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س)  ) هجیدخ ترضح 

باتک تاصخشم 

هدازدمحم نسحم  هدنسیون : 
ع)  ) مولعلارقاب هدکشهوژپ  رشان : 

مالسا خیرات  هلاقم :  عوضوم 

تدالو

بادآ اب  هناگیب  زاس و  گنهرف  ياهداوناخ  رد  ناتسبرع  هریزج  هبش  بلق  رد  هکم ، هراتسرپ  نامـسآ  ریز  رد  زاجح و  كاپ  تعیبط  نماد  رد 
مزمز بآ  یلالز  هب  ياهشیر  هک  هک  داد  ناشن  شاهنازاس  خـیرات  یگدـنز  رد  هک  دوشگ  ناهج  هب  مشچ  يرتخد  راگزور ، یفارخ  موسر  و 

روگ هب  هدـنز   ) هنامز هاپـس  مسر  فالخرب  شنادـناخ ، وا ، تدـالو  زا  سپ  تشاد . سرتسد  زا  رود  دـنلب و  ياـهراشبآ  یلـالز  هب  یترطف  و 
ار وا  ماـن  شخب ، حور  هداـس و  مـسارم  ناـمه  رد  همطاـف »  » و دـلیوخ »  » شرداـم ردـپ و  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  تدـالو  نارتـخد ،) ندرک 

مالسا ربمایپ  تدالو  زا  لبق  لاس  هدزناپ  س )  ) هجیدخ ترضح  دندیزگرب . اهيدنسپان  اه و  یتشز زا  هناگیب  هتسسگ و  موهفم  هب  هجیدخ » »
[1 .] دوشگ ناهج  هب  مشچ  زاجح )  ) ناتسبرع يهریزج  هبش  رد  تثعب ،) زا  لبق  لاس   55 ( ) (ص

نیاربانب دشابیم . ص )  ) مالـسا ربمایپ  مراهچ  دج  یـصق ، بانج  هک  دوب ، بالک  نب  یـصق  نب  يزعلادـبع  نب  دـلیوخ  رتخد  ترـضح ، نآ 
هلـسلس اذل  دنوشیم . دحتم  رگیدکی  اب  ینادناخ  هشیر  تهج  زا  دندوب و  ص )  ) ربمایپ يومع  رتخد  هطـساو  دـنچ  اب  زین  هجیدـخ  ترـضح 

[2 .] دسریم تسا ، هللا  لوسر  دج 28 و 29  هک  لیلخ ا ... میهاربا  لیعامسا و  ترضح  هب  هجیدخ  ترضح  بسن 

ترضح نآ  باقلا 

تمعن و زان و  نایم  رد  هکنآ  اب  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ شنم  كاپ  اـی  هرهاـط »  » هژاو زاـجح ، هنازرف  رتخد  ياـهبقل  نیرتهتـسجرب  زا 
اب وا  دـنک . یتسم  ای  تلفغ و  شوختـسد  ار  شنمكاپ  ناوج  نآ  تسناوتن  زگره  تاـناکما  نیا  اـما  درکیم ، یگدـنز  یگداوناـخ  راـبتعا 

رگم دندوب ، وا  تالیکشت  رد  درم  اههد  تشاد و  هدهع  رب  ار  يداصتقا  گرزب  نامزاس  کی  تیریدم  ص )  ) ربمایپ اب  ییانـشآ  زا  لبق  هکنآ 
دوخ هدرکن و  تکرش  فارشا  دولآ  هانگ  ياهینیشن  بش  رد  درکیم . ظفح  ار  فافع  ناماد  درکیمن و  دروخرب  نانآ  اب  ترورض  ردق  هب 

هب يرتخد  ای  ینز  هاگره  دادیمن . لد  جـیار  موسر  هب  يا  هرذ تفریذپیمن و  ار  هعماج  طحنم  شور  هجو  چـیه  هب  تخاسیمن و  هدولآ  ار 
هجیدخ ترضح  دروم  رد  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یکی  تخومآیم . سرد  يو  زا  تفاتشیم و  وا  يارس  هب  دوب ، تیونعم  لامک و  لابند 

: دسیونیم
« اهفافع ةدشل  ةرهاطلاب  ۀیلهاجلا  یف  یعدت  تناک  «و 

هدـناوخ هرهاـط  اـی  یــشنم  كاـپ  شور و  كاـپ  شرایــسب ، تیوـنعم  اورپ و  رطاـخ  هـب  تیلهاـج  راـت  هریت و  راـگزور  رد  س )  ) هجیدـخ »
[3 «.] دشیم

؛ ملاـع ناــنز  رورــس  تـکرب ؛) رپ  يوناــب  ") هکراــبم " ؛) شیرق ناــنز  رورــس  ") شیرقلا ءاــسنلا  ةدیــس   " ترــضح نآ  رگید  باــقلا  زا 
يهنامیکح ریدقت  ریبدت و  زا  دونـشخ   ) هیـضار هشیدنا ،) حور و  مسج ، رظن  زا  هدـنلاب  كاپ و   ) هیکز یتسرد ؛) یتسار و  يوناب  ") هقیدـص "
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یماـتیلا "و ما   " نـینچمه و  هیاـپ ) دـنلب  دــنمجرا و  يوناـب  [ ) 4] يربـک تسا ،) دونـشخ  وا  زا  ادـخ  هک  ياهتـسیاش  ناـسنا   ) هیـضرم ادـخ ،)
. درب مان  ناوتیم  ار  نینمؤملاما " "

س)  ) هجیدخ ترضح  جاودزا 

ياهمان هب  ناـشیا  یلبق  رهوش  ود  هک  دـندومن ، جاودزا  راـب  ود  ربماـیپ ، اـب  جاودزا  زا  لـبق  هجیدـخ ، ترـضح  هک  تسا  روهـشم  خـیرات  رد 
هیقر همطاف و  موثلکما ، بنیز ، هللادبع ، مساق ، وا  نادـنزرف  دـندومن و  توف  ود  ره  یموزخم " ذـئاع  نب  قیتع  یمیمت "و"  هارز  نب  هلاهوبا  "

[5 .] دنشابیم
: هک تسا  هدروآ  ص )  ) ربمغیپ نانز و  باب  رد  راونالاراحب ، مشش  دلج  رد  یسلجم  همالع  هتکن :

ربمغیپ هک : دـناهدرک  تیاور  صیخلت ، رد  رفعجوبا  یفاش و  باتک  رد  یـضترم  دیـس  دوخ و  باتک  رد  یفوک  مساقلاوبا  يرذـالب و  دـمحا 
رد . ) تسا هدمآ  عیدبلا » راونا   » باتک رد  هچنآ  دنکیم ، دیکأت  ار  رما  نیا  دوب و  هزیـشود  وا  هک  یلاح  رد  دومن ، جاودزا  هجیدـخ  اب  (ص )

[6 .] تسا حیحص  دنتسه ) هجیدخ  رهاوخ  هلاه ، نارتخد  بنیز  هیقر و  هدش  هتفگ  باتک  نیا 
رهاوـخ هلاـه و  نارتـخد  هیقب ، دـشابیمن و  س )  ) همطاـف زج  يدـنزرف  هجیدـخ ، ترـضح  يارب  هـک  هدـمآ  هثاغتـسا »  » باـتک رد  نـینچمه 

[7 .] دناهدش هداد  تبسن  وا  هب  هجیدخ  ترضح  هجرد  ولع  رابتعا و  هلاه "و   " یمانمگ رطاخ  هب  هک  دناهجیدخ 

یهدنامزاس یتیریدم و  تردق 

تیعقوم و هب  هجوت  اـب  دـندرکیم و  روگ  هب  هدـنز  ار  نارتـخد  مورحم و  تاـجایتحا  ماـمت  زا  ار  نز  هک  راـگزور ، نآ  طیارـش  هب  هجوت  اـب 
دروم رد  برع  ناگدنـسیون  زا  یکی  دیمان . دوخ  راگزور  نز  نیرتدمآراک  نیرتدنمدرخ و  ار  وا  ناوتیم  س )  ) هجیدـخ يداصتقا  تیلاعف 

: دسیونیم وا 
زا لامک  هب  قشع  یـشیدناون و  یبلط و  تلیـضف  ییارگقح ، هک  تیونعم  هتفیـش  ناسنا  نیا  تشرـس و  كاپ  هاـگآ و  يوناـب  نیا  هجیدـخ  »

رامـش هب  برع  زاجح و  تلیـضفاب  رادـمان و  نارتخد  زا  یکی  ربمایپ ، اب  ییانـشآ  زا  شیپ  یناوج و  راگزور  نامه  زا  دوب . وا  ياـه  یگژیو 
ترهـش ياهقطنم و  تیـصخش  هار  نیا  رد  دیـشخرد و  تیریدم  تراجت و  رد  هک  تسا  يدنمناوت  نز  نیتسخن ، برع  ناهج  رد  دـمآیم .
تمظع هوکشاب و  زین  مالـسا  زا  شیپ  ناراگن  خیرات  ياههتـشون  راثآ و  رد  برع و  خیرات  رد  وا  دنلب  مان  هک  ياهنوگ  هب  دز . مه  هب  یناهج 

[8 «.] تسا هدمآ  یلم  گرزب  نامرهق  کی  ناونع  هب  و 

ناملسم نز  نیتسخن 

قیدصت دوب ، هدروآ  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دروآ و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هجیدـخ  تسا ، هتفگ  قاحـسا  نبا 
تبحـص هجیدـخ  اب  لد  قامعا  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  درک . کبـس  ار  هودـنا  راـب  شلوسر  زا  يو ، ناـمیا  تهج  هب  راـگدرورپ  سپ  دومن .

[9 .] درمشیم ناسآ  وا  رب  ار  مدرم  راک  درکیم و  قیدصت  ار  وا  تساکیم و  وا  هودنا  زا  هجیدخ  درکیم ،

س)  ) هجیدخ تافو 

وا رب  دخ  لوسر  دادیم ، ناج  هک  یماگنه  درک و  تافو  ناضمر  هام  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  یگلاس ، جنپ  تصـش و  نس  رد  هجیدخ 
: دومرف دش و  دراو 

« دهد رارق  رایسب  يریخ  يراوگان ، رد  ادخ  دیاش  تسراوگان و  منیبیم  هچنآ  ارم  »
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هب تفگ : دـمآ و  دورف  وا  رب  لیئربج  سپ  تساجک ؟ مردام  تفگیم : ادـخ  لوسر  هب  تسیرگیم و  همطاـف  درک ، تاـفو  هجیدـخ  نوچ  و 
وا و  تسین . نآ  رد  يدادیب  داد و  جـنر و  هک  تسا  هدرک  انب  رهوگ  ٌرد و  زا  ياهناخ  تشهب  رد  تردام  يارب  لاعتم  يادـخ  هک  وگب  همطاف 

. تسا میرم  هیسآ و  رانک  رد 
: دیارسیم نینچ  نیا  وا  فصو  رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک  دوب  ینابرهم  نمادكاپ و  يوناب  نامه  هجیدخ ، يرآ 

راک ادـخ ، رای  ود  گوس  رد  ار  کشا  ناراب  نیا  هیرگ و  نیا  ادـخ  دـیراب ، ورف  مناگدـید  نامـسآ  زا  کشا  ناراب  نم ، مشچ  ود  يا  ناـه  »
... دزاس كرابم  امش  رب  تلادع  يدازآ و  ربمایپ  دننامهیب  نابیتشپ  ود  نآرق و  مالسا و 

هتخاس و دوخ  يوناب  نامه  رب  دـیراب . ورف  کشا  ناراب  تسـشن ، شیاین  هب  دراذـگ و  زاـمن  ربماـیپ  اـب  دوب و  يدازآ  هار  رد  نز  نیرتزاتـشیپ 
[10 «.] تسا هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  يارس  همیخ و  ادخ  هک  یشنم  كاپ  شور و  كاپ 

یقرواپ

ص 10. ج 5 ، نانجلاراد ، توریب ، خیراتلاو ، ءدبلا  یسدقم ، رهاط  نبرهطم  [ . 1]
ص29. مود ، پاچ  باتکلاراد ، هسسوم  مق ، نیبلاطلا ، لتاقم  جرفلا ؛ یبا  یناهفصالا ، [ . 2]

ص 14. لوا ، ج  ام ، لیلد  تاراشتنا  هجیدخ ، ترضح  ؛ زاجح نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  یلع ، یندیرف ؛ یمرک  [ . 3]
ص 29. یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، هترتعو ، لوسرلا  باقلا  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ . 4]

ص 15 – 20. یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، همئالا ، خیرات  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ . 5]
ص 11. ، 1362، رهپس نارهت ، یچریرح ، زوریف  رتکد  همجرت  س )  ) هجیدخ لیفد ، یلع  دمحم  یلع  [ . 6]

ص 70– 64. ج1 ، هفاقثلا ، ءایحا  عمجم  مق ، هثاغتسالا ، یفوک ، دمحا  نب  یلع  [ . 7]
ص 422. ج2 ، هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم  مق ، نینمؤملاریما ، بقانم  یفوک ، نامیلس  نبدمحم  [ . 8]

ص 843. ج3 ، باتکلاراد ، تاراشتنا  مق ، هنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  نبدمحم  [ . 9]
.ص 175. يرمق 1414 هفاقثلا ، راد  تاراشتنا  مق ، یلامالا ، یسوط ، خیش  [ . 10]

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 
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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 

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 
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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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