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رعش نابز  زا  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  بئاصم  حیادم و 

باتک تاصخشم 

یمق ینیسح  یلع  دیس  هدنسیون : 
غوبن رشان : 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  حدم  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
.« یتعاجش يدوج و  هل  ناف  نیسحلا  اما  يددؤس و  ینده و  هل  ناف  نسحلا  اما  »

ص 154» یلبرا ، همغلا ، فشک  »
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.« مدیشخب ار  شیوخ  تعاجش  ششخب و  نیسح ، هب  مداد و  ار  دوخ  فرش  تزع و  هنیکس و  راقو و  نسح ، هب  »

هحفص 85 ] ] 

« رکاذ »

تسا  نم  راز  لد  رای ، ات  وت  قشع  مغ  اب 
تسا  نزحلا  تیب  هشوگ  نیربدلخ ، زا  رتهب 

مراد  تنج  هشیدنا  هن  روح و  مغ  هن 
تسا  نطو  تیوک  رس  رب  ارم  هک  ینامز  زا 

زان  يهیام  يا  وت  نسح  نم و  قشع  يهصق 
تسا  نمجنا  ره  هد  تنیز  سلجم و  ره  لقن 

دنکن  نونجم  یلیل و  زا  سک  دای ، نیا  زا  دعب 
تسا  نم  قشع  رگا  قشع  وت و  نسح  رگا  نسح 

نسح  يهولج  کی  هک ز  یناث ، فسوی  نآ  ییوت 
تسا  نهریپ  لگ  فسوی  دص  وت ، رادید  وحم 

میلک  ياسوم  وت  راسخر  ندید  یپ  زا 
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تسا  نزهیکت  اصع  هب  تیوک  رس  رب  اهلاس 

هحفص 86 ] ] 

لیلخ  احیسم و  نامیلس و  حون و  مدآ و 
تسا  نسر  ندرگ  هب  وت ، يالو  رهم  ار  همه 

تسیک  وت  قوشعم  ربلد و  وگب  دنیوگ : قلخ 
تسا  نحم  جنر و  همه  نیا  وا ، مغ  رد  ار  وت  هک 

دنک  فصو  ناوتن  می  زا  من  هک  میوگب  هچ 
تسا  نمث  اهب و  هچ  دنادن ، هرذ  ار  هرد 

نیبج  هام  نآ  هک  تفگ ، ناوتن  شحیدم  هب 
تسا  نخس  نیریش  ورسخ  ندب و  نیمیس  ورس 

دوجو  رحب  رهگ  تلاسر ، غاب  رمث 
تسا  نمتؤم  یلو  تیالو ، کلم  یلاو 

رالاس  میس  تجح و  مود  طبس و  نیلوا 
تسا  نت  جنپ  زا  یکی  قح و  تمصع  نیمراچ 

نسح  شیمارگ  قلخ  نسح ، شیمان  مان 
تسا  نسح  رد  نسح  هکلب  نسح  قرف  ات  ياپ 

نسح  يوخ  نسح ، يوب  نسح ، يوم  نسح ، ور 
تسا  ندب  کی  رد  هک  تسا  نسح  رهوج  ناهج  کی 

نابز  هتسبورف  قلخ ، همه  حدم  زا  رکاذ » »
تسا  نکش  رکش  یطوط  نسح  حدم  رد  کیل 
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هحفص 87 ] ] 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  ياثر  رد 

« يزاریش لاصو  »

درک  هلان  درک و  بلط  تشط  تفر و  بات  زا 
درک هلال  غاب  رگج ، نوخ  زار  تشط  نآ  و 

تخیرب  ولگ  زا  رمع ، همه  دوب  هدروخ  هک  ینوخ 
درک هلاس  دنچ  لد  نوخ  یهت ز  ار  لد 

ياهدینش  دحیب  تمالم  ناتسود ، زا 
یبنجا  تسد  زا  متس  ياهدیدن  اهنت 

راوگ  شوخ  ریش  ار  وت  دومن ، افج  رهز 
یبترپ  باتیب و  یماک و  خلت  هک  سب  زا 

دوش  متس  ریت  يهناشن  ماهدینشن 
یبهذم  چیه  رد  وت ، نینزان  شعن  زج 

دیشک  رگج  زا  هآ  و  [ 1  ] رجعم دیشک  بنیز 
[ . 2  ] درک هلان  درد  زا  هنیس و  هب  دز  موثلک 

هحفص 88 ] ] 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  ياثر  رد 

هدرک  هیرگ  تیارب  ایرد  یهام  يا 
هدرک  هیرگ  تیارب  ارهز  ربمغیپ و 
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تتبرغ  يارب  ملان 
تتبرت  درادن  رئاز 

(2  ) ناج نسح  مولظم 

وت  تبرت  زا  قشع ، يوب  دیآ  هک  نآ  يا 
وت تبرغ  رب  دهدیم ، یهاوگ  تربق 

تتبرغ  يارب  ملان 
تتبرت  درادن  رئاز 

(2  ) ناج نسح  مولظم 

هراپ  هراپ  لهاله  رهز  زا  تبلق  يا 
هرایزلا  عونمم  هتشگ  تفیرش  ربق 

تردام  ربق  رانک 
ترکیپ  نارابریت  دش 

(2  ) ناج نسح  مولظم 

دندومن  نارای  لد  نوخ  تیازع  رد  يا 
دندومن نارابلگ  وت  شعن  نیک  ریت  اب 

تردام  ربق  رانک 
ترکیپ  نارابریت  دش 

(2  ) ناج نسح  مولظم 

لد  یکاپ  افص و  قدص و  همه  نآ  اب 
لهاله  رهز  وت  ياهتمحز  دزم  دش 

تتبرغ  يارب  ملان 
تتبرت  درادن  رئاز 

(2  ) ناج نسح  مولظم 

هحفص 89 ] ] 
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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تبیصم 

« یناپمک يورغ  هللا  ۀیآ  »

تخوسن  یبتجم  لد  وچ  مغ ، یلد ز  زگره 
تخوسن  انشآ  زا  رگد  یبنجا ، تخوس ز  رو 

تخوس  مومس  داب  ز  تخوس ، هک  ینشلگ  ره 
تخوسن  ابص  میسن  راهبون و  داب  زا 

تخادگ  ناتسود  شنزرس  شلد ز  نادنچ 
تخوسن  ازسان  ره  دب و  ره  نانمشد ز  زک 

يردارب  يازع  هب  يردارب  زگره 
تخوسن  ابق  نوگلگ  هش  نوچ  راگزور ، رد 

رهز  زوس  ز  نارود ، لصاح  تخوس  هک  مد  نآ 
تخوسن  ارچ  نودرگ  نمرخ  هک  متریح  رد 

ناور  نت  ز  ناکما ، ملاع  ناور  دش  ات 
تخوسن  ارجام  نیزک  دنامن  ياهدنبنج 

هحفص 90 ] ] 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  رد  هیثرم 

« رکاذ »

تسا  نز  درم و  ره  نویش  زا  رپ  زورما  رهش ،
تسا  نسح  يازع  زور  ناگدز  مغ  يا  رگم 
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افج  رهز  نآ  هنوعلم و  يهدعج  يهصق 
تسا  نمجنا  رذگ و  ره  رد  هک  تسا  ییوگتفگ 

دیسر  هیواعم  ءامسا و  ترشع  تبون 
تسا  نمرها  نامز ، نامیلس  گرم  زا  داش 

نیسح  زورما  رگم  مغ ، زا  رپ  تساهلد  همه 
تسا  نحم  جنر و  مدمه  نسح  گرم  مغ  زا 

نسح  گرم  ربخ  زا  نیزح  يارهز  رهب 
تسا  نزحلا  تیب  هشوگ  نیرب ، سودرف  غاب 

گرم  مد  رد  نسح ، هدید  مغ  بنیز  اب  تفگ 
تسا  نت  هب  ناج  ارم  هک  ات  نم ، رب  رد  نیشنب 

هحفص 91 ] ] 

مامت  هدرک  ارم  راک  افج ، رهز  ارهاوخ 
تسا  نسح  رمع  رخآ  وت و  درد  لوا 

انف  راد  نیا  زا  نم  رگید  مدکی  موریم 
تسا  نم  ياوأم  هک  سودرف ، تنج  يوسب 

مریس  وکین  مساق  وت و  ناج  نیا  زا  دعب 
تسا  نهریپ  لگ  هش  نآ  نیسح ، داماد  هک  نآ  ز 

ینک  ربص  رگا  تسا ، قارف  زور  ابنیز !
تسا  نخس  رخآ  هک  تسه  ارم  وت  اب  ینخس 

رایب  تشط  ورب  دوز  اجز ، زیخ  ارهاوخ 
تسا  نهد  رد  کلف ، روج  زا  لد  نوخ  ارم  هک 
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تشذگ  هچ  بنیز  هب  لاح ، نآ  رد  هک  منادن  نم 
تسا  نگل  رد  شنسح  زا  رگج ، تخل  نوچ  دید 

نم  رس  رب  ازع  كاخ  دش  هک  ياو  يا  تفگ 
تسا  نطو  رهش و  مزاع  نم ، رب  زا  نسح  هک 

هحفص 92 ] ] 

ردارب اب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  عادو  هحون 

ربارب  دش  لجا  اب  نسح  نوچ 
رطضم لاح  اب  گرم  مد  رد 

ردارب  اب  لد  زوس  زا  تفگ 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

هنیرقیب ! هم  يا  نیسح ، يا 
هنیک  دادیب و  رخآ ز  يدید 

هنیدم  رد  يدش  ردارب  یب 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

هدیسر  ناناج  لصو  يهدعو 
هدیسر  ناج  نداد  مسوم 

هدیسر  نایاپ  هب  مرمع ، زور 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

مرادن  ردام  گرم ، مد  رد 
مرادن  رگید  راوخمغ  وت  زج 

رعش نابز  زا  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  بئاصم  www.Ghaemiyeh.comحیادم و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


مرادن  ردام  هک  اغیرد  يا 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

میارب  دیرگ  هک  وک  مردام 
میاپ  تسد و  دشک ، هلبق  يوس 

میاهمشچ  یمد  ددنبب  ای 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

یناف  راد  نیا  زا  متفر ، وچ  نم 
ینابرهم  نکب  مگرم ، دعب 

یناوت  ات  نم  نامیتی  اب 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

هحفص 93 ] ] 

تسا  راکف  میتی و  نم  مساق 
تسا  راز  راوخ و  رطضم و  سک و  یب 

تسا  راگدای  نسح  زا  وت  دزن 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

تماق  ورس  هم  يا  نیا ، زا  دعب 
تماقا  ایند  هب  مهاوخن  نم 

تمایق  رد  وت  ام و  هدعو 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

رطضم  راز و  نم  نابز  زا 
رهاوخ ناج  يا  هک  بنیز ، هب  وگ 
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روایب  میارب  یتشط  زیخ و 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

نک  رب  هب  متام  تخر  ارهاوخ 
نک  رظن  نوخ  رپ  تشط  نیا  ردنا 

نک  رس  هب  ملاع  كاخ  نیا  زا  دعب 
ییادج  زا  ناما  ردارب ، يا 

تسا  نارکاچ  زا  رکاذ »  » ار وت  رگ 
تسا  ناغف  رد  نم ، رهب  زا  بشما 

تسا  ناهج  يادخ  اب  وا  رجا 
[ . 3  ] ییادج زا  ناما  ردارب ، يا 

هحفص 94 ] ] 

یعابر

نسح  مارآ  لد ، زا  تفر  هک  سوسفا 
نسح  ماج  رگج ، نوخ  زا  دش  زیربل 

نوخ  نآ  زورما  هدروخ ، رمع  هب  هک  ینوخ 
[ . 4  ] نسح ماک  زا  زاب  هرابود ، تشگرب 

یقرواپ

. رداچ [ 1]
تنامشچ یهاوخیم  رگا  لاصو ! يا  : » دندومرف هک  دید  ار  س )  ) ارهز ترضح  باوخ  رد  دوب ، هدش  انیبان  هک  يزاریـش  لاصو  دنیوگ  [ 2]

ءاشنا ار  راعشا  نیا  تشگیم و  قاطا  رد  راوهناوید  دش ، رادیب  باوخ  زا  نوچ  وا  و  يارسب ». نسح  مدنزرف  تبیصم  رد  يراعـشا  دبای ، افش 
. دش انیب  ترضح  نآ  تکرب  هب  شنامشچ  هکنآ  ات  درکیم ،
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«. رکاذ  » هب صلختم  يرهوج  [ 3]
. رکاذ [ 4]

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 
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)
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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 

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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