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هتفای تاجن  کی  تارطاخ 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
مایا هلجم 

همدقم

، دید تیئاهب ) لفحم  نارـس  هژیوب   ) دوخ ناشیکمه  راک  رد  هک  ییاهـضقانت  اهداسف و  اما  تفای ، دشر  یئاهب  طیحم  رد  یفوئر ، زانهم  مناخ 
. دیدرگ عیـشت  مالـسا و  هب  وا  فرـشت  ثعاب  مالـسا ، هرابرد  میقتـسم  هعلاطم  اب  هارمه  رما ، نیا  درک و  رازیب  کلـسم  نیا  زا  تدـشب  ار  يو 

يواح هتفای ، رـشن  ناهیک  تاراشتنا  طسوت  تیئاهب » زا  هتفایتاجن  کی  تارطاخ  موش ؛ هیاس   » ناونع تحت  اریخا  هک  یفوئر  مناخ  تارطاخ 
نایئاهب میناوخیم : ار  نآ  زا  ییاهشخب  مه  اب  تسا . تیئاهب  تالیکشت  یبالقنا  دض  یمالسا و  دض  عضاوم  ياشفا  رد  یبلاج  رایـسب  تاکن 

دناهتسد  ود 

تیئاهب رد  یقالخا  داسف 

، ینید بصعت  یلم ، بصعت  داـقتعا ، نیا  جـیورت  اـب  هک  دراد  رامعتـسا  تسایـس  رد  هشیر  نیا  تسا و  عونمم  یبصعت  هنوگ  ره  تیئاـهب  رد 
[... یئاـهب ي   ] اـهمناخ زا  یلیخ  دـنک ... یـشکهرهب  دـناوتب  یتحار  هب  اـت  دریگیم  ناـسنا  زا  ار  یتریغ  هقـالع و  قرع و  ره  ینطو و  بصعت 

يدازآ دنتفگیمن و  اهنآ  هب  يزیچ  تالیکشت  ياسِور  دندروآیم و  دوجو  هب  یتشز  هیرک و  رایسب  هرظنم  دندیشوپیم و  یکزان  ياهـسابل 
تشادن . ضارتعا  قح  یسک  رگید  دندوب . هداد  قلطم 

دنوشیم مه  قیوشت  ناراب  دنبیب و 

هن و   ) یمومع راکفا  تساوخزاب  ضارتعا و  دروم  دـیامن  یهاتوک  یبنجا  اب  تولخ  ای  باجح و  تیاعر  رد  سک  ره  اهناملـسم ، هعماـج  رد 
هولج گنهرفاب  رتسالکاب و  حالطـصا  هب  دـشاب  رت  باجحیب  سک  ره  یئاهب  هعماج  رد  دوشیم و  دروخرب  وا  اب  هدـش و  عقاو  یتالیکـشت )

يرتشیب مارتحا  تزع و  زا  تالیکشت  رد  رتيزورما و  دشاب  رتخاتسگ  عقاو  رد  رتتحار و  یبنجا  اب  طابترا  داجیا  يارب  سک  ره  دنکیم و 
ناراـکفالخ و هب  اـصوصخ ... ناناملـسم ،... زا  یـضعب  راـتفر  لاـمعا و  هب  یتـقو  هعماـج  ود  نیا  هسیاـقم  رد  نـم  دوـب . دـهاوخ  رادروـخرب 

یچیپرـس مالـسا  تاروتـسد  ماـکحا و  زا  دـناهدشن و  یبهذـم  تیبرت  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  مدـیدیم  مدرکیم ، رکف  ناراکتیـصعم ،
رد دوشیمن  ار  مالسا  عقاو  رد  دنرادن . یعرش  عنام  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  يارب  دنزیم  رـس  یفالخ  لامعا  رگا  نایئاهب  رد  اما  دناهدرک ...
هب دنزیم  رس  ناملسم  دارفا  زا  ییاجبان  لامعا  رگا  نوچ  تفای ؛ ناوتیم  نایئاهب  لامعا  رد  ار  تیئاهب  یلو  درک  وجتـسج  ناناملـسم  لامعا 

تسا . مالسا  تامیلعت  هب  یهجوتیب  تلع 

مرادن نامیا  ءاهبلادبع  ءاهب و  هب  رگید 

زا دوخ  دـیدش  یتحاران  مایا  رد  شیوخ ، هناخ  رد  یقطنم ) ياقآ  مان  هب   ) یئاهب درف  کـی  اـب  دوخ  يوگتفگ  حرـش  رد  یفوئر  زاـنهم  مناـخ 
ار ولبات  تینابـصع  اب  داتفا . ءاهبلادـبع  سکع  يولبات  هب  ممـشچ  مدرکیم  عمج  ار  ملیاسو  هک  یلاـح  رد  دـیوگیم : تیئاـهب  لـفحم  نارس 
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ياقآ درک ... تخبدـب  ارم  تسوت  فیجارا  ناغمرا  هک  یتالیکـشت  متفگ : مداتـسیا و  نآ  يور  اپ  ود  ره  اـب  مدـیبوک و  نیمز  رب  متـشادرب و 
نیرتفیثک دنتـسه و  ایند  ياهیراک  فالخ  نیرتياهفرح  لفحم  ياضعا  اقافتا  يدرک . هابتـشا  یلیخ  وت  تفگ : دز و  یخلت  دـنخبل  یقطنم 

تلاذر يراک و  تفاثک  نانآ  زا  يدـح  هب  ماهدوب و  رگیدـمه  اـب  لـفحم  ناـنز  ضیوعت  دـهاش  نم  دوخ  دوشیم . رداـص  ناـنآ  زا  ناـهانگ 
زا وا  تشاد  یگزات  میارب  یقطنم  ياقآ  ياهفرح  درک . مهاوخن  دامتعا  نانآ  هب  زگره  دـنوش  لـفحم  وضع  دارفا  نیرتکاـپ  رگا  هک  ماهدـید 
نم تفرگ ... تیئاهب  دوخ  زا  یـساسا  ییاهداریا  تفگ و  میارب  دزیم  رـس  بالقنا  زا  لبق  لـفحم  ياـضعا  زا  هک  لاـمعا  نیرتیناـسنا  ریغ 

دیوـش درط  هک  نیا  زا  مـتفگ : وا  هـب  تـفگیم  ار  ییاـهزیچ  نـینچ  یتارج  هـچ  هـب  وا  مدرکیم . هاـگن  یقطنم  ياـقآ  هـب  ریحتم  توـهبم و 
هچ سپ  متفگ  میوـش . تحار  تالیکـشت  نیا  ياـهنکننکب  تسد  زا  میورب و  روـشک  زا  جراـخ  هب  میراد  میمـصت  تفگ ... دیـسرتیمن ؟
هب مدیـسرپ  دنتـسه . یئاهب  ارهاظ  امـش ، لثم  ای  دـننکیم  لابند  ار  یتعفنم  ای  دـناهدنام  یئاهب  سرت  زا  ای  هک  همه  تسا ؟ یئاهب  اعقاو  یـسک 

یگنرز ياهمدآ  تفگ : دیـشک و  دوخ  نساحم  رب  یتسد  درب ، رتالاب  یمک  ار  شکنیع  دـیرادن ؟ نامیا  مه  اـهنآ  هب  هچ ؟ ءاهبلادـبع  ءاـهب و 
دندز !... بیج  هب  مه  یبوخ  لوپ  تلزنم ، ماقم و  رب  هوالع  دننک . تسرد  رگید  نایدا  اب  هباشم  يزیچ  دنتسناوت  بوخ  دناهدوب ؛

عونمم املع  اب  طابترا 

تیئاهب دنناوتیم  انمض  دنکیمن و  دیدهت  ار  اهنآ  يرطخ  چیه  دنشاب  نئمطم  هک  دنراد  دمآ  تفر و  ناناملـسم  اب  یتروص  رد  طقف  نایئاهب 
مدیدن تقوچیه  نم  دندرکیم و  تبحـص  یماع  داوسیب و  الماک  دارفا  اب  طقف  اهنآ  دنوش . يرگیئاهب  راکفا  غیلبت  ثعاب  دـننک و  غیلبت  ار 

ناـملاع و اـب  الـصا  اذـل  دـنوشیم . موـکحم  هک  دنتـسنادیم  دـنزب ؛ یفرح  تیئاـهب  زا  دنیـشنب و  ناملـسم  ملاـع  کـی  اـب  یئاـهب  کـی  هـک 
دندیشکیمن . شیپ  یثحب  هنوگچیه  نویناحور  اصوصخ  ناگدرکلیصحت و 

ناکدوک يزغم  يوشتسش 

يزغم يوشتـسش  ياتـسار  رد  الماک  مزومایب  اههچب  هب  ات  دـندادیم  نم  هب  هک  ییاههمانرب  مدـش ... نایئاهب  كدوک  دـهم  ملعم  هک ] ینامز  ]
اب ار  اهنآ  کچوک  زغم  دندرکیم و ... نیبدب  ناناملسم  مالسا و  هب  تبسن  ار  ناکدوک  یگلاس ، زا 3  هنوگچ  هک  مدیدیم  نم ... دوب و  اهنآ 

ندش جراخ  زا  ار  نانآ  ییاهناتـساد ، نایب  اهلاثم و  ندروآ  اب  هنوگچ  دندرکیم و  رپ  دوب  ءاهبلادبع  ءاهب و  ناغمرا ... هک  یماهوا  تافارخ و 
یتشحو اب  دـنتخادنایم و  ءاهب  هار  زج  هب  یهار  باختنا  زا  ناکدوک  لد  رد  هک  یتشحو  سرت و  نیا  دوجو ]  ] اب دـندناسرتیم و  تیئاهب  زا 

دومناو رهاظ  هب  دـندادیم و  رـس  ار  تقیقح » يرحت   » ساسایب راعـش  دنتـشاد ، هداوناخ  هناخ و  زا  ندـش  جارخا  ندـش و  درط  زا  ناـنآ  هک 
زا مادـک  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنیامن ،... باـختنا  ار  دوخ  هار  دـنناوتیم  تقیقح  يرحت  زا  سپ  یگلاـس  هدزناـپ  رد  ناـیئاهب  هک  دـندرکیم 

ار اهنآ  هدـش  ناملـسم  نایئاهب  رتشیب ، هک  ار  هیدر  ياهباتک  دنتـشادن  قح  دـننک ، هعلاطم  ار  عماوج  ریاـس  ياـهباتک  دنتـشادن ... قح  ناـیئاهب 
دنهد ... رارق  هعلاطم  دروم  دندوب  هتشون 

دنریمب مادص  ناراب  کشوم  اب  مدرم  راذگب 

مک دوش  هتشک  هچره  ناناملـسم  نیا  زا  دنتفگیم  مامت  یمحریب  اب  نایئاهب  دندشیم ، هتـشک  مدرم  یتقو  قارع ] ناریا و   ] گنج نامز  رد 
هب ییوگازـسان  اـب  دـندناسریم ... مدرم  عـالطا  هب  اـهههبج  رد  ار  ناگدـنمزر  تداهـش  راـمآ  یجراـخ ، ياـهویدار  یتقو  اـصوصخ  تسا .

فلاخم هک  دندرک  مالعا  اهههبج  رد  تکرـش  زا  ییوجهرانک  اب  گنج  نامز  رد  نایئاهب  دندرکیم . يدونـشخ  ترـسم و  زاربا  ناگدنمزر 
زا روشک  زا  عافد  يارب  یتیلاعف  نیرتکچوک  دندرک و  عانتما  حالس  نتفرگ  تسد  هب  زا  تسایـس  رد  تلاخد  مدع  هناهب  هب  دنتـسه و  گنج 

يروط تبحم  تفلا و  زا  هک  نانآ  دـندزیم ، مد  تیرـشب  ملاـع  هب  قشع  زا  سلاـجم  اهـسالک و  رد  اـمئاد  هک  اـهنآ  دـندادن ... ناـشن  دوخ 
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هکلب هدربـن  تـبحم  تیناـسنا و  زا  ییوـب  اـهنتهن  لـمع  رد  دـنملاع ، راـشقا  هـمه  زا  رتناـبرهم  رترب و  ییوـگ  هـک  دــندرکیم  ییارــسنخس 
دننکیم . ترسم  یلاحشوخ و  راهظا  موب  زرم و  نیا  زیزع  ناناوج  تداهش  ربخ  زا  دنکیم و  لگ  ناشییوخهدنرد 

ماما تلحر  رد  يداش 

...، نامیا همه  نآ  دـیجنگیمن . رواب  رد  يرادازع  مسارم  یقیقح  شیامن  نآ  هتخوسلد و  تیعمج  ماحدزا  هر )  ) ماـما تلحر  ناـیرج ] رد  ]
مدوب مردارب  ياههچب  کشا  دهاش  نم  تسیرگیم و  زور  نآ  رد  گنس  درکیم . هطبغ  ترـسح و  هب  راداو  ار  ناسنا  باهتلا ، و ... قشع ...

تبیـصم نیا  راوگان و  ربخ  نیا  دندیـسریم  مه  هب  یتقو  نایئاهب  اما  دـشیم ،... هدـنک  اـج  زا  مدوخ  بلق  دوب . رتکاـپ  رتفوئر و  ناـشبلق  هک 
دوب . مدرم  سرت  زا  دندرکیمن  یبوکیاپ  نشج و  رگا  دنتفگیم و  کیربت  مه  هب  ار  هتخوسلد  مدرم  نارگ 

درک هاگآ  ارم  یجیسب ، کی 

رد نیم  يزاسیثنخ  ماگنه  یلیمحت ، گنج  زا  سپ  يدنچ  هک   ) یحلاص يدهم  مان  هب  رازگتمدـخ  یجیـسب  کی  اب  شیوگتفگ  هب  هراشا  اب 
مدش بلقنم  اعقاو  هک  تخادرپ  مالسا  غیلبت  هب  يروط  داد و  رییغت  مالسا  هب  تبسن  ارم  تینهذ  يدهم  دسیونیم : دیسر ) تداهش  هب  هچملش 

رثا رد  مدوب و  عـالطایب  اـهنآ  زا  ـالبق  هک  مدرب  یپ  یبلاـطم  هب  نم  زور ... نآ  دـش . رتـشیب  تیئاـهب  تیناـقح  هب  تبـسن  مدـیدرت  کـش و  و 
کـچوک و ینید  اـم  يارب  ار  مالـسا  تالیکـشت  هک  نیا  بلاـطم  هدـمع  دوب . هتفر  ورف  مزغم  رد  هیـضق  سکع  تالیکـشت ، ءوـس  تاـغیلبت 
داوـسیب و مدرم  زا  یـضعب  یفارخ  تاداـقتعا  ناـیئاهب  هک  مدـیمهف  نم  دوـب و  هدرک  یفرعم  تسا  ماـهوا  تاـفارخ و  زا  رپ  هک  هداـتفابقع 

رایـسب تسا کـه  صقنیب  لماک و  عماـج و  رایـسب  ینید  مالـسا  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـناهدرک ، یفرعم  اـم  هب  مالـسا  ناونع  هب  ار  عـالطایب 
تسا . شخبیلاعت  زاسناسنا و 

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
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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 

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 - 
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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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