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تییاهب رد  رورت 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
یهوژپ یئاهب  تیاس 

رورت يانعم 

ناـفلاخم یبوکرـس  يارب  ینوناـق  ریغ  زیمآ و  تنوشخ  ياـهراک  هب  تسایـس  رد  و  تسا ؛ ینکفا  ساره  ساره و  ياـنعم  هب  تغل ، رد  رورت 
ياهراک هب  تسد  دوخ  یـسایس  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  هک  يزرابم  ياههورگ  رادرک  زین  دـنیوگ و  یم  رورت  اهنآ  ندـناسرت  دوخ و 

مادعا و هجنکـش و  تشادزاب و  اب  هک  تسا  ییاهتموکح  شور  يرگرورت  دوشیم . هدیمان  رورت  دننز ، یم  زیگنا  ساره  زیمآ و  تنوشخ 
ای تسار  ياههتـسد  شور  ای  و  دـنناساره ، یم  دـننکیم و  بوکرـس  ار  نافلاخم  یفخم ، یـسایس  سیلپ  هار  زا  ینوناقریغ ، ياهرازآ  عاونا 
هب رورت  تاـهج  یخرب  زا  دـننز . یم  تسد  يراـکبارخ  يدزد و  مدآ  یـشکمدآ و  هب  تلود  ندـناساره  اـی  ندـنکفا  يارب  هک  تسا  یپـچ 

دنناوخ . یم  تسیرورت  ای  رگرورت  دننزب  تسد  یسایس  راتشک  هب  هک  ار  یناسک  دور و  یم  راک  هب  زین  یسایس  راتشک  يانعم 

( هاش رورت  ثلاث و  دیهش  رورت   ) تسیرورت

یقت دمحم  خیش   ) ثلاث دیهـش  رورت  قیداصم 1 - دـنک . يوریپ  رورت  ای  میـسررت  بتکم  زا  هک  تسا  یهورگ  ای  درف  رگرورت  اـی  تسیرورت 
مادـقا نایباب ، طسوت  روشک  هطقن  دـنچ  رد  گنج  بوشآ و  اولب و  زا  ریغ  هیباب  شیادـیپ  نیتسخن  نایلاس  عیاـقو  رد  هاـش  رورت  - 2 یناقمام )

نانآ زا  نت  ود  يزادنا  ریت  اب  هاش  نیدلارـصان  ناج  هب  نایباب  دـصق  ءوس  لاوش 1268  رد  تسا . هدـمآ  نانآ  همانراک  رد  زین  هاش  رورت  يارب 
تاقیقحت دش و  يریگیپ  تیدج  اب  يزکرم  تموکح  طسوت  دـصق  ءوس  نیا  لماوع  يریگتـسد  نآ  لابند  هب  دـنام و  ماکان  یلو  دـمآ  شیپ 

هتشاد يروحم  شقن  دصق  ءوس  نیا  ماجنا  یحارط و  رد  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  هک  داد  ناشن  دهاوش  نئارق و  ساسا  رب  یتموکح 
هلمج زا  یباب  عبانم  هدوب و  شقن  نیا  دیوم  رایـسب  نئارق  یلو  دندش  رکنم  یئاهب  عبانم  ازریم و  هچ  رگا  دش . مادـقا  وا  يریگتـسد  يارب  اذـل 

نیا ماجنا  يزیر و  همانرب  یگنوگچ  لیصفت  هب  مناخ  هیزع  دنا . هدرک  دییات  ار  تبسن  نیا  نیمئانلا » هیبنت   » رد ازریم  رهاوخ  يرون  مناخ  هیزع 
دعب و  تموکح -  هب  ندیـسر  لاـیخ  هب  ردارب -  طـسوت  رورت  نیا  هدـیا  زا  هدومن و  ناـیب  شنارازگراـک  نارـشابم و  رکذ  اـب  ار  دـصق  ءوـس 

باختنا ار  روهشم  نایباب  زا  یف  ام  ناخ  میرک  ادتبا  ازریم  دراد : یم  رب  هدرپ  يرجم  يارب  مزاول  نتشاذگ  رایتخا  رد  سپس  يرجم و  باختنا 
هدـعو ارهاظ  دـیامنیم و  راک  نیا  ماجنا  رومام  هتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  دوخ  ودـشیپ  هارمه  هب  ریـشمش  بسا و  دـقن و  ناـموت  هاـجنپ  هدومن ،

هب يروش  رپ  یباب  ناوج  ازریم ، سپس  دزیرگ ! یم  لوبمالـسا  هب  هتفرگ و  ار  بسا  لوپ و  وا  اما  دهدیم ... وا  هب  مه  يرالاسهپـس  ترادص و 
دودح رورت  هشقن  رد  ازریم  قیفوت  مدع  زا  سپ  دتـسرف . یم  هاگنابرق  هب  هیزع  لوق  هب  درامگ و  یم  راک  نیا  هب  ار  يزیربت  قداص  دمحم  مان 

رد هیزع  دوش . یم  دوخ  طسوت  راک  لصا  رکنم  اهب  بانج  مه  دـعب  دـندرگ و  یم  يرارف  نامناخ و  یب  يریثک  هتـشک و  هیباب  زا  نت  داتـشه 
هرئان لاعتـشا  زا  سپ  دنتـشاک و  يوبا  بانج  هک  دوب  هنتف  قافن و  رذب  لوا  نیا  : » دیوگ یم  اهبلادبع  هب  باطخ  عوضوم  نیا  زا  يریگ  هجیتن 

هک هدرک  راهظا  رگید  نئارق  یخرب  یخیرات و  ياهـشرازگ  دانتـسا  هب  ییاـبطابط  طـیحم  دنتـشاذگ ». نارگید  ندرگ  هب  هدرک  اـشاح  داـسف ،
ش 3، لاس 6 ، رهوگ ،  ) دناوخارف نارهت  هب  راجاق  هاش  نیدلارـصان  لتق  هشقن  يارجا  روظنم  هب  ار  اهیباب  دمحم  یلع  زا  دعب  هک  اهیباب  يربهر 

اهمایق ندناشنورف  يارب  ریبکریما  يدج  میمصت  نایباب و  تامادقا  رد  یلعنیسح  ازریم  لاعف  شقن  (. 277 ش 4ص 271 -  ، 183 ص 178 - 
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البرک هب  نابعـش 1267  رد  وا  و  دنک ، كرت  البرک  دصق  هب  ار  ناریا  دهاوخب  یلعنیـسح  ازریم  زا  يو  هک  دـش  بحوم  نانآ  ياه  شروش  و 
نتفای ترادص  و  لوالا 1268 ، عیبر  رد  ریبک ، ریما  لتق  يرانکرب و  زا  سپ  دعب ، هام  دنچ  اما  585 ؛)  - 584 ص 580 ، يدنرز ، لیبن   ) تفر

هب ناـیباب  زا  نـت  ود  يزادـناریت  هثداـح  لاوـش 1268 ، رد  تشگزاـب . نارهت  هب  ریخا  صخـش  هیـصوت  توـعد و  هـب  يروـن ، ناـخاقآ  ازریم 
نئارق و يزکرم ، تموکح  رظن  زا  (. 592 ص 590 -  نامه ،  ) دیماجنا اهیباب  مادعا  يریگتسد و  هب  رگید  راب  دمآ و  شیپ  هاش  نیدلارـصان 
، يزیربت هلودلا  میعز   ) دش مادقا  وا  يریگتـسد  هب  تشاد و  دوجو  دـصقءوس  نیا  یحارط  رد  يرون  یلعنیـسح  ازریم  شقن  يارب  يدـهاوش 
، درب یم  رس  هب  رون  رد  هاش  هب  يزادناریت  ماگنه  رد  دنتسناد و  یم  باب  عزانمالب  نیشناج  ار  وا  نایباب  مومع  هک  زین  ییحی  ازریم  ص 195 .)

یناجازریم یجاح  ص 301 ؛ یحور ، ینامرک و  ناخاقآ  ازریم   ) دورب دادغب  هب  هنایفخم  لوکشک ، اصع و  یـشیورد و  سابل  اب  دوب  هتـسناوت 
عیاقو عونت  هب  هجوت  اب  دیـسر  دادغب  هب  هللاءاهب  زا  رتدوز  هام  راهچ  وا  ص 613 .) يدنرز ، لیبن  سق  طل ؛ حل -  ص  نوارب ، همدـقم  یناشاک ،
نتفرگ رظن  رد  نودـب   ) عیاقو هصالخ  رکذ  هب  اهنت  يرواد  نودـب  مسیرورت ) قیداصم   ) تمـسق 2 رد  تییاهب  تیباب و  خیرات  رد  یتسیرورت 

دننک : تواضق  دوخ  رظن  لها  ات  مزادرپ  یم  یخیرات ) ریس 

اهاتسور هانگ  یب  مدرم  رورت 

، هلمج زا  هک  دمآ  دیدپ  روشک  رد  ییاه  بوشآ  دمحم ، یلع  نادـیرم  يوس  زا  ( 1264  ) وا گرم  زا  سپ  هاش و  دمحم  تنطلـس  رخاوا  رد 
یلع دـمحم  ـالم  يا  هیورـشب  نیـسحالم  يربـهر  هـب  ناـیباب  زا  یعمج  بوـشآ ، نـیا  رد  دوـب . ناردـنزام  رد  یـسربط  خیـش  هـعلق  دادـیور 

زا دنتخاس . هدامآ  یتلود  ياوق  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  دندنک و  قدنخ  نآ  فارطا  دـنداد و  رارق  دوخ  هاگیاپ  ار  یـسربط  هعلق  یـشورفراب ،
یم ناـشیا  تراـغ  لـتق  هـب  هدروآ  موـجه  دادـترا »  » مرج هـب  دـندرک ، یم  یگدـنز  هـعلق  نوـماریپ  رد  هـک  لد  هداـس  مدرم  رب  رگید  يوـس 

هب ار  رفن  یـس  دص و  کی  دـنتفرگ و  ار  هد  هدرب ، شروی  بش  رد  دـنتفر و  یعمج  : » دـسیون یم  نایباب  زا  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  دـنتخادرپ ،
ازریم یجاح   ) دـندرب هعلق  هب  اعیمج  ار  ناشیا  هقوذآ  دـندومن و  بارخ  قح ، باحـصا  تارـضح  اب  ار  هد  هدومن ، رارف  همتت  دـندیناسر . لـتق 

رب تفرگ و  دـنهاوخ  دوخ  ریخـست  رد  ار  ناهج  يدوز  هب  دـندوعوم و  يدـهم  نارای  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ  و  ص 162 ) یناشاک ، یناـج 
ام هک : دندومرف  یم  یـشورفراب ) یلع  دمحم   ) سودق ترـضح  : » دـسیون یم  روکذـم  یباب  هک  نانچ  دـننک ؛ یم  ییاورنامرف  برغ  قرش و 
(. اجنامه « ) دیدرگ دنهاوخ  عضاخ  ام  تهج  هب  برغم  قرـشم و  نیطالـس  لک  دـشاب و  یم  ام  نیگن  ریز  رد  ملاع  قح و  هب  ناطلـس  میتسه 
رد یـشورفراب  یلع  دـمحمالم  ندـش  هتـشک  تلود و  ياوق  يزوریپ  اـب  ناـنآ  هنتف  تفرگ و  رد  گـنج  یتـلود  يورین  ناـشیا و  ناـیم  سپ 

تفرگ . نایاپ  یناثلا 1265  يدامج 

ابقر رورت 

تیعمج رب  زور  هب  زور  دـش و  نایباب  ياهتیلاعف  لقث  زکرم  فجن  البرک و  ياهرهـش  رهـش و  نیا  دادـغب ، هب  یلعنیـسح  ازریم  دـیعبت  زا  سپ 
« نایب دوعوم   » ار دوخ  رگید ، ياه  هزیگنا  هب  و  روما ، هرادا  رد  ییحی  ازریم  یناوتان  هب  هجوت  اب  هیباب  نارس  زا  يرامش  دش . یم  هدوزفا  ناشیا 

نیشیپ باوخ  زا  نادادماب  سک  ره  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ( » ص 303  ) یحور دمحا  خیش  ینامرک و  ناخ  اقآ  ازریم  هتـشون  هب  دندناوخ .
رفن جنپ  تسیب و  دادـغب  رد  طقف  نایئاهب ، ربهر  نیموس  يدـنفا ، یقوش  هتـشون  هب  و  تسارآ » یم  يوعد  نیا  سابل  هب  ار  نت  تساخ ، یم  رب 

ای ییحی  ازریم  يراکمه  یلعنیـسح و  ازریم  یحارط  اب  نایعدم  نیا  رتشیب  (. 43 ص 42 -  يرون ، مناخ  هیزع  زین   ) دـندرک اعدا  ار  ماقم  نیا 
دنتشادرب . تسد  دوخ  ياعدا  زا  ای  دندش و  هتشک 

نایاوشیپ تراظن  اب  راوز  نایرهشمه و  رورت 
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، عیدب نرق  يدنفا ، یقوش   ) یئاهب عبانم  یخرب  هتـشون  هب  دیرفآ ، زین  يرگید  تالکـشم  فجن ، البرک و  رد  هژیو  هب  قارع  رد  نایباب  روضح 
هسدقم نکاما  راوز  هالک  شفک و  هنیدقن و  سوبلم و  ندیدزد  هب  رات ، ياهبـش  هک  دوب  نیا  نایباب  هویـش  قارع  رد  ( 107 ص 106 -  ج 2 ،

هنـسح لامعا  زا  ار  ءامد  کفـس  تراغ و  بهن و  دندومن و  یم  فرـصت  نذا  ریغ  نم  سان  لاوما  رد   » یلعنیـسح ازریم  ریبعت  هب  و  دنزادرپب ،
یخرب تشاد و  قنور  یـشکمدآ  رازاب  زین  اهیباب  دوخ  نایم  رد  نآ ، رب  هوـالع  ص 130 .) ج 7 ، 1327ش ، يرواخ ، قارشا  « ) دندرمش یم 

زا باب  ناوریپ  ياهباتک  تسرهف  يارب  ص 15-16 ؛ يرون ، مناخ  هیزع   ) دنا هداد  ربخ  عیاجف  نیا  رد  یلعنیـسح  ازریم  تلاخد  زا  یباب  عبانم 
(. 4 ص 2 -  رشان ، همدقم  يرون ، مناخ  هیزع  قارع ، رد  یلعنیسح  ازریم  ياهراک  شرازگ 

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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