
 

 

 

  �ی� ا� ���� ����ى رى ���ى) ٧ج (�
	ان ا����� 

  

   ����.   

   ���� ���	
.   

    ���   .����ت ا����او�� ��

   .��داش ����   

   �� �
  .���� و د

��ى دل�اش   �ى ���� از ���!�".   

   .�ن ��%�ران �� ����در�   

   .���� آ��� روزى ا��   

   .ه آ�ر ��)' ���� ا��   

   .ا�� �!ددارى از ��ى ����   

ی* ����    ,�)١).  

ی* ����    ,�)٢).  

ی* ����    ,�(3).  

   .��ان در ����34 ,�2م �!ی�0و   
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   '���
	��� و �56ر ���� �.   

   .و ���� ����') ع (اه7 ���    

   .)�ر و �56ر 6ن
	��� ���� 6ش   


	��� ���� ش;��� وروزا�� و�56ر 6ن   .   

   .���� دادن درروز��ر�!ش' و���!ش'   

ز ����   �.   

   .5!اب د�=>دا�' ����ت   

   .�@�رف ����   

    ���� 3A=B� آ� '��Bزآ�ت )آ(�C=B��.  

6
�ت ����   .   

   D6داب ده.   

   
  .���� آ�

   ��@E� او از FG4 اى�)�ر �C� �� دادن ����.   

اط   �.  

   I�2=B� اط�.   

6ن و    �I�2=B� اط�.   

   I�2=B� اط   .��CEى �

��ى �اطوی   ��J.  

اط ا��   �    . �L�6�K"! ��ی�ارى �

��ى �اط   ��.  



وه��ى �دم در �Mش=* از �اط   �.  

د��ل'   �.   

   .د�� دادن   

  .�D2 د�� دادن در ر
� آ�ور,�� وآ��C ه�   

   .�D2 د�� دادن در ریNش ��Cه�ن   

�' از د�� دادن �� زن   �.   

   .,0!ی3 �� د�� دادن �� دش%*   

    O��١ ))PC" در O��)).   

    *B4 م��ا O��)ع).   

    Oدم(( ��٢   .((ا��ح دادن ���ن �

   .=' دادن �دماه%�� اش   

   ."�یN �!دن دروغ �اى ا��ح   

  .��O ��روا   

  .�%�ز   

   .ا��  (ص(� ����;�%�ز �!ر دی�   

2ب �ه���Nران �� ��ا��   , K"!� ز�%�.   

ی* ,)��G' ا�� آ� و ض� ش�� ا��   =�   .�%�ز �

ی* آ�ره��� ,��E از ش���C ��ا   ,   .�%�ز�

   .�%�ز �=!ن دی* ا��   

 ��ز�' دارد   (C� �0 وA
  .�%�ز از 



  .�%�ز ��Cه�ن ��D از �!د را �' �!ش���   

  .�%�ز ��B=�* چ�Nى ا�� آ� روز����� در��ر� اش �Vال �' ش!د   

  .4)%� �%�ز   

  .�NCل� �%�ز�Nار   

  .شایX �%�ز   

  .6داب �%�ز   

  .�0!ع در �%�ز   

   .��CEى �0!ع   

     .در �%�ز  (ص(�0!ع ����;

    '�Y م��ع(�0!ع ا).   

   .(ص(�ا�0!ع 
�Z%� د�� ر�!ل �   

    *B4 م��ع(�0!ع ا).   

   .(ع(ا��م �]�د�0!ع    

   .(ع(�0!ع ا��م ��� و ا��م ��دق    

   .�!ا�� �0!ع   


=� ش�ن �%�ز     .شایM� Xی


=� ش�ن �%�ز     .�!ا�� �Mی

   
=� �%' ش!دآB' آ� �%�زش �Mی.  

  .�D2 4	!ر ��K در �Mیش �%�ز   

   �Cآ� �� او رو آ 'Bدن ��ا �� آ  .رو آ



 در �%�ز   ��, ���	
.  

  .��داش آB' آ� �� دل' 
�رغ از د����%�ز �!ا��   

   .د�=!ر �� �!ا��ن �%�ز وداع �!��   

  .آB' آ� �%�زش �� �!رت او�ت �' ش!د   

   .�%�زش �%�ز ���B آB' آ�   

   *�V�    .!�%�ز�Nار [�

  .,�وی7 �%�ز   

  ."!ا�� 6داب �%�ز   

   '�  .از آ�ه�' در �%�ز �

  .�!ا^;� � او��ت �%�ز   

   .,0!ی3 �� �!ا��ن �%�ز در اول و��   

,�رك �%   Gز و آ�.  

ه�N از ,;�� آدن �%�ز   �.  

  .%�ز را �;` �0%�ری��   

ه�N از ال=�Gت در �%�ز   �.  

  .�%�ز دزد   

  .�;` �!ا��ن �%�ز   

   �Y�%" ز�%�.   

   .�L�6 ا��م "%��Y ��ی� ر�Yی� آ�CوآB' آ� ��0= ش�یB=� ا���� ا��   

   Kز ش�%� ���	
.   



  .��ل��ن ��ا �� آB' آ� در دل شK �%�ز �' �!ا��   

   K5!اب �%�ز ش.   

   .�=�یa شK ز��� دارى   

    Kوم ش�ن از �%�ز شA� 7�ا!Y)١).  

    Kوم ش�ن از �%�ز شA� 7�ا!Y)٢).  

د   � D!ا�� ��داش=� ��ش� ا Kآ� ��� �%�ز ش 'Bآ   .ا"

  .��داش آB' آ� �!د را �اى �%�ز شK 6��د� �' ��زد   

  .�%�زى آ� ��C� از 6ن ��ز �!ا�� �' ش!د   

   �E%" ز�%�.   

   �;b� �� 6داب �!ش دادن.   

   ;����    .(ص(درود 
�=�دن �

   ;����    .(ص(چ>!�>' درود 
�=�دن �

  .��CEى درود   

   .���!ش'   

%5ات ���!ش'   .   

   .���!ش' �=!د�   

ى   <=EC�.   

   <=EC�   .���ز ه

   .�)!هD شO;� �, K آ�ر آدن   

   �;�@�.   



   ��=;�@� I�B2,.  

   ��=;�@�   .ا"

   ��ی* �@�;=, ���.  

   .�@�;� �Nرگ   

   .ا�="�ع در هC>�م �@�;�   

   .��CEى ا�="�ع   

گ 
ز��   � �;�@�.  

   .6داب �@�;� دی��   

  .در �@�;=��) ع (روش اه7 ���    

   � *=Bی� *�V� گ�.   

   .ش�!ن آدن �اى �د�   

ی* ش��   G� اه�ى��.   

�4 �ى �=!د�   !�.   

   .آ=%�ن �@�;�   

   �C' آ�را ��6ن  Kd�@� �L�6.  

   �C' آ�رگ N� را ��=;�@� �L�6.  


ا�!ش' �@�;�   .   

   .ش�د ش�ن از �@�;� دی>ان   

  .��ا   

�' از ���C آدن ��ا   �.  



   ��
!�.   

   .روز�   

   .و"!ب روز�   


	��� روز�   .   

   .4)%� و"!ب روز�   

 ا��   e� �روز.   

   .روز� زآ�ت ��ن ا��   


	��� روز� دار   .  

   .روز� �' 
�ی��   

   ';A=B� و ���;�Zداو �0!ی3 �� روز,.   

   .دلروز�    

   .6داب روز�   

    *=
   .در ه!اى �م
	��� روز� �


=* در ز�B=�ن   
	��� روز� �.   

   ��� 
=* در ه   .,0!ی3 �� �� روز روز� �

اث روز�   ��.   

   �C�;و ل ��C�.  

   � Dی�ن زی�د�)!ه�C.  

  .آB' آ� از ��C� اش ��ی� ,K[E آد   

   �" '� ��C�.  



  .��* ��C� 6ور   

    ��C�(��G=�).   

   .آ=` زدن   

   .زی�ن ر����ن   

ا��   g� ى از   .م �%C!ع ا��زی�ن زدن �� �!د و دی>

   .��چ�رى   

   hE	=B�.   


	��� �=B	�GEن   .   

   ."�� D2��E�=B	�GEن در    

   .دول� �=B	�GEن   

   E� ف�E	=ىا�!C.   

  .آB' آ� �=B	hE �� ش%�ر �%' 6ی�   

اه'   %�.   

اه�ن   %�.   

اه'�!";�ت    %�.   

ا� آ���CCن   %�.   

  .)�ر�%اه' 6ش   

   .ا�!اع �%اه'   

   .آ%=ی* �%اه'   

   .ویان آ�CC� ��ی� ه�ى �%اه'   



      .ا�� و ,�وان[

   .�)!هD آ7�G ش�ن و ض%��� آدن   

  .�Yری� ,�وان ��ارد   

   '��%���.   

آ� ���� اى آ� در 6ن ا�EZم �' ش!د   �.  

   �� Dن وارد6ن �%' ش!د�)!ه�%�  .�� اى آ� �

ی* [Mا   ,��.  

   .ا
اد ش�یM� �=Bیای'   

   *�V� ت!Yد *=
   .,0!یM� �� 3ی

   3��

=* دY!ت �' از �Mی�.   

   .ى ���%�نآI ش%دن [Mا   

   .�� ز4%� ا��ا�=* �!د �اى ���%�ن   

   '��%�   .6داب ��

   .6داب ���%�ن   

�%��' و ول�%�   ���4 .   

  .ول�%� داد"�ه�ی' آ� ش�یB=� ا��    

   .�!راك "�ن   

   .�Nش)'   

   .�Nش` 2�24'   

    �E"ا  .�� K�;Z �' ���ز �' آ�L�6�C ا��Bن را از �



   .ض��* �!دن �Nش` ��دان   

   K�;Z از , I�(4.   

   .�Nش` "�ن   

��)�Nش)'    G=�).   

   �C�
	��� ا�EZم �.   

   �Cم �%' آ�EZان راا�C%=B� آ� 'Bآ Gآ�.  

آ0'   �.   

   .�Z[!ت   

   .�Zق   

   .�)!ه�Z Dق   

   .4)%� �� ��ر �Zق   

   �%Z.   

   �%Z Dه!(�.   

   �%Z از Nه��.   

   '��C� و �%Z.   

   .Z%� و ز�!�'   

   72Y ش�ن �=Gی
   .Z%� و 

   .Z%� و ��ر��ی'   

   �%Z ش��� ه�ى.   

   .Z%� �=!د�   



��رت و ��آ'   Z.   

��رت    Z) !7, وضB],  I%�,).   

  .��ك آ�CC� ه�   

   .��آ' �CE!ى   

ى   ;���
.   

ى از ��ا و �56ر 6ن   ;���
.   

   .��)!��ه چ� ��ا 
��ن داد�    


���' از ��او
��ن �دن ازش��bن   ��.   

   
��ن �دن از ����; و اول��ى ا�.  

   ��=Y�Z *ی,�.  

ى   ;���
 �=Bاد ش�ی
   .ا

   �=Bآ� ش�ی '��Bآ �C=B�� �Y�Zا.  

ى    ;���
(��G=�).   

   bY.  

 ز��ن   bY.   


�ل �� زدن   .   

   .ش!�'   

   �   .�C�Z و �%�

   .آ�����' و ��وزى   

وزى �BA!ب �%' ش!د   �� �L�6.  



وزى �د��ن �Nر�!ارو 
و��ی�   �� '�Jوی.   

   *���.   

   ��C��� دن  .آ!,�� آ

��,0!ی3    C��� *=داش �C�� �� ز��ن.  

�� از 4ام   C��� دن   .!آ!,�� آ

ى   <%=�.   

(1)�ه�N از �=%>ى    .  

(2)�ه�N از �=%>ى    .  

    I=� ,ا��از ا��   .���%�ن �

   .^�I و ^�%=��ى �����   

ه�N از �=%>ى در �)�   �.   

   I=� ای%�ن و.   

   I=� ا�!اع.   

  .�=%' آ� ��ز�!ا�� �' ش!د   

   I=� ی* �!ع   .زش� ,

ی* �=%)�رى   , ���.   

ی* ا��Bن   ,<%=�.   

   'Bدن �� آ�!رد ش�یB=� در هC>�م 6هI=� PC آ�.   

   ��� دادن �� �=%>�.  

 و ی�د ��ا   <%=�.  



   <%=� '��%�0�.  

     .��0�� ه�ى �=%>

   Iو���� ^�ل �� Iاز ^�ل *=
   .ا�=�2م �

   .اض' �!دن �� ا�=�2م ال�'ر   

   
=* از �=%>  .ا�=�2م �

 �� �!د زی�ن �' ر����و �� �=%�ی�� �!د   <%=�.  

    (1)�ه�N از آ%` �� �=%>.  

    (2)�ه�N از آ%` �� �=%>.  

  .(1),0!ی3 �� ی�رى دادن �=%�ی��    

  .(2),0!ی3 �� ی�رى دادن �=%�ی��    

ه�N از د�Yى �=%�ی��   �.   

  .�=I آدن �� �!د   

    I=�(��G=�).   

   .�%�ن   

   72Y ن و�%�.   

  .آ�ر �V�* را ��ی� �� �!�' 4%7 آد   

   'C�� ارزش �!ش.   

  .�L�6 �!ش ��C' �' 6ورد   

(1)�ه�N از ���%��'    .  

٢(��%��' �ه�N از �   ).  



   �C=B�� *�;ش!� jآ kآ� �� ه� '��Bآ.  

  .لNوم �ه�N از V� �L�6^* دی>ان را ��' ا�>�Nد   

   .�56ر ���%��'   

   *^V� دن!� Nارد "�ی!�.   

  .�!ش �%��' �� ��ا   

  .��CEى �!ش �%��' �� ��ا   

��)�%�ن    G=� ).  

   .Y;�دت   

   .Y �%(4;�دت   

   .�!د را و�Y h;�دت آدن   

 Y;�دت   �BG,.   

   '��C� �2�24.   

   .�Y D2;�دت در ,)��7   

   .�D2 ش���C در Y;�دت   

   Y ی�2* در D2�دت�;.   

   .6داب Y;�دت   

   .ا�!اع Y;�دت   

   .ا�!اع ���Yان   

  .Y;�دت [� ��ا   

ی* Y;�دت   ,�.   



ی* �دم   ,���Y.   

  .����Cن ��   

   'C=
   .Y;�دت ���Mی

   .��0ط در Y;�دت   

��� Y;�دت ��ا   Y ن از������.  

   .��داش ا��ص در Y;�دت   

   .از Y;�دت 6
� لMت �دن   

   .ره� آدن Y;�دت   

دم ����Cن ��ای�Cه%� �   .  

��)Y;�دت    G=�).   

   *=
ت �;Y.   

   ��,;Y از *=
  .درس �

ت   ;Y '��Cه�0ارده.   

ت 6�!ز   ;Y 7�ا!Y.  


=* ا��ك   ت �;Yرا�� و��B���,;Y.   

   *=
ت �;Y �%5.   

   .�!د��CBى   

د ا��   � �
   .�!د��CBى 6

   .�!د��CBى 4%��� ا��   

   .�!د��CBى ��ی� ���!دى ا��   



دن   (� �
   .�!د��CBى و ��0

 ازآ�ر ��)' ا�� آ� دچ�ر [ورت ��زد��Cه' آ� ,! ر   =�� �Cا ��را�4 آ.  

  .�;�ی� از �!دراض' �!د   

   IC�,  IC�!.   

   jG� دن آ�ره�ى �!ب   .,0!ی3 �� آI ش%

   jG� دن آ�ر �!ب�' از زی�د ش%�.   

 آ!چ` ش%دن 6ن   Z�� �� اش=* آ�ر �!بM� و
�' از �.   

   .در"�ت �!د��CBى   

   .�!د��CBى و ,;�ه' Y;�دت   

   .در��ن �!د��CBى   

)�!د��CBى    G=���).   

   '=G<ش.   

  .6ن چ� "�ى ش>G=' دارد   

   .ش>G=' ,%�م   

   ��=G<ی* ش, �G<ش.  

��ى ا��Bن   �=G<ش.   

   .��,!ا�'   

   .��,!ا�' و ��,!ان   

   .��,!ان ,ی* �دم   

   �N[E�.   



ان �%(4��G=وت �!دن �N[Eات    ;����.   

   .اY]�ز �6ن   

   .�ى اY]�ز �6ن �;!دا�=�ف در 6ن ا��از ��0�� ه   

   .ش=��)�رى   

   .ش=�
=* �� آ�ره�ى ��`   

��ى �!ب   =�
   .�=�یD ش=�ب آدن در ا�=�Gد� از 

   �[��� P�ش=�ب و در.  

   .ارزش �Yال�   

ی* ����� ا��   ,   .�Yال� �

   .�Bن ا���Yال� 
	��� ا�   

   .�Yال� و ای%�ن   

   .ی� ز���' ا���Yال� ��   

   .��CEى �Yال�   

د   =Bال���Y '�.   

   ."��%�ی� �Yال�   

    �;Eال�ش�Y ه�ى.   

��ى �Yدل   ��Jوی.   

   *�=B�� دل �!دن�Y م��.   

   .��0�� ه�ى �Yال�   

   I0� م�<Cدش%* و در ه �� ��mد�Y ر�=
   .��Gرش �� ر



   .�Yدل=ی* �دم   

   .ی�وران �Yال�   

    ز����اران ���اد�Gآ�.  

   'C%دش.   

   �' از دش%C' �� ی)�ی>�.  

   'C%دش I�,.   

   ��  .رادش%* ����� آ�B�' آ� ش�یB=� ا�� 6�

   �C%ی* دش   .دش%* ,

ی* دش%�Cن   , P��� �B�.   

   .�;�ی� �!د را از دش%* ای%* ��Cاش�   

   ."�K 6ش=' دش%�Cن   

   .��ح �K��C در �ا� دش%�Cن   

   �C�دم �� 6ن چ� �%' دا� 'C%دش.  

    'C%دش)��G=�).   

   �[C(اب و شMY.   

  .MYاب ��ا   

   .ش)C]� دادن �دم   

  

  

���� . 



���� ���	
 . 

 . ���ن
 
و , از ا ـ�ال ���ن ���� اى ���� �� �� و	��� �ن ا���ن را ��ك و ��آ��
 	�زى ))

آ�دن �� ��اى ���ن �را �( ا	) و '�ا ش%�اى  ز��ا د#�, ��ا���ن د#� آ" 
(	�� .(( دا

, ��4 ا	) �� 3� 	���  2 " )��01ر/� (ز �" ��� ) ): ص (ـ �ـ�ـ� ـ*ـ�'�ا
 .ز��ا ���� اش �� او 	���  ( ا�%15

 . 	�0ى ا	) در ��ا�� ��4, ���� ) : ع (ـ ا �م #�( 
 

ه%�
 دور  ( آ%� و :� �ى :�ره� را از ���� د, ���� ) : ص (ـ �ـ�� *� '�ا
 .روز ��� )  2 " در 	��� ���� '�د �%�
  ( :��د

ه� آ;( در 	��� ���� '�د ا	) �� �ن آ�  ��ن  �دم داورى ) روز ��� ) (ـ 
 .ش�د

��, ـ ���� ��� .'�> ��ورد:�ر را �5و  ( 
'�او�� �� رو�4 ل*=%� ( , ـ ه�:�
  �د د	) '�د را �� دادن ���� دراز آ%� 

 . � �ز��
 ا	), � '�ا �� رو�4 ل*=%� ز�� ز�� و ه� آ
 

ازا �ال ���ن ���� اى ���� �� ��ان ((/�ن ��� زآ�ت ) : ع (ـ ا ـ�م ��دق 
ص (ر	�ل '�ا,در  �
 ر �Bن ��زل ش� )) و	��� ���A را ��ك و ��آ��
 :ـ�دا�ـ( 

'�او�� زآ�ت را ��� : �� �3ر/( '�د �5 �د �� در  ��ن  �دم �3ر ز�� آ� ) 
,�CDده� �5 E3وا �Dز �� ش�D� .ن 

 . ��او�� ����� ����ت ا��

 . ���ن
 
�4 را ( ���Fد و ����ت را  ( ))�:�%� �����ـ� �ـ�ا�ـ;ـGـ%ـ� آـ� �%�A '�ا	) آ� �

 ؟ )) :��د و ا�" '�ا	) آ� ���� ����A  ��Fن ا	) 
. 

ه�J /��ى ��;)  �� : '�اى �*�رك و ��Iل(  ( �5 ��� ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق 
ا�" آ� آ;( را � �ر :�G5" �ن آ�د
 ام �� 3� ���� آ� �ن را �� د	) '�دم 

<��� )  . 



 
دو /�� ا	) آ� دو	) ��ارم آ;( در ���A ��  " ش��K ) : ص (ـ ��� *� '�ا

ز��ا 3� �ـDـ�ز  ـ" ا	ـ) و ���� ام آ� ���� از د	)  " �� ,وض��> : ش�د 
 �	�� MN�	 (	ن, د�DOاى ر�' (	ز��ا ���� درد �G5ا ) . 

 . ��داش ����

 . ���ن
 
��	�0س )) J�ا�� و'�ا ه�ـ�ا ر�ـ� را �ـ( �ـ�آـ)  ( آ%� و �� ����ت  ( ا5'

 .((:%�1Aرى را دو	) ��ارد
�BI( از �%�:�ن  " �QR : 'ـ�اى �ـIـ�لـ( 5ـ� �د
 ا	) ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق 

�د را هCD%�ن آ� �1( از ش�D آ�
 , '� ��( را ����  ـ( دهـ%ـ� و  " ' E	ا
 ���ن �QR '� � را ��اى او  ( ��ورا�> �� ��3( آ� �ن را  ��%� ,  ( ��ورا

<�
 ا�O  ( :�دا� . آ
 

�د را از ��4 ��� دار�� ) : ص (ـ �ـ�ـ� *� '�ا' )�� �' QR��� 
, GO( ا:� ش�
 ���د را  ( ��ورا' �Gش 
�ر آ� �ـ1ـ( از شـDـ� آـ�
 ا	ـE �� آ�S ن�Dز��ا ه ,

��� �ن �QR '� � را ��اى �ـ�Oـ*ـ4  ( ��ورا���� �ن آ� در '�اى #�و3 M

 #T�> ش�
 ا	) � .�� او  ( ده�, روز ��� ) �ن را آ� ��ر:�G از �K آ

 ���د را  ( ��ورا' �Gش �� E	ا 
�� آ� �5دى از ش�D آ��'�او�� , ـ هـDـ�ن :ـ
��ن  �DUل �� � �' ��
  را  ( ��ورا�� /%�ان آ� ��) ���� (��� �K دا�ا��از
 آ

 .ا�O  ( ش�د

�� �
 .���� و د

���� , ���� �X را دW5  ( آ%� و  ����V2" دارو	)  : ( ص(ـ �ـ�ـ� ـ*ـ� '�ا
��Bى DGO( را دW5  ( آ%� و درد و ���Dر��A را /��ى 3�د#� و ���� از ��" 

�*�د. 

 و ��4 	�زى و �Yق ش�ن و و��ا�( و �Iـ  
ـ 'ـ�اى �ـ1ـGـ� درد و �ـ�د

��( را �� ���� دW5  ( آ%� ـ ر	�ل '�ا ه�GZد �X را �� ش�Dد ـد��ا. 
�F3 �Aام و ��;( ا	), ـ ���� � "��� 
�ع �X را دW5  ( آ%�آ� 	�د� . ه�GZد 

 
 .ه�GZد در �X را  ( �%�د, ـ ���� 



��ى دل�اش�ى ���� از ���!�" . 

 .آ%����� از  �دن �� و دل=�اش �3�:��ى  ( ) : ص (ـ ��� *� '�ا
 .ـ ����  �دن �� را دW5  ( آ%�

 ���ع  �دن دل=�اش را از ا�;�ن دور  ( آ%�, ـ '�او� .�� ���� ه�GZد 
�ار را , �ـ��ـ� ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ��ـ�:���ى و  �دن �� و ��ه�GZد �X از���Xى د
 .���� ده%�
 ه�:� ��  �گ دل=�اش �D(  ��د, دW5  ( آ%�
ز��ا , �� و ���Dران '�د را �� ���� در �ن آ%�� ���� ��ه) : ص (ـ ��� *� '�ا

�3�:��ى  ( آ%� و �� #�D و O;%�ت  �Aر��D�� ار و�:������ از���� �ه�ى 
 .ش�D  ( ا5�ا��

�U5 را  ( زدا�%� و �� #�D  ( ا5�ا�%� و , اO;�ن و ���� ) : ع (ـ ا ـ�م ����
�د دور  ( آ%%�' EO�� د  �گ دل=�اش را از�GZه. 

 .ه�آ� در روز �� شE ���� ده�) : ع (ق ـ ا �م ��د
�ار ZO\  ( آ%�:��
 ش�ن و  �گ �� .�وار و �DIS در

 . در��ن ��%�ران �� ����

 .���Dران '�د را �� ���� در �ن آ%��) : ع (ـ ا �م ��دق 
�ت روزا�� , ـ ���Dرا��Gن را �� ���� در �ن آ%�� � �Dاز ش Kد آ� ه���/�  ( ش

�د را ���� ده�؟ ' 

�ت داد
  ( ش�د  :�Dال K�  �� 
ا � �ن �%�
 ����  ( ده� , 	%� �*^ روح �%�

 �_�G��ت :�GZ  ( ش�د , و درDال K�  �� :را �� :�دان �%	 . 
 

 . دارو�(  �V2 ا	), ���� ) : ع (ـ ا �م #�( 
 


 ) ع (ـ  ـ�دى �� ا �م آ�`> ���D�� �Aر�� ش1� �Dد و ا�" آ� ه�از #��ل�ارى '
ز��ا ه�J /�� زود�� از , ��ـ�A را �� ���� در �ن آ" : � �د �BOت 5, آ�د 

�D( ش�د و ��اى ���Dر دارو�( 	�د %��� از ����  �G5��F� ا�' 
���� �� در:�
(;�� . 

 . ���� آ��� روزى ا��

 .�� ���� �5ود �ور��, روزى را ) : ع (ـ ا �م #�( 
��دار ش���  
 .�� آ�aى ���� �� '�ا 	�دا آ%��, ـ ه�:�

�� , :�ه( او��ت  " �%��	)  ( ش�م و �� و	��� ���� ) : ع (ـ ا �م ��دق 



 . '�ا 	�دا  ( آ%>
 

 �Db  د�' ��از �ن '��U/ )3ر اض��5 � �
 ا	) ! �5ز��م : �5 �د , ـ �ـ� 5ـ�ز
 ؟ 

 ./MA د�%�ر:#�ض آ�د 
 . ا	)

 
�D( دا�( آ� ه� /��ى آ���ى دارد و آ��� روزى ���� ا	)  , MA/ ن� e�

 . %�ر را ���� ��
د�
 

ا � د
 روز ����G �� ا�� #*�الّ�� ,  ـ" ا�ـ" آـ�ر را آ�دم :  ـbـDـ�  ـ( :ـ��ـ� 
��Fش) آ� از ��3( /�Aره�ار د�%�ر �� ا���ن ر	��) ع (. 

 .�� روزى داد
 ش���, ز��د ���� ��ه�� ) : ص (ـ ��� *� '�ا
, '�ا��Gن رDO) آ%�  ,�e , ـ ���� �� روزى و دارا�( ���� ده%�
  ( ا5�ا�� 

 .���� ��ه��
 .���� دادن ��ض راادا  ( آ%� و ��آ) �� �3  ( :Fارد) : ع (ـ ا �م ��دق 

 . ه آ�ر ��)' ���� ا��

�( ا	) آ� ه� روز ���� ��ه�) : ص (ـ ��� *� '�ا�D�;  ه� ��. 
���ن دادن را
 �� آ;( ���� , /��ه�ى �	�E ر	�ن از 	� را
 ���� ا	) 

�A( از , ا � ��  �Iوف ���� ا	) , #��دت از���Dر �ـ��ـ� ا	ـ) , ا	) 
 .  %�1 ���� ا	) و 3�اب 	Xم را دادن ���� ا	)

 
 )1�� . ���� ا	), ـ ه� آ�ر 

 
 (	��A� �� ����ا� �� )��;O), ـ ه� ا	ا ���� . 

 
ـ ه� آ�ر ��1( ���� ا	) و ه�/��ى آ� �� و	��� �ن ���وى آ;( ZO\ ش�د 

�ش�G  ( ش�د ��اى او �����. 
�� وى , ـ �� #�D( آ� ��ادر ش�D را ارش�د و��Tى آ� او را راه%��D(  ( آ%� 

 .���� ده��
: ���� اى آ� '�ا �ن را دو	) دارد #*�رت ا	) از ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق 

 ����1� �� �A�ا�Xح  ��ن  �دم ه�:�
 را��i ش�ن ���
 ش� و ��د�K آ�دن �



�� .ه�:�
 از ه> دور ش�
1� و ��آ��
 ���� ا	) و ه� :� ( آ� �� 	�ى ) : ص (��� *� '�اـ �� "=	

��Dز ��  ( دارى ���� ا	) . 
 

��ن 	=" �� ��ش%�ا�DA5 ), ـ	ا ���� . 
 


 ��( ) : ع (ـ ا �م ��دق �G	 �� ا �( �ن آ� از ا�" آ�ر���ن 	=" �� ��ش%�DA5 ,
 . ���� اى :�ارا	)

 
 "�;bآ�  ( ش�) ع (ـ #�( �" ال j*�(5ر )  روزى ���ون E�S در . 

 
�اد
 ام : �5 �د � . ���� ���ورم,  ( روم ��اى '�

 
���� اى ا	) از , ه� آ� در E�S روزى XOل �� ��� �ن روزى : �5 �د 

�3�E '�اى #�وM3 �� او. 
ا � �� , ل*=%� زدن �� �� روى ��ادرت ���� ا	) ) : ص (ـ ��� *� '�ا

ـ�1 �� ���� ا	) و ���ن دادن را
 �� آ;( �A( از  ـ%,  �Iوف �� ���� ا	) 
��;) ���� ا	)  ��� 
�ان از 	� را
 ,آ� را=G	و '�ر و ا k%	 "Gداش��

�د �� دل���ادرت ���� ا	), ���� ا	) ' � . '�ل( آ�دن �ب از دل

 . �!ددارى از ��ى ���� ا��

�( ا	) آ� ���� ��ه�) : ص (ـ ��� *� '�ا�D�;  ه� ��. 
�_4 ه> '�دش ا�G	آ%� و ه> ���� ده�د 
 .	�ZGد

�د  �5 :�����ز %� DY�د
 ��رى ر	� ��. 
�ب �5 �ن ده�'. 

 . ا�" '�د ��اى او ���� ا	)
 

 . ز��ا ا�" آ�ر ���� اى ا	) آ� ��اى '�دت  ( ده(, ـ ��  �دم ش�  �	�ن 
 

 . ز��ا ا�" آ�ر ���� اى ا	) آ� ��اى '�دت  ( ده(, ـ ز���) را ���Aار 
 

 . ���� ا	), ��ى ـ '�ددارى از 



ی* ���� ,�)١). 

 �ـ��ـ��ـ" �ـ��ـ� /ـ�ـ;ـ) ؟ : 	ـ2ال شـ� ) ص (ـ از ر	ـ�ل 'ـ�ا
�� ز��:( ا ��وارى و ) �I%( (ا�ـ" آ� و�G( 	�ل> و�ـ%k /�> ه;G( : 5ـ� ـ�د 

���� ده( و ��Fارى �� و��U5 ��, )G د/�ر ش�ى ) ا:� ���� ده( ( ( ��	( 
��  �گ ��ار :�G5(  و در(آ� �3�) �� لE ر	�� �G	� ( )��ا�" ��ر  �ل :��

 . X5ن ��ش� و �ن ��ر  �ل ��DAن
 

�ا
 �� وار�Vن  ( ر	�(X5ن و ��DAن '�اه� ��د '�� 
�ا'). 
 )G;ه <�/ k%� ل> و�	 )G) آ� و�	(ـ �����" ���� �ن ا )%I� ( ):���� ز

Fارى آ� ���� ��ه( و ��, ا ��دارى و از د/�ر شـ�ن �ـ� 5ـUـ�  ـ( ��	( 
�3�) �� لE ر	��  )Gـ�دى (و�Gگ ا5ـ�  �G;� و در ( )��ا�"  �Uار  �ل : �ـ�

�ن در �ن ه%��م  �ل X5ن و ��DAن '�اه� ش�, X5ن ��ش� و �ن ��ر  �ل ��DAن /. 
�د, در ��	l �� 	2ال از �����" ���� ) ع (ـ ا ـ�م �ـ��ـ� �� ا �م ��دق  �5 :

��( آ� �%��	)  ـ( ده� D�a ت�
 اى ا�" 	=" '�اى #�وM3 را آ�  ,���%��
��� در ز �%� )) ه� /%� '�د ���ز %���, ود���ان را ��'���j�3�� "G ده%� ((

 ���� ���� از ا�" �� ��Tت  ( ���؟ 
. 

ا � '�او�� #�وM3 , ���� دادن ��اى ��ا��� �	�ن ا	) ) : ع (ـ ا ـ�م ��دق 
�د
 و �5 �د
 ا	) ) ( آ%�و ه�Dن را ا��mر  (آ;( را آ� ا��ك  �ل( دارد G	 :

 .و د���ان را �� '�د �� ( :��%%�((
�د , در ��	l �� 	2ال از �����" ���� ) ص (ـ �ـ�� *� '�ا �5 : )��D�a ت��

 .آ� �%��	G( در��Aن �� ���ز %�ى  ( ده�
 .آ;( ا	) آ� ه� /� در ��ان دارد #�i  ( آ%�, ـ �����"  �دم 
�( , ـ �����" ���� �A� . دادن �� U5�� ا	) و ا��mر �%��	)���� 

ی* ���� ,�)٢). 

���� ز��ن ا	) آ� �� �ن از ر�=G" , �����" ����  : ( ص(ـ �ـ�ـ� ـ*� '�ا
 (��D�;  آ%( و �� ��ادر W5ش��%� را د�'���3�:��ى آ%( و ���� �  �A��'

)��دى ��	�	 . 
 

 . ���� ز��ن ا	), ـ �����" ���� 
 



�_���ى آ�دن آ� �� ���  "G=ر� nO�%� را از )��ن ا	��ى را �زاد آ%( و '
)��D� W5ارى را د�:���( و ���� � �	�� )��� . ZO\ آ%( و �� ��ادرت '

 
(;�� nO "GZ: اى ���� از ���� J�ـ ه . 

 
�زد و 	e0 �ن را ��  ��� )D�# ن�D�;  o=) آ� ش	ـ �����" ���� ا�" ا

 .��ادر  ;��Dن '�د ��د ده�
 . ��AاشG" ز��ن ا	)�, ـ �����" ���� 

 
��1د�� آ� , ـ 	ـ�:ـ%ـ� �ـ� '�ا�( آ� �3�> در د	) او	)  )��Z� �دم ه�J ا

 .دو	) داشG%( �� از:�GZر ��K ��ش�

ی* ���� ,�)٣). 

���� اى آ� : �5 �د , در ��	l �� ��	4 از �����" ���� ) ص (ـ ��� *� '�ا
����و��آ�%� ورز داد
 ش�د' ��. 

 ���� "��GA� و ��, ـ 
�4 از :�	%�( ����D�/ ى آ���	) آ� �� ا	اى ا ��
 
 .داد
 ش�د , ��ر ش�

 
�ان ) : ع (ـ ا �م آ�`> ��� �� �� KD),آ	ه� ا ���� "��GA� از . 

 

 ا	), ���GA" ���� ) : ع (ـ ا �م ��دق ��GZ� ��3 آ�دن K%' . 

 
ى 	��� '��D اى ا	) آ� در را
 '�ا, ���GA" ���� ) : ص (ـ ��� *� '�ا

 .#�وM3 �� �� ( ش�د
 . در ر �Bن ا	), ـ �����" ���� 

 . 34 ,�2م �!ی�0و��ان در ����

�اد
 ات : ش%��م آ�  ( �5 ��� ) ص (از ر	�ل '�ا) : ع (ـ ا ـ�م Oـ;ـ�ـ" �از '�
	e0 �� آ;��( آ� در , '�اه�ت و ��ادرت , ��رت ,  �درت : ش�وع آ" 

�� . ��*� ��I ��ار دار
���ز %� ه;) : ) ص (ـ ��� *� '�ا ���� آ;( د��� �*��� , �� ز ��( آ� '����و
 .���� داد

 �� . ا�3ش دو /%�ان ا	), ـ ���� دادن �� '����و



 
 . ـ �����" ���� �ن ا	) آ� �� '�اه�ت �� د'�Gت ��ه(

 
(;��
 �ن �� .  ( :�دد و 3� �� آ;( :��

 
 ������و' �� �� . رO>ه> ���� ا	) وه> ��� , ـ ���� دادن '����و

'���
	��� و �56ر ���� � . 

 . ���ن
 
�4 دار�� و �ن , ا:� ���� ه� را �ش�1ر 	�ز�� ))�A�ا�" آ�ر '��( ا	) وا:� 

��ا��Gن ��GA ا	) و �=�( :%�ه���Gن را  ( زدا�� و '�ا  ,را �� ���ز %�ان ده�� 
 .(( از ���C  ( آ%�� �:�
 ا	)

�( ) : ص (ـ ��� *� '�ا�A%� ���� ,ورد�� <�'����� .:�ر را �5و  ( 

 �� از �� 	4��G آ%%� ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق ��ز��ا , 3ـ�ـ� /ـ�ـ>  �دم ���� 

���1 ا:��� د	) را	G) , ا:� /%�" آ%( ه� ��ـ%ـ� ��داش '�د را :��G5 اى 
�د���(  , ���� دادى د	) /0) '*�دار �A%او� �S�' �� ز��ا �ن آ;( آ�

 .�را '�اه� داد��داش �� را �ش1, ����  ( ده( 
�( ز��د��
 ) : ص (ـ �ـ�ـ� ـ*ـ� 'ـ�ا�A%� ���� , ���( '�> '�او�A%� ���� ز��ا

����� .X3 M3ل� را �5و  ( 
�( ) : ع (ـ ا �م #�( �A���)1 ه� ا	(, ����  "��GA� از . 

 
, �ن روز آ� ه�J 	��� اى 3� 	��� #�ش '�ا ��;) ) : ص (ـ �ـ�ـ� ـ*ـ� '�ا

��Z در 	��� # (Z4 ���� ده� و �ن را از : �ش او�%� هG	) را	دى آ� �� د� 
 .د	) /Z=  40( ��ارد

�	Xن �� �ن /%k  ( ز�%� ) : ع (ـ ا �م #�( G  اى آ� ���	و "��GA� , �� ن�Dا�
 . '�ا	)

 
 )��A�
 را  ( ��د و '�> ��ورد:�ر را �5و  ( , ���� �%: )��A�ز��ا ���� 

�����. 
��د nO �) : ع (ـ ا ـ�م 	ـ_ـ�د �� �G'و����� ا�" ا	) آ� ��ا�( �ن ا

��ورد:�رت #�وM3 ا	) و 	ـ0ـ�د
 اى ا	ـ) آـ� �ـ��زى �� ش�ه� :�G5" �� �ن 
�( �� ود�F: )  �Iارى ����G از /��ى �A��) �� 	�0د
 اى آ� �%�DSو ا (;��



��ش� آ� �ش�1را  ( 	�0رى و ا�" آ� ��ا�( ���� در د����Xه� و ���Dر��A را از 
)  � .:�دا�� و در �'�ت ��4 دوزخ را �

�( ���� از ���� �ش�1ر ا	) و , �� '�ا 	�:%� ) : ع (ـ ا �م ��دق �A� ����
 �%:��( ���� از #*�دت �ش�1ر ا	), ��� �� '�ا	�A� . آ� #*�دت 

 . و ���� ����') ع (اه7 ��� 

�ر �ن �BOت در دل شE �:  ( �5 ��� ,) ع (در��ر
 ا �م 	_�د) ع (ـ ا �م ����
 K��1� آ�د و �� در )  MDO د�از '��� ���ون  ( ر5) و ا�*�ن را �� ��) '

�� ه�  ( ر5) و ���A را  ( آ���� و �� ه� آe در را ��ز  ( آ�د /��ى  ( �'
 .داد

:�وه( از  �دم  ��%� :Fران ز��:(  ( آ�د�� ��ون �ن آ� : ـ  ��Db" ا	�bق 
( �" الb;�" در :Fش) د��� از و�G( #�, ��ا�%�  �Iش ��ـ�A از آ_�  ( ر	� 

��C ش*�A ��ا���ن ��د
  ( ش�� , ��� .'*�ى 
ا �م , ه�ا آ� ��ر�K  ( ش�و ��	( از شE  ( :Fش) : ـ هـ�ـ�م �ـ" 	ـ�لـ> 

�( �� از �ـ�ن و:�ش) ودره> �� ( داش) و �ن را��دوش '�د )ع (��دق �*�ا
U� ن���;�>  ( آ�د و ���A او  ( ��Aد و ��اى ���ز %�ان  ��%�  ( ��د و در  ��

�%G'�%ش )D� .را
�� آ� �ن  �د ا �م ��دق ��DA5) ))ع	ا 
�د� . 


	��� ���� 6ش)�ر و �56ر 6ن . 

 . ���ن
 
�4 دار�� و �ن را �� , ا:ـ� ���� ه� را �ش�1ر ده�� ))�A%��:) و ا	( ا��آ�ر '

'�ا از ��اى ش�GA� �D ا	) و �=�( :%�ه���Gن را  ( زدا�� و  , ���ز %�ان ده��
��C  ( آ%�� �:�
 ا	)� )). 

(( �C�آ;��( آ� آ�Gب '�ا را �Xوت  ( آ%%� و ��Dز �� ��  ( دار�� و از �
�( و �ش�1را ا��Zق  ( آ%%� �A��� �_�ر�( ا �� �;�G ا�� آ� , روز���ن آ�د
 ا�> 

�د�� .((ه�:� آ;�د 
�ع �X را دW5  ( آ%�, ���� �ش�1ر ) : ع (ـ ا �م ��دق � .ه�GZد

�	Xن �� '�اى 	*�bن و ��Iل( �� �ن ) : ع (ا �م #�(  ـG  اى آ� ���	و "��GA�
 . /%k  ( ز�%�ا��Dن �� '�ا و ر	�ل او	)

 
 . �دن W�_5 را  ( :��د



, )) آ�ر '��( ا	) , ا:� ����ت را �ش�1را ده�� ((در��ر
 ��� , ) ع (ـ ا �م ����
�رزآ�ت واE3 ا	): �5 �د T%  . 

 
 /�  I%�	) ؟ 

�ر زآ�ت  ;bG*( ا	): �5 �د  �BOتT%  . 
 

�%G) داش	را دو M5ا�� )��A%� �3 �وردن ��. 


	��� ���� ش;��� وروزا�� و�56ر 6ن . 

 . ���ن
 
�( و�ش�1ر ا��Zق  ( آ%%� , آ;��( آ� ا �ال '�د را در شE و روز ))�A���د , 

" ��ورد:�رش�ن ��داش '�د را دار�� و �� ا���ن �� ��	( ا	) و �� ا��وه��
��� .(( ( ش

�� و :%�
 , �ـ��� ش*��� ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق ���'�> ��ورد:�ر را �5و  ( 
��رگ را ��ك  ( آ%� وO;�ب را �	�ن  ( :�دا�� و ���� روزا��  �ل و �Vوت 

�� و #�D را ز��د  ( آ%���� .را �� ��ر  ( 

 را �ب  ( آ%� �%: ���� '�> هCD%�ن آ� �ب �KD را و ���� ش, ـ �ـ��� روزا�*
����� .��ورد:�رX3 M3ل� را �5و  ( 

���� اى ��
 �� ش� ( �ن , /�ن روز '�د را ��Yز آ�دى ) : ص (ـ ��� *� '�ا
�	) �ن شE را از b� �� 
روز را از �� دور:�دا�� و /�ن شE ش� ���� اى ��

� �*�د�. 
 .آ;��( آ� در شE و روز ا��Zق  ( آ%%�((در��ر
 ��� , ـ ا�" #*�س 

��زل ش�در��ر Eل�S )ا� "� )�# 
. 
�( و �1( را �ش�1را, �1( را روز , ا��Zق آ�د �A%� 1( را�. 

 . ���� دادن درروز��ر�!ش' و���!ش'

 . ���ن
 
��A و ز �" آ� ))�D	� �%A� �� )G�Aى � �زش ��ورد:�ر��ن و��	 �� ����G�� و

�ش( ا�Z, ��اى ��ه��:�ران � �د
 ش�
 ا	) '����ن آ� در '�ش( و �Dق  ( ه�
 .((آ%%�

 ��� 
��ن آ� در ((ا�ـ" 3ـ��ـ� و ا�ـ" ا�ـ( ��O> از ��ل ا�" #*�س در��ر�Dه



�ش( ا��Zق  ( آ%%�'��در دوران �%��	G( و : �MU آ�د
 ا�� آ�  �اد )) '�ش( و 
�ا���ى ا	)� . 

 
�1( از ���A آ� : دو ��ل ا	) )) ض�ا((و )) 	�ا((در��ر
  I%�ى : � ـ�
 ا	ـ) 

 ـ( :ـ���  �اد در �Oل ��ا���ى و �%��	G( ا	) و ��ل  , ا	) ��ل ا�" #*�س
�I%( ه�K� J از ا�" a�Oت  ��W , دوم  ( :���  �اد در �Oل ش�دى و Y> ا	) 

 .ا �ال '�د را ا��Zق آ%%�, ا�" �D( ش�د آ� در ا �ر '�� 

ز ����� . 

 . ���ن
 
((��� ) �D� �� ار و �ن را�  �G;� (ـ� ���ى آ�  X )  و د	ـGـ) را �ـ� :ـ�د

)%��%� 
 .(( د��
 و O;���د
 .((را) �� ���ز '�د( �زاد : ��� , از ��  ( ��	%� /� /�� ا��Zق آ%%� ))

�%� آ;( ا	) , آ;( آ� در ���� دادن از F�� �Oرا�� ) : ص (ـ ��� *� '�ا� 
 .((آ� ���� ��ه�
ار و �ن را �� و د	G) را �� :�د�) �;�G  �((در��ر
 ��� , ) ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق 

 )%��%� 
���  ���ى آ�  X ) د��
 وO;���د ) �D�((, د�O;�ت �� : �5 
 .  I%�ى ���A	G( ا	)

 
���� �ن ا	) آ� �� ��ان : �5 �د , ) ع (در 	�Zرش �� #�( ) ص (ـ ��� *� '�ا

 )�� . �� ا�" �Oل ا	�اف ��1د
 اى, ا	�اف آ�دم : دارى �*=�( /%�ان آ� ��
 

آ� در��ر
 ش�D ش�Dرش  ( ش�د و , و �*=��� و ش�Dرش �1%��  ـ ا�ـZـ�ق آـ%��
�رز�� � .آ� در��ر
 ش�D ';) ورز��
  ( ش�د, ';) 
ا:�  �دى دار و ��ار'�د را در راه( از راه�Aى '�ا ) : ع (ـ ا ـ�م ��دق 

�� ا�" آ� '�اى , آ�ر �;%���
 و  ـ�5ـUـ�ـ) � ـ��ى ��1د
 ا	) , ا��Zق آ%� �� 
�� د	�G��AGن '�د را �� هـXآـ)  ـ�ـ%ـ�از�� و ��1( آ%�� آ� : ((�� ��Iل(  ( �5 �

1�آ�ران را دو	) دارد�� �� ؟ ))'�او
�د RU )آ�ران�1���� روا�%� ( از�� . 

�د را �� آ�رى وا �ار آ� ز��ن �ن آ�ر ��اى �� ��4 از , ـ ��اى ��ادرت '
�دش ��اى او ��ش�	. 

/��ى  *=4 آ� ز��ن �ن ��اى �� ,ز '�د �� ��ادرا�) ا) : ع (ـ ا ـ�م آـ�`ـ> 



 . ����G از 	�دش ��اى ���ن ا	)
 

��د , ه%�� ( آ� �5 �ن ا��Zق در را
 '�ا ر	�� : ـ ا�" #*�س  ���b� وه( از�:
ا�" ��UZ اى آ� �5 �ن ���G5 ا�> �� از ا �ال : � ��� و #ـ�ض آ�د�� ) ص (��� *�

 (;�/ <����Zق آ%�> ؟ /�Uر از �ن را ا, '�د ��ه�> �D( دا 
� , از ��  ( ��	%� /� ا��Zق آ%%� : ((�e '�او�� ا�" ��� را ��زل �5 �د �� :

 .(( �زاد را
از  ـ�ل 'ـ�د /ـ%ـ�ان ا�ـZـ�ق  ـ( آـ�د آـ� د�ـ�ـ� /ـ�ـ�ى )ص (��ـ� �ـ�ـ� ـ*ـ�
 ـ=e پ ؟ 

�رد' )D� �� ا�" , م �%K ق ا5%� ار ن � ���ا�D( آ�د������ ��ه�وه�FY Jا�( 
 .از �ن  �Uارى ه> ����  ( دادآ� 

 . 5!اب د�=>دا�' ����ت

اEO�� �3 �ن , ه�آ� ���� اى را �� ���ز %�ى ر	��� ) : ص (ـ �ـ�ـ� ـ*� '�ا
�د����� /��ى آ>  
 .���� را دارد و ازا�3 ���� ده%�

�%� اEO�� �3 , ـ هـ�آـ� ��اى  ;DG%�ى ���� اى WD3 �ورى آ%� �Dا�3ى ه
MA/ �:دارد وا ����  �� e0	 ) آ%%� و	) �� د	ن �ن ���� را د�;�ه�ار ا

 �	�� �%DG;  (	د, د���A ا�3 آ� M داد
 ش� �Dه ��. 
��A ا�3 دار�� �( , ا:ـ� �ـ��� ه��Gد د	) ���دد ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق � �Dه

 .�ن آ� از اEO���3 ���� /��ى آ�	�G ش�د
�د هـ�ار هـ�ار ا�ـ;�ن د	) �� ا:ـ� �ـ��ـ�  ـ�ـ�ن هـZـGـ) : ص (ـ �ـ�ـ� ـ*ـ� 'ـ�ا

��A	) , د	) ش�د��Z��%�ا�3اول�" �Dه�A���Z� . ا��3'��" 

 . �@�رف ����

 . ���ن
 
(( �%��ا� )D�
 ا�� و ��ا�ـ" ����ت از �ن U5��ا�( ا	) آ� در را
 '�ا �5و �
از �5ط  %�#) , �دم �( '*� �ن ه� را , در ز �" 	�Z آ%%� ) ��اى آ;E و آ�ر(
 ,%� ��� .�ارد��ا

�اه%�, �� 	�����Dن  ( ش%�	( ' )D� .از  �دم �� ا��ار /�� 
��ن ) : ص (ـ ��� *� '�ا �DUا و �1( دو لFY 
 ;1�" آ;( ��;) آ� �1( دو و#�

 .از ا�" و �ن ����د

 اى ا	) آ� ش��I  ( آ�� ��GZ� k%	 ى  ـ�دم دراز آـ%ـ� �ن  ـ�ل�, :ـ�ا�ـ( 	ـ



و د	) 	2ال دراز (ا��ك  �ل '�د �;�زد  ا�%K ه�آ� 'ـ�اهـ�:ـ� �ـ� هـDـ�ن
�%1� ( � .��  �ل '��Z�� 4�ا��) از n��S :�ا�( (و ه� آ� '�اه� :

ـ  ـ;ـ1ـ�ـ" �� �ن :�اى دور
 :�د ا	) و �� �ن آ;( آ� �1( دو دا�� '� � و 
��ن  ـ( :ـ�ـ�د و  ـ( رود  �DU) آ�  %�#) , �1( دو ل	دارى ا�����1  ;1�" �ن 

�رى آ� د	) 	2ال 	�ى  �دم دراز �D( آ%� وآ;( , و #�ت �eZ دارد S ��
 .�� ���A	G( او �( �D( ��د �� �� وى ���� ده�

, 	2ال ش� آ� ��� �� :�اه��( آ� در '��� ه� را  ( ز�%� ) ع (ـ از ا �م ��دق 
�ان ���� داد �� ���� از ا�" آ�ر '�ددارى آ%� و �ن را �� '����و��ان � ) 

 ��ه�؟ )  ;DG%�ش (
BO د���ه� : �ت �5  �A����1 ��اى '����و��ان  ;DG%�ش ��Z	�G آ� ا�"  ,�� �

 . آ�ر ا�3ش ����Gا	)
 

�� � آ;( آ� از �ن �BOت در��ر
 آKD �� ) ع (ـ ا ـ�م آـ�`ـ>  �� l	�� در
�د � 
��	�� "��� 
�ش) , :�اه�ى 	� را� : )*���) دشD" اهM ��) (ه�آ� �� 

ا � ا:� �� آ;( آ� , �4 :%�
 ا	ـ) �ـ� Vـ�اب �ن ���� ��ا, ���� و ا#��� ده�

 او '*� ��ارى ���� ��ه( ��U# و EهF  ), از	ا �G��� 4ا��V و �GA� . 

 
ه�آe آ� دل) �� �Oل4 	�') و �� او رDO) � � و �:�
 ش�ن از  FهE و 

��� ���� دادن �� او  "1D  <اش ه 
��U# , ) '�ا	ا� .اش�1ل( ��ارد, �� '
 �bوم : �5 �د , )) ��اى 	�MN و  �bوم ((در�ـ�ر
 ��ـ� , ) ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق 

�D( ش�د 4*�R� .ش=o �( �=) وروزى ا	) آ� در '��� و �5وش /��ى 
 �اد از  �bوم : �ـ�ـ� در�ـ�ر
 هـDـ�" ��� ) ع (ـ ا ـ�م �ـ��ـ� و ا ـ�م �ـ�دق 

��ارد ا �  )*�# 4�U# ) آ�	)  ( آ4 ( �دى اDOه�/� آ�ر  ( آ%� و ز (
�D( ش�د M��O )����: 4درروز�. 

 ���� 3A=B� آ� '��Bزآ�ت (آ(�C=B��. 

�� ��اى �( ���ز و ��ا��� XOل ا	) و �� ) زآ�ت (���� ) : ص (ـ ��� *� '�ا
 �� ��اى آ;( آ�  *�U5 �� XG ش��� , ��اى آ;( آ� ���( 	�ل> و ���و %� دارد 

 .�� ��ه�1رى وG�O%�ك ��ش�
A/ �� اى آ� �ن را از ��4 دوزخ  ( �ن  �ل '�اش( ��ش� 
��GZ� k%	 او و 
�

 �I�� , ���4 �;�زد و ه�آ� '�اه� :' )G	��%� �� ��� (�e ا�%K ه�آ� '�اه� :
 .�� دارا�( '��Z�� 4�ا��) :�ا�( 

�ـ�اى �ـ�ـ�ـ� ور و��� آ;( آ� �%�� اى ) و زآـ�ت (�ـ��ـ� ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ��ـ�



 .از :�G5" �ن '�ددارى آ%��, XO ,� eل ��;)  , 	�ل> و ��ى دارد

 الUZ�� ((�ـ�وق رضـ�ان الّ�� ��Iل( #��� در �Bb�a "  (( (	ا 
روا�) آ�د

روا�)  ( ) ص ( �دم از ��ل ر	�ل '�ا: #ـ�ض ش� ) ع (آ� �� ا �م ��دق 
�� ش=o �ـ( ���ز و ��ا��� و ��� �� آ;( ) وزآ�ت (���� : ((آ%%� آ� �5 �د 

��ـ�� *� : �5 �د ) ع (�BOت ��دق ))ى دارد روا ��;) آ� �%�� اى 	�ل> و �
�د
 ا	)  (ص ('�ا �5))����د
 ا	) )) ���( ���زو ��ا �Z��� آ;( آ� ((و 

�ى و	�ل> دارد� ��%�)). 

6
�ت ���� . 

 . ���ن
 
(( �G;ش�� )ـ=ـ%ـ	) ز %�ان�����GA از ���� اى ا	) آ� ,و :Fش) ) در ��ا�� 

 . ا �( ���ز ��د��ر ا	)�زارى از �( داش�G ��ش� و '�
 

 ��%1  MS�� ـ4 را ��  %) و �زار���%� آ;( آ�  �ل '�د را ��اى , 'ـ� 
�e , ا��Zق  ـ( آـ%� و �� '�ا و روزوا�;�" ا��Dن ��ارد , '�د���D( ��  �دم 

 
��1O) او  ��%� 	%k '�را�( ا	) آ� '�آ( �� �ن ��د
 و ر:*�رى ��ان ر	��
 . 	)و �ن را ��ف �� �3 ��Aد
 ا

 
((E�i  )� .() و  %F�  (ار و 5�و

 . ز��راO;�ن ا	),  %) �%�Aدن ) : ع (ـ ا �م #�( 
 

��( را از ��"  ( ��د,  %) ��Aدن ) : ع (ـ ا �م ��دق '. 
از ��ر:�ارى W*S ا	) و  %) ��Aدن '��( را , �=�%�:( ) : ع (ـ ا �م #�( 

  ( آ%��*�. 
���  	� آe ا�� آ� '�اى) : ص (ـ ��� *� '�ا: )D���ن 	=" � �� M3و�آ;( : #

آ;( آ� دا " �3 � اش را ��%� :��د ,  %)  ( :Fارد  ,آ� ه� /�  ( ده� 
 .وآ;( آ� �� 	�:%� دروغ آ�4�a را رواج ده�) آ%��� از �*=�G و �1*� ا	) (

��;� , در �5 �ن '�د ��  �لK اش�G , ) ع (ـ ا ـ�م #ـ�( �ز��Aر آ� ��اى :  ( 
�  �� (��;Oا 
�دم �����ن  %) :Fارى �� آ�ر '�د را ��4 از ���C ه;) �3

ز�ـ�ا  ـ%ـ) �ـAـ�دن اO;�ن را �*�
  , ده( �� �� ���ن و#�
 اى ده( و �� آ�ر�*%�ى
 nO )��%دادن آ�ر روش 
��3 �G:ر�آ%� و � ) ) (U�UOرا  ( ��د) و. 

ا:� �� آ;( '��( آ�دى �ن را ��  %) :FاشG" ز��د و �� ) : ع (ـ ا �م ��دق 



ز��ا ا�" آ�ر ��اى , �ـ�ـ1ـ� �� '��( ��GAى ادا � اش ��
  ,رخ آ���ن �*�
  ;�ز 
�� .ا'Xق �� ز�*%�
 ��ا	) و ��داش �'��) را وا�G*3  ( :�دا

�اش) ا�3رااز��" ز��اآ� /�D,���� ��ه��, �( /��Dاش) ) : ص (ـ ��� *� '�ا
 . ( ��د

D6داب ده . 

 . ش1%_� روح ا	)) در اO;�ن و ده4 (�M�I ورز��ن ) : ع (ـ ا �م #�( 
 

�ار  ( آ%%�, ـ �M�I ورز��ن و  %) ��Aدن :�� .اO;�ن را 
�ع '�ددارى از ده4 ا	)� . ـ ا �وز و �5دا آ�دن �1( از دو 

 
 . ا �وز و�5داآ�دن ا	), ـ �5) ده4 

 
 . �ن را �� �3ى ���ورد
 ا	)) در U�UO) (ا�_�م و#�
 ��'�� آ%�ـ آ;( آ� در 

 
 )���( آ� �� او داد
 , ـ 	�اوار���"  �دم �� '�;Oا 
آ;( ا	) آ� ا:� در و#�

���  , ش�
 ��'�� ش�د MD# 
 FIور دارد و ا:� �� , �*� آ%� و ا:� �� �ن و#�
 .	�0	��ارى آ%�, او #��i( ش� 

�رت :��د و �� د�*�ل4  %) ��ش�ـ �����" �=�4 �ن ا	) آ� � ��'�� ��. 


 .���� آ�

�ـ��ـ�  2 " 	�0ى ��رگ و O_��( ا	) ��اى او در ) : ع (ـ ا ـ�م #ـ�ـ( 
و ���� آ��5 دارا�( او را از ��Q ش�ن ZO\  ( آ%� و #�ض4 در , ��ا�� ��4 

 �� � ا, هD�" د��� �� او داد
  ( ش�د و���Dرى ه� را از 3;> وى دور  ( :�دا
��ارد )*�R� .در �'�ت 

��@E� او از FG4 اى�)�ر �C� �� دادن ���� . 

ا ��DGO E ���� اى  ( ده> و ���ون ر5) :  �دى :Z) ) : ص (ـ �ـ�ـ� *� '�ا
 . و ���� اش را در د	) دزدى :Fاش)

 
�� .از ���� د��E او �� �K دزد 	=" ��  ��ن �ورد

<�� . دزدى ا�G5د
 ا	) �� را 	�0س  ( :



 
 . �� اش را در د	) زن ��آ�ر
 اى :Fاش)��

 
�� .��آ�ر
 	=" ��  ��ن �ورد

<�� . 	�0س  ( :
 

�ا��� :Fاش)� . 
 

� را 	�0س  ( � 
از ا�" آ� ���� ام �� د	) دزد و زن ��آ�ر
 و ��ا��� ا�G5د
<��: . 

 
�د آ� ش��� از : الـ�Aم ش� � E*	 ان�� ��	) دزدى ر	ن ���� ات آ� �� د�

��اى �ن ��د آ� , ردو �ن ���� آ� �� د	) زن ��آ�ر
 ا�G5د 	��) د	) ��دا
از �ن , ���1 از ز�� دادن '�ددارى آ%� و �ن ���� آـ� �ـ� د	ـ) ��ا��� ر	�� 

�د
 ا	) ا��Zق آ%� 4 �5��i# �� .رو ��د آ� ���1 #*�ت :��د و از ���C '�او
 .��اط

اط�. 

 . ���ن
 
�� ��ورد:�ر �� 	=) در آD�" ا	)))�Dه )). 

��ا��� آ� :Fر ش�D از ��اط ا	) و از لu�ش��ه�Aى �ن و ) : ع (ـ ا �م #�( 
�4��A و و�AG�Oى  G%�و�4���uى ل�A	ه�ا . 

 

 ا	)) : ص (ـ ��� *� '�ا���uو ل 
�� ��اط �� روى A3%> آ���
 ش��Dه . 

I�2=B� اط� . 

 . ���ن
 
 .((  � را �� ��اط  ;UG�> ه�ا�) آ"))

ا ـ�  ـ� و ,  ـ�دم �ـ� /ـv و را	ـ)  ـ%ـbـ�ف شـ��ـ� ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق 
��Dن �� ��اط  ;UG�> ه�ا�) ش��>��I�ش . 

 



را	ـ) و /�D: vاه( ا	) و را
 و	w ه�Dن ش�ه�ا
 ا	) ) : ع (ـ ا ـ�م #ـ�ـ( 
1� از , ��آ�Gب '�ا و 	%) ��� *� �� �ن راه%�D	) و ر	��ن �� 	%) و #��*) 

 . ا�" ش�ه�ا
  �;� ا	)
 

را	) و /v راه�Aى :�Dاه( را ��G5�: 4%� و راه�Aى  ;UG�> و ه�ا�)  ـ از
�� .را ره� آ�د

 �DNا Q�����ن ��  %�ل� راه%���Dن �������A ه;G%�:  ( �5 ��� , ) ع (ـ در ��. 
�_�ت  ������n و 	4��G  ( آ%%� و �� 
را در �ـ�ـ4 :ـ�ـ�د او را �� رG5" �ن را

از آ_�اه� اى آ� در , و /�b%  vف ش�د �� وى  ( ده%� وهـ�آـ� �� را	) 
��1�ه4  ) آ%%� و او را ازهXآFO �� (ر  ( دار� �G5�: 4��. 

I�2=B� اط6ن و �� . 

 . ���ن
 
�� , را
 آـ;��( آ� ���GDIن داد
 اى ,  ـ� را �ـ� را
 را	ـ) هـ�ا�ـ) 5ـ� ـ� ))

 .(( EBY ش�:�ن و �� :�Dاه�ن
��ن �� آ;��( ه;G%� آ� '�او�� آ;��( آ� از '�ا و ر	�ل �5 �ن �))�Dه ���

 
���GDIن داد))%I� )  ن�bان و ��ل��Aن و ش�Uان و����* ��� �� , �1��و 
 .(( ه�D �ن ه;G%� ا�%�ن

I�2=B� اط . ��CEى �

 . ���ن
 
�e اورا ��0	G�� آ� ,'�ا ��ورد:�ر  " و ��ورد:�ر ش�D	) , در OـUـ�ـUـ) ))

<�UG;  ) ��اط	( ا�" ا). 
((�
  ( ش�د و ر	�ل او /ـ�ـ���ا' �Dل( آ� ���ت '�ا �� ش�O ورز�� )  �Zآ ��

 در  ��ن ش�D	) ؟ 
 ���3 K;D� ), ه�آ� �� '�ا	ا 
 .(�Ii� ) �� ��اط  ;UG�> ه�ا�( ش�

 . و ��اط  ;UG�> ��ورد:�رت هD�" ا	)))
 
. 

 
: ـ ))  � را�� ��اط  ;UG�> ه�ا�) �5 �((ـ در��ر
 ��� ) ع (ـ ا ـ�م #ـ;ـ1ـ�ى 



 ����د : �د (  ( :' �D# �GشF: ن آ�دى �� در ا��م�D��i# را آ� )U�5ـ��ن �ـ
�د ��� G#�S) آ%�>' �D# 
�� . G#�S) آ%�> ��  � ادا � ��
 �� در ا��م  �

 
�� ا	) � . ��اط د��� و ��اط �'�ت:  ;UG�> دو :

 
�� ا	) و �� 	�ى ��MS آ��GD" ا��bا5( , و �w��Z �� دور ا	) ��  
��ارد و را

 . ه�Dن را
  2 %�ن �� 	�ى ��A) ا	) آ� راه( ا	)  ;UG�>,��اط �'�ت 
 

�ن را
 ش%�') '�اى :  ( �5 ��� , در��ر
  I%�ى ��اط ) ع (ـ ا ـ�م ��دق 
��  ( ��ش� � . ��اS( در د���	) و ��ا)S در �'�ت: #�وM3 ا	( و دو:

 
 . ا4G#�S واE3 ا	)

 
ازراه%4��A���D ���وى آ%� از ��اط �'�ت آ� هـ�آـ� در د�ـ�ـ� او را ��%�	� و 

 .��Fرد, ��( ا	) �� روى دوزخ 
 <�UG;  2 %�" #�( , ـ ��اطD)) ع (ا ��ال	ا . 

 
 . ���> ��اط  ;UG�> و  ���> راز:�
 #�> او) : ع (ـ ا �م 	_�د

  1b> و ��:;;G%( او ) : ع (ـ ا �م #�( ���G	ا و د�' <�UG;  اط�� , " 

<G;ه . 
 

 ( , ))  � را �� ��اط  ;UG�> ه�ا�) �5 �((در��ر
 ��� ) ع (م �ـ�دق ـ ا ـ�
��� �5 : ��ن شD%) ره	را 
) �� ,  � را �� را*b  �� دن راه( آ��D�� �� را� 

 ���د ���وى ,  ( ا�_� � و �� �G�A)  ( ر	�' eZ��ن ش� �� از ه�اه�ى D%ره
<�GZ���1%�> و �� هXآ)  . 

 
���) ص (ـ �ـ�ـ� ـ*� '�ا  ��� "�Dه 
 �را ارش�د �5 � �� :  ( �5 ��� , در��ر

)) <�UG;  اط��(( مXـ	د�ـ" ا )%I� , <�UG;  و (	م راX	ا �3 )%د� J�ز�ـ�ا ه
 (;����اط آ;��( آ� ���GDIن ((, /�ن ��O�� و ����� ��	G( در �ن �ـ�ـ;) , 
�DI) ا	Xم و �ـ*ـ�ت را)) دادى  ��ارزا�ـ���ن  �I%( ��� *�ان و  2 %�ن آ� '�او
 �را �� Y�� د�" ���ن آ� ��ا���ن :  ( �5 ��� , )) �� EBY ش�:�ن ((, داش) 

�د , '�> :��G5 اى A� )%I� , � �5 )��D%اه�ن ((, راه�D: ����Rرا)) و  )%I�. 

��ى �اط��Jوی. 



 . از  � و ازل*� ش�D�� ��ر��G1 ا	), ��اط ) : ع (ـ ا �م ��دق 
 


 �� از ش�D�� ا	), ��اط ) : ص (ـ ��� *� '�ا�� . ��ر��G1 از  � و ��
 

 <%A3 ), ـ �� روى	ا ����� ���Dو از ش �G1ر��� � . ��( ا	) آ� از  

اط ا���  .  �L�6�K"! ��ی�ارى �

آ;( ا	) آ�  4G*b �� اهM , ����ار���" ش�D �� ��اط ) : ص (ـ ��� *� '�ا
 .��)  " ������Gش�

�د /ـ�ن روز �ـ�ـ� ) ش! ـ اى #ـ�ـ( , <�%��� " و �� و M�N�*3 �� ��اط  ( 
� را �� '�د � (�aو ���اه� :Fش)  �� ا�" آ� ��وا=�و ه�J آe از ��اط 

 .داش�G ��ش�
�د ) ع (ـ �� #�(  5) : �5���� در دل ه�J  2 %( �3ى � (*b  , ا�" آ� �� 

�ار ش�د �� �ن آ� '�او�� , ه�:�
 ���4 �� ��اط ���زد G	4 ا �: , E*	 ��
b  �� �� 4G* ,در �ورد (�A� �� او را. 

��ى �اط��. 

 . ���ن
 
 .(( ه�Dن ��ورد:�ر �� 	=) در آD�" ا	)))

�� ��ورد:�ر �� 	=) در آD�" ا	) ((در��ر
 ��� ) ع (ـ ا ـ�م ��دق �Dه (( ,
 ��� �5 ) ):
��%�Dآ )  �D�T  "Gاى �� داش 
�%� J�) �� روى ��اط آ� ه	( ا��

�ا����Fرداز �ن �, اى �� :�دن � )D. 
 .�ن :�
 ��اط ���5از F: <%A3اش�G  ( ش�د) : ص (ـ ��� *� '�ا

, روى �1( از �ن ه� ا ���Gارى و '����و��ى �3ى دارد : 	ـ� �ـM ��ار دارد 
���ن�A3 �� . روى دو ( ��Dز وروى 	� ( #�ال) ��ورد:�ر ���

وه��ى �دم در �Mش=* از �اط�. 

��  ـ�دم ) : ع (ـ ا ـ�م �ـ�دق �: در :FشG" از��اط �� /%� :�و
 �U;�>  ( ش
�%� ��ق  ـ( :ـFر�ـ� �  )'�� , ���%� ا	E �� ��')  ( رو�  )'�� , �� )'��

 �G=د را �� �ن �و��	�%� '��  ( :Fر�� و �BI( ه> در �Oل(  ( :Fر�� آ� '
 . ا��و ���U  4ارى از ��ن ���A را :��G5 ا	)



 
�BI( لu�ان و , ��'( �و��ان , ط ��ش%�  �دم �� ��ا) : ص (ـ ��� *� '�ا

�3�� �� )'��. 
 ��و ��'( /�ن , ـ در :ـFشـGـ" از ��اط ��'( از  �دم /�ن ��ق  ( :Fر

/�> �� ه> زد�( و ��'(  ��%� ا	*�ن و ش�Gان �%�رو و��'(  ��%� ا�5اد ��ى 
�G;� . 

 
 . ( اG5%�) دوزخ (�ه;F: )  )�Gر�� و #�
 اى در �ن 

�ن ��د و �� #�
 اى ـ #ـ�
 اى از CDاى ه 
�ن ��ق  ( :Fر�� و #�CDـ�اط ه�
�رى داد
  ( ش�د آـ� 3ـ��ى �����ن را روش"  ( ��%%� و #�
 اى /�Aر د	) �

و ��  ( :Fر�� و �� 	*E :%�ه��( آ� آ�د
 ا�� ��GD;� 4( از ���Aرا �5ا  ( 
 .:��د

 ���� M را آ� ��ن ا�� ��Fرى, ـ وضCDASاز ��ا �� . 
 

	�) �� را ! ��ر '�ا��:در  %��3ت #�ض آ�د ) ع (( ـ  D1O داش آ;( آ���
�( �Xوت آ%� /�;) ؟ �A%� ش�1را و� 

�د  �5 : )	��ن ��ق  ( :Fرد! اى  CDاز ��اط ه. 
 . '�د	�ل(

د��ل'� . 

 '�Y م��د ) : ع (ـ ا;� a�آ� در آ!دآ' �!دردر �Nر��Bل�D �� ار"%�Cى , ه
���. 

�� ـ هآ� در دوران e� Dد��ل� .در روز��ر �Nر��Bل�q��� D ده�,�

� �)�C, ـ هآ� در آ!دآ' ����!زد  .در�Nر��Bل' ��0

�!"�L� , K در دوران آ!دآ�D ) وش��Cb (��زی>!ش' ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ; ��ا
 .ا
Nای72Y D او در �Nر��Bل�D �' ��ش�

 Iـ�م آـ�^ـ�(��زی>!ش' ) : ع (ـ ا �Cbدر دوران آ) و ش� B� �ی��CB� 'دآ!
اى ای* آ� در �Nر��Bل' �د��ر ش!د, ا�� �. 

 '�Y م��ش� و دا�� , ��دان ) : ع (ـ ا�� �Nرگ ا�� ا� , ��L ا�� ا� چ� ��
 .چ� �!"!ان ��ش�
 . د�� دادن

 . د�� دادن



ه��� �� هI رو�� روش�ی� �� ��م �G=* و د�� دادن رو�� ) : ص (ـ ����; ��ا
زش �!اه' "�ا ش!ی�, ی)�ی> "�ا ش�ی� رو ش!ی� و چ!ن از �6 ��. 

ون ) ص (��B%���ن ه��� دررآ�ب ر�!ل ��ا) : ع (ـ ا��م ��دق �� PC" ��

	�ى ��ز �' ر�����  �� je� �C=شـMـ' �ـ�در�ـ=ـ'  , �' ر
=�C و از "�ى �

 .�� ی)�ی> �>�� �' آد�� و �� هI د�� �' داد��

دى د) ص (ـ ر�!ل ��ا� �� ���ه�N د�� �!د را از د�� , �� �' داد ه
 .او �%' آ��0 ,�ای* آ� او د�=D را از د�� 4	ت �)�0

 .�D2 د�� دادن در ر
� آ�ور,�� وآ��C ه�

زیا د�� دادن آ��C و آ�ورت را از , ��ی)�ی> د�� ده�� ) : ص (ـ ����; ��ا
د� '� *��. 

 .آ� آ��C را �' �د, ـ �� ی)�ی> د�� ده�� 

 . دادن در ریNش ��Cه�ن �D2 د��

از ی)�ی> "�ا ش!�� در , ه��� �V� �� *�V�* د�� ده� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
 .�4ل' آ� ��Cه���0ن ��ك ش�� ��ش�

�� ی)�ی> د�� , هـ�ـ�� �ـ� �ـادران �ـ!د �ـ�!ردی� ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 ��Cوی' آ��C� داش=�  از هI آ� "�ا ش�ی� هچ�, ده�� و ا^��ر ��' و�!ش

 . ای� از ��* ر
=� ا��

 

دى �� ر
�D2 د�� ده� ) : ع (ـ ا��م ���� ���6ن آ� د�=D را �>� دارد , ه
�C' آ�آ� ره�  'Bا�� از آ .ا"ش ��0=

�' از د�� دادن �� زن� . 



م د�� ده� ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ; ��اA��� د از �j , "�ی�B�� N زن �� �<�
�E�� و �;�ی�د�� D��;ل D��;ل j� از  . ده� �>

 

I* �� ز��ن د�� �%' ده�ـ  . 

 

م "�یN ا�� ؟ : �ـVال ش� ) ع (ـ از ا�ـ�م �ـ�دق A��� 6ی� د�� دادن �� زن 


�!د : �� ,���" j� از <� . 

 

م ���B (�� ز�' آ� ازدواج آدن �� او �4ل ا�� ) : ع (ـ ا��م ��دق A� (
�;�ی� د�=D را )در ای* �!رت هI ( �%' ,!ان د�� داد �> از �j "��� و

0د
. 

 . ,0!ی3 �� د�� دادن �� دش%*

زیا ای* از , هچ�C او �!شD ���ی� , �� دش%�C د�� ��� ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
 . ا�!رى ا�� آ� ��اى NYو"D����C� 7 را �� 6ن 
��ن داد� ا��

 

�=' ا�� د
� آ* آ� از 6ن �j آB' آ� ���ن ,! و او دش%�C' �!د� �!ی' دو
��ن�� . 

 

�ـ%ـ' �ـ�ـ�ـ� ایـ* را �ـ>ـ آـBـ��ـ' آ� �;!رى آد� ا�� و 
ا �%' ���� ای* 
 .(( را �> دار��� �@�;' �Nرگ

 O��١ ))PC" در O�� )). 



O�� . 

 

6ن� . 

 

ا� �� ��O ��ی7 ش��� ,! ��N ��ان ��ی7 ��ش و �� ��ا ,!آ7 آ* آ� او ))
 .(( شC!اى دا����

 '�Y م��را ) : ع (ـ ا O�� *� , ی� وه* ا��م �;�ش���دام آ� ��از ,  آ�ر ��ز,
 . "PC ی�
=� ام

 

 ا� دش%* ,! را : �' 
��ی� , ـ در 
ـ�ـ�ن ا�ـ=ـ��ـ�ارى �ـ@ـ �� ��ل` اش=

ا �!ا�� و�ـ0ـCـ!دى �ـ�ا در 6ن �ـ!د 6ن را رد �)*  O�� �� , ی��� O�� ازی

ز��*  ��6ی�e� Dه��ن ,! و را4=' �!دت� ��C�ه�ی� و اازا��وه�� و درد�
��!, . 

 

 آ�C , زیا ��� دش%* �!د را �Nدی` �' آ�C , و هـ��0ر ��ش �<�
�] �, , j�
 . �A=�ط و دورا��یD ��ش و �� دش%* �!ش;�* �;�ش

 *B4 م��ا O��)ع ). 



در ��Gرش �� , �ـj از ضـ�ـ� �ـ!ردن ,ـ!�X ا�* ��]I  ( ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 

ز��  *B4 ر�!ار �!دN�( ی� ) ع��
��ان آ� ��Eوی� ه%�CLن آ� �� �* : �' 

 .���ل�G آد �� ,! ��N ���ل�G �!اه� آد

 . در6ی' �� "�ت ,��' "B=� اى آ� �� �C' ض%� و �C' اش]�

 

ه�N 6ن ����4 و و
�دارى آ� ��وان ��رت ) ��ان آ� (دشـ%ـCـ� �ـ]ـCـ>' 
وان ,!��!اه�C داش��� �C=داش . 

 

�ـj از 6ن آـ� �ـ� "ـ��ـV� D ) ع (4ـBـ* �ـ* Yـ�ـ' ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
آ�ر را �� ��Eوی� , �@� ش� و ��وا�D از در����ز��رى �� وى در 6���� 

 . وا�Mاش�

 

 .(( ��م � ,! اى �!ارآ�CC� �V��Cن: ((��م آد�� 

 I=B�� ,I��C�V� D�� تNY �(�� . 

 

(ه%�CLن آ� 6ن 
زا�� , ���ن 6��ن ��ش�I وا�Mاش=I ,� �* و ش%� در 	� (
 ���%� '��� D��;4�� اى) ا�� 4)�ی� (و ای�CLC* , آ0=' را �!راخ آد,� �

I���%� '��� �� . �* و ش%� ,� در ���ن 6�

 Oدم(( ��٢ .(( ا��ح دادن ���ن �

 . اه%�� اش=' دادن �دم



6ن� . 

 

(( �Cاى آ �ی��CB� �Zآـ� و��6ن �@�;' �!اه� �!د و هآj  او را از, هـ
�%' �!اه� �!د و ��ا ه%!ار� �� ) ��N(و���CB��� �Zی�� اى آ�C او را از 6ن �

 .(( ه چ�Nى ,!ا����

(( !<� �C�[�CیC" I>' از 6ن ��ا و : در�ـ�ر� [ـCـ�یـI "ـCـ>' از ,! �' �
 �j از ��ا �=��� و ���ن �!دا��ح آ��C و از ��ا و ر�!ل او, ر�!ل ا�� 

��=Bه *�V� 
��ن �ی� ا�)). 

ادر�� ))� Iن ��ه�C�V� �2ادران �!د اش=' ده�� و از , در 4ـ2ـ�ـ�j ���ن �
 ��� .((ش�ی� �!رد ر�%4 �ار ��ی�, ��ا �=

(( �B�� ى) �� ای* آ�ر(�> آB' آ� , در ���Bرى از 6هB=� �!ی���ی�0ن ��
 .دم 
��ن ده��� دادن ���� اى ی� ا�B4�' ی� آ� ا��ح ���ن �

 از �%�ز و روز� و ���� ) : ص (ـ ����; ��ا, ���	
6ی� ش%� را �� چ�Nى �� 
 ��6� �IC( ؟ ) زآ�ت (

زیا ,�� ش�ن را��b ���ن �دم ���` و دی* , 6ن چ�N ا��ح ���ن �دم ا�� 
ا��ازا��� . 

 

دش%C' ا��ح ���ن �دم ه ��� �� هI دچ�ر ا�=�ف و ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
���� اى ا�� , ش!�� و �Nدی` آدن 6��� �� ی)�ی> ه��� از هI دور �د�� 

 .آ� ��او�� 6ن را دو�� دارد


�!د  7	G� �� * : ـ�ل ��آ0%)0' دی�ى از  ��ن ��Eاز ش� G� ن دو��� ���ه
دا�� و"� �!رد ا�=�ف ([ا�� ��� � �� 'CEن 6��ن ا��ح آ*, ی��� ). 

6ی� ,! را �� ���� اى آ� ��ا و ر�!ل او ! اى ا�� ای!ب :  )ص (ـ �ـ���; ��ا
 ��6� و راهـCـ%ـ�ی' �)IC ؟ ,6ن را دو�� دار�� 

دم ��هI �� ش��� و از ی)�ی> دورى آد�� ) 6ن ���� ای* ا�� آ� )� ���ه
'Cرا ا��ح آ �� . ���ن 6�

 

 '�Y م��ران ��ی�ا) : ع (ـ ا��Nه� .رى آ��Cدر را� ا��ح ���ن �V��Cن و �

یـ� ا��ح و (ـ آـ!شـD در را� ایـ]ـ�د �ـ�ـO و 6شـ=ـ' �ـ�ـ�ن ,ـ!د� �ـدم 



 . از آ%�ل ��);�=' ا��) ��;!د وض� 6��ن 

 

�� .ـ هآ� ��O و 6ش=' دش%�Cن را �� د�� 6ورد �� �2@!د �!د �

 . "�یN �!دن دروغ �اى ا��ح

6ن� . 

 

از ��)' آدن ) ��ی* ����� (� ,�و ��ا را د�=�وی�C�!� Nه�ى �!د �ار ��ه�))
 .(( آ� ��ا شC!اى دا����) ��ز ایB=��(و �ه�Nآ�ر �!دن و ا��ح ���ن �دم 

و ��ا را د�=�وی�C�!� Nه�ى �!د �ار ((در��ر� 6ی� , ) ع (ـ ا��م ��دق 
 .��ه��

 'Cن دو ,* ا��ح آ���از ,! �!ا�=� ش� آ�  ����!��C �!رد� ام : �>! , ه
 . را �)ICآ� ای* آ�ر 

 

 ��Cـ 6ش=' ده ,�B�� !<]درو . 

 

 . ا��ح ���ن �دم) �اى (را�� و دروغ و : ـ ��* �� �!�� ا�� 

 

 �� .��را�4 �' ش!د, �!ش وى �

 . از 
��' ش��Cم آ� در �!�' ,! چ�C* و چ�Cن �' ��G: �� او �' �!ی' 

 .��O ��روا

��A' آ� 4ا�' را ��O ���ن ��B%���ن روا�� �> ) : ص (ـ �ـ���; ��ا
�Cام آ .�4ل ی� �4ل' را4

 .١/ �%�ز 

 .�%�ز



6ن� . 

 

اى ��ا �� ����Nی�))� ���Eو ��ض ��C!ا^;� آ� �����زه� و �%�ز �%� �)). 

ایB=�د� و �B0=� و �� ) در ه%� �4ل (��ا را , �ـj چ!ن �%�ز را �Nاردی� ))
ش�ی� Z�� ��6!د ��� ) �� Z!ر آ��7 (را  �%�ز, ���! �G=� ی�د آ��C و هـ�

 �V��Cن �2ر ش�� ا��� *�E� ى�� .(( ��داری� آ� �%�ز �� و�=

ورد��را ))� , N�� اورد��را , �ا � ��دار��� �%�ز �ار د� و 
ز��ان �� ,
 .((د�Yى �ا �Meی

آ�Bن �!د را �� �%�ز و زآ�ت 
��ن �' داد و �Nد ) ا�%�7�Y (و ))
ورد��رش ��CBی�� �!د�)). 

�%�ز از شای� وا4)�م دی* ا�� و �!"C0� K!دى ) : ص (ـ �ـ���; ��ا
ورد��ر NYو"7 و را� و روش ����;ان� . 

 


=* دی* , زیا �%�ز ,ـ ��ی� ��0=ی* هI ,! �%�ز ��ش� در راس , ��E از �Mی
 . ا��م ا��

 

� دی* ش%� �%�ز ا���� اى دارد و چ� . ـ هچ�Nى چ

 

 '�Y م��ن, �%�ز  ) :ع (ـ ا�bى ش��� . دژى ا�� در�ا� ی!رش

 

 .را 
ود�' 6ورد) ال�' (ـ �%�ز ر�%4 

 . ـ �%�ز ,ازو��

 

 .آ��7 دری�
� �' آ�C) 34 و ��داش �!د را(آ��7 ده� ) 6ن را

ی* آ�ره��Nد ��اى NYو"7 ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق =�!;A� , ز ا�� و 6ن�%�
�6ی* ��Gرش ����;ان �' ��ش�. 

 . ا��) ص (دی�� ����; �%�ز �!ر



��او�� "�C5 7ؤ� �!ر دی�� �ا در �%�ز �ار داد و �%�زرا ) : ص (ـ ����; ��ا
 . ه%�CLن آ� [Mارا �A;!ب ���C و 6ب را �A;!ب , ,�C0�A;!ب �* �دا��� 

 

ا�� �* از �%�ز �� �%' , �' ش!د و ,�C0 ه��� 6ب �C!ش� ��اب �' ش!د 
 . ش!م

 

شـ�م و [ـ�ـ شـ�م را �ـ �%�ز ��2م �%' ) ص (ر�ـ!ل �ـ�ا) :  ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
�!ی' �� ���!اد� اى �' ش���C و �� ر
�3 , داش� و چ!ن و�� �%�ز�' ر��� 

'2�Gش . 

2ب �ه���Nران �� ��ا��, K"!� ز�%� . 

 '�Y م��رى �� ��ا��, �%�ز ) : ع (ـ ا��Nه�� 2ب ه, K"!� . 

 

 . ��ی� ,2ب �V�* �� ��ا�� ,�%�ز ) : ص (ـ ����; ��ا

 

 I^م آ���ع (ـ ا : ( ��
 . و���� ,2ب �V��Cن �� ��ا��, �%�زه�ى ��

 

 '�Y م��ب �� ��ا��, �%�ز ) : ع (ـ ای* دو و���� ,2=�� . 

ی* ,)��G' ا�� آ� و ض� ش�� ا��=� . �%�ز �

%�ز �: 
�!د , در ���V� �� qال ا�!ذر در��ر� �%�ز ) ص (ـ �ـ�ـ��ـ; ��ا
ی* ,)��G' ا�� آ� =�ایC` ه آ� �!اه� �! , وض� ش�� ا�� ) از "��K ��ا(�

 .آI ��!ا�� و ه آ� �!اه� �! ���Bر�>Nارد

در روى ز��* ا�� و ه��Y�Z , k ��ا �� ���� آدن او ) : ع (ـ ا�ـ�م ��دق 
�Cى �%' آ .���=' �� او ���%�ز �ا�

زیا آ� , �!ا^;� � 6ن ��Gرش �' آIC ش%� را �� �%�ز و ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
ی* آ�را�� و �=!ن دی* ش%���=� . �%�ز �

ی* آ�ره���, ��E از ش���C ��ا, . �%�ز�




� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق E� از �E� ل�%Yی* ا=� , (��ا(در �ـ��V� �� qال از �


�!د  : �
E�از �E�)ا�� (�Cى �%' آ .ه�k چ�Nى �� ای* �%�ز �ا�

ی* 6��� �Nد ��او�� ـ در �ـ=�!;A� ل و�%Yی* ا,
�!د , ��ـq �ـ� �Vال از � :
 �
E� از �E�)ا��) I��Cاز ای* �%�ز�%' ش , . چ�Nى �

 . �%�ز �=!ن دی* ا��

ا� �=!ن �I(A ��ش� , �7z �%�ز �7z �=!ن ��%� ا�� ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ; ��ا
�� و ����� و چ�در آ�ر 6ی' دار�� ��CZ , �=!ن ���CZ �� �C(0' �� آ�ر ا�� ا�

 . �' 6ی� و �� ���' و �� چ�درى

 

�7z 6ن �7z �=!ن ��%� ا�� آ� ا� ,�%�ز �=!ن دی* ا�� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��
�� � I(A� '����C و ا��=!ن آa ش!د و ��CZ ـ� و��=!ن �I(A ��ش� �ـ�ـ�ـ

 �C(0� ,'��CZ �� و ����' �ا�=!ار  '��� �� . 

 


ز��م : 
�!د , در �ـ�2م ا��رز �� 
ز�� �!د  )ع (ـ لـ2ـ%ـ�ن  ! �� �%�ز را �
ا� �=!ن را�� و , ه%���C �=!ن �اى ��%� ا��  , دار آ� 6ن در دی* ��ا

�� و ����� و �د� ��%� آ�ر 6���� و ا� �=!ن را�� و ��CZ ا�=!ار ��ش�

�ی�� دارد �� �CZب و �� �د� ��%� q�� �� ا�=!ار �;�ش� . 

 

زیا �%�ز �=!ن دی* , �� �%�ز ,!"� آ��C , ��ا را , ��ا را ) : ع (��م �Y' ـ ا
 . ش%���

 

 . �=!ن دی* ا��, �%�ز ) : ص (ـ ����; ��ا

 ��ز�' دارد(C� �0 وA
 .�%�ز از 



6ن� . 

 

آ� , �L�6 را آ� از آ=�ب �� ,! و4' ش�� ا�� ��!ان و�%�ز را � �� دار ))
 �CB��� ی�د ��ا �%�ز از آ�ر زش� و �Eb� ' دارد و�د,' (��ز �;Y  ) از ه,m��

��C' آ�' دا�� چ� �ا�� و ��ا )). 

"N , ه آ� �%�زش او را ازآ�ر زش� و ����CB ��ز ��ارد ) : ص (ـ ����; ��ا
 دورى او از ��ا ا
Nود� �0!د�. 

��ا در ز��* ) از �!ى (��ان آ� �%�ز �Y�7 ��ز دار��� ) : ع (ـ ا�ـ�م ��دق 
د , �� ا<C� ا�� �د�j ه آ� دو�� دارد �ـ�ا�� آ� از �%�زش چ� �!دى �
�� ا��از� اى آ� ��ز , ا� �%�ز او را ازآ�ره�ى زش� و ����CB ��ز داش=� ا�� , 

د� ا��� �� . ایB=�د� از �%�ز �

 

آB' آ� از �%�ز 
��ن �;د �%�ز ��!ا��� ا�� و 
��ن ) : ص (ـ ����; ��ا
 .�� ای* ا�� آ� از آ�ر زش� و����CB ��ز دارد �دن از �%�ز

ـ در��ر� �دى آ� �� 6ن 4	ت �%�ز �' �!ا�� و در �Y* �4ل �,)K آ�ره�ى 
 . روزى او را از زش=)�رى ��ز �!اه� داش�, �%�زش  :
�!د , زش� �' ش� 

 

د ,!�� آد�. 

: د 
�!, ـ در�ـ�ر� �ـدى آـ� روز �ـ%�ز �' �!ا�� و شK دزدى �' آد 
 . �%�زش او را از ای* آ�ر��ز �!اه� داش�

 .�%�ز ��Cه�ن ��D از �!د را �' �!ش���



ه��� �� �%�ز ایB=�دى و ,!"� ���ا آدى و ام ال)=�ب ) : ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا
( �A,�
 ا�� ) �!ر� B�� ای��!ا��ى �je ,را �� ه �ـ!ر� دی>ى آ� �

�ـ� �ـ]ـ�� ر
=' و ,0�� �G='  رآ!ع ر
=' و رآ!DY را آ��7 �� "� 6وردى و
,%�م ��Cه��' آ� از �%�ز �;7 ,� ای* �%�ز �,)K ش�� اى 6�زی�� , و��م دادى 

 .�' ش!د

 '�Y م��34 6ن �� "�ى 6ورد ) : ع (ـ ا �� �
E� �� آ� �%�ز را زی�� , ه�6
 . ا��

 

 .�� ا��Aب �!د در ��ی� در�=' �B0=� �!د��) ص (ـ ����; ��ا

 .و ��' ا
=�د,)�ن داد 

 �=Bد, �� �%�ز ای�=

و �' ریNد ه%�CLن آ� �گ ای* در�� 
و ا D�ه��C�. 

ی* 6ی� : از ر�!ل ��ا ش��Cم آ� �' 
��ی� ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' , D�� ���ا
و )) ودر دو �ـ!ى روز و �ـ��ـ' از شK �%�ز �>Nار )):در آ=�ب ��ا ای* ا�� 


�!د  : '�Y 6ن آ! اى �� �C�!� �ـ�Cدهـ Iو�ـ�ـ �ـ�C3 �ـ!یـ� دهـA� ا� �
ه ی` از ش%�آ� �اى وض!���Nد��Cه�ن از "!ارح او 
ـو�ـ' , 
ـ�ـ=�د 

 �Cو دل �� ��ا روى آ ��هC!ز �%�ز را ,%�م �)د� ه�k , ریـN�ـ� وچ!ن �� چ
ه%L!ن روزى آ� از ��در �=!ل�ش�� ا�� و ��Cه��' آ� , ��Cه' � او �ـ%ـ��ـ�

����
 .دو �%�ز آد ��N ��ك ش!د در 

 .را � ش%د

 .ی` از ش%� "ی�ن دارد


� و چآ' در ���D ���' �' ����؟ �z6ی� آ 

اى ا�� �* � N�� ���<[C� آ� �%�زه�ى �C�!� 4)%' دار�� ,�� ��ا *�Cچ. 

ا�� چ!ن �%�ز �;O را , �' �!زی� ) از �C� D,6� (ش%� ) : ص (ـ �ـ���; ��ا
ا�� چ!ن �%�ز , �ـ�ر دیـ>ـ �' �!زی� و �' �!زی� ,ی� �!ا��ی� 6ن را �' ش!

 را �Nاردی� 6ن را �' ش!ی� و ��ز �' �!زی� و�ـ' �ـ!زیـ� �ا�� چ!ن , ^
 را �!ا��ی� 6ن را �' ش!ی� @Y ' �!زی� , �%�ز�زی� و !� '� ا�� , ��ر دی>

 .چ!ن �%�ز �}ب را �Nاردی� 6ن را �' ش!ی�

روز (و � ش%� ��Cه' �!ش=� �0!د ,� 6ن آ�  �je �' �!ا���, را �ـ' ش!ی� 
K�, .�!د را �0!ی�� ( دی> �� ه%�* ,



اى : ـ هـCـ>ـ�م 
ا ر���ن ه �%�زى 6واز ده�C� اى را ش��Cم آ� �' �!ی� 

ز��ان 6دم  !��C!ش آ�و�=� ای� ��
��Nی� و0,6' را آ� � "�ن �!د ا�. 

را �' �!ا��C و ه چ� ��C� در آ�ر ��Cه���0ن از چ0%���0ن �' ریNد و �%�ز 

���� ���ن دو �%�ز آد� ا����0!د� �' ش!د. 

��Nی� و 0,6' را آ� � "�ن �!د زد� ای� ! اى 6د���ن : 6ن ��Cدى 
ی�د ز�� �
 .���!ش �دا���

��رت آ�CC و �%�ز �>Nار�� و ��Cه��' را آ� در 
���� دو �%�ز Z و ��N���
 .آد� ا�� 6�زی�� ش!د

 آ�@Y 7 ش!د%Y K�,
ا ر�� ��N �� ه%�* ,. 

 .�0Y آ� ر�� ��ز �� ه%�* ��ن Y%7 ش!د

�%�ز ��Cه�ن را 
و : �' آ�C , در�ـ�ر� �ـ%ـ�ز چ�G� *�Cرش ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
ه%L!ن ریـNش �ـگ از در�=�ن و 6��� را از �دن ����Cن ��ز�' , �' ریNد 

�Cر , آ�� . ��ی�نه%L!ن ��ز آدن ر�* از �دن چ

 


�!د آ� "�! در ���� �د�' ��ش� و  �٩ـ�ا ��;0, '��%�ز را �� چ0%� 6ب �
,;� �!د را در 6ن �0!ی�� aC� ش;��� روزى. 

 ���<[C� ط 6ن آ� , ـ �ـ%�زه�ى,)K ش!ى �� ش� ���6 ����
��Cه��' را آ� در 
� �ـ' �!ش��� و ه%�* �%�زه��� آ� ��او�, از ��Cه�ن آ;�� دورى آـCـ' 

 .((ه%��� �!���� ��ی�� را از ��* �' �د: ((
�!د� ا�� 

ا� "�! در ���� ی)' ازش%� "!ى �6' ��ش� و روزى �aC ) : ع (ـ ا��م ��دق 
 ,* او ���' �' ����؟ � '=
�zك و آ ��ر �!د را در 6ن �0!ی� 6یـ� چ

 �Cـ' آ� �Nو ��آ� N�%, 4)�ی� "!ى �6' ا�� آ� N�� 4)�ی� �%�ز ,�%� زى ه
 ��Cه' آ� او را از ای%�ن �� در �د و <� �C' آ�را ��ك  D�ه��C� ��آ� ��!ا

 6ن ��او�� ورزد�. 

 و دلD �=!"� ��اى ,�Eل' ) : ص (ـ ����; ��ا(
ه��� ��C� �� �%�ز ایB=�و 
 . چ!ن �%�ز را ,%�م آ�C ه%L!ن روزى ��ش� آ� از ��در�=!ل� ش�� ا��, ��ش� 

 

هـ آـ� دو رآـEـ� �%�ز �>Nارد و ��ا�� در 6ن دو رآ�E : ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 



و�=' �� ا�]���0ن ر���� ه��C� kه' ���ن او و ��اى NYو"7 , چ� �' �!ی� 
 .�;�ش� �> ای* آ� 6��� را � او �;��0

 .�%�ز ��B=�* چ�Nى ا�� آ� روز����� در��ر� اش �Vال �' ش!د

 �%�زه�ى �C]>��� �!) : ص (ـ �ـ���; ��ا� ��C, ا^;� آ ��ا چ!ن روز ���زی
ش!د ��اى ,;�رك و ,ـEـ�ل' ��C� را ��ا �' ز�� و ��B=�* چ�Nى آ� از او �' 

ا� 6ن را آ��7 6ورد� ��ش� آ� ه�k و��� در D,6 ا
)�C� , �!اه� �%�ز ا�� 
 .�' ش!د

, �%�ز ا�� , ـ در روز �ـ�ـ��ـ� ���C� 7%Y *�=B� آ� �� 6ن ر����' �' ش!د 

=� ��0 �� ه�k ا� �Mی
=� ش� �ـ� �ـ�یـ اYـ%ـ�ل ر����' �' ش!د و ا� �Mی

 .ی` از اY%�ل دی> او ر����' �%' ش!د


ز�� 6دم ا�� آ� �� 6ن ,ـ �ـ=ـ!ن دی* �%�ز ا�� و �%�ز  7%Y *�=B��
ا� در�ـ� �ـ!د �ـ� دیـ>ـ اYـ%�لD ر����' �' ش!د و , ر����' �' ش!د 

 .D ر����' �%' ش!دا� در�� �;!د ��ی اY%�ل

�' �' ش!د �%�ز ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ����B4 اى 6ن� ��C� ى آ�Nچ� *�=B��

=� �' ش!د, ا�� 
=� ش� ��ی اY%�لD هM� Iی .ا� �Mی

 .4)%� �%�ز



ی* و���� اى آ� �=!��ن �� ! ����Cن ��ا) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' =�را�=' �
 �C' "!ی�ان ,!�7 �� �%�ن �� ��ا�� و �� 
�=�د��ن او و ای, ��او�� "7 ذآ

 .��ا��L از �Nد ��ا 6ورد� ا��

 . �%�ز �!"z, K;�� ا��ص و دورى از آ; ا��) : ع (ـ ا��م ���

 

 '�Y م��دن ) : ع (ـ ااز 6ل!د�' شك ) �دم (��او�� ای%�ن را �اى ��ك آ
دا��� و �%�ز را �اى دور آدن 6��� از آ;� K"وا. 

از آ; ) ا��Bن (��او�� �%�ز را �� �gC!ر دور آدن ) : ع (ـ 
�Z%� زها

�!د K"وا. 

ا��م د� ��I ا�� ! اى ا�%4: ";N� 7�dد �* 6�� و ��G ) : ص (ـ ����; ��ا
 .و ه آ� ی)' از ای* ��I ه� را ��اش=� ��ش� ��آ�م ��ش�

 .ا�� آ� �G=�ر �' ��ش� و دو��* 6��� �%�ز ا�� آ� ��آ' �' ��ش�

�� 6ن آ� �دم را از آ�ر و , چـ!ن �ـVال شـ� آـ� چـا �%�ز ) ع (�م �ـ�دق ـ ا�ـ
 aـ{ ز4ـ%ـ� ور�ـYـ' دارد و �ـ��0)�ت و�ـ�ـ�زهـ�یـ0ـ�ن �ـ�ز �ر���ن �� 

ف 6��ن :4ـ	ـت 
ـ�ـ!د ,وا"ـK �ـدیـ�,"ـBـ%ـ' 6�ـ�ـ��ـ� � �� چـ!ن ا�
6ن (دی* و و"!د آ=�ب � ( '� �G=دم اآش� وYـ��ـ�ـ' �%' �!دآ� ی�د در ���ن �

 را در �����0ن �>� دارد ;���� �Zوان ادی�ن , و���� ه%�ن ��!ش� ��
 .���0* دچ�ر�' ش���

�� دی* و 6ی��0Cن هI آ��C ش� و از ��* �6 *=
در را� 6ن �� 6��ن "C>���� ا�� �� ر
�
 . ر

 

�%A� ن ��م و ی�د���%�B� ا�� آ�!� *�Cل' چ�E,ی* او را از و د) ص (,ـ;�رك و
 ��
�!د , ی�د �; K"ای�0ن وا ,;� �� , از ای* رو �ـ%�ز را �� aC� روزى �,

ی�د او ��ش�C و ���D را �� ز��ن 6ور�� و�%�ز و یـ�د �ـ�ا از 6��ن �!ا�=� ش� ,� 
 .�;�دا از ی�د��ا [�
7 ش!�� و 
ا�!شD آ�CC و در �=�]� ی�دو ��� D�A! ش!د

�!م 
�!د , ��Y �%�ز در ���ن ) ع (ـ ا��م رض�� *�Cار �� ر�!��� : چ�%�ز ا�
��او��NYو"7 ا�� و �G' ا�;�ز از او و ایB=�دن در �ا� ��او�� ";�ر "7 

اف =Y!ع و ا	و � �C)B� ـ%� او("�ل� �� �!ارى وgـY �� ( D0�� K�Zو
��Cه�ن �Mش=� و ���دن ���0�' � ��ك روزى �aC ��ر �اى ,I�gE �ـ�اى 



�%�ز �!"K �' ش!د آ� ��C� �� ی�د ��ا ��ش� و او را 
ا�!ش �)Y , �CـNو"ـ7 
 Kل�Z و K]و,* ��ش� و را
و �� �����e' و�د�)0' دچ�ر �0!د و ��ش� و 

 .زی�د,' در دی* و د��� ��ش�

�ـ%ـ�ز �ـ!"ـK �' ش!د آ� ا��Bن از ��C� ��زایB=� وشK و , Yـ�و� �ـ ایـCـ�ـ� 
NY و روز ��!�=� �� ی�د ��اى ور و ���� ��C� ;�دا�و"7 ��ش� ,� ای* آ� 

 '���
6
ی�CC� �!یD را 
ا�!ش آ�C و � ا5 6ن �� �د�)0' و Z}��ن و ��
 .روى 6ورد

�C' آ�ى 
�Bد "�!�� ��!�  .�6=�ن او وى را از ���E' ��ز �' دارد و از ه

 .�NCل� �%�ز�Nار



آـ� چـ� هـ�ل� اى از "�ل ��ا او را ا�ـ �ـ%ـ�ز�ـNار �ـ�ا�ـ�  : ( ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 .ه�Nدو�� ��ارد آ� ��!درا از �]�� اش �دارد, 
و �' �!ش���

��اى ر4%�ن آ� �E;!دى "N , ه��� �%�ز�Nار رو �� �;�� آ�C ) : ع (ـ ا��م ���
 �B�� او ,�Cاو رو آ ��. 

%�ز ��یB=� ه��� �� �: �%�ز�Nار را �� 
�ی�� �@�K ش!د ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
از اوج �6%�ن ,�
ق �ـش �ـ او ��)' 
و ریNد و از زی ��یD ,� اوج 

! اى �ـ%ـ�ز�ـNار: �6%�ن 
ش=>�ن او را در ���ن ���� و
ش=� اى �ـ�ا دهـ� 
 'Cآ '� jش رـ Kـ ى آ�* وا رـ
ا�ـ �ـ�ا�ـ' �ـ� چـ� آـBـ' راز و �ـ�ـ�زـ ور

,�BB� 'رازو���زت را��!اهN� . ه

 

� ��ش� ) : ع (�ـ�م Yـ�ـ' ـ ا�
ش=>�ن از زی ��یD ,� :�ـ%ـ�ز�ـNار را �� �
 ����)' از � ,� ��یD را 
ا ��د و 
ش=� اى , اوج �6%�ن او رادر ���ن ��

ف را�� و چ~ او �ار��دZ در. 

 آـد� اى ؟ 

ا�ـ �ـ%�ز�Nار �' دا��B آ� �� چ� آB' راز و ���ز �' آ�C ! اى �ـBـ 6دم 
�N 6ن را�%' ��BBه . 

 

 6ن آ� از او , ه� k�V��B�� 'C آ� �� �%�ز ایB=� ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ; ��ا<�
ش ��)' � او
و ریـNد و 
ش=� اى � وى �%�ش=� ش!د آ� 6واز ده� Y �, :

 6دم B� راز و ! اى 'Bى و �� چ� آ� اى �' ��ا� ��ا�' از �%�زت چ� �
 'C' آ�و , ���ز  �=B� N� . روی>دان �%' ش�ىه

 

 ـ ,ـ� ز�ـ��' آ� در �4ل �%�ز هB=' در���� ��دش�ه' �2=�ر را �' آ!�' و ه
ا�]�م 6ن در �� رویD ��ز �' ش!د, آ� در ���� ��دش�� را ���Bر �)!�� �. 

د �� �%�زایB=�) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' � ���ا���j از ای* آ� �' ���C ر4%� , ه
 .B4!دا�� �� وى �' �>د ��ا او را 
و�!ش���� ا��

ا�!�D �' ��ش� , ـ ا��Bن ه��� در �%�ز ��ش� �� �L�6 ��ن و"��� او و ه
�Cی!� '� O�;B,. 



 .شایX �%�ز

 . ا��) I(4 و ��Bل� (داراى چ��ر هNاردر , �%�ز ) : ع (ـ ا��م رض�

 

 .دارد) و شط(�%�ز چ��ر هNار �ز ) : ع (ـ ا��م ��دق 

 . و شط دارد آ� ,! 6��� را ر�Yی� �%' آC' ـ �%�ز چ��ر هNار �4

 


�!د  'B�Y *� ا�' �!ب �%�ز ��!ا�' ؟ ! اى 4%�د: ـ �� 4%�د!, '� 

��N �%�ز ��!ان� . 

 

ا� 6ن 4	ت رو �� �;�� ایB=�دم و �%�ز را شوع آدم ) 4ـ%ـ�د �' �!ی�)�
 . و رآ!ع و �]!د را�� "� 6وردم

 

ش�ن %Y د ��ل از�=G7 6ن ش@� ی� ه�آ� Xای�>Mرد و ی` �%�ز را �� ش
 .!�>Nار��

 .6داب �%�ز



دو �د از ا�� �* �� �%�ز �' ای�C=B و رآ!ع و �]!د ) : ص (ـ ����; ��ا
ش�ن ی)' ا�� G� دو ا�� 
���� �%�ز 6��� �� ی)�ی> از ز��* ,� �6%�ن , ه

 . ا��

 

را ) ص (�* �A%� !��ای� : ه��� �� �%�ز ����=' �>! ) : ع (ـ ا��م ��دق 
4�� , وا��b �4"� �!د �ار �' دهI و �� او �� ,! روى �' 6ورم  �� j�

دان و از �2��ن �ارم د�� �C�و . او �ا �Nد �!دت در د��� و �6ت �6

 

'���� . و �� �6وى اود�YیI را ا"��� 
��آ� ,!6�ز��� و�

 


اوا�' ا�� آ� در , 'CZ�� ى و%���� و آ%�ل 6ن د��ل� �ـ%�زدارى 6داب ^�ه
I�Cآ '� ی* 6��� را ذآ=%� .: دار�� و ��در ای* "� �

 .�0!ع در �%�ز

6ن� . 

 

ا�=' آ� �V��Cن ر�=>�ر ش���))�. 

�CEزش�ن ��ش�%�)). 

 '�Y م��ى و ! اى آ%�7 ) : ع (ـ ا�I ای* ���B آ� �%�ز ��!ا�' و روز� �>��
��ك و Y%7 ��ا ��CBا�� و �0!ع ��I ای* ا�� آ� �%�ز �� دل , ���� ��ه' 

 .را�=�* �!رت ��د

 ,! ��د �� �0!ع و ,!"� ��;' , ه��� وارد �%�ز ش�ى ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق �
 .((ه%���ن آ� در �%�زش�ن ��ش�CE:((زیا��اى ,�Eل' �' 
��ی� , �� �%�زت 

 . �0!ع زی!ر �%�ز ا��) : ص (ـ ����; ��ا

 

 . ��ارد �%�زش �%�ز ���B ـ آB' آ� در �%�ز �!د �0!ع

 . ��CEى �0!ع




�!د , در ���q �� ای* ��D آ� �0!ع چ��B ) ص (ـ ����; ��ا : 'C,و

�Cورد��ر �!د رو آ� �� Dم دل�%, �� ��C� در �%�ز و ای* آ�. 


�!د , )) هـ%ـ��ـ�ن آـ� در �%�زش�ن ��ش�CE((در�ـ�ر� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق  :
وه0=* چI0 در �%�زY;�رت ا�� از
, �0!ع . 

یCE' : �' �!ی� )) و هـ%ـ��ـ�ن آ� در �%�زش�ن ��شZ))�CEـ;ـ�ـ' ذیـ7 6یـ� 
�CC,و
 .��ض� و ��آ�Bر و

�ـدى را دیـ� آ� در �%�زش �� ریD �!د ��زى �' )ص (شـ�� آـ� ر�ـ!ل �ـ�ا
 �Cد , آ!�
 : N�� ى او��ای* �دا� دلD ��ش� �!د ��>%�ن "!ارح و ا��ا�

 .�!د�� ��ش�

 . در �%�ز ��ی� هI دل ��ش� ��ش� هI "!ارح

 

�� , �ـ!د را �ـ=ـ!"ـ� �ـ%ـ�ز آـ�C و دلD را از ه چ� "N �%�ز 
�رغ �دا�� 
Z!رى آ� در 6ن "Y Nـ;ـ�دت و �ـE;!د چ�Nى �;�ش� و �0!ع "!ارح ای* ا�� 
و  آ� چD%0 را 
و ا��ازد و �� �%�ز ,!"� آ�C واز ال=�Gت �� ای* �! و 6ن �!

 .�!ددارى ورزد) �� ریD و "N 6ن (��زى آدن 

Yـ;ـ�رت ا�� از �0!ع , �ـا�ـ�س 6�ـLـ� در �ـ6ن آـیـI 6�ـ�� , �ـ0ـ!ع 
 I0ن آ� در 6یـ� , چ�Cا�� و �0!ع دل )) دیـ��ـ��ـ�0ن ��ش� ا�� ((چ ���6

6ی� و�� 6ن ����� آـ� �V��Cن دل��ی�0ن �� ذآ ��ا��ش� ((چ�Cن آ� در 6ی� 
و ��اه� �اى ��اى ر4%�ن ((6��� ا�� و �0!ع ��ا چ�Cن آ� در 6ی� ) )ش!د

 . 6��� ا��)) ��ش� ش��j چ�Nى "N ز�N�� ش��C� �0!د

 .در �%�ز) ص (�0!ع ����;



 '%� '�Y *� GE" ـ :از ,س ��اى , ه��� �� �%�ز �' ایB=�د ) ص (����;
� اش �' �ی�, ,�Eل' � .ر�P چ

�� �� �A;� �' آد و �� �� ای�0ن �A;� �'  )ص (ر�!ل ��ا: ـ �Yی�0 
 Iدیا�� ه%�* آ� و�� �%�ز �' ر��� �!ی' �� را �%' ش��C=� و �� او را , آ

Iای �=��Cش '%� . 

 

 '%� '�Y *� ����C "��� , ه��� �� �%�ز �' ایB=�د )ص (ر�!ل ��ا: ـ "ـEـGـ
 .اى �!د آ� آ�Cرى ا
=�د� ��ش�

 '�Y م��ع(�0!ع ا ). 



رو �� : ((�' �Y , �Gـ�ـ' هـ�ـ�� �ـ� �ـ%�ز ��' ����  : ( ع(م �ـ�دق ـ ا�ـ�
 �' آد )) �!ى آB' آدم آ� �%�6��� و ز��* را 6
ی���{, D<�و ر , ��

� اش ���ا �!د� .Z!رى آ� در چ

�0ى 6��� ا�� � ر�>D , چ!ن و�� �%�ز �' ش� )ع (�Y' : ـ در ,ـGـBـ�ـ
زی�,}�� �' آد و �� �!د �' ل. 

 شـ%ـ� را چـ� شـ�� ا�ـ� ؟ : Yـض شـ� 

هC>�م ا���=' ر���� ا�� آ� ��اى ,�Eل' 6ن را �ـ�6ـ%ـ��ـ�ـ� و : 
�!د 
ض� آد Y ��
=* 6ن �!ددارى آد�� و ا��Bن , ز�ـ�ـ* و آـ!ها�� 6��� از �Mی

داش=* � ���Y 6ی� از I�دا '%� I��و ��,!ا hE* �� ای* ض�و  �
� ����� Yـ
 . ��ر �� �!�' ��' 6یI ی��� ای*

 

 '�Y م��د ) ع (ـ ا
=* وض! �' آر�P , از ,س ��ا , ه��� شوع �� �
�0� '� . ر��Bرش �

 

 '�Y م��ا�� آ� ا �د ) ع (ـ �72 ش��=B' ای�ز �%� �� �������C� �Cی' , ه
 .ا�=!ار ی� �=!�' را�� ,)�ن �%' �!رد

 ��0 6ن 4	ت 
ود �) �%' آد� ������6 '. 

 .( ع("�Y N' �* ا�' �ZلK و �Y' �* ال�BA* , را ��اش� ) ص (��ا

 .( ص(�0!ع 
�Z%� د�� ر�!ل ��ا



 �%Z�
 .�jG� jG �' زد, از ,س ��اى ,�Eل' , در �%�ز ) ع (ـ 

, �!اه� ر
� ) ع (در ض%* ���ن �=%' آ� � اه7 ��� ) ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا

�!د  :ور ز��ن �ا�� �%Z�
 . �YلI ا�� د�=م 

 

�!رش �اى 
ش=>�ن �6%�ن �' در��0 ه%�CLن آ� �!ر , ��یB=� , "�ل� 

��ی�  '� D��<=ش
: �=�ر��ن �اى ز����Cن �' در��0 و ��اى NYو"7 �� 

ی� ! اى 
ش=>�ن �* <C� �%Z�
 *� ��C� ��,  *����!ى ����Cن �* در �ا�
 .ایB=�د� ا�� و Y	�D, از ,س �* �' لزد

 . ش%� را �!ا� �' ��م آ� ش���Eن او را از D,6 ای%* آدم,  ا��

 *B4 م��ع(�0!ع ا ). 

در �ا� , چ!ن �� �%�ز �' ایB=�د ) ع (4ـBـ* �ـ* �Y'  : ( ع(ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د
Yـ	�,D �' لزی� و ه��� ��* از ���0 و دوزخ  ,NYو"7 , �ود��رش 

 .�' ش�ه%L!ن ��ر �Nی�� �%��6 � , �� ���ن �' 6�� 

 *B4 م��د ) ع (ـ ای�, ه��� وض!یD را ,%�م �' آ� '� D<�ر. 

ش ��0* : 
ـ�!د , "ـ!یـ� شـ��ـ� Y !ر ��او����ر	' �!اه� �� 4�آ�  'Bآ
 .��ی� ر�>D را�;�زد, ر�� 

� اش ,}�� �' آد و ) ع (ـ ا�ـ�م 4ـBـ* �
� ر�P چهـ�ـ�� وضـ! �ـ' �ـ
 .��Cه�ى ���D �� لز� �' ا
=�د

�=
 .��ی� ر�>D زرد ش!د و �D��� �C� �C �� لز� ا

 .( ع(�0!ع ا��م �]�د



اى �%�زه� ) ع (ا��م �]�د: ـ ا�ـ* �Zووس � *=
��رت �Z �� وعه��� ش

�, �' آد . ر�>D زرد �' ش� و ,س و"!دش را 
ا�' �

 


� و شوع �� �%�ز �!ا��ن ) ع (ـ 6ن 4	ت اى �%�ز وض! �' �� ���ه
ی�,آد �' � '� D<�' ش� و ر�اش زرد  �� .چ

I=Bرگ ��یN� 'دش�ه�� �در ��0>� Iاه!� '� . 

 

ی� و ) ع (ا��م �]�د) : ع (ـ ا��م ��دق � '� D<�د ر�=B' ای�ز �%� �� ���ه
ق از او �' ری��Y داش� آ� '%��  . چ!ن �� �]�� �' ر
� 6��2ر �

 

و ر�>D , �]�د را�� �' ش�  ـ چـ!ن و�ـ� �ـ%�ز �' ر��� �! � ��ن ا��م
 .زرد �' ��0 و چ!ن ش��� �0)��� در�� ��� �' لزی�

ا�ـ�م �ـ]ـ�د ـ ��!ات الّ�� ���Y ـ ه��� �� �%�ز �' ایB=�د ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
 6ن چ�Nه�ی' , �!ی' ,�C در�=' ا�� آ� ه�k چ�Nى از 6ن ,)�ن �%' �!رد <�

 .آ� وزش ��د �� 4آ� در�' 6ورد

�0}!ل �%�ز �!د آ� 
ز�� )ع (ا��م �]�د: 6��� ا�� )) اm�ـ!ار((آـ=ـ�ب  ـ در
�%A� Dد��لآ�Cر چ�� Y%�2' آ� در ���� 6ن 4	ت در ��ی�C �!د  ( ع(�

 .ر
� و در چ�� ا
=�د

�ـ=ـ!"ـ� ا
ـ=ـ�دن او شـ� و 
ـیـ�د آـ0ـ�ـ� و �ـ� Zـف چـ�� دو �ـ�و آـCـ�رچـ�� 

ز��ت ! ی��* ر�!ل الّ�� :' �!ا�� و�' ��G �ـ!دش ــ� ـ را�' زدوآ%` �

ق ش�] �%A�. 

 ��C' ش� �ز��ش را در ,� چ�
 .از �%�ز �!د د�� �)��0, ��اى ��ل� و ��=��' 


ز��ش  , �G� :چ�2ر ��� دل�� اى ����ان ر�!ل ��ا!. 

4ـ	ـت �ـ� �ـ%ـ�ز �ـ!د ادا�ـ� داد و �ـEـ� از 6ن آـ� 6ن را �ـ� Zـ!ر آ��7 و 
ش ر
� و آ�Cر چ�� ��B0 و د�=D را �� ,� , ا�]�م داد ,%�م B%ف هZ ��

چ�� ـ آ� "N �� ریB%�ن ���Cى د�=�' �ـ� 6ن �ـ%)* �;!د ـ دراز آد و 
ون 6ورد در �4ل' آ� ش�ی* ز�ـ��ـ' �ـ' �� D��=را روى د� �%A� ز��ش


�D� ! je آـد و �ـ' �ـCـ�یـ� و �ـ� لـ;ـ��ـD �ـ�j ش�� �!د و �� "�ی' از ��
ش (B%د )�� ه!�
 : .اى زن ��B ی�2* �� ��ا! �>�



, اى زن ��B ی�2* �� ��ا : ��Cی� و از ای* �G=� ا��م �]�د آ� �� او 
�!د
�Bی� . 

 

ز��B�� '0 :4ـ	ت 
�!د�!,و�=' در ��0>�� ��دش�ه' �2=�ر , ا�وزرا�
دا�I و او هI رویD را, ایB=�د� ام �دا��  ا�رویI را از او ��6ی� , از �* �

 �j او آB' ه�B آ� رI4 آ�C؟ 

. 

 .( ع(�0!ع ا��م ��� و ا��م ��دق 

�ى , �� ���ز ا����د ) ع (روزى ا������: ـ �ـ��� ���� ��در ه��ن  �ل 
ام�م (ام� &ن را از س� +�د دور �*�د ت�&ن آ� ����, روى س�&ن  %�ت ا#��د 

 . &ن را از روى س� ا��2ن ��دا01 ( /�دق

 

و �� س�ى د�5 : ((و تـ��ـ� �ـ� �ـ�ـ�زش �ـ�د و ا�ـ5 #ـ�مـ�د4 +3او�3 اس0 آ� 
 .(( روى &ر �� ا+8ص وراس��

در ���ز ) ع (ـ روا�ـ0 431 اس0 آ� س�ورم�ن ام�م ���� �5 م3�9 /�دق 
 . +�د :�&ن ت8وت م� آ�د آ� از ه�ش ر0#

 

ت*�ار م� آ�دم ت�  &��ت :�&ن را >��س��:  ـ%ـ�ت >�س;� �� ا�5 م%��ن داد 
���� آ� ا�5  �?0 �� م5 دس0 داد آ� <��� &ن را از ز��ن ��زل آ==43 اش م� 

 . 1=�م

 

ه�<�4 �� ���ز م� ا����د�3 ر�A )ع (ام�م ��:� و ام�م /�دق : ـ ا�ـ� ا�ـ�ب 
��م� آ�د�Bى راز و , <�4 س�خ م� 31 و <�4 زرد  , ر+��ر�1ن ت��� �� ���>

3 ���ز م� آ==3 آ� او را==� .م� �

 . �!ا�� �0!ع



�ى آ� او را از ) : ع (ـ امـ�م EـDـ� ��مـ�د �3��G در ���زش ��ر�F +�د و �� 
 .���زش H#�I و �� ت��� م� آ=3 ��زى آ=3

آ�� آ� د?F در ��ا�� +3اى , ـ م�د ���3 در ���زش +2�ع دا��1 ��31 
� +2�ع +�اه3 دا01 و �=���ا�5 ��و�K1�+ H ���31�ارح او �E ,� ى��� �

 .��زى ��� آ=3

, در��ر4 م�دى آ� در ���زش �� ر�F +�د ��زى م� آ�د ) ص (ـ >��م�G +3ا
� +2�ع دا�1=3, ا<� دل او+�K1 ��د : #�م�د �� F��Lن ا�3ام��M��. 


=� ش�ن �%�ز .شایM� Xی

و , ا<� �=3ان ���ز �;�ا��3آ� ��ن ��D آ��ن 1��3 ) : ص (ـ >ـ�ـ�م�G +3ا
��M� 43ان روز=� 3�+3او�3 از ��NO� ��1د م�M &ن آ� , �3 آ� م��=3 آ��ن در&�

 .ه��ا4 �� >�رس��� ��31

�� ��� رآ���Lى Q���P آ� ���ز<�ار +�ا�43 : ـ +ـ3او�3 �� داود و � #�م�د 
ام� در ��S م5 �� ا�3از4 >�س0 , و در &��L ازت�س و +ـ2ـ�ـ0 <ـ��ـ�ـ�� اس0 

و �ـMـ��ـ��T و د�3م ا<� ���زش را ت��م ز��ا �� دل ا, درون ه��� اى ���رزد 
آ=3 و ز�� در ��ا��ش �Vه� 1�د و +�د را �� او �Eض� آ=3 م� >��Nد و ا<� 

  .�� او +���0 ورزد, مWم=� �� وى م��م��D آ=3 

اى �ادر : �ـ�او�ـ� �ـ� �ـ* و4ـ' 
ـ�ـ!د آـ� ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
دم �!د ه�0ار د� آ� ,� و�=' �B;� �! اى �ادر �ـ�I ده���Cن , 
�=�د��ن � �

�� ی)' از ����Cن �* �� �دن �!د �ـgـ�ـ%ـ� و4ـ2' دار�� وارد ه�k ی` از ���� 
6��ن را , زیا ,� ز���' آ� در ��0>�� �* �� �%�زایB=�د� ا�� , ه�ى �* �0!�� 

�CCرا رد آ �%�g� ای* آ� 6ن <� ICآ '� �CEل. 
 '�Y ـ�م�آ� ) : ع (ـ ا <C� و ل;��' (�� چ� ��' �!ا�' ) "��6ن را , �%�ز  ا�


=� ���B, از را� در�� و�4ل �� د�� ���ورد� ��ش'  . �%�زت �Mی
 

, در ���V� �� qال از  �L�6�K"! �;!ل' �%�ز �' ش!د ) ع (ـ ا��م �]�د
 .دو�=' ووmی� �� و ��Nارى از دش%�Cن ��: 
�!د 

�* �%�ز آB' را : و,ـEـ�لـ' 
ـ�ـ!د� ا��  �ـ�اى ,ـ;ـ�رك) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 �* �jG �!د را از , �' �Mیم آ� در �ـا�ـYـgـ%ـ� �ـ* 
و,* ��ش� Z�� ��

6
ی���ن �* �Nر�'  �� ��ز دارد و روزش را �� ی�د �ـ* �ـeـى آـ�C و �,!�ش



Iر4ـ �ـ@ـ�ـ;ـ� دیـ��ش��� و �ـ� !e� را �Cهوش� و ���C را [Mا ده� و �G� 
در , چ�C* آ 'B����C �!رش�� �' در��0 , آ�C و [یK را "� ده� 

 I' ده�ار اى او �!رى ���� . و در ��دا�' دا�0', ,�ری)�


=� ش�ن �%�ز .�!ا�� �Mی



 .الh ـ ��
���' و 6زردن ��ر و ��در

چ� �� وى �=I آد� , هـ آـ� �ـ� ��ر و ��در�!د ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق �
 �Cد �� , ��ش<C� ���C%دش �د, �>� .��او�� �%�زش را �%' �Mی

 . ب ـ [�;� آدن

 

��او�� ,�Eل' ,� , ه آ� از �د ی� زن ��B%��' [�;� آ�C ) : ص (ـ ����; ��ا
 ای* آ� [�;� ,چ�7 ش;��� روز�� �%�ز او را �' �Mید و �� روز� اش را <�

 .ش!��� او را �;��0

 . ن �6نج ـ �;` ش%دن �%�زو�!ا^;� �)د

 

 �' آ�C و ��او�� )��� (, �� ��ا �IB ) : ع (ـ ا��م ��دق %Y ل�� ��[C� ن�B�ا
 . 4=' ی` �%�ز از او �%' �Mید و چ� چ�Nى �ا�= ازای* ا��

 

 . �%�ز ��!ا��C از او �%' �Mید چ!ن 6ن را �h�G ش%د� ا��

 

 �%' �Mید �j چ>!�� چ�Nى را آ� �!ار ش%د� ش�� ا�� �Meید؟ 

. 

 . د ـ شا��!ارى

 

,� چ�O;� 7 �%�زش �� �B4ب ,آB' آ� شاب ��!رد ) : ص (ـ ����; ��ا
 .6ورد� �%' ش!د

 �' �!ش� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق (B� آ� 'Bـ%�ز آ� , '%� �=
,� چ�7 روز �Mی
�Cای* آ� ,!�� آ  .ش!د �>

چ�7 روز  ,�, آB' آ� شاب �C!ش� و � ا5 6ن ��B ش!د ) : ع (ـ ا�ـ�م ���
 �Cك آ
=� �0!د و ا� در ای* ��ت �%�زش را ,ك , �%�زش �Mی, Z�� ��

 .�%�ز MYا�D دو چ�Cان �' ش!د


=� �%' ش!د .آB' آ� �%�زش �Mی




=� �%' ش!د ) : ص (ـ ����; ��ا
ارى : ه�0 آj ا�� آ� �%�زش�ن �Mی ��C�
دد و زن ��
���' آ� ش�� Dیm!ـ�' آ� �� �!ى ���ش از او ,� ز!ه

 ��راض' ا�� و آB' آ� زآ�ت �%' ده�و آB' آـ� وضـ! �ـ%ـ' ��د و د�=
��ل}' آ� ��ون رو�ى �%�ز ��!ا�� و ��0!اى �!�' آ� �� 6��ن �%�ز �ـ�ـ!ا�� 

در �4ل' آ� از او ��راض' ه�C=B و 6دم ��B و آB' آ� �!ل و [�Xd را �� زور 
 .در�!د �>� دارد

 .%�ز�D2 4	!ر ��K در �Mیش �

, ��او�� �%�ز ��C� اى را آ� دلD��� �� D 4	!ر ��ارد ) : ص (ـ ����; ��ا
 .�%' �Mید

در �4ل �%�ز ردایD روى ی` ش��� اش ا
=�د و 6ن را �,K ) ع (ـ ا��م �]�د
د(�. 

��� .��Y را �


=� �' ش!د  .آ� �� ,!"� ��;' ه%ا� ��ش�, ه%�ن ��2ارى �Mی

` از ش%� �� �4ل� آ�B' و �!اب 6ل!د�' �� �%�ز ه�k ی) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
 �C(� (
 N�� و �� �!دش �=Bی�� , Dو"7 �!یNY ورد��رزیا در ��0>�� �

ار دارد�. 

 .آ� �� ,!"� ��;' او ه%ا� ��ش�, �%�زش �@�K ا�� 

هـ آـ� �%�ز �Nارد و �� �%�زش رو آ�C و �� �!دش ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
4ف �N�� و در 6ن � �C(� ��G] و!�, ��دا�' آ� ��C� �� �%�ز رو دارد , 

�C' آ�او�� �� او رو ��. 

 .ی� ی` �!م 6ن ی� ی` چ��ر�D و ی� ی` �I[C 6ن �� در��� ��ا ��m رود

 �=
از 6ن رو د�ـ=!ر داد� ش�� ا�� ,� 6ن ��2ار از �%�زه�ى وا"K را آ� �Mی
�Cان آ .��0� ,)%�7 و";

�ـ�C� �%�ز�' �!ا�� ا�� ی` شI0 و ی` دهI 6ن ) �ـ�� () : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
ایD �!ش=� �%' ش!د � I' 6ی� آ� �� , ه�ب �B4 �� ��C� �2ار از �%�ز�6ن  ��C,
 .ش���C و,!"� ه%ا� ��ش�

�Cآ� �� او رو آ 'Bدن ��ا �� آ .رو آ



 �� دل �� ��ا رو آ* ,� او ��N, ه ��� �� �%�زت ایB=�دى ) : ص (ـ ����; ��ا
�Cرو آ !, ��. 

دو�� دارم آ� �د�V�* ش%� ه��� �� �%�ز وا"K �' ) : ع (ـ ا��م ��دق 
 �=Bدا�� , ای, �� دل �!یD �� ��او�� روآ�C و دلD را �0}!ل ا�!رد��� �>

 ای* آ� <� �Cآ� در �%�زش روى دل �ـ� �ـ�ا آـ �B�� 'C�V� kا ه�زی
را دو�� ��ارد و �A;� دل��ى  ��او�� ����N او ,!"� آ�C و ��او�� NYو"7 او

 .�V��Cن را ��N �=!"� او�دا��

 �=Bز ای�%� �� ��C� �����او�� NYو"7 �� او ,!"� آ�C و ��!�=� رو �� او , ـ ه
 .داش=� ��ش� ,�6ن آ� �� �,;� �=!"� ای* �! و 6ن �! ش!د

 .وى روى �دا��

4ام �!ی� mة ا��او�� �� او ,!"� آ�C , ـ چـ!ن �ـCـ�� �ـاى �ـ%ـ�ز �ـ!د ,ـ)ـ;�
, و 
ش=� اى � وى �ـ%ـ�رد آـ� هـچـ� از �ـ6ن از دهـ��ـD �ـ�رج �ـ' شـ!د 

ه��� روى �دا����او�� ��N از رو �>دا�� و او را �� ه%�ن , �j , چPC ز�� 

ش=� وا�Mارد. 

 در �%�ز��, ���	
. 

 و ,�� ه%ا� دو رآ�E �%�ز ����� آ� �! اى ا��ذر : ( ص(ـ ����; ��ا(G, �
 ا�� از ش;' را ,� �;O �� دل' [�
7 �%�ز �!ا��ن=� . ��ش� �

 

 ا�� از ش;' را ,� , دو رآـEـ� �ـ%ـ�ز �ـ� ,ـGـ) و ,�� ) : ع (ـ �ـEـ@ـ!م =��
 . �� �;O �� دل' [�
7 �%�ز�!ا��ن

 

 ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا(G, �� �ا ا�� از ��=, دو رآـEـ� �ـ%ـ�ز �;` ا�� ه%
 . ش;' را ,� �� �;O �%�ز�Nاردن

 .��داش آB' آ� �� دل' 
�رغ از د����%�ز �!ا��

 .ه��3 31) ص (دو م�د4 ��1 ��رگ �� رس�ل +3ا: ـ ا��GE 5س 

�ارد M� ى دو رآ�0 ���ز��� , #*� و ا��2�3 اى در ام�ر د�� Yآ Z�ام� ه
 �DE) ل +3ا ه� دو ��1 را �� او داد)ع�0 ورس#��NO�. 



�ارد و در &ن دو رآ�0 �� ) : ص (>ـ�ـ�مـ�G +3اـ M� ه� آ� دو رآ�0 ���ز
 3=*� �*#�� .+3او�3 <=�ه��F را م� &م�زد, ه�Z ام�ى از ام�ر د�

�� م� ) : ع (ـ امـ�م /ـ�دق  �L�& ا�3 و �3ا�3 در�ه� آ� دو رآ�0 ���ز �;
 .���زش آ� ت��م 31 <=�ه� م��ن او و +3او�3 ��:� ����3, <��3 

� , ز ت=�DG دورى آ=�3 ـ ا�ز��ا >�ورد<�ر ��1 م���Lن اس0 و از ا�3ك �
 .:3ردا�� م� آ=3

&دم� دو رآ�0 ���ز ��اى +3ا م� <�ارد و +3او�3 �� واس\� &ن دو رآ�0 او 
 .را �� �02L م� ��د

NEا�F ��� آ=3 و از ه�آ� �[ آ�ر , ـ هـ� آـ� +ـ3او�ـ3 از او �[ ���ز���NOد 
� Fا�NE د��NO� ]� .�� آ=�3

 . د�=!ر �� �!ا��ن �%�ز وداع �!��

�=�ن ���زى �;�ان آ� <��� &+��5 ���ز ��E ت�س0 ) : ص (ـ >ـ�ـ�مـGـ� +ـ3ا ,
�5 ���زى م��^ رس�3ن و ��د�[ 31ن �� +3اس0=� . ز��ا 

 

ه�<�4 ���ز وا�^ +�ا�3ى �� و:0 �;�ان و ه���=3 آ�� ) : ع (ـ امـ�م /�دق 
و م� ت�س3 �� س�ى &ن ) +��5 ���ز ��E اوس0 و&)آ� �� &ن وداع م� آ=3 

 .����Mدد و د�43 ات را �� ���4�M س_43 ات �3وز

�=� . ت� در ��ا�� آ�� ه��� آ� ت� را م� ��=3 و ت� او را ��� �

 .آB' آ� �%�زش �� �!رت او�ت �' ش!د

��%� از ���زه� ه�0 آ� �a` و �[ س�م و �[ ��Lرم ) : ص (ـ >��م�G +3ا
 T_=< ]� د و ��%� از���زه� ه�0 آ� م��=3 و�م� 1 ��#��N< �L�& Tت� �[ ده

 .آL=� اى م�b?� م� 1�د و �� /�رت /� FG >�ت م� <�دد

 . :��0 از ���زت �4�L ت�س0 آ� �� دل +�د �3ان رو آ=�

 

ت=�L &ن م3cار از ���زت �4�L ت�س0 آ� �� ) : ع (ـ ام�م ��:� و ام�م /�دق 
 .ت��� :�GD ه��ا4 ��31



�ـ� و:ـ0 (�ـ� از اداى &ن Iـ�ـDـ0 ورزد ) �اسـF �ـ*ـDـ� >ـ�ت �ـ�1ـ3 ـ)

 .ـ��ـ م امـ� ــ &ن ���زم�b?� و�� /�رت /� FG >�ت م� 1�د)�ـMـ�ارد

<�4 �=43 ���ز م� +�ا�3 و م5 &ن را �� : و ـ� #ـ�مـ�د ) ع (ـ +ـ3او�ـ3 �ـ� داود
 ./�رت او م� ز�T و��� <Nارم /3ا�F �� م5 ��س3

آ�� اس0 آ� �� +�دش م� <��3 , �ـ�>ـ�ك �� ��م�س مWم=�ن م� ��Mد  �ـ2ـ�ـ�
 .آ� ا<� :3رت� >�3اآ=3 ه�� را �� ت�d س�T <�دن م� ز�3

س��L از &ن آ�مH <�#�5 : ���ز �� ��Lر سTL �=�431 اس0 ) : ص (ـ >��م�G +3ا
 . وض�س0 و س��L رآ�ع و س��L س_�د و س��L +2�ع

 

م�ا ت4�G آ�دى +3ا ت�Gه0 آ=3 و�� : <��3  رو�ـF �ـ�ـ�ـ� مـ� 1�د و م�
 ./�رت ���ز<�ار >�ت م� 1�د

 .#���1 اى �� ���ز<����1 431 آ� �� &ن آ�رى �3ارد) : ع (ـ ام�م /�دق 

 .و ��P ��د

 . &ن را �� �=43 ام ��<�دان: <��� م� 1�د 

 

اف : ���ز را >���5 م� &ورد و �� /�رت /� FG م� ز�3 و سYO م� <��3 
 . آ�ر ت�ه���2 م��� ز �0 وس��M��*1 م5 اس0! �� ت�

�B�� آ� �%�زش �%�ز 'Bآ . 

 . ���زش درس0 ���0,آ�� آ� زآ�ت �3ه3 ) : ع (ـ ام�م /�دق 

 

��ورد ) : ص (ـ >��م�G +3ا� �� �� Hد ���ز را آ�م�ع و س_�آ�� آ� رآ ,
0�� . ���زش ���ز �

 

 �:5 آ�� , ���0  ���ز  �:5 و  �:^ و  �زق درس0) : ع (ـ ام�م /�دق 
اس0 آ� ��?F <�#�� و  �:^ آ�� اس0 آ� F\g�I <�#�� و  �زق آ�� اس0 

 . آ� >��F از >�ى ا#�ار در #�2راس0

 



ه� آ� در ���ز از روى 3�E �3ا�3 در �Qف راس0 و ) : ص (ـ >ـ�ـ�مـGـ� +3ا
 0���h او آ,0�� . ���زش درس0 �

*�V�  .! �%�ز�Nار [�

روز<ـ�رى #ـ�ا مـ� رسـ3آ� م�دم در م���3 +�د ��K : ) ص (ـ >ـ�ـ�مـGـ� +ـ3ا
 .ام� مWم=� در م��ن &��L و��د �3ارد, م� 1��3 و ���ز م� +�ا�=3 

ام� ه�Z آ3ام�2ن مWم5 , ـ مWذن اذان م� <��3 و م�دم� ���ز م� <�ار�3 
3=����. 

 �DE دت آ==43 اى آ� د�5 �3ارد) : ع (ـ ام�م�GE ���. 

 .,�وی7 �%�ز

&�� ت�و�H ���ز , اى م�د : #�م�د ,�� م�دى آ� ���زم� +�ا�3) ع (�DE ـ امـ�م 
 را م� دا�� ؟ 

 &�ـ� �ـ�ـ�ز تـ�و�ـDـ� �ـ� EـGـ�دت دارد؟ ! سـ�ورم : �Eض آ�د 

 .&رى دارد, س�<=3 �� &ن آ� م3�9 را �� >��م�Gى #�س��د:  ـ%�ت #�م�د 

�5 اس0 آ�=���ة اP �ام G*ت ت� ت��G*5 ت���;� Hو:�� <���  تـ�و�ـ : �Gاآ �Dّ?ا ,
در :D^ و��ن +�د �NMرا�� آ� +3ا ��ر<�� از &ن اس0 آ� �� :��م �� :��دى 

�NM� 5را�� آ� +3ا ��ر<�� از &ن اس0 =� 0GD: دوم در ��G*د و در ت�و/` 1
�� س�م او را ��ر<�� از &ن �3ا�� G*د و درت�و/` 1 ���آ� ��  �آ0 �� س*

��ى :��س 1�د و در آ� �� ����0 و/` 1�د �� �� ���ى م��=31�� 3 �� �� �
 �Lر������Lرم او را ��ر<�� از &ن �3ا�� آ� �� �Eرض� اى د��ر 1�د ��� ��G*تـ

�� >=_T او را ��ر<�� از &ن �3ا�� آ� �� ��ه�ى �� G*دردم=3ش آ=3 و در ت
�ى  D�ل آ=3 و �� �ـ�ـ�ى در او  D�ل آ=3 و در ���Eض� و/` 1�د �� در 

 T21 ��G*ت� از &ن اس0 آ� زوال و ���� تP�� را�� آ� اوNM� 0?5 از د�=�
در او ���� ��31 , آ� در م���دات  �دث رواس0 , ���� و د<�<���  �Pت 

31�� ���M_=< اس�  H9او را ��ت� از &ن �3ا�� آ� م Tه�� ��G*و در ت. 

� ا�5 اس0 آ� �� +�د<��� �ا<� <�د�T را : ت�و�H آ2�3ن <�د�0 در رآ�ع �
��� ��ز �� ت�ا���ن دارم� . 



 

 �D�� 5��>)) �Dّ?ا Kا�5 اس0 )) س� FD9=� : ت�و�/ �� ����آ�� آ� م�ا از �
 .ه��� &ورد

م�ا از +�ك : س_43 اول ا�5 اس0 آ� در  �ل س_43 از ذه5 و د?NM� 0را�� آ� 
 . &#��3ى

 

م�ا از +�ك ���ون &وردى و : سـ� �ـ�دا�1=0 از س_43 اول ت�و�FD ا�5 اس0 
م�ا �� +�ك ��م� <�دا�� و در : س_43 دوم �� م�=�ى ا�ـ5 اسـ0 آـ� 

��ر د��M م�ا از +�ك ���ون م� : س���دا�1=0 از س_43 دوم از :NM� 0GDرا�� 
 . &ورى

 

��Q �� 5��2ف �h و <Nا5�1 >�ى راس�0 روى >�ى �h ت�و�FD ا�5 اس0 آ� 
 . را م��ا�3م مo  5 را �� >�ى داT�1 و ��HQ! +3ا�� :در د?NM� 0را�� 

 

ت_3�3 ا���ن و ت*�ار اس8م و ا:�ار �� : ت�و�H ت3L2ت �GEرت اس0 از 
�;�� 31ن >Y از م�گMا��� . 

 

ت�_�3 >�ورد<�ر س�9Gن و ��ت� دا���5 او : ت�و�H س8م داد��GE �Lرت اس0 از 
 .از &��b س���Mان در  Fc <��� ا�3 و م39Dان و/�F آ�د4 ا�3

م�L +3اى س�9Gن اس0 و ا�5 �� م�=�ى در ام�ن DQ^ ر �0 و )) و ��آ�ت� 
 . م��3ن ��1 از NEاب روز :��م0 اس0

 

 5�آ�� آ� ت�و�H ���ز +�د را �5�3 /�رت : سYO #�م�د ) ع (امـ�ـ�ا?ـ�ـWم=
 . ���زش ��:p اس0, �3ا�3 

 

 ��G*از ا�5 ه�0 ت ��G*5 ت�&ن اس0 آ� �� ا���2Mن >=_���M ) ت�و�FD (ـ �;��
 .?�Y 1�د

��=� و:0 د�3ار و : م� #�م��3 , در ا:�م� )) :3 :�م0 ا?8aة ((م�=�ى  ـ در



 Hو��E 3ن �� &رزو و و/�ل +3اى�راز و ���ز و ��&ورد4 31ن  ـ�ا�ـq و رسـ
 . و آ�ام0 و �E� و +2=�دى و &م�زش او رس�43 اس0

 ."!ا�� 6داب �%�ز

�� +3اى  وارد 31ن,  o ���ز ا�5 اس0 آ� �3ا�� ���ز ) : ع (ـ ام�م س_�د
�و�H ا����د4 اى E 34 +3او��M2ـ��و�H اس0 و ت� �� ���ز در >ـE , ن�� Y<

 ��c  و H�راIـ^ و راهـ^ وامـ�ـ3وار , ا�5 را دا���� ���3 ه�b�ن �=43 اى ذ?
و ���=�ك و ��=�ا و زارى آ==43 ���1 و �� ا ��ام آ�� آ� در مFD��c ا�ـ���د4 

�� ���ز رو آ=� و &ن را �� ر0��E  ��&رامF و و:�ر ������ و �� دل, اى 
 F:�c  و rورى, �1ا�& �� �� . 

 

ه�<�4 رو �� :�DG ا����دى د��� و ه��� را در &ن اس0 و ) : ع (ـ امـ�م /�دق 
م�دم و ا �ال واوض�ع &��L را �*��4 #�ام�ش آ5 و د?0 را از ه� &��b ت� را 

�5 و &ن #�رغ <�دان و�� �T2 دل EـSـ�0 +, از +3ا ��ز م� دارد G� 3اى را
روزى را �� ��د &ر آ� ه� آ�� آ�د4 +�د را م� ���3 وه��Mن �� س�ى 

��L�& �cس0 ��<�دا�43 م� 1��3 و در &ن روز ت� �� cى  ـP�ـ3او�ـ3 آـ� مـ+
 . >�ى ت�س و ام�3 در >�4�M2 او م� ا����

 

G5 اس0 در ��ا�� آ��� <��� ه� &��b را م��ن &س����Lى ��P و زمG*ن ت�����ى 
� ��1ر ���� �M��3 و+3اى ت��?� �� :�M=� FGDد , او ��G*ز��ا آ� ه�<�4 �=43 ت

�=3 #�م��3 G� را در &ن ��G*0 تc�c  و :�MI؟ ! اى درو �G��# م�ام� 

�ت و �T?8 س�<=3 آ� ت� را از  8وت ��د +�د م�9وم <�دا�T و �NMارم E ��
 . آ� �� م5 ��د�[ 1�ى و �� م5 راز و ���ز آ=�

 

�3ان آ� +3او�3 �� +3م0 ت� م��9ج ���0 و از �GEدت و د�Eى ت� �� ���ز 
ت� �� ت� ر �0 &ورد و , اسD� 0*� ت� را �� #%H و ر �+ 0��F #�ا +�ا�43 

 .از آ��� +��F �3ور دارد

#3ا��E : 0ض 31 ) ص (�ـ� �ـ*ـ� از EـDـ�ـ�ى &ل مـ9ـ�3): ع (ـ مـ�ـaـ�م 



��0 ؟ ���c �ـ��زc  م م�=�ى�1 

رس�3ن ر �0 +3ا �� �=43 و DQ^ و/�ل +3ا از س�ى �=43 ه�<�4 �� : �م�د #
�� <��3 و ��1د4 :�ا0g +�ا�3 و G*و ا�8ل ت T�Sد و �ـ� تـ��0 وارد�ـ�ـ�ز 1ـ��
�� +2�ع رآ�ع آ=3 و �ـ�تـ�اضـK سـ� از رآـ�ع ��دارد و �� +�ارى و +%�ع 

ر0GI س8م ده3 و �� ��T س_43 آ=3 و �� ا+8ص و ام�3 ت3L2 <��3 و ��ر �0 و 
 .و ام�3 ���زش را ت��م آ=3

 . �� &ورد4 اس0

 

��0 ؟ : �Eض 31 � &داب ���ز 

) از ه�  �آ�� ��  �آ�ت ���ز( %�ر :D^ و #�رغ آ�دن ��ارح : #�م�د 
 02L� رك و ت��?� و :�ار دادن�Gارى در ��ا�� +3اى ت�و ا����دن �� +

 h�+�د و /�اط را �D� +�د و درس�0 راس0 +�د و د�3ن دوزخ در س�0 
F��+3او�3 را در ��ا��+ . 

 

ذه5 و #*� +�د را , ��ن وارد ���ز 3�31 : ـ در /9` ادر�Y &م43 اس0 
� اوس0 (م���� &ن س�ز�3و +3ا را �ـ� د?ـ� >ـ�ك و #ـ�رغ � ���;�ا��3 ) از ه� 
مـaـ�?ـv و م=�#K +�د را از  , و �� +%�ع و +2�ع و #�م���Gدارى و #�وت=�

او �;�اه�3 و ه�<�4 رآ�ع و س_�د آ�د�3 ا#*�ر د���ى و+��Pت �3 و ��0���1 
و آ�داره�ى ز01 و ا��2�3 م*� و +�E3 و  �ام;�ارى و ت_�وز ود�1=� و 

 .از +�د دور س�ز�3 و ه�� ا�=�L را از م��ن +�د �� دور ا#*=�3, آ�=� ه� را 

ت��� را >�F ا#*5 و ! اى م�س� : ـ +ـ3او�ـ3 �ـ� مـ�س� ���E 5ان و � #�م�د 
 . &رام و �� ت��� ��ش, <=�4 را >Y ا�3ازو ه=�Mم ا����دن �� ���ز در ��ا�� م5 

�' از آ�ه�' در �%�ز�. 

 . :�&ن

 

ت� �3ا��3 , اى آ���� آ� ا���ن &ورد4 ا�3 در  �ل م��� �� ���ز��د�[ �2��3 ))

3��� م� <��)). 



� او �� &��ن ����A +�اه3 آ�د و مـ=�#�cن �� +3ا ����A م� آ==3 و  �ل &ن آ))

 3�����م�دم ر�� م� آ==3 و +3ا را �� ا�3آ� , ��ن �� ���ز ا���=3 آ�ه��8 ��+
 .((��د ��� آ==3

اى آ���� آ� ا���ن &ورد4 ا�3 در ((در��ر4 &�� ) ع (از  ـ%ـ�ت : ـ  ـDـGـ� 
 . مac�د م��� +�اب اس0: #�م�د  , >�س�3م))  �ل م��� 

 

1ـ�ـ� را +ـ�اب &?ـ�د<� و ��ت� اس0 آ� ��� <Nارد �3ا��3 در : 3 مـ� #ـ�مـ��ـ
3���ت�ن �� م� <��G*د وت�ع و س_�رآ. 

 0�� .مWم5 م�*� ��� ��31 و م�0 ��� آ=3, ا�5 &�� م��� �1اب �

�5 �� ���ز ����0 ) : ع (ـ امـ�م �ـ�:ـ�M=د و س�اب &?�و + Hز��ا , ��  �?0 آ�
و +ـ3او�ـ3 مـWمـ=�ن را از ا�5 آ� در  �?0 م��� ا�=�L از +�L�Daى ���ق اسـ0 

 . �� ���ز ا���=�L� 3 #�م�د4 اس0, ��=� م��� +�اب , 

 

 �DE آ�د ) : ع (ـ ام�م �GDI �اب �� ت�آ5 , ه�<�4 در �ل ���ز + K\: ز را���
 . ز��ا در �=�ن  �?� ��� دا�� آ� +�دت را د�Eم� آ=� �� ����5, و �;�اب 

 

�=43 اى آ� : از س� �=43 در T��M1 ! اى ا �3: �اج &م43 اس0 ـ در  ـ�3ـw مـ�ـ
 ���� ���ز م� ا���3 و م� دا�3 دس0 �� س�ى �� آ�� ��م� دارد و در ��ا�� 

 . ام� +�اب &?�د اس0, آ�� ا����د4 اس0 

 .�!ا^;� � او��ت �%�ز

 . :�&ن

 

 .((ه����ن آ� از ���ز�1ن D#�I=3, واى �� ���ز<�اران ))

 .آ� �� ���زه���2ن م�ا0GV م� آ==3 و آ����))

 �DE 0) : ع (ـ ام�م���و�H مG9���� از ���ز �E د +3اى� . ه�Z آ�رى �

 

�و�H م�دم��� را �*�ه�43 و #�م�د4 اس0 E ه����ن آ� از :((ز��ا +3اى



3=D#�I ده=3, )) ���ز�1ن ��� ��� .��=� از او:�ت ���ز D#�I=3 و �� &ن اه�

, +0Da اس0 آ� ه� آY �3ا��1 ��31 از او دورى آ5 دو ) : ع (ـ ام�م /�دق 
��0 ؟ : �Eض 31  ! دورى آ5,دورى آ5 � &ن دو 

�� )���ز +�ا�3ن �� و:0 و م�ا0GV ��&ن وه�3ردى و آ�[ م�?� : #�م�د 

 .( ��ادران مWم5

م�ا:^ : م� #�م��3 , در �ـ�م� +�د �� م3�9 �5 ا�� �*� ) ع (ـ امـ�م EـDـ� 
�*�رى &ن را >�F از , را�� هـ=�Mم �;�ان  و:0 ���ز ��ش و &ن� H��� �� د?

 .م�:K �;�ان و �� �� سG^ آ�رى &ن را ازو:�F �� ت�+�� ا�3از

آ� �� <�اردن ���زه�����ر , در د�=3ارى م�د ه��Y� 5 ) : ص (ـ >��م�G +3ا
 .م�ا0GV آ=3

م�M , ـ هـ�Z �=43 اى ���0 آ� �� او:�ت ���ز و م�اضK +�ر1�3 اه���م ورزد 
 Fو �_�ت از &ت �Lو ا�3وه TI 5�#5 ر�ا�5 آ� &س�د<� در ه=�Mم م�دن و از �

T=ض���0 آ Fرا ��ا� . 

 

 �DE ع (ـ ام�م : ( ���M_=< زه�ى��� K:�ا�3ن �� م�3 , �� +�ز��ا , م�ا0GV آ=
 ��?�� م=Eو H� 34 +3او��M2� . اس0) واP(ا�5 ���زه� را در>

 

آـ�ـ��ـ� آ� ((در�ـ�ر4 &�ـ� )ع (3 از امـ�م �ـ�:ـ�ـ #ـ%ـ�ـH �ـ5 �ـ�ـ�ر مـ� <ـ��ـ
 . م=S�ر ���ز وا�^ اس0: #�م�د , >�س�3م )) �� ���زه���2ن م�ا0GV م� آ==3

 

�� ؟ ))م3اوم0 م� ورز�3 

 . م=S�ر ���ز ��#�D اس0: #�م�د 

 . ,0!ی3 �� �!ا��ن �%�ز در اول و��

و:0 ه�b�ن #%�0D �� &+� ) ���ز(#%�0D اول و:0 ) : ع (ـ ام�م /�دق 
 . &+�ت �� د���س0

 

 . از دارا�� و #�ز�3ش ���L اس0, ـ #%�0D اول و:0 �� &+� &ن ��اى مWم5 



 

>Y ت� ���� آ� م� , �3ان آ� اول و:0 ه����L� �2 اس0 ) : ع (ـ ام�م ��:�
�و�H آ�رى اس0 آ�  , ت�ا�� �� آ�ر +�����2بE د +3اى�مG9�����5 آ�ره� �

 .ورزد <��� ا�3ك ���31=43 �� &ن م3اوم0 

 . ��اى اس��Gcل از ��+� DE���ن ���ون ر#0)ع ( %�ت رض�: ـ :�از 

 

: آ�1*� آ� در &ن ��د�*� ��د آq آ�د و ز�� /;�4 اى #�ود &م3 و #�م�د 
�M� اذان. 

 .م=��S م� م���T ت� ��را���ن هT �� م� مo9D 1��3: آ�دم 

 �� .م�=3ازه�<� ���زت را �3ون 0DE از اول و:0 �� ت�+

 Y< ,T�3ا��و ���ز + T��> م5 اذان . 

 

 TVد ا<� �� ) : ع (ـ امـ�م آ��ا�43 م� 1�زه�ى وا�^ آ� در اول و:0 +���
�ارد4 1��3از 1ـ�+� ت� و ت�ز4 و +�G1�ى م� آ� ت�ز4 از در+0 �3ا > r�1ا�

 . >Y �� ��1 ��د �� ���ز اول و:+ ,0�G1�ت��3 , م� 1�د 

 

 .اول و &+�: ���زى دو و:0 دارد ه� ) : ع (ـ ام�م /�دق 

 .م�آ�ل آ=3

 .&م�زش +3ا) ��wE (+2=�دى +3اس0 و &+� و:0 ) م��� (و:0 

Gرك �%�ز و آ�,. 

 . :�&ن

 

(( �LI�� ن��� ��1 را در : در��ر4 م_�م�ن , از �*�M�3 م� >�س=3 , در م�� ��

 &تF در&ورد؟ 

 3=��> :Tد��G� اران� .(( از ���ز<

��ورد و ���ز �;�ا�3او ه�<� ا���ن �)). 

NEاب ا?�L ��اى ) �� ا�5 ا��Eل ! (در ـ�?ـ� آـ� مـ�ـ*ـGـ�ا�� :3م ��م� دا01 



, سNE YOاب ا?�L ��اى ت� �����1 ت� اس0 , �����1 ت�  , ت� �����1 ت� اس0

 .((!�����1 ت�

 �DE ر �� ��ى &ور�3 ) : ع (ـ ام�م��م�ا:^ ���ز ��1�3 و &ن را >�س دار�3 و ��
ز��ا ���ز در او:�ت م��5 �� مWم=�ن , ت�cب ����3  (�� +3ا(وس��D &ن و �� 

 . وا�^ <��2 اس0

 

� ��1 : ((دوز+ـ��ن <�ش #�ا ��� ده�3 آ� و:�� از &��L >�س�43 1�د �� ��
 را�� دوزخ آ��2�3؟ 

 3=��> : Tد��G� اران� ؟ )) م� از ���ز<

. 

� ا�5 ���0 آ� ���ز م��ن م���Dن و آ�#� #�/�D اى ) : ص (ـ >��م�G +3ا�
 .وا�^ را 3�Eا ت�ك آ=3 �� از روى سG[ ��1دن &ن را �;�ا�3

 .�4�L اى از اس8م �3ارد, آ�� آ� ���ز را ت�ك آ=3 ) : ع (ـ ام�م /�دق 

 . م�ز م��ن ا���ن و آ�� ت�ك ���ز اس0) : ص (ـ >��م�G +3ا

 

5 +�د را >Y ه� آ� ���ز +�د را 3�Eا �;�ا�3 د�, ـ ���ز س��ن د�5 اس0 
و��ان آ�د4 اس0 وه� آ� &ن را در و:ـ�ـF �ـ;�ا�3 �� و�H در&�3 و و�H در4 اى 

, و�H ��اى ���ز<�اران : ((اس0 در دوزخ �=�ن آ� +3اى ت��?� #�م�د4 اس0 
3=D#�I د�ه����ن آ� از ���ز +)). 

FD�E �� ��د , ـ ه� آ� �3ون داNE 5�1رى ���ز +�د را �;�ا�3 ت� #�ت 1�د 
 . 0ر#�� اس

 

 . م��ن �=43 و آ�� ت�ك ���ز اس0

 

���ز , ـ ه� آ� از روى �� اx �� ���=�E�اب ���ز و ���س�3ن از آ��� ت�ك &ن 
 .م�ا ��آ� ���0 آ� �L�د ����د �� ت�س� �� <�G, �;�ا�3 

در >�سy �� ا�5 >�سF آ� ��ا ت�رك ���ز آ�#� +�ا�43 م� ) ع (ـ ام�م /�دق 
��ن آ�� آ� ز�� و ام�zل ا�5 آ�ر را م� آ=3 ��  :#�م�د ,1�د ام� ز��آ�ر �� 



, اL1 �GDI �x�ت دس0 �� ا�5 آ�ره� م� ز�3ام� ت�رك ���ز &ن را ت�ك ��� آ=3 
 . م�M از روى سG[ ��1دن و �� ا�E=��� �3ان

 

ت�رك ���ز از +3او�3 +�اهF م� آ=3 او را �� د��� ) : ص (ـ >��م�G +3ا
 .��<�دا�3

>�ورد<�را : ��ن �*� از &��L را م�گ در رس3 <��3 : ((س;5 +3اى ت��?� آ� 
 .(( م�ا ��<�دان

ه�N از ,;�� آدن �%�ز�. 

 . :�&ن

 

>Y از &��ن ���2�=��� �� ��ى م��3�3 آ� ���ز را ت4�G س�+�=3 و از , &ن <�4 ))

��وى آ�د�3 و ��ودى < �Lس�اى (ه� .((را +�اه=3 د�3) +�د(<��اه� ) س

 TـV3((در�ـ�ر4 &�ـ�  )ع (ـ از امـ�م آـ�=D#�I ال 31 )) هـ�ـ���ن آ� از ���ز�1نWس
 . م=S�ر ت4�G س�+�5 ���ز اس0: #�م�د , 

 

 �DE د �� م3�9 �5 ا�� �*� ) ع (ـ ام�م�3ان اى : م� #�م��3 , در ��م� +�
� ت��K ���ز ت�س0 و �3ان آ� ه� آY ���ز را ض��K <�دا�3 ��, م3�9 آ� ه�� 

 .K م� آ=3د��M آ�ره� را ����2 ض��

, ت� زم��� آ� #�ز�3 &دم �� ���زه�ى >=_���M م�ا0GV آ=3 ) : ص (ـ >��م�G +3ا
��وى د?�� م� , 1�\�ن از او و 02 دارد ام� ه��5 آ� &��L را ض��K آ�د 

 .1�د و او را در �8ه�ى س;0 م� ا#*=3

&ن  ,ه�<�4 �=43 ���ز را �� و:0 �;�ا�3 و &ن را >�س �3ارد ) : ع (ـ ام�م /�دق 
�4 �� در<�4 +3ا ��Pم� رودوم� <��3 ��3 و >�آOاى س ���م�ا  �} : ���ز �� <

 .+3او�3 ت� را  �} آ=3, آ�دى 

: ��<�دد و <���Q �� ( 3ف +�دش (را >ـ�س �ـ3ارد �ـ� <ـ��� اى س��4 و ت�ر�[ 
 .+3ا ت� را ض��K آ=3,م�ا ض��K آ�دى 



 .�%�ز را �;` �0%�ری�

ه=�Mم ر F�D ) ص (ز��ا >��م�G,را سG[ م��2ر  ���زت) : ع (ـ ام�م ��:�
 .از م5 ���0 آ�� آ� ���زش را سG[ ���2رد: #�م�د 

از م5 ���0 آ�� آ� ���ز را : #�م�د ) ص (رسـ�ل +3ا) : ع (ـ امـ�م /ـ�دق 
 .�� م5 وارد ��� 1�د) آ��x(آ=�ر  �ض , �� +3ا :�T , سG[ ���2رد 

 ��a� �3م ت�: ـ ا��را �� او ) ع (ر 0D ام�م /�دق  ��  %�ر  ��43 رس
T��> 0�Dت� . 

 

 0�> YOدى! اى ا�� م3�9: <���0 و س�ت &ن  %�ت ��م #�M=آ�ش ه . 

 

 .+���2ن و ��د�*��T را ��د م5 �;�ا��3: را ��0 و سYO �� م5 #�م�د 

 .��� رس3, سG[ ���2رد 

او�3 ه� م�د و ز�� آ� ���زش را �� اه��0 ���2رد +3) : ص (ـ >ـ�ـ�مـ�G +3ا
 .او را �� >���د0Da+ 4 <�#��ر آ=3

ه�N از ال=�Gت در �%�ز�. 

, ا?���ت �*=3 ) در���ز �� ا�Qاف +�د(ت� زم��� آ� �=43 ) : ص (ـ >��م�G +3ا
 .+3او�3 رو �� او دارد

روى ��<�دا�3ن از :�DG در  �ل ���ز دس��Gدى از ���^ ) : ع (ـ امـ�م EـDـ� 
��Y<3 از روى �ـ�<�د, 1�\�ن اس0 �ز��ا , ا�3ن از :�DG در  �ل ���ز��Oه

و ��ن �=43 , ه�<�4 �=43 �� ���ز �����3 +3او�3 ت�Gرك و ت��?� �� او رو م� آ=3
از ! اى >ـ�ـ� &دم : �� ا�5 س� و &ن س� ت��� آ=3 +3او�3 ت�Gرك و ت��?� #�م��3

 آـ� روى مـ� <�دا�� ؟ 

ز :�DG روى ��<�دا�3 +3او�3 ـ ت� س� م�ت�G ـ و ��ن ��اى ��Lرم�5 ��ر �=43 ا!

� از او روى م� <�دا�3��. 

���((ـ در &�� ��ر4 ) ع (ـ ام�م /�دق =  5�3D? ]Lو� T:�# (ز ) ��=� : (ـ )��� ��
 . ����0 و /�رت +�د را �� �h و راس0 ��م�Mدان

 



ه�<�4 �=43 مB2�ل ���ز1�د 1�\�ن ��د او م� &�3 و �� ) : ص (ـ >ـ�ـ�م�G +3ا
��ور :وى م� <��3� �Q�+ �� را ��� را �� ��د���ور, #8ن �ـ��ت� ���� , ه��ن 

 . آ� #�د ��دش م� رود �=3 رآ�0 +�ا�43 اس0

 

ـ &�� آ�� آ� در ���ز روى +�د را �� م� <�دا�3 ��� ت�س3 آ� +3او�3 
 /�رت او را �� H*1 /�رت اPغ در&ورد؟ 

. 

 .�%�ز دزد

را �� دزدت��5 م�دم راه=���� �*=T  &����1: ـ �� ا/F��9 ـ ) ص (ـ >��م�G +3ا
 ؟ 

 .اى رس�ل +3ا, ��ا: �Eض آ�د�3

�5 , دزدتـ��ـ5 مـ�دم آـ�ـ� اسـ0 آ� از ���ز +�د م� دزدد: #ـ�مـ�د=����ز 
 .م�b?� م� <�دد و �� �4�L او زد4 م� 1�د, ه���=3 �[ ��م� آL=� , آ�� 

اس0 آ� از ـ س�رق آ�� ���0 آ� از م�دم س�:0 م� آ=D� 3*� س�رق آ�� 
 .���ز س�:0 م� آ=3

��=� وا��Gت &ن را , ـ دزدتـ��ـ5 دزدهـ� آـ�ـ� اسـ0 آ� از ���زش دزدى آ=3
��ورد��� �� Hر آ�م�Q ��. 

 �DE م� ) ع (ـ امـ�م �� �� Kس�� �D�ـ �� م�دى آ� س_43 ه�ى ���زش را +
�=3و:0 اس0 آ� ا�=M��� ���ز م� +�ا�� ؟ : &ورد ـ #�م�د 

 . از #8ن و ���Lن م3ت: د&ن م�د �Eض آ�

 

��ن ت� در ��د +3او�3 ه���=3 آ8غ اس0 آ� ��ك �� زم�5 م� : #�م�د �a;1
�5 ا��ا?�cسT م3�9 , ز�3�& ��I �� ى�� . م�د4 اى) ص (ا<� ��

 

 .���زش �3زدد

 .�;` �!ا��ن �%�ز



�ار آ=3  : ( ع(ـ ام�م /�دق >�� ]Gه�<�4 �=43 �� ���زا���3 و ���زش را س

&�� �� ا�5 �=43 ام ��� �3��M : ت�Gرك و ت��?� �ـ� �M�1�#ن +�د #�م��3 +3او�3
&�� , آ� <��� #*� م� آ=3 ��&وردن ���زه��F �� دس0 آ�� �� م5 اس0 

 او��� دا�3 آ� ��&وردن  �ا�_F �� دس0 م5 اس0 ؟ 

!. 

�ار آ�دن ��#�D از �GEدت اس0>�� ��P�Q ا�3ن ���ز وا�^ و�+ ]Gـ س . 

 

 .از ه�� م�دم آ�م��D و آ�ت�ه�� ��د) ص (ل +3ا ـ ���ز رس�

 .(( ���ز ���0E(( ���٢ز 

�Y�%" ز�%� . 

�� , ���ز را �� ���0E �;�ان :<�0 , در ا�3رز �� #�ز�3ش ) ع (ـ ?��cن �>
31�� 4�� .روى �

در�ـ�رE 4ـ43 اى ازم�����Dن آ� ��اى ���ز درم�_3 ) : ص (ـ >ـ�ـ�مـGـ� +ـ3ا
و ت�+�� (Eـ43 اى ��اى ���ز در م�_3#�ا+�ا�43 م� 1��3 : #�م�د, آ=3ى آ�د�3

�ى ����43 آ� دس��ر ده�T :ـ3رى هـ�ـ�ـ� �ـ�ـK &ورى و �ـ� , ) م� آ==3��
در+ـ��ـ� هـ�ى &�N> �Lا��1 1�د و &ت�2 ا#�و+�� <�دد و �� +��� ه���2ن 

 .���ز�3

 �DE ردى ) ع (ـ ام�م�5 م�=�� در � �ض�  �� در ���ز���0E م�: #�م�د, �
1�T, م� 1��3�G� T3 و در م_�ورت ه��از م� دور1 �� . 

 

��0 و ��Lر ��ر , �ـ�ـ�زى آ� �� ���0E +�ا�43 1�د) : ع (ـ امـ�م /ـ�دق �
 .��ت� از ���زى اس0 آ� �� ت=���L +�ا�43 1�د

�� او <��ن ��[ , ه� آ� >=q ���ز را �� ���0E �;�ا�3 ) : ص (ـ >��م�G +3ا
3���. 

���ز ���0E از &ن رو وضK 431 اس0 ت� ا+8ص و ت� �3 ) : ع (ـ ام�م رض�
ز��ا ا�LVر ا�5 , و اس8م و �GEدت +3او�3 &1ـ*�ر و ه��3ا ��1=3 و �L1ت ���=3 

 T?�E ب�I م�دم�ن �1ق و �� ���M� ر  _�� اس0 ��اى +3اى�ت� , ام ��و �



� اس�b�& �� 0 را ا:�ار آ�د4 و >��N#�) ���ز و د�5 (م=�#o و سG[ ��1ر�43 
� ت� ) +�د(��ى &ورد و اس8م �را ه��3ا س�زد و �� &ن م�ا0GV ����3 و �

 .�L1دت داد��Lى م�دم �� م���Dن ��دن �*�M�3 روا و م�*5 ��31

�ـ��ز ���0E م��^ آ�[ آ�دن �� �*�M�3 در را4 ��*� و تc�ا و ��ز , ا�ـ=ـLـ� 
�و�H اس0E رى از م��/� +3اى�� . دا5�1 از ��

 

���0E و ا����ع آ�دن ��اى ���ز �5�3 سG^ :�ار داد4 ) : ع (/�دق ـ ام�م 
 ��431 اس0 ت�دا���� 1�د آـ� �ـ� آ�� ���ز م� +�ا�3 و آ� ���ز ��� +�ا�3 

ا<� ���ز ���0E , آ�� ���ز را �� و:�F م� +�ا�3و آ� &ن را ض��K م� آ=3 
�ا آـ�� ز�ـ, �G�د ه�Z آY ��� ت�ا��0 �� /8ح و >�آ� آ�� �L1دت ده3 

ص (�� رس�ل +3ا, آ� �� ���0E ���ز �;�ا�3 از ��S م�����Dن �� ���ز اس0 
در م�_3 �� م�����Dن , ���ز �3ارد آ�� آ� �3ون 0DE و NEرى : #�م�د ) 

�اردM� ز���. 

) ص (ـ او?ـ�ـ5 ���ز �����E آ� +�ا�43 31 �� ا�5 /�رت ��د آ� رس�ل +3ا
 ^?�Q 5 ا��� �DE 5�در  �ل ���ز ��د آ� ا�� �Q?^ و ) ع (�� ام�� ا?�Wم=

3=�1N> او �� ����. 

 . �E��0 ���ز �;�ان

 

02>�� �?�91�+ �� ^?�Q �ت� ر#0 و ا��D� ز��� . 

 

 .���0E +�ا�43 31

اى رس�ل : رس�3 و �Eض آ�د )ص (�L=� +3م0 >��م�G) : ع (ـ ام�م ��:�
) م�:K ���ز(م5 در /�9ا ��زن و #�ز�3ان و 8Iم��T �� س� م� ��م و ! +3ا

 . اذان م� <��T و م� ا���T و �� &��L ���زم� <�ارم

 

Tو زن و #�ز�3ا� Tدر >� &وردن &ب م� رو�3 و م5 م� م�� T8م��I . 

 

 . م� <��T و م� ا���T و �� &��L ���ز م� <�ارم



 

 . &رى

 

T� . ه���م ت=�L م� م��

 

 ���0E  ��ب م� 1�د؟ 

 . &رى: #�م�د 

 

آـ�رهـ��ـF مـ� رود و مـ5 ت=�L م� م��T واذان م� <��T و م� ا���T و ���ز 
 م� +�ا�T &�� ���ز م5 ت=0E����L اس0 ؟ 

� ���0E اس0, &رى :  %�ت #�م�د �� ���L=م5 �� تWم . 

 . �L�6 ا��م "%��Y ��ی� ر�Yی� آ�CوآB' آ� ��0= ش�یB=� ا���� ا��

 �DE م� آ� م3�9 �5 ) ع (ـ امـ�م�M=01ه��> �aا�� �*�را �� #�م��3ارى م , 

�5 س��رش #�م�د =�ز��ات� ام�م , �� ���زت �=�M آ� ��ن اس0 : �� او 
 . م�دم +�د ه���) >�2=��ز)

 

ز�ـ�ا هـ� >�2=��زى ��اى م�دم� ���ز <�ارد و , و�ـ�:ـp �ـ�<ـ�ارش �ـ*ـ=ـ� 
�ى آT <=�هF �� <�دن اوس0 واز ���ز&, در ���ز &��L آT و آ�س�� ��31 ���L�

 .��� 1�د

 ��� 0G:م�ا , �L�& اب�x را دا��1 ���1 و ا�5 از �L�& ه���=3 >�داش ��ت� ت� �
�ى ��� آ�ه3��. 

و ��ن ��اى م�دم �� ام�م0 ���ز : م� #�م��3 , ـ در �ـ�مـ� +ـ�د �ـ� ا1ـ�� 
 0E��� ار آ5 آ� م�دم از ���ز�ا���� �� �=3ان �� Q�ل وتـ�ـaـ�ـH �ـ�<ـ

�ان 1��3 و �� +��� و <��) F\ـ�ت و &داب و 1ـ�ا�ـGاردن وا�ـN> ن ) �� #�و&
ز��ا در م��ن آ���� آ� �� ت� ���ز م� +�ا�=3 ا#�اد����ر و , را ض��K <�دان 
� ه��=3� .<�#��ر �

�ارم ؟ M� ز��� �L�& �� ���M� 



�ار و �� مWم=�ن م���Lن ��ش: #�م�د M� ان ت��=�2ن ���ز�ن ��ت�bه� . 

 

��&��ن ه�b�ن ���ز��ت�ان :م� ����3, � +�د �� #�م��3اران �L1ه� ـ در �ـ�م
3�1�Gم �ار�3 و در ���ز #�=� ��Mت��=�2ن ���ز�. 

�� آ�#� اس0 و ه�<�4 >�2=��ز ) : ع (ـ ام�م /�دق G*�1 س� ت�� �L=و:�� ت
�� آ���0 م� آ=3 , ���1 G*زم=3 و , �[ ت��ز��ا در م��ن م�م�م�5 ا#�اد �

� و��د دار�3<�#��ر و ��ت�� .ان و س�?;�رد4 �

, ـ در >�سy �� ا�5 سWال آ� �� آ�� ��اى ام�م0E��� 0 �����1 ت� اس0 
��د آ� : #�م�د  ( ص(رس�ل +3ا: #�م�د > 43LE �� 2=��زى م�دم را آ���<

ا<� در :ـ�ا0g �ـ*ـ��ن ��د�3 &ن آ� در , ��31 )�� :�ا��L� F�g(:�&ن +�ان ت� 
� �*��ن �ـ�د�ـ3 &�*� >�2=, ه_�ت م3cم�� اس0 ���ز 1�د و ا<� در ه_�ت �

��د > 43LE �� 0��2 اس�� F=د�3 &ن آ� �� س=0 دا��ت� و در , س�ا<� ه��5 �
�� ت� اس0 c# 5ام�م0 آ=3,د�. 

 . /� ^ ���ذى در :��Dو ���ذش

 

 .(( ���ز 1^(( ���٣ز 

Kز ش�%� ���	
 . 

 . :�&ن

 

 .��#�D اى ��31)�� م=�?� (و >�س� از 1^ را ز�43 �3ار ت� ��اى ت� ))

����Gن و راس�M���ن و #�م���Gان و ا���:�Mان و &م�زش +�اه�ن ) ا�=��=3)))*1

 .(( در س�9<�ه�ن

�<�ران در ���LI و ���2 س�را�=3))� .>�ه

�*�آ�ران ��د�3 و ا�3آ� از 1^ را م� +��=3 و در س�9<�ه�ن &م�زش م� �
 .((+�اس�=3

>�ورد<�ر�1ن را از روى ��T و K�Q , � آ=DL< 3�ه���2ن از ����ه� دورى م))

 .م� +�ا�=3 و از &��b روز��2ن آ�د4 ا�T ا���ق م� آ==3



�v <�ى او ��ش, و در >�س� از 1^ و �� ه=�Mم ��>3�3 31ن س��ر<�ن ))Gت� )). 

دراز او را �� ) ه�ى (و >�ر4 اى از 1^ را در ��ا�� او س_43 آ5 و 1^ ))

 .(( >�آ� ����ى

���2 و <���ر , س�5 1^ :\�� ��+�))� F_م (ر��M=5 ت� اس0) در &ن ه� راس�

)). 

 . �� ت� ��د �� ���ز 1^: #�م�د )ع (در س��رش �� �DE ) ص (ـ >��م�G +3ا

 

��Lر ��ر ت*�ار #�م�د. 

 �DE �� د , ) ع (ـ�م�# : �DE د ! اى��1د م� 1 ���د�3ار : مWم5 از س� 
 . +� 1^ا#\�ر آ�دن ازروز4 و �GEدت &, ��ادران 

 

��س�� م�ا �� 1^ ز�43 دارى س��رش م� آ�د < H�g�G� ت� ���� آ� <��ن , ـ
3�  ��دم �5���L ا#�اد ام0 م�LG1 5 را ه�<� �;�اه=3 +�ا�



ا �� شK ز��� دارى ��Gرش �' آد � �=�!�� 7�dچ�Cان آ� �%�ن , ـ "ـ;
�G� �Cاه!�� N� . آدم ��)�ن ا�� �* "N ا��آ' از شK را ه

 

, ��او�� ا�اه�I را ���7 �!د �)د �> از 6ن رو آ� �دم را ا�EZم �' آد ـ 
 .و شK هC>�م آ� �دم �G=� �!د�� او �%�ز �' �!ا��

و NYت �V�* در , شا
� �V�* در �%�ز شK او�� ) : ع (ـ ا��م ��دق 
 . �!ددارى او از لb%� زدن �� �6وى �دم

 

����ا�' هI�=B آ� د�=!ر داریI ا�EZم آI�C  ��: �ـ' 
ـ�ـ!د ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 ��
=�ریدم )و در �� �� (IاریN� ا�� �%�ز �=G� دم . آ%` آI�C و و�=' �

 

 .ز��� دارى آ�C, ��او�� دو�� دارد آB' را آ� �� �%�ز شK ) : ع (ـ ا��م ���

دارای' و 
ز��ان زی!ر : ((�ـ�اى NYو"7 
�!د� ا�� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
�C���زی!ر �6ت , ه�0 رآE=' آ� ��C� در �6 شK �' �!ا��  ((ز���' ای* "

 . ا��

 

زیا ��ز��� آB' ا�� آ� شK ز��� دارى را , ـ شK ز��� دارى را 
و �>Mار 
 .�;�زد

ت دارم از �دى آ� �6ن را �!ا��� ا�� و ��%� ه�ى شK از �!اب G� *� ـ
د ,� 6ن آ� �;O �' ش!د و �اى ا�� �اى �%�ز � �%' ��N,���ار �' ش!د 

 .�%�زش �' ش=���

ش را از �!اب ���ار آ�C و ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ; ��اB%ه Kد ��%� ش� ���ه
 �C�و �%�ز ��!ا��در ش%�ر �دان و ز���' ��%�اد �' ش!�� , ه دو وض! �>�

�Cر �� ی�د ��ای��B� آ�. 

, ـ ر4ـ%ـ� �ـ�ا � 6ن �دى ��د � Kد و �%�ز ��!ا�� و آ� ��%� ه�ى شN��
 D,ار ��0 6ب �� �!ر��� ش را �اى �%�ز �!ا��ن ���ار آ�C و ا�B%ه

 .��eش�

��%� ه�ى شK از �!اب ���Nد و �%�ز ��!ا�� و ش!هش را �اى �%�ز ���ار 
 .�� �!ر,D 6ب ��ش� , آ�C و ا� ا�=�Cع آد



���=* ((در��ر� 6ی� ) ع (ـ ا��م ��� و ا��م ��دق � �Eb� *�=ر را��=G� و Kش
 . �gC!ر ����=* در ���Yت �6 شK ا��: 
�!د�� ,)) , ا�� 

 

و �G=�ر ((�ـCـgـ!ر از : 
ـ�ـ!د , �ـ�ـN در�ـ�ر� هـ%ـ�ـ* 6یـ� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 .(( را�=�* ,ا�� ( در 6ن هC>�م(

را و ش;' دراز او ((در �ـ��ـq �ـ� ��D از ,O�;B در 6ی� ) ع (ـ ا�ـ�م رضـ�
 . �gC!ر �%�ز شK ا��:
�!د , )) ,O�;B �!ى 

 

 Iـ�م آـ�^ـ�داش� ) ع (ـ ا '� � � �' , چـ!ن از �6ـیـ* رآـEـ� �ـ%�ز و,
 �G�)) : �� !, ا�� آ� '=%E� Dی��در ای* "� آـBـ' ایـBـ=ـ�د� ا�ـ� آـ� ��)�

�� �ـ�,ـ!ان ا�ـ� و �ـ�CهN� Dرگ و ��6 ��Bر او داد� اى و او در �Nاردن ش)
زیا ,! در آـ=ـ�ب �!د آ� � , و چ�Nى "N 4%�ی� و ر4%� ,! در آh ��ارد 

 ���� ا��آ' از شK را �' : ((
و 
�=�د� اى 
�!د� اى ) ص (����;
�C=' �!ا��زش ��ه�ن 6�Aو در� �C=G�)). 

 'Bآ ';�Z زش�6 I;�Z '� زش ا�� و �* �اى ��CهI از ,! 6�Aـ` �ـCایـ
 .(( ن و�گ و ز���' و 04 و �0ش �� د�� او ���Bآ� �!د و زی�

 .�]�� �' ا
=�د

 .��ل��ن ��ا �� آB' آ� در دل شK �%�ز �' �!ا��



ه��� ��C� در دل شK ,�ر �� �ور �!د ��!ت آ�C و �� او ) : ص (ـ ����; ��ا
 .��او�� دلD را �!را�' �دا��, �� راز و���ز �دازد 

Kی� آ� در دل ش<C� ام ��C�  ن�
��C و [��� !�,�ر آ� هز� درای�ن �� ل
 . �� �* ��!ت آد� ا��, �G=� ا�� 

 

آ� �%�ز شK روزیD ش!د و از روى ا��ص �اى , �د ی� زن , ـ ه ��C� اى 
��اى NYو"7 ���Nد و وضـ!یـ' شـ�داب ��د و �� ��� در�� و ��K ��ك و 

��او�� , �ـ%�ز �Nارد  ��)ى ��ش� و دی�� اى �ی�ن �اى ��اى YـNو"ـ7
,;�رك و ,�Eل' �� �h از 
ش=>�ن ��0 � او �ارده� آ� ش%�ر 
ـشـ=ـ>�ن 
ف ه �h در�0ق ��ش� Z `ل' ��ا�� و ی�E, اى ,;�رك و�� N" را h� ه

 . و �!ى دی> 6ن در �}ب

 


ش=>�ن �ایD در"� و ��2م �!ش=� ش!د. 


ش=>�ن  � G� �� ورد�ـ�رت �� و"!دو �دى آ� شK هC>�م : �' ��ل� ـ �ـ
د � D!ا�� �و در �4ل �]� �Cآ �ی' �ـ%ـ�ز �!ا�� و �]���C,د و درN��� ,

ی� آ� روN� D4د �* ا�� و ��)ش در : �j ��او�� 
��ی� <C� ام ��C� ��
 . �4ل �]�� �اى �*

 

 �� آj ا�� آ� ��او�� در روز ����� �� روى 6��� �' ��Cد) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
ش [C!د� و �� او 30Y �' ورزد: B%ر ه�Cد آ!� =Bدى آ� در�� ,

ا����' ��Nدووض! �' ��د و �� �B]��' رود و �%�ز �' �Nارد و �� 
ورد��ر �!یD �� راز و ���ز �' �دازد�. 

�� آ� ��او��6��� را دو�� دارد و �� روی�0ن �' ) : ص (ـ �ـ���; ��اG� ��
وه' : �ـ' آـCـ� ��Cد و از و"!دش�ن شـ�دى ��� ���از دش%�Cن (آـBـ' آ� ه

در را� ��اى YـNو"ـ7 "ـ��;�زى �' آ�C ,� 6ن آ� ی�آ0=� , رو �� �و ش!د ) ��ا
 .ش!د ی� ��او�� ,�Eل' او را ��وز �دا�� و از شش�ن �>��ارد

ی� �� ��C� ام آ� چ>!�� �اى �* "��;�زى آد و آB' آ� ز�' زی;� دارد <Cـ�
ى=B� م  وا�ـ� �ـ�ـ%ـ� شK از �!اب ��' ��Nد و ش�!,D را وا �' ,�م و �

و در �ـ!ر,ـ' آـ� , �Mارد و �ا ی�د �' آ�C و �� �* �� راز و �ـ�ـ�ز�ـ' �ـدازد 



 �, Kش D�اGB%ا�� و ه G� آ� در 'Bو آ ��ر��� =B� ـ� درBـ' ,ـ!ا�ـ�
�' �!ا��C ا�� او  ,دی هC>�م از ه در ��C' �' �!ی�C و چ!ن �B=� ش��� 

 را �� Y;�دت ��' ��NدA� '=�� و Dدر �!ش' ی����!ش' و ��6ی. 

K5!اب �%�ز ش . 

در �6ن �ایD 5!ا�' ذآ , ه آ�ر ��)' آ� ��C� �' آ�C  : ( ع(ـ ا��م ��دق 
ش�� ا�� �> �%�ز شK آـ� از �ـj �ـNد �ـ�ا � اه%�� ا�� 5!اب 6ن را 

ه� دور �' آ�CC((: ��E!م �)د� ا�� و 
�!د� =B� ه�ی�0ن را از!���. 

�%' دا�� �� ��داش �L�6 �' آد� ا�� چ� ��ی� ش�د���' �ای�0ن ��G=� ش�� 
 .(( ا��

 . �=�یa شK ز��� دارى



 ش%� ��د �� شK ز��� دارى آ� 6ن ش�!� ش�یB=>�ن ��D ) : ص (ـ ����; ��ا�
 . ازش%���

 

 ش%��� و � ش%� ��د �� �%�ز ) : ع (ـ ا��م ��دق ;���� �C� آ� 6ن Kش
��ی=�ن%B" درد و ��%�رى از ��CCازش%� و دور آ D�� ن�Aل�� �ش�! . 

 

 '�Y م��ورد��ر ) : ع (ـ اشK ز��� دارى ��ی� ,�Cر�=' ا�� و �C0!دى �
ض ر4%� ��ا و چPC 6وی�=* �� ا��ق ����;انE� در *=
 NYو"7 و �ار�

. 

 

 . ا����ی� ,�Cر�=' , ـ شK ز��� دارى 

 

, �%�ز شK �!ر ا�� : را ش��Cم آ� ) ص (ـ از 6ن ز��ن آ� ای* ��* ����;
 . �%�ز شK را ,ك �)دم

 

, )) هـ%����!���� ��ی�� را از ��* �' �د((در�ـ�ر� 6یـ� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 

�!د  :*�V� K'  , �%�ز ش�ا�� از ��*  �ش� K(,��Cه' را آ� در روز �

د�. 

 Kـ �ـ%ـ�ز شـ �C' آ�و �!را�'  ��G� را ���%�ز شK ا��Bن را �!ش;! �' , چ
 �C' 6ورد, آ�روزى  Kز ش�%�. 

چا شK ز��� داران از ه%� �دم �!ش : �Vال ش� ) ع (ـ ازا�ـ�م �ـ]�د
��؟ ,�%�� 

چ!ن �� ��او�� ��!ت �' آ�CC و ��ا ��N"��� اى از �!ر � 6��ن �' : 
�!د 
 .�!ش���

روز هC>�م �!ش ��%� , ه آ� �%�ز شK زی�د ��!ا��  ) :ص (ـ ����; ��ا
 .��ش�

 Kوم ش�ن از �%�ز شA� 7�ا!Y)١). 



 '�Y م��د) ع (ـ اض آY دى آ� .: ـ �� �

وم ش�� ام ـ A� Kاز �%�ز ش *� : �C� �� ه��� ,! را�C� آ� '=Bدى ه� !,
 . آ��0� ا��

 

وم �' 6د�' ��Cه' �' آ�C و ��ان �;K ) : ع (ـ ا�ـ�م ��دق A� Kاز �%�ز ش
 از ,��5 آ�رد در �!ش� ا��, ش!د =Eی�5 آ�ر ��در ��K4 6ن ��, . 

 

وم �' ش!دA� K6ن از �%�ز ش K;� �� ' �!ی� و�' درو[' �ـ 6د. 

 Kوم ش�ن از �%�ز شA� 7�ا!Y)٢). 

��� ��ش� آ� ی)' از ����Cن ) : ��اى NYو"7 
�!د) : (ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا
Y;�دت �ـ* �ـ' آـ!شـ� و از �ـBـ=ـ �!د��' ��Nد و ��ل�* �V�* �* در 

 *� '��C� �دازد و در را�!ش را ره� �' ��زد و ش;�� �� Y;�دت �* �' �
 �C(
ا�� �* از روى لhb و �A;� �� او و �اى FG4 , �!د را �� ر�a �' ا

 '�� O;� ' �!ا�� و�و او  ICآ '� X�B� وى "��D ی)' دو شK چت را �
N�� ا�� و 6ن را I0� د در!� jG� ' �!ا�� در �4ل' آ� از�د و �%�زش را 

�Cآ '� D�ز�. 

ادا�� ده� دچ�ر �!د��CBى �' ش!د و �!د��CBى �!"K �' ش!د ,� �� 
ور �ددو از ه%�* "� �L�6 ��ی� ه�آ� او�� �� وى درر�� {� Dآ�ره�ی

ور �' �دد و چ�Cان از �!د راض' �'{� Dل �!ی�%Yا �� اش!د آ�  زی
 ا�� ,ز ,2@� را , �%�ن �' �د ازه%� Y;�دت ��0>�ن �� D,د�;Y و در

�0 � �Mاش=� ا��� . 

 

 .هC>�م از �* دور �' �دد در �4ل' آ� ���ل �' آ �� �C�N� *دی` �' ش!د

د� D!ا�� ��داش=� ��ش� ا Kآ� ��� �%�ز ش 'Bآ  .ا"



آ� �@� 6ن آ�C ���' از شK را هـ�ـk �ـ�C� اى ���B ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
د � D!ا����د اN��"N ای* آ� �!ا�D ���� اى ��ش� آ� , �اى �%�ز �

ف او ��ه� و 5!اب ��=' آ� آد� ا�� Z ر , ��او�� 6ن را از!gC� Dای�
دد�. 

 .��داش آB' آ� �!د را �اى �%�ز شK 6��د� �' ��زد

�' ��Nد ) : ص (ـ ����; ��ا� Kدى از ش%� ش
��رت Z اىو �!د را �
 .6��د� �' آ�C و�ه��ی' در آ�رش دارد

� دی>ى �0!د� �' ش!د� �Bرا ش D,ش!د و چ!ن �!ر '�. 

( Kـ�ـ] Iـ�لـY ـ�نCـ�یـ� ) �ـ�آـ�ی� آ� �!د را 6��د� : 
ـ<C� *� ��C� *ـ� ای�
 �C' آ�ال V� *� زد و از�� '� ,I' ده�* ��!اه� �� او �ام از  ��C� چ�  . ه

 .%�زى آ� ��C� از 6ن ��ز �!ا�� �' ش!د�

��او�� , چـ!ن �ـCـ�� �ـ%ـ�زهـ�ى وا"K �!د را �>Nارد ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
دازد از e� را D,و چ!ن زآ� �Cى از او �ـ�ز�ـ!ا�ـ� �%' آدر��ر� �%�ز دی>
���� دی>ى ��ز�!ا�=D �%' آ�C و چ!ن ��� ر�	�ن را روز� �>�د از 

 .ا ��ز�!ا�� �%' آ�Cروز� دی>ى او ر

ه��� �� �%�زه�ى �C]>��� وا"K ��اى NYو"7 را دی�ار ) : ع (ـ ا��م ��دق 
 'Cآ ,�Cاز ,! ��ز�!ا�� �%' آ  .در��ر� �%�زه�ى دی>

 '�Y م��اى آ%�7 ) : ع (ـ ا!  kو در ه� �B�� ك
ی	� اى ر�@� , kدر ه�

�� اى ��=>�ى ���� . 

 


�!د� ا�� K"وا �L�6 �در��ر  ,�Cز�!ا�� �%' آ��. 

 .(( �%�ز "%�E(( ��%�ز 

�E%" ز�%� . 



6ن� . 

 

�� , چ!ن �اى �%�ز روز"%�E ��ا داد� ش� ! اى آ�B�' آ� ای%�ن 6ورد� ای�))
ای=�ن , ا� ��ا��� , �!ى ذآ ��ا �0=���� و داد و �=� را وا �Mاری� آ� ای* �

 ا��=�� )). 

4]' �2;!ل ] 5!اب [, �ز "%N<� �Eارد 6ن آـ� �ـ%) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
ای D�gC!ر �دد و ا�ـ�ـ%ـ�ز Yـ@ را هI ��!ا�� � , '� Iرا ه �%Y داش��

 ���%� Dدر "�ی Kش �, از ��ا چ�Nى �%' �!اه� �> 6�)� ��او�� , �د و ا�
 .�� او �' ده�

, �م �� و"!د ا�, �%�ز "%�E وا"K ا�� و "%� ش�ن �اى 6ن ) : ع (ـ ا��م ���
 .وا"K �' ��ش�

3
�C� <� �C(� ره� '=�Y را ��ون �	ی
 . آد� ا�� و �� 

 

 '�Y م��ع (ـ ا : ( �Cك آ, ه آ�E%" �� j �=!ال' ��ون ��Y �%�ز "%�E را ,

3 �!ش=� ش!د�C�. 

�� "%�E ����' در �%�ز شآ� , ��ون MYر و�Y=' , هآ� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��
� ز���)�C ��او�� � دل او �. 

, از روى اه%�� ��ادن �� 6ن , ه آ� �� �%�ز "%�E را ) : ص (ـ ����; ��ا
 ز���ك آ�C ��او�� � دل او �,. 

 jآ ��او�� , �� �%�ز "%�E را ,ك آ�C , از روى Y%� و ��ون �Y=' , ـ ه
 ��Gق � دل اوز����. 

�CCآ� �%' آ .ـ �Y� اى ه�C=B آ� در �%�زه�ى "%�E ش

�� زد� �' ش!د و 6ن ��� از [�
�ن �!اه�C �!د� دل� .ی�0ن �

و��� �!د از a4 ش)�ی� آد A� دى آ� از
�!د , ـ �ـ� � : K��� اى ! !, �
 . ��د �� �%�ز "%�E آ� 6ن  a4��C%=Bان ا��

 

 �E%" ان ا��, ـ �%�ز�C%=B� a4 . 

 

آ� �%' آ�CC و ـ ,ـEـ�ادى از �ـدم هـBـ=ـCـ� آـ� "ـN ا��آ' در �%�ز "%�E ش



�Cق ی�د �%' �%�ی�G� و ��G] از روى N" اى را��. 

 �Cآ� آاY%�لD , ـ هـ آـ� از روى ایـ%�ن و �� �B4ب ��ا در �%�ز "%�E ش
��او�� �� ��داش 6ن ��Cه�ن �Mش=� اش را ����زد و )را از �! 6[�زی�� ا�� 

�Cز آ�� Dای .(���� Y%7 "�ی�ى �

�;b� �� 6داب �!ش دادن . 

ه�k آj �;�ی� , و�ـ=' ا��م در روز"%b� �E;� �' �!ا�� ) : ع (ا�ـ�م �ـ�دق ـ 
�Cاش را ,%�م آ �;b� م��ی� ,� ا!<� *��. 

�Cآ �;A� ��' ,!ا�%�ز � ��6ن ,� ا�� ����
 .را �� ��ی�ن ر���� در 

�� �A;� آدن "�یN , و�=' ا��م "%b� �E;� �' �!ا�� ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
 در ه%�ن �4ى آ� در �%�ز "�یN ا��, �ن از �;�� ا�� �� روی>دا�<� . 

 

, از�ـAـ;ـ� آدن در ز���' آ� ا��م ) ص (ر�ـ!ل �ـ�ا) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 

�!د  '�زیا ه آ� در b� , �;A� �;b� *�4;� �%�ز "%�E را �' �!ا�� �

 �Cآ� دچ�ر آ�ر ل}! ش!د , آ ,)Y K%7 ل}! ش�� و ه� ,Z�� اش �E%" 7 �%�ز
 . ا��

 

 �;b� م��ـ و�=' ا) �E%" ( ��ا!� '�,�CCا�� آ� �)!ت آ K"دم وا� �. 

 '�Y م��ا�� ) : ع (ـ ا!� '� �;b� م��و�=' ا �E%" دن , در روز�A;� آ
 .آاه� دارد

 و ���ن و ا�=N���2B چ�C* ا��b
 . �%�ز 

 

یCE' , ه واgY' �;�� ا�� :
�!د ) ص (�ـ���; ��ا) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
اى �دم �b;� �' �!ا��� �E%" م در روز��دم ��ی� رو �� او , و�=' ا�

�Cش��. 

 و 6ل او(( ��%�ز ;����  .((درود 
�=�دن �

;����  .( ص(درود 
�=�دن �



6ن� . 

 

(( �C=�
 درود �' ;���� اى آ�B�' آ� ای%�ن 6ورد� , ��ا و 
ش=>�ن او �
دن ����ای� � او درود 
�=�� و �� � '�!�� D���
)). 

زیا درود ش%� �� , ه "� آ� ��ش�� ��* درود 
�=�� ) : ص (ـ ����; ��ا
 .�* �' ر��

 *�  .�!رى ا�� � روى �اط, ـ درود 
�=�دن �

 '�Y م��ب ا�� ) : ع (ـ ا![A� 'ی�Yد , ه;���� ��!ات ) ص (,� 6ن آ� �

�=�د� ش!د. 

,� ز���' آ� , ه آj در �!ش=� اى � �* درود 
�=� ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا

ش=>�ن ��!�=� �اى او6�زش �C;�Z, ��م �* در 6ن �!ش=� �!"!د ��ش� . 

آB' ا�� آ� ��م �* �Nد او �د� ش!د و � �* درود , ـ ���7 ,ی* �دم 
�=�G�. 

وز ����� در �ـCـ>ـ�ـ* ,ـیـ* Yـ%ـ�' آ� ر) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ یـ� ا�ـ�م �ـ�دق 
 . درود � �A%� و اه7 ��� او��, �Mاش=� �' ش!د  ( ى اY%�ل(,ازو 

;����  .( ص(چ>!�>' درود 
�=�دن �



 �A%� و 6ل �A%� درود 
��!��ر ��ای�: �>!ی�� ) : ص (ـ ����; ��ا� , 

ه%�CLن آ� � ا�اه�I و 6ل ا�اه�I در "��ن درود 
�=�دى آ� ,! �=!د� و 
 . �Nر�!ارى

 

 �A%� و 6ل �A%� درود 
�� و �� �A%� و 6ل �A%� ! ��ر ��ای�: ـ �ـ>!ی�� �
آ� دادى آ� ,! �=!د� و ,�آ� د� � Iاه�ه%�CLن آ� �� ا�اه�I و 6ل ا�
 . �Nر�!ارى

 

: �>!ی�� : 
�!د , ـ در �ـ��ـq �ـ� ��D از �A!� درود 
�=�دن � ای�0ن 
هـ%ـLـCـ�ن آـ� �ـ ا�اه�I و 6ل , رود 
ـ�ـ� � �A%� و6ل �ـAـ%ـ� د! ��ر ��ای�

ا�اه�I درود 
�=�دى آ� ,! �=!د� و�ـNر�ـ!ارى و �ـ� �ـAـ%ـ� و 6ل �ـAـ%� 
آ� ارزا�' داش=' آ� ,! , �آ� د� � Iاه�ه%�CLن آ� �� ا�اه�I و 6ل ا�

 . �=!د� و �Nر�!ارى

 .��CEى درود


��ا و ((ش=>�ن و �V��Cن در 6ی� ـ از ا�ـ�م آ�^I در��ر� ��CEى درود ��ا و 
 درود �ـ' 
ـ�ـ=ـ�C اى آ�B�' آ� ای%�ن 6ورد� ای� � او ;����
ش=>�ن او �

دن �ـ�ـ�ـ�� '�!�� D���
درود : 
�!د , �ـVال شـ� )) درود 
�=�� و �� 

�=�دن ��ا �!Y' ر4%� از "��K او�� و درود
ش=>�ن �=�ی0' ا�� از 

اى 6��ن �B;� �� ر�!ل �����ا�� و درود �V��Cن د�Yی' ا�� از 6�
 .( ص(����;

 را �C5 �!ی�� و �� : �' 
��ی� , ��N در��ر� ه%�* 6ی� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق ;����
 ��=�
دن ����(او ��م � D���
 .(ی��� 

 . ���!ش'

 . ���!ش'



 '�Y م��د ا��) : ع (ـ ا . ���!ش' ��0�� ه!ش%�Cى و ��!� �

 

آ�B�' آ� ��D از ش%� �!د�� ���!ش' را �' 6��C=�! و ) : ع (ق ـ ا��م ��د
 .ش%� ��* �G=* را
ا �' ��ی�

��� ای* آ�ر � �' 6�� و ,A%7 6ن را , �ـ��ـ!شـ' �ـ' آـد Y از '�!�� ا�ـ
 . �* mی3 ای* آ�ر �����Y :I=B �' ش� و��� �' ��G , داش� 

 

�!د 
, در ا��رز �� ا�!ذر ) ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا : *�V� N" ا�� آ� Nر چ���چ
 . ���!ش' آ� ��م ��Y �B;�دت ا��: �� 6��� د�� �%' ی��� 

 

 .6��) ص (ـ �دى ���� ر�!ل ��ا

�0 �د؟ � �)IC آ� ��ان و���� ��او�� ,! را �� �

ض آد Y : ااز �L�6 ��او�� �� ,! : 4	ت 
�!د ! اى ر�!ل ��ا, چ
 . ارزا�' داش=� ا�� ��D0 آ*

 

 �!دم چ� ؟  ��و,�C�ز��� ICآ '� D0�� 

 . �=%�ی�� را ی�رى آ*: 4	ت 
�!د 

 

 آـBـ' آـ� یـ�ریـD �ـ' آـCـI ��,!ا�= �!دم چ� ؟ 

 . یCE' او راراهC%�ی' آ*, �اى 6دم ��دان آ�ر��زى آ* : 
�!د 

 

 ���!ش �>� دار��. 

 آ�0��؟ 

. 

ا� ���!ش' : �' 
��ی� ,  در �ـ�ـ�ن �ـ0ـ��ـ� �ـهـ�ـ��Nر) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 �CیN� , د�C�� ��ایD را ���C , از ای* آ� ���!ش ����ن [%>�* ���B و ا�

�Cآ '%�. 

 *�V� h��!, ی� , ـ در��
 '� : � D,ر ا�� و او����B� Dش�!���
 .( ��!�=� در آ�ر وا��ی�0 ��ا و �6ت ا��(



%5ات ���!ش' . 



د ش��bن � ,! ��د �� ���!) : ص (ـ ����; ��اZ K"!� ر آ� 6ن��B� 'ش
 . ا�� و در آ�ر دی�C ی�ور ,!��

 

���!ش' �A;� , �ـ��ـ!شـ' یـ)ـ' از درهـ�ى 4)%� ا�� ) : ع (ـ ا�ـ�م رضـ�
 و �!�' ا��,�' 6ورد ��  . ���!ش' راهC%�ى 6د�' �� ه

 

 *B4 م��ه�;� ا��, 6دم �%!ش ) : ع (ـ ا � . 

 

 '�Y م��ر ) : ع (ـ ا��B� ' 6ورد ,�)!ت�ه�;� . 

,� ��لI , �� ���!ش' چPC در زن : 
�!د , ـ در و��� ��D از ر��4 �!د 
'��� . 

 

 . ـ ���!ش' 4)%� در �' دارد و �)!ت ����

 

 . در ���!ش' ای%C' از ل}Nش ا��, ـ ا� در ��* �G=* ��[� ا�� 

 

 '��;�<� kـ ه� ,�B�� '!ش�از �� =��;�<� . 

 

 . ��لI ����ن ا��, آ%=ی* �!د 6ن ـ ��زم ���!ش' ��ش آ� 

 

 . ,� �� ���� ���', ـ ���!ش' �Nی* 

 

ش�ر ا�� و زی!ر �د��ر و �!شD ) : ع (ـ ا��م ��دق � '[C� 'ش!���
 . ��دان

 

 '�Y م��!ش ��ش ) : ع (ـ ا��� �د , ه%!ار�� m�� (,� آ�رت ��2م و "�ی>�� ��
 .( ���Cى د�� ی��'

�0�� �د��رى ـ ���!ش' زی!ر دا�D ا�� و� . 

www.rasekhoon.net/software



 

ـ ���!ش' ���E و��ر � ,! �' �!ش��� و ز4%� �!زش �!اه' را از دوش ,! 
 �' دارد�. 

[Nار ا��ی�0 ا��, ـ ���!ش' � . 

 

 .,� ا��ی�0 ات روش�Cی' ��د, ـ ��زم ���!ش' ��ش 

ـ �ـ���!ش�� ��NGاى ,� ا��ی�0 ات 
Nو�' ��د و دل� �!را�' ش!د و �دم از 
 .���� ����C د�� ,! ��

 *B4 م��رى "�ه� ) : ع (ـ ا��B� ش' ��)! ی�ورى ا�� , در!��� , �Cچه
 . ��C!ر ��ش'

 

زیا , �� او �Nدی` ش!ی� , ه��� �V�* را ���!ش دی�ی� ) : ص (ـ ����; ��ا
 �C' آ�آ� 4)%� ال�2. 

 

 I^م آ���ى ا��ی��0ن ) : ع (ـ ا�%Cا��ی��0ن ا�� و راه �C�دراهC%�ى �
 . ش'���!

 . ���!ش' �=!د�



آ� � "!اب , ,ـCـ�ـ� 6ن آـj �ـNاوار �ـ�م �ـ��!ش' ا��  : ( ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 �� . در�����' �� او �Nاوار, ا��) ا�Zق (�G=* ,!ا�� ��ش� و �

 

در ��* (چ� ��)!�� 6ن ���!ش' آ� از روى در�����' ) : ع (ـ ا��م رض�
 *=G� (���� . �;�ش� و��! را ل}Nش

 

 . �� از روى در�����', ���!ش ��ش ) : ع (ا��م �Y'  ـ

 

 34 �� *=G� *�� !ش', ـ�ن و ������ا�� از در =�� . 

 


=� ا�� �!ی' و آI �!ی' : ـ �ـ�ـ* �ـG=* ���ن دو �@�� �� "�ى �� ,
از ���ن (در�����' و ��,!ا�' , ��!ی' �� ی�و� �!ی' �' ا�]��� و آI �!ی' 

 . ا��) �2@!د

 


ـو�ـBـ=ـ* ز�ـ�ن از 4ـ)ـ%ـ� �ـ�ـى �ـ�ـBـ� ـ در  , �=B�ن آ� در ��ا�CL%ه
ى �%' ��ش��� *=G� *��. 

;���� h��!, ی� , ) ص (ـ در��
 �!د و : �' <Cی� و روش!� DC��
 . �)!,D زی�ن

 


��ی� , ) ع (ـ در ,ـ!�ـ�ـh اهـ7 ���  '� :�C=Bه '��Bآ� 4)%�0ن ,6��ن آ
ز دا�ـ0ـ0ـ�ن �6ـ�� �ـ' �ـ�زد و �ـ)ـ!,ـ0ـ�ن از ش%�را ا) �د��ری�0ن (

�� دی* �ـ�ـ�ل�G �%' آ�CC و در 6ن �� , �ـ�ـCـ0ـ�ن و ^ـ�هـش�ن از ���0CZن 
زیا دی* در ���ن 6��ن �!اه' را�=>! و���!ش' , ی)�ی> ا�=�ف �%' ورز�� 

 . �!ی���

 

�D ا�� و �گ 6��ن ��ی� ��4ت دا: �' 
��ی� , ) ع (ـ ��N در ,!��h اه7 ��� 
 . ��دا�'

 

�ـد�ـ�رى ایـ0ـ�ن شـ%ـ� را از دا�ـ0ـ0ـ�ن ��6� �' ��زد و 6ش)�رش�ن از 



����0ن و���!ش��0ن از �G=�ر4)�%��� ش�ن� . 

 

 ��CCآ ا�� و ���!ش' ) از آ�ر ��(��زدار��� ) �� آ�ر ��` و( ـ �6ن ا�
 . �!ی���

ى<=EC� . 

<=EC�  .���ز ه

ى ���Nی از داش=* ��  : ( ع(ـ ا�ـ�م ��دق =0� K�" اىى �<=EC� ه
در آ�رش ا���=�ار ��ش� و , درآ�رش �ـ�ـ�رت داشـ=� ��ش� : �@�� ��ش� 

 آB' را آ� �� او ��Gرش آ�رداد� ا�� Z�� د�� 6ورد, رض�ی� ��. 

 . �)!هD شO;� �, K آ�ر آدن

ا� شK را آ�ر آ�CC ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق � ان ا�<=EC� ,ى آ� ��  در��6
 . د�� �' 6ور��4ام ا��

 

� چI0 را از �!اب �ـ هـآـ� �ـا� شK را �� آKB و آ�ر �دازد و 34 �
 . 6ن در6�� 4ام ا��, �� 6ن ��ه� 

�;�@� . 

��=;�@� I�B2,. 

 '�Y م��ع (ـ ا : ( �� . �� ی)�Bن ���ن �دم ,I�B2 ش�� ا��, �@�;=

��=;�@�  .ا"



 *B4 م��ع (ـ ا : (�@� ��=; ,�� .آ���ه�ى ا"

, �ـ� �ـدى آـ� �ـNد ایـ�0ن از داغ 
ز��ش ش)�ی� آد ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
یDC را : 
�!د =� �%' دا�' آ� ��او�� از ��ل �V�* و از 
ز��ان او �<�

 �CیN� '�  .,� ��ی* و���� �� وى ا" ده�, �

��ی* �@�;=, ���. 

 '�Y م��ع (ـ ا ( D�� �� q��� در ��
�!د , از ��� ,ی* �@�;= : �;�@�
'Cدی . 

 

�@�;=' چ!ن �' �دى ���B و �' �دی' چ!ن آI یC�2' ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
 I] چ!ن '�����B وآI ی�C�2' چ!ن ��اش=* ,س از ��ا ���B و ��ا ��,

��!ردن � ��اش=* ,س از��ا ���B و هـ�ـk �ـ@ـ�ـ;ـ=' چ!ن ای* ���B آ� 
ى و �� �4ل=' آ� در 6ن ه�C� '=Bه� را د���� Iش' , آ�� �C�� . 

 

 '�Y م��@�;� و ����=' ) : ع (ـ ا�ی*  . ش�G=>' �� د�����, �Nر�=

 

 . ��دا�' ا��, ـ �Nر�=ی* �@�;� 

 

 �� . ا��) � ا��Bن ([�;� ��دا�' , ـ از ��� ,ی* �@�;=

 

 . �� ��ان ا�� ���ز 6��� �� ��ارا آدن, ـ از �Nر�=ی* �@�;=��ى ��)�ن 

 

��eس ��اى را آ� �@�;� : �' 
�!د , در هC>�م �@�;� ) ع (ـ ا��م ��دق 
ار��اد� ICا در دی�. 

دا�� و ��اى را � آ�رى ��eس آ� او �!ا�� 6ن آ�ر �0!د و ش�� , ���. 

 . �@�;� �Nرگ



, �ـ� �ـدى آـ� در �ـگ 
ـز�ـ�ش ��� ��=��' �' آد  ( ع(ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
,! در�@�;� آ!چ` ��=��' �' آC' و از �@�;� �Nرگ ! اى �د: 
�!د 
 '�
�] ! �
اى 6ن "�ی' آ� 
ز��ت ر� اى او ��=��' , ا�� N�6��د� �!دى ه

 . �%' آدى

 

 . 6ن روز �Nر�= از �@�;� 
ز�� ,!��

 

گ ای* ��� ,! را �� �ورد��رت : 
�!د , ـ در �ـEـ�Cى ,���B دادن � ا�
اى ,! ر4%=' و , ای* �@�;� ���B , ` ی� از��Cه� دور آد� ��ش� �Nدی� �(��

گ او ,! را ��C �ـ�اد� و از �ـCـ�هـ� دور �ـ)ـد� و �ـ� , �E%=' ا�� � ا�� ا�
�@�;� ��=�ل' ,! �Nر�= از �@�;� �گ , �ورد��رت �Nدی` ���B=� ��ش� 

 . ا� ��اش�Cس ��ش', ��� ,!�� 

 . �@�;�ا�="�ع در هC>�م 



  .در هC>�م �@�;� ((1)) ا�="�ع

6ن� . 

 

و�ـbـEـ� شـ%� را �� چ�Nى از ,س و ��C>' وآ�هD ا�!ال و �G!س و ))
 . �m!@Aت ���ز��ی�I و ش)�;�ی�ن را �!ی� د�

 

Iدی .(( ��ای�I و �� �!ى او ��ز �' �

ه� k�V��B�� 'C آ� درد��� �@�;=' �� او ر�� و هC>��' ) : ع (ـ ا��م ���
���' 6ن �� او ر�� ا�="�ع �!ی� ���  6ن آ� ��او�� ��Cه�ن , آ� �;<�

�Mش=� او را ����زد �� "�C� Nه�ن آ;�� آ� ��او�� �اى 6��� D,6 وا"K آد� 
 . ا��

 

��0 , ا�="�ع ال��م ش!د , �� هآj در هC>�م �@�;� ) : ع (ا��م ��دق  ـ�
دد� K"او وا �. 

 ���!اد� اى وارد �' ش!د و ��=��' �' آ�CC) : ص (ـ ����; ��ا� '=;�@�. 

رهـ>ـMرى �ـ 6�ـ�ن �ـ' �ـMرد و ا�ـ=ـ"ـ�ع �ـ' �ـ!یـ� �j ا" ای* ره>Mر 
 از ا" 6ن �@�;� دی���ن ا�=0��� . 

 

�� راداش=� ��ش� در �!ر اIgY ��او�� �6 jآ ق(ـ چـ��ر چ�N ا�� آ� ه] ) 

�!اه' دادن �ـ� ایـ* آ� �E;!دى "N ��ا ���B و�* 
�=�د� ��ا هI=B : ا�� 
�� از ��ای�I و �� �!ى او ��' : �!ی� , و آB' آ� چ!ن �@�;=' ��و ر�� 

 Iدی��eس و �=�یD ��ا را : ی� �!, و آB' آ� ه��� آ�ر ��ى ا�]�م ده�  ,�
 . آ� �ورد��ر"�����ن ا��

 

ICآ '� ��!, . 

 . ��CEى ا�="�ع



6ن� . 

 

��از ��ای�I و �� �!ى او : �!ی�C , ه%���ن آ� چ!ن �@�;=' ��ی�0ن ر�� ))
Iدی .(( ��ز �' �

ای* : 
�!د , شـCـ�ـ� آـ� �دى "%�� ا�="�ع را �' �!ی� ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
: ا�ار ���� �� ��ل)�� ��ا و ای* آ� �' �!ی�I , �� از��ای�I : �!ی�I آ� �' 

 Iدی . ا�ار ���� �� 
��' ش�ن �!د��ن, �� �!ى او��ز �' �

 

 �G� ی�NE, ادرش .اشE{ ا�="�ع آد, ـ �� اشj�� *� }E در �گ �

 6ی� �' دا�' ,�وی7 6ن چ��B ؟ 

ض آد Y }Eاش : ��ى دا�0, ��=C� ش%� اوج و' . 

 

ا�ار ,!�� �� ��ل)�� و ��دش�ه' , �� از ��ای�I : ای* آ� �' �!ی' : 
�!د 
ا�ار ,!�� �� 
��' , �� �� �!ى او ��ز �' �دیI  :��ا و ای* آ� �' �!ی' 

 . ش���

گ 
ز��� �;�@�. 

, �� ز�' آ� �Nد ای�0ن از �گ 
ز��ا�D ش)!� آد ) ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا

ز�� : 
�!د  �Cا�� ؟ چ �د از ,! �

ض آد Y :�, ��. 

 D,6 د �!د آ��0� اى, ,! در �ا�� � '%(A� 4@�ر . 

 

ـ هـآـ� در داغ �ـ� 
ـز�ـ� �!د �!�!ار ش!د و �گ 6��� را �� �B4ب ��اى 
دد , NY و "M<� 7ارد� K"او وا � �0��. 

 . 6داب �@�;� دی��



چ�Cان �ی�B آ� ) ص (هC>��' آ� ا�اه�I در�Mش� ����;: ـ Yـ�ی�0 
 �DC��A "�رى ��0� Dی�� . اش)

 

�' �' آ��C و �!د �' �ی��؟ ! ��ا� *=Bی ش%� از �


�!د  : �B�� ی��� او رI4 �%' , وهآ� ر�C(� I4  , ��)� رI4 ا��, ای* �
 .ش!د


� و ) ص (����; ��ا: ـ "ـ��ـ �ـ* Y;�الّ�� د�� Y;� ال4%�ن �* Y!ف را �
Iاه� .آ� در �4ل "�ن دادن �!د 6�� �Nد ا�

 .�!ا�� ��ا آ�رى از �* ���=� ���B و از چD��%0 اش` �ازی ش�

ی� �' آ��C؟ ! اى ر�ـ!ل ��ا: آـد � 

�!دی�؟ G� '�� *=Bی ش%� �!د از �<� 

از دو ��اى ا4%�2�� و , �ـ* از شـ�ـ!ن آـدن �ـ�ـ' آـدم :4	ت 
�!د 
یـCE' ل�! و لKE و ��ز , ��ای' آ� در هC>�م �!ش' �ـ�ـCـ��ـ' شـ!د : زش� 

� و :و 6واز ش��b�' و ��ای' آ� هC>�م �@�;� � �' ��Nد �اش��ن چ�
'��bی�د ش�
 . دری�ن �ی;�ن و 

 

 .�)�C �� او رI4 �%' ش!د

ه 6ی�C , ـ�یـ� ر
ـ� و �ـ�ز������ن �� �� ر
=>��%�ن �' ��!��یI �ـ�ا�ـ� آـ� �
I�C�<%] !, اى . ��D از ای* �اى ,!ا��وه>�* �' ش�یI و �� �

 

 ز��ن �%' 6وریI, ��اى NY و "7 را ���C0!د ��زد � . 

 .در �@�;=��) ع (روش اه7 ��� 



ان ا��م ��دق B' ر) ع (ـ یـ)ـ' از �ـ� �ت راآ� �����ن , 
� در "�!6ن 4	

� و �د� Dى در ��!یNچ�. 

ى هI ,! هB=' آ� �' ده' و ا� ��%�ر �دا�' ) الـ�ـ' : (و �ـGـ� �<� ا�
'0�� '� ��
�Y آ� '=Bه !, Iه . 

 

�CC(� ی�د
 .6��ن را �IB داد آ� ش�!ن و 

 30Y �� �� او ا
Nود� �%' ش!د و , ��ای' آ� 
ز��ان ��را �' آ�0 � N" ��ا
د چ!ن e� ش را �� ��ك��او�� 6را�>�� ,! را ! 
ز��م : 
�!د , ��)

 .��0یD ده� و ,! را �� ����;ت �د 6ورد

 '

ز�� ا��م ��دق : ـ �ـAـ%ـ� �* Y;�الّ�� آ! 7�Y�%گ ا�
ا ) ع (چ!ن �
��د , ر��� � Iه ت ��� �ـ�ـ=ـ��ـ' آـد ا�� ه%�* آ� چ0%�ن او را �	4 ,

ون 6�� و �� ���ن اوا� و ��اهC' شB=� ی� ��� je� و 6ن را�!ش�� و ��;�Z !
دا��) ال�' (�!اه' � . 

 

و�ـ=ـ' 6ن �ـ�ـ=��' ش%� را دی�یI �%�ن �دیI آ� ,� , 
ـ�ایـ� شـ!م : Yـض آـد 
���� Iاه�!� �� .��,' از ش%� �' �

I' ورزی�ه%�* آ� ��زل ش� ش)�;�ی'  ��ا I�Cآ '� . 

*�V� گ� � *=Bی� . 

 I^م آ���ع )ـ ا : ( �Cت آ�

ش=>�ن و "�ه�ی' آ� در 6��� ��ا , ه��� �V�* و
 �� ��m �' ر
=� ا�� ��6 �� Dل�%Yو دره�ى �6%�ن آ� ا �درا Y;�دت �' آ

�Cی .وى �>

 � . در �Mش�) ص (ی)' از ا
اد ����ان ر�!ل ��ا: ـ ا�! هی

 

� ��ق آدن 6�G=� �� وع�' آد و ش� *=Bی .%!داز �

زیا چI0 اش` �' ریNد و دل دا[�ار ا�� و دا[�0ن ,�ز� �' , ره�ی�0ن آ* 
 .��ش�

 . ش�!ن آدن �اى �د�



 . آ�ر"�ه��� ا��, ش�!ن آدن ) : ص (ـ ����; ��ا

 

��ض' �!د در اه!از , در �ـ��ـ� اى آـ� �ـ� ر
��Y �* ش�اد ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
ى آ� ,! : 
�!د , �!ش� �د� ش�!ن ش!د�;�دا درش�  .در 6ن ��رت دارى �

 I^م آ���) ع (ـ ا �دآاه� : 
�!د , در ���V� �� qال از �!�4 آدن �اى �
 .دارد

 '�Y م��آ� ا '��<Cع (ـ هـ ( , ��Cرا ش *�G� آ0=>�ن �� , ش�!ن ز��ن �
 , ز�ـ�ن شـ%ـ� �� ای* ش�!ن آ� �' شC!م : 4ب �* ش4;�7 ش;��' 
ـ�ـ!د �

 � ش���؟ ش%� چ�

 چا 6��ن را از ای* 
ی�ده� ��ز �%' داری�؟ 

. 

ی�B) ص (ـ ����; ��ا� D�ز��ا
 . در هC>�م �گ ی)' از 

 

�' �' آ��C و �!د �' �ی��؟ � *=Bی ش%� �� را از �

دم ��)� از ش�!ن و �!�4 : 
�!د ) ص (����;(� '�� *=Bی�* ش%� را از�
 . آدن ��C آدم

ی* شG� اه�ى���� . 

 '�Y م��ا ( ع(ـ ا�� ی* ش�� ا�� و ��او�� ) : ص (از ����;G� آ� �Cدو ��ای
ت دارد G� ��
}�ن آدن �� هC>�م �@�;� و ��اه�ى هC>�م �!ش' و : از 6�

 . یCE' �!�4 آدن و 6واز�!ا��ن, ش�دى 

 


��ی� و او در هC>�م ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق  �bY '=%E�آ� ��او�� �� او هـ
�آـGـان �ـE%� آد� ا�� و هآ� �� �@�;=' , !ردار ش�ن از 6ن �' �ـ!ازد �


=�ر 6ی� و در 6ن �!�4 �!ان 6ورد �� 6ن �@�;� دا�* زد� ا��� . 

�4 �ى �=!د�!� . 



از روزى آ� �@�;� D�� '�Y *� *�B4 6�� ,� ی` ��ل  : ( ع(ـ ا��م ��دق 
ـت �ـ!4ـ� �ـ' شـ� و آ��7 روز و شK و ,� �� �ـ�ل روزهـ� �ـ 6ن 4ـ	

�ـ�ـGـ���� )ص (�ـBـ!ر �ـ* �ـ�ـ�ـ� و ا�ـ! هـی� و �Nر��ن ا�ـAـ�ب ر�ـ!ل 
�C=Bی� �' 6���� و �� �!�4 �!ا���� �!ش �' داد�� و �' �� .و ��2ب � چ

�D از �Nد �!�4 �!ان � �� q��� د , ـ در!�
 .اش)�ل ��ارد: 

 .�!�4 �!ا�' ش�

,� د� ��ل �ی� و زارى , آد آ� در �!گ و NYاه�  ��Gرش) ع (ـ ا��م ���
 .ش!د

��0 ) ص (ـ هـC>��' آ� ر�!ل ��ا� �Cی��ا�4 ��  PC" اى , از ���� از ه
��اى �!�4 و�ی� ش��C ا�� از ���� , آ� Y	!ى از اY	�ى 6ن آ0=� ش�� �!د 

��C0� 'ای�� �N%4 ى �!د!%Y. 

�B�� . 

 

�CCی� آ .�!�4 و �

 �%Z�
د�=!ر داد �اى ) ص (اى ��ر �!د �!�4 آدو ر�!ل ��ا�) ع (ـ 
�CCى آ� �4!� �N%4. 

 . آ=%�ن �@�;�

��ى , �!ش��� داش=* �@�Kd و ��%�ری�� و ���� ) : ص (ـ ����; ��ا[C� از
 . ��)' ا��

 

��ى ���0 ا�� ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' [C� دن : از�!ش��� داش=* Y%7 , ��)' آ
 , 
=�ری�� و آ=%�ن �@�Kdش)�;�ی' در�ا�� . 

�C' آ�را ��6ن  Kd�@� �L�6. 



دن و روز ��ون 6���=�ن از �!ره� و ایB=�د�=�ن در ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' �
 ��Cر ی�د آ��B� و"7 راNY اى�� �ش%���6ن ش!د, ��0>� � ��=;�@� �,. 

 او ��6ن �د, آB' آ� از د��� دل �آ�C ) : ص (ـ ����; ��ا� �� .د�@�;=

��ى د��� � او ��6ن �دد و , ه آ� �� د��� ��0 آ�C ) : ع (ـ ا��م �]�د=;�@�
�� را ���!ش ��ارد�6. 

هـ روز �ـ� �ـ� �ـ@ـ�;� رو�� رو�� و از ی)' از 6��� هI ! ـ �ـ�ـLـ�ر� 6د�ـ' 
 �
ت �' �;Yت �%' ��د و ا�;Y , '� وى ��6ن�� و آ�ر د��� �=;�@�

�0� . 

 

 او��%Y . 

 

ان �' ش!د ;" Iدا��, آ� در ه� '%�� Nچ� kرا ه� �=
 ر%Y ��ا. 

 .روزیD را آ��7 �� د�� �' 6ورد

�C�� '� Gش� آ���. 

 �Cآ '� K�0 , ش���4 �� �6ت �Nدی` �' ش!د و �%' دا�� آ� �� �ی` �
 . ! �Nدی` ش�� ی� �� دوزخ

 

�eس آ� �@�;� ��اى را �: �' 
�!د , در هC>�م �@�;� ) ع (ـ ا��م ��دق 
ار��اد� ICا در دی� ,  Iاز ای* ه I=;�@� ا��!� '� �ـ�اى را ��eس آ� ا�

 .��اى را � ا�ى ��eس آ� او �!ا�� �0!د و ش�, �Nر�= �' ش� 

را �� ی�د ) ص (�@�;� ر��4 ر�!ل ��ا, ـ هـ�ـ�� �ـ@ـ�ـ;ـ=ـ' �ـ� ,ـ! ر�ـ�ـ� 
�� ) ص (ر�!ل ��ا) ر��4 (زیا �دم هـ�ـN�ـ@ـ�ـ;=' چ!ن �@�;� , 6ر 

 .�!د ��ی�� ا�� و ه�L>�� هI چ�Cن �@�;=' ��!اه�C دی�

�@�;=' را آ� از , ه آ� �ای D�N� '=;�@رگ ��D 6ی� ) : ص (ـ ����; ��ا
 �C* �� او�!اه� ر��� ی�د آ�وى ��6ن , ر��4 � D=;�@� در ای* �!رت

 .�!اه� ش�

زیا 6ن , �ا �� ی�د 6ورد  )در�Mش� (�@�;� , ـ �� ه آ� �@�;=' ر�� 
 . �Nر�=ی* �@�;� ا��



�C' آ�رگ N� را ��=;�@� �L�6. 

 '�Y م��رگ ش%�رد ) : ع (ـ اN� ى آ!چ` را����او�� او را �� , ه آ� �@�;=
��ى �Nرگ �;=� �دا��=;�@�. 

 . �@�;� ازد�� دادن 6ن �Nر�= ا��, ـ ه چ� ارزش ش� ��b!ب ��0=��ش�


ا�!ش' �@�;� . 


�!د  : ( ع(ـ ا�ـ�م ��دق  hbن �!د ل���C� ل' �� �� آ�ر���E, : ��اى �ی��C�
 '%� *
ش�ن ��ن ��E از �ـگ آـ� ا�ـ چ�C* �;!د ه�NY kیNى NYی�N!د را د

��b �' ش� ) �0(آ� ا� چ�C* �;!د �7B , آد و 
ا�!ش' ��E از �@�;� 
وای���0ن آ� ا� چ�C* �;!د 
) ��Cم و )وآ��!رد�' ای* دا�� ���ه%�CLن , 

 .6ن را ��N �' ا��و�=�C, آ� زر و ��I را�' ا��وز�� 

, و 
ـا�!ش' ��E از �@�;� آ� ا� چ�C* �;!د: در �ـ;ـى دیـ>ـ 6�ـ�� ا�ـ� 
0ى �!ارا �%' ش�� kز���' �� آ�م ه�. 

د�%� 'Bآ ���ی* Y	! ���!اد� , ـ ه,�C�ش=� اى را �� �!ى درد
��او�� 

�=�او �' . 

 .د��� ��6د �%' ش�, [I را از ی�د او �' �د و ا� چ�C* �;!د

 . ش�د ش�ن از �@�;� دی>ان

آ� ��او�� �� , در �ـ@ـ�ـ;ـ� �ـادرت ا^ـ�ـ�ر ش�دى �)* ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 .او رI4 �' آ�C و 6ن �@�;� را �� �!ى ,! �' آ�0��

آ� ��او�� �� او , ش�دى �)*  از �@�;� �ادرت ا^��ر) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا

=�ر �' ��زد .رI4 �' آ�C و ,! را �

  

از , هـ آ� از �@�;=' آ� �� �ادرش �' ر�� ش�د ش!د) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 

=�ر �دد .د��� �ود ,� 6ن آ� �!د �

 .��ا

�' از ���C آدن ��ا�. 



6ن� . 

 

زش� ,ی* ��اه� آ� ,در را� ر
= �C�E=�ل ��ش و ��ای� را 6هB=� ��ز))
ان ا��� P��� )). 

 �)��C و ! اى آـ�B�' آ� ای%�ن 6ورد� ای�)),�C�� ��اى �!د را از ��اى ����;
��=�ن �� ��' دی> ,�� او �� ��اى ���C ��* �>!ی��� *=G� �C�� �C��%ه ,

 .�;�دا �' 6ن آ� ��ا��� اY%�ل=�ن ,;�� ش!د 

 

� ��ا دل��ی�0ن را �� �ه���Nرى ��ای�0ن را ��ی�* �' 6ور�� ه%�����C آ
 .(( 6ز�!د� و 6��ن را 6�زش' و ا"ى �Nرگ ا��

��او�� ��اى 6هB=� را دو�� دارد و ��اى ���C را ) : ص (ـ ����; ��ا
 .دش%* �' دارد

 '�Y م��ع (ـ ا : ( ����� *=
از , ��ی�* 6وردن ��ا و 
وا��ا�=* �>�� و را� ر
 . ا�� ��0�� ه�ى ای%�ن وB4* دی�Cارى

 

, �ـ�او�ـ� �ـدا�ـ' را آ� �� ��اى ���C ��* �' �!ی�C ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
 .���!ش دارد و ��اى 6هB=� را دو�� �' دارد

��ی�* , 
وه0=* �>�� : �� چ�N از ��0ن راد�دى ا�� ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
����� *=
 . 6وردن ��ا و را� ر

 

ى @� *Bـ 4ـ :: آدن ��ا را در �� "� ���!ش �' داش� ���C ) ص (����;
 . هC>�م روی�رو ش�ن دو ل0) و �!�� �!ا��� ش�ن �6ن,در �Nد "�Cز� 

 

�Nد "�Cز� ه� و ! اى ا��ذر: در ��Gرش �� ا�!ذر 
�!د ) ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا
 .��ای� را ��ی�* ���ور, هC>�م "PC و و�=' �6ن �!ا��� �' ش!د 


�!د �� ی�ر) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�'  '� PC" م�<Cا��� : ان �!د در ه��اه� را �%�
 .آ� ای* آ�ر �B=' را ��0= �' زدای�, 

��
!� . 



��
!� . 

آ� در ,��B=�ن و , در �6الN��ن �د�' �!اه�C �!د ) : ص (ـ ����; ��ا
ى دار��, .ز�B=�ن ��C�%0 �' �!ش�C و �E=�2�� آ� �� ای* آ�ر � دی>ان �

�CCآ '� �CEل. 

ر �6ـالN��ن �د�' �' 6ی�C آ� �� ��B"� �' 6ی�C و �2�4 وار �' ��CC�0 و ـ د
 . ذآش�ن د��� ود��� دو�=' ا��

 

 �CC�0� '� �"�B� دآ� �2�4 �2�4 در!� �C' �!اه�دا��م , ـ در �6ـالN��ن �
 .�j �� 6��ن ���C�0C, 6��ن د����� 

ت ��دق : ـ ��EBة �* ���� 	4  .د ش�وار) ع (���Gن 5!رى �

 ��G� , غ� I�, زك درون�� ��!� �C��� ,ا�� �ش��!� . 

 

�B�� �%ش . 

 

اى د��� و �6ت , شط 6ن آ� � ��C و 34 �%�ى و � ���Y "�ن ��ه' �
 ا��=�� !, . 

 

در ز�ـ��� اى ,C>��� و �bA' زد� ) ص (,ـ! �ـ;ـ �ـ' دهـI آـ� ر�ـ!ل �ـ�ا
د� '� �ـNاوار,ـیـ* , �ـ!ش �ـ0ـ�ن دهـ� ا�� هـ�ـ�� د�ـ�ـ� روى, �� �

 D�را�(��� �� �C=Bه D�دم 6ن �ـ� 6ن �ـ�ـ)ـ�
 , D��2�V�D��C ه�C=B,�ـ�C� ��
�C=Bه D����%�B� و ,D�ا
 . �� آ�

 

 '=
� , *� �%��� ش�� ام ه�k ���' و ش��' �
�� ��ا �!��C از ز���' آ� 
 ����� آ� ��ا را در ��ل �* 24' ��ش� و د�=!ر داد� <� ICش� 6ن را ادا آ��

 . ای* آ� ادا آد� ام

 . روز�

 . و"!ب روز�



6ن� . 

 

ه%�CLن آ� � , روز� � ش%� �2رش�� ا�� ! اى آـ�B�' آ� ای%�ن 6ورد� ای�))
 .((ش�ی� آ� �ه���Nر ش!ی�, ����C�0ن ش%� �2ر ش�� �!د 

��ى ��D روز� ��� ر�	�ن را ��او�� � ه�k ی` از ا�) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق =
)د� K"وا ��ـ' �ـ!ی� (از �دم :) راوى ض آY : 6ی� j�)) آ� '��Bاى آ
 چ� �' ش!د؟ )) ه%�CLن آ� �����C�0ن ش%� �ـ2ـر ش�� �!د! ای%�ن 6ورد� ای�

ان وا"K آـد� �!د : 4	ت 
�!د ;����� X2
��او�� روز� ��� ر�	�ن را 
 , ��
	��� داد و ) � ا�=��ى �Mش=� (را ای* ا�� , ا�� �� و���� 6ن , �� � ا�=


�!د ) ص (روز� 6ن را � ر�!ل ��ا K"او وا ��ا  . ((2))و �

 

ض �', در دYـ�ى وداع �ـ� ��� ر�	�ن , ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د Y  �Cآ : je�
"�O دادى و �� 
	��� 6ن , �� و���� ای* ��� , ���� و �� , �� را �ـ��ی ا�=

 ��C6ی� 
=�I و , را ��Nی�ى , ��وان دی>
��ن ,! روز 6ن را روز� � �� j�
 . ش;D را �� Y;�دت �Mرا���یI, �� ی�رى ,! 


	��� روز� . 

روز� از �* ا�� و : ی� ��اى ,;�رك و,�Eل' �' 
��) : ع (ـ ا��م ��دق 
I' ده�* �داش 6ن را �� . 

 

ه آ�رى آ� 
ز�� 6دم �' : ��اى ,;�رك و ,�Eل' 
�!د ) : ص (ـ ر�!ل ��ا 
�Cآ ,I' ده�* �* ا�� و ��داش 6ن را �آ� از  �روز  . از 6ن او�� �>

 . 4)%� و"!ب روز�




=* 6ن ا�� آ� �� �;K 6ن ,! : (ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق ا�> و Yـ�� روز� �
ا� ش!��� ������C>' را �%' دا�� , ,� a�ر ����� , زیا ,ـ!ا�ـ>ـ, �� �,

�Cآ I46ورد, ر Iاه
 .چا آ� ,!ا�> ه��� چ�Nى ��!اه� �' ,!ا�� 6ن را 

ا�ى � D�ی���
ای]�د آ�C و ر�a ) و ه%�ردى (YـNو"7 �!ا�� ,� ���ن 6
���0L� �C>' و ��=' را �� ,!ا�>� ,�� � �, �C�,!ان دل �B!زا�� و �� �

�Cآ I4ر. 


��ی� , در ���ن ��Y و"!ب روز� ) ع (ـ ا��م رض� '� : '<C�� a�دم ر� �,
 و ,C0>' را ��C0L و �� ���ز��Cى �!د در �6ت �' ��� و روز� دار � ا5

�C>' و ,C0>' آ� �� او �' ر��� , Kل�Z"!ر و��و,* و 
��ش� و ذلـ�7 و 
 .و �Yرف و ��� ��ش� و ��ی* �; K�K"!=B 5!اب ش!د رض� و 5!اب ��ا

��N ,� روز� در د��� ���C!ى 6��ن , آـ� روز� �ـ!"K �!ددارى از ش�!ات ا�� 
��ش� و ای�0ن رادر را� ا�ـ]�م ,)�ل��0Gن رام و ورزی�� آ�C و راهC%�ى 6��ن 

ن در ر���ن �� ا" و �� ا��از� ��=' ,ـC0>' و ��C>' آ� ���ز��Cا, ��ش� 
 �C0' چ�ان در د��� �C%=B� و در �=�]� , و ��24!�' را آ� ��او�� در ,�' �;


�!د� ا��  K"ی�0ن وا��داز��, دارای�e� ای�0ن ��. 


�!د, ��او�� روز� را �اى ا�=!ارى ا��ص ) : ع (ـ 
�Z%� زها K"وا. 

)ى BY م��) ع (ـ ا �ش�ن روز K"وا ��Y از D�� �� q��� د , در!�
 : �,
 .�� ���ز��C آ%` آ�C, ,!ا�> درد��C>' را ��0L و در �=�]� 

�C>' را : 
�!د , �ـ�ـN در هـ%�* ��ر� ) ع (ـ ا�ـ�م 4ـBـ�ـ* � a�ر ,� ,!ا�>
 .�� ��C%=Bان ر����' و ��D0 آ�0L� , �C و در �=�]�

 . 6را�;�D دل����, روز� و a4 ) : ع (ـ ا��م ���

 


=* آ� 6ن ر��� را �' �د �) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ; ��ا ش%� ��د �� روز� �
)�Cآ '� Iت را آ!� .و ��B=' را �' �د) ش

 �C' آ�را ��ری`  �رود �ى �!زان دوزخ , ـ روز���!ش� را �' ریNد و از �
 .دور �' �دا��

 '�Y م��ن ) : ع (ـ ا���C� !دن ا��ص�اى 6ز .وا"K آد, ��او�� روز� را�

V�* �!د را �� و���� �%�زه� و زآ�,�� و "�ی� در روز� ـ �ـ�او�ـ� ����Cن �



 K"ن )دارى روزه�ى وا�	ـ�و "!ارح 6��ن و ) ر �	Yدن ااى 6رام آ�
��ی�0ن و �	!ع دل��ی�0ن ��" 'C,و
 .FG4 �' آ�C, �0!ع دی�����0ن و 

 ا��e� �روز . 

 ,! ��د �� روز� ) : ص (ـ �ـ���; ��ا� ,D,6 ى ا�� در �ا�e� آ�  و ا�
 . چ�C* آ*, ,!ا�' آ� در هC>�م �گ ش)%� ���C ��ش� 

 

ى در �ا� D,6 ا��, ـ روز� e� . 

 

 ا�� e� �ط ای* آ� , ـ روز .6ن را از هI ��رد) ش�� (�� ش

 . روز� زآ�ت ��ن ا��

 . ه چ�Nى زآ�,' داردو زآ�ت ����� روز� ا��) : ص (ـ ����; ��ا

 

 I^م آ���ى) : ع (ـ اNچ�  . زآ�,' داردو زآ�ت ��ن روز� �A=B;' ا�� ه

 

 .,���لI �����, روز� �>�ی� ) : ص (ـ ����; ��ا

 '�Y م��) : ع (ـ ا �ر�=' ا��, روز�C,ی)' از دو . 


	��� روز� دار. 



,O�;B و , Y;�دت ا�� و ���!ش' او, �!اب روز� دار ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
 Dی�Yد , D�%Yو �=
 . دوچ�Cان, �Mی

 

,O�;B و , Y;�دت ا�� و �)!,D ,�!اب روز� دار ) : ع (ا�ـ�م �ـ�دق ـ 
 D�%Y ,Dی�Yو د �=
 . �B=]�ب , �Mی

 

 �!یG� D=� ��ش� ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا=B� چ� در,� ز���' , روز� دار �
 �C(�را '��%�B� �;�] دت ��ا��, آ��;Y در �4ل . 

 

 . ,O�;B, و Y;�دت ا�� و�jG آ��0ن ا, ـ �!اب روز� دار 

 

آ� "N روز� داران از 6ن وارد ) ��اب (ـ ���0 را درى ا�� �� ��م ری�ن 
��!0�. 

�� وارد ش� 6ن در �B=� �' ش!د: دی> 6��� ا�� �6 G� *ی .و چ!ن �6

, ـ هـ�ـk روز� دارى �ـ�ـBـ� آـ� �ـ Yـ�� اى در 4ـ�ل [ـMا �ـ!ردن وارد شـ!د 
 O�;B, Dی���!ی�C و 
ش=>�ن � او درود 
�=�C و درود �ـ>ـ ایـ* آـ� ا��ا�

ش=>�ن 6�زش �!اه' ا�� . 

 

 , ـ هـ آـ� روز� او را از �ـ!ردن [ـMای' آ� ه!س 6ن را آ�C ��ز دارد �
�0 �� آ�C و از شاب ��C� '=0!ش���ش� . ��ا�� آ� وى را از[Mاى �

 

هC>�م �0!دن ی` ش�دى : روز� دار را دو شـ�دى ا�� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 . روز� اش و ش�دى دی> هC>�م دی�ار �� �ورد��رش

 

 .ا"ش ه%���C ا" او ��ش�, ـ هآ� روز� دارى را ا
�bرى ده� 

ض �' آد , در هC>�م ا
�bر روز� اش ) ص (ـ �ـ�ـ��; ��اY :ر ��ای��� !
 I�C' آ�ر �b

=�I و �� روزى ,! ااى ,! روز� �� , , �j 6ن را از �� �Meی

 .,C0>' ر
� و ر��� ش�داب ش� و ��داش ����



 . روز� �' 
�ی��

� او از روز� اش ��C>' و ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا��ـBـ� روز� دارى آـ� �ـ
� او از Y;�دت ش;��� اش �
C0, , '� X2>' ا�� و ��B شK ز��� دارى آ� �

 . �!ا�' ا��

 

هـ%ـLـCـ�ن آـ� , 4ـا�ـ�ـ��ـ� دورى آـدن از , روز� ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
�C' آ�ن �!ددارى ���د از �ـ!ردن وــ 6ش� .�ـ

د و � '%� ';�@� '<C0, و '<C�� N" !د� �دارى آ� از روز �روز �Bـ �ـ
 a�ـ�ـ!ا���ن و ر� Nـ" Dـ;ـ�دت شـ;ـ��ـ� �ـ!یـY دارى آ� از �ز�� Kش �B�

� اى �%' ��د � . 6��ن�!ش� �!اب زیآ�ن و روز� �!ردن , �

';A=B� و ���;�Zداو �0!ی3 �� روز, . 



ا� �� , هـ آـj یـ` روز داو�Z;��� روز� �>�د ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
ا��از� ز��* �Z �� او داد� شـ!د ا"ـ �ـ!د را آـ��ـ7 دریـ�
ـ� �)د� ا�� و 


X2 در روز �B4ب ) ����� (�Cآ '� �
 .ا" آ���D رادری�

زش او وا"K , 5!اب ��ا داو�Z;��� روز� �>�د  ـ ه آ� ی` روز �اى�6
 .ش!د

 Iـ�م آـ�^ـ�ل' ) : ع (ـ ا�E, 7 ,�ـ�اى ,;�رك و�آ� ';A=B� را �� �%�ز K"ز وا�%�
';A=B� �را �� روز K"وا �دا��� و روز� . 

 

زیا �ورد��ر ش%� , از آ�ه�' و ,C;�' دورى آ��C ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
��ن ا�� و از آ�ر���C' آ�ردا�' �� Iا��ك ه. 

روز �اى رض�ى ��اى ,�Eل' داو�Z;��� روز� �' ��د و ��او�� �� �;K 6ن 
' �د ��0 � .او را �� �

 

ی` روز داو�Z;��� روز� �' ��د و , �اى ر���ن �� ��داش ال�' , ـ 6د�' 
' �د��0 � .��او�� ��ان �;K او را �� �

از روز� , "Nدر��ر� روز� ��� ر�	�ن  ��او�� از ��C� ��) : ع (ـ ا��م ���
�Cى ��ز�!ا�� �%' آ .دی>

 . روز� دل



 '�Y م��ه�ن ) : ع (ـ ا�C� �� دل از ا��ی��0ن �از , روز ��E� �از روز ,�
 . �EZم ا��

 

 از روز� ز��ن ا�� و روز� ز��ن , ـ روز� دل =� از روز� ش)I ا��, �=�� . 

 

��ى د��� �jG از ) و �!ددارى (ـ روز� ,Mا��, ل �ی* روز,�C�د!� . 

 

ـ روز� ,ـ* Yـ;ـ�رت ا�ـ� از �ـ!ددارى �� اراد� و ا�=��ر از �!ردن [Mاه� �� 
 و ر[ـ;ـ� �ـ� 5ـ!اب و روز� �Y jG;�رت ا�� از Gس ازآ�, �N�<�ا

��اش=* 4!اس �C]>��� از دی> ��Cه�ن و ��ل' آدن دل از ه%� Y!ا�7 <�
 . ��ى

 . 6داب روز�



هـ%�CLن آ� �د از , روز� دورى آـدن از4ـا�ـ�ـ��ـ� ) : ع (�ـ�م Yـ�ـ' ـ ا
�C' آ�ن �!ددارى ���ردن و 6ش�!�. 

ا� روز� دار ز��ن و�!ش و چI0 و اY	� و "!ارح �!د ) : ع (ـ 
�Z%� زها
 روز� �� چ� آ�ر او �' 6ی�؟ , را �>� ��ارد 

. 

 �* Y;�الّ�� 
�!د) ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا��" ��  :در ای* ��� ر�	�ن ! اى "��
 I(دازد و شه آj روز 6ن را روز� �ـ�ارد و "ـdN' از شـ;D را �� Y;�دت �
و ش�>�� �!یD را ��ك �>� دارد و ز���D را FG4 آ�C ه%�ن Z!ر آ� ازای* 

 .از ��Cه�ن �!یD ��رج ش!د, ��� ��رج �' ش!د 


�!د ) ص (ر�!ل ��ا! زی;��� ای* �4ی{  :و چ� ��� ا�� ! اى "��
 .!ر�Yی� ای* شوط


ـ=' ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق �!ش و چ0%� را از 4ام روز� , هـ�ـ�� روز� �ـ
��ار و ه%� اY	� وا��ا���ی� را از زش=' و ��!ی' و اذی� آدن ���=)�رت 

 از , ��ی� و��ر روز� در ,!��ش� و ,ـ� �' ,!ا�' ���!ش ��ش , 
و�Mار <�
از , روز� دارى �� روزى آ� روز� ��ارى ی)�Bن �ـ;�ش� ذآ ��ا و روزى آ� 

زیا��او�� ای* , �Nدی)' آدن و �!���ن و ��Cی�ن �� ��اى ���C دورى آ* 
 .آ�ره� را دش%* دارد

: ـ �ـ� ز�' آ� �� ز��ن روز� آN�C �!د را دش�Cم �' داد ـ ) ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا 
 ' ؟ چ>!�� روز� دارى آـ� آN�Cت را دش�Cم �' ده

 �B�� ن���ددارى از �!ردن و 6ش�!� X2
��)� ��او�� 6ن را �Yو� � , روز� 
ار داد� ا�� , ای* دو � �CCآ '����� آ�ره� و ���Cن زش� آ� روز� را �' ا5

 ,�C0آ '� '<C� .!و� آ� چ� ا��آ�C روز� داران و چ� ���Bر�� آ�B�' آ� �

��ى �!د را از 4ا���ى �* ـ ��اى NYو"7 �' 
��ی� آB' آ� "!ارح و ا��ا�
 �* از �!ردن و 6ش����ن �!ددارى ,روز� ��ارد Z�� �� ا چ� �4"� آ��

 .ورزد

 I�B� *� �%Aـ�م ��دق : ـ ��د )ع (ا!�

=' ��ی� �!ش و : ه��� روز� �
�Cداش=� ��ش �روز N�� !, ��!� ! و�و  I0چ. 

روزى آ� روز� دارى  :4ـ	ـت اYـ	ـ�ى دیـ>ـى را �ـ�ـN �ـشـ%د و 
�!د 
 .�� روزى آ� روز� ��ارى ی)�Bن �;�ش�



ض �' ) ع (ـ ا��م �]�دY *�Cن چ�	�ر ���م �4!ل �<Cى �!د �� ه�Yدر د
�� و���� روز� ای* ��� ی�ری%�ن د� ,� ا��ا���ى �!د را از ���E' ,! : آد 

,� ��  ,�>� داریI و 6��� را �� آ�ره�ی' ��یI آ� �C0!دى ,! را 
اهI �' 6ورد 
 !��!ش��ی%�ن ���Cن ���!د� �C0!یI و �� چ0%��%�ن �� دی�ن چ�Nه�ى ل

 �L�6 و �� ��ه�ی%�ن �� �!ى Iام �>�0ی��I���=0 و ,� د�=��%�ن را �� �!ى 4
��C ش�� ر� ��eBریI و ,ـ� شـ)ـ%ـ��ی%�ن "�L�6 N را ,! �4ل آد� اى در �!د 

 داد�;� !, �L�6 �� N" ی%�ن��اى و �ـ��ن 
�!د� اى �!ی�  "�ى ��ه� وز���
 Iو �� "� ���وری �C' آ�دی` N� !, داش�� �� �L�6 اى� N" I�0(� a�0!د و ر�

 ,! �>� �' داردGى را آ� از آ�Nچ� <�. 


=* در ه!اى �م
	��� روز� � . 

ی* "��د ) : ع (ـ ا��م ��دق ,
=* در ه!اى �م ا��, � . روز� �

 


=* در ه!اى �م روز� �) : ص (ـ ����; ��ا��د ا��, " . 

 

هـ آـ� در ی` روز���Bر �م �اى ��اى NYو"7 روز� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
د و ,�C0 ش!د�<� ,  ���ـ�او�ـ� YـNو"7 هNار 
ش=� � او�>%�رد آ� � چ

 �Cر آ�b
��اى NYو"7 , اش د�� �!ازش آ�C0 و ��0ر,D ده�C و چ!ن ا
 .!ى ,! و روح ,!چ� �!ش ا�� �, و� : 
��ی� 

 .�!ش� آB' آ� �اى ��ا ,C0>' ی� ��C>' آ�0) : ص (ـ ����; ��ا


=* در ز�B=�ن
	��� روز� � . 



 . روز� ز�B=�ن ا��,[�C%� ��د6ورد� ) : ص (ـ ����; ��ا

 

 . [�C%� ��د6ورد� ا��, ـ روز� ز�B=�ن 

 

��ر �V�* ا�� , ز�B=�ن ) : ع (ـ ا��م ��دق � , '�m!Z Dی��ا�� و ش;
اى Y;�دت ��%� شK از 6ن آ%` �' ��د و روزه�یD آ!,�� ا�� و �اى �


=* از 6ن ��د �' "!ی� .روز� �

��� 
=* در ه . ,0!ی3 �� �� روز روز� �



 '�Y ـ�م�ع (ـ ا : ( ��� چ��رشC;� و�X ��� و �C0[C;� : روز� �� روز از ه
��C و �ی�0���� دل را و�!�� ه�ى �, اول و �6 ��� و ��Nروز� ��� شE;�ن 

 .از ��* �' �د

����C آB' , هآj در ه ��� �� روز روز� �>�د ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا

=� ��ش� روز� �%Y �%ی� , ا�� آ� ه��
ه آ� : ((زیا ��اى NYو"7 �' 

 .((ی` آ�ر ��` آ�C د� �ا� 6ن �ای D�gC!ر ش!د

 , ,� ر�	�ن ـ روز� �� روز در ه ��� و روز� ر�	�ن %Y `ر ی�b
روز� و ا
 .�� ش%�ر �' 6ی�

��� , ـ هآ� �!ش دارد آ� ���Bرى از و�!�� ه�ى ���C اش زدود� ش!د 
  .و�� روز از ه ��� را روز� �>�د) ر�	�ن (�;

 و�!�� ه�ى ���C را از , و �� روز از ه ��� ) ر�	�ن (ـ روز� ��� �;
د� '� *��. 


� آ� ) ص (ل ��ار�!) : ع (ـ ا��م ��دق در ا�=�اى ��zE چ�Cان روز� �' �
 �C=G� :د .دی>روز� را ,ك ��!اه� آ

�
 . روز� ��!اه� �

 

 .�!د) ع (داود

 �
�aC : از ایـ* روش �ـ�ـN د�ـ� آـ0ـ�� و ه د� روز ی` روز روز� �' �
 �
* �� ای, شC;� اول و �6 ��� وچ��رشC;� ���ن ��� و ,� ز���' آ� از د��� ر

 .��C ادا�� داد

اث روز��� . 



اج 6��� ا�� E� }د : ـ در �4یض آY :ورد��رااث روز� چ��B ؟ ! ��� 


� ی�2* : ��او��
�!د E� و �
E� �%(4 و ��روز� 4ـ)ـ%ـ� �ـ� ارث �' �
ایD اه%�=' ��ارد آ� چ>!�� شK و روز �!د � و چ!ن ��C� �� ی�2* ر��دی>

 . �� ��6�' �� ��=' ی�, را �>Mرا�� 

 

��C� . 

�C�;و ل ��C�. 



6ن� . 

 

(( �G� ى زد و�C�;او ل �=Gاز �ـ jورد��را : �ـدر دلI ا
)* ,� �E%=' را آ� , �
�� �* و ��ر و �ـ�درم داد� اى �ـeـ�س �ـ>Nارم و �� آ�ر ش�یB=� اى آ� 6ن را 

دازم و �ا �� ر4%� �!یN" Dو ����Cن ش�یB=� ات در6ور, �' ��CBى e�)). 

 '�Y م��ع (ـ ا : (;���� ��C�) د) ص!� �C�;ل. 

 .�A;� �' آد�� و ��� ��� �' ��Cی���


ـیـ;ـD داد� و در آـ�ر �ـ�ـ آـ!,ـ�هـ' آـد� ا�ـ�  , ��N� ى �� �!ر�=�ن�ـ
ت ��د و �� ی�د �گ ��ش�� ;Y د��ن� N���=را , و از ر� ��,Mگ لآ� ی�د �

�C(ش '� Iدر ه. 

ه��� ش�د �' ) ص (����; : ـ �� �72 از دای' �!د ه�C ـ ) ع (ـ ا�ـ�م 4ـBـ* 
�� Z!رى آ� , ��C� اش Y%�ة ,;IB �!د , چD%0 را��ی�* �' ا��ا�� , ش� 

 .د��ا���ی D����C دا�� ,>گ �%�ی�ن �' ش�

 '�Y م��ع (ـ ا ( *�V� hی�,در و���
چ!ن ���Cد ��اى ��C� اش از : �' 

ا, �%' رود  Dش!�. 

 

2�� زدن ) : ع (�م ��دق ـ ا�� . آ�رش��bن ا��, �

 

2�� زدى ) : ع (ـ ا��م ����� ���! ��ای�: در�' 6ن �>! , ه�<� I0� *� �. 

 '�Y م��ع (ـ ا : ( ��C� *ی=� . ل;��Cا��, �

 

 . ل;��C ا��, ��C� �V�* ) : ع (ـ ا��م ��دق 

 


�!د) ص (ر�!ل ��ا: ـ ا�! دردا  '� 'C�� �4ی{ و ����� ل;��C ه%ا� ,  ه
 .�!د

ادر �!د ل;��C ز�� ) : ع (ـ ا��م ��دق � ��اى او , ه آ� �� چ� �C�;6ن ل
 .�CB4 اى ��ش�

ادرش ) : ع (ـ ا��م ���� ���CB4 ا�� و � داش=* , ل;��C زدن �د �� چ
 . ��ش�ك از ��ن او�CB4 ا��



 .�)!ه�C� Dی�ن زی�د

6ن� . 

 

 .((ا�� ��ی� آ�C�� I��و ��ی� ���Bر �>یN� �� j� �Cاى �L�6 �' آد�))

چ!ن زی�د , ز���راز ��C� ���Bر ! 
ز��م ) : ع (�ـ� �ـ�ـ�ـ%ـ�ن ) ع (ـ داود 
�2 و ���ز��C خ ل (��C� را در روز ����� �24 , ��Cی�ن 
 (�Cآ '�. 

 .آ� دل را �' ��ا��,ز���ر از ��C� زی�د ) : ص (ـ ����; ��ا

 .�ن را �A! �' آ�Cای%, ـ ��C� زی�د 

 '�Y م��د ) : ع (ـ ا�C�� آ� زی�د .ا��=D از ��* �ود, ه

د, ـ هآ� زی�د ���Cد �%� Dدل. 

 .ه%�0C* را �' ر���� و �!"K�Y K رj�d �' ش!د, ـ ��C� زی�د 

 .و��ر او را از ��* �' �د, ـ ��C� زی�د �د 

�ر �' ��C�� و در چ� ���Bر آ�B�' آ� از روى ل�! ��B) : ع (ـ ا��م ��دق 
روز ����� ���Bر�ی���C و چـ� �ـBـ��ر آ�B�' آ� � ��Cه�ن �!ی��B� Dر �' 

 �C���ی�C و ,� ,�C�ا�C� ن و��ر ش�د��B� �0� .ا�� روز ����� در�

��Eb آ I��C� 'ی� و , ا� �L�6 را �* �' دا�I ش%� ��ا��� ) : ص (ـ ����; ��ا
 .���Bر �' �ی��

 .ش ��ی� ,K[E آدآB' آ� از ��C� ا

در T��M1 از آ�� : م� #�م��Hc� �� , 3 از /9` م�س� ) ص (ـ >ـ��م�G +3ا
�5 دارد c� 5 , آ� �� م�گ�c� دوزخ Fا �1دى م� آ=3 و از آ�� آ� �� &ت��

��ا م� +=3د؟  , دارد 

. 

در T��M1 از �=43 اى آ� ��� دا�3 م5 از او : ـ در  ـw�3 م��اج &م43 اس0 
 .2=�دو �� ا�5  �ل م� +=3د+2=�دم �� ��+

�" '� ��C�. 



�و�H از &��L ���ت دارد ) : ع (ـ ام�م /�دق E اس0 آ� +3اى ���: س� 
+=43 �3ون ت�_^ و NIا +�ردن ��  ,�3ون 1^ ز�43 دارى )در روز(+�ا��3ن 

�� .T*1 س

 . ��2ن ��دا�� اس0, +=43 اى آ� از روى ت�_^ �31�G ) : ع (ـ ام�م �E*�ى 

 

�و�H آ�� را آ� : #�م�د , در ا�3رز �� ه�2م ) ع (ـ�TV ـ امـ�م آE 3اى+
 .د5�1 م� دارد, �3ون ت�_^ از ام�ى ز��د م� +=3د و �� ه3ف را4 م� رود 

 �DE آ� �3ون ت�_^ �;=3د, در ��دا�� م�د ) : ع (ـ ام�م Y� 5� .ه�

�3ان آ� در م��ن ��1 دو : #�م�د , در ا�3رز �� ا��ذر ) ص (ـ >��م�G +3ا
�=� و آ��?0 �� &ن آ� 0Da: ^1 و��د دارد+M=3�3ن �3ون ت�_^ و س=+

 .ز�43 دارى آ�د4 ��31

 .��* ��C� 6ور

 . :�&ن

 

��ن &��ت م� را ��اى &��ن ���ورد ��<�Lن ا��2ن �� &��L +=43 زد�3)) Y<)). 

 �DE آ5 ) : ع (ـ ام�م ���� &��L را از , از <��5 س;=�ن +=43 &ور >�ه�>
 . د��Mى �Hc آ=�

 

در ���� ��اى ) <�4 (&دم� : #�م�د , در ا�3رز �� ا��ذر ) ص (ـ >ـ�ـ�م�G +3ا
 5�+=3ا�3ن &��ن س;=� م� <��3 و �� سG^ &ن در ��D/�# �� ��=L &س��ن ت� زم

 .سc�ط م� آ=3

� �� ا��ذر �واى �� آ�� آ� ��اى +=3ا�3ن م�دم س;5 دروغ : #�م�د , ـ �
 3��M� , اى ��اوو ,واى ��او , واى ��او. 

در م�3=� م�د و?�Mدى ��د آ� ��  �#�Lى +�د م�دم را ) : ع (ـ ام�م /�دق 
 .م� +=3ا�3

 0�> : 5�ـ را ) ع (���T �� ?^ رس�3 و ���ا���T ا�5 م�د ـ ��=� �DE �5 ا?�9
T3ا�=;� . 



 

روزى �� دو ��� از 8Iم�ن +�د ) ع (�DE �5 ا?�9�5 : #�م�د ) ع (/�دق 
�د&م3 و �GEى &ن  %�ت را از دوF1 آ2�3 و <��;GE 0�ر م� آ�د آ� &ن م

 , 5�&��L در >� &ن م�د دو�3�3 و �GE را , �� او ت���L �*�د ) ع (�DE �5 ا?�9
 .از او <�#�=3 و &ورد�3 �� دوش  %�ت ا�3ا+�=3

 آ��0 ؟ 

 .م�د و?�Mدى اس0 آ� م�دم م�3=� را م� +=3ا��E :3ض آ�د�3 

 3���M� :اه=3 د�3 +3او�3 را روزى اس0 آ��ه�ز<�ن در &ن روز ز��ن +. 

��L و  *����Lى م%9[ و ) : ع (ـ امـ�م EـDـ� >�و:�ر +�د را در ��ا�� +��1
3� .��و4 ه� وه�ز4 <����L  �} آ=

 ��C�)��G=� ). 

9�� , هـT مـ� <ـ��ـ�ـ0 و هـT م� +=3�3 ) ع (Eـ�ـ�ـ� ) : ع (ـ امـ�م رضـ��
��� ���L ��دم� <���0 و ه�4�Mb ��� +=3�3 ) ع (E و روش. 

 .م3cارى TDE از س�ش ��Oد, ه�آ� �[ +=43 آ=3 ) : ع (ـ ام�م س_�د

 H�gـ�Gع (ـ �ـ (�Gم���H )ص (در >�سy �� سWال >g�*�<�0 , از 0DE �;=3�3ن م
�H د��M �;=3�3, از زم��� آ� &تF دوزخ &43��# 31 : g�*� .م

 �DE ع (ـ ام�م : ( ���ن اس0 <��� �� �Vه� �;=3�3 د?�2��Lن <��, زاه3ان �� د�
 .و ا�3وه�2ن س;0 و ����ر اس0 <��� �� �Vه� �1د ��1=3

 . آ�[ زدن

 . آ=` زدن

او را ��ن و ا<� , ا<ـ� +ـ3م�*�رت از +3ا ��#�م��� آ�د ) : ع (ـ امـ�م EـDـ� 
 . او را�F;G, از ت� ��#�م��� آ�د 

 

�) : ص (ـ >��م�G +3اE ت��5 م�دم در ��ا�� +3اى Fآ�� اس0 آ� س�آ Hو�
3���� ض�رب +�د را �I درا �*32 و آ�� آ��+ Hت�: ��I. 

�� :�تH +�د را �*32 �� آ�� را ���3 آ� او را ��د4 I ـ ?�=0 +3ا �� آ�� آ�



 . اس0

 

 �DE 3او�3 �� او ت�ز���� , ا<� م�دى ت�ز���� اى �� م�دى ز�3 ) : ع (ـ ام�م+
 .اى از &تF ز�3

�p;1 4�L م�����D س��D ز�3  ه�آ�) : ص (ـ >ـ��م�G +3ا �� ���> �� ,
, +3او�3 اس�;�ا��Lى اورا در روز :��م0 +�د آ=3 و دس0 ���� م29�ر 1�د 

 .ت� &ن آ� �� �T=L در&�3 م�M ا�5 آ� ت��� آ=3

�د +3او�3 � oD+ 5رت���ـ مـ=ـ� , o �� �� را ����Dآ�� اس0 آ� >02 م�
و را ��د4 اس0 �� آ�� را �*32 ز+�� آ=3 و آ�� آ� �=� o آ�� را ���3 آ� ا

 . آ� او را �*��2 اس0

 

 �DـE 3اران +�اج ) ع (ـ امـ�مD�a901 , در ��م� اى �� ت�دا آ�� را �� : ��Gم
 .ت�ز���� ز���Q�+,3 دره�� 

� �� ض�ب ت�ز���� �� ) ��دان (ـ +�دم=3 �� ت���0 �� را4 م� &�3 ام� ��ر>���ن �
3=��� .را4 �

 . زی�ن ر����ن

ا��م �%C!ع ا��زی�ن g� ى از . زدن �� �!د و دی>

. 

 

 . ((3))ز��ن زدن �� +�د و د��Mى از ��Sاس8م م�=�ع اس0 

 

م�=�ع , و د��Mى ض�ر و ز��ن رس��3ن �� +�د : #�م�د ) ص (ـ >��م�G +3ا
 . اس0

 

 . ـ ض�ر و ز��ن زدن �� +�د و د��Mى م�=�ع اس0

 



+3او�3 او را , +3او�3 �� او ز��ن رس��3 و آ�� آ� د��Mى را �� م0c2 ا�3ازد 
 .�� م0c2 ا#*=3

 . ـ ز��ن زدن �� +�د و د��Mى م�=�ع اس0

 

 . ه�0 <� اس0, را4 ��م و ه��ار )  ��T (و , ه����� اش �NMارد 

 

�� �1ط &ن آ� , >=�ه=43 م�����Dن �� م=�?� م�����Dن اس0 ) : ع (ام�م /�دق  ـ
��� هT �3ا��1 ��31� Wز��ن وارد �*=3 وس. 

, در اس8م ض�ر و ز��ن زدن �� د��Mان م�=�ع اس0 ) : ص (ـ >ـ��م�G +3ا
 .ز��ا اس8م �� +��م���Dن م� ا#�ا�3 و �1ى �� او ��� رس��3

ة �5 �=3ب در دا+H ��غ �*� از ا��aر در+0 +�م��� س��) : ع (ـ ام�م ��:�
 . دا01

 

 .م�د ا��aرى آ=�ر در ��غ ��د

��دM� 4د ا��ز�0 آ�د آ� و:�� وارد ��غ م� 1G9/ 40, س��#��NO� ام� او . 

 

 .رس�3 و ����ن را �� �Eض ا��2ن رس��3 و 1*�4 آ�د) ص (رس�ل +3ا

�0 او را �� ا8Qع وى رس��3 سـ�ـ�4 #ـ�سـ�ـ�د و سـ;ـ5 مـ�د ا�ـaـ�رى و 1*�
��: و #�م�د M� 4ى ا��ز�اس�� وارد ��غ 1�ه�<�4 +. 

و م�ت^ :��0 &ن را ��P م� ��د ?*5 س��4 از #�و+�5 در+0 هT +�ددارى 
 .آ�د

, در+0 +�م��� در �02L �� ت� م� دهT , در ��ا�� ا�5 در+0 +�م� : #�م�د 
 .س��4 ��ز ام�=�ع آ�د

 . ز��ا آ� ض�ر و ز��ن زدن م�=�ع اس0, در&ور و �D�ش ��=3از 

 

از ا�5 در+0 : �� س��4 #�م�د ) ص (رس�ل +3ا: در �Hc د��Mى &م43 اس0 
�O�2��1 آ5  ,Tدر+0 +�م��� م� ده �م5 در #8ن �� و #8ن �� �� ت . 

 



Tدر+0 +�م� م� ده . 

 

3� .د4 در+0 رس

Tم� ده . 

 

Tم� ده �در+0 +�م� �� ت . 

 

 .آ� �� مWم3��G� 5 ض�ر و ز��ن رس��3 در  �?�, رس��� ه��� 

 .&ن در+0 +�م� را از ر��2 در&ورد�3 و >�F او ا�3ا+�=3

 .  �P ��و و ه��� آ� م� +�اه� &ن را �=�2ن

 

م�دى �� آ�ه���ن ر#�� و :=�ت�  �� م� آ=3 , سWال 31 ) ع (ـ از ام�م /�دق 
Tى  �� 431 آ�Mد� rس�ـ8 تـGن &ب :=�ت� آـ� :ـ& �xد  آ� �� ا�م� 1 , `�D*ت

��0 ؟ � &��ن 

ه��G1 �� ���0 &ب �[ ��4 را ا�3از4 م� <���3 ت� دا���� :  %�ت #�م�د 
 . 1�د آ3ام ��4 �� د��Mى +��رت زد4 اس0

 

��اى �1آ�ى زم�5 و +���  *T �� ) ص (رس�ل +3ا) : ع (ـ امـ�م /ـ�دق 
�  3ود �=��b: ض�ر و ز��ن زدن م�=�ع اس0 و #�م�د :���1 آ�د و #�م�د 

 o (د��M ���1 , مp;2 1�د ) در زم�5 و+��� (8EمN> 0ارى و م�زه� 
 .م=��� +�اه3 31) ت3cم 

��رى�� . 

 . ��چ�رى

 . :�&ن

 

ه=�Mم س����3ن (م�دار و +�ن و <�01 +�ك و &��b را آ� ) +3او�3(هـ���� ))

 (���� +3ا �� &ن �ـ�د4 431 �� ��1  �ام <�دا��43 اس0 و?� ه� آ� ��I ر ��م



 <=�ه� �� او ���0 آ� +3ا �;2=43 و م���Lن اس0, و س�T و ت_�وز�*=3 , 1�د 

)). 

�ى آ� �=43 �� ) : ص (ـ >��م�G +3ا��+3او�3 &ن , &ن ����ر 1�د ) ا�_�م (ه� 
 . را ��اى او  8ل آ�د4 و ��ا�F م�Gح <�دا��43 اس0

 

�ى آ� &دم� �� &ن م%\� 1�د ) : ع (ـ ام�م ��:���&ن را ��اى +3او�3 , ه� 
 . او  8ل آ�د4 اس0

 

ه�آ� ����ر �� +�ردن م�دار و +�ن و <�01 +�ك 1�د ) : ع (ـ ام�م /�دق 
�ى از &���L;�رد ت� ����د �� . آ�#� اس0, و 

 

: #�م�د , در ���ن 0DE تT��9 م�دار و +�ن و <�01 +�ك ) ع (ـ امـ�م �ـ�:ـ�
ام و �� ا�=�L را ��ا��2ن +3اى ت�Gرك وت��?� ا�ـ=ـLـ� را �� �=3<�ن +�د  �

�� ا�0DE 5 آ� +�دش �� &��b ��اى &��ن  8ل آ�د4 م�H و ,  8ل �*�د 
 . ر0GI دارد و �� &��b ��ا��2ن  �ام #�م�د4 �� م�H و ر0GI اس0

 

�ه� را ��اى ا��2ن  8ل و , اسـ0 و �� س8م�� &��L آ�[ م� آ=3 ��>Y &ن 
�ه��� ��ا�� ����2ن ز��ن &ور اسY< 0 &��ن را از م�Gح #�م�د وم� دا�3 آ� 
�ه� ��L آ�د و ��ا��2ن  �ام #�م�د�� .&ن 

در<ـ�و اسـ�ـ�ـ�د4 از &�ـLـ� �ـ�31 �� او  8ل آ�د و دس��ر داد آ� �� ا�3از4 ���ز 
 , ��2� .از &��Lاس���د4 آ=3, و �� �

 . م5 ز�� داد4 ام! اى ام��مWم=�ن : ـ ز�� ��د ��E &م3 و <�0 

 

 . ��رى آ5

 

 از او ��Oس �M��� ز�� داد4 اس0 ؟ : �ـ� Eـ�� #�م�د , �ـ�د 

 3� . در ������� ��دم وس;0 ت2=� 31م: زن <���E , 0 >�س

 



 . اس0

 

 . آ�دم

 

ت�M=2 �� م�I 5?^ &م3 ��د &ن م�د &م3م و او �� م5 &ب داد و �� م5 ه�;�ا�� 
31. 

��ر 1�د و س�T و ت_�وز �*=3 �� Y0, ه�آ�� .(( <=�ه� �� او �

 . >Y او را &زاد آ5

hE	=B� . 


	��� �=B	�GEن . 

 &�� ��1 را از �1ه�ن اه3��G+ 02L� HهT ؟ ) : ص (ـ >��م�G +3ا

 . ه� ��ت�ان م��%���

 

 ـ &�ـ� ��1 را از �3ت��5 �=3<�ن +3ا &<�4 ���زم ؟ 

 �G*ى م��5 �=3<�ن +3ا &<�4 ���زم ؟ , در�1;���L� ��1 را از ��& 

 . ��ت�ان م��%�`

 

��م�Gان ) ع (ام�م �DE  ـ< `�&��ن <�وه� م��%�` : م� #�م��3 , در ت�/
 .��د�3

را �ـ� <ـ�سـ=ـMـ� &زم�د و �� س;�� <�#��ر�1ن س�+0 و �� ��ه�ى ت�س=�ك 
3� .ام��2��9ن آ�د و ����م���8ت &��ن را +�?p و >�ك <�دا�

��9ن در ه=�Mم �� مـOـ=ـ3ار�ـ3 آـ� ا�ـ5 �ـ�1ـ� از �ـ�دا�ـ� �� م�ارد &زم��F و ام
��زى و دا5�1 :3رت اس0� . 

 

 م� �;2�T در ��*��� �� ا��2ن م� ���1�T ؟ 

 �� ,3=�L# ���)). 



 .م� &زم��3, را �� واس\� دوس��ن +�د آ� در ��S ا��2ن م��%�` و ��ت�ا�=3 

امـ� +3او�3 س�9Gن #�س��د<�ن : مـ� #ـ�مـ��ـ3 , ـ �ـ�ـ� در و/ـ` >ـ�ـ�مـGـ�ان 
����G  , 3ن اراد4 اى �ـ�ـ�ومـ=ـ3 :ـ�ار داد +�د را /�c# و `�آـ� �� �Vه� ض�

:=�E ��E\���2ن #�م�د آ� د?�L و د�3<�ن را >�از �� ���زى م� س�زد و , 
� م� آ=3��G? �� را از &زار و ��را �L1�> و �L�2� .#�cى آ� 

ـ در <��1N ��ادرى د�=� داT�1 آ� ��ت�ان و م��%�` ��د و ��ن <�4 آ�ر و 
3� .ه���=3 1�� �1ز4 و م�ر <�ز4 ��د , آ�F1 م� رس

�E��" ن در�GE	=B� D2� . 

ز��ا آ� ��1 �� واس\� , م�ا در م��ن ض����ن �_���3 ) : ص (ـ >ـ�ـ�م�G +3ا
 .م�دم�ن ض��` اس0 آ� روزى م� +�ر�3 و ��رى م� 1��3

�ا�0 �=2�=3 اى >�� ام س�3E �� ـ م�درت !������ن &�� ��1 �� �� وس��D ض�
 روزى م� +�ر�3و ��رى م� 1��3؟ 

. 

 .��رى م� 1��3, ـ �� ا�5 ���0 آ� ��1 �� وس��D ض�������ن 

�0c +3او�3 ا�5 ام0 را �� واس\� د�E و ���ز و ا+8ص ض����ن &ن c  ـ در ,
 .��رى م� آ=3

�Gم��&ن  %�ت �� آ�[ م�����Dن : م� <��3 )ص (ـ امـ�ـ~ �5 +�?3 در��ر4 >
 .#�v م� آ�د و >��وز م� 31 >���ه=� و ��=�ا

 . دول� �=B	�GEن

 . :�&ن

 

, و +ـ�اسـ�ـ�ـT �ـ� آـ���� آ� در &ن س�زم�5 ��ت�ان ��M دا��1 431 ��د�3 ))

T��T و &��ن را >�2�ا��ن :�ار ده�T و وار�xن <�دا�L� 0=م )). 

ه�b�ن م���Lن , د�ـ�ـ� >Y از ����1 �� م�م���Lن 1�د ) : ع (ـ امـ�م EـDـ� 
 . ��1 �3+�ى �� #�ز�3ش 31ن

 



و +�اس��T �� آ���� آ� در &ن س�زم�5 ��ت�ان ��M دا��1 431 : ((��+�ا�3 
T�L� 0=د�3 م�� )). 

)) +ـ�اسـ�ـ�ـT �ـ� آـ�ـ��ـ� آـ� �ـ�تـ�ان �ـMـ� دا1ـ�� 431 ��د�3 ((ـ در�ـ�ر4 &�ـ� 
 .&ن م��%���ن +��3ان م3�3�9: #�م�د , 

H� .م� س�زد م� <�دا�3 و د�1=�2ن را ذ?

�4�M آ�د و <���0 و ) ع (�� �DE و  �5 و ��5 ) ص (ـ >ـ�ـ�مـGـ� +ـ3ا
 .��1 ��3 از م5 م��%���3: #�م�د 

 . ا�=	�Eف �CE!ى

 . :�&ن

 

م�M &ن م�دان و ز��ن و آ�دآ�ن م��%�` آ� ��ر4 ا��2�3 ���ا�=3 و راه� ))

3=����. 

, )) و آ�دآ�ن م��%�`  م�M &ن م�دان و ز��ن((در��ر4 &�� ) ع (ـ امـ�م ��:�
م��%�` آ�� اس0 آ� �� ت�ان آ�#� 31ن را دارد و �� را4 ا���ن را :#�م�د 

�3ا م� آ=3 ت� مWم5 1�د<. 

�` , آ�دآ�ن و م�دان و ز���� آ� HcE و #*��1ن �� ا�3از4 آ�دآ�ن اس0 D*ت
 . ��دا��1 431 اس0

 

��ر4 ا��2�3 : #�م�د , ـ �ـ�ـ� در�ـ�ر4 هـ�ـ�ـ5 &�ـ�  �� �� ^Gم� دا�=3 آ� �3ان س
�=���ا�5 , ت� �� :��Dو ا���ن در&�=3 , آ�� در&�=3 و �� را4 راس0 را >�3ا م� آ==3 

 .از آ�� و ا���ن �4�L اى �3ار�3, 

در >�سy �� سWال از 3 و م�ز م��%�` آ� +3اى ) ع (ـ امـ�م /�دق 
�و�H از وى ��د آ�د4 اس0E ,  د�ر از ا�5 م��%�` آ�� : #ـ�م�S=اس0 م

�و�H او را �� <��� , آ� س�ر4 اى از :�&ن را ��� دا�3 E 3در  �?� آ� +3او�
 .اى &#��43 آ� س�اوار ���0 �[ س�ر4 را �3ا�3 و �;�ا�3

 31�G� �G/�� آ� �DG: Hه��=3و ه� �[ از اه ���<���ت <�cGQ ـ م��%���ن ,
 . م��%�` اس0



 .آB' آ� �=B	hE �� ش%�ر �%' 6ی�

را ) م�دم �� س� 3��cE و مNاه^ (آ�� آ� ا+�8ف ) : ع (ـ امـ�م /ـ�دق 
 .م��%�` �� ��1ر ��� &�3, �2=�س3 

 م��%�` ���0, را �2=�س3 ) �� س� 3��cE ومNاه^ (ـ آ�� آ� ا+�8ف م�دم 

. 

 

 �DE او ��س3 ) +3ا(��م م��%�` �� آ�� آ�  _0 و ��ه�ن ) : ع (ـ ام�م ��
 .��Lد4 ��� 1�د, 3 و <�F1 &ن را�2=�د و د?F &ن را #TL آ=

 TV43 و ا+�8ف را ��� ) : ع (ـ ام�م آ��ض��` آ�� اس0 آ�  _0 �� او ��س
 .1=�س3

0�� . ا+�8ف را �3ا�3 م��%�` �

 

زن آHcE T >�د4 : #�م�د , در >�سy �� سWال از م��%���ن ) ع (ـ امـ�م �ـ�:�
3 و �� ���ز �;�ان و ���ز م� +�ا�: �2�5 و آ���D آ� �� او مـ� <ـ��ـ� 

� د��Mى ��� #3�Lو �ـ=ـ43 اى آـ� او را �ـ�اى �� �#� آ� ت� �� او زد4 اى 
 Z�#ـ�وش از ا�ـ5 1ـLـ� �ـ� &ن 1ـ�L م� ���3 و �� &��b ت� �� او م� <��� ه

 . ��� #3�L و >��م�د س�?;�رد4 رو �� م�ت و آ�دك +�دس�ل

 

;��� ��م� <ـ�دن آـ0�D اهH  �ف و �w9 و �3ل آ� از >Y +��3 و #�وش �
�ى مGB��F آ=� ���5 آ�� م��%�` م� , &�3 و ��� ت�ا�� در =� �� ��&

 <��� ؟ 

 �� ,� .ه�<

 . <��اه�

اه'%� . 

 . :�&ن

 



&��ن آ���� ه��=3 آ� <��اه� را �� ه3ا�0 +��3�3 و در ���_� ت_�رت�2ن ))

  .((س�د �*�د و ره��#�� �G�د�3

((%� زیا  , اه' � 6��ن �32A ش���ـوهـ' را هـ�ای� آد� و �وه' دی>
�C��<=

=� ا��و ��Cار�� آ� ه�ای� ی��� را اول�� ���bى ��ا ش��" �� ���6)). 

, ر4%�ن �� او ,� ز���' ���� �' ده�) ��اى (هآ� در �%اه' ��ش� : �>! ))
 .�;��CC, ی� MYاب و ی� ر�=��� را , ,� و�=' �L�6 و�Y� داد� �' ش!�� 

 .((6��ن را �� �%اه' آ�C0 و آ!,�ه' �)�CCو �ادران آ�Gر ))


��ی� , ) ع (در و�ـ�ـ� �ـ� 
ز��ش B4* ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'  '� : '%� �L�6
 I�� و از ��%!دن راه' آ� *(� !<=G� �B�� ات �Gو^ـ�ـ �L�6>!ى و از�دا�' 

زیـا �ـ!ددارى در هC>�م ,س از , �%ا� ش�ن در 6ن را دارى �!ددارى آـ* 
د�س ا��, ا�' �%اه' �, �Zدن درور�=
 از 
و ا=�� . 

 

 .ـ واى � آB' آ� در �%اه' �!د 
و رود و �� را� را�� ��ز �����

 . ��ر��ی' �' 7��4 ا��, ـ �� و"!د �%اه' 

 

�B=' ا��, ـ �%اه' � . 

اه�ن%� . 



6ن� . 

 

اه�ن[	K ش���ن و �� ) را� (�� , را� آ�B�' آ� �E%=�0ن داد� اى ))%� )). 

(( �C=G� : ورد��را� ,I!دی� �ا� روزی%�ن � �� چ�� ش� و �� �وه' �%�, 

)). 

(( �G� : اه�ن%� N" �� , '� ���!� Dورد��ر �!یچ� آB' از ر�%4 �
 ؟ )) ش!د

. 

(( Gآ � je� ��ش� 
, ا
Nود�� ) �!د(آ�B�' آ� از �' ای%�ن �!یD آ�

=� �0!د و �� ه%�ن �%اه���Cه�N ,!�� ش�ن �Mی�6)). 

��Cى او ! ��ر ��ای�: �' 
��ی� , ) ص (در ی�د آد از ����;) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
 ��
در �4ل' آ� , را � ��Cى دی>ان ���Cى ��D و �� را �� �و� او �0A!ر 

��ش)* و�� �%ا� و �� Y �� ف وAC� �� و �� ��0%�ن و Iش��� ��C��� ش
ا� آ�CC� و �� 
ی%��=G . 

 

 �=
�� را , ـ در دریـ�هـ�ى 
ـ=ـCـ� هـ� 
ـو ر
ـ=ـCـ� و �ـ�Yـ=�� را �=C�
 �C=اشMو�
 ,  .ز��ن �0!د��, �V��Cن �!ش� ��0* �0=� و �%اه�ن ,)Mی;>

 . �!";�ت �%اه'



6ن� . 

 

�ـ>ـ �ـ' �ـ!اهـ�� از ����;,�ن ه%�ن را ��!اه�� آ� ����2 از �!�' ))
 �!ا�=� ش�؟ 

 را "�ی>Nی* ای%�ن آ3�2A, �� �C را� ه�ای� را �I آد�هآ� آG )). 

�' , ��او�� شی` �� �!د را �%' ���0 و آ%= از 6ن را � ه آ� �!اه� ))
 .(( ه 6ی��B� �Cر �%ا� ش�� ا��, ���0 و هآj �� ��ا شك 6ورد 

(((C� ا راN" د��ن او و روز�=�
ش!د  و هـآـ� �ـ�ا و 
ش=>�ن و آ=���� و 
 .(( ���Bر �%ا� ش�� ا��, 

هـ�ـk �ـد و زن �V�C' را ��� آ� و�=' ��ا و ����;ش �� چ�Nى 
��ن ))
 �Cاو , ده اى 6��� در آـ�رشـ�ن ا�ـ=��رى ��ش� وهآ� ��
���' ��ا و ����;�
 �Cا��, آ �د�=
اه' 6ش)�رى ا%� �� �Eb� )). 

((E� را آ� ه!س �!د را 'B6یـ� دیـ�ى آ j' �ـ�و �� 6ن آ�  �
� Dد �!ی!;
 �B�اش , دا �دی� ��د و �� �� Dش و دل!� ��ا او را �ـ%ا� �دا��� و �

 �C(
 آ� ه�ای=D �!اه� آد؟ , �j از ��ا , �د� ا

ی��� '%� �C� ا ؟ )) چ

. 

 '�Y م��ض�ل=' ) : ع (ـ ا ش;�� اى , �Y=' دارد و �اى ه ��%�ن ش)C' , ه
 . ا��

 

 . آ� شای� دی* ی)C!ا�� ا�� و راه��ی D�I�2=B ـ ��ا���

 

ا� و , ر��� و�!د �د و هآ� از ��%!دن 6��� ��زایB=�د)�� ه�ف (�Mاش� %�
 .��0%�ن ش�


��ی� , ـ در �ـ��ـ� �!د �� ��Eوی�  '� : �E� ��, ا �ش� �C�� اى و��� ��ا��رز��
� اى آـ� �� �%اه' �ـ��ـ, و ���� اى �bCb* از �ـ!ى ,ـ! �ـ� �ـ* ر�ـ�ـ� , 

 . �!د 6ن را 6را�=� اى و از روى ���>�ل' �� �* 
�=�د� اى

 

�ـ�ـ)ـ� هـ!اى �jG او را 
ا �!ا��� و او �� دY!ت 6ن , راهـCـ%ـ�یـ�ـD آـCـ� 




=� و او در �' 6ن روا�� ش�� ا�� ��� q�z;� داد� و �ـ%ـاهـ' ز�ـ��D را �
ا� و��bآ�ر ا��و از ای* رو ���Cن ی�و� �' �!ی� و �% . 

 

ی� و از را� و روش 6��ن "�ا �0!ی� از 6��ن <C� ن�,ـ �ـ� اهـ7 �ـ�ـ� ����;
 ����%� K2Y ' ش!ی� و از ای�0ن� �اآ� �� ه�آ� �' , ��0' �>�ی� آ� �%

��=
 .ا

اه' او را �� ه�آ� �' آ�0��, ـ هآ� را ه�ای� 34 �� را� در�� ���ورد %�. 

آ!ردل' او از دری�
� �e� 34ی� و , ا�' ���Bر �=�N� آ�C ـ هـآ� از روى ��د
ش �!�' , هآ� از را� 34 ��ون ش!د g� ش ��ى و ��ى درg� در '�!�

اه' ���B ش!د%� '=B� و از �Cآ �!�". 

ا� ش!د, ـ هآ� �� راهC%�ی' [� ��ا را� "!ی� %�. 

��او�� را� , د ـ هـآ� �اى ���ا آدن را� را�� از راهC%�ی' ��ا آ%` ��
, در�� را �� او��0ن ده� و هآ� �� راهC%�ی' [� ��اى �;�Aن را� �]!ی� 

ا� ش!د%�. 

ا� ش!د, ـ هآ� از آB' آ� �!د �%ا� ا�� راهC%�ی' �!اه� %�. 

 .را� را�� را �����, ـ هآ� از �%ا� راهC%�ی' "!ی� 

 �Cآ K�Z �B�� آ� اه7 6ن 'Bه�ای� را از آ jآ ا� ش!د�%, ـ ه. 

ا� ش!د, ـ آB' آ� 
یK دY!ت آ���CCن �� ه!ى و ه!س را ��!رد %� �Eb�. 

ا� آ���CCن%� . 



6ن� . 

 

(( �C=G� :ورد��راان و �Nر��ن �!دا�Y�Z آدیI و 6��� �� را ! �=��� از �
ا� آد��%�. 

اى اه7 آ=�ب در دی* �!د �� ��روا �Nا
� �!ی' �)��C و ه!���ى : �ـ>! ))
را� ) �!د(را آ� ��D از ای* �%ا� ش��� و���Bرى را �%ا� آد�� و  �وه'

وى �)��C, را�� را �I آد�� ��)). 

�)�ران �%ا� �)د��))C� N" را ��)). 

, از )�%اه>ى (6ن دو ! �ورد��را: �!ی�C , و آـBـ��ـ' آـ� آـ�
ـ شـ��� ))
ن را زی ��ه�ی%�ن ���I "* و ا�j را آ� �%اه%�ن آد�� �� �� ��0ن د� ,�6��

 .((,� ز�!ن ش!��

و روزى آـ� 6�ـ�ن را �ـ� 6�ـLـ� آـ� �� "�ى ��ا �' ��=���� �0A!ر آ�C و ))
 6ی� ش%� ای* ����Cن �ا �%ا� آدی� ی��!د �%ا� ش���؟ : 
��ی� 

)). 

6�ـ�ن را ��� �%ا� و دچ�ر 6رزوه�ى دور و دراز �!اهI آد و وادارش�ن ))
 �, ICآ '��C
 .((�!ش��ى چ��ر��ی�ن را �0)�

 . �� ,! را در ز��* "���0* آد� ایI! اى داود))

 

�Cاه� آ%�. 


��ن �ى )) �C=B* ه��آ� در ز '��Bآ ,! را از را� ��ا �� , و ا� از ��0=
�� .در �' �

 .((�%' آ�CC و "N �� �%�ن و ,�%�* ��* �%' �داز��

دم �ـNد �ـ�ا �ـ�ـ0ـ!اى �=%>ى ا�� آ� �!د �ـ�,ـیـ* �ـ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
ا� ا�� و �ـ!"ـK �ـ%ـاهـ' دیـ>ان �' ش!د %� , '� 7%Y را آ� �� 6ن '=C�
 .ز��� �' آ�C, ش!د �' ��ا�� و ��Y=' را آ� �=وك �0=� ا�� 

دى آ� ��او�� او را �� �!دش : ـ �ـGC!ر,ی* ��یN� 3د ��ا دو �د�� �
ف �0=� و �� ���Cن ��6 �Y��N چ�C* ,وا�Mاش=� ا�� AC� را�� �از را 'Bآ

��ى �%ا� آ�CC� دل �' ��Cد,!Yای*  , و د��C� , '� '��Bد آ�B

=�C و  K;� او
����C�0ن �!د �ـ�ون ا�� و ) را�� (از را� , ش!د آ� 
یG=� او�' ش!�� 



 Dگ �!یوان �!د ا�� در ز��ن ��4ت و �j از ��� ��CCآ �ا��ر , �%
 . �ن دی>ان را �� دوش �' آ�0 و �و��ن ��bه�ى �!یD ا����Cه

 

ه���Nران � hی� , ـ در ,ـ!�ـ�ـ��

�2ن � M4ر �' دارم : �' �C� ش%� را از ,
ا� آ�CC� ا�� %� Iو ه �CاههI �!یD ل}Nی�� ا�� و , زیا آ� 6��ن هI �!د �%

 .هI ل}Nا��C� ا��

زیا از ��دا��ن , دا��B�� �C%0  ـ و دیـ>ـى آ� اد�Yى دا��C%0ى �' آ�C و
��ى Cی' از ر���
=� ا�� و از �%اه�ن �%اه���ی' و دا���دا����ی' 
ا�

د� ا��=B� دم
یK و ���Cن دروغ �اى � . 

 

وان � آ0=>�ن �!ارج �Mر آد و 
�!د �! واى � ش%�: ـ در روز ��)�ر �
 .6ن آj آ� 
ی;=�ن داد �� ش%� زی�ن ر����


��ن ده�C� �� ��ى: 
�!د  jG� و ��CCآ �ا . ش��bن �%

 

 �%Cاه' راه .�!"K ه�آ� آB' ا�� آ� از او را� "!ی�, ـ �%

اه' 6ش)�ر%�. 



6ن� . 

 

6ی� آB' آ� ��او�� ���C اش را �اى ا��م �0!د� و ��!ردار از �!رى از ))
ورد��ر �!د �' ��ش� � K��" ,] او�� ؟  چ!ن [�

]  �� آ� از ��=�ل' ی�د��ا �%' آj��CC واى ��6. 

هـ�ـk �ـد و زن �ـV�ـC' را �NBد آ� چ!ن ��ا و ر�!ل او �� آ�رى 
��ن ))
 �Cده ,�Cدر آ�ر �!د ا�=��رى داش=� ��ش. 

 .(( هآ� از ��ا و ر�!ل او ��
���' آ�C ه 6ی�C 6ش)�را �%ا� ش�� ا��

,! �� اد�Yه�ى : �!ی�B �' , در ���� �!د �� ��Eوی� ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
��در�=� �� راه��ى ا��ف �!د ر
=' ,� از 34 و �2�24 �>یNى و چ�Nى را 

ا�)�ر آC' در �4ل' آ� 
	�ى , آ� از �!ش� و �!�� �اى ,! mز�=ا�� 
 . �!ش ,! از 6ن ل;یN و ���C ات از 6ن ��m��ل ا��

 

ى <Cاز ���ن و روش j� اه' 6ش)�ر و%� N" ىNاز 34 چ� j� N" ىNچ�
 اش=;�� ودر6���7Z�� �� 34 *= ه�B ؟ 

. 

 . ا�!اع �%اه'



�!�� اى از 6ن �=!د� ا�� و : �ـ%ـاه' چ�C �!�� ا��  : ( ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
�!�� اى �)!ه��� و�ـ!�ـ� اى �ـ� �ـ=ـ!د� ا�ـ� �� �)!ه��� و �!�� اى از 6ن 

�� ��اى  �%اه' �ـ=ـ!د� هـ%�ن ا�� آ� �BC!ب, �%اه' 
ا�!ش' ا�� 
��او�� هآ� را �ـ�!اه��%ا� �' : ((����C 6ن آ� �' 
��ی� , ,�Eل' ا�� 

�Cداره�ى )) آ�!د ����Cن 6��ن را از را� ) �V(یCE' ��او�� �� �;K اY%�ل و آ
��0 �� در �' �د�. 


Y!ن �!م �!د را �%ا� آد و ه�ای� �)د((و )) را �%ا� آد)). 

 ��اه' �BC!ب �� �=%�,%� Iاه�: !�� اش ای* ��* ��ا�� در دا�=�ن ا�
 .�* و 
ز��ا�I را از ��=D �=�ن دور�>� دار((

 �CCـ%' آ� �ا�� �� "�ى , آـBـ' را �ـ%ـ�6 D=���)� ای* �!د �د��C آ� �� �
ا� و آ�
 �' ش!�� , ��اى NYو"7%�. 

 .((رى آ�Cی)' از 6��� �� او ی�د 6و) از ی�د �د(,� ا� ی)��0ن �%ا� ش� ))

 . "�ه�ی' از آ=�ب �!د از �%اه' ی�د آد� ا��

 


��ی�  '� �z� ده� '� �;B� د!� �j , و ,! را �%ا� ی�
� : ((�ـ�ـ��ـ;
�j , ,! رادر ���ن �د�' ی�
� آ� �;!,� را �%' ش�C=��C : یCE' )) ه�ای� آد

 .6��ن را �� ,! راهC%�ی' 
�!د

 .آ%=ی* �%اه' 

ای* , آـ%ـ=ـیـ* چـ�ـNى آـ� ��C� �� وا��b 6ن �%ا� ش!د  : ( ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 D����C� یCE' آB' را آ� , ا�� آ� 4]� �ـ�اى ,ـ;ـ�رك و ,ـ�Eل' و �!ا� او �

ى او 
��ن داد� و وmی=D را 
ض �دا���� ا�� ;���
, ��اى NYو"7 �� 
���C0�. 

 . ویان آ�CC� ��ی� ه�ى �%اه'




ـ=ـ�ریـ�ـ�ى �ـ!یـD از �ـ6ن آـ%ـ` �ـ�ی�) :  ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' زیا در  , در �ـ
اف و �%اه' ا��, �6ن ش�Gى �Nر�=ی* درده� A�ق و ا�G� و Gدرد آ 'CEی 

. 

 

6ن ��ی� ه�ى , ـ ای* ا��م دی* ��ا�� آ� 6ن را �اى �!د ��Nی� و �� ��ی� 
اه' راویان آد%�. 

;���� h' , ) ص (ـ در ,ـ!�ـ�ـ�ی� ��
34 را �� و���� 34 6ش)�ر آد و : 
 .��eه��ن ا��7�Z رادور را�� و ی!رش��ى �%اه��� را درهI آ!���

ـ 6ن ز��ن آ� ش%� در را� ض�ل� ه%>�ن �د هI 6��� �!دی� و راهC%�ی' 
 ��=
 . �� ره;ى ش%� ����=I, ��اش=�� و چ�� �' آ�Cی� و �6' �%' ی�

 

ا�� و ,�وان] . 

 . وان[ا�� و ,�



ا�� �داز ا��) ى ی` �!م (��0!ا ) : ص (ـ ����; ��ا] . 

 

 '�Y م��ی� ی� دام ��ی� از ول' و ) : ع (ـ اK�;Z و دا�Neش` هC>�م ��اواى �
 ���� �dا����6 K4��( �در �;�ل ) ا"�ز ��د و ��<�) h�, دی�ن ی� ����

 . او ض��* ا��) ش�ن ��ل و "�ن 

 

�ـ�� آـBـ' �اى آ�رى ا"� ش!د و او 6ن آ�ر را هـ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 . ض��* ا��,�اب آ�C و از ��* �;د 

 

 D�ا از ) : ع (ـ از ��را�%Y و چ� �اش=;� ان ا� چ�Nى را چ� � ا5<=EC�
 ��;� *�� , �CCد آ�ر آN� �
 .ض��* ه�C=B, در�!ر,' آ� در �;�ل دری�

 
=� ش�� ـ ش=���' را آ� �اى 4%7 ش�N� �0ر�' �از رو[* �� ا"�ى �
 *�C�V%ال 6ورد�� و 4	ت از او )ع �)!د و او 6ن راشB(=� �!د ���� ا��

�
ا�� �] . 

 

دا��ن 6ن ا��, د�� ه چ� �' �=��� ) : ص (ـ ����; ��ا� . ض��* �

 

دا��, ـ د�� ه چ� �' �=��� � .ض��* ا�� آ� �

 Iـ�م آـ�^ـ�ال از) ع (ـ اV� �� q��� *  در�د , ,�وان ض�!�
 : ���Y �� وان�,
 �B�� *�ا��, ض� �ل را �!رد��ا�� آ�  'Bآ ���Y �� �(�� . 

 . �)!هD آ7�G ش�ن و ض%��� آدن



 . ��0%��' ا��, [ا�� ا�� , آ7�G ش�ن ��Bرت ا�� ) : ع (ـ ا��م ��دق 

 

ا�� ا��, ��0%��' ا�� , آ7�G ش�ن : ـ در ,!رات �!ش=� ش�� ا�� ] . 

 

4ـ3 و 4ـ2!ق �� �دن �!دت وا"K �)* و ) : ع (�ـ�م �ـ��ـ یـ� ا�ـ�م �ـ�دق ـ ا
�� و����ی%�ت �; آ*�=��  . در �ا�

 


=' ؟ : �� ا�!الE;�س �2;�ق 
�!د ) ع (ـ ا��م ��دق � a4 ا چ

ض آد Y : !دم� �د .آ�Gل� آB' راآ

 

 ���0* را �� ���!دى آ�0��؟ 

!. 

 '�Y م��ى ) : ع (ـ اN6ی' ض%��� �)*چ� '%� ��� ا�]�م 6ن �Y را آ� از . 

 .�Yری� ,�وان ��ارد

در �!ر,' آ� �Yری� ����� ا��* , ا� �Yری� از ��* �ود ) : ع (ـ ا��م ��دق 
 . ,�وا�' � او ���B, و �!رد اY=%�د��ش� 

 

,�وا�' �� �دن او ���B , ـ ا�ـ Yـ�ریـ� �ـNد Yـ�ریـ� �ـ�ـ��� از ��* �ود 
 .ای* آ� �Yری� ده�C� چ�C* شM� 'Zاش=� ��ش� �>

'��%��� . 

'��%��� . 



6ن� . 

 

 6یـ� 4ـ)ـ�یـ� �ـ�ـ%���ن ار"%�C ا�اه�I �� ,! ر���� ا�� ؟ ))

 .درود: ��G ) ا�اه�I (6ن ��� آ� � او در6���� و درودى ��C=G و 

 �G� د و ؟ )) ی�چا �%' �!ر: �!��ل� اى 
�� ���ورد و 6ن را �Nدی)�0ن �

. 

��ی� ���%��D را , هآ� �� ��ا و روز وا��B* ای%�ن دارد ) : ص (ـ ����; ��ا
ا�' دارد�. 

ا� ,!ا�' 6��� را داش=� ��ش' , د� ,��� ) ا��ق (�ـ)�رم ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
�%�ن �!ازى: چ�Cن ��ش �� . 

 

ه7 ���� را روزى �!د را �' 6ورد و ��Cه�ن ا, ���%�ن ) : ص (ـ ����; ��ا
د� '�. 

 '�Y م��د ) ع (ـ ا!�
ای* ���� : و�=' ���� و��� ��Y* زی�د را دی� �� او 
ى ؟ , و��� در د��� �� چ� آ�ر ,! �ـ' 6ی� ="�=A� ت �� 6ن و�=' در �6

ا� ��!اه' �' ,!ا�' �� و���� چ�C* ���� اى �� �6ت د�� ی��' �� , 6رى 
�%��� �!ی�0و��ا�� ر����' , ن �Mیای' آC' شط 6ن آ� در ای* ���� از ��

در ای* �!رت �� و���� ای* ���� �� �6ت , آC' و 24!ق 6ن را �>Nارى 
 . د�� ی�
=� اى

 

��ی��� 6ن �� �!یD��0 ر����' آ�C و , ـ هآ� ��او�� �� او 5و,' ده� 
�%���ارى �%�ی��. 

آ� ���� اى آ� در 6ن ا�EZم �' ش!د�. 



 از ��Y , آB' آ� ا�EZم �' آ�C ) : ص (ـ ����; ��ا=Eیروزى �� او �
  .�' ر��, 
ور
=* آ�رد درآ!ه�ن ش=

 از ��Y , ـ �� و �آ� �� ���� اى آ� در 6ن ا�EZم �' ش!د =Eی�
 .�' ر�� , 
ور
=* ,�� در آ!ه�ن ش=

 .�)!هD ���� اى آ� ��%�ن وارد6ن �%' ش!د


ش=>�ن واردش , ��%�ن �� 6ن وارد�0!ده ���� اى آ� ) : ص (ـ ����; ��ا
 .�%' ش!��

 '�Y م��ع (ـ روزى ا (�C=
 .را [%>�* ی�

 �� وارد ��0� ا��� '��%�� . 

ی* [Mا,��. 

ا
اد �� �� 6ن دY!ت , [Mاى ول�%� ا�� , ��,ی* [Mا ) : ص (ـ ����; ��ا
د��� '� �C� ن از 6ن�<C� .�' ش!�� و �


=* دY!ت آB' آ� 5�2ان 4	!ر ـ �Mی
و,%�Cان در دY!ت او ه�C=B و 
 .��ار�� آاه� دارد

 '�Y م��ع (ـ ا ( h�C4 *اى �� ا� ��در �� , �چ�C* , آ�ر�Nار �!د در �@
h�C4 : �!ش� B� را �� ! اى !, � ر���� آ� �دى از "!ا��ن �@;� *� ��

�%��' دY!ت آد� و ,! �� ش=�ب �� 6ن �]�j ر
=� اى و �!راآ��ى ��
 .ر�>�ر�P و آ��� ه�ى �Nرگ �!ش���' در �ا�ت ���د� ا��

�ـ%ـ�ن �ـ%ـ' آـدم ,ـ! �ـ� �ـ�ـ�ـ%ـ��ـ' "ـ%ـ�Yـ=ـ' روى آ� ���ز��Cان 6��� را��� 
 . ش�� ا�� و ,!ا�>ا��0ن دY!ت ش��

 . ا
اد ش�یM� �=Bیای'



 ��ا دو�=D دارى ) : ص (ـ ����; ��اZ�� �� را آ� 'Bاى �!د , آM] ��
�%�ن آ*�� . 

 

 ��ا دو�=D دارى از : 
�!د , ـ در ا�ـ�رز �ـ� ا�ـ!ذر Z�� �� راآ� 'Bآ
 ��اى NYو"7 دو�� Z�� �� آ� ,! را 'Bاى آM] اى �!د ��!ران و ازM]

 .��!ر, دارد 

ه���Nر : 
�!د , ـ ��N �� ا�!ذر � N" 'Bو آ *(� 'C�0C%ه *�V�N" 'Bآ ��
 .[Mاى ,! را ��!رد


 . =* دY!ت �V�*,0!یM� �� 3ی

�� �4ضان و [�ی;�ن ا�� �!د ��Gرش �' آIC آ� دY!ت ) : ص (ـ ����; ��ا
چ� از 
���� � aC��, 7��B%�ن را � , �� . زیا ای* آ�ر "Nو دی* ا��, �Meی

 

 �V�* ) : ع (ـ ا��م ��دق � *�V� K"ت , ی)' از 24!ق وا!Yای* ا�� آ� د
 .او را �Meید

از ادب �� دور ا�� آ� �دى �� ���%��' دY!ت ش!د و  ) :ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا
 .�Meید ی� �Meیدو از [Mاى 6ن ��!رد

 �Cت آ!Yى د�CG�!� ا �� �!ردن ��چ�� 'C�V� آ� ای* آ�ر , �' �Mیم , ـ ا�
 . "Nو دی* ا��

3��

=* دY!ت �' از �Mی� . 

آ�ن و ��او�� ا�� دارد آ� �* از ,!ش� و [Mاى �0) : ص (ـ ����; ��ا

�2ن �C� ,ICآ �د�G=ا� . 

 

 . از [Mاى �د��ن 
���C, 3ول �)*: 
�!د , ـ در ا��رز �� ا�!ذر 

 . آI ش%دن [Mاى ���%�ن



آ� [Mای' را آ� , را هـ%ـ�ـ* �ـ�C� �j ) �ـ�ـ�Nـ�ن (�ـد ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
 ��C� *�%ن را ه���%�ادران �ـ!د�ـ' �ـMارد آـI ش%�رد و ��� D��j� ,  آ�

 .�L�6 را �ادرش�ن در �ا�ش�ن �' �MاردآI ش%�ر��

ادرش �' �Mارد ) : ع (ـ ا�ـ�م ��دق � D�� را �L�6 دى آ�, ه�ك ��د �
��چ�N , ��چ�N ش%�رد و ه�ك ��د �دى آ� �L�6 را �ادرش "�! او �' �Mارد 

 .ش%�رد

 . �� ز4%� ا��ا�=* �!د �اى ���%�ن



 .�!د را �� ز�C�� �%4ازی�, �اى ���%�ن ) : ص (ـ ����; ��ا

 .ـ ه�k آj �;�ی� ��D از ,!ا�D �!د را �اى ���%�ن �� ز4%� ا��ازد

ـ از اآام �د �� �ادرش ای* ا�� آ� �!د را �اى او ه�N �� ز�%4 
 .���Cازد

 .را �� ���%��' دY!ت آد) ع (�دى ا�� ال%V��C* ) : ع (ـ ا��م رض�

 . ای* آ� �� �!ل �� �* ��ه'�' �Mیم �� شط 

 

�4ضى ���� ات را از �* دری� , از �ـ�ـون چـ�ـNى �ـاى �ـ* ,ـ�ـ�ـ� �ـ)ـCـ' 
 . �)C' و �� زن و 
ز��ا�� ا"�Aف �C%�ی'

 

 Kل�Z 'ا� *� '�Y j�) ع (�
 . دY!ت او را �Mی

 

 *�C�V%ال ض آد )ع (ـ 4ـ�رث اYـ!ر ���� ا��Y و ��6 :*�C�V%ال  اى ا��
 !�Cاى ,! آ�
دو�� دارم �� �* ا
=��ر ده' و �Nد �* [Mا ! ��او�� �ا

 . ��!رى

 

�� شط ای* آ� �!دت را �� ز�C�� �%4ازى و 6ن ��� وارد ���� او : 
�!د 
 .ش�

 *�C�V%ال  .شوع �� �!ردن آد) ع (��Eb ��ن 6ورد و ا��

ض آY ون 6ورد و�� را از mى �6=�* �!د ���6 je� : د دارم و �ا"�ز ا�
 ده' [Mای' �اى ش%� �ی�ارى آIC ؟ 

�� از ه%�ن چ�Nه�ی' ا�� آ� در ���� ,!��: 4	ت 
�!د Cای . 

 

 .�Nد �* 6��) ع (ا�� ال%V��C* : ـ ��N �4رث اY!ر �' �!ی� 

 .�� �NCل �* ,0یh ���وری�

'C(� ��� . �C%�ی' و از ��ون هI چ�Nى ,

 

 7d* و ی)' از دو�: ـ ا�! وا�د او N� و I�=
=��I �� ���� ��%�ن 
�ر�' ر
I�=B0� . 



 

د� �!د �!د را �اى ش%� �� ز4%� �' ) ص (ا� ر�!ل ��ا(� '�� h�(, از
I=ا��ا� . 

 

��2ارى �%` �� ��ن ��د� ��ون 6ن آ� روى 6��� ادوی� اى ��ش��� ش�� ��ش� �Nد 
 .�� 6ورد


���%�ن ���6=�ن �!د را 
�=�د و 6ن را �و �Mاش� و  . ��2ارى 6وی0* �

 

 �G� I=دو� Iردی!� :Iدی . ��ا را ش) آ� �� �L�6 روزی%�ن آد ��Y�C آ

 

هI اآC!ن ���6=�ن �* �و , ��Y�C �' آدى , �L�6 ��او�� روزی� 
�!د 
 .!�;!د

ادرت ���!ا��� � ,! وارد ش� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق � ���ه%�ن [Mای' آ� , ه
�� Dای�ور و ه��� او را دY!ت آدى در �Mیای' از او در ���� دارى �

D(� �%4ز . 

'��%� . 6داب ��



ادرت �� ���� ,! وارد ش� �� او [Mا ,�Eرف آ*  : ( ع(ـ ا�ـ�م �ـ�دق � ���, هـ
��د آ*, ا� ��!رد �� او 6ب ,�Eرف آ* C0�� *=
 ا� 6ب �C!ش�� �� او وض!�

. 

 

�%��' دی�م)ع (در ���� ا��م ��دق : ـ ا�* ا�' یGE!ر �� . 

 

�%�ن )ص (ر�!ل ��ا: را ا�]�م داد و 
�!د �� *=

�!د� , از �� آ�ر � '��
 . ا��

 

ه آj دو�� دارد آ� ��ا و ر�!لD او را دو�� ) : ص (ـ �ـ���; ��ا
 �Cا ��!رد, داش=� ��شM] ن �!د���%�����. 

ه�k 4]��' ���ن او و �ورد��ر , ـ هآM] jاى �!د را �� ���%��D ��!رد 
 .�;�ش�

 . 6داب ���%�ن

ه "� ��K4 , ه��� ی)' از ش%� �� ���� �ادرش وارد ش�  : ( ع(ـ ا�ـ�م ���
 �C�0C� �" ه%�ن �G� ���� , ن�%�زیا ��K4 ���� �� وض� ا,�ق �!د از ��

 ا��,�C6ش . 

 


ز��ش را , ه��� ی)' از ش%� �� ���%��' دY!ت ش� ) : ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا
 Iه �Cآ *�Cچ آ�ر 4ا�' آد� و �� ��
���' , �� د�;�ل �!درا� ���Cازد آ� ا�

 . وارد ���� ����Nن ش�� ا��

�%��' و ول�%����4  . 



از شK �!م "Nو , ���%�ن ,� دو شM� Kیای' �' ش!د ) : ص (ـ ����; ��ا
 .اه7 ���� �� ش%�ر �' 6ی� و ه چ� ر��� ��!رد

 . �� روز ا�� ـ ���%��' ی` روز و دو روز و

 

 .�' ش!د

ول�%� دادن ی` روز ودو روز اآام ا�� و �� روز ول�%� ) : ع (ـ ا��م ���
ت �Z;' ا��� . دادن �!د�%�ی' و ش

 

از , ولـ�ـ%� دادن روز اول 34 ا�� و روز دوم ا�B4ن ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
ت �Z;' ا��� . دو روز آ� �Mش� �!د�%�ی' و ش

�=Bا�� ول�%� داد "�ه�ی' آ� ش�ی. 


�!د , ) ع (در ��Gرش �� �Y' ) ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا : '�Y در ! اى N" �%ول�
اى , �اى �=�C آدن , �اى ,!ل� 
ز�� , �اى ازدواج :�aC �!رد �;�ش� �

 . ���=* ی� �ی� ���� و �اى ��ز��0 از �)�

 . �!راك "�ن

 '�Y م��ع (ـ ا : ( �� . ا�EZم آدن, "����  [Mا�� و �!راك, �!راك ���

 

 . در �!ردن, در �!را��ن ا�� ولMت ل��%�ن , ـ لMت آی%�ن 

 . �Nش)'

 . �Nش` 2�24'



ا�� ,! ی�رى , K�;Z ��اى NY و "7 ا�� :�� �Nش)' 
�!د ) ص (ـ ����; ��ا
'=Bن ه���� . 

 


�!د , ـ �ـ�ـN �ـ� �Nش)'  : '=Bن ه�����ا�� آ� K�;Z ا�� و ,! ی�ورى �
 . K�;Z درد آB' ا�� آ� 6ن را 6
ی�� ا��, 

 

K�;Z ��ا�� و چ� ��B چ�Nه�ی' را ��` �����Nى و : 
�!د , ـ ��N� �� Nش)' 
  ((4)) .دی>ى را�B!زا�') �� "�ى در��ن ��%�رى (�� 6ن 

 

ه� �� K�;Z) : ع (ـ ا��م ��دق =0�� . 

 

�C=G� '� aل�E�. 

ض آد Y : ؟ �Bن ازآ���در 

 . از �*: 
�!د 

 


�!د  :�CC' آ�او دل �!ش  ��. 

�C' آ�ز ��� '� K�;Z �� �E"ا .�L�6 ا��Bن را از �

6ی� ! 
ز��م : 
�!د , ) ع (در ��Gرش' �� 
ز�� �!دB4* ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
 چ��ر �)=� �� ,! ����!زم آ� �� ر�Yی� 6��� از K�;Z �' ���زش!ى ؟ 

ض آد Y : ا . اى ا�� �V��Cن, چ

 

اش=�� دارى از [Mا د�� �)D و [Mا را �!ب �]! و �;7 از �!ا���ن �	�ى 
 . �4"� آ*

 

 'Cی� آ�Y' ش!ى, �)�ت را ر�ز ��� '� K�;Z �� �E"ا . از �

 . ض��* �!دن �Nش` ��دان



ض��* , آB' آ� ��ون داش=* ��N� �C�0ش)' Z;��� آ�C ) : ص (����; ��ا ـ
 . ا��

 

 �B�� �ش� �=��Cش ���;Z �� آ� 'Bآ ���) از دا�N� Dش)' اY�Z' ��ارد(ـ ه
 . ض��* ا��, آB' رادر��ن آ�C و �!"h�, K ش�ن ی� لb%� زدن �� او ش!د 

K�;Z از , I�(4 . 

 '�Y م��) : ع (ـ ا �!د�ا��, آ�ر6ز K�;Z از , I�(4 . 

 

�!ردار���  .ـ ا
اد آ�ر 6ز�!د� از ا�=!ارى ا��ی0�� �0=

 . �Nش` "�ن

) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' ;���� h��!, ی� , ) ص (در��
�Nش)' ا�� آ� �� : �' 
ه%��یD را ��!�' در�� آد� , ه%!ار� ���ن �دم �' �دد , دا�D �!د �

از دل��ى آ!ر , 6���را ه"� آ� mزم ��ش�  و ا�Nار داغ آد�D را ,�
=� ا�� و
 PC� ى�� .�' �Mارد ,و �!ش��ى آ و ز���

�C' آ�ن ��را در ��دا�' را "B=]! و �� داروى �!د 6�� .�!اض� �4ت و �

�ـjG �!د را : 
ـ�ـ!د , در �ـGـ�رش �ـ� ا�ـ* "ـCـ�ب ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
دا�' دش%C' دان آ� �� 6ن "ـ�ـ�د�ـ' آC' و �Yری�زیا آ� ,! , � اى آ� ��ی� �

ار داد� ش�� اى و �ـ0ـ��ـ� ���=' �� ,! ش���C��� ش�� و � Dی!� jG� K�;Z
�j �� در��ن �!دت , درد �اى ,! روش* ش�� و �� دارو راهC%�ی' ش�� اى 

دازe�. 

ار داد� ش�� اى و درد �� ,! : ـ �ـ� �ـدى 
ـ�ـ!د � Dی!� jG� Kـ;ـ�ـZ !ـ,
داد� ش�� و �ـ0ـ��ـ� �ـ��=' �� ,! ش���C��� ش�� و �� دارو راهC%�ی' ��0ن 

 آ� چ>!�� �� در��ن �!د�' �دازى, ش�� اى <C� j� . 

��(�Nش)' G=� ). 



 '�Y م��ش� و ) : ع (ـ ا�� �ا!� هآ� Z;��� �' آ�C ��ی�از ��ا �=�� و ��
 .�E' �!د را �� آ�ر �د

یNى,>یN از "Mا�' �) : ص (ـ ����; ��ا� '�  . چ�Cن آ� از ش�

 

ه�Nی� e� '�اM" ش!د, ـ از '� Nه��  .ه%�CLن آ� ازش�

در 6[�ز �دى ه!ا �!درا از ��� FG4 آ��C و در ��ی�ن 6ن ) : ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
��Cاز 6ن ا�=2;�ل آ ,  �C' آ�آ� ��در�=�ن  �C' آ�ه%�ن  ����� �� ��در , زیا �

��ى در�=�ن ر(6[�ز ��� را �' روی���) ا�� .�' �!زا�� و در ��ی�ن �

 . ا�EZم آدن

�C�
	��� ا�EZم � . 



6ن� . 

 

 .��C%=B و ی=�I و ا�� را�!راك �' داد��) ��ا(دو�=' ) ��س (و �� ))

(( '<C� .�� ی=�%' �!ی�0و��: �EZم دادن , ی� در روز �

��C ا��  ا�EZم, ی)' از �!";�ت ���0 و 6�زش ) : ع (ـ ا�ـ�م ��دق � ,
 ی� در روز ���EZ '<Cم دادن: ((�je ای* ��* ��اى NYو"7 را,�وت آد 

: )). 

 '�Y م��رى ) : ع (ـ ا!� �L�6 ,آ� ش!د� ود و�L�6 �!را�' 
اوان و ��. 

 �* ��د �' �!ی� %Eـ�ض�: ـ ���م آ� �gC!ر ) ع (از ا�!الBA* ال�
دو�� داش=* )) و یEb%!ن ال�Ebم  �;4 '�Y��C�(B((ازدو�� داش=* در 6ی� 

 ��ا�� ی� دو�� داش=* [Mا؟ 

 .دو�� داش=* [Mا: 
�!د 

 .��او�� ا�EZم آدن و ����' آدن را دو�� دارد) : ع (ـ ا��م ���

 .��او�� ا�EZم آدن و ری�=* �!ن در �C' را دو�� دارد) : ع (ـ ا��م ��دق 

 . آMY Iا�=ی* دوز���ن Y;�الّ�� �* "�YMن ا��) : ص (ـ ����; ��ا

 

درز���EZ �Cم و [Mا ش;�� ,ی* �دم ) ع (ا�� ال%V��C* ) : ع (ـ ا��م ��دق 
 �!دش ��ن و �آ� و رو[* �' �!رد و �� �دم , �!د) ص (�� ر�!ل ��ا

 .��ن و �!ش� �' �!را��

 '�Y م��ادادى ) : ع (ـ اM] 'Bآ �� ��� . او را �� آ*, ه

 

از ��داش �6ت , هآ� ��B%��' را [Mاده� ,� �� ش!د ) : ع (ـ ا��م ��دق 

ش=� �2ب و , او "N ��او�� �ورد��ر "�����ن ه�k آj دی>ى  '=4

 7�� : ' را ,�وت آد �; ��ارد �je ای* ��* ��اى ,�Eل, ����;
))'<C� .(( ی�ا�EZم آدن در روز �

�Cم �%' آ�EZان راا�C%=B� آ� 'Bآ Gآ�. 



6ن� . 

 

[�K �%' آد)), �C%=B� م�EZوی� و �� ا .زیا او �� ��اى �Nرگ �%' �

((Iدی .(( و �� ��C%=B را ا�EZم �%' آ

((��Cآ '%� K�], �C%=B� م�EZرا �� ا  .((و ی)�ی>

%ـ�ن آـBـ' ا�ـ� آـ� یـ=ـ�I را �� �0!�� �' را�� و �� �!راك دادن ایـ* هـ))
�Cآ '%� K�], �C%=B�)). 

ه�k , �ـ!�ـCـ� �ـ� 6ن آـ� "ـ�ن �A%� در د�� او�� ) : ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
��C� اى �� �* ایـ%ـ�ن �ـ�ـ�ورد� در �4ل' آ� شK را �� ��!ا�� و �ادر ـ ی� 


�!د  :D��%�B� ی� ـ�B%ش� ه�� �C��. 

هـآـ� شـK را �ـ� شـ)ـI �ـ� �>Mرا�� و در آ�Cرش ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د
��C ��ش�� 'C�V� ,  ی���

ش=>�ن �* : �ـ�اى ,�Eل'  ! ��C� *ای ش%� را �


��ن  *� N" د و از�!ا� �' ��م آ� �* �� او د�=!ر دادم و او��
����I آ
د � , j� ,اM� او را �� آ�رش واI=ش . 

 

 . ه�N او را ����زم

 

آ�ر�Nار �!یD در , در �ـ��ـ� �ـ!د �ـ� Yـzـ%ـ�ن �ـ* h�C4 , ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 ��%�ن �%' �دم ,! دY!ت آ�B�' را �Meیى آ� ���ز��Cان را : �!ش� , �@

�CC' آ�ت !Yان را د . �' را��C و ,!ا�>

 

آ0'� . 

آ0'� . 



6ن� . 

 

 .(( � او �آD ش�� ا���� �!ى 
Y!ن �و آ))


"��' ا��) �4ل ��0=��ن (ای* ا�� )) �� �Eآ�0ن وا� .(( و �اى �

(( IC�اى �آ�0ن ��ز�0=>�ه' ا��, آ%�C>�ه' �!د� ) از دی��ز(ه%��� "� 

)). 

 "�ی>�� ا��) او را("�IC , ا�� ه آ� Z}��ن آد و ز���' د��� را ��Nی� ))

)). 

 '�Y م��) : ع (ـ ا �' �!ردآ, و�* ��ز Dآ .� چ� زود �

  را ا�=�gر �' آ�0, ـ �=%>Gآ0' ا�� آ� ی)' از دو آ��. 

 N" ىNآـ� �!د را �� چ�در , �jG �!یD �0}!ل دارد ) ,��� و ,Nآ�� (ـ هـ
��یD او را در ��bد�� و �� ز�� و ش� ��دان ش!د و در ه�آ=����,�ری)�

��
و � D���{Z. 

 . �Z[!ت



6ن� . 

 

�=�� و از �Z[!ت دورى د))eآ� ��ا را� I�=��<�ار ���ن ه ا�=' ����;ى �
��Cآ)). 

(( �C=0د�� و �� �!ى ��ا ��ز�, و آـBـ��ـ' آـ� از ��Z '��C[!ت دورى آ
 .(( ����C� jن �ا��0رت د�, ��0رت ��ص 6��ن ا�� 

ا��  آ� ه ی�ر و ه%��' " N�� �Z[!ت, ز���ر از ه%���ن ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��
 . ا��) �اى ��ا(ا�;�ز: ـ ی� 
�!د 

 

و آ�B�' آ� از ��Z '��C[!ت ((�� ا�! �@� در��ر� 6ی� ) ع (ـ ا��م ��دق 
 .دورى آد��


�!د  : �Cآ �Y�Zآ� از ";�رى ااو را ���C' آد� , ش%� ه%���� هB=�� و ه
 . ا��

 

 Iی� *� 'B�Y دم 6ن ) ع (ـ .�!د�� �د�) ه%>' (� ��6دی' �Mش� آ� �

6ن 4	ت ! ل;�` اى روح و آ�%� ��ا: ی)' از 6��� ���q داد ! اهـ7 ایـ* ��6دى 
 اY%�ل ش%� چ� �!د؟  !واى �ش%�: 
�!د 

ض آد Y : د!�
چ>!�� �Z[!ت را� '��C��Z '��C� : '[!ت و دو�=' د��� 
 آدی�؟ 

ض آد Y :Iدی�)�ران 
��ن �' �C� از . 

 

ان و ,]�وز B4!دان و ��او�) : ع (ـ ا��م �]�د<%=� � �� و ش%� را از �)
 .�I0 ";�ران �>� دارد

 . �Zق

 . �)!ه�Z Dق



�4ل , ��او�� چ�Nى را آ� �Nداو �GC!ر, از �Zق ��ش�) : ص (ـ ����; ��ا
د� ا��(� . 

 

 .ـ ��او�� �Zق دادن را دش%* دارد و 6زاد آدن ��C� را دو�� �' دارد

و در �' ,E!ی� (ز���' را آ� ه%!ار� ,}�� ذا�2d �' ده�C ـ ��او�� �دان و 
�C=Bان �!دهB%دو�� ��ارد (ه. 

�ـ�اى YـNو"7 از �دا�' آ� زن زی�د �Zق �' ده�C و ه ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
 �CCآ '� ��ت دارد, ز���' ز�' را ,]G�. 

�k چ�N� Nد از چـ�Nه�ی' آ� ��اى NYو"7 �4ل 
�!د� ه) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
�B�� ق�Zاز  . او �GC!ر,

 

 .دش%* دارد

ه�k چ�N� Nد ��اى NYو" 7�GC!ر, از ���� اى : 
ـ�ـ!د ) ص (ـ ر�ـ!ل �ـ�ا

�!د)ع (���B آ� در ا��م �ـ�"�ای' ویان ش!د 4	ت ��دق  je� :

 �=G� *�� و ��ره� از 6ن �د!�
��اى NYو"7 از 6ن رو ��Z �� �;Bق ,�آ�� 
ت داردآ� ا,ا�� G� ��G, ز "�ای' و. 

و�' ��ش� دو�� دارد و ���� اى را Y و"7 ���� اى را آ� در 6نNY ـ ��اى
دش%* دارد و �Nد ��اى NYو"7 چ�Nى �GC!ر, از �Zق  , آ� در 6ن �Zق ��ش�

�B�� . 

 

دى �Mش� و از او ���� ) : ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ� ت چ� : ر�!ل ��ا �B%از ه
؟ ;� 

ض آد Y : ��ّدادم ! ی� ر�!ل ال D��Z , ��� �' ه�k ایادى ؟ : 4	ت �

ض آد Y :ادى . �' ه�k ای

 


�!د   او ) ص (����;, �j : ازدواج آد , 6ن �د دو��ر� : ا�ـ�م �ـ��ـ�
 ��� ازدواج آدى ؟ :�Mش� و �

ض آد Y :6رى . 

 



 �' ه�k ایادى ؟ : 
�!د , D��Z دادم 

ض آد Y :'� ادى . ه�k ای

 

 ازدواج آدى ؟ : � او �Mش� و ���� ) ص (ازدواج آد و ��ز ����;

ض آد Y :6رى . 

 

ت چ� �;؟ : از��,' �� او 
�!د B%از ه 

ض آدY :ق دادم�Z او را . 

 

 ه�k ایادى ؟ 

ض آد Y :ادى . �' ه�k ای

 

از ر4%� �!د دور�' ز���' را آ� ه%!ار� ,}�� ذا�2d �' ده�C دش%* دارد ی� 
دا���. 

 . 4)%� �� ��ر �Zق



6ن� . 

 

(( او �4ل ���B ,� 6ن , او را �Zق داد ) شـ!هـ �ـاى �ـ�ر �!م (ا�ـ� دی>
 ا� 6ن دو , D��Z داد ) ش!ه دوم (آ� �� ش!هى "N او ازدواج آ�C و ا�

) 3��� B%ار�� آ� �4ود ��ا را �� ��ى دار�� ) ه�C� ,6ن دو ���C�  �Bه' �
 .آ� �� ی)�ی> ��ز �د��

 �Cدا��ی ,�C' آ�ن ���)). 

�Vال ش� آ� چا زن ��Z �� �2�bق �Yى �اى ش!ه ) ع (ـ از ا�ـ�م رضـ�
 �B�� ؟ ,�!د �4ل�Cى ازدواج آ ای* آ� �� آj دی><� 

��اى ,;�رك و,�Eل' ,� دو��ر ا"�ز� �Zق داد� ا�� و 
�!د� : 4	ت 
�!د 
��اش=* ی� �� ��)' ره�آدن , دو��ر ا�� �Zق : ((<� '<=Bش�ی �� �6ن �� ((

 . یCE' در �Zق �!م

 

 او �4ل , �ـ!ش �ـ�ارد � �ـj ��او�� 6ن زن را � وى 4ام آد و دی>
دم �Zق را �;` �>��� و �� � �, �Cى ازدواج آ ای* آ� ���د دی><� �B��

�� .ز��ن زی�ن �

�!م , ��* ��Cن در��ر� ��Y �� ��ر �Zق �� �A%) ع (ـ ا��م رض�� *�Cچ
2رش�ن �ـ� �ـ�ر Zـ�ق ایـ* ا�� آ� از �Zق اول ,� �!م : 
�!د � ��Y

 D�� 'ز���' ز��ش!ی *=
� 
�=' ا�� �اى 6ن آ� ��7 و ر[;=' �� از�
اى 6ن آـ� ز�ـ�ن �N�� و �Cآ Dوآ
6ی� ی� ا� Y@;���� و �0%' در آ�ر �!د� 

��ن و �, �C=Bا��0ن ��ز ایزیا زن از ای* , =C;� ش!�� و از ��
���' ش!ه

���' از �� �B7 ��ش�ی%Y K(,رو�3A=B "�ای' و �Zق ش�� ا�� آ� �

 . ش!هش �دی�� ا��

 

د و <C� !ز�ت 6;Y ز�� I0و در آ�ره�ى �!د �� چ �C(� 'و �� زن زور�!ی
وم �!اه� ش���ا�� آ� ��E از �� �Zق از ز���' آدن �� او �A� �0�%اى ه. 

 .ل�CE ��ا � �7�A و �دى آ� آ�ر را �� �7�A آ�0��) : ص (ـ ����; ��ا

�%Z . 



�%Z Dه!(� . 

6ن� . 

 

 .(( Z%� دارد آ� ��NGایI) هI (��ز ))

 . �@�� زش=' ا��, Z%� :  ٧ـ ا��م ه�دى

 

 .4)%� را از دل دا��C%0ان �' �د, Z%� :  ٩ـ ����; ��ا

'�Y م��ا�� آ� �� :  ٧ـ ا 'C�و"' ��ارد و ض�Z%� ورودی' ا�� آ� �
 �Cآ '%��
چـ� �ـBـ� آـ� 6شـ��ـCـ�� 6ب ��D از 6ن آ� ��اب  ,ض%��� �!د و
 ��ش� �@�;� از د�� , ش!د 6ب ��!��ش ش!د ,�C%ب ارزش!�b� چ� ه
� ه, دادن 6ن �Nر�= ا�� � 6رزوه� چ%0��ى �@�ت راآ!ر �' آ�C و �

چ� در �' 6ن �ود �� او �' ر��� jآ. 

 �%Z 'ـ ا��آ ,�C' آ� �رى را,;���B� رى��Nه��. 

د را ,;�� � �%Z 7z� Nچ� kد و ه��� دی* را ویان �)=Y�� �C��� Nچ� kـ ه�
���B� . 

 
�� ��C� اى ا�� 6ن ��C� اى آ� DE%Z او را �� �PC و �B=' :  ٩ـ ����; ��ا

 .آ�0��
��Cآ� ��  ـ �ـ� �ـ�ا �ـ 'E%Z آ�0�� و از '=B� و PC� �� آ� 'E%Z ی� از�

 . E%Z' دی> ��C]��� و ازE%Z' آ� �' 7��4 ا��
 

ی� � ��C� ا�� �� Nـ از �ـ� چ� : '� '=B� و PC� �� آ� 'E%Z و �[�� �%Z از
 .آ�0�� و E%Z' آ� �� Z%� دی>ى �' ا�]���

ی� از E%Z' آ� �� �PC و�B=' �' آ� ��C� آ� �' 7��4 ـ �� ��ا 'E%Z�0�� و
 . ا��

 
ا� �' �!اه' آ� چ0%� روش* ش!د و �� �� د��� و �6ت :  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�دق

 . چZ I0%� از �L�6 دی>ان دار���آ*, د�� ی��' 
 

6ن ,�=� �PC ل}N��� اى آ� ��ى �Y%� روى 6ن �ار �%' ��د :  ٩ـ ����; ��ا



 . Z%� ا��, 
 

 . >�م ���B� �Y�Cری� و در هC>�م Z%� ا��كش%� در هC: ـ �� ا�@�ر 
�!د 
 

'�Y م��ش��� در 34 6ن ����� :  ٧ـ ا!� �%Z از '=�ه آ� �jG �!د را ش
 . آد� ا��

 
  . Z%� ا��, ـ زی;�ی' ش

 
 . Z%� ا��, ـ ری�0 ��ى ���Mیى 

 
 �%Z �!�� ا��, ـ '=���� . 

 
ه���Nرى ای*  از ��0�� ه�ى: �' 
��ی� , ـ در ,ـ!�ـ�ـh �ـه���Nران � ه

ا�� آ� او را دردی* �ـ�ـو�ـ �C�C�� '' و در ��=��� �;!ر و �ZلK روزى 
 .�4ل و در ��%!دن را� ه�ای� چ�mك و � ��0ط و از Z%� �� دور


�2ن �C� h��!, ی� , ـ در��
 '� : �%Z اى�Yم چ0%�اش� را و���� اى �
�C' ده�ار� Dه�ى ,� ��ی* و���� ��زارش�ن را  , �!یmو آ� �C0�� 3�رو

�Cش�ن را رواج ده ��C;ی
. 

�%Z از Nه�� . 



Iـ�م آـ�^ـ�ـ!د , در ا�ـ�رز �ـ� هـ0ـ�م  ٧ـ ا�
ـ : �Lو �ـ� 6�ـ Nهـ�ـاز Zـ%ـ� �ـeـ
چ0%�اش� �� ���!ق را در �!د , چ0%�اش=' ��اش=� ��ش , �دم دار�� 

72, �%�ان Y ارى ا�� و!� را �' دزدد و  زیا Z%� و چ0%�اش� آ��� ه
�� را �' �د و �6و را �' m6ی� و دا�D را از ��* �' �د=���B�ا. 

زیا آ� Z%� دل�� را �� , ز���ر از �!ش��ن "��� Z%� :  ٩ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا
 د��� دو�=' � دل�� �' ز�� �و 6ن آ��� ه ��ى , 6ز��Cى ش�ی� �' 6��Nد و�

*=
 ��د ر� K"!�ه' و�C�  . ه آ�ر ��)' ا�� و ��0C ه

 

 �%Z ر از��2ى ا�� ��2, ـ ز�
 .آ� ای* �!د 

'�Y م��و �� �0�6!ره�ى :  ٧ـ ا ��ز���ر آ� �آ;��ى Z%� ,! را �� ,��� �;
�C�ه�آ� ر��. 

'��C� و �%Z . 

�DE رى :  ٧ـ ام�م�*��Q ,0اس �M2� . �=3<� ه�

 

 K�Q آ=3ن &زادى, ـ�� K�Q T2� . �=3<� اس0 و 

 

 .�3 �=43 اى اس0 &ن �=43 آ� K�Q زم�م او را �� >�F آ32:  ٧ـ ام�م ��:�

K�Q را , هـ� آ� م� +�اه3 ا��م ��E +�د را &زاد ز�3<� آ=3 :  ٧ـ امـ�م EـDـ�
 .در دل +��F ��ى �3ه3

3=� .ـ �=�L��Q 43 در �=3 ��د<� اس0 وه�<� روى &زادى را ��� �

 . Z%� و ز�!�'

�DE ٧ـ ام�م  : K�Q 4�� . د���و &+�ت اس0 ز���� در, م

 

 . در�=3 +�ارى اس0, ـ ��Q*�ر 

 

 K�Q ارى اس0, ـ�5 +��: . 



 

 .+�د را +�ار <�دا�3, ـ ه�آ� ��م� K�Q �� ت5 آ=3 

+�د را ز��ن آ�د4 و در , ـ ه�آ� +��5�2 را از >��� 3��L��Qور �3ارد 
 .&+�ت ز����� و �1م=43 ت� ��31

�� اى ��31 آ� او را �� �� ز01 اس0 درمWم5 +�اس:  ٧ـ ام�م �E*�ى
 .+�ارى آ3��2

�DE 5 م�دم :  ٧ـ ام�م�����ر &زم=3 1*�ك اس0, ز��*��Q ا���ن . 

 

 .و��د�3ارد, ـ ذ?�H ت� از ��Q*�ر 

 ��Da+ Z���0, ـ ه� K�Q ار آ==43 ت� از�+ . 

 

�� ه���ى دا01 آ� او را <�#��ر :مـ� #ـ�م��3 ,  ٧ـ در تـ�/ـ�ـ` Eـ�ـ�ـ�
�=F س�زد �� #�ز�3ى ,آ=3 Mل دارد و , آ� ا�3وه�B2د م�م�?� آ� او را �� + ��

 .�� ���Q آ� �� +�ار�F ا#*=3

72Y ش�ن �=Gی
 . Z%� و 

�DE ى +�ده� :  ٧ـ ام�م�Lه�M5���2 ه8آ�� . ز�� در+�L��Q F2س0, �

 

ـ <��L��Q �>3=G��# 4 و &رزوه�س0 آ� +�د ��دا��ن <�ل م� +�رد و +�ده�ى 
 .1�د &زم�د4 م�, م�دان 

 . در ���5 ز��د��Lس0, ـ ت�Gه� +�ده� 

 . Z%� و ��ر��ی'

�DE و�3, �� >�رس��� :  ٧ـ ام�م�� K�Q A=� ��. 

 . #�و <NاK�Q 5�1 اس0, ـ اس�س >�رس��� 

 

 K�Q 4 م� آ=3, ـ ا�3آ��Gرى رات�� .>�رس��� ��

 3�G�� K�Q �� رس��� رااز دس0 داد, ـ ه�آ��<. 



 . آ�� آ� م�D�ك K�Q اس0, ـ �M��� م�?[ >�رس��� ��31 

 

 K�Q 3, ـ >�رس��� و��1 ��� K�� Tه ��. 

�%Z ش��� ه�ى . 

�DE ر �1+� دارد :  ٧ـ ام�م�L� K�Q : �1دى و ��زش و س�س;�� و
�و�;�اه�# . 

 

+ـ3اى Eـ� و �ـH ��+���1=3 اس0 و ��زش ت*�G اس0 و س�س;�� ���8 اس0 
�و�;�اه� ��زى و س�<�م� و  آ� ا���ن را �� س�ى دام�Lى <=�4 م� آ3��2 و#

�ه�ى ���L اس0���ه�ى >�0 ت� �� ��ى ����5 آ�دن M��� . 

 . Z%� �=!د�

 . :�&ن

 

>DL�ه���2ن از ����ه� دور م� 1�د و از روى ت�س و K�Q >�ورد<�ر�1ن ))

 .((را م� +�ا�=3 و از &��b روز��2ن آ�د4 ا�T ا���ق م� آ==3

��ا �� +3ا و &��b از  o آ� س�ى م�))  K�Q و  �ل &ن آ� Tور���&م43 ا���ن �

 .((در &ورد) �� �02L (دار�T >�ورد<�رم�ن م� را �� <�و�M����1 4ن 

�ـ�ن �� <=�ه�ن +�د م� ��Mم ���=�ك !سـ�ورم : ـ در دEـ� ـ  ٧ـ امـ�م سـ_ـ�د
 . K�Q م� �=3م, م� 1�م و ��ن �� �;F2 ت� م� ��Mم 

 

� در د�E ـ �د���=� آ� �� ت� دارم و �3�2ا01  �� سG^ ام�3! +3ا��: ـ �ـ
�ر<� آ� از ت� دارم و�� سG^ را#0 و ر ��� آ� �� +�د #�ض آ�د4 اى � ,

T=م��?0 م� آ �از ت . 

 

�� ت� , مـ�ـH در ر0GI م5 �� ت�س0 و ت�س م5 ازت� ! سـ�ورم : ـ در دEـ� ـ 
 . ام�3 دارم و ام�3م م�ا�� س�ى ت� آ43��2 اس0



 

�0 دروغ م�Mدان  !سـ�ورم : ـ در دEـ� ـ *�ز��ا آ� , <��ن م�ا �� ا ��ن و �
 . ت� م�رد وx�ق وا���Eد م=�

��رت و ��آ'Z . 

��رت Z) !7 , وضB] ,I%�, ). 

 . ا���ن اس�LQ) `a� �� (0رت �� :  ٩ـ >��م�G +3ا

 

�ى آ� �=43 ��اى &ن  ����س� م� 1�د �� 5� . �LQرت اس0, ـ �;��

 

����N<0#, ـ ه�Z ���زى �3ون �LQرت � �� . 

 .��ك آ�CC� ه�

 . :�&ن

 

+�اب سG[ &رامF �;�2 آ� از ���^ ) +3ا(زم��� را آ� ) �ـ� �ـ�د &ور�ـ3)))

او ��د �� ��1 م�rD س�+0 و از &س��ن &�� �� ��1 #�و #�س��د آ� �� &ن >�آ��ن 
1�\��� را از �G� ��1د و د?����Lن را مT*9 آ=3 و :3م����Lن را  F�P& دا�3 و�>

 .((��ار <�دا�3�3ان اس

�F ر �+ 0��F #�س��د و از &س��ن ))<�2�و اوسـ0 &ن آـ� ��ده� را ���3ى >

Tك آ==43 #�و #�س��د��< ��& )). 

 . ـ &ب 1

 

 . م�M &ن آ� �3ا�� �_Y اس0,ه� &�� >�ك اس0 :  ٧ـ ام�م /�دق

 

�ى &ن را >�ك ��� آ=3) ا<� �_Y 1�د(ـ &ب >�ك م� آ=3 و?� ��. 

� &ن را �_Y  : ٧ـ امـ�م EـDـ��� Z�+3او�3 &ب را >�ك و>�ك آ==43 &#��3 و ه



��ده3, ��� آ=3 �Bى &ن را ت�4 �� �� .م�b�& �M ر�A �� م

 . ـ &#��ب 2

 

�ى آ� &#��ب ��&ن ����3 :  ٧ـ ام�م ��:��� . >�ك اس0, ه� 

 

 . >�ك اس0, ـ &��b &#��ب �;�رد 

 

�D اس0 آ� &ن �� ���ز ـ در >�سy �� >�سF از ادرارى آ� >02 ��م �� در م9
�� &ن ���ز �;�ان , �=���b &#��ب &ن را +2[ آ=3  :#�م�د , +�ا�43 م� 1�د 

 . ز��ا >�ك اس0

 

 . ـ +�ك 3

 

� :  ٧ـ ام�م /�دق�� و �H +�ك را �E ن &ب >�ك آ==43 :�ار داد4 , +3اى�bه�
 . اس0

 

� مH9 ـ در��ر4 م�دى آ� >��F را در ��ى �_�� م� <Nارد و سYO �� ه��ن >
�د4 <� ��ه���=3 &ن را4 ر#�� ��31 : #�م�د  ,>�آ� را ?3M م� آ=3 ��< �b��=�

 .ا1*�?� �3ارد

4 Fـ &ت . 

 

TVال 31  ٧ـ از امـ�م آ�Wرا �� �_�س0 : س Z> �b��=�) 43�و ) م3#�ع +2*
��3و سYO �� &ن م�_3 را <b*�رى آ==3 O� 4ان م�د�ان �� &ن , اس�;�م� ت ��&

 س_43 آ�د؟ 

 .&ب و&تF &ن <Z را >�ك آ�د4 ا�3: #�م�د  %�ت 

 . ��آ' �CE!ى



 . :�&ن

 

(( 0�� Hد<� را از ��1 اه�اه3 &?�م� + rc# 3ا+)�Gم��< ( 4����Gد و >�ك و >�آ

 .((ت�ن <�دا�3

+3او�3 ت� را ��<��3 و ! اى م��T : &ن <�4 آ� �M�1�#ن <��=3 ) ��د آ5 (و ))

 .((��ت�ى داد>�ك <�دا��3 و ت� را �� ز��ن ��Lن 

�� ت� �5�3 وس��D &��ن را >�ك آ=� و ��ا��2ن ))M� ى &��ن /3:� اى�L�از دارا�

 .(( آ� د�Eى ت� م��� &رام�L�& Fس0 و +3ا 1=�اى دا��س0, د�E آ5 

��م�Gان  ٧ـ امـ�م EـDـ�< `�&��ن را از >�L�2ى ��ر<�ار : م� #�م��3 , در ت�/
 .و ��1` �� زه3ا��Lى >�ك م=�Hc آ�د

از��S +�ى و +0Da >�آ�� از ه�� >�آ�ن : م� #�م��3 ,  ٩در و/` >��م�Gـ 
 .��د و ��ران #�� و ��آ0 و��د او ��F از ه� آY د��M ر��ان ��د

�4 ات ا:�3اآ5 �ز��ا &ن  %�ت ��اى آ�� آ� +�اه�ن , ـ �ـ� >��م�G >�ك و >�آ
��وى از آ�� ��31 س�مo2 اس0 و ��اى آ�� آ� �;�اه3 �� آ�� م=��< ^

 .��5���L� 31 م� ��31

 .ـ +3او�3 ا���ن را ��اى >�ك آ�دن از �1ك وا�^ #�م�د

 . ـ ه���� تc�اى ا?�L داروى ����رى د?�Lى ��1س0 و >�ك آ==����L��� F�P& 43ن

 

��ب و <=�ه�ن , ـ ��1 آ� از >�ك ��دن <���ى �3ار�3 E ���< د را از�+ Y<
3� .>�ك آ=

�ز��ا  ��دت د?�L را ت��4 و ����ر و ��ار ,3 ـ د?�Lى +�د را از  �3 >�ك آ=
 .م� <�دا�3

 `��ودى +�اهT آ�1�3 ت� زم�5 : م� #�م��3 , ـ در ��م� +�د �� ��zEن �5  =�
 . را از ?�ث و��د ا�p;1 5 وارو�� و >�*� ��ژ<��� >�ك س�زم

ى;���
 . 

ى از ��ا و �56ر 6ن;���
 . 



 . :�&ن

 

از +3ا #�م�ن ���3 واز رس�ل و او?��ى ام� ! اى آ���� آ� ا���ن &ورد4 ا�3))

3� .+�د ا0E�Q آ=

 .((+�د را �� +3ا و رس�ل ار��ع ده�3 آ� ا���L� 5 اس0 و ��[ #���م��

&#��3<�ن , �� +��Q ت=���L +�د : ـ +ـ\ـ�ب �ـ� +ـ3اى س�9Gن ـ  ٧ـ امـ�م EـDـ�
��/�E ن��aE ـ�#ـ��Mد �ـ� آـ�ر1ـ�ن �ـ�3ى و �ـ�اى سـ��#��از :3رت , ن را �

�ا�3 , ت� �*�ه3 و ا0E�Q #�م���Gداران���ى ��� .��>�د�1ه� ت� 

 3��#���0 , ـ &#ـ��ـ3<�ن را �aزى �3ارد و از م���در  �?� آ� �� 0E�Q &��ن �
ز��ا ��#�م��� ��#�م���ن �� او ز��ن ��� ز�3 و #�م���Gى  , &��ن در ام�ن اس0

 .#�م���Gداران �� او س�دى ��� رس��3

����� آ� ��اى ت� >�F م� &ورد �� <=�ه� آ� از ت� م� >�3��1 �� ���8  ـ در
>Y ا<� #�م���S9? , F اى از ?\` او دور �G�د4 اى  , آ� از ت���م� <�دا�3

 را ��ى �� +�اه3 آ�د؟ 

. 

��0 ز��آ�ن اس0, ـ 0E�Q +3ا =I . 

 

 . >=�ه�Mه� اس��ار اس0, ـ 0E�Q +3ا 

 

 . 5 ر��1 اس0م9*����, ـ #�م���Gى از +3ا 

 

 . ��ر �T2 اس0E�Q ,0 +3ا :  ٩ـ >��م�G +3ا

 

�DE ى از +3ا :  ٧ـ ام�م�Gورد<�ر را #�و م� �3��2, #�م���< T2+. 

 0E�Q 3س0 اس0 , ـM=ت ت�E, �:3/ ,0اس �Mا��ت q=> . 

 

�3 ه� درس�� اس0 و م��� ا/8ح ه�<��� ت�Gه�, ـ 0E�Q +3ا Dآ . 

 



��0 , ـ #�م���Gدار ��ش =I ىت��� . 

 

 . #�م���Gدارت���L�& 5س0, ـ س�اوارت��5 م�دم �� ر �0 +3ا 

 

 .آ� �;0 روى م� &ورد, ـ �� 0E�Q اس0 

 .آ� رس��Mرى  �/H م� 1�د, ـ �� 0E�Q اس0 

 . ت� س��دت�=3 1�ى, ـ �� 0E�Q ��1ب 

 

 .:�ار ده�3, #�م���Gى از +3ا را��م� ز���5 +�د :  ٩ـ >��م�G +3ا

�DE 0 +3ا:  ٧ـ امـ�مE�Q �9نGد(ى س�ار داد4 اس0 آ� ) +�: ����=I را
&ن را از &ن , م�دم�ن ز��ك وه�1��ر �� ه=�Mم آ�ت�ه� آ�دن ��ت�ا��ن درم��43 

 .+�د م� آ==3

در 0E�Q +3اى س�9Gن ���وم=3 ��ش و ا<� ��ت�ا�� در , ـ ا<� ���وم=3ى 
 . ��ت�ان ��ش, ��#�م��� از +3ا 

 

او را , #�م���Gى از +3ا ��ر�0 م� رس��3 ـ ت� زم��� آ� ��Y ت� در را4 
 .<�ام� دار

3����2� �� .ـ در �E�Qت +3ا >��3ارى ورز�3 و �� ا�_�م آ�ره�ى +

آـ�ـ� اسـ0 آـ� ��0G �� +�د +��+�ا4 ت� و در , ـ +ـ�ـ�+ـ�ا4 تـ��ـ5 مـ�دم 
 .#�م���Gدارت� ��31,��ا�� >�ورد<�رش 

&ن را <�ام� دا��1 اى و ا<� , ـ ا<ـ� �ـ�ـY +ـ��F را �� 0E�Q +3ا <��ى 
 . +�ارش آ�د4 اى, در ��#�م��� او �� آ�ر<��ى 

 

ـ در ه��  �ل +3اى س�9Gن را ا0E�Q آ5 و دل +�د را ?�S9 اى از ��T و 
 .ت�L م3ار, ام�3او 

ـ �� ��1 ��د �� #�م���Gدارى از آ�� آ� ��� ت�ا��3 در��ر4 او NEر ��دا�� 
 .&ور�3

�د +3اس0 �� �� 0E�Q از او �� &�:  ٩ـ >��م�G +3ا� �b ,3� .���ان رس



�� م3�9 و &ل مD/ 3�9�ات #�س0 و م� !��ر +3ا��: ـ در د�E ـ  ٧ـ ام�م س_�د
را از آ���� :�ار د4 آ� �ـ� تـ�#ـ�ـo +ـ�د راQ 4ـ�0E ورس�3ن �� م=�زل و 

>Y �� +3م0 �� ت�  ��ت ��#�=3 , م�cم�ت ��*�ن را ��ا��2ن ه��ار آ�دى 
 .3�3 و <�ام� <�2=3 و &راس�� <�د�3�3وم�cب 1

از +T2 و ��+2=�دى م;D�ق , ه� آ� &#��3<�ر را#�م�ن ��د :  ٧ـ ام�م ه�دى
 .>�وا�� �� دل را4 �3ه3 

 

�DE 3 , دوس0 م3�9 آ�� اس0 آ� از +3ا #�م�ن ��د :  ٧ـ ام�م=�ه�
 ��از +���2و�3 او �31�G و د5�1 م3�9 آ�� اس0 آ� +3ا را ��#�م��� آ=3 ا<�

 .+���2ن ��د�[ او ��31

���Mن ������ م� آ�د�3 و م� , ـ ا<ـ� &�ـ�b را ر#��Mن ��1 د�43 ا�3 م� د�3�3 �
 .!ه�اس�3�3 و#�م�ن +3ا را �� <�ش دل م� 1=�3�3 و #�م�ن م� ��د�3

در ه�� آ�ره��0 : مـ� #�م��3 , ـ در �ـ�مـ� +ـ�د �ـ�  ـ�رث هـ�ـ3ا�ـ� 
� د��Mى ��ت�ى , � #�م���Gى از +3ا ز��ا آ, #�م���Gدار +3ا ��ش ���� ه� 

 .دارد

 . ه چ� ��ا 
��ن داد� ��)!��

�ى ���0 ! اى م�دم : #�م�د ,در  _~ ا?�داع  ٩ـ >��م�G +3ا���� +3ا س�<=3 
02 ��د�[ و از &تF دوزخ L� �� ا�5 آ� ��1 , دورت�ن <�دا�3  آ� ��1 را �Mم

 . را �� &ن دس��ر دادم

 

�DE د در  ٧ـ ام�م�م� #�م��3 , س��رش �� #�ز�3 + : �+3اى س�9Gن ت� را �
�*�س0 #�م�ن �3اد4 و �� از &��b ز01 اس0 � �b�& �� ,0ز �3ا��1 اس�� . 


���' از ��او
��ن �دن ازش��bن�� . 

�DE اه�ن  ٧ـ ام�م��> `� , >�ورد<�ر�1ن &��ن را +�ا�3: م� #�م��3 , در ت�/

دE�تF را >��N#�=3 و �� , و 1�\�ن #�ا+�ا��13ن ام� ���NO#�=3 وروى <�دا�3�3 
 .!او روى &ورد�3



�3 و >02 آ�د�3 و 1�\�ن �#��NO� ��1 ا�3 ام��ـ >ـ�ورد<ـ�رتـ�ن 1ـ�ـ� را #ـ�ا+
�3 و �� او روى &ورد���1,3 را #�ا +�ا�3 �#��N< را Fت�Eد. 

��م�Gان و ��*G;��ن +�ا�3 ام� ��1 ��#�م��� آ�< �� �Mد�3 و >����0 و ه����
روى <�دا�3�3 ود��� 1ـ�ـ� را �ـ� �ـ��ـMـ�4 �ـ�3ـ;ـ�ـ� و مH9 #=� و ����� و 
�2 <�#��3 و �ا��اع �8 و ر�q و <�#��رى +�ا�3 و ��1 #�م�ن ��د�3 و >

3��#��1. 


��ن �دن از ����; و اول��ى ا�. 

 . :�&ن

 

و او?��ى ام� از +3ا #�م�ن ���3 ورس�ل ! اى آـ�ـ��ـ� آـ� ا���ن &ورد4 ا�3))

�ى ا+�8ف ورز�3�3 ��ا<� �� +3ا و روز , +�د را ا0E�Q آ=�3 و �=���b در 
ا+�8ف +�د را �� +3ا و رس�ل ار��ع ده�3 آ� ا���L� 5 ,وا>��5 ا���ن دار�3 

�*�� اس0� Fو #���م )). 

��م�Gش را در س��� م�L و م+ 0G9��F :  ٧ـ امـ�م /ـ�دق< Hو��E 3اى+
�T ه���: ((�د >�ورا�3 و سYO #�مSE ���+ داراى �ه���� ت )). 

���3 و از &��b ��زت�ن دا��1 : ((#�م�د M� 4اى ��1 &ورد�� �Gم��ه��� را >
3� .((اس0 ��ز ا���

ـ +ـ3او�ـ3 >ـ��م�G +�د را ت���0 آ�د و ��ن �� &ن �� آ� +3ا م� +�اس0 
 3� .(( ن�� ��*� #�م�ن د4 و از ��دا��ن روى <�دا:((�� او #�م�د , رس

��� ه��� :((و #ـ�مـ�د SE ى�داراى + �وى را )) ه���� ت ���ن �5�3 <��و 
ه��� را >��م�G ��اى ��1 : ((د�5 +�د را �ـ� او وا<Nا01 و #�م�د , س��د 

���3 و از ه��� ��زت�ن دا��1 اس0M� 43 , &ورد� .((��ز ا���

�DE 3 :  ٧ـ ام�م�, 02L� 4 م� ��م �� +�اس0 +3ا ��1 را �� را, ا<� اT�E�Q آ=
 .ه��=3 راه� >�ر�q و >� م�ارت ��31

م��Hg د1�ارى را آ� : م� ����3 , ـ در #ـ�مـ�ن و�Pـ0 م�a �� م�?[ ا��1 
�� +3ا و , از >������L�& Y &�� و ام�رى را آ� در &��LG1 �L و ت�د�3 دارى 

 +3اى ت��?� �� آ���� آ� دوس0 دا��1 ار�1د�1ن, �� , رس�ل او ار��ع د4 



از +3ا #�م�ن ���3 و !اى آ���� آ� ا���ن &ورد4 ا�3: ((#�م�د4 اس0 , آ=3 
�ى ا+�8ف ��رسـ�ل و او?ـ�اPمـ� +�د را ا0E�Q آ=�3 و�=���b در��ر4 

 .((&ن را �� +3ا و رس�ل ار��ع ده�3, آ�د�3 

هـ�ـ�ن Eـ�ـH آـ�دن �ـ� مـ9ـ*ـ��ت آ��ب اوس0 و ار��ع دادن �� رس�ل ه��ن 
آ� م��� ات�9د و ه��M��G اس0 و از >�اآ=3<� و , � س=0 اوسH�E 0 آ�دن �

��ى م� آ=3>�D� 3ا���. 

در ��م� اى �� م�دم م�a , ـ >ـY از سـOـ�دن و�Pـ0 مـaـ� �ـ� مـ�?ـ[ ا��1 
مـ5 �=43 اى از �=3<�ن +3ا را س�ى ��1 #�س��دم آ� ��  , ام� ��3: م� #�م��3 

د >ـY از او  ـ�ف 1=�ى دا��1 ��1�3 روز<�ر ت�س +�اب �� د�43 اش ��� رو
ز��ا آ� او �*� ,ا0E�Q آ=�3 , ت� ���� آ� ��  o س�ز<�ر اس0 , و #�م��F را 

 . از 2�1��ه�ى +3اس0

��=Y�Z *ی,�. 

�DE ٧ـ ام�م  : �L�E�Q 5س0, ��ت���LتN? ت�ك . 

 

 �L�E�Q 5س0, ـ ��ت���LتN? آ=�ر4 <�#�5 از . 

 

 . ن از L1�ت�Lس0دورى آ�د, ـ ��ت��5 >�رس��� 

ى;���
 �=Bاد ش�ی
 . ا

�DE 0 آ5 :  ٧ـ ام�مE�Qش م43 , از +�دم=3 ا�د ��ى و ��  �ف ��دان <�ت� س
 . ت� س�?T م���, 

 

, ـ از ��ادرت ا0E�Q آ5 <��� او از ت� ��#�م��� آ=3 و �� وى >���3 س�ز 
�� او از ت� ��Gد�>. 

 . ت� رس��Mر 1�ى, ـ از TDE #�م�ن �� و �HL را ��#�م��� آ5 

 

س�اوارت��5 آ�� اس0 آ� از , ـ آ�� آ� ت� را �� ا/8ح ���0 #�م�ن ده3 



 . او ا0E�Q آ=�

 

آ�� اس0 آ� ت� را �� , ـ سـ�اوارت��5 #�د ��اى &ن آ� اF�E�Q آ=� 
�<�رى #�م�ن ده3 واز ه�ا و ه�س ��زت دارد� .>�ه

آ� ت� را از او آ�� اس0 , ـ سـ�اوارت��5 #�د ��اى &ن آ� اF�E�Q آ=� 
�ى ���0 و��� ت�ا�� #�م��F را رد آ=���> . 

 

� , ه� آ� دوس�� وا��2�3 اش را در ا+���ر ت� <Nا01 :  ٧ـ ام�م ه�دى�ت� �
 .ا0�E�Q را در ا+���ر او <Nار

�DـE دارد :  ٧ـ امـ�م T�Dس �GD: �1 ��  �ل آ�� آ��آ=3 : + Fاز آ�� آ� ه3ا��
دورى م� <��=3 و �� , را �� ت�Gه� آ3��2  >��وى م� آ=3 واز &ن آY آ� او

�=��� آ�� آ� �� او ��=��� م� �;32 و ��ا0E�Q از راه=���� آ� �� او #�م�ن �
 .�� را4 س8م0 م� رس3, م� ده3 

�C=B�� �Y�Zا �=Bآ� ش�ی '��Bآ. 

 . :�&ن

 

م� از م��Lان و ��ر<����ن ا0E�Q آ�د�T و &��L م� ! >�ورد<�را: و م� <��=3 ))

 .<��ا4 آ�د�3را 

�DـE 3! ه�ن :  ٧ـ امـ�م�����3از #�م���Gى م��Lان و ��ر<����ن , ��Oه�! ��Oه
ه����ن آ� ��  �^ و ��^ +�د م� ��ز�3 و �5�3 سG^ +�د را��ت� از د��Mان 
�ر<� آ� &ب ت��4 &��ن را �� &ب زPل � �E3م� >=3ار�3 از ا�5 �� ��� ه�ى م

�3 و ���2DQن را ��  o +�د ��1�3�3 و ����ر��2ن را �� س8�;�م�� +�د در&م
�3, +�د را4 داد�3 و�=��د <=�ه��=3 =*� 0E�Qا. 

 3L� دن�> o?�+ ق و ��#�م��� از�D;ى از م�Gد�5 �3ارد, ـ آ�� آ� �� #�م��. 

ه�آY �� ا�_�م آ�رى آ� +3اى را ��+2=�د م� آ=3 #�م���وا�� :  ٩ـ >��م�G +3ا
�, را +2=�د س�زد E رج 431 اس0از د�5 +3اى�+ Hو� . 

 



 c�ق را ض��K <�دا�3 و ه�آ� , هـ�آ� از س��� #�م�ن ��د :  ٧ـ امـ�م EـDـ�
�5 <�ش س�Oرد � .دوس0 را از دس0 �3ه3, �� س;5 س;5 

ى ;���
)��G=� ). 

�DE :  ٧ـ ام�م �0 او از تE�Q3ا آ=3 ا��� ا�3از4 ���زى , آ�� آ� �� ت� ���ز >
 .اس0 آ� �� ت� دارد

 .ت� ز��دس0 ت� #�م��0 ��د, #�ادس0 +�د #�م�ن �� ـ از 

 .<=�ه�ن #�و�� <��د, ـ ه�<��L�E�Q 4 آT 1�د 

���F از 0E�Q +3ا �� س��4 , ـ ه�آ� د?F در ��ا�� +3ا ت�اضK دا��1 ��31 
3�& ���. 

�\E. 

bY. 

�DE ش :  ٧ـ ام�م�ى +�ن اس0, ��ا#� . 

 

 . E0\� زدن از ا+8ق >��م�Gان اس:  ٧ـ ام�م رض�

 

 . �� آ�ر��دن ��ى +�ش اس0, : ـ �*� از ا+8ق >��م�Gان 

 

 . E\� زدن از س=��Lى >��م�Gان اس0:  ٧ـ ام�م /�دق

 

���2 ازNIا +�ج م� آ�د ٩ـ رس�ل +3ا� �\E اى��. 

 .��ى +�ش :D^ را تc��0 م� آ=3:  ٩ـ >��م�G +3ا

 ^D: ش�ى +�ـ �) �� .� ا#�ا�3راتc��0 م� آ=3 و �� ���وى �=�� م) �� رو 

TVش اس���د4 آ=3 :  ٧ـ ام�م آ��ى +�ا<� , �����1 اس0 آ� م�د ه� روز از �
�[ روز در م��ن E\� ز�3 و �=���b ا�5 هT م3cورش �G�د ,ه� روز ���ا��0 

 .���� ه� را ت�ك �*=3

: �ـ� +ـ�د Eـ\ـ� مـ� زد و مـ� #�م�د , هـ�<ـ�4 روز4 دا1ـ0  ٧ـ امـ�م /ـ�دق



 . داراس0 ��ى +�ش ت��9 روز4

 

FDcE را از دس0 , ـ آ�� آ� روز4 دارد ا<� در اول روز �� +�د E\� ز�3 
 .��� ده3

 .ت� FDcE ^1 �� او +�اه3 ��د,ـ ه�آ� در &�Iز روز �� +�د E\� ز�3 

م� +�اهT اس���د4 از E\� و : �Eض آ�د ٩ـ ��zEن �5 م�S�ن �� رس�ل +3ا
� د��M را�� 3=� . آ=�ر �NMارم] آ� ��م ��د [ 

 

در روزه�ى ���� از ��ى +�ش ) دس0 آT (, �=���ا�5 , مWم5 را م� ���=3 
 . اس���د4 آ5

 

 .&ن را رد ��� آ�د,داد4 م� 31 ٩ه�<�E 4\�ى �� رس�ل +3ا: ـ ا�Y �5 م�?[ 

�DE ٧ـ ام�م  :�Gم��رد ) آ� �� ا��2ن ت��رف م� E)31\� و 1���=� را  ٩>
 .��� آ�د

 .روI=� م�\� ت��رف 31 ٧���5 ام��ا?�Wم=:  ٧ـ ام�م /�دق

T� . ��ى +�ش را رد ��� آ=

 

+�د را +�G1� آ=3 در روز :��م0 , ه�آ� ��اى +3اى ت��?� :  ٩ـ >��م�G +3ا
� ��ى اس0 و ه�آ� ��اى �� +3ا +�G1� آ=3 �در , ���F +���1 از م2[ ت

 . روز :��م� 0��F <=3ت� از م�دار اس0

 ز��نbY . 

�ن ر�FM &1*�ر و ����L=< Fن اس0 و E\� م�دان E\� ز�:  ٩ـ >ـ�ـ�مـ�G +3ا
�3اس0<�� FM1*�ر و ر�& F��� . 

 

�NMرد ت� ���F �� ) م�د(ـ ه� ز�� آ� �� +�د E\� ز�3 و ازآ=�ر 43E اى 
 .ز��آ�ر اس0 , م�2م &��L رس3 

 



 .��ى +�ش �� آ�ر ��Gد, ـ ه�<�4 از ��1 ز��ن آ�� در ���ز �ض� 31 

 . #�ل �3 زدن


�ل �� زدن . 

 . :�&ن

 

�3س=��Mرت�ن م� آ=�T و , م� ��1 را �� #�ل �3 <�#�� ا�T : <ـ�ـ�ـ=ـ3 ))=*� Y� �>ا

 .((از م� NEا�� درد��ك �� ��1 م� رس3

 . �1ك اس0, #�ل �3 زدن :  ٩ـ >��م�G +3ا

 

 . �1ك ورز�43 اس0, ـ ه� آ� #�ل �3 زدن او را از آ�رش ��ز دارد 

 

�� &��b �� , آ=3و �� ا�x #�ل �3ى ��<�دد ـ ه�آ� ��اى س�� +��� اش را ت�ك 
 . م3�9 ��زل 431 آ�� ورز�43 اس0

 

�� #�ل �3 د��Mان (ـ از م� ���0 آ�� آ� #�ل �3 ز�3 ����ا�F #�ل �3 زد4 1�د 
�M2��� 1�د , )��0G �� +�د ا�c�Eد دا1ـ�ـ� �ـ�31< Fآ=3 ����ا� ���M2�< ,
 .(<� م�ا��� آ=��3 >�M2� و ��دو(��دو آ=3 �� ��ا�F ��دو 1�د 

 0G� اس0) �0 (ـ #�ل زدن از روى >��3ن >��3<�ن و#�ل �3 زدن و رم�?� از . 

 

 . #�ل +�ب اس0, ـ راس0 ت��5 #�ل 

 

 . #�ل +�ش اس0, ـ �5���L #�ل زدن 

 

ه�<�4 , ) و �� &ن #�ل ا�E=� م*5 (آ�رت را ا�_�م �43 , ـ ه�<�4 #�ل �3ى زدى 
Y  ��دت در ت� �� و��د &م3 &ن را د��Gل <��ن ��دى داورى م*5 و ه�<�4  

5*� . 

 



ـ #ـ�ل +ـ�ب زدن را دوسـ0 دا1ـ0 و#ـ�ل �ـ3 زدن را +�ش �3ا01 و م� 
� �ـ�+ـ�1ـ��=3ى د�3 آ� �� ��Sش �M13�ن م� &�3 �� Yد آ� ه�آ�3 , #�م��M�

+��� را آ�� �� ت� ��� ده3 و ��L�3 را آ�� �� ت� د#K ��� آ=3 و ! +3ا��: 
 FG=� Z� .و ���و�� ���0 م�M �� آ�[ ت�ه

�� #�ل �3 �� +�دت ����M دارد :  ٧ـ امـ�م /ـ�دقxى : ت���M� ا<� &ن را &س�ن
��ى س;0 م� 1�د , &س�ن م� 1�د M� 0;ى , ا<� س���و ا<� &ن را �� 

�ى �;�اه3 ��د����ى M�. 

 . ت�آH اس0,آ��ر4 #�ل �3 :  ٩ـ >��م�G +3ا

 

 . �� #�ل �3 و �� 1�م�, راس0 اس0 ) ��ن ����رى دام� �� ا�(ـ �� س�ا�0 

 . ش!�'

�ى 1�م� و��د دا��1 ��31 :  ٩ـ >��م�G +3ا�� . در ز��ن اس0, ا<� در 

 

�1�م اس0 ؟ : سWال 31  ٩ـ از >��م�G +3ا�� �� 

 . �3+���: #�م�د 

 

 . ـ ��م� �� م��=0 اس0 و ت=3+��� 1�م

� . �C�Z و �%�

0=�Q . 

 

 . :�&ن

 

سYO م3ت� م�cر آ�د و ا�H  ��� , ��1 را از <�D &#��3 اوس0 آ�� آ� ))

�د اوس0� . 

 

�DE ر ام�م�ن در  %��, س;5 از ت��وت م��ن &دم��ن �� م��ن &م3  ٧ـ 



�=0 مـ�دم :  %�ت #�م�د Q3اGن &��ن ت��وت ا�_�د آ�د4 اس0 , م���� ا�5 , م
�ـ5 و +�ك م�=� آ� &��L از ت*� �� :\�� اى ��د�3 آ� از زم�5 1ـ�ر و 1ـ�ـ�

&دم��ن ��  �^ ��د�[ ��دن , �=��� ا�5 , در01 و ��م ت�آ�^ 431 اس0 
�د�*=3 و �� ا�3از4 �3ا�� +�آ�2ن از �*�M�3م���وت=3� Tه �� �M�3*� �� آ�2ن�+. 

ز1ـ�ـ�و و آـ�تـ�4 :ـ�مـ0 ژرف ا�ـ�3ـF و ا#ـ�اد +ـ�ش �ـLـ�دى آـ� <�4 �� 
����2ن ر#ـ�ـ�ر��+���1=3ى از &�GQ ن س� م� ز�3 آ���� آ� +�دى +8ف�

� >���2ن اس0 و س;=�ران :��3ل� . س�<�دان دار�3 و ا#*�ر�1ن �

 

��وزى< . 

 . آ�����' و ��وزى

 . در <�وارادKQ�: 4 و دور ا��2�3 اس0, >��وزى :  ٩ـ >��م�G +3ا

 

�DE وزى در <�و دور ا��2�3 اس0 و دور ا��2�3 در �� آ�ر :  ٧ـ ام�م��<
 . ا�3ا+�5 راى

 

 . ـ ر��2 دPورى ت�ا��=3ى اس0 و م��4 اش >��وزى

 

��وز م� 1�د,ه� آ� ��د��ر ��31 :  ٧ـ ام�م /�دق<. 

�DE ٧ـ ام�م  : �G/ ,0اس ��V از دو �*� . 

 

�� د5�1 +�د �� ا ��ن و : م� #�م��3 ,  ٧ـ در سـ��رش �� #�ز�3 +�د  �5
 . آ� ا�5 1���5 ت��5 >��وزى اسF2;� , 0 ��ت�ى ��ى

 

 . �*� از دو >��وزى اس0, �ت�ى ���5 �� ا ��ن و �;F2 �� د5�1 ـ �

 

 .�� &ن دس0 ���3, ـ آ�� آ� ����ى +��� ��31 

 .دس0 ���3



 3�& 4��� F��+ T2+ �� زم�م , ـ هـ� آ� T2+ د و ه� آ��وز 1��1�\�ن > ��
1�\�ن �� او >��وز 1�د, ا+���رش را �� دس0 <��د . 

S�=د�1=0 م �� �D��cا���� ��#�5 �� او و دس0 دادن #�/0 ��ش ـ ��اى م�ت � ,
 . در ا�5 /�رت >��وز م� 1�ى

 

ز��ا آ� از >��وزى زم��� �� +�د در ام�ن , ـ از >��وزى س�م�0 م2� 
����� . 

وزى �BA!ب �%' ش!د�� �L�6. 

آ�� آ� , >ـ�ـ�وز ���0 آ�� آ� <=�4 �� او >��وز 431 ��31 :  ٧ـ امـ�م EـDـ�
� Hس�ت o��Q رد4 اس0از�4 <�دد 1*�0 +��� . � �3ى 

 

#�م�د , �� دو ��� آ� در  %�ر ا��2ن �w9 و �3ل م� آ�د�3  ٧ـ امـ�م /�دق
��وز 31 : < Tس� o��Q از Y3 آ� ه� آ� . �� +��� دس0 ���#0, �3ا�

وزى �د��ن �Nر�!ارو 
و��ی��� '�Jوی . 

ا ـ�ـ�ن اسـ0 و >ـ�ـ�وزى مـ�دمـ�ن �ـ�ر<ـ�ار <ـ1Nـ0 و :  ٧ـ امـ�م EـDـ�
 . >ـ��وزى م�دم�ن #�وم��� زور<��� و <�د�*�2

 

ـ >��وزى ا���ن ��ر<�ار �_�ت �;F اس0 و >��وزى ا���ن #�وم��� ����د 
 . آ==43

*��� . 

��C��� دن .آ!,�� آ

��ى م� آ=3 و روزى را :  ٩ـ >��م�G +3ا>�D� رگ�آ�ت�4 آ�دن ��+=�L ازدرد �
 .ز��د م� <�دا�3

1�\��=3 و م=�L=+�� , �2 را �� ا�5 د?�H ���3 <�#0 :  ٧ـ ام�م ��:� ��P آ�
 . #�ام��1



 

>=�Lن ت��5 و��>�3ات��5 راه� آ� از &ن 1�\�ن �� &دم� م�rD :  ٧ـ ام�م /�دق
 . ��P آ�دن او در ز�� ��+=�Lس0, م� 1�د 

 

 Yل +3ا: ـ ا��0 (��اى  ٩رس#�S�( HL��5 آ�د آ� م�د ه� ��5 و:0 ت�=�م� 
, م�ى ز�� �FDB را ه� و:D� 0=3 31 ����د , ى زه�رش را �ـ��3 روز م�

��دM� را F��L=+�� ���� د و ه��3 1=D� Fارد �1ر�NM�. 

��C��� *=داش �C�� �� 0!ی3 ز��ن,. 

���3 و �� ز��ن #�م�د: �� م�ده� #�م�د  ٩ـ >��م�G +3اM� ن را����L=+�� : 

 . ��1 ز��Gت� اس0ز��ا ا�5 ��اى , �NM�3=Dار�����L=+�� ( 3ن را)

�� از 4امC��� دن .! آ!,�� آ

���E �� Hو��E د آ�  ٧ـ از ا�ـ3رزهـ�ى +ـ3اى�ا�5 � : ���E اى ! ��
 �M� H�gان �=� اس�ا�M3 و : س�����+=����Lن را از در&م3  �ام آ�ت�4 آ=

 3�ز��ا آ� , <�����L1ن را از 1=�3ن د1=�م آ� س�ز�3 و �� د?����Lن �� م5 رو آ=
L� . �4 ه�ى ��1 را ��� +�اهTم5 

ى<%=� . 

١(�ه�N از �=%>ى ). 

 . :�&ن

 

 .((و +3او�3 <�و4 س���Mان را ه3ا�0 ��� آ=3))

م�د &��L ) +3او�3(, و امـ� آـ�ـ��� آ� ا���ن &ورد�3 و آ�ره�ى �����1 آ�د�3 ))

 .((را آ�مH م� ده3 و +3ا س���Mان را دوس0 �3ارد

 .((رس��Mر ��� 1��3, س���Mان ))

 .ا�5 اسF=��#& 0 +3ا))



 .((ه��=3

تـ� &�ـ�b آ� 1�\�ن ا?�c م� آ=3 ��اى آ���� آ� در د?�2��Lن ����رى اس0 و ))

 .��اى س;0 دPن م��� &زم��F :�ار ده3

�4 اى دور و دراز�3� .((ه���� س���Mان در س�

) از ��رش ! (&ب +�د را #�و �� و اى &س��ن ! اى زم�5 : و <��� 31 ))

ى آ5 و &ب آ�س�� 31 و #�م�ن ا��ا <02 وآ��2 �� ��دى �0�2 و +�ددار
 .(( <�و4 س���Mان, ه8ك ��د : <��� 31 

�DE اس0:  ٧ـ ام�م Hى >�0 ت��5 رذا��Mس�� . 

 

 . ـ س���Mى در د��� م��� ����دى اس0 و در &+�ت م��� ه8آ0

 

�ا�3 B? ى :3م را م��Mرا �, ـ س�� �L�Dم� آ=3 و م ^Dرا س �L���� دى م����� �
 .آ3��2

��م3ه��� مDL[ دارد, ـ س���Mى <. 

 .ـ �� >�4�M2 +3ا س��43�3 وارد 1��3و س���M وارد �2��3

 .+3او���3 ��ى �=Ta+ F��>3 و م�E3 او ��31, ـ ه� آ� �� �=3<�ن +3ا س�T آ=3

 . ـ �� �3 ت��1 اى اس0 ��اى &+�ت س�T و ت_�وز �� �=3<�ن

 

 3�0G:�E ��<�ار س���Mى در د��� و &+�ت و از #���م در��ر4 , ـ از +3ا ���س
 . �3 آ�G و �;�ت

 

�ارى م� ���3 ��� : م� #�م��3 , ـ در +ـ\ـGـ� اى آـ� ضـ�5 &ن از ��3اد<�ى �
+3ا س�<=3 ا<� 1ـ^ را روى ا1ـ�ـ� +�ر ��3ار م��T و م�ا ���� در آ=3 و 

 3=��2*� ��ام=� &?�د4 �� س�T +���1 دارم از ا�5 آ� در روز:ـ��م0 �� د, ز�_
�ى از  \�م د��� �� +3او رس�ل او ���� �*� از �=3<�ن +3ا �� aI^ آ����5 

 . وارد 1�م

 

 �� آ�� س�T آ=T ؟ , م� رود و روز<�ران درازى در ز�� +�ك م� م��3 



. 

 �G\+ 5�� در ه���T را �� ه� &��b : م� #�م��3 , ـ �ـD:<=3 ا<� ه�0 ا�3ا س+ ��
�5�3 �1ط آ� ��<�#�5 >�س0 ��ى از , سـ0 �ـ� مـ5 ده=3 در ز�� ا#8ك &ن ا

T=اى ��#�م��� +3ا آ ���5 �;�اهT آ�د , ده�ن م�ر=� � .ه�<

�ى آ� م�ر�� �� ده�ن و >�ه�ى  ٩رس�ل +3ا:  ٧ـ امـ�م /�دق��از +�ردن 
 .��L #�م�د,+�د  �H م� آ=3 

&��L م�گ  م��ن �02L و �=43 ه�0 <�د�� اس0 آ� &س�����5:  ٩ـ >��م�G +3ا
31��. 

��0 ؟ ! اى رس�ل +3ا: �Eض آ�دم : مـ� <��3 � �L�& 5س;0 ت�� Y< 

�و�H &ن <�4 آ� س��3�3<�ن <���Gن : #�م�د E 4 +3اى�M2�ا����دن در>
3���M� ان را�Mس��. 

�DE آ_�اه� اس0:  ٧ـ ام�م Tس� . 

 

 Tآ==43 اس0, ـ س� �م9 . 

 

 . س��*�رت��5 ��1س0, ـ ز���*�رت��5 ��1 

 .(٢(ه�N از �=%>ى �

�DE ى :  ٧ـ ام�م�Mر از س���Lآ�د , ز� Tار , آ� ه� آ�� س��روز<�رش ��<
31. 

ز��ا س�T از آ�� آ� �� او س�T آ=� زا�H م� 1�د و , ـ ز��Lر از س���Mى 
) F?:� م� م��3) وزر و و�����ت ��. 

 ���ر<���5 <=�4 اس0, ـ از س���Mى ��Oه� Tآ� س� . 

 

O� 3اد<�ى�� ـ از �� .آ� ��3اد<� ��ى �02L را اس���2م ��� آ=3, �ه

��3 :  ٩ـ >��م�G +3ا� .آ� د?�Lى ��1 را و��ان م� آ=3, از س�T آ�دن ��Oه

ـ روز :��م0 �=43 +��91ل از  �=�ت و آ�ره�ى ��[ +�د وارد م�29 م� 
 .1�د



 . ا�5 م�د �� مTDV 5 آ�د4 اس0, >�ورد<�را : م� &�3 و م� <��3 

 

 .د داد+�اN> 4ا��1 م� 1�د �=�ت &ن م�

 .اس0 م� &�=3 ت� ���� آ�  �� �[  �=� و آ�ر ��[ ��اى او ��:� ��� م��3

���3 و  o +�د را از او �;�اه3 از <=�ه�ن &ن م�د ��دا��1 و �� <=�ه�ن او �
 .ا#�ود4 م� 1�د

 .ت� &ن آ� �� &تF در&�3, س�ن ه�b=�ن داد م�دم از او <�#�� م� 1�د 

 I=� , ا��از ا�����%�ن� . 

 . :�&ن

 

>ـ�F از ��1 ����ر ���LD را آ� س�T آ�د�3 و>��م�Gا��2ن ��  _��L س���2ن ))

Tد�3 ه8ك آ�د4 ا��G� د�3 و ا���ن &ورد���م43 �& . 

 

T� .(( م� ده

ا�=[ +��� ه���2ن +�?� م��43 �� سG^ س���L آ� م� آ�د4 ا�3 و در ا�5 ��اى ))

 .(( آ���� آ� دا�� ���GE 3=1ت� اس0

�DE اس0:  ٧ـ ام�م �Mاز دو و��ا� �*� Tس� . 

 

ه�Z , ـ �ـ�اى زوال &مـ3ن �ـ�ـ�ـ0 +ـ3ا و 1ـ�ـ�ب �ـ;2�3ن در +T2 و ا���cم او 
 0��� آ�ر<�ت� ازس���Mى ���ز��ا +3او�3 د�Eى س��3�3<�ن را م� 1=�د و , 
 .ه��ار4 در آ��5 س���Mان اس0 

 

 .��Eش 1*��� 1�د, ـ ه� آ� س�T آ=3

 .��Eش 1*��� 1�د, ه� آ� TDV آ=3ـ 

 Tار �� م�آ^ س��د, ـ س�43 1����� آ2� ��. 

 .م�آFG او را �� س� در &ورد, ـ آ�� آ� �� م�آ^ TDV س�ار 1�د 



 Tس� �x5 م� رود, ـ �� ا� .�����L از �

 .ام� �� س��� آ� �� او 431 +�ا�F ��� ��د, ـ م�د �� م�گ #�ز�3 م� +�ا�3 

��LG و ـ ه���� س���Mى و دE 4 م� س�زد و�Gى &دم� را ت��روMI��� د�5 و د�
�G_���ن &1*�ر م� ����3E �S� رادر F��L� .آ�س�

 .س��F او را �� ه8آ0 آ3��2, ـ ه� آ� س�T آ=3 

 .+3او�3 ����دى او را ��1ب �;32, ـ ه� آ� س�T آ=3 

 ��ز��ا زور<��� ��wE در �� درى م�دم , ـ از زور<��� و ��3اد<�ى ��Oه
 .� 1�د و��3اد<�ى آ�ر را �� 2�1�� م� آ3��2م

 . ^�I و ^�%=��ى �����

��3 آ� &ن :  ٩ـ >��م�G +3ا� . �L��DVى روز :��م0 اس0, از TDV آ�دن ��Oه

 

 TDV ر از�Lد +3او�3 , ـ ز��� TDV م0 اس0, ز��ا�� . ه��ن ��DVت روز :

 

 . ه��ن ��DVت در &+�ت اسTDV ,0 در د��� :  ٧ـ ام�م ��:�

 

در >�سy م�دى آ� دوس0 دا01 روز :��م0 در رو1=���  ٩ـ >ـ�ـ�م�G +3ا
ت� روز :��م0 در رو1=��� , �� ه�Z آTDV Y �*5 : #�م�د ,م29�ر 1�د 
 . م29�ر 1�ى

ه�N از �=%>ى در �)�� . 

 . :�&ن

 

آ� &ن را ��اى م�دم , آـ���� آ� آ�� ورز�3�3 و از را4 +3ا وم�_3ا?�9ام ))

�T و ���و�� در &ن �*��ن اس0  :�ار داد4 ا�T وcز م� دار�3, م��. 

T���2� .(( آ_�وى �V?���� آ=3 او را NEا�� درد��ك 

,  �� ��س�ا <��5 �� +3م�*�ر , هـ� <ـ��ـ� س��� درم*� :  ٩ـ >ـ�ـ�مـGـ� +ـ3ا
 . آ_�وى اس0 و روز4 +�ار در م*� ه�b�ن روز4 دار در��ه�ى د��M اس0



 

و ه� آ� در &ن :3a آ_�وى ((� سWال از&�� در >�سy � ٧ـ امـ�م /ـ�دق
آ�[ زدن +3م�*�ر , ه� <ـ��� س��� آ_�وى اس0 : #�م�د , )) �V?���� آ=3

 . �3ون &ن آ� <=�ه� م�ت*^ 431 ��31 از ���D ه��5 آ_�وى اس0

I=� ای%�ن و . 

 . :�&ن

 

(( 3=�;���م� Tن در ه���, آـ�ـ��ـ� آـ� ا�ـ�ـ�ن &ورد�ـ3 و ا�ـ�ـ��ـ2ـ�ن را �� س��

 .((ام��=3 و ه����ن ره��#�� ا�3

آ���� آ� ا���ن &ورد�3 و ا�����2ن را ��س�T ((در�ـ�ر4 &�ـ�  ٧ـ امـ�م /ـ�دق
3=�;� . ��=� ��1[: #�م�د , )) ���م

 

 ��& 5�� در��ر4 ه���� , >=�4 �� +3ا : #�م�د , ـ �aاى ا��� , �از ا�5 آ� �
;� .�=3آ���� ���1 آ� ا�����2ن را �� س�T در &م

I=� ا�!اع . 

�*� د��ا�� اس0 آ� : د��ا��Lى ا��Eل ��د +3ا س� <��� اس0  : ٩ـ >��م�G +3ا

د��Mى د��ا�� اس0 آ� +3او�3 از , +3او�0G�� 3 �� &ن سـ;ـ�ـMـ�ـ�ى ��� آ=3 
�ى را #�و ��� <Nارد وس�م� د��ا�� اس0 آ� +3او�3 &ن را ��� ��&ن 

3��2;�. 

ه� آ� �� +3ا �1ك ورزد ه���� : ((د4 اس0 +3اى ت��?� #�م�, 1ـ�ك اسـ0 
 .((+3او�02L� 3 را ��او  �ام آ=3

�� �;�ا�3ن , م��=�M� 3#�5 روز4 اى , آ� �� را�\� او و +3ا م���ط م� 1�د 
 . ���زى

 

 �Dّ?01 م� آ=3, �1اN> را م� �;32 و �L=ا�. 

  . س�T �=3<�ن �� �*�M�3 اس0 آ� ���3 ت�cص <�#0 و �N> ��� ,Yارد 



^�%' آ� ��ا �' , ^�%' آ� ��ا ه�N �%' ���0 : ^ـ�ـI �ـ� �ـ!�ـ� ا�� ـ 
 .���0 و ^�%' آ� ��ز�!ا�� �!اه� ش�

'�Y ـ�م�ا�� :  ٧ـ ا ��!� �� � I�^ %' : ��ا��� آ�� ���0�� N�^�%' آ� ه
^�%' آ� ��ز�!ا�� �' ش!د و ^�%' آ� ��0!د� �' ش!د و ��ز�!ا�� ,ش!د 

دد� '%�. 

شك ورزی�ن �� ��ا�� ا�� ^�%' آ� ��0!د� , ـ�ـ�� �%' ش!د هـ�ـN �ـ�ـ0
�' ش!د �=%' ا�ـ� آـ� �ـCـ�� �ـ� ار,)�ب �E	�C� 'ه�ن آ!چ` �� �!د روا �' 

 . �=���C� Iن �� ی)�ی> ا��, دارد و ا�� ^�%' آ� ��ز�!ا�� �!اه�ش� 

 .�=%' آ� ��ز�!ا�� �' ش!د



آ� از ^�I , �ـ� YـNت و "�ل�C�!� I  :�ـ�اى ,ـEـ�لـ' 
ـ�ـ!د :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
 �CG�!� 0=' ��ش� ی� آ��0ن د�=' ی� ش�خ زدن�چ� زدن ه�k ^�ل%' �ـ>Mرم �

 . ش���ارى �� �!��CGى �' ش�خ

 

د �� '� دن , �ـ�او�ـ� ,ـ2ـ�ص �ـCـ���ن را از ی)�ی>� �� jآ kی' آ� ه��" �,
�' �' 6ن ��� ای�0ن را , دی>ى 34 و��g%� اى ��اش=� ��ش� ��B4 اى�

�=�
. 

 . ـ 6ن �=%' آ� ��ز�!ا�� �' ش!د �=���C� Iن �� ی)�ی> ا��

 

 . ��� ا��

 

 . ���Bر آ!چ` و ��چ�N ا��

 

^�%' آ� ��او�� از 6ن �%' �Mرد ا�� :^�I �� �!�� ا�� :  ٩ـ �ـ�ـ��; ��ا
 �=���C� Iن �� ی)�ی> ا��, ^�%' آ� �Mش� �%' ش!د و ��ز�!ا�� �' �دد 

. 

 

 �%' آ�C :  ٧ـ ا�ـ�م �ـ��ـg� ف, ا�ـ� ^ـ�ـ%' آ� ��او�� NYو"7 از 6ن �
 .دی!�' ا�� آ� �دم �� �دن ی)�ی> دار��

ا�=�2م �!اه� آ��0 , �ـNودى ��او�� از آB' آ� ^�I آد� ا�� :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
�!رد����ی' چ!ن ,�!رد�' را �� �ـ!رد�ـ' و 6ش�����' را �� 6ش�����' , 

 .�!ش������ی' چ!ن �; زرد و زه 7gC4 و

�� NYت و "�ل�C�!� I آ� از : ��اى NYو"7 �' 
��ی� :  ٩ـ �ـ���; ��ا
و از آB' هI آ� �=%�ی�� اى , �=%> در د��� و�6ت �ـbـEـ� ا�ـ=ـ�2م �' ��م 

 . را �;��C و �=!ا�� ی�ریD ر���� و����� �' �%�ن ا�=�2م �' ��م

I=� ی* �!ع . زش� ,



 . زش� ,ی* �!ع �=I ا��, �=I آدن �� ��,!ان :  ٧ا��م �Y'ـ 

 

�)�ر �' ر�� C� ��  آ�ام ��C� زود,Gآـ� آ� Dـ�, ـ در �ـ��ـq �ـ� ایـ* �ـ
6ن آ� �� آـBـ' �ـ=ـI آ�C آ� ی�ورى "N ��ا ��ارد و 6ن آ� در �Nاردن : 
�!د 

�2
�� آ!,�ه' آ�C و 6ن آ� د�� ,�Eى و �=I �� �!ى =%E� 34دراز �%�ی� . 

 �� . �=I آدن �� �د��ن �Nر�!ار ا��, ـ از زش� ,ی* �=%

 

 .�Nر�=ی* ��C� �' ��ش�, ـ �=I آدن �� آB' آ� ,I��B ا�� 

 . �=I �� آB' آ� ,I��B ا��, ـ چ� �� �=%' ا�� 

ی* �=%)�رى, ��� . 

ورى آ� ی�, �I0 ��او�� ��� ا�� � 6ن آ� �� آI=� 'B آ�C :  ٩ـ ����; ��ا
 ."N ��ا �%' ی���

, �I0 �* ��� ا�� � 6ن آ� �� آI=� 'B آ�C : ـ ��او�� NYو"7 �' 
��ی� 
 .آ� ی�ورى "N �* �%' ی���

از 6ن �=%' ���B :  ٧ـ ا��م ��دق, ��� '%=� kدر �;�ل , ه� �آ� �=%�ی�
 .6ن ی�ورى "N ��اى NYو"7 �����


ا ر���  ٧هC>��' آ� و
�ت �Y' �* ال�BA*:  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�� , �C�� �� ا�

ـ�ـ!د  je� و ����;Bز��م : �!د چ,! را �� ه%�ن چ�Nى ��Gرش �' ! 
ـ

آIC آ� ��رم در هC>�م و
�, �� D��G� *رش آد و 
�!د آ� ��ر او ��N ه%�ن 
 . را �� ای�0ن ��Gرش آد� ا��

 

 .�%' ی���, "N ��ا 

م �>�د و آB' را ��اش=� ه��� �� ��C� �=%' ش!د و ا�=�2:  ٩ـ ����; ��ا
, چ!ن �>�هD را �� �6%�ن �دارد و��ا را ��!ا��  , ��ش� آ� ی�ریD ر����

 . �* در د��� و �6ت ,! را ی�رى �' ر���I, ل;�` : ��او�� 
��ی� 

ی* ا��Bن,<%=� . 



6ن� . 

 

 .و آ��B �=%)�ر, از 6ن آ� 6ی�ت �ورد��رش �� او ی�د6ورى ش�))

%�G� را ��ى ه�ای=�0ن 6ی�ت !� �C و �!ش��ی�0ن را �C>�* آد� ایI و ا�
 .((��ز ه�N �� را� ��!اه�C 6��, ��!ا�' 

و آـ�ـBـ� �ـ=%)�ر, از 6ن آj آ� � ��ا دروغ ��Cد ی� چ!ن 34 �� �!ى ))
 او 6ی� 6ن را ,)MیK آ�C؟ 

 �B�� ان
 ؟ )) 6ی� در "�IC "�ی>�ه' �اى آ�

. 

, 6ن آj آ� 6ی�ت �ورد��رش �� او ,Mآ�ر داد� ش� و آـ�ـBـ� �ـ=ـ%)�ر, از ))
 .�j از 6��� روى �>دا��

I�������)�ران ا�=�2م ��C� )). 

(( jو ��* را�=' را آ� , �ـ �B� ا دروغ�� آـ�ـBـ� �ـ=%)�ر, از 6ن آ� �
�B�دروغ دا ��ى او 6!� . 

 

�B�� ان
 .(( "�ی>�ه' �اى آ�

'�Y م��٧ـ ا  :Bدم آ .' ا�� آ� �=I �!د را داد�ى ش%�رد�=%)�ر,ی* �

'Bدن �� آ�!رد ش�یB=� در هC>�م 6هI=� PC آ� . 



�Yال� ��او�� را آ� �� ,! �!اه� داش� �� ی�د , در هـC>�م �=I :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
 . ��رت ��ا را آ� � ,! دارد ی�د آ*, 6ر و هC>�م ��رت 

 

��ر,' را آ� ��ا , �=I آC'  ه ��� ��رت ,! را واداش� آ� �� �دم:  ٧ـ ل2%�ن
 ,! دارد �� ی�د 6ر �. 

 

'�Y ـ�م�ا �!ا�� :  ٧ـ ا
دم � �� ی�د 6ر , ه��� ��رت ,! را �� �=I آدن �
 دادن ,! ,!ا���� و �=%' راآ� �� �دم روا �' Gآـ� آ� ��او�� �;�Aن �

ش �اى ,! �' ����, دارى Gو آ� ��C� رد وM� '�. 

��� دادن �� �=%�<. 



6ن� . 

 

ای�0ن ))� I' ده��آ� 6��ن را  '=��آ�B�' آ� آ�
 ش��� ال;=� ��Ceار�� آ� �
 ا�� =� ��Cه�0ن ��NGای�C و 6��ن را , �� �, Iده� '� �����)� 6��ن را �

 .(( MYا�' �!ار آ�CC� ا��

'�Y م��٧ـ ا  : 
ا�!ش �%' ش!د ) ��ا(ا� N� او هGده� آ� ����<%=� ��
  راهD و در ��!��� او 6�]� آ� 6ب ده�ن 
و �د� �' ش!د و و او ��

 . در آ%�* ا�� , �� �' آ�C) ی� �2Y� I] و ا��و� (ا�=�!ان 

 

 .ا�� ��دی�� �%' ��د, ـ �=I �=%�ی���ن را ��او�� �;�Aن ���� �' ده� 

ى چ�N, ـ در زوال 6�ـ�ن �ـEـ%ـ� �ـ�ا و شـ=ـ�ب �ـ�ـ0ـ�ـ�ن �ـ� �I0 و ا�=�2م او 
 �B�� ى از �=%>,زیا ��او�� د�Yى �=%�ی���ن را �' شC!د و در , آ�ر�

 . آ%�* �=%>ان ا��

 

��او�� �� �=%>چ�Cان ���� �' ده� آ� �' �!ی� �ا :  ٩ـ �ـ���; ��ا
 �' ده�, وا�Mاش=� ا�� Gاو را ��� آ� je�. 

�� ��b ش� و ���Cد �وه' آ� �=I �' آد: ((و �ـeـ�س �ـG=� و 
�!د� ا�� 
 .(( و ��ا را ��eس آ� �ورد��ر "�����ن ا��

ورد��رت و�=' 6ن ده)�� ه� را آ� �=%> ((ـ در�ـ�ر� 6ی� � Gد آ�!� *�Cو چ
 دادGوى درد��ك و ��� ا�� ,�!د�� آ� Gد , )) آ� آ�!�
 : ��او�� �=%>

 �
دی> ���D , را چ�Cان ���� �' ده� آ� و�=' او را در چPC �!د �
�C(�. 

 .��او�� ���ن دو آ�%� چ�7 ��ل �� 
Y!ن ���� داد:  ٧ـ ا��م ���


=�ر آد�6ت و د��� �. 

چ�7 , ,� ز���' آ� ا"��=D را �� �!�' ��E!م آد )) ش%� دو ,* ا"��� ش�
 .��ل Z!ل آ��0


�!د  je� ت	4 :7�d;"٧  �G� : ��� ورد��رم�* در��ر� 
Y!ن �� �
ض آدم Yدم وورد��را: �A{ آ�. 

 .ای* ��* را ��C� اى �7z ,! �' �!ی�: 
�!د 

www.rasekhoon.net/software



ض آدم : ";�G� 7�d : 6��� ا��  ٩در �;ى از ر�!ل ��اY :ورد��را� !
 داد� ا�� ره� �' آC' ؟ � '�Ymا I(ن را آ� ��اى ا�ـ� ر�!Y
 

ای* 4ف را آ 'B����C ,!�' ز�� آ� �' ,�� از د�=D : ��او�� 
�!د 
ود�. 

 و ی�د ��ا<%=�. 

�ـ�اى YـNو"ـ7 �ـ� �ـ* و4ـ' 
ـ�ـ!د آـ� اى �ـادر  : ٩ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
دم �!د ه�0ار د� آ� �� ���� ! اى �ادر هـ0ـ�اردهـCـ��ـ�ن ! �ـ���;ان � ��

اى از ���� ه�ى �* ��م �>Mار�� �> �� دلـ��ی' ��ك و ��لI و ز�����ی' 
Y!ر,��ی' ��ور از m6ی�C� D� و ��N ه�k یـ` را�=>! و د�=��ی' ��ك و 

 kى دارد ��م در ه�از�ـCـ��ـ�ن �ـ* آـ� �� �د� D��g%� و B� '24;� �� دی>
زیا ,� ز���' آ� در ��0>�� �* �� �%�ز و , ی` از �ـ��ـ� هـ�ى �ـ* �ـ>ـMارد 

 6ن ��� آ� 6ن ��g%� را ��  , ���یD ایB=�د� ا��<� ICآ DCیG� �=�!��
دا����4�� D;. 

و4' 
�!د آ� �� �=%>ان �>! �ا ��٧اى NYو"7 �� داود: ـ ا�ـ* Yـ;ـ�س 
 �CC(� * از , ی�د�و ی�د  ICی�دش آ �Cی�دم آ jآ زیا ��* ا�� آ� ه

����ان ل�CE آدن 6�<%=� . 

<%=� '��%�0�. 



6ن� . 

 

 �� ����;! اى آ�ش : و روزى آ� �=%> د�=�ن �!یD را �>Nد �!ی� ))
 .(( ه%اه' �' آدم

'�Y م��٧ـ ا  : I=�  .�>Nد) از ��ا�� (
داى ����� آh د�=D را , 6[�ز�

(ـ 
داى ����� �=%> را ه%�* Gآ� ( j� ,دN� '%ه Dآ� دو د�� �!ی. 

  �=%�ی��, ـ روز �Yال� �اى �=%>� I=� ا�� از روز , ��� . 

 

 <%=�  �=%�ی�� ا����� ,از روز �=%>, ـ روز �=%�ی�� ��  . 

 

 .��0%��' در �' دارد, �=I آدن :  ٩ـ ����; ��ا

 .��0�� ه�ى �=%>

ی3 زور : �=%> را �� ��0�� ا�� :  ٩ـ ����; ��اZ د�� �!د را از زی
 �C' آ�ر !�ی3 ��
���' �� �=!� �' 6ورد و , �2Z ا د�� �!د را از


 . �0=�;�ن �=%>ان ا��

 


ا د�� �!د �� : �ـد �ـ=ـ%ـ> را �� ��0�� ا�� :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' ��
 او و از �=%>ان �0=�;��' � '�
���' �=I �' آ�C و �� زید�=D �� چ���

�Cآ '�. 

Iو���� ^�ل �� Iاز ^�ل *=
 . ا�=�2م �



6ن� . 

 

ان را �� �Nاى اY%�ل' آ� �' آ�CC , ��ی* ��ن ))<%=� , '� X�B�  ی)�ی>�
I�Cآ )). 

�� و���� �=%>ى :  �٧م ���ـ ا�<� �
��او�� ه�L>�� از�=%> ا�=�2م �>
و �ـ�یـ* �ـ�ن �ـ=%>ان را �� ((دی> و ای* ��* ��اى YـNو"ـ7 ا�ـ� آـ� 

I�Cآ '� X�B�  ی)�ی>� �CC' آ�ل' آ� �%Yاى اN� )). 

'� . راض' �!دن �� ا�=�2م ال

و4' 
�!د آ� ه��� �� ,! ��او�� �� ی)' از����;ان �!د :  ٩ـ �ـ���; ��ا
 , (و �� �* وا�Mار(�=%' ش� �� ای* آ� �ـ* ا�=�2م ,! را �>�م �����Cش 

 ا�� از ای* آ� �!دت ا�=�2�� را �>�ى=�� *� *=
 . زیا ا�=�2م �

 

, هـ�N ��ی�م ر�!ل ��ا از^�%' آ� �� او ش�� ا�� ا�=�2م ��د : ـ Yـ�یـ0ـ� 
�A� ى ازNآ� چ� �6ن �� �j چ!ن ه=` 4�� ��ا , رم ��ا ه=` �' ش� �>

 �!د, �' ش� , .از ه%� ��=>�


=* از �=%> .ا�=�2م �



6ن� . 

 

 .((ا�=�2م �' ����, و آ�B�' آ� چ!ن �� ای�0ن �=I ر�� ))

اى �* در �ا� آB' ) ��ای�: (ـ در دYـ�ى �)�رم ا��mق ـ  ٧ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د�
ر د� و در �ا� آB' آ� ���* �]�دل� و �=�N آ� �� �* �=I آ�C د�ـ=ـ' �ـا

وزیI د� و در �ا� آB' آ� �� �Cآ '� 'C%* دش�6ن آ� ��  �' آ�C ز���' و �
 '� I=� *� �� آ� 'Bآ �P �' ��زد �ا ���>' �;�D و در �ا��� *���

 �Cر,', آ�� . 

 

د ی�ر و ا� �;!د 4	!ر 6ن "%��E و ,%�م ش�ن 4]� �� و"!:  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
ى �=%> و �� 
=� ا�� آ� �ی�ور و ا� �;!د آ� �ـ�او�� از دا��ی�ن ��%�ن �

�Cرض�ی� ��ه �ی��%=� '<C�
� را �آ!ه�ن 6ن �'  , ��� ��ر ش=� �C6ی ه
I=ا��ا� . 

 

*�CB4 �� رش�G� د ,  ٨ـ در!�
 و ی�ر �=%�ی�� ��ش��: <%=� I@�. 

 .%` آ��Cدر��ر� �!د,�ن �� �* آ! ـ اى �دم 

 .ه چ�C �!د ��!اه�, او را �� �0�6!ر 34 در 6ورم 

O�B� ٧ـ  : Iاز , �� 34 �� ش%� �>!ی �=�!�� D,6 د 6ن�<� D,6 '��,ا ا�
 �C' آ�ای� � ,� "�ی' آ� ا,����ى ���Bرى �' �!زد , ا,��' �� ا,�ق دی>

از�� آ� در �> ای* آ� ه%�ن ��B=�* ا,�ق رادری���C و 6ن را از ��q و �* �ا��
 .ای* �!رت "�ی' �اى D,6 ��!اه� ����

 �B�� 
=� ش!د , ا�ـ� �ـ=ـ%ـ>� D=د� !�" دی> ��E از او ,آ� ا�
���� 30� .��0!اى �=%>ى ���ا ��!اه� ش� آ� دی>ان از او �

 .D,6 در اول�* ���� چ!ب و ,�=� اى ����� چ�Nى را �%' �!زا��

 .�=%�ی�� �!د �=%> �� �!د زی�ن �' ر����و ��



'�Y م��٧ـ ا  : �Cآ I=� !, �� آ� �� ,! �!د ر����� و �� �!دش زی�ن زد� , ه
 . ا��

 

ان ���ی� � !, � �Cآ '� I=� !, �� آ� 'Bآـ Iا او �� زی�ن �!دش , ـ �ـ=ـزی
 �C' آ�ل �Aآ� ,! را �!ش 'B' آ!ش� و��داش آ�ت داش=* از , و �!د ,! G�

�B�� او . 

 

د ��0= ا�� از :  ٧ــ ا�ـ�م �ـ���� '� 6�ـLـ� �ـ=ـ%ـ�یـ�� از دیـ* �ـ=ـ%ـ>ـ
 از د���ى �=%�ی�� �' �=���<%=� �L�6. 

 ١(�ه�N از آ%` �� �=%>). 



 .�=%)�ران و ی�را��0ن در �C0,6:  ٩ـ ����; ��ا

ان و ی�ران 6���؟ : ـ چـ!ن روز �ـ���� ش!د ��Cدی' ��اده� <%=� �Cآ]�ی 

ی� , ی� �آ��B اى را�اى 6��ن �B=� , دوا,' �اى 6��ن ل��2 آد� ه آB' آ� 

و �د� ا�� Kآاى 6��ن در �� '%�� . 

 

��C0!ر آA�. 

 و ی�رى ده�C� او و آB' آ� �� �=I او راض' ��ش� ه :  ٧ـ ا��م ��دق<%=�
�C(ی .�� در �=I ش

�� �� �* ��ش' ا� �!ش دارى آ� روز ���! اى �!ف : ـ �� �!ف �)�ل' 
�!د 
 .ی�ور �=%>ان �;�ش , 

 

وارد ش�ن در : 
�!د , در�ـ�ر� آ�ر آدن �اى �=%>ان  ٧ـ ا�ـ�م رضـ�
آ�ره�ى �=%>ان وآ%` آدن �� 6��ن و آ!شD در را� �!ا�=��ى ای�0ن 

 ا�� و �>�� آدن �� 6��� ازروى �C� �%Y� آ;�� اى ا�� آ� �� Gه%=�ى آ
 . �;K 6ن �Nاوار D,6 ا��

 

در ���V� �� qال از آ�ر آدن �اى �=%> در �!رت  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�دق
�* �!ش ��ارم �اى �=%>ان 4=' �ه' : 
�!د  , ,C>��=' و 
�0رز���'

 ICآ I(A� 0)' را� چ� از شق ,� [ب �YلI را �� �* ده�C و ,�;�Cم ی� ��
 I�ز Kآ����� در  ه%��� ی�ران �=%>ان روز! 4=' ��%' را �ای�0ن در �

 ��� � �� D,6 ن ��ص , چ�درى از���C� ن���6ن آ� ��او�� از داورى  �,
 .ش!د

 �Cل��ت "%� 6ورى آ��و  �Bی!C� ای�0نـ ا� �C' ا��� آB' را �%' ی�
=�C آ� �
ه�N �%' ,!ا��C=B 34 �� را , و �ای�0ن �]C>� و در "%�Y=�0ن �4ض ش!د 

�CCآ K��. 

 ٢(�ه�N از آ%` �� �=%>). 



6ن� . 

 

د))�� '�  .�� آ�B�' آ� �=I آد� ا�� ����C(� 7 آ� D,6 ش%�را در �

(( �G� : I0=�;�ن ��آ�ران ��!اه� N�ور��را �� ��س �E%=' آ� �ا دادى ه�
 .((�!د

روز ����� در , ه آ� �=%>ى را در �=%D ی�رى ر���� :  ٩ـ ����; ��ا
 .�!��� از ر4%� ��ا,  �4ل' 6ی� آ� ���D���0 �!ش=� ش�� ا��

, ه آ� �=%>ى را در �ا� �=%�ی�� اى ی�رى ر���� :  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�دق
,� 6ن ��� آ� از آ%` �� �=%> , ��!�=� ��اى NYو"7 � او �0%>�* ��ش� 

 .د�� آ�0

 ا�� و ه آ� �=%>ى :  ٧ـ ا�ـ�م رض�<%=� �Cى را ی�رى آه آ� �=%>
M� ��C, ود�� ���� . داد� ا��, ارد را ی�رى �

 

ه%���C ش=ى ا�� آ� در چ�� ا
=�د� , هآ� � �=%' آ%` آ�C :  ٩ـ �ـ�ـ��; ��ا
اى ��ص آدن 6ن (و � (�C0' آ�را  D�د. 

 ا�� و �� ای* �4ل او را ه%اه' آ�C از ا��م <%=� 'Bا�� آ�� jآ ـ ه
 . ��رج ش�� ا��

 

م ا�� و ��او�� �' 
��ی� �]) ه%اه' آ�C(ـ ه آ� �� �=%>ى را� رود  :
))Iی .(( �� از�]��ن ا�=�2م �' ��

 ,�زی��� اى 6ویNد <%=� '��b�� !ر	آ� در 4 ��او�� روز ����� 6ن , ـ ه
 ,�زی��� رااژده�ی' �0,6* �ـ' �ـدا�ـ� آ� درازاى 6ن هG=�د �N ا�� و 6ن را �

 . وى در D,6 دوزخ �b�B%' آ�C و ای* �� ��!ش=' ا��

 

)) و �ـ� آـBـ��' آ� �=I آد� ا�� �=%�ی7 �0!ی� ((در�ـ�ر� 6یـ�  ٧ا�ـ�م �ـ�دقـ 
ه آ� �ـNد�ـ�ـbـ�ن رود و 6رزو داشـ=� ��ش� او ه%�* ��ر ز��� �%��� : 
�!د , 

 �=%�ی7 ش�� , آ� د�=D را در "�K �!د �د و چ�Nى �� وى ده� <%=� ��
 . ا��

 



��او�� NYو"7 روز , �ان 
��' �C!ی�B ـ هـ آـ� �ـ�م �!د را در دی!ان 
ز�
�C0!ر آA� او را �� �!رت �!ك �����. 

��او�� او را � وى �X�B , ه آ� �=%>ى راآ%` آ�C :  ٩ـ ����; ��ا
دا���. 

 .(١(,0!ی3 �� ی�رى دادن �=%�ی�� 



6ن� . 

 

او را از 6ن �@�K ا�� و ه آj در , هـ آj در آ�ر ��)' ����]' ش!د ))
� اى ا�� , ى ����]' ش!دآ�ر ��� . او را از 6ن �

 

'�Y م��ال� :  ٧ـ ا�Y *ی=� . ی�رى دادن �=%�ی�� ا��, �

 

د :  ٩ـ ����; ��ا�<� در ���0 �� �* ی�ر و , هآ� داد �=%�ی�� رااز �=%>
 .ه%�0C* ��ش�

'�Y م��اى رادی�ى :  ٧ـ ا �ی��%=� ��� ی�رى ر��ن, ه<%=�  . او را در �ا�

 

 ��ش�� : 
�!د  ��٨ �CB4* ـ<%=� I@� و ��Cاى 5!اب آ�ر آ34 �>!ی�� و�
 . و ی�ر �=%�ی��

 

 6ن آ� , ه� k�V� 'C�V�* �=%�ی�� اى را ی�رى ����� :  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�دق<�
 'C�V� kام ��ش� و ه�Aال�[B� ف در�(=Yو ا �روز ���از ی`  ,ای* آ�ر او �

 ای* آ� , ى ر���� و یـ�ریـD دهـ� ���B آ� �=!ا�� �ادر �!د را ی�ر<�
��او�� در د��� و �6ت او را ی�رى آ�C و ه� k�V��B�� 'C آ� �=!ا�� �ـادرش 

�� و �' ی�ورش �Mارد C, ��ت , را یـ�رى ده� ا ای* آ� ��او�� در د��� و �6<�
�� و �' ی�ور �MاردC, او را. 

ه��C� k� اى ! اى داود:  ��اى ,�Eل' �� داودو4' 
�!د آ�:  ٩ـ ����; ��ا
 �Cه%�ردى آ �=
, ���B آ� �=%�ی�� اى را ی�رى ر���� ی� در �=%' آ� �او ر

 . ا�=!ار �>� دارم, �> ای* آ� �����ى او را در 6ن روزى آ� ����� �' ل}Nد 

 

�ـ* از در��� ,! MYر �' �!اهI ا� !�ـ�ر �ـ�ایـ�: ـ در دYـ� ـ  ٧ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د
����� ام وا��� �*  در 4	!ر �* ��� D* ی�ری�و �ر��� I=� اى �ـ=%�ی��

��)' وا�B4�' ش�� و�* �N<��eارى �)د� ام و ا� ��آ�CC� اى از �* �!زش 

=� ام . �!ا�=� و �* �!زش�!اه' او را �Meی



 .(٢(,0!ی3 �� ی�رى دادن �=%�ی�� 



� ش�ن را آ�B�' دارد آ� , ��اى ,�Eل' در ��ر��� �=%>ان :  ٧ـ ا�ـ�م رض��چ
,� �� , �� �!ر �ه�ن روش* ���=� و �� 6��ن در آ0!ر �G!ذ و ��رت داد� ا�� 

و���� ای�0ن از دو�=�ن �!د 4%�ی� آ�C و ا�!ر ��B%���ن را �� ����ن 6ورد 
�C=Bن را�=�* ه�C�V� ن ه%�ن�Cای. 

I^م آ���د  ٧ـ ا!�
 *�b2ی *� '�Y �� : ان��اى ,�Eل' درآ�Cر دو�=�ن �=%>
 , '�Y و ,! اى �Cدو�=��' دارد ,� �� و���� 6��ن از دو�=�ن �!د 4%�ی� آ ,

'=Bی)' از 6��ن ه . 

 


=�ر وmی=�ارى : �!ش� , وال' اه!از , �� �]�ش'  ٧ـ ا��م ��دق�G=� اى آ� �
 . اه!از ش�� اى

 

�ـ;ـ هـI �!ش�Aل ش�م و هI ��را��Y �4 �!ش�Aل' �* از وmی=�ارى ,! ای* 
 ٩ش�ی� ��او�� �� و���� ,! ی)' از دو�=�ن 6ل �A%�:دم �ـGـ=I ا�� آ� �� �!

د� '� یـ�رى آـCـ� و ا����Y ��را4=' �* از  , را آ� در [I و ,س �� �
اى ,! ای* ا�� آ� ی` و�� � I��اوmی=�اری� ای* ا�� آ� آ%=ی* ,س و �>

ى �B;� �� دو�=' از دو�=�ن �� دچ�ر ��b و ل}Nش' ش!ى و در �=�]� �!
'C(� �0 را ا�=0%�م�� . 

 

Iـ�م آـ�^ـ�د  ٧ـ ا!�
 *�b2ی *� '�Y * :�ـ��* ض%��� آ* �اى ی` چ�N را �
 IC' آ�ای� ض%��� اى ,! ضـ%ـ��ـ� �ـ' آIC 6ن �� چ�Nى آ� �* �� Nچ� ��


=�ر و آ0=� �0!ى � 2 �;=� , ای* ا�� آ� ه�N �� �!زش ,�� ش�0%
 ��
'=G�� دى و �� ز��ان<� . 

 

 چـ�ـBـ� ؟ 

�Nد ,! ���ی� ) از دو�=�ن ��(ض%��� ��� آ� ه�k دو�=' : 4ـ	ـت 
ـ�ـ!د 
 ای* آ� �ا��D دارى<� . 

 

 .چ�N را �ایD ض%��� داد



ه�N از د�Yى �=%�ی��� . 

زیا آ� او از ��اى ,�Eل' 34 , از دYـ�ى �ـ=%�ی�� �=��� :  ٩ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
وم �%' آ��C!د را �' �Z;� و��او�� ه�A� D24 �24ارى را از k. 

زیا او از ��او�� D24 را , از دYـ�ى �ـ=ـ%ـ�یـ�� �ـ=ـ�ـ�� :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
�' �Z;� و ��اى �;�Aن �Nر�!ار, از 6ن ا�� آ� 24' از او �!ا�=� ش!د و 

 .��ه�

زیا چ�C* د�Yی' � ا�ه� �!ار , از د�Yى �=%�ی�� �=��� :  ٩ـ ����; ��ا
, �� NYت و "�ل�C�!� I آ� ,! را ی�رى ر���I  :��او���' 
��ی� , ا�� 

چ� ��E از ��,'� . 

 

 ���زیا ای* د�Y ه%L!ن شار� اى �� �6%�ن ��m �' , ـ از د�Yى �=%�ی�� �=
 .رود

زیا ه�k چ�N 4]�ب د�Yى , �چ� آ�
 ��ش� , ��� ـ از د�Yى �=%�ی�� �=
 .��g!م �%' ش!د

'�Y م��ه� :  ٧ـ ای* ,�, . د�Yى �=%�ی�� ا��, آ�ر�

 

 ـ در ���q �� ای* ��D آ� 
���� ���ن ز��* و �6%�ن چ�2ر ا�� ؟ 


�!د  , : ����
���ن �6%�ن وز��* �� ا��از� آ��0ن �>�� و د�Yى �=%�ی�� 
 . ا��

 

 N�� ـ D�د�Yی' آ� �� ا"��� ) �� ا��از� : (
�!د , در ���q �� ه%�* �
 .ر��

 .�=I آدن �� �!د



6ن� . 

 

(( �C=G� : 6ن دو ��زى و �� ورد��را �� �!یI=� *=0 آدیI وا� �� را �����
Iران ��ش��(�ال;=� از زی� 'C(� I4ر )). 

اى ,, �اى آ�B�' آ� ی�!دى ش�� ا�� ))� D�� را از �L�6 Iدی4ام , ! �72 آ
Iای �د . آ

 

 .((�!د �� �!یI=� *=0 �' آد��

'�Y م��٧ـ ا  : �Cآ '� I�^ آ� �� �!د 'B%)* ا�� در 34 , آ�چ>!�� 
 دی>ان �Yال� ورزد؟ 

. 

 �Cآ I=� آ� �� �!د 'Bـ آ ,�Cآ '� I=�  .�� دی>ان ��0=

 �Cآ '� I=� آ� �� �!د 'Bاز آ I=G<ـ در ش ,ان �Yال� چ>!�� در 34 دی>
 �' ورزد؟ 

. 

�� �!د �=I , ـ آB' آ� �� "�ى �اى ������ر �� �اى ����ی�ار رض�ی� ده� 
 . آد� ا��

 

 �Cى آ;���
 . �� �!د �=I آد� ا��, ـ هآ� ��ا را ��
���' و ش��bن را 

 

 . �� �!د �=I آد� ا��, ـ هآ� �Y�Z ��ا را 
و�Mارد 

 

� اى از ,�ز� ! اى ا��ذر: �!ش� )رض (�دى �� ا�!ذر:  ٧ـ ا�ـ�م ��دق�ا ��
 D�� D�ر ا�� : ا�!ذر �ـ� او �ـ!ش� , ه�ى دا��B� I�Y , '�ا!, '� ا��,! ا�

 'C(� دارى ��ى D=آ� دو� 'Bآ*, �� آ *�Cچ . 

 

 آB' آ� دو�=D دارد ��ى �' آ�C؟ 

 �G� 6رى: ا�!ذر . 



 

 'Cآ '���
 . �� �!دت ��ى آد� اى, و ا� ��ا را ��

 I=�)��G=� ). 



�� �=I هI=� !, �� 'C(� I �' آ�CC :  ٩ـ �ـ�ـ��ـ; ��ا�6 �� : �� آ�CB آ� ا�
ت و���=)�رت, 
و��ی� B%ه . 

 

'�Y م��٧ـ ا  : �Cروى آ �زی�د �N�=� و ��آ� در �@!�� ��C� درا
=� و , ه
 .هآj آ!,�� 6ی� �� او �=I ش!د

 *(� I=� ن آ� دو�� ��ارى �� ,! , ـ�CL%ش!ده I=�. 

اش� :  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�دق=� ����و 6ن را (هآ� �اى �=I �=%)�ران MYر و �
�Cآ ��"!, ( ��او���او آـBـ' را �ـBـ�ـX �ـدا�ـ� آـ� �=%D آ�C و 6ن ��� ا�

د�Y آ�C د�Yی D�B=]�ب �0!د و �اى �=%' آ� � او �' ش!د ��N ��او�� 
 .ا" و ��داش' ��ه�

'�Y م��ر[;=:  ٧ـ ا '� �� ا��از� ر[;� �� !(4�� 4 �� ' ,)!�� �=%>
 . داد� ا��

 

آ0' ا�� آ� چI0 �� را� � ض (ـ �ـ=ـ%>E� و ) و در I0� ی)' از دو
 Gوى(آ� ی)' از دو  ( د��!ى و ا�g=C� وای' ا�� آ����
 ا�� و داد�

 . ا��) د��!ى و ا�وى (��داش 

 

 I=� '=ال� ا��, ـ زش�Y 'زی;�ی �ا��از �� . 

 

 . ,! �=I �)*,ا� هI=� !, �� I ش� :  ٧ـ ا��م ���

 

اى رض�ی� (هآ� �� آI�^ 'B آ�Cو او را از د�� ��ه� :  ٩ـ �ـ���; ��ا�
زش ��Z ( �;�b;' �� او د�=�' ��اش=� ��ش��6 Dایزیا ه%�* آ�Gر� ,�

 . �=I او��

 

'�Y م��ال=' :  ٧ـ ا�Y kه� ,�B�� Iل�g� ازرد ,m�� . 

 

 .آ� �� او �=I ش�� ��ش�, ��=' �=I را آB' �' دا�� :  ٧��م آ�^Iـ ا

 .دول� دش%* روى آ�ر 6ی�, ه��� �� اه7 ذ�� �=I ش!د :  ٩ـ ����; ��ا



 . �%�ن

72Y ن و�%� . 

'�Y م��٧ـ ا  : د او�� و آدارش را�=>!,ی* �!ا� �� �[C� ن�B�ن ا�%�
 .ا�7 و ,;�ر او

 . او���� ا��از� �د , ـ �%�ن �د 

 

 . �Nدی)=ی* چ�N �� �!اب ا��,ـ �%�ن �د��Cان ��4;�ل 

 

 �C�د . از ی�2* ��دان در�� , ا��, ـ �%�ن �

 

 *�V� 0>!ی' ا��, ـ �%�ن�� . 

 

��ى �د��Cان ا��, ـ �%�ن در�� ��Jاز وی . 

 

���زیا ��او�� ,�Eل' 34 را در ز�����ى , ـ از �4س و �%����ى �V��Cن �=
 . داد� ا��6��ن �ار 

 .آ�ر �V�* را ��ی� �� �!�' 4%7 آد



ی* و"� 6ن 4%7 آ* ,� ز���' آ� آ�رى :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�'=�ر
=�ر �ادرت را �� �
و ه��� k� �� ��C' آ� ازده�ن , از او � ز�� آ� را� ,!"�� را� ,! �;�Cد 

 .�%�ن �� �;, ,� و�=' �اى 6ن �A%7 �!�' �' ی��' , �ادرت ��ون 6ی� 

 '���� '�!� 7%A� اى 6ن, ـ ه��� ��C' از �ادرت � زد و ,! �' ,!ا�' �
 .�� 6ن �%�ن ���;

دی> , ـ هـآـ� دا��B آ� �ادرش در دی* ا�=!ار و رهe!ى را� را�� ا�� 
 .�;�ی� �� ���Cن �دم در��ر� او �!ش ده�

ا��از ,� �' ز�� و,�ه� �� ��b �' رود�,. 

MYرى , اى �G=�ر و آدارى آ� از �ادرت � �' ز�� �:  ٩ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا
'=
���  . MYرى �=اش , �]!ى و ا�

'C�� ارزش �!ش . 

'�Y م��٧ـ ا  :����ی* �@�;=� . �!ش ��C' از ��)!,ی* �@�=�� و �

 

ی* �!ی�� و �Nر�=ی* ��bY ه���, . ـ �!ش ��C' از �

 

 'C�� دی* ا��, ـ �!ش ��دل و �� Dی� ��6ی�� . 

 

 ��C� �Cدن در��=
 .�' ره���, ـ �!ش ��C' ا��و� را �' آ�ه� و از ا

 .�A;� 6��ن را �� د�� 6ورد, ـ هآ� �� �دم �%�ن ��` �د 

 :  ٧ـ ا��م ��دق��� اى ��� 'C�� د و آ�رت , از �!ش,� �� 6ن دل� 6رام ��
 .��D رود

'�Y م��ی* ��ر��ی' :  ٧ـ ا, . �!ش ��C' ا��, �

!� �L�66ورد '� 'C�� ش. 



'�Y م��٧ـ ا  
��ی� , در 
��ن وmی� �@ �� ��ل` اش= '� : kان آ� ه���
آ� ا�B4ن او �� , چ�N �!ش;�C' �4آI را �ـ� ,!د� �دم چ�Cن ��%' ا�>�Nد 

6��ن و �;);�ر ���=* 6��ن و وادار�)د��0ن �� آ�ره�ی' آ� ,!ا��ی' 6��� را 
 .��ار��


 Dاى �!یزیا �!ش ��C' �� ر��Y ر�a و , اهI 6ورى �ـد�ـ� را �
 .ز4%� زی�دى را ازدوش ,! ��' دارد

��ش� و �Nاوار,ی* آC���� �� j' ,! آB' ا�� آ� ��D ,! ا�=�Aن ��ى داد� 
 .��ش�

١(�ه�N از ���%��' ). 



6ن� . 

 

(( ��Cدورى آ��زیا ��' , اى آـ�B�' آ� ای%�ن 6ورد� ای� از ���Bرى �%��
C� ����%����N� ف4  .�� ا�� و آC])�وى �)��C و ��0 � ی)�ی>

 آ� �!ش� �دار �ادر �!د را��!رد؟ 

 .6ن را �!ش ��اری�

ه�Nی� :  ٩ـ �ـ�ـ��ـ; ��اe� س ,از �%�نزیا �%�ن درو[=ی* ��* ا�� و �
��C(� وى�([Cو "! و آ. 

ه�Nی� e� ی* دروغ ا��, ـ از �%�ن . زیا �%�ن درو[=

 

 او چ�� :  �٧'ـ ا�ـ�م Yـ� DBG� دچ!��ن آB' �;�ش آ� در �L�6 �%�ن �' �
 �jG �!د چ�� �%' ش!د, �' 6ی� و در �L�6 ی�2* دارد �. 

ـ ز���ر آ� ��BG در �L�6 �%�ن �' �ى � ,! چ�� 6ی� و ,! در �L�6 ی�2* 
 . زیا ای* آ�ر از �Nر�=ی* ��ی���� ,دارى � او چ�� �0!ى 

 

Oـ�ـBـ�ـ��ـ�ن ��ا:  ٧ـ Cی� 6��ن را ! ى �ـف �%��' آ� �� �دم �' �� ��
�!د داری� �!ی0=* را ) آدار ��(�ز�D �' آ��C و ��و"!د یC�2' آ� �� 

ز�D �%' آ��C؟ � 

. 

'�Y م��٧ـ ا  : ��C(
زیا ��اى , �V ^* و ����B� 'C;� �� ی)�ی> را دور ا

�!د� ا�� '��  . NYو"7 از ای* ا�

 

� ود��رش �%�ن �� �د� , هآ� �� �ادر �!د�%�ن �� �د :  �٩اـ ����;� ��
ه�Nی�: ((زیا ��اى ,�Eل' �' 
��ی� , ا�� e� �� .((از ���Bرى �%��

ا�!ن 6ن "B=]!و,��C(� 3�2Aوه��� �B4ورزی�ی� 6ن , ـ ه��� �%�ن �دی� ��

�ل ��زدی�  ���د� )را د�;�ل ���C( و ه(� �C=Yا�]�م ده�� آ�ر �!د را) ا. 

٢(�ه�N از ���%��' ). 



ی` �@�=�C آ� ری�0 6��� , ه%��� ,س و ��7 و 6ز��Cى :  ٩ـ ����; ��ا
 . ���%��' ا��

 

ه%��� ��7 و �=I و : در 
ـ�ـ�ن ا�=���ارى �@�� ��ل` اش=  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
���� ���%��' �� ��ا�� و در ���0 6C� آ� �C=Bى �!���!�' ه��د 6ز��Cى �@�=

د��ن ���>�ل ��G=� ا���. 

ه%��� ��7 و,س و 6ز��Cى �!ی��ى �اآ�C� اى ه�C=B : ـ ��N در ه%�ن ���� ـ 
 .آ� در ���%��' �� ��ا ری�0 دار��

 .دی* ��ارد, ـ ���%�ن 

 . �� ���%��' ��ز��ر ���B, ـ ای%�ن 

 

 .!دـ ���%��' آ�ره� را ,;�� �' آ�C و ��Y{ روى 6وردن �� ا�!اع ��ی�� �' ش

 �Cآ� ����� �%' آ 'Bآ �� 'C���� ا��, ـ '=B� از . 

 

 . ـ ����C' �� ��)!آ�ر ��,ی* ��C� و زش� ,ی* �=I ا��

 

 Nه�e� '��%��� ـ از ,�C' آ� �دت را ,;��;Y '��%��� ا .زی

ـ �ـ�,ی* �دم آB' ا�� آ� �� �;C���� K' آ� دارد �� ه�k آj اY=%�د �%' 
;� �� N�� ان .K �� آداریD �� او اY=%�د �%' آ�CCآ�C و دی>

ش�@' ا�� آ� �Nدت �� ا�=�Aن داد� ,ـ �Nاوار,ی* آj آ� �� او ����* ��ش' 
 .��ش�

 . �Yد�B�� ��m, ـ �	�و,' آ� �� ,)�� �� �%�ن ��ش� 

�C=B�� *�;ش!� jآ kآ� �� ه� '��Bآ. 



'�Y م��6دم �� :  ٧ـ ا , �B�� *�;ش!� jآ kا ه%� را , �� ه�����C �!دش زی
 .�' دا��

زیا ه%>�ن را �� �!ى و �@�� , ـ 6دم شور �� ه�k آj �%�ن ��` �%' �د 
�C�� '� د!�. 

 .لNوم �ه�N از V� �L�6^* دی>ان را ��' ا�>�Nد

�;�ی� آB' را , هـآـ� �ـ!د را در "�ی>�� ,�%� و ���%��' ��� :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
�Cآ D�ز .آ� �� او �%�ن ���' �د �

 �Cو ش� آ ��آـ� �� "�ه�ى �� 6ض , ـ هـE� آ� �!د را در�I ش!د و ه=�
ار ده� � �%�ز�D آ�C, �;�ی� آB' را آ� �� او �%�ن �� �' �د ,,�. 

 .���%��' �� ��)�ن را در �' دارد, ـ ه%C�0C' �� ��ان 

 . �56ر ���%��'

'�Y م��آ� ���%�ن ��ش� :  ٧ـ ا .�� ��Cار ش!د, ه

 .آB' را آ� �� او ����� �%' آ�C ����=)�ر ش%�رد, %����ى �� �د ـ هآ� �

��د و ��Z* ش!د, ـ هآ� ���%�ن ��ش� ���. 

 ."�ى 6ش=' �� ه�k دو�=' ���' �>Mارد, ـ هآ� ���%��' �او چ�� ش!د 

آ� �� �;D���%��� K �� ه�k آj , ـ 6ن آj از ه%� �4ل و روزش ��, ا�� 
� K;� د ��ارد و���%=Yا�Cد �%' آ�%=Yاو ا �� jآ kه� Dری�=
 .�ر

د(از ه%>�ن �یNان ��ش� , ـ هآ� �!ش;�* �;�ش� �<� !� jآ kو �� ه�). 

 . �!"K ���%��' ا��, ـ ,دی� 

 

 . ه%!ار� ��%�ر ا��, ـ 6دم ����* 

 

ای* از ����C' دورى آ��C, ـ ها��B�' را ���ز و �!ا�=� اى ا�� ��C�. 

 .زی�د ش!د) از �دم ی� �دم از او([�;=D , ش� ـ هآ� �%��D زی�د ��

*^V� دن!� Nارد "�ی!� . 



�� ش� :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'G%(4 D�د, هـ�ـ�� در�ـ=ـ' و �ـ�آـ' � روز��ر و �
ا� آB' �� دی>ى �' 6ن آ� ��Cه' از او 6ش)�ر ش!د �%�ن �� �د �=I آد� 


�Bد و ��را�=' �ـروز�ـ�ر و �ـدم  ���ا�ـ آـBـ' , 6ن چـ�ـ� شـ� ا�� و ه

یK �!رد� ا��, �� دی>ى �%�ن ��` �د و �!ش;�* ��ش�  . 

 

دم �>� داری�:  ٩ـ ����; ��ا� ��N� ی0=* را از!� 'C���� ��. 


��ی� ,  ٧در �ـGـ�رش �ـ� 
ـز�ـ� �ـNر�!ار �!د B4* ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' '� :
 '��%��� ,�C(� ومA� ز!Bرا از دو�� دل !,. 

ه��� �=I و ��را�=' از 34 و را�=)�رى ��0= �!د � ه�k :  ٧ا�ـ�م آـ�^ـI ـ
 6ن ��� آ� �!�' او � وى , آj روا ���B آ� �� آB' �%�ن �!ب �د <�

 .��E!م ش!د

4ام , ه��� روز��رى �!د آ� �Yال� در 6ن � �=I [�لK ��ش� :  ٧ـ ا��م ه�دى
یـ* آ� ��ى او � ,! ��E!م ش!د و ا�� آ� �� آB' �ـ%ـ�ن �ـ� �ـى �ـ>ـ ا

ه�k آj �;�ی� �� , ه��� روز��رى �!د آ� در6ن ���اد �ـداد�ـى [ـ�لـK ��ش� 
 ای* آ� �!�' او � وى ��E!م ش!د, آB' �%�ن ��` �د <�. 

, روز��ر �=I ��ش� و �د�D اه7 ���P , ه��� روز��ر :  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�دق
 . �' ا��ا�C�%Zن آدن �� هآB' در����

 

زیا ز��* �!ردن ��ش' از ا�C�%Zن , ـ �� �ادرت اY=%�د آ��7 و ,%�م �)* 
�B��!GY 7��� دن . آ

 

��E از : �' 
��ی� , در 
ـ�ـ�ن ا�ـ=ـ���ارى �@ �� ��ل` اش=  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
زیـا �ـ�� دشـ%ـ* �ـ!د را �� ,! , ��O �� دش%�C از او�ـ�ـ� �ـ4ـMر �ـ�ش 

ت ��زد, آN� �Cدی` �' �<�
�j دورا��یD و �A=�ط ��ش و �� دش%*  , ,� [�
 . �!ش;�* �;�ش

 .�!ش �%��' �� ��ا



6ن� . 

 

ش%� راه�ك آد و از زی��)�ران , ه%�* �%��' آ� �� �ورد��ر,�ن داش=�� ))
 .((ش�ی�


3 و �دان و ز��ن �0ك را آ� �� ��ا �%�ن �� �' ))�C� دان و ز��ن� �,
 �� .آMY �Cاب, �

ای�0ن �I0 �%!د� و لCE=�0ن آد� و "�IC را �ای�0ن ���� آد� و چ� �� �
ا�]��' ا��� )). 

�* : زیا ��اى NYو"7 �' 
��ی� , �� ��او�� �%�ن ��` �; :  ٧ـ ا��م رض�
 Iـ!یـ0ـ� *�V� ��C� د �%�نN� , 3 6ن��b� ـ* ��` ��ش��ـ%ـ�ن او �ـ� � ا�ـ

 . ا� �� ��ش� ��N�3��b ه%�ن �%�ن �� �� او Y%7 آ�IC%�ن �� او ر
=�ر آIC و 

 

ه��C� k� �V�C' , �ـ!��C �� ��ای' آ� "N او ��ای' ���B :  ٩ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
�ـ> ای* آ� ��و�� �3��b ه%�ن �%�ن �� او Y%7 آ�C , �� ��ا �%�ن �ـ�ـ` �ـ;ـد 

دارد از ای* آ�  زیا ��او�� آیI ا�� و هـ%ـ� �ـ!���� �� د�� او�� و شم, 
�Cر آ�=
 .��C� �V�DC �� او �%�ن ��` �د و او ��ف �%�ن و ا��� ��C� ر

زیا �!ش , ـ �ـ;ـ�دا ا4ـ�ى از شـ%ـ� �ـ�ون B4* ^* �� ��اى NYو"7 �%�د 
 . �%��' �� ��اى NYو"7 ���ى ���0 ا��

 

'�Y م��د :  ٧ـ ا��0 د�� ی�
� و ه آ� , هآ� �� ��ا �%�ن ��` �� �� ��

=�ر 6�� ,د��� �%�ن ��` �د � �CA� و a�ر ��. 

 . از ��=D ��اى ,�Eل' ا��, �!ش;�C' �� ��ا :  ٩ـ ����; ��ا

 

 � . ���%��' �� ��ا��, ـ �Nر�=ی* ��C� آ;�

 

 ایC)� ��او�� , ـ ه��C� k� اى ���B آ� �� ��اى NYو"7 �%�ن ��` �د <�
�C7 آ%Y 3 ه%�ن �%�ن �� او��b�. 

 .((را ه�ك آد و از زی��)�ران ش�ی�ش%� 

اط � ����C ش��� �0)��� در�� , ـ یـ)ـ' از �ـدان ا�ـ� �!د را دی�م آ� �



 '��
!Z در ی` روز �� .�' لزد, �

�
 . ��* ر

 

'�Y ـ�م�ش �� او�� و :  ٧ـ ا���ا �ن �� ا��از�A;� اى�� �� ��C� 'C�;ش!�
D��C�%Zا �او�� ا��از �� Dآ�!, *B4 . 

 .��CEى �!ش �%��' �� ��ا

�!ش �%��' �� ��اای* ا�� آ� "N �� ��ا ا��� ��اش=� ��ش' :  ٧ـ ا�ـ�م �ـ�دق
'� . و "N از ��Cه� �=

 

��ل� ) �اى او(ای* ا�� آ� Y%7 را )�� ��ا(�ـ!ش �%��' :  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
 .از ل}Nش�� در�Mرد, �دا�' و ا���وار ��ش' آ� ��او�� 

�=�ن از ��ا���Bر و هI �%��=�ن �� او ��` ��ش� ـ ا�ـ �' ,!ا��� , Iای* , آ� ه
ورد��رش �� , دو را �� هI "%� آـCـ�ـ� � �� ��C� ���ا �!ش �%��' و ازیـ

ا��از� ,س او�� از �ورد��رش و �!ش �%��=ی* �دم �� ��ا ��%�Cآ=ی* 
���� از ��ا�6. 

 . ��' ا����ش' از C� *B4)�� ��ا(B4* ^* :  ٩ـ ����; ��ا

�' , در �ـbـ;ـ� اى آ� Z' 6ن �� �=C� I' ا��� اش�ر� �' آ�C  ٧ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'
,� "�ی' آ� درروز�ـ�ر �ـ=ـI �ـC' ا��� ��0=ی* ر�a و ��=' را : 
��ی� 

 �C0' آ�از ش%�  '��Bش�, آ��  .آ� �%���0ن �� ��ا��)!,


=�رش ش�ی� ) �!ی��� �` از 6ن زیا 
"�م �, �;!رى آ��C , و ا�
ه���Nران ا��� . 

��(�%�ن G=� ). 



'�Y م��د :  ٧ـ اچ�Cن آ* آ� �%��D �� ,! وا���E , هآ� �� ,! �%�ن ��` �
�Cا آ���. 

 .چ%0��ى �دم �� وى دو�=� ش!د,ـ هآ� �%���� �� او ��)! ��ش� 

� �%��' آ: �%�ن دو�!�� ا�� : ـ در�ـ�ر� �ـ%ـ��ـ�ـ�ى 6�ـ�� در �ـ6ن �' 
��ی� 
 .ش` ا�� و�%��' آ� ی�2* �' ��ش�

 ش` ا��, �� آ�ر د��� ��ش� � . 

 

 . Y;�دت

 . Y;�دت

6ن� . 

 

ورد��ر,�ن را آ� ش%� و آ�Bن ��D ازش%� را ���
ی�� ا�� ! اى �ـدم ))�
��Cدت آ�;Y ,ر ش!ی���Nه� .((��ش� آ� �

را�=�* �* اى ����Cن  :��اى ,;�رك و ,�Eل' 
�!د� ا�� ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
زیا آ� در �6ت �� و���� 6ن �=IEC �' , در د��� �� Y;�دت �* �=IEC ش!ی�! 

دی��. 
ی* �دم آB' ا�� آ� �YشY 3;�دت ش!د): ص (ـ ����; ��ا,� , j� , د��

در �دن 6ن 6ویNد و از �ـ%ـ�I دل دو�=D ��ارد و �� ��) �!د �� 6ن در 6��Nد 
او را ��آ' �;�ش� آ� د���یM� '=�� �� Dرد ی� و , و �!ی0=* را و�h 6ن �دا��

'���6 �� . 
 

�' Y;�دت ا���ی* آ�ر و �=� . ـ �
 

��� از ��ای' آ� �� ��C �!یD �� ش%� �!د ر����� ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' =� jـ�
 D=(و �� ر��ل �دی3 ����;ان �� ش%� ا��غ آZ و ) آ� از �ش%� را ا��رز داد

 ش%� �� Dی��=%E� ا���� �د��� �C . 
 
 .Y;�دت او رام ��زی� و D=Y�Z 34 را �� "�ى 6وری�

 . ر�=>�رى ا��, ـ Y;�دت 



 
ى �Nر��ن , . ��)!ی' Y;�دت ا��) �� (ـ �

 
 .��)!ی' Y;�دت را در دل او ا
)�C, ـ ه��� ��او�� ��C� اى را دو�� ��ارد

 . دل�7 د�=���' �� ��Eدت ا��, ـ ا�=%ار Y;�دت 
 

��ى �!د ا��, Y;�دت ��اـ در ��!ت [C� . 
 

2ب "!ی�C� اى , kدت ��ا, ـ ه��;Y ى چ!نNدی` ��0, �� چ�N� او ��. 

 . Y �%(4;�دت

,� ای* آ� �دم ی�د ��ا را : �' 
��ی�, در ,!ض�Y ��Y O;�دت ) ع (ـ ا��م رض�
��!0� 7
زیا , 
ا�!ش �)�CCو 6داب او را وا�>Mار�� و از اوا� و �!اه' او [�

 . ' و �!ام 6��ن در ای* ا��در�=

 . �!د را و�Y h;�دت آدن



�!د را �اى ! اى 
ز�� 6دم : �ورد��ر,�ن �' 
��ی�) : ص (ـ ����; ��ا 
Y;�دت �* 
�رغ �دان ,� دل� را � از �' ���زى آIC و د�=��� را6آ�C� از 

 . روزى ��زم

 

IC' 6آ�رى �=
 . را از �

 

�!د را �اى ! اى 
ز�� 6دم : !ش=� ش�� ا�� در ,!رات �): ع (ـ ا��م ��دق 
ا� �!د را �اى , ���آIC ) از �!دم (Y;�دت �* 
�رغ �دان ,� دلـ� را از ,س 

دل� را ازاش=}�ل �� د�ـ�ـ� ا�ـ;ـ�شـ=ـ� �ـ' آIC و 6ن ��� , Y;�دت �* 
�رغ ��Bزى 
 . مدر ���ز را �� روی� �;�Cم و ,! را �� 6ن چ� در K�Z 6ن هB=' وا�Mار

 

 6دم : ـ در ,ـ!رات �ـ!شـ=ـ� ش�� ا�� B� * آ* ! اى�دت �;Y hدت را و�!�
و � �* , ,� دل� را از�' ���زى 6آـCـ�� �ـ�زم و ,ـ! را �� �!ا�=� ات وا�>Mارم 

ICس ���آ . ا�� آ� در ���ز��Cى را �� روى ,! �;�Cم و دل� را از ,

 

 ICآ  . و ,! را �� �!ا�=� ات وا�Mارم�je در ���ز را �� روی� �;�Cم , د��� �

 

��D , �!د را �اى �Y�Z ��ا و Y;�دت او 
�رغ ��زی�): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا

=�رى و ��ی' �� ش%� ر�� آ� از Y;�دت ��ز,�ن دارد .از 6ن آ� �

 Y;�دت�BG, . 



داش=* : 
�!د, در ���q �� ای* ��D آ� Y;�دت چ��B ) ع (ـ ا��م ��دق 
ی3 6��� ��او�� ا�Y�Z �' ش!د B4* ��� در Z ه�ی' آ� از ���Y�Z از چ

 .( �2@!د ا��م �E@!م ا��(

اج 6��� ا�� E� }ا ! اى ا4%�: ـ در 4ـ�یـ6ی� �' دا�' آ� ��C� چ� و�� �
 ���C' �' آ�C؟ 

ض آدY : �� ,ورد��ر .اى �

�� ��ر��ی' و ورY' آ� ���� او از 4ا�: هـ��� ه�G �@�� در او 
اهI 6ی�
ش!د و �)!,' آ� او را از �ـ��Cن ���!د� ��ز دارد و ,�' آ� ه روز 
��ی' از �ـ* داشـ=ـ� ��ش� و C,آ� در ��!ت و '�ی� او ��NGای� و ش��

�!ردن �� ا��از� ضورت و د��� را ���!ش دارد چ!ن �* 6ن را���!ش دارم و 
 . ��)�ن را دو�� ��ارد چ!ن �* 6��ن را دو�� �' دارم

 

 6[�ز Y;�دت ��اى ,�Eل' ): ع (�م رض�ـ ا�� , ���Cاو�� و ری�0 ش ���Cش
 .��ا ی>��� دا�B=* او

'��C� �2�24 . 

�D از��C� �2�24' ) ع (ـ ا��م ��دق � �� q��� د, در!�
 : '��C� �2�24

�!د� ا�� �اى : �� چ�N ا�� �bY در 6ن چـ� ��او�� �� او �ـ�Cای* آـ� �ـ

�;� 7d�� '=�(ل��ش��!د  ,�C=B�� ىNل` چ���ن ���C� ا��ل را �=3�E �� ��ا , زی
�C�' ر���ف  .�' دا��C و 6ن را ه"� آ� ��اى ,�Eل' 
��ن داد� ا�� �� �@

�ـ!د ,ـ��ـ�ـ و چـ�ر� ا�ـ�یـ0' �%' آ�C و ,%�م اش=}�لD �� چ�Nه�ی' ا�� آ� 

��ن داد� ی� از 6��� ��ز داش ��=� ا�� ای* ��اى ,�Eل' او را �� ا�]�م 6�

 . ��B=�* در"� �ه���Nران ا��

 

, ا��رون از �EZم ,�' داش=* : �ـ��C' در �aC چ�N ا�� ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
) �� در��� ��او��(شK را �� Y;�دت �Mرا��ن و زارى آدن , �6ن �!ا��ن 

 .هC>�م �;O و �یB=* از ,س ��ا

 . �Y D2;�دت در ,)��7



6ن� . 

 


ش=>�ن ��G  و چ!ن �ورد��رت)) �� : ICی
6 '� 'C�0��" *��در ز *� ,
�C=G� : ��6ی� در ز��* آـBـ' را �ـ' 6
ـیـC' آ� در 6ن 
�Bد و ,;�ه' آ�C و �!�

 '� jو ,! را ,�2ی Iی�!� '� O�;B, !, D=�ی� �� ��د و �4ل 6ن آ� Nیرا �
 آI�C ؟ 

 �G� :���آ� ش%� �%' دا I�' دا�ى را Nچ� *�)). 

اى ای* آ� �ا ���C' آj� ,�CC را ���
ی�م �* "* و ا))� <�)). 

 �EیY;!دی� �!هى ا�� آ� ��Z* 6ن : 
�!د)ع (ا��م ��دق : ـ �ـ@;�ح ال0
دد و 6ن  , �j, ر�!��� ا�� � �
6ن چ� در Y;!دی� ���B ش!د درر�!��� ی�

 .چ� در ر�!��� ��G' �%��� در Y;!دی� �� د�� 6ی�

اى 
ز�� 6دم : ' در ی)' از آ=����ى �!د �' 
��ی�ـ روای� ش�� آ� ��اى ,�Eل
م ! �� '%� N���ى �* ا�Y�Z آ* ,� ,! را , �* ز��� اى هI=B آ� ه���
از 

ى�%� N� . ز��� اى �ار دهI آ� ه

 

 .ه�B �' ش!د, ه�B ش!: �* �� ه چ� �>!یI ! اى 
ز�� 6دم 

 .!ده�B ش,ه�B ش!: را چ�Cن �ار دهI آ� �� ه چ� �>!ی' 

 '�Y م��را�� "�ى 6ورد): ع (ـ ا '��C� Xای .�Nاوار 6زادى ش!د, هآ� ش

 . �D2 ش���C در Y;�دت



 . ش���C او��, 6[�ز ���C' ��ا): ع (ـ ا��م رض�

 

شـCـ��ـ� �ـ�ایـ' را آـ� �ـ' �ـ�ـ=ـ�� در "����ى �!د "�ى ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
'Bدت آ�;Y اىش%� را , آ� �' ش����Cش  ده�� ,� �I و را�� ش����ی=�ن �

 .�!د ده�

ى ���B�� �=G, ـ در Y;�د,' آ� �� ش���C ,!ام �;�ش��� . 

 

 .ارزش' ��ارد, ـ Y;�د,' آ� ه%ا� �� ��6ه' �;�ش�

 .ه�Y k;�د,' "N �� ش���C ارزش ��ارد): ع (ـ ا��م �]�د

 . �D2 ی�2* در Y;�دت

 .ده�Y k;�د,' "N �� ی�2* ارزش ��ار): ص (ـ ����; ��ا

 '�Y م��وری� ) ع (ـ اچ!ن ��اى Y;�دت ش;��� و ,�وت �6ن �دى از 4
وان (� از , �!ا�' آ� ��ی�2* ه%ا� ��ش�: 
�!د ,را ش��C) �!ارج �=��

 .�%�زى ا�� آ� �� ش` ,!ام ��ش�

 . 6داب Y;�دت



6ن� . 

 

و �� � ش%� �!ا� , ه�Y k%�' �%' آN" ��C ای* آ� و�=' د�� �� 6ن �' ز���))
Iی^�� )). 

زیا ا� , ��ا را چ�Cن Y;�دت آ* آ� �!ی' او را �' ��C' ): ص (ـ ����; ��ا
�C�� '� او,! را 'C�� '%� او را !,. 

ـ �ـ�ا را �ـCـ��ـ' آ* و ه�k چ�Nى را شی` او �>دان و �اى ��ا چ�Cن 
'C�� '�آ�رآ* آ� �!ی' او را . 

 

Cدت آ�;Y ن�Cن ای* ا�� آ� ��ا را چ�B4ـ ا 'C�� '� ا , ' آ� �!ی' او رازی
�C�� '� او آ� ,! را 'C�� '%�او را !,  .ا�

چ!ن زل��� 6هPC : ـ در��ر� دا�=�ن ی!�h و زل��� ـ ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 . ا��آ' در�P آ*: زل��� ��G , ی!�h آد و ی!�h 6هPC زل���

 

�C�� '� آ� ��او�� او را �B�د و دا�=
لMا از زل��� , هC>�م ی!�h �� ی�د ��ا ا
ی��� . 

 


�!د)ع (ا��م ���, ـ در �ـ;ـى دی> : �G� زل��� �� h�!دى ؟ : ی چ� آ

 �G� زل��� : I=روى �� ��رچ� اى ا��ا� ,�C�;� را ��آ�  I0' آ�ا �]�ل�  .زی

 از �ورد��رم شم �)IC ؟ 

. 

�� �� ه�Y k%�' �%' آN" ��C ای* آ� و�=' د((در��ر� 6ی� ) ع (ـ ا��م ��دق 
 Iیه��� ای* ) ص (ر�!ل ��ا: 
�!د, ))6ن �' ز��� �� �ش%� �!ا� و ��^
�Bی . 6ی� را �' �!ا�� ��0ت �' �

 . ا�!اع Y;�دت



 '�Y م��* ): ع (ـ ا��و ز �� . Y;�دت ���@�ن ا��, ا��ی��0ن در ��)!ت �%�6�

 

��ى ��او��=%E� د,' ا��, ـ ا��ی��0ن در�;Y !(�� . 

 

اجE� }ا��  ـ در �4ی ���6ن ! اى ا4%�: 6 �%B� �� ا�� آ� �%B� �دت د�;Y
ا� �!راك و �!ش����� ��ك و �4ل ��ش� در , �K�Z , j روزى �4ل �' ��ش�
'=B* ه�و 4%�ی�  ��C� . 

 

Y;�دت د� ��D ا�� آ� �� ��D 6ن K�Z روزى �4ل �' ): ص (ـ ����; ��ا
 .��ش�

 K�Z 6ن N" *ی, . روزى �4ل ا��ـ Y;�دت هG=�د "N ا�� و �

 

 '�Y م��دت ا��): ع (ـ ا�;Y دم�' ��* �G=* و��م آدن �� �� �� . 

 


ز���� ��ر و ��در Y;�دت ا��): ص (ـ ����; ��ا N��6�� ��<� . 

 

 ه Y;�دت Y;�د,' ا�� و دو�� داش=* �� ����ان ): ع (ـ ا��م ��دق ,�
ی* Y;�دت �' ��ش�,�. 

یB=* �� ��0!اى , یB=* �� دا�Y �C%0;�دت ا�� �>): ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا<�
6��N �� ��ر و ��در Y;�دت ا�� و  , داد� Y;�دت ا����ـ>�� دلB!زا�� و �

ادرى آ� �اى ��اى NYو"7 دو�=D دارى Y;�دت ا��� �� *=Bی<� . 

 

 . از Y;�دت ��اى ,�Eل' ا��, ـ �!ش �%��' �� ��او��

 

 7�d�� آ�ر , ار �!د ��در روى ز��* Y;�دت آI�C ا� �! اى �A%�): ع (ـ ";
 Iدیآ%` آدن �� �دان ��Yل!ار و �!ش���ن , 6ب دادن �� ��B%���ن : �' آ

 .( K�Y �!ش'(��Cه�ن 

 O�B� د) ع (ـ!�
 چ� آ�ر �' آC' ؟ : �� �دى 

ض آدY :ام �د . Y;�دت ���0 آ



 

 چ� آB' ���رج ,! را ,���* �' آ�C؟ 

ض آدY :ادرم� . 

 . ا�!اع ���Yان



و ای* , �ـوهـ' �ـ� هـ!اى �ـ�داش �ـ�ا را Y;�دت آد�� :( ع(ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
و , د�ـ=ـ� اى از روى ,ـس �ـ�ا را Yـ;ـ�دت آـد��,Y;�دت �!دا�ان ا�ـ� 
و , و �وه' �اى �N<��eارى ��ا را Y;�دت آد�� , ای* Y;�دت �د��ن ا��
 . ای* Y;�دت 6زاد��ن ا��

 

�ـوه' ��اى : Yـ;ـ�دت آـCـCـ��ـ�ن �ـ� د�ـ=ـ� ا�ـ�): ع (�م �ـ�دق ـ ا�ـ
�CCـ' آ�ـ;ـ�دت Y سوه' , آ� ای* Y;�دت �د��ن ا�� , NYو"7 را از ,�

�CC' آ�ـ;�دت Y 5!اب �%Z �� ل' را�E, دوران , ��اى ,;�رك وN� دت�;Y *آ� ای
�' آ�CC  و �وه' ��اى NYو"7 را از � 30Y و �A;� �� اوY;�دت, ا�� 

ی* Y;�دت ا��, . آ� ای* Y;�دت 6زاد��ن ا�� و ای* �

 

�Cوه� �� ی` �و� او را �� ه!اى : ـ �دم در Y;�دت ��اى NYو"7 �
وه' , ��داشY D;�دت �' آ�C آـ� ایـ* Y;�دت 6ز��Cان ا�� و 6ن Z%� ��ش��

 دی> او را از ,س دوزخ Y;�دت �' آ�CC آ� ای* Y;�دت �د��ن ا�� و 6ن
 30Y و�A;� �� او Yـ;ـ�دت �ـ' , ,س ��ش�Z�� �� و"7 راNY * ��اى� ��ا

�� دل�7 ای* ��* , آIC و ای* Y;�دت آی%�ن ا�� و 6ن ��ی� ا�* و ا��ن ��ش�
و �� دل�7 )) و 6��ن از ,س و هاس 6ن روز در ا����C: ((��اى NYو"7 آ� 

ای*  ))�>! ا� ��ا را دو�� داری�: ((ای* ��* اوNYو"7 آ� ��C� , آ� ��اه
را دو�� ��ارد ��اى NYو"N�� 7 او را دو�� دارد وه آ� ��او�� NYو"7 

 . دو�=D ��ارد از و�04 روز ����� در ا��ن ا��

 

�* �!ش ��ارم آ� ��ارا Y;�دت آIC و از ای* آ�ر [ض' ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ]�د
 Iداش او ��اش=� �ـ�شـ�� N" ,� �C�ـ��ا در ایـ* �ـ!رت د� E%Z)�ر هI=B زیـ

�Cآ�ر �%' آ ��ه%�CL* , آ� ا� �� چ�Nى چI0 داش=� ��ش� آ�ر �' آ�C و �
 IC(� دت�;Y او Gس از آ�, K;� �� N" چ� در ای* , �!ش ��ارم آ� ��ا را
�Cآ�ر �%' آ ��=�  .�4ل ه%L!ن ��C� ���)�رى �!اهI �!د آ� ا�

��ی �� D�N� *اوار =%E� ف و�bال K;� �� ا او . Y;�دت ا��زی

 

ا� ��او�� �دم را �� ���0 و دوز�' هI و�Y� و و��Y �%' ): ع (ـ ا��م رض�



زیا �� 6��ن , ��ز mزم �!دآ� از او اZـ�Yـ� آـCـCـ� و �ـ�
ـ�ـ��ـ�ـ�CC(� D, داد
��یD را درا�=��رش�ن �Mاش=� ا�� =%E� و �د!�
�' 6ن آ� , ,G	7 و ��)' 

) '�%Y ا�]�م K;� �� (�2A=ا��Cق 6ن را داش=� ��ش. 

 .Y;�دت [� ��ا



 '�Y م��ن �� �!�� ا��): ع (ـ ا���C� :ی� . ��C� ش�!ت و ��C� �C� ,�%Z� زر�

 

ى از ر"�ل ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق ;���
 �(�� �B�� ـ;ـ�دت �ـ� �ـ]!د ورآ!عY

��ن 6
ی���ر ا�� ا�Y�Z آ�C , ا��  hل���اى را آ�  �ی�
هآ� 
��ن 6

 . او را Y;�دت آد� ا����>%�ن 

 

, او را ���C' آد� ا�� , هـآـ� �� �!ی�C� اى �!ش ��eرد): ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
ا� 6ن �!ی�C� از��اى NYو"7 �>!ی� شC!��� ��ا را Y;�دت آد� و ا� از 

ف ش��bن �>!ی� ش��bن راY;�دت آد� ��ش�Z. 

 '�Y م���6): ع (ـ ا ت ��Nی�Cهآ� ���C' د��� آ�C و 6ن را � , D��"

 .���!ار ��ش�

از ر4%� ��ا �� دور ا�� , از ر4%� ��ا �� دور ا�� ): ص (ـ ����; ��ا
�Cآ Iر و دره�Cدی '��C� آ� 'Bآ. 

ه 6ی�C او را , هآ� از �دى در �E@�� ��ا 
��ن �د): ع (ـ ا��م ��دق 
 . ���C' آد� ا��

 

 '�Y ـ�م�ارد ): ع (ـ اN<� را 'Bآ� 34 آه , آ� 34 او را �� "� �%' 6ورده
 . ((5))6ی�C او را ���C' آد� ا�� 

 

ی�!د �Y%� و ((در �ـ��ـq �ـ� �ـVال ا�ـ!�@� از 6ی� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 

=�C ,� "�ى ��ا�, راه;�ن �!د را
�!د, ))�ـ�او����ران �!د �: �C�!� ا�� ��

 .�Y%� و راه;�ن ی�!د 6��ن را �� Y;�دت �!د 
ا ��!ا����

�C=
4ا�' را �اى , �ـ!د دYـ!ت �ـ' آـد�� ��Eb دY!,�0ن را �%' �Mی �(��
 K�,���!د��6� �Y%� و راه;�ن �!د , 6��ن �4ل آد�� و�4ل' را 4ام و ��ی* ,

 .را Y;�دت و ���C' آد��

در ا4ـ!ال �ـV��C�' آ� ��D از ش%� �!د� ا�� ���Cی��0 آ� ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 

=�C و � '��C� �� ن 6��ن را���!Y
در ��� 6ز��یD و �� چـ>ـ!�� �!د�� 
�Y در " �Yی* ش)C]� ه� را �� 6��� چ�0���� و ا�!اع ,����� را ",��

�C=�0ن ری��آ�. 



Y *ی, . ;�دت�



ی* Y;�دت ): ع (ـ ا��م ��دق ,اى او��,�� 'C,و
 . ش���C ��ا و 

 

ی* Y;�دت , . ا��ی��0ن ��اوم در��ر� ��ا و ��رت او��, ـ �

 

ی* Y;�دت �G=* "%�� ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا,m ال� اm الّ�� و 4m!ل و ((�
ی* د�Y ا�=}�Gر)) �m!ة اm ��لّ�� =� .ا�� و�

زش ��!ا� از ��Cه��6 )). 

ی* Y;�دت ): ع (ـ ا��م "!اد, . ا��ص ا��, �

 

 '�Y م��دت ): ع (ـ ا�;Y *ی, . ��آ�ا�C' ا��,�

 

ی* Y;�دت , . چ�� 6��ن ��Yدت ا��, ـ �

 

ی* Y;�دت , . دل �آ�Cن ازد�����, ـ �

 

ی* Y;�دت , . ا��ی��0ن ا��, ـ �

 

ی* Y;�دت ): ص (ـ ����; ��ا,� ,
�I دی* (�2 
 . ا��) 

 

 I^م آ���د): ع (ـ ااز �, . Y;�دت ��0� ا��, ��او�� �� چ�Nى �

 

 از �Nاردن 34 ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق ,�� ��ا �!��C آ� ��او�� �� چ�Nى �
 *�V� ,ا�� �دت ��0�;Y . 

 

از b� �GY* و 
ج ): ع (ـ ا��م ���, Y;�دت ��0� ا��, ��او�� �� چ�Nى �

. 

 

از ���!ش' و ر
=* �� ���� او ): ع (م ��دق ـ ا��,a4 (��او�� �� چ�Nى �



 . Y;�دت ��0� ا��, )

 

اج 6��� ا�� E� }از ! اى ا4%�: ـ در �4ی =�!;A� *� دN� ',د�;Y kه�
�B�� �ش' و روز!��� . 

 

ی* Y;�دت ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ��,�D از �� �� q��� د, در!�
�Nد ��اى : 
�!;A� ىNو"7 چ�NY ���;�Z د او�� �!ا�=� وN� آ� از 6ن چ� �B�� *از ای =

 .ش!د

 '�Y م��ن ): ع (ـ ا�A;� ��ى ��او��ی* Y;�دت ا��, چB� I0=* از 4ا�,� 

. 

 

 ا�]�م ): ص (ـ ����; ��ا, '���C� د,' دارد آ��;Y ی* 5!اب را 6ن�Nر�=
د��. 

 '�Y م��دت ): ع (ـ ا�;Y *ی,� , 7%Y دا���ن . ا��) اى ��ا�(��ل� �

 

ی* �دم ): ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا,���Y , ن���%�B� �%ه �� �;B� ا�� آ� 'Bآ
 و ��ك دل , ��ش�, P� .ی)

 '�Y م��ع (ـ ا :(�B�� 'C,و
 . Y;�د,' چ!ن 

ی* �دم,���Y . 




ض آد� ام ! 
ز�� 6دم : �ـ�ا �' 
��ی�): ع (ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د !,� �L�6 ��
ی* �د��ن ��ش',� از, Y%7 آ* ,���Y . 

 

هـآـj 6�ـLـ� را آـ� ��او�� � او وا"K ���=� ا�� ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
ی* �د��ن ا��, �� "�ى 6ورد,���Yدر ش%�ر . 

 

ی* �دم ): ع (ـ ا��م ��دق ,���Y,ا�� آ� وا";�ت را �� �� دارد 'Bآ. 


ای� ��ا Y%7 آ* ): ص (ـ ����; ��ا �� ,Nه� ��ر,ی* �د��ن ��ش',� از �

. 

 

 '�Y م��د,' ): ع (ـ ا�;Y kه� ,�B�� اردن وا";�تN� چ!ن . 

 

Yـ;ـ�دت �ـ� 
ـاوا�' روز� و �%�ز ��Y �(�� �B;�دت �� ): ع (ـ ا�ـ�م رضـ�
 . ���Bر ا��ی��0ن در آ�ر ��ا��

 

 '�Y م��د او, ��ان ): ع (ـ اN� ن ��ا���C� *ی,��0!اى داد�ى ا�� آ� , آ� �
 .د ره��
=� ��ش� و دی>ان را �� را� را�� رهC%!ن ش!د�!

 .����Cن ��



� دارد, �ـ� �ـCـ�� اى ا�� ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا��� : 6ن ��C� اى آ� دو چ
�C' آ�اى �ـ�0  �� اى رو �' آ�C و �ـ�چـ�ـ�ادر �D��%�B , چ� �� ا�


=�رش!د, �E%=' داد� ش!د�  او �B4 �' ورزد و ا�� ,C,اردM� '� Dی��. 

دارى و , ـ �� ��C� اى ا�� � D��"
6ن ��C� اى آ� 6[�زش ��Gb اى ا�� و 
 .در ای* ���ن �%' دا�� �� او چ� �' ش!د

ا�� د��� او را از , 6ن ��C� اى آ� �اى Y;�دت 6
ی�� ش�� , ـ �ـ� ��C� اى ا�� 
در ��Y;� �� �!اه0��ى زود�Mر د��!ى د�� ی�
=� و  , �6ت [�
7 آد� ا��

 . ����� ش�� ا��

 

,;� را , ـ �� ��C� اى ا�� � �C�� رگN� ور ورزد و ��اى6ن ��C� آ� ,); و [
 .از ی�د �د

6ن ��C� آ� �آ0' و Z}��ن �%�ی� و ��اى ";�ر �ی* را , ـ �� ��C� اى ا�� 
�C!ش آ�ا
. 

' 6ن ��C� آ� او را ه!�' �%ا� آ�CC� ��ش� و �BG, ـ �� ��C� اى ا�� 
��CCارآ!� . 

 

 .ـ �� ��C� اى ا�� 6ن ��C� آ� او را E%Z' ��ش� آ� �� �PC و �D�=B آ�0��

'C=
 . Y;�دت ���Mی



چ!ن ���=%��' ا�� � روى , Y;�دت ,!ام �� 4ا��!ارى ): ص (ـ ����; ��ا
 روى 6ب:ش* و �� �!ل' � . 

 

'� P��� از ��� ال%�2س
 � Kش : ز�� ـ �ـ�ا را 
ش=� اى ا�� آ� ه
 . ��او�� از او �� � ';A=B�M� 'ید و �� وا";' ,هآj ��ل 4ا�' ��!رد

 

د ��ل' از 4ام �� د�� 6ورد): ع (ـ ا��م ���� ���
=� , ه�� 4]' از او �Mی
� اى و �� ��� ر%4' %Y �� ' ش!د�ارد, M� '� V�  .4=' در ��Gb اش ا5

ا�' �� د�� 6ورد و از 6ن ���� ا�ـ �ـCـ�� �ـ�ل 4ـ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
��او�� �اى او در , ا"ى �� او داد� �ـ%ـ' شـ!د و ا�ـ از 6ن ا��Gق آ�C, ��ه�

 ��Cای* آ� �!ق ده 6ن �آ� �ار �%' ده� و ��E از �!د ���' �>Mارد �>
 .او �� �!ى D,6 ��ش�] ره=!ش� [

دا��� '�  از هNار ��ل �ا, ـ درهـ%ـ' آـ� �ـCـ�� �ـ� Zـ�ـ;ـ)�ران �=�ى او �
 �%Y و a4 ارNاردن هN� از =� از 6زادآدن هNار ��C� و �=�Y;�دت و �

 . ا��

 

�Cآ KB' را آ�ا��او�� از او �� ���� و زآ�,' �' �Mید و , ـ ه آ� ��ل 4
� اى و ��او��NYو"7 �� ا��از� %Y �� اى و �ـ� 4]' و ��C� دن�� 6زاد آ

��C� �C!ی�Bو �L�6 از 6ن ��ل �j از �گ او ���'  5!اب ای* آ�ره� �اى او
 .ره=!ش� اش �� �!ى دوزخ ��ش�, ����

, �ـ�ل 4ـا�ـ' را �ـ� د�ـ� 6ورد و از ,ـس �ـ�اى YـNو"ـ7 6ن را رهـ� آـCـ�
�0%!ل �A;� و ر4%� ��او�� NYو"7 �دد و د�=!ر داد� ش!د آ� او را �� 

��� �0��. 

چ��ر چ�N از او , ��ر را� ��ل' �� د�� 6وردهآ� از چ): ع (ـ ا�ـ�م ���

=� �0!دی� ) در ا���� (آB' آ� از را� دزدیـ�ن [ـCـ�یـI یـ� ر�ـ� ی� ����� : �Mی


=� �' ش!د�� , �� ���� اى , ��� ��ل' �� د�� 6ورد �� زآ�,' از او�Mی
� اى%Y �� 4]' و . 

 . ��0ط در Y;�دت



 '�Y م��!د �� ) ع (ـ ا� ��ی�در ����
�jG �!د را �اى : �4رث ه%�ا�' �' 
یK و �ـ� 6ن �ـ�ارا آ* و �� زور �� Y;�دت وادارش ��Bز و از G� دنY;�دت آ

اى Y;�دات �ـBـ=ـA;' (او��ت 
ا[� و��!ش' 6ن � (��� ��� , <�

ای	' آ� �,! وا"K �0=� ا�� آ� در ای* �!ارد ��ی� 6��� را �� �!�� ا�]�م 

6 �� �!ا^;� �%�ی'ده' و �� . 

 

6
� Y;�دت �B=' ا��): ص (ـ ����; ��ا . 

 

ی* 6ن را و از , از ش��دت دادن ! ��ای�: ـ در د�Y ـ ) ع (ـ ا��م �]�د, ��mد�Y
یDC را از ,! ��Bل� دارم=Z�0��� دت�;Y . 

 

ی�, از Y;�دت �� ا��از� اى آ� ,!ان داری�): ص (ـ ����; ��ا��زیا ��او�� , �
=Bش!ی�� �=B� �%آ� ش �6ن ��  .� �%' ش!د�>

��ى �!د ,��C(� 7�%A): ع (ـ ا��م ��دق BG� �� دت را�;Y. 

��� Y;�دت ��اY ن از������. 



 '�Y ـ�م�ی�) ع (ـ ا��

ش=>�ن �'  h��!, ل=' : درNC� �2م و�6��ن �� ه%� 
 در,!�� و �� و"!د@AC� د ,! دار�� و ��ای* آـ� هـ%� دل�!اه�0نN� آ� 

ت Y�Z=�0ن از ,! و ا��ك �!دن [�G=�0ن از ا�ـ ,ـ!zاز , آ �L�6 �2�24 ا�ـ
�CCآ ��0ه��ا��  �6��ن �!ش���' �%�ن اY%�ل �!د را �ـ�چـ�ـN , ,! را آ� �

 �=Bن آ� ش�ی�Cآ� ,! را چ ��شـ%ـ�ر�ـ� و �!ی0=* را �ز�D آ�CC و �' �

ى از,!�� 
��ن Y;�دت ,!�� Y;�دت �)د� ا�� و 6ن ��ن آ� �Nاوار ;���

د� ا��;�. 

�� آ� �اى 5!اب �* : �ـ�اى YـNو"7 
�!د� ا�� ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا�6
�CC' آ�7 %Y ,�CCآ ��(, �C' ده�ل' آ� ا�]�م �%Yی� �� ا�;� , %Y �%ه زیا ا�

�ـ�ز 4ـ3 6ن را ادا , در Y;�دت �* �)!ش�C و �!د را �� ر�a وز4ـ%ـ� ا�ـ�از�ـ�
CـCـ)ـ��C� .ـ� و �ـ� آـCـ� Y;�دت �* آ� در K�Z آا�� �* �' �Nار���

 I^م آ���اى ): ع (ـ ا�� �Y�Z دت و�;Y ر �!د را در��ه%!ار� �)!ش و ز�
�=D ا��  , NYو"7 �' ,2@���ا�'� �=Bا ��او�� 6ن �!�� آ� ش�ی, زی

�=D �%' ش!د�. 

ا از �Yری� داران �ار ��� و از! ��ای�: ـ ���Bر �>!� ;� I�و�� �@2, �4. 

�ـ�CEى �Yری� داران را �' دا�I آ� �دى دی* را �� Z!ر �Yری� : Yـض آـدم 
د و �je از 6ن ��رج �' ش!د�� '�. 

زیا ه%� �دم , �ـاى �ـ�ا ا�ـ]ـ�م �ـ' دهـ' �ـ!د را در 6ن �ـ2ـ@ـ �ـ�ان 
�CC' آ�اى ��ا آB' آ� ��اى Y, درآ�ره�ی' آ� �<� �C=Bه Nو" 7�2@

�D دارد<�. 


�!د) ع (ـ ا��م ��� ��" �� :��او�� ,! را از آ��=' و ,2@� ! اى "��
((6)) ��ون �;د . 

 


ش=>�ن �' 
) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�'  DCی
6��ن �� ه%� �NCل=' آ� : ��ی�در��ر� 6
�Nد ,! دار�� وY�Z=' آـ� �ـ' آـCـCـ� و "ـ�یـ>ـ�هـ' آـ� �Nدت دار�� و آ%= از 

���� �!ش��� ا�� ) gY%� (ا� 6ن چ� را از, آ�ر ,! [�
7 و �' �;�6 � !,
�CCآ ��0ه�� , �Cی�%� D�زه6ی�C اY%�ل �!د را ��چ�N ش%�ر�� و�!ی0=* را �

د� ا��و دری���C آ� ,(� '��C� ��!, 34 ن آ��Cرا چ !. 

6
ی���ر و اى �E;!د!. 



 '�Y ـ�م�ت ـ ) ع (ـ ا�"�C� ـ در : '��� �� آ�B�' رI4 آC' آ� در ! الC, !,ا�
�Cآ!ش '� !, �Y�Z,  ��C, یN�� و ا�<� 'Bآ�ران �� �!ى چ� آ�@2, jـ�


=' آ� ��=)!شj� �C آ!,�ه' آ���CCن �� چ� آ�C� 'B� از آ '��B�M� 'ی
��؟ � 

. 

 . ��داش ا��ص در Y;�دت

, هآ� ��ا را چ�Cن آ� Y 34;�دت او�� Y;�دت آ�C): ع (ـ ا�ـ�م 4ـBـ�* 

��ی� �bY او �� D=ی�Gاز �4 آ  از 6رزوه� و ��0=, .��او�� �

�� ,! را ���C' �' آI�C:ه��� ـ ��C� ـ �>!ی�): ص (ـ ����; ��اC, . 

 

ـ!ا� �ـ' �ـ�ـم آـ� �ـ� او �ـاى Y;�د,D چ�Cن ��داش' دهI شـ%ـ� را �, �ـ' آـCـ�
 وى رش` �د� �=
��ف Y;�دت او ر� jآ .آ� ه

 6ن ��� آ� , ��C� ): ع (ـ ا��م ���<� �C(� دت�;Y اوار ا��N� ن آ��Cا را چ��
در ایـ* هـCـ>ـ�م ا�ـ� آـ� �ـ�او�ـ� �ـ' , از ه%� ��ی3 �;د و �ـ� او روى 6ورد

�j ��آم �!داورا�' ,ر�ـ��ـ م ا�ـ� ــ ��C� ��ل� �* ا�� (ع :)ایـ* ـ: �یـ�
ـ�ـ
 .�Mید

6
� لMت �دن از Y;�دت . 



 '�Y م���0): ع (ـ اL� دت را�;Y تMآ� از ه!ى و ه!س ��ز , چ>!�� ل 'Bآ
 �%' ایB=�؟ 

. 

 Oـ�Bـ�ع (ـ  :( Iه%�ن �!�� آ� ش�� ��%�ر �� : 2�24=' را �� ش%� �>!ی
ب و�!ش%N� �ـ' �ـ>ـد ا�� �� �;K درد ش�ی�ى آ� دارد از 6ن لM,' �!راك �!
د���دار ��N �� و"!د��ل�و�=' از Y;�دت لMت �%' �د و IEZ ش�ی* , �%' �د

 .6ن را �%' چ�0

 Iد را و"�* : ـ 4ـ2ـ�ـ2ـ=ـ' را �ـ� شـ%ـ� �ـ>ـ!ی!� �Yز زرا��ى هG�Y آ� 'Bآ
�C(� ,'ـ' شـ!د ,ـ� "�ی�زیـ�د ��G�Y د و  6نآ� ,%�م �Nر�Y را 
ا �' ��

ون , زرا�Y را از ��* �' �د�� Dآـ� دو�ـ=ـ' د�ـ�� را از دل 'Bآ *�CL%ه
�C(� ,�0L� ت دو�=' را�6 IEZ د ,� "�ی' آ� .د���دو�=' دلD را 
ا ��

 �� [I د��� �!ردن ؟ , دو�=�ن �ا چ� :6��� ا�� ) ع (ـ در �ـ;ه�ى داود

 .را از دل��ی�0ن �' �د [I د���ش�ی 'C��C"�ت

�Cه�� �د��� را �� �!د را I] و. 

 . ره� آدن Y;�دت

چـ� زشـ� ا�� ���ز��Cى �j از ,!ا�>ى و چ� زش� ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
��آ�ر آB' ا�� آ� Cاز ای ا�� ��C� �� و"!د دروی0' و ضhE و زش� ,

 . Y;�دت ��ا ���0 آ�C و �je 6ن را ره� ��زد

 

I^م آ���ى و چ� زش� ا�� ): ع ( ـ اچ� زش� ا�� ���ز��Cى ��E از ,!ا�>
�� آ�ر آB' ا�� آ� Y;�دت ��ا را ���0 Cاز ای ��C� �� د�;�ل Y;�دت و زش� ,

 .آ�C و �je از Y;�د,D د�� ش!ی�

�Cن ��ای���C� دم .ه%� �

�م5, �=43 م5 : م�Gدا آ�� از M���1��3): ص (ـ >��م�G +3ا� . آ=

 

 . +3م�*�ر م5 و ��آ� م5, م5 آ8I , 0�Dم م5 



��(Y;�دت G=� ). 

 . ز��ر �GEدت اس0, &رامF ): ص (ـ >��م�G +3ا

 

 .+�د را ��اى &ن >�ك <�دا�3, ه�آ� ����ى �GEدت اس0 ): ع (ـ ام�م  �5 

 . >�رس��� اس0, ه���� س;0 ت���GE 5دت ): ع (ـ ام�م ��:�

 

 �DE �2 اى ): ع (ـ ام�م� .�3اردآ� د��GE ��� , 5دت >

 p?�+ دت�GE از , ـ �ا�5 اس0 آ� &دم� �� �� >�ورد<�رش ام�G� 3=3د و �
 .<=�+ 4��F ���س3

*=
ت �;Y . 

��,;Y از *=
 .درس �

 . :�&ن

 

(( Y< ,ت��a� H3 اى اه��� .(( �GEت <

 �DE 3 و از����2 ! اى �=3<�ن +3ا): ع (ـ ام�م���از �GEت�Lى س�دم=3 درس <
ز�3 و از ه32اره�ى رس� م�=�G 1��3 و از <=�ه�ن ��ز ه�ى در+�2ن �GEت &م�

3� .ا���

 . ـ از آ���� م�Gش آ� �3ون آ�ر �� &+�ت �T2 ام�3 دو+�� اس0

 

�*5 +�د , در ا�3رز دادن �� د��Mان م� آ�31, +�د از &��L درس ��� <��د?
 .>=3 ��� &م�زد

��ن ��1 درس�L): ص (ـ >��م�G +3ا=�2�ى �GEت �GEت <���3 آ� در م��ن >
 . اس0

 

 �DE د): ع (ـ ام�م��>Y , +3اى ر �0 آ=3 �=43 اى را آ� ��=32�3 و �GEت <
و  %�ر &ن �� را آ� رس�43 ) و <��1N (>02 آ�دن &ن �� را آ� >02 آ�د4 



�=3, اس0 G�. 

 �L� 43زدار��� Hامـ�ـE ـ�ت �ـ� 1ـ�ـ� &1ـ*ـ�ر <ـ2ـ�ـ� و �ـ�GـE ـ مـ��ـ� هـ�ى
��م +3ا را ) �M�1�#ن (��د<�ن &س��ن 431 ا�3 و >Y از #�س< �2� �آ�� �

 .ا�8غ ��� آ=3

از &ن +�راك �� , ـ مWم5 �� د��� �� د��GE 43ت م� ��Mد و از روى ����رى 
 .م� <��د

ا ���ط , &مـ�+�5 درس �GEت اس0 و ��ت��5 دورا��2�3 , ـ �ـ�تـ��ـ5 +ـ�د
#��^ +�ردن و  ,آ�دن و ت3ارك د�3ن >�2��Gن اس0 و ��ر<���5 ��;�دى 

 . 0D�I اس0

 

��ت اس0 a� �� د, ـ�م� 1 H/�  5�+�ت &م�GE آ�. 

0D�I و #��^ , >=3 <�#�5 وا ���ط اس0 و دس��ورد ��دا�� , ـ دس��ورد +�د
 . +�رد<�

 

 . >=F=�#�> 3 ا�3ك اس0, ـ ه�آ� ��دان ��31

 

��دM� �2م3ه�ى زم��� درس�� س�ز�F در او آ�ر<, ـ ه�آ� از د<�<����L و >
31�G�. 

���ر��L را � �L?اى ا�cت �� T=ا دا5�1 از +3ا س��رش م� آ�cـ 1ـ�ـ� را �ـ� تـ
درم�ن آ=�3 و �� &ن �� >ـ�ـ2ـ�از مـ�گ رو�ـ3 و از آـ�ـ��ـ� آـ� &ن را #�و 

�GEت <���3 و م�Gدا م��� �GEت آ���� 1��3 آ� ر4 تc�ا در >�F م� , <Nا�1=3
3���>. 

ت;Y '��Cه�0ارده . 

آ�� آ� , �GEت <�#�5 ه32ار ده=43 اى /�دق اس0  :(ع (Eـ�D  ـ امـ�م

32�3=�, )از <=�ه�ن و E�امH م�GE) ]DLت <��د و آـ�ـ� آ� �GEت <��د ,�
 .آ=�ر4 <��ى آ=3 و آ�� آ� آ=�ر4 <��ى آ=3 س�?T م��3

 .�� را4 راس0 م� آ3��2, ـ �GEت <�5�# 



 . ره���� و رس��Mرى اس0, ـ �GE 43��#ت &م�+�5 

 

�T 1�د, ه�آ� �GEت <��د ـL# دد و ه�آ��> T�L# 3��� F=��=F ���3 و ه�آ� �� ,
 .دا�� <�دد

T=و درس�� &ن را ض���0 م� آ T��> در <�و س;=� اس0 آ� م� Tـ <�د� . 

 

�<�رى او را از #�وا#��دن در �LG1ت ��ز دارد, س� &��ن &م43 اس�M=� 0د� .>�ه

ت 6�!ز;Y 7�ا!Y. 

 . :�&ن

 

 . ب &+�ت و د��� <�#��رش س�+0+3ا �� NEا))

 

 .((در ا��GE 5ت� اس0 ��اى آ�� آ� م� ت�س3

 . در داس����2��Lن ��اى +�دم=3ان �GEت� اس0))

 

�ى اس0 و ��اى &��L آ� ا���ن &ور�3 ه3ا�0 اس0 و ر �0���H ه� aت� )). 

ه���� در ا�5 ام� �GEت� اس0 ��اى اهH , +3ا 1^ و روز را م� <�دا�3))

��تa� )). 

 �DE �2ن م� ده3, روز<�ر): ع (ـ ام�م� �را �� ت �Lت�GE. 

2�5 ��اى ��1 درس �GEت� اس0�< HDام و م�ـ ��اس�� آ� در ا: . 

 

 �c?��E ؟ 

 آ_��=E�# 3���ن و #�E�ن زاد<�ن ؟ 

ه����ن آ� >��م�Gان را آ�2=3 و س=��Lى , آ_��=3 م�دم�ن �L1ه�ى رس 
4�� ه�ى س���Mان را ز�43 س�+�=3؟  #�س��د<�ن ا?�L را از ��5 ��د�3 و 1

. 

3��1 �G�2ر م�د, ـ ه�<�4 ام�43 م� 1� .#���م &��I& �� �Lز�1ن س=_



 �DE ع (ـ ام�م ( ��& از ت8وت ا�5 Y<)) : �M�3*� �� �1��1 را #;�#�و
&�� �� <�ره�ى : #�م�د, ))ت� &ن �� آ� �� د�3ن <�ره� ر#��3, مB2�ل دا01 

 >3را��2ن م� ��ز�3؟ 

�� �GEت ��1=3 س�اوارت� اسـ0 تـ� وسـ�ـDـ� #ـ;ـ� و ��زش ا<� &�xر &��ن &��ن م�
د�3<�ن EـGـ�ت &م�ز �� &��ن م� ��Mد , ��>3�3 <��2 و +�Gه���2ن از ��5 ر#�� 

&��ن ��ا��اره��� �� ا��ار <���ر , و <��L1ى +�ده� س;=�ن &��ن را م� 1=�د
 .س;5 م� <��=3

���� اس0 و �GEت�L و د<�<����L از ���D ـ �� ا�5 ���0 آ� د��� ر�q و �
�� او ر1[ ��د4 ) ت� د��وز(�GEتF��L ا�5 اس0 آ� �a;1 را م� ��=� آ� 

�ى ���0 م�M , م� 31��ام� ام�وز :��H د?��زى اس0 و م��ن ا�5 دو  �?0 
 . ����� آ� زوال ��#�� �� ��=�ا�� و م��c2 آ� ��زل 431 اس0

 

 .در م� ر����L>��3ن م�<F #�ا م� رس3 و او را 

 . ـ وا��LM د��� س�اى ����� و ر�q و د<�<����L و �GEت�Lس0

 

�� او ر1[ ) ام�وز(:��H ت� T ��د و) ت� د��وز(آ� �a;1 را م� ��=� آ� 
�� او ر1[ ��د4 م� 31 ) ت� د��وز(��د4 م� 1�د و د��Mى را مـ� �ـ�ـ=� آ� 

����� از �=H��: FM ت� T اس0 و ا�5 ���0 م�M �3ان سG^ آ� ) ام�وز(و
��ون ر#�� و��=�ا�� و م�*=�� �3و رس�43 اس0� . 

 

ام�#�ارس�3ن م�گ م��K رس�3ن او �� &رزو�F ,�� &رزوى +�د��د�[ م� 1�د
 .م� <�دد

آ�ت�4 اس0 و &ن آ� ر#�� ��اى &ن آ� , هـ� �=3 دراز ��E (31ـ�ـ�(ـ مـ3ت 
 .م��� �GEت اس0 وم�د4 ��اى ز�43 وس��D >=3, ه=�ز ه�0 

 . از م3ا�5 م� <01N)ع (روا�0 431 اس0 آ� ام��ا?�Wم=�5 ـ 

 

 .: %�ت ا�5 ��1 را �� +�ا�3

 .��ده� �� ����cى +��� ه���2ن وز�3



 5���3 از +�د �� ���LI و ���2 ه� : ((��ا ��� <��� : #�م�د) ع (ام��ا?�Wم=
 .�� ��ى <Nا�1=3

�*��� آ�2�اره� و +��� ه�ى �. 

 �Mرا �� م�دم� د� �L����T� . وا<Nا�1

 

 �G�د�3؟ 

)). 

ر#ـ�ـMـ�ن ��اى م��3<�ن م��� �GEت=3 و او?� ��اى &+�ى ): ع (ـ امـ�م EـDـ� 
�0 +3ا(سG^ ��ز ا����دن aاه� و م��+�� .(از د�

 . از &ن �� ه��GE 0ت <�#�� اس0, ـ آ�� آ� از <�GE ��1Nت <�0# 

 

�� . ��اى +�G دادن از &�=43 &ن آ�#� اس0, ـ <��1N د�

 

 . ه��ن �L�& 0+�=1 آ�#� اس0, ��اى �GEت <�#�5 +�دم=3ان  ـ

 

�� . درس �GEت اس0, ـ در >��2م3ه� و د<�<����Lى د�

 

 . ��اى /� P3Gن و +�دم=3ان �GEت اس0) ى ا?�L (ـ در د<�<����Lى :%� 

 

 . درس �GEت� اس0 ��اى م�دم�ن, ـ در >� &�=3ى روزه�

 

�� <��ن ��:����43 , �د4 اى �GEت <��ى ـ ا<ـ� از Eـ�ـ� <��1N +�د آ� تD` آ
 . ��Eت را >�س دارى

 

ا<�از &ن �� <��1N اس�GE 0ت م� : ـ در �ـ�مـ� اى �� م��و�� م� #�م��3
 . &ن �� را م��43 اس0 >�س م� دا��1, <�#�� 

 

&ن �� را در <o  ��1N ��د4 اس0 : ـ در �ـ�مـ� +ـ�د �ـ�  ـ�رث هـ�ـ3ا�ـ� 



ز��ا , ـ1Nـ�ـ� د�ـ�� ��اى ��:����43 &ن �GEت <��تo�3a و ��ور آ5 و از<
��2م3ه�ى د��� م��=3��M�3*� 3 و >���ن &ن �� &�Iزش >��س�� اس0 و ه�� &ن <

 . زوال >��N و از دس0 ر#�=� اس0

 

 �L����3) ى زم��� (ـ از د<�<��> 4�L� ز�3 و از ه32اره��ت &م�GE. 

�=3ه�ى ��2�3ن از : �GE 3ت <���3ـ از �ـ��ـ�دى �ـ�ـ�LDى >�F از +�د آ� د�43 ا�
�;0 و��L�2 و <��2��L1ن ����د 31 و 1*�4 و 1�آ��2ن از م��ن ر0# �> Tه

 .�� س� &م3, و �1دى و �����2ن 

3���> 3=< Y�Dـ از ر#��ر +3ا �� ا�, F1�م3ت و آ ��P�Q H�E ن <�4 آ�&
 .ت�ا���س��F را �� ��د داد

���ه�ى او آ� �� س� م�L�Dى <�د�*F ـ از NEاب +3ا و ��ر�L1 و �8ه� و آ
�F از ��1 &م43 اس0< , 3��� .درس <

 H�gو>��ان اس�9ق و >��ان اس�ا H�E1ـ0 #ـ�ز�ـ3ان اسـ��N3 ) ع (ـ از سـ�<ـ=<
3���> ,�Lس;0 ه����=3 و داس��� �L�1N>ن (ز��ا آ� س��M�1N> ه���=3ى ) ى

�د�*� دار�3� Y�!. 

��ن +�د 31=�2�< 5��M��� د �3ا ـ از ا�ـ5 آ��د�*���5 ��ادران +�4 ا�3 و از �
���3 (وم� 1��3(431 ا�3 > 3=<. 

�ـ=ـ�ـ5 سـ�ـ�رش #ـ�مـ�د Fـ�دتـLاز 1ـ Fـ�مـ5 ت� د��وز ��ر و ه�3م ��1 : ـ >ـ
 . ��دم و ام�وز م��� �GEت T���1 و #�دا از ��1 �3ا م� 1�م

 

داد ��اى آ�� +3او�3 اس8م را ����2 اى :�ار : ـ در ت�/�` اس8م م� #�م��3
 T�aاى آ�� آ� م�� F=����دن را4 راس0 (آ� ����ى ��2ن اس0 و م��� �< ��

 ]� . ��اى آ�� آ� >=��N<3 اس0, اس0 و �GEت ) و ا�_�م آ�ره�ى �


=* ا��كت �;Yرا�� و��B���,;Y . 

 �DE ت <�#�5, و4 ): ع (ـ ام�م�GE 0ا�3ك اس ����راس�GE 0ت�L و �� �� آ� 

!. 

��ر اس�GE 0ت�L و �� ا�3آ=�GE 3ت <��انآ� , ـ و4 �� �� !. 



�0G �� او م� رس3 و  �� از ! ��=�ا &دم� ): ع (ـ ام�م س_�دaه� روز س� م
��د آـ� ا<ـ� >ـ=3 م� <�0# > ���3=< �L�& او , �*� از �� ��س;���L و آ�ر د�

�0G �;�0 روزى اس0 آ� از ��E او آT م� 1�د: &س�ن م� 31aم. 

�5 م� 1�Mاز دس0 ر#�� ا�3وه ��E 5 دارد ام���M��� Tد �ل &ن آ� دره
 .��Gان ��� 1�د

مـaـ�0G دوم ا�5 اس0 آ� روز�F را �� Q�ر آ�مH در��#0 م� آ=3 آ� ا<� از 
3=� .را4  8ل ��3���31  ��ب >Y ده3 و ا<� از را4  �ام ��31 آ��� م� �

�ر<�� اس0� �L=م از ا��0 سG�aم . 

 

ام� ��� دا�3 �� , م=�ل �� &+�ت ��د�[ 431 اس0 ��� رس��3 م�M ا�5 آ� �[ 
Fى &ت�02 �� �� سL� ى�س . 

*=
ت �;Y �%5 . 

 �DE ت <�#�5 ): ع (ـ ام�م�GE , 0���aم� &ورد) از <=�4 و +\�(م. 

, �GEت <���43 از د���: #ـ�م�د) ع ( ـ%ـ�ت /ـ�دق : ـ مـaـGـ�ح ا?ـ2ـ��ـ�ـ~ 
آ� د��� را در +�اب م� ��=3 و &ن را ز�3<�F در &ن هـ���=3ز�3<� آ�� اس0 

م0G9 &ن , �� سG^ ز01 د�ـ3ن ر#ـ��ر #��^ +�رد<�ن د���, او, ?�Y ��� آ=3
�� را آ�  ����س� و آ��� دارد )��از دل و ��ن +�د )م�ل  8ل و  �ام د�

 .م� زدا�3

 �DE ع (ـ ام�م :(���ش (ت� , �GEت <B? ز ا����) از <=�4 و�� . 

 

 .ه� آ� �GEت <��د  Nر آ=�GE ,3ت <��د ـ ه�آ� ت�مH آ=3

) از <=�4 و +\�(ـ �GEت <�#�5 م3اوم �� د�43 ورى م� ا�_�م3 و ��ز ا����دن 
 .�� ��ر م� &ورد

 Y< د��ـ ر �0 +3ا �� &ن ا����� ��د آ� ��=�GE Y< 32�3ت <��د و �GEت <
�=� 1�د�. 

�=� ��31 اس0, ـ در ه� �GEت <�#�=� � . 

 



 .+�د �GEت <��د رو51 ��5 1�دـ ه� آ� �� +�د 

�د, ـ ه�آ� ز��د �GEت <��دBD� آ���. 

 . ـ �GEت <�� ت� :��K و س�ز<�ر 1�ى

 

 �L��� س�ز<�رى روز<�ر ا���Eد , �GEت <��د) ى زم��� (ـ ه� آ� از د<�<��
3=*�. 

 .از د��وز +�د �GEت <��د و ه2��ر و &م�د4 1�د, ـ ه� آ� +�دم=3 ��31

 .�� م3aا:�Lى &��L &<�4 1�د, _3ـ ه�آ� آ�ره� را ��=

 .�L��Qى او آ�ه��N< Fد, ـ ه�آ� از د<�<����Lى د��� �GEت <��د

��دM� ت�GE در او (#*� �3ارد و آ�� آ� ��ز �����3 , ـ آـ�ـ� آ� �Lت�GE و
3��� . دروا:�GE Kت ��M#�� اس0, )آ�ر<� �

 

را  �GEت را �2=�س3 و ه�آ� �GEت, ـ آ�� آ�  *�0 �� او &1*�ر 1�د
 . �2=�س> 3��� ���M�1N>ن ��د4 اس0

 

��ن &م43 اس0 �� د��GE 43ت �=�Mد=�2�, ـ آـ�ـ� آ� �� آ���ه��� آ� �� س�>
�<�رى او را از #�و ا#��دن در �LG1ت ��ز دارد� .>�ه

 . +�د>�=3ى

 . �!د��CBى

  



6ن� . 

 

ش 6را�=� ش� و 6ن را ��)! دی� ))g� دار ��ش دره%���C (6یـ� آـBـ' آ� آ
 �B�� *�Cا�� آ� چ 'B؟ )آ 

 j� ,آ� را �!اه�ا� ��زد و ه آ� را �!اه�, ��ا ه%� ,�Cی' آ�%Cراه. 

ای* ��C� ,ش!د �دچ�ر ا��و ���6 Z�� �� !, ا �� آ�ره�ی' آ� , �;�ی� آ� "�ن��
 .(( �' آ�CC ��6� ا��

 '�Y م��ع (ـ ا (�' ,در 
��ن ا�=���ارى �@�� ��ل` اش=
!د��CBى و ,)�� آدن �ـ� 6ن چـ� آـ� ,! را �� �!د��CBى �' ز���راز�:
��ی�

 Dح و �=�ی�� �� '<=Gى , آ�0�� و ش���=�
ی* =;��C� از ��Cا ایزی
 .ش��bن ا�� ,���)' ��)!آ�ران را � ��د ده�

�B�� ى�CBاز �!د� ,N�<�ی' و�04 ا��C, kـ ه� . 

 

��ی' C, *ی . �!د��CBى ا��, ـ و�C=04آ=

 

 . ه�k ��دا��' زی��;�ر,از �!د��CBى ���B): ع (دق ـ ا��م ��

 

 '�Y م��ى ): ع (ـ ا�CBر�' ا��, �!د�N� �
6 . 

 

 .آ%;!د را 6ش)�ر �' ��زد, ـ �!د��CBى 

 .ـ ه�k چ� N����C �!د��CBى �� �!���� زی�ن �%' ر����

 . دش%C' و آ��C ,!زى ا��, ـ ��!� �!د��CBى 

 

ه� ی)' از روش��): ع (ـ ا��م ��دق �یI ��0 و �Mار در ش� *� 'B�Y ى
 .�!د

 'B�Y �� �;دى آـ!,ـ� ا�ـ�ام �ـ!د و [ـ�له%اه' �' ) ع (از یـ�ران �ـ!د آـ� �ـ
اى ����4 ��ون ر
�, آد� . 

 

 'B�Y چ!ن دی� �� �ع (آ!,� ( �G� ش� �� ی�2* در��M� م ��ا و : از 6ب�� ��



 'B�Y �� �, د .ر���) ع (� روى 6ب 4آ� آ

�
 . ر

د ا��� �
 . �!د��CBى 6

 '�Y م��ى ): ع (ـ ا�CBده���, �!د�� �
 . دش%* در�=' و 6

 

 . ی)' از B4!دان �د او��, ـ �!د��CBى ا��Bن 

 

دش �C�� K��6,ـ هآ� �� آدار �!د �}ور ش!د�. 

 . ��ش' از ,;�ه' �د ,!��, ـ از �!د راض' �!د�� 

 

د� �
 . �!د��CBى ا��, ـ 6

 

ده�ی=�ن �!ش;�* �;�ش��ـ �� � ,���� . زیا ��b ��ش' از اY=%�د آدن �� 6�

 

�CBد ��ارد, ـ �!د��. 

د را ,;�� �' آ�C, ـ �!د��CBى �. 


اوا�' 
	7 او�� , ـ ا�=�2د آدن 6د�' از �!د دل�7 ا�=!ارى �د و ��0�>
د او�� , �!د��CBى 6د�', � '=B� ���0� آ%�اش� او و  . دل�7 �

 . �CBى 4%��� ا���!د�



 '�Y م��ى ): ع (ـ ا�CB4%��� ا��, �!د� . 

 

 . در راس 4%��� ا��, ـ �!د��CBى 

 

6�� ��دا�' ا��, ـ �!د��CBى � . 

 

 . ��0�� 4%��� ا��, ـ �!د��CBى 

 

���!د ش!د و هآ� �!د راى ��ش� , هآ� �!د��CB ��ش�): ع (ـ ا��م ��دق 
 .���!د ش!د

 Iی��%�ران را ��اوا آدم و �� اذن ��او�� ش�Gی�0ن  �*: 
�!د) ع (�* �
 . دادم

 

د��ن را ��Eل]� �%!دم و �� اذن ��ا , �ـ�ـj را �ـ� اذن �ـ�ا ��;!د ����0م �
ز��� ش�ن آدم و در�ـ�د �ـEـ�لـ]ـ� ا4ـ%ـ3 �ـ6�ـ�م ا�ـ� �ـ=ـ!ا�ـBـ=ـI او را 

 Iدا�ـ ��B ؟ ا4ـ%ـ3 آ!ــ~ اى روح الّ�� :Yـض شـ�! ا�ـ�ح �ـ


�!د :�CB7 ا�ـ� , �!دراى �!د�d�� اى �!دشآB' آ� ه%� 
	�ی7 را �
وYـ�ـ;ـ' در �!د �%' ���C و ه چ� 34 و 24!ق ا�� �اى �!دش �' دا�� و 

�B�� 7d�� '24د!� �� �;B� اناى دی>� . 

 . �!د��CBى ��ی� ���!دى ا��



 .ش!د���!د , �� ه آ� �!د��CBى را� ی���): ع (ـ ا��م ��دق 


��ن �دن از ��7 و : ا�� 6ن �� �@�� ���` Y;�ر,�C از): ع (ـ ا�ـ�م ���
وى ازه!ا و ه!س و �!د��CBى, 6ز��Cى �� . 

 

 '�Y م��ى ): ع (ـ ا�CBد�!� , *=
��ی� ���!دى ا�� و ش)�;�ی' ��ی� ����ن ی�
 .(آ�ره�(

 چ� آB' �' رود �;��C ا�!"�7 چ� ش�؟ ): ص (ـ �ـ���; ��ا

B� *ا��ا� ��C(
ا او را �� ض��ت ش�0% �� ��ك اGYB� و دی� دو �
 .E!د ر

 ا�ـ!"ـ�ـ7 هـBـ=' ؟ 

 �G� 7�د�D او : 6ی� روى �دى هB=' آ� او را آ0=�� ـ ی� ��G : ا�!"�
�C=0ـ ؟  ((7)) راآ 

 ((8)) .!آ�ش ی` [� ده�2ن �ا �' آ�0 

دن(� �
 . �!د��CBى و ��0

 '�Y م��ى ): ع (ـ ا�CBو آ%�ل ا��, �!د� �
0�� ���� . 

 

�2 دی>ان , �!د��CBى ): ع (ـ ا��م ه�دى A, �� ' دارد و�از دا�0]!ی' ��ز 

ا�' �!ا�� 7� .و "

 '�Y ـ�م�ور ش!د): ع (ـ ا, هآ� از ��)!ی' �4ل� �!د دچ�ر �!د��CBى و [
 .از چ�ر� ا��ی0' در�� در آ�ر �!د 
و����

 ازآ�ر ��)' ا�� آ� دچ�ر [ورت ��زد=�� �Cه' آ� ,! را ��را�4 آ�C�. 



6د�' ��Cه' �' آ�Cو از 6ن ��0%�ن �' ش!د و �je آ�ر ): ع (��دق ـ ا��م 
�!�' ا�]�م �' ده� و �!ش�Aل �' ش!د و ��ی* �;K از6ن �4ل=' آ� داش� 

) ��C� �0%��' از� (�=
 .دور �' ا

 از �4ل� �ورى ا�� آ� �� اود�� داد� ا��, �%���=�� Dای� . 

 

ـCـ�هـ' �ـ' آ�C و �� �;K 6ن دچ�ر 6د�ـ' �: Yـض شـ�) ع (ـ �ـ� ا�ـ�م �ـ�دق 
�ـ' شـ!د و ��E از 6ن آ�ر �!�' ا�]�م �' ده� و �!�� )از MYاب الـ�ـ' (,س 

 اى �!د��CBى او را 
ا �' ��د؟ 

��ن �!دن �اى : 4ـ	ـت 
ـ�ـ!د, 'CEی Dدن در ه%�ن �4ل� اول� � ��
Dی�CBورو�!د�ا�� از �4ل� [=� . او�

 

دو �د وارد �B]� �' ش!�� ی)' از 6ن دو ���Y ا�� و ): ع (ـ ا��م ��دق 
 3��
ا��هC>��' آـ� از �ـBـ]ـ� ��ون �' رو�� 6ن 
��3 �� ��ی3 , دی>ى 


�� (3�V�* را�=�* ( �� ���Y ا�� و 6ن �ی7 ش��;, . 

 

 .ه%� اش در ای* ��ر� �' ا��ی�0

�C' آ�زش �6 K�Z ��ه�ن �!د از ��او�C� اى .رو �

 '�Y ـ�م�ی��' آ� ): ع (ـ ا ا�� از �,� Dی!� ��C� �� ف=E� ان�C�) ��
 �Y�Zدت و ا�;Y تzآ K;� (زد�C� ورد��ر �!د� �. 

 از آ�ر ��)' ا�� آ� ,! را , ـ �ـCـ�ه' آ� � ا5 6ن ��را�4 ش!ى =��Nد ��ا �
�Cور آ .دچ�ر�!د��CBى و [

�Eل' را چ�7 ��ل �دى از �C' ا�ا7�d ��اى ,;�رك و ,): ع (ـ ا�ـ�م رضـ�

=� �Y ,�0;�دت آد .ا��Y;�د,M� Dی

�B�� . 

 

 . از Y;�دت چ�7 ��ل ا��

 .�;�ی� از �!دراض' �!د



 '�Y م��ی* آ�ر از �!دراض' �!دن ا��): ع (ـ ا,�� . 

 

 .آ� در ای* �!رت ��راض��ن از ,! زی�د �' ش!��, ـ �;�دا از �!دراض' ��ش' 

 . ,;�ه' �د ,!������=� از , ـ از �!دراض' �!د�� 

 

�� 6ش)�ر �' ش!د, ـ �� �;K از �!دراض' �!دن ;�Y و �� .��ی

 ��C� ا��, ـ از �!دراض' �!دن �ا . �� ��راض' �!دن �ورد��رش ه%

 

�ـ};!ن �0=� و آB' آ� �� �jG �!د , ـ آـBـ' آـ� از �ـ!د راضـ' �ـ�شـ�
�Cد آ�%=Yا��, ا �رد!� Kی
 . 

 

 �!دش �Nرگ g� آ� در . �Nد ��ا آ!چ` ا��, ��ش�ـ ه

 

��یD 6ش)�ر �' ش!د, ـ هآ� از �!دراض' ��ش�;�Y. 

�Cرگ 6یN� دم� g� ی� در���;�ی� در چI0 �!دت , ـ ا� �' �!اه' �!��
�CCآ �رگ "�!N�. 

 او �' 6رای� اY=%�د g� در DBG� آ� از �!د راض' ��ش� و �� 6ن چ� 'Bـ آ
�Cآ ,�=
 .�� ه�آ� درا

 IC� ,IC� !. 



 . ر
=I و 6ن 4	ت را ��ا زدم) ص (�� در ���� ����;: ـ "���* Y;�الّ�� 

 

 آ��B ؟ 

 I=G� :IC� . 

 

 ,! آ�B=' ؟ : 
�!د, ا"�ز� ورود �!ا�=I ) ص (ـ از ����;

ض آدم Y :IC� . 

 


�!د : IC� ,IC� !. 

jG� دن آ�ره�ى �!ب . ,0!ی3 �� آI ش%

��ز 6ن را آI ش%�ر ,� , ���Bر �Y�Z ��ا آ�Cهـ چـCـ� ��BG ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
 !GY ضE� راز�!ن ��زى و �!د را در jG� ار ده') ��ا(��ی* و����� . 

 

ه%��� ��ا را ����C�' ا�� آ� زی�د را �اى او زی�د �%' ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
�Cرض�ی� �%' ده Iدت آ�;Y �� *=0' , ش%�ر�� و از �!ی�' �� ���د�!د را �

�CC�� ,ك و��)!آ�ر�� د .ر �4ل' آ� ا
ادى زی

 


��ی�) ص (ـ �ـ���; ��ا '� �C�د� h��!, ان را زی�د : درا��ك �!�' دی>
 .�' ���C و�!�' ه�ى ���Bر �!د را ا��ك �' ش%�رد

 I^م آ���ر را): ع (ـ ا��B� '�!� ,0%�ری��ر ��B�. 

 ش%�, �!�' را زی�د �0%�ری�): ص (ـ ����; ��اg� در �Cچ .زی�د 6ی� ه

jG� دن آ�ر �!ب�' از زی�د ش%� . 



 '�Y م��ی�) ع (ـ ا��

ش=>�ن �'  hدر و� : I6��ن �4آ و �!د��CBى �
Yـ;�د,��ى �!د را ���Bر ش%�ر�� و�	!ع در �ا� , �>0=� ا�� ,� در �=�]� 

"�ل و gY%� ��ا "�ی' �اى ای* آ� �CB4ت �!د را �Nرگ �;�M<� �CCاش=� 
 . ا��

 

دى آ� آ�ر �!د را زی�د ش%�رد و : �� چ�N آ%ش)* ا�� ): ع (م ���ـ ا���
 .��Cه��D را از ی�د �د و �� راى �!د �}ور ��ش�

ا� در : ا���j ـ ل�CE ��ا �او ��د ـ �� ��eه����G� D ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
�C(� آ' ��ارم آ� چ� آ�رى�� 
ز�� 6دم چ�� 6یI دی> 
=,�� آ�ر �� زیا �Mی

ه��� D�%Y را زی�د ش%�رد و ��CهD را از ی�د �د و �!د��CB : �%' ش!د
 .ش!د

�ـ0ـBـ=� �!د آ� ا���j �� آ�� دروی0' ) ع (�ـ!�ـ' ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
 ای* آ�� دروی0' چ��B ؟ : ر�>�ر�>' وارد ش� �!�' �� او
�!د

 �G� :I' ر��ی�ز��ان 6دم را 
 . �� و���� 6ن دل��ى 

 


ز�� 6دم ا�]��D ده� ,! � او �X�B ای ���ا از 6ن ��Cه' �;د� آ� ه� `C
 �' ش!ى ؟ 

 �G� jا���: I0در چ Dه�C� ر ش%�رد و��B� را D�%Y ش!د و �CBد�!� ���ه
 .او آ!چ` 6ی�

 آ!چ` ش%دن 6نZ�� �� اش=* آ�ر �!بM� و
�' از � . 



ى NYو"7 �' ش!د آ!چ` چ�Nى را آ� ��ی� ,2ب ,! �� ��ا): ع (ـ ا��م ��دق 
��ی' ��ش�, �0%�ر� h@� چ�  .ا�

�G=� ا�� ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' � Nر چ����C0!دى : �ـ�او�ـ� چ��ر چ�N را در چ
�ـj هـ�ـk چـ�ـN از Zـ�Yـ� او را �ـد , �!د را در D=Y�Z �ـ�ـGـ=ـ� ا�ـ� 

�G=� ��ش�و ,! �' , �0%�ر� �Y�Z آ� رض�ی� ��ا در ه%�ن �B� ا چ�ىزی;� 

. 

 

 . زیا چ� ��B آ� ���C0!دى او در ه%�ن �E@�� ��ش� و ,! �' �;ى, �0%�ر

 

زیا , �j ه�k د�Yی' �� در��� او را �د �0%�ر, �ـ!ا�ـ��ـD �ـ�ـGـ=ـ� ا�� 
چ� ��B آ� 6ن د�Y ��ا"��� ه%ا� ��ش� و,!�' �;ى ودو�� و ول' �!د را در 

�G=� ا�� � D����C� ن��� ,Cك از�ـ kه� j0%�ر��ا , ���ن ��ا را آ!چ` زی
 ��C� آ� ه%�ن �B� اى (چ� �د دو�� ��ا ��ش� و ,!�' �;ى) آ� �!ارش ش%

. 

 

زیا 6ن را , آـ�ر �ـ!�ـ' را آـ� �' آC' ه�N آ!چ` �0%�ر): ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
�C' آ�ل� �Aآ� �!ش 'C�� '� 'در "�ی. 

آ!چ` , �N زی�ن �' ر������ا��� آ� ه 6ن چ� درروزر�=��): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
�B�� `آ!چ N�� ��' ر���د !� N���=6ن چ� در روز ر�  . ���B و ه

 

�C�� '�. 

زیا آ!چ` 6ن , ـ آـ�ر �ـ!ب ا�ـ]ـ�م دهـ�ـ� و ه�k آ�ر �!�' را آ!چ` �0%�ری�
 .هN� Iرگ ا�� وا��آ��B� Dر

��ا زیا ه چ�Nى آ� �اى , ���� ده�� ه چ�Cا��ك ��ش�): ع (ـ ا�ـ�م رض�
چ� ا��ك ـ ا� �� ��� در�� و ��ل� �!رت ��د ـ �Nرگ ا��, ��ش�� . 

 . در"�ت �!د��CBى



 I^ـ�م آـ��ى در"�,' دارد :(ع (ـ ا�CBدار , �!د�ی)' از 6��� ای* ا�� آ� آ
ش زی;� "�!� آ�C و 6ن را ��)! ���C و�!شD 6ی� و ��Cارد آ� g� �� ��C� زش�

�C' آ�آ�ر �!�' . 

�4ل 6ن آ� در ای* آ�ر ��ا , ای* آ�ر � ��اى NYو" 7�M� �Cارد6ورد و �اى 
 . را � او ��C ا��

 . �!د��CBى و ,;�ه' Y;�دت



 �' دا�I آ� چ� چ�N �� :��اى ,�Eل' 
�!د): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا=�� *�
 . ��ح آ�ر ����Cن �* ا��

 

�C' آ!ش�دت �;Y در. 

ا�� �* از روى , 4%� �' ا��از��Yـ;ـ�دت �ـ* �ـ' آ!ش�C و �!د را �� ر�a و ز
لhb و �اى FG4 اویـ)ـ' دو شـK چـت را �ـ او [�لK �' ��زم و در �=�]� 

�!اب �' ���� و �;O آ� � �' ��Nد ازد�� �!د Y@;��' ا�� و �!ی0=* , 
�C' آ� ����را . 

�' �!اه� �ا Y;�دت آ�C از اY%�ل �!یD دچ�ر �!د��C' و [ور �' ش!د و 
�ـ ا5ـ �ـ}ـور ش�ن �� , چـ� , ���)� ه��� �ـا[ـD �ـ' 6یـ�, در �=�]� 

اY%�لD و از �!د راض' �0=* ���ل �' آ�C آـ� �ـ�mد�ـ� Yـ���ان ش�� و در 
 �Cآ '%� �@2, ) و Y 34;�دت را چ�Cن آ� ��ی��' �Nارد(Y;�دت �!یD دی>

` ش�� و ��ی* �;K از �* دور �' ش!د در �4ل' آ� �' ��Cارد �� �* �Nدی
 . ا��

 

�' از : ��اى ,;�رك و ,�Eل' �' 
��ی�): ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ ی� ا��م ��دق �
ا�� , ����Cن �* از �* ,!
� '=Y�Z 3��C;�Z ' ,� ��ان و���� دو�=�0ن ��ارم 

 .�* 6ن را �� 6��ن �%' دهI �;�دا از Y%7 �!د دچ�ر [ور و �!د��CBى ش!��

 O�B� 4!اری�ن ): ع (ـ �و��B چا[' آ� ��د 6ن را ���!ش آد و ��B ! اى �
���� Dى ,;�ه�CBى آ� �!د����Y . 

 

�V��Cن ! اى داود: 
�!د) ع (��اى NYو"7 �� داود): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
زیا ��C� اى ���B آ� , را�=�* را ه�0ار د� آ� �� اY%�ل �!د �}ور �0!��

 ای* آ� ه�ك ش!د<� I0آ D��B4 ى�� ��. 

� ه��C� k� اى ���B آ� از آ�ره�ى �!�D دچ�ر [ور و ): ص (�اـ �ـ�ـ��;
 ای* آ� ه�ك �دد,�!د��CBى ش!د<�. 

 . در��ن �!د��CBى



 .���!دش�C;� '��C, را� �!د��CBى را): ع (ـ ا��م ���

هـ�ـ�� �!د��CBی� �ا5 ��ر,' آ� دارى زی�د ش� و ,); ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
�� �Nر�' ��دش�ه' و ��رت و ,!ا��ی' ��ا � , ی���!,' در ,! ���ا ��0 

 '=B�� ��, چ�Nه�ی' آ� ,! ��در �� 6�<C� , '� و
زیا ای* آ�ر �آ0' ,! را 
��0�� و "�! ��B=' و [ور ,! را�' ��د و 72Y از د�� ر
=� ات را �� ,! 

 .��ز �' �دا��

 ـ 6د�ـ�Nاد را چ� �� �!د��CBى ؟ 


"��m Dش� اى ���� و درای* ���ن ا�;�ن  6[�زش ��Gb اى ��Cی�� ا�� و
 .! �]��� ا��

 �j �!د��CBى چا؟ , ا� �Mش=* از �اط را�� ا�� ): ع (ـ ا��م ��دق 

. 

��(�!د��CBى G=� ). 



�� �4ل=' آ� ��ون ا�Nار��ان ر���� اى ��Cز و �� �NCل=' آ�  :( ع(ـ ا�ـ�م Yـ�' 
وش ��ون ��!ردارى از لـ�ـ��� و �2C;=' ��ان رG��
زیا ��Cی' , ���� اى 

 .ش�یB=>' ویا�D �' آ�C, را آ� د�� ,@�دف �' ��زد

�� ,�وت ز�!ر ���ار �Mرا�� و از ) ع (شـ;ـ' را داود): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 . Y;�دت �!یD دچ�ر [ور ��0

 

,ـ! از یـ` شـK ز��� دارى دچ�ر [ور ش�ى و �* چ�7 ��ل ا�� آ� زی ای* 
 PC� �=�, ,ا��ز� �ل' �0` ��0�E, اى��  .! ��I از ذآ

 '�Y ـ�م�ع (ـ ا ( *�V� h��!, ی�, در��
 او ه آ�رى ��ل� : �' g� در
 از �jG او �' ��ش�=Aل�� 'BG� از آ�ر او�� و ه,. 

�!د��* و �!د , آB' آ� �اى دی>ان ارزش' ��7d �;�ش�): ع (ـ ا��م ��دق 
 . راى ا��

 

 '�Y ـ�م�ش!�� و چ!ن از آ): ع (ـ ا �CBد�!� �Cی�� ��
�Y ش آ� چ!ن�;� '��B
د��� ���!� �Cر 6ی�=
�. 

'=G<ش . 

 .6ن چ� "�ى ش>G=' دارد



ا�� , در ش>I=G از آB' آ� از [Mاى زی�ن 6ور �ه�N �' آ�C): ع (ـ ا��م �]�د
 .!از ��C� آ� زی��;�را�� �%' �ه�Nد

 '�Y م��را آ� ): ع (ـ ا 2
از 6ن �یNان ا�� �� ش=�ب در ش>I=G از ���7 آ� 
در د��� , از د�� �' ده�, �' �Z;� و,!ا�>ی' را آـ� در "B=]!ى 6ن ا�� 

�' �' ش!د��B4 ان .!چ!ن دروی�0ن ز���' �' آ�Cو در�6ت ����C ,!ا�>

 .! ـ در ش>I=G از �=); آ� دیوز ��Gb اى �!د و 
دا mش� اى ا��

' ���C و �� ای* �4ل در و"!د او ش` ـ در ش>I=G از آB' آ� 6
یDC ��ا را �
�Cآ '�!. 

 .!ـ در ش>I=G از آB' آ� �د��ن را �' ���C و �گ را از ی�د �' �د

ـ در ش>I=G از آB' آ� ز���' ای* "��ن را �' ���C و ز���' 6ن "��ن را ا�)�ر 
�Cآ '�!. 

اى ���'� ��CCو ره� آ '��
اى � ��CCاز ��6د آ I=G<ـ در ش !. 

ش آ��=� �' ـ در شـ>%Y روز از ز���' و ـGـ=ـI از آـBـ' آـ� �ـ' ���C ه
 .!ش!د و �� ای* �4ل �اى �گ 6��د� �%' �دد

چ>!�� از 6��� , ـ در ش>I=G از آB' آ� 
"�م ���!ار �!ش>Mرا���� را �' دا��
 . !�!ددارى �%' ورزد

 


� و �� ـ در ش>I=G از آB' آ� �' دا�� ��او�� ��B=' از او ا�=�2م �!اه� �
0د

���' ��ى �' �� .!ای* �4ل �

ـ در شـ>ـGـ=ـI از آـBـ' آ� �� ا��ح �دم د�� �' ز�� در �4ل' آ� �!د از 
 ا�� و�!ی0=* را ا��ح �%' آ�C و �� آ�ر ا��ح دی>ان �' ,���
ه%� 

دازد�!. 

 ـ در ش>I=G از آB' آ� داروى درد �!د را �' ش���C و 6ن را �%' "!ی� و ا�
 .�!د را �� 6ن در��ن �%' آ�C,هI �����ش 

 �B�� آ� ا�=��ردار ا"7 �!د 'Bاز آ I=G<را دراز , ـ در ش Dچ>!�� 6رزوی
�Cآ '�!. 

ـ در ش>I=G از آB' آ� �G=� �' ش!د او �� ا�� و �!دش �' دا�� �� ا�� ا�� 
 .��را�4 �' ش!د



�!دش �' دا�� آ� ـ در شـ>ـGـ=I از آB' آ� �!��' را �� او �B;� �' ده�C و 
 .!چ>!�� �!ش�Aل �' ش!د ,6ن �!�' را��ارد

 . ش>G=' ,%�م

6ن� . 

 

ش>�G ای* ��* ای�0ن ا�� آ� 6ی� 6ن هC>�م آ� , ا� ,! در ش>�G �' 6ی' ))
6
ی0C' �ـ! �!اه�I داش� ؟  Iك ش!ی�� 

ورزی�� ا��Gورد��رش�ن آد���ی�0ن [��� , ای�Cن آ�B�' ه�C=B آ� �� ���
 .((6��ن اه�C0,6 7 و در 6ن "�ودا�� ا����ش� و 

شـ>ـG=' ,%�م از آB' ا�� : 
ـ�ـ!د) ع (ا�ـ�م �ـ�دق : ـ �ـ@ـ;ـ�ح الـ0ـیـEـ� 
در �4ل' آ� �%' دا�� 
"��D چ>!�� �!اه� , آ� �� Y%7 �!د �}ور�' ش!د

 .!�!د

ش>G=' ,%�م از آB' ا�� آ� 6
یDC را �' ���C و �� ای* ): ع (ـ ا��م �]�د
�4�C' آ�ل در و"!د ��ا ش` . 

ـ ش>G=' ,%�م از آB' ا�� آ� ز���' ای* "��ن را �' ���C و ز���' 6ن "��ن 
�C' آ�را ا�)�ر . 

ـ ش>G=' ,%�م از آB' ا�� آ� �اى �اى 
��' آ�ر �' آ�C و �اى "�وی� را 
 .ره� �' ��زد

� و �� ش>G=' ,%�م از آB' ا�� آ� 6
یDC ��ا را �' ��C): ع (ـ ا�ـ�م ���
�C' آ�و"!د ای* در ��رت ��ا ش` . 

ـ ش>G=' ,%�م از آB' ا�� آ� �اى "�ودا�>' را ��ور دارد و �اى �اى 
�C' آ�آ�ر  Kی
. 

 je� و �ش� �ی�

وش' ا�� آ� از ��Gb اى 6 �
 ـ شـ>ـGـ=' ,%�م از �=);
�Cر آ�=
دارى ,;�ی7 �' ش!د و در ای* ���ن �%' دا�� آ� چ>!�� ر� ��. 

��=G<ی* ش, �G<ش. 



از �ـ�ـ�ن �ـد�ـ' �ـ��ـ� شـ%ـ� : Yـض آـد) ص (ـ �ـدى �ـ� ر�ـ!ل �ـ�ا
�C��B(ام آـ� �ـ� �=!را��0ن ی �ـ��6. 

�� ��دا�' ورزی����6 �C��� je� ��ا �C=B�دا �C�دم �%' دا! 6ن چ� را 6ن �

. ((9)) 

 

6ی� ,! را از �د�' ! اى Y%�ر: ـ در �4یz' دی> ر�!ل ��ا �� Y%�ر 
�!د
 ش>�G 6ور, ازای�Cن ��6� �ـBـ�زم ؟ 

�C�ـ' آـ� 6ن چـ� را 6�ـ�ن �ـ%' دا�ددا��C=B و �� ای* �4ل در �' , �ـ
�C=
 .�!اه0��ی' چ!ن �!اه0��ى 6��ن ر

 '�Y ـ�م�ن ): ع (ـ ا��G� 'وی� �* ا��E� ه� ای* ا�� آ� �G<ی* ش, �G<از ش
و�* �Yص ��%' �0!ق �دم �� دی* ش�� ا��%Y و!. 

در : 
�!د, در��ر� �A=!اى و��� ل2%�ن �Vال ش�) ع (ـ چ!ن از ا��م ��دق 
6ن ��bلK ش>G=' �!د و شـ>ـGـ� ,ـی* �D;�b ای* �!د آ� �� 
ز��ش 

 او  از: 
�!د� j�آـ�رهـ�ى ��` "* و ا �� ��اى NYو"7 چ�Cن �=س آ� ا�
 �� وارد ش!ى ��ز ,! را MYاب �!اه�آد و �� او چ�Cن ا���وار ��ش آ� ا�

 او وارد ش!ى ,! را �!اه� ����0� j�ه�ن "* و ا�C�. 

و%Y *� ل��C� ـ : *�B4 را ) ع (�� ��ا �!��C آ� �* در د�30 �!دم و �
�' ش� و �ـ�ـD���0 6ن �دى �!ر� آ�h را�' �!ا�� و چ!ن ��  دی�م آ� 7%4
6ی� ��Cاش=' آ� ا��Aب آـ�ـh و ر��I از ��0�� ه�ى ش>�G : ((ای* 6ی� ر���

 6ور �� �!د� ا��؟ 

)),  �G� و ر�� �C, '�د و �� ز�� : ��اى ,�Eل' � را �!ی� آ, �G<ش
 . ازا��Aب آ�h 4%7 �* وآ0=* �* ا��

 

 '�Y م��در 6ن ا��): ع (ـ ا �� ��G] از 6ن , �G<ا�� و ش �G<د��� ش . 

��ى ا��Bن�=G<ش . 



�ـ� ��Eb اى ��� �' ���C : از ایـ* ا�ـBـ�ن در شـ>ـGـ� 6یـ�ـ� :(ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 '� jG� '
و �� ,)� �!ش=' ��* �' �!ی� و �� ا�=�!ا�' �' شC!د و از ش)�

 .آ�0

 . ��,!ا�'

 . ��,!ا�' و ��,!ان



 . �;K ض�ی� آدن ا��, ��,!ا�' ): ع (�Y'  ـ ا��م

 

 . �!ارى ا��, ـ ��,!ا�' 

 

 . از د�� ش�ن �!ا�=� ا��, ـ �=�]� ��,!ا�' 

 

6
� ا��, ـ ��,!ا�'  . 

 

��اى ,�Eل' زیآ' را �' �=�ی� و ��,!ا�' را �ز�D �' ): ص (ـ ����; ��ا
�Cآ. 

!<� ��6 � . وآ��' ا�� ��ا �ا �j ا�� و او ��)!: چ�Nى � ,! چ�

 

��,!ا�' 6ن ا�� آ� �� �دا�=* �� 6ن چ� �ای� ,	%�* ش�� ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
 , �Y�C� اى �ش� �' و �� 6ن چ� داد���0=� ا�� �� ز� K"وا!, از 6ن چ� �

'C(� . 

 

 از ��ر,' ا�� آ� ش در �' 6ورد, ـ ��,!ا�' آ� �� �� ه%ا� ��ش�=��. 

� 'Bآ  . ��,!ا�' ا��, �D از 6ز�!دن اوـ اY=%�د آدن �� ه

 

 �Y�Z ن�A;ا�� ) �!د(ـ �ـ�اى �ـ �ار داددر 6ن "�ی' , را [�C%� زیآ�ن �
 .آ� ��,!ا��ن آ!,�ه' �' ورز��

 . آ�ر ش�� ��,!ان ا��, ـ [�;� آدن 

 

�ـدى آـ� دشـ%ـCـD را � �!د چ�Cن چ��' ده� آ� , ـ �ـ� �ـ�ا �ـ!�ـCـ�
, ا ��زد و ا�=�!ا�D را ��C(0 و �!�=D را �)��C!ش=D را از ا�=�!ان "�

دى ا�� ���Bر ��,!ان و �Nدل� . 

 

 '�Y م��ع (ـ ا ( *B4 ر�!ارشN� ��ز
در ,!��h ) ع (ض%* و��� �� 
6[�زى ���B , �!د, �ـ�ـD از ه%� چ�N ا�� و او را: �' 
��ی�,��اى �;�Aن 



�Nر�= از 6ن ا��  ,�6 و ���ی=' ���B , �!د,و �6 ه%� چ�N ا�� و او را
 .آ� ر�!��� او �� ا�Z�4 دل ی� دی�� ���5 ش!د

 '=B�را دا ��Cـ!ن آـ� ایـCان و , اآـ!, Iو آ N6ن �!�� آ� از چ!ن ,!ی' ��چ�
ورد��ر� �� �C�ر ���ز��B� و N[Y . �Nاوار ا�� در �' �Y�Z او �6ى, �

 . ��,!ان ,ی* �دم

 '�Y ـ�م�ا�' ): ع (ـ ا!,�� kد را ��,!ا, ه�!� jG� آ� �B�� 'Bاز آ ن ,
 .6ن را �� ه�آ� ا
)�C,وا�Mاش� و در �=�]� 

ف ��زد و , ـ ��,!ان ,ی* �دم ZآB' ا�� آ� �=!ا�� آ��=' را از �!د �
�C(� ای* آ�ر را. 

آB' ا�� آ� ��D از ه%� �!د را از �N�� ���0��ه� و , ـ �ـ�,ـ!ان ,ـی* �دم 
 .ی!رش ا"7 در ا��ن دا��

 .آB' ا�� آ� از ا��ح �!د ��,!ان ��ش�, �,!ان ,ی* �دم ـ �

 .آB' ا�� آ� ازد�Y آدن ��,!ان ��ش�, ـ ��,!ان ,ی* �دم 

دى ا�� آ� �� �د دی>ى , از ��,!ان ,ی* ��,!ا���): ص (ـ ����; ��ا�
��e� و "�ى او KB� 6ی� و از ��م و Dر او �!ش�=
�!رد و از ر�. 

 '�Y م��دم  ):ع (ـ اآB' ا�� آ� از �� د�� 6وردن دو�� , ��,!ان ,ی* �
آB' ا�� آ� دو�=��' را آ� �� د�� 6ورد� , ��,!ان ��ش� و��,!ان , از او

 .ا�� از آh ده�

�N[E� . 

�N[E� . 

ان و  ,�ـN[E� ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق ;���� �� ��C, �0�� ��ا�� و 6ن را�
���� 6ن را�� را�=>! از دروغ 
�=�د��ن و 4]=��ى �!د �' ده� ,� �� و

 .درو[>! ش��C=� ش!د

 .  �%(4��G=وت �!دن �N[Eات ����;ان




�=�دن �!�' �� ) ع (ـ ا�ـ�م هـ�دى  ��Y ا�* �)�� از D�� �� qدر �ـ��
 ��4�� Z;��� و ) ض�(Y@� و ی� ��	� و4 �� 'B�Y دن�=�
"�دو و 

�%A� دن�=�
�� �G=�ر و , ـ�ـ��ـ;ـان ��ددرود ��ا � او و����ا�D و ه%� � ,
دم ) ع (هC>��' آ� ��او�� �!�'  :
�!د, ��* � را 
�=�د"�دو�ى �

 او [�;� داش�@Y . 

 

"�دوى 6��� را ��7Z ���� و , ا�ـ]ـ�م چـ�Cن آ�رى را ��اش=�C و �� و���� 6ن 
 .4]� را � 6��ن ���5 آد

�C=داش ���;Z. 

!ر �ـ�درزاد و �ـ�j را ش�G داد و �� ای* و���� �ـ�ا �ـد�ـ�ن را ز�ـ�� آـد و آـ
 .4]� را � 6��ن ���5 آد

 . داش�

 

 .��7Z آد و 4]� را � 6��ن ���5 �%!د

 . اY]�ز �6ن



6ن� . 

 

د 6ی�C ,� ه%���C ای* �6ن را���ور��: �ـ>ـ!))� j�و ا *" �%' ,!ا��C , ا�
 .((هچ�C ی)�ی> را ی�رى ده�C ,ه%���C 6ن را ���ور��

(( '� D=;B� و �� دروغ �� ��ا �
�� '� یـ� 6ن آـ� �ـ' �ـ!یـCـ� از �!د �
 ده�؟ 

"N ��ا هآ� را آ� ,!ا��� �� ی�رى ��b;�� و د� , ا� را�� �' �!ی��: �>!
 �=
��� I6ن �� ه �C��� �وری�, �!ر���. 

�B�� او N" 'ای�� kه� N�� و �ا ��زل ش��� . 

 

دی� داری� ا� در 6ن چ� � ��C� ��ن)), Iای �د�=�

و  , �C��� �ی` �!ر j�
 .6ن ���وری� و "N ��ا ه%� �4ضا�=�ن را
ا �!ا��� ا� را�� �' �!ی��

��ی�C و �اى آ�
ان 6��د� ش�� ا��<C� و )). 

)ى BY ـ�م�6ی� ) ع (ـ ا �ذل` ال)=�ب ((در��ر Iد)) ال!�
 :�%A� اى 'CEای* ! ی

و 
�=�دی!,  I��Y!%[ اى از 4وف ��Eb2 ا�� آ� از "%�� آ=��' آ� �

 �����6 :I�� م وm و hال . 

 

6ن �� ز��ن ش%� و �� الG;�ى ش%���� . 

 

 .از دی> �4ضا�=�ن ��N آ%` �>�ی�

ش�ن G� ار �Mاش=�C آ� ه� I)� ��ه�ی�ن در ـ ا�* ا�' الE!"� و �� ,* از ده
د و �� ���Y �� 6ن را��ل 6ی�C� در �)� �=�]� آ�ر �!د �;�رز� �� ی` چ��رم �

�Cی!<�  .را �� ی)�ی>

����6 Iد ه� Iاه� در ��2م ا�G� ر�� .6ن چ

�Bو اى �6%�ن از ��رش ��ز ای  . ز��* 6ب �!د را 
و �

 

 . از �;�رز� ��ز ایB=�دم, دی�م 

 

اى �0!رت (راز�!ی�ن � (�C=
 . از �;�رز� �!��� ش�م, ��!ردم )) �� آ�Cرى ر



 

=Bد��6ه .� �� هA� I;� �' آ

, ا� ا�j و "* �د 6ی �, �C����C ای* �6ن ���ور��: �>!: ((,�وت �%!د
)N���N��) ه�  .((����C 6ن ���ور�� ه چ�C �� ��د ی)�ی>

 . از ��0�� ه�ى اY]�ز �6ن �;!دا�=�ف در 6ن ا��

6ن� . 

 

((�CC6ن ا��ی�0 �%' آ .6ی� در �

 .((ف زی�دى �' ی�
=��C!د ه 6ی�C در 6ن ا�=�

 '�Y م��ی�): ع (ـ ا��
�� در ای* آ=�ب ه�k چ�N را 
و : ((��اى �;�Aن �' 
 Iاش=� ایM<� (( آ� 6ی�ت �ا�� و ی�د6ور ش� ���6 Nو در6ن �ـ�ـ�ن هـ%ـ� چـ�ـ

6ن ی)�ی> را ,@�ی3 �' آ�CC وا�=�ف و ��ه%�!ا�' در 6ن و"!د ��ارد�. 

 .((زی�دى �' ی�
=�Cه 6ی�C در 6ن ا�=�ف , �!د

 . ش=��)�رى

 . ش=��)�رى



6ن� . 

 

 . 6د�' ش=��)�ر 6
ی�� ش�� ا��))

 

I' ده�را �� ش%� ��0ن  . 

 

((�;�Z '� ى راى را �' "!ی�, و 6د�' �� د�Y ش�� �Yن آ� �!ی' �� د�Cچ. 

 '�Y م��ش ا��, ش=��)�رى ): ع (ـ اN{ل K"!� . 

 

 .ل}Nش�� زی�د �' ش!د, ـ �� ش=��Nد�' 

چ�C* , )ع (هـCـ>ـ�م 
ا ر���ن �گ �� 
ز�� �!د B4* ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 . ,! را ازش=�ب در �G=�ر و آدار ��' �' آ�G� :ICرش 
�!د

 

 . ش=��Nد�' �� ه�آ� ا
)�C� ا��, در �2�24 , �دم را): ص (ـ ����; ��ا

 

 .ش=��)�رى �� دور �!د�� ه�k آj ه�ك �%' ش�

 '�Y ـ�م�' ش!د: )ع (ـ ا� �6دم ش=��)�ر دچ�ر اش=;� ,��, هچ �� �C��b!ب �
�Cآ�ر آ D�آ� �� 6را 'Bچ� ه�ك ش!د, آش �� ه�ف �' �!رد ��,. 

ش=��)�ر �� ��b , ـ آB' آ� �� 6را�D آ�ر آ �� �C��b!ب ��� ی� �Nدی` ش!د
 .رود ی� �� �N��bدی` ش!د

� �� 6ن �Nدی` ش!د و هآ� ,��' ورزد �� ��b!ب ر�� ی): ص (ـ �ـ���; ��ا
ار ��د� �b� ���=�6 رود ی� در �b� ���Cآ� ش=�ب آ 'Bآ. 

 '�Y م��دار): ع (ـ ااز اش=;�ه)�رى در ا��ن �' دارد و , 6را�D در آ
 .ازل}Nش �@!ن �' دارد, ا��ی��0ن در �G=�ر

) ��Gت (��ا�� و ش=��)�رى از ) ��Gت (در�P از ): ص (ـ ����; ��ا
 . ش��bن

 

ه%ا� ا�� ) از ��b و ل}Nش (�� 6را�D و در�P ���� ): ع (��دق  ـ ا��م
 . و �� ش=��Nد�' ��%�0�'



 

 '�Y م��ع (ـ ا ( *B4 ز�� �!د
��ى را �� : �' 
��ی�, )ع (در ��Gرش �� 
 *(
 . زیاه ز��ن ��!اه' �' ,!ا�' 6ن را "�! ا��ازى, ,��� ا

 

 . �!�' ا��) ی� ر����ن (6وردن �!د �!Y' �� د�� , ـ �� ,��� ا
)�Cن ��ى 

 

 ��CهD ش=�ب �)* ! ـ اى �ـCـ�� �ـ�اZ�� �� jآ kی' ه�![;�Y ا , درزی
�%)* ا�� 6�زی�� ش�� ��ش� و در �!رد �!دت از ��C� آ!چ)' هI آ� آد� اى 

 . چا آ� ش�ی��اى ه%�ن MYاب ش!ى, ای%* �;�ش 

 

 '�Y م��ل` اش=) ع (ـ ا�� ��
��ی�, در 
��ن وmی� �@ '� : *=
در �Mی
��CCی� آ�E� ن�C�� ,  ��� ج, زیا ��Eی� آ�CC� ���!ا� ا�� , ش=�ب �� �

 .هچ�C �!د را ���!ا� "�!� ده�

Gن آ��C(
 . ��0�� آ%�ل �د��رى ا��, ـ �� ,��� ا

 . ش=�
=* �� آ�ره�ى ��`

, �0=�ب ,  ه��� 6هPC آ�ر �!�' آدى: �ـ�رم �' 
�!د): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
 .زیا �%' دا�' آ� چ� ��D �!اه� 6��

�Cآ�رى ��` ی� ��00' آ PCی)' از ش%� 6ه ���ف را�� و چ~ او , ـ هـZ در
���j �0=��� آ� 6ن دو ش��bن اورا از ,@%�%D ��ز , دو ش��bن �ار ��

 .��ار��

ا ه زی, زود 6ن را ا�]�م ده�, هـ آ� �@� آ�ر ��ى آ�C): ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
 .ش��bن در 6ن ���=' ���ا آ�C, چ�N آ� �� ,��� ه%ا� ش!د

 .دو�� دارد, ��او�� آ�ر ��ى راآ� �� ش=�ب �!رت ��د): ص (ـ ����; ��ا

��ى �!ب=�
 . �=�یD ش=�ب آدن در ا�=�Gد� از 



6ن� . 

 

 چ� چ�N ,! را وا داش� آ� از �!�� ��0' ��ى ؟ ! اى �!�' ))

 �G� : ���6�C�* روا�آ� از �'  �Cی�� .ه%��

 .(( �* �� �!ى ,! ش=�
=C0� �, I!د �دى! �ورد��ر �* 

 '�Y ـ�م�): ع (ـ ا��6 D�� ت6ن را شوع آ* و , ه��� چ�Nى از آ�ر �6
��6 D�� ���ى از آ�ر دNچ� ���در 6ن در�P آ* ,� از در�=' 6ن �b%�* , ه

 . ش!ى

 

��ی' آ� �اى ا�]�م آ�ر �>, ـ در�P در ه چ�Nى ��CBی�� ا�� =�
 در 
 .�!ب د�� �' ده�

 از ش=��)�رى ا�� =���ى آ�ر ��, ـ در�P آدن �=�
 در <�. 

اى دور آدن ��ى, �)!ه��� ا�� � <� . 

 

 . �]N در آ�ر �6ت, در�P آدن در ه آ�رى �!ب ا�� ): ص (ـ ����; ��ا

 

اى "��د در : �ـ� "ـ��ـ>ـ در , ـ در�ـP در هـ آـ�رى �ـ!ب ا�ـ� � ���هـ
 .��B=�* آB' ��ش�� آ� ��ون �' 6ی�,را� ��ا "�ر زد� ش!د

 .�� �!ى 6ن �0=����, ��رج �' ش!د و ه��� ,�C" ���0ز� اى ��ش�

��!(�� P�آ�رى در  . ه

 

�=

ا ر��: ـ �ـ� چـ�ـN �ـ;ـ�یـ� �� ,��� ا D���ز ���"�Cز� ه��� , �%�ز ه
ى �����6��د� ,���0 ش!د B%ه ��� .وازدواج آدن ��!� زن ه

 '�Y م��ت �� آ�ر): ع (ـ ا�Yا� �� 6وردن ���زه�ى �دم را�� ���ی� �>� :
��ا و �دم (�� آ!چ` ش%دن 6��� ,� در �ـ=ـ�ـ]ـ� gد��) در �ـ�� , �Nرگ �

 �, ����ن داش=* 6��� ,� در �=�]� 6ش)�ر ش!�� و ��ش=�ب آدن در�6وردن 6�C�
)��C�ز���  .�!ارا ش!��) 

 . "�YNدت آی%�ن ���B, ـ �� ,��� ا��ا�=* ا�B4ن 

 



زیا �%' دا�' آ� 
دا �اى ,! , ـ آـ�ر Yـ�b آدن �� ���ز��C را �� 
دا ���Cاز
 .و او چ� ��D �!اه� 6��

�[��� P�ش=�ب و در. 

 '�Y م��ع (ـ ا :( ��و از ش=�ب آدن درآ�ره� ��D از 
ا ر���ن ز��ن 6�
 . دورى آ*, آ!,�ه' آدن در 6��� و�=' ز����0ن 
ا ر���

 

 6ن و �B=' و در��E� P از د�� � *=
ـ شـ=ـ�ب در آـ�رى ��D از ,!ا��ی' ی�
 ��
 . ��0�� ��دا�' ا��, دادن 

 

 آ�رى � *=
 . �!"K ا��و� ا��, ـ ش=�ب آدن ��D از ,!ا��ی' ی�

 

, از 
ار���ن ز��ن 6ن شوع آ�CآB' آ� آ�رى را ��D ): ع (ـ ا��م ��دق 
��� ��!� '�. 

 '�Y م��آ� ) ع (ـ ا '��<Cه در ض%* ��Gرش��ى �!د �� �A%��* ا�' �)
دe� را �� او �%�ز را در و�=' آ� �اى 6ن ��E* : �ـ' 
ـ�ـ�ی� ,وmی� �@

 ��)�رى 6ن را ��D از و�� ��!ان و �� �;K آ�ر Z�� �� ا�� ��!ان و �ش�

=�رى � ���Cازو����, �� D=6ن را از و� N�. 

�C' آ� �اش�ر ��C6ن �� 4!ادث 6ی 'Z اى آ� �;bی�, ـ در �ـ��
در ر���ن : �' 
 �Cآ ��دا �!اه� 6
 و 6�ـ�د� ا�ـ� شـ=ـ�ب �)��C و �L�6 راآ� g=C� �L�6 ��

6رزو آ�Cاى , زیا ��B ش=���C� �� �!ى چ�Nى آ� ا� �� 6ن ���, �0%�ری�
���� �!دآ�ش �� 6ن �. 

 . �Yال�

 . ارزش �Yال�



 '�Y م��ال� ): ع (ـ ا�Y ,6ن ا�=!ار ا��  . ش�ل!د� اى ا�� آ� "��ن �

 

ی* ش�ل!د� ا��, ـ �Yال� =%(A� . 

 

,ـازوى �ـ�اى �;�Aن ا�� آ� 6ن را در ���ن ��3 �!د ���د� و , ـ Yـ�الـ� 
اى ���داش=* K@� 34 آد� ا��� . 

 

را ���دار��� �د��ن �ار داد� ا�� و ��ی� دورى از  �Yال�, ـ ��او�� ��ك 
اى ا��م� Dه�ن و و���� ��6�' و ��0ی�Cو� �� . 34 آ�0

 

��دار��� �دم و زی!ر 4)%ا��ن ا��, ـ �Yال� � . 

 

از �6' آ� ش�� ,�C0 �� 6ن �' ر�� ش�ی* , , �Yال� ): ع (ـ ا��م ��دق 
 . ا��

 

 و از �0` �!ش;!, ا��از �, ـ �Yال� از 7BY ش�ی* ,=�� �(B . 

 

 '�Y م��ال� ): ع (ـ ا�Y , jG� ع ا�� و ه!اى!;b� ,ف و �=%>AC�. 


�!د): ع (ـ 
�Z%� زها K"وا �� .��او�� �Yال� را�اى 6را�D دل

ی* ����� ا��, . �Yال� �



 '�Y م��ی* دو����� ا��): ع (ـ ا, . �Yال� �

 

وا , ـ �Yال� ���
 ���	
 . ا��) ��رت  ی�(

 

 دول=����, ـ �Yال� e� . 

 

ى �>�;�ن و ��0=' ������ر ا��, �Yال� ): ص (ـ ����; ��اe� . 

 

 '�Y م��ال� ): ع (ـ ا�Y ,�C' آ�دم را ا��ح �. 

 . ا��

 

آB' را آ� �� 6ن Y%7 آ�C از ا
=�دن ��gلI و 24!ق �دم �� �د�D , ـ �Yال� 
�C' آ� ��6!د. 

 .آ� آ�ر ��� ا��ح �' ش!د, ـ �� �Yال� ا�� 

آ=�� دوچ�Cان �' ش!د, ـ �� �;�Y Kال� �. 

وا���
 از 
ا�' و N�����4ى ز��ن ا��, ـ �Yال� =�� . 

 

 از ش@� ��ل Y;�دت ا�� آ� ,ی` ���Y �Yال� ): ص (ـ ����; ��ا=��
ش;Y �� D;�دت و روزش �ـ� روز� دارى �ـ>ـMرد و ی` ���Y '� �Yال=' در 

 . �Nد ��ا ��, از ش@� ��ل ��C� ا��) ی� داورى (4)!�� 

 

 '�Y م��ال� ): ع (ـ ا�Y ,وای' ا�����
 . ��gم 

 

 . 4)!�� آC')ه%�CLن (,� , ـ �Yال� ���0 آ* 

 

 . ,� ��دش�ه' آC', ـ �� �Yال� ر
=�ر آ* 

 

ى در , ��' ,!ام �� دورا��ی0' : ـ ����� داد�ى �� چ�N ا�� �<=��



 . ه%ا� �� ����� روى�Yال� و ا�B4ن 

 

ه� را��6د �)د� ا��, ـ ه�k چ� N����Y �Cال� � . ش

 

���� . ـ �Yال� �=	%* ��وى آدن از��C ��ا و ��ی�ارى دول=

 . �Yال� 
	��� ا��Bن ا��

 '�Y م��ن ا��): ع (ـ ا�b�� ���	
 . �Yال� 

 

 ا�: در �ـ��ـq �ـ� ایـ* �ـ�D آ� ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' ,� ی� �Yال� �
 ����C0' ؟ 

�Yال� هـچـ�ـNى را در "ـ�ى �ـ!دش �ـ' �ـMارد و �ـ���C0' ا�!ر را : 
�!د
Yـ�الـ� �ـ�ـ��=' 
ا�� ا�� ا�� ����C0'  ,از "�=�0ن ��رج �' ��زد
 .(و ش��7 
د ی� ا
ادى ��Aود�' ش!د(�Yرض� اى �@!�' ا�� 

 . �Yال� و ای%�ن

6ن� . 

 

ای%C' از , و ای%�ن �!د را �� ه���� '%=� k����C= آـBـ��ـ' آـ� ای%�ن 6ورد��))
�C��<=
 .((6ن ای�0ن ا�� و ای�0ن ره��

 '�Y م��ال� ): ع (ـ ا�Y ,زی!ر ای%�ن ا�� . 

 

 ای%�ن و �]%� ��)�����, ـ �Yال� � . 

 . �Yال� ��ی� ز���' ا��



 '�Y م��ال� ): ع (ـ ا�Y ,ز���' ا�� . 

 

 . ��ی� ��4ت 4)%����, ـ �Yال� 

 

 Iـ�م آـ�^ـ�6یـ� , )ع (ـ ا �(در�ـ�ر)�C' آ� �ز�� D�, ))ز�ـ�ـ* را ��E از �

�!د : �B�� * �� ��ران��دن ز��)� ��او�� �دا�' را �' , �gC!ر ز��� آ


�=� آ� �Yال� را ز��� �' آ�CC و �� ز��� ش�ن �Yال� ز��* ��N ز��� �' 
 .ش!د

 ا�� ,�C�د!� 

)ى BY م��ع (ـ ا (!� �%Y ض���ع (د 4)�%� د�� ��Y *��%A' �* �!�' ال
زیـا �ـNودى 
ز��ى �� د��� �!اه� 6�� آ� , ا�N� K0د �ـ� �ـ%ـ�ن :
�!د ,(

�Nد ��اى NYو"7 �ا�' ا�� و��او�� NYو"7 �� و���� او ز��* را �j از 
�C' آ� �ز�� D�د�. 

د�D ز��� �' ��ا��� آ� ��ا ز��* را ��E از ((در��ر� 6ی� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ�
�Cد, ))آ!�
 : Id�� د �� و����) ع (��اى NYو"7 ز��* را ��E از 6ن آ� �

�C' آ� �ز��. 

د� �' ��ش��. 

�D از ه%�* 6ی� , )ع (ـ ا��م ��دق � �� q��� د, در!�
�Yال� , �2@!د: 
 . ��E از �=I ا��

 . ��CEى �Yال�



6ن� . 

 

�و��ان 
��ن �' ده� و از �ـ�ا �ـ� �Yال� و ا�B4ن و ��D0 �� �!ی0))
�Cآ '� '�� I=� �0 و زش=)�رى وA
 .((��ش� آ� �Mیاى ��C ش!ی�, 

, ))��ا �� �Yال� و ا�B4ن 
��ن �' ده�((در��ر� 6ی� ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 . ��D0 و ,G	7, ا�@�ف ا�� و از ا�B4ن  , �2@!د از�Yال�: 
�!د

 

 '�Y م��ه%�* 6ی� ) ع (ـ ا �در��ر N�� , '�ی���
 . یCE' ا�@�ف, �Yال� : 

د�' �Yال�=B� . 

ش�ی* , از �6' ا�� آ� ا��Bن ,�C0 �� 6ن �' , �Yال� ): ع (ـ ا��م ��دق 
 .ر��

د� ا��, ا� �Yدm�� �!رت ��د, هچ�C ا��ك ��ش�=B� 'B� . 

 

 ��%" �Gاى ه
�PC در �' 4)�%' دی> ر
�, ـ 4)�%' � �@=Gه . 

 


ا�= از ز��* چ��B ؟ : او ����"%�� ای* �!د آ� از  


ا�= ازز��* ا��, �Yال� : 6ن q��� I�(4 داد . 

 

در�ـ�ر� ز�ـ�ـCـ�ـ�یـ' آـ� Yـzـ%ـ�ن �ـ� ,ـ�ـ!ل داد� �!د و ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
دا��ن 6��� �� �ـ�B%���ن �
�!د,� :�C�!� آ� �� , �� ��ا I���� را 'C��ز ا�
ی�ارى ش�� ��ش�Cآ���* ز��ن ر
=� و آN�Cان � ����>%�ن 6ن را , �� و���� 6�ـ

 I�دا� '��' �Yال=' ,�Yال� 
اخ ا�� و هآ� �Yال� � او ,PC 6ی�, زیا, �
 6ی�, PC, وى �. 

ا� در "���Y �Eال� ! چـ� �ـBـ=ـد� ا�ـ� دا�ـCـ� �Yال� ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ��ـ
دم �' ���ز�' ش!��, ا"ا ش!د�. 

 . "��%�ی� �Yال�



اول 4)%� ا�� و "��%�ی� 6ن :
	�ی7 چ��ر�!�� ا�� :(ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
, دوم �GY ا�ـ� و "��%�ی� 6ن ش�!ت و�!اه�BG� D�' ��ش�, ا��ی��0ن ��ش�
و ,[	K ��ش�) ��وى (ا�� و "��%�ی� 6ن ) و ش]��Y (�!م زور��Cى 

 .چ��رم �Yال� ا�� و "��%�ی� 6ن اY=�ال �!اى ��BG�' ��ش�

 . �Yال�شE;� ه�ى 



�I د��Y : 3ـ�ال� چ��ر شE;� دارد): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
 , 3�%Y D�4)%� , دا
) I(4 د��رى) ی� . ش)!
�ن و �B=�ن �

 

در آ�ر �!د آ!,�ه' , �6ـ0ـ�ـ!رهـ�ى 4ـ)ـ%ـ� را شـCـ��� و هآ� �د��ر ��ش�
د�  .�)�C و در ���ن �دم �!ش�Cم �� �

�I ژر
�: ـ �Yال� چ��ر ش��� دارد
�0�6!ر 4)%� و , ش)!
� دا�D , �ب 
 . �B=�ن �د��رى

 

هآ� 4)%� داش=� , هـآـ� ��ا�� �0�6!ره�ى 4)%� را ����C0, ,ـ;ـ�ـ�ـ* آـCـ�
یX و آ!,�ه' �!رزد و در ���ن �دم �6!د� ز���' آ�C, ��ش�G,در آ�ر �!د. 

 وی�2* و �Yال� و "��د �Yال: ـ ایـ%�ن � چ��ر ��ی� ا�=!ار ا�� ;�� �
�I ژر
ـ)ـ�و: ��Nچ��ر ش��� دارد
 , 3�%Y D(4)%� , دا�ـ I(4 ن و ) ی��
ش)!

��I ��ش�, �د��رى ا�=!ار و��ی�ار
از ژر
ـ�ى دا�ـD �6ـ�� شـ!د و , هآ� 
) ی� ا4)�م در�ـ� (از�0�6!ره�ى 4)%� , هـآـ� از ژر
�ى دا�D ��6� ش!د

د و در ���ن �دم در آ�ر �!د آ!,�ه' �!رز, �ـC!ش� و هآ� �د��ر ��ش�
�Cم ز���' آ�Cش!�. 

�I ژر
)�و و دا�D ش)!
�ن و : �Yال� چ��ر ش��� دارد): ص (ـ ����; ��ا

 . و �B=�ن �د��رى) ی� I(4 (�0�6!ره�ى 4)%� 

 

دا�D �]%7 را روش* و ,;��* آ�C و هآ� �� , 
ـ�ـI ژر
ـ)ـ�و داشـ=ـ� ��ش�
را ����C0 و ) ا4)�م شی�E  ی�(�چ0%� ه�ى 4)%� ,دا�D ش)!
� د�� یـ��ـ�

درآ�ر �!د آ!,�ه' �!رزد و در ���ن �دم  ,هآ� �� �B=�ن �د��رى ��م �Mارد
�Cز���' آ ��6!د. 

��ى �Yدل��Jوی . 



�D از وی�Y '�Jدل  ( ع(ـ ا�ـ�م ��دق � �� q��� د, در!�
 : I0آ� چ 'Bآ

و ��Cد و ز���D را از ��Cه�ن و د�=D را �� . از ��ل �دم�!د را از 4ا�

 

هآ� در ر
=�ر �!د �� �دم �� ای�0ن �=�C(� I و ه��� �� ): ص (ـ �ـ�ـ��; ��ا
, ��h و�Y� ��C(, دروغ �>!ی� و چ!ن و�Y� ش�ن ده� ,6��ن ��* �>!ی�

4ام ا�� D=;�] زم وm D�=6ش)�ر و دو� D=ال�Y 7 و�آ� D=���B�ا . 

 

دارا ��ش� چ��ر و^��G را �B;� �ـ� چـ�N ا�� آ� هآj ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق 
�C�دادم وا"K �ـ� دم ��* �!ی� �� ای�0ن : �� او �� �� ���آB' آ� ه

دروغ �>!ی� و ه��� �� 6��ن �����Nددر 4ـ2ـ0ـ�ن �=�C(� I و ه��� و�Y� اى �� 
�C(� ��Yو h�� دم 6شـ)ـ�ر , 6��ن ده�وا"K ا�� آ� �Yال� اودر �ـ�ـ�ن �ـ

ای�0ن 4ام ��ش�  شـ!د و �ـو,ـD در� D=;�] دد و�ـ��ن 6��ن ه!ی�ا �
�� mزم 6ی��6 � Dادری .و�

هآ� �� �دم چ�Cن ر
=�ر آ�C آ� دو�� دارد 6��ن �� او ): ص (ـ ����; ��ا
�CCر آ�=
 . �Yدل ا��, ر

 

ـ 6ن چـ� �ـاى �ـ!د �ـ%ـ' ��CBى �اى دی>ى ه I��CBe و 6ن چ� �اى �!د 
,� در �	�و,� �Yدل ��ش' و در , ادرت �ـ�ـN دو�� ��اردو�� دارى �اى �ـ

 . �Yال=� داد� و �Nد �6%����ن دو�� داش=C' و در دل��ى ز����Cن �A;!ب

 

هـ آـ� �ـ�ـ��ـD �� 6ش)�رش ی)�Bن ��ش� و آدارش �� ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
او آB' ا�� آ� ا���� را �دا�=� و �Yال=32A, D ی�
=� , �G=�رش ��ز��ر

 . ��ا

 . ��B=�* ��م �Yدل �!دن



 '�Y ـ�م�د او): ع )ـ اN� ن ��ا���C� *ی=�!;A� اى ا�� آ� ��او�� , از ��C�
�j ا��و� را زی�!ش �!د آد� و , وى را در �ا� �DBG یـ�رى ر����� 

را ���m!شD چ�C* آB' از ��Eدن دی* ��ا و او,�د ز��* او�� ) از ��ا(,س 
ل� آد� ا�� و ��B=�* ��م �Yدل �!دن او دور آدن �!ی0=* را ��Nم �� �Yا,

 . ه!ا و ه!س از�!یD �!د� ا��

 . ��0�� ه�ى �Yال�



�� او �%�ن , هآ� در ش;��� روز�aC �%�ز �� "%��Y ��!ا��): ع (ـ ا��م ��دق 
ی� و ش��د,D را روا ش%�ری�� `��. 


�!د) ع (ـ ا��م ��دق  �%2�Y �� :ش� ا��م ��ش�� ش��دت , هآ� �
 . داد�D "�یN ا��

 


ـ=ـ� �ـ' شـ!د؟  �ـCـ�ـ)ـ�ر �ـMیـ


=� ! اى Yـ�2%� : 4ـ	ـت 
ـ�ـ!دا� ��C ��ش� ش��دت دادن �ـCـ�ـ)�ران �Mی

=� ��!اه� ش�, �0!دزیا , در ای* �!رت "N ش��دت ����;ان و او��� �Mی

�Cآ�� ��C� ن از�Cای��C,. 

ی�Y 3ال� �د در �ـ��ـq �ـ� ) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق Z ال آـ� از چـ�Vایـ* �ـ

=� ش!داورا �� داش=* : 
�!د, ش��C=� �' ش!د ,� در �ـ=�]� ش��د,M� Dی

از 4ام و (��4 و ��آ�ا�C' و �>��اش=* ش)I و ش�!ت و د�� و ز��ن 
 .�����C0)��روا


ار از ���ان "��د و , ��
���' از ��ر و ��در,ر���!ارى , ز��, شا��!ارى 
 N"ش!د '� �=��Cش ��Cای. 

��یD را,%��� �!ش��� �>� دارد ـ �� Z!رى آ� ;�Y در �!د ��0ن ده� و
آC])�وى از دی>ل}Nش��ى او و [�;� آدن از وى � ��B%���ن 4ام و �� 


=* او و 6ش)�ر آدن �Yال=D در ���ن �ـدم �ـ 6��ن وا"K و mزم دو�=' �
'CEی ��� ���<[C� 6ی� ـ و �� �%�زه�ى   ای* �%�زه� �!ا^;� آ�C و �� 4ـ�ضـ�

�� را �� �!�� ��!ا�� و از 4	!ردر "%��Y و , شـ�ن در "%� �Y��B%���ن �6
��N� ز�� MYرى داش=� ��ش�, �@�ى 6��ن �<�. 

I0� م�<Cدش%* و در ه �� ��mد�Y ر�=
 . ��Gرش �� ر



6ن� . 

 

��C و�� �Yل �!اه' ده�� و اى آـBـ��ـ' آـ� ایـ%�ن 6ورد� ای� �اى ��ا ���م آ))
 .دش%C' �� ی` �و� وادار,�ن �)�C آ� �Yال� �!رزی�

��� .��ا �=


��ی�, )ع (در �ـGـ�رش �� 
ز�� �Nر�!ارش �B4* ) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ'  '� :
,! را ��Gرش �' آIC �� ,2!ا داش=* از ��ا در روز��ر ,!ا�>ى و,����=' و 

 . �� ر�Yی� �Yال� �� دو�� و دش%*

 

�ـ' , )ع (در �ـGـ�رش �ـ� 
ـز�ـ� �ـNر�ـ!ارش 4ـBـ* , )ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
,! را ��Gرش �' آN� �� ICاردن �%�ز در و�=D و ر�Yی� ! 
ز��م : 
��ی�

I0� دى و!C0� م�<Cال� در ه�Y . 

 . �Yدل=ی* �دم



دم ه%�ن ��CBد آ� � , �Yدل=ی* �دم ): ص (ـ �ـ���; ��ا� آB' ا�� آ� �
 .!د �' ��CBد و� 6��ن ��CBeد 6ن چ� را � �!د �%' ��CBد�

 '�Y م��دم ): ع (ـ ا, آB' ا�� آ� در �Y* داش=* ��رت , �Yدل=ی* �
 .ا�@�ف داش=� ��ش�

 .آB' ا�� آ� �� 6ن آ� � او �=I آد� �� ا�@�ف ر
=�ر آ�C, ـ �Yدل=ی* �دم 

 .�=I آ�C, ر
=�ر آد� 

 .آ� ��D از ه%� �� 34 داورى آ�C آB' ا��, ـ �Yدل=ی* ��3 

ض آد) ص (ـ ش�@' �� ر�!ل ��اY :Iدم ��ش . دو�� دارم �Yدل=ی* �

 

اى �دم ��N دو�� ��ار ,� �Yدل=ی* �دم , 6ن چ� �اى �!دت دو�� دارى �
 . ��ش'

 

 '�Y ـ�م�ع (ـ ا :( 'Cر آ�=
ی* روش ای* ا�� آ� �� �دم 6ن �!�� ر, ��mد�Y
 .ى ��,! ر
=�ر آ�CCآ� دو�� دار

��ى �Yال� =C� ـ ,�Cر آ�=
 .ای* ا�� آ� 6د�' �� �!دش �� �Yال� ر

 از رد ��gل�B�� I, ـ ه��Y kال=' ,� . 

 

 : از ��اى ,�Eل' ����) ع (ـ روای� ش�� ا�� آ� �!�' , 'C] !, ��C� آ�ام
 ا�� ؟ 

 . آB' آ� �� 6ن چ� او را داد� ام ���� , ا��: 
�!د

 

 .ا�@�ف داش=� ��ش�آB' آ� 

 . ی�وران �Yال�



اى �Yال� از B4* ��� داش=* در��ر� ��� و آI آدن ): ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' �
 .آ%` �>�, Z%� و ��ر��ی' زی�د

34 در ���ن , ـ هـ�ـ�� ر��Y 34 ز����ار را �>Nارد و ز����ار 34 ر��Y را
Y ى دی* ه%!ار و ��0�� ه�ى���ال� ��� و 6��ن NYیN و��و��C ش!د و راه

آ�ره� در �]اى E�;Z' �!د��D رود و ��ی* ��ن ز���� ا��ح ش!د و �� 
 .�� ی�س �;�ل �دد, ������رى دول� ا��� رود و Z%� دش%�Cن 

اف A�و ا I=� ای� و ��0�� ه�ىای* �!رت ا,�Aد و ی)�eرچ>' �� ا�=�ف �
 .6ش)�ر ش!د

 ز����اران ���اد�Gآ�. 

ز����ارى ا�� آ� , �ـ�B=�* آB' آ� �� دوزخ �' رود ):ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
 �����دا�=� ا�� و ,e� را Dل���ى آ� 24!ق �C%,و�Yال� �!رزی�� و 5

�
�. 

<%=�  .�%' ش!د, ـ ش�Y�G �* ش��7 �4ل ��ر,%����Cاد�

��Y D' ) ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ ��ا� �� q��� در �Cی��اش در  �;b� *یدر �6
ى ا�� : 
�!د, �ار �ـ�ـ�اد�ـاز "�ی>�� ز��� ( ع(G� ر�� ازچG� *��ر��او چ


Y!ن , ا���j : آ� روز ����� ��� ,ی* MYاب را دار�� , D6دم آ
 .وچ��ر���0Cن ز����ار ���اد�

�C(� ر�=
وا ش!د ودر �����0ن �� �Yال� ر���
 G� �د روز , ـ آـBـ' آ� �
و �ش در �!راخ ,;ى "�ى  ����� در �4ل' 6ورد� �' ش!د آ� د�=�� و ��ه�

 . داد� ش�� ا��

'C%دش . 

�' از دش%C' �� ی)�ی>�. 



6ن� . 

 

(( jـ�ن 6ن دو , �ـb0=' آ� ] 6دم و 4ـ!ا[شـ�ـ�را �� ��b وا داش� و از �
 Iـ=ـ�ـGون را�� و �ـ��ی�* روی� ��' دش%* ��' دی> و : در6ن �!د�� ��

 .((ز��* ��ش� �ار��� و "�ى ��!ردارى ش%� ,�روز �����

در��ر� ه�k چ�N �� ا��از� دورى آدن از ) ع (";7�d ): ص (ـ �ـ�ـ��ـ;ـ �ـ�ا
دم � �� 'C%د, دش .�� �* ��Gرش �)

 7�d ای* آ� �ا ��C داد و �6ی* , �Nد �* �����) ع (ـ هـ�ـLـ>ـ�� ";<�
ه�DC��:N �� �* ای* �!دe� دم زیا ای* آ�ر K�Y, از دش%C' آدن �� �

�G=� را 6ش)�ر �' ��زد و NYت و ا4=ام رااز ��* �' �د�. 

 '�Y م��دان ): ع (ـ ا . از �@�=��ى �دم ��دان ا��, دش%C' آدن �� �

 

 . در راس ��دا�' ا��, ـ دش%C' آدن �� �دم 

 

 . �� ا�=���' ا��, ـ چ�� "!ی' � ه%=�ی�ن و دش%C' آدن �� �دان 

 

و 6ش)�ر ���=* دش%C' �� دش%�Cن و �Yاوت و ـ چ�� "!ی' � ه%=�ی�ن 
����� ��N� ��' ,!ا�آ�  'Bدن ��آ . ا�=��ب ��ى ا��, ���ل�G آ

 

�� ه�k آj دش%C' �)* ,� 6ن ��� آ� ��ا�' را��b او �� ��اى ): ع (ـ ا��م "!اد
ا�ـ ��)!آ�ر ��ش� ��او�� او را ,I��B ,! �%' آ�C و ا�  , ,�Eل' چ>!�� ا��

 .ه%�* ش���C ,! از او,! را از وى آ�Gی� �' آ�C ��آ�ر ��ش�

هچ�C �%�ن �ى آ� �� ,! , هـ�N �� آB' دش%C' �)* ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د
زی��' �%' ر���� و �ـ� دو�ـ=ـ' �ـ� هـ�ـk آـj �ـ' ر[ـ;=' �)* هچ�C ,@!ر 

زیا �%' دا�' آ� چ� و�� �� دو�=� �A=�ج , آC' آ� �!دى �� ,! �%' ر����
��ن �' �دى�' , �C%ش!ى و �%' دا�' آ' از دش . 

 

از ! 
ز��ان �* : در �ـGـ=ـ�رى �ـ� 
ـز�ـ�ا�ـD �ـ' 
ـ��ی�) ع (ـ ا�ـ�م Yـ�ـ' 
ه�Nی�e� دمی� دا��ی�C : زیا 6��ن از دو �!ع ��رج ���C=B, دش%C' آدن �� �



ن �� ش%� آ� �� �) و ��02 �� ش%� ض�� �' ز��C وی� ��دا��C آ� در K��6 زد
�C��=ش '�. 

ه�N): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق e� دانزیا ای* آ�ر �PC و , از دش%C' آدن ���
 .زی�ن در �' دارد و K�Y و ��ى را 6ش)�ر �' ��زد

از چ�Nى �� ا��از� , �* ��E از ��' ش�ن از �� ��=' ): ص (ـ �ـ���; ��ا
 . آD(%0 آدن �� �دان ��' ��0م

 

ه�Nی�ـ از ����%� آدن �� e� دم�� را ��� �' ��زد و , �;�Y آ� ای* آ�ر
�Cآ '� *
�� را د��!�. 

�Cآ �N�=� دان .ا�X��� D=���B ش!د و 4�=D از ��* �ود, ـ هآ� �� �

ى دورى آ��C): ع (ـ ا��م ���� �N�=� و , از �C' آ� �ا ای* آ�ر دل را ,;�زی
 .��Gق �� ��ر �' 6ورد

'C%دش I�, . 

'�Y م��دن ): ع ( ـ اوای' ا��, ��Y دش%C' آ� Iآ . 

 

 'C%ر دشM� رى ا�� وM� ى راNچ�  . ش!�' آدن ا��, ـ ه

 

 . ��ی� دش%C' ا��, �د� ��ى ): ع (ـ ا��م ��دق 

 

 . ـ هآ� دش%C' �)�رد ه%�ن درود آ� آ�ش=� ا��

 

 '�Y م��رد): ع (ـ ا�(� 'C%دش I�, آ� .زی�ن ��رود, ه

�� رادش%* �����آ�B�' آ� ش�یB=� ا��6 �. 



6ن� . 

 

�' از ز��ن و 
ز��ان ش%� دش%C=�ن ! اى آ�B�' آ� ای%�ن 6ورد� ای�))�
�C=Bه. 

ه%��� ��ا 6�ز��� و , ا� �Mش� آ��C و چe� I0!ش�� و ��Cه�0ن را �;���0
��ن ا���� )). 

 '�Y م��ی' ): ع (ـ ا![;�Y ت��ن ��زد و ��0 �C� !, را از !, K�Y آ�ه
�Cر آ*, او دش%* ا��  ,آM4 از او . 

 

�C' آ�ى �E, !, �� ا�� آ� �=G� و�Y K;� *و را �� ای�Y ـ. 

 .�Yوی' ا�� آ� �� ,! ,�Eى �' آ�C) ر
�0Eن �6ی' 

 . دش%* او��, ـ ش)I 6دم 

 

وى از دل�!ا� ,!, آB' آ� ): ع (ـ ا��م "!اد�� Z�� �� , !, را� در�� را �
��ن داردC�,ا����>%�ن �� ,! دش �د . %C' آ

 

 '�Y م��ع (ـ ا :( آ� از ,! ��ك ��اش=� ��ش� 'Bآ)او ) و �� ,! اه%�� ��ه�
 . دش%* ,!��

 

و� � �� N�� ���C%و دش �Cوه: دو�=��� Y;�ر,�C از, ـ دو�ـ=ـ�ن ,ـ! �ـ� �
 .دو�� ,! و دو�� دو�� ,! و دش%* دش%* ,!

 .!دش%* ,! و دش%* دو�� ,! و دو�� دش%* ,: Y;�ر,�C از

�C%ی* دش . دش%* ,



 '�Y م��ی* دو دش%* ا��): ع (ـ ا . ه!س �Nر�=

 

 . �I0 و ش�!ت او��, ـ دش%* ,ی* دش%* 6د�' 

 

��دد و �� ه�ف �!د ��. 

!, jG� ـ ,��!, �� ���C%ی* دش . �Nدی)=

 

ه�Nی�): ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق e� ى �!د��ه%�CLن آ� از دش%�C�=�ن , از ه!�
��Cآ '� Nه�ا�اى �دان چ�Nى دش%* , از ��وى ه!���ی�0ن و زی, �

 .دروی�� ه�ى ز�����ی�0ن و"!د ��ارد

�BG' ا�� آ� ���ن دو ���!ی� �ار , دش%* ,ی* دش%* ,!): ص (ـ ����; ��ا
 .دارد

�ـاى ا��Bن ه�k دش%C' دش%* , ـ �ـ!�ـCـ� �ـ� 6ن آـ� "ـ��ـI در د�ـ� او�ـ� 
 از �I0 و ش�!ت و"!د ��ارد,. 

ـ دش%* ,! 6ن آ�B�� 'B آ� ا� ,! اورا �)0' �ای� ��ی� روش�Cی' ��ش� و 
�ـ�)� ��,ی* دش%* ,!
ز�� ,!�� آ� از , ا� او ,! را �)�0 �� �ـ�ـ0ـ� روى 

5و,' ا�� آ� �� د�� 6ورد�  �C%ی* دش,�� je� ا�� و �0=� ��رج ش��
 . اى

ی* دش%�Cن, P��� �B� . 



6ن� . 

 

 آ��Cو چـ!ن در ز��))G� * , ان �� ش%� زی�ن
ا� ��I 6ن داش=�� آ� آ�
�C�ر�� ,��Cآ �آ� �%�ز را آ!,� �B�� 'ه�C� �%ش �. 

((�C' 6ی� و چ!ن ��* �>!ی�ش�ن �!ش , چـ!ن 6�ـ�ـ� را �ـ�ـC' ,! را از ^�ه
 . �� ���0Cن �!ش �' ده'

 

 . ه�C=B �� دی!ار ,)�� داد�

 

ف �' ش!��؟ AC� �[آ 

)). 

BY م��ى ـ ای* دش%�Cن ): ع (), Dا��ی �B� , د!� 'C%ا�� آ� دش 'Bآ
 .را 6ش)�ر ��زد

 '�Y م��ن ): ع (ـ ا�C%ی* دش,(� �B� , د را!� 'C%ا�� آ� دش 'Bآ
 .6ش)�ر ��زد

 .��02 و ���>D آ��=' ��د,ـ هآ� دش%C' �!د را 6ش)�ر ��زد

 . �;�ی� �!د را از دش%* ای%* ��Cاش�

 '�Y م��7 ش!د): ع (ـ ا
 .د���B ه� او را �� �!د 6ورد, هآ� از دش%* �!د[�

 .دش%* از او [�
7 �;�ش�,ـ هآ� از دش%* �!د [�
7 ��ش�

دا�� آ� � X�B� ن�Cد چ!� ـ �ـ� �ـ�ا �ـ!�ـCـ� �ـدى آـ� دشـ%ـCـD را �
�C(� را D=�!� و �C(0� را D�و ا�=�!ا �Cرا از ا�=�!ان "�ا آ D=ش!� ,

 j� دى ا�� . ��,!ان�

 

 .ا� چ� �N<��eارى آ�C, ـ از ه�k دش%C' ای%* �;�ش 

�<� Iرا د�� آ 'C%دش kان ��ش�, ـ ه�!,�� �Cچ .ه


یK �!ردن , ـ اY=%�د آدن �� دش%*  7��Y)ا��) از او . 

 . "�K 6ش=' دش%�Cن



�� 6ش=' آ�0��ن دش%�Cن �� ز��ن �!ش و ر
=�ر ��` ��6�=  :(ع (ـ ا�ـ�م Yـ�' 
ی3 ��)�ر ��� , ا��Z ای�0ن از  . ازروی�روی' �� 6��� و چ�� "!ی' �

 

)ى BY م��ع (ـ ا :( D=EC� '��C0�� او ��ش� و ��@� 'C�آ� ��آ�ا�� , ه
 .,%]�� و �=�ی0' آ� از او �' ش!د از دش%D��C ا�=�2م ��د

 '�Y م��آ� دش%* �!د را �� 6ش=' آ�0��): ع (ـ ای�ران و (� ش%�ر , ه
 .�!د ��NGای�) دو�=�ن 

ادش د�� ی���, ـ هآ� دش%�Cن �!د را �� 6ش=' آ�0��� ��. 

 . ��ح �K��C در �ا� دش%�Cن

از "%�� چ�Nه�ی' آ� ��ی� ! 
ز��م : �� 
ز�� �!د ��Gرش 
�!د) ع (ـ ل2%�ن 
ای* , او را �� ��ك ا
)C' , در �ا� دش%�C �� 6ن �ـO�B ش!ى و در �=�]� 

ز��ن چب و �م ��* �!ی' و وا�%!د آC' آ� از وى ا�� آ� �� او �� 
��CهB=' و از او دورى �)C' ,� 6ن چ� در درو�� �' �Mرد � او 6ش)�ر �

 .�!دش را در �ا� ,! 6��د� ��زد ,ش!د و در �=�]� 

�C�دم �� 6ن چ� �%' دا� 'C%دش. 

 '�Y م��دم ): ع (ـ ا� ,�C�آ� �%' دا �C=Bى هNدش%* چ�. 

ر�a و : �ـ� چـ�ـN ا�ـ� آـ� �ـ �ـ� چ�N �%�ش=� ش�� ا�� ): ع (ـ�ـ ا�ـ�م رض

� , ��20 روز��ر � دار����ن 6داب آ��7 و��� ���B(0!ت در 4A� �;�]

�
E� 7اه  . �!د و دش%Y 'C!ام �

 'C%دش)��G=� ). 



آ� �;��C دش% , DC�V�* را ه%�* ی�رى از "��K ��ا �j ): ع (ـ ا��م ��دق 
 .' آ�C�E@�� ��ا�

آ� �;�C' دش%�C در��ر� ,! , هـ%ـ�ـ* یـ�رى �ـ�ا ,! را �j ): ع (ـ ا�ـ�م �ـ]ـ�د
 .د�� �� �E@�� ��ا�' ز��

 '�Y م��دی)�ن ): ع (ـ اN� 'C%دش,�����2Y شN� از  . درد��آ=

 

 در ه�k �4ل' از دش%C' ,! د�� �دار ���B, ـ هآ� �!دش در زی�ن ,! ��ش�

. 

 

� '=B� D=آ� "�یدد,�دـ ه� �C�و�� DC%دش. 

�C�0� ی��" Kآ�  .دش%DC را �2�!ر ��زد,ـ هآ� �

K�Y �!یD را 
�ش ��زد و روD4 را , ـ هآ� �� دش%* �!د ه%�م ش!د
 .ش)C]� ده�

�[C(اب و شMY . 

 .MYاب ��ا

www.rasekhoon.net/software



6ن� . 

 

ه 6ی�C در د��� ,ا�ـ �ـ;ـ!د آـ� �ـ�ا ,ك دی�ر را � 6��ن �2ر آد� �!د))
ای�0ن ا��MYا��0ن � D,6 ابMY ت .(( �' آد و در �6

ول' ��E از 6ن هآ� از , �ـ* 6ن ���d� را �اى ش%� �' 
�=I : �ـ�ا �ـGـ� ))
ش%� آ�
 ش!د او را چ�Cن MYا�' آIC آ� ه�k ی` از �دم "��ن را چ�Cن MYاب 

IC(� )). 

((��� D�ادم �ی� اى آ� از 
��ن �ورد��رش�ن و ����;� �B� ز زد��چ�. 

Iدی .(( MYا�' ��%�Cك MYا��0ن آ

 '�Y م��' ): ع (ـ ا�اب MY ��@� Dش K;� �� را �و� Dو"7 شNY اى��
�Cـ@ـ;ـ�ـ� : آY K;� �� را ���Y ,;(, K;� �� آ�ن را��وای�ن را �� ,���


�2��ن را �� �;�B4 Kدت , �;I=� K و �' �Yال=' 
 , K;� �� زر����ن را��
��d�=ل������ ورو���" K;� �� ن را . 

 

�C' آ�اب MY ��@� Dداشـ=ـ* ش Kـ� را �ـ� �ـ;ـGـ�یـZ Dـ �ـ�او�ـ� شـ :
�� را �� �;Y Kـ@ـ;ـ�ـ� �Y,;(, K;� �� آ�ن را�� , K;� �� وای�ن را���


�2��ن را �� �;�B4 Kدت , �=I و �' �Yال=' 
 , ����� K;� �� زر����ن را��
��ل�" K;� �� ن را��d�=ورو� . 

 

 ال%�Nان زی CY!ان �BGدر ,ـ 'dـ;ـ�Zـ;ـ�Z ـ��ـ� Y)) ى�CE� �رى در��ر�=G�
 .:�' �!یMY )) �Bاب در �6ن

�C!ش آ�ا
,PC و ��� �' , �ـ6ن آـیI ز���' آB' را آ� �ورد��رش را 

� 6ی�, ش%�رد .هچ�C �� چI0 �� آ��� 
اخ و �

 .((ز����' ,PC و ��� ��ش�

 . ریE�I%=' �!ارا �' ش%�

 

 Gو در �4ل آ �Cا��0ن آMY ���در د ���6 K;� �� ' �!اه��آ� ��ا  �B�� *ای
 .(("�ن ��eBر��

 6ی� �BGـ�ن آـ� در ,ـCـLهـ%ـ)) I�=G� �0 ��آ* ! اى 6دم : و�,! و "G=� در �



4ـ2ـ�ـ2ـ� ا� 6ن ا�� آ� �!ش�Aل' و [I و ش�دى و ,,!ض�O دادیـI )) ش!ی�
  ا��و� و ا��� و ,س ا��Bن� mدی�ن او ه%>' او Dو ��=' آ��0ن و ��6ی

�C� او در��ر� �!ش;�=' و ����=' �' چg� ر!A� , ابMY و �%E� ����5
, وا�!رى از ای* �;�B� 7=� �� ای* آ� �� چ� چ�B� N;� داد� ش!د �=�Gوت ا�� 

 .��z روح �اى �!د �!Y' �!ش;�=' و ����=' دارد و "Y!� IB' دی>

�!�' و �G� ن�B�اK�, . � ه%�* ,

 


=� و ا�ـBـ�ن �ـ�د� �ـ�ـ� د�ـ�ـ��!ا� آ� ��3 و �!ی��ى ال�' را �� �!د �>
��ى او�ـورد� �ـ0ـ�� ا�ـ� =���ـ!شـ;ـ�=' را ه%�ن �!ش;�=' , �� 6داب و ,

 .��دى �' دا�� و �� ��Eدت روح یCE' �!ش;�=' �CE!ى اه%�=' �%' ده�

 ';�Z ' آ!ش�, ��رت�ا�� �C�6ز. 

��ى ��ل� ���ل' �!د �!د� ا���!اه�,Mو ل ��=%E� ن . 

 

 .ه%ا� �� هNاران درد و [I �' ی���

ت ا�� و ه%�* آ� �� 6ن ر��� �' ���C 6ن چ�Nى آ� او �' B4 ـ�ی��و 
 �B�� ا�=� ا��!� , �C' آ� ��0ه��و  �C�� '� ��زیا در 6ن Yـ�;�� و آ��=�

ه%ا� , 6��� دل �!ش آد� �!د� آ� �� [I و درده� و �' ارزش' Y!ا��' آ� �� 
 . ا��

 

 . دل �;B=� ا��, در �ا� از د�� ر
=� ه� ��ش�

 

, ��ی� [I و درد او �' ش!د و از ای* رو, هـ%ـ!ار� 6ن چ� �� د�� �' 6ورد
ره�یD �' آ�C و �� �اغ چـ�ـNى �ـ�ـ=ـ از 6ن �ـ' رود ,ـ� ش�ی� دل درد��Cش 

�!رد���ى او  د ��ی� درد��Cى و دری� را ش�G ده� و 6ن چ� �� د�� �%' 6ور
 .�' ش!د

 .چ�Nى را �� د�� �%' 6ورد

 Iیـا�ـ� ا�ـ�Bن را ��ی�� اى 
اهI 6��� از رو4' "�وی�ان و ��) , �ـ6ن آـ
 .��دى در �4ل ,}�� و ,A!ل �' دا��

 .ای* ز��ن �� "�ودا�>' �' ر�� و زوال و ,}��ى در او را� �%' ی���




� روح ��ش�C از ��Eدت او �� ش%�ر �' 6ی�C و 6ن آـ� ��ی� �!ش;�� '=
در 6����� , هدو, Y!ا��' چ!ن ��ل و 
ز�� آـ� ��Eدت "IB و روح 

,�;BL� ���ن �� د�B�0!�� آ� ا� K"!� و ی�د ��ا ��ز ��ار�� و , چ�L��C از ذآ
�C=Bد,' ه�E� !(�� و �C��B�از "%�� �!ش;�=' ا N�� 7�ا!Y *ای. 

�ان �' ش!�� ����C آ0=� ش�ن در را� ��ا و از ��* ر
=* �ـ�Eدت روح "�وی
 �ـ�اى ,�Eل' Z�� �� ��
ای* Y!ا�N�� 7 از "%�� �!ش;�=' ا��Bن , 5وت و ر

 ���=' و %Y `ی �� *=
ا�� و �� 6ن �' ����C آ� 6د�' �اى د�� ی�
 .,��' دارو را ل�gA اى ,A%7 آ�C, ,�Cر�=' 

�Y�7 ����=' ا��Bن , IB و ����=' روح ��ش�ا�ـ� 6ن چـ� �ـ�یـ� �ـ!شـ;�=' "
 . و �!"MY Kاب و ش)C]� او��

 

ی;�: ((��اى ,�Eل' 
�!د� ا�� G� ه� ,! را� ."!mن آ�
ان در ش

 .(( 6ن "�ی>�ه�0ن "�IC ا�� و "�IC �� 6را�>�ه' ا��

چ�Cن آ� , 6ن چـ� را �ـ!"ـIB" '=���� K و روح ��ش� �6ن MYاب �' ش%�رد
 .ا�� دی���� ای* دو 
ق �' آN�� ,�C 6ن راMYاب و ش)C]� �' دا��C د�����=�ن

 '=���� K;� ا�� چ!ن �[C(اب و شMY 6��ن g� و از �C=Bروح ه '=����
�C���. 

��اى ,�Eل' 
�!د� , YـMا���ی' ا�� آ� � ا�=��ى ���0* 
ود 6��Y ,ـMا�ـ�ـ�
د؟ 6ی� ��ی�ى آـ� �ـورد�ـ�ر ,! �� �!م �Yد چ� آ: ((ا��  

ى ��ی� ������ �!د؟ � و �� ارم آ� �=!��� داش� و ه%���C 6ن در ه�k ش

 .و �!م 5%!د آ� در 6ن وادى �PC را �' �ی���

 .Z}��ن آد�� و در 6��� ���Bر 
�Bد و ,;�ه' آد��

ورد��رت ,�زی��� MYاب را � 6��ن 
ود 6ورد�. 

�C%!"!دات ه!ش�دارد, ����='  '<=B� ه!ش و ادراك ��. 

 Iدت �%' ش%�ری�E� اى �!د� I�Cآ '%� DB4 ـ��درد6ور , ا Nن آ� چ��CL%ه
 I�Cودرك �%' آ j4 ى را آ�N�<�ا I] و ,Iش%�ر �%' 6وری �� '=���� . 

 

 .�!ش;�=' و ����=' راه' [� از ش�!� و��B` ��د� و ��دی>ى �' ��%�ی�

ا��Bن 6ن ��Eدت  �ـ�دیـ�ت �ـ�یـ� 6ن �ـ!ع ,��=' را ��وى آ�C آ� � ا��س 6ن



��Eدت ش%�رد و ����=' 2�24' را , وا�E' را آ� �6ن ���0 آد� ا�� 
 .����=' ��ا��

 Nل` ه%� چ���ورد��رش�ن را 6�ـ!زش �ـ' دهـ� آـ� "ـN �� ��ا دل �;�C�� و �
 .��ا��C و ه%� را وا�B=� �� اوو ره�eBر �� �!ى او �0%�ر��

 X2
6ن چ� ��ی� ��Eدت : در دو چ� N��C�� 'ایـ* ا��Bن در د��� ��Eدت �!د را 

� روح او�� . روح و "IB او�� و6ن چ� �!"�E� Kدت �

 

چ� ��� 6ن چ� را از زر و زی!ر , ا�ـ�Bن ��ی;�C �!اه0��ى �jG و ��دی�ت �
د��� �� د�� �' 6ورد �ـاى �ـ!د �ـ�Eدت و �� و لMت �' ���C ا�� �Nودى �� 

!ش;�=' ���ل' او د�����2 ����=' �ایD ر
=�ر اش=;�� �!د �' �' �د و �
 .,;�ی7 �' ش!د

��C, �ـ�زیـLـ� � Iای �ش�ن داد ��Yا�� )) ,� �� 6ن روزى آ� و �د!�
: و 
)) I�=داشدی�� ات ا�وز ,�j� , N , ,! از ای* [�
7 �!دى �� �د� از�ا�ت �

 .(( ش�� ا��

اض آ*, ���* �� روی>دان �' ش!د و "N ز���' د��!ى را �%' "!یYا . 

 

 .(( ا��

 . �00�Yن �C}� ا��

 

از ایـ* "ـ� �ـEـ�!م �' ش!د آ� ادراك و ا��ی�0 �!"!د در ��ا"!ی�ن و ��وان 
�! ای* آ� ه%>' از ی` , �6ن [� از ادراك وا��ی�0 �!"!د در دی>ان ا�� 

 .یCE' �!ع ا��Bن ه�C=B, �!ع 

 I��E, آ� �C=Bل' ه�A���� و X�!=� ن�C�V� �وو ,��� ال�' در و"!د 6��� �ـ
 . �� آ%�ل ����� ا��

 

 .ای* چ�Nى ا�� آ� از ��* ��اى ,�Eل' در ��CEى MYاب �� د�� �' 6ی�

�� ای* =C� �Cددارى �%' آ!� ���C� ابMY را '��%B" '=���� ـ�لـ' از ایـ* آ�Eـ,
 . MYا�' ا�� در �IB" ��4 �� روح

 



�� MYا���ى ��==�ن �' , ��یI ش%� را از 6ل 
Y!ن ره��: ((
�!د� ا�� 
 .6زرد��

�C=' داش�>� � �ز���=�ن را ز��. 

�� و 6ز��ی0' از "��K ��ا و در �Y* �4ل , 
Y!���ن �� �C' ا�ا7�d �' آد��
 . MYاب �' ش%�رد ا�� �� MYا�' از "��K ��اى �;�Aن

 . ش)C]� دادن �دم



6ن� . 

 

و�>�� �!رش�� ر���))] �� �,. 

وب �' آ�C و در 6ن "� �د�' ی�
��7 6ل!د و ���] � . 

 

 I�=G� : *���' �!اه' 2Y!�=�0ن آ* و�' �!اه' �� 6��ن �� ��)' ! اى ذوال2
 . ر
=�ر آ*

 

�Cآ '� Dا�MY '=�� �� N�� ' ش!د و او� �دا����)). 

(( j� ,د او روی� و �>!ی��N� :I�=Bورد��ر ,! ه . �� دو ,* 
�=�د��ن �

 

*(� �[C(ش . 

 

,�زی��� : �G=� �' ش!د) رآ�ب ا�ا(روز ����� �� ���د��ن ): ص (ـ���; ��اـ �
 .ه�ی=�ن را ���Cازی� و وارد دوزخ ش!ی�

و: ـ روز ����� �� ی�Bول �G=� �' ش!د� IC� .,�زی��� ات را �>Mار و �� "

ـ در �6ـ الN��ن در ���ن ای* ا�� �د���' �!اه�C �!د آ� �� �!د ,�زی��� ه�ی' 
�C��� �CC' آ�دم ��و4%7 . 

N%] �� ((10)) ـ آ!دآ�ن �!د را ��Cاوای�0ن آ�� XB� �� �(�� ه���� �[C(ش. 

D=�Y , �!د ��B=�* چ�Nى را آ� ا��ان روا ش%د�� ش)C]�): ع (ـ ا�ـ�م �ـ��
��B و �72 آد آ� 6ن ) ص (هI درو[' ا�� آ� ا�j �* ��ل` �� ر�!ل ��ا

ت د�� �دى را �� دی!ار��q زد	4. 

دم را): (ص (ـ ����; ��ا� (��C(� �[C(اب و شMY اب ��اMY ��. 

 ��او�� D,6, ـ آB' 34 ��ارد �� MY D,6اب و ش)C]� ده�<� . 

 

آـBـ��ـ' را آـ� در د�ـ�� �دم را ش)C]� �' , ـ� ـ �ـ�اى ,ـEـ�لـ' در روز �ـ�ـ��
 .دهMY �Cاب و ش)C]� �' ده�

 �C�' ز�زی��� اى �, I=� �� دى راـ هـ�k آj از ش%� �;�ی� در "�ی' آ� �
�=Bزدن ,�زی��� , ��ی ����و  �Cش�� زیا ل�CE ��ا� آ�B�' آ� در 6ن "� �4ض




ود �' 6ی�, �0!د. 

�D ا��ن ا%4 از �� ��Y�M<ارى 
Y!ن �� در ��) ع (ـ ا�ـ�م �ـ�دق � �� q�
��او را روى , چ!ن و�=' �' �!ا�� �دى را ش)C]� ده�: 
�!د,دار��� ���

 .ز��* د� �' �!ا���� وچ��رد�� و ��یD را �� ز��* ���)!ب �' آد

دراز �' آد و چ��رد�� و ��یD را �� ,�=� ��q �' زد و او را �� ه%�ن �4ل 
د �' �Mاش� ,�� '�. 

 

ه�k آj ,�زی��� اى , �!��C �� 6ن آ� "��I در د�� او�� ): ص (ـ ����; ��ا
 ای* آ� 
داى ����� در D,6 دوزخ ه%���C 6ن ,�زی��� <� ��N� 'Bآ� I=� ��

 .�!رد� ش!د

 '�Y م��زی��� اى ز��): ع (ـ ا�, I=� �� دى را� jآ ��او�� ,�زی��� اى , ه
 او ز��� D,6 از. 

وى در ش�م � �Y� اى �Mش� : و� از هـ0ـ�م �* N4 *� I�(4ام �' �!ی� ـ Yـ
��اش=� و روى �ه�ی�0ن رو[* ری�=� ش�� �!د<� �� .آ� در 6
=�ب �

��او�� : ش��Cم آ� �' 
��ی�) ص (�ـ�ر�ـ=ـ' آـ� از ر�ـ!ل ��ا: �ـGـ� 
�Cده �[C(را آ� در د��� ش '��Bاه� داد, آ!� �[C(اب و شMY. 

�Nـ' �ـ!یـ� ـ 4ـ%ـ�وه' از ) ص (ر�ـ!ل ��ا: ا�ـ�ـ%ـ' � �����
ا �

��' را دی�ی� او را در B� D,6!زا���:��eه��ن آد و �� �* 
�!د  .ا�

I=0� . ای�0ن �

 

 . D,6) و ��ل3 (��ه� �> ��او�� 
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