
http://www.ghaemiyeh.com






؟ تسا يزاب  یتراپ  تعافش  ایآ 

: هدنسیون

يرهطم یضترم  داتسا 

: یپاچ رشان 

يرهطم یضترم  داتسا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

؟ تسا يزاب  یتراپ  تعافش  6ایآ 

باتک 6تاصخشم 

نآ خساپ  تعافش و  هرابرد  يا  6ههبش 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  7هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 10زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا يزاب  یتراپ  تعافش  ایآ 

باتک تاصخشم 

يرهطم یضترم  : فلوم

نآ خساپ  تعافش و  هرابرد  يا  ههبش 

یتلادع یب  ادخ ، هاگتـسد  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، یتلادع  یب  ضیعبت و  ندـش و  لئاق  ءانثتـسا  عون  کی  تعافـش  هک  هدـش  دراو  یلاکـشا 
و : » تسا ریذپان  ءانثتسا  ریغتی و  یلک و ال  ادخ  ياهنوناق  هکنآ  لاح  تسادخ و  نوناق  رد  ءانثتـسا  تعافـش ، رگید : يریبعت  هب  درادن . دوجو 
: هک تسا  نیا  لاکشا  حیضوت  دزاسیم ، طبترم  یهلا  لدع  اب  ار  تعافش  ثحب  هک  تسا  لاکشا  نیا  (. 23 حتف /  «) الیدبت هللا  ۀنسل  دجت  نل 

تعیبط تعافـش . هن  تشاد و  دـهاوخ  ینعم  نوناـق  هن  رگید  تروص  نیا  رد  اریز  ددرگیمن  مرج  نیبـکترم  همه  لـماش  تعافـش ، املـسم 
کی دـندرگ ، میـسقت  هورگ  ود  هب  نیمرجم  هک  تساور  هنوگچ  هک  تسا  هار  نیمه  زا  مه  داریا  تسا ، ءانثتـسا  ضیعبت و  اب  مزالم  تعافش 
نایم رد  ام  دندرگ ؟ رفیک  راتفرگ  دنرادن  یتراپ  هکنیا  مرج  هب  رگید  ياهدع  دنزیرگب و  رفیک  لاگنچ  زا  دـنراد  یتراپ  هکنیا  رطاخ  هب  هدـع 

نکمم هنوگچ  میرمـشیم ، تلادـع  دـقاف  طحنم و  دـساف و  تسا  يزاب  یتراپ  شوختـسد  نآ  رد  نوناق  هک  ار  ییاـههعماج  يرـشب  عماوج 
 " لوپ هناگ " : هس  لماوع  ریثأت  تسین . تلادع  تسه  تعافش  هک  ياهعماج  ره  رد  میوش !؟ يزاب  یتراپ  هب  دقتعم  یهلا  هاگتـسد  رد  تسا 
اـیوقا و رب  دـناوتیمن  اـعبط  دـشاب  فیعـض  نوناـق  یتقو  تسا . نوناـق  فعـض  یناوتاـن و  هناـشن  هعماـج  کـی  رد  روز "  یتراـپ " و "  و " 

زیم ياپ  هب  دزادنایم و  هلت  هب  ار  فیعـض  نیمرجم  فیعـض ، نوناق  دهدیم . ناشن  افعـض  هب  طقف  ار  دوخ  توطـس  ددرگ ، هریچ  نادنمروز 
دنکیم و یفرعم  يوق  دنمورین و  نیناوق  ار  یهلا  تاررقم  نآرق ، دنامیم . زجاع  مرجم  نادنمروز  نتخادنا  هلت  زا  یلو  دـناشکیم  تازاجم 

دودرم یلقن  یلقع و  لیالد  هب  هک  تعافـش  تسردان  عون  دیامنیم . یفن  یهلا  لدع  همکحم  رد  ار  روز "  یتراپ " و "  لوپ " و "  ریثأت " 
زا میرک  نآرق  رد  دنک  يریگولج  یهلا  مکح  ذوفن  زا  نآ  طسوت  هب  دزیگنارب و  ياهلیسو  دناوتب  راکهانگ  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  هتخانش 

، ددرگیم تقیقح  قح و  زا  فارحنا  لودع و  ببس  دوش  هداد  هوشر  ناونع  هب  هک  یتقو  اریز   " لودع ، هدام "  زا  لدع "  ناونع "  هب  لوپ 
هروس رد  تسا . هدش  دای  ترصن "  ناونع "  هب  روز  زا  تعافش " و  ناونع "  هب  یتراپ  زا  لداعم " و  ضوع " و "  ینعم "  هب  لدع "  زا  ای 

مه ـال  لدـع و  اـهنم  ذـخؤی  ـال  ۀعافـش و  اـهنم  لـبقی  ـال  ائیـش و  سفن  نع  سفن  يزجت  ـال  اـموی  اوقتا  و  : » میناوـخیم نینچ  هـیآ 48  هرقب 
هب یلوپ  مه  یـسک  زا  تسین و  هتفریذپ  مه  تعافـش  دـنکیمن و  عافد  يرگید  زا  سک  چـیه  هک  يزور  زا  دیـشاب  هتـشاد  اورپ  «: '' نورـصنی

ماظن نوچمه  ترخآ  ناهج  ماظن  ینعی   " درادـن . ناـکما  ندرک  يراـی  ترـصن و  دـش و  دـهاوخن  هتفرگ  نآ  لداـعم  مرج و  ضوع  ناونع 
دبلطب و کمک  هب  ار  دوخ  هریـشع  موق و  یهاگ  دوش و  لسوتم  لوپ  ای  یتراپ  هب  نوناق  زا  رارف  يارب  ناسنا  یهاگ  هک  تسین  رـشب  یعامتجا 

ناشیوخ ناکیدزن و  نابیرگ  دوب ، يوق  نیملـسم  عامتجا  رد  نوناق  مالـسا ، ردـص  رد  دـننک . تردـق  لامعا  نوناـق  ناـیرجم  ربارب  رد  ناـنآ 
 - هیراع ناونع  هب  ار  يدنبولگ  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  شرتخد  هک  دش  علطم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یتقو  تفرگیم . زین  ار  نارادمامز 

يدج الماک  ینحل  اب  داد و  رارق  شیوخ  باتع  دروم  تخس  ار  وا  تسا  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  دیع  زور  رد  هتفرگ و  تنامـض -  دیق  اب  هتبلا 
ار قراس  دح  وت  هرابرد  ینعی  میدیربیم ، ار  تتسد  ياهتفرگ  تنامض  دیق  اب  ینعی  هنومـضم ، هیراع  تروص  هب  ار  نآ  هک  دوبن  رگا  دومرف :

یفالخ بکترم  ناشیاناد ، روای  ومع و  رـسپ  سابع ، نبا  هک  یتقو  ناشیا  مه  ج 9 ص 503 ) یناپمک ، پاچ  راونالا ، راـحب   ) مدرکیم ارجا 
اب يدرگن  زاب  شیوخ  فالخ  زا  رگا  دنتـشون : يو  هب  دـنداد ، رارق  شیوخ  تـالمح  نیرتتخـس  دروم  ار  وا  دنتـشون و  وا  هب  ياهماـن  دـش 
هک ینادیم  ینعی  تسا . هدـش  منهج  دراو  هکنیا  رگم  ماهدزن  نآ  اـب  ار  يدـحا  هک  يریـشمش  ناـمه  دوـمن ، مهاوـخ  بدا  ار  وـت  مریـشمش 

دنامهفب هکنیا  يارب  سپـس  تسا . هتخاس  نم  ریـشمش  قحتـسم  یخزود و  ار  وت  وت ، راک  نیا  دیآیمن و  دورف  نایخزود  رب  زج  نم  ریـشمش 
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مرج نیا  بکترم  مه  مالـسلاامهیلع ،)  ) نیـسح نسح و  رگا  مسق  ادـخ  هـب  دـیامرفیم : تـسین  رادرب  ءانثتـسا  سکچیه  هراـبرد  وا  تلادـع 
تسردان و اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یماـسقا  تعافـش ، هک  تسا  نیا  تقیقح  (... همان 41 هغالبلا ، جهن   ) مدرکیمن قافرا  نانآ  اب  دـندشیم 

دض نوناق و  هدننز  مه  رب  طلغ  تعافش  دراد . دوجو  تسا و  هنالداع  حیحص و  یخرب ، یلو  درادن  دوجو  یهلا  هاگتسد  رد  تسا و  هناملاظ 
يولج يزاب  یتراپ  هار  زا  دهاوخب  یـسک  هک  تسا  نآ  طلغ  تعافـش  تسا . نوناق  هدننک  دییأت  ظفاح و  حیحـص ، تعافـش  یلو  تسا  نآ 

دنکیم مادقا  نیناوق  فده  فالخ  رب  رازگنوناق و  تساوخ  فالخ  رب  مرجم  تعافش ، زا  يروصت  نینچ  بسح  رب  دریگب . ار  نوناق  يارجا 
. نکمم ریغ  ترخآ  رد  تسا و  ملظ  ایند  رد  تعافش ، هنوگنیا  ددرگیم . هریچ  نوناق  فده  رازگنوناق و  هدارا  رب  یتراپ ، هب  لسوت  هار  زا  و 
. تسا هدوـمرف  یفن  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  تسا  ناـمه  نیا  تسا و  دراو  تعافـش  زا  مـسق  نـیمه  رب  دوـشیم  تعافـش  رب  هـک  ییاـهداریا 

هدارا رب  هبلغ  مزلتسم  هن  و  نیناوق ، ضقن  هن  دراد و  دوجو  ضیعبت  ءانثتـسا و  هن  نآ  رد  هک  تسا  تعافـش  زا  رگید  یعون  حیحـص ، تعافش 
لاملا تیب  زا  شرتخد  هک  دش  علطم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یتقو  تسا . هدرک  دییأت  احیرص  ار  تعافـش  عون  نیا  نآرق  تسا . رازگنوناق 
باتع دروم  تخس  ار  وا  تسا  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  دیع  زور  رد  هتفرگ و  تنامـض -  دیق  اب  هتبلا  هیراع -  ناونع  هب  ار  يدنبولگ  نیملـسم 

ياهلیـسو دـناوتب  راکهانگ  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  هتخانـش  دودرم  یلقن  یلقع و  لـیالد  هب  هک  تعافـش  تسرداـن  عون  داد  رارق  شیوخ 
يرـشب طحنم  تاـعامتجا  ياـهيزاب  یتراـپ  رد  هک  يروط  ناـمه  تسرد  دـنک ، يریگولج  یهلا  مکح  ذوفن  زا  نآ  طـسوت  هب  دزیگنارب و 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنرادنپیم  دنرادنپیم ، نینچ  ار  مالسلامهیلع )  ) همئا ءایبنا و  تعافش  مدرم ، ماوع  زا  يرایسب  دراد . ققحت 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اصوصخ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ملس و  هلآ و 

ناـمز بارعا  دـننکیم . ضقن  ار  نوناـق  دـنهدیم و  رییغت  ار  ادـخ  هدارا  دـننکیم ، ذوفن  لاـمعا  ادـخ  هاگتـسد  رد  هک  دنتـسه  ییاهذـفنتم 
تـسد رد  ارـصحنم  شنیرفآ ، هک  دنتفگیم  نانآ  دنتـشاد ، ار  روصت  نیمه  دندادیم  رارق  دنوادخ  کیرـش  هک  ییاهتب  هرابرد  زین  تیلهاج 

 " رد كرش  تیلهاج ، بارعا  كرـش  دنراد . تکرـش  وا  اب  اهتب  ناهج ، هرادا  رد  یلو  تسین ، کیرـش  راک  نیا  رد  وا  اب  یـسک  تسادخ و 
اضر و لیصحت  دراد و  یهار  لاعتم  يادخ  يدونـشخ  اضر و  لیـصحت  هک  دنک  نامگ  یـسک  رگا  دوب . بر "  رد "  كرـش  دوبن ، قلاخ " 
، دنک نیمأت  ار  ناسنا  تداعـس  تسا  نکمم  هناگادج  ود ، نیا  زا  کی  ره  دراد و  رگید  یهار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اضرف  يدونـشخ 

هیلع  ) نیـسح ماما  دوشیم و  یـضار  ییاـهزیچ  اـب  ادـخ  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  طـلغ  رادـنپ  نیا  رد  تسا . هدـش  یگرزب  تلالـض  راـچد 
هب رب  قلخ ، هب  تمدخ  یتسرد ، یتسار ، تاکز ، داهج ، جـح ، هزور ، زامن ، دـننام  تابجاو  نداد  ماجنا  اب  ادـخ  رگید ، ییاهزیچ  اب  مالـسلا )
اب مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  یلو  ددرگیم  یـضار  انز  يراوخبارـش و  تبیغ ، ملظ ، غورد ، لیبق  زا  ناهانگ  كرت  اب  اهنیا و  لاثما  نیدلاو و 

یکابت لقاال  ای  هیرگ و  مالـسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  ترـضح  شناوج  دنزرف  يارب  الثم  هک  تسا  نیا  رد  وا  ياضر  درادـن ، يراک  اهراک  نیا 
، تسا راوشدادخ  ياضر  لیصحت  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  میسقت  نیا  لابند  هب  تسادج . ادخ  باسح  زا  نیسح  ماما  باسح  مینک ،
هیرگ و طقف  تسا ، لهـس  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يدونـشخ  لیـصحت  یلو  ددرگ  یـضار  وا  ات  داد  ماجنا  ار  يدایز  ياهراک  دیاب  اریز 
ار اهراک  دنکیم و  تعافش  دراد ، ذوفن  ادخ  هاگتـسد  رد  وا  ددرگ  لصاح  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يدونـشخ  هک  ینامز  و  ندز ، هنیس 

دشاب هچ  ره  ناهانگ  دوشیم و  هیفصت  همه  میاهدادن  ماجنا  هک  هللا  لیبس  یف  قافنا  داهج و  جح و  هزور و  زامن و  باسح  دنکیم ، تسرد 
كاپ تحاس  هب  تسا و  تیبوبر  رد  كرش  هکلب  تسا  تسردان  لطاب و  اهنت  هن  تعافش  زا  يریوصت  نینچنیا  دوریم ! نیب  زا  توف  کی  اب 
لدـع یـضترم ، يرهطم ، عبنم : تسا . تناها  زین  تسادـخ  یگدـنب  تیدوبع " و  شراختفا "  نیرت  گرزب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
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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 
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 
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 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 

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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