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رصاعم هرود  ات  زاغآ  زا  تییاهب  هقرف  رب  يدقن 

باتک تاصخشم 

یمدق نیسح  فلؤم :

همدقم

ناگدننک هدافتـسا  ءوس  نیبّذکم و  زا  رگید  یکی  ساسا  یبو  نیغورد  ياعدا  دهاش  ناکاپ  نیمزرـس  ناریا  لبق  لاسداتفه  دصکی و  بیرق 
دهاوخ روهظ  یکلم  نامزلا  رخآ  رد  : » هدمآ ناودنه  سدقم  بتک  زا  دـید »  » باتک رد  دوب . يرـشب  هعماج  طیـسب  فطاوع  تاساسحا و  زا 

نمؤم و ياهناسنا  مامت  دش و  دهاوخ  هریچ  ملاع  لها  مامت  رب  تسا و  روصنم  شمان  دوب و  دـهاوخ  اهنآ  يادـتقم  مدرم و  ياوشیپ  هک  درک 
باتک رد  میمان . یم  ءاروشاـع  تراـیز  ياـعد  رد  ار  ترـضح  ماـن  نیا  اـب  زین  اـم  و  ص245 ) نیدـهعلا -  تاراشب  .« ) دسانـش یم  ار  رفاـک 

درک و دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دشاب و  یم  شدـج  نید  رب  هک  درک  دـهاوخ  روهظ  يدرم  هدـمآ ..« : تشترز  درگاش  بساماج » »
رد ریباـعت  نیمه  ریظن  ص258 .) نیدـهعلا -  تاراشب  .« ) درک دـنهاوخ  لواـنت  فرظ  کـی  رد  مه  اـب  شیم  گرگ و  وا  تلادـع  تدـش  زا 

هرابرد ي : » تسا هدـمآ  دوهی  تما  هب  قلعتم  تاروت »  » ینامـسآ باتک  رد  ص 238 ) ردصم -  نامه  . ) دـشاب یم  دوجوم  زین  دـنز »  » باتک
یتما ار  اهنآ  دنیآ و  یم  راوگرزب  دیس  ماما و  هدزاود  ربمایپ  نآ  لسن  زا  مناد و  یم  هتسجخ  كرابم و  زین  نم  مدینـش و  زین  لیعامـسا  لسن 
هروس ) دراد دوجو  عوـضوم  نیا  رب  لاد  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  زین  میرک  نآرق  رد  ( 17 - 20 نیوکتلا : باـتک  .« ) مهد یم  رارق  گرزب 

هیآ هبوت - هکرابم  هروس  ( ) 5 هفیرش : هیآ  صصق - هکرابم  هروس  ( ) 55 هفیرش : هیآ  رون - هکرابم  هروس  ( ) 105 هفیرش : هیآ  ءایبنا - هکرابم 
: دوش یم  هراشا  باتک  دـنچ  هب  راـصتخا  باـب  زا  هک  تسا  هدـش  يداـیز  تاراـشا  زین  تنـس  لـها  فیرـش  ناردارب  بتک  رد  (. 33 هفیرش :
ص483- ج7 - یطویـس -  روثنملا -  ردلا  ( ) ص111 ج8 - یبطرق -  ریـسفت  ( ) ص401 ج3 - ص45 -  ج2 - یقشمد -  ریثک  نباریـسفت  )
- یعرزلا بویا  رکب  یبا  نبا  دـمحم  فینملا -  رانملا  ( ) ص171 ج13 - ص14 - ج12 - ص111 - ج7 - یـسولآ - یناعملا -  حور  ( ) 484

تاحوتفلا ( ) ص480 ج2 - هقرحملا -  قعاوصلا  یمثیه -  رجح  نبا  ( ) ص169 -ج7 - ینالقسعلا رجح  نبا  يرابلا -  حتف  ( ) ص155 ج1 -
رون ( ) ص360-341 ج5 -  فصان -  یلع  روصنم  خیش  لوصالل -  عماجلا  جاتلا  ( ) ص300-299 ج2 - نالحد -  ینیز  دمحا  هیمالسالا - 

هاوـگ و بتک  دانـسا و  نیا  دـجنگ . یمن  لاـقم  نیا  هلـصوح ي  رد  اـهنآ  همه ي  رکذ  هک  و ........ ص189 ) یجنلبـش -  دمحم  راصبالا - 
رصعلا و بحاص  ترـضح  ربش  ریبش و  یبا  لسن  رقـس و  یبوط و  مساق  یبا  دافحا  زا  رفنـضغ و  هیرذ ي  زا  رهطم  يدیـس  روهظ  رب  يدهاش 

یم روطخ  یـشیدنا  هداس  ناسنا  ره  نهذ  هب  تییاهب  دودعم  هقرف ي  عابتا  اب  هنامرتحم  يوگتفگ  ثحب و  رد  هک  يا  هتکن  دنـشاب . یم  ردقلا 
. نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  « ؟ تسا هداد  هللاءاـهب »  » روهظ هب  تراـشب  هدژم و  یهلا  ینامـسآ و  باـتک  مادـک  هک : تسا  نآ  دـنک 

دوش يدربتـسد  دنمجرا  بتک  نیا  رد  نامز  لییارـسا  ینب  کمک  اب  هدنیآ  رد  دیاش  و  دشاب . یمن  دوجوم  قیتع  دهع  بتک  رد  دیدرت  نودب 
تیارد مدـع  یمهف و  جـک  تسا  بلاج  دـشاب . یم  ناشدوخ  لوصحم  نوچ  دـشاب  یمن  زین  بجعت  ياج  هک  دوش  هتخاس  هیرتفم  یتاـیآ  و 

مشاب . هتشاد  یتاراشا  یهلا  همیرک  تایآ  زا  یضعب  مهف  رد  ار  هقرف  نیا  نیرربم 

« هدجس  » هکرابم هروس  زا  مجنپ  همیرک  زا  تشادرب  ءوس 

 - دنهد رارق  دوخ  ربمایپ !! روهظ  هب  تراشب  رد  ینآرق  دنس  ار  هدجس  هکرابم  هروس  زا  مجنپ  هفیرـش  هیآ ي  دنناوتب  ات  دندومن  شالت  رایـسب 
ار ملاع  رما  وا   » میظعلا یلعلا  هللا  قدـص  نوّدـعت -  امم  هنـس  فلأ  هرادـقم  ناک  موی  یف  هیلإ  جرعی  مث  ضرألا  یلإ  ءامـسلا  نم  رمـألا  ّربدـی 
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يوس هب  زاب  تسا  لاس  رازه  ناگدنب  امش  باسح  هب  شرادقم  هک  يزور  سپـس  دنک  یم  ریبدت  نیمز  ات  نامـسآ  زا  نسحا ) لمکا و  ماظن  )
لاس 259 هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  اب  تسا  دـقتعم  تییاهب  هقرف  يا .) هشمق  یهلا  موحرم  همجرت ي   ) ددرگ یم  رب  وا 

نارود تلفغ  همه  نیا  اب  ارچ  تسا . باب  تعلط  روهظ  لاس  اهنآ  معز  هب  هک  ددرگ  یم  لـصاح  ددع 1259 همیرک  نیا  هب  دانتـسا  اب  يرمق 
هدیـشوپ هللاءاهب  بانج  زج  یـسک  رب  دش  هراشا  رتشیپ  هکنانچ  عوضوم  نیا  هکنآ  لاح  دیتشاگنا ؟ هدیدان  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیالو 

روطـس رد  هدنراگن  هتبلا  تسین . تابثا  لباق  شدوجو  یـضرا  ربتعم  ینامـسآ و  باتک  چیه  رد  هک  دیداد  یـسک  روهظ  هب  تراشب  تسین و 
هک ءایبنا »  » هکرابم هروس  زا  همیرک 105 و106  یسررب  حرش و  رد  تییاهب  هقرف ي  یمیلعت  بتک  رد  درک . دهاوخ  تباث  ار  شدوجو  يدعب 
هیآ نیا  رد  ناگدنب  زا  دوصقم  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دنا هدروآ  تسادخ  حلاص  دابع  طسوت  نیمز  ندرب  ثرا  هب  هدژم 

دیجم نآرق  رد  یتشگلگ  «. ) تسا ینس  یعیـش و  قرف  زا  هصاخ  هماع و  قافتا  تیاور  نیا  یتسرد  لیلد  تسا و  دوعوم  يدهم  نارای  نامه 
هقرف یلو  هدش  هراشا  نامزلا  رخآ  رد  ترضح  روهظ  هب  رشابم  ریغ  رشابم و  روطب  يوامس  بتک  رد  تسا  هنوگچ  اداناک ) پاچ : ص60 - - 

هدروآ بتک  رگید  رد  هکنآ  لاح  دش و  لماک  وا  یـصو  هدزای  هللادبع و  نب  دمحم  هلیـسوب  یهلا  شرع  میظنت  ریبدت و  تسا  دقتعم  تییاهب 
نآو متیب  لها  زا  حلاص  يدرم  دزیگنارب  ات  دنادرگ  شزارد  نانچ  ار  زور  نآ  يادـخ  زور  کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  رگا  تفگ : ربمغیپ  دـنا :

ج نیحیحصلا -  یلع  كردتسملا  ( ) ص 99 ص430 -  ج1-ص376 -  لبنح -  دمحا  دنـسم  . ) تسا اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دالوا  زا  درم 
نینچ يو  هک  هتـشاد  روهظ  هب  تراشب  تشادرب  همیرک  هیآ  نیا  زا  نونک  ات  مالـسا  ردص  زا  نآرق  مولع  ملاع  رـسفم و  مادک  ص 557 ) - 4
هداد ینـس  هعیـش و  يریـسفت  دـنمجرا  بتک  زا  هرود  هن  داتفه و  هعلاطم  قیفوت  ار  وا  دـنوادخ  هک  لاقم  نیا  هدـنراگن  دومن !!!؟؟؟. تشادرب 

درکن . دروخرب  یعوضوم  نینچ  هب  نونکات 

قح نخس  نیا  زا  لطاب  هدارا  و  متاخ »  » هژاو زا  هدافتسا  ءوس 

هدـمآ روظنم  نبا  برعلا  ناسل  دـننام  یبرع  تغل  ياـهگنهرف  رد  هدـمآ  فیرـش  هژاو  نیا  بازحا  هکراـبم ي  هروس  زا  لـهچ  همیرک ي  رد 
ایوگ تسا  ییابیز  زا  ینعم : هب  هب : متخ  هلهو  لوا  هنأک  یلحلا  نم  ماتاخلا : متاخلا و  متاخلا و  مَتخلا و  ًاـماتخ و  ًاـمتخ و  متخی  مَتخ  : » تسا

هدروآ زین  لیذ  سیماوق  ار  ینعم  نیا  متخ ) هدام  روظنم  نبا  برعلا  ناـسل   ) تسا هتفاـی  ناـیاپ  زین  نادـب  هک  تسا  يزیچ  هبترم  نیتسخن  نآ 
 - يرهوج حاحـصلا -  يرهزا -  هغللا -  بیذهت  دیرد -  نبا  هغللا -  هرهمج  يراصنا -  دیزوبا  رداونلا -  دمحا -  نب  لیلخ  نیعلا -  : ) دـنا

يرایسب و  یناهفصا ) بغار  نآرقلا -  تادرفم  يدیبز -  سورعلا -  جات  يدابآ -  زوریف  طیحملا -  سوماقلا  يرشخمز -  هغالبلا -  ساسا 
تسین و لـعاف  مسا  هژاو  نیا  تسا  دـقتعم  هک  تییاـهب  هقرف  ینعم  نیا  اـب  دـندومن . دـییات  ار  ینعم  نیا  هک  يریـسفت  یبرع و  تغل  بتک  زا 

هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  میدـقتعم  نوچ  تسا  توبن  متخ  تابثا  هکلب  تسین  روهظ  تابثا  اهنت  هن  دوش  یمن  هدارا  نآ  زا  یـشخب  ناـیاپ  ینعم 
دنریذپن و ار  ینعم  نیا  هک  یتروص  رد  دـندنم . هرهب  ناشیا  يدوجو  رون  زا  لسر  ءایبنا و  ریاس  تسا و  توبن  رخآ  لوا و  ملـسو  هلآ  هیلع و 
نایاپ و رد  ار  رهم  تسا  مکاح  یعامتجا  یناسنا و  تابـسانم  يرـشب و  هعماج  رب  هکنانچ  مهزاب  دـننادب  رتشگنا  رهم و  ینعم  هب  ار  هژاو  نیا 

نیا تییاهب  هقرف  ناگدنهد  طخ  تسا  هنوگچ  تسا . رابتعا  هنوگره  دقاف  نآ  زا  دعب  بلاطم  روطس و  دننز و  یم  نوناق  داد و  رارق  ره  متخ 
مالسالا ریغ  غتبی  نم  ( 3 هدئام :  ) انید مالسالا  مکل  تیضر  ( 19 نارمع : لآ   ) مالسالا هللا  دنع  نیدلا  َّنإ  دننیب : یمن  نآرق  رد  ار  یهلا  تایآ 

قدص ( 5: هدـئام  ) یتمعن مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  ( 85 نارمع : لآ   ) نیرـساخلا نم  هرخآلا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  ًاـنید 
میظعلا . یلعلا  هللا 

تییاهب هقرف  دزن  رد  یبیرف  ماوع 

دراد هراشا  يراصن  دوهی و  هورگ  ود  تافالتخا  هب  هدزیس  دصکی و  هفیرش  هیآ  هرقب  هکرابم  هروس 
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ود نیا  میظعلا . یلعلا  هللا  قدص  باتکلا  نولتی  مه  ءیـش و  یلع  دوهیلا  تسیل  يرـصنلا  تلاق  ءیـش و  یلع  يرـصنلا  تسیل  دوهیلا  تلاق  و 
نیا لح  تسا  یهیدـب  : » تسا دـقتعم  تییاهب  هقرف  دـندومن . یم  ریقحت  ار  رگیدـکی  دنـشاب  یم  یهلا  تعیرـش  بحاص  هک  یلاح  رد  هورگ 

تایآ لوزن  یهلا و  مظعا  روهظ  رد  تیفیک  نیا  دوش . تیاده  ببـس  دـیاش  ات  دوش  ناهج  نیا  رد  یتسیاب  لئاسم  تقیقح  نایب  تافالتخا و 
تالکشم نیا  لح  دنا  هتفگ  و  اداناک .) پاچ : ص139 - دیجم -  نآرق  رد  یتشگلگ  .« ) تفای ققحت  ینعم  مامت  هب  ییاهب  تعیرش  همکحم 

مود لوا و  یناهج  ياهگنج  دهاش  امش  ناوریپ  ءاهب ! بانج  دش . لح  ییاهب  تعیرش  رد  هک  یلاح  رد  دش  لوکوم  تمایق  مویق  هب  نآرق  رد 
مه هب  تبـسن  يراصن  دوهی و  یتمرح  یب  یکاته و  دهاش  زورما  نیمه  و  دندوبن ؟ يزوس  مدآ  ياه  هروک  رد  دوهی  نویلیم  هس  ندنازوس  و 

تاظاحل هب  هک  لیئارـسا  بصاغ  روشک  هدـش و  لح  تییاهب  هقرف  رد  هنوگچ  دوجوم  فالتخا  نیا  ینـالقع  هشیدـنا  کـی  رد  دنـشاب . یمن 
یمن هدافتسا  امش  تارکفت  زا  بصاغ  میژر  نیمه  هنوگچ  دشاب ؟ یمن  نیب  امیف  تالکشم  لح  هب  رداق  تسا  هقرف  نیا  هجوت  دروم  فلتخم 

دشاب . یم  حیحص  ینآرق  ینیب  شیپ  نامه  سپ  دنک ؟

تییاهب هقرف  دزن  رد  نافرع 

: مود بلط  لوا : يداو  مینک : یم  هیـصوت  هللاءاهب  ترـضح  ملق  زا  هلزان  يداو » تفه   » باتک هعلاطم  هب  ار  امـش  لحارم  نآ  تخانـش  يارب  »
تاعوضوم نیا  لبق  لاس  بیرق 170 رگا  ءاهب ! بانج  هللا . یف  ءانف  متفه : تریح  مشـش : ءانغتـسا  مجنپ : دیحوت  مراهچ : تفرعم  موس : قشع 

زا لبق  لاس  دییوگب 1200 دوخ  عابتا  هب  دـینادب و  تسا  رتهب  دـیدرگ  لزان  امـش  ملق  اب  قح  تناعتـسا  اب  دـیدج و  رکب و  امـش  هاگدـید  رد 
زگره هک  ار  ناگرزب  نیا  زا  نت  دـنچ  مان  راصتخا  باب  زا  هک  دـندومن  نایب  ارنآ  رتلماک  لکـش  مالـسا  ءاـمکح  ءاـفرع و  ناـتدوخ  تدـالو 

يرس یماطسب -  دیزیاب  یخرک -  فورعم  ضایع -  لیـضف  يروث -  نایفـس  هیودع -  هعبار  موش : یم  روآدای  دندومنن  ییاعدا  دننام .......
دیعسوبا خیش  یناقرخ -  نسحلاوبا  خیـش  قاقد -  یلعوبا  جارـس -  رـصنوبا  یلبـش -  يدادغب -  دینج  يرتست -  هللادبع  نب  لهـس  یطقس - 

خیش ینالیگ -  رداقلادبع  يونزغ -  ییانـس  ماج -  دمحا  خیـش  یلازغ -  دمحا  یلازغ -  دمحم  ماما  يراصنا -  هللادبع  هجاوخ  ریخلاوبا - 
دومحم يدعس -  ظفاح -  يولوم -  يوینوق -  نیدلا  ردص  یبرع -  نبا  راطع -  خیش  يدرورهس -  صفحوبا  يدرورهـس -  نیدلا  باهش 

یجیهال و نیدـلا  سمـش  یماج -  راونا - مساقدیـس  هیقف -  دامع  يدـحوا -  ینانمـس -  هلودـلاءالع  یلیبدرا -  نیدـلا  یفـص  يرتسبش - 
يریوجه و ........... نامثع 

تسا ناییاهب  دزن  رد  زورون 

ًاعطق دنب 43 ) ص 15 - سدقا -  « ) اهل امکا  دـعب  مکل  ًادـیع  زورینلا  انلعجو  ءاشنالا .... ألم  ای  لق  یلعالا  ملق  ای  : » هدـمآ سدـقا »  » باتک رد 
نوچمه هتخیهرف  ناسانش  ناریا  مامت  هکنانچ  دنناد  یم  گنهرف  ندمت و  لاس  زا 7000  شیب  بحاص  داهن و  خرف  تشرس و  كاپ  نایناریا 

روهظ زا  لبق  نآ  هب  هتسباو  بادآ  موسر و  زورون و  دنناد  یم  کین  ... دراچیر و نس و  نتسیرک  روترآ  روسفورپ  نوولواتـسوگ و  روسفورپ 
قلعتم زورون  ایآ  دش . دهاوخ  زین  هدنیآ  رد  دوش و  یم  زین  کنیا  دش و  یم  ءارجا  ناریا  رد  مالسا  نیبم  نید  یتح  یهلا و  نایدا  زا  يرایسب 

موـق کـی  اـی  تسا  تیرـشب  هب  قـلعتم  نید  کـی  ماـکحا  تاـیآ و  راـتفگ ؟ شوـخ  ناـنابز  یـسراپ  هب  قـلعتم  اـی  تسا  ناـیناهج  ماـمت  هـب 
هچ عوضوم  نیا  دومن . شرافـس  نادـب  دومن و  قیدـصت  ارنآ  یناریا  هنـسح  تنـس  نیا  زورون و  زا  لـماک  ییانـشآ  اـب  زین  مالـسا  .؟؟ صاـخ
هیآ ناهج  ياهروشک  ننس  بادآ و  مامت  يارب  دیاب  دشاب  یهلا  هیآ  نیا  دشاب  رارق  رگا  و  تسا . هشیدنا  یـسب  ياج  دراد  سدقا  اب  یطابترا 

ملعاو  دسر . یم  رظن  هب  رود  یهلا  بتک  صیاصخ  زا  نیا  دشاب و  دلج  دص  دنچ  دیاب  نآ  هباشم  بتک  سدقا و  تروص  نآ  رد  دیآ و 

« سدقا  » یبدا تاداریا 
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هنوگچ دوش . یم  هدید  رایسب  تسا  یهلا  لزنم  نانآ  هاگدید  رد  هک  سدقا »  » باتک رد  یغالب  یسانش و  نابز  يوحن و  یفرص و  تالاکشا 
یبرع تایبدا  نابز و  هرود  کی  هعلاطم  اب  اهنت  یـسک  ره  یلو  دنا  هدومنن  حرطم  نآرق  زا  تابثا  لباق  هابتـشا  کی  یتح  رـشبلا  ءانبا  نونکات 

هللااب ذوعن  ایآ  دراد !؟ دوجو  لاکشا  همه  نیا  هنوگچ  تسا  ینامسآ  رگا  دش . دهاوخ  باتک  نیا  رد  روکذم  تالاکـشا  نیرت  طیـسب  هجوتم 
تلوهـس هب  یعدـم  نیا  فالخ  نیاربانب  هدـش !!!!؟؟؟؟ یم  ناسون  راچد  باتک  نیا  لوزن  ماـگنه  هب  دـنوادخ  شناد  ههبـش  ناطیـشلا و  نم 

تسا . تباث 

« سدقا  » نابز

: دیامرف یم  دنوادخ  ( 4 میهاربا : . ) میظعلا یلعلا  هللا  قدـص  مهل -  نیّبیل  هموق  ناسلب  الا  لوسر  نم  انلـسرأ  ام  و  هدـش : نایب  میرک  نآرق  رد 
نیلوا ندوب و  يولع  راختفا  هک  ناردنزام  عباوت  زا  یناردـنزام  يرون  ناخ  یلعنیـسح  ازریم  اقآ  میداتـسرف . دوخ  موق  نابز  اب  ار  يربمایپ  ره 

نابز هب  ای  دـشاب  یناردـنزام  هجهل  هب  اـی  شلزنم  باـتک  تسیاـب  یم  دـنراد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  هب  قشع  تبحم و  رد  یناریا  داژن 
هب نآرق  و  ینایرس )  ) نابز هب  لیجنا  و  يربع )  ) نابز هب  تاروت  میناد  یم  کین  دشاب . یم  یبرع  نابز  هب  تسا  دوهشم  هکنانچ  یلو  یـسراف 

ریبعت رگید  هب  ناردـنزام و  مدرم   » دـینک نامگ  لاقم  نیا  هدـنراگن ي  دـننام  زین  امـش  دـیاش  یبرع !!!!!!!)  ) نابز هب  سدـقا  و  یبرع )  ) ناـبز
نیا نالطب  هب  راچان  هب  دیاب و  ای  و  دنتـشگ !!!!!!!!!؟؟ یناریا  هرابود  دـندومن و  یم  تبحـص  یبرع  لبق  لاس  رد 169  يوگ  یسراپ  نایناریا 

میشاب ». دقتعم  باتک و ....

شدنزرف نابز  زا  ءاهب  توبن  در 

هراشا

میا هدرکن  تلاسر  تماما و  توبن و  يوعد  هک  ام  میرادـن  هیعاد  ام  : » تسا هداد  عالطا  یمان  نسح  ازریم  هب  هللاءاهب  ربکا  نصغ  ءاهبلا  دـبع 
رگا نسح  ازریم  ياقآ  منک . یم  تمدـخ  رـشب  نیب  رد  تبحم  هار  رد  و  مکرابم . لامج  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نم  یباوج ؟ هچ  یلاؤس و  هچ 

شناد ملع و  يوعد  هک  ام  دـننک و  یم  لح  هلـضعم  بلاطم  هضماـغ و  لکـشم  دنرایـسب  ملاـع  رد  ءاـمکح  ءاـهقف و  ءاـملع و  دراد  یلاؤس 
وا و نخـس  هکنانآ  دراد و  ضقانت  شنارای  ءاهبلا و  دـبع  ياه  هتـشون  ص107 .) هلاس -  هن  تارطاـخ  ( »؟ دراد راـک  هچ  اـم  هب  میا و  هدرکن 

دنراد . ردام  زا  رت  قفشم  نازوسلد  مکح  دننادیم  یحو  ار  شردپ 

تییاهب هقرف  بتک  رد  هللاءاهب  بانج  تیهولا »)  ) ندوب ادخ   » زیگنا تفگش  ياعدا 

هب فورعم  يرون  ناـخ  یلعنیـسح  ازریم  ههبـش 1 - میجرلا و  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوـعا  میوـگ : منک و  یم  هذاعتـسا  شخب  نیا  ناـیب  زا  لـبق 
نم یتأی  نم  لوقی  هنیعب  لبق و  نم  يزاریشلا ) دمحم  یلع  ازریم   ) هطقنلا لاق  امک  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  : » هتفگ عیدب »  » باتک رد  هللاءاهب » »
نیا زا  دعب  تسادخ و  تفگ  مه  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  هکنانچ  دـشاب  یمن  نم  زج  ییادـخ  متـسه و  ادـخ  نم  دـیدرت  نودـب  دـعب .»

ترـضح ماقم  : » هتفگ رودصلا  ردص  خـیرات  باتک  رد  يدـنفا  سابع  - 2 ص154 ) عیدب -  .!!!!!!!! ) دـش دـنهاوخ  ماقم  نیا  یعدـم  يدارفا 
دبع نیا  هبتر  يدوجو و  تیوه  تاذ  تیدـحا  یلعنیـسح ) ازریم   ) مدـقا سدـقا و  لامج  ماقم  يدوهـش و  تیهولا  دـمحم  یلع  ازریم  یلعا 

ازریم  ) كرابم لاـمج  - 3 ص207 ) رودـصلا -  ردـص  خـیرات  .!!!!!!!!!! ) درادـن یلیوات  ریـسفت و  چـیهو  یقیقح  تیدوبع  يدـنفا ) سابع  )
نم رثا  زا  نایادخ  همه  تبرت » یمکح  حفط  نم  بوبرلا  لک  تهلات  يرما  حشر  نم  هولالا  لک  : » دیوگ یم  هییاقر  هدیصق و  رد  یلعنیسح )

یکی - 4 ( 255 ص254 - ج2 - بیتاکم -  .!!!!!!!! ) دندیسر تیبوبر  ماقم  هب  نم  مکح  شزیر  زا  ناراگدرورپ  مامت  دنسر و  یم  ییادخ  هب 
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( یلعنیـسح ازریم   ) كراـبم لاـمج  اـیند  کـلام  داد : خـساپ  تسیچ ؟ لـیجنا  رد  اـیند  کـلام  زا  دوـصقم  دیـسرپ : ءاهبلادـبع  زا  ناـییاهب  زا 
هللاءاهب شیاتـس  یگدـنب و  شتـسرپ و  هب  ار  ناییاهب  ایلع ) هقرو   ) شرهاوخ يدـنفا و  ساـبع  - 5 ص404 ) ج3 - بیتاـکم -  ..!!!!!!!! ) تسا

لامج قداص  ناگدـنب  یهبا و  كرابم  لاـمج  ناگدـنب   » ار ناـییاهب  دندوتـس و  یم  ار  ءاـهب  ربارب  رد  ماـنغا  تیدوبع  دـندرک و  یم  قیوشت 
ناک يذلا  یلعالا  یلعلا  مکبر  هللا  اودجـسا  - » 6 ( 37  - 33 - 14 ص12 - ص56 -  ج2 - بیتاکم -  .!!!!!!!! ) دـندرک یم  باطخ  كرابم »
اقب توربج  رد  هک  دـینک  هدجـس  یلعا  یلع  راگدرورپ  ربارب  رد  اروکذـم ». یلعلاـب  ءامـسلا  توکلم  یف  ءاـهبلا و  مساـب  ءاـقبلا  توربج  یف 

ص167 ) نیبم -  .!!!!!!! ) دوش یم  هدناوخ  یلع  مان  اب  امسا  توکلم  رد  تسا و  ءاهب  مان  اب  اهنامسآ 

تییاهب هقرف  بتک  زا  هدافتسا  اب  هللاءاهب  بانج  تیوه 

اب دوب . هیـسور  تلود  نآ  زا  هیهب »  » تعن تفـص و  ایناطیرب و  تلود  نآ  زا  همیخف »  » تفـص ناریا و  تلود  نآ  زا  هیلع »  » تعن تفـص و  - 1
. دیمان هیهب »  » ار شرتخد  و  دمان . ییاهب »  » يو هب  اهنآ  تامدخ  تشاد  ساپ  هب  ار  شنید  داد  لوق  سور  ترافـس  هب  ءاهب  بانج  یگدـنهانپ 
-2 ( 272 - 271 ص257 - ج1 - بکاوک -  . ) داد بقل  ءاـهب »  » ار ناـخ  یلعنیـسح  ازریم  هک  دوـب  یـسک  نیلوا  هرهاـط  دـسیونیم : هراوآ  و 

ترضح باتک  -( ) ص110 قحلا -  روهظ  .!!! ) دـیدرگ باختنا  تشدـب  تشد  رد  هعرق  يور  زا  هللاءاهب »  » بقل دـندقتعم : ییاهب  ناـخروم 
باتک . ) دوبن بهذـم  نید و  داجیا  همیخف  سیلگنا  هیهب و  سور  ياهـشالت  رد  ام  فدـه  دـیوگ : یم  يدـنفا  یقوش  - 3 ص39 ) هللاءاهب - 

هرابرد ي الا  تسا  ناحیر  حور و  اب  نایدا  مامت  اب  ناییاهب  ترشاعم  قوشم  ءاهب  - 4 ص115 ) یلامجا -  رظن  ( ) ص91 ءاهب -  لها  لیاصخ 
ماوع رد  هک  ءاهبلا  دبع  ياقآ  و  هللاءاهب )  ) یلعنیـسح ازریم  بانج  صلخم  هدنب  درادن . ار  تقیقح  يرحت  قح  ییاهب  چـیه  هک  دوخ  کلـسم 
هجوت دروم  شا !! هناقداص  تامدخ  يازا  رد  دوب و  ناتسلگنا  روشک  راختفا  دوبر  ناشیا  زا  ار  تقبس  يوگ  هتـسب  ار  شفالـسا  تسد  یبیرف 

بدا و ربمایپ  ءاهب  یخیرات  نخـس  -5 ص296 ) ج2 - بکاوک -  . ) دـیدرگ ءاهبلادـبع » رـس   » بقل هب  رختفم  تفرگ و  رارق  سیلگنا  تلود 
رتسب و رد  ناطیـش  اعطق  دـشاب  وا  نمـشد  سک  ره  دـسرپب و  ار  دوخ  عضو  شردام  زا  تسا  راوازـس  دوش  رکنم  ار  ءاهب  سک  ره  نافرع !!!!

نآ زا  شیب  ار  مملق  تزع  ءاهب ! باـنج  ص 355 ) ج 4 - ینامـسآ -  هدئام  ( ) 79 ص78 - نایاش -  جـنگ   ) تسا هتفر  شردام  باوختخر 
توـبن بدا   » دیدیـسرپن دـیتشاد  طاـبترا  یحو  اـب  هک  امـش  مدرگ . لاـقم  نیا  مرتـحم  هدـنناوخ ي  هدنمرـش ي  مهد و  هـمادا  هـک  مـناد  یم 

تسیچ »؟؟

تییاهب هقرف  رد  هدنبیرف  هدنزخ و  تکرح  کی 

زا ضارعا   » زیمآ هعدـخ  ریباعت  اب  دـنراد و  هللا » ءاهب   » يارب تسود  باختنا  دـصق  بناج  هب  قح  یتلاح  هدـنزخ و  تکرح  کی  رد  ناـییاهب 
دنهاوخن ار  تیادـه  هار  زگره  تسا و  اونـشان  ناشیاه  شوگ  موتخم و  ناشیاهلد  تایآ  راکنا  تلع  هب  نیـضرعم  تسا و  ملظ  یهلا  تاـیآ 

یـسیع در  رد  ار  يرایـسب  بتک  نایدوهی  دنیوگ  یم  تسا و  هتفهن  ریز  رد  اهنآ  تین  اما  داریا . نودـب  تسابیز و  رهاظ  رد  تالمج  تفای .»
عبط رویز  هب  تییاهب  در  رد  ییاه  هچابید  زین  نیملـسم  دنتـشاگن و  مالـسا  ربمایپ  در  رد  ار  يدایز  راثآ  نایوسیع  مالـسلا و  امهیلع  میرم  نب 

هب و  تساهنآ . بصعتم  شناد و  مک  دارفا  هب  قلعتم  تسه  هچره  تسین و  یفالتخا  چـیه  ناربماـیپ  ناـیم  ـالوا : میـشاب : شوه  هب  دـندناسر .
سپس دینک  تباث  ینامـسآ  بتک  اب  ار  هللاءاهب  توبن »  » تسخن امـش  ایناث : مهنم . دحا  نیب  قرفن  ال  هرقب »  » هکرابم هروس  رد  دنوادخ  هدومرف 

زا لبق  لوسر  يربمایپ  چیه  اثلاث : امن . ثرا  ياعدا  دـعب  ناسرب  تابثا  هب  ار  يردارب  لوا  هماع : لوقب  و  دـیوش . یهاوخداد  ملظت و  نیا  دراو 
ترضح ندوب  ءایـصوا  متخ  مالـسا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  ندوب  لسر  متخ  رد  دومن و  یفرعم  زین  ار  دوخ  زا  دعب  ربمایپ  هدرکن و  در  ار  دوخ 

یم تعجارم  هرابرد  باتک  دـنچ  هب  يروآدای  باب  زا  و  دـنام . یمن  ثحب  يارب  لاجم  هک  تسین  یکـش  اهنت  هن  ناـمزلا  رـصعلا و  بحاـص 
همجرت نوع » امیـشو  الیا  اخوماک  میهئجا  براقم  میهال  میقأ  یبان  : » هدمآ تاروت  سماخ ) رفـس   ) مجنپ باتک  زا  مود  ءزج  رد  - 1 مییامن .

رصاعم هرود  ات  زاغآ  زا  تییاهب  هقرف  رب  www.Ghaemiyeh.comيدقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ تدوخ  دـننام  هدـش  باختنا  اهنآ  يارب  يربمایپ  ناتدوخ  نایم  زا  ینعی : اونمؤیلف . هب  کلثم  مهتوخا  طسو  نم  مهل  میقأ  اّیبن  نآ : یبرع 
ص لایناد » باتک   » سدـقم باـتک  رد  - 2 يواقرـش ) قیقحت د . ص113- ج1 - یبرغملا -  لأومـس  دوهیلا -  ماـحفا  . ) دـیروآ ناـمیا  وا  هب 

 - لصف 11 باتک ص1220 - نامهو  دنب 3  لصف 2 - یبن -  قوقیح  باتک  باب 59 -  یبن -  يایعشا  باتک  دنب 31 و  لصف 12 -  - 1567
ص60- باب 25 - یتم ) « ) لیجنا  » سدقم باتک  رد  - 3 دنراد . نامزلا  رخآ  رد  هیلع  هللا  مالس  نامز  ماما  روهظ  هب  میقتـسم  هراشا  دنب 101 
باب 13- سقرم ) « ) لیجنا  » سدـقم باتک  رد   37 ياهدنب 35 - ص154 - باب 12 - اقول ) « ) لیجنا  » سدـقم باـتک  رد   33 ياهدنب 31 -

هراشا نامزلا  رخآ  رد  رمـالا  بحاـص  اـقآ  روهظ  هب  زین   28 ياهدـنب 26 - باب 5 -  انحوی ) « ) لیجنا  » سدـقم باـتک  رد   37 ياهدنب 32 -
. مینک یم  دروخرب  یمیهافم  نینچ  اـب  زین  روهظ ص20  تراشب  همان ص25 و  بساماج  ص19 و  نسی » نمهب  دـنز   » باتک رد  - 4 دنراد .

يرکسع نسح  ماما  دنزرف  رد  تیاور  ندوب و 147  نیسح  ماما  هیرذ  نوماریپ  تیاور  زین 148  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  دنمجرا  بتکم  رد 
نیا دـشاب . یم  دوجوم  روهظ  نامز  رد  نامز  ماما  نینزان  دوجو  هب  تبحم  ربمایپ  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  يادـتقا  رد  تیاور  و 39  ندوب 
نلو دـینک . تباث  نیـشیپ  بتک  رد  ار  هللاءاهب »  » بانج هک  تسامـش  تبون  لاح  تسا . هتفرـشیپ  زین  تاعالطا  يروانف  تسا و  دوجوم  بتک 
قثاو ياجر  هتـشادن و  توعد  تین  نیدـلا » یف  هارکا  ال   » ینآرق يابیز  میلاعت  رب  انب  هتـشاد و  ار  ناهنپ  خـیرات  نییبت  دـصق  هدـنراگن  اولعفت .

يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلاو  دیبایب . ار  شیوخ  هدرک ي  مگ  هر  شاکنک  هعلاطم و  اب  هک  دراد 

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 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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