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؟ دنا هدرک  باختنا  دوخ  نیئآ  زکرم  ار  لیئارسا  اه  یئاهب  ارچ 

باتک تاصخشم 

هیملع هزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  زا : هتفرگرب 

همدقم

ات دندش  نآ  رب  دنا  هدروآ  تسدـب  هعیـش ، لبمـس  ناونع  هب  ناریا  مدرم  صوصخب  ناملـسم  ياه  شبنج  زا  هک  يا  هبرجت  اب  نارگرامعتـسا 
نیا تشگ . روهشم  تیئاهب  هب  اهدعب  هک  دندروآ  دوجوب  ار  یمارم  ناریا  رد  ور  نیا  زا  دنهد . رارق  دیدرت  دروم  ار  مدرم  يداقتعا  ياه  هیاپ 
ًالماک هشیدـنا  کی  زین  مزینویهـص  یفرط  زا  تفرگ ، رارق  یمالـسا  لیـصا  گنهرف  لـباقم  رد  يرابکتـسا و  ياـه  تموکح  راـنک  رد  هقرف 
عیسو ياه  نیمزرـس  دنناوتب  هک  دندوب  ناناملـسم  نایم  رد  ییاه  تسد  نتفای  رکف  رد  یمالـسا  ریغ  ياهتلود  نیمه  يارب  تسا ، يرامعتـسا 
ردتقم تموکح  لیکشت  هدعو  نایدوهی  هب  ور  نیا  زا  دنروآرد ، دوخ  هطلس  تحت  تیاهن  رد  هداد و  رارق  تراغ  هلمح و  دروم  ار  یمالـسا 

ارچ هک  ددرگ  نشور  لاؤس  خساپ  ات  تسیچ  رد  مسینویهـص ) تیئاهب و   ) هقرف ود  نیا  كرتشم  هجو  دید  دیاب  دـش و  یم  هداد  نیطـسلف  رد 
تسا ؟ هتفرگ  رارق  لیئارسا  رد  تیئاهب  زکرم 

مسینویهص تیئاهب و  طابترا 

رد ندـش  عمج  هب  ار  نایدوهی  هک  دوب  نیا  تیئاـهب  شور  هک  يروط  هب  تشاد  یگنتاـگنت  طاـبترا  دوهی  اـب  تیئاـهب  هقرف  شیادـیپ ، لوا  زا 
( لیئارسا تموکح  لیکشت  اب   ) زور نآ  هدمآ : هللا  ءاهب  سدقا  باتک  رد  هچنانچ  دنهد ، تراشب  قیوشت و  لیئارسا  تلود  ییاپ  رب  نیطسلف و 
رد دوهی  هک  تسا  هدـمآ  قیتع  دـهع  ياـه  باـتک  رد  دـیوگ : یم  مه  اهبلادـبع  دـش و  راگتـسر  یـسوم ) ترـضح   ) میلک هک  تسا  يزور 

ادـخ و ناتـسود  يا  تفگ : یم  نایدوهی  هب  باطخ  تفای و  ققحت  هللا  ءاهب  ناـمز  رد  یهلا  تراـشب  نیا  دوش و  یم  عمج  سدـقم  نیمزرس 
نیمزرـس نیا  رد  هللا  ءاهب  و  مزینویهـص ! ردتقم  تموکح  يارب  هدش  ایهم  سدقم  نیمز  دیدج و  نامـسآ  انامه  ادخ ، ياه  هکئالم  نادنزرف 

هک تسا  هتـشون  ءاهبلادبع  دیوگ : یم  يدنفا  یقوش  طابترا  نیمه  رد  تسا ! هدرک  لمع  شا  هدعو  هب  دنوادخ  دید و  ار  یهلا  ياه  تراشب 
هتشاد طابترا  لیئارسا  اب  هکنیا  رگم  تسین  ریذپ  ناکما  تیئاهب  دشر  دیوگ : یم  هیحور ،»  » شرـسمه دشاب و  دوهی  موق  نطو  دیاب  نیطـسلف 
میدق دهع  رد  هک  يا  هناشن  هیآ و  ره  هک  دوش  یم  دومناو  نینچ  نایدوهی  هب  دسیون : یم  مه  يدوهی  قرـشتسم  رهیـست  دـلوج  [ . 1 !! ] دشاب
ندـمآ يارب  لـیجنا  تاروت و  زا  شردـپ ، گرم  زا  دـعب  مه  يدـنفا  ساـبع  و  تسا . هدرک  رهاـظ  هللا  ءاـهب  هب  ار  نآ  دـنوادخ  دراد  دوـجو 

درک و ریسفت  هللا  ءاهب  هب  تسا ) یـسیع  ترـضح  ندمآ  دارم  هک   ) دوش یم  هداد  هدعو  ایعـشا  رفـس  رد  ار  هچنآ  تسج و  اه  هرهب  ناشدوخ 
تسا هدمآ  دوهی  نایحیسم و  ناناملسم ، نیب  ایسآ  نید  تدحو  يارب  اهبلادبع  ترـضح  دسیون : یم  يدنفا  دمحم  مان  هب  يرگید  هدنـسیون 
يدنفا یقوش  دندرک ، تفلاخم  لیئارسا  میژر  اب  یمالـسا  ياه  تلود  مامت  مه  یتقو  [ . 2 . ] دنک عمج  یسوم  ترـضح  لوصا  رب  ار  همه  ات 

يرادافو بتارم  درک و  تاقالم  لیئارسا  روهمج  سیئر  اب  دوب ، لیئارسا  تلود  سیسأت  اب  وا  تقفاوم  زا  یکاح  هک  شیاه  هتـشون  رب  هوالع 
یـسوم لیلخ و  میهاربا  نادنزرف  هب  یهلا  هدعو  قادصم  دومن ؛ مالعا  زورون  دـیع  تبـسانم  هب  نایئاهب  هب  یمایپ  رد  درک و  مالعا  ار  شیوخ 

رد هچنانچ  دور ، یم  نیطـسلف  هب  هللاءاهب  هک  تسا  تاطابترا  نیمه  ساـسا  رب  تسا !! هدـش  رقتـسم  سدـقا  ضرا  رد  لیئارـسا  تلود  میلک ،
یلعنیسح باب و  نیشناج  لزا  حبص  ییحی  هاش ، نیدلارصان  هب  نایباب  دصق  ءوس  هیباب و  ربهر  دمحم  یلع  گرم  زا  سپ  تسا ، هدمآ  خیرات 

هلیسو باب ، فرط  زا  ار  شردارب  ینیشناج  هللاءاهب  یلو  رازت . هیـسور  تلود  تروکـسا  تیامح و  اب  هتبلا  دنتفر ، دادغب  هب  شردارب  هللا  ءاهب 
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نیب فالتخا  ثعاب  راک  نیا  متسه و  نم  شندمآ  هب  دوب  هداد  هدعو  باب  هچنآ  تفگ : تسناد و  شنانمـشد  دنزگ  زا  دوخ  ظفح  يارب  يا 
اب ینامثع  تلود  رتدـیدش و  تافالتخا  اجنآ  رد  یلو  دروآ ، لوبناتـسا  ینعی  تموکح  زکرم  هب  ار  اهنآ  یناـمثع  تلود  دـیدرگ و  ردارب  ود 
هب ار  هللا  ءاهب  یلعنیـسح  سربق و  هب  ار  لزا  حبـص  ییحی  سیلگنا ، تلود  هیـصوت  اب  تافالتخا و  هب  نداد  همتاخ  هناهب  هب  صاخ و  يدـنفرت 

[ . 3 ! ] داد لاقتنا  یلاغشا  نیطسلف  نیمزرس 

مسینویهص تیئاهب و  زا  نارگرامعتسا  كرتشم  ياه  تیامح 

هراشا

مینک : یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  طقف  هک  تسا  هقرف  ود  نیا  زا  رگرامعتسا  ياه  تلود  ياه  تیامح  ثحب ، مود  روحم 

سیلگنا

رد دوـهی  یلم  نـطو  لیکـشت  رب  ینبم  رب  ار  دوـخ  هیمـالعا  ربـماون 1917 ، رد  سیلگنا  هجراـخ  روـما  ریزو  لوا ، یناـهج  گـنج  رخاوا  رد 
اکع و رد  تیئاهب  زکرم  مادـهنا  اهبلادـبع و  لتق  رب  میمـصت  ینامثع  تلود  لک  هدـنامرف  اشاپ  لامج  مایا ، نیمه  رد  درک و  رداص  نیطـسلف 

رالاس هب  يدـج  دـنت و  شنکاو  اب  سیلگنا  هجراخ  ریزو  دریگ . یم  سیلگنا ، شترا  هب  هقوذآ  نداد  اب  اهبلادـبع  تیامح  رطاـخ  هب  ار  اـفیح 
، سیلگنا زا  اهبلادبع  تیامح  نیمه  رثا  رد  دشوکب و  اهبلادبع  ترضح  تنایـص  ظفح و  رد  اوق  عیمج  اب  ات  دهد  یم  روتـسد  سیلگنا  هاپس 
هب یتمدـخ  شوخ  نیا  يارب  اهبلادـبع  دـمآ و  دوـجو  هب  مزینویهـص  میژر  ندـمآ  دوـجوب  هنیمز  داـتفا و  ناتـسلگنا  هاپـس  تسد  هب  نیطـسلف 

[ . 4 . ] تفرگ دوه  تیان  ناشن  و  ( Sir) رِس بقل  سیلگنا ،

ینامثع هیکرت 

، هعفاـن  ) ترازو هس  رد  ینارواـشم  نارظاـن و  یناـمثع  تلود  رد  مـه  ناـیدوهی  یفرط  زا  تـشاد و  يرثوـم  شقن  تیئاـهب  دـشر  رد  هـیکرت 
کلمت رد  ار  دوهی  تسد  هعفان ، ترازو  رظان  رابت ، يدوهی  تسینویهـص  يدنفارای » اسب   » هک دنتـشاد  فارگلت ) تسپ و  تعارز ، تراجت و 

یگنهامه و رد 1913م  ینامثع  هیکرت  ریزو  تسخن  اشاپ  میلح  دیعـس  سنرپ  تشاذگزاب و  فیرـش  سدـق  یـضارا  زا  يرایـسب  هنابـصاغ 
[ . 5 . ] تشاد اه  تسینویهص  اب  لماک  یگتسبمه 

هسنارف

ار هللا  ءاهب  هب  يوسنارف  تیعباـت  نداد  تلود و  تیاـمح  اـت  دـنک  یم  روماـم  ار  دادـغب  رد  دوخ  يرگلوسنک  وس  کـی  زا  مه  هسنارف  روشک 
لویروا و اـت  ریزو و  تسخن  موـلب » نوـیل   » هلمج زا  ار  هسنارف  یـسایس  ياـه  تیـصخش  رتـشیب  نرق 20 م  هـمین  رد  یفرط  زا  دـنک و  مـالعا 

یللملا نیب  عماـجم  رد  لیئارـسا ، زا  هسنارف  ياـه  تیاـمح  هنیمز  اهدـعب  هک  دـندوب  يدوهی  روهمج  سیئر  ود  ناوـنع  هب  سکارف  سیلدـنم 
[ . 6 . ] دننک یم  تیامح  لیئارسا  زا  هسنارف  رد  یبازحا  هزورما  نیا  رب  هوالع  دندش ،

اکیرمآ

ناریا رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا و  هدرک  تیامح  اهنآ  زا  ناهنپ  راکـشآ و  روط  هب  تیئاهب  باب و  شیادـیپ  لوا  زا  اکیرمآ 
شتیامح رگید  يوس  زا  دریذپب  یهلا  نید  ناونع  هب  ار  یئاهب  هقرف  نیا  هک  دهاوخ  یم  ناریا  و …زا  يدازآ ، رـشب ، قوقح  ياه  هناهب  اب  زین 
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هدهاشم دوهی  خیرات  رد  هاگچیه  دسیون : یم  یبعـش  هصق  باتک  رد  لیئارـسا  قباس  يارزو  زا  یکی  هک  تسا  هدیـسر  يدح  هب  لیئارـسا  زا 
تسا لیئارسا  نیا  هزورما  تهج ، نیمه  هب  دنشاب !! هدش  هطلـس  ذوفن و  نینچ  بحاص  اکیرمآ )  ) نیمزرـس کی  رد  نایدوهی  هک  تسا  هدشن 
يارب مالسا  نانمشد  رامعتـسا و  هک  ددرگ  یم  نشور  هدش  دای  یبلاطم  هب  هجوت  اب  [ . 7 ! ] تسا هداد  رارق  دوخ  هطلس  ریز  رد  ار  اکیرمآ  هک 
یئاهب بزح  ياه  مان  هب  بزح  ود  ندروآ  دوجو  هب  اب  یمالسا  ياهروشک  مهم  عبانم  رب  طلست  نآ  عبت  هب  هعیش و  تیناحور  رادتقا  نتسکش 

ءاهب يریگرد ، كرت  هناهب  هب  ینامثع  تلود  هک  تسا  نیمه  يارب  دنتخیر و  ار  یمالسا  کلامم  رب  طلست  ياه  همانرب  مسینویهـص  بزح  و 
بزح ود  نیا  ناربهر  دروآ و  دوجو  هب  تسا  هعیش  تسکـش  شفده  هک  ار  يروشک  هدنیآ  رد  دناوتب  ات  دهد  یم  لاقتنا  نیطـسلف  هب  ار  هللا 

بتکم رهاظ ، هب  ناریا  رد  ناـیدوهی  هک  تسا  تسایـس  نیمه  ساـسا  رب  دـندش . لدـبم  رگرامعتـسا  ياـه  تلود  تمدـخ  رد  یلک  روط  هب 
ات تسا  قیقد  هدش و  باسح  يراک  لیئارـسا  رد  تیئاهب  تیزکرم  نیاربانب  دننک . راک  مالـسا  دـض  رب  رتشیب  ات  دـندرک  یم  لوبق  ار  تیئاهب 

دننک ؟! یمن  لقتنم  لیئارسا  هب  ارچ  هک  دش  یم  لاؤس  دیاب  دوب ، رگید  روشک  رد  تیئاهب  زکرم  رگا  دننزب و  مالسا  هب  رتشیب  يا  هبرض 

یقرواپ

ص 383. ج 2 ، ات ، یب  حتفلا ، راد  هبتکم  اج ، یب  دیدجلا ، یملاعلا  ماظنلا  هیئاهبلا و  دیلو ، دمحا  نیدلا ، جارس  [ 1]
. دعب هب  ص 383  ج2 ، ات ، یب  نامه ، [ 2]

. دعب هب  ص 733  ج 4 ، 1375 ش ، یمالسا ، فراعملا  ةرئاد  داینب  نارهت ، مالسا ، ناهج  همانشناد  یلعمالغ ؛ لداع ، دادح  [ 3]
، تیئاـهب هناـگ  هدزاود  لوـصا  دـقن  یلع ؛ يرـصن ، ك : ر . 1375 ش ، یمالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  داـینب  نارهت ، تیئاـهب ، هملک  ناـمه ، [ 4]

ص 13. 1382 ش ، لوا ، پاچ  ایوگ ، ناهفصا ،
ج 4، مالسا ، ناهج  همانشناد  ر.ك : ص 38 ، 1376 ش . لوا ، مایا ، رشن  اج ، یب  تاعوبطم ، رد  مزینویهـص  ذوفن  حتفلاوبا ؛ ریم  یتوعد ، [ 5]

. تیئاهب هملک  ص 733 ،
ص 150. 1381 ش ، مود ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ناریا ، رد  تیئاهب  دهاز ، ینادهاز ، [ 6]

ص 285. نامه ، [ 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 
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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 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
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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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