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ویوآ لت  يزوریپ  زا  يداش 

باتک تاصخشم 

یکراین یفوص  یقت  فلؤم :
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

: باتک زا  هتفرگرب 

ویوآ لت  يزوریپ  زا  يداش 

لیئارسا بارعا و  نایم  گنج  نیموس  لیئارسا  شترا  نیگنس  عیرـس و  هلمح  اب  دادرخ 1346 )  ) نئوژ 1967 رد  هزور : شـش  گنج  فلا )
يارحص نوچمه  یمالسا  یـضارا  زا  یعیـسو  شخب  دش و  رجنم  یبرع  ياهـشترا  تسکـش  هب  یتسیلایرپما ، لود  تیامح  اب  هک  تفرگرد 

ناشراعش فالخرب  گنج  نیا  لالخ  رد  نایئاهب  دمآرد . اهتسینویهص  لاغشا  هب  سدق  ندرا و  دور  يرتخاب  هنارک  نالوج ، تاعافترا  انیس ،
دنتفرگ و رارق  لیئارسا  شترا  رانک  رد  زواجتم ،» گنج و  رگزاغآ   » ناونع هب  اهتسینویهص  ندرک  موکحم  ياج  هب  یناهج ،» حلص   » رب ینبم 
دودح 120 رد  یغلبم   46  / 5 خـیرات 10 /  رد  كاواس  شرازگ  هب  هلمج  نآ  زا  دـندروآ و  لمع  هب  اهتـسینویهص  زا  ار  تیامح  هنوگهمه 

افیح رد  لدـعلاتیب  يارب  رهاظ  هب  هک  دـیدرگ  يروآعمج  ناریا  ناـیئاهب  هلیـسو  هب  دوب ) یتفگنه  رایـسب  مقر  عقوم  نآ  هک   ) ناـموت نویلیم 
دشابیم ». لیئارسا  شترا  هب  کمک  غلبم ، نیا  لاسرا  زا  اهنآ  یلصا  روظنم  یلو   » دوش لاسرا 

دیازفایم : همادا  رد  كاواس 
[ . 1 .« ] تسا هدش  تخادرپ  دهعت و  تباث  بیبح  هلیسو  هب  لوپ  نیا  زا  ياهظحالم  لباق  رادقم  »

ناضمر : دربن  ب )
رب هقعاـص  نوـچمه  اـسآقرب  یتاـیلمع  رد  یمالـسا  ياـهروشک  شترا  دوـب ، ناـضمر  كراـبم  هاـم  اـب  نراـقم  هک  لاـس 1973  ربـتکا  رد 

میظع راوید  دندرک و  روبع  زئوس  لاناک  زا  هاتوک  یتدم  رد  يرصم  ياهورین  دنریگ . سپزاب  ار  دوخ  یضارا  ات  دندمآ ، دورف  اهتـسینویهص 
ار اهتسینویهص  ندرا  هیروس و  زین  اهههبج  ریاس  رد  دندراذگ . رـس  تشپ  دشیم ، هدناوخ  ریذپانریخـست  اهتـسینویهص  يوس  زا  هک  ار  ولراب 

وپاکت هب  نایئاهب  تایرشن  عاضوا ، نیا  رد  دنتخاس . لطاب  ار  لیئارسا  شترا  يریذپانتسکـش  هناسفا  راب  نیتسخن  يارب  دنداد و  یلامـشوگ 
هب راب  نیا  دـندوب ، هدرک  راـیتخا  توکـس  لاـس 1967  گـنج  لوـط  رد  هک  ناـنآ  دنتـساخرب . هزراـبم  هب  یناریو ! گـنج و  هیلع  دـنداتفا و 

نینچ تسایربک » هاگرد  روفنم  لادـج  عازن و  : » ناونع اب  ناریا  نایئاهب  یلم  لـفحم  یمـسر  هیرـشن  هلاـقم  رـس  رد  دـنتخادرپ و  ییاـسرفملق 
دنتشون :

ات دشوکیم  هتخادرپ و  ییوجهناهب  هب  هفلتخم  نیوانع  تحت  هتشاد و  رود  رظن  زا  ار  هتـشذگ  ياهگنج  دیدش  تارثا  دوز  یلیخ  لفاغ  رـشب 
همادا رد  و  دیامن . راپـسهر  تکاله  یتسین و  راید  هب  ار  دوخ  عون  ءانبا  دزاس و  مومـسم  ار  اوه  هرابود  شیوخ ، ضارغا  شتآ  يافطا  يارب 

هک دندوب  هدش  تحاران  هدروخرـس و  اهتـسینویهص  تسکـش  زا  نانچ  نایئاهب  [ . 2 . ] دنتفگ نخـس  گنج  تمذم  رد  یعبـشم  لصف  هلاقم ،
زا سپ  هرامش  نیلوا   ) نابآ 52 هرامش  رد  دنتشاذگن و  بیصنیب  شیوخ  ياههیوم  زا  زین  ار  یئاهب ، نالاهنون  هژیو  هیرـشن  اقرو ، هلجم  یتح 

، تسا هداتـسرف  لیئارـسا ) نکاس  رابتیناریا  نایئاهب  زا   ) یناعم ادـیوس  مان  هب  یئاهب  هچب  رتخد  کی  ًارهاظ  هک  لصفم  ياهلاـقم  رد  گـنج )
تارابع زا  هدافتـسا  اـب  درک و  ییارـسهحون  دناهداتـسرف ، گـنج  ياهنادـیم  هب  ار  ناشنادـنزرف  هک  تسینویهـص  ياـههداوناخ  يارب  ًادـیدش 

هنیک اهتـسینویهص و  تبحم  اب  ادتبا  زا  ار  ناکدوک  نیا  دـنک و  کیرحت  اهتـسینویهص  عفن  هب  ار  یئاهب  لافطا  تاساسحا  دندیـشوک  یفطاع 
میناوخیم : هلاقم  نیا  زا  یشخب  رد  دهد . شرورپ  ناناملسم 
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... دـندوب گنج  رابخا  لوصو  رظتنم  ناشیرپ ، نارگن و  ناشیاههچب  اـهردام و  دوب ، راـبتقر  یلیخ  مدرم  عضو  گـنج ، هزور  دـنچ  نیا  رد 
ناردام هک  اهبورغ  و  دندوب ... رادـغاد  یگمه  دـشیم و  ریزارـس  اهکـشا  دـیدرگیم ، رـشتنم  اهنآ  هرامـش  ناگدشهتـشک و  لتق  ربخ  یتقو 

لاس رد  تیئاـهب  تیعونمم  [ . 3 . ] دوب رادومن  یگمه  هرهچ  زا  ینوزحم  تلاح  دـنتفریم ، شدرگ  هب  ییاـهنت  هتفرگ  ار  ناشنادـنزرف  تسد 
رد یئاهب  رصانع  شالت  و  نایئاهب ، اهتسینویهص و  نایم  یلدمه  ییوسمه و  نیمه  رطاخ  هب  ًاقیقد  رـصانلادبع  لامج  طسوت  رـصم  رد   1962

دنداد : ناماس  ار  ریز  تامادقا  دندش و  ساسح  هقرف  نیا  هب  ناناملسم  هک  دوب  یمالسا ، ياهروشک  رد  تاعالطا  بسک 
نایئاهب یتاـعالطا  شقن  زا  یناریا  ناگدننکتکرـش  زا  یکی  سدـقملاتیب ، یمالـسا  رمتؤم  یمومع  عمجم  لـالخ  رد  لاـس 1960  رد  . 1

دنتفرگن . يدج  ار  هلئسم  یبرع  ياهروشک  هتبلا  هک  تفگ  نخس  لیئارسا  يارب 
عفن هب  تاعالطا  بسک  رب  ینبم  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ناـیئاهب  شقن  ندـش  نشور  لیئارـسا و  زا  بارعا  نیگنـس  ياهتـسکش  زا  سپ  . 2
هیلع بارعا  میرحت  رتـفد   » راـک روتـسد  رد  تیئاـهب  عوـضوم  درک و  يریگعـضوم  هـقرف  نـیا  ربارب  رد  برع  هیداـحتا  یتسینویهـص ، مـیژر 
عفانم لیئارـسا  اب  هک  ار  یجراـخ  يداـصتقا  یتعنـص و  ياـهعمتجم  اهتکرـش و  ماـمت  هک  تشاد  تیرومأـم  رتفد  نیا  تفرگ . رارق  لیئارـسا »

زا هیوناژ 1975  رد 10  رتیور  يرازگربخ  دـهد . رارق  یبرع  ياـهروشک  راـیتخا  رد  میرحت  يارب  ار  اـهنآ  ماـن  ییاسانـش و  دـنراد  كرتشم 
هورگ اب  هزراـبم  هدـنیآ ، هاـم  سنارفنک  رد  هک  درک  مـالعا  لیئارـسا ، هیلع  بارعا  میرحت  رتفد  لوئـسم  بوجحم  دـمحم  زا  لـقن  هب ، قشمد 

مـسینویهص لیئارـسا و  رادـفرط  شبنج  کـی  ار  هقرف  نیا  یمـسر  روط  هب  دـش و  دـهاوخ  یـسررب  يدـج  روط  هب  رتفد  نیا  يوس  زا  یئاـهب 
رد هیروف  زور 23  روبزم  سنارفنک  درک . هرباـخم  بوجحم  زا  لـقن  هب  زور  ناـمه  هناـیمرواخ ، يرازگربخ  ار  نومـضم  نیمه  [ 4 . ] دناوخ
ررق و  درک : ذاـختا  ار  ریز  مهم  میمـصت  تیئاـهب  نوماریپ  روبزم  سـالجا  دـش . رـشتنم  هیروف  رد 25  نآ ، تامیمـصت  دـش و  رازگرب  هرهاـق 

: ینعی [ . 5 . ] مهئارو رتست  هینویهـصلا  نا  تبث  نا  دـعب  مهلفاحم  لالغا  هیبرعلا و  لودـلا  یف  نییئاهبلا  طاشن  یلع  رظح  ضرف  ًاضیا  بتکملا 
ًادـیدش اـهنآ  لـفاحم  لیکـشت  اـهیئاهب و  تاـکرحت  زا  دـیاب  یبرع  ياـهتلود  هک  تشاد  ررقم  لیئارـسا ] هیلع  بارعا  میرحت   ] رتـفد نینچمه 

تسا . هدش  ناهنپ  نانآ  تشپ  مسینویهص  هک ] دش  ملسم  اضعا  يارب   ] اریز دننک  يریگولج 
یمالسا روشک  ياهقف 57  هک  تسا  مالسا  ناهج  رد  ینید  عجرم  نیرتالاب  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  هب  هتسباو  یمالسالا  هقفلا  عمجم  ج )

دوخ هیروف 1988  ات 11   6 نمهب 1366 /  ات 23  تاسلج 18  رد  عمجم  نیا  دنراد . تیوضع  نآ  رد  تیباهو  یتح  قرف  بهاذم و  یمامت  زا 
[6 . ] درمـش نید » تایرورـض  راکنا   » قادـصم ار  نایئاهب  تادـقتعم  رگید  و  يو » رب  یحو  لوزن  هّللاءاهب و  تلاسر  ياعدا  ، » ياهبوصم یط 

نایئاهب هک  درک  رشتنم  عمجم  وضع  ینس  هعیـش و  ياهقف  ياضما  هب  ياهمانعطق  زین  لوالايدامج 1407  اب 29  قباطم  هیوناژ 1987  رد 26 
یمالـسا ياهتلم  اهتلود و  يوس  زا  نانآ  اـب  یـضتقم  دروخرب  راتـساوخ  هدرمـش و  مالـسا  نید  زا  جراـخ  رفاـک و  ناناملـسم ، عاـمجا  هب  ار 

[. 7 . ] دشیم

یقرواپ

.2 دنس 96 /  ص 332 و  ج 1 ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  خیرات  يروصنم ، داوج  [ 1]
.380 صص 377 -  تسایربک ،) هاگرد  روفنم  لادج  عازن و   ) هام نخس  ش 13 ، لاس 1352 ، يرما ، رابخا  [ 2]

.22 صص 20 -  نابآ ،)  ) ش 8 لاس 1352 ، ناریا ، یئاهب  نالاهنون  هیرشن  اقرو ، [ 3]
زا لقن  هب  ص 247  ش 18 ، دوعوم ، راظتنا  همانلصف  رد : جردنم  مسینویهـص . تیئاهب و  لباقتم  يراکمه  دنویپ و  يروصن ، اضردمحم  [ 4]

يد 1353.  21 ربخ 232 ، يزکرم . رتفد  ناریا ، یلم  نویزیولت  ویدار ـ  نامزاس  يربخ  نتلوب 
. نامه [ 5]

.85 صص 84 -  مق 1418 ، سدقم ، دمحم  همجرت  تسشن ، نیمهن  نایاپ  ات  نیمود  زا  اههیصوت : اههبوصم و  یمالسا ، هقف  عمجم  [ 6]
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.327 326 ـ   / 1 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  يریخست ، یلع  دمحم  هیهقفلا ،) تارمتؤملا   ) یمالسالا هقفلا  عمجم  تارمتؤم  عم  [ 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 
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)
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 ... 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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