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نایفوص زا  هللا  ءاهب  سابتقا 

باتک تاصخشم 

یهوژپ یئاهب  تیاس  زا : هتفرگرب 

نایفوص زا  هللا  ءاهب  سابتقا 

لـسوتم نایفوص  هنهک  بلاطم  هب  ازریم  دوخ  لثم  دـنریگ  یم  رارق  انگنت  رد  هللاءاهب  ینیرفآ  ادـخ  یئادـخ و  ياعدا  هیجوت  رد  یتقو  نایئاهب 
گنهرف زا  ناهاگآان  يارب  دننک و  یم  هئارا  تیرهظم  مسا  هب  هنایـشان  هدروآ و  رد  ظافلا  بلاق  رد  ار  اهنآ  نانخـس  راو  دـلقم  دـنوش و  یم 

دننک : یم  ینیچ  همدقم  نینچ  نیا  ویرانس  نیا  رد  اهنآ  دنهد . یم  هولج  ون  ياه  فرح  نایفوص 
دربب . یپ  نآ  هب  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  يا  هبتر  نانچ  رد  هللا  ءاهب  ترضح  ماقم  -1

دنتسه ». ادخ  ياج  هب  قلخ  رما و  ملاع  رد  هک  دنتسه  یسک  هللااهب  ترضح  نیاربانب  : » میسانشب ار  ادخ  میناوت  یمن  نوچ  ام  -2
ماقم ناک  يذـلا  هرما  علطم  هیحو و  قرـشم  نافرع  دـیا ) هتخادـنا  اج  امـش  ار  دابعلا   ) یلع هللا  بتک  ام  لوا  نا  :" سدـقا باتک  صن  ربانب  -3

... قلخلا " رما و  ملاع  یف  هسفن 
ملاع رد  ادخ  دوخ  ماقم  هک  تسا  رما  علطم  یحو و  قرشم  نتخانـش  تسا ، هدومرف  بجاو  ناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  ینعی 

تسا . قلخ  رما و 
بلاطم لقن  صیخلت و  تاقوا  زا  یهاگ  دسر  یم  رظن  هب  تسین .. ادخ  قح  ملاع  رد  یلو  تسادخ  قلخ  رما و  ملاع  رد  هللا  ءاهب  ترضح  -4
نکمم ناشیا  تخانـش  هک  تسا  یتبتر  نانچ  رد  هللا  ءاهب  ترـضح  ماقم  دـنیوگ  یم  وس  کی  زا  اـهنآ  تسا . یفاـک  بلطم  در  رد  شدوخ 

دربن یپ  رما  ملاع  هب  قلخ  اریز  تسا  مزال  رافغتـسا  هللااهب  ترـضح  ماقم  دروم  رد  دنیوگ : یم  دننک و  یم  رافغتـسا  تفرعم  نیا  زا  تسین و 
تـسا نیا  ییاهب  لوصا  زا  یکی  درب . یپ  كردی  تاذ ال  قح و  ملاع  هب  دناوت  یمن  رما  هک  روطنامه  رت  نییاپ  ام  تسا و  رتالاب  وا  هبتر  اریز 
ناویح كاردا  هب  تابن  تاضوافم ) باتک  رد  نینچمه  دلج 3 و  بیتاکم  . ) دنک كاردا  ار  دوخ  قوفام  هبتر  دناوت  یمن  يا  هبتر  چـیه  هک 

هب دناوت  یمن  زین  رما  رهظم  دسرب و  یهلا  رما  رهظم  كاردا  هب  دناوت  یمن  مه  ناسنا  بیترت  نیمه  هب  ناسنا و  كاردا  هب  ناویح  دـسر ، یمن 
باتک  ) میتخانشن تسوت  نتخانـش  قح  هک  روط  نآ  ار  وت  کتفرعم " قح  كانفرع  ام   " دنیوگ یم  زین  دمحم  ترـضح  دسرب . ادخ  كاردا 
یتسار میراـکهانگ ... هدرک و  اـطخ  مییوگب  هچ  ره  میـسانشب و  ار  یهلا  رما  رهاـظم  میناوت  یمن  مه  اـم  هجیتـن  رد  ییاـهب ) خیـش  زا  نیعبرا 

زا تسا و  هللا  ءاهب  تخانش  تسا  بجاو  ناگدنب  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  هک  دننک  یم  لقن  سدقا  زا  وس  کی  زا  اهنآ  تسین ؟ زیگنا  تفگش 
هب هناگادـج و  هک  ار  رت  مهم  هتکن ي  نادـنمدرخ ! يا  دـییاشگب  هدـید  دـننک !!! یم  رافغتـسا  دنـسانشب  ار  هللا  ءاـهب  هک  نیا  زا  رگید  ییوـس 
اب هینامیلـس  ياه  هوک  رد  هللا  ءاهب  بانج  هک  ینارود  نآ  رد  درادن و  یگزات  چـیه  اه  فرح  نیا  هک  تسا  نآ  درک  میهاوخ  ثحب  لیـصفت 

. تسا هداد  ابحا  دروخ  هب  رکب  عدب و  بلطم  کی  ناونع  هب  هتخومآ و  هیفوص  شیوارد و  زا  تسا ، هدرب  رس  هب  دمحم  شیورد  راعتـسم  مان 
ياه هولج  رد  دـنوادخ  هک : تسا  نآ  راصتخا  لامجا و  هب  نافراع  نخـس  مینک : لـقن  هلوقم  نیا  رد  ار  هیفوص  اـفرع و  نانخـس  تسا  مزـال 

هب هظحل  ره  مروآ : یم  باب  نیا  رد  ار  يولوم  راعـشا  زا  یخرب  هدـیزگ ي  دـیآ . یم  رد  یلکـش  هب  هظحل  ره  دوش و  یم  یلجتم  نوگانوگ 
هب یناهج  درک  دش و  حون  هگ  دـش ... ناوج  ریپ و  هگ  دـمآرب ، رای  نآ  رگد  سابل  هب  مد  ره  دـش  ناهن  درب و  لد  دـمآ ، رد  رایع  تب  یلکش 

نـشور یـصیمق  داتـسرف  رـصم  زا  دش و  فسوی  دش  نآ  زا  لگ  شتآ  دمآرب ، ران  لد  لیلخ و ز  تشگ  هگ  یتشک  هب  تفر  دوخ  قرغ  اعد 
رب دش و  بوچ  هگ  اضیب  دی  ردنا  ینابـش  درک  یم  هک  دوب  ومه  هک  اقح  دش  نایع  هدـید  ات  دـمآرب ، راونا  وچ  بوقعی  هدـید ي  زا  ملاع  نک 
یف دمآرب ، راسهک  لد  زا  هدش و  هقان  یحالـص  رهب  زا  ناقلخ  هب  درک  ناز  همه  توعد  دش و  حلاص  دش  نافک  رحب  ناز  دمآ  رب  رام  تفص 
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( ادخ دوخ  ) ومه همه  مدآ  دمحم و  یسیع و  یـسوم و  سنوی و  بویا و  هک  دیوگ  یم  دهد و  یم  همادا  ار  راعـشا  هصالخ  دش  نایع  لاحلا 
هب نادان  دـمآرب ، راد  نآ  رب  هک  نآ  دوبن  روصنم  یهلا  توص  رد  قحلا ، انأ  تفگ  یم  هک  دوب  وا  مه  هک  اقح  دـیوگ : یم  هک  نآ  ات  دـندوب .

شیوارد و زا  يوریپ  هب  هللا  ءاهب  بانج  هک  تسا  نآ  مهم  اما  تسا ، يرگید  نخس  اه  فرح  نیا  ندوب  طلغ  تسرد و  یـسررب  دش  نامگ 
روصنم لاـثما  ناـشیا  زا  شیپ  ار  تاـماقم  نیا  تسا . هدرک  یهللا  هرهظی  نم  ياـعدا  نآ  یپ  رد  هتخیمآ و  مه  رد  یتاـنایب  اـفرع ، هیفوـص و 

ملاع رد  دـننیب و  یم  ترثک  ملاع  رد  ار  تانیعت  ًالوصا  ناـنآ  دـنا . هتـشاد  زین  یجیهـال  یبرع و  نیدـلا  ییحم  یماطـسب و  دـیزیاب  جـالح و 
رد يا  یسوم  اب  يا  یـسوم  دش  گنر  ریـسا  یگنر  یب  هک  نوچ  دنیوگ : یم  هک  تسور  نیمه  زا  دنرامـش . یم  یکی  ار  زیچ  همه  تدحو 
زا زاب  و  دـنراد . زیتس  اوعد و  مه  اب  نانآ  هک  تسا  ترثک  ملاـع  نیا  دنتـسه و  یکی  تدـحو  ملاـع  رد  نوعرف  یـسوم و  ینعی  دـش  گـنج 

: دینک هجوت  ناشیا  یشیورد  تالاح  یخرب  هب  تسا . هدرک  یم  هدهاشم  تلاح  کی  رد  ار  دوخ  نامز  ره  هللا  ءاهب  بانج  هک  تسور  نیمه 
تبـسن دوجو  یتسه و  هب  ار  دوخ  دراد  مرـش  مولظم  نیا  دبع و  نیا  میوگ ، یم  هللا  ِهجَِولو  میوگ  یم  یتسار  هب  : ) دیوگ یم  نینچ  اج  کی 

ُهللا یَتَأ  اهیف  یتَّلا  ِماّیألا  َکِلت  یف  اورِـشبأَف  ِءالؤه  ای  ُلق  : ) دـیوگ یم  نینچ  رگید  یتلاح  اج و  رد  و  نآ . قوف  تاماقم  هب  دـسر  هچ  ات  دـهد 
یباب يارب  یئاج  رد  تسا  هدـمآ  حور  زا  یئاهنابیاس  رد  ادـخ  هک  یمایا  نیا  رد  داـب  هدژم  ار  امـش  سپ  مدرم  يا  وگب  حوُرلا ) َنِم  ٍلَـلُظ  یف 
ینعی هچ ؟ ینعی  دـیناد  یم  هک  هیناـف  هلمن ي  دوش ) یم  لاـسرا  ادـخ  ياـبحا  يوس  هب  هیناـف  هلمن ي  زا  هماـن  نیا  : ) دـسیون یم  دادـغب  ياـه 

( ٍتانّیب ٍتایِآب  مُکَیلإ  ینَلَـسرأ  ُهللا و  َِینَثََعب  دَق  : ) دناوخ یم  ادخ  هداتـسرف  ار  دوخ  رگید  ییاج  رد  یلو  یندـش ! دوبان  رادـقم  یب  هچروم ي 
یم فیصوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  راجاق  هاش  نیدلارصان  لباقم  رد  داتـسرف . امـش  يوس  هب  راکـشآ  ياه  هناشن  اب  تخیگنارب و  ارم  ادخ  انامه 
نیا يادن  نیمز  يور  هاشداپ  يا  ناطلـس - حول  زاغآ  هتایآ -) هللاِاب و  ُتنمآ  ُدبع  ّینإ  كُولمَملا ! اذـه  َءادـِن  عَمـسإ  ِضرألا  َِکلَم  ای  : ) دـنک

هغارم یلع  ازریم  هب  حاّیـس  حول  رد  نکل  مدروآ . نامیا  شتایآ  ادخ و  هب  هک  متـسه  يا  هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  ونـشب . ار  دیرخرز  هدرب ي 
یلع يا  يرمِأب ) اوُِقلُخ  ٌلک  و  ءامعلا ... ِبیَغ  یف  ُهنوُُطب  ءاقَبلا و  ِتورَبَج  یف  ِهللا  ُروهُظ  ّینِأب  دهـشاَف  یلَع  ای  نأ  : ) دـهد یم  ناـمرف  نینچ  يا 

هب همه  و  مشاب ... یم  یندیدان  بیغ  رد  وا  ینورد  تقیقح  متسه و  ءاقب  یتسه و  توربج  رد  ادخ  روهظ  نم  ًاققحم  هک  هدب  تداهـش  سپ 
تیبوبر و راهظا  . ) دنک یم  ینیرفآ  ادخ  يوعد  دنیب ، یم  هتفـشآ  ار  تیبوبر  تیهولا و  رازاب  یتقو  هرخالاب  و  دنا . هدـش  هدـیرفآ  نم  نامرف 

اَنأ ّینإ  شتیاهن  ات  باتک  ناونع  زا  دندومرف  لزان  دمص  ریـسفت  رد  باتک  کی  ءادفلا  هل  یحور  سودق  ترـضح  هدومن . يرایـسب  تیهولا 
لامج تشدـب و  رد  ابحا  یـضعب  نینچ  مه  دومن و  دـنلب  ءادـِنلا  یلعِأب  نامـسآ  نانع  ات  تشدـب  رد  ار  هللا  اَنَا  ّینإ  هرهاط  باـنج  تسا و  هللا 

زا اهادخ  همه ي  ینعی  ّتبََرت ) یمکح  ِحفَط  نِم  ِبوبُرلا  ُّلُک  تهَّلََأت و  يرمأ  ِحشَر  نِم  ِهُولُالا  ُّلُک  دنیامرف : یم  هیئاقرَو  هدیـصق  رد  كرابم 
نیا هب  دـندمآ . لئان  تیبوبر  هب  نم  مکح  شزیر  يدایز و  زا  اهراگدرورپ  همه ي  دندیـسر و  یئادـخ  هب  نم  ناـمرف  کـچوک  ياـه  هرطق 
رگید دـیدج و  نید  ندروآ  يربمایپ و  هناشن ي  يور  چـیه  هب  تاماقم  نیا  فوصت ، ناـفرع و  رظنم  زا  ًـالوصا  هک  دوش  یم  نشور  بیترت 

سودق بانج  دیدناوخ  هک  نانچ  دـنا  هتـشاد  تالاح  نیا  زا  نافرع ، ناگرزب  همه ي  تسین . هدوب ، لئاق  شدوخ  يارب  هللا  ءاهب  هک  یتاماقم 
هتخومآ زا  هک  یمیدق  هنهک و  تانایب  نیا  اب  هللا  ءاهب  ترـضح  هک  نآ  هصالخ  دـنا . هتـشاد  یناحور ! تالاح  نیا  زا  مه  نیعلا  ةرق  هرهاط  و 

نیا تابثا  هک  نآ  هرخالاب  دنا و  هدرواین  يا  هزات  زیچ  تسا ، هدوب  یـشیورد  ياه  شزومآ  نارود  رد  هینامیلـس و  ياه  هوک  رد  ناشیا  ياه 
تسا !؟ نکمم  هنوگچ  فرص ، ياعدا  زج  هب  ناشیا  يارب  تاماقم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
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www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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