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تثعب ات  نآ  زا  دعب  ياهارجام  و  س )  ) هجیدخ اب  جاودزا 

باتک تاصخشم 

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

(س) هجیدخ یگدنز  زا  یهاتوک  لاح  حرش 

دیسریم . بالک  نب  یصق  هب  ود  ره  بسن  هدازومع و  (ص) ادخ لوسر  اب  ردپ  فرط  زا  دوب و  دلیوخ  رتخد  (س) هجیدخ
لقن هب  انب  تشاد و  يدایز  ناراگتـساوخ  دـش  گرزب  یتقو  ور  نیا  زا  دوب و  هکم  فارـشا  لیـصا و  ياـههداوناخ  زا  بسن  رظن  زا  هجیدـخ 

تفر و ایند  زا  قیتع  هک  دوب  هتشذگن  جاودزا  نیا  زا  یلاس  دنچ  یلو  دندروآ  رد  یموزخم  دئاع  نب  قیتع  دقع  هب  ار  وا  ماجنارس  خیرات  لها 
دنتفگیم . يدسا  رذنم  نب  ۀلاه  وبا  ار  وا  هک  درک  يرگید  رهوش  سپس 

دندیمانیم . دنه  ما  ار  هجیدخ  تهج  نیدب  دراذگ و  دنه  ار  شمان  هک  درک  ادیپ  يرتخد  مود  رهوش  زا  هجیدخ 
لوـسر جاودزا  هـب  هـک  یتـقو  اـت  درکن  رهوـش  یگلاـس  لـهچ  نـس  اـت  رگید  تـفر و  اـیند  زا  لاـس  دـنچ  زا  سپ  زین  هجیدــخ  مود  رهوـش 

دمآرد . (ص) ادخ
دوس ـ دنتـشاد هک  ياهراجتلا  لام  تورث و  هزادنا  هب  ـ هار نیا  زا  دـندینارذگیم و  راگزور  تراجت  هار  زا  هکم  مدرم  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 

دندربیم .
فیدر رد  ور  نیا  زا  دیـسر و  وا  هب  يداـیز  تورث  دوـب  هدرک  هک  زین  يرهوـش  ود  زا  دوـب  دـنمتورث  هکم و  فارـشا  زا  دوـخ  هـک  هجیدـخ 

زا یخربهک  ییاـج  اـت  تشگیم  هدوزفا  شتورث  هب  زور  هب  زور  درکیم  هک  یتراـجت  هار  زا  صوصخب  دـمآرد و  هکم  دارفا  نیرتدـنمتورث 
دشاب .  زیمآ  قارغا  ارهاظ  هک  دناهتشون  رتش  رازه  داتشه  ات  دندرکیم  لمح  هراجتلا  لام  هک  ار  وا  نارتش  مقر  نیخروم 

کیرـش زین  تـالماعم  دوس  رد  ار  اـهنآ  درکیم و  ریجا  هراـجتلا  لاـم  لـقن  لـمح و  يارب  ار  نادرم  هک  دوب  هنوـگ  نیا  وا  یتراـجت  هماـنرب 
. ددرگ ناشدیاع  يرتشیب  مهس  ات  دنربب  تالماعم  رد  يرتشیب  دوس  دندرکیم  یعس  دندشیم  وا  ریجا  هک  يدارفا  تهج  نیدب  تخاسیم و 
يراگتـساوخ و رکف  هب  هکم  ناگرزب  هک  دـش  ببـس  هجیدـخ  نوزفا  زور  تورث  یقالخا و  نساحم  یتاذ و  تباجن  یگداوناـخ و  تلاـصا 
هب يراگتساوخ  يارب  ار  یناسک  باهـش  یبا  نب  تلـص  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  نوچ  یگرزب  سانـشرس و  نادرم  دنتفیب و  هجیدخ  اب  جاودزا 

دشن . اهنآ  اب  جاودزا  هب  رضاح  دادیم و  یفنم  خساپ  یگمه  هب  وا  یلو  دنتسرفب  هجیدخ  هناخ 
ششخب دوج و  دنتشاد  ار  وا  يرسمه  يوزرآ  دوب و  هدرک  هجیدخ  اب  جاودزا  هتفیش  ار  شیرق  ياسؤر  دیدانص و  ، همه زا  رتشیب  هچنآ  دیاش 

رگید نادنمتورث  زا  يرایسب  دننام  راوگرزب  يوناب  نیا  هک  دوب  هدش  ملسم  اهنآ  يارب  دندیدیم و  کیدزن  زا  هک  دوب  هجیدخ  يراوگرزب  و 
دناوتیم هک  ییاج  ات  نوزفا  زور  تورث  همه  نیا  رانک  رد  هکلب  ، دشاب رز  میـس و  ندوزفا  تورث و  نتخودـنا  رکف  رد  هک  تسین  نانچ  هکم 

ینعی « ماتیالا ما  »و« کیلاعصلا ما  » ار وا  هک  اجنآ  ات  دنکیم  یتسرپرس  ار  تسرپرس  یب  ياههداوناخ  هدرک و  يریگتـسد  ماتیا  نایاون و  یب  زا 
 . دندناوخیم نامیتی  نایاون و  یب  ردام 

ادخ لوسر  رفس  نیمود 

هناـخ و لیکـشت  رکف  هب  دراذـگیم  رـس  تشپار  یناوـج  نینـس  شردارب  دـنزرف  هک  دـیدیم  دوـب و  راولاـیع  ریقف و  يدرم  هـک  بلاـط  وـبا 
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زا ات  دمآرب  ددص  رد  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  شدوخ  لام  زا  هک  دادیمن  هزاجا  يو  یلام  عضو  نوچ  داتفا و  ترـضح  نآ  يارب  ياهداوناخ 
تراجت هجیدـخ  يارب  هک  يرگید  نادرم  دـننام  تسا  بوخ  هک  درک  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  دـناشوپب  لمع  هماـج  دوخ  يوزرآ  نیا  هب  یهار 

يروآ و تسد  هب  يدوس  دیاش  میراذگب  يرارق  وا  اب  مینک و  هرکاذم  هجیدخ  اب  هراب  نیا  رد  ات  يوشهدامآ  زین  وت  دنربیم  دوس  دننکیم و 
يراد هک  یتقادص  تناما و  هقباس  يور  منک  هرکاذم  هجیدـخ  اب  هراب  نیا  رد  رگا  منادیم  نم  ددرگ و  مهارف  هار  نیا  زا  وت  جاودزا  هلیـسو 

دریذپیم . ارم  داهنشیپ  هناقاتشم  هجیدخ 
تفر . هجیدخ  هناخ  هب  هرکاذم  يارب  بلاط  وبا  درک و  لوبق  (ص) دمحم

نیا يارب  هک  يدزم  ربارب  رد  تفریذـپ و  ار  بلاط  وبا  داهنـشیپ  لیم  تبغر و  لامک  اب  دوب  يداهنـشیپ  نینچ  رظتنم  دوخ  اـیوگ  هک  هجیدـخ 
ماش هب  تراجت  يارب  رگید  نایناوراک  هارمه  هب  (ص) دمحم دـش  رارق  ـ دوب رتش  راهچ  ای  ناوج و  رتش  ود  فالتخا  ربانب  هک  ـ دـنداد رارق  راک 

دورب .
هب يدوهی  يدرم  ناهگان  هک  دـندوب  هدرک  عامتجا  مارحلا  دجـسم  رد  شیرق  نانز  دایعا  زا  یکی  رد  هک  تسا  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  رد 
رد ینیمز  نوچمه  دناوتیم  هک  نانز  امش  زا  کی  ره  سپ  دش  دهاوخ  ثوعبم  يربمغیپ  امـش  نایم  رد  يدوز  نیا  هب  : تفگ هدمآ  نانآ  دزن 

دنکب ! ار  راک  نیا  امتح  دهن  نآ  رب  ماگ  هک  دشاب  وا  ياپ  ریز 
نآ رد  هک  هجیدخ  لد  رد  نخس  نیا  یلو  درک  رارف  زین  وا  دندرک و  شنارابگنس  دندید  وا  زا  ار  یخاتسگ  تراسج و  نیا  هک  شیرق  نانز 
نآ لابند  هب  . دیآرد وا  جاودزا  هب  ناکما  تروص  رد  دسانـشب و  ار  ربمغیپ  نآ  ات  دوب  دصرتم  دراذگ و  ياج  هب  يرثا  تشاد  روضح  لفحم 

دنکیم . لقن  دش  جاودزا  نیا  هب  رجنم  هک  تراجت  يارب  ار  (ص) ادخ لوسر  ندرک  ریجا  ناتساد 
هجیدخ شوگ  هب  دوب  هدش  ناگمه  دزنابز  هک  (ص) ادخ لوسر  یقلخ  شوخ  تناما و  ییوگتسار و  : دیوگ هک  تسا  ماشه  نبا  خیرات  رد  و 
هجیدخ يارب  دور و  ماش  هب  ناوراک  هارمه  هک  درک  داهنشیپ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  هب  دوخ  هجیدخ  هک  دش  بجوم  نیمه  دیـسر و  زین 

دهدب . ترضح  نآ  هب  درکیم  تخادرپ  نارگید  هب  هک  يدزم  زا  شیب  ربارب  رد  دنک و  تراجت 
زا ( 1  ) ۀیاهنلا ۀیادبلا و  یبوقعی و  خیرات  رد   : دیوگ هدنراگن  . دنکیمن لقن  يزیچ  هجیدخ  دزن  هب  وا  نتفر  بلاط و  وبا  داهنشیپ  ناتساد  زا  و 
هب (ص) ادخ لوسر  لقن  نیا  يور  ،و  دشن یـسک  ریجا  یگدنز  رد  هاگ  چیه  (ص) ادـخ لوسر  : تسا هتفگ  هک  هدـش  لقن  ( هر ) رـسای نب  رامع 

هدومرف . مادقا  یتراجت  رفس  نیا  هب  هجیدخ  اب  تکرش  ای  هبراضم و  تروص 
هجیدخ دـننک  تکرح  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  ،و  دـیدرگ هجیدـخ  يارب  تراجت  ماش و  رفـس  مزاع  ادـخ  لوسر  دوب  هک  بیترت  ره  هب  و 

وا روتـسد  فالخ  دنک و  يرادربنامرف  (ص) دـمحم زا  اج  همه  داد  روتـسد  ودـب  درک و  هناور  ترـضح  نآ  هارمه  زین  ار  هرـسیم  دوخ  مالغ 
دنکن . يراتفر 

ناوراک لها  هب  ار  ترـضح  نآ  شرافـس  هدمآ و  نایناوراک  دزن  هب  تکرح  تقو  رد  زین  بلاط  وبا  صوصخب  (ص)و  ادخ لوسر  ياهومع 
دنتشگزاب . دوخ  ياههناخ  هب  دندوب  هتفر  هقردب  يارب  هک  یمدرم  درک و  تکرح  ماش  دصق  هب  ناوراک  بیترت  نیدب  دندرک و 

بجوم دربیم  ناغمرا  اجنادب  دوخ  اب  ار  تمعن  یخارف  تکرب و  دراذگیم  مدق  اجک  ره  هب  هک  (ص) ادـخ لوسر  تکربرپ  نومیم و  دوجو 
ياهرفـس ياهتقـشم  جنر و  ، بعت نآ  ددرگ و  رادروخرب  يرتشیب  دوس  شیاسآ و  زا  ، لبق لاس  دنچ  دننام  هکم  ناوراک  زین  راب  نیا  هک  دـش 

دندیسر . ماش  دودح  هب  لومعم  زا  رتدوز  ور  نیا  زا  دننیبن و  ار  نیشیپ 
ریز رد  درک و  روبع  ياهعموص  رانک  زا  دیسر  ـ یرصب رهش  نامه  ای  ـ ماش یکیدزن  هب  (ص) ادخ لوسر  هک  یماگنه  : دناهتـشون امومع  نیخروم 

تسشن . هدمآ و  دورف  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  یتخرد 
دوب . هدرک  ادیپ  ییانشآ  درکیم  روبع  اجنآ  زا  لبق  ياهرفس  رد  هک  هرسیم  اب  ،و  تشاد مان  اروطسن  هعموص  نیا  بهار 

رـس يالاب  ات  تفر  شیپ  نانچمه  هدنکفا و  هیاس  نایناوراک  رـس  يالاب  هک  دوب  هدرک  هدهاشم  ار  يربا  هعطق  دوخ  هعموص  يالاب  زا  اروطـسن 
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نآ زا  دوب و  (ص) ادـخ لوسر  هارمه  اـج  همه  دوخ  يوناـب  روتـسد  هب  هک  هرـسیم  . داتـسیا ، درک لزنم  نآ  ياـپ  (ص) دـمحم هک  یتـخرد  نآ 
دنزیم ! ادص  مان  هب  ار  وا  هک  دینش  ار  اروطسن  يادص  ناهگان  دشیمن  ادج  ترضح 

هلب !» :» تفگ هداد  خساپ  تشگرب و  هرسیم 
تسیک ؟ هدمآ  دورف  تخرد  ياپ  هک  يدرم  نیااروطسن 

تسا ! هکم  لها  زا  شیرق و  زا  يدرم  ـ هرسیم
نایناوراک هرسیم و  هب  ار  ترـضح  نآ  شرافـس  سپـس  ،و  دیاین دورف  ربمغیپ  زج  تخرد  نیا  ریز  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ هرـسیم  هب  اروطـسن 

داد . ییاهربخ  هدنیآ  رد  ترضح  نآ  توبن  زا  درک و 
دندمآیم هکم  يوس  هب  هک  هار  رد  هرسیم  ، دندش هکم  هب  تعجارم  هدامآ  دیـسر و  نایاپ  هب  نایناوراک  سانجا  هلدابم  شورف و  دیرخ و  راک 

يارب تسا  اهلاس  ام  : تفگ هدـمآ  (ص) ادـخ لوسر  دزن  هب  ور  نیا  زا  هدـش  هجیدـخ  دـیاع  رفـس  نیا  رد  يرایـسب  دوس  دـید  درک و  باسح 
هب رتدوز  هچ  ره  دیشکیم  راظتنا  دوب و  لاحشوخ  رایسب  ور  نیا  زا  ،و  میاهدربن دوس  هزادنا  نیا  يرفس  چیه  رد  مینکیم و  تراجت  هجیدخ 

دهدب . وا  هب  ار  هدژم  نیا  هدناسر و  هجیدخ  هب  ار  دوخ  دنسرب و  هکم 
دـیورب و هکم  هب  ناوراـک  زا  رتولج  امـش  تسا  بوخ  : تفگ هدـمآ  ادـخ  لوـسر  دزن  هب  دندیـسر  « نارهظلا رم  » يداو هکم و  تشپ  هب  نوـچ 

دیناسرب !  هجیدخ  عالطا  هب  ار  تراجت  نیا  رایسب  دوس  ترفاسم و  نایرج 
هب رود  زا  هک  دید  ار  يراوس  هاگان  دوب  هتـسشن  دوب  هکم  ياههچوک  رب  فرـشم  هک  ياهفرغ  رد  تعاس  نآ  رد  هجیدخ  دوب و  رهظ  کیدزن 

دنکیم . ینابیاس  ار  وا  دنکیم و  تکرح  وا  لابند  هب  هتسویپ  هک  تسا  نانچ  تسوا و  رس  يالاب  يربا  هکل  دمآیم و  وا  هناخ  تمس 
ددرگیم . زاب  تراجت  رفس  زا  هک  تسا  (ص) دمحم دید  دش  هدایپ  دیسر و  هجیدخ  هناخ  ردب  نوچ  دش و  کیدزن  راوس 

دیاع هک  ار  يرایـسب  دوس  ترفاسم و  نایرج  دوخ  نیـشنلد  نانخـس  نیریـش و  نایب  اب  ترـضح  دروآرد و  هناخ  هب  ار  وا  هناقاتـشم  هجیدـخ 
لوسر نانخـس  نوـچ  دوـب و  ربا  هکل  نآ  رکف  رد  هتـسویپ  دوـب و  هدـش  ترـضح  نآ  راـتفگ  وحمهجیدـخ  داد و  حرـش  دوـب  هدـش  هجیدـخ 

تساجک ؟ هرسیم  : دیسرپ دش  مامت  (ص) ادخ
دمآ . دهاوخ  مه  وا  ام  لابند  هب  : دومرف

دیدرگزاب ! مه  اب  يورب و  وا  دزن  هب  تسا  بوخ  : تفگ . هن ای  دیآیم  هرابود  وا  ینابیاس  يارب  ربا  نآ  ایآ  دنیبب  تساوخیم  هک  ـ هجیدخ
دمآ و ربا  نامه  هک  درک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  داتـسیا و  اشامت  هب  تفر و  هفرغ  نامه  هب  هجیدخ  تفر  نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نوچ  و 

دیدرگ . ناهنپ  رظن  زا  ات  دنکفا  هیاس  ترضح  نآ  رس  يالاب 
داد و حرش  هجیدخ  يارب  دوب  هدینش  بهار  ياروطسن  زا  هدید و  ار  هچنآ  ترفاسم و  نایرج  دیسر و  هار  زا  مه  هرـسیم  ارجام  نیا  لابند  هب 

نآ يرـسمه  قوش  درک و  (ص) ادخ لوسر  اب  جاودزا  قاتـشم  ار  وا  دوب  هدینـش  يدوهی  درم  زا  هک  ییاهزیچ  هجیدخ و  یلبق  تادـهاشم  اب 
تخادنا .  وا  رس  هب  ار  ترضح 

درک و دازآ  دوب  هداد  وا  هب  هک  ياهدژم  رطاخ  هب  زین  ار  هرـسیم  داد و  ادخ  لوسر  هب  رتش  راهچ  ترجا  ناونع  هب  هجیدـخ  : لقن نیا  قبط  رب  و 
تشاد ینید  ياهباتک  رد  يدایز  تاعلاطم  درکیم و  یگدنز  حیـسم  نید  هب  دوب و  هجیدخ  يومع  رـسپ  هک  لفون  نب  ۀقرو  دزن  هب  هاگ  نآ 

درک . فیرعت  وا  يارب  ار  همه  دوب  هدینش  هدید و  ار  هچنآ  ماش و  هب  ار  (ص) دمحم ترفاسم  ناتساد  تفر و 
دهاوخ تما  نیا  ربمایپ  دمحم  هکنادب  دشاب  تسار  یتفگ  ار  هچنآ  رگا  هجیدخ  يا  : تفگ ودب  لفون  نب  ۀقرو  دش  مامت  هک  هجیدخ  نانخس 

هک تسا  يربماـیپ  ار  تما  نیا  هک  منادیم  متـسه و  يربـمغیپ  نینچ  روهظ  رظتنم  ماهدروآ  تسد  هب  هک  یتاـعالطا  يور  زا  مه  نم  ،و  دوـب
( 2  . ) تسوا ندمآ  روهظ و  نامز  نونکا 

ناگرزب هکنیا  اب  درک و  (ص) دمحم اب  يرسمه  قاتشم  شیپ  زا  شیب  ار  وا  دوب  هدمآ  شیپ  هجیدخ  يارب  یمک  هلـصاف  هب  هک  تانایرج  نیا 
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هب ات  دمآرب  ددص  رد  ، دوب هدرک  در  ار  همه  هداد و  یفنم  خساپ  دندوب  هداتسرف  هک  یناراگتساوخ  هب  دنتشادار و  وا  يرسمه  يوزرآ  شیرق 
شیرق و نانز  زا  یکی  هک  ـ هـسیفن لابند  هب  ور  نیا  زا  ،و  دـناسرب ترـضح  نآ  عالطا  هب  (ص) دـمحم اب  جاودزا  هب  ار  دوخ  هقـالع  ياهلیـسو 
هک هنوگره  دورب و  (ص) دـمحم دزن  اـت  تساوخ  وا  زا  تفگ و  وا  هب  ار  دوخ  لد  درد  یـصوصخ  روط  هب  داتـسرف و  ـ دوب هجیدـخ  ناتـسود 

دیوگب . ترضح  نآ  هب  ار  عوضوم  دنادیم  حالص  دوخ 
يریگیمن ؟ نز  ارچ  دمحم  يا  : درک ضرع  ترضح  نآ  هب  دمآ و  (ص) دمحم دزن  هب  هسیفن 

داد : خساپ  ترضح 
مریگب ! نز  نآ  کمک  هب  هک  مرادن  يزیچ 

تفگ : هسیفن 
یتسه ؟ جاودزا  هب  رضاح  منک  ادیپ  وت  يارب  لیصا  فیرش و  ياههداوناخ  زا  ابیز  راد و  لام  ینز  منک و  فرطرب  ار  راک  لاکشا  نم  رگا 

منک ؟ ادیپ  مناوتیم  ینز  نینچ  اجک  زا  : دومرف
دـش رارق  تفگ و  ار  نایرج  دـمآ و  هجیدـخ  دزن  هب  سپـس  منکیم  هدامآ  راک  نیا  يارب  ار  هجیدـخ  درک و  مهاوخ  ار  راـک  نیا  نم  : تفگ

دنهدب . ار  راک  بیترت 
دیـسر ناکیدزن  رگید  دسا و  نب  ورمع  هجیدخ  يومع  (ص)و  ادخ لوسر  ياهومع  عالطا  هب  دمآ و  نوریب  یـصوصخ  تروص  زا  عوضوم 

. دش هداد  دقع  يراگتساوخ و  سلجم  بیترت  و 

هجیدخ دقع  جاودزا و  مسارم 

عفر يارب  ناـمیتی  نادنمتـسم و  زین  تاـقوا  رتـشیب  دوـب و  یتراـجت  لاوـما  دتـس  داد و  شیرق و  ناـگرزب  دـمآ  تفر و  زکرم  هجیدـخ  هناـخ 
دوبن . یلاخ  تجاح  بابرا  زا  هاگ  چیه  دندروآیم و  ور  اجنادب  دوخ  ياهیدنمزاین 

یجاودزا دقع و  مسارم  ماجنا  راظتنا  ـ هجیدخ دوخ  رتشیب  همه  زا  دیاش  ـو  یگمه دوب و  هدـش  لیکـشت  اجنآ  رد  ياهزات  لفحم  زور  نآ  یلو 
دندیشکیم . دوب  هدش  لیکشتنآ  رطاخ  هب  لفحم  هک  ار 

تشاد . لاس  لهچ  هجیدخ  دوب و  هتشذگ  شفیرش  رمع  زا  لاس  جنپ  تسیب و  زور  نآ  رد  (ص) دمحم
دندوب هدرک  تکرش  زین  ربمغیپ  ياهومع  دنتشاد و  روضح  هدش و  توعد  سلجم  نادب  دقع  مسارم  ماجنا  يارب  شیرق  ناگرزب  زا  نت  دنچ 

يو و هرهچ  زا  یلاحشوخ  ترسم و  دوب و  لفون  نب  ۀقرو  شیومع  رسپ  رتفورعم  همه  زا  هک  دندوب  هدمآ  نت  دنچ  زین  هجیدخ  ناگتسب  زا  و 
دوب .  نایامن  یبوخب  نارگید 

رصتخم اب  خیراوت  رد  هک  هبطخ  نآ  نتم  دیدرگ و  ارجا  دوب  (ص) ادخ لوسر  لیفک  ـو  مشاه ینب  گرزب  هک  بلاط  وبا  هلیسو  هب  دقع  هبطخ 
دوب : هنوگ  نیا  هدش  تبث  یفالتخا 

انل هلعج  ،و  همرح ساوس  ،و  هتیب ۀنضح  انلعج  ،و  رـضم رـصنع  ،و  دعم ءیـضئض  لیعامـسا و  عرز  میهاربا و  ۀیرذ  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  »
،و ال هب حجر  الا  شیرق  نم  لجرب  نزاوی  هللا ال  دبع  نب  دمحم  اذـه  یخأ  نبا  نا  مث  ، سانلا یلع  ماکحلا  انلعج  ،و  انمآ امرح  اجوجحم و  اتیب 
هل ،و  عیاش أبن  میظع و  بطخ  هللا  هل و  ۀـعجرتسم و  ۀـیراع  ،و  لئاز لظ  لاملا  ناف  ، القم لاملا  یف  ناک  نا  ،و  هنع مظع  الا  مهنم  دـحأب  ساـقی 

« ۀلجآ ۀلجاع و  یلام  نم  هومتلأس  ام  قادصلا  هوجوزف و  ، ۀبغر هیف  اهل  ،و  ۀجیدخ یف  ۀبغر 
هناخ و ناتـسرپرس  ار  ام  ،و  دینادرگ ( 3 « ) رـضم » لصا »و  دعم » هشیر لیعامـسا و  لسن  میهاربا و  داژن  زا  ار  ام  هک  ار  گرزب  يادخ  شیاتـس  ]

مدرم نایاورنامرف  ار  ام  دـینادرگ و  نما  یمرح  تسا و  نایجاح  دوصقم  هک  ياهناخ  ام  يارب  ار  هبعک  ،و  داد نامرارق  شمرح  نارازگتمدـخ 
داد . رارق 
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ددرگ هسیاقم  نانآ  زا  مادک  ره  اب  ،و  دیآ رترب  وا  زا  دوش  هدیجنس  تلیـضف  رظن  زا  شیرق  زا  يدرم  ره  اب  هک  تسا  ـ نم هدازردارب  ـ دمحم نیا 
رد زور  ره  هک  یتیراع  ارذـگ و  تسا  ياهیاس  تورث  لوپ و  هک  اجنآ  زا  اما  تسا  تسد  یهت  یلام  رظن  زا  هچ  رگا  وا  .و  دـشاب رتنوزف  وا  زا 

گرزب و یناتـساد  هدـنیآ  رد  دـمحم  دـنگوس  ادـخ  هب  ،و  دـهاکن وا  تیـصخش  ماـقم و  زا  یتـسد  یهت  ور  نیا  زا  دـشاب  نآ  نـیا و  تـسد 
هیرهم دیروآرد و  دمحم  جاودزا  هب  ار  وا  کنیا  ، لیام ودب  زین  هجیدـخ  تسا و  هجیدـخ  جاودزا  هب  لیامتم  يو  ، دراد روهـشم  یتشذـگرس 

مزادرپبهیسن ].  ای  دقن  هک  تسا  نم  هدهع  هب  دیتساوخ  هچ  ره  مه 
جاودزا نیا  هب  مه  ام  هک  داد  خساپ  ـ دوب سلجم  رد  هک  شردپ  یلوق  هب  انب  ـو  لفون نب  ۀقرو  هجیدـخ  يومع  رـسپ  تفای و  نایاپ  دـقع  هبطخ 

میدروآ . رد  يو  دقع  هب  ار  وا  میتسه و  یضار 
لوپ مهرد  دصناپ  هیرهم  هک  تسا  يرگید  خیرات  رد  داد و  رارق  رتش  تسیب  ار  هجیدـخ  هیرهم  بلاط  وبا  هک  تسا  خـیراوت  زا  ياهراپ  رد  و 

تسا . هدوب 
یـسورع همیلو  ناونع  هب  ییاذغ  دندرک و  رحن  رتش  ود  داد  روتـسد  (ص) دـمحم نآ  لابند  هب  دـش و  ماجنا  ینامداش  رورـس و  اب  مسارم  نیا 
ساسحا هجیدـخ  رانک  رد  سپ  نآ  زا  (ص) ادـخ لوسر  دـش و  ماجنا  فاـفز  مسارم  درک و  نت  هب  یـسورع  هماـج  زین  هجیدـخ  دـش و  هیهت 

دیدرگ . ادخ  لوسر  هیلاع  ياهفده  دربشیپ  رد  یبوخ  راک  کمک  رای و  هجیدخ  درکیم و  یگدنز  رد  يرتشیب  شمارآ 
یلوق هب  ـو  هام ود  هب  کیدزن  تفریذـپ  نایاپ  مسارم  نیا  هک  يزور  ات  تشگزاب  هکم  هب  ماش  یتراـجت  رفـس  زا  ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا  و 
تسا برع  روهشم  يارعش  زا  یکی  منغ  نب  هللا  دبع  هدورـس  کیربت  تینهت و  ناونع  هب  يراعـشا  هک  یناسک  زا  .و  دیـشک لوط  ـ زور هدزناپ 

دیوگ :  هجیدخ  هب  باطخ  هک 
ترج  دق  ۀجیدخ  ای  ائیرم  ائینه 

( 4  ) دعسأب کنم  ناک  امیف  ریطلا  کل 
اهلک  ۀیربلا  ریخ  هتجوزت 

( 5  ) دمحم لثم  سانلا  یف  يذلا  اذ  نم  و 
میرم  نب  یسیع  ناربلا  هب  رشب  و 

( 6  ) دعوم برق  ایف  نارمع  نب  یسوم  و 
هنأب  امدق  باتکلا  هب  ترقا 

(7  ) دتهم داه و  ءاحطبلا  نم  لوسر 

هجیدخ زا  (ص) ادخ لوسر  نادنزرف 

رتخد راهچ  رـسپ و  ود  هجیدخ  زا  دنوادخ  دومرفن و  رایتخا  يرگید  ینز  دوب  هدنز  يو  ات  دوب و  (ص) ادخ لوسر  رـسمه  نیتسخن  هجیدـخ 
دومرف . تیانع  ترضح  نآ  هب 

(س .) ارهز همطاف  هیقر و  ، موثلک ما  ، بنیز : نارتخد هللا و  دبع  مساق و  زا  دندوب  ترابع  ترضح  نآ  نارسپ 
دندوب و هدنز  ترـضح  نآ  تثعب  زا  سپ  ات  یگمه  ترـضح  نآ  نارتخد  ،و  دنتفر ایند  زا  تثعب  زا  لبق  یکدوک  رد  ود  ره  هللا  دبع  مساق و 

. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  یحرش  هب   . دندرک ترجه  هنیدم  هب  (ص) ادخ لوسر  اب  هدرک  رایتخا  مالسا 

هجیدخ لیاضف  زا  ياهمش 

دومرف : (ص) ربمغیپ هک  تسا  ثیدح  نیا  تنس  لها  هعیش و  نایم  روهشم  ثیداحا  زا 
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رتخد میرم  ـ نوعرف نز  ـ، محازم رتخد  هیـسآ  : دندیـسر لامک  هب  نز  راهچ  طقف  نانز  نایم  زا  یلو  دندیـسر  لامک  هب  يداـیز  هورگ  نادرم  زا 
دمحم . رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  ، نارمع

دومرف : زین  و 
نوعرف .ـ رسمه  ـ محازم رتخد  هیسآ  دمحم و  رتخد  همطاف  ، دلیوخ رتخد  هجیدخ  ، نارمع رتخد  میرم  دنتسه  نز  راهچ  تشهب  نانز  نیرتهب 

دومرف : يرگید  ثیدح  رد  و 
همطاف . هجیدخ و  ، هیسآ ، میرم : دیزگرب ار  نز  راهچ  ملاع  نانز  زا  لج  زع و  يادخ 

دومرف : هک  هدش  تیاور  (ص) ادخ لوسر  زا  (ع) رقاب ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  و 
يراد ؟ یتجاح  ایآ  لیئربج  يا  : مدیسرپ لیئربج  زا  متشگزاب  نوچ  جارعم  بش  رد 

تیاور (ع) یلع زا  ۀـمغلا  فشک  رد  .و  یناسرب مالـس  نم  بناج  زا  یلاـعت و  يادـخ  فرط  زا  ار  هجیدـخ  هک  تسا  نآ  نم  تجاـح  : تفگ
نیا : تفگ هشیاع  ، تسیرگ ترـضح  نآ  دش  هدرب  هجیدـخ  مان  ماگنه  نیا  رد  دوب و  دوخ  نانز  شیپ  رد  (ص) ادـخ لوسر  يزور  هک  هدرک 

ینکیم ؟ دسا  ینب  زا  ینزریپ  يارب  هک  تسا  هیرگ  هچ 
دیدوب و رفاک  نم  هب  امش  هک  یتقو  دروآ  نامیا  نم  هب  ،و  دیدرک مبیذکت  امش  هک  درک  قیدصت  ارم  یماگنه  وا  : دومرف یتحاران  اب  ترـضح 

هلیـسو هب  میوج  برقت  (ص) ادخ لوسر  دزن  هب  متـساوخیم  هاگره  سپ  نآ  زا   : دیوگ هشیاع  . دیدنام میقع  امـش  هک  دییاز  دنزرف  نم  يارب 
متسجیم .  برقت  هجیدخ  مان 

هب ار  هجیدخ  ات  مدـش  رومأم  نم   : دومرف (ص) ادـخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  زا  هریـس  باتک  رد  ماشه  نبا  و 
. مهد تراشب  تشهب  رد  ؤلؤل  رد و  زا  ياهناخ 

هجیدخ اب  جاودزا  زا  سپ 

لبق هچ  وا  هیلاع  ياهفده  رد  ترـضح  نآ  روای  راک و  کمک  نیرتگرزب  دمآرد  (ص) ادخ لوسر  يرـسمه  هب  هک  هجیدـخ  میتفگ  هکنانچ 
نایم هک  یلومعم  ياهتبحم  هقالع و  هبنج  زا  رظن  فرص  ـ) (ص ادخ لوسر  هب  تبـسن  هجیدخ  هقالع  اریز  ، دیدرگ نآ  زا  سپ  هچ  تثعب و  زا 
تافص رد  لماک  يدرم  ار  وا  نوچ  دیزرویم  قشع  (ص) ادخ لوسر  هب  تبسن  وا  ، دوب یناحور  ياهقالع  يونعم و  یقشع  ـ تـسا رهوش  نز و 

هدمآرد عضاوتم  میرک و  ، وگتـسار ، نیما ، راوگرزب ، فیرـش يدرم  يرـسمه  هب  هک  درکیم  راختفا  ، دـیدیم یقالخا  لیاذر  زا  رود  یناسنا و 
زا دناوتب  ات  تسا  رکف  رد  هشیمه  دنکیم و  نامیتی  نایاونیب و  يریگتسد  مدرم و  لاح  حالصا  فرص  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  هک  یسک  ، تسا

دزاس . نوگرگد  ار  تیلهاج  مدرم  قالخا  نادان و  مدرم  تشز  تاداع  یقیرط 
تیـصخش لامک و  اساسا  ،و  دوب هتفای  (ص) ادخ لوسر  دوجو  رد  ار  دوخ  قوشعم  دوب و  عامتجا  حالـصا  هتفیـش  تلیـضف و  قشاع  هجیدخ 

تـسود ار  وا  زین  (ص) ادـخ لوـسر  تهج  نیمه  هب  دوـب و  نـیمه  دوـب  هدرک  زاـتمم  رگید  ناـنز  زا  ار  وا  هـچنآ  دوـب و  نـیمه  رد  هجیدـخ 
تیوقت اب  رگید  يوس  زا  دوخ و  تورث  لام و  اب  یفرط  زا  هجیدـخ  ات  دـش  ببـس  یناـحور  ـ ینامـسج جاودزا  یحور و  قفاوت  نیا  . تشادیم

زا دوب  هدنز  ات  ص)  ) دمحم ببس  نیمه  هب  دنکب و  ادخ  لوسر  فده  تفرـشیپ  هب  ار  کمک  نیرتهب  ترـضح  نآ  نداد  يرادلد  یحور و 
میدش . روآدای  شیپ  لصف  رد  هکنانچ  تفریمن  نوریب  هجیدخ  دای 

یحور شمارآ  اب  دنک و  رکف  رتهب  رتشیب و  ات  دراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  زیزع  رهوش  هجیدخ  ات  دـش  ببـس  زین  تبحم  هقالع و  نیمه  و 
فاعم تراجت  ياهراک  زا  ار  ترضح  نآ  دمآرد  ادخ  لوسر  يرسمه  هب  هک  سپ  نآ  زا  ور  نیا  زا  دزادرپب و  یعامتجا  حالـصا  هب  يرتهب 

. تخادرپن یتراجت  ياهراک  هب  دناهتشون  نیخروم  زا  یخرب  هک  دروم  ود  یکی  زج  درک و 

تثعب ات  نآ  زا  دعب  ياهارجام  و  س )  ) هجیدخ اب  www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 11 
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اهتشونیپ

295  . ،ص ۀیاهنلا ۀیادبلا و  ،ج 2،ص 21،و  یبوقعی خیرات  .1
هک دناهتسنادن  حیحص  ار  نآ  ياهتمسق  زا  یخرب  هدرک و  دیدرت  یخرب  زین  ناتـساد  نیا  لقن  رد  میتفگ  اریحب  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  .2

دش . رکذ  اجنآ  هک  تسا  نامه  خساپ 
تشذگ . نیا  زا  شیپ  ناشلاح  حرش  هک  تسا  (ص) ادخ لوسر  دادجا  زا  نت  ود  مان  « رضم »و« دعم .» 3

دمآ . وت  غارس  هب  تداعس  نیرتهب  هک  یسورع  نیا  هجیدخ  يا  داب  تیاراوگ  .4
(ص ؟) دمحم دننامه  تسیک  مدرم  نایم  رد  يدرک و  جاودزا  ناهج  نامدرم  نیرتهب  اب  .5

تسا . کیدزن  هدعو  دنداد و  هدژم  شندمآ  هب  نارمع  نب  یسوم  میرم و  نب  یسیع  : وکین ربمایپ  ود  نآ  هک  یسک  .6
تسا . ربهار  امنهار و  ءاحطب و  لوسر  وا  هک  دنراد  رارقا  اهباتک  رد  هتشذگ  ناگدنسیون  .7

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 
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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 

، 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 
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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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