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س)  ) هجیدخ بلاط و  وبا  تافو 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

ترضح نآ  يومع  همه  زا  شیب  دندادیم و  ماجنا  (ص) ادخ لوسر  هب  تبـسن  ار  همدص  رازآ و  عاونا  نیکرـشم  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
همدـص نوچ  هک  دـندوب  زین  یهورگ  دوب و  نارگید  زا  رتاورپ  یب  ترـضح  نادـب  رازآ  رد  دوب  مشاـه  ینب  زا  دوخ  نوچ  هک  دوـب  بهل  وـبا 

رکذ نآرق  رد  ار  اهنآ  نیئزهتـسم  ناونع  هب  یلاعت  يادخ  هدـمآرب و  راوگرزب  نآ  ءازهتـسا  هرخـسم و  ددـص  رد  دـننزب  دنتـسناوتیمن  یندـب 
دندش كاله  هدش و  راتفرگ  ياهیلب  هب  مادک  ره  درک و  رود  ترـضح  نآ  زا  لیئربج  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  رـش  دـنوادخ  رخآ  رد  و  ( 1  ) هدرک
انایحا ،و  ینابز ياهرازآ  ازهتـسا و  دودـح  زا  دـنناوتن  اهنآ  هک  دوب  یگرزب  عنام  ترـضح  نآ  زا  بلاط  یبا  تیامح  لاوحا  همه  نیا  اب  یلو 

تبیـصم ودریدقت  تسد  نایم  نیا  رد  اما  ، دنـشکب ار  ترـضح  نآ  دـیعبت  ای  لتق  هشقن  دـنهن و  رتارف  یمدـق  ، رگید رـصتخم  ياهرازآ  یخرب 
هقیـضم رد  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  ادـیپ  تیذا  رد  يرتـشیب  تئرج  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  دروآ  شیپ  (ص) ادـخ لوسر  يارب  راوگاـن 

زا هنابـش  اهنآ  سرت  زا  (ص) ادخ لوسر  زین  ماجنارـس  ات  هدیـشک  ار  وا  دـیعبت  لتق و  هشقن  راب  دـنچ  نیخروم  هتفگ  هب  دـنداد و  رارق  يرتشیب 
درک . ترجه  هنیدم  هب  دش و  جراخ  هکم 

. داتفا قافتا  یهاتوک  هلصاف  هب  لاس و  کی  رد  ود  ره  فورعم  لقن  قبط  هک  دوب  هجیدخ  توف  يرگید  بلاط و  وبا  گرم  یکی 

هجیدخ بلاط و  وبا 

نداد يرادلد  اب  هجیدـخ  ، دـندوب (ص) ادـخ لوسر  تیامح  مالـسا و  تفرـشیپ  يارب  ییافو  اب  دـنمورین و  راک  کمک  گرزب و  نابیتشپ  ود 
یـسایس و ذوفن  اب  زین  بلاط  وبا  ، درکیم کـمک  ترـضح  نآ  ندرک  مرگلد  مالـسا و  تفرـشیپ  هب  دوخ  يداـم  تورث  (ص)و  ادـخ لوسر 

دوب . نانمشد  رازآ  ربارب  رد  يرثؤم  یماح  هاگهانپ و  تشاد  شیرق  نایم  رد  هک  یتدایس 
تفر و ایند  زا  هجیدـخ  زا  شیپ  بلاط  وبا  ،و  داتفا قافتا  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  ، تثعب مهد  لاـس  رد  ود  ره  گرم  هک  تسا  نآ  فورعم 
زور و جنپ  یس و  یعمج  ، زور هس  یخرب  زین  ار  بلاط  وبا  هجیدخ و  گرم  نایم  هلـصاف  دناهتـشون و  ار  نآ  سکع  یبوقعی  دننام  زین  یخرب 
رد ار  هجیدخ  تافو  یبوقعی  هدرک و  رکذ  بجر  مشـش  تسیب و  زور  ار  بلاطیبا  تافو  حابـصم  باتک  رد   . دناهتـشون هام  شـش  زین  یخرب 

تفر ... ایند  زا  یگلاس  جنپ  تصش و  نس  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  ناضمر  هام  رد  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  : دیوگ هتشون و  ناضمر  هام 
لاس دون  ار  وا  نس  مه  یخرب  تفر و  ایند  زا  یگلاس  شش  داتشه و  نس  رد  هجیدخ  زا  سپ  زور  هس  بلاط  وبا  :و  دیوگرطس دنچ  زا  سپ  و 

. دناهتشون

ماشه نبا 

يریلد سانشرس و  دارفا  هتفرگ و  الاب  دمحم  راک  : دنتفگ رگیدکی  اب  شیرق  دش  تخـس  بلاط  وبا  يرامیب  هک  یماگنه  : دسیونیم هریـس  رد 
بوخ دزیخرب  ام  گنج  هب  دـمحم  هک  دوریم  نآ  میب  دورب  نایم  زا  بلاط  وبا  رگا  دـناهتفریذپ  ار  وا  نید  زین  بلطملا  دـبع  نب  ةزمح  نوچ 
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رگیدـمه راک  هب  وا  ام و  هک  میریگب  ( ضرعت مدـع  نامیپ  ) ینامیپ دـمحم  زا  وا  تطاسو  اب  هتفر و  وا  دزن  هب  تسا  هدـنز  بلاـط  وبا  اـت  تسا 
سپ هدمآ و  بلاط  وبا  هناخ  هب  رگید  نت  دنچ  نایفس و  وبا  ، فلخ نب  ۀیما  ، لهج وبا  ، هبیـش ، هبتع وگتفگ  نیا  لابند  هب  میـشابهتشادن و  يراک 

وت يرامیب  نونکا  ینادیم و  دوخ  هک  تسا  نانچ  شیرق  هناـیم  رد  وت  تیـصخش  ماـقم و  بلاـط  وبا  يا   : دـنتفگ تداـیع  یـسرپلاوحا و  زا 
دمحم تاهدازردارب  اــب  ار  اــم  فــالتخا  رگید  يوــس  زا  ،و  دروآرد ياــپ  زا  ار  وــت  يراــمیب  نـیا  هـک  دوریم  نآ  مـیب  هدــش و  تـخس 

راتفر لامعا و  ام و  اب  تفلاخم  زا  تسد  ات  یهاوخب  وا  زا  ینک و  توعد  اجنیا  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  میراد  وت  زا  ام  هک  یـشهاوخ  ، ینادیم
دراذگ . میهاوخ  دازآ  ار  وا  شنییآ  مارم و  رد  درک و  میهاوخن  وا  اب  تفلاخم  زین  ام  ، درادرب ام  نییآ  و 

دومرف : باوج  رد  ص)  ) ادخ لوسر  تفگ و  ودب  ار  نایرج  دش  رضاح  ترضح  نوچ  داتسرف و  (ص) ادخ لوسر  لابند  هب  بلاط  وبا 
تردـق و ریز  زین  ار  مجع  هدرک  ییاقآ  تدایـس و  برع  مامت  رب  دـنیوگب و  ار  نآ  هک  هملک  کی  نتفگ  زج  مهاوخیمن  يزیچ  اهنیا  زا  نم 

! دنریگ دوخ  نامرف 

تفگ لهج  وبا 

هک تسا  نیا  هملک  نآ  : دومرف ؟ تسیچ هملک  کـی  نآ  وگب  ، مییوـگب هملک  هد  هملک  کـی  ياـج  هب  میرـضاح  اـم  دـنگوس  تردـپ  قـح  هب 
دیراد ... زاب  تسد  یتسرپ  تب  زا  نآ  لابند  هب  »و  هللا الا  هلا  ال  :» دییوگب

کی ار  نایادخ  همه  یهاوخیم  ایآ   : دنتفگ هدز  مه  هب  ( فرح نیا  اب  تفلاخم  ناونع  هب  ) ار اهتسد  هدرک  مه  هب  یهاگن  نارگید  لهج و  وبا 
لوق و هنوگ  چیه  هب  رـضاح  درم  نیا  ادخ  هب  : دنتفگ رگیدکی  هب  نآ  لابند  هب  !و  تسا زیگنا  تفگـش  يراک  نیا  هک  یتسارب  ! یهد رارق  ادخ 

. دیورب دوخ  راک  لابند  هب  دیزیخرب و  تسین  ام  اب  ینامیپ 

بلاط وبا  گرم  ربخ  هک  یماگنه 

تـسار بناـج  هدـناسر و  بلاـط  وبا  نیلاـب  هب  ار  دوخ  هناـباتیب  تفرگ و  ارف  ار  ترـضح  نآ  يرایـسب  هودـنا  دـنداد  (ص) ادـخ لوسر  هب  ار 
تلافک و یمیتی  رد  يدرک و  تیبرت  ارم  یکدوک  رد  ناجومع  : دومرف هاگ  نآ  دیشک  تسد  راب  هس  ار  پچ  بناج  راب و  راهچ  ار  شتروص 

شیپاشیپ هزانج  نداد  تکرح  تقو  رد  ،و  دهد وکین  شاداپ  نم  بناج  زا  تیادـخ  يداد  مترـصن  يرای و  یگرزب  رد  يدومن و  یتسرپرس 
. دومرفیم ریخ  ياعد  شاهرابرد  تفریم و  نآ 

هجیدخ نیلاب  رد 

راب هودنا  تبیـصم  هب  (ص) ادخ لوسر  هک  دوب  هتـشذگن  زیگنا  مغ  هثداح  نآ  بلاط و  وبا  گرم  زا  يزور  دنچ  دیاش  يدایز و  تدم  زونه 
رانک رد  ناوارف  یهودنا  اب  دومرف و  هدـهاشم  گرم  رتسب  رد  ار  دوخ  رادافو  راک  کمک  نابرهم و  رـسمه  فیحن  ندـب  هدـش  راچد  ياهزات 

رد ادـخ  هک  ار  یهاگیاج  هجیدـخ  يرادـلد  يارب  هاگ  نآ  دومرف  غالبا  يو  هب  لاح  نآ  هدـهاشم  زا  ار  دوخ  رثأـت  بتارم  هتـسشن و  وا  رتسب 
تخاس . دنسروخ  ار  هجیدخ  هداد و  عالطا  ودب  دوب  هدومرف  ایهم  يو  يارب  تشهب 

وا تساوخ  نوچ  ،و  درک نفد  ( هکم رهش  رد  یناکم  «) نوجح » رد هتـشادرب و  ار  وا  هزانج  (ص) ادخ لوسر  تفر  ایند  زا  هجیدخ  هک  یماگنه 
تخیر . نآ  يور  كاخ  داهن و  ربق  رد  ار  هزانج  هتساخرب  سپس  دیباوخ و  تفر و  ربق  نایم  هب  دوخ  ، دراذگب ربق  رد  ار 

ناـیرگ مـشچ  اـب  تـخیوآ و  وا  نـماد  هـب  تـسد  هدـمآ  ردـپ  دزن  (ع) همطاـف تـفر  اـیند  زا  هجیدـخ  نوـچ  هـک  تـسا  یبوـقعی  خــیرات  رد 
انب تردام  يارب  ياهناخ  تشهب  رد  یلاعت  يادـخ  : وگب همطاف  هب  : درک ضرع  هدـش  لزان  لیئربج  تقو  نیا  رد  ؟ تساـجک مرداـم  : تفگیم

درادن . یجنر  يراوشد و  هنوگ  چیه  رگید  اجنآ  رد  هک  هدرک 
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فدـه مالـسا و  تفرـشیپ  رد  هکلب  (ص)و  ادـخ لوسر  هیحور  رد  يدایز  رادـقم  هب  هاتوک  هلـصاف  نیا  رد  مه  نآ  راوگان  تبیـصم  ود  نیا 
نانچمه يزور  : دیوگ هک  هدش  لقن  ریبز  نب  ةورع  زا  هک  اجنادب  ات  تخاس  راوشد  وا  رب  ار  نید  غیلبت  راک  تشاد و  رثا  ترضح  نآ  سدقم 

زا یکی  ، دمآ هناخ  هب  عضو  نامه  اب  ترـضح  دـنتخیر و  شرـس  رب  كاخ  يرادـقم  تشذـگیم  هکم  ياههچوک  رد  (ص) ادـخ لوسر  هک 
لوغـشم هیرگ  لاح  نامه  اب  داتفا و  هیرگ  هب  عضو  نآ  هدـهاشم  زا  هتـساخرب و  اـج  زا  درک  هدـهاشم  ار  لاـح  نآ  هک  راوگرزب  نآ  نارتخد 

هدومرف : هداد  يرادلد  ار  وا  ادخ  ربمغیپ  ، دش اهکاخ  ندرک  كاپ 
هب تبـسن  شیرق  دوب  هدنز  بلاط  وبا  ات  : دومرفیم زین  یهاگ  درک و  دـهاوخ  ینابهگن  تظفاحم و  ار  تردـپ  ادـخ  هک  نکم  هیرگ  مکرتخد 

. دنتشادن يراجنهان  راتفر  نینچ  نم 

بلاط وبا  نامیا  هرابرد  هلمج  دنچ  کنیا  و 

لها ناگدنـسیون  زا  یخرب  هنافـسأتم  هک  ـ بلاط وبا  نامیا  هرابرد  ياهلمج  دـنچ  تسا  مزال  میوشب  يرگید  ثحب  دراو  هکنیا  زا  لبق  اجنیا  رد 
يرگید هعیـش  ره  ام و  رظن  زا  بلطم  هچرگ  ، میورب يدـعب  ثحب  لابند  هب  هدرک و  رکذ  امـش  يارب  الیذ  ـ دـناهدرک دـیدرت  شاهراـبرد  تنس 

تسین . ثحب  ياج  ملسم و 
نآ زا  سپ  هیما و  ینب  تسد  هب  ناناملسم  يرادمامز  تفالخ و  هاگتسد  (ع) نینمؤملا ریما  تداهش  زا  سپ  نوچ  هک  تسا  ملسم  بلطم  نیا 

يارب دنتـشادنپیم و  تفـالخ  رد  دوـخ  بیقر  ار  (ع) نینمؤـملا ریما  نادـنزرف  صوـصخب  مشاـه و  ینب  زین  اـهنآ  داـتفا  ساـبع  ینب  تسد  هب 
دنتـشادن غیرد  بیقر  تلیـضف  راکنا  ارتفا و  تمهت و  دوخ و  عفن  هب  غیلبت  هنوگ  چیه  زا  دوخ  تموکح  ياههیاپ  رارقتـسا  بیقر و  ندـیبوک 

فدـه اهنآ  يارب  نوچ  . ددرگ مالـسا  هسدـقم  تعیرـش  یمارگ و  ربمغیپ  صخـش  هب  تناها  مالـسا و  ربهر  تلیـضف  راکنا  هب  رجنم  هچ  رگا 
یفصنم رظن و  یب  عبتتم  ققحم و  ره  يارب  بلطم  نیا  ،و  دندوب هلیسو  یگمه  هیقب  دوب و  تسایر  تموکح و  نامه  یلصا  هلئسم  یـساسا و 

تسین . دیدرت  لباق 
دهاش رکذ  ،و  ناهرب لیلد و  هماقا  هب  يزاین  بلطم  نیا  تابثا  دـشاب  هتـشاد  مالـسا  خـیرات  اب  ییانـشآ  نیرتمک  هک  یـسک  ره  يارب  ارهاظ  و 

درادن . یثیدح  یخیرات و 
ربارب رد  هدرک و  راـکنا  تشاد  یگتـسب  طاـبترا و  راوـگرزب  نآ  هب  هک  ار  سک  ره  (ع)و  نینمؤـملا ریما  لـیاضف  دنتـسناوتیم  هک  ییاـج  اـت 

 . دندرکیم لعج  دوخ  يدایا  هلیسو  هب  ناشیا  تمذم  رد  یثیدح 

(2  ) دیوگ هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

یلمع راک  نیا  ،و  دنیوج يرازیب  وا  زا  هداد و  مانشد  ار  (ع) یلع عماجم  ربانم و  رد  ات  تخاس  رومأم  ار  نارگید  قارع و  ماش و  مدرم  هیواعم  »
.« درک يریگولج  نآ  زا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هکنیا  ات  دش  یتنس  نایرج  نیا  هیما  ینب  نامز  رد  ،و  دیدرگ

درم نیا  نعل  يولج  تسا  بوخ  يدیـسر  دوخ  يوزرآهب  نونکا  وت  : دنتفگ هیواعم  هب  هیما  ینب  زا  یعمج  هک  هدرک  تیاور  نامثع  یبا  زا  و 
يریگب ؟ ار 

یناسک هرابرد  ییاهناتـساد  سپـس  و   . دندرگ ریپ  نآ  اب  نالاس  گرزب  دـنوش و  گرزب  وا  نعل  هب  نالاسدرخ  هک  یتقو  ات  ، ادـخ هب  هن  : تفگ
یماسا هدرک و  لقن  دندرکیم  لعج  ثیدح  نینمؤملا  ریما  تمذم  رد  دنتفرگیم و  لوپ  هیواعم  زا  هتـشاد و  توادع  (ع) یلع هب  تبـسن  هک 

نب دیلو  ، بیـسم نب  دیعـس  ، کلام نب  سنا  ، بدنج نب  ةرمـس  يرهز و  ، ریبز نب  ةورع  ، هبعـش نب  ةریغم  ، هریره وبا  دننام  دنکیم  رکذ  ار  اهنآ 
دنکیم . رکذ  ار  اهنآ  یلعج  ثیداحا  زا  یخرب  زین  مادک  ره  زا  و  ( 3  ) ناشیا لاثما  هبقع و 

ترضح و نآ  نادنزرف  رگید  (ع)و  نیسح نسح و  راوگرزب و  نآ  مرتحم  يوناب  (ع)و  ارهز همطاف  زا  ار  يرایـسب  لیاضف  هطبار  نیمه  رد  و 
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. تسا هتشادن  (ع) نینمؤملا ریما  اب  هطبار  نیمه  زج  یتلع  هدرک و  راکنا  مولظم  ماما  نآ  ناردارب  ردپ و  ، لیقع ، رفعج ، بلاط وبا 

ناگدنسیون زا  یکی  هتفگ  هب  و 

ریما ردـپ  هـکنآ  زج  دریگ  رارق  كرــش  رفک و  ياوراـن  ماـهتا  دروـم  نـینچ  نـیا  هـک  هتــشادن  یهاـنگ  یمرج و  چـیه  بلاـط  وـبا  باـنج  »
نایوما و مشچ  رد  يراخ  نوچمه  هک  هدوب  وا  دـنمورب  دـنزرف  اوراـن  عینـش و  ماـهتا  نیا  رد  یعقاو  فدـه  تقیقح  رد  ،و  هدوب (ع) نینمؤملا

يریگولج دننزب  ناوج  مالسا  رکیپ  هب  دنتساوخیم  هک  ییاههبرض  فالخ و  لامعا  زا  ،و  تفریم ورف  مالسا  نانمـشد  همه  ریبز و  نادنزرف 
درکیم .

مـسق ودب  نایفـس  وبا  هکنادب  دـنگوس  : تفگ اراکـشآ  نامثع  سلجم  رد  هک  هیواعم  ردـپ  نایفـس  وبا  هک  تسا  یندینـش  بیجع و  رایـسب  و 
،و كرـشم رفاک و  نینمؤملا  ریما  ردپ  بلاط و  وبا  اما  ، تسا لداع  راگزیهرپ و  نمؤم و  وا  ! یمنهج هن  دراد و  دوجو  یتشهب  هن  هک  دروخیم 

( 4 ...!« ) تسا شتآ  لادوگ  رد 
دشاب و انشآ  مالـسا  ینعی  ترـضح  نآ  سدقم  نییآ  ادخ و  لوسر  زا  بلاط  وبا  غیرد  یب  ياهتیامح  مالـسا و  خیرات  اب  هک  یـسک  هنرگ  و 

ناوـنع هـب  ادـخ  لوـسر  زا  عاـفد  رد  هـک  ار  وا  داـیز  راعــشا  نانخــس و  ،و  دـنارذگب رظن  زا  هار  نـیا  رد  ار  وا  راـثیا  يراکادــف و  هـمه  نآ 
نیرتراد هقباس  نانمؤم و  نیرتالاو  وا  هک  دنامیمن  یقاب  هراب  نیا  رد  وا  يارب  دیدرت  ياج  دونـشب  تسا  هتفگ  ادخ  فرط  زا  هدـیزگربربمایپ 

. تسا هدوب  ناناملسم 

دنیبیم ار  (ع) یلع ربمغیپ و  یتقو  هک  یسک 

درازگب و زامن  ود  نآ  اب  ات  دهدیم  روتسد  زین  شرگید  دنزرف  رفعج  هب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  تسار  فرط  رد  یلع  دنناوخیم و  زامن  هک 
دیوگیم : ودب  هراب  نیا  رد 

( 5 « ) هراسی نع  لص  کمع و  نبا  حانج  لص  »
تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دیوگیم  ار  فورعم  راعشا  نآ  هراب  نیا  رد  و 

یتقث  ارفعج  ایلع و  نا 
بونلا  نامزلا و  ملم  دنع 

امکمع  نبا  ارصنا  الذخت و  ال 
یبأ  مهنیب و  نم  یمال  یخأ 

یبنلا و ال  لذخا  هللا ال  و 
( 6  ) بسح وذ  ینب  نم  هلذخی 

رد دتسرفیم و  هشبح  هاشداپ  یشاجن  يارب  هدومرف و  اشنا  ياهدیصق  دننکیم  ترجه  هشبح  هب  ناناملسم  یتقو  هک  يراوگرزب  تیصخش  و 
دیوگیم : هدیصق  نآ 

ادمحم  نا  سانلا  رایخ  ملعیل 
میرم  نب  حیسملا  یسومل و  ریزو 

هبایتأ  ام  لثم  يدهب  اناتا 
( 7  ) مصعی يدهی و  هللا  رمأب  لکف 

دیوگ : ترضح  نآ  هرابرد  دناهدرک  لقن  ثیدح  رعش و  نایوار  هک  يرگید  هدیصق  رد  ای  و 
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موسم  دابعلا  یف  بیبح  نیمأ 
متاوخلا  یف  رهاق  بر  متاخب 
هبر  دنع  نم  یحولا  هاتا  یبن 

( 8  ) مدان نس  اهب  عرقی  لاق ال  نم  و 
دیوگ : هک  رگید  ياج  رد  ای  و 
ادمحم  اندجو  انأ  اوملعت  ملأ 

( 9  ) بتکلا لوا  یف  طخ  یسومک  الوسر 
دیوگیم :  اهنادب  هدروآ و  درگ  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  دسریم  ارف  بانج  نآ  گرم  ماگنه  نوچ  و 

( 10 « ) اودشرت اوحلفت و  هوقدص  ادمحم و  اوعیطأ  ! مشاه ینب  رشعم  ای  »
،ج رـصم (ط  دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ریدغلا و  فیرـش  باتک  هب  دـیاب  دـهاوخ  هک  ره  هک  يرگید  يرایـسب  نانخـس  راعـشا و  و 

ایآ و  ( 11  ) دش دهاوخ  ياهناگادـج  باتک  میروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  اجنیا  رد  ار  همه  میهاوخب  رگا  .و  دـیامن هعجارم  صص 318ـ310) ،3
دبایب . میتفگ  هک  نامه  زج  یهیجوت  یلمحم و  بلاط  وبا  نامیا  رد  دیدرت  يارب  دناوتیم  رایسب  نانخس  راعشا و  همه  نآ  زا  دعب  یسک 

دیوگیم : هک  تسا  بلاج  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نخس  نومضم  و 
یکرتشم دحاو  رما  رب  تلالد  اهنآ  هعومجم  ـو  دـشابن رتاوتم  نآ  داحآ  هچ  رگا  ـ تـسا رتاوتم  میرگنب  عومجم  تروص  هب  یتقو  ار  راعـشا  نیا 

یلو هدش  لقن  دـحاو  ربخ  تروص  هب  (ع) یلع تعاجـش  ياهناتـساد  زا  مادـک  ره  هکنانچ  ، تسا (ص) دـمحم ترـضح  قیدـصت  نآ  دراد و 
متاح و تواخس  رابخا  رد  رتاوت  دننام  رتاوت  نیا  .و  ددرگیم (ع) یلع تعاجـش  هب  یهیدب  ملع  بجوم  ام  يارب  تسا و  رتاوتم  اهنآ  عومجم 

( 12 . ) تسین اهنآ  رد  دیدرت  ياج  هک  تساهنیا  ریغ  سایا و  تواکذ  فنحا و  ملح 
ای ،و  گرم ماگنه  رمع و  نایاپ  رد  وا  نامیا  ای  بلاط و  یبا  نامیا  مدع  هرابرد  هک  یتایاور  دینادب  تسین  دب  همدقم  نیا  رکذ  زا  سپ  نونکا 

(13  ) ددرگیم زاب  بیسم  نب  دیعـس  ای  يرهز و  ای  ریبز و  نب  ةورع  نامه  هب  رتشیب  اهنآ  دنـس  هدیـسر  نآ  لاثماو  شتآ  لادوگ  رد  وا  ندوب 
زین تنـس  لها  دوخ  دزن  هک  هدـش  لقن  یناسک  زا  ای  هدیـسر و  تابثا  هب  راکـشآ و  (ع) نینمؤملا ریما  هب  تبـسن  اهنآ  فارحنا  ینمـشد و  هک 

( 14 . ) دنتسه ثیدح  عضو  غورد و  هب  مهتم 
هدومرف : تالاقملا  لیاوا  رد  ( هر ) دیفم خیش  هکنانچ  تسا  یقافتا  یعامجا و  بلطم  زین  هعیش  ياملع  رظن  زا  و 

(15 « ) تفر ایند  زا  نمؤم  بلاط  وبا  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  هیماما  »

دیامرف نایبت  رد  ( هر ) یسوط خیش 

(16 . ) دنرادن یفالتخا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رب  زین  هیماما  عامجا  دوب و  ناملسم  نمؤم و  بلاط  وبا  هک  هدش  تیاور  (ع) قداص رقاب و  ماما  زا 
دیوگ : راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  و 

هکلب ، درکن شتـسرپ  ار  یتب  هاگ  چیه  دروآ و  نامیا  (ص) ادخ لوسر  هب  راک  زاغآ  رد  وا  هکنیا  ،و  بلاط وبا  مالـسا  رب  دنراد  عامجا  نایعیش 
( 17 ... ) تسا هدوب  (ع) میهاربا يایصوا  زا  وا 

زا شیب  ( هر ) ینیما همالع  موحرم  هک  هدیـسر  ام  هب  ثیدح  راهطا  همئا  ادخ و  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  رتاوت  دـح  زا  شیب  زین  تایاور  رظن  زا  و 
مینکیم : افتکا  اهنآ  زا  ثیدح  هس  رکذ  هب  كربت  نمیت و  يارب  ام  هدرک و  لقن  ( 18  ) ریدغلا فیرش  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  ثیدح  لهچ 

هک تسا  شتآ  زا  یلادوگ  رد  بلاط  وبا   : دنیوگیم مدرم  نم  ياقآ  يا  : مدرک ضرع  (ع) رقاب ماما  هب  : دیوگ هک  هدش  تیاور  ریـصب  وبا  زا  .1
دیآیم ؟ شوج  هب  نآ  زا  شرس  زغم 
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هفک رد  ار  مدرم  نـیا  ناـمیا  دـنراذگب و  وزارت  زا  ياهـفک  رد  ار  بلاـط  وـبا  ناـمیا  رگا  یتـسارب  ، دـنگوس ادــخ  هـب  دــنیوگ  غورد  : دوـمرف
( 19 ... ) دبرچیمناشیا نامیا  رب  بلاط  وبا  نامیا  اعطق  ، يرگید

وا دنرادنپیم  هک  دنتسه  یمدرم  اجنیا  رد  : دش ضرع  ! يرآ : دومرف ؟ دوب نمؤم  ایآ  هک  دندیسرپ  بلاط  وبا  نامیا  هرابرد  (ع) داجـس ماما  زا  .2
ربمغیپ یلاعت  يادـخ  هکنیا  اب  ؟ ادـخ لوسر  هب  ای  دـنریگیم  داریا  هدز و  نعط  بلاط  وبا  هب  نانیا  ایآ  ! تسا تفگـش  یلیخ  : دومرف ؟ هدوب رفاک 

دسا تنب  همطاف  هک  درادن  کش  یسک  !و  دراد هاگن  يرفاک  درم  دزن  رد  ار  ینامیا  اب  نز  هکنیا  زا  هدومرف  یهن  نآرق  ياج  دنچ  رد  ار  دوخ 
ایند زا  بلاط  وبا  هک  یتقو  ات  دوب  وا  دقع  رد  بلاط و  وبا  هناخ  رد  هتـسویپ  وا  تسج و  تقبـس  ادـخ  لوسر  هب  نامیا  هب  هک  تسا  ییاهنز  زا 

( 20 . ) تفر
تلحر هدمآ و  (ص) ادخ لوسر  دزن  هب  ع)  ) نینمؤملا ریما  تفر  ایند  زا  بلاط  وبا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  یعوفرم  دانسا  هب  ( هر ) دیفم خیش  .3

ورب و یلع  يا  : دومرف (ع) یلع هب  سپس  دیدرگ  نوزحم  تدشب  دش و  نیگمغ  تخس  (ص) ادخ لوسر  ، دیناسر ترـضح  نآ  عالطا  هب  ار  وا 
داد و ماجنا  ار  ادخ  لوسر  روتـسد  نینمؤملا  ریما  ! نک ربخ  ارم  دیتشادرب  ار  وا  هزانج  نوچ  ریگ و  هدهع  هب  ار  وا  طونح  نفک و  لسغ و  راک 

یکدوک رد  هک  یتسارب  ! يداد وکین  ریخ و  شاداپ  يدرک و  محر  هلـص  ناج  ومع  يا  : دومرف هتـشگ و  كانهودنا  دمآ  یمارگ  ربمغیپ  نوچ 
دومرف : هدرک  مدرم  هب  ور  سپس  ! يداد کمک  يرای و  یگرزب  رد  ،و  يدرک یتسرپرس  تیبرت و 

( 21  ! ) دزادنا تفگش  هب  ار  ملاع  ود  لها  هک  درک  مهاوخ  یتعافش  دوخ  يومع  يارب  نم  دنگوس  ادخ  هب  ناه 
رتهب هکنیا  يارب  تشادیم و  یفخم  ار  دوخ  نامیا  بلاط  وبا  بانج  رایـسب  تایاور  قبط  نوچ  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذـت  ناـیاپ  رد  و 
رهاظ ار  دوخ  مالـسا  دـننادب  شیوخ  زا  ار  وا  دـنریگن و  عضوم  وا  ربارب  رد  نیکرـشم  دـنک و  تیاـمح  عاـفد و  (ص) ادـخ لوسر  زا  دـناوتب 

رد ار  هعیش  زین  یهاگ  ،و  دناهداد بانج  نآ  هب  رفک  تبسنهک  هدش  هابتشا  ببس  تنس  لها  ناردارب  زا  یخرب  يارب  رما  نیمه  دیاش  درکیمن 
رگید شنادنزرف و  دننام  دـناوخب و  زامن  دـشن  هدـید  اجک  چـیه  ارچ  دوب  ناملـسم  بلاط  وبا  رگا  هک  دـناهدرب  لاؤس  ریز  هدـیقع  نیا  دروم 

ترـضح نآ  هب  نامیا  هب  تقبـس  ناشیوخ  زا  ادخ  لوسر  توعد  يارجام  »و  رادـلا موی  » رد ارچ  ؟و  دـیوج تکرـش  اهنآ  زامن  رد  ناناملـسم 
درکیمن ؟ تکرش  یمالسا  مسارم  زا  کی  چیه  رد  ارچ  ؟و  تسجن

بلاط وبا  هک  یتسارب  : دومرف (ع) قداص ماما  هک  تسا  ثیدـح  کی  رد  هکنانچ  دـناهداد  راهطا  همئا  ار  نآ  خـساپ  میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  و 
هکم زا  هک  دومرف  (ص) ادـخ لوسر  هب  لـج  زع و  يادـخ  دیـسر  ارف  وا  تاـفو  نوچ  ،و  تشاد ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  درک و  رفک  هب  رهاـظت 

( . 22  ) درک ترجه  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  ،و  يرادن يروای  هکم  رد  رگید  هک  وش  جراخ 
یفخم ار  دوخ  نامیا  هک  تسا  فهک  باحـصا  تیاکح  بلاط  وبا  تیاکح  : دومرف هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

(23 . ) دومرف تیانع  شاداپ  ناشیا  هب  راب  ود  یلاعت  يادخ  دندرک و  كرش  هب  رهاظت  هتشاد و 

اهتشونیپ

دنلب يادـص  اب  ربمغیپ  يا  « ] نیئزهتـسملا كانیفک  انا  نیکرـشملا  نع  ضرعا  رمؤت و  امب  عدـصاف  : » هدومرف رجح  هروس  رد  یلاعت  يادـخ  .1
نانیا و   ، میرادیم ظوفحم  ناگدنک  ازهتسا  رش  زا  ار  وت  ام  انامه  نادرگب  يور  ناکرـشم  زا  ناسرب و  مدرم  هب  ياهدش  نادب  رومأم  ار  هچنآ 

نب ثراح  اهنآ  یمجنپ  هلطالط و  نب  ثراح  ، یمهس لئاو  نب  صاع  ، هریغم نب  دیلو  ، ثوغی دبع  نب  دوسا  ياهمان  هب  دندوب  رفن  شش  ای  جنپ 
. هدش رکذ  یخیرات  بتک  ریسافت و  رد  هک  یلیصفت  هب  دومرف  تیافک  ار  ناشرش  دنوادخ  دندرک و  گرم  هب  دیدهت  ار  ربمغیپ  هک  دوب  سیق 

356  . ص (، رصم پاچ  ، يدلج راهچ  ،ج 1( هغالبلا جهن  حرش  .2
356 . ـ صص 364 ، نامه .3

156  . ،ج 2،ص ةریسلا نم  حیحصلا  .4
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116  . ،ج 4،ص ۀباصالا ،ج 3،ص 315، دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ،ج 1،ص 287، ۀباغلا دسا  .5
314  . ،ج 3،ص دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص 36، بلاط یبا  ناوید  .6

623  . ،ج 2،ص يروباشین مکاح  كردتسم  .7
313  . ،ج 3،ص دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص 32، بلاطیبا ناوید  .8

87  . ،ج 3،ص ریثک نبا  خیرات  ،ج 1،ص 261، بدالا ۀنازخ  ،ج 1،ص 373، ماشه نبا  هریس  .9
10  . ،ص بلاطملا ینسا  ،ج 1،ص 372، هیبلح هریس  ،ج 1،ص 87، يربکلا صئاصخلا  ،ص 5، يزوج نبا  هرکذت  .10

هدرک لقن  (ج 7،ص 400) ریدغلا رد  ار  تنـس  لها  هعیـش و  گرزب  ياملع  نادنمـشناد و  زا  رفن  تسیب  دودح  مان  ینیما  همالع  موحرم  .11
یف بلاطملا  ینـسا  باتک  دـننام  دـناهدراذگ  ییاهمان  دوخ  ياهباتک  يارب  هتـشون و  باتک  هناگادـج  روط  هب  بلاـط  وبا  ناـمیا  هراـبرد  هک 

بلاط . یبا  نامیا  یف  بجاولا  لوقلا  باتک  بلاط و  یبا  ریفکت  یلا  بهاذلا  یلع  ۀجحلا  باتک  ، بلاط یبا  نامیا 
هراب نیا  رد  یباـتک  ـ یزینخ هللا  دـبع  داتـسا  ـ فیطق ءاـسحا و  هقطنم  زا  رد  برع  نادنمـشناد  زا  یکی  زین  ریخا  ياـهلاس  رد  مینادیم  هکناـنچ  و 

هب موکحم  هدـنکفا و  نادـنز  هب  ار  وا  اجنآ  تلود  يدوعـس  ياملع  تیاعـس  اب  راشتنا  زا  سپ  ،و  داهن ماـن  « شیرق نمؤم  بلاـط  وبا  تشون و«
دیدرگ . دازآ  هتفای و  تاجن  گرم  زا  ( هر ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تطاسو  اب  هک  دندرک  مادعا 

315  . )ج 2،ص رصم پاچ  ،) هغالبلا جهن  حرش  .12
216 . ـ صص 219 ، یفطصملا ةریس  .13

نامه . .14
45  . ،ص تالاقملا لئاوا  .15

287  . ،ج 2،ص یگنس پاچ  ، نایبت .16
29  . ص (، یناپمک پاچ  ،) ،ج 9 راونالا راحب  .17

342 . ـ صص 400 ،ج 7، ریدغلا .18
390  . ،ج 7،ص نامه .19

389  . ،ص نامه .20
386  . ،ص نامه .21

103  . ،ص قودص نیدلا  لامکا  ،ص 80، ةراتخملا لوصفلا  .22
312  . ،ج 3،ص دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ،ج 7،ص 390، ریدغلا ،ص 366، قودص یلاما  ،ص 121، نیظعاولا ۀضور  .23

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 
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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)
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 
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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 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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