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يدنفا یقوش  نابیتشپ  لیئارسا  ياههاگداد 

باتک تاصخشم 

: باتک زا  هتفرگرب 
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

يدنفا یقوش  نابیتشپ  لیئارسا  ياههاگداد 

ار یقوش  سابع و  دنتشاد و  روضح  نیطسلف  رد  دندش ) هفاضا  نانادب  زین  یقوش  نافلاخم  ادعب  هک   ) يدنفا سابع  فلاخم  یئاهب  ياههورگ 
جنر بابسا  هتشاد و  طلست  نیطسلف  رد  یئاهب  نکاما  رب  اهتدم  نیضقان )  ) نانیا دنتسنادیمن . ءاهب ـ  یلعنیسح  زا  سپ  هقرف ـ  يربهر  قحتسم 

. دومن دـی  علخ  يو  ناـفلاخم  زا  درک و  تیاـمح  یقوش  حاـنج  زا  سیـسأت ، ضحم  هب  لیئارـسا  تلود  یلو  دـندوب ، یقوش  يارب  رـسدرد  و 
هب شرفس  نایرج  رد  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نویروگنب  اب  اکیرما  نایئاهب  تاقالم  زا  سپ  هام  زا 2  رتمک   ) نئوژ 1952 همان 11  رد  یقوش 
رد تراسج  لامک  هب  زونه  هک  قاثیم  نیضقان  هیقب  رمتـسم  لالحمـضا  طوقـس و  : » هلمج زا  دهدیم ، ییاهتراشب  نایئاهب  هب  هدحتم ) تالایا 
هک ار  نافلاخم  هب  قلعتم  ياهبورخم » هناخ   » نایئاهب هک  دنکیم  هراشا  سپـس  دنزرویم .» تفلاخم  ملاع  رد  یئاهب  هعماج  هبلاغ  ياوق  لباقم 

لیئارسا تلود   » یلو دناهدرب  تیاکش  لیئارـسا  مکاحم  هب  مادقا  نیا  هب  ضارتعا  رد  زین  اهنآ  دناهدرک و  مدهنم  هدوب  یئاهب  نکاما  راوج  رد 
دیدـهت ادـعب   » هدرپ تشپ  تاقفاوت  زا  ربخیب  یقوش  ناـفلاخم  اـما  درک .» در  عوضوم  نیا  هب  یگدیـسر  رد  ار  يروشک  همکحم  تیحـالص 

نیا رد  دنتخاس ». مهارف  ار  روما  يایلوا  تینابـصع  تابجوم  هجیتن  رد  داد و  دنهاوخ  فانیتسا  یلاع ، همکحم  هب  تلود  يار  زا  هک  دندومن 
ریزو ریزوتسخن و  هب   » يو هعجارم » رثا  رب  روبزم  نیرومأم  ، » هجیتن رد  دـش و  لـمع  دراو  امیقتـسم  دوخ  تصرف ، ماـنتغا  اـب  یقوش  ماـگنه 

تینابصع هب  هک  يو  نافلاخم  مادقا  نیا  یقوش ، ناعذا  هب  دندرک .» رداص  ار  ناریو  ياهانب  نآ  بیرخت  هزاجا  لیئارسا ، تلود  هجراخ  روما 
هب دندرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  یئاهب  هکربتم  مایا  رد  لاس  تدم 60  یط  رد  هک  ییایازم  زا  هک  دش  ببـس   » دوب هدش  رجنم  لیئارـسا  تاماقم 

تامادقا زا  زین  وا  دهدیم ، ناشن  زبس  غارچ  یقوش  هب  هدیـشک و  رانک  ار  شیاپ  نیطـسلف  رگلاغـشا  میژر  یتقو  [ . 1 «. ] دنتشگ مورحم  یلک 
یکی هب  قلعتم  هک  تشاد  دوجو  يرگنهآ  ناکد  زین  قرشم  تمس  رد  هکرابم  هضور  بنج  رد  : » دنکیمن غیرد  نابیقر  قح  رد  رابتنوشخ 
ناکد كرابم ، لکیه  روتـسد  قبط  رب  دوب ، وا  راک  لحم  و  وا ] ینیـشناج  یعدم  يدـنفا و  سابع  ردارب  یلعدـمحم  نارادـفرط   ] نیـضقان زا 

تیامح رب  ربماسد 1951  خـیرات 15  هب  یفارگلت  رد  یقوـش  [ 2 «. ] دـش هتـشادرب  نایم  زا  نآ  یمیدـق  لبطـصا  دـیدرگ و  بارخ  زین  روبزم 
زا سپ  هک  دیهد  تراشب  نارای  هب  : » دـیوگیم ناریا  نایئاهب  یلم  لفاحم  هب  دـنکیم و  حیرـصت  نافلاخم  وا و  نیب  عازن  رد  لیئارـسا  تلود 

، لیئارـسا تلود  لماک  تیامح  اب  [ . 3 «. ] دیدرگ میلست  لیئارـسا  تموکح  يایلوا  طسوت  هعرزم  رـصق  ياهدیلک  لاس ، زا 50  شیب  یتدم 
ازریم دـهع ... ضقان  تسد  زا  ار  هللاءاهب ... ترـضح  كرابم  رـصق  : » دـیآیم قئاف  شیوخ  نافلاخم  رب  هتفرگ  ینوگانوگ  ياهزایتما  یقوش 

يدـلب و تایلام  تخادرپ  زا  ار  یئاهب  تاقلعتم  كالما و  عیمج  دـندومرف ، سدـقم  یناـکم  هزوم و  هب  لیدـبت  ار  نآ  جراـخ و  یلعدـمحم 
هب تسخن  ار  یئاهب  رما  تیعماج  تیمومع و  تیقح ، دندناسانـش و  ینوناـق  حاـکن  ناونع  هب  ار  یئاـهب  جاودزا  دـندومرف . فاـعم  یتموکح 

نیب زا  لیئارسا  تلود  بیترتنیدب ، [ . 4 [...«. ] دن ] دیناسر لیئارسا  تلود  بیوصت  هب  رتمکحم  يوحن  هب  سپـس  ایناتیرب و  تموکح  قیدصت 
نایئاهب نیب  دوجوم  تافالتخا  يواـعد و  هیلک  رد  و  [ 5  ] هتخانش همات » تیمسر   » هب ار  یقوش  حانج  اهنت  تیئاهب ، زا  بعـشنم  ياههلحن  همه 
نافلاخم رایتخا  رد  هک  ینکاما  مامت  سپ ، نآ  زا  [ 6 «. ] دنیامنیم موکحم  ار  نیکرپ  نیضقان  رداص و  ءاهب  لها  تیناقح  رب  حیرص  رما  ، » زین

. دش لیوحت  یقوش  حانج  تالیکشت  هب  هدناتس و  نانآ  زا  ناشینوکسم ، هناخ  یتح  تشاد ، رارق  نیضقان ـ  نایئاهب : لوق  هب  ای  يدنفا ـ  سابع 
تشگ و لح  یقوش  حانج  عفن  هب  کی  کی  یلیئارـسا ، نالوئـسم  هیـصوت »  » اـب زین  هقرف  فلتخم  ياـههخاش  نیب  فـالتخا  دراوم  ریاـس  [ 7]
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تشون : ناهج  نایئاهب  هب  یمایپ  یط  ربماون 1954  رد 27  وا  تشادن . ییابا  دنک ، هراشا  اهتسینویهص » هیصوت   » هب هکنیا  زا  یقوش 
تحاسم 1300 هب  ینیمز  هعطق  زا  نآ  بجوم  هب  هک  دومن  اضما  يدادرارق  لیئارـسا  تموکح  هیلام  ریزو  افیح ، رادرهـش  هیـصوت  بسح  رب  »

تسا نآ  همدقم  یخیرات ، مادقا  نیا  دیآ . لمع  هب  يروف  دی  علخ  [ 8  ] یهلا قاثیم  دهع و  زکرم  دودل  مصخ  دیرف  رهاوخ  هب  قلعتم  عبرمرتم 
يرادا زکرم  میکحت  سیـسأت و  لوغـشم  لاح ، هک  یئاـهب  هعماـج  هب  لیئارـسا  تموکح  فرط  زا  روبزم  نیمز  تیکلاـم  دنـس  يدوز  هب  هک 

[ . 9 «. ] دبای لاقتنا  دشابیم ، سدقا  ضرا  رد  شیوخ  یناهج 
ره : » لابقا نیـسح  مان  هب  لیئارـسا  نکاس  نایئاهب  زا  یکی  هتفگ  هب  هک  تفرگ  ـالاب  ناـنچ  ناـیئاهب  زا  لیئارـسا  تلود  تیاـمح  راـک  مکمک 

هجیتن رد  دنیامنیم و  هدروآرب  اروف  لیئارسا  تلود  دنیامنب ، ییاضاقت  ره  ای  دنیامرفب و  يدنفا ] یقوش   ]= هللارما یلو  ترضح  هک  يروتسد 
اهنت لیئارسا  هداعلاقوف  نانیمطا  تیامح و  نیا  انمـض  [ . 10 ...«. ] مییامنیم یگدنز  ناحیر  حور و  تیاهن  هب  نیطـسلف ، نینکاس  نایئاهب  ام 

هک ناریا  نایئاهب  زا  یعیفر ، هللادـبع  تفرگیم . ارف  ار  ناهج  رد  یئاهب  سوفن  یمامت  هکلب  دـشیمن ، دودـحم  هلاض  هقرف  نارـس  یقوش و  هب 
شرفـس شرازگ  زا  یـشخب  رد  هـتفر ، لیئارـسا  هـب  تیئاـهب  زکرم  زا  رادـید  يارب  دوـخ  ناکلـسممه  زا  یعمج  هارمه  هـب  دنفـسا 1339  رد 

رد دندومن ، صخرم  اروف  ار  ام  شیتفت  نودـب  مارتحا ، لامک  اب  میدومن ، یفرعم  یئاهب  ار  دوخ  هک  نیمه  ویوآلت  كرمگ  رد  : » دـسیونیم
[ . 11 ...«. ] دندومنیم شیتفت  یگدیسر و  تقد  هب  ار  نیریاس  هک  یتروص 

هب دوب ! هتـشاداو  ضارتعا  هب  زین  ار  لیئارـسا  يداـع  مدرم  هک  ییاـج  اـت  تشاد ، رارمتـسا  ینـالوط  یتدـم  رد  دوبن و  زین  یعطقم  هلئـسم  نیا 
نمهب 49) خروم 4   ) نایئاهب یگتفه  هسلج  رد  لیئارـسا  زا  رادید  زا  سپ  رفشمار  نودیرف  مان  هب  نایئاهب  زا  رگید  یکی  كاواس ، شرازگ 

سیئر یتقو  دـننکیمن و  یـسرزاب  ار  نایئاهب ]  ]= اـبحا دوخ ، هاـگدورف  رد  هک  تسا  نیبشوخ  ناـیئاهب  هب  ردـق  نآ  لیئارـسا  تلود  : » تفگ
یـسرزاب ار  اهیمیلک  یتح  ار  نیرفاسم  هیقب  یلو  دننکیمن  زاب  ار  نادـمچ  کی  یتح  دنتـسه ، یئاهب  اهنیا  درادیم : راهظا  سیلپ  هب  ناوراک 

دروم تسه ، ناـمنطوم  اـجنیا  هک  ار  اـم  دـینکیمن و  یـسرزاب  ار  اـهیناریا  ارچ  دوـب : هدرک  ضارتـعا  یمیلک  کـی  هک  يروـط  هب  دـننکیم 
تسرپدوـخ و  » ياهتـسینویهص اـیآ  تسیچ ؟ رد  تیئاـهب  زا  اهتـسینویهص  تیاـمح  همه  نیا  زار  یتـسارب ، [ . 12 «. ] دیهدیم رارق  یـسرزاب 

يارب نایئاهب  تیمها  نوماریپ  دنهدیم !؟ كاچ  هنیس  هقرف  نیا  يارب  هنوگ  نیا  تشادمـشچ ، نودب  و  هللالیبس ! یف  حالطـصا  هب  رگادوس ،»
هب طقف  هن  تیئاهب  دهدیم  ناشن  هراشا  اب  احیولت و  هک  دراد  ینخس  هئوگورا  رد  رگلاغـشا  تلود  نآ  ترافـس  هتـسباو  یتسینویهـص ، میژر 

ناگرا يرما ، راـبخا  هلجم  دراد . شزرا  اهتـسینویهص  يارب  روما  نیا  زا  رتمهم  رایـسب  یللع  هب  هکلب  تسیروت و ... بذـج  نوچمه  یلیـالد 
هچرگا دنتـسه . یناریا  اهنآ  رثکا  هک  دـنراد  دوجو  نایئاهب  زا  یکچوک  هورگ  لیئارـسا  رد  : » دـسیونیم وا  زا  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  نایئاهب ،

[ . 13 «. ] دنراد ياهداعلاقوف  ماقم  تیمها و  لیئارسا  رد  کلذعم  دنکیمن ، زواجت  رفن  زا 250  هدع  نیا 

یقرواپ

ریت 1331)  10  ) هیئوژ 1952 خروم 1  یئاهب ، یللملانیب  تئیه  لصفم  همان  ارجام ر.ك ، حرـش  يارب  ریت 1331 . دادرخ ـ  يرما ، رابخا  [ 1]
(. هامرویرهش  ) ش 5 لاس 1331 ، يرما ، رابخا  . ) ناریا نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هب 

(. هامرویرهش  ) ش 5 لاس 1331 ، نامه ، [ 2]
. زا لقن  هب  يد ،) رذآ ـ   ) 9 ش 8 -  لاس 1329 ، نامه ، [ 3]

ص 219. یقوش ،) همانهژیو   ) 10 ش 8 -  لاس 1339 ، عیدب ، گنهآ  [ 4]
ص 259. ش 9 ، رذآ 1338 ، يرما ، رابخا  [ 5]

ص 4. ش 4 ، دادرم 1331 ، نامه ، [ 6]
ص 96. ش 4 ، لاس 1339 ، عیدب ، گنهآ  [ 7]
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. دوب يو  نمشد  هک  يدنفا  سابع  رهاوخ  [ 8]
. ] ص 5 يد ،) رذآ ـ   ) 9 ش 8 -  لاس 1333 ، يرما ، رابخا  [ 9]

ص 6. ش 12 ، نیدرورف 1329 ، نامه ، [ 10]
ص 252. ش 10 ، لاس 1340 ، عیدب ، گنهآ  [ 11]

2 و ص 330. هرامش 90 /  دنس  ج 1 ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  خیرات  يروصنم ، داوج  [ 12]
ص 303. ، 6 ش 5 -  رویرهش 1340 ، دادرم ـ  يرما ، رابخا  [ 13]

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 
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)
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رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

، 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 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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