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بهاذم قرف و  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما 

باتک تاصخشم 

هرامش 62 ناتسبات 1384 ، رثوک ، همانهام 
: زا هتفرگرب 

هراشا

موصعم ناماما  تیروحم  نییعت  اب  هداد و  رادشه  نآ  هب  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  يا  هلئـسم  یفارحنا ، ياه  هقرف  شیادـیپ 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  نامز  رد  فرحنم  يرکف  ياه  نایرج  نیا  زا  یـضعب  هب  کنیا  دوب . هدومن  مادـقا  رطخ  نیا  عفر  يارب  مالـسلا ، مهیلع 

مینک : یم  هراشا 

جراوخ

اهدعب هتفای و  یناراداوه  هتخادرپ ، اوق  دیدجت  هب  نامز ، تشذگ  اب  یلو  دندش ؛ فیعـضت  تدـش  هب  ناورهن  گنج  زا  سپ  هچ  رگ  جراوخ ،
عـضوم فرحنم ، ياه  هشیدنا  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ییورایور  ياه  نادیم  زا  یکی  دندز . نماد  یعامتجا  ياه  تکرح  اه و  شروش  هب 

یلع زا  ارچ  تفگ : دـیاب  جراوخ )  ) هقِرام هورگ  نیا  هب  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب . جراوخ  یـشم  اـب  ترـضح ، نآ  ياـه  يریگ 
هب ار  امـش  برقت  هنیمز ي  وا  ترـصن  دیدیگنج و  شباکر  رد  دیتشاد و  وا  نامرف  رد  رـس  اهتدم  امـش  هک  نیا  اب  دیدش ؟ ادج  مالـسلا  هیلع 

، هیواـعم اـب  گـنج  رد  ! ) تسا هداد  رارق  ْمَکَح  ادـخ  نید  رد  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  تـفگ : دـنهاوخ  اـهنآ  دروآ . یم  مـهارف  دـنوادخ 
زا درم  ود  هب  ار  نآ  هتفریذـپ و  ار  تیمکح  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  تعیرـش  رد  دـنوادخ  تفگ : دـیاب  ناـنآ  هب  تـسا .) هتفریذـپ  ار  تـیمکح 

ییادج زا  رگا  و  امهنیب ؛» هللا  قفوی  ًاحالصا  ادیری  نا  اهلها  نم  ًامکح  هلها و  نم  ًامکح  اوثعباف  : » هدومرف هک  اجنآ  تسا ، هداهناو  شناگدنب 
راک هب  ات   ) دینک باختنا  نز  هداوناخ ي  زا  رواد  کی  و  رهوش ، هداوناخ ي  زا  رواد  کی  دیشاب ، هتشاد  میب  رسمه )  ) ود نآ  نایم  فاکـش  و 

اناد و دنوادخ ، اریز  دنک ؛ یم  کمک  اهنآ  قفاوت  هب  دنوادخ  دنشاب ، هتـشاد  حالـصا  هب  میمـصت  رواد ، ود  نیا  رگا  دننک .) یگدیـسر  نانآ 
يارب هظیُرق ، ینب  ناـیرج  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رگید  يوـس  زا  [ . 1 (. ] تسا ربـخ  اـب  همه ، تاـین  زا  و   ) تسا هاـگآ 
یمن امـش  ایآ  تفگ : دیاب  جراوخ  هب  درک . مکح  دوب ، دنوادخ  شریذـپ  اضما و  دروم  هچنآ  هب  وا  هدـیزگرب و  ار  ذاعم  نب  دعـس  تیمکح ،

ساسا رب  ات  داد  نامرف  دش ، هداهن  نانآ  هدهع ي  هب  تیمکح  هک  يدارفا  هب  تفریذپ ، ار  تیمکح  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتقو  هک  دـیناد 
ینامز تفریذپ ؟ دهاوخن  ار  نآ  دشاب ، نآرق  فالخ  اهنآ  مکح  رگا  هک  درک  طرـش  دـنورن و  رتارف  دـنوادخ  مکح  زا  دـننک و  مکح  نآرق 

مکح وت  هیلع  هک  یتخاس  مکح  دوخ  رب  ار  یـسک  دـنتفگ : ترـضح  نآ  هب  یخرب  دـش ، مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  ررـض  هب  تیمکح  راک  هک 
ار شدوخ  یـصخش  رظن  ات  درف ، کی  تیمکح  هب  هن  مداد ، نت  ادخ  باتک  تیمکح  هب  نم  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  درک !
هب ترـضح  هکنیا  اـب  دوش ، یم  هدـید  نآرق  مکح  زا  فارحنا  تیمکح ، نیا  ياـجک  رد  هک  تفگ  جراوـخ  هب  دـیاب  نوـنکا  دـنک ! لاـمعا 

یلع هک  دوب  یعدـم  جراوخ  زا  يدرف  تسا : هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  [ . 2 ! ] دـنک یم  در  ار  نآرق  فلاخم  مکح  هک : درک  مـالعا  تحارص 
یـسک نیمز  هنهپ ي  رد  هک  منادـب  رگا  تفگ : یم  يو  تسا . هدـش  ملظ  راتفرگ  جراوخ ، نتـشک  رطاخ  هب  ناورهن  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع 

هیلع یلع  نادـنزرف  نایم  زا  هک  دـنتفگ  وا  هب  تفاتـش . مهاوخ  شیوس  هب  دـنک ، تباث  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ندوبن  ملاظ  نم  يارب  هک  تسه 
زا یهورگ  دوب ، جراوخ  نارادمدرس  زا  هک  يو  دهد . خساپ  وت  هب  دناوت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  نوچ  یـصخش  مالـسلا 
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. دنا هدمآ  هرظانم  يارب  نانیا  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیـسر . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  هب  دروآدرگ و  ار  شنارای  ناگرزب 
هورگ دروآدرگ و  ار  راصنا  رجاهم و  نادـنزرف  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زور ، نآ  يادرف  دـنیایب . ادرف  دـندرگزاب و  نونکا  دومرف : ترـضح 

دنوادخ و تینادحو  هب  تداهش  زا  سپ  درک و  زاغآ  نخـس  دنوادخ ، شیاتـس  دمح و  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنتفای . روضح  زین  جراوخ 
ام ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  توبن  ياطعا  اب  هک  ار  ادـخ  ساپـس  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاـسر 
زا یتلیـضف  سک  ره  امـش  نایم  رد  راصنا ! رجاـهم و  نادـنزرف  يا  داد . صاـصتخا  اـم  هب  ار  شیوخ  تیـالو  دیـشخب و  تمارک  ار  نادـناخ 
اب دندرک . داریا  اه  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف  رد  دنداتـسیا و  کی  ره  نارـضاح  دیوگب ! دتـسیاب و  دناد ، یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

تساخرب و ياج  زا  دمآ ، یم  رامـش  هب  لفحم  نآ  جراوخ  گرزب  هک  درم ، نآ  دروآ ، دیدپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  ییاضف  هنیمز و  نیا 
هب طوبرم  اـهنیا  یلو  مناد ؛ یم  يرتـشیب  ياـه  تیاور  مهاـگآ و  عمج  نیا  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـه  شزرا  لـیاضف و  هب  نم  تفگ :
هب مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد  نخس  دوب ! هدشن  رفاک  تیمکح  شریذپ  اب  هتفریذپن و  ار  تیمکح  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ینامز 

هلوسر هللا و  هّبحی  هلوسر و  هللا و  ّبحی  ًالجر  ًادغ  ۀـیارلا  ّنیطعأل  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  اجنآ  دیـسر ، ربیخ  ثیدـح 
ادخ و دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  درپس  مهاوخ  يدرف  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  هیدـی ؛ یلع  هللا  حـتفی  یتح  عجری  راّرف ال  ریغ  ًاراّرک 
يزوریپ و اب  رگم  ددرگ ، یمن  زاب  مزر  زا  وا  دزیرگ . یمن  دربن  نادیم  زا  زگره  دزات و  یم  هرامه  نمشد  رب  دنراد ، تسود  ار  وا  مه  لوسر 

نیا تفگ : یجراخ  ییوگ ؟ یم  هچ  ثیدـح  نیا  هرابرد ي  دومرف : درک و  ور  درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ماـگنه  نیا  رد  ربیخ . حـتف 
هک زور  نآ  اـیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـمآ ! دـیدپ  هلحرم  نیا  زا  سپ  رفک  یلو  تسین ؛ نآ  رد  مه  یکـش  تسا و  قـح  ثیدـح 
درم نآ  تسناد ؟ یمن  اـی  تشک  دـهاوخ  ار  ناورهن  لـها  هدـنیآ  رد  وا  هک  تسناد  یم  تشاد ، یم  تسود  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  دـنوادخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا ! هتسناد  یم  دنوادخ  هک  منک  رارقا  دیاب  ریزگان  سپ  ما  هدش  رفاک  تسناد ، یمن  ادخ  میوگب  رگا  تفگ :
ینامرفان نایـصع و  رطاخ  هب  ای  هدرک  یم  تکرح  ادـخ  تعاطا  طـخ  رد  يو  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ادـخ  تبحم  اـیآ 

، هدوب يو  یگدنب  تعاطا و  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  دنوادخ  یتسود  هک  تسا  یهیدب  تفگ : درم  تسا ؟ هدوب 
ادخ تعاطا  هار  رد  رمع  نایاپ  ات  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  رگنایب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دنوادخ  تبحم  هجیتن  رد   ) ینامرفان نایـصع و  هن 
رقاب ماما  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  نخـس  تسا ). هدوب  وا  یهلا  هفیظو ي  هداد  ماجنا  هچنآ  هتفرن و  نوریب  وا  ياضر  ریـسم  زا  زگره  هداهن و  ماـگ 
لاح نیا  رد  تساخرب و  درم  نک ! كرت  ار  سلجم  زیخرب و  يدـش ! بولغم  هرظاـنم  نادـیم  رد  وت  نونکا ، دومرف : درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع 

[ . 3 « ] هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : » تشاد یم  راهظا  درک و  یم  همزمز  دوب ، وا  يارب  قح  ندش  راکشآ  رگنایب  هک  ار  نآرق  زا  يا  هیآ 

( هلزتعم هرعاشا و   ) هضوفم هیربج و 

. دوش یم  ماجنا  دنوادخ  طسوت  ًامیقتـسم  وا  لامعا  همه  درادن و  دوخ  زا  يرایتخا  هنوگ  چیه  ناسنا  دنیوگ : یم  هک  دنتـسه  یناسک  هربجم 
یم ماجنا  ار  دوخ  لامعا  دنوادخ  هیحان ي  زا  یتلاخد  هنوگ  چـیه  نودـب  ناسنا  دـنیوگ : یم  هک  دنتـسه  هضوفم  هورگ  نیا  لباقم  هطقن ي 
نیب يرما   » هدش حرطم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بناج  زا  هک  یحیحـص  هیرظن ي  هکلب  تسا ؛ دودرم  هیرظن  ود  ره  هک  تسا  یهیدب  دـهد .

ماجنا هب  هدرک  تیانع  دنوادخ  هک  ییاناوت  اب  اه  ناسنا  هدومرف و  تیانع  اه  ناسنا  هب  ار  رایتخا  تردـق و  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ رما » ود  نیا 
قلطم ربج  خساپ  رد  ترـضح  تشاد و  نایرج  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نامز  رد  هضوفم ) هربجم و   ) يرکف هورگ  ود  ره  دنزادرپ . یم  اهراک 

هب ار  ناشیا  سپـس  دزاس و  روبجم  ناهانگ  ماجنا  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  قلخ ، هب  یهلا  تمحر  فطل و  دومرف : قلطم  ضیوفت  و 
دنک هدارا  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  زا  رتدنمورین  رترهاق و  دنوادخ  رگید  يوس  زا  دنک . باذع  دـنا ، هداد  ماجنا  رابجا  هب  هک  ییاهراک  رطاخ 
نایم يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دراد ؟ دوجو  یموس  هاگیاج  رایتخا ، ربج و  نایم  رگم  دش : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دـباین . ققحت  و 

[ . 4 . ] تسا نیمز  نامسآ و  هرتسگ ي  هب  ییاضف  قلطم )  ) رایتخا ربج و 
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تالغ

هب ار  خلت  هجیتن ي  ود  هراومه  هعماج ، یگنهرف  فعـض  تسا . ّولغ »  » نایرج مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـصع  رد  ملاس  ان  يرکف  نایرج  نیموس 
دنتفرگ هلـصاف  تلاسر  نادـناخ  زا  اجنآ  ات  هیما ، ینب  یغیلبت  ياهدرگـش  طیحم و  ریثأت  تحت  مدرم  زا  یخرب  طـیرفت ! طارفا و  دراد : هارمه 
هزیگنا اـی  هیما و  ینب  تموکح  هیلع  يریگ  عضوم  هزیگنا ي  هب  يرگید  هورگ  لـباقم ، رد  دـنتفگ . یم  ازـسان  هدرک و  نیهوـت  ناـشیا  هب  هک 

ههجاوم و هب  نانآ  اب  ریزگان  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  ات  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  میظعت  رد  رگید ، ياه 
غورد بلط و  تصرف  رـصانع  ناونع  هب  نت  تفه  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دوب . ّولغ  نایرج  ناـمه  نیا  دـنتخادرپ و  هزراـبم 

ثراح 7. نب  ورمع  نب  هللادبع  یماش 6 . ثراح  يریرب 5 . هرامع  نب  ةزمح  دئاص 4 . نایب 3 . دیعس 2 . نب  ةریغم  . 1 دنا : هدش  یفرعم  زادرپ ،
رقاب ماما   ) مردـپ رب  يزرو  ضرغ  يور  زا  دیعـس  نب  ةریغم  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  [ . 5 . ] باطخلاوبا

یم ناشیا  زا  ار  تایاور  اه و  هتشون  دندش و  یم  رضاح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  عمج  رد  ةریغم  نارای  تسب . یم  غورد  مالسلا ) هیلع 
داد یم  تبسن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دوزفا و  یم  لطاب  زیمآرفک و  بلاطم  اه ، هتـشون  نآ  يالبال  رد  وا  دندناسر . یم  ةریغم  هب  دنتفرگ و 
هب هتخیمآ  بلاطم  زا  هچنآ  نیاربانب  دـنهد . جاور  هعیـش  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يارآ  ناونع  هب  ار  بلاطم  نآ  ات  درک  یم  رما  ار  ناـنآ  و 

رـصانع نینچ  دوجو  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ . 6 . ] تسا دیعـس  نب  ةریغم  ياه  هدوزفا  دوش ، هدـید  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تایاور  رد  ولغ 
هرابرد ي ترـضح  نآ  تخادرپ . یم  ناشیا  ياه  هتفاب  راکنا  نانآ و  هرهچ ي  ياشفا  هب  تصرف  ره  رد  تشاد و  یهاگآ  ًالماک  یملاـسان ،

خلـسناف انتایآ  هانیتآ  يذـّلا  دومرف ...« : يو  قح  رد  دـنوادخ  هک  تسا  معلب  دـننام  ةریغم  تسیک ؟ دـننام  ةریغم  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : ةریغم 
رد تشگ و  ناطیـش  وریپ  دـییارگ و  نایـصع  هب  وا  یلو  میدرک ؛ اطع  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  اـم  7 ؛ ] « ] نیواغلا نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتاف  اهنم 

توبن و یعدم  هک  دییارگ  فارحنا  هب  اجنادب  ات  وا  تسا . یلاغ  یطارفا و  ياه  هرهچ  رگید  زا  نایب » [ . » 8 . ] تفرگ رارق  ناهارمگ  هرمز ي 
نیـسحلا نب  یلع   ) مردپ رب  يو  اریز  ار ؛ [ 10  ] ناّبت نایب  دنک  تنعل  دـنوادخ  دومرف : وا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ . 9 . ] دش تلاسر 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  [ . 11 . ] دوب ادخ  حلاص  هدنب ي  مردپ  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  تسب . یم  غورد  مالـسلا ) هیلع 
ینافرحنم رگید  زا  يربرب ، راـمع  نب  ةزمح  [ . 12 . ] میوج یم  يربت  وت  هاگرد  هب  نایب  دیعـس و  نب  ةریغم  زا  نم  ادنوادخ ! تسا : هدـش  لقن 

هیفنح نب  دمحم  يو  دوب . هنیدـم  لها  وا  تسا . هتخادرپ  نید  فیرحت  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یلع و  تماما  هب  داقتعا  ياول  تحت  هک  تسا 
تنعل ار  يو  هتـسج و  يربت  وا  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـندش . وا  وریپ  هفوک  هنیدـم و  مدرم  زا  یهورگ  درب و  ـالاب  تیهولا  هبترم ي  اـت  ار 

، دوـخ یگتخاـس  يارآ  زیمآوـلغ و  راـکفا  اـب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رـصع  رد  هک  تسا  يرگید  یطارفا  یلجع ، روـصنموبا  [ . 13 . ] دومن
یمسر روط  هب  ار  روصنموبا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنتفای . ترهـش  [ 14 « ] هیفـسک  » ای هیروصنم »  » مان اب  هک  دروآدرگ  شیوخ  يارب  یناوریپ 

زا یخرب  [ . 15 . ] تسا هدش  لقتنم  يو  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تماما  هک  دش  یعدم  ترـضح ، نآ  تافو  زا  سپ  يو  یلو  دومن ؛ درط 
دننک یم  نامگ  دومرف : نانآ  در  رد  ترـضح  یلو  دننک ؛ یفرعم  دوعوم  يدـهم  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ات  دـندرک  یم  شالت  نایلاغ  نیا 

[ . 16 . ] دنناوخ یم  نآ  هب  ار  مدرم  دنتـسه و  یعدم  ناشیا  هچنآ  هب  ات  مرت  کیدزن  شیوخ  رمع  نایاپ  هب  نم  یلو  مدوعوم ؛ يدـهم  نم  هک 
مدان شیوخ  يوردنت  زا  ناوردنت  ات  دیشاب  ور  هنایم  نایعیش ! هورگ  يا  دومرف : نایعیش  هب  يور  هنایم  باختنا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یناسک هچ  نایلاغ  درک : لاؤس  ترـضح  نارای  زا  یکی  دندرگ . قحلم  امـش  هب  تقیقح  هار و  ناگدنیوج  دـنیامن و  ادـتقا  امـش  هب  دـنوش و 
يارب ار  فاصوا  نآ  نامدوخ  هک  دنهد  یم  تبسن  ار  یتاماقم  فاصوا و  ام  هب  هک  دنا  یناسک  نایلاغ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  دنتـسه ؟

تئارب و ادخ  يوس  زا  ام  دنگوس ! ادخ  هب  داد : همادا  ترـضح  سپـس  میتسین ! ناشیا  زا  مه  ام  دنتـسین و  ام  زا  نانآ  میا ! هدشن  لئاق  شیوخ 
میهاوخن فئاظو  فیلکت و  كرت  رد  یلیلد  تجح و  دـنوادخ  رب  تسین و  يدـنواشیوخ  ادـخ  ام و  نایم  میرادـن و  هارمه  هب  قلطم  يدازآ 

تیالو و دشاب ، دنوادخ  عیطم  هک  امـش  زا  کی  ره  سپ  وا . یگدنب  تعاطا و  هلیـسو ي  هب  رگم  مییوج ؛ یمن  برقت  دنوادخ  هب  ام  تشاد .
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زا دیـشاب  رود  ناه ! تشاد . دـهاوخن  شلاح  هب  يدوس  ام  تیالو  دـشاب ، تیـصعم  لها  هک  یـسک  تسا و  شخب  رمث  وا  لاح  هب  ام  تبحم 
[ . 17 ! ] نایلاغ هلیسو ي  هب  ندروخ  لوگ  شیوخ و  ندز  لوگ 

هئجرم

مازتلا تسا و  یفاک  نیتداهش  هب  یبلق  رارقا  هک : دنراد  هدیقع  نانآ  دنا . هئجرم »  » مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رـصع  رد  یفارحنا  هلحن ي  نیمراهچ 
نینچ هک  تسا  یهیدب  دنیامن . تعاطا  وا  زا  دیاب  ناگمه  دومن ، نیتداهش  هب  رارقا  هک  یمکاح  ره  تسین و  مزال  یمالـسا  ماکحا  هب  یلمع 
يانبم هک  دنتسه  یناسک  ام  نامز  رد  رکف  نیا  نایماح  دریگ . یم  رارق  ناتسرپ  توهـش  ناتـسرپ و  ایند  همه ي  لابقتـسا  دروم  يرکفت  زرط 

بلق و رد  داقتعا  ناسل و  هب  رارقا  هب  ار  نامیا  هدش و  دراو  نامیا  تقیقح  نایب  رد  هک  یتایاور  دنا . هداد  رارق  حماست » لهاست و   » رب ار  دوخ 
هللا یلص  ربمایپ  سیق ! رسپ  يا  دومرف : سیق  نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا . هئجرم  نامگ  در  رد  دنک ، یم  میـسقت  ناکرا  هب  لمع 

دنتسین ! نمؤم  قراس ، یناز و  [ 18 [ ؛ نمؤم وه  قراسلا و  قرسیال  نمؤم و  وه  ینازلا و  ینزیال  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع 

هیفوص

هدومن و تدابع  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  رـصع  رد  مهدا و ... نبا  یـسوواط ، ردکنم ، نب  دـمحم  نوچمه  ینافوصتم 
نیـسحلا نب  یلع  متـشادن  رواب  دیوگ : یم  ردکنم  نب  دـمحم  دـندومن . یم  لیمحت  مدرم  رب  ار  نتـشیوخ  هدیـشک و  شالت  راک و  زا  تسد 

نم مدید . ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  شرسپ  هکنیا  ات  دشاب ، وا  دوخ  دننام  ششناد  لضف و  هک  دراذگ  راگدای  هب  يدنزرف  مالـسلا  هیلع 
اوه هک  ینامز  رد  نم  تفگ : وا  درک ؟ هظعوم  ار  وت  زیچ  هچ  هب  دـنتفگ : وا  هب  شناراـی  داد ! زردـنا  ارم  وا  یلو  منک ؛ هظعوم  ار  وا  متـساوخ 

. دوب هبرف  دنمونت و  يدرم  وا  مدروخرب . مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  هب  هار  رد  متفر . نوریب  هنیدم  فارطا  زا  یلحم  يوس  هب  دوب  مرگ  رایسب 
يارب لاح  نیا  اب  مرگ ، ياوه  نیا  رد  شیرق  ناگرزب  زا  یگرزب  متفگ : دوخ  اب  تسا ! راک  لوغـشم  هدز و  هیکت  دوخ  مـالغ  ود  رب  وا  مدـید 

نانز و سفن  نانچ  مه  وا  مدرک و  مالـس  هتفر ، کیدزن  سپ  درک ! مهاوخ  هظعوم  ار  وا  نونکا  مه  هدمآ ! نوریب  ایند  لام  ندروآ  تسد  هب 
لاح نیا  اب  مرگ ، ياوه  نیا  رد  شیرق  ناگرزب  زا  یگرزب  دـنک ، حالـصا  ار  تراـک  ادـخ ، متفگ : وا  هب  داد . ارم  مالـس  باوج  نازیر  قرع 
مالغ ود  نآ  شود  زا  تسد  ترضح  نآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  یشاب  لاح  نیا  رد  دسرب و  وت  گرم  نونکا  رگا  هدمآ ! نوریب  ایند  بلط  يارب 

نیدـب هک  متـسه  دـنوادخ  تعاط  يرادربنامرف و  لاح  رد  دـسر ، ارف  لاح  نیا  رد  مگرم  رگا  ادـخ ، هب  دومرف : داتـسیا و  اپ  يور  هتـشادرب ،
یناـمرفان و لاـح  رد  نم  دـیآ و  رد  نم  رب  هک  مسرت  یم  گرم  زا  هاـگنآ  نم  مزاـس . یم  رود  مدرم  زا  وـت و  زا  ار  دوـخ  يدـنمزاین  هلیـسو 

نم دنک ! تمحر  ار  وت  ادـخ  متفگ : مدینـش  وا  زا  ار  خـساپ  نیا  هک  ردـکنم ) نب  دـمحم   ) نم مشاب . راگدرورپ  ياه  تیـصعم  زا  یتیـصعم 
[ . 19 . ] يداد زردنا  ارم  وت  اما  منک ؛ هظعوم  ار  وت  متساوخ 

ههبشم

ماما دنیوگ . یم  ههبـشم  ار  نانآ  تهج  نیا  زا  دنتـسناد . یم  نیقولخم  هیبش  ار  ادخ  هک  دـندوب  یناسک  رگید ، فرحنم  ياه  هقرف  ناوریپ  زا 
يزاین یب  ییاتکی  وا  اـنامه  20 ؛ ]  ] ۀفلتخم ةریثک  ناعمب  سیل  ینعملا . يدـحا  دمـص ، دـحاو  هنا  دومرف : هورگ  نیا  در  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب 

یم ملـسم  نب  دمحم  درادـن . دوجو  فلتخم  ددـعتم و  قیاقح  وا  رد  هناگی و  طیـسب و  تسا  یتقیقح  وا  دـندنمزاین . وا  هب  ناگمه  هک  تسا 
ماما دنیب . یم  رگید  زیچ  اب  دونش و  یم  يزیچ  اب  دنوادخ  هک  دندقتعم  قارع  مدرم  زا  یخرب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ :

زیچ نامه  اب  تسانیب ؛ ییاونـش  وا  دنا . هدومن  هیبشت  نارگید  هب  ار  گرزب  دنوادخ  نانآ  دنا ! هدش  دحلم  هتفگ و  غورد  دومرف : مالـسلا  هیلع 
قارع مدرم  زا  یخرب  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ملسم  نب  دمحم  دنیب . یم  دونش ، یم  هک  زیچ  نامه  اب  دونش و  یم  دنیب ، یم  هک 
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زا لـقعت  رکف و  هشیدـنا ، دوـمرف : ترـضح  دـیامن ! لـقعت  هدرک و  كرد  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  رب  دـنوادخ  ییاـنیب  هک  دـننک  یم  ناـمگ 
تساربم . قولخم  تافص  زا  دنوادخ  تسا و  قولخم  ياه  یگژیو 

سایق لها 

تافارحنا اه و  تعدـب  زا  يرایـسب  هنیمز ي  تفای و  دـلوت  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  ناـمز  رد  هک  كاـنرطخ  رایـسب  يرکفت 
لامع  ِ هب تقیقح  رد  رما ، ود  نیا  تشگزاب  دوب . ناسحتـسا  و  رگیدکی ) اب  ادخ  ماکحا  هسیاقم ي   ) سایق هب  لمع  هلئـسم ي  دیدرگ ، یلمع 

دعب دوب و  هفینحوبا  سایق ، رکتبم  تسا . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  لمعلاروتسد  زا  جورخ  ادخ و  نید  رد  يا  هقیلـس  یـصخش و  رظن 
ضئاحلا ۀّنّـسلا و  ساقت  فیک  ساقتال و  ۀّنُّسلا  ّنا  دومرف : رکفت  نیا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنداد . شرتسگ  ار  نآ  شناوریپ  وا  زا 

كالم ار  سایق  ناوت  یم  هنوگچ  تسین . تخانـش  لباق  سایق ، قیرط  زا  یعرـش  ماـکحا  تنـس و  [ 21 [ ؛ ةالصلا یضقتال  مایصلا و  یـضقت 
تیمها هکنیا  اب   ) تسین بجاو  وا  رب  زامن  ياضق  یلو  دـنک ؛ اضق  ار  هزور  تسیاب  یم  ضیح  نارود  زا  سپ  ضئاـح  نز  هکنیا  اـب  داد  رارق 

اوکرت مّهناف  نیدلا . یف  سایقلا  باحصا  كاّیا و  ةرارز  ای  دومرف : شرافس  ةرارز  هب  رگید  ینخس  رد  ترضح  تسا .) رتشیب  مالسا  رد  زامن 
سایق هب  نید  راک  رد  هک  یناسک  زا  هرارز ! يا  [ 22 [ ؛ ّلجوّزع هللا  یلع  نوبّذکی  رابخالا و  نولوأتی  هوفک ، دق  ام  اوفلکت  هب و  اولکو  ام  ملع 
يزیچ هب  هداـهن و  راـنک  دـنریگارف ، تسیاـب  یم  ار  هچنآ  ناـنآ  دـنا . هدرک  زواـجت  دوخ  فیلکت  ورملق  زا  ناـنآ  اریز  زیهرپـب ؛ دـنا  هتخادرپ 

. دندنب یم  غورد  ادخ  رب  دننک و  یم  لیوأت  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  دوخ  قوذ  هب  ار  تایاور  تسا . هدشن  راذگاو  اهنآ  هب  هک  دـنا  هتخادرپ 
یصخش هک  تسا  نیا  كرـش  هبترم  نیرتمک  [ 23 [ ؛ هیلع ضغبی  هیلع و  بحیف  ًایأر  لجرلا  دتبی  نا  كرّـشلا  یندا  دومرف : یم  ترـضح  نآ 

زا رایط  نب  دمحم  دهد . رارق  اه  يرواد  ضغب و  بح و  كالم  ار  رظن  نامه  دهن و  ناینب  یعرش ) تجح  نودب   ) دوخ شیپ  زا  ار  يا  هیرظن 
ماما یلب . متفگ : يزادرپ ؟ یم  ثحب  هب  مدرم  اب  وت  اـیآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  باحـصا 
هنیمز هچ  رد  سپ  دومرف : ترـضح  یلب . متفگ : ینک ؟ یم  هئارا  نانآ  لابق  رد  یخـساپ  لاـح  ره  هب  وت  دنـسرپ  یم  وت  زا  هچره  اـیآ  دومرف :

هب مالسلا  هیلع  ماما  نایب ، نیا  رد  [ . 24 [ !؟ یهد یم  عاجرا  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) شلها هب  ار  نآ  یعقاو  شناد  ملع و  هدرک و  توکس 
ءاکتا هب  دناوت  یم  هک  دنک  ضرف  يا  هلحرم  رد  ار  دوخ  دـیابن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زج  يدرف  چـیه  هک : دـش  روآدای  رایط  نب  دـمحم 

دیاب نمؤم  ناسنا  هکلب  ددرگ ؛ یکتم  سایق  هیبشت و  لیثمت و  هب  تسناوتن ، هک  اجنآ  دهد و  خساپ  ار  اهـشسرپ  همه  دوخ ، هشیدـنا ي  يأر و 
دیامن . عوجر  مالسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  نآرق و  یعقاو  نارسفم  هب  مهبم  لئاسم  رد  هراومه 

یقرواپ

(. يزاریش مراکم  هللاۀیآ  همجرت   ) 35 ءاسن /  [ 1]
. ةوسالاراد ص 174 ، ج 2 ، نرق 6 ،)  ) یسربطلا یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ، [ 2]

. ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 349 ، ج 8 ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  [ 3]
. تیب لها  گنهرف  رشن  رتفد  ص 221 ، ج 1 ، نامه ، [ 4]

. تیبلا لآ  هسسوم  ص 577 ، ج 2 ، یسوط ، خیش  یشک ،) لاجر   ) لاجرلاۀفرعم رایتخا  [ 5]
ص 590. نامه ، [ 6]

.175 فارعا /  [ 7]
. ۀیمالسالا ۀیملعلا  ۀبتکملا  ص 42 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 8]

. ] ۀیوضترملا ۀبتکملا  ص 34 ، موس ،) نرق   ) یتخبون ۀعیشلا ، قرف  [ 9]
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. تسا شورف  هاک  فّالع و  ینعم  هب  ناّبت ، [ 10]
ص 590. ج 2 ، یشک ، لاجر ، [ 11]

ص 321. ج 5 ، دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  [ 12]
ص 27. هعیشلا ، قرف  [ 13]

. ءامّسلا نم  طقاسلا  فسکلاوه  ًایلع  ّنا  دنتفگ : یم  نوچ  دندش ، یم  هدیمان  هیفسک  [ 14]
ص 38. هعیشلا ، قرف  [ 15]

. رکفلاراد ص 346 ، ج 5 ، یبهذ ، نیدلا  سمش  ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 16]
. ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 75 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 17]

ص 285. نامه ، [ 18]
. هیمالسا هیملع  تاراشتنا  ص 159 ، ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، [ 19]

ص 108. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 20]
(. ع  ) تیبلا لهأل  یملاعلا  عمجملا  ص 338 ، ج 1 ، یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا ، [ 21]

. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  ص 309 ، ج 2 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 22]
ص 304. نامه ، [ 23]
ص 304. نامه ، [ 24]

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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


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 
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 
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«. 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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