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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  حدم  رد  يراعشا 

: هدنسیون

یناهفصا یمویق  داوج 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاراشتنا  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  حدم  رد  6يراعشا 

باتک 6تاصخشم 

يا هلمسب  رس  هکلب  يا ، هحتاف  نیع  6وت 

هتفای فرش  وت  زا  ناضمر  9يا 

تسا نیرحبلا  جرم  كاپ  ؤلؤل  12یبتجم 

نسح شیوخ  نسح ، شقلخ  نسح ، شیوکین ، 13مان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  15هرابرد 
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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  حدم  رد  يراعشا 

باتک تاصخشم 

یناهفصا یمویق  داوج  هدنسیون : 
یمالسا تاراشتنا  رتفد  رشان : 

يا هلمسب  رس  هکلب  يا ، هحتاف  نیع  وت 

فاق  هلقب  ورب  اقنع  وچ  فطل  ابص ز 
فارشا هفرش  تسا و  سدق  هنایشآ  هک 

یمدق  نز  بویغ  تاملظ  رد  رضخ  وچ 
فاطلا عبنم  تستایح و  نیع  يوک  هک 

مارحا  دنب  هب  نایناحور  هبعک  فوطب 
فاطم لوقعلل  تسا و  سوفن  راجتسم  هک 

لابقا  نک  لوبق  لها  هلبق  فرطب 
فارطا نآ  كاخ  لیبقت  ماک ز  ریگب 

یتسد  تلدعم  شرع  همئاق  هب  نزب 
فاصنا دعاوق  اپ  رب  وت  يا ز  هک  وگب 

ینکن  اود  نم  درد  ارچ  شیوخ  درد  هب 
فاص یم  نافراع  دنشونب  هک  یلفحم  هب 

مادم  ياج  دنتخیر  نوخ  همه  ام  ماج  هب 
فالجا زا  دش  افج  روج و  همه  ام  بیصن 

داقن  یئوت  ناج ، دقن  فکب  هتفرگ  منم 
فارص یئوت  نامز ، فورص  ریسا  منم 

ینسح  فسوی  وت  تقیقح  رصمب  اهش 
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فال هفالک  نیا  ةاجزم و  تعاضب  نم و 

تاذ  یلجت  هنیئآ  وت ، نیبم  خر 
فاصوا یلاعم  رون  وت  نیبج  هم 

یمقر  ار  قشع  حول  یملق ، ینعم  وت 
فاکش بیغ  دوجو  نآ  یمدع ، قلاف  وت 

يا  هلمسب  رس  هکلب  يا ، هحتاف  نیع  وت 
فاک ینون و  طبر  یئاب و  هطقن  ءاب و  وت 

بوسنم  وت  تاذب  تداعس  کلم  ساسا 
فاضم وت  ترضح  هب  تداهش  بیغ و  دوجو 

دودحمان  دوجو  ضیف  وت  دوب  لیفط 
فایضا تتمعن  ناوخرب  همه  نایناهج 

لامک  دحب  نایتوهال  وت  ضیف  دنرب 
فافک ردقب  نایتوسان  وت  قزر  دنروخ 

نایبت  وت  ناسل  ار  يوفطصم  مولع 
فاشک وت  نایب  ار  يولع  فراعم 

نخس  هاگ  شخب  حور  تنکش  رکش  بل 
فاصم هاگ  فاکش  لد  تنکفرس  ماسح 

مشاه  هبعش  مراکم ز  رحب  طیحم 
فانم دبع  لآ  مراکا ز  رخف  رادم و 

قاقحتساب  مود  ماما  دمحم  وبا 
فالختساب ردپ  دج و  ثراو  هناگی 

ملق  ریزب  اضر  ملح و  ورملق  ار  وت 
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فافع تسا و  تنایص  شقن  وت  سفن  حول  هب 

زور  بش و  رد  دنربنامرف  ود  رهم  رهپس 
فابرز یکی  ناشن ، عصرم  مالغ  یکی 

رهم  یعاعش  طخ  رهپس و  ناشکهک  ز 
فایس يرواخ  رهم  شک ، هیشاغ  رهپس 

مشچ  مدرم  شخبرون  ترد  كاخ  رابغ 
فان هفان  کشم  کشر  ترذگهر  میسن 

جاتحم  هبعک  تاجاح و  هلبق  وت  رد 
فانکا بناوج و  رد  نایملاع  ذالم 

راهظتسا  يارب  لحارم  یطب  یکی 
فاشکتسا يارب  لکاشم  ضرع  هب  یکی 

تسود  نمشد و  دیما  مشچ  وت  يور  يوس  هب 
فالخ لها  قافو و  لها  وت  يوک  درگب 

ناج  لد و  زا  تنابساپ  کلم  ناتسآ  رب 
فاکنتسا نودب  تلذ  رس  ار  كولم 

قیطنم  ره  راک  وت  عیفر  نأش  تعن  هن 
فاصو ره  دح  وت  عینم  ردق  فصو  هن 

فراع  ره  بیصن  دشابن  تاذ  دوهش 
فاشخ ره  لاجم  تقیقح  باتفآ  هن 

روذعم  بدا  یب  تسلقع  تعیرش  رد  هن 
فاعم هحیدم  زا  تسقشع  تقیرط  رد  هن 

یناپمک
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هتفای فرش  وت  زا  ناضمر  يا 

تافص  یئادخ  تاذ و  يولع  يا 
تانئاک همه  نیشن  ردص 

تشهب  بابش  رالاس  دیس و 
تشونرس ملق  اضق و  تسد 

نیرب  تشهب  یبوط و  هداز 
نیمز تاملظ  رد  ادخ  رون 

بام  یمتخ  هدید  لد و  رون 
باتفآ وت  وترپ  زا  یی  هیاس 

تانکمم  همه  یئاغ  تلع 
تایح بآ  هب  داد  دبا  رمع 

رشب  لسن  رهوگ  نیرتکاپ 
رس هدوس  شمدق  رب  کلم  نج و 

ریذن  ریشب و  ناونع  بحاص 
رینم جارس  یحو  کلف  رب 

ادخ  رون  هک  كاپ  هنیآ 
يوسام رب  هنیآ  نیا  زا  دبات 

تسایلوا  هلسلس  رس  وت  باب 
تسا یضترم  ادخ  رون  زا  رپ  مشچ 

دوب  ربمیپ  تخد  وت  ردام 
دوب رثوک  هروس  زا  يا  هیآ 
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ایربک  مرح  نیشن  هدرپ 
ام يارهز  هرهز  نآ  همطاف 

قشع  ناطلس  ترضح  لک  قشاع 
قشع نادیهش  هاش  ادخ  نوخ 

تسا  ردام  کی  رهوگ و  کی  وت ز  اب 
تسا رس  رب  شاوت  یئادخ  لظ 

تسامش  نأش  هب  ریهطت  هیآ 
تسام رمالاولوا  رما  امش  مکح 

یحو  روط  امش  يانیس  هنیس 
یحو رون  زا  يا  هخاش  امش  رون 

رورس  طاشن و  هام  ناضمر  رد 
رون هام  ادخ ، هام  اعد ، هام 

نامسآ  وس  ود  دش ز  ناشفرون 
ناج دیشروخ  ود  تفات  قفا  ود  رد 

يدزیا  قفا  زا  ادخ  یحو 
يدمحا قفا  زا  نسح  رون 

دنتخیمآ  مهب  بالگ  گشم و 
دنتخیر الو  لها  حدق  رد 

هتفای  فرش  وت  زا  ناضمر  يا 
هتفات وا  ههبج  رب  وت  رون 

زیزع  ناضمر  هام  همین 
زیر گشم  دش  وت  نیگشم  يوسیگ 
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هام  يور  نآ  زا  تفات  ادخ  رون 
هایس تشرد  مشچ  نآ  زا  هصاخ 

تسوت  يور  لگ  سکع  لگ  یخرس 
تسوت يوسیگ  هیاس  بش  تملظ 

حبص  ناشخرد  دیشروخ  هک  زور 
حبص نابیرگ  كاچ  زا  دنز  رس 

دیپس  هاگپ  رون و  نآ  یخرس 
دیدپ دیآ  وت  شقن  قفا  يور 

ام  ردب  ناضمر  رد  وت  خر  يا 
ام ردق  بش  وت  يوم  رس  ره 

هب  روک  دش  وت  رون  یب  هک  هدید 
هب روگ  رد  وت ، ياپ  رد  هن  هک  رس 

یئوت  ترتع  صخاش  یلع  دعب 
یئوت توبن  ثاریم  ثراو 

نید  مالسا و  تلم  تحلصم 
نیشن تلزع  هشوگ  ار  وت  درک 

تسین  وت  تشذگ  وچ  یتشذگ  چیه 
تسیک تسد  دشکب ، یهاش  هکنآ ز 

دش  بات  یب  وت  ربص  زا  مه  ربص 
دش بآ  دش و  رهز  دش و  هزوک 

تسد  وت  زا  دیشکن  تداهش  دعب 
تسشن تکاپ  نت  رب  دش و  ریت 
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نید  ناتسلگ  دمآ ز  رب  هزبس 
نیک رهز  زا  دش  زبس  خر  ات 

تخرد  نویامه  تشگ  نید  هشیر 
تخل تخل  رگج  نآ  دروخ  وت  ات ز 

داب  هدنیاپ  هک  مالسا  تلم 
داب هدنبات  هک  دیحوت  لعشم 

دناوت  تامدخ  نیهر  ود  ره 
دناوت تاذ  هدنرازگ  رکش 

ماقم  الاو  ورسخ  يا  دبا  ات 
مالس ص )  ) دمحم نید  رب  وت و  رب 

دش  زیر  رهگ  هک  یضایر »  » کلک
دش زیمآ  تمحرم  رظن  ناز 

يدزی یضایر 

تسا نیرحبلا  جرم  كاپ  ؤلؤل  یبتجم 

نیا  زا  رتهب  يربخ  مراد  دمآ و  ناضمر 
نیا زا  رتهب  يرگد  فطل  رگید و  يا  هدژم 

شموص  خزود  شتآ  رپس  دشاب  هچ  رگ 
نیا زا  رتهب  يرپس  دراد  همهنیا  اب  کیل 

تسا  ردق  رپ  یسب  هچ  رگا  ناضمر  ردق  بش 
نیا زا  رتهب  يرحس  نکیلو  هام  نیا  دراد 

لوتب  داز  يرسپ  هم  نیا  همین  رد  هک  نوچ 
نیا زا  رتهب  يرسپ  دیازن  تس و  هدازن  سک 
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نسح  دالیم  هدژم  یهد  هک  يا  ناضمر ،
نیا زا  رتهب  يربخ  ملاع  هب  تسین  ادخ  هب 

تسا  نیرحبلا  جرم  كاپ  ؤلؤل  یبتجم 
نیا زا  رتهب  يرهگ  تقلخ  هتشر  رد  تسین 

ندوب  رتبا  تمهت  نآ  زا  ربمغیپ  تسر 
نیا زا  رتهب  يرمث  یبوط  هخاش  رب  تسین 

وا  تقلخ  زا  دوخ  هب  كرابتف »  » قلاخ تفگ 
نیا زا  رتهب  يرثا  درادن  داجیا  کلک 

ناضمر  يا  نسح ، هام  يا  رت  هتسهآ  رذگب 
نیا زا  رتهب  يرذگ  نوچ  دوبن  ار  ام  رمع 

دوب  اروشاع  تضهن  نسح  حلص  رثا 
نیا زا  رتهب  يربهار  دوبن  ار  یتما 

مالسا  تقوم  حلص  نیا  زا  زاب  دش  هدنز 
نیا زا  رتهب  يرنه  تسایس  نسح  رد  تسین 

ناسح »  » تس هدوب  وت  تایانع  لومشم  هچرگ 
نیا زا  رتهب  يرظن  نابحم  هب  نک  نسح  ای 

دناد  یم  ادخ  هک  ترایز  نذا  نک  فطل 
نیا زا  رتهب  يرفس  دشابن  قاشع  رهب 

(« ناسح  ) نایچیاچ بیبح  »

نسح شیوخ  نسح ، شقلخ  نسح ، شیوکین ، مان 

هدش  ادیپ  ادخ  هام  همین  رد  ام  هام 
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هدش ام  هام  نشور ز  ادخ  هام  شرگنب 

كانبات  كرابم  هام  کی  هام  نیا  رد  هتشگ 
هدش اتمه  یب  هام  كرابم  هام  ببس  نیز 

رینتسم  شلامج  رون  زا  هام  باتفآ و 
هدش ات  وا  تماق  مایق  زا  خرچ  تماق 

یلع  ناتسب  ورس  دمحم  ناحیر  حور و 
هدش ارهز  هرهز  زان  شوغآ  تنیز 

تشهب  ناناوج  عمج  رورس  ربکا ، طبس 
هدش ءاضما  شا  يرادنامرف  نامرف  لزا  زک 

نخس  رکش  بل  دهش  نابز و  نیریش  ورسخ 
هدش ابیز  لگون و  ناور و  نیشون  ربون و 

نسح  شیوخ  نسح ، شقلخ  نسح ، شیوکین  مان 
هدش اپ  ات  رس  ز  رس ، ات  اپ  ز  رس ، ات  رس  نسح 

لامج  نسح و  زا  دنراد  ناهج  نابوخ  هچ  نآ 
هدش اج  نسحا  هجو  رب  نسح  هجو  رد  هلمج 

هدش  ربهر  هدش  هر  هتشگ ، دازهش  هدش  هش 
هدش یلوم  هدش ، هم  هتشگ ، رادرس  هدش  رس 

تس  اهب » هوعداف   » هک ار  ینسح  ءامسا  عمجم 
هدش ینسحلاو » ءامسالا  هل   » صن رهظم 

یحضلاو »  » شیوکن يور  وترپ  زا  يا  هعمل 
هدش یشغی » اذا  لیللا  و   » مال شیوم  رات 

روصق  رد  ناریح  روح  شتسم  مشچ  هاگن  زا 
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هدش یفخی » ام  رهجلا و  لمعی   » نامرهق

هدش  مد  احیسم  ات  هدیمد  یسیع  مد  رب 
هدش اضیب  دی  ات  هتفرگ  ار  یسوم  تسد 

شا  ینارون  یناشیپ  یفطصم  شدج  وچمه 
هدش یلعالا » کبر  مسا  حبس   » رون شقن 

رات  ياهبش  رد  هام  نوچ  یضترم  شباب  وچمه 
هدش ادلی  بش  ناغارچ  یب  شخب  رون 

هدئام » انیلع  لزنا  انبر   » شدوج ناوخ 
هدش يولسلاو » نم   » شیاذا نم و  یب  نان 

مسق  ربا و  مخ  نآ  رب  شمخ ، يوربا  قاط 
هدش یصقالا » دجسم   » نوچ ام  جارعم  هر  رد 

نسح  تسا و  نیسح  ردیح  دمحا و  كاپ  لسن 
هدش ایرد  کی  زاب  رگید  راب  ایرد  ود  نیا 

نیسح  دشاب  یلع  ياج  نسح ، ربمغیپ  ياج 
هدش اشنا  ناهج  ناکین  راونا  رون  ود  نیز 

دیدن  يدنوادخ  نسُح  نسَح  نسُح  رد  هک  ره 
هدش انیبان  راداد  ندید  زا  دید  زور 

« یناسارخ ترکف  »

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 
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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 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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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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