درک  دنلب  ار  هک  ره  و  دـنادرگیم ، نایرع  ار  وا  دـنکیم و  وا  زا  دـیناشوپ  ياهماج  هک  ره  رب 

نآ رورغم  دنک و  نآ  تعاطا  هک  ار  یسک  تسا  هدننک  هارمگ  دناسریم ، تنحم  تواقـش و  هب  دنکیم و  كرت  ار  دوخ  نابلاط  ناقـشاع و 
تـسا یبـکرم  اـیند  هک  یتـسرد  هب  دـشاب . هتـشاد  نآ  رب  داـمتعا  نآ و  زا  دـشاب  نمیا  هک  ار  سک  ره  تسا  هدـنهد  يزاـب  رادـغ و  و  دوش ،

. یتسپ يوگ و  تیاغ  رد  تسا  یلزنم  و  هدنزغل ، تسا  یهار  و  افویب ، نئاخ و  تسا  یبحاصم  و  گرزب ، شکرس و 
زگره هک  تسا  ياهبوـبحم  و  ار ، وا  تسا  هدرک  راوـخ  تبقاـع  هک  نآ  رگم  ار  یـسک  تـسا  هتـشادن  یمارگ  هـک  تـسا  ياهدـنراد  یمارگ 
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رکم ردـغ و  نآ  و  دـننکیم ، افو  وا  اب  تسا . هتـشگن  سک  چـیه  مزالم  هک  تسا  ياهدـش  هدرک  تمزـالم  تسا . هتـشادن  یـسک  هب  تبحم 
یسک اب  تسا  جک  دنکیم . هدعو  فلخ  نآ  و  هدعو ، رد  نآ  اب  دننکیم  افو  و  دیوگیم . غورد  نآ  و  دنیوگیم ، تسار  نآ  اب  و  دنکیم .
هاگان ار ، یـسک  دهدیم  اذغ  ماعط و  هک  نیا  يانثا  رد  نآ . هب  تسا  رطاخ  نئمطم  هک  یـسک  اب  تسا  هدـننک  يزاب  تسا . تسار  نآ  اب  هک 

هک نـیا  ياـنثا  رد  و  دـنادرگیم . نارگید  مداـخ  ار  وا  هاـگان  دـنکیم ، تمدــخ  ار  وا  هـک  یماـگنه  رد  و  دــنکیم . يرگید  هـمعط  ار  وا 
نآ يانثا  رد  و  دنکیم . تتامـش  وا  رب  هاگان  دیامرفیم ، تتامـش  نارگید  رب  ار  وا  هک  ینامز  رد  و  ددنخیم . وا  رب  هاگان  ار ، وا  دنادنخیم 

تزع نیع  رد  و  لاؤس . هب  یهاگ  دیاشگیم و  اطع  هب  ار  شتـسد  هاگ  دنایرگیم . وا  رب  ار  نارگید  هاگان  دـنایرگیم ، نارگید  رب  ار  وا  هک 
تعفر يانثا  رد  و  دزاسیم ، ریقح  یگرزب  يانثا  رد  و  دناسریم . تلذم  تناها و  هب  دراد  مرکم  ار  وا  هک  یماگنه  رد  و  دـنادرگیم . لیلذ 

یگنسرگ هب  يریس  زا  دعب  و  دنکفایم ، هودنا  نزح و  هب  رورس  زا  دعب  و  دنکیم ، ینامرفان  يرادربنامرف  كدنا  زا  دعب  دزادنایم . یتسپ  هب 
. دناریمیم یگدنز  يانثا  رد  و  دنادرگیم ، التبم 

و هاگحبص ، دراذگیم  یصخش  رـس  رب  يرورـس  جات  دشاب . هدوب  لاونم  نیا  رب  نآ  رادرک  دشاب و  نیا  نآ  لاح  هک  ياهناخ  رب  داب  فا  سپ 
رب دادماب  دشکیم . دنب  رد  ار  شتسد  ماش  و  دهدیم ، تنیز  الط  جنرتسد  هب  ار  شتسد  حبص  هاگنابش . دلامیم  تلذم  كاخ  رب  ار  وا  يور 

. دناشنیم شیراوخ  كاخ  رب  زور  و  دنارتسگیم ، شیارب  لمخم  شرف  بش  دناشکیم . شنادنز  هب  نیـسپ  و  دناشنیم ، شیهاشداپ  تخت 
هک درادیم  یلاح  هب  ار  وا  بش  درادیم . شاهحون  هب  ار  نارگهحون  زور  رخآ  رد  و  دـنکیم ، اـیهم  شیارب  بعل  وهل و  تـالآ  زور  لوا  رد 

هاگنابش و  درادیم ، وبشوخ  ار  وا  دادماب  دنوشیم . نازیرگ  وا  زا  شلها  هک  دنکفایم  یتنحم  هب  ار  وا  زور  و  دنیوجیم ، برقت  وا  هب  شلها 
. دنادرگیم هدیدنگ  هفیج  ار  وا 

زا سفن  ددرگیم  رادروخرب  درادـن . تاجن  نآ  ياـههنتف  اـهالب و  زا  و  تسا ، نآ  ياـهرهق  اهتوطَـس و  میب  رد  هتـسویپ  اـیند  رد  یمدآ  سپ 
یلاخ تسد  دـسریم و  رد  گرم  يدوز  هب  سپ  ایند . بابـسا  تیعمج و  زا  تسد  و  ایند ، هدـنیاشوخ  روما  زا  هدـید  و  ایند ، هزات  ياـهزیچ 

ایند و  دوشیم . كاله  هچنآ  دوشیم  كاله  و  دوشیم ، لطاب  یندش  لطاب  و  درذگیم ، ینتـشذگ  و  دوشیم ، کشخ  هدـید  و  دـنامیم ،
اورپ یـسک  نتفر  زا  و  دوـشیم ، یـضار  سک  ره  لدـب  ار  سک  ره  و  دریگیم ، ناـشیا  ضوـع  هب  ار  نارگید  درک ، كـاله  هـک  ار  یعمج 

و لـضافا ، ياـج  هـب  ار  لذارا  و  دـناروخیم ، یعمج  هـب  ار  یعمج  هدـناماو  و  دـهدیم ، اـج  رگید  هورگ  ياـههناخ  رد  ار  یهورگ  درادـن .
بکرم رب  يورهدایپ  زا  و  دـناشکیم ، تمعن  یخارف  هب  شیع  یگنت  زا  ار  یهورگ  و  دـناشنیم . لقاع  ناشیدـنارود  ناـکم  رد  ار  نازجاـع 
بلقنم هاگان  دینادرگ  اهتحار  اهتمعن و  نیا  قرغ  ار  ناشیا  نوچ  سپ  دـناسریم . تحارتسا  هب  بعت  زا  و  تمعن ، هب  تدـش  زا  و  دـناشنیم ،

یلاحدب تیاهن  هب  ار  ناشیا  و  دنادرگیم ، لدـبم  زجع  هب  ار  ناشیا  توق  و  دـنکیم ، ناشیا  زا  ار  تمعن  سابل  و  ار ، ناشیا  لاوحا  دزاسیم 
. دنادرگیم التبم  جایتحا  رقف و  و 

، ار دوخ  ماهدینادرگن  عیاض  نم  یتفگ . اطخ  ناشیا ، ندرک  كرت  ار و  دوخ  لها  نم  ندینادرگ  عیاض  رد  هاشداپ -  يا  یتفگ -  هچنآ  اما  و 
تلفغ لهج و  هدرپ  نم  هدـید  رب  یتدـم  نکیلو  ناشیا . يارب  ماهدـیرب  زیچ  ره  زا  و  ناشیا ، اب  ماهدرک  دـنویپ  هکلب  ماهدرکن . ناشیا  كرت  و 

ار دوـخ  نمـشد  تسود و  متخانـشیمن و  رگیدـکی  زا  ار  بیرغ  لـها و  دـندوب . هتـسب  وداـج  رحـس و  هـب  ارم  هدـید  اـیوگ  دوـب و  هـتخیوآ 
رای و  نمشد ، تسود و  نایم  مدرک  زیمت  دیدرگ ، انیب  حیحص و  نم  هدید  تساخرب و  نم  هدید  شیپ  زا  رحِس  هدرپ  نوچ  سپ  متـسنادیمن .
نم رارضا  ماقم  رد  یگمه  هک  دندوب  ياهدنرد  ناروناج  مدرمشیم ، انشآ  ردارب و  تسود و  لها و  هک  ار  ییاهنآ  هک  متـسناد  و  هناگیب ، و 

. دوب فورصم  نم  ندروخ  ندیرد و  رب  ناشیا  تمه  دندوب و 
، تدش يدنت و  رد  دندوب  ریش  دننام  یضعب  سپ  فعـض . توق و  فالتخا  بسح  هب  ندیناسر  ررـض  رد  دوب  فلتخم  ناشیا  بتارم  نکیلو 
. يدزد هلیح و  رد  دندوب  هابور  دننام  یضعب  و  ندز ، دایرف  رد  دندوب  گس  دننام  یضعب  و  ندرک ، تراغ  رد  دندوب  گرگ  دننام  یـضعب  و 

. فلتخم ياههار  زا  نکیل  دوب ، نم  رارضا  دوصقم ، ار  یگمه  سپ 
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یـشاوح و یلاوح و  رکـشل و  لها و  زا  ناربنامرف  يرایـسب  یهاـشداپ و  کـلم و  زا  يراد  هک  تمظع  نیا  اـب  وت  هک  یتسرد  هب  هاـشداپ  يا 
. نیمز يور  لها  عیمج  زا  يرادن  تسود  رای و  کی  یـسکیب و  اهنت و  هک  ینادیم  دوخ ، لاح  رد  ییامن  رظن  کین  رگا  ناگدننک ، تعاطا 
، دـناوت رادربناـمرف  تیعر و  هک  یعمج  نیا  و  دـناوت ؛ نمـشد  فـیاوط ، عـیمج  زا  دنتـسین  وـت  رادربناـمرف  هک  یعمج  هک  ینادیم  هـک  اریز 
ار وت  رم  ناشیا  مشخ  و  هدنرد ، ناروناج  توادع  زا  تسا  هدایز  یـسب  ار  وت  رم  ناشیا  ینمـشد  هک  قافن  توادع و  لها  زا  دـندنچ  يوشح 

. تسا رتشیب  دنتسین  وت  عیطم  هک  رگید  فیاوط 
ار وت  راک  هک  دنایعمج  ناشیا  هک  یباییم  دناوت ، ناشیوخ  ناگدـنهد و  يرای  هک  یعمج  لاح  رد  ینک  رظن  ییامن و  لمأت  وکین  رگا  سپ 

ناشیوخ ناصوصخم و  هب  ییامن  رظن  نوچ  و  دنریگب . رتشیب  ار  دزم  دننک و  رتمک  ار  راک  هک  دنانیا  ماقم  رد  یگمه  و  دزم ، يارب  دننکیم 
تبسن و  ياهتشاذگ ، دوخ  رب  ناشیا  يارب  ار  دوخ  بسک  راک و  تمحز و  تقشم و  عیمج  وت  هک  یباییم  ار  یهورگ  دوخ ، کیدزن  رایسب 
یضار وت  زا  ناشیا  زا  کی  چیه  لاح  نیا  اب  و  دهد ، دوخ  ياقآ  هب  ررقم  يردق  دنک  بسک  هچنآ  هک  ياهدیدرگ  یمالغ  هلزنم  هب  ناشیا  هب 

سپ دش . دنهاوخ  نمشد  وت  اب  هتبلا  يریگزاب ، ناشیا  زا  ار  ناشیا  يررقم  رگا  و  ییامن . تمسق  ناشیا  رب  ار  دوخ  لام  عیمج  دنچره  دنتسین 
. یبابسا لامیب و  و  ییاهنت ، سکیب و  هک  هاشداپ -  يا  ار -  وت  دش  مولعم 

تسود نم  دنهاوخیمن . ارم  ندروخ  يارب  و  دنروخیمن ، ارم  هک  مناتـسود  ناردارب و  لام و  لها و  بحاص  هک  یتسرد  هب  سپ  نم : اما  و 
حـصان و نم  و  دـنانم ، هاوخریخ  حـصان و  ناشیا  و  دوشیمن . فرطرب  ناشیا  نم و  نایم  یتسود  زگره  دـنانم و  تسود  ناشیا  مناـشیا و 

نایم رد  غورد  و  میوگیم ، تسار  ناشیا  اب  نم  و  دـنیوگیم ، تسار  نم  هب  ناشیا  تسین . ناشیا  نم و  نایم  رد  قاـفن  و  مناـشیا ، هاوخریخ 
ریخ و دنیامنیم  بلط  میراذـگیمن . ورف  ار  رگیدـکی  اهالب  رد  و  تسین ، ام  نایم  رد  ینمـشد  و  مینکیم ، رگیدـکی  يرای  و  دـشابیمن . ام 

ییاهنت هب  مریگزاب و  ناشیا  زا  ار  ناشیا  ریخ  منک و  هبلغ  ناشبا  رب  نم  هک  دـنرادن  نآ  فوخ  میاـمن  بلط  ناـشیا  اـب  نم  رگا  هک  ار ، یبوخ 
ام نایم  رد  ببس  نیا  هب  تسا و  يورخا  تداعس  ریخ ، نآ  و  دوش . مک  يرگید  زا  هک  نآیب  دسریم  همه  هب  ریخ  نآ  هکلب  موش ، فرصتم 

يردارب توخا و  ببـس  هب  منکیم و  راک  ناشیا  يارب  نم  دـننکیم و  راـک  نم  يارب  ناـشیا  تسین . يدـسح  یعازن و  يداـسف و  ناـشیا  و 
رگا و  دـننکیم ، نم  تیادـه  موش  هارمگ  نم  رگا  ددرگیمن . لیاز  زگره  ام  نایم  زا  يرای  نیا  و  درادـن . ندـش  فرطرب  زگره  هک  ینامیا 
يرای و  دنوشیم ، نم  رپس  دیآ  نم  يوس  هب  يریت  رگا  و  دنانم ، راصح  دنک  نم  دصق  ینمشد  رگا  و  دنشخبیم ، رون  ار  ماهدید  موش  انیبان 

اههریخذ و و  میاهدرک ، رد  هب  لد  زا  ار  نآ  شهاوخ  میتسین و  نکسم  هناخ و  رکف  رد  ناشیا  نم و  مسرت . ینمـشد  زا  رگا  دنانم  ناگدنهد 
و مینکیمن ، ملظ  رگیدکی  رب  و  مینکیمن ، عازن  یـسک  اب  لام  ترثک  رد  سپ  میاهتـشاذگ . ایند  لها  يارب  میاهدرک و  كرت  ار  ایند  بابـسا 

. تسا هتساخرب  ام  نایم  زا  تسایند  مزال  هک  توادع  دسح و  ینمشد و 
ماهدرک و عطق  نارگید  زا  و  ار ، ناشیا  مرادیم  تسود  هک  نم ، ناتسود  ناشیوخ و  ناردارب و  لها و  هاشداپ -  يا  دناتعامج -  نیا  سپ 

یتمالس متخانـش و  ار  ناشیا  نوچ  مدرکیم ، رظن  ناشیا  هب  هدیـسر  وداج  هدید  هب  هک  ار  یتعامج  ماهدرک  كرت  و  ماهدرک ، دنویپ  ناشیا  اب 
. ناشیا كرت  رد  متسج 

. يدینش هک  تسا  نآ  شتبقاع  و  ایند . بسح  بسن و  تسا  نیا  و  تسا . زیچان  هک  ار  وت  مداد  ربخ  هک  ییایند  تقیقح  تسا  نیا  هاشداپ  يا 
یهاوخ رگا  مدرک . رایتخا  ار  نآ  و  تسا ، ترخآ  هک  ار  یقاب  لیصا  رما  متخانش  و  مدرک ، نآ  كرت  متخانـش  فاصوا  نیا  هب  ار  ایند  نوچ 

ات وـش  نآ  ندینـش  ياـیهم  سپ  تسا . یقاـب  رما  نآ  هک  ترخآ  فاـصوا  زا  ماهتـسناد  ار  هچنآ  وـت  يارب  منک  فـیرعت  هک  هاـشداپ -  يا  - 
. یشاب هدینش  هچنآ  ریغ  يونشب 

. ياهدربن ياهرهب  تقـشم  جنر و  بَعَت و  ریغب  هتفاین و  يزیچ  ییوگیم و  غورد  تفگ : دیـشخبن و  هدـیاف  چـیه  ار  هاشداپ  نانخـس  نیا  سپ 
. ینادرگیم دساف  زین  ار  نارگید  يدساف و  دوخ  وت  هک  شابم ، نم  تکلمم  رد  ور و  نوریب 

رد وا  دننام  لثم و  راگزور  لها  دندوب  هدیدن  هک  يرسپ  هنیرن ، دنزرف  زا  دوب  هدش  دیماان  هک  نآ  زا  دعب  هاشداپ ، زا  مایا  نیا  رد  دش  دلوتم  و 
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رد هک  یناتب  هک  درک  نامگ  و  دوش ، كاله  رورـس  تیاغ  زا  هک  دوب  کیدزن  هک  دش  داش  دنزرف  نآ  لوصح  زا  نادـنچ  و  لامج . نسح و 
. دناهدیشخب وا  هب  ار  دنزرف  نآ  دوب  لوغشم  اهنآ  تدابع  هب  مایا  نآ 

و داهن . مان  فساذوی  ار  رـسپ  نآ  و  لاس . کی  يداش ، شیع و  هب  ار  مدرم  درک  رما  دومن و  تمـسق  اـههناختب  رب  ار  دوخ  نیازخ  عیمج  سپ 
نینچ دـنزرف  نیا  علاط  زا  هک : دـندرک  ضرع  هظحالم  لمأت و  زا  دـعب  وا . دولوم  علاط  هظحـالم  يارب  ار  ناـمجنم  نادنمـشناد و  درک  عمج 

رب نامجنم  یگمه  و  دنه . نیمز  رد  زگره  دشاب  هدیسرن  هبترم  نآ  هب  سک  چیه  هک  دسر  ياهبترم  هب  تلزنم  فرش و  زا  هک  دوشیم  رهاظ 
: تفگ هک  نامجنم  زا  یکی  الا  دندرک ، قافتا  نخس  نیا 

هک مربیم  ناـمگ  و  ترخآ . فرـش  یگرزب و  رگم  تسین  تسا ، رـسپ  نیا  علاـط  رد  هک  یگرزب  فرـش و  نیا  هک  تـسا  نـیا  نـم  ناـمگ 
هدهاشم وا  علاط  رد  هک  یتفارـش  نیا  هک  اریز  دشاب ، هدوب  هیلاع  تاجرد  بحاص  يورخا  بتارم  رد  دشاب و  هدوب  دابع  نید و  لها  ياوشیپ 

. دنامیمن ایند  ياهتفارش  هب  منکیم 

هصق يهمادا 

هک یمجنم  و  ددرگ . لدبم  هودنا  هب  دنزرف  نآ  لوصح  هب  وا  يداش  هک  دوب  کیدزن  هک  دیدرگ  نوزحم  نادـنچ  نخـس  نیا  زا  هاشداپ  سپ 
رـسپ نآ  يارب  ار  يرهـش  هک  درک  رما  سپ  دوب . رتاناد  رتوگتـسار و  رتدـمتعم و  نامجنم ، عیمج  زا  هاشداپ  دزن  دـش  رداص  وا  زا  نخـس  نیا 

رد هک  ناشیا  هب  دومن  شرافـس  و  دومرف ، ررقم  وا  يارب  ناراکتمدـخ  ناگیاد و  زا  تشاد  ناـشیا  رب  داـمتعا  هک  ار  یعمج  دـندرک و  یلاـخ 
دوش و داتعم  نخـس  نیا  كرت  هب  ناشیا  نابز  هک  نآ  ات  دنزاسن  روکذـم  لاوز  انف و  ضرم و  هودـنا و  ترخآ و  گرم و  نخـس  دوخ  نایم 

دنزاسن روکذم  وا  دزن  نانخس  باب  نیا  زا  دسر  زیمت  دح  هب  رـسپ  نآ  نوچ  هک  ار  ناشیا  درک  رما  و  ددرگ . وحم  ناشیا  رطاخ  زا  یناعم  نیا 
ات دومن  ناراکتمدخ  هب  نانخـس  مسق  نیا  زا  بانتجا  رد  مامت  هغلابم  و  ددرگ . بغار  تدابع  نید و  روما  هب  دنک و  ریثأت  وا  لد  رد  ادابم  هک 

سرت زا  دـیدرگ  هدایز  تدابع  نید و  لها  رب  هاشداپ  مشخ  ماگنه  نآ  رد  و  درک . نابهگن  سوساج و  يرگید  رب  ار  کـی  ره  هک  يدـح  هب 
. دننادرگ بغار  دوخ  بناج  هب  ار  وا  رسپ  ادابم  هک  نآ 

و درکیمن ، تنایخ  وا  اب  و  دوب ، هدیدرگ  لمحتم  ار  تنطلـس  ریبادـت  عیمج  دوب و  هدـیدرگ  وا  روما  لفکتم  هک  دوب  يریزو  ار  هاشداپ  نآ  و 
و دیزرویمن ، لهاکت  یتسس و  وا  روما  زا  يرما  چیه  رد  و  درکیمن ، رایتخا  ار  زیچ  چیه  وا  یهاوخریخ  رب  و  دومنیمن ، ضرع  غورد  وا  هب 

فورعم یبوخ  ریخ و  هب  و  دوب ، ینابز  شوخ  عبطلافیطل  درم  لاح  نیا  اب  و  تشاذـگیمن . لمهم  عیاض و  ار  وا  ياـهراک  زا  يراـک  چـیه 
قوفت وا  رب  دـندربیم و  ار  وا  دـسح  هاـشداپ  ناـبرقم  ارَما و  نکیلو  دنتـشادیم . تسود  ار  وا  دـندوب و  دونـشخ  وا  زا  تیعر  یگمه  و  دوب ،

. دوب نارگ  ناشیا  عبط  رب  هاشداپ  دزن  وا  تلزنم  برق و  دندیبلطیم و 
ریگنیمز هک  دیسر  يدرم  هب  ياهرد  نایم  رد  ریزو  سپ  دوب . وا  تمدخ  رد  ریزو  نآ  و  تفر ، نوریب  راکـش  مزع  هب  هاشداپ  اهزور  زا  يزور 

هب دناهدیناسر و  ررـض  ارم  هدنرد  ناروناج  تفگ : دومن ، لاؤس  وا  لاح  زا  ریزو  تشادن . تکرح  يارای  دوب و  هداتفا  یتخرد  ياپ  رد  هدـش 
عفن نم  زا  هک  یتسرد  هب  يامن ، تظفاحم  راد و  دوخ  اب  ارم  ریزو  يا  هک : تفگ  درم  نآ  درک . تقر  وا  رب  ریزو  سپ  دـناهدنکفا . لاـح  نیا 

روصتم وت  زا  تعفنم  هچ  هک  وگب  نکیلو  دشابن . وت  زا  یعفن  دـیما  دـنچره  میامن  تظفاحم  ار  وت  نم  هک : تفگ  ریزو  تفای . یهاوخ  میظع 
نخـس هار  زا  هک  مدنبیم  ار  نخـس  هنخر  نم  هک : تفگ  درم  نآ  يراد ؟ یملع  ای  ینکیم  يراک  ایآ  ینکیم ؟ هدـعو  نآ  هب  ارم  هک  تسا 

. دوشن بترتم  يداسف  شبحاص  رب 
هاشداپ يارما  ینامز  زا  دـعب  هک  نآ  ات  دـندومن  وا  هجلاعم  دـندرب و  ياهناخ  هب  ار  وا  هک  دومرف  رما  دومنن و  ییاـنتعا  وا  نخـس  هب  ریزو  سپ 
ناشیا زا  یکی  یناهنپ  رد  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  یگمه  يأر  هک  نآ  ات  دندیـشیدنارب ، اهریبدـت  و  ریزو ، عفد  يارب  دـندرک  هلیح  رد  عورش 

نیا هیهت  مدرم و  هب  دـنکیم  یکین  ناسحا و  هتـسویپ  و  دوش ، هاشداپ  وت  زا  دـعب  هک  وت  کلم  رد  دراد  عمط  ریزو  نیا  هک : تفگ  هاـشداپ  هب 
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هک تسا  هدیدرگ  حـناس  هدارا  نیا  ارم  هک : وگب  ریزو  هب  ددرگ  رهاظ  وت  رب  لاقم  نیا  قدـص  هک  یهاوخ  رگا  و  دـنکیم . تسرد  ار  بلطم 
یتسار هدارا ، نیا  هب  وا  رورـس  يداش و  زا  ییوگیم ، ریزو  اب  ار  نخـس  نیا  هاگره  سپ  مدـنویپب . تداـبع  لـها  هب  منک و  یهاـشداپ  كرت 

و گرم ، ایند و  ياـنف  رکذ  ماـگنه  رد  دنتـسنادیم  ار  وا  بلق  تقر  هک  دـندرک  نیا  يارب  ار  ریبدـت  نیا  و  ددرگیم . رهاـظ  وت  رب  نم  نخس 
ریزو رب  هار  نیا  زا  هک  دندرب  نامگ  نینچ  سپ  دراد . ناشیا  هب  رایسب  تبحم  دنکیم و  رایسب  عضاوت  ار  تدابع  نید و  لها  هک  دنتـسنادیم 

. وت نخس  یتسار  هب  منک  مزج  میوگن و  نخس  وا  اب  رگید  منک  هدهاشم  یلاح  نینچ  ریزو  زا  نم  رگا  هک : تفگ  هاشداپ  سپ  دنباییم . رفظ 
رد و  یهاشداپ . کلم و  بلط  ایند و  عمج  رب  متـشاد  صرح  رادقم  هچ  هک  یتسنادیم  وت  تفگ : هاشداپ  دمآ . هاشداپ  تمدخ  هب  ریزو  سپ 

بیرق نع  دوب و  دهاوخ  هتشذگ  لثم  زین  هدنیآ  هک  منادیم  و  مباییمن . دوخ  اب  نآ  زا  یعفن  چیه  ار ، دوخ  هتشذگ  مایا  مدرک  دای  تقو  نیا 
لثم میامن  مامت  یعس  ترخآ  لیصحت  يارب  زا  هک  مراد  هدارا  نونکا  دوب و  دهاوخن  زیچ  چیه  نم  تسد  رد  دیدرگ و  دهاوخ  لیاز  یگمه 
يأر ریزو  يا  مراذگاو . شلها  هب  ار  یهاشداپ  موش و  قحلم  تدابع  لها  هب  هک  مهاوخیم  و  مدرکیم . ایند  لیـصحت  يارب  هک  ییعـس  نآ 

؟ تسیچ باب  نیا  رد  وت 
دیآ تسد  هب  يراوشد  هب  هچرگا  درادن ، لاوز  تسا و  یقاب  هچنآ  هاشداپ  يا  تفگ : درک و  میظع  تقر  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  ریزو  سپ 

وکین هاـشداپ ! يا  ندرک . كرت  هب  تسا  رتراوازـس  دـیآ  تسد  هب  یناـسآ  هب  هچرگا  تسا و  یناـف  هچره  و  ندرک ؛ بلط  هـب  تـسا  راوازس 
. دنک عمج  ار  ترخآ  ایند و  فرش  وت  يارب  یلاعت  قح  هک  مراودیما  و  ياهدید ، ییأر 

زا جازم  فارحناو  عبط  ینارگ  راثآ  ریزو  نکیلو  درکن ، راهظا  اما  تفرگ  لد  رد  ار  وا  هنیک  و  هاشداپ ، رب  دمآ  نارگ  رایسب  نخـس  نیا  سپ 
وا يارب  ار  رکم  نیا  هک  دوب و  هچ  هعقاو  نیا  ببس  هک  تسنادن  تشگزاب و  نوزحم  نیگمغ و  دوخ  هناخ  هب  دومن و  طابنتـسا  هاشداپ  هرهچ 
هک درم  نآ  نخس  دمآ  شدای  هب  سپ  دربن . شباوخ  رکفت  يریگلد و  زا  بش  مامت  سپ  دیسریمن . راک  نیا  هراچ  هب  شرکف  و  دوب ؛ هتخاس 

. منکیم دس  ار  نخـس  هنخر  نم  هک  یتفگیم  يزور  کی  وت  تفگ : دومن و  بلط  ار  وا  و  مدـنبیم . ار  نخـس  فاکـش  نم  هک : تفگیم 
مدوب هاـشداپ  نیا  بحاـصم  نم  هک  ار  وـت  مهدیم  ربـخ  یلب ؛ تفگ : ریزو  ياهدـش ؟ جاـتحم  يزیچ  هنوـگ  نیا  هب  رگم  هک : تفگ  درم  نآ 

هاوخریخ و نم  هک  تسنادیم  هک  اریز  دیناسرن  مه  هب  يریگلد  نم  زا  تدم  نیا  رد  و  ییاورنامرف . تنطلس و  نامز  رد  یهاشداپ و  زا  شیپ 
مرادن نامگ  و  متفای ، فرحنم  رایـسب  دوخ  زا  ار  وا  زور  نیا  رد  نکیلو  منکیم ، رایتخا  دوخ  ریخ  رب  ار  وا  ریخ  روما  همه  رد  میوا و  قفـشم 

؛ یلب تفگ : يربیم ؟ ناـمگ  یتلع  یببـس و  چـیه  یهجوتیب  نیا  يارب  زا  هک : تفگ  درم  نآ  دـیآ . تقفـش  رـس  رب  نم  اـب  نیا  زا  دـعب  هک 
. درک لقن  ریزو  دوب  هتشذگ  هچنآ  و  دیبلط . ارم  بشید 

 - نادب یلاعت . هللاءاشنا  دوشن  لصاح  نآ  زا  يداسف  هک  منکیم  دس  ار  هنخر  نآ  متسناد و  ار  نخـس  نیا  هنخر  نونکا  هک : تفگ  درم  نآ 
فرـصتم وا  زا  دـعب  ار  تهاشداپ  وت  درادرب و  تنطلـس  زا  تسد  هاشداپ  هک  یهاوخیم  هک  وت  هب  تسا  هدرب  ناـمگ  هاـشداپ  هک  ریزو -  يا 

یـشوپرد و ار  ناگدـننک  تدابع  سابل  نیرتهنهک  يزادـنیب و  ار  دوخ  ياهتنیز  اههماج و  دوش  حبـص  نوچ  هک  تسا  نآ  شاهراـچ  يوش .
وت زا  لعف  نیا  تلع  زا  دـیبلط و  دـهاوخ  ار  وت  هاشداپ  هک  یتسرد  هب  يور . هاـشداپ  هناـخ  رد  هب  لاـح  نیا  هب  و  یـشارتب ، ار  دوخ  رـس  يوم 

. دومن دهاوخ  لاؤس 
بحاـصم تسود و  يارب  ییأر  یـسک  هک  تسین  راوازـس  و  يدـناوخیم ، نآ  هب  ارم  زورید  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هک : وـگب  باوـج  سپ 

، زورید يدومن  توعد  نآ  هب  هچنآ  هک  تسا  نآ  نم  نامگ  و  دنکن ؛ ربص  رما  نآ  تقـشم  رب  دـیامنن و  تقفاوم  وا  اب  دوخ  ددنـسپب و  دوخ 
هک زیخرب  ییاـمرفیم  هدارا  هک  تقو  ره  ماهدـش . اـیهم  نم  هاـشداپ  يا  میراد . هک  یلاـح  نیا  زا  تسا  رتـهب  تـسا و  حالـص  ریخ و  ضحم 

. میوش راک  نآ  هجوتم 
. دوب هدرب  نامگ  وا  هب  هچنآ  تفر  رد  هب  هاشداپ  لد  زا  نآ  ببس  هب  و  دومن ، لمع  درم  نآ  هدومرف  هب  ریزو  سپ 

. دندش یفخم  دنتخیرگ و  یگمه  و  ار ، ناشیا  ندومن  نتشک  دیعو  دننک و  نوریب  وا  دالب  زا  ار  دابع  عیمج  هک  دومرف  رما  هاشداپ  سپ 
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، ار ناشیا  دندروایب  نوچ  دومرف . ناشیا  راضحا  هب  رما  رود . زا  داتفا  صخش  ود  رب  شمشچ  تفر . نوریب  راکـش  مزع  هب  يزور  هاشداپ  سپ 
ام کنیا  دندیناسر و  ام  هب  ار  وت  رما  وت  نالوسر  هک : دنتفگ  ناشیا  دـیاهتفرن ؟ نوریب  نم  دالب  زا  ارچ  هک : تفگ  ناشیا  هب  دـندوب . دـباع  ود 

نیا هب  میرادـن و  هشوت  اپراهچ و  میفیعـض و  مدرم  ام  هک : دـنتفگ  ناشیا  دـیوریم ؟ هداـیپ  ارچ  هک : تفگ  هاـشداپ  میراد . نتفر  نوریب  مزع 
هشوتیب و نتفر  نوریب  رد  دـنکیم  باتـش  نینچ  دـسرتیم  گرم  زا  هک  یـسک  هک : تفگ  هاـشداپ  میاهتفر . نوریب  وـت  کـلم  زا  رید  ببس 

: هک دنتفگ  ناشیا  بکرم ؟
هک نآ  لاح  دیـسرتیمن و  گرم  زا  هنوگچ  هک : تفگ  هاشداپ  تسا . گرم  رد  اـم  مشچ  ینـشور  رورـس و  هکلب  میـسرتیمن  گرم  زا  اـم 

ناشیا گرم . زا  نتخیرگ  تسا  نیمه  مینتفر . نوریب  مزع  رد  کنیا  و  دنداد ، ام  هب  نتـشک  هدعو  دندمآ و  وت  نالوسر  هک : دییوگیم  دوخ 
: هک دنتفگ 

، دوخ تسد  هب  دوخ  ادابم  هک  میزیرگیم  نآ  زا  نکیلو  میـسرتیم ، وت  زا  ام  هک  ربم  نامگ  تسا . گرم  سرت  زا  هن  گرم  زا  اـم  نتخیرگ 
. میدرگ بَقاعم  ادخ  دزن  میهد و  نتشک  هب  ار  دوخ 

و دوخ . تکلمم  رد  نید  لها  نادـباع و  نتفرگ  هب  درک  رما  و  دـنتخوس . شتآ  هب  ار  دـباع  ود  نآ  هک  دومرف  دـش و  بضغ  رد  هاشداپ  سپ 
دابع بلط  رب  دندینادرگ  فورصم  ار  دوخ  تمه  یگمه  ناتـسرپتب  ناسیئر  سپ  دننازوسب . شتآ  هب  دنبایب  ار  ناشیا  هک  اج  ره  هک  دومرف 

، دننازوسب شتآ  هب  ار  دوخ  ناگدرم  هک  دنه  تکلمم  رد  دش  عیاش  ببـس  نیا  هب  و  دـنتخوس . شتآ  هب  ار  ناشیا  زا  ریثک  یعمج  و  داهز . و 
نآ زا  هک  دنتساوخن  هک  دندنام  نید  لها  دابع و  زا  یلیلق  دنه  کلامم  عیمج  رد  و  ناشیا . نایم  رد  تنـس  نیا  تسا  هدنام  یقاب  زورما  ات  و 

. دنیامن تیاده  دنناد  لباق  هک  ار  مدرم  زا  یلیلق  دیاش  هک  دندش  یفتُخم  بیاغ و  و  دنور ، نوریب  دالب 
زا زیچ  چـیه  نکیلو  لامک . ملع و  لقع و  و  لامج ، نسح و  و  تردـق ، توق و  تیاهن  اب  درک  امن  وشن و  و  هاشداپ ، رـسپ  دـش  گرزب  سپ 

انف و لاوز و  گرم و  رکذ  و  كولم . بادآ  زا  دنـشابیم  جاـتحم  نآ  هب  ناـهاشداپ  هک  دـنچ  يزیچ  رگم  دـندوب  هدومنن  میلعت  وا  هب  بادآ 
نآ رد  اهلقع  هک  دوب  هدومرف  تمارک  ياهبترم  ظفح ، تفایرد و  شناد و  زا  رـسپ  نآ  هب  یلاعت  قح  و  دندوب . هتخاسن  روکذم  وا  دزن  یتسین 
هک اریز  هدرزآ ، ای  دشاب  لاحـشوخ  رـسپ  نآ  هبترم  تلاح و  نیا  زا  هک  تسنادیمن  وا  ردپ  و  دندومنیم . بجعت  نآ  زا  مدرم  دوب و  ناریح 

. دوب هداد  ربخ  وا  نأش  رد  اناد  مجنم  نآ  هک  دوش  يرما  نآ  لوصح  ثعاب  تیلباق  مهف و  نیا  هک  دیسرتیم 
دینـش تفگ و  زا  دنیامنیم و  هقیاضم  وا  نتفر  نوریب  زا  دناهدینادرگ و  سوبحم  رهـش  نآ  رد  ار  وا  هک  تفایرد  تسارف  هب  رـسپ  نوچ  سپ 
ناریح نآ  ببس  رد  دیسر و  مه  هب  وا  رطاخ  رد  یکـش  دناهدومن ، مایق  وا  ظفح  تسارح و  هب  نانابـساپ  و  دنیامنیم ، عنم  ار  وا  هناگیب  مدرم 
شلمع دـش و  هدایز  شاهبرجت  نس و  نوچ  و  دـننادیم . رتهب  ارم  حالـص  تعامج  نیا  هک : تفگ  دوخ  رطاـخ  رد  و  دـش ، تکاـس  دـنام و 
راوازـس ندومن  ناشیا  دیلقت  روما ، رد  ارم  و  تسین ، ییاناد  لقع و  رد  یتلیـضف  نم  رب  ار  تعامج  نیا  هک  درک  هشیدنا  دوخ  اب  دش ، رتنوزفا 

. تسین
و تسا ، نم  ردپ  بناج  زا  هتبلا  رما  نیا  هک  درک  هشیدنا  زاب  دیامن . لاؤس  وا  زا  ار  رما  نیا  دـیآ  وا  دزن  هب  شردـپ  نوچ  هک  درک  هدارا  سپ 

. مشاب هتشاد  وا  زا  رما  نیا  فاشکتسا  دیما  هک  منک  مولعم  یسک  زا  هک  دیاب  سپ  دینادرگ . دهاوخن  علطم  رس  نیا  رب  ارم  وا 
دیما تشاد و  نارگید  زا  هدایز  سنا  وا  اب  هاشداپ  رـسپ  و  وا . هب  تبـسن  دوب  رتنابرهم  ناراکتمدـخ  ریاس  زا  هک  دوب  يدرم  وا  تمدـخ  رد  و 

. دومن دناوت  مولعم  وا  زا  ار  ربخ  نیا  هک  تشاد 
درک و نتفگ  نخـس  زاغآ  وا  اب  تمیـالم  يراومه و  تیاـهن  اـب  اهبـش  زا  یبش  رد  درک و  هداـیز  وا  هب  تبـسن  ار  یناـبرهم  تفطـالم و  سپ 

دیدـهت يور  زا  هاـگ  عـیمطت و  يور  زا  هاـگ  ار  نخـس  نآ ، زا  دـعب  و  نم . هب  یمدرم  نیرتصوـصخم  و  يردـپ ، هـلزنم  هـب  ارم  وـت  تـفگ :
یکی نم  دزن  وت  لاح  نآ  رد  و  تشاد ، دـهاوخ  قلعت  نم  هب  ردـپ  زا  دـعب  یهاشداپ  هک  تسا  نآ  نم  نامگ  هک : تفگ  هک  نآ  ات  تفگیم 

نآ نم . دزن  دوب  یهاوخ  مدرم  نیرتلاحدـب  اـی  دوب ، دـهاوخ  رتشیب  سک  همه  زا  نم  دزن  وت  برق  تلزنم و  اـی  تشاد : یهاوخ  لاـح  ود  زا 
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نآ تقیقح  منک و  لاؤس  وت  زا  يرما  رگا  تفگ : وت ؟ دزن  مشاب  مدرم  نیرتدب  هک  مشاب  هتـشاد  نیا  فوخ  ببـس  هچ  هب  نم  هک : تفگ  درم 
. مشکب ماقتنا  وت  زا  مشاب ، رداق  نآ  رب  هک  اهباقع  نیرتدب  هب  دوش ، نم  مولعم  نارگید  زا  و  ییوگن ، نم  هب  ار 

زا مامت  ار  لاح  تقیقح  سپ  دومن . دهاوخ  دوخ  هدعو  هب  افو  هک  تفای  دومن و  طابنتـسا  هاشداپ  رـسپ  مالک  يواحف  زا  قدص  راثآ  درم  نآ 
. دومن ضرع  ندمآ  وا  دزن  هناگیب  مدرم  زا  نتفر و  نوریب  زا  ار  وا  ردپ  ندرک  عنم  ببس  و  نامجنم ، هتفگ 

. درک افخا  ار  رس  نیا  و  دومن ، نیسحت  دومرف و  رکش  ار  وا  هاشداپ  رسپ 
دوخ لاوحا  فالتخا  ار و  دوخ  منیبیم  منادیم و  هک  قیقحت  هب  اما  مکدوک ، نم  هچرگا  ردپ  يا  تفگ : دمآ . وا  دزن  هب  ردـپ  هک  يزور  ات 
دوخ لاح  زا  ار  وت  راگزور  هک  دشاب  دوز  دنام . یهاوخن  رادیاپ  لاونم  نیا  رب  زین  وت  دـنام و  مهاوخن  لاح  نیا  رب  هتـسویپ  هک  منادیم  و  ار ،
سبح رگا  و  تسین ؛ هدیـشوپ  نم  رب  رما  نیا  يراد ، یفخم  نم  زا  ار  یتـسین  لاوز و  اـنف و  رما  هـک  تـسا  نـیا  وـت  دارم  رگا  سپ  دـنادرگب .

هک نادـب  سپ  مراد ، هک  تلاـح  نیا  ریغ  هب  نم  سفن  دوشن  قاتـشم  اـت  هک  درم  شزیمآ  زا  ارم  ياهدـش  عناـم  نتفر و  نوریب  زا  ارم  ياهدرک 
هب نم  لد  و  مرادـن ، نآ  ریغب  رگید  لایخ  چـیه  هک  يدـح  هب  ياهدـش  لـیاح  نآ  نم و  ناـیم  هک  يزیچ  نآ  قوش  زا  تسا  رارقیب  نم  سفن 

نیا زا  ارم  ردپ  يا  دریگیمن . تفلا  رگید  رما  چیه  هب  دوشیمن و  عفتنم  رگید  زیچ  چیه  زا  نم  رطاخ  و  دریگیمن ، مارآ  نآ  ریغب  زیچ  چـیه 
رایتخا زیچ  همه  رب  ار  وت  ياضر  میامن و  زارتحا  نآ  زا  نم  ات  ياهتـسناد  ياهدـسفم  هچ  نم  نتفر  نوریب  رد  هک  وگب  هد و  یـصالخ  نادـنز 

. میامن
یتدایز بجوم  وا  عنم  سبح و  و  تسا ، هتـشگ  هاگآ  لاوحا  تقیقح  زا  وا  هک  تسناد  دومن  عامتـسا  ار  نانخـس  نیا  رـسپ  زا  هاـشداپ  نوچ 

. ددرگیم یصالخ  رب  وا  شهاوخ  صرح و 
و دیاینرد ، وت  رظن  هب  دشاب  وت  عبط  هورکم  هک  يزیچ  دسرن و  وت  هب  يرازآ  هک  دوب  نیا  وت  ندرک  عنم  زا  نم  بلطم  رـسپ  يا  تفگ : هاشداپ 
رد وت  شهاوخ  هاگره  و  ددرگ . وت  یلاحـشوخ  رورـس و  ثعاب  هک  ار  يزیچ  رگم  يونـشن  و  دـشاب ، وت  عبط  قفاوم  هک  ار  يزیچ  رگم  ینیبن 

. منکیمن رایتخا  وت  ياضر  رب  ار  زیچ  چیه  نم  تسا  نیا  ریغ 
وا يارب  هار  مامت  رد  و  ار ، یحیبق  شوخان و  رما  ره  وا  هار  زا  دننادرگ  رود  و  تنیز ، تیاهن  اب  دننک  راوس  ار  رـسپ  هک  هاشداپ  درک  رما  سپ 

. دشیم راوس  رایسب  نآ  زا  دعب  و  دش . راوس  وا  دندرک و  نینچ  سپ  دننک . ایهم  نآ  ریغ  ین و  فد و  زا  ار  برط  بعل و  بابسا 
شگنر و  شندـب ، دوب  هدرک  مرو  اهنآ  زا  یکی  هک  دـید  نایادـگ  زا  ار  سک  ود  دومن و  روبع  یهار  رب  دـندش . لفاغ  وا  زا  نالکوم  يزور 

ار وا  تسد  یـسک  دوب و  هدیدرگ  انیبان  يرگید  و  دوب ، هدیدرگ  جمَـس  حـیبق و  رایـسب  شرظنم  دوب و  هتفر  شگنر  بآ و  دوب و  هدـش  درز 
دربیم . یهار  هب  هتفرگ 

: هک دنتفگ  دومن . لاؤس  ناشیا  لاح  زا  دیزرلب و  دوخ  رب  دید  ار  ناشیا  هاشداپ  رسپ  نوچ 
تسا و هدیـسر  وا  ياههدـید  هب  یتفآ  يرگید  نآ  و  تسا ، هدـیدرگ  رهاظ  وا  رد  تلاح  نیا  هک  دراد  نوردـنا  رد  يدرد  مرو  بحاص  نآ 
زا هک  تسه  یسک  ایآ  تفگ : یلب . دنتفگ : دشابیم ؟ رایسب  مدرم  نایم  رد  اهتلع  اهتفوک و  نیا  ایآ  هک : دیـسرپ  تسا . هدش  فرطرب  شرون 

. هن دنتفگ : دشاب ؟ نمیا  اهالب  نیا 
دنچ و  دوب . هدش  لهـس  رایـسب  وا  رظن  رد  شردپ  یهاشداپ  دوخ و  یگرزب  دمآزاب و  هناخ  هب  نایرگ  نوزحم و  نیگمغ و  زور  نآ  رد  سپ 

. دوب هشیدنا  لایخ و  نیا  رد  زور 
، هدـیدرگ ریغتم  شتئیه  و  دوب ، هدـش  ینحنم  يریپ  زا  هک  دومن  هدـهاشم  ار  يریپ  درم  هار  ياـنثا  رد  دـش  راوس  هک  رگید  زور  دـنچ  زا  دـعب 

فعض زا  تشاذگیم  هاتوک  ار  اهماگ  و  دوب ، هدش  هدیشک  مهرد  شندب  ياهتـسوپ  و  دوب ، هدش  هایـس  شگنر  دوب و  هدش  دیفـس  شیاهوم 
هبترم نیا  هب  یمدآ  تقو  دـنچ  رد  تفگ : تسا . يریپ  تلاـح  نـیا  دـنتفگ : دیـسرپ . وا  لاـح  زا  دـش و  بـجعتم  رایـسب  وا  ندـید  زا  يریپ .

زا هچنآ  یمدآ  سپ  تفگ : گرم . دنتفگ : دشابیم ؟ لاح  هچ  رگید  نیا  زا  دـعب  هک : دیـسرپ  نآ . لثم  ای  لاس  دـص  رد  دـنتفگ : دـسریم ؟
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؟ تسین رسیم  وا  يارب  دهاوخ  رمع 
. ینیبیم هک  دوشیم  لاح  نیا  هب  یتقو  كدنا  رد  هکلب  هن ؛ دنتفگ :

زور دنکیم  مامت  دوز  هچ  سپ  تسا . لاس  دص  رمع  ياضقنا  و  تسا ، هام  هدزاود  لاس  و  تسا ، زور  یس  هام  هک : تفگ  هاشداپ  رـسپ  سپ 
! ار رمع  لاس  دنادرگیم  یناف  تعرس  هچ  هب  و  ار ، لاس  هام  دناسریم  رخآ  هب  دوز  هچ  و  ار ، هام 

هب هک  تشاد  یمیقتسم  لقع  كاپ و  هدنز  لد  وا  و  درکن . باوخ  بش  مامت  رد  و  تفگیم ، ررکم  ار  نخس  نیا  دیدرگزاب و  هناخ  هب  سپ 
ایند و كرت  رب  لد  دـش و  بلاغ  وا  رب  هودـنا  نزح و  ببـس  نیا  هب  سپ  درکیمن . شومارف  دـشیمن و  لفاغ  نآ  زا  داـتفایم  هک  يرما  رکف 

ینخـس هک  ره  نکیلو  تـشادیم ، یفخم  وا  زا  ار  دوـخ  لاـح  درکیم و  ارادـم  دوـخ  ردـپ  اـب  لاـح  نآ  اـب  و  تشاذـگ . اـیند  ياهـشهاوخ 
. ددرگ وا  تیاده  بجوم  هک  دونشب  ینخس  دیاش  هک  دادیم  شوگ  تفگیم 

لاح ریغ  وا  لاح  هک  یسانشیم  ار  یسک  ایآ  هک : دیـسرپ  وا  زا  و  دوب ، هدیـسرپ  وا  زا  ار  دوخ  زار  هک  يدرم  نآ  اب  درک  تولخ  يزور  سپ 
هدرک ایند  كرت  دنتفگیم . دابع  ار  ناشیا  هک  دندوب  یتعامج  یلب . تفگ : درم  نآ  دشاب ؟ هتـشاد  ام  هقیرط  ریغ  رگید  ياهقیرط  دـشاب و  ام 

دندیزرو و دانع  ناشیا  اب  مدرم  نکیلو  دندوبن . اهنآ  يانشآ  نارگید  هک  دوب  اهملع  نانخس و  ار  ناشیا  و  دندرکیم . ترخآ  بلط  دندوب و 
رد ناشیا  زا  یـسک  هک  تسین  مولعم  و  درک . نوریب  دوخ  کُلم  زا  ار  ناشیا  یگمه  هاشداپ  دنتخوس و  شتآ  هب  ار  ناشیا  دندرک و  ینمـشد 

جاور نید  رما  یهلا  تیانع  هب  نوچ  ات  هک  دنـشکیم  جرف  راظتنا  دـناهدرک و  ناهنپ  ار  دوخ  هاشداپ  سرت  زا  هک  اریز  دـشاب ؛ رهاظ  اـم  دـالب 
نیمه ناشیا  هقیرط  تنس و  و  دناهدوب ، نینچ  لطاب  ياهتلود  نامز  رد  ادخ  ناتسود  هتـسویپ  و  دنیامن . تیاده  ار  قلخ  دنوش و  رهاظ  دریگ 

. تسا هدوب 
دشاب هدرک  مگ  ار  يزیچ  هک  دوب  یسک  دننام  و  دیشک ، لوط  هب  وا  هودنا  نزح و  و  ربخ ، نیا  يارب  دش  گنت  رایسب  شلد  هاشداپ  رـسپ  سپ 

. دشاب نآ  صحفت  رد  دشاب و  هتشادن  ياهراچ  زیچ  نآ  نودب  هک 

هصق يهمادا 

دیسر يدرم  هب  ربخ  نیا  و  دش ، رشتنم  ملاع  فارطا  رد  رـسپ  نآ  يایند  كرت  دهز و  مهف و  ربدت و  رکفت و  لامک و  ملع و  لقع و  هزاوآ  و 
هب تسـشن و  ایرد  هب  سپ  اـناد . میکح و  دـباع و  دوب  يدرم  نآ  و  بیدنارـس . نیمز  رد  دـنتفگیم  رهولب  ار  وا  هک  تداـبع  نید و  لـها  زا 
دـش دـمآ و  و  دـمآرب . راجت  يز  رد  تخادـنا و  دوخ  زا  ار  تدابع  لها  سابل  درک و  هاشداپ  رـسپ  هناخ  رد  دـصق  دـمآ و  طـبالوس  بناـج 

. دنتشاد ددرت  وا  دزن  دندوب و  هاشداپ  رسپ  نارای  ناتسود و  هک  ار  یتعامج  تخانش  هک  نآ  ات  هاشداپ ، رسپ  هناخ  رد  هب  درکیم 
وا ییانـشآ  رد  یعـس  تسا ، نارگید  زا  هدایز  وا  دزن  شبرقت  دوب  هاشداپ  رـسپ  رـس  بحاص  هک  درم  نآ  هک  دـش  رهاظ  میکح  رب  نوچ  سپ 

رایسب مراد  یعاتم  ماهدمآ و  تیالو  نیا  هب  هک  تسا  زور  دنچ  و  بیدنارس ، نارگادوس  زا  مايدرم  نم  هک : تفگ  وا  هب  یتولخ  رد  دومن و 
ینعم نیا  راهظا  يارب  ار  وت  و  منک ، راهظا  وا  هب  ار  نیا  هک  متساوخیم  يدامتعا  لحم  ردق و  بحاص  و  سیفن . رایسب  تمیقرپ و  اهبنارگ و 

همه ياود  و  دـنادرگیم ، اونـش  ار  رک  و  دـنکیم ، اـنیب  ار  روـک  تسا و  ریـسکا  هـک  رمحا  درگوـگ  زا  تـسا  رتـهب  نـم  عاـتم  و  مدیدنـسپ .
. دهدیم يرای  نمشد  رب  و  دنکیم ، ظفح  یگناوید  زا  و  دروآیم ، توق  هب  ار  یمدآ  فعض ، زا  و  تساهدرد ،

رگا نک . رکذ  وا  دزن  ار  عاتم  نیا  فصو  یناد  تحلصم  رگا  تسا . هاشداپ  رسپ  هک  ناوج  نیا  زا  عاتم  نیا  هب  مدیدن  رتراوازـس  ار  یـسک  و 
؛ میامنب وا  هب  ات  ربب  وا  دزن  هب  ارم  دیآ  وا  راک  هب  نم  عاتم 

. تسناد دهاوخ  ار  شردق  دنیبب  وا  ارم  عاتم  رگا  هک 
لثم نکیلو  ییامنیم ، لقاع  وکین و  و  میاهدینشن ، نخس  عون  نیا  یسک  زا  زگره  ام  هک  ییوگیم  ینخـس  وت  هک : تفگ  میکح  هب  درم  نآ 

ضرع هاشداپ  رـسپ  تمدـخ  هب  مناد و  ضرع  لباق  رگا  امنب ، نم  هب  ار  دوخ  عاتم  وت  دـنکیمن . لقن  دـنادن  ار  يزیچ  تقیقح  اـت  یـسک  نم 
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بات وت  هدید  ییامن  رظن  نم  عاتم  هب  رگا  هک  مسرتیم  منکیم . هدهاشم  یفعض  وت  هدید  رد  بیبط و  مايدرم  نم  هک : تفگ  میکح  میامن .
هب دنکب  يرظن  مرادن . فوخ  نیا  وا  هدید  رب  تسا و  ناوج  تسا و  حیحـص  شاهدید  هاشداپ  رـسپ  نکیلو  دوش . عیاض  درواین و  نآ  ندـید 

عاـتم نیا  و  دوب ، دـهاوخن  وا  يارب  یبـعت  یناـصقن و  دـهاوخن ، رگا  منکیمن و  هقیاـضم  وا  اـب  تیمق  رد  دـیآ ، شوـخ  ار  وا  رگا  نم ، عاـتم 
. یناسرن وا  هب  ار  ربخ  نیا  ینادرگ و  مورحم  نیا  زا  ار  هاشداپ  رسپ  هک  درادن  شیاجنگ  تسا و  یمیظع 

لصاح رهولب  زا  دراد ، هک  بلطم  نامه  هک  داتفا  شلد  رد  هاشداپ  رسپ  درک . ضرع  ار  رهولب  ربخ  تفر و  هاشداپ  رـسپ  دزن  هب  درم  نآ  سپ 
لهـس ار  میظع  رما  نینچ  نیا  هک  رواـیب ، ار  وا  یناـهنپ  رد  روآ و  نم  دزن  هـب  ار  رجاـت  درم  نآ  هـتبلا  دوـش  بـش  نوـچ  تـفگ : و  دوـشیم .

. درمش ناوتیمن 
دبـس نآ  رد  ار  دوخ  ياهباتک  هک  يدبـس  تشادرب  دوخ  اب  رهولب  هاـشداپ . رـسپ  تاـقالم  يارب  وش  اـیهم  هک : ار  رهولب  درک  رمادرم  نآ  سپ 
رـسپ و  درک ، مالـس  دش  لخاد  نوچ  و  هاشداپ . رـسپ  تمدـخ  هب  درب و  ار  وا  سپ  تسا . دبـس  نیا  رد  نم  ياهعاتم  تفگ : و  دوب ، هتـشاذگ 

تسـشن و هاشداپ  رـسپ  تمدخ  رد  تولخ  هب  میکح  تفر و  نوریب  درم  نآ  و  تفگ . باوج  ار  وا  مالـس  میرکت  میظعت و  تیاهن  رد  هاشداپ 
مدرک میظعت  نیا  يارب  ار  وت  هک : تفگ  هاشداپ  رـسپ  يدومرف . تیحت  تدالب  لها  ناگرزب  نامالغ و  زا  هداـیز  ارم  هاـشداپ  رـسپ  يا  تفگ :

. مراد وت  زا  میظع  يراودیما  هک 
یبوخ ریخ و  هب  هک  نیمز  قاـفآ  زا  یـضعب  رد  دوب  یهاـشداپ  هک  یتـسرد  هب  سپ  يدرک ، كولـس  نم  اـب  هنوگنیا  رگا  هک : تفگ  میکح 

رقف و رثا  دـندوب و  هدیـشوپ  هنهک  ياـههماج  هک  دـید  ار  سک  ود  هار  ضرع  رد  تـفریم . یهار  هـب  دوـخ  رکـشل  اـب  يزور  دوـب . فورعم 
نوچ درک . هحفاصم  ناشیا  اب  دومرف و  تیحت  ار  ناشیا  دـمآ و  دورف  بکرم  زا  داتفا  ناشیا  رب  شرظن  نوچ  دوب . رهاـظ  ناـشیا  رب  یـشیورد 

رد هاشداپ  تمدخ  رد  تشاد  تئرج  رایـسب  وا  نوچ  دندمآ  هاشداپ  ردارب  دزن  هب  دندش و  نیگمغ  رایـسب  دندومن  هدهاشم  ار  لاح  نیا  ارزو 
تخادنا بکرم  زا  ار  دوخ  و  درک ، اوسر  ار  دوخ  تکلمم  لها  و  درک ، فیفخ  راوخ و  ار  دوخ  هاشداپ ، زورما  هک : دـنتفگ  و  نتفگ ، نخس 

. دنکن يراک  نینچ  رگید  هک  لمع  نیا  رب  ییامن  تمالم  ار  وا  هک  تسا  نآ  راوازس  ردقیب . تسپ  درم  ود  يارب 
. دومن تمالم  ار  هاشداپ  هدومن ، لمع  ارزو  هتفگ  هب  هاشداپ  ردارب 

دنچ ات  تشگزاب . دوخ  هناخ  هب  ردارب  و  دیجنر . وا  نخس  زا  ای  دینش  اضر  عمس  هب  هک  دشن  مولعم  ار  وا  هک  تفگ  ینخس  باوج  رد  هاشداپ 
و دهد . رد  ردارب  هناخ  ِرد  رد  گرم  يادـن  ات  دـنتفگیم  گرم  يدانم  ار  وا  هک  ار  دوخ  يدانم  درک  رما  هاشداپ  سپ  تشذـگ . نیا  رب  زور 

هاشداپ ردارب  هناخ  رد  نویـش  هحون و  ادن ، نیا  زا  سپ  دندرکیم . نینچ  دنتـشاد  وا  نتـشک  هدارا  ار  هک  ره  هک  دوب  نینچ  هاشداپ  نآ  هقیرط 
. دنکیم ار  دوخ  شیر  يوم  تسیرگیم و  دمآ و  هاشداپ  هناخ  رد  هب  هدیشوپ  گرم  هماج  وا  و  دش ، دنلب 

ار دوخ  تسد  درک  دنلب  و  دروآرب ، هاتبیـصماو  هالیواو و  دایرف  داتفا و  نیمز  رب  دش  رـضاح  نوچ  دومن . بلط  ار  وا  دـش  علطم  هاشداپ  نوچ 
رما هب  وت  هناخ  رد  رب  تسا  هدرک  ادن  هک  يدانم  زا  ییامنیم  عزَج  درخیب  يا  تفگ : دـناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  وا  هاشداپ  يراز . عرـضت و  هب 
ارم لاح  نیا  اب  یشاب ، نتـشک  بجوتـسم  هک  يرادن  نم  دزن  یهانگ  هک  ینادیم  قیقحت  هب  و  تسوت ، ردارب  تسین و  وت  قلاخ  هک  یقولخم 
دزن هک  یناـهانگ  هب  امـش  زا  مرتاـناد  نم  و  مدـید . ار  دوـخ  راـگدرورپ  يداـنم  هک  یماـگنه  رد  مداـتفا  نیمز  رب  ارچ  هـک  ینکیم  تمـالم 

. مراد دوخ  راگدرورپ 
. ددرگ رهاظ  ناشیا  رب  ناشیا  ياطخ  هک  دشاب  دوز  و  دناهداد ، بیرف  دناهتخیگنارب و  ار  وت  نم  يارزو  هک  متسناد  نم  هک  ورب 

ود سپ  دندودنا . ریق  هب  ار  ات  ود  دندرک و  تنیز  الط  هب  ار  ات  ود  هک  دومرف  رما  و  دنتخاس . بوچ  زا  توبات  راهچ  هک  هاشداپ  درک  رما  سپ 
مکحم ار  ود  ره  رـس  درک و  رپ  وم  هلـضف و  نوخ و  رادرم و  زا  ار  الط  توبات  ود  و  تخاس ، ولمم  دـجربز  توقای و  الط و  زا  ار  ریق  توبات 

. تسب
دومن و ضرع  ناشیا  رب  ار  اهتوبات  و  دـناهدرک ، تمالم  لمع  نآ  رب  ار  وا  ناـشیا  هک  دربیم  ناـمگ  هک  ار  فارـشا  ارزو و  دومن  عمج  سپ 
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تفارش و یتدایز  زا  دنرادن  تمیق  الط  توبات  ود  نیا  ام  تفایرد  لاح و  رهاظ  بسح  هب  هک : دنتفگ  ناشیا  دننک . تمیق  ار  اهنآ  هک  دومرف 
ملع زا  تسا  یتسپ  هبترم  نآ  يارب  امـش  مکح  نیا  هک : تفگ  هاشداپ  ینوبز . یتسپ و  ببـس  هب  دـنرادن  تمیق  ریق  توبات  ود  نآ  و  یبوخ ،

. دینادیم ملع  نآ  هب  ار  ایشا  دیراد و  امش  هک 
توبات ود  نیا  لَثم  تفگ : سپ  دش . نشور  هناخ  دوب  اهنآ  رد  هک  يرایـسب  رهاوج  ببـس  هب  دـندوشگ . ار  ریق  ياهتوبات  هک  دومرف  رما  سپ 

رپ ناشیا  نطاب  هک  نآ  لاح  و  دیتسناد ، لهـس  ار  ناشیا  رهاظ  و  ار ، ناشیا  سابل  دیدرمـش  راوخ  ریقح و  امـش  هک  تسا  یـسک  ود  نآ  لَثم 
ریاس دـیراورم و  توقای و  زا  تسا  رتهب  رایـسب  يونعم  تالامک  نآ  هک  لامک ، تافـص  ریاـس  ییوکین و  یتسار و  تمکح و  ملع و  زا  دوب 

. رهاوج
دنگ و زا  دـندیزرلب و  دوخ  رب  دوب  اهنآ  نوردـنا  رد  هچنآ  تلاذَر  تفاثک و  زا  سلجم  لها  دـندوشگ . ار  الط  ياهتوبات  هک  دومرف  رما  سپ 

: هک تفگ  هاشداپ  سپ  دندش . يذأتم  اهنآ  نفعت 
لهج و زا  اهیدـب  عاونا  زا  تسا  ولمم  ناشیا  نطاب  و  سابل ، هماج و  هب  ناشیا  رهاـظ  تسا  هتفاـی  تنیز  هک  تسا  یموق  لـثم  توباـت  ود  نیا 

دنتفگ فارشا  ارزو و  همه  سپ  اهرادرم . نیا  زا  تسا  رتامندب  رتعینش و  رتاوسر و  یـسب  هک  ترارـش  ماسقا  ریاس  ملظ و  غورد و  يروک و 
: هک

. هاشداپ يا  میتفرگ  دنپ  میدیمهف و  ار  دوخ  ياطخ  میتفای و  ار  وت  روظنم 
. يدومرف ارم  هک  یمارکا  تیحت و  نآ  رد  هاشداپ -  رسپ  يا  وت -  لثم  دوب  نیا  هک : تفگ  رهولب  نآ  زا  دعب 

. میکح يا  نم  يارب  ار  لثم  نک  هدایز  تفگ : تسشن و  تسار  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  دوب . هدز  هیکت  هاشداپ  رسپ 
رب اههناد  نآ  زا  یضعب  دیـشاپ ، تفرگرب و  نآ  زا  یفک  نوچ  سپ  نتـشِک . يارب  ار  ییوکین  مخت  دروآیم  نوریب  ناقهد  هک : تفگ  رهولب 

هتسشن نآ  يور  رب  یکاخ  كدنا  هک  دتفایم  یگنس  رب  نآ  زا  یـضعب  و  دنیابریم . ار  نآ  ناغرم  ینامز ، كدنا  زا  دعب  دتفایم و  هار  رانک 
رب نآ  زا  یـضعب  و  ددرگیم . لـطاب  دوشیم و  کـشخ  دیـسر  گنـس  هب  شاهشیر  نوچ  و  دـیآیم ، تکرح  هب  دوشیم و  زبس  سپ  تسا .

لطاب عیاض و  ار  نآ  دچیپیم و  نآ  رب  اهراخ  نداد ، راب  هب  دسریم  کیدزن  دنکیم و  هشوخ  دیوریم و  نوچ  هک  دتفایم  يراخرپ  نیمز 
. ددرگیم دنموَرب  دنامیم و  ملاس  دشاب ، یکدنا  دنچ  ره  تسا ، كاپ  هک  داتفا  ینیمز  رب  مخت  نآ  زا  هچنآ  و  دنکیم .

ار وا  ناغرم  هار و  رانک  رب  داتفا  هچنآ  اما  و  تسا . تمکح  نانخـس  عاونا  لثم  مخت ، و  تسا ، تمکح  لماح  لثم  ناـقهد  هاـشداپ ! رـسپ  يا 
نآ لثم  درک ، کشخ  شاهشیر  گنس  داتفا و  گنس  رب  هچنآ  اما  و  دنکن . رثا  لد  رد  دروخ و  شوگ  رب  هک  تسا  ینخـس  نآ  لثم  دندوبر ،
نآ کلام  دیامنن و  نآ  طبـض  اما  ار ، نآ  دمهفب  دبایرد و  دهدب و  نآ  هب  لد  و  ار ، وا  دیآ  شوخ  دونـشب و  ار  نآ  یـسک  هک  تسا  ینخس 
دوش نآ  ماگنه  نوچ  و  دیامن ، طبض  دبایرد و  ار  نآ  هدنونش  هک  تسا  ینخـس  لثم  دینادرگ ، لطاب  ار  نآ  راخ  دییور و  هچنآ  اما  و  دوشن .

ار تمکح  نآ  و  تمکح ، نآ  هب  ندومن  لمع  زا  ددرگ  عنام  ار  وا  یناسفن  ياهـشهاوخ  تاوهـش و  كاشاخ  راخ و  دیامن  لمع  نآ  هب  هک 
نآ وکین  مزع  و  دیامن ، طبـض  ارنآ  هظفاح  دبایرد و  ار  نآ  لقع  هک  تسا  ینخـس  لثم  دمآ ، راب  هب  دنام و  ملاس  هچنآ  اما  و  دننادرگ . لطاب 

افصم و  دشاب ، هدنکرب  لد  زا  ار  همیمذ  تافـص  اهـشهاوخ و  تاوهـش و  هشیر  هک  دوشیم  یتقو  رد  نیا  و  دروآ . لمع  هب  هتخاس  يراج  ار 
. اهیدب زا  ار  دوخ  سفن  دشاب  هدینادرگ 

دـشاب ملاس  دنک و  ومن  هک  دشاب  یمـسق  نآ  زا  یتشِک  نم  لد  رد  هک  یتمکح  مخت  نآ  هک  مراد  دیما  نم  میکح ! يا  هک : تفگ  فساذوی 
. امرف نایب  ایند  لها  ندروخ  بیرف  ایند و  يارب  یلثم  سپ  دشاب . هتشادن  تفآ  دهد و  عفن  و 

وا هب  کیدزن  هک  نآ  ات  تفاتـشیم  وا  یپ  زا  لـیف  و  تخیرگیم . نآ  زا  دوب و  اـفق  رد  یتسم  لـیف  ار  يدرم  هک  ماهدینـش  هک : تفگ  رهولب 
رب وا  ياهاپ  دز و  گنچ  اجنآ  رد  دوب . هدییور  هاچ  نآ  رانک  رد  خاش  ود  و  تخیوآرد . یهاچ  رد  ار  دوخ  دش و  برطضم  درم  نآ  دیـسر .

دنالوغـشم گرزب  شوم  ود  هک  دید  درک  رظن  خاش  ود  نآ  هب  نوچ  و  دندوب . هدروآ  رب  رـس  هاچ  نآ  نایم  رد  هک  دش  عقاو  دـنچ  يرام  رس 
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دوخ ياهخاروس  زا  یعفا  راهچ  هک  دید  درک  دوخ  ياپ  ریز  هب  رظن  نوچ  و  هایـس . يرگید  دیفـس و  یکی  خاش ، ود  نآ  ياههشیر  ندنک  هب 
. دناهدرک نوریب  رس 

رـس رد  هک  دید  درک  الاب  رـس  نوچ  درب . ورف  ار  وا  دتفا  هاچ  رد  نوچ  هک  هداشگ  ناهد  ییاهدژا  هک  دـید  تخادـنا  هاچ  رعق  هب  رظن  نوچ  و 
نآ زا  دینادرگ  لفاغ  ار  وا  لسع  نآ  ینیریش  تذل و  و  لسع ، نآ  ندیـسیل  هب  دش  لوغـشم  سپ  تسا . هدولآ  لسع  زا  یکدنا  خاش  ود  نآ 
نآ ماک  رد  هک  یتقو  دوب  دـهاوخ  نوچ  وا  لاح  دـنادیمن  هک  اهدژا  نآ  رکف  زا  و  دـیزگ ، دـنهاوخ  ار  وا  تقو  هچ  هک  دـنادیمن  هک  اهرام 

. دتفارد
رمع هک  دـنزور  بش و  شوم  ود  نآ  و  تسا . یمدآ  رمع  خاش  ود  نآ  و  اهتبیـصم . اهالب و  اهتفآ و  زا  تسا  رپ  هک  تساـیند  هاـچ ، نآ  اـما 

. دننکیم یناف  دننکیم و  خیب  زا  يدوز  هب  ار  یمدآ 
هچ رد  هک  یمدآ  دنادیمن  هک  نوخ ، مغلب و  ارفص و  ادوس و  زا  دناهدنشک ، ياهرهز  هلزنم  هب  هک  دناهنوگ  راهچ  طالخا  یعفا  راهچ  نآ  و 
نآ و  تسا . یمدآ  بلط  رد  هتسویپ  تسا و  رظتنم  هک  تسا  گرم  اهدژا  نآ  و  دننک . كاله  ار  دوخ  بحاص  هک  دنیآیم  ناجیه  هب  تقو 

تذـل زا  تساـیند ، ياهـشیع  اـهتمعن و  اهـشهاوخ و  اهتذـل و  دوب ، هدـینادرگ  لـفاغ  ار  وا  زیچ  همه  زا  دوب و  هدـش  نآ  هتفیرف  وا  هک  لـسع 
. ندرک سمل  ندینش و  ندید و  ندییوب و  ندیماشآ و  ندروخ و 

. ایند لاوحا  اب  تسا  قباطم  یسب  تسا و  بیجع  رایسب  لثم  نیا  هک : تفگ  فساذوی 
عفن ناشیا  هب  هک  ار  دـنچ  يزیچ  ایند  رد  دنرامـشیم  ریقح  لهـس و  و  دـناهدروخ ، ار  نآ  بیرف  هک  نآ  لها  ایند و  يارب  اـمرفب  یلثم  رگید 

. دشخبیم
وا رطاـخ  يارب  و  مدرم ، عیمج  رب  دوب  هدـیزگرب  ار  ناـشیا  زا  یکی  درم  نآ  هک  دوب  قیفر  هس  ار  يدرم  هک : دـناهدرک  لـقن  هک : تفگ  رهولب 

میود قیفر  و  دوب . لوغـشم  وا  راک  رد  زور  بش و  دنکفایم و  اههکلهم  هب  ار  دوخ  وا  يارب  و  دشیم ، رایـسب  ياهتدـش  اهیتخـس و  بکترم 
دومنیم و وا  تعاطا  تمدـخ و  و  وا ، هب  دومرفیم  تفطالم  یمرگ و  و  ار ، وا  تشادیم  تسود  اـما  دوب  رتتسپ  لوا  زا  وا  دزن  تلزنم  رد 

ياهرهب وا  لام  تبحم و  زا  قیفر  نآ  و  دوب ؛ نارگ  شرطاـخ  رب  درمـشیم و  ریقح  درکیم و  اـفج  ار  میـس  قیفر  و  دوبن . لـفاغ  وا  زا  زگره 
. یکدنا رگم  تشادن 

هاشداپ روضح  هب  ار  وا  هک  دندیـسر  رد  هاـشداپ  بضغ  ناریم  و  دـش ، ناـقیفر  نآ  تناـعا  هب  جاـتحم  هک  داد  ور  ياهعقاو  ار  درم  نآ  هاـگان 
. دنرب

. مدومنیم وت  فرـص  ار  دوخ  تاـقوا  یگمه  مدوب و  هدـیزگرب  هنوگچ  ار  وت  نم  هک  ینادیم  هک : تفگ  و  لوا ، قیفر  هب  درب  هاـنپ  درم  نآ 
ارم و  متسین ، وت  بحاصم  نم  هک : تفگ  قیفر  دیـسر ؟ دناوتیم  نم  هب  وت  زا  ددم  هچ  تسا . هداتفا  جایتحا  وت  هب  ارم  هک  تسا  يزور  زورما 

عفتنم نآ  زا  هک  تسا  هماج  ود  نم  دزن  وت  زا  نکیل  وت . زا  نم  هب  دنرتراوازـس  ناشیا  زورما  و  مناشیا ، راـتفرگ  هک  دنتـسه  رگید  ناـبحاصم 
. مهد وت  هب  ار  هماج  ود  نآ  دیاش  دش . یناوتیمن 

ار وت  يداش  ترـسم و  هتـسویپ  و  وت . هب  تبـسن  نم  تفطـالم  تمرکَم و  تسا  مولعم  وت  رب  تفگ : و  میود ، قیفر  هب  درب  هاـنپ  درم  نآ  سپ 
مراتفرگ دوخ  راک  هب  ردـق  نآ  هک : تفگ  قیفر  نآ  نم ؟ يارب  تسا  عفن  هچ  وت  دزن  وت . هب  تسا  نم  جاـیتحا  زور  زورما  و  مدومنیم ، بلط 

هقیرط ریغ  نم  هقیرط  لاحلا  دش و  هدیرب  وت  نم و  نایم  ییانـشآ  هک  نادـب  و  نکب . دوخ  يارب  زا  يرکف  دوخ  تخادرپ ؛ ماوتیمن  وت  هب  هک 
هک موش  دنچ  يرما  لوغـشم  مدرگرب و  نآ  زا  دعب  ددرگن . دیاع  وت  هب  نآ  زا  یعفن  هک  منک  تقافر  وت  اب  دنچ  یماگ  نم  هک  دـیاش  تسوت .

. مراد وت  زا  شیب  مامتها  اهنآ  هب 
تفگ وا  هب  و  تحار . تعـسو و  مایا  رد  تشادـن  تافتلا  وا  اب  درمـشیم و  ریقح  ار  وا  درکیم و  افج  وا  اب  هک  میـس  قیفر  هب  درب  هاـنپ  سپ 

نم هب  عـفن  هچ  زور  نیا  رد  اـیآ  تسا . هدروآ  وـت  يوـس  هـب  ارم  رارطـضا ، جاـیتحا و  نـکیلو  مـلعفنم ، ماهدنمرـش و  وـت  زا  یـسب  نـم  هـک :
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؟ یناسریم
هک مایبحاصم  نم  هک  داب  نشور  تمـشچ  ار و  وت  داب  تراشب  سپ  مشابیمن . لفاغ  وت  زا  میامنیم و  وت  تظفاـحم  یهارمه و  هک : تفگ 

دیاع نم  هب  وت  زا  هچنآ  هک  یتسرد  هب  ياهدرک . نم  تفطـالم  ناـسحا و  باـب  رد  هک  يریـصقت  زا  شاـبم  ریگلد  و  مراذـگیمن . ورف  ار  وت 
نونکا ماهدـیناسر . مه  هب  رایـسب  ياـهعفن  ماهدرک و  وت  يارب  زا  تراـجت  هدـشن  یـضار  نیمه  هب  هکلب  ماهدومن . طبـض  وت  يارب  تسا  هدـش 
ثعاـب وت  زا  تسا  نم  دزن  هچنآ  هک  مراد  دـیما  هک  ار  وت  داـب  تراـشب  تسا . دوجوم  نم  دزن  وت  يارب  زا  ياهداد  نم  هب  هچنآ  ربارب  نیدـنچ 

. تسا هدمآ  شیپ  ار  وت  هک  میظع  هیلب  نیا  زا  دوش  وت  یصالخ  ثعاب  و  زور ، نیا  رد  وت  زا  ددرگ  هاشداپ  ياضر 
هک يریصقت  رب  مروخ : رتشیب  ترسح  رما  ود  نیا  زا  کی  مادک  رب  منادیمن  تفگ : دومن ، هدهاشم  ار  ناقیفر  نآ  لاوحا  نوچ  درم  نآ  سپ 

. ماهدرب دب  قیفر  راک  رد  هک  یتقشم  جنر و  رب  ای  ماهدرک ، کین  قیفر  باب  رد 
. حلاص لمع  میس  قیفر  و  نادنزرف ، لها و  میود  قیفر  و  تسا ، لام  لوا  قیفر  هک : تفگ  رهولب  سپ 

هصق يهمادا 

. دناهتسب ودب  لد  دناهدروخ و  وا  بیرف  هک  ایند  لها  ایند و  يارب  امرفب  لثم  رگید  سپ  رهاظ . قح و  تسا  ینخس  نیا  تفگ : فساذوی 
، دندرکیم ادیپ  تشادن  عالطا  ناشیا  لاوحا  زا  هک  ار  یبیرغ  درم  هک  دوب  نآ  رهش  نآ  مدرم  تداع  هک  دوب  يرهـش  کی  هک : تفگ  رهولب 

. دندرکیم امرفنامرف  هاشداپ و  لاس  کی  دوخ  رب  و 
. دوب دهاوخ  ناشیا  هاشداپ  هشیمه  هک  دربیم  نامگ  دوبن ، علطم  ناشیا  لاوحا  رب  نوچ  درم  نآ  و 

زگره هک  دشیم  التبم  یتقشم  الب و  هب  و  دندرکیم ، رد  هب  زیچیب  یلاخ و  تسد  نایرع و  دوخ  رهش  زا  ار  وا  تشذگیم  لاس  کی  نوچ 
. دیدرگیم وا  تبیصم  هودنا و  لابو و  بجوم  تدم  نآ  رد  وا  یهاشداپ  و  دوب ، هدرکن  روطخ  شرطاخ  هب 

هناگیب ناشیا  نایم  رد  هک  دید  تشاد  هک  یتسارف  هب  درم  نآ  دندرک . هاشداپ  ریما و  دوخ  رب  ار  یبیرغ  درم  لاس  کی  رد  رهش  نآ  لها  سپ 
رهـش نآ  لها  لاوحا  زا  دوب و  شدوخ  رهـش  مدرم  زا  هک  ار  يدرم  دومن  بلط  و  تفرگیمن . سنا  ناـشیا  اـب  ببـس  نیا  هب  تسا . بیرغ  و 
نیا زا  ار  وت  تعامج  نیا  لاس  کی  زا  دـعب  هک : تفگ  درم  نآ  درک . تحلـصم  وا  هب  رهـش  نآ  لها  اب  دوخ  هلماعم  باـب  رد  و  دوب ، ربخاـب 

. داتسرف دنهاوخ  ناکم  نالف  هب  درک و  دنهاوخ  نوریب  رهش 
هک یناکم  نآ  هب  یتسرف  نوریب  لاس  ضرع  نیا  رد  دوخ  بابسا  لاوما و  زا  يراد ، تعاطتسا  یناوتیم و  هچنآ  هک  تسا  نآ  رد  وت  حالص 

تمعن تحار و  رد  هشیمه  دـشاب و  ایهم  وت  تیهافر  شیع و  بابـسا  يور  اجنآ  هب  نوچ  هک  داتـسرف ، دـنهاوخ  اجنآ  هب  لاـس  زا  دـعب  ار  وت 
. یشاب

هب دیدرگ و  عفتنم  دوخ  لاوما  دندرک  نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  وا  تشذگب و  لاس  نوچ  دومن و  لمع  صخـش  نآ  هدومرف  هب  هاشداپ  نآ  سپ 
. دینارذگیم راگزور  تمعن  شیع و 

دنچ یهاشداپ  هب  دریگن و  سنا  ناگناگیب  نابیرغ و  هب  هک  یـشاب  يدرم  نآ  وت  هک  مراد  دـیما  نم  هاـشداپ ! رـسپ  يا  هک : تفگ  رهولب  سپ 
ایند و لاوحا  منکیم و  ییامنهار  ار  وت  نم  و  یشاب . هدرک  بلط  دوخ  حالـص  نتـسناد  يارب  هک  مشاب  سک  نآ  نم  و  دروخن ، بیرف  هزور 

. منکیم تنوعم  ددم و  ار  وت  مناسانشیم و  وت  هب  ار  نآ  لها 
. مدوب وا  بلط  رد  هتـسویپ  نم  هک  یـسک  نآ  وت  مبیرغ و  هاـشداپ  ناـمه  نم  هک  یتسرد  هب  میکح . يا  یتـفگ  تسار  هک : تفگ  فساذوی 

عقاو قدـص و  ضحم  یتفگ  اـیند  باـب  رد  هچنآ  هک  مروخیم  دـنگوس  دوخ  ناـج  هب  هک  ار ، ترخآ  لاوحا  نم  يارب  زا  نک  فصو  سپ 
مرظن رد  هتفرگ و  رارق  مرطاخ  رد  نآ  كرت  و  ار ، نآ  يانف  لاوز و  ماهتسناد  هک  ماهدرک  هدهاشم  دنچ  يرما  ایند  لاوحا  زا  زین  نم  و  تسا .

. تسا هدیدرگ  ردقیب  ریقح و  رایسب 
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كرت هک  ار  شرد  دـیامن و  ترخآ  بلط  هک  ره  سپ  تسا . ترخآ  تداعـس  ياهرد  دـیلک  ایند  كرت  هاـشداپ ! رـسپ  يا  هک : تفگ  رهولب 
وت هب  یلقع  نینچ  یلاـعت  قح  هک  نآ  لاـح  اـیند و  رد  يزرون  دـهز  هنوـگچ  و  دـباییم . ار  هئـشن  نآ  یهاـشداپ  يدوز  هب  دـبایب ، تساـیند 

، ماوق هن  دراد و  تابَث  هن  ندب  و  تسا ، یناف  ياهندب  نیا  يارب  نآ  ندرک  عمج  دشاب ، رایسب  دنچ  ره  ایند  هک  ینیبیم  تسا و  هدرک  تمارک 
مه زا  ار  نآ  مومَـس  ياهداب  و  دزاسیم ، دمجنم  ار  نآ  تدورب  و  دزادگیم ، ار  نآ  یمرگ ، درک و  دناوتیمن  عفد  دوخ  زا  يررـض  چیه  و 
هب ناغرم  و  دـنروخیم ، ار  وا  هدـنرد  ناروناـج  و  دربیم ، شلیلحت  هب  اوه  و  شدـنازوسیم ، باـتفآ  و  دـنکیم ، شقرغ  بآ  و  دـشاپیم ،

تـسا ینوجعم  یجراخ ، ضراوع  زا  رظن  عطق  و  دنکـشیم . مهرد  اههمدص  هب  و  دوشیم ، هدیرب  نهآ  هب  و  دننکیم ، خاروس  ار  نآ  راقنم 
یتمالس تسا و  ناسرت  اهنآ  زا  هتـسویپ  تساهنآ و  رظتنم  تساهالب و  نیا  ورگ  رد  و  اهـضرم ، اهملا و  اهدرد و  اهیرامیب و  عاونا  زا  بکرم 

امرگ یگنشت و  یگنـسرگ و  ینعی  یندب ؛ چیه  درادن  یـصالخ  اهنآ  زا  هک  تسا  نیرق  تفآ  تفه  هب  اضیا  و  دنادیم . لامتحا  هب  ار  دوخ 
رد یبای  كدنا  ار  هچنآ  هک  مراد  دیما  هک  یتسرد  هب  سپ  ترخآ ، رما  زا  يدومن  لاؤس  نآ  زا  هچنآ  اما  و  گرم . سرت و  درد و  امرس و  و 

. ترخآ رد  یبای  رایسب  ایند ، نیا 
نارای باحـصا و  درک  جارخا  شیوخ  دالب  زا  دـنازوس و  شتآ  هب  ار  ناشیا  مردـپ  هک  یتعامج  نآ  هک  مربیم  نامگ  هک : تفگ  فساذوی 

. هلب تفگ : دنتشاد . ار  وت  هقیرط  دندوب و  وت 
. ناشیا تمَذم  توادع و  رب  دندوب  هدرک  قافتا  مدرم  عیمج  هک  ماهدینش  هک : تفگ  فساذوی 

؟ میکح يا  دوب  هچ  نیا  ببس  ایآ  هک : تفگ  فساذوی  دوب . نینچ  هک : تفگ  رهولب 
و دنیوگن ، غرود  دنیوگ و  تسار  هک  یتعامج  باب  رد  تفگ  دنناوت  هچ  ناشیا ، هب  تبسن  مدرم  ییوگدب  رد  یتفگ  هچنآ  اما  تفگ : رهولب 
هب و  دننک ، مک  راطفا  دنریگ و  هزور  و و  دننک ، مک  باوخ  و  دننک ، رایسب  زامن  و  دسرن ، مدرم  هب  ناشیا  رازآ  و  دنشابن ، لهاج  دنشاب و  اناد 

لام و رد  عمط  و  دنـشاب ، هتـسبن  لها  لام و  هب  لد  و  دنریگ ، تربع  ایند و  لاوحا  رد  دنیامن  رکفت  و  دنیامن ، ربص  دنوش و  التبم  اهالب  عاونا 
. دنشاب هتشادن  مدرم  لها 

. دنراد عازن  فالتخا و  لامک  دوخ  نایم  رد  هک  نآ  لاح  دندش و  قفتم  ناشیا  توادع  رد  ایند  لها  هنوگچ  هک : تفگ  فساذوی 
نآ ندروخ  يارب  دنـشاب  هدش  عمج  يرادرم  رب  هک  گنراگنر ، فلتخم و  تسا  دـنچ  گس  لثم  باب  نیا  رد  ناشیا  لَثم  هک : تفگ  رهولب 

دنرادیمرب و عازن  زا  تسد  یگمه  دسر ، ناشیا  دزن  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  و  دننز . رگیدکی  رب  دننک و  دایرف  رگیدکی  يور  رب  و  رادرم .
تسین و يراک  ناشیا  رادرم  اب  ار  درم  نآ  هک  نآ  اب  دننکیم ، دایرف  دنهجیم و  وا  يور  رب  دنروآیم و  هلمح  درم  نآ  رب  دنوشیم و  قفتم 

رگیدکی اب  دننکیم و  تشحو  وا  زا  دوخ ، روط  زا  دندید  بیرغ  هناگیب و  ار  درم  نآ  نوچ  نکیلو  درادن . هفیج  نآ  رد  ياهعزانم  ناشیا  اب 
. دنتشاد فالتخا  عازن و  دوخ  نایم  رد  رتشیپ  دنچره  دننکیم  قافتا  رگیدکی  اب  و  دنریگیم ، تفلا  سنا و 

دننکیم عازن  رگیدـکی  اب  ایند  يارب  هک  تسایند  لها  عاونا  لثم  گنراگنر  ياهگـس  نآ  و  تسایند ، عاتم  لثم  رادرم  نآ  هک : تفگ  رهولب 
هلمح وا  رب  ناگـس  هک  یـصخش  نآ  و  دـنیامنیم . فرـص  نآ  تاراـبتعا  لیـصحت  يارب  ار  دوخ  ياـهلام  دـنزیریم و  ار  رگیدـکی  نوخ  و 

ناشیا اب  تسا و  هتفر  رانک  هب  ایند  زا  تسا و  هدرک  ایند  كرت  هک  تسا  ینید  بحاص  لثم  تسین  يراک  ناشیا  هفیج  هب  ار  وا  دـنروآیم و 
ناشیا زا  هک  یگناگیب  يارب  دننکیم  ینمـشد  وا  اب  ایند  لها  لاح  نیا  اب  و  تسا ، هتـشاذگ  ناشیا  هب  ار  ایند  درادـن و  ياهعزانم  ایند  رما  رد 

. دراد
و نآ ، يرایـسب  اـیند و  عـمج  رب  تسا  فورـصم  ناـشیا  تمه  عـیمج  هک  اـیند  لـها  زا  نک  بـجعت  ینکیم  بـجعت  رگا  هاـشداپ  رـسپ  يا 

ایند زا  تسا و  هتـشاذگ  ناـشیا  تسد  رد  ار  اـیند  هک  دـندید  ار  یـسک  نوـچ  و  نآ ، رد  نتـسج  هبلغ  و  نآ ، تاراـبتعا  هب  ندرک  ترخاـفم 
دـشاب تجح  هچ  سپ  دننکیم . هعزانم  ایند  رـس  رب  ناشیا  اب  هک  یتعامج  زا  دـنراد  رتشیب  بضغ  مشخ و  هعزانم و  وا  اب  تسا  هدرک  يرود 

؟ تعامج نیا  هعزانم  رد  ار  ایند  لها 
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. يوگب نخس  هنوگنآ  زا  يآ و  نم  بلطم  رس  رب  میکح  يا  تفگ : فساذوی 
هبرف ار  نآ  دـنک و  ندـب  تیوقت  هک  دـهاوخ  و  تسا ، هدرک  عیاض  هدـساف  طـالخا  ار  ندـب  هک  دـنیب  ناـبرهم  بیبط  نوچ  هک : تفگ  رهولب 

هدساف طالخا  دوجو  اب  هک  دنادیم  هک  اریز  تسا ، نوخ  تشوگ و  دلوم  توق و  ثروم  هک  ییاهاذغ  هب  دیامنیمن  تردابم  لوا  دنادرگ ،
كاسما ار  وا  لوا  هکلب  دشخبیمن ؛ ندب  توق  يارب  یعفن  دوشیم و  ندب  داسف  یتدایز  ضرم و  توق  ثعاب  يوقم  ياهاذغ  نیا  ندـب ، رد 

زیوجت وا  هب  دینادرگ  لیاز  وا  ندب  زا  ار  هدساف  طالخا  نوچ  و  دنکیم ، ریبدت  وا  يارب  اهاود  هدساف  طالخا  عفد  يارب  دیامرفیم و  زیهرپ  و 
هب دش  دـناوتیم  نارگ  ياهراب  لمحتم  دـباییم و  توق  دوشیم و  هبرف  دـباییم و  ار  ماعط  هزم  ماگنه  نیا  رد  و  دـنکیم . يوقم  ياهماعط 

. یهلا تیشم 
. دوخ برُش  لکا و  یگنوگچ  زا  هد  ربخ  ارم  میکح  يا  تفگ : فساذوی 

هجوتم لام  کلم و  یتدایز  يارب  رامشیب و  لام  رایـسب و  رکـشل  عیـسو و  تکلمم  اب  یهاشداپ  هک : دناهدرک  لقن  امکح  هک : تفگ  رهولب 
. دندش ناور  هاشداپ  نآ  کلم  بناج  هب  نادنزرف  نانز و  لاوما و  هحلسا و  بابسا و  رکشل و  عیمج  اب  و  رگید . هاشداپ  اب  دش  لاتق  گنج و 

نز اب  دندش و  مزهنم  رکشل  هیقب  اب  هاشداپ  و  دنتـشک . ار  ناشیا  زا  يرایـسب  و  تفای ، رفظ  وا  رب  فلاخم  هاشداپ  لاتق ، هکرعم  داقعنا  زا  دعب  و 
درک اهر  ار  دوخ  نابـسا  دش و  ناهنپ  دوخ  لایع  اب  دوب  يرهن  رانک  رد  هک  یناتـسین  رد  دمآرد ، بش  نوچ  ات  تخیرگیم . دوخ  نادنزرف  و 

مُس يادص  هظحل  ره  دندرب و  رس  هب  ناتـسین  نآ  رد  فوخ  تیاهن  اب  بش  و  ددرگ . علطم  ناشیا  ناکم  رب  نمـشد  نابـسا ، زاوآ  هب  ادابم  هک 
. دیدرگیم ناشیا  فوخ  یتدایز  بجوم  دیسریم و  ناشیا  شوگ  هب  نمشد  نابسا 

بناج هب  نمـشد  سرت  زا  و  دوبن ، نکمم  رهن  نآ  زا  روبع  هک  اریز  دمآ  تسناوتیمن  نوریب  هک  دـنام  روصحم  اجنآ  رد  دـش  حبـص  نوچ  و 
و یگنـسرگ ، سرت و  امرـس و  زا  تقـشم  رازآ و  تیاهن  اب  دـندنام  گنت  ياـج  نآ  رد  شلاـیع  وا و  سپ  دـمآ . تسناوتیمن  نوریب  ارحص 

لح نیا  رد  زور  ود  و  دـندرکیم . داـیرف  دنتـسیرگیم و  یگنـسرگ  امرـس و  زا  وا  درُخ  نادـنزرف  و  دنتـشادن ، دوخ  اـب  ياهشوت  یماـعط و 
سپ دندینارذگ . لاح  نآ  رب  رگید  زور  کی  و  دنتخادنا . بآ  رد  ار  وا  دش . كاله  تدـش  نیا  زا  وا  نادـنزرف  زا  یکی  هک  نآ  ات  دـندنام 
همه هک  نیا  زا  تسا  رتهب  دـنامب  یـضعب  دریمب و  ام  زا  یـضعب  رگا  میاهدـش . كاله  رب  فرـشُم  همه  ام  هک : تفگ  دوخ  نز  اب  هاشداپ  نآ 

و دشخب . یتاجن  هیلب  نیا  زا  ار  ام  ادخ  ات  مینک  لافطا  یقاب  دوخ و  توق  میـشکب و  ار  نالفط  نیا  زا  یکی  هک  هدیـسر  رطاخ  هب  ارم  میریمب .
هک میوش  فیعض  نادنچ  و  دش ، ناوتن  ریس  ناشیا  تشوگ  زا  هک  دنوشیم  فیعض  رغال و  نالفط  یگمه  میزادنا  ریخأت  هب  ار  رما  نیا  رگا 

. میشاب هتشادن  تکرح  تقاط  فعض  تیاغ  زا  دهد  ور  یجرف  رگا 
. دندروخ ار  وا  تشوگ  هتشاذگ ، نایم  رد  دنتشک و  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  و  دیدنسپ ، ار  هاشداپ  يأر  نز  نآ  سپ 

؟ رطضم درم  نیا  هب  یلاح  نینچ  رد  يراد  نامگ  هچ  هاشداپ  رسپ  يا  هک : تفگ  رهولب 
ار ياهمقل  ترورض  هب  هک  يرطـضم  دننام  دروخ  دهاوخ  یکدنا  ای  دسر ، ناوارف  ماعط  هب  هک  ياهنـسرگ  تباب  زا  دروخ  دهاوخ  رایـسب  ایآ 

؟ دروخ
. دروخ دهاوخ  يراوشد  تیاهن  اب  ار  نآ  زا  یکدنا  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  هکلب  هک : تفگ  فساذوی 

. تسا وحن  نیمه  هب  ایند  نیا  رد  نم  ندیماشآ  ندروخ و  هک : تفگ  میکح 
دوـخ لـقع  هب  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يزیچ  اـیآ  یناوـخیم  نآ  يوـس  هب  ارم  وـت  هک  يرما  نیا  هک  وـگب  میکح  يا  هـک : تـفگ  فـساذوی 

؟ دناهدرک وا  تباجا  تسا و  هدناوخ  نآ  هب  ار  مدرم  یلاعت  هناحبس و  قح  ای  دوخ ، يارب  زا  دناهدرک  رایتخا  زیچ  همه  رب  دناهتفای و 
هب ناشیا  ای  دش  دناوت  یشان  نیمز  لها  زا  هک  تسا  رتفیطل  رتدنلب و  نآ  زا  میامنیم  توعد  نآ  هب  ار  وت  نم  هک  يرما  نیا  هک : تفگ  رهولب 

تعـسو و تیهافر و  شیع و  اهتنیز و  ایند و  لاـمعا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  اـیند  لـها  راـک  هک  اریز  درک . دـنناوت  نآ  ریبدـت  دوخ  لـقع 
تـسا یتوعد  و  اـیند ، لـها  راوطا  هناـگیب  تسا  يرما  میوگیم  نم  هچنآ  هکلب  دـنناوخب . نآ  ياهتذـل  اهـشهاوخ و  بعل و  وهل و  تمعن و 
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هقیرط فلاخم  دنکـشیم و  مه  رد  ار  ایند  لها  لامعا  هک  تسار  هار  هب  تسا  یتیادـه  و  ادـیوه ، رهاـظ و  یلاـعت  قح  بناـج  زا  ینامـسآ 
دوخ راگدرورپ  تدابع  هب  دوخ  ياهـشهاوخ  سوه و  اوه و  زا  ار  ناشیا  دـنادرگیم و  رهاظ  ار  ناشیا  لامعا  يدـب  یتشز و  تسا و  ناشیا 

ریغ زا  نکیلو  تسا ، نشور  رهاظ و  رایسب  وا  دزن  رما  نیا  تسا ، هدومن  تیاده  ار  وا  ادخ  هدومن و  رما  نیا  كاردا  هک  یسک  و  دناشکیم .
ار دوخ  نید  و  افخ ، یناهنپ و  زا  دعب  دـنادرگ  ادـیوه  رهاظ و  ار  وا  یلاعت  قح  هک  نآ  ات  ار  نآ  دـنادرگیم  ناهنپ  درادیم و  یفخم  شلها 

. دناشن تلذم  كاخ  رب  دنادرگ و  تسپ  ار  داسف  لهج و  لها  هلطاب  بهاذم  و  دنادرگ ، دنلب  دشخب و  تعفر 
. میکح يا  یتفگ  تسار  هک : تفگ  فساذوی 

بغار نآ  هب  دـنباییم و  ار  قح  ربـمغیپ ، ندـمآ  زا  شیپ  تسرد ، رکف  میقتـسم و  ترطف  هب  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  هک : تفگ  رهوـلب 
هک یسک  نآ  هاشداپ -  رسپ  يا  وت -  و  دنیامنیم . ناشیا  تعاطا  توعد  ندینش  ناربمغیپ و  تثعب  زا  دعب  هک  دنتـسه  یـضعب  و  دندرگیم .

. ياهدرک یلصا  دوصقم  هب  ور  دوخ  تسارف  لقع و  هب 
نامگ دـالب  نیا  رد  هک : تفگ  رهولب  دـنناوخ ؟ اـیند  كرت  هب  ار  مدرم  هک  امـش  هورگ  زا  ریغ  دنتـسه  رگید  عمج  اـیآ  هک : تفگ  فساذوی 
ببـس نیا  هب  و  دنامیمن . قح  لها  لامعا  هب  ناشیا  لامعا  دـنیامنیم و  قح  راهظا  نابز  هب  هک  دنتـسه  یعمج  دالب  نیا  ریغ  رد  اما  مرادـن ،

. تسا هدش  فلتخم  ناشیا  ام و  هار 
زا ینامسآ  بیرغ  رما  نآ  هک  نآ  لاح  و  ناشیا ؟ زا  تسا  هدینادرگ  رتراوازس  قح  هب  ار  امـش  یلاعت  قح  ببـس  هچ  هب  هک : تفگ  فساذوی 

. تسا هدیسر  ناشیا  امش و  هب  عبنم  لحم و  کی 
لوبق یعمج  سپ  تسا . هدـناوخ  دوخ  يوس  هب  ار  ناگدـنب  عیمج  یلاـعت  قح  تسادـخ و  بناـج  زا  قح  ياـههار  عیمج  هک : تفگ  رهولب 

دننکیمن اطخ  دننکیمن و  ملظ  دناهدومن . تیاده  یهلا  هدومرف  هب  قح  هار  نآ  هب  ار  نارگید  و  دناهدومن ، لمع  نآ  طیارـش  هب  دـناهدرک و 
هب و  دنرادیمن ، اپرب  دـیاب  هچنانچ  ار  نآ  اما  ار ، نآ  دـناهدرک  لوبق  رگید  یعمج  و  دـنراذگیمن . ورف  ار  نید  عرـش و  قیاقد  زا  ياهقیقد  و 

. تسین یمامتها  یمزع و  تلم ، عیارـش  هب  ندومن  لمع  قح و  تماقا  رد  ار  ناشیا  و  دنناسریمن . شلها  هب  و  دـنیامنیمن ، لمع  نآ  طیارش 
هک اریز  تسا  رایـسب  هورگ  ود  نیا  نایم  رد  قرف  و  تسا . نارگ  ناشیا  ياهعبط  رب  دـننکیم و  عیاض  ار  تعیرـش  نیناوق  تلم و  بادآ  سپ 
هک تسین  یسک  لثم  دنادرگ  دساف  ار  تلم  روما  هک  یـسک  و  دیامن ، تظفاحم  ار  نآ  هک  تسین  یـسک  لثم  دنک  عیاض  ار  نید  هک  یـسک 

. دیامن قح  كرت  اهنآ  ببس  هب  دنک و  عزج  هک  تسین  یسک  لثم  قح ، هار  رد  دیامن  ربص  اهتدش  رب  هک  یسک  و  دروآ ، حالـصا  هب  ار  اهنآ 
. تعامج نآ  زا  میرتراوازس  قح  هب  ام  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 

هب مدرم  ندومن  توعد  و  ایند ، كرت  و  نید ، روما  زا  يرما  دوشیمن  يراج  تعامج  نآ  نابز  رب  تفگ : دمآ و  نخس  نیا  رس  رب  رهولب  زاب 
تـسا نآ  ناشیا  ام و  نایم  رد  قرف  نکیلو  میاهدرک . ذخا  ناشیا  زا  ام  هچنانچ  قح ، لها  زا  ار  اهنآ  دـناهتفرگ  ارف  هک  نآ  رگم  ادـخ ، يوس 

. دناهتسب نآ  تارابتعا  رب  لد  دناهدیدرگ و  ایند  بلاط  دناهدرک و  ثادحا  نید  رد  اهتعدب  ناشیا  هک 
ره رد  داتسرفیم  قلخ  يوس  هب  ناربمغیپ  هک  دوب  يراج  نینچ  یهلا  تنس  هتـسویپ  هک : تسا  نآ  لاقم  نیا  تقیقح  و  لاح ، نیا  لیـصفت  و 
قح لها  تفرگیم و  جاور  ناشیا  نید  نوچ  و  دندومنیم . توعد  قح  نید  هب  ار  قیالخ  هک  فلتخم  ياهنابز  هب  هتشذگ  ياهنرق  زا  ینرق 

دوب و رهاظ  ناشیا  نایم  رد  ربمغیپ  نآ  تعیرـش  نید و  دوب و  حضاو  قح  هار  دندوبیم و  میقتـسم  رما  کی  رب  همه  دـندیورگیم ، ناشیا  هب 
ار یهلا  تجح  دیناسریم و  قلخ  هب  مامت  ار  دوخ  راگدرورپ  ياهتلاسر  ربمغیپ  نآ  نوچ  و  دوبن . ناشیا  نایم  رد  عازن  فالتخا و  هنوگچیه 

یهتنم ربمغیپ  نآ  لـجا  و  دـینادرگیم ، رهاـظ  تشادیم و  اـپرب  ناـشیا  يارب  ار  تعیرـش  ماـکحا  نید و  ملاـعم  درکیم و  ماـمت  ناـشیا  رب 
. دربیم شیوخ  تمحر  راوج  هب  ار  وا  یلاعت  قح  دشیم ،

عباـت مدرم  یتدـم  زا  دـعب  و  دـندادیمن . رییغت  ار  وا  نید  دـندنامیم و  وا  هـقیرط  رب  وا  تـما  ربـمغیپ ، نآ  تـلحر  زا  دـعب  یناـمز  كدـنا  و 
رد هک  یلماک  لضاف  ملاع  و  دندشیم ، بلاغ  ملع  لها  رب  تلاهج  لها  دندرکیم ، ثادحا  نید  نآ  رد  اهتعدب  هدیدرگ  یناسفن  ياهتوهش 
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ار شمان  هک  دوب  ناـنچ  و  دـینادرگیمن . رهاـظ  ار  دوخ  ملع  درکیم و  ناـهنپ  ار  دوخ  لـهج  لـها  ررـض  میب  فوخ و  زا  دوب  ناـشیا  ناـیم 
دندرمشیم کبس  ار  ناشیا  لطاب  لهج و  لها  دندوب  مدرم  نایم  رد  هک  ناشیا  زا  یلیلق  و  دندربیمن . یپ  شیاوام  لزنم و  هب  دنتسنادیم و 

هدایز ربمغیپ  نآ  زا  دهع  دُعب  تشذگیم و  رتشیب  اهنرق  دنچره  دیدرگیم و  رهاظ  لهج  دـشیم و  ناهنپ  ملع ، زور  هب  زور  ببـس  نیا  هب  و 
. دندشیم رتیفخم  رتمک و  املع  دندشیم و  رتبلاغ  لاهُج  دنتشادن و  یهار  لهج  ریغب  مدرم  هک  يدح  هب  ات  دشیم  هدایز  تلاهج  دشیم ،
زا تسد  لاح  نیا  اب  و  دـندیدرگیم . فرحنم  تعیرـش  هداج  زا  دـندادیم و  رییغت  ار  لوسر  نآ  تعیرـش  ماکحا  یهلا و  نید  ملاـعم  سپ 

فیرحت ار  نآ  یناـعم  دوـخ  ياهـضرغ  قـفاوم  هلطاـب ، تـالیوأت  هب  اـما  دـندومنیم  یهلا  باـتک  هـب  رارقا  دنتـشادیمنرب و  نـید  باـتک و 
ببـس نیا  هب  و  دـندرکیم . عیاض  ار  تعیرـش  ماکحا  دـندومنیم و  كرت  ار  نآ  تقیقح  دـندرکیم و  يوعد  ار  نید  لـصا  دـندرکیم و 

. تسا هدیسر  مه  هب  نید  ره  لها  نایم  رد  فالتخا  هتسویپ 
اب نآ  تریـس  ماکحا و  تیفیک و  رد  نکیلو  میراد  تقفاوم  تعامج  نآ  اب  نآ  لصا  رد  دناهدروآ  ناربمغیپ  هک  یتدابع  یتفـص و  ره  سپ 

لداع ناهاوگ  ناشیا  هقیرط  نالطب  رب  تسا و  حـضاو  ياهتجح  ناشیا  رب  ار  ام  دـناهدومن  ام  تفلاـخم  هک  يرما  ره  رد  و  میفلاـخم . ناـشیا 
تجح هک  دوشیم  ملکتم  یتـمکح  هب  هک  ناـشیا  زا  کـی  ره  سپ  تسا . ناـشیا  تسد  رد  تسا و  هداتـسرف  ادـخ  هک  ییاـهباتک  زا  میراد 
قفاوم همه  تافـص  نآ  هک  اریز  ناشیا . نالطب  رب  تسام  هاوگ  دـننکیم  ناـیب  تمکح  تاـملک  نید و  راـثآ  زا  هچنآ  و  ناـشیا ، رب  تساـم 

ادـخ داـی  زا  و  ار ، یظفل  رگم  دـننادیمن  یهلا  باـتک  زا  سپ ، تسا . ناـشیا  هقیرط  بادآ و  فلاـخم  تساـم و  هقیرط  تفـص و  تریس و 
. تشاد دنناوت  اپرب  ار  نآ  هک  دننادیمن  ار  نید  تقیقح  و  ار ، یمسا  رگم  دننادیمن 

هصق يهمادا 

يرـصع ره  رد  ارچ  و  دـنوشیمن ؟ ثوعبم  اـهنامز  یـضعب  رد  دـنوشیم و  ثوعبم  اـهنامز  یـضعب  رد  ناربـمغیپ  ارچ  هک : تفگ  فـساذوی 
؟ دشابیمن يربمغیپ 

نآ ینادابآ  ریمعت و  هدارا  و  دشابن ، نآ  رد  ینادابآ  چیه  هک  دشاب  هتـشاد  یبارخ  نیمز  هک  تسا  یهاشداپ  لَثم  نیا ، لَثم  هک : تفگ  رهولب 
فانـصا و  دـنک ، ناداـبآ  ار  نیمز  نآ  هک  دـیامن  رما  ار  وا  دتـسرف و  نیمز  نآ  هب  ار  یهاوخریخ  نیما  یعاـس  نادراـک  درم  و  دـیامن ، نیمز 

هچنآ ریغب  هک  دیامن  هغلابم  دـهد و  وا  هب  دـنچ  ینیعم  مخت  دـنچ و  یـصوصخم  تخرد  و  دروآ ، لمع  هب  اهتعارز  عاونا  و  دراکب ، ناتخرد 
. درواین لمع  هب  نیمز  نآ  رد  يزیچ  رگید  هدومرف  هاشداپ 

تظفاـحم ار  نآ  نادـسفم  یبارخ  داـسف و  زا  دروآرب و  نیمز  نآ  درگ  رب  يراـصح  دـنادرگ و  يراـج  يرهن  نیمز  نآ  رد  هـک  دـیامرفب  و 
. دیامن

يراج نآ  يوس  هب  يرهن  دراکب و  تاعارز  ناتخرد و  هاشداپ  هدومرف  قفاوم  دروآرد و  ینادابآ  هیلح  هب  ار  نیمز  نآ  دـیایب و  درم  نآ  سپ 
هفیلخ و ار  یـسک  دسر و  رد  گرم  ار  درم  نآ  ینامز  كدنا  زا  دعب  و  ددرگ ، لصتم  رگیدکی  هب  دـیورب و  اهتعارز  ناتخرد و  و  دـنادرگ ،

. دنک تافو  دیامن و  دوخ  نیشناج 
دکـشخب و  دـننک ، رپ  ار  شرهن  و  دنـشوکب ، نـیمز  نآ  یبارخ  رد  و  دـننکن ، نیـشناج  نآ  تعاـطا  دنـسر و  مـه  هـب  وا  زا  دـعب  یعمج  سپ 

هک دـیامن  نییعت  رگید  لوسر  نیمز ، نآ  یبارخ  تعامج و  نآ  ینامرفان  زا  هاـشداپ  دوش  ربخ  نوچ  سپ  نیمز . نآ  ياـهتعارز  ناـتخرد و 
. دنادرگرب لوا  ینادابآ  هب  دیامن و  نآ  حالصا  دنک و  نیمز  نآ  يایحا 

يارب ار  يرگید  زاب  دش ، دـساف  مدرم  روما  وا  زا  دـعب  تفر و  یکی  نوچ  هک  ار ، ایبنا  ناربمغیپ و  یلاعت  قح  نداتـسرف  تسا  لاونم  نیا  رب  و 
. دتسرفیم ناشیا  حالصا 

؟ تسا قلخ  عیمج  لماش  ای  تسا  یعمج  صوصخم  دنروآیم  یلاعت  قح  بناج  زا  لُسُر  ایبنا و  هچنآ  ایآ  هک : تفگ  فساذوی 
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درک ناشیا  تعاطا  هک  ره  سپ  دـنیامنیم . توعد  ار  مدرم  عیمج  دـندیدرگ  ثوعبم  ادـخ  بناج  زا  لسر  ایبنا و  هاـگره  هک : تفگ  رهولب 
عیمج رد  هک  يرادربنامرف  زا  نیمز  دـشابیمن  یلاخ  زگره  و  تسین . ناشیا  زا  درک  ناشیا  ینامرفان  هک  ره  و  ددرگیم ، ناشیا  هرمز  لـخاد 

. ناشیا يایصوا  ناربمغیپ و  زا  دیامن  یلاعت  قح  تعاطا  روما 
بغار صیرح و  یـسب  و  تشاذگیم ، رایـسب  مخت  دندیمانیم و  مدق  ار  نآ  هک  ایرد  لحاس  رد  دوب  یغرم  هک : تسا  یلَثم  رما  نیا  يارب  و 

نآ رد  ار  دوخ  هراـچ  سپ  هریزج . نآ  رد  ندومن  شیعت  دوبن  رـسیم  ار  نآ  اـهنامز  زا  یـضعب  رد  و  نآ . يرایـسب  ندروآرب و  هجوج  رب  دوب 
ددرگ عطقنم  نآ  لـسن  اداـبم  هک  نآ  فوخ  زا  و  دوـش . یـضقنم  ناـمز  نآ  اـت  دـنک  رفـس  رگید  نیمز  هب  هدوـمن  نطو  يـالج  هک  دـیدیم 

. رگید ناغرم  نایشآ  رب  دینادرگ  قرفتم  ار  دوخ  ياهمخت 
نوچ و  دـندمآرب . رگید  ناغرم  ياههجوج  اب  زین  غرم  نآ  ياههجوج  دـنتفرگ و  لاب  ریز  رد  دوخ  ياهمخت  اب  ار  نآ  مخت  ناـغرم  نآ  سپ 

. دیسر مه  هب  تسناؤم  ناشیا  نایم  رد  دنتفرگ و  تفلا  مدق  ياههجوج  اب  اههجوج  نآ  دمآرب ، یتدم 
ناغرم نآ  ياههنایشآ  رب  دمآرد و  دوخ  نیمزرس  هب  بش  دومن و  تعجارم  دوخ  ياوأم  هب  دش  یضقنم  دوخ  نطو  زا  مدق  رارف  مایا  نوچ  و 
دندینش ار  شیادص  نوچ  نآ  ياههجوج  سپ  دیناسریم . نارگید  ياههجوج  دوخ و  ياههجوج  شوگ  هب  ار  دوخ  زاوآ  دومنیم و  روبع 

هک ناـغرم  زا  هچنآ  و  دـنتفر . ناـشیا  یپ  زا  نآ ، ياـههجوج  هب  دـندوب  هتفرگ  تفلا  هک  مـه  رگید  ناـغرم  ياـههجوج  دـنتفر و  نآ  یپ  زا 
دوخ و ياـههجوج  تشاد ، رایـسب  دـنزرف  تبحم  مدـق  نوچ  و  دـنتفرن . نآ  زاوآ  یپ  زا  دنتـشادن  تفلا  نآ  هجوج  اـب  دـندوبن و  نآ  هجوج 

. داد تفلا  دوخ  اب  دینادرگ و  دوخ  مار  دندوب  هدمآ  شیاههجوج  یپ  زا  هک  ار  نارگید  ياههجوج 
هبتر تلیضف و  هک  اریز  دنیامنیم  ناشیا  تباجا  لقع  تمکح و  لها  دنیامنیم و  ضرع  مدرم  همه  رب  ار  یهلا  توعد  ناربمغیپ ، نینچمه 
لثم و  دـنناوخیم . قح  هار  هب  ار  مدرم  همه  هک  تسا  ناربمغیپ  لثم  ار ، رگید  ناغرم  دز  زاوآ  هک  غرم  نآ  لـثم  سپ  دـننادیم . ار  تمکح 

املع و لـثم  دـندش ، لـصاح  غرم  نآ  ياـهمخت  زا  هک  اـههجوج  نآ  و  تسا . تمکح  لـثم  اههنایـشآ ، رب  دـینادرگ  قرفتم  هک  اـهمخت  نآ 
لثم دنتفرگ ، تفلا  غرم  نآ  ياههجوج  هب  هک  اههجوج  ریاس  لثم  و  دنـسریم . مه  هب  وا  تکرب  هب  ربمغیپ  تبیغ  زا  دـعب  هک  تسا  ینایاناد 
قلخ عیمج  رب  ار  ناربمغیپ  یلاعت  قح  هک  اریز  ناربمغیپ . تثعب  زا  لبق  دنیامنیم  نایاناد  امکح و  املع و  توعد  تباجا  هک  تسا  یتعامج 

ات تسا . هدادن  نارگید  هب  هک  تسا  هدومرف  ررقم  دنچ  یتمارک  تازجعم ، نیهارب و  اهتجح و  زا  ناشیا  يارب  تسا و  هداد  يرترب )  ) لیـضفت
یعمج ناربـمغیپ  تـثعب  زا  دــعب  اذــهل  و  دوـش . ماـمت  قـلخ  رب  ناـشیا  ياـهتجح  ددرگ و  رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  ناـشیا  تــالاسر  هـک  نآ 

ار ناربمغیپ  توعد  یلاعت  قح  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  دندرکیمن . نید  لها  نادنمـشناد  املع و  تباجا  رتشیپ  هک  ناشیا  هب  دندیورگیم 
. تسین نارگید  توعد  رد  هک  تسا  هداد  رگید  ریثأت  حوضو و  ینشور و  رون و 

مالک هب  تسا  هیبش  هکئـالم  ادـخ و  مـالک  اـیآ  تسا . یهلا  مـالک  دـنروآیم  ناربمغیپ  هچنآ  هک  یتفگ  وت  میکح  يا  هک : تفگ  فساذوی 
؟ مدرم

ور ای  دنوش  رود  ای  دنیآ  کیدزن  هک  دـننامهفب  ناغرم  ای  تاناویح  زا  یـضعب  هب  هک  دـنهاوخیم  مدرم  نوچ  هک  ینیبیمن  هک : تفگ  رهولب 
دننکیم عضو  تاوصا  ریفص و  زا  اهنآ  ندینامهف  يارب  دنچ  يادص  دنمهفیمن ، ار  ناشیا  نخـس  ناغرم  تاناویح و  و  دننک ، تشپ  ای  دننک 

. دننامهفب ناشیا  هب  ار  دوخ  بلطم  هلیسو  نآ  هب  هک 
يدزیا و سدقم  بانج  مالک  هنک  ندیمهف  زا  دـنزجاع  نوچ  ناگدـنب  نینچمه  دـیمهف . دـنهاوخن  اهنآ  دـنیوگ  نخـس  دوخ  تغل  هب  رگا  و 

نآ هب  و  هداتـسرف ، ناشیا  هب  ار  دوخ  مالک  ناشیا  نانخـس  هب  هیبش  اذـهل  نخـس ، نآ  هبترم  فطل و  لاـمک و  تقیقح و  نتـسناد  و  هکئـالم ،
تاناویح و ندـینامهف  يارب  مدرم  هک  ییاهزاوآ  نآ  دـننام  تسا . هدـینامهف  ناشیا  هب  ار  تمکح  تسا ، عیاش  ناـشیا  ناـیم  رد  هک  ناـنخس 

هدینادرگ حیال  حضاو و  ناشیا  يارب  ار  تمکح  قیاقد  تسا ، يراج  ناشیا  نایم  رد  هک  تاحلطصم  نیا  لاثما  هب  و  دناهدرک ، عضو  ناغرم 
ینکـسم تسا و  یندـب  قیاـقح  مولع و  تمکح و  يارب  تاوصا  تاـملک و  نیا  سپ  تسا . هدرک  ماـمت  ناـشیا  رب  ار  دوـخ  تجح  تسا و 
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دنناوتیمن تمکح  مالک  هنک  روغ و  هب  مدرم  رثکا  نکیلو  تسا . یحور  تسا و  یناج  تاوصا ، تاـملک و  يارب  قیاـقح  مکِح و  و  تسا .
زا ار  ملع  یملاع  ره  و  دشابیم . ملع  رد  املع  نایم  لضافت  توافت و  ببـس  نیا  هب  و  دومن . دـناوتیمن  هطاحا  نآ  هب  ناشیا  لقع  و  دیـسر ،

. تسا هدیسر  قلخ  هب  وا  زا  هک  یهلا  ملع  هب  دوشیم  یهتنم  هک  نآ  ات  تسا  هدومن  ذخا  رگید  ملاع 
یتدایز ردق  هب  ناشیا  بتارم  توافت  و  دشخبیم . تاجن  لهج  زا  ار  وا  هک  دیامرفیم  تمارک  شناد  ملع و  زا  ردق  نآ  ار  املع  زا  یضعب  و 

هب تسا  ناشیا  تبـسن  تباب  زا  دنـسریمن  اهنآ  هنک  هب  دـنوشیم و  عفتنم  اهنآ  زا  هک  قیاـقح  مولع و  هب  مدرم  تبـسن  و  تسا . ناـشیا  ملع 
باتفآ صرق  نید  زا  ناشیا  هدید  و  دوخ ، شاعم  روما  تیـشمت  نادبا و  تیوقت  رد  دـنوشیم  عفتنم  نآ  ترارح  ییانـشور و  زا  هک  باتفآ 

. تسا زجاع 
همـشچ نآ  بآ  زا  مدرم  هک  دشابن  مولعم  شعبنم  دـشاب و  رهاظ  يراج و  شبآ  هک  تسا  ياهمـشچ  دـننام  مولع  اهتمکح و  نیا  رگید  لثم 

. دنربیمنیپ نآ  عبنم  لصا و  هب  دنباییم و  تایح  دنوشیم و  عفتنم 
اجک رد  دیآیم و  اجک  زا  تساجک و  زا  هک  دننادیمن  دنباییم و  تیاده  اهنآ  رون  زا  مدرم  هک  تسا  نشور  ياههراتـس  دننام  رگید ، لثم 

میدرک و فصو  نآ  هب  ار  نآ  اـم  هچنآ  عیمج  زا  تسا  رتـگرزب  رتـعیفر و  رتفیرـش و  قح  ملع  تمکح و  هک  یتـسرد  هب  و  دوشیم . ناـهنپ 
هک تسا  تایح  بآ  تساهیدب . رورـش و  عیمج  زا  يراگتـسر  تاجن و  بجوم  تساهیبوخ و  تاریخ  عیمج  ياهرد  دـیلک  میدومن . هیبشت 

یتسار هار  ددرگن . هتـسخ  زگره  دـیامن ، اوادـم  نآ  هب  ار  دوخ  هک  ره  هک  تساهدرد  عیمج  يافـش  دریمن و  زگره  دـماشایب ، نآ  زا  هک  ره 
رد هک  ره  دوشیمن و  هنهک  زگره  هک  هتخیوآ  ادخ  بناج  زا  تسا  یمکحم  نامـسیر  دوشن . هارمگ  زگره  دورب  ار  نآ  هب  هک  ره  هک  تسا 
. دلسگن زگره  یلاعت  قح  اب  وا  دنویپ  دبای و  تیاده  ددرگ و  راگتسر  دنز  نآ  رد  گنچ  هک  ره  و  ددرگن ، روک  زگره  ار ، نآ  دراد  تسد 

حوـضو لاـمک و  تعفنم و  توـق و  تعفر و  فرـش و  لـضف و  زا  هجرد  نیا  هب  ار  نآ  هک  ملع  تمکح و  نیا  ارچ  هـک : تـفگ  فـساذوی 
؟ دندرگیمن عفتنم  نآ  زا  مدرم  عیمج  يدرک  فصو 

هک ره  سپ  ددرگیم . علاـط  گرزب  کـچوک و  هایـس و  دیفـس و  زا  مرم  عـیمج  رب  هک  تسا  یباـتفآ  لـثم  تمکح  لـثم  هک : تفگ  میکح 
. دنادرگیمن مورحم  دوخ  ینـشور  زا  ار  وا  دشاب  هک  ره  کیدزن  رود و  زا  و  دیامنیمن ، عنم  وا  زا  ار  دوخ  عفن  ددرگ  عفتنم  نآ  زا  دـهاوخ 
و تسا . هدرکن  یسک  زا  دوخ  ضیف  عنم  باتفآ  هک  اریز  دوب  دهاوخن  یتجح  باتفآ  رب  ار  وا  دوش  عفتنم  باتفآ  زا  دهاوخن  یـسک  رگا  سپ 

عاـفتنا نکیلو  تسا  هدرکن  یـسک  زا  دوخ  عفن  ضیف و  عنم  تسا و  هدرک  هطاـحا  ار  سک  همه  هک  مدرم ، ناـیم  رد  تمکح  تسا  نینچمه 
رب باتفآ  ءوَض  زا  دنراد و  نشور  هدید  دنیانیب و  یـضعب  دنامسق : هس  رب  باتفآ  رون  هب  عافتنا  زا  مدرم  هچنانچ  تسا  توافت  هب  نآ  زا  مدرم 

اهنآ زا  دباتب  باتفآ  نیدنچ  رگا  هک  يدح  هب  دننکیمن  رون  ساسحا  دنروک و  یضعب  و  دننیبیم ؛ نآ  هب  ار  ایشا  دنباییم و  عفن  لامک  هجو 
. انیب هن  درمش و  ناوتیم  روک  ار  ناشیا  هن  هک  دنرَصَبلافیعض  یضعب  و  دنربیمن ؛ ياهرهب 

نآ تسا ، نشور  ناشیا  لد  هدید  دناتریصب و  بحاص  هک  یضعب  دباتیم . اهلد  رب  هک  تسا  یباتفآ  تمکح  مالک  قح و  نخـس  نینچمه 
ببـس هب  تسا  روک  ناشیا  لد  هدـید  هک  یـضعب  و  دـندرگیم ؛ تفرعم  تمکح و  ملع و  لـها  زا  دـنیامنیم و  لـمع  نآ  هب  دـنباییم و  ار 

یضعب و  دربیمن ؛ ياهرهب  باتفآ  زا  هک  رهاظ  مشچ  هب  روک  نآ  دننام  دنیامنیمن ، لمع  نآ  هب  دننکیمن و  لوبق  ار  قح  نخـس  قح ، راکنا 
هرهب تمکح  ملع و  دیشروخ  رون  زا  تسا ، هدیدرگ  دنُک  فیعـض و  ناشیا  لد  هدید  هدیدرگ و  رامیب  یناسفن  ياهتفآ  هب  ناشیا  ياهلد  هک 

. دننکیمن لطاب  قح و  و  دب ، کین و  نایم  رد  زیمت  نادنچ  تسا و  كدنا  ناشیا  لمع  تسپ و  ناشیا  ملع  دنربیم و  یفیعض 
. دنربیمن ياهرهب  چیه  نآ  زا  هک  دناناروک  فراعم  مولع و  دیشروخ  ییانیب  رد  مدرم  رثکا  هک  نادب  و 

لوبق دنک و  تباجا  یتدم  زا  دعب  دنک و  راکنا  دیامنن و  تباجا  دونـشب  ار  قح  نخـس  هک  لوا  هک  دشابیم  یـسک  ایآ  هک : تفگ  فساذوی 
؟ دیامن

. تسا نینچ  تمکح  هب  تبسن  مدرم  رثکا  لاح  یلب ؛ تفگ : رهولب 
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؟ تسا هدینش  يزیچ  تمکح  نانخس  نیا  زا  زگره  مردپ  ایآ  هک : تفگ  فساذوی 
نخس وا  اب  باب  نیا  رد  ینابرهم  هاوخریخ  و  دشاب ، هدرک  اج  وا  لد  رد  هک  یتسرد  ندینش  دشاب ، هدینش  هک  مرادن  نامگ  هک : تفگ  رهولب 

. دشاب هتفگ 
؟ دناهتفگن وا  هب  ار  قح  نانخس  نیا  لاثما  دناهتشاذگ و  لاح  نیا  رب  ار  مردپ  دیدم  تدم  نیا  رد  امکح  ارچ  هک : تفگ  فساذوی 

وت ردپ  زا  هک  یسک  اب  ار  تمکح  نخس  نتفگ  دننک  كرت  هک  دشاب  اسب  و  دننادیم . ار  دوخ  نخس  لحم  ناشیا  هک  اریز  هک : تفگ  رهولب 
رد یـسک  اب  ییاناد  هک  تسا  رایـسب  و  دننادن . نخـس  نیا  لباق  ار  وا  هک  نیا  يارب  دـنک ، لوبق  رتشیب  دـشاب و  رتمیالم  شعبط  دونـش و  رتهب 

نید رد  الا  دشابن  ییادج  زیچ  چیه  رد  ناشیا  نایم  و  دشاب ، ینابرهم  تدوم و  سنا و  تیاهن  ناشیا  نایم  رد  و  دیامن ، ترـشاعم  رمع  مامت 
وا هب  ار  تمکح  رارـسا  دـنادن  لباق  ار  وا  هک  نیا  ببـس  هب  و  دـشاب ، نیگمغ  وا  لاح  يارب  و  وا ، رب  دروخ  مغ  اناد  میکح  نآ  و  تمکح ، و 

. دیوگن
هب دیـشوکیم و  ناشیا  حالـصا  رد  هتـسویپ  و  تیعر ، هب  دوب  نابرهم  و  ترطف ، لقع و  تیاهن  رد  دوب  یهاشداپ  هک : دـناهدرک  لقن  هچنانچ 

و دومنیم ، وا  تناعا  تیعر  روما  حالصا  رد  و  حالص ، یتسار و  قدص و  هب  فوصوم  تشاد  يریزو  هاشداپ  نآ  و  دیـسریم . ناشیا  روما 
تمدـخ هب  و  دوب ، بغار  ایند  كرت  هب  و  دوب ، يراکزیهرپ  َعرَو و  يرادـنید و  لقع و  لاـمک  رد  ریزو  و  دوب . وا  تروشم  داـمتعا و  لـحم 

ار ناشیا  تبحم  دوب و  هتسناد  ار  ناشیا  یگرزب  لضف و  دوب و  هتفرگارف  ناشیا  زا  قح  نانخس  و  دوب ، هدیسر  رایـسب  ناکین  احلـص و  املع و 
اب زین  ریزو  و  تشادیمن ، یفخم  وا  زا  ار  يرما  چـیه  هاـشداپ  دوب . میظع  تلزنم  برق و  هاـشداپ  دزن  ار  وا  و  دوب . هدرک  لوبق  ناـج  لد و  هب 
اب اهلاس  لاح  نیا  رب  و  دومنیمن . راهظا  وا  هب  يزیچ  فراعم  تمکح و  رارسا  نید و  رما  زا  نکیلو  دومنیم ، كولـس  لاونم  نیا  رب  هاشداپ 

. دندینارذگ رگیدکی 
ار رفک  مزاول  لطاب و  روما  زا  نآ  ریغ  دومنیم و  اهنآ  میظعت  درکیم و  ناتب  هدجـس  رهاظ  هب  دمآیم  هاشداپ  تمدـخ  هب  هک  هاگره  ریزو  و 
زا هتسویپ  تشاد  هاشداپ  نآ  هب  هک  ینابرهم  قافشا و  تیاغ  زا  ریزو  و  هاشداپ . ررـض  زا  دوخ  سفن  ظفح  هیقت و  يارب  زا  دومنیم  باکترا 

تیادـه باب  رد  دـندوب  تمکح  نید و  لها  هک  دوخ  ناراـی  ناردارب و  اـب  يزور  هک  نآ  اـت  دوب  نیگمغ  ریگلد و  وا  تلالـض  یهارمگ و 
یبای رگا  سپ  دناسرب . وت  نید  لها  وت و  هب  ررـض  دنکن و  وا  رد  يریثأت  ادابم  هک  شاب  رذـح  رد  هک : دـنتفگ  ناشیا  دومن . تروشم  هاشداپ 

و يزاس ، هاگآ  ار  وا  تمکح  تاملک  زا  يوگب و  نخـس  وا  هب  نید  رما  رد  درک ، دـهاوخ  ریثأـت  وا  رد  وت  نخـس  تسا و  تیادـه  لـباق  هک 
ناشیا رهق  زا  دـش و  دـیابیمن  رورغم  ناهاشداپ  هب  هک  اریز  ددرگیم ، وت  نید  لها  وت و  هب  وا  ررـض  بجوم  هک  يوگم  نخـس  وا  اـب  هنرگا 

. دوب دیابیمن  نمیا 
وا یبسانم  لحم  رد  هک  دوب  تصرف  رظتنم  و  دومنیم ، صالخا  یهاوخریخ و  راهظا  هاشداپ  هب  دوب و  هشیدنا  رد  ریزو  هتـسویپ  نآ  زا  دعب  و 

ماـقم رد  هتــسویپ  دوـب و  تمیـالم  يراوـمه و  تیاـهن  رد  تلالــض  رفک و  نآ  اـب  هاـشداپ  و  دـیامن . تیادــه  ار  وا  دــنک و  تحیــصن  ار 
. دوب ناشیا  لاوحا  دقفت  روما و  حالصا  يرورپتیعر و 

، دـندوب هتفر  باوخ  هب  یگمه  مدرم  هک  نآ  زا  دـعب  اهبـش  زا  یبش  تشذـگ ، لاونم  نیا  رب  ریزو  هاشداپ و  ناـیم  لاـح  هک  یتدـم  زا  دـعب  و 
ار ییاهناراب  راثآ  مییامن  هدهاشم  و  تسا ، نوچ  مدرم  لاوحا  هک  مینیبب  میدرگب و  رهش  نیا  رد  میوش و  راوس  ایب  هک : تفگ  ریزو  اب  هاشداپ 

يانثا رد  دنتشگیم . رهـش  یحاون  رد  دندش و  راوس  ود  ره  و  تسا . کین  رایـسب  یلب ؛ تفگ : ریزو  تسا . هدیراب  ناشیا  رب  مایا  نیا  رد  هک 
ییانـشور نیا  یپ  زا  هک : تفگ  ریزو  هب  تفاـتیم . هـلبزم  نآ  فرط  زا  هـک  داـتفا  یینـشور  هـب  هاـشداپ  رظن  و  دندیـسر . ياهلبزم 3  هـب  ریس 

. تفاتیم ینشور  اجنآ  زا  هک  یبقن  هب  دندیسر  ات  دندش  ناور  دندمآ و  دورف  بکرم  زا  سپ ، مینک . مولعم  ار  نیا  ربخ  هک  تفر  دیابیم 
زا ییاکتم  و  دنزادنا ، اههلبزم  رد  هک  ییاههماج  زا  هدیـشوپ  هنهک  رایـسب  ياههماج  هک  دندید  ياهفایقدـب  شیورد  درم  دـندرک ، رظن  نوچ 

تسد رد  يروبنط  هتشاذگ و  بارـش  زا  رپ  نیلافـس  یقیربا  وا  يور  شیپ  رد  و  تسا . هدز  هیکت  نآ  رب  هتخاس  دوخ  يارب  نیگرـس  هلـضف و 
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بارـش هک  هاگره  و  تسا ، هداتـسیا  شربارب  رد  شدوخ  هب  هیبش  ساـبل  یگنهک  تئیه و  يدـب  تقلخ و  یتشز  رد  ینز  و  دزاونیم . هتفرگ 
تیحت ار  وا  نز  دـشونیم  بارـش  نوچ  و  دـصقریم . شیارب  نز  نآ  دزاوـنیم  روـبنط  هک  هاـگره  و  دوـشیم ، وا  یقاـس  نز  نآ  دـبلطیم 

، ار وا  دناوخیم  ءاسنلاهدیس  دنکیم و  فیرعت  ار  دوخ  نز  زین  درم  نآ  و  دننک ، شیاتـس  ار  ناهاشداپ  هک  یعون  هب  دیوگیم  انث  دنکیم و 
، برط هدـنخ و  حرف و  رورـس و  تیاهن  رد  دنیاتـسیم و  لامج  نسح و  هب  ار  رگیدـکی  ود  ره  نآ  و  دـهدیم . شلیـضفت  نانز  عیمج  رب  و 

. دننکیم شیع 
فیثک لاح  نآ  زا  ناشیا  يداش  تذـل و  زا  دـندرکیم و  رظن  ناشیا  لاـح  رد  دـندوب و  هداتـسیا  اـپ  رب  نینچ  دـیدم  تدـم  ریزو  هاـشداپ و 

رورـس و تذل و  ردق  نیا  رمع  مامت  رد  ار  وت  ام و  هک  مرادن  نامگ  هک : تفگ  ریزو  هب  هاشداپ  و  دنتـشگرب . نآ  زا  دعب  دـندومنیم . بجعت 
. دنشاب راک  نیا  رد  بش  ره  هک  مراد  نامگ  و  بش . نیا  رد  دنراد  دوخ  لاح  نیا  زا  نز  درم و  نیا  هک  دشاب  هداد  ور  یلاحشوخ 

وت و یهاشداپ  ام و  يایند  نیا  هک  مسرتیم  هاشداپ  يا  تفگ : درمش و  تمینغ  تصرف  دینش  هاشداپ  زا  ار  انشآ  نخـس  نیا  نوچ  ریزو  سپ 
ود نیا  هلبزم و  نیا  لـثم  دـننادیم  ار  یمیاد  یهاـشداپ  هک  یتعاـمج  نآ  رظن  رد  میراد  اـیند  ياهتذـل  نیا  هب  هـک  يرورـس  تـجَهب و  نـیا 

ار ترخآ  یقاب  لزانم  تداعس و  نکاسم  هک  یتعامج  نآ  رظن  رد  مینکیم  شماکحتـسا  انب و  رد  یعـس  هک  ام  ياههناخ  و  دیامن ، صخش 
يونعم لامج  نسح و  تراضن و  یگزیکاپ و  هک  یناسک  نآ  دزن  ام  ياهندب  و  دیامنیم ، ام  رظن  رد  راغ  نیا  هک  دیامن  نانچ  دنراد  رظن  رد 

ایند ياهـشیع  هب  ام  يداش  تذل و  زا  نادنمتداعـس  نآ  بجعت  و  دنیامنیم ، ام  رظن  رد  تشز  هفایقدب  ود  نیا  هک  دیامن  نانچ  دناهدیمهف  ار 
. دنراد هک  یشوخان  لاح  هب  صخش  ود  نیا  تذل  زا  دشاب  ام  بجعت  دننام 

: هک تفگ  هاـشداپ  یلب . تفگ : ریزو  دنـشاب ؟ فوـصوم  يدرک  ناـیب  هک  تفـص  نیا  هب  هک  ار  یعمج  یـسانشیم  اـیآ  هک : تـفگ  هاـشداپ 
و دناهتـسناد ، ار  نآ  تذل  ترخآ و  یهاشداپ  کلم و  و  دناهدیورگ ، یهلا  نید  هب  هک  دـنایعمج  ناشیا  هک : تفگ  ریزو  ناشیا ؟ دنتـسیک 
تدش و هک  تسا  یتذل  میعن و  نآ  هک : تفگ  ریزو  تسا ؟ مادـک  ترخآ  کُلم  هک : تفگ  هاشداپ  دـناترخآ . ياهتداعـس  بلاط  هتـسویپ 

یهودـنا زگره  نآ  بقع  رد  هک  تسا  ییداش  و  دـشابیمن ، جاـیتحا  رقف و  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  ییرگناوت  و  دـشابیمن ، نآ  زا  دـعب  اـفج 
شیپ زا  يرامیب  هک  تسا  یتحـص  و  تسین ، یهودنا  هب  زگره  هک  تسا  ییدونـشخ  و  تسین ، شیپ  زا  يرامیب  هک  تسا  یتحـص  و  تسین ،

ییگدـنز و  دوـشیمن ، لدـبم  سرت  هب  زگره  هک  تسا  یینمیا  و  ددرگیمن ، لـیاز  مشخ  هودـنا و  هب  زگره  هک  تسا  ییدونـشخ  و  تسین ،
. تساهتنایب تایح  یگدنز و  راد  و  تساقب ، یتسه و  هناخ  ترخآ  تسا . لاوزیب  یهاشداپ  تسا و  لاحم  نآ  زا  دعب  گرم  هک  تسا 

يا ار . گرم  یگنسرگ و  يرامیب و  افج و  بعت و  يریپ و  درد و  تسا  هتشادرب  ترخآ  راد  نانکاس  زا  ادخ  دشابیمن . نآ  رد  لاوحا  ریغت 
. مدرک نایب  هک  ترخآ  کلم  تفص  تسا  نیا  هاشداپ 

ریزو ینادیم ؟ ياهلیح  یببس و  ياهلیسو و  یهار و  هنازرف ، تداعـس  نآ  هب  ندش  زیاف  هناخ و  نآ  ندش  لخاد  يارب  ایآ  هک : تفگ  هاشداپ 
. دـباییم رفظ  نآ  هب  هتبلا  دـیآ  رد  هب  شهاـگرد  زا  هک  ره  و  دـیامن . بلط  شهار  زا  ار  نآ  هـک  ره  يارب  تساـیهم  هناـخ  نآ  یلب ؛ تـفگ :
زا هک : تفگ  ریزو  يدرکیمن ؟ نایب  نم  يارب  ار  نآ  فاـصوا  يدومنن و  هار  ياهناـخ  نینچ  هب  نیا  زا  شیپ  ارم  ارچ  وت  هک : تفگ  هاـشداپ 

: هک تفگ  هاشداپ  مدرکیم . رذح  وت  یهاشداپ  تبیه  تلالج و 
رد یعـس  مینادرگ و  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  مینک و  عیاض  ار  نآ  ام  هک  تسین  راوازـس  دشاب  عقاو  هتبلا  يدرک  فصو  وت  هک  يرما  نیا  رگا 

. میبای رفظ  نآ  هب  مییامن و  صخشم  ار  نآ  ربخ  ات  مینک  دهج  دیاب  هکلب  مییامنن ، نآ  لیصحت 
ار وت  هکلب  هک : تفگ  هاشداپ  ددرگ ؟ هدایز  وت  نیقی  ات  منک  نایب  وت  يارب  ار  ترخآ  فصو  ررکم  هک  ییامرفیم  تصخر  هک : تفگ  ریزو 

یتسرد هب  يرادنرب . نخس  نیا  زا  تسد  و  مدرگ ، لوغـشم  رگید  رما  هب  نم  هک  يراذگن  یـشاب و  راک  نیا  رد  زور  بش و  هک  منکیم  رما 
. دش ناوتیمن  لفاغ  یمیظع  رما  نینچ  زا  و  درمش ، ناوتیمن  لهس  ار  نآ  هک  تسا  بیرغ  بیجع  رما  نیا  هک 

. دندیدرگ زیاف  يدبا  تداعس  هب  هتفرگ ، شیپ  تاجن  هار  هاشداپ  ریزو و  نانخس ، نیا  زا  دعب  و 
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هصق يهمادا 

هشیدنا نینچ  دوخ  اب  و  مروآ . تسد  هب  ار  نآ  ات  دش  مهاوخن  لوغـشم  رگید  رما  چیه  هب  تاجن  هار  نیا  هشیدنا  زا  نم  هک : تفگ  فساذوی 
. ییامن نتفر  هدارا  هک  تقو  ره  مزیرگب  وت  اب  بش  نایم  رد  هک  ماهدرک 

ارم هک  نآ  لاح  و  نم ، تبحاصم  تقافر و  رب  درک  یناوتیم  ربص  یک  و  ییاـیب ، نم  اـب  هک  تسه  نآ  تقاـط  ار  وت  اـجک  هک : تفگ  رهولب 
و مرادیمنرب ، دوخ  اب  یماش  تشاچ و  هقوزآ  و  متسین ، ییالط  هرقن و  کلام  و  مرادن ، يرادربراب  ییاپراهچ و  و  تسین ، ییاوأم  ياهناخ و 
زا زگره  و  مدرگیم ، رهش  هب  رهش  زا  و  ینامز ، كدنا  رگم  مریگیمن  رارق  اهرهش  رد  و  مرادن ، ياهماج  ماهدیشوپ  هک  ياهنهک  نیا  زا  ریغب 

. مربیمن رگید  لزنم  هب  دوخ  اب  ینان  هدرگ  یلزنم 
. دیامرف تمارک  زین  نم  هب  تسا  هداد  لاوحا  نیا  رب  ربص  ییاناوت و  وت  هب  هک  یسک  نآ  هک  مراد  دیما  هک : تفگ  فساذوی 

نآ يداماد  هک  دوب  یهاوخ  يرگناوت  نآ  دـننام  يوشیمن ، یـضار  نیا  زا  ریغب  ینکیم و  رایتخا  ارم  تبحاصم  هتبلا  رگا  هک : تفگ  رهولب 
. دومن رایتخا  ار  ریقف  درم 

. تسا هدوب  نوچ  هک  امرف  نایب  ار  هصق  نآ  هک : تفگ  فساذوی 
شردـپ و  لامج . نسح و  لام و  تورث و  بحاص  تشاد  یمع  رتخد  و  اینغا ، نادـنزرف  زا  دوب  یناوج  هک : دـناهدرک  لقن  هک : تفگ  رهولب 

. دروآرد وا  دقع  هب  ار  رتخد  نآ  هک  دومن  هدارا 
رگید رهـش  هجوتم  تفر و  نوریب  رهـش  زا  یناهنپ  هدومنن و  راهظا  ردـپ  هب  ار  دوخ  ياضر  مدـع  تشاد و  تهارک  ینعم  نیا  زا  ناوج  نآ  و 

رب رد  هنهک  هماج  ود  تسا و  هداتـسیا  هک  دید  ار  يرتخد  هناخ  نآ  رد  رد  داتفا . يریقف  درم  هناخ  هب  ناوج  نآ  راذـگ  هار  ضرع  رد  و  دـش .
ناوج نآ  دـشابیم . هناـخ  نیا  رد  هک  مايریپ  درم  رتخد  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : دومن  لاؤس  وا  زا  دـمآ و  شوخ  ار  وا  رتخد  نآ  دراد .

اـینغا و نادـنزرف  زا  وـت  هک : تفگ  درم  نآ  دوـمن . يراگتـساوخ  دوـخ  يارب  ار  وا  رتـخد  دـمآ  نوریب  نوـچ  و  دوـمن ، بلط  ار  ریپ  درم  نآ 
بحاـص رتخد  و  تسا ، هدـمآ  شوخ  رایـسب  ارم  وت  رتـخد  هک : تفگ  ناوج  نتـساوخ . یناوتیمن  ار  نانیکـسم  ارقف و  رتـخد  و  ینارگناوت ،

ار وت  رتـخد  و  متـساوخیمن ، ار  نآ  هک  نآ  يارب  ماهتخیرگ  نآ  زا  نم  دـنیامن ، جـیوزت  نم  هب  هک  دنتـساوخیم  ار  لاـمج  لاـم و  بَسح و 
. درک مهاوخن  وت  ياضر  فلاخم  دومن و  یهاوخ  هدهاشم  یکین  ریخ و  نم  زا  هللاءاشنا  هک  روآرد  نم  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  ماهدیدنسپ .

مرادن نامگ  و  يرب . نوریب  ام  شیپ  زا  ار  ام  رتخد  هک  موشیمن  یضار  هک  نآ  لاح  مهد و  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  هنوگچ  هک : تفگ  ریپ  درم 
درم مربیمن . نوریب  ار  امـش  رتخد  منامیم و  امـش  دزن  نم  هک : تفگ  ناوج  يرب . ناشیا  دزن  هب  ار  رتخد  نیا  هک  دنـشاب  یـضار  وت  لها  هک 

. آرد ام  هناخ  هب  شوپرد و  ام  روخ  رد  ياهماج  نکفیب و  ار  دوخ  رویز  بیز و  سپ  هک : تفگ  ریپ 
وا اب  دومن و  لاؤس  وا  لاوحا  زا  ریپ  درم  نآ  سپ  تسـشن . ناشیا  اب  دیـشوپ و  هتفرگ  ناشیا  ياههماج  زا  هنهک  دـنچ  درک و  نینچ  ناوج  نآ 

تهافَـس و يور  زا  ار  راک  نآ  تسا و  لماک  شلقع  هک  دـش  رهاظ  وا  رب  هک  نآ  ات  دـیامزایب ، ار  شـشناد  لقع و  ات  هک  تشادیم  تبحص 
. تسا هدرکن  يدرخیب 

هب ار  وا  سپ  ایب . نم  اب  زیخرب و  يدیدنـسپ ، ار  اـم  یـشیورد  يدـش و  یـضار  اـم  هب  يدومن و  راـیتخا  ار  اـم  وت  نوچ  هک : تفگ  وا  هب  سپ 
تیاغ تعسو و  تیاهن  رد  تساهنکـسم  اههناخ و  ریپ ، درم  نآ  هناخ  تشپ  رد  هک  دید  دمآرد ، هبادرـس  نآ  هب  ناوج  نوچ  درب . ياهبادرس 

. دوب ایهم  اهنآ  رد  دشابیم  جاتحم  نآ  هب  یمدآ  هچنآ  هک  درب  اههنازخ  رـس  رب  ار  وا  و  دوب . هدیدن  اهنآ  لثم  دوخ  رمع  تدم  رد  هک  ییابیز 
: تفگ داد و  ناوج  نآ  هب  ار  دوخ  نیازخ  مامت  دیلک  سپ 

. وت یتسه  یناوج  وکین  هک  نکب  یهاوخ  هچنآ  و  تسوت ، اب  همه  رایتخا  دراد و  وت  هب  قلعت  بابـسا  لاوما و  نکاـسم و  نیازخ و  نیا  عیمج 
. دیسر اهشهاوخ  مامت  هب  شهاوخ ، كرت  ببس  هب  ناوج  نآ  و 
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رب ات  دومزآ  ار  ناوج  نآ  لقع  ریپ  درم  نآ  و  میامن . رایتخا  ار  وا  هقیرط  مشاب و  ناوج  نآ  لـثم  زین  نم  هک  مراد  دـیما  هک : تفگ  فساذوی 
هتـشگ رهاظ  وت  رب  زیچ  هچ  نم  لقع  باب  رد  هک  امرفب  یتسه . نم  ناـحتما  شیتفت و  ماـقم  رد  زین  وت  هک  مباـییم  نینچ  و  دومن ، داـمتعا  وا 

. تسا
مزـال نم  ندرگ  رب  نکیلو  مدرکیم . اـفتکا  وت  ندـید  ضحم  هب  وت ، لـقع  ناـحتما  زا  دوبیم ، نم  تسد  هب  رما  نیا  رگا  هک : تفگ  رهوـلب 
سک ره  قیفوت  مالعتـسا  رد  هک  دناهتخاس ، ررقم  ام  يارب  تقیرط  ناماما  تیاده و  نایاوشیپ  هک  ياهقیرط  تنـس و  تعباتم  تسا  هدـیدرگ 
تنس تفلاخم  رگا  هک  مسرتیم  نم  و  دومن . دیاب  مالعتـسا  براجت ، لیح و  فیاطل  هب  ار  اههنیـس  نونکم  ياهزار  دیـسر و  دیاب  تیاهن  هب 

دوخ اب  وت  سپ  میآیم . وت  هناخ  رد  هب  بش  ره  موریم و  وت  شیپ  زا  بشما  نم  و  مشاب . هدرک  قح  هار  رد  یتعدـب  ثادـحا  میاـمن  ناـشیا 
نکم و قیدصت  دوز  ار  زیچ  ره  نکب و  ربدت  رایسب  امن و  رکفت  لقع  مهف و  يور  زا  ریگب و  دنپ  يدینـش  نم  زا  هک  ینانخـس  زا  امن و  رکفت 

ادابم هک  شاب  رذح  رد  و  ددرگ . رهاظ  وت  رب  رما  نآ  تقیقح  رایـسب ، رکفت  ینأت و  لمأت و  زا  دـعب  هک  نآ  ات  وشم  یـضار  دوز  يرکف  ره  هب 
دعب دوش ، ضراع  ياههبش  نآ  رد  ار  وت  هک  یلئاسم  رد  و  دهد . لیم  لطاب  هب  دنابیکب و  قح  زا  ار  وت  یناطیش  ياهههبـش  یناسفن و  ياهاوه 

. شخب مالعا  ارم  يوش  نتفر  نوریب  مزاع  هک  هاگره  و  نک ، هحراطُم  نم  اب  رایسب  لمأت  زا 
اعد ار  وا  درک و  مالـس  وا  رب  دـمآ و  وا  دزن  هب  رگید  بش  و  تفر ، نوریب  دومن و  عادو  ار  فساذوی  هدوـمن ، اـفتکا  نیمه  هب  بش  نیا  رد  و 

. تسشنب درک و 
هدوبن وا  زا  شیپ  زیچ  چیه  و  تسا ، هدوب  ایشا  همه  زا  لبق  و  تسا ، لوا  هک  يدنوادخ  زا  منکیم  لاؤس  هک : دوب  نیا  وا  ياهاعد  هلمج  زا  و 
میظع و  دباییمن ، هار  وا  هب  انف  زگره  هک  تسا  یقاب  دنامیمن . یقاب  وا  اب  زیچ  چیه  و  دوب ، دـهاوخ  زیچ  همه  زا  دـعب  و  تسا ، رخآ  و  تسا ؛
تسا يرهاق  و  تسین ، کیرـش  وا  اب  يدنوادخ  رد  يدحا  هک  تسا  ياهناگی  اتکی و  و  تسین ، تیاهن  ار  وا  تمظع  هک  تسا  يراوگرزب  و 

هک تسا  ییاناوت  رداق و  و  تسا ، هتخاـسن  دوخ  کیرـش  ار  یـسک  شنیرفآ  رد  هک  تسا  ياهدـنروآ  دـیدپ  ون  زا  و  تسین ، اـتمه  ار  وا  هک 
تـسا یهاشداپ  و  درادن ، یهیبش  يدننام و  تسا و  جایتحا  وا  هب  ار  سک  همه  هک  تسا  يدمـص  تسا . هتـشادن  زگره  یـضراعم  يدض و 

اوقت يوس  هب  مدرم  دئاق  ار  وت  دنادرگب  و  دزاس ، نید  لها  يداه  اوشیپ و  دنادرگ و  لداع  هاشداپ  ار  وت  هک  درادن ، ینواعم  یهاشداپ  رد  هک 
نابحاص رادتسود  ار  وت  و  دیامرف ، تمارک  ار  وت  ایند  دهز  كرت و  و  یهارمگ . تلالض و  يروک  زا  مدرم  شخبینـشور  و  يراکزیهرپ ، و 

زا شناربمغیپ  نابز  رب  تسا  هدومرف  هدـعو  هچنآ  هب  ار  وت  ام و  دـناسرب  هک  نآ  ات  دـنادرگ . لهج  تلاطب و  باـبرا  نمـشد  و  درخ ، لـقع و 
رد وا  سرت  فوخ و  و  تسادیوه ، رهاظ و  دوخ  دنوادخ  زا  ام  دیما  هک  یتسرد  هب  يدونشخ . اضر و  هعیفر  لزانم  و  تشهب ، هیلاع  تاجرد 

عیمج و  تسا ، لیلذ  عضاخ و  وا  تعاطا  دزن  ام  ياهندرگ  و  تسا ، زاب  وا  تمارک  يوس  هب  اـم  ياههدـید  و  تسا ، یفخم  نونکم و  اـم  لد 
. تسوا تیاده  قیفوت و  هب  ام  روما 

تمکح لامک  زا  دیدرگ و  هدایز  یسب  لامک  ریخ و  يوس  هب  وا  تبغر  دش و  لصاح  میظع  تقر  نانخس  نیا  عامتـسا  زا  ار  فساذوی  سپ 
. تسا هتشذگ  لاس  دنچ  وت  رمع  زا  هک  هد  ربخ  ارم  میکح  يا  هک : دیسرپ  هدیدرگ ، بجعتم  میکح  نآ  ییاناد  و 

. لاس هدزاود  تفگ :
. منیبیم یگلاس  تصش  تلوهک و  نس  رد  ار  وت  نم  و  دشابیم ، لفط  هلاس  هدزاود  دنزرف  تفگ : دش و  بجعتم  نخس  نیا  زا  فساذوی 

و تسا . یناگدـنز  رمع ، و  يدومن ، لاؤس  نم  رمع  زا  وت  نکیلو  تسا ، هتـشذگ  لاس  تصـش  هب  کیدزن  نم  تدـالو  زا  هک : تفگ  میکح 
هدزاود لاح  ات  ماهدیدرگ  فوصوم  تالاح  نیا  هب  هک  نامز  نآ  زا  و  ایند . كرت  تاریخ و  هب  لمع  قح و  نید  رد  رگم  دشابیمن  یگدنز 

. منکیمن باسح  دوخ  رمع  زا  ار  گرم  مایا  و  مدوب . ناگدرم  تباب  زا  لمع  تلق  تلاهج و  ببس  هب  نآ  زا  شیپ  و  تسا ، لاس 
؟ یمانیم هدرم  دنکیم  تکرح  دماشآیم و  دروخیم و  هک  ار  یسک  هنوگچ  میکح  يا  هک : تفگ  هاشداپ  رسپ 

تلق تایح و  ندوب  فیعـض  یگنگ و  يرک و  يروک و  رد  تسا  کیرـش  ناگدرم  اـب  هک  مناوخیم  شاهدرم  نیا  يارب  هک : تفگ  میکح 
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. دشاب ناشیا  قفاوم  دیابیم  مه  مان  رد  تسا ، کیرش  ناگدرم  اب  تافص  رد  نوچ  سپ  يزاینیب .
فرطرب هک  دیابیم  یتسین ، رورـسم  نادنچ  یناگدنز  مسق  نیا  هب  ینادیمن و  تایح  ار  يرهاظ  تایح  نیا  وت  هاگره  هک : تفگ  فساذوی 

. يراد هک  يونعم  تایح  دوجو  اب  یشاب  هتشادن  تهارک  نآ  زا  ینادن و  گرم  مه  ار  تایح  نیا  ندش 
هب هک  مدـنکفایمن  ياهکلهم  نینچ  هب  ار  دوخ  متـشادیم ، تهارک  نیا  لاوز  زا  مدومنیم و  اـنتعا  یناگدـنز  نیا  هب  رگا  هک : تفگ  رهوـلب 

نادـب اجنیا  زا  سپ ، تسام . عمَق  رارـضا و  ماقم  رد  دراد و  مشخ  نید  لها  رب  رادـقم  هچ  وت  ردـپ  هک  منادیم  هک  نآ  دوجو  اب  میآ  وت  دزن 
هتـشاد تایح  رد  تبغر  هنوگچ  و  میرادـن . تهارک  گرم  زا  میرامـشیمن و  تاـیح  ار  یگدـنز  نیا  مینادیمن و  گرم  ار  گرم  نیا  هک 
تـسد زا  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک  گرم  زا  دزیرگ  هنوگچ  و  دشاب ؟ هدرک  یگدنز  نآ  زا  دوخ  ياههرهب  اهتذـل و  كرت  هک  یـسک  دـشاب 

؟ دشاب هتشک  دوخ 
لها زا  دنهاوخیم  اهنآ  يارب  ار  ایند  یگدنز  مدرم  هک  ار  ییاهزیچ  دـندیدرگ ، لماک  نید  رد  هک  نانآ  هک  ینیبیمن  رگم  هاشداپ  رـسپ  يا 

هک یسک  سپ  دندرگیمن . غراف  دنیاسآیمن و  نآ  زا  گرم  هب  زج  هک  دناهدش  لمحتم  نادنچ  تدابع  تقـشم  زا  دناهدرک و  كرت  لام  و 
نازیرگ گرم  زا  ارچ  گرم ، زا  رگم  دشابن  تحار  ار  وا  هک  یـسک  و  دیآیم ؟ وا  راک  هچ  هب  یناگدنز  ددرگن  عتَمَتم  یناگدنز  ياهتذل  زا 

؟ دشاب
؟ دبایرد گرم  ار  وت  ادرف  هک  يوشیم  رورسم  ایآ  میکح ! يا  ییوگیم  تسار  هک : تفگ  فساذوی 

. دسر نم  هب  ادرف  هک  نآ  زا  موشیم  رتلاحشوخ  مبایب  ار  گرم  بشما  رگا  هک : تفگ  رهولب 
و باقع ، میب  زا  ار  دب  لمع  دنکیم  كرت  هتبلا  تسناد  یلاعت  قح  دزن  ار  کی  ره  يازج  دـیمهف و  ار  دـب  کین و  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب 
، تسا هدرک  قیدـصت  وا  ياههدـعو  هب  دراد و  هناگی  دـنوادخ  دوجو  هب  نیقی  هک  یـسک  و  باوث . دـیما  هب  ار  کین  لمع  دروآیم  لمع  هب 

تهارک نآ  زا  دـهاوخیمن و  ار  ایند  و  دراد . دوخ  راگدرورپ  لـضف  زا  گرم  زا  دـعب  هک  اهیراودـیما  يارب  درادیم  تسود  ار  گرم  هتبلا 
زا هک  دهاوخیم  يدوز  هب  ار  گرم  سپ  دوش . یلاعت  قح  تیـصعم  بکترم  ددرگ و  هتفیرف  ایند  ياهتوهـش  هب  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  دراد 

. دوش زیاف  یبقع  تداعس  هب  ددرگ و  نمیا  ایند  هنتف  رش 
ندیـسر تاجن و  دیما  يارب  دنادرگ  كاله  ار  دوخ  لجا  زا  شیپ  هک  دراد  شیاجنگ  ییوگیم ، وت  هک  یـسک  نینچ  هک : تفگ  فساذوی 

. دوخ ياهتب  تدابع  رد  ناشیا  مامتها  راگزور و  نیا  لها  يارب  زا  امرف  نایب  یلثم  نم  يارب  میکح  يا  تاداعس . هب 
ار یگشجنگ  يزور  هاگان  دومنیم . غاب  نآ  تمدخ  رد  مامت  یعس  و  دیشوکیم ، نآ  ینادابآ  رد  هک  تشاد  یغاب  يدرم  هک : تفگ  رهولب 

کشجنگ نآ  درک و  بصن  ياهلت  دمآ و  مشخ  هب  نآ  زا  دروخیم . ار  نآ  هویم  هتـسشن و  وا  ناتـسب  ياهتخرد  زا  یتخرد  يور  رب  هک  دید 
تفگ غاب  بحاص  هب  دروآرد و  نخس  هب  ار  کشجنگ  نآ  دوخ  هلماک  تردق  هب  یلاعت  قح  دومن  نآ  نتشک  دصق  نوچ  و  درک . راکـش  ار 

. دشخب توق  فعض  زا  ای  دنادرگ ، ریس  یگنـسرگ  زا  ار  وت  هک  تسین  تشوگ  ردق  نآ  نم  رد  و  ياهتـشامگ ، نم  نتـشک  رب  تمه  وت  هک :
ات نک  اهر  ارم  هک : تفگ  کشجنگ  تسا ؟ زیچ  هچ  نآ  تفگ : نم . نتـشک  زا  دـشاب  رتهب  وت  يارب  زا  هک  يرما  هب  میامن  تیادـه  ار  وت  ایب 

هدـعو درم  نآ  وت . لام  لها و  زا  دـشاب  رتهب  وت  يارب  زا  ییامن  ظفح  ار  اهنآ  رگا  هک  منک  تحیـصن  هس  میاـمن و  میلعت  هملک  هس  ار  وت  نم 
رب روخم  هودنا  نک : لمع  امن و  ظفح  میوگیم  وت  هب  هچنآ  هک : تفگ  کشجنگ  نانخس . نآ  زا  هد  ربخ  ارم  درک . مهاوخ  نینچ  هک : درک 

دـیاین و وت  تسد  هب  هک  ار  يزیچ  نکم  بلط  و  تسا ؛ رود  لـقع  زا  تسا و  لاـحم  هک  ار  يزیچ  نکم  رواـب  و  دوش 7 ؛) توف  وـت  زا  هچنآ 
. دومن یناوتن  نآ  لیصحت 

ینادب رگا  هک : تفگ  درم  نآ  هب  تسشن و  یتخرد  خاش  رب  دومن و  زاورپ  سپ  درک . اهر  ار  کشجنگ  دینـش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  درم  نآ 
. ياهتشگ مورحم  ياهیامنارگ  میظع  رایـسب  زیچ  زا  هک  تسناد  یهاوخ  هنیآره  تسا  هتفر  رد  هب  وت  تسد  زا  زیچ  هچ  نم  ندرک  اهر  زا  هک 

مخت ردق  هب  يدروآیم  نوریب  يدـیراورم  نم  هلـصوح  زا  یتشکیم  ارم  رگا  هک : تفگ  کشجنگ  تسا ؟ زیچ  هچ  نآ  هک : تفگ  درم  نآ 
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وا ندرک  اهر  زا  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  درم  نآ  يدیناسریم . مه  هب  میظع  هیامرس  يدشیم و  زاینیب  رمع  مامت  رد  نآ  ببـس  هب  و  زاغ ،
مرب و هناخ  هب  ار  وت  نم  ات  ایب  تشذگ . هتشذگ  هک  وگم  نخس  هتشذگ  زا  تفگ : دومن و  راهظا  نکیلو  تشگ  نیگمغ  درب و  رایسب  تمادن 

. میامن نییعت  وت  يارب  وکین  ياج  مراد و  یمارگ 
هب دوخ  يادف  هب  نم  هک  نانخس  نآ  زا  و  تشاد . یهاوخن  هاگن  ارم  یبای  رفظ  نم  رب  نوچ  هک  منادیم  نم  لهاج  يا  هک : تفگ  کشجنگ 

یناوتن نآ  هب  ار  هچنآ  و  نکم ، قیدـصت  تسین  یندـش  هک  يرما  و  روخم ، فسأت  هتـشذگ  رب  هک  متفگن  نم  يدـشن . عفتنم  چـیه  متفگ  وت 
يوس هب  ارم  نتـشگزاب  ینکیم  بلط  و  تسا ؛ هتفر  رد  هب  تتـسد  زا  تسا و  هتـشذگ  هک  يرما  رب  هودـنا  وـت  لاـحلا  و  نکم ؟ بلط  دیـسر 

هک نآ  لاـح  و  زاـغ ، مخت  ردـق  هب  دـشاب  يدـیراورم  نم  نادهنیچ  رد  هک  ینکیم  قیدـصت  و  دوشیمن ؛ رـسیم  ار  وت  هک  ینادیم  و  دوـخ ،
. تسین زاغ  مخت  ردق  هب  نم  ندب  عیمج 

: هک دنیوگیم  دناهتخاس و  دوخ  تسد  هب  اهتب  هارمگ  هورگ  نیا  نینچمه  هک : تفگ  رهولب 
ظفاح و ناتب  هک  دننکیم  نامگ  و  دربب ، ار  اهنآ  دزد  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دـنیامنیم  اهتب  نآ  تظفاحم  دوخ  و  دـناهدرک . قلخ  ار  ام  اهنیا 

دنیامنیم بلط  سپ  دناناشیا . قزار  ناتب  هک  دننکیم  نامگ  و  دننکیم ، مانـصا  جرخ  ار  دوخ  بساکم  لاوما و  و  دناناشیا . هدـنرادهگن 
قیدـصت دـنکیم  شنالطب  هب  مکح  لقع  هک  یلاحم  رما  هب  و  دنـسریمن . اهنآ  هب  ددرگیمن و  لصاح  ناشیا  زا  هک  ار  دـنچ  يزیچ  ناتب  زا 

. دیآیم مزال  زین  ناشیا  رب  تمالم ، تهافس و  زا  دوب  مزال  غاب  بحاص  رب  هچنآ  سپ  دنیامنیم .
هب لـیم  زگره  متـسنادیم و  دوخ  لـقع  هب  ار  اـهتب  نیا  لاـح  هشیمه  نم  هک  یتـسرد  هب  میکح . يا  ییوگیم  تسار  هک : تفگ  فـساذوی 

. ماهتشادن ناشیا  زا  يریخ  دیما  مدرکن و  ناشتدابع 
؟ تسا زیچ  هچ  نآ  ياهدیدنسپ . ار  نآ  دوخ  يارب  یناوخیم و  نآ  يوس  هب  ارم  هک  يزیچ  نآ  زا  ارم  هد  ربخ  سپ 

لمع يرگید  و  ـالع -  لـج و  قـح -  تخانـش  یکی  تسا : زیچ  ود  رب  مناوـخیم  نآ  هب  ار  وـت  نم  هک  ینید  نآ  رادـم  هک : تـفگ  رهوـلب 
. تسوا يدونشخ  بجوم  هک  دنچ  يرما  هب  ندومن 

؟ تخانش دیاب  ار  یلاعت  قح  هنوگچ  هک : تفگ  فساذوی 
دوخ یگناگی  رد  هشیمه  و  درادن ، کیرـش  و  تساتکی ، هک  نیا  هب  ار  دوخ  دنوادخ  یـسانشب  هک  میامنیم  توعد  ار  وت  هک : تفگ  میکح 

نآ و  دنیوا . هدیرفآ  قولخم و  همه  تسوا  ریغ  هچنآ  و  تسا ، راگدـیرفآ  و  دـنیوا ، هدرک  تیبرت  همه  تسوا  ریغ  هچنآ  و  هدوب ، راگدرورپ 
وا هک  نآ  و  تسوا . هدش  هتخاس  عونـصم و  تسوا  ریغ  هچره  تسایـشا و  عناص  وا  و  تسا ، ثداح  تسوا  ریغ  هچ  ره  تسا و  میدق  وا  هک 

تسا و زیزع  وا  و  تسا ؛ یناف  تسوا  ریغ  هچنآ  تسا و  یقاب  وا  و  دنیوا . هدش  هدرک  ریبدت  وا  ریغ  يایـشا  عیمج  تسا و  روما  هدـننک  ریبدـت 
وا رب  یـسک  دوشیمن و  فیعـض  و  دـماشآیمن ، دروخیمن و  و  دوشیمن ، لـفاغ  درادـن و  باوخ  وا  هک  نآ  و  تسا . لـیلذ  راوخ و  وا  ریغ 

تردق و تحت  رد  ایـشا  عیمج  ایرد و  ارحـص و  اوه و  نیمز و  نامـسآ و  و  دباییم ، دهاوخ  هچنآ  ددرگیمن و  زجاع 6 و  دوشیمن ، بلاغ 
رب لاوز  انف و  دوب و  دهاوخ  هتسویپ  تسا و  هدوب  هشیمه  و  تسا ، هدومن  قلخ  تدم  هدام و  یب  مدع  متَک  زا  ار  ایـشا  هک  نآ  و  دنیوا . نامرف 
زا دوشیمن و  ثداح  وا  رد  يریغت  اهنامز  نتـشذگ  هب  و  دسریمن ، مه  هب  وا  رد  هفلتخم  لاوحا  دـشابیمن و  ثداوح  لحم  درادـن و  هار  وا 

یناکم هب  تسا و  يواسم  اهناکم  عیمج  هب  شتبسن  تسین و  یناکم  چیه  رد  تسین و  یلاخ  وا  زا  یناکم  چیه  و  ددرگیمن ، یلاح  هب  یلاح 
. تسین نوریب  وا  تردق  زا  زیچ  چیه  هک  تسا  ییاناوت  تسین ، یفخم  وا  زا  زیچ  چیه  هک  تسا  ییاناد  و  تسین ، رگید  ناکم  زا  رتکیدزن 

اهباقِع نایـصاع  يارب  و  تسا ، هدـینادرگ  ایهم  اهباوث  دوخ  ناگدـننکتعاطا  يارب  و  تسا ، لداع  میحر و  نابرهم و  هک  ینادـب  هک  دـیاب  و 
ثعاب هک  ییاهزیچ  زا  ییامن  بانتجا  و  ددرگیم ، وا  يدونـشخ  اضر و  بجوم  هک  يروما  هب  ییامن  لـمع  هک  دـیاب  و  تسا . هدومرف  ررقم 

. دوشیم وا  مشخ  بضغ و 
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هصق يهمادا 

؟ ددرگیم ایشا  هدننیرفآ  هناگی  دنوادخ  ياضر  بجوم  هک  تسا  لمع  مادک  هک : تفگ  فساذوی 
هک يراد  عقوت  ار  هچنآ  یناسرب  مدرم  هب  و  ینکن ، ینامرفان  تیـصعم و  و  ینک ، وا  تعاطا  هک  تسا  نآ  رد  یهلا  ياـضر  هک : تفگ  رهولب 

يدونـشخ بجوم  قلخ  اـب  ندومن  تلادـع  و  دـنراد . زاـب  وت  زا  ناـشیا  هک  یهاوخیم  ار  هچنآ  يرادزاـب  مدرم  زا  و  دـنناسر ، وت  هب  ناـشیا 
. تسا راگدرورپ  ياضر  نیع  نتفرن ، رد  هب  ناشیا  هقیرط  تنس و  زا  ندومن و  لسر  ایبنا و  راثآ  تعباتم  و  تسوا .

. نادرگ ربخاب  نآ  لاوحا  زا  ارم  وگب و  نخس  ایند  كرت  دهز و  باب  رد  هراب  رگید  میکح  يا  هک : تفگ  فساذوی 
ياهریت هناـشن  اـیند  رد  هتـسویپ  هک  ار  اـیند  لـها  مدـید  و  تسا ، لاوحا  بلقت  لاوز و  ریغت و  راد  هک  ار  اـیند  مدـید  نوچ  هک : تفگ  رهولب 

يریپ هب  شیناوج  و  تسه ، يرامیب  نآ  زا  دعب  هک  ار  ایند  تحـص  مدید  و  دنیانف ؛ گرم و  ورگ  رد  یگمه  دنیاهالب و  بیاون و  بیاصم و 
و ددرگیم ، بلقنم  تدش  هب  شتحار  و  تلذم ، هب  شتزع  و  هودنا ، هب  شحرف  و  ددرگیم ، لدـبم  یـشیورد  رقف و  هب  شیرگناوت  و  انَع ، و 

نازادـناردق و  تسا ، نیمک  رد  گرم  و  تسا ، هاـتوک  رایـسب  اـهرمع  هک  مدـید  و  دوشیم ؛ یهتنم  توم  هب  شتاـیح  و  فوـخ ، هب  شتینما 
ییالب و چیه  زا  دنایناوتان و  یتسس و  فعـض و  تیاهن  رد  اهندب  و  دناهتـسویپ ، نامک  رد  سک  ره  يوس  هب  اضق  ياهریت  يدزیا  تاریدقت 

هنهک تسا و  لیاز  عطقنم و  ایند  هک  متـسناد  نیقیهب  لاوحا  نیا  هدـهاشم  زا  درک ، دـنناوتیمن  دوخ  زا  هیلب  چـیه  عفر  دـنرادن و  ابا  عانتما و 
. دوشیم یناف  ددرگیم و 

شناهنپ راکشآ و  یفخم و  حضاو و  مدرک و  مولعم  ار  شنطاب  لاح  ایند  رهاظ  زا  و  مدیدن ؛ ار  هچنآ  لاوحا  متسناد  مدید  ایند  زا  هچنآ  هب  و 
انیب نآ  ياهبیع  هب  نوچ  و  مدرک ، رذح  نآ  زا  متخانـش  ار  ایند  نوچ  سپ  مدرک . صخـشم  ار  شاهدنیآ  لاح  شاهتـشذگ  زا  و  متخانـش ؛ ار 

. متخیرگ نآ  زا  متشگ 
رد دنربیم  کشر  وا  لاح  رب  مدرم  هک  تیهافر  شیع و  تحار و  يداش و  تمعن و  یهاشداپ و  رد  ایند  رد  ار  یسک  ینیبیم  فساذوی  يا 

رطاخ و غارف  ندـب و  تحـص  ینارماک و  تنطلـس و  ییابیز  رد  تسا  نایملاع  يامرف  کشر  و  ینامداش ، ندـب و  توارط  یناوج و  يداـش 
لاوحا همه  زا  تسا و  تحار  تنیز و  تجهب و  رورـس و  نیع  رد  هک  یماگنه  رد  ددرگیمرب  وا  زا  ایند  هاگان  هک  تمعن ، کُلم و  تعـسو 

، یـشیورد هب  ار  شیرگناوت  و  یلاحدب ، هب  ار  شتمعن  و  هودنا ، هب  ار  شیداش  و  تلذم ، هب  ار  شتزع  دنکیم  لدب  سپ  تسا . رتتقوشوخ 
رد دـنکفایم  ار  وا  سپ  گرم . هب  ار  شتاـیح  و  یتـسپ ، هب  ار  شتعفر  و  يریپ ، هب  ار  شیناوـج  تدـش و  و  یگنت ، هـب  ار  شتمعن  یخارف  و 

ار وا  نارای  ناردارب و  و  دـیامنیم . تقرافم  ناشیا  زا  ددرگیم و  ادـج  ناتـسود  زا  و  بیرغ . سکیب و  اهنت و  تشحورپ ، گـنت ، یخاروس 
و دـنیامنیمن . وا  زا  یترـضم  عفد  لاـح  نیا  رد  و  ناتـسود ، یتسود  زا  دوب  هدروخ  بیرف  و  دـباییمن . یتیاـمح  ناـشیا  زا  دـنراذگیماو و 

شومارف اهرطاخ  زا  نانچ  دنیشنیم . کلم  ریرس  رب  وا  زا  دعب  هک  یسک  نآ  دربیم  تراغ  هب  ار  وا  لام  لها و  یهاشداپ و  کلم و  تزع و 
زگره و  هدوبن ، ایند  رد  یتلزنم  یهاج و  ار  وا  زگره  و  هدـیدرگن ، يراج  اهنابز  رب  شمان  زگره  و  هدوبن ، ایند  رد  زگره  اـیوگ  هک  ددرگیم 

. هتشگن نیمز  زا  ياهرهب  کلام 
يور رب  فت  وا و  رب  فا  نک . كرت  ار  نآ  نکاسم  عرازم و  هدم و  رارق  دوخ  نکـسم  نادـم و  دوخ  هناخ  ار  ایند  هاشداپ -  رـسپ  يا  سپ - 

! داب وا 
رگید میکح  يا  تفگ : دومن و  تقر  و  نآ ! لاوحا  ییاوسر  نیا  اـب  دروـخب  ار  نآ  بیرف  هک  یـسک  رب  اـیند و  رب  فا  هک : تفگ  فـساذوی 

. تسا نم  هنیس  ياهدرد  يافش  وت  نخس  هک  وگب  نخس 
تعرس يدوز و  هب  ایند  زا  تلحر  و  دننکیم ، یط  يدوز  هب  ار  نآ  زور ، بش و  تسا و  هاتوک  یـسب  رمع  هک  یتسرد  هب  هک : تفگ  رهولب 
تلحر ترخآ  رفـس  هب  هتبلا  هتخادـنا  تماـقا  لـحر  اـیند  رد  هـک  ره  و  دـسریم . گرم  رخآ  دـشاب  زارد  دـنچره  رمع  و  دـهدیم . تـسد 
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. دیامنیم
بارخ هتخاـس  مکحم  هـک  ییاـهانب  و  دوـشیم ، عیاـض  هدرک  یعـس  اـیند  يارب  هـچنآ  و  دوـشیم ، هدـنکارپ  تـسا  هدرک  عـمج  هـچنآ  سپ 
لدبم یتسپ  هب  شفرـش  و  دسوپیم ، شندب  و  دوشیم ، مگ  شبـسح  و  دوشیم ، فرطرب  اهرطاخ  زا  شدای  اهنابز و  زا  شمان  و  ددرگیم ،

و دسریم ، نارگید  هب  ثاریم  هب  وا  یهاشداپ  و  ددرگیم ، وا  يراکنایز  ثعاب  ایند  ياهبسک  و  دوشیم . وا  لابو  ایند  ياهتمعن  و  ددرگیم ،
شراثآ و  دوشیم ، هتـسکش  شیاهنامیپ  اهتناما و  و  دنروآیم ، رد  فرـصت  هب  نارگید  ار  شنانز  و  دنوشیم ، التبم  يراوخ  هب  شنادـنزرف 

جات و  دوشیم ، بارخ  شکُلم  و  دنوشیم ، داش  شنانمـشد  و  دننیچیمرب ، ار  شطاسب  و  دننکیم ، تمـسق  ار  شلام  و  ددرگیم ، سردنم 
نواعمیب راوخ و  هنهرب و  دنربیم  شنوریب  دوخ  ياههناخ  زا  و  دنیشنیم ، يرگید  شتلود  ریرس  رب  و  دهنیم ، رـس  رب  يرگید  ار  شتنطلس 

ناتـسود و  هتـشگ ، ادج  ناشیوخ  زا  تلذم ، یگراچیب و  تشحو و  یکیرات و  تبرغ و  ییاهنت و  رد  دننکفایم  شربق  لادوگ  رد  ات  رای ، و 
. دیاسآیمن تبرغ  نآ  زا  دیآیمن و  رد  هب  تشحو  نآ  زا  زگره  هک  هتشاذگ ، اهنت  ار  وا 

هک دشاب ، شیدنارود  لداع  ماما  دننام  دوخ  سفن  بیدأت  تسایس و  رد  هک  تسا  نآ  راوازس  اناد  لقاع  درم  هک : هاشداپ -  رـسپ  يا  نادب - 
و تساهنآ ، رد  ناشیا  حالص  هک  يروما  هب  ار  ناشیا  دیامرفیم  رما  و  ار ، تیعر  روما  دروآیم  حالـصا  هب  و  ار ، قلخ  هماع  دنکیم  بیدأت 

شزاون و  دزرو ، وا  نایـصع  تفلاخم و  هک  ار  یـسک  دنکیم  باقع  و  تسا ، ناشیا  داسف  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  ار  ناشیا  دـیامرفیم  یهن 
. درب وا  نامرف  هک  ار  یسک  دنکیم 

هک يروما  رب  ار  وا  درادب  و  وا ، ياهتوهـش  اهـشهاوخ و  قالخا و  عیمج  رد  دنک  بیدأت  ار  دوخ  سفن  لقاع  هک  تسا  نآ  راوازـس  نینچمه 
وا هب  هک  يروما  زا  ندرک  بانتجا  رب  ار  وا  دـیامن  ربج  و  دـشاب ، راوشد  وا  رب  دـشاب و  هتـشاد  تهارک  اهنآ  زا  دـنچره  دـشخبیم ، عفن  وا  هب 

، ددرگ رورسم  لاحـشوخ و  دوش  رداص  وا  زا  يریخ  رما  نوچ  هک  دزاس ، ررقم  باقع  باوث و  دوخ  سفن  يارب  هک  دیاب  و  دناسریم . ررض 
. دیامن تمالم  ار  دوخ  سفن  ددرگ و  نوزحم  ریگلد و  دوش  رداص  وا  زا  يرش  رما  نوچ  و 

زا دـعب  و  دوشیم . دراو  وا  رب  هک  يروما  رد  دـنک  رکفت  دـیامن و  رظن  هک  تسا  نآ  لقع ، بحاص  رب  تسا  مزـال  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  و 
هک دـیاب  و  دـیامرف . عنم  وا  زا  ار  دوخ  دـیامن و  كرت  دـناد  اطخ  ار  هچنآ  و  دـیامن ، لمع  نآ  هب  دـناد  باوص  قح و  قفاوم  ار  هچنآ  رکفت ،

هدومرف حدـم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ددرگن . یلوتـسم  ینیبدوخ  بجُع و  وا  رب  ات  درامـش  ریقح  ار  دوخ  شناد  يأر و  لمع و  ار و  دوخ 
هب و  یهلا ، قیفوت  هب  دومن  ناوتیم  كاردا  ار  يزیچ  ره  لـقع  هب  و  ار . ینیبدوخ  لـهج و  لـها  تسا  هدرک  تمذـم  و  ار ، لـقع  لـها  تسا 

. مدرم دنوشیم  كاله  لهج 
هدیـسر نآ  هب  ناشیا  ياـههبرجت  و  دـشاب ، هدومن  نآ  كاردا  ناـشیا  لـقع  هک  تسا  يزیچ  نآ  لوقع  ناـبحاص  دزن  اـهزیچ  نیرتدـمتعم  و 

سفن ياوه  اب  لقع  دنـشاب و  هدرک  یناسفن  ياهـشهاوخ  اهاوه و  كرت  هک  یماگنه  رد  دـشاب  هتفاـیرد  ار  نآ  ناـشیا  ياهتریـصب  و  دـشاب .
درامـش و ریقح  دروآ  دـناوت  لمع  هب  دومن و  دـناوت  تظفاحم  ریخ  لمع  زا  ار  هچنآ  هک  تسین  راوازـس  ار  لقع  بحاـص  و  دـشابن . جوزمم 

نیا و  درمـش . تمینغ  دیابیم  ددرگ  رودقم  رـسیم و  ریخ  لامعا  زا  هچنآ  هکلب  نآ . رب  هدایز  رب  دـشاب  هتـشادن  تردـق  هاگره  دـنک ، كرت 
وا ياهرکم  رد  وکین  هک  یسک  رگم  ار  نآ  دیامنیمن  كاردا  دنیبیمن و  هک  تسا  ناطیش  یناهنپ  ياهتحالـس  یفخم و  ياههبرح  زا  یکی 

. دراد هاگن  ار  وا  یلاعت  قح  هک  یسک  رگم  دهریمن  تمالس  هب  رکم  نیا  زا  و  دیامن ، ربدت 
: تسوا رگید  ياههبرح  زا  رتهدنشک  هک  تسا  هبرح  ود  ناطیش  هدنشک  ياههبرح  اهحالس و  هلمج  زا  و 

دیاع وت  هب  یعفن  ییاناد  لقع و  زا  يرادـن و  یتریـصب  لـقع و  وت  هک : دـیامنیم  هسوسو  لـقاع  درم  لد  رد  هک  تسا  لـقع  راـکنا  زا  یکی 
وا رظن  رد  ار  لاـمک  شناد و  و  دـنک ، نوریب  وا  رطاـخ  زا  ار  ملع  بلط  ملع و  تبحم  هک  تسا  نآ  هسوـسو  نـیا  زا  شـضرغ  و  ددرگیمن .

دروـخ و ار  وا  بیرف  هار  نیا  زا  یمدآ  رگا  سپ  اـیند . بعل  وـهل و  زا  ار  ملع  ریغ  هـب  ندـش  لوغـشم  وا  يارب  دـهد  تـنیز  و  دـیامن ، لـهس 
. تسا لکشم  ییاهر  وا  تسد  زا  رگید  و  دباییم ، رفظ  وا  رب  دومن  وا  تعباتم 
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دیامنیم وا  دصق  رگید  هبرح  هب  دینادرگ ، بلاغ  ناطیش  رب  ار  دوخ  لقع  دروخن و  ار  وا  بیرف  دومنن و  وا  هسوسو  لوبق  باب  نیا  رد  رگا  و 
رب رداـق  دومن و  هطاـحا  نآ  هب  شلقع  هک  درک  تـالامک  زا  یلاـمک  لیـصحت  دـصق  و  ریخ ، لاـمعا  زا  یلمع  هدارا  یمدآ  نوـچ  هک  نیا  هب 

مدع ببـس  هب  ار  وا  ات  تسوا ، كاردا  تقاط و  قوف  هک  ار  مولع  تالامک و  لامعا و  زا  يرایـسب  دیامنیم  ضرع  وا  رب  تسه ، شلیـصحت 
، درادن روما  نیا  كاردا  تقاط  تسا و  فیعض  وت  لقع  هک : دنکیم  هسوسو  ار  وا  ببس  نیا  هب  و  دنادرگ . گنتلد  نیگمغ و  اهنآ  كاردا 

زاب ار  وا  هلیـسو  نیا  هب  و  دوشیمن . بترتم  وت  لمع  رب  ياهرمث  ییامرفیم و  جـنر  رد  ار  دوخ  ثبع  سپ  تسین ؛ يدامتعا  وت  تفاـیرد  رب  و 
نیمز رب  ار  نادیم  نیا  نادرم  زا  يرایـسب  حالـس ، هبرح و  نیا  هب  و  تسوا ، تقاط  هلـصوح و  روخرد  هک  دنچ  یلامک  لیـصحت  زا  درادیم 

. تسا هدینادرگ  مورحم  تالامک  لیاضف و  زا  تسا و  هدنکفا 
ار ناطیـش  بیرف  ياهتـسناد  هچنآ  رد  و  ینادیمن ، هک  ار  یمولع  بلط  نکم  كرت  و  ناطیـش ، رـش  زا  شاـب  رذـحرب  فساذوی -  يا  سپ - 

یلوتـسم هناخ  نآ  لها  رب  نوگانوگ  ياههلیح  ناولا  هب  ناطیـش  هک  ینکاس  ياهناخ  رد  وت  هک  یتسرد  هب  ییامنن . اـهنآ  هب  لـمع  هک  روخم 
هک تسا  هتخیوآ  ناشیا  ياـهلد  اـهلقع و  اهـشوگ و  رب  اـههدرپ  ار  یـضعب  هدـینادرگ و  هارمگ  ار  ناـشیا  اـهرکم  عاونا  هب  تسا و  هدـیدرگ 

. تاناویح دننام  دنیامنیمن  نآ  ملع  بلط  دنالهاج  هک  زیچ  ره  هب  دناهدنام و  دوخ  تلالض  رب  دننکیمن و  قح  كاردا 
هک يدح  هب  دنیامنیم  دوخ  تلالـض  رد  مامت  یعـس  ناشیا  زا  یـضعب  تسه . فلتخم  ياههقیرط  اهبهذم و  ار  قلخ  هماع  هک  یتسرد  هب  و 

ناشیا رب  ار  مدرم  نید  هک  دـنیامنیم  مدرم  هب  قح  ياهـسابل  رد  ار  دوخ  لطاب  یهارمگ و  و  دـناهدرک ، لالح  دوخ  رب  ار  مدرم  لام  نوخ و 
سپ دـننادرگیمرب . ار  ناـشیا  قـح  نید  زا  و  دنالقعلافیعـض ، هک  یعمج  رظن  رد  ار  دوـخ  تلالـض  دـنهدیم  تنیز  و  دـننادرگ ، هبتـشم 

راک نیا  رد  یتسـس  لالم و  ار  ناشیا  و  ناشیا ، یهارمگ  مدرم و  ندـینادرگ  كـاله  رد  دـنزرویم  ماـمت  ماـمتها  وا  ياهرکـشل  ناـطیش و 
تعباتم رد  ندز  گنچ  یهلا و  نوع  قیفوت و  هب  زج  دومن و  دناوتیمن  اصحا  یـسک  یلاعت  قح  زا  ریغب  ار  ناطیـش  رکـشل  ددع  و  دشابیمن .
نانمـشد رب  دـیامرف و  تمارک  دوخ  تعاط  قیفوت  ار  ام  هک  مییامنیم  لاؤس  ادـخ  زا  سپ ، دومن . ناوتیمن  ناشیا  ياـهرکم  عفد  قح ، نید 

رـسیم يرما  وا  قیفوت  نودـب  و  تسا ، یلاعت  قح  بناج  زا  تعاط  لعف  یـصاعم و  كرت  رب  يرای  هک  یتسرد  هب  دـهد . ترـصن  ار  اـم  دوخ 
. ددرگیمن

ار وا  اـیوگ  هک  ددرگ  رهاـظ  نم  دزن  ناـنچ  نآ  هک  نک  فـصو  يوـحن  هب  نم  يارب  ار  هنأـش  یلاـعت  قـح  میکح  يا  هک : تـفگ  فـساذوی 
. منیبیم

هب اـهنابز  و  دنـسریمن ، وا  فصو  هنُک  هب  اـهلقع  و  ددرگیمن ، فوصوم  ندـید  هب  و  تسین ، یندـید  لـجوزع -  يادـخ  هک : تفگ  رهولب 
وا هک  ار  دنچ  يزیچ  رگم  درک ، دنناوتیمن  وا  ياهملع  هب  هطاحا  ناگدـنب  و  دومن ، دـنناوتیمن  مایق  تسوا  شیاتـس  حدـم و  راوازـس  هچنآ 

تمظع كاردا  يالخ  ياهمهو  و  تسا ، هدرک  نایب  نآ  ریغ  دوخ و  هیلاـمک  تافـص  زا  هچنآ  زا  شناربمغیپ ، ناـبز  رب  دـیامن  ناـشیا  میلعت 
اهمهو اـهلقع و  هک  تسا  رتهزیکاـپ  رتفیطل و  رتراوگرزب و  رتـعینم و  رتـعیفر و  نآ  زا  وا  سدـقم  باـنج  دومن . دـنناوتیمن  وا  يراـگدرورپ 

هدـینادرگ رهاظ  نامدرم  رب  دوخ  مولع  زا  ناربمغیپ  طسوت  هب  سپ  دـیدرگ . دـنناوت  شییاسانـش  تفرعم و  يایربک  لالج و  هاگراب  کـیدزن 
هدارا هچنآ  تسا  هدومرف  ناـیب  دوـخ  سدـقم  تافـص  تاذ و  فـصو  زا  و  تسا . هتـسناد  نآ  رد  ار  ناـشیا  حالـص  هتـساوخ و  هچنآ  تسا 

هدومرف ییامنهار  دوخ  يراگدرورپ  تفایرد  دوخ و  تخانـش  رب  ار  ناـشیا  و  تسا . هتـشاد  نآ  كاردا  تقاـط  قیـالخ  ياـهلقع  هدومرف و 
؟ راگدرورپ دوجو  رب  تسه  تجح  هچ  هک : تفگ  فساذوی  هدومرف . داجیا  هچنآ  ندینادرگ  مودعم  و  مدع ، متَک  زا  ایشا  داجیا  هب  تسا ،

هک دنکیم  مکح  وت  لقع  هتبلا  تسا ، هتخاس  ار  وا  هک  ار  یـسک  نآ  ینیبن  و  ار ، ياهدش  هتخاس  عونـصم  رما  ینیبب  هاگره  هک : تفگ  رهولب 
هدـیرفآ وا  هتخاس  ار  ناشیا  هک  یعناص  رب  دـنکیم  تلالد  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  نینچمه  تسا . هتخاس  ار  نآ  یـسک 

هب هچنآ  تسا  یهلا  ردـق  اضق و  هب  ایآ  هک  میکح -  يا  امرفب -  هک : تفگ  فساذوی  دـشابیم ؟ رترهاظ  رتیوق و  نیا  زا  تجح  هچ  و  تسا .
. تسا یلاـعت  قح  ردـق  اـضق و  هب  همه  اـهنیا  هک : تفگ  رهولب  هن ؟ اـی  تاـهورکم  جاـیتحا و  رقف و  اـهدرد و  اـهیرامیب و  زا  دـسریم  مدرم 
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زا یلاعت  قح  هک : تفگ  رهولب  هن ؟ ای  تسا  ردـق  اضق و  هب  مه  مدرم  ناهانگ  دـب و  ياهراک  هک  میکح -  يا  اـمرفب -  هک : تفگ  فساذوی 
فـساذوی هدومن . هدـعو  نایـصاع  يازج  رد  دـیدش  باقع  هدومرف و  ررقم  ناعیطم  يارب  میظع  باوث  هک  اریز  تساربم  ناشیا  هئیـس  لامعا 

و مدرم ؟ نیرتـقمحا  تسیک  و  مدرم ؟ نیرتـکریز  تسیک  و  مدرم ؟ نیرتملاـظ  تـسیک  و  مدرم ؟ نیرتلداـع  تـسیک  هـک  اـمرفب  هـک : تـفگ 
سفن زا  فاصنا  مدرم  يارب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلداع  هک : تفگ  رهولب  مدرم ؟ نیرتدنمتداعـس  تسیک  و  مدرم ؟ نیرتیقـش  تسیک 

و درامش . ملظ  روج و  ار  لدع  لها  لدع  و  دناد ، لدع  ار  دوخ  روج  ملظ و  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتملاظ  رتریاج و  و  دهد . رتشیب  دوخ 
ار دوخ  تمه  یگمه  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدرخیب  و  دنک . تسرد  ار  دوخ  ترخآ  دادعتـسا  هیهت و  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتکریز 

نیرتیقـش و  دشاب . ریخ  هب  وا  لامعا  تبقاع  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمتداعـس  و  دشاب . وا  راک  اهاطخ  ناهانگ و  دـیامن و  ایند  فرص 
. ددرگ وا  راگدرورپ  مشخ  بضغ و  بجوم  هک  دشاب  يزیچ  هب  وا  لامعا  متخ  هک  تسا  یسک  مدرم 

وا دنهد  ازج  دنیامن و  هلماعم  وحن  نآ  وا  اب  رگا  هک  ار  ناشیا  دهد  ازج  دـیامن و  هلماعم  يوحن  هب  مدرم  اب  هک  یـسک  هک : تفگ  میکح  سپ 
نانچ مدرم  اب  هک  یـسک  و  تسا . هدومن  وا  ياـضر  تفلاـخم  هدروآ و  مشخ  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  وا  ددرگ ، وا  ررـض  كـاله و  ثعاـب  ار ،

زا هتفای و  یهلا  ياضر  لیصحت  قیفوت  و  تسا ، دوخ  دنوادخ  عیطم  وا  دشاب ، وا  حالـص  ثعاب  دنیامن  هلماعم  نآ  وا  اب  رگا  هک  دیامن  هلماعم 
حیبق راک  و  ینیب ، نادب  رد  ار  نآ  دنچره  رامـشم  دب  ار  نسح  کین و  رما  هک  راهنز  هک : تفگ  نآ  زا  دـعب  تسا . هدومن  بانتجا  وا  بضغ 
مادک و  تداعس ؟ هب  دنرتراوازـس  مدرم  زا  کی  مادک  هک  امرفب  هک : تفگ  فساذوی  ییامن . هدهاشم  ناکین  رد  دنچره  نادم  کین  ار  دب  و 
لمع یهلا  ياهتعاط  هب  هک  تسا  یسک  تداعس  هب  مدرم  نیرتراوازس  هک : تفگ  رهولب  تواقـش ؟ یتخبدب و  هب  دنرتراوازـس  ناشیا  زا  کی 

ار یهلا  ياهتعاط  و  دروآ ، اج  هب  ار  یهلا  ياهتیصعم  هک  تسا  یسک  تواقش  هب  مدرم  نیرتراوازـس  و  دنک . بانتجا  وا  یـصاعم  زا  دیامن و 
. دنک رایتخا  یهلا  ياضر  رب  ار  دوخ  سفن  ياهتوهش  و  دیامن ، كرت 

؟ دنرترادربنامرف ار  ادخ  مدرم  زا  کی  مادک  هک : تفگ  فساذوی 
سک همه  زا  هحیبق  لامعا  ناهانگ و  زا  و  دشاب ، رتخـسار  قح  نید  رد  و  دنک ، یهلا  هدومرف  تعباتم  رتشیب  هک  یـسک  نآ  هک : تفگ  رهولب 

. دشاب رترود 
تائیـس و  تسا ، رادرک  راتفگ و  تین و  یتسار  قدـص و  تانـسح  هک : تفگ  رهولب  ار . تائیـس  تانـسح و  امرف  نایب  هک : تفگ  فساذوی 

رد يورهنایم  لادتعا و  هک : تفگ  رهولب  تسا ؟ مادک  تین  قدـص  یکین و  هک : تفگ  فساذوی  تسا . رادرک  راتفگ و  يدـب  تین و  يدـب 
: تفگ رادرک ؟ يدـب  تسیچ  هک : تفگ  فساذوی  نتفگ . غورد  تفگ : راـتفگ ؟ يدـب  تسیچ  هک : تفگ  فـساذوی  تسا . تمه  دـصق و 

هتسویپ هک  نیا  هب  تفگ : تمه ؟ دصق و  رد  يورهنایم  دوشیم  لصاح  هنوگچ  هک  امرفب  هک : تفگ  فساذوی  ندومن . راگدرورپ  تیصعم 
: هک تفگ  فساذوی  ددرگیم . يورخا  لابو  یهلا و  بضغ  بجوم  هک  يروما  كرت  رب  يرامگ  تمه  یـشاب و  ایند  يانف  لاوز و  رکذـتم 

تسا زیچ  هچ  هک : تفگ  فساذوی  یهلا . ياضر  هار  رد  تسا  لام  ندرک  فرص  يدرمناوج  تواخس و  هک : تفگ  تسا ؟ مادک  تواخس 
؟ لـخب تسا  مادـک  هک : تفگ  فساذوی  تسا . هدومرف  یهن  نآ  زا  ادـخ  هچنآ  زا  يراـکزیهرپ  اوـقت و  هک : تفگ  ندوـب ؟ یمارگ  بجوـم 
هب تسا  ندرک  لـیم  هک : تفگ  تسا ؟ مادـک  صرح  هک : دیـسرپ  شلحم . ریغ  زا  لاوما  نتفرگ  و  شلها ، زا  قوقح  ندرک  عـنم  هک : تفگ 

یتسار هک : دیسرپ  دوشیم . بترتم  اهنآ  رب  یهلا  باقع  دوشیم و  سک  نیا  داسف  ثعاب  هک  ییاهزیچ  يوس  هب  نتخادنا  رظن  و  ایند ، يوس 
تسا نآ  هک : تفگ  تسا ؟ مادک  تقامح  هک : دیسرپ  ییوگن . غورد  دوخ  اب  یهدن و  بیرف  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هک : تفگ  تسا ؟ مادک 
غورد دوخ  اب  یمدآ  هک  نآ  تفگ : تسیچ ؟ غورد  هک : دیسرپ  ییامن . كرت  تسا  یقاب  میاد و  هک  ترخآ  یهدب و  یناف  يایند  هب  لد  هک 
ریخأت هب  ار  دوخ  نید  روما  و  دشاب ، لاحـشوخ  فوعـشم و  دوخ  سفن  تاوهـش  اهاوه و  هب  هتـسویپ  و  دهد ، بیرف  نآ  هب  ار  دوخ  دـیوگ و 

رظن و  تسا ، رتلماک  شلقع  هک  سک  نآ  تفگ : یگتـسیاش ؟ حالـص و  رد  دنرتلماک  مدرم  زا  کی  مادک  هک : دیـسرپ  لما . لوط  هب  دزادـنا 
نآ هک : دیـسرپ  دـیامنیم . تظفاـحم  رتشیب  ناـشیا  رـش  زا  ار  دوخ  و  دسانـشیم ، رتهب  ار  دوخ  نانمـشد  و  دـنکیم ، رتشیب  روما  بقاوع  رد 
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ترخآ تبقاع  تفگ : دنتسیک ؟ درک  دیابیم  رذح  ناشیا  زا  یتفگ  هک  نانمـشد  نآ  و  تسیچ ؟ درک  دیابیم  رظن  نآ  رد  یتفگ  هک  تبقاع 
نانمشد نیا  زا  کی  مادک  هک : دیسرپ  تسا . لطاب  رد  تجاجل  ایر و  توهش و  تیمح و  دسح و  بضغ و  صرح و  نانمـشد  نآ  و  تسا ،

رد و  ددرگیم . بضغ  تدـش  بجوم  دـشابیمن و  يدونـشخ  صرح  رد  تفگ : تسا ؟ رتراوـشد  نآ  زارتـحا  تسا و  رتـیوق  يدرمـش  هک 
هب ینامگدـب  تین و  داسف  ثروم  دـسح  و  ددرگیم . رایـسب  ینمـشد  توادـع و  بجوم  مک  كدـنا و  رکـش  و  تسا . بلاغ  روج  بضغ ،

تقفـش و محر و  بلـس  توادع و  لوط  ببـس  هنیک  و  دوشیم . عینـش  ناهانگ  میظع و  تجاجل  ثعاب  تیمح  و  ددرگیم . دوخ  دـنوادخ 
دوز تجاجل  و  تسا . رتدب  اهغورد  همه  زا  دـشابیم و  یفخم  رایـسب  تسا و  رتدـب  يرکم  همه  زا  ایر  و  دـشابیم . توطـس  رهق و  تدـش 
مدرم ندرک  كـاله  رد  ناطیـش  ياـهرکم  زا  کـی  مادـک  هک : دیـسرپ  دـیامنیم . عطق  ار  تجح  دـنکیم و  زجاـع  تموصخ  رد  ار  یمدآ 
باقع باوث و  و  ار ، دب  کین و  دنادرگ  یفخم  هبتـشم و  مدرم  رب  یناسفن  تاوهـش  ببـس  هب  هک  نآ  تفگ : تسا ؟ رتشیب  شریثأت  رتمامت و 

. ار تسیاشان  روما  بقاوع  و  ار ،
هحیبـق و لاـمعا  همیمذ و  تافـص  نیا  رب  دـش  بلاـغ  دـناوت  نآ  هب  هک  تسا  هدوـمرف  تمارک  یمدآ  هب  توـق  هچ  یلاـعت  قـح  هـک : دیـسرپ 

؟ هدننک كاله  ياهشهاوخ 
ییاهباوث هب  نتـشاد  دـیما  و  دوخ ، ياهـشهاوخ  كرت  رب  سفن  ندرک  ربص  و  ود ، ره  هب  ندرک  لمع  و  تسا ، ملع  لـقع و  توق  نآ  تفگ :

روما ایند  یناف  روما  ببـس  هب  هک  ندوب  رذح  رد  هتـسویپ  و  گرم ، یکیدزن  ایند و  يانف  ندرک  دای  رایـسب  و  تسا ، هدـش  دراو  عرـش  رد  هک 
بادآ و رب  ار  دوخ  و  هدـیدرگ ، بترتم  ایند  هتـشذگ  روما  رب  هک  يدـب  ياهتبقاع  زا  نتفرگ  تربع  و  دوشن ، توف  سک  نیا  زا  ترخآ  یقاب 

دوخ زا  ار  لما  لوط  و  ندومرف ، تداع  نسح  ياهقلُخ  کین و  ياهتداع  هب  نتشادزاب و  دب  ياهتداع  زا  ار  سفن  و  نتـشاد ، لقع  لها  ننس 
تابوقع تدش  رد  رکفت  و  ندوب ، یـضار  یهلا  ياهاضق  هب  و  ندش ، عناق  يزور  زا  فافک  ردق  هب  و  ندومن ، دیادش  رب  ربص  و  ندرک ، رود 

و دـسریمن ، مامتا  هب  هک  يروما  باکترا  كرت  و  دوشیم ، توف  یمدآ  زا  اـیند  رد  هک  ییاـهزیچ  رب  دوخ  نداد  یلـست  و  ندومن ، ترخآ 
رب هک  نتسناد  نیقی  هب  ندومن و  رایتخا  تلالـض  هار  رب  ار  تداعـس  هار  و  ترخآ ، روما  زا  تساهنآ  هب  وا  تشگزاب  هک  يروما  هب  ندش  انیب 

ندش بکترم  اهاوه و  تعباتم  زا  ار  سفن  و  ندوب ، مدرم  هاوخکین  و  قلخ ، یهلا و  قوقح  نتسناد  و  تسه ، باقع  باوث و  رش  ریخ و  راک 
. دشاب روذعم  هدومن  ربدت  رکفت و  نوچ  دوش  بترتم  نآ  رب  يداسف  رگا  هک  ندرک ، ریبدت  رکف و  يور  زا  ار  اهراک  و  نتـشاد ، هاگن  اهتوهش 

. دش ناوتیم  بلاغ  نانمشد  نآ  رب  اهنیا  هب  هک  ییاهرکشل  اهتوق و  تساهنیا 

هصق يهمادا 

. نمؤم ناردارب  اب  نخس  یمرن  ینتورف و  عضاوت و  هک : تفگ  رهولب  تسا ؟ رتبایان  رتهدیدنسپ و  قالخا ، زا  کی  مادک  هک : تفگ  فساذوی 
: تفگ تسا ؟ لضفا  تلـصخ  مادـک  هک : دیـسرپ  نتـشاد . وا  تبحم  ادـخ و  داـی  هب  لد  هک : تفگ  تسا ؟ رتهب  تداـبع  مادـک  هک : دیـسرپ 

نمشد مادک  هک : دیـسرپ  اهیدب . رکنم و  زا  یهن  و  اهیکین ، فورعم و  هب  رما  تفگ : تسا ؟ رتهب  نخـس  مادک  هک : دیـسرپ  ناحلاص . تبحم 
یفاک هچنآ  هب  ندش  یضار  هک : تفگ  تسا ؟ لضفا  اهتلیضف  زا  کی  مادک  هک : دیـسرپ  ناهانگ . تفگ : تسا ؟ رتراوشد  شعفد  هک  تسا 

هک تسیک  هک : دیـسرپ  دوـش . رهاـظ  عرـش  نید و  زا  هـک  یبادآ  تـفگ : تـسا ؟ رتـهب  بادآ  زا  کـی  مادـک  هـک : دیـسرپ  يزور . زا  دـشاب 
مشچ هک : تفگ  دسریمن ؟ تیاهن  هب  هک  تسا  زیچ  هچ  هک : دیسرپ  دشابن . محر  نآ  رد  هک  یلد  و  ملاظ ، هاشداپ  تفگ : تسا ؟ رتراکافج 

تعباـتم تفگ : تسا ؟ رتدـب  زیچ  همه  زا  شتبقاـع  هک  يزیچ  تسا  مادـک  هک : دیـسرپ  دوـشیمن . ریـس  اـیند  زا  زگره  هک  صرح  بحاـص 
تابث ددرگیم و  یلاح  هب  یلاح  زا  رتدوز ، هک  تسا  زیچ  مادک  هک : دیسرپ  تسا . یهلا  بضغ  بجوم  هک  يزیچ  رد  ندومن  مدرم  ياضر 
یهلا نامیپ  تفگ : تسا ؟ رتاوسر  ناهانگ  زا  کی  مادک  هک : دیسرپ  دشاب . ایند  يارب  ناشیا  ياهراک  هک  یناهاشداپ  لد  تفگ : درادیمن ؟

زیچ مادـک  هک : دیـسرپ  قشاـع . تبحم  تفگ : ددرگیم ؟ عطقنم  رتدوز  هک  تسا  زیچ  هچ  هک : دیـسرپ  ندرک . رکم  ادـخ  اـب  نتـسکش و  ار 
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رهاظ هب  ار  مدرم  هک  ياهدننکایر  يدب  تفگ : دشابیم ؟ ناهنپ  رتشیب  هک  تسا  زیچ  هچ  هک : دیـسرپ  وگغورد . نابز  تفگ : تسا ؟ رتنئاخ 
. ناشیرپ ياهباوخ  تفگ : ایند ؟ لاوحا  هب  تسا  رتهیبش  زیچ  هچ  هک : دیسرپ  دهد . بیرف  دوخ 

یهلا تامرحم  كرت  و  دشاب ، رتوکین  دوخ  راگدرورپ  هب  شنامگ  هک  سک  نآ  تفگ : تسا ؟ رتهدیدنسپ  مدرم  زا  کی  مادک  هک : دیـسرپ 
مشچ و ینـشور  بجوم  رتشیب  ایند  رد  زیچ  هچ  هک : دیـسرپ  دـشاب . رتمک  رمع  یهاتوک  گرم و  دای  ادـخ و  دای  زا  شتلفغ  و  دـیامن ، رتشیب 

تسا درد  مادک  هک : دیسرپ  ترخآ . لیصحت  رب  دشاب  روای  هک  یقفاوم  راگزاس  نز  و  بدا ، بحاص  دنزرف  تفگ : ددرگیم ؟ یلاحـشوخ 
مادـک رد  هک : دیـسرپ  دوشیمن . لـصاح  ـالب  ود  نیا  زا  یـصالخ  هک  دـب ؛ نز  دـب و  دـنزرف  تفگ : اـیند ؟ رد  تسا  رتلکـشم  شجـالع  هک 

. ندوب حـلاص  ناـهاشداپ  ناـمرف  تیاـمح و  تحت  رد  و  اـیند ، رد  دوخ  هرهب  هب  یمدآ  ندوـب  یـضار  تفگ : تسا ؟ رتـشیب  تحار  شیاـسآ 
زیچ همه  زا  نآ  هب  نم  ماـمتها  هک  يزیچ  زا  میاـمن  لاؤس  وت  زا  مهاوـخیم  هک  راد  نم  اـب  ار  دوـخ  رطاـخ  میکح  يا  هک : تفگ  فـساذوی 
درک يزور  و  متسنادیمن ، هک  ار  دنچ  يزیچ  دوخ  روما  زا  متـسناد  و  دینادرگ ، انیب  دوخ  راک  هب  ارم  یلاعت  قح  هک  نآ  زا  دعب  تسا ، رتشیب 
لاح زا  هد  ربخ  ارم  هک : تفگ  فساذوی  یهاوخ . هچنآ  زا  سرپب  هک : تفگ  رهولب  مدوب . دیماان  اهنآ  زا  هک  ار  دـنچ  يزیچ  نید  روما  زا  ارم 

داتعم اهنآ  هب  دشاب و  هتفای  شرورپ  هتـسویپ  ایند  تاذل  هب  و  دشاب ، یتسرپتب  وا  نید  و  دـشاب ، هدیـسر  یهاشداپ  هب  تیلوفط  رد  هک  یـسک 
ار دوخ  هظحل  کی  و  دشاب ، هتخانـشن  ار  ادخ  دوخ  رمع  تدم  رد  و  يریپ ، نس  ات  دشاب  هدرک  امن  وشن و  تحار  تمعن و  رد  و  دشاب ، هدـش 

بتارم ياصقا  دناسر و  تیاهن  هب  ار  یتذل  ره  هک  نآ  رب  دشاب  فورصم  وا  تمه  هتسویپ  هکلب  دشاب  هتـشادن  زاب  سفن  تاذل  تاوهـش و  زا 
هک نادنچ  و  دنادن . اهنآ  ریغ  رد  ار  دوخ  حالص  دشر و  و  دهد ، حیجرت  زیچ  همه  رب  ار  سفن  ياهشهاوخ  و  دیامن ، لیصحت  ار  یتوهـش  ره 

نید لها  و  ددرگ ، رتخـسار  شـسفن  رد  لطاب  نید  نآ  و  ددرگ ، رتهتفیرف  ایند  هب  ددرگ و  هدایز  روما  نیا  رب  شـصرح  دوش  هداـیز  شرمع 
تین يدب  بلق و  تواسق  ببس  هب  ار  نآ  دشاب  هدرک  شومارف  و  نآ ، زا  دشاب  لفاغ  دنادن و  ار  ترخآ  رما  و  دراد . رتتسود  ار  دوخ  لطاب 

ار قح  وا  سرت  زا  دناتباث و  قح  نید  رب  دنیوا و  نید  فلاخم  هک  یتعامج  هب  تبـسن  ددرگ  هدایز  شتوادـع  زورهبزور  و  داقتعا . داسف  و 
تسه دیما  ار  فاصوا  نیا  اب  یصخش  نینچ  ایآ  دنشکیم . جرف  راظتنا  دناهدرک و  ناهنپ  ار  دوخ  وا  توادع  ملظ و  زا  و  دنیامنیمن ، راهظا 

رهاظ نآ  تلیـضف  هک  يرما  بناج  هب  دـنک  لیم  دـبای و  تاجن  هحیبق  لاـمعا  نآ  زا  دـیامن و  كرت  ار  لـطاب  بهذـم  نآ  رمع  رخآ  رد  هک 
دسرب و  قح ، نید  زا  ینادیم  وت  ار  هچنآ  دیامن  رایتخا  ینعی  تسا ؛ رایسب  نآ  رد  اههرهب  دیاوف و  تسا و  حضاو  نآ  تیقح  تجح  تسا و 

فاصوا نیا  بحاص  هک  متسناد  هک : تفگ  رهولب  دشاب ؟ هتشاد  يورخا  ياهباوث  دیما  دوش و  هدیزرمآ  شاهتـشذگ  ناهانگ  هک  ياهبترمهب 
هک مهف  هجرد  نآ  اب  تسین  دـیعب  وت  زا  تسارف  تفاـیرد و  نیا  هک : تفگ  فساذوی  يدرک . هچ  يارب  ار  لاؤس  نیا  هک  متـسناد  و  تسیک ،
هک تسا  هاشداپ  فاصوا  نآ  بحاـص  هک : تفگ  رهولب  هدـینادرگ . صوصخم  نآ  هب  ار  وت  هک  ملع  هبتر  نآ  هدومرف و  تمارک  وت  هب  ادـخ 
رب تقفـش  ببـس  هب  يروآیم  لمع  هب  وا  رما  رد  هک  تسا  یمامتها  يراد و  وا  هب  هک  تسا  یتبحم  لاؤس  نیا  رب  وت  ثعاـب  و  تسوت . ردـپ 

. تسا هدومرف  هدعو  ار  وا  لثم  یلاعت  قح  هک  ییاهباذع  هب  ترخآ  رد  دوش  بذعم  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  وا ، قح  تیاعر  و  ردپ ،
و وا . رب  تقفـش  زا  تسا  هدـینادرگ  مزـال  وت  ردـپ  يارب  یلاـعت  قح  هک  ار  یقح  ینک  ادا  و  ماـمتها ، نیا  رد  يوش  باـثُم  هک  یهاوخیم  و 
میظع و ياهلوه  زا  وا  یـصالخ  و  دوخ ، ردـپ  تیادـه  رد  يروآ  اجهب  مامتها  دَـک و  یعـس و  تیاهن  هک  يراد  رطاـخ  رد  هک  مراد  ناـمگ 

هدومرف ررقم  ناعیطم  يارب  تاوامـس  توکلم  رد  یلاعت  قح  هک  يدـبا  تمعن  تحار و  تمالـس و  هب  وا  ندـیناسر  و  یهاـنتمان ، ياهباذـع 
نایب مردپ  رما  رد  يراد  داقتعا  هچنآ  سپ  يدومرف . نایب  دوب  نم  رطاخ  رد  هچنآ  يدرکن و  اطخ  ار  فرح  کی  هک : تفگ  فساذوی  تسا .

زا دشخبن و  ياهرمث  چیه  ار  وا  ینامیـشپ  هک  یماگنه  رد  دوش  راتفرگ  تمادن  ترـسح و  هب  دـسر و  رد  گرم  ار  وا  هک  مسرتیم  هک  امرف 
نیا رد  منیگمغ  رایـسب  هک  اشگب  نم  رطاخ  زا  ار  هدقع  نیا  نادرگ و  نیقی  بحاص  رما  نیا  رد  ارم  سپ  دیـسر . دناوتن  وا  هب  یعفن  چیه  نم 
رود دوـخ  راـگدرورپ  تمحر  زا  ار  یقوـلخم  چـیه  هک  تسا  نآ  باـب  نیا  رد  اـم  داـقتعا  هک : تفگ  رهوـلب  منادیمن . ار  شاهراـچ  و  رما ،

شکرـس و دنچ  ره  تسا  هدنز  ات  میراد  سک  ره  هب  تیاده  دیما  و  مینادرگیمن ، وا  ناسحا  فطل و  زا  دـیماان  ار  سک  چـیه  و  مینادیمن ،
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ار وا  وحن  نیا  هب  ام  و  تقفـش ، یناـبرهم و  تمحر و  هب  تسا  هدومرف  فصو  اـم  يارب  ار  دوخ  یلاـعت  قح  هک  اریز  دـشاب . هارمگ  یغاـط و 
يراودیما ام  ببس  نیا  هب  و  هبوت . رافغتـسا و  هب  ار  نایـصاع  عیمج  تسا  هدومرف  رما  و  میاهدروآ ، وا  هب  نامیا  فاصوا  نیا  هب  میاهتخانش و 

یهاشداپ هک : دناهدرک  لقن  هک  فساذوی -  يا  نادـب -  و  دـشاب . هتفرگ  قلعت  نآ  هب  یهلا  تیـشم  رگا  میراد  وت  دوصقم  لوصح  رد  میظع 
و دوخ ، تیعر  رب  دوب  لداع  نابرهم و  میالم و  رایسب  دوب و  هدیدرگ  رـشتنم  قافآ  رد  وا  شناد  ملع و  تیـص  هک  هتـشذگ  ياهنامز  رد  دوب 

لجا نوچ  سپ  درک . ینابناهج  یناگدنز و  یکین  حالص و  ریخ و  تیاهن  اب  ناشیا  نایم  رد  یتدم  و  دیشوکیم . ناشیا  حالصا  رد  هتـسویپ 
نامجنم و دوب و  هلماح  وا  نانز  زا  یکی  اما  دوبن ، يدنزرف  ار  وا  و  دندرک . عزج  رایـسب  وا  رب  تیعر  دومن ، تلحر  اقب  راد  هب  دیـسر و  رد  وا 

يارزو دـندربیم و  رـسپ  نآ  تدالو  راظتنا  دـندرکن و  هاشداپ  دوخ  رب  ار  یـسک  ناشیا  تسا . رـسپ  دـنزرف  نیا  هک  دـندرک  مکح  ناـنهاک 
هک يرورـس  يداش و  هب  تکلمم  نآ  لها  دش و  دلوتم  يرـسپ  نامجنم  لوق  قفاوم  سپ  دـنتخاسیم . يراج  ار  تکلمم  روما  قباس  هاشداپ 

راگزور یـصاعم  قوُسف و  هب  دندرک و  شیعت  تامعنت  عاونا  اهزاس و  بعل و  وهل و  هب  لاس  کی  ات  دش  لصاح  رـسپ  نآ  دـلوت  زا  ار  ناشیا 
ياهیطع دنزرف  نیا  هک : دنتفگ  هورگ  نآ  هب  دندوب  ناشیا  نایم  رد  هک  ناسانـش  قح  نادنمـشناد و  املع و  زا  یعمج  هک  نآ  ات  دندینارذگ ،

نیا یطعُم  هک  دـینک  رکـش  ار  یلاعت  قح  امـش  تمعن ، نیا  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  راوازـس  دوب و  هدومرف  تمارک  امـش  هب  یلاـعت  قح  هک  دوب 
هب ار  ادخ  دیدرک و  یضار  ار  وا  دیدرک و  ناطیش  رکش  و  دیدومن ، وا  تفلاخم  دیدرک و  تمعن  نارفک  وا  رکش  يازا  هب  امش  تسا . تمعن 

باوج رد  هورگ  نآ  دینکب . وا  رکـش  سپ  تسا ، هدرک  اطع  امـش  هب  ار  تمعن  نیا  ادخ  ریغ  هک  تسا  نیا  امـش  داقتعا  رگا  دـیدروآ . مشخ 
تمعن نیا  ادخ  هک  دینادیم  رگا  سپ  هک : دنتفگ  املع  هتشاذگ . تنم  تمعن  نیا  هب  ام  رب  وا  مینادیم و  ادخ  زا  ار  هیطع  نیا  ام  هک : دنتفگ 

ام هچنآ  لاحلا  نایاناد  يا  هک : دنتفگ  تیعر  دینکیم ؟ یضار  ار  وا  نمشد  دیروآیم و  مشخ  هب  ار  وا  ارچ  سپ  هدومرف  تمارک  امش  هب  ار 
ناطیش تعباتم  دییامن  كرت  دیابیم  هک : دنتفگ  املع  مییامن . لمع  امش  هدومرف  هب  مینک و  لوبق  ار  امـش  تحیـصن  ات  دییامرفب  درک  دیاب  ار 

و دـینکب ، دوخ  راگدرورپ  يدونـشخ  بلط  تادابع  تاعاط و  هب  و  بعل . وهل و  اهزاس و  هب  ندـیدرگ  لوغـشم  تارکـسم و  ندروخ  رد  ار 
رد تیعر  دزرمایب . ار  امـش  ناهانگ  یلاعت  قح  ات  دیروآ  اج  هب  دوخ  دنوادخ  رکـش  دـیاهدرک  وا  تعاطا  ناطیـش و  رکـش  هچنآ  ربارب  دـنچ 

تلالـض تلاهج و  باحـصا  يا  هک : دنتفگ  املع  درادـن . دـیاهدومرف  امـش  هچنآ  عیمج  لمحت  بات  ام  ياهندـب  هک : دـنتفگ  ناشیا  باوج 
نوچ و  دراد ؟ امش  رب  مزال  بجاو و  قح  هک  ار  یسک  دینکیم  تیصعم  و  تشادن ، امش  رب  قح  چیه  هک  ار  یـسک  دیدرک  تعاطا  هنوگچ 

راوازـس هدیدنـسپ و  وکین و  هک  یلامعا  رد  دـینکیم  یناوتان  فعـض و  راهظا  و  دوبن ، راوازـس  هک  ییاهراک  لـعف  رب  دـیتشاد  توق  هک  دوب 
و هدـش . بلاغ  ام  رب  ایند  ياهتذـل  و  هدـیدرگ ، يوق  میظع و  ام  سفن  رد  اهتوهـش  تمکح ! ملع و  نایاوشیپ  يا  هک : دـنتفگ  ناـشیا  تسا ؟
ام سفن  رد  ریخ  تاین  و  دش ، میناوتیم  اهنآ  ياهتقشم  لمحتم  تسا و  هدش  ناسآ  ام  رب  دب  ياهراک  تسا  يوق  سفن  رد  یعاود  نیا  نوچ 
زا کیکی  زا  زور  هبزور  جیردت  هب  هک  دیوش  یضار  ام  زا  سپ ، تسا . راوشد  نارگ و  ام  رب  تاعاط  تقشم  ببس  نیا  هب  تسا و  فیعض 

نادـنزرف امـش  نادرخیب  هورگ  يا  هک : دـنتفگ  املع  دـینکم . نارگ  ام  رب  ار  راب  و  میروآ ، ور  تاعاط  هب  میدرگرب و  دوخ  تسیاشان  لاـمعا 
. نارگ امـش  رب  يزوریف  تداعـس و  تسا و  ناسآ  امـش  رب  یتخبدب  تواقـش و  اذهل  دـیناشیا . هیبش  دیتلالـض و  لها  ناردارب  تلاهج و  لها 

فنُع تدش و  زا  و  میربیم ، هانپ  دوخ  راگدرورپ  شزرمآ  هب  امـش  شنزرـس  زا  امنهر ! نامیکح  يا  اوشیپ و  نایاناد  يا  هک : دنتفگ  تیعر 
هک اریز  یتسپ . تلاهج و  هب  ار  ام  دییوگم  بیع  و  یتسس ، فعض و  هب  ار  ام  دینکم  شنزرس  امش  سپ  میزیرگیم . یهلا  وفع  هدرپ  هب  امش 

ار ام  تادابع  مینک  وا  تعاط  رگا  و  دیامرفیم ، وفع  ام  هانگ  زا  مییامن  وا  تعاطا  رگا  سپ  تسا . هدنزرمآ  نابرهم و  میرک و  ام  راگدرورپ 
ياهـشهاوخ يوریپ  میاهدرک و  وا  تفلاخم  نامز  زا  هچنآ  ردـق  هب  وا  یگدـنب  تدابع و  رد  مینکیم  یعـس  ام  سپ  دـنادرگیم . فعاـضم 

هچنانچ دـناشوپب ، ام  رب  ترفغم  تعلخ  هدومرف ، محر  ام  رب  دـناسرب و  یبقع  ایند و  ياهوزرآ  هب  ار  ام  یلاعت  قح  هک  نآ  ات  میاهدومن ، دوخ 
قدـص رب  رارقا  املع  دـنتفگ ، نینچ  نوچ  سپ  دـیناشک . دوجو  تحاس  هب  مدـع  دابآ  تملظ  زا  دـیناشوپ و  یتسه  ساـبل  اـم  رب  اـم  بلطیب 

ادـخ هار  رد  اهلام  دـندرک و  تدابع  زامن و  دنتـشاد و  هزور  مامت  لاس  کی  ناـشیا  سپ  دـندش . یـضار  ناـشیا  هتفگ  هب  دـندومن و  ناـشیا 
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نیا هک  دـنکیم  نیا  رب  تلالد  دـندرک  دولوم  نیا  يارب  هورگ  نیا  هچنآ  هک : دـنتفگ  ناـنهاک  دـش  یـضقنم  لاـس  نوچ  و  دـندرک . فرص 
یگتـسکش عضاوت و  نآ  زا  دعب  دشاب و  ربکتم  رابج و  ینامز  رد  و  ددرگ . راکوکین  حلاص و  یتدم  دشاب و  رادرکدب  رجاف و  یتدم  هاشداپ 

امـش رب  هنوگچ  دـیتسناد و  اجک  زا  ار  لاح  نیا  هک : دندیـسرپ  ناشیا  زا  دـندرک . قافتا  لوق  نیا  رد  ناشیا  اب  زین  نامجنم  و  ددرگ . وا  هویش 
تدابع و هب  رخآ  رد  دـندش و  لطاب  بعل و  وهل و  لوغـشم  لوا  رد  دولوم  نیا  ببـس  هب  تیعر  نیا  نوچ  هک : دـنتفگ  نانهاک  دـش ؟ رهاـظ 
ود ره  يرتشم  هرهز و  وا  دولوم  رد  نوچ  هک : دنتفگ  نامجنم  و  دوب . دهاوخ  نینچ  شلاح  زین  دولوم  نیا  هک  میتسناد  دندروآ ، ور  یگدـنب 

دهاوخ وا  رد  تلاح  ود  نیا  هک  میتسناد  تدابع ، ملع و  لها  هب  قلعت  يرتشم  دراد و  تلاطب  برط و  لـها  هب  قلعت  هرهز  دـندوب و  توق  رد 
. دوب

بعل و وهل و  تلاطب و  یتسمدب و  زاغآ  تفای  یهاشداپ  هئـشن  نوچ  و  درک . امن  وشن و  تردق  يدنمونت و  توق و  تیاهن  رد  لفط  نآ  سپ 
نیرتنمـشد و  دـیامن ، تقفاوم  وا  اب  روما  نیا  رد  هک  دوب  یـسک  وا  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  و  دومن . لواـطت  يدـعت و  داـسف و  روج و  ملظ و 

رب رفظ  و  ییاناوت ، تحـص و  یناوج و  هب  دوب  هدـش  رورغم  و  دـیامن . تحیـصن  ار  وا  دـنک و  هرانک  وا  لامعا  زا  هک  دوب  یـسک  وا  دزن  مدرم 
اهیندید و زا  تشاد  وزرآ  تساوخیم و  هچنآ  دیسر و  تیاهن  هب  وا  يداش  رورس و  و  ینیبدوخ ، توخن و  و  نانمشد . رب  ترـصن  بلاطم و 

ناهاشداپ دالوا  زا  هک  ار  رامشیب  نارسپ  رایـسب و  نانز  درک  عمج  سپ  دیـسر . یگلاس  ود  یـس و  نس  هب  هک  نآ  ات  دینـش . دید و  اهیندینش ،
ناراکتمدـخ نازینک و  رخاف و  ياهبکرم  سیفن و  نابـسا  لامج و  نسح و  اب  نازینک  زا  ار  دوخ  مرح  نایگدرپ  و  دـندوب . هدـش  عمج  وا  دزن 

علطَم لباقم  رد  یـسلجم  هک  دومرف  رما  و  دنیارایب . اهتنیز  ناولا  اهـسابل و  عاونا  هب  ار  دوخ  هک  دومرف  دومن و  رـضاح  یگمه  ار  دوخ  صاخ 
تسیب دص و  سلجم  نآ  لوط  و  دنرب ، راک  هب  نآ  رد  رهاوج  فانـصا  و  دشاب ، الط  ياههفیحـص  زا  شنیمز  هک  دننک  انب  وا  يارب  زا  باتفآ 

رما و  دننادرگ . عصَُرم  رهاوج  ناولا  هب  دننک و  تنیز  الط  هب  ار  نآ  ياهراوید  فقـس و  هک  دومرف  و  دشاب . عرذ  تصـش  نآ  ضرع  عرذ و 
هک داد  ناـمرف  و  دـننیچب . بیترت  هب  وا  سلجم  هب  دـنروآ و  نوریب  بابـسا ، رهاوج و  لاوما و  سیاـفن  زا  دوب  وا  نیازخ  رد  هچنآ  هک  دومرف 

یگمه وا  تکلمم  لها  نادنمشناد  املع و  ناگرزب و  فارشا و  نانابرد و  نالُواسی و  ناگدنسیون و  نارالاسهپس و  ارما و  يرکشل و  عیمج 
فنص ره  يارب  زا  دنوش و  راوس  وا  سیفن  نابسا  رب  شرکشل  ناریلد  رکسع و  ناعاجش  هک  دومرف  و  دنوش . رـضاح  رویز  تنیز و  تیاهن  اب 

وا ضرغ  و  دنریگ . رارق  دوخ  ياهاج  رد  هدیشکرب  اهفـص  هک  دومرف  ررقم  یناکم  قلخ  هماع  ایاعر و  يرکـشل و  ارزو و  ارما و  فونـص  زا 
رِکاسع دونُج و  ترثک  تکلمم و  تعـسو  نیازخ و  تیعمج  تنطلـس و  بابـسا  یهاـشداپ و  تمظع  دـیآرب و  یعیفر  رظنم  رب  هک  دوب  نیا 

رب دـمآرد و  سلجم  هب  دـنتخاس  بترم  ار  یـسلجم  نینچ  نوـچ  سپ  ددرگ . هداـیز  وا  برط  شیع و  رورـس و  اـت  دروآرد  رظن  هب  ار  دوـخ 
نایاپیب و بابـسا  نآ  هدهاشم  زا  ار  وا  و  دندرک . هدجـس  ار  وا  یگمه  دـش و  فرـشم  دوخ  تکلمم  لها  مامت  رب  و  تفر ، الاب  دوخ  تخت 
رب ار  دوخ  تیعر  تکلمم و  هک : تفگ  دوخ  صاخ  نامالغ  زا  یضعب  هب  سپ  دیدرگ . لصاح  میظع  رورـس  نارادربنامرف  ناعیطم و  ترثک 

رورـسم دوخ  لاـمج  هدـهاشم  زا  مروآرد و  رظن  هب  ار  شیوخ  رظنم  هک  مهاوخیم  نونکا  مدـیدرگ . داـش  مدومن و  هدـهاشم  هوجو  نسحا 
. مدرگ

رد هک  داتفا  يدیفـس  يوم  رب  شرظن  دومنیم ، دوخ  تروص  هدـهاشم  تسیرگنیم و  نآ  رد  هک  نآ  ياـنثا  رد  دومن و  بلط  ياهنییآ  سپ 
فیاخ و رایسب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  دشاب . رادومن  هایـس  ياهغاز  نایم  رد  هک  يدیفـس  غاز  دننام  دوب  هدیدرگ  رهاظ  وا  شیر  ياهوم  نایم 

نیا هک  درک  هشیدنا  دوخ  اب  و  دـیدرگ . لدـبم  هودـنا  هب  شیداش  دـش و  رهاظ  شنیبج  رب  هودـنا  رثا  دـیدرگ و  ناسرت  نیگمغ و  ناساره و 
ربخ هک  تسا  يدیماان  لوسر  دیفـس  يوم  نیا  و  هدـیماجنا . تیاهن  هب  ینارماک  تنطلـس و  مایا  هدیـسر و  رخآ  هب  یناوج  هک  تسا  ياهناشن 
عنام ینابرد  چـیه  دـناسریم . مناج  شوگ  هب  ار  ندیـسوپ  ندرم و  ربخ  هک  تسا  گرم  گنهاشیپ  و  دـناوخیم ، نم  رب  ار  یهاشداپ  لاوز 

هب و  دـیناسر ، نم  هب  ار  یهاشداپ  لاوز  گرم و  ربخ  دیـسر و  نم  هب  هاـگان  اـت  دومن  تسناوتن  نآ  عفد  یناـبهگن  چـیه  دـش و  تسناوتن  نآ 
دهاوخ مهرد  ارم  ییاـناوت  توق و  ياـنب  و  دـینادرگ ، دـهاوخ  لـیاز  ارم  شیع  يداـش و  و  درک ، دـهاوخ  لدـب  هودـنا  هب  ارم  رورـس  يدوز 
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هدننک لیاز  و  توق ، یناوج و  هدنیابر  تسا  نیا  دیشخب . دهاوخن  یعفن  نیا  عفر  يارب  ناوارف  ياهرکـشل  مکحم و  ياهراصح  و  تسکش ،
هدننک لطاب  تسا  نیا  نانمـشد . ناتـسود و  نایم  ثاریم  هدـننک  تمـسق  و  نازیزع ، تیعمج  هدـننک  هدـنکارپ  تسا  نیا  تزع . يرگناوت و 

راوخ و  تعفر ، نابحاص  هدـننک  تسپ  تسا  نیا  اهتیعمج . هدـنزاس  قرفتم  و  اهترامع ، هدـننک  بارخ  و  اهتذـل ، هدـنزاس  ردـکم  و  اهـشیع ،
رد هدرتسگ  نم  دیـص  يارب  ار  دوخ  ماد  و  نم ، هناخ  رد  هدروآ  دورف  ار  دوخ  راـب  و  هدیـسر ، رد  کـنیا  تکوش . تزع و  باحـصا  هدـننک 

دمآ و دورف  تخت  زا  برطـضم  هنهرب  ياپ  هب  دندوب ، هدیناسر  شتخت  يور  رب  هتفرگ  شود  رب  اهلمحم  رد  هک  هاشداپ  نآ  سپ  نم . هناشاک 
امش اب  و  ار ، امـش  مدوب  یهاشداپ  هنوگچ  نم  هورگ ! يا  تفگ : دناوخ و  دوخ  کیدزن  هب  ار  دوخ  نادمتعم  دومن و  عمج  ار  دوخ  يرکـشل 

! رادرکوکین راوطا  هدیدنسپ  هاشداپ  يا  هک : دنتفگ  باوج  رد  ناشیا  دیدوب ؟ لاح  هچ  رب  امش  نم  تلود  مایا  رد  و  مدرک ؟ كولس  عون  هچ 
هچنآ و  میاهتـشاذگ . وت  يرادربنامرف  هار  رد  ار  دوخ  ياـهناج  کـنیا  و  میزجاـع . وت  ياـهناسحا  رکـش  زا  يراد و  رایـسب  اـم  رب  تمعن  قح 

. مینکیم لوبق  ناج  هب  هک  امرفب  یهاوخیم 
نم رب  اـت  دـیدشن  عناـم  ار  وا  امـش  زا  کـی  چـیه  هدـمآرد و  نم  يارـس  هب  مراد  فوخ  میب و  تیاـهن  وا  زا  هک  ینمـشد  هک : تفگ  هاـشداپ 

وا و  تساجک ؟ رد  نمشد  نآ  هاشداپ  يا  هک : دنتفگ  ناشیا  متشاد . اهدیما  امش  هب  دیدوب و  نم  نادمتعم  امش  هک  نآ  اب  هدیدرگ ، یلوتـسم 
عفد يارب  ام  هک : دـنتفگ  ناشیا  دـید . ناوتیم  ار  شتامالع  راثآ و  اما  دوشیمن  هدـید  شدوخ  هک : تفگ  هاـشداپ  هن ؟ اـی  دـید  ناوتیم  ار 

ام هب  ار  دوخ  نمشد  دنرایـسب . ریبدت  لقع و  نابحاص  ام  نایم  رد  و  میاهدرکن . شومارف  ار  وت  ياهتمعن  قح  میاهدیدرگ و  ایهم  وت  نانمـشد 
هب ار  امش  و  مدوب ، هدرک  دامتعا  امش  رب  اطخ  هب  و  مدوب ، هدروخ  امش  زا  میظع  بیرف  نم  هک : تفگ  هاشداپ  مینکب . وت  زا  وا  رـش  عفد  ات  امنب 

دوخ هب  ار  امش  و  مدیزگرب ، سک  همه  رب  ار  امش  و  مدیشخب ، امش  هب  هیامنارگ  ياهلام  و  دوخ . نانمـشد  عفد  يارب  متـسنادیم  يرپس  هلزنم 
ياهرهـش رما ، نیا  رب  امـش  يرای  تناعا و  يارب  و  دییامن . تیامح  عنم و  تسارح و  ظفح و  نانمـشد  رـش  زا  ارم  هک  مداد  مامت  صاصتخا 

لام و لیـصحت  مغ  و  مدرک ، اطع  امـش  هب  تسا  راک  رد  يداعا  عفد  يارب  هک  ياهحلـسا  و  مدـینادرگ ، راوتـسا  اـههعلق  و  مدرک ، اـنب  مکحم 
دهاوخن نم  هب  یبیسآ  امش  دوجو  اب  هک  دوب  نیا  نم  نامگ  و  دشابن . نم  تظفاحم  زا  ریغب  ياهشیدنا  ار  امش  هک  متشادرب  امـش  زا  ار  يزور 

رب ینمشد  نینچ  امش ، تیعمج  دوجو  اب  نونکا  و  تفای . دهاوخن  هار  نم  دوجو  ناینب  رب  هنخر  دیـشاب  نم  درگ  رب  امـش  هک  نآ  اب  و  دیـسر ،
دوخ راگزور  رکف  راک و  ماکحتسا  رد  نم  سپ  دیرادن ، نآ  عفد  رب  تردق  هک  تسامش  فعـض  یتسـس و  نیا  زا  رگا  تسا . هتفای  رفظ  نم 

. ماهدینادرگ دوخ  روای  فعض ، نیا  اب  ار  امش  هک  ماهدرک  اطخ 
ام هک  يزیچ  هاشداپ  يا  هک : دنتفگ  ناشیا  دیاهدوبن . نم  قفشم  هاوخریخ و  امش  سپ  دیاهدش ، لفاغ  دیاهدوب و  نآ  عفد  رب  رداق  امـش  رگا  و 
ات دسرب  وت  هب  نآ  ررض  هک  تشاذگ  میهاوخن  یهلا  تیشم  هب  دوخ و  هیهت  توق و  نابسا و  هبرح و  حالس و  هب  میشاب  هتشاد  نآ  عفد  تقاط 

امـش نم  ایآ  هک : تفگ  هاشداپ  دنکیمن . افو  نآ  عفد  هب  ام  توق  میرادن و  نآ  هب  ملع  ام  دیاینرد  هدید  هب  هک  يزیچ  اما  و  میراد . تایح  ام 
؟ دییامنیم تظفاحم  ارم  نانمشد ، مسق  هچ  زا  سپ ، هک : تفگ  هاشداپ  یلب . دنتفگ : دینکب ؟ نم  زا  نانمـشد  عفد  هک  نیا  يارب  ماهتفرگن  ار 

ایآ هک : تفگ  هاشداپ  دناسر . ررض  هک  ینمشد  زا  دنتفگ : دیناسر ؟ دناوتن  نم  هب  ررض  هک  ینمشد  ای  دناسر ، نم  هب  ررـض  هک  ینمـشد  نآ 
تفگ هاشداپ  دناسر . ررض  هک  ینمشد  ره  زا  دنتفگ : هدنناسر ؟ ررـض  نانمـشد  یـضعب  زا  ای  دیرادیم ، هاگن  هدنناسر  ررـض  نمـشد  ره  زا 

نم هک : دـیوگیم  دـهدیم و  نم  هب  یهاـشداپ  کـلم و  لاوز  ندـب و  یگدیـسوپ  یبارخ و  ربـخ  هدیـسر و  رد  گرم  لوـسر  کـنیا  هـک :
هچنآ و  منادرگ ، هدنکارپ  ياهدرک  عمج  هچنآ  و  منک ، بارخ  ياهدرک  انب  هچنآ  و  منادرگ ، ناریو  ياهدرک  نادابآ  وت  هچنآ  هک  مهاوخیم 

نیا و  مزاس . لـطاب  ار  وت  ياهریبدـت  و  منز ، مهرب  ار  وت  ياـههدرک  و  منک ، تمـسق  ياهتخودـنا  هچنآ  و  منک ، دـساف  ياهدروآ  حالـصا  هب 
هنیـس ياـههنیک  اـهدرد و  وت  ياـنف  زا  و  درک ، مهاوخ  داـش  وت  رب  ار  وت  نانمـشد  بیرق  نع  هک : گرم  بناـج  زا  تسا  هدروآ  ربـخ  لوسر 
راوخ تزع  زا  دـعب  ار  وت  و  منک ، لدـبم  تشحو  هب  ار  وـت  سنا  و  منک ، هدـنکارپ  ار  وـت  رکـشل  هک  دـشاب  دوز  درک . مهاوـخ  اود  ار  ناـشیا 

و ار ، وت  ناـشیوخ  تیب و  لـها  ناردارب و  مناـشن  وـت  تبیـصم  هب  و  ار ، وـت  تیعمج  مزاـس  قرفتم  و  منک ، میتـی  ار  وـت  نادـنزرف  و  منادرگ ،
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مدرم و رـش  زا  ار  وت  ام  هاـشداپ ! يا  هک : دـنتفگ  هورگ  نآ  مناـشنب . وت  ياـههناخ  رب  ار  وت  نانمـشد  و  مشاـپب ، مه  زا  ار  وت  ندـب  ياهدـنویپ 
ار نآ  عفد  توق  و  درک ، میناوتیمن  هراچ  ام  ار  لاوز  یگنهک و  گرم و  اما  دومن ، میناوتیم  تظفاحم  نیمز  تارـشح  هدـنرد و  ناروناـج 

تفگ هاشداپ  هن . دنتفگ : تسه ؟ نمـشد  نیا  عفد  يارب  ياهراچ  ایآ  هک : تفگ  هاشداپ  دومن . میناوتیمن  عنم  ار  نآ  زین  دوخ  زا  و  میرادـن ،
. اهملا اهمغ و  اهالب و  اهدرد و  تفگ : اهنآ ؟ دـنامادک  دـنتفگ : درک ؟ دـیناوتیم  اـهنآ  عفد  اـیآ  رتدرخ . نمـشد  نیا  زا  مراد  نانمـشد  هک :
رب سک  چیه  دوشیم و  هتخیگنارب  سفن  ندب و  زا  ناشبابـسا  دوشیم و  لزان  يرداق  نأشلامیظع  دنوادخ  ریدقت  هب  اهنیا  هاشداپ  يا  دنتفگ :

. دندرگیمن عونمم  نابهگن  سراح و  نابرد و  بجاح و  هب  و  تسین ، رداق  اهنآ  عفد 

هصق يهمادا 

؟ تسا هدش  ردقم  نم  رب  یهلا  ردق  اضق و  هب  هک  يروما  عفد  رب  دیتسه  رداق  ایآ  تفگ : هاشداپ 
نآ روهقم  دیامن و  هزیتس  یلاعت  قح  ردـق  اب  هک  تسیک  و  ددرگن ؟ نآ  بولغم  دـنکفا و  اضق  هجنپ  رد  هجنپ  هک  تسیک  هاشداپ  يا  دـنتفگ :

؟ دوشن
نم هب  امـش  زا  عفن  هچ  سپ  تسا ، ردـق  اضق و  هب  روما  عیمج  و  دومن ، دـیناوتیمن  ردـق  اضق و  هراـچ  امـش  هاـگره  سپ  هک : تفگ  هاـشداپ 

هچنآ ياهدرب و  یپ  روما  قیاـقح  هب  ياهتفاـی و  قیفوت  وت  و  میرادـن ، ردـق  اـضق و  عـفد  رب  تردـق  اـم  هک : دـنتفگ  ناـشیا  دیـسر ؟ دـناوتیم 
هک مریگب  ناراـی  باحـصا و  امـش  ضوـع  هب  هک  مراد  هدارا  هک : تفگ  هاـشداپ  يراد ؟ هدارا  هچ  هـک  وـگب  نوـنکا  تـسا . قـح  ییوـگیم 

نم و دنویپ  گرم  و  دشاب ، یقاب  هشیمه  نم  اب  ناشیا  يردارب  و  دشاب ، ناشیا  نامیپ  دـهع و  رد  افو  و  دـشاب ، یمیاد  نم  اب  ناشیا  تبحاصم 
كرت یگدنز  رد  و  دنراذگن ، اهنت  گرم  زا  دعب  ارم  و  دشاب ، یقاب  ناشیا  نم و  تبحص  ندب ، ندش  سردنم  زا  دعب  و  دنکن ، عطق  ار  ناشیا 
دنتسیک هاشداپ  يا  دنتفگ : تسا . گرم  نآ  هک  دیزجاع ، نآ  عفد  زا  امش  هک  ار  يزیچ  ررض  دنیامن  عفد  نم  زا  و  دنیامنن ، زگره  نم  يرای 

دنتفگ مدـینادرگ . دـساف  امـش  حالـصا  يارب  ار  ناشیا  هک  دـندنچ  یهورگ  ناشیا  تفگ : يدرک ؟ نایب  ار  ناشیا  فاصوا  هک  تعامج  نیا 
لـماک و هدیدنـسپ و  ار  وت  قـالخا  هتـسویپ  اـم  هک  نک  تفطـالم  یکین و  ود  ره  ناـشیا  اـم و  اـب  و  ریگم ، زاـب  اـم  زا  ار  دوـخ  ناـسحا  هک :

تقفاوم و  تسا ، يروک  يرک و  بجوم  امـش  تعاطا  و  تسا ، لتاق  مس  امـش  تبحـص  تفگ : میاهتفای . لـماش  میظع و  ار  وت  ياـهینابرهم 
بابسا لام و  کلم و  يرایسب  رد  نم  اب  امـش  تبحاصم  هک  اریز  تفگ : هاشداپ ؟ يا  تسا  نینچ  ارچ  دنتفگ : دنادرگیم . لال  ار  نابز  امش 

زا تلفغ  بجوم  هک  تسا  يروما  رد  ارم  امـش  تعاطا  و  تساهتمعن ، شیع و  بابـسا  نیازخ و  عمج  رد  نم  اب  امـش  تقفاوم  و  تساـیند ،
هب ار  گرم  دـیدوبیم  نم  هاوخریخ  رگا  دـیداد . تنیز  نم  رظن  رد  ار  ایند  دـیدنکفا و  رود  ترخآ  رکف  زا  ارم  امـش  و  تسا ، ترخآ  روما 

ار یقاب  رما  و  دیدادیم ، اج  نم  رطاخ  رد  ار  یگنهک  انف و  یتسین و  لاوز و  دیدوبیم ، نابرهم  قفـشم و  نم  هب  رگا  و  دـیدروآیم ، نم  دای 
و تسا ، ررـض  نم  يارب  دینادیم  نم  عفن  امـش  هچنآ  هک  یتسرد  هب  دیتخاسیمن . لوغـشم  یناف  رما  هب  ارم  دیدومنیم و  لیـصحت  نم  يارب 
هب ارم  و  متشاذگ ، امش  هب  ار  همه  دیاهدرک  لیصحت  نم  يارب  امش  هک  يروما  عیمج  و  تسا . ینمشد  ضحم  دینکیم  یتسود  نامگ  هچنآ 

هچنآ هک  میراد  مزع  میدیمهف و  ار  وت  نخـس  رادرکوکین ! راکفا  هدیدنـسپ  هاشداپ  يا  دـنتفگ : دـیآیمن . نم  راک  هب  تسین و  یتجاح  اهنآ 
وت نخس  ربارب  رد  ام  ندش  تکاس  نکیلو  تسا . بلاغ  مامت و  وت  تجح  هک  اریز  تسین  یتجح  وت  رب  الـصا  ار  ام  و  مینک ، تباجا  ییامرفب 
راک هراچ  رد  تسا و  هدـش  راوشد  رایـسب  راک  ام  رب  و  ددرگیم . ام  نانمـشد  تتامَـش  ام و  يایند  ندـش  لطاب  ام و  تکلمم  داـسف  بجوم 

هب ار  امش  هچنآ  هک : تفگ  هاشداپ  ياهدش . مزاع  نآ  رب  هزات  هک  يرما  نیا  و  هدیدرگ ، حناس  ار  وت  هک  ییأر  رییغت  ببـس  هب  میاهدش  ناریح 
زورما ات  نم  هک  دـیرادم  سرت  میب و  نم  زا  دـییامرف و  نایب  دـیراد  هک  تجح  ره  و  نم . ررـض  زا  دیـشاب  نمیا  دـییوگب و  دـسریم  رطاـخ 

ات و  ماهدـیدرگ . طلـسم  ناشیا  رب  نونکا  دـندوب و  طلـسم  نم  رب  ود  ره  زورما  ات  و  مبلاغ . ود  ره  رب  زورما  مدوب و  بصعت  تیمح و  بولغم 
. مدرک دازآ  ار  امش  دوخ  يرادربنامرف  زا  مدش و  دازآ  یگدنب  زا  زورما  و  مدوب . هدنب  نکیلو  مدوب  امش  هاشداپ  زورما 
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روهقم و مدوب و  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  هدنب  نامز  نآ  رد  نم  تفگ : يدوب ؟ وا  هدـنب  ام  ییامرفنامرف  نامز  رد  هک  نآ  تسیک  دـنتفگ :
هب مدیرب و  دوخ  زا  ار  اهتعاطا  اهیگدنب و  نیا  زورما  مدرکیم . دوخ  ياهتوهش  يرادربنامرف  یگدنب و  مدوب و  هتشگ  ینادان  لهج و  بولغم 

تعانق ترورض  ردق  هب  هک  مراد  مزع  تفگ : يراد ؟ مزع  هچ  نونکا  هک  هاشداپ -  يا  وگب -  دنتفگ : مدش . دازآ  مدنکفا و  دوخ  رس  تشپ 
، مزادنیب دوخ  تشپ  زا  ار  نارگ  ياهراب  نیا  و  میامن ، كرت  ار  هدنبیرف  يایند  و  مدرگ ، دوخ  ترخآ  لیصحت  لوغـشم  یتولخ  رد  و  میامن ،
زا هک : دناهدومرف  هک  دیوگیم  هدیـسر و  رد  گرم  بناج  زا  گرم  کیپ  کنیا  هک  مریگب ، ار  ترخآ  رفـس  هیهت  و  موش ، گرم  يایهم  و 

ار وا  ام  هک  تسا  مادـک  هدـمآ  گرم  بناج  زا  هک  کـیپ  نآ  هاـشداپ  يا  دـنتفگ : دـسر . رد  دوخ  گرم ، اـت  مشاـب  وت  اـب  موشن و  ادـج  وت 
لاوز گناب  هدیدرگ و  رهاظ  هایس  ياهوم  نایم  رد  هک  تسا  دیفـس  يوم  نیا  گرم ، لوسر  اما  تفگ : تسا ؟ گرم  همدقم  وا  مینیبیمن و 

هک تسا  یگتسکش  یتسـس و  فعـض و  نآ  گرم ، همدقم  اما  و  دناهدومن . وا  تباجا  همه  هداد و  رد  اضعا  حراوج و  عیمج  نایم  رد  انف  و 
يراذگیم و نادرگرس  لمهم و  ار  دوخ  تیعر  ینکیم و  لطاب  ار  دوخ  تکلمم  ارچ  هاشداپ  يا  دنتفگ : تسا . نآ  هناشن  دیفس  يوم  نیا 

قلخ روما  ندروآ  حالـصا  هب  اهباوث  نیرتهب  هک  ینادیمن  رگم  يراذـگب ؟ عیاض  لطعم و  ار  هورگ  نیا  هک  یـسرتیمن  نیا  هانگ  لاـبو و  زا 
عیاض رد  هک  نآ  لاح  یـشاب و  راکهانگ  هک  یـسرتیمن  هنوگچ  و  تسا ؟ تعامج  تما و  تعباـتم  اـهتدابع  نیرتهب  اـهیکین و  رـس  تسا و 

اهتدابع نیرتهب  هک  ینادیمن  ایآ  يراد . عقوت  ادـخ  زا  دوخ  سفن  حالـصا  رد  هک  تسا  باوث  نآ  زا  هدایز  وت  هاـنگ  قلخ  هماـع  ندـینادرگ 
تیعر نایم  رد  تلادـع  هب  هاـشداپ -  يا  وت -  هک  یتسرد  هب  تسا ؟ تیعر  تسایـس  اـهلمع  نیرتراوشد  و  تسا ، رتراوشد  هک  تسا  یلمع 

قحتسم وت  هتسویپ  حالـص  هب  ناشیا  روما  هچنآ  ردق  هب  و  ياهدومن ، ناشیا  روما  حالـصا  دوخ  باوص  ریبدت  هب  هتـسویپ  و  ياهدرک ، كولس 
زا و  دنوش ، دساف  هک  يراذگب  ار  ناشیا  هک  یهاوخیم  نونکا  و  تسوت ، تسد  رد  هورگ  نیا  حالـص  هاشداپ  يا  ياهدیدرگ . باوث  دزم و 
 - هاشداپ يا  ینادیمن -  رگم  ییامنیم . لیصحت  ییاهنت  هب  دوخ  حالصا  ببس  هب  هک  یباوث  زا  هدایز  دوشیم  دیاع  وت  هب  هانگ  ناشیا  داسف 
هب ار  یـصخش  هک  ره  و  هدـیدرگ ، دوخ  سفن  داسف  بجوم  دـنک  دـساف  عیاض و  ار  یـصخش  هک  ره  هک : دـناهتفگ  نادنمـشناد  اـملع و  هک 

ار تیعر  نیا  عیمج  ییامنیم  كرت  وت  هک  دشابیم  رتشیب  رتلماش و  نیا  زا  داسف  مادـک  و  هدـش . دوخ  سفن  حالـص  بجوم  دروآ  حالـصا 
نیا ساـبل  نکفیم  دوخ  زا  هک  راـهنیز  یناـشیا ؟ روما  ماـظتنا  ثعاـب  وت  هک  یهورگ  نیا  ناـیم  زا  يوریم  رد  هب  و  یناـشیا ، ياوشیپ  وت  هک 

نم رگا  دیدرک . نایب  هچنآ  مدرک  كاردا  و  دیتفگ ، هچنآ  مدـیمهف  هک : تفگ  هاشداپ  تسوت . ترخآ  ایند و  فرـش  هلیـسو  هک  ار  تنطلس 
و امـش ، حالـصا  رد  میامن  بلط  دزم  ادـخ  زا  و  مزاس ، يراج  امـش  نایم  رد  تلادـع  هک  نیا  يارب  منک  رایتخا  امـش  ناـیم  رد  ار  یهاـشداپ 

زین ناشیا  دنوش و  لفکتم  ارم  روما  زا  یـضعب  هک  ارزویب  و  دـننک ، ینابرهم  نم  اب  هک  نارای  ناوعا و  یب  اهیبوخ  تاریخ و  هب  امـش  نتـشاد 
هک نآ  لاح  و  درب ، مناوت  هار  هب  امـش  نایم  رد  ار  یبلطم  نینچ  ییاـهنت  هب  هک  مرادـن  ناـمگ  دنـشاب ، نم  نواـعم  راـی و  ریخ ، بلطم  نآ  رد 

دوخ لاح  زا  مشاب  امـش  نایم  رد  نم  رگا  امـش  لاح  نیا  اب  و  نآ . ياهتذل  اهتوهـش و  هب  دـیاهدیدرگ  بغار  و  ایند ، هب  دـیلیام  امـش  یگمه 
یماگنه ات  مدرگ . نآ  هتفیرف  و  مراذـگاو ، شلها  هب  میامن و  كرت  ار  نآ  هک  مراد  دـیما  نونکا  هک  ییایند  هب  مدرگ  لیام  هک  متـسین  نمیا 

هماج الط ، هب  زرَطُم  ياهـسابل  ابید و  ریرح و  ياههماج  زا  دـعب  و  دـناسر ، نیمز  ریز  هب  یهاشداپ  تخت  زا  ارم  دـسر و  رد  گرم  هاـگان  هک 
و دنادرگ ، نکاس  گنت  ربق  رد  هعیـسو  لزانم  زا  دعب  و  دـناشفا ، نم  رب  خولک  گنـس و  اهبنارگ  رهاوج  ضوع  هب  و  دـناشوپ ، نم  رد  كاخ 
و دیشابن ، نم  اب  امـش  زا  کی  چیه  و  سکیب ، اهنت و  منامب  اجنآ  رد  سپ  تلذم . يراوخ و  هماج  تَمرکَم  سابل  علخ  زا  دعب  نم  هب  دناشوپب 
هک دـیراذگاو  نآ  ریغ  هچروـم و  زا  نیمز  ناروناـج  هب  ارم  ندـب  دـیزادنیب و  اـهنت  یناریو  یبارخ و  لـحم  هب  دـیرب و  رد  هب  یناداـبآ  زا  ارم 

و ددرگ . راـی  نـم  اـب  يراوـخ  هناـگیب و  نـم  زا  تزع  و  دوـش ، هدـیدنگ  رادرم  مرک و  ماـمت  نـم  ندـب  دــنروخب و  ارم  تسوـپ  تشوـگ و 
نآ رد  و  دورب . دراذگاو و  دوخ  دب  ياههدرک  اب  ارم  و  دنک ، نفد  ارم  رتدوز  هک  دشاب  یـسک  لاح  نآ  رد  نم  هب  تبـسن  امـش  نیرتتسود 

هدنناسر ررض  نانمشد  هک  دیدرکیم  هدعو  ارم  هتسویپ  امش  و  دوشن . بترتم  نارای  ناتـسود و  نیا  رب  ياهرمث  تمادن  ترـسح و  ریغب  لاح 
يارب ياهراچ  دیتسین و  نم  زا  ررـض  عفد  رب  رداق  دسریمن و  نم  هب  امـش  زا  یعفن  هک  دییامنیم  فارتعا  نونکا  و  دییامنیم . عفد  نم  زا  ار 
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هدرتـسگ نم  يارب  بیرف  ياـهماد  دـیدرک و  رکم  نم  اـب  امـش  نوچ  منکیم -  دوخ  راـک  هراـچ  زورما  نم  هورگ ! يا  سپ  دـینادیمن . نم 
. مهدیم تاجن  امش  رکم  زا  ار  دوخ  و  دیدوب - 

زا ار  وت  هک  یـسک  نآ  يدوب . رتشیپ  هک  یتسین  نآ  وت  هچنانچ  میدوب ، رتشیپ  هک  میتسین  نآ  اـم  رادرکوکین ! هاـشداپ  يا  هک : دـنتفگ  ناـشیا 
یهاوخریخ و  امرف ، لوبق  ار  ام  هبوت  سپ  هدینادرگ . یبوخ  ریخ و  هب  بغار  و  هتخاس ، لدـبتم  زین  ار  ام  لاح  هدروآ ، کین  لاح  هب  دـب  لاح 

. امرفم كرت  ار  ام 
نوریب امش  نایم  زا  دییامن  لمع  هدعو  نیا  فالخرب  هاگره  و  مشابیم ، امش  نایم  رد  نم  دیتسه  دوخ  لوق  رس  رب  امش  ات  هک : تفگ  هاشداپ 

لوغـشم یلاعت  قح  یگدنب  تدابع و  هب  دـندومن و  لمع  وا  تریـس  هب  یگمه  وا  يرکـشل  دـنام و  دوخ  کُلم  رد  هاشداپ  نآ  سپ  موریم .
تکلمم و  دندینادرگ ، لوذخم  ار  ناشیا  نانمـشد  دومرف و  تمارک  ناشیا  دالب  رد  یناوارف  ینازرا و  یلاعت  هناحبـس و  قح  سپ  دندیدرگ .

رمع مامت  و  تسویپ . يدزیا  تمحر  هب  درک و  یهاشداپ  ناشیا  نایم  رد  وکین  تریس  نیا  رب  رگید  لاس  ود  یـس و  و  دش ، هدایز  هاشداپ  نآ 
ندینش هب  هک : تفگ  فساذوی  دادس . حالص و  هب  ار  رگید  فصن  دینارذگ و  داسف  ملظ و  هب  ار  نآ  فصن  هک  دوب  لاس  راهچ  تصش و  وا 

اج هب  هدایز  ار  یهلا  رکـش  ددرگ و  نم  یلاحـشوخ  یتدایز  بجوم  هک  امرف  نایب  رگید  یلثم  باب  نیا  زا  مدیدرگ . رورـسم  یـسب  لثم  نیا 
یگدـنکارپ هقرفت و  یگنت و  تدـش و  وا  تیعر  نایم  رد  و  قساف . ناـهاشداپ  زا  دوب  یهاـشداپ  هک  دـناهدرک  لـقن  هک : تفگ  رهولب  مروآ .

یسانشقح و  دادَس ، حالَص و  تیاهن  رد  دوب  يرسپ  ار  هاشداپ  نآ  و  ناشیا . داسف  قسف و  ببس  هب  دندوب  یلوتسم  ناشیا  رب  نانمـشد  و  دوب ،
رد ادخ  ندرک  دای  هب  ار  ناشیا  دومرفیم  رما  دـینادرگیم و  بغار  ناهانگ  زا  يراکزیهرپ  یهلا و  فوخ  هب  ار  تیعر  نآ  و  یـسرتادخ . و 
قح دـیدرگ  رقتـسم  تنطلـس  ریرـس  رب  وا  تفر و  ایند  زا  شردـپ  نوچ  و  دـیادش . عفر  نانمـشد و  عفد  رد  وا  هب  ندرب  هانپ  و  لاوحا ، عیمج 

روما و  دـیدرگ ، رومعم  نادابآ و  شکلم  و  دـندیدرگ ، عمتجم  تینما و  تیهاـفر و  هب  شتیعر  و  دـینادرگ ، بوکنم  ار  وا  نانمـشد  یلاـعت 
درک و كرت  ار  ادخ  یگدنب  هک  يدح  هب  دیدرگ ، وا  داسف  تلفغ و  نایغط و  ثعاب  نایاپیب  ياهتمعن  نیا  روفو  و  دـش . مظتنم  شیهاشداپ 

دیماجنا لوط  هب  وا  یهاشداپ  لاح  نیا  رب  و  دومنیم . شلتق  هب  تعراسم  دـیزرویم  دانع  وا  اب  هک  ره  و  دومنیم ، نارفک  ار  ادـخ  ياهتمعن 
و دنتـشاد . وا  یهاشداپ  زا  شیپ  هک  ار  یقح  نید  نآ  دـندرک  شومارف  یگمه  هک  نآ  ات  دـشیم ، هداـیز  وا  تیعر  وا و  داـسف  زورهبزور  و 

دندنام لاح  نیا  رب  و  دندرکیم . تعراسُم  یهارمگ  تلالض و  رد  دندومنیم و  وا  تعاطا  یگمه  ملظ ، لطاب و  زا  دومرفیم  رما  وا  هچنآ 
یهلا سدقم  مان  و  دش . فرطرب  هیلکلاب  ناشیا  نایم  زا  یهلا  تدابع  دندرک و  امن  وشن و  تلاَطب  تلاهج و  نیا  رب  ناشیا  نادنزرف  هک  نآ  ات 
تایح رد  هاشداپ  نآ  و  دنراد . هاشداپ  نآ  ریغب  يدوبعم  يدنوادخ و  هک  درکیمن  روطخ  ناشیا  رطاخ  رد  دـشیمن و  يراج  ناشیا  نابز  رب 

و دنـشاب ، هدرکن  هتـشذگ  ناهاشداپ  زا  کی  چیه  هک  دنکب  يوحن  هب  یهلا  تعاطا  دوش  هاشداپ  وا  رگا  هک  دوب  هدرک  دهع  ادـخ  اب  شردـپ 
وحم شرطاخ  زا  ار  تین  نآ  تنطلس  رورغ  دیـسر  یهاشداپ  هب  نوچ  سپ  دشاب . سک  همه  تقاط  قوف  هک  دنکب  نادنچ  ادخ  يرادربنامرف 

یحلاص درم  وا  يارما  نایم  رد  و  دنکفین . رظن  الصا  قح  بناج  هب  دوشگن و  مشچ  هک  درک  شوهیب  ار  وا  نادنچ  ییاورنامرف  یتسم  دومن و 
تلالـض و یهارمگ و  نآ  زا  دـش  گـنتلد  دـمآ و  درد  هب  رایـسب  شلد  و  دوب . نارگید  زا  هداـیز  هاـشداپ  نآ  دزن  شتلزنم  برق و  هک  دوـب 

دنپ ار  وا  و  دوب ، هدرک  دوخ  دنوادخ  اب  وا  هک  ار  ینامیپ  دروایب  هاشداپ  دای  هب  هک  تساوخیم  و  دیدیم . هاشداپ  نآ  رد  هک  تلاطب  یتسم و 
نآ تکلمم  رد  حالـص  نید و  لها  زا  و  درکیمن . تئرج  دومنیم و  رذح  وا  تلفغ  تلوص و  تدش و  زا  نکیلو  دنک ، تحیـصن  دـهد و 

ار شناـشن  ماـن و  یــسک  دوـب و  یفتخم  هاـشداپ  نآ  تـکلمم  فارطا  رد  هـک  رگید  صخــش  کـی  وا و  ریغب  دوـب  هدـنامن  یــسک  هاـشداپ 
. تسنادیمن

رب نوـچ  و  دـمآرد . هاـشداپ  سلجم  هب  دـیچیپ و  ياهماـج  رد  تشادرب و  ياهدیـسوپ  هدرم  هـلک  درک و  تـئرج  برقم  درم  نآ  يزور  سپ 
مامت ناوختسا  ياههزیر  هک  نآ  ات  دزیم  نآ  رب  اپ  و  تشاذگ ، دوخ  شیپ  رد  دروآ و  نوریب  ار  هلک  نآ  تسـشن ، هاشداپ  نآ  تسار  بناج 

دندیشک و اهریشمش  نادالج  و  دندش ، ریحتم  یگمه  سلجم  لها  دش و  مشخ  رد  رایسب  لمع  نآ  زا  هاشداپ  و  درک . فیثک  ار  سلجم  نآ 
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رد هب  اج  زا  ار  وا  هک  یمـشخ  و ]  ] بضغ تدـش  نآ  اب  هاشداپ  و  دـننک . هراپ  هراپ  ار  وا  دـیامن  هراشا  نوچ  هک  دـندوب  هاشداپ  ناـمرف  رظتنم 
رفک و ربجت و  ربکت و  دوجو  اب  هک  دوب  نیا  ناشیا  هویـش  ناـمز  نآ  ناـهاشداپ  و  دومرفن . وا  لـتق  هب  رما  دومنیم و  دوخ  طبـض  دوب  هدروآ 
. تکلمم ینادابآ  تیعر و  ياهلد  فیلأت  يارب  دـندرکیمن  اهبیدأت  اهتـسایس و  هب  تردابم  دـندومنیم و  يرابدرب  ملح و  تیاهن  تلـالض ،
و دوشیم . ناهاشداپ  جارخ  لام و  ناصقن  بجوم  تکلمم  یبارخ  ددرگیم و  تنطلـس  ناینب  لزلزت  بجوم  ناشیا  بولق  فارحنا  هک  اریز 

چیه وا  اب  هاشداپ  درک و  لمع  نامه  هاشداپ  سلجم  رد  رگید  زور  ود  درم  نآ  و  تساخرب . سلجم  زا  ات  دنام  تکاس  هاشداپ  ببـس  نیا  هب 
اب تفرگرب  ار  هلک  نامه  مراـهچ  زور  رد  دـسرپیمن ، چـیه  راـک  نآ  ببـس  زا  هاـشداپ  هک  دـید  درم  نآ  نوچ  تفگن . نخـس  باـب  نآ  رد 
نآ هفک  کـی  رد  تفرگرب و  ار  وزارت  درکیم ، زور  ره  هک  درک  نآ  هـلک  اـب  دـمآرد و  سلجم  هـب  نوـچ  و  كاـخ ، زا  يردـق  ییوزارت و 

فک کی  تخیر و  هلک  نآ  مشچ  رد  ار  كاخ  نآ  سپ  دـش . مرد  نآ  ربارب  هک  ردـق  نآ  تخیر  كاخ  رگید  هفک  رد  تشاذـگ و  یمرد 
ثعاب هک  منادیم  تفگ : دـش و  باتیب  دـنامن و  ربص  تقاـط  رگید  ار  هاـشداپ  لاـح ، نآ  رد  تخیر . هلک  نآ  ناـهد  رد  تشادرب و  كاـخ 

زا مرادیم و  یمارگ  زیزع و  ار  وت  هک  ینادیم  يراد و  نم  دزن  هک  تسا  یتـلزنم  برق و  یتداـیز  نم  سلجم  رد  لاـمعا  نیا  رب  وت  تئرج 
ور رب  درم  نآ  سپ  يراد . یبلطم  یـضرغ و  لامعا  نیا  رد  هک  مراد  نامگ  و  منارذـگیمن . نارگید  زا  هک  ار  دـنچ  يزیچ  منارذـگیم  وت 

ینخـس وت  اب  هک  نادرگ  نم  هجوتم  یگمه  ار  دوخ  لقع  راد و  نم  هب  ور  یتعاس  هاشداپ  يا  تفگ : داد و  هسوب  ار  هاـشداپ  ياـپ  داـتفارد و 
گنـس يوس  هب  رگا  و  دـنکیم ، اج  دنیـشنیم و  دـنزادنا  یمرن  نیمز  رب  رگا  هک  تسا  ریت  لـثم  تمکح  نخـس  لـثم  هک  یتسرد  هب  مراد .

هک ياهزیکاپ  مرن  نیمز  رب  رگا  هک  تسا  ناراب  دـننام  قح  هملک  نینچمه  و  ددرگیمرب . دریگیمن و  اـج  دـنکیمن و  ریثأـت  دـنزادنا  تخس 
ياهـشهاوخ اهاوه و  مدرم  رد  هک  یتسرد  هب  و  دوشیم . عیاض  درابب  هروش  نیمز  رب  رگا  و  دیوریم ، هایگ  نآ  زا  درابب  دـشاب  تعارز  لباق 

رب سفن  شهاوخ  رگا  سپ  دـیامنیم . هلداجم  هضراعم و  یناسفن  ياهـشهاوخ  اـب  ینارون  لـقع  یمدآ  لد  رد  هتـسویپ  دـشابیم و  فلتخم 
دـش بلاغ  سفن  تاوهـش  رب  لقع  رگا  و  دنکیم ؛ يدـنت  تهافـس و  دـیآیم و  رد  هب  اج  زا  دـنکیمن و  لوبق  ار  قح  دـیدرگ ، بلاغ  لقع 

مدوب و ملع  شناد و  رادتسود  لاح  ات  تیلوفط  ماگنه  زا  نم  هک  نادب  و  دوشیمن . لصاح  ییاطخ  یشزغل و  ار  وا  دباییم و  ار  قح  یمدآ 
ات مدومن . ذخا  یفاو  هرهب  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دنامن  یملع  چـیه  سپ  مدومنیم . رایتخا  ار  نآ  زیچ  همه  رب  مدوب و  بغار  مولع  لیـصحت  هب 

. ناهاشداپ ياهربق  زا  دوب  هداتفا  نوریب  هک  مدید  ار  هدیسوپ  هلک  نیا  مدیدرگیم ، ناتسربق  نایم  رد  يزور  هک  نآ 
تلذـم و هب  كاخ  رب  نآ  نداتفا  ندـب و  زا  نآ  ندـیدرگ  ادـج  لاح و  نیا  رب  هلک  نیا  هدـهاشم  زا  مراد  میظع  تبحم  ناهاشداپ  هب  نوچو 

نآ رب  بـالگ  و  مدـیناشوپ ، نآ  رب  ریرح  اـبید و  مدرب و  دوـخ  هناـخ  هب  متفرگ و  رب  رد  متـشادرب و  ار  نآ  سپ  مدـش . رثأـتم  یـسب  يراوـخ 
هب دنکیم و  ریثأث  نآ  رد  مارکا  نیا  تسا  ناهاشداپ  ياهرس  زا  هلک  نیا  رگا  هک : متفگ  دوخ  اب  متـشاذگ و  وکین  شرف  يور  رب  و  مدیـشاپ ،

سپ دناسریمن . یعفن  نآ  هب  نم  مارکا  دنامیم و  لاح  نیمه  رب  تسا  ناشیورد  ارقف و  ياهرس  زا  رگا  و  ددرگیمرب ، دوخ  لامج  نسح و 
لـصاح ار  وا  یلامج  چیه  دشن و  نآ  رد  رییغت  چـیه  مدرک ، مامتها  نآ  تنیز  مارتحا و  مارکا و  رد  مدرک و  كولـس  نینچ  وا  اب  زور  دـنچ 

رتردق مک  نم  دزن  نامالغ  ریاس  زا  هک  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مدیبلط  دـنکیمن  يریثأت  نآ  رد  نتـشاد  یمارگ  هک  مدـید  نوچ  دـیدرگن .
ندومن و مارکا  هک  متـسناد  درکن . يرثا  چیه  نآ  رد  زین  تلاح  نیا  هک  مدید  دـیناسر . رـس  نآ  هب  شیپ  زا  شیب  يراوخ  هک  مدومرف  دوب و 

. تسا ناسکی  رس  نآ  لاح  هب  تبسن  ندومرف  تناها 
یملع زین  ناشیا  مدومن . لاؤس  ناشیا  زا  هلک  نآ  لاوحا  زا  متفر و  نایاناد  اـمکح و  دزن  هب  مدرک  هدـهاشم  نآ  رد  ار  تلاـح  نیا  نوچ  سپ 

. میامن لاؤس  هک  مدمآ  وت  دزن  هب  تسا  ملح  يرابدرب و  ندعم  ملع و  شناد و  ياهتنم  هاشداپ  هک  متسنادیم  نوچ  و  دنتشادن . نآ  لاوحا  هب 
، هلک نیا  هک  یهد  ربخ  ارم  هک  مراد  سامتلا  نونکا  يدومرف . لاؤس  دوخ  هک  نآ  ات  مدومنیمن  لاؤس  تئرج  مدیـسرتیم و  دوخ  ناج  زا  و 

ناهاشداپ هدید  هک  مدرک  هشیدنا  دوخ  اب  هلک ، نیا  لاح  رد  رکفت  رد  مدش  هدنامرد  نوچ  هک  یتسرد  هب  و  نایادـگ . ای  تسا  ناهاشداپ  رس 
دـندرگیمن و عناق  نآ  هب  دـنروآ  رد  فرـصت  هب  ار  نامـسآ  ریز  مامت  رگا  هک  تسا  ياهبترم  هب  ناشیا  صرح  دـنکیمن و  رپ  زیچ  چـیه  ار 
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مدرک رظن  نینچمه  و  دش . رپ  كاخ  مرد  کی  نزو  زا  مدرک  هظحالم  هک  ار  هلک  نیا  هدید  و  دنرامگیم . نامـسآ  يالاب  ریخـست  رب  تمه 
رگا سپ  دـش . رپ  كاخ  تشم  کی  زا  مدرک  هظحالم  نوچ  دوشیمن . رپ  زیچ  چـیه  هب  دـشاب  ناـهاشداپ  ناـهد  رگا  هک  هلک  نیا  ناـهد  هب 

ياههلک موریم و  ینکیمن  رواب  رگا  و  ماهتشادرب . ناتسربق  زا  ار  نیا  هک  منکیم  مامت  وت  رب  تجح  تسا ، ینیکسم  رس  نیا  هک  ییوگیم 
رهاـظ نم  رب  ناـهاشداپ  ياـههلک  رد  یفرـش  یتلیـضف و  رگا  منادرگیم . رـضاح  وـت  دزن  مروآیم و  نوریب  ار  همه  نانیکـسم  ناـهاشداپ و 

، تسوا هلک  نیا  هک  هاشداپ  نیا  هک  نادـب  سپ  تسا ، یهاشداپ  رـس  هلک  نیا  هک  ییوگیم  رگا  و  موشیم . لیاق  وت  هتفگ  هب  نم  يزاسیم 
و هدیـسر . لاح  نیا  هب  نونکا  تسا و  هتـشاد  دوخ  تایح  لاـح  رد  يراد ، وت  هچنآ  لـثم  تزع  تعفر و  تنیز و  یهاـشداپ و  تکوش و  زا 

ناسکی كاخ  اب  یشاب و  هدیدرگ  نمشد  تسود و  لاماپ  یـشاب و  هداتفا  لاح  نیا  هب  زین  وت  هک  ار  يزور  هاشداپ -  يا  وت -  هب  مدنـسپیمن 
رتمک دنهد  اج  ياهناخ  رد  ار  وت  و  دشاب ، هدش  لدب  يراوخ  هب  تتزع  و  ییاهنت ، هب  تتیعمج  دشاب و  هدروخ  ار  تندب  مرک  و  یـشاب ، هدـش 

ار هک  ره  و  دوش ، دـساف  دروخ و  مه  رب  مامت  وت  ياهلمع  و  دورب ، مدرم  نایم  زا  وت  دای  و  دـنربب ، ثاریم  هب  ار  تیهاـشداپ  و  عرذ ، راـهچ  زا 
و دنوش ، نازیرگ  تنارای  و  دـندرگ ، داش  وت  نانمـشد  و  ددرگ ، یمارگ  یـشاب  هدرک  راوخ  ار  هک  ره  و  ددرگ ، راوخ  یـشاب  هتـشاد  یمارگ 

راوخ ار  وت  رگا  و  یباین ، دـنراد  یمارگ  ار  وت  رگا  و  يونـشن ، دـنهد  زاوآ  ار  وت  رگا  هک  يوش  راتفرگ  یلاح  هب  و  دـنزیرب ، تیور  رب  كاخ 
. دنریگب رگید  نارهوش  هک  دشاب  هاگ  دنوش و  سکیب  تنانز  و  دندرگ ، میتی  تنادنزرف  و  ییاین . مشخ  هب  دننادرگ 

هصق يهمادا 

نآ نوچ  و  تسیرگب . رایـسب  دروآرب و  هالیواو  دایرف  تخیرورف و  شمـشچ  زا  کشا  دـش و  ناساره  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  هاشداپ  سپ 
و دهد ، ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  هک : تفگ  هاشداپ  سپ  تفگ . رایسب  نانخس  نیا  لاثما  زا  رگید  درک ، ریثأت  هاشداپ  رد  شنخـس  هک  دید  درم 

وت بلطم  هک  مروخیم  دنگوس  دوخ  ناج  هب  دنادرگ . راتفرگ  دب  يالب  هب  ار  ناشیا  ادخ  ناگرزب ، زا  دناهدمآرب  نم  درگ  رب  هک  یعمج  نیا 
یکین و هزاوآ  و  دـیدرگ ، بغار  تاریخ  تاـعاط و  هب  و  دومن ، یـصاعم  تاوهـش و  كرت  سپ  مدـیدرگ . اـنیب  دوـخ  ریخ  هب  مدـیمهف و  ار 

لاح نیا  رب  دـیماجنا و  حالـص  ریخ و  هب  وا  تبقاع  و  دـندروآ ، وا  هب  ور  فرط  همه  زا  ملع  لضف و  لها  و  دـش ، رـشتنم  قافآ  رد  وا  حالص 
. امرفب لثم  هنوگنیا  زا  رگید  هک : تفگ  فساذوی  دومن . تقرافم  ایند  زا  ات  دنام 

هنوگره هب  و  دوش . لصاح  يدنزرف  وا  زا  هک  تشاد  شهاوخ  رایسب  دوب و  یهاشداپ  هتـشذگ  هنمزا  رد  هک : دناهدرک  لقن  هک : تفگ  رهولب 
دیدرگ هلماح  وا  نانز  زا  یکی  رمع  رخآ  رد  هک  نآ  ات  دیشخبیمن . هدیاف  دومنیم و  هجلاعم  ار  دوخ  بلطم  نیا  دربیم  نامگ  هک  یجالع 

افج دوخ  تشگزاب  داعم و  زور  هب  تفگ : تشادرب و  یماگ  يزور  داـتفا ، هار  هب  درک و  اـمن  وشن و  نوچ  سپ  دـش . دـلوتم  وا  زا  يرـسپ  و 
دوخ لاح  هب  سپ  درم . دیهاوخ  نآ  زا  دعب  تفگ : تشادرب و  میـس  ماگ  و  دـش . دـیهاوخ  ریپ  تفگ : تشادرب و  رگید  ماگ  سپ  دـینکیم .

. دش وهل  يزاب و  لوغشم  لافطا  روط  هب  تشگزاب و 
هظحالم ارم  دنزرف  علاط  تفگ : درک و  لقن  ار  دنزرف  نآ  لاح  دیبلط و  ار  املع  نامجنم و  دش و  بجعتم  یسب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  هاشداپ 

. دینک نایب  نم  يارب  ار  وا  لاوحا  دینک و  لمأت  وا  راوطا  نیا  رد  دییامن و 
نوچ سپ  دومن . دنتـسناوتن  طابنتـسا  يزیچ  وا  لاوحا  زا  دـندش و  هدـنام  هک  دـندرک  هشیدـنا  وا  لاوـحا  مالعتـسا  رد  ردـق  نآ  هورگ  نآ  و 

: هک تفگ  نامجنم  نآ  زا  یکی  و  دندش . لوغشم  وا  نداد  ریش  هب  هک  داد  ناگیاد  هب  ار  وا  دناناریح  وا  رما  رد  زین  ناشیا  هک  تسناد  هاشداپ 
. دش دهاوخ  نید  نایاوشیپ  زا  ییاوشیپ  لفط  نیا 

تـسد زا  ار  دوخ  يزور  دیـسر . بابـش  نس  هب  رـسپ  نآ  هک  نآ  ات  دـنوشن ، ادـج  وا  زا  هک  تشاـمگ  دـنزرف  نآ  رب  ناـنابهگن  هاـشداپ  سپ 
. تسا هدرم  تسا  ییمدآ  دـنتفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  نیا  هک : دیـسرپ  داتفا . ياهزانج  رب  شرظن  هاگان  دـمآ . رازاب  هب  درک و  صـالخ  نانابـساپ 

: هک دیسرپ 
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حیحص و رتشیپ  هک : دیسرپ  دُرم . دیـسر و  رد  شلجا  دمآ و  رـس  هب  شرمع  مایا  دش و  ریپ  هک : دنتفگ  تسا ؟ هدش  وا  گرم  ثعاب  زیچ  هچ 
. یلب دنتفگ : تفریم ؟ هار  دیماشآیم و  دروخیم و  دوب و  هدنز 

. دومنیم وا  لاوحا  هظحالم  درکیم و  وا  رب  رایـسب  رظن  بجعت  يور  زا  هداتـسیا و  داتفا . يریپ  درم  رب  شرظن  تفر  هار  رگید  ياهراـپ  نوچ 
: دنتفگ تسا ؟ زیچ  هچ  نیا  هک : دیسرپ  سپ 

لفط لوا  درم  نیا  هک : دیـسرپ  تسا . هدـیدرگ  لطاب  فیعـض و  شیاوق  اـضعا و  هتفاـیرد و  ار  وا  يریپ  دراد و  رایـسب  نس  هک  تسا  يدرم 
. یلب دنتفگ : تسا ؟ هدیسر  لاح  نیا  هب  هدوب و 

هدوب و حیحـص  لوا  تفگ : تسا . هدش  رامیب  تسا  يدرم  دنتفگ : دیـسرپ . وا  لاح  زا  دیـسر . يرامیب  درم  هب  هاگان  تشذگرد . نآ  زا  سپ 
. دناهناوید ملاع  مدرم  همه  دییوگیم ، هچنآ  دییوگیم  تسار  امش  رگا  هک  هللاو  تفگ : یلب . دنتفگ : تسا ؟ هدش  رامیب  نآ  زا  دعب 

. دندرب هناخ  هب  هتفرگ ، ار  وا  دندمآ و  رازاب  هب  دنتفاین . هناخ  رد  ار  وا  دندرک ، صحفت  دنداتفا و  رسپ  نآ  رکف  هب  نانابساپ  ناراتـسرپ و  هاگان 
. دیباوخ تشپ  رب  دمآرد  هناخ  هب  نوچ 

: دنتفگ تسا ؟ هدوب  هنوگچ  اهبوچ  نیا  لوا  هک : دیسرپ  داتفا . هناخ  فقس  ياهبوچ  هب  شرظن  سپ 
دنلب ار  هناـخ  نیا  ياـهراوید  دـیاهدیرب و  ار  نآ  نآ  زا  دـعب  هدـش . یتـخرد  هدـش و  گرزب  نآ  زا  دـعب  هدـییور ، نیمز  زا  هدوب  یلاـهن  لوا 

. دناهتخادنا اهنآ  يور  رب  ار  بوچ  نیا  دناهدرک و 
؛ یلب دنتفگ : تسا ؟ هدمآ  نخـس  هب  هدش و  ایوگ  نم  رـسپ  هک  دینک  هظحالم  هک : نالکوم  دزن  هب  داتـسرف  هاشداپ  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد 
املع و دندرک ، لقن  هاشداپ  هب  ار  نانخس  نآ  نوچ  سپ  نایساوسو . ناییادوس و  نانخـس  باب  زا  دیوگیم  دنچ  ینخـس  و  دیوگیم ، نخس 

يامنهر اوشیپ و  وا  هک : تفگ  زاب  هک  لوا  مجنم  نامه  رگم  دـندنام  ناریح  ناشیا  دومن . لاؤس  وا  لاـح  زا  دـیبلط و  رگید  راـب  ار  ناـمجنم 
يروآرد وا  جیوزت  هب  ار  ینز  رگا  هاشداپ  يا  هک : دنتفگ  نایاناد  زا  یـضعب  سپ  دماین . شوخ  وا  نخـس  ار  هاشداپ  و  دوب . دهاوخ  نید  لها 

. دوشیم انیب  دوخ  راک  هب  دوشیم و  لقاع  ددرگیم و  لیاز  وا  زا  ادوس  تلاح  نیا 
مه هب  وا  يارب  دوب  دناوتن  رتهب  وا  زا  هک  لامج  نسح و  تیاهن  اب  ینز  و  نیمز ، فارطا  رد  دومن  صحفت  دیدنسپ و  ار  ناشیا  نخـس  هاشداپ 
راک هب  کی  ره  درک و  عمج  رایسب  نارگیزاب  ناگدنزاون و  ناگدنزاس و  تسارآ و  یسلجم  وا  فافز  يارب  دروآرد و  وا  دقع  هب  دیناسر و 

؟ تسیچ اهادص  نیا  هک : دیسرپ  رسپ  دیدرگ ، دنلب  ناشیا  ياههنارت  اههمغن و  نوچ  دندیدرگ . لوغشم  دوخ 
داش وت  رطاخ  هک  دـناهدرک  عمج  ار  ناـشیا  وت  یـسورع  يارب  هک  دـنابرط  يزاـب و  بعل و  وهل و  هنارت و  همغن و  باـبرا  اـهنیا  هک : دـنتفگ 

مرادن و رسپ  نیا  ریغب  يدنزرف  نم  تفگ : دومن و  بلط  ار  رسپ  نآ  نز  هاشداپ  دش  بش  نوچ  و  تفگن . باوج  دش و  تکاس  رـسپ  ددرگ .
نـسح یناـبز و  نیریـش  نوسفا  هب  تفطـالم و  یناـبرهم و  هویـش  هب  دـنرب  وا  دزن  هب  ار  وت  نوـچ  هک  مهاوـخیم  مرادیم . زیزع  ار  وا  رایـسب 

. ینادرگ لیام  دوخ  يوس  هب  ار  وا  لد  تبحاصم 
شیپ زا  ار  اـیح  هدرپ  دومن و  تفطـالم  یناـبرهم و  رد  عورـش  تفر و  وا  کـیدزن  هب  نز  دـش ، تولخ  دـندرب و  وا  دزن  هب  ار  نز  نوچ  سپ 

. دروآرد شندرگ  رد  تسد  تشادرب و 
ات نک  ربص  ار . تلـصاوم  نیا  دـنادرگ  كرابم  وت  رب  ادـخ  تسا . رایـسب  تبحـص  مایا  تسا و  زارد  بش  هک  نکم  باتـش  هک : تفگ  رـسپ 

. میوش لوغشم  تبحص  هب  میماشایب و  میروخب و 
دوبر ار  نز  نآ  یتسم  هک  ناوج  نآ  درک  ربص  ردق  نآ  و  دیدرگ . ندروخ  بارش  لوغشم  نز  دش و  ندروخ  ماعط  لوغـشم  ناوج  نآ  سپ 

هب هک  نآ  ات  دـیدرگیم  اههچوک  رد  دـمآرد و  رهـش  هب  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  درک و  لفاغ  ار  نانابـساپ  نانابرد و  سپ  تفر . باوخ  هب  و 
ار وا  یـسک  هک  دیـشوپ  ار  رـسپ  نآ  ياـههماج  زا  یـضعب  تخادـنا و  ار  دوخ  ياـههماج  دروخرب . رهـش  نآ  لـها  زا  دوـخ  نسمه  يرـسپ 

دندیسرت دش  حبص  کیدزن  نوچ  و  دنتفر . هار  بش  نآ  مامت  رد  و  دنتفر . نوریب  رهش  نآ  زا  رگیدکی  اب  تشادرب و  ار  رسپ  نآ  و  دسانـشن .
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. دندش ناهنپ  ياهشوگ  رد  دنبایب ، ار  ناشیا  دنیایب و  ناشیا  بقع  زا  هک 
ار داماد  لاوحا  سورع  زا  دندیدن . ار  رـسپ  دـنتفای و  باوخ  رد  ار  وا  دـندمآ ، رتخد  دزن  هب  هاشداپ  رـسپ  ناراکتمدـخ  دـش و  حبـص  نوچ  و 

. تسا هتفر  اجک  هب  منادیمن  متفر . باوخ  هب  نم  دوب و  نم  دزن  لاحلا  تفگ : دندیسرپ ،
. دندروآ هار  هب  ور  هدمآ ، نوریب  شیوخ  نَمکَم  زا  دوخ  قیفر  اب  هاشداپ  رـسپ  دمآرد  بش  نوچ  سپ  دنتفاین . دندرک  بلط  ار  وا  هک  نادنچ 
هب دنتفر و  نوریب  هاشداپ  نآ  تکلمم  زا  هک  نآ  ات  دندومنیم  تفاسم  یط  اهبـش  دندشیم و  یفخم  اهزور  هک  دندرکیم  نینچ  هتـسویپ  و 

. دندش لخاد  رگید  هاشداپ  کلم 
هب ار  وا  هک  وا  اـب  دوب  هدرک  دـهع  تشاد  رتخد  نآ  هب  هک  یتـبحم  يرایـسب  زا  و  لاـمج ، نسح و  تیاـهن  رد  دوب  يرتـخد  ار  هاـشداپ  نآ  و 
ماع عراش  رب  هک  دوب  هدرک  انب  وا  يارب  یلاع  عیفر و  رایسب  ياهفرغ  ببس  نیا  هب  و  دیامن . هدارا  ددنسپب و  وا  هک  یـسک  هب  رگم  دهدن  رهوش 

ددنسپب ار  یسک  رگا  هک  درکیم  رظن  دندومنیم  روبع  عراش  نآ  زا  هک  یمدرم  رب  دوب و  هتسشن  اجنآ  رد  هتسویپ  رتخد  نآ  هک  دوب  فرشُم 
ریـس دوخ  قیفر  اب  هنهک  ياههماج  نآ  اب  هک  داتفا  هاـشداپ  رـسپ  رب  شرظن  هاـگان  دروآ . رد  وا  دـقع  هب  ار  وا  هک  دـیامن  مـالعا  ار  دوخ  ردـپ 

. دنکیم
نم کنیا  هک : داتسرف  ردپ  دزن  تفرگ و  رارق  رتخد  نآ  لد  رد  وا  تبحم  دوب ، عطاس  رـسپ  نآ  نیبج  زا  يونعم  يروص و  تباجن  رون  نوچ 
. دش مهاوخن  یضار  يرگید  هب  الا  هدب و  ناوج  نیا  هب  درک  یهاوخ  جیوزت  یسک  هب  ارم  رگا  مدرک . رایتخا  دوخ  يرهوش  يارب  ار  یسک 

يرگید هب  دیوگیم : و  دوخ ، يرهوش  يارب  تسا  هدیدنـسپ  ار  یـصخش  ترتخد  هک : دنتفگ  وا  هب  دمآ . وا  دزن  هب  رتخد  ردام  لاح  نآ  رد 
هب مامت  تعرس  هب  دومن و  هدهاشم  ار  رسپ  نآ  درک و  رظن  زین  وا  و  دیدرگ ، رورسم  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  یـسب  ردام  دش . مهاوخن  یـضار 
نم هب  ار  ناوج  نآ  تفگ : دمآرب و  رتخد  رصق  هب  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  زین  هاشداپ  دومن . ضرع  ار  لاح  تقیقح  تفر و  هاشداپ  تمدخ 

تفگ و نخس  وا  اب  دمآ و  رسپ  دزن  هب  دومن و  سابل  رییغت  دمآ و  دورف  رـصق  زا  دومن  وا  هدهاشم  رود  زا  دنداد و  ناشن  ار  وا  نوچ  دییامنب .
زا مايدرم  نم  ینکیم ؟ نم  زا  لاؤس  هچ  تسا و  راک  هچ  نم  اب  ار  وت  تفگ : ياهدمآ ؟ اجک  زا  یتسیک و  وت  هک : دومن  لاؤس  وا  لاوحا  زا 

. متسین بیرغ  نم  هک : تفگ  رسپ  دنامیمن . رهش  نیا  مدرم  گنر  هب  وت  گنر  ییامنیم و  بیرغ  وت  تفگ : هاشداپ  نیکاسم . ارقف و 
. درکن دوخ  لاح  نایب  دومن و  ابا  دیامرف  نایب  ار  دوخ  لاوحا  یتسار ، هب  وا  هک  دومن  یعس  دنچ  ره  هاشداپ 

اجک رد  دوریم و  اجک  هب  هک  دنشاب  علطم  و  دنادن ، وا  هک  يوحن  هب  دنشاب  ربخاب  وا  لاوحا  زا  هک  دینادرگ  وا  لکوم  ار  یعمج  هاشداپ  سپ 
نانچ و  تسا . یهاشداپ  رـسپ  ایوگ  و  تسارف ، لقع و  تیاهن  رد  مدید  ار  یناوج  تفگ : و  تشگزاب ، دوخ  يارـسمرح  هب  و  دریگیم . رارق 

. دننادرگ رضاح  ار  وا  هک  داتسرف  وا  بلط  هب  سک  سپ  دیناوخیم . نآ  يارب  ار  وا  امش  هچنآ  هب  دشابن  یشهاوخ  یلیم و  ار  وا  هک  مباییم 
ارم هچ  يارب  تسا و  راـک  هچ  هاـشداپ  اـب  ارم  هک : تفگ  رـسپ  دـبلطیم . ار  وـت  هاـشداپ  هـک : دـنتفگ  دـندمآ و  وا  دزن  هـب  هاـشداپ  ناـمزالُم 

هاـشداپ سلجم  هب  ار  وا  هارکا  هب  دـندرکن و  شوـگ  وا  نخـس  هب  ناـمزالم  دسانـشیمن . ارم  وا  تسین و  یتجاـح  وا  هب  ارم  هـک  دـهاوخیم ،
رتخد و هک  دومرف  هاشداپ  و  دندناشن . یسرک  رب  ار  وا  دنتـشاذگ و  وا  يارب  یـسرک  دومرف  تشاد و  یمارگ  ار  وا  هاشداپ  و  دنتخاس . رـضاح 

دوخ يرهوش  يارب  ار  وـت  مراد و  يرتـخد  ماهدـیبلط . يریخ  راـک  يارب  ار  وـت  ناوـج  يا  هک : تفگ  رـسپ  هب  و  دـندمآ ، هدرپ  سپ  هب  شنز 
یگرزب و تفارـش و  مینادرگیم و  ینغ  ار  وـت  اـم  هک  نکم  اورپ  يزیچیب  رقف و  زا  و  مروآرد . وا  دـقع  هب  ار  وـت  مهاوـخیم  و  هدیدنـسپ ،

. میرادیم ینازرا  وت  هب  تعفر 
. منک نایب  یلثم  وت  يارب  یهاوخیم ، رگا  هاشداپ  يا  تسین . یجایتحا  ییوگیم  هچنآ  هب  ارم  هک : تفگ  رسپ 

. وگب تفگ : هاشداپ 
ناـبحاصم نآ  يزور  تشاد . ناتـسود  ناـبحاصم و  رـسپ  نآ  تشاد و  يرـسپ  دوـب و  یهاـشداپ  هک : دـناهدرک  لـقن  هک : تفگ  ناوـج  نآ 

هک نآ  ات  دـندش  لوغـشم  ندروخ  بارـش  هب  دـمآرد  ناشیا  سلجم  هب  نوچ  دـندیبلط . تفایـض  هب  ار  هاشداپ  رـسپ  دـندرک و  اـیهم  یماـعط 
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هب هک  دمآ  نوریب  داتفا و  شرس  رب  دوخ  هناخ  لها  ياوه  دش و  رادیب  باوخ  زا  بش  فصن  رد  هاشداپ  رسپ  دنداتفا . دندش و  تسم  یگمه 
ملاع رد  داتفا . يربق  رب  شراذگ  هار  ضرع  رد  دمآیم . هار  هب  هناتـسم  درکن و  رادیب  ار  نابحاصم  نآ  زا  کی  چـیه  و  ددرگزاب . دوخ  هناخ 

تیاـغ زا  دیـسر . شماـشم  هب  هدرم  دـنگ  دـش و  لـخاد  ربق  نآ  هب  سپ  تسوا . هناـخ  ربق ، نآ  هک  دـمآ  شرظن  هب  نینچ  یـشوهیب  یتـسم و 
هب ربق  نآ  رد  هک  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  و  دناهدرک . ایهم  وا  يارب  زا  هناخ  رد  هک  تسا  یـشوخ  ياهوب  هک  درک  نامگ  يربخیب  یـشوهیب و 

دناهدرک نفد  ربق  نآ  رد  ياهزات  هدرم  هک  دید  و  دناهدرتسگ . وا  يارب  لزنم  رد  هک  تسا  ياهناگرزب  ياهـشرف  هک  درک  نامگ  دـمآ  شرظن 
وا اب  دیـسوبیم و  ار  وا  بش  ماـمت  دروآرد و  وا  ندرگ  هب  گـنت  تسد  تسوا . قوشعم  هک  دـمآرد  شلاـیخ  هب  ناـنچ  هدـیدرگ . نفعتم  و 

. درکیم يزاب 
زا تافاثک  عاونا  هب  ار  دوخ  ياههماج  دـید و  ياهدـیدنگ  هدرم  ندرگ  رد  ار  دوخ  تسد  درک ، رظن  دـمآزاب و  شوه  هب  دـش و  حبـص  نوچ 

هجوتم یلاحدب  تیاهن  دمآ و  نوریب  دیناسر . مه  هب  میظع  تشحو  لاح ، نآ  زا  دـش و  باتیب  دـنگ  زا  تفای و  هدولآ  نوخ  میر و  كرچ و 
وا یسک  هک  دش  داش  یسب  دمآرد و  دوخ  هناخ  هب  ات  درکیم  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  شوخان ، لاح  نآ  لاعفنا  یگدنمرش و  زا  و  دش ، رهش 

ار دوخ  شوخ  ياهوب  هب  دیـشوپ و  ون  ياههماج  دینادرگ و  هزیکاپ  ار  دوخ  دـنکفا و  ار  دوخ  ياههماج  سپ  درکن . هدـهاشم  لاح  نآ  رب  ار 
. درک وبشوخ 

دوریم ییاج  نینچ  هب  دوخ  رایتخا  هب  رگید  دشاب ، هتـشذگ  وا  رب  یلاح  نینچ  هک  یـسک  هک  يراد  نامگ  هاشداپ . يا  دهد  رمع  ار  وت  ادخ 
. تسا هاشداپ  رسپ  نآ  لاح  لثم  زین  نم  لاح  تفگ : هن . تفگ : هاشداپ  دنکیم ؟ رایتخا  ار  یلاح  نینچ  و 

؟ دیامنیمن تبغر  دیهاوخیم  امش  هچنآ  هب  ناوج  نیا  هک  متفگن  تفگ : هدومن و  تافتلا  رتخد  نز و  بناج  هب  هاشداپ  سپ 
تـصخر رگا  دومنن . تبغر  وا  هب  ببـس  نیا  هب  يدرکن و  نایب  وا  يارب  دـیاب  هچنانچ  ارم  رتخد  تالامک  فاصوا و  هک : تفگ  رتخد  رداـم 

. دیوگب نخس  وت  اب  دیآ و  وت  ربارب  هب  هک  دهاوخیم  نم  نز  هک : تفگ  رسپ  نآ  اب  هاشداپ  میوگب . نخـس  وا  اب  میآ و  نوریب  نم  ییامرفیم 
زا تفگ : تسشن و  دمآ و  نوریب  نز  سپ  دیایب . دهاوخ ، رگا  هک : تفگ  رسپ  هتفگن . نخس  یسک  اب  هدماین و  یـسک  روضح  هب  زورما  ات  و 
هک نک  لوبق  تسین . راوازـس  یتـمعن  نینچ  در  و  هداتـسرف ، وت  يوس  هب  ناـیاپیب  تمعن  ناوارف و  ریخ  یلاـعت  قح  هک  نکم  اـبا  هلماـعم  نیا 
وا هب  لامک  ییانعر و  ییابیز و  لامج و  نسح و  زا  ياهرهب  هچ  راگدرورپ  هک  ینیبب  رگا  هک  یتسرد  هب  مروآرد . وت  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد 

درک و هاشداپ  هب  ور  رـسپ  سپ  دش . یهاوخ  نایملاع  دوسحم  ییامن  رایتخا  ار  وا  رگا  تسناد و  یهاوخ  ار  تمعن  نیا  ردـق  هدومرف  تمارک 
دندرک قافتا  رگیدـکی  اب  نادزد  زا  یعمج  هک : تفگ  ناوج  نآ  یلب . تفگ : هاشداپ  منک ؟ ناـیب  یلاـثم  لاـح  نیا  يارب  یهاوخیم  تفگ :

نایم رد  و  دندوب . هدیدن  زگره  هک  دندید  اهعاتم  دندش . لخاد  هنازخ  راوید  ریز  زا  دندز و  یبقن  سپ  يدزد . هب  دنور  هاشداپ  هنازخ  هب  هک 
رتهب وبـس  نیا  زا  هنازخ  نیا  ياهعاتم  نایم  رد  هک : دنتفگ  رگیدـکی  اب  دـندوب . هدز  نآ  رب  الط  زا  يرهُم  و  الط ، زا  دوب  یگرزب  يوبـس  اهنآ 
سپ دوب . دـهاوخ  رتهب  هنازخ  نیا  هعتما  ریاس  زا  هتبلا  تسوبـس  نیا  رد  هچنآ  و  دـناهدز ، نآ  رب  الط  رهم  دـناهتخاس و  ـالط  زا  تسین ؛ يزیچ 

دندوشگ ار  وبس  نآ  رد  نوچ  سپ  دننک . تنایخ  یضعب  ادابم  هک  دندوب  هارمه  یگمه  و  یناتسین ، هب  دندرب  دنتفرگرب و  ار  الط  يوبـس  نآ 
هک يراد  نامگ  هاشداپ . يا  دهد  رمع  ار  وت  ادخ  دنتـشک . ار  یگمه  دندرک و  هلمح  تعامج  نآ  رب  دوب ؛ وبـس  نآ  رد  هدنـشک  یعفا  دـنچ 

: هک تفگ  رسپ  هن . تفگ : هاشداپ  دوریم ؟ وبـس  نآ  رـس  رب  رگید  دناد ، ار  وبـس  نآ  لاح  دشاب و  هدینـش  ار  تعامج  نآ  لاوحا  هک  یـسک 
هک دنیبب  رگا  هک  اریز  میوگ . نخس  وا  اب  میآ و  نوریب  هک  امرف  تصخر  ارم  هک : تفگ  دوخ  ردپ  هب  رتخد  سپ  تسا . لاح  نیمه  نم  لاح 

. درک دـهاوخ  نم  يراگتـساوخ  لوبق  راـیتخایب  هتبلا  هدومرف  اـطع  نم  هب  ییاـبیز  يربـلد و  ییوکین و  نسح و  زا  ياهبترم  هچ  یلاـعت  قـح 
یـسک ربارب  رد  زورما  ات  و  دـیوگ . نخـس  وت  اب  باجح  یب  دـیآ و  وت  روضح  هب  هک  دـهاوخیم  نم  رتخد  هک : تفگ  ناوج  نآ  هب  هاـشداپ 

هدرپ زا  لالد  جنَغ و  و  لامج ، نسح و  تیاهن  اب  رتخد  نآ  سپ  دیایب . دهاوخ ، رگا  هک : تفگ  ناوج  نآ  هتفگن . نخـس  هناگیب  اب  هدـماین و 
؟ توارط نسح و  تراضَن و  تجَهب  ییورشوخ و  ییوکین و  رد  ياهدید  نم  لثم  یسک  زگره  ایآ  هک : تفگ  رـسپ  نآ  هب  دیمارخ و  نوریب 
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. نکم التبم  دوخ  قارف  هب  ار  ینم  نوچ  نکم و  افج  نم  اب  ماهدیرخ . ناج  هب  ار  وت  تبحم  ماهدیدنسپ و  ار  وت  نم  و 

هصق يهمادا 

لقن هک : تفگ  ناوج  یلب . تفگ : هاشداپ  مروایب ؟ دـشاب  نم  لاح  دـهاش  هک  یلثم  وت  يارب  یهاوخیم  تفگ : درک و  هاـشداپ  هب  ور  ناوج 
رـسپ ود  نآ  زا  یکی  هاگبرح ، رد  دراد و  ور  ياهبراحم  رگید  هاشداپ  اب  ار  هاـشداپ  نیا  سپ  تشاد . رـسپ  ود  دوب ، یهاـشداپ  هک : دـناهدرک 

. دنزب وا  رب  یگنس  درذگب  وا  رب  هک  ره  هک  دومرف  مکح  دندرک و  سبح  ياهناخ  رد  ار  رسپ  نآ  هک  دومرف  سپ  دش . رگید  هاشداپ  نآ  ریسا 
، دوخ ردارب  بناج  هب  مورب  هک  ارم  هد  تصخر  هک : تفگ  دوخ  ردپ  هب  رـسپ  نآ  ردارب  سپ  دنام . سبح  رد  یتدـم  لاح  نیا  رب  رـسپ  نآ  و 
ار دوخ  رفس  هیهت  سپ  رادرب . دوخ  اب  نابـسا  هِعتما و  لاوما و  زا  یهاوخ  هچنآ  ورب و  تفگ : هاشداپ  درک . مناوت  صالخ  ار  وا  هلیح  هب  دیاش 

کیدزن نوچ  و  دش . هاشداپ  نآ  کلم  هجوتم  تشادرب و  دوخ  اب  رامشیب  هدنزاون  هدنناوخ و  نانز  رایـسب و  هعتما  نابابـسا و  درک و  تسرد 
یبسانم لزنم  رهش  نوریب  رد  و  دنیامن ، لابقتسا  ار  وا  هک  دومرف  رما  ار  رهش  مدرم  دش و  ربخاب  وا  موُدق  زا  هاشداپ  دیسر ، هاشداپ  نآ  رهش  هب 

مدرم اـب  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  ناـمالغ  دوشگ و  ار  دوخ  ياـهعاتم  تفرگ  رارق  لزنم  نآ  رد  هاـشداپ  رـسپ  نوـچ  و  دوـمرف . نییعت  وا  يارب 
یگمه نوچ  و  دنشورفب . ناشیا  هب  نازرا  تمیق  هب  ار  اهعاتم  دنیامن و  هلهاسُم  ناشیا  اب  هلماعم  ادوس و  رد  دنوش و  شورف  دیرخ و  لوغـشم 

هب دوب . هتسناد  ار  دوخ  ردارب  نادنز  و  دمآرد . رهـش  هب  ییاهنت  هب  درک و  لفاغ  ار  ناشیا  هاشداپ  رـسپ  دندش ، لوغـشم  هلماعم  هب  رهـش  مدرم 
وا رب  هزیرگنـس  نوچ  هن . ای  دراد  تاـیح  شردارب  هک  دـیامن  مولعم  هک  دـنکفا  نادـنز  نآ  رد  تشادرب و  هزیرگنـس  دـمآ و  نادـنز  نآ  دزن 

. ارم یتشک  تفگ : دروآرب و  دایرف  دروخ 
ام تدم  نیا  رد  و  يدومن ؟ عزَف  نینچ  هک  دمآ  شیپ  هچ  ار  وت  و  يدرک ، دایرف  ارچ  هک : دندیـسرپ  دندش و  عمج  وا  رـس  رب  نانابنادنز  سپ 

نیا هزیرگنـس  زا  نونکا  يدماین . دایرف  هب  يدرکن و  عزج  دنتخادنا و  نارگ  ياهگنـس  وت  رب  مدرم  میدرک و  میظع  ياهتـسایس  اهباذع  ار  وت 
تشگرب و دوخ  لزنم  هب  شردارب  سپ  دیامنیم . انشآ  درم  نیا  و  دنتخانـشیمن ، ارم  دندوب و  هناگیب  اهنآ  تفگ : يدمآ ؟ دایرف  هب  ارچ  درم 

مدرم مامت  دش ، رگید  زور  نوچ  دیـشاب . هدیدن  نآ  لثم  زگره  هک  میاشگب  امـش  يارب  یعاتم  هک  دـییایب  زین  ادرف  هک : تفگ  رهـش  مدرم  هب 
نارگیزاـب و اههدـنزاون و  اههدـنزاس و  دــندوشگ و  ناـشیا  يارب  ار  شیاـهعاتم  هـک  دوـمرف  سپ  ادوـس . يارب  دنتفاتــش  وا  يوـس  هـب  رهش 

مدرم هک  دید  نوچ  و  دننادرگ . دوخ  لوغشم  ار  مدرم  ياهویـش  هب  کی  ره  هک  دومرف  ار  بعل  وهل و  باحـصا  برط و  بابرا  نازابتبعل و 
ردارب نادنز  هب  دمآرد و  رهـش  هب  یفخم  هدومن ، لمع  هتـشذگ  زور  تنـس  هب  دـندیدرگ ، اشامت  شیع و  ادوس و  دـیرخ و  لوغـشم  یگمه 

ار وا  و  مراذـگیم . مهرم  ار  وت  ياـهتحارج  منکیم و  اوادـم  ار  وت  هک  روـخم  مغ  تفگ : دـیرب و  ار  وا  ياهدـنب  اـهریجنز و  دـش و  لـخاد 
رب ار  وا  دیناسر ، مه  هب  تکرح  تردق  دمآ و  حالصا  هب  یکدنا  نوچ  و  تشاذگ . مهرم  وا  ياهتحارج  رب  دروآ و  نوریب  رهـش  زا  هتفرگرب 

دوخ نطو  بناـج  هب  نیـشنب و  یتشک  نآ  رب  وت . يارب  ماهدرک  اـیهم  یتشک  و  یـسریم . اـیرد  هب  هک  هار  نیا  زا  ورب  تفگ : دروآ و  هار  رس 
. وش هناور 

. دوب یمیظع  ياهدژا  هاچ  نآ  رد  هک  داتفارد  یهاچ  رد  درک و  مگ  ار  هار  دوخ  سوحنم  علاط  هب  دمآ ، هار  يردـق  سوبحم  ردارب  نآ  نوچ 
هدزاود تخرد  قاـس  رب  دـنراد و  اوأـم  لوغ  هدزاود  تخرد  رـس  رب  هک  دـید  دـنکفا ، تخرد  نآ  هب  رظن  نوچ  دوب . یتخرد  هاـچ  نآ  رد  و 
اههلیح عاونا  هب  درک و  رایسب  یعـس  سپ  دبای . تاجن  اهدژا  هاچ و  زا  ات  دور  الاب  تخرد  نآ  رب  تسیابیم  و  دناهدرک ، هیبعت  هنهرب  ریـشمش 

ار دوخ  هتفای  یـصالخ  نالوغ  نآ  زا  نوسفا  دص  هب  دـیناسر و  تخرد  نآ  ياههخاش  زا  یخاش  هب  ار  دوخ  تفر و  الاب  تخرد  نآ  قاس  زا 
. دیسر دوخ  هناخ  هب  دش و  راوس  یتشک  رب  دیسر و  ایرد  هب  دیناسر و  هار  هب 

هکلهم نینچ  هب  ار  دوخ  ددرگرب و  ییاج  نینچ  هب  دوخ  رایتخا  هب  رگید  یسک  نینچ  هک  يراد  نامگ  هاشداپ . يا  دنک  زارد  ار  وت  رمع  ادخ 
رتخد نز و  هاشداپ و  سپ  يدینـش . ار  شلاـح  هک  تسا  ناوج  نآ  لاـح  لـثم  زین  نم  لاـح  هک : تفگ  ناوج  هن . تفگ : هاـشداپ  دـنکفیب ؟
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شوگ رد  رس  دمآ و  هاشداپ  رـسپ  دزن  هب  دوب  هدش  هاشداپ  رـسپ  قیفر  هک  يرـسپ  نآ  لاح  نیا  رد  دندش . سویأم  ناوج  نآ  لوبق  زا  یگمه 
نم حاکن  هب  دـیاش  ییامن ، يراگتـساوخ  نم  يارب  هک  مراد  ساـمتلا  ییاـمرفیمن ، لوبق  ار  رتخد  نیا  وت  هاـگره  هک : تفگ  تشاذـگ و  وا 

دنکفا نم  رس  رب  ار  تمحرم  هیاس  نیا  دنادیم ، تحلصم  هاشداپ  رگا  هک : دیوگیم  نم  قیفر  هک : تفگ  هاشداپ  هب  هاشداپ  رـسپ  دنروآرد .
هب یگمه  سپ  دوب . هدش  یعمج  قیفر  يدرم  هک : دـنامیم  نآ  هب  نم  قیفر  نیا  لثم  هک : تفگ  سپ  دروآرد . نم  دـقع  هب  ار  دوخ  رتخد  و 

رایـسب نالوغ  اجنآ  رد  هک  ياهریزج  کـیدزن  تسکـش  ناـشیا  یتشک  دـنتفر  هار  ياهراـپ  نوچ  دـندرک . هناور  ار  یتشک  دنتـسشن و  یتشک 
. دندرکیم رظن  دندوب و  هدش  فرـشُم  ایرد  رب  نالوغ  نآ  و  دنکفا . هریزج  نآ  هب  ایرد  ار  وا  دندش و  قرغ  یگمه  درم  نآ  ناقیفر  و  دندوب .

نوچ و  حبـص . ات  تشاد  تبحـص  وا  اب  دروآرد و  وا  حاکن  هب  ار  دوخ  دش و  وا  قشاع  دید و  ار  وا  دـمآ و  درم  نآ  کیدزن  هدام  لوغ  سپ 
. دوخ نابحاصم  نارای و  نایم  ار  وا  ياضعا  درک  تمسق  تشک و  ار  درم  نآ  دش  حبص 

نآ رد  و  درب ، ار  وا  دـش و  وا  قشاع  نالوغ  هاشداپ  رتخد  داتفا ، هریزج  نآ  هب  هک  ار  رگید  صخـش  داد . ور  هعقاو  نیا  لثم  یناـمز  زا  دـعب  و 
و درکیمن . باوخ  سرت  زا  حبـص  اـت  تشاد  ربخ  قباـس  درم  نآ  هعقاو  زا  نوچ  درم  نآ  و  دومنیم . ترـشابم  فیلکت  ار  وا  حبـص  اـت  بش 

هریزج نآ  رانک  رد  یتشک  اقافتا ، دیناسر . ایرد  لحاس  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  درم  نآ  تساخرب ، وا  لتق  هیهت  هب  لوغ  نآ  دش و  حبص  نوچ 
اب دـندرک و  یتشک  راوس  ار  وا  دـندرک و  محر  وا  رب  ناشیا  دومن . هثاغتـسا  ناشیا  هب  و  ار ، یتشک  نآ  لها  دز  دایرف  سپ  دوب . هدـش  رـضاح 
وا اب  هک  يدرم  نآ  دش  هچ  هک : دندیـسرپ  دندمآ و  لوغ  نآ  بناج  هب  نالوغ  دش  حبـص  نوچ  و  دـندیناسر . شلها  هب  ار  وا  دـندرب و  دوخ 
وت ام  ياهدادن . هصح  ام  هب  ياهدروخ و  اهنت  ار  وا  هتبلا  دنتفگ : دندومن و  وا  بیذکت  نالوغ  تخیرگ . نم  زا  تفگ : يدروآ ؟ زور  هب  بش 
وا دزن  دمآ و  درم  نآ  هناخ  هب  ات  درک  رفس  بآ  يور  رب  راچان  هب  لوغ  نآ  سپ  ام . دزن  يزاسن  رضاح  ار  وا  رگا  میـشکیم  وا  ضوع  رد  ار 

تاـجن نآ  زا  ارم  دوخ  لـضف  هب  یلاـعت  قح  داد و  ور  یمیظع  يـالب  رفـس  نیا  رد  تفگ : تشذـگ ؟ نوچ  وـت  رفـس  نیا  تفگ : تسـشن و 
: تفگ ياهدرک ؟ عمج  رطاخ  ياهدـش و  صالخ  ناشیا  زا  صخـشم  نونکا  هک : تفگ  لوغ  نآ  درک . لقن  وا  هب  ار  نالوغ  هصق  و  دیـشخب .
ار لوغ  نآ  درک و  هثاغتـسا  عرـضت و  هب  عورـش  درم  نآ  مربـب . ار  وت  هک  ماهدـمآ  و  يدوـب ، نم  دزن  بش  هک  ملوـغ  ناـمه  نم  تفگ : یلب .

درک محر  نآ  رب  لوغ  نآ  دشاب . نم  زا  هب  هک  منکیم  تلالد  یـسک  هب  ار  وت  دوخ  ضوع  هب  نم  هک  رذگب  نم  نتـشک  زا  هک : داد  دنگوس 
درم نیا  نم و  ناـیم  ونـشب و  ارم  نخـس  هاـشداپ ! يا  هک : تفگ  لوغ  دـنتفر و  هاـشداپ  هناـخ  هب  رگیدـکی  اـب  دومن و  لوـبق  ار  وا  ساـمتلا  و 

! هاـشداپ يا  دـنکیم . يرود  نم  تبحـص  زا  دراد و  تهارک  نم  زا  وا  و  مرادیم ، تسود  رایـسب  ار  وا  مدرم و  نیا  نز  نم  نـک . همکاـحم 
وا هتفیرف  و  ار ، وا  دیدنسپ  رایسب  دومن  هدهاشم  لامج  نسح و  تیاهن  اب  ار  نز  نآ  هاشداپ  نوچ  نک . مکح  درم  نیا  نم و  نایم  قح  قفاوم 

: تفگ ماهدش . وا  قشاع  هتفیرف و  رایـسب  نم  هک  راذگاو  نم  هب  یهاوخیمن  ار  نز  نیا  وت  رگا  تفگ : دیبلط و  تولخ  هب  ار  درم  نآ  دـش و 
ناهاشداپ بسانم  یـسک  نینچ  دراد و  هاشداپ  تبحـص  تقایل  قحلا  و  مرادیمرب . وا  زا  تسد  نم  تسه  وا  تبحـص  لیم  ار  هاشداپ  هاگره 

باوخ هب  هاشداپ  رحـس  نوچ  درک و  شیع  وا  اب  بش  درب و  هناخ  هب  ار  وا  هاشداپ  سپ  میتسین . وا  تبحـص  لباق  ریقف  مدرم  ام  لاـثما  تسا و 
یـسک يراد  نامگ  ایآ  هاشداپ  يا  دومن . تمـسق  دوخ  نارای  نایم  هدرب ، هریزج  هب  ار  وا  تشوگ  درک و  هراپهراپ  تشک و  ار  وا  لوغ  تفر 
نانخس نیا  رسپ  نآ  نوچ  هن . تفگ : هاشداپ  دنادرگ ؟ نالوغ  نآ  راتفرگ  ار  دوخ  ددرگرب و  عضوم  نآ  هب  زاب  دناد و  ار  یلاح  نینچ  هک  ار 

صخرم هاشداپ  زا  ود  ره  سپ  دـیآیمن . نم  راک  هب  مهاوخیمن و  ار  رتخد  نیا  موشیمن و  ادـج  وت  زا  نم  تفگ : دینـش  هاشداپ  رـسپ  زا  ار 
تربـع ناـهج  لاوـحا  زا  دـندومنیم و  تحایـس  نـیمز  فارطا  رد  دـندرکیم و  یلاـعت  قـح  تداـبع  هتــسویپ  و  دـندمآ ، نوریب  دـندش و 

ملع هزاوآ  دش و  دنلب  رایسب  رسپ  نآ  هجرد  و  دومرف ، تیاده  نید  هار  هب  ار  رایـسب  هورگ  ناشیا  هلیـسو  هب  یلاعت  قح  هک  نآ  ات  دنتفرگیم .
تاجن یهارمگ  تلالـض و  زا  ار  وا  هک  داتفا  دوخ  ردـپ  رکف  هب  سپ  دـش . رـشتنم  ملاـع  قاـفآ  رد  وا  تـالامک  عرو و  دـهز و  تداـبع و  و 

هب ار  ام  یلاعت  قح  هک  دناسریم  تمالـس  تدنزرف  هک : تفگ  دمآ  ردـپ  دزن  هب  لوسر  نوچ  داتـسرف . دوخ  ردـپ  دزن  هب  یلوسر  و  دـشخب .
تسین راوازس  میاهدرک . ییامنهار  یهلا  یگدنب  هب  میاهدروآرد و  قح  هار  هب  ار  رایسب  هورگ  یهلا  قیفوت  هب  ام  و  هدومرف ، تیاده  قح  نید 
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و تفاتش ، وا  تمدخ  هب  دوخ  تیب  لها  اب  دومن و  لوبق  ردپ  سپ  يدرگ . مورحم  تداعس  نیا  زا  ینامب و  تلالض  تلاهج و  نیا  رد  وت  هک 
ار فساذوی  دیناسر ، اجنیا  هب  ار  نخـس  رهولب  نوچ  دندیدرگ . زیاف  يورخا  تداعـس  هب  دنتفرگ و  شیپ  ار  وا  هقیرط  دندمآرد و  وا  نید  هب 
حـالف و ریخ و  باوـبا  هک  تسناد  هک  نآ  اـت  دوـمنیم  ددرت  وا  تمدـخ  هب  رگید  زور  دـنچ  و  درک ، تعجارم  دوـخ  لزنم  هب  دوـمن و  عادو 
. تفر نوریب  راید  نآ  زا  دومن و  عادو  هیلکلاب  ار  وا  سپ  هتفای . تیاده  نیبم  نید  قح و  هار  هب  هدش و  هداشگ  وا  يور  رب  حالـص  تیاده و 

. دیامن تیاده  ار  قلخ  هماع  دور و  تدابع  نید و  لها  بناج  هب  هک  دش  نآ  ماگنه  هک  نآ  ات  دنام  نیگمغ  ریگلد و  اهنت و  فساذوی  و 
یتمالس ریخ و  داب  وت  رب  تفگ : داتسیا و  وا  دزن  هب  دش و  رهاظ  وا  رب  تولخ  رد  و  داتـسرف ، وا  يوس  هب  ار  هکئالم  زا  یکلم  یلاعت  قح  سپ 

تلاـهج و ملظ و  قسف و  هب  یگمه  هک  هدـش ، راـتفرگ  تاـناویح  میاـهب و  ناـیم  رد  یناـسنا  وت  هک  یتـسرد  هب  يدزیا . ترـضح  بناـج  زا 
هداتـسرف تسا . قیالخ  عیمج  دنوادخ  راگدرورپ و  هک  الع  لج و  قح  بناج  زا  مالـس  تیحت و  اب  وت  يوس  هب  ماهدمآ  دنراتفرگ . تلالض 

اـیند و روما  زا  تسا  ناـهنپ  وت  رب  هک  ار  دـنچ  يرما  میاـمن  میلعت  وت  هب  و  یهلا ، ياـهتمارک  هب  مهد  تراـشب  ار  وت  هک  وت  يوس  هب  ارم  تسا 
ایند ياهتوهـش  و  نکفیب ، دوخ  زا  ار  ایند  سابل  و  ورم . نوریب  نم  هتفگ  زا  امن و  راـیتخا  ارم  تروشم  نک و  لوبق  ارم  تراـشب  سپ  ترخآ .

. تسین ترسح  ینامیـشپ و  زجب  نآ  تبقاع  درادن و  ماود  تابث و  هک  ار  یناف  تنطلـس  لیاز و  یهاشداپ  نک  كرت  و  نک ، رود  دوخ  زا  ار 
شاب وگتسار  و  ددرگیمن . ریغتم  زگره  هک  ار  یتحار  و  دوشیمن ، یضقنم  زگره  هک  ار  ییداش  درادن ، لاوز  هک  ار  ییهاشداپ  نک  بلط  و 

توعد تشهب  يوس  هب  ار  ناـشیا  هک  دوب  یهاوخ  مدرم  ماـما  اوشیپ و  وت  هک  یتـسرد  هب  نک . دوـخ  هشیپ  ار  تلادـع  و  لاـعفا ، لاوـقا و  رد 
. ییامن

تعاطا دیامرف  مراگدرورپ  ار  هچنآ  نم  تفگ : درک و  رکش  ار  یلاعت  قح  داتفارد و  هدجـس  هب  دینـش  اهتراشب  نآ  کلم  زا  فساذوی  نوچ 
ار دوخ  راگدرورپ  منکیم و  دـمح  ار  وت  هک  امرف  رما  نآ  هب  ارم  ینادیم  نم  حالـص  هچنآ  سپ  میامنیمن . زواجت  وا  هدومرف  زا  منکیم و 
و هدیشخب ، تاجن  نید  نانمشد  رش  زا  ارم  هدومرف و  ینابرهم  محر و  نم  هب  وا  هک  اریز  منکیم . رکش  هداتـسرف  نم  حالـصا  يارب  ار  وت  هک 

. ياهدیدرگ لزان  نآ  يارب  وت  هک  مدوب  رما  نیمه  هشیدنا  رد  هتسویپ  نم 
. درب مهاوخ  نوریب  ار  وت  دمآ و  مهاوخ  وت  دزن  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  نم  هک : تفگ  کلم 

. نتفر نوریب  يارب  زا  شاب  ایهم 
. تخاسن علطم  ینعم  نیا  رب  ار  سک  چیه  دوب و  فورـصم  نآ  رب  شتمه  یگمه  درک و  تسرد  دوخ  اب  ار  نتفر  نوریب  مزع  فساذوی  سپ 
: تفگ و  دـندوب . باوخ  رد  همه  مدرم  هک  یماـگنه  رد  دـش  لزاـن  وا  رب  بش  فصن  رد  کـلم  نآ  دـمآرد ، نتفر  نوریب  تقو  نوـچ  سپ 

. تسین زیاج  ریخأت  رگید  هک  زیخرب 
. دوخ ریزو  زا  ریغب  دومرفن  يدحا  هب  زار  نآ  ياشفا  تساخرب و  فساذوی 

اجک تفگ : درک و  هدجـس  ار  وا  دـمآ و  وا  دزن  هب  دوب  ناشیا  دـالب  زا  یـضعب  مکاـح  هک  ییوراـبیز  ناوج  دوش  راوس  هک  تساوخ  نوچ  و 
لماک اناد و  تیعر و  لاوحا  حلـصم  وت  هک  یتسرد  هب  و  داد . دـهاوخ  ور  یگنت  تدـش و  مایا ، نیا  رد  ار  ام  هک  هاشداپ ، رـسپ  يا  يوریم 

. يدوب
هب ام  لاح ، ات  ياهدـش  دـلوتم  وت  هک  زور  نآ  زا  هک  شاب  ام  دزن  يزادـنایم ؟ تنحم  هب  ار  ام  يراذـگیم و  ار  دوخ  دالب  کلم و  تیعر و 

. هدیسرن ام  هب  ییگنت  یتفآ و  ییالب و  میاهدینارذگ و  تمعن  یناوارف و  شیاسآ و 
ارادم ناشیا  اب  امن و  كولـس  وکین  دوخ  تکلمم  لها  اب  شاب و  دوخ  دالب  رد  وت  تفگ : دـینادرگ و  تکاس  هدومرف  یلـست  ار  وا  فساذوی 

یهارمه ددـم و  رما  نآ  رد  ارم  وت  رگا  دومن . دـیابیم  لمع  دـناهدومرف  هک  يرما  هب  و  تفر ، دـیابیم  دناهداتـسرف  هک  اـجنآ  هب  ارم  و  نک .
. تشاد یهاوخ  یبیصن  ياهرهب و  نم  لمع  زا  ییامن 

، داتفا هار  هب  هدایپ  دمآ و  دورف  بکرم  زا  نآ  زا  دعب  و  تفر . دورب ، هراوس  هک  دوب  هدش  رومأم  هک  هار  ردق  نآ  دش و  راوس  تفگب و  ار  نیا 
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باوج هچ  منیبب و  ار  وت  ردام  ردپ و  ور  هچ  هب  هک : تفگیم  درکیم و  یباتیب  تسیرگیم و  دـنلب  زاوآ  هب  دیـشکیم و  ار  وا  بسا  ریزو  و 
یهاوخ رازآ  تقشم و  یتخس و  تقاط  هنوگچ  وت  و  دنشکب ؟ ارم  يراوخ  هچ  هب  دننک و  تسایس  ارم  باذع  هچ  هب  ایآ  و  میوگب ؟ ناشیا  هب 

ندـب و  ياهدوبن ؟ اـهنت  زور  کـی  زگره  هک  درک  یهاوخ  ربـص  ییاـهنت  تشحو و  رب  هنوگچ  و  ياهدرکن ؟ تداـع  نآ  هب  زگره  هک  تشاد 
دـینادرگ و تکاس  ار  وا  فساذوی  سپ  تشاد ؟ دـهاوخ  ندـیباوخ  خولک  كاخ و  يور  رب  یگنـشت و  یگنـسرگ و  باـت  نوچ  وت  كزاـن 

. دیشخب وا  هب  ار  دوخ  دنبرمک  بسا و  داد و  یلست 
هک يوریم ، هک  اج  ره  هب  ربب  دوخ  اب  راذگماو و  ارم  نم  ياقآ  دیـس و  يا  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  شیاپ  داتفا و  فساذوی  ياپ  رب  ریزو 

تفر و مهاوخ  نوریب  اهارحـص  هب  يربن ، دوخ  اـب  يراذـگب و  ارم  رگا  و  دوب . دـهاوخن  موق  نیا  ناـیم  رد  یتمرح  یتـمارک و  وت  زا  دـعب  ارم 
. دشاب اجنآ  رد  یمدآ  هک  تفر  مهاوخن  ياهناخ  هب  زگره 

دیـسر و دهاوخن  وت  هب  يررـض  هللاءاشنا  هک  هدم  هار  دوخ  رطاخ  هب  يدب  تفگ : دومرف و  یلـست  دومن و  يرادلد  ار  وا  فساذوی  رگید  راب 
دراد یمارگ  ار  وت  هک  درک  مهاوخ  ماغیپ  وا  هب  ار  وت  شرافس  داتسرف و  مهاوخ  هاشداپ  دزن  هب  یسک  نم  و  دید . یهاوخن  یبوخ  ریخ و  ریغب 

. دیامن ناسحا  یکین و  وت  اب  و 
. شوپب ارم  ياههماج  تفگ : دیشخب و  ریزو  هب  دنک و  دوخ  رب  زا  ار  هناهاشداپ  ياههماج  فساذوی  سپ 

و ور ، هاشداپ  دزن  هب  رادرب و  ارم  سابل  بکرم و  بابسا و  هک : تفگ  ریزو  هب  و  دزیم . رـس  رب  هتـسویپ  هک  ار  ییاهبنارگ  توقای  داد  وا  هب  و 
هب وگب  و  ناـسرب ، فارـشا  ارما و  یگمه  هب  وا و  هب  ارم  مالـس  هدـب و  وا  هب  ار  توقاـی  نیا  نک و  هدجـس  میظعت  يور  زا  ار  وا  یـسرب  نوچ 

كرت ار  یناف  مدرک و  تبغر  یقاب  رد  مدـش ، ددرم  اهنآ  نایم  رد  مدرک و  رظن  یقاب  ترخآ  یناـف و  ياـیند  لاـح  رد  نم  نوچ  هک : ناـشیا 
ار ناگناگیب  نانمشد و  مدرک ، هناگیب  رای و  نایم  زیمت  متخانش و  ار  دوخ  نمشد  تسود و  متسناد و  ار  دوخ  بسح  لصا و  نوچ  و  مدرک .

. متسویپ دوخ  بسح  لصا و  هب  مدرک و  كرت 
دای دنیبیم  وت  رب  رد  ارم  ياههماج  نوچ  و  دوشیم . لاحـشوخ  ددرگیم و  عمج  شرطاخ  دـنیبیم  ار  توقای  نیا  نوچ  مردـپ  هک  نادـب  و 

. دناسرب وت  هب  یهورکم  یبیسآ و  هک  نیا  زا  دوشیم  عنام  ار  وا  ینعم  نیا  و  وت ، هب  تبسن  ارم  تبحم  ارم و  دروآیم 
هک دید  اجنآ  رد  یمیظع  تخرد  و  دیسر ، ياهداشگ  يارحص  هب  هک  نآ  ات  دروآ  هار  هب  ور  فساذوی  تشگرب و  رهـش  يوس  هب  ریزو  سپ 

ییوکین و تیاغ  رد  دومن  هدهاشم  یتخرد  و  یگزیکاپ ، افص و  تیاهن  رد  دید  ياهمـشچ  دمآ ، کیدزن  هب  نوچ  هتـسُر . ياهمـشچ  بل  رب 
عیمج زا  دیـشچ  ار  تخرد  نآ  هویم  نوچ  و  تشاد . رایـسب  ياـههخاش  تخرد  نآ  و  دوب . هدـیدن  تخرد  یبوخ  نآ  هب  زگره  هک  ییاـنعر 

رد دش و  داش  یـسب  لاوحا  نآ  هدهاشم  زا  دناهدمآ . عمج  تخرد  نآ  رب  اصحا  دحیب و  ناغرم  هک  دید  و  تفای . رتنیریـش  ملاع  ياههویم 
بآ همشچ  و  دوب ، هدیسر  وا  هب  هک  توبن  تراشب  هب  ار  تخرد  دومن  هیبشت  سپ  درکیم . لاح  نیا  ریبعت  دوخ  اب  داتـسیا و  تخرد  نآ  ریز 

. دنبای تیاده  وا  هب  دنزومآ و  شناد  تمکح و  وا  زا  دنوش و  عمج  وا  دزن  هک  یمدرم  هب  ار  ناغرم  نآ  و  تمکح ، ملع و  هب  ار 
. دش ناور  ناشیا  بقع  زا  وا  دنداتفا . هار  هب  دندش و  ادیپ  وا  يور  شیپ  رد  هک  دید  ار  کلم  راهچ  هاگان  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  فساذوی 

حاورا ملاع  هک  یلوا  هئـشن  لاوحا  هک  دومن  هضافا  وا  رب  ردق  نآ  فراعم  مولع و  زا  یلاعت  قح  و  نامـسآ ، يوس  هب  دندرک  دـنلب  ار  وا  سپ 
. تسناد ار  هدـنیآ  روما  لاوحا  دـیدرگ و  رهاظ  وا  رب  یگمه  تسا  تمایق  هک  يرخا  هئـشن  و  تسا ، نادـبا  ملاع  هک  یطـسُو  هئـشن  و  تسا ،

. دشاب وا  اب  هتسویپ  هک  دومرف  ررقم  یلاعت  قح  ار  کلم  راهچ  نآ  زا  یکی  دندروآ و  دورف  نیمز  هب  ار  وا  سپ 
. درک تیاده  قح  هب  ار  مدرم  دنام و  دالب  نیا  رد  یتدم  و 

هب تکلمم  نایعا  ارما و  فارـشا  اب  دینـش ، ار  وا  مودـق  ربخ  شردـپ  نوچ  دوب . شردـپ  تکلمم  هک  طـبالوس  نیمز  هب  تشگرب  نآ  زا  دـعب 
هب عیمج  دـلب  نآ  لها  نایرکـشل و  ناتـسود و  ناـشیوخ و  و  دـندومن . وا  میظعت  ریقوت و  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  دـمآ و  نوریب  وا  لابقتـسا 

یگمه هب  تبـسن  ینابرهم  تسناؤم و  تفگ و  ناشیا  هب  رایـسب  نانخـس  سپ  دنتـسشن . وا  دزن  دندرک و  مالـس  وا  رب  يو  دندمآ  وا  تمدـخ 
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هک ینابر  تمکح  نانخـس  عامتـسا  يارب  دیزاس  غراف  دساف  ياهـضرغ  زا  ار  دوخ  ياهلد  دیراد و  نم  اب  ار  دوخ  ياهـشوگ  تفگ : دومن و 
دیزاس رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  دوخ  ياهلقع  و  تاجن . هار  هب  تسامـش  يامنهار  لیلد و  هک  یملع  هب  دیبای  توق  و  تساهناج . شخبرون 

نید میامنیم  توعد  نآ  هب  ار  امـش  نم  هچنآ  هک  دینادب  و  تسا . تیاده  تلالـض و  و  لطاب ، قح و  هدننک  ادج  هک  ار  ینخـس  دـیمهفب  و 
صوصخم هداد و  زایتما  نید  نآ  هب  نامز  نیا  رد  ار  ام  ادخ  و  هتشذگ . ياهنرق  رد  تسا  هداتسرف  لسر  ایبنا و  رب  یلاعت  قح  هک  تسا  یقح 

منهج شتآ  زا  یـصالخ  نید  نیا  تعباتم  هب  و  دراد ، نامز  نیا  لها  ریاـس  نم و  رب  هک  یناـبرهم  تقفـش و  تمحر و  ببـس  هب  هدـینادرگ 
. دوشیم لصاح 

رد دینک  دهج  سپ  حلاص . لمع  نامیا و  هب  رگم  ددرگیمن  دیواج  تشهب  لوخد  قحتسم  دسریمن و  اهنامسآ  هب  یـسک  هک  یتسرد  هب  و 
دیما ای  ایند  یناگدـنز  عمط  يارب  وا  نامیا  هک  دـیاب  دروآ  نامیا  امـش  زا  هک  ره  و  ار . يدـبا  تایح  یمیاد و  تحار  دـیبایرد  ات  رما  ود  نیا 
یقاب هئشن  یهاشداپ  تاوامـس و  توکلم  لیـصحت  يارب  امـش  نامیا  دیاب  هکلب  دشابن . يویند  ياهـششخب  اهاطع و  بلط  ای  نیمز  یهاشداپ 
کلم هک  اریز  دشاب . ترخآ  شیاسآ  تحار و  هب  ندیسر  یهارمگ و  تلالض و  زا  تاجن  بلط  یهلا و  باذع  زا  یصالخ  دیما  ترخآ و 
يدوز هب  دروخ  ار  نآ  تاذل  ایند و  بیرف  هک  ره  سپ  ددرگیم . عطقنم  يدوز  هب  نآ  ياهتذـل  تسا و  یناف  لیاز و  نآ  یهاشداپ  نیمز و 

. تلادع قح و  هب  رگم  دهدیمن  ازج  وا  هک  یتسرد  هب  دتسیاب . ازج  زور  هدنهدازج  دزن  هک  یماگنه  رد  ددرگیم  اوسر  دوشیم و  كاله 
اههوک رد  نوگنرس  ار  اهندب  دیابرب و  اهندب  زا  هک  تسامش  ياهناج  راکش  نیمک  رد  هتسویپ  تسامـش و  ياهندب  نیرق  گرم  هک  دینادب  و 

ود لابود و  ییانیب و  توق  هب  رگم  ادرف  ات  زورما  زا  تسین  نانمـشد  رـش  زا  تاجن  یناگدنز و  رب  رداق  غرم  هچنانچ  هک  دینادب  و  دزادـنارد .
. هنسح تاین  هحلاص و  لامعا  نامیا و  هب  رگم  تسین  یمیاد  تاجن  يدبا و  تایح  رب  رداق  یمدآ  نینچمه  اپ ،

روبع ایرد  زا  و  دیمهفب . تسرد  لقع  هب  و  دیدینش ، هچنآ  رد  فارشا -  رباکا و  هورگ  يا  هاشداپ و  يا  دییامن -  رکفت  دینک و  هشیدنا  سپ 
تملظ نیا  رد  و  دـیراد . بکرم  هشوت و  امنهار و  هک  مادام  دـینک  عطق  ار  هار  و  نتـشذگ . دـیناوتیم  تسایهم و  رـضاح و  یتشک  ات  دـینک 
ناشیا کیرـش  و  دیزودنیب ، اهجنگ  دوخ  يارب  تدابع  نید و  لها  تنواعم  هب  دینک و  یط  ار  لزنم  دیرامـش و  تمینغ  دیراد  غارچ  ات  دابآ 

ياهرادرک هب  ار  ناشیا  دینادرگ  داش  دیـشاب و  ناشیا  راکددم  دییامن و  ناشیا  تعباتم  وکین  و  هتـسیاش ، تادابع  هحلاص و  لامعا  رد  دیوش 
اج هب  طیارـش  بادآ و  هب  دـییامن و  تظفاحم  ار  یهلا  تابجاو  ضیارف و  و  دـنناسرب . رورـس  يارـس  رون و  ملاـع  هب  ار  امـش  اـت  دوخ  کـین 
زا یلاعت  قح  هک  هحیبق  لامعا  ریاس  زا  و  ندرک ، انز  ندروخ و  بارـش  زا  دـیزیهرپب  و  دـینکم . دامتعا  ایند  ياهوزرآ  اـهلما و  رب  و  دـیروآ .

یـضار ار  هچنآ  و  توادـع . بضغ و  بصعت و  تیمح و  زا  دـیزیهرپب  و  دـناندب . ناج و  هدـننک  كاله  اهنآ  هک  تسا ، هدومرف  یهن  اهنآ 
ياهتین دینادرگ و  افصم  رهاط و  همیمذ  تافص  زا  ار  دوخ  ياهلد  و  دیزاسم . عقاو  سک  چیه  هب  تبسن  دوش ، عقاو  امش  هب  تبسن  هک  دیشابن 

. دیشاب تسار  هار  رب  دبایرد ، لجا  ار  امش  نوچ  ات  دیزاس  تسرد  صلاخ و  ار  دوخ 
نادابآ ار  ریمشک  نیمز  سپ  دیسر . ریمشک  رهش  هب  رخآ  ات  دومرف . تیاده  ار  مدرم  تفر و  رایـسب  ياهرهـش  هب  درک و  رفـس  اجنآ  زا  سپ ،

هب هدومن  تقرافم  یکاخ  ندب  زا  شکاپ  حور  دیسر و  رد  شلجا  هک  نآ  ات  دنام  اجنآ  رد  دومن و  تیاده  ار  تیالو  نآ  مدرم  مامت  درک و 
. تسویپ راونا  ملاع 

رد دوبیم و  راوگرزب  نآ  تمزالم  تمدخ و  رد  هتـسویپ  دنتفگیم و  دبای  ار  وا  هک  دـیبلط  ار  دوخ  نادرگاش  زا  يدرگاش  شتوف  زا  لبق  و 
یهلا ضیارف  هک  دیاب  تسا . هدش  کیدزن  سدـق  ملاع  هب  نم  حور  زاورپ  تفگ : و  وا ، هب  درک  تیـصو  و  دوب . هدـیدرگ  لماک  لمع  ملع و 

. یهلا یگدنب  تدابع و  هب  دینز  گنچ  دینکم و  لیم  لطاب  هب  قح  زا  دییامن و  تظفاحم  دوخ  نایم  رد  ار 
زارد قرشم  بناج  هب  ار  دوخ  ياهاپ  تشاذگ و  برغم  بناج  هب  ار  دوخ  رـس  و  دزاسب ، یترامع  وا  نفدم  يارب  هک  دومرف  رما  ار  دبای  سپ 

. دومرف تلحر  اقب  ملاع  هب  درک و 
ظعاوم و رد  رگا  یناـبر ، تمکح  ياـهجنگ  زا  تسا  یجنگ  تسا و  لمتـشم  هیفاو  لاـثما  هفیرط و  مکح  رب  هک  هفیرـش  هصق  نیا  زیزع  يا 
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نآ بیاعم  نتسناد  نآ و  قیالع  عفر  ایند و  تبحم  عطق  يارب  ینک ، رظن  نآ  رد  تریصب  هدید  هب  ییامن و  ربدت  لمأت و  وکین  نآ  ياهتمکح 
. تسا یفاک 

زوف تابوقع و  زا  تاجن  بجوم  هک  تسا  هدوب  قح  نانخـس  اهتمکح و  مسق  نیا  دناهدومرف  نایب  مدرم  يارب  یهلا  نامیکح  هک  یتمکح  و 
رمع و عییـضت  بجوم  هک  نآ ، دننام  تروص و  یلویه و  هلئـسم  نتـسناد  هن  تسا ، هدیدرگیم  ترخآ  هب  تبغر  ایند و  دـهز  تابوثم و  هب 

تمکح ینعم  هدومن  لقن  هک  وا  ياهتمکح  زا  و  هدومرف ، فصو  تمکح  هب  ار  نامقل  یلاعت  قح  هچنانچ  ددرگ . يدـبا  تواقـش  لیـصحت 
. تسیک میکح  تسیچ و  هک  دوشیم  رهاظ 

ات دیامرف  تمارک  ایوگ  فراعم  قیاقح و  هب  نابز  اونـش و  شوگ  انیب و  هدید  و  اهتوهـش ، زا  اربم  لقع  ار  نانمؤم  عیمج  یلاعت  قح  هک  دـیما 
. دندرگ عفتنم  اهتمکح  فراعم و  نیا  زا 

تسایند ینعم  نایب  رد  میس : باب 

تمذـم ار  نآ  دـننکیم و  مان  ایند  ار  یقح  رما  هک  تسا  رایـسب  و  دنتـسه ، نآ  راتفرگ  دوخ  دـننکیم و  اـیند  تمذـم  ملاـع  رثکا  هک  نادـب 
هدش دراو  عرش  رد  نآ  تمذم  هک  ییایند  ینعم  قیقحت  سپ  دنیاتسیم . نآ  هب  ار  دوخ  دننکیم و  مان  ایند  كرت  ار  یلطاب  رما  و  دنیامنیم ،

ایند و تایح  لوا : تساطخ : اهنآ  و  دناهدیمهف ، ینعم  دنچ  ایند  زا  مدرم  هک  نادب  دوش . زاتمم  رگیدـکی  زا  لطاب  قح و  ات  دومن  دـیاب  تسا 
يوزرآ هکلب  تشاد ، دیاب  نمـشد  ار  نیا  هک  نآ  ای  دشاب  دب  هئـشن  نیا  رد  یناگدـنز  هک  تسا  نینچ  هن  و  تسا . هئـشن  نیا  رد  ندوب  هدـنز 

یمدآ هک  تسا  نیا  تسا  مومذـم  هچنآ  هکلب  تسا . یهلا  تمعن  نارفک  تسا و  مومذـم  تسین و  بوخ  ندوـمن  نآ  بلط  ندرک و  گرم 
ار گرم  دنک و  زارد  رود و  ياهوزرآ  دـشاب و  هتـشاد  یگدـنز  نیا  رب  رایـسب  دامتعا  هک  نآ  ای  دـهاوخ  لطاب  روما  يارب  ار  یناگدـنز  نیا 
ای درک . مهاوخ  هبوت  رخآ  هک  نیا  يوزرآ  هب  دیامن  دب  لامعا  هب  تردابم  دزادنا و  ریخأت  هب  ار  هحلاص  لامعا  نآ ، ببس  هب  دنک و  شومارف 

يدامتعا ببس  هب  دیامن  لیصحت  دوخ  يارب  رایـسب  بابـسا  هعیفر و  نکاسم  دیامن و  عمج  رایـسب  لاوما  دریگ و  شیپ  زارد  رود و  ياهراک 
ار دوخ  رمع  هتسویپ  دوش و  لفاغ  دیآیم  ترخآ  راک  هب  هک  يروما  زا  ببـس  نیا  هب  دراد و  دوخ  صقان  رمع  رب  یناطیـش  تالیوست  هب  هک 
هب دوخ  بابسا  لاوما و  دالوا و  هب  هک  یقلعت  ببس  هب  دشاب  هتشاد  تهارک  گرم  زا  و  ایند ، عاتمتسا  يارب  دیامن  روما  نیا  لیـصحت  فرص 
ابا یگدـنز  تبحم  يارب  ادـخ  هار  رد  دوخ  ندرک  ادـف  زا  ای  دوش ، عتمتم  اـهنیا  زا  هک  دـهاوخ  نیا  يارب  ار  اـیند  یناگدـنز  و  هدـیناسر ، مه 

نینچ نیا  دوش . فیعـض  وا  ياهتوق  حراوج و  اضعا و  اداـبم  هک  نیا  يارب  دـنک  تاداـبع  تاـعاط و  كرت  اـی  دـنک ، داـهج  كرت  دـیامن و 
. تسا تواقش  بجوم  تسا و  دب  تسایند و  نتساوخ  روما  نیا  يارب  ار  یناگدنز 

نیا رد  تاداعس  تاریخ و  تالامک و  مولع و  تادابع و  فراعم و  عیمج  تسا و  يدبا  تداعس  لیصحت  هیام  هئشن  نیا  یناگدنز  لصا  اما 
. تسا بولطم  ندومن  بلط  ادخ  زا  نتساوخ و  روما  نیا  لیصحت  يارب  ار  یناگدنز  و  دسریم ، مه  هب  یناگدنز 

هاگره و  دوش . وت  تعاط  فرص  نم  رمع  هک  مادام  هد  رمع  ارم  ادنوادخ  هک : دیامرفیم  هیلع  هللا  تاولص  نیدجاسلادیس  ترـضح  هچنانچ 
. مدرگ وت  باقع  بضغ و  قحتسم  هک  نآ  زا  شیپ  نکب  نم  حور  ضبق  يدوز  هب  میامن  وا  تعباتم  ددرگ و  ناطیش  هاگارچ  نم  رمع  هک 

. تسا رایسب  رمع  يزارد  بلط  اهاعد  رد  و 
ایند هدننک  تمذم  يا  هک : دندومرف  دنکیم . ایند  تمذم  یصخش  هک  دندینش  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  و 

! ياهدروخ ار  نآ  يزاب  ياهدیدرگ و  نآ  هتفیرف  هک 
تاـبثا مرج  نآ  رب  وت  دـنک و  تباـث  وـت  رب  ار  هاـنگ  مرج و  هک  دـناوتیم  اـیند  ینکیم ؟ شتمذـم  نآ  زا  دـعب  يروـخیم و  ار  شبیرف  اـیآ 
ياهربق هک  نآ  لاح  داد و  بیرف  ار  وت  هنوگچ  داد و  بیرف  ار  وت  زیچ  هچ  هب  و  دوخ ؟ لاوحا  زا  دـینادرگ  لفاغ  ار  وت  یک  درک . یناوتیمن 

ار نارامیب  رایسب  هچ  و  دومرف . تربع  ار  وت  كاخ  ریز  رد  وت  ناردام  هاگباوخ  هب  دومن و  وت  هب  ار  ناشیا  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  وت و  ناردپ 
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رضاح ناشیا  رس  رب  نابیبط  يدومنیم و  بلط  افـش  ناشیا  يارب  هک  يدرک  ناشیا  ِيرادرامیب  دوخ  تسد  هب  يدش و  ناشیا  هجلاعم  هجوتم 
یعـس هک  نادـنچ  و  يدیـسرن ، دوخ  بلطم  هب  يدرک  هلیح  هک  نادـنچ  و  دیـشخبن ، ناشیا  هب  عفن  چـیه  وت  ینابرهم  قافـشا و  و  يدرکیم ،

لاح يارب  یلثم  ار  رامیب  نآ  لاح  هکنآ  لاح  تسا و  هداد  بیرف  ار  وت  نوچ  ایند  سپ  درک . یتسناوتن  اهر  لجا  گنچ  زا  ار  ناـشیا  يدرک 
وا ندرم  هب  يریگدـنپ و  دوخ  لاح  رب  وا  لاح  رد  ریبدـت  هراچ و  ندرکن  عفن  زا  يوش و  هاگآ  دوخ  لاـح  رب  وا  لاـح  زا  وت  هک  دـینادرگ  وت 

. يروآ دای  هب  ار  دوخ  ندرم 
ربدت نآ  لاوحا  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  یتیفاع  هناخ  و  دنک ، رواب  ار  نآ  ياهدـنپ  هک  یـسک  يارب  تسا  ياهناخوکین  ایند  هک  یتسرد  هب 

هک یسک  يارب  تسا  یهاگآ  هبنت و  لحم  و  دریگرب ، نآ  زا  ار  دوخ  ترخآ  هشوت  هک  یـسک  يارب  تسا  يرگناوت  هناخ  و  دمهفب ، دیامن و 
تدابع هناخ  نیا  رد  یلاعت  قح  هکئالم  و  هدیدرگ ، لزان  اجنآ  رد  یهلا  ياهیحو  تسادـخ و  ناربمغیپ  لحم  ایند  دریگ . دـنپ  نآ  عاضوا  زا 

اهیرگادوس ایند  رد  ادخ  صلاخ  ناگدنب  و  دناهدیدرگ . زیاف  تبحم  هبتر  هب  دناهدیتسرپ و  ار  ادـخ  هئـشن  نیا  رد  ادـخ  ناتـسود  دـناهدرک و 
. دناهدرب دوخ  ياهادوس  دوس  هب  ار  تشهب  دناهدیرخ و  ار  یهلا  تمحر  دوخ  لامعا  هب  دناهدرک و 

دوخ يانف  یتسین و  يادن  دنلب  زاوآ  هب  و  دهدیم ، ربخ  دوخ  ییادج  زا  ار  مدرم  هتـسویپ  هک  نآ  لاح  درک و  دناوتیم  ایند  تمذم  یک  سپ 
دوخ ياهتقـشم  اهدرد و  اهالب و  هب  و  دـنکیم ، ناـیب  لاـح  ناـبز  هب  مدرم  يارب  ار  شلها  ار و  دوخ  ياهیدـب  و  دـنزیم ، مدرم  ناـیم  رد  ار 

ار ناشیا  دناسانـشیم و  مدرم  هب  ار  ترخآ  ياهتحار  اهـشیع و  دوخ  ياهیداش  اهتذـل و  هب  و  دـنزیم ، لـثم  مدرم  يارب  ار  ترخآ  ياـهالب 
هاگ دـنادرگیم و  راودـیما  هاگ  دزادـنایم . تنحم  تبیـصم و  هب  دادـماب  درادیم و  تیفاع  هب  ار  یـسک  نیـسپ ، دـنادرگیم . اهنآ  قاتـشم 

هاگآ نآ  ياههظعوم  زا  دناهدینـشن و  ار  نآ  ياهدنپ  هک  یعمج  سپ  دـیامرفیم . رذـح  یهاگ  دـیامنیم و  فیوخت  یهاگ  و  دـناسرتیم ،
رد دناهتـشادرب  اههشوت  نآ  زا  دناهتفرگ و  اهدنپ  نآ  زا  هک  یهورگ  و  درک ، دنهاوخ  تمذم  ار  نآ  ترـسح  تمادن و  زور  رد  دناهدیدرگن 

یتسین و انف و  زا  هچنآ  و  دـندش ، هاـگآ  رکذـتم و  نآ  زا  دروآ  ناـشیا  داـی  هب  اـیند  هچنآ  هک  اریز  درک . دـنهاوخ  حدـم  ار  نآ  تماـیق  زور 
. دندرب اههدیاف  دنتفرگ و  دنپ  نآ  ياههظعوم  زا  و  دندومن ، نآ  قیدصت  دندرک و  رواب  تفگ  ناشیا  هب  دوخ  ياهیدب 

. تسا لاوما  بابسا و  مهرد و  رانید و  میود :
ادـخ زا  ار  یمدآ  نآ  زا  هچنآ  هکلب  دـش . روکذـم  نآ  زا  یلمجم  اقباس  هچنانچ  دـشاب  اـیند  نآ  زا  یمـسق  همه  هک  تسین  نینچ  زین  اـهنیا  و 

ار نآ  ادـخ  هار  رد  ببـس  نآ  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  هب  رایـسب  تبحم  ای  ددرگ  تامرحم  بکترم  نآ  لیـصحت  ببـس  هب  دـنادرگ و  لفاغ 
زا دـنادرگ  ترخآ  لیـصحت  هلیـسو  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  اما  تسا . دـب  تسایند و  نآ  دـنکن ، ادا  نآ  زا  ار  یهلا  قوقح  دـیامنن و  فرص 

دـنیامنیم و فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ياهلام  هک  هدومرف  شیاتـس  نآرق  رد  ار  یتعامج  رایـسب  یلاعت  قح  هچنانچ  تساـهزیچ  نیرتهب 
. دنرخیم نآ  زا  ار  تشهب 

ترخآ كرت  نآ  ببـس  هب  نتـشاد و  اهنیا  تبحم  هکلب  تسین  دـب  اهنیا  لـصا  و  ترخآ ، تداعـس  لیـصحت  يارب  تسا  ياهیاـم  اـهنیا  سپ 
. تسا دب  ندومن 

. يراکزیهرپ اوقت و  لیصحت  رب  يرگناوت  تسا  يروایوکین  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  زا  هچنانچ 
ایند تسا  يروایوکین  هک : دندومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا ) امهیلع   ) قداص رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  زا  رایسب  ثیداحا  رد  و 

. ترخآ لیصحت  رب 
مییامنیم و ایند  بلط  ام  هک : دومن  ضرع  دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب  و 

لایع دوخ و  فرص  هک  مهاوخیم  هک : تفگ  ار ؟ نآ  یهاوخیم  هچ  يارب  هک : دومرف  ترـضح  دروآ . ام  هب  ور  ایند  هک  میرادیم  تسود 
دومرف ترضح  مروآ . اج  هب  هرمع  جح و  نآ  هلیـسو  هب  و  ادخ ، هار  رد  منک  قدصت  و  منک ، شزاون  ار  دوخ  ناشیوخ  نآ  هب  و  میامن ، دوخ 

. تسا ترخآ  بلط  تسین ؛ ایند  بلط  نیا  هک :
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نوعلم هک  تسه  ییایند  و  دـناسریم ، ترخآ  هب  ار  یمدآ  هک  تسه  ییایند  تسایند : ود  اـیند  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد  و 
. تسا

. میدرک نایب  تاعََمل  رد  ار  یضعب  تسا و  رایسب  رابخا  باب  نیا  رد  و 
. تسا ندیشوپ  رخاف و  ياههماج  نتشاد و  سیفن  بابسا  اههناخ و  و  مدرم ، اب  ندرک  ترشاعم  و  ایند ، تاذلَتسُم  زا  ندش  عتمتم  میس :

. تشذگ تاعمل  رد  زین  اهنآ  قیقحت  و 
دشابیم هبتشم  رایـسب  رگیدکی  هب  ترخآ  ایند و  و  دننکیم ، مان  ایند  دوخ  صقان  لقع  هب  ماوع  هک  تسین  اهنیا  ایند  هک  یتسناد  هاگره  سپ 

لامعا ناینـس و  حیوارت  زامن  نارفاک و  تدابع  و  تسا ، ترخآ  نیع  دیامنیم و  ایند  رهاظ ، بسح  هب  نامیلـس  ترـضح  یهاشداپ  هک  اریز 
ار ود  ره  تقیقح  ینک و  مولعم  ار  ترخآ  ایند و  لوا ، هک  دیاب  سپ  تسایند ، نیع  دیامنیم و  ترخآ  نایئاُرم  تدابع  و  تعدـب ، نابحاص 

. ینک ور  ترخآ  هب  ینادرگب و  ور  ایند  زا  سپ  ینادب ،
. ینادن يور و  ایند  هب  ور  ترخآ  زا  هک  دشاب  هاگ  يور ، هار  هب  ینادان  هب  رگا  و 

وا و تبحم  ادـخ و  زا  ار  یمدآ  هک  يروـما  عـیمج  زا  بکرم  تسا  يرما  اـیند  دوـشیم  موـلعم  راـبخا  تاـیآ و  زا  هچناـنچ  هک  نادـب  سپ 
ترخآ باوث  بجوم  دوـشیم و  ادـخ  هب  برق  ثعاـب  هک  زیچ  ره  سپ  دـنرگیدکی . ربارب  رد  ترخآ  اـیند و  و  درادزاـب . ترخآ  لیـصحت 

. تسایند دشاب  نیا  فالخرب  هک  زیچ  ره  و  دشاب ؛ ایند  ياهراک  زا  رهاظ  بسح  هب  هچرگا  تسا ، ترخآ  نآ  ددرگیم 
نآ و  دـشاب ، يورخا  ياهباوث  لیـصحت  نیجاتحم و  تناعا  ای  بجاو  هقفن  لیـصحت  وا  ضرغ  دـنک و  یتراجت  يرجاـت  هک  دـشاب  اـسب  سپ 

تدابع هک  دنک  تدابع  هتسویپ  یصخش  هک  دشاب  رایسب  و  دنیوگ ، ایند  بلاط  ار  وا  ماوع  رهاظ ، بسح  هب  و  دشاب ، ترخآ  نیع  وا  تراجت 
. تسایند نیع  وا  تدابع  نآ  دشاب . ایند  رابتعا  لام و  لیصحت  تدابع  نآ  زا  وا  ضرغ  ای  دشاب  تعدب  وا 

رکم و وا  ضرغ  و  دشاب ، هدیـشوپ  هنیمـشپ  ياههماج  دشاب و  هتـسشن  يرانک  رد  دشاب و  هدرک  ایند  كرت  رهاظ  هب  يدـباع  هک  دـشاب  هاگ  و 
شتدحو نامـسیر  و  مدرم ، ياهلد  ریخـست  يارب  دـشاب  يریوزت  ماد  وا  هقرخ  ياهرات  زا  يرات  ره  و  دـشابن ، شروظنم  ادـخ  دـشاب و  بیرف 

مدرم هب  و  ددرگ ، وا  لابو  رزو و  بجوم  هک  دشاب  دنچ  یتعدب  لوغـشم  هتـسویپ  و  نادیرم ، ترثک  تیعمج و  بذج  يارب  دـشاب  يدـنمک 
. دشاب ایند  نیع  وا  لاوحا  و  ماهدرک ، ایند  كرت  نم  هک  دیامن 

يریقف هک  دشاب  اسب  و  دشاب . رتدب  ایقشا  عیمج  زا  دزاس و  دوخ  يایند  هلیـسو  ار  نآ  یملاع  هک  دشاب  اسب  تسا  تالامک  فرـشا  هک  ملع  و 
. دشاب هتشادن  اهنآ  هب  قلعت  دشاب و  هتشاد  رایسب  لام  هک  دشاب  هتشاد  یسک  زا  هدایز  ار  لام  تبحم  دشاب ، هتشادن  لام  هک 

اقباس و  میدرک . نایب  هک  تسا  نامه  شیلک  هدعاق  درادن و  یتعامج  یلمع و  یعـضو و  هب  تیـصوصخ  ترخآ  ایند و  هک  دش  مولعم  سپ 
. تسناد ناوتیم  يوبن  سدقم  تعیرش  زا  ار  نوناق  نآ  هک  دش  مولعم 

نآ دنروآ ، اج  هب  صالخا  طیارـش و  اب  رگا  ددرگیم ، وا  يدونـشخ  بجوم  هدـیبلط و  هتـساوخ و  ادـخ  هک  دوش  رهاظ  عرـش  زا  هچنآ  سپ 
. دشاب مدرم  ترشاعم  هاوخ  دشاب و  تعماجم  هاوخ  و  دشاب ، تراجت  هاوخ  دشاب و  زامن  هاوخ  تسا ، ترخآ 

: تسا مسق  دنچ  رب  نآ  و  دشاب . اهنیا  ریغ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ایند  و 
زا یکی  بکترم  هک  دوـشیم  نیا  هـب  نآ  و  ددرگیم . یهلا  تبوـقع  قحتـسم  نآ  باـکترا  ببـس  هـب  یمدآ  هـک  دـشابیم  یمارح  ياـیند 

. نآ ریغ  بصانم و  باکترا  لاوما و  عمج  رد  هاوخ  ترشاعم و  رد  هاوخ  تدابع و  رد  هاوخ  ددرگ ، یهلا  تامرحم 
ياهیتدایز لیـصحت  و  هدینادرگن . مارح  هدومرف و  تهارک  یهن  اهنآ  زا  ادخ  هک  دوش  دـنچ  يرما  بکترم  هک  دـشابیم  یهورکم  يایند  و 

. تسا باب  نیا  زا  ددرگن  ترخآ  لیصحت  هلیسو  دنادرگ و  مورحم  تالامک  زا  ار  یمدآ  هک  لالح  رَمَم  زا  بابسا  نکاسم و  لاوما و 
لـالح هکلب  هدرک  یهن  هن  هدوـمرف و  رما  نآ  هب  ادـخ  هن  هـک  ییاـهزیچ  زا  نآ  ریغ  تـسا و  ندـش  حاـبم  ياهتذـل  بـکترم  حاـبم  ياـیند  و 

یسک هک  دشاب  هاگ  و  ددرگیمرب . میود  مسق  هب  تسا  يورخا  تاداعس  تالامک و  لیصحت  عنام  نوچ  تاقوا  بلاغ  زین  اهنیا  و  هدینادرگ .
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دصق هب  ار  تاحابم  رثکا  و  دوش . تدابع  دزاس و  عقاو  تبرق  دصق  هب  و  دنادرگ ، یتداعس  یتدابع و  هلیـسو  دوخ  حیحـص  ياهتین  هب  ار  اهنیا 
نآ دهد و  رارق  یتدابع  دوخ  شیپ  ینادان  هب  ار  تابحتـسم  هکلب  ار  تاحابم  نیا  كرت  یـسک  هک  دشاب  هاگ  و  درک . ناوتیم  تدابع  تبرق 

. دشاب هدرک  نید  رد  یتعدب  هک  دوش  بقاعُم  نآ  ببس  هب  و  دنک ، مان  ایند  كرت  ار 
و ینک ، عیاض  ار  دوخ  لام  هک  تسین  نآ  ایند  رد  دهز  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 

دامتعا زا  دشابن  هدایز  يراد  تسد  رد  هچنآ  رب  وت  دامتعا  هک  تسا  نآ  ایند  كرت  دهز و  هکلب  ینادرگ ؛ مارح  دوخ  رب  ار  لالح  هک  نیا  هن 
. ادخ رب  وت 

ینادرگ و رود  دوخ  زا  ار  لما  لوط  هک  تسا  نآ  ایند  رد  دـهز  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 
. يزیهرپب یهلا  تامرحم  زا  ینک و  رکش  ار  ادخ  ياهتمعن 

. ییامن كرت  ار  یهلا  تامرحم  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  دهز . ینعم  زا  دندیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  و 
. بغار و  رباص ، و  دهاز ، دنامسق : هس  رب  مدرم  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 

هک ایند  زا  يزیچ  رب  و  دوشیمن ، داش  دوش  لصاح  ار  وا  هک  ایند  زا  يزیچ  هب  سپ  هتفر ؛ رد  هب  وا  لد  زا  ایند  يداش  هودنا و  سپ  دـهاز : اما 
. دوشیمن نوزحم  دروخیمن و  فسأت  دوش  توف  وا  زا 

يدب تبقاع  يارب  نآ  زا  دیامنیم  عنم  دنکیم و  ماجل  ار  دوخ  سفن  دـش  شرـسیم  نوچ  و  تسه ، وا  لد  رد  ایند  يوزرآ  سپ  رباص : اما  و 
. درادیم نمشد  ار  نآ  ببس  نیا  هب  و  دنادیم . ایند  زا  هک 

لطاب شضرغ  ایند  لیـصحت  رد  هک  دنکیمن  اورپ  و  مارح . ای  لالح  زا  دیامن ؛ ذخا  ار  ایند  اجک  زا  هک  درادن  اورپ  سپ  ایند : رد  بغار  اما  و 
بارطـضا دـننزیم و  اپ  تسد و  دـناهداتفا و  اـیند  بادرگ  رد  تعاـمج  نیا  سپ  دوش . فرطرب  شتورم  اـی  دوش  كـاله  شـسفن  اـی  دوش 

. دننکیم
هقیرط مادک  هدیبلط و  ار  لمع  مادک  ادخ  هک  دنک  مولعم  و  دنکب ، لوا  ملع ، لیصحت  هک  دیاب  دیامن  ایند  كرت  هک  دهاوخ  هک  یـسک  سپ 

، دریگ شیپ  ار  ناشیا  هقیرط  تنس و  و  دنک ، مولعم  شلها  زا  ای  دیامن  عبَتَت  ار  مهیلع  هللا  تاولص  وا  تیب  لها  ربمغیپ و  راثآ  و  هدیدنـسپ . ار 
نآ رد  عراش  هک  دـیامن  هظحالم  روما  زا  يرما  ره  رد  و  دـیامن ، كرت  ار  تاهورکم  تامرحم و  و  دروآ ، لمع  هب  ار  اهیتنـس  تاـبجاو و  و 

تدابع هب  میدرک -  نایب  تین  باـب  رد  هچناـنچ  حیحـص -  ياـهتین  هب  ار  دوخ  تاـحابم  و  دروآ ، لـمع  هب  ار  نآ  هدومن ، فیلکت  هچ  باـب 
. دنادرگرب

بانج هب  لسوت  هب  هک  دـیاب  دـندرگیم  یمدآ  ضراعم  سنا  نج و  یناطیـش  سواسو  یناـسفن و  تاوهـش  روما ، نیا  باـکترا  رد  نوچ  و 
عرش فلاخم  هک  یتالایخ  دنادرگ و  عرش  داقنُم  مار و  ار  سفن  تاعاط ، تقـشم  لمحت  يوبن و  تعیرـش  نیناوق  رد  رکفت  يدزیا و  سدقم 

ایند ناکرات  رثکا  هن  رگا  و  دشاب . هدرک  ایند  كرت  دبای و  تیاده  قح  هار  هب  ات  دنک  نوریب  سفن  زا  هلداجم  هضراعم و  هب  باب  ره  رد  تسا 
ننس و بادآ و  لیـصافت  نایب  رب  تسا  فوقوم  بلطم  نیا  لیـصفت  و  دننادیم . قفوم  ار  دوخ  ینادان ، تلاهج و  ببـس  هب  دنیایند و  نابلاط 

. دوش هتشون  باب  نیا  رد  ادج  یباتک  هللاءاشنا  دوشیمن . رسیم  باتک  نیا  رد  نآ  و  مالسلا ،) هیلع   ) تیب لها  هقیرط 
ياهعـضو فلاـخم  یبـیرغ  عـضو  رب  هک  ار  یـسک  هک  دـنروخیم  بیرف  هار  نیا  زا  ماوـع  رثـکا  هک  دوـب  نیا  لـمجم  نیا  رکذ  زا  ضرغ  و 

هارمگ نآ  ببس  هب  دنیامنیم و  تعباتم  تسا  قح  هدیدنـسپ  تسا و  عرـش  قفاوم  عضو  نآ  هک  دننک  هظحالم  هک  نآیب  دننیبیم  فراعتم 
رد تلالـض  هک  یعمج  نآ  رثکا  اما  دبای . تیاده  تاملک  نیا  هب  دشاب  هتـساوخ  ار  وا  تیاده  ادـخ  هک  ار  یـسک  هک  دـیاش  هک  دـنوشیم .

طارـص یلا  ءاشی  نم  يدـهی  هللا  و  ددرگیم ؛ لطاب  رد  ناشیا  خوسر  یتدایز  ثعاب  دـنباییمن و  تیادـه  اـهنیا  هب  هتفرگ  رارق  ناـشیا  سفن 
. میقتسم

[ عضاوت حدم  لام و  ّبح  زا  ریذحت  رد  ]
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[ عضاوت حدم  لام و  ّبح  زا  ریذحت  رد  ]

هراشا

کبر دبعا  و  نیدجاسلا . نم  نک  کبر و  دمحب  حبس  نأ : یلا  یحوأ  نکل  و  لاملا ، عمجأ  نأ  یلا  حوی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  رذابأ  ای 
. نیقیلا کیتأی  یتح 

یتنـس نع  بغر  نمف  یفلخ . فدرأ  و  جرـس ، ریغب  رامحلا  بکرأ  و  یعباصأ ، قعلأ  و  ضرألا ، یلع  سلجأ  و  ظیلغلا ، سبلأ  ینا  رذاـبأ  اـی 
ایقبأ اذامف  احبـصأ . یتح  اهیف  اراغأف  منغلا ، برز  یف  نییراض  نیبئذ  نم  لجرلا  نیدـل  بهذأ  فرـشلا  لاـملا و  بح  رذاـبأ  اـی  ینم . سیلف 

؟ اهنم
راگدرورپ نک  حـیبست  هک : داتـسرف  یحو  نم  يوس  هب  نکیلو  میامن . عمج  لام  نم  هک  هداتـسرفن  یحو  نم  يوس  هب  یلاـعت  قح  رذوبا  يا 
راگدرورپ دمح  اب  ار  حیبست  و  تسین ) وا  هتسیاش  لاعفا  تافـص و  تاذ و  رد  هک  زیچ  ره  زا   ) نک دای  یکاپ  هب  ناد و  هزنم  ار  وا  و  ار ، دوخ 

قیفوت نوچ  هک : نآ  ای  ییامن . رکـش  حراوج  اضعا و  لد و  نابز و  هب  هدومرف  تمارک  وت  هب  هک  اهتمعن  عیمج  رب  ار  وا  هک   ) روآ اـج  هب  دوخ 
ناگدننکهدجـس هلمج  زا  ای :  ) شاب ناگدنرازگزامن  هلمج  زا  و  نک ) رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  وا  نادب و  ادـخ  بناج  زا  ار  نآ  یبایب  حـیبست 

نآ ندیـسر  تسا  نقیتم  هک  گرم ) ار  وت  دـسر  رد  هک  یتقو  ات   ) یلاح ره  رب   ) نکب دوخ  راگدرورپ  تدابع  و  زامن .) ریغ  زامن و  رد  شاـب 
(. نکم یگدنب  كرت  ياهدنز  ات  ینعی  تاقولخم . زا  ياهدنز  ره  هب 

نیزیب غالا  رب  و  ندروخ ، ماعط  ماگنه  رد  مسیلیم  ار  دوخ  ناتشگنا  منیشنیم و  كاخ  يور  رب  مشوپیم و  هدنگ  ياههماج  نم  رذوبا  يا 
. تسین نم  زا  دشاب  هتشاد  تهارک  نآ  زا  دیامن و  كرت  ارم  تنس  هک  ره  سپ  منکیم . فیدر  دوخ  اب  ار  يرگید  موشیم و  راوس  نالاپ  و 
هک هدنرد  هنسرگ  رایسب  گرگ  ود  ندرک  فلت  زا  دنکیم  عیاض  فلت و  رتشیب  ار  یمدآ  نید  ایند  یگرزب  فرش و  لام و  تبحم  رذوبا  يا 

نیا نینچمه  ( ؟ تشاذگ دنهاوخ  یقاب  زیچ  هچ  نادنفسوگ  نآ  زا  گرگ  ود  نیا  دننک . تراغ  حبص  ات  دنیآرد و  بش  يدنفسوگ  همر  رد 
تراـغ هب  نینچ  ار  یمدآ  نید  تلاـهج ، تلفغ و  راـت  بش  نیا  رد  هاـج ، تـبحم  یکی  تـسا و  لاـم  تـبحم  یکی  هـک  هدـنرد  گرگ  ود 

اوتام اذاف  ماین  سانلا  ياضتقم  هب  دنکیم و  عولط  یهاگآ  حبـص  و  گرم ، زا  دعب  دنریگیمرب  هدید  زا  ار  تلفغ  ياههدرپ  نوچ  و  دنربیم .
.( دناهدیناسر نید  هب  اهررض  هچ  هک  دوشیم  مولعم  دنوشیم  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  اوهبتنا 

: تلصخ هس  نایب  رب  تسا  لمتشم  هفیرش  تاملک  نیا 

صرح يور  زا  رانید  مهرد و  ندرک  عمج  لام و  تبحم  لوا : تلصخ 

شیب بوبحم  کـی  ار  لد  نوـچ  و  دوـشیم . داـسف  ناـیغط و  ملظ و  تاـمرحم و  باـکترا  بجوـم  تسا و  همیمذ  تافـص  نیرتدـب  نیا  و 
و دشابیم . نیمه  وا  روظنم  اهراک  عیمج  رد  هتـسویپ  دـنکیم و  نوریب  لد  زا  ار  یهلا  تبحم  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  تبحم  نیا  دـشابیمن 

. میدرک نایب  تین  باب  رد  هچنانچ  ندیتسرپ ، لام  ینعم  تسا  نیمه 
هچنآ هک  دیامن  هظحالم  و  دیامن ، رکفت  ایند  یتسین  انف و  رد  یهلا ، سدقم  بانج  هب  لسوت  زا  دعب  هک  دوشیم  نیا  هب  تلصخ  نیا  جالع  و 

تدابع و ملع و  هبتر  تمظع  رد  و  دمآ . دهاوخ  وا  راک  هب  دابآلادبا  دنکیم  فرـص  ادخ  هار  رد  هچنآ  دیآیمن و  وا  راک  هب  دـنکیم  عمج 
زا يدوز  هب  هک  ار  لطاب  لهـس  رما  نیا  هک  دوش  مولعم  وا  رب  ات  دـنک  رکف  دوشیم  بترتم  اهنآ  رب  ترخآ  ایند و  رد  هک  يراثآ  تـالامک و 
رد دـیامن  لـمأت  و  دوـمن . ناوـتیمن  دوـب  دـهاوخ  سک  نیا  اـب  هشیمه  هک  يدـبا  تـالامک  مـسق  نآ  لیـصحت  عناـم  دوـشیم  ادـج  یمدآ 

ندرک فرـص  باوث  رد  و  داد ، دـیابیم  باسح  مه  ار  لالح  لام  هک  نیا  رد  و  هدومرف ، ررقم  مارح  لام  بسک  يارب  ادـخ  هک  ییاهتبوقع 
هدش هاتوک  اههلیـسو  اهزیچ و  عیمج  زا  یمدآ  تسد  هک  يزور  رد  دنهدیم  ضوع  رازهدصتفه  ار  دـصتفه  هد و  ار  کی  هک  ادـخ  هار  رد 

. تسا
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دـندرک و عمج  رایـسب  ياهلام  هک  یعمج  لاوحا  زا  دریگ  تربع  و  لام ، رب  هن  تسوا  رب  دامتعا  تسا و  قزر  نماض  یلاعت  قح  هک  نادـب  و 
نسحا هب  ناشیا  راگزور  دندش و  ترخآ  لیصحت  تدابع و  هجوتم  هک ]  ] یعمج و  دنام ، ناشیا  يارب  زا  شلابو  دماین و  ناشیا  راک  هب  چیه 

. تشذگ هوجو 
. دنکیم ارچ  لام  عمج  تسا  قح  تمایق  باسح  هک  دناد  نیقی  هک  یسک  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هچنانچ 

دنتفاکـش و ار  اـههدرم  ياـهربق  هک  يدـح  هب  دیـسر  مه  هب  میظع  طـحق  یناـمز  رد  لیئارـساینب  ناـیم  رد  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
شبن یشبح  نالف  ارم  ربق  و  مربمغیپ ، نالف  نم  هک : دوب  هتشون  نآ  رب  هک  دنتفای  یحول  اهربق  نآ  زا  یکی  رد  دندروخ . ار  ناشیا  ياهتـشوگ 

زا هچنآ  و  میدرب ؛ دوس  تعاـط ، هجو  رب  میدوب  هدرک  فرـص  ار  هچنآ  و  میتفاـی ؛ میدوـب ، هداتـسرف  شیپ  ار  هچنآ  هک  دـینادب  درک . دـهاوخ 
. دادن یعفن  ام  هب  میدرک و  نایز  میتشاذگ  دوخ  بقع 

رب تشادرب و  سپ  داتفا . رظن  اهنآ  رب  ار  ناطیـش  دندز  هکـس  نیمز  يرو  رب  هک  ار  يرانید  مهرد و  لوا  هک : تسا  لوقنم  سابع  هللادبع  زا  و 
لد هویم  دینم و  مشچ  ینشور  ثعاب  اهامش  تفگ : تفرگ و  رب  رد  ار  اهنآ  دز و  يدایرف  يداش  زا  تفرگ و  دوخ  هینس  رب  تشاذگ و  هدید 

تسود ار  امش  هک  تسا  یفاک  نیمه  ناشیا  زا  ارم  و  دنتـسرپن . تب  هک  نیا  زا  مرادن  اورپ  رگید  دنراد  تسود  ار  امـش  هک  مدآینب  و  دینم ،
لما و  رایسب ، لخب  هب  تشز : تلـصخ  دنچ  هب  رگم  لام  دوشیمن  عمج  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  و  دنراد .

زا ربـتعم  دنـس  هب  تسا  لوقنم  و  ترخآ . رب  اـیند  ندرک  راـیتخا  و  محر ، ندرک  عطق  و  دـشاب ، بلاـغ  یمدآ  رب  هک  یـصرح  و  زارد ، رود و 
؟ دیرادیم رتتسود  دوخ  لام  زا  ار  ثراو  لام  امش  زا  کی  مادک  هک : دندومرف  هباحـص  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح 
: هک دیوگیم  مدآ  دنزرف  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دـیراد . لاح  نیا  همه  هکلب  هک : دومرف  میتسین . نینچ  ام  زا  کی  چـیه  هللالوسر  ای  دـنتفگ :
ار یلام  ای  ینک ، هنهک  یـشوپب و  ار  ياهماج  و  ینک ، یناف  يروخب و  ار  یماعط  هک  تسه  وت  زا  نیا  ریغب  لام ، زا  اـیآ  نم . لاـم  نم و  لاـم 

. تسا ثراو  لام  تساهنیا  ریغ  هچنآ  و  ینک ؟ هریخذ  دوخ  يارب  زا  ینک و  قدصت 
. لاوما قوقح  ندرک  نوریب  زا  تسین  رتراوشد  ناگدنب  رب  یفیلکت  چیه  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. درک دهاوخ  كاله  زین  ار  امش  و  دندوب ، امش  زا  شیپ  هک  ار  یعمج  درک  كاله  مهرد  رانید و  هک : دومرف  و 
. دش دهاوخ  روشحم  اهنیا  اب  دهد  حیجرت  ادخ  تبحم  رب  ار  گنس  ود  نیا  تبحم  هک  ره  هک : دومرف  و 

لوا دوـشیم : مدرم  تلالـض  هنتف و  ثعاـب  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دوـمرف  هک  تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  و 
و تسا ، مهرد  رانید و  تبحم  میس  تسا ؛ ناطیـش  هلت  نآ  و  تسا ، ندروخ  بارـش  میود  تسا ؛ ناطیـش  ریـشمش  نآ  و  تسا ، نانز  تبحم 

دراد تسود  ار  بارش  هک  یسک  و  دوشیمن ؛ عفتنم  دوخ  یناگدنز  زا  لطاب ، هب  دراد  تسود  ار  نانز  هک  یسک  سپ  تسا . ناطیش  ریت  نآ 
. تسایند هدنب  دراد  تسود  ار  مهرد  رانید و  هک  یسک  و  تسا ؛ مارح  وا  رب  تشهب 

ار درد  بیبط ، هک  دینیبب  نوچ  سپ  تسا . نید  ياهدرد  بیبط  ملاع  و  تسا ، نید  درد  رانید  هک : دومرفیم  یـسیع  ترـضح  هک : دومرف  و 
ریخ وا  هاگره  هک  دـینادب  دـینکم و  دامتعا  دـشاب  هتـشاد  مهرد  رانید و  تبحم  هک  یملاع  رب  و  دـیراد ، مهتم  ار  وا  دـشکیم  دوخ  يوس  هب 

. دوب دهاوخن  نارگید  هاوخریخ  دهاوخن  ار  دوخ 

تسایند لطاب  تارابتعا  هاج و  تبحم  میود : تلصخ 

هک دنک  نامگ  هک  دشاب  یسک  رایسب  و  دشابیم . یفخم  سفن  رد  و  تسا ، مهرد  رانید و  تبحم  زا  هدایز  صاوخ  هب  تبسن  شررض  نیا  و 
زا زین  نیا  و  تسا ، لـماک  ینعم  نیا  وا  سفن  رد  هک  دوـش  رهاـظ  وا  رب  رایـسب  هدـهاجم  زا  دـعب  و  هدرک ، لـیاز  دوـخ  سفن  زا  ار  ینعم  نیا 

دزادـنایم و همیظع  کلاهم  هب  دـنکیم و  تسرپ  مدرم  ار  یمدآ  و  دـنکیم ، لطاب  ار  لامعا  رد  صـالخا  و  تسا ، همیمذ  تافـص  تاـهما 
جیردت هب  و  دنکیم ، يوق  سفن  رد  ار  ایند  تارابتعا  و  دنکیم ، لهـس  رظن  رد  ار  ادخ  ار و  قح  نید  و  دنادرگیم ، لطاب  بصانم  بکترم 
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. دناسریم رفک  هب  ار  یمدآ 
ناشیا هک  دـبایب  حیحـص  رکفت  هب  دـیامن و  رکفت  مدرم  تلاطب  رد  هک  تسا  نآ  يدزیا ، سدـقم  باـنج  هب  لـسوت  زا  دـعب  زین  نیا  جـالع  و 

لیاز يدوز  هب  تسا و  یناف  ایند  تارابتعا  هک  دـنادب  و  تسوا ، راـگدرورپ  اـب  وا  راـک  ترخآ  اـیند و  رد  دنتـسین و  وا  عفن  ررـض و  کـلام 
نآ ندرم ، زا  دعب  دزادنایم و  تلذـم  كاخ  رب  يدوز  هب  درادیمرب و  ار  ناشیا  زور  ود  ایند  هک  یعمج  لاوحا  زا  دریگ  تربع  و  دوشیم ،
رد و  تسا . یقاب  هتـسویپ  درادـن و  لاوز  زگره  دـسریم  مه  هب  لمع  ملع و  زا  هک  یعقاو  تارابتعا  و  دوب . دـهاوخ  ناشیا  لاـبو  تاراـبتعا 

. ددرگ ظعتم  ناشیا  ياهدنپ  زا  دیامن و  رکفت  تسا  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا 
: هک دومرف  تسا ؟ لضفا  یلاعت  قح  دزن  لمع  مادک  هک : دندیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 

رایـسب ياههبعـش  ار  ایند  هک  یتسرد  هب  و  تسین . ایند  ینمـشد  زا  رتهب  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  لوسر و  ادخ و  تفرعم  زا  دعب  یلمع  چـیه 
. تسه رایسب  ياههبعش  زین  ار  ناهانگ  تسه و 

نارفاک هلمج  زا  درک و  ربکت  دومن و  ابا  مدآ  ترـضح  هدجـس  زا  ناطیـش  هک  یماگنه  رد  دوب  ربکت  دندرک  ار  ادـخ  هک  یتیـصعم  لوا  سپ 
. دش

دیروخب تشهب  ياههویم  زا  دیهاوخ  هچ  ره  زا  هک  دومرف  ناشیا  هب  یلاعت  قح  هک  نیا  اب  هک  دش  ثعاب  ار  اوح  مدآ و  هک  دوب  صرح  رگید 
نآ هویم  هب  جایتحا  هک  نآ  اب  سپ  دییامن . لوانت  نآ  زا  رگا  دوب  دیهاوخ  دوخ  رب  ناراکمتس  هلمج  زا  هک  دیورم  هیهنم  هرجـش  کیدزن  هب  و 

. تمایق زور  ات  دیسر  مه  هب  ناشیا  نادنزرف  نایم  رد  ینعم  نیا  و  دندروخ ، دنتشادن  تخرد 
. دنرادن جایتحا  اهنآ  هب  هک  تسا  دنچ  يزیچ  دنوشیم  اهنآ  بکترم  مدآ  نادنزرف  هک  ییاهزیچ  نآ  رثکا  هک  ینیبیم  هچنانچ 

. کشر دسح و  يور  زا  تشک  ار  دوخ  ردارب  هک  دش  رداص  لیباق -  مدآ -  دنزرف  زا  هک  دوب  دسح  رگید 
نتفگ نخـس  تبحم  و  تحار ، تبحم  و  یگرزب ، تسایر و  تبحم  و  ایند ، تبحم  و  ناـنز ، تبحم  زا  دیـسر  مه  هب  اههبعـش  اـهنیا  زا  سپ ،

رد دـناهدش  عمج  یگمه  دـندب و  تلـصخ  تفه  اـهنیا  سپ  بابـسا . لاوما و  يرایـسب  تبحم  و  مدرم ، رب  قوفت  تعفر و  تبحم  و  لـطاب ،
یکی تسایند : ود  ایند  و  تسا . ناهانگ  اهیدب و  همه  رـس  ایند  تبحم  هک : دـنتفگ  دنتـسناد  ار  نیا  املع  ناربمغیپ و  نوچ  سپ  ایند . تبحم 

. تسا نوعلم  نآ  رب  هدایز  و  دشاب ، یفاک  ار  یمدآ  هک  ییایند 
. دوشیم كاله  ار ، ندوب  هدرکرس  تسایر و  دیامن  بلط  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

يادـص هک  هللاو  دـندنبیم . دوخ  رب  ار  یگرزب  دـنبلطیم و  تساـیر  هک  یتعاـمج  زا  دـیزیهرپب  هک  راـهنیز  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دنکیم كاله  ار  نارگید  دوشیم و  كاله  شدوخ  هک  نیا  رگم  لطاب  هب  دوشیمن  دنلب  یسک  تشپ  رب  شفک 

تکرح وا  رـس  تشپ  رد  یهورگ  دور ، هک  اج  ره  دشاب و  تاماقم  زا  یـصخش  هک  تسا  نیا  هناشن  رـس  تشپ  رد  شفک  يادص  ندش  دنلب 
. دننک

هدوب حرطم  ملظ  تموکح  زا  دقتنم  فلاخم و  هورگ  کی  ناونع  هب  هعیـش  مینادب  هک  دوشیم  صخـشم  رتشیب  اجنیا  زا  تایاور  نیا  تیمها 
نیا زا  ات  دننک  بذج  دوخ  هب  ار  هعیش  ناگبخن  نانادراک و  ناملاع ، ناهیقف ، بصنم ، ماقم و  ندرپس  اب  ات  دناهدیـشوکیم  نامکاح  تسا و 

دنزاس رتمکحتسم  ار  نآ  ياههیاپ  رتشیب و  ار  دوخ  ماظن  یتیریدم  يرکف و  هناوتـشپ  مه  دنزاس ، رود  شیوخ  ياهنامرآ  زا  ار  نانآ  مه  هار ،
ياهبصنم شریذپ  هتسیاش  نایعیش  همئا و  نارای  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  دنشاب . هتشاد  شیوخ  تیعورـشم  يارب  ساسا  نیا  رب  یهیجوت  مه  و 

. دناهدربیم رس  هب  یتسدگنت  رد  تردق ، زکارم  زا  يرود  هنامز و  ياهداسف  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  زین  یتموکح 
تـسود ار  تسایر  وا  هک  دندومرف  دندرب و  مان  ار  یـصخش  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب  و 

دنناسریمن هلگ  نآ  هب  ررض  دشابن ، رضاح  ناشنابش  هک  دنتفیب  يدنفسوگ  هلگ  رد  هک  هدنرد  گرگ  ود  هک : دندومرف  نآ  زا  دعب  درادیم .
. دناسریم ناناملسم  نید  هب  ررض  تسایر  بلط  هک  رادقم  نآ 
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هک ره  و  تسا ، نوعلم  دـنک  مدرم  تساـیر  يرادرـس و  هک  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
. تسا نوعلم  دشاب  شلد  رد  نآ  تبحم  دشاب و  هتشاد  ار  نآ  دوخ  رطاخ  رد  هک  ره  و  تسا ، نوعلم  دیامن  نآ  بلط 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ملسم  نب  دمحم  زا  حیحص  دنس  هب  و 
دنور و هار  وا  یپ  زا  مدرم  دراد  تسود  هک  تسا  یسک  امـش  نیرتدب  هک  هللاو  مسانـشیمن ؟ ار  امـش  نادب  ناکین و  نم  هک  دینکیم  نامگ 

. تسا لقعیب  ای  تسوگغورد  ای  یسک  نینچ  هک  یتسرد  هب  دشاب . ناشیا  هدرکرس 
: دوب تلصخ  شش  دندرک  تیصعم  نآ  هب  ار  ادخ  هک  يزیچ  لوا  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تحار تبحم  و  باوخ ، تبحم  و  نانز ، تبحم  و  ماعط ، تبحم  و  تسایر ، تبحم  و  ایند ، تبحم 
سک چیه  هک  نکم ، تسایر  بلط  هک  راهنیز  هک : دومرف  دلاخ  نب  نایفس  هب  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  و 
رگم تسین  ام  زا  کی  چیه  هک  اریز  میاهدش ، كاله  همه  ام  سپ  مدرگ ! وت  يادـف  تفگ : وا  دـش . كاله  هک  نآ  رگم  درکن  بلط  ار  نآ 

هک تسین  دارم  نآ  هک : دومرف  ترـضح  دـنیامن . ذـخا  وا  زا  ثیدـح  دـنیایب و  وا  دزن  مدرم  دوـش و  روکذـم  شماـن  هک  دـهاوخیم  هک  نآ 
دیوـگ دوـخ  شیپ  زا  هچنآ  و  یهد ، رارق  اوـشیپ  دوـخ  يارب  زا  قـح  هب  ماـما  زا  ریغب  ار  یـصخش  هک  تـسا  نآ  تـسا  دـب  هـچنآ  يدـیمهف .

. یناوخب وا  هتفگ  تعباتم  هب  ار  مدرم  و  ییامن ، شقیدصت 

ندومن دوخ  زا  ربکت  عفر  و  قلخ ، ادخ و  دزن  تسا  یگتسکش  ینتورف و  عضاوت و  میس : تلصخ 

دنوادـخ صوـصخم  يراوـگرزب  تعفر و  تزع و  تسا و  لـیلذ  یناـف و  زیچاـن و  نکمم ، هک  اریز  تسا  لاـمک  تافـص  نیرتـهب  زا  نیا  و 
هب كاخ  هچنانچ  دوشیم . رتشیب  تالامک  لباق  دنکیم و  رتدـنلب  ار  وا  ادـخ  دـنکیم  رتشیب  یگتـسکش  یمدآ  هک  نادـنچ  تسا و  نایملاع 

روهظ هب  ناسنا  نآ  زا  هدـیدرگ و  قیاقـش  اهلگ و  اههویم و  تاتابن و  نداـعم و  ناولا  رازهدـص  ندـعم  دراد  هک  یگتـسکش  یتسپ و  راـبتعا 
مه هب  ناشیا  نایم  رد  تاقولخم  فرشا  هدیدرگ و  تاوامس  هکئالم  دوجسم  تسا و  قیاقح  فراعم و  تالامک و  عاونا  ناتـسلگ  هک  هدمآ 

. دش دبا  لزا و  دودرم  دیسر و  مه  هب  ناطیش  نآ ، زا  دوب  توخن  تعفر و  یشکرس و  نآ  راک  هک  شتآ  و  دیسر .
یگدـنب ندرک و  ترـشاعم  مدرم  اب  نتـساخرب و  نتـسشن و  ندـیماشآ و  ندروخ و  ندیـشوپ و  زا  روما ، عیمج  رد  هک  دـیابیم  یمدآ  سپ 

لصا و هب  رظن  دـبلطن و  ار  رما  نآ  رد  قوفت  دـشابن و  بلط  تعفر  يرما  رد  دـشاب و  یگتـسکش  عضاوت و  ماقم  رد  ندرک ، دوخ  راگدرورپ 
هدنز ات  نآ  زا  دعب  و  هدوب ، ضیح  نوخ  شیاذغ  یتدم ، رد  هدوب و  هدیدنگ  ینم  شلـصا  هک  دـیامن  هظحالم  دـنکب و  دوخ  بسح  بسن و 

دوشیم ادـج  وا  زا  هک  اهنآ  زا  کی  ره  هک  طیاغ ، لوب و  ادوس و  ارفـص و  مغلب و  نوخ و  زا  تسا  تاـساجن  تاـفاثک و  عاونا  لـماح  تسا 
شندب مامت  و  دـشابیمن ، رتنفعتم  نآ  زا  زیچ  چـیه  هک  دوشیم  هدـیدنگ  هفیج  هک  تسا  نآ  شراک  رخآ  و  دـنکیم ، ترفن  اهنآ  زا  دوخ 

هبترم رازهدص  هب  ینادان  لهج و  همیمذ و  قالخا  ببس  هب  حور  تفاثک  و  تسا ، یمدآ  ندب  ياهتفاثک  اهنیا  دوشیم . مرک  میر و  كرچ و 
. تسا رتدب  اهنیا  زا 

رتلماـک یمدآ  هک  نادـنچ  و  دـشاب . هتـشاد  فارتـعا  هشیمه  دوـخ  یگتـسکش  زجع و  صقن و  هب  هک  تسا  نآ  لاـمک  ار  یـسک  نینچ  سپ 
مهیلع ایـصوا  ایبنا و  راوطا  زا  هچنانچ  دوشیم  رتشیب  وا  ینتورف  عضاوت و  دوشیم و  رتشیب  وا  یگراچیب  ینوبز و  یتسپ و  هب  وا  ملع  دوشیم 
رتـشیب دوخ  راـک  رد  هدـنب  هک  نادـنچ  تسا ، دـنوادخ  راـک  يدـنلب  تعفر و  تسا و  هدـنب  راـک  یگتـسکش  نوچ  و  تسا . موـلعم  مالـسلا 

، تسین وا  راک  نوچ  دنک ، دـنلب  ار  دوخ  هک  دـهاوخ  دوخ  رگا  و  دـنکیم . رتدـنلب  ار  وا  دـنکیم و  رنتوزف  ار  دوخ  راک  دـنوادخ  دـیازفایم 
. دوشیم رتتسپ  دنکیم  یعس  هک  نادنچ 

ادخ يارب  زا  هک  ره  هک  هدـینادرگ  لکوم  کلم  ود  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ربخ  رد  هچنانچ 
. دننک لیلذ  تسپ و  ار  وا  دنک  ربکت  هک  ره  و  دننک ، دنلب  ار  وا  دنک  ینتورف  عضاوت و 
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عـضاوت نـم  دزن  مدرم  نیرتـکیدزن  هچناـنچ  دوواد  يا  هـک : دوـمن  یحو  دوواد  ترـضح  هـب  یلاـعت  قـح  هـک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دناناربکتم نم  زا  مدرم  نیرترود  نینچمه  دناناگدننک ،

ریاس نایم  زا  ار  وت  ارچ  هک  ینادیم  یسوم  يا  هک : مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
متفاین مدرک ، رظن  نامدرم  نایم  رد  هک : دومرف  یحو  یلاعت  قح  ببـس ؟ هچ  هب  هک : دومرف  یـسوم  مدینادرگ ؟ دوخ  میلک  مدـیزگرب و  مدرم 
كاخ رب  نم  دزن  ار  دوخ  يور  يولهپ  ینکیم  زامن  هک  یتقو  یـسوم  يا  دشاب . وت  زا  هدایز  نم  دزن  وا  یگتـسکش  تلذـم و  هک  ار  یـسک 

. يراذگیم
دوخ ناـکم  زا  رتتسپ  هب  سلاـجم  رد  هک  تسا  نآ  عضاوت  هلمج  زا  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

رب دننک  شیاتس  ار  وت  مدرم  هک  یهاوخن  و  یشاب ؛ قُحم  دنچ  ره  ینک  لدج  كرت  و  ینک ؛ مالس  وا  رب  يروخرب  هک  ره  هب  و  يوش ؛ یضار 
. ادخ يراکزیهرپ 

زا یهاوخیم  هک  ردـقنآ  ینک  ادا  مدرم  قح  زا  هک  تسا  نآ  عضاوت  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دننک ادا  وت  قح 

ار وا  ددرگ  فصتم  نآ  هب  هاگره  هدنب  هک  عضاوت  هزادنا  تسا  مادـک  هک : دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 
زا رتدنلب  ار  دوخ  دسانـشب و  ار  دوخ  ردق  یمدآ  هک  تسا  نآ  اهنآ  هلمج  زا  تسه . رایـسب  تاجرد  ار  عضاوت  هک : دومرف  دـنیوگ ؟ عضاوتم 
وا هب  مدرم  هک  دهاوخ  هک  ار  يزیچ  رگم  دناسرب  یسک  هب  هک  دهاوخن  و  دراد ؛ ملاس  بجع  ربک و  زا  ار  دوخ  لد  و  دهدن ؛ رارق  دوخ  هبترم 
وفع مدرم  ياهیدـب  زا  و  دروخ ، ورف  مدرم  زا  ار  دوخ  مشخ  و  دـنکب ؛ ناسحا  یکین و  هب  نآ  كرادـت  دـنیبب  مدرم  زا  يدـب  رگا  و  دـنناسرب ؛

. درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  دنک .
دوب هدیرخ  يزیچ  دوخ  يارب  زا  هک  هنیدم  لها  زا  یصخش  هب  دومرف  رظن  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و 
يارب زا  ياهدیرخ و  دوخ  لایع  يارب  هک : دومرف  ترـضح  درک . مرـش  دید  ار  ترـضح  صخـش  نآ  نوچ  دربیم . هناخ  هب  هتـشادرب  دوخ  و 
يارب زا  مرخب و  يزیچ  دوخ  هک  متشادیم  تسود  مدیسرتیمن  هنیدم  لها  نابز  زا  نم  رگا  هک  هللاو  یناسرب . هناخ  هب  هک  ياهتشادرب  ناشیا 

. مربب ناشیا 
هروخ هب  التبم  هک  یتعامج  رب  دنتشذگ  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  يزور  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

ترـضح دوخ . ماعط  هب  دـندرک  فیلکت  ار  ترـضح  دـندوب . ندروخ  تشاچ  لوغـشم  ناشیا  دـندوب و  راوس  یغالا  رب  ترـضح  و  دـندوب .
ناشیا يارب  ییوکین  ماعط  هک  دـندومرف  دـندروآ  فیرـشت  هناخ  هب  ترـضح  نوچ  مدومنیم . امـش  تباجا  مدوبن  هزور  نم  رگا  هک : دومرف 

. دندومرف لوانت  ماعط  ناشیا  اب  دندیبلط و  ار  ناشیا  دندرک و  ایهم 
عضاوت و هب  داب  وت  رب  هک : دندومرف  تیصو  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  و 

. تسا تادابع  نیرتهب  زا  هک  ینتورف 
ار وا  ادخ  هک  نیا  رگم  درکن  یگتسکش  عضاوت و  سک  چیه  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رایـسب  دیناسا  هب  و 

. دینادرگ هبترمدنلب 
. عضاوت هب  رگم  ار  یبرع  یشُرق و  چیه  تسین  یبسح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و 

رد دوب  راک  رد  هچنآ  دنتسشن و  یتشک  هب  حون  ترضح  نوچ  هک : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
نآ و  درک -  فاوط  طوش  تفه  تفر و  هبعک  هناخ  دزن  هب  سپ  دورب . دـیامرف  ادـخ  هک  اج  ره  هب  هک  دـش  رومأم  یتشک  دـنداد ، اـج  اـجنآ 

اهامـش زا  یکی  رب  ار  حون  دوخ  صلاخ  هدـنب  یتشک  نم  هک  اههوک  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  دـش . ناور  رگید  و  دوب -  ءاسن  فاوط 
يدوج و  تسشن . دهاوخ  نآ  يور  رب  یتشک  هک  دوب  نیا  نامگ  ار  کی  ره  و  دندرک ، يزارفندرگ  يدنلبرس و  همه  سپ  داد . مهاوخ  رارق 
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نم يور  رب  یتشک  هک  منآ  لباق  یک  یتسپ  نیا  اب  نم  تفگ : درک و  یگتسکش  عضاوت و  تسامـش -  دزن  تسا و  فرـشا  فجن  لت  هک  - 
نابز هب  دومن  هثاغتسا  ادخ  هب  حون  ترضح  تقو  نآ  رد  سپ  تشاذگ . يدوج  رب  ار  دوخ  هنیس  دمآ و  یهلا  رما  هب  یتشک  سپ  دریگ ! رارق 

. روآ حالصا  هب  ار  ام  راگدرورپ ! يا  ینعی : نقتأ  يرام  ای  هک : ینایرُس 
یـشاجن دوب  هشبح  رد  بلاـطیبا  نب  رفعج  ترـضح  هک  یماـگنه  رد  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

. دومن بلط  ار  شنارای  رفعج و  يزور  هشبح  هاشداپ 
هدهاشم لاح  نآ  رب  ار  وا  نوچ  هک : دومرف  رفعج  تسا . هدیشوپ  هنهک  ياههماج  هتسشن و  كاخ  يور  رب  هک  دندید  دندمآ  وا  دزن  هب  نوچ 

ربمغیپ ترضح  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  ساپس  رکش و  هک : تفگ  دش  ریغتم  فوخ  زا  ام  ياهگنر  هک  دید  نوچ  سپ  میدیسرت . میدومن ،
نیا رد  هک : تفگ  هاشداپ . يا  یلب  میتفگ : مهد ؟ تراشب  ار  اهامش  دیهاوخیم  هدینادرگ . نشور  ار  وا  هدید  هداد و  ترصن  نانمـشد  رب  ار 

ار وا  نانمـشد  داد و  يرای  نانمـشد  رب  ار  شربمغیپ  یلاعت  قح  هک  دروآ  ربخ  دمآ و  امـش  تیالو  بناج  زا  نم  ناسوساج  زا  یکی  تعاس 
نآ هک  تسا  هدوب  هدش  عقاو  ییداو  رد  ناشیا  تاقالم  و  دنتشگ . ریـسا  هک  درب  مان  ار  ردب  ناریـسا  زا  یعمج  نالف و  نالف و  درک و  كاله 

و هرمَـض ، ینب  زا  متـشاد  ییاقآ  هک  تسا  نم  رظن  رد  لاحلا  عضوم  نآ  ایوگ  و  تسه . اجنآ  رد  رایـسب  كارا  تخرد  و  دـنمانیم ، ردـب  ار 
. مدینارچیم يداو  نآ  رد  ار  وا  نادنفسوگ 

هک یبادآ  هلمج  زا  رفعج  يا  تفگ : ياهدیـشوپ ؟ ار  هنهک  ياههماج  نیا  ياهتـسشن و  كاخ  رب  ارچ  سپ  هاشداپ  يا  هک : تفگ  رفعج  سپ 
ادخ نوچ  هک  تسا  نآ  ناگدنب  رب  یهلا  قوقح  هلمج  زا  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  نآ  هداتسرف  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  یلاعت  قح 

ام ربمغیپ  هب  یتـمعن  نینچ  یلاـعت  قح  نوچ  سپ  دـنربب . وا  هاـگرد  هب  یگتـسکش  عضاوت و  ناـشیا  دـیامرف  تمارک  هزاـت  یتـمعن  ناـشیا  هب 
. میامنیم راهظا  ادخ  دزن  یگتسکش  ینتورف و  نیا  نم  هدومرف ، تمارک 

: هک دومرف  دوخ  باحصا  هب  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ربخ  نیا  نوچ  سپ 
یتدایز بجوم  عضاوت  و  دیامرف . محر  ار  امش  ادخ  ات  دینک  قدصت  رایسب  سپ  دوشیم . لام  ترثک  یتدایز و  ثعاب  هقدص  هک  یتسرد  هب 

ندرک وفع  مدرم  زا  و  دنادرگ . هبترم  دـنلب  ار  امـش  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  ات  دـینک  دوخ  هشیپ  یگتـسکش  عضاوت و  سپ  ددرگیم . تعفر 
. دنادرگ بلاغ  زیزع و  ار  امش  ادخ  ات  دییامن  وفع  مدرم  ياهمرج  زا  سپ ، تسا . تزع  یتدایز  ببس 

ناردارب قح  هک  تسا  رتـمیظع  ادـخ  دزن  سک  نآ  تلزنم  نأـش و  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  زا  و 
قح دزن  وا  دوخ ، ناردارب  يارب  دـنک  عضاوت  ینتورف و  اـیند  رد  هک  یـسک  و  دراد . رتشیب  ار  ناـشیا  تمرح  دسانـش و  رتـشیب  ار  دوخ  نمؤم 

نانمؤم زا  يرسپ  يردپ و  هک  یتسرد  هب  و  تسا . هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  صاخ  هعیش  زا  تسا و  ناقیدص  هلمج  زا  یلاعت 
ار ناشیا  سلجم  ردص  رد  دنتشاد و  یمارگ  ار  ناشیا  دنتساخرب و  ترضح  سپ  دندش . دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هناخ  هب 

یبوچ قیربا  تشت و  ربنق  دندرک  لوانت  ناشیا  نوچ  و  دندرک . رـضاح  ناشیا  يارب  هک  دـندومرف  یماعط  دنتـسشن و  ناشیا  دزن  دـنداد و  اج 
داتفا كاخ  رب  وا  دنزیرب . ردپ  تسد  رب  بآ  هک  دنتفرگ  ار  قیربا  دنتساخرب و  ترـضح  سپ  دننک . کشخ  ار  تسد  هک  یلامتـسد  دروآ و 
وـشب تسد  نیـشنب و  هک : دومرف  ترـضح  يزیر ؟ نم  تسد  رب  بآ  وت  هک  دنیبب  ادخ  هک  موش  یـضار  نوچ  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : و 
لها ربارب  هد  لثم  دـیامرف  تمارک  تشهب  رد  ار  وا  یلاعت  قح  ات  ار ، وت  دـنکیم  تمدـخ  وت  نمؤم  ردارب  هک  دـنیبب  ادـخ  هک  مهاوخیم  هک 

نانیمطا اب  هک  مراد  وت  رب  هک  یمیظع  قح  هب  ار  وت  مهدیم  مسق  هک : دومرف  ترضح  تسـشن . درم  نآ  سپ  نامالغ . ناراکتمدخ و  زا  ایند 
. يدوبیم نئمطم  تسشیم  ار  وت  تسد  ربنق  رگا  هچنانچ  ییوشب ، تسد  رطاخ 

بآ دوبیمن  هارمه  شردپ  اب  رـسپ  نیا  رگا  دنزرف  يا  هک : دندومرف  دنداد و  هیفنح  نب  دمحم  هب  ار  قیربا  دـندش  غراف  ترـضح  نوچ  سپ 
ردپ نوچ  سپ  دنـشاب . رگیدکی  اب  نوچ  دننادرگ  يواسم  تمرح  رد  ار  رـسپ  ردپ و  هک  تسین  یـضار  ادـخ  نکیلو  متخیریم  وا  تسد  رب 

. تخیر رسپ  تسد  رب  بآ  هیفنح  نب  دمحم  سپ  دزیرب . رسپ  تسد  رب  بآ  رسپ  هک  دیاب  تخیر  ردپ  تسد  رب  بآ 
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. اقح تسوا  هعیش  باب ، نیا  رد  دنک  نینمؤملا  ریما  تعباتم  هک  ره  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  سپ 
. دوب هدـش  هنهک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یهاـنپ  تلاـسر  ترـضح  هماـج  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

رخب ياهماج  نم  يارب  ریگب و  ار  مهارد  نیا  یلع  ای  هک : دندومرف  ترضح  هیده . هب  دروآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مهرد  هدزاود  یـصخش 
. مشوپب هک 

دندومرف ترضح  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  دندیرخ و  ینهاریپ  مهرد  هدزاود  نآ  هب  دنتفر و  رازاب  هب  ترـضح 
. دیآیم رتشوخ  ارم  رتتسپ  نیا  زا  ياهماج  یلع  ای  هک :

. دوش یضار  دیاش  منیبب  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترضح  دریگ ؟ سپ  شبحاص  هک  يراد  نامگ 
هماج یتسه  یضار  رگا  دنهاوخیم . رتتمیق  مک  نیا  زا  ياهماج  دندیدنسپن و  ار  هماج  نیا  لوسر  ترضح  هک : دنتفگ  دنتفر و  رازاب  هب  و 

. داد ار  رز  دش و  یضار  درم  نآ  هدب . ار  رز  ریگب و  ار 
هار ضرع  رد  دـندش . رازاب  هجوتم  قافتا  هب  ترـضح  نآ  اب  يوبن  سدـقم  باـنج  دـندروآ و  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  نآ  ترـضح 

. دنکیم هیرگ  تسا و  هتسشن  هک  دندید  ار  یکزینک 
يزیچ وا  يارب  هک  داد  نم  هب  مهرد  راـهچ  نم  بحاـص  هللالوسر  اـی  تفگ : تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  هک : دندیـسرپ  وا  زا  لوسر  ترـضح 

و درگرب . دوخ  هناخ  هب  هک : دندومرف  دنداد و  وا  هب  ار  مهرد  راهچ  ترـضح  تفر . مناوتیمن  هناخ  هب  سرت  زا  نونکا  مدرک و  مگ  مرخب و 
. دندومرف یهلا  دمح  دندیشوپ و  دندیرخ و  مهرد  راهچ  هب  ینهاریپ  دندرب و  فیرشت  رازاب  هب 

وا رب  تشهب  ياههماج  زا  یلاعت  قح  دناشوپب  ياهماج  نم  رب  هک  ره  هک : دیوگیم  هک  دندید  ار  ینایرع  درم  دندمآ  نوریب  رازاب  زا  نوچ  و 
دمح دندیشوپ و  دندیرخ و  مهرد  راهچ  هب  رگید  نهاریپ  دنتـشگرب و  رازاب  هب  دنداد و  لئاس  هب  دندنک و  ار  نهاریپ  نآ  ترـضح  دناشوپب .
هناـخ هب  ارچ  هک : دندیـسرپ  وا  زا  تسا . هتـسشن  كزینک  ناـمه  هـک  دـندید  هار  ضرع  رد  دـندش . ناور  لزنم  بناـج  هـب  دـندومرف و  یهلا 

میایب و ات  امنب  نم  هب  ار  هناخ  هار  شاب و  شیپ  هک : دـندومرف  ترـضح  دـننزب . ارم  هک  مسرتیم  ماهدرک و  رید  هللالوسر  ای  تفگ : ياهتفرن ؟
راب دنتفگن . باوج  ناشیا  هناخ . لها  يا  مکیلع  مالـسلا  دندومرف : دنداتـسیا و  ناشیا  هناخ  رد  رب  ات  دـنتفر  ترـضح  و  منک . تعافـش  ار  وت 

. هتاکرب هللا و  همحر  هللا و  لوسر  ای  مالسلا  کیلع  دنتفگ : میس  راب  رد  دنتفگن . باوج  زاب  دندومرف . رگید 
مالس هک  میتساوخ  تکرب  يارب  زا  میدینـش  ار  وت  مالـس  نوچ  دنتفگ : دیتفگن ؟ نم  باوج  میود  لوا و  هبترم  رد  ارچ  هک : دومرف  ترـضح 

زا هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : ناشیا  دـینکم . رازآ  ار  وا  تسا ؛ هدـمآ  هناخ  هب  رید  كزینک  نیا  هک : دومرف  ترـضح  سپ  ددرگ . هداـیز  اـم  رب  وت 
رتشیب مهرد  هدزاود  نیا  زا  شتکرب  هک  مدیدن  یمهرد  هدزاود  چـیه  نم  هللادـمحلا . هک : دومرف  ترـضح  میدرک . دازآ  ار  وا  وت  مدـق  يارب 

. دینادرگ دازآ  ار  هدنب  کی  دیناشوپ و  ار  نمؤم  ود  رز  نیا  هب  ادخ  دشاب :
لوانت ماعط  ترضح  متفر . مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  هک : ملـسم  نب  دمحم  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

هک يزور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  يراد  ناـمگ  رگم  هک : دـندومرف  نآ  زا  دـعب  دـندومن و  فـیلکت  ارم  دـندومرفیم .
رد هک  ار  ترضح  نآ  دیدن  یمشچ  زگره  هک  هللاو ؛ هن  دناهدومرف ؟ لوانت  يزیچ  هدز  هیکت  زگره  دنتفر  ایند  زا  هک  يزور  ات  دندش  ثوعبم 

لوانت ریـس  یپردیپ  زور  هس  مدـنگ  نان  زا  ترـضح  نآ  هک  يراد  نامگ  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دنـشاب . هدومرف  هیکت  ندروخ  ماعط  لاـح 
يدزیا تمحر  هب  هک  یتقو  ات  دندش  تلاسر  هب  ثوعبم  هک  يزور  زا  دندشن  ریـس  مدنگ  نان  زا  یلاوتم  زور  هس  هک  هللاو ؛ هن  دـشاب ؟ هدومرف 

هک دنتساوخیم  رگا  دندومرفیم . اطع  رتش  دص  سک  کی  هب  هک  دوب  هاگ  هکلب  دوبن ؛ رودقم  نیا  ار  ترضح  هک  میوگیمن  نم  دنتـسویپ .
هـس دروآ  ترـضح  نآ  يارب  ار  نیمز  ياهجنگ  دیلک  لیئربج  هک  یتسرد  هب  و  دنتـسناوتیم . دنیامرف  لوانت  ذیذل  ياهماعط  دنروخب و  ریس 

. درک دهاوخن  مک  يزیچ  تمایق  رد  وت  هجرد  زا  ادخ  ینک  لوبق  رگا  هک : تفگ  و  در . لوبق و  رد  ار  ترـضح  نآ  دـینادرگ  ریخم  و  هبترم ،

. هن دیامرفب  هک  دندرکن  لاؤس  يزیچ  ترـضح  نآ  زا  زگره  و  دومرف . رایتخا  ار  ادخ  دزن  یگتـسکش  عضاوت و  ترـضح  نآ  هبترم  ره  رد  و 
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دومرفن اطع  یلاعت  قح  بناج  زا  ار  يزیچ  زگره  و  داد . میهاوخ  دسر  مه  هب  نوچ  هک : دومرفیم  دوبن  رگا  و  دومرفیم ، اطع  دوب  رگا  هکلب 
. دومنیم میلست  وا  يارب  یلاعت  قح  و  دندومرفیم ، اطع  دندشیم و  نماض  ار  تشهب  هک  دوب  هاگ  و  دنکن . اضما  ار  وا  ياطع  هک 

هب هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  امش  ماما  هک : دندومرف  دنتفرگ و  ارم  تسد  ترضح  نآ ، زا  دعب  هک : دیوگیم  ملسم  نب  دمحم 
هناخ هب  و  دـندومرفیم ، ماعطا  تشوگ  مدـنگ و  نان  مدرم  هب  و  دـندومرفیم ، لوانت  ماـعط  ناگدـنب  شور  هب  دنتـسشنیم و  ناگدـنب  شور 

دـندیناشوپیم و دوخ  مـالغ  هب  ار  نیرتهب  دـندیرخیم و  ینالبنُـس  هدـنُگ  نهاریپ  ود  و  دـندومرفیم ، لواـنت  تیز  ناـن و  دوخ  دـنتفریم و 
و دـندرکیم . هاتوک  دوب  رتدـنلب  بعک  زا  نهاریپ  رگا  و  دـندیربیم ، تشذـگیم  ناتـشگنا  زا  اهنیتسآ  رگا  و  دندیـشوپیم . دوخ  ار  رتنوبز 

يور رب  يرجآ  دوـخ  يارب  زا  و  دـندومرفیم . راـیتخا  دوـب  رتراوـشد  ندـب  رب  هچنآ  هـک  نآ  رگم  دـشن  دراو  ترـضح  نآ  رب  رما  ود  زگره 
دنامن ثاریم  هب  ترضح  نآ  زا  يدیفس  خرس و  و  دنتفرگن . دوخ  عاطقا  هب  ار  ینیمز  زگره  و  دنتـشاذگن ، یتشخ  يالاب  رب  یتشخ  يرجآ و 
تقاط سک  چـیه  و  درخب . یکزینک  دوخ  لها  يارب  دنتـساوخیم  هک  دوب  هدـنام  هداـیز  ترـضح  نآ  ياـهاطع  زا  هک  مهرد  دـصتفه  رگم 

هیلع هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  لاوحا  باتک  دومرفیم  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و  درواین . ترـضح  نآ  تدابع 
! دراد لمع  نیا  تقاط  یک  دومرفیم : تشاذگیم و  نیمز  رب  و  ار ،

نم هب  هماـج  ود  هک : دـندومرف  دـنتفر و  يزازب  دزن  هب  يزور  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوـقنم  رگید  دنـس  هب  و 
ناکد هب  تخانش  ار  ترـضح  صخـش  نآ  هک  دندید  نوچ  مراد . نم  دیهاوخیم  امـش  هچنآ  نینمؤملا  ریما  ای  هک : تفگ  درم  نآ  شورفب .
نامز نیا  باسح  هب  هک   ) مهرد هس  هب  ار  یکی  دندیرخ ، هماج  ود  و  تخانشیمن ؛ ار  ترـضح  دوب و  ناکد  نآ  رد  يرـسپ  هک  دنتفر  رگید 

ار نآ  رادرب و  وت  میاهدیرخ  مهرد  هس  هب  هک  ار  نآ  هک : دندومرف  ربنق  هب  سپ  مهرد . ود  هب  ار  یکی  و  دوشیم ) رانید  راهچ  داتفه و  دص و 
يوریم و ربنم  رب  هک  يرتراوازـس  نآ  هب  وت  تسا  رتهب  هک  نآ  نینمؤملا  ریما  اـی  هک : تفگ  ربنق  مشوپیم . نم  میاهدـیرخ  مهرد  ود  هب  هک 
هک مرادیم  مرش  ادخ  زا  نم  و  دشابیم . روما  نیا  شهاوخ  ار  ناناوج  یناوج و  وت  هک : دومرف  ترضح  یناوخیم . هبطخ  مدرم  روضح  رد 
هب دیـشوپیم  هچنآ  زا  هک : دومرفیم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  زا  و  مهد . یتدایز  وت  رب  ار  دوخ  شـشوپ ، رد 

دـندیرب و دوب . زارد  دندیـشک ، ار  شنیتسآ  دندیـشوپ  ار  نهاریپ  نوچ  دـیناروخب . ناشیا  هب  دـیروخیم  هچنآ  زا  دـیناشوپب و  دوخ  ناـمالغ 
هدروآ فیرـشت  ناکد  نآ  هب  ترـضح  هک  تفای  دـمآ  ناکد  هب  رـسپ  نآ  ردـپ  نوچ  سپ  دـنزودب . نآ  زا  ارقف  يارب  یهالک  هک  دـندومرف 

ود دوب و  هتخانشن  ار  امش  نم  رـسپ  هک : درک  ضرع  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تشادرب و  ار  مهرد  ود  دناهدیرخ . ياهماج  دناهدوب و 
. میریگیمن سپ  ار  يزیچ  رگید  میدیرخ . میدش و  یضار  یتمیق  هب  هک : دومرف  ترضح  تسا . هتفرگ  عفن  امش  زا  ار  مهرد 

ینابنا هضف  هک  دـید  دـمآ . مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  تشاچ  ماگنه  رد  ثیرُح  نب  ورمع  يزور  هک : تسا  لوقنم  و 
نیا ارچ  هضف  يا  هک : تفگ  ورمع  دروآ . نوریب  یسوبَسُرپ  کشخ  نان  اجنآ  زا  دوشگ  نوچ  و  دوب . نآ  رب  ترضح  كرابم  رهم  هک  دروآ 
يارب مدرکیم . لخاد  نایمه  نیا  رد  يذـیذل  ماعط  یهاگ  و  دومرف . یهن  ارم  مدرکیم ، رتشیپ  تفگ : ياهدرکن ؟ هزیکاپ  ياهتخپن و  ار  درآ 

نآ رب  کمن  دنتخیر و  نآ  رب  بآ  دندرک و  هزیر  ياهساک  رد  دنتفرگ و  ار  کشخ  نان  نآ  ترضح  سپ  دنزیم . نآ  رب  رهم  نونکا  نیمه 
دندومرف دندیـشک و  كرابم  نساحم  رب  تسد  و  تسا . هدش  کیدزن  لجا  ورمع  يا  هک : دندومرف  نآ  زا  دعب  دـندومرف . لوانت  دندیـشاپ و 

. تسا یفاک  ارم  نیا  منکیمن و  انشآ  منهج  شتآ  هب  ندروخ ، يارب  ار  نساحم  نیا  هک :
نان هک  دید  دمآ . هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  هب  يدیع  زور  رد  هلَفَغ  نب  دیوُس  هک : تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و 

؟ ياهتـشاذگ دوخ  دزن  ار  يزیچ  نینچ  دـیع  زور  رد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تسا . هتـشاذگ  ترـضح  دزن  هتخپ  ریـش  اـب  يدرآ  یکـشخ و 
. دشاب هدیزرمآ  هانگ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  دیع  نیا  هک : دومرف 

دندروآیم و هناخ  هب  دوخ  شود  هب  بآ  مزیه و  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  و 
. دنتخپیم نان  دندرکیم و  ریمخ  دندرکیم و  ایسآ  همطاف  ترضح  و  دندرکیم ، بوراج  ار  هناخ 
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نوچ باحصا  دندربیم . هناخ  هب  دندوب و  هدرک  ادر  رانک  رب  دندوب و  هدیرخ  ییامرخ  هفوک  رد  ترضح  هک : تسا  يورم  رگید  دنـس  هب  و 
ناشیا راب  هب  تسا  رتراوازـس  لایع  بحاص  هک : دومرف  ترـضح  دـنناسر . هناخ  هب  دـنریگب و  ترـضح  نآ  زا  هک  دـندومن  تردابم  دـندید 

. نارگید زا  نتشادرب ،
. دناسرب دوخ  لایع  هب  دوخ  یعفن  هک  دوشیمن  هک  يزیچ  لماک  لامک  زا  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 

تـسد هب  ار  نیلعن  دنتفریم و  هنهرب  ياپ  تقو  جـنپ  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 
تداـیع هب  هک  یماـگنه  رد  و  دـنتفریم ؛ زاـمن  هب  هک  هعمج  زور  رد  و  دـنتفریم ؛ الـصم  هب  هک  یحـضا  رطف و  دـیع  رد  دـنتفرگیم : پـچ 

. مشاب هنهرباپ  هک  مهاوخیم  موریم  ادخ  يارب  نوچ  هک : دندومرفیم  و  دنتفریم . ياهزانج  عییشت  ای  يرامیب 
یفیعـض رگا  و  دـندیناسریم ، شهار  رـس  رب  دوب  هدرک  مگ  هار  یـسک  رگا  و  دـنتفریم ، هار  اـهرازاب  رد  اـهنت  هداـیپ و  هک : تسا  لوقنم  و 

ار هیآ  نیا  و  دندومرفیم . شمیلعت  ات  دنداتـسیایم  دناوخیم  طلغ  ار  نآرق  یـسک  رازاب  مدرم  زا  رگا  و  دـندومرفیم ، شتناعا  دروخیمرب 
تبقاع و  دنبلطن . نیمز  رد  داسف  يدنلب و  هک  میاهدومرف  ررقم  یتعامج  يارب  ار  ترخآ  هناخ  ام  هک : تسا  نیا  شنومـضم  هک  دندناوخیم 

. تسا يراکزیهرپ  يارب  وکین 
اب زگره  دـشاب . مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  لضفا  هک  ار  یـسک  مدینـشن  مدـیدن و  هک : تفگ  سابعلانب  میهاربا  هک  تسا  لوقنم  و 

تجاح زگره  و  دیوگ ؛ نخس  وا  نخس  نایم  رد  هک  دومرفیمن  عطق  ار  یـسک  نخـس  زگره  و  دومرفن ؛ ترـشاعم  بادآ ، فالخ  هب  یـسک 
ار دوخ  نامالغ  ناراکتمدـخ و  زگره  و  دومرفیمن ؛ هیکت  سلجم  رد  دومرفن و  زارد  اپ  یـسک  روضح  رد  زگره  و  دومنیمن ؛ در  ار  یلئاس 

رـس رب  هتـسویپ  ار  دوخ  ناراکتمدخ  نانابرد و  نارتهم و  نامالغ و  و  دشیمن ؛ رهاظ  ادص  ترـضح  نآ  هدنخ  رد  زگره  و  دادیمن ؛ مانـشد 
قدصت و  تشادیم ؛ رایـسب  هزور  و  دومرفیم ؛ ایحا  تدابع  هب  مامت  ار  اهبـش  رثکا  و  دومرفیم ؛ مک  رایـسب  باوخ  و  دیناشنیم ؛ دوخ  ناوخ 

. دوب رات  ياهبش  رد  ترضح  نآ  تاقدصت  رثکا  و  دومنیم ؛ رایسب 
رب اهناتسمز  رد  دنتسشنیم و  ریصح  يور  رب  اهناتسبات  رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  دابع  [ یبا  ] نب دمحم  زا  و 

. دندومرفیم تنیز  دندمآیم  مدرم  سلجم  هب  نوچ  دندیشوپیم و  هدنگ  ياههماج  و  سالپ ؛  يور 
. دندش مامح  لخاد  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  يزور  هک : دناهدرک  تیاور  و 

دندومرف و تردابم  ترضح  شکب . هسیک  ارم  ایب  هک : درک  باطخ  ترـضح  هب  تخانـشیمن . ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  مامح  رد  یـصخش 
وا يرادلد  ترـضح  دـش . ترذـعم  لوغـشم  تخانـش و  ار  ترـضح  دـندمآرد و  مدرم  ینامز  زا  دـعب  دـندش . وا  ندیـشک  هسیک  لوغـشم 

. دندیشک مامت  ار  وا  هسیک  ات  دندوب  لوغشم  دندومرف و 
. دومن ناوت  اصحا  باتک  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  ناشیا  عضاوت  نایب  رد  رابخا  و 

انغ تمذم  حدم و  رد 

ءارقف نکلو  ال ؛ لاـقف : هنجلا ؟ یلا  ساـنلا  نوقبـسی  مه  اریثک ، هللا  نورکاذـلا  نوعـضاوتملا  نوعـضاخلا  نوفئاـخلا  هللا  لوسر  اـی  تلق : لاـق :
روجنف و انکلم  ام  هللاوف  بساحن ؟ مب  نولوقیف : اوبـساحت . یتح  متنأ  امک  هنجلا : هنزخ  مهل  لوقیف  سانلا . باـقر  نوطختی  مهناـف  نیملـسملا .

. انبجأف اناعد  یتحانبر  اندبع  انکل  و  طسبن ، ضبقنف و  انیلع  ضیفأ  و ال  لدعن .
دناناسرت فیاخ و  ادخ  زا  هک  یعمج  ایآ  هللالوسر  ای  هک : مدرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تفگ  رذوبا 

رایسب ادخ  دای  و  قلخ ، ادخ و  اب  دناتباث  یگتسکش  عضاوت و  ماقم  رد  و  دوخ ، دنوادخ  دزن  دندایقنا  تلذم و  عوضخ و  ماقم  رد  هتسویپ  و 
لخاد نارگید  زا  شیپ  ناناملـسم  يارقف  نکیلو  هن ؛ هک : دومرف  ترـضح  دـش ؟ دـنهاوخ  تشهب  لخاد  نارگید  زا  شیپ  ناـشیا  دـننکیم ،

. دش دنهاوخ  تشهب 
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دنهاوخ هناور  تشهب  هب  ور  تفاکـش و  دنهاوخ  ار  ناشیا  ياهفـص  و   ) تشاذگ دنهاوخ  مدرم  ندرگ  رب  اپ  رـشحم  رد  ناشیا  هک  یتسرد  هب 
ام زیچ  هچ  هب  هک : تفگ  دنهاوخ  باوج  رد  ناشیا  دننکب . ار  امش  باسح  ات  دیشاب  هک : تفگ  دنهاوخ  ناشیا  هب  تشهب  نانزاخ  سپ  دش .)

لام و  میاهدرک ، ملظ  روج و  ای  میاهدرک  تلادـع  هک  دنـسرپب  ام  زا  هک  میتشادـن  یبصنم  یهاشداپ و  تموکح و  اـم  دـننکیم ؟ باـسح  ار 
ات میدرک  دوخ  راگدرورپ  تدابع  ایند  رد  نکیلو  میاهتـشاد ؛ هاگن  ای  میاهدرک  اطع  هک  دـننک  باسح  ار  ام  هک  دـندوب  هدادـن  ام  هب  یتداـیز 

(. میدمآ نوریب  ایند  زا  و   ) میدرک وا  تباجا  دناوخ ، دوخ  يوس  هب  ار  ام  ادخ  هک  یتقو 
ثیداحا و  تسا . رایسب  ناشیا  يراوخ  تناها و  تمذم  ناشیا و  نتشاد  تمرح  ناشیا و  ینیشنمه  ارقف و  رقف و  حدم  رد  ثیداحا  هک  نادب 

. تسا هدش  دراو  نآ  تمذم  حدم و  رب  ثیداحا  انغ  باب  رد  نینچمه  و  تسا . هدش  دراو  رقف  تمذم  رد  زین 
رقف تسا  مومذم  هک  يرقف  و  تسا ، هللا  یلا  رقف  تسا  حودمم  هک  يرقف  هک : دناهدرک  وحن  نیا  هب  ثیداحا  نیا  نایم  عمج  نیققحم  رثکا  و 
عمط صرح و  اب  هک  تسا  لام  ترثک  هب  انغ  تسا  مومذـم  هک  ییانغ  و  تسا ، سفن  ياـنغ  تسا  حودـمم  هک  ییاـنغ  و  تسا ؛ ساـنلا  یلا 

. دشاب هیامُکُنت  نید  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  تسا  مومذم  هک  يرقف  هک  دوشیم  رهاظ  ثیداحا  یضعب  زا  و  دشاب .
تمحر فطل و  همه  هتخاس  ررقم  مدرم  نایم  رد  هدومرف و  قلخ  ایند  رد  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  زیچ  ره  هک : تسا  نآ  ماقم  نیا  قیقحت  و 

مدرم و  هدومرف ، ررقم  ریخ  تهج  يارب  ار  زیچ  نآ  یلاـعت  قح  تسه و  تهج  ود  ار  زیچ  ره  تسا ، راـیتخا  فیلکت و  ملاـع  نوـچ  و  تسا .
. دننادرگیم رش  تهج  هلیسو 

ببـس هب  یعمج  دـننادرگ و  تاداعـس  لیـصحت  تادابع و  رب  توق  هلیـسو  ار  نآ  هک  هدومرف  قلخ  ایند  رد  یلاـعت  قح  ار  لاـم  هک  نآ  لـثم 
تاریخ تاقدـصت و  رب  هک  یباوث  دیـسریمن و  مه  هب  تاداـبع  رب  توق  دوبیمن  لاـم  رگا  سپ  دـندرگ . زیاـف  تـالامک  عاوـنا  هب  نآ  كرت 
ياهنتف ار  لام  نیا  نکیلو  دـشیمن . لصاح  دوشیم  لصاح  لام  كرت  رب  هک  یباوث  دوبیمن  لام  رگا  و  دـشیمن . لـصاح  دوشیم  بترتم 
شکرت رب  هک  تسا  هدومرف  ررقم  نیا  يارب  نآ  رد  ار  تهج  نیا  و  دومن . ناوتیم  اهیدب  رورش و  عاونا  لیصحت  نآ  هب  هک  تسا  هتخاس  مه 

. دنوش باثم 
تمذم هک  اج  ره  سپ  دوشیم . ناشیا  تواقش  ثعاب  و  تسا ، هدش  قولخم  نآ  يارب  هک  دننکیم  يراک  نآ  ریغ  هلیـسو  ار  نآ  یعمج  اما 

تهج نآ  لصا  هنرگا  و  دننکیم . رـش  تهج  ار  نآ  مدرم  و  تسه ، نآ  رد  هک  تسا  يرـش  تهج  نآ  ببـس  هب  تسا  هدش  عقاو  انغ  لام و 
نآ رد  هک  تسا  يریخ  تاهج  نآ  ببـس  هب  تسا  هدـش  عقاو  نآ  حدـم  هک  اج  ره  و  تسا . هدومرف  ررقم  يریخ  هلیـسو  يارب  یلاعت  قح  ار 

. تسه
ور ددرگ و  زیاف  میظع  ياهباوث  هب  دیامن و  ربص  نآ  تقشم  رب  یمدآ  هک  تاداعس  لیـصحت  يارب  تسا  ياهلیـسو  جایتحا  رقف و  نینچمه  و 
هب دیامن و  كرت  ادخ  يارب  زا  و  دوشب ، تامرحم  هب  جاتحم  و  دوش . لصاح  برق  ار  وا  نآ  ببـس  هب  دیامن و  بلط  ادخ  زا  دروآ و  ادـخ  هب 

ببـس هب  یهاگ  و  دنوشیم . تامرحم  بکترم  نآ  ببـس  هب  دننکیمن و  ربص  نآ  رب  هک  تسه  هاگ  نکیلو  دسرب . عرو  دهز و  هجرد  العا 
هدش دراو  ثیدح  رد  هچنانچ  دنوشیم ، رفاک  نآ  ببس  هب  دنهدیم و  ادخ  هب  ملظ  روج و  تبسن  دنوشیم و  نامگدب  دوخ  دنوادخ  هب  نآ 

. دشاب رفک  هک  تسا  کیدزن  رقف  هک :
سپ دنادرگیم . تواقـش  هلیـسو  ار  نآ  دوخ  رایتخا  هب  یمدآ  هک  تسه  هاگ  نکیلو  تسا  تمحر  تمعن و  رقف  لصا  هک  دـش  مولعم  سپ 

تمذـم ار  شرـش  تهج  تسا  هدـش  دراو  تمذـم  هـک  اـج  ره  و  دـناهدومرف ، حدـم  ار  شریخ  تـهج  تـسا  هدـش  دراو  حدـم  هـک  اـج  ره 
. دناهدومرف

دراو رتشیب  رقف  حدم  اذهل  داسف ، نایغط و  ثروم  يرگناوت  انغ و  تسا و  حالـص  بجوم  جایتحا  رقف و  سوفن  رثکا  هب  تبـسن  نوچ  نکیلو 
ار دوخ  نوچ  دناسریم  مه  هب  نایغط  یمدآ  هک  یتسرد  هب  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  دـناهدومرف . رتشیب  انغ  تمذـم  تسا و  هدـش 

(. تسا زاینیب  هک  درک  نامگ  ای   ) دید زاینیب  ینغتسم و 
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شجاـیتحا دوشیم  رتینغ  دـنچ  ره  هکلب  دوش ، زاـینیب  یمدآ  هک  تسا  لاـحم  نوـچ  هک : هدیـسر  رطاـخ  هب  ياهتکن  هیآ  نیا  رد  ار  ریقف  و 
ینغتسم هک  درک  نامگ  تسناد و  ینغتسم  ار  دوخ  هک  یتقو  هک : دومرف  هکلب  دوشیم . ینغتـسم  هک  یتقو  هک : دومرفن  اذهل  دوشیم ، رتشیب 

. تسا هدش 
یتواقـش هلیـسو  ار  یتدابع  یـسک  هک  دـشاب  هاگ  دـننادرگ ؛ تاداعـس  هلیـسو  هک  هدومرف  ررقم  نیا  يارب  یلاعت  قح  ار  تادابع  نینچمه  و 

هبوت و هب  دوش  رداص  ناشیا  زا  تلفغ  هب  رگا  ای  دـننادرگ  تاداعـس  هلیـسو  ار  نآ  كرت  هک  هدومرف  ررقم  نیا  يارب  ار  یـصاعم  و  دـنادرگ .
یگتـسکش و نآ  و  دندشیم ، باثم  نآ  كرت  هب  مدرم  یک  دوبیمن  تیـصعم  رگا  و  دندرگ . زیاف  تالامک  هیلاع  بتارم  هب  نآ ، زا  تمادن 
اههیرگ و نآ  دوبیمن ، ایبنا  ریاس  دوواد و  ترضح  مدآ و  ترضح  يالوا  كرت  رگا  و  دیسریم . مه  هب  اجک  زا  ناراکهبوت  زجع  راسکنا و 
دـیدرکیمن و هانگ  امـش  رگا  هک : تسا  هدـش  عقاو  هچنانچ  دـشیم . لصاح  اجک  زا  دـیدرگ  یهانتمان  تالامک  برق و  بجوم  هک  اهیراز 

. دوش رداص  ناشیا  زا  هانگ  دنشاب و  هانگ  رب  رداق  هک  دومرفیم  رگید  قلخ  ادخ  دیدوبن ، هانگ  رب  رداق 
. تسا رصاق  ینعم  نیا  كاردا  زا  رثکا  اهلقع  دوشیم و  كزان  رایسب  اجنیا  رد  نخس  و 

همه تسا و  ناگدـنب  حالـص  نیع  همه  هدومرف  ررقم  ملاـع  نیا  رد  یلاـعت  قح  هک  زیچ  ره  هک  یباـییم  ییاـمن  رکفت  تسرد  رگا  ـالمجم 
ياهناخناوید و  دیامرفب ، یـسک  يارب  ياهناخ  یگرزب  رگا  الثم  دـننکیم . فرـص  شفرـصم  ریغ  هب  ناگدـنب  نکیلو  تسا  تمحر  فطل و 

زیربآ ار  هناخناوید  رگا  دنزاسب ، نکاسم  زا  وا  جاتحیام  عاونا  دنزاسب و  وا  يارب  هک  دـیامرفب  اجنآ  رد  يزیربآ  دزاس و  ررقم  وا  يارب  سیفن 
عورف زا  هک  لئاسم  نیا  رد  و  دوب . دهاوخن  يریـصقت  هناخ  بحاص  زا  دنیـشنب ، زیربآ  نایم  رد  دورب  دـنک و  دوخ  نکـسم  ار  زیربآ  و  دـنک ،

تلادـع و نیع  دـنکیم  هچنآ  تسین و  ملاظ  تسا و  میکح  میلع  یلاعت  قح  هک  نتـسناد  لمجم  ندومنن و  رکفت  تسا  ردـق  اضق و  لئاسم 
مهیلع همئا  درک و  دـناوتیمن  هطاـحا  نآ  هب  مدرم  رثـکا  لـقع  تساهـشزغل و  بجوم  باـب  نیا  رد  رکفت  هک  اریز  تسـالوا ، تسا  تمکح 

. دناهدومرف یهن  باب  نیا  رد  رکفت  زا  ار  ام  مالسلا 
. مینک لقن  زین  ار  رابخا  زا  یضعب  دش  نایب  لامجا  هجو  رب  رابخا  نایم  عمج  نوچ  و 

معنت دیدرگ و  دـنهاوخ  تشهب  ياهغاب  رد  نانمؤم  يارقف  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ود لثم  تباب  زا  اینغا  ارقف و  لـثم  منک : ناـیب  یلثم  وت  يارب  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  لاـس . لـهچ  هب  ناـشیا  ياـینغا  زا  شیپ  دومرف  دـنهاوخ 

. درادن زیچ  چیه  تسا و  یلاخ  هک  دنیبب  ار  یکی  دنک  رظن  و  درذگب ، يراشع  رب  هک  تسا  یتشک 
. تسا عاتم  زا  رپ  هک  دنیبب  يرگید ، هب  دنک  رظن  و  دورب . هک  دینک  هناور  ار  نیا  هک : دیوگیم 

. مینک باسح  ار  شروشُع  ات  دیراد  هاگن  ار  نیا  هک : دیوگیم 
و دراد ، تهارک  ار  گرم  دراد : تهارک  اهنآ  زا  مدآ  دنزرف  هک  تسا  زیچ  ود  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. تسا رتکبس  باسح  تسا  رتمک  لام  دنچ  ره  و  دراد ، تهارک  لام  یمک  زا  و  تسا ؛ گرم  رد  اههنتف  اهالب و  زا  نمؤم  تحار 
. رخف یگرزب و  بلط  و  رقف ، یشیورد و  فوخ  زیچ : ود  ار  نامدرم  درک  كاله  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 

نب یلع  نایعیـش  ناریقف  دیرامـشم  کبـس  فیفخ و  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 
لیابق زا  دنامیظع  هلیبق  ود  هک  ار  رـضُم  هعیبر و  لثم  دـنکیم  تعافـش  تمایق  رد  ناشیا  زا  یکی  هک  یتسرد  هب  ار . شنادـنزرف  بلاطیبا و 

. برع
رد نمؤم  يارب  یلاعت  قح  ار  رقف  و  تسا ، یلاـعت  قح  ياـهاطع  اـیند  ياهتبیـصم  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  و 

. دیامرفیم طبض  دوخ  نیازخ 
هک یسک  دراپسیم . قلخ  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  یتناما  رقف  هک : دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

دیامن راهظا  ار  نآ  هک  یسک  و  دتسیا ؛ تدابع  هب  اهبـش  دشاب و  هزور  هب  اهزور  هک  دهدیم  یـسک  باوث  لثم  ار  وا  ادخ  دراد  ناهنپ  ار  نآ 
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هتشک هزین  ریشمش و  هب  ار  وا  هک  میوگیمن  و  تسا . هتـشک  ار  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  دنکن ، وا و  تجاح  ياضق  رب  دشاب  رداق  هک  یـسک  هب 
. تسا هتشک  ار  وا  هدیناسر  وا  لد  هب  هک  یتحارج  ببس  هب  نکیلو  تسا ؛

. دوشیم رتشیب  وا  تشیعم  یگنت  دوشیم  هدایز  یمدآ  نامیا  دنچ  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
رتگنت و یلاح  هب  دـنراد  هک  یلاح  زا  ار  ناشیا  هنیآره  دـندرکیم  حاحلا  ادـخ  رب  يزور  بلط  رد  نانمؤم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هک : دومرف  و 

. دومرفیم لقن  رتراوشد 
. شیامزآ يارب  رگم  دومرفن  رود  یسک  زا  و  تربع ، يارب  رگم  دومرفن  اطع  یسک  هب  ار  ایند  یلاعت  قح  هک : دومرف  و 

رگا ار . ناشیا  يرورـض  توق  ردق  رگم  تسا  هدومرفن  ررقم  لطاب  ياهتلود  رد  ام  نایعیـش  يارب  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دیآیمن ناشتسد  هب  نیا  زا  هدایز  دنور ؛ برغم  هب  دنهاوخ  رگا  دنور و  قرشم  هب  دنهاوخ 

یعمج زا  ترذعم  هک  یـسک  دننام  نایعیـش ، يارقف  يوس  هب  دـیامرفیم  تافتلا  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
ریقف ار  امـش  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  هک : دیامرفیم  و  دبلط ) رذع  يردارب  زا  هک  يردارب  دننام  رگید : ثیدـح  رد  و   ) دـهاوخ

هک سک  ره  دومرف . مهاوخ  اهفطل  هچ  امش  اب  هک  دید  دیهاوخ  زورما  و  دیدوب . لیلذ  راوخ و  نم  دزن  امـش  هک  نیا  يارب  ایند  رد  مدینادرگن 
. دینک تشهب  لخاد  دیریگب و  ار  شتسد  تسا  هدرک  امش  هب  یکین  تسا و  هداد  هشوت  ایند  راد  رد  امش  هب 

میالم ياههماج  دـندومن و  يراگتـساوخ  بوخ  نانز  دـندرک ، اهـشیع  دوخ  يایند  رد  ایند  لها  اراـگدرورپ  هک : دـیوگ  ارقف  زا  یکی  سپ 
نک اطع  ام  هب  زورما  دندش . راوس  تمیقرپ  روهشم  نابـسا  رب  دنتـسشن و  سیفن  ياههناخ  رد  دندروخ و  ذیذل  ياهماعط  دندیـشوپ و  سیفن 

ررقم ارقف  زا  وت  لاـثما  ناراـی و  زا  کـی  ره  وت و  يارب  هک : دـیامرف  باوج  رد  یلاـعت  هناحبـس و  قح  يدوـب . هدوـمرف  اـطع  ناـشیا  هب  هچنآ 
. ایند ياضقنا  ماگنه  ات  ماهدیرفآ  ار  ایند  هک  يزور  زا  مدوب  هدومرف  اطع  ایند  لها  هب  هچنآ  ربارب  داتفه  ماهتخاس 

ترـضح تمدـخ  هب  تشاد  رب  رد  هزیکاـپ  ياـههماج  هک  يرادـلام  صخـش  يزور  هک : تسا  لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
ینغ درم  نآ  يولهپ  رد  دمآ و  دوب  هدیـشوپ  نیکرچ  ياههماج  هک  یناشیرپ  درم  وا  زا  دعب  و  تسـشن ، دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

هک يدیسرت  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دیشک . وا  نماد  ریز  زا  درک و  عمج  ار  دوخ  ياههماج  ینغ  درم  نآ  تسـشن .
يدیسرت سپ  هک : دومرف  هن . تفگ : دسرب ؟ وا  هب  يزیچ  وت  يرگناوت  زا  هک  يدیسرت  هک : دومرف  هن . تفگ : دبـسچب ؟ وت  هب  يزیچ  وا  رقف  زا 

ای ناطیش  نآ  هک  تسه  يدب  نیرق  ارم  هللالوسر  ای  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  سپ  هک : دومرف  هن . تفگ : دوش ؟ نیکرچ  فیثک و  تاهماج 
هب کنیا  و  دـیامنیم . تشز  حـیبق و  نم  رظن  رد  ار  ییوکین  ینـسح و  ره  دـهدیم و  تنیز  نم  رظن  رد  ار  یحیبق  ره  هک  تسا  هراما  سفن 
نآ هن . تفگ : ینکیم ؟ لوبق  هک : دیـسرپ  ناشیرپ  درم  نآ  زا  ترـضح  مدرک . اطع  ریقف  درم  نیا  هب  ار  دوخ  لام  فصن  لمع  نیا  كرادت 

. ياهدش التبم  وت  هک  موش  التبم  الب  نآ  هب  هک  مسرتیم  تفگ : ینکیمن ؟ لوبق  ارچ  هک : دیسرپ  وا  زا  ینغ 
: وگب تسا  هدروآ  وت  هب  ور  رقف  هک  ینیب  هاگره  یسوم  يا  هک : دومرف  یحو  یـسوم  ترـضح  هب  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

نآ تبوقع  هب  ایند  رد  ارم  ادـخ  هک  ماهدرک  یهاـنگ  هک : وگب  تسا  هدروآ  وت  هب  ور  يرگناوت  هک  ینیب  نوچ  و  ناـحلاص ؛ راعـش  هب  اـبحرم 
. تسا هدرک  راتفرگ 

یعمج دناناشیا  دننک . ربص  دوخ  رقف  رب  هک  نیکاسم  لاح  اشوخ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دننکیم هدهاشم  ار  نیمز  نامسآ و  توکلم  هک 

ار امش  یلاعت  قح  ات  دبایب ، ار  اضر  امش  لد  زا  ادخ  هک  دینک  نانچ  دیشاب و  دونشخ  یـضار و  دوخ  رقف  هب  نیکاسم  هورگ  يا  هک : دومرف  و 
. تشاد دیهاوخن  باوث  نادنچ  دینکن  نینچ  رگا  و  امش . رقف  رب  دهدب  میظع  باوث 

؟ ارقف دنیاجک  هک : دنک  ادن  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
: هک دیامرف  سپ  راگدرورپ ! يا  کیبل  هک : دنیوگ  نم ! ناگدنب  يا  هک : دیامرف  ادن  یلاعت  قح  سپ  دـنزیخرب . مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  سپ 
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دیورب و منک . دنلب  زورما  ار  امش  هجرد  هک  متساوخیم  نکیلو  دوب . تسپ  نم  دزن  امـش  هبتر  هک  نیا  يارب  مدرکن  ریقف  ایند  رد  ار  امـش  نم 
امـش نم  بناج  زا  تسا ؛ هدرک  نم  هب  ار  ناسحا  نآ  تسا  هدرک  یناسحا  یکین و  امـش  هب  هک  سک  ره  و  دـینک ، هظحالم  ار  مدرم  ياهور 

. دیهدب ناشیا  لمع  تافاکم  هب  ار  تشهب 
اهنآ ریغ  اههویم و  يوریم  هک  رازاب  هب  ایآ  هک : دومرف  نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  زازخ  نیـسحلا  نب  دمحم  زا  و 

رب تردق  ینیبیم و  هک  زیچ  ره  ددـع  هب  هک : دومرف  هلب . متفگ : ینکیم ؟ وزرآ  یتسین  اهنآ  ندـیرخ  رب  رداق  هک  دنـشورفیم  هک  اهزیچ  زا 
. دنسیونیم تلمع  همان  رد  هنسح  کی  يرادن  نآ  ندیرخ 

يارحـص زا  مدرم  زا  یهورگ  دوشیم  تمایق  زور  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
: هک دنیوگیم  دیتسیک ؟ امش  هک : دنیوگیم  ناشیا  هب  تشهب  نانزاخ  سپ  دنبوکیم . ار  رد  و  تشهب ، رد  ات  دنیآیم  دنزیخیمرب و  رشحم 

. ارقف مییام 
نآ رب  ار  ام  هک  دیدوب  هدادن  ام  هب  يزیچ  هک : دنیوگیم  دیوش ؟ تشهب  لخاد  هک  دیهاوخیم  باسح  زا  شیپ  ایآ  هک : دنیوگیم  ناشیا  هب 

. دینک تشهب  لخاد  ار  ناشیا  دنیوگیم . تسار  هک : دسر  ادن  هزعلا  بر  بناج  زا  لاح  نیا  رد  دینک . باسح 
هک نیا  يارب  ماهدرکن  ینغ  ار  نارگناوت  نم  هک : دیامرفیم  یلاعت  هناحبس و  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  و 

اینغا ناـحتما  ـالتبا و  هلیـسو  ار  ناریقف  نکیلو  دـندوب . رادـقمیب  نم  دزن  هک  نیا  يارب  مدـینادرگن  ریقف  ار  ناریقف  و  دـیدوب ؛ یمارگ  نم  دزن 
ام نایعیش  نارادلام  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و  دندشیمن . تشهب  بجوتـسم  اینغا  دندوبیمن  ایند  رد  ارقف  رگا  و  مدینادرگ .

. دیامن تظفاحم  ار  امش  ادخ  ات  دییامن  تظفاحم  ار  ارقف  ام  يارب  زا  سپ ، ناشیا . ناجاتحم  رب  دنیام  نانیما 
زا دهدیم  تنیز  رتشیب  ار  نانمؤم  يزیچیب ، رقف و  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب  و 

. دهد تنیز  ار  بسا  راذع  هک  یسیفن  ماجل 
. تسا گرزب  گرم  رقف  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

: هک دومرف  دییامرفیم ؟ ار  مهرد  رانید و  زا  رقف  هک : درک  ضرع  يوار  تسا . خرـس  گرم  رقف  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
. تسا نید  زا  رقف  دارم  نکیلو  هن ؛

ادخ قح  هک  یتسرد  هب  ار ، یناملسم  ریقف  دنک  فیفخ  درامش و  کبس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  و 
یناملسم ریقف  هک  ره  و  دنک . هبوت  لمع  نیا  زا  هک  نیا  رگم  درادیم  کبس  فیفخ و  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادخ  و  تسا ، هدرمش  کبـس  ار 

. دشاب یضار  وا  زا  دیامن  تاقالم  تمایق  زور  رد  ار  ادخ  نوچ  دراد ، یمارگ  ار 
اینغا هب  هک  یمالس  فالخرب  دنک  مالس  وا  رب  ار و  یناملـسم  ریقف  دیامن  تاقالم  هک  ره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  و 

. دشاب مشخ  رد  وا  زا  دیآ ) باسح  ماقم  هب  ینعی   ) دیامن تاقالم  ار  ادخ  تمایق  رد  نوچ  دنکیم ،

فافک حدم  رد 

؟ همارح یف  انمعن  امب  فیکف  هلالح ، یف  انمعن  امع  انلئاس  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  و  نادبألا ، بولقلل و  هلغشم  ایندلا  نا  رذابأ  ای 
. دلولا لاملا و  هرثک  ینضغبی  نم  یطعی  نأ  و  فافکلا ، ینبحی  نم  قزر  لعجی  نأ  هؤانث  لج  هللا  توعد  دق  ینا  رذابأ  ای 

دهاوخ لاؤس  ام  زا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  و  ادـخ .) راک  ادـخ و  دای  زا   ) تساهندـب اهلد و  هدـننک  لوغـشم  ایند  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
؟ وا مارح  رد  میشاب  هدرک  معنت  هچنآ  زا  دیامنن  لاؤس  ام  زا  هنوگچ  سپ  وا . لالح  رد  میاهدرک  معنت  هچنآ  زا  درک 

ارم هک  یـسک  هب  دـیامرف  اـطع  و  فاـفک ، ردـق  هب  دراد  تسود  ارم  هک  ار  سک  ره  يزور  دـنادرگب  هک  مدرک  لاؤس  ادـخ  زا  نم  رذوبا  يا 
. دنزرف لام و  يرایسب  دراد  نمشد 
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، لالح ندرک  فرـص  رب  هک  تشذـگ  ثیداحا  اقباس  و  دـشابیم . باسح  زین  ار  لـالح  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  ثیدـح  نیا  هک  نادـب 
لاؤس ام  زا  هک  نیا  زا  دارم  اجنیا  رد  و  دـشاب ، صلاخ  نانمؤم  اـجنآ  رد  ناـنمؤم  زا  دارم  هک  تسا  نکمم  و  دـننکیمن . باـسح  ار  ناـنمؤم 

تانـسح زا  صاقت  هک  دـشاب  نآ  ندرکن  باسح  زا  دارم  هک  نآ  اـی  دـننکیم . لاؤس  ناناملـسم  دارفا  زا  یـضعب  زا  هک  دـشاب  نیا  دـننکیم 
. دیامرفیم اهنآ  صحفت  هک  دشاب  نیا  ندرک  لاؤس  زا  دارم  و  دننکیمن ، نآ  يازا  هب  ناشیا 

. تسا هدش  عقاو  رایسب  فافک  حدم  رد  ثیداحا  هک  نادب  و 
دنچ رتش  هک  ینابش  هب  دنتشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  هچنانچ 

رد هچنآ  تسا و  هلیبـق  مدرم  هتـشاچ  تسا  نارتـش  ياهناتـسپ  رد  هچنآ  هک : تفگ  باوـج  رد  دـندیبلط . ریـش  وا  زا  و  دـینارچیم ، تشاد و 
نادنفسوگ هک  رگید  ینابش  هب  دنتشذگ  سپ  نک ، رایسب  ار  شنادنزرف  لام و  ادنوادخ  هک : دومرف  ترـضح  دنروخیم . نیـسپ  تساهفرظ 

ترـضح تمدـخ  هب  دوب  اهفرظ  رد  هچنآ  اب  دیـشود و  دوب  نادنفـسوگ  ياهناتـسپ  رد  هچنآ  وا  دـندیبلط . ریـش  وا  زا  و  دـینارچیم ، ار  دوخ 
دومرف ترـضح  میتسرفب . رگید  تسا  جایتحا  هدایز  رگا  و  دوب ؛ رـضاح  ام  دزن  نیا  تفگ : داتـسرف و  هیده  هب  زین  دنفـسوگ  کی  داتـسرف و 

درک در  ار  وت  لاؤس  هک  یسک  نآ  يارب  هللا  لوسر  ای  هک : دندرک  ضرع  باحصا  زا  یـضعب  هدب . يزور  ار  وا  فافک  ردق  هب  ادنوادخ  هک :
تهارک نآ  زا  ام  همه  هک  يدومرف  ییاعد  دروآرب  ار  وت  تجاح  هک  یـسک  نآ  يارب  و  میهاوخیم ، ار  نآ  همه  اـهام  هک  يدومرف  ییاـعد 

. دـنادرگ لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  یمدآ  دـشاب و  هدایز  هچنآ  زا  تسا  رتهب  دـشاب  یفاک  دـشاب و  مک  ایند  زا  هچنآ  هک : دومرف  ترـضح  میراد .
. هدب يزور  فافک  ردق  هب  ار  دمحم  لآ  دمحم و  ادنوادخ 

نک يزور  ادـنوادخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
یسک نک  يزور  و  يزور ، رد  فافک  تاهبش و  تامرحم و  زا  تفع  دراد  تسود  ار  دمحم  لآ  دمحم و  هک  ره  ار و  دمحم  لآ  دمحم و 

دنوادخ هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  دنـس  هب  و  دنزرف . لام و  يرایـسب  دشاب  دمحم  لآ  دمحم و  نمـشد  هک  ار 
برق یتدایز  ثعاب  هک  نآ  لاح  و  منکیم ؛ گنت  وا  رب  ار  يزور  نم  هک  نیا  زا  دوشیم  نوزحم  نم  نمؤم  هدـنب  هک : دـیامرفیم  لـجوزع 

. نم زا  دوشیم  وا  يرود  ثعاب  هک  نآ  لاح  و  منادرگ ؛ خارف  وا  رب  ار  يزور  هک  نمؤم  هدنب  دوشیم  لاحشوخ  و  نم . يوس  هب  دوشیم  وا 
ینمؤم هدنب  نم  دزن  ناشیا  نیرتبرقم  مدرم و  نیرتلاحـشوخ  هک  یتسرد  هب  هک : دیامرفیم  نایملاع  دنوادخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

مانمگ مدرم  نایم  رد  و  دنک ، ادخ  یگدنب  یناهنپ  رد  و  دنک ، دوخ  راگدرورپ  تدابع  وکین  و  دشاب ، هتشاد  حالـص  زا  میظع  هرهب  هک  تسا 
و دشاب ، مک  شثاریم  و  دسر ، رد  ار  وا  گرم  يدوز  هب  و  نآ ، رب  دنک  ربص  دشاب و  فافک  ردق  هب  وا  يزور  و  دشابن ، امنتشگنا  و  دـشاب ،

. دنشاب مک  شناگدننک  هیرگ 

ندرک ترخآ  يارب  راک  صلاخ و  حلاص و  لمع  رد 

هللا باتک  اوذختا  و  ابیط ، اهءام  و  اشارف ، اهبارت  و  اطاسب ، هللا  ضرأ  اوذختا  نیذلا  هرخألا ، یف  نیبغارلا  ایندلا ، یف  نیدـهازلل  یبوط  رذابأ  ای 
. اضرق ایندلا  نوضرقی  اراثد ، هءاعد  و  اراعش ،

. نونبلا لاملا و  ایندلا  ثرح  و  حلاصلا ، لمعلا  هرخألا  ثرح  رذابأ  ای 
بجوم هک  یلامعا  ترخآ و  يوس  هب  و  دـناهدرک ، ایند  تاذـل  كرت  و  دـناهدومن ، رایتخا  ایند  رد  دـهز  هک  یعمج  لاـح  اـشوخ  رذوبا  يا 

دوخ رتسب  شرف و  ار  نیمز  كاخ  و  دـناهتخاس ، دوخ  طاسب  ار  ادـخ  نیمز  هک  دـنایهورگ  ناشیا  دـناهدومن . تبغر  تسا  ترخآ  تداعس 
دوخ نت  نهاریپ  ار  ادخ  باتک  و  دننکیم ،) كاپ  دب  ياهوب  زا  بآ  هب  ار  دوخ  هک   ) دناهدرک تعانق  بآ  هب  شوخ  يوب  زا  و  دناهداد ، رارق 

زا زگره  هک   ) دناهتخاس دوخ  سابل  ار  ادخ  هاگرد  هب  عرضت  اعد و  و  دنیامنیم ،) لمع  نآ  هب  دننکیم و  توالت  هتسویپ و  و   ) دناهدینادرگ
(. دنریگب ضوع  ترخآ  رد  هک  ینداد  ضرق  ار  ایند  دنهدیم  ضرق  هک : نآ  ای   ) یندیرب دناهدیرب  دوخ  زا  ار  ایند  و  دننکیمن ،) ادج  دوخ 
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. نادنزرف لام و  ایند  تعارز  تسا و  حلاص  لمع  ترخآ  تعارز  رذوبا  يا 
هتؤن ایندلا  ثرح  دیری  ناک  نم  هثرح و  یف  هل  دزن  هرخألا  ثرح  دیری  ناک  نم  هک : هیآ  نآ  ریـسفت  هب  دـناهدومرف  هراشا  اجنیا  رد  ترـضح 

. بیصن نم  هرخألا  یف  هلام  اهنم و 
نیا رد  دشاب  ترخآ  باوث  بجوم  هک  ار  دنچ  یلمع  هک : ینعی   ) ار ترخآ  تشک  ایند  رد  دـیامن  هدارا  هک  ره  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  و 

ار نآ  لصاح  تمایق  هصرع  رد  ات  دـهد  شرورپ  ار  نآ  هحلاص  لامعا  بآ  هب  دراکب و  لد  ناتـسب  رد  ناـمیا  مخت  دـیامن و  لیـصحت  هئـشن 
قیفوـت ار  وا  هک : نآ  اـی  نآ . رب  هداـیز  دـصتفه و  اـت  هد  زا  نآ  ضوـع  هب  ار  وا  میهدـب  ینعی :  ) وا تشک  رد  وا  يارب  مـینک  هداـیز  درادرب ،)

ایند لیـصحت  شـضرغ  هتـسویپ  لاعفا  لاـمعا و  رد  ینعی :  ) ار اـیند  تشک  تعارز و  دـیامن  هدارا  هک  ره  و  مینک .) تمارک  تاریخ  یتداـیز 
. دوب دهاوخن  ياهرهب  ترخآ  رد  ار  وا  و  تحلصم ،) تمکح و  ياضتقم  ردق  هب   ) ایند زا  یبیصن  هرهب و  ار  وا  میهدیم  دشاب ،)

ددرگیم دیاع  وا  راگزور  هب  نآ  تاکرب  نمایم  دوشیم و  قفوم  دوخ  لمع  رد  دنک  ترخآ  يارب  یلمع  هک  ره  هک : تسا  نآ  شلصاح  و 
وا ياعدم  هک  یهجو  رب  هن  اما  دسریم  وا  هب  ردقم  يزور  دشاب  ایند  يارب  زا  وا  لمع  هک  ره  و  دوشیم ؛ فعاضم  وا  تانسح  ترخآ  رد  و 

. دوب دهاوخن  ياهرهب  چیه  ترخآ  رد  ار  وا  دباییم و  ایند  رد  ار  دوخ  باوث  ناطیش  دننام  و  دشاب ،
هک یعمج  و  دنامورحم . ترخآ  رد  دناسریم و  یعفن  ناشیا  هب  ناطیـش  ددم  هب  يزور  دنچ  ایند  رد  تعدب  باحـصا  نایئاُرم و  لاعفا  اذهل 

لماک ترخآ  رد  ار  دوخ  دزم  ات  دوشیمن  بترتم  ياهرمث  ناشیا  لامعا  رب  ایند  رد  تاقوا  بلاغ  دـناهدرک  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تین 
نارفاک یتح  تسا ، هدرکن  دزمیب  یلاعت  قح  ار  یلمع  چیه  هک  اریز  دشابن . يویند  هدـساف  ضارغا  هب  بوشم  ناشیا  لمع  ایند  رد  دـنبایب و 

هک نآ  لـثم  دنـسریم . دـساف  بلطم  نآ  هب  میونـشیم  هچناـنچ  دنـشکیم و  اـیند  هدـساف  روما  يارب  هقاـش  تاـضایر  اـهتمحز و  هک  دـنه 
و دنامورحم . ترخآ  تداعـس  زا  نوچ  دنـسریم  دوخ  بلطم  نآ  هب  تسه  هاگ  و  دوش . لصاح  تایلفـس  فشک  ار  ناشیا  هک  دنهاوخیم 

ترخآ رد  ار  وا  باوث  هک  اریز  دهدن  وا  هب  ار  ینعم  نیا  یلاعت  قح  و  دنک ، تدابع  اهلاس  ار  ادخ  صالخا ، يور  زا  یناملسم  هک  دشاب  اسب 
تینانا و ثعاب  ینعم  نیا  هک  تسا  نیا  بلاغ  هک  اریز  دـهدب ؛ وا  هب  ار  نیا  اـیند  رد  هک  دـنادیمن  نیا  رد  ار  وا  تحلـصم  هدومرف و  هریخذ 

. دنامیم زاب  ادخ  زا  دوشیم و  وا  بجع 
. دنادرگیم دودسم  وا  زا  مه  ار  ندید  باوخ  هار  یلاعت  قح  دش ، لماک  هک  نمؤم  نامیا  هک : تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد  هک  نآ  یتح 

دننکیمن و وا  رکـش  مدرم  دـنکیم  هک  یکین  نمؤم  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
نهپ نیمز  رد  دوریم و  الاب  نامسآ  هب  وا  فورعم  یکین و  دنکیم  ادخ  يارب  زا  نوچ  هک  اریز  دوشیمن ، روهـشم  قلخ  نایم  رد  وا  ناسحا 

. دوشیمن
نامـسآ هب  دوشیم و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  تسا و  مدرم  يارب  زا  وا  یکین  فورعم و  هک  اریز  دـننکیم ، رکـش  ار  رفاک  ناـسحا  یکین و  و 

. ددرگیمن یهلا  لوبقم  دوریمن و  الاب 
تمعن نارفک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

رب شیکین  فورعم و  یک  و  تشاد . یمجع  یبرع و  يرـشق و  ناسحا  تمعن و  قح  هک  نیا  اـب  دـندرکیمن  وا  ناـسحا  رکـش  دـندرکیم و 
ناکین و  دـنرادیمن . یعرم  ار  اـم  ناـسحا  یکین و  رکـش  دـننکیم و  نارفک  ار  تیب  لـها  اـم  نینچمه  و  دوب ؟ ترـضح  نآ  زا  هداـیز  قلخ 

. دنکیمن رکش  یسک  ار  ناشیا  ياهیکین  اهناسحا و  هک  دنانینچ  زین  نانمؤم 
هک هماع  ياملع  زا  یعمج  هک : دومن  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  رمع  نب  لـضفم  هک  تسا  لوقنم  اـضیا  و 

ار صخـش  نالف  ادخ  هک : دنکیم  ادن  وا  نأش  تعفر  يارب  نامـسآ  زا  یکلم  تسود  ار  ياهدنب  یلاعت  قح  نوچ  هک  دـنیوگیم  دـنیام  دزن 
ادن نامـسآ  زا  يدانم  تشاد  نمـشد  هک  ار  هدنب  ره  و  دتفایم . مدرم  ياهلد  رد  وا  تبحم  سپ  دیراد . تسود  ار  وا  امـش  درادیم ؛ تسود 

ار نیا  نوچ  دتفایم . مدرم  ياهلد  رد  وا  توادع  سپ  دیراد . نمشد  ار  وا  امـش  درادیم ؛ نمـشد  ار  صخـش  نالف  یلاعت  قح  هک : دنکیم 
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. دنیوگیم ناشیا  هک  تسین  نینچ  هن ؛ دنتفگ : دندومرف و  هراشا  تسد  هب  هبترم  هس  دنتسشن و  تسار  ترضح  متفگ 
ار وا  دب  دنوشیم و  لوغشم  وا  ینمـشد  توادع و  هب  هک  دراذگیماو  نیمز  رد  ار  مدرم  تشاد  تسود  ار  ياهدنب  یلاعت  قح  نوچ  نکیلو 

دنادرگیم مدرم  بوبحم  ار  وا  دراد  نمشد  ار  ياهدنب  نوچ  و  دوشیم . وا  رجا  باوث و  بجوم  دنوشیم و  راکهانگ  اهنآ  سپ  دنیوگیم .
ییحی ترضح  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  یک  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دنشاب . راکهانگ  ود  ره  وا  ناگدننکحدم  وا و  دننک و  وا  حدم  قحان  هب  هک 

نآ مدرم  زا  دوب ؟ بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  رتبوبحم  ادـخ  دزن  یک  و  دنتـشک . ار  وا  اـت  دـندرک  توادـع  وا  اـب  مدرم  دوب ؟ اـیرکز  نب 
. دندرک دیهش  ار  وا  ات  دندرک  وا  رازآ  مدرم  دوب ؟ یلع  نب  نیسح  ترضح  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  یک  و  دینادیم . هک  دیشک  اهرازآ 

ار نآرق  هک : دناهدومرف  هک  اریز  اعد ، رب  نآرق  تلیضف  هب  دناهدومرف  راعشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تارقف  نیا  رد  هک  نادب  و 
يالاب رب  هک  رگید  هماج  رب  ار  راثد  دنیوگیم و  ار  ندب  قصالُم  هماج  راعـش  و  دناهدینادرگ . دوخ  راثد  ار  اعد  و  دـناهدینادرگ ، دوخ  راعش 

. دشابیم رتشیب  یمدآ  هب  شصاصتخا  ندب  قصالم  هماج  و  دننکیم . قالطا  دنشوپ  نآ 
عمج نینچ  یـضعب  و  اعد . تیلـضفا  یـضعب  زا  دوشیم و  رهاظ  نآرق  تیلـضفا  ثیداحا  یـضعب  زا  دراد . یفالتخا  باب  نیا  رد  ثیداحا  و 

. دناهتفگ سکع  رب  یضعب  و  اعد . هن  رگا  و  تسا ، رتهب  نآرق  دبای  ار  نآرق  ینعم  رگا  هک  دناهدرک 
رد دشاب و  دوخ  سفن  بیبط  دیابیم  یمدآ  دشابیم و  فلتخم  لاوحا ، هب  تبـسن  هک : تسا  نآ  دسریم  رطاخ  هب  ار  راسکاخ  نیا  هچنآ  و 

بوغرم رتشیب  ار  یمدآ  نآرق ، هک  دـسریم  مه  هب  یتلاح  ار  یمدآ  هک  تسه  هاگ  و  درادـب . نآ  رب  ار  وا  دـناد  وا  بساـنم  هچنآ  یلاـح  ره 
برق ثعاب  ار  یمدآ  یـصاخ  ياـعد  اـهاعد  ناـیم  زا  هک  تسه  هاـگ  و  دروآیم . حالـصا  هب  ار  یمدآ  رتشیب  اـعد  هک  تسه  هاـگ  و  تسا ،

رب لمتـشم  هک  ییاهاعد  هک  تسا  نآ  بسانم  دراد ، یلهـس  فوخ  رگا  تسا . فوخ  ماقم  رد  یمدآ  هک  تسه  هاگ  هک  نآ  لـثم  دوشیم .
، دناوخب اجر  ياهاعد  دراد ، رایسب  فوخ  رگا  و  ددرگ . تفص  نآ  لامک  ثعاب  تسا  هدش  دعتسم  شاهدام  نوچ  ات  دناوخب  تسا  فیوخت 
هک تسا  رایسب  و  ندناوخ . نآرق  باب  رد  نینچمه  و  یناسفن . تافص  ریاس  اجر و  باب  رد  نینچمه  و  دماجنایم . سأی  هب  رایسب  فوخ  هک 
وا رد  نادـنچ  داتفا  وا  لاح  قفاوم  هک  لاوحا  یـضعب  رد  و  تسا ، هدرکن  ریثأت  وا  رد  نادـنچ  تسا و  هدـناوخ  ررکم  ار  ییاعد  ای  هیآ  یمدآ 

. دومن ناوتیمن  اصحا  هک  دوشیم  ضیاف  وا  رب  فراعم  نآ  زا  نادنچ  تسین و  روصتم  نآ  قوف  هک  دنکیم  رثا 
. یلاعت هللاءاشنا  دوش  نایب  بسانم  لحم  رد  دهاوخ  ادخ  رگا  تسا . گنت  نخس  هصرع  تسا و  رایسب  نخس  باب  نیا  رد  و 

نانمؤم شیاجنگ  گرم و  دای  نتسیرگ ، عرضت ، رد 

ارـصق ال یلعألا  قیفرلا  یف  مهل  ینبأل  ینا  و  يدـنع . ءاکبلا  كرد  نودـباعلا  كردأ  ام  یلالج  یتزع و  و  لاقف : ینربخأ ؛ یبر  نا  رذابأ  اـی 
. ادادعتسا هل  مهنسحأ  ارکذ و  توملل  مهرثکأ  لاق : سیکأ ؟ نینمؤملا  يأ  هللا  لوسر  ای  تلق : لاق : دحأ . هیف  مهکرشی 

راد یلا  هبانالا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  یما -  تنا و  یباب  کلذ -  همالع  اـمف  تلق : عسوتـسا . بلقلا و  حـسفنا  بلقلا  رونلا  لـخد  اذا  رذاـبأ  اـی 
. هلوزن لبق  توملل  دادعتسالا  و  رورغلا ، راد  نع  یفاجتلا  و  دولخلا ،

چیه زا  نادـباع  دـنباییمن  هک  مروخیم  دـنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  هک : دومرف  داد و  ربخ  ارم  نم  راـگدرورپ  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
. برق باوث و  زا  نم  دزن  دنباییم  هیرگ  زا  هچنآ  یلمع 

نآ رد  سک  چیه  هک  ار  يرصق  دوخ  نابرقم  ناربمغیپ و  راوج  رد  تشهب  بتارم  يالعا  رد  منکیم  انب  ناشیا  يارب  زا  نم  هک  یتسرد  هب  و 
. دشابن کیرش  ناشیا  اب  هبترم  رصق و 

؟ دنرتلقاع رتکریز و  نانمؤم  زا  کی  مادک  هللا  لوسر  ای  هک : مدرک  ضرع  هک : تفگ  رذوبا 
. دننکیم تسرد  رتوکین  ار  نآ  هیهت  دننکیم و  رتشیب  گرم  دای  هک  نانآ  هک : دومرف 

. دوشیم خارف  هداشگ و  لد  نآ  دش  لخاد  یمدآ  لد  رد  رون  نوچ  رذوبا  يا 
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؟ هللا لوسر  ای  داب -  وت  يادف  مردام  ردپ و  تسیچ -  تلاح  نیا  تمالع  تفگ : رذوبا 
هک يراک  هب  ندرک  عوجر  و   ) تسا دـیواج  هناخ  هک  ترخآ  يوس  هب  تسا  یمدآ  لیم  لد ) یگداشگ  ندوب و  رونم  تمـالع  : ) هک دومرف 
زا شیپ  گرم  يارب  ندش  ایهم  دعتـسم و  و  تسا ، تلفغ  رکم و  بیرف و  هناخ  هک  ایند  زا  ندرک  یهت  ولهپ  و  دـیآ ،) راک  هب  هناخ  نآ  يارب 

. دسر رد  هک  نآ 
ثروم زاینیب  هاگرد  هب  عرضت  هک  تسا  مولعم  عرش  لقع و  زا  و  میدومن ، داریا  اقباس  ادخ  يارب  نتسیرگ  لضف  باب  رد  ثیداحا  هک  نادب 

زا نان  دـیرگیم و  یکی  دربیم : هرهب  نآ  زا  دوخ  هبترم  روخرد  یـسک  ره  تسا و  رایـسب  بتارم  ار  هیرگ  و  تسا . ترخآ  ایند و  تداـعس 
ره زا  هک  ناـبحم ، هبترم  هب  اـت  دـبلطیم  برق  يرگید  و  دـبلطیم ، تشهب  يرگید  و  دـبلطیم ، منهج  یـصالخ  يرگید  و  دـبلطیم ، ادـخ 
زین ایند  رد  تسین  ناشیا  رصق  کیرش  یـسک  ترخآ  رد  هچنانچ  و  دننکیمن ، ربارب  نیا  هب  ار  یتذل  چیه  دنربیم و  تذل  رازهدص  ياهرطق 

. درادن ربخ  ناشیا  تذل  زا  یسک 
و تشذگ . زین  دشابن  ترسح  ار  یمدآ  دسر  رد  نوچ  هک  ندش  نآ  دورو  يایهم  هحلاص  لامعا  هب  و  ندرک ، گرم  دای  باب  رد  ثیداحا  و 

هچناـنچ هـک  اریز  دـشابیم  هنـسح  تافـص  هقداـص و  تاـین  تـبحم و  تـفرعم و  مـلع و  هـب  لد  ینـشور  و  مـیدرک ، ناـیب  زین  ار  لد  ینعم 
مگ ار  يرهاظ  ياههار  دـنادب و  ار  صاخـشا  ناولا و  تقیقح  و  ایـشا ، نایم  دـنک  زیمت  هک  دـنکیم  انیب  ار  رهاظ  هدـید  يرهاظ  ياهینـشور 

نایم زیمت  دـننکیم  بلق  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  یناسنا  هقطان  سفن  دوش و  انیب  لد  هدـید  هک  تسا  نیا  بجوم  فراعم  ملع و  نینچمه  دـنکن ،
. دنکن مگ  دبایب و  ار  قح  هار  دنکب و  دب  کین و 

هکلب یلعـشم  یغارچ و  هلزنم  هب  دـیامنیم  ییامنهار  هتـسیاش  لامعا  هب  ار  وا  هک  هحیحـص  تاـین  هنـسح و  تافـص  زا  کـی  ره  نینچمه  و 
لد یگداشگ  و  یناحور . تالامک  عاونا  تفرعم و  ملع و  زا  تسا  یناغارچ  نالماک  ياهلد  رد  راونا  نیا  هب  و  سفن ، يارب  دنايدیـشروخ 

هتـشادن زیچ  چـیه  شیاجنگ  هک  رپ  نایم  تسا  یفرظ  دـننام  ایقـشا  ياهلد  هک  اریز  تسا  یهلا  فراعم  قح و  مولع  لوبق  دادعتـسا  زا  هیانک 
. دنکیمن یقح  چیه  لوبق  دوشیمن و  لخاد  نآ  رد  یتیاده  چیه  اذهل  دشاب .

هک تسا  ياهلایپ  تباب  زا  یـضعب  نامیا . بتارم  رد  ناشیا  صقن  لامک و  ببـس  هب  تسا  فلتخم  فراعم  شیاجنگ  رد  ناـنمؤم  ياـهلد  و 
تادابع و يرایـسب  زا  و  دوریم . رد  هب  رـس  زا  دـنزیرب  نآ  رب  شاهلـصوح  ردـق  زا  هدایز  رگا  دراد و  فراعم  مولع و  زا  یکدـنا  شیاـجنگ 

ياـهرهن دـنچ  ره  هک  دوشیم  ییاـیرد  هلزنم  هب  هک  نآ  اـت  هک  دوشیم  رتشیب  فراـعم  لوبق  دادعتـسا  دوشیم و  هداـیز  تعـسو  تـالامک ،
كاردا ببـس  یگداشگ  نیا  دوشیم و  یگداشگ  نیا  ببـس  يونعم  راونا  نآ  و  دروآیمن . رد  هب  اج  زا  ار  وا  اـقلطم  دـنزیرب  وا  رب  قیاـقح 
تالامک ترخآ و  هعیفر  تاجرد  هنـسح و  لاـمعا  نساـحم  دـیامن و  اـهنآ  كرت  دـنادب و  ار  اهیدـب  اـیند و  حـیابق  هک  ددرگیم  قح  لوبق 

. دنادرگ گرم  دعتسم  ار  دوخ  اهنآ  لیصحت  هب  دوش و  اهنآ  بلاط  هتسناد  ار  يونعم 

دنوادخ لالج  هظحالم  تین و  صولخ  رد 

. رجاف کبلق  كومرکیف و  هللا ، یشخت  کنأ  سانلا  يرت  هللا و ال  قتا  رذابأ  ای 
. لکألا مونلا و  یف  یتح  هین  ءیش  لک  یف  کل  نکیل  رذابأ  ای 

. هزخأ مهللا  ریزنخلا : دنع  و  هزخأ ، مهللا  بلکلا : دنع  لهاجلا  هرکذی  امک  هرکذت  الف  كردص . یف  هللا  لالج  مظعیل  رذابأ  ای 
تلد دـنراد و  یمارگ  ار  وت  هک  نیا  يارب  یـسرتیم ، ادـخ  زا  هک  امنم  نینچ  مدرم  هب  و  سرتب ، ادـخ  زا  زیهرپب و  ادـخ  یهاـنم  زا  رذوبا  يا 

. دشاب اهیدب  روجف و  هب  لیام 
يزیچ ندرک و  باوخ  یتح  ینک ) ادـخ  يارب  زا  ار  اـهراک  عیمج  هک   ) دـشاب یتـبرق  تین  ینک  هک  يراـک  ره  رد  ار  وت  هک  دـیاب  رذوبا  يا 

. ار ندروخ 
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دندـید هک  ار  گس  نالهاج  هچنانچ  ینکن  داـی  کبـس  ار  ادـخ  و  دـشاب ، میظع  ادـخ  يراوگرزب  لـالج و  وت  هنیـس  رد  هک  دـیاب  رذوبا  يا 
. نک راوخ  ار  نآ  ادنوادخ  هک : دنیوگیم  دندروخرب  كوخ  هب  نوچ  و  نک ؛ راوخ  ار  نآ  ادنوادخ  هک : دنیوگیم 

. میدومن داریا  باتک  لوا  رد  ایر  تمذم  رد  ثیداحا 
یتسار قح و  هب  هک : دومرف  نایراوح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  و 

ار دوخ  ندب  تسوپ  و  دشاب ؛ دساف  امـش  ياهلد  و  دشاب ، هدنیاشوخ  هک  دـینک  کین  ار  دوخ  رهاظ  هک  دـیآیمن  امـش  راک  هب  هک : میوگیم 
ار سوبس  هلاخن و  دنکیم و  نوریب  دوخ  زا  ار  بوخ  درآ  هک  لابرغ  تباب  زا  دیشابم  دشاب . كرچرپ  فیثک و  امـش  ياهلد  و  دینک ، هزیکاپ 

دوخ هنیـس  رد  ار  اهیدب  هنیک و  و  مدرم ، يارب  دیروآیم  نوریب  دوخ  ناهد  زا  ار  تمکح  مالک  امـش  نینچمه  درادیم . هاگن  دوخ  نایم  رد 
رد لیئارساینب  هورگ  يا  دنازوسیم . ار  دوخ  دهدیم و  ینشور  ار  مدرم  هک  تسا  یغارچ  لثم  امش  لثم  ایند  ياههدنب  يا  دیرادیم . هاگن 

هدـنز یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دـیناسرب . سلاجم  نآ  هب  ار  دوخ  دـیور ، هار  وناز  هب  هک  دـیاب  هچرگا  و  دـیروآرد . ار  دوخ  اـملع  سلاـجم 
. هرطق تشرد  ياهناراب  هب  ار  هدرم  ياهنیمز  دنکیم  هدنز  هچنانچ  تمکح ، رون  هب  ار  هدرم  ياهلد  دنکیم 

وا دننکن و  وا  نأش  هب  انتعا  مدرم  هک  یمانمگ  هدنب  لاح  اشوخ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
قح هک  دـناتیاده  هار  ياهغارچ  تعامج  نیا  دـشاب . دونـشخ  وا  زا  دسانـش و  ار  وا  یلاعت  قح  و  دنـسانشن ؛ ار  وا  مدرم  دسانـش و  ار  مدرم 

. ار یتمحر  ره  رد  دـیاشگیم  ناشیا  يارب  و  دزادـنا . ههبـش  هب  ار  مدرم  هک  ياهدـننک  کیرات  هنتف  ره  دـنکیم  عفد  ناشیا  تکرب  هب  یلاعت 
. دنتسین هدننک  ایر  راک و  افج  دننکیمن و  دوخ  همئا  رارسا  ياشفا  ناشیا 

ار دوخ  زیزع  رمع  تاقوا  ردق  هدش و  رهاظ  وا  رب  ایند  لها  ایند و  یتسپ  هدیدرگ و  رقتـسم  وا  سفن  رد  یهلا  تمظع  هک  یـسک  هک  نادـب  و 
هب ار  دوخ  رمع  دوشیمن و  راک  نآ  هجوتم  دـیآیم ، وا  ترخآ  راک  هب  هک  دـباین  دـنادن و  نآ  رد  ار  ادـخ  ياضر  اـت  يرما  ره  رد  هتـسناد ،

. دنکیمن عیاض  تلاطب 
یهلا تداـبع  زا  هک  دروخیم  ماـعط  نیا  يارب  تسا ، ترخآ  تداعـس  لیـصحت  وا  یلـصا  روظنم  نوـچ  دروـخب ، يزیچ  دـهاوخ  رگا  سپ 

ماعط دشابن  رطاخ  ندـینارذگ  ضحم  دـشاب و  وا  روظنم  عقاو  بسح  هب  ینعم  نیا  رگا  و  دـسر . مه  هب  یگدـنب  توق  ار  وا  دوشن و  فیعض 
و دوشیم . ادخ  یگدـنب  فرـص  دوشیم  لصاح  نآ  زا  هک  یتوق  و  دوشیم ، رون  همه  ماعط  نیا  دوشیم و  تدابع  تین  نیا  هب  وا  ندروخ 
وا لقع  ندب و  ات  دشاب  هدرک  یهلا  هدومرف  هب  لمع  دشاب و  هتـشاد  بلق  روضح  تدابع  ماگنه  رد  هک  دنکیم  نیا  يارب  ار  باوخ  نینچمه 

رهطم و تدابع  تقو  رد  هک  دـنک  هزیکاپ  تاساجن  تاـفاثک و  زا  ار  دوخ  هک  دوریم  نیا  يارب  دوریم  ـالخلاتیب  هب  رگا  و  دوشن . فیعض 
. درک دناوت  زامن  بلق  روضح  اب  دشاب و  افصم 

رد ار  وت  دیاب  هک  دناهدومرف  هراشا  ینعم  نیا  هب  يوبن  سدقم  بانج  ماقم  نیا  رد  و  تشذـگ . باتک  لوا  رد  ماقم  نیا  قیقحت  زا  یلمجم  و 
. ندروخ ماعط  ندرک و  باوخ  رد  یتح  يرواین ، اج  هب  تبرق  تینیب  ار  راک  چیه  و  دشاب ، یتین  يراک  ره 

يور زا  هک  تسا  نیا  دارم  ینکن ، رکذ  لهـس  ياهماقم  رد  ار  ادخ  ییامن و  هظحالم  ار  یهلا  تمظع  دیاب  هک  دناهدومرف  ترـضح  هچنآ  و 
لاح ره  رد  ادخ  رکذ  هک  تشذگ  هنرگا ، و  دـشاب . وا  هب  لسوت  ای  ادـخ  دای  وت  ضرغ  هک  نآیب  ینکن  دای  ار  ادـخ  ماقم  ره  رد  ییانتعایب ،
عیمج و  دـنیوج ، تناعتـسا  وا  زا  و  دنـشاب ، لـسوتم  ادـخ  هب  هک  دـیاب  روـما  ریبـک  ریغـص و  رد  هک  تسا  دراو  ثیداـحا  رد  و  تسا . بوـخ 
زیچان ار  دوخ  ییاـناوت  تردـق و  ار و  دوخ  هک  تسا  یهلا  میظعت  نیع  ینعم  نیا  و  دـنیامن . لاؤس  وا  زا  گرزب  درخ و  زا  ار  دوخ  تاـجاح 

نیا لیـصفت  و  دراد . تبـسن  کی  وا  تردق  دزن  گرزب  کچوک و  هک  دنادب  و  دناد ، دوخ  دنوادخ  جاتحم  ار  دوخ  روما  عیمج  رد  دـناد و 
. دش دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  هللاءاشنا  ینعم 

منهج فیصوت  رد 
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ام كدمحب  کناحبـس و  اعیمج : نولوقیف  هرخألا ، هخفنلا  روصلا  یف  خفنی  یتح  مهـسوؤر  اوعفر  ام  هتفیخ ، نم  امایق  هکئالم  نا هللا  رذابأ  ای 
نم تبـص  اولد  نأ  ول  و  ذـئموی . يری  ام  هدـش  نم  هلمع  لقتـس  ایبن ال  نیعبـس  لمع  لجرل  ناک  ول  و  دـبعت . نأ  کـل  یغبنی  اـمک  كاندـبع 
یلع ایثاج  رخ  الا  لسرم  یبن  برقم و ال  کلم  قبی  مل  هرفز  منهج  ترفزولو  اهبرغم . یف  نم  مجامج  هنم  تلغل  سمـشلا  علطم  یف  نیلـسغ 

. ینسنت الف  میهاربا ؛ کلیلخ  انأ  بر  ای  لوقی : مالسلا ؛ امهیلع  قاحسا  میهاربا  یسنی  یتح  یسفن ! یسفن  بر  لوقی : هیتبکر ؛
روص رد  هک  يزور  ات  دننکیمن  الاب  رس  و  یهلا ، فوخ  زا  دناهداتسیا  هتـسویپ  هک  تسه  دنچ  یکلم  ار  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 

زا مینادیم  هزنم  ار  وت  ادنوادخ  هک : دنیوگیم  لاح  نآ  رد  هکئالم  عیمج  سپ  دنوشیم . هدنز  نآ  هب  قلخ  یگمه  هک  رخآ  ندیمد  دـنمدب 
میاهدرکن وت  تداـبع  و  مینکیم . رکـش  اـهتمعن  عیمج  رب  ار  وت  و  دـشاب . وت  هاـگرد  لـباق  اـم  تداـبع  هک  نیا  زا  و  اـهبیع ، صیاـقن و  عیمج 

زا درمش  دهاوخ  لهس  ار  دوخ  لمع  هنیآ  ره  دشاب ، هتشاد  ربمغیپ  داتفه  لمع  یصخش  رگا  و  دننک . تدابع  ار  وت  هک  تسا  راوازس  هچنانچ 
دیامنیم . هدهاشم  زور  نآ  رد  هک  یلاوها  تدش 

، دنزیرب باتفآ  قرشم  رد  تسا ) هدیـشوج  منهج  ياهگید  رد  اهنرق  هک  تسا  منهج  لها  میر  كرچ و  هک   ) منهج نیلـسغ  زا  يولد  رگا  و 
دشورخب و رشحم  يارحص  رد  منهج  نوچ  و  دناباتفآ . برغم  رد  هک  یتعامج  نآ  رس  زغم  دیآ  شوج  هب  نآ  ترارح  تدح و  زا  هنیآره 

اراگدرورپ هک : دننک  هثاغتـسا  کی  ره  و  دـنتفارد ، وناز  هب  هک  نآ  رگم  یلـسرم  ربمغیپ  هن  یبرقم و  کلم  هن  يدـحا  دـنامن  دـیآ ، ادـص  هب 
دنک شومارف  ار  دوخ  دنزرف  قاحـسا  ادخ -  لیلخ  میهاربا -  یتح  دنـشاب . دوخ  هشیدنا  رد  همه  و  شخب . تاجن  ارم  نک و  محر  ارم  سفن 

نکم و شومارف  دوخ  تمحر  زا  زور  نیا  رد  ارم  میهاربا . ماوت  لیلخ  نم  نم ! راـگدرورپ  يا  هک : دـیوگ  دـشاب و  لوغـشم  دوخ  لاـح  هب  و 
. ریگمزاب نم  زا  ار  دوخ  فطل 

تشهب و هب  ندرک  رارقا  تسا  رفک  اهنآ  راکنا  تسا و  بهذـم  تایرورـض  زا  تسا و  بجاو  اهنآ  هب  رارقا  هک  يدـیاقع  هلمج  زا  هک  نادـب 
. تسا خزود 

. دندوجوم لاحلا  خزود  تشهب و  هک  تشاد  داقتعا  دیاب  و 
تشهب و هک : دومن  لاؤس  هیلع  هللا  تاولـص  اضرلایـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  يوره  تلـصلاوبا  هک  تسا  لوـقنم  ربـتعم  دنـس  هب  هچناـنچ 
ار منهج  دـندش و  تشهب  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  یتسردهب  و  یلب . هک : دومرف  دنتـسه ؟ دوجوم  نونکا  ایآ  خزود 

دزاـس دوجوم  هک  تسا  هدومرف  ردـقم  یلاـعت  قح  هک  دـنیوگیم  یعمج  هک : دومن  ضرع  تلـصلاوبا  جارعم . بش  رد  دـندومرف  هدـهاشم 
ناـشیا زا  اـم  دنتـسین و  اـم  زا  دـنیوگیم  ار  نخـس  نیا  هک  یعمج  هک : دومرف  ترـضح  تسا . هدوـمرفن  قـلخ  زوـنه  و  ار ، خزود  تشهب و 

ام تیالو  زا  ياهرهب  چـیه  تسا و  هدرک  ام  بیذـکت  تسا و  هدرک  ربمغیپ  بیذـکت  دـنک  خزود  تشهب و  قلخ  راکنا  هک  یـسک  و  میتسین .
اهنآ قلخ  رب  تلـالد  هک  دـندومرف  ثیداـحا  تاـیآ و  هب  لالدتـسا  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  و  دوـب . دـهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  درادـن و 

. دنکیم
زا تسین  یلاخ  تشهب  هک  هللاو  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ملـسم  نب  دمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
قلخ ار  نآ  ادـخ  هک  يزور  زا  رادرکدـب  رافک  حاورا  زا  تسین  یلاخ  منهج  و  تسا ؛ هدومرف  قلخ  ار  نآ  ادـخ  هک  يزور  زا  نانمؤم  حاورا 

. تسا هدرک 
. تسا رایسب  دنک  بلطم  نیا  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  و 

ییاههقرف زا  ناشیا  ریغ  ناینـس و  و  دوشیمن . فرطرب  زگره  ناشیا  زا  باذع  و  منهج ، باذع  رد  دـندلَُخم  رافک  هک  تشاد  داقتعا  دـیاب  و 
تسا هدش  مامت  ناشیا  رب  تجح  تسا و  لماک  ناشیا  لقع  دناخسار و  بصعتم و  دوخ  بهذم  رد  هک  کی  ره  دنايرشعانثا  هعیش  ریغ  هک 
مهیلع تیب  لها  تبحم  دنـشابن و  خسار  دوخ  لطاب  بهذم  رد  دشاب و  فیعـض  ناشیا  لقع  رگا  و  دوب . دنهاوخ  دلخم  منهج  رد  زین  ناشیا 
تسا فوقوم  ناشیا  لاح  درک ، دنناوتیمن  لطاب  قح و  نایم  زیمت  نادنچ  دنالقعلافیعض و  هک  یعمج  نانز و  لثم  دنشاب ، هتشاد  مالـسلا 
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نایعیـش زا  هریبـک  ناـهانگ  ناـبحاص  قاـُسف و  دـهد . تاـجن  منهج  زا  ار  ناـشیا  دوخ  لـضف  هب  یلاـعت  قـح  هک  تسا  نکمم  یهلا و  رما  هب 
. دربن منهج  هب  دزرمایب و  ار  ناشیا  دوخ  لماک  لضف  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  نکمم  دنتسه و  تمحر  تعافش و  قحتسم  ناشیا  يرـشعانثا ،

. دنوشیم تشهب  لخاد  دنباییم و  تاجن  رخآ  دوب و  دنهاوخن  دلخم  هتبلا  دنور  منهج  هب  رگا  و 
ریغ ینامسج و  داعم  خزود و  تشهب و  تاکز و  جح و  هزور و  زامن و  بوجو  لثم  دشاب ، نید  تایرورض  زا  ییرورض  رکنم  هک  یـسک  و 

رد دلخم  تسا و  دترم  تسا و  رفاک  وا  تسا ، هدینـش  ار  نآ  تسا  نید  نآ  بحاص  هک  ره  تسا و  هدش  نید  يرورـض  هک  يروما  زا  اهنیا 
. درادن شیاجنگ  ماقم  نیا  ار  مالک  نیا  لیصفت  و  دنک . مالسا  راهظا  رهاظ  بسح  هب  دنچ  ره  تسا  منهج  شتآ 

لوسر دنزرف  يا  هک : مدومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  هب  هک  تسا  لوقنم  ریصبوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
رود و یناگدنز  يارب  شاب  دعتسم  دمحموبا  يا  هک : دومرف  تسا . هدیناسر  مه  هب  تواسق  رایـسب  ملد  هک  یهلا ، باذع  زا  ناسرتب  ارم  ادخ 
هک یتـسرد  هب  و  نک . تسرد  ار  نآ  هـیهت  نـکب و  ار  یناگدـنز  نآ  رکف  و  تـسین ؛ تیاـهن  ار  نآ  هـک  تـسا  ترخآ  یناگدـنز  هـک  زارد 

هاگره نآ  زا  شیپ  و  دوب . رهاظ  شاهرهچ  زا  هودنا  راثآ  و  هدرک ، شُرت  ور  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  يزور  لیئربج 
؟ ياهدـمآ نوزحم  كانبـضغ و  نینچ  زورما  ارچ  لـیئربج  هک : دوـمرف  ترـضح  سپ  دـمآیم . لاحـشوخ  نادـنخ و  مسبتم و  دـمآیم  هک 

. دنتشاذگ تسد  زا  دندیمدیم  منهج  شتآ  رب  هک  ار  ییاهمد  زورما  هک : تفگ  لیئربج 
دیفس ات  دندیمد  منهج  شتآ  رب  لاس  رازه  هک  دومرف  رما  یلاعت  قح  دمحم  يا  تفگ : لیئربج ؟ يا  تسیچ  منهج  شتآ  ياهمد  هک : دومرف 

ياهرطق رگا  و  کیرات . تسا و  هایـس  نونکا  و  دش . هایـس  ات  دندیمد  رگید  لاس  رازه  سپ  دش . خرـس  ات  دندیمد  رگید  لاس  رازه  سپ  دش .
منهج لها  هب  بآ  ضوع  هب  هدیـشوج و  منهج  ياهگید  رد  هک  تسا  ناراکانز  ياهجرف  میر  كرچ و  منهج و  لها  قرع  هک  عیرَـض -  زا 
تـسا عرذ  داتفه  هک  يریجنز  زا  ياهقلح  کی  رگا  و  دنریمب . شدنگ  زا  ایند  لها  عیمج  هنیآره  دزیرب ، ایند  لها  ياهبآ  رد  دـنناروخیم - 

نایم رد  ار  شتآ  لها  ياهنهاریپ  زا  ینهاریپ  رگا  و  دزادـگب . ایند  مامت  نآ  یمرگ  زا  دـنراذگب ، ایند  رب  دـنراذگیم  منهج  لها  ندرگ  رب  و 
. دنوش كاله  نآ  دب  يوب  زا  ایند  لها  دنزیوایب  نامسآ  نیمز و 

: هک ناشیا  يوس  هب  داتسرف  یکلم  یلاعت  قح  سپ  دندمآرد . هیرگ  هب  ود  ره  لیئربج  لوسر و  ترضح  دندومرف  نایب  ار  اهنیا  لیئربج  نوچ 
نم باذع  بجوتـسم  هک  دینک  یهانگ  هک  نیا  زا  مدینادرگ  نمیا  ار  امـش  نم  هک : دیامرفیم  ار و  امـش  دـناسریم  مالـس  امـش  راگدرورپ 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  دوب . نادنخ  مسبتم و  دمآیم  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  لیئربج  هاگره  نآ  زا  دعب  سپ  دیوش .
لها نوـچ  و  دـننادیم . ار  نآ  میعن  تشهب و  تمظع  تشهب  لـها  و  دـننادیم ، ار  یهلا  باذـع  مـنهج و  تـمظع  شتآ ، لـها  زور  نآ  رد 

هکئالم دندیـسر ، منهج  رانک  هب  نوچ  سپ  دنناسریم . منهج  يالاب  هب  ار  دوخ  ات  دننکیم  یعـس  لاس  داتفه  دـنوشیم  منهج  لخاد  منهج 
ناشیا ندب  رب  هزات  تسوپ  دنهدیم و  رییغت  ار  ناشیا  ياهتـسوپ  سپ  دندرگیمرب . منهج  رعق  هب  ات  دـنبوکیم  ناشیا  هلک  رب  نهآ  ياهزرگ 
تـسا سب  تفگ : تسا ؟ یفاک  ار  وت  متفگ  هچنآ  هک : تفگ  ریـصبوبا  هب  ترـضح  سپ  دنک . ریثأت  رتشیب  ناشیا  رد  باذع  هک  دنناشوپیم 

. تسا یفاک  ارم و 
داـیرف شتآ  رد  منهج  لـها  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  تباـث  نبورمع  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

هب ورمع -  يا  يراد -  نامگ  هچ  یهلا . باذع  ملا  زا  دسریم ، ناشیا  هب  هچنآ  تدش  زا  دننک  دایرف  هک  ناگرگ  ناگـس و  دننام  دـننکیم 
هنسرگ هنشت و  شتآ  نایم  رد  و  دوشیمن ، کبس  زگره  ناشیا  باذع  و  دنبای ، تاجن  باذع  زا  هک  دشابیمن  گرم  ار  ناشیا  هک  یهورگ 

. دوخ راگدرورپ  هدرک  بضغ  و  نامیـشپ ، مدان و  مورحم و  دشاب  هدـش  هایـس  ناشیا  ياهور  و  دنـشاب ، ناروک  ناگنگ و  نارک و  و  دنـشاب ،
زا و  دنماشآ ، بآ  ضوع  هب  منهج  مرگ  میمح  زا  و  دنزورفا ، ناشیا  رب  شتآ  و  دنهدن ، فیفخت  ار  ناشیا  باذـع  و  دـننکن ، ناشیا  رب  محر 

رایـسب هکئالم  و  دنبوک ، ناشیا  رـس  رب  نهآ  ياهزرگ  و  دنرد ، ار  ناشیا  ياهندـب  شتآ  ياهبالق  هب  و  دـنروخ ، ماعط  ضوع  هب  منهج  موقز 
ار ناشیا  نیطایش  اب  و  دنـشکیم ، شتآ  رد  ار  ناشیا  ور  رب  و  دننکیمن ، محر  ناشیا  رب  و  دنراد ، هجنکـش  رد  ار  ناشیا  دیدش  رایـسب  ظیلغ 
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دنبلط یتجاح  رگا  و  دوشیمن ، باجتـسم  ناشیا  ياعد  دننک  اعد  رگا  دـنزاسیم . دـیقم  ار  ناشیا  اهدـنب  اهلغ و  رد  دنـشکیم و  ریجنز  رد 
. دنوریم منهج  هب  هک  یعمج  لاح  تسا  نیا  دوشیمن . هدروآرب 

وا دروخ  هب  دـنربیم و  منهج  هب  اـیند  یناگدـنز  زا  دـعب  ار  دـناعم  راـبج  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  لوقنم  و 
جنر فلکت و  هب  و  دکچ ) نایخزود  نت  زا  هک  هبادرز  میر و  كرچ و  زا   ) منهج لها  تشوگ  تسوپ و  زا  دوش  ناور  هک  یبآ  زا  دنهدیم 

هب و   ) دـسریم وا  هب  گرم  فرط  همه  زا  و  یگدـنگ ، یخلت و  تیاـغ  زا  دوریمن  ورف  شیوـلگ  هب  و  ار ، نآ  دروـخیم  هعرجهعرج  ماـمت 
وا يارب  رتتخـس  یباذع  یباذع  ره  زا  دعب  و  دریمیمن ، دشابیمن و  گرم  ار  وا  نکیلو  دـنکیم ) گرم  يوزرآ  و  دـشابیم ، گرم  لاح 

. دزیریم نآ  رد  شیور  تشوگ  تسوپ و  دوشیم و  ناـیرب  شیور  دـنروآیم ، وا  کـیدزن  نوچ  ار  منهج  دـیدص  نآ  هک : دومرف  تسه .
كرچ و زا  هناخدور  دـننام  ناشیا  زا  کـی  ره  زا  و  دزیریم ، شریز  هب  دوشیم و  هراـپهراپ  شیاـشحا  اـعما و  عیمج  دروخیم ، نوچ  سپ 
زا دعب  دسریم . مه  هب  اهیوج  ناشیا  ياهور  رد  دوشیم و  يراج  اهرهن  ناشیا  هدید  بآ  زا  هک  دـنیرگیم  ردـق  نآ  و  دوشیم ، ناور  میر 

. درک ناوتیم  يراج  ناشیا  هدید  بآ  رد  اهیتشک  هک  يدح  هب  درابیم  کشا  ياج  هب  نوخ  دوشیم و  عطقنم  کشا  نآ ،
زا هیانک  هک   ) نوراق ناماه و  نوعرف و  رد  کی  زا  تسا . رد  تفه  ار  منهج  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  و 

. دنوشیم لخاد  تسا ) نامثع  رمع و  رکبوبا و 
لخاد هیماینب  رد  کـی  زا  و  دـناهدرواین . ناـمیا  ادـخ  هـب  زگره  هـک  یتعاـمج  نآ  زا  دـنوشیم  لـخاد  نارفاـک  ناکرـشم و  رد  کـی  زا  و 

رَقَـس باب  رگید  رد  کی  و  تسا . یظل  باب  رد  کـی  و  تسین . کیرـش  نآ  رد  ناـشیا  اـب  یـسک  تسا و  ناـشیا  صوصخم  هک  دـنوشیم 
دـنزیم و یـشوج  منهج  سپ  دوریم . ورف  منهج  رد  لاس  داتفه  دـش  لخاد  رد  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  هیواه  باب  رگید  رد  کی  و  تسا .
رد کی  و  تسا . نیا  ناشیا  لاح  منهج  رد  دابآلادـبا  و  دـنوریم . ورف  رگید  لاس  داتفه  زاب  سپ  دـنکفایم . منهج  يالاب  هقبط  هب  ار  ناشیا 

نیرتگرزب رد  نیا  و  دـنوشیم ، منهج  لخاد  هدرکن  ام  يرای  هک  ره  هدرک و  گـنج  اـم  اـب  هک  ره  اـم و  نانمـشد  رد  نآ  زا  هک  تسا  يرد 
. تسا رتشیب  همه  زا  شتدش  یمرگ و  تساهرد و 

خزود تشهب و  هک : دندیـسرپ  دندمآ و  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  يدوهی  ود  هک : سابع  نبا  زا  تسا  لوقنم  و 
. تسا نیمز  رد  منهج  و  تسا ، نامسآ  رد  تشهب  هک : دومرف  ترضح  دنیاجک ؟ رد 

. قلف ینعم  زا  دندیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 
رازهداتفه یتروی  ره  رد  و  تسا ، تروی  رازهداـتفه  هناـخ  ره  رد  و  تسا ، هناـخ  رازهداـتفه  نآ  رد  هک  منهج  رد  تسا  ياهرد  هک : دومرف 

. دتفایم راذگ  هرد  نیا  رب  ار  منهج  لها  عیمج  و  تسا ؛ رهز  يوبس  رازهداتفه  يرام  ره  مکش  رد  و  تسا ، هایس  رام 
هب ار  نآ  هبترم  داتفه  هک  منهج  شتآ  زا  وزج  داتفه  زا  تسا  وزج  کی  تسه  اـیند  رد  هک  امـش  شتآ  نیا  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

منهج هک  یتسرد  هب  و  تشادن . نآ  یکیدزن  تقاط  سک  چیه  دندرکیمن  نینچ  رگا  و  تسا . هدـش  هتخورفا  زاب  دـناهدرک و  شوماخ  بآ 
عیمج هک  دروآرب  رشحم  رد  يدایرف  منهج  سپ  دنراذگب . نآ  يور  رب  ار  طارـص  هک  دروآ  دنهاوخ  رـشحم  يارحـص  هب  تمایق  زور  رد  ار 

. دنیآرد هثاغتسا  يوناز  هب  نآ  میب  زا  نیلسرم  يایبنا  نیبرقم و  هکئالم 
هناخ دصیـس  يرـصق  ره  رد  و  تسا ، رـصق  یـس  دصیـس و  نآ  رد  هک  منهج  رد  تسا  ییداو  قاـسغ  هک : تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 

ره شین  رد  و  تسا ، برقع  یـس  دصیـس و  يرام  ره  مکـش  رد  و  تسا ، يرام  هیواز  ره  رد  و  تسا ، هیواز  لهچ  ياهناـخ  ره  رد  و  تسا ،
یفاـک همه  كـاله  يارب  زا  دزیرب  منهج  لـها  عیمج  رب  ار  دوخ  رهز  اـهبرقع  نآ  زا  یکی  رگا  و  تسا . رهز  يوبـس  یـس  دصیـس و  یبرقع 

. تسا
: تسا تفه  منهج  تاکرد  هک : تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و 

. دیآیم شوج  هب  گید  دننام  ناشیا  غامد  هک  دنرادیم  هتفات  ياهگنس  رب  ار  هبترم  نآ  لها  هک  تسا  میحج  لوا  هبترم 
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ناشیا رس  تسوپ  ای   ) ار ناکرشم  ياپ  تسد و  تسا  هدنـشَک  رایـسب  هک : دیامرفیم  نآ  فصو  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  یظل  میود  هبترم  و 
و ار ) ایند  ياهلام   ) تسا هدرک  عمج  و  قلطم .) دوبعم  زا   ) هدـینادرگ ور  و  قح ) رب   ) هدرک تشپ  هک  ار  یـسک  دـشکیم  دوخ  بناج  هب  ار .)

(. هدرکن ادا  نآ  زا  ار  یهلا  قوقح  و   ) هدرک ظفح 
قورع تشوگ و  تسوپ و   ) دراذگیمن یقاب  هک ) تسا  یشتآ  رقس  : ) هک دیامرفیم  نآ  فصو  رد  یلاعت  قح  هک  تسا ، رقـس  میـس  هبترم 

(. دنازوسیم زاب  درادیمن و  رب  تسد  شتآ  و  دنادرگیم . زاب  ار  ازجا  نآ  یلاعت  قح  زاب  دنازوسیم و  ار  همه  هکلب  ار ، ماظع  باصعا و  و 
: ای  ) کلم هدزون  دنالکوم  نآ  رب  و  ناشیا ،) يارب  تسادیوه  رهاظ و  و  ار ، ناملاظ  ای  ار  نارفاک   ) تسوپ هدننک  هایس  رایسب  تسا  یـشتآ  و 

(. هکئالم زا  عون  هدزون 
هک ره  و  دنوریم . اوه  رب  هک  دندرز  نارتش  ایوگ  هک  میظع  کشوک  دـننام  دوشیم  ادـج  اههرارـش  نآ  زا  هک  تسا  هَمطُح  مراهچ  هبترم  و 
قح دندش  هزیرهمرس  دننام  نوچ  و  دیامنیمن . تقرافم  ناشیا  زا  حور  و  همرُس . دننام  دبوکیم  دنکـشیم و  مهرد  ار  وا  دننکفا ، نآ  رد  ار 

. دنادرگیمرب لوا  تلاح  هب  ار  ناشیا  یلاعت 
ناشیا دایرف  هب  کلام  نوچ  سرب . ام  دایرف  هب  کلام  يا  هک : دـننکیم  داـیرف  هک  دنتـسه  یهورگ  اـجنآ  رد  هک  تسا  هیواـه  مجنپ  هقبط  و 

و هتخادگ ، سم  دننام  هدش  يراج  ناشیا  ياهندب  زا  هک  یقرع  نوخ و  كرچ و  زا  تسا  ولمم  نآ  هک  دریگیمرب  شتآ  زا  یفرظ  دسریم 
، نآ ترارح  تدـش  زا  دزیریم  نآ  رد  ناـشیور  تشوـگ  تسوـپ و  دروآیم  ناـشیا  يور  کـیدزن  هب  نوـچ  سپ  دـناروخیم . ناـشیا  هب 

هثاغتـسا رگا  و  نآ ، ياههدرپارـس  ناشیا  هب  دـنک  هطاحا  هک  ار  یـشتآ  میاهدرک  هدامآ  ناراکمتـس  يارب  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ 
ياهور دنک  نایرب  دنرب ،) ناشیا  ناهد  شیپ  نوچ  هک   ) دشاب هتخادگ  سم  دننام  هک  یبآ  هب  دنسریم  ناشیا  دایرف  هب  یگنشت ،) زا   ) دنیامن

لاس داتفه  دنزادنا  هیواه  رد  ار  هک  ره  و  ناشیا .) يارب  زا  شتآ   ) تسا یهاگهیکت  دب  و  ناشیا ) يارب  زا  لهُم   ) تسا یبارـش  دـب  ار . ناشیا 
. دنایورب شندب  رب  رگید  تسوپ  نآ ، لدب  یلاعت  قح  دزوسب  شتسوپ  هک  دنچ  ره  و  دور . ورف  شتآ  رد 

يرصق ره  رد  و  شتآ ، زا  تسا  رصق  دصیس  ياهدرپارـس  ره  رد  و  تسه . شتآ  زا  هدرپارـس  دصیـس  نآ  رد  هک  تسا  ریعـس  مشـش  هقبط  و 
اههدـنک و و  تسه ، شتآ  زا  اهبرقع  اهرام و  اجنآ  رد  و  تسا . ررقم  باذـع  زا  عون  دصیـس  هناـخ  ره  رد  و  تسه ، شتآ  زا  هناـخ  دـصیس 

نارفاک يارب  میاهدرک  ایهم  ام  هک : دـیامرفیم  یلاعت  هناحبـس و  قح  هچنانچ  دـناهدرک  ایهم  هقبط  نآ  لـها  يارب  شتآ  زا  اـهلغ  اـهریجنز و 
. هتخورفا شتآ  اهلغ و  اهریجنز و 

نیا و  دوشیم . لعتشم  منهج  دنیاشگیم  ار  نآ  رد  نوچ  هک  منهج  رد  تسا  یهاچ  نآ  و  تساجنآ . رد  قلف  هک  تسا  منهج  متفه  هقبط  و 
رود رب  هک  هتخادـگ  سم  زا  تسا  ياهناخدور  اماثا  و  منهج . نایم  رد  سم  زا  تسا  یهوک  ادوعـص  و  تسا . خزود  تاـقبط  نیرتدـب  هقبط 

. تسا هقبط  نیا  ياهاج  نیرتدب  عضوم  نیا  و  تسا . يراج  هوک  نآ 
هک زور  نآ  زا  هک  دـنمانیم  رقـس  ار  نآ  هک  تسه  ییداو  منهج  رد  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  و 

هنیآره دـشکب ، سفن  ینزوس  خاروـس  ردـق  هب  هک  دـیامرف  تصخر  ار  نآ  ادـخ  رگا  و  تسا . هدیـشکن  سفن  تسا  هدرک  قـلخ  ار  وا  ادـخ 
ادخ هچنآ  يداو و  نآ  تفاثک  يدب و  دنگ و  ترارح و  زا  دنریگیم  هانپ  ادخ  هب  منهج  لها  و  دـنازوسب . تسا  نیمز  يور  رد  هچنآ  عیمج 

یمرگ زا  ادخ  هب  دـنریگیم  هانپ  يداو  نآ  لها  عیمج  هک  تسا  یهوک  يداو  نآ  رد  و  دوخ . باذـع  زا  هدومرف  ایهم  شلها  يارب  اجنآ  رد 
ادخ هب  هوک  نآ  لها  هک  تسه  ياهرد  هوک  نآ  رد  و  هدومرف . ررقم  شلها  يارب  اجنآ  رد  ادخ  هک  ییاهباذـع  هوک و  نآ  تفاثک  نفعت و  و 

تراذق نفعت و  یمرگ و  زا  هرد  نآ  لها  هک  تسا  یهاچ  نآ  رد  و  نآ . ياهباذع  هرد و  نآ  تفاثک  دنگ و  یمرگ و  زا  دنیامنیم  هذاعتـسا 
رام و نآ  تفاثک  نفعت و  تثابخ و  زا  هاچ  نآ  لها  عیمج  هک  تسه  يرام  هاچ  نآ  رد  و  دـنربیم . هانپ  ادـخ  هب  هاـچ  نآ  دـیدش  باذـع  و 

جنپ ياج  اهنآ  هک  تسا  قودنـص  تفه  رام  نآ  مکـش  رد  و  دیامنیم . هذاعتـسا  ادـخ  هب  هدومرف  ررقم  رهز  زا  نآ  ياهـشین  رد  ادـخ  هچنآ 
اب هک  تسا  دورمن  و  تشک ؛ ار  لیباه  دوخ  ردارب  هک  تسا  لیباق  سک  جـنپ  نآ  اما  تما . نیا  زا  سک  ود  تسا و  هتـشذگ  ياهتما  زا  سک 
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هارمگ ار  دوهی  هک  تسا  دوهی  و  درک ، ییادخ  يوعد  هک  تسا  نوعرف  و  منادرگیم ؛  هدنز  مناریمیم و  نم  تفگ : درک و  هعزانم  میهاربا 
(. رمع رکبوبا و  ینعی   ) دندرواین ادخ  هب  نامیا  هک  دنا  یبارعا  ود  تما  نیا  زا  و  درک . هارمگ  ار  اراصن  هک  تسا  سلوب  و  درک ؛

هب هک  یبش  هک : دـندومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
نیا تفگ : یلب . متفگ : دمحم ؟ ای  يدینش  هک : تفگ  لیئربج  مدش . فیاخ  نآ  زا  هک  مدینـش  یبیهم  يادص  هار  ضرع  رد  متفریم  جارعم 

نآ رگید  نآ  زا  دـعب  هک : دوـمرف  تسا . هدیـسر  شرعق  هب  نوـنکا  مدوـب ؛ هتخادـنا  منهج  راـنک  زا  نیا  زا  لـبق  لاـس  داـتفه  هک  دوـب  یگنس 
. دومرف تقرافم  ایند  زا  ات  دندیدن  نادنخ  ار  ترضح 

یکلم هب  مدیسر  هک  نآ  ات  دش  لاحشوخ  نادنخ و  دید  ارم  هک  یکلم  ره  مدش ، لوا  نامسآ  لخاد  نوچ  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  سپ 
اعد تیحت و  زا  رگید  هکئـالم  هچنآ  سپ  رهاـظ . شنیبج  زا  بضغ  و  رکنم ، رایـسب  یتئیه  اـب  مدـیدن ، یکلم  رتمیظع  نآ  زا  هک  هکئـالم  زا 
نیا هک : مدیـسرپ  لیئربج  زا  تشادـن . وا  دنتـشاد  نارگید  هک  یلاحـشوخ  دـیدنخن و  نکیلو  دروآ  اج  هب  وا  دـندروآ  اـج  هب  نم  هب  تبـسن 
نزاخ کلام  نیا  میناسرت . وا  زا  همه  اـم  و  يدیـسرتب ، وا  زا  هک  دراد  شیاـجنگ  تفگ : مدـش ؟ ناـسرت  رایـسب  وا  ندـید  زا  نم  هک  تسیک 

رب شبـضغ  مشخ و  زور  ره  لاـح  اـت  تسا  هدـینادرگ  منهج  یلاو  ار  وا  یلاـعت  قـح  هک  يزور  زا  تسا و  هدـیدنخن  زگره  تـسا و  مـنهج 
هدـنخ هب  یـسک  اب  رگا  و  دـشکب . ناشیا  زا  ماقتنا  هک  دومرف  دـهاوخ  ار  کلم  نیا  ادـخ  و  ددرگیم . هدایز  تیـصعم  لها  ادـخ و  نانمـشد 

در مدرک و  مالـس  وا  رب  نم  سپ  دومنیم . حرف  راهظا  وت  ندید  زا  دـیدنخیم و  وت  يور  رب  هتبلا  درکیم  نیا  زا  دـعب  ای  دوب  هدرک  تاقالم 
. داد تشهب  تراشب  ارم  دومن و  نم  هب  مالس 

لیئربج دـیامنب . نم  هب  ار  خزود  شتآ  هک  امرفب  هک : دـندومنیم -  تعاطا  ار  وا  تاوامـس  لـها  عیمج  نوچ  متفگ -  لـیئربج  هب  نم  سپ 
هب هناـبز  نآ  زا  هاـگان  دوـشگ . ار  منهج  ياـهرد  زا  يرد  تفرگرب و  ار  هدرپ  سپ  ار . منهج  شتآ  اـمنب  دـمحم  هـب  کـلام  يا  هـک : تـفگ 

کلام لاحلایف  دزادنیب . ار  هدرپ  هک  وگب  لیئربج  يا  متفگ : سپ  مدش . میب  رد  نم  هک  دمآ  شورخ  هب  دیدرگ و  عطاس  دش و  دنلب  نامسآ 
. تشگرب سپ  درگرب . دوخ  ياج  هب  هک : ار  هنابز  نآ  دومرف  رما 

هک شتآ ، زا  اههماج  نارفاک  يارب  تسا  هدش  هدیرب  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدـح  رد  و 
ناـنچ ناـشیا  نیریز  بل  سپ  دریگیم . ارف  ار  یمدآ  هماـج ، هچناـنچ  دریگارف  ار  ناـشیا  شتآ  هک  تسا  هدـش  لزاـن  هیماینب  يارب  هیآ  نیا 
يالاب زا  دنزیرب  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هیآ  نیا  زا  دعب  و  دسرب . ناشیا  رـس  نایم  هب  ناشیا  يالاب  بل  دـسرب و  ناشیا  فان  هب  هک  دزیوایب 
ناشیا يارب  و  ار . ناشیا  ياهتـسوپ  و  اعما ) اشحا و  زا   ) تسا ناشیا  مکـش  رد  هچنآ  ترارح  تیاغ  زا  دزادـگب  هک  ناشوج  یبآ  ناـشیا  رس 

رد اهزرگ  نآ  هب  ار  ناشیا  دننادرگرب  ملا ، تدش و  ترثک  زا  شتآ  زا  دنیآ  نوریب  دـنهاوخ  هک  هاگره  هک  دـناهدرک  هدامآ  نهآ  زا  اهزرگ 
. ار نازوس  شتآ  باذع  دیشچب  هک ) ناشیا  هب  دنیوگ  و   ) شتآ

ار نآ  هک  دنهاوخ  دـنوش و  عمج  نج  سنا و  عیمج  دـنراذگ و  نیمز  رد  ار  اهزرگ  نآ  زا  يزرگ  رگا  هک : تسا  هدـش  دراو  یثیدـح  رد  و 
. تشادرب دنناوتن  دنرادرب ،

ار ناشیا  ياهاپ  دناهدز و  شتآ  نایم  رد  اهبقن  تیصعم  لها  يارب  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  و 
زا اههبُج  دـناهدیناشوپ و  هتخادـگ  سم  زا  اهنهاریپ  ناشیا  ياهندـب  رب  دـناهدرک و  لغ  ندرگ  رد  ار  ناـشیا  ياهتـسد  دـناهدرک و  ریجنز  رد 

ناشیا يور  رب  ار  منهج  ياهرد  و  هدیـسر . تیاهن  هب  شیمرگ  هک  دـنراتفرگ  یباذـع  نایم  رد  دناهتـسب . ناشیا  رب  هدـیرب  ناشیا  يارب  شتآ 
باذع و  دوشیمن ، فرطرب  ناشیا  زا  یمغ  زگره  دوشیمن و  لخاد  ناشیا  رب  یمیـسن  زگره  دـنیاشگیمن و  ار  اهرد  زگره  سپ  دناهتـسب .
کلام هب  دـیآیم . رـس  هب  ناشیا  رمع  هن  دوشیم و  یناف  ناشیا  هناخ  هن  تسا . هزاـت  هشیمه  ناـشیا  باـقع  و  تسا ، دـیدش  هتـسویپ  ناـشیا 

. دوب دیهاوخ  باذع ) نیا  رد   ) هشیمه هک : دیوگیم  باوج  رد  وا  دناریمب . ار  ام  هک  بلطب  دوخ  راگدرورپ  زا  هک : دننکیم  هثاغتسا 
، نآ و  دنیامنیم . هذاعتسا  نآ  زا  منهج  لها  هک  تسه  یهاچ  منهج  رد  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
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دمحم لآ  توادع  هک  ره  و  دشاب ، هتـشادن  تمایق  زور  هب  نامیا  هک  يربکتم  ره  و  درمتم ، ناطیـش  ره  و  تسا ، دناعم  رابج  ربکتم  ره  ياج 
. دشاب هتشاد  مالسلا  مهیلع 

وا ياپ  رد  شتآ  زا  لعن  ود  دشاب و  شتآ  زا  ییایرد  رد  هک  تسا  یسک  دشاب  رتکبس  نارگید  زا  شباذع  منهج  رد  هک  یسک  هک : دومرف  و 
منهج لها  عیمج  زا  هک  دنک  نامگ  دشاب و  شوج  رد  گید  دننام  شغامد  زغم  ترارح ، تدش  زا  هک  دشاب  شتآ  زا  شنیلعن  دنب  و  دشاب ،

. دشاب رتلهس  سک  همه  زا  وا  باذع  هک  نآ  لاح  و  تسا ، رتتخس  شباذع 
ادخ زا  و  دنیامنیم ، هذاعتـسا  نآ  ترارح  تدـش  زا  منهج  لها  هک  منهج  رد  تسا  یهاچ  قلف  هک : تسا  هدـش  هدراو  رگید  ثیدـح  رد  و 

زا هاـچ  نآ  لـها  هک  شتآ  زا  تسا  یقودنـص  هاـچ  نآ  رد  و  دـینازوس . ار  منهج  عیمج  دیـشک  سفن  نوچ  دـشکب . یـسفن  هک  دومن  بلط 
ناینیسپ زا  سک  شش  ناینیشیپ و  زا  سک  شـش  توبات  نآ  رد  هک  تسا  یتوبات  نآ  و  دنیامنیم . هذاعتـسا  قودنـص  نآ  ترارح  یمرگ و 

يرماس و  نوعرف ؛ و  تخادـنا ؛ شتآ  رد  ار  میهاربا  هک  دورمن  و  تشک ؛ ار  دوخ  ردارب  هک  تسا  مدآ  رـسپ  لوا : سک  شـش  اما  دـنراد . اج 
زا دـعب  ار  اراـصن  هک  یـسک  نآ  و  درک ؛ هارمگ  ناـشیا  ربـمغیپ  زا  دـعب  ار  دوـهی  هک  یـسک  نآ  و  درک ؛ دوـخ  نـید  ار  یتسرپهلاـسوگ  هـک 

. مجلمنبا ناورهن و  جراوخ و  هدرکرس  هیواعم و  نامثع و  رمع و  تسا و  رکبوبا  رخآ : سک  شش  اما  و  درک . هارمگ  ناشربمغیپ 
لها زا  یکی  و  دنـشاب ، هدایز  اـی  رفن  رازهدـص  دجـسم  نیا  رد  رگا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. دزوسب تسا  نآ  رد  هک  ره  دجسم و  هنیآره  دسرب ، ناشیا  هب  نآ  رثا  دشکب و  سفن  منهج 
نآ رد  لاس ) لهچ  ای   ) نرق لـهچ  ار ، یـسک  دزگیم  هک  ناـشیا  زا  یکی  هک  نارتش  ندرگ  یگدـنگ  هب  تسه  اـهرام  منهج  رد  هک : دومرف 

. دنامیم تدم  زا  ردق  نیا  زین  اهنآ  ندیزگ  رثا  هک  رتسا  یتشرد  هب  تسه  اهبرقع  و  دنامیم .
، تسا هرد  رازهداتفه  یهوک  ره  رد  و  تسا ، هوک  رازهداتفه  يرد  ره  رب  و  تسا ، رد  تفه  ار  منهج  هک : تسا  لوقنم  سابع  هللادـبع  زا  و 
ره رد  و  تـسا ، هناـخ  رازهداـتفه  یفاکـش  ره  رد  و  تـسا ، فاکــش  رازهداـتفه  يداو  ره  رد  و  تـسا ، يداو  رازهداـتفه  ياهرد  ره  رد  و 
هب دـیآیم  تسا . ینالوط  ياـهلخن  هباـثم  هب  اـهرام  نآ  ياهـشین  تسا و  هار  هزور  هس  يراـم  ره  لوط  هک  تسا  راـم  رازه  داـتفه  ياهناـخ 

نوچ سپ  دـشکیم . شیاهناوختـسا  زا  ار  وا  تشوگ  تسوپ و  عـیمج  و  ار ، وا  ياـهبل  نامـشچ و  کـلپ  دریگیم  و  مدآ ، دـنزرف  کـیدزن 
. دوریم ورف  رهن  نآ  رد  نرق ) لهچ  ای   ) لاس لهچ  هک  دتفایم  منهج  ياهرهن  زا  يرهن  رد  رام ، نآ  زا  دزیرگیم 

تشهب و رد  یلزنم  هک  نآ  رگم  تسا  هدومرفن  قلخ  ار  سک  چـیه  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دنـس  هب  و 
يدانم دـنوشیم  نکاس  منهج  رد  منهج  لـها  دـنریگیم و  رارق  تشهب  رد  تشهب  لـها  نوچ  سپ  هدومرف . ررقم  وا  يارب  منهج  رد  یلزنم 

رد ار  ناشیا  ياهلزنم  و  منهج ، يوس  هب  دننکیم  رظن  دنوشیم و  فرـشم  سپ  منهج . يوس  هب  دـینک  رظن  هک : ار  تشهب  لها  دـنکیم  ادـن 
حرف و ار  ناشیا  نادنچ  سپ  دیدشیم . لزانم  نیا  لخاد  دیدرکیم  یهلا  تیصعم  رگا  هک  تسا  یلزانم  نیا  هک  دنیامنیم  ناشیا  هب  منهج 

. دناهتفای تاجن  یباذع  نینچ  زا  هک  نآ  يداش  زا  دنریمب  دشاب  تشهب  رد  گرم  رگا  هک  دهد  ور  يداش 
ررقم اجنآ  رد  هک  ییاهتمعن  تشهب و  رد  ار  ناشیا  لزانم  دننک ، رظن  نوچ  دینک . رظن  الاب  بناج  هب  هک : ار  منهج  لها  دنک  ادـن  يدانم  سپ 

دهد ور  یلاح  ار  ناشیا  سپ  دیدشیم . فرصتم  ار  لزانم  نیا  دیدرکیم  یهلا  تعاطا  رگا  هک : ناشیا  هب  دنیوگب  دنیامنب و  ناشیا  هب  هدش 
هب منهج  رد  ار  تشهب  لـها  لزاـنم  و  دـنهد ، ناراـکوکین  هب  تشهب  رد  ار  منهج  لـها  لزاـنم  سپ  دـنریمب . دـشاب  گرم  رگا  هک  هودـنا  زا 

دنربیم ثاریم  هب  هک  ناثراو  دـناناشیا  هک : دـیامرفیم  تشهب  لها  نأـش  رد  یلاـعت  قح  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  تسا  نیا  و  دـنهد . ناراکدـب 
. دوب دنهاوخ  رادیاپ  دلخم و  نآ  رد  و  ار ، تشهب 

منهج هب  منهج  لها  دـنوش و  تشهب  لـخاد  تشهب  لـها  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
دیهاوخ دـیآرد  اـهتروص  زا  یتروـص  هب  گرم  رگا  منهج  لـها  يا  تشهب و  لـها  يا  هک : دـنک  ادـن  هزعلابر  بناـج  زا  يداـنم  دـنیآرد 

؟ ار نآ  تخانش 
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نیا دینیبب  هک : دنیوگ  ناشیا  هب  دنرادب و  خزود  تشهب و  نایم  رد  يدیفس و  هایـس  دنفـسوگ  تروص  هب  ار  گرم  دنروایب  سپ  هن . دنیوگ :
ار امـش  دوب و  دـیهاوخ  تشهب  رد  هشیمه  تشهب  لها  يا  هک : دـیامرف  و  دـنیامن . حـبذ  ار  نآ  هک  دـیامرف  رما  یلاعت  قح  سپ  تسا . گرم 

هدومرف نایملاع  دنوادخ  هک  تسا  زور  نیا  و  دوب . دهاوخن  گرم  ار  امـش  دوب و  دـیهاوخ  منهج  رد  هشیمه  منهج  لها  يا  و  تسین . گرم 
زور نآ  زا  ناشیا  و  دشاب ، هدیـسر  نایاپ  هب  دشاب و  هدش  یـضقَم  سک  ره  راک  هک  يزور  رد  ترـسح ، زور  زا  ار  ناشیا  ناسرتب  هک : تسا 

دنـشاب و دوخ  ياج  رد  هشیمه  هک  دـهد  نامرف  ار  منهج  تشهب و  لها  یلاـعت  قح  هک  تسا  زور  نیا  دارم  هک : دومرف  ترـضح  دـنالفاغ .
. ددرگ عطقنم  ناشیا  دیما  و  دهدن ، يدوس  دنرب و  ترسح  منهج  لها  زور  نآ  رد  هک  دشابن ؛ ار  گرم 

تشهب فیصوت  رد 

و ردبلا ، هلیل  رمقلاب  ءیضی  امم  لضفأ  ضرألا  اهل  تءاضأل  ءاملظ  هلیل  یف  ایندلا  ءامس  نم  تعلطا  هنجلا  لهأ  ءاسن  نم  هأرما  نأ  ول  رذابأ  ای 
. مهراصبأ هتلمح  ام  هیلا و  رظنی  نم  قعصل  ایندلا ، یف  مویلا  رشن  هنجلا  لهأ  بایث  نم  ابوث  نأ  ول  و  ضرألا . لهأ  عیمج  اهرشن  حیر  دجول 

وا لامج  رون  زا  نیمز  هنیآره  يراـت ، بش  رد  دـنک  رظن  اـیند  رد  دوش و  فرـشم  لوا  نامـسآ  زا  تشهب  لـها  ناـنز  زا  ینز  رگا  رذوبا  يا 
ياهماج رگا  و  نیمز . لها  عیمج  ماشم  هب  دـسرب  وا  شوخ  يوب  هنیآره  و  هدراهچ ، بش  هام  زا  دوشیم  نشور  هک  نآ  زا  رتهب  دوش  نشور 

نآ ندـید  بات  وا  هدـید  دوش و  شوهدـم  دـیامن ، رظن  نآ  يوس  هب  هک  ره  هنیآره  دـنیاشگب ، اـیند  رد  زورما  ار  تشهب  لـها  ياـههماج  زا 
. درواین

زا يزیچ  هللا  لوسر  نباـی  هک : مدومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  تسا  لوـقنم  ریـصبوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب 
دنونـشیم و هار  هلاـسرازه  زا  ار  تشهب  يوـب  هک  یتـسرد  هب  دـمحموبا  يا  هـک : دوـمرف  ینادرگ . قاتـشم  ارم  هـک  اـمرفب  تـشهب  فاـصوا 
ار همه  دـنروخب ، وا  بارـش  ماعط و  زا  دـنوش و  دراو  وا  لزنم  رد  نج  سنا و  عیمج  رگا  هک  دـنهدیم  ردـق  نآ  ار  تشهب  لـها  نیرتتسپ 

غاب لخاد  نوچ  دـیآیم . وا  رظن  هب  غاـب  هس  دوشیم ، تشهب  لـخاد  نوچ  تشهب  لـها  نیرتلهـس  و  دوشن . مک  يزیچ  وا  زا  دـشاب و  یفاـک 
رکـش دمح و  نوچ  سپ  دهاوخ . ادخ  هک  ردـق  نآ  اههویم  اهرهن و  ناراکتمدـخ و  نانز و  زا  دـیامنیم  هدـهاشم  نآ  رد  دوشیم ، رتتسپ 

دیامنیم هدـهاشم  دـنچ  یتمارک  تمعن و  اجنآ  رد  دـنکیم ، رظن  نوچ  نک . رظن  الاب  بناج  هب  هک : وا  هب  دـنیوگیم  دروآیم ، اج  هب  یهلا 
زاب هک  دیاش  میهدب  ار  نیا  رگا  هک : دسر  باطخ  امرف . تمارک  نم  هب  زین  ار  نیا  اراگدرورپ  هک : دـیوگ  سپ  تسا . هدـیدن  لوا  غاب  رد  هک 

. دشابیمن رتهب  نیا  زا  تسا و  یفاک  ارم  نیمه  هن ؛ هک : دیوگ  وا  یبلطب . ار  يرگید 
دلخلاهنج رد  هک : دسر  باطخ  سپ  دروآ . اج  هب  یهلا  رکش  ساپـس و  دوش ، میظع  وا  يداش  ترـسم و  دیآرد و  هقیدح  نآ  هب  نوچ  سپ 
شرورـس حرف و  دـیامن و  هدـهاشم  اـجنآ  رد  دوـب ، هدـید  میود  تشهب  رد  هچنآ  فاعـضا  دـنیاشگب ، ار  رد  نوـچ  دـییاشگب . وا  يور  رب  ار 

تاـجن اهتـشهب و  هب  نم  رب  يداـهن  تنم  هک  دومن ، ناوـتن  نآ  ياـصحا  هک  يدـمح  تسار  وـت  رم  اراـگدرورپ  دـیوگب : ددرگ و  فعاـضم 
. شتآ زا  ارم  يدیشخب 

يا هک : دومرف  نادرگ . هدایز  ارم  قوش  امرفب و  رگید  موش ؛ وت  يادـف  متفگ : متـسیرگ و  مدینـش ، ار  اهتراشب  نیا  نوچ  هک : تفگ  ریـصبوبا 
وا درذگب و  نازینک  نآ  زا  یکی  هب  نمؤم  نوچ  تسا . هدییور  نیمز  زا  نازینک  رهن  نآ  فرط  ود  رد  هک  تسه  يرهن  تشهب  رد  دـمحموبا 

. دنایوریم يرگید  وا  ياج  هب  یلاعت  قح  دنکیم و  نیمز  ار  وا  دیآ ، شوخ  ار 
زا نز  ود  ِبیَث و  نز  رازه  راـهچ  هرکاـب و  رتـخد  دصتـشه  تشهب  رد  ار  نمؤم  هک : دومرف  اـمرفب . رگید  مدرگ ! وـت  يادـف  تفگ : ریـصبوبا 
اب هک  هاـگره  یلب ؛ هک : دومرف  دـنهدیم !؟ وا  هب  هرکاـب  رتـخد  دصتـشه  مدرگ ! وت  يادـف  تفگ : ریـصبوبا  دـنیامرفیم . تمارک  نیعلاروـح 

. دناهرکاب دیامنیم ، تبراقم  اهنآ  زا  کیره 
ياـهقاس زغم  هک  دـناهدش  قولخم  تشهب  ینارون  تبرت  زا  هک : دوـمرف  دـناهدرک ؟ قـلخ  زیچ  هچ  زا  ار  نیعلاروـح  مدرگ ! وـت  يادـف  تفگ :
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تفاـطل و تیاـغ  زا  هک  تسا  نمؤم  هنییآ  نیعلاروح  رگج  تسا و  نیعلاروح  هنییآ  نمؤم  رگج  و  تسا ؛ ناـیامن  هلُح  داـتفه  ریز  زا  ناـشیا 
: هک دومرف  دنیامن ؟ ملکت  نآ  هب  هک  تسه  ینخـس  ار  نیعلاروح  ایآ  مدرگ ! وت  يادف  تفگ : دیامنیم . هدـهاشم  نآ  رد  ار  دوخ  هرهچ  افص 

مییام هک : دـنیوگیم  تفگ : تسیچ ؟ ناـشیا  نخـس  تفگ : دناهدینـشن . نخـس  یـشوخ  نآ  هب  قیـالخ  زگره  هک  دـنیوگیم  ینخـس  یلب ؛
و دشابیمن ؛ یلاحدب  هودنا و  ار  ام  زگره  هک  نانامداش  ناگدننکمعنت و  مییام  و  دشابیمن ؛ ار  ام  ندرم  دوب و  میهاوخ  هتسویپ  هک  تادلاخ 

بضغ هب  لاح  چیه  رد  میدونشخ و  یضار و  هتسویپ  هک  مییام  و  میوریمن ؛ رد  هب  نآ  زا  زگره  میمیقم و  هتسویپ  دلخ  يارس  رد  هک  مییام 
نانآ مییام  میاهدـش .ـ قلخ  وا  يارب  زا  ام  هک  یـسک  لاح  اشوخ  و  تسا ، هدـش  قلخ  ام  يارب  زا  هک  یـسک  لاح  اشوخ  مییآیمن -  مشخ  و 

تاولـص نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دنک . هریخ  ار  اههدید  نآ ، رون  دنزیوایب  نامـسآ  نایم  رد  ار  ام  فلز  رات  کی  رگا  هک 
نادیهش و رگید  رد  زا  و  دنوشیم ، لخاد  ناقیدص  ناربمغیپ و  رد  کی  زا  تسا . رد  تشه  ار  تشهب  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا 
: هک میوگیم  منکیم و  اعد  طارـص و  رب  متـسیایم  نم  و  دنوشیم . لخاد  ام  ناتـسود  نایعیـش و  رد  جنپ  زا  و  دـنوشیم ، لخاد  ناحلاص 

لاح نآ  رد  ایند . راد  رد  تسا  هتشاد  داقتعا  نم  تماما  هب  هدرک و  يروای  ارم  هک  ره  ارم و  ناتسود  نایعیش و  نارذگب  تمالس  هب  ادنوادخ 
نایعیـش و زا  کی  ره  سپ  وت . نایعیـش  رد  میداد  تعافـش  ار  وت  میدرک و  باجتـسم  ار  وت  ياعد  هک : دـسر  رد  یهلا  شرع  ياهتنم  زا  ادـن 
زا سک  رازهداتفه  دـننک  تعافـش  راتفگ ، اـی  رادرک  هب  دـناهدرک  داـهج  نم  نانمـشد  اـب  دـناهدرک و  نم  يرواـی  هک  ناـنآ  نم و  ناتـسود 

هتـشاد نیتداهـش  هب  رارقا  هک  یتعامج  نآ  زا  دـنوشیم  لخاد  ناناملـسم  ریاس  متـشه  رد  زا  و  ار . دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  ناـگیاسمه و 
. دشابن تیب  لها  ام  ضغب  زا  ياهرذ  ردق  هب  ناشیا  لد  رد  دنشاب و 

يارب تشهب  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
اب دتـسرفیم  نمؤم  هدـنب  دزن  ار  یکلم  یلاعت  قح  دوشیم  هعمج  زور  نوچ  سپ  هدومرف . ررقم  یتمارک  هعمج  ره  رد  دوخ  نمؤم  ناگدـنب 

سپ میآ . وا  دزن  هب  نم  ات  دیریگب  تصخر  نمؤم  زا  هک : دیوگیم  نانابرد  هب  دـسریم  نمؤم  نآ  تشهب  رد  هب  کلم  نآ  نوچ  هلح . ود ] ]
دیوگیم دوخ  نانز  هب  وا  سپ  دبلطیم . تصخر  هداتـسیا و  رد  رب  تراگدرورپ  هداتـسرف  هک : دنیوگیم  دـنیآیم و  نمؤم  دزن  هب  نانابرد 

يارب یتمارک  هداد  وت  فرـصت  هب  ار  تشهب  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  ام ! گرزب  دیـس و  يا  هک : دنیوگیم  ناشیا  درک ؟ دـیاب  هچ  ارم  هک :
. هداتسرف وت  دزن  هب  لوسر  کیپ و  وت  راگدرورپ  هک  تسین  رتهب  نیا  زا  وت 

رب و  دوش ، ناور  یلاعت  قح  کیپ  اب  دـنکفا و  شود  رب  ار  یکی  ددـنب و  رمک  رب  ار  یکی  نمؤم  دروایب . ار  هلح  ود  نآ  دـیآرد و  کلم  سپ 
قح دندرگ  عمتجم  یگمه  نانمؤم  اجنآ  رد  نوچ  سپ  تمارک . تمحر و  هاگ  هدعو  ات  دیایب  و  دوش ، نشور  وا  رون  زا  درذـگ  هک  زیچ  ره 

. دنیآرد هدجس  هب  ناشیا  سپ  دیامرف . یلجت  ناشیا  رب  دوخ  تفرعم  لالج و  راونا  زا  يرون  یلاعت 
امـش زا  ار  فیلکت  تعاـط و  تفلک  تقـشم و  تسین . تداـبع  هدجـس و  زور  زورما  هک  دـیرادرب  رـس  نم  ناگدـنب  يا  هک : دـسر  باـطخ 
اطع اـم  هب  ار  تشهب  ياهدرک ؟ تمارک  اـم  هب  هک  دـشابیم  رتـهب  نیا  زا  زیچ  هـچ  اـم ! راـگدرورپ  يا  هـک : دـنیوگ  ناـشیا  سپ  ماهتـشادرب .

. اهتمارک اهتمعن و  عیمج  زا  دیراد  نونکا  هچنآ  ربارب  داتفه  مدرک  اطع  امش  هب  هک : دیامرف  باوج  ياهدومرف .
. هعمج نآ  زا  شیپ  تسا  هتشاد  هچنآ  ربارب  داتفه  اب  ددرگیم  رب  نمؤم  هعمج  ره  رد  سپ 

رایـسب شبـش  و  تسا ، هعمج  زور  دـیزم  زور  و  تسه . تمارک ) تمحر و  ي   ) اهیتدایز ام  دزن  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هک  تسا  نیا  و 
هب و  هللا -  ناحبـس  نتفگ  دننام  دـینک -  هیزنت  زور  بش و  نیا  رد  ار  ادـخ  رایـسب  سپ  تسا . ینارون  رایـسب  شزور  تسا و  رونرپ  دـیفس و 
زا نآ  ریغ  هللادمحلا و  نتفگ  هب  دینکب  رایـسب  یهلا  يانث  دمح و  و  دییوگب ، رایـسب  هللا  الا  هلا  و ال  ربکا ، هللا  لثم  نتفگ  هب  دـینک  دای  یگرزب 

. دیتسرفب رایسب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  و  ادخ . ياهانث 
دوخ نانز  دزن  هب  هک  نآ  ات  دـنکیم  نشور  دوخ  رون  زا  ار  نآ  درذـگیم  هک  زیچ  ره  هب  ددرگیمرب ، هاگ  هدـعو  زا  نمؤم  هدـنب  نوچ  سپ 

زورما نسح  هب  ار  وت  زگره  ام -  دیس  يا  تسا -  هدینادرگ  حابم  ام  رب  ار  تشهب  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  هک : دنیوگیم  شنانز  دیآیم .
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نانز هک : دومرف  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  ماهتفای . نسح  اهب و  رون و  دوخ  راگدرورپ  لالج  رون  یلجت  زا  هک : دـیوگ  باوج  رد  وا  میاهدـیدن .
. دنرادیمن ییوخدب  دنوشیمن و  ضیاح  دنرادیمن و  کشر  تشهب 

دومرف ترـضح  دـشابیم ؟ انغ  تشهب  رد  ایآ  نآ . زا  منکیم  مرـش  میاـمن و  لاؤس  يزیچ  زا  مهاوخیم  مدرگ ! وت  يادـف  هک : تفگ  يوار 
تکرح هب  ار  نآ  دـنزویم و  تخرد  نآ  رب  هک  ار  اـهداب  دـیامرفیم  رما  یلاـعت  قـح  هک  تسه  یتـخرد  تـشهب  رد  هـک  یتـسرد  هـب  هـک :

. دناهدینشن نآ  یبوخ  هب  زگره  قیالخ  هک  دوشیم  رداص  دنچ  ياهمغن  نآ  زا  دنروآیم و 
. دشاب هدرک  یهلا  سرت  زا  انغ  ندینش  كرت  ایند  رد  هک  تسا  یسک  يازج  نآ  هک : دومرف  ترضح  سپ 

هدومرف قلخ  دوخ  تردق  دی  هب  یتشهب  یلاعت  قح  هک : دومرف  تشهب . فاصوا  زا  امرفب  رگید  مدرگ ! وت  يادف  متفگ : هک : دـیوگیم  يوار 
میمش هک : دیامرفیم  دیاشگیم و  ار  نآ  حبص  ره  ملاع  راگدرورپ  هدیدرگن . علطم  نآ  رب  یقولخم  هدیدن و  ار  نآ  یمـشچ  چیه  هک  تسا 
تسا هدش  یفخم  هچنآ  یـسفن  دنادیمن  سپ  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  تسا  نیا  تسرفب . هدایز  تشهب  لها  رب  ار  دوخ  شوخ  يوب  و 

. دندرکیم ایند  رد  هک  يریخ  ياهراک  يازج  هب  تسا  ناشیا  رورس  مشچ و  ینشور  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ناشیا  يارب 
چیه و  تسا . ربمغیپ  هناـخ  رد  شلـصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 
خاش نآ  دیآرد ، شرطاخ  رد  هک  زیچ  ره  شهاوخ  هچنآ  هک  تسا  تخرد  نآ  زا  یخاش  وا  هناخ  رد  هک  نآ  رگم  تسین  تشهب  رد  ینمؤم 

نآ هت  زا  یخـالک  رگا  و  تفر ، دـناوتیمن  رد  هب  دزاـتب  لاـس  دـص  تخرد  نآ  هیاـس  رد  يوردـنت  راوس  رگا  و  دزاـسیم . رـضاح  وا  يارب 
. یتمارک نینچ  لیصحت  رد  دییامن  یعس  سپ  دسرن . تخرد  نآ  يالاب  هب  دتفیب  يریپ  زا  دوش و  ریپ  هک  ردق  نآ  دنک  زاورپ  تخرد 

قلبا نابـسا  شنییاپ  زا  دـیوریم و  اههلح  شیالاب  زا  هک  تسه  یتخرد  تشهب  رد  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
زاورپ اهنآ  دنوشیم و  راوس  نابـسا  نآ  رب  ادخ  ناتـسود  سپ  دنرادن . لوب  نیگرـس و  دـنراد و  اهلاب  هک  دـیآیم  نوریب  هدرک  ماجل  نیز و 

نیا لمع ، هچ  اراگدرورپ  هک : دـنرتتسپ  ناشیا  زا  ياهبترم  رد  هک  یتعاـمج  دـنیوگیم  سپ  دـنهاوخ . ناـشیا  هک  ییاـج  ره  هب  دـننکیم 
رایـسب باوـخ  دنتـساخیمرب و  تداـبع  هب  اهبـش  ناـشیا  هک : دـیامرف  لـیلج  دـنوادخ  تـسا ؟ هدـیناسر  یتـمارک  نـینچ  هـب  ار  وـت  ناگدـنب 

دندومنیم و قدصت  و  دندیسرتیمن ، دندرکیم و  داهج  نم  نانمشد  اب  و  دندروخیمن ، يزیچ  زور  رد  دنتـشادیم و  هزور  و  دندرکیمن ،
. دندیزرویمن لخب 

نینمؤملا ریما  ترـضح  هناخ  رد  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
. دنکفایم هیاس  ار  تما  کی  نآ  گرب  کی  تسه و  تخرد  نآ  زا  یخاش  هعیش  ره  هناخ  رد  و  هیلع ، هللا  تاولص 

رب رما  نیا  و  دندیسوبیم ، رایسب  ار  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
تـشهب لخاد  دـندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  هشیاع  يا  هک : دـندومرف  ترـضح  درک . ضارتعا  باـب  نیا  رد  يزور  دوب . نارگ  هشیاـع  عبط 
ياهفطن ار  هویم  نآ  یلاـعت  قح  سپ  مدومن . لواـنت  داد و  نم  هب  تخرد  نآ  زا  ياهویم  درب و  یبوط  تخرد  کـیدزن  ارم  لـیئربج  مدـش و 

يوب مسوبیم  ار  همطاف  هک  هبترم  ره  سپ  دش . هلماح  همطاف  هب  وا  مدومن و  تبراقم  هجیدـخ  اب  مدـمآ  نیمز  هب  نوچ  و  نم . بلُـص  درک و 
. مونشیم وا  زا  یبوط  تخرد 

هک میوبیم  ار  همطاف  موشیم  تشهب  يوب  قاتشم  هک  هاگره  و  تسا ؛ تروص  یسنا  تریـس  يروح  همطاف  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. مونشب تشهب  يوب  زا 

يور رب  تسا و  خرـس  توقای  زا  تشهب  رد  ياهقلح  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  سابع  هللادبع  زا  و 
. یلع ای  هک : دنکیم  ادص  دنبوکیم  هحیفص  رب  ار  هقلح  نآ  هک  هاگره  سپ  هتخیوآ . الط  هحیفص 

جارعم هب  ارم  نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
زاب تسد  هاگ  و  هرقن ؛ زا  تشخ  کی  الط و  زا  تشخ  کی  دـندرکیم  اهانب  هک  مدـید  دـنچ  یکلم  اـجنآ  رد  مدـش . تشهب  لـخاد  دـندرب 
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راظتنا میریگیم  زاب  هک  تسد  هک : دـنتفگ  دـیریگیمزاب ؟ تسد  یهاگ  دیـشابیم و  لوغـشم  یهاگ  ارچ  هک : ناشیا  هب  متفگ  دـنتفرگیم .
هللا و الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللاناحبس و  ار : تاملک  نیا  ایند  رد  نمؤم  نتفگ  دنتفگ : تسیچ ؟ امش  یجرخ  هک : مدیـسرپ  میـشکیم . یجرخ 

. مینکیم كرت  ام  دنکیم  كرت  نوچ  مینکیم و  انب  وا  يارب  زا  ام  دیوگیم  ار  تاملک  نیا  هک  هاگره  ربکاهللا .
. هللا الا  هلا  ال  هک : تسا  هتشون  تشهب  رد  رب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  و 
نامـسآ و هک  نآ  زا  شیپ  دناهتـشون  تشهب  رد  رب  ار  نیا  و  تسادـخ ). لوسر  ردارب  یلع  ینعی : . ) هللا لوسر  وخأ  یلع  هللا . لوـسر  دـمحم 

. لاس رازه  ود  هب  دننیرفایب ، ار  نیمز 
زا يدومع  تشهب  رد  یلاعت  قح  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  و 

هدرک قلخ  یعمج  يارب  ار  نآ  تسا . هفرغ  رازه  داتفه  يرصق  ره  رد  تسا و  رصق  رازهداتفه  نآ  رس  رب  تسا و  هدومرف  قلخ  خرس  توقای 
. دنور رگیدکی  ترایز  هب  دننک و  یتسود  رگیدکی  اب  ادخ  يارب  زا  ایند  رد  هک  تسا 

هانپ تلاسر  ترضح  زا  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
فرغ اهقوف  نم  فرغ  مهل  مهبر  اوقتا  نیذلا  نکل  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  همیرک  هیآ  نیا  ریسفت  زا  دومن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. داعیملا هللا  فلخی  ال  هللا ؛ دعو  راهنألا . اهتحت  نم  يرجت  هینبم 
هدش ایهم  ناشیا  يارب  دنیامن ، رذـح  وا  باذـع  زا  دوخ و  راگدرورپ  یهانم  زا  دـنزیهرپب  هک  نانآ  نکیل  هک : تسا  نیا  شرهاظ  همجرت  هک 

زا دوشیم  يراج  هدـش . انب  ماکحتـسا  تیاغ  رب  هک  تسه  رتعیفر  نآ  زا  اههفرغ  اهلزنم و  اههفرغ  نآ  يالاب  زا  هک  اـههفرغ  تشهب  رد  تسا 
. ار دوخ  هدعو  ادخ  دنکیمن  فالخ  و  هدومرف ؛ هدعو  نایقتم  هب  ار  تاجرد  لزانم و  نیا  یلاعت  قح  تشهب . ياهرهن  اههفرغ  نآ  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هللالوسر ؟ ای  دـناهدرک ) انب  زیچ  هچ  هب  ای :  ) دـناهدرک انب  ار  اـههفرغ  نیا  یک  يارب  هک : دومن  لاؤس  و 
، تسالط زا  اهنآ  ياهفقـس  و  دجربز ، توقای و  دیراورم و  هب  شناتـسود  يارب  تسا  هدرک  انب  یلاعت  قح  ار  اههفرغ  نیا  یلع  ای  هک : دومرف 

ياهـشرف اـههفرغ  نآ  رد  و  تسا ، ناـبرد  یکلم  يرد  ره  رب  و  ـالط ، زا  دراد  رد  رازه  ياهفرغ  ره  و  دـناهتخاس . نـیزم  شقَنُم و  هرقن  هـب  و 
ربنع و کشم و  اهـشرف  نآ  نایم  رد  و  فلتخم ، ياهگنر  هب  ابید  ریرح و  زا  تسا  هدش  دنلب  رایـسب  هک  دناهدرتسگ  رگیدـکی  يور  رب  یلاع 

. دناهدرک رپ  تشهب  روفاک 
وا رد  هرقن  الط و  زا  زرَطُم  ياههلح  دـنراذگ و  شرـس  رب  تمارک  یهاشداپ و  جات  دـنروآرد ، لزانم  نیا  هب  تشهب  رد  ار  نمؤم  نوچ  سپ 
هب للکم  هرقن و  الط و  هب  زرطم  فلتخم  ياهگنر  هب  هلح  داـتفه  دـننکفیب و  دـیراورم  توقاـی و  هب  لـلکم  یلیلکا  جاـت ، ریز  رد  دـنناشوپ و 

. دلابب دوخرب  دیآ و  تکرح  هب  يداش  زا  تخت  دنیشنب  دوخ  تخت  رب  نمؤم  نوچ  سپ  دنناشوپ . وا  رد  خرس  توقای  دیراورم و 
هب دـیوگ  تینهت  ار  وا  دـیآرد و  هک  وا  ياـهغاب  هب  تسا  لـکوم  هک  یکلم  دـبلط  تصخر  دریگ ، رارق  دوـخ  لزاـنم  رد  نمؤـم  نوـچ  سپ 

تخت رب  ادـخ  تسود  هک  شاب  ینامز  اجنیا  رد  هک : ناـمالغ  نازینک و  زا  نمؤم  ناراکتمدـخ  کـلم  نآ  هب  دـنیوگ  سپ  یهلا . ياـهتمارک 
هک ياهیروح  سپ  دوش . غراف  دوخ  لغـش  زا  ادـخ  تسود  ات  نک  ربص  هدـش . وا  تاـقالم  ياـیهم  وا  نیعلاروح  هجوز  هدومرف و  هیکت  دوخ 

و دنـشاب ، هدرک  هطاحا  وا  رود  رب  شنازینک  و  دمارخب ، نمؤم  تخت  هب  ور  دـیآ و  نوریب  دوخ  همیخ  زا  دـناهدرک  ایهم  لزنم  نیا  رد  وا  يارب 
جات شرـس  رب  و  دنـشاب ، هدرک  نیگنر  ربنع  کشم و  هب  ار  شیاههلح  و  دـجربز ، دـیراورم و  توقای و  هب  هتفاـب  دـشاب  هدیـشوپ  هلح  داـتفه 

. هتسارآ خرس  توقای  زا  نیلعن  دنب  هدیشک و  اپ  رد  دیراورم  توقای و  هب  للکم  الط  نیلعن  هداهن و  تمارک 
بعت و زور  زورما  ادـخ ! تسود  يا  هک : دـیوگ  دزیخرب ، وا  يارب  قوـش  زا  هک  دـیامن  هدارا  و  دـسر ، ادـخ  تسود  کـیدزن  هب  نوـچ  سپ 

ياهلاس زا  لاس  دصناپ  دنیامن  هقناعم  رگیدکی  اب  دـیآ  وا  دزن  هب  نوچ  و  ینم . يارب  زا  وت  ماوت و  يارب  زا  نم  هک  زیخمرب  تسین . وت  تقـشم 
رد و  خرـس ، توقای  زا  دـیامن  هدـهاشم  یقوط  شندرگ  رد  دـنکفا . هیروح  ندرگ  هب  رظن  سپ  دوشن . لصاح  لـالم  ار  کـی  چـیه  هک  اـیند 
هب وت  يارب  نم  قوش  ماوت . بوبحم  نم  ینم و  بوبحم  ادـخ -  تسود  يا  وت -  هک : دـشاب  هتـشون  حوـل  نآ  رب  هک  دـشاب  یحوـل  شطـسو 
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. هدیسر تیاهن  هب  نم  يارب  وت  قوش  هدیسر و  تیاهن 
زا لوا  رد  هب  نوچ  سپ  دـنروآرد . وا  جـیوزت  هب  ار  هیروح  دـنیوگب و  تشهب  تینهت  ار  وا  هک  دتـسرفب  کـلم  رازه  هنأـش  یلاـعت  قـح  سپ 

دنوادـخ هک  اـمن  بلط  تصخر  ادـخ  تسود  زا  ورب و  هک : تسا  لـکوم  رد  نآ  هب  هک  یکلم  هب  دـنیوگ  دنـسر  نمؤم  نآ  تشهب  ياـهرد 
نمؤم هب  ات  میوگب  بجاح  هب  نم  ات  دیـشاب  هک : دـیوگ  کلم  نآ  مییوگب . تشهب  دابکرابم  تینهت و  ار  وا  هک  تسا  هداتـسرف  ار  ام  نایملاع 

ارـس رد  رب  هک : دیوگب  و  دشاب -  هلـصاف  غاب  هس  بجاح  وا و  نایم  و  بجاح -  دزن  هب  دیایب  کلم  نآ  سپ  دیاهدمآ . امـش  هک  دـنک  ضرع 
دیوگ بجاح  دنبلطیم . لوخد  تصخر  ناشیا  هداتسرف و  دوخ  تسود  تینهت  هب  ار  ناشیا  نایملاع  راگدرورپ  هک  دناهداتـسیا  کلم  رازه 
هدرک تولخ  دوخ  هیروح  هجوز  اـب  وا  و  مبلطب ، ادـخ  تسود  رب  یـسک  لوـخد  تصخر  لاـح  نیا  رد  هک  تسا  راوـشد  رایـسب  نم  رب  هک :

. تسا هلصاف  غاب  ود  نمؤم  بجاح و  نایم  و  تسا .
زا تصخر  هداتسرف . تینهت  يارب  ار  ناشیا  هزعلابر  بانج  هک  دناهداتسیا  کلم  رازه  ارس  رد  رب  هک : دیوگ  میَق و  دزن  هب  دیآ  بجاح  سپ 

، دناهداتـسیا رابرد  رد  رب  رابج  دنوادخ  نالوسر  هک : دیوگ  و  صاخ ، ناراکتمدخ  دزن  هب  دیآ  میق  سپ  بلطب . ادـخ  تسود  زا  ناشیا  يارب 
. دینک ضرع  ادخ  یلو  هب  هداتسرف . تینهت  يارب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  دناکلم  رازه  ناشیا  و 

يرد ره  رب  دـشاب و  رد  رازه  ار  هفرغ  نآ  و  هفرغ ، دزن  هب  دـنیایب  ناشیا  سپ  دـنوش . لخاد  هک  دـیامرف  تصخر  دـننک ، ضرع  ناـشیا  نوچ 
. دشاب لکوم  یکلم 

يرد زا  ار  یکلم  ره  میق  سپ  دیاشگب . تسا  لکوم  وا  رب  هک  ار  يرد  نآ  یکلم  ره  دـهدب  هفرغ  لوخد  تصخر  ار  هکئالم  نآ  نوچ  سپ 
دیامرفیم یلاعت  قح  هچنآ  تسا  تلاح  نیا  هب  هراشا  و  دـنناسرب . ار  دوخ  راگدرورپ  تلاسر  ناشیا  زا  کی  ره  دروآرد و  هفرغ  هب  اهرد  زا 

. رادلا یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالس  باب : لک  نم  مهیلع  نولخدی  هکئالملا  و  هک :
هب داب  امـش  رب  یهلا  مالـس  هک :) دـنیوگ  و  ناشیا ، لزانم  ياهرد  زا   ) يرد ره  زا  ناشیا  رب  دـنوش  لـخاد  هکئـالم  هک : تسا  نیا  شاهمجرت 

(ي ارـس نیا  تبقاع  تسوکین  هچ  سپ  ایند .) راد  رد   ) دـیدرک ربص  اـهتنحم ) ـالب و  یـصاعم و  كرت  تاـعاط و  ياهتقـشم  رب   ) هچنآ ببس 
(. امش

رظن نوچ  و  اریبک : اکلم  امیعن و  تیأر  مث  تیأر  اذا  و  هک : تسا  هدومرف  یتأ  له  هروس  رد  یلاعت  قح  هچنآ  تسا  تمارک  نیا  هب  هراـشا  و 
: هک دومرف  ترـضح  میظع . یهاشداپ  اـب  عسَتُم  گرزب و  یکلم  و  دـجنگن ، فصو  رد  هک  میظع  ياـهتمعن  دـید  یهاوخ  تشهب  رد  ییاـمن 
هب تلاسر  هب  هنأش -  یلاعت  قح -  بناج  زا  هکئالم  هک  دیامرفیم ، تمارک  دوخ  تسود  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  یهاشداپ  میعن و  نیا  دارم 

. دنوشیمن لخاد  وا  رب  تصخریب  دنیآیم و  وا  دزن 
ناشیا هب  اههویم  و  راهنألا . مهتحت  نم  يرجت  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  تسا  يراج  ناشیا  نکاسم  ریز  زا  اـهرهن  هک : دومرف  سپ 

تسا هدرک  هیکت  هچنانچ  تفرگ  دناوتیم  ار  نآ  دوخ  ناهد  هب  دوش  لیام  نآ  هب  شعبط  نمؤم  هک  ار  هویم  ره  هک  یتیثیح  هب  تسا  کیدزن 
لوانت ارم  لوا  هک : ناشیا  زا  کی  ره  دنیوگیم  ادخ  تسود  هب  دنیآیم و  نخـس  هب  اههویم  عاونا  هک  یتسرد  هب  و  دنک . تکرح  هک  نآیب 

. ییامن لوانت  ار  يرگید  هک  نآ  زا  شیپ  امن 
نیمز رب  شناتخرد  یـضعب  و  هدرک ، تسبراد  یـضعب  تسه ؛ رایـسب  ياهغاب  ار  وا  هک  نآ  رگم  تسین  تشهب  رد  ینمؤم  چیه  هک : دومرف  و 

لیم ار  ییاذغ  ادخ  تسود  نوچ  و  لسع . زا  اهرهن  و  ریش ، زا  اهرهن  و  بآ ، زا  اهرهن  و  بارش ، زا  دناهدرک  تمارک  وا  هب  اهرهن  و  هدیباوخ .
و دنرادیم ، تبحـص  دننکیم و  تولخ  دوخ  نمؤم  ناردارب  اب  یهاگ  و  دنروآیم . وا  دزن  هدرک  شهاوخ  هچنآ  دیوگب ، هک  نآیب  دیامن ،

عولط نیبام  ياوه  دننام  هتـسویپ  تشهب  ياوه  و  دنیامنیم . ریـس  دـننکیم و  معنت  دوخ  ياهغاب  رد  دـنوریم و  رگیدـکی  ندـید  هب  یهاگ 
. نایمدآ زا  نز  راهچ  دنهدیم و  ناروح  زا  هجوز  داتفه  ار  ینمؤم  ره  و  رتهدنیاشوخ . رتوکین و  رایسب  نآ  زا  و  باتفآ ، عولط  تسا و  حبص 

رگیدـکی اب  دـناهدز و  هیکت  اهیـسرک  رب  و  دوخ . اب  دـنکیم  تولخ  یتعاس  و  ایند ، نز  اـب  یتعاـس  درادیم و  تبحـص  هیروح  اـب  یتعاـس  و 
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. دنرادیم تبحص 
: هک دیوگیم  دوخ  ناراکتمدخ  هب  لاح  نآ  رد  و  دریگیمارف . ار  وا  يرون  عاعـش  هاگان  هداد ، هیکت  دوخ  تخت  رب  ینمؤم  هک  تسه  هاگ  و 

نوریب رس  دوخ  همیخ  زا  ياهدرکن . تاقالم  ار  وا  وت  زونه  هک  تسا  ياهیروح  رون  نیا  هک : دنیوگیم  ناشیا  دوب ؟ اجک  زا  نابات  عاعـش  نیا 
هیکت تخت  رب  هک  دـید  ار  وت  نوچ  و  هدـیدرگ . بلاغ  وا  رب  وت  تبحم  تسا و  هدـش  وت  ناهاوخ  و  وت ، ياقل  قوش  زا  درک  رظن  وت  هب  درک و 

یکاپ و افـص و  يدیفـس و  زا  تفرگارف  ار  وت  هک  يرون  يدومن و  هدهاشم  هک  یعاعـش  نآ  و  دـش . مسبتم  حرف  قوش و  ترثک  زا  ياهداد ،
. دیآ نم  دزن  هب  دیآ و  دورف  دوخ  لزنم  زا  هک  دیهد  تصخر  ار  وا  هک : دیوگ  ادخ  تسود  سپ  دوب . وا  ياهنادند  تکازن 

دورف دوخ  همیخ  زا  وا  و  دـنناسر . هیروح  هب  ار  تراشب  نیا  دـنیامن و  تردابم  زینک  رازه  مـالغ و  رازه  دـیامرف ، ار  نیا  ادـخ  تسود  نوچ 
هتـشاد ربرد  فلتخم  ياهگنر  هب  ربنع  کشم و  هب  نوَُلم  و  دجربز ، توقای و  دـیراورم و  هب  نیزم  و  هرقن ، الط و  هب  زرَطُم  هلح  داتفه  دـیآ و 

هد شیاهفتک  ضرع  دـشاب و  عارذ  داتفه  شتماق  و  دـیامن . هلح  داتفه  ریز  زا  شقاس  ناوختـسا  زغم  هک  دـشاب  يدـح  هب  تفاطل  زا  دـشاب و 
و دننک . وا  راثن  دنروایب و  دجربز  دـیراورم و  توقای و  زا  رپ  هرقن  الط و  ياهفرظ  نامداخ  دـسر  ادـخ  تسود  کیدزن  نوچ  و  دـشاب . عرذ 

. دوشن لصاح  لالم  ار  ناشیا  و  اهتدم ، دنروآرد  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد 
ندع تنج  هدومرف  دای  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  ییاهتـشهب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  ثیدح ، نیا  لقن  زا  دعب 

اهناتسغاب اهتنج و  زا  نمؤم  هب  و  تسه . رگید  ياهتشهب  ار  ادخ  اهتـشهب  نیا  نایم  رد  و  يوأملاهنج ؛  میعن ، تنج  و  سودرفلاهنج ، و  تسا ،
شندرک بلط  دـهاوخ ، تشهب  رد  نمؤم  هک  زیچ  ره  و  دـهاوخ . هک  شور  ره  هب  دـنکیم  معنت  اهنآ  رد  و  دـهاوخ . هک  ردـق  نآ  دـنهدیم 

رـضاح وا  دزن  بلط  نودب  دهاوخ ، هچنآ  دنیامنیم و  تردابم  نامداخ  تفگ ، ار  نیا  هک  نیمه  مهللا . کناحبـس  دـیوگب : هک  تسا  نیمه 
ادخ  ) تشهب رد  ناشیا  ندناوخ  ینعی : مالـس . اهیف : مهتیحت  و  مهللا . کناحبـس  اهیف : مهیوعد  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  دنزاسیم 

منکیم دای  یکاپ  هب  ینعی :  ) مهللا کناحبـس  هک : دشاب  هجو  نیا  هب  دوشیم )-  رهاظ  ثیدح  نیا  زا  هچنانچ  دـنهاوخ -  هک  ار  يزیچ  ای  ار 
تیحت ینعی  هک : دومرف  ترـضح  تسا . مالـس  رگیدـکی  رب  تشهب  رد  ناـشیا  دورد  تیحت و  و  تسین ) وـت  ياـیربک  قیـال  هچره  زا  ار  وـت 

هللادـمحلا دـنیوگب . هک  تسا  ناشیا  ناشیا  ياعد  رخآ  و  نیملاعلا : بر  دـمحلا هللا  نأ  مهیوعد  رخاء  و  تسا . مالـس  ناشیا  رب  ناراکتمدـخ 
زا دـنتفای  ار  دوخ  تذـل  نآ  زا  دـش و  لصاح  ناشیا  يارب  دـندومن و  بلط  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  دارم  هک : دومرف  ترـضح  نیملاعلا . بر 

. دنروآیم ياج  هب  یهلا  دمح  دندش ، غراف  هک  نآ  زا  دعب  ندیماشآ ، ندروخ و  عامج و 
تاریخ نهیف  هک : هیآ  نیا  ریسفت  زا  دندیـسرپ  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 

هک اجنآ  و  دـنیامنیم . جـیوزت  نانمؤم  هب  ار  ناشیا  دـنوشیم و  تشهب  لخاد  هک  دناهعیـش  فراـع  نمؤم  ناـنز  ناـشیا  هک : دومرف  ناـسح .
رد تسا و  کیراب  ناـشیا  ياـهرمک  دنايدیفـس و  تیاـهن  رد  هک  دـناتشهب  ناروح  دارم  ماـیخلا ، یف  تاروصقم  روح  هک : تسا  هدومرف 

نابرد هک  دناهداتسیا  هدیسر  هرکاب  رتخد  داتفه  يرد  ره  رب  و  دراد ، رد  راهچ  همیخ  ره  و  دناهتسشن . ناجرم  توقای و  رد و  ياههمیخ  نایم 
. دیامرف تراشب  ناشیا  هب  ار  نانمؤم  هک  هدومرف  قلخ  رتشیپ  نیا  يارب  ار  ناشیا  و  دسریم . ناشیا  يارب  یتمارک  ادخ  زا  زور  ره  دناناشیا و 
هک یتسرد  هب  و  دیشاب . هتشاد  دوخ  دنوادخ  هب  کین  نامگ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تسا هار  هلاس  لهچ  يرد  ره  ضرع  تسا و  رد  تشه  ار  تشهب 
. تسالط زا  نآ  قاس  هک  نآ  رگم  تسین  تشهب  رد  یتخرد  چیه  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

. رتوبشوخ کشم  زا  دوشیم  عفد  ناشیا  زا  یقرع  هب  هکلب  دشابیمن ؛ طیاغ  لوب و  ار  تشهب  لها  هک : دومرف  و 
رظنم تحابَق  يریپ و  زور  ره  ار  ایند  لـها  هچناـنچ  دوشیم  هداـیز  توارط  افـص و  لاـمج و  نسح و  زور  ره  ار  تشهب  لـها  هک : دومرف  و 

. ددرگیم هدایز 
. دنزاسیم ررقم  وا  يارب  تشهب  هیلاع  بتارم  زا  هبترم  ود  دون و  دنهدیم و  مداخ  رازهداتشه  ار  تشهب  لها  نیرتتسپ  هک : دومرف  و 
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ندینـش باوج  زا  دعب  دومن و  يرایـسب  لاؤس  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  يدـحلم  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
هویم نآ  زاب  دنیامنیم  لوانت  تشهب  ناتخرد  زا  هک  هویم  ره  تشهب  لها  هک  تسا  هنوگچ  هک : دوب  نیا  وا  ياهلاؤس  هلمج  زا  دش . ناملـسم 

دوـشیمن مک  يزیچ  نآ  روـن  زا  دـنزورفارب  غارچ  نآ  زا  دـنچره  هک  تسا  غارچ  تباـب  زا  یلب ؛ هک : دوـمرف  ددرگیمرب ؟ تئیه  ناـمه  هـب 
. دوش غارچ  زا  رپ  نآ  زا  ملاع  هچرگا 

كزان و ناشیا  ياذغ  هک  اریز  هک : دومرف  دشابیمن ؟ هلضف  ار  ناشیا  دنماشآیم و  دنروخیم و  تشهب  لها  هک  دوشیم  نوچ  هک : دیـسرپ 
. دوشیم عفد  وبشوخ  قرع  هب  ناشیا  ندب  زا  هکلب  دشابیمن ؛ لُفث  ار  نآ  تسا و  فیطل 

؟ ار وا  دنباییم  هرکاب  زاب  دننکیم  یطو  ار  يروح  دنچره  هک  تسا  نوچ  هک : دیسرپ 
ضیح دوشیمن و  لخاد  يزیچ  وا  خاروس  رد  دسریمن و  یتحارج  یتفآ و  وا  هب  تسا و  هدش  قولخم  هزیکاپ  بیط و  تنیط  زا  هک : دومرف 
. تسا نینچ  اذهل  دوشیمن . هدوشگ  تبراقم  ماگنه  ریغب  تسا و  هدیبسچ  رگیدکی  هب  محر  هتسویپ  سپ  دوشیمن . عفد  وا  زا  تافاثک  و 
کی هک  يزادنیب  یفاص  بآ  نایم  رد  هک  ار  یمهرد  هک : دومرف  دشاب ؟ نایامن  هلح  داتفه  ریز  زا  شقاس  زغم  هک  دوشیم  نوچ  هک : دیسرپ 

. دیامنیم تفاطل ، ببس  هب  دشاب  نآ  قمع  هزین 
تشهب فصو  زا  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نذؤم  لالب  تمدخ  هب  هک  تسا  لوقنم  یلع  نب  هللادبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

کی تسالط و  زا  نآ  تشخ  کی  تشهب  راـصح  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک : تفگ  لـالب  دومن . لاؤس  وا  زا 
خرس توقای  زا  راصح  نآ  ياههرگنک  دناهدرک ، راک  وبـشوخ  کشم  نآ  نایم  رد  لگ  ياج  هب  و  توقای ، زا  تشخ  کی  هرقن و  زا  تشخ 

. تسا درز  زبس و  و 
رد ربصلاباب  و  تسا ؛ خرـس  توقای  زا  همحرلاباـب  تسا : فلتخم  اـهرد  هک : تفگ  لـالب  تسا ؟ زیچ  هچ  زا  تشهب  ياـهرد  هک : دیـسرپ 
رد نآ  تعـسو  دراد و  گنل  ود  تسا و  دیفـس  توقای  زا  رکـشلاباب  و  درادـن ؛ هقلح  و  خرـس ، توقای  زا  تسا  گنل  کی  تسا  یکچوک 
هب ایند  رد  هک  یعمج  هک  ءالبلاباب  و  ناسر ؛ نم  هب  ارم  لها  ادنوادخ  هک : دیوگیم  تسه ؛ ياهلان  ییادص و  ار  رد  نآ  تسا و  هار  دصناپ 

گنل کی  تسا و  درز  توقای  زا  دنوشیم . لخاد  رد  نآ  زا  نآ ، ریغ  هروخ و  اهضرم و  اهدرد و  اهتبیصم و  دننام  دناهدیدرگ ، التبم  اهالب 
. دننکیم عیاض  عزج  هب  ار  اهالب  رجا  هک  اریز  دوش  لخاد  رد  نیا  زا  هک  یسک  تسا  مک  رایسب  و  تسا ،

هب هتسویپ  دناهتشاد و  عرو  یهلا  مراحم  زا  دناهدرک و  ایند  كرت  هک  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  سپ  گرزب ، رد  اما  تفگ : امرفب . رگید  تفگ :
. دنوشیم لخاد  رد  نآ  زا  دناهتخاس ، دوخ  سینا  ار  ادخ  دناهتشاد و  تبغر  ادخ  يوس 

و دـننکیم . ریـس  تشهب  میظع  رهن  ود  رد  دننیـشنیم و  اـهیتشک  هب  تفگ : دـننکیم ؟ راـک  هچ  دـنوشیم  تشهب  لـخاد  نوچ  هک : دیـسرپ 
رایسب زبس  ياههماج  دنتـسه و  رون  زا  هکئالم  اهیتشک  نآ  رد  و  تسا . دیراورم  زا  دنناریم  نآ  هب  ار  یتشک  هچنآ  تسا و  توقای  زا  یتشک 

. دنراد رب  رد 
. يوأملا ۀنج  تفگ : تسیچ ؟ رهن  نآ  مسا  هک : دیسرپ 

تسا و خرـس  توقای  زا  شراصح  تسا و  عقاو  نآ  طسو  رد  ندع  تنج  تفگ : تسه ؟ رگید  تشهب  تشهب  نآ  نایم  رد  ایآ  هک : دیـسرپ 
. تسا دیراورم  زا  شاهزیرگنس 

شراوـید و تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  زا  شراـصح  هـک : دیـسرپ  تـسا . سودرفلاهـنج  یلب ؛ تـفگ : تـسه ؟ یتـشهب  رگید  اـیآ  هـک : دیـسرپ 
. هدومرف قلخ  یلاعت  قح  هک  تسا  يرون  زا  همه  شیاههفرغ 

زور ود  نیا  هدولآ  ترودک  رازهدص  هب  ياهـشیع  نیا  و  يدینـش . هک  نآ  یهلا  بصغ  تدش  تسا و  نیا  یهلا  تمحر  تعـسو  زیزع ! يا 
یتاجن هار  ار  سک  چیه  و  ینادرگ . التبم  یتدـش  یباذـع و  نانچ  هب  و  ینادرگ ، مورحم  یتمحر  نینچ  زا  ار  دوخ  هک  تسین  نیا  لباق  یناف 

. دناهدیبلط لمع  ناوج  ریپ و  لهاج و  ملاع و  عیضو و  فیرش و  زا  دناهدادن و  حلاص  لمع  ریغب 
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هک ینادیم  هچ  ینکیم  دامتعا  تعافـش  هب  رگا  و  میـشابن ، تمحر  لباق  وت  نم و  هک  دشاب  هاگ  ینکیم  عمج  رطاخ  یهلا  تمحر  هب  رگا 
. تسا وریپ  ینعم  هب  هعیـش  يراد ؟ دناهدرک  نایب  هک  ار  نایعیـش  فاصوا  زا  کی  مادک  ماهعیـش ، هک  ییوگیم  رگا  و  یتسه . تعافـش  لباق 

دیـسررد گرم  نوچ  مینکیم و  یناف  ار  دوخ  رمع  اهتلفغ  اهوزرآ و  هب  میاهدرک ؟ دـیاب -  هچناـنچ  دوخ -  ناـیاوشیپ  تعباـتم  زیچ  هچ  رد 
رگا و  تشاد ؟ دهاوخ  باذع  نآ  تقاط  هنوگچ  درادن  باتفآ  یمرگ  بات  هک  یندب  نیا  هک  ینکیمن  رکف  رخآ  درادن . ياهراچ  ینامیـشپ 

؟ تشاد یهاوخ  اهبرقع  اهرام و  نآ  رهز  لمحت  بات  هنوگچ  ینکیم ؛ دایرف  دنزیم  شین  وت  رب  يروبنز  ای  دوریم  تتسد  هب  يراخ 
هلآ دمحمب و  دیامرف ؛ تیاده  تداعس  هقیرط  تاجن و  هار  هب  دزاس و  هاگآ  تریح  تلفغ و  باوخ  زا  ار  نانمؤم  عیمج  یلاعت  قح  هک  دیما 

. نیرهاطلا

هزانج تعیاشم  زا  يریگدنپ  رد 

. ناءرقلا دنع  و  لاتقلا ، دنع  و  زئانجلا ، دنع  کتوص  ضفخا  رذابأ  ای 
. هب قحال  کنأ  ملعا  و  عوشخلا ، رکفتلا و  اهیف  کلمع  نکیلف  هزانج  تعبتا  اذا  رذابأ  ای 

. نآرق ندناوخ  دزن  و  نانمشد ، اب  لاتق  دزن  و  اههزانج ، دزن  نک  تسپ  ار  دوخ  يادص  رذوبا  يا 
زا و  ایند ، يانف  رد  ییامن  رکفت  هک  دـشاب  یگتـسکش  عوضخ و  رکفت و  تقو  نآ  رد  وت  راـک  هک  دـیاب  يور  هزاـنج  یپ  زا  نوچ  رذوبا  يا 

. دش یهاوخ  قحلم  وا  هب  بیرق  نع  هک  ینادب  و  يوش ، هبنتم  هزانج  نآ  لاح 
ندز دایرف  و  تسا ؛ یهاگآ  هبنت و  ماگنه  نوچ  تقو ، هس  نیا  رد  دشاب  هتفگ  نخـس  هتـسهآ  ادص  یتسپ  زا  دارم  هک  تسا  نکمم  هک  نادب 

. اعد ادخ و  رکذ  ریغب  نتفگ  نخس  كرت  زا  دشاب  هیانک  ای  دنکیم ؛ یکابیب  تلفغ و  رب  تلالد 
دزن و  نآرق ؛ ندـناوخ  دزن  نطوم : جـنپ  رد  ار  اعد  دیرامـش  تمینغ  هک : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  هچناـنچ 
زیچ چیه  ار  مولظم  ياعد  هک  نامولظم ، ندرک  اعد  دزن  و  نارفاک ؛ فص  اب  ناناملسم  فص  تاقالم  دزن  و  ناراب ؛ ندمآ  دزن  و  ناذا ؛ نتفگ 

. دسریم شرع  هب  ات  دوشیمن  عنام 
رکفت لد  رد  دـیاب  سپ  تسا . رابتعا  رکفت و  ماگنه  لاتق  تقو  هزانج و  دزن  نوچ  دـشاب . قلطم  ندـش  تکاس  زا  هیانک  هک  دراد  لاـمتحا  و 

. دنشاب ادخ  دای  هب  دننک و 
يرگید هک  یماگنه  رد  هک  تسا  نآ  ثیداحا  یضعب  همیرک و  هیآ  رهاظ  هک  اریز  دنهد  شوگ  دنـشاب و  تکاس  دیاب  نآرق  ندناوخ  دزن  و 

شبوـجو هک  تسا  نآ  داـقتعا  ار  اـملع  رثـکا  و  نتفگ . نخـس  تسا  مارح  و  نداد ، شوـگ  ندـش و  شوماـخ  تسا  بـجاو  دـناوخ ، نآرق 
بجاو رگا  و  نداد . شوگ  ندش و  شوماخ  تسا  بجاو  دناوخ ، دنلب  تئارق  وا  دشاب و  هدرک  زامنشیپ  هب  ادتقا  هک  تسا  یسک  صوصخم 

. دراد میظع  باوث  و  دنناوخ ؛ نآرق  هک  تقو  ره  ندش ، شوماخ  نداد و  شوگ  تسا  دکؤم  تنس  هتبلا  دشابن 
هک نآ  نودـب  دـهد  شوگ  ار  ادـخ  باتک  زا  یفرح  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچناـنچ 

. دنادرگ دنلب  تشهب  رد  وا  يارب  هجرد  کی  دیامرف و  وحم  شلمع  همان  زا  هانگ  کی  دیامن و  تبث  وا  يارب  باوث  یلاعت  قح  دناوخب ،
. تساضق هب  اضر  ربص و  یفانم  هک  دشاب  ندرک  هلان  دایرف و  عزج و  كرت  دارم  هک  دراد  لامتحا  هزانج  صوصخ  رد  و 

رد ندرک  هلاـن  داـیرف و  یکی  درادیم : نمـشد  ادـخ  هک  تسادـص  ود  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هچناـنچ 
. دیامرف تمارک  یتمعن  ادخ  هک  یماگنه  رد  نتخاون  زاس  يرگید  و  تبیصم ،

. دنتفریم ياهزانج  تعیاشم  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  لوقنم  و 
و دناهتـشون ؛ ام  ریغ  رب  ایند  نیا  رد  ار  گرم  ایوگ  هک : دومرف  ددنخیم . دنکیم  هزانج  تعیاشم  هک  یتعامج  نآ  زا  یـصخش  هک  دـندینش 
ام يوس  هب  ینامز  كدـنا  رد  هک  دـندنچ  يرفاسم  مینیبیم  هک  اههدرم  نیا  ایوگ  و  تسا ؛ هدـش  بجاو  اـم  ریغ  رب  اـیند  رد  یهلا  قح  اـیوگ 
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. دوب میهاوخ  ناشیا  زا  دعب  هشیمه  هک  مینکیم  نامگ  میروخیم و  ار  ناشیا  ثاریم  میهدیم و  اج  اهربق  رد  ار  ناشیا  دوخ ، دـندرگیمرب .
لیلذ ار  دوخ  سفن  هک  یسک  لاح  اشوخ  میاهدش . راتفرگ  یتبیصم  هیلب و  ره  هب  هک  نآ  اب  ار ، ياهدنهددنپ  یظعاو و  ره  میاهدرک  شومارف 
هاگن ار  شنخس  یتدایز  دیامن و  فرص  ار  شلام  يدایز  و  دشاب ، وکین  شقلخ  و  دشاب ، هتسیاش  شنطاب  و  دشاب ، لالح  شبسک  و  درامش ،

. دیامنن تعدب  هب  لیم  و  دنک ، لمع  ربمغیپ  تنس  هب  و  دنادرگ ، رود  مدرم  زا  ار  دوخ  رش  و  دراد ،

[ تلاسک کحض و  زا  ریذحت  ]

هراشا

. وهس ریغ  نم  لسکلا  و  بجع ، ریغ  نم  کحضلا  نیقلخ : مکیف  نأ  ملعا  رذابأ  ای 
نودب هتـسناد  تدابع ، رد  یتسـس  لَسَک و  و  بجعت ، ماگنه  ریغ  رد  ثبع  ندـیدنخ  تسه : دـب  قلخ  ود  امـش  نایم  رد  هک  نادـب  رذوبا  يا 

. یشومارف وهس و 
: هدومرف تمذم  ار  تلصخ  ود  ترضح  هرقف  نیا  رد 

ثبع هب  ندیدنخ  رایسب  لوا : تلصخ 

رد دراد  شیپ  رد  هک  یلاوها  زا  دـشاب و  علطم  دوخ  ناـهانگ  دوخ و  لاوحا  رب  هک  یـسک  هنرگا  و  دوشیم . یـشان  رورغ  تلفغ و  زا  نیا  و 
. دشابیم رایسب  وا  نزح  مک و  وا  هدنخ  هتبلا  دشاب ، رذح 

. تسوا لد  رد  وا  هودنا  تسوا و  يور  رد  وا  یلاحشوخ  هک : تسا  هدش  دراو  نمؤم  تافص  باب  رد  هچنانچ 
. دنشاب رفنتم  وا  زا  مدرم  هک  دشاب  ورشرت  هتسویپ  یمدآ  هک  تسا  مومذم  زین  تفص  نیا  و 

دب ود  ره  حازم  هدنخ و  رد  یتدایز  اما  تسا  بولطم  نآ  زا  يردق  حازم ، یعبط و  شوخ  و  دـشاب . مسبتم  ورهداشگ و  دـیابیم  نمؤم  هکلب 
. تسا مومذم  تسا و 

ار نامیا  هدنخ  يرایـسب  و  دربیم ، ار  وربآ  حازم  يرایـسب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
. دربیم ار  نسح  اهب و  غورد  يرایسب  و  دنکیم ، وحم 

. دربیم ار  ترون  هک  نکم  حازم  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
رد ار  یمدآ  هدنخ  يرایسب  هک  نکم  رایسب  هدنخ  هک  راهنز  دنزرف  يا  هک : تفگ  نامیلس  هب  دوواد  ترضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. دنادرگیم ریقف  تمایق 
و بجعت ، ریغ  زا  ندیدنخ  و  يرادیب ، نودب  ندرک  باوخ  ددرگیم : ادـخ  بضغ  ثعاب  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. ندروخ يزیچ  يریس  اب 
. ددنخیم ارچ  دراد ، منهج  شتآ  هب  نیقی  هک  یسک  زا  مراد  بجع  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

. دناریمیم ار  لد  هک  هدنخ  يرایسب  زا  دینک  زارتحا  هک : دومرف  و 
هیرگ تمایق  زور  رد  و  برط ، بعل و  يور  زا  دشاب  رایسب  ایند  رد  وا  هدنخ  هک  یسک  رایسب  هچ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 

. دشاب ناوارف  وا  هدنخ  رورس و  تشهب  رد  یهلا و  باذع  فوخ  زا  دشاب  رایسب  شهانگ  رب  وا  هیرگ  هک  یسک  رایسب  هچ  و  دشاب . رایسب  وا 
ناشیا دنتـشذگ ؛ راصنا  زا  یتعامج  هب  يزور  و  دشیمن . رهاظ  نآ  زا  ادـص  هک  دوب  مسبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هدـنخ  هک : دومرف  و 

. دندرکیم رپ  هدنخ  زا  ار  ناهد  دنتفگیم و  نخس 
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اهربق هب  هک  دیاب  سپ  دـشاب ، هاتوک  شلمع  ریخ  لامعا  رد  دـشاب و  هتخاس  رورغم  ار  وا  لما  لوط  هک  امـش  زا  یـسک  هورگ ! يا  هک : دومرف 
. تساهتذل عیمج  هدننکش  هک  دینک  دای  ار  گرم  و  دریگ . تربع  تمایق  ندش  ثوعبم  زا  دیامن و  رظن 

. دزادگیم ار  کمن  بآ  هچنانچ  دزادگیم  ار  نامیا  هدنخ  يرایسب  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 
. بجعتیب ندیدنخ  تسا  تلاهج  زا  هک : دومرف  و 

ای گرم  نوخیبش  زا  تسین  نمیا  و  ياهدرک . هدـننک  اوسر  ياهراک  هک  نآ  لاـح  اـشگم و  دـنخ  هب  ار  دوخ  نادـند  هک : دومرفیم  ررکم  و 
. تسا هدرک  ناهانگ  هک  یسک  یهلا  باذع 

. نکم هعزانم  هلداجم و  وا  اب  نکم و  حازم  وا  اب  يراد  تسود  هک  ار  یسک  هک : دومرف  و 
. تسا ناطیش  زا  ههقهق  هک : دومرف  و 

هنیک دقِح و  ثعاب  هک  دینکم  رایسب  حازم  هک  راهنز  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
. تسا کچوک  مانشد  حازم  و  دوشیم .

دربیم ار  تنامیا  رون  هک  حازم  زا  زیهرپب  هک : دندومرف  تیصو  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یضعب  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  و 
. دنکیم کبس  ار  تیناسنا  تورم و  و 

هک تسه  هاـگ  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  تسا  لوقنم  دـالخ  نب  رمعم  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
: هک دومرف  نآ  زا  دعب  دسرن . شحف  هب  ات  تسین  یکاب  هک : دومرف  دننکیم . هدنخ  دننکیم و  حازم  هک  دشابیم  یتعامج  نایم  رد  یصخش 

هدب ار  ام  هیده  تمیق  هللا  لوسر  ای  تفگیم : دروآیم و  هیده  دمآیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  دوب و  ییبارعا 
ار اـم  دـمآیم و  شاـک  تساـجک ؟ یبارعا  هک : دـندومرفیم  دادیم  ور  یمغ  هک  یتـقو  و  دـندیدنخیم . ترـضح  و  اـمرف .) مـسبت  ینعی  )

. دینادنخیم
؟ تسیچ هباـعد  هک : دندیـسرپ  تسه . هباـعد  وا  رد  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 

. یعبط شوخ  حازم و  هک : دومرف 
اب نایعیـش  امـش  هبیاـطم  هبعادـُم و  تسا  نوچ  هک : دیـسرپ  نم  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  ینابیـش  سنوـی  زا  هک  تسا  لوـقنم  و 

یلاحـشوخ رورـس و  هبعادم  هب  وت  و  تسا ، قلخ  نسح  زا  هبعادم  یعبط و  شوخ  هک  دینکم  نینچ  هک : دومرف  تسا . مک  متفگ : رگیدکی ؟
ار وا  هک  دندومرفیم  یعبط  شوخ  یسک  اب  هک  دوب  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و  ینکیم . لخاد  دوخ  نمؤم  ردارب  لد  رد 

. دنزاس رورسم 
. تسا مسبت  نمؤم  هدنخ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

مهللا ال وگب : يوش  غراف  نوچ  هدـنخ ، رد  ینک  ههقهق  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. رادم نمشد  ارم  ادنوادخ  ینعی : ینتقمت .

و درکیمن ، هدـنخ  تسیرگیم و  رایـسب  اـیرکز  نب  ییحی  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  و 
. درکیم ییحی  هچنآ  زا  دوب  رتهب  درکیم  یسیع  هچنآ  و  دیدنخیم . هاگ  تسیرگیم و  هاگ  یسیع  ترضح 

تسا تدابع  رد  یتسس  لَسَک و  میود : تلصخ 

نمؤم هکلب  ددرگیم . يدـبا  تداعـس  زا  یمورحم  بجوم  دوشیم و  یـشان  نیقی  نامیا و  فعـض  زا  تسا و  ناقفانم  تافـص  زا  لَـسَک  و 
رد هک  دزادنین ، ریخأت  هب  دروآ و  اج  هب  يدوز  هب  ار  ریخ  ياهراک  دوش و  تدابع  هجوتم  هنادرم  دشاب و  طاشن  بحاص  تدابع  رد  دـیابیم 

. تسا رایسب  تفآ  ریخأت 
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دعب هک  ینادیمن  هک  نآ ، هب  نک  تردابم  ییامن  يریخ  هدارا  هاگره  هک : دومرفیم  مردپ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هچنانچ 
. دش دهاوخ  هچ  نیا  زا 

. زادنیم ریخأت  هب  ار  نآ  ینک  يریخ  راک  دصق  هاگره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
مدوخ لالج  تزع و  هب  هک : دیامرفیم  تسا ؛ لوغشم  یتعاط  هب  وا  هک  ياهدنب  رب  دوشیم  علطم  یلاعت  قح  هک  تسا  رایـسب  هک  یتسرد  هب 

قح هک  تسا  رایـسب  هک  نک ، كرت  ار  نآ  هک  راهنز  ینک  دصق  ار  یهانگ  رگا  و  زگره . منکن  باذع  ار  وت  لمع ، نیا  زا  دعب  هک  دـنگوس 
وت لمع  نیا  زا  دعب  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  هک : دیامرفیم  دباییم ؛ یتیـصعم  لوغـشم  ار  وا  ياهدنب و  رب  دوشیم  علطم  یلاعت 

. زگره مزرماین  ار 
رد هک  زیچ  ره  هک  دروآ ، اج  هب  يدوز  هب  ار  نآ  دیامن  ریخ  لمع  دصق  هک  یسک  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و 

. تسه ياهشیدنا  یتلهم و  نآ  رد  ار  ناطیش  دش  يریخأت  نآ 
و تسا . نیگنـس  تمایق  رد  ناشیا  لامعا  نازیم  رد  هک  نانچ  تسا ، هدرک  نیگنـس  ایند  لها  رب  ار  ریخ  ادخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا کبس  ناشلامعا  نازیم  رد  تمایق  رد  هک  نانچ  تسا ، هدرک  کبس  ایند  لها  رب  ار  رش 
رگا هک  یتسرد  هب  یلبنت . لـسک و  زا  و  یگنتلد ، رَجَـض و  زا  تلـصخ : ود  زا  زیهرپـب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 

. درک یناوتیمن  ادا  ار  یقح  چیه  يزرویم  لسک  رگا  و  درک ، یناوتیمن  ربص  یقح  چیه  رب  ینکیم  رجض 

نایارگ ایند  نأش  هب  یئانتعا  یب 

. هاس بلقلا  هلیل و  مایق  نم  ریخ  رکفت ، یف  ناتدصتقم  ناتعکر  رذابأ  ای 
. الیوط انزح  ثروت  هعاس  هوهش  بر  و  ولح . فیفخ  لطابلا  رم و  لیقث  قحلا  رذابأ  ای 

. اهل رقاح  رقحأ  وه  نوکیف  هسفن ، یلا  عجری  مث  رعابألا ، لاثمأ  یلاعت  هللا  بنج  یف  سانلا  يری  یتح  هقفلا  لک  لجرلا  هقفی  رذابأ ال  ای 
. مهایند یف  ءالقع  مهنید ، یف  یقمح  مهلک  سانلا  يرت  یتح  نامیالا  هقیقح  بیصت  رذابأ ال  ای 

زا تسا  رتـهب  دـشاب ، رکفت  بلق و  روضح  اـب  هک  يرواـین  اـج  هب  کبـس  رایـسب  یهدـن و  لوط  رایـسب  هک  هناـیم  زاـمن  تعکر  ود  رذوبا  يا 
. دشاب هتشادن  ربخ  تلد  ییوگ  ینک و  هچنآ  زا  دشاب و  لد  یشومارف  اب  هک  تدابع  هب  بش  کی  نداتسیا 

ایند تعاس  کی  توهش  هک  تسا  رایسب  و  تسا . نیریش  تسا و  ناسآ  کبـس و  لطاب  و  تسا ؛ خلت  تسا و  نارگ  اهعبط  رب  قح  رذوبا  يا 
. ددرگیم ترخآ  ینالوط  نزح  ثروم 

هباثم هب  وا  دزن  یهلا  تمظع  لـالج و  بنج  رد  مدرم  هک  نآ  اـت  دوشیمن  اـناد  دـیاب  هچناـنچ  و  هقف ، ماـمت  یمدآ  دـشابیمن  هیقف  رذوبا  يا 
. درامش رتریقح  سک  همه  زا  ار  دوخ  دنک و  دوخ  سفن  هب  عوجر  سپ  دنشابن . نارتش 

. دوخ يایند  رد  دنالقاع  و  دوخ ، نید  رد  دناقمحا  هک  ینادن  نینچ  ار  مدرم  همه  ات  یسریمن  نامیا  تقیقح  هب  رذوبا  يا 
. تشذگ بلق  روضح  تدابع و  طیارش  زا  یضعب  قیقحت  باتک ، لوا  رد 

هب ار  ناـشیا  ریخ  یـسک  رگا  ملاـع  رثکا  هچناـنچ  تسا ؛ راوشد  نارگ و  یمدآ  رب  ود  ره  قح  ندینـش  ندرک و  هک  تسا  رهاـظ  یگمه  رب  و 
رد هاوخ  تاوهش و  یصاعم و  رد  هاوخ  لطاب  ندرک  و  دنوشیم . هدرزآ  تسا ، نآ  رد  ناشیا  حالص  هک  دنناد  هک  دنچره  دیوگیم ، ناشیا 

، نتفگ دماشوخ  هچنانچ  دـیآیم ؛ شوخ  ار  مدرم  رثکا  لطاب ، نخـس  ندینـش  و  تسا . نیریـش  اهماک  رد  اراوگ و  اهعبط  رب  تعدـب ، لامعا 
. تسا غورد  هک  دنناد  دنچره  دیآیم ؛ شوخ  ار  تزع  بابرا 

، نتفگ نیا  هک  دننادیم  دنچره  تسا ؛ ناشیا  عبط  میالم  ندوتـس  حالـص  ریخ و  هب  ار  ناشیا  ندرک و  دای  یکین  هبار  ناشیا  دـب  ياهراک  و 
. دنکیمن ناشیا  زا  باذع  عفد  دهدیمن و  یعفن  ناشیا  راک  ناشیا و  یبوخ  يارب 
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تالامک عفرا  زا  تسا و  حودـمم  هچنآ  مومذـم . يرگید  تسا و  حودـمم  یکی  دراد : تهج  ود  ندوب  مدرم  نأـش  هب  اـنتعایب  هک  نادـب  و 
يریخ رما  رد  و  درادن ، روظنم  ار  ناشیا  تادابع ، رد  و  دناد ، لخدیب  ار  مدرم  دناد و  دوخ  ررـض  عفن و  كالم  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  تسا 

. دیامن رایتخا  ار  ادخ  ياضر  دوش  ددرم  قولخم  ياضر  یهلا و  ياضر  نایم  هک  ییاجرد  و  دـنکن ، اورپ  ناشیا  تمالم  زا  دوش  بکترم  هک 
رتلماـک تفـص  نیا  دوـشیم  هداـیز  وا  تمظع  هب  نیقی  هک  نادـنچ  دوـشیم و  لـصاح  یلاـعت  قـح  تـمظع  ییاسانـش  هار  زا  ینعم  نـیا  و 

ینیبدوخ و بجع و  هار  زا  نیا  و  درامـش ؛ ریقح  دناد و  ردقیب  لهـس و  ار  مدرم  ربکت  هار  زا  هک  تسا  نآ  تسا  مومذـم  هچنآ  و  ددرگیم .
. تسا همیمذ  تافص  نیرتدب  زا  نیا  و  دوشیم ، یشان  دوخ  هب  نتشاد  داقتعا  دوخ و  بویع  زا  ندش  لفاغ 

تعاط ماگنه  رد  هک  دناد ، نارتش  باب  زا  ادخ  بنج  رد  ار  مدرم  هک : دناهدومرف  هراشا  ینعم  ود  ره  هب  ماظنزجعم  مالک  نیا  رد  ترضح  و 
سپ درادیمن . روظنم  ار  ناشیا  هتبلا  دنشاب  اجنآ  رد  دنچ  يرتش  دنک و  زامن  ییاج  رد  یـسک  رگا  هک  نانچ  درادن . ظوحلم  ار  ناشیا  یهلا 
دوخ دنک  عوجر  دوخ  هب  نوچ  هک  دندومرف  میود  ینعم  هب  هراشا  نآ  زا  دعب  و  دناد . لهس  ار  مدرم  تمظع  ادخ  تمظع  بنج  رد  هک  دیاب 

. دشابن شدوخ  نتسناد  میظع  مدرم  نأش  هب  انتعا  مدع  رب  وا  ثعاب  ینعی  درامش . رتریقح  سک  همه  زا  ار 
زا ار  ادخ  هک  يزیچ  هب  دنک  یضار  ار  یتنطلـس  بحاص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دوریم رد  هب  ادخ  نید  زا  دروآ ، مشخ  هب  نآ 
. قلاخ تیصعم  رد  یقولخم  تعاط  هب  دنک  لمع  هک  ار  یسک  تسین  ینید  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  و 

یهلا طخـس  بجوـم  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  يدونـشخ  دـیامن  بلط  هکره  هک : تـسا  لوـقنم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  و 
. دننک وا  تمذم  دراد  ناشیا  زا  حدم  عقوت  هک  یعمج  نآ  هک  دنک  نینچ  یلاعت  قح  دوشیم ،

هب قلخ  زا  يدحا  يوس  هب  دییوجم  برقت  و  وا ؛ قلخ  زا  يدحا  ياضر  ببـس  هب  ار  ادـخ  دـیروایم  مشخ  هب  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
يرـش ای  دناسرب  يریخ  نآ  ببـس  هب  هک  تسین  ياهلیـسو  قلخ  زا  يدحا  ادخ و  نایم  هک  یتسرد  هب  تسادخ . زا  يرود  بجوم  هک  يزیچ 

و دـنیامن ، بلط  هک  يزیچ  ره  هب  تسا  يزوریف  بجوـم  یهلا  تعاـط  هک  یتـسرد  هب  وا . يدونـشخ  بلط  وا و  تعاـطا  رگم  دـنادرگرب  ار 
زا و  دـشاب ؛ وا  عیطم  هک  ار  یـسک  اهیدـب  زا  درادیم  هاگن  ادـخ  هک  یتسرد  هب  و  دـننک . رذـح  نآ  زا  هک  يرـش  ره  زا  تسا  تاجن  بجوم 
هب یهلا  رما  هک  اریز  دباییمن  یهاگزیرگ  دزیرگ  ادخ  زا  هک  یسک  و  دومن . دناوتیمن  ظفح  ار  دوخ  دنک ، وا  تیصعم  هک  یسک  وا  باذع 

. دنشاب هتشاد  تهارک  قیالخ  عیمج  دنچره  دوشیم  لزان  وا  يراوخ 
تمــالم زا  دنــسرتیمن  و  ادــخ ، هار  رد  دــننکیم  داــهج  هـک : هدوـمرف  حدــم  ار  وا  صاوـخ  نینمؤـملا و  ریما  ترــضح  یلاــعت  قـح  و 

. ناگدننکتمالم
. دنکب امش  زا  نانمشد  رش  عفد  ادخ  ات  دینکم  اورپ  ناگدننکتمالم  تمالم  زا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 

قح هتـسویپ  نیکـسمریغ ، هاوخ  دشاب و  نیکـسم  هاوخ  ار ، ینمؤم  درامـش  ریقح  هکره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. ددرگرب نآ  زا  ات  دشاب  مشخ  رد  وا  زا  دیامن و  وا  ریقحت  یلاعت 

. دش دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  یضعب  و  دش ، روکذم  اقباس  یضعب  بلطم  نیا  ثیداحا  و 
. تسایند لها  سان  زا  دارم  ای  تسا ، مدرم  بلاغ  دارم  تسناد ، ایند  رد  لقاع  نید و  رد  قمحا  دیاب  ار  مدرم  هک  دـندومرف  ترـضح  هچنآ  و 

. ملعی هللاو 

سفن هبساحم  رد 

ال ضرعت ، موی  ربکألا . ضرعلل  زهجت  و  نزوت . نأ  لبق  کسفن  نز  و  ادـغ . کباسحل  نوهأ  وهف  بساحت . نأ  لبق  کسفن  بساح  رذابأ  اـی 
. هیفاخ کنم  هللا  یلع  یفخت 
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جنـسب ار  دوخ  سفن  و  دوش . ناسآ  وت  رب  تمایق  زور  باسح  هک  دـننک ، هبـساحم  وت  اب  هک  نآ  زا  شیپ  نکب  دوخ  سفن  هبـساحم  رذوبا  يا 
لامعا ار و  وت  هک  يزور  رد  تمایق  ربکا  ضرع  يارب  وش  ایهم  و  دنجنسب . ار  وت  باسح ، زور  رد  هک  نآ  زا  شیپ  لامک  صقن و  بتارم  رد 

. تسین هدیشوپ  وا  رب  وت  زا  یناهنپ  چیه  هک  دننک  ضرع  يدنوادخ  رب  ار  وت 
ار وا  بیرف  دشابن و  نمیا  دوخ  سفن  زا  هک  دیاب  ددرگ  زیاف  يدبا  تداعس  هب  دبای و  تاجن  یهلا  باذع  زا  هک  دهاوخ  یسک  رگا  هک  نادب 

یفخم سفن  رد  بویع  هک  اریز  دـیامن . صحفت  ار  دوخ  نمـشد  بویع  ینمـشد ، هچناـنچ  دـشاب  وا  ییوـجبیع  ماـقم  رد  هتـسویپ  دروـخن و 
. دوشیم رهاظ  وا  رب  رگید  بیع  نیدنچ  دمآرد  نآ  هلازا  ماقم  رد  تفاکش و  هک  ار  یبیع  ره  دشابیم و 

وا رب  رگید  بیع  هک  نآ  رگم  دنکیمن  یفن  دوخ  زا  ار  یبیع  چیه  یمدآ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هچنانچ 
. ددرگیم رهاظ 

زور نیا  رد  سپ  دننکب . وا  لامعا  باسح  هک  دوب  دهاوخ  يزور  هک  دیامن  رکفت  و  دشاب ، دوخ  سفن  هبـساحم  ماقم  رد  هتـسویپ  هک  دیاب  و 
هدـیاف ترخآ  هبـساحم  عفر  يارب  ندرک  لـفاغ  ار  دوخ  هک  اریز  دـنک  اـیهم  ار  یلاؤس  ره  باوج  دـنک و  تسرد  دوخ  اـب  ار  دوـخ  باـسح 

. دراذگیم مهرب  ار  دوخ  مشچ  دننک  راکش  ار  نآ  دنوریم  نوچ  هک  یغرم  تباب  زا  دهدیمن .
باسح زور  ره  رد  سپ  دومن . دناوتیم  لیـصحت  يدبا  تداعـس  نآ  هقیقد  ره  هب  هک  دـناهداد  وا  هب  هک  تسا  ياهیام  رمع  نیا  هک  دـنادب  و 

هدرک یتیـصعم  فرـص  رگا  و  هدش ؛ دبا  دـنمدوس  هدرک ، یتعاط  فرـص  رگا  هدرک . راک  هچ  فرـص  ار  هقیقد  ره  هک  دوخ  سفن  زا  دریگب 
نیسحت ار  وا  لوا  تروص  رد  سپ  هداد . ناطیش  دزد  هب  هدرک و  عیاض  فلت و  ار  وا  هیام  هدرکن  کی  چیه  فرص  رگا  و  هدش ، دبا  راکنایز 

هب دریگب  ناوات  وا  زا  دشاب  رودقم  هک  ردقره  دنک و  رازآ  تمالم و  ار  وا  میس  میود و  تروص  رد  و  دنکب ؛ نآ  یتدایز  رب  بیغرت  دیامن و 
لامعا زا  تسا  ياهرهب  ار  ینامز  ره  هک  اریز  دشابیمن ، هتشذگ  كرادت  هچرگا  هدنامیقاب . هیام  هب  هدش  توف  هچنآ  كرادت  هبانا و  هبوت و 

هدهاجم هلداجم و  وا  اب  دنکن  لوبق  رگا  و  تسا . هتفر  تاهسیک  زا  هتـشذگ  ياهداد و  نامز  نآ  قح  ینک  نامز  نآ  رد  هک  یلمع  سپ  ریخ .
شومچ روک  بسا  هباثم  هب  یمدآ  سفن  هک  اریز  ینادرگ . راوهر  ار  وا  دیعو ، دعو و  رابخا و  تایآ و  رکذت  حیحـص و  تارکفت  هب  ینک و 

لفاغ نآ  زا  هظحل  کی  رگا  دشاب . هدوب  هار  تسار  پچ و  بناج  رد  یمدق  ره  رد  هاچ  نیدـنچ  هک  دور  ییارحـص  رد  هک  تسا  یـشکرس 
. ینیبیم تلالض  هاچ  رعق  رد  ار  دوخ  هک  يوشیم  ربخ  یتقو  يوشیم ،

ره دنکن  دوخ  هبساحم  هک  یسک  تسین  ام  زا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
. دنک هبوت  رافغتسا و  دشاب  هدرک  یهانگ  رگا  و  دبلطب ؛ ار  نآ  یتدایز  ادخ  زا  دشاب  هدرک  يریخ  لمع  رگا  سپ  زور .

زا ار  درد  و  دـناهدرک ، دوخ  سفن  بیبط  ار  وت  هک  یتـسرد  هب  هک : یـصخش  هب  دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
دوخ راک  هب  هنوگچ  هک  نک  رظن  سپ  دناهدرک . ییامنهار  اود  هب  ار  وت  دناهدناسانـش و  وت  هب  ار  تحـص  تمالع  و  دـناهدرک ، نایب  وت  يارب 

. ییامنیم مایق 
تعباتم هک  ناد  يردپ  ار  دوخ  لمع  و  ناد ، دوخ  نابرهم  دـنزرف  ای  راکوکین  بحاصم  نیرق و  ار  دوخ  لد  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. ییامن در  شبحاص  هب  دیاب  هک  ناد  ياهیراع  ار  دوخ  لام  و  ینک ، هدهاجم  وا  اب  هک  ناد  ینمشد  ار  دوخ  سفن  و  ییامن ، وا 
تقراـفم وت  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دـناسریم  ررـض  نآ  هب  هک  يزیچ  زا  اـمرف  عنم  نک و  سبح  ار  دوخ  سفن  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

ورگ رد  وت  سفن  هک  یتسرد  هب  شاعم . بلط  رد  ییاـمنیم  یعـس  هک  ناـنچ  يروآ ، رد  هب  ورگ  زا  ار  دوخ  سفن  هک  نک  یعـس  و  دـیامن .
. تسوت ياههدرک 

تحـص رد  دوخ  سفن  زا  ریگب  هشوت  رامـش . تمینغ  ریگب و  یناوتیم  هچنآ  دوـخ  يارب  زا  دوـخ  سفن  زا  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. تامَم زا  شیپ  تایح  رد  و  فعض ، زا  شیپ  توق  رد  و  يرامیب ، زا  شیپ 

يزیچ تسین  درخ  ریغص و  و  دهدیم ، عفن  تمایق  رد  هک  يزیچ  تسین  درخ  ریغص و  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 
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. دشاب هدید  هنیاعم  دوخ  مشچ  هب  هک  دیشاب  یسک  هلزنم  هب  تسا  هداد  ربخ  ادخ  ار  امش  هچنآ  رد  سپ  دنکیم . ررض  تمایق  رد  هک 
! دنزرف يا  هک : دیامرفیم  هدومرف ، ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  یتیصو  رد  و 

رد و  دنکیم ؛ دوخ  سفن  هبـساحم  رگید  تعاس  رد  و  دنکیم ؛ تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  تعاس  کی  رد  دـشابیم : تعاس  هس  ار  نمؤم 
. دننک دمح  نآ  رب  ار  وا  دشاب و  لالح  هک  دوشیم  یتذل  لوغشم  میس  تعاس 

تمایق رد  هک  یتسرد  هب  دننک . باسح  ار  امش  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  هبساحم  ار  دوخ  سفن  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  و 
. دنرادیم لاس  رازه  یفقوم  ره  رد  و  تسا ، فقوم  هاجنپ 

اهشهاوخ اهاوه و  دیامنن ، صحفت  دنکن و  يوریپ  ار  دوخ  سفن  ياهصقن  هک  یسک  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
. تسا یگدنز  زا  رتهب  وا  يارب  زا  گرم  دشاب  صقن  رد  هتسویپ  هک  یسک  و  دوشیم ؛ بلاغ  وا  رب 

زا یظعاو  هک  مادام  تسا  نورقم  یکین  ریخ و  هب  وت  لاوحا  هتسویپ  مدآ  دنزرف  يا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و 
دوخ نت  نهاریپ  راعِش و  ار  یهلا  فوخ  و  دشاب ، فورصم  وت  سفن  هبـساحم  رب  وت  تمه  و  یـشاب ، دوخ  ظعاو  یـشاب و  هتـشاد  دوخ  سفن 

هب دوخ  راـگدرورپ  دزن  ار  وت  و  دـش ، یهاوخ  ثوعبم  درم و  یهاوخ  مدآ  دـنزرف  يا  یـشاب . هتخاـس  دوـخ  ساـبل  ار  هودـنا  و  یـشاب ، هدرک 
. نک ایهم  زور  نآ  يارب  یباوج  زورما  سپ  درک . دنهاوخ  لاؤس  وت  لامعا  زا  و  تشاد ، دنهاوخ  زاب  باسح 

[ تّفع ایح و  ]

هراشا

. یعم نیذللا  نیکلملا  نم  ییحتسأ  یبوثب ، اعنقتم  طئاغلا  یلا  بهذأ  نیح  لظأل  هدیب -  یسفن  يذلا  و  یناف -  هللا . نم  یحتسا  رذابأ  ای 
هللا نم  یحتـسا  و  کینیع ، بصن  توملا  لعجا  و  لمألا ، نم  رـصقاف  لاق : یمأ . یبأ و  كادـف  معن  تلق : هنجلا ؟ لخدـت  نأ  بحتأ  رذابأ  ای 

فوجلا و  یلبلا ، رباقملا و  یسنت  نأ ال  ءایحلا  نکل  و  ءایحلا ؛ کلذک  سیل  لاق : هللا . نم  ییحتـسن  انلک  هللا  لوسر  ای  تلق : لاق : ءایحلا . قح 
. هللا هیالو  تبصأ  کلذک  تنک  اذاف  ایندلا . هنیز  عدیلفهرخألا  همارک  دارأ  نم  و  يوح . ام  سأرلا و  و  یعو ، ام  و 

الخلاتیب هب  نوچ  تسوا -  تردق  هضبق  رد  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  نم -  هک  یتسرد  هب  رادب . مرـش  نک و  ایح  ادـخ  زا  رذوبا  يا 
. دنانم اب  هک  یکلم  ود  مرش  زا  مچیپیم  ور  رس و  رب  ار  دوخ  هماج  موریم 

ایند رد  ار  دوخ  يوزرآ  لـما و  سپ  هک : دومرف  داـب ! وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  یلب ؛ متفگ : يوش ؟ تشهب  لـخاد  هک  یهاوخیم  رذوـبا  يا 
. تسا نتشاد  ایح  راوازس  هک  نانچ  رادب  ایح  ادخ  زا  و  یشاب . گرم  دای  رد  هتسویپ  هک  رادب  دوخ  مشچ  ربارب  رد  ار  گرم  نک و  هاتوک 

شومارف هک  تسا  نآ  ادـخ  زا  يایح  نکیلو  تسین . نینچ  نتـشاد  ایح  هک : دومرف  میراد . مرـش  ایح و  ادـخ  زا  همه  ام  هللا  لوسر  اـی  متفگ :
ههبش مارح و  زا  ار  جرف  مکـش و  ینعی   ) تسا فوج  رد  هچنآ  ار و  فوَج  ینکن  شومارف  و  ار ، ربق  رد  ندش  هنهک  ندیـسوپ و  ربق و  ینکن 

يرادزاب و تیصعم  زا  ار  دوخ  لایخ  هشیدنا و  نابز و  شوگ و  مشچ و  ینعی   ) تسا رـس  رد  هچنآ  ار و  رـس  ینکن  شومارف  و  يراد ؛) هاگن 
نینچ هاگره  سپ  دـیامن . كرت  ار  ایند  تنیز  هک  دـیاب  دـهاوخ  ار  ترخآ  یگرزب  تمارک و  هک  یـسک  و  ینادرگ .) فورـصم  تعاـط  هب 

. يدرگیم ادخ  تسود  یسریم و  یهلا  تیالو  هجرد  هب  رذوبا -  يا  یشاب - 
: دناهدومرف هراشا  همیرک  قالخا  زا  قلخ  نیدنچ  هب  مانَالادیس  ترضح  ماقم  نیا  رد 

تسایح لوا : تلصخ 

. لمع نآ  زا  ددرگیم  وا  راجزنا  ثعاب  نیا  و  دوش . رهاظ  وا  رب  رما  نآ  تحابق  هک  يرما  زا  تسا  سفن  رثأت  زا  ترابع  ایح  و 
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زا نامرح  بجوم  تسا و  صقن  يرگید  و  تسا ؛ تاداعـس  هب  زوف  ثروم  تسا و  لاـمک  تافـص  لـضفا  زا  یکی  تسا : مسق  ود  رب  نیا  و 
. تسا تالامک 

رد دنک  مرـش  قلخ  ادخ و  زا  دـشاب ، هدرک  لطاب  قح و  دـب و  کین و  نایم  زیمت  ملع ، هب  هک  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تسا  لامک  هچنآ  اما 
و دشاب . هدش  مولعم  اهنآ  تحابق  عرـش  زا  هک  بادآ  حیابق  یـصاعم و  ندش  بکترم  زا  و  تعیرـش ، بادآ  نساحم  تادابع و  ندرک  كرت 

. دش روکذم  باتک  لوا  رد  ایح  ریسفت  زا  یلمجم 
تسا و رضاح  یلاعت  قح  هک  دیامن  رکفت  رگا  دیامن ، هدارا  هک  ار  یحیبق  ره  هتبلا  دشاب ، ایح  تفص  هب  فصَتُم  هک  یسک  هک  تسا  رهاظ  و 

ناشیا رب  ار  تما  لامعا  زور  ره  و  دنوشیم ، علطم  وا  لعف  رب  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  لوسر و  ترضح  و  تسا ، علطم  وا  لعف  رب 
هکئـالم دریگرب  وا  زا  هدرپ  یلاـعت  قح  رگا  و  دـنوشیم ، عـلطم  وا  لـمع  رب  هتبلا  دـنیوا  مزـالم  هتـسویپ  هک  کـلم  ود  و  دـنیامنیم ، ضرع 

ریاس هکئالم و  زا  اصحا  دحیب و  هورگ  ربمغیپ و  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  روضح  رد  تمایق  رد  و  دـنوشیم ، علطم  وا  لعف  رب  تاوامس 
لعف رد  نینچمه  و  دـش ؛ دـهاوخن  لـمع  نآ  هجوـتم  هتبلا  ددرگ ، وا  یلاـح  ناـمیا  نیقی و  يور  زا  ینعم  نـیا  و  دـش ، دـهاوخ  اوـسر  داـبع 

. تاعاط
. دوشیم یـشان  لهج  زا  نیا  و  دنک . نآ  كرت  درامـش و  حیبق  دوخ  صقان  لقع  هب  ار  یقح  رما  هک  تسا  نآ  تسا  مومذـم  ایح  زا  هچنآ  و 
هک نیا  يارب  دنکیم  كرت  ار  یتدابع  ای  دنامیم . تلاهج  رد  دنکیمن و  ایح  دسرپیمن و  تسا ؛ هدش  لکشم  وا  رب  ياهلئـسم  هک  نآ  لثم 

. تسامندب ایقشا  زا  یعمج  رظن  رد 
ایح یلاـعت  قح  هک  یتـسرد  هب  قحلا : نم  ییحتـسی  ـال  هللا  و  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  و  تسا ، تاداعـس  زا  یمورحم  بجوم  اـیح  نیا  و 

. قح نایب )  ) زا دنکیمن 
لقع يایح  و  تقامح . يایح  تسا و  لقع  يایح  تسایح : ود  ایح  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

. ددرگیم تلاهج  ثعاب  دوشیم و  یشان  ینادان  لهج و  زا  تقامح  يایح  و  دوشیم ، ملع  ثعاب  دوشیم و  یشان  ملع  زا 
. تسا تشهب  لوخد  بجوم  نامیا  و  تسا ، نامیا  زا  ایح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  و 

. دوریم وا  اب  يرگید  دش  ادج  یمدآ  زا  هک  کی  ره  دناهتسب . نامسیر  کی  رد  ود  ره  نامیا  ایح و  هک : دومرف  و 
تسا تلصخ  راهچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  درادن . ایح  هک  یـسک  درادن  نامیا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

و قلخ ، نسح  و  ایح ، و  ییوگتـسار ، دنکیم : لدب  هنـسح  هب  ار  وا  ناهانگ  ادخ  دـشاب  هانگ  وا  ياپاترـس  زا  رگا  اهنآ ، دـشاب  هک  ره  رد  هک 
. تسین بوخ  ملع  بلط  رد  يایح  سپ  تسا . مک  وا  ملع  تسا  گنت  وا  يور  هک  ره  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و  رکش .
يرادن ایح  رگا  هک : لثم  کی  رگم  تسا  هدنامن  شیپ  نایاناد  امکح و  لاثما  زا  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

. دوشیم حیابق  عیمج  باکترا  بجوم  ایح  كرت  ینعی  نکب . یهاوخ  هچنآ 
تسا و مالـسا  تسا و  توق  يرگید  و  تسا ، يأر  یتسـس  لقع و  فعـض  زا  یکی  تسا : هجو  ود  رب  اـیح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا نامیا 
ار هناخ  هدرپ  دـیاب  دنیـشن  تولخ  هب  دوخ  هناـخ  رد  هک  یـسک  هک : دومرفیم  یـسیع  ترـضح  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 

. هدومرف تمسق  ار  يزور  هک  نانچ  هدومرف  تمسق  قلخ  نایم  رد  ار  ایح  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دزیوایب .
ار ور  رـس و  هک  دـچیپب  ای  دزادـنیب  رـس  رب  هماج  دور  الخلاتیب  هب  هک  یـسک  هک  تسا  تنـس  هک  دوشیم  رهاـظ  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  و 

دوخ هرهاظ  بویع  رب  تلاح  نیا  رد  نوچ  هک  نآ  ای  دشوپب . ار  دوخ  يور  هک  تسا  نیا  ایح  بسانم  تسا  یـشوخان  تلاح  نوچ  دریگارف .
زا هک  دنک  مرـش  اهنآ  زا  دنک و  دای  ار  دوخ  ناهانگ  همیمذ و  قالخا  هنطاب و  بویع  هک  دـیاب  دوشیم  علطم  يرهاظ  تافاثک  تالَـضَف و  زا 

. تسه ینعم  نیا  هب  هراشا  تولخ  بادآ  ياهاعد  رد  و  تسا . رتدب  رهاظ  ياهتفاثک  نیا 
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اهیتنـس زا  ار  ینعم  ود  ره  یـضعب  و  دـشابن . هنهرب  رـس  هک  ندیـشوپ  ار  رـس  تسا  تنـس  هک : دـناهدرک  لقن  تولخ  بادآ  رد  اـملع  رثکا  و 
هدیاف و  دیآیم ، لمع  هب  مه  ندیـشوپرس  هدش ، دراو  ثیدح  نیا  رد  هک  عینقت  رد  هک  اریز  تسه  زین  نآ  نمـضتم  ینعم  نیا  و  دناهدرمش ،

. دنکن تیارس  غامد  هب  دب  ياهوب  هک  دراد  مه  یندب 

تاهبش تاهورکم و  تامرحم و  زا  تسا  مکش  تفع  میود : تلصخ 

هب هک  اهههبـش  زا  و  دناهدومرف ، نآ  زا  تهارک  یهن  هک  ییاهزیچ  زا  تفع  و  دیامن ، بانتجا  مارح  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  تفع  و 
دننام تسا -  مارح  ناشیا  بساکم  رثکا  هک  یتعامج  لام  لثم  دشاب  بلاغ  لام  نآ  نایم  رد  مارح  ندوب  لامتحا  دشاب و  لالح  عرـش  رهاظ 

تسا . بحتسم  بصانم -  بابرا 
لالح هک : تسا  هدش  دراو  هچنانچ  تساهراک ، نیرتراوشد  لالح  لیصحت  رد  ندرک  یعس  و  تسا . یهلا  فیلاکت  مظعا  زا  فیلکت  نیا  و 

. تسا ناگدیزگرب  توق 
ههبـش هک  دندزیم  رهم  دوخ  ياذغ  نابنا  رب  نیمه  يارب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  و 

. دوشن نآ  لخاد 
و تسا . یناویح  حرو  زا  یمدآ  یندب  ياهتوق  هک  اریز  تسه  میظع  تیلخدم  ادخ  هب  دعب  برق و  راثآ و  لامعا و  رد  ار  اهاذغ  هک  نادـب  و 
اـضعا و هب  نآ  توق  لـالح  ياذـغ  نوچ  سپ  دـسریم . مه  هب  اذـغ  زا  نوخ  و  دـسریم ، مه  هب  نوخ  زا  هک  تسا  يراـخب  یناوـیح  حور 

. دوشیم تادابع  فرص  توق ، نآ  همه  درادیم و  تسا  هدیدنسپ  هک  يراک  هب  ار  کیره  دمآرد ، حراوج 
زا دـناهدازمارح و  هدیـسر ، مه  هب  مارح  زا  ياـهتوق  نآ  درک ، تیارـس  حراوـج  اـضعا و  هب  نآ  توـق  دـمآرد و  ندـب  رد  هک  مارح  هـمقل  و 
زا رـس  رگا  و  دنکیم ؛ داسف  رازه  درادیم و  یـصاعم  هب  ار  مشچ  دنکیم  رد  هب  مشچ  هچیرد  زا  رـس  نوچ  دـیآیمن . بوخ  راک  هدازمارح 
هک يدنزرف  دوشیم  هفطن  رگا  و  حراوج . اضعا و  عیمج  رد  نینچمه  و  درادیم ؛ اهلطاب  عاونا  ندینش  هب  ار  وا  دنکیم  رد  هب  شوگ  هچیرد 

. دشابیم اهیدب  هب  لیام  تسا و  هدازمارح  ینعم  کی  هب  دوشیم  لصاح  نآ  زا 
لومحم ینعم  نیا  رب  هک  تسا  نکمم  تسین  هدازلالح  ناناملـسم  تبیغ  هب  تسا  بغار  هک  یـسک  هک : تسا  هدـش  عقاو  هک  ثیدـح  نآ  و 

. دشاب
مولعم زین  هبرجت  هب  ینعم  نیا  و  دنکیم . رونم  ار  لد  دوشیم و  ادخ  هب  برق  بجوم  دوشیم و  تفرعم  تدابع و  رون و  همه  لالح  همقل  و 

. تسا هدش 
. دنک لالح  ار  شبسک  هک  دیاب  دوش  باجتسم  شیاعد  دهاوخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

. تسا جرف  مکش و  نتشاد  فیفع  ادخ  ياهتدابع  نیرتهب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و 
تسا نیا  نم  نامگ  اما  مرادیم . مک  هزور  تسا و  فیعض  رایـسب  نم  لمع  هک : دومن  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  و 

. جرف مکش و  تفع  زا  تسا  رتهب  تدابع  مادک  هک : دندومرف  ترضح  لالح . زا  رگم  مروخیمن  هک 
: تسا یهت  نایم  زیچ  ود  دنوشیم  منهج  لخاد  نآ  ببـس  هب  نم  تما  هک  يزیچ  رتشیب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. جرف مکش و 
زا تشهب  دـشاب  ملاس  تلـصخ  راهچ  زا  نم  تما  زا  هکره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. جرف توهش  و  مکش ، توهش  و  سفن ، ياهاوه  ندومن  تعباتم  و  ایند ، رد  ندش  لخاد  زا  دوشیم : بجاو  وا  يارب 
! مجن يا  هک : دومرف  مَجن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 

هدش هدیرد  شاهدرپ  هک  دوش  تشهب  لخاد  یتقو  امش  زا  یکی  هک  تسا  حیبق  رایسب  هچ  اما  دوب  دیهاوخ  ام  اب  تشهب  رد  نایعیش  امـش  مامت 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


ظفح ار  دوخ  جرف  مکش و  رگا  یلب ؛ هک : دومرف  دش ؟ دهاوخ  نینچ  امش  هعیش  موش ! وت  يادف  تفگ : مجن  دشاب . هدش  شاف  شبیع  دشاب و 
. دنکن

و تسا ، مارح  ياهبـسک  نیا  دوـخ ، زا  دـعب  مسرتیم  دوـخ  تما  رب  هک  يزیچ  رتـشیب  هک : دوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  و 
. ضرق عیب و  رد  دوس  ابر و  و  یفخم ، ياهتوهش 

دسریم ادن  دیوگ ، هیبَلت  دور و  جح  هب  لام  نآ  هب  دنک و  بسک  لالح  ریغ  زا  یلام  هک  یـسک  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
زا لام  رگا  و  تسین . ام  هاـگرد  لوبقم  وت  ندرک  تمدـخ  ندرک و  تباـجا  وت و  نتفگ  کـیبل  ینعی : کیدعـس . ـال  کـیبل و  ـال  هک : وا  هب 

. دنیوگیم کیدعس  کیبل و  وا  باوج  رد  دیوگ ، هیبلت  دور و  جح  هب  دنک و  بسک  لالح 
داد و هولج  ناشیا  رب  ار  لالح  دـش و  فرـشُم  یعمج  رب  لالح  هب  ایند  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  و 
هب ار  ام  دـنتفگ : درک . ضرع  مه  اب  ار  ههبـش  لالح و  یتعامج  رب  سپ  دـنتفر . اـیند  زا  اـت  دـندرکن  لوبق  ار  ضحم  لـالح  نآ  درک . ضرع 

مارح هب  ار  ام  هک : دنتفگ  ناشیا  داد . هولج  ار  ههبـش  مارح و  یعمج  يارب  و  دـندرک . فرـص  تعـسو  هب  ار  لالح  و  تسین ، یجایتحا  ههبش 
هچنآ هب  دـنتفر و  شیپ  زا  داد و  هوـلج  یتعاـمج  يارب  فرـص  مارح  هـب  ار  دوـخ  و  دـندرک . شیع  یخارف  هـب  ههبـش  رد  و  تـسین ، جاـیتحا 

. دشاب هدش  رطضم  هتیَم  ندروخ  هب  هک  یسک  لثم  تجاح ، ردق  هب  دروخیم  ایند  رد  نمؤم  و  دندیسرن . دنتساوخیم 
هچره و  درادیمن ، تکرب  دنک  ومن  رگا  و  دوشیمن ، دایز  دنکیمن و  ومن  مارح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  و 

. منهج شتآ  يوس  هب  تسوا  هشوت  دراذگیم  دوخ  بقع  زا  هچره  و  دباییمن ، باوث  دنکیم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار 
هب لام  هیماینب  لامعا  بصانم و  زا  یصخش  هک : مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  هک : هعامَس  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

و دزرمایب . ادخ  ار  شیاهراک  نآ  هک  دنکیم  جح  دنکیم و  ناشیوخ  هب  ناسحا  هلـص و  دنکیم و  قدصت  لام  نآ  زا  تسا و  هدیناسر  مه 
هانگ دیامنیم  فرصت  مدرم  لام  زا  هچنآ  هک : دومرف  ترضح  دنکیم . فرطرب  ار  ناهانگ  تانسح ، هک : تسا  هدومرف  ادخ  هک : دیوگیم 

. دنکیم فرطرب  ار  هانگ  باوث ، نکیلو  دنکیمن . فرطرب  ار  هانگ  هانگ ، تسا و 
نیا شاهمجرت  هک  اروثنم ، ءابه  هانلعجف  لمع  نم  اولمع  اـم  یلا  انمدـق  و  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  لوقنم  و 

ياههرذ دننام  ار  لمع  نآ  میدینادرگ  سپ  دوب ،) ریخ  لمع  تروص  هب  هک   ) یلامعا زا  دندوب  هدرک  هچنآ  يوس  هب  میدرک  دصق  هک : تسا 
دیفس ياههماج  زا  ناشلامعا  هک  هللاو  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هداد ،) داب  رب  رتسکاخ  ای : قرفتم ، رابغ  ای :  ) اوه رد  هدنکارپ 

هب نوچ  هک  نیا  يارب  دوشیم  لـطاب  هدـنکارپ و  سپ  وش ! اـبه  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  سپ  دوب . دـهاوخ  رتینارون  رتدیفـس و  يرـصم 
. دنتفرگیم ار  نآ  دندیسریم  یمارح 

تاهبش تاهورکم و  تامرحم و  زا  تسا  جرف  تفع  میس : تلصخ 

ناهانگ زا  اـنز  تسا و  بجاو  فرـص  ياـنز  زا  زارتحا  هک  تشذـگ  هک  تسا  ناـمه  شقیقحت  و  تسا . یهلا  هقاـش  فیلاـکت  زا  زین  نیا  و 
. تسا بحتسم  اهنآ  زا  تفع  تسا  هدش  مولعم  عرش  رد  هک  یتاهورکم  و  تسا . هریبک 

طایتحا نیا  یضعب  تسا و  بحتسم  روهشم  ربانب  زین  اهنآ  زا  زارتحا  و  تسا ، هلئسم  رد  لاکـشا  رابتعا  هب  یکی  تسا : مسق  ود  رب  اهههبـش  و 
يزینک ههبش  رز  هب  هک  نآ  لثم  ددرگیمرب . لام  ههبش  هب  رگید  مسق  و  دشاب . فیعض  رایسب  تمرح  فرط  هک  نآ  رگم  دننادیم  بجاو  ار 

. دنک هقیاضم  تردق  اب  نداد  رد  دنک و  بصغ  ار  نز  رهم  ای  دشاب ، هدرک  رهَم  ار  ياههبش  رز  ای  دشاب ، هدیرخ 
مرحَم ریغ  نانز  هب  توهـش و  هب  نارـسپ  هب  ندرک  هاـگن  مشچ  ياـنز  و  تسا . مولعم  جرف  ياـنز  دوشیم . مسقنم  حراوج  اـضعا و  رب  اـنز  و 

ریاس رد  نینچمه  و  تسا . ندرک  مرحمان  اب  يزابتسد  تسد ، يانز  و  دوش . توهـش  ثعاب  هک  تسا  يزاوآ  ندینـش  شوگ ، يانز  و  تسا .
. درادیم ياههبش  یمارح و  زین  اهنیا  و  اضعا ،
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تسین سک  چیه  هک : دندومرف  هک  تسا  لوقنم  امهیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
، تسا ندرک  سمل  اهتـسد  يانز  و  تسا ، ندیـسوب  ناهد  يانز  و  تسا ، ندرک  رظن  نامـشچ  يانز  و  دـباییم . اـنز  زا  ياهرهب  هک  نآ  رگم 

. دوشن هاوخ  دوش و  ققحتم  جرف  يانز  هاوخ  ینعی  دنک . بیذکت  هاوخ  دنکب و  اضعا  نیا  قیدصت  جرف  هاوخ 
دوخ هفطن  هک  تسا  يدرم  تمایق  زور  رد  باذع  رد  مدرم  نیرتدب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دشاب مارح  وا  رب  هک  دهد  رارق  یمحر  رد  ار 
لطاـب ار  نید  دـنکیم و  فرطرب  ار  يزور  هک  اـنز  زا  زیهرپـب  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  و 

. دنکیم
اما ترخآ . رد  تبوقع  هس  و  ایند ، رد  تبوقع  هس  دشابیم : تلصخ  شش  راکانز  يارب  زا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  و 

راـگدرورپ بضغ  تسا : ترخآ  رد  هچنآ  و  دـنکیم . کـیدزن  ار  یتـسین  اـنف و  و  دـنکیم ، ریقف  و  دربیم ، ار  ور  رون  تساـیند : رد  هچنآ 
. منهج رد  دولُخ  و  باسح ، يراوشد  و  تسا ،

. دوشیم رایسب  هأجَف  گرم  دوش  رایسب  تما  نایم  رد  نم  زا  دعب  انز  نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 
دنک اـنز  یغرم  رگا  هک  نکم  اـنز  دـنزرف ! يا  هک : تفگیم  شدـنزرف  هب  بوـقعی  ترـضح  هک : دوـمرف  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  و 

. دزیریم شیاهرپ 
ترـضح نک . داشرا  ار  ام  تاریخ ! ملعم  يا  دنتفگ : دندش و  عمج  یـسیع  ترـضح  تمدـخ  رد  نایراوح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

مـسق هن  هک  ار  امـش  منکیم  رما  نم  و  دـیروخم ؛ ادـخ  هب  غورد  مسق  هک  درک  رما  ار  امـش  ادـخ  میلک  یـسوم  ترـضح  هک : دومرف  یـسیع 
مه دوخ  رطاخ  رد  هک  منکیم  رما  ار  امش  نم  و  دینکم ؛ انز  هک  درکیم  رما  ار  امش  ادخ  ربمغیپ  یـسوم  و  غورد . مسق  هن  دیروخب و  تسار 
رد هک  تسا  یـسک  هباثم  هب  دنارذگیم  انز  لایخ  دوخ  رطاخ  رد  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  دـیروآ . اج  هب  هک  نآ  ياج  هچ  دـینارذگم  انز 

. دزوسن هناخ  دنچره  دنک  لطاب  ار  اهتنیز  اهشقن و  نآ  دود  دزورفارب و  شتآ  يراکالط  نیزم  هناخ 
هب انز  هک  ره  هک  دـناهتفگ  ارچ  هک  ینادیم  لضفم  يا  هک : دومرف  رمع  نب  لـضفم  هب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
مه يدرم  دوب و  لیئارـساینب  نایم  رد  يراکانز  نز  هک : دومرف  هن . تفگ : درک ؟ دنهاوخ  زین  وا  تمرح  هب  انز  يزور  دنکیم  مدرم  تمرح 
درک يراج  نز  نآ  نابز  رب  ادخ  دمآ  نز  نآ  دزن  هب  هک  يرخآ  زور  رد  تفریم . نز  نآ  دزن  هب  انز  دصق  هب  رایـسب  هک  دوب  ناشیا  نایم  رد 
یتقو ریغ  رد  دمآ و  نوریب  راکانز  نآ  هناخ  زا  یشوشم  رطاخ  اب  درم  نآ  دید . یهاوخ  دوخ  نز  اب  ار  يدرم  يوریم  هک  دوخ  هناخ  هب  هک :

یـسوم ترـضح  تمدـخ  هب  ار  ود  ره  دـید . دوخ  نز  شاِرف  رد  ار  يدرم  هاگان  تصخریب . دـش  هناخ  لخاد  تفریم  هناخ  هب  هشیمه  هک 
ناشیا هب  رظن  یسوم  ترـضح  سپ  دننکیم . انز  زین  وا  تمرح  اب  يزور  دنکیم  انز  هکره  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  یلاح  نآ  رد  دروآ .

. دنشاب تفع  اب  امش  مدرم  نانز  ات  مدرم  نانز  زا  دیزروب  تفع  هک : دومرف  درک و 
ردـپ و قاـع  و  دوشیم ، هدینـش  هار  هلاـسرازه  زا  تشهب  يوب  هک  داد  ربخ  ارم  لـیئربج  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. دنونشیمن راکانز  ریپ  درم  و  محر ، هدننک  عطق  و  ردام ،
ار اـنز  تسا و  هدازلـالح  هک  دـنکیم  ناـمگ  هک  یـسک  دـیوگیم  غورد  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  و 

. درادیم تسود 
ات مدرم  نانز  زا  دیزرو  تفع  و  دننک ، یکین  امش  اب  امش  نادنزرف  ات  دوخ  ناردپ  اب  دینک  یکین  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 

. امش نانز  دنزرو  تفع 
. دراد تیب  لها  ام  ضغب  و  انز ، هب  تسا  قاتشم  و  دنکیم ، رازآ  ناشیا  روضح  رد  ار  مدرم  دراد : تمالع  هس  انزلادلو  هک : دندومرف  و 

زگره دوشیم و  بارخ  هناخ  نآ  هک  نآ  رگم  دوشیم  هناخ  لخاد  هک  تسا  زیچ  راهچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  و 
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. ندرک انز  ندروخ و  بارش  و  يدزد ، و  ندرک ، تناما  رد  تنایخ  دوشیمن : نادابآ  تکرب ، هب 
ناشیا هک : لیئربج  زا  مدیسرپ  دندوب . هتخیوآ  اهناتسپ  هب  ار  ناشیا  هک  دنچ  ینز  هب  متـشذگ  جارعم  بش  رد  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
اهرهوش لام  دناهتخاس و  قحلم  دوخ  ياهرهوش  هب  دناهدیناسر و  مه  هب  نادنزرف  دناهدرک و  انز  هک  دندنچ  ینز  اهنیا  هک : تفگ  دنتـسیک ؟

. هدیسر ناشیا  هب  ثاریم  هب 
وا ادخ  دنک ، الغا  يرسپ  ای  يدرم  اب  ای  دنک  عامج  ینز  ُربُد  رد  مارح  هب  هکره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

دنکن لوبق  وا  زا  ادخ  و  دوش . لخاد  منهج  هب  ات  دنـشاب ، يذأتم  وا  يوب  زا  مدرم  هک  رتهدیدنگ  رادرم  زا  دنادرگ  روشحم  تمایق  زور  رد  ار 
. دنزودب توبات  نآ  رب  نهآ  ياهخیم  هب  ار  وا  هک  دیامرفب  دنک و  لخاد  یتوبات  رد  ار  وا  و  دـیامن . طبح  همه  ار  شلامعا  و  ار ، یلمع  چـیه 

. دشاب رتشیب  شباذع  سک  همه  زا  و  دنریمب . همه  دنراذگب  سک  رازهدصراهچ  رب  ار  وا  ياهگر  زا  یگر  رگا  هک  دشاب  یباذع  رد  و 
منهج زا  رد  رازهدصیـس  وا  ربق  رب  ادخ  هدنب ، هاوخ  دازآ و  هاوخ  ناملـسم ، ای  یـسوجم  ای  ینارـصن  ای  يدوهی  ینز  اب  دـنک  انز  هک  یـسک  و 
لها دوش  روشحم  نوچ  و  تمایق . زور  ات  دزوسب  و  دـنوش ، لخاد  وا  ربق  رد  شتآ  زا  اهباهـش  اـهبرقع و  اـهرام و  اـهرد  نآ  زا  هک  دـیاشگب 

. دوش منهج  لخاد  ات  دنشاب  يذأتم  وا  جرف  دنگ  زا  تمایق 
یناقفانم اب  دنک  منهج  لخاد  ار  وا  ادخ  دتفا  نآ  ندب  ای  ینز  يوسیگ  ای  يدرم  تروع  رب  شرظن  دـنک و  رظن  هیاسمه  هناخ  هب  هک  یـسک  و 

. دوش شاف  شبویع  ترخآ  رد  دوش و  اوسر  ات  دورن  نوریب  ایند  زا  و  دندرکیم . ناناملسم  یفخم  روما  عبتت  هک 
رب ار  منهج  شتآ  یلاعت  قح  دیامن  كرتار  نآ  یهلا  فوخ  زا  دناسر و  مه  هب  دشاب  مارح  وا  رب  هک  يزینک  ای  ینز  رب  تردـق  هک  یـسک  و 

. دزاس تشهب  لخاد  ار  وا  دنادرگ و  نمیا  تمایق  میظع  فوخ  زا  ار  وا  دنادرگ و  مارح  وا 
. دشاب هتسب  شندرگ  رد  شتسد  دیآرد  رشحم  يارحص  هب  نوچ  دناسر ، ینز  تسد  هب  تسد  مارح  هب  هک  یسک  و 

. دنک سبح  رشحم  رد  ار  وا  لاس  رازه  هملک  ره  هب  یلاعت  قح  دنک  یعبط  شوخ  یمرحمان  نز  اب  هک  یسک  و 
نز نآ  رب  دنک ، یعبط  شوخ  وا  اب  ای  دیامن  تاقالم  وا  اب  مارح  هب  ای  دسوبب  ای  دریگ  رب  رد  ار  وا  مارح  هب  يدرم  هک  دوش  یضار  ینز  رگا  و 

. دشاب درم  رب  ود  ره  هانگ  دزاس  روبجم  ار  وا  درم  رگا  و  دشاب . درم  نآ  هانگ  زین 
ات دنک  شتآ  زا  رپ  ار  شمشچ  و  دزودب ، اهخیم  شنامشچ  رب  تمایق  رد  ادخ  مارح ، هب  ینز  ندید  زا  دنکرپ  ار  دوخ  ياهمشچ  هک  یسک  و 

. دنرب منهج  هب  ار  وا  هک  دیامرفب  سپ  دوش . غراف  قیالخ  باسح  زا 
زا منهج  لها  عیمج  و  هار ، هلاسدصناپ  دوش  ناور  میر  كرچ و  زا  ياهناخدور  نز  درم و  نآ  جرف  زا  دنک ، انز  يرادرهوش  نز  اب  هک  ره  و 

. دنشاب يذأتم  ناشیا  دنگ 
. دنکب دوخ  مرحمریغ  هب  رظن  دشاب و  هتشاد  رهوش  هک  ینز  رب  تسا  دیدش  یهلا  بضغ  و 

. دیامن طبح  ار  شلامعا  باوث  ادخ  دنک  نینچ  رگا  و 
باذع ار  وا  ربق  رد  هک  نآ  زا  دـعب  دـنازوسب  شتآ  هب  ار  وا  هک  تسا  مزال  ادـخ  رب  دروآرد  دوخ  رهوش  شارف  هب  ار  هناگیب  درم  ینز  رگا  و 

. دنشاب هدرک 
، مالغا هب  یلاعت  قح  هک  اریز  تسانز  زا  هدایز  مالغا  تمرح  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. درکن كاله  ایند  رد  انز  هب  ار  یسک  درک و  كاله  ار  یتما 
ایند ياهبآ  و  دوش ، روشحم  ُبنُج  تمایق  زور  رد  دنک ، عامج  يرسپ  اب  هکره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. وا يارب  منهج  تسا  یتشگزاب  لحمدب  و  دنادرگ . ایهم  ار  منهج  وا  يارب  دنک و  تنعل  ار  وا  دنک  بضغ  وا  رب  ادخ  و  دنکن ، كاپ  ار  وا 
وا اب  هک  دراذـگب  هک  يدرم  و  دـیآیم . هزرل  هب  یهلا  شرع  دوریم  يدرم  تشپ  رب  هک  يدرم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 

منهج هب  ار  وا  هک  دـیامرفب  سپ  دوش . غراف  قیالخ  باسح  زا  اـت  دـیامن  سبح  منهج  رـسِج  يور  رب  ار  وا  ادـخ  دـننکب  یحیبق  لـمع  نینچ 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیاین ردهب  اجنآ  زا  دسر و  منهج  نیریز  هقبط  هب  ات  دننک  باذع  ياهقبط  ره  رد  ار  وا  دننکفا و 
ربد رد  ندرک  ترـشابم  و  دنک . ترـشابم  وا  اب  ربد  زا  رتنییاپ  رد  هک  تسا  نآ  طاول  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

. ادخ هب  تسا  رفک 
رب هک  مروخیم  دنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  هک : دیامرفیم  نایملاع  دـنوادخ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  و 

. دننک یطَو  وا  ربد  رد  مدرم  هک  یسک  دنیشنیمن  تشهب  ریرح  قربتسا و 
، دـناهدرک هقحاسُم  دوخ  لثم  اب  هک  ار  ینانز  دـنروایب  دوش  مئاق  تماـیق  نوچ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  و 
دـننک و لخاد  ناشیا  فوَج  رد  شتآ  زا  يدومع  و  هدیـشوپ . شتآ  زا  اههماج  ریز  و  رـس ، رب  شتآ  زا  اـههعنقم  و  رب ، رد  شتآ  ياـههماج 

. دنزادنا منهج  هب  ار  ناشیا 
وا رس  رب  شتآ  زا  یماجل  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  تسوبب  توهش  هب  ار  يرسپ  هکره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. دنک

تاهورکم تامرحم و  زا  تسا  مشچ  نتشاد  هاگن  مراهچ : تلصخ 

سفن رد  یصاعم  زا  يرایسب  لایخ  اجنآ  زا  تسا و  مشچ  یصاعم  رثکا  هچیرد  هکلب  دباییم ؛ هار  یمدآ  سفن  رد  همیظع  دسافم  مشچ  زا  و 
. دوشیم لصاح 

مارح درخ  رایـسب  لافطا  و  دـشاب ، لالح  شیطو  لیلحت  هب  ای  کلم  هب  هک  يزینک  هعتُم و  نزریغ و  جرف  هب  و  مرحمان ، ناـنز  هب  ندرک  رظن  و 
تـسا رفک  تقیقح  هب  هک  زاـجَم  قشع  بجوـم  تسا و  مارح  توهـش  تذـل و  اـب  فـلُزم  هداـس و  نارـسپ  هب  ندرک  رظن  نینچمه  و  تسا .
يرفک ای  یقـسف  ره  دوشیم و  رود  ادـخ  زا  دـشابیم و  شرظن  رد  قوشعم  نآ  لاوحا ، عیمج  رد  دوشیم و  یتسرپتب  هک  اریز  ددرگیم .

. دنکیم تعاطا  دزاس  رومأم  نآ  هب  ار  وا  شقوشعم  هک 
یهلا دای  زا  هک  ییاهلد  هک : دومرف  ترضح  قشع . زا  دندیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 

. دناشچیم اهلد  نآ  هب  ار  دوخ  ریغ  تبحم  یلاعت  قح  تسا ، یلاخ 
نتشاد تبحص  ندرک و  رظن  زا  دیزیهرپب  دییامن و  رذح  هک  راهنز  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

. دنشابیم اههدرپ  رد  هک  نارتخد  هنتف  زا  تسا  رتدب  ناشیا  هنتف  هک  ناهاشداپ ، اینغا و  هداس  نادنزرف  اب 
یمارح رظن  دنک  كرت  هک  ره  و  ناطیـش . هدولآرهز  ياهریت  زا  تسا  يریت  ندرک  رظن  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. دبایب ار  نامیا  نآ  تذل  معط و  هک  دیامرف  تمارک  وا  اب  ینامیا  یلاعت  قح  وا ، ریغ  يارب  زا  هن  ادخ  يارب  زا  ار 
رظن نیمه  وا  ندـش  هتفیرف  یمدآ و  هنتف  يارب  زا  دراـکیم و  یمدآ  لد  رد  ار  توهـش  ندرک ، رظن  ررکم  هـک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا یفاک  ندرک 
نانز بقع  هب  رظن  زین  مدرم  هک  نیا  زا  دننکفایم  مدرم  نانز  رس  تشپ  رب  رظن  هک  تعامج  نآ  دنشابن  نمیا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. دننک ناشیا 
هب لیم  ثعاب  هک  تسایند  لها  ایند و  ياهتنیز  هب  ندرک  رظن  شهاوخ  يور  زا  دوشیم ، دسافم  ثروم  تسا و  دب  هک  ییاهرظن  هلمج  زا  و 

. ددرگیم تامرحم  ندش  بکترم  ایند و 
ریخ و کبر  قزر  و  هیف . مهنتفنل  ایندـلا  هویحلا  هرهز  مهنم  اجاوزأ  هب  انعتم  ام  یلا  کینیع  ندـمت  و ال  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هچناـنچ 
هب میاهتخاس  رادروخرب  عَتَمُم و  هک  ییاهزیچ  يوس  هب  نکم  رظن  ار و  دوخ  نامـشچ  نکم  زاـب  هک : تسا  نیا  شنومـضم  هصـالخ  و  یقبأ .
هک  ) وت راگدرورپ  يزور  و  اهزیچ . نآ  رد  ار  ناشیا  مییامزایب  اـت  اـیند ، یناگدـنز  تجَهب  تنیز و  ار  مدرم  فانـصا  زا  دـنچ  یفنـص  اـجنآ 
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يارب تالامک ) فراعم و  زا  يونعم  ياهیزور  ای : هتخاس ، ررقم  وت  يارب  ترخآ  رد  هک  یهانتمریغ  يزور  اـی : دـناسریم ، وت  هب  زورهبزور 
. تسا رتهدنیاپ  رتیقاب و  دناعتمتم و  نآ  هب  هک  ایند  رابتعایب  یناف  ياهلام  زا  تسا  رتهب  وت 

. دش دهاوخ  نایب  بسانم  لحم  رد  هللاءاشنا  یضعب  تشذگ و  یضعب  تسا  طیحم  اهنآ  هب  رس  هچنآ  ریاس  شوگ و  نابز و  فیلاکت  و 

[ اعد تلیضف  ]

هراشا

. حلملا نم  ماعطلا  یفکی  ام  ربلا  عم  ءاعدلا  نم  یفکی  رذابأ  ای 
. رتو ریغب  یمری  يذلا  لثمک  لمع  ریغب  وعدی  يذلا  لثم  رذابأ  ای 

. کمن زا  تسا  یفاک  ار  ماعط  هک  ردق  نآ  ریخ ، لامعا  یکین و  اب  اعد  زا  تسا  یفاک  رذوبا  يا 
. هزیب نامک  زا  دزادناریت  هک  تسا  یسک  لثم  دننام  دشاب و  هتشاد  یحلاص  لمع  هک  نآیب  دنکیم  اعد  هک  یسک  نآ  لثم  رذوبا  يا 

. ددنویپیم لوصح  هب  مجن  هس  هلیسو  هب  هیلاع  بلاطم  نیا  ریونت  حیضوت و 

تسا نآ  دیاوف  اعد و  تلیضف  نایب  رد  لوا : مجن 

اعد ترثک  هب  و  تسا . تاجانم  عرضت و  اعد و  هقیرط  تاجاحلا  یضاق  بانج  هب  هدنب  برق  ياههار  نیرتکیدزن  تادابع و  لضفا  هک  نادب 
عطق بجوم  و  دوشیم ، رتشیب  وا  سدـقم  بانج  هب  ضیوفت  لکوت و  ددرگیم و  هداـیز  یهلا  هیلاـمک  تافـص  تاذ و  هب  نیقی  تاـجانم ، و 

هتسویپ ننس ، ضیارف و  يادا  زا  دعب  هک  تسا  لوقنم  مهیلع  هللا  تاولـص  ام  همئا  عیمج  زا  هقیرط  نیمه  و  دوشیم . قلخ  زا  قیالع  اهعمط و 
. هیلع هللا  تاولص  نیدجاسلادیس  ترضح  اصوصخ  دناهدوب ، تاجانم  عرضت و  لوغشم 

: ینعی نیرخاد . منهج  نولخدیـس  یتدابع  نع  نوربکتـسی  نیذلا  نا  مکل  بجتـسأ  ینوعدا  مکبر  لاق  و  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ 
دنیامنیم ربکت  هک  یتعامج  نآ  هک  یتسرد  هب  منک . باجتسم  ار  امش  ياعد  ات  بلاطم ) عیمج  رد   ) ارم دیناوخب  هک  امـش  راگدرورپ  تفگ 

. يراوخ تلذم و  اب  دنوش  منهج  لخاد  هک  دشاب  دوز  نم ، تدابع  زا  دننکیم  یشکرس  و 
. تساعد هیآ  نیا  رد  تدابع  زا  دارم  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  رایسب  ثیداحا  رد  و 

هدناوخ و ربکت  ار  اعد  كرت  هدرمش و  تدابع  ار  اعد  نآ  زا  دعب  و  هدومن ، تباجتسا  هدعو  رگید ، دومرف و  اعد  هب  رما  لوا  یلاعت  قح  سپ 
. هدومرف منهج  لوخد  هدعو  شکرت  رب 

مهلعل یب  اونمؤیل  یل و  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادـلا  هوعد  بیجأ  بیرق  یناف  ینع  يداـبع  کـلأس  اذا  و  هک : دـیامرفیم  رگید  عضوم  رد  و 
اعد تیفیک  ای : نم ، يرود  یکیدزن و  ای :  ) نم تفـص )  ) زا نم  ناگدـنب  وت  زا  دـنیامن  لاؤس  نوچ  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  نودـشری .

باجتـسم تمحر .) فطل و  هطاحا و  ملع و  هب  ناـشیا  هب   ) مکیدزن نم  هک  ناـشیا  هب  وگب  سپ  دـنلب ) اـی  دـننک  اـعد  هتـسهآ  هک  نم  ندرک 
، ماهدیبلط ناشیا  زا  هک  ندرک  اعد  رد   ) ارم دننک  تباجا  ناگدنب  هک  دیاب  سپ  دناوخ . ارم  هک  یماگنه  رد  ار  هدـننک  اعد  ياعد  منادرگیم 
( هدعو  ) هب دنروآ  نامیا  هک  دیاب  و  نم ) فیلاکت  عیمج  رد  دـننک  نم  تباجا  ناشیا  هک  دـیاب  اعد ، رد  منکیم  تباجا  نم  نوچ  هک : نآ  ای 

. دنرب یپ  دوخ  حالص  دشر و  هب  دنبای و  تسار  هار  هک  دیاش  دنشاب ،) تباث  دوخ  نامیا  رد  ای  اعد ، تباجا  رد   ) نم
ترـضح تسا ؟ لضفا  رتهب و  تدابع  مادک  هک : دندیـسرپ  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
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و دنیامن . بلط  تسوا  دزن  هک  یهانتمریغ  ياهتمحر  زا  دنیامن و  لاؤس  وا  زا  هک  نآ  زا  یلاعت  قح  دزن  تسین  رتهب  یتدابع  چـیه  هک : دومرف 
لاؤس یهلا  ياهتمحر  اـهاطع و  زا  و  تساـعد ، هک  یهلا  تداـبع  زا  دـنک  ربکت  هک  یـسک  زا  تسین  رتدـب  رتنمـشد و  ادـخ  دزن  سک  چـیه 

. دیامنن
هدش ردقم  هچره  هک : وگم  نکب و  اعد  رـسیم  يا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  زیزعلادـبع  نب  رَـسیَم  زا  و 

ار دوخ  ناهد  یـسک  رگا  و  تلئـسم . اـعد و  هب  رگم  دیـسر  ناوتیمن  نآ  هب  هک  تسه  یتلزنم  ادـخ  دزن  هک  یتسرد  هب  دـش . دـهاوخ  تسا 
هتبلا دبوکیم ، رایسب  ار  يرد  هک  ره  رسیم  يا  دننک . اطع  ات  بلطب  سپ  دنهدیمن . وا  هب  يزیچ  ادخ ، زا  دیامنن  لاؤس  دنکن و  اعد  دندنبب و 

. دنیاشگیم شیور  رب 
. دوشیم ریقف  دیامنن  لاؤس  ادخ  لضف  زا  هکره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

ندرک بلط  دـینکم  كرت  و  اعد . لثم  یتدابع  هب  دوشیمن  لصاح  ادـخ  هب  برق  ار  امـش  هک  یتسرد  هب  اـعد ، هب  داـب  امـش  رب  هک : دومرف  و 
. تجاح نآ  يدرخ  يارب  ار  یکچوک  تجاح 

. تسادخ تسد  هب  همه  گرزب  کچوک و  تجاح  هک  یتسرد  هب 
، نیمز رد  یلاـعت  قـح  دزن  لاـمعا  نیرتـبوبحم  هک : دوـمرفیم  هـیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هـک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تساعد
. دندرکیم رایسب  اعد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : دومرف  و 

هک تسا  نید  دومع  و  نانمشد ؛ عفد  يارب  تسا  نمؤم  هبرح  اعد  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. تسا نیمز  نامسآ و  رون  و  تساپرب ؛ نمؤم  نید  نآ ، هب 

ار امش  هک  یحالس  هبرح و  رب  ار  امش  منک  تلالد  دیهاوخیم  هک : دندومرف  هباحص  هب  هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
بش رد  ار  دوخ  راگدرورپ  دیناوخب  دینک و  اعد  هک : دومرف  یلب . دنتفگ : دنادرگ ؟ هدایز  ار  امش  يزور  و  امش ، نانمشد  رش  زا  دهد  تاجن 

. زور و 
. تساعد نمؤم  هبرح  هک  یتسرد  هب 

. تساعد نآ  هک  ناربمغیپ ، هبرح  هب  داب  امش  رب  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  و 
. تسا رترگراک  زیت ، هزین  زا  اعد  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

. دشاب هدیدرگ  مکحم  دشاب و  هدش  لزان  نامسآ  زا  هک  دنچره  ار  اضق  دنکیم  در  اعد  هک : دومرف  و 
ناوتیمن یهلا  ياهتمارک  هب  و  تساـهتجاح . همه  هب  يزوریف  بجوم  تساـهتمحر و  عیمج  دـیلک  اـعد  هک  دـینک  اـعد  رایـسب  هک : دومرف  و 

. دنیاشگیم یمدآ  يور  رب  هتبلا  دنبوکیم  رایسب  هک  ار  يرد  ره  و  اعد . هب  رگم  دیسر 
. تساهدرد عیمج  يافش  هک  اعد  هب  داب  وت  رب  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

دیامن ماهلا  اعد  ار  وا  ادخ  ددرگ و  لزان  نمؤم  هدـنب  رب  هک  ییالب  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  و 
. دـماجنایم لوط  هب  الب  نآ  هتبلا  دـنک  كرت  دـباین و  اعد  قیفوت  دوشیم و  لزان  نمؤم  رب  هک  ییالب  ره  و  دوشیم . لیاز  دوز  ـالب  نآ  هتبلا 

. نایملاع دنوادخ  يوس  هب  عرضت  اعد و  هب  داب  امش  رب  سپ 
دینک ظفح  و  اعد ، هب  ار  اهالب  عاونا  دینک  عفد  و  قدصت ، هب  ار  دوخ  نارامیب  دـینک  اود  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. دیامن كرت  ار  دوخ  حیبست  هک  نآ  رگم  دتفایمن  ماد  هب  یغرم  چیه  هک  یتسرد  هب  تاکز . نداد  هب  ار  دوخ  ياهلام 
قح هب  ددرگ . لزان  الب  هک  نآ  زا  شیپ  اعد ، هب  دوخ  زا  ار  اهالب  ياـهجوم  دـینک  عفد  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
زا دیآیم  رتدـنت  نمؤم  يوس  هب  الب  هک  هدومرف ، قلخ  ار  قیالخ  هدروآ و  نوریب  نآ  زا  ار  هایگ  عاونا  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  نآ 
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هب رگم  دوشیمن  فرطرب  ناگدـنب  زا  یـشیع  توارط  یتمعن و  چـیه  و  وردـنت . نابـسا  ندـیود  زا  و  دـیآ ، نییاپ  هب  هوک  يالاب  زا  هک  یلیس 
دوش و لزان  الب  هک  یتقو  رگا  و  دش . دهاوخن  لزان  ناشیا  رب  هبوت ، َتبانا و  عرـضت و  اعد و  هب  ار  الب  دـننک  لابقتـسا  رگا  و  ناشیا . ناهانگ 

ناهانگ كرت  و  یگدنب ، تدابع و  رد  دنزرون  یتسـس  و  تسرد ، ياهتین  اب  دنیامن  عرـضت  دنرب و  هانپ  ادـخ  هب  ددرگ  لیاز  ناشیا  زا  تمعن 
. دنادرگیمرب ناشیا  هب  هدومن  بلس  ناشیا  زا  هک  ار  یتمعن  ره  و  دروآیم ، حالصا  هب  ناشیا  يارب  ار  يدساف  ره  ادخ  هتبلا  دننکب ،

و اهتدـش ، اهالب و  ماگنه  رد  ندرک  اعد  دـنکیمن : ررـض  زیچ  چـیه  اهنآ  اب  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
. تمعن تقو  رد  ندرک  رکش  و  هانگ ، زا  دعب  ندرک  رافغتسا 

هاگره هدنب  هک  اریز  دنـشاب . هتـشادن  نامگ  هک  هدومرف  ررقم  دنچ  ییاج  زا  ار  نانمؤم  ياهیزور  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دنکیم رایسب  اعد  دسریم  اجک  زا  شیزور  هک 

تباجا زا  دـنداد  اعد  ار  هکره  دـننادرگیمن : مورحم  زیچ  راهچ  زا  ار  وا  دـنیامرف  اطع  زیچ  راـهچ  ار  هکره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
هداـیز ار  شتمعن  دـندرک  اـطع  رکـش  ار  هکره  و  دـنیامرفیم ؛ لوبق  ار  شاهبوـت  دـندرک  تمارک  رافغتـسا  ار  هک  ره  و  دـنزاسیمن ؛ مورحم 

. دننادرگیمن مورحم  باوث  رجا و  زا  دنداد  ربص  ار  هک  ره  و  دننکیم ؛

تساعد بادآ  طیارش و  زا  یلمجم  حیضوت  رد  میود : مجن 

دنادب و ار  اعد  ینعم  یمدآ  هک  دـیاب  تاجاحلایـضاق ، ترـضح  هب  تسا  ندرک  زاین  ضرع  نتفگ و  نخـس  هملاکم و  اعد  نوچ  هک  نادـب 
تیاعر دـنیوا -  لثم  یناوتان  زجع و  رد  هک  نیقولخم -  زا  ندـیبلط  تجاـح  رد  هک  یبادآ  لـقاال  و  دـنک ، اـعد  بلق  روضح  اـب  هدـیمهف و 

و دننک . تیاعر  تسوا -  روما  عیمج  کلام  قزار و  قلاخ و  هک  نأشلامیظع -  دـنوادخ  زا  ندـیبلط  تجاح  رد  ار  ردـق  نامه  دـنیامنیم ،
: دنکیم تیاعر  ار  زیچ  دنچ  هتبلا  دنک  ضرع  یقولخم  هب  یتجاح  یسک  رگا  هک  تسا  رهاظ 

هتـشادن ربخ  دـیوگیم  هچنآ  زا  شلد  و  یگرزب ، اـب  دـیوگ  یفرح  يربـخیب  یتـسم و  يور  زا  رگا  و  دـیوگیم . هچ  هک  دـنادب  هک  نآ  لوا 
زا دشاب  هتشاد  ربخ  شلد  هک  دیاب  دوخ  دنوادخ  اب  تاجانم  ماگنه  رد  سپ  درک . دنهاوخن  انتعا  زین  شنخس  هب  دننکن ، شتسایس  رگا  دشاب ،

ریما ترـضح  زا  هچنانچ  دـشابن . انتعایب  دوخ  تجاح  هب  دـیامن و  بلط  مامتها  دـهج و  دِـج و  يور  زا  و  دوشیم ، يراج  شنابز  رب  هچنآ 
. دوش رداص  لضاف  لد  زا  هک  ار  ییاعد  دیامرفیمن  لوبق  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا 

دهج و هک  دیاب  نکیلو  دشاب ؛ هتشادن  ربخ  دشاب و  لفاغ  نآ  زا  امش  لد  هک  دینکم  اعد  نینچ  دینک  اعد  دوخ  تیم  يارب  نوچ  هک : دومرف  و 
. اعد رد  وا  يارب  زا  دینک  یعس 

. دننک اعد  تواسق  بحاص  تخس و  لد  اب  هک  ار  ییاعد  دنکیمن  باجتسم  ادخ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 
اب ار  دوخ  لد  دینک  اعد  هاگره  سپ  دننک . لفاغ  راکـشومارف  لد  اب  هک  ار  ییاعد  دنکیمن  باجتـسم  ادخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا باجتسم  امش  ياعد  هک  دینک  نیقی  سپ  دیراد . ادخ 
هانپ وا  هب  تدـش  لاح  ریغ  رد  دـنکیم و  وا  تمزالم  هتـسویپ  هتبلا  دربیم  هانپ  وا  هب  دـیادش  عفد  يارب  یـصخش  هک  ار  یـسک  هک  نآ  میود 

تلاح رد  قلاخ  هاگرد  رد  هک  دـیاب  نینچمه  درب . هانپ  وا  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  يور  دـهد  ور  هک  ییالب  تدـش و  ماـگنه  رد  اـت  دربیم 
يدوز هب  تجاح  دنرب  وا  هب  هانپ  هک  اهیتخس  اهتدش و  لاح  رد  ات  دنکن ، شومارف  تمعن  روفو  ببس  هب  ار  ادخ  دنک و  عرـضت  اعد و  تمعن ،

. دشابن يدزیا  سدقم  بانج  هب  ترخآ  ایند و  روما  رد  جایتحا  هنوگ  رازهدص  ار  هدنب  هک  تسین  ینآ  چیه  هک  نآ  اب  دوش . هدروآرب 
نوچ دنک ، اعد  هتسویپ  الب  لوزن  زا  شیپ  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هچنانچ 

و دـننکیمن . عنم  نامـسآ  زا  ار  وا  ياعد  و  تسا . ییانـشآ  يادـص  نیا  هک : دـنیوگیم  هکئالم  تسا و  باجتـسم  شایعد  دوش ، لزان  ـالب 
رد و  میـسانشیمن . ار  ادص  نیا  ام  هک : دنیوگیم  هکئالم  تسین و  باجتـسم  شیاعد  الب  زا  دـعب  دـنکن ، اعد  الب  لوزن  زا  شیپ  هک  یـسک 
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؟ يدوب اجک  زورما  زا  شیپ  هک : دنیوگیم  هک : دومرف  رگید  ثیدح 
زگره ار  الب  نآ  ادخ  الب ، نآ  عفد  يارب  دنک  اعد  الب  نآ  لوزن  زا  شیپ  و  دسرت ، ییالب  لوزن  زا  هک  یـسک  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دیامنن وا  هب 
. دنکب رایسب  اعد  تمعن  اخر و  ماگنه  رد  هک  دیاب  دوش  باجتسم  اهتدش  رد  وا  ياعد  هک  دهاوخ  هک  یسک  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. تسا رایسب  ثیداحا  نومضم  نیا  رب  و 
تهارک وا  هک  ییاهزیچ  زا  و  دشاب ، وا  عبط  یضیم  هک  دنکیم  وا  يارب  هتسیاش  تامدخ  دراد  یتجاح  یقولخم  هب  هک  یـسک  هک  نآ  میس 

رتشیب یهلا  تعاطا  یگدنب و  تدابع  هک  ره  ادخ  هاگرد  رد  نینچمه  دوش . هدروآرب  دهاوخب  وا  زا  یتجاح  نوچ  ات  دیامنیم  بانتجا  دراد 
. تسا رتکیدزن  تباجا  هب  شیاعد  تسا  هدرک 

. تسا هزیب  نامک  زا  نتخادنا  ریت  تباب  زا  حلاص  لمعیب  ياعد  هک : دناهدومرف  ثیدح  نیا  رد  يوبن  سدقم  بانج  هچنانچ 
تافـص اهبیع و  زا  هزیکاپ  هنیـس  زا  دوش  رداص  هک  تسا  نآ  اهاعد  نیرتهب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 

هک هاگره  سپ  دوشیم . لصاح  باقع  زا  یـصالخ  لامعا ، رد  صالخا  هب  و  تاجن . ببـس  تسا  تاـجانم  رد  و  راـکزیهرپ . لد  و  همیمذ ،
. دیرب دوخ  دنوادخ  هب  هانپ  دوش  رایسب  امش  فوخ  عَزَف و 

ات دینک  اعد  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک : دومن  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک دوشیمن  باجتسم  نیا  يارب  امش  ياعد  هک : دومرف  ترضح  دوشیمن . باجتسم  مینکیم و  اعد  ام  و  منادرگ . باجتسم  ار  امش  ياعد 

: هک دیامرفیم  یلاعت  قح  و  یهانَم . ندومن  كرت  رما و  وا  هب  ندومن  لمع  رد  تسا  هتفرگ  امـش  زا  یلاعت  قح  هک  اهنامیپ  هب  دـینکیمن  افو 
يارب زا  دنکیم  افو  زین  ادخ  ادـخ ، يارب  زا  دـینک  افو  امـش  رگا  هک  هللاو  امـش . نامیپ  دـهع و  هب  منک  افو  ات  نم  نامیپ  دـهع و  هب  دـینک  افو 

. امش
هیلع یـسیع  ترـضح  هب  دومن  یحو  یلاـعت  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  یلاـِکب  ِفوـَن  زا  و 

ياهتسد عشاخ و  ياههدید  كاپ و  رهاط و  ياهلد  اب  رگم  دنوشن  نم  ياههناخ  زا  ياهناخ  لخاد  هک  لیئارساینب  هورگ  هب  وگب  هک : مالسلا 
وا دزن  یسک  هملظَم  هاگره  منکیمن  باجتسم  ییاعد  امش  زا  کی  چیه  زا  هک  دینادب  هک : ناشیا  هب  وگب  و  ههبش . مارح و  تفاثک  زا  هزیکاپ 

. دشاب وا  همذ  رد  ملظ  هب  یسک  لام  دشاب و 
. دنک لالح  ار  شبسک  هک  دیاب  دوش  باجتسم  شیاعد  دهاوخ  هکره  هک : یثیدح  تشذگ  هقباس  باوبا  رد  و 

هک ره  رهاظ ، ناهاشداپ  دزن  هچنانچ  تسا ؛ رتکیدزن  لوبق  هب  شیاعد  دوشیم  هدایز  برق  ار  یمدآ  دنچره  هک  تسا  رهاظ  یـسب  رما  نیا  و 
. تسا رتاور  شتجاح  تسا  رتشیب  شبرق 

زا هک  یعنام  و  دوشیم . هدایز  هضافتـسا  تیلباق  دوشیم  رتشیب  لباق  لعاف و  نایم  تبـسانم  دـنچره  میدرک  قیقحت  اـقباس  هچناـنچ  اـضیا  و 
ضیاف رتشیب  ضیف  دوشیم و  هدایز  تمحر  تیلباق  دوشیم و  رتمک  عنام  دوشیم  رتلماـک  لـباق  دـنچره  تسا ؛ لـباق  فرط  زا  تسه  ضیف 

. دوشیم
. دبلطیم تجاح  وا  زا  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  تفرعم  لامک  اعد  تباجتسا  طیارش  زا  مراهچ :

دنوادـخ زا  دربیم و  ضیف  وا  زا  تفرعم  نآ  روخرد  وا  هتخانـش  تفرعم  زا  يردـق  هب  ار  ادـخ  یـسک  ره  هک  میدرک  هراشا  یلمجم  اقباس  و 
رتلماک رتمامت و  لامک ، تافص  ریاس  لالج و  تمظع و  مرک و  تمحر و  تردق و  بتارم  رد  هک  ردقره  سپ  دنکیم . لاؤس  دوخ  هتخانش 

. ددرگیم دیاع  هدایز  وا  هب  تافص  نآ  تاریثأت  دسانشیم ،
ردقره و  دراد . نم  هب  هک  مدوخ  هدنب  يوکین  نامگ  دزن  نم  هک : تسا  لوقنم  رایـسب  دـیناسا  هب  هک  ثیدـح  نآ  دراد  هراشا  ینعم  نیا  هب  و 

. میامنیم هلماعم  رتوکین  وا  اب  نم  تسا  رتوکین  نم  هب  وا  نامگ  هک 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


لاؤس مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  یتعامج  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
دینکیم اعد  ار  یسک  امـش  هک  اریز  هک : دومرف  ترـضح  دوشیمن ؟ باجتـسم  ام  ياعد  مینکیم و  اعد  ام  هک  دراد  تلع  هچ  هک : دندومن 

. دیسانشیمن ار  وا  هک 
. تسوت هناخ  رد  رد  وت  تجاح  هک  نک  نامگ  ینک  اعد  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

مدرم یگمه  زا  هک  دیاب  دنک ، اطع  وا  هب  دیامن  لاؤس  هک  یتجاح  ره  ادخ  زا  هک  دهاوخ  امـش  زا  یـسک  رگا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  ردو 
. دیامرفیم اطع  وا  هب  دنک  لاؤس  هچره  دبای  وا  لد  زا  ار  تلاح  نیا  ادخ  نوچ  سپ  دشاب . هتشادن  ادخریغ  زا  دیما  دشاب و  دیماان  سویأم و 
ار وا  مرک  هنازخ و  کُلم و  تعسو  دنادیم و  رتشیب  ار  یهاشداپ  تمظع  هک  ره  هک  تسا  رهاظ  مه  نیقولخم  زا  لاؤس  باب  رد  ینعم  نیا  و 

. دنکیم اطع  وا  هب  وا  ییاسانش  وا و  عقوتم  روخرد  زین  هاشداپ  و  دراد ، هدایز  وا  زا  اطع  عقوت  دنادیم  رتشیب 
. درادن نآ  لیصفت  شیاجنگ  هلاسر  نیا  تسا و  رایسب  نخس  باب  نیا  رد  و 

اما تسامندب . ناشیا  مرک  تلق  هلصوح و  یگنت  رابتعا  هب  نیقولخم  دزن  حاحلا  و  تساعد . رد  حاحلا  هغلابم و  تباجتـسا ، طیارـش  زا  مجنپ :
. دنیامن حاحلا  هغلابم و  لاؤس  رد  وا  دزن  هک  یهانتمان  تمحر  فطل و  تعسو  ببس  هب  درادیم  تسود  یلاعت  قح 

رگم دوخ  تجاح  رد  ادخ  رب  ینمؤم  هدنب  دیامنیمن  حاحلا  هک  هللاو  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هچنانچ 
. دروآیمرب ار  وا  تجاح  یلاعت  قح  هک  نیا 

يارب زا  و  لاؤس . رد  رگیدکی  رب  ار  مدرم  ندرک  حاحلا  درادیم  نمشد  هورکم و  یلاعت  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  و 
. دنیامن بلط  تسوا  دزن  هچنآ  زا  و  دنیامن ، لاؤس  وا  زا  هک  درادیم  تسود  هدیدنسپ و  ار  نیا  دوخ 

حاحلا سپ  ار ، یتجاح  یلاعت  قح  زا  دیامن  بلط  هک  ار  ياهدـنب  دـنک  محر  یلاعت  قح  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
. دوشن هاوخ  وا و  ياعد  دوشب  باجتسم  هاوخ  اعد ، رد  دیامن 

تجاح ندروآرب  ماقم  رد  هتـسویپ  یلاعت  قح  دـنکیم  اـعد  نوچ  هدـنب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداصلادـمحم  نب  رفعج  ترـضح  و 
. دنکن لاجعتسا  هک  مادام  تسوا 

هک درادیم  تسود  نکیلو  دننکیم ؛ اعد  ار  وا  هک  یماگنه  رد  دـنادیم  ار  دوخ  ناگدـنب  دارم  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. وا دزن  دننک  رکذ  دننک و  نایب  ار  دوخ  ياهتجاح 

هب ناـهنپ  ياـعد  و  دـنرادیم ، رتتسود  ندـیبلط  ار  تجاـح  یفخم  ناـمیرک ، هک  اریز  تساـعد . ندـینادرگ  یفخم  اـعد  بادآ  زا  مـشش :
. تسا رترود  ایر  زا  رتکیدزن و  صالخا 

ییامن و راهظا  هک  اعد  داتفه  زا  تسا  رتهب  يروآ  اج  هب  یفخم  هک  اعد  کـی  هک : تسا  لوقنم  اضرلایـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  هچناـنچ 
. يروآ اج  هب  هینالع 

زیچان روظنم  رگا  و  تسا . بوخ  زین  دنک  اعد  ناشیا  عماجم  رد  دیوجب و  نانمؤم  ياعد  هب  تناعتـسا  دشاب و  هتـشاد  یمیظع  تجاح  رگا  و 
ناـنمؤم و ساـفنا  تاـکرب  و  تسا . رتـهب  ندرک  اـعد  عماـجم  رد  دـشاب ، نمیا  اـیر  زا  دـشاب و  دوخ  ياـعد  ندرمـش  ریقح  دوـخ و  نتـسناد 

. تسا میظع  زوَف  ندینادرگ  لخاد  دوشیم  لزان  ناشیا  رب  هک  یماع  ياهتمحر  نایم  رد  ار  دوخ  تسا و  رایسب  ناشیا  تاعامتجا 
رگا و  تسا . باجتسم  ناشیا  ياعد  هتبلا  دننک ، اعد  دنوش و  عمج  هک  رفن  لهچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ 

و دنکیم . باجتـسم  ار  ناشیا  ياعد  یلاعت  قح  هتبلا  دنناوخب ، یتجاح  رد  ار  ادـخ  هبترم  هد  کی  ره  هک  رفن  راهچ  دـسرن  مه  هب  رفن  لهچ 
. دنادرگیم باجتسم  ار  شیاعد  رابج  زیزع  دنوادخ  هتبلا  دناوخب ، یتجاح  رد  هبترم  لهچ  ار  ادخ  رفن  کی  دنشابن و  رفن  راهچ  رگا 

هدش باجتـسم  ناشیا  ياعد  دنوشیم ، قرفتم  هک  یتقو  هک  نآ  رگم  اعد  يارب  دـنوشیمن  عمج  رفن  راهچ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. تسا
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. دنتفگیم نیمآ  ناشیا  و  درکیم ، اعد  دومرفیم و  عمج  ار  لافطا  نانز و  دادیم  ور  یتجاح  هک  ار  مردپ  هک : دومرف  و 
. دناکیرش باوث  رد  هدنیوگ  نیمآ  هددنناوخاعد و  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

لیخد تباجتـسا  رد  ار  اهناکم  اهنامز و  زا  یـضعب  یلاـعت  قح  هک  اریز  تساـعد . تباجتـسا  هنَظَم  هک  تسا  یتاـقوا  ندومن  تیاـعر  متفه :
. تسا هدینادرگ 

 - اههیاس ندـیدرگ  و  اهداب ، ندـیزو  دزن  تعاس  راهچ  رد  ار  اعد  دـییامن  بلط  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ 
ياـهرد هک  یتـسرد  هب  نیمز . رب  دوـش ، دیهـش  هک  ینمؤـم  نوـخ  زا  ياهرطق  لوا  نـتخیر  دزن  و  ناراـب ، ندـمآ  دزن  و  نیـشیپ ،-  لوا  ینعی 

. دنیاشگیم تاقوا  نیا  رد  ار  نامسآ 
زامن زا  دعب  و  رهظ ، زامن  زا  دعب  و  حبـص ، زامن  زا  دعب  و  رتَو ، زامن  رد  تسا : باجتـسم  لحم  راهچ  رد  اعد  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. ماش
ندمآ دزن  و  ناذا ، دزن  و  نآرق ، ندناوخ  دزن  تقو : راهچ  رد  ار  اعد  دیرامش  تمینغ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 

. تداهش يارب  فص  ود  ندرک  تاقالم  دزن  و  ناراب ،
. تساهرحس دیناوخب  ار  ادخ  هک  اهتقو  نیرتهب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

هدارا نیا  نوچ  و  دندومنیم . بلط  سمـش  لاوز  دزن  دنتـشاد ، یتجاح  بلط  هدارا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  و 
ار دوخ  تاـجاح  و  دـنتفریم ، دجـسم  هب  و  دـندرکیم ، وبـشوخ  یـشوخ  يوب  هب  ار  دوـخ  و  دـندرکیم ، قدـصت  يزیچ  لوا ، دـندومنیم 

. دندیبلطیم
سپ دنک . اعد  رایسب  هک  ار  ياهدنب  ره  درادیم  تسود  دوخ  ناگدنب  زا  یلاعت  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  و 

. باتفآ عولط  ات  رحس  رد  ندرک  اعد  هب  داب  امش  رب 
. دوشیم هدروآرب  میظع  ياهتجاح  و  دوشیم ، تمسق  اهیزور  و  دوشیم ، هدوشگ  نامسآ  ياهرد  هک  تسا  یتعاس  نیا  هک  یتسرد  هب 

، دناوخب ار  ادـخ  دـنک و  زامن  تعاس  نآ  رد  هک  دـبای  قیفوت  هک  ره  هک  تسه  یتعاس  بش  رد  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
. درذگب بش  سدُس  ردق  هب  ات  تسا  بش  فصن  زا  دعب  نآ  و  دشاب . هک  یبش  ره  رد  و  تسا ، باجتسم  شیاعد  هتبلا 

دزن و  ناراب ، ندمآ  دزن  و  بجاو ، زامن  زا  دعب  دوشیمن : بوجحم  ادخ  زا  هدنب  تجاح  هک  تسا  تقو  هس  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. نیمز رد  ادخ  ياهتجح  زا  هزجعم  ندش  رهاظ 

رد دیامن : بلط  تعاس  هس  رد  دشاب ، یتجاح  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  هک  ار  یسک  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
دوشیم و هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  دزویم و  تمحر  ياهداب  تقو  نآ  رد  هک  دوشیم  سمـش  لاوز  هک  یتعاس  و  هعمج ؛ زور  رد  یتعاس 

. حبص عولط  کیدزن  بش  رخآ  رد  تعاس  کی  و  دیآیم ؛ زاوآ  هب  سورخ  ددرگیم و  لزان  یهلا  تمحر 
لوبق ار  شاهبوت  ات  دـنک  هبوت  تقو  نیا  رد  هک  تسه  یـسک  ایآ  هک : یلاعت  قح  بناج  زا  دـننکیم  ادـن  کلم  ود  رحـس  رد  هک  یتسرد  هب 
یـسک ایآ  میزرمایب ؟ ار  شهانگ  ات  دـنک  شزرمآ  بلط  هک  تسه  یـسک  ایآ  مینک ؟ اطع  وا  هب  دـنک و  لاؤس  هک  تسه  یـسک  اـیآ  مینک ؟
دییامن بلط  و  ار ، ادـخ  یعاد  تقو  نآ  رد  دـییامن  تباجا  سپ  میروآرب ؟ ار  شتجاح  اـت  دـنک  ضرع  دـشاب و  هتـشاد  یتجاـح  هک  تسه 

هک تسا  یتعاس  نآ  و  تراجت . يارب  ندرک  اهرفـس  زا  يزور  رد  تسا  رتلیخد  نآ  هک  باـتفآ ، عولط  اـت  حبـص  عولط  نیباـم  رد  ار  يزور 
. دیامرفیم دوخ  ناگدنب  نایم  يزور  تمسق  ادخ 

ندناوخ دزن  و  ناذا ، دزن  و  هللالیبسیف ، داهج  دزن  و  ناراب ، ندمآ  دزن  تقو : جنپ  رد  دنیاشگیم  امش  يارب  ار  نامسآ  ياهرد  هک : دومرف  و 
. حبص عولط  دزن  و  باتفآ ، لاوز  دزن  و  نآرق ،

هبطخ زا  ماما  هک  تسا  یتقو  هعمج ، زور  رد  دوشیم  باجتـسم  اعد  تعاس  نآ  رد  هک  یتعاس  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
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. دنزیخرب زامن  هب  مدرم  هک  یتقو  ات  دوشیم ، غراف 
. باتفآ نتفر  ورف  ات  تسا  هعمج  زور  رخآ  رگید ، تعاس  و 

. تسا لاوز  لوا  تباجتسا ، تعاس  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
یلص لوسر  ترضح  زا  هک : دومرف  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  زا  و 
هتبلا دیامن  بلط  يزیچ  ادـخ  زا  تعاس  نآ  رد  هک  یناملـسم  ره  هک  تسه  یتعاس  هعمج  زور  رد  هک : دومرفیم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا 
ماـما ترـضح  سپ  دور . ورف  باـتفآ  صرق  فصن  هک  یتقو  هک : دومرف  تسا ؟ تعاـس  مادـک  هللا  لوسر  اـی  متفگ : دـیامرفیم . اـطع  وا  هب 

باـتفآ صرق  فصن  هک  ینیبب  نوچ  يدـنلب و  رب  ورب  هک : دومرفیم  دوخ  مـالغ  هب  همطاـف  ترـضح  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز 
. منک اعد  نم  هک  نک  مالعا  ارم  درک ، بورغ 

هک یشاب ؛ دوجس  رد  هک  یتقو  رد  ندرک  اعد  هب  داب  وت  رب  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و 
. تسا رتکیدزن  ادخ  هب  لاوحا  عیمج  زا  دوجس  رد  هدنب 

 ... اعد طیارش  رگید 

. تسا یگتسکش  تلذم و  یتدایز  عرضت و  اعد  بادآ  طیارش و  زا  متشه :
دوشیمن لصاح  تقر  ار  لد  هک  دینک ، اعد  دسر  مه  هب  تقر  ار  امش  هاگره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  هچنانچ 

. تسا تباجتسا  تمالع  نآ  و  دوش ؛ ادخ  هجوتم  ددرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  زا  هک  یتقو  رگم 
یهلا تمحر  هک  نک  مامتها  اعد  رد  سپ  دوش ، نایرگ  تنامشچ  دزرلب و  دیآ و  هریرعـشَق  هب  وت  ندب  نوچ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. تسا تباجا  ماگنه  هدیدرگ و  وت  هجوتم 
نک و دای  تمظع  یگرزب و  هب  ار  ادخ  لوا  سپ  یشاب ، هتشاد  ادخ  هب  یتجاح  ای  یشاب  فیاخ  يرما  زا  رگا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

یعس رادب و  هیرگ  هب  ار  دوخ  و  بلطب ، ار  دوخ  تجاح  تسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  و  تسا . راوازـس  هک  نانچ  نک  انث  وا  رب 
یماگنه رد  ادخ  هب  هدنب  تالاح  نیرتکیدزن  هک : دومرفیم  مردـپ  هک  یتسرد  هب  دـشاب . یـسگم  رـس  رادـقم  هب  هچرگا  ینک  هیرگ  هک  نک 

. دشاب نایرگ  دشاب و  هدجس  رد  هک  تسا 
هب ار  تسد  فک  دـشاب  اجر  تبغر و  ماگنه  رگا  هک : تسا  نآ  هربتعم  ثیداحا  قفاوم  اعد  تلاـح  رد  دـشابیم  تسد  هب  هک  یتاعرـضت  و 
هب ار  اهتـسد  تشپ  دـشاب  میب  فوخ و  تلاح  رگا  و  دـهد . تتـسد  هب  يزیچ  هک  يرادیم  یـسک  شیپ  تسد  هچناـنچ  ینک  نامـسآ  يوس 

تـشگنا عرـضت  تلاح  رد  و  مرادن . وت  زا  بلط  يور  لامعا ، يدب  ترثک  زا  ماهدـش و  دـیماان  دوخ  لامعا  زا  نم  ینعی : يرادیم  نامـسآ 
دزن مناراکوکین  زا  لامِـش و  باحـصا  زا  ای  منیمی  باحـصا  زا  هک  منادیمن  هک : یهدیم  تکرح  پچ  تسار و  بناج  هب  ار  تسار  هبابس 

. ناراکدب زا  ای  وت 
ای دبلط . یسک  زا  يزیچ  ماربا  هب  هک  یـسک  دننام  ینکیم ، تسپ  ینکیم و  دنلب  ار  پچ  تسد  هبابـس  تشگنا  عاطقنا  لتَبَت و  ماگنه  رد  و 

بابـسا و دوش و  رایـسب  هیرگ  هک  یماـگنه  رد  و  تشاذـگ . یهاوخ  تسپ  اـی  درک  یهاوـخ  دـنلب  ارم  هک  منادیمن  هک : تسا  نآ  هب  هراـشا 
، دناهداد ار  متجاح  ایوگ : هک  يربیم  شیپ  دوخ  يور  شیپ  زا  ای  ینکیم ، دنلب  دوخ  رـس  بناج  زا  ار  اهتـسد  ددرگ  رهاظ  تباجا  تامالع 

ناوـخ نایادـگ  اـب  يزاـینیب ، انغتـسا و  تمظع و  لـالج و  هبترم  نآ  اـب  یلاـعت  قـح  هک  نیبـب  زیزع  يا  مریگب . هک  مـنکیم  زارف  تـسد  و 
نیا هب  هدـینادرگ و  کیدزن  هچ  ار  دوخ  نأش ، تعفر  نآ  هب  هداد و  اهیخاتـسگ  هچ  تصخر  ار  ناـشیا  هدرک و  كولـس  وحن  هچ  شناـسحا 

ور دنیامنیم و  كولس  دوخ  راگدرورپ  اب  هناینغتسُم  هچ  یتسپ ، جایتحا و  تیاهن  اب  ناگدنب  و  هدناوخ ؛ دوخ  ییانـشآ  هب  ار  ناگدنب  لیاسو 
نامیئل نازجاـع و  هب  ور  دـننادرگیم و  ور  هدیـشک  راکدـب  راـکوکین و  يارب  ار  شناـسحا  ناوخ  هتـسویپ  هک  یمیرک  يدـنوادخ  نینچ  زا 
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. دننادرگیم مورحم  ار  دوخ  ادخ  ياهتمحر  زا  دنربیم و  تانکمم 
لوخد هک  دنادرگیم  دونـشخ  دوخ  زا  ار  هاگرد  نآ  نانابرد  نالواسی و  لوا  دشاب ، یگرزب  هاگرد  هب  یتجاح  هک  ار  یـسک  هک  نادب  مهن :

هک دیاب  دنانیکاسم . ارقف و  كولملا ، کلام  هاگرد  نانابرد  دوش . هدروآرب  رتدوز  شتجاح  دوش و  لصاح  یناسآ  هب  ار  وا  هاشداپ  سلجم 
دومرف هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  هچنانچ  دوش . هدروآرب  رتدوز  شتجاح  ات  دنکب  یقدصت  تجاح  بلط  زا  شیپ 
نانابرد هب  ياهوشر  دراد ؛ یهاشداپ  هب  یتجاح  رگا  و  دهدیم . يزیچ  وا  هب  دنبلطیم و  ار  بیبط  دوشیم  رامیب  امـش  زا  يدحا  هاگره  هک :

. رایسب هاوخ  مک و  هاوخ  دنکب ، یقدصت  دیاب  دشاب ، هتشاد  ادخ  هب  یتجاح  رگا  سپ  دهدیم .
ای هک  نیا  هب  دـنکیم  دوخ  تجاح  هلیـسو  ار  نارگید  تجاح  نامیرک  هاگرد  رد  هک  تسه  هاـگ  دراد ، یتجاـح  یـسک  رگا  هک  نآ  مهد :

بجوم ینعم  نیا  و  دراد ؛ دوخ  زا  هدایز  نارگید  نأش  هب  مامتها  وا  هک  دیآ  شوخ  ار  میرک  نآ  هک  درادیم  مدقم  ار  نارگید  تجاح  لوا 
نآ دوخ ، جایتحا  دوجو  اب  هک  دـنادب  میرک  ات  دـبلطیم  نارگید  يارب  دراد  دوخ  هک  یتجاح  نآ  هک  نآ  ای  تسوا . تجاح  ییاور  یتدایز 

نارگید نتـساوخ  تجاح  ماگنه  رد  هک  نآ  ای  دنک . اور  لمکا  هجو  رب  زین  وا  يارب  ار  تجاح  نآ  سپ  دـبلطیم . نارگید  يارب  ار  تجاح 
. دنکیم کیرش  دوخ  اب  ار 

دـسریم وا  هب  یناـسحا  هک  یتـقو  رد  ار  نارگید  دـشابن و  دوـخ  رکف  رد  نیمه  یمدآ  هک  تسا  ناـمیرک  عـبط  هدـنیاشوخ  زین  ینعم  نیا  و 
ار نارگید  تناعتـسا ، بلط  تدابع و  ضرع  رد  هک  تسا  هدومرف  ناگدنب  میلعت  نینچ  هحتاف  هروس  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دـنکن . شومارف 

دوخ صوصخم  دنکب و  ماع  ار  اعد  دنک  اعد  امش  زا  یکی  نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  و  دننک . کیرـش  دوخ  اب 
. دوشیم رتکیدزن  تباجتسا  هب  اعد  هک  دنادرگن ،

زا سپ  دنک ، اعد  ناشیا  يارب  زا  دراد و  مدقم  ار  نمؤم  لهج  هکره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. ددرگیم باجتسم  شیاعد  دنک ، اعد  دوخ  يارب 

. یبیاغ يارب  زا  یبیاغ  ياعد  زا  دوشیمن  باجتسم  رتدوز  ییاعد  چیه  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 
دوخ نمؤم  ردارب  يارب  زا  هک  تسا  ینمؤم  ياعد  تباجا ، هب  اهاعد  نیرتکیدزن  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  و 

يدرک اعد  دوخ  ردارب  يارب  زا  هچنآ  ربارب  ود  ادـخ  وت  يارب  زا  و  نیمآ . دـیوگیم : هک  وا  ياعد  هب  تسا  لکوم  یکلم  سپ  هناـبیاغ . دـنک 
. دیامرفیم اطع 

عفد ار  اـهالب  دوشیم و  يزور  یتداـیز  ثعاـب  ندرک  هناـبیاغ  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  زا  اـعد  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
. دنکیم

هک ینمؤم  ره  ددع  هب  ادخ  دنک ، اعد  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  زا  هک  ینمؤم  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 
رد ار  ياهدـنب  هک  یتسرد  هب  و  دـنادرگرب . وا  هب  تسا  هدرک  اعد  ناشیا  يارب  هچنآ  لثم  ایند ، رخآ  ات  لوا  زا  دـمآ  دـهوخ  تسا و  هتـشذگ 

نیا اراگدرورپ  هک : دنیوگ  تانمؤم  نانمؤم و  لاح  نآ  رد  دنرب . منهج  هب  هک  دنشک  ار  وا  هکئالم  سپ  دنرب ، منهج  هب  هک  دننک  رما  تمایق 
. دبای تاجن  ناشیا  تعافش  هب  وا  دنک و  وا  عیفش  ار  ناشیا  ادخ  سپ  وا . قح  رد  هد  تعافش  ار  ام  درکیم ؛ اعد  ام  يارب  ایند  رد  هدنب 

. درواین اج  هب  رتهب  وا  زا  ار  فوقو  سک  چـیه  هک  مدـید  تاـفرع  رد  ار  بدـنُج  نب  هللادـبع  تفگ : هک  تسا  لوقنم  مشاـه  نب  میهاربا  زا  و 
زا مدرم  نوچ  و  تخیریم . نیمز  رب  هک  يدح  هب  دوب  يراج  شیور  فرط  ود  رب  شاهدید  بآ  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ  هب  تسد  هتـسویپ 

يارب زا  رگم  مدرکن  اـعد  هک  هللاو  تفگ : ماهدـیدن . وت  فوقو  یبوـخ  هب  یفوـقو  زگره  هک : متفگ  وا  هب  دنتـشگرب ، دـندش و  غراـف  فوـقو 
اعد دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  هک  ره  هک : دومرفیم  هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  هک  اریز  دوخ . نمؤم  ناردارب 

ربارب رازهدص  هک  متـساوخن  و  يدرک . اعد  وا  يارب  زا  هچنآ  ربارب  رازهدص  داب  وت  يارب  زا  هک : دننک  ادـن  ار  وا  شرع  زا  وا ، تبیغ  رد  دـنک 
. هن ای  دوشیم  باجتسم  منادن  هک  یکی  يارب  منک  كرت  ار  نومضم  ققحم 
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اعد دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  ینمؤم  هک  دنونـشیم  هکئـالم  هک  هاـگره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 
وا يارب  زا  ریخ  ياـعد  دوخ . ردارب  يارب  زا  وت  یتسه  يردارب  وکین  هک : دـنیوگیم  وا  هب  دـنکیم ، داـی  یکین  هب  ار  وا  اـی  هناـبیاغ ، دـنکیم 
وت رب  و  يدرک . اعد  وا  يارب  زا  هچنآ  ربارب  ود  دومرف  اطع  وت  هب  یلاـعت  قح  ینکیم . داـی  یکین  هب  ار  وا  و  تسا . بیاـغ  وت  زا  وا  ینکیم و 

داـی يدـب  هب  ار  دوخ  ردارب  هک  دنونـشب  رگا  و  وا . رب  یتداـیز  لـضف و  تسار  وت  و  یتـفگ . اـنث  دوـخ  ردارب  رب  وـت  هچنآ  ربارب  ود  تفگ  اـنث 
یـسک نآ  يا  وا -  نیرفن  ییوگدب و  زا  تسیا  زاب  دوخ . ردارب  يارب  یتسه  يردارب  دب  هک : دنیوگیم  وا  هب  دنکیم  نیرفن  وا  رب  دنکیم و 

ار وت  ياهبیع  هک  نک  رکش  ار  ادخ  نک و  رظن  دوخ  بویع  هب  وش و  دوخ  لاوحا  هجوتم  و  تسا -  هدیشوپ  ار  وت  ياهبیع  ناهانگ و  ادخ  هک 
. دسانشیم وت  زا  هب  ار  دوخ  هدنب  ادخ  هک  نادب  و  تسا . هدیشوپ 

تـسا هدرک  ملظ  وا  رب  هک  یـسک  رب  دنک  نیرفن  وا  دوش و  عقاو  یـسک  رب  یملظ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
رگا دـنکیم . نیرفن  ار  وـت  ياهدرک و  ملظ  وا  رب  وـت  هک  دـنکیم  ناـمگ  هک  تسه  رگید  صخـش  هـک : دـیامرفیم  یلاـعت  هناحبـس و  قـح 

. دریگارف ار  ود  ره  نم  تمحر  وفع و  ات  منک  ریخأت  ار  ود  ره  یهاوخیم  رگا  و  منک ، باجتسم  ود  ره  ار  وا  ار و  وت  نیرفن  یهاوخیم 
دـنک و شیاتـس  مرک  دوـجو و  تمظع  يراوـگرزب و  هب  تجاـح ، ندـیبلط  زا  شیپ  ار  ادـخ  هـک  تـسا  نآ  اـعد  بادآ  هـلمج  زا  مهدزاـی :

ضرع یبلطم  هک  دوریم  یگرزب  دزن  هب  یسک  رگا  هچنانچ  دنک . رکـش  اهتمعن  نآ  رب  ار  وا  دنک و  دای  نارگید  رب  دوخ و  رب  ار  وا  ياهتمعن 
. دنکب وا  يراوگرزب  روخرد  یشیاتس  ار  وا  بلطم ، زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بادآ  هکلب  دنک ؛ بلطم  هب  عورش  ادتبا  هک  تسین  بادآ  زا  دنک ،
هب ار  دوـخ  هدوـمرف ، اـنث  دـمح و  تجاـح ، ضرع  زا  شیپ  هک  تسا  هدوـمرف  مـیلعت  ار  بادآ  نـیا  دـمح  هـمیرک  هروـس  رد  یلاـعت  قـح  و 

. هدرک ضرع  هجاحلاماما  هلیسو  هب  ار  تدابع  نآ ، زا  دعب  و  هدومرف ، شیاتس  تمحر  فطل و  تافص  ریاس  تیمیحر و  تینامحر و 
. هدومرف میلعت  ار  تیاده  تناعتسا و  بلط  نآ  زا  دعب  و  تسا . بسانم  ندینارذگ  دوخ  ییاناوت  روخرد  یناغمرا  ار  نابلط  تجاح  هک  اریز 
هک يدـنوادخ  وت  هک : تسا  یبـلط  نسح  و  تسا ؛ تمعن  دـیزم  بجوم  یهلا  هدـعو  قفاوم  ندومن  دوـخ  ياـهتمعن  رب  یهلا  دـمح  اـضیا  و 

: هک تسا  بلط  نسح  زین  ندرک  ای  نارگید  رب  ار  ادـخ  ياـهتمعن  و  تسین . دـیعب  ییاـمن  ناـسحا  زین  نونکا  رگا  ياهدرک ، ناـسحا  هتـسویپ 
يرثن ای  ياهدیصق  دوریم و  یگرزب  دزن  هب  یصخش  هچنانچ  ینک . ناسحا  زین  نم  هب  هک  تسا  راوازـس  ياهدرک  ناسحا  ملاع  همه  هب  نوچ 

. تسا دمحلا هللا  اهاعد  نیرتهب  هک : تسا  هدش  دراو  اذهل  و  دنک . مرک  زین  وا  رب  هک  دنکیم  دای  ار  وا  ياهمرک  دناوخیم و  وا  يارب 
عناوم عفر  بجوم  ات  درک  دیاب  ناهانگ  زا  رافغتسا  اعد  زا  شیپ  تسا ، تاداعـس  تاریخ و  زا  یمورحم  بجوم  یمدآ  ناهانگ  نوچ  اضیا  و 

. دوش هدروآرب  يدوز  هب  شتجاح  هک  دوش  لصاح  يدزیا  سدقم  بانج  هب  یبرق  ار  وا  انث  دمح و  هب  دوش و 
. تسا رایسب  ثیداحا  نیماضم  نیا  رب  و 

دومرف ترـضح  امرف . نم  میلعت  یعماج  ياعد  هک : دومن  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  لضَفُم  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 
: ینعی هدمح . نمل  هللا  عمـس  هک : دیوگیم  دنکیم . اعد  وت  يارب  دنکیم ، زامن  هک  ره  يدرک  یهلا  دمح  نوچ  هک  نکب ، یهلا  دـمح  هک :

. ار دوخ  ناگدننکدمح  ياعد  درک  باجتسم  ادخ 
هک دیاب  ترخآ ، ایند و  ياهتجاح  زا  دیامن  لاؤس  یتجاح  دوخ  دنوادخ  زا  هک  دهاوخ  امش  زا  یکی  هاگ  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. دبلطب ار  دوخ  تجاح  نآ  زا  دعب  دمحم . لآ  دمحم و  رب  تاولص  نایملاع و  دنوادخ  حدم  انث و  هب  دنک  ادتبا 
دوخ هانگ  هب  رارقا  سپ  نک ، رکش  اهتمعن و  رب  ار  وا  وگب  هانث  سپ  نک ، حدم  لامک  تافـص  هب  ار  ادخ  لوا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. دوخ ناهانگ  هب  رارقا  هب  رگم  دیآیمن  رد  هب  هانگ  زا  ياهدنب  چیه  هک  هللاو  نک . لاؤس  نآ  زا  دعب  نکب ،
زا یتجاح  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  دـییوگب . دوخ  راگدرورپ  يانث  دـمح و  دیـشاب  هتـشاد  یتجاح  هاگره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دیاتسب نخس  نآ  هب  ار  وا  هک  دراد  تردق  نآ  رب  هک  ار  ینانخس  نیرتهب  شیاتس ، زا  دنکیم  ایهم  وا  يارب  زا  دیامنیم ، بلط  یهاشداپ 
یتجاح ادـخ  زا  درک و  زامن  تعکر  ود  دـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم  لـخاد  یـصخش  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  و 
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انث ار  ادخ  نآ  زا  دعب  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دمآ و  يرگید  و  دوخ . دنوادخ  رب  درک  لیجعت  هدـنب  نیا  هک : دومرف  ترـضح  درک . لاؤس 
. دیامرفیم اطع  ادخ  هک  بلطب  ار  دوخ  تجاح  هک : دومرف  ترضح  داتسرف . ربمغیپ  رب  تاولص  تفگ و 

نیا بسانم  دراد ، یهاشداپ  هاگرد  هب  یتجاح  یسک  رگا  هک  اریز  تسا . دمحم  لآ  دمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  اعد  طیارش  زا  مهدزاود :
علطم هاشداپ  نآ  نوچ  دـننکن ، تعافـش  مه  ناشیا  رگا  و  دنـشاب . وا  عیفـش  ناشیا  اـت  دتـسرفب  هاـشداپ  نآ  ناـبرقم  يارب  ياهفحت  هک  تسا 

. دنکیم اور  ار  شتجاح  دیآیم و  شوخ  ار  وا  هدومرف ، شزاون  ار  وا  نابرقم  هداد و  هفحت  ناشیا  هب  هک  دوشیم 
دـشابن بلط  نآ  جاتحم  دنچره  ندیبلط  بلطم  وا  يارب  زا  ندرک و  وا  حدم  راوگرزب  نآ  دزن  تسا ، يراوگرزب  بوبحم  هک  یـسک  اضیا  و 

. ددرگیم اعد  یلوبق  بجوم  تاولص  بابسا ، نیا  هب  و  دنکیم . شیاتس  ار  وا  بوبحم  هک  دیآیم  شوخ  ار  راوگرزب  نآ  بوبحم ، نآ 
. میاهدرک نایب  هلماک  هفیحص  حرش  رد  ار  نخس  نیا  لیصفت  و  تشذگ ، يربک  تعافش  نایب  رد  باب  نیا  رد  یلماک  فیطل  هتکن  و 

دمحم رب  تاولص  ات  دوشیمن  باجتسم  و  نامسآ ، زا  تسا  بوجحم  اعد  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
. دنتسرفب دمحم  لآ  و 

الاب داتسرف  تاولص  نوچ  و  دنزیم ؛ لاب  هداتسیا  شرـس  يالاب  رب  اعد  دنکن  دای  ار  ربمغیپ  دنک و  اعد  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. دوریم

ار دوخ  تجاح  نآ  زا  دعب  دتـسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  لوا  دشاب  یتجاح  ادخ  هب  ار  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
لوبق ار  اعد  فرط  ود  هک  نیا  زا  تسا  رتمیرک  ادخ  هک  یتسرد  هب  دمحم . لآ  دمحم و  رب  تاولص  هب  دنک  متخ  ار  دوخ  ياعد  سپ  دبلطب .

. دوشیمن در  تسا و  لوبقم  هتبلا  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هک  اریز  دنک . در  ار  نایم  دیامرف و 
وا رب  یلاعت  قح  دتسرفب  ترضح  نآ  رب  تاولص  کی  هک  ره  هک  دیتسرف . تاولـص  وا  رب  رایـسب  دوش  روکذم  ربمغیپ  مان  نوچ  هک : دومرف  و 

. هکئالم زا  فص  رازه  رد  دتسرفب  تاولص  رازه 
. وا رب  هکئالم  ادخ و  تاولص  ببس  هب  دنتسرف  تاولص  وا  رب  هک  نآ  رگم  دنامن  یقلخ  چیه  و 

. دنرازیب وا  زا  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  تسا و  لفاغ  لهاج و  وا  دیامنن  تبغر  یتمحر  نینچ  هب  هک  یسک  سپ 
. دنکیم فرطرب  ار  قافن  نم  تیب  لها  نم و  رب  تاولص  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 
. دنادرگیم لیاز  ار  قافن  هک  نم  رب  تاولص  هب  دینک  دنلب  ار  دوخ  ياهادص  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 

دـص دمحم ، لاء  دمحم و  یلع  لص  بر  ای  دیوگب : هبترم  دـص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دشاب ایند  ياهتجاح  زا  تجاح  یس  هک  دوش ، هدروآرب  وا  تجاح 

ار یصخش  هک  یتسرد  هب  و  تسین . دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  زا  رتنیگنـس  لامعا  نازیم  رد  یلمع  چیه  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 
وا نازیم  رد  ار  دوـخ  رب  تاولـص  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  دـیآیم . کبـس  دـنراذگیم ، نازیم  هـب  ار  شلاـمعا  تماـیق  رد 

. دنکیم یتدایز  شدب  لامعا  رب  دوشیم و  نیگنس  دراذگیم ،
ادخ هک  میامن  میلعت  يزیچ  ار  وت  یهاوخیم  هک : دومرف  هبایَس  نب  حابَص  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

دمحم و یلع  یلـص  مهللا  وگب : هبترم  دص  حبـص  زامن  زا  دعب  هک : دومرف  یلب . تفگ : دراد ؟ هاگن  منهج  شتآ  زا  ار  وت  يور  نآ  ببـس  هب 
. دراد هاگن  منهج  شتآ  یمرگ  زا  ار  وت  يور  ادخ  ات  دمحم ، لاء 

قح دتـسرفب ، تاولـص  نم  رب  هبترم  دـص  هعمج  زور  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. ترخآ تجاح  یس  ایند و  تجاح  یس  دروآرب ؛ ار  وا  تجاح  تصش  یلاعت 

ددـع هب  هکئالم  نامـسآ  زا  دـنوشیم  لزاـن  دوشیم  هعمج  بش  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
رب تاولـص  زا  ریغب  ار  یلمع  هبنـش  زور  ات  دنـسیونیمن  دنراد و  تسد  رد  هرقن  ياهحول  الط و  ياهملق  و  ناگچروم ، ددع  هب  ای  اوه  تارذ 
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. دیتسرفب تاولص  رایسب  زور  بش و  نیا  رد  سپ  دمحم . لآ  دمحم و 
دـص رگید  ياهزور  رد  دنتـسرفب و  تاولـص  هبترم  رازه  وا  تیب  لـها  دـمحم و  رب  هعمج  زور  ره  رد  هک  تسا  دـکؤم  تنـس  هک : دومرف  و 

. هبترم
. دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  تسین  رتهب  هعمج  زور  رد  یلمع  چیه  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  و 

نییـضرملا ءایـصوألا  دمحم  لاء  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیوگب : هعمج  زور  رد  رـصع  زا  دـعب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 
همان رد  هنـسح  رازهدـص  یلاعت  قح  هتاکرب ، هللا و  همحر  مهیلع و  هیلع و  مالـسلا  و  کتاکرب ، لضفأب  مهیلع  كراـب  و  کتاولـص ، لـضفأب 

. دنک دنلب  وا  يارب  هجرد  رازهدص  و  دروآرب ، ار  شتجاح  رازهدص  و  دیامرف ، وحم  ار  هانگ  رازهدص  و  دیامن ، تبث  شلمع 
لوبقم زور  نآ  رد  شلمع  و  دیامرف ، اطع  وا  هب  ياهنـسح  ياهدنب  ره  ددع  هب  ادخ  دـناوخب ، هبترم  تفه  رگا  هک : تسا  نآ  رگید  تیاور  و 

. دشاب عطاس  يرون  شمشچ  ود  نایم  رد  دوش  ثوعبم  تمایق  رد  نوچ  و  ددرگ ،
هک ار  کی  ره  و  هتاکرب . هللا و  همحر  مهداسجأ و  مهحاورأ و  یلع  مهیلع و  هیلع و  مالسلا  و  هک : تسه  یتدایز  نیا  ثیداحا  یضعب  رد  و 

. تسا بوخ  دنناوخب 
لآ دمحم و  رب  تاولـص  دهدب  ار  دوخ  ناهانگ  هرافک  هک  يزیچ  رب  دـشابن  رداق  هک  ره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  و 

. دنکشیم مهرد  ار  شناهانگ  هک  دتسرفب  رایسب  دمحم 
لآ دـمحم و  رب  تاولـص  هک  نآ  يارب  دـینادرگ  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  یلاعت  قح  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  یقن  یلع  ماـما  ترـضح  و 

. داتسرفیم رایسب  دمحم 
: هک دتـسرف  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  وحن  نیا  هب  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 
زا هتاکرب ، هللا و  همحر  مهیلع و  هیلع و  مالسلا  و  دمحم ، لاء  دمحم و  یلع  هقلخ  عیمج  هلسر و  هئایبنأ و  هتکئالم و  تاولـص  هللا و  تاولص 

. تسا هدوب  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دوش  كاپ  ناهانگ 
و نیملاعلا ، بر  هللادمحلا  دییوگب : دینک ، هسطع  نوچ  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  ياهدنس  هب  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 

. هتیب لهأ  دمحم و  یلع  هللا  یلص 
شتیب لها  ربمغیپ و  رب  تاولـص  دنکب و  یهلا  دـمح  دونـشب و  ار  یـسک  هسطع  يادـص  هک  یـسک  هک : تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دوشن التبم  مشچ  درد  نادند و  درد  هب  زگره  دتسرفب ،
نم لآ  رب  و  نم ، رب  دتـسرف  تاولـص  هک  ره  هک : دوـمرف  هک  تسا  لوـقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  رایـسب  ياهدنـس  هـب  و 

. دوشیم هدینش  هار  هلاس  دصناپ  زا  تشهب  يوب  هک  نآ  اب  دونشن  ار  تشهب  يوب  دتسرفن ، تاولص 
لیئربج هک  ار  وت  مهدیم  تراشب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هدوشگ وا  يارب  نامسآ  ياهرد  دتسرفب  نم  لآ  رب  تاولـص  نآ ، زا  دعب  دتـسرفب و  نم  رب  تاولـص  نم  تما  زا  هک  یـسک  هک  داد  ربخ  ارم 

قح و  دزیریم ؛ ناتخرد  زا  گرب  هچنانچ  دزیریم  شناهانگ  دـشاب  راکهانگ  رگا  و  دنتـسرفیم ، وا  رب  تاولـص  داتفه  هکئـالم ، دوشیم و 
يا هک : دـیامرفیم  هکئالم  هب  و  میامنیم . وت  تناعا  ددـم و  مدرک و  تباجا  ار  وت  کیدعـس ! نم و  هدـنب  يا  کیبل  هک : دـیامرفیم  یلاعت 
نم تیب  لها  رب  دتسرفب و  تاولص  نم  رب  رگا  و  متـسرفیم . وا  رب  تاولـص  دصتفه  نم  دیداتـسرف ؛ وا  رب  تاولـص  داتفه  امـش  نم ! هکئالم 
وت تباجا  کیدعـس . کیبل و ال  ال  هک : دـیامرف  یلاعت  قح  و  دـسر ؛ مه  هب  باجح  داـتفه  نامـسآ ، وا و  تاولـص  ناـیم  دتـسرفن ، تاولص 

قحلم ار  وا  ترتـع  نم  ربـمغیپ  هب  هک  نآ  رگم  دـیروایم ، ـالاب  ار  وا  ياـعد  نم ! هکئـالم  يا  میاـمنیمن . تناـعا  ددـم و  ار  وـت  مـنکیمن و 
. ارم تیب  لها  نم  هب  دنادرگ  قحلم  ات  تسا  باجح  رد  هتسویپ  وا  ياعد  سپ  دنادرگ .

بجاو نداتـسرف  راهطا  لآ  رب  وا و  رب  تاولـص  دوش  روکذـم  ترـضح  نآ  كرابم  مان  هک  تقو  ره  هک  تسا  نآ  هربتعم  ثیداحا  رهاـظ  و 
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. تسا
، دوش هدیزرمآ  شناهانگ  هک  دتسرفن  نم  رب  تاولص  موش و  روکذم  وا  دزن  نم  هک  یـسک  هک : دومرف  هک  تسا  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  و 

. یهلا تمحر  زا  تسا  رود  وا  سپ 
. دتسرفن نم  رب  تاولص  موش و  روکذم  وا  دزن  نم  هک  تسا  یسک  نالیخب  نیرتدب  لیخب و  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. تسا هدرک  مگ  ار  تشهب  هار  دنک  شومارف  ارم  تاولص  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
دنتفرگ ترضح  مداد . مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تسد  هب  یلُگ  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ینَهُج  کلام  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

: دیوگب دراذگ و  شنامـشچ  رب  دنک و  وب  دریگب و  ار  یلگ  هک  ره  هک : دندومرف  نآ  زا  دعب  دنتـشاذگ و  دوخ  ياههدـید  رب  دـندرک و  وب  و 
. دزرمایب ار  وا  ادخ  هتشاذگن ، نیمز  رب  ار  لگ  نآ  زونه  دمحم ، لاء  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

اهاعد زا  یضعب  ندشن  باجتسم  ببس  نایب  رد  میس : مجن 

یهلا هدـعو  رد  فلُخ  هتبلا  دـنادرگ ، باجتـسم  ار  دوخ  ناگدـنب  ياـهاعد  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  یلاـعت  هناحبـس و  قح  نوـچ  هک  نادـب 
: تفگ ناوتیم  باوج  هجو  دنچ  هب  دوشیمن و  رهاظ  شتباجتسا  رثا  اهاعد  زا  یضعب  هک  نیا  سپ  دشابیمن .

هدومرف هک  ياهدعو  سپ  دـشابیم . تحلـصم  تمکح و  هب  طونم  هتبلا  وا  ياهراک  تسا  میلع  میکح  یلاعت  قح  نوچ  هک  نآ  لوا : هجو ] ]
دبلطیم يزیچ  نم  زا  هکره  هک : دیوگ  یمیرک  رگا  هچنانچ  منکیم . باجتسم  دشاب  امش  تحلصم  رگا  ینعی : تسا ، تمکح  هب  طورشم 

، دنادن ار  اهنآ  ررض  لئاس  نآ  و  مروخب ، هک  هدب  ار  یلتاق  رهز  ای  هدب ، نم  تسد  هب  ياهدنشک  یعفا  دیوگ  دیایب و  یصخش  و  منکیم ، اطع 
تـسا رهاظ  و  تسا . روج  ندرک  اطع  هکلب  تسا ؛ بسنا  مرک  هب  یلاح  نینچ  رد  ندرکن  اطع  هتبلا  ددرگ ، وا  كـاله  بجوم  وا  هب  نداد  و 

نیدـباعلانیز ماـما  ترـضح  و  دـنیامنیم . لاؤس  تلاـهج  يور  زا  دـننادیمن و  تسا و  ناـشیا  ررـض  بجوم  قیـالخ  ياـهوزرآ  رثکا  هک 
ار وا  تمکح  دزاسیمن  لدبتم  هک  يدنوادخ  يا  هک : هدومرف  هراشا  ینعم  نیا  هب  هلماک  هفیحـص  تاجاح  بلط  ياعد  رد  هیلع  هللا  تاولص 

. اههلیسو
لمع هب  یلاـعت  قـح  هتبلا  تسا  نآ  رد  ناگدـنب  حالـص  هچره  هک  اریز  دراد ؛ هدـیاف  هچ  اـعد  دـشاب  نینچ  هاـگره  هـک : دـیوگ  یـسک  رگا 

. دشاب اعد  هب  طورشم  تحلصم  و  دشابن ، وا  ياطع  رد  تحلصم  اعد  نودب  يرما  کی  هک  تسا  نکمم  هک : مییوگیم  باوج  دروآیم ؟
یضعب و  دیامرفیم . تمارک  اعد  نودب  ار  نآ  تسه ؛ نآ  ياطع  رد  تحلصم  اعد  نودب  هک  تسا  نآ  یـضعب  تسا : مسق  هس  رب  روما  سپ 

، تسه نآ  ياطع  رد  تحلصم  اعد  اب  هک  تسه  یضعب  و  دیامرفیم . عنم  اقلطم  ار  نآ  تسین ؛ نآ  نداد  رد  تحلـصم  زین  اعد  اب  هک  تسه 
دیاب درک  دـناوتیمن  دوخ  لقع  هب  روما  نیا  نایم  زیمت  یمدآ  نوچ  و  تساعد . هب  فوقوم  شیاطع  يرما  نینچ  تسین ؛ تحلـصم  اعدیب  و 

وا حالـص  هتبلا  هک  دـنادب  دوشن و  سویأم  اعد  زا  دوشن  لصاح  رگا  و  دـنکب ، اعد  دـناد  بوخ  دوخ  لقع  هب  هک  هلَمَتُحم  روما  عیمج  رد  هک 
برق بجوم  و  اهتدابع ، نیرتهب  تسا  یتدابع  ندرک  اعد  لـصا  هک  نآ  اـب  هدرکن . باجتـسم  ار  شیاـعد  یلاـعت  قح  هک  هدوبن  زیچ  نآ  رد 

. دوشیم
. تسا تدابع  اعد  هک  یتسرد  هب  دش . دهاوخ  تسا  هدش  ردقم  هچنآ  هک : وگم  نک و  اعد  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هچنانچ 

. دش دهاوخ  روکذم  هللاءاشنا  نیا  زا  دعب  مالک  نیا  لیصفت  و 
فرطرب عناوم  نآ  دـیاین و  لمع  هب  طیارـش  نآ  ات  هک  دـشابیم  دـنچ  یعناـم  دـشابیم و  دـنچ  یطرـش  ار  زیچره  هک  تسا  نآ  میود : هجو 

هک تسه  طیارـش  ار  زامن  مزرمایب . ار  امـش  ات  دـینک  زامن  هک : هدومرف  یلاعت  قح  هک  نآ  لثم  دوشیمن . بترتم  لـعف  نآ  رب  ياهرمث  دوشن ،
و تسین . شزرمآ  قحتـسم  تسا و  هدرکن  زامن  دـنکب  وضویب  زامن  یـسک  رگا  سپ  تسین . لوبقم  دروآ  لـمع  هب  طیارـش  نآ  نودـب  رگا 

دروآ اج  هب  ار  حیابق  عیمج  دنک و  زامن  یـسک  رگا  تسا . برق  بجوم  زامن  هک  دناهدومرف  هچنانچ  درادیم  ریثأت  زا  دنچ ، یعنام  نینچمه 
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. برق رد  زامن  ریثأت  زا  تسا  عنام  تسا  نامرح  دُعب و  بجوم  هک  حیابق  نآ  ریثأت 
اج هب  دشاب  وا  لمع  یفانم  هک  يزیچ  دنروخب و  تسا  ررقم  هک  یطیارش  اب  رگا  ینعی  تسا ، لهسُم  دنویر  هک  دیوگ  یبیبط  رگا  نینچمه  و 

یفانم هک  كایرت  لاقثم  کی  اب  ای  تسا ، نآ  لمع  طیارـش  زا  یکی  هک  قحَـس  نودب  ار  دنویر  یـسک  رگا  سپ  دـنکیم . لاهـسا  دـنرواین ،
. دوب دهاوخ  هدشن  اطخ  بیبط  هتفگ  دنکن ، لمع  دروخب و  تسا  نآ  لمع 

ندروخ یـصاعم و  كرت  تدابع و  یـسانشادخ و  مامتها و  يراز و  عرـضت و  زا  یتسناد : اـقباس  هچناـنچ  تسه ، طیارـش  ار  اـعد  نینچمه 
شیاعد دنک و  لالخا  هک  اهنآ  زا  کی  ره  هب  سپ  تشذگ . هک  یعناوم  عفر  طیارش و  زا  اهنیا  ریغ  تاولـص و  انث و  دمح و  میدقت  لالح و 
هتسویپ حوضو  هب  دش  روکذم  طیارش  باب  رد  اقباس  هک  یثیداحا  نمض  رد  ینعم  نیا  نوچ  و  درادن . یهلا  هدعو  اب  تافانم  دوشن  باجتسم 

. مییامنیم افتکا  نیمه  هب  و 
رد هک  نیا  يارب  ای  دنادیم ؛ نآ  ریخأت  رد  تحلـصم  دـیامرفیم و  باجتـسم  ار  ییاعد  یلاعت  قح  هک  تسه  هاگ  هک  تسا  نآ  میـس : هجو 

ار وا  تجاح  يدوز  هب  رگا  و  ددرگ ، هدایز  برق  بتارم  رد  وا  تاجرد  دـنک و  اعد  وا  هک  دـهاوخیم  ای  دـناسریم ، ررـض  وا  هب  تقو  نیا 
نیدنچ زا  دعب  و  دننادرگ ، باجتسم  ار  ینمؤم  تجاح  هک  دشاب  اسب  و  ددرگیمن . زیاف  هیلاع  تاجرد  نآ  هب  و  دنکیم ، اعد  كرت  دروآرب 

. دنهدب وا  هب  لاس 
وا هب  ندیناسر  رد  دوش و  باجتسم  یـسک  ياعد  هک  دوشیم  ایآ  هک : دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 

. لاس تسیب  ات  یلب ؛ هک : دومرف  دوش ؟ ریخأت 
امـش ياـعد  هک : دومرف  یلاـعت  قح  دـندرک و  نیرفن  شموـق  نوـعرف و  رب  نوراـه  یـسوم و  هک  یتـقو  زا  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تشذگ لاس  لهچ  درک  كاله  ار  نوعرف  ادخ  هک  یتقو  ات  دش  باجتسم 
زا هک  تسا  لاس  نیدنچ  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تمدخ  هب  رصن  یبا  نبا  هک  تسا  لوقنم  حیحص  دنـس  هب  و 

راهنیز دمحا  يا  هک : دومرف  ترضح  هدیسر . مه  هب  يزیچ  ملد  رد  تجاح  نیا  ندش  رید  زا  دوشیمن و  اور  منکیم و  لاؤس  یتجاح  ادخ 
: هک دومرفیم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک  یتسرد  هب  دنادرگ . دیماان  ادخ  تمحر  زا  ار  وت  هک  هدم  هار  دوخ  رب  ار  ناطیـش  هک 

ندینـش درادیم  تسود  هک  نیا  يارب  ار ، وا  تباجتـسا  دیامنیم  ریخأت  ادخ  دـیامنیم و  لاؤس  یتجاح  یلاعت  قح  زا  نمؤم  هک  یتسرد  هب 
. ار وا  يراز  هلان و  اعد و  زاوآ 

هب ترخآ  رد  و  ایند ، رد  دـیامرفیم  عنم  نانمؤم  زا  دـنکیم و  ریخأت  ادـخ  هچنآ  هک  هللاو  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  سپ 
دومرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  یتسرد  هب  دهدیم . ناشیا  هب  ایند  رد  هچنآ  زا  ناشیا  يارب  زا  تسا  رتهب  دهدیم  ناشیا 

هب هک  نیمه  هک  دشابن  نینچ  و  الب . تدش و  تقو  رد  دـشاب  وا  ياعد  لثم  اخر  تمعن و  ماگنه  رد  نمؤم  ياعد  هک  تسا  نیا  راوازـس  هک :
تلزنم هبتر و  ار  اعد  هک  یتسرد  هب  دوشن . لصاح  لالم  اعد  زا  زگره  ار  نمؤم  هک  دیاب  سپ  دنک . مک  ار  اعد  دوش و  تسـس  دننک  اطع  وا 

. ندرک محر  هلص  و  ندومن ، لالح  بلط  و  اهیگنت ، اهالب و  رد  ندرک  ربص  هب  داب  وت  رب  و  تسه . ادخ  دزن  میظع 
، دنکیم عطق  ام  زا  هک  یسک  اب  مینکیم  هلص  تیب  لها  ام  هک  یتسرد  هب  مدرم . اب  ندرک  هضراعم  ندومن و  توادع  زا  زیهرپب  هک  راهنیز  و 
رد تمعن  بحاص  هک  نادب  و  مییامنیم . هدهاشم  وکین  تبقاع  رما  نیا  رد  هک  هللاو  سپ  دنکیم . يدب  ام  اب  هک  یسک  اب  مینکیم  ناسحا  و 

تمعن نوچ  و  دش . دهاوخ  لهس  وا  رظن  رد  یهلا  تمعن  درک و  دهاوخ  لاؤس  نآ  ریغ  يزیچ  رگید  دننک  اطع  وا  هب  دنک و  یلاؤس  رگا  ایند 
دوش و هتفیرف  هک  تسه  نآ  میب  و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  ادخ  هک  یقوقح  تهج  هب  تسه  میظع  رطخ  ار  وا  دش ، رایـسب  یناملـسم  رب  یهلا 

. ددرگ وا  نایغط  بجوم  دیامنن و  ادا  ار  یهلا  قوقح 
هب منکن  دامتعا  وت  هدومرف  هب  رگا  مدرگ ! وت  يادـف  متفگ : درک ؟ یهاوخ  نم  هتفگ  رب  داـمتعا  میوگب  وت  هب  ینخـس  نم  رگا  هک  نم  هب  وگب 
هب شاـب . هتـشاد  رتـشیب  ادـخ  هدومرف  هب  داـمتعا  سپ  هک : دومرف  قلخ ؟ رب  ییادـخ  تجح  وت  هک  نآ  لاـح  درک و  مهاوخ  داـمتعا  هک  هتفگ 
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هب نم  هک  وگب  نم ، لاـح )  ) زا دـنیامن  لاؤس  وت  زا  ناگدـنب  نوچ  هک : تسا  هدومرفن  ادـخ  اـیآ  تسا . هدرک  هدـعو  وت  هب  ادـخ  هک  یتسرد 
: هک دیامرفیم  و  یهلا . تمحر  زا  دیوشم  دیماان  هک : دیامرفیم  و  دناوخب ؟ ارم  هک  ياهدـننکاعد  ياعد  منکیم  باجتـسم  مکیدزن ؛ ناشیا 
. نارگید رب  دامتعا  زا  دشاب  هدایز  ادخ  رب  امش  دامتعا  هک  دیاب  سپ  رایسب . لضف  دوخ و  بناج  زا  میظع  ترفغم  ار  امش  دنکیم  هدعو  ادخ 

. دوش هدیزرمآ  امش  ناهانگ  ات  دوخ  دنوادخ  هب  کین  نامگ  زا  ریغب  دیهدم  هار  دوخ  رطاخ  رد  و 
ات دیامنیم  ریخأت  دیامرفیم و  باجتسم  ار  یصخش  ياعد  یلاعت  قح  هک  تسا  رایسب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. دنک اعد  هدایز  وا  ات  یتدم ،
نم هک : وا  هب  دـنالکوم  هک  کلم  ود  هب  دـیامرفیم  یلاعت  قح  سپ  دـنکیم ، اعد  ياهدـنب  هک  تسه  هاـگ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

هک تسه  هاگ  و  مونـشب . ار  وا  زاوآ  هک  مرادیم  تسود  نم  هک  دنک ، اعد  وا  ات  دیهدم  وا  هب  لاحلا  نکیلو  مدرک ؛ باجتـسم  ار  وا  تجاح 
. مرادیم نمشد  ار  وا  يادص  نم  هک  دیهدب ، ار  شتجاح  دوز  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  سپ  دنکیم ، اعد  ياهدنب 

هک دنکن ، لاجعتـسا  هک  مادام  تسا ، یلاعت  قح  تمحر  راودیما  تسوکین و  تلاح  ریخ و  اب  نمؤم  هتـسویپ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
اعد تدم  ردق  نیا  هک : دیوگ  هک  تسا  نآ  لاجعتـسا  هک : دومرف  دنک ؟ لاجعتـسا  هنوگچ  هک : تفگ  يوار  دنک . اعد  كرت  دوش و  دیماان 

. منیبیمن ار  تباجا  مدرک و 
تشذگیم سدقملاتیب  هوک  رد  نمحرلالیلخ  میهاربا  ترضح  يزور  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دنک ادیپ  دوخ  نادنفسوگ  يارب  یهاگارچ  هک 
غراف نوچ  و  تسا . ربش  هدزاود  شلوط  تسا و  زامن  لوغشم  یصخش  هک  دید  تفر . ادص  یپ  زا  دیسر . ششوگ  هب  یصخش  يادص  هاگان 

: هک دیسرپ  میهاربا  ترضح  نامسآ . يادخ  يارب  زا  تفگ : ینکیم ؟ زامن  هک  يارب  زا  ادخ  هدنب  يا  هک : دیـسرپ  وا  زا  لیلخ  ترـضح  دش 
؟ دیآیم تتسد  هب  اجک  زا  وت  كاروخ  هک : دیسرپ  هن . تفگ : تسا ؟ هدنام  یقاب  وت  موق  زا  یسک  وت  ریغب  ایآ 

هب هراـشا  تساـجک ؟ رد  تلزنم  هک : دوـمرف  منکیم . شاـعم  نآ  هب  ناتـسمز  رد  منکیم و  عـمج  ار  تخرد  نیا  هوـیم  ناتـسبات  رد  تـفگ :
بآ هار  ناـیم  رد  تفگ : میرب ؟ رـس  هب  وت  اـب  بشما  هک  يربیمن  دوخ  اـب  ارم  هک : دوـمرف  میهاربا  ترـضح  دوـب . ربارب  رد  هک  درک  یهوـک 

. موریم هار  بآ  يور  رب  تفگ : ییامنیم ؟ روبع  هنوگچ  وت  هک : دومرف  ترضح  تشذگ . ناوتیمن  هک  تسه  یمیظع 
تمارک وت  هب  هک  ناـنچ  مور  هار  بآ  يور  رب  هک  دـیامرفب  تمارک  نیا  مه  نم  هب  ادـخ  هک  دـیاش  ربـب ؛ دوـخ  اـب  ارم  هک : دوـمرف  ترـضح 

. هدومرف
هناخ هب  نوچ  دنتـشذگ . دندش و  ناور  بآ  يور  رب  ود  ره  دندیـسر  بآ  نآ  هب  نوچ  دنتفر . مه  اب  تفرگ و  ار  ترـضح  تسد  دباع  سپ 

رگیدـکی زا  ار  ناگدـنب  ملاـظم  هک  ازج  زور  هک : تـفگ  دـباع  تـسا ؟ رتـمیظع  زور  مادـک  هـک : دوـمرف  مـیهاربا  ترـضح  دندیـسر  دـباع 
. دنریگیم

هچ ارم  ياـعد  هک : تفگ  دـباع  دـنادرگ . نمیا  زور  نآ  رـش  زا  ار  اـم  هک  میناوـخب  ار  ادـخ  میرادرب و  تسد  هک  اـیب  هـک : دوـمرف  ترـضح 
هک یهاوخیم  هک : دومرف  میهاربا  ترـضح  تسا . هدـشن  باجتـسم  زونه  منکیم و  اعد  یبلطم  يارب  هک  تسا  لاس  هس  هک  هللاو  ینکیم ؟

ار وا  ياعد  درادیم  تسود  ار  هدـنب  نوچ  یلاـعت  قح  هک : دومرف  یلب . تفگ : دـناهدرک ؟ سبح  ار  وت  ياـعد  هچ  يارب  هک  مهد  ربخ  ار  وت 
ار ياهدـنب  نوچ  و  دـنک . عرـضت  دـیامن و  لاؤس  وا  سدـقم  بانج  زا  دـنک و  تاجانم  رایـسب  ار  وا  اـت  دروآیمنرب  دوز  دـیامنیم و  سبح 

. دنکن اعد  رگید  هک  دنکفایم  وا  لد  رد  يدیماان  ای  دنکیم  باجتسم  دوز  ار  شیاعد  درادیم  نمشد 
دوب و هلگ  نآ  اب  ییوروکین  يرـسپ  تشذـگ و  نم  رب  يدنفـسوگ  هلگ  يزور  هک : تفگ  دوب ؟ زیچ  هچ  وت  تجاـح  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب 
: هک مدرک  اـعد  نم  سپ  نمحرلالـیلخ . میهاربا  زا  تفگ : تسیک ؟ زا  نادنفـسوگ  نیا  هک : مدیـسرپ  تشاد . ییوبکـشُم  يوسیگ  رـسپ  نآ 
، میهاربا منم  هدـینادرگ . باجتـسم  ار  وت  ياعد  ادـخ  هک : دومرف  میهاربا  امنب . نم  هب  تسه  یتسود  یلیلخ و  نیمز  رد  ار  وت  رگا  ادـنوادخ 
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ررقم هحفاصم  دندش  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  نوچ  و  دندومرف ، هقناعم  وا  اب  ترـضح  سپ  نامحر . دـنوادخ  تسود 
. دش

هفَعاضُم فاعضا  دشابن ، نآ  رد  ناشیا  حالـص  دنبلط و  یتجاح  هک  ار  ناگدنب  زا  یـضعب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  تسا  نآ  مراهچ : هجو 
اور لمکا  هجو  رب  ار  ناشیا  تجاح  و  هدومرفن ، در  ار  ناـشیا  ياـعد  سپ  دـیامرفیم . تمارک  ناـشیا  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  تجاـح  نآ 

تمیق ناموت  رازهدص  هک  دنک  اطع  وا  هب  يرهاوج  ضوع  رد  هاشداپ  نآ  دیامن و  بلط  یسلَف  یهاشداپ  زا  یسک  رگا  هچنانچ  تسا . هدرک 
هدیبلط لئاس  نآ  هچنآ  فاعـضا  فاعـضا  هک  دننکیم  حدم  ار  وا  هکلب  تسا ؛ هدرک  در  ار  وا  تجاح  هک  دیوگیمن  لقاع  چیه  دـشاب ، نآ 

. هدومرف اطع  وا  هب 
یلاعت قح  زا  دـننادرگیم و  دوخ  رظن  روظنم  ار  هسیـسخ  بلاطم  نادان  نالئاس  لهاج و  نایادـگ  نیا  ناـهاشداپ ، هاـشداپ  هاـگرد  رد  سپ 

دننادیمن ار  اهنآ  ردق  و  دیامرفیم ، اطع  ربارب  رد  اصحا  دَعیب و  ياهتمحر  اهتنایب و  ياهتمعن  قالطالایلع  میرک  نآ  و  دنیامنیم ؛ لاؤس 
هیلاع بتارم  هعیفر و  تاجرد  دیامرفیم  تمارک  ناشیا  هب  ترخآ  رد  هچنآ  اما  دنیامنیم . تیاکـش  سیـسخ  بلطم  نآ  لوصح  مدع  زا  و 

. هدینادرگ انف  یتسین و  هصرع  ناماکان  ایند و  تاجاح  نامورحم  دزمان  هک  تسا  تشهب 
، دناوخیم ار  ادخ  یتجاح  رد  ياهدنب  هک  تسه  هاگ  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هچنانچ 

یلاعت قح  دوشیم  تمایق  زور  نوچ  سپ  میوا . ياعد  زاوآ و  قاتـشم  نم  هک  دینک  ریخأت  ار  وا  ياعد  تباجا  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  و 
رد و  ماهتخاس . ررقم  وت  يارب  ضوع  هب  ار  باوث  نالف  و  مدرک ، ریخأـت  ار  وت  تباـجا  اـیند و  رد  يدـناوخ  ارم  نم  هدـنب  يا  هک : دـیامرفیم 

يرایـسب زا  نمؤم  نآ  سپ  ماهداد . وت  هب  ضوع  هب  ار  میظع  باوث  نالف  و  مدرک ، ریخأت  ار  وت  تباـجا  يدـناوخ و  ارم  رگید  تجاـح  نـالف 
. دشیمن باجتسم  ایند  رد  نم  ياعد  چیه  یکشاک  هک  دنک  وزرآ  دیامن  هدهاشم  هک  اهباوث  اهاطع و 

. تساعد مزال  هک  تسا  یهانتمان  تالامک  برق و  بتارم  دیامرفیم  اطع  ایند  رد  هچنآ  اما  و 
ماد هب  و  دیامنیم ، ارادـم  ناشیا  لوهج  عبط  اب  ینابرهم  فطل و  تیاغ  يور  زا  ار  نادان  ناگدـنب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  نادـب  زیزع  يا 

یهاشداپ ار  يزاب  هیبشتالب  هچنانچ  دناشکیم . دوخ  يایربک  تحاس  هب  ار  ناشیا  تمکح ، يور  زا  ناشیا ، شکرـس  عبط  ياهـشهاوخ  هناد 
ياهدیاف چیه  منادرگیم ، تتزع  جوا  زابهش  مریگیم و  دوخ  تسد  رـس  رب  ار  وت  نم  هک  ایب  هک : دیوگ  وا  هب  لوا  رگا  دنک ، راکـش  دهاوخ 

اج شـشیوخ  تسد  يور  رب  دـش ، لـباق  نوـچ  دـنادرگیم و  دوـخ  ماد  يانـشآ  هناد ، همعط و  هب  ار  وا  لوا  هـکلب  دـنکیمن . وا  ریخـست  رد 
. ددرگیمرب يدوز  هب  دتسرفیم  هک  شیاج  ره  هب  دهدیم و 

هکلب دنکیمن . هدیاف  دیوگب ، وا  يارب  ناهرب  لیلد و  رازهدص  رگا  دتسرف ، قیاقح  مولع و  بسک  هب  هک  دهاوخار  یلفط  نابرهم  ردپ  رگا  و 
هب تفای ، ار  اهتمکح  قیاـقح و  مهف  تذـل  نوچ  دـنکیم ، انـشآ  بتکم  هب  نیرز  ياـبع  نیگنر و  ياـبق  هدـعو  زیوم و  زوج و  هب  ار  وا  لوا 

. تشاد ناوتیمن  زاب  لغش  نآ  زا  ار  وا  میظع  ياهتسایس 
رانید یندیشوپ و  یندروخ و  زا  ریغب  ياهرهب  یتذل و  یلامک و  یتلیضف و  نوچ  رورغم ، ناعبط  لفط  روعشلامیدع و  تاناویح  نیا  نینچمه 

ار ناشیا  لالج ، انغتـسا و  تمظع و  هبتر  تیاهن  اب  لازیال  میرک  قلطم و  میکح  دناهتفاین ، ینامـسج  تاذل  ریاس  مَشَح و  لیَخ و  مهرد و  و 
هک نآ  ات  دیبلطب ؛ نم  زا  ار  ماعط  يزبس  و  دیهاوخب ، نم  زا  ار  دوخ  شآ  کمن  و  دیبلطب ، نم  زا  دیهاوخ  هچره  هک  هدناوخ ، دوخ  هاگرد  هب 

تذل و  دندرگ ، زیاف  برق  ییانشآ و  هبترم  هب  یگناگیب ، تیاهن  اب  تاجانم  لسوت و  اعد و  يرایسب  زا  و  دنروآ ، وا  هاگرد  هب  ور  هار  نیا  زا 
. دنشاب هتشاد  وا  هب  ور  روما  عیمج  رد  هتفاترب  ور  قلخ  زا  و  دنبایب ، وا  تاجانم 

ترـضح برقم  یناـسفن  ياهـشهاوخ  هلیـسو  هب  دـناسریم و  دوخ  برق  تحاـس  هب  يزبـس  کـمن و  هناد  ماد و  هب  هک  اـهتنایب  مرک  یهز 
رگم روـفکل . هبرل  ناـسنالا  نا  تسا . هدـشن  هدروآرب  متجاـح  هک  تسا  ریگلد  اـی  دـنکیم  ههبـش  ناداـن  لـهاج  نآ  و  دـنادرگیم ؛ ینادزی 

ياهباوث و  ياهدرک ، تاجانم  كولملاکلام  اب  و  ياهدرک ، ادـخ  یگدـنب  نمـض ، نیا  رد  تسا و  تداـبع  ندرک  اـعد  لـصا  هک  ینادیمن 
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عمس هب  و  ياهدینادرگ ، دوخ  زارمه  سینا و  ار  ملاع  دنوادخ  و  ياهتـشاذگ ، رابج  دنوادخ  برق  طاسب  رب  اپ  و  ياهدومن ، لیـصحت  ترخآ 
. ياهدینش تعفر  شرع  زا  اهکیبل  نامیا  نیقی و 

ار یقیقح  بوبحم  نآ  ياهیزاون  هدنب  اهیرادلد و  يونـشب و  لد  شوگ  هب  ار  یناهن  ياهزار  یمهفب و  ار  نآ  تذـل  تاجانم و  ینعم  رگا  و 
سلجم لوخد  تصخر  رگا  درک . یهاوخ  مگ  ار -  دوخ  هکلب  ار -  دوخ  ياـهوزرآ  اـهتجاح و  ییاـمن ، كاردا  اـعد  عرـضت و  ماـگنه  رد 

مـسج تاهیه ! تاهیه ، ینکیم . شومارف  ار  دوخ  ياـهتجاح  ماـمت  ینیبب ، ناـشیا  زا  یتاـفتلا  مشچ  هشوگ  یباـیب و  اـیند  زجاـع  ناـهاشداپ 
نیازخ ياهدـیلک  دـناهداد و  تجاح  ضرع  هملاـکم و  تصخر  ههفاـشُم  هب  باـبرالابر  باـنج  اـب  ار  وا  هک  تسین  سب  نیمه  ار  یکاـخ 

هب ار  دوخ  ریخ  نکب و  اعد  وت  هک : دیامرفیم  هزعلابر  ترضح  و  دناهدیدرگ ؟ وا  حلاصم  روما و  لفکتم  دناهدرپس و  شنابز  هب  ار  تمحر 
رگا دـیامنیم . مکحت  دـنکیم و  یخاتـسگ  بانج  نآ  رب  دوخ  لماک  لـهج  صقاـن و  ملع  يور  زا  دـنکیم و  یـشکرس  وا  و  راذـگب ، نم 

ار وا  تجاح  هک : دیامرفیم  تزع  ترـضح  هک  دونـشب  ار  هرتاوتم  ثیداحا  نیا  هک  یـسک  هک  تسیاب  دوب  هدرکن  ناشیرپ  ار  اهلقع  تلفغ ،
تـسد رگید  دریمب و  لد  ماک  هب  قوش  زا  ندـماینرب ، تجاـح  یماـکان  رد  میوا  هلاـن  قاتـشم  مراد و  تسود  ار  وا  زاوآ  نم  هک  دـیروایمرب 

. دریگن یشهاوخ  ناماد  شناج 
یتعامج رکذ  هب  ار  ثحبم  نیا  مینکیم  متخ  هدرک ، رصتخم  ار  نخـس  تسا ، عیـسو  بلطم  تساسران و  ترابع  دش و  كزان  نخـس  نوچ 

. تسین باجتسم  ناشیا  ياعد  هک  یعمج  و  تسا ، باجتسم  ناشیا  ياعد  هک 
جح هب  هک  یـسک  تسا : باجتـسم  ناـشیا  ياـعد  هک  دـناسک  هـس  هـک : تـسا  لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب 
داهج هب  هک  یـسک  و  دننک . اعد  امـش  قح  رد  ات  دیـسرب  ناشناگدـنامزاب  لاوحا  هب  کین  سپ  تسا ؛ باجتـسم  شیاعد  دور  مارحلاهللاتیب 

دیروایم و مشخ  هب  ار  وا  سپ  تسا ؛ باجتـسم  شیاعد  دشاب  رامیب  هک  یـسک  و  ناشیا . لها  رد  دینک  تفالخ  وکین  سپ  دور ، هللالیبسیف 
. دینادرگم گنتلد 

ماما ياعد  ددرگیمن : بوجحم  ملاع  راگدرورپ  زا  هک  تساـعد  جـنپ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 
حلاص دنزرف  ياعد  و  دشاب ،) یتدم  زا  دعب  هچرگا  مشکیم  ماقتنا  وت  يارب  زا  هتبلا  هک  دـیامرفیم  وا  هب  یلاعت  قح   ) مولظم ياعد  و  لداع ،

: هک دیامرفیم  یلاعت  قح   ) هنابیاغ شنمؤم  ردارب  يارب  زا  نمؤم  ياعد  و  شدنزرف ، يارب  زا  حـلاص  ردـپ  ياعد  و  شردام ، ردـپ و  يارب  زا 
(. مدرک تمارک  وا  ربارب  ود  ار  وت 

هک نآ  ات  دـننارذگیم  اهباجح  زا  ار  وا  ياـعد  هک  مولظم  نیرفن  زا  دـیزیهرپب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
زا هک  ردپ  نیرفن  زا  دیزیهرپب  و  منکیم . باجتـسم  نم  هک  ار  وا  ياعد  دینک  دنلب  هک : دـیوگیم  دـیامرفیم و  رظن  نآ  يوس  هب  یلاعت  قح 

. تسا رتدنت  ریشمش 
دوشیم و هدوشگ  ناشیا  يارب  نامـسآ  ياهرد  هک  نآ  اـت  دوشیمن  در  ناـشیا  ياـعد  هک  دـناسک  راـهچ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
و ددرگرب ، ات  دشاب  هتفر  هرمع  هب  هک  یـسک  ياعد  و  ملاظ ، رب  مولظم  نیرفن  و  دنزرف ، يارب  زا  ردـپ  ياعد  دـسریم : شرع  هب  ناشیا  ياعد 

. دیامن راطفا  ات  رادهزور  ياعد 
يارب ردـپ  ياعد  ددرگیمن : بوجحم  یلاعت  قح  زا  هک  تساعد  هس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  و 

ار وا  هک  یـسک  يارب  مولظم  ياعد  و  ملاـظ ، رب  مولظم  نیرفن  و  ددرگ ؛ وا  قاـع  رگا  دـنزرف  رب  ردـپ  نیرفن  و  دـنک ، یکین  وا  هب  رگا  دـنزرف 
يارب دـشاب  هدرک  ناسحا  تاساوم و  وا  اب  هک  دـنک  اعد  ینمؤم  ردارب  قح  رد  هک  ینمؤم  ياعد  و  دریگب ؛ ملاـظ  زا  ار  وا  قح  دـنک و  يراـی 

رب تردق  وا  دشاب و  رطضم  دشاب و  هدش  وا  هب  جاتحم  هک  دنک  یسک  رب  نمؤم  هک  ینیرفن  و  مهیلع ، هللا  تاولص  لوسر  تیب  لها  يدونشخ 
. دنکن دشاب و  هتشاد  وا  هب  ناسحا  تاساوم و 

شنز قالط  یلاعت  قح  هک  يدرم  تسین : باجتسم  ناشیا  ياعد  هک  دناسک  جنپ  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
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؛ دنکیم نیرفن  وا  رب  دنکیمن و  دنک ، اهر  ار  وا  دهدب و  ار  وا  رهَم  هک  یلام  دراد  و  دـنکیم ، رازآ  ار  وا  نز  نآ  هتـشاذگ و  وا  تسد  هب  ار 
وا هب  ادـخ  هک  دـنک  اـعد  دزیرگب  رگید  راـب  نوـچ  اـی  دـنک ، نیرفن  وا  رب  دـشورفن و  ار  وا  و  دزیرگب ، هـبترم  هـس  شمـالغ  هـک  یـصخش  و 
هب یلام  هک  یـصخش  و  دیاین ؛ شرـس  رب  هک  دنک  اعد  و  درذگن ، دنت  درذگ و  هتـسکش  هدـش  مخ  راوید  ریز  رد  هک  یـصخش  و  دـنادرگرب ؛
رد و  دشاب ، هتـشاد  يزور  بلط  رب  تردق  هک  یـصخش  و  دناسر ؛ وا  هب  ار  شلام  ادـخ  هک  دـنک  اعد  و  دریگن ، هاوگ  دـهدب و  ضرق  یـسک 

. هدب يزور  ارم  ایادخ  هک : دیوگ  دنکن و  بلط  دنیشنب و  دوخ  هناخ 

شناگیاسمه نادناخ و  يارب  نمؤم  تاکرب 

. مهیف مادام  هلوح  رودلا  هتریود و  یف  هظفحی  هدلو و  دلو  هدلو و  دبعلا  حالصب  حلصی  هللا  نا  رذابأ  ای 
وا تمرح  و  ار ، شنادنزرف  نادنزرف  ار و  شنادنزرف  ياهدنب  یکین  حالـص و  ببـس  هب  دنکیم  حالـصا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
عفد ناـشیا  زا  ار  اـهالب  هک   ) تسا ناـشیا  ناـیم  رد  هک  ماداـم  وا  ناـگیاسمه  ياـههناخ  رد  وا و  ياـههناخ  لـها  رد  دـیامرفیم  تیاـعر  ار 

(. دنادرگیمن لزان  ناشیا  رب  ار  دوخ  باذع  و  دیامنیم ،
وا تکرب  هب  ادـخ  تسادـخ  هتـسیاش  هدـنب  هک  یـسک  هک  تسا ، یگدـنب  تدابع و  یکین و  حالـص و  رد  بیغرت  هفیرـش  تاملک  نیا  دافُم 
هب و  ددرگ ، دـیاع  وا  هب  ناشیا  یکین  هرمث  و  دـنامب ، یقاب  ترخآ  اـیند و  رد  شریخ  ماـن  هک  درادیم  یکین  حالـص و  هب  مه  ار  شنادـنزرف 

. دیامرفیم ناشیا  راید  زا  الب  عفد  ناکین  تکرب  هب  هکلب  دیامرفیم ؛ وا  ناگیاسمه  ناتسود و  ناشیوخ و  زا  الب  عفد  وا  تکرب 
دح زا  ناشیا  هک  ار  يرهـش  لها  دنیبیم  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 

لها يا  هک : دیامرفیم  ادن  ار  ناشیا  یلاعت  قح  دنتسه ، حلاص  نانمؤم  زا  سک  هس  رهش  نآ  رد  و  تیـصعم ، ینامرفان و  رد  دننکیم  زواجت 
! نم تیصعم 

نیمز و دوخ ، تدابع  یکین و  حالص و  هب  و  دنیامنیم ، یتسود  نم  لالح  لام  هب  رگیدکی  اب  هک  نانمؤم  نیا  دندوبیمن  امش  نایم  رد  رگا 
اورپ مینادرگیم و  لزان  امـش  رب  ار  دوخ  باذع  هنیآره  دنیامنیم ، رافغتـسا  نم  سرت  زا  اهرَحـس  رد  و  دـنرادیم ، رومعم  ارم  ياهدجـسم 

. مدرکیمن

بش زامن  تلیضف  رد 

اورظنا هکئالملل : کبر  لوقیف  یلـصی . مث  متقی ، مث  نذؤیف ، رفق ، ضرأ  یف  لجر  رفن : هثالثب  هکئالملا  یهابی  لج  زع و  کبر  نا  رذاـبأ  اـی 
نم ماق  لجر  و  مویلا . کلذ  نم  دغلا  یلا  هل  نورفغتسی  و  هءارو . نولصی  کلم  فلأ  نیعبس  لزنیف  يریغ . دحأ  هاری  یلصی و ال  يدبع ؛ یلا 

. دجاس وه  مان و  دجسف و  هدحو ، یلصف  لیللا 
. لتقی یتح  لتاقی  وه  تبثی  هباحصأ و  رفی  فحز  یف  لجر  و  دجاس . هدسج  يدنع و  هحور  يدبع : یلا  اورظنا  یلاعتلوقیف :

ناذا و اهنت  ینابایب  رد  هک  یـصخش  لوا ؛ رفن : هس  هب  هکئالم  اب  دـیامنیم  تاـهابم  وت  راوگرزب  زیزع و  راـگدرورپ  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
ریغ سک  چیه  درازگیم و  زامن  هک  نم  هدنب  يوس  هب  دینک  رظن  هک : دـیامرفیم  هکئالم  هب  وت  راگدرورپ  سپ  درازگ . زامن  دـیوگب و  هماقا 

يارب زا  دنرازگ و  زامن  وا  بقع  رد  هک  دتـسرفیم  ورف  ار  کلم  رازهداتفه  یلاعت  قح  سپ  درادن . عالطا  وا  زامن  رب  دنیبیمن و  ار  وا  نم  زا 
. زور نآ  يادرف  ات  دنیامن  رافغتسا  وا 

هب یلاعت  قح  لاح  نآ  رد  دربب . شباوخ  هدجس  رد  دور و  هدجـس  هب  سپ  اهنت . درازگب  بش  زامن  دزیخرب و  بش  رد  هک  یـصخش  میود ؛ و 
. تسا هدجس  رد  شندب  تسا و  نم  دزن  شحور  هک  نم  هدنب  يوس  هب  دینک  رظن  هک : دیامرفیم  هکئالم 

. دوش دیهش  ات  دنک  لاِتق  دنامب و  مدق  تباث  وا  دنزیرگب و  شناقیفر  دنک و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  یگنج  رد  هک  یصخش  میس ؛ و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  تسا . هدـش  دراو  تدابع  ندرک  ناهنپ  افخا و  حدـم  رد  ثیداحا  هک  نادـب 
زا هدنب  نوچ  ار  حلاص  لمع  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  و  تسا . رتشیب  شرجا  تسا  رتیفخم  تدابع  دـنچره  هک : تسا  لوقنم 

هدومرف هریخذ  هچنآ  اب  دشخب ؛ تنیز  ایند  رد  ار  وا  هک  دنادرگیم  رهاظ  مدرم  يارب  ار  نآ  هتبلا  ادخ  درادیم ، یفخم  دنکیم و  ناهنپ  قلخ 
زامن یلاـعت  هناحبـس و  قح  دزن  لاـمعا  نیرتبوبحم  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و  ترخآ . باوث  زا  وا  يارب  زا  تسا 

. دروآ اج  هب  لماک  ار  وضو  دزاسب و  وضو  ای  دنک  لسغ  یـصخش  هک  تسوکین  رایـسب  هچ  سپ  تسا . ناربمغیپ  تیـصو  رخآ  نآ  و  تسا ؛
. دنیبن ار  وا  یسنا  چیه  هک  دور  يرانک  هب  سپ 

لوط ار  هدجس  دنک و  هدجس  هاگره  هدنب  هک  یتسرد  هب  دوجـس . رد  یهاگ  تسا و  عوکر  رد  یهاگ  هک  ددرگ  علطم  وا  رب  یلاعت  قح  سپ 
هدجس زا  نم  دندرک و  هدجس  ناشیا  و  مدرک ؛ وا  نایصع  نم  دندومن و  ادخ  تعاطا  مدآ  نادنزرف  هالیواو ! هک : دنکیم  دایرف  ناطیش  دهد 

. مدرک ابا 
هک تسا  رتهب  ندرک  هینالع  نآ  ریغ  بجاو و  تاکز  بجاو و  زامن  دـننام  ار  هبجاو  تادابع  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  رایـسب  ثیداـحا  و 

و تسا ، بجاو  مزال  قح  نوچ  دـشابیمن  رایـسب  نآ  رد  ایر  اضیا  و  ددرگ . نارگید  تبغر  بجوم  دوشن و  تاـبجاو  كرت  هب  مهتم  یمدآ 
. دشابیمن ییایر  يرخف و  نادنچ  همزال  قوقح  يادا  رد 

تسا رتهب  شندرک  هینالع  هدینادرگ ، بجاو  ضرف و  ادخ  ار  هچره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هچنانچ 
هینالع دریگب و  شود  رب  ار  شلام  تاکز  یـسک  رگا  و  ندرک . هینالع  زا  تسا  رتهب  شندرک  ناهنپ  دـشاب  تنـس  هچره  و  ندرک ؛ ناهنپ  زا 

. دوب دهاوخ  لیمج  وکین و  هنیآره  دیامن ، تمسق 
تلیـضف ندروآ  اج  هب  عماجم  دـجاسم و  رد  نتخاـس و  عقاو  تعاـمج  هب  بجاو  زاـمن  اـصوصخ  تسا  رایـسب  ثیداـحا  نومـضم  نیا  رب  و 

باب زا  هک  تسا  نآ  دارم  ای  تسا ، تنـس  ياهتدابع  اهنآ  زا  دارم  تسا  هدش  عقاو  تدابع  يافخا  باب  رد  هک  یثیداحا  سپ  دراد . یهانتمان 
. دنکن اهنآ  هب  راختفا  دناونشن و  مدرم  هب  دوخ  هعمُس 

تنـس زامن  رد  هک  اریز  دومن . ناوتیمن  لمح  تنـس  زامن  رب  تسا  هماقا  ناذا و  رب  لمتـشم  نوچ  تسا  هدـش  دراو  ثیدـح  نیا  رد  هچنآ  و 
ار ادخ  ییاهنت  دوجو  اب  دـشاب و  هدـنام  اهنت  ییارحـص  نینچ  رد  هک  یتروص  رد  هک  نیا  رب  مینکیم  لمح  سپ  تسا . تعدـب  هماقا  ناذا و 
ار هکئالم  دیامرفیم و  وا  كرادت  هتفگ  هماقا  ناذا و  هک  نیا  ببس  هب  یلاعت  قح  دوش ، تدابع  هجوتم  طیارـش  بادآ و  اب  دنکن و  شومارف 
هب دـنک و  تعامج  كرت  هتـسناد  دوخ  یمدآ  هک  نیا  هن  دـشابن . مورحم  زین  تعامج  باوث  زا  اـت  دـننک  ادـتقا  وا  هب  هک  دتـسرفیم  وا  يارب 

. دنادرگ مورحم  تعامج  تلیضف  ار  دوخ  دشابن و  یسک  هک  دور  ییارحص 
اب نـتفگ  زار  ماـگنه  و  تساـهتنایب ، لـیاضف  رب  لمتــشم  و  تسادــخ ، ناتــسود  ناربـمغیپ و  هـقیرط  تنــس و  بـش  زاــمن  هـک  نادــب  و 

لامعا رد  دسریم ، مه  هب  رطاخ  رد  رایسب  قیوشت  يویند  لغاشم  هب  ندش  هجوتم  ببس  هب  زور  رد  ار  یمدآ  نوچ  و  تسا . تاجاحلایضاق 
رد یمدآ  نوچ  و  تسا . راوشد  نآ  رد  صـالخا  دـندرگیم  علطم  سک  نیا  لاـعفا  رب  زین  مدرم  نوچ  و  دـشابیم . رتـمک  بلق  روضح  زور 

یـسک نوچ  تسا و  رتناـسآ  بلق  روضح  تسا و  یلاـخ  سواـسو  تـالایخ و  زا  سفن  بش ، رخآ  رد  دزیخیمرب  نوچ  دـیباوخ ، بش  لوا 
هک الیق . موقأ  ائطو و  دـشأ  یه  لیللا  هئـشان  نا  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچناـنچ  تسا . رتکیدزن  صـالخا  هب  لـمع  تسین  علطم  نادـنچ 

: ای دوشیم ، ثداح  بش  رد  هک  یتداـبع  اـی :  ) دـیامنیم ماـیق  یهلا  تداـبع  هب  بش  رد  هک  یـسفن  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  نآ  شاهمجرت 
راوشد نتـساخرب  تدابع  هب  ندومن و  باوخ  كرت  نوچ   ) تسا رتراوشد  نآ  رد  ندیزرو  مدق  تابث  دنوشیم ) یـشان  بش  رد  هک  اهتعاس 
تـسا رتتسرد  شنخـس  و  ددرگیم ) يراج  ناـبز  رب  هچنآ  زا  دراد  ربخ  لد  تسا و  رتشیب  نآ  رد  ناـبز  اـب  لد  تقفاوم  هک  نآ  اـی  تسا ،

(. تسا رتقداص  دیامنیم  هک  ادخ  یگدنب  رد  صالخا  ياوعد  ینعی  )
شضرغ و  دوخ ، باوختخر  زا  دزیخرب  یمدآ  هک  تسا  نآ  دارم  هک : هدش  دراو  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هچنانچ 
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ار اهنآ  تذل  هک  تسه  اهتمحر  اهضیف و  اهرون و  بش  یکیرات  نآ  رد  ار  یلاعت  قح  هک  نآ  اب  دشابن  شروظنم  وا  ریغ  دشاب و  ادخ  ياضر 
. دنباییم نادبعتم 

نمؤم تزع  و  بش ، زاـمن  هب  تسوا  نتـساخرب  نمؤم  فرـش  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  راـهطا  همئا  یبـن و  زا  رایـسب  دـیناسا  هب  و 
. مدرم زا  تسا  دوخ  رش  نتشادزاب 

ناحلاص بأد  و  تسامـش ، ربمغیپ  تنـس  نآ  هک  یتسرد  هب  بش . زامن  هب  داب  امـش  رب  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. امش ياهندب  زا  تساهدرد  هدننک  عفد  و  تسامش ، زا  شیپ 

. ددرگیم يزور  دیزم  ببس  دنادرگیم و  وخشوخ  وبشوخ و  دنکیم و  دیفس  ار  ور  بش  زامن  هک : دومرف  و 
تنیز درازگیم  بش  رخآ  رد  هدـنب  هک  زاـمن  تعکر  تشه  تساـیند و  یناگدـنز  تنیز  نادـنزرف  لاـم و  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا ترخآ 
درک طارفا  درک و  يزیچیب  جایتحا و  زا  تیاکش  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

ترضح یلب . تفگ : يرازگیم ؟ بش  زامن  ایآ  هک : دندومرف  ترضح  دنک . تیاکش  یگنسرگ  زا  هک  دوب  کیدزن  هک  نآ  ات  تیاکـش  رد 
قح تسا . هنسرگ  زور  رد  منکیم و  بش  زامن  هک  دنکیم  يوعد  هک  یـسک  دیوگیم  غورد  هک : دندومرف  دندومن و  تافتلا  باحـصا  هب 

. تسا هدینادرگ  زور  توق  نماض  ار  بش  زامن  یلاعت 
و دوشیم ، راـگدرورپ  يدونـشخ  ببـس  و  تسا ، ندـب  تحـص  بجوم  بش  زاـمن  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

. تسا یهلا  تمحر  ندش  ضرعتم  و  تسا ، ناربمغیپ  قالخا  هب  کسمت 
هب ار  وا  دوـشیم و  بلاـغ  وا  رب  باوـخ  و  بش ، رد  دزیخیمرب  هدـنب  هک  تسه  هاـگ  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
هب دنیاشگیم و  ار  نامـسآ  ياهرد  هک  دیامرفیم  رما  یلاعت  قح  سپ  دبـسچیم . شاهنیـس  هب  شنَقَذ  دهدیم و  لیم  پچ  تسار و  بناج 

بجاو وا  رب  هک  يزیچ  رد  نم  هب  نتـسج  برقت  رد  دناسریم  دوخ  هب  تمحز  هچ  هک  نم  هدنب  يوس  هب  دـینک  رظن  هک : دـیامرفیم  هکئالم 
يا منک . دایز  ار  شیزور  ای  منادرگ ، هزاـت  ار  شاهبوت  اـی  مزرماـیب ، ار  شهاـنگ  اـی  هک : دراد  زیچ  هس  زا  یکی  دـیما  نم  زا  و  ماهدـینادرگن .

. مدرک تمارک  وا  هب  ار  هس  ره  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امش  هکئالم !
هدایز ار  يزور  و  دـنکیم ، وبـشوخ  ار  یمدآ  و  دـنکیم ، وکین  ار  قلخ  و  دـنکیم ، وکین  ار  ور  بش  زاـمن  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دهدیم الج  ار  مشچ  و  دنادرگیم ، لیاز  ار  اهمغ  و  دوشیم ، ضرق  يادا  ثعاب  و  دنکیم ،
ار نامـسآ  لها  دـننکیم ، بش  زامن  رد  نآرق  تئالت  دـننکیم و  بش  زامن  اههناخ  نآ  رد  هک  ییاـههناخ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دنهدیم ینشور  ار  نیمز  لها  نامسآ  ياههراتس  هچنانچ  دهدیم  ینشور 
دارم هک : دننکیم  فرطرب  ار  ناهانگ  اهیدب و  اهیکین ، تانسح و  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  هیآ  نآ  ریسفت  رد  دومرف  رگید  تیاور  هب  و 

. دنکیم فرطرب  ار  شزور  ناهانگ  دنکیم  نمؤم  هک  بش  زامن  هک  تسا  نیا 
زا صلاخ  دزیخرب  و  نانز ، ای  نادرم  زا  دیامرف  يزور  بش  زامن  ادخ  ار  هکره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
قح نایرگ ، مشچ  عوشخ و  اب  ندـب  اهیدـب و  زا  ملاس  لد  قداص و  تین  اب  دـنک  زاـمن  ادـخ  يارب  زا  دزاـسب و  لـماک  يوضو  ادـخ و  يارب 

کی و  دومن . دـناوتن  اصحا  ادـخ  ریغب  دنـشاب  هکئالم  زا  یفـص  ره  رد  هچنآ  ددـع  هک  دـیامرف  ررقم  هکئالم  زا  فص  ُهن  وا  بقع  رد  یلاعت 
. دسیونب تاجرد  وا  يارب  زا  هکئالم  نآ  ددع  هب  دوش ، غراف  نوچ  سپ  برغم . رد  رگید  فرط  دشاب و  قرشم  رد  یفص  ره  فرط 

دنک تولخ  دوخ  دنوادخ  دیس و  اب  کیرات  بش  نایم  رد  هدنب  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  رگید  دنس  هب  و 
راوگرزب لیلج  دنوادخ  برای ! برای ! دیوگ : هک  هاگره  و  دنادرگ . تباث  وا  لد  رد  يرون  یلاعت  قح  دـیوگب ، زار  دـنک و  تاجانم  وا  اب  و 

هکئالم هب  سپ  میامن . تیافک  ار  تروما  ات  نک  لکوت  نم  رب  و  منک ، اطع  ات  نک  لاؤس  نم  زا  نم ! هدـنب  يا  کـیبل  هک : دـیامرف  ادـن  ار  وا 
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هک یماگنه  رد  کیرات  بش  نایم  رد  هدـمآ  نم  هاـگرد  هب  اـهنت  تولخ و  هب  هک  نم  هدـنب  يوس  هب  دـینک  رظن  هکئـالم  يا  هک : دـیامرفیم 
. مدیزرمآ ار  وا  هانگ  هک  دیشاب  هاوگ  دناباوخ . رد  نالفاغ  دنالفاغ و  نم  زا  نولاَطب 

باوخ نم  تما  ناـکین  هک  مدرک  ناـمگ  هک  نآ  اـت  دومرفیم  تیـصو  بش  زاـمن  هب  ارم  هتـسویپ  لـیئربج  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دوش توف  ناشیا  زا  بش  زامن  ادابم  هک  درک  دنهاوخن 

زا ندومن  راـطفا  و  نمؤم ، ناردارب  ندرک  تاـقالم  اـیند : رد  تسا  ناـنمؤم  يداـش  حرف و  بجوـم  هک  تسا  زیچ  هس  یلع  اـی  هک : دوـمرف  و 
. بش رخآ  رد  ندرک  دجَهَت  و  هزور ،

یماگنه رد  درکیم  زامن  بش  رد  دیناروخیم و  مدرم  هب  رایسب  ماعط  هک  نیا  يارب  دینادرگ  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  یلاعت  قح  هک : دومرف  و 
. دندوب باوخ  رد  مدرم  هک 

هب وا  بش  هک  دیاب  دراد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
. رتو زامن  اب  رگم  دیاین  رس 

زا ماهدش  مورحم  نم  نینمؤملا  ریما  ای  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  و 
. تسا هدرک  دنب  رد  ار  وت  ناهانگ  هک  يدرم  وت  هک : دومرف  بش . زامن 

رد هچنآ  اـیند و  زا  نم  دزن  تسا  رتـبوبحم  منکب  بش  ناـیم  رد  هک  زاـمن  تعکر  ود  هک : دوـمرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  و 
. تسایند

نکم رایسب  باوخ  بش  رد  هک  راهنیز  هک : تفگ  ترضح  نآ  هب  نامیلس  ردام  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 
. دنادرگیم ریقف  تمایق  رد  ار  یمدآ  بش  رد  باوخ  يرایسب  هک 

بش و رد  ندرک  زامن  تلیـضف  زا  دمآ و  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
، صالخا يور  زا  دنک  زامن  ادخ  يارب  زا  ار  بش  کی  هد  هک  ره  ار ؛ وت  اب  تراشب  هک : دومرف  ترـضح  دومن . لاؤس  نآ  رد  ندناوخ  نآرق 
زا دیوریم  لین  دور  بآ  زا  هچنآ  ددع  هب  دیسیونب  هدنب  نیا  يارب  هک : دیامرف  هکئالم  هب  یلاعت  قح  دشاب ، یهلا  ياضر  ضحم  شـضرغ  و 

. دیوریم نیمز  يور  رب  هک  یغرَم  یخاش و  یُنب و  یتخرد و  ره  ددع  هب  و  گرب ، هناد و 
. دهد شتسار  تسد  هب  ار  شاهمان  تمایق  رد  دنادرگ و  باجتسم  ار  وا  ياعد  هد  یلاعت  قح  دنک  زامن  ار  بش  کی  هن  هک  یسک  و 

تـسرد تسار و  تین  اب  دـشاب و  هدـنام  تباث  گنج  رد  هک  يدیهـش  باوث  نایملاع  دـنوادخ  دـنک  زامن  ار  بش  کی  تشه  هک  یـسک  و 
. دیامرف تمارک  تعافش  تمایق  رد  شنارای  تیب و  لها  رد  ار  وا  دیامرف و  تمارک  وا  هب  دشاب  هدش  دیهش  ات  دشاب  هدرک  داهج 

. نانمیا اب  درذگب  طارص  زا  دشاب و  هدراهچ  بش  هام  دننام  شیور  دوش ، ثوعبم  شربق  زا  نوچ  دنک ، زامن  ار  بش  کی  تفه  هک  ره  و 
. دزرمایب ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  دسیونب و  ناراک  هبوت  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  زامن  ار  بش  کی  شش  هک  ره  و 
. دنادرگ نکاس  تشهب  رد  نمحرلالیلخ  میهاربا  هُبق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  زامن  ار  یبش  کی  جنپ  هک  ره  و 

تشهب لخاد  و  دنت ، داب  دننام  درذگب  طارص  زا  ات  دشاب  ناراگتـسر  نازیاف و  لوا  لخاد  تمایق  رد  دنک ، زامن  ار  بش  کی  راهچ  هک  ره  و 
. باسحیب دوش 

زا يرد  ره  زا  هک : دنیوگ  وا  هب  تمایق  رد  و  دیامنن . ادخ  دزن  وا  تلزنم  يوزرآ  هک  دنامن  یکلم  چیه  دـنک  زامن  ار  بش  کی  هس  هک  ره  و 
. وش لخاد  یهاوخیم  هک  تشهب  ياهرد 

نیا و  دـنکن ، يربارب  نآ  باوث  اب  دـنهد  وا  هب  دـننک و  الط  زا  رپ  ار  نیمز  يور  هبترم  داتفه  رگا  دـنک  زاـمن  بش  کـی  فصن  رد  هک  ره  و 
. لیعامسا نادنزرف  زا  هدنب  داتفه  ندرک  دازآ  زا  دشاب  رتهب  ادخ  دزن  لمع 

شرتمک هنسح  هک  جلاع  نابایب  گیر  ددع  هب  هنـسح  باوث و  زا  دیامرف  تمارک  وا  هب  یلاعت  قح  دنک  زامن  بش  کی  ثلث  ود  رد  هک  ره  و 
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. دشاب رتنیگنس  هبترم  هد  دحا  هوک  زا 
رکذ رد  یهاگ  دشاب و  دوجـس  رد  یهاگ  دشاب و  عوکر  رد  یهاگ  دیامن و  نآرق  توالت  یهاگ  هک  دنک  زامن  ار  مامت  بش  کی  هک  ره  و 
ردام زا  هک  يزور  دـنام  دـیآ  نوریب  ناهانگ  زا  نآ  ببـس  هب  هک  دـشاب  نآ  شرتمک  هک  دـنیامرف  اطع  وا  هب  باوث  زا  ردـق  نآ  دـشاب ، ادـخ 

. دننک دنلب  وا  يارب  زا  تاجرد  نآ  لثم  دنسیونب و  شلمع  همان  رد  تانسح  ادخ  قلخ  ددع  هب  و  هدش . دلوتم 
منهج شتآ  زا  يرازیب  تارب  و  دـهد ، هانپ  ربق  باذـع  زا  ار  وا  و  درادرب ، وا  لد  زا  ار  دـسح  هانگ و  و  دـنادرگ ، رونم  یلاعت  قح  ار  وا  ربق  و 

هب دـییامن  رظن  نم ! هکئالم  يا  هک : دـیامرف  هکئالم  هب  یلاعت  قح  و  دوش . روشحم  تمایق  لاوها  زا  نانمیا  اب  تمایق  رد  و  دـسیونب ، وا  يارب 
وا هب  تشهب  نآ  رد  دـینادرگ و  نکاس  سودرفلاهنج  رد  ار  وا  نم . يدونـشخ  بلط  يارب  درک  اـیحا  تداـبع  هب  ار  بش  کـی  هک  نم  هدـنب 

روطخ یسک  رطاخ  هب  دبای و  تذل  نآ  زا  اههدید  دشاب و  هتـشاد  نآ  شهاوخ  سوفن  هچنآ  عیمج  يرهـش  ره  رد  و  رهـش ، رازهدص  دیهدب 
. دوخ سدقم  بانج  برق  فالطلا و  دیزم  اهتمارک و  زا  ماهدرک  ایهم  وا  يارب  زانم  هچنآ  ياوس  دینک  ررقم  وا  يارب  دشاب . هدرکن 

. تسا رایسب  رابخا  باب  نیا  رد  و 
همحرلا و هیلع  ریقف  دلاو  و  دـنیامن . عوجر  اهنآ  هب  هک  دـیاب  تسا ؛ روکذـم  ثیدـح  اعد و  ياهباتک  رد  نآ  ياهاعد  بش و  زامن  تیفیک  و 
تایفیک و هجوتم  باتک  نیا  رد  رگا  و  دنیامن . لیـصحت  ار  اهنآ  هک  دیاب  دـناهدومن ؛ فیلأت  باب  نیا  رد  ریغـص  ریبک و  ياههلاسر  ناوضرلا 

. دشکیم لوط  هب  رایسب  میوش  تادابع  ماکحا 

تادامج يرایشه  رد 

کلذ حبـصأ  الا و  موق  هلزنی  لزنم  نم  ام  و  همایقلا . موی  اهب  هل  تدهـش  الا  ضرألا  عاقب  نم  هعقب  یف  هتهبج  لـعجی  لـجر  نم  اـم  رذاـبأ  اـی 
رکاذ هللا؟ کب  رم  له  یتراج  ای  اضعب : اهـضعب  يدانی  ضرألا  عاقب  الا و  حاور  حابـص و ال  نم  ام  رذابأ  ای  مهنعلی . وأ  مهیلع  یلـصی  لزنملا 

. اهتراج یلع  لضفلا  اهل  نأ  يرت  و  تجهتبا ، تزتها و  معن ، تلاق : اذاف  معن ، هلئاق : نمف  ادجاس هللا ؟ کیلع  هتهبج  عضو  دبع  وأ 
رب نیمز  هعقب  نآ  دهدیم  تداهـش  هک  نیارکگم  دراذگیمن  هدجـس  هب  نیمز  ياههعقب  زا  ياهعقب  رب  ار  دوخ  یناشیپ  سک  چیه  رذوبا  يا 

ناشیا رب  ای  لزنم  نآ  دوشیم ، حبـص  نوچ  هک  نیا  رگم  دنیآ  دورف  اجنآ  رد  هک  یعمج  هک  تسین  یلزنم  چیه  و  تمایق . زور  رد  وا  هدجس 
. دنشاب هدرک  نآ  يور  رب  ادخ  تیصعم  رگا  دنکیم  تنعل  ناشیا  رب  ای  دنشاب ، هدرک  نآ  رد  یهلا  تدابع  رگا  دتسرفیم  تاولص 

نم ناگیاسمه  يا  هک : دنکیم  ادن  ار  نارگید  اهنآ  زا  یضعب  نیمز  ياههعطق  اههعقب و  هک  نآ  رگم  تسین  ینیـسپ  حبـص و  چیه  رذوبا  يا 
سپ دنک ؟ هدجس  ادخ  يارب  زا  هک  تشاذگ  امش  يور  رب  ار  دوخ  ینیشیپ  ياهدنب  ای  ار ، یلاعت  قح  دنک  دای  هک  تشذگ  امـش  رب  سک  ایآ 

راـختفا دـنکیم و  يداـش  دـلابیم و  دوخ  رب  یلب ، دـیوگیم : هک  ینیمز  هعطق  نآ  سپ  یلب . دـنیوگیم : یـضعب  و  هن ، دـنیوگیم : یـضعب 
. هدش نآ  يور  رب  یهلا  تدابع  هک  نآ  ببس  هب  دهدیم  لیضفت  دوخ  ياههیاسمه  رب  ار  دوخ  دیامنیم و 

. دنرادیم رتشیب  وا  زا  ار  ادخ  یگدنب  تدابع و  ردق  دنرترایـشه و  وا  زا  تادامج  هک  هدینادرگ  رورغم  يوحن  هب  ار  یمدآ  تلفغ ، هک  نادب 
هدوب یفیعـض  روعـش  وحن  کـی  ار  تاداـمج  و  دـشاب ، شتقیقح  رب  لومحم  هک : نآ  لوا  دومن : ناوتیم  هجو  دـنچ  هب  راـبخا  نیا  هیجوت  و 

( تسوا دمح  هب  سبَلَتُم  و   ) دـنکیم حـیبست  هیزنت و  ار  یلاعت  قح  هک  نآ  رگم  تسین  زیچ  چـیه  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  دـشاب .
. دیمهفیمن ار  اهنآ  حیبست  امش  نکیلو 

. دنتفگیم نینچ  دنتشادیم  روعش  رگا  ینعی  دشاب . ریدقت  هجو  رب  نخس  نیا  هک : نآ  میود 
. دننکیم تدابع  دنانکاس و  نیمز  تاعطق  رد  هک  نج  نیحلاص  هکئالم و  زا  دشاب  اههعطق  نآ  لها  نیمز ، ياههعطق  زا  دارم  هک : نآ  میس 

کی رد  ار  هلفان  ياهزامن  یمدآ  هک : دومن  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
ياهاج رد  هک  تسا  نآ  رتهب  هکلب  هک : دومرف  ترـضح  دزاس ؟ عقاو  فلتخم  ياهناکم  رد  دـنک و  قیرفت  ای  تسا  رتهب  دروآ  اـج  هب  عضوم 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتعامج  ره  هک : تسا  لوقنم  هربتعم  دیناسا  هب  و  تمایق . زور  رد  دـنهدیم  تداهـش  وا  يارب  اهناکم  نیا  هک  اریز  دروآ ، اج  هب  فلتخم 
سلجم نآ  دنتـسرفن ، مهیلع  هللا  تاولـص  وا  راهطا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  دننکن و  دای  سلجم  نآ  رد  ار  ادخ  دنوش و  عمج  یـسلجم  رد 

. دیدرگ دهاوخ  ناشیا  لابو  ترسح و  بجوم  تمایق  رد 

نیمز ینادابآ  رب  ناسنا  لمع  ریثات  رد 

ملف هعفنم . اهنم  اوباصأ  الا  مداء  ونب  اهیتأی  هرجش  ضرألا  یف  نکت  مل  رجـشلا ، نم  اهیف  ام  قلخ  ضرألا و  قلخ  امل  هوانث  لج  هللا  نا  رذابأ  ای 
تبهذ و  ضرألا ، ترعـشقا  اولاق  املف  ادـلو . هللا  ذـختا  مهلوق : همیظعلا  هملکلاب  مداء  نیب  هرجف  ملکت  یتح  کلذـک ، رجـشلا  ضرألا و  لزت 

. راجشألا هعفنم 
هک دوبن  نیمز  رد  یتخرد  چـیه  ناتخرد ، زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  دومن  قلخ  و  دومرف ، قلخ  ار  نیمز  یلاعت  هناحبـس و  قح  نوچ  رذوبا  يا 
هک یماـگنه  اـت  دوـب  تعفنمرپ  نینچ  تخرد  نیمز و  هتـسویپ  و  دـنتفاییم . یتـعفنم  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دـنیآ  تخرد  نآ  دزن  هـب  مدآ  ینب 

سپ دراد . دنزرف  ادـخ  هک : دـنتفگ  هک  گرزب  يازـسان  میظع و  هملک  نآ  هب  دـندومن  ملکت  مدآ  ینب  ناراکبان ] ناراکهابت و  ناراکهانگ ، ]
. دش فرطرب  ناتخرد  عفن  دیزرلب و  دوخ  رب  نیمز  دنتفگ ، ار  نیا  نوچ 

نیا شاهمجرت  هک  ادلو . نمحرلل  اوعد  نأ  اده . لابجلا  رخت  ضرألا و  قشنت  هنم و  نرطفتی  تاومـسلا  داکت  هک : دیامرفیم  الع  لج و  قح 
اههوک و دنتفارد  و  دوش ، هتفاکـش  نیمز  و  نخـس ، نیا  تعانَـش ) تمظع و   ) زا دوش  هتفاکـش  مه  زا  اهنامـسآ  هک  تسا  کیدزن  هک : تسا 
رد هچره  هکلب  دریگب . دنزرف  هک  ار  يادخ  تسین  راوازـس  و  يدـنزرف . نامحر  دـنوادخ  يارب  دـندناوخ  هک  نآ  تهج  هب  دـنوش  هزیرهزیر 

دنتفگ دوهی  و  دنیادخ ؛ نارتخد  هکئالم  هک : دنتفگ  شیرق  رافک  ار  هعینـش  هملک  نیا  و  دنیوا . هدـنب  كولمم و  همه  تسا  نیمز  نامـسآ و 
. اریبک اولع  نوملاظلا  لوقی  امع  هللا  یلاعت  تسادخ . رسپ  یسیع  هک : دنتفگ  اراصن  و  تسادخ ؛ رسپ  ریَزُع  هک :

. تشاد ياهویم  هک  نآ  رگم  دومرفن  قلخ  ار  یتخرد  چیه  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
رارق ادخ  يارب  زا  کیرـش  نوچ  و  دش ؛ فرطرب  ناشهویم  ناتخرد  فصن  دوخ ، يارب  تسا  هتفرگ  دنزرف  ادخ  هک : دنتفگ  مدرم  نوچ  سپ 

. دندروآرب راخ  ناتخرد  دنداد 
رد لاس  لهچ  و  داتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

هـسینک رد  دیع  نآ  رد  هک  دنتـشاد  يدیع  ناشیا  و  دندرواین . نامیا  وا  هب  ناشیا  زا  کی  چـیه  دومن و  توعد  ار  ناشیا  دـنام و  ناشیا  نایم 
. دـیروایب ادـخ  هب  نامیا  هک : تفگ  ناـشیا  هب  تفر و  ناـشیا  هسینک  هب  ناـشیا  ياهدـیع  زا  یکی  رد  ربمغیپ  نآ  سپ  دـندشیم . عمج  دوخ 

درز ياههماج  زور  نآ  رد  و  ام . ياـههماج  گـنر  هب  دـهدب  اـم  هب  ياهویم  ادـخ  هک  نکب  اـعد  ییادـخ  ربمغیپ  وت  رگا  هک : دـنتفگ  ناـشیا 
یگمه ناشیا  و  داد . ولآدرز  هویم  دش و  زبس  بوچ  نآ  درک . اعد  دـینادرگ و  رـضاح  یکـشخ  بوچ  تفر و  ربمغیپ  نآ  دـندوب . هدیـشوپ 

و داتفایم . نوریب  نیریش  شناهد  زا  ولآدرز  نآ  هتـسه  ربمغیپ ، نآ  تسد  رب  دوش  ناملـسم  هک  تشاد  نیا  تین  دروخ و  هک  ره  دندروخ و 
. دمآیم نوریب  شناهد  زا  خلت  هتسه  دوشن  ناملسم  هک  تشاد  تین  هک  ره 

هچنانچ و  دنادرگیم . مورحم  يونعم  يروص و  ياهتمحر  زا  ار  دوخ  رادرک ، راتفگ و  ياهیدب  هب  یمدآ  هک : تسا  نیا  نانخس  نیا  لصاح 
زا هک  تالامک  ملع و  زا  يونعم  ياهتخرد  نینچمه  هدیدرگ ، كاشاخ  راخ و  رپ  هدش و  فرطرب  يرهاظ  ناتخرد  عفن  مدآینب  ياهیدـب  هب 

مدرم نایم  رد  ار  لـطاب  فوصت  ناطیـش ، هک  زور  نآ  زا  هچناـنچ  هدـیدرگ . هدـیاف  مک  هرمثیب و  دـیوریم  اههنیـس  نیتاـسب  اـهلد و  عرازم 
ملع تارجش  تارمث  زا  دیزرلب و  دوخ  رب  نایاناد  ياهلد  نیمز  دنتـسناد ، دحتم  یکاشاخ  سخ و  ره  اب  ار  يدزیا  سدقم  بانج  دروآرد و 

. دش لامک  مدرم ، نایم  رد  تلاهج  دندربن و  ياهرهب  ناشیا  ییاناد  و 
اهلـصأ هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  الثم  هللا  برـض  فیک  رت  ملا  هک : دیامرفیم  تخرد . هب  ار  وکین  نخـس  تسا  هدز  لثم  یلاعت  قح  هچنانچ 
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تسا نآ  شظفل  رهاظ  همجرت  هک  نورکذتی . مهلعل  سانلل  لاثمألا  هللا  برضی  اهبر و  نذاب  نیح  لک  اهلکأ  یتؤت  ءامسلایف . اهعرف  تباث و 
ییوکین بیط و  تخرد  هب  دـشاب ) قح  فراعم  نامیا و  هک   ) ار هزیکاـپ  هملک  تسا  هدز  یلثم  وت  راـگدرورپ  هنوگچ  هک  ینیبیمن  اـیآ  هک :
یماگنه ره  رد  ار  دوخ  هویم  دهدیم  هک  دشاب ،) هدش  هدیـشک  نامـسآ  بناج  هب  ای :  ) دشاب نامـسآ  رد  شخاش  دشاب و  مکحم  شخیب  هک 

نیا زا  دـعب  و  ار .) قـح  دـنبایب  و   ) دـنوش رکذـتم  هک  دـیاش  ناـمدرم ، يارب  اـهلثم  ادـخ  دـنزیم  و  شراـگدرورپ . هدارا  تیـشم و  نذا و  هب 
دنلب نیمز  يور  زا  هک  تسا  یخلت  كاپان  تخرد  دننام  تسا ) هدساف  دیاقع  رفک و  هملک  هک   ) ثیبخ كاپان و  نخـس  لثم  هک : دیامرفیم 

. تسین یتابث  یخاش و  هشیر و  ار  نآ  و  هدش ) هدنک  ای :  ) هدش
لزلزتم تالیوست ، تاکیکـشت و  هب  دـشابیم و  مکحم  شاهشیر  قح  دـیاقع  نامیا و  هک  تسا ؛ رهاظ  ـالقع  رب  لـیثمت  نیا  قاـبطنا  هجو  و 

هتـشاد يرـصع  ره  رد  هک  يوق  نانمـشد  نآ  اـب  هعیـش  قح  بهذـم  نیا  هک  تسا  رهاـظ  هچناـنچ  دوشیمن . فرطرب  يدوز  هب  دوـشیمن و 
لحمـضم يزور  كدنا  رد  درک و  شیامن  هک  دوب  كاشاخ  سخ و  ياههلَغَـش  لطاب  ياهبهذم  نآ  و  دننادرگ . لیاز  ار  نآ  هک  دنتـسناوتن 

زا گنراگنر  ياههویم  هچ  شراگدرورپ  قیفوت  هب  هدیـشک و  تعفر  نامـسآ  رب  رـس  و  تسا ، مکحم  تباث و  شاهشیر  قح  تخرد  و  دـش .
. دنامورحم اهنآ  زا  ایقشا  و  دهدیم ، شلها  يارب  یتعاس  هظحل و  ره  رد  تالامک  فراعم و  تادابع و  عاونا 

نمؤم گرم  رب  نیمز  هیرگ  رد 

. احابص نیعبرأ  تام ، اذا  نمؤملا  یلع  یکبتل  ضرألا  نا  رذابأ  ای 
. زور لهچ  وا  توف  زا  دعب  نمؤم  رب  دیرگیم  نیمز  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 

دننکیم ای  تمظع  هب  هک  ار  یتبیـصم  هک  تسا  یعیاش  زاـجَم  اـجنیا  رد  هک  نآ  اـب  تسا ، يراـج  اـجنیا  رد  هقباـس  هرقف  تـالامتحا  ناـمه 
. تسا برقا  طایتحا  هب  نتشاذگ  رهاظ  رب  ندشن و  ناشلیوأت  هجوتم  ار  رابخا  مسق  نیا  و  دیرگیم . وا  رب  نیمز  نامسآ و  هک : دنیوگیم 

هکئـالم و وا  رب  دـننکیم  هیرگ  دریمیم ، ینمؤم  نوـچ  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 
وا توف  زا  و  دـناهدربیم . الاب  اهرد  نآ  زا  ار  شلاـمعا  هک  نامـسآ  ياـهرد  و  هدرکیم ، راـگدرورپ  تداـبع  اـهنآ  رد  هک  نیمز  ياـههعقب 

ررـض زا  ار  مالـسا  هک  دنامالـسا  ياهراصح  ملاع  هیقف و  نانمؤم  هک  اریز  ددنبیمن  ار  هنخر  نآ  زیچ  چـیه  هک  دوشیم  مالـسا  رد  ياهنخر 
. دنکیم ظفح  ار  رهش  لها  رهش  راصح  هچنانچ  دننکیم  ظفح  نیطایش  نارفاک و  ناقفانم و 

. دومن ناوت  اصحا  دح و  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  نمؤم  تلیضف  هک  نادب 
ار وا  هنوگچ  و  دومن . ناوتیمن  فصو  ار  نایملاع  دـنوادخ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچناـنچ 

هچنآ دنتـشادن  ار  وا  تمظع  ار و  ادخ  دندرکن  میظعت  هردق : قح  هللا  اوردق  ام  و  هک : دیامرفیم  نآرق  رد  هک  نآ  لاح  دومن و  ناوت  فصو 
. دناهدرک فصو  ناشیا  هچنآ  زا  تسا  مظعا  وا  هک  نآ  رگم  یتردق  هب  دننکیمن  فصو  ار  ادخ  سپ  تسوا . تمظع  راوازس 

دینارذگ و ار  وا  باجح  تفه  زا  یلاعت  قح  هک  ار  ياهدنب  دومن  ناوت  فصو  هنوگچ  و  دومن . ناوتیمن  فصو  ار  ربمغیپ  هک  یتسرد  هب  و 
دینک و ذـخا  دروایب  امـش  يارب  دـیامرفب و  لوسر  هچنآ  هک : دومرف  دـینادرگ و  دوخ  تعاط  دـننام  نیمز  رد  ار  وا  تعاط  تفگ و  زار  وا  اب 
هک ره  و  تسا ، هدرک  نم  تعاـطا  دـنک  وا  تعاـطا  هک  ره  هـک : دوـمرف  و  دـینک . كرت  دـیامن  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هـچنآ  و  دـییامن ، لـمع 

. دینادرگ ضوَفُم  وا  هب  ار  نید  روما  و  تسا . هدرک  نم  نایصع  دنک  وا  ینامرفان 
ناشیا زا  ار  یهانگ  ههبـش و  کـش و  ره  یلاـعت  قح  هک  ار  یعمج  دومن  ناوت  فصو  هنوگچ  و  دومن . ناوتیمن  فصو  ار  تیب  لـها  اـم  و 

. هدینادرگ رهطم  اهیدب  اهبیع و  عیمج  زا  ار  ناشیا  هتشادرب و 
قح هتـسویپ  دـنکیم  هحفاـصم  وا  اـب  دـیامنیم و  تاـقالم  ار  دوخ  ردارب  ینمؤم  نوچ  هک  یتسرد  هب  و  دومن . ناوتیمن  فصو  ار  نمؤم  و 

. دزیریم تخرد  زا  گرب  هچنانچ  دزیریم  ناشیا  ياهور  زا  ناهانگ  و  دیامرفیم ، تمحر  رظن  ناشیا  يوس  هب  یلاعت 
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ورف ار  ناـشیا  یهلا  تمحر  دـننکیم  رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  نمؤم  ود  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  و 
دنیوگیم ناشیا  هب  دنشاب ، هتـشادن  ایند  ضارغا  زا  یـضرغ  هک  ادخ  ياضر  ضحم  يارب  زا  دنریگیم  رب  رد  ار  رگیدکی  نوچ  و  دریگیم .

رگیدکی هب  لامعا  نابتاک  هکئالم  دننکیم ، لاؤس  هب  عورـش  رگیدکی  اب  نوچ  و  دیریگ . رـس  زا  ار  لمع  دـش ؛ هدـیزرمآ  امـش  ناهانگ  هک :
. تسا هدیشوپ  ار  ناشیا  رس  ادخ  و  دنشاب ؛ هتشاد  يرس  دیاش  ناشیا ! زا  دیوش  رود  هک : دنیوگیم 

دیوگیمن ینخـس  چـیه  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هک  نآ  لاح  و  دنـسیونیمن ، ار  ناـشیا  نخـس  سپ  هک : مدرک  ضرع  هک : تفگ  يوار 
هدومرف رما  یلاعت  قح  هک : دـندومرف  و  رایـسب ، دنتـسیرگ  دندیـشک و  یهآ  ترـضح  تسه ؟ ییایهم  ظفاح  ینابهگن و  وا  دزن  هک  نآ  رگم 

دـنباییمن و ناشیا  هچرگا  و  ناشیا . تمرح  لالجا و  يارب  دـنیامن  تاـقالم  رگیدـکی  اـب  نوچ  دـنوش  رود  ناـشیا  زا  هک  ار  هکئـالم  تسا 
. دیامنیم ظفح  ار  ناشیا  ياههتفگ  ناشیا و  لامعا  دنادیم و  تایفخلا  رسلا و  ملاع  اما  دنسیونیمن ،

و ایند ، رد  تزع  تسا : هدومرف  تمارک  تلـصخ  هس  ار  نمؤم  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
. ناملاظ ياههنیس  رد  تباهم  و  ترخآ ، رد  يراگتسر  هبلغ و 

نوریب و  تسا ؛ رون  سلاجم  روما و  رد  شندش  لخاد  ددرگیم : رون  جنپ  رد  نمؤم  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
. تسا رون  يوس  هب  تمایق  رد  شرظن  و  تسا ؛ رون  شنخس  و  تسا ؛ رون  شملع  و  تسا ؛ رون  شندمآ 

ترضح نآ  تمدخ  رد  یباتهام  بش  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  صاوخ  زا  یعمج  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
ار نیا  امش  هک : دومرف  ترضح  ناگراتس ! نیا  دناینارون  نشور و  رایسب  هچ  و  نامسآ ، نیا  تسوکین  رایسب  هچ  هک : دنتفگ  دندوب . هتسشن 

نمؤم ناردارب  امـش و  دـننکیم و  رظن  نیمز  هب  نوچ  لیئارزع -  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  نأشلامیظع -  کلم  راهچ  و  دـییوگیم .
رایـسب هچ  هک : دنیوگیم  زین  ناشیا  دنباییم و  بکاوک  نیا  زا  هدایز  نامـسآ  رد  ار  امـش  رون  دنیامنیم ، هدهاشم  نیمز  فارطا  رد  ار  امش 

! نانمؤم نیا  دناینارون 
هچنانچ دنسانشیم  ار  وا  نامسآ  لها  تسا و  فورعم  نامسآ  رد  نمؤم  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. برقم کلم  زا  ادخ  دزن  تسا  رتیمارگ  نمؤم  و  دسانشیم . ار  دوخ  نادنزرف  لها و  یمدآ 
. دنکیم اهزیچ  رد  رظن  یهلا  رون  هب  نمؤم  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 

یهلا باذـع  زا  ادـخ  بناج  زا  دـهدیم  ناما  هک  دـنمانیم  نمؤم  نیا  يارب  ار  نمؤم  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
. دیامرفیم هزاجا  ار  وا  ناما  ادخ  و  دوخ ،

رد هب  نامیا  زا  ضیارف  كرت  ریابک و  باکترا  هب  تسا و  لـیخد  ناـمیا  رد  لاـمعا  دوشیم  رهاـظ  هربتعم  ثیداـحا  زا  هچناـنچ  هک  نادـب  و 
هعیـش یهاگ  و  دـننکیم ، نمؤم  هب  نآ  زا  ریبعت  یهاگ  ار  صلاخ  هدـنب  و  میدرک . هراشا  ینعم  نیا  هب  لامجا  هجو  رب  اقباس  هچنانچ  دوریم 
رورغم سپ  دشاب . تسرد  شتاداقتعا  هک  دننکیم  قالطا  یـسک  رب  ار  هعیـش  نمؤم و  یهاگ  و  دنیوگیم . ادـخ  یلو  یهاگ  و  دـنیوگیم ،

رد هک  یثیداحا  هب  دیامن  عوجر  یـسک  رگا  و  تسا . هدش  عقاو  ناشیا  ياهباوث  هعیـش و  نمؤم و  تلیـضف  رد  هک  یثیداحا  هب  دـش  ناوتیمن 
. تسا مک  رایسب  هچ  نمؤم  هک  دنادیم  تسا  هدش  دراو  نایعیش  نانمؤم و  تافص  باب 

. رمحا درگوگ  زا  تسا  رتبایان  نمؤم  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هچنانچ 
راقو بحاص  دشاب : وا  رد  تلصخ  تشه  هک  تسا  نآ  راوازس  ار  نمؤم  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

وا هب  ادـخ  هچنآ  هب  و  دـشاب ، رکاش  اهتمعن  ماگنه  رد  و  دـشاب ، رباص  اهالب  دزن  و  دوشن ، هارمگ  دوز  دوشیم و  ثداح  هک  اههنتف  دزن  دـشاب 
. دوشن رزو  هانگ و  لمحتم  ناتسود  يارب  و  دنکن ، ملظ  دوخ  نانمشد  رب  و  دشاب ، عناق  هدومرف  يزور 

ملِح و و  تسا ، نمؤم  تسود  لیلخ و  ملع ، هک  یتسرد  هب  دنشاب . تحار  رد  وا  زا  مدرم  و  تدابع ، رد  دراد  بعت  رد  هتـسویپ  ار  دوخ  ندب 
. تسوا ردپ  ارادم  قلخ و  یمرن  و  تسوا ، ردارب  يراومه  قفر و  و  تسوا ، رکشل  رالاسهپس  ربص  و  تسوا ، ریزو  يرابدرب 
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نخـس و  دـشاب ، ملاس  هاـنگ  زا  هک  تسا  نآ  يارب  وا  یـشوماخ  نمؤم ، هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 
تداهش و  دیوگیمن ؛ دوخ  ناتسود  هب  دنراپس  تناما  هب  وا  هب  هک  ینخس  ددرگ . زیاف  یهلا  باوث  ياهتمینغ  هب  هک  تسا  نآ  يارب  وا  نتفگ 

رگا دنکیمن . كرت  ایح  يارب  ار  یتعاط  چیه  و  دنکیمن ؛ ایر  يارب  ار  ریخ  ياهراک  زا  يراک  چیه  و  درادیمن ؛ یفخم  نانمشد  زا  ار  دوخ 
هتفگ دهدیمن  بیرف  ار  وا  دننادیمن . وا  ناگدننک  حدم  هک  یناهانگ  زا  دنکیم  رافغتـسا  و  دـسرتیم ، ناشیا  هتفگ  زا  دـنیوگ  ار  وا  یکین 

. هدومن اصحا  طبض و  ار  وا  لامعا  هک  یسک  نآ  ياصحا  زا  دسرتیم  و  دیامن ؛ حدم  ار  وا  رگا  تسین ، علطم  وا  لاوحا  رب  هک  یسک 
رظن دوـخ  روـما  تبقاـع  هب  و  تسا ، يوـق  دوـخ  نید  رما  رد  نمؤـم  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  و 

يرما رد  و  تسا ، صرح  بحاص  قیاقح  نتفرگ  دای  ملع و  رد  و  هدیـسر ، نیقی  هبترم  هب  نامیا  رد  و  دـنکیم ، ارادـم  قلخ  اب  و  دـیامنیم ،
ملح و بحاص  ملع  روفو  اب  و  دروآیم ، اج  هب  یتسار  تماقتـسا و  اـب  ار  ریخ  لاـمعا  و  تسا ، طاـشن  بحاـص  تسوا  تیادـه  بجوم  هک 

يرگناوت اب  و  تسا ، يدرمناوج  تواخس و  تداعس و  بحاص  قح  روما  رد  و  تسا ، يراومه  قفر و  بحاص  یکریز  اب  و  تسا ، يرابدرب 
وفع ماـقتنا  رب  تردـق  اـب  و  دـنادرگیمن ، عیاـض  ار  دوـخ  بلط  تلذـم  هب  و  دـنادیم ، دوـخ  تنیز  ار  رقف  تسا  ریقف  رگا  و  تسا . ورهناـیم 

َعرَو و یـصاعم  هب  تبغر  دوجو  اـب  و  درذـگیم ، اهتوهـش  زا  هنادرم  و  تسا ، ناناملـسم  هاوخریخ  و  دـنکیم ، ادـخ  تعاـط  و  دـیامرفیم ،
و دیامنیم ، ربص  اهیتخس  رد  و  تسادخ ، لوغشم  شلد  دتسیایم  زامن  هب  نوچ  و  تسا ، صیرح  ندرک  داهج  رد  و  دیامنیم ، يراکزیهرپ 

. دیامنیم رکش  اهتمعن  رد  و  دراد ، ییابیکش  تاهورکم  رد  و  دیآیمن ، رد  هب  اج  زا  دوز  اههنتف  زا 
. دزرویمن یتسس  اهیکین  رد  و  دنکیمن ، دب  ناشیوخ  اب  و  دیامنیمن ، ربکت  و  دنکیمن ، تبیغ 

هب ار  وا  شمکـش  و  دنکیمن ؛ رظن  دـنادن  ندرک  رظن  رد  ار  ادـخ  ياضر  ات  دریگیمن و  یـشیپ  وا  رب  شمـشچ  تسین . وختـشرد  قلخ  جـک 
مارح هب  ار  وا  هک  دوشیمن  بلاغ  وا  رب  شجرف  و  دوش ؛ اوسر  ترخآ  ایند و  رد  دوش و  مارح  بکترم  مکش  يارب  هک  دزادنایمن  تحیـضف 

فارـسا و  دـنکیمن . شنزرـس  یهانگ  اـی  ییـالب  رب  ار  یـسک  وا  و  دـننکیم . شنزرـس  رییعت و  ار  وا  و  دربیمن . ار  مدرم  دـسح  و  دزادـنا .
ایند ياـهتزع  هب  درادیم . تحار  هب  ار  مدرم  بعت و  هب  ار  دوـخ  دـنکیم . محر  نانیکـسم  رب  و  دـیامنیم ، يراـی  ار  ناـمولظم  و  دـنکیمن .

رد تسا . دوخ  راک  دوخ و  مغ  رد  هتـسویپ  وا  دـندنچ و  يراک  رد  همه  مدرم  دـنکیمن . یباتیب  عزج و  ایند  تلذـم  زا  دـیامنیمن و  تبغر 
. دنکیمن عیاض  ار  شنید  و  دشابیمن ، یتسس  شیأر  رد  و  دوشیمن ، هدهاشم  یصقن  شملع 

شحف و زا  و  دبلط . يرای  وا  زا  ار  هک  ره  دـنکیم  یهارمه  تدـعاسم و  و  دـنکیم ، ییامنهار  ریخ  هب  ار  وا  دـنکیم  تروشم  وا  زا  هک  ره 
. دنکیم هرانک  يدرخیب 

تفص زا  دومن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
نانمؤم قالخا  زا  تسین . لماک  شنامیا  دشابن  وا  رد  اهتلـصخ  نیا  رگا  هک  نمؤم  رد  تسا  تلـصخ  تسیب  هک : دـندومرف  ترـضح  نمؤم .

هب نامیتی  رـس  رب  و  دـنیامن ؛ ماعطا  ار  نیکاسم  و  دـنیامن ؛ تعراـسم  تاـکز  نداد  هب  و  دـنوش ؛ رـضاح  اـهزامن  هب  هک : یلع  اـی  تسا -  نیا 
(. دننک تدابع  هنادرم  ینعی   ) دننز نایم  رب  نماد  تدابع  رد  و  دنراد ؛ هزیکاپ  كاپ و  ار  دوخ  هنهک  ياههماج  و  دنلامب ؛ تسد  تقفش 

رب دـننک  نیما  ار  ناشیا  نوچ  و  دـننکیمن ، فلُخ  دـننکیم  هدـعو  نوچ  و  دـنیوگیمن ؛ غورد  دـنیوگ  نخـس  نوچ  هک  دـنایعمج  نانمؤم 
هنادرم قـح  رد  ریـش  دـننام  اـهزور  رد  دـندبعتم و  بـهار و  اهبــش  رد  و  دـنیوگ ؛ تـسار  نـتفگ  نخــس  رد  و  دـننکیمن ؛ تناـیخ  يزیچ ،

یسک و  دسریمن ؛ ناگیاسمه  هب  ناشیا  رازآ  دناهداتسیا ؛ اپ  رب  تدابع  هب  اهبـش  رد  و  دناهزور ؛ اهزور  رد  و  دننکیم ؛ داهج  و  دنـشوکیم ؛
نانز هویب  هناخ  هب  ناشیا  نتـشادرب  ماگ  و  دـنوریم ؛ هار  يراومه  هب  نیمز  يور  رب  دوشیمن ؛ يذأتم  ناشیا  زا  دـنک  ینیـشنمه  ناشیا  اب  هک 

. تساههزانج یپ  رد  تسا و 
. ناراکزیهرپ هلمج  زا  ار  امش  ام و  ادخ  دنادرگب 

ياهبل و  دوب ، هدیبسچ  تشپ  رب  یگنسرگ  زا  ناشیا  ياهمکش  هک  دندوب  یعمج  یلع  هعیش  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  و 
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ار ام  سپ  دـندوب ، فورعم  تدابع  ایند و  كرت  هب  و  دـندوب ، يرابدرب  ییاناد و  ینابرهم و  بحاـص  دوب . کـشخ  هزور  یگنـشت  زا  ناـشیا 
. تاعاط رد  مامتها  یصاعم و  زا  يراکزیهرپ  هب  تعافش ، رد  دینک  يرای  تناعا و 

هک تسا  نآ  نمؤم  و  دنشاب . ملاس  وا  نابز  تسد و  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  ناملسم  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و 
. دوخ ناج  لام و  رد  دنشاب  نمیا  وا  زا  مدرم 

داقنُم دنـشک  ار  شراهم  رگا  هک  یمار  رتش  دننام  دنراومه . نایوخمرن  ناعبط و  میالم  نانمؤم ، هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
. دباوخب دنناباوخب  شتخس  گنس  يور  رب  رگا  و  دشاب ،

. درادیم نمشد  درادیم و  تسود  ادخ  هچنآ  هب  و  ادخ ، هب  ملع  تسا : نمؤم  تامالع  زا  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
ادا حبص  زامن  قارع  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
هک هللاو  هک : دندومرف  نآ  زا  دعب  یهلا . فوخ  زا  دندینایرگ  ار  ناشیا  دنتـسیرگ و  دوخ  دندومن و  هظعوم  ار  مدرم  زامن  زا  دعب  دـندومرف و 

، هدولآدرگ ومهدیلوژ و  دندرکیم  ماش  حبص و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  لیلخ  نامز  دهع و  رد  مدومن  هدهاشم  ار  یعمج 
. هدیبسچ تشپ  رب  ناشیا  ياهمکش  و  يرغال ، تیاهن  رد  و 

هداتـسیا اپرب  هاگ  زامن . هدجـس و  هب  دـندروآیم  زور  هب  ادـخ  يارب  ار  اهبـش  و  زب ، يوناز  دـننام  هدرک  هنیپ  دوجـس  ياج  ناشیا  یناـشیپ  رد 
مان نوچ  و  دوب . ناشیا  شوگ  رد  شتآ  يادص  ایوگ  و  منهج ؛ زا  دوخ  یـصالخ  رد  دندومنیم  عرـضت  دـندوب و  هدجـس  رد  هاگ  دـندوب و 

ناسرت دندوب و  فیاخ  هتـسویپ  لاح  نیا  اب  و  اهداب . ندیزو  ماگنه  رد  تخرد  ياهخاش  دننام  دندیزرلیم  دشیم  روکذم  ناشیا  دزن  ادـخ 
. دناتلفغ رد  یگمه  منیبیم  هک  هورگ  نیا  و  دندوب .

. دندیدرگ زیاف  تداهش  هب  ات  دیدن  نادنخ  یسک  ار  ترضح  نآ  رگید  دنتفر و  هناخ  هب  سپ 
اب ام  تبحم  ببـس  هب  و  دـنیامن ، لذـب  ام  ناتـسود  هب  ام  تیالو  رد  ار  دوخ  ياـهلام  هک  دـنایتعامج  هعیـش  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

تـسود ار  یـسک  نوچ  و  دننکن ، ملظ  دنیآ  بضغ  هب  نوچ  و  دننک . ترایز  ار  رگیدکی  عیـشت  رما  يایحا  يارب  و  دـننک ، تبحم  رگیدـکی 
. دشاب ملاس  ناشیا  رش  زا  دیامن  هطلخ  ناشیا  اب  هک  ره  و  دوخ . ناگیاسمه  رب  دنشاب  تکرب  و  دنورن . رد  هب  دح  زا  یتسود  رد  دنراد 

زا ار  شناـهد  دـنکیم  عنم  تسناد ، ار  وا  تمظع  تخانـش و  ار  ادـخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  و 
يادف ام  ناردام  ناردپ و  هک : دنتفگ  هباحص  تدابع . هزور و  هب  دزادنایم  تقشم  هب  ار  دوخ  و  ماعط ، یتدایز  زا  ار  شمکش  و  وغل ، نخس 
ناشیا توکـس  سپ  دندش ؛ تکاس  هللاءایلوا  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  ترـضح  دنیادخ ؟ ناتـسود  هللا و  ءایلوا  ناشیا  هللا ! لوسر  ای  داب  وت 

هار مدرم  نایم  رد  نوچ  دوب . تمکح  ناشیا  نخـس  سپ  دنتفگ ؛ نخـس  و  دوب . نتفرگ  تربع  ناشیا  رظن  سپ  دندرک ؛ رظن  و  دوب . ادـخ  دای 
، دوبیمن تسا  هدـیدرگ  ردـقم  تسا و  هدـش  هتـشون  ناشیارب  هک  ناـشیا  ياـهلجا  رگا  مدرم . يارب  زا  تسا  تکرب  ناـشیا  راـتفر  دـنوریم 

. یهانتمان باوث  قوش  زا  یهلا و  باذع  سرت  زا  تفرگیمن  رارق  ناشیا  ياهندب  رد  ناشیا  ياهحور 
ناکین دـناتعامج  هچ  هک : دـندومن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  ترـضح  زا  و 

قح ناشیا  هب  نوچ  و  دنیامن ، رافغتـسا  دننک  يدب  نوچ  و  دنوش ، لاحـشوخ  دننک  هنـسح  نوچ  هک  یتعامج  نآ  هک : دومرف  ادخ ؟ ناگدنب 
. دننک وفع  دنیآ  مشخ  هب  یسک  زا  نوچ  و  دننک ، ربص  دنوش  التبم  ییالب  هب  نوچ  و  دننک ، رکش  دیامن  اطع  يزیچ  یلاعت 

عیشت هک  ار  یسک  تسا  سب  نیمه  ایآ  رباج  يا  هک : دومرف  یفعج  رباج  هب  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
يراکزیهرپ اوقت و  و  دیامن ، ادخ  تعاطا  هک  یسک  رگم  تسین  ام  هعیـش  هک  هللاو  دنک ؟ تیب  لها  ام  تبحم  ياوعد  هک  ددنبیم  دوخ  رب  ار 

دهعت و  هزور ، زامن و  يرایسب  و  ادخ ، رکذ  يرایسب  و  یگتـسکش ، عضاوت و  هب  رگم  دنتخانـشیمن  ار  نایعیـش  رتشیپ  رباج  يا  دشاب . هتـشاد 
و مدرم . یکین  ریغ  زا  نتـسب  نابز  و  نآرق ، توالت  و  نخـس ، رد  یتسار  و  ناـمیتی ، نارادـضرق و  نیکاـسم و  ارقف و  زا  ندومن  ناـگیاسمه 

. روما عیمج  رد  دندوب  ناشیوخ  نانیما 
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. مسانشیمن تافص  نیا  هب  نامز  نیا  رد  ار  یسک  نم  هللا  لوسر  نبای  هک : تفگ  رباج 
وا تیالو  مرادیم و  تسود  ار  یلع  نم  دیوگ : هک  ار  یمدآ  رگم  تسا  سب  نیمه  ورم . هار  زا  اهلایخ  نیا  هب  رباج  يا  هک : دومرف  ترضح 
نآ لامعا  هب  و  تسا -  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  رتهب  ترـضح  نآ  هک  نآ  لاح  و  مرادیم -  تسود  ار  ادخ  لوسر  هک  دیوگ  رگا  مراد ؟

ار یهلا  ياهباوث  ات  دینک  لمع  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ ، دیآیمن . وا  راک  هب  چیه  تبحم  نآ  دنکن ، وا  تنـس  يوریپ  دیامنن و  لمع  ترـضح 
هک تسا  یـسک  ادـخ  دزن  ناـشیا  نیرتیمارگ  ناگدـنب و  نیرتبوبحم  تسین و  یـشیوخ  قلخ  زا  يدـحا  ادـخ و  ناـیم  هک  یتسرد  هب  دـیبایب .

و وا . تعاط  هب  رگم  تسج  ناوتیمن  ادخ  هب  برقت  هک  هللاو  دیامن . رتشیب  یهلا  تعاط  هب  لمع  و  دـنک ، هدایز  یهلا  مراحم  زا  يراکزیهرپ 
. تسین یتجح  ادخ  رب  ار  سک  چیه  میرادن و  امش  يارب  زا  منهج  شتآ  زا  یتارب  ام 

هب رگم  دیـسر  ناوتیمن  ام  تیالو  هب  و  تسام . نمـشد  وا  دـنکیم  یهلا  تیـصعم  هک  ره  و  تسام ، تسود  یلو و  تسادـخ  عیطم  هک  ره 
. حلاص لمع  يراکزیهرپ و 

گنر ناـفیحن ، رگم  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هعیـش  دنتـسین  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  و 
ارف ار  ناـشیا  بش  تملظ  نوچ  هدـیدرگ . درز  ناـشیاهور  ریغتم و  ناـشگنر  هک  نامکـشیهت ، نابلهدیکـشخ ، نامـسجرغال ، ناگتـسکش ،

ناشیا هدید  بآ  و  تسا ، رایسب  ناشیا  هدجـس  دنیامنیم . لابقتـسا  دوخ  ياهیناشیپ  هب  ار  نیمز  دننادرگیم و  دوخ  شرف  ار  نیمز  دریگیم 
. دناكانهودنا نوزحم و  ناشیا  دنداش  مدرم  هک  یماگنه  رد  تسا . ناوارف  ناشیا  هیرگ  اعد و  و  تسا ، نازیر 

تفع هب  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  مکـش و  هک  یـسک  رگم  رفعج  هعیـش  تسین  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
نیا رگا  سپ  دشاب . هتـشاد  وا  باقع  سرت  باوث و  دیما  و  دنک ، راک  دوخ  راگدیرفآ  يارب  و  دـشاب ، دـیدش  تدابع  رد  وا  یعـس  و  درادـب ،

. دنانم هعیش  ناشیا  ینیبب  ار  تعامج 
و دراد ، تسود  ار  وت  هک  یـسک  لاح  اشوخ  یلع  اـی  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. ود ره  نیا  نیبام  رد  متفه و  نیمز  متفه و  نامـسآ  رد  دنافورعم  وت  ناتـسود  دیامن . وت  بیذکت  دراد و  نمـشد  ار  وت  هک  یـسک  رب  ياو 

. دننکیم ادخ  يارب  ینتورف  یگتسکش و  عضاوت و  و  دنیوکین ، تئیه  عرو و  نید و  لها  وت  ناتسود 
وت لضف  هب  هتسویپ  ناشیا  نابز  دنسانشیم و  ار  وت  تیالو  قح  و  ادخ . دای  يارب  تسا  ناسرت  ناشیا  ياهلد  تسا و  عشاخ  ناشیا  ياههدید 

ار ادـخ  و  دـنراد . وت  نادـنزرف  ناماما  وت و  هب  تبـسن  هک  یناـبرهم  تبحم و  ببـس  هب  تسا  نازیر  ناـشیا  ياههدـید  زا  بآ  و  تساـیوگ .
و هدیدرگ . رهاظ  ناشیا  رب  ربمغیپ  هقیرط  زا  هک  یجهن  رب  تسا و  هدومرف  رما  نآ  هب  ادخ  ار  ناشیا  نآرق  رد  هک  يوحن  هب  دنیامنیم  تدابع 
، دننکیمن يرود  رگیدکی  زا  و  دنیامنیم ، ناسحا  هلص و  رگیدکی  اب  و  دنیامرفیم . رما  ناشیا  ناماما  رمالااولوا و  هچنآ  هب  دنیامنیم  لمع 
و دنیوگیم ، نیمآ  ار  ناشیا  ياعد  و  دنتسرفیم ، تاولـص  ناشیا  رب  هکئالم  هک  یتسرد  هب  دننکیمن . ینمـشد  دننکیم و  یتسود  مه  اب  و 

. تمایق زور  ات  دننکیم  هیرگ  ناشیا  گرم  رب  و  دنوشیم ، رضاح  ناشیا  عماجم  رد  و  دنیامنیم ، رافغتسا  ناشیا  راکهانگ  يارب  زا 
و دندش . ناور  فجن  يارحص  بناج  هب  دندمآ و  نوریب  دجـسم  زا  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  یبش  هک : هدمآ  یتیاور  رد  و 

هعیـش دنتفگ : امـش ؟ دیتسیک  هک : دندیـسرپ  دنداتـسیا و  دـنوریم . ترـضح  نآ  بقع  زا  یعمج  هک  دـندید  هار  يانثا  رد  دوب . یهام  بش 
يامیـس دنتفگ : منکیمن ؟ هدـهاشم  نایعیـش  يامیـس  امـش  رب  ارچ  تفگ : دومرف و  رظن  ناشیا  ياهور  رد  ترـضح  نینمؤملا . ریما  ای  میاوت 

؛ هیرگ يرایسب  زا  تسا  شوروک  ناشیا  ياهمـشچ  بش ؛ يرادیب  زا  تسا  درز  ناشیا  ياهور  هک : دومرف  نینمؤملا ؟ ریما  ای  تسیچ  نایعیش 
زا تسا  کشخ  ناـشیا  ياـهبل  هزور ؛ يرایـسب  زا  تسا  هدـیبسچ  تشپ  رب  ناـشیا  ياهمکـش  زاـمن ؛ يرایـسب  زا  تسا  مخ  ناـشیا  ياهتـشپ 

. تسادیوه ناشیا  زا  ناعشاخ  راثآ  هتسویپ  اعد . يرایسب 
هد وا  رد  ات  تسین  لماک  شلقع  و  دـشابن . لماک  شلقع  اـت  دوشیمن  فصتم  ناـمیا  هب  نمؤم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 

نارگید زا  يریخ  كدنا  درامش و  كدنا  دوخ  زا  رایسب  ریخ  و  دنشاب ؛ نمیا  شرش  زا  و  دنشاب ؛ هتشاد  وا  زا  ریخ  دیما  مدرم  دشابن : تلصخ 
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دنیامن بلط  وا  زا  هک  زا  رایسب  ياهتجاح  زا  و  دناد ؛ كدنا  ار  نارگید  رایسب  رش  دناد و  رایسب  ار  دوخ  رش  لمع  زا  یکدنا  و  درامش ؛ رایسب 
زا دـشاب  رتبوبحم  وا  دزن  رقف  و  تزع ؛  زا  دراد  رتتسود  ار  تلذـم  و  شرمع ؛ مامت  رد  ملع  بلط  زا  دـناسرن  مه  هب  لالم  و  دوشن ؛ گنتلد 

رتـهب و نم  زا  هک : دـیوگ  دـنیبب  ار  هک  ره  هک -  تسا  رتراوـشد  همه  زا  مـهد  و  دـیامن - ؛ اـفتکا  يرورـض  توـق  هـب  اـیند  زا  و  يرگناوـت ؛
وا زا  هک  تسه  یـصخش  و  تسا ؛ رتراـکزیهرپ  رتهب و  وا  زا  هک  تسه  یـصخش  دـنامسق : ود  رب  مدرم  هک  یتسرد  هب  و  تسا . رتراـکزیهرپ 
رد هک  دـنکیم  یعـس  دـنکیم و  ینتورف  عضاوت و  وا  دزن  تسا ، رتـهب  وا  زا  هک  ار  یـصخش  نآ  دـنیبیم  نوچ  سپ  تسا . رتتسپ  رتدـب و 

شیکین دشاب و  رهاظ  درم  نیا  يدب  دیاش  هک : دیوگیم  تسا ، رتتسپ  وا  زا  هک  ار  یصخش  نآ  دنیبیم  نوچ  و  ددرگ ؛ قحلم  وا  هب  یبوخ 
. دوشیم شنامز  لها  گرزب  دوشیم و  هبترم  دنلب  دنک  نینچ  نوچ  سپ  دشاب . ناهنپ 

يراصنا نامعنلا  نب  هثراح  دندومن  تاقالم  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
؟ ياهدرک حبص  لاح  هچ  رب  هک : دندومرف  و  ار .

تقیقح تسا . یلیلد  یتقیقح و  ار  زیچ  ره  هک : دومرف  ترـضح  تباث . ققحم و  نامیا  اب  هللالوسر -  ای  ماهدرک -  حبـص  هک : تفگ  هثراح 
یگنـشت و  تدابع ، هب  نم  ياهبـش  يرادیب  ثعاب  نامیا  و  درادن . تبغر  ایند  هب  تسا و  هدـش  هدرـسف  ایند  زا  ملد  تفگ : تسیچ ؟ وت  نامیا 

ار تشهب  لها  ایوگ  و  دـناهدرک . بصن  باسح  يارب  هک  منیبیم  ار  دوخ  راگدرورپ  شرع  اـیوگ  و  تسا . هدـیدرگ  هزور  هب  نم  ياـهزور 
ادخ هک  ینمؤم  ییوت  هک : دومرف  ترضح  دنابذعم . منهج  رد  هک  منیبیم  ار  منهج  لها  ایوگ  و  دنوریم ، رگیدکی  ترایز  هب  هک  منیبیم 

. تسا هتخاس  رونم  نامیا  هب  ار  تلد 
نم كاله  ثعاب  هک  مرادن  هشیدنا  ردق  نآ  زیچ  چیه  زا  دوخ  سفن  رب  هک : تفگ  هثراح  درادـب . تباث  ار  وت  ادـخ  شاب ؛ تباث  لاح  نیا  رب 

. دش فرطرب  شمشچ  ییانیب  دومرف ؛ اعد  وا  يارب  زا  ترضح  دوخ . مشچ  زا  هک  ددرگ 
هار ضرع  رد  دندوب . اهرفس  زا  یضعب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 

: هک دومرف  مینانمؤم . ام  دنتفگ : امش ؟ دیتسیک  هک : دندیسرپ  ترضح  دندرک . مالس  دندیسر و  ترـضح  نآ  تمزالم  هب  ناراوس  زا  یعمج 
ادخ هب  ار  دوخ  روما  و  میاهدیدرگ ، داقنم  ار  یهلا  رماوا  و  میاهدش ، یـضار  یهلا  ياهاضق  هب  دنتفگ : تسیچ ؟ امـش  نامیا  لیلد  تقیقح و 

هجرد هب  ییاـناد  تمکح و  زا  هک  تسا  کـیدزن  دـنانامیکح . دـنانایاناد ؛ هک : دوـمرف  ترـضح  مـیاهدرک . لـکوت  وا  رب  هدوـمن  ضیوـفت 
ار یلام  دینکم  عمج  و  تشاد ، دیهاوخن  انکس  اهنآ  رد  هتـسویپ  هک  ار  دنچ  ياهناخ  دینکم  انب  دییوگیم  تسار  رگا  سپ  دنـسرب . ناربمغیپ 

. تسوا يوس  هب  امش  تشگزاب  هک  يدنوادخ  تفلاخم  زا  دیزیهرپب  و  دیهاوخن ، هک 
نانملا کلملا  هللا  همحر  هیلع  ریقف  دلاو  هک  تسا  مامه  ثیدح  باب  نیا  رابخا  نیرتهب  و  تساصحا . دـح و  زا  هدایز  باب ، نیا  رد  رابخا  و 

. دناهتشون نآ  رب  یفاو  حرش 
. دنادرگ يزور  تاداعس  نیا  هب  زوف  تالامک و  نیا  باستکا  قیفوت  ار  نانمؤم  عیمج  یلاعت  قح  هک  دیما 

هماقا ناذا و  تیلضف  رد 

، هافرط يری  افص ال  هفلخ  اوفصف  هکئالملا  لج  زع و  هللا  رمأ  یلص ، ماقأ و  نذأ و  مث  ممیت ، وأ  أضوتف  یق ، ضرأ  یف  دبعلا  ناک  اذا  رذابأ  ای 
. هئاعد یلع  نونمؤی  و  هدوجسب ، نودجسی  هعوکرب و  نوعکری 

. هعم ناذللا  هاکلم  الا  هعم  لصی  مل  نذؤی ، مل  ماقأ و  نم  رذابأ  ای 
زامن دیوگب و  هماقا  ناذا و  سپ  دشاب ،) هتشادن  بآ  رگا   ) دنک ممیت  ای  دزاسب  وضو  دشاب و  هدوب  اهنت  یلاخ ، نابایب  رد  هدنب  نوچ  رذوبا  يا 

نآ دـننک  عوکر  دـید . ناوتن  ار  فص  نآ  فرط  ود  هک  یفـص  دنـشکب ، فص  وا  بقع  رد  هک  دـیامرف  رما  ار  هکئـالم  یلاـعت  قح  درازگ ،
. وا ياعد  دزن  دنیوگ  نیمآ  و  وا ، دوجس  اب  دننک  دوجس  و  وا ، عوکر  اب  هکئالم 
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. دنشابیم وا  اب  هک  یکلم  ود  رگم  هکئالم  زا  دننکن  زامن  وا  اب  دیوگن ، ناذا  دیوگ و  هماقا  هک  ره  رذوبا  يا 
و تساصحا . دحیب و  ود  ره  تلیـضف  رد  ثیداحا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دکؤم  ياهتنـس  زا  هماقا  ناذا و  هک  نادب 

بجاو ماش  حبـص و  زامن  رد  ار  ناذا  و  اهزامن ، همه  رد  ار  هماقا  یـضعب  و  ار . ود  ره  دناهتـسناد  بجاو  تعامج  زاـمن  رد  اـملع  زا  یـضعب 
طایتحا و  دنیامنن . كرت  دشاب  نکمم  ات  ماش  حبـص و  زامن  رد  ار  ناذا  دنیامنن و  كرت  اقلطم  ار  هماقا  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  و  دـننادیم .

تکرح نتفگن و  نخـس  ندوب و  تراـهط  اـب  ندرک و  هلبق  هب  ور  نداتـسیا و  زا  درک  دـیابیم  تیاـعر  زاـمن  رد  هک  یطیارـش  هک  تسا  نآ 
بجاو و ياهزامن  زا  اهنآ  ریغ  رد  و  تسا ، هناگجنپ  بجاو  ياهزامن  صوصخم  هماقا  ناذا و  و  دـننکب . تیاـعر  هماـقا  رد  ار  همه  ندرکن ،

باوث یلاعت  قح  دیوگب  ناذا  ادخ  يارب  زا  صلاخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و  تسا . تعدب  تنس 
هک یتسرد  هب  و  دـنوش . تشهب  لخاد  راکهانگ  رازه  لهچ  وا  تعافـش  هب  دـیامرف و  تمارک  وا  هب  قیدـص  رازه  لهچ  دیهـش و  رازه  لهچ 
رد تمایق  رد  و  دننکیم ، رافغتـسا  وا  يارب  زا  دنتـسرفیم و  تاولـص  وا  رب  کلم  رازه  دون  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  دـیوگیم : نذؤم  نوچ 

کلم رازه  لهچ  ار  هللا  لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشأ  نتفگ  باوث  و  دوش . غراف  قیالخ  باسح  زا  یلاعت  قح  ات  دوب  دـهاوخ  یهلا  شرع  هیاس 
ادخ دنکن ، یناملسم  رازآ  دبایرد و  ار  ماما  لوا  ریبکت  لوا و  فص  رب  دیامن  تظفاحم  دوش و  رـضاح  تعامج  زامن  هب  هک  ره  و  دنـسیونب .

. دیامرف تمارک  وا  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانذؤم  باوث 
دزرمایب یلاعت  قح  دیوگب  ناذا  ادخ  يارب  زا  لاس  هد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
دنونـشب ار  وا  يادص  هک  یکـشخ  رت و  ره  و  دوشیم . دـنلب  نامـسآ  بناج  رد  شیادـص  دـنیبیم و  شاهدـید  هچنآ  ردـق  هب  ار  وا  ناهانگ 

هب و  دـنهدب ، وا  هب  ياهرهب  دـنکیم  زامن  تعامج  هب  وا  اب  دجـسم  نآ  رد  هک  سک  ره  باوث  زا  و  دـیوگیم . هچنآ  رد  دـنیامن  وا  قیدـصت 
. دبایب هنسح  دنکیم  زامن  وا  ناذا  يادص  هب  هک  ره  ددع 

رب ناـشیا و  هزور  زاـمن و  رب  دناناناملـسم  ناـنیما  ناـنذؤم  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  لـالب  ثیدـح  رد  و 
دننکیمن تعافـش  يرما  چیه  رد  و  دـیامرفیم ، اطع  ناشیا  هب  هک  نآ  رگم  دـنیامنیمن  لاؤس  يزیچ  یلاعت  قح  زا  ناشیا . نوخ  تشوگ و 

. دیامنیم لوبق  ار  ناشیا  تعافش  هک  نآ  رگم 
تسیب هک  ره  و  دنادرگ . روشحم  قیدص  لهچ  لمع  اب  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادخ  دیوگب  ناذا  ادخ  يارب  زا  لاس  لهچ  هک  ره  هک : دومرف  و 

لیلخ میهاربا  هبق  رد  ار  وا  ادخ  دیوگب ، ناذا  لاس  هد  هک  ره  و  دیامرف . تمارک  رون  ار  وا  لوا  نامـسآ  ردق  هب  تمایق  رد  دـیوگب ، ناذا  لاس 
هک ره  و  دشاب . دحا  هوک  ینیگنـس  هب  هچرگا  دزرمایب  ار  شناهانگ  تمایق  رد  یلاعت  قح  دـیوگب  ناذا  لاس  کی  هک  ره  و  دـنادرگ . نکاس 

ظفح هانگ  زا  ار  وا  رمع ، هیقب  رد  دزرمایب و  ار  شاهتـشذگ  ناهانگ  یلاعت  قح  دـیوگب ، ناذا  زامن  کی  يارب  ادـخ  ياضر  يارب  زا  صلاـخ 
نیبام رد  ار  نذؤم  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  هب  و  دـهد . اـج  نادیهـش  هجرد  رد  ار  وا  تشهب  رد  و  دـیامن ،

. دنز اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  هک  دیامرفیم  تمارک  يدیهش  باوث  یلاعت  قح  هماقا ، ناذا و 
. دوش بجاو  ار  وا  تشهب  دیوگب  ناذا  ناناملسم  ياهرهش  زا  يرهش  رد  لاس  کی  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

ار وا  هک  نیا  زا  و  يرامیب ، زا  دومن  تیاکـش  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماـما  ترـضح  هب  میهاربا  نب  ماـشه  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
تحص هب  ار  میرامیب  يادخ  مدرک ؛ نینچ  هک : تفگ  يوار  نک . دنلب  ناذا  هب  هناخ  رد  ار  دوخ  يادص  هک : دومرف  ترضح  دشیمن . دنزرف 

. دندش رایسب  منادنزرف  دینادرگ و  لدبم 
قداص ترضح  زا  هحیحص  ثیداحا  رد  و  دییوگب . ناذا  دوش  امش  ضرعتم  لوغ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

دنک زامن  اهنت  هماقا  اب  رگا  و  دننک . زامن  هکئالم  زا  فص  ود  وا  بقع  رد  درازگ  زامن  هماقا  ناذا و  هب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 
رد و  دـشاب . برغم  قرـشم و  نیبام  زا  یفـص  ره  لوط  هک : تسا  نآ  ثیداحا  یـضعب  رد  و  دـننک . زامن  وا  بقع  رد  هکئالم  زا  فص  کی 

. نامسآ نیمز و  نیبام  شرتشیب  و  دشاب ، برغم  قرشم و  نیبام  شرتمک  فص ، هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  یضعب 
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زامن وا  بقع  رد  هکئالم  زا  فص  ود  دیوگب  هماقا  ناذا و  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دننک زامن  وا  پچ  بناج  زا  کلم  کی  تسار و  بناج  زا  کلم  کی  دیوگن  ناذا  دیوگب و  هماقا  هک  ره  و  دننک .

زامن وا  بقع  رد  کلم  کی  دنک  زامن  اهنت  هماقا  هب  رگا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دنک

لومحم هماقا  فالتخا  و  لـماک . ریغ  رد  فص  کـی  و  دـشاب ، لـماک  ناذا  رد  فص  ود  هک : تسا  نکمم  وحن  نیا  هب  راـبخا  ناـیم  عمج  و 
ود دنک  كرت  یلهـس  رذع  هب  رگا  و  دننک ، زامن  وا  اب  فص  کی  دـشاب  يوق  رذـع  ببـس  هب  ناذا  كرت  رگا  هک  اهرذـع  فالتخا  رب  دـشاب 

. ملعی یلاعت  هللاو  دنک . زامن  وا  اب  کلم  کی  دشاب  هدرک  كرت  رذع  ریغ  هب  رگا  و  دننک ، زامن  وا  اب  کلم 

نالفاغ نایم  رد  ادخ  دای  یناوج و  رد  تدابع 

یف رکاذـلا  رذابأ  ای  اقیدـص . نیعبـس  نینثا و  رجأ  هللا  هاطعأ  الا  هللا ، هعاط  یف  هبابـش  مرهأ  و  اهوهل ، ایندـلا و  عدـی هللا  باش  نم  ام  رذابأ  اـی 
. نیرافلا یف  لتاقملاک  نیلفاغلا 

یلاعت قح  هتبلا  یهلا ، تعاط  رد  دناسر  يریپ  هب  ار  دوخ  یناوج  و  ار ، ایند  ياهوهل  ایند و  ادخ  يارب  زا  دنک  كرت  هک  یناوج  ره  رذوبا  يا 
. ار قیدص  ود  داتفه و  باوث  دیامرف  اطع  وا  هب 

. ناگتخیرگ نایم  رد  دنک  داهج  هک  دشاب  یسک  لثم  نالفاغ ، نایم  رد  دنک  دای  ار  ادخ  هک  یسک  رذوبا  يا 
. دنکب نارگید  زا  رتشیب  رتشیپ و  لاعفا ، لاوقا و  رد  ناشیا  تعباتم  ناربمغیپ و  قیدصت  هک  دنیوگیم  ار  یسک  قیدص 

: دومن ناوتیم  هیجوت  هجو  ود  هب  تسا  هدش  دراو  لامعا  باوث  باب  رد  هک  ثیداحا  مسق  نیا  و 
زا قیدـص  ود  داـتفه و  باوث  اـب  تسا  ربارب  تما  نیا  حـلاص  ناوـج  کـی  باوـث  ینعی  دـشاب . رگید  ياـهتما  زا  قیدـص  دارم ، هک : نآ  لوا 

. رگید ياهتما 
سپ دـیامرفیم . تمارک  ار  نآ  فاعـضا  دوخ  لضف  هب  یلاعت  قح  ددرگیم و  باوث  زا  يردـق  قاقحتـسا  بجوم  یلمع  ره  هک : نآ  میود 

. قیدص ود  داتفه و  قاقحتسا  باوث  اب  تسا  ربارب  دیامرفیم  لضفت  ناوج  نآ  هب  یلاعت  قح  هچنآ  هک  تسا  نآ  دارم 
. میدرک افتکا  نیمه  هب  دوب  رترهاظ  هجو  ود  نیا  نوچ  و  تفگ ، ناوتیم  زین  رگید  هوجو  و 

تـشهب لـخاد  باـسحیب  ار  ناـشیا  یلاـعت  قح  هک  دـناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دشاب هدومن  فرص  یهلا  تعاط  رد  ار  دوخ  رمع  هک  يریپ  و  وگتسار ، رجات  و  لداع ، ماما  دنکیم :

نآ ریغب  هک  يزور  رد  دوب  دـنهاوخ  یهلا  شرع  هیاـس  رد  هک  دـناسک  تفه  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  و 
هک یتقو  دـشاب  قلعتم  دجـسم  هب  شلد  هک  یـصخش  و  دـشاب ؛ هدرک  امن  وشن و  یهلا  تدابع  رد  هک  یناوج  و  لداع ؛ ماـما  تسین : ياهیاـس 
ادخ تولخ  رد  هک  یصخش  و  دنیامن ؛ تقرافم  ات  دنشاب  رگیدکی  اب  یهلا  تعاط  رد  هک  صخش  ود  و  ددرگرب ؛ زاب  ات  دجسم  زا  دیآ  نوریب 

وا دناوخب و  دوخ  يوس  هب  مارح  هب  ار  وا  ینسح  بحاص  نز  هک  یصخش  و  یهلا ؛ فوخ  زا  ددرگ  يراج  شنامـشچ  زا  بآ  دنک و  دای  ار 
. تسا هداد  زیچ  هچ  تسار  تسد  زا  هک  دنادن  شپچ  تسد  هک  یفخم  دهدب  یقدصت  هک  یصخش  و  دوشن ؛ نآ  بکترم  ادخ  سرت  زا 

طولخم وا  نوخ  تشوگ و  اب  نآرق  دشاب ، نامیا  اب  ناوج و  وا  و  دناوخب ، نآرق  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
: دـیوگ دـنک و  مامت  تجح  وا  بناج  زا  تماـیق  رد  نآرق  و  دـنادرگ . روشحم  هکئـالم  زا  راـکوکین  نـالوسر  اـب  ار  وا  یلاـعت  قح  ددرگ و 

تـشهب ياههلح  زا  هلُح  ود  یلاعت  قح  سپ  مهاوخیم . ار  دوخ  هدننک  لمع  دزم  نم  تفای ؛ ار  دوخ  لمع  دزم  ياهدننک  لمع  ره  ادنوادخ 
يارب زا  نیا  زا  هدایز  هک : دیوگ  نآرق  يدش ؟ یـضار  ایآ  هک : دیامرف  باطخ  نآرق  هب  سپ  دراذگ . وا  رـس  رب  تمارک  جات  دناشوپ و  وا  رد 

ار وا  دـهد و  شپچ  تسد  هب  ار  تشهب  رد  ندوب  دـلَُخم  تارب  دـهد و  شتـسار  تسد  هب  ار  ینمیا  تاَرب  یلاـعت  قـح  سپ  متـشاد . دـیما  وا 
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. یلب هک : دیوگ  يدش ؟ یـضار  هک : دیامرف  نآرق  هب  سپ  ور . الاب  هجرد  کی  ناوخب و  هیآ  کی  هک : دنیوگ  وا  هب  سپ  دنک . تشهب  لخاد 
. دیامرف تمارک  وا  هب  فعاضم  ار  باوث  نیا  یلاعت  قح  دنک  ظفح  ات  دناوخ  ررکم  دشاب و  راوشد  نآرق  ظفح  وا  رب  هک  یسک  و 

هب هک  تسا  یسک  دننام  دشاب  ادخ  دای  هب  نالفاغ  نایم  رد  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. تسا بجاو  وا  يارب  زا  تشهب  دنک  داهج  رکشل  نتخیرگ  زا  دعب  هک  یسک  و  دنک . داهج  ناگتخیرگ  ضوع 

. تسا رایسب  نیماضم  نیا  رب  ثیداحا  و 

نانمؤم ماعطا  رد  نادب  ناکین و  اب  ینیشنمه  رد 

. رشلا ءالما  نم  ریخ  توکسلا  و  توکسلا ؛ نم  ریخ  هدحولا  و  هدحولا ، نم  ریخ  حلاصلا  سیلجلا  رذابأ  ای 
. نیقسافلا ماعط  لکأت  و ال  یقت ، الا  کماعط  لکأی  و ال  انمؤم ، الا  بحاصت  رذابأ ال  ای 

. لج زع و  هللا  یف  کبحی  نم  ماعط  لک  و  هللا ، یف  هبحت  نم  کماعط  معطأ  رذابأ  ای 
دب نخس  زا  تسا  رتهب  یشوماخ  و  یـشوماخ ، زا  تسا  رتهب  ییاهنت  و  ییاهنت ، زا  تسا  رتهب  وکین  حلاص و  بحاصم  اب  ینیـشنمه  رذوبا  يا 

. نتفگ
نیا هب  ار  رـش  نتفگ  اـجنیا  رد  ترـضح  و  دـسیونب . يرگید  هک  دـیوگب  ینخـس  یـصخش  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  تغل  رد  ـالما  هـک  نادـب  )

ناـشیا هک  ینکیم  ـالما  دوخ  لاـمعا  ناـبتاک  رب  ییوگیم ، لـطاب  وغل و  نانخـس  زا  هچنآ  هک  نآ  هب  راعـشا  يارب  دـندومرف ، ریبعت  تراـبع 
. دنسیونب

الما هماـن  دوـخ  ناـبتاک  رب  درم  يا  هک : تفگیم  وـغل  نانخـس  هک  یـصخش  هب  دوـمرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هچناـنچ 
.( ینکیم

. ار ناقساف  ماعط  روخم  و  يراکزیهرپ ، هب  رگم  یناروخب  ار  دوخ  ماعط  دیابن  و  نمؤم ، اب  رگم  نکم  تبحاصم  رذوبا  يا 
تـسود ار  وت  ادـخ  يارب  زا  هک  ار  یـسک  ماـعط  روخب  و  يراد ، تسود  ار  وا  ادـخ  يارب  زا  هک  یـسک  هب  ار  دوخ  ماـعط  ناروخب  رذوـبا  يا 

. دراد
. تسه میظع  لخد  لامعا  قالخا و  رد  ار  تبحاصم  هک  تسا  مولعم  هبرجت  بسح  هب  هک  نادب 

ناشیا هدیدنـسپ  قالخا  هب  دـیامن و  ریثأت  وا  رد  ناشیا  هیـضرم  راوطا  دـیاش  هک  دـیامن ، ماـمتها  ناـکین  تبحاـصم  رد  یمدآ  هک  دـیاب  سپ 
ررـض دناسنا  نیطایـش  هک  دب  نابحاصم  و  دـنک . ریثأت  وا  رد  ناشیا  ياهیدـب  ادابم  هک  دـیامن ، زارتحا  نادـب  تبحاصم  زا  و  ددرگ . فصتم 

ياوغا رثکا  هکلب  دوخ . سناجمریغ  زا  ات  دنکیم  لوبق  رتشیب  دوخ  ِسناُجم  لکاشُم و  زا  یمدآ  هک  اریز  نج . نیطایـش  زا  دـنناسریم  رتشیب 
. دوشیم سنا  نیطایش  ياوغا  هب  نج  نیطایش 

دوخ درد  هب  ار  دوخ  نیشنمه  دب ، بحاصم  هک : تفگ  یسیع  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  هچنانچ 
. دینکیم ینیشنمه  یک  اب  هک  دینیبب  سپ  دنکیم . كاله  ار  یمدآ  دب ، نیرق  و  دنادرگیم ؛ التبم 

اب دنزرف  يا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  مردپ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
. نکم تقافر  ینابزمه و  تبحاصم و  سک  جنپ 

و دـهدیم ، بیرف  ار  وت  بارـس  دـننام  هک  نکم  تبحاـصم  وگغورد  اـب  هک  راـهنز  هک : دوـمرف  ناسانـشب . نم  هب  ار  ناـشیا  ردـپ  يا  متفگ :
رتمک ای  همقل  کی  هب  ار  وت  هک  نکم  تبحاصم  قساف  اـب  و  دـنادرگیم ؛ کـیدزن  وت  يارب  ار  رود  و  دـنادرگیم ، رود  وت  يارب  ار  کـیدزن 

رد دنکیمن  يرای  دراذـگیم و  ورف  دوخ  لام  رد  ار  وت  هک  نکم  تبحاصم  لیخب  اب  هک  راهنز  و  دـنکیم ؛ رایتخا  ار  يرگید  دـشورفیم و 
اب هک  راهنز  و  دناسریم ؛ ررـض  دناسر  عفن  وت  هب  دـهاوخ  رگا  هک  شابم  بحاصم  قمحا  اب  هک  راهنز  و  يراد ؛ جایتحا  تیاهن  هک  یماگنه 
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. هدومرف تنعل  ار  وا  نآرق  ياج  هس  رد  یلاعت  قح  هک  نکم  تبحاصم  محر  هدننک  عطق 
دینکم ینیشنمه  ناشیا  اب  و  اهتعدب ، نابحاص  اب  دینکم  تبحاصم  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 

. تسا دوخ  نیشنمه  رای و  نید  رب  یمدآ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و  دوب . دیهاوخ  ناشیا  زا  یکی  لثم  مدرم  دزن  هک 
نآ راوازـس  ار  ناملـسم  هک : دـندومرفیم  اـههبطخ  رد  ررکم  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

: نایوگغورد و  ناقمحا ، و  كابیب ، نارجاف  هفیاط : هس  يردارب  زا  دیامن  بانتجا  هک  تسا 
نید رما  رب  دنکیمن  تناعا  ار  وت  و  یشاب . وا  لثم  وت  هک  دهاوخیم  و  ار ، دوخ  دب  ياهراک  وت  يارب  دهدیم  تنیز  سپ  اورپیب ؛ راکدب  اما 

و دوشیم ، لد  تواسق  ببـس  وا  تبحـص  و  تسا ، بدا  فالخ  افج و  بجوم  وا  یکیدزن  و  دـیآ . وت  راک  هب  تمایق  رد  هک  يراک  رب  وت و 
. تسوت یماندب  راع و  بجوم  وت  دزن  وا  دش  دمآ - 

وا زا  مه  دـنک  یعـس  دـنچره  و  تشاد . ناوتیمن  وا  زا  يرـش  عفد  دـیما  و  دـنکیمن ، تلـالد  يریخ  هب  ار  وـت  زگره  وا  سپ  قـمحا ؛ اـما  و 
زا تسا  رتهب  وا  یـشوماخ  و  وا ، یگدنز  زا  تسا  رتهب  وا  ندرم  سپ  دناسرب . ررـض  دناسر و  عفن  وت  هب  دـهاوخ  هک  دـشاب  هاگ  و  دـیآیمن .

. وا یکیدزن  زا  تسا  رتهب  وا  يرود  و  وا ، نتفگ  فرح 
غورد هب  مدرم  زا  و  دنکیم ، لقن  مدرم  هب  غورد  هب  ار  وت  نخـس  تسین . اراوگ  وت  يارب  یـشیع  چـیه  وا  تبحاصم  رد  سپ  وگغورد ؛ اما  و 

رواب دـیوگ  یتسار  رگا  هک  يدـح  هب  ات  دـنکیم  ادـتبا  رگید  غورد  نآ  یپ  زا  درک ، ماـمت  هک  ار  یغورد  ره  و  دـنکیم . لـقن  وت  هب  نخس 
دییامن هظحالم  دیزیهرپب و  ادخ  زا  سپ  دنایوریم . اههنیـس  رد  اههنیک  دنکفایم و  ینمـشد  بذک  لقن  هب  مدرم  نایم  رد  و  درک . ناوتیمن 

. دینکیم تبحاصم  یک  اب  هک 
نکم تعباتم  و  تسوت ، هاوخریخ  دـنایرگیم و  ار  وت  هک  ار  یـسک  نک  تعباتم  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  و 

. تسادخ يوس  هب  همه  تشگزاب  بیرق  نع  و  دهدیم . بیرف  ار  وت  دنادنخیم و  ار  وت  هک  ار  یسک 
. دیوگب نم  هب  ارم  ياهبیع  هک  تسا  یسک  نم  يوس  هب  نم  ناردارب  نیرتبوبحم  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

: درادن تقادص  زا  ياهرهب  وا  تسین  اهنآ  هک  ره  رد  هک  دنراد  دنچ  يدح  یتسود  تقادص و  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 
. دشاب قفاوم  وت  اب  وا  ناهنپ  راکشآ و  هک : نآ  لوا 

. دناد دوخ  بیع  ار  وت  بیع  دناد و  دوخ  تنیز  ار  وت  تنیز  هک : نآ  میود 
. دنکن كولس  رییغت  وت  اب  دناسر  مه  هب  یلام  ای  یتموکح  رگا  هک : نآ  میوس 

. دشاب هتشاد  تردق  نآ  رب  ار  هچ  ره  دیامنن  عنم  وت  زا  هک : نآ  مراهچ 
. دراذگناو دهد  ور  هک  راگزور  ثداوح  رد  ار  وت  هک  تسا  نآ  تسا ؛ عمج  نآ  رد  هتشذگ  ياهتلصخ  عیمج  هک  تسا  یتلصخ  مجنپ :

. دیامن هطلخ  مدرم  ناکین  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدنمتداعس  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 
ادـخ دای  هب  هک  یـسک  اب  هک : دومرف  مینک ؟ ینیـشنمه  یک  اب  هک : دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  نایراوح  هک : تسا  لوقنم  و 

. وا رادرک  دنادرگ  ترخآ  هب  بغار  ار  امش  و  وا ، نتفگ  نخس  دیازفیب  امش  ملع  رد  و  وا ، ندید  ار  امش  دروآ 
وا هب  دب  نامگ  هک  ار  یـسک  دـنکن  تمالم  درادیم  تمهت  لحم  هب  ار  دوخ  هک  ره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

شاـف تشذـگرد  بل ) ود  زا  اـی :  ) سک ود  زا  هک  يرـس  ره  و  تسا . دوخ  تسد  هب  شراـیتخا  دراد  ناـهنپ  ار  دوـخ  رـس  هک  ره  و  دربیم ،
لمح يدـب  ینعم  رب  دوش  رداص  وا  زا  هک  ینخـس  و  یبای ، یلمحم  ات  نک  کین  لمحم  رب  لـمح  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  ياـهراک  و  دوشیم .

و تمعن ، ماگنه  رد  دـناهیهت  ناشیا  هک  نک  لیـصحت  ناشیا  زا  رایـسب  کین . ناردارب  هب  داب  وت  رب  و  یبای . نآ  يارب  زا  ریخ  لمحم  اـت  نکم 
ردـق هب  ار  دوـخ  ناردارب  و  دنـسرت . ادـخ  زا  هک  نک  تروـشم  یعمج  اـب  ینک ، تروـشم  یهاوـخ  هـک  يرما  رد  و  ـالب . ماـگنه  رد  دـنرپس 
ناشیا تفلاخم  دننک  رما  یکین  هب  ار  امـش  رگا  و  دیـشاب ، رذحرب  ناشیا  ناکین  زا  دیزیهرپب و  دـب  نانز  زا  و  راد . تسود  ناشیا  يراکزیهرپ 
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. اهیدب رد  دنتفین  عمط  هب  هک  دییامن 
. دهد تنیز  وت  دزن  ار  ادخ  تیصعم  هک  یسک  هک : دومرف  تسیک ؟ نابحاصم  نیرتدب  هک : دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

. تسا ناکین  هب  ینامگدب  ثروم  نادب  ینیشنمه  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
هب نکم و  وا  ییانـشآ  هب  دادـتعا  دـناسریمن  وت  هب  نید  رد  یعفن  هک  ینیب  ار  هک  ره  نک  رظن  هک : دوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 

. تسین وکین  شتبقاع  تسین  ادخ  يارب  هک  يراک  و  تسا ، لطاب  همه  تسادخریغ  هچنآ  هک  یتسرد  هب  امنم . تبغر  وا  تبحص 
، یند تسپ  مدرم  تسلاجم  دناریمیم : ار  لد  ناشیا  تسلاجم  هک  دناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. نارادلام اینغا و  ینیشنمه  نانز و  اب  نتفگ  نخس  و 
یکین و و  ینک ، افویب  فرـص  هک  یتسود  تلاطب : هب  دوشیم  عیاـض  هک  تسا  زیچ  راـهچ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  و 

ظفح هک  يراپـسب  یـسک  هب  هک  يرـس  و  دـهدن ، شوگ  هک  ییوگ  یـسک  هب  هک  یلمع  و  دـنکن ، وت  رکـش  هک  ینک  یـسک  هب  هک  یناسحا 
. دنکن

لوا دنکیم  ینیشنمه  ناشیا  اب  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  نکم . ینیـشنمه  اینغا  اب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  و 
. درادن وا  رب  تمعن  چیه  ادخ  هک  دنکیم  نامگ  تسشن  ياهراپ  نوچ  و  تسه ، اهتمعن  وا  رب  ار  ادخ  دنادیم  نانچ  دنیشنیم  ناشیا  اب  هک 

و نتفگ ، نخس  رایسب  نانز  اب  و  هانگ ، زا  دعب  هانگ  دناریمیم : ار  لد  هک  تسا  زیچ  راهچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 
؟ ناگدرم دنتـسیک  هک : دندیـسرپ  ناگدرم . اـب  ندومن  تسلاـجم  و  ددرگنرب ، ریخ  هب  ییوگ و  وت  دـیوگ و  وا  هک  ندرک  هلداـجم  قمحا  اـب 

. دشاب هدرک  یغاط  ار  وا  تمعن  هک  يرادلام  ره  هک : دومرف 
ار نمؤم  ماعطا  تلیضف  دشاب و  ینمؤم  نایم  نآ  رد  هک  دیاش  درک ، دیابیم  رایـسب  ماعطا  و  دراد ، رایـسب  تلیـضف  نانمؤم  ماعطا  هک  نادب  و 

. دنبایرد
زا ار  وا  یلاعت  قح  دیامن  ماعطا  ار  ياهنسرگ  نمؤم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
وا رب  هکئـالم  دـناشوپ و  وا  رب  تشهب  ریرح  قربَتـسا و  زا  یلاـعت  قح  دـناشوپب  ار  یناـیرع  نمؤم  هک  ره  و  دـیامن . ماـعطا  تشهب  ياـههویم 
رهم هب  رـس  بارـش  زا  ادخ  دناروخب  یبآ  تبرـش  ار  ياهنـشت  نمؤم  هک  ره  و  دـشاب . یقاب  ياهتـشر  هماج  نآ  زا  هک  مادام  دنتـسرف  تاولص 

يزور رد  دهد  اج  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دنادرگ  لیاز  وا  زا  یمغ  ای  دنک  ینمؤم  تناعا  هک  یسک  و  دناروخب . وا  هب  تشهب 
. دشابن ياهیاس  شرع  هیاس  ریغب  هک 

زا مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نارمع  نبا  یسوم  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  یقن  یلع  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
دیـسر باطخ  وت ؟ ياضر  يارب  زا  صلاخ  دـیامن  ماعطا  ار  ینیکـسم  هک  یـسک  يازج  تسا  زیچ  هچ  یهلا  هک : دومن  لاؤس  دوخ  دـنوادخ 

. منهج شتآ  زا  تسادخ  ياههدرک  دازآ  زا  وا  هک  دهد  رد  ادن  قیالخ  نایم  رد  هک  ار  يدانم  منکیم  رما  تمایق  زور  رد  یسوم  ای  هک :
سک همه  هب  ددرگیم : نمؤم  تاجرد  عفر  بجوم  هک  تسا  زیچ  هس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 

. ندرک زامن  دناباوخ  رد  مدرم  هک  یماگنه  رد  بش  رد  و  ندیناروخ ، مدرم  هب  ماعط  و  ندرک ، مالس 
. دوش بجاو  وا  يارب  تشهب  دنک  ریس  ار  ینمؤم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  و 

. منک ماعطا  ار  ناشیا  ریغ  زا  هدایز  ای  سک  رازهدص  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  منک  ماعطا  ار  نانمؤم  زا  یصخش  نم  هک : دومرف  و 
زا ار  وا  یلاعت  قح  دیامن  ماعطا  ار  ناناملسم  زا  رفن  هس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
رد یلاعت  قح  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  هک  یبوط -  و  ندـع ، تنج  و  سودرفلاهنج ، زا  نامـسآ : توکلم  رد  دـیامن  ماـعطا  تشهب  هس 

. هدومن سرغ  دوخ  تردق  تسد  هب  ندع  تنج 
ادـخ قلخ  زا  کـی  چـیه  دـنادرگ ، ریـس  ار  وا  اـت  دـیامن  ماـعطا  ار  ینمؤم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  و 
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هک ییاهزیچ  هلمج  زا  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  نایملاع . دـنوادخ  رگم  لسرم ، ربمغیپ  هن  برقم و  کلم  هن  دومن ، دـنناوتن  وا  باوث  ياـصحا 
. تسا هنسرگ  ناملسم  ماعطا  دنادرگیم  مزال  بجاو و  ار  ترفغم 

هک ییاـج  رد  دـهدب  بآ  زا  یتبرـش  ار  ینمؤم  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و 
دـشاب بایمک  بآ  هک  دشاب  ییاج  رد  رگا  و  دیامرف ، تمارک  وا  هب  هنـسح  رازهداتفه  یتبرـش  ره  هب  یلاعت  قح  دشاب  هتـشاد  بآ  رب  تردق 

. دشاب هدرک  دازآ  ار  لیعامسا  نادنزرف  زا  هدنب  هد  هک  دشاب  نانچ 
تسود ار  دوخ  نمؤم  ناردارب  ایآ  هک : دیسرپ  نم  زا  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  هک : تسا  لوقنم  میُعن  نب  نیسح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

هک ار  یسک  يراد  تسود  هک  تسا  مزال  وت  رب  هک : دومرف  یلب . متفگ : یناسریم ؟ عفن  ناشیا  ناریقف  هب  هک : دومرف  یلب . متفگ : يرادیم ؟
توعد دوخ  لزنم  هب  ار  ناـشیا  اـیآ  ندـیناسر . یناوتیمن  ناـشیا  هب  عفن  يرادـن  تسود  ار  ناـشیا  اـت  هک  هللاو  درادیم . تسود  ار  وا  ادـخ 

: هک دومرف  دنـشابیم . نم  اب  ناـشیا  زا  رتشیب  اـی  رتمک  اـی  سک  هس  اـی  سک  ود  هتبلا  مروخیم  يزیچ  هک  تقو  ره  یلب . متفگ : ییاـمنیم ؟
ار ناشیا  دوخ  طاسب  رب  مناروخیم و  ناشیا  هب  ار  دوخ  ماعطا  مدرگ ! وت  يادـف  متفگ : ناشیا . رب  وت  لضف  زا  تسا  هدایز  وت  رب  ناشیا  لـضف 

ناهانگ شزرمآ  اب  دـنوشیم  لخاد  دـنوشیم  وت  هناخ  لخاد  ناشیا  نوچ  یلب . هک : دومرف  تسا !؟ رتمیظع  نم  رب  ناشیا  لضف  مناـشنیم و 
. ار وت  لایع  وت و  ناهانگ  دنربیم  دنوریم  نوریب  نوچ  و  وت ، لایع  وت و 

. وت ناهانگ  ترفغم  اب  دنوریم  نوریب  و  ناوارف ، يزور  اب  دنوشیم  لخاد  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
نتـشک زا  ار  لیعامـسا  نادـنزرف  زا  یکی  هکنیا  اـب  تسا  ربارب  دـناروخب  ماـعط  ار  يرادـلام  نمؤـم  هک  ره  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دشاب هدرک  صالخ  نتشک  زا  ار  لیعامسا  نادنزرف  زا  سک  دص  هک  تسا  نانچ  دیامن  ماعطا  ار  یجاتحم  نمؤم  هک  ره  و  دنک ؛ صالخ 
. جح هد  هدنب و  هد  ندرک  دازآ  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  نمؤم  کی  ماعطا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. ناشیا ماعط  هب  ناقساف  ندومن  تباجا  زا  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

غورد نخس  یئوگرپ و  تمذم  رد 

دنع لج  زع و  هللا  نا  رذابأ  ای  ناسللا . نم  نجـسلا  لوطب  قحأ  ءیـش  نم  ام  رذابأ  ای  عمـسی . ام  لکب  ثدحی  نأ  ابذـک  ءرملاب  یفک  رذابأ  ای 
. کتجاح هب  غلبت  ام  مالکلا  نم  کبسح  و  مالکلا . لوضف  كرتا  رذابأ  ای  لوقی . ام  ملعیل  و  ءرما ، هللا  قتیلف  لئاق ، لک  ناسل 

هک دنادب  دسرتب و  ادخ  زا  یمدآ  هک  دـیاب  سپ  تسا .) علطم  سک  ره  راتفگ  رب  ینعی   ) تسا ياهدـنیوگ  ره  نابز  دزن  یلاعت  قح  رذوبا  يا 
. ددرگ یهلا  بضغ  بجوم  هک  دیوگب  يزیچ  ادابم  هک  دیوگیم ، هچ 

. یسرب دوخ  تجاح  هب  نآ  ببس  هب  هک  ردق  نآ  نخس  زا  ار  وت  تسا  یفاک  و  ار ، وغل  یتدایز و  ياهنخس  نک  كرت  رذوبا  يا 
. دنک لقن  دونشب  هچره  هک  تسا  سب  نیمه  سک  نیا  نتفگ  غورد  يارب  زا  رذوبا  يا 
. نابز زا  ندرک  نادنز  نتشاد و  سوبحم  رایسب  هب  تسین  رتراوازس  زیچ  چیه  رذوبا  يا 

، تسا غورد  ندرک  لقن  ار  ياهدینش  ره  هک  دندومرف  ترضح  هچنآ  و  دش . روکذم  اقباس  لطاب  نخس  كرت  توکـس و  لضف  رد  نخـس  و 
. دنهد تبسن  شلیاق  هب  هک  دیاب  دننک ، لقن  رگا  هکلب  تسا ، غورد  دننک  لقن  مزج  هب  رگا  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  تسا  نکمم 

هب دیهد  تبسن  ار  نآ  دینک  لقن  ینخس  ای  یثیدح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هچنانچ 
. دشاب وا  رب  شهانگ  دشاب  غورد  لطاب و  رگا  و  دشاب ، امش  زا  شباوث  دشاب  قح  رگا  هک  تسا ، هدرک  ثیدح  امش  هب  هک  یسک  نآ 

دهد تبسن  شلیاق  هب  هک  یتقو  دنچره  دیوشیم . روهشم  بذک  هب  دیوشیم و  وگغورد  مدرم ، دزن  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  تسا  لمتحم  و 
. دنامیمن شلوق  رب  دامتعا  دمآرب ، غورد  درک و  لقن  نخس  رایسب  هک  یسک  اما  تسین ، غورد 

يدامتعا ناشلوق  رب  هک  یمدرم  زا  و  دـینک ، مولعم  ار  شذـخأم  دـینک  لـقن  هک  ینخـس  هک  دـیابیم  هک  دـشاب  نآ  دارم  هک  تسا  نکمم  و 
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. ملعی یلاعت  هللاو  تعانش . تحابق و  رد  تسا  غورد  هلزنم  هب  ندرک  لقن  ندینش و  ار  لصایب  ياهفرح  هک  دینکم ، لقن  نخس  تسین 

[ نآرق نالماح  ناریپ و  مارکا  ]

هراشا

. طسقملا ناطلسلا  مارکا  و  هب ، نیلماعلا  ناءرقلا  هلمح  مارکا  و  ملسملا ، هبیشلا  يذ  مارکا  یلاعت  هللا  لالجا  نم  نا  رذابأ  ای 
نتـشاد یمارگ  و  دشاب ، هدـش  دیفـس  شـشیر  هک  یناملـسم  نتـشاد  یمارگ  تسا  یلاعت  هناحبـس و  قح  میظعت  لالجا و  هلمج  زا  رذوبا  يا 

. لداع هاشداپ  نتشاد  یمارگ  و  دنیامن ، لمع  نآرق  ماکحا  هب  هک  نآرق  نالماح 
. ددرگیم نشور  عوبنَی  هس  نمض  رد  هفیرش  تاملک  نیا  نیماضم 

تسا ناناملسم  ناریپ  مارکا  نایب  رد  لوا : عوبنی 

ار نآ  یلاعت  قح  تسا و  یهلا  تمحر  رثا  دیفس  يوم  نوچ  ناشیا . ناریپ  اصوصخ  تسا  مزال  یگمه  ناناملـسم  نتـشاد  یمارگ  هک  نادب 
محر هک : تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداـحا  بَطُخ و  رد  هچناـنچ  تسا  ندوـمن  یهلا  رما  میظعت  نآ  نتـشاد  تمرح  سپ  درادیم . تـمرح 

. ار دوخ  ناریپ  دییامن  ریقَوت  و  ار ، دوخ  نادرخ  دینک 
میظعت تسادخ  میظعت  زا  هک  ار ، دوخ  ناریپ  خیاشم و  دـییامن  میظعت  لیجبت و  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. ناشیا
ار وا  یلاعت  قح  دیامن  میظعت  ریقوت و  ار  وا  دـنادب و  ار  يریپ  درم  تمرح  لضف و  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دنادرگ نمیا  تمایق  زور  ربکا  عزف  زا 
هک یقفانم  رگم  دشابیمن  لهاج  ناشیا  تمرح  قح و  هب  هک  دنزیچ  هس  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. لداع ماما  و  نآرق ، لماح  و  دشاب ، هدش  دیفس  ششیر  مالسا  رد  هک  یسک  دشاب : رهاظ  فورعم و  شقافن 
فافختـسا هک  ره  و  ار ؛ نمؤم  نآ  وا  زا  دـعب  هتـشاد و  یمارگ  ار  ادـخ  لوا  دراد ، یمارگ  ار  ینمؤم  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دیامن فافختسا  وا  هب  ندرم  زا  شیپ  هک  درامگب  وا  رب  ار  یسک  یلاعت  قح  يدیفس ، شیر  نمؤم  هب  دنک 
ریپ زا  دنکیم  مرش  و  ار ، هلاس  داتفه  درم  درادیم  یمارگ  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

. دنک باذع  ار  وا  هک  هلاس  داتشه 
ار وا  ادخ  یسیپ  هروخ و  یگناوید و  زا  درک ، رمع  لاس  لهچ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
وا ادخ  دیسر  لاس  تصش  هب  نوچ  و  دنکیم . ناسآ  کبس و  تمایق  رد  ار  شباسح  ادخ  درک  رمع  لاس  هاجنپ  هک  ره  و  دنادرگیم . نمیا 
رما یلاعت  قح  دیـسر  لاس  داتـشه  هب  نوچ  و  دـنرادیم . تسود  ار  وا  نامـسآ  لها  دیـسر  لاـس  داـتفه  هب  نوچ  و  دـنکیم . يزور  هبوت  ار 

دـنزرمآیم و ار  شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دیـسر  لاس  دون  هب  نوچ  و  دنـسیونن . ار  شناهانگ  دنـسیونب و  ار  شتانـسح  هک  دـیامرفیم 
. شتیب لها  رد  دننادرگیم  عیفش  ار  وا  و  نیمز ؛ رد  تسادخ  ریسا  وا  هک  دنسیونیم 

میهاربا ترضح  دیسر  مه  هب  ششیر  رد  دیفس  يوم  هک  یسک  لوا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
؟ تسیچ نیا  ادنوادخ  تفگ : دید ، نوچ  دوب .

. نادرگ هدایز  ادنوادخ  تفگ : تسا . ریقوت  بجوم  تسا و  رون  نیا  هک : دمآ  یحو 
رد وا  يارب  دوب  دهاوخ  يرون  دیفس  يوم  نآ  مالـسا ، رد  دسر  مه  هب  وا  شیر  رد  دیفـس  يوم  کی  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
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. تمایق

تسا رَوُس  تایآ و  لیاضف  زا  یضعب  نآ و  لماح  نآرق و  تلیضف  نایب  رد  میود : عوبنی 

تسا نآرق  تلیضف  رد  لوا : هیقاس 

امش رب  سپ  رات ، بش  ياههراپ  دننام  اههنتف  امش  رب  دوش  هبتشُم  سِبَتُلم و  هاگره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
مامت وا  رب  تجح  دیامن و  هلداجم  هک  ره  اب  و  دـننکیم . لوبق  ار  شتعافـش  هک  تسا  ياهدـننک  تعافـش  نآرق  هک  یتسرد  هب  نآرق . هب  داب 

نآ هب  دزادنا و  رـس  تشپ  هب  ار  نآ  هک  ره  و  دناسریم . تشهب  هب  ار  وا  دنادرگ  دوخ  ياوشیپ  ار  نآ  هک  ره  و  دنیامنیم . شقیدـصت  دـنک 
نایب لیـصفت و  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  دـنکیم و  تلالد  اههار  نیرتهب  هب  هک  تسا  ییامنهار  دـناریم . منهج  يوس  هب  ار  وا  دـیامنن  لمع 

. تسا یهانتمان  مولع  شنطاب  تسا و  یهلا  ماکحا  شرهاظ  تسا . ینطاب  تسا و  يرهاظ  ار  نآ  تسه . ماکحا  عیمج 
رگید موجن  موجن ، نآ  رب  و  دنالیلد . یهلا  ماکحا  رب  هک  دنتـسه  بکاوک  موجن و  ار  نآ  تسا . قیمع  شنطاب  تسا و  هدـنیاشوخ  شرهاظ 

ار نآرق  بیاجع  تسا .) ناشیا  دزن  نآرق  ملع  هک  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  ینعی   ) دـنناسریم ماکحا  نآ  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه 
. تسا رهاـظ  نآ  زا  تمکح  راونا  تسا و  هتخورفا  تیادـه  ياـهغارچ  نآ  رد  دوشیمن . هنهک  زگره  نآ  بیارغ  دومن و  ناوـتیمن  اـصحا 

. ار شزرمآ  فاصوا  دبایب  نآ  زا  هک  ار  یسک  ناهانگ ، شزرمآ  يوس  هب  تسامنهار 
تاجن تکاله  زا  ات  دیاشگب  نآ  راونا  هعلاطم  يارب  ار  دوخ  لد  هدید  دروآرد و  نالوج  هب  نآرق  رد  ار  دوخ  هدـید  سک  ره  هک  دـیاب  سپ 

رون تلاهج  ياهیکیرات  رد  تسانیب و  ياهلد  یناگدـنز  بجوم  ندومن  رکفت  هک  یتسرد  هب  دوش . صـالخ  تلالـض  ياـههطرو  زا  دـبای و 
. دیراذگم ار  دوخ  اههنتف  رد  دینک و  صالخ  ار  دوخ  وکین  سپ  تسامنهار . رکفت 

و اهشزغل ، رد  تسا  هدنریگتسد  و  تلاهج ، يروک  رد  تسا  هدننک  نایب  و  تلالض ، رد  تسا  يداه  نآرق  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
و تساههنتف ، هدننک  نایب  و  تسامنهار ، اهیهارمگ  رد  و  تسا ، کلاهم  زا  هدنرادهاگن  و  تساهتعدب ، هدننک  رهاظ  و  اهتملظ ، رد  تسا  رون 

. شتآ يوس  هب  رگم  دومنن  لودع  نآ  زا  سک  چیه  تسا و  نآرق  رد  امش  نید  لامک  و  ترخآ . هب  ایند  زا  تسا  هدنناسر 
هب هک  تسا  ییوگتـسار  تسا . هداتـسرف  امـش  يوـس  هب  ار  دوـخ  باـتک  راـبج  زیزع  دـنوادخ  هک : دوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
نآ رگا  نیمز . نامسآ و  رابخا  اههدنیآ و  رابخا  اههتشذگ و  رابخا  امش و  رابخا  لاوحا و  رب  تسا  لمتـشم  دیامنیم و  افو  دوخ  ياههدعو 

. درک دیهاوخ  بجعت  اهتنایب ، مولع  بیغ و  رابخا  زا  تسا  نآرق  رد  هچنآ  هب  دهد  ربخ  ار  امش  دنادیم  ار  شملع  هک  یسک 
امش نایم  رد  میظع  زیچ  ود  موریم و  امش  نایم  زا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هرتاوتم  دیناسا  هب  و 

ناشیا اب  هک  دـینیبب  سپ  نم . تیب  لها  ترتع و  يرگید  و  نیمز ، هب  نامـسآ  زا  هتخیوآ  تسا  ینامـسیر  هک  ادـخ  باتک  یکی  مراذـگیم :
. تشاد دیهاوخ  نوچ  ار  ناشیا  تمرح  درک و  دیهاوخ  كولس  هنوگچ 

تسا نآرق  نالماح  تلیضف  نایب  رد  میود : هیقاس 

ناوید تسا : ناوید  هس  دـننکیم  باـسح  تماـیق  رد  هک  اـهناوید  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
دریگارف و ار  تانـسح  مامت  اهتمعن  دـننک  ربارب  ار  تانـسح  ناوید  تمعن و  ناوید  نوچ  سپ  ناهانگ . ناوید  و  تانـسح ، ناوید  و  اـهتمعن ،

شیپ رد  دیایب و  اهتروص  نیرتهب  هب  نآرق  لاح  نیا  رد  دننک . باسح  ار  شناهانگ  هک  دنبلط  ار  مدآ  دنزرف  سپ  دـنام . یقاب  ناهانگ  ناوید 
يزارد رد  و  نم ، توالت  هب  تخادـنایم  بعت  هب  ار  دوخ  هک  تسوت  نمؤم  هدـنب  نیا  و  نآرق . منم  ادـنوادخ  دـیوگ : دوش و  ناور  درم  نآ 

ارم هک  نانچ  نک  یـضار  ار  وا  ادنوادخ  دـشیم . يراج  شاهدـید  زا  بآ  دـناوخیم  دـجهت  رد  ارم  نوچ  و  دـناوخیم ، لیترت  هب  ارم  بش 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


يدونشخ اضر و  زا  ار  نآ  یلاعت  قح  دنک  رپ  سپ  اشگب . ار  تتسار  تسد  نم  هدنب  يا  هک : دیامرف  رابج  زیزع  دنوادخ  سپ  هدرک . یـضار 
سپ ور . الاب  ناوخب و  نآرق  تسا . حابم  وت  يارب  زا  تشهب  کنیا  هک : دـیوگ  وا  هب  سپ  دوخ . تمحر  زا  دـنک  رپ  ار  شپچ  تسد  و  دوخ ،
لالج تزع و  هب  هک : دـیامرف  باطخ  نآرق  هب  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دور . ـالاب  هجرد  کـی  دـناوخب  هک  هیآ  کـی  ره 

. هدرک راوخ  ار  وت  هک  ره  منک  راوخ  و  هتشاد ، یمارگ  ار  وت  هک  ره  مراد  یمارگ  زورما  هک  دنگوس  مدوخ 
تمایق رد  نآرق  هک  یتسرد  هب  دـیریگ . داـی  ار  نآرق  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

رد يدوبیم و  رادیب  اهبـش  نم  ببـس  هب  هک  ینآرق  نآ  منم  هک : دیوگیم  و  ورـشوخ ، رایـسب  ناوج  تروص  هب  دوخ  لماح  دزن  هب  دـیآیم 
يراج تاهدید  بآ  دشیم و  کشخ  تناهد  بآ  نم  توالت  ترثک  ببـس  هب  و  یتشادیم ، هنـشت  ار  دوخ  هزور  ببـس  هب  غاد ]  ] ياهزور

منارجات عیمج  تراجت  ضوع  هب  نم  و  دور ، دوخ  تراجت  یپ  زا  زورما  هدرک  یتراجت  هک  ره  و  يوریم . هک  اج  ره  ماوت  اب  زورما  دشیم .
باذع زا  ناما  همان  و  دنراذگیم ، شرـس  رب  دنروآیم و  یجات  سپ  دسریم . وت  هب  یهلا  تمارک  يدوز  هب  هک  ار  وت  داب  تراشب  وت . يارب 

دنیوگیم وا  هب  دـنناشوپیم و  وا  رب  هلح  ود  و  دـنهدیم ، شپچ  تسد  هب  ار  تشهب  رد  ندوب  دـلخم  همان  دـنهدیم و  شتـسار  تسد  هب  ار 
و دنـشاب ، نمؤـم  رگا  دـنناشوپیم  هلح  ود  ار  شرداـم  ردـپ و  و  دوریم . ـالاب  ياهجرد  هب  هیآ  ره  ددـع  هب  و  ور . ـالاب  ناوـخب و  نآرق  هک :

. دیدرک نآرق  میلعت  دوخ  دنزرف  هب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  هک : ناشیا  هب  دنیوگیم 
الط و زا  تشخ  کی  ار  تشهب  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  نآرق . هب  داـب  امـش  رب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  و 

ررقم نآ  رد  دـیراورم  هزیرگنـس  ياج  هب  و  نارفعز ، كاخ  ضوع  هب  و  وبـشوخ ، کشُم  لِگ  ياج  هب  و  هدومرف ، قلخ  هرقن  زا  تشخ  کی 
چیه و  ور . الاب  ناوخب و  هک : دنیوگیم  وا  هب  دشاب  هدـناوخ  نآرق  هک  یـسک  سپ  دـینادرگ . نآرق  تایآ  ددـع  هب  ار  شتاجرد  دـینادرگ و 

. ناقیدص ناربمغیپ و  رگم  تسین  رتالاب  وا  زا  شاهجرد  تشهب  رد  سک 
تدابع بش  رد  هک  یعمج  و  دـنانآرق ، نالماح  نم  تما  ناگرزب  فارـشا و  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. دننکیم
. دناتشهب لها  ناگرزب  نآرق  نالماح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. دیامن ظفح  ار  نآرق  هک  ار  یلد  دیامرفیمن  باذع  ادخ  هک : دومرف  و 

سپ ناربمغیپ . زا  دـعب  دـناتشهب  تاـجرد  يـالعا  رد  نآرق  لـها  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. تسه عیفر  تلزنم  یلاعت  قح  دزن  ار  ناشیا  هک  دینادم  لهس  ار  ناشیا  قح  و  ار ، نآرق  لها  دیرامشم  ریقح  فیعض و 

تسا ناشیا  فانصا  نآرق و  يارُق  تافص  نایب  رد  میس : هیقاس 

: دنشابیم مسق  دنچ  دننکیم و  قالطا  ینعم  دنچ  رب  ار  نآرق  لماح  هک  نادب 
. تسا نآرق  نالماح  بتارم  لوا  نیا  و  دریگ . دای  تسرد  ار  نآرق  ظفل  هک : تسا  نآ  لوا 

نتشاد رطاخ  رد  ندرک و  ظفح  یتدایز  هب  و  دشابیم ، تئارق  تانـسحم  بادآ و  نتـسناد  تئارق و  ملع  یتدایز  هب  لضافت  هبترم  نیا  رد  و 
. ینآرق تایآ  روس و 

هبترم نیا  و  دـناهدومنیم . زین  نآ  یناعم  ملعت  نآرق  نایراق  هک  تسا  هدوب  ررقم  نینچ  قباس  نامز  رد  و  تسا . نآرق  یناعم  نتـسناد  میود :
. دشابیم نوطب  روهظ و  زا  نآرق  یناعم  مهف  ناصقن  یتدایز و  هب  هبترم  نیا  رد  لضافت  و  تسا . رتالاب  ظفل  نتسناد  زا 

تـسا یتافـص  زا  ندش  یلاخ  و  دراد ، تلالد  اهنآ  حدـم  رب  نآرق  هک  تسا  یقالخا  هب  ندـش  قلختم  نآرق و  ماکحا  هب  ندومن  لمع  میس :
هنـسح تافـص  هب  دشاب و  هدیدرگ  نآرق  یناعم  ظافلا و  لماح  هک  تسا  یـسک  نآرق  یقیقح  لماح  سپ  دراد . تلالد  اهنآ  تمذـم  رب  هک 

. دشاب هتسارآ  ار  دوخ  نآ 
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ناءرقلا هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هچنانچ  تسا  نامحر  دـنوادخ  يونعم  ناـسحا  ناوخ  نآرق  هک  نادـب  و 
هرت يزبس و  دـشابیم . نآ  رد  تمعن  سک  ره  روخرد  دـشابیم و  عماج  نامیرک  ناوخ  و  تسادـخ . تمعن  ناوخ  نآرق  ینعی : هللا . هبدأـم 

شظفل تباـتک  هار  زا  ریثـک  یعمج  دـشاب . هتـشادن  ياهرهب  نآرق  زا  هک  تسین  سک  چـیه  اذـهل  درادیم . سیاـفن  اولح و  ناولا  درادیم و 
یبتاک نآ  و  دزاسیم ، ار  شذغاک  هک  یـسک  نآ  و  دروآیم ، لمع  هب  ار  شبکرم  هک  سک  نآ  یتح  دـنربیم  يورخا  يویند و  ياههرهب 

هرهب دننک  ادخ  يارب  زا  رگا  دنـشابیم ، لیخد  نآرق  تباتک  رد  هک  یتعامج  زا  ناشیا  ریغ  دهدیم و  دزم  هک  ییامرفراک  و  دسیونیم ، هک 
يورخا يوـیند و  ياـههرهب  شظفل  مـلعت  مـیلعت و  زا  یعمج  و  دـنربیم . يوـیند  هرهب  دـننک  اـیند  يارب  زا  رگا  و  دـنربیم ، ترخآ  اـیند و 

. دنربیم
يوحن و  دیامنیم ، طابنتسا  شتاقاقتشا  فیراصت و  هوجو  یفرَص ، هچنانچ  تسه  نآرق  زا  ياهرهب  ار  یهانتمان  مولع  زا  ملع  ره  نابحاص  و 
تاـیآ تاـکرب  زا  اـهالب  باحـصا  و  دوـشیم ، دـنمهدیاف  شاهـبیرغ  تاـکن  زا  یناـیب ، یناـعم  و  دـیامنیم ، داهــشتسا  شبیکارت  ياـحنا  زا 

ار دوخ  بلطم  دـنربیم و  هانپ  شروس  تایآ و  هب  يورخا  يویند و  بلاطم  بابرا  و  دـنباییم ، عفن  نتـشون  ندرک و  توـالت  هب  شاهمیرک 
هانپ نآرق  هب  همه  ناشیا  ریغ  ددع و  باحـصا  ریـسکت و  بابرا  و  تسا . نآ  روس  تایآ و  هبیرغ  تاریثأت  نآرق  زاجعا  هار  کی  و  دنیابیم .

نابحاص یـضایر و  باحـصا  هیقف و  میکح و  ملکتم و  زا  دنوشیم  عفتنم  هفلتخم  مولع  نابحاص  عیمج  شاهبیرغ  یناعم  هار  زا  و  دـنربیم .
ینطب ره  زا  و  دنراد . ياهرهب  نآرق  رهاظ  زا  هک  یتعامج  زا  ناشیاریغ  و  ابدا ، ارعش و  نایشنم و  ریسکا و  باحـصا  نابیبط و  قالخا و  مولع 

. دنباییم یهانتمان  فراعم  مکح و  دیاوف و  ناقیا ، بابرا  نافرع و  باحصا  زا  دنتسه  نآ  لباق  هک  یعمج  نآرق  نوطب  زا 
تیب لها  لوسر و  ترـضح  ناشیا  و  دنـشاب . هتـشاد  لامک  هجو  رب  ار  نآرق  ياههرهب  عیمج  هک  دـنایعمج  دـیجم  نآرق  لماک  لماح  سپ 
لماک مامت  نآرق  تسا و  ناشیا  صوصخم  نآرق  ظفل  هک  هرتاوتم  ثیداحا  هب  تسا  مولعم  هک  اریز  دنانیعمجا . مهیلع  هللا  تاولص  وا  مارک 

. تسا بوسنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  قافتا  هب  مه  تسا  نایم  رد  هک  یتئارق  مولع  و  تسا ، ناشیا  دزن 
عیارش عیمج  و  تمایق ، زور  ات  نوکی  ام  ناکام و  ملع  و  دنادیمن . ناشیا  ریغب  یسک  ار  نآرق  ینعم  هک : تسا  دراو  هرتاوتم  ثیداحا  اضیا  و 
ناشیا دزن  نوطب  نآ  عیمج  ملع  تسا و  نطب  داتفه  ای  نطب  تفه  ار  نآرق  و  تسا . نوزخم  ناشیا  دزن  شملع  و  تسه ، نآرق  رد  ماـکحا  و 

عیمج هب  دـناموصعم و  اـهاطخ  عیمج  زا  نوـچ  تسا  ناـشیا  صوـصخم  نآرق  عیارـش  ماـکحا و  عـیمج  هب  ندوـمن  لـمع  نینچمه  و  تسا .
. دنافصتم يرشب  تالامک 

رد نآ  ثلث  و  تسام ، نأش  رد  نآرق  ثلث  هک : تسا  هدش  دراو  هچنانچ  تسا  ناشیا  نافلاخم  تمذـم  ناشیا و  حدـم  رد  نآرق  رثکا  اضیا  و 
. تسا ماکحا  ضیارف و  نآ  رگید  ثلث  و  تسام ، نانمشد  تمذم 

نآ بحاص  و  ددرگیمرب ، تفـص  نآ  بحاص  حدـم  هب  تسا  عقاو  نآرق  رد  هک  یلامک  تفـص  ره  حدـم  هک  تسا  رهاـظ  زین  ینعم  نیا  و 
نانمـشد هک  ددرگیمرب  تافـص  نآ  نابحاص  تمذم  هب  تسا  هدش  دراو  هک  یـصقن  تفـص  ره  تمذم  و  دناناشیا ؛ لامک  هجو  رب  تفص 

هتسویپ هچنانچ  درادیم ، فلتخم  تاروهظ  هفلتخم  یلاجم  رد  هک  تسا  یضرع  هکلب  تاذ  هب  مئاق  تسین  یصخش  نآرق  نوچ  و  دناناشیا .
ادـخ بناج  زا  و  هدـیدرگ ، لقتنم  لـیئربج  ترـضح  حور  هب  اـجنآ  زا  و  هدـیدرگ ، رهاـظ  حول  رد  اـجنآ  زا  هدوب و  دوجولا  بجاو  ملع  رد 

یتباتک تروص  رد  هدمآرد و  نانمؤم  ایـصوا و  بولق  هب  اجنآ  زا  و  هدیدرگ ، رهاظ  يوبن  سدقم  سفن  رد  لیئربج  هطـساو  هب  هطـساوالب و 
هک اج  ره  رد  و  هدیـشخب . یتمرح  ار  لحم  نآ  هدرک  روهظ  هک  اج  ره  رد  نآ  ببـس  هب  و  تسا ، یتمرح  ار  نآرق  لـصا  سپ  هدومن ، روهظ 

هتـسب و شقن  نآ  رب  هک  يذـغاک  حول و  بکرم و  ياهـشقن  نآ  هاگره  سپ  هدـیدرگ . رتشیب  زیچ  نآ  تمرح  بجوم  تسا  هدایز  شروهظ 
یبادآ فالخ  یـسک  رگا  هک  هدیـشخب  اهنآ  هب  تمرح  ردـق  نآ  تسوا ، تاروهظ  نیرتتسپ  هک  نیا  اب  هدـیدرگ ، اهنآ  رواجم  هک  يدـلج 

. دوب دهاوخ  نآرق  ذغاک  شقن و  زا  هدایز  شتمرح  هدیدرگ  نآرق  لماح  هک  ینمؤم  بلق  سپ  دوشیم ، رفاک  دروآ  لمع  هب  اهنآ  هب  تبـسن 
روهظ رتشیب  نمؤم  رد  دـنچ  ره  نآرق  هنـسح  قـالخا  نیماـضم و  زا  و  تسا . رتـشیب  نآرق  زا  شتمرح  نمؤم  هک : تسا  هدـش  دراو  هچناـنچ 
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ناصقن بجوم  هدرک  روهظ  همیمذ  قالخا  یـصاعم و  صیاقن و  زا  فاصوا  نآ  فالخ  دنچ  ره  و  هدـیدرگ ، هدایز  وا  مارتحا  بجوم  هدرک 
. هدیدرگ تمرح  صقن  نآرق و  روهظ 

هبترم دـسریم  وا  مارک  تیب  لها  يوبن و  تعفراب  بانج  هبترم  هب  نوچ  ات  ددرگیم ، هدایز  نآ  فاصوا  نآرق و  تاروهظ  بتارم  نیا  سپ 
قلخ ینعی : ناءرقلا . هقلخ  ناک  هک : تسا  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  فصو  رد  هچنانچ  دسریم . تیاهن  هب  شروهظ 

. دوب نآرق  ترضح  نآ 
نآرق هک  یتسناد  هچنانچ  دـنانآرق ، قـالخا  نآرق و  ینعم  نآرق و  ظـفل  لـحم  هک  دـناناشیا  یقیقح  نآرق  ینک  رظن  تقیقح  هب  رگا  هکلب 

. تسا لـصاح  ناـشیا  هرهطم  بوـلق  رد  ظـفل  ینعم و  بـسح  هـب  نآرق  لـماک  شقن  دـشاب و  نآ  رد  نآرق  شقن  هـک  دـنیوگیم  ار  يزیچ 
. قطان هللا  مالک  منم  هک : دندومرفیم  رایسب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هچنانچ 

يارحـص هب  ییوکین  تروص  هب  نآرق  هک : ینالوط  ثیدح  رد  دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  هک  ثیدح  نآ  ینعم  تسا  نیا  و 
دومن و مسبت  ترـضح  تفگ ؟ دناوتیم  نخـس  نآرق  ایآ  هک : دیـسرپ  يوار  درک . دـهاوخ  دوخ  نالماح  تعافـش  دـمآ و  دـهاوخ  رـشحم 

. دنیامنیم ناعذا  دننکیم و  میلست  دنونشیم  ام  زا  هچنآ  هک  ار  ام  نایعیش  نافیعض  دنک  محر  ادخ  هک : دومرف 
. دنکیم یهن  رما و  دراد و  یتقلخ  دراد و  یتروص  تسا و  یصخش  زامن ، هک : دومرف  نآ  زا  دعب 

هب ار  ام  هک  ره  هک : دومرف  ترـضح  درک . مناوتیمن  لقن  مدرم  نایم  رد  ار  نخـس  نیا  متفگ : دش و  ریغتم  نم  تروص  هک : دیوگیم  يوار 
. هدرک ام  قح  راکنا  هتخانشن و  ار  ام  قح  دسانشن  زامن 

اشحف و زا  دنکیم  یهن  زامن  هک : تسا  نآرق  رد  هک : دومرف  یلب . تفگ : مناونشب ؟ وت  هب  ار  نآرق  نخـس  یهاوخیم  هک : دومرف  نآ  زا  دعب 
و دندنچ . يدرم  رکنم  اشحف و  و  دـیوگیم . نخـس  سپ  دـنکیم ، یهن  زامن  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  تسا . رتگرزب  ادـخ  رکذ  و  رکنم ،

. میرتگرزب ام  و  ادخ ، رکذ  مییام 
. تسا بوصا  مییامن  حیضوت  نیا  زا  هدایز  رگا  تسا  لیخد  رایسب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  لح  رد  بلطم  نیا  نوچ 

، دناهیوشَح هک  یعمج  و  اهنآ . ریغ  هاوخ  تدابع و  هاوخ  قالخا و  هاوخ  تسا ، یحور  يدـسج و  یینعم و  یتروص و  ار  زیچ  ره  هک  نادـب 
یناعم نطاوب و  هب  یعمج  و  دناهدینادرگ . مورحم  قیاقح  زا  يرایـسب  زا  ار  دوخ  دنراذگیمن و  رد  هب  نآ  زا  اپ  دـناهدز و  تسد  اهرهاظ  هب 

ره دونشب و  نیقی  عمس  هب  ار  ود  ره  هک  تسا  نآ  نید  بحاص  و  دناهدش . دحلم  نیا  ببـس  هب  دناهتـشادرب و  تسد  رهاوظ  زا  دناهدیبسچ و 
ینعم و  تسا . روصق  روـح و  راـهنا و  تخرد و  راوـید و  رد و  زا  تراـبع  هک  تسا  یتروـص  ار  تشهب  هک  نیا  لـثم  دـیامن . ناـعذا  ار  ود 
تذـل ریغب  تشهب  رد  هک : دـیوگیم  يوشح  دـشابیم . يروص  تشهب  رد  هک  تسا  يونعم  تاذـل  برق و  فراـعم و  تـالامک و  تشهب ،

هب ار  يونعم  ياهتذل  نامه  درادیمن . یتخرد  راوید و  رد و  تشهب  هک : دیوگیم  دحلم  درادن . ینعم  ندرک  عامج  ندیماشآ و  ندروخ و 
قح ود  ره  هک  دـنادیم  نیقی  بحاص  اما  تسا . هدـش  رفاـک  هدـیدرگ و  نید  يرورـض  رکنم  ببـس  نیا  هب  و  دـناهدرک . ریبعت  تاراـبع  نیا 

. میدرک ینعم  نیا  هب  هراشا  باتک  لوا  رد  هچنانچ  دوشیم  لصاح  يونعم  ياهتذل  يروص ، ياهتذل  نآ  نمض  رد  و  تسا ،
هدش دراو  و  دنامیقتسم . طارـص  تیب  لها  هک : تسا  هدش  عقاو  و  تسا . قح  نید  طارـص  هک : تسا  هدش  عقاو  طارـص  باب  رد  نینچمه  و 

هک اریز  تسا  قح  همه  منهج . يور  رب  تسا  يرـسِج  طارـص  هک : تسا  هدـش  عقاو  و  تسا . بلاـطیبا  نب  یلع  تبحم  طارـص ، هک : تسا 
پچ و زا  و  دوب . دـیابیم  میقتـسم  تیب  لها  تیالو  قح و  نید  طارـص  رب  هک  دـناهدومرف  ایند  رد  تسایند و  طارـص  هنومن  ترخآ  طارص 

. دوریم رد  هب  طارص  نیا  زا  دوشیم  اهنآ  هجوتم  هک  ره  هک  تسه  هریبک  ناهانگ  هفلتخم و  بهاذم  زا  رایسب  ياههبعش  تسار 
و دناهتـسشن ، نیمک  رد  اههنخر  نآ  رب  نیطایـش  هک  دراد  اـههاگنیمک  و  یکزاـن ، تقد و  یکیراـب و  تیاـهن  رد  تسا  یهار  طارـص  نیا  و 

ترخآ طارص  هنیعب  طارص  نیا  هنومن  و  دناهدرک . مگ  ار  هار  اههبقع  نآ  زا  یسک  رایسب  هک  دراد  یصاعم  كرت  هقاش و  تادابع  زا  اههبقع 
رد هدوب  میقتسم  طارص  نیا  رد  هتسویپ  هک  یسک  سپ  دنراذگیم . منهج  يور  رب  تسا و  يراوشد  تقد و  یکیراب و  تیاهن  رد  هک  تسا 
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هبقع و نامه  هب  هتفر  رد  هب  طارص  نیا  زا  ياهدننک  كاله  هریبک  ای  يدساف  داقتعا  ببس  هب  هک  ره  و  دوریم . تشهب  هب  تسار  طارص  نآ 
. دتفایم منهج  هب  دزغلیم و  طارص  نآ  زا  شیاپ  دسریم ، هک  هاگنیمک 

. تسا هنسح  لاعفا  هرمث  تروص و  روصق  روح و  اهتخرد و  و  تسا ، همیمذ  قالخا  تروص  خزود  ياهبرقع  اهرام و  نینچمه  و 
دالوا بلاطیبا و  نب  یلع  تیالو  زامن  حور  و  تسا ، هصوصخم  لاعفا  نآ  زاـمن  ندـب  تسه . یندـب  یحور و  اـیند  رد  ار  زاـمن  نینچمه  و 
یلامک بجوم  نوچ  تیالویب  زامن  سپ  ددرگیم . ندب  راثآ  تاکرح و  أشنم  درادیم و  یقاب  ار  دـسج  هک  تسا  نآ  حور  راک  و  تسوا .

لماک زامن  نوچ  و  تسا . نآ  حور  تیالو  سپ  تسا . هدرم  ندب  دننام  دـشخبیمن ، تاجن  باذـع  زا  دوشیمن و  برق  ثعاب  ددرگیمن و 
حور دوخ ، ببـس  نیا  هب  تسا . ناشیا  هب  زامن  ياقب  سپ  دوشیم ، ناشیا  تکرب  هب  دوش  رداص  يرگید  زا  رگا  و  دوشیم ، رداص  ناشیا  زا 

. دندحتم زامن  اب  ایوگ  هدش ، ناشیا  قلخ  هدیدرگ و  لماک  ناشیا  رد  زامن  فصو  نوچ  و  دنزامن .
و لاعفا ، نیا  رب  ار  زامن  نینچمه  دنیامنیم ، قالطا  هس -  ره  ندب -  ای  حور  رب  و  حور ، رب  یمدآ و  ندب  رب  ار  ناسنا  ظفل  هک  نانچمه  سپ 
هک شرهاظ -  دوشیم ، عقاو  نآرق  رد  هک  زاـمن  سپ  دـنیامنیم . قـالطا  تفـص  نیا  هب  فاـصتا  اـب  تاوذ  نآ  رب  و  هسدـقم ، تاوذ  نآ  رب 

. دنرادن رگیدکی  اب  تافانم  و  تسا ، دارم  تسا -  تیالو  هک  شنطاب -  تسا و  دارم  تسا -  لاعفا 
زامن دنیوگیم : دـناهدش و  رفاک  دـناهدرک و  تادابع  راکنا  دـناهدیمهفن  ار  ثیداحا  نیا  هک  نیا  ببـس  هب  هلیعامـسا  ءدـحالم  زا  یعمج  و 
راکنا هداتفا ، طیرفت  بناج  هب  هیوشح  زا  یعمج  و  تسین . راک  رد  لامعا  نیا  و  تسا ، یـصخش  زا  هیانک  هزور  و  تسا ، یـصخش  زا  هیاـنک 

. دناهدرک در  دناهدرک و  ثیداحا  نیا 
هب نامیا  ياقب  و  تسا ، فصتم  نآ  هب  لاـمک  هجو  رب  ترـضح  نآ  و  هدـیدرگ ، لـماک  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  نوچ  ناـمیا  نینچمه  و 

راثآ و زا  هتـسویپ  و  هدرک ، تیارـس  شحراوج  اضعا و  عیمج  رد  نامیا  و  تسا ، نامیا  مظعا  نکر  شتیـالو  و  تسا ، ترـضح  نآ  تکرب 
. تسین دیعب  نآرق  نطب  رد  دننک  قالطا  ترضح  نآ  رب  نامیا  رگا  دوشیم ، هدهاشم  نامیا  راونا  شلاعفا 

. دنانینچ یصاعم  رفک و  باب  رد  ناشیا  نافلاخم  نینچمه  و 
ینعم حور و  و  دنیوا ، نادـنزرف  بلاطیبا و  نبا  یلع  تادابع ، زا  اهنآ  ریغ  تاکز و  نامیا و  تالـص و  یقیقح  لحم  ینعم و  حور و  سپ 

یـصاعم رفک و  ناشیا  ببـس  هب  هک  دـناناشیا  نانمـشد  ریاس  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نایـصِع ، قوسف و  رکنم و  اشحف و  یقیقح  لـحم  و 
. هدوب لماک  ناشیا  رد  هدنام و  یقاب 

ناشیا ناتـسود  نیموصعم و  همئا  ياهلد  و  تسادخ . ناتـسود  دبعم  یهلا و  ضویف  لحم  هک  نیا  يارب  دناهداد  تمرح  ار  هبعک  نینچمه  و 
هبعک نیا  تمرح  راکنا  یـسک  هک  دـیابن  اما  دـناناشیا . یقیقح  هبعک  تسا و  فرـشا  هبعک  زا  تسادـخ  داـی  تبحم و  تفرعم و  لـحم  هک 

ود ره  راونا  زا  دور و  نطاب  هبعک  هب  نآ  زا  دـعب  دور و  رهاظ  هبعک  هب  لوا  هک  دـیابیم  هکلب  دوش ، رفاک  ات  دـنک  جـح  راکنا  ای  دـنکب  رهاـظ 
. دوش دنمهرهب 

ار اهگنس  نیا  هک : دندومرف  هک  تسا  لوقنم  امهیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  هچنانچ 
دـنریگ و دای  ام  زا  ار  دوخ  نید  ملاـعم  دنـسرب و  اـم  تمدـخ  هب  فاوط  نیا  هلیـسو  هب  فاوط و  هب  دـنیایب  مدرم  هک  دـناهدرک  اـنب  نیا  يارب 

. دنیامن ضرع  ام  رب  ار  دوخ  تیالو 
رهاظ وت  رب  رابخا  تالکشم  زا  يرایـسب  ياهدومن  تسرد  ینعم  نیا  كاردا  رگا  اما  داد . ناوتیمن  طسب  ماقم  نیا  رد  ار  ینعم  نیا  زا  هدایز 

یـصاعم و زا  دوشیم و  برق  بجوـم  دـش  لـماک  هک  یـسک  رد  شدوـخ  زاـمن ، مه  هک  یمهفیم  ار  زاـمن  ندرک  یهن  ینعم  و  ددرگیم ،
هک يزامن  ینعم  نامه  هکلب  دننکیم . یهن  دنزامن  حور  هک  نیموصعم  همئا  مه  و  دنکیم ، عنم  دـیامرفیم و  یهن  یـصاعم  بابرا  تعباتم 

. دیامنیم عنم  ار  وت  تسا و  ملکتم  ناشیا  نابز  هب  هدیدرگ ، ناشیا  برق  بتارم  يالعا  بجوم  هدیدرگ و  لماک  ناشیا  رد 
نالماح فصو  رد  هک  يرابخا  لقن  هب  مینکیم  عوجر  دوشیم . زیمآرفک  یناعم  مهوم  نتفگ ، كزان  تاماقم  نیا  رد  نخـس  نیا  زا  هدایز 
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. تسا هدش  دراو  نآرق 
نآرق هک  تسا  یـصخش  یکی  دنامسق : هس  رب  نآرق  نایراق  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
مدرم رب  نآرق  هب  و  تسا ، هدینادرگ  ناهاشداپ  زا  لاوما  دـیاوف و  بلج  هلیـسو  و  تسا ، هدرک  دوخ  يایند  هیامرـس  ار  نآ  و  تسا ، هدـناوخ 

. دنکیم رخف  یتدایز و  هلاطتسا و 
و تسا ، هتخاس  عیاض  ار  شماکحا  دودح و  و  هدومن ، طبـض  ظفح و  ار  نآ  فورح  و  تسا ، هدناوخ  نآرق  هک  تسا  نآ  رگید  صخـش  و 

. دنکن رایسب  نآرق  نالماح  نایم  رد  ار  تعامج  نیا  ادخ  دیامنیم . یعس  شظفل  ندرک  تسار  رد  نیمه 
هب و  هتـشاد ، رادـیب  نآرق  هب  ار  شیاهبـش  و  هتـشاذگ ، دوخ  لد  ياهدرد  رب  ار  نآرق  ياود  و  هدـناوخ ، نآرق  هک  تسا  نآ  رگید  صخـش  و 

باوختخر زا  ولهپ  اهبـش  رد  و  زامن ، ياهاج  دجاسم و  رد  تسا  هداتـسیا  اپ  رب  نآرق  هب  و  نتـشاد ، هزور  هب  هدـنام  هنـشت  اهزور  نآرق  ببس 
دهدیم هبلغ  تعامج  نیا  هب  و  ار ، اهالب  دـیامنیم  عفد  رابج  زیزع  دـنوادخ  تعامج  نیا  تکرب  هب  سپ  نآرق . ببـس  هب  تسا  هدرک  یهت 

زا دنرتمک  نآرق  نایراق  نایم  رد  تعامج  نیا  هک  هللاو  دتسرفیم . نامسآ  زا  ناراب  یلاعت  قح  تعامج  نیا  هب  و  نانمـشد ، رب  ار  ناناملـسم 
. رمحا درگوگ 

لماح ناهنپ  راکشآ و  رد  عرضت  عشخت و  هب  مدرم  نیرتراوازس  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
يا هک : دـندومرف  ادـن  دـنلب  زاوآ  هب  نآ  زا  دـعب  تسا . نآرق  لماح  هزور  زامن و  هب  راکـشآ  ناـهنپ و  رد  مدرم  نیرتراوازـس  و  تسا ، نآرق 

ار وت  ادـخ  هک  نکم  مدرم  زا  تزع  بلط  نآرق  هب  و  دـنادرگ ، هبترمدـنلب  ار  وت  ادـخ  ات  نک  ینتورف  عضاوت و  نآرق  ببـس  هب  نآرق ! لـماح 
ار وت  ادـخ  هک  نکم  دوخ  تنیز  مدرم  يارب  ار  نآ  و  دـشخب . تنیز  ار  وت  ادـخ  اـت  ادـخ  يارب  زا  نآرق  هب  وش  نیزتـم  و  دـنادرگیم ، لـیلذ 

. دنادرگ امندب  بویعم و 
وا هب  یحو  هک  نآ  نودـب  دـناهداد  اج  وا  يولهپ  ود  نایم  رد  ار  يربمغیپ  اـیوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـیامن  متخ  ار  نآرق  هک  ره  هک  یتسرد  هب 

بضغ هب  هک  یعمج  نایم  رد  و  دنکن ، تلاهج  نالهاج  اب  هک  تسا  نآ  وا  يارب  زا  راوازـس  دشاب  هدناوخ  ار  نآرق  مامت  هک  یـسک  و  دیایب .
یـسک و  نآرق . میظعت  يارب  زا  دنک  ملح  درذگرد و  دناشوپب و  دنک و  وفع  دیاب  هکلب  دورن . رد  هب  اج  زا  دوز  دیاین و  بضغ  هب  وا  دنیآیم 
لاوما زا  تسا  هداد  هدومرف  تمارک  وا  هب  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  قلخ  زا  یـسک  هب  ادخ  هک  دنک  نامگ  دنـشاب و  هدرک  اطع  وا  هب  نآرق  هک  ار 

ادخ هک  ار  يزیچ  تسا  هتـسناد  ریقح  و  تسا ، هدرمـش  ریقح  ادـخ  هک  ار  ییاهزیچ  تسا  هدرمـش  میظع  هک  قیقحت  هب  سپ  ایند ، بابـسا  و 
. تسا هدینادرگ  میظع 

ایند و تبحم  ای  دماشایب ، یمارح  نآرق  ندـناوخ  اب  دـناوخب و  ار  نآرق  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
وا رب  نآرق  تماـیق  رد  دریمب  هبوتیب  رگا  و  دـنک . هبوت  هک  نآ  رگم  ددرگ ، یهلا  بضغ  بجوتـسم  دـنک ، راـیتخا  نآرق  رب  ار  نآ  ياـهتنیز 

. دنامن يرذع  ار  وا  هک  دنک  مامت  ار  دوخ  تجح 

تسا نآرق  ندناوخ  بادآ  نایب  رد  مراهچ : هیقاس 

: رایسب طیارش  رب  تسا  لمتشم  نآ  و 
. تسا تئارق  رد  لیترت  لوا :

. یندرک لیترت  نآرق  تئارق  رد  نک  لیترت  الیترت : ناءرقلا  لتر  و  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ 
دـیامن و ادا  جراخم  زا  ار  فورح  هک  تسا  نآ  روهـشم  بسح  هب  بجاو  لیترت  بحتـسم . يردـق  تسا و  بجاو  نآ  زا  يردـق  لـیترت ، و 
، دنکن لیوط  تکَـس  ای  سفن  عطق  هب  نایم  رد  هلـصاف  دناوخ و  رگیدـکی  هب  لصتم  ار  هملک  ود  رگا  هک  دـنکب ، لصو  فقو و  ماکحا  ظفح 

. دنکن تکرح  هب  فقو  ياهملک ، رب  دنک  فقو  رگا  و  دنک ، لصو  قحال  هملک  لوا  هب  ار  شرخآ  هکلب  دناوخن  نکاس  ار  لوا  هملک 
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و تساهفقو ، ظفح  لیترت  هک : دومرف  لیترت . ینعم  زا  دـندومن  لاؤس  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ 
. جراخم زا  تساهفرح  ندومن  ادا 

. دوشن زاتمم  بوخ  هک  دوشن  لخاد  رگیدکی  رد  فورح  هک  یتیثیح  هب  تسا  نآرق  ندناوخ  ینأت  هب  ندناوخ و  هدرمش  بحتـسم ، لیترت  و 
زا هک  اهفقو  ماسقا  اهدم و  فورح و  تافـص  تیاعر  اب  دوش ، فرطرب  مالک  لاصتا  دشاپب و  مه  زا  فورح  هک  دناوخن  ناشاپ  مه  رایـسب  و 

. درک ناوتیم  دناهدومرف  ترضح  هچنآ  رد  لخاد  زین  ار  یناعم  نیا  و  دوشیم . مولعم  اهنآ  لیصافت  تائارق ، بتک 
ناوخم دنت  و  نادرگ ، رهاظ  بوخ  ار  فورح  هک : دندومرف  دندیسرپ ، لیترت  ریسفت  زا  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

هب دیبوکب ) ای :  ) دیروآ فوخ  عزف و  هب  نکیلو  دنـشاپ . هک  یگیر  دـننام  ار  اهفرح  شاپم  مه  زا  دـنناوخیم و  ار  رعـش  نابرع  هک  يوحن  هب 
. دوش مامت  دوز  هک  دیناوخب  دنت  دیرامگ و  هروس  رخآ  رب  تمه  هک  دشابن  نانچ  و  ار . تخس  ياهلد  نآرق  ندناوخ 

. تسا ندناوخ  عوشخ  تقر و  هب  و  ندیدرگ ، نآ  یناعم  هجوتم  و  ندناوخ ، رکفت  ربدت و  هب  میود :
هیآ هب  نوچ  و  دبلطب ، ادخ  زا  دسر  یتمحر  هیآ  هب  نوچ  و  دریگ ، تربع  ناگتـشذگ  لاوحا  زا  و  دوش ، رکذـتم  نآرق  ظعاوم  زا  هک  دـیاب  و 

. دیامن هذاعتسا  دسرب  یباذع 
رد تسین  يریخ  هک : تسا  لوقنم  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  ریاـس  هیلع و  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  رایـسب  دـیناسا  هب  هچناـنچ 

. دشابن ربدت  نآ  رد  هک  یتئارق 
. دیناوخب نزح  هب  ار  نآ  سپ  تسا ؛ هدش  لزان  نزح  هب  نآرق  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  و 

. یلب تفگ : یهاوخیم ؟ ار  ایند  رد  ياقب  هک : دندیـسرپ  یـصخش  زا  هیلع  هللا  تاولـص  یـسوم  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  صفَح  زا  و 
ناتـسود و زا  هک  ره  صفح  يا  هک : دـندومرف  یناـمز  زا  دـعب  ترـضح  سپ  دـحأ . هللا  وه  لـق  ندـناوخ  يارب  زا  تفگ : ارچ ؟ هک : دوـمرف 
هب تشهب  تاجرد  هک  اریز  دنادرگ . دـنلب  ار  وا  تاجرد  ات  دـیامرفیم  نآرق  میلعت  یلاعت  قح  ار  وا  ربق  رد  دـنادن ، نآرق  دریمب و  ام  نایعیش 

: هک تفگ  صفح  دوریم . الاب  هجرد  کی  دناوخیم  هک  ياهیآ  ره  سپ  ور . الاب  ناوخب و  هک : دنیوگیم  يراق  هب  تسا ؛ نآرق  تایآ  ردق 
يوحن هب  و  دن ] ] دناوخیم هودنا  نزح و  هب  دندناوخیم ، نآرق  نوچ  و  دشاب . ترضح  نآ  زا  هدایز  شدیما  اب  شفوخ  هک  مدیدن  ار  یـسک 

. دننکیم باطخ  یسک  اب  ههفاشم  هب  ایوگ  هک  دندناوخیم 
توالت دـنتفریم  باوختخر  نایم  هب  نوچ  ناسارخ  هار  رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  كاحـض  نب  ءاجر  زا  و 

زا هذاعتسا  تشهب و  لاؤس  ادخ  زا  دنتـسیرگیم و  دوب  خزود  ای  تشهب  رکذ  نآ  رد  هک  دندیـسریم  ياهیآ  هب  نوچ  و  دندومرفیم ، رایـسب 
مامت ار  هروس  نوچ  و  دحأ . هللا  دـنتفگیم : هتـسهآ  دـحأ ، زا  دـعب  دـندناوخیم  دـحا  هللا  وه  لق  هروس  زامن  رد  نوچ  و  دـندومنیم . منهج 

ای دنتفگیم : هتسهآ  نورفاک  ظفل  زا  دعب  دندناوخیم  نورفاکلا  اهیأ  ای  لق  هروس  نوچ  و  انبر . هللا  کلذک  دنتفگیم : هبترم  هس  دندرکیم 
غراف نوتیزلا  نیتلاو و  هروس  زا  نوچ  و  مالـسالا . ینید  هللا و  یبر  دـندومرفیم : هبترم  هس  دـندشیم  غراف  هروس  زا  نوچ  و  نورفاکلا . اهیأ 

، ندـش غراف  زا  دـعب  دـندناوخیم ، همایقلا  مویب  مسقأ  هروس ال  نوچ  و  نیدـهاشلا . نم  کـلذ  یلع  اـنأ  و  یلب ؛ هک : دـندناوخیم  دـندشیم 
مـسا حبـس  نوچ  و  نیملاعلا . بر  دـمحلا هللا  هک : دـندومرفیم  دـندشیم  غراف  هحتاف  هروس  زا  نوچ  و  یلب . مهللا  کناحبـس  دـندومرفیم :

. یلعألا یبر  ناحبس  هک : هتسهآ  دندومرفیم  یلعأ ، زا  دعب  دندناوخیم ، یلعألا  کبر 
. کیبل مهللا  کیبل  هک : دندومرفیم  هتسهآ  دندناوخیم  اونماء  نیذلا  اهیأ  ای  هک  نآرق  ياج  ره  رد  و 

هللا ناحبـس  دـییوگب : دـیناوخ  ار  تاحبـسم  زا  یکی  هاـگره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
، یبنلا یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  هک : دیناوخب  نوچ  و  تسا . حبس  ای  حبس  ای  حبسی  ناشلوا  رد  هک  دندنچ  ياهروس  تاحبسم  و  یلعألا .

نم کـلذ  یلع  نحن  و  دـیوگب : شرخآ  رد  دـیناوخ  نیتـلاو  هروس  نوچ  و  زاـمنریغ . رد  هاوـخ  دـشاب و  زاـمن  رد  هاوـخ  دـیتسرفب  تاوـلص 
. نیملسم ات  دیناوخب  ار  هیآ  همتت  و  هللااب . انماء  دییوگب : دیناوخب  انماء  اولوق  نوچ  و  نیدهاشلا .
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: هک دنتفگیم  دندومرفیم و  نآرق  متخ  کی  زور  هس  ره  رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
رکفت هیآ  نآ  ینعم  رد  هـک  نآ  رگم  زگره  مرذـگیمن  ياهـیآ  چـیه  هـب  نـکیلو  درک  مناوـتیم  مـتخ  زور  هـس  زا  رتـمک  رد  مهاوـخ ، رگا 
. منکیم متخ  کی  زور  هس  ره  رد  اذهل  هدیدرگ . لزان  تقو  هچ  رد  هک  مروآیم  دای  هب  منکیم و  لمأت  شلوزن  ببس  رد  میامنیم و 
نودبعت ام  دبعأ  زا ال  دعب  دندناوخیم ، نورفاکلا  اهیا  ای  لق  هروس  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. هللا ءاش  نا  تومأ  هیلع  ایحأ و  هیلع  مالسالا . ینید  هک : دندومرفیم  هروس  مامتا  زا  دعب  و  یبر . دبعأ  دنتفگیم :
هک ار  هنازخ  ره  رد  سپ  تسا . ینابر  تمکح  ياههنیزخ  ینآرق  تایآ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 

. يروآ نوریب  ار  اهتمکح  یناعم و  رهاوج  رکفت ، هب  ییامن و  رظن  نآ  رد  هک  دیاب  ییاشگیم 
اب نآرق  هک  نآ  زا  دعب  دنریمب ، تسا  برغم  قرشم و  نیبام  رد  هک  ره  رگا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد  و 

. مناسریمن مه  هب  تشحو  دشاب ، نم 
. دنوش كاله  هک  دوب  کیدزن  هک  يدح  هب  دندومرفیم  رارکت  دندناوخیم ، ار  نیدلا  موی  کلام  ترضح  نآ  نوچ  و 

نخـس دوخ  دنوادخ  اب  دیوگب ، نخـس  دهاوخ  نوچ  و  دشاب ، نایملاع  دـنوادخ  وا  سینا  هک  یـسک  دـناسر  مه  هب  تشحو  هنوگچ  قحلا  و 
ار دوخ  و  دیامرف ، باطخ  وا  اب  ادخ  یهاگ  هک  دناوخب . نآرق  دیوگ ، نخس  وا  اب  یسک  دهاوخ  رگا  و  دیوگب . زار  دنک و  تاجانم  دیوگ و 
زا هک  دـناد  نانچ  ار  ناشیا  ياهباطخ  و  دـنیوگ ، نخـس  وا  اب  ناربمغیپ  یهاگ  و  دـیوگ : باوج  رد  کیبل  هتـسناد  اـهباطخ  نآ  هب  بطاـخم 

بطاخم تسا ، هاگآ  هک  یسک  و  دناهدوب ، دنچ  يرک  روک و  دناهتفگیم  نخس  ناشیا  اب  ناربمغیپ  هک  تعامج  نآ  هکلب  دونـشیم . ناشیا 
. تسا ماع  نایملاع  عیمج  يارب  ناشیا  ياهباطخ  هک  اریز  تسا  رتشیب  ناشیا  باطخ  هب 

بلاق هک  تسا  کیدزن  تمارک  نیا  يداش  زا  و  دنکیم ، لقن  وا  يارب  ار  ناگتـشذگ  لاوحا  دناوخیم و  هصق  وا  يارب  یلاعت  قح  یهاگ  و 
. دنک یهت 

زا هک  دربیم  تذـل  نیا  يارب  تشهب  ياهتمعن  زا  نوچ  تسا ، فراع  هک  نآ  و  دـشکیم . شیارب  زا  تشهب  ناولا  ياهتمعن  ناوخ  یهاگ  و 
رتـشیب هئـشن  نیا  رد  ار  تشهب  روـهط  بارـش  هئـشن  ناـبحم ، و  رتـشیب . هکلب  دربیم ، تذـل  ناـمه  زین  شاهدـعو  زا  دـسریم ، وا  هب  تسود 

رد یهاـگ  درادیم . ریـس  هب  دوخ  هیلاـمک  تافـص  ياهناتـسلگ  رد  ار  وا  دـیامرفیم و  ناـیب  وا  يارب  ار  دوـخ  فاـصوا  یهاـگ  و  دـنباییم .
یلج یفخ و  ياهتمعن  هچ  و  هدیشک ، ناملسم  رفاک و  يارب  تمعن  ناولا  زا  ولمم  ياهناوخ  هچ  هک  دنکیم  ریس  فیلکت  تینامحر  ناتـسلگ 

هب تبـسن  هزادـنایب  ياهتقفـش  صاخ و  ياهفطل  هچ  هک  دتـسرفیم  تیمیحر  ناتـسلگ  ریـس  هب  یهاـگ  و  دراد . ناراـکهانگ  نایـصاع و  رب 
وا تیقزار  ناوخ  زا  یصاخ  هرهب  هک  تسین  یهایگ  گرب و  چیه  هک  ار  وا  دربیم  تیقزار  ناتسوب  ریـس  هب  یهاگ  و  هدومرف . دوخ  ناتـسود 

نیمز رد  زگهد  هک  ياهشیر  هک  تسا  ردـقم  نآ  رب  يزور  زا  يردـق  تسا  تخرد  ياهتنم  رد  هک  یفیعـض  گرب  نآ  یتح  دـشاب . هتـشادن 
. دسرن مک  هدایز و  دسرب و  نآ  هب  ردق  هچ  دشکیم ، دوخ  ناهد  هب  كاخ  بآ و  زا  هداشگ  ناهد  هتفر و  ورف 

زا دـیاشگیم و  شیور  رب  ار  یهانتمان  فراعم  مولع و  ياهجنگ  ياهرد  یهاگ  و  دربیم ، یهاـنتمان  ياهتردـق  ناتـسلگ  ریـس  هب  یهاـگ  و 
. لامک تعفر و  لامج و  لالج و  تافص  عیمج  رد  نینچمه  و  دیامنیم . ضرع  وا  رب  دروآ  بات  شاهدید  هچنآ  قیاقح  رهاوج  عاونا 
نیدنچ ناتسود  هک  دنادرگیم  راودیما  دوخ  ياهیزاون  هدنب  زا  دنکیم و  لقن  وا  يارب  ار  ناشیا  تالامک  دوخ و  ناتـسود  لاوحا  یهاگ  و 

، دیاتسیم اهنآ  هب  ار  ناشیا  هدومرف  اطع  ناشیا  هب  دوخ  هک  اهتمعن  و  دیامرفیم ، لقن  ینابرهم  هچ  هب  ار  ناشیا  لاوحا  ار  هتـشذگ  لاس  رازه 
ندومرف نایب  زا  دیامنیم و  دوخ  ندومرف  كرادت  نایب  نآ  زا  دعب  و  دیامرفیم ، دناهدیشک  وا  هار  رد  هک  اهتقشم  ناشیا و  ییابیکـش  نایب  و 

. دنادرگیم عیسو  ار  دیما  هاگتسد  اههتشذگ  هب  تبسن  دوخ  ياهمرک  دیزم  ملح و  تعسو 
روصق روح و  هدعو  هب  یهاگ  ناگدنب ، لیمکت  يارب  نابرهم  بیدا  قفـشم و  ردپ  دننام  ارادم ، فطل و  تیاغ  اب  هک  میرک  راگدرورپ  یهز 

رکفت یهاگآ و  هبنت و  يور  زا  هک  یسک  سپ  دیامرفیم . دیدهت  باذع  رجز و  عاونا  دیعو  هب  یهاگ  و  دیامنیم ، عیمطت  بارـش  ماعط و  و 
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فراعم كاردا  رون  ار  شلد  هدـید  دـشاب و  هدـیدرگ  حوتفم  وا  لقع  يور  رب  ینادزی  یهانتمان  ضیف  ياهناتـسلگ  ياـهرد  دـناوخ و  نآرق 
ناولا زا  یناغارچ  و  دناهتخاس ، بترم  شیارب  قیاقح  قیاقش  زا  یناتسلگ  دیامرفیم  رظن  هک  نآرق  تاحفص  زا  هحفـص  ره  رد  دنـشاب ، هداد 
عاونا و  دناهدیناشن ، وا  تفلا  سنا و  يارب  ادـخ  ناگدـیزگرب  ناتـسود و  زا  ولمم  یلفحم  و  دـناهدرک ، ایهم  شیارب  تیادـه  فراعم و  راونا 

رپ شیارب  تبحم  فطل و  روهط  بارـش  زا  امزآ  درم  ياهحدق  و  دناهتخاس ، رـضاح  شیارب  ینالقع  ياهتذـل  فانـصا  یناحور و  ياهتمعن 
تشحو دریمن  يداش  زا  یسک  رگا  یمزب  نینچ  رد  ناقیدص . ایصوا و  ناربمغیپ و  شنابحاصم  تسا و  نابرهم  دنوادخ  شنابزیم  دناهدرک .

؟ دریگ ارچ 
. توالت ماگنه  رد  تسا  ندوب  تراهط  اب  میس :

لوب ارم  مناوخیم و  نآرق  نم  هک : دومن  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تمدخ  هب  هک : تسا  لوقنم  لیـضفلا  نب  دمحم  زا  هچنانچ 
وـضو اـت  نکم  هک : دوـمرف  ترـضح  منکیم . توـالت  هب  عورـش  مدرگیمرب و  منکیم و  اجنتـسا  مـنکیم و  لوـب  مزیخیم و  رب  دریگیم .

. يزاسن
هدجـس ياـههروس  ریغ  توـالت  زین  ار  ضیاـح  ُبنُج و  هک  تسا  نآ  هربـتعم  ثیداـحا  رهاـظ  هکلب  تسا . بابحتـسا  لـیبس  رب  طرـش  نیا  و 

ثیداحا نکیلو  تسا . رتشیب  شتهارک  دناهتفگ  هیآ ، تفه  زا  هدایز  و  دناهتـسناد ، هورکم  ار  هیآ  تفه  زا  هدایز  یـضعب  و  تسا . بحتـسم 
هدجـس ياههروس  توالت  و  هدجـس ، ياههروس  زا  ریغب  دناوخ  دنناوتیم  دنهاوخ  هک  نآرق  زا  ردق  هچ  ره  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هحیحص 

. تسا مارح  ناشیا  رب  بجاو 
. تسا هذاعتسا  مراهچ :

و تسه . یفالخ  ءاُرق  نایم  نآ  تیفیک  رد  و  تسا . بحتـسم  هذاعتـسا  دـننک  تئارق  هب  عورـش  هک  تقو  ره  رد  هک  نیا  رد  تسین  یفالخ  و 
: تسا تروص  ود  زا  یکی  هعیش  ياملع  نایم  روهشم 

. تسا رتروهشم  هعیش  ینس و  نایم  نیا  و  میجرلا . ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ  لوا :
. تسا هدش  دراو  نورضحی  نأ  هللااب  ذوعأ  و  نیا ، زا  دعب  هعیش  تایاور  زا  یضعب  رد  و  میجرلا . ناطیشلا  نم  میلعلا  عیمسلا  هللااب  ذوعأ  میود :

. تسا هدش  دراو  میلعلا  عیمسلا  وه  هللا  نا  اب  یضعب  رد  تسا و  هدش  دراو  اهنت  میجرلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذیعتسأ  تایاور : زا  یضعب  رد  و 
. تسا هدش  دراو  ذوعأ  ذیعتسأ  ياج  هب  یضعب  رد  و 

. تسا یلوا  رهشا و  لوا ، هجو  ود  نآ  تسا و  هدش  دراو  میلعلا  حاتفلا  وه  هللا  نا  میجرلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ  یضعب  رد  و 
. تسا ندوب  هلبق  هب  ور  مجنپ :

. دشاب هلبق  هب  ور  یمدآ  هک  تسا  نآ  سلاجم  نیرتهب  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ 
. ددرگیم لیوطت  بجوم  ماقم  نیا  رد  اهنآ  رکذ  تسا و  روکذم  تئارق  ریسفت و  بتک  رد  بادآ ، زا  رگید  یضعب  و 

تسا نآرق  متخ  تیفیک  رد  مجنپ : هیقاس 

نآرق بش  کی  رد  نم  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
. ینک متخ  هام  کی  زا  رتمک  رد  هک  دیآیمن  شوخ  ارم  هک : دومرف  ترضح  منکیم . متخ  ار 

؟ منک متخ  بش  کی  رد  ار  نآرق  نم  هک : دومن  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  ریـصبوبا  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
. هن هک : دومرف  بش ؟ ود  رد  تفگ : هن . هک : دومرف 

هام و کی  رد  ار  نآرق  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  یعمج  هک : دندومرف  نآ  زا  دعب  یلب . هک : دندومرف  هراشا  ترضح  دیناسر . بش  شـش  هب  ات 
دیابیم لیترت  هب  نکیلو  رگیدکی . رد  دنوش  مگ  شفورح  هک  يوحن  هب  دناوخ  دیابیمن  دنت  ار  نآرق  هک  یتسرد  هب  دندرکیم . متخ  رتمک 
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رد هک  يرذگ  ياهیآ  هب  نوچ  و  نک . لاؤس  ار  تشهب  ادخ  زا  نک و  فقوت  دشاب  تشهب  دای  نآ  رد  هک  يرذگ  ياهیآ  هب  نوچ  و  دـناوخ .
؟ منکب متخ  بش  کی  رد  ناضمر  هام  رد  هک : دیسرپ  ریصبوبا  سپ  منهج . شتآ  زا  ادخ  هب  نک  هذاعتسا  نک و  فقوت  دشاب  شتآ  رکذ  نآ 
ار ناضمر  هام  یلب . هک : دومرف  هراشا  منکب . متخ  بش  هس  رد  هک : دیسرپ  هن . هک : دومرف  منکب ؟ متخ  بش  ود  رد  هک : دیسرپ  هن . هک : دومرف 

. نکب رایسب  زامن  هام  نآ  رد  دنرادن . تهابش  نآ  هب  رگید  ياههام  هک  تسه  رگید  تمرح  قح و 
تمـسق جـنپ  هک : دومرف  مینکیم ؟ متخ  ار  نآرق  زور  دـنچ  رد  هک  دـندومن  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک : تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دناهدرک تمسق  هدزاود  هک  تسه  ینآرق  نم  دزن  و  تمسق . تفه  ای  دینک ،
رد نآرق  ندرک  متخ  زا  دوب  هدومن  لاؤس  تدج  زا  مردپ  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  هریغملا  نب  یلع  و 

یهاگ منکیم و  متخ  لهچ  یهاگ  نم  و  درکیم . متخ  لهچ  ناضمر  كرابم  هام  رد  مردـپ  و  یلب ؛ هک : دـندوب  هدومرف  ترـضح  بش . ره 
هللا یلص  لوسر  ترضح  يارب  زا  ار  متخ  کی  دوشیم  رطف  زور  نوچ  سپ  مشاب . هتـشاد  لاجم  غارف و  هچنآ  ردق  هب  رتمک ، یهاگ  هدایز و 
همئا زا  کـی  ره  يارب  زا  رگید  و  همطاـف ، ترـضح  يارب  زا  یکی  و  نینمؤـملا ، ریما  ترـضح  يارب  زا  ار  یکی  و  مهدیم ، رارق  هلآ  هـیلع و 

: هک دومرف  ترـضح  لمع ؟ نیا  ببـس  هب  دوب  دهاوخ  نم  يارب  زا  باوث  هچ  ماهدرک . نینچ  هتـسویپ  لاح  ات  و  امـش . يارب  زا  یکی  و  یکی ،
؟ دوب دـهاوخ  نم  يارب  یباوث  نینچ  ربکا ! هللا  تفگ : يوار  یـشاب . ناشیا  اب  وت  تمایق  رد  هک  درک  دـهاوخ  نینچ  لـمع  نیا  ببـس  هب  ادـخ 

. یلب هک : دومرف  هبترم  هس  ترضح 

تسا نآرق  ظفح  ملعت و  میلعت و  باوث  رد  مشش : هیقاس 

یلاعت قح  دنک  ظفح  تقشم  هب  ار  نآرق  دشاب و  مک  شاهظفاح  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
. دیامرفیم تمارک  وا  هب  رجا  ود 

. دشاب نتفرگ  دای  لوغشم  ای  دشاب  هتفرگ  دای  ار  نآرق  هک  نآ  رگم  دریمن  نمؤم  هک  تسا  نیا  راوازس  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. تسا رجا  ود  ار  وا  دریگ  دای  تقشم  هب  دشاب و  راوشد  وا  رب  نآرق  نتفرگ  دای  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

هچنآ هک  هداد  ور  اهمغ  ارم  هک : مدومن  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تسا  لوقنم  رمحا  بوقعی  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
یفوخ یعزف و  ار  ترـضح  مدرب  ار  نآرق  ماـن  نوچ  ماهدرک . شوـمارف  زین  ار  نآرق  زا  يرایـسب  یتـح  ماهدرک . شوـمارف  متـشاد  رطاـخ  رد 

زا يدـنلب  هجرد  زا  تمایق  رد  هروس  نآ  ار ، نآرق  زا  ياهروس  تسا  هدرک  شومارف  هک  یـصخش  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  و  دـش ، لصاح 
دیوگیم یتسیک ؟ وت  مالسلا . کیلع  و  هک : دیوگیم  باوج  رد  وا  کیلع . مالسلا  هک : دیوگیم  دوشیم و  فرـشم  وا  رب  تشهب  تاجرد 

نیا هب  ار  وت  زورما  يدادیمن  تسد  زا  ارم  يدـشیم و  کسمتم  نم  هب  رگا  يدومن . كرت  يدرک و  عیاـض  ارم  هک  ماهروس  نـالف  نم  هک :
. مدیناسریم هجرد 

یعمج و  دنیوگب ؛ يراق  ار  ناشیا  هک  دنریگیم  دای  ار  نآرق  یعمج  هک  یتسرد  هب  نآرق . نتفرگ  دای  هب  داب  امـش  رب  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب 
یعمج و  تسین ؛-  يریخ  هفیاط  ود  نیا  رد  و  دـنزاوآ -  شوخ  هک  دـنیوگب  مدرم  ات  دـنناوخب ، شوخ  زاوآ  هب  هک  دـنریگیم  داـی  ار  نآرق 

. دنادن ای  دنادب  یسک  هک  دنرادن  اورپ  و  دنناوخب ، اهزامن  رد  زور  بش و  هک  دنریگیم  دای  ار  نآرق 
رهاظ تسا و  ظفل  ندرک  شومارف  یـضعب  رهاظ  و  تسا ، هدش  عقاو  نآرق  ندرک  شومارف  تمذم  رد  ثیدـح  نیا  قفاوم  رایـسب  ثیداحا  و 
رگا تسا و  دـب  دـشاب  ییاـنتعایب  يور  زا  رگا  لوا  و  تسا . دـب  هک  تسا  رهاـظ  میود  ینعم  و  نآ . یناـعم  هب  ندومن  لـمع  كرت  یـضعب 
نیا رب  درادـن ، روصق  هک  تسا  هدـش  دراو  هک  ثیداحا  یـضعب  و  درادـن . روصق  دوش  وحم  شرطاخ  زا  هظفاح  فعـض  ببـس  هب  راـیتخایب 

. تسا لومحم  ینعم 
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، دیآرد رشحم  هب  نوچ  دنک ، شومارف  ادمع  دریگ و  دای  ار  نآرق  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هچنانچ 
وا ادخ  هک  نآ  رگم  دنشاب ، وا  نیرق  منهج  شتآ  رد  هک  دنادرگ  طلسم  وا  رب  يرام  هیآ  ره  ددع  هب  ادخ  دشاب و  هتسب  شندرگ  رد  شتـسد 

. دزرمایب ار 
. دنهد دای  دنریگ و  دای  نآرق  هک  دنایهورگ  امش  ناکین  هک : دومرف  و 

نیمز لها  باذع  دیامرفیم  دصق  هک  تسه  هاگ  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 
يوس هب  دنرادیمرب  مدق  هک  ناریپ  هب  دیامرفیم  رظن  نوچ  سپ  ناشیا . ناهانگ  يرایـسب  ببـس  هب  دـیامرفن  انثتـسا  ار  ناشیا  زا  یکی  هک  ار 

. دیامنیم ریخأت  ناشیا  زا  ار  باذع  دیامرفیم و  محر  ار  ناشیا  دنریگیم ، دای  نآرق  هک  لافطا  و  اهزامن ،

تسا نآرق  تئارق  باوث  رد  متفه : هیقاس 

هک تسا  نیا  راوازس  سپ  ناگدنب . يوس  هب  تسا  یهلا  همان  دهع و  نآرق  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
. دناوخب هیآ  هاجنپ  زور  ره  دیامن و  رظن  یهلا  نامرف  رد  یناملسم  ره 

تکرب دوشیم  نآ  رد  ادخ  دای  دوشیم و  هدناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  ياهناخ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  و 
لها هناخ  نآ  دهدیم  ینشور  و  دنوشیم ، رود  هناخ  نآ  زا  نیطایـش  و  دنوشیم ، رـضاح  اجنآ  رد  هکئالم  و  دوشیم ، رایـسب  هناخ  نآ  رد 

، نآ رد  دـننکیمن  ادـخ  دای  دوشیمن و  هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  ياهناخ  و  ار . نیمز  لها  دـنهدیم  ینـشور  بکاوک  هچنانچ  ار  نامـسآ 
. دنشابیم رضاح  هناخ  نآ  رد  نیطایش  و  دننکیم ، يرود  هناخ  نآ  زا  هکئالم  و  تسا ، مک  هناخ  نآ  تکرب 

، دـنیامنیم رگیدـکی  هب  ار  هناخ  نآ  نامـسآ  لها  دـناوخ ، نآرق  یناملـسم  نآ  رد  هک  ياهناخ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
. دنیامنیم رگیدکی  هب  ار  نشور  ياههراتس  ایند  لها  هچنانچ 

ددع هب  یلاعت  قح  دناوخب  زامن  رد  هداتسیا  ار  نآرق  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
ریغ رد  رگا  و  دسیونب . شیارب  زا  هنـسح  هاجنپ  یفرح  ره  هب  دناوخب  زامن  رد  هتـسشن  رگا  و  دسیونب . شلمع  همان  رد  هنـسح  دـص  یفرح  ره 

. دسیونب شیارب  زا  هنسح  هد  یفرح  ره  هب  دناوخب  زامن 
هک نیا  زا  رازاب ، رد  دنالوغـشم  هک  ار  امـش  نارجات  دوشیم  عنام  زیچ  هچ  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
زا هانگ  هد  دسیونب و  ناشیا  يارب  زا  هنـسح  هد  هیآ  ره  ياج  هب  یلاعت  قح  ات  دنناوخب ؟ نآرق  زا  ياهروس  ات  دنباوخن  دندرگرب  هناخ  هب  نوچ 

. دیامن وحم  ناشیا 
قح دناوخب  هداتسیا  ادخ  باتک  زا  ياهیآ  هک  ره  هک : دندومرف  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  بلاغ  نب  رـشب  زا  و 

. دسیونب وا  يارب  زا  ياهنسح  یفرح  ره  هب  یلاعت 
. دسیونب شیارب  زا  ياهنسح  یفرح  ره  هب  ار ، نآرق  دهد  شوگ  رگا  و  دسیونب . شیارب  زا  هنسح  هد  یفرح  ره  هب  دناوخب  زامن  ریغ  رد  رگا  و 
وا رب  ماش  ات  لامعا ، نابتاک  هکئالم  دنک  متخ  زور  رد  رگا  و  دنتـسرف . تاولـص  وا  رب  حبـص  ات  هکئالم  دـیامن  متخ  ار  نآرق  بش  رد  رگا  و 

نامـسآ و نیبام  زا  تسا  رتهب  وا  يارب  زا  نآرق  متخ  و  تسه . وا  يارب  زا  باجتـسم  ياعد  کی  نآرق  متخ  زا  دعب  هتبلا  و  دنتـسرف . تاولص 
رگا تسا . میرک  هدنـشخب و  یلاعت  قح  هک : دومرف  دنک ؟ هچ  دشاب  هدناوخن  نآرق  رگا  هک : دومن  ضرع  يوار  دشاب . باوث  زا  رپ  هک  نیمز 

. دهدیم باوث  نیا  ار  وا  ادخ  دناوخب  دنادیم  هچ  ره 
، رتمک ای  رتشیب  ای  هعمج  ات  ياهعمج  زا  ار  نآرق  دنک  متخ  هکم  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
هک ياهعمج  رخآ  ات  تسا  هدوب  ایند  رد  هک  ياهعمج  لوا  زا  دسیونب  وا  يارب  زا  باوث  رجا و  زا  یلاعت  قح  دـشاب ، هعمج  زور  رد  شمتخ  و 

. دیامن متخ  رگید  ياهزور  رد  رگا  نینچمه  و  دوب . دهاوخ 
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رگا و  دنـسیونن . نالفاغ  زا  ار  وا  دناوخب  هیآ  هد  یبش  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
زا ار  وا  دناوخب  هیآ  تسیود  رگا  و  دنـسیونب . ناتناق  زا  ار  وا  دناوخب  هیآ  دص  رگا  و  دنـسیونب . نارکاذ  زا  ار  وا  دـناوخب  هیآ  هاجنپ  یبش  رد 
هک دنسیونب  یتعامج  زا  ار  وا  دناوخب  هیآ  دصناپ  رگا  و  دنسیونب . نازیاف  ناراگتسر و  زا  ار  وا  دناوخب  هیآ  دصیس  رگا  و  دنسیونب . ناعـشاخ 
الط زا  لاقثم  رازههدزناپ  يراطنق  ره  هک  دنـسیونب  یکین  زا  يراطِنق  وا  يارب  دناوخب  هیآ  رازه  رگا  و  دنـشاب . هدرک  تدابع  رد  رایـسب  یعس 

. نیمز نامسآ و  نیبام  لثم  شگرزب  طاریق  دشاب و  دحا  هوک  لثم  شکچوک  طاریق  دشاب و  طاریق  راهچ  تسیب و  یلاقثم  ره  و  دشاب ،
قح دـناوخب ، هک  نآیب  دـهد  شوگ  ار  ادـخ  باـتک  زا  یفرح  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 

دریگ دای  ار  نآرق  زا  یفرح  هک  یـسک  و  دنادرگ . دـنلب  وا  يارب  ياهجرد  و  دـیامن ، وحم  وا  زا  یهانگ  و  دـسیونب ، ياهنـسح  وا  يارب  یلاعت 
. دنادرگ دنلب  وا  يارب  هجرد  هد  و  دیامن ، وحم  وا  زا  هئیس  هد  و  دسیونب ، وا  يارب  هنسح  هد  یلاعت  قح 

رد هتـسشن  ار  نآرق  زا  یفرح  هک  ره  و  اـت . اـب و  دـننام  یفرح  ره  هب  هکلب  دـنهدیم ، باوث  نیا  وا  هب  ياهیآ  ره  هب  میوگیمن  هک : دوـمرف  و 
و دنادرگ . دنلب  وا  يارب  زا  هجرد  هاجنپ  دیامرف و  وحم  ار  وا  هانگ  هاجنپ  و  دیامن ، تبث  وا  يارب  هنـسح  هاجنپ  نایملاع  دنوادخ  دـناوخب  زامن 
وا يارب  هجرد  دص  و  دیامرف ، وحم  وا  زا  هئیس  دص  و  دیامن ، تبث  وا  يارب  هنـسح  دص  یلاعت  قح  دناوخب  زامن  رد  هداتـسیا  ار  یفرح  هک  ره 

. ترخآ ای  ایند  يارب  زا  دیامرف  اطع  باجتسم  ياعد  کی  وا  هب  یلاعت  قح  دیامن  متخ  ار  نآرق  هک  یسک  و  دنادرگ ، دنلب 
برغم ات  قرشم  زا  رگا  نانمشد ، رش  زا  درب  هانپ  نآرق  زا  ياهیآ  هب  یـسک  رگا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  و 

. دناوخب داقتعا  نیقی و  اب  رگا  ددرگ ، نمیا  همه  رش  زا  دنشاب ، وا  نمشد 
هنیس درد  دومن  تیاکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

رد هک  تسا  ییاـهدرد  يافـش  نآرق  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هک  اریز  نک  افـش  بلط  نآرق  ندـناوخ  هب  هک : دومرف  ترـضح  ار . دوـخ 
. تساههنیس

زا دعب  و  دشاب ، هک  نآرق  ياج  ره  زا  دناوخب  هیآ  دص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دفاکشب ار  نآ  ادخ  دنک  اعد  یگنس  رب  رگا  دیوگب ، هللا  ای  هبترم  تفه  نآ 

هک نآرق  ياج  ره  زا  دناوخب  هیآ  دـص  و  دـسرت ، ياهیلب  زا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دیامن عفد  ار  الب  نآ  ادخ  هبترم ، هس  ءالبلا  ینع  فشکا  مهللا  دیوگب : نآ  زا  دعب  دهاوخ ،

. تسا ناضمر  كرابم  هام  نآرق  راهب  تسا و  يراهب  ار  زیچ  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 

تسا نآرق  نتشاد  هاگن  نآرق و  زا  توالت  تلیضف  نایب  رد  متشه : هیقاس 

باذع و  دوش ، رادروخرب  شمـشچ  زا  دیامن  توالت  فحـصم  زا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا 
. دنشاب رفاک  هک  دنچره  دنهد  فیفخت  ار  شردام  ردپ و 

هناخ نآ  زا  ار  نیطایـش  فحـصم  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  دـشاب  یفَحـصم  هناخ  رد  هک  مرادیم  تسود  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 
. دیامن عفد 

هک یملاع  و  دننکن ؛ زامن  نآ  رد  شلها  هک  یبارخ  دجسم  درک : دنهاوخ  تیاکش  ادخ  هب  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. دنیامنن توالت  نآ  زا  دشاب و  هتسشن  نآ  رب  رابغ  دشاب و  هتخیوآ  هک  یفحصم  و  دنرادن ؛ هاگن  ار  شتمرح  دشاب و  لاهُج  نایم  رد 

فحصم رد  رظن  ای  تسا  رتهب  مناوخب  رطاخ  زا  مراد . ظفح  رد  ار  نآرق  نم  هک : دومن  ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  لوقنم  قاحـسا  زا  و 
رگید ثیدـح  رد  و  تسا ؟ تداـبع  نآرق  رد  ندرک  رظن  هک  ینادیمن  رگم  تسا . رتـهب  ناوـخب ، فحـصم  زا  هک : دوـمرف  مناوـخب ؟ منک و 

هک یفحصم  و  دیامن ؛ رافغتسا  وا  يارب  زا  هک  یحلاص  دنزرف  شگرم : زا  دعب  دوشیم  عفتنم  اهنآ  هب  نمؤم  هک  تسا  زیچ  شـش  هک : دومرف 
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و دنادرگ ؛ يراج  هک  یبآ  هقدص  و  دناشنب ؛ ادخ  يارب  زا  هک  یتخرد  و  دـنَکب ؛ ادـخ  يارب  زا  هک  یهاچ  و  دـنیامن ؛ توالت  هک  دـنامب  وا  زا 
. دنیامن لمع  تنس  نآ  هب  مدرم  وا  زا  دعب  دراذگب و  هک  ییوکین  تنس 

نهد بآ  هب  اـی  دـنیامن  وحم  نهد  بآ  هب  ار  نآرق  هک  نیا  زا  دوـمرف  یهن  هک : تسا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـن  یهاـنَم  ثیدـح  رد  و 
. دنسیونب

هب رظن  و  تسا ؛ تدابع  ندرک  هیلع  هللا  تاولص  بلاطیبا  نب  یلع  يور  هب  رظن  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  و 
. تسا تدابع  ندرک  هبعک  هب  رظن  و  تسا ؛ تدابع  ندرک  فحصم  هب  رظن  و  تسا ؛ تدابع  ندرک  تقفش  ینابرهم و  هب  ردام  ردپ و  يور 

تسا ینآرق  همیرک  روس  تایآ و  زا  یضعب  دیاوف  لیاضف و  نایب  رد  مهن : هیقاس 

مـسا هب  تسا  رتکیدزن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  هحتاـفلا : هروس 
. مشچ يدیفس  هب  مشچ  یهایس  زا  یهلا  مظعا 

هروس هبترم  تفه  تقو  ناـمه  رد  دوش ، ضراـع  یتلع  ار  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 
. ار تیفاع  وا  يارب  زا  منماض  نم  و  دناوخب . هبترم  داتفه  هنرگا ، و  دیامن ، افتکا  دوش  فرطرب  شتلع  رگا  دناوخب . ار  دمح 

زا هک  هیآ  ره  ددع  هب  یلاعت  قح  دناوخب  ار  دـمح  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دیامرف تمارک  وا  هب  باوث  تسا  هدش  لزان  نامسآ 

نایملاع دـنوادخ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  و 
هدنب زا  نآ  فصن  تسا و  نم  زا  هروس  نآ  فصن  سپ  دوخ . هدنب  دوخ و  نایم  ار  باتکلاهحتاف  هروس  ماهدرک  تمـسق  نم  هک : دـیامرفیم 

قح میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دیوگیم  هدنب  نوچ  سپ  میامرفیم . اطع  وا  هب  دـیامنیم  لاؤس  هروس  نآ  رد  نم  زا  هدـنب  هچنآ  و  تسا . نم 
تکرب وا  رب  لاوحا  عیمج  رد  مناسر و  مامتا  هب  ار  وا  ياهراک  هک  تسا  مزال  نم  رب  و  نم ، مان  هب  نم  هدنب  درک  ادتبا  هک : دـیامرفیم  یلاعت 

. متسرف
زا همه  تسوا  دزن  هک  اهتمعن  هک  تسناد  درک و  نم  دـمح  نم  هدـنب  هک : دـیامرف  یلاـعت  قح  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  دـیوگب : نوچ  سپ 

هفاضا وا  يارب  زا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  هکئالم  يا  تسا . نم  ناسحا  لوَطَت و  هب  همه  تسا  هدش  رود  زا  هک  اهالب  و  تسا ، نم  بناج 
. ماهدرک عفد  وا  زا  ار  ایند  ياهالب  هچنانچ  ار ، ترخآ  ياهالب  وا  زا  مدرک  عفد  و  ار ، ترخآ  ياهتمعن  ایند  ياهتمعن  هب  مدرک 

امش هکئالم  يا  ممیحر . نامحر و  نم  هک  داد  تداهـش  نم  يارب  نم  هدنب  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  دیوگیم  میحرلا  نمحرلا  نوچ  سپ 
. مدینادرگ میظع  دوخ  ياطع  زا  ار  وا  بیصن  مدرک و  رایسب  ار  وا  هرهب  هک  مریگیم  هاوگ  ار 

کلام نم  هک  درک  فارتعا  هچنانچ  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  هکئالم  يا  هک : دـیامرف  ملاع  دـنوادخ  نیدـلا ، موی  کلام  دـیوگ : نوچ  و 
. مرذگرد شناهانگ  زا  منک و  ناسآ  ار  وا  باسح  باسح ، زور  رد  نم  میازج ، زور 

ار وا  هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  سب . درک و  تدابع  ارم  نم . هدـنب  تفگ  تسار  هک : دـیامرف  الع  لج و  قح  دـیوگ ، دـبعن  كاـیا  نوچ  و 
. دنیامن وا  تلزنم  يوزرآ  وا  نافلاخم  عیمج  هک  میامرف  تمارک  یباوث  تدابع ، نیا  يارب 

رد هک  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  دروآ . نم  هب  اجتلا  تسج و  تناعتـسا  نم  هب  نم  هدنب  هک : دیامرف  یلاعت  قح  دـیوگ ، نیعتـسن  كایا  نوچ  و 
. مریگب ار  وا  تسد  اهیتخس  اهالب و  زور  رد  و  مسر ، وا  دایرف  هب  دیادش  عیمج  رد  و  میامن ، تناعا  ار  وا  روما  عیمج 

وزرآ هچنآ  و  مدرک ، تمارک  وا  هب  دیبلط  نم  زا  هچنآ  هک : دـیامرف  یلاعت  قح  هروس ، رخآ  ات  دـیوگب  میقتـسملا  طارـصلا  اندـها  نوچ  سپ 
. مدینادرگ نمیا  نآ  زا  ار  وا  دیسرت  نآ  زا  هچنآ  و  مدومن ، اطع  وا  هب  درک 

. دوشیم نکاس  درد  نآ  هک  نآ  رگم  دنناوخیمن  هبترم  داتفه  يدرد  رب  ار  دمح  هروس  هک : تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنس  هب  و 
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وا هب  حور  دـنناوخب و  هبترم  داـتفه  یتـیم  رب  ار  دـمح  هروس  رگا  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 
. دوب دهاوخن  بجع  ددرگرب 

تیفاع ار  وا  زیچ  چیه  دهدن  تیفاع  دمح  هروس  ار  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دهدیمن

تنهاریپ ياهدنب  هک : دومرف  درک  بت  زا  تیاکـش  هک  دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  اضیا  و 
. تفای افش  يدوز  هب  درک ، نانچ  صخش  نآ  ناوخب . ار  دمح  هروس  هبترم  تفه  و  وگب ، هماقا  ناذا و  و  نک ، تنابیرگ  رد  رس  و  اشگب ،

رب راذـگب  ار  دوـخ  تسد  هک : دوـمرف  ترـضح  درک ، تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  عادُـص  زا  یـصخش  هک : تسا  لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 
امم ربکأ  لجأ و  ربکأ ، هللا  هللا و  الا  هلا  ال  ربکأ ، هللاأ  ربکأ ، هللاأ  وگب : و  ناوخب ، ار  یـسرکلاهیآ  دـمح و  هروس  دـنکیم و  درد  هک  یعـضوم 

. رانلا رح  نم  هللااب  ذوعأ  و  راعن ، قرع  نم  هللااب  ذوعأ  رذحأ . فاخأ و 
ار نارمع  لآ  هرقب و  هروس  هک  ره  هک : تسا  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  نارمع : لآ  هروس  هرقبلا و  هروس 

. ابع ود  ای  ربا  ود  دننام  دننکفا  هیاس  وا  رس  رب  تمایق  رد  هروس  ود  نیا  دناوخب 
هک ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
رد دوخ و  رد  يدب  دناوخب ، ار  هرقب  هروس  رخآ  هیآ  هس  و  نآ ، زا  دعب  هیآ  ود  اب  میظعلا  یلع  ات  یسرکلاهیآ  هرقب و  هروس  لوا  زا  هیآ  راهچ 

. دنکن شومارف  ار  نآرق  و  دیاین ، وا  کیدزن  هب  ناطیش  و  دنیبن ، شلام 
زا دعب  هک  ره  و  ددرگ ، نمیا  جلاف  زا  دناوخب  باوخ  تقو  رد  ار  یسرکلاهیآ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  و 

. دناسرن ررض  وا  هب  یشین  بحاص  چیه  دناوخب  زامن  ره 
وا زا  یلاعت  قح  دـناوخب  یـسرکلاهیآ  هبترم  کی  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ياهالب نیرتمک  و  دـشاب ، جایتحا  رقف و  ایند  ياهالب  نیرتلهـس  هک  ار  ترخآ  ياهالب  زا  ـالب  رازه  و  اـیند ، ياـهالب  زا  ـالب  رازه  دـنادرگرب 
. دشاب ربق  باذع  ترخآ 

هدیدرگ لزان  وت  رب  هک  تسا  یتایآ  نیرتمیظع  هیآ  مادک  هک : دومن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رذوبا  هک  تسا  لوقنم  و 
. یسرکلاهیآ هک : دومرف  تسا ؟

رد ار  یسرکلاهیآ  هک : دومرف  ترضح  درک ، تیاکـش  بت  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 
. روخب نک و  لح  بآ  هب  سیونب و  یفرظ 

ادخ رکش  هک : دومرف  دناوخیم . هحتاف  هروس  یسک  هک  دینش  مناردپ  زا  یکی  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  یسوم  ماما  ترـضح  زا  و 
هانلزنأ انا  هروس  هک  دینـش  نآ  زا  دـعب  دـش . نمیا  دروآ و  نامیا  هک : دومرف  دـناوخیم . هللا  وه  لق  هک  دینـش  نآ  زا  دـعب  تفای . دزم  درک و 
تارب دش  لزان  هَپ ! هَپ  هک : دومرف  دناوخیم . یـسرکلاهیآ  هک  دینـش  نآ  زا  دعب  دش . هدیزرمآ  درک و  ربمغیپ  قیدصت  هک : دومرف  دناوخیم .

. منهج زا  درم  نیا  يرازیب 
دناوخب و یسرکلاهیآ  دشاب  هتشاد  يرازآ  شمشچ  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

هروس هبترم  هدزای  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هک  ره  و  هللاءاشنا . دـباییم  تیفاع  یهلا ، قیفوت  هب  دوشیم  فرطرب  هک  دـهد  رارق  دوخ  رطاخ  رد 
دهاوخ یسک  نوچ  و  دیامن . ظفح  فلت  زا  ار  شلام  ادخ  دناوخب  یسرکلاهیآ  هبترم  هدزای  هانلزنا و  انا  هروس  هبترم  هدزای  دحا و  هللا  وه  لق 

هروس هانلزنا و  انا  هروس  یـسرکلا و  هیآ  اب  هروس  رخآ  ات  ضرألا  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  ینعی  ار  نارمع  لآ  هیآ  دنچ  دور  نوریب  هناخ  زا 
. ددرگیم ترخآ  ایند و  ياهتجاح  ياضق  بجوم  هک  دناوخب  دمح 

هبترم دص  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
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. دشاب هدرک  تدابع  دوخ  تایح  تدم  هک  دشاب  نانچ  دناوخب  یسرکلاهیآ 
ار دوخ  شرع  ياـهجنگ  زا  یجنگ  وت  تما  وـت و  هب  هک : دوـمرف  یلاـعت  قـح  هک : تسا  لوـقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  و 

. هروس رخآ  ات  لوسرلا  نماء  ینعی  هرقب  هروس  همتاخ  باتکلا و  هحتاف  ماهدرک : تمارک 
دـشاب و هدـش  لماک  شلقع  مالـسا  رد  یـسک  هک  مرادـن  نامگ  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 

كرت ار  نآ  یلاـح  چـیه  رد  دراد ، تلیـضف  هچ  هک  دـینادب  رگا  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دروآ . رـس  هب  یـسرکلا  هیآ  ندـناوخ  نودـب  یبـش 
دناهدرک و تمارک  نم  هب  شرع  ریز  جنگ  زا  ار  یـسرکلاهیآ  هک  داد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  یتسرد  هب  دییامنن .
زا ار  نیا  هک  زور  نآ  زا  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  دـندوب . هدادـن  یتـمارک  نینچ  رگید  ربـمغیپ  هب 
زا شیپ  نتفخ ، زامن  زا  دعب  هبترم  کی  یبش ، ره  رد  مناوخیم  هبترم  هس  ماهدرکن . نآ  ندناوخ  كرت  بش  کی  لاح  ات  ماهدینش  ترـضح 

. هلفان
زامن تقو  ات  دـناوخب ، یـسرکلاهیآ  بجاو  زامن  زا  دـعب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دشاب ادخ  ناما  رد  رگید 
تظفاحم و هک  یتسرد  هب  هضیرف . زامن  زا  دـعب  یـسرکلا  هیآ  توالت  هب  داب  وت  رب  یلع  ای  هک : دومرف  هک : تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 

. يدیهش ای  یقیدص  ای  يربمغیپ  رگم  نآ  ندناوخ  رب  دیامنیمن  تموادم 
دهش هیآ  هحتاف و  هروس  هک  دومرف  رما  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
اجک هب  ار  ام  اراگدرورپ  دنتفگ : دنتخیوآرد و  یهلا  شرع  رد  ناشیا  دنروآ ، نیمز  هب  ار  کلملا  کلام  مهللا  لق  هیآ  یسرکلا و  هیآ  هللا و 
دوخ لـالج  تزع و  هب  نیمز ، هب  دـیورب  هک : ناـشیا  هب  دومرف  یحو  یلاـعت  قـح  یتـسرفیم ؟ ناـهانگ  اـهاطخ و  لـها  دزن  هب  یتـسرفیم ؟

هب میامن  رظن  وا  يوس  هب  هتبلا  بجاو ، ياهزامن  زا  دعب  دیامن  توالت  ار  اهامش  ناشیا  نایعیش  دمحم و  لآ  زا  هک  ره  هک  مروخیم  دنگوس 
ار وا  تجاـح  داـتفه  یندرک  رظن  ره  رد  و  رظن ، داـتفه  زور  ره  مـنادرگ ) وا  لاـح  لـماش  ار  دوـخ  هصاـخ  فاـطلا  ینعی   ) دوـخ یفخم  رظن 

. دشاب هدرک  رایسب  تیصعم  دنچ  ره  منک  لوبق  ار  وا  مروآرب و 
: هک درک  ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  هب  یملس  عجشا  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ترـضح ددرگ . نم  ینمیا  بجوم  هک  ییامرف  نم  میلعت  يزیچ  مهاوخیم  موشیم . عقاو  فوخم  ياـهنابایب  رد  منکیم و  رفـس  رایـسب  نم 
ریغفأ ناوخب : ار  هیآ  نیا  دـنلب  زاوآ  هب  راذـگب و  دوخ  رـس  يالاب  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  ددرگ  بلاـغ  وت  رب  فوخ  هک  هاـگره  هک : دومرف 

مدیسر ییداو  هب  متفر  رفس  هب  نوچ  هک : تفگ  عجشا  نوعجرت . هیلا  اهرک و  اعوط و  ضرألا  تاومسلا و  یف  نم  ملسأ  هل  نوغبت و  هللا  نید 
: هک تفگ  يرگید  مدـناوخ . ار  هیآ  نم  شدـیریگب . هک : دـیوگیم  یـصخش  هک  مدینـش  هاگان  تسا . رایـسب  اـجنآ  رد  نج  دـنتفگیم  هک 

!؟ دوب ياهبیط  هیآ  هب  هانپ  هک  نآ  لح  شمیریگب و  هنوگچ 
نمیا ربق  هطغَـض  زا  دناوخب  هعمج  ره  رد  ار  ءاسن  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ءاسنلا : هروس 

. ددرگ
هبنـشجنپ زور  ره  رد  ار  هدئام  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هدـئاملا : هروس 

. دوشن كرشم  ادخ  هب  زگره  دوشن و  هدولآ  هانگ  ملظ و  هب  شنامیا  دناوخب 
ار نآ  کلم  رازهداتفه  و  دش ، لزان  هعفدکی  ماعنا  هروس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ماعنألا : هروس 

یهلا مظعا  مسا  هک  دیناد  گرزب  دییامن و  میظعت  ار  هروس  نیا  سپ  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دزن  ات  دندرک  تعیاشم 
. ار شتئارق  دنیامنن  كرت  زگره  تسه  باوث  تلیضف و  هچ  شتئارق  رد  هک  دننادب  مدرم  رگا  و  تسه ، هروس  نیا  عضوم  داتفه  رد 

زگره دوخ  هدید  هب  دشاب و  نانمیا  هلمج  زا  تمایق  زور  رد  دناوخب  بش  ره  ار  ماعنا  هروس  هک  یـسک  هک : تسا  لوقنم  سابع  هللادـبع  زا  و 
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. دنیبن ار  منهج 
تعیاشم کلم  رازهداتفه  دنتخاس و  لزان  هعفدکی  ار  ماعنا  هروس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

نیا هک  ره  سپ  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  ات  لیلهت  ریبکت و  حیبست و  هب  دندوب  هدرک  دـنلب  زاوآ  و  دـندرک ، نآ 
لوقنم هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و  تمایق . زور  ات  وا  يارب  زا  دـنیوگب  حـیبست  کلم  رازهداـتفه  نآ  دـناوخب  ار  هروس 

. تلع نآ  زا  دسریمن  وت  هب  یهورکم  هک  ناوخب  ار  ماعنا  هروس  یشاب  هتشاد  نآ  زا  كاله  فوخ  هک  یشاب  هتشاد  یتلع  رگا  هک : تسا 
تمایق زور  رد  دناوخب ، هام  ره  رد  ار  فارعا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  فارعألا : هروس 

و دنوشیمن . كانهودنا  تسین و  ناشیا  رب  یفوخ  هک : تسا  هدومرف  ناشیا  نأش  رد  یلاعت  قح  هک  ادخ  ناتسود  زا  دشاب  یتعامج  هلمج  زا 
ار هروس  نیا  تئارق  سپ  تسا . رایـسب  نآ  رد  تامکحم  تایآ  هک  یتسرد  هب  و  دننکن . باسح  تمایق  رد  ار  وا  دـناوخب ، هعمج  ره  رد  رگا 

. دشاب هدناوخ  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تمایق  رد  دهدیم  یهاوگ  هک  دییامنم  كرت 
هک يدـنوادخ  نآ  قح  هب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : تسا  لوقنم  هتاُبن  نب  غبـصا  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

قرغ اـی  نتخوس  يارب  زا  زارحا  زا  دـنیامن  بلط  مدرم  هچنآ  هک  تسا ، هتـشاد  یمارگ  ار  شتیب  لـها  تسا و  هداتـسرف  یتسار  هب  ار  دـمحم 
. دیامن لاؤس  نم  زا  دهاوخ  هک  ره  سپ  تسه . نآرق  رد  هتبلا  مالغ ، زینک و  ای  اپ  راهچ  نتخیرگ  ای  يدزد  ای  ندش 

دومرف ندـش . قرغ  نتخوس و  زا  دـنادرگ  نمیا  ارم  هک  امن  میلعت  نم  هب  نآرق  زا  يزیچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  یـصخش  سپ 
موی هتـضبق  اعیمج  ضرألا  هردـق و  قح  هللا  اوردـق  ام  و  نیحلاصلا . یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  ناوخب : ار  هیآ  ود  نیا  هک :
سپ دوش . نمیا  ندش  قرغ  نتخوس و  زا  دناوخب  ار  هیآ  ود  نیا  هک  ره  نوکرشی . امع  یلاعت  هناحبس و  هنیمیب . تایوطم  تاومسلا  همیقلا و 

. داتفین شتآ  وا  هناخ  هب  دنام و  ملاس  وا  داتفا و  شناگیاسمه  ياههناخ  رد  شتآ  دناوخ و  یصخش 
رد هک : دومرف  ترضح  مسرتیم . نآ  زا  نم  دنکیم و  یشومچ  مراد و  ییاپراهچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  رگید  صخـش  سپ 

، درک نینچ  صخـش  نآ  سپ  نوعجرت . هیلا  اـهرک و  اـعوط و  ضرـألا  تاومـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  و  ناوخب : ار  هیآ  نیا  شتـسار  شوـگ 
. دش راومه  مرن و  شیاپراهچ 

دنوشیم لخاد  نم  هناخ  هب  و  دنرایسب ، هدنرد  تاناویح  مشابیم  نم  هک  ینیمز  نآ  رد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  رگید  یصخش 
متنع ام  هیلع  زیزع  مکسفنأ  نم  لوسر  مکئاج  دقل  ناوخب  ار  هیآ  ود  نیا  هک : دومرف  ترضح  دنوریمن . رد  هب  دننکن  عیاض  ار  یناویح  ات  و 

ار هیآ  ود  نیا  درم  نآ  میظعلا . شرعلا  بر  وه  تلکوت و  هیلع  وه  هلا  هللا ال  یبسح  لقف  اولوت  ناف  میحر . فوؤر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح 
. دندماین شاهناخ  هب  اههدنرد  رگید  دناوخ ،

؟ ددرگ افـش  بجوم  هک  تسه  ياهیآ  ایآ  تسا . هدیـسر  مه  هب  ییارفـص  نم  مکـش  رد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  رگید  صخش 
نیا هک  روخب ، ار  بآ  نآ  وشب و  سیونب و  یـسرکلاهیآ  دوخ  مکـش  رب  ینک ، جرخ  يراـنید  مهرد و  هک  نآیب  یلب . هک : دومرف  ترـضح 

. یهلا تردق  هب  ددرگیم  افش  ثعاب  و  وت ، مکش  رد  دشاب  هریخذ 
ود ره  رد  رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  هک : دومرف  ترـضح  اـمرفب . يزیچ  هدـشمگ  يارب  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : تساـخرب و  رگید  صخش 
وا هب  ار  شاهدـشمگ  یلاعت  قح  درک ، نینچ  درم  نآ  یتلاـض . یلع  در  هلاـضلا  يداـه  اـی  وگب : نآ  زا  دـعب  و  ناوخب ، نیـسای  هروس  تعکر 

. دینادرگرب
. تسا هتخیرگ  نم  زا  ياهدنب  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  رگید  صخش  سپ 

جرخأ اذا  ضعب  قوف  اهضعب  تاملظ  باحس . هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشغی  یجل  رحب  یف  تاملظک  وأ  ناوخب : ار  هیآ  نیا  هک : دومرف 
. تشگرب شمالغ  دناوخ  ار  هیآ  نیا  نوچ  رون . نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  و  اهیری . دکی  مل  هدی 

دومرف ترضح  بش . رد  دربیم  رایسب  ارم  لام  دزد ، هک  امرفب  يدزد  يارب  يزرِح  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  رگید  صخـش  سپ 
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. لیئارساینب هروس  رخآ  ات  نمحرلا  اوعدا  وأ  هللا  اوعدا  لق  ناوخب : ار  هیآ  ود  نیا  يوریم  باوختخر  نایم  هب  نوچ  هک :
 - ضرألا تاومسلا و  قلخ  يذلا  هللا  مکبر  نا  ار -  هرخُس  هیآ  دشاب و  اهنت  ینابایب  رد  بش  رد  هک  یـسک  هک : دومرف  ترـضح  نآ ، زا  دعب 

. دنوش رود  وا  زا  نیطایش  دنیامن و  تسارح  تظفاحم و  ار  وا  هکئالم  دناوخب ، نیملاعلا  بر  هللا  كرابت  ات 
ناطیش ود  دیباوخ  نوچ  دناوخب . ار  هیآ  نیا  هک  درک  شومارف  دنام و  اجنآ  رد  بش  داتفا و  یبارخ  هد  هب  یبش  دینش و  ار  نیا  یصخش  سپ 

دش و رادیب  درم  نآ  تشادرب  تسد  نوچ  هد . تلهم  ار  وا  رادرب و  وا  زا  تسد  هک : تفگ  وا  هب  شقیفر  تفرگ . ار  شناهد  یکی  دـندمآ و 
رب ار  تینیب  ادـخ  دـناوخ . ار  هیآ  متـشادرب و  تسد  نم  هک : تفگ  يرگید  هب  دوب  هتفرگ  ار  شناهد  هک  ناطیـش  نآ  دـناوخ . ار  هرخـس  هیآ 

: تفگ دمآ و  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  دش  حبص  نوچ  حبـص . ات  نکب  شینابهگن  تسارح و  لاحلا  دلام ! كاخ 
رثا تشگرب ، دوب  هدیباوخ  بش  هک  یلحم  نآ  هب  باتفآ  عولط  زا  دـعب  درک و  لقن  ار  دوخ  بش  لاح  و  مدـید . یتسار  افـش و  وت  نخـس  رد 

. دوب هتفر  دوب و  هدیشک  كاخ  رب  ار  دوخ  يوم  هک  دوب  رهاظ  نیمز  رب  ناطیش  يوم 

مهن هیقاس  يهمادا 

دناوخب هامره  رد  ار  هئارب  هروس  لافنا و  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  هبوتلا : هروس  لاـفنألا و  هروس 
. دشاب هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هعیش  زا  و  دباین ، هار  وا  رب  قافن  زگره 

نآ میب  دـناوخب  راب  کی  هام  هس  ای  هاـم  ود  ره  رد  ار  سنوی  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  سنوی : هروس 
. دشاب نابرقم  هلمج  زا  تمایق  رد  و  ددرگ ، نالهاج  هلمج  زا  هک  تسین 

رد ار  وا  یلاـعت  قح  دـناوخب  هعمج  رد  ار  دوه  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  دوه : هروس 
. دوشن رهاظ  وا  زا  یهانگ  تمایق  رد  و  دنادرگ ، ثوعبم  ناربمغیپ  هرمز  رد  تمایق 

اهیرجم و هللا  مسب  دناوخب : ار  تایآ  نیا  دسرت  قرغ  زا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
تاومـسلا همیقلا و  موی  هتـضبق  اعیمج  ضرـألا  هردـق و  قح  هللا  اوردـق  اـم  و  نیبملا . قحلا  کـلملا  هللا  مسب  میحر . روفغل  یبر  نا  اهیـسرم 

. نوکرشی امع  یلاعت  هناحبس و  هنیمیب  تایوطم 
رد نوچ  دـناوخب ، بش  ره  رد  اـی  زور  ره  رد  ار  فسوی  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  فـسوی : هروـس 

حلاص ناگدنب  ناکین  زا  دـسرن و  یفوخ  یعزف و  وا  هب  زور  نآ  رد  و  دـشاب ، فسوی  ترـضح  لامج  دـننام  وا  لامج  دوش ، ثوعبم  تمایق 
. دشاب ادخ 

هچرگا دسرن و  وا  هب  هقعاص  زگره  دـناوخب  ار  دـعر  هروس  رایـسب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـعرلا : هروس 
ناردارب تیب و  لـها  رد  دـیامرف  لوبق  ار  وا  تعافـش  و  باـسحیب ، دـنادرگ  تشهب  لـخاد  ار  وا  ادـخ  دـشاب  نمؤـم  رگا  و  دـشاب . یبصاـن 

. شنمؤم
زامن تعکر  ود  رد  ار  رجح  هروس  میهاربا و  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رجحلا : هروس  میهاربا و  هروس 

. دسرن یمیظع  هیلب  یگناوید و  رقف و  وا  هب  زگره  دناوخب  هعمج  ره 
و دوشن ، التبم  ضرق  هب  ایند  رد  دـناوخب  هام  ره  رد  ار  لحن  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  لـحنلا : هروس 

اهتشهب نایم  رد  هک  دشاب  ندع  تنج  رد  وا  نکـسم  و  دشاب ، یـسیپ  هروخ و  یگناوید و  اهنآ  رتلهـس  هک  ددرگ  رود  وا  زا  الب  زا  عون  داتفه 
. تسا عقاو 

مئاق ات  دریمن  دناوخب ، هعمج  بش  ره  رد  ار  لیئارساینب  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لیئارـساینب : هروس 
. دشاب وا  باحصا  زا  دبایرد و  ار  هیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ 
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. عادُص زا  دومن  تیاکش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  هلَظنَح  نب  رمع  هک  تسا  لوقنم  و 
شرعلا يذ  یلا  اوغتبال  اذا  نولوقی  امک  ههلاء  هعم  ناک  ول  لق  ناوخب : ار  هیآ  ود  نیا  راذـگب و  ترـس  يـالاب  رب  تسد  هک : دومرف  ترـضح 

. ادودص کنع  نودصی  نیقفانملا  تیأر  لوسرلا  یلا  هللا و  لزنأ  ام  یلا  اولاعت  مهل  لیق  اذا  و  الیبس .
و دیهـش ، رگم  دریمن  دناوخب ، هعمج  بش  ره  رد  ار  فهک  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  فهکلا : هروس 

. دتسیاب نادیهش  اب  تمایق  رد  دنادرگ و  روشحم  ادهش  هرمز  رد  ار  وا  ادخ 
ات هعمج  زا  هک  دشاب  یناهانگ  هرافک  دـناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  فهک  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تسا هدرک  هعمج 
. دشاب هتشاد  باوث  نیمه  دناوخب  رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  رد  هک  یسک  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 

زا باوخ ، تقو  رد  دناوخب  هروس  رخآ  ات  ار  مکلثم  رشب  انأ  امنا  لق  هیآ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  و 
زا رگید  ثیدـح  رد  و  حبـص . ات  دـننک  وا  يارب  زا  رافغتـسا  و  هکئالم ، زا  دـشاب  رپ  نآ  ناـیم  هک  ددرگ  عطاـس  يرون  هبعک  اـت  وا  هاـگباوخ 

. دوش رادیب  دهاوخ ، هک  تقو  ره  رد  دناوخب ، باوخ  تقو  رد  ار  هیآ  نیا  هک  ره  هک : تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
لام دوخ و  رد  دهاوخ  هچنآ  ات  دریمن  میرم ، هروس  رب  دیامن  تموادم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  میرم : هروس 

. تسا هتشاد  ایند  رد  نامیلس  ترضح  هک  یکلم  لثم  دنهدب  وا  هب  ترخآ  رد  و  دنیبب ، دنزرف  و 
نیا هک  ره  و  درادیم ، تسود  ار  هروس  نیا  ادخ  هک  ار  هط  هروس  دینکم  كرت  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هط : هروس 

وا دهد و  شتـسار  تسد  هب  ار  شاهمان  تمایق  رد  یلاعت  قح  دیامن  تموادم  شتئارق  رب  هک  یـسک  و  درادیم . تسود  دـناوخیم  ار  هروس 
. دوش یضار  وا  هک  دیامرف  اطع  وا  هب  دزم  ردق  نآ  ترخآ  رد  دنکن و  باسح  تسا  هدرک  مالسا  رد  هک  یناهانگ  رب  ار 

ياهناتسغاب رد  شهاوخ ، تبحم و  يور  زا  دناوخب  ار  ءایبنا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ءایبنألا : هروس 
. دشاب تبیه  اب  مدرم  رظن  رد  ایند  رد  دنک و  تقافر  ناربمغیپ  همه  اب  تشهب 

قیفوت لاس  نآ  رد  دناوخب ، هبترم  کی  زور  هس  ره  رد  ار  جح  هروس  هک  ره  هک : تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  جحلا : هروس 
فیفخت شباذـع  هک : دومرف  تسا ؟ نوچ  دـشاب  ینـس  رگا  هک : دیـسرپ  يوار  دوـش . تشهب  لـخاد  دریمب  رفـس  نآ  رد  رگا  و  دـبایب ، جـح 

. دباییم
هب ار  وا  همتاخ  یلاعت  قح  دناوخب  ار  نینمؤم  هروس  هعمج  ره  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نینمؤملا : هروس 

. دشاب ناربمغیپ  لزنم  اب  شلزنم  یلعا  سودرف  رد  و  دنادرگ ، ریخ 
ندرک توالت  هب  مارح  زا  ار  دوخ  جورف  لاوما و  دـییامن  ظـفح  هک : دومرف  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رونلا : هروس 

تموادـم زور  ره  رد  ای  بش  ره  رد  ار  هروس  نیا  هک  ره  هک  یتسرد  هب  دـییامن . ظفح  مارح  زا  زین  ار  دوخ  نانز  هروس  نیا  هب  و  رون ، هروس 
اعد وا  يارب  زا  همه  هک  دنیامن  تعیاشم  ار  وا  ربق  ات  کلم  رازهداتفه  دریمب  نوچ  و  دریمب . وا  ات  دننکن  انز  وا  هناخ  لها  زا  کی  چیه  دیامن 

. دنراذگ شربق  هب  ات  دنیامن  رافغتسا  دننک و 
: هک دومرف  ترضح  دومن . تیاکش  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هب  مشچ  فعض  عَجَو و  زا  یصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

رتمک لیم  دص  هک : تفگ  يوار  شکب . هدـید  هب  ررکم  نک و  طبـض  هشیـش  رد  وشب و  ار  نآ  سپ  سیونب ، یماج  رد  هبترم  هس  ار  رون  هیآ 
. دش لوا  زا  رتحیحص  ماهدید  هک  مدیشک 

ره رد  هک  ره  هک  یتسرد  هب  ار . ناقرف  هروس  توالت  نکم  كرت  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  یسوم  ماما  ترـضح  زا  ناقرفلا : هروس 
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. دشاب یلعا  سودرف  رد  شلزنم  و  دنکن ، باذع  باسح و  ار  وا  یلاعت  قح  دناوخب  ار  هروس  نیا  بش 
، دشاب ادخ  ناتسود  ایلوا و  زا  دناوخب  هعمج  بش  رد  ار  سط  هس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نیـساوطلا : روس 
و دوش ، یـضار  هک  دنهدب  ردق  نآ  وا  هب  تشهب  زا  ترخآ  رد  و  دـسرن ، وا  هب  یلاحدـب  رقف و  ایند  رد  دـشاب و  یهلا  تسارح  ظفح و  رد  و 

. دیامرف تمارک  وا  هب  نیعلاروح  زا  نز  دص  یلاعت  قح  و  دنیامرف ، اطع  وا  هب  وا  ياضر  زا  هدایز 
بش رد  ار  مور  توبکنع و  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  مورلا : هروس  توبکنعلا و  هروس 
نیا رد  ادـخ  هک  مسرتیمن  و  منکیمن ، انثتـسا  مکح  نیا  رد  و  تسا ، تشهب  لها  زا  هک  هللاو  دـناوخب  ناضمر  كراـبم  هاـم  میـس  تسیب و 

. تسه میظع  تلزنم  یلاعت  قح  دزن  ار  هروس  ود  نیا  و  دسیونب . یهانگ  نم  رب  دنگوس 
نآ رد  یلاعت  قح  دناوخب  بش  رد  ار  نامقل  هروس  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  نامقل : هروس 

ناطیش زا  ار  وا  دناوخب  زور  رد  رگا  و  دوش ؛ حبص  ات  دننک  ظفح  شیاهرکـشل  ناطیـش و  زا  ار  وا  هک  وا  رب  دنادرگ  لکوم  دنچ  یکلم  بش 
. بش ات  دنیامن  ظفح  شیاهرکشل  و 

تمایق رد  یلاعت  قح  دناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  هدجس  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدجـسلا : هروس 
هللا یلص  وا  تیب  لها  دمحم و  ياقفر  زا  تشهب  رد  و  دشاب ، راکهانگ  دنچ  ره  دیامرفن  باسح  ار  وا  دهد و  وا  تسار  تسد  هب  ار  شاهمان 

. دشاب هدوب  مهیلع 
راوج رد  تماـیق  رد  دـیامن  توـالت  رایـسب  ار  بازحا  هروـس  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  بازحـألا : هروـس 

ناشیا ریغ  شیرق و  نانز  نادرم و  زا  يرایـسب  حیاضف  بازحا  هروس  رد  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
لوقنم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رطاف : هروس  أبـس و  هروس  دـنداد . فیرحت  دـندرک و  مک  نکیلو  دوب ، هرقب  هروس  زا  رتزارد  و  دوب ،

نآ رد  دناوخب  زور  رد  رگا  و  دـشاب ؛ یهلا  تسارح  ظفح و  رد  بش  نآ  رد  دـناوخب  بش  رد  ار  رطاف  هروس  أبـس و  هروس  هک  ره  هک : تسا 
دـشاب و هدرکن  روـطخ  شرطاـخ  رد  هک  دـیامرف  تمارک  وا  هـب  ردـق  نآ  ترخآ  اـیند و  ریخ  زا  یلاـعت  قـح  و  دـسرن ، وا  هـب  یهورکم  زور 

. دشاب هدیسرن  نآ  هب  شیوزرآ 
کـسمی هللا  نا  هک : دـناوخب  ار  هیآ  نیا  باوخ  تقو  رد  هک  ره  تسا : لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

. دوشن بارخ  شرس  رب  هناخ  اروفغ  امیلح  ناک  هنا  هدعب  نم  دحأ  نم  امهکسما  نا  اتلاز ، نئل  و  الوزت . نأ  ضرألا  تاومسلا و 
دومرف ترضح  رس . درد  زا  دومن  تیاکش  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  ورم  لها  زا  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 

. هیآ رخآ  ات  کسمی  هللا  نا  دندناوخ : ار  هیآ  نیا  و  دنتشاذگ ، وا  رس  رب  تسد  سپ  ایب . کیدزن  هک :
رد ار  هروس  نیا  هک  ره  تسا . سی  هروس  نآرق  بلق  و  تسا ، یبلق  ار  زیچ  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  سی : هروس 

شیپ بش ، رد  هک  یـسک  و  ماش . ات  دیامرف  اطع  ناوارف  يزور  ار  وا  ادخ  دـشاب و  ظوفحم  اهالب  زا  زور  نآ  رد  دـناوخب  ماش  زا  شیپ  زور ،
رد رگا  و  دنیامن . ظفح  یتفآ  ره  يدودرم و  ناطیـش  ره  رـش  زا  ار  وا  هک  دـنادرگ  لکوم  وا  هب  ار  کلم  رازه  یلاعت  قح  دـناوخب  باوخ  زا 
وا تعیاشم  دننک و  وا  يارب  زا  رافغتسا  هک  دنوش  رـضاح  کلم  رازه  یـس  وا  لسغ  رد  دنادرگ و  تشهب  لخاد  ار  وا  یلاعت  قح  دریمب  زور 

تدابع باوث  دننک و  یهلا  تدابع  دـندرگ و  نکاس  شربق  نایم  رد  هکئالم  نآ  دـنراذگ  شروگ  رد  نوچ  و  رافغتـسا . اب  شربق  ات  دـنیامن 
ات دشاب  عطاس  يرون  وا  ربق  زا  هتسویپ  و  ربق ، شراشف  زا  دننادرگ  نمیا  ار  وا  و  دنک ، راک  مشچ  ات  دننک  خارف  ار  شربق  و  دشاب ، وا  زا  ناشیا 

. دیآ نوریب  ربق  زا  هک  یتقو  ات  نامسآ ، فارطا 
هدنخ شیور  رب  دنیوگ و  نخس  وا  اب  دنیامن و  وا  تعیاشم  دنشاب و  وا  اب  کلم  رازه  یس  نآ  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  یلاعت  قح  نوچ  سپ 

شبرق یقلخ  چیه  هک  دنرادب  یلحم  هب  برق  ماقم  رد  ار  وا  دننارذگب و  نازیم  طارص و  زا  ار  وا  ات  دنهد  تراشب  ار  وا  يزیچ  ره  هب  دننک و 
هتـشاد هودـنا  مدرم  هک  یماگنه  رد  و  یلاعت . قح  دزن  دتـسیاب  ناربمغیپ  اب  وا  و  لـسرم . ناربمغیپ  برقم و  هکئـالم  رگم  دـشابن  رتشیب  وا  زا 
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. دنکن عزج  وا  دنیامن  عزج  مدرم  هک  یتلاح  رد  و  دشاب ، هتشادن  هودنا  وا  دنشاب 
هک یلاؤس  ره  و  میامنیم ، لوبق  ار  وت  تعافش  هک  نک  تعافش  یهاوخ  ار  هک  ره  نم  هدنب  يا  هک : دیامرف  باطخ  هب  ملاع  راگدرورپ  سپ 

. منکیمن در  ار  تلاؤس  هک  نکب  نم  زا  یهاوخ 
اب و  دـننکن ، باسح  ار  وا  دـننک و  باسح  ار  نارگید  و  دـیامرف ، اطع  ادـخ  دـنک و  لاؤس  وا  و  دـیامن ، لوبق  ادـخ  دـنک و  تعافـش  وا  سپ 

همان سپ  دنریگن . ار  وا  ناهانگ  زا  یهانگ  چیه  هب  و  دسرن ، وا  هب  ارحـص  نآ  رد  يراوخ  تلذـم و  و  دـنرادنزاب ، شباسح  ماقم  رد  نارگید 
ربمغیپ ناقیفر  زا  و  هدوبن ! هانگ  چـیه  ار  هدـنب  نیا  هللا ! ناحبـس  هک : دـننک  بجعت  مدرم  سپ  دوش . ناور  تشهب  بناـج  هب  دریگب و  ار  دوخ 

. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نامزلارخآ 
قح دناوخب  ار  سی  هروس  هبترم  کی  دوخ  رمع  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
ود ناشیا  زا  کی  ره  ددع  هب  تسا ، نامـسآ  رد  هک  یقلخ  ره  تسا و  ترخآ  رد  هک  یقلخ  ره  تسایند و  رد  هک  یقلخ  ره  ددع  هب  یلاعت 

بعت و هب  ندمآ و  دورف  شرـس  رب  هناخ  ضرق و  رقف و  هب  و  دیامرف ، وحم  وا  زا  هانگ  رازه  رازه  ود  و  دسیونب ، وا  يارب  زا  هنـسح  رازه  رازه 
دهد فیفخت  وا  زا  ار  گرم  لاوها  تارکَس و  یلاعت  قح  و  دوشن . التبم  هدنناسر  ررـض  ياهدرد  ساوسو و  هروخ و  یگناوید و  تقـشم و 

وا هب  باوـث  نادـنچ  و  دـنادرگ ، داـش  ار  وا  تماـیق  زور  رد  و  ار ، يزور  یخارف  وا  يارب  زا  دوـش  نماـض  و  دـیامن ، وا  حور  ضبق  دوـخ ، و 
وا يارب  مدش ؛ یـضار  هدنب  نالف  زا  نم  هک : نیمز  اهنامـسآ و  هکئالم  هب  دـیامرف  باطخ  یلاعت  قح  و  دوش . یـضار  وا  هک  دـیامرف  تمارک 

. دییامن رافغتسا 
ار سی  هک : دومرف  ترضح  دومن . تیاکش  ریساَوب  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 

. روخب نک و  لح  سیونب و  لسع  اب 
هروس دسر  مه  هب  ندـب  رد  هک  صَرب  دیفـس و  ياهکل  عفد  يارب  زا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دنماشایب دنسیونب و  لسع  هب  ار  سی 
عیمج زا  هتـسویپ  دـناوخب ، هعمج  زور  ره  رد  ار  تافاص  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تاـفاصلا : هروس 

زا هن  يدودرم و  ناطیـش  زا  هن  دسرن ، یهورکم  شنادنزرف  لام و  ندب و  هب  و  دشاب ، خارف  شیزور  ایند  رد  و  دـشاب ، ظوفحم  اهالب  اهتفآ و 
تشهب لخاد  ار  وا  نادیهش  اب  دنادرگ و  ثوعبم  دیهـش  دناریمب و  دیهـش  ار  وا  ادخ  دریمب  بش  نآ  رد  ای  زور  نآ  رد  رگا  و  يدناعم . رابج 

. دهد اج  ار  وا  نادیهش  هجرد  رد  دنادرگ و 
يا زیخرب  هک : دومرف  مساـق  دوخ  دـنزرف  هب  هیلع  هللا  تاولـص  یـسوم  ماـما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  يرفعج  نامیلـس  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
نم مأ  اقلخ  دشا  مهأ  هیآ  هب  نوچ  درک . ندناوخ  هب  عورش  وا  ینک . مامت  ات  ناوخب  ار  افص  تافاصلاو  هروس  تردارب  رـس  يالاب  رب  دنزرف و 

نینچ ام  هک : درک  ضرع  ترضح  هب  رفعج  نب  بوقعی  دندمآ  نوریب  دندیشک و  تیم  يور  رب  هماج  نوچ  دش . شحور  ضبق  دیسر  انقلخ 
هروس هک : دومرف  ترـضح  میناوخب . تافاصلاو  هک  دیدومرف  امـش  و  دـناوخ ، دـیابیم  سی  هروس  ندـنک  ناج  یناسآ  يارب  هک  میتسنادیم 

. دنادرگیم کیدزن  ار  شتحار  یلاعت  قح  هتبلا  دنناوخب ، دشاب  راتفرگ  ندنک  ناج  تدش  هب  هک  سک  ره  رس  رب  ار  تافاص 
مالـس دناوخب : ار  تایآ  نیا  دسرت  برقع  ندیزگ  زا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

نینمؤملا اندابع  نم  هنا  نینسحملا . يزجن  کلذک  انا  نیملاعلا . یف  حون  یلع 
لماک باوث  یفاو  لیَک  هب  تمایق  رد  ار  وا  دهاوخ  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

بر دـمحلا هللا  و  نیلـسرملا . یلع  مالـس  و  نوفـصی . امع  هزعلا  بر  کـبر  ناحبـس  دـناوخب : ار  هیآ  نیا  زاـمن  ره  زا  دـعب  هک  دـیاب  دـنهدب 
. نیملاعلا

. ددرگیم سلجم  نآ  ناهانگ  هرافک  دنناوخب  ار  هیآ  نیا  دنزیخرب و  هک  سلجم  ره  زا  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  و 
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مهن هیقاس  يهمادا 

ریخ زا  یلاعت  قح  دـناوخب  هعمج  بش  رد  ار  هروس ص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  هروس ص :
ار وا  و  یبرقم ؛ کلم  ای  یلـسرم  ربمغیپ  هب  رگم  دـشاب  هدومرفن  اطع  قلخ  زا  يدـحا  چـیه  هب  هک  دـیامرف  اطع  وا  هب  ردـق  نآ  ترخآ  اـیند و 

. تسا هدرکیم  تمدخ  ار  وا  هک  یمداخ  یتح  شاهناخ ، لها  زا  دهاوخ  وا  ار  هک  ره  دنادرگ و  تشهب  لخاد 
تمارک وا  هب  ترخآ  ایند و  فرـش  یلاعت  قح  دناوخب  ار  رمز  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رمزلا : هروس 

شتآ رب  ار  شندب  و  دسر ، مه  هب  شلد  رد  یتباهم  وا  زا  دنیبب  ار  وا  هک  ره  هک  يدح  هب  ناشیوخ ، لامیب و  دـنادرگ  زیزع  ار  وا  و  دـیامرف ،
زا و  هیروح ، دص  يرـصق  ره  رد  دشاب و  رـصق  رازه  يرهـش  ره  رد  هک  دـننک  انب  رهـش  رازه  وا  يارب  زا  تشهب  رد  و  دـنادرگ ، مارح  منهج 

. دیامرف تمارک  وا  هب  هدومرف  فصو  نآرق  رد  هچنآ  اههویم  ناتخرد و  ناروح و  اههمشچ و 
یلاعت قح  دـناوخب  بش  ره  رد  ار  نمؤم  مح  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  نمؤملا : هروس 

. وا يارب  زا  دنادرگ  ایند  زا  رتهب  ار  ترخآ  و  دیامنن ، بلس  وا  زا  ار  نامیا  و  دزرمایب ، ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ 
يرون ار  وا  تمایق  رد  یلاعت  قح  دناوخب  ار  هدجس  مح  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هدجـسلا : مح  هروس 
يوزرآ نارگید  هک  دشاب  یلاح  هب  ایند  رد  و  دیامرف ، تمارک  زور  نآ  رد  يداش  رورس و  ار  وا  و  دنک ، راک  مشچ  هک  ردق  نآ  دیامرف  اطع 

. دننک وا  لاح 
تماـیق رد  نوچ  قسع ، مح  هروس  توـالت  رب  دـیامن  تموادـم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  قسع : مح  هروس 

نم هدنب  يا  هک : دیامرف  یلاعت  قح  دیآ  شرع  دزن  هب  نوچ  و  دشاب . ینارون  باتفآ  دننام  و  دـشاب ، دیفـس  فرب  دـننام  وا  يور  دوش  ثوعبم 
ندـناوخ زا  زگره  یتسنادیم  ار  شباوث  هروس و  نآ  تلزنم  رگا  دراد . یباوث  هچ  هک  یتـسنادیمن  قسع و  مح  تئارق  رب  يدومن  تموادـم 
يرـصق وا  يارب  زا  و  دـینادرگ . تشهب  لـخاد  ار  وا  هکئـالم  يا  تسناد . یهاوخ  ار  دوخ  يازج  نونکا  و  يدـیناسریمن . مه  هب  لـالم  نآ 

دید و ناوتیم  ار  نوریب  نوردنا  زا  تفاطل  زا  و  تسا ، خرس  توقای  زا  شیاههجرد  اههرُگنُک و  اهرد و  و  خرـس ، توقای  زا  ماهتخاس  ررقم 
رد هراوشوگ  نارـسپ  زا  مـالغ  رازه  زینک و  رازه  نیعلاروح و  زا  ناوج  هرکاـب  نارتـخد  رـصق  نآ  رد  و  دـید . ناوتیم  ار  نوردـنا  نوریب  زا 

. ماهدرک اطع  وا  هب  هدنیاپ ) نسح  رد  هتسویپ  ای :  ) شوگ
ادخ فرخز ، مح  هروس  تئارق  رب  دیامن  تموادم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  فرخزلا : هروس 

ار وا  یهلا  رما  هب  دـیایب و  هروس  نآ  دـنروایب  باسح  ماقم  هب  ار  وا  نوچ  و  دـنادرگ ، نمیا  ربق  شراشف  زا  نیمز و  ناروناـج  زا  ربق  رد  ار  وا 
. دنادرگ تشهب  لخاد 

دناوخب تنس  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  ناخد  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ناخدلا : هروس 
تـسد هب  ار  وا  همان  و  دنک ، ناسآ  ار  وا  باسح  و  دهد ، اج  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  وا  و  دـنادرگ ، ثوعبم  نانمیا  هرمز  رد  ار  وا  یلاعت  قح 

. دهد وا  تسار 
ار ردـق  بش  هنوگچ  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

یهاوخ قیدصت  دوش  میـس  تسیب و  بش  نوچ  ناوخب . ار  ناخد  هروس  هبترم  دـص  بش  ره  دـیایب  ناضمر  هام  نوچ  هک : دومرف  میـسانشب ؟
. يدومن لاؤس  هچنآ  هب  دومن 

زاوآ و  دنیبن ، ار  منهج  هک  تسا  نآ  شباوث  دناوخب  ار  هیثاج  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هیثاجلا : هروس 
. دشاب هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  و  دونشن ، ار  ششورخ  و 

ایند رد  دـناوخب  ار  فاقحا  هروس  هعمج  ره  رد  اـی  بش  ره  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  فاـقحألا : هروس 
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. ددرگ نمیا  تمایق  زور  عزف  زا  دسرن و  وا  هب  یفوخ 
. دناتشهب نیحایر  میماح ، ياههروس  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

یتسرد هب  تسا . هدومرف  تمارک  امـش  هب  اهنآ  توالت  قیفوت  هک  دینکب  رایـسب  رکـش  دمح و  ار  ادخ  دیبایب  اهنآ  ندـناوخ  قیفوت  نوچ  سپ 
یتسرد هب  و  دیآ . نوریب  ربنع  وبشوخ و  کشم  زا  رتوبـشوخ  یمیـسن  شناهد  زا  دناوخب ، میماوح  زامن  رد  دزیخرب و  باوخ  زا  هک  هدنب  هک 

وا ناشیوخ  نابحاصم و  نایانـشآ و  ناگیاسمه و  دنکیم  محر  و  ار ، اههروس  نیا  هدنناوخ  هدـننک و  توالت  دـنکیم  محر  یلاعت  قح  هک 
. دنیامنیم رافغتسا  وا  يارب  زا  برقم  هکئالم  یسرک و  شرع و  تمایق  زور  رد  و  ار ،

رد و  دنکن ، هانگ  دناوخب  ار  اورفک  نیذلا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس 
رفک کـش و  زا  هشیمه  و  دـسرن ، وا  هب  یفوخ  یهاـشداپ  زا  زگره  و  دوـشن ، ـالتبم  زگره  رقف  هب  و  دـناسرن ، مه  هب  کـش  زگره  دوـخ  نید 

دریمب نوچ  و  دریمب . ات  دشاب  ظوفحم 
ار وا  کلم  رازه  نآ  دـیآ  نوریب  ربق  زا  نوچ  و  دـشاب . وا  زا  ناـشیا  زاـمن  باوث  دـننک و  زاـمن  هک  دتـسرف  وا  ربق  هب  کـلم  رازه  یلاـعت  قح 

. دشاب لوسر  ادخ و  ناما  رد  و  دنرادب ، تمایق  ياهفوخ  زا  نانمیا  لحم  هب  ار  وا  ات  دنیامن  تعیاشم 
. انحتف انا  هروس  ندناوخ  هب  ار  دوخ  ياههدنب  نانز و  لاوما و  دییامن  ظفح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حـتفلا : هروس 

قیالخ همه  هک  دنک  ییادن  ار  وا  هزعلابر  بناج  زا  يدانم  تمایق  زور  رد  دیامن ، تموادم  هروس  نیا  ندناوخ  رب  هک  یسک  هک  یتسرد  هب 
زا و  دینک ، دیواج  تشهب  لخاد  ار  وا  و  نم ، هتسیاش  ناگدنب  هب  دینادرگ  قحلم  ار  وا  هکئالم  يا  ییام . صلخم  ناگدنب  زا  وت  هک : دنونـشب 

. دیناروخب وا  هب  تسا  جوزمم  روفاک  اب  هک  تشهب  رهم  هب  رس  بارش 
رد يزور ، ره  رد  اـی  یبـش  ره  رد  دـناوخب  ار  تارجح  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تارجحلا : هروـس 

. دنوشیم فرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  هب  هک  دشاب  یتعامج  زا  تشهب 
بجاو و ياهزامن  رد  هروس ق  ندـناوخ  رب  دـیامن  تموادـم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  هروس ق :

. دنکب ناسآ  باسح  ار  وا  و  دهد ، وا  تسار  تسد  هب  ار  شاهمان  و  دنادرگ ، خارف  ار  وا  يزور  ادخ  تنس ،
وا تشیعم  رما  ادخ  دناوخب  بش  رد  ای  زور  رد  ار  تایراذ  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تایراذلا : هروس 

. تمایق زور  ات  دشخب  رون  هک  یغارچ  هب  ار  وا  ربق  دنادرگ  رونم  و  ار ، وا  يزور  دهد  تعسو  و  دروآ ، حالصا  هب  ار 
ریخ یلاعت  قح  دناوخب  ار  روط  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  زا  روطلا : هروس 

. دیامن عمج  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و 
هب مدرم  نایم  رد  دـناوخب  زور  ره  رد  ای  بش  ره  رد  ار  مجن  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  مجنلا : هروس 

. ددرگ مدرم  ياهلد  بوبحم  و  دوش ، هدیزرمآ  شناهانگ  و  دیامن ، شیعت  کین  مان  ریخ و 
ياهقان رب  دیآ ، نوریب  ربق  زا  نوچ  دناوخب ، ار  هعاسلا  تبرتقا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تبرتقا : هروس 

. دوش راوس  تشهب  ياههقان  زا 
هب زاـمن . رد  ار  نآ  ندـناوخ  ار و  نمحر  هروـس  تئارق  دـینکم  كرت  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نـمحرلا : هروـس 

ییوبـشوخ تیاهن  رد  اهتروص  نیرتهب  هب  تمایق  زور  رد  ار  هروس  نیا  یلاـعت  قح  و  دریگیمن . رارق  ناـقفانم  لد  رد  هروس  نیا  هک  یتسرد 
رد یک  هک : دـیامرفیم  باطخ  وا  هب  یلاـعت  قح  دتـسیایم . تمارک  برق و  لـحم  رد  دـیآیم  و  دـنادرگیم ، رـضاح  رـشحم  يارحـص  هب 

؟ ار وت  ندناوخ  دومنیم  تموادم  دناوخیم و  زامن  رد  ار  وت  ایند  یناگدنز 
. دییامن تعافـش  دیهاوخ  ار  هک  ره  هک : دیامرفیم  دنادرگیم و  دیفـس  ار  ناشیا  ياهور  یلاعت  قح  سپ  نالف . نالف و  ادنوادخ  دیوگیم :

نکاس دیهاوخ  هک  اج  ره  رد  دـیوش و  تشهب  لخاد  هک : دـنیوگیم  ناشیا  هب  سپ  دـنیامنیم . تعافـش  دـنهاوخ  هک  ردـق  نآ  ناشیا  سپ 
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. دیوش
هبترم ره  یناوخب و  ار  نمحرلا  هروس  هعمج  زور  رد  حبص  زامن  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

. بذکأ بر  کئالاء  نم  ءیشب  ییوگب ال  نابذکت ، امکبر  ءالاء  يأبف  ییوگب  هک 
ءیـشب ال  دیوگب : نابذکت ، امکبر  ءالاء  يأبف  دیوگب : هک  هبترم  رد  دناوخب و  ار  نمحرلا  هروس  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 

دیهـش دریمب  زور  نآ  رد  دناوخب و  زور  رد  رگا  و  دشاب ، هدرم  دیهـش  دریمب  بش  نآ  رد  دناوخب و  بش  رد  رگا  بذـکأ ، بر  کئالاء  نم 
. دشاب هدرم 

دراد و تسود  ار  وا  ادـخ  دـناوخب  هعقاو  هروس  هعمج  بش  ره  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هعقاولا : هروس 
ریما ترـضح  ياـقفر  زا  و  دوشن ، ـالتبم  ییـالب  یتفآ و  چـیه  هب  دـنیبن و  جاـیتحا  رقف و  یلاحدـب و  اـیند  رد  و  دـنادرگ ، وا  تسود  ار  مدرم 

هک ره  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . ترضح  نآ  صوصخم  هروس  نیا  و  دشاب . هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا 
ار هدجـس  ملا  هروس  دـیامن  هظحـالم  ار  منهج  فـصو  دـهاوخ  هک  ره  و  دـناوخب ، ار  تعقو  اذا  هروـس  دـشاب  نآ  فـصو  تشهب و  قاتـشم 

. دناوخب
دباوخب هک  نآ  زا  شیپ  بش  ره  رد  ار  هعقاو  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  و 

. دشاب ینارون  هدراهچ  بش  هام  دننام  وا  يور  تمایق  رد  دناوخب ،
تعکر ود  نتفخ  زامن  زا  دعب  مردپ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  قلاخلادبع  نب  لیعامـسا  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ود نیا  رد  هیآ  دص  دنکب و  ار  تعکر  ود  نیا  هک  ره  هک : دندومرفیم  دندناوخیم و  هیآ  دص  تعکر  ود  نآ  رد  دندرکیم و  هتسشن  زامن 
تعکر ود  نیا  رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : لیعامـسا  و  دنـسیونن . نالفاغ  زا  بش  نآ  رد  ار  وا  دـناوخب  تعکر 

. دندناوخیم دحا  هللا  وه  لق  تعقو و  اذا  هروس  هریَتُو 
هـضیرف زاـمن  رد  ار  هلداـجم  دـیدح و  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هلداـجملا : هروس  دـیدحلا و  هروس 

. دنیبن جایتحا  یلاحدب و  شلها  شدوخ و  رد  و  دنکن ، باذع  ار  وا  ادخ  دیامن  تموادم  دناوخب و 
خزود و تشهب و  زا  ادخ  قلخ  عیمج  دناوخب  ار  رشح  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رشحلا : هروس 

هکئالم هام و  باتفآ و  اههوک و  ناتخرد و  ناغرم و  داب و  اوه و  هناگتفه و  ياـهنیمز  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  بُجُح و  یـسرک و  شرع و 
. دشاب هدرم  تداهش  اب  دریمب  بش  نآ  رد  ای  زور  نآ  رد  رگا  و  دننک ، رافغتسا  وا  يارب  زا  دنتسرف و   8 تاولص وا  رب  همه 

تنـس بجاو و  ياـهزامن  رد  ار  هنحَتمُم  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  هنحتمملا : هروـس 
. دنوشن التبم  رقف  یگناوید و  هب  شنادنزرف  دوخ و  و  دهدب ، رون  ار  شاهدید  و  دیامن ، ناحتما  نامیا  هب  ار  وا  لد  ادخ  دناوخب 

ياهزامن رد  فص  هروس  ندناوخ  رب  دیامن  تموادم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  فصلا : هروس 
. دهد ياج  ایبنا  هکئالم و  فص  رد  ار  وا  ادخ  تنس ، بجاو و 

هک دشاب  ام  هعیش  زا  هک  ره  رب  تسا  مزال  بجاو و  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  نیقفانملا : هروس  هعمجلا و  هروس 
نوچ دـناوخب . نیقفانم  هعمج و  هروس  رهظ  زامن  رد  و  دـناوخب ، یلعألا  کبر  مسا  حبـس  هعمج و  هروس  هعمج ، بش  نتفخ  ماش و  زامن  رد 

. دشاب تشهب  ادخ  دزن  وا  باوث  و  دشاب ، هدومن  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لمع  هب  هک  دشاب  نانچ  دنک  نینچ 
تمایق زور  رد  هروس  نآ  دـناوخب  یبجاو  زامن  رد  ار  نباغت  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نباـغتلا : هروس 

لخاد ار  وا  ات  دوشن  ادج  وا  زا  و  دیامرف ، لوبق  ار  وا  تداهش  هک  یـسک  دزن  وا  يارب  دهد  تداهـش  هک  دشاب  یلداع  هاوگ  و  دشاب ، وا  عیفش 
. دنادرگ تشهب 

ات دریمن  دـناوخب  باوخ  زا  شیپ  همه ، ار  تاِحبَـسُم  ياههروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 
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. دنهد اج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  راوج  رد  ار  وا  دریمب  رگا  و  دیامن ، كاردا  ار  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  ترضح 
دناوخب یبجاو  زامن  رد  ار  میرحت  قالط و  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  میرحتلا : هروس  قالطلا و  هروس 

ندرک و توالت  ببـس  هب  دنادرگ  تشهب  لخاد  ار  وا  و  دبای . تیفاع  منهج  شتآ  زا  و  هودـنا ، فوخ و  زا  دـهد  هانپ  تمایق  رد  ار  وا  ادـخ 
. دناهلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هروس  ود  نیا  هک  اریز  هروس . ود  نیا  تمرح  ندومن  تظفاحم 

بجاو زامن  رد  بش  رد  ار  کلملا  هدیب  يذـلا  كرابت  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  کلملا : هروس 
. دوش تشهب  لخاد  ات  دشاب  یهلا  ناما  رد  تمایق  زور  رد  و  دوش ، حبص  ات  دشاب  یهلا  ناما  رد  هتسویپ  دناوخب ، باوخ  زا  شیپ 

و دنکیم . عنم  ربق  باذـع  زا  هک  تسا  هعنام  کلم  هروس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
زا ار  وا  بش  نآ  رد  و  تسا ، هدرک  وکین  هدرک و  توالت  تدابع و  رایسب  دناوخب  بش  رد  هک  ره  و  تسا . کلملا  هروس  تاروت  رد  شمان 
ره و  دناوخیم . ود  ره  بش  زور و  رد  مردپ  و  مناوخیم ، هتـسشن  نتفخ  زامن  زا  دعب  هریتو  زامن  رد  نم  هک  یتسرد  هب  و  دنـسیونن . نالفاغ 
زا ار  امـش  هک : دـنیوگ  ناشیا  هب  شیاـهاپ  دـنیایب  شیاـهاپ  بناـج  زا  نوچ  دـنیآرد  وا  ربق  هب  رکنم  ریکن و  نوچ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  هک 

دنیایب شمکـش  بناج  زا  نوچ  و  دـناوخیم . ار  کلم  هروس  داتـسیایم و  ام  رب  زور  بش و  ره  هدـنب  نیا  هک  اریز  تسین ، یهار  ام  بناـج 
و ار . کلم  هروس  دوب  هداد  اج  نم  رد  هدـنب  نیا  هک  یتسرد  هب  تسین ؛ یهار  نم  بناج  زا  ار  امـش  هک : دـیامن  باـطخ  ناـشیا  هب  شمکش 
ار کلم  هروس  زور  بش و  ره  هدـنب  نیا  هک  اریز  تسین ، یهار  نم  بناج  زا  ار  امـش  هک : دـیوگ  ناشیا  هب  دـنیایب  شناـبز  بناـج  زا  نوچ 

. تخاسیم يراج  نم  رب  دومنیم و  توالت 
ار وا  ادـخ  دـناوخب  ياهلفان  اـی  ياهضیرف  رد  ار  ملقلاو  هروس ن  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ملقلاو : هروس ن 

. دهد تاجن  ربق  شراشف  زا  ار  وا  دریمب  نوچ  و  دوش ، التبم  رقف  هب  زگره  هک  نیا  زا  دنادرگ  نمیا 
ضیارف و رد  نآ  ندـناوخ  هک  یتسرد  هب  ار . هقاح  هروس  دـیناوخب  رایـسب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هقاـحلا : هروس 

هدش لزان  هنعللاهیلع  هیواعم  هیلع و  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هعقاو  رد  هروس  نیا  هک  اریز  تسا  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زا  لفاون 
. ندرم ماگنه  ات  دوشن  فرطرب  وا  زا  نامیا  دناوخب  ار  هروس  نیا  هک  ره  و  تسا .

رایـسب ار  هروس  نیا  هک  ره  هک  ار ، لـئاس  لأـس  هروس  دـیناوخب  رایـسب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  جراـعملا : هروـس 
. دنادرگ نکاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تشهب  رد  ار  وا  و  دیامنن ، لاؤس  وا  هانگ  چیه  زا  تمایق  رد  یلاعت  قح  دناوخب 

ار حون  هروس  ندناوخ  هک  دیاب  دراد  نآرق  ندناوخ  هب  ادخ و  هب  نامیا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حون : هروس 
ناراکوکین نکاسم  رد  ار  وا  ادخ  دناوخب  یتنـس  ای  یبجاو  زامن  رد  ادخ  يارب  زا  ار  هروس  نیا  هک  ياهدنب  ره  هک  یتسرد  هب  دـیامنن . كرت 

. دیامرف جیوزت  وا  هب  نز  رازه  راهچ  هیروح و  تسیود  و  دیامرف ، تمارک  ار  وا  رگید  تشهب  هس  و  دنادرگ ، نکاس 
اهندـیمد و ناینج و  مشچ  زا  ایند  رد  دـناوخب ، رایـسب  ار  نج  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نجلا : هروس 

. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ياقفر  زا  تشهب  رد  و  دشاب ، ظوفحم  ناشیا  رکم  رحس و 
بش و دناوخب ، بش  زامن  رد  ای  نتفخ  زامن  رد  ار  لمزم  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  لمزملا : هروس 

. دناریمب وکین  ندرم  هب  دراد و  هدنز  وکین  یناگدنز  اب  ار  وا  ادخ  و  تمایق ، رد  دنشاب  وا  هاوگ  دهاش و  هس  ره  هروس  نآ  زور و 
تـسا مزال  ادخ  رب  دناوخب  ار  رثدم  هروس  بجاو  زامن  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  رثدملا : هروس 

. دباین رد  ار  وا  تواقش  زگره  ایند  یناگدنز  رد  و  دهد ، اج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  راوج  رد  ار  وا  هک 
وا ادخ  دیامن  لمع  نآ  هب  مسقأ و  هروس ال  رب  دیامن  تموادـم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  همیقلا : هروس 
زا ات  ددنخ  شیور  رب  دیامرف و  تراشب  ار  وا  ترـضح  نآ  و  اهتروص ، نیرتهب  رد  دـنادرگ  روشحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار 

. دنارذگب ار  وا  نازیم  طارص و 
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مهن هیقاس  يهمادا 

هبنشجنپ حبـص  ره  رد  ار  ناسنالا  یلع  یتأ  له  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  رهدلا : هروس 
. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  و  دیامرف ، تمارک  نیعلاروح  نز و  رازهراهچ  هرکاب و  رتخد  دصتشه  وا  هب  ادخ  دناوخب 
ترضح هبنـشهس . زور  رد  متفر  هیلع  هللا  تاولـص  یقن  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تسا  لوقنم  [و ] رمَع نب  یلع  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

رش زا  ار  وا  ادخ  دهاوخ  هک  ره  هک : دومرف  ترـضح  منک . تکرح  هبنـشود  زور  رد  هک  متـساوخن  متفگ : میدیدن . ار  وت  زورید  هک : دومرف 
هروس نآ  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دناوخب ، ناسنالا  یلع  یتا  له  هروس  زور  نآ  حبص  زامن  لوا  تعکر  رد  هک  دیاب  دراد  هاگن  هبنـشود  زور 

. ار يداش  رورس و  یلاحشوخ و  ترضَن و  داتسرف  ناشیا  لابقتسا  هب  و  زور ، نآ  رش  زا  تشاد  هاگن  ار  ناشیا  ادخ  سپ  هک : دیامرفیم 
تعکر رد  هبنـشجنپ  هبنـشود و  زور  حبـص  رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  هک : تسا  هدش  دراو  كاحـض  نب  ءاجر  ثیدح  رد  و 

. هیشاغلا ثیدح  کیتأ  له  هروس  میود  تعکر  رد  دندناوخیم و  ناسنالا  یلع  یتأ  له  هروس  لوا ،
ار تالـسرملاو  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  تاـعزانلا : هروس  أـبنلا و  هروس  تالـسرملا و  هروـس 

ایند زا  دناوخب  ار  نولئاستی  مع  هروس  زور  ره  هک  ره  و  دزادنیب . ییانشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  وا و  نایم  یلاعت  قح  دناوخب 
تـشهب لخاد  و  باریـس ، رگم  دوشن  ثوعبم  و  باریـس ، رگم  دریمن  دـناوخب  ار  تاعزان  هروس  هک  ره  و  دـبایب . هبعک  ترایز  قیفوت  ات  دورن 

. باریس رگم  دوشن 
ار تروک  سمشلا  اذا  هروس  یلوت و  سبع و  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تَرِّوُک : هروس  سبع و  هروس 

. دشاب هدنز  ات  دشاب  یهلا  تمحرم  تمارک و  هیاس  رد  و  تنایخ ، زا  دشاب  یهلا  ظفح  رد  دناوخب 
ترطفنا و ءامسلا  اذا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قاقـشنالا : هروس  نیففطملا و  هروس  راطفنالا و  هروس 

دنادرگن رود  ادخ  زا  یعنام  چیه  ار  وا  و  دیامنن ، در  ار  وا  تجاح  چیه  ادخ  دـناوخب  رایـسب  هلفان  هضیرف و  رد  ار  تقـشنا  ءامـسلا  اذا  هروس 
. دوش غراف  قیالخ  باسح  زا  ات  درادب  وا  هب  تمحر  رظن  ادخ  و  دیامن ، یهلا  ياهتمارک  هب  رظن  وا  هتسویپ  و  ترخآ ، رد 

تارب تمایق  رد  یلاعت  قح  دـناوخب  رایـسب  نیففطملل  لیو  هروس  بجاو  زامن  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  هب  و 
. درب تشهب  هب  باسحیب  ار  وا  دیامرف و  تمارک  وا  هب  منهج  شتآ  زا  ینمیا 

هروس نوچ  دـناوخب ، ضیارف  رد  ار  جوربلا  تاذ  ءامـسلاو  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  جوربـلا : هروس 
. دراد زاب  ار  وا  ناشیا  اب  و  دنادرگ ، روشحم  ناحلاص  نالسرم و  ناربمغیپ و  اب  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  تسا ، ناربمغیپ 

دزن تمایق  رد  ار  وا  دناوخب  ضیارف  رد  ار  قراطلاو  ءامسلاو  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قراطلا : هروس 
. تشهب رد  دشاب  ناربمغیپ  ياقفر  زا  و  دشاب ، هدوب  میظع  تلزنم  ردق و  ادخ 

زور رد  دناوخب  هلفان  ای  هضیرف  رد  ار  یلعألا  کبر  مسا  حبس  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یلعألا : هروس 
. وش لخاد  یهاوخیم  هک  تشهب  ياهرد  زا  رد  ره  زا  هک  دنیوگ  وا  هب  تمایق 

رد هیـشاغلا  ثیدح  کیتأ  له  هروس  ندناوخ  رب  دیامن  تموادـم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیـشاغلا : هروس 
تمارک وا  هب  منهج  باذع  زا  ینمیا  يارب  تمایق  زور  رد  و  ترخآ ، ایند و  رد  دوخ  تمحر  هب  دریگ  ورف  ار  وا  ادـخ  تنـس ، ای  بجاو  زامن 

. دیامرف
ترـضح هروس  نآ  هک  هلفان  هضیرف و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس  دـیناوخب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رجفلا : هروس 

. دشاب ترضح  نآ  راوج  رد  تشهب  رد  دناوخب ، ار  هروس  نیا  هک  ره  و  تسا . هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما 
هلمج زا  ایند  رد  دناوخب ، بجاو  زامن  رد  ار  دلبلا  اذهب  مسقأ  هروس ال  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دلبلا : هروس 
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ناربـمغیپ و ياـقفر  زا  تماـیق  رد  و  تسه ، یلاـعت  قـح  دزن  میظع  تلزنم  ار  وا  هـک  ددرگ  فورعم  ترخآ  رد  و  دوـش ، فورعم  ناـحلاص 
. دشاب ناحلاص  نادیهش و 

دناوخب رایسب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حرـشن : ملأ  هروس  یحـضلا و  هروس  لیللا و  هروس  سمـشلا و  هروس 
رـضاح وا  دزن  هک  زیچ  ره  ار ، حرـشن  ملأ  یحـضلاو و  هروس  یـشغی و  اذا  لیللاو  هروس  اهیحـض و  سمـشلاو و  هروس  یبش  رد  ای  يزور  رد 

قح و  وا ، ياضعا  عیمج  اهناوختسا و  اهبـصع و  قورع و  نوخ و  تشوگ و  تسوپ و  وم و  یتح  دنهدب ، تداهـش  وا  يارب  تمایق  رد  دشاب 
هب دیامن  رایتخا  وا  هک  اج  ره  و  تشهب ، هب  ار  وا  دیربب  هکئالم  يا  دوخ . هدنب  يارب  زا  مدرک  لوبق  ار  امـش  تداهـش  نم  هک : دـیامرفب  یلاعت 

. نم هدنب  يارب  زا  نم  تمحر  لضف و  داب  اراوگ  دینک . اطعا  وا 
زا دـنیامرف  اطع  دـناوخب ، دوخ  لـفاون  ضیارف و  رد  ار  نیتلاو  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نیتلا : هروس 

. ددنسپب هک  اج  ره  وا  هب  تشهب 
ای زور  نآ  رد  دناوخب و  ار  کبر  مساب  أرقا  هروس  بش  رد  ای  زور  رد  هک  ره  هک : تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  قلعلا : هروس 

نایم رد  ادـخ  هار  رد  هک  دـشاب  نانچ  و  دـنادرگ ، روشحم  نادیهـش  اب  ار  وا  ادـخ  و  دـشاب ، هدرم  دیهـش  هک  دـشاب  نانچ  دریمب  بش  نآ  رد 
. دشاب هدرک  داهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رکشل 

نانچ دناوخب  دنلب  ار  ردـقلا  هلیل  یف  هانلزنأ  انا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ردـقلا : هروس 
نوخ رد  دشاب و  هدش  دیهـش  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  نانچ  دناوخب  هتـسهآ  رگا  و  دنک ، داهج  ادخ  هار  رد  دشاب و  هدیـشک  ریـشمش  هک  دشاب 

. دیامن وحم  ار  وا  ناهانگ  زا  هانگ  رازه  ادخ  دناوخب  راب  هد  هک  ره  و  دنز . اپ  تسد و  دوخ 
ار وا  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  دـناوخب  ياهضیرف  زامن  رد  ار  هانلزنا  انا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  هب  و 

. ریگ رس  زا  ار  لمع  دیزرمآ ؛ ار  وت  هتشذگ  ناهانگ  ادخ  هک : دیامرف  ادن 
ار هانلزنا  انا  دـحا و  هللا  وه  لق  باـتفآ  عولط  زا  شیپ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. ناطیش دیامن  یعس  دنچره  دوشن  التبم  یهانگ  هب  زور  نآ  رد  دناوخب ،
هحفن و رازه  هعمج  زور  رد  ار  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

رـصع زا  دعب  ار  ردقلا  هلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس  هک  ره  سپ  دیامرفیم . اطع  نآ  زا  دـهاوخ  هچنآ  ار  هدـنب  ره  تسه . دوخ  تمحر  زا  میـسن 
. دیامرف اطع  وا  هب  ار  نآ  لثم  ار و  تمحر  هحفن  رازه  نآ  یلاعت  قح  دناوخب  هبترم  دص  هعمج  زور 

و ناوخب ، ار  هانلزنا  انا  هروس  هبترم  رازه  بش  ره  رد  دیآرد  ناضمر  كرابم  هام  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. دید یهاوخ  هچنآ  زا  بیاجع  ندینش  يارب  زا  اشگب  ار  دوخ  ياهشوگ  رادب و  مکحم  ار  دوخ  لد  دوش  میس  تسیب و  بش  نوچ 

ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس  ناضمر  كرابم  هام  میس  تسیب و  بش  رد  یسک  رگا  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و 
زا تسام  صوصخم  هک  دنچ  يزیچ  هب  ندومن  فارتعا  هب  دشاب  هدـش  مکحم  دـیدش و  وا  نیقی  دـنک ، حبـص  نوچ  دـناوخب ، هبترم  رازه  ار 

. دیامن هدهاشم  باوخ  رد  هک  يزیچ  ببس  هب  رگم  نیا  تسین  و  لیاضف . بیارغ 
دناوخب و هبترم  شش  یس و  ار  هانلزنا  انا  هروس  دُربب و  يون  هماج  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  دنـس  هب  و 

دنکب هماج  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  سپ  یلهـس ، ندیـشاپ  دشاپب  هماج  رب  درادرب و  بآ  یکدنا  هکئالملا ، لزنت  هب  دسرب  نوچ  هبترم  ره  رد 
، دنکب یهلا  دمح  یبرل و  هیف  یلـصأ  یتروع و  هب  يراوأ  سانلا و  یف  هب  لمجتأ  ام  ینقزر  يذـلا  دـمحلا هللا  دـیوگب : اعد  رد  دـنک و  اعد  و 

. دوش هنهک  هماج  نآ  ات  دشاب  تمعن  یخارف  رد  هتسویپ 
هبترم هد  دندیبلطیم و  بآ  زا  یحدق  دندیشوپیم  يون  هماج  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

زا دعب  دـندناوخیم ، فرظ  نآ  رب  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  هروس  هبترم  هد  و  دـحا ، هللا  وه  لق  هروس  هبترم  هد  ردـقلا و  هلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس 
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هک مادام  دـشاب  شیع  یخارف  رد  هتـسویپ  دـنک  نینچ  هماج  ندیـشوپ  زا  شیپ  هک  ره  هک : دـندومرفیم  دندیـشاپیم و  هماـج  رب  ار  بآ  نآ 
. دشاب یقاب  هماج  نآ  زا  يرات 

هک دـیاب  دـیامرف  اطع  یـسک  هب  يون  هماج  یلاـعت  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دناوخب ردقلا  هلیل  یف  هانلزنا  انا  دـحا و  هللا  وه  لق  یـسرکلاهیآ و  دـمح و  هروس  یتعکر  ره  رد  و  درازگب ، زامن  تعکر  ود  دزاسب و  وضو 

الا هوق  لوح و ال  هملک ال  و  هدیـشخب ، تنیز  مدرم  نایم  رد  ار  وا  هدیـشوپ و  هماج  هب  ار  وا  تروع  هک  ار  يدنوادخ  دنک  دـمح  نآ  زا  دـعب 
لکوم یکلم  ادخ  دشاب  هماج  نآ  رد  هک  يرات  ره  ددع  هب  و  دنکن ، ادخ  تیصعم  هماج  نآ  رد  دنک  نینچ  هک  یـسک  و  دیوگب . رایـسب  هللااب 

. دنک محرت  اعد و  وا  رب  دیامن و  رافغتسا  وا  يارب  زا  دنک و  ادخ  سیدقت  هک  دنادرگ 
نآ رب  ار  هاـنلزنا  اـنا  هروس  هبترم  جـنپ  یـس و  دزیرب و  حدـق  نآ  رد  یبآ  دریگرب و  یحدـق  هک  ره  هک : تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 

. دوش هنهک  هماج  نآ  ات  دشاب  تعسو  رد  هتسویپ  دشاپب ، دوخ  هماج  رب  ار  بآ  دناوخب و  حدق 
ینکیم و رپ  بآ  زا  يریگیم و  هزات  يوبس  اهالب  زا  هذوَع  يارب  زا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. يزاسیم وضو  يروخیم و  بآ  نآ  زا  يزیوآیم و  ار  وبـس  نآ  سپ  یناوخیم . وبـس  نآ  رب  ار  ردقلا  هلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس  هبترم  یس 

. يزیریم شیور  رب  بآ  رگید  دوش  مامت  شبآ  هک  نآ  زا  شیپ  و 
يور هدیسر و  مه  هب  ارم  رتخد  تشه  هک : دومن  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
تسد يوش  عامج  لوغـشم  هک  ینیـشنیم  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  دیامرف . تمارک  يرـسپ  ارم  ادخ  هک  امرف  اعد  ماهدیدن . لاح  ات  رـسپ 

دوش رهاظ  لمح  نوچ  و  وش . لوغـشم  نآ  زا  دـعب  ناوخب و  هانلزنا  انا  هروس  هبترم  تفه  راذـگب و  نز  فان  تسار  فرط  رب  ار  دوخ  تسار 
صخـش نآ  ناوخب . ار  هروـس  نآ  هبترم  تفه  راذـگب و  شفاـن  تسار  بناـج  رب  تسد  زاـب  يدرگ  وـلهپ  هب  وـلهپ  زا  هک  تقو  ره  بش  رد 

. درک يزور  ارم  ادخ  رگیدکی  یپ  زا  رسپ  تفه  مدرک ، نینچ  هک : تفگ 
یقت دـمحم  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  جاـیتحا . رقف و  زا  دـش  ناـشیرپ  ملاـح  رایـسب  تفگ : هک  ورمعیبا  زا  تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و 

مدناوخ لاس  کی  نم  هموق . یلا  احون  انلسرأ  انا  هروس  تئارق  رب  نک  تموادم  هک : دومرف  ترـضح  ار . دوخ  لاح  متـشون  هیلع  هللا  تاولص 
ترضح دیسرن . نم  هب  یعفن  هروس  نآ  ندناوخ  زا  هک : مدرک  ضرع  ار و  دوخ  لاح  متـشون  ترـضح  تمدخ  هب  رگید  راب  مدیدن . يرثا  و 

. تسا یفاک  ياهدناوخ  لاس  کی  هک  ار  نآ  هک : دنتشون  نم  هب 
ررقم ملایع  نم و  يارب  ياهفیظو  درک و  ادا  ار  مضرق  دووادیبا  نبا  یتقو  كدنا  زا  دعب  مدرک . نینچ  نم  ناوخب . ار  هانلزنا  انا  هروس  لاحلا 

یلع ماما  ترضح  تمدخ  هب  متشون  ياهمان  هرصب  زا  نم  داد . رارق  يررقم  میارب  مهرد  دصناپ  داتسرف و  هرصب  هب  درک و  لیکو  ارم  و  درک ،
نینچ نم  هب  مدومن و  ضرع  ار  دوخ  لاح  تردپ  هب  هک : متشون  همان  نآ  رد  و  مداتسرف . مداد و  رایزهَم  نب  یلع  هب  هیلع و  هللا  تاولـص  یقن 

. تسا هدش  بوخ  ملاح  مدرک و  لمع  دنتشون و 
دیابیم مه  زامن  ریغ  رد  ای  تنـس ، بجاو و  ياهزامن  رد  ندـناوخ  هب  انلزنا  انا  هروس  ندـناوخ  رد  منک  اـفتکا  اـیآ  هک  ییاـمرفب  مهاوخیم 

کچوک و هن  نکم  كرت  ار  نآرق  زا  ياهروس  چیه  هک : دنتـشون  ترـضح  دناوخ . دیابیم  رادقم  هچ  هک  ییامرفب  ار  شاهزادنا  و  دـناوخ ؟
. تسا یفاک  هبترم  دص  يزورهنابش  رد  انلزنا  انا  ندناوخ  زا  و  گرزب ، هن 

لثم دناوخب ، انلزنا  انا  هروس  هبترم  هد  رـصع  زامن  زا  دعب  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دنیامرف تمارک  وا  هب  باوث  زا  قیالخ  عیمج  لامعا 

ود هام  لوا  زور  رد  دـندشیم ، لخاد  ياهزات  هام  رد  نوچ  هیلع  هللا  تاولـص  یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
یف هانلزنا  انا  هبترم  یس  دمح  زا  دعب  میود  تعکر  رد  و  دحا ، هللا  وه  لق  هبترم  یـس  دمح  زا  دعب  لوا  تعکر  رد  دندرکیم و  زامن  تعکر 

. دندیرخیم لمع  نیا  هب  ار  هام  نآ  یتمالس  دندومنیم و  قدصت  دوب  رسیم  هچنآ  هب  زامن  زا  دعب  دندناوخیم و  ردقلا  هلیل 
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نب دمحم  هب  امش  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولص  یقن  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  دشار  نب  یلعوبا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
هروس ود  نیا  تسا  راوشد  نم  رب  و  تسا . دحا  هللا  وه  لق  هانلزنا و  انا  دنناوخ  بجاو  زامن  رد  هک  اههروس  نیرتهب  هک : دیدوب  هتـشون  جرفلا 

. تسا هروس  ود  نیا  رد  تلیضف  هک  هللاو  هک  دشابن ، نارگ  وت  رب  هک : دومرف  ترضح  مناوخب . زامن  رد  ار 
تسا هدیسر  ام  هب  امش  يابآ  زا  هک : تشون  هیلع  هللا  تاولص  رمالابحاص  ترضح  تمدخ  هب  يریمح  هک : تسا  لوقنم  حیحص  دنـس  هب  و 

: هک تسا  هدیـسر  رگید  تیاور  دوشیم و  لوبقم  شزامن  هنوگچ  دـناوخیمن  شزامن  رد  هانلزنا  انا  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  هک : یثیدـح 
هروس شبجاو  ياهزامن  رد  هک  ره  هک : تسا  هدیـسر  رگید  تیاور  و  تسین . لوبقم  یکَُزم و  دـنناوخن  دـحا  هللا  وه  لق  نآ  رد  هک  يزاـمن 
باوج رد  ترـضح  دـیامن ؟ كرت  ار  هروس  ود  نآ  دـناوخب و  ار  هزمه  هک  تسا  زیاج  ایآ  سپ  دـنهدیم . وا  هب  اـیند  ریخ  دـناوخب  ار  هزمه 
كرت دشاب  هدیسر  امش  هب  هروس  نآ  رد  یباوث  هک  ار  ياهروس  رگا  و  تسا . قح  تسا  هدیـسر  امـش  هب  هک  اههروس  نیا  باوث  هک : دنتـشون 
كرت هک  ياهروس  نآ  باوث  اب  دیباییم  ار  هروس  ود  نیا  باوث  هروس ، ود  نیا  تلیـضف  يارب  زا  دیناوخب  انلزنا  انا  دحا و  هللا  وه  لق  دینک و 
. دوب دیهاوخ  هدرک  لضفا  كرت  نکیلو  تسا ، لماک  مامت و  امش  زامن  تسا و  زیاج  مه  دیناوخب  ار  هروس  ود  نیا  ریغ  رگا  و  دیاهدرک .

مهن هیقاس  يهمادا 

نید و  ددرگ ، رازیب  كرـش  زا  دـناوخب  ار  نکی  مل  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  هنیبلا : هروس 
. ناسآ باسح  دیامن  باسح  ار  وا  ادخ  و  دوش ، ثوعبم  لماک  نانمؤم  لخاد  تمایق  رد  و  دوش ، لماک  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

تلزلز اذا  هروس  ندـناوخ  زا  دـیناسرم  مه  هب  لـالم  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هلزلزلا : هروـس 
ياهتفآ هب  هقعاص و  هب  هلزلز و  هب  ار  وا  ادـخ  زگره  دـناوخب  رایـسب  ار  هروس  نیا  هلفان  ياهزامن  رد  هک  ره  هک  یتسرد  هب  اـهلازلز . ضرـألا 

دیایب و وا  دزن  هب  شراگدرورپ  بناج  زا  يراوگرزب  کلم  ندنک  ناج  تقو  رد  و  دـناریمن ، اهتفآ  نیا  هب  ار  وا  و  دـنادرگن ، التبم  ایند  میظع 
ندناوخ هب  ار  ادخ  هک  ادخ  تسود  اب  نک  رـس  ارادم  قفر و  هب  هک : دـیوگب  یلاعت  قح  بناج  زا  توم  کلم  هب  و  دنیـشنب ، شرـس  يالاب  رب 

نینچ ارم  یلاعت  قح  هک : دـیوگ  توم  کلم  سپ  دـنک . توم  کلم  هب  شرافـس  نیا  زین  هروس  نآ  و  درکیم . دای  رایـسب  تلزلز  اذا  هروس 
هدرپ ات  دشاب  وا  دزن  توم  کلم  سپ  میامنن . شحور  ضبق  دنکن  رما  ارم  ات  و  منکب ، وا  تعاطا  و  مونشب ، ار  وا  نخس  هک  تسا  هدومرف  رما 
کلم سپ  نکب . محور  ضبق  هک : دـیامن  رما  ار  وا  ندـید ، زا  دـعب  و  دـنیبب ، تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  دـنریگرب و  نمؤم  نآ  هدـید  شیپ  زا 

. دنناسر تشهب  هب  يدوز  هب  دننک و  تعیاشم  ار  وا  حور  کلم  رازه  داتفه  دنکب ، وا  حور  ضبق  یناسآ  تمیالم و  تیاهن  رد  توم 
اذا هبترم  راهچ  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تسا هدناوخ  ار  نآرق  مامت  هک  تسا  نانچ  دناوخب  تلزلز 
ریما ترـضح  اب  تایداعلاو ، هروس  ندناوخ  رب  دـیامن  تموادـم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تایداعلا : هروس 

. دشاب ترضح  نآ  ياقفر  زا  تشهب  رد  و  دوش ، روشحم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا 
هنتف زا  ار  وا  ادخ  دیامن  توالت  رایسب  ار  هعراق  هروس  هک  ره  هک : تسا  يورم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هعراقلا : هروس 

. دشخب ناما  ترخآ  رد  منهج  ترارح  زا  و  ایند ، رد  لاجد 
باوث یلاعت  قح  دناوخب  بجاو  زامن  رد  ار  رثاکتلا  مکیهلأ  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رثاکتلا : هروس 
هکئالم زا  فص  لهچ  شبجاو  زامن  رد  و  دسیونب ، وا  يارب  دیهـش  هاجنپ  باوث  ادخ  دناوخب  هلفان  رد  هک  ره  و  دسیونب ، وا  يارب  دیهـش  دص 

. دننک زامن  وا  اب 
تقو رد  ار  رثاکتلا  مکیهلأ  هروس  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دراد هاگن  ربق  باذع  زا  ار  وا  ادخ  دناوخب  باوخ 
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رد ار  وا  ادخ  دناوخب  هلفان  ياهزامن  رد  ار  رـصعلاو  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رـصعلا : هروس 
. دنادرگ تشهب  لخاد  ار  وا  ات  دنادرگ  ثوعبم  لاحشوخ  نشور و  مشچ  نادنخ و  نادند  ینارون و  يور  اب  تمایق  زور 

زا ار  رقف  ادخ  دناوخب  هضیرف  ياهزامن  رد  ار  هزمه  لکل  لیو  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هزمهلا : هروس 
. دناریمن دب  گرم  هب  ار  وا  و  دنادرگ ، خارف  ار  وا  يزور  و  دنک ، رود 

وا يارب  دناوخب  ار  فیکرت  ملأ  هروس  بجاو  ياهزامن  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  فالیال : لیفلا و  هروس 
تـسار هک : دیامرف  ادن  یلاعت  قح  و  تسا ، هدوب  ناگدـنرازگزامن  هلمج  زا  وا  هک  یخولک  یهوک و  تشد و  ره  تمایق  رد  دـنهد  تداهش 

. مرادیم تسود  ار  وا  لمع  ار و  وا  نم  هک  دینک  تشهب  لخاد  باسحیب  ار  وا  هکئالم  يا  مدرک . لوبق  ار  امش  تداهش  دیتفگ ؛
راوس تشهب  نابسا  زا  یبسا  رب  دوش ، ثوعبم  نوچ  دیامن ، توالت  رایسب  ار  فالیال  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  و 

. دنیشنب رون  هدئام  رس  رب  ات  دوش 
مه اب  دـنناوخ ، رگا  هکلب  دـناوخ ، ناوتیمن  بجاو  زامن  رد  ییاهنت  هب  ار  هروس  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  املع  ناـیم  روهـشم  هک  نادـب 

. حرشن ملا  یحضلاو و  مکح  تسا  نینچمه  و  دناوخ ، دیابیم 
ياهزامن رد  ار  نیدـلاب  بذـکی  يذـلا  تیأرأ  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  نوعاـملا : هروس 

. دنکن باسح  ایند  لامعا  هب  تمایق  رد  ار  وا  و  تسا ، هدومرف  لوبق  ار  ناشیا  هزور  زامن و  ادخ  هک  دشاب  یتعامج  زا  دناوخب  هلفان  هضیرف و 
هضیرف و ياهزامن  رد  ار  رثوکلا  كانیطعأ  انا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  رثوکلا : هروس 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترـضح  راوج  رد  یبوط  تخرد  ریز  رد  ار  وا  و  دهد ، بآ  رثوک  ضوح  زا  ار  وا  تمایق  رد  ادخ  دناوخب  رایـسب  هلفان 
. دهد اج  هلآ  و 

ياهضیرف زامن  رد  ار  دحا  هللا  وه  لق  نورفاکلا و  اهیأ  ای  لق  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دحجلا : هروس 
رد دیامن و  وحم  ایقـشا  ناوید  زا  ار  وا  مان  دشاب  یقـش  رگا  و  دزرمایب ، ار  شردام  ردپ و  نادنزرف  ار و  شردام  ردپ و  ار و  وا  ادخ  دناوخب ،

. دنادرگ ثوعبم  دیهش  دناریمب و  دیهش  ار  وا  و  درادب ، دنمتداعس  ایند  یناگدنز  رد  ار  وا  و  دسیونب ، ادَعُس  ناوید 
اهیا ای  لق  تسا و  نآرق  ثلث  دـحا  هللا  وه  لـق  هک : دومرفیم  مردـپ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 

. نآرق عبر  نورفاکلا 
قح دـناوخب  دـحا  هللا  وه  لق  نورفاکلا و  اهیا  ای  لـق  دور  باوختخر  هب  هک  یتقو  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دسیونب وا  يارب  زا  كرش  زا  يرازیب  یلاعت 
دندرک و زامن  يرفس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

دندـش غراف  نوچ  و  دـحا . هللا  وه  لق  میود  تعکر  رد  دـندناوخ و  نورفاکلا  اهیا  ای  لـق  لوا  تعکر  رد  میدرک . ادـتقا  ترـضح  نآ  هب  اـم 
. مدناوخ ار  نآرق  عبر  نآرق و  ثلث  امش  يارب  زا  هک : دندومرف 

تفه رد  ار  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  دحا و  هللا  وه  لق  ندناوخ  نکم  كرت  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  و 
حبص زامن  و  مارحا ، زامن  و  بش ، زامن  لوا  تعکر  ود  و  ماش ، هلفان  لوا  تعکر  ود  و  نیشیپ ، هلفان  لوا  تعکر  ود  و  حبـص ، هلفان  رد  زامن :

. فاوط زامن  و  دناوخ ، ناوتن  ینالوط  هروس  دشاب و  هدش  نشور  رایسب  اوه  رگا 
تعکر رد  هک  حبـص  هلفان  رد  رگم  دناوخیم  دحا  هللا  وه  لق  لوا  تعکر  رد  همه  اهزامن  نیا  رد  هک : تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 

. دناوخیم نورفاکلا  اهیا  ای  لق  لوا 
ياهلفان اـی  ياهضیرف  زاـمن  رد  ار  حـتفلا  هللارـصن و  ءاـج  اذا  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رـصنلا : هروس 

زا طارـص و  زا  ناما  همان  نآ  رد  و  ایوگ ، دشاب  ياهمان  وا  اب  دیآ  نوریب  ربق  زا  نوچ  و  دهد ، ترـصن  نانمـشد  عیمج  رب  ار  وا  ادـخ  دـناوخب 
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ایند رد  وا  يارب  زا  و  دوش ، تشهب  لخاد  ات  دنهد  یکین  هب  تراشب  ار  وا  درذگب  هک  زیچ  ره  رب  و  دشاب ، هدوب  منهج  يادـص  منهج و  شتآ 
. دشاب هتشادن  نآ  يوزرآ  دشاب و  هدرکن  روطخ  شرطاخ  هب  هک  دیاشگب  یلاعت  قح  ردق  نآ  ریخ  بابسا  زا 

هک بهلوبا  رب  دینک  نیرفن  نعل و  دیناوخب  ار  بهل  یبأ  ادی  تبت  هروس  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تبت : هروس 
. دومنیم تسا  هدروآ  هچنآ  ربمغیپ و  بیذکت  دوب و  ناگدننکبیذکت  هلمج  زا  وا 

قح دـناوخب  هبترم  کی  ار  دـحا  هللا  وه  لق  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دـیحوتلا : هروس 
هب یلاعت  قح  دناوخب  هبترم  هس  هک  ره  و  دتسرف ؛ تکرب  شلها  رب  وا و  رب  یلاعت  قح  دناوخب  هبترم  ود  هک  ره  و  دتـسرف ؛ تکرب  وا  رب  یلاعت 

نابتاک و  دنک ، انب  وا  يارب  زا  رـصق  هدزاود  تشهب  رد  ادخ  دـناوخب  هبترم  هدزاود  هک  ره  و  دـهد ؛ تکرب  شناگیاسمه  هب  شلها و  هب  وا و 
ناهانگ نایملاع  دنوادخ  دـناوخب  هبترم  دـص  هک  ره  و  مینک ؛ رظن  دوخ  ردارب  ياهرـصق  هب  میورب و  دـییایب  هک : دـنیوگ  رگیدـکی  هب  لامعا 

دیهـش دصراهچ  رجا  ار  وا  ادخ  دـناوخب  هبترم  دـصراهچ  هک  یـسک  و  مدرم ؛ لام  قحان و  نوخ  زا  ریغب  دزرمایب و  ار  وا  لاس  جـنپ  تسیب و 
زور هنابـش  کی  رد  هبترم  رازه  هک  یـسک  و  دنـشاب ؛ هتخیر  ار  ناشنوخ  دنـشاب و  هدرک  یپ  ار  ناشنابـسا  هک  ینادیهـش  زا  دـیامرف ، تمارک 

. دنیبب وا  يارب  يرگید  ای  دنیبب ، تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  ات  دریمن  دناوخب 
دندرک زامن  ذاـعم  نب  دعـس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 

هدش نیا  قحتـسم  لمع  هچ  هب  هک : مدیـسرپ  لیئربج  زا  دوب . ناشیا  نایم  رد  لیئربج  هک  دـندرک  زامن  وا  رب  کلم  رازه  داتفه  هک : دـندومرف 
نتفر و رد  هدایپ و  هراوس و  هتـسشن و  هداتـسیا و  دـناوخیم  دـحا  هللا  وه  لـق  هک  نیا  ببـس  هب  هک : تفگ  دـینک ؟ زاـمن  وا  رب  امـش  هک  دوب 

. نتشگرب
ادخ دناوخب  باوخ  تقو  رد  ار  دحا  هللا  وه  لق  هبترم  دص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

. دزرمایب ار  وا  هلاس  هاجنپ  هانگ 
هللا وه  لق  هروس  ندـناوخ  هب  مدرم  رـش  زا  نک  ظفح  ار  دوخ  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

رس تشپ  هب  ور  و  ناوخب ، نک و  ور  دوخ  هار  بناج  هب  و  ناوخب ، نک و  ور  پچ  بناج  هب  و  ناوخب ، نک و  دوخ  تسار  بناج  هب  ور  دحا .
يورب يرباج  مکاح  دزن  هک  یهاوخ  رگا  و  ناوخب . نک و  رظن  نییاپ  بناج  هب  و  ناوخب ، نک و  رظن  رـس  يـالاب  بناـج  هب  و  ناوخب ، نک و 

هاگن نینچ  ار  ناتـشگنا  و  پچ ، تسد  زا  نک  دقع  ار  تشگنا  کی  یناوخب  هک  هبترم  کی  ره  و  ناوخب ، هبترم  هس  دـتفا  وا  رب  ترظن  نوچ 
. ییآ نوریب  وا  دزن  زا  ات  راد 

دحا هللا  وه  لق  زامن  جـنپ  نآ  رد  دـنکب و  زامن  جـنپ  درذـگب و  وا  رب  زور  کی  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. یتسین ناگدنرازگزامن  زا  وت  ادخ  هدنب  يا  هک : دننک  باطخ  وا  هب  دناوخن 

بهلوبا نید  رب  دریمب ، دناوخب و  هتفه  نآ  رد  هللا  وه  لق  درذگب و  هتفه  کی  وا  رب  هک  ره  هک : ترضح  نآ  زا  تسا  لوقنم  رگید  دنس  هب  و 
. دشاب هدرم 

شتآ لها  زا  وا  دناوخن  نآ  عفر  يارب  زا  دحا  هللا  وه  لق  دهد و  ور  یتدش  ای  دیآ  شیپ  یضرم  ار  وا  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. تسا

كرت ار  هللا  وه  لق  ندناوخ  بجاو ، زامن  زا  دعب  هک  دیاب  دشاب  هتـشاد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
ردام ردپ و  وا و  هانگ  دیامرف و  تمارک  ترخآ  ایند و  ریخ  وا  هب  ادخ  دناوخب  دحا  هللا  وه  لق  هضیرف ، زا  دعب  هک  ره  هک  یتسرد  هب  دـیامنن .

. دزرمایب ار  وا  ردام  ردپ و  نادنزرف  وا و 
هدزای حبـص  زامن  زا  دعب  ار  دـحا  هللا  وه  لق  هروس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 

. دوش هدیلام  كاخ  رب  ناطیش  ینیب  دنچره  دوشن  مزال  وا  رب  یهانگ  زور  نآ  رد  دناوخب  هبترم 
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دناوخب دحا  هللا  وه  لق  هروس  هبترم  هدزای  دور و  باوختخر  هب  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دیامن ظفح  ار  شناگیاسمه  ياههناخ  وا و  هناخ  ادخ 

یلاعت قح  دـناوخب  دـحا  هللا  وه  لـق  باوخ  تقو  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. بش نآ  رد  دنیامن  تسارح  ار  وا  هک  دنادرگ  لکوم  کلم  رازه  هاجنپ 

باوخ تقو  رد  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوـقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  و 
. دوش هدیزرمآ  وا  لاس  جنپ  هانگ  دناوخب  ار  هللا  وه  لق  هروس 

نآرق و ثلث  هک  دشاب  نانچ  دناوخب  ار  دحا  هللا  وه  لق  هبترم  کی  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دشاب هدناوخ  ار  روبز  ثلث  لیجنا و  ثلث  تاروت و  ثلث 

بت هک  دومرف  تمارک  ار  بت  تعاطا  همطاف  ترـضح  هب  كدـف  ضوع  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
هللا وه  لق  هروس  هبترم  رازه  دـناسر و  مه  هب  یبت  دراد و  تسود  ار  وا  نادـنزرف  همطاـف و  ترـضح  هک  ره  سپ  دـشاب . ترـضح  نآ  عیطم 

تـسا لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  و  ددرگیم . لیاز  یهلا  رما  هب  ار ، بت  لاوز  دیامن  لاؤس  همطاف  قح  هب  دناوخب و  ار  دـحا 
هحتاف هروس  دیاشگب و  ار  دوخ  ياهتسد  دوش و  ضراع  نآ  ریغ  ای  یعادُص  ار  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک :

. دوش فرطرب  رازآ  نآ  دشکب ، دوخ  يور  رب  تسد  دناوخب و  قلفلا  برب  ذوعأ  لق  سانلا و  برب  ذوعأ  لق  دحا و  هللا  وه  لق  و 
یلص لوسر  ترضح  هک  دوب  نآ  نیتذوعم  لوزن  ببس  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  نیتذوعملا : یتروس 

. دینادرگ ترضح  نآ  ذیوعت  دروآ و  ار  هروس  ود  نیا  لیئربج  دندیناسر . مه  هب  بت  هلآ  هیلع و  هللا 
غراف زا  دعب  دندناوخ و  نیتذوعم  و  ماش ، زامن  رد  دندرک  ام  تماما  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک : تسا  لوقنم  رباص  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تسا نآرق  زا  هروس  ود  نیا  هک : دندومرف  ندش 
لق ندناوخ  یبش  ره  رد  دیامن  دهعت  تیلوفط  ابـص و  دـح  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  و 

وا زا  یلاعت  قح  هبترم ، هاجنپ  دـناوتن  رگا  هبترم و  دـص  ار  دـحا  هللا  وه  لق  و  هبترم ، هس  کی  ره  ار  سانلا  برب  ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا 
دهعت و هک  مادام  يریپ ، نس  ات  ار  نوخ  هبلغ  هدعم و  داسف  اقـستسا و  و  دوشیم ، لافطا  ضراع  هک  ار  ییاهـضرم  یگناوید و  دنادرگ  رود 

. دیامن نیا  رب  تموادم 
باطخ وا  هب  دناوخب ، دـحا  هللا  وه  لق  نیتذوعم و  رتو  تعکر  هس  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و 

. درک لوبق  ار  وت  رتو  ادخ  هک  ار  وت  داب  تراشب  ادخ  هدنب  يا  هک : دننک 
زا کی  ره  و  هبترم ، کی  ار  دـمح  هروس  هعمج  زامن  زا  دـعب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 

هروس رخآ  ات  مکسفنأ  نم  لوسر  مکئاج  دقل  تئارب  هروس  رخآ  هرخُس و  هیآ  یـسرکلاهیآ و  و  هبترم ، تفه  ار  دحا  هللا  وه  لق  نیتذوعم و 
. هعمج ات  هعمج  زا  دشاب  وا  ناهانگ  هرافک  دناوخب ، هبترم  کی  ار  کی  ره 

ترـضح نآ  جرخ  لیکو  و  ناسارخ ، هار  رد  مدوب  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  رد  هک : تسا  لوقنم  دالخ  نب  رمعم  زا  و 
. نک تسار  ياهیلاغ  هک : دومرف  رما  ارم  مدوب .

، مشچ ریثأت  عفر  يارب  زا  تسا . قح  مشچ  رمعم  يا  هک : دومرف  سپ  دمآ . شوخ  رایسب  ار  ترـضح  مدرک  هشیـش  رد  مدرک و  تسار  نوچ 
. راذگب هیلاغ  هشیش  فالغ  رد  سیونب و  ار  نیتذوعم  دحا و  هللا  وه  لق  دمح و  هروس  يذغاک  رد 

تدوخ رد  وت  مشچ  هک  یتسین  نمیا  و  تسا ، قح  ندز  مشچ  ریثأت  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلاو  هولـصلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
یتنیز امش  زا  یکی  رگا  و  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  هوق  هللا ال  ءاش  ام  وگب : هبترم  هس  یـسرت ، مشچ  ریثأت  زا  رگا  سپ  دنک . ریثأت  يرگید  رد  ای 

. دسرن ررض  وا  هب  مشچ  زا  هک  دناوخب  سانلا  برب  ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق  دور ، نوریب  لزنم  زا  نوچ  دشاب ، هدنیاشوخ  هک  دنک 
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یـسرکلاهیآ نیتذوعم و  باوخ ، تقو  رد  دـسرت ، باوخ  رد  هک  یـسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
. دناوخب

تسا ناشیا  روج  لدع و  ناشیا و  اب  ندومن  ترشاعم  ارما و  نیطالس و  لاوحا  زا  یلمجم  نایب  رد  میس : عوبنی 

تسا ناشیا  روج  لدع و  نایب  رد  لوا : لودج 

و تسا ، دالب  يرومعم  دابع و  عیمج  حالـص  بجوم  ناشیا  حالـص  لدـع و  و  تسا ، سان  حـلاصم  مظعا  زا  ارما  كولم و  لدـع  هک  نادـب 
. ددرگیم ناشیا  روط  هب  سان  رثکا  لیم  نایملاع و  رثکا  روما  ماظن  لالتخا  ثروم  ناشیا  روج  قسف و 

دناهتسیاش حلاص و  ناشیا  رگا  هک  نم  تما  زا  دنافنص  ود  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هچنانچ 
اهقف و هک : دومرف  هللا ؟ لوسر  ای  ناشیا  دنتـسیک  هک : دندیـسرپ  هباحـص  دندساف . زین  نم  تما  دندساف  ناشیا  رگا  و  دـناحلاص ، زین  نم  تما 

. ارما
ملظ و هک  یتنطلس  بحاص  دسریمن : ناشیا  هب  نم  تعافـش  هک  دناسک  ود  هک : دومرف  هک  ترـضح  نآ  زا  تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 

. دور رد  هب  نید  زا  دنک و  ولغ  نید  رد  هک  یسک  و  دنک ؛ يدعت  روج و 
رگم دنـسانش ، ار  ام  قح  هک  تما  نیا  زا  یعمج  يارب  زا  مراد  تاجن  دـیما  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 

دنک ناهانگ  هینالع  هک  یقساف  و  دنک ؛ نید  رد  اهتعدب  دوخ  شهاوخ  هب  هک  یـسک  و  دنک ؛ روج  هک  یتنطلـس  بحاص  هفیاط : هس  زا  یکی 
. دنکن اورپ  و 

، ریما اب  تفگ : دهاوخ  نخس  سک  هس  اب  منهج  شتآ  تمایق  رد  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
تلادـع دوخ  ناتـسد  ریز  رب  داد و  ـالیتسا  تنطلـس و  ار  وـت  ادـخ  هک  یـسک  نآ  يا  هک : تفگ  دـهاوخ  ریما  هب  لاـم . بحاـص  و  يراـق ، و 

تنیز مدرم  رظن  رد  ار  دوخ  هک  یسک  نآ  يا  هک : دیوگیم  يراق  هب  و  دیابرب . ار  دجنک  هناد  هک  یغرم  دننام  دیابریم  ار  وا  سپ  يدرکن !
وت هب  ادخ  هک  یـسک  نآ  يا  هک : دیوگیم  رادلام  هب  و  دیابریم . ار  وا  سپ  يدومنیم ! وا  تیـصعم  یهلا  روضح  رد  يدادیم و  یبوخ  هب 

. دیابریم ار  وا  سپ  يدیزرو ! لخب  يدادن و  دیبلط و  ضرق  وت  زا  ار  نآ  زا  یکدنا  دوب و  هداد  رایسب  لام  عساو و  يایند 
وا تعاط  هک  دنک  نامگ  هک  یتنطلس  بحاص  زا  دییامن  رذح  دوخ  نید  رب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 

یتعاط و  قلاخ ، تیـصعم  رد  تسین  زیاج  قولخم  تعاط  هک  اریز  دیوگیم . غورد  و  تسادـخ ، تیـصعم  وا  تیـصعم  تسادـخ و  تعاط 
و دنانیموصعم . همئا  هک  تسا  رمالاولوا  لوسر و  ادخ و  صوصخم  تعاطا  بوجو  و  دنک . ادخ  تیـصعم  هک  یـسک  يارب  زا  تسین  مزال 
هب رما  و  دـنکیمن . تیـصعم  هب  رما  و  هانگ ، زا  تسا  رهطم  موصعم و  وا  هک  اریز  لوسر ، تعاـطا  هب  تسا  هدومرف  رما  نیا  يارب  یلاـعت  قح 

. دننکیمن تیصعم  هب  رما  ار  مدرم  و  ناهانگ ، اهیدب و  زا  دنرهطم  موصعم و  ناشیا  هک  نآ  يارب  تسا  هدومن  رمالاولوا  تعاطا 
ریما ای  دنکیم  درخ  ار  زیچ  هچ  هک : دندیـسرپ  تسا . شدرگ  رد  هک  تسه  ییایـسآ  منهج  رد  هک : تسا  لوقنم  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

. ار باذک  ياههدرکرس  اسؤر و  و  نئاخ ، ناریزو  و  ملاظ ، نارابج  و  قساف ، نایراق  و  رجاف ، ياملع  هک : دومرف  نینمؤملا ؟
باحـصا نابابرا و  و  بصعت ، هب  ار  نابرع  دـیامنیم : باذـع  تلـصخ  شـش  هب  ار  سک  شـش  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

ینادان و هب  ار  اتـسور  لها  و  تنایخ ، هب  ار  نارجات  و  دـسح ، هب  ار  اـملع  اـهقف و  و  متـس ، روج و  هب  ار  نیطالـس  ارما و  و  ربکت ، هب  ار  عرازم 
. تلاهج

ره و  ماهدرک ، نعل  نم  ار  سک  تفه  هک : ترضح  نآ  دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و 
هک یـسک  و  دنک ؛ دایز  يزیچ  ادخ  باتک  رد  هک  یـسک  دناهدرک : تنعل  ناشیا  رب  تسا  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  ياهدش  هدرک  تباجا  ربمغیپ 
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ار يزیچ  نم  ترتع  زا  هک  یسک  و  نید ؛ رد  دنک  ادیپ  تعدب  دیامن و  نم  تنـس  تفلاخم  هک  یـسک  و  دیامن ؛ بیذکت  ار  ادخ  ردق  اضق و 
يارب دناسر  مه  هب  مدرم  رب  طلست  ربج  هب  هک  یـسک  و  تسا ؛ هدینادرگ  مارح  ادخ  هک  ناشیا  قح  بصغ  ناشیا و  رب  ملظ  زا  دنادرگ  لالح 
لاوما هک  یـسک  و  هدـینادرگ ؛ زیزع  ادـخ  هک  ار  یعمج  دـنادرگ  لیلذ  و  هدـینادرگ ، لیلذ  ار  ناشیا  ادـخ  هک  ار  یعمج  دـنک  زیزع  هک  نآ 

. تسا هدینادرگ  لالح  ادخ  هک  ار  يرما  دنادرگ  مارح  هک  یسک  و  دناد ؛ لالح  ار  نیا  دوش و  فرصتم  ییاهنت  هب  ار  ناناملسم  كرتشم 
تسا یطلست  بحاص  ریما  دوشیم  منهج  لخاد  هک  یـسک  لوا  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دنک ربکت  رخف و  هک  تسا  يریقف  و  دهدن ، ار  ادخ  قح  هک  تسا  يرادلام  و  دنکن ، لدع  هک 
نامسآ زا  ناراب  دننکیم  قحان  مکح  دنیوگیم و  غورد  نایلاو  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
كاله نایاپراهچ  دنیامنیم  تاکز  عنم  مدرم  نوچ  و  دوشیم ؛ تسپ  ناشتلود  دـننکیم  ملظ  روج و  ناهاشداپ  نوچ  و  دوشیم ؛ سوبحم 

. دنوشیم
تماـیق هب  ار  وا  نوچ  هک  نآ  رگم  هداـیز  اـی  سک  هد  رب  یـسک  دوشیمن  ریما  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

لغ دشاب  ملاظ  راکدب و  رگا  و  دنیاشگیم ، ار  شتسد  دشاب  هدرکن  ملظ  دشاب و  راکوکین  رگا  سپ  دشاب . لُغ  شندرگ  رد  شتسد  دنروایب 
. دنیازفایم وا  رب  رگید 

رانک رد  ار  وا  ادخ  دنکن  كولس  وکین  ناشیا  نایم  رد  دوش و  یتعامج  هدرکرس  سک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  دنس  هب  و 
. دیامن سبح  لاس  رازه  تسا  هدوب  ناشیا  مکاح  هک  يزور  ره  هب  منهج 

زا دایز  يا  هک : دندیـسرپ  وا  زا  ترـضح  دمآ . هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  يدـنق  دایز  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
اب مناسریم  مه  هب  هچنآ  و  منکیمن ، عمج  یلام  تسه و  یتورم  ارم  هللا . لوسر  نبای  یلب  تفگ : ياهدـش ؟ یلاو  روج  ياـفلخ  نیا  بناـج 

، سفن هک  یماگنه  رد  ینکیم  نینچ  رگا  هک : دومرف  ترـضح  منکیم . فرـص  ناشیا  اب  هناردارب  منکیم و  تاـساوم  دوخ  نمؤم  ناردارب 
مدرم هب  وت  هچنآ  هک  يزور  رد  وت  تبوـقع  رب  ار  ادـخ  تردـق  روآ  داـی  یـشاب ، هتـشاد  ناـشیا  رب  تردـق  دـناوخ و  مدرم  رب  ملظ  هب  ار  وـت 

. تسا هدنام  یقاب  وت  يارب  شهانگ  تسا و  هتشذگ  ناشیا  زا  ملظ ، زا  ياهدرک 
اههام و اهزور و  اهبش و  زا  یتدم  هداد  وا  هب  یتنطلس  هک  یسک  يارب  ادخ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

لکوم ناشیا  تلود  کلف  هب  هک  ار  یکلم  دـیامرفیم  رما  یلاعت  قح  دـننکیم  تلادـع  مدرم  نایم  رد  رگا  سپ  تسا . هدومرف  ررقم  اـهلاس 
ملظ روج و  ناشیا  رگا  و  ناشیا . تلود  ياهلاس  اههام و  اهبـش و  دوشیم و  زارد  ببـس  نیا  هب  و  دـنادرگب ، رید  ار  ناشیا  کـلف  هک  تسا ،

یـضقنم ناشیا  تلود  ياهلاس  اههام و  اهبـش و  اـهزور و  يدوز  هب  سپ  دـنادرگب . دوز  هک  دـیامرفیم  رما  دـننکیمن  تلادـع  دـننکیم و 
. دوشیم

بیقن و زگره  نک و  لوبق  ارم  تیصو  هک : یلاکب  فون  هب  دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 
. وشم یچاغمت  راشَع و  مکح و  بحاص  هدرکرس و 

. تسا تمعن  ماود  تمالع  ندرک  یکین  تلادع و  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 
زور رد  یلاعت  قح  دزن  دوب  دنهاوخ  قلخ  نیرتبرقم  ناشیا  هک  دناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

تـسد ریز  هک  یـسک  رب  دـنک  ملظ  هک  دوشن  ثعاب  بضغ  لاح  رد  شتردـق  هک  یـصخش  ددرگ : غراف  قیالخ  باسح  زا  ادـخ  ات  تماـیق 
دیوگب ار  قح  هک  یـصخش  و  دنکن ؛ لیم  کی  چـیه  فرط  هب  وج  کی  دور و  هار  ای  دـنک  مکح  سک  ود  نایم  رد  هک  یـصخش  و  تسوا ؛

. دوخ يارب  زا  هاوخ  دوخ و  رب  هاوخ 
تسا و خارف  رایـسب  هچ  و  دـبایب . ياهنـشت  هک  یبآ  زا  تسا  رتاراوگ  رتنیریـش و  لدـع  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

. دشاب یکدنا  هچرگا  لدع ، ددرگیم  تیهافر  تعسو و  بجوم 
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. تسا رتوبشوخ  کشم  زا  و  رتمرن ، هرک  زا  و  رتنیریش ، لسع  زا  تلادع  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
ملظ زا  زیهرپب  راهنیز  دنزرف  يا  هک : دومرف  تیـصو  ارم  توف  تقو  رد  مردپ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و 

. دباین ادخ  زا  ریغب  وت  رب  يروای  هک  یسک 
نآ رد  ار  وا  ناهانگ  ادخ  دشاب  هتشادن  رطاخ  رد  یسک  ملظ  دصق  دنک و  حبص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. دروخب مارح  هب  ار  یمیتی  لام  ای  دزیرب  قحان  هب  ار  ینوخ  هک  نآ  رگم  دزرمایب ، زور 
ینعی  ) تسا تماـیق  زور  تاـملظ  هک  ملظ  زا  دـیزیهرپب  هک : تسا  لوـقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  هحیحـص  دـیناسا  هـب  و 

(. ددرگیم زور  نآ  یکیرات  بجوم 
ملظ نآ  ببس  هب  ار  وا  ادخ  هک  نآ  رگم  دنکیمن  ملظ  يدحا  چیه  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. شنادنزرف رد  ای  شلام  رد  ای  شدوخ  رد  دنادرگیم  التبم 
نیا دزن  هب  ورب  هک : دوب ، يرابج  هاـشداپ  تکلمم  رد  هک  شناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هب  دومن  یحو  یلاـعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

نم زا  يرادزاب  هک  ماهداد  تردـق  نیا  يارب  ار  وت  هکلب  مدرم ، لاوما  نتفرگ  اهنوخ و  نتخیر  رب  ماهدرکن  لماع  ار  وت  نم  هک : وگب  راـبج و 
. دنشاب رفاک  هچرگا  تسا  هدش  ناشیا  رب  هک  یملظ  رد  ار  ناشیا  یسردایرف  درک  مهاوخن  كرت  نم  هک  یتسرد  هب  ار . نامولظم  هلان  يادص 
هک یـسک  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دریگیم . مولظم  لام  زا  ملاظ  هچنآ  زا  دریگیم  رتشیب  ملاظ  نید  زا  مولظم  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

و دراکیم . هک  ار  يزیچ  رگم  مدآ  دنزرف  دوردیمن  هک  یتسرد  هب  دش . دهاوخ  عقاو  مه  وا  هب  تبسن  يدب  هک  دنادب  دنکیم  مدرم  هب  يدب 
. تسا هدیوردن  خلت  نیریش ، زا  هدیوردن و  نیریش  خلت ، زا  سک  چیه 

. مدرم رب  ندرک  ملظ  ندومن و  يدعت  تمایق  زور  يارب  تسا  ياهشوت  دب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  و 
یلاو نم  لاح  ات  جاجح  نامز  زا  هک : تفگ  دمآ و  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 

؟ تسه لوبقم  نم  هبوت  ایآ  ماهدش . مدرم 
ادا ار  شقح  یقح  بحاص  ره  هب  ات  تسین  لوبقم  تاهبوت  هک : دندومرف  ترـضح  درک . لاؤس  هداعا  رگید  راب  دندومرفن ، باوج  ترـضح 

. ییامنن
يارب زا  دنکب ، وا  كرادت  هک  دباین  ار  وا  دشاب و  هدرک  یسک  رب  یملظ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. دوش ملظ  نآ  هرافک  ات  دیامن  رافغتسا  وا 

دنراد ناشیا  رب  ایاعر  هک  دنچ  یقح  نایب  و  ایاعر ، اب  تسا  مکح  بابرا  ترشاعم  تیفیک  نایب  رد  میود : لودج 

ناشیا هک  دنادب  هاشداپ  هک  تسا  نآ  هاشداپ  رب  تیعر  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هب ناشیا  نایم  رد  هک  وا  رب  تسا  بجاو  سپ  تسا . هداد  توق  ار  وا  هدـینادرگ و  فیعـض  ادـخ  ار  ناـشیا  هک  دـناهدش  وا  تیعر  نیا  يارب 
هب تردابم  دـشخبب و  دوش  رداص  يزیچ  تلاهج  هب  ناـشیا  زا  رگا  و  دـشاب ، ناـبرهم  ردـپ  دـننام  ناـشیا  يارب  زا  و  دـنک ، كولـس  تلادـع 

. تسا هداد  ناشیا  رب  ار  وا  هک  یتوق  نآ  رب  ار  ادخ  دنک  رکش  و  دیامنن ، ناشیا  تبوقع 
هناخ رد  و  دیامن ، تلادع  دوش و  ناناملسم  روما  زا  يرما  یلوتم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
مزال ادـخ  رب  دـسرب  ناشیا  ياهراک  هب  و  دـیامن ، رظن  مدرم  روما  رد  و  دـنک ، عفر  مدرم  دوخ و  نایم  زا  باجح  هدرپ و  و  دـیاشگب ، ار  دوخ 

. دنک تشهب  لخاد  ار  وا  دنادرگ و  لدبم  ینمیا  هب  تمایق  رد  ار  وا  فوخ  هک  تسا 
. نک هظعوم  ارم  هک : تفگ  وا  دنتفر . زیزعلادبع  نب  رمع  دزن  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

ملاظم و  نک ، يرای  ار  نامولظم  و  هدـم ، رارق  یبجاح  مدرم  دوخ و  نایم  رد  و  اـشگب ، ار  دوخ  هناـخ  ياـهرد  رمع  يا  هک : دومرف  ترـضح 
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. نک در  ناشیا  هب  ار  مدرم 
ناـشیا يزاـسراک  هک  مدرم  زا  دوش  بجتحم  هک  یلاو  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

. درواینرب ار  وا  جیاوح  تمایق  رد  یلاعت  قح  دنکن ،
. تسا كرشم  دریگب  هوشر  رگا  و  تسا ، هدرک  يدزد  دریگب  مدرم  زا  ياهیده  رگا  و 

عیاض ار  وا  ادخ  دراذگب  عیاض  ار  ناشیا  دوشب و  ناناملسم  روما  زا  يرما  یلوتم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. دراذگب

ارما و بادآ  هک  یـسک  و  مییامنیم . افتکا  نیمه  هب  باب  نیا  رد  درادـن ، هدـیاف  قلخ  هماع  هب  نوچ  تسا و  رایـسب  ثیداحا  باـب  نیا  رد  و 
اصوصخ دناهتشون ، فارطا  يارما  لامُع و  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  هیفاش  ياههمان  هب  دیامن  عوجر  دهاوخ  ار  ماکُح 

. دناهتشون رکبیبا  نب  دمحم  فینح و  نب  لهس  هب  هک  ياهمان  و  هتشون ، رتشا  کلام  يارب  هک  ینالوط  همان 
رد و  هتیعر -  نع  لوؤسم  مکلک  عار و  مکلک  هک : تسا  لوقنم  هچناـنچ  هداد -  یتنطلـس  اـیند  نیا  رد  ار  سک  ره  یلاـعت  قح  هک  نادـب  و 

ایاعر زا  یضعب  رب  ار  ارزو  ارما و  و  هداد ، الیتسا  دوخ  يایاعر  رب  ار  ناهاشداپ  هچنانچ  دومرف . دهاوخ  لاؤس  شتیعر  اب  وا  كولس  زا  تمایق 
نازینک و ناـمالغ و  رب  ار  دـالوا  جاوزا و  مَدَـخ و  توـیب و  باحــصا  و  نارگیزرب ، زا  یعمج  رب  ار  لاوـما  عرازم و  باـبرا  و  هداد ، ـالیتسا 

ملاـع ناـبلاط  یعار  ار  اـملع  و  هدـینادرگ ، ناـشیا  قزر  هطـساو  ار  وا  هدومرف و  تمارک  یتداـیز  مکح و  نادـنزرف  ناـنز و  ناراکتمدـخ و 
اـضعا و اوق و  رب  ار  یـصخش  ره  و  هدـینادرگ ، طلـسم  تاـناویح  زا  یـضعب  رب  ار  سک  ره  و  هدـینادرگ ، اـملع  تیعر  ار  ناـشیا  و  هتخاـس ،
ار تادابع  قالخا و  لامعا و  و  دوشن ، ترخآ  رد  ناشیا  رزو  تبوقع و  بجوم  هک  درادب  يرما  هب  ار  ناشیا  هک  هتخاس  یلاو  دوخ  حراوج 

. هدومن اهنآ  تیاعر  هب  رما  هتخاس و  سک  ره  موکحم  زین 
اب ترشاعم  رد  و  دنشابن . لخاد  وا  نامرف  تحت  رد  یعمج  دشاب و  هتشادن  تموکح  تیالو و  زا  ياهرهب  هک  تسین  ایند  رد  سک  چیه  سپ 
نآ روخرد  دناهدومن و  تمارک  وا  هب  یتمعن  دناهداد  الیتسا  ار  وا  هچنآ  روخرد  سک  ره  هب  دشابیم و  يروج  یلدع و  ناشیا  زا  یفنص  ره 

يوحن هب  هک  تسا  نآ  اهنیا  زا  کی  ره  رکـش  و  ددرگیم ، تمعن  نآ  روفو  دیزم  بجوم  یتمعن  ره  رکـش  و  دناهدیبلط . وا  زا  رکـش  تمعن 
یلاعت قح  دنک  نینچ  نوچ  و  دـیامن . تیاعر  هدومرف  ررقم  ناشیا  يارب  یلاعت  قح  هک  یقوقح  دـیامن و  ترـشاعم  اهنآ  اب  هدومرف  ادـخ  هک 

. دیامنیم بلس  دنک  نارفک  رگا  و  دنادرگیم ، هدایز  ار  تمعن  نآ 
و دنامیم ، هدنیاپ  ناشیا  کلم  دننکب  ناشیا  قوقح  تیعر و  لاح  تیاعر  دننک و  رکـش  دوخ  يالیتسا  تردق و  رد  رگا  ناهاشداپ  هچنانچ 
هک یـسک  باب  رد  نینچمه  و  دـنامیمن . یقاب  ملظ  اب  دـنامیم و  یقاب  رفک  اب  کـلم  هک : دـناهتفگ  هچناـنچ  ددرگیم . لـیاز  يدوز  هب  ـالا 

فرطرب ناـشیا  رب  وا  يـالیتسا  يدوز  هب  درادـن ، یعرم  ار  ناـشیا  قح  دـنک و  ملظ  ناـشیا  رب  رگا  دـشاب ، ناراکتمدـخ  ناـمالغ و  بحاـص 
یمدآ رگا  و  دنیازفایم . ار  شملع  الا  و  دنیامنیم ، بلـس  وا  زا  ار  ملع  يدوز  هب  دیامن  كولـس  دـب  دوخ  تیعر  اب  یملاع  رگا  و  دوشیم .
باقع و  اهنآ . زا  عافتنا  دوشیم  لیاز  وا  زا  و  دنوشیم ، التبم  اهالب  هب  اضعا  نآ  يدوز  هب  درادب  یهلا  یـصاعم  هب  ار  دوخ  حراوج  اضعا و 

. تسا تباث  قوقح  نیا  تیاعر  مدع  تیاعر و  زا  کی  ره  يارب  زا  ترخآ  باوث  و 
باب رد  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  هک  یلیوط  ثیدـح  هب  دـیامن  عوجر  دـهاوخ  ار  قوقح  نیا  لیـصفت  یـسک  رگا  و 
عیمج رب  هک  دـناهدومن  ار  ثیدـح  نآ  رـضحی  ـال  نم  حرـش  رد  نارفغلا  همحرلا و  هیلع  ریقف  دـلاو  هک  ياهمجرت  تسا و  هدـش  دراو  قوقح 

. درادن طسب  نیا  زا  هدایز  شیاجنگ  هلاسر  نیا  و  تسا . لمتشم  قوقح 

ناشیا عفن  رب  رداق  هک  یسک  تمذم  و  تسا ، ندومن  ناشیا  زا  ملظ  عفر  ناشیا و  بلق  رد  رورس  لاخدا  نانمؤم و  تناعا  باوث  نایب  رد  میـس : لودج 
دناسرن عفن  ناشیا  هب  دشاب و 
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زا یکاشاخ  و  تسا ، هنسح  ندرک  نمؤم  ردارب  يور  رب  مسبت  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
. نمؤم رب  یلاحشوخ  رورس و  ندینادرگ  لخاد  زا  تسین  رتبوبحم  ادخ  دزن  یتدابع  چیه  و  تسا . هنسح  نتشادرب  وا  يور 

ناشیا يارب  ار  تشهب  هک  دنتـسه  ناگدـنب  ارم  یـسوم  يا  هک : دومن  یحو  یـسوم  ترـضح  هب  یلاـعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
ردارب هک  یسک  هک : دومرف  دناتعامج ؟ هچ  ناشیا  اراگدرورپ  تفگ : یسوم  منکیم . راتخم  مکاح و  تشهب  رد  ار  ناشیا  منکیم و  حابم 
نمؤم نآ  ياذـیا  ماقم  رد  وا  و  يراـبج ، هاـشداپ  تکلمم  رد  دوب  ینمؤم  هک : دومرف  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  دـنک . لاحـشوخ  ار  دوخ  نمؤم 

ینابرهم وا  اب  دروآرد و  هناخ  هب  ار  وا  كرـشم  نآ  درب . هاـنپ  ناکرـشم  زا  یکی  هب  تفر و  تکرـش  دـالب  هب  تخیرگ و  نمؤم  نآ  دـمآرد .
رد ار  وت  رگا  هک  دـنگوس  مدوخ  لـالج  تزع و  هب  هک : دومن  یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  درم  كرـشم  نآ  نوـچ  دوـمن . تفایـض  ار  وا  درک و 

! شتآ يا  نکیلو  دشاب . هدرم  كرش  اب  هک  یـسک  رب  تسا  مارح  تشهب  نکیلو  مدینادرگیم  نکاس  تشهب  رد  ار  وت  دوبیم  ییاج  تشهب 
دومرف دتسرفیم ؟ تشهب  زا  هک : دیسرپ  لئاس  دتسرفیم . ادخ  ار  وا  يزور  زور ، فرط  ود  رد  و  نکم . شرازآ  نازوسم و  اما  ناسرتب  ار  وا 

. دتسرفیم دهاوخ  ادخ  هک  اج  ره  زا  هک :
یتسرد هب  هک : مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و 

مادک هنـسح  نآ  ادنوادخ  تفگ : دوواد  منادرگیم . حابم  وا  يارب  ار  تشهب  نآ  ببـس  هب  دنکیم و  ياهنـسح  نم  ناگدنب  زا  ياهدـنب  هک 
ادـنوادخ هک : تفگ  دوواد  دـشاب ، امرخ  هناد  کی  هب  هچرگا  دـنادرگ  لخاد  يرورـس  یلاحـشوخ و  نم  نمؤم  هدـنب  رب  هک : دومرف  تسا ؟

. دنکن عطق  وت  زا  ار  دوخ  دیما  هک  دنسانش  ار  وت  هک  ار  یسک  تسا  راوازس 
ره و  تسا ، هدرک  لاحشوخ  ار  لوسر  ترـضح  دنک  لاحـشوخ  ار  ینمؤم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 

هدرزآ نیگمغ و  ار  نمؤم  رگا  نینچمه  و  تسا . هدینادرگ  دونشخ  رورـسم و  ار  ادخ  دنادرگ  رورـسم  لاحـشوخ و  ار  لوسر  ترـضح  هک 
. تسا هدروآ  مشخ  هب  ار  لوسر  ادخ و  دنک 

، دنادرگ ریس  ار  وا  یگنـسرگ  رد  هک  نیا  هب  نمؤم  رب  تسا  رورـس  لاخدا  یلاعت  قح  دزن  لامعا  نیرتبوبحم  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. دنک ادا  ار  شضرق  ای  دیامن ، عفر  وا  رطاخ  زا  ار  یمغ  یبرک و  ای 

ور ترضح  دش . روکذم  ترضح  نآ  دزن  نمؤم  قح  مدوب . مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  هک : تسا  لوقنم  فارـص  ریدس  زا  و 
یلاـعت قح  نوچ  هک : دومرف  یلب . متفگ : ادـخ ؟ دزن  ار  نمؤم  تلزنم  هبتر و  منک  ناـیب  وت  يارب  یهاوـخیم  هک : دـندومرف  دـندرک و  نم  هب 

وکین وت  هدـنب  نیا  اراگدرورپ  دـنیوگیم : دـنوریم و  نامـسآ  هب  دـناهدوب  لـکوم  وا  رب  هک  کـلم  ود  دـیامرفیم ، نمؤم  هدـنب  حور  ضبق 
رما زیچ  هچ  هب  وا  زا  دعب  ار  ام  يدومن . وا  حور  ضبق  وت  و  درکیم ، زارتحا  وت  تیـصعم  زا  دومنیم و  تعراسم  وت  تعاط  هب  دوب . ياهدـنب 

و دینکب ، نم  ریبکت  لیلهت و  حـیبست و  دـیجمت و  دیـشاب و  نم  هدـنب  ربق  دزن  ایند و  هب  دـیورب  هک : دـیامرف  نأشلامیظع  دـنوادخ  ییامرفیم ؟
. منادرگ ثوعبم  ربق  زا  ار  وا  ات  دیسیونب  نم  هدنب  يارب  ار  اهنآ  باوث 

ثوـعبم شربـق  زا  ار  نمؤـم  یلاـعت  قـح  نوـچ  هـک : دوـمرف  یلب . مـتفگ : نمؤـم ؟ تلیـضف  زا  میوـگب  رگید  یهاوـخیم  هـک : دوـمرف  سپ 
دنیبیم هک  ار  تمایق  لاوها  زا  یلوه  ره  نمؤم  سپ  دوشیم . ناور  وا  شیپ  دـیآیم و  نوریب  یتروص  یلاثم و  شربق  زا  وا  اـب  دـنادرگیم ،

وا اب  و  یلاعت . قح  بناج  زا  تمارک  رورـس و  هب  ار  وت  داب  تراشب  و  وشم . كانهودـنا  سرتم و  نکم و  عزج  هک : دـیوگیم  وا  هب  لاثم  نآ 
شیپ رد  لاثم  نآ  زاب  و  دنرب . تشهب  هب  ار  وا  هک  دـیامرفیم  رما  دـیامرفیم و  ناسآ  باسح  ار  وا  یلاعت  قح  و  باسح . ماقم  هب  ات  دـیآیم 

ارم هتـسویپ  يدـمآ . نوریب  ربق  زا  نم  اـب  هک  يدوب  یبحاـصم  وکین  هچ  دـنک ! محر  ار  وت  ادـخ  هک : دـیوگیم  وا  هب  نمؤم  سپ  دوریم . وا 
مرورـس نآ  نم  هک : دیوگ  لاثم  نآ  یتسیک ؟ وت  يدیناسر . تداهـش  هب  ارم  هک  نآ  ات  ادخ  بناج  زا  تمارک  رورـس و  هب  يدادیم  تراشب 

. مهد تراشب  ار  وت  هک  هدومن  قلخ  رورس  نآ  زا  ارم  ادخ  ایند . رد  يدرک  لخاد  دوخ  نمؤم  ردارب  رب  هک 
اجک زا  هک : دومرف  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  متفر و  جـح  هب  یلاـس  هک : تسا  لوقنم  لعَمـشُم  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 377 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ هدنب  هک : دومرف  ییامرفب . هک  نآ  رگم  هن ، متفگ : دراد ؟ باوث  هچ  جح  هک  ینادیم  هک : دومرف  مدوب . هدمآ  جـح  هب  متفگ : ییآیم ؟
وا يارب  زا  یلاعت  قح  دـنکیم ، هورم  افـص و  نایم  رد  یعـس  درازگیم و  فاوط  زامن  تعکر  ود  دـنکیم و  هناـخ  نیا  فاوط  طوش  تفه 
زا تجاح  رازه  شش  و  دنکیم ، دنلب  وا  يارب  زا  هجرد  رازه  شش  و  دیامنیم ، وحم  وا  زا  هانگ  رازه  شش  و  دسیونیم ، هنـسح  رازه  شش 
هب مهد  ربـخ  ار  وت  یهاوخیم  هک : دومرف  باوث . نیا  تسا  رایـسب  هچ  مدرگ ! وت  يادـف  متفگ : دروآیمرب . ار  وا  ترخآ  اـیند و  ياـهتجاح 

. جح هد  زا  تسا  رتهب  نمؤم  تجاح  ياضق  هک : دومرف  یلب . متفگ : تسا ؟ رتشیب  نیا  زا  شباوث  هک  يزیچ 
موشیمن یضار  و  وت ، باوث  تسا  نم  رب  هک : دیامرف  ادن  ار  وا  یلاعت  قح  دروآرب  ار  ینمؤم  تجاح  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. تشهب ریغ  هب  وت  يارب  زا 
هب هد  ربخ  و  نآ ، هب  امن  لمع  میوگیم و  هچنآ  ونشب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  لضفم  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. ار تنمؤم  ناردارب  ناگبترم  دنلب  هیلع و  نآ ،
دومرف نیا  زا  دـعب  دوخ . نمؤم  ناردارب  جـیاوح  ياضق  رد  دـنیامنیم  تبغر  هک  اهنآ  هک : دومرف  ناشیا ؟ دنتـسیک  مدرگ ! وت  يادـف  متفگ :
لوخد اهنآ  زا  یکی  هک  دـنک  اور  ار  وا  تجاـح  رازهدـص  تماـیق  رد  یلاـعت  قح  دـنک  اور  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  تجاـح  کـی  هک  ره  هک :

. دنک تشهب  لخاد  دنشابن  یبصان  هک  ار  دوخ  ناردارب  نایانشآ و  ناشیوخ و  هک  دشاب  نآ  رگید  یکی  و  دشاب ، تشهب 
ناریقف جـیاوح  ياضق  يارب  زا  تسا  هدـیزگرب  ار  شقلخ  زا  یعمج  یلاعت  قح  هک : دومرف  لـضفم  هب  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 

. نک تعامج  نآ  زا  ار  دوخ  یناوتیم  رگا  دیامرف . تمارک  تشهب  ار  ناشیا  باوث  هک  ام  نایعیش 
فرـص مهرد  رازهدـص  شبحاص  یجح  ره  رد  هک  جـح  تسیب  زا  نم  دزن  تسا  رتهب  نمؤم  تجاح  ياـضق  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 

. دیامن
وا دیایب  وا  دزن  هب  یتجاح  رد  شنمؤم  ردارب  هک  یـسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تسا هداتسرف  وا  بناج  هب  هک  ادخ  زا  تسا  یتمحر 
ار شتجاح  دنک و  در  ار  وا  رگا  و  تسا . لوصوم  ادـخ  تیالو  هب  ام  تیالو  و  ددرگیم ، ام  تیالو  یتسود و  بجوم  دـنک  لوبق  رگا  سپ 

هاوخ تمایق ، زور  ات  دزگ  ار  شماهبا  هک  دنادرگ  طلـسم  شتآ  زا  يرام  وا  رب  شربق  رد  یلاعت  قح  دشاب ، هتـشاد  نآ  رب  تردق  و  درواینرب ،
. دوب دهاوخ  رتدب  شلاح  دراد  روذعم  ار  وا  تجاح  بلاط  نآ  رگا  و  دزرمایب . هاوخ  دنک و  باذع  ار  وا  ادخ  تمایق  رد 

ندرک اور  رب  تردق  و  دوش ، دراو  وا  رب  شنمؤم  ردارب  زا  یتجاح  هک  ینمؤم  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
مغ نآ  ببس  هب  یلاعت  قح  درادن ، دوخ  نمؤم  ردارب  تجاح  ياضق  رب  تردق  هک  نیا  يارب  دوش  نیگمغ  شلد  دشاب و  هتشادن  نآ  تجاح 

. دنک تشهب  لخاد  ار  وا  مامتها ، و 
ياهتجاح ياضق  رد  دننکیم  یعس  هک  تسه  نیمز  رد  ناگدنب  ار  ادخ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  و 

يداش حرف و  تمایق  رد  ار  وا  لد  ادـخ  دـنادرگ  داـش  لاحـشوخ و  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  ره  و  تماـیق . زور  رد  دـنانانمیا  ناـشیا  مدرم .
. دیامرف تمارک 

لاب کلم  رازهجـنپ  داتفه و  شنمؤم ، ردارب  تجاح  رد  دور  هار  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
زا ياهجرد  و  دـنک ، مک  وا  زا  یهانگ  و  دـسیونب ، شلمع  همان  رد  یلاعت  قح  ياهنـسح  درادرب  هک  یمدـق  ره  و  دـننارتسگب ، وا  رب  تمحرم 

. دیامرف تمارک  وا  هب  ياهرمع  یجح و  باوث  دوش  غراف  وا  تجاح  زا  نوچ  و  دنک . دنلب  وا  يارب 
ار دوخ  رطضم  نیگمغ  نمؤم  ردارب  دسر  دایرف  هب  دیامن و  هثاغا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  و 

يارب یلاعت  قح  شتجاح . ندروآرب  رب  دیامن  وا  تناعا  و  دنادرگ ، لیاز  ار  وا  مغ  و  دشاب ، هداتفا  یتخس  تقشم و  هب  رایسب  هک  یماگنه  رد 
ار رگید  تمحر  کی  داتفه و  و  دروآ ، حالـصا  هب  ار  وا  يایند  تشیعم  روما  تمحر  کی  هب  هک  ار  تمحر  ود  داتفه و  دنادرگ  بجاو  وا 
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. ار تمایق  زور  لاوها  اهعزف و  وا  زا  دیامن  عفد  اهنآ  هب  هک  دیامن  هریخذ  وا  يارب  زا 
رد ار  یکی  ار ، تقـشم  برک و  هس  داتفه و  دـیامن  عفد  وا  زا  یلاـعت  قح  ار ، ینمؤم  دـیامن  تناـعا  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دنشاب دوخ  لاح  لوغشم  سک  همه  هک  یماگنه  رد  تمایق  میظع  ياهبرک  زا  برک  ود  داتفه و  و  ایند ،
شترخآ ایند و  ياهتجاح  یلاعت  قح  درادرب  دوخ  ناشیرپ  نمؤم  ردارب  رطاخ  زا  یتقـشم  یمغ و  هک  یـسک  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

تسا نمؤم  تناعا  رد  ادخ  و  دناشوپب . وا  ترخآ  ایند و  ياهبیع  زا  بیع  داتفه  یلاعت  قح  دناشوپب  ار  ینمؤم  بیع  هک  یسک  و  دروآرب ؛ ار 
. تاریخ رد  دییامن  تبغر  و  اههظعوم ، هب  دیوش  عفتنم  سپ  تسا . دوخ  نمؤم  ردارب  تناعا  رد  نمؤم  هک  مادام 

اـیند و رد  ار  وا  ادـخ  هتبلا  دـشاب ، هتـشاد  نآ  رب  تردـق  و  دـنکب ، دوخ  نمؤم  ردارب  يراـی  كرت  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ربـتعم  دنـس  هب  و 
. دنادرگ راوخ  ترخآ 

ود داتفه و  یلاعت  قح  درادرب  ار  ایند  ياهتدش  زا  یملا  یتدش و  ینمؤم  زا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
. دنادرگ رود  وا  زا  ار  ایند  ياهملا  زا  ملا  تدش و  ود  داتفه و  و  دیامن ، عفر  وا  زا  ار  ترخآ  ياهتدش  زا  ملا  تدش و 

یسک دیامرفیم : ناشیا  يوس  هب  تمحر  رظن  تمایق  رد  یلاعت  قح  هک  دناسک  راهچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
هک یـسک  و  دسر ؛ دایرف  هب  ار  يرطـضم  هک  یـسک  و  دیامن ؛ لوبق  وا  دنک و  در  دوش و  نامیـشپ  دشاب و  هدـیرخ  يزیچ  وا  زا  یـصخش  هک 

. دنک ادخدک  ار  یبزع  هک  یسک  و  دنک ؛ دازآ  ار  ياهدنب 
، ار ینمشد  ررض  ای  ار  یشتآ  ررـض  ای  ار  یبآ  ررـض  ناناملـسم  زا  دیامن  در  هک  ره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

. دزرمایب ار  وا  ناهانگ  ادخ 
زا هنایزات  دص  ام  هک : دنتفگ  دندیناشن و  دندرک و  هدنز  شربق  رد  هکئالم  ار  یصخش  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. مرادن تقاط  تفگ : مینزیم . وت  رب  یهلا  باذع 
ياهراچ هنایزات  کی  نیا  زا  دـنتفگ : دیـسر و  هنایزات  کی  هب  اـت  دـندرکیم  مک  نینچمه  مرادـن . تقاـط  تفگ : دـندرک . مک  یکی  ناـشیا 

یتشذگ و یفیعض  رب  و  يدرک ، زامن  وضویب  يزور  هک  نآ  يارب  دنتفگ : دینزیم ؟ نم  رب  ار  هنایزات  نیا  ببـس  هچ  هب  هک : دیـسرپ  تسین .
. دش شتآ  زا  رپ  شربق  هک  دندز  وا  رب  باذع  زا  ياهنایزات  سپ  يدرکن . يرای  ار  وا 

نآ ياـضق  رب  رداـق  وا  و  یتجاـح ، رد  دـیایب  وا  دزن  هب  یناملـسم  هک  یناملـسم  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
رد وت  دزن  هب  دـمآ  وت  نمؤم  ردارب  هک : دـیوگب  وا  هب  دـنکب و  دـیدش  رییعت  شنزرـس و  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دـنکن ، دـشاب و  تجاـح 
هب نآ . باوث  شهاوخ  تبغر و  یمک  ببس  هب  يدرکن  يدوب و  نآ  رب  رداق  مدوب و  هتشاذگ  وت  تسد  هب  ار  تجاح  نآ  ياضق  هک  یتجاح 

. مزرمایب هاوخ  منک و  باذع  ار  وت  هاوخ  یتجاح ، چیه  رد  منکیمن  رظن  وت  يوس  هب  هک  دنگوس  دوخ  تزع 
لئاس دهدن . اج  دوخ  تمحر  راوج  رد  ار  ینئاخ  هک  تسا  هدروخ  دوخ  سدقم  تاذ  هب  دنگوس  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
تفگ يوار  ار . ایند  روما  زا  يزیچ  وا  زا  دیامن  عنم  ای  ار ، یمهرد  دیامن  هریخذ  ینمؤم  زا  هک  یسک  هک : دومرف  تسیک ؟ نئاخ  هک : دیـسرپ 

: دـنادرگن نکاس  تشهب  رد  ار  هفیاط  هس  هک  تسا  هدروخ  دـنگوس  یلاعت  قح  هک : دومرف  ترـضح  وا . بضغ  زا  ادـخ  هب  مربیم  هاـنپ  هک :
سبح ار  ینمؤم  قح  هک  یـسک  ای  دیامن ؛ در  ار  یقح  ماما  نخـس  هک  یـسک  ای  دیامنن ؛ لوبق  ار  ادخ  نخـس  دـنک و  در  ادـخ  رب  هک  یـسک 
لخب ار  دوخ  ناج  رگا  و  دـهدب . وا  هب  دوخ  حور  دوخ و  ناـج  زا  هک : دومرف  دـهدب ؟ وا  هب  دوخ  لاـم  یتداـیز  زا  هک : تفگ  يوار  دـیامن .

. تسا هدوب  هدش  کیرش  وا  هفطن  رد  ناطیش  درواینرب ، ار  وا  تجاح  دیامن و  دوخ  رابتعا  ضرع و  هظحالم  ینعی  دوخ ، نمؤم  ردارب  رب  دنک 
زا ار  زیچ  نآ  هک  دشاب  رداق  وا  و  نمؤم ، نآ  دشاب  جاتحم  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  ینمؤم  زا  دـیامن  عنم  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

ندرگ رد  اهتـسد  قرزا و  نامـشچ  هایـس و  يور  اب  درادب  رـشحم  يارحـص  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دـناسرب ، وا  هب  ریغ  بناج  زا  ای  دوخ  بناج 
. دنرب منهج  هب  ار  وا  هک  دیامرف  نآ  زا  دعب  تسا . هدرک  تنایخ  لوسر  ادخ و  اب  هک  تسا  ینئاخ  نیا  هک : دنیوگ  سپ  هتسب .
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لثم دـشاب ، وا  تجاح  ياضق  رب  رداق  و  ار ، یتجاح  بحاـص  دـنک  عنم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
تنعل ار  وا  قلخ  عیمج  هکئالم و  ادخ و  يزور  بش و  ره  رد  هک : دومرف  تسیچ ؟ راشع  هانگ  هک : دندیسرپ  دوش . مزال  وا  رب  يراشع  هانگ 

. تسین يروای  ار  وا  دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  هک  یسک  و  دننکیم ؛

ملظ عاونا  ریاس  ندز و  ندومن و  تناها  نداد و  مانـشد  و  دوخ ، هاگرد  زا  ناشیا  ندنار  و  نانمؤم ، ياذیا  ریقحت و  تمذم  نایب  رد  مراهچ : لودج 
تسا

قح ددرگ  وا  لوخد  زا  عنام  هک  دـشاب  یبجاـح  ینمؤم  وا و  ناـیم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
. دشاب هار  لاس  رازه  يراصح  ات  يراصح  ره  زا  هک  دیامرف  ررقم  راصح  رازهداتفه  تشهب  وا و  نایم  یلاعت 

رد ناشیا  زا  رفن  هس  دندوب ، نانمؤم  زا  رفن  راهچ  لیئارساینب  نامز  رد  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
وت يالوم  هک : دیـسرپ  دمآ . نوریب  یمالغ  تفوک . ار  رد  دمآ و  هناخ  رد  هب  رگید  نمؤم  نآ  دنتـشاد . ینخـس  رگیدکی  اب  دندوب و  ياهناخ 

نالف تفگ : دزیم ؟ رد  هک  دوب  یک  هک : دیـسرپ  وا  زا  دمآ  الوم  دزن  هب  نوچ  مالغ  تشگرب . نمؤم  نآ  تسین . هناخ  رد  تفگ : تساجک ؟
نآ رب  درکن  یتمالم  ار  دوخ  مالغ  و  نمؤم ، نآ  نتـشگرب  زا  درکن  ییاورپ  دـش و  تکاـس  ـالوم  نآ  تسین . هناـخ  رد  هک  متفگ  دوب ، نمؤم 

. دندش دوخ  نخس  لوغشم  و  نمؤم ، نآ  نتشگرب  زا  دندشن  هدرزآ  رفن  هس  نآ  زا  کی  چیه  و  راک ،
رب دنوریم . دوخ  هعرزم  بناج  هب  دناهدمآ و  نوریب  هناخ  زا  ناشیا  دید  دمآ ، ناشیا  هناخ  رد  هب  زاب  نمؤم  نآ  دادماب  دش  رگید  زور  نوچ 

؟ میایب امش  اب  نم  تفگ : درک و  مالس  ناشیا 
رب يربا  هاگان  هار  يانثا  رد  دوب . يریقف  جاتحم  ناشیرپ  درم  نمؤم  نآ  و  هتـشذگ . زور  نتـشگرب  زا  دنتـساوخن  وا  زا  يرذع  و  یلب . دنتفگ :

شتآ يا  هک : درک  ادن  ربا  نایم  زا  يدانم  هاگان  دندش . ناور  تعرـس  هب  دمآ . دهاوخ  ناراب  هک  دندرک  نامگ  دـش . ادـیپ  ناشیا  رـس  يالاب 
، ریقف درم  نآ  تخوس و  دوبر و  ار  رفن  هس  نآ  دش و  لزان  ربا  نایم  زا  یشتآ  هاگان  نایملاع . دنوادخ  لوسر  ملیئربج ، نم  و  ریگب . ار  ناشیا 

. تسنادن هعقاو  نآ  ببس  دنام و  بجعتم  ناریح و  ناسرت و 
ناشیا زا  هک  نآ  زا  دعب  درک  بضغ  ناشیا  رب  ادخ  هک : تفگ  عشوی  درک . لقن  ار  هصق  دـمآ و  عشوی  ترـضح  تمدـخ  هب  تشگرب و  سپ 

. دندرک وت  هب  تبسن  هک  يراک  ببس  هب  دوب ، یضار 
وت وفع  نیا  رگا  هک : دومرف  عشوی  مدومن . وفع  ناـشیا  زا  مدرک و  لـالح  ار  ناـشیا  نم  هک : تفگ  درم  نآ  دوـمرف . لـقن  ار  ناـشیا  هعقاو  و 

. دناسرب ناشیا  هب  یعفن  نیا  زا  دعب  دیاش  دنکیمن . یعفن  تعاس  نیا  رد  اما  درکیم ، عفن  دوب  باذع  لوزن  زا  شیپ 
ای وا ، ترایز  هب  دـیایب  یناملـسم  دزن  هب  هک  یناملـسم  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
ات دشاب  ادخ  تنعل  رد  هتـسویپ  دیاین ، نوریب  وا  يارب  دوش و  لخاد  وا  هک  دهدن  تصخر  دـشاب و  هناخ  رد  وا  و  دـشاب ، هتـشاد  وا  هب  یتجاح 

. دیامن تاقالم  ار  نمؤم  نآ 
ار وا  ادـخ  دـناسرتب ، ار  وا  هک  ینمؤم  يوس  هب  دـنک  رظن  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دشابن وا  تمحرم  هیاس  زا  ریغ  ياهیاس  یهانپ و  هک  يزور  رد  دناسرتب 
هک نیا  يارب  دوخ  يـالیتسا  تنطلـس و  هب  ار  ینمؤم  دـناسرتب  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

نوعرف لآ  نوعرف و  اب  منهج  رد  دـناسرب ، ار  هورکم  دـناسرتب و  رگا  و  تسا ؛ منهج  شتآ  رد  وا  ياـج  دـناسرن ، دـناسرب و  وا  هب  یهورکم 
. دشاب

ود ناـیم  رد  یلاـعت  قح  دـیآرد ، نوچ  تماـیق  رد  هملک ، فصن  هب  ینمؤم  ررـض  رب  دـیامن  تعاـطا  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. نم تمحر  زا  تسا  دیماان  وا  هک : دشاب  هتشون  شمشچ 
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هبراحم و نم  اب  هینالع  هک  تسا  نانچ  دنادرگ  لیلذ  ارم  نمؤم  هدنب  هک  ره  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هربتعم  دـیناسا  هب  و 
. تسا هرک  گنج 

رد و  دنیوگیم . ادعَص  ار  نآ  هک  تسه  یهوک  منهج  رد  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هاـچ نآ  زا  هدرپ  هـک  تـقو  ره  دـنیوگیم . بَـهبَه  ار  نآ  هـک  تـسه  یهاـچ  رقـس  رد  و  دـنمانیم . رَقَـس  ار  نآ  هـک  تـسه  ییداو  ادـعص 

. نارابج لزانم  تسا  هاچ  نآ  رد  و  دنیآیم . دایرف  هب  نآ  یمرگ  زا  منهج  لها  دنریگیمرب 
. دناسرتب ار  یناملسم  هک  ار  یناملسم  تسین  لالح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

رب هچناپت  ای  دنادرگ ، لیلذ  ار  وا  هک  دنز  ینمؤم  رب  یتسد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هبوت و دنادرگ و  یـضار  ار  وا  ات  دننک  تنعل  ار  وا  هکئالم  دشاب ، هتـشاد  نآ  زا  تهارک  هک  دزاس  عقاو  وا  هب  تبـسن  يزیچ  ای  دنز ، وا  يور 
ینأت و هب  داب  امـش  رب  و  دینادن . امـش  دشاب و  نمؤم  وا  هک  دیاش  قلخ ، زا  يدـحا  ياذـیا  رد  دـینکم  لیجعت  هک  راهنیز  سپ  دـنک . رافغتـسا 

. ینأت یمرن و  ملح و  زا  تسین  رتبوبحم  ادخ  دزن  زیچ  چیه  و  تسا ، ناطیش  ياههبرح  زا  ندرک  يدنت  و  یمرن .
ار وا  ياهناوختسا  تمایق  رد  یلاعت  قح  دنزب  هچناپت  یناملـسم  يور  رب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

مکاح ای  يرباج  هاشداپ  شیپ  رد  ياهنایزات  هک  ره  و  دنرب . منهج  شتآ  هب  هدرک  لغ  ار  وا  و  دنادرگ ، طلسم  وا  رب  ار  شتآ  و  دشاپب ، مه  زا 
هک یسک  و  دنادرگ . طلسم  وا  رب  منهج  رد  و  دشاب ، عرذ  داتفه  شلوط  هک  دنک  يرام  تمایق  رد  ار  هنایزات  نآ  ادخ  دریگ  تسد  هب  یملاظ 

رگا و  دـیامن ؛ طـبح  ار  شلاـمعا  یلاـعت  قح  دـسرن  یهورکم  وا  هب  و  دـیوگب ، ار  وا  دـب  و  یملاـظ ، يوس  هب  ینمؤم  ررـض  رد  دـیامن  یعس 
. دهد اج  منهج  رد  ناماه  هقبط  رد  ار  وا  ادخ  دسرب  وا  هب  يرازآ  ای  یهورکم 

دراد لاح  هچ  هک : دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 
مراهچ هک : دومرف  دیامنن ؟ لمع  ناشیا  نایم  رد  یهلا  رما  هب  دیامنن و  ناشیا  لاح  حالـصا  دوخ و  تیعر  رب  دنک  روج  هک  یمکح  بحاص 

. دوب دهاوخ  نوعرف  لیباق و  ناطیش و 
یهاوخ رگا  هک : دنیوگب  وا  هب  ندرم  تقو  رد  قحان ، هب  دشکب  ار  ینمؤم  هک  یصخش  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. ریمب یسوجم  یهاوخ  رگا  و  ریمب ، ینارصن  یهاوخ  رگا  و  ریمب ، يدوهی 
هب ار  یـسک  هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  مدرم  نیرتراکهانگ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و 

. دشُکب ای  دنزب  قحان 
تسه ياهدنشک  ار  وا  هک  یتسرد  هب  هدوشگ . ناناملسم  نوخ  هب  تسد  هک  یسک  لاح  دهدن  بیرف  ار  امش  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. تسا منهج  شتآ  نآ  هک  دریمیمن ؛ زگره  هک 
ادـمع هک  یـسک  و  دوشن . یمارح  نوخ  بکترم  هک  مادام  تسه  دوخ  نید  رد  یمدآ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. دباییمن هبوت  قیفوت  دشکب  ار  ینمؤم 
وا سپ  نوخ . زا  ياهمجحم  ردق  اب  دروآ  دنهاوخ  تمایق  رد  ار  یصخش  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 

يدرک و دای  دب  هب  ارم  هدنب  نالف  هک : دیامرف  وا  هب  یلاعت  قح  ماهتشگن . یسک  نوخ  رد  کیرـش  ماهتـشکن و  ار  یـسک  نم  هک  هللاو  دیوگ :
. دش وا  نتشک  ثعاب  درک و  ترهش  نخس  نآ 

ای دروخب ، بارش  ای  دزیرب ، ینوخ  هک  یسک  دنوشیمن : تشهب  لخاد  هک  دناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. دنک ینیچ  نخس 

نوخ تماـیق ، رد  دـیامرفیم  مکح  نآ  رد  یلاـعت  قح  هک  يزیچ  لوا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 
رگید دشاب ، هدرک  ینوخ  هک  ره  رگید  دننکیم . مکح  ناشیا  نایم  رد  دننکیم و  رضاح  ار  مدآ  رـسپ  ود  هبترم  لوا  سپ  تسا . ناناملـسم 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم نیا  هک : دـیوگیم  و  دزیریم -  وا  يور  رب  شنوخ  و  دروآیم -  ار  دوـخ  لـتاق  هدـش ، هتـشک  و  دـننکیم . مکح  رگید  مدرم  ناـیم  رد 
. درک دناوتیمن  راکنا  وا  سپ  هتشک .

هک راـهنیز  هک : لیئارـساینب  هورگ  هب  وگب  هک : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دومرف  یحو  یلاـعت  قـح  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
لثم مشکیم  هبترم  رازهدص  ار  وا  منهج  رد  نم  دشکیم  ایند  رد  ار  یـسک  کی  هک  ره  هک  قح ، ریغ  هب  یـسک  نتـشک  زا  دـییامن  بانتجا 

. نتشک نآ 
رب ار  هدش  هتـشک  ناهانگ  عیمج  ادـخ  دـشکب  دـمع  هب  ار  ینمؤم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و 

. دیآ رد  هب  ناهانگ  زا  هدش  هتشک  و  دسیونب ، شاهدنشک 
لها عیمج  رگا  هک  تسا ، هداتسرف  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ  قح  هب  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. دنکفا منهج  شتآ  رد  ور  رب  ار  همه  ادخ  نآ ، هب  دنشاب  یضار  ای  یناملسم ، نوخ  رد  دنوش  کیرش  نیمز  نامسآ و 
وا و  دنشاب ، باسح  رد  مدرم  هک  یماگنه  رد  دیایب  یصخش  دزن  هب  تمایق  رد  یصخش  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

نتـشک رب  تناعا  یتفگ و  هملک  کی  زور  نالف  رد  هک : دیوگ  دوب ؟ راک  هچ  وت  اب  ارم  ادخ  هدنب  يا  هک : دـیوگ  وا  دـنک . هدولآ  نوخ  هب  ار 
. يدرک نم 

تسا ندشن  ناشیا  تاوطس  ضرعتم  و  ناشیا ، حالص  يارب  ندرک  اعد  و  ناشیا ، ندومن  تیاعر  و  ناهاشداپ ، قوقح  رد  مجنپ : لودج 

نانمشد عفد  و  دنیامنیم ، ناشیا  تسارح  ظفح و  هک  تسه  رایـسب  قوقح  تیعر  رب  ار  ناشیا  دنـشاب  قح  نید  رب  هک  یناهاشداپ  هک  نادب 
قح درک و  دـیاب  اعد  ار  ناشیا  سپ  دـشابیم . ظوفحم  ناهاشداپ  تیامح  هب  ناشیا  ضرع  لام و  ناج و  نید و  و  دـننکیم ، ناشیا  زا  نید 
زا هک : دناهدومرف  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  ترـضح  هچنانچ  دنیامن ، كولـس  تلادـع  هب  هک  یماگنه  رد  اصوصخ  تخانـش  دـیاب  ار  ناشیا 

ثیدح رد  هچنانچ  دشاب  ترـضح  نآ  نابوسنم  ماما و  دارم ، هک  تسا  نیا  شرهاظ  هچرگا  لداع . هاشداپ  میظعت  تسادخ  میظعت  لالجا و 
دهاوخ روکذم  نیا  زا  دـعب  ماع  ثیداحا  اما  تسا . هدـش  عقاو  لداع  ماما  لداع ، ناطلـس  ياج  هب  تسا و  هدـش  دراو  نومـضم  نیمه  رگید 

. دش
ادخ هک  دومن  دیابیم  حالصا  ار  دوخ  ای  درک ، دیابیم  ناشیا  حالـصا  يارب  اعد  دنـشاب ، تلادع  حالـص و  جهَن  فالخرب  ناهاشداپ  رگا  و 

تیاعر زین  ار  ناملاظ  رباج و  ناهاشداپ  قلطم  و  تسادـخ ، تسد  هب  قیالخ  عیمج  ناهاشداپ و  ياهلد  هک  اریز  دروآ . حالـصا  هب  ار  ناشیا 
. دنزاسن ناشیا  رهق  دروم  ار  دوخ  دننک و  ظفح  ناشیا  ررض  زا  ار  دوخ  هک  تسا  بجاو  ناشیا  زا  هیقت  و  درک ، دیابیم 

ار وت  ادخ  هک  ینادب  هک  تسا  نآ  وت  رب  هاشداپ  قح  هک : دیامرفیم  قوقح  ثیدـح  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نیدجاسلادیـس  ترـضح  هچنانچ 
ضرعم رد  ار  دوخ  هک  تسا  مزـال  وت  رب  هک  ینادـب  و  تسا . هداد  تنطلـس  ـالیتسا و  وت  رب  هک  هدومن  ناـحتما  ار  وا  و  تسا ، هتخاـس  وا  هنتف 

رارـضا و زا  دزاسیم  عقاو  وت  هب  تبـسن  هچنآ  رد  یـشاب ، وا  هانگ  کیرـش  يزادـنا و  كـاله  هب  ار  دوخ  هک  يرواـینرد  وا  مشخ  بضغ و 
. تبوقع

زا شتآ ، هب  نتخادنا  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دورمن  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک دوب  هدرک  قودنص  رد  ار  هراس  ترضح  دوب و  هتخاس  یقودنص  و  دش . طبق  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  کلم  لخاد  درک  نوریب  دوخ  کلم 

قودنص رد  تفگ : دریگب  ار  میهاربا  ترضح  لام  روشُع  هک  دمآ  نوچ  دیـسر . يراشع  هب  هاشداپ  نآ  کلم  رد  دتفین . رظن  وا  رب  ار  یـسک 
: هک تفگ  وا  ریگب . ار  شروشع  نک و  باسح  یهاوخ  هچ  ره  هک : دومرف  میهاربا  ترـضح  تسه . زیچ  هچ  قودنـص  رد  منیبب  هک  اشگب  ار 
. تسا نم  هلاخرتخد  نم و  نز  هک : دومرف  تسیک ؟ نیا  هک : دیسرپ  دوشگ  ار  قودنـص  نوچ  ییاشگن . ار  قودنـص  رد  ات  موشیمن  یـضار 

. روآ روضح  هب  ار  همه  هک : تفگ  هاشداپ  دومن . ضرع  هاشداپ  هب  ار  لاح  تقیقح  دومن  هدهاشم  ار  وا  لامج  نسح و  نوچ  راشع 
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رد نم  هلاخرتخد  نم و  تمرُح  هک : دومرف  اشگب . ار  قودنـص  رد  هک : تفگ  هاشداپ  دـش  لخاد  هاـشداپ  سلجم  هب  میهاربا  ترـضح  نوچ 
نوچ دوشگ و  ار  قودنـص  رد  دومن و  هغلابم  هاشداپ  منکن . زاب  ار  قودنـص  رد  هک  مهدیم  ادف  مراد  دوخ  اب  هچ  ره  و  تسا ، قودنـص  نیا 
سبح نم  تمرح  زا  ار  وا  تسد  ادـنوادخ  هک : دومرف  میهاربا  ترـضح  درک . زارد  تسد  دومن  هدـهاشم  ار  هراس  ترـضح  لامج  نسح و 

: هک تفگ  هاشداپ  دـنادرگرب . دوخ  يوس  هب  هک  تسناوتن  و  دـناسر ، هراس  هب  هک  تسناوتن  هک  دـش  کـشخ  هاـشداپ  تسد  لاـح ، رد  نک .
نایم دش  لیاح  وا  و  درادیم ، نمشد  ار  مارح  تسا و  تریغ  بحاص  نم  دنوادخ  یلب ؛ تفگ : میهاربا  درک ؟ نینچ  نم  تسد  اب  وت  يادخ 

، دومرف اـعد  ترـضح  موشن . وت  نز  ضرعتم  نم  دـنکب  وت  تباـجا  رگا  دـنادرگرب . ارم  تسد  ادـخ  هک  نک  اـعد  تفگ : نم . تمرح  وـت و 
. دش نینچ  هبترم  هس  ات  دیکشخ . شتسد  درک ، اعد  میهاربا  ترضح  زاب  درک . زارد  تسد  هراس ، هب  درک  رظن  هک  زاب  دش . حیحص  شتسد 

یتجاح وت  زا  اما  ورب ، یهاوخ  هک  اج  ره  هب  تفگ : دومن و  رایسب  میرکت  میظعت و  ار  میهاربا  ترـضح  تشگرب  شتـسد  هک  میـس  هبترم  رد 
؟ تسا تجاح  هچ  هک : دومرف  میهاربا  مراد . بلط 

ردام رجاه  سپ  دـنک . وا  تمدـخ  هک  مهد  هراـس  هب  ار  وا  هک  ییاـمرف  تصخر  مهاوخیم  مراد ، یلقاـع  يورـشوخ  هیطبق  كزینک  تفگ :
. دش هناور  میهاربا  ترضح  دیشخب و  هراس  هب  ار  لیعامسا 

هار يانثا  رد  میهاربا . ترـضح  میظعت  يارب  زا  تفریم  بقع  زا  هاشداپ  تفریم و  شیپ  میهاربا  و  دمآ . نوریب  میهاربا  تعیاشم  هب  هاشداپ 
نیا رد  مدنوادخ  هک : تفگ  هاشداپ  هب  داتسیا و  ترضح  ورم . هار  رابج  هاشداپ  يور  شیپ  تسیاب و  هک : میهاربا  ترـضح  هب  دیـسر  یحو 

وت دنوادخ  هک  مهدیم  تداهش  هک : تفگ  هاشداپ  مور . هار  وت  بقع  زا  مراد و  مدقم  منک و  میظعت  ار  وت  هک  داتـسرف  یحو  نم  هب  تعاس 
. تسا مرک  بحاص  رابدرب و  نابرهم و 

راوخ لیلذ و  رگا  هک  دناسک  تشه  هک : دومن  تیصو  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  و 
دنک مکحت  هناخ  بحاص  رب  هک  ینامهیم  و  دنشاب ؛ هدناوخن  ار  وا  هک  دوش  رضاح  ياهرفس  هب  هک  یسک  ار : دوخ  رگم  دننکن  تمالم  دنوش 
سک ود  نایم  رد  ار  دوخ  هک  یسک  و  دیامن ؛ ناسحا  لضف و  بلط  نامیئل  زا  هک  یسک  و  دیامن ؛ دوخ  نانمشد  زا  ریخ  بلط  هک  یـسک  و   ؛

بحاص هاشداپ و  هب  دیامن  فافختـسا  هک  یـسک  و  دنـشاب ؛ هدرکن  رـس  نآ  رد  لخاد  ار  وا  دشاب و  ناشیا  نایم  رد  هک  يرـس  دنک و  لخاد 
زا دهدن و  شوگ  وا  هک  دیوگ  نخس  یسک  اب  هک  یسک  و  دشاب ؛ هتشادن  اجنآ  رد  نتسشن  تیلها  هک  دنیشن  ییاج  رد  هک  یسک  و  یتنطلس ؛

. دونشن نخس  وا 
، هاشداپ و  ردپ ، دوشیم : لیلذ  دنکیم  هعزانم  هبلاغم و  ناشیا  اب  هک  ره  هک  دناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

. هاوخضرق و 
نم زجب  هک  يدنوادخ  منم  هک : دیامرفیم  یلاعت  هناحبس و  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ياهلد دننکیم  نم  تعاطا  هک  یهورگ  ره  سپ  تسا . نم  تسد  رد  ناشیا  ياهلد  و  ار ، ناهاشداپ  ماهدرک  قلخ  نم  و  تسین . يدـنوادخ 
لوغشم سپ  مروآیم . مشخ  هب  ناشیا  رب  ار  ناهاشداپ  ياهلد  دننکیم  نم  تیصعم  هک  یموق  ره  و  منکیم ، نابرهم  ناشیا  رب  ار  ناهاشداپ 

. منادرگ نابرهم  مهد و  لیم  امش  يوس  هب  ار  ناشیا  ياهلد  ات  دوخ  ناهانگ  زا  نم  هاگرد  هب  دینک  هبوت  و  ناشیا ، مانشد  نیرفن و  هب  دیوشم 
ینابرهم هاشداپ  ناشیا  رب  دهاوخیم  ار  یتیعر  ریخ  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دنادرگیم رسیم  ایهم و  یلداع  ریزو  وا  يارب  زا  درامگیم و 
ار دوخ  نایعیـش ! هورگ  يا  هک : دومرف  دوخ  نایعیـش  هب  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

ادخ زا  دشاب  ملاظ  رباج و  رگا  و  درادـب ، یقاب  ار  وا  ادـخ  هک  دـینک  اعد  دـشاب  لداع  رگا  سپ  دوخ . هاشداپ  تعاطا  كرت  هب  دـینکم  لیلذ 
ردپ هلزنم  هب  لداع  هاشداپ  هک  یتسرد  هب  و  تسامش ، هاشداپ  حالص  رد  امـش  حالـص  هک  یتسرد  هب  دیامن . حالـصا  ار  وا  هک  دییامن  لاؤس 

. دیرادیم نمشد  دوخ  يارب  زا  هچنآ  وا  يارب  زا  دیراد  نمشد  و  دیهاوخیم ، دوخ  يارب  زا  هچنآ  وا  يارب  زا  دیهاوخب  سپ  تسا . نابرهم 
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یلاعت قح  هک  اریز  تسا ، هدرکن  ادخ  تعاطا  دنکیمن  هاشداپ  تعاطا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
. دیزادنیم هکلهم  هب  ار  دوخ  هک : دیامرفیم 

، دوش التبم  ياهیلب  هب  نآ  ببس  هب  و  دوش ، يرباج  هاشداپ  ضرعتم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دیامرفن اطع  ربص  ار  وا  تدش  نآ  رب  دهدن و  رجا  الب  نآ  رب  ار  وا  ادخ 

ندروخ و  ناشیا ، ملظ  هب  ندوب  یـضار  ناملاظ و  تناعا  زا  یهن  و  ناشیا ، برقت  رب  دامتعا  مدع  ناهاشداپ و  برق  دسافم  نایب  رد  مشـش : لودـج 
تسا ناشیا  ندرک  حدم  ناشیا و  ياهماعط 

تسه و تنحم  تلذم و  رازهدـص  هب  هدولآ  يرابتعا  يزور  ود  ایند  رد  و  تسابقع ، ایند و  نارـسُخ  بجوم  ارما  كولم و  برقت  هک  نادـب 
. دنامیم بوضغم  ترخآ  رد  بوکنم و  ایند  رد  دوشیم و  فرطرب  يدوز  هب 

لاوحا رب  یـسک  رگا  و  تسا . یفاک  ناشیا  ياهتلود  ياضقنا  تعرـس  تلود و  بابرا  هفلتخم  لاوحا  هدـهاشم  رما ، نیا  نتـسناد  يارب  زا  و 
. دنربیم اههراچیب  ارقف و  لاح  رب  ترسح  دنرادن و  تیهافر  هظحل  کی  رابتعا ، نیع  رد  هک ، دنادیم  دشاب  هتشاد  یعالطا  ناشیا 

. تسا رایسب  ناشیا  برق  دسافم  و 
رـسیم اهملظ  زا  یـضعب  رد  ناشیا  تناعا  نودـب  ناشیا  اـب  هطلُخ  يرایـسب  هک  تسا  رهاـظ  رایـسب  هچ ، ندومن . ملظ  رد  ناـشیا  تناـعا  لوا :

. دوشیمن
لیم نوکر و  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  و  دـسریم ، مه  هب  تبحم  یتسود و  ترـشاعم ، ترثک  هب  هچ ، ناـشیا . تبحم  یبلق و  لـیم  میود :

. تسا رایسب  ناشیا  هداُوم  زا  یهن  رد  رابخا  دنکیم و  سم  ار  امش  شتآ ، هک  ناملاظ  يوس  هب  دینکم 
. دوشیم لصاح  ترشاعم  ترثک  هب  زین  نیا  و  ناشیا . هحیبق  لاعفا  هب  ندوب  یضار  میس :

. تسا کیرش  ملظ  نآ  رد  دوشیم  یضار  یملظ  هب  هک  یسک  و 
دیامنیم و نسحتـسم  هکلب  دوشیم ، وحم  رظن  زا  ناشلاوحا  حیابق  ناشیا ، هدیدنـسپان  راوطا  هدـهاشم  هظحالم و  ترثک  هب  هک : نآ  مراهچ 

. دوشیم التبم  اهنآ  هب  سک  نیا  يدوز  هب  دوشیم و  لاعفا  لامعا و  نآ  هب  سک  نیا  تبغر  لیم و  بجوم 
هک یلطاب  ره  هک  تسا  نآ  ناشیا  سلجم  فراـعت  و  فرع . بسح  هب  تسین  امنـشوخ  ندوب  فراـعتمان  ناـشیا  سلاـجم  رد  هک : نآ  مجنپ 

. تسا لوسر  ادخ و  رب  ارتفا  قافن و  نیع  نیا  و  دننک . نیسحت  حدم و  ار  ناشیا  دنیامن ، هدارا  هک  یحیبق  ره  دنیوگب و 
زین دـیؤم  دـشاب ، برـشم  مه  بحاصم  دـهاوخ  هک  یـسک  و  اـفرع . دومن  ناوتیمن  عنم  دوش  ناـشیا  سلاـجم  رد  یملظ  رگا  هک : نآ  مشش 

. تسا هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  هک  دیآیم ، لمع  هب  رکنم  زا  یهن  كرت  نمض ، نیا  رد  و  دیوگب . دیابیم 
نیا و  دهاوخیم . ار  ناشیا  تزع  ناشیا  تبحم  ببـس  هب  ای  دشاب . ززعم  ناشیا  دزن  دوخ  ات  دهاوخیم  ملظ  رب  ار  ناشیا  ياقب  هک : نآ  متفه 

. تسین زیاج  زین 
ناشیا ههبـش  ياههمقل  زا  و  تفر ، دـیابیم  هار  ناشیا  ههبـش  ياهطاسب  رب  دـش و  دـیابیم  لخاد  ناشیا  ههبـش  ياـههناخ  رد  هک : نآ  متـشه 

ههبـشیب دسریم و  مه  هب  اهنآ  تمرح  هب  ملع  تبحاصم ، هطلخ و  ترثک  هب  هکلب  تسا ، بلق  تواسق  بجوم  همه  اهنیا  و  دروخ . دیابیم 
. دومن ضامغا  درک و  فرصت  دیابیم  زاب  و  دوشیم ، مارح 

زا ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  تسا : رایـسب  ثیداحا  نیماضم  نیا  رب  و  درادـن . اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاـسر  نیا  هک  تسا  رایـسب  رگید  دـسافم  و 
و دـشابیمن ، افو  ار  ناهاشداپ  و  دـشابیمن ، تذـل  ار  دوسح  و  دـشابیمن ، تحار  ار  لیخب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

. دیاشیمن یگرزب  ار  درخیب  هیفس و  و  دشابیمن ، تورم  ار  وگغورد 
زا ناشیا  رای  تسود و  و  دنرتافویب ، نامدرم  عیمج  زا  ناهاشداپ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
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. تسا رتمک  سک  همه 
هد رب  ار  وا  و  دسرب ، یتموکح  تیالو و  هب  یـشاب و  هتـشاد  یتسود  رگا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. وت يارب  تسین  يدب  تسود  وا  سپ  یبایب ، درکیم  كولس  وت  اب  رتشیپ  هچنآ  کی 
بجوم دـننکیم و  دـساف  ار  لد  هک  تسا  زیچ  راهچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  مظاـک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

هناخ رد  و  نتفگ ، شحف  و  ندینـش ، انغ  زاس و  وهل و  دـنایوریم : ار  تخرد  بآ  هچنانچ  دـننایوریم  لد  رد  ار  قافن  دـنوشیم و  تواسق 
. ندرک دیص  بلط  و  نتفر ، ناهاشداپ 

هاـشداپ هب  هک  ردـق  ره  و  ددرگیم ، نتتفم  دوـش  ناـهاشداپ  مزـالم  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  و 
. ددرگیم رترود  ادخ  زا  دوشیم  رتکیدزن 

بانتجا اهههبـش  زا  دزیهرپب و  یهلا  مراحم  زا  هک  تسا  نآ  راکزیهرپ  عرو و  بحاص  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
نآ رب  رداق  هک  نآ  اب  دنکن  نآ  راکنا  دنیبب و  ار  يرکنم  هک  یـسک  و  ینادان . هب  دتفایم  مارح  هب  دـیامنن  بانتجا  اهههبـش  زا  رگا  و  دـیامن .

ینمـشد هینالع  هب  ادخ  اب  دننک  تیـصعم  ار  ادخ  هک  دراد  تسود  هک  ره  و  دـننک . تیـصعم  ار  ادـخ  هک  تسا  هتـشاد  تسود  سپ  دـشاب ،
هدرک دمح  یلاعت  قح  هک  نآ  لاح  دننک و  تیـصعم  ار  ادخ  هک  درادیم  تسود  سپ  دـهاوخ ، ار  ناملاظ  ياقب  هک  یـسک  و  تسا . هدرک 

. ناملاظ ندرک  كاله  رب  ار  دوخ  تسا 
یسک و  دیامنیم ، وا  تناعا  ملظ  رد  هک  یسک  و  هدننک ، ملظ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. ملظ رد  دناکیرش  هس  ره  تسا ، یضار  وا  ملظ  هب  هک 
هک ملظ ، رب  ار  ملاظ  دـینکم  تناعا  هک : لیئارـساینب  هورگ  هب  دومرف  یـسیع  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. دوشیم لطاب  امش  لضف 
يارب زا  دنک  یگتسکش  ینتورف و  وا  دزن  ار و  يرباج  هاشداپ  دنک  حدم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  و 
بناج زا  هک  ره  و  منهج . رد  دـشاب  ناـماه  نیرق  یملظ ، رب  ار  یملاـظ  دـنک  تلـالد  هک  ره  و  منهج . رد  دـشاب  ملاـظ  نآ  نیرق  اـیند ، عمط 

هب و  منهج . شتآ  ادخ و  تنعل  هب  ار  وت  داب  تراشب  دـیوگب : دـیایب  وا  دزن  هب  توم  کلم  نوچ  دـیامن ، وا  تناعا  ای  دـنک  تموصخ  یملاظ 
یسک ناودع  ملظ و  هب  يرئاج  هاشداپ  هک  یسلجم  رد  دیشابم  رضاح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 
رـضاح هک  یماگنه  رد  تسا  بجاو  نمؤم  رب  نمؤم  ترـصن  يرای و  هک  اریز  دـینکن . وا  يرای  رگا  دـنک ، وا  رب  یملظ  ای  دـشک  اـی  دـنز  ار 

. دوب دهاوخن  مامت  تجح  امش  رب  دیوشن  علطم  دیشابن و  رضاح  رگا  و  دشاب .
زا ییضاق  دزن  نم  هک  دندید  دنتشذگ ، يزور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ملـسم  نب  دمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

: متفگ يدوب ؟ هتـسشن  زورید  هک  دوب  سلجم  هچ  نآ  هک : دومرف  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  زور  نوچ  ماهتـسشن . هنیدم  نایـضاق 
نیا زا  تسا  هدینادرگ  نمیا  ار  وت  زیچ  هچ  هک : دومرف  ترضح  منیـشنیم . وا  دزن  یهاگ  دیامنیم و  مارکا  ارم  یـضاق  نآ  مدرگ ! وت  يادف 

؟ دریگارف ار  سلجم  لها  عیمج  و  ادخ ، بناج  زا  دوش  لزان  وا  رب  یتنعل  هک 
تسود ار  حلاص  هک : دومرف  تیصو  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نسح  ماما  ترـضح  تافو ، تقو  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

. راد نمشد  ار  وا  لد  رد  و  ییامن ، ظفح  وا  رش  زا  ار  دوخ  نید  هک  نک  ارادم  قساف  اب  و  شحالص ؛ يارب  راد 
وا رب  هک  ار  یسک  وا  رب  دنادرگ  طلسم  ادخ  شملظ ، رد  دراد  روذعم  ار  یملاظ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. دهدن رجا  ندوب  مولظم  نآ  رب  ار  وا  دنکن و  باجتسم  ار  شیاعد  ملظ ، نآ  عفر  يارب  دنک  اعد  رگا  و  دنک ، ملظ 
باسح زا  یلاعت  قح  ات  دوب  دـنهاوخ  شتآ  ياههدرپارـس  رد  تماـیق  رد  ناـملاظ  ناوعا  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دوش غراف  قیالخ 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تسد  هک  دـهاوخ  ار  وا  تایح  ردـق  نآ  دورب و  يرئاج  هاشداپ  دزن  هب  هک  تسا  هملظ  هب  نوکر  هلمج  زا  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دنک اطع  وا  هب  دنک و  هسیک 

: هک دـنکیم  ادـن  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  دوشیم  تمایق  زور  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
؟ هداد ناشیا  هب  يدَم  ای  هتسب ، ناشیا  يارب  ياهسیک  رس  ای  هتشاذگ ، ناشیا  تاود  رد  ياهقیل  هک  ره  ناملاظ و  ناوعا  ناملاظ و  دنیاجک 

. دینک روشحم  ناملاظ  اب  ار  ناشیا 
نآ رگم  دوشیمن  دایز  شلام  ياهدنب  چیه  و  دوشیم . رود  ادخ  زا  هک  نآ  رگم  دوشیمن  برقم  یهاشداپ  دزن  ياهدـنب  چـیه  هک : دومرف  و 

. دنوشیم رتشیب  وا  نیطایش  هک  نآ  رگم  ددرگیمن  هدایز  شعابتا  ياهدنب  چیه  و  دوشیم . راوشد  شباسح  هک 
ناشیا و هاگرد  هب  هک  ره  هک  ناشیا ، یـشاوح  یلاوح و  ناـهاشداپ و  هاـگرد  زا  دـییامن  زارتحا  هک  راـهنیز  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
ار وا  درادرب و  وا  زا  ار  عرو  ادـخ  دـیامن  رایتخا  ادـخ  رب  ار  هاـشداپ  هک  ره  و  تسا ، رترود  ادـخ  زا  تسا  رتکیدزن  ناـشیا  عاـبتا  یـشاوح و 

. دنادرگ ناریح 
تیوقت و  يراکزیهرپ ، عرو و  هب  ار  دوخ  نید  دـییامن  ظفح  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 

عوـضخ و هک  ینمؤـم  ره  هک  دـینادب  و  ناـهاشداپ . زا  اـهتجاح  ندوـمن  بلط  زا  ادـخ  هب  دـیوش  ینغتـسم  و  هـیقت ، هـب  ار  دوـخ  نـید  دـینک 
ار وا  ادخ  ایند ، زا  تسوا  تسد  رد  هچنآ  عمط  يارب  زا  دشاب  وا  فلاخم  نید  رد  هک  یسک  ای  یتنطلـس  بحاص  دزن  دنک  راهظا  یگتـسکش 
، درادرب زیچ  نآ  زا  ار  تکرب  یلاعت  قح  دیآ  شتسد  هب  وا  يایند  زا  يزیچ  رگا  و  دراذگاو . دوخ  هب  دراد و  نمـشد  ار  وا  دنادرگ و  مانمگ 

. دهدن باوث  ار  وا  دیامن  فرص  ندرک  دازآ  هدنب  هرمع و  جح و  رد  لام  نآ  زا  هچ  ره  و 
مشخ بضغ و  رد  وا  زا  یلاعت  قح  هتسویپ  یمولظم ، رب  ار  یملاظ  دیامن  تناعا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. درادرب تناعا  زا  تسد  ات  دشاب 

نتفر ناوتیم  ارما  ماکح و  هناخ  هب  تاهج ، نآ  هب  هک  تسا  دنچ  یتهج  نایب  رد  متفه : لودج 

: دنچ یببس  هب  دوشیم  بجاو  ناشیا  ياههناخ  هب  ندرک  ددرت  ناشیا و  اب  ترشاعم  هک  تسه  هاگ  هک  نادب 
. دش روکذم  قباس  هچنانچ  هیقت ؛ لوا :

تارضح و  تسا . مزال  ناشیا  ندید  ررض ، نآ  عفد  يارب  دشاب ، هتشاد  ضرع  ای  لام  ای  سفن  ررض  فوخ  ناشیا  ندیدن  زا  یسک  رگا  سپ 
دـناهدومنیم و ددرت  هیقت  ببـس  هب  ناشیا  نابوسنم  هنعللامهیلع و  سابعینب  هیماینب و  ياـفلخ  هناـخ  هب  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا 

. دناهدومرفیم ناشیا  اب  ارادم  تمیالم و 
مزال بجاو و  یهاگ  زین  ببـس  نیا  هب  و  دـناسرب . ینمؤم  هب  یعفن  اـی  دـنکب ، یمولظم  زا  يررـض  عفد  هک  دور  نیا  دـصق  هب  هک : نآ  میود 

ینمؤم زا  یملظ  عفر  رب  رداق  یـسک  رگا  هکلب  نانمؤم . جـیاوح  ياضق  نامولظم و  یـسردایرف  باب  رد  تشذـگ  ثیداحا  هچناـنچ  دوشیم 
ار وا  یلاعت  قح  دیدرگ و  دهاوخ  بَقاعُم  و  دوب ، دـهاوخ  ملظ  نآ  کیرـش  دوشن ، نآ  هجوتم  دـنکب و  دوخ  رابتعا  تزع و  تیاعر  دـشاب و 

فرـص ار  نآ  هک  تسا  نآ  رابتعا  هاج و  تاکز  تسا و  یتاکز  ار  زیچ  ره  هک : تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  رد  هچنانچ  درک . دـهاوخ  لـیلذ 
زین نآ  ادخ  هار  رد  دوخ  تزع  هاج و  ندرک  فرـص  هب  دوشیم  دایز  لام  تاکز ، نداد  هب  هچنانچ  و  دـننک . نمؤم  ناردارب  جـیاوح  ياضق 
ادـخ دوشیم و  فرطرب  رابتعا  رابتعا ، ندرک  فرـص  كرت  هب  نینچمه  دوشیم  فلت  لاـم  تاـکز ، كرت  هب  هچناـنچمه  و  دوشیم . داـیز 

. دنادرگیم لیلذ 
نم هب  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 

تجاح دنناسرب  یتنطلـس  بحاص  هب  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  ندـیناسر . نم  هب  ار  دوخ  تجاح  دـناوتیمن  هک  ار  یـسک  تجاح  دـیناسرب 
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. درادب تباث  طارص  رب  ار  شمدق  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  دشابن ، تجاح  نآ  ندیناسر  رب  رداق  هک  ار  یسک 
هک نآ  زا  مرادیم  رتتسود  موش  هراپ  هراپ  متفا و  ریز  هب  یهوک  زا  رگا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 

یـسوبحم ریـسا و  ای  مرادرب  ینمؤم  زا  یمغ  هک  نآ  يارب  زا  رگم  مور ، هار  ناشیا  زا  یکی  طاسب  رب  ای  موش  ناملاظ  لاـمعا  زا  یلمع  یلوتم 
ناـشیا رـس  رب  هک  تسا  نآ  دـننکیم  ناـملاظ  ناوـعا  اـب  هک  يزیچ  رتـمک  هک  یتـسرد  هب  میاـمن . ادا  ار  ینمؤـم  ضرق  اـی  منک  صـالخ  ار 
ناردارب اب  يوشب ، ناشیا  لامعا  زا  یلمع  یلوتم  رگا  دایز ! يا  دوش . غراف  قیـالخ  باـسح  زا  یلاـعت  قح  اـت  دـننزیم  شتآ  زا  ياهدرپارس 

. دوش وت  هانگ  فیفخت  ثعاب  دیاش  هک  نک  ناسحا  دوخ  نمؤم 
ببـس هب  ادخ  هک  دشابیم  ینمؤم  وا  اب  هک  نآ  رگم  تسین  يرابج  چیه  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دیامنیم نایعیش  زا  رابج  نآ  ررض  عفد  نمؤم  نآ 
. رابج نآ  تبحاصم  ببس  هب  دوب  دهاوخ  نانمؤم  عیمج  زا  رتمک  ترخآ  رد  نمؤم  نآ  هرهب  و 

عفد ناشیا  ببس  هب  هک  دشابیم  ناتسود  ناهاشداپ  اب  ار  ادخ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دیامنیم دوخ  ناتسود  زا  ررض 

زا تربع  ای  دیامن  تیاده  ار  ناشیا  زا  یکی  دیاش  هک  دورب  ناشیا  دزن  هب  دنـشاب -  تیاده  لباق  رگا  ناشیا -  تیاده  دصق  هب  هک : نآ  میس 
. دریگب ناشیا  لاوحا 

نیطالـس ارما و  ناهاشداپ و  تاضق و  هناـخ  هب  ناـمقل  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچناـنچ 
تارابتعا هب  لد  دناهدیدرگ و  التبم  نآ  هب  ناشیا  هک  ییالب  ببـس  هب  دندرکیم  محرت  ناشیا  رب  دـندرکیم و  هظعوم  ار  ناشیا  دـنتفریم و 

، سفن رب  دندشیم  بلاغ  نآ  هب  هک  دندومنیم  ذخا  دنچ  يزیچ  ناشیا  راوطا  زا  دنتفرگیم و  ناشیا  لاوحا  زا  تربع  و  دناهتـسب . ایند  یناف 
. دندرکیم سفن  ياهشهاوخ  اوه و  اب  هدهاجم  و 

یمدآ یعقاو  ضرغ  هک  تسه  هاگ  تسا ، مالک  لوط  بجوم  شرکذ  هک  رگید  هوجو  اب  دش  روکذـم  هک  یهوجو  نیا  هک  نادـب  زیزع  يا 
رد اهتروص  نیا  هب  ار  بصنم  لام و  رابتعا و  تزع و  هاج و  تبحم  زا  دوخ  لطاب  تالایخ  دـساف و  ياهـضرغ  سفن ، تاـقوا  رثکا  و  تسا .
هک دوـشیم  شموـلعم  دفاکـشب  نوـچ  اـما  تسادـخ ، يارب  زا  هک  دـنکیم  ناـمگ  و  دـهدیم ، بـیرف  ار  یمدآ  دروآیم و  رد  یمدآ  رظن 

يدوز هب  سپ  دوشیم . هبتـشم  رایـسب  یناسنا  هحیحـص  ضارغا  اب  یناسفن  ياهاوه  روما ، مسق  نیا  رد  و  تسا . هدوب  اـیند  ضحم  شـضرغ 
کلاـسم یلا  نینمؤملاـعیمج  هللا و  انادـه  دروآ . دـیابن  رد  هب  کـلاهم  نینچ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  دروـخ و  دـیابن  ار  ناطیـش  سفن و  بیرف 

. نیقتملا

قلخ نسح  یقلخ و  جک  رد 

. هقلخ ءیس  ام  ادعب  هللا  نم  دادزی  دبعلا  لازی  رذابأ ال  ای 
نآ یلاح  سفن و  هکلم  هک  دنیوگیم  ار  یتفـص  قلخ  هک  نادب  تسا . دـب  شقلخ  هک  مادام  دوشیم  رود  ادـخ  زا  یمدآ  هتـسویپ  رذوبا  يا 

. دب ياهلمع  زا  تسا  رتدب  ادخ  دزن  دب  ياهقلخ  نینچمه  و  هنسح . لامعا  زا  تسا  رتهب  یلاعت  قح  دزن  هنسح  قالخا  و  دشاب . هدش 
و دشاب . رتعیفر  ادخ  دزن  وا  هجرد  رد  دنکن و  ار  تدابع  نآ  یکین  قلخ  بحاص  و  دنک ، رایـسب  تدابع  يدب  قلخ  بحاص  هک  دـشاب  اسب  و 

هدـشن سفن  تاکلم  اهنآ  ثعاوب  هک  یلامعا  رب  و  دوشیمن . کـفنم  نآ  زا  يدوز  هب  هدـش  سفن  یلاـح  نوچ  دـشابیم  داـمتعا  قـالخا  رب 
. دوشیم لدبتم  دوز  تسین و  يدامتعا  دشاب 

ترثـک هب  نآ  و  دـشابیم ، زین  یبـسک  و  دـشاب ، هدوـمرف  قـلخ  نینچ  ار  سفن  ترطف  لـصا ، رد  یلاـعت  قـح  هـک  دـشابیم  يرطف  قـلخ ، و 
. دوشیم لصاح  ریخ  لامعا  رب  تسرامم 
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ماقم رد  رگا  تسه . یلخب  ناشعبط  رد  هک  دنتسه  یضعب  و  دناهدش . قلخ  نینچ  هک  تسا  يرطف  مدرم  زا  یـضعب  رد  تواخـس  هک  نآ  لثم 
باوـث و هظحـالم  هب  دروآ  روز  دوـخ  سفن  رب  و  ندرک ، ناـسحا  رب  درادـب  ار  دوـخ  ررکم  هک  دوـشیم  نیا  هب  شاهلازا  دـیآرد ، نآ  هـلازا 
هک نآ  ات  دوشیم ، رتناسآ  سفن  رب  دوشیم  رداص  وا  زا  رتشیب  دـنچ  ره  و  ندـیزرو . لخب  حـبق  ندومن و  ناسحا  نسح  رد  رکفت  و  باقع ،

نینچمه و  دوشیم . قلخ  دیسر  هک  هبترم  نیا  هب  و  لخب . زا  دوشیم  نازیرگ  و  تواخـس ، هب  دوشیم  لیام  عبطلاب  هک  دوشیم  سفن  یلاح 
یلاح ات  دـنرادیم  لـخب  رب  ناطیـش  ياوغا  هب  ار  دوخ  و  تسا ، لـیام  تواخـس  هب  تقلخ  لـصا  بسح  هب  ناـشعبط  یعمج  هک  تسه  هاـگ 

. هنسح قالخا  ریاس  رد  نینچمه  و  دوشیم . ناشیا 
وا رب  نوچ  ار ، يرما  دراذگیم  دوخ  رب  تقشم  هب  هک  یسک  نآ  اما  تسا . رتشیب  شلامک  تسا  هدش  ینسح  قلخ  بحاص  هک  یـسک  نآ  و 

. دشاب هدایز  هک  تسا  نکمم  شباوث  تهج  نیا  زا  تسا ، رتراوشد 
صوصخ رب  یهاگ  و  دننکیم ، قالطا  دنـشاب  هدش  سفن  هکلم  هک  هنـسح  قلطم  رب  یهاگ  تسا  هدـش  دراو  ثدـیاحا  رد  هک  نسح  قلخ  و 

. ِییَس ِقلُخ  نینچمه  و  دننکیم . قالطا  قلخ  اب  ترشاعم  قلخ 
تسا هنسح  تافص  نیرتهب  یقلخ  شوخ  و  دنرازآ ؛ رد  وا  زا  قلخ  رثکا  دوخ و  هتسویپ  تسا و  همیمذ  تافـص  نیرتدب  یقلخدب  هک  نادب  و 

. تسا نامیا  ناکرا  مظعا  زا  دناشوپیم و  ار  بیاعم  عیمج  و 
شقلخ هک  تسا  رتلماک  شنامیا  یـسک  نانمؤم  زا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هچناـنچ 

. تسا رتوکین 
. تسین قلخ  نسح  زا  رتهب  يزیچ  لمع  نازیم  رد  تمایق  زور  رد  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

يوکین قلخ  هب  دریگارف  ار  مدرم  هک  نیا  زا  تسین  رتبوبحم  یلاعت  قح  دزن  یلمع  چیه  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. دوخ

. دتسیا ادخ  تدابع  هب  اهبش  دراد و  هزور  اهزور  هک  یسک  هجرد  هب  دناسریم  ار  یمدآ  وکین  قلخ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
زا يراکزیهرپ  دنوشیم  تشهب  لخاد  نآ  ببـس  هب  نم  تما  هک  يزیچ  رتشیب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. تسوکین قلخ  یهلا و  تامرحم 
. دزادگیم ار  خی  باتفآ  هچنانچ  دزادگیم  ار  ناهانگ  وکین  قلخ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

زارد ار  اـهرمع  دـننکیم و  ناداـبآ  رومعم و  ار  اـههناخ  ندومن ، ترـشاعم  مدرم  اـب  کـین  قـلخ  هب  و  قـلخ ، هب  ندرک  یکین  هک : دوـمرف  و 
. دننکیم

، نآ زا  یـضعب  و  دـیامرفیم . اطع  دوخ  قلخ  هب  هک  یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  ياهیطع  قلخ  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
رتـهب کـی  مادـک  هک : دیـسرپ  يوار  درادیم . نآ  رب  ار  دوـخ  مزع ، تین و  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  یـضعب  و  تسا ، یمدآ  تعیبـط  هیجس و 

؟ تسا
تعاطا ببس  هب  دنکیم  ربص  مزع ، تین و  بحاص  و  درک ، دناوتیمن  نآ  ریغ  دناهدرک و  قلخ  نینچ  ار  هیجس  بحاص  هک : دومرف  ترضح 

. تسا رتشیب  شباوث  تسا و  رتهب  نیا  درادیم . قلخ  یکین  رب  ربج  هب  ار  دوخ  و  ادخ ،
. دیامرفیم تمارک  هللالیبس  یف  دهاجم  باوث  قلخ  نسح  رب  ار  هدنب  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 

نینچ یناوت  رگا  ییامن ، هطلخ  مدرم  اب  نوچ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  لماک  نب  ءـالع  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
هاگ هک  یتسرد  هب  وت . هب  وا  ناسحا  زا  دـشاب  هدایز  وا  هب  وت  ناـسحا  دـشاب و  وا  تسد  يـالاب  رب  وت  تسد  ینک  هطلاـخم  هک  ره  اـب  هک  نک 
هک دـناسریم  یتعامج  هجرد  هبترم و  هب  وکین  قلخ  نآ  هب  ار  وا  ادـخ  دراد ، ییوکین  قلخ  دراد و  يریـصقت  تدابع  رد  ياهدـنب  هک  تسه 

. دننکیم تدابع  اهبش  دنرادیم و  هزور  اهزور 
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هماج رانک  دمآ و  راصنا  زا  یکی  زینک  دندوب ، هتسشن  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
سپ تفگن . چـیه  دـش و  تکاس  وا  دنتـساخرب  نوچ  دـشاب . هتـشاد  يراک  اـی  ینخـس  دـیاش  هک  دنتـساخرب  ترـضح  تفرگ . ار  ترـضح 

هک مراهچ  راب  رد  دـندرک . نینچ  هبترم  هس  ات  دنتـساخرب . ترـضح  زاب  درک . زارد  ترـضح  هماـج  راـنک  هب  تسد  زاـب  دنتـسشن ، ترـضح 
رازآ ردق  نیا  ارچ  هک : دندرک  تمالم  ار  كزینک  نآ  هباحص  دش . هناور  درک و  ادج  ترـضح  هماج  رانک  زا  یکدنا  دنتـساخرب ، ترـضح 

نآ هماج  زا  ياهراـپ  هک  دـندوب  داتـسرف  ارم  هناـخ  نآ  مدرم  دوب و  يراـمیب  اـم  هناـخ  رد  تفگ : یتشاد ؟ راـک  هچ  و  يدرک ؟ ترـضح  نآ 
فیلکت ار  ترـضح  هک  متـساوخن  مریگب و  هک  مدرک  اـیح  سپ  دنتـساخرب . ترـضح  متـشاذگ  تسد  نوچ  مریگب . افـش  يارب  زا  ترـضح 

. مدش ناور  مدرک و  ادج  دوخ  رخآ  رد  مریگب . تصخر  ای  میامن 
لسع هکرس  هک  نانچ  ار ، ریخ  لامعا  نامیا و  دنکیم  دساف  قلخ ، يدب  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رایسب  دیناسا  هب  و 

. دنکیم عیاض  ار 
. دراد باذع  رد  هتسویپ  ار  دوخ  تسا  دب  شقلخ  هک  یسک  هک : دومرف  و 

هانگ کی  زا  رگا  هک  اریز  دوشیمن  لوبقم  دب  قلخ  بحاص  هبوت  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دوشیم راتفرگ  رتدب  نآ  زا  یهانگ  هب  دنکیم  هبوت 

قلخدـب و ظیلغ و  تشرد و  رفاک  و  تسوکین ، قلخ  بحاص  تحامَـس و  اب  میالم و  مرن و  راومه و  نمؤم ، هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. تسا ربَجَتُم 

وکین سپ  تسا . هدیدنـسپ  نایعیـش  امـش  يارب  ار  مالـسا  نید  یلاـعت  قح  هک : دومرف  هک  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
. قلخ نسح  تواخس و  هب  نآ ، اب  دییامن  تبحاصم 

هک ینک  مرن  ار  دوخ  يولهپ  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  وکین ؟ قلخ  هزادنا  تسا  زیچ  هچ  هک : دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
اب یلاحـشوخ  ییورـشوخ و  هب  یـسرب ، دوخ  نمؤم  ناردارب  هب  نوچ  و  ینک ؛ وکین  میـالم و  ار  تنخـس  و  دـنیبن ؛ رازآ  وت  يولهپ  زا  یـسک 

. ییامن تاقالم  ناشیا 
هب داب  وت  رب  دـمحم  ای  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  هب  نایملاع  راگدرورپ  بناـج  زا  لـیئربج  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 

. تسا قلخ  نسح  اب  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  قلخ  نسح 
. دشاب رتوکین  شقلخ  هک  تسا  یسک  نم  هب  امش  نیرتهیبش  هک : دومرف  و 

زا و  دیامن . كولس  رتهب  شلها  اب  دشاب و  رتوکین  شقلخ  هک  تسا  یسک  تمایق  رد  نم  هب  امش  نیرتکیدزن  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
ار همه  سپ  دیریگارف . دوخ  لام  هب  ار  مدرم  همه  هک  دیناوتیمن  امش  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

. ندومن تاقالم  وکین  ییورشوخ و  هب  دیریگارف 
قداص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دنک . کبـس  ار  تباسح  ادخ  ات  نک  وکین  ار  دوخ  قلخ  هک : دومرف  یلاکب  فون  هب  رگید  ثیدح  رد  و 

اب ترضح  دندیناسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ار  يراصنا  ذاعم  نبا  دعـس  توف  ربخ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص 
ترـضح دنتـشادرب  ار  شاهزانج  نوچ  و  دـندش . غراف  لسغ  زا  ات  وا  دزن  دنداتـسیا  لسغ  ماـگنه  رد  دـندش و  رـضاح  وا  هزاـنج  هب  هباـحص 

پچ بناج  یهاگ  دنتفرگیم و  ار  توبات  تسار  بناج  یهاگ  و  دندش ، ناور  وا  هزانج  یپ  زا  تبیصم  باحـصا  قیرط  هب  ادر  شفکیب و 
دندیچ وا  رب  ار  تشخ  دنتشاذگ و  دحل  رد  ار  وا  دوخ  كرابم  تسد  هب  دندش و  شربق  لخاد  ترضح  دنتـشاذگ  شربق  دزن  هب  نوچ  و  ار .

دعـس ندـب  هک  منادیم  هک : دومرف  دـنتخیریم  شربق  رب  كاخ  دـندمآ و  نوریب  نوچ  و  دـندرک . دودـسم  ار  اهتـشخ  ياههنخر  لگ ، هب  و 
راومه ار  شربق  ترـضح  هک  یماگنه  رد  و  دـنکب . مکحم  دـنک ، يراک  هک  ياهدـنب  هک  درادیم  تسود  یلاعت  قح  اـما  دیـسوپ ، دـهاوخ 

رب نکم  مزج  شاب و  شوماخ  دعـس  رداـم  يا  هک : دومرف  ترـضح  وت . يارب  زا  تشهب  داـب  اراوگ  دعـس  يا  تفگ : دعـس  رداـم  دـندرکیم 
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. دیسر یشراشف  ربق  رد  دعس  هب  هک  یتسرد  هب  دوخ ، راگدرورپ 
نینچ هک  میدیدن  سک  چیه  هزانج  رد  هک  يدرک  دنچ  يراک  دعس  هزانج  رد  هللالوسر  ای  هک : دندیسرپ  هباحـص  دنتـشگرب  ترـضح  نوچ 

نم دناهدمآ . شفک  ادریب و  دـناهیزعت و  بحاص  وا  هزانج  رد  هک  مدـید  ار  هکئالم  هک : دومرف  یتفر ! شفک  ادریب و  شاهزانج  رد  ینک .
. ار پچ  بناج  یهاگ  یتفرگیم و  ار  هزانج  تسار  بناج  یهاگ  هک : دنتفگ  مدرک . هکئالم  هب  یسأت  زین 

شاهزانج رب  يدش و  رضاح  شلسغ  رد  دوخ  هک : دنتفگ  متفرگیم . نم  تفرگیم  وا  هک  ار  اج  ره  دوب . لیئربج  تسد  اب  متسد  هک : دومرف 
هب ربق  شراشف  نیا  يارب  هک : دومرف  دیـسر . ربق  شراشف  وا  هب  هک  يدومرف  نآ  زا  دعب  و  یتشاذگ ، شدحل  رد  دوخ  تسد  هب  يدرک و  زامن 

. درکیم یقلخ  جک  شنارای  لها و  اب  هک  دیسر  وا 
. ندوب قلخ  جک  و  ندوب ، لیخب  دنوشیمن : عمج  یناملسم  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

دجسم زا  يدنم  هرهب  تعامج و  زامن  تلیضف  رد 

. هقدص هولصلا  یلا  اهوطخت  هوطخ  لک  و  هقدص ، هبیطلا  هملکلا  رذابأ  ای 
رمعن فیک  هللا  لوسر  اـی  یمأ  تنأ و  یبأـب  تلقف : هنجلا . هللا  نم  هباوـث  ناـک  هللا ، دـجاسم  هراـمع  نسحأ  هللا و  یعاد  باـجأ  نم  رذاـبأ  اـی 
لعفت مل  ناف  اهیف . تمد  ام  وغللا  كرتا  و  عابی . اهیف و ال  يرتشی  و ال  لطابلاب ، اهیف  ضاخی  و ال  تاوصألا ، اهیف  عفرت  ـال  لاـق : هللا ؟ دـجاسم 

. کسفن الا  همایقلا  موی  نمولت  الف 
کل بتکت  هکئالملا و  کیلع  یلصت  و  هنجلا ، یف  هجرد  هیف  سفنتت  سفن  لکب  دجسملا  یف  اسلاج  تمد  ام  کیطعی  یلاعت  هللا  نا  رذابأ  ای 

. تائیس رشع  کنع  یحمت  و  تانسح ، رشع  هیف  تسفنت  سفن  لکب 
یف لاق : یمأ . یبأ و  كادف  ال ؛ تلق : نوحلفت ؟ مکلعل  هللا  اوقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  هیألا : هذه  تلزنأ  ءیش  يأ  یف  ملعتأ  رذابأ  ای 

. هولصلا فلخ  هولصلا  راظتنا 
. طابرلا مکلذف  دجسملا . یلا  فالتخالا  هرثک  و  تارافکلا ، نم  هراکملا  یف  ءوضولا  غابسا  رذابأ  ای 

کئلوأ راحـسألاب . نورفغتـسملا  و  دـجاسملاب ، مهبولق  هقلعتملا  یلالحب  نوباحتملا  یلا  دابعلا  بحأ  نا  یلاعت : كرابت و  هللا  لوقی  رذابأ  ای 
. مهنع هبوقعلا  تفرصف  مهترکذ ، هبوقع  ضرألا  لهأب  تدرأ  اذا 

. ملع نع  لئاس  وأ  هللا ، رکذ  وأ  لصم ، هئارق  هثالث : الا  وغل  دجسملایف  سولج  لک  رذابأ  ای 
نخـس ای  دراد . قدصت  باوث  دسرب  ینمؤم  هب  یعفن  نآ  ببـس  هب  ییوگب و  هک  ینخـس  ینعی  . ) تسا هقدص  وکین  هزیکاپ و  هملک  رذوبا  يا 

(. تسا هقدص  همه  فراعم  مکح و  راکذا و  هیعدا و  نآرق و  زا  دشاب  هچره  بوخ 
تـسا نآ  نابز  هقدص  سپ  دییامن . فرـص  یلاعت  قح  ياضر  هار  رد  ار  نآ  هک  تسا  نآ  یتمعن  ره  هقدـص  یتسناد  قباس  هچنانچ  هک  اریز 

و دننک ، لذـب  شنابلاط  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ملع  هقدـص  و  ددرگ ، یلاعت  قح  يدونـشخ  بجوم  هک  دوش  رداص  نآ  زا  دـنچ  ینخـس  هک 
رد ندرک  تعامج  زامن  يوس  هب  هک  یماگ  ره  و ] : ] هک دومرف  نیا  زا  دعب  هچنانچ  دنیامن . یعـس  ادـخ  برق  هار  رد  هک  تسا  نآ  اپ  هقدـص 

. تسا ياهقدص  يرادیمرب  زامن ) قلطم  ای :  ) دجاسم
رومعم دنک و  نادابآ  وکین  و  دناوخیم ) زامن  هب  ار  مدرم  ادـخ  بناج  زا  هک  ار  نذؤم  ینعی   ) ار ادـخ  یعاد  دـیامن  تباجا  هک  ره  رذوبا  يا 

. تسا تشهب  ادخ  بناج  زا  شباوث  ار ، یهلا  دجاسم  دنادرگ 
؟ ار یهلا  دجاسم  مینک  نادابآ  هنوگچ  هللالوسر ! ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : رذوبا 

وغل و نخـس  امن  كرت  و  دنـشورفن . دنرخن و  يزیچ  و  دـنوشن ، لطاب  وغل و  نخـس  لوغـشم  و  دـننکن ، دـنلب  اهدجـسم  رد  ادـص  هک : دومرف 
. ار دوخ  رگم  درک  یهاوخن  تمالم  تمایق  رد  ینکب ، نینچ  رگا  و  يدجسم . رد  هک  مادام  ار  هدیافیب 
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و دیامرفیم ، اطع  وت  هب  تشهب  رد  ياهجرد  یشکیم  هک  یـسفن  ره  هب  یلاعت  قح  ياهتـسشن  دجـسم  رد  هک  مادام  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
تلمع همان  رد  هنسح  هد  یشکیم  دجسم  رد  هک  یسفن  ره  هب  و  دنیامنیم ، وت  يارب  زا  تمحر  بلط  و  هکئالم ، دنتـسرفیم  تاولـص  وت  رب 

. دنیامنیم وحم  هانگ  هد  دننکیم و  تبث 
لوق هب  شاهمجرت  هک   ) نوحلفت مکلعل  هللا  اوقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  تسا : هدـش  لزاـن  زیچ  هچ  رد  هیآ  نیا  هک  ینادیم  رذوبا  يا 

ییابیکش و  ایند ) ياهیتخـس  زا  دسریم  امـش  هب  هچنآ  رب  و  تاعاط ، تقـشم  رب   ) دینک ربص  نانمؤم  هورگ  يا  هک :) تسا  نآ  نارـسفم  رثکا 
دیـشاب هدامآ  ایهم و  هتخاس و  و  هبراحم ) نادیم  رد  . ) دیراد راوتـسا  مدق  و  ناطیـش ) سفن و  اب  ای  نید  نانمـشد  اب  برح  دیادش  رب   ) دیزرو

؟. دیوش راگتسر  هک  دیاش  یصاعم ، زا  دیزیهرپب  ادخ و  زا  دیسرتب  و  ناناملسم .) زا  نید  نانمشد  عفد  يارب  اهدحرس  رد  )
! داب وت  يادف  مردام  ردپ و  منادیمن -  هک : تفگ  رذوبا 

دجـسم رد  دوش و  غراف  الثم  رهظ  زامن  زا  هک  یـسک  ینعی  . ) تسا هدش  لزان  زامن  زا  دعب  زامن  ندیـشک  راظتنا  باب  رد  هیآ  نیا  هک : دومرف 
زامن ود  نیا  نایم  رد  دروآ و  اج  هب  تعامج  هب  ار  نآ  دوش و  لخاد  رگید  زامن  تلیـضف  تقو  ات  دشاب  ادخ  دای  بیقعت و  لوغـشم  دـنامب و 

طوبرم ار  دوخ  و  ناطیـش ، سفن و  هضراعم  رد  تسا  هدرک  راوتـسا  مدـق  و  تعاـط ، تقـشم  رب  تسا  هدرک  ربص  دوشن ، اـیند  راـک  لوغـشم 
ناشیا هبراحم  يایهم  و  دـیامن . هلداجم  رگید  راب  ناطیـش  سفن و  اب  رگید  زامن  رد  هک  هدرب  راظتنا  و  یهلا ، تدابع  رب  تسا  هتـسب  هتخاس و 

ماش و زامن  نیبام  و  ماش ، رـصع و  زامن  نیبام  رد  نینچمه  و  دـنکن . ياهنخر  شناـمیا  راـصح  رد  هک  هدوب  ناطیـش  نیمک  رد  تسا و  هدوب 
، تسه زین  لمع  نیا  لماش  هک  دشاب  نیا  ترضح  دارم  هک  تسا  نکمم  و  دشاب . هدوبن  يرورض  لغش  ار  یـسک  رگا  اهزامن ، ریاس  نتفخ و 

.( دشاب هدش  لزان  رما  نیا  صوصخ  رد  هیآ  هک  تسا  نکمم  و  دشاب . هدوب  زین  رهاظ  نانمشد  اب  داهج  لماش  وگ 
هرافک بجوم  هک  تسا  تارافک  زا  درس ، ياهاوه  اهیتخس و  رد  ندروآ  اج  هب  اهیتنس  بادآ و  طیارش و  اب  مامت  لماک و  ار  وضو  رذوبا  يا 

. تسا هدومرف  رما  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  طابر  ندوب  دجاسم  مزالم  نتفر و  اهدجسم  هب  رایسب  و  ددرگیم . ناهانگ 
لام هب  دـننکیم  یتسود  رگیدـکی  اب  هک  دـنایهورگ  نم  يوس  هب  ناگدـنب  نیرتبوبحم  هک  یتسرد  هب  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  رذوبا  يا 

دناتعامج نیا  اهرحس . رد  دنیامنیم  رافغتسا  دوخ  ناهانگ  زا  و  اهدجسم ، هب  تسا  هتسب  ناشیا  ياهلد  و  ماهداد ، ناشیا  هب  نم  هک  یلالح 
. مرادیم زاب  نیمز  لها  زا  ار  دوخ  تبوقع  ناشیا  تکرب  هب  متسرفب ، یباذع  نیمز  لها  هب  هک  میامنیم  هدارا  هک  هاگره  هک 

ای دنک ، نآرق  تئارق  ادخ  زامن  رد  هک  ياهدنرازگزامن  زیچ : هس  يارب  رگم  تسا  هدیافیب  وغل و  دجـسم  رد  یندوب  ینتـسشن و  ره  رذوبا  يا 
. دیامن لاؤس  املع  زا  ار  دوخ  نید  لئاسم  ملع و  هک  یسک  ای  دشاب ، لوغشم  ادخ  دای  هب  هک  یسک 

ریغ دجاسم و  لضف  نایب  نمـض  رد  دش  روکذم  اقباس  یـضعب  و  تسا . لوقنم  رایـسب  ثیداحا  رد  هروکذم ، نیماضم  زا  کی  ره  هک  نادـب 
. نآ

دنوادخ اما  دشابیم . یسرک  کی  تخت و  کی  هاگرد و  کی  هاگراب و  کی  هناخ و  کی  ار  ناکم  هب  جاتحم  تانکمم  هک  تسناد  دیاب  و 
اههرظنم اههاگراب و  شیوخ  برق  تفرعم و  تدابع و  نبلاط  يارب  تسا ، يواسم  وا  هب  اهناکم  همه  تبسن  تسین و  ناکم  رد  نوچ  زاینیب 

شرع نآ  رب  مدرم  يارب  ار  دوخ  لامک  یگرزب و  هولج  هک  دـشابیم  یـشرع  ار  ناهاشداپ  هیبشتـالب  هچناـنچ  هدومرف ، ررقم  اـههاگهولج  و 
. دننک

رقتسم هک  تسا  تانکمم  عیمج  وا  شرع  کی  تسین . جاتحم  کی  چیه  هب  و  تسین ، کی  چیه  رد  و  تسه ، اهـشرع  ار  لالجلاوذ  دنوادخ 
نآ رد  شتردـق  رثا  دـنکیم . اههولج  وت  رب  شلاـمک  تافـص  ینکیم  رظن  هک  تاـنکمم  تارذ  زا  هرذ  ره  رد  و  دـنیوا ، تمظع  تردـق و 
همه اب  هک : دـیوگیم  دـحلم  نآ  هک  یلطاب  ینعم  نآ  هب  هن  تسادـیوه ، نآ  رد  شتمحر  فطل و  رثا  و  رهاب ، شتمکح  ملع و  رثا  و  رهاظ ،

. نولوقی امع  هنأش  یلاعت  تسوا  زیچ  همه  تسا و  یکی  زیچ 
فطل ملع و  تردق و  راثآ  زا  رازه  نیدنچ  ینکیم  رظن  هک  زیچ  ره  رد  و  هدینادرگ ، رهاظ  زیچ  همه  رد  ار  دوخ  هیلامک  تافص  راثآ  هکلب 
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. ییامنیم هدهاشم  وا  تمحر  و 
ناتسود و  هدومرف ، مظعا  میظع و  شرع  ار  نآ  تسا ، رتشیب  نآ  رد  وا  تردق  راثآ  تسا و  رتگرزب  همه  زا  هک  شرع  کی  اهـشرع  نیا  زا  و 

. هدرب شرع  نآ  هدهاشم  هب  ار  دوخ  صاخ 
. تسا یکی  ارحص  ایرد و  نامسآ و  نیمز و  شرع و  نآ  هب  وا  تبسن  هنرگا ، و 

تمظع و هاگراب  رقتسم  هدیزگرب و  ار  اهلد  نآ  هک  شنابرقم ؛ ناتسود و  ياهلد  ینعی  تسوا ، تفرعم  تبحم و  شرع  رگید ، شرع  کی  و 
. تسا نامحر  دنوادخ  شرع  نمؤم  لد  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ  هدینادرگ . دوخ  لامج  لامک و  تافص  تفرعم  تبحم و  لالج و 

دوخ هزادنایب  ياهتمحر  تیاهنیب و  ياهضیف  طبهم  ار  اههاگراب  نآ  و  هدومرف ، ررقم  اههاگراب  شیوخ ، برق  تدابع و  نابلاط  يارب  رگید 
. هداد هار  هاگراب  نآ  هب  ار  دوخ  صاخلاصاخ  هک  تسالعا  شرع  شمظعا  هاگراب  هدینادرگ .

ار یتاذ  نسح  هک  اریز  هتـساراین  دیراورم  توقای و  هرقن و  الط و  هب  نازجاع  ناصقان و  هاگراب  ناس  هب  و  دومرف ، ررقم  اههاگراب  نیمز  رد  و 
رهاظ رتشیب  ناشتحابق  بیع و  دنیارآیم  رتشیب  هک  نادنچ  و  دنیارآیم ، یند  ياهرویز  هب  ار  دوخ  بویعم ، ياهتشز  نیا  دیابیمن . یشیارآ 

. دوشیم
ضویف زا  اهگنـس  یهایـس  نآ  رد  يونعم  رون  رازهدـص  دراذـگیم و  رگیدـکی  يور  رب  ار  دـنچ  یهایـس  گنـس  لـالجلاوذ ، رداـق  نکیلو 

زا دنلامیم و  كاخ  گنـس و  نآ  رب  ور  دنوریم و  دناوخیم . دوخ  هاگرد  هب  بناوج  فارطا و  زا  ار  نایملاع  دیامرفیم و  هیبعت  یهانتمان 
هب هن  دـنتفریم  توقای  ریـس  هب  مدرم  تخاسیم  توقای  هناد  کی  زا  ار  هبعک  هناـخ  رگا  دـنربیم . یهاـنتمان  ياـههرهب  يونعم  ياـهرون  نآ 

. دشیمن رهاظ  شمکح  ذافن  يراوگرزب و  و  تومیال ، یح  نامرف 
رد نادنچ  دوخ  لالج  رون  زا  هدومرف و  ررقم  دوخ  صاخ  نابرقم  يارب  تنیز ، مک  هتخاسیب و  دوخ ، هاگراب  ناس  هب  اههاگراب  نآ ، زا  دعب 

نیمز نآ  شرف  ار  نیبج  دـنتفایم و  كاخ  رب  رایتخایب  دنـسریم  اهناتـسآ  نآ  هب  نوچ  توَخن  تکوش و  اب  ناهاشداپ  هک  هداد  هولج  اجنآ 
ياهـضیف اهرون و  هچ  اهراوید  رد و  نآ  رب  توقای  دیراورم و  الط و  ضوع  هب  هک  دنادیم  دشاب  یتریـصب  كدنا  هک  ار  یـسک  و  دننکیم .

. دنکیم هریخ  ار  اهلقع  هدید  هک  هتفر  راک  هب  یناحور 

اهنآ نأش  رد  دـجاسملا  ضرألا  یف  یتویب  نا  هدـینادرگ و  دوخ  ضیف  برق و  لحم  ار  اهنآ  هک  تسا  دـجاسم  شبرق ، ياههاگراب  زا  رگید 
يور رب  تمرکم  تزع و  دودنارز  ياهشرف  هداد  الج  ار  ناشتریـصب  هدید  هک  دوخ  ناتـسود  يارب  اهنآ  هنهک  ياهایروب  يور  رب  و  هدومرف ،

و تسا ، هتخورفا  ناشیا  يارب  تداـبع  ياـهبارحم  رد  تیادـه  رون و  ياهلعـشم  راـت  ياهبـش  رد  هدرتسگ و  تمحرم  فطل و  ناـینرپ  زخ و 
دنشورفیمن ناقاخ  رـصیق و  کلم  هب  ار  نآ  هنهک  يایروب  رات  کی  هک  تسا  هدینادرگ  ناشیلاع  ناکم  نآ  هب  لیام  نانچ  ار  ناشیا  ياهلد 

سنا و لحم  نآ  هب  ار  دوخ  زاب  ات  دـنریگیمن  رارق  دـشاب ، هدـش  ادـج  بآ  زا  هک  یهام  دـننام  دـنوشیم ، رود  یناـمز  یترورـض  هب  رگا  و 
. دنناسر تحار 

دنمهرهب رگیدکی  دیاوف  زا  و  دنیامنیم ، تاقالم  رگیدکی  اب  هک  تسا  نمؤم  ناردارب  تاقالم  عامتجا و  دـجاسم ، همیظع  دـیاوف  هلمج  زا  و 
. دنوشیم زیاف  تعامج  تلیضف  هب  رگیدکی  تکرب  هب  زامن  رد  و  دندرگیم ، رگیدکی  نیعم  یگدنب  هار  كولس  رد  و  دنوشیم ،

بترتم تیاغیب  دیاوف  نآ  رب  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  دیـس  ترـضح  دکؤم  ياهتنـس  زا  ندومن  ادا  تعامج  هب  ار  اهزامن  و 
کیدزن ردـق  نآ  لوصح  هب  شتجاح  دور  یهاشداپ  هاگرد  هب  اهنت  یـصخش  رگا  هک  تسا  رهاظ  هک  اریز  تسا . برقا  لوبق  هب  و  دوشیم ،

دـنور و ناشیا  هاـگرد  هب  رگیدـکی  اـب  هک  سک  دـنچ  هک  تسین  ناـگرزب  بأد  هک  تسا  مولعم  زین  نیا  و  دورب . ریثک  یعمج  اـب  هک  تسین 
. دننادرگرب مورحم  ار  نارگید  دننک و  لوبق  ار  وا  لمع  دشاب ، هتسیاش  یکی  لمع 
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ره زا  و  دراد ، جایتحا  حراوج  اضعا و  ریاس  نابز و  مشچ و  شوگ و  هب  دـنک ، ییاهنت  هب  هک  يراـک  اـی  يزاـمن  رد  یمدآ  هچناـنچ  اـضیا  و 
نم لماک  ناسنا ، دارفا  نیم  رد  نینچمه  دـیآیم ، لـمع  هب  بولطم  اـهنیا  عومجم  زا  و  دـیآیمن ، رگید  وضع  زا  هک  دـیآیم  يراـک  کـی 

و دراد ، تقر  یکی  و  دراد ، يراکزیهرپ  یکی  و  دراد ، ملع  یکی  دـنوشیم  عمتجم  اج  کی  رد  هک  یعمج  سپ  تسا . بایان  هوجولاعیمج 
ار دوخ  لمع  دـندش و  کیرـش  تدابع  رد  مه  اب  همه  نوچ  تافـص . ریاـس  نینچمه  و  دراد ، بلق  روضح  یکی  و  دراد ، یگتـسکش  یکی 

. تسا همیظع  دیاوف  ریاس  برق و  اعد و  تباجتسا  لوبق و  نآ  تیصاخ  هک  دسریم  مه  هب  ییازجالامات  نوجعم  دندرک ، یکی 
مه هب  یهار  رگیدـکی  هب  ار  اهلد  دوشیم و  رگیدـکی  زا  تـالامک  بسک  بجوم  تکرـش  نیا  هک  تسا  مولعم  راـبخا  هبرجت و  هب  اـضیا  و 

تقر هب  ار  همه  دشاب  دننک  زامن  رگیدکی  اب  هک  یتعامج  نایم  رد  یتقر  بحاص  کی  رگا  هک  تسا  هدش  رهاظ  هبرجت  هب  هچنانچ  دسریم .
. دروآیم

رب هک  دننکیمن  تئرج  هک  وا ، ياهرکشل  ناطیش و  ربارب  رد  دناهتـسارآ  هتـسب  فص  رکـشل  تیعمج ، نیا  هک  تسا  نآ  رگید  هدیاف  کی  و 
. دنوش طلسم  ناشیا 

. دنکیم اج  ناطیش  هک  دیراذگم  اهفص  نایم  رد  ياهنخر  هک : تسا  هدش  دراو  هچنانچ 
. دروخیم ار  هدنام  ادج  هلگ  زا  دنفسوگ  گرگ ، هک  دیتسیام  اهنت  فص  زا  ادج  هک : تسا  يورم  اضیا  و 

تعامج و تلیـضف  رد  ثیدـح  دـنچ  رکذ  هب  باب  نیا  رد  دـشکیم . لوط  هب  نخـس  اهنآ  رکذ  هب  تسا و  تیاهنیب  تعامج  زاـمن  دـیاوف  و 
: مییامنیم افتکا  بیقعت 

. نامسآ رد  تسا  هکئالم  ياهفص  دننام  نیمز  رد  نم  تما  فوفص  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
رد و  لاس . لهچ  تدابع  زا  دشاب  رتبوبحم  یلاعت  قح  دزن  یتعکر  ره  هک  تعکر  راهچ  تسیب و  اب  تسا  ربارب  تعامج  زامن  تعکر  کی  و 
رب ار  تمایق  ياهلوه  ادخ  دشاب  هتـشادرب  تعامج  يوس  هب  مدق  هک  ره  دیامن ، عمج  باسح  يارب  ار  نیرخآ  نیلوا و  یلاعت  قح  هک  يزور 

. دناسر تشهب  هب  ار  وا  دنک و  ناسآ  وا 
علاط باتفآ  ات  دـشاب  یهلا  رکذ  لوغـشم  بیقعت و  هب  دنیـشنب  درازگب و  تعاـمج  هب  ار  حبـص  زاـمن  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
هبرف بسا  ندـیود  هب  دـشاب  هار  لاـس  داـتفه  ياهجرد  ره  زا  هک  دـیامرف  تمارک  وا  هب  هجرد  داـتفه  سودرفلا  تنج  رد  یلاـعت  قح  دوـش ،

ات ياهجرد  ره  زا  هک  دـیامرف  اطع  وا  هب  هجرد  هاـجنپ  ندـع  تنج  رد  یلاـعت  قح  دروآ  اـج  هب  تعاـمج  اـب  ار  رهظ  زاـمن  هک  ره  و  وردـنت .
نادـنزرف زا  رفن  تشه  هک  دـشاب  نانچ  دـنکب  تعامج  اب  ار  رـصع  زامن  هک  ره  و  وردـنت . بسا  ندـیود  هب  دـشاب  هار  لاس  هاـجنپ  ياهجرد 

وا يارب  لوبقم  هرمع  کی  روربَم و  جح  کی  باوث  دنکب  تعامج  هب  ار  ماش  زامن  هک  یـسک  و  دـشاب . هدرک  دازآ  یگدـنب  زا  ار  لیعامـسا 
. دنیامرف اطع  وا  هب  ردق  بش  تدابع  باوث  دنکب  تعامج  هب  ار  نتفخ  زامن  هک  ره  و  دوش . هتشون 

هب دـشاب و  امـش  ناهانگ  هرافک  هک  یلمع  رب  منک  تلـالد  ار  امـش  دـیهاوخیم  هک : دومرف  هباحـص  هب  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 
؟ دنادرگ هدایز  ار  امش  تانسح  یلاعت  قح  نآ  ببس 

راظتنا و  اهدجـسم ، يوس  هب  نتـشادرب  ماگ  رایـسب  و  تدـش ، يراوشد و  اب  نتخاـس  لـماک  ار  وضو  هک : دومرف  هللا . لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ :
و دیامن ، ادا  تعامج  هب  ناناملـسم  اب  دجـسم  رد  ار  زامن  و  دیآ ، نوریب  وضو  اب  دوخ  هناخ  زا  امـش  زا  هک  ره  و  زامن . زا  دـعب  زامن  ندیـشک 
. تسرف تمحر  وا  رب  نک و  محر  ار  وا  ادنوادخ  زرمایب . ار  وا  ادنوادخ  هک : دننک  اعد  وا  يارب  زا  هکئالم  دربب ، رگید  زامن  راظتنا  دنیشنب و 

ندش رضاح  رد  و  دنشاب ، وا  تماما  هب  یضار  و  ناشیا ، تصخر  هب  دنکب  یتعامج  يزامنـشیپ  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
هک نآیب  دیامرف  اطع  وا  هب  تعامج  نآ  باوث  لثم  یلاعت  قح  دروآ ، اج  هب  ناشیا  لاح  قفاوم  وکین  زامن  و  دیامن ، لادتعا  تیاعر  زامن  هب 

رازهداتفه درادرب  هک  یماگ  ره  هب  تعاـمج ، زاـمن  يارب  دورب  يدجـسم  يوس  هب  دوخ  ياـپ  هب  هک  ره  و  دوش . مک  يزیچ  ناـشیا  باوث  زا 
رب کلم  رازه  داتفه  یلاعت  قح  دریمب  هک  دشاب  لمع  نیا  رب  رگا  و  دننک ، دنلب  شیارب  هجرد  رازهداتفه  و  دنـسیونب ، شلمع  همان  رد  هنـسح 
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. دوش ثوعبم  شربق  زا  ات  دنیامن  رافغتسا  وا  يارب  زا  و  دنشاب ، وا  سنوم  ربق  ییاهنت  رد  و  دننک ، تدایع  ار  وا  ربق  رد  هک  دیامرف  لکوم  وا 
رد وضو  نتخاس  لماک  دنوشیم : تاجرد  عفر  ثعاب  هک  تسا  زیچ  هس  هک : دومرف  تیـصو  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

. تعامج ياهزامن  تهج  هب  نتشادرب  مدق  زور  بش و  رد  و  زامن ، زا  دعب  زامن  ندیشک  راظتنا  و  درس ، ياوه 
ناـگیاسمه رب  دومن  طرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

رما ای  دننک  كرت  ار  لمع  نیا  ای  دنوشیمن ، رـضاح  تعامج  زامن  هب  هک  یعمج  هک : دومرف  و  دـنوش . رـضاح  تعامج  زامن  هب  هک  دجـسم 
ار ناشیا  ياههناخ  دشاب  هدشن  رـضاح  زامن  هب  هک  ره  هک  متـسرفیم  ار  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دیوگب و  هماقا  ناذا و  هک  ار  نذؤم  منکیم 

. ناشیا اب  دنازوسب 
زا يرذعیب  و  دجسم ، رد  دونشب  ار  تعامج  ناذا  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

. دشاب هتشاد  نتشگرب  هدارا  هک  نآ  رگم  تسا  قفانم  وا  دور ، رد  هب  دجسم 
امـش دـیامن  ادا  تعامج  اب  ار  هناـگجنپ  ياـهزامن  هک  ره  هک : تسا  يورم  هیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دییامن لوبق  ار  وا  تداهش  دیربب و  وا  هب  کین  نامگ 
نانچ دـنک  ملظ  وا  رب  هک  ره  و  تسادـخ ؛ ناما  رد  سپ  دـنکب ، تعامج  اـب  ار  نتفخ  حبـص و  زاـمن  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا هتسکش  ار  ادخ  نامیپ  دنکشب  ار  وا  نامیپ  هک  ره  و  تسا ؛ هدرک  ملظ  ادخ  رب  هک  تسا 
. تساهنت زامن  جنپ  تسیب و  ربارب  تعامج  زامن  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 

ناریاز هلمج  زا  وا  زامن ، زا  دعب  دشک  زامن  راظتنا  هک  یـسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دیامرف اطع  دبلطب  وا  زا  هچنآ  دراد و  یمارگ  ار  دوخ  ریاز  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  تسادخ و 

يارب تسا  ندرک  اهرفـس  زا  هداـیز  يزور  رد  شریثأـت  نآ  هک  باـتفآ  عولط  حبـص و  عوـلط  نیباـم  رد  دـییامن  يزور  بلط  هک : دوـمرف  و 
. تراجت

نک دای  ارم  مدآ  دنزرف  يا  هک : دیامرفیم  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. مروآرب ار  وت  تاجاح  منک و  تیافک  ار  وت  تامهم  نم  ات  تعاس ، کی  رصع  زامن  زا  دعب  و  تعاس ، کی  حبص  زامن  زا  دعب 

یلاعت قح  دیآرب  باتفآ  ات  دشاب  لوغشم  ادخ  دای  هب  دنیشنب و  دوخ  زامن  ياج  رد  حبـص  زامن  زا  دعب  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
ار شناـهانگ  دـیامرف و  تمارک  وا  هب  مارحلا  هللاتـیب  جـح  باوـث  هـک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دـنادرگ . روتـسم  مـنهج  شتآ  زا  ار  وا 

. دزرمایب
بجاو امـش  رب  اهتعاس  نیرتهب  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. اهزامن زا  دعب  ندرک  اعد  هب  داب  امش  رب  سپ  تسا . هدینادرگ 
يزور یتدایز  بجوم  رـصع  زامن  حبـص و  زاـمن  زا  دـعب  ندـناوخ  بیقعت  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 

. تسا
. تسه باجتسم  ياعد  کی  هتبلا  زامن  ره  زا  دعب  ار  یمدآ  هک : تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

دراو رایـسب  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  لوسر و  ترـضح  زا  صوصخم  تابیقعت  و  تسا ، رایـسب  بیقعت  تلیـضف  رد  ثیداحا  هک  نادـب 
دناد هک  يرکذ  ره  ندـناوخ و  نآرق  دـباین  ار  اهنآ  هک  یـسک  و  دـننک . تموادـم  اهنآ  رب  دـنیامن و  لیـصحت  ار  اهنآ  هک  دـیاب  تسا . هدـش 

. اهزامن زا  دعب  دبلطب  ادخ  زا  ار  دوخ  بلاطم  تاجاح و  دناد ، هک  یتغل  ره  هب  و  دراد ، بیقعت  باوث  ندناوخ ،

عرو اوقت و  رد 
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امنا لج : زع و  هللا  لوقی  لبقتی ؛ لمع  لقی  فیک  و  يوقتلاب . لمع  لقی  هناف ال  لمعلاب . کنم  امامتها  دـشأ  يوقتلاـب  لـمعلاب  نک  رذاـبأ  اـی 
. نیقتملا نم  هللا  لبقتی 

و هبرشم ، نیأ  نم  و  همعطم ، نیأ  نم  ملعیف  هکیرـش . کیرـشلا  هبـساحم  نم  دشأ  هسفن  بساحی  یتح  نیقتملا  نم  لجرلا  نوکی  رذابأ ال  ای 
. مارح نم  مأ  کلذ  لح  نمأ  هسبلم ؛ نیأ  نم 

. رانلا هلخدأ  نیأ  نم  لج  زع و  هللا  لابی  مل  لاملا ، بستکا  نیأ  نم  لابی  مل  نم  رذابأ  ای 
. لج زع و  هللا  قتیلف  سانلا ، مرکأ  نوکی  نأ  هرس  نم  رذابأ  ای 

. افوخ هل  مکدشأ  هللا  باذع  نم  مکاجنأ  و  هل ؛ مکاقتأ  لج  زع و  هللادنع  مکمرکأ  و  هلارکذ ؛ مکرثکأ  هؤانث  لج  هللا  یلا  مکبحأ  نا  رذابأ  ای 
. ههبشلا یف  لوخدلا  نم  افوخ  هنم ، یقتی  يذلا ال  ءیشلا  نم  لج  زع و  هللا  نوقتی  نیذلا  نیقتملا  نا  رذابأ  ای 

. ناءرقلل هتوالت  همایص و  هتولص و  تلق  نا  و  هللا ، رکذ  دقف  لج ، زع و  هللا  عاطأ  نم  رذابأ  ای 
. هعاطلا هسأر  و  عرولا ، نیدلا  لصأ  رذابأ  ای 

. عرولا مکنید  ریخ  و  سانلا . دبعأ  نکت  اعرو  نک  رذابأ  ای 
الا مکعفنی  ام  راتوألاک ، اونوکت  یتح  متمـص  و  ایانحلاک ، اونوکت  یتح  متیلـص  ول  مکنأ  ملعا  و  هدابعلا . لضف  نم  ریخ  ملعلا  لضف  رذابأ  اـی 

. عروب
. اقح هللا  ءایلوأ  مه  ایندلایف  دهزلا  عرولا و  لهأ  نا  رذابأ  ای 

تـسین كدـنا  هک  یتسرد  هب  نآ . يرایـسب  لمع و  لصا  هب  وت  مامتها  زا  دـشاب  هدایز  اوقتاب  لـمع  هب  وت  ندرک  ماـمتها  هک  دـیاب  رذوبا  يا 
قح هچنانچ  تسا  لوبقم  اوقت  اب  لمع  و  دشاب . یهلا  هاگرد  لوبقم  هک  یلمع  دشاب  كدنا  هنوگچ  و  دشاب . يراکزیهرپ  اوقت و  اب  هک  یلمع 

. ناراکزیهرپ نایقتم و  زا  رگم  ار ] اهلمع   ] دیامرفیمن لوبق  ادخ  هک : دیامرفیم  یلاعت 
ار دوخ  کیرش  لام ، رد  یکیرش  هک  ياهبساحم  زا  رتتقد  هب  رتدیدش و  دنکن  دوخ  سفن  هبـساحم  ات  دوشیمن  نایقتم  زا  یمدآ  رذوبا  يا 
زا شندـیماشآ  و  دـسریم ، مه  هب  اجک  زا  شکاروخ  هک  دـنادب  دوش و  هاگآ  دوخ  لاوحا  زا  سفن  هبـساحم  ببـس  هب  هک  نآ  اـت  دـنکیم .

. دشاب لالح  همه  اهنیا  هک  دنک  یعس  سپ  مارح . زا  ای  دسریم  مه  هب  لالح  زا  ایآ  دسریم . وا  هب  اجک  زا  شششوپ  و  تساجک ،
لخاد اجک  زا  ار  وا  هک  دنکن  اورپ  یلاعت  قح  دشاب  هتشادن  اورپ  مارح  زا  و  دنکیم ، بسک  اجک  زا  ار  شلام  دنکن  اورپ  هک  یسک  رذوبا  يا 

. دنک منهج 
. دزیهرپب ادخ  زا  دنک و  دوخ  هشیپ  ار  اوقت  سپ  دشاب ، مدرم  نیرتیمارگ  دهاوخ  هک  یسک  رذوبا  يا 

یـسک یلاعت  هناحبـس و  قح  دزن  امـش  نیرتیمارگ  و  دنک ؛ دای  رتشیب  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  الع  لج و  قح  دزن  امـش  نیرتبوبحم  رذوبا  يا 
. دشاب هتشاد  رتشیب  ادخ  سرت  هک  تسا  رتشیب  یهلا  باذع  زا  شتاجن  امش  زا  یسک  و  دنک ؛ رتشیب  ادخ  يارب  زا  يراکزیهرپ  هک  تسا 

لالح تسین و  مزال  بانتجا  اهنآ  زا  هک  ییاهزیچ  ندش  بکترم  زا  دنیامنیم  زارتحا  دنسرتیم و  ادخ  زا  هک  دنایتعامج  نایقتم  رذوبا  يا 
. دنوش لخاد  ههبش  رد  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  تسا ،

ره تسا  هدرک  رایـسب  ادـخ  رکذ  ادـخ و  دای  هک  قیقحت  هب  سپ  تامرحم ، كرت  تاعاط و  لعف  رد  دـنکیم  ادـخ  تعاطا  هک  ره  رذوبا  يا 
. دشاب مک  شنآرق  توالت  هزور و  زامن و  دنچ 

. تسادخ تعاط  نید  رس  و  تسا ، تامرحم  كرت  عرو و  نید  لصا  رذوبا  يا 
. تسادخ تایهنم  زا  عرو  امش  نید  لامعا  نیرتهب  یشاب . مدرم  نیرتدباع  ات  شاب  عرو  بحاص  رذوبا  يا 

ردق نآ  و  دیوش ، مخ  نامک  دننام  هک  دینک  زامن  ردق  نآ  رگا  هک  نادـب  و  تدابع . تلیـضف  زا  تسا  رتهب  هدایز و  لمع  تلیـضف  رذوبا  يا 
. عرو اب  رگم  درک  دهاوخن  عفن  امش  هب  دیوش ، کیراب  نامک  هز  دننام  هک  دیرادب  هزور 
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. دنیادخ ناتسود  ایلوا و  یتسار ، قح و  هب  ناشیا  دناهدرک  رایتخا  ایند  كرت  دهز و  دناهدیزرو و  تامرحم  زا  عرو  هک  نآ  رذوبا  يا 
. تسا تاعاط  لوبق  طیارش  زا  میظع  طرش  کی  و  تسا ، تاداعس  عیمج  هیامرس  اوقت  هک  نادب 

ترخآ رد  هچ  ره  زا  تسا  نتـشاد  هاگن  ندومن و  تظفاـحم  ار  دوخ  حالطـصا ، رد  اوقت  و  تسا . هدرک  تلـالد  نآ  رب  نآرق  صن  هچناـنچ 
. دناسر یمدآ  هب  ررض 

: تسا رایسب  نآ  بتارم  و 
. تسین حیحص  یتدابع  یلمع و  چیه  هبترم ، نیا  نودب  و  دوشیم ، منهج  رد  دولخ  بجوم  هک  تسا  رفک  كرش و  زا  اوقت  لوا ، هبترم 

. تسا تابجاو  عیمج  كرت  زا  تامرحم و  عیمج  زا  اوقت  میود ، هبترم 
ریغ هجوتم  هک ، ياهبترم  هب  اـت  ددرگیم  لـماک  جـیردت  هب  هبترم  نیا  و  تسا . تابحتـسم  كرت  زا  تاـهورکم و  لـعف  زا  اوقت  میـس ، هبترم 

. تسا هبترم  نیا  یفانم  ندش ، یقیقح  دوبعم 
رتلماک بتارم  نیا  رد  یمدآ  دـنچ  ره  و  دـنالیخد . لمع  لوبق  لاـمک و  رد  دنالمتـشم -  رایـسب  بتارم  رب  کـی  ره  هک  هبترم -  ود  نیا  و 

شلاـمعا رب  رتـشیب  هنـسح  قـالخا  هب  فاـصتا  تفرعم و  تبحم و  برق و  زا  راـثآ  دـیاوف و  ددرگیم و  رتـکیدزن  لوبق  هب  شلمع  دوـشیم 
راوازـس هچنانچ  دیزیهرپب  ادـخ  زا  هتاقت : قح  هللا  اوقتا  هک : تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنآ  تسا  هراشا  رخآ  هبترم  نیا  هب  و  دوشیم . بترتم 

. تسا يراکزیهرپ  اوقت و 
، تاهبـش تامرحم و  كرت  رب  یهاگ  و  دننکیم ، قالطا  تامرحم  كرت  رب  ار  عرو  یهاگ  و  اوقت . هب  تسا  کیدزن  ینعم  بسح  هب  عرو  و 

. دننکیم قالطا  زین  اوقت  یناعم  رب  یهاگ  و 
هک تسا  نآ  يراکزیهرپ  اوقت و  هک : دومرف  ترضح  هتاقت . قح  هللا  اوقتا  هک : هیآ  نیا  ریسفت  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
وا تمعن  رکـش  و  دننکن ، شومارف  یلاح  چیه  رد  ار  ادـخ  و  دنـشاب ، ادـخ  دای  رد  هتـسویپ  و  دـننکن ، وا  تیـصعم  دـنیامن و  تعاطا  ار  ادـخ 

. دننکن نارفک  دنیامن و 
؟ تسا لامعا  نیرتهب  لمع  مادک  هک : دندیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  و 

. يراکزیهرپ اوقت و  هک : دومرف 
اوقتیب هک  يرایـسب  لمع  زا  تسا  رتهب  دـشاب  اوقت  اب  هک  یلمع  كدـنا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

هب دنکیم و  ماعطا  رایـسب  ماعط  هک  یـصخش  لثم  هک : دومرف  دشاب ؟ اوقتیب  هک  يرایـسب  یلمع  دوشیم  هنوگچ  هک : دیـسرپ  يوار  دـشاب .
نیا دوشیم . بکترم  دوش  رـسیم  ار  وا  یمارح  رگا  اما  دـنیآیم . شاهناخ  هب  ناـنامهیم  هتـسویپ  دـنکیم و  ناـسحا  یکین و  شناـگیاسمه 
نوچ اما  دنکیمن ، تاریخ  ناسحا و  ماعط و  زا  دنکیم  وا  هک  ردق  نآ  هک  تسا  نآ  اوقت  اب  كدنا  لمع  و  اوقت . نودـب  حـلاص  لمع  تسا 

. دوشیمن نآ  لخاد  دش  هدوشگ  وا  رب  مارح  ياهرد  زا  يرد 
ار امـش  اـهلاس  زا  دـعب  نم  هک : دومن  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  دیعـس  نب  ورمع  هک : تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و 
اوـقت و هـب  مـنکیم  تیـصو  ار  وـت  هـک : دوـمرف  ترـضح  میاـمن . لـمع  نآ  هـب  هـک  دـییامرفب  یتیـصو  ارم  مهاوـخیم  مـنکیم . تمزـالم 

عرو اب  رگم  دنکیمن  عفن  تدابع  رد  مامتها  هک  نادب  و  تادابع . رد  ندومن  مامتها  یعس و  و  ادخ ، تایهنم  زا  ندومن  عرو  و  يراکزیهرپ ،
. يراکزیهرپ و 

. عرو هب  ار  دوخ  نید  دینک  ظفح  دیزیهرپب و  ادخ  زا  هک : دومرف  رگید  ترضح  رد  و 
هب رگم  هعیفر  تاـجرد  اـهباوث و  زا  تسا  یلاـعت  قح  دزن  هچنآ  هب  دیـسر  ناوتیمن  هک  عرو  هب  داـب  امـش  رب  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. عرو
. تسا عرو  اهتدابع  نیرتراوشد  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
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رفعج تعباتم  هک  یـسک  امـش  نایم  رد  تسا  مک  رایـسب  هچ  هک : دومرف  حابـصلایبا  هب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
زا باوث  دیما  دنک و  تدابع  شراگدیرفآ  قلاخ و  يارب  زا  و  دشاب ، میظع  دیدش و  شعرو  هک  یـسک  رگم  تسین  نم  باحـصا  زا  دـیامن .

. دنانم باحصا  تعامج  نیا  دشاب . هتشاد  وا 
مارح وت  رب  هچنآ  زا  نک  بانتجا  مدآ  دنزرف  يا  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 

. یشاب مدرم  نیرتراکزیهرپ  ات  ماهدینادرگ 
مارح ادـخ  هک  ییاهزیچ  زا  دزیهرپب  هک  یـسک  دومرف : تسیک ؟ نامدرم  زا  عرو  بحاص  هک : دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

. تسا هدرک 
شهاوـخ هدارا و  دــیامن و  تعباـتم  ار  اـم  رماوا  عـیمج  هـک  نآ  رگم  میرامــشیمن  نمؤـم  ار  یمدآ  اـم  هـک : دوـمرف  رگید  ثیدــح  رد  و 

تمحر دروم  ات  دینادرگ  دوخ  تنیز  ار  عرو  سپ  تسا . يراکزیهرپ  عرو و  ام  رما  هدارا  تعباتم و  هلمج  زا  و  دشاب . هتـشاد  ام  ياههدومرف 
. دنادرگ هبترمدنلب  ار  امش  ادخ  ات  دینکب  دوخ  زا  ام  نانمشد  رکم  دیک و  عفد  عرو  هب  و  دیدرگ . یهلا 

نیرتدـباع و  دـنک . زارتحا  ههبـش  زا  دـیامن و  فقوت  اهههبـش  دزن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتعرو  بحاص  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دیامن كرت  ار  مارح  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدهاز  و  دروآ . لمع  هب  وکین  دراد و  اپرب  ار  یهلا  تابجاو  ضیارف و  هک  تسا  یسک  مدرم 

. دیامن كرت  ار  ناهانگ  هک  تساک  یسک  مدرم  نیرتدباع  و 
تناعتـسا و  دـیامن ، لمع  ام  لامعا  هب  هک  دـیاب  دراد  تسود  ار  اـم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 

. تسا عرو  تسج  ناوت  تناعتسا  وا  هب  ترخآ  ایند و  رما  رد  هک  يزیچ  رتهب  هک  یتسرد  هب  عرو . هب  دیوج 
. تسا یهلا  مراحم  زا  عرو  یتمعن ، ره  رکش  هک : دومرف  و 

ام هک  تسا  ینید  عرو  هک  یتسرد  هب  تاهبش . تامرحم و  كرت  عرو و  هب  داب  امش  رب  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
بعت هب  ار  ام  سپ  دوخ . نایعیـش  نایلاوم و  زا  مییاـمنیم  هدارا  ار  نآ  و  مینکیم ، تداـبع  نآ  هب  ار  ادـخ  و  میـشابیم ، نآ  مزـالم  هتـسویپ 

. امش تعافش  دشاب  راوشد  ام  رب  دیوش و  تامرحم  بکترم  هک  نیا  هب  دوخ  تعافش  رد  دیزادنیم 

مشخ ندروخ  ورف  يرابدرب و  ملح ، رد 

لج زع و  هللا  مرح  امع  هزجحی  عرو  لاق : یمأ ؟-  یبأ و  كادـف  ثالثلا -  ام  و  تلق : رـسخ . دـقف  ثالثب  همایقلا  موی  تأی  مل  نم  رذاـبأ  اـی 
. سانلا هب  يرادی  قلخ  و  هیفسلا ، لهج  هب  دری  ملح  و  هیلع ،

هچ تلـصخ  هس  نآ  هک : تفگ  رذوبا  تسا . راکنایز  رـساخ و  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  تلـصخ ، هس  اب  دیاین  تمایق  زور  رد  هک  ره  رذوبا  يا 
مارح وا  رب  یلاعت  قح  هک  ییاهزیچ  ندـش  بکترم  زا  دوش  عناـم  ار  وا  هک  یعرو  هک : دومرف  داـب ؟ وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تساهتلـصخ ،
نادب مدرم . اب  دیامن  ارادم  نآ  هب  هک  یقلخ  و  ار ؛ نادرخیب  تهافـس  تلاهج و  دـیامن  عفد  دـنک و  در  نآ  هب  هک  یملح  و  تسا ؛ هدـینادرگ 

هللا تاولـص  همئا  ناربمغیپ و  تافـص  زا  ندومن ، وفع  مدرم  ياهیدب  اهیدـنت و  زا  ندروخورف و  ار  دوخ  مشخ  ندومن و  يرابدرب  ملح و  هک 
. تسا هداد  تداهش  هلیمج  تافص  نیا  یکین  نسح و  رب  عرش  لقع و  و  تسادخ . ناتسود  مهیلع و 

هب ار  امش  مهد  ربخ  دیهاوخیم  هک : دندومرف  يا ] ] هبطخ رد  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
ناسحا و  دنک ، عطق  امش  زا  هک  یسک  اب  دینک  یکین  هلص و  و  دنک ، ملظ  امـش  رب  هک  یـسک  زا  دییامن  وفع  ترخآ ؟ ایند و  ياهقلخ  نیرتهب 

. دنادرگ مورحم  ار  امش  هک  یسک  هب  اطع  و  دنک ، يدب  امش  اب  هک  یسک  اب  دینک 
عمج نیمز  کی  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  یلاعت  قح  تمایق  زور  رد  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 
؟ امش لضف  دوب  زیچ  هچ  هک : دنیوگ  ناشیا  هب  هکئالم  دنزیخرب . مدرم  زا  یهورگ  سپ  لضف ؟ لها  دنیاجک  هک : دنک  ادن  يدانم  دیامن ،
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زا میدومنیم  وفع  و  درکیم ، مورحم  ار  ام  هک  یسک  هب  میدرکیم  اطع  و  درکیم ، عطق  ام  زا  هک  یـسک  اب  میدرکیم  هلـص  ام  هک : دنیوگ 
. دیوش تشهب  لخاد  دیتفگ : تسار  هک : دنیوگ  ناشیا  هب  سپ  درکیم . ملظ  ام  اب  هک  یسک 

. تبوقع رب  ینامیشپ  زا  تسا  رتناسآ  رتهب و  ندروخ  وفع  رب  ینامیشپ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
مرب و ورف  هک  یمـشخ  هعرج  زا  تسین  رتبوبحم  نم  دزن  ياهعرج  چـیه  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 

. منکن تافاکم  نآ  هب  ار  شبحاص 
وت ردـپ  مشچ  ینـشور  یلاحـشوخ و  بجوم  زیچ  چـیه  هک : دوـمرفیم  مردـپ  هک : دوـمرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  و 

. تسا ربص  شتبقاع  هک  یمشخ  هعرج  دننام  دوشیمن 
ایند و رد  ار  وا  تزع  یلاعت  قح  هک  نآ  رگم  دروخیمن  ورف  ار  دوخ  مشخ  ياهدنب  چیه  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

وفع دـنروخیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یتعامج  نآ  هک : یتعامج  حدـم  ماـقم  رد  تسا  هدومرف  یلاـعت  قح  و  دـنادرگیم . داـیز  ترخآ 
تمارک مـیظع  باوـث  ترخآ  رد  تزع ، نآ  رب  هداــیز  ار  وا  یلاــعت  قـح  و  ار . ناراــکوکین  درادیم  تـسود  ادــخ  و  مدرم . زا  دــننکیم 

. دیامرفیم
رد یلاعت  قح  دشاب  هتشاد  ماقتنا  رب  تردق  دروخ و  ورف  ار  یمشخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 

. يدونشخ اضر و  نامیا و  ینمیا و  زا  دنک  رپ  ار  وا  لد  تمایق 
هک یتـسرد  هب  دوخ . رب  ادـخ  تمعن  نانمـشد  روج  رب  نک  ربـص  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  ياهدنـس  هب  و 

. ینک ادخ  تعاطا  وا  قح  رد  وت  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  دنکیم  ادخ  تیصعم  وت  قح  رد  هک  یسک  يارب  زا  یتافاکم 
ار وا  بضغ ، ماـگنه  رد  شملح  یـسک  ارم  دـیآیم  شوخ  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 

رابدرب ملح  بحاص  يایح  بحاص  درادیم  تسود  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و  دـبایرد .
و تسا ، هدرکن  زیزع  ییوخدـنت  تلاـهج و  هب  ار  یـسک  زگره  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و  ار .

. تسا هدرکن  لیلذ  يرابدرب  ملح و  هب  ار  یسک  زگره 
و رادب . ملح  رب  ار  دوخ  یشابن  ملح  بحاص  رگا  و  یمدآ . روای  نیعم و  تسا  سب  ملح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
يدـنت و تهافـس و  هک  یکی  نآ  هب  دـنوشیم و  لزان  کلم  ود  دوشیم  ياهعزاـنم  سک  ود  ناـیم  رد  نوچ  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد 
و تفای . یهاوخ  ار  دوخ  ياههتفگ  يازج  بیرقنع  و  یتفگ . ار  هچنآ  يراوازـس  دوخ  یتفگ و  یتفگ و  هک : دـنیوگیم  هدرک  ییوگهزره 

ماـمتا هب  ار  دوخ  ملح  رگا  دـیزرمآ  دـهاوخ  ار  وت  ادـخ  يدوز  هب  و  يدرک . ربص  يدرک و  ملح  دـنیوگیم : هدرک  ملح  هک  يرگید  نآ  هب 
ناـبتاک هب  ار  ناـشیا  دـنوریم و  ـالاب  هب  کـلم  ود  نآ  تفگ ، باوـج  ار  وا  ياـههزره  درک و  ملح  كرت  مه  يرگید  نآ  رگا  و  یناـسرب .

. دنراذگیم لامعا 
. دنک ملظ  ام  رب  هک  یسک  زا  مینکیم  وفع  هک  تسا  نآ  ام  تورم  هک  میایتیب  لها  ام  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

وت قح  رد  مدرم  هاگره  هک : دومرف  تحیصن  ییحی  ترضح  هب  یسیع  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  و 
، دشابن وت  رد  هک  دنیوگ  يدـب  رگا  و  نک . رافغتـسا  هانگ  نآ  زا  دـناهدروآ ؛ وت  دای  هب  ار  یهانگ  هک  نادـب  دـشاب ، وت  رد  هک  دـنیوگب  يدـب 

. تسا هدش  هتشون  یباوث  وت  يارب  زا  وت  بعتیب  هک  نادب 
عیضو و زا  هبترم ، دنلب  فیرش و  دنشکن : ماقتنا  سک  هس  زا  دیابیم  هک  دناسک  هس  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

. رادرکدب رجاف و  زا  راکوکین ، حلاص و  و  درخیب ؛ هیفس و  زا  رابدرب ، میلح و  و  هبترم ؛ نود 
يوحن ره  هب  دیامن  جیوزت  نیعلاروح  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دنشاب  هک  ره  رد  هک  تسا  تلصخ  هس  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 

كرت ادخ  يارب  زا  دوش و  رـسیم  ار  وا  یمارح  لام  هک  یـصخش  و  ادخ ، هار  رد  ریـشمش  رب  ندرک  ربص  و  مشخ ، ندروخ  ورف  دـهاوخ : هک 
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. دیامن
هک یسک  تسا . هدینادرگ  لماک  دوخ  رد  ار  نامیا  ياهتلـصخ  وا  دنـشاب ، هک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  هس  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
دنک تشهب  لـخاد  ار  وا  یلاـعت  قح  درذـگب  مدرم  ریـصقت  زا  دـنک و  وفع  و  ادـخ ، يارب  زا  دـناشن  ورف  ار  دوخ  مشخ  و  ملظ ، رب  دـنک  ربص 

(. دنامیظع هلیبق  ود  هک   ) رَضُم هعیبر و  لثم  رد  دنک  تعافش  و  باسحیب ،
ماگنه رد  سرت و  ماگنه  رد  شهاوخ و  ماگنه  رد  دراد  هاگن  ار  دوخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 

. دنادرگ مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  ندب  یلاعت  قح  بضغ ،
زا تسین و  نم  زا  دنشابن  وا  رد  تلصخ  هس  نیا  هک  ره  هک  تسا  تلـصخ  هس  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
در نآ  هب  هک  یملح  هک : دومرف  تسیچ ؟ اهتلصخ  نآ  هک : دندیسرپ  تسین .) ادخ  صلاخ  هدنب  نم و  هدیدنـسپ  تما  هک  ینعی   ) تسین ادخ 

باـکترا زا  دوـش  عناـم  ار  وا  هک  یعرو  و  دـیامن ، شیعت  مدرم  ناـیم  رد  نآ  هـب  هـک  یکین  قـلخ  و  ار ، نـالهاج  يدرخیب  تلاـهج و  دـنک 
. ادخ ياهتیصعم 

. دنادرگ زیزع  ار  امش  یلاعت  قح  ات  دینک  وفع  سپ  تسا . تزع  یتدایز  بجوم  مدرم  زا  ندرک  وفع  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
هدـش عقاو  وا  رب  هک  یملظ  زا  هک  ره  و  دـنک . ناـمیا  زا  رپ  ار  شلد  یلاـعت  قح  درب  ورف  ار  یمـشخ  هک  ره  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دنادرگ زیزع  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دیامن ، وفع  دشاب ،
: هک دومرف  دنرتاناوت ؟ رتیوق و  قلخ  زا  کی  مادک  هک : دندیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 

. دیاین بضغ  هب  زگره  هک  ره  هک : دومرف  تسیک ؟ مدرم  نیرترابدرب  هک : دندیسرپ  تسا . رترابدرب  رتمیلح و  هک  ره 
رتـشیب تبوقع  رب  شتردـق  هک  تسا  یـسک  ندرک  وفع  هب  مدرم  نیرتراوازـس  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. دروخ ورف  رتشیب  ار  دوخ  مشخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتشیدنارود  و  دشاب .
یب ینک  وفع  هک  تسا  نآ  دارم  هک : تسا -  هدومرف  رما  نآ  هب  یلاعت  قح  هک  لیمَج -  حفَص  ریسفت  رد  تسا  لوقنم  هربتعم  ياهدنـس  هب  و 

. ار مرج  بحاص  ینک  باتِع  هک  نآ 
: هک دومن  لاؤس  یلاعت  قح  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
رد میامنیم  تناـعا  ار  وا  هک : دومرف  وت ؟ ياـضر  هار  رد  ناـشیا  مانـشد  مدرم و  رازآ  رب  دـیامن  ربص  هک  یـسک  يازج  تسا  زیچ  هچ  یهلا 

. تمایق زور  ياهلوه 
حبص نوچ  هک : دومرف  یحو  شناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

ار مراهچ  و  نک ، لوبق  ار  میـس  و  ناشوپب ، ار  نآ  ینیبیم  هک  ار  میود  و  روخب ، ار  نآ  دیآیم  ترظن  نآ  هب  هک  يزیچ  لوا  يوریم  نوریب 
. زیرگب مجنپ  زا  و  نکم ، دوخ  زا  سویأم 

ار نیا  تسا  هدومرف  یلاـعت  قح  هک  دـش  رکفتم  داتـسیا و  دـیامنیم . شربارب  رد  هک  دـید  ار  یمیظع  هوک  دـمآ ، نوریب  دـش و  حبـص  نوچ 
سپ مشاب . هتـشادن  نآ  تقاط  نم  هک  يزیچ  هب  دنکیمن  رما  ارم  یلاعت  قح  هتبلا  هک  درک  هشیدنا  دوخ  اب  نآ  زا  دعب  دنام . ناریح  و  مروخب .

هب ار  نآ  دیـسر  نآ  دزن  هب  نوچ  ات  دـشیم ، رتکچوک  هوک  نآ  تفریم  رتکیدزن  دـنچ  ره  دروخب . ار  نآ  هک  دـش  هناور  هوک  نآ  بناج  هب 
. دوب هتفاین  زیچ  چیه  زا  زگره  هک  تفای  نآ  زا  تذل  ردق  نآ  دروخ  نوچ  دروخ . ار  نآ  تفای . ياهمقل  ردق 

. دش هناور  درک و  ناهنپ  كاخ  رد  ار  نآ  دـنک و  يوگ  دـناشوپب  ار  نآ  دوب  هدـش  رومأم  نوچ  دـید . ییالط  تشت  تفر . هار  ياهراپ  رگید 
يراـک ارم  رگید  مدرک . دوب  هدومرف  ادـخ  هچنآ  تفگ : هدـش . رهاـظ  هداـتفا و  نوریب  كاـخ  زا  تشت  نآ  هک  دـید  درک  رظن  بقع  هب  نوچ 

. تسین
یلاعت قح  نوچ  دروآ . هانپ  وا  هب  غرم  و  هدومن ، غرم  نآ  راکـش  دصق  دـیآیم و  يزاب  شبقع  زا  هک  دـید  ار  یغرم  تفر  هار  ياهراپ  نوچ 
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زا ارم  راکـش  تفگ : دیـسر و  بقع  زا  زاب  سپ  دـش . وا  نیتسآ  لخاد  غرم  اـت  دوشگ  ار  دوخ  نیتسآ  دـنک  لوبق  ار  نآ  هک  دوب  هدومرف  رما 
ياهراپ دنادرگن  سویأم  ار  نآ  هک  دوب  هدومرف  رما  یلاعت  قح  نوچ  مودیم . راکش  نیا  یپ  زا  هک  تسا  زور  دنچ  نم  و  یتفرگ ، نم  تسد 

. دنکفا نآ  دزن  دیرب و  ار  دوخ  نار  تشوگ  زا 
. تشگرب تخیرگ و  دزیرگب  نآ  زا  هک  دوب  هدش  رومأم  نوچ  دید . ار  ياهداتفا  مرک  هدیدنگ  رادرم  تشوگ  تفر  هار  رگید  ياهراپ  نوچ 

؟ دوب هچ  اهنآ  هک  یتسناد  يدرک . يدوب  هدش  رومأم  هچنآ  هک : دنتفگ  وا  هب  باوخ  رد  بش 
ردق بضغ ، يرایـسب  زا  دنیبیمن و  ار  دوخ  دـش  كانبـضغ  هک  یمدآ  هک  یتسرد  هب  دوب . بضغ  تروص  هوک  نآ  هک : دـنتفگ  هن . تفگ :

يذـیذل بیط و  همقل  نآ  لثم  شتبقاع  دـش ، نکاس  شبـضغ  تخانـش و  ار  دوخ  ردـق  درک و  طبـض  ار  دوخ  نوچ  و  دسانـشیمن . ار  دوخ 
ار نآ  هتبلا  یلاعت  قح  دنادرگیم  یفخم  دناشوپیم و  ار  نآ  هدنب  نوچ  هک  تسا  حلاص  لمع  نآ  سپ  تشت : نآ  اما  و  يدروخ . هک  تسا 

لثم نآ  سپ  غرم : اما  و  ترخآ . باوث  زا  دـیامنیم  هریخذ  وا  يارب  زا  هچنآ  اب  دـهد  تنیز  ار  وا  اـیند  رد  هک  نآ  يارب  دـنادرگیم ، رهاـظ 
یتجاح وت  زا  هک  تسا  یـصخش  لثم  نآ  سپ  زاب : اما  و  ییامن . لوبق  ار  وا  تحیـصن  هک  دیاب  دنکیم . یتحیـصن  ار  وت  هک  تسا  یـصخش 

ملح و تلیـضف  یهاوخ  رگا  زیزع  يا  زیرگب . نآ  زا  تسا . تبیغ  نآ  هدـیدنگ : رادرم  تشوگ  اـما  و  نکم . سویأـم  ار  وا  دـیامنیم . بلط 
اهرازآ هچ  ناهارمگ  يوخ  ياهیتشرد  زا  دندیشک و  اهتقـشم  هچ  دوخ  ياهتما  زا  هک  ادخ  ناربمغیپ  لاوحا  هب  نک  رظن  ینادب  ار  ظیغ  مظَک 
اهتنحم هچ  دـندید و  اـهتنوشخ  هچ  ناـشیا  ریغ  شیرق و  راـفک  زا  هـک  ادـخ  لوـسر  ترـضح  اـصوصخ  دـندومرف . مـلح  دـندش و  لـمحتم 

زا و  دندومرف ، كولـس  هنوگچ  برع  فالجا  اب  بابلالااولوا  رخفم  بادآ و  ندعم  نآ  و  دندرکن ، نیرفن  ناشیا  رب  هبترم  کی  و  دندیـشک ،
. دندومرف وفع  ترضح  دش و  رداص  بانج  نآ  هب  تبسن  اهیخاتسگ  اهیبادآیب و  هچ  تعامج  نآ 

، دیـشک تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  يادر  رـس و  تشپ  زا  دـمآ  یبارعا  دـنتفریم . یهار  هب  ترـضح  نآ  يزور  هک : دـناهدرک  لقن  هچناـنچ 
مـسبت دـندرک و  وا  يوس  هب  ور  ترـضح  هدـب . نم  هب  ییاطع  دـمحم  يا  تفگ : و  دـنام ، ترـضح  كراـبم  ندرگ  رد  نآ  رثا  هک  نادـنچ 

هک یتسرد  هب  میظع : قلخ  یلعل  کنا  هک : داتـسرف  بانج  نآ  تعَن  رد  یلاعت  قح  لاح  نیا  نراقم  دندومن . لیزج  ياطع  وا  هب  دـندومرف و 
. یمیظع قلخ  رب  وت 

هبرحیب و مارحلادجسم  رد  همه  دندش و  ترضح  نآ  ریسا  هکم  حتف  رد  نوچ  دندوب ، هدرک  ترضح  نآ  اب  شیرق  رافک  هک  اهیدب  نآ  اب  و 
؟ درک یهاوخ  هچ  ام  اب  هک : دندیسرپ  دندوب . اهتبوقع  رظتنم  ناشیا  زا  کی  ره  و  دنداتسیا ، هبعک  رد  رب  ترضح  دندش ، رضاح  حالس 

. دزرمآیم ار  امش  ادخ  دیوش  ناملسم  رگا  و  تسین . یتمالم  امش  رب  درک : شناردارب  اب  فسوی  هک  منکیم  نآ  دومرف :
لوسر ترضح  يارب  زا  ار  دنفسوگ  هک  ار  هیدوهی  نز  نآ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

نینچ ارچ  هک : دومرف  ترـضح  دـندروآ . ترـضح  تمدـخ  هب  دـنک  كاله  ار  ترـضح  هک  دوب  هدرک  ناـیرب  رهز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
وا زا  ار  مدرم  تسا  هاـشداپ  رگا  و  دـیناسر ، دـهاوخن  ررـض  وا  هب  تسا  ربـمغیپ  رگا  هک : مدرک  هشیدـنا  نینچ  دوـخ  اـب  هک : تـفگ  يدرک ؟

. دندومرف وفع  وا  زا  ترضح  لمع  نآ  اب  و  مهدیم . تحار 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رانید  دـنچ  يدوهی  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
زا ات  موشیمن  ادج  وت  زا  دمحم  يا  تفگ : مهدب . هک  مرادن  رـضاح  يدوهی  يا  هک : دومرف  ترـضح  دومن . بلط  دمآ و  يزور  دـیبلطیم .

و دـش . رهظ  اـت  دنتـسشن  وا  اـب  عضوم  ناـمه  رد  ترـضح  سپ  دـسر . مه  هب  اـت  منیـشنیم  وت  دزن  نم  سپ  هک : دومرف  ترـضح  مریگب . وـت 
ادا اجنآ  رد  زین  ار  رـصع  زامن  و  رـصع ، زامن  تقو  ات  دنتـسشن  وا  اب  دندرک و  اج  نامه  ار  رهظ  زامن  دنور . زامن  هب  ترـضح  هک  تشاذـگن 
رد زین  ار  حبـص  زامن  و  حبـص ، ات  دـندنام  اجنآ  رد  بش  و  دـندرک . عضوم  نامه  رد  زین  ار  نتفخ  ماش و  زامن  ات  دنتـسشن ، وا  اب  دـندومرف و 

دومرف و هباحـص  هب  ترـضح  دندومنیم . دیعو  دیدهت و  ار  وا  هباحـص  و  دشیمن . ادج  دوب و  ترـضح  نآ  مزالم  يدوهی  و  دندرک . اجنآ 
ثوعبم ارم  ادـخ  هک  دومرف  ترـضح  تسا . هدرک  سبح  نامز  ردـق  نیا  ار  وت  يدوهی  هللالوسر  اـی  دـنتفگ : وا ؟ زا  دـیهاوخیم  هچ  تفگ :
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تفگ تداهش  يدوهی  دش  دنلب  زور  نوچ  دشابن . ناما  رد  هک  یسک  رب  هن  دشاب و  ناما  رد  هک  یـسک  رب  هن  منک ، ملظ  هک  تسا  هدینادرگن 
يربمغیپ هک  مدرک  نیا  يارب  ار  راک  نیا  نم  هک  هللاو  ییامن . فرـص  ادخ  هار  رد  هک  مهدیم  ار  دوخ  لام  فصن  تفگ : دش و  ناملـسم  و 

، تسا هنیدم  وا  ترجه  لحم  و  تسا ، هکم  وا  دلوم  هللادبع  نب  دـمحم  هک : ماهدـناوخ  تاروت  رد  ار  وت  تعن  هک  اریز  دوش ، رهاظ  نم  رب  وت 
هک مهدیم  تداهـش  نم  کنیا  و  دیوگیمن . مانـشد  شحف و  و  دـنکیمن ، دـنلب  مدرم  يور  رب  ادـص  تسین و  ظیلغ  و  تسین ، وختـشرد  و 

رایـسب لاـم  يدوهی  نآ  و  نکب . نم  لاـم  رد  یهاوخ  هچ  ره  تسوت ؛ يارب  نم  لاـم  کـنیا  و  ییوا . هداتـسرف  ربمغیپ  وت  تسا و  یکی  ادـخ 
. تشاد

هک دوب  یتسوپ  ترـضح  هیکت  شلاب  و  ییابع ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شارف  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نآ ، زا  دعب 
: هک دومرف  دش  حبـص  نوچ  دشاب . رتشیب  تحار  هک  ترـضح  نآ  يارب  دندرک  هَتود  ار  ابع  نآ  یبش  دندوب . هدرک  رپ  امرخ  فیل  شنایم  رد 

. دیزادنیب هتکی  رگید  متساخرب . زامن  هب  رید  شارف ، یمرن  ببس  هب  بشید 
همه زا  تردق  ماگنه  رد  و  دندیشک ، دوخ  باحصا  زا  لوسر و  ترضح  هباحص  زا  اهتنحم  هچ  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 

رب تسد  هک  نیمه  و  دندرک ، حورجم  دنتـشک و  ار  شباحـصا  دندیـشک و  شیور  هب  ریـشمش  همه  لمج  گنج  رد  هچنانچ  دندومرف . وفع 
نآ اب  ار  مکحلا  نب  ناورم  و  درک . هارمه  هنوعلم  نآ  اب  نز  داتفه  داتـسرف ، هنیدـم  هب  تمرح  تیاهن  اب  ار  هشیاع  و  دومرف ، وفع  تفای  ناشیا 

اههزره دناسر و  بانج  نآ  هب  هک  اهرازآ  توادع و  تدش  نآ  اب  ار  ریبز  نب  هللادبع  و  درک ، اهر  دوب  هدـیناسر  ترـضح  نآ  هب  هک  اهرازآ 
هب رما  ار  وا  مجلم  نبا  ندز  تبرـض  زا  دـعب  و  ناشیا . ریغ  ناورهن و  باحـصا  باب  رد  نینچمه  و  درک . اهر  ندـش  ریـسا  زا  دـعب  تفگ  هک 

ماعط و زا  و  دـیربم ، ار  وا  ینیب  شوگ و  دـینزم و  شیب  تبرـض  کـی  ار  وا  هک : دومرف  تیـصو  ار  نسح  ماـما  ترـضح  و  دومرفن ، نتـشک 
هینالع رفک  هب  ار  نامیا  لها  رخفم  نآ  و  دـندوب ، شباحـصا  ناـیم  رد  یجراـخ  رازه  نیدـنچ  و  دـیهدب . مه  وا  هب  مروخیم  نم  هک  یبارش 

. دشیمن ناشیا  ضرعتم  دومرفیم و  وفع  و  دنتفگیم ، اههیانک  دندادیم و  تبسن 
هیرگ ارچ  هک : دندیـسرپ  دنکیم . هیرگ  هک  دـندید  ار  یکزینک  دنتـشذگیم ، ناشورفامرخ  رازاب  رد  ترـضح  يزور  هک : دـناهدرک  لقن  و 

لاحلا دندیدنـسپن . ناشیا  مدرب  نوچ  و  مدـیرخ ، درم  نیا  زا  و  مرخب ، امرخ  مهرد  کـی  هک  دوب  هداتـسرف  ارم  نم  يـالوم  تفگ : ینکیم ؟
. درادن يرایتخا  تسا و  یکزینک  نیا  ادخ  هدنب  يا  هک : دندومرف  ترضح  دنکیمن ، لوبق  درم  نیا  مدروآ و  سپ 

دنتفگ وا  هب  مدرم  دز . ترضح  نآ  هنیس  نایم  رد  یتسد  تساخرب و  تخانـشن و  ار  ترـضح  درم  نآ  ریگب . ار  امرخ  نک و  در  ار  شمهرد 
نم زا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : داد و  سپ  ار  مهرد  تفرگ و  ار  امرخ  و  دش ، درز  شگنر  دـمآ و  هزرل  هب  درم  نآ  تسا . نینمؤملا  ریما  هک :

. وش یضار 
. میضار وت  زا  یسب  يدیناسر  مدرم  هب  ار  مدرم  قح  نوچ  هک : دومرف 

هک دندید  دندمآ  نوریب  نوچ  تفگن . باوج  وا  دندیبلط و  ار  وا  ررکم  دنتـشاد . یمالغ  ترـضح  نآ  هک : تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و 
. مدوب نمیا  امش  تبوقع  زا  و  نتفگ ، باوج  زا  دش  عنام  ارم  یلبنت  تفگ : یتفگن ؟ باوج  ارچ  هک : دندومرف  تسا . هداتسیا  نوریب  رد 

دازآ ار  مالغ  تعاس  نامه  رد  و  دنانمیا . نم  تبوقع  زا  شقلخ  هک  هدرک  نینچ  ارم  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  هک : دومرف  ترضح 
. دندرک

وا رب  هک  لوا  هعفد  رد  دـنتفر ، دودـبع  ورمع  گنج  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  درک . توف  ار  تصرف  هک  دندرک  نعط  ار  ترـضح  یـضعب  هباحـص ، دندزن . وا  رب  ریـشمش  دنتفای  رفظ 

دنتـشک و ار  وا  دـنتفای و  رفظ  وا  رب  ترـضح  نآ  رگید  راـب  نوـچ  امـش . يارب  زا  درک  دـهاوخ  ناـیب  ار  ریخأـت  فـقوت و  ببـس  هک : دوـمرف 
بآ تفگ و  شحف  لوا  رد  وا  هک : دومرف  ترضح  دندومرف . لاؤس  ریخأت  فقوت و  تلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دنتشگرب ،

مبضغ ات  متشاذگ  ار  وا  سپ  ادخ . يارب  زا  هن  سفن ، دارم  دشاب و  بضغ  يور  زا  وا  نتـشک  ادابم  هک  مدیـسرت  تخادنا . نم  يور  رب  ناهد 
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. متشک ار  وا  ادخ  يارب  زا  صلاخ  تسشن و  ورف 
دراد و شود  رب  یبآ  کـشم  هک  دـندید  ار  ینز  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  يزور  هـک : تـسا  لوـقنم  رگید  تـیاور  هـب  و 

نب یلع  هک : تفگ  دومن . لاؤس  وا  لاوحا  زا  هار  رد  و  دناسرب . تساوخیم  وا  هک  ییاج  هب  ات  دنتفر  وا  اب  دـنتفرگ و  وا  زا  ار  کشم  دربیم .
هک ماهدش  رطضم  مرادن و  يزیچ  نم  و  هتشاذگ ، نم  دزن  دنچ  یمیتی  دش و  هتشک  وا  داتسرف و  اهدحرـس  زا  یـضعب  هب  ارم  رهوش  بلاطیبا 

درآ و زا  رپ  ار  یگرزب  لـیبنز  دـش  حبـص  نوچ  و  حبـص . اـت  دنتـشاد  بارطـضا  بش  نآ  رد  و  دنتـشگرب ، ترـضح  منکیم . درم  تمدـخ 
امـش هارمه  دیهد  ام  هب  هک : دندرک  سامتلا  باحـصا  زا  یـضعب  دندش . ناور  نز  نآ  هناخ  هب  ور  دندرک و  اهماعط  عاونا  امرخ و  تشوگ و 

. دوب دهاوخن  ترخآ  رد  نم  رزو  لماح  یسک  هک : دومرف  میروایب .
رد متشادرب . وت  يارب  ار  کشم  زورید  هک  ماهدنب  نآ  نم  هک : دومرف  تسیک ؟ هک : تفگ  نز  دنتفوک . ار  رد  دندیـسر  نز  نآ  هناخ  هب  نوچ 

نوچ دنک . مکح  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  نایم  دوش و  یـضار  وت  زا  ادـخ  هک : تفگ  نز  نآ  ماهدروآ . يزیچ  وت  لافطا  يارب  هک  اشگب  ار 
ای امن ، تظفاحم  ار  لافطا  وت  مزپب و  ناـن  منک و  ریمخ  نم  راذـگب  اـی  منکب . باوث  بسک  نم  مهاوخیم  هک : دومرف  ترـضح  دوشگ  ار  رد 

. دینک يروآدرگ  ار  لافطا  امش  مرت . فوقو  بحاص  نتخپ  نان  رد  نم  تفگ : زپب . نان  وت  منک و  یلست  میامن و  تظفاحم  ار  لافطا  نم 

دنتشاذگیم لافطا  ناهد  هب  دندرکیم و  همقل  نآ  ریغ  امرخ و  تشوگ و  و  دنتخپ . ار  تشوگ  ترـضح  درک و  ریمخ  ار  درآ  نز  نآ  سپ 
هدنب يا  هک : تفگ  نز  دمآرب  ریمخ  نوچ  و  نک . لالح  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دـنزرف ! يا  هک : دـندومرفیم  دـندادیم  ناشیا  هب  هک  همقل  و 

نز نآ  هب  تخانش و  ار  ترـضح  دمآ و  هناخ  نآ  هب  ینز  لاح  نآ  رد  دندش . رونت  نتخورفارب  هجوتم  ترـضح  زورفارب . ار  رونت  ایب و  ادخ 
دیاـمرف ترـضح و  نآ  تمدـخ  هب  دـیود  نز  نآ  سپ  دـنکیم . تمدـخ  ار  وت  هک  تسا  ناناملـسم  هاـشداپ  ناـنمؤم و  ریما  نیا  هک : تفگ 

ریصقت وت  قح  رد  هک  میآ  نوریب  هنوگچ  وت  یگدنمرش  زا  نم  هک : دومرف  ترـضح  میآ ؟ نوریب  هنوگچ  وت  یگدنمرـش  زا  نم  هک : دروآرب 
. ماهدرک

. نک فصو  نم  يارب  ار  یلع  هک : تفگ  وا  هب  هیواعم  دـمآ . هنعللاهیلع  هیواعم  دزن  هب  هرمَـض  نب  رارـض  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و 
و دوب ، زارد  رود و  ياههشیدـنا  بحاص  هک  هللاو  هک : تفگ  رارـض  مرادیمن . فاعم  هک : تفگ  هیواـعم  رما . نیا  زا  راد  فاـعم  ارم  تفگ :
زا یهلا  مولع  ياـهرهن  هتـسویپ  دوـب . لدـع  همه  درکیم  مکح  هچنآ  دوـب و  قـح  همه  دوـمرفیم  هچنآ  دوـب . دـنمونت  يوـق و  ادـخ  هار  رد 

. دیشوجیم شیحاون  فارطا و  زا  تمکح  نانخس  دوب و  يراج  شبناوج 
دوـب و ناور  شاهدـید  بآ  هتـسویپ  هـک  هللاو  تـفرگیم . سنا  بـش  ياـهیکیرات  اهبــش و  هـب  دوـمنیم و  تـشحو  نآ  ياـهتنیز  اـیند و  زا 

دوخ راـگدرورپ  اـب  و  دوـمرفیم ، اـههبطاخم  دوـخ  اـب  دادیم و  تکرح  ار  تسد  و  دوـب . رکفت  رد  هتـسویپ  دوـب و  زارد  رود و  شیاـهرکف 
. دوب رتاراوگ  وا  رب  دوب  رتمک  شتذل  هچره  اهیندروخ  زا  و  دمآیم ، رتشوخ  ار  وا  دوب  رتتشرد  هچره  اههماج  زا  دومنیم . تاجانم 

و دـیناشنیم ، دوخ  کیدزن  ار  ام  میتفریم  وا  دزن  هب  نوچ  و  دادیمن . یتدایز  ام  رب  ار  دوخ  و  دوب ، اهام  زا  یکی  لثم  اـم  ناـیم  رد  هک  هللاو 
نخـس وا  اـب  وا  تلـالج  تباـهم و  زا  دوـمرفیم ، كولـس  شور  نیا  اـم  اـب  هک  نآ  اـب  و  دوـمرفیم . باوـج  میدرکیم  لاؤـس  هـک  هاـگره 

دیراورم دننام  شکرابم  ياهنادناد  دومرفیم  مسبت  نوچ  درک . میتسناوتیمن  شیور  رب  رظن  وا  تکوش  تمظع و  زا  تفگ و  میتسناوتیمن 
عمط تلود  توـق و  بحاـص  مدرم  تشادیم . تسود  ار  ناـشیورد  نیکاـسم و  دوـمرفیم و  مـیظعت  ار  عرو  نـید و  لـها  دـشیم . رهاـظ 

. دندوبن سویأم  شتلادع  زا  ناگراچیب  نافیعض و  و  دیامن ، ناشیا  بناج  هب  لیم  هک  وا  زا  دندرکیمن 
دوخ راـگدرورپ  دزن  دوب و  هداتـسیا  بارحم  رد  هک  بش  یکیراـت  نیع  رد  مدـیدیم  ار  وا  اهبـش  زا  یـضعب  رد  هک  ادـخ  هب  مروخیم  مسق 

. دشاب هدیسر  وا  هب  یمیظع  تبیصم  هک  یسک  دننام  درکیم  هیرگ  و  دشاب ؛ هدیزگ  ار  وا  یبرقع  ای  يرام  هک  یـسک  دننام  درکیم  هثاغتـسا 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


، تاـهیه ینک ؟ دوخ  قاتـشم  ارم  يوش و  نم  ضرعتم  هک  ياهدـمآ  اـیند ! يا  اـیند ، يا  دوـمرفیم : ررکم  هک  تسا  نم  شوـگ  رد  اـیوگ  و 
تسا و هاتوک  وت  رمع  تسین . یعوجر  وت  هب  ارم  ماهتفگ و  قالط  هس  ار  وت  تسین و  يراک  وت  اب  ارم  هک  هدـب  بیرف  ار  يرگید  ورب  تاهیه !

اهنآ رب  هک  یلاوها  تمظع  و  هار ، ییاهنت  تشحو و  و  رفس ، يزارد  هشوت و  یمک  زا  هآ  هآ  تسا . ردقیب  وت  ياهوزرآ  تسا و  لهس  وت  رما 
تفگ هیواعم  و  تساخرب . سلجم  لها  زا  شورخ  دش و  يراج  شـسحن  شیر  رب  لاح  نیا  رد  هیواعم  مشچ  بآ  سپ  دـش ! دـیابیم  دراو 

رب ار  شاهناگی  دنزرف  هک  مایـسک  باب  زا  تفگ : يراد ؟ لاح  هچ  وا  تقرافم  زا  هک  وگب  ییوگیم . هک  دوب  نینچ  نسحلاوبا  هک  هللاو  هک :
نب رفعج  هک : رذوبا  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و  دمآ . نوریب  نوعلم  نآ  سلجم  زا  نایرگ  تساخرب و  سپ  دنشاب . هتشک  شاهنیس  يور 

رد و  دوب ، نآ  تمیق  مهرد  رازهراـهچ  هک  دـندروآ  هیدـه  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  زا  هشبح  زا  یکزینک  بلاـطیبا 
نماد رد  نینمؤملا  ریما  ترضح  رس  هک  دندید  دندش ، لخاد  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  يزور  درکیم . تمدخ  ترـضح  نآ  هناخ 

؟ دش عقاو  يزیچ  هک : دومرف  همطاف  ترضح  تسا . زینک  نآ 
دوخ ردپ  هناخ  هب  هک  هد  تصخر  ارم  هک : دومرف  همطاف  ترـضح  تسا . هدشن  عقاو  چیه  دمحم -  رتخد  يا  هللاو -  هن  هک : دومرف  ترـضح 
مالس تراگدرورپ  دمحم  ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دندش  لوسر  ترضح  هناخ  هجوتم  نوچ  ینوذأم . يراد و  رایتخا  هک : دومرف  مور .

. نکم لوبق  يزیچ  یلع  باب  رد  دیآیم . یلع  تیاکش  هب  همطاف  کنیا  هک : دیامرفیم  دناسریم و 
دومرف هبعک . بر  هب  یلب  هک : دومرف  ینکب ؟ ار  یلع  تیاکش  هک  ياهدمآ  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  دیـسر . همطاف  ترـضح  لاح  نیا  رد 

ار نخـس  نیا  داـفُم  هبترم  هس  دنتـشگرب و  همطاـف  ترـضح  دـشاب . راوشد  نم  رب  دـنچ  ره  میـضار  وت  ياـضر  هب  نم  هک  وگب  درگرب و  هک :
. دندومرف

هاوگ ار  ادخ  منک ؟ نوچ  ترضح  نآ  یگدنمرش  زا  نم  يدرک ؟ نم  بیبح  نم و  لیلخ  هب  ارم  تیاکش  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
رب مدرک  قدـصت  هدـمآ  داـیز  نم  ياـهاطع  زا  هک  مهرد  دـصراهچ  مدرک و  دازآ  ادـخ  يارب  زا  ار  كزینک  نیا  هک  همطاـف -  يا  متفرگ - 

. هنیدم لها  ناریقف 
. دندش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هجوتم  دندرک و  اپ  رد  نیلعن  دندیشوپ و  هماج  سپ 

هب مداد  وت  هب  ار  تشهب  هک : وگب  یلع  هب  هک : دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  تراگدرورپ  دمحم  ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  لاح  نآ  رد 
قدـصت هک  مهرد  دـصراهچ  يارب  متـشاذگ  وـت  هب  ار  مـنهج  راـیتخا  و  يدرک . دازآ  همطاـف  يدونـشخ  يارب  زا  ار  كزینک  هـک  نآ  بـبس 

. روآ نوریب  منهج  زا  نم  وفع  هب  یهاوخ  ار  هک  ره  و  نک ، تشهب  لخاد  نم  تمحر  هب  یهاوخ  ار  هک  ره  سپ  يدرک .
. خزود تشهب و  هدننک  تمسق  منم  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  تقو  نآ  رد  سپ 

همطاف ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  رگید  تیاور  هب  و 
. دـنکیم ایـسآ  دوخ  كرابم  تسد  هب  دوخ ، دـنزرف  نداد  ریـش  يانثا  رد  دراد و  رب  رد  رتش  ياهلج  لـیبق  زا  ياهدـنگ  ياـبع  هک  دـندید  ار 

همطاف ترـضح  ترخآ . ياهتحار  اهتوالح و  يارب  ایند  ياهتقـشم  اهیخلت و  رب  نک  ربص  دنزرف  يا  هک : دندومرف  دندش و  نایرگ  ترـضح 
ترـضح رب  یلاعت  قح  لاح  نیا  رد  وا . ياهناسحا  رب  ار  وا  منکیم  رکـش  و  وا ، ياهتمعن  رب  ار  ادخ  منکیم  دـمح  هللا  لوسر  ای  هک : دومرف 

. يوش یضار  هک  دهدب  ردقنآ  وت  هب  دوخ ) ياهتمارک  زا   ) وت راگدرورپ  هک  دشاب  دوز  هک : داتسرف  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 
نعط نعل و  هب  نابز  دنوریم . هراوس  هک  دید  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نسح  ماما  ترـضح  هنیدـم  رد  یماش  هک : تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 

دندومرف دندومن و  مسبت  دندرک و  مالـس  وا  رب  دندرک و  وا  هب  ور  هیلع  هللا  تاولـص  نسح  ماما  ترـضح  دـش  غراف  نوچ  دوشگ . ترـضح 
هچره و  مینادرگیم ، رگناوت  ار  وت  یهاوخیم  يرگناوت  رگا  دشاب . هدش  یهابتـشا  وت  رب  دـیاش  و  یبیرغ ؛ وت  هک  مراد  نامگ  خیـش  يا  هک :

وت هب  یهاوـخیم  يراوـس  بکرم  رگا  و  مـینک ؛ ییاـمنهار  ار  وـت  یهاوـخیم  تیادـه  هار  رگا  و  مـینکیم ؛ اـطع  وـت  هـب  ییاـمنیم  لاؤـس 
وت ياهدش  هدنار  رگا  و  مینکیم ؛ ینغ  ار  وت  یجاتحم  رگا  و  میناشوپیم ؛ ار  وت  ینایرع  رگا  و  مینکیم ؛ تریس  ياهنسرگ  رگا  و  میهدیم ؛
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اریز تسا  رتهب  وت  يارب  زا  یـشاب  ام  نامهیم  نتفر  ماگنه  ات  ام و  هناخ  هب  ییایب  رگا  میروآیمرب . يراد  هک  یتجاح  ره  و  میهدیم ؛ هاـنپ  ار 
. تسا رسیم  بابسا  لام و  زا  یهاوخیم  هچنآ  میراد و  ياهداشگ  هناخ  ام  هک 

هک متـسناد  و  نیمز . رد  ییادـخ  هفیلخ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : تسیرگ و  دینـش  ترـضح  نآ  زا  هملاکم  عون  نیا  یماش  نآ  نوچ 
قلخ نیرتبوبحم  وت  نونکا  و  نم ، دزن  دـیدوب  قلخ  نیرتنمـشد  تردـپ  وت و  و  دـهد . یک  هب  ار  تفـالخ  تلاـسر و  هک  دـنادیم  رتهب  ادـخ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  دوب و  ترـضح  نآ  نامهیم  دوب  هنیدم  رد  ات  درب و  ترـضح  نآ  هناخ  هب  ار  دوخ  راب  و  نم . دزن  ییادخ 
. دش

هب هیفنح  نب  دمحم  دوب . ياهعزانم  هیلع  هللا  تاولص  نیـسح  ماما  ترـضح  هیفنحلا و  نب  دمحم  نایم  رد  هک : تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد  و 
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  رتخد  همطاف  وت  ردام  و  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  وت  نم و  ردپ  ردارب ! يا  هک : تشون  ترـضح 

دزن هب  يدوز  هب  یناوخیم  ارم  همان  هک  نیمه  دیـسریمن . وت  ردام  لضف  هب  دوب ، اهنآ  کلام  نم  ردام  دشیم و  الط  زا  رپ  ملاع  مامت  رگا  و 
تردابم وا  ندید  هب  يدوز  هب  دندناوخ ، ار  همان  نوچ  ترضح  مالسلاو . نم ، زا  ناسحا  لضف و  هب  ییالوا  وت  هک  ینک  یضار  ارم  ات  ایب  نم 

. دشن عقاو  يزیچ  ناشیا  نایم  رگید  دندومن و  وا 
هب هلتق  نم  یلع  هللا  هنعل  هیلع و  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  اب  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 

يزور و  دندرکیم . دای  ار  ییحی  ترـضح  ترـضح ، نآ  هک  نآ  رگم  میدرکیمن  راب  میدمآیمن و  دورف  یلزنم  چیه  رد  میتفریم . البرک 
. دندرب لیئارساینب  ياههشحاف  زا  ياهشحاف  دزن  هیده  هب  ار  ییحی  ترضح  رس  ادخ  دزن  ایند  يرابتعایب  يراوخ و  ببس  هب  هک : دنومرف 

دندرک و دیهش  شربارب  رد  ار  یلاع  بانج  نآ  ناتـسود  ناردارب و  نادنزرف و  هک  نآ  اب  هک  دوب  نآ  مرک  دوج و  ندعم  نآ  ملح  روفو  زا  و 
درکن نیرفن  ناشیا  رب  دوب ، هدرک  ترضح  نآ  نامرف  رد  ار  تاقولخم  عیمج  رویط و  شوحو و  نج و  نیمز و  نامسآ و  هکئالم  یلاعت  قح 

. دیبلطن ناشیا  يارب  زا  باذع  و 
راهچ هزین و  ریشمش و  مخز  داتشه  دص و  رگید  تیاور  هب  تحارج و  دصهن  رازه و  رگید  تیاور  هب  مخز و  تصش  دصیس و  یتیاور  هب  و 

ینابر و توق  هب  دومنیم و  یعـس  ناشیا  تیادـه  رد  دومرفیم و  محرت  ایقـشا  هورگ  نآ  رب  زاب  و  دیـسر ، شکرابم  ندـب  هب  ریت  مخز  رازه 
دصهن رازه و  هک : تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هچنانچ  داتسرف . منهج  هب  هزین  ریشمش و  هب  ار  ناشیا  زا  یهورگ  یهللادسا  يوزاب  روز 

. دینادرگ حورجم  هک  تعامج  نآ  ریغب  تشک  دوخ  كرابم  تسد  هب  ار  سک  هاجنپ  و 
. دوب اهرثا  اههنیپ و  ترضح  نآ  كرابم  شود  تشپ  رد  دندیدرگ ، زیاف  تداهش  هب  بانجیلاع  نآ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 
نارگ و ياهراب  نتشادرب  يرایسب  زا  اههنیپ  اهرثا و  نیا  هک : دومرف  دندیسرپ ، نآ  ببس  زا  هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  زا 

. دندربیم نانیکسم  نامیتی و  نانز و  هویب  ياههناخ  هب  دوخ  كرابم  شود  رب  اهبش  هک  دوب  نیگنس  ياهنابنا 
ندرگ نیبج و  رون  زا  دندوب ، هتسشن  هک  یکیرات  ياج  رد  هیلع  هللا  تاولص  نیـسح  ماما  ترـضح  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 

. دناهتسشن اجنآ  رد  ترضح  نآ  هک  دنتسنادیم  تماما  جرب  باتفآ  نآ 
شتسد زا  قیربا  تخیریم . هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  تسد  رب  بآ  یکزینک  يزور  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

. ظیغلا نیمظاکلا  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک : تفگ  زینک  نآ  دندرک . الاب  رس  ترضح  درک . حورجم  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  داتفا و 
تفگ زاب  مدرک . وفع  نم  هک  دـنک ، وفع  وت  زا  ادـخ  هک : دومرف  سانلا . نع  نیفاعلاو  هک : تفگ  زاـب  مدروخ . ورف  ار  دوخ  مشخ  هک : دومرف 

. ادخ يارب  زا  مدرک  دازآ  ار  وت  هک  ورب  هک : دومرف  نینسحملا . بحی  هللاو  هک :
شگنر سرت  زا  و  دوب . یماعط  هساک  نآ  رد  هک  تسکـش  ار  ياهساک  ترـضح  نآ  نازینک  زا  يزینک  هک : تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و 

. ادخ يارب  زا  مدرک  دازآ  ار  وت  هک  ورب  هک : دومرف  ترضح  دش . درز 
: هک دومرف  ترـضح  دندرک . وا  دصق  ترـضح  نآ  نامالغ  داد . مانـشد  ار  ترـضح  نآ  یـصخش  هک : تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  هب  و 
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دندومرف دندرک و  صخش  نآ  هب  ور  سپ  دنهدیم . تبـسن  ام  هب  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  تسا  هدیـشوپ  ام  ياهیدب  زا  هچنآ  هک  شدیراذگب 
دش و نایرگ  درم  نآ  دندرک . اطع  وا  هب  مهرد  رازه  اب  ياهماج  هک  دومرف  ترضح  دش . لجخ  درم  نآ  تسه ؟ یتجاح  ام  هب  ار  وت  ایآ  هک :

. ییادخ لوسر  دنزرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  هک : درکیم  دایرف  تشگرب و 
ترخآ رد  يراوشد  رایسب  هبقع  ناوج ! يا  هک : دومرف  ترضح  داد . مانـشد  ار  ترـضح  نآ  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و 

هچنآ زا  مرتدب  نم  دـنام  مهاوخ  ناریح  هبقع  نآ  رد  رگا  و  مرادـن ، اورپ  وت  هتفگ  زا  تشذـگ  مهاوخ  هبقع  نآ  زا  نم  رگا  میراد . شیپ  رد 
. ییوگیم وت 

ار وت  هک : تفگ  نوعلم  نآ  دـندشیمن . وا  تفتلم  ترـضح  تفگیم و  ازـسان  بانج  نآ  هب  یـصخش  هک : تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و 
. منارذگیم منکیم و  وفع  وت  زا  مه  نم  هک : دومرف  ترضح  میوگیم .

نآ عرازم  زا  یضعب  راک  رس  هک  دنتشاد  ياهدرک  دازآ  مالغ  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  رگید  دنـس  هب  و 
دعب دندز و  وا  رب  هنایزات  کی  تسا . هدرک  هعرزم  نآ  رد  رایسب  داسف  یبارخ و  هک  دندید  دندش ، دراو  هعرزم  نآ  هب  يزور  دوب . ترـضح 

كرابم ندب  زا  هماج  ترـضح  هک  دید  دش  رـضاح  مالغ  نوچ  دنداتـسرف . مالغ  نآ  بلط  هب  دنتـشگرب  هناخ  هب  نوچ  دـندش . مِدان  ندز  زا 
. دش ناسرت  رایـسب  دراد . وا  هیبنت  تسایـس و  هدارا  ترـضح  هک  درک  نامگ  تسا . هتـشاذگ  ترـضح  نآ  شیپ  رد  هنایزات  دـناهدرک و  رود 

ریگب دوب . هدشن  رداص  نم  زا  زگره  هک  دش  رداص  یـشزغل  نم  زا  زورما  هک : دندومرف  دنداد و  وا  تسد  هب  دنتفرگرب و  ار  هنایزات  ترـضح 
و درک ، یهاوـخ  تبوـقع  رگید  ارم  هک  دوـب  نیا  نم  ناـمگ  نم  يـالوم  يا  هک : تفگ  مـالغ  نزب . نم  رب  نآ  صاـصق  هب  ار و  هناـیزات  نیا 
ار امـش  و  یلمع ، نینچ  زا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : وا  دومرف . هغلابم  ترـضح  زاب  يروآ . اـج  هب  نم  هب  تبـسن  ار  هچنآ  متـسه  قحتـسم 

يارب زا  ار  هعرزم  هنایزات  نآ  كرادـت  هب  ینکیمن  ار  نیا  نوچ  هک : دومرف  دـشن  یـضار  مالغ  نآ  نوچ  و  دومرف ، ررکم  زاب  مدرک . لالح 
. مدیشخب وت  هب  ادخ 

هب هک  تساوخ  دروآ و  نوریب  دوب  رونت  رد  هک  ینایرب  مالغ  دـندوب . نامهیم  ترـضح  نآ  هناخ  رد  یعمج  يزور  هک : تسا  لوقنم  اضیا  و 
برطضم ریحتم و  مالغ  دش و  هتشک  رسپ  نآ  دروخ و  ترضح  نآ  ریغص  لفط  رس  رب  داتفا و  شتسد  زا  ناوخ  دروآ ، هرفـس  رـس  رب  لیجعت 

ریحتم و  مدرک . دازآ  ار  وت  شابم . برطـضم  يدرکن ؛ لمع  نیا  ادمع  وت  دنتفگ : دندید  ار  مالغ  بارطـضا  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما  تشگ .
. دش لوغشم  لفط  نفد  هب  نآ  زا  دعب  هدیناروخ ، راضح  هب  ار  ماعط  تشاَشب  يور  زا  و  وشم .

دندومرف دنداتسیا و  دننکیم . ترضح  نآ  تبیغ  هک  دندینش  دنتـشذگ ، یتعامج  رب  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 
. دزرمایب ار  امش  ادخ  دییوگیم  غورد  رگا  و  دزرمایب ، ارم  ادخ  دییوگیم  تسار  رگا  هک :

زا ترضح  تشگرب . رید  دنداتـسرف ، يراک  یپ  ار  دوخ  نامالغ  زا  یمالغ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
رادیب نوچ  دش . رادیب  ات  دندز  داب  ار  وا  دنتشاد  تسد  رد  هک  ینزداب  هب  دنتسشن و  شرس  يالاب  رب  تسا . هدیباوخ  هک  دندمآ  نوریب  شبقع 

. ام يارب  زا  زور  وت و  يارب  زا  بش  یباوخب . ار  ود  ره  زور  بش و  هک  تسین  ار  وت  هک  هللاو  نالف ! يا  هک : دندومرف  دش 
ارچ هک : مدیسرپ  متفای . ریغتم  ار  ترضح  كرابم  گنر  متفر ، مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  يزور  هک : تسا  لوقنم  نایفس  زا  و 

یکزینک هک  مدید  مدش ، هناخ  لخاد  دنورن . الاب  ماب  رب  هک  ار  هناخ  مدرم  نازینک و  مدوب  هدرک  عنم  نم  هک : دومرف  تسا ؟ ریغتم  امش  لاوحا 
داتفا شتـسد  زا  لفط  دیزرل و  دید  ارم  نوچ  دراد . شود  رب  ار  رـسپ  نآ  دوریم و  الاب  ینابدرن  رب  درکیم  نم  نادنزرف  زا  یکی  تیبرت  هک 

نآ رد  ترضح  هک  نآ  اب  مریغتم . دش  یلوتسم  زینک  نآ  رب  نم  زا  هک  یـسرت  يارب  زا  متـسین ؛ ریغتم  لفط  ندرم  يارب  زا  نم  و  دش . توف  و 
. تسین یکاب  وت  رب  ادخ ؛ يارب  زا  مدرک  دازآ  ار  وت  هک : دندوب  هدومرف  وا  هب  هبترم  ود  لاح 

هک درک  نامگ  تفاین . ار  شرز  نایمَه  دش  رادیب  نوچ  تفر . باوخ  هب  هنیدـم  رد  نایجاح  زا  یـصخش  هک : تسا  هدـش  دراو  یتیاور  رد  و 
نایمه وت  هک : تفگ  ترضح  هب  تخانشن . ار  ترضح  دننکیم . زامن  هک  دید  ار  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  دمآ . نوریب  دناهدیدزد .
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وا هب  رانید  رازه  دـندرب و  هناـخ  هب  ار  وا  ترـضح  راـنید . رازه  تفگ : دوب ؟ ناـیمه  نآ  رد  رز  دـنچ  هک : دومرف  ترـضح  ياهتـشادرب ؟ ارم 
ار رز  و  یهاوخرذـع ، هب  دـمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  تشگرب و  تفای . ار  دوخ  رز  نایمه  تشگرب  دوخ  هناخ  هب  نوچ  درم  نآ  دـنداد .

نیا هک : دیـسرپ  درم  نآ  نآ ، زا  دـعب  ددرگیمنرب . اـم  تسد  هب  رگید  تفر  رد  هب  اـم  تسد  زا  هک  يزیچ  هک : دومرف  ترـضح  دروآ . سپ 
مظک رد  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  و  تسوا . لثم  راک  يراک  نینچ  تفگ : تسا . قداص  رفعج  دنتفگ : تسیک ؟ راوطاهدـیمح  راوگرزب 

هب مهیلع  هللا  تاولـص  ام  همئا  زا  کی  ره  و  هدیـسر . ماع  صاخ و  عماسم  هب  شقالخا  مراکم  رابخا  هدـیدرگ و  قافآ  روهـشم  ملح  ظـیَغ و 
اهایرد بآ  و  دنافرتعم ، ناشیا  تالامک  عیمج  هب  نمشد  تسود و  دناهدوب و  ماع  صاخ و  لوبقم  لاصخ ، دِماحَم  مَیـش و  نساحم  عیمج 

نایب رد  یباتک  هک  تسه  رطاخ  رد  دهد  تلهم  لجا  رگا  هللاءاشنا  و  دمآ . دنناوتیمن  نوریب  ناشیا  لیاضف  رکذ  هدهع  زا  دـنوش  دادـم  رگا 
. دوش هتشون  ناشیا  ننس  ریس و 

یگتـسکش يرابدرب و  ملح و  رد  دـناتانوکم ، هدـبز  هک  وت  نایاوشیپ  هک  ییامن  هظحـالم  هک  دوب  نیا  ثیدـح  دـنچ  نیا  رکذ  زا  ضرغ  و 
لوگ و  ینک ، ردهب  رـس  زا  ار  رورغ  توخن و  داب  ییامن و  یـسأت  ناشیا  هب  ات  دـناهدرکیم ، كولـس  وحن  هچ  هب  قلخ  اـب  دـناهدوب و  هنوگچ 

و تسین ، ام  نأش  بسانم  لمع  نالف  و  درک ، دیابیمن  فیفخ  ار  ملع  تشاد و  دـیابیم  هاگن  ار  دوخ  تمرح  هک : وت ، ام و  میروخن  ناطیش 
. هرورش هسواسو و  نم  هللااب  ذوعن  تسام . ردق  صقن  بجوم  نمؤم  نالف  تناعا 

میلست اضر و  ضیوفت ، لکوت ، رد 

ینغأ نوکت  نأ  كرـس  نا  و  هللا . قتاف  سانلا ، مرکأ  نوکت  نأ  كرـس  نا  و  هللا . یلع  لکوتف  ساـنلا ، يوقأ  نوکت  نأ  كرـس  نا  رذاـبأ  اـی 
. کیدی یف  امب  کنم  قثوأ  لج  زع و  هللادی  یف  امب  نکف  سانلا ،

یلع لکوتی  نم  و  بستحی . ثیح ال  نم  هقزری  و  اجرخم . هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  مهتفکل : هیألا  هذـهب  اوذـخأ  مهلک  سانلا  نأ  ول  رذاـبأ  اـی 
. هرمأ غلاب  هللا  نا  هبسح . وهف  هللا 

تنمـض و  هترخاء ، یف  همومه  و  هسفن ، یف  هانغ  تلعج  الا  هاوه  یلع  ياوه  يدـبع  رثؤی  یلالج ال  یتزع و  و  هؤانث : لج  هللا  لوقی  رذابأ  اـی 
. رجات لک  هراجت  ءارو  نم  هل  تنک  و  هتعیض ، هیلع  تففک  و  هقزر ، ضرألا  تاوامسلا و 

نک هشیپ  ار  اوقت  سپ  یشاب ، مدرم  نیرتیمارگ  هک  یهاوخ  رگا  و  ادخ . رب  نک  لکوت  سپ  یـشاب ، مدرم  نیرتیوق  هک  یهاوخ  رگا  رذوبا  يا 
رتشیب تسوا  تردق  تسد  رد  تسادخ و  دزن  هچنآ  رب  دامتعا  سپ  یـشاب ، مدرم  نیرتزاینیب  رتینغ و  هک  یهاوخ  رگا  و  ادخ . زا  زیهرپب  و 

. تسوت تسد  رد  هچنآ  زا  شاب  هتشاد 
هک ره  هک :) تسا  نیا  هیآ  ظفل  رهاـظ  همجرت  و  . ) تسا یفاـک  ار  ناـشیا  دـنیامن ، لـمع  دـننک و  ذـخا  هیآ  نیا  هب  مدرم  همه  رگا  رذوبا  يا 
راک ره  رد   ) ياهراچ يدشنوریب و  هار  وا  يارب  دیامرف  ررقم  یلاعت  قح  دوش ، اوقت  هجرد  بحاص  و  وا ، یهانم  زا  دزیهرپب  ادخ و  زا  دـسرتب 

لکوت هک  ره  و  دـنکن . روطخ  شرطاخ  هب  دـشاب و  هتـشادن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  دـهد  يزور  و  وا ) ترخآ  ایند و  روما  زا  رما  ره  رد  و 
هب وا . تامهم  تیافک  تیشمت و  تهج  زا  تسا  سب  و  وا ، يارب  تسا  یفاک  ادخ  سپ  دراذگ ، وا  هب  ار  دوخ  ياهراک  یلاعت و  قح  رب  دنک 

قفاوم  ) تسا هدومرف  ررقم  ياهزادـنا  زیچ  ره  يارب  زا  و  دـناسریم ، تیـشمت  هب  لامک  هجو  رب  ار  دوخ  تادارا  روما  یلاعت  قح  هک  یتسرد 
(. تحلصم تمکح و 

رب ارم  هدومرف  شهاوخ و  هدـنب ، دـیامنیمن  راـیتخا  هک  مروـخیم  دـنگوس  دوـخ  لـالج  تزع و  هب  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قـح  رذوـبا  يا 
نانچ و  قلخ ، زا  منادرگیم  زاینیب  ینغ و  ار  وا  سفن  و  مراذـگیم ، وا  سفن  ار  وا  يانغ  هچنآ  رگم  شدوخ  یناسفن  ياهاوه  اهـشهاوخ و 

وا رب  ار  وا  تشیعم  و  منادرگیم ، وا  يزور  نماـض  ار  نیمز  اهنامـسآ و  و  دـشاب ، شترخآ  روـما  يارب  وا  مه  هشیدـنا و  رکف و  هک  منکیم 
نآ ضوع  هب  متسه  وا  يارب  زا  نم  ای :  ) مناسریم وا  يوس  هب  ار  ياهدننک  تراجت  ره  تراجت  و  منادرگیم ، ایهم  وا  يارب  مروآیم و  درگ 
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(. هدومن رایتخا  ارم  ياضر  هدرک و  كرت  ار  لطاب  نارجات  تراجت  هک 
دـح و قوف  هدیدنـسپ  قـالخا  نیا  تلیـضف  رد  راـبخا  تاـیآ و  و  دـنانامیا ، همیظع  ناـکرا  میلـست  اـضر و  ضیوـفت و  لـکوت و  هک  نادـب 

. تساصحا
ای دـهاوخ  هدـنب  هچنآ  رد  ادـخ  زا  ندوب  یـضار  و  تسا ، ربص  ادـخ  تعاط  رـس  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ 

. دش دهاوخ  رسیم  وا  يارب  تسا  ریخ  هچنآ  هتبلا  دوش  یضار  نوچ  و  دشاب . هتشاد  نآ  زا  تهارک 
. دشاب یضار  رتشیب  یهلا  ياضق  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتسانشادخ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

عنم وا  زا  هک  زیچ  ره  ار  دوخ  نمؤم  هدنب  هک : دومن  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
ار وا  ات  ارم ، ياهتمعن  دنک  رکـش  و  نم ، يالب  رب  دنک  ربص  و  نم ، ياضق  هب  دشاب  یـضار  هک  دیاب  سپ  تسا . نآ  رد  شریخ  هتبلا  میامنیم 

. دوخ دزن  مسیونب  ناقیدص  هلمج  زا 
یلاعت قح  ياهاضق  هب  ندـش  یـضار  ندومن و  میلـست  هب  قلخ  نیرتراوازـس  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 

میظع ار  شرجا  ادـخ  دوشیم و  يراـج  وا  رب  اـضق  دوشیم  یـضار  ادـخ  ياـضق  هب  هک  یـسک  و  دـشاب . هتخانـش  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک 
. دوشیم فرطرب  شرجا  دوشیم  يراج  وا  رب  اضق  دیآیم  مشخ  هب  یهلا  ياضق  زا  هک  یسک  و  دنادرگیم .

نمؤم وا  هک  تخانش  ناوتیم  ار  نمؤم  زیچ  هچ  هب  هک : دندیـسرپ  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و 
. یگدرزآ یلاحشوخ و  زا  دوش  دراو  وا  رب  هچره  هب  ندوب  یضار  و  یهلا ، رماوا  ندوب  داقنُم  هب  هک : دومرف  تسا ؟

رگید شور  شاـک  هک : دوـمرفیمن  دـشیم  عـقاو  هک  يرما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زگره  هـک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دشیم

و درامـش . ریقح  ار  دوخ  تلزنم  و  دیآ ، مشخ  هب  شراگدرورپ  ياهتمـسق  زا  هک  دشاب  نمؤم  یـسک  هنوگچ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
قح زا  يدونـشخ  اضر و  زجب  شرطاخ  رد  هک  یـسک  يارب  زا  منماـض  نم  و  تسا . هدـش  ررقم  وا  يارب  ادـخ  بناـج  زا  اـهنیا  هک  نآ  لاـح 

. دوش باجتسم  شیاعد  هتبلا  دنک  اعد  نوچ  هک  دیاینرد  یلاعت 
رد نک  نم  تعاـطا  مدآ  دـنزرف  يا  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. منادیم رتهب  وت  زا  نم  هک  تسا ، نآ  رد  وت  حالص  هک  ار  يزیچ  هدم  نم  دای  هب  و  میامرفیم ؛ رما  نآ  هب  ار  وت  هچنآ 
رارق اجنآ  دـنباییم  ار  لکوت  هک  اـج  ره  رد  دـندرگیم و  تزع  اـنغ و  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دننکیم نطو  دنریگیم و 
ور دیامن و  دامتعا  لکوت و  نم  رب  هک  ياهدنب  ره  هک : دومن  یحو  مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  هب  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

رکم دیک و  ماقم  رد  وا  اب  تساهنآ  رد  هچنآ  اهنیمز و  اهنامـسآ و  رگا  سپ  دـیوگیم ، تسار  هک  مبایب  وا  تین  زا  نم  و  دـنادرگب ، قلخ  زا 
ار دوخ  دامتعا  یگمه  دوش و  قلخ  زا  يدحا  هب  لسوتم  هک  ياهدنب  ره  و  مزاس . ررقم  یـصالخ  هار  يور و  ردهب  وا  يارب  زا  هتبلا  دـنیآرد ،

اورپ مدنبب و  وا  رب  ار  نیمز  ياههار  میامن و  عطق  وا  تسد  زا  ار  اهنامسآ  ياههلیسو  بابـسا و  هتبلا  مبایب ، ار  نیا  وا  لد  زا  نم  و  دنک ، وا  رب 
. دوش كاله  يداو  مادک  رد  هک  منکن 

وا هک  دوش  دـنچ  يرما  هجوتم  یلاـعت  قح  هتبلا  درادیم  تسود  ادـخ  هک  دوش  دـنچ  يرما  هجوـتم  هک  ره  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
قح هک  یـسک  و  دیامن . تظفاحم  ار  وا  ادخ  دنکب  ادخ  زا  يرادهاگن  تمـصع و  بلط  هک  ره  و  دنادرگ . ایهم  وا  يارب  و  درادیم ، تسود 
اریز دریگ . ورف  ار  ملاع  دوش و  لزان  نامسآ  زا  هیلب  ای  دتفا  نیمز  رب  نامسآ  رگا  دنکن  اورپ  دراد  هاگن  ار  وا  ددرگ و  وا  لاوحا  هجوتم  یلاعت 

هک یتسرد  هب  نیمأ : ماقم  یف  نیقتملا  نا  هک : دیامرفیم  ادخ  هک  ینیبیمن  ییالب . ره  زا  تسادخ  نانمیا  هورگ  لخاد  اوقت  ببـس  هب  وا  هک 
. ینمیا بحاص  دنایماقم  رد  نایقتم 
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هچنآ زا  شاب  هتشاد  رتشیب  يرادن  نامگ  هچنآ  هب  دیما  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 
ابس هکلم  و  دش ؛ زیاف  يربمغیپ  هبترم  هب  دش و  ادخ  میلک  دروایب ، شتآ  شلها  يارب  هک  تفر  یسوم  ترـضح  هک  یتسرد  هب  يراد . نامگ 

. دنتشگرب نامیا  اب  دندمآ و  نوریب  نوعرف  تزع  دصق  هب  نوعرف  هرَحَس  و  دش ؛ فرشم  مالسا  فرش  هب  دمآ و  نوریب  کُلم  دصق  هب 
يا تفگ : مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  هک : تـسا  لوـقنم  هـیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  و 

؟ يراذگیم ار  ریغص  لافطا  يربیم و  ارم  نم  راگدرورپ 
؟ مشاب ناشیا  هدنرادهاگن  هدنهد و  يزور  نم  هک  یتسین  یضار  یسوم  يا  هک : دومرف  یلاعت  قح 

. ياهدننک تلافک  وکین  یلیکو و  وکین  وت  نم ! راگدرورپ  يا  یلب  تفگ :
دیاب دنزرف  يا  هک : دومرف  تیصو  ار  شرسپ  نامقل  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

قح هک  دیامن  رکفت  هک  نیا  هب  دشاب ، فیعض  شدامتعا  تین و  دشاب و  رصاق  ادخ  هب  وا  نیقی  يزور ، بلط  رد  هک  یسک  دریگب  تربع  هک 
ياهراـچ ياهلیح و  یبـسک و  ار  وا  تلاـح  هس  نآ  زا  کـی  چـیه  رد  هک  تسا  هداد  يزور  ار  وا  تلاـح  هس  رد  هدومرف و  قلخ  ار  وا  یلاـعت 

. دومرف دهاوخ  تمارک  يزور  ار  وا  مه  مراهچ  لاح  رد  هتبلا  هک  دنادب  سپ  هدوبن . رسیم 
رد و  امرگ . هن  دیناسریم و  ررض  وا  هب  امرس  هن  هک  ییاج  رد  داد  اج  تحار  رارقتـسا و  لحم  رد  ار  وا  ردام  مکـش  رد  سپ  لوا ؛ تلاح  اما 

. داد يزور  ار  وا  اجنآ 
وشن و توق و  شیعت و  بجوم  هک  دـینادرگ  يراج  وا  يارب  ردام  ریـش  زا  وا  تیافک  تردـق  هب  يزور  و  ار ، وا  دروآ  نوریب  اجنآ  زا  رگید 

. دوبن یتوق  هلیح و  لاح  نیا  رد  ار  وا  و  ددرگ . وا  يامن 
اب هک  دومرف  ررقم  وا  يارب  ار  يزور  ردام  ردـپ و  بسک  زا  و  دـینادرگ ، ناـبرهم  وا  رب  ار  رداـم  ردـپ و  دـنتفرگ  زاـب  شریـش  زا  نوچ  زاـب  و 

. دننک رایتخا  دوخ  رب  ار  وا  دنیامن و  وا  فرص  تقفش  تمحرم و  ینابرهم و  تیاهن 
راگدرورپ هب  دب  ياهنامگ  تفرگ و  گنت  دوخ  رب  ار  راک  دیناسر  مه  هب  يزور  بسک  رب  تردق  دش و  لقاع  دش و  گرزب  نوچ  هک  نآ  ات 

يزور ادابم  هک  نیا  سرت  زا  تفرگ  گنت  شلایع  رب  دوخ و  رب  ار  يزور  دومنن و  ادا  درک و  راکنا  دوخ  لام  رد  ار  ادخ  قوقح  درب و  دوخ 
دب ياهدـنب  نینچ  سپ  ترخآ . اـیند و  رد  دـیامن  فرـص  وا  هار  رد  ار  هچنآ  ادـخ  نداد  ضوع  هب  دـش  تسـس  شنیقی  و  دوش . گـنت  وا  رب 

. دنزرف يا  تسا  ياهدنب 
ریاس تسین و  ياهلیح  هراچ و  ناشیا  باب  رد  ارم  هک  دناسک  جنپ  هک : تفگ  ناطیـش  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 

حـیبست و هک  یـسک  و  دـیامن ؛ لکوت  وا  رب  دوخ  روما  عیمج  رد  و  تسرد ، تین  هب  دوش  لسوتم  ادـخ  هب  هک  یـسک  دـنانم : هضبق  رد  مدرم 
یماگنه رد  هک  یسک  و  ددنسپیم ؛ دوخ  يارب  زا  ار  هچنآ  ددنسپب  نمؤم  ردارب  يارب  زا  هک  یـسک  و  دنک ؛ رایـسب  زور  بش و  رد  ادخ  رکذ 

. دروخن مغ  يزور  يارب  زا  دشاب و  یضار  ادخ  تمسق  هب  هک  یسک  و  دنکن ؛ عزج  دسرب  وا  هب  یتبیصم  هک 
. دندیسرپ ار  دوخ  باحصا  زا  یکی  لاوحا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
: هک دندومرف  دنتفای . تافو  هب  بیرق  ار  وا  دنتسشن ؛ شرـس  يالاب  رب  دنتفر و  وا  تدایع  هب  ترـضح  تسا . رامیب  وا  هک : دنتفگ  سلجم  لها 

ارم اهنآ  مغ  تسا و  نم  نارتخد  يارب  زا  نم  مغ  اـما  تسوکین  ادـخ  هب  نم  ناـمگ  هک : تفگ  دوخ ، دـنوادخ  هب  نک  وکین  ار  دوخ  ناـمگ 
زا يراد ، دیما  وا  زا  ناهانگ  ندرک  وحم  تانـسح و  ندینادرگ  فعاضم  يارب  زا  هک  ار  یـسک  نآ  هک : دومرف  ترـضح  تسا . هدرک  رامیب 

هردس لصا  زا  نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  ینادیمن  رگم  رادب . دیما  وا  هب  زین  تنارتخد  لاح  حالـصا  يارب 
یضعب زا  و  دکچیم ، اهنآ  زا  ریش  هتخیوآ و  اهناتسپ  اههکرت  یـضعب  زا  هک  مدید  مدیـسر ، نآ  ياههکرت  اههخاش و  هب  متـشذگ و  یهتنملا 

ایآ هک : متفگ  دوخ  رطاخ  رد  دزیریم . نیمز  بناج  هب  هویم  یـضعب  زا  و  هماج ، یـضعب  زا  و  درآ ، یـضعب  زا  و  نغور ، یـضعب  زا  و  لسع ،
لد رد  یلاعت  قح  سپ  مدوب . هتـشذگ  وا  هبترم  هجرد و  زا  هک  اریز  میامن ، لاؤس  وا  زا  هک  دوبن  نم  هارمه  لیئربج  و  دوریم ؟ اجک  هب  اهنیا 
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هب وگب  مهد . يزور  اذغ و  اهنیا  هب  ار  وت  تما  نارـسپ  نارتخد و  هک  ماهدینایور  عیفر  ناکم  نیا  رد  ار  اهنیا  دـمحم  يا  هک : داد  رد  ادـن  نم 
. مهدیم يزور  ماهدرک ، قلخ  ار  ناشیا  هچنانچ  نم  هک  دنشابن  گنتلد  ناشیا  هقاف  رقف و  رب  هک  نارتخد  ياهردپ 

وت دوواد  يا  هک : دومرف  یحو  دوواد  ترضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
اهنآ هب  یـضار  يوشیم و  نم  ياههدارا  داقنم  رگا  سپ  میامنیم . هدارا  نم  هچنآ  رگم  دوشیمن  و  میامنیم ، هدارا  نم  ییاـمنیم و  هدارا 
دارم لیـصحت  رد  ندومن  یعـس  رد  مزادـنایم  بعت  هب  ار  وت  يوشیمن  یـضار  رگا  و  میاـمرفیم . اـطع  وت  هب  تسوـت  دارم  هچنآ  یـشابیم 

. ماهدومن هدارا  نم  هچنآ  رگم  دوشیمن  رخآ  و  دوخ ،
نم ياـضق  هب  یـضار  هک  ره  هک : تسا  هدومرف  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و 

. دیامن بلط  نم  زا  ریغب  ییادخ  سپ  درادن ، نامیا  نم  تاریدقت  هب  تسین و 
. دتفایم تحار  هب  شندب  دوش  یضار  ادخ  تمسق  هب  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  و 

. دناهدرک تمسق  هزادنا  هب  تبون و  هب  ار  ایند  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 
عفد دوخ  توـق  هب  تسا  هدـش  ررقم  وـت  رب  ـالب  زا  هچنآ  و  دـسریم . وـت  هب  یـشاب  فیعـض  دـنچره  دـناهدرک  ررقم  وـت  يارب  زا  هچنآ  سپ 

یـضار ادخ  يزور  هب  هک  ره  و  دتفایم . تحار  هب  شندب  تسا  هدش  توف  وا  زا  هچنآ  زا  ار  دوخ  دیما  دـنک  عطق  هک  ره  و  درک . یناوتیمن 
. دشابیم نشور  مشچ  لاحشوخ و  هتسویپ  دوش 

رب ربص  ادخ  يالب  رد  سپ  تسا . یهلا  تمعن  اضق و  الب و  نایم  رد  هدنب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
. تسا بجاو  رکش  ادخ  تمعن  رد  و  تسا ، بجاو  اضر  میلست و  ادخ  ياضق  رد  و  تسا ، بجاو  وا 

. تسا مزال  اهنیا  یناعم  قیقحت  زا  یلمُجم  تسا و  رایسب  اهنیا  رب  بیغرت  صیرحت و  و  هدیمح ، لاصخ  نیا  تلیضف  رد  ثیداحا  هک  نادب  و 
و دشاب ، هتشاد  رورـش  عفد  تاریخ و  دیما  وا  زا  و  دراذگب ، دوخ  راگدرورپ  هب  ار  دوخ  روما  یمدآ  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  لکوت  هک  نادب 

دناوتیمن وا  زا  عفن  نآ  عنم  سک  چیه  دسرب  یسک  هب  یعفن  هک  دهاوخ  ادخ  رگا  و  دوشیم ، یهلا  ریدقت  هب  دوشیم  عقاو  هچره  هک  دنادب 
رگا ملاع  عیمج  دسرب  وا  هب  هک  دـهاوخن  دـیامن و  عنم  یـسک  زا  ار  یعفن  يریخ و  رگا  و  تسا ، رتشیب  سک  همه  زا  شتردـق  ادـخ  و  درک ،

. دیناسر دنناوتیمن  وا  هب  دنوش  قفتم 
رایتخا ادـخ  ياـضر  رب  ار  ناـشیا  ياـضر  دوش و  سویأـم  نیقولخم  زا  ببـس  نیا  هب  هک  دـیاب  و  تسا . ینعم  نیا  هب  کـیدزن  زین  ضیوفت  و 

هک تسا  یتسرپهناگی  بتارم  يالعا  نیا  و  دشاب . ادـخ  رب  شدامتعا  یگمه  دـنکن و  دامتعا  نارگید  رب  دوخ و  رب  روما  عیمج  رد  و  دـنکن ،
. دناد یلاعت  قح  تردق  روهقم  همه  ار  نیقولخم  ياهتردق  دناد و  ادخ  صوصخم  ار  ریبدت  فرصت و  تردق و 

هلمج زا  و  هچروم . ياپ  ياج  زا  یمدآ  رد  تسا  رتیفخ  كرـش ، هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
. رگید ياهزیچ  زا  نیا  لثم  و  دنامب ؛ شدای  هب  يرما  هک  نیا  يارب  زا  ندینادرگ ، رگید  تشگنا  هب  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  تسا  كرش 
داـمتعا نآ  ندـینادرگ  رتشگنا و  رب  تسا و  هدرکن  لـکوت  وا  رب  هدرکن و  دوخ  دـنوادخ  رب  داـمتعا  هک  تسا  كرـش  نیا  يارب  ینعم  نیا  و 

كرـش بتارم  زا  هبترم  کی  وا ، ریغ  رب  ندومن  دامتعا  ندـش و  لسوتم  ادـخ و  زا  ندـینادرگ  ور  ره  هک  تسا  نآ  لـصاح ، و  تسا . هدرک 
. تسا

: هک دومرف  لیئربج  ادخ . رب  لکوت  ینعم  زا  دندومن  لاؤس  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و 
نوچ سپ  دنوش . سویأم  نیقولخم  زا  و  دنتسین ، لقتسم  عنم  اطع و  رد  و  دنناسریمن ، عفن  ررض و  نیقولخم  هک  دننادب  هک  تسا  نآ  لکوت 

تـسا نیا  دنکیمن . وا  ریغ  زا  عمط  و  وا ، ریغ  زا  دسرتیمن  و  وا ، ریغ  زا  درادیمن  دیما  و  دنکیمن ، راک  ادخ  ریغ  يارب  زا  دشاب ، نینچ  هدنب 
. لکوت ینعم 

زا تسوت  اب  ادخ  هک  یتسناد  نوچ  هک  تسا  نآ  لکوت  هک : دومرف  لکوت . ینعم  زا  دندومن  لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  و 
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. یسرتن وا  ریغ 
هدرک لمع  تسادـخ  هدومرف  قفاوم  هچنآ  هب  یباب  ره  رد  دـشاب و  هدرک  ادـخ  رب  لکوت  هک  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  اـضق  هب  اـضر  ینعم  و 

هب رما  نیا  هک  اریز  دش  عقاو  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  وا  ریخ  هتبلا  هک  دـنادب  اخر ، تدـش و  الب و  تیفاع و  زا  دوش  عقاو  هچنآ  رگید  دـشاب ،
هک تسین  لیخب  و  دنک ، ملظ  وا  رب  هک  دهاوخ  هک  تسین  ملاظ  یلاعت  قح  و  هدوب ، رما  نیا  عفد  رب  رداق  یلاعت  قح  هدش و  عقاو  یهلا  ریدـقت 

تسا ریخ  هچنآ  هک  تسین  زجاع  و  دهد ، ادخ  دای  هب  وا  هک  دیاب  دنادن و  ار  وا  تحلـصم  هک  تسین  نادان  و  دسرب ، وا  هب  يریخ  هک  دهاوخن 
میمـص زا  دسر  وا  هب  ادخ  بناج  زا  هچ  ره  هب  هک  تسا  نآ  یـضتقم  یهلا ، هیلامک  تافـص  نیا  هب  نامیا  لامک  سپ  دـیناسر . دـناوتن  وا  هب 

. تسوا حالص  ریخ و  نیع  هک  دنادب  دنکن و  تیاکش  عزج و  و  دشاب ، یضار  بلق 
وهف هللا  یلع  لکوتی  نم  ریسفت و  زا  دندومن  لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
ادـخ رب  دوخ  روما  عیمج  رد  هک  تسا  نآ  لـکوت  ياـههجرد  هلمج  زا  دراد و  هجرد  نیدـنچ  ادـخ  رب  لـکوت  هک : دومرف  ترـضح  هبـسح .

. ییامن لکوت 
رما نیا  هک  ینادب  و  درادیمن . غیرد  وت  زا  ار  دوخ  لضف  دنکیمن و  ریصقت  وت  ریخ  رد  وا  هک  ینادب  یـشاب و  یـضار  وا  زا  دنکب  هچنآ  سپ 

. شاب هتشاد  دامتعا  وا  رب  روما  عیمج  رد  و  نک ، وا  هب  دوخ  رما  ضیوفت  نک و  ادخ  رب  لکوت  سپ  تسا . هدش  عقاو  وا  نامرف  مکح و  هب 
و دشابن ، نارگ  شعبط  رب  اهنآ  ریغ  یهاون و  رماوا و  ماکحا و  زا  دسر  وا  هب  همئا  لوسر و  ادخ و  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  میلـست  و 

قح هچنانچ  دشابن . یضاران  یهلا  ماکحا  زا  دنکن و  یـشکرس  و  دشاب ، لیلذ  داقنم و  اهنآ  هب  ندرک  لمع  رد  و  دناد ، کین  نسح و  ار  همه 
ناـمیا وت ؛ راـگدرورپ  قح  هب  هن  هک : تسا  نیا  شنومـضم  هک  ياهیآ  رد  هدومرف  باـطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هب  یلاـعت 

سپ دوش . عقاو  ناشیا  نایم  رد  هک  ياهعزاـنم  ره  رد  دـننادرگ  مکح  ار  وت  هک  نآ  اـت  ياهدروآ ) وت  هچنآ  هب   ) دنتـسین نمؤم  دـنروآیمن و 
داـقنم دـننک و  میلـست  و  ياهدرک ، مکح  هچنآ  رد  دـنباین  یگنتلد  يراوشد و  یجرح و  دوخ  سفن  رد  ناـشیا ، ناـیم  رد  ینک  مکح  نوـچ 

. وکین ندرک  میلست  دنوش 
هک یسک  رد  لکوت  هک  اریز  تسا . هتـسب  اهنیا  هب  قالخا  لامعا و  رثکا  هک  دنانامیا  ناکرا  لوصا  زا  تافـص  نیا  ببـس  نیا  هب  هک  نادب  و 

يارب زا  و  دیامنیم ، كرت  دسریم  مه  هب  نیقولخم  هب  دیما  هار  زا  هک  ار  یـصاعم  رثکا  نآ  ببـس  هب  و  دوشیم ، سویأم  قلخ  زا  دش  لماک 
، دیامنیم تئرج  یهلا  ياههدومرف  ندرک  يراج  رد  و  دنکیمن ، نید  رد  ياهنهادُم  و  دیامنیمن ، رایتخا  ار  ادخ  تیصعم  ناشیا  يدونشخ 

رییغت ار  ادـخ  ماـکحا  ناـشیا  دـماشوخ  يارب  زا  و  دـنکیمن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  قولخم  عفن  ندـش  فرطرب  فوـخ  زا  و 
و دنکیمن ، لیلذ  قلخ  دزن  ار  دوخ  لاؤس ، رد  و  دوشیمن ، مارح  بکترم  يزور  لیـصحت  رد  تسناد  ادـخ  زا  ار  يزور  نوچ  و  دـهدیمن .
وا هب  هک  یتمعن  ره  ببس  هب  هتسویپ  دنادیم  دوخ  یطعُم  ار  ادخ  نوچ  و  دوشیم . لهس  قولخم  دوشیم و  میظع  شرظن  رد  ادخ  هتفر  هتفر 

نیا هک  تسناد  دش و  یـضار  یهلا  ياضق  هب  نوچ  و  تسا . تیاهنیب  تلـصخ  نیا  دیاوف  و  دوشیم . هدایز  شلد  رد  ادـخ  تبحم  دـسریم 
رکاش هکلب  رباـص  دـنکیمن و  عزج  اـهالب  رد  و  دوشیم ، لـصاح  ناـنیمطا  تحار و  ار  وا  تسوا ، ریخ  ضحم  تسادـخ و  بناـج  زا  روما 

هب و  دـندرکن ، اطع  نم  هب  ارچ  هک  دوشیمن  نمـشد  مدرم  اب  و  درادیمن ، زاـب  ادـخ  تداـبع  زا  دـنکیمن و  ناریح  ار  وا  اـهملا  و  دـشابیم ،
وا زا  هدایز  ارچ  هک  دربیمن  مدرم  دسح  و  دنک ، شومارف  ار  ادخ  هک  دننکب  وا  هب  هک  یلهـس  ياطع  ببـس  هب  دوشیمن  نوتفم  مدرم  تبحم 

صلاخ ایر  زا  شتدابع  و  دناسریم ، مه  هب  ییادخ  تبحم  تافاصم و  همه  اب  و  دنکیمن ، ایند  روما  رد  هلداجم  هعزانم و  مدرم  اب  و  دنراد ،
. دشابیمن ریگلد  راگزور  لاوحا  رییغت  زا  و  دوشیم ،

و دندرگ ، وا  ياضر  هب  اهنامسآ  هک  یسک  دشاب  هتـشاد  لاح  هچ  تفگ : يراد ؟ لاح  هچ  هک : دندیـسرپ  لولهب  زا  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 
يدـنلب يوعد  شوخ  دـنتفگ : دوش . وا  ياضر  زیوجت و  هب  همه  دوش  عقاو  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هچره  و  دـشاب ، نکاس  وا  ياضر  هب  نیمز 

ياضر ببـس  نیا  هب  و  تسا . حالـص  کین و  ریخ و  همه  دنکیم  میکح  رداق  دـنوادخ  هچنآ  هک  میتسناد  لوا  زور  رد  ام  تفگ : ینکیم .
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اضر و هب  دوشیم  هچنآ  رگید  میتسویپ . وا  هدارا  هب  ار  دوخ  هدارا  میتشاذگ و  وا  هب  ار  دوخ  روما  مامز  میدرک و  قفاوم  وا  ياضر  اب  ار  دوخ 
. دوشیم ام  شهاوخ 

ادـخ و زا  هچنآ  دوریم و  نوریب  ترطاخ  زا  ههبـش  کش و  يدـش  داقنم  ار  یهلا  ماکحا  نوچ  و  تسا . یهانتمان  زین  تلـصخ  نیا  دـیاوف  و 
نامیا زا  تسا  ناطیـش  ياههنخر  هدمع  هک  ارچ  نوچ و  و  ینکیم ، لوبق  دایقنا  میلـست و  هب  رابخا ، تایآ و  زا  دـسریم  وت  هب  وا  ياهتجح 

یلمجم اـقباس  و  دـناهدش . هارمگ  تلـصخ  نیا  كرت  ببـس  هب  قـلخ  رثـکا  و  ناـمیا ، ناـکرا  زا  تسا  ياهدـمع  نکر  نیا  و  ینکیم . رود 
. دش روکذم 

يرادرب و بسک  راک و  زا  تسد  ینیـشنب و  هناـخ  رد  يدـنبب و  دوخ  يور  رب  ار  هناـخ  رد  هک  دراد  ینعم  نیا  هن  لـکوت  هک  تسناد  دـیاب  و 
ییوگب ینکفا و  اـههکلهم  رد  اـی  يزادـنا  هاـچ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هن  و  لـکوت . هن  تسا  مکحت  نیا  هک  اریز  ماهدرک . لـکوت  ییوـگب 

. ماهدرک لکوت 
هب تسا و  هدومرف  وا  هک  یهار  هب  تسا و  هدومرف  ادـخ  هچناـنچ  ار  دوخ  یعـس  هک -  میدرک  هراـشا  زین  اـقباس  هک -  تسا  نآ  لـکوت  هکلب 

صرح هب  ترورـض  ردـق  زا  هدایز  و  ینکن ، تابحتـسم  تابجاو و  كرت  و  ینکن ، مارح  بلط  و  يروآ ، اج  هب  تسا  هدومرف  وا  هک  يردـق 
اپ و تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  دهاوخ ، ادخ  رگا  هک  ینادـب  یـشاب و  هتـشادن  دوخ  بسک  رب  دامتعا  یعـس ، دوجو  اب  و  ینکن ، عمج 

. تسوا تالآ  بابسا و  هب  وت  یعس  سپ  تفرگ ؛ دناوتیم  ار  وت  ياضعا  اوق و  ریاس  حور و  لقع و 
زا یقیقح  قازر  هک  ینادب  دیآیم  وت  ناکد  رد  رب  هک  يرتشم  نآ  و  يزجاع ، وت  دیامرفن  تیاده  وت  عفن  هار  هب  ار  وت  ادخ  رگا  هک  ینادب  و 

يزور کـی  هد  دـیایب و  وت  ناـکد  رد  هب  يرتـشم  نیا  زورما  هک  لاـس  رازه  نیدـنچ  هب  وت  قـلخ  زا  شیپ  تسا  هدرک  ردـقم  نینچ  لوا  زور 
نآ تساوخیمن ، ادخ  رگا  ناکد ، هب  نتفر  دوجو  اب  و  دیـسریمن . وت  هب  یتفریمن  ناکد  هب  رگا  و  دسرب . وت  هب  وا  يادوس  عفن  زا  وت  زورما 

، دهد وت  هب  ار  رز  نآ  هک  درکیمن  هسیک  هب  تسد  تخادنایمن  گرزب  درم  نآ  لد  هب  ادخ  رگا  و  دندمآیمن . وت  ناکد  رد  هب  سک  دـنچ 
. نک لکوت  ادخ  رب  نک و  نهپ  ار  دوخ  طاسب  اشگب و  ار  دوخ  ناکد  رد  هک : دناهدومرف  هچنانچ 

قحتسم ياهدرک  ادخ  هدومرف  فالخ  يزادنا  هکلهم  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  رگا  و  يراکهانگ . مثآ و  ینک  يرورض  بلط  كرت  رگا  و 
هب يوش  رامیب  نوچ  و  ورب ، قیفر  اب  يور  رفـس  هب  نوچ  و  نکب ، سفن  ظـفح  نکب و  هیقت  هک : تسا  هدومرف  ادـخ  هک  اریز  يوشیم  باـقع 
نآ رب  هداـیز  یعمج  هک  تسا  رهاـظ  هچ ، دوب . هدـیافیب  وت  ظـفح  نآ  درکیمن ، ظـفح  ادـخ  رگا  هک  نادـب  اـهنیا  دوجو  اـب  اـما  ورب . بیبط 

هتـشک دوریم و  تراـغ  هب  ناـشلام  دـنوریم و  رفـس  هب  رفن  رازه  اـب  هک  تسا  رایـسب  و  دـنوشیم ، هتـشک  هاـگان  هب  دـننکیم و  تظفاـحم 
قیفر و حالس و  هبرح و  ظفح و  بابسا  نیا  هک  نیا  اب  دنریمیم . دننکیم و  اطخ  همه  دنیآیم و  ناشرس  رب  قذاح  بیبط  دص  و  دنوشیم ،

باب رد  نینچمه  و  تسادـخ . زا  همه  دـننک ، سک  نیا  تیامح  هک  مزالم  رفن و  ندـینادرگ  قفـشم  ندرک و  ناـبرهم  بیبط و  ندرک  قلخ 
دیابیم لکوت  ظفح ، طیارـش  اب  هکلب  درک ؛ لکوت  تخادنا و  ارحـص  نایم  هب  ار  اهنآ  دـیابن  تاناویح  هعتما و  بابـسا و  لام و  ندرک  ظفح 

. درک
تسوت نیعم  هک  یتسرد  هب  لالح ؛ زا  ار  يزور  بلط  نکم  كرت  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 

. نک ادخ  رب  لکوت  دنبب و  ار  تیاپراهچ  ياپ  و  وت . نید  رب 
حراوج و اضعا و  هک  نادب  يدرک  هک  نآ  زا  دـعب  نک و  ادـخ  رب  لکوت  نکب و  ار  دوخ  یعـس  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  باب  رد  نینچمه  و 
و هدیسر . وت  هب  ادخ  زا  همه  هدوب  فوقوم  اهنآ  رب  لمع  نیا  هک  ییاهزیچ  ریاس  تردق و  توق و  سابل و  نکسم و  يزور و  اوق و  رعاشم و 

يدب هانگ و  هب  فرتعم  و  نادب ، دوخ  زا  ار  یـصاعم  و  نکم ، یفن  هیلکلاب  ار  دوخ  تردق  اما  نادب  لیخد  دوخ  راک  رد  زین  ار  یهلا  تیادـه 
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زا هدایز  رد  دناهدرک و  نایب  وت  يارب  نید  نایاوشیپ  هک  نادب  ردق  نیمه  ردق  اضق و  هلئسم  زا  و  نادب . باقع  قحتسم  ار  دوخ  و  شاب ، دوخ 
رکف هلئسم  نیا  رد  یسک  مک  و  دناهدرک . یهن  نیا  زا  ار  ام  مهیلع  هللا  تاولص  همئا  تسا و  یهارمگ  تلالـض و  بجوم  هک  نکم  رکف  نیا 

. دنشاب هدشن  هارمگ  هک  ناشیا  ریغ  املع و  لوُحف  زا  تسا  هدرک 
هب دنشاب و  دایقنا  میلست و  ماقم  رد  دشاب  رصاق  اهنآ  هب  هطاحا  زا  لقع  هک  هلکشم  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  میلـست  تلـصخ  عورف  زا  یکی  و 

. دنوشن دبا  لزا و  نوعلم  ارچ  نوچ و  هب  ناطیش  دننام  دنروایب و  نامیا  دناهدومرف ، هک  يوحن  هب  دناهدومرف ، لمجم  هچنآ 
و درادن . نخس  نیا  زا  هدایز  شیاجنگ  دوشیم  هتشون  لاوحا  شیوشت  اب  لاجعتسا  هجو  رب  هک  هلاسر  نیا  تسا و  رایسب  نخس  باب  نیا  رد 

همئا لوسر و  تعافش  هب  و  مراد ، دوخ  میرک  راگدرورپ  مرک  زا  دناوخ  هک  ره  دوخ و  يارب  زا  وفع  دیما  دور  ییاطخ  اههتشون  نیا  رد  رگا 
. هلهأ وه  امک  هقلخ  عیمج  یلع  انیلع و  هئامعن  یلع  هللادمحلاو  مراودیما . ماهدرب ، هانپ  باب  ره  رد  ناشیا  مالک  هب  هک  مهیلع  هللا  تاولص 

نیقی ربص و  رد 

. توملا هکردی  امک  هقزر ، هکردأل  توملا  نم  رفی  امک  هقزر  نم  رف  مداء  نبا  نأ  ول  رذابأ  ای 
ءاخرلا یف  هللا  یلا  فرعت  کمامأ . هدـجت  هللا  ظفحا  لاق : هللا . لوسر  ای  یلب  تلق : نهب ؟ لج  زع و  هللا  کعفنی  تاملک  کملعأ  الأ  رذابأ  ای 

نأ ولف  همایقلا . موی  یلا  نئاک  وه  امب  ملقلا  يرج  دـقف  هللااب . نعتـساف  تنعتـسا  اذا  و  لج . زع و  هللا  لأساف  تلأـس  اذا  و  هدـشلا . یف  کـفرعی 
اوردـق ام  کیلع  هللا  هبتکی  مل  ءیـشب  كورـضی  نأ  اودـهج  ول  و  هیلع . اوردـقام  کل ، بتکی  مل  ءیـشب  كوعفنی  نأ  اودـهج  مهلک  قلخلا 

عم رصنلا  نا  و  اریثک . اریخ  هرکی  ام  یلع  ربصلا  یف  ناف  عطتست  مل  نا  و  لعفاف . نیقیلا  اضرلاب و  لج  زع و  لمعت هللا  نأ  تعطعتـسا  ناف  هیلع .
. ارسی رسعلا  عم  نا  و  برکلا ، عم  جرفلا  و  ربصلا ،

. دباییم رد  ار  وا  گرم  هچنانچ  دبایرد  ار  وا  يزور ، هنیآره  گرم ، زا  دزیرگیم  هچنانچ  شیزور  زا  دزیرگب  مدآ  دنزرف  رگا  رذوبا  يا 
؟ دنادرگ عفتنم  اهنآ  هب  ار  وت  یلاعت  قح  هک  دنچ  ياهملک  منک  میلعت  ار  وت  ایآ  رذوبا  يا 

. هللا لوسر  ای  یلب  تفگ : رذوبا 
نآ رد  وت  حالـص  هک  يرما  ره  ینعی  یبای  دوخ  يور  شیپ  ار  ادـخ  ات  راد  هاـگن  وا  یهاون  رماوا و  رد  ار  یهلا  تمرح  رذوبا  يا  هک : دومرف 

اشگب ادخ  دوخ و  نایم  ییانشآ  هار  و  ادخ ، هب  ناسانشب  ار  دوخ  و  دنادرگ .) رسیم  وت  يارب  ادخ  يوش  رما  نآ  هجوتم  هک  نآ  زا  شیپ  دشاب 
شومارف ار  دوخ  راگدرورپ  تمعن ، روفو  ببـس  هب  و  ینک ، اعد  ینک و  تداـبع  ار  ادـخ  لاـح  نآ  رد  هک  نیا  هب  تمعن  اـخر و  تلاـح  رد 

یهاوخ هاگره  و  دنادرگ .) باجتسم  ار  تیاعد  يرب  وا  هب  هانپ  نوچ  اهیتخس  رد  ینعی  دسانشب  ار  وت  ادخ  الب  تدش و  ماگنه  رد  ات  ینکن ،)
هب وجب . تناعتـسا  دنوادخ  هب  ییوج ، تناعتـسا  یـسک  زا  یهاوخ  رگا  و  نک . لاؤس  لیلج  زیزع  دنوادخ  زا  ینک  لاؤس  یـسک  زا  ار  يزیچ 
هک دنیامن  یعس  دننک و  دهج  قلخ  عیمج  رگا  سپ  تمایق . زور  ات  دش  دهاوخ  عقاو  هچنآ  هب  تسا  هدش  يراج  یهلا  ریدقت  ملق  هک  یتسرد 

يزیچ هب  وت  هب  دنناسر  ررض  هک  دننک  دهج  رگا  و  دنتـسین . رداق  نآ  رب  دشاب ، هدشن  هتـشون  وت  يارب  زا  هک  يزیچ  کی  هب  وت  هب  دنناسر  عفن 
اضر اب  يروآ ، اج  هب  ادخ  يارب  زا  هک  یناوت  هک  ار  یتدابع  ره  سپ  دنرادن . نآ  رب  تردق  دشاب ، هدشن  ردقم  دشاب و  هتشونن  وت  رب  ادخ  هک 

ربص سپ  درک  یناوتن  ار  هچره  نکم و  اورپ  قلخ  زا  و  نکب . سپ  ترخآ ،) لاوحا  ای  ردق  اضق و  هب  نیقی  و  ادـخ ) ياهاضق  زا  يدونـشخ  و 
اب یلاعت  قح  يرای  ترـصن و  هک  یتسرد  هب  و  تسه . رایـسب  باوث  عفن و  ریخ و  اهالب  تاهورکم و  رب  ندرک  ربص  رد  هک  یتسرد  هب  نک )
رد اـی  اـیند  رد  یتحار  یناـسآ و  یگنت  يراوشد و  ره  اـب  هک  یتـسرد  هب  و  دـشابیم . ملا  برک و  زا  دـعب  تحار ، جرف و  دـشابیم و  ربـص 

.( تسا هدینادرگ  لزان  شربمغیپ  یلست  يارب  حرشن  ملا  هروس  رد  ار  هرقف  نیمه  یلاعت  قح  و  دشابیم . ترخآ )
روج ببس  هب  دش  دهاوخ  راتفرگ  اهتدش  اهتقشم و  هچ  هب  رذوبا  هک  دنتسنادیم  ینابر  ملع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نوچ  و 

ربص هک  دندومرف  یلـست  ار  وا  و  دنک . ربص  دوش ، زجاع  هک  یماگنه  رد  دنکب و  قح  راهظا  دناوت ، ات  هک  دـندومرف  وا  میلعت  شتما ، ناقفانم 
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، دومن لمع  مالسلا  هیلع  رذوبا  دندومرف ، هچنآ  هب  و  تسه . میظع  ياهتحار  اهتدش  نآ  زا  دعب  هک  دنادب  و  وا ، رب  دوش  ناسآ  اهتقـشم  نآ  رب 
. دش روکذم  باتک  لوا  رد  هچنانچ 

تقشم رب  اهربص  نیرتهب  و  تساهتنایب . ياهباوث  یبقع و  ایند و  تحار  جرف و  بجوم  و  تساضق ، هب  اضر  عورف  هلمج  زا  ربص  هک  نادب  و 
اهالب رب  ربص  نآ  زا  دعب  و  تسا ، تاعاط  ندرک  تقشم  رب  ربص  نآ  زا  دعب  و  تسا ، نارگ  راوشد و  رایسب  سفن  رب  هک  تسا  ناهانگ  كرت 

. تساهتبیصم و 
ندب رـس ، ییادج  هب  هچنانچ  ندـب . زا  تسا  رـس  هلزنم  هب  نامیا  زا  ربص  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. دوشیم عیاض  فرطرب و  نامیا  ربص ، نتفر  هب  نینچمه  ددرگیم ، ناجیب  دوشیم و  فرطرب 
. تسا هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  رد  نومضم  نیا  و 

ره سپ  هراکم ؛ رب  ربص  هراکَم و  هب  تسا  فوفحم  تشهب ، هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
سفن هب  هک  ره  سپ  اهـشهاوخ ؛ اهتوهـش و  اهتذـل و  هب  تسا  فوفحم  منهج  و  دوشیم . تشهب  لـخاد  اـیند ، رد  هراـکم  رب  دـنک  ربـص  هک 

. دوشیم منهج  لخاد  ار ، وا  ياهشهاوخ  اهتذل و  دهدب 
بناج زا  تاکز  دتسیایم و  شتسار  بناج  زا  زامن  دننکیم  ربق  لخاد  ار  نمؤم  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
رکنم نوچ  سپ  دتسیایم . يرانک  رد  ربص  و  شرس ، يالاب  رب  دوشیم  فرـشم  وا  رب  ناشیا  ریغ  ردام و  ردپ و  هب  ناسحا  یکین و  و  شپچ ،

رگا و  دینکب ، دوخ  بحاص  ددم  امـش  هک : دـیوگیم  یکین  تاکز و  زامن و  هب  ربص  دـننک ، لاؤس  وا  زا  هک  دـنوشیم  شربق  لخاد  ریکن  و 
. میامنیم وا  تناعا  مباییمرد و  ار  وا  نم  دیوش  زجاع  امش 

نتشک هب  رگم  دوشن  رسیم  یهاشداپ  کُلم و  نامز  نآ  رد  دمآ  دهاوخ  ینامز  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
هب رگم  دوشن  لصاح  مدرم  یتسود  تبحم و  و  ندـیزرو ؛ لخب  مدرم و  لام  ندرک  بصغ  هب  رگم  دوشن  رـسیم  يرگناوت  و  ربکت ؛ ربجت و  و 
رب دشاب  رداق  هک  نآ  اب  رقف  رب  دنک  ربص  دـبایرد و  ار  نامز  نآ  هک  یـسک  سپ  ناشیا . ياهـشهاوخ  اهاوه و  تعباتم  نید و  زا  نتفر  نوریب 

تبحم بسک  رب  دشاب  رداق  هک  نآ  لاح  ندوب و  قح  عبات  ببس  هب  وا  هب  تبسن  مدرم  ینمـشد  رب  دنک  ربص  و  لخب ، بصغ و  هب  ندش  ینغ 
هاجنپ باوث  یلاعت  قح  لطاب ، لها  تعباتم  هب  تزع  رب  دشاب  رداق  هک  نآ  اب  تلذم  رب  دنک  ربص  و  ناشیا ، ياهاوه  ندومن  تعباتم  هب  ناشیا 

. دیامرف تمارک  وا  هب  دنشاب  هدرک  نم  قیدصت  هک  قیدص 
قح رب  نک  ربص  دـنزرف  يا  تفگ : تفرگرب و  رد  ارم  تاـفو  ماـگنه  رد  مردـپ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  و 

. دشاب خلت  هک  دنچره 
. تبیصم رب  ربص  و  تیصعم ، زا  ربص  و  تعاط ، رب  ربص  تسا : مسق  هس  رب  ربص  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  و 

هجرد دصیـس  وا  يارب  یلاعت  قح  دـنک  در  دوخ  زا  ار  تبیـصم  نآ  ملا  وکین  ییابیکـش  هب  هک  نآ  ات  تبیـصم  رب  دـنک  ربص  هک  یـسک  سپ 
زا یلاعت  قح  یهلا ، تعاط  تقـشم  رب  دنک  ربص  هک  یـسک  و  دـشاب ؛ نیمز  نامـسآ و  نیبام  دـننام  ياهجرد  ات  ياهجرد  ره  زا  هک  دـسیونب 

كرت رب  دنک  ربص  هک  یـسک  و  شرع ؛ يادتبا  ات  دشاب  نیمز  ياهتنم  دننام  ياهجرد  ات  ياهجرد  ره  زا  هک  دـسیونب  هجرد  دصـشش  وا  يارب 
. شرع ياهتنم  ات  دشاب  نیمز  ياهتنم  نیبام  دننام  ياهجرد  ات  ياهجرد  ره  زا  هک  دسیونب  هجرد  دصهن  وا  يارب  یلاعت  قح  تیصعم ،

رازه باوث  لثم  وا  هب  یلاعت  قح  دـنک  ربص  دوش و  التبم  ییـالب  هب  ناـنمؤم  زا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
. دیامرف تمارک  دیهش 

عمج نیمز  کی  رد  ار  قیالخ  عیمج  تمایق  رد  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
لابقتسا سپ  دنزیخرب . مدرم  زا  یهورگ  سپ  ربص ؟ لها  دنیاجک  هک : دنونـشب  قیالخ  عیمج  هک  دنک  ادن  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  دنک ،

تقشم رب  ار  دوخ  ياهسفن  ام  هک : دنیوگ  ناشیا  امش ؟ دیاهدرک  ربص  زیچ  هچ  رب  هک : دنیوگ  ناشیا  هب  هکئالم و  زا  یهورگ  ار  ناشیا  دننک 
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تسار نم  ناگدنب  هک : دنک  ادن  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  سپ  میدرک . ربص  تیصعم  كرت  تقـشم  رب  میدومرفیم و  ربص  یهلا  تعاط 
. دنور تشهب  هب  باسحیب  هک  ار  ناشیا  دیراذگب  دنیوگیم .

نآ رب  هک  يدح  هب  تسا  ردق  اضق و  هب  نیقی  لوا : دننکیم : قالطا  ینعم  دنچ  رب  ار  نیقی  و  تسا . نامیا  تاجرد  يالعا  نیقی  هک  نادـب  و 
. ددرگ میلست  اضر و  ضیوفت و  لکوت و  ادخ و  هب  عاطقنا  ثروم  دوش و  بترتم  راثآ 

دح تسا  مادک  موش ! وت  يادف  تفگ : يوار  تسه . يدح  هزادـنا و  ار  زیچ  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ 
. یسرتن یلاعت  قح  ریغ  زا  هک  تسا  نآ  نیقی  دح  و  تسا ؛ نیقی  لکوت  دح  هزادنا و  هک : دومرف  لکوت ؟

و ددرگ ، یلاعت  قح  مشخ  بجوم  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  دنکن  یـضار  هک  تسا  نآ  یمدآ  نیقی  تحـص  زا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
ار يزور  دنکیمن  در  و  یـصیرح ، صرح  دناشکیمن  ار  قزر  هک  یتسرد  هب  تسا . هدادن  وا  هب  ادـخ  هک  يزیچ  رب  ار  مدرم  دـنکن  تمالم 
ار وا  گرم  هچنانچ  دبایرد  ار  وا  يزور  هنیآره  دزیرگیم ، گرم  زا  هچنانچ  دزیرگب  يزور  زا  یـسک  رگا  و  دـهاوخن . هک  یـسک  تهارک 
و تسا ، هداد  رارق  اضر  نیقی و  رد  ار  يداش  تحار و  حور و  دوخ  تلادع  هب  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دـباییمرد .

. تسا هدومرف  ررقم  یهلا  ياهاضق  زا  یگدرزآ  کش و  رد  ار  نزح  هودنا و 
. دشاب نیقی  تلاح  ریغ  رب  هک  يرایسب  لمع  زا  تسا  رتهب  دشاب  نیقی  اب  دنیامن و  تموادم  نآ  رب  هک  یکدنا  لمع  هک : دومرف  و 

زا دسریم  وا  هب  هچنآ  دنادب  هک  نآ  رگم  دباییمن  ار  نامیا  هزم  امـش  زا  کی  چـیه  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و 
هدشن ردـقم  نوچ  دـسریمن ، وا  هب  درذـگیم و  وا  زا  هچنآ  و  درذـگیمن ؛ رد  وا  زا  هتبلا  تسا ، هدـش  ردـقم  نوچ  نآ ، ریغ  الب و  تمعن و 

. تسادخ هدنناسر  عفن  هدنناسر و  ررض  و  دسرب . وا  هب  نارگید  ای  وا  یعس  هب  هک  تسین  نکمم  تسا ،
دندوب و هتسشن  هدش  مخ  هتسکش  راوید  ریز  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
: هک دومرف  ترضح  دینیشنم . نآ  ریز  رد  تسا ؛ هتـسکش  راوید  نیا  هک : تفگ  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  دندومرفیم . مکح  مدرم  نایم  رد 

ترـضح نآ ، زا  دـعب  دـمآ . دورف  راوید  دـندمآ  نوریب  راوید  ریز  زا  دنتـساخرب و  ترـضح  نوچ  سپ  دـنکیم . ظـفح  شلجا  ار  سک  ره 
. نیقی هبترم  تسا  نیا  و  دندرکیم ، رایسب  اهراک  باب  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  دندومرف  قداص 

سپ تسا . هکرعم  نایم  رد  هدیشوپ و  هماج  ود  نیمه  یـصخش  هک  مدید  مدرک ، رظن  هاگ  گنج  رد  هک : تسا  لوقنم  سیق  نب  دیعـس  زا  و 
نهاریپ هتکی  نمـشد  ردق  نیا  اب  ياهکرعم  نینچ  هب  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : تسا . نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  مدـید  مدـنار ، شیپ  ار  بسا 

ود و  دنـسیونیم ، ار  شلامعا  هک  تسا  هدومرف  لکوم  وا  رب  کلم  دنچ  یلاعت  قح  هتبلا  تسه  هک  ره  دیعـس ! يا  یلب  هک : دومرف  ياهدمآ ؟
نوچ سپ  هدنشک . ياهالب  ریاس  زا  دتفارد و  یهاچ  هب  ای  دتفا  ریز  هب  یهوک  زا  هک  نآ  زا  دنیامنیم  تظفاحم  ار  وا  هک  دنتـسه  وا  اب  کلم 

. دنراذگیماو ییالب  ره  هب  ار  وا  دیسر ، شلجا  دش و  لزان  یهلا  ياضق 
تـسود رایـسب  ار  ترـضح  نآ  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مـالغ  ربـنق  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
نانمشد زا  يررض  ادابم  هک  تفریم  ترـضح  نآ  یپ  زا  تشادیمرب و  ریـشمش  دنتفریم  نوریب  هناخ  زا  ترـضح  هک  هاگره  تشادیم و 

. دندید ار  ربنق  دندرک ، بقع  هب  رظن  دنتفر ، نوریب  ترضح  نآ  یباتهم  بش  رد  دسرب . ترضح  نآ  هب 
لها زا  ارم  هک : دومرف  ترضح  دسرب . امـش  هب  یبیـسآ  ادابم  هک  میایب  امـش  رـس  تشپ  زا  هک  ماهدمآ  تفگ : يراد ؟ راک  هچ  هک : دندیـسرپ 
نیمز لـها  هک : دوـمرف  میاـمن . تسارح  ار  وـت  هک  مهاوـخیم  نیمز  لـها  زا  هکلب  هک : تفگ  نیمز ؟ لـها  زا  اـی  ینکیم  تسارح  نامـسآ 

. تشگرب ربق  سپ  درگرب . دشابن . ینامسآ  ردقم  ات  دیناسر  دنناوتیمن  يررض 
تایاور یـضعب  زا  هچنانچ  ددرگ ؛ رهاظ  حراوج  اضعا و  رد  لامک  هجو  رب  شرثا  هک  يدح  هب  تسا  ترخآ  باقع  باوث و  هب  نیقی  میود :
تشهب لها  ایوگ  و  باسح ، يارب  دناهدرک  اپرب  ار  یهلا  شرع  هک  منیبیم  ایوگ  هک : تفگ  دوخ  نیقی  فصو  رد  هک  دوشیم  رهاظ  هثراح 

. تشذگ اقباس  هچنانچ  منیبیم . منهج  رد  ار  منهج  لها  ایوگ  و  منیبیم ، معنتم  تشهب  رد  ار 
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حراوج اضعا و  رب  شرثا  دیسر و  لامک  دح  هب  هک  زیچ  ره  رد  نامیا  و  دروآ . دیابیم  نامیا  اهنآ  هب  هک  تسا  يروما  عیمج  رد  نیقی  میس :
. دنیوگیم نیقی  ار  نآ  دش  صلاخ  بیاوش  زا  دیدرگ و  رهاظ 

نامیا زا  تسا  لضفا  اوقت  و  هجرد ، کی  هب  مالـسا  زا  تسا  لضفا  نامیا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  هچنانچ 
. تسا هدشن  تمسق  نیقی  زا  مدآینب  نایم  رد  زیچ  چیه  و  هجرد ؛ کی  هب  اوقت  زا  تسا  لضفا  نیقی  و  هجرد ، کی  هب 

نآ نیقی  هک : دومرف  لیئربج  دندیـسرپ . لیئربج  زا  ار  نیقی  ریـسفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
هب هک  تسا  نآ  و  دنیبیم . ار  وا  ادخ  دنیبیمن  ار  ادخ  وا  رگا  سپ  دنیبیم . ار  وا  ایوگ  هک  دنک  تدابع  نانچ  ادـخ  يارب  زا  نمؤم  هک  تسا 

. دسریمن وا  هب  هتبلا  درذگیمرد  وا  زا  هچنآ  و  درذگیمنرد ، وا  زا  هتبلا  دسریم  وا  هب  هچنآ  هک  دنادب  نیقی 
ندش داقنم  ندرک و  میلست  و  تسادخ ؛ رب  ندرک  لکوت  هک : دومرف  نیقی ، ینعم  زا  دندومن  لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  و 

. ادخ يوس  هب  تسا  روما  ندرک  ضیوفت  و  تسادخ ؛ ياضق  هب  ندش  یضار  و  تسادخ ؛ يارب  زا 
هللا تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  نیفـص  گنج  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  هباحـص  زا  یکی  زا  و 

دندوب هتخیوآ  دوخ  رب  ار  راقفلاوذ  دندوب و  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  زَجتُرم  بسا  رب  دندومرفیم و  رکشل  هیهت  هیلع 
هتسهآ دروخیم و  فلع  شبسا  دوب و  راوس  یبسا  رب  ترـضح  نآ  ربارب  رد  نوعلم  هیواعم  و  دنتـشاد . تسد  رد  ار  لوسر  ترـضح  هزین  و 
نوعلم نیا  ادابم  هک  دییامن  تظفاحم  ار  دوخ  دیشاب و  ربخاب  هک : دومن  ضرع  ترضح  نآ  باحصا  زا  یصخش  سپ  دمآیم . شیپ  هتسهآ 

. دناسرب امش  هب  يررض  هاگان  هب 
ناـماما رب  هک  تسا  یتعاـمج  نیرتنوعلم  ناطـساق و  نیرتیقـش  هک  اریز  تسین  دـیعب  نوعلم  نیا  رفک  تواقـش و  زا  هک : دوـمرف  ترـضح 

وا هک  دنتسه  دنچ  یکلم  وا  اب  هک  نآ  رگم  تسین  قلخ  زا  يدحا  چیه  و  تسارح ، يارب  تسا  یفاک  لجا  نکیلو  دناهدرک . جورخ  تیاده 
. دسرب وا  هب  يدب  ای  دیآ ، شرس  رب  يراوید  ای  دتفیب ، یهاچ  هب  هک  نیا  زا  دنیامنیم  تظفاحم  ار 

ملجا ماگنه  هک  یتقو  نم  نینچمه  و  اـهالب . زا  تسا  هدـش  ردـقم  وا  يارب  هک  زیچ  ره  اـب  دـنراذگیم  ار  وا  دیـسر  شلجا  تقو  نوچ  سپ 
هب لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  يدهع  درک . دـهاوخ  باضَخ  مرـس  نوخ  زا  ار  مشیر  و  تما ، نیا  نیرتیقـش  دوشیم  هتخیگنارب  دوشیم ،

. دشابیمن غورد  نآ  رد  هک  تسا  ياهدعو  و  تسا ، هدیسر  نم 
میود لوا و  ینعم  رب  هک  یثیداـحا  و  تسا . رترهاـظ  ندرک  لـمح  ینعم  نیا  رب  ار  نیقی  تـسا ، یناـعم  نیرتلماـش  نوـچ  رخآ  ینعم  نـیا  و 
یناعم نیا  زا  یلمجم  نامیا  ینعم  نایب  رد  نوچ  و  نیقی . دارفا  زا  تسا  درف  کی  نایب  دارم ، هک  درک  ناوتیم  لمح  نیا  رب  دننکیم  تلالد 

. مییامنیم افتکا  نیمه  هب  ماقم  نیا  رد  هتسویپ ، حوضو  هب 

يزاین یب  انغ و  رد 

ینغأ وهف  رذابأ -  ای  هللا -  هقزر  امب  عنق  نمف  هلیل . ءاشع  موی و  ءادـغ  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  وه  ام  تلقف : هللا . کنغی  هللا  ینغب  نغتـسا  رذابأ  اـی 
. سانلا

ار ادخ  ات  نکم ، مدرم  جاتحم  ار  دوخ  وش و  عناق  دهدب  هچنآ  هب  و  دیامرف . تمارک  وت  هب  ادخ  هک  يرگناوت  انغ و  هب  وش  ینغتـسم  رذوبا  يا 
. دنادرگ زاینیب  ینغ و 

؟ هللا لوسر  ای  تسا  مادک  یهلا  يانغ  هک : تفگ  رذوبا 
وشم و قلخ  جاتحم  رگید  نادب و  ینغ  ار  دوخ  دهدب  وت  هب  ار  نیا  ادخ  هک  نیمه  هک : ینعی  بش . کی  ماش  زور و  کی  تشاچ  هک : دومرف 

. تسا مدرم  نیرتینغ  وا  تسا  هدرک  يزور  وا  هب  ادخ  هچنآ  هب  دوش  عناق  هک  ره  سپ  يراد . ار  نیا  ات  نکم  لاؤس  ناشیا  زا 
اب تعانق  سفن و  يانغ  هب  یـسک  هک  تسا  رایـسب  و  تسا . سفن  يزاینیب  انغ ، و  دوشیمن . لصاح  تعانق  نودب  يزاینیب  انغ و  هک  نادـب 
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یـسک هک  تسا  رایـسب  و  تسا . سویأم  مدرم  زا  تسین و  لام  عمج  لام و  هب  لیام  شعبط  دراد و  لکوت  ادـخ  رب  تسا و  ینغ  لاـم ، مدـع 
شهاوخ و روخرد  دنکیم و  رتشیب  لام  لیـصحت  رد  یعـس  دنکیم و  رتشیب  مدرم  هب  للذت  زجع و  صرح ، رابتعا  هب  تسا و  نیازخ  کلام 

. تسا نینچ  تاقوا  بلاغ  هکلب  تسا . رتجاتحم  سک  همه  زا  شسفن  لیم 
رتشیب دـنچره  ایند  بلاط  نینچمه  دـنوشیم . رتهنـشت  دـنروخیم  رتشیب  دـنچره  هک  تسایرد  روش  بآ  تباب  زا  ایند  هک  تشذـگ  هچنانچ 

. دوشیم رتشیب  شصرح  دنکیم  عمج 
یفاک ار  وا  هچنآ  هب  اـیند  زا  دوشیم  یـضار  هک  ره  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
یفاک ار  وا  ایند  مامت  تسا ، یفاک  ار  وا  هچنآ  هب  ایند  زا  دوشیمن  یـضار  هک  یـسک  و  تسا ؛ یفاک  ار  وا  ایند  زا  يزیچ  كدـنا  سپ  تسا ،

. تسین
لمع زا  یکدنا  هب  وا  زا  ادخ  دوش  یـضار  شاعم  زا  یکدنا  هب  ادـخ  زا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 

. دوشیم یضار 
. تسا مدرم  نیرتینغ  زا  وا  تسا  هدرک  وا  يزور  ادخ  هچنآ  هب  دوش  عناق  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

ار وا  مه  نیا  زا  هدایز  دـشابن  یفاک  ار  وا  ردـق  نیمه  هک  یـسک  و  مییامنیم . تعانق  نیمه  هب  اـم  و  تسا ، رایـسب  باـب  نیا  رد  ثیداـحا  و 
. دوب دهاوخن  یفاک 

درگنیم اهناسنا  لد  هب  دنوادخ  هک  نیا  رد 

تلعج یـضرأ ، بحأ و  ام  یف  هاوه  همه و  ناک  ناف  هاوه . همه و  نکل  و  لبقتأ ؛ میکحلا  مالک  تسل  ینا  لوقی : لج  زع و  هللا  نا  رذابأ  اـی 
. ملکتی مل  نا  اراقو و  یل و  ادمح  هتمص 

. مکلامعأ مکبولق و  یلا  رظنی  نکل  و  مکلاومأ ؛ یلا  مکروص و ال  یلا  رظنی  یلاعت ال  كرابت و  هللا  نا  رذابأ  ای 
. هردص یلا  راشأ  و  انهیه -  يوقتلا  انهیه . يوقتلا  رذابأ  ای 

دیوگ تمکح  تاملک  نابز ، هب  هک  منکیمن  لوبق  ار  میکح  نخـس  نم  هک  یتسرد  هب  دیامرفیم : لجوزع  يادخ  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
يزیچ رد  وا  شهاوخ  تمه و  رگا  منکیم . لوبق  ار  وا  شهاوخ  وا و  دـصق  نکیلو  دـیامنن . لمع  اهنآ  هب  دـشاب و  هتـشادن  اهنآ  زا  شلد  و 

منادیم وا  راـقو  منکیم و  لوبق  دوخ  دـمح  هب  منادرگیم و  دوـخ  دـمح  ار  وا  یـشوماخ  نم  مدنـسپیم ، مرادیم و  تسود  نم  هک  تسا 
. دیوگن نخس  دنچره 

ياهلمع امـش و  ياهلد  هب  دـنکیم  رظن  نکیلو  امـش . ياهلام  هب  هن  امـش و  ياهتروص  هب  دـنکیمن  رظن  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 
. امش

. دندومرف دوخ  هنیس  هب  هراشا  و  تساجنیا -  رد  اوقت  تساجنیا . رد  اوقت  رذوبا  يا 
دمح و رکش و  رکذ و  رد  لصا  هک  نآ ، ریغ  تین و  قیقحت  رد  هدش  روکذم  ررکم  اقباس  هک  تسا  نامه  هفیرش  تاملک  نیا  دافم  هک  نادب 

دوخ یمدآ  هک  ندرک  نایب  ار  یتمکح  نابز ، ضحم  هب  و  دریگیم . رارق  یمدآ  لد  رد  هک  تسا  يرما  نآ  همه ، اوقت  تفرعم و  تمکح و 
کی چیه  نارگید  وا و  لاح  هب  یعفن  تسین و  ادخ  يارب  زا  تسا و  ییامندوخ  ایر و  دشاب  هتـشادن  ربخ  نآ  زا  لد  دـشابن و  فصتم  نآ  هب 

. دنکیمن
عفتنم مدرم  تسا و  تمکح  شنخس  دشاب ، هدش  وا  یلاح  دشاب و  فصتم  دیامنیم  اهنآ  هب  ملکت  هک  یتمکح  تاملک  نآ  هب  یمدآ  رگا  و 

تمکح هب  لاح  نابز  هب  شحراوج  اـضعا و  عیمج  و  دـنامدرم ، ظـعاو  همه  شراوطا  لاـعفا و  و  تسا ، تمکح  شیـشوماخ  و  دـنوشیم ؛
نایملاع هب  اههمشچ  نآ  ضیف  دوشیم و  يراج  شحراوج  اضعا و  ریاس  نابز و  رب  دشوجیم و  تمکح  ياههمـشچ  شلد  زا  و  دنیایوگ ،
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. دنباییم تیاده  یملاع  شندید  زا  دسریم و 
زا هک  دوخ  لامعا  هب  هکلب  دوخ ؛ ياهنابز  ریغ  هب  ادـخ  هار  هب  دیـشاب  مدرم  ناـیعاد  امـش  هک : تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد  هچناـنچ 

. دینادرگ تاریخ  هب  بغار  ار  مدرم  دینک  ادخ  يارب 
هجرد تیاهن  ترخآ و  روما  ادـخ و  يراوگرزب  هب  قیدـصت  ناـمیا و  لاـمک  و  دوش ، یـشان  لد  زا  هک  تسا  نآ  یقیقح  ياوقت  نینچمه  و 
ثعاب ایند  هدساف  ضارغا  ای  قلخ  عینـشت  فوخ  رگا  و  ناهنپ . راکـشآ و  رد  ادخ  يارب  زا  دـشاب  هدـش  وا  يراکزیهرپ  بجوم  اجر  فوخ و 

. اوقت يراکزیهرپ و  هن  تسایر  كرش و  ضحم  نآ  ددرگ ، تاعاط  لعف  ای  یصاعم  كرت 
. تساهلد ياوقت  زا  یهلا  رئاعش  میظعت  هک : تسا  هدومرف  تسا و  هداد  تبسن  لد  هب  ار  اوقت  یلاعت  قح  و 

لمجم ار  نخـس  باب  نیا  رد  دماجنایم  لوط  هب  رایـسب  نخـس  نیا  طسب  تسا و  هدش  روکذـم  لیـصفت  هب  ررکم  نانخـس  نیا  لثم  نوچ  و 
. میراذگیم

لطاب ندینش  ییوگغورد و  ییوگتسار ، رد 

 - ءیـشلا هلق  و  لاح ؛ لک  یلع  یلاعت  هللا  رکذ  و  هناحبـس ؛ عضاوتلا هللا  و  هدابعلا ؛ لوأ  وه  تمـصلا و  نمؤم : الا  نهبیـصی  ـال  عبرأ  رذاـبأ  اـی 
. لاملا هلق  ینعی 

. نیلفاغلا نم  بتکت  الیکل  اهلمعت ، مل  نا  هنسحلاب و  مه  رذابأ  ای 
بکی له  رذابأ و  ای  لاق : انتنـسلأ . هب  قطنت  امب  ذـخؤنل  انا  هللا  لوسر  ای  تلق : هنجلا . لخد  هییحل  نیب  ام  هیذـخف و  نیب  ام  کلم  نم  رذابأ  اـی 

. کیلع وأ  کل  بتک  تملکت  اذاف  تکس . ام  املاس  لازت  کنا ال  مهتنسلأ ؟ دئاصح  الا  رانلا  یف  مهرخانم  یلع  سانلا 
. ضرألا ءامسلا و  نیب  ام  منهج  یف  يوهیف  اهب ، مهکحضیل  سلجملا  یف  هملکلاب  ملکتی  لجرلا  نا  رذابأ  ای 

! هل لیو  هل ! لیو  هل ! لیو  موقلا ! هب  کحضیل  بذکیف  ثدحی  يذلل  لیو  رذابأ  ای 
؟ ادـمعتم بذـکی  يذـلا  لجرلا  هبوت  امف  هللا  لوسر  ای  تلق : ادـبأ . هبذـک  کیف  نم  نجرخت  ال  قدـصلاب . کیلعف  اجن . تمـص  نم  رذابأ  ای 

. کلذ لسغت  سمخلا  تاولصلا  رافغتسالا و  لاقف :
لوا نآ  و  یـشوماخ ، یلماک : نمؤم  رگم  ددرگیمن  اهنآ  هب  فصتم  ار و  تلـصخ  راهچ  نآ  دـیابیمن  هک  تسا  تلـصخ  راـهچ  رذوبا  يا 

و لاح ؛ ره  رب  ندرک  ادـخ  دای  رکذ و  و  قلخ ؛) ادـخ و  دزن  ادـخ  يارب  زا  اـی : یلاـعت  قح  دزن  یگتـسکش  عضاوت و  و  تسادـخ ؛ ياـهتدابع 
. یشیورد رقف و  و  لام ، یمک  ینعی  يزیچ -  یمک 

. نالفاغ هلمج  زا  يوشن  هتشون  ات  يرواین ، لمع  هب  ار  نآ  هک  دنچره  ار  ریخ  راک  ار و  هنسح  نک  دصق  رذوبا  يا 
تـسوا یحل  ود  نایم  رد  هچنآ  و  مارح ، زا  ار ) شجرف  ینعی  تسوا  نار  ود  نایم  رد  هچنآ  دیامن  ظفح  دوش و  کلام  هک  یـسک  رذوبا  يا 

. دوشیم تشهب  لخاد  لطاب ، زا و  ار ) شنابز  ینعی 
؟ ام ياهنابز  نآ  هب  دوشیم  ایوگ  هچنآ  هب  دنیامنیم  هذخاؤم  ار  ام  ایآ  هللا  لوسر  ای  هک : دیسرپ  رذوبا 

هک یتسرد  هب  ناشیا ؟ ياهنابز  ياههدرکورد  زا  ریغب  يزیچ  منهج ، شتآ  رد  ور  رب  دزادنایم  ار  مدرم  رگم  رذوبا  يا  هک : دومرف  ترـضح 
هتـشون باوث  وت  يارب  زا  ییوگیم ، ریخ  نخـس  رگا  یتـفگ ، نخـس  نوـچ  سپ  یتکاـس . هک  ماداـم  ناـبز ) رـش  زا  یتمالـس  هب  هتـسویپ  وـت 

. دوشیم هتشون  هانگ  وت  رب  ییوگیم ، دب  نخس  رگا  و  دوشیم ؛
دوریم ورف  نآ  ببـس  هب  سپ  دنادنخب ؛ ار  سلجم  نآ  لها  هک  ياهملک  هب  دـیامنیم  ملکت  یـسلجم  رد  یـصخش  هک  یتسرد  هب  رذوبا  يا 

. نیمز نامسآ و  نیبام  ردق  هب  منهج  تاقبط  رد 
! وا يارب  زا  منهج  وا ! رب  ياو  وا ! رب  ياو  دندنخب ! یتعامج  هک  نآ  يارب  دیوگ  غورد  دیوگ و  نخس  هک  یسک  رب  ياو  رذوبا  يا 
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. زگره ار  یغورد  نکم  نوریب  دوخ  ناهد  زا  و  ییوگتسار . هب  داب  وت  رب  ییوگ ، نخس  رگا  و  تفای . تاجن  دش  شوماخ  هک  ره  رذوبا  يا 
ثول هناگجنپ ، ياهزامن  ندومن و  رافغتـسا  هک : دومرف  دـیوگ ؟ غورد  ادـمع  هک  یـسک  هبوت  تسا  زیچ  هچ  هللا  لوسر  اـی  هک : تفگ  رذوبا 

. دنیوشیم ار  هانگ  نیا 
راتفگ رد  قدص ، هک  اریز  دراد . لامتشا  هنـسح  لامعا  تافـص و  رثکا  رب  هک  تسا  هعماج  تافـص  هلمج  زا  ییوگتـسار  قدص و  هک  نادب 

. دشابیم رادرک  رد  دشابیم و 
. دشابن شراتفگ  فلاخم  شرادرک  دیوگن و  غورد  ینخس  چیه  رد  قلخ  ادخ و  اب  هک  تسا  نآ  راتفگ  یتسار 

هک دنکیم  يوعد  نمؤم  هک  اریز  دنکن . یتعاط  چـیه  كرت  دوشن و  یهانگ  چـیه  بکترم  زگره  هک  تسا  نآ  قدـص  مزاول  زا  یکی  سپ 
ره هک  اریز  دنکن . تیـصعم  زگره  هک  تسا  نآ  یـضتقم  نخـس ، نیا  یتسار  مراد . خزود  تشهب و  هب  نیقی  منادیم و  ار  ادخ  یگرزب  نم 

. دراد خزود  تشهب و  هب  نیقی  يراوگرزب و  هب  نیقی  اب  تافانم  یتیصعم 
نیا يوعد  هک  تسین  یـسک  هک  اریز  درواین . لـعف  هب  ار  یهورکم  دـنکن و  كرت  ار  یبحتـسم  هک  تسا  نآ  قدـص  مزاول  زا  رگید  یکی  و 

. مینازیرگ اهیدب  زا  میتسه و  یهلا  ياضر  عبات  ام  هک  دنکن 
زا نیقولخم ، نامیظع  تمدـخ  رد  هچنانچمه  هک  تسا  نآ  یـضتقم  روما ، قیاقد  رب  وا  عالطا  یهلا و  تمظع  تشهب و  هب  قیدـصت  اـضیا  و 

ناهاشداپ هاشداپ  روضح  رد  سپ  دنوشیمن ، یلوا  كرت  بادآ و  فالخ  بکترم  ناشیا  زا  یلیلق  عفن  عقوت  ناشیا و  تمظع  تیاعر  يارب 
سپ ددرگ . دیاع  رتشیب  یهانتمان  عفانم  دیاوف و  دوش و  لصاح  رتشیب  وا  برق  ات  دنوشن  ییالوا  كرت  چـیه  بکترم  هک  دـیاب  امَظُع  مظعا  و 

. دراد قیدصت  نیا  اب  تافانم  ندش -  وا  سدقم  بانج  ریغ  هجوتم  هکلب  ییالوا -  كرت  ره 
سپ سب . میوجیم و  وت  زا  تناعتـسا  و  سب ، منکیم و  تدابع  ار  وت  هک : ادـخ  دزن  دـیوگیم  هبترم  هد  ـالقا  يزور  ره  رد  یمدآ  اـضیا  و 

بذاک يوعد  نآ  رد  دیوجب ، ادخ  ریغ  زا  يرای  دوش و  ادخ  ریغ  هجوتم  رما  کی  رد  ای  تسا ، ناطیـش  تدابع  هک  دنکب  تیـصعم  کی  رگا 
. دوب دهاوخ 

ریاـس و  ندوب ، رگید  شور  تولخ  رد  و  ندروآ ، اـج  هب  طیارـش  هب  مدرم  روضح  رد  ار  تداـبع  و  اـیر ، هب  ندوـمن  عرو  راـهظا  نینچمه  و 
نآ هب  فصتم  هک  دـنکیم  دوخ  يارب  زا  یلاح  راهظا  لعف  نیا  هب  یمدآ  هک  اریز  تسا . یلعف  غورد  دـشابن ، اـهنآ  رد  صـالخا  هک  یلاـعفا 

حدم یلاعت  قح  و  ددرگیمرب . یتسار  قدص و  هب  هنسح  لاعفا  قالخا و  عیمج  هک  دنادیم  دیامن  هظحالم  هار  نیا  زا  یـسک  رگا  و  تسین .
. تسا نایوگتسار  اب  ادخ  هک  تسا  هدومرف  تسا و  هدومن  رایسب  ناقداص 

ناهانگ زا  هک  تسا  نآ  باحصا  زا  یضعب  لوق ]  ] رابخا و زا  يرایـسب  رهاظ  و  تسا . همیمذ  تافـص  رثکا  لصا  غورد ، بذک و  نینچمه  و 
. تسا مارح  ود  ره  نتفگ ، لزه  یعبط و  شوخ  هب  دج و  هب  ار  غورد  هک  دوشیم  رهاظ  رابخا  زا  يرایسب  زا  و  تسا . هریبک 

یتسار دننام  یهاگ . دوشیم  بجاو  هکلب  تسا ، بوخ  هک  تسه  بذک  دارفا  زا  یـضعب  و  تسا ، دب  هک  تسه  قدص  دارفا  زا  یـضعب  اما 
ثعاب هک  یغورد  رد  و  نتفگ . تسا  مارح  ار  یتسار  نینچ  نیا  دوش . یمرتحم  سفن  نتـشک  بجوم  ای  ینمؤم  هب  دوش  يررـض  ثعاـب  هک 

. نتفگ تسا  بجاو  يررض ، زا  ای  سبح  زا  ای  نتشک  زا  دوش  ینمؤم  تاجن 
مه مسق  هکلب  مینک . راکنا  هک  تسا  بجاو  ار  اـم  دـبلطیم ، اـم  زا  یملاـظ  تسا و  هدرپس  تناـما  هب  اـم  هب  ینمؤم  ار  یلاـم  رگا  نینچمه  و 
هک یلام  هک : دنک  دـصق  هک  نیا  هب  تسا ، مزال  درک  ناوت  هیروت  رگا  اهاج  نینچ  رد  و  تسین . ام  دزن  درم  نآ  زا  یلام  هک  دروخ  میناوتیم 

. نیا دننام  و  تسین . نم  دزن  داد  دیاب  وت  هب  ارم 
. نتفگ غورد  تسا  زیاج  دوش ، توف  وا  زا  یلام  دنک و  هذخاؤم  وا  رارقا  هب  هک  یمکاح  ای  یملاظ  ای  يراشع  دزن  نینچمه  و 

فیرعت تفگیم و  امش  ریخ  فرح  يرگید  هک : مینک  لقن  کی  ره  هب  هک  نآ  لثم  تسا ، زیاج  نتفگ  غورد  نمؤم  ود  نایم  حالـصا  رد  و 
. دشاب هداد  مانشد  دشاب و  هدرک  تمذم  وا  دنچره  درکیم . امش 
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ینعم نیا  رب  غورد  قالطا  دنچره  دننک . سک  نیا  زا  دایز  تاعقوت  هک  نانز ، اب  ندرک  هدـعو  فلخ  رد  دـناهدرک  غورد  زیوجت  نینچمه  و 
. تسا زاجم 

. دش دهاوخ  رهاظ  لیصافت  نیا  زا  یضعب  ثیداحا  نمض  رد  و 
. تسا لوبقم  هزیکاپ و  شلمع  تسوگتسار  شنابز  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  دش  هبترم  نآ  بحاص  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. تناما ندرک  ادا  یتسار و 

تـسار هک  دـنادیم  هک  شدوـخ  نآ  زا  دـعب  و  تسادـخ . دـیامنیم  قیدـصت  ار  وگتـسار  هک  یـسک  لوا  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. دیوگیم

. تسا ییوگتسار  نخس  تنیز  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  و 
هب تسا . رود  نامیا  زا  غورد  هک  دییامن  بانتجا  غورد  زا  و  تسا ؛ نایوگتـسار  اب  ادخ  هک  دییوگب ، تسار  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا كاله  يراوخ و  رانک  رب  وگغورد  و  تسا ، تمارک  تاجن و  يداو  رانک  رب  وگتسار  هک  یتسرد 
کـچوک و رما  رد  غورد  زا  دـیزیهرپب  هک : دومرفیم  دوخ  نادـنزرف  هب  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 

تئرج گرزب  غورد  رب  دیوگیم ، کچوک  غورد  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  یعبط . شوخ  لزه و  هب  هاوخ  دییوگ و  دـج  هب  هاوخ  گرزب ،
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـینادیمن  رگم  تسا . هدومن  وا  تفلاخم  هک  تسا  هدرک  تئرج  راوگرزب  دـنوادخ  رب  اـی  دـناسریم ، مه  هب 

ار وا  ادخ  ات  دیوگیم  غورد  هتـسویپ  ياهدنب  و  دـسیونیم ، قیدـص  ار  وا  ادـخ  ات  دـیوگیم  تسار  ياهدـنب  هتـسویپ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 
. دسیونیم باذک 

ار بارش  تسا و  هدومرف  ررقم  اهلفق  اهیدب  يارب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. بارش زا  تسا  رتدب  غورد  و  تسا ، هدینادرگ  اهلفق  نآ  دیلک 

. تسا نامیا  یبارخ  ثعاب  غورد  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
. تسا هریبک  ناهانگ  زا  لوسر  ادخ و  رب  غورد  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

وا رب  هک  یکلم  ود  رگید  تسادـخ . دـیامنیم  بیذـکت  ار  وگغورد  هک  یـسک  لوا  هک : تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  و 
. دیوگیم غورد  هک  دنادیم  دوخ  رگید  دنشابیم . وا  اب  دنالکوم و 

، ار غورد  دیامنن  كرت  ات  دباییمن  ار  نامیا  هزم  ياهدنب  چیه  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. ار شلزَه  ار و  شدِج 

شنسح اهب و  دیوگیم  رایسب  غورد  هک  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
. دوشیم فرطرب 

. دنوش اوسر  دوز  هک  تسا  هدرک  التبم  یشومارف  هب  ار  نایوگغورد  یلاعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
: هک درک  ضرع  يوار  مدرم . نایم  حالصا  و  غورد ، و  تسار ، تسا : مسق  هس  رب  نخس  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

هدرزآ وا  زا  تسا و  هتفگ  وا  قح  رد  يدـب  یـصخش  هک  تسا  هدینـش  یـصخش  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  مدرم ؟ نایم  حالـصا  تسا  مادـک 
. ياهدینش وا  زا  هچنآ  فالخ  درکیم . دای  یکین  هب  ار  وت  وا  هک  مدینش  وا  زا  نم  هک : ییوگیم  وت  تسا . هدش 

. حالصا رد  ار  غورد  درادیم  تسود  ادخ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
: دشاب زیچ  هس  زا  یکی  رد  هک  یغورد  رگم  تمایق ، زور  رد  درک  دنهاوخ  لاؤس  شبحاص  زا  ار  یغورد  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

یهانگ وا  رب  تسا ، نید  تحلـصم  يارب  زا  نوچ  دوش ، بلاغ  ناشیا  رب  هک  دـنک  يرکم  نانمـشد  اب  هک  دـهاوخ  هاـگگنج  رد  هک  یـسک 
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هک یسک  و  دوش ؛ فرطرب  ناشیا  نایم  زا  عازن  هک  دیوگیم  يزیچ  کی  ره  هب  دنک ، حالصا  دهاوخ  سک  ود  نایم  رد  هک  یسک  ای  تسین ؛
. دنک افو  نآ  هب  هک  دهاوخیمن  دنادیمن و  تحلصم  دنکیم و  دوخ  لها  اب  ياهدعو 

. تسین وگغورد  دیوگ ، هچره  دنک ، حالصا  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
: تسوکین نسح و  اـهنآ  رد  نتفگ  غورد  هک  تسا  لـحم  هس  هک : تسا  لوـقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

اهنآ رد  نتفگ  تسار  هک  تسا  لحم  هس  و  دننک . مدرم  نایم  رد  هک  یحالـصا  ای  دننک ؛ نز  اب  هک  ياهدعو  ای  دـننک ؛ گنج  رد  هک  يرکم 
وا یگدرزآ  ثعاـب  هک  نداد  ربـخ  يزیچ  هب  شلها  لاوحا  زا  ار  یـسک  و  دوش ؛ مدرم  ینمـشد  ثعاـب  هک  ندرک  ینیچ  نخـس  تسا : حـیبق 

. دشاب غورد  دنک و  لقن  يربخ  هک  ار  یصخش  ندرک  بیذکت  و  دوش ؛
رب دشاب  لومحم  هک  تسا  نکمم  تسا  هدش  عقاو  مدرم  ندینادنخ  باب  رد  هک  يدیدهت  و  دش . روکذـم  رتشیپ  تمَـص  باب  رد  ثیداحا  و 

. دنک یناملسم  تبیغ  ای  دیوگ  یغورد  هک  یتروص 
ریاس هزمح و  هصق  دـننام  تسا ، غورد  لقن  دوشیم  نآ  رد  تمرح  هغدـغد  هکلب  تسا  مومذـم  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  هک  تسناد  دـیاب  و 

. غورد ياههصق 
. تسا غورد  تیاور  اهتیاور  نیرتدب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هچنانچ 

. تسا مارح  هک  دناهتفگ  املع  زا  یضعب  رافک ، سوجم و  ياههصق  زا  نآ  ریغ  همانهاش و  دننام  دشاب  لطاب  وغل و  هک  یتسار  ياههصق  هکلب 
زا دومن  لقن  ترـضح  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  يورم  روطـسم و  هیماما  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  هچنانچ 

هرکذ نع  رفنتی  نأ  قفانملا  تامالع  نم  و  هدابع . بلاطیبأ  نب  یلع  رکذ  هک : دومرف  ترضح  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح 
نیذلا بولق  تزأمشا  هدحو  هللا  رکذ  اذا  و  مالسلا : هیلع  أرق  مث  هلئاضف . عامتسا  یلع  سوجملا  ریطاسأ  هبذاکلا و  صصقلا  عامتسا  راتخی  و 

. نورشبتسی مه  اذا  هنود  نم  نیذلا  رکذ  اذا  و  هرخألاب . نونمؤی  ال 
یف بلاـطیبأ  نب  یلع  اورکذا  لوقی : ناـک  هلاء  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نأ  نوردـت  اـمأ  لاـق : اهریـسفت . نع  هیلع  هللا  تاولـص  لئـسف 

. هللا رکذ  يرکذ  و  يرکذ ، هرکذ  ناف  مکسلاجم .
. نیهم باذع  مهل  هرخألاب و  نونمؤی  نیذلا ال  کئلوأ  هریغ  رکذ  نع  اورشبتسا  هرکذ و  نع  مهبولق  تزأمشا  نیذلاف 

راـیتخا و  وا ، ندرک  داـی  زا  دـیامنیم  رفنت  دـمریم و  هک  تسا  قفاـنم  تاـمالع  زا  و  تسا . تداـبع  بلاـطیبا  نـب  یلع  ندرک  داـی  ینعی :
یفاو هیآ  نیا  دندناوخ  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  دعب  ترضح . نآ  لیاضف  ندینش  رب  ار  سوجم  ياهنوسفا  غورد و  ياههصق  ندینش  دنکیم 

. رخآ هب  ات  هدحو  هللا  رکذ  اذا  و ] : ] هک ار  هیاده 
: هک دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دینادیمن  ایآ  هک : دومرف  هیآ . نیا  ریسفت  زا  هیلع  هللا  تاولص  ترـضح  نآ  زا  دندیـسرپ  سپ 
و تسا ، نم  ندرک  دای  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ندرک  دای  هک  یتسرد  هب  سپ  دوخ . ياهـسلجم  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دـینک  دای 
بلاـطیبا و نب  یلع  ندرک  داـی  زا  ناـشیا  ياـهلد  دوـشیم  هتفرگ  دـنمریم و  هک  یناـسک  نآ  سپ  تسادـخ . ندرک  داـی  نـم  ندرک  داـی 

. هدننک راوخ  یباذع  تسار  ناشیا  رم  و  ترخآ ، هب  دنرادن  نامیا  هک  دنانانآ  ناشیا  وا ، ریغ  ندرک  دای  زا  دنوشیم  نامداش 
نم لاق : و  ال . لاقف : مهل ؟ عامتـسالا  لحیأ  صاصقلا ؛ نع  مالـسلا ] هیلع  قداصلا   ] لئـس هک : تسا  هدروآ  تاداقتعا  باتک  رد  هیوباب  نبا  و 

. سیلبا دبع  سیلبا  نع  قطانلا  ناک  نا  و  هللادبع ؛ دقف  هللا ، نع  قطانلا  ناک  ناف  هدبع . دقف  قطان  یلا  یغصأ 
؛ هن هک : دومرف  ترضح  نآ  تسا ؟ لالح  ناشیا  هب  نداد  شوگ  ایآ  هک : ناناوخ ، هصق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دندیـسرپ  ینعی :

ینعی دـیوگ  نخـس  ادـخ  زا  رگا  سپ  هدـیتسرپ . ار  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  یقطان ، هب  درادـب  شوگ  هک  سک  ره  هک : دومرف  و  تسین . لالح 
نآ سپ  دیوگ ،) لطاب  غورد و  نانخـس  ینعی  دـیوگ  نخـس  سیلبا  زا  رگا  و  هدـیتسرپ ؛ ار  ادـخ  هدـننک ، شوگ  نآ  دـیوگ ،) قح  تسار و 

. هدیتسرپ ار  سیلبا  هدننک  شوگ 
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. تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ار  نومضم  نیمه  ینیلک  و 

[ تبیغ تّمذم  رد  ]

هراشا

هللا یلا  بوتیف  ینزی  لجرلا  نأل  لاق : یمأ ؟ تنأ و  یبأب  كاذ  مل  هللا و  لوسر  ای  تلق : انزلا . نم  دـشأ  هبیغلا  ناـف  هبیغلا . كاـیا و  رذاـبأ  اـی 
همرح و  هللا ، یصاعم  نم  همحل  لکأ  و  رفک ، هلاتق  و  قوسف ، ملسملا  بابـس  رذابأ  ای  اهبحاص . اهرفغی  یتح  رفغت  هبیغلا ال  و  هیلع ، هللا  بوتیف 

؟ هب رکذـی  يذـلا  كاذ  هیف  ناک  ناف  هللا  لوسر  ای  تلق : هرکی . امب  كاخأ  كرکذ  لاق : هبیغلا ؟ ام  و  هللا ! لوسر  اـی  تلق : همد . همرحک  هلاـم 
یلع اقح  ناک  هبیغلا ، ملـسملا  هیخأ  نع  بذ  نم  رذابأ  ا  هتهب . هیف  سیل  امب  هترکذ  اذا  و  هتبتغا ، دـقف  هیف  وه  امب  هترکذ  اذا  کنأ  ملعا  لاـق :

ایندـلا و یف  لج  زع و  هللا  هرـصن  هرـصنف ، هرـصن  عیطتـسی  وه  ملـسملا و  هوخأ  هدـنع  بیتغا  نم  رذابأ  اـی  راـنلا . نم  هقتعی  نأ  لـج  زع و  هللا 
. هرخألا ایندلا و  یف  هللا  هلذخ  هرصن ، عیطتسی  وه  هلذخ و  نا  و  هرخألا .

يادف مردام  ردپ و  تسا ، نینچ  ارچ  هللا  لوسر  ای  متفگ : انز . زا  تسا  رتدب  تبیغ  هک  یتسرد  هب  سپ  ندرک . تبیغ  زا  امن  رذـح  رذوبا  يا 
هدیزرمآ تبیغ  و  دیامنیم . لوبق  ار  وا  هبوت  ادـخ  سپ  ادـخ ، يوس  هب  دـنکیم  هبوت  سپ  دـنکیم ، انز  يدرم  هک  نآ  يارب  دومرف : داب ؟ وت 

رفک هبترم  رد  ندرک  لاتق  گنج و  وا  اب  و  تسا ؛ گرزب  هانگ  ناملـسم  نداد  مانـشد  رذوبا  يا  تبیغ . بحاص  ار  نآ  دزرماـیب  اـت  دوشیمن 
تبیغ هللا  لوسر  ای  متفگ : تسوا . نوخ  تمرح  دـننام  وا  لام  تمرح  و  تسادـخ ؛ ياهتیـصعم  زا  تبیغ ، هب  ندروخ  ار  شتـشوگ  و  تسا ؛

هک بیع  نآ  دشاب  وا  رد  رگا  هللا  لوسر  ای  متفگ : دـیآ . دـب  ار  وا  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  نمؤم  رادرب  ینک  دای  هک  تسا  نآ  دومرف : تسیچ ؟
و ياهدرک ؛ تبیغ  ار  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  تسه ، وا  رد  هچنآ  هب  ینک  دای  ار  وا  رگا  هک  یتسرد  هب  نادب  دومرف : نآ ؟ هب  دوشیم  هدرک  دای 
رب تسا  مزال  ار ، تبیغ  دوخ  ناملـسم  ردارب  زا  دـنک  عفد  هک  ره  رذوبا  يا  وا . رب  ياهتـسب  ناتهب  تسین ، وا  رد  هچنآ  هب  ار  وا  ینک  داـی  رگا 

يرای دـناوت  ار  وا  و  وا ، ناملـسم  ردارب  وا  دزن  دوش  هدرک  تبیغ  هک  ره  رذوبا  يا  منهج . شتآ  زا  دـنادرگ  دازآ  ار  وا  هک  لـجوزع  يادـخ 
وا ادخ  ندرک ، يرای  ار  وا  دناوت  دنکن و  يرای  ار  وا  رگا  و  ترخآ ؛ ایند و  رد  دنک  يرای  ار  وا  لجوزع  يادخ  ار ، وا  دنک  يرای  سپ  دنک ،

. دیآیم لمع  هب  لصف  دنچ  نمض  رد  بلاطم  نیا  حیضوت  ترخآ . ایند و  رد  دنکن  يرای  ار 

تسا نآ  تمرح  تبیغ و  تمذم  نایب  رد  لوا : لصف 

زا یضعب  رهاظ  و  دراد . تلالد  نآ  تمرح  رب  هرتاوتم  ثیداحا  هیآ و  و  تسین . یفالخ  املع  نایم  رد  ناناملـسم  تبیغ  تمرح  رد  هک  نادب 
دومرف ترضح  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  رهاظ  و  دننادیم . هریبک  زین  املع  زا  یعمج  و  تسا . هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  هک  تسا  نآ  ثیداحا 

. تسا رتشیب  شعویش  ناهانگ  عیمج  زا  تسا و  ریابک  ربکا  زا  هک  نآ  رب  دنکیم  تلالد  تسا ، رتدب  انز  زا  هک 
ریپ هب  یتیصوصخ  دشابیم و  لامک  هجو  رب  قلخ  رثکا  رد  توادع ، هنیک و  دسح و  زا  دشابیم ، تبیغ  ثعاب  هک  ياهمیمذ  تافص  هک  اریز 

یعنام و  دشابیم . يراکمه  یمشچمه و  ینمشد و  ار  سک  ره  هک  تسا  رهاظ  هچ ، درادن . فیرش  عیـضو و  و  لهاج ، ملاع و  و  ناوج ، و 
و تردق . مدع  ای  تسا  یفرع  تحابق  ای  ناهانگ ، باکترا  مدع  رد  سان  رثکا  عنام  هک  اریز  تسین  اجنیا  رد  دـشابیم  رگید  ناهانگ  رد  هک 
لقن و شوخ  یـسک  هک  تسا  نیا  اـهنامز  نیا  رد  دادعتـسا  يازجا  زا  وزج  کـی  هکلب  تسا  هدـش  فرطرب  هیلکلاـب  تحاـبق  هاـنگ ، نیا  رد 
هک تسا  هدرک  ادیپ  لمع  نیا  زیوجت  يارب  اهـسابل  ناطیـش  اضیا  و  درک . دناوت  لامک  هجو  رب  ار  تبیغ  دـشاب و  مرن  برچ و  نابز و  نیریش 

مدـع و  یـسرتادخ . يرادـنید و  تبحم و  تیاهن  يور  زا  دـننکیم  تبیغ  هناقفـشم  هناحـصان و  هتخپ و  اهـسابل  نآ  رد  حالـص  ملع و  لها 
نیا هب  و  تسا . یناسآ  تیاهن  رد  نتفگ  نخـس  و  درادـن ، یتلآ  ینیعُم و  یلوپ و  يرز و  هب  جایتحا  هک  اریز  تسین  هانگ  نیا  رد  زین  تردـق 
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قح هچنانچ  تسا . هدش  دراو  رگید  ناهانگ  زا  هدایز  هانگ  نیا  رد  ریذحت  دیدهت و  هک  نآ  اب  تسا ، رتشیب  ناهانگ  عیمج  زا  شعویش  اهببس 
بحیأ اضعب . مکـضعب  بتغی  اوسـسجت و ال  و ال  مثا . نظلا  ضعب  نا  نظلا . نم  اریثک  اوبنتجا  اونماء  نیذـلا  اهیأ  ای  هک : تسا  هدومرف  یلاـعت 

. هومتهرکف اتیم  هیخأ  محل  لکأی  نأ  مکدحأ 
هانگ اهنامگ  زا  یضعب  هک  یتسرد  هب  ار . اهنامگ  زا  يرایسب  دینک  كرت  دییامن و  بانتجا  نانمؤم  هورگ  يا  میحر : باوت  هللا  نا  هللا  اوقتا  و 
دای يدب  هب  دینکم و  تبیغ  ار  رگیدکی  ینعی   ) ار یضعب  امـش  زا  یـضعب  دینکن  تبیغ  و  دینکم . مدرم  ياهبیع  صحفت  سـسجت و  و  تسا .

ردارب هدرم  تشوگ  ندروخ  زا  قیقحت  هب  سپ  دروخب ؟ ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هدرم  تشوگ  هک  امـش  زا  يدحا  درادیم  تسود  ایآ  دینکم .)
یتسرد هب  یهلا . تابوقع  زا  دیزیهرپب  دیسرتب و  و  تسا ). هبترم  نآ  رد  هک  دیشاب  هتـشاد  تهارک  زین  تبیغ  زا  سپ ، . ) دیراد تهارک  دوخ 

لوقنم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ناگدنب .) هب   ) تسا نابرهم  رایـسب  و  تساههبوت ، هدننک  لوبق  رایـسب  یلاعت  قح  هک 
نآ رد  تسا  لخاد  وا  سپ  دـشاب ، هدینـش  شیاهـشوگ  دـشاب و  هدـید  شیاهمـشچ  هک  ار  يزیچ  ینمؤم  نأش  رد  دـیوگب  هک  ره  هک : تسا 

: ینعی میلأ . باذع  مهل  اونماء  نیذـلا  یف  هشحافلا  عیـشت  نأ  نوبحی  نیذـلا  نا  هک : تسا  هدومرف  ناشیا  تمذـم  رد  یلاعت  قح  هک  تعامج 
. كاندرد یباذع  تسار  ناشیا  رم  دناهدروآ ، نامیا  هک  یتعامج  نأش  رد  اهبیع  دب و  ياهتلصخ  دوش  شاف  هک  دنرادیم  تسود  هک  نانآ 

دنکیم دساف  رتدوز  رتدنت و  ار  ناملـسم  درم  نید  تبیغ ، هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
یناملسم تبیغ  هک  مادام  تسا ، تدابع  زامن  راظتنا  يارب  دجـسم  رد  نتـسشن  هک : دومرف  و  دسر . مه  هب  یمدآ  نوردنا  رد  هک  ياهروخ  زا 

، لقن نآ  رد  دـهاوخ  هک  یتیاور  ینمؤم  رب  دـنک  تیاور  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـننکن .
هب دـنک و  نوریب  دوـخ  تیـالو  زا  ار  وا  ادـخ  دزادـنیب ، ار  وا  مدرم  ياههدـید  زا  هک  دنکـش  مهرد  ار  شتورم  دـنادرگ و  رهاـظ  ار  وا  بیع 
رد و  دراذگاو . ناطیـش  هب  ار  وا  و  دنکن ، يرای  درادن و  تسود  ار  وا  ادخ  ینعی  دنکن . لوبق  ار  وا  ناطیـش  سپ  دنک . لخاد  ناطیـش  تیالو 

تروع هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  هک : ثیدح  نیا  ریسفت  زا  دندیسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک : تسا  لوقنم  رگید  تیاور 
شبیع ینک و  شاف  ار  شرِس  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  ینیبب . ار  شرهاظ  تروع  هک  تسین  نآ  دارم  هک : دومرف  تسا . مارح  نمؤم  رب  نمؤم 

هب نامیا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ینک . اوسر  ار  وا  ینک و  لقن  ینک و  صحفت  ار 
ثیدح رد  و  دننک . تبیغ  ار  یناملـسم  ای  دنهد  مانـشد  ار  یماما  سلجم  نآ  رد  هک  یـسلجم  رد  دنیـشنن  دشاب ، هتـشاد  تمایق  زور  ادـخ و 
دهاوخ رهاظ  يدـنگ  وا  زا  تمایق  رد  و  دنکـشیم ، شیوضو  و  دوشیم ، لطاب  شاهزور  دـنک  تبیغ  ار  یناملـسم  هک  ره  هک : دومرف  رگید 

لالح هک  یتلاح  رب  دوب  دهاوخ  هدرم  دریمب  هبوت  زا  شیپ  رگا  و  دـنوش . يذأتم  وا  دـنگ  زا  همه  رـشحم  لها  هک  رادرم ، دـنگ  زا  رتدـب  دـش 
یسلجم رد  هک  دونـشب  هک  یتبیغ  رد  شنمؤم  ردارب  رب  دنک  ناسحا  لوطت و  هک  ره  هک : دومرف  و  تسا . هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  يزیچ  دناد 

در رگا  و  دنک ؛ عفد  ترخآ  ایند و  رد  ار  يدب  زا  عون  رازه  وا  زا  یلاعت  قح  دـنک ، تبیغ  نآ  در  دوش و  عنام  هک  نیا  هب  دـننکیم ، ار  وا  هک 
. هبترم داتفه  دوش  مزال  وا  رب  هدننک  تبیغ  نآ  هانگ  لثم  دشاب ، در  رب  رداق  هک  نآ  لاح  دنکن و 

هداعا ای  اضق  دـیاب  هک  نیا  هن  دوشیم ، لـیاز  شیوضو  هزور و  لاـمک  هک  دـناهدرک  نیا  رب  لـمح  ار  وضو  هزور و  ندـش  لـطاب  هک  نادـب 
تبیغ هک  تسا  يدرخیب  هیفـس  ندوب ، راکهانگ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  حیحـص  دنـس  هب  و  ندرک .

نب یلع  ترـضح  هب  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و  دـنک . راوخ  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتـلیلذ  و  دـنک . ناناملـسم 
قح هک : دومرف  ترضح  دیتعدب . بحاص  دیهارمگ و  هک  نیا  هب  دهدیم  تبسن  ار  امش  صخش  نالف  هک : تفگ  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا 
لقن ام  هب  يزیچ  ام  ردارب  زا  هک  يدرکن  تیاعر  ار  ام  قح  و  يدرک . لقن  ام  هب  ار  وا  نخـس  هک  يدرکن  تیاـعر  ار  صخـش  نآ  ینیـشنمه 
هدعو و  دـش ، میهاوخ  رـضاح  اجکی  رد  همه  ثَعب  زور  رد  و  تفای ، دـهاوخرد  ار  همه  گرم ، هک  یتسرد  هب  میتسنادیمن . ام  هک  يدرک 

و تسا . منهج  ناگس  شروخنان  نآ  هک  تبیغ  زا  نک  زارتحا  هک  راهنیز  و  درک . دهاوخ  مکح  همه  نایم  رد  ادخ  و  تسا ، تمایق  همه  هاگ 
. تسه رایسب  بیع  وا  رد  هک  دهدیم  یهاوگ  نتفگ  رایسب  نیا  دنکیم ، رایسب  مدرم  بویع  رکذ  هک  یسک  هک  نادب 
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هک تسیک  هک  امرفب  هللا  لوسر  نبای  هک : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  هک : همَقلَع  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
مالسا ترطف  رب  هک  ره  همقلع  يا  هک : دندومرف  ترـضح  درک . ناوتیمن  لوبق  ار  شیهاوگ  هک  تسیک  و  درک ، ناوتیم  لوبق  ار  شیهاوگ 
تداهش رگا  همقلع  يا  هک : دومرف  دنک ؟ ناهانگ  هک  ار  یسک  تداهش  درک  ناوتیم  لوبق  هک : متفگ  تسا . لوبقم  زیاج و  شیهاوگ  دشاب 

ریاس هن  سب ، دناموصعم و  ناشیا  هک  اریز  ار ، ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  تداهـش  رگم  درک  ناوتیمن  لوبق  سپ  درک  ناوتن  لوبق  ار  اهنآ 
تلادع و لها  زا  وا  تسا  هدرک  یهانگ  هک  دنهدن  تداهـش  وا  رب  هاوگ  ود  دـنکیم و  یهانگ  هک  ینیبن  دوخ  مشچ  هب  ار  هک  ره  سپ  قلخ .

ادـخ تیـالو  زا  وا ، یفخم  ياـههانگ  رب  دـنک  تبیغ  ار  وا  هک  ره  و  دـشاب ؛ راـکهانگ  عقاو  رد  دـنچره  تسا  لوبقم  شیهاوگ  تسا و  رتس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  شناردـپ  زا  دومن  تیاور  مردـپ  هک  قیقحت  هب  و  تسا . لخاد  ناطیـش  تیـالو  رد  تسا و  نوریب 
دنک تبیغ  هکره  و  دنکن . عمج  زگره  تشهب  رد  ناشیا  نایم  رد  ادـخ  دـشاب ، وا  رد  هک  یتلـصخ  هب  دـنک  ینمؤم  تبیغ  هک  ره  هک : دومرف 

و هشیمه ، دشاب  شتآ  رد  تسا  هدرک  تبیغ  هک  نآ  ددرگ و  عطقنم  ناشیا  نایم  زا  ینامیا  تمصع  دشابن ، وا  رد  هک  یتلـصخ  هب  ار  ینمؤم 
: هک دومرف  یلاـکب  فون  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوـقنم  رگید  دنـس  هب  و  وا . هاـگیاج  تسا  یهاـگیاج  دـب 
وا هک  دنکیم  نامگ  هک  یـسک  دیوگیم  غورد  فون  يا  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  تسا . منهج  ناگـس  شروخنان  هک  تبیغ  زا  نک  بانتجا 

دومرف هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  و  دروخیم . تبیغ  هب  ار  مدرم  تشوگ  تسا و  هدش  دلوتم  لالح  زا 
وگ نآ  رد  دوـخ  هک  نکم  يوـگ  دوـخ  نمؤـم  ردارب  يارب  زا  و  دـننکیم . تبیغ  ار  وـت  ینکیم  مدرم  تبیغ  نوـچ  هـک  نـکم  تـبیغ  هـک :
هک تسا  نآ  ناقفانم  تافـص  زا  هک : تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و  یباـییم . ار  دوخ  يازج  مدرم ، اـب  ینکیم  هک  راـک  ره  و  یتفایم .

. دننکیم تبیغ  ار  وت  ینکیم  ناشیا  تفلاخم  رگا 
و دنکن . یناملسم  تبیغ  هک  مادام  تسادخ  تدابع  رد  رادهزور  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

دنک وا  تبیغ  شرـس  تشپ  رد  دـیوگ و  حدـم  ورهبور  ار  شنمؤم  ردارب  هک  یـسک  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربـتعم  دنـس  هب 
ردارب دنک  تبیغ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دوشیم . فرطرب  ناشیا  نایم  زا  ینامیا  تمـصع 

ریما ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . هدوب  کیرـش  وا  هفطن  رد  ناطیـش  سپ  دـشاب ، ناـشیا  ناـیم  رد  یتوادـع  هک  نآیب  ار  دوخ  نمؤم 
دوخ ناملسم  ردارب  تبیغ  ناملسم  هک  یتسرد  هب  ناملسم . تبیغ  زا  دییامن  بانتجا  هک  راهنیز  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا 

تورم هک  دهاوخ  هک  ینخـس  ینمؤم  يارب  زا  دیوگب  هک  ره  هک : دومرف  و  تسا . هدومرف  یهن  ار  وا  نآرق  رد  ادخ  هک  نآ  لاح  دـنکیمن و 
عمج اجنآ  رد  ناراـکانز  ياـهجرف  میر  كرچ و  هک  ییاـج  رد  ینعی   ) لاـبَخ تنیط  رد  دـنک  سبح  ار  وا  ادـخ  دنکـش  مهرد  ار  وا  ردـق  و 

درادیم نمـشد  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دیآ . نوریب  نخـس  نآ  هدهع  زا  ات  دوشیم )
ياههناخ و  ار ، تشوگ  میرادیم  تسود  ام  هللا  لوسر  نبای  هک : دـندرک  ضرع  باحـصا  زا  یـضعب  ار . هبرف  تشوگ  ار و  تشوگرپ  هناخ 

نآ رد  هک  تسا  ياهناخ  تشوگرپ  هناـخ  زا  دارم  يدـیمهف . هک  تسین  دارم  هک  نآ  هک : دومرف  ترـضح  دـشابیمن . یلاـخ  تشوگ  زا  اـم 
دنـس هب  و  دنک . ربکت  الیُخ و  نتفر  هار  رد  هک  تسا  يربکتم  ربجت  بحاص  هبرف  تشوگ  و  دـنروخیم ، تبیغ  هب  ار  مدرم  ياهتـشوگ  هناخ 

نیرتدـب دـب  ناـمگ  هک  یتسرد  هب  ندرب . مدرم  هب  دـب  ناـمگ  زا  دـیزیهرپب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم 
سسجت و  دینکم ، دای  ار  رگیدکی  دب  ياهبقل  هب  و  تسا . هدومرف  رما  نآ  هب  ار  امش  ادخ  هچنانچ  ادخ  هار  رد  دیشاب  ناردارب  و  تساهغورد .

دـسح و  دینکم ، ینمـشد  و  دینکم ، هعزانم  و  دـینکم ، رگیدـکی  تبیغ  و  دـییوگم ، رگیدـکی  هب  شحف  و  دـینکم ، مدرم  ياهبیع  صحفت  و 
قداص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دروخیم . ار  کشخ  مزیه  شتآ  هچنانچ  دروخیم  ار  نامیا  دسح  هک  یتسرد  هب  دـیربم ؛ ار  رگیدـکی 

وا هک  دیهاوخیم  هک  یهوجو  نسحا  هب  دشاب ، بیاغ  امش  زا  هک  یماگنه  رد  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  دینک  دای  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 
بانتجا زا  تسین  رتعفان  یعرو  چـیه  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دیـشاب . بیاـغ  وا  زا  امـش  هک  یتقو  رد  دـنک  داـی  هجو  نآ  هب  ار  اـمش 

یحو یلاـعت  قح  هک : تسا  لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد  و  ناـشیا . تبیغ  ناناملـسم و  رازآ  زا  نتـشادزاب  ار  دوـخ  و  یهلا ، مراـحم  زا  ندرک 
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لخاد هک  دوب  دهاوخ  یـسک  رخآ  دـنک  هبوت  رگا  تبیغ  بحاص  هک : مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  هب  دومرف 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  دوش . منهج  لـخاد  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  لوا  دـنکن  هبوت  رگا  و  دوـش ؛ تشهب 

، دنهدیم ناشیا  دروخ  هب  منهج  میمح  زا  و  دنراد ، دوخ  هک  يرازآ  اب  منهج  لها  هب  دنناسریم  رازآ  هک  دـناسک  راهچ  هک : تسا  لوقنم 
هک يرازآ  اب  دننکیم  رازآ  ار  ام  هفیاط  راهچ  نیا  ارچ  هک : دنیوگیم  یضعب  هب  یـضعب  منهج  لها  و  دننکیم ، دایرف  هاروبثاو  هالیواو و  و 

شنوردـنا زا  ار  شیاـعما  هک  تسا  یـصخش  یکی  و  تسا ؛ هتخیوآ  شتآ  زا  یتوباـت  رد  هک  تسا  یـصخش  ناـشیا  زا  یکی  مـیراد . دوـخ 
. دروخیم ار  دوخ  تشوگ  هک  تسا  یصخش  یکی  و  تسا ؛ يراج  شناهد  زا  نوخ  كرچ و  هک  تسا  یصخش  یکی  و  دنشکیم ؛

مدرم ياهلام  دوب و  هدرم  وا  هک : دنیوگیم  دسریم ؟ ام  هب  شرازآ  ردق  نیا  ارچ  تخبدب  نیا  هک : دنسرپیم  توبات  بحاص  لاح  زا  سپ ،
. دنـشکیم ار  شیاعما  هک  یـسک  لاح  زا  دنـسرپیم  نآ  زا  دعب  دننک . ادا  ار  مدرم  قح  هک  دوب  هدـنامن  وا  زا  مه  يزیچ  دوب و  شندرگ  رد 

يراج نوخ  كرچ و  شناهد  زا  هک  یسک  لاح  زا  دنـسرپیم  سپ  دیـسریم . هک  شندب  ياج  ره  هب  لوب  زا  درکیمن  اورپ  هک : دنیوگیم 
دنسرپیم نآ  زا  دعب  دادیم . تبسن  ناشیا  هب  درکیم و  لقن  دینـشیم  مدرم  زا  هک  يدب  نخـس  ره  درکیم و  رظن  وا  هک : دنیوگیم  تسا .

نیا هک : دنیوگیم  میراد ؟ دوخ  ام  هک  يرازآ  اب  دسریم  ام  هب  شرازآ  ارچ  تخبدب  نیا  هک : دروخیم  ار  دوخ  تشوگ  هک  یسک  لاح  زا 
دوب ربتعم  شدنس  هک  یثیداحا  لقن  هب  ام  تسا ، رایسب  باب  نیا  رد  ثیداحا  و  درکیم . ینیچ  نخس  دروخیم و  تبیغ  هب  ار  مدرم  تشوگ 

. میدومن افتکا 

تسا تبیغ  ینعم  نایب  رد  میود : لصف 

هب وا  تبیغ  لاح  رد  تسا  نمؤم  ندرک  دای  هک : تسا  هدش  عقاو  ثیدـح  نیا  رد  هک  دـناهدرک  فیرعت  ترابع  نیمه  هب  کیدزن  یـضعب  و 
ناسنا تبیغ  لاح  رد  تسا  ندرک  هیبنت  هک : دناهدرک  نینچ  تبیغ  فیرعت  رثکا ، و  دوش . هدرزآ  دیاین و  شـشوخ  دونـشب  وا  رگا  هک  يوحن 

نآ و  دشاب ، وا  رد  رما  نآ  و  دنهد ، تبـسن  وا  هب  ار  رما  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  تهارک  وا  هک  يرما  رب  دشاب ، نیعم  مکح  رد  هک  نآ  ای  نیعم ،
هاوخ دشاب و  هیانک  هب  هاوخ  و  دشاب ، ندرک  هراشا  هب  هاوخ  و  دشاب ، نتفگ  هب  هیبنت  نیا  هاوخ  دنرامش . بیع  صقن و  فرع ، بسح  هب  ار  رما 

زا یکی  هک : دیوگ  هک  نآ  لثم  تسین . تبیغ  دشابن  نیعم  رگا  هک  نآ  يارب  زا  نیعم  ناسنا  هب  میدرک  دـیق  و  نتـشون . هب  هاوخ  حیرـص و  هب 
مان دـنچره  تسا  تبیغ  نآ  هک  دـبایب . عماس  هنیرق ، هب  هک  دـیوگ  يوحن  هب  هک  نآ  رگم  تسین  مارح  نیا  دراد . یبیع  نینچ  رهـش  نیا  لـها 

تبیغ ار  نخـس  مسق  نیا  یـضعب  و  دراد . ار  بیع  نالف  ناـشیا -  زا  یکی  ورمع -  دـیز و  هک : دـیوگ  هک  تسا  نآ  نیعم  مکح  رد  و  دربن .
و دوشیم . هدرزآ  دونـشب  رگا  تسوا و  نأـش  صقن  ندروآ  رد  لاـمتحا  نیا  ضرعم  رد  ار  کـی  ره  هک  اریز  دـننادیم  صخـش  ود  ره  نآ 
ره دـنرگیدکی  ریغ  ناتهب  تبیغ و  هک  تسا  نیا  روهـشم  هک  اریز  دور . رد  هب  ناـتهب  هک  تسا  نیا  يارب  دـشاب  وا  رد  رما  نآ  میتفگ : هکنیا 
وا رد  هک  دننک  تابثا  وا  يارب  زا  یبیع  هک  تسا  نآ  ناتهب  و  دشاب . وا  رد  هک  دننک  یبیع  نایب  هک  تسا  نآ  تبیغ  و  تسا . رتدب  ناتهب  دنچ 

ییوگب دوخ  ردارب  نأش  رد  هک  تسا  نآ  تبیغ  هلمج  زا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچناـنچ  دـشابن .
. دشابن وا  رد  هک  ییوگب  ار  يزیچ  دوخ  نمؤم  ردارب  قح  رد  هک  تسا  نآ  ناتهب  هلمج  زا  و  تسا . هدیشوپ  وا  رب  ادخ  هک  ار  يزیچ 

تـسا لوقنم  ناحرـس  نب  دوواد  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  تسه . زین  ناتهب  لماش  هک  دـننکیم  قالطا  یینعم  رب  ار  تبیغ  هک  تسه  هاگ  و 
ای دشاب ، هدرکن  وا  هک  یهد  تبسن  ار  ییدب  نمؤم  ردارب  هب  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  تبیغ . زا  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک :

و دوش . مزال  وا  رب  يدح  هک  عرـش  مکاح  دزن  دشاب  هدشن  تباث  هاوگ  هب  دشاب و  هدـیناشوپ  وا  رب  ادـخ  هک  ینک  شاف  وا  زا  ار  يدـب  هک  نآ 
. تسین تبیغ  دیآ  شدـب  وا  مینک و  تابثا  یـسک  يارب  زا  یلامک  ام  رگا  هک  نآ  يارب  دـشاب  بیع  فرع  بسح  هب  رما  نآ  هک  میدرک  دـیق 

شرکذ هک  دشاب  هک  یبیع  مسق  ره  دشاب ، بیع  رگا  اما  دـیآیم . شدـب  وا  دـنکیم و  بش  زامن  صخـش  نالف  هک : مییوگیم  هک  نآ  لثم 
هک نآ  لثم  شبـسن . رد  هاوخ  شلامعا و  رد  هاوخ  شقـالخا و  رد  هاوخ  شندـب و  تقلخ  رد  هاوخ  تسا ، تبیغ  دوش ، وا  یگدرزآ  ثعاـب 
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تبیغ هک  دـش  رهاظ  فیرعت  زا  و  دـش . دـهاوخ  نایب  نیا  زا  دـعب  هک  هرهاظ  بویع  رگم  تسا . هدازهالوج  اـی : تسا . هدازیند  هک : دـنیوگ 
هللادمحلا هک : دیوگب  دوش ، روکذم  یـسک  فرح  هک  نآ  لثم  تسا . تبیغ  مه  دـیوگ  هیانک  هب  رگا  سپ  تسین . حیرـص  نتفگ  صوصخم 

زا ار  وا  ام و  ادـخ  هک : دـیوگ  هک  نآ  ای  تسالتبم . وا  هک  دـشاب  صخـش  نآ  هب  هیانک  شـضرغ  و  میتسین ، ـالتبم  تساـیر  تبحم  هب  اـم  هک 
زا نانخـس  نیا  لاـثما  و  دـنک . کیرـش  هنظَم  عفر  يارب  ار  دوـخ  و  وا ، يارب  دـشاب  بیع  نیا  تاـبثا  شـضرغ  و  دـهد ، تاـجن  اـیند  تبحم 

، ندوب مدرم  حصان  دوخ و  ینتورف  یگتسکش و  راهظا  یهلا و  يانث  دمح و  نمض  رد  هک  تسا  هدیدرگ  عیاش  تبیغ  باب  رد  هک  یتاسیبلت 
هب ار  یـصخش  تمذـم  رگا  هکلب  تسین ، نتفگ  صوصخم  هک  دـش  رهاظ  نینچمه  و  دـننکیم . شاـف  ار  مدرم  بویع  لـمکا  متا و  هجو  رب 
رد ای  فرح ، رد  ای  دننک ، راهظا  تسد  ای  وربا و  مشچ و  هراشا  هب  ار  یـسک  بیع  رگا  نینچمه  و  تبیغ . رد  تسا  لخاد  دنـسیونب  يرگید 

. تسا تبیغ  دنیامن ، وا  دیلقت  دننک و  یصخش  صقن  راهظا  تاکرح ، تاراشا و  زا  نآ  ریغ  ای  نتفر ، هار 

دناهدرک انثتسا  املع  هک  تبیغ  زا  دنچ  يدرف  نایب  رد  میس : لصف 

دنک ملاظ  نآ  ملظ  راهظا  دیآ و  یـصخش  دزن  هب  وا  دشاب و  هدرک  یملظ  یملاظ  یـسک  رب  هک  تسا  مولظم  ملظت  لوا : تسا : مسق  هد  نآ  و 
زیاج ود  ره  صخـش  نآ  ندینـش  مولظم و  ندرک  ملظت  هک  دـناهدرک  زیوجت  املع  ار  مسق  نیا  و  دـنکب . وا  زا  ملظ  نآ  عفر  صخـش  نیا  هک 

و دشاب ، نیمه  زین  لیاق  ضرغ  و  دشاب ، ملظ  عفر  ندینـش ، زا  شـضرغ  دشاب و  ملظ  نآ  عفر  رب  رداق  صخـش  نآ  هک  یتروص  رد  اما  تسا ،
یـسک زا  يدـب  یـصخش  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  میود : دـیوگن . نارگید  دزن  دـیوگب و  دراد  وا  زا  عـفن  نیا  عـقوت  هـک  صخـش  ناـمه  دزن 

لعف هک  دنادب  هک  رکنم  زا  یهن  طیارش  هب  تسا  طورشم  نیا  و  دیامن . كرت  وا  دیاش  ندرک  لقن  نتفگ و  نیا  هب  هک  دهاوخیم  و  دنادیم ،
. دنکیمن فرطرب  وا  هک  دناد  نیا ، زا  رتمک  هب  و  دشاب ، هتشادن  ررض  فوخ  و  دنکب ، ریثأت  زیوجت  و  تسا ، رکنم  و  تسا ، دب  صخش  نآ 
لمع يدهتجم  يأر  هب  وا  هک  دهد  لامتحا  و  دـشاب ، یفالخ  هلئـسم  الثم  هکنیا  هب  تسا ، دـب  دـنکیم  وا  هک  يراک  نآ  هک  دـنادن  رگا  سپ 

نیا ثعاب  دـنکیمن و  هدـیاف  نتفگ  نیا  هک  دـناد  رگا  نینچمه  و  درک . دـناوتیمن  لـعف  نیا  رب  وا  تمذـم  دـناد ، لـالح  ار  لـعف  نآ  دـنک 
زا يدحا  ای  وا  ضرع  ای  وا  لام  ای  وا  ندب  هب  يررـض  فوخ  رگا  نینچمه  و  تفگ . دـیابیمن  دـنک  كرت  ار  لعف  نآ  درم  نآ  هک  دوشیمن 
نآ هب  هک  دـناد  دـنک و  تحیـصن  ار  وا  تولخ  رد  هک  دـشاب  نکمم  رگا  نینچمه  و  نتفگ . تسین  زیاـج  دـشاب  هتـشاد  تاـنمؤم  نینمؤـم و 

ياضر وا  ضرغ  هک  دنک  یعـس  هک  دـیاب  طیارـش  ققحت  اب  و  دـنک . اوسر  سلاجم  رد  ار  وا  هک  تسین  زیاج  دـنکیم  فرطرب  وا  تحیـصن ،
دشاب و هدرک  دوخ  هنیک  كرادت  هلیسو  ار  رکنم  زا  یهن  هک  دشابن  ثعاب  اهدسح  اههنیک و  اهتوادع و  و  دشاب ، ادخ  تیصعم  كرت  یهلا و 

نآ رد  و  دسرپب ، ياهلئـسم  یملاع  زا  هک  دهاوخ  اوتف  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  میـس : دهد . تروص  نینچ  مدرم  رظن  رد  ار  دوخ  لطاب  ضرغ 
نیا رد  و  منک ؟ يوعد  وا  اب  مناوتیم  نم  ایآ  تسا ، هتـشادرب  ارم  لام  مردپ  هک : دسرپیم  هک  نآ  لثم  دوش . روکذم  یـسک  تمذـم  نمض 
نینچ يدنزرف  اب  يردپ  رگا  هک : دیوگب  هک  نیا  هب  تسا ، دارم  شدوخ  ردپ  دـنمهفن  هک  دـنک  لاؤس  يوحن  هب  هک  دـشاب  نکمم  ات  مه  درف 

يرگید ملاع ، نآ  ریغب  هک  دـنک  یعـس  دـیابیم  درک  ناوتن  نایب  وحن  نیا  هب  رگا  و  دـنک . نینچ  دـیابیم  تسا ،؟ نوچ  دـشاب  هدومن  هلماعم 
، ضرق هب  مهدب  صخش  نالف  هب  ار  دوخ  لام  هک : دنکیم  تروشم  یسک  اب  یصخش  هک  نآ  لثم  تسا . ریشَتسُم  تحیصن  مراهچ : دونـشن .
و دیوگب . دناد  ار  وا  ریخ  هچنآ  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  میامن . جیوزت  وا  هب  مهاوخیم  ار  دوخ  رتخد  ای  هن ؟ ای  مهدب  هبراضم  هب  ای 

یبیع نامه  لیصفت ، هب  رگم  دوشن  یـضار  وا  رگا  و  دیامن . افتکا  نیمه  هب  دیامنیم ، كرت  وا  نکم  هک : دیوگب  هک  لمجم  هب  هک  دناد  رگا 
دنک عنم  ار  وا  یهاوخریخ  توخا و  رابتعا  هب  دـیامنن و  لاؤس  وا  زا  رگا  و  دـیوگن . نآ  زا  هدایز  دـیوگب و  تسا  لیخد  هلماعم  نامه  رد  هک 
نایب مجنپ : صخـش . نآ  هلماعم  زا  دـسریم  وا  هب  میظع  ررـض  دـناد  هک  یتروص  رد  تسا ، بوخ  ادـخ ، يارب  زا  صخـش  نآ  اب  هلماـعم  زا 

و تسا ، بجاو  ندرک  ناشیا  تعدب  نایب  دننک . هارمگ  دنهد و  بیرف  ار  مدرم  دنناسر و  مدرم  نید  هب  ررـض  هک  تسا  عدـب  بابرا  تعدـب 
هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هک  نانچ  املع . رب  اصوصخ  تسا  مزال  ندرک  ناـشیا  تعباـتم  زا  عنم  ار  مدرم 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 425 

http://www.ghaemiyeh.com


راهظا سپ  نم ، زا  دـعب  ار  اهتعدـب  بیر و  لها  دـینیبب  هک  هاـگره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع 
مه ناتهب  دوش  رورض  رگا  هکلب  دییوگب . رایسب  نخس  ناشیا  نالطب  تمذم و  رد  و  دیهدب ، رایسب  مانشد  ار  ناشیا  و  ناشیا ، زا  يرازیب  دینک 
قح ات  دنریگن ، دای  ناشیا  ياهتعدب  زا  دـنیامن و  رذـح  ناشیا  زا  مدرم  و  مالـسا ، ندرک  دـساف  رد  دـننکن  عمط  ات  دـییوگب  ناشیا  هب  تبـسن 
زا رگید  حیحص  ثیدح  رد  و  ترخآ . رد  ار  امش  تاجرد  دنک  دنلب  دسیونب و  رایسب  تانسح  تعدب  عفر  نیا  ببس  هب  امـش  يارب  زا  یلاعت 
زا یکی  لثم  مدرم  دزن  هک  دینکم  ینیشنمه  ناشیا  اب  و  تعدب ، لها  اب  دینکم  تبحاصم  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح 

باب نیا  رد  ثیداحا  و  تسا . دوخ  تسود  نید  رب  یمدآ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هچناـنچ  دوب . دـیهاوخ  ناـشیا 
هک اریز  تسین . تعدب  بابرا  ررض  لثم  نامیا  لها  نامیا و  هب  تبسن  هفیاط  چیه  ررـض  و  تشذگ . تعدب  باب  رد  یـضعب  تسا و  رایـسب 

عنـصت و هب  و  دناناناملـسم ، سابل  رد  نوچ  تعدب  بابرا  اما  دنیامنیم ؛ زارتحا  ناشیا  زا  مدرم  تسا ، رهاظ  ناشیا  رفک  نوچ  تَحب ، رافک 
دننکب ناشیا  نالطب  راهظا  هک  تسا  بجاو  ناشیا  ریغ  املع و  رب  سپ  دنروخیم . ار  ناشیا  بیرف  مدرم  دنیامنیم ، ریخ  لها  زا  ار  دوخ  ایر 

. دنوشن هارمگ  ناشیا  تعباعتم  هب  تلاهج  لها  هک  دنیامن  یعس  ناشیا  ناینب  یبارخ  رد  و 
هک تسا  زیاج  دـناد . اطخ  ار  وا  يأر  رگید  دـهتجم  دـشاب و  هدرک  رایتخا  ییأر  يدـهتجم  هک  تسا ، نیدـهتجم  داهتجا  ياطخ  نایب  مشش :

ياملع نیرـصاعم و  ياطخ  نایب  مهیلع  هللا  ناوضر  فلـس  ياملع  هشیمه  هچنانچ  دـیوگب . وا  يأر  نالطب  رب  لیالد  دـنکب و  وا  ياطخ  نایب 
باثم و دناهدرک  نید  يایحا  رد  هک  دوخ  لیمج  یعـس  هب  کی  ره  تسین و  ناشیا  زا  کی  چـیه  صقن  ثعاب  نیا  و  دـناهدرکیم . هتـشذگ 

ضرغ دـننکن و  تمذـم  عینـشت و  رد  ياهغلابم  دـنیامن و  افتکا  هلئـسم  نآ  رد  ياطخ  نایب  زا  ترورـض  ردـق  هب  هک  دـیابیم  اما  دـنروجأم .
رایـسب اههلیح  اههار و  ار  ناطیـش  اجنیا  رد  و  دشابن . ثعاب  رگید  هلطاب  ضارغا  دـسح و  دـقح و  دـشاب و  یهلا  ياضر  قح و  نایب  ضحم ،

. تسا
ظفح يارب  دـناهدومن  نایوار  زا  یـضعب  تمذـم  لاجر  ياهباتک  رد  ام  ياملع  هچنانچ  تسا . ثیداـحا  راـبخا و  ناـیوار  حرج  ناـیب  متفه :
اذـهل رما ، نیا  هب  تسا  قلعتم  ینید  ضرغ  نوچ  و  ثیداحا . زا  ربتعمریغ  ربتعم و  و  حیحـص ، ریغ  حیحـص و  ناـیم  زیمت  و  تعیرـش ، تنس و 

نآ هب  ار  وا  تفرعم ، زیمت و  يارب  و  دشاب ، رهاظ  وا  رد  تفـص  نآ  هک  دشاب  روهـشم  یفـصو  هب  یـصخش  هک  نآ  متـشه : دناهتـسناد . زیاج 
. روعا ای  لشا  ای  یمعا  ای  جرعا  نالف  لثم : دننک ، رکذ  فصو 

رکذ رصحنم  صخش  نآ  زیمت  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  هک  دناهتفگ  یضعب  و  ار . هرهاظ  بویع  نیا  رکذ  دناهدرک  زیوجت  اقلطم  یضعب  و 
دـشاب وا  صقن  بجوم  دوش و  هدرزآ  دونـشب  وا  رگا  هک  دـنیوگن  یترابع  هب  دـشاب  نکمم  ات  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  و  دـشاب . فصو  نآ 

رب و  دـشابن . وا  ریقحت  مزلتـسم  هک  تفگ  ناوتیم  رگید  ترابع  تراـبع ، نیا  ياـج  هب  هک  اریز  هروک . نـالف  دـنیوگب : هک  نیا  لـثم  اـفرع .
تبیغ هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هچنانچ  دراد . تلالد  هربتعم  رابخا  زا  یضعب  المجم  درف  نیا  يانثتـسا 

بضغ و تدـح و  دـننام  دـشاب  رهاـظ  وا  رد  هک  يرما  اـما  تسا . هدیـشوپ  وا  رب  ادـخ  هک  ییوگب  يزیچ  دوـخ  ردارب  قـح  رد  هک  تسا  نآ 
ار ناهانگ  هک  تسا  یتعامج  تبیغ  مهن : تسین . وا  رد  هک  ییوگب  يزیچ  هک  تسا  نآ  ناـتهب  و  تسین . تبیغ  نآ  سپ  روما ، رد  ترداـبم 

. دنیامن اهنآ  هب  رهاظت  دنشاب و  بکترم  هینالع 
همه دننکیم و  هینالع  هک  ار  هانگ  نامه  رگا  سپ  دنتسه . اهنآ  بکترم  هینالع  تسا و  قسف  ناشیا  بصانم  هک  روج  بصانم  بابرا  دننام 
نالف مکاح  صخـش  نالف  هک : دنیوگب  هک  نآ  لثم  تسین . تبیغ  هتبلا  دنیوگب ، دـنرادن  اهنآ  نتفگ  زا  مه  ییاورپ  ناشیا  دـننادیم و  سک 
هینالع هب  ار  یهانگ  رگا  و  دشاب . هتـشاد  تهارک  وا  هک  تسا  ذوخأم  تبیغ  رد  و  دیآیم . شوخ  ار  وا  دونـشب  صخـش  نآ  رگا  تسا . رهش 
هدرزآ دننک  رکذ  ار  هانگ  نآ  رگا  اما  دنکیمن  افخا  دنکیم و  ار  یهانگ  عماجم  رد  یـسک  هک  نآ  لثم  دوشیم ، هدرزآ  شرکذ  زا  دنک و 

هک نآ  اب  دننک ، نایب  دشاب  یفخم  هک  شرگید  ياهبیع  دـننک و  تمذـم  ار  وا  رگا  اما  تسین . تبیغ  هک  تسا  نآ  روهـشم  زین  نیا  دوشیم ،
طیارش دنچره  ندرک ، ناوت  دنکیم  هینالع  هک  یناهانگ  نآ  رب  شتمذم  هک  تسین  رود  و  تسا . فالخ  دشاب ، ریابک  زا  یـضعب  هب  رهاجَتُم 
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. تسا طوحا  یلوا و  ندرکن  رکذ  ار  شیفخم  ناهانگ  اما  دشابن . ققحتم  رکنم  زا  یهن 
لوقنم هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  تسا . دراو  رایـسب  ثیداحا  ـالمجم ، درف  نیا  يانثتـسا  رب  و 

دنک دای  يزیچ  هب  رگا  و  تسا ؛ هدرکن  تبیغ  ار  وا  دنناد  مدرم  دشاب و  وا  رد  هک  دنک  دای  يزیچ  هب  ار  وا  یسک  هنابیاغ  رد  هک  ره  هک : تسا 
ترـضح زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  تسا . هدز  ناـتهب  وا  رب  دـشابن  وا  رد  هک  دـنک  داـی  يزیچ  هب  ار  وا  رگا  و  تسا ؛ هدرک  تبیغ  دـننادن  مدرم  هک 

و تسین . مارح  وا  تبیغ  تسین و  تمرح  ار  وا  دنک  هانگ  هینالع  دنک و  قسف  هب  هرهاجم  قساف ، هاگره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص 
هک یتعدب  بحاص  تسین : یتمرح  ار  ناشیا  هک  دناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 

هیلع قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  و  دنک . قسف  هینالع  هک  یقـساف  و  رئاج ؛  ماما  و  دشاب ؛ هدرک  ادیپ  نید  رد  یتعدب  دوخ  شهاوخ  هب 
. تسا رتمک  سک  همه  زا  قساف  تمرح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا 

ناشیا اب  و  دـنکن ، ناشیا  رب  ملظ  دـنک و  هلماعم  مدرم  اـب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
و هدش ، رهاظ  شتلادـع  و  هدـیدرگ ، لماک  شتورم  وا  سپ  دـنکن ، هدـعو  فلخ  دـنک و  هدـعو  ناشیا  اب  و  دـیوگن ، غورد  دـیوگ و  نخس 

لوقنم نومضم  نیا  لثم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . هدیدرگ  مارح  شتبیغ  و  هدیدرگ ، بجاو  شیردارب 
اب ار  نآ  دنـشاب و  هدـش  یـصخش  بیع  رب  علطم  سک  ود  هاـگره  هک  دـناهدرک ، انثتـسا  اـملع  درف  نیا  هب  کـیدزن  رگید  درف  کـی  و  تسا .

كرت رد  طایتحا  و  هتـسنادن . زیاج  ار  نیا  یـضعب  و  تسین . تبیغ  هک  دناهتفگ  رثکا  دوش ، علطم  یثلاث  هک  نآ  نودب  دننک  رارکت  رگیدـکی 
. تسا

دزن ناشیا  یهاوگ  هب  هک  دشاب  ردقنآ  ناشیا  ددع  و  دـشاب ، یعرـش  ریزعت  دـح و  بجوم  هک  یهانگ  رب  دـنوش  علطم  یعمج  هک  نآ  مهد :
. روج ماکُح  سان و  ریاس  دزن  هن  دنهد  تداهش  عرش  مکاح  دزن  هک  تسا  زیاج  دوش ، تباث  عرش  مکاح 

تسا تبیغ  ندینش  مکح  رد  مراهچ : لصف 

. تسا هدـننک  تبیغ  لثم  هانگ  رد  زین  وا  شهاوخ ، اضر و  يور  زا  دـهد  شوگ  اـی  دـنک  قیدـصت  رگا  هک  تسا  نیا  اـملع  ناـیم  روهـشم  و 
زا یـضعب  رهاـظ  و  تسا . هدـننک  تبیغ  ود  زا  یکی  تبیغ  هدنونـش  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  هچناـنچ 

ار دوخ  نمؤم  ردارب  و  دـنک ، عنم  و  دـنکب ، تبیغ  نآ  در  دـیابیم  دـشاب  نکمم  ات  هک  تسا  نآ  املع  زا  يرایـسب  مـالک  هربتعم و  ثیداـحا 
هچنانچ دشابن . نآ  هب  یضار  دشاب و  هتشاد  تهارک  لد  هب  دشاب ، هتشادن  مه  نتـساخرب  رب  تردق  رگا  و  دزیخرب ، دناوتن ، رگا  و  دنک . يرای 

ترصن و ار  وا  و  دننک ، تبیغ  وا  دزن  ار  وا  نمؤم  ردارب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
ترصن و رب  تردق  هک  نآ  لاح  و  دنکن ، وا  زا  تبیغ  عفد  دنکن و  يرای  ار  وا  هک  ره  و  دنک . يرای  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ادخ  دنک ، يرای 

. ترخآ ایند و  رد  دنک  تسپ  ار  وا  ادخ  دشاب ، هتشاد  وا  تناعا 
یباجح وا  يارب  لمع  نآ  دوخ ، نمؤم  ردارب  ضرع  زا  ار  تبیغ  دنک  در  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

ره هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  منهج . شتآ  زا  ددرگ 
تبیغ یـصخش  هاگره  هک : دـناهتفگ  املع  زا  یـضعب  و  هتبلا . دـسیونب  وا  يارب  ار  تشهب  ادـخ  دوخ ، ناملـسم  ردارب  ضرع  زا  دـنک  در  هک 

اریز مینک . وا  قسف  هب  مکح  مینک و  یهن  ار  هدنیوگ  هک  تسین  زیاج  هن ، ای  دراد  تبیغ  قاقحتسا  صخش  نآ  هک  مینادن  ام  و  دنک ، یصخش 
ملسم ياذیا  وا  ندرک  یهن  و  دشاب ، هتشاد  تبیغ  نیا  رد  یحیحـص  ضرغ  هک  دشاب  هاگ  و  تسا . تحـص  رب  لومحم  ناناملـسم  لاوحا  هک 

دـش ناوت  لیاق  یلیـصفت  هب  باب  نیا  رد  هک  تسین  رود  و  تسین . زیاج  وا  ياذـیا  تسا ، قسف  دـنکیم  وا  هچنآ  هک  دوشن  مولعم  ات  و  تسا .
عرو حالص و  لها  زا  لیاق  رگا  و  درک . ناوت  شعنم  درادن  یحیحـص  ضرغ  هک  دشاب  نیا  وا  لاوحا  رهاظ  هک  دشاب  یـصخش  لیاق  رگا  هک 

وا هک  دنرادزاب  ار  وا  ینسح  هجو  رب  دشاب ، نکمم  رگا  دشاب ، رایسب  وا  هرابرد  هحیحـص  لماحم  دشاب و  نیدت  رب  شروما  رثکا  يانب  دشاب و 
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لیاق قسف  هب  مکح  دنوش و  تکاس  الاو  دننکب . رگید  وحن  هب  ای  دننک  ادـیپ  بیاغ  صخـش  نآ  لعف  يارب  یهیجوت  هک  نیا  هب  دوشن ، هدرزآ 
. ملعی هللاو  تسا . مزال  نیفرط  زا  نکما  امهم  طایتحا  تیاعر  باب  نیا  رد  و  دننکن .

تسا نآ  زا  هبوت  تبیغ و  هرافک  رد  مجنپ : لصف 

کته هک  سک  ره  دزن  هک  دـیاب  ساـنلاقح  نوچ  و  تسا ، ربـتعم  زین  اـجنیا  رد  تشذـگ  تسا و  ربـتعم  رگید  ياـههبوت  رد  هک  یطیارـش  و 
وا زا  تمذ  ءاربا  باب  رد  و  دنک . رد  هب  اهنآ  رطاخ  زا  ار  بیاعم  نآ  دـنک و  دای  لیمج  رکذ  هب  ار  وا  دـشاب ، نکمم  ات  تسا ، هدرک  وا  ضرع 

: هک دندیـسرپ  تسانز . زا  رتدب  تبیغ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هچنانچ  دراد . یفالتخا  ثیداحا  ندـیبلط ،
نآ ات  تسین  لوبقم  شاهبوت  هدـننک  تبیغ  دـنکیم و  لوبق  ار  شاهبوت  ادـخ  دـنکیم و  هبوت  راکانز  هک  اریز  هک : دومرف  هللا ؟ لوسر  ای  ارچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دنک . لالح  ار  وا  قح  بحاص  هک 

رگید دنـس  هب  و  ینک . دای  ار  وا  هک  هاگره  وا  يارب  زا  ادخ  زا  ینک  رافغتـسا  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  تسیچ ؟ تبیغ  هرافک  هک : دندیـسرپ 
و ياهدرک . وا  تبیغ  هک  یسک  يارب  زا  ینک  رافغتسا  هک  تسا  نآ  تبیغ  هرافک  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
و دیبلط ؛ دیابیم  نتساوخ ، همذ  ءاربا  وا  زا  دشاب  نکمم  و  دشاب ، هدینش  قح  بحاص  رگا  هک : دناهدرک  وحن  نیا  هب  ثیداحا  نیا  نایم  عمج 

. درک دیاب  رافغتسا  وا  يارب  زا  دشاب ، بیاغ  ای  دشاب  هدرم  هک  نیا  هب  دیبلط  ناوتن  وا  زا  همذ  ءاربا  دشاب  هدینش  رگا  ای  دشاب ، هدینشن  رگا 
نیا رد  رگا  و  دشاب . وا  ياذـیا  دوش و  وا  یگدرزآ  ثعاب  هک  نآ  رگم  دـنبلطب . تیلح  وا  زا  مه  دـشاب  هدینـشن  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و 

. ملعی یلاعت  هللا  و  دنکن . كرت  هک  تسا  نآ  طوحا  دنادن ، دوشن و  هدرزآ  وا  هک  دیبلط  ناوت  همذ  ءاربا  وا  زا  لمجم  تروص 

تسا ناشیا  هب  ندرب  دب  نامگ  نانمؤم و  نتخاس  مهتم  ناتهب و  تمذم  رد  مشش : لصف 

قح دـشابن  وا  رد  هک  يزیچ  هب  دـنز  ناـتهب  ار  ياهنمؤم  اـی  ینمؤم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
زا هک  تسا  یکرچ  هک : دومرف  تسیچ ؟ لابخ  تنیط  هک : دندیـسرپ  دیآ . نوریب  دوخ  هتفگ  هدـهع  زا  ات  درادـب  لابَخ  تنیط  رد  ار  وا  یلاعت 
ای ینمؤم  رب  دنز  ناتهب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دیآیم . نوریب  ناراکانز  ياهجرف 

. دیآ رد  هب  دوخ  نخس  هدهع  زا  ات  شتآ ، زا  یلت  رب  تمایق  زور  رد  درادب  ار  وا  ادخ  دشابن ، وا  رد  هک  يزیچ  وا  قح  رد  دیوگب  و  ياهنمؤم ،
. تساهغورد نیرتدب  دب  نامگ  هک  ندرب ، مدرم  هب  دب  نامگ  زا  دیزیهرپب  هک  راهنز  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

؟ تسا هلـصاف  ردـق  هچ  لـطاب  قح و  ناـیم  هک : دندیـسرپ  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  هک : تسا  لوـقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و 
هب ار  هچ  ره  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  و  شوگ ، مشچ و  نایم  رب  تشاذـگ  ار  تشگنا  راهچ  نآ  زا  دـعب  تشگنا . راـهچ  هک : دومرف  ترـضح 

تسا لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . لطاب  شرثکا  يونشیم  دوخ  شوگ  هب  ار  هچنآ  و  تسا ، قح  ینیبیم  دوخ  مشچ 
: هک دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  دزادگیم . بآ  رد  کمن  هک  نانچ  دزادگیم  شلد  رد  نامیا  ار ، دوخ  نمؤم  ردارب  دراد  مهتم  هک  ره  هک :

نینمؤملا ریما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و  ددرگیم . لیاز  ناشیا  ناـیم  زا  یناـمیا  تمرح  ار ، شدوخ  ینید  ردارب  دزاـس  مهتم  هک  ره 
دب نامگ  و  یباین . یلمحم  رگید  هک  یتقو  ات  نک  لمح  کـین  لـمحم  رب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  ياـهراک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص 

ردارب ياهراک  يارب  زا  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  یبای . شیارب  زا  يریخ  لـمحم  اـت  دوش  رداـص  تنمؤم  ردارب  زا  هک  ياهملک  هب  ربم 
هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  یبایب . دیاش  نک ، بلط  زاب  یباین  يرذـع  رگا  سپ  نک . بلط  يرذـع  دوخ 

و دنامیم . تباث  ناشیا  رگید  مدق  دزغلیم  ناشیا  مدق  کی  رگا  هک  ام ، نایعیـش  يدـب  هب  ندرک  مکح  رد  دـینکم  لیجعت  هک : تسا  لوقنم 
و مدرم . ياهبیع  زا  شدوخ  ياهبیع  ار  وا  دزاس  لوغشم  هک  یسک  لاح  اشوخ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا 

نآ رفک  هب  یمدآ  لاوحا  نیرتکیدزن  هک : تسا  لوقنم  امهیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
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دنس هب  و  دنک . تمالم  اهنآ  رب  ار  وا  يزور  کی  هک  دنک  ظفح  ار  وا  ناهانگ  اهشزغل و  اهبیع و  و  نید ، رد  دنک  يردارب  یسک  اب  هک  تسا 
امـش لد  هب  نامیا  دـیاهدش و  ناملـسم  نابز  هب  هک  یهورگ  يا  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم 

ار وا  ياهبیع  ادخ  دنکب  ناناملسم  یفخم  ياهبیع  عبتت  هک  ره  هک  دینکم ؛ ناشیا  ياهبیع  عبتت  و  ار ، ناناملسم  دینکم  تمذم  تسا ! هدیـسرن 
. دشاب شاهناخ  نایم  رد  هچ  رگا  دنک  اوسر  ار  وا  دنک  عبتت  ار  وا  ياهبیع  ادخ  هک  ره  و  دنک ، عبتت 

ار هانگ  نآ  دوخ  هک  دشاب  نانچ  دنک  شاف  ار  ینمؤم  هانگ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
قداص ترضح  هک : تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و  دوشب . نآ  بکترم  ات  دریمن  دنک  شنزرس  یهانگ  رب  ار  ینمؤم  هک  ره  و  دشاب . هدرک 

زا ربتعم  دنس  هب  و  دنک . تمالم  شنزرس و  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ادخ  دنک  شنزرـس  تمالم و  ار  ینمؤم  هک  ره  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع 
رد هک  مدرم  زا  دـنچ  یبـیع  هب  دـنک  رظن  هک  یمدآ  يارب  ار  بیع  تسا  سب  نیمه  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هک ار  یـسک  دنک  رازآ  و  درک ، دناوتیمن  اهنآ  كرت  دوخ  هک  دنچ  يرما  رب  ار  مدرم  دـنک  تمالم  و  تسا ، لفاغ  اهنآ  زا  تسه و  شدوخ 

، دشاب وت  تسار  تسد  رب  یصخش  رگا  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دنکیم . ینیـشنمه  وا  اب 
وا زا  رگید  راب  ار  نخـس  نامه  ات  وجم  يرازیب  وا  زا  وگم و  ریخ  نخـس  ریغب  وا  قح  رد  دیایب ، وت  پچ  تسد  هب  و  دشاب ، ییأر  يرما و  رب  و 

نینچ و تعاس  کی  دنادرگیم ؛ دهاوخیم  هک  وحن  ره  هب  تسادخ ؛ تردق  ناتشگنا  زا  تشگنا  ود  نایم  رد  اهلد  هک  یتسرد  هب  يونـشن .
سفن هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و  دـباییم . ریخ  قیفوت  هدـنب  هک  تسا  رایـسب  و  نینچ . تعاس  کی 

دوخ تسا ، دب  ندرب  مدرم  هب  دب  نامگ  هک  نانچمه  نادب  دنادرگ . نمیا  تمایق  میظع  سرت  زا  ار  وا  ادخ  ار ، مدرم  هن  دراد  نمشد  ار  دوخ 
ترـضح هک  تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  هچناـنچ  تسا . دـب  ندروآرد  مدرم  دـب  ياـهنامگ  ضرعم  رد  نتـشاد و  تمهت  عضاوم  رد  مه  ار 

ياج رد  هک  ره  و  دنامیمن ؛ ملاس  دنکیم  تبحاصم  دب  بحاصم  اب  هک  ره  دنزرف  يا  هک : دومرفیم  مردپ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص 
رد هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دشکیم . ینامیـشپ  تسین  کلام  ار  دوخ  نابز  هک  ره  و  ددرگیم ؛ مهتم  دوشیم  لخاد  دب 

یتسرد هب  دنربیم . شلها  هب  دب  نامگ  هک  یسلاجم  زا  و  تمهت ، ياهلحم  زا  زیهرپب  هک  راهنیز  دنزرف  يا  هک : دومرف  تیصو  تافو  ماگنه 
: هک تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دنیـشنیم . وا  اـب  هک  ار  یـسک  دـهدیم  بیرف  دـب  نیـشنمه  هک 

تسا لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و  دنکیم . ینیـشنمه  تمهت  لها  اب  هک  تسا  یـسک  تمهت  هب  مدرم  نیرتراوازس 
. تسا رایسب  ثیداحا  نومضم  نیا  رب  و  دربیم . وا  هب  دب  نامگ  هک  ار  یسک  دنکن  تمالم  درادب  تمهت  لحم  رد  ار  دوخ  هک  ره  هک :

تسا نیمه  سان  رثکا  رد  تبیغ  یلصا  أشنم  هک  تسا  دسح  تمذم  نایب  رد  متفه : لصف 

شثعاب هک  دوب  ناطیـش  تیـصعم  دندرک  نیمز  رد  ار  یلاعت  قح  هک  یتیـصعم  لوا  و  تسا . یناسفن  همیمذ  تافـص  نیرتدب  دسح  هک  نادب 
سفن ضارما  بلق و  ناهانگ  زا  شلـصا  و  تسا ، تلادـع  یفانم  و  تسا ، هریبک  ناـهانگ  زا  شراـهظا  هک  تسا  نیا  روهـشم  و  دوب . دـسح 

رد ترخآ ، تبوقع  زا  رظن  عطق  یمدآ  هک  تسا  نینچ  دـب  تاکلم  رثکا  و  تسا . بذـعم  تلـصخ  نیا  لصا  هب  زین  اـیند  رد  یمدآ  و  تسا .
، رتشیب اـی  دراد  وا  هچنآ  لـثم  دوخ  يارب  زا  رگا  و  دـهاوخ . دوسحم  زا  ار  تمعن  لاوز  هک  تسا  نآ  دـسح  و  تسا . بذـعم  نآ  هب  زین  اـیند 

لاوز نوچ  دسح  بحاص  و  تسا . حودمم  دشاب  هنـسح  تافـص  رد  رگا  تسا و  هطبغ  نیا  دشاب ، هتـشادن  هقیاضم  وا  نتـشاد  زا  دـهاوخ و 
نکمم نیا  و  دراد . ارچ  وا  ار  تمعن  نیا  هک  نـیا  زا  تـسا  هدرزآ  دـنیبیم ، یتـمعن  رد  هـک  ار  سک  ره  دـهاوخیم ، دوـسحم  زا  ار  تـمعن 
صرح بحاص  نینچمه  و  تسا . تنحم  هجنکـش و  رد  دوخ  دب  قلخ  زا  هشیمه  وا  اذهل  دوش . فرطرب  سک  همه  زا  ادخ  تمعن  هک  تسین 
هتسویپ دب  قلخ  بحاص  و  تسا . ملا  رد  هتسویپ  اذهل  تسین ؛ رسیم  ار  وا  زگره  بلطم  نیا  و  دشاب ، وا  زا  ملاع  ياهلام  عیمج  هک  دهاوخیم 

و دنانینچ . هئیـس  قالخا  عیمج  و  تسا . بعت  رد  هتـسویپ  اذهل  دـشاب ؛ بلاغ  وا  هشیمه  هک  دوشیمن  رـسیم  نیا  و  تسا ، هعزانم  رد  قلخ  اب 
تـسا هداد  اهنآ  هب  ار  اهتمعن  نآ  هک  يدنوادخ  و  دناهدرکن ، مک  يزیچ  وا  ردـقم  زا  اهتمعن  نابحاص  هک  دـیامن  رکفت  دـیاب  دـسح  بحاص 
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هدادـن وا  هب  هک  هدوبن  اهنآ  رد  وا  ریخ  هک  دـنادب  و  دـنک ؛ مک  يزیچ  اـهنآ  زا  هک  نآیب  دـهد  وا  هب  ار  اـهتمعن  نآ  فاعـضا  هک  تسا  رداـق 
و دـناسریمن ، ررـض  چـیه  وا  دوسحم  هب  ندروخ ، مغ  ندرب و  دـسح  نیا  هک  دـنک  رکف  و  دوب ؛ لاـبو  وا  يارب  زا  دادیم  وا  هب  رگا  و  تسا ،

قح ات  دـنک  هلداجم  هضراعم و  سفن  اـب  و  دوشیم ، لـسوتم  ادـخ  هب  حیحـص  تارکفت  نیا  اـب  و  دـناسریم . شدوخ  هب  یبقع  اـیند و  ررض 
زا ربتعم  ياهدنـس  هب  هچنانچ  تسین . رتدب  نیا  زا  عرـش  لقع و  بسح  هب  تفـص  چیه  هک  دـشخب ، تاجن  همیمذ  تفـص  نیا  زا  ار  وا  یلاعت 

لوسر ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دروخیم . ار  مزیه  شتآ  هچناـنچ  دروخیم  ار  ناـمیا  دـسح  هک : تسا  لوقنم  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا 
ماهدرک اطع  هچنآ  رب  ربم  مدرم  دسح  نارمع  رسپ  يا  هک : دومرف  یحو  یسوم  ترضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مدرم دـسح  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  تسرفم . اهنآ  یپ  زا  ار  دوخ  سفن  و  نکفیم ، اهنآ  يوس  هب  ار  دوخ  رظن  و  دوخ ، لـضف  زا  ار  ناـشیا 
زا نم  دشاب  نینچ  هک  یسک  و  دوخ . ناگدنب  نایم  ماهدرک  تمسق  هک  تسا  نم  ياهتمسق  هدننک  عنم  و  تسا ، نم  ياهتمعن  نمـشد  دربیم 

و دربیمن ، دـسح  اما  دـنکیم  هطبغ  نمؤم  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسین . نم  زا  وا  متـسین و  وا 
تمالع هس  ار  دوسح  هک : دومرف  تیصو  ار  دوخ  رسپ  نامقل  ترضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  دنکیمن . هطبغ  دربیم و  دسح  قفانم 

ثیدح رد  و  دنکیم . تتامَـش  دیـسر  مه  هب  یتبیـصم  نوچ  و  دنکیم ؛ قلمت  دش  رـضاح  نوچ  و  دـنکیم ؛ تبیغ  دـش  بیاغ  نوچ  تسا :
. دشابیمن تحار  ار  يدوسح  چیه  هک : دومرف  رگید 

ینیچ نخس  تمذم  رد 

. هرخألا یف  لج  زع و  هللا  باذع  نم  حیرتسی  همیمنلا ال  بحاص  رذابأ  ای  مامنلا . لاق : تاتقلا ؟ ام  و  تلق : تاتق . هنجلا  لخدی  رذابأ ال  ای 
رگیدکی دزن  ار  مدرم  ياهنخس  هک  نیچ  نخس  مامن و  هک : دومرف  تاتق ؟ تسیک  هک : دیسرپ  رذوبا  تاتق . دوشیمن  تشهب  لخاد  رذوبا  يا 

دنس هب  ترخآ . رد  ادخ  باذع  زا  دباییمن  تحار  نیچ  نخـس  همیمن و  بحاص  رذوبا  يا  دنک . ادیپ  توادع  ناشیا  نایم  رد  هک  دنک  لقن 
؟ امـش نیرتدب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخیم  هک : دندومرف  هباحـص  هب  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  حیحص 
و ناتـسود ، نایم  دننکفایم  ییادـج  و  ینیچنخـس ، هب  مدرم  نایم  رد  دـنوریم  هار  هک  دـنایتعامج  هک : دومرف  هللا . لوسر  ای  یلب  دـنتفگ :
: هک تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  بیع . زا  دنايرب  هک  یتعامج  يارب  اهبیع  دننکیم  بلط 
: هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دننکیم . یمامن  مدرم  نایم  رد  هک  ینانیچ  نخـس  رب  تسا  مارح  تشهب 
و بارـش ، ندروخ  رب  دـنک  تموادـم  هک  یـسک  و  قفانم ، و  دـهدیم ، نج  زا  ربخ  هک  نهاک  دـنوشیمن : تشهب  لخاد  هک  دـناسک  راهچ 

ریز رد  ار  یصخش  درک ، رظن  دومرفیم  تاجانم  دوخ  دنوادخ  اب  هک  یلاح  رد  یسوم  ترضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  نیچ . نخس 
، ردام ردپ و  هب  دوب  راکوکین  نیا  هک : دیسر  باطخ  تسا ؟ هدرک  هیاس  وا  رب  وت  شرع  هک  تسیک  نیا  اراگدرورپ  تفگ : دید . یهلا  شرع 
. نآ هب  نداد  شوگ  ینیچ و  نخس  زا  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  درکیمن . یمامن  و 

مدرم رب  تنم  هک  یـسک  رب  ماهدرک  مارح  ار  تشهب  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قح  هک : دومرف  و  دوـشیمن . تشهب  لـخاد  ماـمن  هک : دوـمرف  و 
تـشهب لخاد  هک  دـناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  مامن . رب  و  لـیخب ، رب  و  دراذـگ ، رایـسب 

هللا یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  حیحص  دنس  هب  و  نیچ . نخـس  و  راوخبارـش ، و  دزیرب ، ار  ناناملـسم  نوخ  هک  یـسک  دنوشیمن :
باذع زا  عون  رازه  رازه  هب  و  رخ ، ندب  دننام  شندب  دوب و  كوخ  رس  دننام  شرس  هک  مدید  ار  ینز  جارعم  بش  رد  هک : دومرف  هلآ  هیلع و 

. دوب وگغورد  نیچ و  نخس  هک : دومرف  دوب ؟ هدش  باذع  نآ  قحتسم  هک  دوب  هچ  نز  نآ  لمع  هک : دندیسرپ  هباحص  دوب . بذعم 

ییور ود  تمذم  رد 

. رانلا یف  نیناسلوذ  وهف  ایندلا ، یف  نیناسل  نیهجو و  اذ  ناک  نم  رذابأ  ای 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هک  نادب  منهج . شتآ  زا  دوب  دهاوخ  هنابز ) ود  ای :  ) نابز ود  بحاص  وا  سپ  ایند ، رد  دـشاب  نابز  ود  ور و  ود  بحاص  هک  ره  رذوبا  يا 
ماقم رد  ناشیا  تبیغ  رد  و  دـننک ، تبحم  راهظا  دـنیامن ، تاقالم  شوخ  يور  کین و  نابز  اب  مدرم  اب  هک  تسا  نآ  ناقفانم  تافـص  هلمج 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . همیمذ  تافـص  نیرتسیـسخ  نیا  و  دننک . ناشیا  تمذم  و  دنـشاب ، توادع 
وا تشوگ  تبیغ  رد  و  حدم ، رد  دیامن  هغلابم  روضح  رد  و  دشاب ، نابز  ود  ور و  ود  بحاص  هک  ياهدنب  تسا  ياهدنب  دب  هک : تسا  لوقنم 

ترـضح زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـنکن . وا  يرای  دراذـگاو و  ار  وا  دوش  التبم  ییالب  هب  رگا  و  درب ، دـسح  دـننک  وا  هب  ییاـطع  رگا  و  دروخ . ار 
ود دوش ، رـضاح  رـشحم  يارحـص  رد  نوچ  نابز ، ود  ور و  ود  هب  ار  ناناملـسم  دـنک  تاقالم  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 

کی دیآیم ، تمایق  رد  ور  ود  مدآ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دشاب . هتـشاد  شتآ  زا  نابز 
دننک ادن  نآ  زا  دعب  دتفا . شندب  رد  شتآ  ات  دـشک  هلعـش  شتآ  شنابز  ود  ره  زا  هک  هتخیوآ ، ور  شیپ  زا  نابز  کی  رـس و  تشپ  زا  نابز 
رگید ثیدـح  رد  و  دوـش . فورعم  تفـص  نیا  هب  تماـیق  زور  رد  اـت  تشاد ، ناـبز  ود  ور و  ود  اـیند  رد  هک  تسا  نیا  هک : ارحـص  نآ  رد 

و دشاب . یکی  ناهنپ  راکشآ و  رد  وت  نابز  هک  دیاب  یسیع  ای  هک : دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم 
رد نابز  ود  تسین  راوازـس  سفن . ياهیدب  هب  مملاع  نم  و  تدوخ ، سفن  ياهیدب  زا  مناسرتیم  ار  وت  دـشاب . یکی  هک  دـیاب  تلد  نینچمه 

. سفن کی  رد  لایخ  ود  و  هنیس ، کی  رد  لد  ود  و  فالغ ، کی  رد  ریشمش  ود  و  ناهد ، کی 

يرادزار رد 

. هریشعلا سلجم  بنتجا  و  کلذ ، بنتجاف  هنایخ . کیخأ  رس  ءاشفا  و  هنامألاب . سلاجملا  رذابأ  ای 
دشاب هتشاد  سلجم  نابحاص  هب  تبـسن  يررـض  لامتحا  هک  دوش  روکذم  اجنآ  رد  هک  یفرح  و   ) دشاب تناما  هب  دیابیم  سلاجم  رذوبا  يا 

نآ لقن  هب  یـضار  و   ) دـشاب هتفگ  وت  هب  یناهنپ  رد  نمؤم  ردارب  هک  يرـس  ندرک  اـشفا  و  دـننکن .) لـقن  ییاـج  رد  فرح ، نآ  ندرک  لـقن 
دننیـشنیم و رگیدکی  اب  ناشیوخ  هک  یـسلجم  زا  نک  بانتجا  و  دوخ ، ناردارب  زار  ندرک  شاف  زا  نک  بانتجا  سپ  تسا . تنایخ  دشابن )
. دننکیم شاف  ار  رگیدکی  زار  دندش  ادج  نوچ  و  دننیـشنیم ، رگیدکی  اب  قافن  هب  ای  دننکیم ، ناردپ  هب  راختفا  ای  دنیوگیم ، ار  مدرم  دـب 

دـسافم هک  دـننکن  شاف  ار  سلجم  نآ  ياهزار  هک  تسا  نآ  سلاجم  بادآ  هدـمع  تسا و  رایـسب  اـهتبحاصم  سلاـجم و  بادآ  هک  نادـب 
رگیدکی زا  هدرک ، ییانـشآ  یتسود و  رب  دامتعا  هک  درذگیم  رایـسب  نابحاصم  نایم  رد  یفخم  ياهفرح  و  دوشیم ، بترتم  نیا  رب  همیظع 

زا تسا  یمـسق  زین  نیا  و  دوش . میظع  ياهتوادع  ثادـحا  لاوما و  فلت  سوفن و  لتق  بجوم  شرکذ  هک  دـشاب  هاگ  و  دـنرادیمن . یفخم 
هک اریز  تساهتنایخ . نیرتدب  ندرک  لقن  ار  نآ  و  وا ، زا  تسا  یتناما  دراپسب  سک  نیا  هب  ینمؤم  ردارب  هک  يرـس  نینچمه  و  ینیچ . نخس 

تـسود و  تسا ، یتسود  مه  ار  تسود  نآ  و  تشاد ، دهاوخن  هاگن  ار  وت  رـس  مه  يرگید  نآ  یتشادن  هاگن  ار  دوخ  رادرب  رـس  وت  هچنانچ 
ندرک رکذ  هب  دشاب  قلعتم  ینید  ضرغ  رگا  یلب ؛ دوشیم . شاف  نخـس  ینامز  كدنا  رد  و  دشاب ، سک  نیا  نمـشد  هک  دـشاب  هاگ  تسود 

رد هچنآ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هچنانچ  ندرک . لـقن  تسا  زیاـج  تسا ، هتـشذگ  سلجم  نآ  رد  هچنآ 
مارح هب  ار  یجرف  نآ  رد  هک  یسلجم  و  دوش ؛ هتخیر  مارح  هب  ینوخ  نآ  رد  هک  یـسلجم  سلجم : هس  رگم  تسا  تناما  درذگیم  سلاجم 

. دنربب مارح  قحان و  هب  ار  یلام  نآ  رد  هک  یسلجم  و  دننک ؛ لالح 
هیاس شرع  هیاس  ریغب  هک  يزور  رد  دنایهلا  شرع  هیاس  رد  هک  دناسک  هس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  و 

هچنانچ هک  نادب  و  دناشوپب . ار  وا  رارـسا  زا  يرـس  ای  دـهدب ، یمداخ  ار  وا  ای  دـنک ، ادـخدک  هک  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  یـصخش  تسین :
دشاب يررض  فوخ  اهنآ  ياشفا  زا  هک  دوخ  یفخم  روما  رب  ار  مدرم  و  تسا ، مزال  زین  دوخ  رارسا  نامتک  تسا ، مزال  نانمؤم  رارسا  نامتک 

هیلع هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  درک . ناوتیمن  دامتعا  یتسود  ره  رب  و  درک ، دیابیمن  علطم  دوز  هب  دوز 
یضعب و  دوشیم . شاف  درک  زواجت  سک  ود  زا  هک  يرس  ره  و  تسوا . تسد  هب  رایتخا  تشاد  ناهنپ  ار  دوخ  رـس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 
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: هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  دوشیم . شاف  تشذگ ، رد  یمدآ  بل  ود  زا  هک  يرـس  هک  تسا  نآ  دارم  هک : دناهتفگ 
. دسرن ررض  وت  هب  دنادب  تنمـشد  رگا  هک  يزیچ  رب  رگم  دوخ ، رـس  رب  ار  دوخ  تسود  نکم  علطم  هک : دومرف  دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  هب 

يراومه هب  دوخ  تسود  اب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و  دوشیم . نمـشد  يزور  کـی  تسود  هک  اریز 
. دشاب وت  تسود  يزور  هک  دیاش  نک ، ینمشد  يراومه  هب  دوخ  نمشد  اب  و  دشاب . وت  نمشد  يزور  هک  دیاش  نک ، یتسود 

توادع ینمشد و  رد 

تناک ادـبع  الا  نمؤم  دـبع  لک  رفغیف  سیمخلا . نینثالا و  نیموی  یف  هعمجلا  یلا  هعمجلا  نم  هللایلع ]  ] ایندـلا لهأ  لامعأ  ضرعت  رذابأ  اـی 
ای نارجهلا . عم  لبقتی  لمعلا ال  ناف  کیخأ . نارجه  كایا و  رذابأ  ای  احلطـصی . یتح  نیذـه  لـمع  اوکرتا  لاـقیف : ءانحـش . هیخأ  نیب  هنیب و 

. هب یلوأ  رانلا  تناک  هیخأل ، ارجاهم  اهیف  تام  نمف  المک . مایأ  هثالث  هرجهت  الف  العاف  دبال  تنک  نا  و  نارجهلا . نع  كاهنأ  رذابأ 
دنزرمآیم سپ  هبنـشجنپ . زور  هبنـشود و  زور  رد  هعمج  ات  هعمج  زا  دناهدرک  هچنآ  ادخ ، رب  ار  ایند  لها  لامعا  دـننکیم  ضرع  رذوبا  يا 

نیا لمع  دیراذگاو  هک : دنیوگیم  سپ  دشاب . هدوب  یتوادع  ياهنیک و  شنمؤم  ردارب  وا و  نایم  هک  ياهدـنب  رگم  ار  ینمؤم  هدـنب  ره  هانگ 
. دوش فرطرب  ناشیا  نایم  زا  هنیک  دننک و  حلص  رگیدکی  اب  ات  ار  نمؤم  ود 

لوـبقم یلمع  نمؤـم ، ردارب  زا  يرود  نارجه و  اـب  هک  یتـسرد  هـب  یگدرزآ . هـب  دوـخ  نمؤـم  ردارب  زا  ندرک  يرود  زا  زیهرپـب  رذوـبا  يا 
. دوشیمن

ردارب زا  زور  هس  هک  یـسک  و  نکم . مامت  زور  هس  ات  ینک ، يرود  راـچان  هب  رگا  و  نمؤم . ردارب  زا  نارجه  زا  منکیم  یهن  ار  وت  رذوبا  يا 
. وا هب  تسا  یلوا  منهج  شتآ  دریمب ، لاح  نآ  اب  زور  هس  نآ  رد  دنک و  هرانک  بضغ  مشخ و  هب  دوخ 

؟ مدرم نیرتدـب  هب  ار  امـش  مهد  ربـخ  هک  دـیهاوخیم  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و 
رگید دنـس  هب  و  دـنراد . نمـشد  ار  وا  مدرم  دراد و  نمـشد  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـب  هک : دومرف  هللا . لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ :
ندرک ینمشد  زا  دیزیهرپب  هک  راهنیز  نادنزرف  يا  هک : دومرف  دوخ  نادنزرف  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم 
تسا یلهاج  ای  دنادرگیم ؛ بولغم  رکم  هب  ار  امش ، هب  دنکیم  رکم  هک  تسا  یلقاع  ای  دنتـسین : نوریب  مسق  ود  زا  ناشیا  هک  اریز  مدرم . اب 

، شتآ تسا : رایـسب  اهنآ  كدنا  هک  دنزیچ  راهچ  هک : تسا  دراو  رگید  ثیدح  رد  و  دـنکیم . تهافـس  هضراعم و  ربارب ، رد  يدوز  هب  هک 
رایـسب نآ  زا  یکدنا  توادع ، و  تسا ؛ رایـسب  نآ  زا  یکدنا  يرامیب ، و  تسا ؛ رایـسب  نآ  زا  یکدنا  باوخ ، و  تسا ؛ رایـسب  نآ  زا  یکدنا 

رامیب هتـسویپ  شندب  تسا  رایـسب  وا  هودـنا  مه و  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا .
فرطرب شتیناسنا  تورم و  دـنکیم  رایـسب  هعزانم  مدرم  اـب  هک  ره  و  تسا ، باذـع  رد  هتـسویپ  شدوخ  تسا  دـب  شقلخ  هک  ره  و  تسا .

ارم هچنانچ  مدرم ، اب  ندرک  هعزانم  زا  درکیم  یهن  ارم  لیئربج  هتـسویپ  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  ددرگیم . لیاز  شتزع  تمارک و  دوشیم و 
لد رد  توادع  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ندیتسرپتب . ندروخ و  بارـش  زا  درکیم  یهن 
ارم لـیئربج  هک : دوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک : دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دوردیم . دراـکیم  هچنآ  دراـکیم  مدرم 
زا ربتعم  دنـس  هب  و  دـنکیم . فرطرب  ار  تزع  دـنکیم و  رهاظ  ار  اـهبیع  هک  نکم  هعزاـنم  همـصاخم و  مدرم  اـب  راـهنیز  هک : درک  تیـصو 

قداص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دشابیمن . زور  هس  زا  هدایز  يرود ، ترجه و  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
ادخ و تمحر  زا  يرازیب  بجوتـسم  یکی  هک  نآ  رگم  یگدرزآ  هب  رگیدـکی  زا  دـنوشیمن  ادـج  سک  ود  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 
؟ ددرگ تنعل  قحتسم  ارچ  مولظم  مدرگ ! وت  يادف  هک : درک  ضرع  یصخش  دندرگ . قحتسم  ود  ره  هک  دشاب  هاگ  و  ددرگیم . یهلا  تنعل 

دومرفیم هک  مدینـش  مردپ  زا  دنکیمن . لفاغت  وا  تشز  نخـس  زا  ناسحا و  هلـص و  هب  دناوخیمن  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  اریز  هک : دومرف 
رب هک  يرگید  نآ  يوس  هب  ددرگرب  مولظم  هک  دیاب  دنک ، یتدایز  روج و  يرگید  رب  یکی  و  دننک ، هعزانم  رگیدـکی  اب  سک  ود  نوچ  هک :
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قح هک  یتـسرد  هب  دوش . عطق  شردارب  وا و  ناـیم  زا  نارجه  اـت  ماهدرک ، ملظ  وت  رب  نم  نمؤم ! ردارب  يا  هک : دـیوگب  تسا و  هدرک  ملظ  وا 
. نتفرگ دهاوخ  ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  تسا و  لداع  ياهدننک  مکح  یلاعت 

رب زور  هس  دننک و  يرود  رگیدکی  زا  هک  ناملـسم  ود  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
دریگ تقبـس  هک  ناشیا  زا  کی  ره  و  دوشیم ؛ فرطرب  تیالو  ناشیا  نایم  زا  و  دنوریم ، رد  هب  مالـسا  زا  دننکن  حلـص  دـننامب و  لاح  نآ 
تسا لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دوش . تشهب  لخاد  رتدوز  تمایق  زور  رد  شردارب ، اب  نتفگ  نخـس  رد 

هب شیاهوناز  دندرک  تاقالم  رگیدکی  اب  نوچ  دنریگیم . هرانک  رگیدـکی  زا  ناملـسم  ود  هک  مادام  تسا  لاحـشوخ  ناطیـش  هتـسویپ  هک :
ربتعم دنـس  هب  و  دمآ . نم  دزن  هب  هک  دوب  تبیـصم  هچ  نیا  نم ! رب  ياو  هک : دنکیم  دایرف  و  دوشیم ، ادج  مه  زا  شیاهدنب  و  دیآیم ، هزرل 

هک ماگنه  رد  تسا  مدرم  نایم  حالـصا  درادیم  تسود  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  ياهقدص  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
رگید ثیدح  رد  و  دننک . يرود  مه  زا  هک  یماگنه  رد  رگیدکی  هب  تسا  ناشیا  ندـینادرگ  کیدزن  و  دـشاب ، ناشیا  نایم  رد  عازن  داسف و 

. میامن قدصت  رانید  ود  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  منک  حالصا  سک  ود  نایم  رد  هک : دومرف 

[ رّبکت تّمذم  رد  ]

هراشا

هنجلا هحئار  دـجی  مل  ربک  نم  هرذ  لاقثم  هبلق  یف  تام و  نم  رذابأ  ای  رانلا . نم  هدـعقم  ءوبتیلف  امایق ، لاجرلا  هل  لثمتی  نأ  بحأ  نم  رذابأ  ای 
یلع بهری  لهف  نسح . یلعن  لابق  یطوس و  هقالع  نأ  تددو  یتح  لامجلا  ینبجعیل  ینا  هللا  لوسر  ای  لجر : لاقف  کلذ . لبق  بوتی  نأ  الا 
یلا هزواجتتو  قحلا  كرتت  نأ  ربکلا  نکلو  ربکلاب . کلذ  سیل  لاق : هیلا . انئمطم  قحلل  افراع  هدـجأ  لاق : کبلق ؟ دـجت  فیک  لاق : کـلذ ؟

و لجر : لاقف  نوربکتسملا . رانلا  لخدی  نم  رثکأ  رذابأ  ای  کمدک . همد  کضرعک و ال  هضرع  ادحأ  نأ  يرت  سانلا و ال  یلا  رظنت  و  هریغ ،
نم رذابأ  ای  نیکاـسملا . سلاـج  و  زنعلا ، بلح  و  راـمحلا ، بکر  و  فوصلا ، سبل  نم  معن  لاـق : هللا ؟ لوسر  اـی  دـحأ  ربکلا  نم  وجنی  لـه 

ای همایقلا . موی  هیلا  لج  زع و  هللا  رظنی  مل  ءالیخ  هبوث  رج  نم  رذابأ  اـی  قوسلا . نم  يرتشی  اـم  ینعی  ربکلا -  نم  ءيرب  دـقف  هتعاـضب ، لـمح 
رخألا یف  سکیل  امهدـحأ و  سبلیلف  ناصیمق  هل  ناک  نم  رذابأ  اـی  ربکلا . نم  ءيرب  دـقف  ههجو ، رفع  هلعن و  فصخ  هلیذ و  عفر  نم  رذاـبأ 

رارـش کئلوا  لوقلاب . نوحدمی  و  بارـشلا ، ماعطلا و  ناولأ  مهتمه  هب . نوذغی  میعنلا و  یف  نودـلوی  یتمأ  نم  سان  نوکیـس  رذابأ  ای  هاخأ .
یلاعت عضاوت هللا  نمل  یبوط  رذابأ  ای  همارکلا . هلح  هاسک  دقف  لج ، زع و  اعضاوت هللا  هیلع  ردقی  وه  لامجلا و  سبل  كرت  نم  رذابأ  ای  یتمأ .

هقفلا و لهأ  طـلاخ  و  هنکـسملا ، لذـلا و  لـهأ  محر  و  هیـصعم ، ریغ  یف  هعمج  ـالام  قفنأ  و  هنکـسم ، ریغ  یف  هسفن  لذأ  و  هصقنم ، ریغ  یف 
و هلام ، نم  لـضفلا  قفنأ  و  هملعب ، لـمع  نمل  یبوط  هرـش . ساـنلا  نع  لزع  و  هتینـالع ، تنـسح  و  هتریرـس ، تحلـص  نمل  یبوط  همکحلا .

. اکلسم کیف  رخفلا  دجی  الئل  بایثلا  نم  قیفصلا  و  سابللا ، نم  نشخلا  سبلا  رذابأ  ای  هلوقنم . لضفلا  کسمأ 
منهج لـها  زا  هک  دـنادب  و   ) دـنک اـیهم  منهج  شتآ  رد  ار  دوـخ  ياـج  سپ  دنتـسیاب ، شربارب  رد  مدرم  هک  دراد  تسود  هک  ره  رذوـبا  يا 
هبوت ندرم  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  ار ، تشهب  يوب  دونـشن  دـشاب ، ربک  زا  ياهرذ  ینیگنـس  ردـق  هب  شلد  رد  دریمب و  هک  ره  رذوبا  يا  تسا .)

هقـالع مهاوـخیم  هک  نآ  یتـح  ار . تنیز  مرادیم  تسود  و  لاـمج ، دـیآیم  شوـخ  ارم  هللا  لوـسر  اـی  هـک : تـفگ  یـصخش  سپ  دـنک .
ار دوخ  لد  هک : دومرف  ترـضح  مشاب ؟ هتـشاد  ربکت  هک  تسه  نیا  فوخ  نم  رب  لاح  نیا  ببـس  هب  ایآ  دـشاب . وکین  ملعن  دـنب  ماهناـیزات و 

کـش و  درادن ، ابا  قح  لوبق  زا  و  قح ، يوس  هب  دراد  رارق  نانیمطا و  و  قح ، هب  مباییم  اناد  فراع و  ار  دوخ  لد  تفگ : یباییم ؟ هنوگچ 
يوس هب  يرذـگرد  قح  زا  و  ینک ، كرت  ار  قح  هک  تسا  نآ  ربـک  نکیلو  تسین . ربـک  لاـح  نیا  سپ  هک : دومرف  تسین . نآ  رد  لزلزت  و 

ار دوخ  ینعی  . ) تسین وت  نوخ  لـثم  شنوخ  و  تسین ، وت  ضرع  لـثم  شـضرِع  سک  چـیه  هک  یناد  نینچ  مدرم و  هب  ینک  رظن  و  قحریغ ،
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(. يرامش ریقح  ار  مدرم  یهد و  یتدایز  مدرم  رب  باب  ره  رد 
ای دراد  تاـجن  یـسک  ربک  زا  اـیآ  هک : درک  ضرع  یـصخش  سپ  دـناناربکتم . دـنوشیم  منهج  شتآ  لـخاد  هک  یتعاـمج  رثکا  رذوبا  يا 

ینیشنمه ناریقف  نانیکسم و  اب  و  دشودب ، دوخ  تسد  هب  ار  زب  و  دوش ، راوس  غالا  رب  و  دشوپب ، مشپ  هک  یـسک  یلب ؛ هک : دومرف  هللا ؟ لوسر 
يا ربکت . زا  دوشیم  يرب  درادرب ، دوخ  درخیم -  دوخ  لایع  يارب  زا  رازاـب  زا  هک  يزیچ  ینعی  ار -  دوخ  تعاـضب  هک  ره  رذوبا  يا  دـنک .

ره رذوبا  يا  تمایق . زور  رد  دـنکن  وا  يوس  هب  تمحر  رظن  یلاعت  قح  ربکت ، الیُخ و  يور  زا  دـشکب  نیمز  رب  ار  دوخ  هماـج  هک  ره  رذوبا 
برع ناربـکتم  هچناـنچ  دـشکن  نیمز  رب  دـنز و  رب  دـشاب  دـنلب  رگا  اـی  دزودـب ، هاـتوک  ار  هماـج  هک  نیا  هب   ) درادرب ار  شاهماـج  نماد  هـک 

نهاریپ ود  هک  ره  رذوبا  يا  ربک . زا  دوشیم  يرب  هک  قیقحت  هب  دلامب ، كاخ  رب  ادخ  دزن  ار  شیور  و  دنزب ، هنیپ  ار  شلعن  و  دـناهدرکیم ،)
مه هب  نم  تما  نایم  رد  یعمج  هک  دشاب  دوز  رذوبا  يا  دناشوپب . دوخ  نمؤم  ردارب  هب  ار  یکی  دشوپب و  دوخ  ار  یکی  هک  دیاب  دشاب  هتشاد 

لیصحت رب  دشاب  فورصم  ناشیا  تمه  هتسویپ  و  دننک ، امن  وشن و  اهتمعن  ذیذل و  ياهاذغ  هب  و  دنوش ، دلوتم  تذل  تمعن و  رد  هک  دنـسر 
هک ره  رذوبا  يا  دـنانم . تما  نادـب  ناشیا  دـنیامن . حدـم  راعـشا  نانخـس و  هب  ار  ناشیا  مدرم  و  اهتبرـش ، اهماعط و  ناولا  ندروخ  ندرک و 
وا رب  ادخ  لیلج ، زیزع  دنوادخ  يارب  زا  ینتورف  عضاوت و  يور  زا  دشاب ، هتشاد  نآ  رب  تردق  هک  نآ  لاح  ار و  تنیز  لامج و  دیامن  كرت 

و  ) دشاب ياهصَقنَم  ار  وا  هک  نآیب  مدرم  دزن  ادخ  يارب  زا  دنک  یگتسکش  عضاوت و  هک  یسک  لاح  اشوخ  رذوبا  يا  دناشوپب . تمارک  هلُح 
رد یتلذم  هک  نآ  نودب  ای : دسر ؛ مه  هب  وا  نید  رد  یصقن  عضاوت  نآ  رد  هک  نآ  نودب  ای : دشاب ؛ هدش  یگتسکش  نآ  ثعاب  ییایند  صقن 

یتلذم هن  ار ، دوخ  سفن  دنادرگ  لیلذ  و  دیامن ) للذت  ببـس  نآ  هب  دشاب و  هدرک  یتیانج  هک  نآ  نودب  ای : دـشاب ؛ وا  يارب  یگتـسکش  نآ 
لها رب  دنک  محر  و  ادخ ، تیصعم  ریغ  رد  دشاب  هدرک  عمج  هک  ار  یلام  دیامن  فرـص  دنک و  قافنا  و  دشاب ، جایتحا  تنکـسم و  هار  زا  هک 
دشاب یکین  حالـص و  هب  هک  یـسک  لاح  اشوخ  تمکح . ییاناد و  هقف و  لها  اب  دنک  تبحاصم  هطلاخم و  و  تنکـسم ، يراوخ و  تلذم و 

و دوخ ، ملع  هب  دیامن  لمع  هک  یـسک  لاح  اشوخ  ار . دوخ  ررـض  يدب و  رـش و  مدرم  زا  دنادرگ  رود  و  وا ، هینالع  دـشاب  وکین  و  وا ، ناهنپ 
هدنگ ياههماج  و  شوپب ، تشرد  ياهسابل  رذوبا  يا  ار . دوخ  نخـس  یتدایز  دراد  هاگن  و  ادخ ،) هار  رد   ) ار دوخ  لام  یتدایز  دیامن  قافنا 

حابصم دنچ  رون  هب  ار  بلاطم  هیقب  هتسویپ  حوضو  هب  اقباس  هفیرـش  تارقف  نیا  بلاطم  رثکا  نوچ  دباین . هار  وت  هب  ربکت  رخف و  ات  نک  رب  رد 
دیامنیم حاضیا 

تسا ربکت  تمذم  رد  لوا : حابصم 

ترخآ اـیند و  تلذـم  بجوم  تسا و  همیمذ  تافـص  نیرتدـب  ربـکت  هک  نادـب  دـش . روکذـم  عضاوت  ینعم  ناـیب  رد  بلطم  نیا  زا  يردـق 
ربکت هک  دوب  ناطیش  تیصعم  دندرک  ار  ادخ  هک  یتیصعم  لوا  و  تسا . هدش  رداص  ربکت  يور  زا  یموق ، ره  رافک  دانع  رفک و  و  ددرگیم .

دمح و هک : دیامرفیم  هعِصاق  هبطخ  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هچنانچ  دش . دبا  نوعلم  و  مدآ ، ترـضح  هدجـس  زا  درک 
رب دینادرگ و  دوخ  قروق  دومن و  رایتخا  دوخ  يارب  زا  ار  تفـص  ود  نیا  و  ار ، ایربک  تزع و  دینادرگ  دوخ  سابل  هک  ار  يدـنوادخ  ساپس 
ود نیا  رد  وا  اب  هک  ناگدنب  زا  یـسک  يارب  تخاس  ررقم  ار  دوخ  تنعل  و  دیزگرب ، دوخ  يارب  زا  ار  تفـص  ود  نیا  و  درک ، مارح  دوخ  ریغ 

. دوب یفخم  ناشیا  ياهلد  رد  هچنآ  هب  دوب  ملاع  هک  نیا  اب  دومرف ، ناـحتما  ار  هکئـالم  باـب ، نیا  رد  هبترم  لوا  سپ  دـیامن . هعزاـنم  تفص 
هدجس وا  يارب  زا  همه  ممدب ، وا  رد  دوخ  حور  زا  منک و  تسرد  ار  وا  تقلخ  هاگره  سپ  لگ . زا  منکیم  قلخ  يرشب  نم  هک : دومرف  سپ 

و دوخ ، قلخ  هب  مدآ  رب  درک  راختفا  و  تفایرد ، ار  وا  تیمح  هک  سیلبا  زا  ریغب  دـندرک  هدجـس  همه  هکئـالم  سپ  میظعت .) يور  زا   ) دـینک
وا هک  هللاو  سپ  مرتـهب . وا  زا  نم  و  تسا ، كاـخ  زا  مدآ  لـصا  تسا و  شتآ  زا  نم  لـصا  هک : دوخ ، لـصا  ببـس  هب  مدآ  رب  درک  بصعت 
هک ُربََجت  يادر  رد  درک  عازن  ادـخ  اـب  و  تشاذـگ . وا  ار  بصعت  ساـسا  هبترم  لوا  هک  دـیدرگ ، ناربـکتم  فلـس  دـش و  نابـصعتم  ياوشیپ 

ربکت ببـس  هب  ار  وا  هنوگچ  ادخ  هک  دینیبیمن  ایآ  ار . دایقنا  للذـت و  عانق  دـنکفا  رـس  زا  و  ار ، زُزَعَت  سابل  دیـشوپ  و  تسادـخ ، صوصخم 
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رگا و  درک . ایهم  وا  يارب  زا  منهج  شتآ  ترخآ  رد  و  دـینادرگ ، نوعلم  ار  وا  ایند  رد  و  درک ، تسپ  ار  وا  عفََرت  ببـس  هب  و  دـینادرگ ، ریقح 
شوخ يوب  و  دنادرگ ، ناریح  ار  اهلقع  وا  يایـض  و  دنک ، هریخ  ار  اههدید  وا  ینـشور  هک  دنک  قلخ  يرون  زا  ار  مدآ  هک  تساوخیم  ادـخ 
ناسآ هکئالم  رب  تعاطا  دـیدرگیم و  عضاـخ  وا  يارب  اـهندرگ  هنیآ  ره  درکیم  نینچ  رگا  و  درک . تسناوتیم  دـنک ، گـنت  ار  اهـسفن  وا 

هب هک  نآ  اـت  تسا ، یفخم  ناـشیا  رب  شتلع  شلـصا و  هک  اـهزیچ  زا  یـضعب  هـب  ار  شقلخ  دـیامرفیم  ـالتبا  یلاـعت  قـح  نـکیلو  دـشیم .
هچنآ هب  دیریگب  تربع  سپ  دوش . رود  ناشیا  زا  الیُخ  و  ددرگ ، لیاز  ناشیا  زا  ربکت  و  دنوش ، ادج  رگیدـکی  زا  یـصاع  عیطم و  شیامزآ ،

رازهشش هک  نآ  اب  درک  طبَح  ار  وا  رایسب  یعس  لیوط و  لمع  نآ  درک : ینامرفان  هک  یماگنه  رد  ربکت  ببس  هب  درک  سیلبا  هب  یلاعت  قح 
زا دییامن  رذح  سپ  دروآ ؟ لمع  هب  ار  وا  ربکت  لثم  رگا  تدابع  نآ  اب  ناطیـش  زا  دعب  دنامیم  ملاس  یک  سپ  دوب . هدرک  ادخ  تدابع  لاس 

و دیریگب ، دوخ  رس  رب  ار  تعاطا  للذت و  و  وا ، ياههلیح  اهرکم و  زا  دیزیهرپب  و  دنادرگ ، التبم  دوخ  يالب  هب  ار  امش  هک  ادخ  نمـشد  نیا 
نمـشد عفد  رد  دینک  دوخ  هبرح  حالـس و  ار  عضاوت  و  دینکفیب ، دوخ  ياهندرگ  زا  ار  ربکت  و  دـیروآرد ، دوخ  ياپ  ریز  رد  ار  ربجت  ززعت و 

هک لیباق  تباب  زا  دیـشابم  و  تسه . ناراوس  ناگدایپ و  ناوعا و  اهرکـشل و  یتما  ره  زا  ار  وا  هک  یتسرد  هب  وا . ياهرکـشل  ناطیـش و  دوخ 
و درب ، دوخ  ردارب  دسح  و  تسب ، دوخ  رب  ار  تمظع  هکلب  دـشاب . هتخاس  ررقم  وا  يارب  زا  ادـخ  هک  یلـضف  نودـب  دوخ  ردارب  رب  درک  ربکت 
، دش راتفرگ  يدبا  تمادن  هب  تشک و  ار  دوخ  ردارب  و  دـیمد ، شغامد  رد  ربِک  داب  ناطیـش  و  تخورفارب ، ار  بضغ  شتآ  شلد  رد  تیمح 
رب دیربم  دسح  و  دـینکم ، ادـخ  ياهتمعن  اب  ینمـشد  و  دیـسرتب ، ادـخ  زا  سپ ، دـینادرگ . مزال  دوخ  رب  تمایق  زور  ات  ار  ناگدنـشک  هانگ  و 
زا دـیریگب  دـنپ  و  یهلا ، ياهبـضغ  اهباذـع و  زا  امـش  زا  شیپ  ياهتما  ناربکتم  هب  دیـسر  هچنآ  هب  دـیریگب  تربع  و  لضف ، ناـبحاص  لـضف 
زا هچنانچ  تسا ، ربک  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ادـخ  هب  دـیریگب  هانپ  و  دناهتـشاذگ ، كاخ  هب  ار  ناشیا  ياهولهپ  اهور و  هک  ناشیا  ياهربق 

. دیریگیم هانپ  رهد  ياهالب 
نکیلو دومرفیم . تصخر  شنالوسر  ناربمغیپ و  يارب  زا  هنیآره  دادیم  شقلخ  زا  يدحا  يارب  زا  ربکت  تصخر  ادخ  رگا  هک  یتسرد  هب 

نیمز رب  ار  دوخ  يور  ياـهولهپ  هدیدنـسپ ؛ ناـشیا  يارب  ار  ینتورف  عضاوت و  و  هدیدنـسپن ، ناـشیا  يارب  زا  ار  ربـکت  یلاـعت  هناحبـس و  قح 
. دندینارتسگیم نانمؤم  يارب  تنکسم  تمحرم و  لاب  و  دندیلامیم ، كاخ  رب  ادخ  دزن  ار  دوخ  يور  و  دنتشاذگیم ،

هب دوب  هدینادرگ  التبم  و  یگنسرگ ، هب  دوب  هتخاس  نَحَتمُم  ار  ناشیا  ادخ  و  دندرمشیم ، فیعـض  ار  ناشیا  نیمز ، رد  هک  دندوب  یتعامج  و 
سپ دـینادرگیم . صلاخ  افـصم و  ار  ناشیا  تاـهورکم ، هتوب  رد  و  نانمـشد ، زا  میب  سرت و  هب  ار  ناـشیا  تشادیم  تنحم  هب  و  اهتقـشم ،

ناحتما یشیورد  رقف و  و  تسا ، یهلا  هنتف  يرگناوت  انغ و  هک  اریز  دینادم  نادنزرف  لام و  يرایـسب  هب  مدرم  زا  ار  ادخ  بضغ  يدونـشخ و 
. دنیامنیم ریقح  فیعض و  رظن ، رد  هک  دوخ  ناتسود  هب  ار  شربکتم  ناگدنب  دیامرفیم  ناحتما  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  تسادخ .

. دنتشاد تسد  رد  اهاصع  دندوب و  هدیشوپ  مشپ  ياهنهاریپ  و  نوعرف ، رب  دندش  لخاد  نوراه  شردارب  نارمع و  نب  یسوم  هک  قیقحت  هب  و 
درم ود  نیا  زا  دینکیمن  بجعت  هک : تفگ  نوعرف  دـشاب . یمیاد  شتزع  یقاب و  شکلم  دوش  ناملـسم  رگا  وا  يارب  زا  دـندرک  طرـش  سپ 

تـسد رد  الط  ياهجنرتسد  ارچ  تلذم ! رقف و  زا  دنالاح  نیا  اب  دوخ  دـننکیم و  کلم  ياقب  تزع و  ماود  طرـش  نم  يارب  زا  هک  فیعض 
یلاـعت قح  رگا  و  دومنیم . ریقح  شاهدـید  رد  نآ  ندیـشوپ  مشپ و  هماـج  دوب و  میظع  شرظن  رد  نآ  ندرک  عمج  ـالط و  نوـچ  دـنرادن ؟

هب اهناتـسب  اهغاب و  دـیاشگب و  الط  ياهندـعم  اهجنگ و  ناشیا  يارب  زا  هک  دـینادرگیم  ثوعبم  ار  شناربمغیپ  هک  یماگنه  رد  تساوخیم 
فرطرب ناحتما  التبا و  درکیم  نینچ  رگا  و  درکیم . هنیآره  دروآ ، عمج  شیارب  ار  نیمز  نایشحو  نامـسآ و  ناغرم  دیامرف و  اطع  ناشیا 

نانمؤم و  دنتـشادیمن ، ار  ناگدشهدرک  ناحتما  ياهرجا  دندرکیم  ناشیا  ياهتلاسر  لوبق  هک  اهنآ  و  دـنامیمن ، ازج  قاقحتـسا  دـشیم و 
تـشاد ار  ناشیا  یلاح  هب  و  داتـسرف ، يوق  ياهمزع  اب  ار  ناربمغیپ  یلاعت  قح  نکیلو  دـندیناسریمن . مه  هب  ناراکوکین  ياهباوث  قاقحتـسا 

دوب ولمم  اهمـشچ  اهـشوگ و  هک  يرقف  اب  و  ناشیا ، يزاینیب  زا  دوب  رپ  اهلد  اههدید و  هک  یتعانق  اب  دنیامن ، فیعـض  اهرظن  رد  رهاظ  هب  هک 
هک دندوبیم  هبلغ  تزع و  اب  و  درک ، دناوتن  ناشیا  ررـض  دصق  سک  چیه  هک  دـندوبیم  یتوق  بحاص  ناربمغیپ  رگا  و  ناشیا . ياهتنحم  زا 
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فارطا زا  تزع  لام و  عمط  هب  دننک و  زارد  نآ  يوس  هب  اهندرگ  مدرم  هک  دنتـشادیم  یهاشداپ  کلم و  و  دش ، دنناوتن  سک  چیه  بولغم 
نامیا هنیآره  و  دوب ، رود  ناشیا  ندرک  ربکت  زا  و  دوب ، ناسآ  رایـسب  قلخ  رب  ناشیا  تعاطا  هنیآره  دـندنب ، راب  یهاشداپ  نآ  يوس  هب  ملاع 
صلاخ ادـخ  يارب  اهتین  سپ  دـینادرگیم . لـیام  ار  ناـشیا  هک  یتبغر  عمط و  زا  اـی  دومنیم ، رهق  ار  ناـشیا  هک  یـسرت  زا  اـی  دـندروآیم ،

و وا ، ناربمغیپ  تعباتم  هک  تساوخیم  یلاعت  قح  نکیلو  دوبیم . كرتشم  سفن  ياهـشهاوخ  ادـخ و  ياـضر  ناـیم  تانـسح  و  دـشیمن ،
دنـشاب دـنچ  يرما  وا ، تعاط  دزن  ندـش  داقنم  و  وا ، رما  تعاطا  رد  یگتـسکش  و  وا ، سدـقم  تاذ  دزن  عوشخ  و  وا ، ياـهباتک  هب  قیدـصت 
رتمیظع ازج  باوث و  تسا  رتـشیب  راـبتخا  ناـحتما و  دـنچره  و  دوشن . طولخم  اـهنآ  هب  رگید  هبئاـش  هک  وا  يارب  زا  صلاـخ  وا و  صوصخم 

. تسا
رهاـظ هب  یعفن  ررـض و  هک  دـنچ  یگنـس  هب  تسا  هدرک  ناـحتما  متاـخ  اـت  مدآ  زا  ار  نیرخآ  نیلوا و  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هک  دـینیبیمن 
قیـالخ حالـص  بجوم  ار  اـهنآ  ياـقب  و  هدـینادرگ ، مرتـحم  هدرک و  ماـن  دوـخ  هناـخ  ار  اـهنآ  و  دنونـشیمن ، دـننیبیمن و  و  دـنناسریمن ،

ياهگیر تشرد و  ياههوک  نایم  رد  گنت ، رایسب  هرد  رد  رتراومهان ، نیمز  ياج  همه  زا  هتشاذگ  یناتسگنس  رد  ار  هناخ  نآ  و  هدینادرگ ،
وشن و یناوح  چیه  يداو  نآ  رد  هک  رگیدکی  زا  رود  ياهرهـش  و  بآ ، مک  ياههاچ  اههمـشچ و  و  تسا ، لکـشم  ود  ره  زا  روبع  هک  مرن 

ياهنابایب دـننک  یط  و  دنـشاب ، هک  اج  ره  رد  دـنوش  هناـخ  نآ  هجوتم  هک  ار  شتیرذ  مدآ و  یلاـعت  قح  درک  رما  سپ  درک . دـناوتیمن  اـمن 
داتعم ياههماج  هک  یتلاح  رد  دننک ، فاوط  دـنودب و  هناخ  نآ  درگرب  هدولآدرگ  وم و  هدـیلوژ  دوخ  ياپ  رب  و  ار ، قیمع  ياهایرد  یلاخ و 

قح هک  راوشد  تسا  یناحتما  میظع و  تسا  ییالتبا  نیا  و  دنـشاب . هدرک  حیبق  ار  دوخ  تقلخ  اهوم  ندرک  زارد  هب  و  دنـشاب ، هدنک  ار  دوخ 
اهناتـسغاب و نایم  رد  ار  ماظع  رعاـشم  مارحلاتیب و  تساوخیم  رگا  و  تسا . هدـینادرگ  دوخ  تنج  هلیـسو  تمحر و  ببـس  ار  نآ  یلاـعت 
و دـشاب ، رگیدـکی  هب  لصتم  شیاهانب  اهرهـش و  و  کیدزن ، شیاههویم  و  رایـسب ، شراجـشا  هک  دـهد  رارق  راومه  مرن و  ياهنیمز  اهرهن و 

هبعک هناخ  ساسا  رگا  و  دوبیم . رتمک  باوث  دوب ، رتمک  ناحتما  نوچ  نکیلو  درک . تسناوتیم  دـشاب ، رومعم  نادابآ و  همه  شهار  عیمج 
هدـهاجم و  دـشیم ، هتـسب  اهلد  زا  کش  هار  هنیآره  ایـض ، ینـشور و  رون و  اب  دوب  خرـس  توقای  زا  ای  دوب  زبس  درمز  زا  شیانب  ياهگنـس  و 

عاونا هب  ار  شناگدـنب  دـیامرفیم  ناحتما  یلاعت  قح  نکیلو  دـشیم . فرطرب  اههرطاخ  زا  کش  ناجَلَخ  و  تساـخیم ، رب  اـهلد  زا  ناـطیش 
ناشیا ياهلد  زا  ار  ربکت  هک  نیا  يارب  هراکم  ماسقا  هب  ار  ناشیا  دزاسیم  التبم  و  هدـهاجم ، ناولا  اب  دـبلطیم  یگدـنب  ناـشیا  زا  و  دـیادش ،

و شلـضف ، يوس  هب  تسا  هدینادرگ  هدوشگ  ياهرد  ار  بعـص  ياهتدابع  نیا  و  دهد . اج  ناشیا  سوفن  رد  ار  دایقنا  للذت و  و  دنک ، نوریب 
هب ار  شنمؤم  ناگدـنب  یلاـعت  قح  تسا  هدومرف  تسارح  هچنآ  تسا  باـب  نیا  زا  و  شوـفع . يارب  تسا  هتخاـس  هدـینادرگ  اـیهم  ياـهببس 

لیلذ دنادرگ و  نکاس  ار  ناشیا  حراوج  اضعا و  هک  نیا  يارب  تسا ، هدینادرگ  بجاو  هک  ییاهزور  رد  اههزور  تقشم  اهتاکز و  اهزامن و 
ناشیا زا  ار  ربکت  الیخ و  و  دنادرگ ، تسپ  ار  ناشیا  ياهلد  دنادرگ و  لیلذ  ار  ناشیا  سوفن  و  دنادرگ ، عشاخ  ار  ناشیا  ياههدید  و  دزاس ،

ار دوخ  ياضعا  حراوج و  نیرتهب  و  ینتورف ، عضاوت و  يرو  زا  ادـخ  دزن  دـنلامب  كاخ  رب  ار  دوخ  میرک  ياهور  هک  نیا  ببـس  هب  درادرب ،
تاکز رد  هچنآ  ای  یهلا ، رما  داـیقنا  للذـت و  يارب  هزور  زا  دبـسچب  اهتـشپ  رب  اهمکـش  و  یگتـسکش ، رُغاـصَت و  يور  زا  دـنراذگ  نیمز  رب 

زا تسا  هدومرف  ررقم  یلاعت  قح  لامعا  نیا  رد  هچنآ  هب  دـینک  رظن  نیکاـسم . ارقف و  رب  نآ  ریغ  نیمز و  ياـههویم  ندرک  فرـص  زا  تسه 
جرد ماقم  نیا  رد  ار  هرقف  دـنچ  نومـضم  لـصاح  تسا ، ینـالوط  رایـسب  هعـصاق  هبطخ  نوچ  ربکت . رخف و  ياـههدام  نتخادـنارب  ندـنک و 
هبطخ نآ  رـسارس  هک  دیاب  ددرگ  علطم  هقح  وه  امک  ربکت  دـسافم  رب  دـهاوخ  یـسک  رگا  و  هیلاع . نیماضم  نیا  دـیاوف  ترثک  يارب  میدرک 

: هک دومرف  داحلا . بتارم  ياندا  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  دـیامرف . هعلاـطم  ار  هفیرش 
تسادخ يادر  ربک  و  دنشاب . هک  یـسنج  ره  زا  دشابیم  قلخ  نادب  رد  ربک  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  تسا . داحلا  بتارم  ياندا  ربکت 

. ار وا  یتسپ  دنک  هدایز  ادخ  وا ، يادر  رد  دنک  هعزانم  ادخ  اب  هک  ره  تسوا .) صوصخم  ینعی  )
ار تفص  ود  نیا  زا  يزیچ  هک  ره  تسادخ . رازا  ربک  تسادخ و  يادر  تزع  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
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ردـق هب  وا  لد  رد  هک  دوشیمن  تشهب  لخاد  یـسک  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دـنکفا . منهج  رد  نوگنرـس  ار  وا  ادـخ  ددـنبب  دوخرب 
رقـس ار  نآ  هک  ناربکتم  يارب  تسه  ییداو  منهج  رد  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و  دـشاب . ربک  زا  ياهرذ  ینیگنس 
منهج دیشک ، سفن  نوچ  سپ  ار . یندیـشک  سفن  تصخر  درک  لاؤس  و  دوخ ، یمرگ  يرایـسب  زا  یلاعت  قح  هب  درک  تیاکـش  دنیوگیم .

هک درک  دـهاوخ  هزیر  ياههچروم  تروص  هب  تماـیق  زور  رد  ار  ناربکتم  یلاـعت  قح  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  تخوس . وا  سفن  زا 
شرـس رد  هک  نآ  رگم  تسین  هدـنب  چـیه  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و  دوش . غراف  ناشیا  باسح  زا  یلاعت  قح  اـت  دنـشاب ، قیـالخ  لاـماپ 

. دنک تسپ  ار  وت  ادـخ  وش ! تسپ  هک : دـنزیم  شناهد  رب  کلم  نآ  دـنکیم  ربکت  رگا  سپ  دراد . تسد  رد  ار  وا  یکلم  و  تسه ، یماجل 
ار وا  ادخ  دنکیم  ینتورف  عضاوت و  رگا  و  تسا . رتریقح  سک  همه  زا  مدرم  هدید  رد  تسا و  رتمیظع  سک  همه  زا  دوخ  دزن  هتـسویپ  سپ 
و دوخ ، سفن  رد  تسا  مدرم  نیرتریقح  هتـسویپ  وا  سپ  دنادرگ . دنلب  ار  وت  ادخ  وش ! دـنلب  هک : دـیوگیم  وا  هب  کلم  نآ  دـنکیم و  دـنلب 

. مدرم هدید  رد  تسا  قلخ  نیرتعیفر 

. تسا ربکت  عاونا  نایب  رد  میود : حابصم 

کی درادیم : عاونا  نیا  و  تسا . نتـسب  دوخ  رب  ار  یگرزب  و  ندرک ، تمظع  اـیربک و  راـهظا  و  نتـسناد ، گرزب  ار  دوخ  ربـکت ، هک  نادـب 
زا دـنک  ربـکت  هک : تسا  نآ  دـناهدرک  ریـسفت  نآ  هب  ار  ربـکت  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد  تسا و  رفک  بجوـم  تسا و  رتدـب  همه  زا  شعوـن 

یلاعت قح  هک  یتعامج  تلیضف  ندرک  لوبق  زا  قح و  تعباتم  دایقنا  زا  قح و  لها  املع و  ایصوا و  ناربمغیپ و  ندش  عبات  زا  ادخ و  یگدنب 
هب ناشیا ، يایـصوا  تعباتم  زا  دندرکیم  نیقفانم  و  ناربمغیپ ، تعباتم  زا  دـندرکیم  رافک  هک  يربکت  دـننام  تسا ، هداد  لیـضفت  ار  ناشیا 

رتریقح ناشیا  زا  ناشیا  روک  ياههدـید  صقان و  لقع  بسح  هب  هک  دـنوش  یـصخش  عبات  هک  نیا  زا  دوب  عنام  ناشیا  توخن  هک  نیا  راـبتعا 
رتهب نارگید  زا  ار  دوخ  تسا و  مدرم  ندرمـش  ریقح  شرگید  عو  تشذگ . هعـصاق  هبطخ  رد  هچنانچ  دـننکب ؛ وا  تلیـضف  هب  رارقا  و  تسا ،

. نتسناد
رب و  ندیـشوپ ، سیفن  ياـههماج  و  یتداـیز ، راـهظا  يارب  تسا  نتخاـس  عیفر  ياـههناخ  دوشیم ، لـصاح  قباـس  عون  زا  هک  شرگید ، عون 
زا هک  تسا  نآ  رگید  عون  نیکاسم . ارقف و  نارقا و  لاثما و  رب  تعفر  قوفت و  دصق  هب  نتـشاد  رایـسب  نامداخ  و  ندش ، راوس  سیفن  نابـسا 

و دنـشاب ، ناشیا  لیلذ  مدرم  هک  دشاب  لیام  ناشعبط  دـننک و  عفرت  ناشیا  هب  تبـسن  دوخ  دـنیامن و  یگتـسکش  نتـشاد و  عضاوت  عقوت  مدرم 
و دندنب ، دوخ  رب  راقو  نیکمت و  تانکس  تاکرح و  ریاس  نتـساخرب و  نتـسشن و  نتفر و  هار  رد  و  دنـشاب ، هتـشاد  تعفر  تزع و  شهاوخ 

رگیدکی هب  همه  عاونا  نیا  و  دنیامن . ابا  تسا  ناشیا  راقو  یفانم  هک  يریخ  لامعا  زا  و  دنبلط ، ینیـشنالاب  سلاجم  رد  و  دـننک ، یـشکندرگ 
دنـس هب  هچنانچ  تسا . رایـسب  نیماضم  نیا  رب  رابخا  و  ددرگیمرب . اهنیا  هب  هک  تسه  رگید  عاونا  و  دناهتـسب . رگیدـکی  رب  تسا و  کیدزن 

. ار مدرم  يرامش  ریقح  و  ار ، قح  يرامـش  تهافـس  هک  تسا  نآ  ربک  دارفا  مظعا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 
. ار قح  لها  ینک  نعط  و  قح ، هب  یشاب  لهاج  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  تسا ؟ مادک  قح  ندرمش  هیفس  هک : دندیسرپ 

رب و  میوبیم ، شوخ  يوب  و  مروخیم ، وکین  ماـعط  نم  هک : دوـمن  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  هک : تسا  لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 
هک تسا  نآ  نوعلم  رابج  هک : دومرف  ترـضح  تسه ؟ ربکت  ربجت و  اهنیا  رد  اـیآ  مربیم . دوخ  یپ  زا  مـالغ  و  موشیم ، راوس  سیفن  بسا 

: هک دومرف  منادیمن . ار  مدرم  ریقحت  اما  و  مرامشیمن ، تلاهج  ار  قح  نم  هک : تفگ  يوار  درامش . تلاهج  ار  قح  و  دناد ، ریقح  ار  مدرم 
دوشیمن تشهب  لخاد  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  رابج . تسوا  دـنک ، ناـشیا  رب  یتداـیز  ربجت و  درامـش و  لهـس  ار  مدرم  هک  یـسک 
عاجرتسا ارچ  هک : دومرف  نوعجار . هیلا  انا  اـنا هللا و  هک : تفگ  يوار  دـشاب . شلد  رد  ربک  زا  لدرخ  هبح  کـی  ینیگنـس  ردـق  هب  هک  یـسک 

. يدـیمهفن تسرد  هک : دومرف  دـشاب . هتـشادن  ربکت  هک  تسین  یـسک  هک  نآ  لاح  و  ییاـمرفیم ، هک  نیا  يارب  هک : دومن  ضرع  ینکیم ؟
یتعاـمج رب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . قح  راـکنا  دارم ، متفگ  نم  هک  يربـکت 
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؟ دیاهدش عمج  اجنیا  رد  هچ  يارب  هک : دندیسرپ  ترضح  دندوب . هدش  عمتجم  اج  کی  رد  هک  دنتشذگ 
هب تسا  هدـش  ـالتبم  هکلب  تسین  نونجم  نیا  هک : دومرف  دـنکیم . تاـکرح  نوـنج  عرَـص و  يور  زا  تسه و  اـجنیا  رد  ياهناوـید  دـنتفگ :

پچ تسار و  هب  بجع  ببـس  هب  و  دنک ، رتخَبَت  دوخ  نتفر  هار  رد  هک  تسا  نآ  دنیوگ  نونجم  ار  وا  هک  تسا  راوازـس  هک  ینونجم  ییالب .
لوغـشم هک  نآ  اب  دـیامن  ادـخ  زا  تشهب  ياـنمت  و  دـهد ، تکرح  هناربکتم  ار  دوخ  ياـهولهپ  اهـشود و  و  دـلاب ، دوخ  رب  دـنک و  رظن  دوخ 

. تسالتبم دییوگیم  امش  هک  نآ  و  هناوید ، تسا  نیا  دنشاب . هتشادن  وا  زا  ریخ  دیما  دنشابن و  نمیا  شرـش  زا  مدرم  و  دشاب ، ادخ  تیـصعم 
، دنشک زارد  نتفر  هار  رد  ار  اهتسد  و  دنور ، هار  رتخبت  هب  نم  تما  هک  یتقو  رد  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
. دش دنهاوخ  لوغشم  رگیدکی  عفد  هب  دیسر و  دهاوخ  مه  هب  ناشیا  نایم  رد  عازن  گنج و  دننک ، ناشیا  تمدخ  یمور  یسراف و  نامالغ  و 
و دوـشیم ، هدینـش  هار  لاـس  رازه  زا  تشهب  يوـب  هک  داد  ربـخ  ارم  لـیئربج  هک : دوـمرف  ترـضح  نآ  هـک  تـسا  لوـقنم  رگید  دنـس  هـب  و 

یـسک و  دشک ، نیمز  رب  ربکت  الیخ و  هب  ار  دوخ  هماج  هک  یـسک  و  راکانز ، ریپ  و  محر ، هدننک  عطق  و  ردام ، ردپ و  قاع  ار  نآ  دونـشیمن 
زا رگید  دنس  هب  و  دوشن . ریس  ایند  زا  هک  یصرح  بحاص  و  دراذگ ، مدرم  رب  رایسب  تنم  هک  یـسک  و  دنک ، هارمگ  دنک و  هنتف  ار  مدرم  هک 

یقوط نیمز  هقبط  متفه  ات  ار  هناخ  نآ  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  هعمُس ، ایر و  يارب  زا  ییانب  دنک  انب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ 
ایر و هب  ندرک  انب  تسا  هنوگچ  هللا  لوسر  ای  هک : دنتفگ  هباحـص  دزادنا . منهج  رد  ار  وا  نآ  زا  دعب  دنکفا و  وا  ندرگ  رد  شتآ و  زا  دـنک 

. نارگید رب  ترخافم  تاهابم و  يارب  دنک  انب  تجاح  ردق  زا  هدایز  هک  تسا  نآ  هک : دومرف  هَعمُس ؟
زا ار  وا  ادخ  دنک  ربکت  هماج  نآ  رد  دـشوپب و  ياهماج  هک  ره  هک : دومرف  و  دور . هار  ربکت  الیخ و  يور  زا  یـسک  هک  نیا  زا  دومرف  یهن  و 

شاهناخ ار و  وا  ادخ  نآ  ببس  هب  درک و  ربکت  الیخ و  هک  تسا  یسک  لوا  وا  هک  اریز  منهج . رد  دشاب  نوراق  نیرق  و  درب ، ورف  منهج  رانک 
. ادخ توربج  تسا و  هدرک  هعزانم  ادخ  اب  دنکیم ، لایتخا  هک  ره  و  درب . ورف  نیمز  هب  ار 

ياههچروم ردـق  هب  تمایق  زور  رد  دـیامن  رـشح  ار  وا  یلاعت  قح  درامـش  ریقح  ار  وا  ای  يریقف  رب  دـنک  لواـطت  یَغب و  هک  ره  هک : دومرف  و 
. دوش منهج  لخاد  ات  مدآ  تروص  هب  هزیر 

تسا ربکت  جالع  رد  میس : حابصم 

: دوشیم زیچ  دنچ  هب  ربکت  جالع  هک  نادب 
یتسین انف و  ضرعم  رد  تایح و  رب  دامتعا  مدع  و  ندـب ، ناینب  لزلزت  لاوحا و  تسخ  و  دوخ ، تبقاع  دوخ و  لصا  تئاند  رد  رکفت  هب  لوا :

. دوشیم دوخ  ینادان  لهج و  یناوتان و  همیمذ و  تافص  اهیدب و  رد  لمأت  و  ندوب ،
زا هک  نآ  لاح  و  هدننک ، رخف  ربکتم  زا  مراد  بجع  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ 
رس رب  هچ  و  دننکیم ، هچ  وا  اب  هک  دنادیمن  لاح  ود  نیا  نایم  رد  نیا  و  دوشیم . هدیدنگ  رادرم  هفیج و  رخآ ، رد  تسا و  هدش  قلخ  هفطن 

. دیآیم وا 
شرخآ تسا و  هفطن  شلوا  هک  مدآ  دـنزرف  زا  مراد  بجع  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

. دننکیم ربکت  لاح  نیا  اب  و  تسا ، طیاغ  لَوب و  فرظ  لاح  ود  نیا  نایم  رد  و  هدیدنگ ، رادرم 
كرت و  نیکاسم ، ارقف و  اب  نتشاد  تبحص  و  سلاجم ، رد  نتسشن  سپ  لثم  تسا ، عضاوت  هکلم  بجوم  هک  دنچ  يرما  تسرامم  هب  میود :

. تسا ربکت  یفانم  هک  ندش  ییاهراک  بکترم  و  اینغا ، تبحص 
. دشودب دوخ  تسد  هب  ار  دنفسوگ  دروخب و  يزیچ  دوخ  مداخ  اب  دسرت ، ربک  زا  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  هچنانچ 

هک يزیچ  و  دنز ، هنیپ  دوخ  نیلعن  رب  و  دنک ، هنیپ  ار  دوخ  نابیرگ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
. دوشیم نمیا  ربک  زا  درب ، هناخ  هب  دوخ  درخ  رازاب  زا 
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قداص ربخم  ربخ  هب  و  دشابیم . بولطم  تزع ، ربکت  رد  هک  اریز  دهدیم . یمدآ  دوصقم  فالخ  هجیتن  ربکت  هک  تسا  نیا  رد  رکفت  میس :
راوطا رد  دـیامن  رکفت  اضیا  و  دـناقلخ . نیرتزیزع  ناعـضاوتم  و  دـناقلخ ، نیرتلیلذ  ترخآ  ایند و  رد  ناربکتم  هک  تسا  مولعم  هبرجت  هب  و 

زا یخرب  و  تسا . هدش  دراو  ربکت  تمذم  رد  هک  ار  یثیداحا  دوش  رکذتم  و  دـناهدومنیم ، یگتـسکش  عضاوت و  هنوگچ  هک  نید  نایاوشیپ 
. دش روکذم  عضاوت  باب  رد  نخس  نیا 

تسا هریرس  حالصا  مراهچ : حابصم 

و هدومرف . هراشا  ینعم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هچنانچ  ندومنن  رهاظ  یکین  هب  افتکا  ندرک و  کین  ار  دوخ  نطاب  ینعی 
. قافن زا  تسا  ياهبعش  نتسارآ  یکین  هب  ار  رهاظ  نتشاد و  دب  ار  نطاب  ندوب و  دب  ناهنپ  رد 

دوخ هک  شابم  نینچ  هک  راهنیز  فون  يا  هک : دومرف  یلاکب  فون  هب  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هچنانچ 
زور رد  دـنک  اوسر  ار  وت  ادـخ  ینک  نینچ  رگا  اهتیـصعم . رد  ینکن  اورپ  ادـخ  زا  یـشاب  اهنت  نوچ  و  اـهیکین ، هب  یهد  تنیز  مدرم  يارب  ار 

. تمایق
هک ره  و  دیامن . حالصا  ار  وا  راکـشآ  یلاعت  قح  دنک  حالـصا  ار  دوخ  ناهنپ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دیامن . حالـصا  مدرم  وا و  نایم  رد  یلاعت  قح  دـیامن  حالـصا  ادـخ  دوخ و  نایم 
. دوب دهاوخ  کبس  تمایق  رد  شلمع  نازیم  دشاب  شنطاب  زا  رتهب  شرهاظ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 

رهاظ وا  يارب  ادخ  دوشیم ، دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  ار  يزیچ  دراد  ناهنپ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 
رهاظ یلاـعت  قح  تسا  یهلا  بضغ  بجوم  هک  ار  يرما  دراد  ناـهنپ  هک  ره  و  تسوا . یلاحـشوخ  رورـس و  بجوم  هک  ار  يزیچ  دـنادرگ 

. تسوا يراوخ  ثعاب  هک  ار  يزیچ  دنادرگ 
ادـخ زا  ناهنپ  رد  و  ار ، اهنآ  درادیم  تسود  ادـخ  هک  ییاهزیچ  هب  دـهد  تنیز  مدرم  يارب  ار  دوخ  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 

. دشاب مشخ  رد  وا  زا  دیامن  تاقالم  ار  ادخ  نوچ  تمایق  رد  ار ، اهنآ  درادیم  نمشد  ادخ  هک  دنک  دنچ  يراک  دنکن و  اورپ 
یعس هک  دیاب  و  دنک . وکین  ود  ره  ار  دوخ  نطاب  رهاظ و  هک  نیا  هب  تسا  رومأم  یمدآ  هک  نادب  و  تسا . رایسب  نومـضم  نیا  رب  ثیداحا  و 

ضرعم رد  ار  دوخ  ای  دنک ، نطاب  زا  رتدب  ای  نطاب  لثم  دنک  دـب  ار  رهاظ  هک  نیا  هن  دـنادرگ ، رهاظ  قفاوم  یکین  رد  ار  دوخ  نطاب  هک  دـنک 
هانگ زا  رتدـب  راکـشآ  هانگ  هک  اریز  دـنهدیم . تبـسن  هیفوص  زا  هیتَمالم  هب  هچنانچ  دـنوش ، نامگدـب  وا  هب  ادـخ  قلخ  هک  دروآ  رد  اهتمهت 

. راکشآ هانگ  زا  دوشیم  هدیزرمآ  رتدوز  ناهنپ  هانگ  و  تسا ، ناهنپ 
. تشذگ یضعب  تسا و  رایسب  باب  نیا  رد  ثیداحا  و 

هینالع اوسر و  هک  نآ  لثم  دوشیمن  مشخ  رد  ردق  نآ  وا  زا  اقآ  دنک ، تولخ  رد  ار  اقآ  تیـصعم  هک  ياهدنب  هک  دنکیم  مکح  زین  لقع  و 
. دناسانش سک  همه  هب  اقآ  یصاع  ار  دوخ  و  دنک ، مدرم  روضح  رد  اورپیب  و 

. تشذگ باب  نیا  رد  ثیداحا  زین  لصف  نیا  رد  و  تسا . رایسب  تمهت  نطاوم  رد  ندش  لخاد  دوخ و  نتخاس  مهتم  زا  یهن  اضیا  و 

تسا یشوپلاش  نایب  رد  مجنپ : حابصم 

هعیـش ثیداحا  رثکا  و  تسا . هدـش  دراو  یـشوپمشپ  حدـم  ناینـس  ثیداحا  رد  و  دراد . یفالتخا  ندیـشوپ  مشپ  باب  رد  ثیداحا  هک  نادـب 
رگید رابخا  زا  یـضعب  فیرـش و  ثیدح  نیا  و  تسا . هیقت  رب  لومحم  دـنکیم  حدـم  رب  تلالد  هک  یـضعب  و  دـنکیم ، تمذـم  رب  تلالد 

ای امرس ، عفد  يارب  زا  ای  دنشوپ ، نآ  ریغ  ای  تدابع  ماگنه  رد  یهاگ  یگتـسکش ، عضاوت و  يارب  زا  رگا  هک  دنکیم  یعمج  هجو  رب  تلالد 
ببـس نیا  هب  و  ندـینادرگ ، دوخ  صوصخم  سابل  ار  نیا  و  ندومن ، نیا  رب  تموادـم  اما  درادـن . روصق  دـیآیمرب ، رتنازرا  هک  نیا  يارب  زا 
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. دوشیم رهاظ  نیا  زا  دعب  هرقف  زا  هچنانچ  تسا ، مومذم  تسا و  دب  نتخاس  دوخ  زایتما  تهج  ار  نیا  و  نداد ، حیجرت  نارگید  رب  ار  دوخ 
یلص ادخ  لوسر  سابل  نآ  هک  یتسرد  هب  هبنپ . هماج  دیشوپب  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

يرذـع و ببـس  هب  رگم  دندیـشوپیمن  مشپ  وم و  هماج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  تسا ، تیب  لها  ام  سابل  هلآ و  هیلع و  هللا 
. یتلع

. یتلع ببس  هب  رگم  دیشوپ  دیابیمن  ار  وم  مشپ و  هماج  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
يزیچ ناگدـنب  اب  نیمز  يور  رب  منکیمن : كرت  ندرم  اـت  هک  تسا  زیچ  جـنپ  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
ددرگ یتنـس  ات  ندرک ، مالـس  لافطا  رب  و  ندیـشوپ ؛ مشپ  و  ندیـشود ؛ دوخ  تسد  هب  ار  زب  و  ندش ؛ راوس  رادنالاپ  لج  رخ  رب  و  ندروخ ؛

. نم زا  دعب 
زا دناهدیـشوپ . هدنگ  نهاریپ  ود  اب  یفوص  هبج  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  مدـید  هک : تسا  لوقنم  ریثک  نب  نیـسح  نب  دـمحم  زا  و 

. میشوپیم ار  دوخ  ياههماج  نیرتهدنگ  مینک  زامن  هک  میهاوخیم  نوچ  ام  و  دیشوپیم . مردپ  هک : دومرف  مدیسرپ . لاح  نآ  ببس 
رکذ تاعمل  رد  ار  یضعب  و  هدیـسر ، رظن  هب  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  لوسر و  ترـضح  سابل  يز و  باب  رد  هک  هربتعم  ثیداحا  رثکا  زا  و 
لیـس رب  یهاگ  هک  دـنک  تلالد  رابخا  یـضعب  رگا  و  تسا . هدوب  وم  مشپ و  ریغ  ناشیا  فراعتم  دوهعم و  سابل  هک  دوشیم  رهاـظ  میدرک ،

. میدرک نایب  تاعََمل  رد  باب و  نیا  رد  هک  تسا  لومحم  هجو  دنچ  زا  یکی  رب  دناهدیشوپیم ، تردن 

هیفوص ياهتعدب  یشوپمشپ و  رد 

ْمُُهنَْعلَی َِکَئلوُأ  ْمِهِْریَغ ، یَلَع  َِکلَذـِب  َلْضَْفلا  ُمَُهل  َّنَأ  َنْوَرَی  ْمِِهئاَتِـش ، َو  ْمِهِْفیَـص  ِیف  َفوُّصلا  َنوُسَْبلَی  ٌمْوَق  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُنوُکَی  ٍّرَذ ، اـَبَأ  اَـی 
. ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  ُۀَِکئاَلَم 

. ُهََّربََأل ِهَّللا  یَلَع  َمَْسقَأ  َْول  ِِهب . َُهبُْؤی  َال  ِْنیَرْمِط  ِيذ  َرَبْغَأ  َثَعْشَأ  ُّلُک  َلاَق : ِهَّللا . َلوُسَر  اَی  یََلب  ُْتُلق : ِۀَّنَْجلا  ِلْهَِأب  َكُِربْخُأ  َال  َأ  ٍّرَذ ، َابَأ  اَی 
مـشپ نیا  ببـس  هب  ار  ناشیا  هک  دـننک  نامگ  و  ناتـسمز ، ناتـسبات و  رد  دنـشوپ  مشپ  هک  دوب  دـنهاوخ  یتعامج  ناـمزلارخآ  رد  رذوبا  يا  »

. نیمز اهنامسآ و  هکئالم  دننکیم  تنعل  ار  هورگ  نیا  تسه . نارگید  رب  یتدایز  لضف و  ندیشوپ 
؟ تشهب لها  هب  مهد  ربخ  ار  وت  ایآ  رذوبا  يا 

. هللا لوسر  ای  یلب  تفگ : رذوبا 
رب رگا  دننکن . وا  نأش  هب  انتعا  دنرامـش و  ریقح  ار  وا  مدرم  و  دشاب ، هدیـشوپ  هنهک  هماج  ود  هک  ياهدولآدرگ  يوم  هدـیلوژ  ره  هک : دومرف 

(. ص539 ، 19 سلجم یسوط ، خیش  یلامأ  «. ) دیامنن در  ار  شتجاح  دیامرف و  لوبق  هتبلا  ار  وا  مسق  ادخ  يرما ، رد  دهد  مسق  ادخ 
عضاوت و حدـم  ناـیب  و  دـناعلطم ، هیبیغ  زومر  هدـنیآ و  مولع  عیمج  رب  یهلا  یحو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  نادـب 
رد هک  دیسر  دنهاوخ  مه  هب  ترضح  نآ  زا  ددعب  تلالض  تعدب و  باحصا  زا  یعمج  هک  دنتسنادیم  و  دندومن ، یشوپلاش  یگتـسکش و 

نیا ناشیا  تمالع  هک  دیـسر  دـنهاوخ  مه  هب  یتعامج  هک : دـندومرف  نآ  هب  لصتم  اذـهل  دـنهد ، بیرف  ار  مدرم  رکم  ریوزت و  هب  سابل  نیا 
، هیفوص هعدَـتبُم  هلاض  هقرف  ریغب  و  دـنروخن . ار  ناشیا  بیرف  مدرم  اـت  دـنانوعلم ، هورگ  نآ  دوب . دـنهاوخ  زاـتمم  یـسابل  نینچ  هب  هک  تسا 

نخس دناهداد و  ربخ  ناشیا  دوجو  زا  هک  تسا  یهانپ  تلاسر  ترضح  همیظع  تازجعم  زا  یکی  نیا  و  درادن . ار  تمالع  نیا  یـسک  رگید 
هنیب هیآ  نیا  دوجو  اب  هک  ره  و  دنامن ، ماظن  زجعم  مالک  نیا  تیقح  رد  ههبـش  ار  یـسک  هک  دناهتخاس  زاجعا  هب  نورقم  ناشیا  تمذم  رد  ار 

. ددرگ راتفرگ  لوسر  ادخ و  تنعل  هب  دیامن  راکنا 
ناشیا هک  دناهتـسنادیم  یهلا  یحو  هب  باـنج  نآ  نوچ  هکلب  تسین . نیمه  ناـشیا  نعل  أـشنم  یـشوپمشپ ، زا  دـناهدومرف  ترـضح  هچنآ  و 
دنهاوخ لیاق  هقدنَز  رفک و  هب  دیاقع  رد  و  درک ، دـنهاوخ  بارخ  ار  ترـضح  نآ  نید  ساسا  و  درک ، دـنهاوخ  لطاب  ار  ترـضح  نآ  عرش 
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ناشیا نعل  تشاد ، دنهاوخزاب  تدابع  زا  ار  مدرم  هدومن و  لمع  دوخ  ياهتعدب  تاعرتخم  هب  هدرک  یهلا  تادابع  كرت  لامعا ، رد  و  دش ،
. دنسانشب ار  ناشیا  تمالع  نآ  هب  هک  هدومرف  نایب  ناشیا  يارب  یتمالع  ار  سابل  تئیه و  نیا  و  هدومرف ،

هدش دراو  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  هرقف  نیمه  ییامن ، رظن  فاصنا  نیع  هب  ییاشگب و  هدید  زا  تیبصع  دنبرـس )  ) ۀـَباصِع رگا  زیزع  يا 
لامعا راوطا و  نالطب  رب  انمـض  احیرـص و  هک  رایـسب  ثیداـحا  زا  رظن  عطق  تسا ، یفاـک  هیفوص  هعدـتبم  هفیاـط  نـالطب  روهظ  يارب  تسا ،

و دناهدرک ، ناشیا  تمذم  مهیلع  هللا  ناوضر  هعیـش  ياملع  نیرخأتم  امدق و  رثکا  و  تسا . هدش  دراو  ناشیا  رباکا  خیاشم و  تمذم  ناشیا و 
وا هب  باوج  هتـشونیم و  هیلع  هللا  تاولـص  رمالابحاص  ترـضح  هب  اههمان  هک  هیوباب  نب  یلع  لثم  دناهتـشون . ناشیا  در  رب  اهباتک  یـضعب 

دلوتم مالـسلا  هیلع  رمالابحاص  ترـضح  ياعد  هب  تسا و  هعیـش  نیثدحم  سیئر  هک  هیوباب  نب  دمحم  شدنمتداعـس  دنزرف  و  هدیـسریم ،
نادرگاش زا  رادمان  يالضف  نیثدحم و  رثکا  هدوب و  هعیش  بهذم  دامع  هک  دیفم  خیش  لثم  و  تسه . زین  وا  حدم  رب  لمتشم  اعد  نآ  هدش و 

. هتشون ناشیا  در  رب  طوسبم  یباتک  وا  و  وا ، حدم  رب  لمتشم  هدمآ  نوریب  وا  يارب  هیلع  هللا  تاولص  رمالابحاص  ترضح  عیقوت  دنیوا و 
رد هک  هللاهمحر  یلح  همالع  لثم  و  تسا . بوسنم  وا  هب  هعیش  ثیداحا  رثکا  تسا و  هعیـش  هفیاط  گرزب  خیـش و  هک  یـسوط  خیـش  لثم  و 

باـتک رد  نـسح  خیـش  وا  دـنزرف  و  هـیمرجم ، نعاـطم  باـتک  رد  یلع  خیـش  و   ] دیهـش خیـش  لـثم  و  تـسا . قاـفآ  روهــشم  لـضف  مـلع و 
دنچ رد  يزار  یـضترم  دیـس  و  باتک ] دنچ  رد  هزمح  نبا  و  داقتعا ، باتک  رد  یتسیرود  دمحم  نب  رفعج  ردـقیلاع  خیـش  و  لاقملاهدـمع ،
هللا ناوضر  هعیش  ياملع  زا  ناشیا  ریغ  مهیعاسم و  هللا  رکـش  مهحاورأ و  هللا  سدق  یلیبدرا ] دمحا  الوم  نیعروتملا  ءاملعلاهدبز و  و   ] باتک

. مهیلع
هدح یلع  یباتک  هللاءاشنا  تسا . لاقم  لیوطت  بجوم  دناهدومن  داریا  بلطم  نیا  رد  هک  يرابخا  نأشلامیظع و  يالضف  نیا  نانخس  رکذ  و 

. دوش هتشون  بلطم  نیا  رد 
رذـع یفاش و  باوج  دـبلط  تجح  وت  زا  یلاـعت  قح  ادرف  نوچ  هک  نک ، تسرد  ار  دوخ  تجح  زورما  يراد  ازج  زور  هب  داـقتعا  رگا  سپ 

. یشاب هتشاد  هدیدنسپ 
هللا ناوضر  هعیش  ياملع  زا  ناروگرزب  نیا  تداهـش  مهیلع و  هللا  تاولـص  تلاسر  تیب  لها  زا  هحیحـص  ثیداحا  دورو  زا  دعب  منادیمن  و 

. تشاد یهاوخ  رذع  هچ  یلاعت  قح  دزن  ناشیا  تعباتم  رد  ناشیا ، هقیرط  هفیاط و  نیا  نالطب  رب  مهیلع 
. تسا هدش  دراو  وا  نعل  رد  ثیدح  نیدنچ  هک  مدرک  يرصب  نسح  تعباتم  هک  تفگ  یهاوخ  ایآ 

. تسا هدشیم  ترضح  نآ  ضراعُم  هتسویپ  تسا و  هدرکیم  ینمشد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  اب  هک  مدرک  يروث  نایفـس  تعباتم  ای 
. میدرک نایب  باتک  نیا  لوا  رد  ار  وا  لاوحا  زا  یضعب  و 

ماما یلع  یضترم  هک  ینعم  نامه  هب  دوخ : ياهباتک  رد  دیوگیم  هدوب و  یبصان  نیقی  هب  هک  تفگ  یهاوخ  دوخ  رذع  ار  یلازغ  تعباتم  ای 
باتک دننام  هتشون ، هعیـش  در  نعل و  رد  اهباتک  و  تسا . راکهانگ  دنکیم  تنعل  ار  دیزی  هک  سک  ره  هک : دیوگیم  و  مماما . مه  نم  تسا 

. نآ ریغ  لالضلا و  نم  ذقنملا 
. تسا هللاءایلوا  رباکا  زا  ناطیش  هک : دیوگیم  هک  درک  یهاوخ  تجح  یلازغ -  دمحا  ار -  شنوعلم  ردارب  تعباتم  ای 

دهاوخ تشهب  هب  درک و  دهاوخ  تعافش  نینمؤملا  ریما  ترضح  ار  مجلم  نبا  دیوگیم : هک  درک  یهاوخ  عیفـش  ار  يولوم )  ) مور يالم  ای 
: دیوگیم و  يدوب . روبجم  لمع  نآ  رد  وت  دوب و  هدش  ردقم  نینچ  يرادن ؛ یهانگ  وت  هک : تفگ  وا  هب  ریما  ترضح  و  تفر ،

وت مناج ز  رد  تسین  یضغب  چیه 
وت منادیمن ز  نم  ار  نیا  هک  ناز 

قح تسد  لعاف  وت ؛ یقح  تلآ 
؟ قد نعط و  قح ، تلآ  رب  منز  نوچ 
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منم وت  عیفش  وش ؛ مغیب  کیل 
منت كولمم  هن  محور  هجاوخ 

گنر ریسا  یگنریب  هک  نوچ 
دش گنج  رد  ییسوم  اب  ییسوم 

تاداقتعا زا  اهنآ  ریغ  ای  تادابع  طوقـس  ای  دوجوم  ای  دوجو  تدحو  ای  ربج  هب  راعـشا  هک  تسین  يونثم  ياههحفـص  زا  هحفـص  چیه  رد  و 
. تسا هتسنادیم  تدابع  ار  ندینش  ین  فد و  زاس و  دنراد  لوبق  شناوریپ  تسا و  روهشم  هچنانچ  و  دشاب . هدرکن  هدساف 

. يدینش باتک  نیا  رخآ  لوا و  رد  ار  شیاههزره  هک  درب  یهاوخ  یبرع )  ) نیدلاییحم هب  هانپ  ای 
هبترم زا  ار  یلع  هبترم  متفر  هک  جارعم  هب  دیوگیم : و  دننیبیم . كوخ  تروص  هب  ار  نایضفار  هک  دنتـسه  هللاءایلوا  زا  یعمج  دیوگیم : و 
يوعد اـیند  رد  هک  دوـب  نوـچ  هک : متفگ  یلع  هب  متـشگرب ، نوـچ  مدـید . شرع  رد  ار  رکبوـبا  و  مدـید . رتتسپ  ناـمثع  رمع و  رکبوـبا و 

. يرتتسپ همه  زا  هک  ار  وت  هبترم  مدید  هک  لاحلا  مرتهب . اهنآ  زا  نم  هک  يدرکیم 
. دوشیم نخس  لوط  بجوم  ندش  اهنآ  هجوتم  هک  دنراد  رایسب  تاقیرزت  باب  نیا  زا  وا  ریغ  وا و  و 

ار وا  یهاوخ  رگا  و  ددنب . دوخ  رب  ار  اهنیا  ایند  بح  يارب  زا  هکلب  هک  ینکیمن  رکف  رخآ  يروخیم ، بیرف  ناشیا  دنلب  ياهیوعد  زا  رگا  و 
شرع هب  راب  هد  یبش  دوشیم و  فشکنم  نم  رب  زیچ  همه  منادیم و  ار  یبیغ  رارـسا  عیمج  نم  هک  دنکیم  نیا  يوعد  هک  وا  ینک ، ناحتما 
تسار ار  اهنآ  رگا  سرپب ، وا  زا  لکشم  ثیدح  کی  ای  نآ ، ریغ  ثاریم و  زا  لکشم  هلئـسم  کی  ای  زامن ، تایکـش  زا  هلئـسم  کی  موریم ،

. دنکیم نایب  وت  يارب  مه  ار  نیا  دیوگیم 
ربخ ار  وت  هک  تسا  نآ  وگغورد  باذـک و  تمالع  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هچنانچ 

. دنادیمن یسرپیم  وا  زا  ياهلئسم  ادخ  مارح  لالح و  زا  نوچ  و  برغم ، قرشم و  نیمز و  نامسآ و  ياهزیچ  هب  دهدیم 
ندیمهف زا  ناشدوخ  يالـضف  عیمج  ياهلقع  و  ماهدیمهف ، ار  دوجو  تدحو  لطاب  ضماغ و  هلئـسم  هک  دنکیم  يوعد  هک  يدرم  نیا  رخآ 

وا هچنآ  دنمهفیم  ار  یناعم  قیاقد  هک  ییاهنآ  و  دمهفیمن ؟ دنک  وا  نیشنرطاخ  هبترم  هاجنپ  رگا  ار  یلهس  ینعم  کی  ارچ  تسا ، رصاق  نآ 
؟ دنمهفیمن ارچ  تسا  هدیمهف 

فـشک هک  يریدـقت  رب  سپ  دنـشابیم ، فشک  بحاص  دـنه  رافک  و  دوشیم ، عمج  رفک  اب  فشک  هک  دنـشاب  فرتعم  دوخ  هاگره  زاـب  و 
؟ دنکیم ناشیا  یبوخ  رب  تلالد  یک  دنشاب ، هدادن  بیرف  ار  وت  دشاب و  یعقاو  ناشیا 

دنچ رد  تاعمل و  رد  باتک و  نیا  لوا  رد  دشاب  یفاک  قح  نابلاط  تیاده  يارب  هک  یلیلق  و  تسا ، عیسو  رایسب  نخس  نیا  هاگتسد  نوچ  و 
بلطم نیا  بسانم  هلمجلایف  هک  دـنچ  یثیدـح  داریا  هب  ار  لصف  نیا  منکیم  متخ  هدومن  راصتخا  عضوم  نیا  رد  مدرک ، نایب  رگید  عضوم 

. تسا
دنتشذگ و يرصب  نسح  رب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  هرصب  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  تاجاجتحا  باتک  رد  یـسربط  خیش 

نیتداهـش هک  یتشک  ار  یتعامج  زورید  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نسح . يا  روآ  اـج  هب  لـماک  ار  وضو  هک : دـندومرف  تخاـسیم . وضو  وا 
مدرک و لسغ  لوا  زور  رد  هک  هللاو  تفگ : يدماین ؟ اهنآ  ددـم  هب  ارچ  سپ  هک : دومرف  ترـضح  دـنتخاسیم . لماک  ار  وضو  دـنتفگیم و 

درک ادن  ارم  یسک  هار  ضرع  رد  تسا . رفک  هشیاع  زا  ندیزرو  فلخت  هک  متشادن  کش  چیه  و  مدیشوپ ، حالس  مدیـشاپ و  دوخ  رب  طونُح 
رد و  متسشن . هناخ  رد  متشگرب و  ناسرت  نم  دوریم . منهج  هب  دوشیم  هتشک  هک  ره  دشکیم و  هک  ره  هک  درگرب ، يوریم ؟ اجک  هب  هک :

ینادیم ییوگیم . تسار  هک : دومرف  ترضح  متشگرب . مدینش و  ادن  نامه  هار  رد  مدش و  هناور  مدش و  ایهم  هشیاع  ددم  هب  زاب  میود  زور 
. دنامنهج رد  هشیاع  رکشل  لوتقم  لتاق و  هک  تفگ  تسار  وت  هب  دوب و  ناطیش  تردارب  نآ  هک : دومرف  هن . تفگ : دوب ؟ یک  يدانم  نآ  هک 
ار یتـما  ره  هک : دوـمرف  باـطخ  يرـصب  نسح  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک : تـسا  هدرک  تـیاور  رگید  ثیدـح  رد  و 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک دیابیمن  گنج  هک  ییوگیم  هک  ییوت  تما  نیا  يرماس  و  دشابیم ، ییرماس 
وا تواقش  رب  تلالد  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  اب  مالسلا  امهیلع  رقاب  دمحم  ماما  نیدباعلانیز و  ماما  ترضح  هثحابم  رد  ینالوط  هصق  دنچ  و 

. دنکیم
هک پچ ؛ بناج  هب  دهاوخ  رگا  و  دورب ، تسار  بناج  هب  دهاوخ  رگا  نسح  هک : تسا  لوقنم  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

. تیب لها  ام  دزن  رگم  دوشیمن  تفای  ملع 
زا یلمجم  هک  تسا  يرـصب  نسح  دـنزاسیم ، بوسنم  وا  هب  ار  دوخ  و  تسوا ، زا  ناشیا  ثیداحا  رثکا  هک  هیفوص  رباکا  زا  یکی  هک  نادـب 

. دش روکذم  شلاوحا 
اب و  میدرک . رکذ  ار  نوعلم  نآ  تاضراعم  اهیبادآیب و  زا  یضعب  نآ  ریغ  تاعمل و  باب  رد  و  تسا . يرـصب  دابع  ناشیا  خیاشم  زا  یکی  و 

. هدز نعط  ترضح  نآ  رب  هدومن و  هضراعم  نآ  ریغ  داهج و  باب  رد  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
ترضح و  دمآ ، مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  يرـصب  دابع  يزور  هک : تسا  لوقنم  لیـضف  زا  ربتعم  دنـس  هب  یفاک  باتک  رد  و 

هدرک یهن  ندروخ  ماعط  وحن  نیا  زا  ربمغیپ  هک  ینادیمن  رگم  هک : تفگ  داـبع  دـندوب . هدومن  هیکت  تسد  رب  دـندومرفیم و  لواـنت  ماـعط 
. هدومرفن یهن  نیا  زا  ربمغیپ  زگره  هک  هللاو  هک : دومرف  ترضح  تفگ ، ار  هزره  نیا  هک  هبترم  دنچ  زا  دعب  تسا ؟

هب دابع  يا  هک : دومرف  باطخ  یفوص  يرصب  ریثک  نب  داّبَع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  اضیا  و 
هورگ يا  هک : دـیامرفیم  دوخ  باتک  رد  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ياهتـشاد ؟ هاگن  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  مکـش و  هک  ياهدـش  رورغم  نیا 

هک نادب  دابع  يا  دروآ . حالـصا  هب  ار  امـش  لامعا  ات  دیوش ) لیاق  تسرد  داقتعا  هب  ینعی   ) دییوگب دیدس  لوق  دیزیهرپب و  ادـخ  زا  نانمؤم 
. يرواین نامیا  يوشن و  لیاق  قح  هب  ات  دنکیمن  لوبق  ار  وت  ادخ 

، يرم حلاص  و  یناتسجس ، بویا  لثم  هرـصب ، دابع  زا  یتعامج  اب  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یناُنب  تباث  زا  تاجاجتحا  باتک  رد  و 
لخاد نوچ  میدوب . هتفر  جح  هب  هنادعـس  و  هعبرا ، و  نامیلـس ، نب  رفعج  و  یمعا ، حلاصوبا  و  رانید ، نب  کلام  و  یـسراف ، بیبح  و  هبتع ، و 

هب ام  مینک . اعد  ناشیا  يارب  هک  دندروآ  هانپ  ام  هب  دندوب . هدمآ  دایرف  هب  یگنـشت  زا  دوب و  هدش  گنت  هکم  لها  رب  رایـسب  بآ ، میدش  هکم 
. دشن رهاظ  يرثا  میدرک  عرضت  هک  نادنچ  میدش و  اعد  لوغشم  میدمآ و  هبعک  دزن 

يا کیبل  میتفگ : درب . مان  ار  ام  کی  کی  درک و  ام  هب  ور  نآ  زا  دـعب  درک . فاوط  طوش  دـنچ  دـش و  ادـیپ  یناـیرگ  نوزحم  ناوج  هاـگان 
: تفگ تباجا . تسادـخ  رب  و  اعد ، تسام  رب  ناوج  يا  میتفگ : دراد ؟ تسود  ار  ادـخ  هک  تسه  یـسک  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  تفگ : ناوج .

رود ام  نوچ  درکیم . باجتسم  ار  شیاعد  هتبلا  تشادیم  تسود  ار  وا  ادخ  هک  دوبیم  امش  نایم  رد  یـسک  رگا  هک  هبعک ، زا  دیوش  رود 
بآ ار  هکم  لها  هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  يراد  نم  هب  هک  یتبحم  هب  نم  ياقآ  دیس و  يا  تفگ : دمآرد و  هدجس  هب  هبعک  دزن  هب  میدش ،
هکم لها  زا  سپ ، دـش . ناور  ربا  زا  بآ  کشم ، ياهنهد  دـننام  دـمآ و  دـیدپ  يربا  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  ترـضح  نآ  نخـس  زونه  یهد .

. تسا نیسحلا  نب  یلع  دنتفگ : دوب ؟ یک  ناوج  نیا  هک : میدیسرپ 
اب ینامی  سوواط  تاعزانم  تارظانم و  و  دناهتخانـشیمن . ار  دوخ  ناـمز  ماـما  دـناهللاءایلوا و  رباـکا  زا  هیفوص  دزن  تعاـمج  نیا  هک  نادـب 

. تسا رایسب  ثیدح  بتک  رد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
نآ زا  یقیناود و  روصنم  نامز  رد  دندروآ  فیرشت  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهـش  نبا  و 
رد مهدا  میهاربا  يروث و  نایفـس  و  دـندمآ . نوریب  ترـضح  نآ  تعیاشم  هب  مدرم  دـندومرفیم ، تعجارم  هنیدـم  هب  هدـش  صخرم  نوعلم 

دیشاب هک : تفگ  مهدا  میهاربا  دوب . هداتسیا  هار  رس  رب  هک  دندیسر  يریش  هب  هگان  دنتفریم . شیپ  تعامج  نیا  دندوب و  تعامج  نآ  نایم 
رود هار  زا  هتفرگ  ار  ششوگ  دنتفر و  ریـش  کیدزن  هب  دندروآ ، فیرـشت  ترـضح  نوچ  دنکیم . هچ  ریـش  نیا  اب  هک  مینیبب  دیایب  رفعج  ات 

رب ار  دوخ  راب  هنیآره  تسوا ، تعاط  قح  هچنانچ  دـننکب  یلاعت  قح  تعاـطا  مدرم  رگا  هک : دـندومرف  هدرک  تعاـمج  نآ  هب  ور  دـندرک و 
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. درک دنناوتیم  راب  ریش  نیا 
دندمآ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دزن  هب  ناسارخ  رد  هفوصتم  زا  یتعامج  هک : تسا  هدرک  لقن  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  و 

هب تسناد  رتراوازـس  ار  تیب  لـها  امـش  و  دوب ، وا  تسد  رد  هک  یتفـالخ  رما  رد  درک  رکف  نوعلم ) نومأـم  ینعی   ) نینمؤـملا ریما  دـنتفگ : و 
هک دـبلطیم  دـهاوخیم و  ار  یـسک  تماـما  و  درک . در  وت  هب  ار  تفـالخ  رما  اذـهل  تفاـی ، تیب  لـها  نیرتهب  ار  وت  و  ندوب ، مدرم  ياوشیپ 

ترـضح هک : دومرف  ترـضح  دورب . نارامیب  تدایع  هب  و  دوش ، راوس  غـالا  رب  و  دـشوپب ، هدـنگ  ياـههماج  و  دروخب ، ذـیذلریغ  ياـهماعط 
. دومنیم مکح  مدرم  ناـیم  رد  و  درکیم ، هیکت  نوعرف  لآ  هاـگهیکت  رب  و  دیـشوپیم ، ـالط  هب  زرَطُم  ياـبید  ياـهابق  دوب و  ربمغیپ  فسوی 

نوچ و  دنک ، مکح  تلادع  هب  دنک  مکح  نوچ  و  دیوگ ، تسار  دیوگ  نخـس  نوچ  هک  تسا  تلادع  طسق و  دـنبلطیم  ماما  زا  هک  يزیچ 
. دنکب دوخ  هدعو  هب  افو  دنک  هدعو 

هنیز مرح  نم  لق  هک : دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  سپ  تسا . هدرکن  مارح  ار  ذیذل  ياهـشروخ  سیفن و  ياهـششوپ  نیا  ادـخ  هک  یتسرد  هب 
ار ییاهتنیز  تسا  هدرک  مارح  هک  تسیک  هک  دـمحم ) يا   ) وگب هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  قزرلا . نم  تابیطلا  هداـبعل و  جرخأ  یتلا  هللا 

؟ ار هزیکاپ  ياهیزور  و  هدروآ ، نوریب  هدومرف و  رهاظ  شناگدنب  يارب  ادخ  هک 
. میدرک رکذ  رایسب  تاعمل  رد  ثیدح  باب  نیا  زا  و 

هیلع هللا  تاولـص  رمالابحاص  ترـضح  تباین  يوعد  یعمج  هک : تسا  هدومرف  تبیغ  باتک  رد  ناوضرلا  همحرلا و  هیلع  یـسوط  خیـش  و 
مدرم اهنآ  هب  هک  موصعم  بناج  زا  دشیم  يراج  ناشیا  تسد  رب  تازجعم  دندوب ، بیان  هک  اهنآ  هک  اریز  دندش  اوسر  و  غورد ، هب  دندرک 
نوریب وا  نعل  هب  ترـضح  نامرف  و  دـش ، اوسر  و  غورد ، هب  درک  تباین  يوعد  هک  دوب  یعیرـش  ناباذـک  لوا  دنتـسنادیم . ار  ناـشیا  تباـین 

. دمآ
هک اهنیا  زا  کی  ره  و  دـش . رهاظ  وا  زا  داحلا  رفک و  تباـین ، يوعد  زا  دـعب  هک : تفگیم  يُربکُعََّلت  یـسوم  نب  نوراـه  هک : هدومرف  خـیش 

یقرت رگید  دـنورگب . ناشیا  هب  لقعلافیعـض  مدرم  اـت  دـندرکیم  تباـین  يوعد  دنتـسبیم و  غورد  ماـما  رب  لوا  دـندرکیم  تباـین  يوعد 
. تسا روهشم  وا  لاثما  یناغَملَش و  رفعج  یبا  زا  هچنانچ  دندشیم ، لیاق  هیجالح  لوق  هب  ات  تواقش  رد  دندرکیم 

. دوب جالح  روصنم  نب  نیسح  ناباذک  هلمج  زا  هک : تسا  هدرک  رکذ  نآ  زا  دعب 
راوخ ار  وا  دـنک و  اوسر  ار  جـالح  هک  تساوـخ  یلاـعت  قـح  نوـچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  بتاـک  دـمحم  نب  هللاهبه  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 

ار وا  بیرف  رگید  ناقمحا  لثم  زین  وا  هک  نیا  نامگ  هب  دوب ، هعیش  ناربتعم  زا  هک  یتخبون  لیعامسا  نب  لهسیبا  هب  داتسرف  ماغیپ  وا  دنادرگ 
وحن نیا  هب  ار  مدرم  لوا  هک  دوب  شبأد  هچنانچ  درک ، مالـسلا  هیلع  رمالابحاص  ترـضح  تلاکو  راهظا  هلـساُرم  نآ  رد  و  دروخ . دـهاوخ 

. دومنیم تیهولا  راهظا  درکیم و  دنلب  ياهیوعد  نآ  زا  دعب  و  دادیم ، بیرف 
رایـسب ییاـمنیم  يوعد  وت  هچنآ  بنج  رد  هک  میاـمنیم  لاؤس  ار  يرما  وت  زا  نم  هک : تفگ  وا  باوـج  رد  هدروـخن  ار  وا  بیرف  لهـسوبا 

عمج دوخ  دزن  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  ملیام و  ناـشیا  هب  رایـسب  مرادیم و  تسود  رایـسب  ار  نازینک  نم  هک  تسا  نیا  رما  نآ  و  تسا . لـهس 
يرود نم  زا  ناـشیا  هنرگا  و  دـشاب ، یفخم  ناـشیا  زا  نم  ياـهوم  يدیفـس  هک  منک  باـضخ  دـیابیم  هعمج  ره  ببـس  نیا  هـب  و  ماهدرک .

وت بناج  هب  موشیم و  وت  عیطم  نم  ینک  نینچ  رگا  مشابن . جاتحم  باضخ  هب  دوش و  هایـس  نم  شیر  هک  ینک  نینچ  مهاوخیم  دـننکیم .
. میامنیم توعد  وت  بهذم  هب  ار  مدرم  میآیم و 

لهـسوبا ار  هصق  نیا  و  دـش . تکاس  تفگن و  باوج  رگید  تسا ؛ هدرک  اطخ  هلـسارم  نآ  رد  هک  تسناد  دینـش  ار  باوج  نآ  جالح  نوچ 
. دش وا  ییاوسر  یتدایز  بجوم  دندیدنخیم و  مدرم  درکیم و  لقن  سلاجم  رد 

يراوخ و هب  مق  زا  ار  وا  درک و  تنعل  وا  رب  هک  تسا  هدوـمرف  لـقن  مق  زا  ار  وا  هیوباـب  یلع  ندرک  نوریب  ندز و  هصق  ثیدـح  نیا ، زا  دـعب 
. دومن جارخا  تلذم 
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ما ياپ  يور  رب  يزور  یناغملـش  رفعجیبا  ردام  هک : تسا  هدرک  لقن  تسا  رگید  باذک  کی  هک  یناغملـش  هصق  نمـض  رد  نیا  زا  دـعب  و 
نینچ ارچ  هک : دیـسرپ  دیـسوبیم . داـتفا و  دوب ، مالـسلا  هیلع  رمـالابحاص  ترـضح  باون  زا  هک  يرمع ، ناـمثع  نب  دـمحم  رتـخد  موثلک 

؟ ینکیم
هب یلع  حور  و  دوب ، هدش  لقتنم  وت  ردپ  ندـب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  حور  هک  اریز  ییارهز ، همطاف  وت  هک  منکن ، نینچ  ارچ  تفگ :
نب نیـسح  دزن  هب  هدرک  رایـسب  راکنا  ار  نخـس  نیا  موثلک  ما  وت . ندب  هب  همطاف  حور  تسا و  هدش  لقتنم  حور  نب  نیـسح  مساقلایبا  ندـب 
دزن هب  رگید  راهنیز  هک : تفگ  حور  نبا  درک . لقن  ار  نخس  نیا  دمآ و  دوب  مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  نأشلامیظع  يارفـس  زا  هک  حور 
نیا لد  رد  یناغملـش  نوـعلم  نآ  هک  تـسا  يداـحلا  رفک و  تـسا  هـتفگ  نز  نآ  هـچنآ  هـک  نـک  فرطرب  وا  اـب  ار  ییانـشآ  ورم و  نز  نآ 

مالـسلا هیلع  حیـسم  باب  رد  اراصن  هچناـنچ  تسا ، هدـش  دـحتم  وا  اـب  ادـخ  هک  نیا  يوعد  وا  رب  دوش  ناـسآ  هک  تسا ، هداد  اـج  تعاـمج 
. هللاهنعل جالح  هتفگ  هب  دنک  زواجت  و  دنیوگیم ،

. دش لقن  همحرلا  هیلع  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  زا  اجنیا  ات 
نیسح تسد  رب  دش  رهاظ  مالسلا  هیلع  رمالابحاص  ترضح  نامرف  هک : تسا  هدرک  لقن  تاجاجتحا  باتک  رد  هللاهمحر  یـسربط  خیـش  و 

. دوب جالح  روصنم  نب  نیسح  ناشیا  زا  یکی  هک  یتعامج  نعل  هب  حور  نب 
حیحص رکف  هب  ینک و  رظن  فاصنا  هدید  هب  رگا  هک  دوب  نیا  مدومن  افتکا  یکدنا  هب  رایـسب  زا  هک  ثیدح  دنچ  نیا  رکذ  زا  ضرغ  زیزع  يا 

. دناهدوب مهیلع  هللا  تاولص  وت  همئا  فلاخم  هتسویپ  هورگ  نیا  هک  دوشیم  رهاظ  وت  رب  ماهدرک ، رکذ  وت  يارب  هک  یلیلق  نیا  هب  ییامن ، لمأت 
عالطا وت  نم و  زا  هدایز  ناشیا  لاوحا  زا  دـناهدوب و  ناشیا  راـصعا  بیرق  ناـشیا و  راـصعا  رد  هک  هعیـش  راـبخا  ناـیوار  راـبِک و  ياـملع  و 
ناشیا داحلا  رفک و  هب  مکح  هدومن  راـهظا  يرازیب  ناـشیا  زا  تسا ، هدوب  رـصع  نیا  لـها  زا  هداـیز  ناـشیا  مهف  ملع و  شناد و  دناهتـشاد و 

. تشون دنهاوخن  يرگید  رب  ار  وت  هانگ  ینکیم ، رایتخا  ار  ناشیا  تلالض  هار  ییامنیم و  كرت  ار  تیب  لها  قیرط  هتسناد  رگا  دناهدرک .
. میقتسملا طارصلا  یلا  مکایا  هللا و  اناده 

همتاخ

هراشا

يداروا راکذا و  هب  ار  مدرم  تعدب  لها  رثکا  و  تسا ، لوقنم  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  زا  رایسب  هیعدا  داروا و  راکذا و  نوچ  هک  نادب 
نیا رد  ام  ياملع  هک  دسریمن  طوسبم  ياهباتک  هب  تسد  ار  سک  همه  و  دـنیامنیم ، بیغرت  صیرحت و  دـنراد  دوخ  ینـس  خـیاشم  زا  هک 

زا قح  نابلاط  عافتنا  دیزم  بجوم  هک  میامن  متخ  هلوقنم  راکذا  لیاضف  زا  یضعب  رکذ  هب  ار  باتک  نیا  هک  متـساوخ  دناهدومن ، فیلأت  باب 
: باب ود  رب  تسا  لمتشم  نیا  و  ددرگ . باتک  نیا 

تسین یتقو  هب  صوصخم  هک  تسا  يراکذا  تلیضف  نایب  رد  لوا : باب 

تسا هعبرا  تاحیبست  تلیضف  رد  لوا : لصف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دوهی  زا  یعمج  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
: هک دیسرپ  هک  دوب  نیا  اههلئسم  نآ  هلمج  زا  دندش . ناملسم  دندینـش  باوج  نوچ  و  دومن ، لاؤس  دنچ  ياهلئـسم  زا  ناشیا  ملعا  و  دندمآ ،

انب ار  هبعک  هناخ  هک  یماگنه  رد  دومن  رایتخا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  ار  اهنآ  یلاعت  قح  هک  یتاملک  زا  هد  ربخ  ارم  دـمحم  اـی 
دراد باوث  هچ  هک : دیـسرپ  يدوهی  ربکأ . هللا  هللا و  الا  هلا  ـال  دـمحلا هللا و  هللا و  ناحبـس  دوب : تاـملک  نیا  یلب ؛ هک : دومرف  ترـضح  درک .
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سپ دناشرع . ریز  رد  هچنآ  دنیوگیم  حیبست  وا  اب  دیوگیم  هللاناحبس  هدنب  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  دیوگب ؟ ار  تاملک  نیا  هک  یـسک 
، دیامرفیم تمارک  وا  هب  ار  ایند  میعن  یلاعت  قح  دیوگیم  هللادمحلا  نوچ  و  دننکیم . اطع  ار  اهنآ  حیبست  باوث  ربارب  هد  حیبست  هدـنیوگ  هب 
و دـنیوگیم ، ار  هملک  نیا  دـنوشیم  تشهب  لـخاد  تشهب  لـها  نوـچ  هک  تسا  ياهملک  نیا  و  ترخآ . میعن  هب  ار  نآ  دـنکیم  لـصو  و 

یلاعت قح  هچنانچ  تسا ؛ نآ  يازج  تشهب  سپ  هللا ؛  الا  هلا  اما ال  و  نخـس . نیا  ریغب  دوشیم  عطقنم  همه  دناهتفگیم  ایند  رد  هک  ینانخس 
. دمحم يا  ییوگیم  تسار  تفگ : يدوهی  تشهب . رگم  هللا  الا  هلا  يازج ال  تسین  ینعی : ناسحالا . الا  ناسحالا  ءازج  له  هک : دـیامرفیم 
رد یتخرد  وا  يارب  یلاعت  قح  دیوگیم  هللاناحبس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
وا يارب  یتخرد  دیوگیم  هللا  هلا  هلا  هک ال  یـسک  و  دراکیم ؛ وا  يارب  یتخرد  دیوگیم  دـمحلا هللا  هک  یـسک  و  دـیامنیم ؛  سرغ  تشهب 
رد اـم  سپ  هک : درک  ضرع  ترـضح  هب  شیرق  زا  یـصخش  دـیامنیم . سرغ  وا  يارب  یتخرد  دـیوگیم  ربکأ  هللا  هک  یـسک  و  دراـکیم ؛
هک اریز  دنازوسب  ار  ناتخرد  نآ  هک  دیتسرفب  یشتآ  هک  نیا  زا  دیزیهرپب  نکیلو  یلب ؛ هک : دومرف  ترـضح  میراد . يرایـسب  تخرد  تشهب 

ترـضح زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ار . دوخ  ياهلمع  دینکم  لطاب  و  ار ، لوسر  ادخ و  دییامن  تعاطا  نانمؤم  هورگ  يا  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح 
اینغا هللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  ارقف  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما 

هک دنراد  لام  ناشیا  و  تسین ؛ ار  ام  دننک و  جح  نآ  هب  هک  تسه  یلام  ار  ناشیا  و  میرادن ؛ ام  دننک و  دازآ  هدنب  نآ  هب  هک  تسه  یلام  ار 
هک ره  هک : دومرف  ترـضح  میرادن . ام  دننک و  داهج  ادخ  هار  رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  دنراد  لام  ناشیا  و  میرادـن ؛ ام  دـننک و  قدـصت  نآ  هب 

ندرب دوخ  اب  رتش  دص  زا  تسا  رتهب  دیوگب  هللاناحبـس  هبترم  دص  هک  ره  و  ندرک ؛ دازآ  هدنب  دص  زا  تسا  رتهب  دیوگب  ربکأ  هللا  هبترم  دص 
ار مدرم  هدرک ، ماجل  نیز و  هک  بسا  دص  زا  تسا  رتهب  دـیوگب  هللادـمحلا  هبترم  دـص  هک  ره  و  ادـخ ؛ يارب  زا  ار  اهنآ  دنـشکب  هک  جـح  هب 
زا هدایز  هک  یسک  رگم  دشابن  رتهب  شلمع  زور  نآ  در  وا  زا  یسک  دیوگب  هللا  الا  هلا  هبترم ال  دص  هک  ره  و  دنتسرف ؛ داهج  هب  دننک و  راوس 

: هک دنتفگ  دندمآ و  ترضح  تمدخ  هب  ارقف  دندروآ . اج  هب  ار  لامعا  نیا  زین  ناشیا  دیـسر  اینغا  هب  ربخ  نیا  نوچ  سپ  دیوگب . هبترم  دص 
ماما ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دیامرف . اطع  دهاوخیم  هک  ره  هب  تسادخ ؛ لضف  نیا  هک : دومرف  ترـضح  دندرک . زین  ار  اهراک  نیا  اینغا 

هللادمحلا هبترم  دص  ربکأ و  هللا  هبترم  دص  هک  ینمؤم  ره  هک  تسا  هدرک  بجاو  دوخ  رب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  اضر 
ینجوز مهللا  دیوگب : سپ  دتسرفب ، دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص  و  دیوگب ، هللا  الا  هلا  هبترم ال  دص  هللا و  ناحبس  هبترم  دص  و 

نیا زا  سپ ، دـشاب . هیروح  نآ  رهم  هملک  دـصناپ  نیا  و  دـیامرفیم ، تمارک  وا  هب  تشهب  رد  ياهیروح  یلاـعت  قح  هتبلا  نیعلا ، روـحلا  نم 
ربتعم دنس  هب  و  دنادرگ . تنس  مهرد  دصناپ  ار  هنمؤم  نانز  رهَم  هک : دومرف  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  یلاعت  قح  تهج 

زا ربتعم  دنس  هب  و  تسین . هملک  ود  نیا  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  زیچ  چیه  هک  ار ، ربکأ  هللا  هللا و  الا  هلا  دییوگب ال  رایسب  هک : تسا  لوقنم  رگید 
هللا و  ار ، لامعا  نازیم  دنک  رپ  هللادمحلا  و  تسا ، لامعا  نازیم  فصن  هللاناحبس  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

هللاناحبس و دییوگب  رایسب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دنک . رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نیبام  ربکا 
بقع ور و  شیپ  زا  هک  میظع  ياهباوث  تاریخ و  اب  تمایق  زور  رد  دنیآیم  تاملک  نیا  هک  یتسرد  هب  ربکأ . هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال 

: هک تسا  هدومرف  یلاعت  قح  و  اهنآ .) عفن  دنامیم  یقاب  یمدآ  يارب  زا  هک  ياهتسیاش  روما  ینعی   ) تاحلاص تایقاب  دنیاهنیا  و  دنراد . دوخ 
تـسا لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ایند .).) یناگدنز  ياهعاتم  زا   ) تسا رتهدـنیاپ  رتهب و  تاحلاص  تایقاب 

. دیزاس ایهم  دینک و  ذخا  اهرپس  دوخ  يارب  هک : دندومرف  هدومن ، تافتلا  دوخ  باحصا  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک :
يارب زا  نکیلو  هن ؛ هک : دومرف  درک ؟ دیابیم  ایهم  ناشیا  ررض  عفد  يارب  زا  رپس  هک  تسا  هدروآ  ور  ام  هب  ینمشد  رگم  هک : دنتفگ  هباحص 

هیلع رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ربکأ . هللا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  هللادـمحلا و  هللا و  ناحبـس  دـییوگب : دوخ  زا  منهج  شتآ  عفد 
ینابز ار  غرم  نآ  هک  دیامرف  قلخ  یغرم  حیبست ، نآ  زا  یلاعت  قح  بجعت ، يور  زا  هن  هللاناحبـس  دـیوگب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا 

. ربکأ هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  تسا  نینچمه  و  تمایق . زور  ات  دنک  یهلا  حیبست  ناحبَسُم  هکئالم  نایم  رد  و  دشاب ، هدوب 
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نآ عاونا  باوث  تسا و  لیلهت  باوث  رد  میود : لصف 

اهنامـسآ و رگا  هک : دومرف  باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
هب و  دـنکیم . یتدایز  اهنآ  رب  هملک  نیا  دـشاب ، رگید  هفک  رد  هللا  الا  هلا  دـشاب و ال  وزارت  هفک  کی  رد  هناگتفه  ياهنیمز  اـهنآ و  ناـنکاس 

ياههدرم دینک  نیقلت  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس 
رد هک  یسک  هللا  لوسر  ای  هک : دنتفگ  هباحص  دنکشیم . مهرد  دنکیم و  بارخ  ار  ناهانگ  هک  هللا ، الا  هلا  ندنک ال  ناج  تقو  رد  ار  دوخ 
الا هلا  هک ال  یتسرد  هب  دوشیم . ناهانگ  ندش  فرطرب  نتسکش و  مهرد  ثعاب  رتشیب  نیا  هک : دومرف  ترضح  تسا ؟ نوچ  دیوگب  تحص 

تمایق رد  دمحم  ای  تفگ : نم  هب  لیئربج  هک  یتسرد  هب  و  ندـش . ثوعبم  ماگنه  رد  ندرم و  دزن  تایح و  لاح  رد  تسا  نمؤم  سنوم  هللا 
ثوعبم هایسور  یعمج  و  ربکأ ؛ هللا  هللا و  الا  هلا  ال  دنیوگیم : دنلب  زاوآ  هب  دنوشیم و  ثوعبم  دیفس  ور  اهربق  زا  هک  دید  یهاوخ  ار  یعمج 

هلا تشهب ال  تمیق  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رگید  دنس  هب  و  هاروُبث . ای  هالیو  ای  دننکیم : دایرف  دنوشیم و 
توقای زا  دـنراکب  تشهب  رد  یتخرد  وا  يارب  دـیوگب ، هللا  الا  هلا  هک ال  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . هللا  الا 

، تخرد نآ  رد  دشاب و  رتوبشوخ  کشم  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  رتنیریـش و  لسع  زا  شاهویم  دشاب و  دیفـس  کشم  رد  شاهشیر  هک  خرس 
. دیآ نوریب  نآ  نایم  زا  هلح  داتفه  دوش  هتفاکش  نوچ  هک  هرکاب  نارتخد  ناتسپ  لکش  هب  دشاب  اههویم 

ره دور و  الاب  هتبلا  هملک  نآ  دـیوگب  هللا  ـالا  هلا  ـال  هک  یناملـسم  هدـنب  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 
ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  و  دریگ . رارق  دسرب  وا  تانسح  هب  نوچ  ات  دیامن  وحم  دسرب  هک  وا  ناهانگ  زا  یهانگ  ره  هب  و  دفاکـشب ، ار  یفقس 
ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  و  تسین . هللا  الا  هلا  تداهـش ال  زا  رتمیظع  شباوث  یلمع  چیه  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما 

هیلع هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . هللا  الا  هلا  نتفگ ال  اهتدابع  نیرتهب  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 
نیا وا  زا  رتشیب  هک  یـسک  رگم  دـشاب ، مدرم  لامعا  نیرتهب  زور  نآ  رد  وا  لمع  دـیوگب  هللا  ـالا  هلا  ـال  هبترم  دـص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 

هب هک  تسه  ياهزادنا  ار  یتدابع  ره  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دشاب . هتفگ  ار  هملک 
بجاو ار  هناگجنپ  ياهزامن  یلاـعت  قح  هچناـنچ  دوش . یهتنم  نآ  هب  هک  تسین  يدـح  ار  نآ  هک  یلاـعت  قح  رکذ  رگم  دوشیم  یهتنم  نآ 

ادا ار  شـضرف  دریگب  ار  ناضمر  هام  هزور  هک  یـسک  نینچمه  و  تسا . هدـیناسر  شدـح  هب  دـیامن  ادا  ار  اهنآ  هک  یـسک  تسا ؛ هدـینادرگ 
یـضار كدنا  هب  نآ  زا  یلاعت  قح  هک  ادخ  دای  رکذ و  ریغب  تسا . هدمآ  لمع  هب  شاهزادنا  دنک  جح  هبترم  کی  هک  یـسک  و  تسا . هدرک 

اریثک ارکذ  هللا  اورکذا  اونماء  نیذلا  اهیأ  ای  دندناوخ : ار  هیآ  نیا  نآ  زا  دعب  تسا . هتخاسن  ررقم  وا  يارب  یتیاهن  ياهزادـنا و  تسا و  هدـشن 
هیزنت حـیبست و  و  رایـسب ، ندرک  دای  ار  ادـخ  دـینک  دای  نانمؤم  هورگ  يا  هک : تسا  نیا  شظفل  رهاظ  همجرت  هک  الیـصأ . هرکب و  هوحبـس  و 

هار هک  وا  اب  درکیم . ادخ  دای  رایـسب  مردـپ  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  تخاسن . ررقم  رکذ  يارب  یتیاهن  سپ  نیـسپ . دادـماب و  رد  ار  وا  دـینک 
ار وا  نتفگ ، نخس  تفگیم  نخس  مدرم  اب  نوچ  و  مدیدیم ، رکذ  لوغشم  ار  وا  مدروخیم  ماعط  وا  اب  نوچ  و  دوب ، رکذ  لوغـشم  متفریم 

عمج ار  ام  حبص  رد  و  دوب . هللا  الا  هلا  رکذ ال  لوغـشم  دوب و  هدیبسچ  شماک  هب  شنابز  هک  مدیدیم  هتـسویپ  و  تشادیمن . زاب  ادخ  دای  زا 
و دناوخب ، نآرق  دناوخ  دناوتیم  نآرق  هک  ره  هک : دومرفیم  و  باتفآ . عولط  ات  میـشاب  ادخ  دای  رکذ و  لوغـشم  هک  درکیم  رما  درکیم و 

دوشیم رایـسب  هناخ  نآ  تکرب  دننکیم  ادخ  دای  دنناوخیم و  نآرق  نآ  رد  هک  ياهناخ  و  دنکب . ادخ  رکذ  دناوخ  دـناوتیمن  نآرق  هک  ره 
ینـشور ار  نیمز  لها  نشور ، ياههراتـس  هچنانچ  ار ، نامـسآ  لها  دـهدیم  ینـشور  هناـخ  نآ  دـننکیم و  يرود  هناـخ  نآ  زا  نیطایـش  و 

هناخ نآ  زا  هکئـالم  تسا و  مک  هناـخ  نآ  تکرب  دـننکیمن  نآ  رد  ادـخ  داـی  دوشیمن و  هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  ياهناـخ  و  دـنهدیم .
نیرتهب هب  مهد  ربخ  ار  امش  ایآ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و  دنشابیم . رضاح  هناخ  نآ  رد  نیطایش  دننکیم و  يرود 

و مهرد ، رانید و  زا  امـش  يارب  زا  دشاب  رتهب  و  دشاب ، رتلوبقم  امـش  دـنوادخ  دزن  ددرگ و  امـش  تاجرد  عفر  بجوم  رتشیب  هک  امـش  لامعا 
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سپ دینک . رایسب  ادخ  دای  هک : دومرف  یلب . دنتفگ : دیوش ؟ هتـشک  دیـشکب و  دینک و  تاقالم  نید  نانمـشد  اب  هک  نیا  زا  امـش  يارب  زا  رتهب 
هک ره  هک : دومرف  تسیک ؟ دجسم  نیا  لها  نیرتهب  هک : دیسرپ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  یـصخش  هک  دومرف 

تمارک وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  یتسرد  هب  سپ  دیامرف ، اطع  ياهدـننک  رکذ  نابز  ادـخ  ار  هک  ره  هک : دومرف  و  دـنک . رتشیب  ادـخ  رکذ 
تـسود ار  وا  ادخ  دنک  دای  رایـسب  ار  ادخ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . هدومرف 

هب و  قاـفن . زا  يرازیب  یکی  و  منهج ، شتآ  زا  يرازیب  یکی  دـسیونب : وا  يارب  تئارب  ود  یلاـعت  قح  دـنک  رایـسب  ادـخ  رکذ  هک  ره  و  دراد .
و دوش . تشهب  لخاد  دـیوگب  صالخا  يور  زا  ار  هللا  الا  هلا  ـال  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دـنس 

نآ زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا . هدرک  مارح  ادخ  هک  زیچ  ره  ندش  بکترم  زا  دوش  عنام  ار  وا  هبیط  هملک  نیا  هک  تسا  نآ  وا  صالخا 
يالاب رب  تمایق  زور  ات  هک  دیامرف  قلخ  یغرم  هملک  نآ  زا  ادخ  بجعت ، هجو  ریغ  رب  دیوگب  هللا  الا  هلا  هک ال  ره  هک : تسا  لوقنم  ترضح 
تسا لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دشاب . وا  زا  شباوث  و  دنک ، ادخ  رکذ  دنز و  لاب  هملک  نآ  هدنیوگ  رس 

دنـس هب  و  دوشیم . تشهب  لخاد  دـشاب  هللا  الا  هلا  شمالک ال  رخآ  هک  ره  هک  یتسرد  هب  هللا . الا  هلا  ـال  ار  دوخ  ياـههدرم  دـینک  نیقلت  هک 
تقو ره  هک : دومن  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  دش  یتشک  لخاد  حون  ترضح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم 

: هک تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  وگب . هللا  الا  هلا  هبترم ال  رازه  یشاب  هتشاد  ندش  قرع  فوخ 
هدحو هللا  الا  هلا  دیوگب ال  هک  وت  تما  زا  یـسک  لاح  اشوخ  دمحم  ای  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  لیئربج 
قحلا هللا  الا  هلا  دیوگب ال  هبترم  دص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  هدحو . هدحو 

هک دشاب  نانچ  و  ددرگ ، وا  يرگناوت  ببس  و  دنادرگ ، لدبم  سنا  هب  ار  وا  ربق  تشحو  و  رقف ، زا  دهد  هانپ  ار  وا  رابج  زیزع  دنوادخ  نیبملا 
هب دـنک  ور  دـناوخب  ار  لیلهت  نیا  هبترم  یـس  زور  ره  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  دـبوک . ار  تشهب  رد 

هدزناپ زور  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـبوکب . ار  تشهب  رد  و  رقف ، یـشیورد و  هب  دـنک  تشپ  و  يرگناوت ،
دوخ تمحر  يور  یلاعت  قح  اقر ، هیدوبع و  هللا  الا  هلا  ال  اقیدصت ، انامیا و  هللا  الا  هلا  ال  اقح ، اقح  هللا  الا  هلا  ال  دناوخب : ار  لیلهت  نیا  هبترم 

مالـسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـنادرگ . تشهب  لخاد  ار  وا  ات  دـباتنرب  فطل  يور  وا  زا  درادـب و  وا  يوس  هب  ار 
رازه رازه  وا  يارب  یلاعت  قح  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نأ  دهشأ  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  هلا  نأ ال  دهـشأ  دیوگب : هک  ره  هک : تسا  لوقنم 

مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دیامن . تبث  وا  يارب  هنـسح  رازه  رازه  ود  رگید : تیاور  هب  و  دـسیونب . هنـسح 
ذختی مل  ادمص  ادحأ  ادحاو  اهلا  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  دناوخب : ار  اعد  نیا  هبترم  هد  زور  ره  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 

و هانگ ، رازه  جنپ  لهچ و  وا  ناهانگ  همان  زا  دنک  وحم  و  هنـسح ، رازه  جنپ  لهچ و  وا  يارب  زا  ُهنأش  یلاعت  قح  دـسیونب  ادـلو ، هبحاص و ال 
رش زا  زور  نآ  رد  وا  يارب  دشاب  يزرح  اعد  نیا  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و  هجرد . رازه  جنپ  لهچ و  وا  يارب  زا  دنادرگ  دنلب 

يزور رد  هک  ره  هک : تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  هب  و  دریگنارف . ار  وا  ياهریبک  هاـنگ  زور  نآ  رد  و  تنطلـس . بحاـص  مدرم  ناـطیش و 
جنپ لهچ و  و  دـیامرف ، وحم  هانگ  رازه  رازه  جـنپ  لهچ و  و  دـسیونب ، هنـسح  رازه  رازه  جـنپ  لهچ و  وا  يارب  یلاعت  قح  دـناوخب  اـعد  نیا 

ياهناخ تشهب  رد  یلاـعت  قح  و  دـشاب ، هدرک  متخ  ار  نآرق  هبترم  هدزاود  زور  نآ  رد  هک  دـشاب  ناـنچ  و  دـنادرگ ، دـنلب  هجرد  رازه  رازه 
. دیامرف انب  وا  يارب 

تسا حیبست  تلیضف  رد  میس : لصف 

هللا ناحبـس  هبترم  دـص  هک  یـسک  هک : دومن  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  بوقعی  نب  سنوـی  زا  ربـتعم  دنـس  هب 
زا حیحص  دنـس  هب  و  یلب . هک : دومرف  تسا ؟ هدرک  هدومن ، ریثک  رکذ  هب  رما  هک  نیا  رد  ادخ  هدومرف  هب  لمع  هدرک و  رایـسب  رکذ  وا  دیوگب 

تبث وا  يارب  زا  هنسح  رازه  هس  یلاعت  قح  هدمحب  میظعلا و  هللا  ناحبس  هدمحب ، هللا و  ناحبس  دیوگب : هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ 
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هک دـیامن  قـلخ  وا  يارب  زا  تشهب  رد  یغرم  و  دـنادرگ ، عـفترم  وا  يارب  زا  هجرد  رازه  هس  و  دـیامن ، وـحم  وا  زا  هاـنگ  رازه  هس  و  دـیامن ،
دیوگیم هللاناحبـس  هدـنب  نوچ  هک : دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دـشاب . وا  زا  شحیبست  باوث  دـنک و  یهلا  حـیبست 

ناحبس دیوگب : هبترم  یس  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دنتسرفیم . تاولص  وا  رب  هکئالم  عیمج 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و  ار . تشهب  رد  دبوکب  و  رقف ، زا  دنک  تشپ  و  يرگناوت ، هب  دنک  ور  میظعلا ، هللا  ناحبـس  هدمحب ، هللا و 

وحم وا  زا  هاـنگ  رازه  رازه  و  دـسیونب ، هنـسح  رازه  رازه  وا  يارب  یلاـعت  دزیا  هدـمحب ، هللا و  ناحبـس  دـیوگب  هک  ره  هک : تسا  لوـقنم  هلآ 
شناهانگ ادخ  دیامن  رافغتـسا  هک  ره  و  دنادرگ . هدایز  ار  شباوث  ادخ  دیوگ  هدایز  هک  ره  و  دنک . دنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  رازه  و  دیامن ،

قح دـیوگب  هللاناحبـس  هبترم  یـس  زور  ره  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دزرماـیب . ار 
هللا تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  نومضم  نیمه  رگید ، دنس  هب  و  دشاب . رقف  اهنآ  رتلهس  هک  ار  الب  زا  عون  داتفه  دیامن  عفد  وا  زا  یلاعت 

رد ار  وا  دومن  قلخ  ار  يوبن  سدـقم  رون  نوچ  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  هب  و  تسا . لوقنم  هیلع 
باجح رد  و  یلعـألا . یبر  ناحبـس  دـنتفگیم : حـیبست  نیا  ترـضح  نآ  اـجنآ  رد  و  دـینادرگ ، نکاـس  لاـس  رازه  هدزاود  هردـُقلاباجح 
حیبست نیا  دندوب و  نکاس  لاس  رازه  هن  هنملاباجح  رد  و  رـسلا . ملاع  ناحبـس  دنتفگیم : ار  حیبست  نیا  دـندنام و  لاس  رازههدزای  همظعلا 
عیفرلا ناحبـس  دـنتفگیم : ار  حـیبست  نیا  دـندوب و  نکاس  لاس  رازه  هن  همحرلا  باجح  رد  و  وهلی . ـال  مئاـق  وه  نم  ناحبـس  دـنتفگیم . ار 

همارکلا باجح  رد  و  وهـسی . مئاد ال  وه  نم  ناحبـس  دـنتفگیم : ار  حـیبست  نیا  دـندوب و  لاس  رازه  تشه  هداعـسلا  باجح  رد  و  یلعـألا .
: دنتفگیم حیبست  نیا  لاس  رازه  شـش  هلزنملا  باجح  رد  و  رقتفی . ینغ ال  وه  نم  ناحبـس  دندوب : لوغـشم  حیبست  نیا  هب  لاس  رازه  تفه 

باجح رد  و  میظعلا . شرعلا  يذ  ناحبـس  دندومرفیم : حـیبست  نیا  دـندنام و  لاس  رازه  جـنپ  هیادـهلا  باجح  رد  و  میرکلا . میلعلا  ناحبس 
حیبست نیا  دندنام و  لاس  رازه  هس  هعفرلا  باجح  رد  و  نوفصی . امع  هزعلا  بر  ناحبس  حیبست : نیا  اب  دنتشاد  انکـس  لاس  رازه  راهچ  هوبنلا 

هللا و ناحبـس  دـندومنیم : حـیبست  نیا  ار  ادـخ  دـندوب و  لاس  رازه  ود  هبیهلا  باـجح  رد  و  توکلملا . کـلملا و  يذ  ناحبـس  دـنتفگیم :
. هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  دنتشاد : لاغتشا  حیبست  نیا  هب  لاس  رازه  هعافشلا  باجح  رد  و  هدمحب .

دماحم عاونا  تسا و  دیمحت  تلیضف  رد  مراهچ : لصف 

وا دمح  هک : دومرف  تسا ؟ لامعا  نیرتهب  ادخ  دزن  لمع  مادک  هک : دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب 
هدرک ادا  ار  ادخ  ياهتمعن  عیمج  رکش  هللادمحلا ، دیوگب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و  ندرک .

ادخ ار  هک  ره  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا .
شیپ يراوشد  راک  ای  دهد  يور  یهودنا  ار  هک  ره  و  دنک . رافغتسا  دسرب  رید  وا  يزور  هک  ره  و  دنکب . یهلا  دمح  دیامرف  تمارک  یتمعن 

ترـضح نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  هللااـب . ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  دـیوگب : دـیآ 
نوچ و  تاحلاصلا ؛  متت  هتمعنب  يذلا  هللادمحلا  هک : دومرفیم  دوب ، رورس  بجوم  هک  دادیم  ور  يرما  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر 

تـسا لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  لاح . لک  یلع  هللادمحلا  هک : دومرفیم  دوب  ملا  ثروم  هک  دادیم  ور  يرما 
: هک دمح  نیا  هب  ندب  ياهگر  ددـع  هب  هبترم  تصـش  دصیـس و  دـندرکیم  یهلا  دـمح  زور  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک :

ینیبب ار  یـسک  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  لاح . لک  یلع  اریثک  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا 
ءاش ول  و  هب ، كالتبا  امم  ینافاع  يذلا  هللادمحلا  دونـشن : وا  هک  ناوخب  هتـسهآ  ار  دـیمحت  نیا  هبترم  هس  تسا ، هدـیدرگ  التبم  ییالب  هب  هک 
هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دوشن . التبم  الب  نآ  هب  زگره  دناوخب  ار  اعد  نیا  لاح  نیا  رد  هک  ره  هک : دومرف  نیا  زا  دـعب  لعف .
بیغ ام  ادـنوادخ  دـنیوگیم : دـننامیم و  زاب  نتـشون  زا  لامعا  نابتاک  هلهأ ، وه  اـمک  دـمحلا هللا  دـیوگب  هک  ره  هک : تسا  يورم  مالـسلا 
تسا هتفگ  نم  هدنب  هچنآ  هک : دیامرفیم  ناشیا  باوج  رد  یلاعت  قح  مینادیمن . ار  نآ  باوث  يراوازس  وت  هک  ار  يدمح  ینعی  مینادیمن .
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یلع هللادمحلا  دیوگب : هبترم  تفه  زور  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . نم  رب  شباوث  دیسیونب و  امش 
. تسا هدرک  ادا  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ياهتمعن  رکش  هنئاک ، یهوأ  تناک ، همعن  لک 

تسا رافغتسا  تلیضف  رد  مجنپ : لصف 

امش دننکن  اوسر  ات  رافغتسا  هب  دینادرگ  رطعم  وبشوخ و  ار  دوخ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دنکیم . دایز  ار  يزور  رافغتـسا  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  ناهانگ . دب  ياهوب  ار 

رافغتسا ياهدنب  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . رافغتـسا  اهاعد  نیرتهب  هک : تسا  لوقنم  هلآ 
: هک تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و  دهدیم . رون  دشخردیم و  دوریم  الاب  هک  شلمع  هفیحـص  دنک  رایـسب 
: هک تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسین . رابج  ربکتم و  وا  هیلا ، بوتأ  هللا و  رفغتـسأ  دیوگب : هک  ره 

. تسا تادابع  نیرتهب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  ندرک و  رافغتسا 
دنچره دنتسشنیم  هک  یسلجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

: هک تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  دندرکیمن . رافغتـسا  هبترم  جنپ  تسیب و  ات  دنتـساخیمنرب  دنتـسشنیم  یکدنا  هک 
دنـس هب  و  هللا . یلا  بوتأ  و  هک : دندومرفیم  هبترم  داتفه  هللا و  رفغتـسأ  هک : دندومرفیم  هبترم  داتفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
نیا رگا  سپ  دـنهدیم . تلهم  ار  وا  تعاس  تفه  دـنکیم  یهاـنگ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم 

ترضح زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  یهلا . بوتأ  مویقلا و  یحلا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  رفغتسأ  دنسیونیمن : وا  رب  دناوخ  هبترم  هس  ار  رافغتـسا 
رد هک  ياهدنب  رد  تسین  يریخ  و  دزرمایب . ار  وا  هانگ  دصتفه  یلاعت  قح  هللا ، رفغتسأ  دیوگب  هبترم  دص  يزور  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 
رد هک  ینمؤـم  ره  هـک : تـسا  لوـقنم  هـیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هـب  و  دـنکب . هاـنگ  دـصتفه  يزور 

، ضرألا تاومسلا و  عیدب  مویقلا ، یحلا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  رفغتسأ  دیوگب : ینامیـشپ  تمادن و  اب  دنکب و  هریبک  هانگ  لهچ  يزورهنابش 
يربخ و  دزرمایب . ار  شناهانگ  نآ  یلاعت  قح  هتبلا  یلع ، بوتی  نأ  دـمحم و  لاء  دـمحم و  یلع  یلـصی  نأ  هلئـسأ  و  مارکـالا ، لـالجلااذ و 

ترـضح هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  دنکب . هریبک  هانگ  لهچ  زا  هدایز  يزورهنابـش  رد  هک  ياهدـنب  رد  تسین 
رداـص زگره  ترـضح  نآ  زا  یهاـنگ  هک  نآ  اـب  دـندرکیم ، رافغتـسا  هبوت و  هبترم  دـص  یبـش  زور و  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

. دشیمن

تسا هقرفتم  راکذا  تلیضف  رد  مشش : لصف 

زا یفوخ  ار  وا  هک  یسک  زا  مراد  بجع  هک : دومرف  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب 
هک یتعامج  نآ  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  اریز  لیکولا . معن  هللا و  انبـسح  هک : دربیمن  هملک  نیا  هب  هانپ  ارچ  دشاب ، نآ  ریغ  ای  ینمـشد 
وا یمغ  هک  یسک  زا  مراد  بجع  و  يدب . دیـسرن  ناشیا  هب  و  رایـسب ، لضف  ادخ و  بناج  زا  میظع  یتمعن  اب  دنتـشگرب  دنتفگ ، ار  هملک  نیا 

تنک ینا  کناحبـس  تنأ ؛ الا  هلا  ال  هک : تفگیم  یهام  مکـش  رد  سنوی  ترـضح  هک  هملک  نیا  هب  دربیمن  هانپ  ارچ  دوشیم ، ضراع  ار 
و مغ ، زا  میداد  تاـجن  ار  وا  میدرک و  باجتـسم  ار  سنوی  ياـعد  اـم  سپ  هک : دـیامرفیم  نیا  زا  دـعب  یلاـعت  قح  هک  اریز  نیملاـظلا . نم 

هانپ ارچ  وا ، اب  دنشاب  رکم  ماقم  رد  نانمشد  هک  یسک  زا  مراد  بجع  و  ار . نانمؤم  میهدیم  تاجن  نینچمه  میداد ) تاجن  ار  وا  هک  نانچ  )
ار هملک  نیا  نوعرف  لآ  نمؤم  نوچ  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  اریز  دابعلاب . ریصب  هللا  نا  هللا ؛ یلا  يرمأ  ضوفأ  هک : هیآ  نیا  هب  دربیمن 

عاتم لام و  هدارا  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  و  دندوب . هدرک  وا  هب  تبـسن  رکم  هچنآ  ياهیدـب  زا  تشاد  هاگن  درک و  ظفح  ار  وا  ادـخ  تفگ 
رفاک ردارب  هب  نمؤم  ردارب  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  اریز  هللااب . الا  هوق  هللا و ال  ءاش  ام  هملک : نیا  هب  دربیمن  هانپ  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  ایند 
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دیاـش سپ  تسا . رتمک  وت  زا  مدـنزرف  لاـم و  هک  ینیبیم  نینچ  ارم  رگا  یتفگن ؟ ار  هملک  نیا  يدـش  هک  دوخ  غاـب  لـخاد  ارچ  هک : تفگ 
نآ زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و  دـنکیم . قـالطا  مزج  ماـقم  رد  یلاـعت  قح  ار  دـیاش  و  دـیامرف . اـطع  نم  هب  وت  تشهب  زا  رتـهب  نم  راـگدرورپ 
هنیس هسوسو  زا  دومن  تیاکش  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح 

مل يذـلا  هللادـمحلا  و  تومی . يذـلا ال  یحلا  یلع  تلکوت  ناوخب : ار  تاملک  نیا  ررکم  هک : دومرف  ترـضح  جاـیتحا . ضرق و  يرایـسب  و 
هب درم  نآ  یتقو  كدـنا  زا  دـعب  اریبکت . هربک  لذـلا و  نم  یلو  هل  نکی  مل  کـلملا و  یف  کیرـش  هل  نکی  مل  ادـلو و  ـال  هبحاـص و  ذـختی 
ارم يزور  و  تخاس ، يدُؤم  ارم  ضرق  و  درک ، فرطرب  ارم  هنیـس  هسوسو  یلاـعت  قح  اـعد  نآ  تکرب  هب  تفگ : دـمآ و  ترـضح  تمدـخ 
هب مدآ  ترضح  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  حیحـص  دنـس  هب  و  دینادرگ . خارف 

هملک نیا  مدآ  نوچ  هللااب . الا  هوق  لوح و ال  ال  وگب : مدآ  ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ار . هودنا  رطاخ و  هسوسو  درک  تیاکـش  یلاعت  قح 
ياـهتمعن هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـش . فرطرب  وا  زا  هودـنا  هسوسو و  تفگ  ار 

هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  دیوگب : رایسب  دنک  يدایز  وا  رب  جایتحا  رقف و  هک  یسک  و  نیملاعلا ؛ بر  هللادمحلا  دیوگب : دوش  رایـسب  وا  رب  یهلا 
مه و اـهنآ  رتـمک  هک  تسه  درد  ود  داـتفه و  زا  افـش  نآ  رد  و  تشهب ، ياـهجنگ  زا  تسا  یجنگ  هملک  نیا  هک  یتـسرد  هب  میظعلا . یلعلا 

هللا یلص  لوسر  ترـضح  هب  یلاعت  قح  جارعم  بش  رد  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  تسا . هودنا 
هب و  کیلا . الا  کنم  أجلم  هللااب و ال  الا  هوق  لوح و ال  ال  دوخ : شرع  ياههنیزخ  زا  هملک  ود  منکیم  اطع  وت  هب  هک : دومن  یحو  هلآ  هیلع و 
هک تسا  درد  هن  دون و  زا  افش  بجوم  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  نتفگ ال  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 
هوق لوح و ال  ال  دیوگب : دوش  ضراع  یهودنا  ار  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  تسا . هودنا  مغ و  اهنآ  رتلهس 
نیا هک  دومن  تیصو  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک : تفگ  رذوبا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا 
هللااب الا  هوق  لوح و ال  هبترم ال  دص  زور  ره  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  میوگب . رایسب  ار  هملک 

تسا لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  دشاب . هودنا  مه و  اهنآ  رتلهس  هک  دیامن  عفد  ار  الب  زا  عون  داتفه  وا  زا  یلاعت  قح  دیوگب 
دنـس هب  و  دوش . باجتـسم  وا  ياعد  هتبلا  هللااب ، الا  هوق  لوح و ال  هللا ال  ءاش  اـم  نتفگ  هب  ار  دوخ  ياـعد  دـنک  متخ  دـنک و  اـعد  هک  ره  هک :

وا زا  دـنادرگب  یلاعت  قح  هللااب ، الا  هوق  لوح و ال  هللا ال  ءاـش  اـم  دـیوگب  هبترم  داـتفه  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم 
ترـضح نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و  دوش . كاله  یگناوید  ببـس  هب  دوش و  هناوید  هک  دـشاب  نآ  اهنآ  رتمک  هک  ار  الب  عاونا  زا  عون  داتفه 

، نیمحارلا محرأ  ای  دیوگیم : تبون  تفه  ياهدنب  نوچ  دراد . مان  لیعامسا  لوا ؛  نامسآ  هب  لکوم  تسه  یکلم  ار  ادخ  هک : تسا  لوقنم 
لوقنم ترضح  نآ  زا  حیحص  دنس  هب  و  دنک . اطع  ات  بلطب  يراد  هک  تجاح  ره  دینش . ار  وت  يادص  نیمحرلا  محرأ  هک : دیوگ  کلم  نآ 

بر ای  هبترم  هد  رگا  نینچمه  و  يراد ؟ تجاح  هچ  کیبل ! هک : دـیامرف  باطخ  وا  هب  یلاعت  قح  هللا ، اـی  دـیوگب  هبترم  هد  هک  ره  هک : تسا 
. ار وا  دننک  باطخ  نیمه  دیوگب 

باطخ وا  هب  دـنک ، افو  وا  سفن  کـی  هک  ردـق  نآ  هللا  یبر  اـی  دـیوگب : هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  دنـس  هب  اـضیا  و 
وا رب  مردـپ  دـش . راـمیب  مردـپ  نادـنزرف  زا  یـضعب  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  وگب . ار  دوخ  تجاـح  کـیبل ! هک : یلاـعت  قح  دـیامرف 

ملاـع راـگدرورپ  هک  نآ  رگم  دـیوگیمن  ار  هملک  نیا  هبترم  هد  ناـنمؤم  زا  کـی  چـیه  هـک  هللا ، اـی  وـگب  هـبترم  هد  هـک : دوـمرف  تشذـگ ،
دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  نک . لاؤس  ار  دوخ  تجاح  نم ! هدنب  يا  کیبل  هک : دیامرفیم 

زا ربتعم  دنـس  هب  و  میحر . ای  فوؤر  ای  وگب : رایـسب  يوش  راتفرگ  ییتخـس  یتدش و  هب  هاگره  هک : دومرف  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مردپ  هک :
:؟ ار یهلا  مظعا  مسا  منک  میلعت  وت  هب  هک  یهاوخیم  هک : دومرف  دوخ  باحصا  زا  یضعب  هب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هک تجاح  ره  نک و  هلبق  هب  ور  سپ  ار . ردـقلا  هلیل  یف  هاـنلزنأ  اـنا  هروس  و  یـسرکلا ، هیآ  دـحأ و  هللا  وه  لـق  هروس  دـمح و  هروس  ناوخب 

تیاور هب  و  مویق . ای  یح  ای  تسادخ  ربکا  مسا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  بلطب . ادـخ  زا  يراد 
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كدـحو هللا . ای  هللا  ای  هللا  ای  مظعا : مسا  رب  تسا  لمتـشم  اـعد  نیا  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  رگید 
و ماری . يذـلا ال  زعلا  وذ  و  ماظعلا ، ءامـسألاوذ  مارکالا و  لالجلاوذ و  ضرألا . تاومـسلا و  عیدـب  نانملا . تنأ  کل . کیرـش  كدـحو ال 

يراد هک  یتجاح  ره  اعد  نیا  ندـناوخ  زا  دـعب  نیعمجأ . هلاء  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  میحرلا . نمحرلا  وه  الا  هلا  ـال  دـحاو . هلا  مکهلا 
: تفگ دـمآ و  نم  باوخ  هب  یـصخش  مدوب ، هدـیباوخ  هکم  رد  یبـش  تفگ : هک  تسا  يورم  راـمع  نب  نیکـس  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  بلطب .
دز ادص  ارم  رگیدراب  زاب  سپ  متفر . باوخ  هب  مدش و  رادیب  دناوخیم . بابرألا  بر  مظعا  مسا  هب  بازیم  ریز  ار  ادـخ  یـصخش  هک  زیخرب 

مظعا مسا  هب  ار  ادخ  رفعج  نب  یسوم  هک  زیخرب  هک : دز  ادص  ارم  میـس  هبترم  و  متفر . باوخ  هب  زاب  مدش و  رادیب  تفگ . ار  نخـس  نامه  و 
رب دوخ  هماج  هک  مدید  ار  یصخش  مدمآ ، رجح  دزن  هب  نوچ  و  مدرک . لسغ  متساخرب و  هک : دیوگیم  نیکـس  بازیم . تحت  رد  دناوخیم 
هـس مویق  ای  یح  ای  هبترم ؛ هس  سودق  ای  رون  ای  دـندناوخیم : اعد  نیا  متـسشن . ترـضح  نآ  رـس  تشپ  رد  تسا . هدجـس  رد  هدـیچیپ و  رس 

؛ هبترم هس  تنأ  الا  هلا  ـالب  کلئـسأ  هبترم ؛ هس  تنأ  ـالا  هلا  ـال  یح  اـی  هبترم ؛ هس  یح  ـال  نیح  یح  اـی  هبترم ؛ هس  تومی  ـال  یح  اـی  هبترم ؛
هـس نیبملا  زیزعلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  کمـساب  کلئـسأ  هبترم ؛ هس  تنأ  الا  هلا  ای ال  کلئـسأ  هبترم : هس  تنأ  الا  هلا  ـال  نأـب  کلئـسأ 
هللا یلص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  مدرک . ظفح  نم  ات  دندناوخ  ار  اعد  نیا  ررکم  ترضح  نآ  هک : تفگ  نیکـس  هبترم .

ار وا  هکئـالم  سپ  اـیند ، رد  اـما  ترخآ . اـیند و  رد  میوا  نماـض  نم  دـناوخب  ار  تاـملک  نیا  هک  ینمؤـم  ره  هک : تسا  لوـقنم  هلآ  هیلع و 
نیا اعد  و  دیامرف . تمارک  وا  هب  تشهب  رد  ياهناخ  ياهملک  ره  ددـع  هب  یلاعت  قح  سپ  ترخآ ، رد  اما  و  ندرم . ماگنه  رد  دـنهد  تراشب 

. نیمکاحلا مکحأ  ای  و  نیمحارلا ، محرأ  ای  و  نیبساحلا ، عرسأ  ای  و  نیرظانلا ، رصبأ  ای  و  نیعماسلا ، عمسأ  ای  تسا :

دندنچ یتقو  صوصخم  هک  يراکذا  نایب  رد  میود : باب 

دناوخ دیاب  ماش  حبص و  رد  هک  يراکذا  تسا و  ماش  زامن  حبص و  زامن  بیقعت  رد  لوا : لصف 

اب نکم و  تکرح  دوخ  ياج  زا  يوش  غراف  ماش  زاـمن  زا  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
زا دعب  وگب  هبترم  دص  نینچمه  و  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  ییوگب : هبترم  دص  ات  وگم  نخس  یـسک 

هدروخ اهنآ  رتمک  هک  ار  الب  عاونا  زا  عون  دص  دنک  عفد  وا  زا  یلاعت  قح  دناوخب  ار  نیا  تقو  ود  نیا  رد  هک  ره  هک  یتسرد  هب  حبـص . زامن 
ار تاملک  نیا  هبترم  دـص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  و  دـشاب . ناـهاشداپ  رـش  ناطیـش و  رـش  یـسیپ و  و 

نیا رد  مظعا  مسا  هک  یتـسرد  هب  و  مشچ . يدیفـس  هب  مشچ  یهایـس  زا  تسا  رتـکیدزن  یهلا  مظعا  مـسا  هـب  حبـص ، زاـمن  زا  دـعب  دـناوخب 
حبص و زامن  زا  دعب  ار  تاملک  نیا  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  نیدنچ  هب  و  تسا . لخاد  تاملک 

رگا و  دشاب . هروخ  یگناوید و  یـسیپ و  جنلوق و  شرتمک  هک  دنک  عفد  ار  الب  زا  عون  داتفه  وا  زا  یلاعت  قح  دـناوخب  هبترم  تفه  ماش  زامن 
دنس هب  و  باوث . نیمه  اب  تسا  هدش  عقاو  هبترم  هس  رگید ، تیاور  رد  و  دنیامن . تبث  ادَعُس  همان  رد  دننک و  وحم  دشاب  ایقشا  همان  رد  شمان 
هوق لوح و ال  ال  ناک . هللا  ءاش  ام  دیوگب : حبص  زامن  زا  دعب  هبترم  دص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 
هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و  دشاب . وا  هورکم  هک  ار  يرما  دنیبن  زور  نآ  رد  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا 

. هل کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  ال  دـناوخب : ار  لیلهت  نیا  هبترم  هد  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 
وا ناهانگ  هرافک  ریدـق ، ءیـش  لک  یلع  وه  و  ریخلا . هدـیب  تومی . یح ال  وه  و  ییحی . تیمی و  تیمی و  ییحی و  دـمحلا . هل  کـلملا و  هل 

تیاور رد  و  دشاب . هدرک  ار  وا  لثم  هک  یـسک  رگم  وا  لمع  زا  رتهب  هب  ياهدنب  دنکن  تاقالم  ار  ادخ  رگید : تیاور  هب  و  زور . نآ  رد  دشاب 
تازمه نم  میلعلا  عیمـسلا  هللااب  ذوعأ  دنیوگب : هبترم  هد  دنناوخب و  هبترم  هد  ار  لیلهت  نیا  هک  تسا  هبجاو  تنـس  هک : تسا  هدش  دراو  رگید 

، نک اضق  ینک  شومارف  تقو  ود  نیا  رد  ار  رکذ  ود  نیا  رگا  هک : دومرف  و  میلعلا . عیمسلا  وه  هللا  نا  نورضحی . نأ  هللااب  ذوعأ  و  نیطایـشلا ،
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. ینکیم اضق  ار  زامن  هک  نانچ 

رد هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . رایسب  رکذ  ود  نیا  تلیضف  رد  ثیداحا  و 
تبون جنپ  یـس و  و  دتـسرفب ، دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هبترم  هد  و  تشذـگ ، هک  دـیوگب  ار  لیلهت  نآ  هبترم  هد  حبـص  عولط  تقو 
نیمه رگا  و  دنسیونن . نالفاغ  زا  حابـص  نآ  رد  ار  وا  دیوگب ، دمحلا هللا  تبون  جنپ  یـس و  و  هللا ، الا  هلا  تبون ال  جنپ  یـس و  و  هللا ، ناحبس 

رد هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دنـسیونن . نالفاغ  زا  بش  نآ  رد  ار  وا  دیوگب  ماش  رد  ار  راکذا 
مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دشاب . هدرک  دازآ  هدنب  دص  هک  دشاب  نانچ  دیوگب ، ربکأ  هللا  هبترم  دص  ماش  تقو 

دازآ هدنب  دص  باوث  یلاعت  قح  باتفآ ، نتفر  ورف  زا  شیپ  باتفآ و  ندمآرب  زا  شیپ  دـیوگب  ربکأ  هللا  هبترم  دـص  هک  ره  هک : تسا  لوقنم 
رد هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  دسیونب . شلمع  همان  رد  ندرک 

یکی رگا  هک  نکاس . رگید  گر  داتشه  دص و  تسا و  كرحتم  اهنآ  زا  گر  داتشه  دص و  هک  تسه  گر  تصـش  دصیـس و  مدآ  دنزرف 
هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اذـهل  دربیمن . باوخ  ار  وا  دوش ، كرحتم  نکاس  ياهگر  زا  یکی  ای  دوش ، نکاس  كرحتم  ياـهگر  زا 

نآ زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  لاح . لـک  یلع  اریثک  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  دـنتفگیم : هبترم  تصـش  دصیـس و  ماـش  حبـص و  ره  رد  هلآ 
و تسا . هدرک  ادا  ار  زور  نآ  رکـش  هک  قیقحت  هب  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا  دیوگب  هبترم  راهچ  حبـص  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترـضح 

لوقنم مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . هدرک  ادا  ار  بش  نآ  رکش  دیوگب ، هبترم  راهچ  ماش  رد  رگا  نینچمه 
: هک دندومرف  دنداتسیا و  ترضح  تشکیم . تخرد  ار  دوخ  غاب  هک  دنتشذگ  یصخش  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا 

دومرف یلب . تفگ : دـشاب ؟ یترقاب  رتوکین و  رتسردوز و  شاهویم  رتتباث و  شلـصا  هک  ینتـشک  تخرد  رب  منک  تلـالد  ار  وت  یهاوخیم 
رد تخرد  هد  یحیبست  ره  ددـع  هب  یلاعت  قح  هک  نآ  ات  ربکأ  هللا  هللا و  الا  هلا  دـمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبـس  وگب : ماـش  حبـص و  ره  رد  هک :

هللااب تحبـصأ  ناوخب : اعد  نیا  حبـص  رد  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  اـههویم . عاونا  زا  دـیامرف  تمارک  وت  هب  تشهب 
ذوعأ و  مهبئاغ . مهدهاش و  مهتینالع و  مهرسب و  تنماء  مهتنـس . ءایـصوألا و  نید  و  هتنـس ، یلع و  نید  و  هتنـس ، دمحم و  نید  یلع  انمؤم 

لوح و ال هیلا و ال  اوبغر  ام  یف  هللا  یلا  بغرأ  و  هیلع . هللا  تاولص  ءایصوألا  یلع و  هلاء و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنم  ذاعتـسا  امم  هللااب 
تیضر دیوگب : تبون  هس  ماش  حبص و  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  هللااب . الا  هوق 

قح رب  هتبلا  همئأ  هدـلو  نم  ءایـصوألاب  و  اماما ، یلعب  و  اغالب ، ناءرقلاب  و  ایبن ، هلاء  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  و  اـنید ، مالـسالاب  و  اـبر ، هللااـب 
: هک تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دنادرگ . یـضار  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  مزال  یلاعت 

نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  و  الیـصأ ، هرکب و  هللا  ناحبـس  و  اریبک ، ربکأ  هللا  ربکأ  هللا  دـناوخب : اـعد  نیا  باـتفآ  عولط  زا  لـبق  هک  ياهدـنب  ره 
هب نوچ  درب . نامسآ  هب  دریگب و  دوخ  لاب  نایم  رد  ار  اعد  نیا  دیامن و  تردابم  یکلم  هلاء  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  هل . کیرـش  ال  اریثک ؛

ملکت تاـملک  نیا  هب  ناـنمؤم  زا  یـصخش  هک : دـیوگ  باوج  رد  يراد ؟ دوخ  اـب  زیچ  هچ  هک : دـنیوگ  وا  هب  هکئـالم  دـیآرد  لوا  نامـسآ 
ار وا  ناهانگ  و  تسا ، هدناوخ  ار  تاملک  نیا  هک  ار  یـسک  نآ  دنک  محر  ادخ  هک : دنیوگ  هکئالم  دـناوخب . ناشیا  رب  ار  تاملک  و  هدومن .

يارب زین  شرع  هلَمَح  نینچمه  و  دننک . اعد  نیمه  دیوگ  باوج  نوچ  و  دننک ، لاؤس  وا  زا  هکئالم  درذگ  هک  ینامسآ  ره  هب  سپ  دزرمایب .
دنـس هب  و  دـیامن . تبث  تسا ، تبثم  اجنآ  رد  نانمؤم  صلاخ  لامعا  هک  زونُک  ناوید  رد  دربب و  ار  تاـملک  نآ  کـلم  نآ  و  دـننک . اـعد  وا 
نأش رد  یلاعت  قح  هچنآ  ریـسفت  زا  دومن  لاؤس  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  یلاـمث  هزمحوبا  زا  یلاـع 

هبترم هـس  درکیم  حبـص  نوـچ  هـک : دوـمرف  ترـضح  دوـمن . ادا  ماـمت  یفاو و  ار  وا  رماوا  یهلا و  قوـقح  هـک : هدوـمرف  مـیهاربا  ترـضح 
هس ماش  رد  نینچمه  و  ایلو . هنود  نم  ذختأ  اهلا و ال  هللا  عم  وعدأ  ائیـش و ال  هللااب  كرـشأ  تحبـصأ ال  دومحم . یبر  تحبـصأ و  تفگیم :
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رفعج ماما  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  تفگ . دیابیم  تیـسمأ  اج  ود  ره  رد  تحبـصأ  ياج  هب  دنناوخ  ماش  رد  رگا  و  دومرفیم . هبترم 
كدهشأ ینا  مهللا  دندناوخیم : ار  اعد  نیا  هبترم  هد  ماش  حبص و  ره  رد  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 

یـضرت و یتح  یلع  اهبرکـشلا  کل  دمحلا و  کل  کل . کیرـش  كدـحو ال  کنمف  ایند ، وأ  نید  یف  هیفاع  وأ  همعن  نم  یب  حبـصأ  ام  هنأ 
ام هنأ  دیوگب : نینچ  دناوخ  ماش  رد  رگا  و  هدننک . رکـش  رایـسب  هدنب  ینعی : دومرف ، روکـش  دبع  ار  وا  یلاعت  قح  ببـس  نیا  هب  و  اضرلا . دعب 

تسد رد  قیقع  رتشگنا  حبص  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  همعن . نم  نب  یسمأ 
دـنک و رظن  نیگن  نآ  هب  دـنادرگب و  دوخ  تسد  فک  هب  ار  قیقع  نیگن  دـنک  رظن  يدـحا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  و  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  تسار 

تنماء توغاطلا و  تبجلاب و  ترفک  و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللااب  تنماء  هک : دناوخب  اعد  نیا  سپ  دناوخب ، ردقلا  هلیل  یف  هانلزنأ  انأ  هروس 
نیمز نامـسآ و  ياهالب  عیمج  رـش  زا  زور  نآ  رد  ار  وا  یلاعت  قح  مهرخاء ، مهلوأ و  مهنطاب و  مهرهاظ و  مهتینـالع و  دـمحم و  لاء  رـسب 

دزرمایب ار  وا  ادخ  دیوگب ، رافغتسا  هبترم  داتفه  حبص ، زامن  زا  دعب  هک  ره  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  دیامن . ظفح 
هس ماش  تقو  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دشاب . هدرک  هانگ  رازهداتفه  هچرگا 
نآ رد  يزیچ  چیه  نورهظت ، نیح  ایشع و  ضرألا و  تاومسلا و  یف  دمحلا  هل  و  نوحبـصت ، نیح  نوسمت و  نیح  هللاناحبـس  دیوگب : هبترم 
نآ رد  يزیچ  چیه  دناوخب ، هبترم  هس  حبـص  رد  رگا  نینچمه  و  دوش . عفد  وا  زا  بش  نآ  ياهیدب  رورـش و  عیمج  و  دوشن ، توف  وا  زا  بش 
ره هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ددرگ . رود  وا  زا  زور  نآ  رورـش  عیمج  و  دوشن ، توف  وا  زا  زور 

. دیامرف تمارک  رایـسب  ریخ  وا  هب  یلاعت  قح  هریغ ، ءاشی  ام  لعفی  ءاشی و ال  ام  لعفی  يذلا  دمحلا هللا  دیوگب : هبترم  هس  ماش  زامن  زا  دـعب  هک 
هب نوچ  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاـسر  ترـضح  هک  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب  و 

حبـصأ یبنذ  و  كوفعب ، اریجتـسم  حبـصأ  یملظ  نا  مهللا  مناوخیم : ماش  حبـص و  ره  هک  دـندومن  میلعت  ییاـعد  ارم  هکئـالم  متفر  جارعم 
یقابلا کهجوب  اریجتسم  حبصأ  یلابلا  یهجو  و  كانغب ، اریجتـسم  حبـصأ  يرقف  و  کتزعب ، اریجتـسم  حبـصأ  یلذ  و  کترفغمب ، اریجتـسم 

یلص لوسر  ترضح  تمدخ  هب  یلذُه  هبیش  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ینفی . يذلا ال 
زامن و زا  اهنآ  هب  مدوب  هدرک  تداع  هک  یلامعا  زا  تسا  هدـش  فیعـض  متوق  ماهدـش و  ریپ  نم  هللا  لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 

. هللا لوسر  ای  نم  ربنک  کبس  و  دهد ، عفن  نآ  هب  ارم  یلاعت  قح  هک  امرف  میلعت  یمالک  ارم  سپ  داهج . جح و  هزور و 
یتخرد و چـیه  وت  رود  رب  هک : دومرف  ترـضح  دومن . ادا  ار  مالک  نیا  هبترم  هس  هک  نآ  اـت  ار . نخـس  نیا  نک  هداـعا  هک : دومرف  ترـضح 
هدـمحب و ال میظعلا و  هللا  ناحبـس  وگب : هبترم  هد  ینکب  حبـص  زامن  نوچ  سپ  وت . رب  محرت  ببـس  هب  تسیرگ  هک  نآ  رگم  دـنامن  یخولک 

رقف هروخ و  یگناوید و  يروک و  زا  رکذ  نیا  ببس  هب  دهدیم  تیفاع  ار  وت  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال 
یندها مهللا  وگب : زامن  ره  زا  دعب  هک : دومرف  دناوخ ؟ دیاب  زیچ  هچ  ترخآ  يارب  زا  تسایند . يارب  نیا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : يریپ . فعض 

ادمع ار  اعد  نیا  رگا  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  کتاکرب . نم  یلع  لزنأ  و  کتمحر ، نم  یلع  رشنا  و  کلـضف ، نم  یلع  ضفأ  و  كدنع ، نم 
زا ربتعم  دنـس  هب  و  دوش . لخاد  دـهاوخ  هک  يرد  ره  زا  هک  دـنیاشگب  وا  يارب  ار  تشهب  رد  تشه  تمایق  رد  دورب ، ایند  زا  اـت  دـنکن  كرت 

تانمؤملا نینمؤملل و  رفغا  مهللا  دیوگب : تبون  جنپ  تسیب و  زور  ره  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
و دسیونب ، وا  لمع  همان  رد  هنسح  تمایق ، زور  ات  دمآ  دهاوخ  تسا و  هتشذگ  هک  ینمؤم  ره  ددع  هب  یلاعت  قح  تاملسملا ، نیملسملا و  و 

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  تسا  لوقنم  ماقلِه  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـنادرگ . دـنلب  وا  يارب  زا  هجرد  و  دـنک ، وحم  وا  زا  هانگ 
ات حبـص  زامن  زا  دـعب  هک : دومرف  ترـضح  دـشاب . ترخآ  ایند و  بلاطم  عماج  هک  امن  نم  میلعت  ییاـعد  هک : دومن  ضرع  هیلع  هللا  تاولص 

تیب لها  عیمج  زا  رتناشیرپ  رتلاحدب و  نم  هک : تفگ  ماقله  هلضف . نم  هلئسأ  هللا و  رفغتسأ  هدمحب . میظعلا و  هللا  ناحبس  وگب : باتفآ  عولط 
: هک هدومرف  حبص  زامن  بیقعت  رد  ناوضرلا  همحرلا و  هیلع  یسوط  خیـش  و  تسا . رتهب  همه  زا  ملاح  زورما  اعد  نیا  تکرب  هب  و  مدوب ، دوخ 

هلئـسأ رانلا و  نم  هللااب  ریجتـسأ  دیوگب : تبون  دص  و  هیفاعلا . هللا  لئـسأ  دیوگب : تبون  دص  و  هیلا . بوتأ  هللا و  رفغتـسأ  دـیوگب : تبون  دـص 
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دمحم یلع  هللا  یلص  دیوگب : تبون  دص  و  دناوخب . دحأ  هللا  وه  لق  هروس  تبون  دص  و  نیعلا . روحلا  هللا  لئسأ  دیوگب : تبون  دص  و  هنجلا .
تبون هد  و  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  ربکأ ، هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  دیوگب : تبون  دص  و  دمحم . لاء  و 

تاومسلا و نمض  و  یتبحم ، دابعلا  بولق  یف  فذقا  مهللا  دناوخب : اعد  نیا  تبون  هد  و  دناوخب . هانلزنأ  انا  هروس  تبون  هد  و  یـسرکلا ، هیآ 
و يایا ، کتمارکب  هلوصوم  اهلعجا  و  یلع ، کتمعن  ممتأ  و  یل ، کتمحر  رـشنا  و  ینم ، کئادـعأ  بولق  یف  بعرلا  قلأ  و  یقزر ، ضرألا 

. نیلفاغلا نم  ینلعجت  و ال  كرکذ ، ینسنت  و ال  کندل ، نم  دیزملا  یل  بجوأ  و  كرکش ، ینعزوأ 

دناوخ دیاب  زامن  ره  بیقع  هک  هیعدا  راکذا و  رد  میود : لصف 

هس یس و  و  دمحلا هللا ، هس  یس و  ربکأ و  هللا  راهچ  یـس و  تساهیلع : هللا  تاولـص  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  تابیقعت ، نیرتهب  هک  نادب 
هک يدیمحت  هب  ادخ  دوشیمن  هدرک  تدابع  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  هللا . ناحبس 

ربتعم دنس  هب  و  دومرفیم . اطع  همطاف  هب  ار  نآ  لوسر  ترضح  دوبیم  رتهب  يزیچ  نآ  زا  رگا  و  مالسلا . امهیلع  همطاف  حیبست  زا  دشاب  رتهب 
تسا رتبوبحم  دناوخب ، زامن  ره  بیقع  زور  ره  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  حیبست  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

دعب دناوخب و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  حیبست  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  دنکب . زور  ره  رد  زامن  تعکر  رازه  هک  نیا  زا  نم  دزن 
هللا یلص  لوسر  ترضح  يزور  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  دوش . هدیزرمآ  شناهانگ  دیوگب ، هللا  الا  هلا  نآ ال  زا 

؟ دـسریم نامـسآ  هب  دـیراذگ  مه  يور  رب  دـینک و  عمج  رگا  اـهفرظ  اـههماج و  زا  دـیراد  هچنآ  هک : دومرف  دوـخ  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و 
: دنتفگ نامـسآ ؟ رد  شخاش  تسا و  نیمز  رد  شلـصا  هک  یلمع  رب  منک  تلالد  ار  امـش  دـیهاوخیم  هک : دومرف  هللا . لوسر  ای  هن  دـنتفگ :

هللا الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  دیوگب : تبون  یس  دوش ، غراف  دوخ  بجاو  زامن  زا  هک  امش  زا  کی  ره  هک : دومرف  هللا . لوسر  ای  یلب 
هناخ ندـش و  قرغ  نتخوس و  دـننکیم  عفد  و  تسا ، نامـسآ  رد  ناشخاش  تسا و  نیمز  رد  تاملک  نیا  لـصا  هک  یتسرد  هب  ربکأ . هللا  و 

قداص ترـضح  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  تاحلاص . تایقاب  دنیاهنیا  و  دوخ ، هدـنناوخ  زا  ار  دـب  ياهگرم  نداتفا و  هاچ  هب  ندـش و  بارخ 
هلبق زا  ار  دوخ  ياپ  هک  نآ  زا  شیپ  دناوخب  هضیرف  زامن  ره  زا  دعب  ار  عبرا  تاحیبست  نیا  هبترم  لهچ  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 

: هک تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دیامرف . اطع  وا  هب  دنک  لاؤس  ادخ  زا  هک  یتجاح  ره  دـنادرگب ،
وه الا  هلا  يذـلا ال  هللا  رفغتـسا  دـیوگب : هبترم  هس  دـهد ، رییغت  دهـشت  تلاح  زا  ار  دوخ  ياهاپ  هک  نآ  زا  شیپ  هضیرف ، زامن  زا  دـعب  هک  ره 
زا حیحـص  دنـس  هب  و  دـشاب . اهایرد  فک  لثم  هچرگا  دزرماـیب  ار  وا  ناـهانگ  یلاـعت  قح  هیلا ، بوتأ  مارکـالا و  لـالجلااذ و  مویقلا ، یحلا 

تسا نیا  هضیرف ، زامن  زا  دعب  اعد  زا  تسا  برَُجم  هک  يزیچ  رتمک  هک : دومرف  هک  تسا  يورم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 
یف کتیفاع  کلئسأ  ینا  مهللا  کملع . هب  طاحأ  رش  لک  نم  کب  ذوعأ  و  کملع ، هب  طاحأ  ریخ  لک  نم  کلئـسأ  ینا  مهللا  ییوگب : هک 
ماما تمدـخ  هب  میهاربا  نب  دـمحم  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  هرخألا . باذـع  ایندـلا و  يزخ  نم  کـب  ذوعأ  و  اـهلک ، يرومأ 

ریخ نآ  ندناوخ  ببس  هب  یلاعت  قح  و  مناوخب ، زامن  ره  زا  دعب  هک  ییامرف  نم  میلعت  ییاعد  هک  مهاوخیم  هک : تشون  مالسلا  هیلع  یسوم 
عنتمی یتلا ال  کتردق  مارت و  یتلا ال  کتزع  میرکلا و  کهجوب  ذوعأ  وگب : هک : دنتـشون  ترـضح  دیامن . عمج  نم  يارب  ار  ترخآ  ایند و 

ره هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هولصلا و  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  اهلک . عاجوألا  رش  نم  هرخألا و  ایندلا و  رـش  نم  ءیـش ، اهنم 
نینمؤملا ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  دزیرب . هک  نآ  رگم  دنامن  یهانگ  شندب  رب  دیوگب ، هللاناحبس  هبترم  یـس  بجاو  زامن  زا  دعب  هک 

همَلظَم و  شغیب ، يالط  دـننام  دـشاب  كاپ  ناهانگ  زا  دور ، نوریب  ایند  زا  نوچ  هک  دـهاوخ  هک  یـسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص 
ار دوخ  تسد  سپ  دناوخب ؛ ار  دحا  هللا  وه  لق  هبترم  هدزاود  هناگجنپ  ياهزامن  زا  دعب  هک  دیاب  دیامن ، بلط  وا  زا  هک  دشابن  وا  دزن  يدـحا 
میظعلا و کمساب  کلئسأ  و  كرابملا ، رهطلا  رهاطلا  نوزخملا  نونکملا  کمساب  کلئـسأ  ینا  مهللا  دیوگب : دیاشگب و  نامـسآ  بناج  هب 

نأ دـمحم و  لاء  دـمحم و  یلع  یلـصت  نأ  کلئـسأ  رانلا ! نم  باقرلا  كاکف  ای  يراسألا و  قلطم  ای  ایاطعلا و  بهاو  ای  میدـقلا ، کناطلس 
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هرخاء احاجن و  هطـسوأ  احالف و  هلوأ  یئاعد  لعجت  نأ  و  اـملاس . هنجلا  ینلخدـت  و  اـنماء ، ایندـلا  نم  ینجرخت  نأ  و  راـنلا ، نم  یتبقر  قتعت 
میلعت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  یفخم  ياهاعد  زا  نیا  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  بویغلا . مالع  تنأ  کنا  احالص .
قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  میامن . امهیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  میلعت  هک  دومرف  رما  و  دومن ، نم 

باحصا اب  دوسالارجح  دزن  ار  رهظ  زامن  دندومن ، هکم  حتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 
هدحو هللا  الا  هلا  ال  دندناوخ : اعد  نیا  سپ  دنتفگ . ربکأ  هللا  هبترم  هس  دنتـشادرب و  تسد  هبترم  هس  دنتفگ ، مالـس  نوچ  و  دندومن ، ادا  دوخ 

لک یلع  وه  تیمی و  ییحی و  دمحلا . هل  کلملا و  هلف  هدحو . بازحألا  بلغ  و  هدنج ، زعأ  و  هدـبع ، رـصن  و  هدـعو ، زجنأ  هدـحو ، هدـحو 
یتسرد هب  بجاو . زامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  ریبکت و  هس  نیا  دینکم  كرت  هک : دندومرف  دندرک و  دوخ  باحـصا  هب  ور  سپ  ریدـق . ءیش 

مالـسا و تیوقت  رب  یلاعت  قح  رکـش  زا  تسا  بجاو  وا  رب  هچنآ  تسا  هدرک  ادا  هک  قیقحت  هب  دناوخب  ار  نیا  زامن  مالـس  زا  دعب  هک  ره  هک 
هیلع هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک : یطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب  و  مالـسا . لها 

دومرف ترضح  داتـسرف ؟ دیابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  بجاو  زامن  زا  دعب  مالـس  تاولـص و  هنوگچ  هک : مدرک  ضرع 
. هللا هریخ  ای  کیلع  مالسلا  هللادبع . نب  دمحم  ای  کیلع  مالسلا  هتاکرب . هللا و  همحر  هللا و  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  وگب : هک :

نب دـمحم  کنأ  دهـشأ  و  هللا . لوسر  کنأ  دهـشأ  هللا . نیمأ  ای  کیلع  مالـسلا  هللا . هوفـص  ای  کیلع  مالـسلا  هللا . بیبح  ای  کـیلع  مالـسلا 
لضفأ هللا -  لوسر  ای  هللا -  كازجف  نیقیلا . كاتأ  یتح  هتدبع  و  کبر ، لیبس  یف  تدهاج  و  کتمأل ، تحصن  دق  کنأ  دهـشأ  و  هللادبع .
قفاوم و  دـیجم . دـیمح  کنا  میهاربا . لاء  میهاربا و  یلع  تیلـص  ام  لضفأ  دـمحم  لاء  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  هتمأ . نع  اـیبن  يزج  اـم 
روحلا نم  انجوز  هنجلا و  انقزرا  رانلا و  نم  انذعأ  دمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیوگب : زامن  ره  زا  دـعب  دـیابیم  هربتعم  ثیداحا 

راهچ نوعلم و  راهچ  ات  دنتساخیمنرب  دوخ  زامن  ياج  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک : تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  نیعلا .
دنه و هصفح و  هشیاع و  هیواعم و  نامثع و  رمع و  رکبابأ و  نعلا  مهللا  دیوگب : زامن  ره  زا  دعب  هک  دیاب  سپ  دـندرکیمن . تنعل  ار  هنوعلم 

باتک نیا  رد  و  دش . روکذم  یضعب  زین  تاولص  باب  رد  تشذگ و  ینآرق  تایآ  روس و  لیاضف  باب  رد  تابیقعت  زا  یـضعب  و  مکحلا . مأ 
. مییامنیم افتکا  نیمه  هب  دوشیم  روکذم  بیرقت  هب  نوچ 

تسا رهظ  زامن  صوصخم  بیقعت  رد  میس : لصف 

اعد نیا  رهظ  زامن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
تاـبجوم کلئـسأ  ینا  مهللا  نیملاـعلا . بر  دـمحلا هللا  و  میرکلا . شرعلا  بر  هللا  ـالا  هلا  ـال  مـیلحلا . مـیظعلا  هللا  ـالا  هـلا  ـال  دـندناوخیم :

و ال هتجرف ، الا  امه  و ال  هترفغ ، الا  ابنذ  یل  عدـت  مهللا ال  مثا . لک  نم  همالـسلا  و  ریخ ، لـک  نم  همینغلا  و  کـترفغم ، مئازع  و  کـتمحر ،
اهیف یلو  اضر  کل  یه  هجاح  هتفرـص و ال  الا  اءوس  و ال  هتنماء ، الا  افوخ  و ال  هتطـسب ، الا  اقزر  و ال  هترتس ، الا  ابیع  ـال  و  هتیفـش ، ـالا  اـمقس 

. نیملاعلا بر  نیماء  نیمحارلا . محرأ  ای  اهتیضق  الا  حالص 

تسا رصع  زامن  صوصخم  بیقعت  نایب  رد  مراهچ : لصف 

یلاعت قح  دنکب  رافغتسا  هبترم  داتفه  رصع  زامن  زا  دعب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هانگ ردـق  نآ  مه  شردـپ  رگا  و  دزرمایب ؛ شردـپ  ناهانگ  زا  ار  یقاب  دـشاب  هتـشادن  هانگ  دـصتفه  وا  رگا  و  دزرماـیب . ار  وا  هاـنگ  دـصتفه 

وا هب  هک  ره  ناشیوخ ، یقاـب  نینچمه  و  شرهاوخ . ناـهانگ  زا  هنرگا  و  شردارب ؛ ناـهانگ  زا  هنرگا  و  شرداـم ؛ ناـهانگ  زا  دـشاب  هتـشادن 
زا دـعب  هانلزنأ  انا  هروس  هبترم  هد  يارب  میظع  باوث  و  تسا . هدـش  دراو  رافغتـسا  هبترم  تفه  داتفه و  رگید ، ثیدـح  رد  و  دـشاب . رتکیدزن 

رصع زامن  زا  دعب  زور  ره  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تشذگ . ندناوخ  رـصع  زامن 

تایحلا www.Ghaemiyeh.comنیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 464زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


دبع هبوت  یلع  بوتی  نأ  هلئـسأ  و  مارکالا ، لالجلااذ و  میحرلا ، نمحرلا  مویقلا  یحلا  وه  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  رفغتـسأ  دـیوگب : هبترم  کـی 
دیامرف رما  یلاعت  قح  اروشن ، هویح و ال  اتوم و ال  ارـض و ال  اعفن و ال  هسفنل  کلمی  ریجتـسم ال  نیکتـسم  نیکـسم  سئاب  ریقف  عضاخ  لیلذ 

. دشاب نآ  رد  رایسب  هانگ  هک  دنچره  دنردب ، ار  وا  ناهانگ  هفیحص  هک 

تسا نتفخ  زامن  صوصخم  بیقعت  نایب  رد  مجنپ : لصف 

یف هانلزنأ  انا  هروس  تبون  تفه  نتفخ  زامن  زا  دـعب  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
نتفخ زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  هک : تسا  هدرک  لقن  هیلع  هللاهمحر  یسوط  خیش  و  حبـص . ات  دشاب  یهلا  نامـض  رد  دناوخب ، ار  ردقلاهلیل 

، هبترم هد  عبرا  تاحیبست  و  هبترم ، هد  ار  کی  ره  قلفلا ، برب  ذوعأ  لق  سانلا و  برب  ذوعأ  لق  و  دحأ ، هللا  وه  لق  و  دـمح ، هروس  ندـناوخ 
. هبترم هد  دمحم  لاء  دمحم و  یلع  لص  مهللا  و 

تسا رکش  هدجس  نایب  رد  مشش : لصف 

دنس هب  هک  نآ  یتح  تسا . رایسب  ثیداحا  رد  هدجس  نیا  لیاضف  و  تسا . رکش  هدجـس  زامن ، ره  زا  دعب  دکؤم  ياهتنـس  هلمج  زا  هک  نادب 
و ینکیم ، مامت  نآ  هب  ار  دوخ  زامن  یناملسم . ره  رب  تسا  بجاو  رکش  هدجس  ود  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 

رکش هدجـس  نآ  زا  دعب  دنکیم و  زامن  هک  ياهدنب  هک  یتسرد  هب  يروآیم . بجع  هب  ار  هکئالم  و  ینادرگیم ، دونـشخ  ار  دوخ  دنوادخ 
ادا ارم  ضرف  هک  نم  هدنب  هب  دینک  رظن  هکئالم  يا  هک : دـیامرفیم  درادیمرب و  هکئالم  هدـنب و  نایم  زا  باجح  یلاعت  قح  دروآیم ، اج  هب 

: هک دنیوگیم  هکئالم  تسه ؟ نم  دزن  ار  وا  باوث  هچ  هکئالم  يا  دروآیم . اج  هب  ارم  تمعن  رکش  نآ  زا  دعب  درک . مامت  ارم  دهع  و  درک ،
تـشهب اراگدرورپ  هک : دـنیوگیم  منک ؟ اطع  وا  هب  زیچ  هچ  رگید  هک : دـیامرفیم  زاب  نادرگ . وا  لاح  لـماش  ار  دوخ  تمحر  اراـگدرورپ 

قح نینچمه  و  نک . تیافک  ار  وا  روما  هک : دـنیوگیم  میاـمرف ؟ تمارک  وا  هب  زیچ  هچ  رگید  هک : دـیامرفیم  زاـب  نک . اـطع  وا  هب  ار  دوخ 
ار نآ  هک  نآ  رگم  دـنک  هطاحا  وا  هب  هکئالم  ملع  هک  دـنامیمن  زیچ  چـیه  هک  نآ  ات  دـنیوگیم ، باوج  هکئالم  دـیامنیم و  لاؤس  یلاـعت 

. دنیوگیم
دیامرف یلاعت  قح  سپ  تسا . هدرکن  هطاحا  نیا  زا  هدایز  هب  ام  ملع  اراگدرورپ  هک : دـنیوگیم  ناشیا  دـیامنیم  لاؤس  یلاعت  قح  نوچ  زاب 

دوخ تفرعم  بتارم  رد  ار  وا  و  مرادیم ، وا  يوس  هب  ار  دوخ  ناسحا  لضف و  يور  و  درک ، نم  رکش  وا  هک  نانچ  منکیم  وا  رکـش  نم  هک :
هناحبس قح -  هک : تسا  لوقنم  امهیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  و  منادرگیم . لماک 

میلک مدـیزگرب و  دوخ  ناگدـنب  نایم  زا  ار  وت  ارچ  هک  ینادیم  یـسوم  يا  هک : دومرف  باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  یلاعت -  و 
رتلیلذ سک  همه  زا  دوخ  یگدـنب  دزن  ار  وت  سفن  مدرک ، رظن  نوچ  نم  هک : دیـسر  باطخ  نم . راـگدرورپ  يا  هن  تفگ : مدـینادرگ ؟ دوخ 

دمآرد و هدجـس  هب  یـسوم  ترـضح  سپ  يراذـگیم . كاخ  رب  نم  دزن  ار  دوخ  يور  فرط  ود  يوشیم  غراف  زامن  زا  هک  هاگره  متفای .
و یـسوم -  يا  رادرب -  رـس  هک : دومرف  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  دوخ . راگدرورپ  دزن  دـیلام  كاخ  رب  للذـت  يور  زا  ار  دوخ  يور  ياهولهپ 
هک نادب  و  یتفآ . يدرد و  ییالب و  ره  زا  ددرگیم  وت  ینمیا  ثعاب  هک  لامب  دوخ  ندب  رب  ور و  رب  لامب و  دوجس  عضوم  رب  ار  دوخ  تسد 

. تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  هچنانچ  ارکش هللا . دیوگب : هبترم  هس  دراذگ و  هدجس  هب  رس  هک  تسا  نآ  رکش  هدجـس  لقا 
وفعلا وفعلا  ای  اوفع  هبترم  دص  لوا  هدجس  رد  رگا  و  ارکش . هبترم  دص  ای  دیوگب ، اوفع  هبترم  دص  هک : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  و 

نینچمه و  هادیـس -  ای  هابر  ای  هللا  ای  لثم  دـناوخب -  دـناد  هک  يرکذ  اعد و  ره  دراذـگ و  نیمز  رب  ار  تسار  بناـج  نآ  زا  دـعب  و  دـیوگب ،
ارکـش ارکـش  هبترم  دص  دراذگ و  نیمز  رب  ار  یناشیپ  رگید  راب  سپ  دناوخب ، يرکذ  ای  ییاعد  نینچ  دراذگ و  نیمز  رب  ار  ور  پچ  يولهپ 

نیمز هب  ار  مکش  هنیس و  و  دناباوخب ، نیمز  رب  ار  اهتسد  هک  تسا  تنس  زامن ، ياههدجـس  فالخرب  هدجـس  نیا  رد  و  تسا . بوخ  دیوگب ،
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دیامنن و ریـصقت  تاجانم  يراز و  عرـضت و  رد  و  دیامن ، بلط  ار  دوخ  نمؤم  ناردارب  دوخ و  تاجاح  هک  تسا  بحتـسم  اضیا  و  دـناسرب .
. دهدب لوط  رایسب 

. دشاب نایرگ  دوجس  رد  هک  یتلاح  زا  تسین  هدایز  ادخ  هب  وا  برق  تلاح ، چیه  رد  هدنب  هک : تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  هک  نانچ 
دعب هک  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  اصوصخ  دناهدروآیم  اج  هب  ینالوط  رایسب  ياههدجـس  مهیلع  هللا  تاولـص  ام  همئا  و 

تیاده لوغشم  هک  دناهدوب  یلاح  رد  رگا  و  دناهتشادیمرب ، هدجس  زا  رس  تسا  هدشیم  دنلب  هک  زور  دناهتفریم و  هدجس  هب  حبص  زامن  زا 
یتح دناهتشاد  ار  هقیرط  نیا  ناشیا  رابک  باحصا  نینچمه  و  دناهدوب . تاجانم  لوغـشم  هدجـس  رد  لاوحا  رثکا  دش ، دناهتـسناوتیمن  قلخ 

ياهاعد و  هتـشاذگیم . هنایـشآ  ناشیا  تشپ  رد  غرم  هک  ار  هدجـس  دـناهدادیم  لوط  ردـقنآ  ناـشیا  زا  یـضعب  هک  دـناهدرک  لـقن  هک  نآ 
هب ینیلک  هک  تسا  نآ  اهنآ  نیرتهب  و  درادن . اهنآ  رکذ  شیاجنگ  باتک  نیا  تسا و  لوقنم  رایـسب  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  زا  هدـجس 

رکش هدجس  رد  هک  ییاعد  زا  دومن  لاؤس  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  بَدنُج  نب  هللادبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  نَسَح  دنس 
کقلخ عیمج  کلسر و  کئایبنأ و  کتکئالم و  دهشأ  كدهشأ و  ینا  مهللا  وگب : يوریم  هدجـس  هب  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  دناوخب .

دـمحم و نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسحلا و  نسحلا و  ایلع و  و  ییبن ، ادـمحم  و  ینید ، مالـسالا  و  یبر ، هللا  کنأ 
نم یلوـتأ و  مهب  یتـمئأ . نسحلا  نب  هجحلا  یلع و  نب  نسحلا  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم 

انیدیأب مهنکلهتل  کئادعأل  کسفن  یلع  کئاویاب  كدشنأ  ینا  مهللا  هبترم  هس  مولظملا ، مد  كدشنأ  ینا  مهللا  وگب : سپ  أربتأ . مهئادعأ 
یلع دـمحم و  یلع  یلـصت  نأ  مهودـع ، كودـعب و  مهنرفظتل  کـئایلوأل  کـسفن  یلع  کـئاویاب  كدـشنأ  ینا  مهللا  نینمؤملا . يدـیأ  و 
نیمز رب  ار  ور  تسار  يولهپ  نآ  زا  دعب  هبترم . هس  رـسعلا ، دعب  رـسیلا  کلئـسأ  ینا  مهللا  وگب  و  هبترم . هس  دـمحم ، لاء  نم  نیظفحتـسملا 
یقلخ نع  تنک  یب و  همحر  یقلخ  يراب  ای  و  تبحر . امب  ضرألا  یلع  قیـضت  بهاذملا و  ینییعت  نیح  یفهک  ای  ییوگیم : يراذگیم و 
لذم ای  ییوگیم : يراذـگیم و  نیمز  رب  ار  ور  پچ  بناج  سپ  هبترم . هس  دـمحم ، لاء  نم  نیظفحتـسملا  یلع  دـمحم و  یلع  لص  اینغ .
هبترم دـص  يراذـگیم و  هدجـس  هب  ار  رـس  رگید  راـب  سپ  هبترم . هس  يدوـهجم ، یب  غـلب  کـتزع  دـق و  لـیلذ ! لـک  زعم  اـی  راـبج و  لـک 
وفعلا هبترم  رازه  لوا  هدجس  رد  هیلع  هللا  تاولص  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و  ارکـش . ارکـش  ییوگیم :

. دندومرف وفعلا 
نم کب  ذوعأ  و  یفطی . اهرح ال  ران  نم  کب  ذوعأ  دندناوخیم : اعد  نیا  دوجس  رد  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  و 

هک تسا  يورم  رگید  ثیدح  رد  و  یـسکی . اهبولـسم ال  ران  نم  کب  ذوعأ  و  يوری . اهناشطع ال  ران  نم  کب  ذوعأ  و  یلبی . اهدیدج ال  ران 
، سانلا نم  یتشحو  و  کیلا ، یعرضت  و  کیدی ، نیب  یلذ  محرا  دندناوخیم : اعد  نیا  هدجس  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

. میرک ای  کب  یسنأ  و 

دناوخ دیاب  باوخ  ماگنه  رد  هک  تسا  يراکذا  نایب  رد  متفه : لصف 

باب رد  هک  یتایآ  اههروس و  و  هلبق ، هب  ور  دـباوخب  تسار  بناج  هب  و  دـشاب ، وضو  اـب  ندـیباوخ  ماـگنه  رد  هک  تسا  بحتـسم  هک  نادـب 
ربتعم دنس  هب  هچنانچ  تساهیلع . هللا  تاولص  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  تقو  نیا  رد  راکذا  نیرتهب  و  دناوخب . دش  روکذم  نآرق  لیاضف 

يراوگرزب و کلم  دـباوخیم ، دوخ  باوخ  ياج  رد  بش  یمدآ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا 
نک حاتتفا  ار  دوخ  بش  و  ریخ ، هب  نک  متخ  ار  دوخ  زور  هک : دـیوگیم  وا  هب  کلم  سپ  دـنیامنیم . تردابم  وا  يوس  هب  يدرمتم  ناطیش 

درک و کلم  تعاطا  رگا  سپ  هانگ . هب  نک  حاـتتفا  ار  دوخ  بش  و  هاـنگ ، هب  نک  متخ  ار  دوخ  زور  هک : دـیوگیم  وا  هب  ناطیـش  و  ریخ . هب 
تظفاحم و ار  وا  و  دنکیم ، رود  وا  زا  دنزیم و  ار  ناطیش  نآ  کلم  دناوخ ، باوخ  تقو  رد  ار  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  حیبست 
هب ار  وا  کلم  و  دنکب ، هانگ  هب  زور  حاتتفا  بش و  متخ  هک  دنکیم  رما  ار  وا  دـیآیم و  ناطیـش  زاب  سپ  دوش . رادـیب  ات  دـنکیم  ینابهاگن 
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قح و  دنکیم ، رود  زا  ار  ناطیش  کلم  نآ  دناوخ ، ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  درک و  کلم  تعاطا  رگا  سپ  دنکیم . رما  ریخ 
هک تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولـص  یقن  یلع  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دـسیونیم . شلامعا  همان  رد  ار  بش  نآ  مامت  تدابع  یلاعت 

تـسار تسد  و  میباوخیم ؛ تسار  تسد  هب  و  میـشابیم ؛ تراهط  اب  دشابیم : تلـصخ  هد  ندیباوخ  ماگنه  رد  ار  تیب  لها  ام  هک : دومرف 
هللادهش هیآ  یسرکلاهیآ و  دمح و  هروس  و  میباوخیم ؛ هلبق  هب  ور  و  میناوخیم ؛ همطاف  ترـضح  حیبست  و  میراذگیم ؛ ور  ریز  رد  ار  دوخ 
لوقنم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  تسا . هدرب  بش  نآ  رد  باوث  زا  ار  دوخ  هرهب  دنک  نینچ  هک  ره  سپ  میناوخیم . ار 

وا هک  دنادرگ  لکوم  وا  رب  ار  کلم  هدزای  یلاعت  قح  دناوخب ، ردـقلاهلیل  یف  هانلزنأ  انا  هروس  هبترم  هدزای  باوخ  تقو  رد  هک  ره  هک : تسا 
باوختخر هب  هک  یتقو  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  میجر . ناطیش  ره  رش  زا  حبص  ات  دنیامن  ظفح  ار 

هبترم دص  رگا  و  دوخ ؛ ناگیاسمه  رد  دننک  عیفـش  ار  وا  و  دوش ، هدیزرمآ  وا  ناهانگ  دناوخب  ار  دحأ  هللا  وه  لق  هروس  هبترم  هدزای  دوریم 
. دوش هدیزرمآ  لاس  هاجنپ  ات  وا  هدنیآ  ناهانگ  دناوخب 

هیآ و  قلفلا ، برب  ذوعأ  لـق  ساـنلا و  برب  ذوعأ  لـق  هروس  باوخ  تقو  رد  دـسرت ، باوخ  رد  هک  یـسک  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و 
. رهقف الع  يذلا  دمحلا هللا  دیوگب : تبون  هس  باوخ  تقو  رد  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحص  دنـس  هب  و  دناوخب . یـسرکلا 
، ریدق ءیـش  لک  یلع  وه  ءایحألا و  تیمی  یتوملا و  ییحی  يذلا  دمحلا هللا  و  ردقف . کلم  يذلا  دمحلا هللا  و  ربخف . نطب  يذلا  دمحلا هللا  و 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  هدوب . هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دـیآ  نوریب  ناهانگ  زا 

یمانم یف  ینظفحا  مهللا  توغاطلاب . ترفک  هللااب و  تنماء  هللا . مسب  هک : دندومرفیم  نآ  زا  دعب  دندناوخیم و  یـسرکلاهیآ  باوخ  ماگنه 
رادیب بش  نایم  رد  هک  دهاوخ  هک  یسک  هک : تسا  لوقنم  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  یتظقی . یف  و 

تاعاسلا بحأل  ینهبنأ  و  نیلفاغلا ، نم  ینلعجت  و ال  كرکم ، ینمؤت  و ال  كرکذ ، ینسنت  مهللا ال  دناوخب : اعد  نیا  باوخ  تقو  رد  دوش ،
: هک دومرف  نیمحارلا . محرأ  ای  تنأ  الا  بونذلا  رفغی  هنا ال  یلرفغتف . كرفغتسأ  و  ینیطعتف ، کلئسأ  و  یل ، بیجتستف  اهیف  كوعدأ  کیلا ،

قح دوشن  رادیب  رگا  و  اِهبَف ، دوش  رادیب  رگا  سپ  دننک . رادـیب  ار  وا  هک  دتـسرفب  وا  يوس  هب  کلم  ود  یلاعت  قح  دـناوخب  ار  اعد  نیا  نوچ 
قح زا  هک  یتجاح  ره  دوش  رادیب  رگا  و  دشاب ، هدرم  دیهش  دریمب  بش  رد  رگا  و  دنیامن . رافغتسا  وا  يارب  زا  هک  دیامرف  رما  ار  ناشیا  یلاعت 

ددرگ ولهپ  هب  ولهپ  زا  بش  رد  سک  نیا  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و  دیامرف . اطع  وا  هب  دبلطب  یلاعت 
هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  همحرلا  هیلع  سوواط  نب  دیـس  و  ربکأ . هللا  دمحلا هللا و  دیوگب : هک  تسا  تنس 

تعکر راهچ  و  دنک ، لسغ  نتفخ  زامن  زا  دعب  دـنیب ، باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـهاوخ  هک  یـسک  هک : تسا 
لآ دمحم و  رب  تاولص  هبترم  رازه  زامن  زا  دعب  و  دناوخب ، یسرکلاهیآ  هبترم  دص  هبترم و  کی  دمح  هروس  یتعکر  ره  رد  و  درازگب ، زامن 
ِدَخ ریز  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  و  دشاب ، هدرکن  یطو  هماج  نآ  يور  رب  ار  یمارح  لالح و  هک  دباوخب  یکاپ  هماج  رب  و  دتـسرفب ، دـمحم 

هبترم دـص  و  هللااب ، الا  هوق  لوح و ال  ربکأ و ال  هللا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  دـمحلا هللا و  هللا و  ناحبـس  دـیوگب : هبترم  دـص  و  دراذـگب ، دوخ  تسار 
ریما ترضح  دهاوخ  رگا  هک : تسا  هدرک  لقن  روکذم  دیـس  و  دنیبیم . باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دور ، باوخ  هب  و  هللاءاشام ، دیوگب :

هطساب هیدایأ  یفخ و  فطل  هل  نم  ای  کلئسأ  ینا  مهللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  باوخ  تقو  رد  دنیب ، باوخ  رد  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا 
دنـس هب  و  یمانم . یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يالوم  ینیرت  نأ  یفک ، الا  دبعل  هب  تفطل  ام  يذـلا  یفخلا  کفطلب  کلئـسأ  یـضقنت ! ال 

هللا تاولص  همطاف  ترضح  حیبست  دباوخب و  تراهط  اب  دنیبب ، باوخ  رد  ار  دوخ  تیم  هک  دهاوخ  هک  یسک  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید 
لبقأ امف  دوعت . کیلا  ءایـشألا و  تدب  کنم  هنم . فرعی  نامیالا  و  فصوی ، يذلا ال  یحلا  تنأ  مهللا  دناوخب : اعد  نیا  سپ  دناوخب ، اهیلع 

نمحرلا هللا  مسبب  کلئسأ  و  تنأ ، الا  هلا  الب  کلئسأف  کیلا . الا  کنم  اجنم  اجلم و ال  هل  نکی  مل  اهنم  ربدأ  ام  و  هاجنم . هأجلم و  تنک  اهنم 
قحب و  نیملاعلا ، ءاسن  هدیـس  همطاف  قحب  و  نییـصولا ، ریخ  یلع  قحب  و  نییبنلا ، دیـس  هلاء  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  کبیبح  قحب  و  میحرلا ،
ینیرت نأ  دمحم و  لاء  دمحم و  یلع  یلصت  نأ  مالسلا -  نیعمجأ  مهیلع  هنجلا -  لهأ  بابـش  يدیـس  امهتلعج  نیذللا  نیـسحلا  نسحلا و 
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داروا و هیعدا و  راکذا و  مهیلع  هللا  تاولص  تلاسر  تیب  لها  تکرب  هب  هک : باتک  نیا  فلؤم  دیوگ  نینچ  اهیلع . وه  یتلا  لاحلا  یف  یتیم 
ردق نآ  تنس  زا  دهاوخ ، ادخ  یگدنب  هار  یـسک  رگا  سپ  دومن . ناوتیمن  اصحا  رایـسب  تادلجم  رد  هک  تسه  ردق  نآ  تادابع  لامعا و 
لها خـیاشم  زا  هک  تعدـب  لامعا  ندـش  بکترم  هب  تسا  تجاح  هچ  سپ  دـمآ . ناوتیمن  رد  هب  نآ  کی  رازه  دـص  هدـهع  زا  هک  تسه 

یکدنا رایـسب  زا  کی و  رازه  زا  لامجا  لیبس  رب  باتک  نیا  رد  ریقف  نیا  هچنآ  و  هدیـسر . ثاریم  هب  نادرخیب  نالهاج و  زا  یعمج  هب  تنس 
طوبـضم و مهیلع  هللا  تاولـص  تلاسر  تیب  لها  هقیرط  المجم  دریگیم . ارف  ار  وا  تقو  ماـمت  دـیامن  لـمع  اـهنیا  هب  یـسک  رگا  ماهدروآ ،

نآ رد  رایـسب  هغلاـبم  ناـشیا  لاـمعا  زا  هک  يزیچ  لوا  و  تسا . رهاـظ  عـضاو و  دـهاوخ  ار  ناـشیا  تعباـتم  هار  هک  یـسک  و  تـسا . موـلعم 
تعکر تشه  یقاب  و  تسا ؛ هناگجنپ  زامن  نآ  تعکر  هدفه  هک  تسا ، تعکر  کی  هاجنپ و  زامن  دراد  حـیجرت  لامعا  همه  رب  دـناهدومن و 

راهچ و  درک ؛ دیابیم  رـصع  هضیرف  زا  شیپ  هک  تسا  نیـسپ  هلفان  تعکر  تشه  و  درک ؛ دیابیم  رهظ  زامن  زا  شیپ  هک  تسا  نیـشیپ  هلفان 
کی هب  دننکیم و  هتـسشن  نتفخ  زامن  زا  دعب  هک  تسا  هریَتُو  زامن  تعکر  ود  و  درک ؛ دیابیم  ماش  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  ماش  هلفان  تعکر 

؛ درک دیابیم  بش  فصن  زا  دعب  هک  رتو  تعکر  کی  عفش و  زامن  تعکر  ود  اب  تسا  بش  زامن  تعکر  تشه  و  دوشیم ؛ باسح  تعکر 
رد اهنیا  و  درک . دیابیم  مالس  کی  هب  ار  تعکر  ود  ره  اههلفان  نیا  و  درک . دیابیم  حبص  زامن  زا  شیپ  هک  تسا  حبـص  هلفان  تعکر  ود  و 

دوش كرت  رگا  و  دناهدومنیم ، تموادم  اهنیا  رب  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دناتابجاو  هبترم  یلات  دیکأت ، تلیضف و 
. درک دیابیم  اضق  تابجاو  دننام 

و رخآ ، هبنشجنپ  و  نایم ، ههد  زا  لوا  هبنـشراهچ  و  هام ، لوا  هبنـشجنپ  ینعی  تسا ، زور  هس  هام  ره  هزور  ترـضح  نآ  ننـس  هلمج  زا  رگید 
رگا زین  زور  هس  نیا  و  دـندومن . تقراقم  ایند  زا  ات  دـندوب  هزور  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  نابعـش  كرابم  هام  ماـمت 
راهچ نآ  و  تسا . رایط  رفعج  زامن  تسا  هدـش  دراو  نآ  رد  یهانتمان  لـیاضف  هک  هدـکؤم  لاـمعا  زا  رگید  درک . دـیابیم  اـضق  دوش  كرت 
هروس دمح و  هروس  میود  تعکر  رد  و  دناوخب ، تلزلز  اذا  دمح و  هروس  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  مالـس . ود  هب  تسا  تعکر 

یتعکر ره  رد  رگا  و  دـحأ . هللا  وه  لق  دـمح و  هروس  مراهچ  تعکر  رد  و  هللا ، رـصن  ءاـج  اذا  دـمح و  هروس  میـس  تعکر  رد  و  تاـیداع ،
هللا هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  دیوگب : هبترم  هدزناپ  یتعکر  ره  رد  هروس  زا  دعب  و  تسا . بوخ  دناوخب  دحأ  هللا  وه  لق  هروس 

تنـس و  دیوگب . هبترم  هد  دوجـس ، زا  نتـشادرب  رـس  ره  رد  يدوجـس و  ره  رد  و  عوکر ، زا  نتـشادرب  رـس  ره  رد  یعوکر و  ره  رد  و  ربکأ .
. هب مرکت  دـجملاب و  فطعت  نم  ناحبـس  راقولا . زعلا و  سبل  نم  َناحبـس  دـناوخب : اـعد  نیا  تاـحیبست ، زا  دـعب  رخآ ، هدجـس  رد  هک  تسا 

ناحبـس مرکلا . هردقلايذ و  َناحبـس  معنلا . نملايذ و  َناحبـس  هملع . ءیـش  لک  یـصحأ  نم  ناحبـس  هل . الا  حیبستلا  یغبنی  نم ال  ناحبس 
کمـساب و  کـباتک ، نم  همحرلا  یهتنم  و  کـشرع ، نم  زعلا  دـقاعمب  کلئـسأ  ینا  مهللا  لوطلا . هوـقلايذ و  ناحبـس  لـضفلا . هزعلايذ و 

دبلطب و یلاعت  قح  زا  ار  دوخ  تجاح  نآ ، زا  دعب  هتیب . لهأ  دمحم و  یلع  یلـصت  نأ  الدع ، اقدص و  تمت  یتلا  هماتلا  کتاملک  و  مظعألا ،
ار زامن  نیا  هک  ره  هک : تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  و  دناوخب . ار  اهیلع  هللا  تاولـص  ارهز  ترـضح  حیبست  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ 
هک دنـسیونب  وا  يارب  زا  هنـسح  رازههدزاود  و  دشاب ؛ هتـشاد  هانگ  نابایب  گیر  ایرد و  فک  ردق  هب  هچرگا  دوش  هدیزرمآ  وا  ناهانگ  دنکب ،

. درک ناوتیم  زور  بش و  هلفان  ياج  هب  و  درک ، ناوتیم  تقو  همه  رد  ار  زامن  نیا  و  دشاب . دحا  هوک  زا  رتگرزب  ياهنسح  ره 
رگا و  نکب ، هبترم  کـی  یهاـم  یناوتن  رگا  و  نکب ، هبترم  کـی  هتفه  ره  یناوـتن  رگا  و  نکب ، زور  ره  اـی  بش  ره  هک : تسا  ثیدـح  رد  و 

: هک تسا  هدش  دراو  ربتعم  ثیدح  رد  و  تسا . مایا  ریاس  زا  هدایز  زامن  نیا  تلیضف  هعمج  زور  بش و  رد  و  نکب . هبترم  کی  یلاس  یناوتن 
دنادن و ار  اعد  نآ  یـسک  رگا  و  دناوخب . هار  رد  ار  تاحیبست  و  تاحیبستیب ، دـنکب  ار  زامن  لصا  دـشاب ، يرورـض  تجاح  ار  یـسک  رگا 

زاـمن رگید  تسا . رتـهب  دزاـس ، عـقاو  تسا  تبثم  اـعد  بتک  رد  هک  رگید  بادآ  اـهاعد و  اـب  یـسک  رگا  و  دراد . ار  زاـمن  باوـث  دـناوخن ،
وه لق  هبترم  هاجنپ  دمح ، زا  دعب  یتعکر  ره  رد  و  مالـس . ود  هب  تسا  تعکر  راهچ  نآ  و  تسا ، هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

هدنامن یهانگ  ادخ  وا و  نایم  دوش ، غراف  نوچ  دنکب ، ار  زامن  نیا  هک  ره  هک : تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  و  دناوخ . دـیابیم  دـحأ  هللا 
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دمح زا  دـعب  یتعکر  ره  رد  درازگب و  زاـمن  تعکر  ود  هک  ره  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  دـشاب .
زا تسا و  رایـسب  لامعا  اهاعد و  اهزامن و  رگید  دشاب . هدش  هدـیزرمآ  شناهانگ  دوش ، غراف  نوچ  دـناوخب ، دـحأ  هللا  وه  لق  هبترم  تصش 

. دومن دیابیم  بلط  املع  هطوسبم  بتک 
بآ همـشچرس  نیا  و  ینابر ، ضویف  رحب  نیا  هک  مراودیما  ایاطعلا  بهاو  همیمَع  فاطلا  زا  و  ار ، تایحلا  نیع  باتک  منکیم  متخ  اجنیا  هب 

ینابر و تیادـه  نابلاط  ضیف  ازج  زور  ات  و  ددرگ ، ینادا  یـصاقا و  شخب  ضیف  و  یناـمیا ، ناردارب  ینادواـج  تاـیح  بجوم  یناگدـنز ،
ایاطخ و رحب  قیرغ  نیا  هلیـسو  نیا  هب  هک  دـیاش  ددرگن . عطقنم  لیبجنز  نیع  لیبسلـس و  همـشچ  نیا  زا  یناحبـس ، تفرعم  لـالز  نابلهنـشت 

نافرع ملع و  باحصا  مداخ  نامیا و  لها  هار  كاخ  هتسویپ  نوچ  و  ددرگ . كاپ  یصاعم  ثول  زا  ناطیش ، اوه و  سفن و  لاماپ  و  ناهانگ ،
یناـحور ياـهتمعن  ناوخ  نیا  زا  نوچ  هک  تسا  نآ  یناـمیا  ناردارب  زا  سمتلم  دوـش . قـحلم  ناـشیا  هب  باـسح  زور  رد  هک  دـیاش  هدوـب ،

ياعد زا  ار  رادـقمیب  هرذ  راسکاخ و  ریقح  نیا  تامم ، تاـیح و  رد  دـنریگرب ، ياهعرج  یناـعم  قیاـقح و  روهط  بارـش  نیا  زا  و  ياهرهب ،
روهش نم  هیناثلا  يدامج  رهش  رخاوأ  یف  هفلؤم  دی  یلع  هدیوست  نم  غارفلا  ناک  و  دننادرگن . مورحم  تاجرد  عفر  تائیـس و  ترفغم  بلط 

مهئادـعأ یلع  هللا  هنعل  و  نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلاء  دـمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  و  هدـحو ، هللادـمحلا  و  فلألا . دـعب  نیعبـس  ثـالث و  هنس 
. نیدلا موی  یلا  نیعمجأ 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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