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تسرهف
5تسرهف

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  26حرش 

باتک 26تاصخشم 

26اههبطخ

.. نامسآ و شنیرفآ  زاغآ  26هبطخ 001-

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  45هبطخ 002-

هیقشقش 49هبطخ 003-

مدرم هب  زردنا  56هبطخ 004-

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  58هبطخ 005-

دربن هدامآ  62هبطخ 006-

نانمشد شهوکن  62هبطخ 007-

هیفنح دمحم  هب  باطخ  63هبطخ 011-

لاملاتیب ندنادرگرب  رد  65هبطخ 015-

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  65هبطخ 016-

تسیاشان نارواد  67هبطخ 017-

ناملاع فالتخا  شهوکن  68هبطخ 018-

تمایق هب  هجوت  رد  69هبطخ 021-

نایاونیب باب  رد  70هبطخ 023-

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  74هبطخ 024-

تسس نارای  زا  شجنر  75هبطخ 025-

تثعب زا  شیپ  بارعا  77هبطخ 026-

داهج تلیضف  رد  80هبطخ 027-

رادشه زردنا و  84هبطخ 028-
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هفوک لها  شهوکن  رد  86هبطخ 029-

نامدرم راگزور و  89هبطخ 032-

هرصب لها  گنج  هار  رد  94هبطخ 033-

ماش مدرم  اب  راکیپ  95هبطخ 034-

تیمکح زا  دعب  96هبطخ 035-

دوخ لئاضف  رکذ  97هبطخ 037-

ههبش ینعم  106هبطخ 038-

جراوخ راعش  خساپ  رد  107هبطخ 040-

رکنم زا  یهن  يرادافو و  107هبطخ 041-

ینارسوه زا  زیهرپ  107هبطخ 042-

ایند هاگرذگ  110هبطخ 045-

يدنوادخ تافص  119هبطخ 049-

هنتف نایب  رد  121هبطخ 050-

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  122هبطخ 051-

ایند شهوکن  رد  124هبطخ 052-

دوخ نارای  هب  128هبطخ 056-

جراوخ باب  رد  131هبطخ 060-

ایند شهوکن  132هبطخ 062-

حلاص لمع  هب  قیوشت  133هبطخ 063-

یهلا ملع  رد  140هبطخ 064-

گنج بادآ  رد  143هبطخ 065-

ندروخ تبرض  زا  سپ  144هبطخ 069-

ربمایپ رب  دورد  144هبطخ 071-

نامثع اب  اروش  تعیب  ماگنه  150هبطخ 073-
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زردنا 150هبطخ 075-

شیاین 155هبطخ 077-

سانشرتخا خساپ  158هبطخ 078-

نانز شهوکن  159هبطخ 079-

یئاسراپ یگتسراو و  160هبطخ 080-

ایند شهوکن  رد  161هبطخ 081-

ءارغ هبطخ  163هبطخ 082-

صاع نب  ورمع  هرابرد  178هبطخ 083-

هظعوم دیحوت و  رد  180هبطخ 084-

يراکزیهرپ تافص  182هبطخ 085-

نارای هظعوم  195هبطخ 086-

مدرم تکاله  نایب  رد  209هبطخ 087-

تثعب زا  شیپ  مدرم  211هبطخ 088-

يدنوادخ تافص  نایب  رد  212هبطخ 089-

حابشا هبطخ  218هبطخ 090-

نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  241هبطخ 091-

هنتف زا  ربخ  241هبطخ 092-

مرکا لوسر  لضف  رد  242هبطخ 093-

لوسر ادخ و  فصو  244هبطخ 095-

شباحصا باب  رد  246هبطخ 096-

هیماینب متس  رد  252هبطخ 097-

ایند زا  زیرگ  رد  253هبطخ 098-

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  260هبطخ 099-

راوگان ثداوح  زا  ربخ  262هبطخ 100-
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اهیتخس هنیمز  رد  263هبطخ 101-

دهز هب  قیوشت  رد  264هبطخ 102-

ربمایپ تافص  270هبطخ 104-

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  274هبطخ 105-

گرزب ياههثداح  275هبطخ 107-

دنوادخ ییاناوت  279هبطخ 108-

نارای هب  زردنا  296هبطخ 109-

ایند شهوکن  رد  304هبطخ 110-

توملاکلم هرابرد  311هبطخ 111-

ایند شهوکن  رد  312هبطخ 112-

مدرم هب  زردنا  رد  317هبطخ 113-

ناراب بلط  رد  332هبطخ 114-

نارای هب  زردنا  رد  334هبطخ 115-

داهج هب  مدرم  ضیرحت  334هبطخ 118-

دوخ ياهتلیضف  نایب  336هبطخ 119-

تیمکحرد 339هبطخ 120-

جراوخ هب  باطخ  341هبطخ 121-

نیفص دربن  ماگنه  343هبطخ 122-

جراوخ اب  هطبار  رد  347هبطخ 125-

جراوخ هب  باطخ  رد  347هبطخ 127-

هرصب ياههنتف  350هبطخ 128-

اههنامیپ هرابرد  351هبطخ 129-

تموکح لوبق  هفسلف  352هبطخ 131-

ایند رد  ییاسراپ  رد  353هبطخ 132-
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راگدرورپ تمظع  رکذ  358هبطخ 133-

گنج رد  رمع  یئامنهار  359هبطخ 134-

ریبز هحلط و  هرابرد  360هبطخ 137-

گرزب ثداوح  هب  تراشا  360هبطخ 138-

يروش ماگنه  هب  362هبطخ 139-

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  363هبطخ 140-

تبیغ زا  یهن  هرابرد  367هبطخ 141-

لهاان هب  یکین  هرابرد  368هبطخ 142-

ناراب بلط  رد  369هبطخ 143-

ربمایپ نادناخ  تلیضف  372هبطخ 144-

ایند يانف  رد  373هبطخ 145-

رمع یئامنهار  374هبطخ 146-

تثعب زا  فده  رد  375هبطخ 147-

شتافو زا  شیپ  379هبطخ 149-

گرزب ثداوح  هب  تراشا  380هبطخ 150-

هدنیآ ياههنتف  383هبطخ 151-

ادخ شیاتس  385هبطخ 152-

تیبلها لئاضف  رد  398هبطخ 153-

شافخ شنیرفآ  رد  404هبطخ 154-

هرصب مدرم  هب  باطخ  407هبطخ 155-

يراکزیهرپ هب  شرافس  411هبطخ 156-

نآرق ربمایپ و  416هبطخ 157-

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  418هبطخ 158-

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  418هبطخ 159-
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ربمایپ تافص  نایب  رد  425هبطخ 160-

یهلا دیحوت  رد  428هبطخ 162-

نامثع هب  وا  زردنا  429هبطخ 163-

سوواط شنیرفآ  431هبطخ 164-

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  434هبطخ 165-

شتموکح يادتبا  رد  435هبطخ 166-

هرصب هب  تکرح  ماگنه  440هبطخ 168-

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  440هبطخ 170-

تفالخ هتسیاش  441هبطخ 172-

نارای هظعوم  444هبطخ 174-

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  445هبطخ 175-

دنوادخ تافص  رد  471هبطخ 177-

ینامی بلعذ  هب  خساپ  475هبطخ 178-

شنارای شهوکن  رد  476هبطخ 179-

جراوخ هب  ناگتسویپ  479هبطخ 180-

یهلا دیحوت  479هبطخ 181-

اناوت راگدیرفآ  488هبطخ 182-

ناراکزیهرپ هرابرد  مامه  هب  496هبطخ 184-

ناقفانم فصو  رد  555هبطخ 185-

ربمایپ ادخ و  شیاتس  رد  555هبطخ 186-

ایند ریقحت  ربمایپ و  تثعب  560هبطخ 187-

شیوخ لئاضف  رکذ  رد  562هبطخ 188-

اوقت هب  شرافس  562هبطخ 189-

دوخ نارای  هب  شرافس  رد  570هبطخ 190-
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هیواعم هرابرد  572هبطخ 191-

تسار هار  ندومیپ  573هبطخ 192-

همطاف يراپسکاخ  هب  ماگنه  573هبطخ 193-

ترخآ هب  نتخادرپ  579هبطخ 194-

نارای هب  زردنا  582هبطخ 195-

ریبز هحلط و  هب  باطخ  584هبطخ 196-

نایماش مانشد  زا  عنم  585هبطخ 197-

یثراح ءالع  هناخ  رد  585هبطخ 200-

لوعجم ياهثیدح  باب  رد  585هبطخ 201-

دنوادخ تردق  رد  586هبطخ 202-

اتمهیب راگدیرفآ  587هبطخ 204-

ناملاع ربمایپ و  فصو  رد  588هبطخ 205-

شیاین 594هبطخ 206-

نیفص رد  ياهبطخ  594هبطخ 207-

شیرق زا  هلگ  598هبطخ 208-

ناکلاس فصو  رد  599هبطخ 210-

رثاکتلا مکیهلا  توالت  601هبطخ 212-

.. مهیهلت لاجر ال  توالت  605هبطخ 213-

.. ناسنالا اهیا  ای  توالت  611هبطخ 214-

یلع یئاسراپ  616هبطخ 215-

ادخ هب  شیاین  617هبطخ 216-

ایند شهوکن  618هبطخ 217-

ترضح نآ  زا  یئاعد  621هبطخ 218-

اوقت هرابرد  636هبطخ 221-
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نابز ياهنایز  باب  رد  645هبطخ 224-

؟ دنفلتخم مدرم  ارچ  646هبطخ 225-

ادخ لوسر  ندرک  نفک  لسغ و  647هبطخ 226-

ربمایپ شیاتس  رد  648هبطخ 227-

دیحوت رد  656هبطخ 228-

اهدماشیپ نایب  رد  662هبطخ 229-

اوقت هب  شرافس  رد  662هبطخ 230-

نامیا 665هبطخ 231-

ادخ زا  سرت  هب  شرافس  668هبطخ 232-

اوقت موزل  ادخ و  دمح  رد  671هبطخ 233-

هعصاق هبطخ  675هبطخ 234-

ترجه زا  دعب  ثداوح  رد  701هبطخ 236-

دینک باتش  ریخ  راک  رد  701هبطخ 237-

دمحم لآ  رکذ  رد  702هبطخ 239-

اه 704همان 

یضاق حیرش  هب  704همان 003-

هیواعم هب  704همان 006-

هیواعم هب  705همان 009-

هیواعم هب  705همان 010-

نایهاپس زا  یهورگ  هب  706همان 011-

یحایرلا سیق  نب  لقعم  هب  706همان 012-

شنایهاپس هب  706همان 014-

ادخ اب  زاین  زار و  707همان 015-

گنج تقو  شنارای  هب  708همان 016-
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هیواعم همان  خساپ  رد  708همان 017-

ناهدنامرف زا  یکی  هب  708همان 019-

هیبا نب  دایز  هب  مه  زاب  709همان 021-

سابعنبا هب  710همان 022-

دروخ تبرض  هکنآ  زا  سپ  710همان 023-

دوخ ییاراد  هرابرد  تیصو  711همان 024-

تاکز نارومام  زا  یکی  هب  713همان 026-

رکبوبا نب  دمحم  هب  715همان 027-

هیواعم خساپ  رد  720همان 028-

هیواعم هب  726همان 030-

یبتجم ترضح  هب  726همان 031-

هیواعم هب  762همان 032-

سابع نب  مثق  هب  762همان 033-

رکبیبا نب  دمحم  هب  766همان 034-

صاعورمع هب  767همان 039-

دوخ نارازگراک  زا  یکی  هب  767همان 040-

شنارازگراک زا  یکی  هب  768همان 041-

هریبه نب  هلقصم  هب  770همان 043-

فینح نب  نامثع  هب  770همان 045-

دوخ ناهدنامرف  زا  یکی  هب  776همان 046-

نیسح نسح و  هب  تیصو  777همان 047-

هیواعم هب  782همان 049-

تایلام نارومام  هب  783همان 051-

یعخن رتشاکلام  هب  783همان 053-
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هیواعم هب  815همان 055-

یناه نب  حیرش  هب  816همان 056-

هبطق نب  دوسا  هب  817همان 059-

.. شترا هک  ینارادنامرف  هب  818همان 060-

رصم مدرم  هب  819همان 062-

هیواعم هب  828همان 065-

سابع نب  هللادبع  هب  828همان 066-

سابع نب  مثق  هب  828همان 067-

یسراف ناملس  هب  829همان 068-

ینادمه ثراح  هب  830همان 069-

سابع نب  هللادبع  هب  844همان 072-

يرعشا یسوموبا  هب  846همان 078-

اه 847تمکح 

847تمکح 002

848تمکح 003

850تمکح 004

853تمکح 005

853تمکح 006

854تمکح 007

854تمکح 008

855تمکح 009

855تمکح 010

856تمکح 011

856تمکح 013
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856تمکح 016

858تمکح 018

858تمکح 019

858تمکح 020

860تمکح 022

861تمکح 023

861تمکح 025

863تمکح 027

863تمکح 029

864تمکح 030

865تمکح 033

866تمکح 036

866تمکح 037

871تمکح 039

872تمکح 040

872تمکح 041

874تمکح 042

875تمکح 044

881تمکح 045

882تمکح 046

883تمکح 047

883تمکح 048

883تمکح 051

888تمکح 053
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888تمکح 054

891تمکح 055

892تمکح 057

892تمکح 058

893تمکح 060

893تمکح 061

894تمکح 062

894تمکح 063

895تمکح 064

896تمکح 065

897تمکح 067

897تمکح 068

898تمکح 070

898تمکح 071

899تمکح 074

901تمکح 075

905تمکح 077

905تمکح 078

906تمکح 079

908تمکح 083

909تمکح 086

910تمکح 087

911تمکح 089

911تمکح 091
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912تمکح 095

915تمکح 100

916تمکح 101

921تمکح 104

922تمکح 105

926تمکح 106

926تمکح 108

928تمکح 109

938تمکح 114

941تمکح 115

942تمکح 116

942تمکح 118

944تمکح 119

945تمکح 120

945تمکح 121

947تمکح 122

947تمکح 123

948تمکح 125

950تمکح 126

952تمکح 127

955تمکح 128

956تمکح 129

960تمکح 130

963تمکح 131
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964تمکح 132

965تمکح 133

965تمکح 134

965تمکح 135

968تمکح 136

969تمکح 137

970تمکح 138

972تمکح 139

982تمکح 140

985تمکح 141

986تمکح 142

991تمکح 143

992تمکح 145

992تمکح 150

993تمکح 151

993تمکح 152

994تمکح 153

997تمکح 154

997تمکح 156

997تمکح 158

998تمکح 159

998تمکح 161

998تمکح 162

998تمکح 167
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999تمکح 169

999تمکح 171

1002تمکح 173

1003تمکح 178

1003تمکح 180

1004تمکح 181

1005تمکح 183

1005تمکح 192

1007تمکح 194

1007تمکح 195

1008تمکح 199

1010تمکح 200

1011تمکح 202

1015تمکح 203

1016تمکح 204

1017تمکح 208

1018تمکح 213

1018تمکح 214

1019تمکح 215

1022تمکح 216

1023تمکح 217

1025تمکح 219

1027تمکح 220

1031تمکح 223
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1032تمکح 228

1032تمکح 229

1035تمکح 230

1036تمکح 231

1036تمکح 233

1037تمکح 236

1037تمکح 237

1037تمکح 239

1038تمکح 241

1038تمکح 242

1038تمکح 243

1039تمکح 244

1040تمکح 247

1041تمکح 248

1042تمکح 249

1044تمکح 250

1045تمکح 251

1045تمکح 253

1045تمکح 257

1046تمکح 258

1046تمکح 259

1047تمکح 260

1047تمکح 261

1048تمکح 265
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1049تمکح 266
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( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  حرش 

باتک تاصخشم 

ق40 ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  ع ،  ) بلاط یبا  نب  یلع  هسانشرس :
یبرع یسراف -  هغالبلا  جهن  : ] يدادرارق ناونع 

یتشد دمحم  مجرتم  یضردیس  هدنروآدرگ  هغالبلا  جهن  حرش  همجرت و  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.1385 تسرهف ، نارهت : رشن : تاصخشم 

ص 960 يرهاظ : تاصخشم 
: لایر  970000-06-6351-964 کباش :
یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

یبرع یسراف -  تشاددای :
اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای :

اههبطخ 40ق --. ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  ع ،  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : یبرع  یسراف -  هغالبلا  جهن  رگید : ناونع 
راصق تاملک  40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  ع ،  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :

اههمان 40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  ع ،  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :
اهتسرهف هغالبلا --  جهن  40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  ع ،  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :

هدنروآدرگ 359ق ،  - 406 نیسح ، نبدمحم  یضرلا  فیرش  هدوزفا : هسانش 
مجرتم ، 1330  - 1380 دمحم ، یتشد  هدوزفا : هسانش 

1385 فلا  BP38/041 هرگنک : يدنب  هدر 
297/9515 ییوید : يدنب  هدر 

م13791-85 یلم : یسانشباتک  هرامش 

اههبطخ

.. نامسآ و شنیرفآ  زاغآ  هبطخ 001-

دنوادخ فیصوت  تخانش و  زا  زجع 
دودحم دح  هتفصل  سیل  يذلا  نولئاقلا …  هتحدم  غلبی  يذلا ال  هللادمحلا 

( درادن ینیعم  زرم  وا  لامک  تافص  هک  ییادخ  دنزجاع …  وا  حدم  زا  نارگشیاتس  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  )
: يروباشین راطع 

تسین هار  تتاذ  درگ  ار  ناج  لقع 
تسین هاگآ  سک  چیه  تتافص  زو 
درب یپ  يدوجو  وت  زا  رگا  لقع 

؟ درب یک  تهنکب  هر  زگره  کیل 
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تفص رد  ییاین  نوچ  میوگ  دنچ 
تفرعم مرادن  نم  نوچ  منک  نوچ 
تفرعم اب  دش  هریشمه  نآ  زا  زجع 

تفص رد  هن  دیآ و  حرش  رد  هنوک 
تسوت مهو  یتیگ  ود  رد  هرذ  هرذ 

تسا وت  مهف  نآ  تسادخ ، هن  یناد ، هچ  ره 
تسرترب ناج  زا  روط  نارازه  دص 

[. 1  ] تسا رترب  ناز  وا  تفگ  مهاوخ  هچ  ره 
: یماج

مک فیک و  هزنم ز  وت  تزع  راونا 
[. 2  ] دح رصح و  اربم ز  وت  تمعن  ناولا 

: یسودرف
تسا رترب  نامگ  ناشن و  مان و  ز 
تسا رهوگ  هدش  رب  يهدنراگن 

ار هدننیرفآ  ناگدننیب  هب 
ار هدننیب  ود  ناجنرم  ینیبن 

هار هشیدنا  زین  ودب  دباین 
هاگیاج زا  مان و  زا  رترب  وا  هک 

درذگب نارهوگ  نیز  هچ  ره  نخس 
درخ ناج و  هار  ودب  دباین 

تسه وچ  ار  وا  سک  دنادن  ندوتس 
تسب تدیابب  ار  یگدنب  نایم 

یمه دنیزگرب  نخس  رگ  درخ 
یمه دنیب  هک  دنیزگ  هب  نامه 

ناور ناج و  يار و  تلآ و  نیدب 
[. 3 [ ؟ ناوت یک  ار  هدننیرفآ  دوتس ،

: يروباشین راطع 
یسب ایرد  نیا  يور  زا  دنهگآ 

یسک شرعق  زا  تسین  هگآ  گیل 
تسین هار  وا  تولخ  رد  ار  لقع 
تسین هاگآ  وا  تقو  زا  زین  ملع 

تسوا هک  اجنآ  دوخ  دیان ز  رسب  وا 
تسوا هک  اجنآ  درخ  ملع و  دسر  یک 
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لاصو ناز  يدرک  هشیدنا  یسک  رو 
لاحم ناز  يداد  داب  رب  ناج  لقع و 

تسین دروخ  رد  وا  فصو  ار  نافصاو 
تسین درمان  ره  درم و  ره  قیال 

نایع زا  نوریب  تسا و  ملع  زا  رترب 
[. 4  ] ناشن یب  دوخ  یسودق  رد  کناز 

: يونزغ ییانس 
مهو شتاذ  زع  نالوج ز  تسس 
مهف شفصو  هنک  نادیم ز  گنت 

شفاصوا تسا ز  رصاق  اهمهو 
شفال دنزیم  هزره  اهمهف 

مهف دناد و  لقع  هک  ین  دحا ، نآ 
[. 5  ] مهو دسانش و  سح  هک  ین  دمص  نآ  و 

: يروباشین راطع 
نایب هن  دریذپیم  تراشا  هن 

ناشن هن  دراد  ملع  وز  یسک  هن 
هدمآ كاردا  فصو و  يارو  يا 

هدمآ كاپ  نافصاو  تافص  زا 
تسین كاپ  ناج  راک  نوچ  وا  فصو 

تسین كاردا  يهیامرس  ار  لقع 
دیدن وا  لامک  ییاناد  چیه 
دیدن وا  لامج  ییانیب  چیه 

تفاین هر  شنیرفآ  شلامک  رد 
تفاین هر  شنیب  تفر و  یپ  زا  شناد 

ادگ يروم  ام  تسا ، نامیلس  وا 
اجک زا  ام  اجک  زا  وک  رگن  رد 
هدش ناریح  وت  فصو  رد  ایبنا 

[. 6  ] هدش نادرگرس  زین  ناسانشرس 
: يرتسبش دومحم  خیش 
دربن نادب  هر  قولخم  لقع 
دربن وا  ياوه  رد  رکف  غرم 

لامک قوف  تسا و  لماک  قح  تاذ 
لایخ مهو و  هب  وا  رد  سک  دسرن 
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تسا تفص  وا  زا  ياهتسادن  هچنآ 
[. 7  ] تسا تفرعم  قح  هن  تقیقح  هن 

: يروباشین راطع 
تسا وت  وترپ  هک  اجناک  یباتفآ  هچ  بر  ای 

[. 8  ] دیآ رترب  مهف  مه  ددرگ ، هریت  مه  مه و 
: یقارن

وت ياهتمعن  حرش  اجک و  نم 
[. 9  ] وت يامغی  يهرفس  ملاع  ود  يا 

: يرتسبش دومحم  خیش 
كاپ ملاع  اب  ار  كاخ  تبسن  هچ 

[. 10  ] كاردا كرد  زا  زجع  تسا  كاردا  هک 
: يروباشین راطع 

نامز کی  يدوب  بات  ار  یسک  رگ 
نایع يدومنب  شیوخ  يور  هاش 

تشادن وا  دید  بات  سک  نوچ  کیل 
[. 11  ] تشادن وا  دینش  رد  زج  یتذل 

لوقع یناوتان  زجع و 
: يدعس

دسرپ نم  وا ز  فصو  یسک  رگ 
زاب دیوگ  هچ  ناشن  یب  زا  لد  یب 

دنقوشعم ناگتشک  ناقشاع 
[. 12  ] زاوآ ناگتشک  دیاین ز  رب 

: ياهشمق یهلا 
ارآ ملاع  شخب  نسح  يادخ 

[. 13  ] ار ایح  شنوچ  یب  هنک  رد  درخ 
: يونزغ

ایربک شتافص ز  هک  یقلاخ  ناحبس 
ءایبنا لقع  دنکفیم  زجع  كاخ  رد 
تانیاک قلخ  همه  نرق  رازه  دص  رگ 

ادخ تزع  تفص  رد  دننک  ترکف 
هلا ياک  دنیآ  فرتعم  زجع ، هب  رخآ 
ام میاهتسنادن  چیه  هک  دش  هتسناد 

زع جوا  دباتب ز  باتفآ  هک  ییاج 
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اوه رد  هرذ  تحلصم  تسا  یگتشگرس 
نز جوم  تسا  یهانتمان  رحب  هک  اجنآ  و 

انشآ دصق  دنکنیم  هشپ  هک  دیاش 
خرچ قاطن  زع و  هب  خرچ  سوق  هک  اجناو 

ادا دنک  نوچ  اون  يوبس  رد  روبنز 
لوقع مزلق  رد  هک  رامش  قح  هب  ار  قح 

ارت نم و  ریحت  گنهن  دشک  ردیم 
زوس هب  ملق  دریذپنیم  شقن  بآ  نوچ 

ارچ زا  نوچ و  زا  لد  حول  يوش ، بآ  رد 
ریذپ ناشن  تقیقح  تسین  باتفآ  نوچ 

[. 14  ] اطخ تنداد  ناشن  تسه  هرذ  مک ز  يا 
صالخا ادخ و  تخانش  لحارم 

هل صالخالا  هدیحوت  لامک  و  هدیحوت ، هب  قیدصتلا  لامک  و  هب ، قیدصتلا  هتفرعم  لامک  و  هتفرعم ، نیدلا  لوا 
دیحوت لامک  و  تسادخ ، یگناگی  هب  تداهـش  قیدـصت ، لامک  و  وا ، تاذ  هب  قیدـصت  تفرعم ، لامک  و  تسادـخ ، تخانـش  نید ، زاغآ  )

(. تسا لمع  هدیقع و  رد  صالخا 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ار دوخ  هتساراین  صالخا  هب  هک  ملاع 
چیه رگد  ریسفت و  هدش  یباجح  هب  شملع 

دناوخ ارف  دنچ  یبتک  نافرع ، هک ز  فراع 
[. 15  ] چیه رگد  ریباعت و  ظافلا و  هب  تسا  هتسب 

: یشحو
دوجو کلم  دوب ز  نورب  ریغ 
دوبن سدقم  تاذ  یکی  ریغ 

تافص نارازه  تاذ و  یکی  دوب 
تاذ نیع  شتفص  قلطم  دحاو 

لازی دحا ال  یقاب  يهدنز 
لالجلاوذ دمص  اناوت  یح 

نابز مشچب و  هن  دیوگ  دنیب و 
[. 16  ] نآ مه  نیا و  مه  دوجوم  هدش  وز 

راگدرورپ تفرعم 
. هتفرعم نیدلا  لوا 

(. تسادخ تفرعم  نید ، زاغآ  رس  )
: یناشاک ضیف 
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یگدنب هاگنآ  سپ  تسخن و  بلط  نافرع 
[. 17  ] تسین مامت  دباع  تدابع  تدابع  تفرعمیب 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دوب دهاوخ  تهج  شش  لاوز  هک  ادرف 

[. 18  ] دوب دهاوخ  تفرعم  ردق  هب  وت  ردق 
: يروباشین راطع 

میتخابرد لد  نید و  ناج و  لقع و 
متخانشب هرذ  لامک  ات 

تفرعم باتفآ  دباتب  نوچ 
تفص یلاع  هر  نیا  رهپس  زا 

شیوخ ردق  رب  دوش  انیب  یکی  ره 
شیوخ ردص  تقیقح  رد  دبای  زاب 

تفرعم رد  تنطلس  مئاد  تسه 
[. 19  ] تفص نیا  دیآ  لصاح  ات  نک  دهج 

قلخ اب  ادخ  هطبار 
هلیازمب ءیش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ءیش ال  لک  عم 

هطیح زا  يزیچ  دـشاب ، انـشآان )  ) ادـج و نآ  زا  هکنیا  هن  اما  تسا  زیچ  همه  اب  ریاغم  و  تسین ، نآ  رای  نیـشنمه و  یلو  تسه  يزیچ  ره  اب  )
(. تسین نوریب  وا  یهاگآ  تردق و 

ار كاپ  راگدرک  یناشن  يدح و  تسین 
[. 20  ] یتسام یب  ین  ام و  اب  ین  ام و  زا  نورب  ین 

: ورسخرصان
ءایشا همه  زا  تسمیدق  تدحو  رد  هک  يدنوادخ 

[. 21  ] اهنت همه  نیز  ثدحم  هن  ترثک ، شتدحو  ردنا  هن 
نامسآ تادوجوم و  شنیرفآ  یتفگش 

. بکاوکلا هنیزب  اهنیز  مث  اهزئارغ …  زرغ  و  اهتافلتخم ، نیب  مال  و  اهتاقوال ، ءایشالا  لاحا 
هزیرغ مادـک  ره  هب  و  درک ، داـجیا  یگنهاـمه  فـلتخم  عیاـبط  زئارغ و  نیب  و  دـیرفآ ، دوـخ  بساـنم  تـقو  رد  ار  تادوـجوم  زا  کـی  ره  )

(. دیشخب تنیز  ناگراتس  تقلخ  اب  ار  اهنامسآ  سپس  تسا …  هداد  دوخ  هب  صوصخم 
: یلدگیب رذآ 

داد نارود  ماظن  تمکح ، هک ز  ییهناگی 
داد ناج  روناجب  وب ، لگب  گنر و  گنس  هب 

تساوخ دوخ  ندید  رهب  ییهنیآ  تسخن 
. داد ناکما  يارس  قلخب  راک ، رارق 
دناوخ ملاع  ود  ییالاو  يهیآ  لقع  هب 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


. داد ناویا  هن  ییالاب  هب  ياپ  شرعب ،
ناویا نیمتشه  هاگبرطب  تمحرم ، ز 

. داد نابات  نارتخا  يهلعشم  ءایض 
هرایس تفهب  رگید ، رظنم  تفه  ز 

[. 22  ] داد ناویکب  ات  هام  زا  یلزنم  هتسجخ 
: یقارن

ناشکهک زا  رمک  هتسب  وت  رما  ز 
نامسآ تمدخ  رهب  زا  نایم  رب 

ياهدرک ناتسب  ياقس  ار  ربا 
ياهدرک نارود  شارف  ار  داب 

كاخ يدروآرب ز  وت  ار  نام  هناد 
كاتش زا  يدومن  وت  ار  نام  هویم 

دش ریش  كدوک  رهب  ترما  نوخ ز 
دش ریگ  ناتسپ  هزور  کی  كدوک 

یتخومآ وت  هیرگ ، ار  ناکدوک 
[. 23  ] یتخوس شیارب ، زا  لد  ار  هیاد 

: يزیربت بئاص 
تسا شوخ  ایرد  یهام  قاذم  رد  ایرد  بآ 

[. 24  ] قشع ياهیخلت  ار ز  ناماکخلت  اورپ  تسین 
: یلدگیب رذآ 

رهد رد  ار ، عاتم  يواستم  رجات  ود 
داد نارسخ  هب  یکی  تلاوح  دوس  هب  یکی 

رهش رد  ار  حانج  لثامتم  ریاط  ود 
[. 25  ] داد ناریوب  یکی  اج ، ناهش  رصقب  یکی 

ناگراتس نامسآ و  شنیرفآ  یتفگش 
رئام میقر  رئاس و  فقس  رئاد و  کلف  یف  ارینم : ارمق  و  اریطتسم ، اجارس  اهیف  يرجا  بقاوثلا و  ءایض  بکاوکلا و  هنیزب  اهنیز  مث 

رارق ناشفارون  يرمق  شخبینشور و  یغارچ  نآ  رد  دیشخب و  تنیز  ناشخرد  ناگراتس  رون  بکاوک و  هلیسو  هب  ار  نییاپ  نامسآ  سپس  )
.( دندرگب كرحتم  ياهحفص  صاخ و  يرادم  رد  ات  داد 

: يروباشین راطع 
یبش ره  هب  دیاشگ  هک  یعناص  ناحبس 

اطغ نوگلین  کلف ، ناتبعل  يور  زا 
دیدپ دنک  مجنا  هرهم  هقح ، ریز  زا 

ایض دهد  قرزا  يهقح  هب  اهرهم  ناز 
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دیفس دنک  نادند  همه  نارتخا ، ار ز  بش 
افق زا  دتفا  نانز  هدنخ  هک  يایگنز  نوچ 

دهن ون  هام  يهلقصم  خرچ ، تسد  رد 
الج دهد  ار  نوگ  هنیآ  نارتخا  ات 

درک هرذ  هرذ  رگم  باتفآ  هک  ییوگ 
[. 26  ] ابرهک ناجرم و  يهزیر  ناشکهک ز  رب 

: یسودرف
ناکم نامز و  ادیپ  تسیو  زا 

ناشن وا  یتسه  رب  روم  یپ 
كاخ هریت  ات  دیشروخ  هدندرگ  ز 

كانبات شتآ  بآ ، داب و  نامه 
دنهد یهاوگ  نادزی ، یتسه  هب 

دنهد ییانشآ  ارت  ناور 
میاهدنب ام  تسا و  زاینیب  وا  مه 

میاهدنکفارس شیار  نامرف و  هب 
دنلب راگدرک  نادم  ار  وا  زج 

دنمتسم وز  ینامداش و  زک و 
درک زیت  دبنگ  نیا  رب  نک  هگن 

. درد تسیوز  تسیو و  زا  نامرد  هک 
شدیاسرفب هنامز  تشگ  ز 

[. 27  ] شدیازگب رامیت  جنر و  نیا  هن 
ناگتشرف حیبست 

و نولیازتی ، ـال  نوفاـص  و  نوبـصتنی ، ـال  عوکر  و  نوعکری ، ـال  دوجـس  مهنم  هتکئـالم  نم  راوطا  نهـالمف  ـالعلا ، تاومـسلا  نیب  اـم  قتف  مث 
نوماسیال نوحبسم 

یخرب و  دنرادن ، عوکر  دناهدجس و  رد  ناگتشرف  زا  یهورگ  تخاس ، فلتخم  ناگتـشرف  زا  رپ  دوشگ و  مه  زا  ار  الاب  ياهنامـسآ  سپـس  )
.( دنرادن یگتسخ  دننایوگحیبست و  یهورگ  و  دنوشیمن ، هدنکارپ  دناهدرشف و  مهب  ياهفص  رد  و  دنرادن ، مایق  دناعوکر و  رد 

: يرتسبش دومحم  خیش 
مئاد دنلیلهت  حیبست و  نیرد 
مئاق دنشاب  یمه  ینعم  نیدب 

ناسآ وت  رب  ددرگ  هک  یهاوخ  رگا 
[. 28  ] ناوخ ورف  هر  کی  ار  ءیش » نم  نا   » و

: رایرهش
دنبب نارتخا  نیا  کمشچ  مشچ و  تسا  حبص 
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نک زاب  مشچ  تخرب  لگ  ياههچنغ  يا 
ار زامن  میوشب ، يور  تسد و  تسا  تقو 

نک زامتسد  وج  بل  رب  هتسشن  میرم 
تسه هچ  ره  ایرد و  لگنج و  هوک و  قافآ و 
[. 29  ] نک زامن  تیوک  يهبعک  درگب  منیب 

رون باجح  ادخ و 
هزعلا بجح  مهنود  نم  نیب  مهنیب و  هبورضم 

( تسا هتشاد  روظنم  ار  یئایربک  ياهباجح  نانآ  ریغ  نانآ و  نایم  راگدرورپ ، )
: يزیربت بئاص 

تسیرگید باقن  ار  ناناج  يور  باقن  ره 
تسا رگید  باجح  يدرک  یط  هک  ار  یباجح  ره 

ندمآ نوریب  تسین  ناسآ  تملظ ، باجح  زا 
تسین رون  باجح  نوچ  یهار ، دس  ار  ناکلاس 

بئاص یشکیم  دازآ  هک  تست  مرش  ز 
[. 30  ] شاب مرکم  نز و  نافرع  رد  رب  زین  وت 

( حور مسج و  یگژیو   ) ناسنا شنیرفآ 
اهیف خفن  مث  تبزل …  یتح  هلبلاب  اهط  تصلخ و ال  یتح  ءاملاب  اهنـس  هبرت  اهخبـس  اهبذع و  اهلهـس و  ضرالا و  نزح  نم  هناحبـس  عمج  مث 

اهلیجی ناهذا  اذ  اناسنا  تلثمف  هحور  نم 
یلگ ات  دوزفا  نآ  رب  بآ  درک  يروآعمج  رازهروش ، نیریش و  هدامآ ، كاخ  يرادقم  نیمز ، مرن  تخس و  ياهتمسق  زا  دنوادخ  سپـس  )

(. هشیدنا نهذ و  ياراد  دش  یناسنا  سپ  دیمد  رد و  دوخ  حور  زا  سپس  دش … ، هدنبسچ  ات  تخیمآ  مهب  تبوطر  ای  دش ، صلاخ 
: يولوم

نتشیوخ لامج  دنیب  ات  تساوخ 
. نتشیوخ لاثم  رب  یشقن  تسب 

دوخ هاگ  یلجت  ار  مدآ  درک 
[. 31  ] نتشیوخ لاجم  نوچ  يور  دید 

: يروباشین راطع 
دش رای  مه  اب  تسپ  دنلب و  نوچ 

[. 32  ] دش رارسا  يهبوجعا  یمدآ 
: يونزغ ییانس 

میظع تسا  یبئاجع  ناسنا  حور 
[. 33  ] میظعت نیا  تفای  حور  زا  مدآ 

: يروباشین راطع 
دادماب لچ  رد  درک  لگ  ام  كاخ 
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داد مارآ  وا  رد  ار  ناج  نآ  زا  دعب 
يدمآ كاپ  رگ  هدولآ  رگا  وت 

يدمآ كاخ  اب  هک  یبآ  يهرطق 
دوب هچ  رخآ  لوا و  ات  رگن  رد 

دوس هچ  رخآ  نیا  یناد  رخآب  رگ 
شیوخ رارسا  فقاو  ار  وا  هدرک 

شیوخ راک  رد  تفرعم  ار  وا  هداد 
لک وحم  هدرک  وحم  شتآ  زا  دعب 

لذب هدنکفا  رد  تزع  همه  ناز 
هار كاخ  ار  وا  هدینادرگ  زاب 

[. 34  ] هاگ دنچ  ار  وا  یناف  هدرک  زاب 
: یناشاک ضیف 

نت يارس  رد  دوب  هچ  رتبیجع  ناج  زا 
رتتبیجع ناج  زا  نت  يارس  رد  تسا  قشع 

دوب بجع  ندیمد  حور  كاخ ، بآ و  رد 
رتبیجع ناسنا  تروص  هفطن ، نوخ و  رد 

تسا رگید  نآ  ینعم  رگد ، ناسنا  تروص 
تسا رز  ناسنا  ینعم  سم و ، ناسنا  تروص 

دسانشیم هک  ار  ام  میناکف  نک  رس  ام 
دسانشیم هک  ار  ام  میناهن  اههدید  زا 

راد هگن  فدص  رد  رد  رارسا  ضیف  يوگ  مک 
دسانشیم هک  ار  ام  مینارکیب ، رحب  ام 

دندیرفآ ناسنا  رهب  ار  ناهج 
دندیرفآ ناهنپ  رس  ناشیا  رد 

ار ناهج  ندید  ناوتیم  ناسنا  هب 
دندیرفآ ناسنا  مشچ  رد  نآ  زا 

شنیرفآ حور  دوب  ناسنا  وچ 
دندیرفآ ناج  رد  هللا  حور  ز 

میناشف ناناج  هر  رد  ناج  ایب 
دندیرفآ ناناج  رهب  ار  ناج  هک 

یتسه شدوصقم ز  ضیف و  نایم 
دندیرفآ نابایب  هوک و  یسب 

ام كاخ  كالفا  مجنا و  رب  فرش  دراد 
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ام كاپ  ناجامن  يادخ  يهنیئآ 
نتشیوخ رهم  زا  ياهناد  هدنکف  ام  رد 

ام كابش  رد  دوش  عمج  تانیاک  ات 
لگ بآ و  ریمخت  شنیرفآ و  ودب  رد 

ام كاخ  دنتشرس  قشع  بات  بآ و  اب 
تسلا يهناخیم  تنیط  كاپ  ناتسم 

ام كات  قورم ز  ياههداب  دنریگ 
دناهداد ياج  دوخ  هنیس  نورد  ار  ام 

ام كاچ  هنیس  نیمز  نامسآ و  دنتسه 
سدق حور  بوبحم  هتشرف و  ره  دوجسم 

ام كاخ  ریز  ناهن  تسا  رهوگ  هچ  بر  ای 
نخس نیا  دیویگمن  شیوخ  نابز  زا  ضیف 

[. 35  ] ام كاپ  ناماما  نابز  زا  تسا  یفرح 
: يزاریش زار 

دناهدمآ تفص  ادخ  ناتفص  ناسنا 
دناهدمآ تبقنم  نوزفا ز  قح  نوچ 
بلطم ناسنا  ادخ ز  تفرعم  سپ 

[. 36  ] دناهدمآ تفرعم  لیلد  موق  نیاک 
: یقارن

رسپ يا  مدآ  تسین  یکاخ  مسج 
رشبلاوب تسا و  مدآ  یسدق  ناج 
شرکیپ رد  ناج  ریغ  مدآ  تسین 

شرب ردنا  ياهماج  زا  ریغ  تسین 
رود هماج  نآ  دوخ  دزادنایب ز  نوچ 

روه هدنبات  لجخ  شرون  زا  ددرگ 
باجح درادرب  هرهچ  زا  رگا  ناج 

باتفآ شیوخ  خر  درآ  باجح  رد 
ناکم نوک و  رد  هولج  ناج  دنک  رگ 

ناهج يانهپ  گنت  دیآ  يو  رب 
ناج غرمیس  زا  دیاشگب  رپ  لاب و 

ناکمال فاق  هب  دریگ  نایشآ 
امش مهف  زا  رترب  یناکمال 

[. 37  ] امش مهو  زا  كالفا و  زا  رترب 
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: رایرهش
كاپ نادزی  روآ  مایپ  تفگ 

كاخ مدآ ز  مدآ و  زا  همه  ام 
قشع توق  ای  رهوج  نک  ناج  توق 
توق تسار  نت  بکرم  تنان  بآ و 

؟ نت تسیچ  ناج  بکرم  دشابن  رگ 
تورب داب و  توخن و  لاوج  نیا 

مانتال نیع  تسا و  هتفخ  ام  مشچ 
[. 38  ] تومی یح ال  تسا و  هدرم  ام  ناج 

ساوح ياهیگژیو 
سانجالا ناولالا و  ماشملا و  قاوذالا و  و 

( داد رارق  دسانشب ، ار  فلتخم  سانجا  اهگنر و  دنک و  كرد  ار  اهوب  هک  ياهماش  و  دشچب ، ار  اههزم  هک  ياهقئاذ  ناسنا ، رد  ادخ  هاگنآ  )
: يولوم

دناهتسویپ رگیدکی  اب  سح ، جنپ 
دناهتسر یلصا  جنپ ز  ره  نیا  هکناز 

دوش یقاب  توق  کی ، توق 
[. 39  ] دوش یقاس  یکی  ره  ار  یقبام 

مدآ رب  هکئالم  يهدجس 
. هتمرکتل عونخلا  هل و  دوجسلاب  ناعذالا  یف  هکئالملا …  هناحبس  هللا  يداتسا  و 

مدآ تشادگرزب  يارب  دنیامن و  ءادا  مدآ  ربارب  يهدجس  هب  تبسن  دنتشاد  هک  ار  یهلا  نامیپ  دهع و  هک  تساوخ  ناگتشرف  زا  ادخ  سپـس  )
( دننک عوضخ  وا  ربارب 

: يروباشین راطع 
نامسآ نایناحور  يا  تفگ 

نامز نیا  دیرآ  هدجس  مدآ  شیپ 
كاخ يور  رب  نامز  نآ  دنداهن  رب 

[. 40  ] كاپ رس  نآ  دیدن  نت  کی  مرجال 
مدآ رب  هدجس  زا  ناطیش  ینامرفان 

هوقشلا هیلع  تبلغ  هیمحلا و  هترتعا  سیلبا  الا  اودجسف 
( درک هبلغ  وا  رب  یتخبدب  تواقش و  تفرگ و  ار  وا  توخن  ربک و  ناطیش ، زج  هب  دندومن  مدآ  رب  هدجس  ناگتشرف  همه  سپ  )

: يروباشین راطع 
سفن نیا  تفگ  دمآ و  سیلبا  زاب 
سک چیه  دنیبن  نم  زا  ياهدجس 
نیمز رب  رس  ار  سیلبا  دوبن  نوچ 
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نیمک رد  وا  دوب  هکناز  وا  دیدب  رس 
ار هدنب  نیا  هد  لهم  بر  ای  تفگ 
ار هداتفا  راک  نیا ز  نک  ياهراچ 

تنم رب  تلهم  تفگ  یلاعت  قح 
تندرگ ردنا  مدرک  تنعل  قوط 

مقر دز  مهاوخ  باذک  وت  مان 
[. 41  ] مهتم تمایق  ات  ینامب  ات 

: یلدگیب رذآ 
مک ناطیش  وا ز  هن  نوزفا ، یمدآ  وت ز  هن 

رابج دزیا  شدومرف  هک  هدجس  تقو  هک 
ینیبدوخ یلد و  هریت  تفگ ز  تفگ -؟ هچ 

[. 42  ] ران نم  ینتقلخ  نیط و  نم  هتقلخ 
: عمال

نسح کلم  ياضف  رد  نابوخ  رایسب  ماهدید 
[. 43  ] يرگید زیچ  وت  ناج  اما  تسا  رایسب  بوخ 

: یلدگیب رذآ 
نومنهر نیاب  دزیا  مکح  شدش 

نونک ناوید  يوس  ور  وت ، يوید  هک 
دزد هن  اجنیا ، هدنب  مدمآ  تفگب :

دزم لدع  يهنحش  زا  مهاوخ  نونک 
هام لاس و  یسب  رخآ  مدزد ، رگ  و 

هاگدجس متشاد  ناتسآ  نیا  رد 
مرک دراد  هجاوخ  شک  هناخ  نآ  ره 

مرد دزیر  دزد  هر  رد  بشب 
جنگ دیماب  نوچ  ناهن  دیآ  هک 

جنر هدربان  جنگ  درب  تحارب 
لالجلاوذ ترضح  زا  دمآ  باطخ 

لالض ناوراک  دیاق  يا  هک 
قرز دوب  یگدنب  نیا  هچرگ  ار  وت 
قرب قرز  نمرخ و  یگدنب  تدش 

ارت مراپس  کنیا  دزم  یلو 
ار وت  مراذگاو  دوخب  يزور  ود 
تشز وید  يا  تلهم  تمداد  نونک 
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تشرس میامن  ترشح  زور  ات  هک 
منک ناوید  ناوید  هک  مد  نآ  رد 

منک ناویرغ  لد  هنگ  زا  ار  وت 
دش دوجوم  هیاپ  نیاب  مدآ  وچ 

دش دوجسم  هلمج  نایبورکب 
ناشبات رد  تشاد  یمداک  کلم ،

ناشبآ دش  كاخ  نیا  زا  دولآ  لگ 
دنتخومآ مدآ  اب  هک  يزار  ز 
دنتخود کلم  ضارتعا  بل 

دوب سیلبا  مان  شک  لیزازع 
دوب سیبلتب  کیالم  زیزع 

کلم وید و  مزر  رد  هک  انامه 
! تفگش يا  دشن ، يو  زا  هگآ  کلم 

زامن ردنا  شزور  بش و  یتشذگ 
زاس قرز  ام  مایا  داهز  وچ 

نیمز رد  ناشکرس  رس  نآ  دید  وچ 
نیمغ دش  نامداش  رشبلاوب  لد 
زامن ار  وا  يدندرب  وچ  هتشرف 

زاب هدجس  زا  رس  لد  هیس  نآ  دیشک 
باجح هن  نیا  باجح  مدنامه ز 

باطخ شدیسر  ندربن  نامرفب 
جازم شتآ  دوب  بدایب  نآ  نوچ 

جاجل زا  ناشفشتآ  دش  خساپب 
تسپ كاخ  زا  مدآ  مشتآ  نم ز  هک 

تسد تفای  نوچ  كاخ  نیا  شتآ  نیا  هب 
تسین كاب  میزوس  رگا  شتآ  هب 

تسین كاخ  يهدجس  رس  دوخ  ارم 
دنزگ شتآ  تسار ز  یمداک  نانچ 

دنمدرد لد  تسا  كاخ  مه ز  ارم 
درک هدجس  اهلاس  ار  وت  نآ  هک  يرس 
درگ كاخ  زا  يو  رب  دیسر  مهاوخن 

تشاد فرظ  کنت  نآ  بدا  ساپ  هن 
تشاد فرح  نیاب  شرورغ  انامه 
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ناسنا اب  ناطیش  ینمشد 
، هتوادع سیلبا و  هرذح  اراد … و  مدآ  هناحبس  نکسا  مث 

ماقملا رادب  هیلع  هسافن  هودع  هرتغاف 
زا دیزرو و  دسح  وا  رب  نوچ  تفیرف : ار  وا  ناطیـش  ماجنارـس  دـناسرت ، وا  ینمـشد  ناطیـش و  زا  داد … و  ياج  تشهب  رد  ار  مدآ  سپـس  )

( دوب تحاران  تشهب  رد  وا  هاگیاج 
: یلدگیب رذآ 

؟! مدآ هب  درک  اهچ  هک  يدینش  سیلبا 
! دنپ واب  داد  مه  هدبعش ، واب  تخاب  مه 

تسین هر  هسوسو  زا  رشبلاوب  رب  هک  دید  نوچ 
[. 44  ] دنگوس هب  دروآ  ردب  شتشهب  رخآ ز 

: يولوم
دوسح نآ  ار  ام  ياباب  ردام و 

[. 45  ] دوبر یکالاچ  هب  هیاریپ  جات و 
مدرم یسانشان  قح  تیلهاج و 

 … هلسر مهیف  ثعبف  هقح …  اولهجف  مهیلا  هللا  دهع  هقلخ  رثکا  لدب  امل 
. هترطف قاثیم  مهوداتسیل 

ار ترطف  نامیپ  ات  دومرف …  ثوعبم  ار  ناربمایپ  دنتخانـشیم …  ار  ادخ  قح  هدرک و  نوگرگد  ار  ادـخ  نامیپ  یلهاج  مدرم  هک  هاگنآ  (و 
(. دنناتسزاب اهناسنا  زا 

: يروباشین راطع 
بات تسین  ار  سک  چیه  اغیرد  يا 

[. 46  ] باتفآ رپ ز  ناهج  روک و  اههدید 
: يزاریش سدق 

يربخیب وا  زا  شیوخ ، يربخ ز  اب  ات 
[. 47  ] يرذگرد دوخ  هک ز  هگآ ، يوش  هگنآ 

ترطف قاثیم  ناربمایپ و  تثعب 
: يرتسبش دومحم  خیش 

شود یگدنب  دهع  دقع و  یتسب  وت 
شومارف ینادان  هب  يدرک  یلو 

لزنم تسا  هتشگ  نادب  قح  مالک 
[. 48  ] لوا دهع  نآ  دهد  تدای  اب  هک 

: يروباشین راطع 
تسخن زا  يدوب  كاپ  سک  همه  رگ 

تسرد تثعب  يدش  یک  ار  ءایبنا 
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دندمآ اما  دوب  دناوت  نیا 
دنا تسیب و  رازه و  دص  نیا  ءایبنا 

نامز کی  رفاک  سفن  نیا  دوش  ات 
نایم رد  دریمب  ای  ناملسم  ای 

تسلا یتسدینش  ناج  شوگب  نوچ 
تسد هاتوک  نکم  نتفگ  یلب  زا 

وت شیپ  زا  تسلا  دهع  يهتسب 
وت شیب  نیز  شکم  رد  رس  یلب  زا 

تسرد يدروآ  رارقا  ودب  نوچ 
تسرد يدرک  نآ  راکنا  دوش  یک 

تسلا رارقا  هدرک  لوا  هب  يا 
تسلا راکنا  هدرک  رخآ  هب  سپ 

وت قاثیم  يهتسب  لوا  رد  نوچ 
وت قاع  رخآ  رد  دش  یناوت  نوچ 

زاسب وا  اب  سپ  تسوا  تریزگان 
[. 49  ] زابم ژک  نک  افو  یتفرذپ  هچ  ره 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دوبن رگ  هنخر  ام  لد  رد  قشع  زوس  رگ 

[. 50  ] دوبن رظن  ام  يوس  هب  ار  قشع  ناطلس 
یئوجادخ ترطف 

هترطف قاثیم  مهوداتسیل  هءایبنا ، مهیلا  رتاو  و 
.( دنیامن هبلاطم  نانآ  زا  ار  ترطف  نامیپ  ات  داتسرف  نانآ  يوسب  ار  دوخ  نالوسر  یپ  رد  یپ  (و 

: يولوم
ربخیب وت  زا  ناج  مناج و  نایم  رد  يا 

ربخیب وت  زا  ناهج  تسا و  رپ  ناهج  وت  زا 
وت هلمج  هک  مناج  لد و  وت  هب  درب ، یپ  نوچ 

ربخیب وت  زا  ناج  لد و  یلد ، رد  ناج و  رد 
بیصنیب وت  زا  لایخ  لایخ و  رد  وت  شقن 

ربخیب وت  زا  نابز  نابز و  رد  وت  مان 
وت هنک  يایرد  رهوگ  ناگدنیوج 
ربخیب وت  زا  نامگ  نیقی و  يداو  رد 

دبا ات  هکناز  منکچ  وت  نایب  حرش و 
ربخیب وت  زا  نامگ  تسا ، زجاع  وت  زا  حرش ،
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لیئربج رپ  زا  سگم  دوب  ربخیب  نوچ 
ربخیب وت  زا  نانچ  هدنهد  ربخ  وت  زا 

میاهدوب هتشرف  لوا  ام  تفگ 
میاهدومیپ ناج  هب  ار  تعاط  هار 
میدب مرحم  ار  هار  ناکلاس 

میدب مدمه  ار  شرع  نانکاس 
دور لد  زا  اجک  لوا  يهشیپ 

دوش لئاز ، لد ، یک ز  لوا ، رهم 
نتخای ینیب  مور  رگ  رفس  رد 

نطولا بح  دور ، یک ، وت  لد  زا 
میاهدوبیم نیا  ناتسم  زا  مه  ام 
میاهدوب يو ، هگرد  ناقشاع 

دناهدیربب وا  رهم  رب  ام  فان 
دناهدیراک ام  ناج  رد  وا  قشع 

راگزور زا  میاهدید  وکین  زور 
رابیوج زا  میاهدروخ  تمحر  بآ 

وا ریش  ریغ  ریش ، مدروخ  هک  زا 
؟ وا ریبدت  زج  درورپ  ارم  هک 

دوجو ردنا  تفر  ریش  اب  ناک ، يوخ 
دوشگاو مدرم  ار ز  نآ  ناوت  یک 

وا تاذل  مشچیم  مه  الب  رد 
وا تام  میوا  تام  میوا  تام 
لامشوگ شقارف  ار  ناج  دهدیم 

[. 51  ] لاصو مایا  ردق  دنادب  ات 
: يدعس

ایند مغ  سک  ره  دراد و  نید  مغ  سک  ره 
دنناروخ هدوهیب  مغ  تیور ، مغ  زا  دعب 

تسدید هچ  تسدیدن ، وت  لامج  هک  یمشچ 
دننارذگ تلفغ  هب  هک  نانیا ، رب  سوسفا 

تفگ ناوتن  تبحم  كرت  افج  هب  يدعس 
[. 52  ] دننارب هناخ ، زا  رگا  منیشنب ، رد  رب 

: يولوم
داتسوا تسا  میکح  وا ، تسه ، اجک  ره 
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دابم یلاخ  لد  هوک ، نیز  وا  گناب 
تسادج اهنید  همه  زا  قشع ، تلم 
تسادخ تلم ، بهذم و  ار  ناقشاع 

تسین كاب  دوبن  رهم  رگ  ار  لعل 
تسین كانمغ  مغ ، يایرد  رد  قشع 

تسافص مخ  زا  کین ، ياهگنر 
تسافج بآ  هایس  زا  ناتشز  گنر 

فیطل گنر  نآ  مان  هللا » هغبص  »
فیثک گنر  نیا  يوب  هللا » هنعل  »

دوریم ایرد  هب  ایرد  زا  هچنآ 
[. 53  ] دوریم اجنآ  دمآ ، هک  اجنامه  زا 

مالسا ربمایپ 
هروهـشم هقاثیم ، نییبنلا  یلع  اذوخام  هتوبن ، مامتا  و  هتدع ، زاجنال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ادـمحم  هناحبـس  هللا  ثعب  نا  یلا 

هدالیم امیرک  هتامس ،
همه زا  هک  یلاح  رد  تخاس . ثوعبم  ار  شیوخ  لوسر  ص )  ) دمحم دوخ ، نید  لامکا  و  هدعو ، هب  يافو  يارب  ناحبـس  دنوادخ  هکنیا  ات  )

( تسا تمارک  اب  شیامن  وشن و  هاگیاج  فورعم و  شکانبات  يامیس  دوب ، هدش  هتفرگ  نامیپ  شندمآ  هب  تراشب  يارب  ناربمایپ 
: يراوزبس يداه  الم 

ءایبنا متاخ  يا  یتلاسر  متاخ  رد 
نیگن رد  شقن  نوچ  متاخب و  نیگن  وچمه 

امس ءایبنا  همه  يره و  زا  ردب  وت 
نیلسرم دنموجن  يرونا و  رهم  وت 

نانچ دنز  مد  رگا  شناد  درخ ز  ششیپ 
نینط دنک  اقنع  يهصرعب  سگم  دیاک 

شتمکح یناعم  عیدب  نایب  ردنا 
نیبگنا ردنا  دهش  توالح و  رکش  رد  نوچ 

فوسلیف نوطالف  وت  يهورذ  قوش  زا 
[. 54  ] نیشنمخ هداب  نوچ  هدوب و  بارخ  تسم و 

: يرتسبش دومحم  خیش 
دمآ مدآ  زا  روهظ  ار  توبن 

دمآ متاخ  دوجو  رد  شلامک 
ملاع ود  ره  يادتقم  وا  دوش 

[. 55  ] مدآ دالوا  زا  ددرگ  هفیلخ 
عونمم ادخ  رد  هسیاقم  هیبشت و 
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همسا یف  دحلم  وا  هقلخب ، هبشم هللا  نیب 
.( دندومیپیم راکنا  داحلا و  هار  ادخ ، يراذگمان  رد  یهورگ  دندرکیم و  هیبشت  تاقولخم  اب  ار  ادخ  ياهدع  تیلهاج  رد  )

: يرتسبش دومحم  خیش 
يارد هوای  سحن  هیبشت  لها 

[. 56  ] يادخ دناهتفرگ  ار  يدوخ  وچ 
یتفا لالض  رد  لیطعت  ای ز 

یتفا لابو  رد  هیبشت  ای ز 
لیطعت ای  تشاد  هیبشت  هکنآ  و 

لیبسلا ءاوس  هداج  رب  تسین 
تماما هفسلف 

المه مهوکرتی  مل  ذا  اهمما  یف  ءایبنالا  تفلخ  ام  مکیف  فلخ  و 
یب زگره  ار  مدرم  ناربماـیپ  اریز  دنتـشاذگ  دوخ  ياـهتما  رد  ناربماـیپ  همه  هک  تشاذـگ  ینیـشناج  امـش  ناـیم  رد  ص »  » مالـسا ربماـیپ  )

(. دندرکن اهر  تسرپرس 
: يولوم

یلو ردنا  دوب  رهاظ  قح ، رون 
[. 57  ] یلد لها  رگا  یشاب ، نیب  کین 

جح رفس  تیونعم 
هشرعب نیفیطملا  هتکئالمب  اوهبشت  و  هئایبنا ، فقاوم  اوفقو  و 
، دنریگیم رارق  ناربمایپ  هاگیاج  رد  هللاتیب ، جاجح  )

(. دنراد تهابش  دننکیم  فاوط  یهلا  شرع  فارطا  هک  یناگتشرف  هب  و 
: يولوم

دییاجک دییاجک  هتفر  جحب  موق  يا 
دییایب دییایب  تساجنیمه  قوشعم 

راویدب راوید  يهیاسمه  وت  قوشعم 
دییاوه هچ  رد  امش  هتشگرس  هیداب  رد 

دینیبب قوشعم  تروص  یب  تروص  رگ 
دییامش هبعک  مه  هناخ و  مه  هجاوخ و  مه 

دیتفرب هناخ  نادب  هار  نآ  زا  راب  هد 
دییآرب ماب  نیرب  هناخ  نیا  زا  رابکی 

دیتفگب شاهناشن  تسیفطل  هناخ  نآ 
دییامنب یناشن  هناخ  نآ  يهجاوخ  زا 

داب امش  جنگ  امش  جنر  نآ  همه  نیا  اب 
[. 58  ] دییامش هدرپ  امش  جنگ  رب  هک  سوسفا 
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یهلا يانغ 
نیملاعلا نع  ینغ  هللا  ناف  هناحبس …  لاقف 

(. تسا زاینیب  نایناهج  يهمه  زا  دنوادخ  هک  یتسردب  دومرف : ناحبس  يادخ  سپ  )
: يدعس

ینم ایربک و  دسر  ار  وا  رم 
[. 59  ] ینغ شتاذ  تسا و  میدق  شکلم  هک 

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  هبطخ 002-

تیاده
. هافک نم  رقتفی  هاداع و ال  نم  لئی  هاده و ال  نم  لضی  هنا ال 

تیافک ار  وا  ادخ  هک  سک  ره  دباین و  تاجن  درادب  نمـشد  هک  ار  سکنآ  و  دوشن . هارمگ  هاگچیه  دـنک ، تیادـه  ادـخ  هک  ار  سک  نآ  )
.( دش دهاوخن  دنمزاین  دنک 

: يدعس
يادخ ناتسود  کیرات  بش 

هدنشخر زور  وچ  دباتبیم 
تسین وزاب ، روز  هب  تداعس  نیو 

هدنشخب يادخ  دشخبن  ات 
تسین رواد  رگد  هک  ملان  هک  هب  وت  زا 

[. 60  ] تسین رتالاب  تسد  چیه  وت  تسد  زو 
ياشگب نابرهم  رای  يا  نم  يور  هب  يرد 

[. 61  ] يدنب رد  وت  رگا  دیاشگن  سکچیه  هک 
دنوادخ ییاتمه  یب 

هل کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  ال 
(. درادن یئاتمه  کیرش و  هک  هناگی ، يادخ  رگم ، یئادخ  تسین  )

: يونزغ یئانس 
تسازس ار  يادخ  رم  يرترب 

[. 62  ] تساتمهیب هشیمه  تکلمب  هک 
اهراک زاغآرس 

. ناسحالا هحتاف  نامیالا و  همیزع  اهناف  هللااب … ) هداهشلا  )
. ناسحا يراکوکین و  هحولرس  تسا و  نامیا  يراوتسا  هناشن  ( … دنوادخ ، یگناگی  هب  یهاوگ  )

: يوجنگ
زاغآرس نیرتهب  وت  مان  يا 

زاب منک  یک  همان  وت  مانیب 
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دنتسه هچ  ره  ياشگ  راک  يا 
[. 63  ] دنتسب هچ  ره  دیلک  وت  مان 

تیلهاج رصع 
نیدلا لبح  اهیف  مذجنا  نتف  یف  سانلا  و  ص … ))  ) هلسرا )

(. دوب هتسسگ  نامیا  ياههتشر  نآ  رد  هک  دندوب  راتفرگ  ییاهالب  هب  مدرم  هکیلاح  رد  داتسرف … ) ار  ربمایپ  )
: راهب ءارعشلاکلم 

یسوم يهدعاق  هتفر  داب  رب 
یسیع يهیصوت  هتفر  دای  زا  و 
تعدب يهیروت  هتشگ  تاروت 

اوعد يهطساو  هتشگ  لیجنا 
یتیگ رد  هدز  رس  داسف  روج و 

ایند زا  هدش  مگ  دادس  حلص و 
هشوگ ره  يوخ ز  گنلپ  یموق 

[. 64  ] اسآ گنلپ  دناهداتف  مه  رد 
یلهاج رصع  نادنمشناد و 

مرکم اهلهاج  مجلم و  اهملاع  ناطیشلا … ) عابتا  )
(. دوب یمارگ  شلهاج  و  هتسب ، ورف  بل  رابجا  مکح  هب  شدنمشناد  یلهاج … » رصع  رد  )»

: طاوط دیشر و 
رد نورب  ملاع  ردنا و  دنسم  هب  لهاج 

[. 65  ] دسریمن نابرد  هب  هار و  هلیح  هب  دیوج 
: راهب ءارعشلاکلم 

شیوخ رهش  رد  اجک  ددرگ ، شمخ  اناد  فدص ، نوچ 
وا يالال  يولول  ضرع  ساپ  درادن  سک 

رپ لضف  نونف  زا  رسارس  ینیب  یلضاف 
وا يایوگ  بل  يوعد ، زا  هدنام  شماخ  کیل 
راغ وچ  بل  هداشگ  رب  يوعد  هب  ینیب  یلهاج 

وا يالیتسا  گناب  زا  رک  هتشگ  نودرگ  شوگ 
رتزاوآ دنلب  رت ، نادان  هک  ره  يرآ  يرآ 

[. 66  ] وا ياوآ  رتهاتوک  رتشیب ، شلضف  هک  ناو 
: رایرهش

دننادب تسد  يهبعلم  ناهج  نابوخ 
دننادرخیب يهرخسم  درخ  بابرا 

اناد همه  ناوخ و  همه  ایند  بتکم  رد 
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[. 67  ] دننادن چیه  نید ، رتفد  لد و  سرد  زا 
: عمال

رهد رازاب  رد  دنردق  کی  هب  لهاج  لقاع و 
[. 68  ] فزخ اب  ار  رهگ  لعل و  رم  تسین  ادیپ  قرف 

تیبلها
هملع هبیع  هرس … و  عضوم  مه  تیبلا ) لها  )

.( دنیوا ياهشناد  نزخم  ادخ … و  رارسا  هاگیاج  نانآ  ع »  » تیبلها )
: ورسخرصان

ربمیپ دناد ؟ هک  نادزی  رس  هر 
ردیح هبرس  نیا  تسا  هدرپس  ربمیپ 

یلع دب ، یبن  رارسا  يهبیع 
[. 69  ] نک رارسا  يهبیع  يوس  يور 

نادساف تبقاع 
روبثلا اودصح  رورغلا و  هوقس  روجفلا و  اوعرز 

.( دندیورد دوبن  يدوبان  یتخبدب و  زج  هک  ار  نآ  لوصحم  و  دندرک ، يرایبآ  ار  نآ  بیرف  رورغ و  بآ  اب  دنتشک و  هانگ  رذب  )
: يولوم

راکشآ شقوذ  ناهنپ و  ششتآ 
راک نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود 

تیبلها
دحا همالا  هذه  نم  ص )  ) دمحم لآ  هب  ساقی  ال 

( درک ناوتن  هسیاقم  ص )  ) دمحم لآ  اب  ار  تما  نیا  زا  يدحا  )
: يولوم

ریگم دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک 
[. 70  ] ریش ریش  نتشون  رد  دنام  هچ  رگ 

: ظفاح
سانشان رهوگ  نافارص  تسد  زا  هآ  هآ 

[. 71  ] دننکیم ربارب  رد  اب  ار  هرهم  رخ  نامز  ره 
: يولوم

رشب ناشیا  رشب  ام  کنیا  هتفگ 
روخ میباوخ و  يهتسب  ناشیا  ام و 
دش هارمگ  ببس  نیز  ملاع  هلمج 
دش هاگآ  قح  لادبا  یسک ز  مک 

دوبن انیب  يهدید  ار  ایقشا 
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دومن ناسکی  ناشهدید  رد  دب ، کین و 
دنتشادرب ءایبنا  اب  يرسمه 

[. 72  ] دنتشادنپ دوخ  وچمه  ار  ایلوا 
تماما توبن و  هاگیاج 

هیالولا قح  صئاصخ  مهل  هملع … و  هبیع  هرما و  اجل  هرس و  عضوم  مه 
تیـالو تموـکح و  ياـهیگژیو  دنتـسه … و  دـنوادخ  مـلع  فرظ  و  راـگدرورپ ، رماوا  هاـگهیکت  و  یهلا ، رارـسا  هاـگیاج  ع »  » تیبلـها )

(. تساهنآ صوصخم 
: يرتسبش دومحم  خیش 

هام یلو  دمآ ، باتفآ  نوچ  یبن 
« هللا عم  یل   » ردنا ددرگ  لباقم 

تسا یفاص  شیوخ  لامک  رد  توبن 
تسا یفخم  هن  ادیپ  وا  ردنا  تیالو 

دمآ مدمه  نوچ  يوریپ  زا  یلو 
دمآ مرحم  تیالو  رد  ار  یبن 

ینعم يور  زا  یلو  عبات  دوب 
[. 73  ] ینعم يوک  رد  یلو  دباع  دوب 

: رایرهش
نانآ دنتشادنرب  وت  تبحم  زا  لد 

دورف دنرواین  ملاع  ود  کلم  هب  رس  هک 
دنزاس یتجح  مامتا  هراشا و  رهب 
دودسم یتداعس  هار  یتاجن و  رد 

تشهب هب  دوریمن  بصعت  تفگ  لوسر 
دورو طرش  هک  قح  قاقحا  بصعت  رگم 

ترتع باتک و  تسا  هعیدو  ود  کنیا  لد  يا 
[. 74  ] شورفم شناهجب  يدیرخب  شناجب  رگ 

: يزاریش یلها 
رهق داب  جنرطش  يهصرع  وچ  دنز  مه  رب 

[. 75  ] تسوا هاش  هللادسا  زج  هک  ییهصرع  ره 
: ورسخرصان

دوب ارک  لوسر  زا  سپ  ار  یلع  هک  زج 
داینب دیسر ز  ود  هب  تفالخ  هکنآ 

دوب ارک  لوسر  يزرای  یکی  وچمه 
[. 76  ] داماد مع و  نب  دوب و  شردارب  هکنآ 
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هیقشقش هبطخ 003-

تفالخ بصغ  زا  هوکش 
احرلا نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  و  هفاحق ) یبا  نبا   ) نالف اهصمقت  دقل  هللا  اما و 

تبسن روحم  ناس  هب  یمالسا  تموکح  رد  نم  هاگیاج  تسنادیم  بوخ  هکیلاح  رد  دیـشوپ  رد  ار  تفالخ  هماج  وا  دنگوس  ادخ  هب  ناه : )
( تسا بایسآ  گنس ، هب 

: يولوم
مکح هاج و  ردنا  دشوک  رهاظ  هب  ناز 

مکح هار و  دیامن  ار  ناریما  ات 
ياهماج نت ، رهب  دیارایب  ات 

ياهمان سک ، رهب ، وا  دسیون  ات 
رگد ناج  دهد  ار  يریما  ات 

[. 77  ] رمث ار  تفالخ  لخن  دهد  ات 
: رایرهش

؟ دندیشک خباخب )  ) دایرف دوخ  هن 
؟ نویش هک  ای  مناوخ  روش  اهنیا  نم 
؟ دیتسکش نم  رب  ادخ  دهع  دش  هچ 

؟ نکشب دهع  نادساح  يا  الا 
مالسا هب  ای  تقبس  هب  ای  تبسن  هب 

نم اب  تسا  یشودمه  يارای  ارک 
یئادخ تسب  دوب  ار  نتسشن 

نتسکش یهاوخ  ادخ  تسب  نیا  وت 
ارحص هب  دمآ  غاز  تفر و  لبلب  وچ 

نشلگ هن  دنام و  لگ  هن  ردنا  غابب 
تاقالم دهاوخیم  هک  یتخبدب  هچ 

ندرگب نم  زا  لابو  ار و  ادخ 
بش رد  هک  یناتخب  هریت  هرمگ  هچ 
[. 78  ] نمشد دنراد  ار  هام  غارچ 

: یقارن
ملا رد  بصنم  هاج و  زا  یکی  نآ 

[. 79  ] مک هیام  نیا  دوش  نم  زا  دابم  ات 
: يوجنگ یماظن 

یئافویب لدکی  رای  اب  نکم 
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[. 80  ] یئادخان نیا  درکن  سک  اب  سک  هک 
: يزیربت بئاص 

تسا دابآ  هشیمه  لبلب  متام  سابل 
[. 81  ] دراد نایشآ  یغاز  رد و  هک  نمچ  ره  هب 

: یلدگیب رذآ 
هناور تنجب  دش  یبن  حور  وچ 
بناوج زا  نایناحور  لیخ  ناور 

لوا زا  دندوب  هک  ینانمشد  نهک 
بصاغم ار  یلو  قفانم ، ار  یبن 

ار اههنیک  اههنیس  زا  هدرک  نایع 
براقم مه  اب  دنتسشن  اج  کیب 

تبیصم ناز  ناغف  تبیصم ، ناز  ناغف 
بقاوعلاریطخ تبیصم  نآ  دوب  هک 

دساف زور  نآ  زا  دش  ناهج  جازم 
بهان هتشگ  یکی  لتاق ، هتشگ  یکی 

ملاع راک  رگد  دیان  حالص  اب 
[. 82  ] بیاغ يالوم  هکم  زا  دیآ  رگم 

ع)  ) یلع ماما  ياهیگژیو 
ع)  ) یلع فصو  زا  رشب  زجع 

: ینانمس تعفر 
تستالکشم لالح  دینیب ، هکنیا  موق  ياک 

تستایح ینعم  مه  تستامم ، رواد  مه 
تستاجن یتشک  مه  تسلازی ، رحب ال  مه 

تستاکن رب  ریسفت  رسارس ، ار  تایآ 
تستاذ نیع  هولج  رد  شتافص  يهنیئآ 

قح نیرقمه  تسوا  اب  اقح ، تسا  قح  اب  وا 
رداق تسه  هچ  ره  رب  یهلا  تردق  زا 

[. 83  ] قحلم تاذب  شتاذ  یمرد ، هئشن  دننام 
: یناماس نامع 

لجوزع لیمج  لامج  دوب  هدرپب 
لزا حبصب  ياهولج  دنک  تساوخ  شیوخب 

دیامنب لیمج  لامج  هکنآ  تساوخ  وچ 
لد لق و  مالکلا  ریخ  هنیآ  دش  یلع 
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: یناهفصا فتاه 
ممرش سوه  نیزا  داب  وت  حدم  يهشیدنا  نم و 

اقنع رپ  لاب و  دزیر  هک  ییاج  سگم  درپ  ناسچ 
هچرگ دسر  یک  تیانث  رهم و  هیاپ  ینداب 

[. 84  ] ارعش زا  رعش  ایرث  زا  رثن  درذگب  تبت  رب 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ادیپ مرکا  لوسر  رد  ادخ  رون 
[. 85  ] ردفص ردیح  هب  يوز  یلجت  درک 

: ینانمس تعفر 
نایب تفاصوا  فصو ز  کی  دنک  سک  دناوت  یک 

[. 86  ] نتشادرب زا  هلمج  ار  نامسآ  باتک  رگ 
: عمال

ادا ددرگ  نخس  زا  یک  ناهج  نابوخ  فصو 
[. 87  ] نیز بیز و  ار  نخس  رم  ناشیا  مان  زا  دوب  نوچ 

یلع تمظع 
. ریطلا یلا  یقری  ال 

(. تفای دنناوتن  هار  نم  دوجو  دنلب  هلق  هب  اههشیدنا  زاورپ  دنلب  ناغرم  (و 
: ظفاح

نیچزاب ماد  دوشن ، سک  راکش  اقنع 
ار ماد  تسا  تسدب  داب  هشیمه  اجنیاک 

يرآ دیسر ، ناوت  لکشم  وت  ناتسآ  رب 
[. 88  ] تسیراوشد هب  يرورس  کلف  رب  جورع 

: رایرهش
ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر ، يامه  يا  یلع 

ار امه  هیاس  همه  يدنکفاوس ، ام  هب  هک 
نیب یلع  خر  رد  همه  یسانشادخ ، رگا  لد 
ار ادخ  مسق ، ادخ  هب  نم ، متخانش  یلعب 

دنامن انف  زا  رثا  ملاع  ود  رد  هک  ادخ  هب 
ار اقب  همشچرس  دشاب  هتفرگ  یلع  وچ 

خزود هن  را  يرابب  وت  تمحر  باحس  يا  رگم 
ار اوسام  ناج  همه  دزوس  رهق  رارش  هب 

نم لتاق  هک  رسپ ، هب  دیوگ  هک  یلع  زا  زجب 
ارادم نک  ریسا  هب  نونکا  تست  ریسا  وچ 
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نز یلع  يهناخ  رد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 
ار ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 

بئاجعلاوبا يرسپ  درآ  هک  یلع  زا  زجب 
ار البرک  يادهش  ملاع  هب  دنک  ملع  هک 

نازابکاپ نایم  ددنب ز  دهع  تسد  هب  وچ 
ار افو  درب  رسب  هک  دناوتیم  هک  یلع  نوچ 
تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ  شمناوت  ادخ  هن 

ار یتفال  کلم  هش  ممان  هچ  مریحتم 
تمحر میسن  يا  هله  مناشفنوخ  مشچ  ودب 

[. 89  ] ار ایتوت  رآ ، نم  هب  يرابغ  وا  يوک  هک ز 
: یلدگیب رذآ 

رفظم رایرهش  یلو ، یلع 
بلاغ ناطلس  روصنم و  هاشنهش 

مراکم باحس  یلاعم ، ضایر 
بقانم رهپس  دماحم ، ناهج 

بجاح وت  میرح  رد  لک ، لقع  یهز 
بجاو هللا  يوس  ام  رب  وت  يانث 

ربنمب ربمایپ  نیشناج  یئوت 
بناجا دنیشن  اجنآ  هک  دیاشن 

دصاقم تشد  هزات  وت ، سافنا  ز 
برآم تشک  زبس  وت ، ناسحا  ز 

نادیم هب  یئآرد  ناشوج  ناشورخ و 
بنارا نایم  دیآ  هک  يریش  وچ 

نید رورس  نآ  دمحا  ریدغ ، زورب 
بیان درک  ار  وت  یهلا  مکحب 

احطب لها  ماقم ، میاق  هتفگ  ار  وت 
[. 90  ] بلاغ لآ  بانم ، بیان  هدناوخ  ار  وت 

: یقفاب یشحو 
ردق یلاع  یلع  تماما  يارآ  دنسم 

لود نید و  هشداپ  للم  کلم و  یلاو 
توکلم کلم و  یتسه  يهلسلس  ثعاب 

للم نایدا و  یلک  هلاسم  ملاع 
دیاشگب يرظن  عیابطب  رگ  شتمکح 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


للع ضارما و  تفای ز  ناشن  مان و  ناوتن 
بلاغ رورس  تیالو  هاش  نج  سنا و  ماما 

ینامیلس ار  شناتسآ  يادگ  دبیزیم  هک 
دشاب وا  لدع  تیصو  نودرگ  يهشیب  رد  رگا 

ینابرق واگ  نوچ  ار  روث  دنارد  مه  رد  دسا 
دوبن بجع  دیآ  شاهضور  میرح  زک  یمیسن 

[. 91  ] یناویح حور  یتابن  نالفطب  دشخب  رگا 
یلع یئابیکش  ربص و 

اجش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربصف و 
. متشاد يولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  ایوگ  هکیلاح  رد  مدرک ، هشیپ  ییابیکش  سپ  )

: راهب ءارعشلاکلم 
هوکش زا  بل  هتسب  رب  عمش  نوچ  ناور  کشا  اب 

[. 92  ] مزاسیم مزوسیم و  اج  رب  اپ  هنادرم و 
: يدزی یخرف 

ام میشوماخ  هچرگ  نوخ  رد  هتشغآ  لد  اب 
ام میشوج  رد  هدرک ، فک  ناهد  مخ  نوچ  کیل 

دوبن رگج  نوخ  زج  هب  اناد  مدرم  بیصن 
[. 93  ] ار يدرگ  هزره  تداع ، هدرک  شقلخ  هک  روشک  نآ  رد 

: یلدگیب رذآ 
رغاسب منوخ  ماج و  رد  رهز  دنک 

براقا دیک  ابحا و  قافن 
بل وگتفگ  نیزا  مدنب  هک  هب  نامه 

بقاعم نودرگ  داب و  مقتنم  کلف 
تبیصم ناز  ناغف  تبیصم ، ناز  ناغف 

[. 94  ] بقاوعلا ریطخ  تبیصم  نآ  دوب  هک 
: يولوم

تبقاع نکیل  دمآ و  خلت  ربص 
تعفنم رپ  دهد  نیریش  يهویم 

رفظ رخآ  ار  ربص  ره  رم  تسه 
رکش یخلت  ره  دعب  يزور  تسه 

: يدعس
ربص هک  مایا  شدرگ  زا  شرت  نیشنم 

دراد نیریش  رب  نکیل  تسا و  خلت 
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: نیمی نبا 
نکف هیاس  تخرد  زا  شابم  مک 

ششخب رمث  دنز  تگنس  هک  ره 
ملح تیاغ  تسیچ  هک  میوگ  وت  اب 

ششخب رکش  دهد  ترهز  هک  ره 
افج هب  رگج  تدشارخب  هک  ره 

ششخب رز  میرک  ناک  نوچمه 
ملح هتکن  ریگ  دای  فدص  زا 

ششخب رهگ  ترس  درب  هکنآ 
: يولوم

داد ملح و  ربص و  مهوک ز  مین  هک 
داب دنت  دیابر  رد  یک  ار  هوک 

: یسودرف
تسیمدرم رس  يرابدرب  رگا 

تسیرگ دیابب  ناراب  دربانب 
درذگب دح  يرابدرب ز  رگا 

درب یتسسب  ینامگ  روالد 
دوب يرابدرب  یمدرم  رس 

دوب يراوخب  هشیمه  رسکبس 
رابدرب یشاب و  شنک  وکین  وچ 

[. 95  ] راوخ دنمدرخ  مشچب  یشابن 
: عمال

دنلب دش  فلاخم  ياهاون  نافوط  هک  سب 
[. 96  ] تسا هدیچیپ  ادخان  يولگ  رد  ترسح  هآ 

: یقفاب یشحو 
هرهبیب تسا  مصخ  وا  رهم  شخب  حور  حار  ز 

[. 97  ] یناسنا حور  زا  دامج  دشاب  رو  هرهب  یک  یلب 
ینکشنامیپ زا  هوکش 

هفئاط تثکن  رمالاب  تضهن  املف 
(. دنتسکش نامیپ  دهع و  یهورگ  مدرک ، مایق  تموکح  رما  هب  نم  هک  هاگنآ  سپ  )

: يدعس
یئافو رهمیب  وت  هک  لوا  زا  متسنادن  نم 

[. 98  ] یئاپن يدنبب و  هک  هب ، نآ  زا  نتسبان  دهع 
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: یقفاب یشحو 
درک ناوتن  نایع  لد  زوس  هک  دایرف 

درک ناوتن  ناهن  غاد  زا  نخس  سک  اب 
مدید نارجه  يافج  زا  نم  هک  اهنیا 

[. 99  ] درک ناوتن  نایب  لاس  دص  هب  همش  کی 
ماما تیلوئسم  ساسحا 

. اهبراغ یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقیالا  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  و 
رتش راهم  دـننکن ، توکـس  ناگدیدمتـس  یگنـسرگ  و  نارگمتـس ، یگرابمکـش  ربارب  رد  هک  دوب  هتفرگن  ناـمیپ  نادنمـشناد  زا  ادـخ  رگا  )

(. مدراذگیم نآ  تشپ  رب  ار  تفالخ 
: يونزغ ییانس 

دنوبن نید  نیما  زج  ءاملع 
[. 100  ] دنوبن نیما  ناما  دنباین  نوچ 

: یقفاب یشحو 
تسیچ هک  دنادیم  درد  بحاص  درد  لها  ردق 

[. 101  ] تسیچ هک  دنادیم  درم  درد  درد ، بحاص  درم 
لاملاتیب تراغ  نامثع و 

. عیبرلا هتبن  لبالا  همضخ  هللا  لام  نومضخی  هیبا  ونب  هعم  ماق  و 
لاملاتیب زا  دنتخات و  نادیم  هب  شیاهلیماف  ءابرقا و  تسایس ، هنحص  رد  نامثع ، روهظ  اب  )

(. دنداد داب  رب  دندروخ و  يراهب ، هاگارچ  رد  هنسرگ  رتش  نوچمه  نیملسم 
: يرونا

یهلبا اب  یکریز  يزور  هک  یتسدینش  نآ 
تسایحیب یئادگ  ام  رهش  یلاو  نیک  تفگ 

ياهمکت شهالک  زک  نآ  ادگ  دشاب  نوچ  تفگ 
تساون گرب و  اهلاس  لب  اهزور  ار  ام  وچ  دص 

ياهدرک اجنیا  زا  کنیا  طلغ  نیکسم  يا  شمتفگ 
تساجک زا  اجنآ  هک  یناداون  گرب و  همه  نآ 
تسا نم  لافطا  کشا  شقوط  دیاورم  رد و 

تسامش ماتیا  نوخ  شماتس  توقای  لعل و 
تسا هتساوخ  ام  زا  هتسویپ  وبس  بآ  ات  هک  وا 

[. 102  ] تسام ناز  شناوختسا  زغمب  ات  یئوج  هب  رگ 
: يولوم

ددم ملاع  رد  دننادرم  ریش 
دسر نامولظم  ناغفاک  نامز  نآ 
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دنونشب اج  ره  نامولظم ز  گناب 
[. 103  ] دنودیم قح  تمحر  نوچ  فرط  نآ 

یلع یئاسراپ  دهز و 
زنع هطفع  نم  يدنع  دهزا  هذه  مکایند  متیفلال  و 

.( دیآیم نوریب  هدام  زب  ینیب  زا  هک  تسا  یبآ  زا  رتشزرایب  نم  دزن  امش  يایند  هک  دیدیمهفیم  بوخ  تقو ، نآ  (و 
: يراوزبس يداهالم 

يوزا دزرون  دهز  سک  هک  تسیچ  ناهج  نیا 
عاتم هنوگنیا  وت  رازاب  هب  تسا  داسک  سب 

لد رد  رب  ایب  رادلد  رد  یئوج  هک  يا 
[. 104  ] عادو شیوخ  نکب  رارسا  هر  یئوپ  هک  يو 

: يوجنگ یماظن 
دزرین مغ  ایند  هک  مغ  نک  اهر 

دزرین مه  يداش  هک  يداش  نکم 
درادن لد  رد  یسک  ایند  مغ 

درادن لزنم  ام  وچ  ایند  رد  هک 
دراد گنن  سکنآ  مان  زا  ناهج 
دراد گنت  لد  ناهج  رهب  زا  هک 
يزیچ هدنیاپ  ناهج  رد  دمان  وچ 

[. 105  ] يزیشپ دزرن  ناهج  کلم  همه 
هنامیکح توکس 

. ترق مث  ترده  هقشقش  کلت 
( دش تکاس  دمآرب و  هک  دوب  درد  رپ  لد  زا  ياهلعش  نیا  سابع ، نبا  )

: يروباشین راطع 
مامت مدرک  نخس  يراب  نامز  نیا 

مالسلاو میوگ  دنچ  دیاب  راک 
نامز کی  دبای  هکنآ  نکمم  تسین 

نافز غیت  يرهوگ  یشومخ  زج 
ناشفرد تقیقح  رحب  زا  متسه 

ناشن کنیا  نخس  نم  رب  دش  متخ 
دوب رز  نوچ  ییوکین  زا  نخس  رگ 

[. 106  ] دوب رتوکین  هتفگان  نخس  نآ 

مدرم هب  زردنا  هبطخ 004-
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تیالو دنلب  هاگیاج 
. رارسلا نع  مترجفا  انب  و  ءایلعلا ، هورذ  متمنست  و  ءاملظلا ، یف  متیدتها  انب 

ندیـشخرد ام  وترپ  رد  امـش  تداعـس  حبـص  و  دیدیـسر ، یقرت  جوا  هب  ام  کمک  هب  و  دـیتفای ، تاجن  تلاـهج  ياـهیکیرات  زا  اـم  هلیـسوب  )
( تفرگ
: يولوم

ام ياهناج  تحار  وت  يا  وت  زا  رود  نت  جنر 
ام يانیب  يهدید  وت  يا  وت  زا  رود  دب  مشچ 
رمق يا  تسناهج  ناج و  تحص  وت  تحص 

ام يامیس  رمق  يا  اداب  وت  مسج  تحص 
تفص ناج  وت  نت  يا  ار  تنت  اداب  تیفاع 
ام يالاب  زا  وت  فطل  يهیاس  ادابم  مک 

دبا ات  اداب  زبس  رس  وت  راسخر  نشلگ 
ام يارحص  هزبس و  تسلد و  هاگارچ  ناک 

تنت رب  ادابم  اداب  ام  ناج  رب  وت  جنر 
ام يارآ  ناج  لقع  نوچمه  جنر  نآ  دوب  ات 

ار ناهج  ناج و  منک  هچ  یناهج  ناج و  ارم  وت 
ار نایز  دوس و  منک  هچ  یناور  جنگ  ارم  وت 

مدیهر زاب  همه  مدیمر ز  قلخ  همه  ز 
ار ناکم  نوک و  منکچ  مدیدب  هن  مناهن  هن 

مرادن قولخم  رس  مرامخ  وت  لاصو  ز 
ار نامک  ریت و  منکچ  مراکش  دیص و  ارت  وچ 

یتسدفک رب  حدق  وچ  یتسم  هچ  قشع  یشوخ  هچ 
ار ناج  يهدید  نآ  کنخ  یتسشن  هک  اجنآ  کنخ 

یناج وچ  هرطق  ره  وت  یناهج ز  هرذ  ره  وت  ز 
ار ناشن  مان و  دنک  هچ  یناشن  تفای  وت  وچ ز 

ار الو  قشع و  رگنب  ار  الب  جنر و  رگنم 
ار نارگن  دص  رگنب  ار  افج  روج و  رگنم 

نک برط  درد  مغ و  نک ز  بقل  فطل  ار  مغ 
ار ناما  نما و  جرف و  نک  بلط  بوخ  نیزا  مه 

انقساف یناگدنز  بآ  وت  يا 
انقساف یناعم  يایرد  وت  يا 

میاهدروآ بلط  ياهوبس  ام 
انقساف یناث  رضخ  يا  وت  يوس 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


ام هدروآ  هدمآ و  رجه  هر  زا 
انقساف یناغمرا  ار  دوخ  زجع 

میاهدینشب ناورسخ  ناتساد 
انقساف یناتساد  زا  نوزف  وت 

لقع هداتفا  هسوسو  نامگ و  رد 
انقساف ینامگ  قوف  وت  کناز 

وت قشع  اب  دنز  هچ  لقاع  مین 
[. 107  ] انقساف ینالقاع  نونج  وت 

: يرتسبش دومحم  خیش 
شیپ سپ و  زا  زاب  ءایلوا  هار  نیا  رد 

ص 68.@. زار ،) نشلگ  ، ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  شیوخ 2 - لزنم  زا  دنهدیم  یناشن 
تخانش

. هینلا قدص  مکینرصب  و 
(. مدناوخیم ار  امش  نورد  نطاب  يافص  هب  )

: يولوم
كاپ یفاص و  دوش  نوچ  لد  يهنییآ 

كاخ بآ و  زا  نورب  ینیب  اهشقن 
ار شاقن  مه  شقن  ینیبب  مه 

[. 108  ] ار شارف  مه  ار و  تلود  شرف 
: یناهفصا ءاجر 

دیآ راکب  لمع  نسح  تین و  صولخ 
[. 109  ] معلب دوشیم  سیلبا  وریپ  هنرگو 

لطاب قح و  تخانش 
. لطابلا قحلا و  لیبس  یلع  انفقاوت  مویلا 

.( میاهتفرگ رارق  لطاب  قح و  یهار  ود  رس  رب  ام  زورما ، )
: ورسخرصان

تسهداشگ ود  ره  رش ، ریخ و  يز ، وت ، هار 
[. 110  ] نودیا یهاوخ  يارگ و  نودیا  یهاوخ 

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هبطخ 005-

یئاتسدوخ یشورفرخف و  زا  زیهرپ 
. هرخافملا ناجیت  اوعض  هرفانملا و ، قیرط  نع  اوجرع  سانلا … و  اهیا 

.( دیهنب رس  زا  ار  ییوجيرترب  رخافت و  جات  و  دیئآرد ، هب  یگدنکارپ  فالتخا و  زا  مدرم …  يا  )
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: يدعس
یسک دیاینرد  ناسک  مشچ  هب 

یسب دیامن  یگرزب  دوخ  زا  هک 
رازه ترکش  دنیوگب  ات  وگم 

رادم عقوت  سک  زا  یتفگ ، دوخ  وچ 
دومن دیاب  دوب ، يهزادنا  هب 

دوب دومنن و  هکنآ  دربن  تلاجخ 
دنبم نیبوچ  ياپ  یهتوک ، رگا 

دنلب ییامن  نالفط  مشچ  رد  هک 
دنرب شتآ  هب  ار  ناگدودنا  رز 

[. 111  ] دنرز ای  سم  هک  هگنآ  دیآ  دیدپ 
: یلدگیب رذآ 

مه اب  دننیشن  اج  ره  دنناوخن 
[. 112  ] بقانم دوخ  زا  زج  مراکم ، دوخ  زا  زج 

تداهش گرم و  قوش 
هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاطیبا  نبال  هللاو 

(. تسا رتدنمقالع  شردام ، ناتسپ  هب  تبسن  كدوک  زا  ادخ ، هار  رد  گرم  هب  قایتشا  رد  بلاطیبا ، رسپ  ادخ ، هب  دنگوس  )
: یناشاک ضیف 

تشحو رپ  نادکاخ  نیا  زا  تفرگ  ملد 
تحار لزنم  تسمادک و  تشهب  هر 

بیرغ راید  هناگیب و  تبحص  تسالب 
تفلک یب  رای  فولام و  لزنم  تساجک 

دیآ ناج  شوگ  هب  یلیحر  شورس  رگم 
[. 113  ] تبرغ تبرک  دیاشگ ز  هتفرگ  لد 

: ظفاح
نوچ شیع  نما  هچ  ناناج  لزنم  رد  ارم 

[. 114  ] اهلمحم دیدنبرب  هک  درادیم  دایرف  سرج 
مدره

(: هر  ) ینیمخ ماما 
موش دازآ  سفق  نیا  زا  هک  زور  نآ  خرف 

[. 115  ] موش داش  مهر  رادلد  يرود  مغ  زا 
: يولوم

مارک يا  تسا  تخرد  نوچمه  ناهج  نیا 
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ماخ مین  ياههویم  نوچ  وا  رب  ام 
ار خاش  رم  اهماخ  دریگ  تخس 
ار خاک  دیاشن  یماخ  رد  هکناز 

نازگ بل  نیریش  تشگ  تخپب و  نوچ 
نآ زا  دعب  ار  اههخاش  دریگ  تسس 

ناهد دش  نیریش  لابقا  نآ  زا  نوچ 
[. 116  ] ناهج کلم  یمدآ  رب  دش  درس 

: راهب ءارعشلاکلم 
ربخیب ناناج  کیپ  دیآ  هک  تعاس  نآ  شوخ  يا 

ربخیب ناج  ملاع  يوس  باتشب  مدیوگ 
تسود تسد  زا  يدوخیب  ماج  هک  تعاس  نآ  شوخ  يا 

ربخیب نارود  ياهشهاوخ  مدرگ ز  مهاوخ و 
درک زارتحا  گرم  هک ز  ره  تسیز  مانمگ 

[. 117  ] تشادن رذح  ندرم  هکنآ ز  دنام  دیواج 
: یقارن

نم يوس  تیانع  زا  نک  رظن  کی 
نتشیوخ دیق  نادرگ ز  مغراف 

ملد برای  دش  گنت  ناقیفر ، نیز 
ملفحم ایادخ  ناشیاز  یهت  نک 

دش ریس  مراید  نیا  زا  لد  هکلب 
[. 118  ] دش ریگلد  ملگ  بآ و  نیا  زا  ناج 

: رایرهش
میوجب لصو  رگا  هک  منآ  رب  رجه  بش  ره 

میومب گنچ  نوچ  میآ و  ناغفب  ین  نوچ  همه 
مسوبب وت  فلز  رس  نوچ  موش  شوهدم  کیل 

میوگب وت  اب  لد  مغ  یئایب  وچ  مدوب  هتفگ 
یئایب وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ 

ناهارمگ نیا  زا  هتشگمگ  رهوگ  يا  منم 
نتشگ ادیپ  وت  يوک  رد  مهاوخ و  ندشمگ 

یسوم نوچ  منک  وت  اب  نخس  هک  نک  ياهولج 
[. 119  ] نتشگ انیس  ترسح  رد  هتخوس  ماهنیس 

ناهن رارسا  یلع و 
متبرطضال هب  تحب  ول  ملع  نونکم  یلع  تجمدنا  لب 
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(. دیوشیم نادرگرس  برطضم و  میوگ  زاب  امش  يارب  رگا  هک  مهاگآ  یثداوح  مولع و  زا  نم  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

درخ لها  اب  تسا  راتفگ  زجاع ز  لد  لها 
[. 120  ] تسین زادرپ  نخس  زگره  نالدیب ، اب  نابزیب 

: يولوم
یمتفج رگ  دوخ  زاسمد  بل  اب 

[. 121  ] یمتفگ اهینتفگ  نم ، ین ، وچمه ،
اهزار لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب 

اهزاوآ زا  رپ  لد  شومخ و  بل ،
دناهدیشون قح  ماج  هک  نافراع 

دناهدیشوپ هتسناد و  اهزار 
دنتخومآ قح  رارسا  ار  هک  ره 

[. 122  ] دنتخود شناهد  دندرک و  رهم 
قلخ نابز 

. توملا نم  عزج  اولوقی : تکسا  نا  کلملا و  یلع  صرح  اولوقی : لقا  ناف 
.( دشابیم ناساره  گرم  زا  دنیوگ : مدنبورف  مد  رگا  و  تسا ، ناهاوخ  هنادنمزآ  ار  تفالخ  دنیوگ : میوگ ، نخس  رگا  )

: يدعس
تسرن اهنابز  روج  تسد  زا  سک 
تسرپقح رگ  تسیامن و  دوخ  رگا 

تسب شیپ  ار  هلجد  ناوت  ششوک  هب 
تسب شیدنادب  نابز  دیاشن 

نانماد رت  دننیشن  مهارف 
نان ماد  نآ  تسکشخ و  دهز  نیا  هک 

چیپم قح ، ندیتسرپ  زا  يور  وت 
چیه هب  تقلخ  دنریگن ، ات  لهب 

كاپ نادزی  هدنب ، زا  دش  یضار  وچ 
كاب هچ  یضار  دندرگن  اهنیا  رگ 

تسین هاگآ  قح ، زا  قلخ ، شیدنادب 
تسین هار  قح  هب  شقلخ  ياغوغ  ز 
تسرد تتسد ، هب  يراک  دننیب  وچ 

تسرپایند دنرامش و  تصیرح 
راک هب  يرادن  تمه  تسد  رگ  و 
راوخ هتخپ  تدنناوخ و  هشیپ  ادگ 
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سک تسد  زا  سک  دباین  ییاهر 
[. 123  ] سب تسربص و  هراچ  ار  راتفرگ 

دربن هدامآ  هبطخ 006-

یلع تیمولظم  یئاهنت و 
. یقح نع  اعوفدم  تلزام  هللاوف 

(. دنتشادزاب نم  زا  ارم ، قح  هراومه  ادخ  هب  دنگوس  )
: يروباشین راطع 

هدنام اهنت  درف و  نم ، نوچ  تسیک 
هدنام ایرد  باقرغ  بل  کشخ 

سک چیه  مدمه  زارمه و  ارم  هن 
[. 124  ] سک چیه  مرحم  دردمه و  ارم  هن 

: یلدگیب رذآ 
بحاصم مدیدن  دوخ  اب  هک  اغیرد 

بسانم یسینا  قفاوم ، یقیفر 
هراکم رد  ممغ  دسرپ  هک  یقیفر 
بئاصم رد  ملد  دیوج  هک  یسینا 
نکسم هدرک  افج  راید  رد  همه 
براه هتشگ  افو  قیرط  زا  همه 
تلاهج زا  مامت  نونج و  زا  همه 

[. 125  ] بضاغم فراع  هب  فلاخم  لقاع  هب 

نانمشد شهوکن  هبطخ 007-

ناطیش ذوفن  تیفیک 
. مهروجح یف  جرد  بدو و  مهرودص ، یف  خرف  ضابف و  اکالم …  مهرمال  ناطیشلا  اوذختا 

و  ) هدراذگ ار  تلاذر  یتسپ و  ياهمخت  ناشیاههنیس  رد  داد و  رارق  شیوخ  ماد  ار  نانآ  مه  وا  دنداد …  رارق  ناشراک  كالم  ار  ناطیـش  )
.( داد شرورپ  ناشنماد  رد  ار  دوخ  ياههجوج 

: يولوم
شرز میس و  دز  هار  كدنا  كدنا 
شرس ردنا  داتفون  گسج  گرم و 

نیتسوپ وا  اب  دینادرگ  قشع 
شرش روش و  زا  هجاوخ  دزیرگیم 

دش درز  شخرس  يور  كدنا  كدنا 
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شرت مشچ  دش  کشخ  كدنا  كدنا 
داشگ رد  يورب  هشیدنا  هسوسو ،

شرد زا  یلاباال  قشع  دنار 
تشگ کشخ  شگرب  خاش و  كدنا  كدنا 

شروآ خیب  گر  دش  هدیرب  نوچ 
وگ لوح  دش ال  وید  كدنا  كدنا 

شرپ لاب و  یقشاع  رد  دش  تسس 
داهن ملاع  نیا  رب  لد  داد و  قشع 

شربلد دیاین ، سپ  نیز  شرب  رد 
تفرگ رخ  مد  تشاذگب و  ار  قشع 

شربنع دش  رخ  نیگرس  مرجال 
تسشن نیگرس  رب  تشاذگب  ار  کلم 

شرکشل رس  سگمرخ  دش  مرجال 
لایخ نآ  تسا و  هسوسو  نآ  سگمرخ 

[. 126  ] شرگ نوچمه  دهد  شراخ  یمه  هک 

هیفنح دمحم  هب  باطخ  هبطخ 011-

يرادیاپ تماقتسا و 
. کمدق ضرالا  یف  دت  کتمجمج  هللا  رعا  كذجان  یلع  ضع  لزت ! لابجلا و ال  لوزت 

( نک بوکخیم  نیمز  رب  ار  تیاهمدق  هد ، تیراع  ادخ  هب  ار  رس  هد ، راشف  مهب  ار  اهنادند  روخم ، ناکت  وت  دنوش  لزلزتم  اههوک  رگا  )
: یناماس نامع 

هارب دنیب  مدق  تباث  ار  هکنآ  و 
هاگن يو  رب  دنکیم  تقفش  زا 

شیوخ يوس  دناشکیم  كدنا  كدنا 
شیوخ يوک  يوسب  شهار  دهدیم 

لاصو ناتسبش  رد  هر  شدهدب 
لاصخ ره  تافص و  ره  ار  وا  دشخب 

نآ نیا و  مه  اب  دندرگ  دحتم 
[. 127  ] نایم رد  دجنگن  یئوم  ار  ود  ره 

: يروهال لابقا 
دنک یهللادی  یهاگآ  دوخ  زا 

دنک یهاشنهش  یهللادی  زا 
تسا نزهر  ار  یگدنز  یناوتان 
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تسا نتسبآ  غورد  فوخ و  زا  شنطب 
تسا ماوت  تقادص  یئاناوت  اب 

تسا مج  ماج  نیمه  یهاگآ  دوخ  رگ 
تستوق لصاح  تسا و  تشک  یگدنز 

تسا توق  لطاب  قح و  زمر  حرش ،
تسا توق  زا  راد  هیام  رگ  یعدم 
تسا تجح  زا  زاینیب  وا  يوعد 

شاب ساوسو  مغ و  فوخ و  زا  غراف 
شاب ساملا  وش  گنس  لثم  هتخپ ،

رینتسم ملاع  ود  يو  زا  دوشیم 
ریگتخس شوکتخس و  دشاب  هک  ره 

تسا یگدنز  يوربآ  تبالص  رد 
[. 128  ] تسا یگتخپان  یسکان  یناوتان ،

: يوجنگ یماظن 
راوتسا مدق  ياج  ینکن  ات 
راکچیه بلط  رد  هنم  ياپ 

نتشاد هرب  هدید  دوب  طرش 
نتشادهگن هاچ  زا  نتشیوخ 

ياهتفخ ارچ  يآ  راک  رس  رب 
ياهتفریذپ هک  نک  نانچ  راک 

شاب رادناهج  يراد ، وت  نوچ  ناهج 
[. 129  ] شاب رادیب  وت  نامصخ ، دنتفخ  وچ 

: يولوم
دمآ نارباص  ماگنه  هک  نیه 
دمآ ناحتما  یتخس و  تقو 

نکم تسس  شیوخ  وت  لد  يا  هله 
[. 130  ] دمآ نآ  تقو  هک  نک  يوق  لد 

یهلا رکش  ترورض 
هرکش مکیداتسم  هللا  و 

(. دراد راظتنا  امش  زا  ار  اهتمعن  رکش  لاعتم ، دنوادخ  )
: یشحو

ساپس رکش و  همه  رب  دوب  ضرف 
سایق دح  هب  هن  یساپس  رکش و 
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دزس ار  ادخ  هک  یساپس  رکش و 
[. 131  ] دزس ار  ام  قزار  ام  قلاخ 

لاملاتیب ندنادرگرب  رد  هبطخ 015-

یعامتجا تلادع 
يهدـش جاراـت  لاوما  زا  هچنآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  . ) هعـس لدـعلا  یف  ناـف  هتددرل  ءاـمالا ، هب  کـلم  و  ءاـسنلا ، هب  جوزت  دـق  هتدـجو  وـل  هللاو 

(. دروآیم شیاشگ  تلادع  اریز  دنشاب ، هدرک  جاودزا  نآ ، اب  هچرگ  منادرگیم ، زاب  شبحاص  هب  مبایب  ار  نامثع  نامز  لاملاتیب 
: یلدگیب رذآ 

لداع تسا  يویدخ  ناویا ، رد  دشاب  وچ 
بلاس تسا  يربژه  نادیم  هب  دیآ  وچ 

تلادع ریرس  رب  نوچ  هیکت  ینز 
بلاطا ریما  يا  صاصق  ساب  ز 

؟ يراکش باقع  دسا  ره  وهیت  ز 
؟ براحم گنلپ  دزیرگ ، وهآ  ز 

هوعص هدنرپ  وهآ و  هدنزیرگ 
[. 132  ] بلاغ لک  بلاغ  يا  يوت  لدع  ز 

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  هبطخ 016-

هنایم هار  تسار  هار 
. هوبنلا راثآ  باتکلا و  یقاب  اهیلع  هداجلا  یه  یطسولا  قیرطلا  هلضم و  لامشلا  نیمیلا و 

هیـصوت نادـب  وا  لوسر  نیئآ  ادـخ و  باتک  هک  یهار  تسا  قح  هار  ناـمه  هناـیم  میقتـسم و  هار  تسا ، یهارمگ  هاـگنیمک  تسار  پچ و  )
.( دنکیم

: ورسخرصان
ار قح  تعیش  رم ، ردنا ، نید  هب  تسیهار 

یلایک یمارک و  يرورح و  هار  زج 
تسلامک رهش  يز ، ربهر ، ورد  هک  یهار 
یلامک درم  رگ  وس  کی  وشم ، هار  نیز 

تسار پچ و  هب  رگنم  ور و  تقیقح ، هار  رب 
یلان هن  هک  وس  ناز  وس و  نیز  مچم  داب  اب 

: يدعس
یسر لزنم  هب  ات  ور  تسار  هر 

یسپاو لبق  نیز  ياهن  هدرب  وت 
: ظفاح
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تسوا ریخ  دیآ  کلاس  شیپ  هچ  ره  تقیرط  رد 
[. 133  ] تسین هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسملا  طارص  رد 

: يرتسبش دومحم  خیش 
تسا هنایم  رد  وکین  قالخا  همه 

تسا هنارک  شطیرفت  طارفا و  زا  هک 
تسا میقتسم  طارص  نوچ  هنایم 

[. 134  ] تسا میحج  رعق  شبناج  ود  ره  ز 
: يروباشین راطع 

ورب عمش  وچ  یگتسهآ  هب  هر 
[. 135  ] دش دیاب  هدرپس  هر  نیا  کنآز 

: عمال
تفاین ربعم  بناج  هر  جک  هک  رذگب  یجک  زا 

[. 136  ] تفاین روشک  زا  قنور  دشاب  بلق  ناک  ییهکس 
: ظفاح

ياپ دزغلب  رگ  هک  نک  نانچ  شاعم  الد 
[. 137  ] دراد هگن  اعد  تسد  ود  هب  تاهتشرف 

تمهت اعدا و  زا  زیهرپ 
. يرتفا نم  باخ  یعدا و  نم  کله 

(. دنز تمهت  هک  یسک  ددرگ  تسپ  و  دراد ، نیغورد  ياعدا  هک  یسک  دوش  دوبان  )
: ورسخریما

راخ هنم  ار  یهانگیب  تمهت  ز 
رازلگ هن  ناتسب  زا  دید  لگ  هن  هک 

: يرواشیپ بیدا 
ازسان يونشن  سک  یهاوخ ز  وچ 

[. 138  ] تسین راوازس  شچنآ  يو  اب  وگم 
: ینانمس تعفر 

تمهت هنیک  زا  نزم  ناقیدصب 
[. 139  ] تمحر باب  ددرگ  هتسب  وت  رب  هک 

: يزعم
للخ دبای  اجک  نامصخ  يهنعط  زا  وا  کلم 

[. 140  ] دیلپ ددرگ  اجک  گس  ناهد  زا  ایرد  بآ 
. یسانشان ردق  یتشز و 

. هردق فرعی  الا  الهج  ءرملاب  یفک 
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( دسانشن ار  دوخ  ردق  هک  تسا  سب  رادقم  نیا  ینادان  تلاهج و  ار  درم  )
: یسودرف

رت دوب  مک  تخبدب و  تسین  یسک 
[. 141  ] ربخ یب  لد  نادان  شیورد  ز 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ار نادرم  درخن  يزیچ  هب  درمان 

[. 142  ] دناد يدرم  ردق  هک  دیاب  يدرم 
راگدرورپ شیاتس 

هبر الا  دماح  دمحی  ال 
( دیشابن دوخ  راگدرورپ  زج  يهدننکشیاتس  )

: يزاریش شومخ 
رید هبعک و  ییوت ز  دوصقم 

اهنایب توافت  هب  نکیل 
دزیخن وت  يانث  دمح و  زج 

[. 143  ] اهناوراک هب  سرج  ماک  زا 
تشگزاب هبوت و  ترورض 

مکئارو نم  هبوتلا  مکنیب و  تاذ  اوحلصا  و 
( دینک هبوت  ناهانگ  اهشزغل و  لابند  هب  و  دینک ، حالصا  ناتنایم  رد  )

: رایرهش
اهیبوخ زا  نتخیوآ  هبوت و  اشوخ  يا 

ندرک تمادن  راهظا  دوخ  ياهیدب  و ز 
دنهدن ادرفب  قیفوت  تصرف  تمسرت 

[. 144  ] تسادرف قوط  هک  هبوت  نآ  نک  زورما  يراب 
: عمال

تلد يهنییآ  هب  هبوت  یلقیص ز  هد 
[. 145  ] گنز درگ  دریذپ ز  تاجن  رگم  نآ  ات 

: یئوخ دومحم  ازریم 
درم راک  هک  لد  يا ، نک  سفن  لامک  بسک 

[. 146  ] تسین لام  بسک  ام ، تقیرط  رد  تسا و  نیا 

تسیاشان نارواد  هبطخ 017-

راذگ تعدب  هانگ 
هعدب مالکب  فوغشم  قئالخلا  ضغبا  نا 
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(. تسا لطاب  نانخس  هب  هتسب  لد  راذگ  تعدب  ادخ ، دزن  ناسنا  نیرتنمشد  )
: يولوم

یتنس شوخان  داهنب  وا  هک  ره 
[. 147  ] یتعاس ره  دور  نیرفن  وا  يوس 

نالهاج تمذم 
الهج شمق  لجر  قئالخلا … و  ضغبا  نا 

. تسا هتفر  ورف  دوخ  لهج  رد  هک  تسا  یلهاج  ناسنا  ادخ ، دزن  ناسنا  نیرتنمشد 
: ینانمس تعفر 

رات راتسد  نالهاج  تسد  دش ز  ار  ناملاع 
[. 148  ] راز رازیب ، دش  مالسا  نیا  زا  مالسا  عمجم 

لهج شهوکن 
هسفن لهج  نم  ملعی  امل  هب  متتکا  رما  هیلع  ملظا  نا  و 

(. دندرگن ربخ  اب  وا  تلاهج  زا  نارگید  ات  دنکیم  راکنا  دنام ، هدیشوپ  لهاج  هب  يزیچ  رگا  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

رابدا يوک  رد  نانز  نوچ  یتسشن 
[. 149  ] راع نتشیوخ  لهج  يرادیمن ز 

ناملاع فالتخا  شهوکن  هبطخ 018-

نآرق تمظع 
هب الا  تاملظلا  فشکت  قیمع … و ال  هنطاب  قینا و  هرهاظ  نآرقلا  نا 

(. دوشیمن فرطرب  نآرق ، اب  زج  تلاهج  ياهیکیرات  تسا … و  قیمع  هیامرپ و  وا  نطاب  ابیز و  شرهاظ  نآرق  انامه  )
: يولوم

تسیرهاظ هک  نادب  ار  نآرق  فرح 
تسیرهاق سب  ینطاب  رهاظ ، ریز 

موس نطب  یکی  نطاب  نآ  ریز 
مگ هلمج  اهدرخ  ددرگ  ورد  هک 
دیدن سک  دوخ  یبن  زا  مراچ  نطب 

دیدن یب  ریظنیب  يادخ  زج 
مرکلاوب يا  نطب  تفه  ات  نینچمه 

[. 150  ] مصتعم ثیدح  نیز  وت  رمشیم 
: يونزغ ییانس 

نآرق ینعم  نآرق ز  فرح 
[. 151  ] ناج وت  سابل  زک  تسنانچمه 
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: یناقاخ
نیتم سب  تسا  یلبح  هک  سانش  افش  نآرق 

[. 152  ] میقتسم تسا  یطارص  هک  نداد  تاجن  تنس 
: یقارن

سکچیه دباین  شلیوات  هب  هر 
سب ملع و  رد  نوخسار  ادخ و  زج 

نوطب ردنا  نوطب  ار  نآرق  تسه 
[. 153  ] نوزف مریرقت  دح  زا  اهنطب 

تمایق هب  هجوت  رد  هبطخ 021-

یتسیزهداس يرابکبس ،
اوقحلت اوففخت  مکودحت  هعاسلا  مکئارو  نا  مکماما و  هیاغلا  ناف 

(. دیسرب ناگشیپ  قح  هلفاق  هب  ات  دیوش  رابکبس  دناریم  ار  امش  نانچمه  گرم  تسامش و  لباقم  رد  تمایق  زیخاتسر و  )
: يدعس

دیشک هقاف  متس  راب  هک  شیورد  درم 
دیآ رابکبس  هک  انامه  گرم  رد  هب 

تسیز یناسآ  شیاسآ و  تمعن و  رد  هکناو 
[. 154  ] دیآ راوشد  هک  تسین  کش  همه  نیز  شندرم 

: یماج
رهد يهحفص  شقن  هب  رطاخ  قلعت  نکم 

[. 155  ] شابیم شو  هداس  يز و  یمه  راوهدیرج ،
: رهاطاباب

یب کسخ  راخ و  زا  رپ  تهار  الد 
یب کلف  خرچ و  رس  رب  تراذگ 

نت زا  تسوپ  هیآرب  تتسد  زا  رگ 
یب كرتمک  تراب  هک  ات  روآرب 

یب كرورپ  نابایب  رات و  وش 
یب کسخ  راخ و  زا  رپ  ارحص  همه 

ییانشور هر  نیا  ردنا  دشابن 
[. 156  ] یب كرتمک  شراب  هک  سکنآ  اشوخ 

: راهب ءارعشلاکلم 
رتکیدزن وا  هار  رتکبس ، وا  راب  هک  ره 

[. 157  ] نک كالفا  مجنا و  ریس  راذگب و  نت  راب 
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: يدعس
تسین شیب  تنطلس ، زا  یهاج  وگم 
تسین شیورد ، کلم  زا  رتنمیا  هک 

دنور رتکبس  مدرم ، رابکبس 
دنونشب نالدبحاص  تسنیا و ، قح 

دروخ ینان  شیوشت  تسدیهت 
دروخ یناهج  ردق  هب  نابناهج 

ماش نان  دوش  لصاح  وچ  ار  ادگ 
[. 158  ] ماش ناطلس  هک  دبسخب  شوخ  نانچ 

نایاونیب باب  رد  هبطخ 023-

ادخ ياههتساوخ  میلست 
هل ریخ  هللادنع  امف  نموملا … 

(. تسا ریخ  وا  يارب  یضار و  تسادخ ، دزن  رد  هچنآ  هب  نموم  )
: يونزغ ییانس 

دشاب ناد  هدروخ  هک  سکنآ ، دناد 
دشاب نآ  تریخ  درک ، وا  هچناک 
رآرد شیوخ  يادخ  مکحب  رس 

[. 159  ] رابکی يوش  یمدآ  رگم  ات 
حلاص لمع  شزرا 

. هرخالا ثرح  حلاصلا  لمعلا  ایندلا و  ثرح  نینبلا  لاملا و  نا  و 
(. تسا يورخا  یگدنز  يهیامرس  حلاص ، لمع  نکل  دنايویند  یگدنز  هیامرس »  » يهتخودنا نارسپ ، لام و  دیدرت ، نودب  )

: ییاهب خیش 
دنبلط نف  ره  ناققحم  هک  ادرف 

دنبلط نمهرب  خیش و  زا  لمع  نسح 
دنناتسن يوج  ياهدورد ، هچنآ  زا 

[. 160  ] دنبلط نمرخ  هب  ياهتشکن  هچنآ  زو 
: يدعس

رمع رامش  تمینغ  نالف ، يا  نک  يریخ 
[. 161  ] دنامن نالف  دیآرب  گناب  هک  رتشیپ  ناز 

: يولوم
ناهج نیا  نابدرن  ایند  سح 

نامسآ نابدرن  ابقع  سح 
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بیبط زا  دییوجب  سح  نیا  تحص 
[. 162  ] بیبح زا  دییوجب  سح  نآ  تحص 

: مایخ
وشم هرغ  نتشیوخ  لامج  لام و  رب 

یبت هب  ار  نیا  دنرب و  یبش  هب  ار  ناک 
تخیرب كابیب  خرچ  هک  ناسک  نوخ  سب 
تخیرب كاپ  لگ و  زا  دمآرب  هک  لگ  سب 

وشم هرغ  رسپ  يا  یناوج  نسح و  رب 
تخیرب كاخ  رب  هتفکشان  يهچنغ  سب 

: یکدور
نید هب  درآ  دنزگ  يراد  مرد  رگ 

[. 163  ] نیزگ یشیورد  مرگ و  ار  وا  نکفب 
: يدعس

ياج کیرات  دیآ ز  تشحو  ترگ 
يآرد ییانشور  اب  شاب و  شه  هب 

زور وچ  رونم  یهاوخ  روگ  بش 
زورف رب  لمع  غارچ  اجنیا  زا 

دنرب نظ  عمط  ناوارف  یهورگ 
[. 164  ] دنرب نمرخ  هدناشفین  مدنگ  هک 

: رایرهش
ناطلس يا  نونب ) لام و  عفنی  ال   ) زور

میاهدمآ میلس  بلق  اب  وت  يال  وتب 
نونک نایصعب و  میتسکش  دهع  نآ  يدنچ 

میاهدمآ میدق  دهع  رسب  نازیرکشا 
شاب وگ  تعاط  رهوگ  زا  یهت  تمه  بیج 

میاهدمآ میتی  رد  زا  رپ  قوش  نماد 
دنتفگ نیطالس  ناطلس  وت  مان  ناگدنب 

میاهدمآ میحر  نمحر  ندیسرپب  ام 
اشاح اشاح  وت ؟ قشع  رفس  هار و  داز 

میاهدمآ میرک  هاگردب  تسد  یهت  ام 
ياپ دنازرلب  هک  قلعت  راب  نآ  تسین 

[. 165  ] میاهدمآ میسن  کیپ  زا  رترابکبس  ام 
یبیرف رهاظ  ایر و  زا  زیهرپ 
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هعمس ءایر و ال  ریغ  یف  اولمعاو 
(. دینک راک  هناصلاخ  ادخ  يارب  یبلط ، ترهش  ییامندوخ و  زا  رود  هب  )

: يدعس
رورغ مان و  رهب  زا  شک  تضایر 

رود گناب  دور  ار  یهت  لبط  هک 
نزهار وربش  نم  کیدزن  هب 

نهریپ اسراپ  قساف  زا  هب 
تخود تسلهس  هقرخ  ایر  يورب و 

تخورف یناوت  رد  ادخ  اب  شرگ 
تسیک هماج  رد  هک  مدرم  دنناد  هچ 

تسیچ همان  رد  هک  دناد  هدنسیون 
دومنیم عرو  نیدنچ  هک  یئارم 

[. 166  ] دوبن نابنا  رد  شچیه  دندیدب و 
: يزیربت بئاص 

قشع بات  چیپ و  وجم  کشخ  نادهاز  زا 
[. 167  ] تسین هراشا  زا  يربخ  ار  هلبق  يوربا 

: یناشاک ضیف 
میرآ تسد  ناج  رویز  یپ  قشع  رسفا 

میوش راتسد  شیارآ  یپ  رد  یکب  ات 
مینز سومان  يهدرپ  نیرد  قشع  شتآ 

[. 168  ] میوش رادومن  قلخ  رب  میتسه  هچ  ره 
: رایرهش

تخادنا شود  يورب  یفوص  يهقرخ  هک  ایر 
تخادنا شور  داهنرب و ، رس  هب  رقف  هالک 

فلز یعفا  هک  دنک  ناناوج  زغم  شروخ ز 
[. 169  ] تخادنا شود  رام  كاحض  وچ  شود  يورب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
مدرک نت  رب  مدنک و  ایر  دهز و  يهماج 

مدش رایشوه  یتابارخ و  ریپ  يهقرخ 
دننکناو نخس  هب  بل  ناصلخم 

[. 170  ] نک سب  ییایر  بوث  نیا  نک  رب 
: یناقاخ

رجه اب  نادهاز  نیا  تبحص  نز  نیمز  رب 
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ناهن رد  تریس  خیرم  یلو  تروص  يرتشم 
مد هریت  راوخ و  هزره  توخن  ران  زا  رونت  نوچ 

[. 171  ] يارگ ناج  راوگدب و  ترطف  يور  زا  ریطف  نوچ 
: يدحوا

داینب ایریب  هک  یتعاط 
داب دشاب  داب  هلمج  یهنن 

شوپب قلخ  مشچ  دوخ ز  تعاط 
شوک ینوزف  رد  دای و  نکم  ناز 

تسارت هک  یتعاط  يزامن و  ره 
[. 172  ] تسایرب را  دزرین  یئان  دنگ 

ادخ ریغ  يارب  لمع  شهوکن 
هل لمع  نمل  هللا  هلکی  هللا  ریغل  لمعی  نم  هناف 

(. دراذگاو نامهب  ار  وا  ادخ  دنک ، لمع  ادخ  ریغ  يارب  هک  سکنآ  انامه  )
: يروباشین راطع 

ینآ هتسب  ناهج  ود  ره  رد  هک  زیچ  ره 
[. 173  ] دوبعم سنوم و  ناهج  ود  رد  ار  وت  تسنآ 

کین مان  شزرا 
. هریغ هثری  لاملا  نم  هل  ریخ  سانلا  یف  ءرملل  هللا  هلعجی  قدصلا  ناسل  و 

راگدای هب  نارگید  نایم  رد  ثرا  ناونع  هب  هک  یلام  زا  وا  يارب  تسا  رتهب  درادیم  ررقم  مدرم ، نایم  رد  یـسک  يارب  ادخ  هک  يا  یمانکین  )
(. دنامیم

: یسودرف
گنن مان و  زو  يوک ، دب  راتفگ  ز 

گنت رات و  نتشیوخ ، رب  هدرک  ناهج 
گنرد ناوارف  ردیا  تسین  رگا 

گنن هن  دنام ، هک  رتهب  مان  نامه 
سک هب  ردارب  يا  ناهج  دیاپن 

[. 174  ] سب وکین و  مان  زا  زج  دنامن 
: يدعس

یناگدنز تلود و  نک  فرص  نانچ 
دلخم دنامب  یکین  هب  تمان  هک 

زگره دریمن  مانوکن  درم  ایدعس 
دنربن ییوکن  هب  شمان  هک  تسنآ  هدرم 

: یسودرف
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رادیاپ دب  کین و  یمه  دشابن 
راگدای دوب  یکین  هک  هب  نامه 

: ینانمس تعفر 
مان زج  هب  دنامیم  هچ  یقاب  ام  ز 
مارآ هدرب  ام  زک  تسا  مان  نیمه 

ملاع ود  رد  وکین  مان  دنامب 
مغ يداش و  دنامن  زگره  یلو 
یمان کین  زا  دش  تبث  یمان  وچ 

[. 175  ] یمامت ملاع  رد  وحم  ددرگن 
: ینانبل نیدلاعیفر 

دنامب هناسف  درذگب  ناهج  راک 
[. 176  ] دنامب هنامز  رد  هک  هب  وکن  مان 

نادنواشیوخ اب  تبحم  راثآ 
(. هبحملا  ) هدوملا هموق  نم  مدتسی  هتیشاح  نلت  نم  هصاصخلا … و  اهب  يری  هبارقلا  نع  مکدحا  نل  دعی  الا ال 

، دـنارتسگب تبحم  لاـب  دوخ  نادـنواشیوخ  يارب  هک  سکنآ  دـینادرگرب …  يور  دوـخ  تسدـیهت  نادـنواشیوخ  زا  اداـبم  دیـشاب ، هاـگآ  )
(. تفای دهاوخ  همادا  اهنآ  یتسود 

: ینانمس تعفر 
لح ار  یلکشم  ره  دنک  لد ، دشخب  رهم  زا  رهمب 

ادیپ وا  رهم  را  دوش  لصاح  ناج  ماک  دیامن 
؟ منییزگ يرود  رگیدکی  زا  ارچ 

مینیمز شقن  نت  ود  ره  ادرف  هک 
؟ تسه اجک  یمزب  رت  عومجم  نیا  زا 

تسه امس  ضرا و  لصاح  اجنیا  هک 
دمآ داجیا  لصاح  تبحم 

دمآ دابآ  ارس  ون  نیا  قشع  ز 
دزیخ راتفگ  زا  هاگ  تبحم 

دزیخ رادید  زا  هک  دشاب  اسب 
تسیهار هرهچ  لگ  يا  مشچ ، زا  لدب 
تسیهاگ هیکت  لد  ار ، مشچ  ینعم  هب 

ناسآ تسیراک  نیا  هک  مغ  زا  لانم 
[. 177  ] نامرد درک  دیاش  دوز  تدردب 

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  هبطخ 024-
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ییارگادخ يوقت و 
هللا نم  هللا  یلا  ورف  هللادابع و  هللا  اوقتاف 

(. دیرب هانپ  وا  تمحر »  » هب وا  بضغ »  » زا دیسرتب و  ادخ  زا  ادخ ! ناگدنب  )
: يدعس

تفر ناوتیمن  يرگد  شیپ 
راهنز مدمآ  وت  هب  وت  زا 

دایرف تتسد  مروآرب ز  هک  شیپ 
[. 178  ] داد مهاوخ  رگ  وت  تسد  زا  وت  شیپ  مه 

تسس نارای  زا  شجنر  هبطخ 025-

ییادج هقرفت و  زا  شهوکن  تدحو و  شزرا 
مکقح نع  مکقرفت  و  مهلطاب ، یلع  مهعامتجاب  مکنم  نولا  دیس  موقلا  ءالوه  نا  نظال  هللا  ینا و  و 

و ناشلطاب ، رب  نانآ  داحتا  يرادیاپ و  رطاخ  هب  دش ، دنهاوخ  طلسم  امـش  رب  يدوزب  هیواعم » نارودزم   » نانآ دیدرت  نودب  دنگوس ، ادخ  هب  )
(. تسا ناتقح  رب  امش  قرفت  یتسس و 

: يولوم
داتفوا مان  زا  قلخ ، فالتخا 

داتفوا مارآ  تفر  ینعم  هب  نوچ 
ییود كرش و  زا  یلاخ  يداحتا 

ییوت ام و  یب  دیحوت  زا  دشاب 
داتسوا لک  قشع  رب  نیرفآ 

داحتا داد  ار  هرذ  نارازه  دص 
قافتا دیآ ز  لعف  ردنا  توق 

[. 179  ] قافن لها  اب  وید ، نارق  نوچ 
: یسودرف

نیچ ناقاخ و  ناریا و  هاش  رگا 
نیرفآ دننک  لد  دنزاسب و ز 

ام رهب  یتسود  نآ  زا  تسا  ساره 
[. 180  ] ام رهش  دوش  ناریو  يور  ودب 

تناما هب  تنایخ  زا  شهوکن 
تنمتئا ولف  مکداسف  مهدالب و  یف  مهحالصب  مکتنایخ و  مهبحاص و  یلا  هنامالا  مهئاداب  و 

. هتقالعب بهذی  نا  تیشخل  بعق  یلع  مکدحا 
داسف هب  امش  حالصا و  ناشروشک  رد  اهنآ  دینکیم ، تنایخ  امـش  دنراد و  تناما  ناشربهر  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  نایماش  يزوریپ  تلع  )

(. دیدزدب ار  نآ  دنب  هک  مسرتیم  مهد  تناما  امش  زا  یکی  هب  یبآ  فرظ  رگا  دیدروآ ، يور 
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: مایخ
تسا نم  شیوخ  دنک ، افو  رگا  هناگیب 

تسا نم  شیدنادب  دنک  افج  شیوخ  رو 
تسا قایرت  دنک  تقفاوم  رهز  رگ 

تسا نم  شین  دنک  تفلاخم  شون  رو 
: يدعس

نم زا  ریت  ملع  تخوماین  یسک 
[. 181  ] درکن هناشن  تبقاع  ارم  هک 

: يروباشین راطع 
؟ ملع باب  رد  يرهوگ ، سانش  رهوج  یکی  وک 

یمیوگ رهوگ  راچ  رد و  تفه  رس  ات ز 
؟ ناد رایسب  يهشیدنا  زیت  صاوغ  یکی  وک 

[. 182  ] یمیوگ رکنم  يایرد  نیا  ياهبئاجع  ات 
ماما ییاهنت  تیمولظم و 

ینم ارش  یب  مهلدبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدباف  ینومئس  مهتمئس و  ینولم و  مهتللم و  دق  ینا  مهللا 
ارم اهراک » رد  یتسـس  رثا  رب   » زین ناـنآ  مدرک و  هدرزآ  ار  ناـنآ  قح » ناـمرف  ءارجا  رب  دـیکات  تلادـع و  رد  يراـشفاپ  رثا  رب   » نم ایادـخ : )

، نم ياج  هب  هد و  نم  هب  ار  نانآ  زا  رتهب  نانآ ، ياجب  ادخ ، يا  سپ  دـندومن ، هتـسخ  ارم  نانآ  هدرک و  هتـسخ  ار  نانآ  نم  دـندومن . هدرزآ 
(. رامگ نآ  رب  يرورش  مدآ 

: يزیربت بئاص 
دوجو رصم  رد  تسین  یسانش  فسوی  يهدید 

غیرد مراد  ناوراک  نیز  ار  شیوخ  سنج  هک  هب 
دنبیرغ شیوخ  نطو  رد  نارنه  لماک 

تسا مین  ود  راوهش  رهوگ  فدص  نطب  رد 
؟ دنادیمن رورپ  نود  خرچ  رگ  ارم  ردق  دش  هچ 

[. 183  ] دنادیمن رهوگ  تمیق  یحول  هداس  زا  فدص 
: يوجنگ یماظن 

ار زرمارف  متسر ، تفگ  نینچ 
ار زربلا  نکشب  لد و  نکشم  هک 

رایدنفسا نمهب  اب  تفگ  نیمه 
[. 184  ] راز راک  ینکشب  ینکشن  رگ  هک 

: رایرهش
شاک يا  رود  متشاد ز  امش  دزنب  یلد 

کیدزن امش  اب  میدوبن  هرابود  نیا  هک 
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نانکشلد ریخ  ام و  لد  دناهتسکش 
[. 185  ] کیدزن ادخ  اب  هتسخ  یلد  دنتخاس  هک 

: عمال
شیوخ نارای  زا  جنر  مدیشک  ملاع  رد  هک  سب 

شیپ هیاسمه  مدشاب  مهاوخن  رگید  نیا  زا  دعب 
رتشیب دراد  هک  ره  زا  عمط  لد  تحار ، شون 

[. 186  ] شین رهز  ملاع  لها  نیز  وزا  دنیب  رتشیب 

تثعب زا  شیپ  بارعا  هبطخ 026-

يرابدرب ربص و 
رصنلا یلا  یعدا ، هناف  ربصلا  اورعشتسا  و 

(. تسامش يزوریپ  يهیام  تلصخ  نیا  هک  دیزاس ، دوخ  يهشیپ  ار  تماقتسا  يرادیاپ و  )
: يدعس

رب جنر  ور و  هار  یبلاط ، رگا  يدعس 
تسوا نابایب  ربص  تسود  رادید  يهبعک 

ینک ربص  رگا  یبای  جرف  هک  یتفگ  تسار 
[. 187  ] تسه ییاناوت  هک  ار  یسک  تسکین  ربص 

: يولوم
باتش ین  ار ، وزرآ  درآ  ربص 

« باوصلاب ملعا  هللاو   » نک ربص 
تبقاع نکیل  دمآ و  خلت  ربص 

تعفنم رپ  دهد  نیریش  هویم 
جرح عفد  قح و  رون  يا  تفگ 

[. 188 « ] جرفلا حاتفم  ربصلا   » ینعم
: يزیربت بئاص 

راگزور رخآ  هک  اهیماکخلت ، رب  نک  ربص 
ار شین  هاگهسوب  دزاس ، شون  راس  همشچ 

دندیچن هک  اهرمث  هچ  نازیزع  ربص  زا 
اجنیا رد  تسا  باتش  ام ز  یلصاحیب 

تسا یمد  وکین  مه  ربص  نامقل ، تفگ 
تسا یمغ  اج  ره  عفاد  هانپ و  وک 

نالف يا  درک  نیرق  قح  اب  ار  ربص 
ناوخب هگآ  ار  رصعلا » و   » رخآ
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دیرفآ قح  ایمیک  نارازه  دص 
[. 189  ] دیدن مدآ  ربص  وچمه  ییایمیک 

جرح یلک و  هب  یلاکشا  وت  رو 
« جرفلا حاتفم  ربصلاک   » نک ربص 

شین درد  رب  نک  ربص  ردارب  يا 
[. 190  ] شیوخ ربگ  سفن  شین  زا  یهر  ات 

یسر شیوخ  ماک  هب  ات  نک  ربص 
یسر شیوخ  ماج  هب  يرود  هب  وت 

دوش ردص  راگزور  زا  مدرم 
دوش ردب  لاله  هتفه  ود  هب 

درآ ربص  کشخ  خاش  زا  هویم 
درآ ربا  هک  اههرطق  دوش  لگ 

خارف درک  شیع  تایبا  ربص 
خاروس دنک  ار  گنس  يا  هرطق 
بویا تنحم  تخاس  مک  ربص 

بوقعی تحار  تخادرپ  ربص 
: یماج

شوکیم يروبص  هب  يزور  دنچ 
شونیم يروبص  خلت  يهداب 

گنت لد  اب  رکش  نوچمه  نک  ربص 
گنس لد  رد  رهگ  وچمه  نک  ربص 

تسرن موق  مغ  جوم  زا  حون 
تسشنن يروبص  یتشک  هب  ات 

دیسر بوقعی  هب  ربص  زا  فسوی 
دیسر بویا  هب  ربص  زا  تحص 

نوع هللا  میلک  ربص  زا  تفای 
نوعرف دز  انف  لین  رد  هماج 

شیرق رازآ  رب  ربص  زا  دمحا 
شیع روخشبآ  رد  تخیر  ناشرهز 

تسا رهگ  یلاع  هک  ربص  متاخ 
[. 191  ] تسا رفظ » دق  ربص  نم   » نآ شقن 

: ظفاح
دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 
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[. 192  ] دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب 
نافوط مغ  رد  تسه  ربص  یبن  حون  وچ  ترگ 
[. 193  ] دیآرب هلاس  رازه  ماک  ددرگب و  الب 

: يولوم
ردص هب  ات  شدیشکیم  ناسرپ  سرپ 

[. 194  ] ربص هب  رخآ  متفای  یجنگ  تفگ 
: ینانمس تعفر 

جنر مغ و  نیا  رب  نک  ربص  اتفگب 
جنگ رسپ  يا  جنر  یب  تسین  رسیم 

تساهجرف حاتفم  ربص  نیاک  نادب 
[. 195  ] تسادیپ ربص  نیا  زا  هلمج  اهجرف 

: عمال
دوجو یتشک  هب  عمال  يا  نکفا  ربص  رگنل 

ارم دیآ  گنهن  گنج  مد  هب  مد  ثداوح  زک 
فک هب  يرآ  رگا  دیرجت  تلزع و  رکش و  ربص و 

[. 196  ] زیچ راچ  نیز  اوه  دیق  زا  نتسر  یناوتیم 
: يدنه نامیا 

ات هک  ربص  راب  مدیشک ز  هک  اهرهز  هچ 
[. 197  ] راب هب  راب  راب  داد  رکش  ربص  تخرد 

: يروباشین راطع 
نک ربص  یهوک  وچ  اجنیا  دیرف  يا 

[. 198  ] دنهد تهاک  یکی  نمرخ  نیزا  ات 
: يونزغ ییانس 

دنداهنن ربص  هب ز  لد  رای 
[. 199  ] دندازمه ود  ره  ربص  رفظ و 

: يولوم
لجع زا  وا  تشکب  ار  دوخ  لیح  یب  دوب و  ربص  یب 

اقلدب نآ  زا و  یتسر  نامز  کی  يدرک  ربص  رگ 
دمآ نارباص  ماگنه  هک  نیه 
دمآ ناحتما  یتخس و  تقو 
دننکش اهدهع  تقو  نینچنیا 

دمآ ناوختسا  يوس  نوچ  راک 
دوش تسس  تخس  دنگوس  دهع و 
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دمآ ناج  هب  نوچ  راک  ار  درم 
نکم تسس  شیوخ  وت  لد  يا  هله 

دمآ نآ  تقو  هک  نک  يوق  لد 
دنخ شتآ  ردنا  خرس  رز  نوچ 

دمآ ناکرز  دنیوگب  ات 
لجا غیت  شیپ  هب  ور  شوخ  مرگ 

دمآ ناولهپ  هک  نزرب  گناب 
هاوخ يو  زا  ترصن  شاب و  ادخ  اب 

[. 200  ] دمآ نامسآ  اهددم ز  هک 
: نیمی نبا 

راهنز نکم ، عزج  دوخ  دب  تخب  ز  الد ،
لد يا  دوش  وکن  يزور  هک  شاب  روبص 

: ظفاح
داد نیرسن  لگ  گنر  ارت  راسخر  هکنآ 

[. 201  ] داد نیکسم  نم  هب  دناوت  مارآ  ربص و 
: رایرهش

ناقشاع مهس  دوبن  نتخوس  ربص و  زج 
تسین مامت  نارجه  يهجنکش  یب  تسا و  قشع 

دنهدیمن سک  ره  هب  برق  ماقم  لد  يا 
تسین مالسلاراد  هضور  میقم  رفاک 

لصو ماجب  نازیزع  ماک  داب  دیواج 
تسین ماج  هب  ییادج  رهز  ریغ  هب  ار  ام 

دوب نامیا  نوتس  شربص  هک  ره 
[. 202  ] دوش هدیمخ  وا  زا  ناطیش  تشپ 

داهج تلیضف  رد  هبطخ 027-

داهج تیمها 
هنجلا باوبا  نم  باب  داهجلا  ناف 

(. تسا تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج ، انامه  )
: يولوم

لاتق رد  داهج و  رد  شناشکیم 
[. 203  ] لاصولا کیزجی  هللا  راودرم 

: يروباشین راطع 
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راکب دیآ  رگا  ناناجیب ، ناج 
رادم ناناجیب  ناج  يدرم ، وت  رگ 

ار هار  نیا  مامت  دیابیم  درم 
ار هاگرد  نیا  دیاب  ندناشف  ناج 

راودرم ناج  زا  تسش  دیاب  تسد 
راک درم  یتسه  هک  نتفگ  ناوت  ات 

زیچ چیه  دزرین  ناناج  یب  وچ  ناج 
زیزع ناج  ناشفارب  نادرم  وچمه 

راودرم یناشفرب  یناج  وت  رگ 
[. 204  ] راثن وت  رب  دنک  ناناج  هک  سب 

اهامن درم 
! لاجر لاجرلا و ال  هابشا  ای 

(. دیتسه رودب  یگنادرم  زا  هک  ینایامن  درم  يا  )
: يدعس

شاب هناخ  رد  نانز  نوچ  يرادن ، نادرم  يهرهز 
[. 205  ] درگمرب ناراب  ریت  زا  يوریم  نادیم  هب  رو 

یلع تیمولظم  ییاهنت و 
یبلق متالم  دقل  هللا ! مکلتاق  امدس  تبقعا  امدـن و  ترج  هللا - و  هفرعم - مکفرعا  مل  مکرا و  مل  ینا  تددول  لاجر …  لاجرلا و ال  هابـشا  ای 

احیق
دروآ و ینامیشپ  امش  ییانـشآ  متخانـشیمن ، ار  امـش  و  مدیدیمن ، ار  امـش  زگره  هک  متـشاد  تسود  دیتسین …  درم  هک  ینایامن  درم  يا  )

(. دیدرک نوخ  زا  رپ  ارم  لد  هک  دشکب  ار  امش  ادخ  تشادن ، هودنا  زج  یلصاح 
: یناشاک ضیف 

تسین ناهج  رد  زار  مرحم  کی 
تسین نامسآ  ریزب  تسود  کی 
وک یمدمه  قشع  مغ  زا  ریغ 
تسین نارگ  ملد  نآ  تبحص  زک 

نانارگ نیا  تسد  دایرف ز 
تسین ناما  ناشباذع  ارناج ز 

مرادن ناقمحا  تقاط  نم 
تسین ناقمحا  يازس  گرم  زج 

درم یکی  نادیم  نیا  رد  منیبیمن 
دردیب نالقع  کبس  نیا  دننانز 
مدرب دنچ  ره  قح  درم  مدیدن 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


درگ ناهج  مشچ  ناهج  نیا  درگ  هب 
ملاع درگادرگ  درگ  هتفرگ 

[. 206  ] درگ نآ  ریز  يراوس  منیبیمن 
: عمال

ارم دمآ  گنت  هب  لد  ملاع  لها  طالتخا  ز 
ارم دیآ  گنس  هب  رس  نودرگ  ياهیتشرد  زو 

ینعمیب نایورانشآ  نیز  ماهتفشآ  یسب 
ار ییانشآ  غامد  یصاخ  هاشن  دیابب 

فطل دیما  متشاد  ملاع  نایورانشآ  ز 
[. 207  ] قافن رپ  لد  بل  هب  ات  ار  یکی  ره  نونکا  دشاب 

: يزار گنهابش 
تسین راک  درم  یکی  هنامز  رد  هک  ادرد 

[. 208  ] تسین راگزور  نیا  مدرم  راعش  يدرم 
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا یلجت  راونا  هک  دهشم  نیرد 
[. 209  ] تسا یلوا  نتفگان  یلو  مراد  نخس 

: یناماس نامع 
رانک هب  شدریگب  ناج  نوچ  هک  دوبن  یکی 
لغب هب  شدناشک  ناج  نوچ  هک  دوبن  یکی 

ضرع دش  ناحتما  رهب  زا  دش و  یتناما 
لجوزع راگدرک  یلزا  دهاش  ز 

دنتفگ یلب  یکی  ره  دوخ  تمه  ردقب 
لدرخ کی  هچ  رگ  دندوبر  عاتم  نآ  زا 

دنتسراین نآ  عومجم  لمحت  یلو 
[. 210  ] لسگ رابدرب  دوب و  نارگ  راب  هکنآ  زا 

: يولوم
مدش نالان  یتیعمج  ره  هب  نم 

مدش نالاحشوخ  نالاحدب و  تفج 
نم رای  دش  دوخ  نظ  زا  یسک  ره 

نم رارسا  تسجن  نم  نورد  زو 
منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 

منت رومام  هن  مقح  يهدنب 
ارم غیت  رهوگ  دشوپن  نوخ 
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[. 211  ] ارم غیم  درب  یک  اج ، زا  داب 
: یناشاک ضیف 

مدش گنتلد  تخس  قلخ  تبحص  زا 
مدش گنز  رد  هنیآ  وچ  مد  زو 
مدید یمسمیب  يوکن  مان  سب 

[. 212  ] مدش گنن  رد  شیوخ ، يوکن  مان  زا 
: يولوم

تفرگ ملد  رصانع  تسس  ناهرمه  نیز 
تسوزرآ مناتسد  متسر  ادخ و  ریش 

لولم مدش  نایرگ  تیاکش و  رپ  قلخ  نیز 
تسوزرآ مناتسم  يهرعن  يوه و  ياه و  نآ 

رهش درگ  تشگ  یمه  غارچ  اب  خیش  يد 
[. 213  ] تسوزرآ مناسنا  ملولم و  دد  وید و  زک 

: ظفاح
یمهرم اغیرد  يا  تسا  درد  لامالام  هنیس 
یمدمه ایادخ  دمآ  بل  هب  ییاهنت  ناج ز 

تسد هب  دیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ 
[. 214  ] یمدآ ون  زو  تخاس  دیابب  رگید  یملاع 

: يدعس
شیوخ يدرم  دیان ز  مرش  ارت 

؟ شیب وت  زا  لوبق  ار  نانز  دشاب  هک 
تسه هک  نیعم  يرذع  هب  ار  نانز 

تسد هاگ  هگ  دنرادب  تعاط  ز 
نز وچ  ینیشن  وسکی  رذعیب  وت 

[. 215  ] نزم يدرم  فال  نز ، مک ز  يا  ور 
یلع تعاجش 

نیتسلا یلع  تقرذ  دق  اذناه  نیرشعلا و  تغلب  ام  اهیف و  تضهن  دقل  ینم ! اماقم  اهیف  مدقا  و  اسارم ، اهل  دشا  مهنم  دحا  له  و 
گنج ياهنادـیم  رد  هک  دوب  هدیـسرن  لاس  تسیب  هب  نم  نس  زونه  دراد ؟ دوجو  دربن  ياهنادـیم  رد  نم  زا  رتهقباس  اـب  اـهنآ  زا  یـسک  اـیآ  )

(. مدیسر یگلاس  تصش  نس  هب  نونکا  مه  مدوب ، رضاح 
: یناهفصا فتاه 

نادیم رد  رافک  ادخ  ریش  يهلمح  زک  نانچ 
ادیب رب  لاطبا  نید  ماغرض  يهلمح  زک  نانچ 

بلاطیبا نبا  یلع  بلاغ  بلاس  ربژه 
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[. 216  ] احطب برثی و  ریما  برغم  قرشم و  ماما 
: یکدور

سرپ ربیخ  رد  يهدننک  يدرم ز 
[. 217  ] سرپ ربنق  يهجاوخ  مرک ز  رارسا 

رادشه زردنا و  هبطخ 028-

هبوت
. هسوب موی  لبق  هسفنل  لماع  الا  هتینم ، لبق  هتئیطخ  نم  بئات  الفا 

کین لـمع  هب  راوشد ، زور  نآ  ققحت  زا  لـبق  هک  تسین  یـسک  اـیآ  دـنک و  هبوت  شگرم ، ندیـسرارف  زا  شیپ  هک  تسین  يراـکهبوت  اـیآ  )
(. دزادرپب

: ینامرک نیدلا  دحوا 
درک دیابیم  شیب  هانگ  تعاط ز 

درک دیابیم  شیپ  گرم ، هبوت ز  نیو 
تسا ینغتسم  نآ  زا  هلالج  لج  قح 

[. 218  ] درک دیابیم  شیوخ  رهب  راک ز  نیا 
گرم ندیسرارف 

لجا هئارو  نم  لما  مایا  یف  مکنا  الا و 
«(. دشاب رایشه  سپ   » تسا یپ  رد  شلجا ، هک  دینکیم  یگدنز  دوخ  يوزرآ  ققحت  نارود  رد  امش  هک  دیشاب  هاگآ  )

: یناهفصا ءاجر 
؟ درک لزنم  لیس  هار  رد  لقاع  مادک 

راب کی  نایم  زا  شجوم  درب  بابح  نوچ  هک 
ددنب رگا  نتشیوخ  يور  هب  رد  رازه 

[. 219 [ ؟ رارف دومن  ناوت  یک  لجا  تسد  یسک ز 
: يوجنگ یماظن 

زارف دمآ  نتفر  ار  طارقس  وچ 
زاب تفر  لجا  شیپ  هب  هبسا  ود 

رس هب  دمآ  تدم  نوچ  تفگ  نینچ 
رگ هراچ  ار  گرم  ندش  دیاشن 

دوب نیلاب  هدرسفاک  باوخ  نآ  رد 
دوب نییاپ  هب  کیاکی  تسشن 

دنمشوه یک  دنتفگ  طارقس  هب 
دنب رهش  نیا  زا  ناج  دور  نوریب  وچ 

وت ياضعا  شبنج  زا  دنامورف 
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وت ياج  نتخاس ، دوب  هب  اجک 
داتسوا ناشتفگ  نانک  مسبت 

داهن دیابن  لد  ناگهتفر  رب  هک 
ياپ دیریگ  دیبای  زاب  مرگ 

ياج دیزاس  دیهاوخ  هک  اج  ره  هب 
باوخ نافوط  زین  ودب  دمآرد 

بآ هب  رس  نارگید  نوچ  درب  ورف 
تفهن رد  ناکریز  نآ  هگآ  دندش 

[. 220  ] تفگ هچ  ناشیدب  اناد  داتسا  هک 
: يونزغ ییانس 

همه دنتلفغ  نابایب  رد 
[. 221  ] همر قلخ  نابش و  نوچمه  گرم 

لمع رد  يراکنایز 
. هلجا هرض  هلمع و  رسخ  دقف  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  رصق  نم  و 

(. دوب دهاوخ  نارسخ  هیام  وا  گرم  تسا و  راکنایز  انامه  دنک ، یهاتوک  وکین  لامعا  رد  گرم  ندیسرارف  زا  لبق  هک  یسک  )
: عمال

لحم ردق و  ناهج  زا  هن  لقع ، دقن  مفک  رد  هن 
[. 222  ] نانچ اجنآ  نینچ  اجنیا  ماهداتفا ، نوک  ود  ره  زا 

ترخآ زا  اهناسنا  تلفغ 
اهبراه مان  رانلاک  را … و ال  مل  ینا  الا و 

(. دنشاب هتفرورف  تلفغ  باوخ  رد  هک  شتآ  نایرارف  وچ  یسک  مدیدن  دیشاب  هاگآ  )
: يونزغ ییانس 

یتشز نیدب  اهبادرگ  جوم و 
[. 223  ] یتشک رد  هتفخب  شوخ  نینچ  وت 

: رایرهش
یباوخ يرادیب و  تسام  تایح 

یباتفآ هام و  يزور و  بش و 
یبارس مد  رگید  یبآ و  رس 

[. 224  ] یباطخ یباتع و  ياج  اجک 
زارد ياهوزرآ  یتسرپاوه و  زا  یشهوکن 

ادغ مکسفنا  هب  نوزرحت  ام  ایندلا  نم  ایندلا  یف  اودوزتف  لمالا  لوط  يوهلا و  عابتا  ناتنثا : مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا 
زا ایند  رد  سپ  زارد  رود و  ياهوزرآ  بیقعت  یتسرپاوه و  دنازیچ : ود  متسه  نارگن  امش  يارب  نادب  تبسن  هک  يزیچ  نیرتکانتشحو  هتبلا  )

(. دیریگرب ياهشوت  دوخ ، يورخا  تداعس  نیمات  ياتسار  رد  نآ ، ییاههتخودنا 
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: يدعس
لد يوزرآ  یپ  زا  تفر  تفرگ و  اوه  هک  ره 
[. 225  ] شتمالس ربخ  رب  ایدعس  رادم  شوگ 

: يزیربت بئاص 
يدرگ اوشیپ  ات  يوریپ ، ار  لما  لوط  نکم 

يدرگ ادخان  ات  هدم ، یجوم  ره  هب  دوخ  نانع 
دباییم تسد  لد ، وزرآ  رب  وزرآ  كرت  هب 

يدرگ اعدم  یب  رگا  وت ، ياعدم  دیآرب 
اما يوریم  تلفغ  ز  لد ، ياوه  لابند  هب 

يدرگاو هک  يزور  رفس  نیز  ندیسر  یهاوخ  ناج  هب 
ار ام  دناشک  يوس  ره  هب  دنچ  وزرآ 

[. 227  ] ار ام  دناود  دنچ  [. 226  ] سرم هزره  گس  نیا 
: یسودرف

تسا لئام  اطخ  هار  هب  رگ  تلد 
[. 228  ] تسا لد  دوخ  ناهج  ردنا  نمشد  ارت 

: يروباشین راطع 
شیوخ دوبهب  یپ  ردنا  تسه  هک  ره 

[. 229  ] شیوخ دوصقم  زا  تسداتفا  رود 
: یناماس نامع 

هاپس لیخ و  سوه  صرح و  زا  درآ 
هار دس  ددرگ  تخس  ار  ورهار 

دوش شریبدت  هنوگ  ره  عنام 
دوش شریگنانع  وس  ره  دهن  ور 

ماکب شنیریش  بآ  دزاس  خلت 
ماگ درادرب ز  هک  دراذگن  ماگ 

هفوک لها  شهوکن  رد  هبطخ 029-

ییورود قافن و  زا  شهوکن 
مهواوها هفلتخملا  مهنادبا  هعمتجملا  سانلا  اهیا 

(. دیاهدنکارپ نطاب ، رد  یلو  دحتم ، رهاظب  هک  یمدرم  يا  )
: يزیربت بئاص 

دناهناد دص  يهحبس  نوچ  مه  يولهپ  رد  هچرگ 
[. 230  ] مه ياهلد  زا  دنراد  نایم  رد  نابایب  دص 
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لمع هب  ناگدنهد  راعش  زا  شهوکن 
. دایح يدیح  متلق : لاتقلا  ءاج  اذاف  تیک ، تیک و  سلاجملا : یف  نولوقت  ءادعالا ، مکیف  عمطی  مکلعف  و  بالصلا ، مصلا  یهوی  مکمالک 

« تئرج و   » عمط هب  ار  نمشد  امش ، ینوبز  فعض و  رطاخ  هب  امش  رادرک  یلو  دبوکیم  مه  رد  ار  تخس  گنس  امـش  ياهراعـش  راتفگ و  )
زا رادرب و  ام  رـس  زا  تسد  گنج ، يا  دییوگیم : دربن ، ماگنه  نکل  دییوگیم ، نانچ  نینچ و  دربن ، اب  هطبار  رد  مدرم ، نایم  رد  درادیماو 

( وش رود  ام 
: ورسخرصان

لمع تندرک  دیاب  وکن  لوق  روخ  رد 
بابذ رادرک  هب  یباقع و  راتفگ  وت ز 

وا رب  تسین  لمع  وچ  یباوث  تسین  ار  لوق 
باوث هدعو  ارت  درک  لمع  رهب  زا  دزیا 

يادخ هک  اریا  نک  رخف  لمع  هب  وک ؟ تلمع 
[. 231  ] باطخ تایآ  هب  درک  لمع  رهب  زا  وت  اب 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دوس هچ  كاخ  رب  يور  تسیجک ، وچ  لد  رد 

دوس هچ  كایرت  دیسر ، لد  هب  رهز  نوچ 
ياهتسارآ هماج  هب  دوخ  رهاظ  وت 

[. 232  ] دوس هچ  كاپ  يهماج  دیلپ و  ياهلد 
ششوک شالت و  ترورض 

دجلاب الا  قحلا  كردی  و ال 
( دیآیمن تسد  هب  یشوکتخس  اب  زج  قح ، )

: يدزی یخرف 
تسد هب  روآ  ناگدنز  قوقح  نک ، يراشفاپ 
ارت دیآ  راشف  رشحم  ات  هدرم  نوچمه  هنرو 

ار يدرم  دق  نک  ملع  يزور ، هیس  ماگنه  هب 
ار يدرز  گنر  نیا  يوشب  دوخ ، ماف  خرس  نوخ  ز 

دوبن رگج  نوخ  زج  هب  اناد  مدرم  بیصن 
[. 233  ] ار يدرگ  هزره  تداع  هدرک  شقلخ  هک  روشک  نآ  رد 

: يولوم
دیرفآ نآ  یپ  قح  ار  مغ  جنر و 

دیدپ دیآ  یلدشوخ  دض  نیدب  ات 
: يونزغ ییانس 

دوبن ربهار  درد  ار  هک  ره 
دوبن ربخ  ناهج  ناز  ار  درم 
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تسربهار قشع  درد  ار  درم 
تسا رگج  سنوم  قشع  شتآ 

: يوجنگ یماظن 
يراهب درآ  نورب  هگنآ  تخرد 

يراسخاش ره  رس  دفاکشب  هک 
ییات ود  تشپ  دنکشن  ات  کلف 

[. 234  ] ییایموج یکی  دهدن  سک  هب 
: یقفاب یشحو 

یجنر میدید  رگ  هک  هللادمحب 
یجنگ روط  نیا  میتفای  رخآ  رد 

تفای ناوت  یجنگ  نینچ  يراوشد  هب 
تفای ناوت  یجنریب  جنگ  یک  یلب 
دیشروخ وچ  مدرک  یسب  يزیخ  رحس 

دیما هار  كاخ  دیدرگ  رز  هک 
شتآ هب  متفر  ورف  رپ  هتوب  وچ 

[. 235  ] شغ یب  دیدرگ  الط  نیا  رخآ  هک 
: ظفاح

بدا قیرط  رد  هک  تیاکش  هصغ  نکم ز 
دیشکن یتمحز  هکنآ  دیسرن  یتحار  هب 

: یقرزا
داهن نینچ  نیا  ناهج  يادخ  ناهج  راک 

[. 236  ] زارف یپ  زا  بیشن  دنزگ و  یپ  زا  عفن 
: يرصنع

شناد وا  دباین  دیرج  شمار  هک  یلد 
[. 237  ] رسفا دباین  دیوج  شلاب  هک  يرس 

رابتعایب نامدرم  زا  يرود 
مکب ودعلا  دعوا  مکرصن و ال  یف  عمطا  مکلوق و ال  قدصا  هللا ال  تحبصا و 

امش دوجو  هب  ار  نمشد  مشابن و  راودیما  امش  يرای  هب  مدنبن و  لد  امش  ياههدعو  راتفگ و  هک  مدیسر  هجیتن  نیدب  زورما  دنگوس  ادخ  هب  )
(. منکن دیدهت 

: يدعس
تسبن ینعم  درم  ادگ  رد  عمط 
تسد هداتفا  رد  نتفرگ  دیاشن 

يرهوگ ینتسبآ  رگ  هب  نامه 
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[. 238  ] يربرد دوخب  رس  فدص  نوچمه  هک 

نامدرم راگزور و  هبطخ 032-

ثداوح نافوط  راگزور و 
اوتع هیف  ملاظلا  دادزی  ائیسم و  نسحملا  هیف  دعی  دونک  نمز  دونع و  رهد  یف  انحبصا  دق  انا  سانلا  اهیا 

ناـملاظ یـشکرس  متـس و  رب  درامـشیم و  رادرکدـب  ار  راـکوکین  هک  میدرک  حبـص  نارفک  يزوتهنیک و  زا  رپ  یناراـگزور  رد  مدرم ، يا  )
( دیازفایم

: يرونا
دیسرب ياهیاپب  نادرگ  دبنگ  يافج 

دنامن هیاپ  ریمض  ردنا  رتزارف  نآ  زک 
ناهج تخوسب  نانچ  ثداوح  باتفآ  زا 

دنامن هیاس  هاگتسد  لثمب  ار  هوک  هک 
غولبب دسر  نونک  ینمت  لفط  مادک 

دنامن هیاد  هنامز  ضایب  داوس و  رد  وچ 
دیشک ردنا  يور  وت  فاصنا  هک  نارود  نیردنا  و 

بعشنم دش  اهدصق  نوجشوذ و  دش  اههنتف 
داتفواک یبالقنا  ثیدح  رب  نکفم  هیاس 

بلقنم راگزور  زا  تسا  هثداح  لوا  هن  ناک 
تشپژوک دشاب  لدع  ات  کلف  رود  مخ  رد 

بصتنم تماق  دوب  دناوت  یک  ار  تیفاع 
ياز هثداح  رهپس  نیک  دوب  یک 

دزیر ورف  رگیدکی  زا  هلمج 
تشاذگن تیفاع  يوب  ناهج  رد 

[. 239  ] دزیمآ هنتف  گنر ، نیا  زا  دنچ 
: عمال

قرف ددرگیمن  دب  کین و  هک  تسا  يرود 
قرز هنتف و  هلیح و  رکم و  هدش  عیاش 
دنلب هک  سب  زا  هدش  ثداوح  نافوط 

[. 240  ] قرغ هتخاس  ار  قلخ  دیما  یتشک 
یئارگایند زا  شهوکن 

! اضوع هللادنع  کلامم  و  انمث ، کسفنل  ایندلا  يرت  نا  رجتملا  سئبل  و 
( یئامن هضواعم  تسادخ  دزن  رد  هک  هچنآ  اب  ینادب و  شیوخ  ناج  ياهب  ار  ایند  هک  تسا  یتراجت  دب  هچ  )

: يونزغ ییانس 
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درادیمن ربخ  نیکسم  تفگ 
درادنپ دوس  تسنایز و  نیک 

رس نیز  یمه  دنک  مک  لگ  هچ  ره 
رگید رس  دوش  مک  شرکش 

ناسنیز همه  ناهج  نامدرم 
نایز تفج  دوس  رهب  زا  هتشگ 

هداد رب  داب  هب  ار  نتشیوخ 
[. 241  ] هداد ناهج  نیدب  ار  ناهج  نآ 

: یناشاک ضیف 
دیسرن ناسخ  زج  هب  ایند  شیع 
دیسرن نالقاع  هب  تضایر  زج 

دنک ایند  لد ز  هکنآ  درک  دوس 
دیسرن نایز  ار  هدازآ  درم 

تساوخ ایند  هکنآ  هراچیب  تشگ 
دیسرن نآ  هب  لد ، تسب  ار  هچ  ره 

تشذگن یسک  سوه  اوه و  زا 
[. 242  ] دیسرن ناهج  هگترشع  هب  هک 

یبآم دهاز  شهوکن 
هداهزلا لها  سابلب  نیزت  هعانقلا و  مساب  یلحتف  هلاح  یلع  لاحلا  هترصقف  هببس ، عاطقنا  هسفن و  هلووض  کلملا  بلط  نع  هدعبا  نم  مهنم  و 

يدغم حارم و ال  یف  کلذ  نم  سیل  و 
هتسارآ و تعانق  رویز  هب  ار  دوخ  نانیا  تسا  هتشادزاب  ماقم  کلم و  هب  یسرتسد  زا  ار  اهناسنا  زا  یخرب  هنیمز ، مدع  و  تراقح ، ساسحا  )

.( دنشابیمن تعانق  دهز و  لها  بش  هن  زور و  هن  نطاب ، رد  هکنآ  لاح  دناهدمآرد و  دهز  سابل  هب 
: يولوم

تسا هدرم  یک  وا  تساهردژا  تسفن 
تسا هدرسفا  یتلآیب  مغ  زا 
وا نوعرف  تلآ  دبایب  رگ 

وج بآ  تفر  یمه  وا  رما  هب  هک 
دنک ینوعرف  داینب  ناهگنآ 

دنز نوره  دص  یسوم و  دص  هار 
رقف تسد  زا  اهدژا  نیا  تسکمرک 

[. 243  ] رقص هاج و  لام و  ددرگ ز  هشپ ،
: ورسخرصان

دهز هدیزگرب  نت و  هب  هدش  ناوتان  يا 
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[. 244  ] ناوتان تسس و  يدش  هک  نونک  يدش  دهاز 
: يدعس

شومخ نامدژک  نیزا  راهنز  هک 
شوپ فوص  يهدنرد  ناگنلپ 

دهنرب لد  هب  وناز  هبرگ  نوچ  هک 
دنهجرد گس  وچ  دتفا  يدیص  رگ  و 
دیش ناکد  هدروآ  دجسم  يوس 

دیص درک  ناوت  رتمک  هناخ  رد  هک 
يامن مدنگ  ناشورف  وج  یهز 

يارگ نمرخ  كوکبش  درگناهج 
دنروشناد هن  راکزیهرپ و  هن 

[. 245  ] دنروخیم نید  هب  ایند  هک  سب  نیمه 
: ظفاح

دناد يربلد  تخورفارب  هرهچ  هک  ره  هن 
دناد يردنکس  دزاس  هنیآ  هک  ره  هن 

تسشن دنت  داهن و  جک  هلک  فرط  هک  ره  هن 
[. 246  ] دناد يرورس  نییآ  يراد و  هالک 

: يدزی تارف 
یقاب دوب  یک  ات  ایر  دهز و  نیا  متفگ  دهاز  هب 

ادیپ دنوش  نادان  مدرم  ایندب  ات  اتفگب 
: یناشاک میلک 

یگدولآ زج  تسین ، دهاز  زیهرپ  لصاح 
ار هدیچرب  نماد  قلعت  راخ  رپ  درک ،

: يزیربت حصان 
شیوخ نید  ایندب  نیب  دوخ  دهاز  دشورفیم 

تسین باب  شعاتم  یبقع  رد  هک  شمولعم  هتشگ 
: يزیربت بئاص 

دروخیم مدرم  نوخ  يرادهدنز  بش  اب  هشپ 
[. 247  ] نک هشیدنا  رادهدنز ، بش  دهاز  زا  راهنیز 

ایر زا  زیهرپ 
: ینانمس تعفر 

تسا هاچ  هار  ردنا  هک  بکرم  نارم 
تسهاپس وس  شش  زک  بلق  رب  نزم 
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تسا دنلب  وس  ره  زا  ریفکت  وق 
؟ تسا دنخشیر  ای  نیا  تسا  یناملسم 

شیوخ هناخ  زا  ربخیب  یهورگ 
شیوخ هناورپ  هن  دنعمش و  هن  هک 

دندرک زاب  یشورف  نید  طاسب 
[. 248  ] دندرک زاس  وس  ره  یئاهاون ز 

: عمال
دشن لصاح  ایر  ریوزت و  لد ز  دارم  نوچ 

ماهناخیم مزاع  ناشوک  دهز  يوک  دوخ ز 
لد دشاب  هدوسرف  یک  هب  ات  یئایر  دهز  نیزا 

بر ای  ییهناخ  تب  ای  زاس  دجسم  هب  ور  کی  ارم 
رگراک ددرگن  نوچ  یئایر  دهز  هتشر 

[. 249  ] هب رانز  دش  حیبست  يهتشر  نآ  تهج ز  نآ  ز 
هنامیکح يریگهشوگ  نادهاز و 

دان دیرش  نیب  مهف  عجرملا …  رکذ  مهراصبا  ضغ  لاجر  یقب  و  هللا ) یف  نوبغارلا  )
يرانک هب  مدرم  نایم  زا  هتخاس ، يراج  ار  ناشکـشا  نآ ، زا  سرت  هدنکفا و  ورف  ار  نانآ  ناگدـید  تمایق ، دای  یعمج ، نایمدآ )» نایم  رد  )»

.( دناهتفرورف یئاهنت  توکس و  رد  و  هدناشک ،
: يزیربت بئاص 

دناهدرک لد  تولخ  رد  لد  هک  یناریگ  هشوگ 
دناهدرک لگ  هرهم  زا  صالخ  ار  ناج  يهتشر 

دناهتشگ غراف  كالفا  ینادرگ  قرو  زا 
دناهدرک لد  يهدرخ  رد  رس  هک  یئانیب  هدرخ 

دناهدودزب سوه  زا  ار  لد  هک  یناریگ  هشوگ 
دناهدرک لفحم  چوپ  رکف  ار ز  دوخ  ترکف 
دنوش الاب  ملاع  زا  بایماک  ناریگ  هشوگ 

[. 250  ] دوش امیپ  نامسآ  يریگهشوگ  رد  اهرکف 
قشاع یئادیش 

موعکم تکاس  عومقم و  فئاخ  و  دان ، دیرش  نیب  مهف  نوبغارلا ) )
نتفگ نخـس  زا  بـل  هدـش ، بوکرـس  ناـسرت و  اـی  دـنربیم و  رـسب  یـشوماخ  رد  هدـش و  هدـنار  هعماـج  زا  اـی  قـح ، ناقاتــشم  ناـکاپ و  )

.( دناهتسبورف
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسا ینادرگرس  یشوهیب و  هک  قشع  يداو 
تسا رورغم  سوهلاوب و  شبلط  رد  یعدم 
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دید شهام  نوچ  خر  سکنآ  ره  تسب  ورف  بل 
تسا رورسم  دوخ  هتفگ  زا  دنک  تحدم  هکنآ 

منزن رد  مد  منیشنب و  هک  تسا  نآ  تقو 
[. 251  ] تسا روطسم  وا  تحدم  ناکم  نوک و  همه  هب 

تمایق رفس  دای 
رشحملا فوخ  مهعومد  قارا  و  هللا ) یف  نوبغارلا  )

(. تخاس يراج  ار  نانآ  ياهکشا  تمایق ، دای  هک » دنایناسک  نیتسار  ياهناسنا  )»
: رهاطاباب

ملانن نوچ  هنیزح  راز و  ملد 
ملانن نوچ  هنیشتآ  مدوجو 

یلان دنچ  نوچ و  هک  نجاو  ومب 
[. 252  ] ملانن نوچ  هنیمک  رد  مگرم  وچ 

نموم ندیشک  الب 
اولق یتح  اولتق  اولذ و  یتح  اورهق  اولم و  یتح  اوظعو  دق  هحرق  مهبولق  هللا ) یف  نوبغارلا  )

ناوتان هک  دندش  بوکرس  ردقنآ  و  دندش ، هتسخ  هک  دندرک  تحیصن  ردقنآ  تسا ، حورجم  هعماج  ياهیتحاران  زا  ناشبلق   » قح ناقاتـشم  )
.( تسا كدنا  ناشدادعت  هک  دندش  هتشک  ردقنآ  و  دنتشگ ، ناوتان  هک  دندش  بوکرس  هک  ردقنآ  و  دنتشگ ،

: ظفاح
مه زین  نامرد  تسرای و  زا  مدرد 

[. 253  ] مه زین  ناج  دش و  وا  يادف  لد 
: ینامرک يوجاوخ 

يوش ناناج  هگتولخ  مرحم  ات  هدب  ناج 
[. 254  ] ار سیردا  دنهد  هر  تنج  هب  یک  دریمن ، ات 

ایند تیعقوم 
ملجلا هضارق  ظرقلا و  هلاثح  نم  رغصا  مکنیعا  یف  ایندلا  نکتلف 

اب ندیـشچ  ماـگنه  هک  ناویح  مشپ  رادـقم  یب  ياهتمـسق  زا  زین  و  تخرد ، تسوـپ  زیچاـن  ياهـشخب  زا  امـش  رظن  رد  اـیند  دـیاب  مدرم ! يا  )
( دشاب رتشزرا  مک  دوشیم ، هتخیر  رود  هب  ضارقم 

: رهاطاباب
یحابص مدرک  رذگ  ناتسروگب 

یهآ ناغفا و  هلان و  مدینش 
تفگیم كاخ  اب  ياهلک  مدینش 

[. 255  ] یهاکب دزرایمن  ایند  نیا  هک 
: يولوم

گنت يهلپچاپ  نیزا  اپ  نک  نورب 
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[. 256  ] گنل ار  ياپ  دراد  گنت  شفک  هک 
مارح يایند  كرت  ترورض 

مکنم اهب  فغشا  ناک  نم  تضف  ردق  اهناف  همیمذ ، اهوضفرا  و 
( درک اهر  ایند  ار ، رتهتفیش  امش  زا  اریز  دینک ، اهر  ار  هدش  شهوکن  يایند  نیا  )

: عمال
لاد هتشگ  تئاند  رب  نوچ  نود  يایند  دهاش 

[. 257  ] تسرسفا ار  افویب  نآ  نود  لاد  زا  ببس  نآ  ز 
نارگید زا  تربع 

مکلبق ناک  نمب  اوظعتا  و 
( دیریگ دنپ  دوخ  ناینیشیپ  زا  )

: يدحوا
نارگن نآ  نیا و  هب  یشاب  دنچ 

[. 258  ] نارگد نتشذگ  زا  ریگ  دنپ 

هرصب لها  گنج  هار  رد  هبطخ 033-

ایند تموکح  ماقم و  هاگیاج 
اقح میقا  نا  الا  مکترما  نم  یلا  بحا  یهل  هللا  و 

(. مراد اپب  ار  یقح  نآ ، اب  رگم  تسا  رتینتشاد  تسود  امش ، رب  تموکح  زا  نم  شیپ  شزرایب  شفک  نیا  هک  ادخ  هب  دنگوس  )
: یلباک تفلا 

تسین شیب  یساسا  معنم  يا  هاج  هاگتسد 
تسین شیب  یسای  دیما و  یگدنز  راد  ریگ و 

: يدنه بلاغ 
تسیچ بصنم  هاج و  بح  نیا  متفگ 
[. 259  ] نمیرها بیرف  ماد  تفگ 

: يروباشین راطع 
ینکیم يزارفرس  یهاشب  رو 

[. 260  ] ینکیم يزاب  هدرپ  یهار  لفط 
ربمایپ تثعب  دروآ  هر 

مهتانق تماقتساف  مهتاجنم  مهغلب  مهتلحم و  مهاوب  یتح  سانلا  قاسف 
.( دندش زوریپ  تالکشم  رب  هکنآ  ات  دناسانش ، ار  يراگتسر  هار  داد و  قوس  اهنآ  یناسنا  تمارک  هاگیاجب  ار  مدرم  ص )  ) ربمایپ )

: یشحو
نینوک تخت  رادجات  دمحم 

نیز زا  رپ  بیز و  زا  رپ  يو  زا  نوکود 
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زورفا مجنا  خرچ  مشچ  غارچ 
زور بش و  رام  وت  زرح  شمان  ز 

یباتفآ دمآرب  وز  ار  برع 
یبات دوب  یتسه  حبص  يو  زا  هک 

رود ناهج  زا  رفک  تملظ  دش  نانچ 
[. 261  ] رون دوش  نایور  تب  لاخ  هگان  هک 

ماش مدرم  اب  راکیپ  هبطخ 034-

یبلطایند زا  تمذم 
؟ اضوع هرخالا  نم  ایندلا  هایحلاب  متیضرا 

( دیدش عناق  يورخا  یگدنز  نداد  تسد  زا  تمیق  اب  يویند  یگدنز  هب  ایآ  )
: يدعس

تسد زا  داد  ناوت  ایند  هب  تسود  نماد 
[. 262  ] یسخ هب  رهوگ  نماد  یهد  هک  دشاب  فیح 

: يونزغ یئانس 
دبا میعن  تنج و  ینک  هچ 

[. 263  ] در ایند  رهب  یبقع ز  هدرک 
یلع ياهلد  درد 

مکنیعا تراد  مکودع  داهج  یلا  مکتوعد  اذا  مکباتع … ! تمئس  دقل  مکل ! فا 
اب داهج  يارب  ار  امش  هاگره  مدش … ، هتسخ  هک  مدرک  شنزرس  ار  امش  ردقنآ  امش ، رب  نیرفن  )

هحفص 107] ]
.( ددرگیم هدید  ماج  رد  سرت  زا  امش  نامشچ  منکیم  توعد  ناتنانمشد 

: یقارن
هتخورفا ماهنیس  رد  یشتآ 

[. 264  ] هتخوس ار  مرکیپ  هحرش  هحرش 
اهناسنا تلفغ  زا  فسات 

نوهاس هلفغ  یف  متنا  مکنع و  مانی  مکل … ال  فا 
(. دینکیم یگدنز  یشومارف  تلفغ و  رد  امش  هکیلاح  رد  درادن ، باوخ  امش  هب  مجاهت  يارب  نمشد  مشچ  امش ، رب  نیرفن  )

: يونزغ یئانس 
همه دیاهدیدن  ار  نتشیوخ 

همه دیاهدیسر  ون  مدآ 
راد شهوت  دنلفاغ  نارگید 

[. 265  ] راد شماخ  تنابز  هر  نیردنا  و 
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یهلا يهدارا  تساوخ و 
ءاشی ام  کلذ  دعب  هللا  لعفی 

(. دریذپیم ققحت  دهاوخیم  دنوادخ  هچنآ  ره  نآ ، زا  سپ  )
: يولوم

دور رد  یسیع  بنخ  رد  دوش  درفم  اهگنر  نیز 
[. 266  ] ءاشی ام  هللا  لعفی  ات  دهن  ور  هللا  هغبص  رد 

تحیصن دنپ و 
مکل هحیصنلاف  یلع  مکقح  اماف 

(. تسامش نداد  زردنا  دنپ و  نم ، رب  امش  قوقح  اما  )
: يدعس

تسا سفق  رد  داب  وچ  ملاع ، همه  تحیصن 
لابرغ رد  بآ  نادان و  مدرم  شوگب 

يوگب دنونشن  هک  یناد  هچرگ 
[. 267  ] دنپ تحیصن و  زا  ینادیم  هچ  ره 

میوگیم وت  اب  تسا  غالب  طرش  هچنآ  نم 
[. 268  ] لالم هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 

تیمکح زا  دعب  هبطخ 035-

ییوجزردنا یهاوخدنپ و 
هرسحلا ثروت  برجملا  ملاعلا  قیفشلا  حصانلا  هیصعم  ناف 

(. دراد یپ  رد  ار  ینامیشپ  ترسح و  هدومزآ ، هاگآ  نابرهم  يهدنهد  دنپ  زا  نتخات  رب  رس  دیدرت ، نودب  )
: ظفاح

ریگم هناهب  ونشب و  تمنک  یتحیصن 
[. 269  ] ریذپب تدیوگب  قفشم  حصان  هچنآ  ره 

: يدعس
يوگب دنونشن  هک  یناد  هچ  رگ 

دنپ یهاوخکین و  یناد ز  هچ  ره 
ینیب رس  هریخ  هک  دشاب  دوز 
دنب ردنا  هداتفوا  ياپ  ود  هب 

غیرد هک  دنزیم  تسد  رب  تسد 
[. 270  ] دنمشناد ثیدح  مدینشن 

دراد ربخ  نتشیوخ  زا  هن  هک  ياهدیمر 
شیوخ تحیصن  هناگیب و  تمالم  زا  هن 
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تسا راوازس  یسک  نمشد ، یماکداش  هب 
[. 271  ] شیدنا کین  ناتسود  نخس  دونشن  هک 

: یسودرف
راگزومآ هار  دنک  مگ  رگا 

[. 272  ] راگزور زا  دنیب  افج  رگ  دزس 
: يولوم

ناج هب  وش ، اریذپ  ار  ناریپ  دنپ 
ناما رد  ینام  فوخ و  زا  یهر  ات 

: یناساول يافص 
ینامیشپ رمع  کی  ینارسوه ، هظحل  کی 

[. 273  ] یناد وت  مدرک و  نم  بر  ای  دنکن  نیا  سک 
لصاحیب ياهتحیصن 

هحصنب حصانلا  باترا 
(. داتفا دیدرت  کش و  رب  هدننکتحیصن  هک  دیدرک  ینامرفان  ردقنآ  )

: يدعس
دننکیم تحیصن  مناهاوخ  کین 

[. 274  ] تسا لصاحیب  ندز  ایرد  رب  تشخ 

دوخ لئاضف  رکذ  هبطخ 037-

نافیعض مولظم و  زا  يرادفرط 
هل قحلا  ذخآ  یتح  زیزع  يدنع  لیلذلا 

( مریگب ملاظ  زا  ار  وا  قح  ات  تسا  راوگرزب  زیزع و  نم  دزن  راوخ  فیعض  )
: ظفاح

تسین یگرزب  یفانم  ناشیورد ، هب  ندرک  رظن 
[. 275  ] شروم اب  دوب  اهرظن  تمشح ، نانچ  اب  نامیلس 

: يزیربت بئاص 
ریگماو تورم  مشچ  يهشوگ  نافیعض  زا 

[. 276  ] دناهدرک رغال  دیص  راکش  نافاصنا  هبرف 
ءاضق ربارب  رد  میلست  اضر و 

هرما انملس هللا  هئاضق و  هللا  نع  انیضر 
( میئوارما میلست  میتسه و  ادخ  نامرف )  ) ردق اضق و  هب  میتسه  یضار  ام  )

: يولوم
شوخ تسین  ناکدنک  وک  دشاب  هچ  نآ 
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« ءاشی ام  هللا  لعفی  انیضر  دق  »
دوب اهلگ  يهیامرس  وا  راخ 

[. 277 « ] ءاطغلا فشک  یف  نانملا  هنا  »
: رهاطاباب

ددنسپ نومرد  یکی  درد و  یکی 
ددنسپ نورجه  یکی  لصو و  یکی 

نورجه لصو و  درد و  نومرد و  زا  وم 
[. 278  ] ددنسپ نوناج  ار  هچنآ  مدنسپ 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
تسا میلست  طخ  رب  رس  يزوس ، رگ  یشخب و  رگ 

یئامرف هچ  هکنآ  ات  فک  رب  ناج  لد و  کنیا 
قشع رازاب  رس  رب  دنرواک  الب  دقن 

شورف ناج  لد و  سنج  زیخ  دنناتسب  رگ 
ياهدنب نیمک  شاب  ناغم  ریپ  رد  رب 

[. 279  ] شوگب نامرف  يهقلح  نایم ، رب  بدا  تسد 
: يروهال لابقا 

تسا بکوک  لاثم  ملسم  اضر  زا 
[. 280  ] تسا بل  رب  مسبت  یتسه  هر  رد 

: ياهشمق یهلا 
ار ام  تسا  رای  فطل  الب  جنر و  هچ 

ددنسپیم ادخ  ام  رب  هچنآ  تسا  شوخ 
شاب شوخ  دسرن  ام  رب  دهاوخ  ادخ  هچ  ره  زج 

[. 281  ] هناسفا همه  اهنآ  ناد و  تقیقح  هب  ار  نیا 
یماج

نک میلست  ناج  دقن  یماج  هک  یناریم  غیت 
ار میلست  ماهداتسا  ناج  هب  ییامرف  هچ  ره 

اضق ریثات  راک ز  دش  هب  تسد  زا  یماج 
تسا هللا » ءاضق  هب  انیضر   » راک يهراچ 

یماج رب  دور  هک  ییاضق  ره 
[. 282  ] تشاد یهاوخ  اضر  وت  رگ  مغ  تسین 

: یغورف
میدش ادخ  ياضق  هب  اضر  لزا  زا  ام 

تسام ياضر  رد  اضق  ياضر  دبا  ات  ناز 
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دراد اضق  رب  تسد  کلف ، ریز  هب  یسک 
دراد اضر  لزنم  رس  هب  فاکتعا  هک 

دزن مد  دوب و  اضق  مکح  هب  اضر  دیاب 
دنک نامسآ  زا  هلگ  ناسچ  ادخ  درم 

اضر يوناز  هب  میداهن  میلست  رس 
میدش راتخم  لعاف  اضق  ریسفت  هب  هک 

ار دوخ  ياضر  كرت  مدرک ، شاضق  اب  ات 
[. 283  ] مداش هیلب  ره  اب  لد ، شوخ  هیضق  ره  اب 

: يدعس
یهاوخ وت  هک  تفص  ره  هب  ینوچ ، هک  سرپم  ارم 
یناوخ وت  هک  بقل  ره  هب  یمان ، هچ  هک  وگم  ارم 

یهاوخ كاله  مرگ  یشخب و  تایح  مرگا 
یهاشداپ هک  مهنب ، تمکح  هب  یگدنب  رس 

ار يدعس  تسه  هچ  ره  وت  تسین ز  غیرد 
یهاوخیم هچ  رگد  ییوگ ، وت  هک  دنک  نآ  يو 

دنک رای  هچ  ره  هک  دیاب  رای 
دنک رایتخا  دوخ  دارم  رب 

تسود مغ  رد  هک  یسک  زا  راهنیز 
دنک راهنیز  هناگیب  شیپ 

روما دنوادخ  نامرف  طخ  رب  ار  هدنب 
هب يزارفارس  نداهن ز  میلست  رس 

شیوخ ظح  هن  نک ، بلط  تسود  ياضر  يدعس ،
تسوا راگدنوادخ  يار  هک  دنک  نآ  دبع 

یتشآ یهاوخ  گنج و  یهاوخ  تست ، يار  يار 
ار شیوخ  رایتخا  میدیشک ، رس  رد  ملق  ام 

نکیل تلماعم ، نیا  تسنم  رایتخا  هن 
تسنم رایتخا  رب  مدقم  تسود  ياضر 

يدعس نک  ربص  راد و  هگن  تسود  ياضر 
[. 284  ] تسود زا  ریفن ، هلان و  دوبن  یتسود  هک 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
ذیذل وت  ياضر  رهق و  ملد  رب 
ذیذل وت  يافش  جنر و  منت  رب 

افج هاوخ ، دسر  وت  زا  رهم ، هاوخ 
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ذیذل وت  يافج  زغن و ، وت  رهم 
میزاس يزوسب  هچ  يزاسب  هچ 

ذیذل وت  يالب  هچ  الو و  هچ 
دوب شون  ماوت  تسد  زا  رهز 

[. 285  ] ذیذل وت  ياود  هک  ینعم  درد 
: يدعس

تخوس یهاوخب  ملد  رگ  ماوت  رما  عیطم 
[. 286  ] تسخ یهاوخ  منت  رگ  ماوت  مکح  ریسا 

: ینانمس تعفر 
مداهن رس  هک  مدنآ  تسود ، هناتسآ  رب 

مداش هن  مغ و  رد  هن  یتسه ، یتسین و  زا 
منکن رتخا  زو  شیوخ  دب  تخب  زا  هلگ 

منکن ردقم  ياهاضق  روج  زا  هوکش 
تسوا رد  ریخ  دهد  تسد  ارم  تسود  زا  هچ  ره 

منکن رکش  چیه ز  عمط  داد  رگا  رهز 
لاب هتسب  لاح  رهب  وا ، ياضر  ار  اضق 

لاسدرخ نالفط  وچ  وا ، ياضق  اب  ردق 
میفده اپب  ات  رس  اضق ، ریت  شیپ  رد 
میرپس رسب  ات  اپ  اضر ، غیت  ریز  رد 

ناج تحار  تسار  ام  دسر ، وت  زا  هک  یجنر 
میربن اود  مان  دوب ، وت  زا  درد  رگ 

يادگ یهاش و  رقف و  انغ و 
یئاونیب يریگتسد ، يریسا ،

نداد میلست  اضق  اب  ار  اضر 
نداهن ندرگ  اضر  میلست و  هب 

ناشیا قرف  رب  رگ  غیت  درابب 
ناشیرپ ینعم  رد  دندرگیمن 

ینامسآ ياضق  اب  میاضر 
یناما کی  ینامسآ ، ياضق 

شتآ رد  مراب  دص  دنزوس  رگا 
شوشم معون  دص  دنزاس  رگ  و 

جاراتب رسکی  میتسه  رگ  دور 
جامآ هرابکی  ملد  ددرگ  رگ  و 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


مناوختسا دیآ  رتسکاخ  رگا 
منامناخ ترسح  داب  رب  دور 

دالج تسد  رب  دسر  متسد  رگا 
[. 287  ] دادیب غیت  شیپ  هب  رس  رگ  مهن 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
؟ دنک وت  اب  وکن  راک  ادخ  هک  یهاوخ 

؟ دنک وت  اب  ور  همه  کیالم  حاورا 
نکب تسنآ  رد  وا  ياضر  هچ  ره  ای 

[. 288  ] دنک وت  اب  وا  هچنآ  ره  وش  یضار  ای 
: يرتسبش دومحم  خیش 

دهاوخ نآ  تستساوخ  قح  هچ  ره 
[. 289  ] دهاک وز  هن  نآ  رب  دیازف  هن 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
افو داد و  افج  داد و  ممغ  داد ، میداش 

[. 290  ] مشک داد  نم  هب  هک  ارنآ  تنم  افص  اب 
: يروباشین راطع 

دسر یجنگ  ممد  ره  تتسد  نوچ ز 
دسر یجنر  ارم  یخلت  کیب  یک 

مدمآ دازآ  قلخ  راک  ات ز 
[. 291  ] مدمآ داش  الب  دص  نایم  رد 

: يونزغ ییانس 
تسوا رد  زا  نوچ  تسود  متس 

[. 292  ] تسود دراد  تسود  هک  دنراد  تسود 
: يدعس

تسافص لها  يهویش  ربص ، هک  لد  يا  نک  ربص 
تسافو تبحم  طرش  لامتحا ، قشع  يهراچ 

تساشداپ دنک  هچ  ره  لوبق ، در و  کلام 
تساور دزاونب  رو  تسا ، مکاح  دشکب  رگ 

تاهیه شاب  روبص  هک  یتفگ 
يدرب دوب  ربص  عضوم  لد 

میلست تسا و  لمحت  هراچ  مه 
يدرم دهج و  مادکب  هنرو 
مریگ شیپ  ربص  منیشنب و 
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[. 293  ] مریگ شیوخ  راک  يهلابند 
ردق اضق و  میلست 

: يزاریش هتفشآ 
قشع نادیم  رس  رب  هنم  ياپ 
اضر اب  یهنن  ات  اضق  هب  رس 

: يوسنارف بحاص 
سیجرب يا  شاب  تسود  ياضر  هب  یضار 

منکچ در  دوشیمن  لزا  ریرحت 
: يزاریش راگف 

ناهج ود  ره  تحارتسا  رگا  یهاوخ 
[. 294  ] تسا هتساوخ  قح  هک  نآ  زج  بلطم  قح  زا 

: یناشاک ضیف 
تسا بوخ  همه  ینکیم  وت  هچ  ره 
تسا بوبحم  درک  بوبحم  هچ  ره 

بوغرم رد  تبسن  لد  تبغر 
تسا بوغرم  هچ  ره  تست  يهولج 

رورجم دوشیم  وت  يوس  همه 
تسا بوصنم  هک  ره  عوفرم  هک  ره 
تسا بیعیب  تست  عونصم  هچ  ره 

[. 295  ] تسا بویعم  مینکیم  ام  هچ  ره 
: رایرهش

نزم مهب  تدوم  يافص  ایب  متفگ 
نزم مدق  ترودک  هارب  ورب  اتفگ 

امب رتشیب  نیا  زا  تیانع  یمک  متفگ 
نزم مک  شیب و  زا  مد  هک  تمتفگن  اتفگ 

قشع ریغ  هچ  ره  رس  هب  مدز  ملق  متفگ 
نزم ملق  فلکت  هب  یلو  نزب  اتفگ 
دنک ارچ  للعت  قشع  راکب  قشاع 

یللعت درادن  هنتف  راکب  نودرگ 
دلخ يهضور  عمط  ردنا  ربب  رس  نادباع 

[. 296  ] دنتاضرم بلط  ردنا  فکب  ناج  ناقشاع 
: یماطسب غورف 

میدش ادخ  ياضقب  اضر  لزا  زا  ام 
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تسا ام  ياضر  رد  اضق  ياضر  دبا  ات  ناز 
دزن مد  درب و  اضق  مکحب  اضر  دیاب 

[. 297  ] دنک نامسآ  زا  هلگ  ناسچ  ادخ  درم 
: يروباشین راطع 

ار شیوخ  نم  میک  نک  یهاوخ  هچ  ره  اهاشداپ 
تسرتقیال نآ  وت  زا  ار  ناگدنب  دیآ  هچناک 
داتفا راک  وچ  ینکیم  بلط  لامک  رگا 
اضق هب  یهد  اضر  ینک و  رمع  ياضق 

تلع رپ  راک  ییارچ ز  نوچ و  ریسا 
[. 298  ] ارچ هن  دوب  نوچ  هن  ار  ادخ  راک  کیلو 

: یماطسب یغورف 
اضر يونازب  میداهن  میلست  رس 

میدش راتخم  لعاف  اضق  ریسفتب  هک 
نک نامرد  هب  هدنخ  دص  يدرب  وا  زا  يدرد  رگ 

[. 299  ] نز مهرم  هب  هنعط  دص  يدروخ ، وا  زا  یمخز  رو 
: یماج

تساضر تاماقم  جنر  عفار 
تساضر تامارک  جنگ  حتاف 

بلطم ناوضر  يهضور  اضریب 
بلطم ناویح  يهمشچرس  ضیف 

نک نیریش  دوخ  لد  رب  ار  خلت 
نک نییآ  یشوخ  هب  نآ  ندروخ 

مرخ نادنخ  لگ  نوچمه  شاب 
مهرد ور  یشک  هچنغ  نوچ  دنچ 
اضف گنت  نیا  زا  هن  نوریب  ياپ 

[. 300  ] اضر میلقا  يوس  نار  یگراب 
: یئانس

ریگ ناسکی  تشز  بوخ و  دب ، کین و 
ریگ ناج  رد  يادخ  تداد  هچ  ره 

تشونب وت  ياضق  نم  رب  هچ  ره 
[. 301  ] تشز دشابن  دوب  وکین  همه 

: عمال
دوش مانشد  رهز  هب  شبل  دهش  رگ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


انث میلست  يور  شتفگ ز  دیاب 
مادم راد  اضر  میلست و  طخ  رب  رس 

شابم هدنبات  يور  چیه  هب  هتشر  نیز 
راک همه  رد  اضر  میلست و  هیامرس 
تسا نتخاس  رد  هنامز  دب  کین و  اب 

زجع وت ز  رد  رب  دنراذگیم 
[. 302  ] میلست رس  همه  نایور  بوخ 

: يروباشین راطع 
تساور دزاس ، رگ  دزوس و  رگا  رای ،

[. 303  ] دوب ناسکی  نآ  نیا و  ار  ناقشاع 
: یناشاک ضیف 

جنر قلخ  تحار ز  تحار و  تسادخ  زا  جنر 
[. 304  ] قلخ ياطع  دص  ادخ  يالب  کی  نابرق 

: عمال
میاهدومن ایند  تفلا  رظن ز  عطق 

[. 305  ] میاهدومن اج  اضق  هب  اضر  نکسم  رد 
: یشحو

مدرکن دای  یهگ  وت  يوخ  يدنت  زا 
مدرکن دایرف  مدیلانن و  درد  زک 

ییادج هودنا  هک ز  مدیسر  هک  شیپ 
مدرکن داینب  وت  فرح  متسیرگن و 

زگره وت  مدید ز  هک  دادیب  همهنیا  اب 
[. 306  ] مدرکن دادیب  هلان ز  مدزن  يداد 

: يروباشین راطع 
نارجه رگا  نم ، مسق  دیآ ، لاصو  رگ  وت  زا 

مرادیرخ ناجب  نم  دیآیم  وت  زا  هچ  ره 
مداش وت  لاصو  زک  اناج ، مسک ، نآ  هن  نم 

مراد مغ  هنوگچیه  تنارجه  میب  ای ز 
هد نآ  میهاوخ  هچ  ره  تست ، نآ  لصو  رجه و 

مراذگب رایتخاک  دشاب  نآ  نم  قیال 
قشع هر  رد  هک  تسنآ  هر  درم 

[. 307 [ ؟ دنک نامرفب  هلمج  دنک  هچ  ره 
: ریخلاوبا دیعسوبا 
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میرادن شیدنا  تبقاع  ام  هک  سوسفا 
میرادن شیورد  رقف و  سابل  میراد 

ام هک  تسنآ  زا  هلمج  ینم  ربک و  نیا 
میرادن شیوخ  تمسق  بیصنب  عناق 

تسین وت  ریبدت  هب  تسا ، کین  وت  راک  رگ 
تسین وت  ریصقت  مه ز  تسدب  زین  رو 
يزب داش  نک و  هشیپ  اضر  میلست و 

تسین وت  ریدقتب  ناهج  دب  کین و  نوچ 
ییامرف ناهج  زا  رگ  لد  مرادرب 

ییامرف نایز  دوس و  را  مرب  نامرف 
ییوگ شتآ  رس  رب  رگا  منیشنب 

[. 308  ] ییامرف ناج  رس  زا  رگا  مزیخرب 
: يروباشین راطع 

زودب بل  مد  نزم  هن ، هر  رد  ياپ 
زوسب مه  وت  يهمه  نیا  دنزوسب  رگ 

راک در  لوبق و  اب  مرادن  نم 
راظتنا ار  وا  نامرف  مشکیم 

منک نامرف  ناج  هب  دیامرف  هچ  ره 
منک ناوات  مشکرس  نامرف  رگ ز 

تتعاس کی  رد  رما  رب  یتعاط 
تتعاط يرمع  رمایب  زا  رتهب 

تساوخ تسنآ  ارم  دیامرفیم  هچنآ 
تسار تسنامرف  قفو  رب  نم  راک 
دوب سب  نآ  ارم  ییامرف  هچنآ 

[. 309  ] دوب سب  نامرف  هب  نتفر  ار  هدنب 
: یناشاک ضیف 

مینک اجتلا  ادخ  هب  ات  هک  ایب  لد  يا 
مینک اود  وا  رد  ار ز  شیوخ  درد  نیو 

مامت ناگناگیب  میلسگب ز  دیما 
مینک انشآ  اب  هلماعم  رگد  سپ  نیز 

داب داب  هچ  ره  وا  هر  رد  میهن  رد  رس 
مینک افج  رم  دسر  هچ  ره  میهد و  رد  نت 
تسام حالص  رهب  همه  وا  یهن  رما و  نوچ 
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[. 310  ] مینک ابا  تعاطا  رگ ز  میوش  دساف 
: یقارن

دیجم دنوادخ  ار  مدآ  هک  نوچ 
دیرفآ تفالخ  رهب  نیمز  رد 

دودو بر  زا  دمآ  نامرف  مکح 
دوجس شدنرآ  هلمج  کیالم  ات 

نیعمجا کیالم  نامرف  سپ  زا 
نیمز رب  تعاطا  زا  دنداهن  رس 

سک رهب  يرآ  هدجس  رگ  قح  رما  ز 
سب تسا و  دیحوت  هکلب  دوبن  كرش 

بر نامرف  اب  هک  دشاب  نآ  كرش 
ببس زا  یسرپ  ییوج و  ملو  رس 
تسا یگدنب  ام  يهشیپ  میاهدنب و 

تسین راک  اهببس  اب  ار  ناگدنب 
یتلع هدنب  راک  دهاوخنیم 

[. 311  ] یتمدخ یلوم  تسا  هدومرف  هک  زج 

ههبش ینعم  هبطخ 038-

گرم لجا و 
هبحا نم  ءاقبلا  یطعی  و ال  هفاخ ، نم  توملا  نم  وجنی  امف 

( دشابیمن ایند  رد  ناسنا  ءاقب  ببس  زین  تایح  همادا  هب  یگتسبلد  تسین و  نآ  لاگنچ  زا  یمدآ  تاجن  يهیام  گرم ، زا  سرت  )
: يزیربت بئاص 

درک رود  دوخ  رس  زا  توشر  هب  ناوتن  ار  گرم 
[. 312  ] تسین بابسا  رب  مشچ ، ار  ناتس  ناج  گنهن  نیا 

: يوجنگ یماظن 
تفگ هچ  دمآ  نتفر  رد  وچ  نوطالف 

تفخ میهاوخ  كاخ  رد  زین  ام  هک 
متفای هر ، گرم  يهدرپ  رد  وچ 

متفاترب يور  ياهدرپ  ره  ز 
باوخ ماگنه  هک  منام  لفط  نادب 

باتش دیآ  شباوخ  يهراوهگب 
شدیآ نومنهر  شنم  نتفخ  هب 

[. 313  ] شدیآ نوچ  باوخ  نیا  هک  دنادن 
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: يونزغ یئانس 
ریثا خرچ  جواب  ات  يرث  زا 

[. 314  ] ریما نود و  دناهدنریم  همه 

جراوخ راعش  خساپ  رد  هبطخ 040-

یهلا مکح 
الا هللا مکح  ال 

( یهلا نامرف  مکح و  رگم  تسین  ینامرف  مکح و  )
: یسودرف

كاپ نادزی  مکح  زا  تسین  رذگ 
[. 315  ] كاخ هریت  ات  دیشروخ  هدنبات  ز 

تموکح ترورض 
رجاف وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هنا  و 

( دنشاب هتشاد  دب  ای  بوخ  مکاح  تموکح و  دنراچان  مدرم  انامه  )
: عمال

رهاظ سک  نیا  رهوج  دوشن  یبرم  یب 
[. 316  ] دهاوخیم الج  تسافصم  هچرگ  هنیآ 

: ورسخرصان
یپ دشابن ز  مکاح  بوچ  رگا 

یق هبعک  رد  تسم  یگنز  دنک 
: يدحوا

دوب رهش  راصح  مکاح  غیت 
[. 317  ] دوب رهق  هنتف  درد  يوراد 

رکنم زا  یهن  يرادافو و  هبطخ 041-

يرادافو شزرا 
هنم یقوا  هنج  ملعا  و ال  قدصلا ، ماوت  ءافولا  نا  سانلا ، اهیا 

( مرادن غارس  نآ  زا  رتهدنرادهگن  ار  يزیچ  تسا و  گنهامه  یئوگتسار  اب  يرادافو  مدرم ، يا  )
: عمال

تسین ازس  افج  افو  لها  اب 
[. 318  ] اهنیا تسارجام  هچ  هک  وگ  رب 

ینارسوه زا  زیهرپ  هبطخ 042-
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یتسرپاوه شهوکن 
قحلا نع  دصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا ، لوط  يوهلا و  عابتا  نانثا : مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  سانلا  اهیا 

زا يوریپ  اما  تسا ، ینالوط  ياهوزرآ  يرگید  نآ  و  یتسرپاوه ، یکی  تسا ، زیچ  ود  مسرتیم  امش  رب  هک  يزیچ  نیرتکانـسرت  مدرم ، يا  )
( درادیمزاب قح  زا  سفن  ياوه 

: يرتسبش دومحم  خیش 
یتسه هک  ییاج  رهب  منادیمن 

[. 319  ] یتسر هک  نک  تداع  سفن و  فالخ 
: عمال

سفن صرح  يوه و  زآ و  رکشل  موجه  زا 
[. 320 « ] فاخن امم  انجن   » بر ای  هدنام  ناساره  لد 

: ورسخرصان
تسیئاهدژا هجاوخ  يا  وزرآ ، نیا 

[. 321  ] تسین اهدژا  رتب  نیا  زا  هک  وخدب 
یمه نوچ  نانچ  اهوزرآ  ارت 

[. 322  ] دنکفا يوج  هب  رج و  هب  ناروک  وچ 
: یسودرف

يوخکین لد  رب  دوب  شوخ  ناهج 
[. 323  ] يوزرآ رد  درگ  هب  ددرگن 

: يولوم
نتخیرگب دوب  نتسج  وزرآ 

نتخیر يوقت  نوخ  شلدع  شیپ 
وزرآ شاهناد  تسا و  ماد  ناهج  نیا 

[. 324  ] وز رآ ، يور  ياهماد  زا  زیرگ  رد 
: رایرهش

بیصن دناهتسبن  تزارد  يوزرآ  هب 
هاچ رد  نکف  دوخ  ولد  نک و  زارد  نسر 

راهنز نزم  مد  هفصن  رگا  دمآ  رپ  رگا 
[. 325  ] هاگدعلبب مهب  روالد  ولد و  هاچ  هک 

ایند اب  دروخرب  شور 
ایندلا ءانبا  نم  اونوکت  هرخالا و ال  ءانبا  نم  اونوکف  اهباص …  اهبطصا  ءانالا  هبابصک  هبابص  الا  اهنم  قبی  ملف  ءاذح  تلو  دق  ایندلا  نا 

دیشوکب تسا … ، هدنامن  یقاب  دنشاب ، هتخیر  ار  نآ  بآ  هک  یبآ  فرظ  يهدنام  هت  رادقم  هب  هدرک و  تشپ  تعرس  هب  ایند  دیـشاب ، هاگآ  )
( دیشابن ایند ، نادنزرف  زا  هدوب ، ترخآ  نادنزرف  زا 

: یناشاک ینابیش 
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ینادواج رسپ  يا  ناهج  دیاپن 
یناهج نآ  يهشوت  نک  درگ  ورب 

ار ناهج  نم  نوچ  کین  يرگنب  رگ  هک 
ینامی قرب  ینیب ز  شرت  ناهج 

تمعن هنوگره  رازاب و  تسا  ناهج 
یناگرازاب هب  نامارخ  يو  رد  وت 

دیاب تادرف  هک  یعاتم  زاک  شه  هب 
ینامرهب يهبید  هن  هرهب  يرب 
: یهاشنامرک يرظنم 

مدروخ اهرهز  شرهق  ز  ورهد ، زا  يرهب  مدربن 
یتسرامخ جنر  مرس  رب  خوآ  رمخ  هدروخن 

: ولناوق راجاق  فصنم 
نارود يرادافو  هب  لد  مهنن  سپ  نیز 

ناتسد هب  تسد  درب  دنچ  نم  لاز ز  نیا 
ار ناهج  هک  دیاین  کین  میگتسباو 

[. 326  ] ناصقن همه  شلامک  تسا و  كوس  همه  شروس 
: يریظن

دنکن افق  ارچ  ایند  تمشح  هاج و  هب 
[. 327  ] دراد یملسم  يریظن  وچمه  هک  یسک 

شاداپ زور  تمایق 
لمع باسح و ال  ادغ  باسح و  لمع و ال  مویلا  نا  و 

( دشابیم باسح  تبون  ادرف  و  راک ، ماگنه  زورما  )
: يزیربت بئاص 

اجنیا یشک  لطاب  طخ  نایصع  رتفد  رب  رگا 
اجنآ دیشک  طخ  يراسمرش  زا  نیمز  رب  یهاوخن 

يزغم نیشتآ  دوساین  اجنیا  شاهیاس  زک  یسک 
اجنآ دیشک  اپ  دناوت  یبوط  هیاس  رد  اجک 

بئاص نک  كاخ  رد  ياهدجس  مخت  تسه  ات  ترس 
اجنیا دوجس  ملاع ، نآ  رد  اهیزارف  رس  دراد  هک 

كاخ هب  دتفایم  هک  یگرب  نازخ  درس  مد  زا 
[. 328  ] ارم دیآیم  دای  نتفر  گربیب  ناهج  زا 

: يوجنگ یماظن 
نآ زا  شیپ  ایب  تسه  یتبقاع 
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نآ زا  شیدنیب  نیب و  دوخ  يهدرک 
يرواد دوب  هک  تمایق  زور 

يروآ رذع  هچ  هک  يرادن  مرش 
نم ياشامت  زورما  دش  ملظ 
نم يادرف  ییاوسر  ياو ز 
زاتکرت نیا  نم  تمایق ز  زور 

[. 329  ] زاب دنسرپب  دنسرپب و  زاب 
: ینانمس تعفر 

ررقم دمآ  نیا  رهب  تمایق 
رفاک رادنید و  ره  لدع  ملظ و  هک 

اراکشآ سک  ره  شیپ  رد  دوش 
[. 330  ] ار ازج  ای  ار  ازس  نیا  دیاش  هک 

: رهاطاباب
دنناوخ همان  ناناوخ  همان  ادرف  وچ 

[. 331  ] لد نیزا  دایرف  ناهج  کی  مرآ  رب 

ایند هاگرذگ  هبطخ 045-

یهلا تمحر  هب  دیما 
هترفغم نم  سویام  هتمعن و ال  نم  ولخم  هتمحر و ال  نم  طونقم  ریغ  دمحلا هللا 

زا یـسک  نینچمه  هتفرن و  نوریب  شیاـهتمعن  هرئاد  زا  یـسک  هتـشگن و  سویاـم  وا  تمحر  زا  سکچیه  هـک  تسازـس  ار  يادـخ  شیاتـس  )
( دشابیمن دیماان  وا  وفع  هاگرد 

: يولوم
دشن دیمون  هدنب  چیه  وت  فطل  زا 

دشن دیواج  لوبق  زج  وت  لوبقم 
یمد تسویپ ، هرذ  مادک  هب  تفطل 

[. 332  ] دشن دیشروخ  رازه  زا  هب  هرذ  ناک 
: ییاهب خیش 

دهاوخ دب  ره  یکین  یلزا  فطل 
دهاوخ دصقم  هب  يور  ار  هرمگ ، ره 

وشم دیمون  تس  دع »  » یب وت  مرج  رگ 
دهاوخ دع »  » یب هانگ  دح »  » یب فطل 
دینش اوطنقت » ال   » يهیآ دیون  وک  ره 

[. 333  ] دنکیمن وگ  رپ  ظعاو  فرح  هب  شوگ 
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: نیمارو سیو 
دیامن يروجنر  دیما  رگا 

دیآ يدیمون  یسب  يدیمون  ز 
: یسوط يدسا 

بآ دریگ  ینشور  یگریت  زا  سپ 
باتفآ بش  هریت  زا  سپ  دیآ  رب 

: یکم
تسا دیما  یسب  يدیمون  رد 
تسا دیپس  هیس  بش  نایاپ 

يرد ددنبب  تمکح  رگ ز  ادخ 
يرگید رد  دیاشگ  تمحر  ز 

داینب ار  خرچ  دندنکف  هک  نامز  نآ  زا 
داشگن يرگید  هک  هنامز  تسبن  يرد 

يرد ددنب  وچ  هک  منادب  داش 
رگد دیاشگزاب  نامدزیا 

: يدعس
تساهدیما یسب  يدیمون  دعب 

تساهدیشروخ دصود  تملظ  سپ  زا 
راچان تسیناسآ  يراوشد  زا  سپ 

دیاب ربص  ار  یمدآ  نکیلو 
: نیمارو سیو 

درد نیدب  يراز  نیدب  يراخ  نیدب 
درگ رپ  يور  مرگ و  بآ  رپ  يهژم 

اراگدرک ایادخ  میوگ  یمه 
ارابدرب اراکماک  اگرزب 

یناسکیب نالدیب و  رای  وت 
یناگراچیب يهراچ  هشیمه 
: يوجنگ یماظن 

تسیار هن  یسکیب  دایرف ز 
تسا يادخ  ناسکیب  سک  رخآ 

: يولوم
تساهدیما ورم  يدیمون  يوک 

تساهدیشروخ ورم  یکیرات  يوس 
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: نیعلاهرق
دنامن دیواج  راگزور  مغ  رد  سک 

[. 334  ] دنامن دیما  هک  رگم  وشم  دیمون 
: عمال

نم قرف  هب  دزادنا  هیاس  رگ  وت  فطل  يامه 
ار مناوختسا  تریصب  مشچ  يهمرس  دیامن 

ناراکهنگ رب  دشخرد  شفطل  زا  هرذ  کی  رگا 
ار نایصع  سنج  دزاس  دقن  تمایق  رازاب  هب 

رهم هب  دبات  رگا  تفطل  وترپ 
باتفآ زا  دربیم  يدرز  گنر 

لدب دبات  رگ  وت  فاطلا  دیشروخ  وترپ 
گنر هب  یبآ  رگم  دیآ  نآ  زا  ار  نایاونیب 

دوشیمن یط  لمع  یعس و  هب  بلط  هار 
نومنهر وت  رب  دوشن  وا  ماع  فطل  ات 

هلا راب  يا  تماع  فطل  هرذ ز  کی 
هابت لاوحا  لماش  ار  همه  نادرگ 

دوشن ربهر  وت  ماع  تمحرم  رگ 
هارمگ راز  نم  لاح  هب  ياو  يا 

وت ماع  فاطلا  يداه  تفگ  کیبل 
ادخ ياهتفگ  اطخ  ینمهرب ز  هگ  ره 

نز نادزی  فطل  نیتملا  لبح  رد  تسد  يریپ  هب 
[. 335  ] نتفر ناوت  هر  اضعا  هب  مکاپ  توق  نوچ  دوش 

: یلدگیب
نما هشوگ  هک  دوب  سب  نیا  شتمحر  هاوگ 

[. 336  ] داد نازرا  داد و  شیوردب  تفرگ و  هش  ز 
: ینانمس تعفر 

تسود تمحر  زورما  دریگن  ام  تسد  رگ 
[. 337  ] مداهن زا  دایرف  دیآرب  یمه  ادرف 

: هقیدح
ونشب ياهتکن  درمناوج  يا 

[. 338  ] وشم دیمون  ادخ  ياطع  زا 
: يدنواهن

دیمون وشم  الد  دزیا  تمحر  یمد ز 
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[. 339  ] تسا نایصع  هن  رتشیب  وا  تمحر  ارت ز 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

میآ رگید  رد  زا  مرد  ینارب ز  رگا 
[. 340  ] مدش راوید  هناخ ز  زا  مینار  نورب  رگ 

: ینیمی
دشن دیمون  هدنب  چیه  وت  فطل  زا 

[. 341  ] دشن دیواج  لبقم  زج  وت  لوبقم 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

درب لد  زا  ناهج  ود  ره  مغ  وت  يور  دای 
[. 342  ] درک لطاب  بش  تملظ  همه  دیما  حبص 

: يولوم
تسا هتفات  تیانع  دیشروخ  کیل 

[. 343  ] تسا هتفایرد  مرک  زا  ار  ناسیآ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

رهم هار  یمشچ ز  يهشوگ  هک  وگب  وا  اب 
شیوخ زابکاپ  يهتخوس  هب  یمداشگب 

تسین زاس  هراچ  یسک  درد و  ماهراچیب ز 
[. 344  ] شیوخ زاسهراچ  رظن  اب  يامن  یفطل 

: عمال
تسا شیب  نآ  زا  شوفع  وت  مرج  نوزفا  دنچ  ره  دوب 

نک ربارب  ادرف  تدیان  رواب  زورما  رگا 
دنهاوخ قلخ  زک  نآ  تقو  دیآ  وچ 

رش زا  ریخ و  زا  درک  هچ  نآ  باسح 
ریدقت ناوید  یفوتسم  دنک 

ررقم شهجو  رد  وفع  تارب 
تسا هدرک  نازرا  تخس  ار  ترفغم  سنج  تسود 

ارچ يرادیرخ  مزع  اعمال  يزاسنیم 
دوش اجک  تماع  تمحر  وفع و  يایرد 

شیوخ هانگ  ردق  هب  هک  را  سک  نآ  ره  دزوس 
مدع هر  رد  تفص  هرذ  میاهداتفا 
ام مایق  دش  وت  تیانع  وترپ  زا 

وت ماع  تایانع  رامخیب  يابهص 
[. 345  ] ام ماج  هب  یقاس  هتخیر  تسلا  حبص 
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: دیعسوبا
میعن تانج  شهاوخ  ادخ  مراد ز 

میظع دیماب  نم  باوثب و  دهاز 
تسدب هفحت  وا  موریم  یهت  تسد  نم 

میرک عبط  دنک  شوخ  مادک  ود  نیز  ات 
مورن مغ  اب  وت  يوک  زا  مکانمغ و 

مورن مرخ  راودیما و  داش و  زج 
زگره یمیرک  وت  وچمه  هگرد  زا 

مورن مه  نم  تفرن و  یسک  دیمون 
زار مرحم  ره  يهنیس  رد  وت  رس  يا 

زاب همه  رب  وت  تمحر  رد  هتسویپ 
زاین دروآ  وت  هاگردب  هک  سک  ره 

[. 346  ] زاب ددرگ  یک  وت  هاگرد  مورحم ز 
: عمال

مرگن نوچ  ناهج  تارذ  هلمج  رد 
سوسحم ددرگ  وت  تیانع  نایعا 

قلخ تارذ  رب  تسا  نابات  وت  رهم  وترپ 
شیک نید و  عرش و  نییآ و  دوب  ینارون  وت  زا 

دراد وت  تایانع  دیشروخ  وترپ  زا 
[. 347  ] اهناک نماد  فدص و  رد  رهگ  رد و  اج 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تساطخ نایصع و  وت  تعاطب  دنچ  ره 

تسالب خرچ  نتشگ  هک  یشکن  مغ  نیز 
هانگ نایغط  ترثک  زا  ياهتسخ  رگ 
تسادخ رحب  نیا  يادخان  هک  شیدنم 

تسپ منیکسم  نت  دش ، هنگ  راب  زا 
تسد يریگ  ارم  رگا  دوش  هچ  بر  ای 

تسین دیاش  ارت  هچنآ  ملمع  رد  رگ 
[. 348  ] تسه دیاب  ارم  هچنآ  تمرک  ردنا 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دوخ يوک  هب  مدادن  هار  رای ، هک  نونکا 

شیوخ زان  هب  وا  نتشیوخ و  زاین  رد  ام 
زگره مدرگن  سویام  وت  يوک  رس  زا 
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[. 349  ] نک يراکددم  وت  ار  ناگدزمغ  ياهزمغ !
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسارحص ارحص  هچرا  قیالخ  نایصع 
تسایگ گرب  کی  وت  تیانع  شیپ  رد 

یتشک یتشک  تسام  هانگ  دنچ  ره 
تسایرد ایرد  وت  تمحر  هک  تسین  مغ 

آزاب یتسه  هچنآ  ره  آزاب  آزاب 
آزاب یتسرپتب  ربگ و  رفاک و  رگ 
تسین يدیمون  هگرد  ام  هگرد  نیا 

[. 350  ] آزاب یتسکش  هبوت  رگا  رابدص 
: يروباشین راطع 

وا زا  دیمون  وشم  لفاغ ، يا  تفگ 
[. 351  ] وا زا  دیواج  مرک  هاوخیم و  فطل 

( ایند ندوب  یناف   ) رمع نارذگ 
ءانفلا اهل  ینم  راد  ایندلا  و 

( تسا نآ  یتاذ  ياهیگژیو  زا  لاوز  انف و  هک  تسا  ياهناخ  ایند ، )
: يراوزبس يداهالم  جاح 

دنتفر هکناز  باتشب  لد  يا 
اهناوراک زاجم  رادنیز 

يراد اراد ، کلم  هچرا  لد  رادرب 
[. 352  ] تشهب تسد  زا  دیابب  انف  رادنیک 

: يروهال لابقا 
چیه چیه و  ناهج  رازفلع  نیا 

[. 353  ] چیپم نادان  يا  موهوم ، نیا  رب  وت 
: یناهفصا ءاجر 

ینک هاگن  رگا  تقد  هب  تسا  هتفرگ 
رارق بآ  يور  تسه  وا  رد  هچ  ره  ناهج و 

مهرب ینزیم  مشچ  ات  هک  شاب  شوه  هب 
راهب لصف  تسا  هتشگ  یط  هدیسر و  نازخ 

یناف دوب  نوچ  تسنآ  رد  هچ  ره  ناهج و 
[. 354  ] لام رز و  تترورض  ردقبرآ  تسد  هب 

: يروباشین راطع 
یناف نادنز  نیرد  لد  يدنب  هچ 
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یناوراک ددنبن  هر ، رد  لد ، هک 
یتایح ملاع ، رد  درک  یهاوخ  هچ 

یتابث تعاسکی  تسین  ارنآ  هک 
رادافوان ناهج  رب  لد ، هنم ،

راد هن  وت  اب  دنامب  شتخت  هن  هک 
یناف نادنز  نیزک  ینادیم  وچ 

ینامداش يدیدن  دوخ  رمع  هب 
هاگنب هریت  نیز  یلصاح  سپ  ارت 

[. 355  ] هارمه دوب  دهاوخ  هچ  ترسح  زج  هب 
: ورسخرصان

هناخ نیا  دمآ  شوخ  ارت  دنچ  ره 
یناف نیا  ردنا  وت  يوشن  یقاب 

هچرگ وزا  يادخ  تدنک  نوریب 
یناسآ هب  وز  وت  يوشن  نوریب 

رسپ يا  نیا  تسهودنا  جنر و  ياج 
تسا رگید  يداش  یناسآ و  ياج 

تسیکیرات مغ و  جنر و  ندعم  ناهج  نیا 
ندعم نیا  رد  تسین  یهب  يداش و  رون و 

ياج نیا  رد  عمط  يراد  هچ  هدوهیب 
[. 356  ] مارآ ياج  تسین  نیا  هک  ؟ مارآ

: ظفاح
یهتام زا  دهاوخ  ندش  ملاع  وچ 

یهشنهاش هب ز  یسب  یئادگ 
: يولهد ورسخریما 

یسک اب  افو  درادن  یتیگ  وچ 
یسب یهاشداپ  زا  هب  یئادگ 

: یسودرف
داب ینوسف و  رسارس  اناهج 

داش دنمدرخ  درم  تسین  وتب 
مرگنب نوچ  وت  ياهرادرکب 

مرب دیامن  يزاب  تسا و  سوسف 
تشپژوگ نیا  رادرک  تسا  نینچ 

تشک شیوخ  يهدرورپ  درورپب و 
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: یسوط يدسا 
درخ رپ  رب  دزرین  نآ  ناهج 

دروخ مغ  نآ  رهب  زا  ییاناد  هک 
: یبعصملا بیطوبا 

يزاب یسوسف و  انامه  اناهج 
يزاسن سک  اب  ییاپن و  سک  رب  هک 

رذآ شقن  رپ  تیب  یکی  رهاظب 
يزارگ دیلپ و  كوخ  وچ  نطابب 
یمیحج ار  یکی  یمیعن  ار  یکی 
يزارف ار  یکی  یبیشن  زا  یکی 

يزاینیب نیا  زا  انامه  اناهج 
[. 357  ] يزآ ياج  وت  میئام و  راکهنگ 

: عمال
عنتمم تسا و  لاحم  وچ  ناهج  شمارآ 

ثبع ناج  دقن  نآ  فرصم  هب  ارچ  يزاب 
دهد نود  يایند  تفلا  هب  لد  هک  سک  نآ 

تسا هتشون  رگخارس  رب  هلعش  وچ  ار  دوخ 
شمارآ ماقم  ایند  لزنم  تسین  وچ 

[. 358  ] فرص ار  یگدنز  دقن  نکم  هزره  هب  نآ  رد 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ياهنازرف زا  مدیسرپ  رسب  رس  ملاع  لاح 
ياهناسفا ای  تسیداب  ای  تسیکاخ  ای  تفگ 

دوب نایوپ  بلط  ردنا  وا  هک  سک  نآ  شمتفگ 
[. 359  ] ياهناوید ای  تسیرک  ای  تسیروک  ای  تفگ 

: يریگناهج
يارب دراد  رورغ  رد  همه  ایند 

يراگ راگزور  وشم ز  هرغ  سب 
: يولوم

عطقنم شناقشاع  ناهج و  نیا 
[. 360  ] عمتجم دلخم  ملاع  نآ  لها 

: یسودرف
رادیاپان ناهیک  تسا  نینچ 

راکم یناوت  ات  دب  مخت  وا  رد 
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نان دنموزرآ  درم  زور  یکی 
[. 361  ] نابزرم يروشک  رب  زور  رگد 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسین ییایرد  لحاس و  ناهج  تسایرد  جوم 

[. 362  ] نم لحاس  دشاب  وت  يایرد  من  زا  ياهرطق 
: یشحو

درذگیم ینکیم  لامک  بسک  رگ 
درذگیم ینکیم  لاجم  رکف  رو 

لایخ تسا  لایخ  رس  هب  رس  همه  ایند 
[. 363  ] درذگیم ینکیم  لایخ  عون  ره 

: ماج دمحا 
درذگب دیآ  هک  دمآ  هک  ره 

تسین شیب  یئارس  تنحم  ناهج  نیا 
میوریم مه  ام  دنتفر  نارگید 

[. 364  ] تسین شیپ  رد  یلزنم  ار  وک  تسیک 
: يزاریش بیدا 

درخ شاهدناوخ  انف  راگزور  هک  ایند 
ارم ناوراک  نیا  رد  داتفا  هچ  زا  هار 

: یسودرف
درگ زیت  دبنگ  نیا  زا  میئوج  هچ 

درک راک  زا  دیاساین  زگره  هک 
دهد یهاش  جات  یمه  ار  یکی 
دهد یهام  هب  ایرد  هب  ار  یکی 
تخس ياپ  رس و  هنهرب  ار  یکی 

تفهن ياج  هن  دروخ و  مارآ و  هن 
ریش دهش و  زا  شون  دهد  ار  یکی 

ریرح زخ و  ابیدب و  دشوپب 
دنردنا كاخب  ود  ره  ماجنارس 

[. 365  ] دنردنا كاغم  هاچ  کیراتب 
: يونزغ ییانس 

ینعم یب  ناهج  رب  هنم  لد 
[. 366  ] ایند نیا  درادن  یتابث  هک 

: رایرهش
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رمع يهناخ  هک  هنم  لد  ناهج  كاخ  بآ و  هب 
تسا داب  رب  هتفرگ  شتآ  نمرخ  ناسب 

دنامن ایند  نیا  دوس  نازیزع 
دنامن ادوس  نیا  رد  سک  یهلا 
درک ناوتیم  ادوس  داب  اب  اجک 

دنامن ارحص  رد  داب  مئاد  هک 
نارگد اب  تمتشاذگب  متشذگب و  وت  زا 

نارگن رس  بقع  نکیل  وت  يوک  زا  متفر 
يدرک ام  اب  وت  هچنآ  تشذگ  میتشذگ و  ام 

نارگد لاح  هب  ياو  نارگد  نامب و  وت 
نتشذگب نتشاذگب و  همه  دشاب  لهس 

[. 367  ] نارذگ ناهج  راک  تبقاع  دوب  نیاک 
: دومحم ناطلس 

روگ دز و  یشکرب  هدیسوپ  يهلک  ود  رگا 
يارگد يهلک  دناد ز  هک  ریما  رس 

: یسودرف
ماهدید نم  هکنآ  تسا  متسر  نآ  رگا 

ماهدینشب زین  ناشکندرگ  ز 
نیک تشد  نیا  رب  دنامب  لگنش  هن 
نیچ ناقاخ  روشنم و  هن  ردنک ، هن 

هتسارآ نالیپ  دنژ  نیا  هن 
هتساوخ نیا  جات و  نیا  تخت و  نیا  هن 

يدنوادخ تافص  هبطخ 049-

لد مشچ 
هرصبی هتبثا  نم  بلق  و ال  هرکنت ، هری  مل  نم  نیع  الف  ریصبلا ، نیع  یلع  عنتما  و  يذلا .. دمحلا هللا 

وا هب  هک  یبلق  هن  و  دیامن ، شراکنا  دناوتیم  هدـیدن  ار  وا  هک  یمـشچ  هن  اما  دـنرگنب ، دـنناوتیمن  ار  وا  اهمشچ  هک  ار …  يادـخ  ساپـس  )
( دنک شاهدهاشم  دناوتیم  هدرک  فارتعا 

: یکدور
ناهج دیاب  دید  تلد  مشچ  هب 

ناهن دنیبن  وت  رس  مشچ  هک 
راکشآ نیبب  تراکشآ  نیدب 

رامگ یناهن  رب  ار  تیناهن 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


: ورسخرصان
ار ناهج  ناهن  نیب  ناهن  مشچ  هب 
ار ناهن  دنیبن  نیب  نایع  مشچ  هک 

: یئانس
دنیب نآ  نیا و  شقن  رس  مشچ 

دنیب ناج  مشچ  تسا  رس  هچنآ 
: یناهفصا فتاه 

ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ و 
[. 368  ] ینیب نآ  تسا  یندیدان  هچنآ 

ءایشا هب  دنوادخ  برق 
هنم برقا  ءیش  الف  وندلا  یف  برق  و 

( تسین روصتم  نادب ، رتکیدزن  هک  تسا  کیدزن  یمدآ  هب  ياهنوگب ، ادخ  )
: يدعس

تسا نمب  نم  زا  رتکیدزن  تسود 
مرود يو  زا  نم  هک  لکشم  تنیو 

وا هک  تفگ ، ناوت  هک  اب  منکچ ؟
[. 369  ] مروجهم نم  نم و  رانک  رد 

میدیدرگ ناجب  دوصقم  یپ  رد  اهرمع 
[. 370  ] میدیدرگ ناهج  درگ  ام  هناخ و  رد  تسود 

: یماج
ود کت و  رد  رمع  هدرب  رس  هب  يا 

[. 371  ] ورم رود ، تست ، کیدزن  رای 
یسانشادخ ياههناشن 

دوحجلايذ بلق  رارقا  یلع  دوجولا  مالعا  هل  دهشت  يذلا  وهف 
( تسا هتشاداو  رارقا  هب  ار  وا  رکنم  لد  وا ، دوجو  ياههناشن  یهاوگ  هک  تسا  یسک  نامه  وا  )

: يراوزبس يداهالم  جاح 
دنراگن هک  یشقن  همه  زا  دوجو  حول  رد 

چیه رگد  رادلد و  تماق  فلا  منیب 
مدومیپ هطخ  ره  نیمز  يور  يهحفص  متشگب 

[. 372  ] دوب لطاب  شقن  رسکی  وت  يابیز  شقن  زا  ریغب 
ادخ كرد  زا  لوقع  زجع 

. هتفص دیدحت  یلع  لوقعلا  علطی  مل 
( تخاس هاگآ ، شیوخ ، تقیقح  هب  ار  اهلقع  ادخ ، )

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


: یماج
دیسرن ییهرذ  هب  شلامک  هنک  درخ ز 

ار یمعا  مشچ  دیشروخ  هرهب ز  هچ  یلب 
دشیدنا وت  فصو  ات  دبایرد  هچ  وت  زا  لقع 

[. 373  ] یئآیمن فصو  رد  یجنگیمن  لقع  رد 
: یئاهب خیش 

میکح ياناد  تفگ  وکین  هچ  و 
میدق سودق و  لیثمت  یپ  زا 

نم لیق  لاق و  رکف و  زا  نورب  يا 
[. 374  ] نم لیثمت  نم و  قرف  رب  كاخ 

: ياهشمق یهلا 
هاتوک هشیپ ، ترکف  تسد  شفصو ، ز 

[. 375  ] هارمگ هشیدنا ، ربهر  شعنص  ز 
: يولوم

تسس ياپ  نکل  تسا و  زیت  رس ، لقع 
[. 376  ] تسرد نت  تسا و  هدش  ناریو  لد  هکناز 

: يونزغ یئانس 
شرارسا لیلد  دوبن  لقع 

شراک رد  تسدش  زجاع  لقع 
ادخ تاذ  تمظع 

هنم یلعا  ءیش  الف  ولعلا  یف  قبس 
( درادن یئالاو  رد  یئاتمه  هک  زیچ  ره  زا  رتالاو  )

: يونزغ یئانس 
نورب نورد و  زا  جراخ  وا  لعف 

[. 377  ] نوچ هنوگچ و  زا  رترب  وا  تاذ 
اههدیدپ اب  ادخ  برق 

هنم برقا  ءیش  الف  وندلا  یف  برق  و  یلاعت ) هللا  )
( درادن دوجو  يزیچ  وا  رتکیدزن  هک  اههدیدپ  هب  زیچ  ره  زا  رتکیدزن  لاعتم ، يادخ  )

: يولوم
رس مینادرگ  وت  يوس  دوخ  ام ز 

[. 378  ] رتکیدزن ام  هب  ام  زا  ییوت  نوچ 

هنتف نایب  رد  هبطخ 050-
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یتسرپيوه راثآ 
عدتبت ماکحا  عبتت و  ءاوها  نتفلا  عوقو  ءدب  امنا 

( تسا يراذگتعدب  یتسرپاوه و  اههنتف ، شیادیپ  زاغآ  انامه  )
: يونزغ یئانس 

تسا هریت  درخ  وت  دوب  وت و  اب 
[. 379  ] تسا هریت  ناهج  نآ  زا  تلقع  مشچ 

صالخا دروآهر 
« ینسحلا هللا  نم  مهل  تقبس  نیذلا   » وجنی و 

( دنباییم تاجن  دناهدوب  ادخ  تمحر  دروم  هک  نانآ  اهنت  (و 
: ینانمس تعفر 

ناطیش قولخم  همه  يوغ ، اب 
نادزی كاپ  زعب  وا  دروخ  مسق 

دازآ هک  صلخم  هدنب  زا  ریغ  هب 
داشلد تشگ  مغ  نیز  دیق و  نیا  زا  دش 
دمآ صلاخ  وکنآ  صلخم ؟ دشاب  هک 

[. 380  ] دمآ صخاش  تسج و  سفن  دیق  ز 

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  هبطخ 051-

( تداهش  ) تزع اب  گرم 
نیرهاق مکتوم  یف  هایحلا  نیروهقم و  مکتایح  یف  توملا 

(. تسا امش  نیرفآ  يزوریپ  خرس و  گرم  رد  یگدنز ، ءاقب و  و  تسکش ، اب  ماوت  یگدنز  رد  يدوبان ، گرم و  )
: يروهال لابقا 

تسیز هنادرم  رگا  ناوتن  ناهج  رد 
تسیگدنز ندرپس  ناج ، نادرم ، وچمه 
ریت دروخ  رد  رگا  يراد  ياهنیس 

ریمب نیهاش  يزب  نیهاش  ناهج  رد 
شیک نید و  مسر و  تسیچ  ار  یگدنز 

[. 381  ] شیم لاس  دص  زا  هب  يریش  مد  کی 
: رظنهاش

گنسب میبوکب  ار  مصخ  رس  ام  ای 
گنوآ دزاس  رادب  ام  نتوا  ای 

گنرین رپ  يهچارس  نیا  رد  هصقلا 
گننب هدنز ، دص  هک  هب  مان  هب  هدرم  کی 
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: يدعس
؟ رایشوه رب  تسمادک  هدنز 

[. 382  ] رای يوک  رس  هب  دریمب  هکنآ 
: يولوم

اللع دنز  یمه  نم ، لد  قوش  زوس  ز 
الص لصو  بانج  زا  شدسر  رد  كوب  هک 

دیزی وچمه  قارف  نیسح و  وچمه  تسلد 
الب برک و  تشدب  هردص  ود  هتشگ  دیهش 

بیغب هتشگ  تایح  رهاظب  هتشگ  دیهش 
الخب يورسخ  مصخ و  رظن  رد  ریسا 

میقم تسود  لصو  سودرف ، تنج و  نایم 
الغ صخر و  عوج و  نادنز  کت  زا  هدیهر 

تسیلم بیغ  نورد  شتخرد  خیب  هن  رگا 
الم تسا  هتفکش  شلصو  يهفوکش  ارچ 

: يولوم
اجنیزا افو  دومنب 

اجنیزا ام  میورن  زگره 
تسناج تایح  ددم  اجنیا 

اجنیزا ار  مشچ  ود  تسقوذ 
تفرورف لگب  اپ  هک  تساجنیا 

اجنیزا اپ  میریگ  رب  نوچ 
میداهن لد  هک  ادخب  اجنیا 

اجنیزا ادخ  يا  ربم  ار  سک 
درادن هر  گرم  هک  تساجنیا 

اجنیزا ادج  ندب  تسگرم 
دیشروخ وچ  يدمآرب  ياجنیز 

اجنیزا ارم  يدرک  نشور 
ددرگ هزات  داش و  مرخ و  ناج 

اجنیزا اقب  دبای  اجنیز 
رادرب باجح  رگد  رابکی 

اجنیزا آرب  رگد  رابکی 
تسیناگدنز بآ  يهمشچ  نیا 
اجنیزا اقس  نک  رپ  یکشم 
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اهلد تفای  لاب  رپ و  اجنیا 
اجنیزا اوه  درخ  تفرگب 

: يولوم
تسا رگد  ینابز  نابز  نیا  زجب  ار  ام 

تسا رگد  یناکم  سودرف  خزود و  زج 
دنرگد ناجب  هدنز  نالد  هدازآ 

[. 383  ] تسا رگد  یناکز  ناشکاپ  رهوگ  نآ 
: يونزغ ییانس 

تسنامیا لقع و  هک  یناهج  رد 
تسا ناج  نداز  مسج  ندرم 

نخس ناهج  رد  هک  نک  ادف  نت 
[. 384  ] نت دریمب  نوچ  هدنز  دوش  ناج 

هدنناد دزن  تسا  هیده  گرم 
هدناوخان نامهیم  ناد  هیده 

یناگدنز نینچ  زا  میکح  يا  ریمب 
ینامب يدرم  وچ  یناگدنز  نیا  زا 

یسرتن ات  رگن  تروص  گرم  نیا  زا 
[. 385  ] ینآ رد  نونکاک  سرت ، یگدنز  نیزا 

: يرتسبش دومحم  خیش 
رادقم تسین  ار  تیراع  تایح 

رآ تسدب  ار  ینادواج  تایح 
هیواعم يرامحتسا  تسایس 

ربخلا مهیلع  سمع  هاوغلا و  نم  هملداق  هیواعم  نا  الا و 
(. تسا هتشادزاب  اهنآ  زا  ار  رابخا  تاعالطا و  هنوگره  و  هدرک ، جیسب  ار  ماش  يهدننکهارمگ  مدرم  زا  یهورگ  هیواعم  هک  دیشاب  هاگآ  )

: يونزغ یئانس 
وگم ناهرت  هدوهیب  زیخ و 

[. 386  ] يوجم حالص  هر  ار  نتشیوخ 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 052-

( ارذگ ناهج   ) رادیاپان يایند 
ءاضقناب تنذآ  تمرصت و  دق  ایندلا  نا  الا و 

(. تسا هدرک  درگبقع ، تعرس  هب  هتشاد و  نالعا  ار  دوخ  متخ  و  هتفای ، نایاپ  ایند  )
: يدعس
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یسفن دوریم  رمع  زا  مد  ره 
[. 387  ] یسب هدنامن  منکیم  هگن ، نوچ 

: ورسخرصان
تسهدنرذگ هدنرذگ ، ناهج  لاوحا 

ارض سپ  ارس  امرگ ، سپ  امرس ز 
یشهب رگ  ارت  تسهدنرذگ و  ایند  زان 

زاین زان  نینچ  هب  دشابن  چیه  را  دزس 
دنبم رد  لد  ودب ، ار  ام  ناهج  نیا  تسراذگ  هر 

[. 388  ] رذگ هر  يارس  ردنا  رایشوه  ددنبن  لد 
: يدعس

يداش مغ و  زا  يدید  هچنآ  تشذگ  راپ 
دنامن راپ  وچمه  لاسما و ، درذگب 

تدارم راگزور  رود  دهدب  مه 
[. 389  ] دنامن راگزور  رود  دهدن ، رو 

: يروباشین راطع 
ینک هاگن  ات  هک  یناهجب  ياهرغ  وت 

[. 390  ] راومهان ناهج  نیا  هن  ینامب و  وت  هن 
: ظفاح

وا بابسا  ییند و  رب  هنم  لد 
دیدن يرادافو  سک  يو  زا  هکناز 
( ارذگ ناهج   ) رادیاپان يایند 

اولح ناک  ام  اهیف  رما  دق  اهناریج و  توملاب  ودحت  و  اهنیکاس )  ) اهناکس ءانفلاب  زفحت  ایندلا )  ) یهف
لدب یماکخلت  هب  شیاهیماک  نیریش  دناریم و  گرم ، يوس  هب  ار  دوخ  ناگیاسمه  دهدیم و  قوس  انف  يوس  هب  ار  دوخ  نانکاس  لها و  )

( دوشیم
: يولوم

میون تشد  نهک  نیا  نارگزرب  ام 
میوردیم مغ  همه  يداش  يهتشک  رد 

انف تشد  نیا  رد  رمع  مک  يهلال  نوچ 
[. 391  ] میورگ يداب  هب  كاخ  زا  هدز  رس  ات 

: یناقلیب ریجم 
تسوا رد  رمع  هناخ  هک  ناهج  يوک  رد 

مغ رد  ایرد  میتنحم و  يهیاسمه 
: یناموا ریثا 
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درذگیم مه  یپ  نوچ  ناهج  راوشد  راوخ و 
[. 392  ] تسا ناسآ  راک  همه  يریگن  راوشد  وت  رگ 

: يدعس
تسین ییاسآ  نت  ياج  ناهج  سانلا  اهیا 

تسین ینازرا  نتشاد  ناهج  هب  اناد  درم 
: ظفاح

دزرایم متس  هب  ایند  تلود  ین 
دزرایم ملا  هب  یتسم  تذل  ین 

ناهج يداش  هلاس  رازه  تفه  هن 
[. 393  ] دزرایم مغ  زور  تفه  تنحم  نیا 

: يوجنگ یماظن 
تسا نینچ  یکاخ  يهناخ  ياوه 

تسا نیبگنا  یهاگ  روبنز و  یهگ 
نیک اب  رهم  دراد ، لزع  اب  لمع 

نیریش برچ و  ره  اب  تسا  یخلت  شرت 
ییوج چیه  نمیا  تسین  شگیر  ز 

ییوسب شگنس  زا  تسین  ملسم 
ریگ مغ  هار  يدوج  دنب و  رد  وچ 

ریگ مدع  هار  تدیاب  تغارف 
ییات هتشر  ینیبن  ناکد  نید  رد 

ییافق ردنا  شین  زوس  دوبن  هک 
زاس دشکرب  برطم  کناب  ییاج  هب 

[. 394  ] زاوآ درادرب  رگهحون  ییاج  هب 
ایند يرادیاپان 

لاوزلا اهلها  یلع  رودقملا  رادلا  هذه  نع  لیحرلا  هللادابع  اوعمزاف 
( دیشاب ایهم  دنریذپب ، لاوز  نآ  لها  هک  یئارس  زا  ندرک  چوک  يارب  ادخ ! ناگدنب  )

: یبعصم
يزاب یسوسف و  انامه  اناهج 

يزاسن سک  اب  یئاپن و  سک  رب  هک 
: یناقاخ

میرذگرد انف  راد  نیزک  تسنآ  تقو 
میرفس هار  رس  رب  ام  هتفر و  ناوراک 

: رجمیس یلعوبا 
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دنام دهاوخن  یسک  رب  ناهج  نیا 
[. 395  ] ناسنیا رگم ز  دبن  دب  ناهج  ات 

: رهاطاباب
یب یندنام  یک  سکچیه  ایند  هب 
یب يدناشفا  ناهج  رب  ناماد  هک 

مزیزع یناوخ  اوطنقت » ال   » ینه
[. 396  ] یب یندناوخان  اتلیو » ای   » رگم

: عمال
تسین رمع  راز  تشک  رب  ییهناد  دامتعا 

[. 397  ] دنکیم نمرخ  ياج  دص  لما  لوط  زا  مدآ 
: يرونا

تسا یلتمم  لامآ  يهلضف  ندب ز  اتفگ 
اوق رد  هدرک  رثا  صرح  جازملا  ءوس 

زاین يهزرل  بت  دلوم  دوب  کش  یب 
اذغ رس  رب  لما  ياذغ  مضهنم  ات 

ربص ياین  ومقس  لهسم  نوعب  لد  يا 
[. 398  ] ءالتما یشوک ز  هیقنت  هب  رگا  تستقو 

زارد ياهوزرآ  زا  زیهرپ 
دمالا اهیف  مکیلع  نلوطی  و ال  لمالا ، اهیف  مکنبلغی  و ال 

( تسین ینالوط  امش  تلهم  رمع و  نارود  هک  یتروص  رد  دوش ، هریچ  ایند  رد  امش  رب  اهوزرآ  ادابم  )
: يزعم ریما 

دیما درن  وزرآ  طاسب  رب  يزاب  دنچ 
[. 399  ] رگا مخت  یکشاک ، نیمز  رد  يراک  دنچ 

: یسودرف
تسوزرآ يهدنب  یسک  ره  رگا 

تسوخ هنوگرگد  ار  یکی  ره  وا  زا 
تسا رگید  ناهج ، رد  یسک ، ره  وخ  هب 

[. 400  ] تساروخ ردنا  شزیمآ  يو  اب  ارت 
: يزیربت بئاص 

دزپیم ترکف  کید  رد ، لد  هک  ییاهوزرآ 
[. 401  ] تسا هدروخ  مدآ  ماخ  ریش  ماخ  دشابن  نوچ 

رادیاپان رمع 
هبتک اهتصحا  هئیس  نارفغ  وا  هللا …  یلا  متجرخ  و 
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(. دینک ترفغم  بلط  هدش ، تبث  یهلا  لامعا  ياههمان  رد  هک  یناهانگ  شزرمآ  يارب  ای  دیدش …  جراخ  اههناخ  زا  ادخ  يوسب  )
: يولوم

تسهدنام یقرو  اتکی  ام  رمع  رتفد  زا 
تسهدنام یقلق  رد  ناج  نآ  فطل  تریع  زک 
رتشوخ رکش  یفرح ز  رتفد  نآ  رب  هتشونب 

تسهدنام یقرع  رد  هم  شفرح  نآ  تلجخ  زا 
ناتسب قرو  ردنا  نابات  يدبا  رمع 

تسهدنام یقد  ياج  ین  یلیوحت  فوخ ز  ین 
يو ردنا  دبا  کلم  هدوب  یقرو  شمان 

[. 402  ] تسهدنام یقفش  اجنآ  ناکاپ  همه  رارسا 
لاصو کشا 

هیلا هبغر  نم  مکنویع  تلاس  و 
( دوش يراج  امش  نامشچ  زا  قوش  کشا  هک  هاگنآ  (و 

: یناشاک ضیف 
نیقی غارچ  مشچ و  نید  حور  دوب  قشع 
تسرمضم ورد  رفک  تسین  قشع  ورد  هک  ره 

ادخ بانج  هب  ات  ارت  دناسر  قشع 
[. 403  ] تسربهر ورهار و  عنص  راوطا  هر  رد 

یهلا تمحر  هب  دیما 
نامیالل مکایا  هاده  ماظعلا و  مکیلع  همعنا  مکنع …  مکلامعا  تزج  ام 

(. دیآیمن باسح  هب  يزیچ  نامیا  يوس  هب  امش  تیاده  ادخ و  ناوارف  ياهتمعن  ربارب  امش ، يوکین  لامعا  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

درک دیاب  هرب  يور  همه  هک  ادرد 
درک دیاب  هتود  یقشاع  شرفم  نیو 

تسیرگن دیابن  دوخ  ریخ  تعاط و  رب 
[. 404  ] درک دیاب  هگن  وا  لضف  تمحر و  رد 

دوخ نارای  هب  هبطخ 056-

ییوجادخ ترطف 
هرجهلا نامیالا و  یلا  تقبس  هرطفلا و  یلع  تدلو  یناف 

( ماهتسج یشیپ  نارگید  رب  ترجه  نامیا و  هب  ندروآ  يور  رد  متفای و  دلوت  يدیحوت  ترطف  اب  هارمه  نم  )
: يوجنگ یماظن 

ساوح نانزهار  زا  وش  رود 
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سانش ار  لد  دناد  لد  وت  هار 
دناهتسر نت  هک ز  یناور ، شرع 

دناهتسب لد  هب  لیربج  رپهش 
دوب ناویح  همه  دوخ  ناج ، هب  هدنز 

دوب نآ  رمع  هک  شاب  لد  هب  هدنز 
متفای لد  رکشل  ملع  نوچ 

متفات نایملاع  زا  دوخ  يور 
نابزیب يا  هک  تفگ  نابز  هب  لد 

[. 405  ] نایشآ نیا  زا  رذگب  بلط  غرم 
: يولوم

تسا رگنشور  نابز  ریسفت  هچرگ 
تسا رتنشور  نابزیب ، قشع  کیل 

باتفآ لیلد  دمآ ، باتفآ 
باتم ور  يو  زا  دیاب  تلیلد  رگ 

دهدیم یناشن  هیاس ، را  يو  زا 
دهدیم یناج  رون  مد ، ره  سمش ،
ار درد  ازفیب  دوخ  نورد  رد 

ار درز  زبس و  خرس و  ینیبب  ات 
تسا لد  رون  دوخ  مشچ  رون  رون ،

تسا لصاح  اهلد  رون  زا  مشچ  رون 
تسادخ رون  لد  رون  رون  زاب 

[. 406  ] تسادج كاپ و  سح ، لقع و  رون  وک ز 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

تسب هب  شقن  ملد  حول  رب  هچ  وت  لاخ  طخ و 
مدای زا  دربب  هدنبیز  تروص  ره  شقن 

ارم تخوماین  قشع ، مغ  سرد  زا  زج  هب 
[. 407  ] مداتسا داهن  شیپ  قبس  هک  لوا  زور 

: یناشاک ضیف 
تسه ییانشآ  وت  اب  ملزا  زا  هک  ایب 

تسه ییانشور  هدید  رد  وت  يور  سکع  ز 
تسین یکاب  تیگناگیب  يهویش  ارم ز 

تسه ییانشآ  تنسح  نم و  قشع  نایم 
بلط رد  هشیمه  یتسه  ار  هکنآ 
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بلطیم دوخ  زا  تسا  ناهنپ  وت  رد 
ناشن بش  زور و  هب  ییوجیم  هچناز 

بش زور و  وا  تسا  رضاح  وت  رب  رد 
دنتیم وا  تلکیه  دوپ  رات و 

بغش روش و  دتف  يو  زا  تلد  رد 
زادگ رد  وت  نت  وا  قارف  زا 

بت بات و  رد  وا  زا  تناج  يهتشر 
دوخ لفاغ ز  يا  وت  يوس  وا  يور 
بدا ساپ  دش  هچ  ناهاشگب  مشچ 

تست ناج  نورد  يداش  يهیام 
برط ناک  يا  وت  يراد  مغ  هچ  زا 

همه حیبست  تسا  یلصا  ترطف  نابز  اب 
تسوخ تسوخ  ار  ناشعبط  ناشیا  رب  یفیلکت  تسین 

لد لها  سفن  زا  دزویم  ادخ  يوب 
تسوب تسوب  نآ  زا  يرطع  ضیف  رعش  نخس  تسین 

لد غاد  داوس  زا  نافرع  رون  دشخردیم 
میملاع غارچ  مشچ و  ام  غاد و  نیا  ام  مشچ 
قشع ناطلس  اب  تسه  يداحتا  ار  ام  ناج 

[. 408  ] میمه اب  هشیمه  زگره  ادج  مه  زا  میتسین 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

؟ ینم ناج  رد  هک  وت  لاصو  هب  ایآ  مسر 
اور تسین  ینم  ناج  رد  هک  وت  يور  رجه 

ام لد  ردنا  تسین  چیه  وت  قشع  زج 
ام لگ  ردنا  هتشگ  هتشرس  وت  قشع 

ام تقلخ  رد  هتخیمآ  رد  وت  يوک  رهم 
نم لگ  بآ و  هب  تسا  هتشرس  وت  يور  قشع 

تسلا زور  زا  لد  رد  دراد  هشیر  ناناج  قشع 
تسین زاغآ  ار  نوچ و  دوبن  ماجنا  ار  قشع 

ماهدیشون یلب  ماج  زا  یلاح  ناشیرپ  نیا 
تسین زاسمد  البیب ، ربلد  لصو  ات  یلب  نیا 

درذگب شرع  زا  تاهولج  هک  یگدرپ  يا 
تسام يوم  يوم  نب  هب  نیجع  تخر  رهم 

رگا میدوبن  وت  میرح  فوط  قیال 
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[. 409  ] ام لگ  یتشرس  هب  تبحم  سپ ز  ور  هچ  زا 
: يولوم

ار تروص  داد  توالح  وا  سکع  کنآ  تسا  زیچ  هچ 
ار تروص  داز  يوید  هک  ییوگ  دوش  ناهنپ  نآ  وچ 

مه رب  ناهج  دیآ  قشع  مد ز  کی  دنز  تروص  رب  وچ 
ار تروص  داش  ینیبن  مغ  دیآرد  دش  ناهنپ  وچ 

دیآیم ادخ  يوب  اجک  ره 
دیآیم اپ  رس و  یب  نیب  قلخ 

يوب تس  هنشت  همه  اهناج  کناز 
دیآیم اقس  گناب  ار  هنشت 
نارگن دنمرک و  راوخ  ریش 
دیآیم اجک  ردام ز  هک  ات 

دنرظتنم همه  دنقارف و  رد 
دیآیم اقل  لصو و  اجک  زک 

اسرت دوهج و  ناملسم و  زا 
[. 410  ] دیآیم اعد  گناب  رحس  ره 

جراوخ باب  رد  هبطخ 060-

رکفت هدیقع و  رد  تثارو 
نیبالس اصوصل  مهرخآ  نوکی  یتح  عطق ، نرق  مهنم  مجن  املک  ءاسنلا  تارارق  لاجرلا و  بالصا  یف  فطن  مهنا  هللا ، الک و 

دروآرب رس  اهنآ  زا  یخاش  ینامز  ره  دوب  دنهاوخ  یقاب ، ناردام ، محر  ناردپ و  تشپ  رد  ییاههفطن  جراوخ »  » نانآ ادخب  دنگوس  زگره ، )
.( دش دهاوخ  نانزهار  اهدزد و  شرخآ  هکنیا  ات  ددرگیم  عطق  دوش  اراکشآ  و 

: یسودرف
ردپ يدوب  هاش  ار ، هاش  رگا 

رز جات  ارم  يداهن  رب  رس  هب 
يدب وناب ، هاش ، ردام  رگو 

يدب وناز  هب  ات  رز  میس و  ارم 
دوبن یگرزب  شرابت ، ردنا  وچ 

دونش ناگرزب  مان  تسراین 
داشگ رد  ارم  جنگ  شاداپ  هب 
دادن یعاقف  ياهب  زج  نم  هب 

نینچ يرایرهش  زا  هب  يزیشپ ،
نید نیئآ و  هن  دراد  شیک  هن  هک 
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راکب دیاین  هداز  راتسرپ 
رایرهش ردپ  دراد ، دنچ  رگا 

تشرس ار  يو  تسا  خلت  هک  یتخرد 
تشهب غابب  یناشن  رب  شرگ 

بآ ماگنه  هب  شدلخ  يوج  زا  رو ،
بان دهش  يزیر و  نیبگنا  خیب  هب 
!؟ دروآ راکب  رهوگ  ماجنارس 

دروآ راب  خلت  يهویم  نامه 
بجع دش  ایندب  نارهوگ ، دب  ز 

بش یهایس ز  ندرتس ، دیاشن ،
دیما دیرادم  هداز  كاپ  انز 

دیپس ددرگن  نتسش  هب  یگنز  هک 
نتشاد یهب  مشچ  لصا  دب  ز 

[. 411  ] نتشابنا هدید  رد  كاخ  دوب 

ایند شهوکن  هبطخ 062-

( ایند تمذم   ) ایند شهوکن 
اهیف الا  اهنم  ملسی  راد ال  ایندلا  نا  الا 

(. دنام ملاس  ناوتیمن  يوقتاب »  » شدوخ رد  زج  هک  تسا  ياهناخ  ایند  دیشاب ، هاگآ  )
: يرونا

نودرگ هدندرگ  نیا  ریثات  زا  نم 
نکاس هظحل  کی  مین  نکاس  نیا  رب 

شاب شوخ  تسنیا  ناهج  ییوگ  ارم 
[. 412  ] نکیلو مشاب  شوخ  هک  مشوک  یمه 

ایند يرابتعایب 
صقن یتح  ادئاز  و  صلق ، یتح  اغباس  هارت  انیب  لظلا ، ءیفک  لوقعلا  يوذ  دنع  اهناف 

(. ددرگیم مک  هدشن ، دایز  و  ددرگیم ، هاتوک  هدشن  هدرتسگ  زونه  هک  تسا  ياهیاس  دننامه  نادنمدرخ ، دزن  رد  ایند  )
: عمال

یباوخ لایخ و  رسکی  تسناهج  شناد ، شوه و  بابرا  مشچ  هب 
یبارس مد  دمآ  هنیعب  يزیچ ، تسین  ادیپ و  تسه  هک 

دزاس هنوگ  هچ  تماقا  یسک  یتیگ ، يارس  یجنپس  نیرد 
یبارس ای  بآ  رب  شقن  وچ  یناگدنز ، ناینب  تسه  وچ 

لصاو دومن  نآز  یلصاح  هک  یمخت ، تشاک  هک  هبارخ  نیرد 
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[. 413  ] یبآ تفای  هک  هنشت  مادک  یتسه ، رورغ  بارس  نیرد 

حلاص لمع  هب  قیوشت  هبطخ 063-

ایند زا  ندرک  چوک  ترورض 
مکلظا دقف  توملل  اودعتسا  مکبدج و  دقف  اولحرت  و 

هیاس امـش  رب  هک  دیـشاب  گرم  يایهم  ددرگیم ، شـالت  امـش  ندرک  چوک  يارب  یتخـس  هب  هک  دـیوش ، هداـمآ  اـیند  زا  ندرک  چوک  يارب  )
(. تسا هدنکفا 

: یناشاک ضیف 
ینک زاس  گرم  گرب  رگا  گرم  تسا  شوخ 

ینک زاب  هدرپ  تسه  رگا  تلامج  دزس 
یشاب ناهن  یکبات  دوخ  یتسه  ریزب 

ینک زار  فشک  هک  نکفارب  هدرپ  شیوخ  ز 
درک یناوت  يرورس  کلف  رب  جورع 

ینک زاین  رگا  ناکین  هگرد  كاخ  هب 
ندمآ دهاوخ  هچ  منادیمن  هچ  رگ  مرس  رب 
ارم دیآ  نامایب  ندرم  هک  مناد  ردق  نیا 

لجا نامهم  رهب  مدرکن  يدیهمت  چیه 
[. 414  ] ارم دیآ  ناهگان  مناد  هکنآ  دوجو  اب 

: رایرهش
دناهتخاس ندش  قرغ  یپ  هک  ار  یتشک 

؟ هچ هک  مینارب  هطرو  نیا  زا  ندنک  ناج  هب  یه 
رابکی نویش  مدید و  لثم  رابکی  گرم 

[. 415 [ ؟ هچ هک  میناشکب  للعت  ياپ  ردقنیا 
: ینانمس تعفر 

لد شتآ  ناشنب  زیخرب و  اج  ز 
[. 416  ] لزنم تسا  کیدزن  هک  وش  ایهم 

: عمال
نایع نتفر  تجح  نادند  يوم و  مشچ و  دش ز 
؟ ارچ يرادیمن  رب  تشوگ  تلفغ ز  يهبنپ 
دیدپ نتفر  دهاش  نادند  يوم و  مشچ و  دش ز 

ثایغلا نایاش  تسین  یهار  داز  رود و  هار 
ندمآ دیاب  دوخ  هب  تشگ  دیفس  نوچ  وم 
دوشیم رادیب  یسک  ره  تشگ  حبص  نوچ 
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ریگ سفن  ياهاوه  كرت  دیسر  يریپ 
دوشیم راک  زا  سک  ره  ماش  وچ  دش  کیدزن 

وش هاگآ  هایس  يوم  زا  دز  رس  يدیفس  نوچ 
ندش دیابیم  رادیب  بش  دز ز  رس  نوچ  حبص 

لفاغ شابم  گرم  يهلعش  ز  دنیشن ، خر  هب  يریپ  فرب  وچ 
یباتفآ هب  دیآرد  اپ  ز  هدیشک ، من  راوید  ساسا 
دیفس مغ  راب  ددرگیم ز  هک  وم  ره  ترس  رب 

یگدنز غاد  رهب  زا  یکی  ره  ناد  ییاهبنپ 
وش راک  زا  الد  تیوم  زا  دز  رس  يدیفس  نوچ 

[. 417  ] یگدنز باتفآ  دمآ  راوید  رس  رب 
ایند يرادیاپان 

اولدبتساف رادب  مهل  تسیل  ایندلا  نا  اوملع  اوهبتناف و  مهب  حیص  اموق  اونوک  و 
( دینک هلدابم  ترخآ  اب  ار  ایند  سپ  تسین  نادیواج  يارس  ایند  هک  دنتسناد  دندش و  رادیب  هدز  گناب  ار  اهنآ  هک  دیشاب  یناسک  زا  )

: عمال
تسا زس  یک  تساخرب  وچ  يارد  ناوراک  زا 

[. 418  ] گنرد نتخاس  رطخ  فوخ و  رپ ز  هار  رد 
: يدعس

تخاس ون  یترامع  دمآ  هک  ره 
تخادرپ يرگید  هب  لزنم  تفر و 

یسوه نینچمه  تخپ  رگید  نآ  و 
[. 419  ] یسک دربن  رس  هب  ترامع  نیو 

: یناشاک ضیف 
رگیدکی يولهپ  ماهدیچ  اهلگ  قشع  غاد  ز 

ادیپ ماهدرک  یناتسلگ  دوخ  يهنیس  نورد 
مداد وا  هب  لد  متفرگرب  هچ  رگا  نام  ناخ و  ز 

[. 420  ] ادیپ ماهدرک  ینام  ناخ و  نکیل  قشع  يوکب 
رمع یهاتوک 

هدملا رصقب  هریدجل  هعاسلا  اهمدهت  و  هظحللا ، اهصقنت  هیاغ  نا  و 
(. دیرادرب هشوت  هک  تسا  راوازس  دنکیم ، هاتوک  تاعاس ، اههظحل و  تشذگ  ار  یگدنز  رمع و  )

: یماج
تسام هیامنارگ  رمع  وت  تبحص  تدم 

تسهاتوک سب  هک  هیامنارگ  رمع  نیزا  فیح 
: يزیربت بئاص 
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رتمک دوب  لگ  زا  نابغاب  رمع  هک  نشلگ  نآ  رد 
[. 421  ] ار تماقا  گنر  نیمز  رب  دزیر  هک  لفاغ  یهز 

: يروباشین راطع 
منک يراوخمغ  فصو  ات  وک ، رمع 

[. 422  ] منک يراز  نتشیوخ  ماک  هب  ای 
ترخآ يهشوت 

ادغ مکسفنا  هب  نوزوجت )  ) نوزرحت ام  ایندلا  نم  ایندلا  یف  اودوزتف 
( دیریگرب ياهشوت  دوخ ، يادرف  یگدنز  نیمات  ياتسار  رد  نآ  ياهتمعن  زا  ایند  رد  سپ  )

: يروباشین راطع 
تگرم دعب  اما  تسا  رود  یهر 
تگرب داز و  دیاب  درب  اجنیا  زا 

تساجنیا زا  نامرد  رگ  تسد و  رد  رگا 
[. 423  ] تساجنیا زا  نایاپیب  هار  داز  هک 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ازج زور  رد  هک  شوک  تفص  نسح  رد 

[. 424  ] دوب دهاوخ  تفص  تروصب  وت  رشح 
تاوهش زا  زیهرپ 

هتوهش بلغ  هتبوت و  مدق  هسفن و  حصن  هبر  دبع  یقتاف 
(. دنک هبلغ  دوخ ، تاوهش  رب  درادب و  مدقم  ار  هبوت  دهد ، زردنا  دنپ و  ار  نتشیوخ  دسرتب ، شراگدرورپ  زا  دیاب  هدنب ، )

: يزیربت بئاص 
دنک رذح  یلیل  يهناوهآ  مشچ  زا 

[. 425  ] دوشیم ریش  نهد  رد  هچ  رگا  نونجم 
تسا لاحم  شوغآ  يهشیدنا  نم و  بئاص 

درادن هار  سوه  قاشع ، تولخ  رد 
یگدزتلفغ زا  شهوکن 

هجح هیلع  هرمع  نوکی  نا  هلفغ  يذ  لک  یلع  هرسح  اهلایف 
(. دشاب وا  هیلع  رب  یلیلد  تجح و  يو  رمع  نارود  تلهم و  راگزور  هک  یلفاغ  رب  ترسح ، فسات و  )

: يدعس
تسدید هچ  تسدیدن  وت  لامج  هک  یمشچ 

دننارذگ تلفغ  هب  هک  نانیا  رب  سوسفا 
يراد هک  ياورپ  يراد و  اجک  يار  ات 

دننارظتنم ياهفیاط  تفرط ، ره  زک 
تفگ ناوتن  تبحم  كرت  افج  هب  يدعس 
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[. 426  ] دننارب هناخ ، زا  رگا  منیشنب ، رد  رب 
: ییاهب خیش 

دنامبن یهایگ  متعاط  عرزم  رد 
دنامبن یهآ  هلان و  زج  هب  تسد  رد 

مدب باوخ  رد  دوب  رمع  نمرخ  ات 
[. 427  ] دنامبن یهاک  هک  مدش  نونک  رادیب 

: يروباشین راطع 
شیوخ مک  تلفغ  رس  زا  یتفرگ 

شیوخ مدکی  ياهب  ینادیمن 
هاگآ يدرگ  ادرف  وچ  تلفغ  نیا  زا 

[. 428  ] هاگنآ تدوس  درادن ، ینامیشپ 
: یماج

وت لد  نوچ  هک  مرد  تریح  هب  رمع و  تشذگ 
روهش نینس و  دش  دمآ ، لولم ز  دشن 

ارت دوس  هچ  تینوزفا  رد  يور  تسین  وچ 
[. 429  ] روهد دادتما  راصعا و  يدامت  نیا  زا 

: يزیربت بئاص 
وشم لفاغ  ناوج  يا  تلود  حبص  بیرف  زا 
شابم لفاغ  نامسآ  فطل  تسا  ریش  هدنخ 
راهب دراد  افق  رد  ار  نازخ  انعر  لگ  نوچ 

وشم لفاغ  نازخ  داب  ینادرگ  قرو  زا 
كاخ نادنز  زا  تسین  ییاهر  ار  تلفغ  لها 

دوشیم ناماد  درگ  کنیا  هدولآ  كاخ  ياپ 
تسا تلفغ  زوس  هدرپ  ناریمض  نشور  تبحص 

غارچ زاب  هدید  زا  مشچب  دزوسیم  باوخ 
بئاص وا  ياهتذل  ایند و  يهدولآ  وشم 

شبانیم فاص  ینشاچ  رد  مغ  درد  دراد  هک 
تاهیه یتسه  هصرع  یگدوسآ و  باوخ 

درذگیم مدود  غیت  اب  هلحرم  نیز  حبص 
تساهدنویپ یگدنز  اب  ارت  يوم  رس  ره 

تسا لکشم  ندیرب  دوخ  زا  یگتسبلد  نینچ  اب 
شیع طاسب  ندنکف  خرچ  ریزب  بئاص 

[. 430  ] تسا نتسشن  تغارف  لیس  راذگهر  رد 
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: عمال
يآ دوخ  اب  يریپ و  تلفغ  نک ز  زیهرپ 

ماش تقو  باوخ  دوب  هلاطب  ثروم  نوچ 
رگن لفاغ  يا  دمآ  نایاپ  هب  تدیما  ماش 
دیمد یتسه  علطم  زا  ارت  يدیمون  حبص 

بجع دراد  یملاع  تلفغ  يدنمدرخان و 
دیشک دیابیم  شوه  زا  ناهج  رد  تمحز  جنر و 
تخانش ییوکین  زار  دب ، ناهج  رد  تمشچ  هک  ات 

دیشک دیابیم  شوگ  زا  رگد  تلفغ  يهبنپ 
میتلفغ ناتسبش  تخب  هریت  دنچ  ره 

ام ماش  رخآ ز  دمدرب  دیما  حبص 
ارچ لد  يا  ییاهدنام  لفاغ  دنتفر  ناهرمه 

زیخ هدناماو  لد  يا  تسا  چوک  تساخرب  ارد  نوچ 
ارچ لد  يا  نتشیوخ  زا  ياهناگیب  ردق  نیا 

[. 431  ] ارچ لفاغ  ردق  نیا  دوخ  دصقم  زا  ياهدنام 
: يروباشین راطع 

ماهدید بئاجع  رپ  هاگراک 
ماهدید بئاغ  شیوخ  زا  ار  هلمج 

يوج زار  ياهدرک  مگ  ار  شیوخ 
يوج زار  دیآرب  ناج  تکنآ  زا  شیپ 

وت زاب  ار  دوخ  هدنز  یباین  رگ 
وت زار  یسانش  یک  يریمب  نوچ 

نینچ يدنب  ملد  رب  اغیرد  يا 
نینچ يدنوادخ  زا  نم  ربخیب 

دننک ترادیب  باوخ  زا  ات  شاب 
دننک تراتفرگ  دوخ  داهن  رد 

اهدژارپ ینخلگ  وت  رد  تسه 
اهر ار  ناشیا  هدرک  تلفغ  وت ز 

هدنام لطعم  بش  زور و  هب  يا 
هدنام لوا  ماگ  رب  نانچمه 

رسب يدرب  یلصاحیب  رد  رمع 
رگد يرمع  ار  لیصحت  نونک  وک 
زآ يایرد  يهقرغ  تلفغ  يا ز 
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زاب وت  ینامیم  هچ  زک  ینادنیم 
تیزعت سابل  رد  ملاع  ود  ره 

[. 432  ] تیصعم رد  وت  دنرابیم و  کشا 
: يونزغ ییانس 

دنرد باوخب  همه  ملاع  قلخ 
[. 433  ] دنرد بارخ  ملاع  رد  همه 

: يروباشین راطع 
؟ دوس هچ  نآ  اما ز  تسایرد ، وت  قشع 

میاهدنام لحاسب  ام  تلفغ ، نوچ ز 
يربخیب قشع  درد  زا  لد  يا 

يرز میس و  ياوه  رد  مرجال 
ایند نیرد  یلفاغ  بش  زور و 

[. 434  ] يربخیب دابب و  نید  ياهداد 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسود يوک  هب  میدربن  هار  تشذگ و  يرمع 
تسود يور  میدیدن  تشگ و  مامت  سلجم 

تشذگب تلاطب  رد  رمع  هک  سوسفا 
تشذگب تعاط  نودب  هنگ  راب  اب 

مور تازاجم  هنحص  هب  هک  ادرف 
[. 435  ] تشذگب تمادن  ماگنه  هک  دنیوگ 

: يونزغ ییانس 
تسا ناسآ  ندرک  رادیب  هتفخ 

تسا ناسکی  ود  ره  هدرم  لفاغ و 
لفاغ يا  یتسشن  لهاک  وت  دوخ 

[. 436  ] لفاغ زا  تلفغ  تسا  دنسپان 
: یلها

شوگ تلفغ ز  يهبنپ  نک  نورب  یجالح ، هچرگ 
[. 437  ] دروآ رادرس  رب  ار  رس  هساکمه  نیا  هک  ناز 

: يدنه ریسا 
میتلفغ هار  هب  نادرگرس  میدیدرگ و  ریپ 

[. 438  ] ایسآ هار  هب  لزنم  کی  فرص  دش  اهرمع 
: يروپ مار  تمرح 

درک بارخ  لد  يهناخ  شلفاغت  رظن  کی 
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[. 439  ] دنک نینچ  رگد  راب  رگا  نآ  ددرگ  هچ  لاح 
: يدنه روپ  مار  باون 

يراد هک  سب  ناهنپ  ياهلفاغت 
[. 440  ] یشاب هدیدزد  مه  شیوخ  زا  هگن 

: رایرهش
ار یناگدنز  میوج  هک  مدرک  هر  عمش  یناوج 

ار یناوج  مدرک  مگ  ار و  یگدنز  متسجن 
مدرگرب هک  مدنموزرآ  يریپ  راب  اب  نونک 

ار یناگدنز  هار  هروک  یناوج  لابندب 
منام ار  هدرکمگ  ناوراک  نیرید  رای  دایب 

[. 441  ] ار یناوراک  ناهرمه  دنیب  باوخ  رد  بش  هک 
: يروباشین راطع 

تسیلفاغ رخآب  ات  لوا  نوچ ز 
تیلصاحیب مرجال  ام  لصاح 

زان زع و  دص  رد  هدرورپ  ارت  قح 
[. 442  ] زاب هدنام  يریغب  ینادان  وت ز 

: يونزغ ییانس 
تشذگ نابرهمان  هم  نآ  ممشچ  لفاغ ز 

[. 443  ] تشذگ ناسچ  تلفغ  هب  هک  نیب  زیزع  رمع 
: یناهفصا ناقهد 

تفر تشذگ و  لمحم  هب  تسشن  نم  هام  بش 
تفر تشذگ و  لفاغ  هک  دوب  زیزع  رمع 

ار لاصو  زور  تمیق  متخانشن 
تفر تشذگ و  لطاب  هب  رمع  هزور  دنچ  نیا 

: یناشاک دنسریم 
دوریم داب  رب  وت  رمع  هک  وشم  لفاغ 

تسا هنایزات  یسفن  ره  رمع  شخر  رب 
: یماج

وا زا  لفاغ  ام  هیامنارگ و  رمع  دوریم 
وا زا  لصاح  دشن  هودنا  تنحم و  زج  هک  هو 

: یمق کلم 
رظن زا  دش  ناهن  لمحم  مشک ، اپ  زا  راخ  هک  متفر 

دش رود  مه  ار  لاس  دص  متشگ و  لفاغ  هظحل  کی 
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یهلا ملع  رد  هبطخ 064-

ادخ یلجت 
انطاب نوکی  نا  لبق  ارهاظ  نوکی  و 

( تسا راکشآ  رهاظ و  دشاب  ناهن  هدیشوپ و  هکنآ  زا  لبق  )
: يرتسبش دومحم  خیش 
رخآ لوا و  نطاب ، رهاظ و 

[. 444  ] رهاظ نایم  رد  هن  يریغ  وت و 
یهلا تزع 

فیعض هریغ  يوق  لک  لیلذ و  هریغ  زیزع  لک  و 
( دشابیم ناوتان  دشابن  ادخ  اب  هک  يدنمتورث  ره  زین  تسا و  راوخ  لیلذ و  دشابن ، یکتم  ادخ  هب  هک  یتکوش  تزع و  بحاص  ره  )

: یماج
ار همه  تزع  ماج  نکشب  ال »  » گنس هب 

ار يزع  تال و  صاخ ، نکم  تسکش ، نید  هب 
درک هک  هدوتس  نآ  هب  ایادخ  راوگرزب 

[. 445  ] ار يوعد  طاسب  یط  وت  یتسه  بنج  هب 
: ياهشمق یهلا 

ام قیال  تلذ  هتسیاش ، ار  وت  تزع 
[. 446  ] يرادتقا دوبن  وت ، زج  ملاع  هب  ار  سک 

: يدعس
یبوخ ياهتنم  زا  دید  ناوتیمن  ار  وا 

يریقح تیاغ  زا  میئامنیمن  دوخ  ام 
تسین زیزع  ملاع  همه  رد  وت  زج  هب  ار  ام 

[. 447  ] لوبق رو  هاجزم  تعاضب  ینک  در  رگ 
: یسودرف

دنمجرا دنک  دزیا  هک  ار  یسک 
[. 448  ] دنلب هاگیاپ  هیام و  دهد 

قلطم ناطلس 
كولمم هریغ  کلام  لک  و 

( دوب دهاوخ  كولمم ، یکلام ، ره  ادخ ، زج  )
: يروباشین راطع 

یهام هب  ات  هم  زا  تسوا  دنوادخ 
یهاشداپ لامک و  کلم و  یهز 
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تسهاشداپ تقیقح  رد  وا  نادب 
تسهاوگ ود  متفگ  هک  ار  نیا  رم  هک 

كاپ یتسه  رب  دهدیم  یهاوگ 
[. 449  ] كاخ یتسپ  رهپس و  يدنلب 

: يدعس
زیرگ هن  تمکح ، تسریزگ ز  هن  ار  ناگدنب 

[. 450  ] دنمدخ يزاونب  رو  یشکب  را  دننک ؟ هچ 
: یقارن

ینکفایم رظن  نوچ  يرآ  يرآ ،
ینم ییام و  تسین  ناکما  ریغ 

مدع زج  باب  ناج  ناکما  تسیچ 
[. 451  ] مغ مه و  رقف و  يزور و  هیس  زج 

یهلا قلطم  تردق 
زجعی ردقی و  هریغ  رداق  لک  و 

( تسا زجاع  ادخ  زا  ریغ  يدنمتردق  ره  )
: یلدگیب رذآ 

رون رسفا  هک  دوب ، سب  نیا  شتردق  لیلد 
داد ناسآ  داد و  دیشروخب  تفرگ و  هم  ز 

دوجو سابل  کلم ، فنصب  نج و  لیخ  هب 
داد ناسحا  لامک  زا  تمحرم و  طرف  ز 
ناهج تانکمم  داجیا  یپ  زا  هگنآ ، سپ 

داد ناکرا  راچ  رازاب  قنور  دوج  ز 
ار ملاع  هلمج  راک  یلزی ، مل  ملعب 

داد ناماس  كاخ  داب و  زا  شتآ و  بآ و  ز 
تمکح زا  دامج  تابن و  درک  دیدپ 

[. 452  ] داد ناک  تنیز  ارحص و  قنور  ود  ناز  و 
قح یلجت 

رهاظ ریغ  هریغ  نطاب  لک  نطاب و  هریغ  رهاظ  لک 
( تسا راکشآ  ریغ  وا  زا  ریغ  یناهنپ  ره  و  تسا ، هدیشوپ  ادخ  زا  ریغ  يرهاظ  ره  )

: يراوزبس يداهالم  جاح 
ینایع وت  ناهن و  وا  رادنپم 

یناهن یناحبس  تاحبس  رد  وت 
چیپ نیقی  رون  رب  راذگب و  نامگ 
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ینامگ وت  نیقی و  وا  کشیب  هک 
یتسه تسوا  امن و  یتسه  ییوت 

[. 453  ] یناگدنز بآ  وچ  وا  یبارس ،
یهلا یمتح  ردق  اضق و 

مربم رما  مکحم و  ملع  نقتم و  ءاضق  لب  ردق  یضق و  امیف  ههبش  هیلع  تجل  و ال و 
وا رما  ریذـپان و  دـیدرت  وا  ملع  راوتـسا ، وا  ءاضق  هکلب  تفاین  هار  شرطاخ  هب  یتهبـش  تفر  شردـق  ءاـضق و  هچنآ  رد  و  شنیرفآ » رما  رد  )»

.( تسا رادیاپ 
: یناهفصا ءاجر 

تسخن زور  تشون  ار  اضق  حول  هکنآ  ره 
دیشک هابتشا  طخ  کی  هک  رادم  نامگ 

داتفا اضق  تصش  زا  قح ، رما  هب  هک  يریت 
[. 454  ] دتفا اجب  هتبلا  ددرگ ، فده  هک  اج  ره 

: يدعس
مورحم يهبال  مولظم و  يهلانب  اضق 

[. 455  ] يدیشوک هک  سب  سفن  يا  دوشیمن ، رگد 
: يراصنا هللادبع  هجاوخ 

دندرگ رفاک  تانئاک  هلمج  رگ 
درگ دنیشنن  شایربک  نماد  رب 

: ظفاح
دوشن مک  هناخراک  نیا  قنور  هک  ورب 

ینم وچمه  قسف  ای ز  ییوت  وچمه  دهز  ز 
: يروباشین راطع 

ایرد نیا  زا  مک  شیب و  دوش  هچ 
دمآ دیلپ  رگ  كاپ و  رگ  هجاوخ 

: يولوم
دوش تمعن  زا  رپ  یغاب  ناهج  رگ 

[. 456  ] دوب یکاخ  مه  رام  روم و  مسق 
درد سک  يهدرپ  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

درب ناکاپ  يهنعط  ردنا  شلیم 
سک بیع  دشوپ  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

سفن نابویعم  بیع  رد  دنز  مک 
درسفب يدرم  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

درذگب مه  نیتسوپ  دص  زا  يدرس 
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طابخ وهس  زا  درک  شطایتحا 
طایتحا زا  دوس  هچ  دیآ  اضق  نوچ 
دوش هلبا  بیبط  دیآ  اضق  نوچ 
دوش هرمگ  مه  عفن  رد  اود  ناو 

: يزعم
وت ریشمش  رس  دنامب  یمه  دب  ياضق  اب 
رذح دراد  یکدوس  دیایب  دب  ياضق  وچ 

: يدعس
دندیرفاین ارم  هک  یمسق 

تسین مرسیم  منک  یعس  رگ 
: یناگرگ دعسا  نیدلارخف 

نامرف تشونب  ملق  تفر  اضق 
نامرد تسیچ  ندرک  ربص  زج  ار  وت 

نتسر خرچ  دنب  یناوتن ز  هک 
[. 457  ] نتسج درک  نادزی  هک  يریدقت  ز 

: ینآاق
دنک ناتسد  نوچ  خرچ  دزاس  گنرین  نوچ  رهد 

دنک ناریح  ار  لقع  دزاس  هتفشآ  ار  زغم 
: يزار رادنپ 

تسین اور  گرم  زا  ندرک  رذح  زور  ود 
تسین اضق  هک  يزور  دشاب و  اضق  هک  يزور 
دوس دهدن  ششوک  دشاب  اضق  هک  يزور 

تسین اور  سرت  نآ  رد  تسین  اضق  هک  يزور 
: هاشمزراوخ دمحم  ناطلس 

اضق ریت  لوزن  تقوب  هک  نادب  نیقی 
تسارحص نماد  وچمه  وت  مکحم  راصح 

: یسودرف
يدزیا دوب  يراک  هتسیاب  وچ 
يدرخب شناد و  دور  وسکیب 

: يرواشیپ بیدا 
ریگ مان  ره  گنن و  ره  كرت  نونک 
ریگ مارآ  وت  نیک  دروآ  خرچ  وچ 

گنج بادآ  رد  هبطخ 065-
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گنج رد  رارف  زا  شهوکن 
باسحلا موی  ران  باقعالا و  یف  راع  هناف  رفلا  نم  اویحتسا  و 

( تسا تمایق  شتآ  رد  نتخوس  و  امش ، هدنیآ  ياهلسن  رد  گنن  يهیام  هک  دینک ، مرش  گنج  رد  ندرک  رارف  زا  )
: يدعس

تشپ دومنب  گنج  رد  هک  يراوس 
[. 458  ] تشکب ار  ناروآ  مان  هک  ار ، دوخ  هن 

گرم زا  لابقتسا 
احجس ایشم  توملا  یلا  اوشما  و  اسفن ، مکسفنا  نع  اوبیط  و 

( دیورب گرم  يوس  هب  یناسآ  هب  و  دیشاب ، لاحشوخ  ندب ، زا  حور  یئادج  تداهش و  يارب  )
: يونزغ یئانس 

لانم چیه  دومن  خر  نوچ  گرم 
[. 459  ] لابقتسا نک  یمه  ناج  لدب و 

ندروخ تبرض  زا  سپ  هبطخ 069-

نارای ییافویب  زا  هوکش 
ینم مهل  ارش  یب  مهل  دبا  مهنم و  اریخ  مهب  هللا  ینلدبا 

(. دنادرگ طلسم  اهنآ  رب  ار  يدب  یصخش  نم  ياج  هب  دیامرف و  اطع  نم  هب  مدرم  نیا  زا  رتهب  ادخ  )
: یشحو

مگنرد یب  نیک  رجنخ  زا  شکب 
مگنتب دوخ  رمع  رپ ز  مه  نم  هک 

دشاب رادلدیب  هک  ناج  زا  قوذ  هچ 
[. 460  ] دشاب رازیب  نینچ  رمع  زا  لد 

ربمایپ رب  دورد  هبطخ 071-

وجادخ ترطف 
اهترطف یلع  بولقلا  لباج  مهللا … 

( يدیرفآ یسانشادخ  ترطف  اب  ار  اهلد  هک  یئادخ  يا  )
: یناشاک ضیف 

ام لد  تسا  رای  يهحفن  رذگهر  رب 
ام لد  تسا  راهب  مایا  زا  رت  مرخ 
هزات هب  هزات  يهلفاق  دسر  بیغ  زا 

ام لد  تسا  راذگهار  ار  هلفاق  نآ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا رهم  هم و  بآ و  هنیئآ و  زا  رتنشور 
ام لد  تسا  رابغ  راگنز و  هزیکاپ ز 
یتشرس روح ، زا  سفن  کی  دوبن  یلاخ 
ام لد  تسا  رانکب  شراگن  هتسویپ 

رید مه  دجسم و  مه  هدکیم  مه  هعموص  مه 
ام لد  تسا  رازه  هدومنب  ینعم و  کی 

ضیف لد  تسا  ضیف  عبنم  رگنم  لفاغ 
ام لد  تسا  رای  دنسم  نیبم  خاتسگ 

تسا یئادوس  ياهنتف و  مرس  رد 
تسا یئاغوغ  یشروش و  مرس  رد 

تسه ییابرلد  هدرپ  نیا  سپ 
تسا یئاج  زا  نم  نتفر  اج  لد ز 

ناگدش لد  يوزرآ  يا  وت  زا 
تسا یئانمت  یسک  ره  لد  رد 

ام لد  رد  تسادخ  رون  ضیف 
ام لزنم  رون  تسام  لد  زا 

لکشم يهدقع  تسوا  زا  لد  رد 
ام لکشم  لح  تسوا  فک  رد 

تشک ام  يهنیس  هب  تنحم  مخت 
ام لگ  رد  هتشرس  شرهم  هکنآ 

ام لد  دپط  یکبات  رفس  رد 
ام لزنم  تساجک  ادیپ  تسین 
يداو نیا  رد  دزویم  ناج  يوب 

ام لمحم  رادب  انابراس 
تسام اب  وا  میوریم  اجک  ره 

ام لد  رد  ام و  ناج  رد  تسوا 
تسا تورام  وچ  لد  توراه و  وچ  ناج 

ام لگ  رد  هداتفوا  نامسآ  ز 
لباب هچ  نیا  ياهملا  زا 

ام لفاغ  نورد  فقاو  تسین 
دروخن رس  هب  ات  درد  کچک 

ام لهاک  سفن  لیف  دورن 
سیطانغم دوب  وت  قشع  نهآ و  نم  لد 
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ام نهآ  يابرنهآ  هبذج  دوبر 
شیوخ رادلد  نتشیوخ ، زا  نورب  ییوجیم  هک  يا 
شیوخ رای  وج  نتشیوخ  زا  تست ، ناج  نورد  رد 

تسا وت  رادلد  يایوج  وت ، رادلد  يهدرپ 
شیوخ رادلد  خر  ینیب  ات  راذگب  وجتسج 

لد ياهیه  یه و  یه  زا  ناغف  يا 
لد يادوس  شتآ  مناج ز  تخوس 
ملد رد  ناغفا  تسا و  دایرف  هچ  نیا 
لد ياغوغ  زا  دش  رک  مناج  شوگ 

تفر هدید  زا  رگجنوخ  همه  نیا 
لد يایرد  زا  يرد  دماینرب 

نم نوخ  لد  لد ، نوخ  نم  مروخیم 
لد ياو  يا  نم  ياو  يا  منک  نوچ 

گرم هب  زج  لد  نیز  درب  مهاوخن  ناج 
لد يار  نم  نتشک  زا  ریغ  تسین 

نتخیر دهاوخب  منوخ  تبقاع 
لد ياورپیب  تسم  ربژه  نیا 

لد تسا  رادلد  ياوام  لد ، تسا  رای  هگلزنم 
لد تسا  رایغا  ياج  یک  لد ، تسا  رازیب  ریغ  زا 

دش راونا  عمجم  ناج  وا ، راسخر  وترپ  زا 
لد تسا  رازلگ  هتسویپ  وا ، طخ  لاخ و  سکع  زا 

تسوا يوربا  ناج  بارحم  ماهدید ، ار  وا  يور  ات 
لد تسا  رامیب  هتسویپ  ماهدید ، ار  وا  مشچ  ات 

رامشیب لد  يهناورپ  وا ، يور  عمش  رود  رب 
لد تسا  رایسب  هتشگ  مگ  وم ، هب  وم  شفلز  رات  رد 

تفرگ اوام  لد  هب  شقشع  تفرگ ، اج  نم  لد  رد  ات 
لد تسرازیب  لقع  زا  تفرگ ، الاب  نونج  راک 

التبم نارجه  هب  یهاگ  مشوخ ، رس  شلصو  یهاگ ز 
لد تسراز  ام  قشع  رد  نایز ، هگ  دراد  دوس  هگ 

یتخادنا ناهج  رد  ترهم  يور  زا  يوترپ 
یتخادنا ناگدیروش  نمرخ  رد  یشتآ 

نادهاش مشچ  لد ز  يوس  هب  يدرک  رظن  کی 
یتخادنا ناج  مسج و  رد  اههنتف  سب  رظن  ناز 
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یهت نم  زا  ارم  يدرک  يدرک و  اج  ملد  رد 
یتخادنا نامگ  رد  دوخ  یتسه  زا  ارم  ات 
منیبیم وت  راونا  نایورهم  يهرهچ  رد 
منیبیم وت  راتفگ  نارابرهگ  لعل  رد 

هدیروش لبلب  نوچ  ملان ، مور  هک  اج  ره 
منیبیم وت  رازلگ  ار  ملاع  رس  ات  رس 

منیبیم وت  غاد  زا  هلال  رگج  رد  نوخ 
منیبیم وت  رامیب  ار  سگرن  شوخ  مشچ 

وت لامج  يایوج  عمش  درگ  هب  هناورپ 
منیبیم وت  راز  مه  اهناتسلگ  هب  لبلب 

منیبیم وت  يور  زا  نایورهم  خر  نسح 
منیبیم وت  يوخ  زا  نارادلد  ییوجلد 

منادیم وت  رامیب  ار  نابوخ  شوخ  مشچ 
منیبیم وت  يوربا  ار  ملاع  ود  بارحم 

تسبات ناهج  دیشروخ  هرذ  ره  لد  رون 
منیبیم وت  يور  زا  دیشروخ  نآ  شبات  نم 

ضیف دوجو  قرغ  دش  قشع  طیحم  رحب  رد 
[. 461  ] منیبیم وت  يوساو  شرابرهگ  مشچ  نیو 

: يونزغ ییانس 
دیوپ یمه  قح  يوس  یمدآ 

[. 462  ] دیوگ وا  رکش  هک  رتوکن  نآ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دنیو يور  قشاع  دوجو ، تارذ 
دنیو يوجانث  نتشیوخ ، ترطف  اب 

یگمه اهلد  هتساوخ ، هتساوخان و 
دنیو يوس  رد  دننک  رظن  هک  اج  ره 
همه دنطارص  رد  هک  ناگتفیش  نیا 

همه دنتایح  همشچ  يهدنیوج 
ار نآ  دننادن  دوخ  دنبلطیم و  قح 

[. 463  ] همه دنتارف  لابند  هب  بآ  رد 
: يرتسبش دومحم  خیش 

ترطف لاح و  ماقم و  روآدای  هب 
ترکف لصا  یناد  زاب  اجنآ  زک 
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؟ تفگ ارچ  دزیا  مکبرب  تسلا 
؟ تفگ یلب  تعاس  نآ  هک  رخآ  دوب  هک 

دنتشرسیم اهلگ  هک  يزور  نآ  رد 
دنتشون نامیا  يهصق  رد ، لد  هب 

شود یگدنب  دهع  دقع و  یتسب  وت 
[. 464  ] شومارف ینادان  هب  يدرک  یلو 

: لابقا
؟ تساجک زا  كارد  عبط  یسانشیم 

؟ تساجک زا  كاخ  هگنب  ردنا  يروح 
؟ تساجک زا  نامیکح  رکف  توق 
؟ تساجک زا  نامیلک  رکذ  تقاط 

؟ تسیک وا ز  تادراو  نیا  لد و  نیا 
؟ تسیک وا ز  تازجعم  نونف و  نیا 

تسا ترطف  راهب  زا  ضیف  همه  نیا 
[. 465  ] تسا ترطف  راگدرورپ  زا  ترطف 

( مالسا ربمایپ  رنه   ) ربمایپ ییاهیگژیو 
قحلاب قحلا  نلعملا  قلغنا و  امل  حتافلا  و  قبس ، امل  متاخلا  ص )»  » دمحم )

تیاده رطاخ  هب  هک  هچنآ  نالوسر و  متاخ  هک  يربمایپ  هد  رارق  دوخ  لوسر  هدنب و  ص ،»  » دمحم رب  ار  دوخ  تاکرب  تاولص و  ایادخ  راب  )
( تسا قح  هار  زا  تقیقح  هدننکراکشآ  رهاظ و  تالکشم و  لالح  هتسب و  ياهرد  هدنیاشگ  دش و  لزان  اهناسنا 

: يروهال لابقا 
یگدنز بابش  وت  روهظ  يا 

یگدنز باوخ  ریبعت  تاهولج 
تانئاک نیا  يهیاپ  الاب  وت  زا 
تانئاک نیا  يهیامرس  وت  رقف 
یتخورفا تایح  عمش  ناهج  رد 
یتخومآ یگجاوخ  ار  ناگدنب 

وا كاپ  ریمض  زا  داز  تیرح ،
وا كات  زا  دیکچ  نیشونیم  نیا 
دیشک یتسه  يهحفص  رب  ون  شقن 

[. 466  ] دیرفآ ییاشگ  یتیگ  یتما 
: ینامرک يوجاوخ 

تسوا يور  راونا  زا  نشور  نوک  ود  ره  نوچ 
[. 467 « ] یجدلا یف  ردبلا  علطا  ام  هیلع  اولص  »
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: عمال
فاکش هم  تشگنا  رس  هدش ز  اشگ  لکشم 

[. 468  ] ثحب هدومن  یبقع  ییند و  تاکن  زا  نوچ 
: يولوم

لیبن ناطلس  تاداس  دیس 
[. 469  ] لیبس يداه  نینوک و  رخفم 

ربمایپ ياهیگژیو 
نوزخملا کملع  نزاخ  نوماملا و  کنیما  وهف 

( تسوت رارسا  مولع و  نزخم  و  وت ، دامتعا  دروم  نیما  ربمایپ  ایادخ ، )
: عمال

شوگ هدرکن  اب  فلا  فرح  توص  هک  نآ  اب 
ثحب هدومن  یحواف »  » ندل ز نم  ملع  رد 
تسا هدومن  نطاب  رهاظ و  زومر  فشک 

ثحب هدومن  یلدتف »  » هلاقم زا  ات 
عرش حیحص  تاغل  فرص  دومن  يوحن 

ثحب هدومن  یلعا  مراط  ياضف  ردناک 
هدش ناکف » نک   » يهریاد طیحم  شملع 

[. 470  ] ثحب هدومن  يزجتی  ءزج ال  دوخ ز  ات 
: یلدگیب رذآ 

ملعم تنم  هتسر ز  يا 
ملعتیب وت ، تامولعم 

تمکح نمی  دشکم ز  زگره 
[. 471  ] مکحت کلف  زا  وت  موکحم 

ربمایپ یهاوختعافش 
هداهشلا لوبقم  هل  کثاعتبا  نم  هزجا  و 

( هد رارق  وا  تعافش  شریذپ  ار ، ص »  » ربمایپ تلاسر  شاداپ  ایادخ  )
: يروباشین راطع 

هانگ زا  رمع  ماهدرک  عیاض  هچرگ 
هاوخب قح  زا  نم  رذع  مدرک  هبوت 

ممتام دص  رد  هتسشنب  بش  زور و 
ممد کی  یشاب  هاوخ  تعافش  ات 

دسر رد  تعافش  کی  رگ  ترد  زا 
دسر رد  تعاط  رهم  ار  تیصعم 
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زور هریت  یتشم  هاوخ  تعافش  يا 
زورفرب تعافش  عمش  نک  فطل 

لوبق يایرد  هاگان  دز  جوم 
[. 472  ] لوسر وت  راک  هاوخ  تعافش  دش 

: یقارن
نک زاب  ار  ناشف  رهوگ  بل  نآ 
نک زاغآ  وگتفگ  تعافش  رد 

ياهدنار رد  رهز  راک  هنگ  وگ 
ياهدنامرد دوخ  راک  زا  يزجاع 

هتخیرگب ام  فطل  هانپ  رد 
هتخیوآ ام  ناماد  رد  تسد 

تسنم ناسحا  ناوخ  نامهیم 
[. 473  ] تسا نم  نامهم  تسا  راک  هنگ  رگ 

نامثع اب  اروش  تعیب  ماگنه  هبطخ 073-

ماما قح  تموکح 
اهب سانلا  قحا  ینا  متملع  دقل 

( متسه تموکح  هب  مدرم  نیرتراوازس  نم  هک  دینادیم  امش  هنیآ  ره  )
: ظفاح

ظفاح یقدص  هب  قح  ضیف  بلاط  رگ 
[. 474  ] سرپ رثوک  یقاس  نآ ز  همشچرس 

زردنا هبطخ 075-

( ایر زا  زیهرپ   ) صالخا
( احصان  ) احلاص لمع  اصلاخ و  مدق  ارما …  هللا  محر 

( درامگ تمه  هتسیاش ، لمع  یکین و  ماجنا  هب  یگدنز  رد  هراومه  دتسرف و  شیپ  هناصلاخ  ياهشوت  هک  ار  یسک  دزرمایب  ادخ  )
: يولوم

متدقوا یتلا  رانلا  اوقتاف  »
« متددزا هیصعملا  یف  مکنا 

ایر بحاص  کی  هب  ربمغیپ  تفگ 
« یتف ای  لصت  مل  کنا  لص  »
دنکیم تعاط  هک  درادنپ  هجاوخ 

[. 475  ] دنکیم ناج  تیصعم  زک  ربخیب 
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: یسودرف
دوب اناوت  ششخبب  وک  یسک 

دوب اناد  رادیب و  دنمدرخ و 
تخس جنگ  رد  ددنب  هک  دیابن 

تخت میهید و  دنوادخ  هژیو  هب 
يارگ نادزی  هب  اهیدب  کین و  ز 

ياج هب  دنام  تیکین ، هک  یهاوخ  وچ 
تشز بوخ و  همه  یسانش  وز  رگا 

[. 476  ] تشهب مرخ  شاداپ  هب  یبایب 
هدننکتیاده يربهر  يوجتسج  رد 

( يربهر ترورض  )
اجنف داه  هزجحب  ذخا  و 

( دوش راگتسر  دنز و  ربهر  يداه و  نماد  هب  تسد  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسرفب ییامنهر  قلخ  قلاخ  يا 
تسرفب ییاون  اونیب  يهدنب  رب 

تسهرگ رد  هرگ  هراچیب  نم  راک 
[. 477  ] تسرفب ییاشگ  هرگ  نکب و  یمحر 

: يروباشین راطع 
ییوپ هچ  لگ  يوب  رب  وت ، ياهن  هر  درم  رگ 

[. 478  ] دیامنیم راخ  رپ  هر  نیک  ددرگ ، زاب  ور 
: يولوم

لیلد نیا  یب  ورم  يداو  نیردنا 
[. 479  ] لیلخ نوچ  وگ  نیلفالا » بحا  «ال 

: يروباشین راطع 
دیوش هارمه  رگا  نم  اب  کیل 

[. 480  ] دیوش هگرد  نآ  هاش و  نآ  مرحم 
: عمال

تسربهر تیاده  ار  تبحم  هار  کلاس 
[. 481  ] فارحنا دیوجن  تفلا  لزنم  قیرط  زا 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
ییاج مرادن  تسود  يا  وت  يوک  رس  زج 

ییادوس ترد  كاخ  زجب  تسین  مرس  رد 
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یبای یک  ناهج  رد  تسود  رد  زا  ریغ 
یبای یک  نامسآ  نیمز و  هب  وا  زج 

دشاب اهنامسآ  نیمز و  رون  وا 
یبای یک  ناشن  نانچ  دیوگ ، نآرق 

ار ام  نمیا  يداو  نیا  رد  تسین  ینمیا 
[. 482  ] میوجیم يرجش  نمیا  يداو  نیا  رد  نم 

سفن زا  تبقارم 
هبنذ فاخ  هبر و  بقار  ارما …  هللا  محر 

( دسرتب شناهانگ  زا  دزرون و  تلفغ  ياهظحل  شراگدرورپ  تبقارم  زا  هک  ار  يدرم  دنک ، تمحر  ادخ  )
: يروباشین راطع 

لد يوک  رد  یسب  نک  ینابساپ 
لد يولهپ  رد  دننادزد  کناز 

تفص دش  ینابساپ  نیا  ارت  نوچ 
تفرعم دیدپ و  دیآ  دوز  قشع 

یسب مراد  هنگ  شتفگ  يرگید 
یسک اجنآ  درب  هر  نوچ  هنگ  اب 
فالخیب دشاب  هدولآ  سگم  نوچ 

فاق هوک  رد  ار  غرمیس  دسر  یک 
هانگ زا  ار  نالفاغ  نایصاع و 

[. 483  ] هایس تعاس  کی  هب  ددرگ  اهیور 
ایر زا  زیهرپ  صالخا و 

احلاص لمع  اصلاخ و  مدق  ارما …  هللا  محر 
( دهد ماجنا  هتسیاش  حلاص و  لامعا  دتسرف و  رتشیپ  ار  ایر  زا  رود  صلاخ و  لامعا  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  )

: ییاهب خیش 
رس هدیروش  يا  تسیچ  اولح  نان و 

رز رهب  ندومن  ار  دوخ  یقتم 
راهن لیل و  رد  وت  راک  رس  هب  رس 

رابتعا هاج و  لیصحت  رد  یعس 
ینم ربک و  ینیبدوخ و  همه  اب 

ینزیم تلادع  يوقت و  فال 
وت سیردت  نیا  تسیچ  اولح  نان و 

وت سیبلت  يهیامرس  دوب  ناک 
هکرعم تلیضف  راهظا  رهب 
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هکلهم ردنا  يداتفا  یتخاس ،
وت لوغ  یناد  تسیچ  هر  نیردنا 

وت لوقعمان  سرد  یئایر  نیو 
ضرغ ناز  دشابن  تبرق  رگا  سرد 

ضرملا سئب  هنا  اسرد  سیل 
تخات شرع  زارف  رب  تلود  بسا 

[. 484  ] تخاس دازآ  ضرم  نیز  ار  دوخ  هکنآ 
: يزیربت بئاص 

ینیبدوخ دوشن  نیبادخ  مشچ  هدرپ 
دشاب ردنکس  نادنز  هنیآ  ار  درم 

يراک ادرف  هب  دنراذگن  ناباسح  دوخ 
[. 485  ] دشاب رشحم  هک  تسیزور  هفیاط  نیا  دیع 

يرادیاپ ربص و 
هتاجن هیطم  ربصلا  لعج 

( دنیزگرب شیوخ ، تاجن  راوهار  بکرم  ار  تماقتسا  ربص و  هک …  ار  یسک  دزرمایب  ادخ  )
: يوجنگ یماظن 

کشیب ربص  هب  ینک  ربص  رگ 
كدنا كدنا  دیآ ، وتب  تلود 

تسیور خارف  نینچ  هک  ایرد 
تسیوج ياههرطق  شیالاپ 

تسا كانرباک  دنلب  هوک  ناو 
[. 486  ] تسکاخ ياههزیر  هدمآ  عمج 

ترخآ هشوت  هر 
لمعلا نم  دوزت  ادبع … )  ) ارما هللا  محر 

( دروآ مهارف  ار  ترخآ  يهشوت  شیوخ  لمع  وترپ  رد  هک  ار  یسک  دزرمایب  ادخ  )
اهتصرف ندرمش  تمینغ 

لجالا رداب  لهملا و  منتغا  ادبع … )  ) اءرما هللا  محر 
( دنک ترخآ  رفس  يایهم  ار  دوخ  گرم ، زا  لبق  درمش و  تمینغ  ار  اهتصرف  هک  ار  یسک  دزرمایب  ادخ  )

: یناهفصا ءاجر 
تسد هیامنارگ ز  رمع  رگا  تفر  ناگیار 

ارت تساجرب  هک  تقو  نیا  رمش  تمینغ  مد 
تقو رامش  تمینغ  رمع  تسا  یقاب  ات 

تسین هرابود  رمع  وت  ام و  گرم  دعب  زک 
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یبایرد شیوخ ، مایا  یقاب  هک  نیبب 
زاب نکیم  هتفر  نارایب  شیوخ  مشچ  ود 

ناد تمینغ  یقاب  سفنکی  دشاب  وت  زک  ینامز 
[. 487  ] مدرک نآ  نیا و  فرص  هدوهیب  نارگ  رمع  نم  هک 

: ییاهب خیش 
شیاسآ مارح  دوخ  رب  زاس 

[. 488  ] تسین يدرم  قیرط  تغارف ، هک 
: یناهفصا ءاجر 

ار یناوج  مایا  مداد  فک  زا  فیح  نارازه 
ار ینادواج  طاشن  نآ  رطاخ  هب  مدرواین 

ناد تمینغ  یقاب  ار  وت  دشاب  سفن  کی  ات  ایب 
ار یناهگان  گرم  هاگآ ، سکچیه  دوبن  هک 
رتهب نامه  دشخبیمن  يدوس  مه  هتشذگب  مغ 

[. 489  ] ار یناگدنز  عضو  رییغت  مهد  يرمع  زا  سپ 
: يروباشین راطع 

جنریب هدروآ  تسد  هب  یجنگ  یسک 
[. 490  ] جنگ نادب  دیاشگن  تسد  هنوگچ 

: يدعس
تستقو دقن  ایند  رمع  زا  بیصن 

[. 491  ] نابیصنیب زا  دنمشوه  يا  شابم 
: رایرهش

شاب ترمع  میئل  یناوت  ات 
لانم میئل  يا  تفر  رگا  لام 

رمع هب  تفای  هتفر  لام  ناوتیم 
[. 492  ] لام هب  تفای  هتفر  رمع  ناوتن 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
داد يادخ  رمع  يهفیطل  نیا  تسا  فیح 

[. 493  ] شوجگید ییایر و  قلد  هب  منک  عیاض 
: یناهفصا فتاه 

دیآ رای  لصو  رد  ار  وت  رگ  نایاپ  هب  يزور  بش و 
[. 494  ] دیآ راهن  لیل و  سب  وت  امیب و  هک  ناد  تمینغ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
لاح تصرف  توف ، تسود  يا  نکم 
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لابقتسا هب  هگ  یضام و  هب  هگ 
هدم تسد  ار ز  لاح  ایلاح 

[. 495  ] همو هک  هتفگ  هب  يراک  هچ  وت 

شیاین هبطخ 077-

دنوادخ زا  نتساوخ  يرای 
( شیاین )

هرفغملاب یلع  دعف  تدع  ناف  ینم ، هب  ملعا  تنا  ام  یلرفغا  مهللا 
(. نادرگ زاب  ار  دوخ  ترفغم  مه  وت  مدرگ ، زاب  ناهانگ  يوسب  رگید  راب  رگا  و  يرتهاگآ ، نم  زا  وت  هچنآ  هب  شخبب  ارم  ایادخ  )

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ریگ متسد  ماوت  ناشیرپ  نونجم و 
ریگ متسد  ماوت  ناریح  هتشگرس و 

دراد يریگتسد  وچ  اپ  رس  یب  ره 
ریگ متسد  ماوت  ناماس  رس و  یب  نم 
ریگ متسد  نم  ریگتسد  وت  لضف  يا 
ریگ متسد  نتشیوخ  ماهدمآ ز  ریس 

منکش یک  ات  هبوت و  منک  دنچ  ات 
ریگ متسد  نکش  هبوت  هد و  هبوت  يا 

سر سکیب  نم  دایرف  هب  هللا 
سب سکیب  نم  رای  تمرک  لضف و 

دزانیم یترضح  یسکب و  سک  ره 
سک سکیب  نیا  درادن  وت  ترضح  زج 

سک ار  ملاع  ناسکیب  يهلمج  يا 
سب ار  ملاع  مامت  تمرک  وج  کی 
يرای ار  ناسکیب  وت  مسکیب و  نم 

[. 496  ] سر سکیب  نم  دایرفب  وت  بر  ای 
ترفغم تساوخرد 

: یناشاک ضیف 
نک كاپ  ارم  نایصع  یهلا ز 

نک كالاچ  هتسیاش  لامعا  رد 
لسغ رهب  زا  مزیر  رس  هب  یبآ  وچ 

نک كاپ  نت  ياضعا  وچ  ار  ملد 
راد رود  لد  نیطایش ز  موجه 
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نک كالما  لیخ  ملد  نیرق 
ترخآ مغ  رد  ارم  نایرگب 

نک كالفا  رب  مهآ  درد  نیا  زا 
سفن تافآ  رش  زا  مراد  هگن 

نک كارد  سیلبا  سیبلت  هب 
تسار تسد  رد  همان  هدب  مرشح  هب 

نک كابیب  زورنآ  رد  ملوه  ز 
ار ضیف  یلع  يالو  نمی  ز 

نک كالولب  مرکم  نیرق 
طارصلا اندها  ناگدشمگ  يامنهر  يا 
طارصلا اندها  ناور  هار  مشچ  رون  يو 

راز میاهدنام  سوه  اوه و  خزود  رد 
طارصلا اندها  نانج  هار  میاهدرک  مگ 

يدوخیب وهل و  بعل و  رد  رمع  تشذگب 
طارصلا اندها  ناوتب  یکرادت  دیاش 

میوریمنرد سوه  اوه و  عراش  زا 
طارصلا اندها  نآ  رد  هاگ  نیا و  رد  یهاگ 

ناج ناوراک  اب  همه  لد  لها  دنتفر 
طارصلا اندها  ناج  لدیب و  میاهدنام  ام 

دربیمن ییاجب  هار  ضیف و  تشگ  مگ 
[. 497  ] طارصلا اندها  ناگدشمگ  يامنهر  يا 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
سرپم زرمایب و  نیمغ  یکلد  مراد 

سرپم زرمایب و  نیمک  رد  هعقاو  دص 
ملمع یسرپب  رگا  موش  هدنمرش 

[. 498  ] سرپم زرمایب و  نیمرکا  مرکا  ای 
: یسودرف

شخبداد يا  وت  نم  رب  ياشخبب 
شخر هراسخر  تشگ  لد  نوخ  زا  هک 

: يولوم
بویغلا مالع  وت  یک  نک  ياهلان 

[. 499  ] بوکم ار  ام  دب  رکم  گنس  ریز 
: یناهفصا رگرز 
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ياشخبب مرک  هرز  ار  ام 
تمارک وت  هنگ ز  تسام  زاک 

: یناهفصا بیرف 
ریصب لاح  همه  هب  يا  لاعتم  يادخ  يا 

[. 500  ] ياشخبرب هنگ  هب  نیبب و  هدنب  نم  رذع 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

مدرک دحیب  هانگ  رگا  نم  بر  ای 
مدرک دوخ  نت  رب  هک  نیقی  هب  مناد 
دوب وت  ياضر  فلاخم  هچ  ره  زا 

[. 501  ] مدرک دب  مدرک و  هبوت  متشگرب و 
: عمال

تاجن هار  مهد  تابوقع  بر ز  ای 
تاقث مزاس ز  شیوخ  میمع  فطل  زو 

لمع صقن  مرج و ز  يرایسب  زا 
تاصرع رد  ارم  رم  زاسم  دیمون 

تافص تاذ و  لماش  تافص  هتشگ  يا 
تایح هتفریذپ  هدنز  ره  وت  فطل  زا 

بر ای  یفاج  یصاع  نم  هب  امنب 
تاجن هار  تتمایق  يهقردب  زا 

توم عدبم  يا  تایح و  عرتخم  يا 
توص هر  اهنابز  رب  هدوشگ  وت  فطل 

هلاراب ترفغم  وفع و  طخ  شکرد 
[. 502  ] توف هدش  نم  رب  تابجاو  هچ ز  نآ  رب 

: یناشاک ضیف 
نک دازآ  نم  زا  ارم  ایادخ 

نک دابآ  دوخ  قشعب  مریمض 
نک هدنز  تدوخ  دایب  ار  مرس 

نک دای  عبنم  ارم  ناور 
ماهدید نک  زاب  تدوخ  يورب 
نک داش  تاهراظنب  ار  ملد 

راد رومعم  رارسا  هب  منورد 
نک دابآ  تاعاط  هب  منورب 

هدب یهانپ  مسفن  ناطیش و  ز 
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نک دازآ  میداعا  روج  ز 
تسشن مه  رس  رب  مغ  هودنا و  سب 
نک داش  ار  هنیس  هدب  يداشگ 

؟ یکب ات  دوخ  دنب  رد  ضیف  دوب 
نک دازآ  نم  زا  یلد  ایادخ 

ام ماک  هب  تدابع  دهش  زیرب  بر  ای 
ام مایق  تقو  هب  ریگم  ام  ار ز  ام 

نک هدایز  ار  ام  یتسم  عوکر  تقو 
ام ماقم  یلعا  يهورذ  زاس  هدجس  رد 

نک قیرغ  تداهش  دوهش  يهجل  رد 
ام مالس  رد  ام  ییام  ریگب  ام  زا 

لد نامرد  تساوخرد 
ادخ رهب  نم  دهاوخیم ز  هچ  لد 

لد ياپ  نم  رس  زا  دیزاس  رود 
تسلد نم  نید  ایند و  تفآ 

لد يادرف  زا  زورما و  زا  هآ 
نم ياو  لد  مغ  رد  مرمع  تفر 

[. 503  ] لد ياو  نم  نت  رد  لد  نیا  دش  نوخ 
: عمال

ینافوط هتشگ  نایصع  مرمع ز  یتشک  یهلا 
یناسآ هب  هد  شیاهر  مباقرغ  دوخ ز  لضف  هب 

بل رب  نم  ناج  هدیسر  یفطل ، يهحشر  يارب 
ینامع هظحل  ره  دنک  هیرگ ، زا  ممشچ  هچ  رگا 
نایصع هر  رد  ار  دوخ  رمع  هچ  رگا  مدرک  فلت 

[. 504  ] ینامیشپ زا  ریغ  ییهرهب  نآ  ارم ز  لصاح  دشن 

سانشرتخا خساپ  هبطخ 078-

ادخ مان  اب  رفس 
هللا مسا  یلع  اوریس 

( دینک رفس  ریس و  ادخ  مان  اب  )
: یلدگیب رذآ 

لیام تشگ  نطو  كرتب  ناج  ممه 
بغار تشگ  رفس  يوس  هب  لد  ممه 
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دیاشگ اجنآ  دیاش  رفس ، مدیزگ ،
[. 505  ] بیارغ ریس  يزور ز  دنچ  ملد 

رحس شهوکن 
رانلا یف  رفاکلا  رفاکلاک و  رحاسلا 

( تسا منهج  شتآ  رد  رفاک  رفاک و  دننام  رحاس  )
: يولوم

دربن رحس و  زا  رحاس  لوغ و  وید و 
[. 506  ] درک تشز  ناشرظن  رد  ار  ایبنا 

نانز شهوکن  هبطخ 079-

رورش نانز  زا  زیهرپ 
رذح یلع  نه  رایخ  نم  اونوک  ءاسنلا و  رارش  اوقتاف 

( دییاپب ار  شیوخ  اسراپ ، کین و  نانز  لباقم  رد  یلو  دیشاب  رذحرب  هتسیاشان  نانز  زا  )
: يدعس

وکن درم  يارس  رد  دب  نز 
وا خزود  تسملاع  نیرد  مه 

راهنز دب  نیرق  زا  راهنیز 
[. 507 « ] رانلا باذع  انبر  انق  «و 
تسین ياجرب  ياپ  نز  هک  ینیب  وچ 

تسین يار  يدنمدرخ و  زا  تابث 
هاوخ کین  نز  دشاب  مار  الد 

هانپ ایادخ  دب  نز  نکیلو 
سفنمه دوب  شغالک  یطوط  وچ 

سفق زا  صالخ  درامش  تمینغ 
نزب دریگ  رازاب  هار  نز  وچ 

نز وچ  نیشنب  هناخ  رد  وت  هنرگ  و 
شوگ درم  يوس  درادن  نز  رگا 
شوپ درم  رد  شیلحک  لیوارس 
یتساران تسا و  لهج  هک  ار  ینز 

یتساوخ نز  هن  دوخ  رس  رب  الب 
نز دیدنخ  هناگیب  يور  رد  وچ 

نزم يدرم  فال  وگ  درم  رگد 
درک هیلق  رد  تسد  نوچ  خوش  نز 
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درم يور  رب  هجنپ  هنب  وگ  ورب 
داب روک  نز  مشچ  ناگناگیب  ز 

داب روگ  رد  هناخ  زا  دش  نوریب  وچ 
يور هناگیب  مشچ  زا  شناشوپب 

يوش هچ  هگنآ  نز  هچ  دونشن  رگو 
راب تسا و  جنر  عبط  شوخ  بوخ  نز 
[. 508  ] راگزاسان تشز  نز  نک  اهر 

یئاسراپ یگتسراو و  هبطخ 080-

دهز زارد و  يوزرآ 
( یسانش دهز  )

لمالا رصق  هداهزلا  سانلا ، اهیا 
( تسا ندرک  دودحم  ار  وزرآ  نماد  نامه  دهز ، مدرم ! يا  )

: ینیسح ریما 
تسا لکشم  سب  وزرآ  دص  لدکی و 

تسا لدکی  نوچ  دوب  سب  ترارم ، کی 
: یناگرگ دعسا  نیدلارخف 

یهاشداپ ياهدنپ  نودیمه 
ییاسراپ ردنا  دشاب  هرهب  ود 

ندوبن علوم  وزرآ  وهل و  هب 
ندوشگ رب  یکین  هب  سک  ره  لد 

: ورسخرصان
وزرآ رب  اشداپ  یشابب  ات  وش  اسراپ 

[. 509  ] اسراپ رب  اشداپ  دشابن  زگره  وزرآ 
: یناهفصا ءاجر 

« توملل ودل   » يهزاوآ لد  شوگ  ونش ز 
[. 510  ] زارد يوزرآ  نک  هتوک  وش و  اضر  ءاجر 

: عمال
تسا نایاپیب  قشع  قیرط  هار  نوچ 
لما عطق  زج  هب  تفر  ناوتن  ار  نآ 

اهتمعن نارفک  زا  شهوکن 
هرهاظ هرفسم  ججحب  مکیلا  هللا  رذعا  دقف  مکرکش  معنلا  دنع  اوسنت  سانلا … و ال  اهیا 

( دومن فرطرب  ار  اهرذع  نشور  لیالد  اب  دنوادخ  هکنیا  هچ  دینکن ، شومارف  ار  اهتمعن  ربارب  رد  رکش  مدرم  يا  )
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: عمال
، شردق لالج  ناتسآ  رد 

دزرو هنیک  نارفک و  هک  نآ  ره 
، یناگدنز رازاب  زور  هب 

ددنبن رمک  تسا  هاش  هچ  رگا 
دهد فک  زا  دسر  مه  تلود  هب  را  دنمدرخان 

[. 511  ] هاگن دراد  یک  تفای  يزیزع  زیچ  رگا  لفط 
: یکدور

بجاوان رد  هجاوخ  درکن  ریصقت 
[. 512  ] منک ریصقت  هنوگچ  بجاو  رد  نم 

: يروباشین راطع 
وت يهناد  کی  زا  هک  مغرم  نآ  نم 

[. 513  ] وت هناوید  دبا  ات  مدنامب 
: يدعس

منت رب  وا  زا  يوم  ره  تسییاطع 
منک يرکش  يوم  ره  هب  هنوگچ 
مدق کی  یتسین  دوخ  هب  مئاق  وت 

مد هب  مد  دسریم  ددم  تبیغ  ز 
ناوراک جدوه  رد  هتفخ  شوخ  وت 

[. 514  ] ناوراس فک  رد  رتش  راهم 
: يزیربت بئاص 

تسب هار  ناوتن  کشخ  دهز  هب  لد  میرح  رد 
تسبکرم نیبوچ  هک  ره  دنیبن  ار  لزنم  يور 

دریگیمن دوخ  هب  قلعت  شقن  هک  یلد 
[. 515  ] تسا نامیلس  متاخ  دتف  تسد  هب  رگا 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 081-

( مغ يارس   ) ایند ياهیگژیو 
ءانف اهرخآ  ءانع و  اهلوا  راد  نم  فصا  ام 

( میاتسب تسا  یتسین  نآ  نایاپ  یتخس و  نآ ، رد  یگدنز  زاغآ  هک  ار  ياهناخ  هنوگچ ، )
: یمارهب

رس درد  لاح  همه  هب  دوب  ناهج  راک 
رطخ اب  درم  دوشن  رطخ  ندرک  یب 
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: یناقاخ
هاوخم ناشن  تحار  هنامز ز  تحاس  رد 

هاوخم ناهج  جازم  تیفاع ز  بیکرت 
: ییافش

نامسآ داتسرف  رهد ، هب  مدمآ  نوچ 
[. 516  ] متماقا مسر  هب  هصغ  جنر و  هنوگدص 

: ورسخرصان
یتشگ ملع  نید و  رالاس  وت  وچ 

[. 517  ] راچان وت  شیپ  یهر  ایند  دوش 
: رایرهش

نکیل تسا  هدازآ  نادنز  ناهج 
ینادواج تشهب  شتافاکم 

ربق هناخ  ربق و  هماج  ربق و  مسج 
تسام ناونع  ناگدنز  ظفل  زاب 

داب كاخ و  میشتآ و  بآ و  عمج 
[. 518  ] تسام ناریو  يهناخ  يانب  نیا 

: يدعس
تشرس خرف  دیشمج  هک  مدینش 

تشون یگنس  هب  رب  ياهمشچرس  هب 
دندز مد  یسب  نم ، نوچ  همشچ  نیرب 

دندز مهرب  مشچ  نوچ  دنتفرب 
روز يدرم و  هب  ملاع ، میتفرگ :

[. 519  ] روگ هب  دوخ  اب  میدربن  نکیلو 
تمایق باسح  زا  سرت 

باقع اهمارح  یف  باسح و  اهلالح  یف  ایندلا ) )
( تسا منهج  باذع  نآ  مارح  رد  یسرباسح و  ایند  لالح  رد  )

: يونزغ ییانس 
یهد باسح  وت  لام و  وا  دروخ 

[. 520  ] یهد باوج  نوچ  زور  نآ  ردنا 
لد مشچ 

هتمعا اهیلا  رصبا  نم  هترصب و  اهب  رصبا  نم  و 
( دنکیم شیانیبان  دشاب ، ایند  لابندب  وا  مشچ  هک  سکنآ  ره  دنک و  شهاگآ  رادیب و  درگنب  ایندب  يریذپدنپ  تربع و  مشچ  اب  هک  یسک  )

: رایرهش
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نیب يادخ  هد  یلد  مشچ  هدنب  هب  بر  ای 
[. 521  ] امن ادخ  دنیب  هنیآ  شرف  شرع و  ات 

: یکدور
ارم داد  راودازآ  يدنپ  هنامز 

تسا دنپ  همه  يرگنب  وکن  وچ  ار  هنامز 
راگزور تشذگ  زا  تخومان  هک  ره 

[. 522  ] راگزومآ چیه  دزومان ز  زین 

ءارغ هبطخ  هبطخ 082-

( بجع زا  زیهرپ   ) لکوت
ارصان ایفاک  هیلع  لکوتا  و 

( تسا یفاک  ار  ام  ترصن ، تیافک و  رد  وا  هک  اریز  منکیم  لکوت  ادخ  هب  )
: ظفاح

تسا يرفاک  تقیرط  رد  شناد  يوقت و  رب  هیکت 
[. 523  ] شدیاب لکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهار 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
ینم راوخمغ  هک  وت  زج  لد  مغ  میوگ  هک  اب 

ینم رای  دنک  تشپ  مرگا  ملاع  همه 
ینم رادلد  وت  هک  ار  لد  مغ  میوگ  زاب 
ینم رای  ملا  هودنا و  يداش و  مغ و  رد 

تسین يرای  ناهج  ود  رد  ماوت  يور  لگ  زج 
ینم راوخمغ  وت  هک  میور  ياشگب ز  هرهچ 

شاب ناشفا  تسد  مخ و  ردنا  مخ  يوم  اشگرب 
ینم رای  ینم ، رای  ینم ، رای  ادخ ، هب 

امرف يریگتسد  قیرط  ریپ  يا 
امرف يریپ  قیرط  نیا  رد  میلفط 

دیسرن ییاجب  هر  میدش و  هدوسرف 
[. 524  ] امرف يریما  هار  نیا  رد  وت  ارای 

یهلا شاداپ 
ءازجلا مکل  دصرا  و 

( دهد وکین  شاداپ  امش  هب  وکین  لامعا  ربارب  رد  (و 
: يروباشین راطع 

يرآ اجب  یتعاط  همه  رگ 
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[. 525  ] دشخب ازج  تدصب  ار  یکی  ره 
لمع تافاکم 

اهیلع نوبساحم  اهیف و  نوربتخم  متنا  هللا … و  يوقتب  هللادابع  مکیصوا 
( دیوشیم هبساحم  ایند  لامعا  ربارب  هدش و  شیامزآ  ایند  رد  امش  منکیم …  شرافس  يوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا  )

: عمال
دیورد شدیاب  شیراک  هچ  ره 

ینام ار  هچ  نآ  درب  شدیاب 
وج زا  وج  تسا و  مدنگ  زا  مدنگ 

یناقهد هب  نآ  زج  نآ  دوشن 
لامعا رد  شوک  زادرپب و  لد 

[. 526  ] ینامهم زاس  بور و  ار  هناخ 
یسانشایند

لفآ ءوض  لئاح و  رورغ  اهربخم  قبوی  اهرظنم و  قبوی  اهبرشم …  قنر  ایندلا  ناف 
( درادن یماود  اما  تسا  زیگنالد  هدنبیرف و  دراد ، كانرطخ  ياهدنیآ  بیرفلد و  ياهرظنم  تسا …  هریت  ایند  بآ  هراومه  )

: يزار گنهابش 
قلخ راک  هب  یگنر  ود  هرامه  دنک  یتیگ 

تسین رایشوه  یکی  قلخ  مامت  ردنا  و 
: يدنه بارت 

ملاع يداش  مغ و  تسا  لایخ  باوخ و  نوچ 
[. 527  ] دینیبب تسا  باوخ  ملاع  ناهج  هلمج  لب 

: يوجنگ یماظن 
یشورف وج  يامن  مدنگ  نآ  وت 

یشوپ هدیسوپ  وج  مدنگ  رد  هک 
وت زا  مدرز  وج  نوچ  ژوگ و  مدنگ  وچ 

وت زا  مدروخ  مدنگ  هدروخان  يوج 
ییامن مدنگ  نیا  زا  داب  سب  ارت 

[. 528  ] ییایسآ گنس  يوعد  نیز  ارم 
: يولوم

ارم تخاونب  فطل  رازهب  لوا 
ارم تخادگب  هصغ  رازهب  رخآ 

ارم تخابیم  شیوخ  رهم  هرهم  نوچ 
[. 529  ] ارم تخادنیب  مدش  وا  همه  نم  نوچ 

: يونزغ ییانس 
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ایند تمعن  تسروش  بآ 
[. 530  ] اقستسا روش و  بآ  دوب  نوچ 

تیدوبع یگدنب و 
اراستقا نوبوبرم  ارادتقا و  نوقولخم  دابع 

( دناهتفای شرورپ  وا  تسد  اب  هدش و  هدیرفآ  ادخ  دنمتردق  تسد  اب  هک  یناگدنب  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دورن نوریب  تیگدنب  يهقلح  زا 
[. 531  ] تسام لد  نیگن  رد  هایح  شقن  ات 

ادخ نداد  تلهم  يهفسلف 
بتعتسملا لهم  اورمع  و  جهنملا ، لیبس  اوده  و  جرخملا ، بلط  یف  اولهما  دق 

ادخ تیاضر  رمع  زور  دنچ  نیا  رد  ات  دش  هداد  ناشن  اهنآ  هب  تاجن  هار  دنیآرب و  حیحص  هار  يوجتـسج  رد  هک  دناهتفای  تلهم  نیا  يارب  )
( دنیامن بلج  ار 
: يروباشین راطع 

؟ کین دب و  زا  وت  اب  دنتفگب  دنچ  هک  نیبب 
راهن لیل و  داد  لهم  ارت  دنچ  هک  نیبب 

ینیشنب وت  ات  تساوخاو  همه  نیا  تسناز  هن 
[. 532  ] راتسد یهن  ژک  تسار  ینک  شیر  ربک  ز 

يریذپدنپ يارب  اهلد  یگدامآ 
هیکاز ابولق  تفداص  ول  هیفاش  ظعاوم  هبئاص و  الاثما  اهلایف 

( دنوش هجاوم  كاپ ، ياهلد  هب  رگا  بوخ  هچ  ینیشنلد و  اسر و  ياهزردنا  هنامیکح و  ياهلثم  هچ  هو ، )
: يدعس

دروخب هنایروم  هک  ار  ینهآ 
گنز لقیصب ، زا و  درب  ناوتن 

ظعو نتفگ  دوسچ  لد  هیس  اب 
[. 533  ] گنس رد  ینهآ  خیم  دورن 

: عمال
دهدرب یک  ار  لهاان  تیبرت  بات  چیپ و 

صاصر مه  شزادگ  دبای  رگا  ددرگ  الط  یک 
درب هرهب  اجک  تیبرت  لهاان ز 

لافس يانیم  هداب  دوشن ز  ینیچ 
اجک عمال  دوب  عفان  تیبرت ، یک  ار  لها  ان 

ناج هب  يزاس  رگا  دنویپ  رمث ، دش  لصاح  دیب  زا 
تسین هرهب  رهد  تیبرت  ار ز  لها  ان 
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[. 534  ] بآ رد  رهگ  دریذپ  هچ  نآ  تفاینرد  سخ 
هانگ زا  ینامیشپ 

فرتعاف فرتقا  و  عشخف ، عمس  نم  هیقت  هللاوقتاف 
( دومن فارتعا  درک  هانگ  نوچ  و  دیسرت ، دینش و  دنپ  هک  یسک  دننام  ادخ  زا  دیسرتب  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
منک دایرف  شیوخ  تسد  دنچ ز  ات 
منک داد  مور  اجک  دوخ  يهدرک  زا 

يرمش دیاب  هانگ  ارم  تاعاط 
[. 535  ] منک دای  ناسچ  شیوخ  هنگ  زا  سپ 

لمع تعاطا و  شزرا 
. هلیبس هجو  هلیحر و  مویل  اداز  رهظتسا  هللا … و  اوقتاف 

( دروآ مهارف  ترخآ »  » يدنمزاین زور  تکرح و  زور  يارب  ياهشوت  هک  یسک  نوچ  دیزاس ، دوخ  هشیپ  ار  یهلا  يوقت  )
: ورسخرصان

درک دیاب  یمه  تنادزی  تعاط  زا  هشوت 
[. 536  ] تسام يهشوت  وا  تعاط  رفس ، بعص  نیا  رد  هک 

: يوجنگ یماظن 
تسا تعاط  یکی  وچ  ایند  لصاح 

تسا تعاط  هب  همه  زک  نک  تعاط 
يدش رسیم  راک  نخس  هب  رگ 

[. 537  ] يدش رب  کلف  هب  یماظن  راک 
قح يادن  هب  نتفگ  کیبل 

باناف باجا  عشخف … و  عمس  نم  هیقت  هللا  اوقتاف 
( دیسرتب ادخ  زا  درک ، هبوت  تفگ و  کیبل  ار  قح  باوج  دیسرت … و  دینش و  دنپ  هک  یسک  نوچ  )

: یناشاک ضیف 
کیبل ناهج  هدننیرفآ 

کیبل ناج  هب  منک  ییوگ  هچ  ره 
تشیپ ماهداهن  نامرف  رس 

کیبل ناوخب  ارم  امرف  رما 
ینک باطخ  میدبع  ایب  رگ 
کیبل ناج  هب  تمیوگ  دبا  ات 

ناهنپ ارم  ینک  ییادن  رگ 
کیبل نایع  منک  ادیوه  نم 

راب دص  یمد  میناریمب  رگ 
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کیبل نایع  میناوخ  را  میوگ 
منت هرذ  هرذ  كاخ  دوش  نوچ 

کیبل نامه  ملگ  زا  يونش 
بر ای  تدیوگ  راب  هد  هک  ره 

[. 538  ] کیبل ناهن  شلد  ردنا  ییوگ 
ناگتشذگ زا  نتفرگ  تربع 

مکلبق نیضاملا  راثآ  نم  اربع  مکل  فلخ  و 
( هدرک هریخذ  اهتربع  ناتیارب  ناگتشذگ  راثآ  زا  (و 

: یناجرج نیدلا  ریطخ 
تسا تربع  رپ  راگزور  شدرگ 

[. 539  ] تسا ربتعم  هک  یسک  دناد  کین 
یناوج رمع و  ندوب  رذگ  دوز 

مرهلا یناوح  الا  بابشلا  هضاضب  لها  رظتنی  لهف 
( تسا راظتنا  رد  يریپ ، نارود  یگدرمژپ  زج ، ار  یناوج  توارط  ایآ  )

: یسودرف
دنلب دش  نوچ  دنمورب  تخرد 

دنزگرب وا  رب  نودرگ  دیارگ ز 
تسس خیب  هدرمژپ و  گرب  دوش 

[. 540  ] تسخن دیارگ  یتسپ  يوس  شرس 
: يوجنگ یماظن 

دیسر یناوت  یناوج  زا  ماک  هب 
دیزگ دیاب  هشوگ  دسر  يریپ  وچ 
ریلد یتسه  هچ  رگ  نکم  یناوج 

ریش ماک  رد  خاتسگ  ياپ  هنم 
يارگ یمرن  هب  نک  اهر  یتشرد 

[. 541  ] ياجب ینامب  ات  ربم  میاج  ز 
: راهب ءارعشلاکلم 

مدید ریپ  یکی  یهارب  هگرحس 
یناوتان زا  هتشگ ، مخ  كاخ ، يوس 

هر نیردنا  ياهدرک  مگ  هچ  متفگب 
[. 542  ] یناوج یناوج ، یناوج ، اتفگب :

: یسودرف
ریپ خرچ  نیا  زا  نمیا  وت  یشاب  هچ 
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ریزگان تدماجنا  ماجرف  هک 
نب رس و  ار  هدنسرپ  تفگ  نینچ 

نهک متشگن  ات  مدب ، ناداش  هک 
خرچ درک  لدگنت  ارم  يریپ  ز 
خرب شیناوج  زا  داد  زاب  نم  هب 
دوب هدرورپن  زگره  شاک  ارم 

[. 543  ] دوب هدرزاین  يدوب  هدرورپ  وچ 
: یناهفصا فتاه 

ار یناوج  لد  ماکب  بر  ای  درذگب  یناوج 
[. 544  ] ار یناوتان  ریپ  لصو  زا  بایماک  دزاس  هک 

: رایرهش
یکی نیا  دنکف  لحر  وچ 

رگد نآ  رفس  راب  تسبورف 
لد مقشع ز  تفر  نآ  هارمه  هب 

رسب دمآ  ملقع  نیا  ياپمه  هب 
لالم يور  هچ  منامهیم  نیا  رب 

رذگ ياج  هچ  منیشنمه  نآ  و ز 
دورد منآ  هب  مالس و  منیا  هن 

[. 545  ] ردق منیا  دوب و  اضق  منآ  هک 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

شاب شوهب  یناوج  لصف  زیزع  يا  ناه 
[. 546  ] باوخ ریغب  دیاین  چیه  وت ، زا  يریپ  رد 

: يوجنگ یماظن 
ار یناوج  نیا  بایرد  تسا  چوک  رس  رب  یناوج 

ار یناوراک  بیرغ  دسانشن  زاب  يرهش  هک 
هدید ناهج  ناریپ  دنراد  نآ  زا  تشپ  هدیمخ 

[. 547  ] ار یناوج  مایا  دنیوجیم  كاخ  ردنا  هک 
یناگدنز غاب  تسا  یغاب  شوخ  هچ 

ینازخ داب  زا  دشاب  نمیا  رگ 
هنامز خاک  دش  خاک  مرخ  هچ 

هنادواج ساسا  يدرب  شرگ 
مایا دقن  ار  ام  تسا  زورما  کی 

ماش ات  تسین  يدامتعا  مه  وا  رب 
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يدنلب وا  داد  ار  ورس  نیمادک 
يدنمتسم زا  درکن  مخ  شزاب  هک 

درورپب وک  ار  لگ  خرس  نیمادک 
[. 548  ] درز لگ  گنر  تبقاع  شدادن 

: یقفاب یشحو 
شمنیبیم افو  نیع  رد  دنچ  یناوج  اب 

شمنیبیم انشآ  یبیرغ  عمج  اب  زاب 
طالتخا لیم  هک  اب  دراد  زورما  ات  زاب 

شمنیبیم ادج  يزورید  نارای  زا  هکناز 
افص رد  يدوب  هنییآ  نوچ  هک  شراسخر  هام 

شمنیبیم افصیب  نم  اب  دیدرگ  افصیب 
ار شیوخ  مدنکفیم  وا  هر  رد  مد  ره  هکنآ 

[. 549  ] شمنیبیم اجک  ره  نونکا  منادرگیم  هار 
: ینادمه یقارع 

تشذگب یناوج  مایا  هک  سوسفا 
تشذگب ینامداش  طاشن و  مایا 

: يونزغ
تشذگ ینادان  هب  مرمع  لصاح  یناوج  رد 
تشذگ ینامیشپ  رد  مهنآ  دوب  یقاب  هچنآ 

: يروباشین قثاو 
رگن ناریپ  هتشگ  مخ  تماق  رب  ناوج  يا 

دوشیم ینارگ  راب  یگدنز  هتفر  هتفر 
: ینییان تربع 

وشم هرغ  زانم و  یناوج  نسح و  هب  نینچ 
[. 550  ] ریپ ملاع  تسارگ  تلیح  هک  شاب  شوه  هب 

: يوجنگ یماظن 
دنادن يراک  نیا  زج  دوخ  هنامز 
یناتس یناج  دهد  یهودنا  هک 
ییاون یب  ددرگ  هداتفا  راک  وچ 
ییالب وس  ره  زا  دریگرد  شرد 

گنچ دنز  رد  وک  یلگ  یخاش  رهب 
گنس شرس  رب  درابب  لگ  ياج  هب 

تسا بیشن  رد  ناس  نیا  زا  رمع  نانع 
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[. 551  ] تسا بیکر  رد  اپ  نینچ  ار  یناوج 
ربق ياهیگژیو 

هتدج کهاونلا  تلبا  هتدلج و  ماوهلا  تکته  دق  ادیحو  عجضملا  قیض  یف  و 
( دروآیمرد ياپ  زا  ار  يو  روگ ، راشف  هدیرد ، ار  شندب  تسوپ  تارشح ، هدنام ، اهنت  ربق ، يانگنت  رد  ناسنا … » »

: رهاطاباب
گنت نرک  مروگ  رد  هک  يزورنآ  ياو 
گنس سخ و  كاخ و  مرس  رب  نژیرو 

مزیرگ نارام  زا  هکنآ  ياپ  هن 
[. 552  ] گنج منک  ناروم  اب  هکنآ  تسد  هن 

: یلعوبا
دنک دوس  هچ  تندوب  ناسک  اب 

تساهنت ندش  نوردنا  روگب  هک 
سگم روم و  كاخ  ریز  وت  رای 

[. 553  ] تسادیپ نونک  نیبب  اشگب  مشچ 
: رهاطاباب

روگ رگا  يربب  رگا  يریش  رگا 
روگ هت  رد  اج  دوب  تماجنارس 

رتسگ هرفس  ددرگ ، روگ  رد  تنت 
[. 554  ] روم برقع و  رام و  شوم و  شدرگ  هب 

رود هر  زا  یسرتن  الصا  الد 
روگ هت  زا  یسرتن  الصا  الد 
يزور هک  یسرتیمن  الصا  الد 

روم يهنال  رام و  هاگنب  يوش 
( لد یگریت   ) بلق رد  هانگ  راثآ 

اهرامضم ریغ  یف  هکلاس  اهدشر  نع  هیهال  اهظح ، نع  هیساق  بولقلاف 
( دنکیم ریس  قح  قیرط  ریغ  رد  و  هدنام ، زاب  يونعم  دشر  زا  و  هدش ، تخس  يریذپدنپ  زا  اهلد  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دنکن شمرن  هآ  هک  یلد  دالوف 

دنکن شمرگ  هتخوس  لد  يهلان  ای 
شیوخ ندرگ  رب  هدنکف  افج  یقوط ز 

[. 555  ] دنکن شمرش  راچد  ملد  رازآ 
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا كاپان  يارس  نحص  هکنوچ 
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تسا كاشاخ  نیع  بوراج  سفن 
هایس هدرک  وچ  ار  هنیئآ  يور 

هایس گنر  دیپس  گنر  تشگ 
: یناهفصا جارات 

رثا وت  تخس  لد  رد  دنکنیم  لد  هآ 
ار نادنس  اجک  تشم  دنکش  يرآ  يرآ 

: یمق طیحم 
کیل درک  هنخر  نم  يهلان  هراخ  گنس  رد 

[. 556  ] درکن رثا  ناناج  لد  رد  هک  رگن  یتخس 
: یماطسب یغورف 

هنرو درادن  وت  رد  يرثا  ام  بر  ای 
ام بر  ای  رثا  زا  داتف  شرع  رب  هزرل 

قشع هر  رد  ام  يزور  هیسب  ادابم  سک 
ام بکوک  یگریت  زا  دش  هریت  کلف  هک 

مناریو لد  ریمعت  یپ  دمآرب  لد 
داتفا ریمعت  هناخ ز  نیا  هک  تقونآ  نکیل 
تسین ارآناهج  دیشروخ  يهولج  زا  یمان 

داتفا ریگناهج  نسح  نآ  زا  هدرپ  ایئوگ 
رخآ يدادن  شوگ  لد  هلان  رب  هکسب 

[. 557  ] داتفا ریثات  هلان ز  مه  هلان و  زا  لد  مه 
يراد هدنز  بش  دجهت و 

همون رارغ  دجهتلا  رهسا  و 
( درک بلس  نانآ  زا  ار  زیچان  تحارتسا  باوخ و  یتح  ادخ  اب  طابترا  يراد و  هدنز  بش  هک  تسا  یسک  نیتسار  نموم 

: يدعس
بش همه  ياهدوب  باوخ  رد  هک  وت 

تسرحس لبلب  تبیصن ز  هچ 
تسین ینعم  ناج  هک  ار  یمدآ 

تسرمثیب تخرد  تقیقح  رد 
دهنن رس  قارف ، دنمدرد 

تسنیلاب روگ  هک  بشنآ  رگم 
تاهیه دیآ  نم  مشچ  رد  وت  دهع  رد  باوخ 

تسنیلاب رب  هک  تسین  يرس  راک  یقشاع 
دادماب باوخ  زا  هک  دوب  هتفخن  متخب 
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تسود لاف  هدنخرف  علاط  هب  متساخرب 
ترخآ ایند و  مغ  يا  وش  نورب  لد  زا 

تسود لاجم  ای  دوب ، تخر  ياج  هناخ ، ای 
ترکف دنریگن ز  مارآ  بش  هکنانآ 

دنناسفن قداص  هک  تسدیدپ  حبص  نوچ 
دنرادن لیم  نانچ  رادید  هب  هک  نانآ  و 

دنناسخ لقع و  یب  هک  دروخ  ناوت  دنگوس 
دناد هچ  تسین ، نم  مغ  نوچ  یمغ  هک  ار  نآ 

دنارذگیم بش  هچ  هدید  ماوت  قوش  زک 
درگم رگد  يدعس  يهدید  درگ  باوخ ، يا 

تسود لایخ  ای  دوب ، باوخ  ياج  هدید  ای 
نم مشچ  بآ  زا  دوب  دیاب  رادیب  ار  قلخ 

[. 558  ] تسین رادیب  سک  هک  میرگیم  تقو  ناک  بجع  نیو 
: يولوم

دنم مخز  درم  هب  نویفا  دنهدیم 
دننک نوریب  شنت  زا  ناکیپ  هک  ات 

دنردیم ار  وا  جنر  زا  گرم  تقو 
دنربیم ناج  دش  لوغشم  نادب  وا 

درپس یهاوخ  لد  هک  يرکف  رهب  نوچ 
درب دنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا 

ینک یلیصحت  یشیدنا و  هچره 
ینمیاک وسناز  دزد  دیآردیم 

تسا رتهب  ناک  وش  لوغشم  نادب  سپ 
تسا رتهک  ناک  درب  يزیچ  وتز  ات 

دتفوا بآ  رد  وچ  ناگرزاب  راب 
دتفوا باقرغب  شلام  یتشک 
دنز رتهب  هلاک  ردنا  تسد 

دنکفا ایردب  رتلزان  هچ  ره 
بآ رد  دش  توف  يزیچ  هکنوچ 
بایب ار  رتهب  يوگ و  رتمک  كرت 

راد شوگ  تعاطب  ار  نامیا  دقن 
راسمرش يرگن  قح  يور  ات ز 

ینک يرادهگن  ار  تدقن  هکنوچ 
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[. 559  ] یند وید  درب  ار  تلفغ  صرح و 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

شیپ رد  مزیچ ، همه  يوس  هب  چیه  زا  رفس 
[. 560  ] میوجیم يرفسمه  مور و  ناگنل  گنل 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
شابیم نازیخ  حبص  دسرب ز  بش  نوچ 
شابیم نازیر  کشا  دوش ز  ماش  نوچ 

هب همه  زا  نابز  قح  رکذ  نتفگ  رد 
[. 561  ] هب همه  زا  ناهن  ینک  بش  هب  هک  تعاط 

: یقارن
لاصو ار  فراع  حور  دشاب  باوخ 

[. 562  ] لاصتا دریگ  تسود  لایخ  اب 
یهلا دای  رکذ و 

هناسلب رکذلا  فجوا  بل …  يذ  هیقت  هللا  دابع  هللا  اوقتاف 
( تسا يراج  شنابز  رب  هراومه  ادخ  رکذ  هک  دیسرتب …  ادخ  زا  لقع  بحاص  راکزیهرپ  نانوچ  ادخ  ناگدنب  يا  )

: یماج
نم نورد  نوریب و  هظحل  کی  یهت  دوبن  وت  ز 

[. 563  ] مراد نابز  رب  تمان  ناج و  رد  وا  دای  هشیمه 
: يدعس

يوهلا یف  رمالا  هبقاع  لوزت  یسفن 
لوزی سفنلا ال  یف  كرکذ  یتینم و  ای 
تسین زیزع  ملاع ، همه  رد  وت  زجب  ار  ام 

[. 564  ] لوبق رو  هاجزم ، تعاضب  ینک  در  رگ 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

تسارآ يزیزع  رهب  زا  تدیاب  لد  رصم 
درک دیاب  یهچ  رعق  زا  ردب  ناج  فسوی 

تسبب شقن  ملد  حول  رب  وچ  وت  لاخ  طخ و 
مدای زا  دربب  هدنبیز  تروص  ره  شقن 

ارم تخوماین  قشع  مغ  سرد  زا  زجب 
[. 565  ] مداتسا داهن  شیپ  قبس  هک  لوا  زور 

یتسرپاوه زا  شهوکن 
 … رورغلا تالتاف  هلتفت  مل  و  یقتملا ) )

( دزاسن رورغم  هدادن ، بیرف  ار  وا  ایند  هدنبیرف  رهاوظ  هک  تسا  یسک  راگزیهرپ  )
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: یماج
ناهج راک  دوب  دنب  رد  دنب 

ناهن وت  رد  دوب  هک  اهسوه  نیز 
دنویپ يدیرب  وچ  اهسوه  زا 

دنب دوخ  رب  یسوهلاوب  زا  یهنن 
دوش وت  داشگ  مایا  دنب 

دوش وت  دارم  هب  نودرگ  ریس 
غارف تدارم  دراد ز  هک  هب 
غاد يو  رب  دهنن  يادرمان 
دیز دازآ  یگدنب ، همه  اب 

[. 566  ] دیز داش  ملا  هودنا و  دص  اب 
: عمال

ینم ام و  نیا  تسا  یلصا  لزنم  هار  دس 
[. 567  ] موش اقنع  رگا  شیوشت  نیا  زا  غراف  موشیم 

فراع یئاهر  یگدازآ و 
ادیعس هلجالا  داز  مدق  و  ادیمح ، هلجاعلا  ربعم  ربع  دق  و 

( تسا هداتسرف  شیپ  ار  ترخآ  تداعس  يهشوت  هدرک و  روبع  یشور  نیرتهدیدنسپ  اب  ایند  رذگ  دوز  هاگرذگ  زا  هک  یسک  راکزیهرپ  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

شبش هک  دیآرب  زور  نآ  رد  تخب  علاط 
دشاب مدمه  سنوم و  ارو  حبص  ات  رای 
ریذپب تهانپ  هب  ای  ار  هدش  مگ  لد  نیا 

[. 568  ] دشاب ملاع  هتشگرس  هک  زاس  اهر  ای 
ناطیش ذوفن  رطخ  زا  رادشه 

يدرا لضاف و  ایجن  ناذالا  یف  ثفن  ایفخ و  رودصلا  یف  ذفن  اودع  مکرذح  و 
تـسپ هارمگ و  هدرک ، يوجن  اـهشوگ  رد  هتـسهآ  و  دـباییم ، هار  امـش  ياههنیـس  رد  هناـیفخم  هک  مرادیم  رذـحرب  ینمـشد  زا  ار  امـش  )

( دزاسیم
: يدعس

نک نآ  دیوگ  نمشد  هچناز  نک  رذح 
نباغت تسد  يزگ  نادند  رب  هک 

ریت نوچ  تسار  دیامن  یهار  ترگ 
[. 569  ] ریگ پچ  تسد  هار  درگرب و  نآ  زا 

ناسنا ریس  لحارم 
اعفای ادیلو و  اعضار و  انینج و  اقاحم و  هقلع  اقاهد و  هفطن  راتسالا  فغش  ماحرالا و  تاملظ  یف  هاشنا  يذلا  اذه  ما 
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ياهفطن دـیچیپ ، رد  هریت  ياههدرپ  نایم  رد  دـیرفآ و  ناردام »  » ماـحرا هناـخ  کـیرات  رد  ار » مدآ  نادـنزرف   » ار یمدآ  لاـعتم ، راـگدرورپ  )
زا يدعب  لحارم  ردام و  ناتسپ  زا  یگراوخریـش  هلحرم  هب  سپـس  ردام و  مکـش  رد  یلفط  سپـس  لیدبت و  نوخ  ياهتخل  هب  هک  دوب  هدنهج 

 …  ( یناوج و یناوجون  یکدوک ،
ناسنا شنیرفآ  یتفگش 

: يروباشین راطع 
ریسا محر  رد  ياهدب  نوخ  نایم  لوا 

اونیب روع و  ياهدمآ  كاخ  هب  رخآ  و 
كاخ هب  يدش  رخآ  لوا و  يدیسر  نوخ  زا 
؟ اجک ترخآ  دب و  هچ  تلوا  هک : رگنب 

نوچ هنایم  رد  وت و  درگ  هب  نوخ  تسکاخ و 
ارس رظنم و  هگ  يزاس و  ضوح  غاب و  هگ 

غاب ارس و  نیدنچ  هک  وت  یتسین  هاگآ 
ابه یگلمج  رگد  وت و  مسق  تسیتخل 

لد ماک  هب  یبایب  هلمج  شیوخ  يار  رگ 
ارت دوش  ملسم  تانیاک  کلم  رو 
تسترمع ماجنارس  هک  نیسپاو  زور  رد 

ابق نفک  زا  هلک و  تدشاب  تشخ  زا 
وج مین  هب  یتفرگب  ون  هام  هک  یئور 
ابرهک وچمه  دوش  درز  كاخ  ریز  رد 

ناهج نآ  هدیدان  یناهج و  نیا  لفط  وت 
انع رد  جنر و  رد  وت  روگ و  وت  يهراوهگ 

وت درگ  دنیآرد  میظع  یگنز  ود 
ارجام دنسرپب  تیدب  یکین و  زا 

رای تیقفشم  هن  رس و  رب  تیردام  هن 
ادخ تمحر  دسرن  رگ  وت  رب  ياو  يا 

كاخ ریز  هدیزیرب  کشخ  هایگ  نوچ  وت 
ایگدنز نوریب  وت  كاخ  يرگنب ز  ات 
درذگب راک  نیرب  دیدم  تدم  نوچ 

اپ ریز  هب  تکاخ  رس  دوش  رذگ  ياج 
وت كاخ  هرذ  ره  هتشگ و  لامیاپ  وت 

اترسح اغیرد و  هک  نابز  هتشادرب 
دتف ورف  مه  زا  وت  رمع  قاط  هک  مد  نآ 

اول ین  جات و  هن  دنام و  قارطمط  هن 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


رید هنات  هک  دوخ  رس  ياسم  نامسآ  رب 
ایتوت وچمه  نیمز  ریز  هب  ندش  یهاوخ 
دناهتفخ ياپارس  هلمج  برغ  قرش و  زک 

ادگ هش و  ناوج و  ریپ و  گرزب و  درخ و 
نیشن سپ  هن  دنامب ، تقو  ياوشیپ  هن 

[. 570  ] اشداپ هن  دنامب و  کلم  نابساپ  هن 
: يدعس

لاح نآ  رد  دزیا  درکن  تشومارف 
شوهدم نوفدم  هفطن  يدوب  هک 

كاردا لقع و  عبط و  داد و  تناور 
شوه ترکف و  يار و  قطن و  لامج و 

فک رب  درک  بترم  تتشگنا  هد 
شود رب  تخاس  بکرم  تیوزاب  ود 

تمه زیچان  يا  يرادنپ  نونک 
[. 571  ] شومارف يزور  تندرک  دهاوخ  هک 

: رایرهش
کلم نوچ  ینک  زاورپ  هک  وت  يا 
کلف رب  ینز  دیشروخ  وچ  همیخ 

تسا یگدنشخب  تمحر و  کلم  يوخ 
[. 572  ] تسا یگدنشخرد  دیشروخ  تلصخ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
رس روایم  ورف  لبازم  رد 

روآ دایب  ار  شیوخ  زکرم 
نییلع هک  زج  وت  ياج  تسین 

[. 573  ] نیشن شیوخ  جوا  رد  يزاب  هاش 
: يدعس

دیرفآ ناج  هک  ییادخ  مانب 
[. 574  ] دیرفآ نابز  ردنا  نتفگ  نخس 

یگدز رورغ  زا  شهوکن 
اربکتسم رفن  هلاثم  يوتسا  هلادتعا و  ماق  اذا  یتح  ناسنالا ) )

( دش قح  زا  نادرگ  يور  التبم و  یگدز  رورغ  هب  داتسیا  دوخ  ياپ  رب  دش و  راوتسا  وا  تقلخ  ناسنا  هک  هاگنآ  )
: رایرهش

رورغم نتفکشب  تبابش  غاب  زا  وشم 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


ندرمژپ دوب و  يریپ  تفآ  شیپ  زک 
وت بکرم  نت  یناج و  وت  هک  شاب  نآ  رکف 

[. 575  ] ندرورپ نت  ندرک و  ادف  تسا  غیرد  ناج 
( گرم زا  سپ  ربق و   ) ناسنا ماجنارس  دای 

اسلبم هنافکا  یف  جردا  مث 
( دنچیپیم نفک  رد  هناسویام  ار  ناسنا  سپس  )

: یناقاخ
مینک عمج  ناهج  لام  تکلمم و  همه  رگ 

[. 576  ] میربن ایند  روگ ز  نهریپ  زج  کیل 
: یلدگیب رذآ 

اجنآ ینیکسم  يور  رب  هک  ییاج  هن 
بهاوم بهم  زا  دزو  یمیسن 

ار وا  دشاب  یلد  ناج و  هک  يرای ، هن 
[. 577  ] بغار فاصنا  هب  انشآ و  محرب 

: عمال
فرص نایصع  رفک و  هب  يدرک  رمع 
[. 578  ] یناملسم نیزا  تداب  مرش 

ندش شومارف  گرم و  دای 
اوسنف اوملس  و  اوهلف ، اورظنا  و  اومهفف ، اوملع  و  اومعنف ، اورمع  نیذلا  نیا 

یلو دـش . اـطعا  ناـنآ  هب  مهف ، شناد و  دـندوب ، دـنمهرهب  تاذـل  اـهتمعن و  زا  دوـخ  رمع  نارود  رد  هک »- یناـگهشیپ  تـلفغ   » دـنیاجک )
( دندرک شومارف  دوخ  یتمالس  تینما و  تمعن  دندرک و  يرپس  یگدوهیب ، وهل و  رد  ار  دوخ  راگزور 

: ياهشمق یهلا 
راب رگد  ناهج  زا  هچ  میتفر 

[. 579  ] دای دروان  وت  نم و  یتیگ ز 
هانگ زا  زیهرپ  ترورض 

هطروملا بونذلا  اورذحا 
( دیشاب رذحرب  هدننکهابت ، ناهانگ  زا  )

: یسودرف
ناوتات هنگ  ارایرهش  نکم 

ناور دراد  مرش  زک و  یهانگ 
نیزگ يدنمدوس  يرازآیب و 

[. 580  ] نید ماجرف  نیئآ و  تسا  نیا  هک 
گرم زا  سپ  ربق و  دای 
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هدق دیق  ضرعلا  لوطلا و  تاذ  ضرالا  نم  مکدحا  ظح  امنا  و 
( تسا ربق  رد  امش  تماق  ضرع  لوط و  روانهپ ، هدرتسگ و  نیمز  زا  امش  يهرهب  انامه  )

: یشحو
برق کلامم  کلام  يوش  هک  بلط  یطخ 

كالما يهلابق  ندرم  مد  يرب  اجک 
تست رس  رب  هک  یلفاغ  وج  هدبرع  خرچ  ز 

[. 581  ] كارسب نیا  تسا  یشکرس  دب  هک  دشاب  شوه  هب 
: ظفاح

تسا كاخ  یتشم  ود  هب  رخآ  هگباوخ  ار  هک  ره 
[. 582  ] ار ناویا  یشک  كالفا  هب  هک  تجاح  هچ  وگ 

( یناوج تصرف   ) اهتصرف زا  هدافتسا 
داسجالا هحار  داشرالا و  هنیف  یف  لسرم ، حورلا  لمهم و  قانخلا  هللادابع و  نالا 

رد امش  ندب  دیئامیپ و  هب  ار  دشر  قیرط  دیناوتیم  هتـشاد و  يدازآ  ات  دیتشگن و  راتفرگ  گرم ، دنمک  رد  ات  ادخ ، ناگدنب  يا  کنیا ، مه  )
«( دینک هدافتسا  تصرف  زا   » تسا شیاسآ 

: يولوم
ار حور  دمآ  هاگرخ  ندب  نیا 

ار حون  رم  یتشک ، لاثم  ای 
یهگرخ دبایب  دشاب  نوچ  كرت 
یهگرد زیزع  دشاب  نوچ  هصاخ 
ناکمال رد  وت  لصا  یناکم ، وت 

[. 583  ] ناکد نآ  اشگب  دنبرب  ناکد  نیا 
: رایرهش

نکم هوکش  رقف  یناوج ز  ات 
[. 584  ] تسین یناوج  زا  رتهب  یتورث 

صاع نب  ورمع  هرابرد  هبطخ 083-

یئوگغورد زا  شهوکن 
بذکلا لوقلا  رش  و 

( تسا یئوگ  غورد  راتفگ ، نیرتکانرطخ  )
: ورسخرصان

هاگیب هاگ و  يوگم  تسار  زج 
دنگوس هب  تدیان  تجاح ، ات 

نک رذح  وا  زا  غورد  تس  هدنگ 
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[. 585  ] دنگ زا  تناهد  دوش ، كاپ  ات 
: يولوم

رسپ يا  تسا  غورد  سنج  وا  هک  ره 
[. 586  ] ربتعم دشابن  وا  شیپ  تسار 

: یسوط يدسا 
درتسب ور  بآ  هنب  زا  غورد 

درخ دراد  هکنآ  غورد  دیوگن 
نخس ژک  کی  دزیخ ز  هک  وهآ  ره 

نب ددرگن ز  وکین  تسار  دصب 
ياج هدیرب ز  دشاب  هک  ینابز 
يامزآ غورد  دشاب  هک  هب  نآ  زا 

: یسودرف
درگم هنوگ  چیا  غورد  درگب 

درز يور  ار  تخب  دوب  يدرگ  هچ 
: یسوط يدسا 

نخس رد  نارم  هفازگ  غورد و 
نکم یهاوخ  هچنآ  يدنت  رهب 
یسب ددرگ  هکنآ  غورد  درگب 

[. 587  ] یسک درادن  رواب  تسار  وا  زا 
: یسودرف

غورد دریگ  هشیپ  وا  هک  سک  نآ  ره 
غورفیب شمیناوخ و  هراکمتس 

: یماج
دنسرخ تساران  زا  رطاخ  ددرگن 

[. 588  ] دننام تسار  ارنآ  ییوگ  دوخ  رگ  و 
: یسودرف

غورد زج  نخس  نتفگ  وت  ینادن 
غورف یب  دوب  دب  یشتآ  غورد 
غورد درگب  نادرگم  ار  نابز 

غورف دریگ  وت  زا  جات  هک  یهاوخ  وچ 
گنج زا  صاع  ورمع  رارف 

وه رمآ  رجاز و  ياف  برحلا  دنع  ناک  اذاف 
( دنکیم رارف  گنج  عورش  زا  سپ  و  دراد ، ناوارف  يادص  رس و  دسر  رد  دربن  هماگنه  هک  هاگره  )
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زیرگ يور  تفات  نانچ  نادیم  ز 
[. 589  ] زیشپ لئاس  تساوخ  يو  یتفگ ز  هک 

هظعوم دیحوت و  رد  هبطخ 084-

( یسانشادخ  ) ادخ تافص 
هلبق ءیش  لوالا ال  هل : کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و 

( تسجن یشیپ  وا  رب  يزیچ  هک  تسا  نیتسخن  ءدبم  درادن ، یکیرش  هک  تسوا  طقف  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  مهدیم ، یهاوگ  )
: یناهفصا ءاجر 

تسا رخآیب  لوا  یناث و  الب  درف 
[. 590  ] دوب اتکی  دحاو و  تسجن ، هر  وا ، رد  كرش 

: يدعس
تخادرپب هک  تروص  همه  نیا  دوجو  شاقن 

[. 591  ] یتسرپب روصم  ینیبب و  شقن  ات 
: يولوم

ییوت بجاو  ار  دیما  ییوت ، بجاح  ار  دیشروخ 
ادتبم مه  اهتنم ، مه  ییوت  بلاط  ییوت  بلطم 

: همانیهلا
يرادن یناشیپ  هک  یتاذ  یکی 
يرادن یناج  ییوت  اهناج  همه 

: همانرارسا
درادن یناشیپ  هک  لوا  یکی 

[. 592  ] درادن ینایاپ  هک  رخآ  یکی 
راگزور زا  نتفرگ  تربع 

عطاوسلا يالاب  اوربتعا  عفاونلا و  ربعلاب  هللا  دابع  اوظعتاف 
( دیریگ تربع  زومآدنپ ، ناشخرد  ياهتمالع  زا  دیریگ و  دنپ  دنمدوس ، شخب  تربع  لماوع  زا  ادخ  ناگدنب  يا  )

: يزیربت بئاص 
دیآیم زاوآ  یمه  فسوی  نداتفا  هاچ  ز 

اراپ هن  هدیمهف  نطو  هاچرپ  يارحص  رد  هک 
كاخب دتفایم  هک  یگرب  نازخ  درس  مد  زا 

[. 593  ] ارم دیآیم  دای  نتفر  گربیب  ناهج  زا 
: يولوم

ام لد  رد  دننزیم  لهد  دص 
ادرف ام  میونشب  نآ  گناب 
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تسمشچ رد  يوم  شوگ و  رد  هبنپ 
ادوس يهسوسو  ادرف و  مغ 
هبنپ نیرد  نز  قشع  شتآ 

افص لها  وچمه  جالح و  وچمه 
يرادیم هچ  ار  هبنپ  شتآ و 

اقب درکن  دض  دندض و  ود  نیا 
تسکیدزن قشع  تاقالم  نوچ 

اقل زور  يارب  وش  اقل  شوخ 
تستاقالم يداش و  ام  گرم 

اجنی زور  تسمتام  ارت  رگ 
ایند نیا  تسام  نادنز  کنوچ 

اهنادنز بارخ  دشاب  شیع 
دوب شوخ  نینچ  وا  نادنز  کنآ 

[. 594  ] ارآ ناهج  سلجم  دوب  نوچ 
یسرباسح تمایق و  زور 

. اهلمعب اهیلع  دهشی  دهاش  اهرشحم و  یلا  اهقوسی  قئاس  دیهش  قئاس و  اهعم  سفن  لکف 
لامعا هب  هک  ياهدنهد  یهاوگ  دناریم و  شیپ  هب  ار  يو  هک  ياهدنربشیپ  تسیاهدنهد ، یهاوگ  هدنربشیپ و  یـسک  ره  هارمه  تمایق  رد  (و 

( دهدیم یهاوگ  وا  دب  کین و 
: يولوم

كاپ نادزی  زا  تسا  رما  روص  خفن 
كاخ رس ز  ریرارذ  يا  دیرآ  رب  هک 

ندب رد  کی  ره  ناج  دیآ  زاب 
نت هب  دیآ  شوه  حبص  تقو  وچمه 

زور تقو  دسانش  ار  دوخ  نت  ناج 
زونک نوچ  دیآرد  دوخ  هبارخ  رد 

دور يو  رد  دسانشب و  دوخ  مسج 
دور یک  يزرد  يوس  رگرز  ناج 

دوریم ملاع  يوس  ملاع  ناج 
دوریم ملاظ  يوس  ملاظ  ناج 

ریجتسم يا  تسا  کچوک  رشح  حبص ،
ریگب يو  زا  سایق  ار  ربکا  رشح 
وت هب  دیآ  وت  گنهرف  هشیپ و 

وت هب  دیاشگب  بابسا  رد  ات 
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زیهج وچمه  اهقلخ  اههشیپ و 
زیختسر زور  دنیآ  مصخ  يوس 

تسبلاغ تداهن  رب  ناک  یتروص 
[. 595  ] تسا بجاو  ترشح  ریوصت  نآ  رب  مه 

تافو زا  دعب  دود  تشیپ  وت  بوخ  ياهقلخ 
تافص نیا  دنمارخ  یمور  هم  نانوتاخ  وچمه 

دنک شسرپ  رگد  ناو  دریگ  وت  تسد  یکی  نآ 
تاکز درآ  زاب  شیپ  رکش  لعل و  زا  رگد  ناو 
هدز فص  ینیبروح  يدادب  نت  قالط  نوچ 

تابئات تاتناق  تانموم  تاملسم 
وت ياهوخ  دودیم  هزانج  شیپ  ددعیب 
تاطش انلاو  وت  رکش  تاعزانلا و  وت و  ربص 

افص اب  تافص  نآ  تدنوش  سنوم  دحل  رد 
تانب نوچ  نینب و  نوچ  ناشیا  دنزیوآ  وت  رد 

تتعاط رات  دوپ و  زا  یسب  یشوپ  اهلح 
تاهج نیا  نورب  زا  ددرگ  هصرع  تناج  طسب 

وت راک  یکین  مخت  یناوت  ات  نک  شمخ  نیه 
[. 596  ] تاقث لاعفا  ندع ز  تشهب  دش  ادیپ  کناز 

يراکزیهرپ تافص  هبطخ 085-

( ادخ ملع   ) رارسا ياناد  ادخ ،
رئامضلا ربخ  و  رئارسلا ، ملع  دق 

( دشابیم ربخاب  ینورد  ياههتفهن  همه  زا  تسا و  هاگآ  اهزار  رارسا و  همه  هب  ادخ  )
: يولوم

ام رارسا  ملاع  يا  ام ، رادلد  ام  رای  يا 
[. 597  ] ام رازاب  قنور  يا  ام ، رادید  فسوی  يا 

: يدعس
تسین هک  میوگ ؟ هک  هب  یناهن  درد 

[. 598 « ] ریبخ الا   » نم درد  زا  ربخ  اب 
مدرم دوخ ز  يور  هب  هتسب  رد 

ار ام  دنرتسگن  بیع  ات 
بیغلا ملاع  دوس و  هچ  هتسب  رد 

[. 599  ] اراکشآ ناهن و  ياناد 
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(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسا يرد  يوک و  ره  هب  رادلد  يوسیگ  هرط 

درک دیاب  رفس  قوش  زا  رد  يوک و  ره  هب  سپ 
وت خر  مباینیم  ینم و  ناج  رد 
مهاوخ یئافخ  زنک  نایع ، زنک  رد 

تسین راگن  يوک  رس  زج  دنور  اج  ره 
راگن دوب  اجنامه  راب  دنهن  اج  ره 

تساج همه  مرای  هک  تسا  رای  يهناخ  اج  همه 
[. 600  ] ماهدمآ ناسچ  هبعک  يوس  هناختب  سپ ز 

: ینانمس تعفر 
یتمالع وت  زا  لد ، ره  طسب  ضبق و  رد 

يریخم ملاع  یتسه  یتسین و  رد 
تست تسد  رد  نتمیس  يا  میتسه  يانب  نوچ 
ینکیم ترامع  یهاوخ  رگا  ناریورا  یهاوخ 

دیاین يراک  نازجاع  تسد  ز 
دیاز هچ  ات  رداق  ز  رداق ، یئوت 

رهاظ هچ  نطاب  رد  هچ  يراک  رهب 
رداق یئاناوت و  ادنوادخ 

یهاوخ هچ  ره  یناوت  یئاناوت ،
یهامب ات  هم  زا  تسوت  رماب 

تردق رف  زا  همه  رب  یطیحم 
[. 601  ] تمحر دوجو و  لضف  تسوت  طاحم 

: یماج
تفگ هک  ناد  زار  نآ  زا  لفاغ  شابم  یماج 

[. 602  ] مهاگآ ناهن  ياهزار  هلمج  زا 
: يوجنگ یماظن 

یسب تسه  هچرگ  هدیشوپ  زار 
[. 603  ] یسک زار  تسین  هدیشوپ  وت  رب 

ترخآ رفس  هشوت 
هتماقا رادل  هنعظ  راد  نم  دوزتیل  هلجا … و  قاهرا  لبق  هلهم  مایا  یف  مکنم  لماعلا  لمعیلف 

مهارف ياهشوت  يدـبا  هاگلزنم  يارب  تقوم  يارـس  نیا  زا  دوش  ماـمت  شتلهم  هکنآ  زا  لـبق  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دـیاب  لـمع ، لـها  )
( دروآ

: يدعس
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تسرف شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 
تسرف شیپ  ز  سپ ، دراین ز  سک 

زومت باتفآ  تسفرب و  رمع 
زونه هرغ  هجاوخ  دنام و  یکدنا 

رازاب رد  هتفر  تسد  یهت  يا 
[. 604  ] راتسد يرواین  رپ  تمسرت 

: يوجنگ یماظن 
تسرف نوریب  هنب  دوخ  زا  رتشیپ 

تسرف نونکا  دوخ  يادرف  يهشوت 
نیبگنا زا  رپ  روبنز  يهناخ 

نیب شیپ  دش  هک  تسنآ  یپ  زا 
دشکیم یفص  هنادرم  هک  روم 

دشکیم یفلع  ادرف  یپ  زا 
تسین روک  رگا  لفاغ  یمدآ 

تسین روم  نیا  زا  لحن و  نآ  زا  رتمک 
دروخ ناساک  دهاوخ  ناهج  هک  ره 

دروخ ناتسمز  گرب  ناتسبات 
تسین شیدنا  تبقاع  سک  تمه 
تسین شیب  یسفن  ات  سک  شنیب 

تساهجنر يهتخیمآ  وت  كاخ 
[.. @.605  ] تساهجنگ یسب  كاخ  نیا  لد  رد 

( یناوج تصرف  زا  هدافتسا   ) یشومارف تلفغ و  زا  زیهرپ 
هلفغلا اهیف  مکنم  نوکت  یتلا  مایالا  ریثک  یف  لیلق  اهناف  مکمایا …  هیقب  اوکر  دتساف 

هب تبسن  هدنام ، یقاب  تصرف  هچرگ  دیزادرپب  هتـشگ ، يرپس  تلفغ  رد  هک  يراگزور  ناربج  هب  دوخ  رمع  زا  هدنام  یقاب  ياهزور  نیا  رد  )
( تسا زیچان  هتفر  تسد  زا  مایا 

: يدعس
رمع زا  دوریم  وت  یب  هک  يزور  بش و  ره 

تمادن رازه  دوریم  یسفن  رب 
متسشن وت  زا  لفاغ  هچنآ  دوبن  رمع 

[. 606  ] تمارغ هب  ماهداتسیا  رمع  یقاب 
: عمال

لد يآ  دوخ  اب  تفر  یناوج  لصف  طاشن 
ندش دیابیم  رایشه  ار  تسم  هگرحس  رد 
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بابش غرمیس  رمع  نایشآ  ناریط ز  هدرک 
ماهناد ماد و  هب  هدنام  دوخ  لفاغ ز  نینچ  نم 

دوس هچ  متسنادن  ار  یناوج  مایا  ردق 
تشذگ ینادان  هب  فک  زا  نم  دروآ  داب  جنگ 
دوبن ممولعم  دوب و  فک  رد  دوصقم  رهوگ 

تشذگ یناسآ  هب  متسد  زا  هک  رهوگ  نآ  فیح 
ار یناوج  دقن  لدب  یب  فک  زا  مداد  تلفغ  هب 

[. 607  ] ار یناگدنز  کلم  هرهبیب  نینچ  متسنادن 
: رایرهش

مدناوخن رمع  تشذگ  تلفغ  هب  هچنآ 
تمارغب ادخ  زا  مهاوخ  رگد  رمع 
یناوج میدن  زا  مشود  رب  مریپ و 

تمادن راب  هشیمه  ناهنپ  هچ  وت  زا 
تفر دیچیپ و  ناهج  نیا  دوب  یئهیاس 

تفر دیباوخ و  یبش  ینامهم  هک  ای 
دید دیباوخ و  يورهر  یباوخ  هک  ای 

[. 608  ] تفر دیدنخ و  قفا  رد  یقرب  هک  ای 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ریگم هدرخ  قح  لهاز  ياهن ، لها  رگ 
ریگم هدرم  نالد ، هدنز  دوخ  وچ  هدرم  يا 

روجهم يا  نارگ ، باوخ  نیا  زا  زیخرب 
[. 609  ] ریگم هدرب  نارگ  باوخ  نالدرادیب 

: رایرهش
تسین كاب  نک  رارقا  دوخ  لهج  هب 

تسین كاپان  يوخ  زج  راکنا  هک 
یتسار زک  رارق  اب  نک  رنه 

یتساوخ اهبیع  همه  رذع  وت 
غورفیب ینک  يوعد  وچ  نکیلو 
غورد يدوزف  دوخ  ینادان  هب 

یناوج دای  رد  همه  يریپ  کنیع  زا 
ریپ مدش  وت  ياپب  هک  منیب  وت  يامیس 

یناتسب نم  زا  میریگ  نیمز  يریپ و 
ریگنیمز ناریپ  یئاهنت  سنوم  يا 
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مباتک عمش و  ماهرجح و  منم و  اهبش 
ریگبش هلان  قح و  غرم  قفا  يوسنآ  و 

میرآ مهب  تبحم  يور  ایب  تسود  يا 
ریوزت هعدخ و  زجب  میدیدن  قلخ  زک 

میباتشب ات  ایب  میعمش  هناورپ و 
ریخات تفآ  زا  نک  هشیدنا  دوریم  بش 

رمع طخ  رابیوج  میبآ و  خر  رب  گرب  وچ 
دیوپب راگزور  چیپ  مخ و  هتسخ  ياپب 
شدنهدن یتصخر  يوج  نیا  طخ  رفاسم 

[. 610  ] دیوجب شیوخ  ياههدرک  مگ  ددرگ و  زاب  هک 
: عمال

تبقاع هک  نوچ  نکم  راعش  يرورپنت 
[. 611  ] گنس دوش ز  نیلاب  ددرگ و  كاخ  رتسب ز 

تعاطا یگدنب و 
هبرل مهعوطا  هسفنل  سانلا  حصنا  نا  هللا  دابع 

( تسا رتشیب  شتعاطا  همه  زا  ادخ  ربارب  رد  تسا ، رتهاوخ  ریخ  دوخب ، تبسن  هک  سکنآ  ادخ ، ناگدنب  )
: يونزغ یئانس 

تسوا يهدنب  هک  یسک  نآ  تخبکین 
[. 612  ] تسوا رب  هدنسب  اهراک  همه  رد 

یگدز رورغ  شهوکن 
هرورغ هاوهل و  عدخنا  نم  یقشلا  و 

( دروخب سوه  يوه و  بیرف  هک  سکنآ  زورهایس ، یقش و  )
: يروباشین راطع 

دشاب رورغم  دوخب  وک  سک  نآ  ره 
[. 613  ] دشاب رود  تورم  زا  گنسرفب 

زوسب ار  ترورغ  نز  مه  رب  بجع 
[. 614  ] زوسب ار  تروضح  یسفن  زا  رضاح 

ءایر كرش  زا  شهوکن 
كرش ءایرلا  ریسی  نا  اوملعا  و 

( دیآیم باسحب  كرش ، زین ، ایر  هجرد  نیرتمک  هک  دیشاب  نئمطم  )
: يدعس

راگدای نالقاع  زا  دنام  نخس 
راد دای  نخس  کی  نیمه  يدعس  ز 
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يادخ زا  كانشیدنا  راک  هنگ 
[. 615  ] يامن تدابع  ياسراپ  زا  هب 

: گنرفسا فیس 
تخاس ناوتن  هک  ایر  زا  هر  يهشوت  زاسم 

[. 616  ] روبنز يهدرپ  ز  اقنع ، يهناخ  ياون 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

چیه رگد  ریوزت و  يهقرخ  یکی  میئام و 
چیه رگد  ریجنز و  هب  هتسب  ایر  ماد  رد 

زاب لغد  يا  ترهش  قشاع  يا 
نک سب  تالبع  زخ  وت  نک  سب 

تسا ایند  يارب  زا  وت  راتفگ 
نک سب  تالمهم  يریگیپ 

تسد رادرب  نشیوخ  يوسب  توعد  زا  دشرم 
[. 617  ] دش هچ  الا  یلو  متسدینش  ار  تهلا  ال 

ناتسرپاوه اب  ینیشنمه  شهوکن 
ناطیشلل هرضحم  نامیالل و  هاسنم  يوهلا  لها  هسلاجم  نا …  اوملعا  و 

( تسا ناطیش  روضح  ثعاب  نامیا و  نداد  تسد  زا  هیام  ناتسرپاوه ، اب  ینیشنمه  هک  دیشاب  هاگآ  )
: يوجنگ

زیهرپب هشداپ  تبحص  زا 
زیت شتآ  زا  کشخ  يهبنپ  نوچ 
تسا رون  رپ ز  هچ  رگا  شتآ  ناز 
تسا رود  هک  یسکنآ  دوب  نمیا 

تخورفا شعمش  رون  هک  هناورپ 
[. 618  ] تخوس دش  عمش  نیشن  مزب  نوچ 

: يولوم
هر نینچ  ینامب ز  هک  هلبا  هس  ود  اب  نیشنم 

ار ناهج  ناج و  تفص  وجادخ  نادرم  وت ز 
یلجت تسم  دوب  هک  نک  رظن  مشچ  نآ  يوس 

ار نایع  نیع و  رهگ  یبایب  مشچ  نآ  رد  هک 
رضخا دنک  ار  رجش  هکرس  هنب  هیاس  نآ  رد  وت 

ار ناما  نما و  یگمه  يراجم  تساجنادب  هک 
رتخا وچ  هریت  بشب  ردارب  باوخ  زا  رذگ 

ار ناهن  رای  نطو  نتسج  دیاب  بشب  هک 
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نکرت هلبلب  شیم  نک ز  رظن  شخب  رظنب 
ار نامز  رود  ینک  هچ  نک  رفس  رود  نآ  يوس 

ار رثا  هد  رثومب  ار  رظن  ریت  نارپب 
ار نامک  دننام  نت  ناد  رظن  ریت  عبت 

شوپب ار  دوخ  اقشاع  دمآ  لقع 
شوه لقع و  زا  ام  ياو  يا  ام  ياو 
لقع مشچ و  يا  ام  عمج  زا  ورب  ای 

شوگ مشچیب و  وت  گنن  زا  موش  ای 
وش رود  ام  شتآ  یبآ ز  وچ  وت 

شوجب ام  اب  ام  کید  ردآ  رد  ای 
دنکشب تدرخ  هک  یهاوخیمن  رگ 
شوکم ایرد  اب  جوم و  اب  وش  هدرم 
ناحتما تسه  مقشاع  ییوگب  رگ 

[. 619  ] شونب ار  نادرم  لطر  چیپم و  رس 
: عمال

دروآ تواسق  ندوب  طلتخم  نایور  ود  اب 
[. 620  ] هایس رز  زا  دوب  ار  کسمم  درم  رم  لد  تسد و 

: یشحو
تسییافج دب  ییافو  یب  نارای  ز 

تسین افج  ار  ناشیا  هک  نارای  اشوخ 
هنامز نایافویب  زا  ناغف 

هناسف يراک  افج  نوسفا  هب 
ياو دص  ياو و  ناداهن  برقع  نیا  زا 
ياج دص  دنام  یمخز  ياج  لد  رب  هک 

دنراگزور ردنا  هک  نارای  نینچ 
دنراد هدرپ  رد  اهرازآ  یسب 

تسا میب  ياج  ار  نانت  نایرع  یسب 
[. 621  ] تسا میلگ  ریز  رد  هک  برقع  نآ  زا 

یئوگتسار تقادص و  شزرا 
همارک هاجنم و  فرش )  ) افش یلع  قداصلا 

( دراد رارق  يراوگرزب ، تاجن و  هنارک  رب  وگتسار  ناسنا  )
: ورسخرصان

تستلیح رترب  راک  رد  یتسار 
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لایتحا تدیابن  ات  نک  یتسار 
یتسار ییاج  هب  دمآ  دورف  نوچ 

[. 622  ] لاعتفا اجنآ  زا  ددنبرب  تخر 
: یسودرف

تسار راتفگ  هب  وک  یسک  نآ  گرزب 
تساوخن يژک  تسارایب و  ار  نابز 

: یئانس
دراد یتسار  هشیپ ، وا  هک  ره 

[. 623  ] دراد یتسآ  رد  ینعم  دقن 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

کلاس يا  ایر  بیر و  يهلحرم  زا  رذگب 
[. 624  ] تسا ناشیورد  لزنم  رس  هک  رآ  قدص  هب  ور 

: یسودرف
یتسار زج  رادناهج  هاش  ز 

یتساک دروآ  وید  هک  دبیزن 
یتسار دیاب و  درخ  مراهچ 

یتساک يژک و  زا  لد  نتسشب 
یتسار نک و  يرابدرب  همه 

[. 625  ] یتساک يژک و  زا  لد  نک  ادج 
: يونزغ ییانس 

دسر یک  هر  نیدب  يراتفگ  گنر و  زا  یسخ  ره 
[. 626  ] دشک نینت  مسات  دیاب  قیدص  نوچ  درم 

: يدمحا
دنتسر ناتسار  هک  نک  یتسار 
دنتسد يوق  ناتسار  ناهج  رد 
دنوش مان  دنلب  ناراک  تسار 

دنوش ماخ  تخپ و  مین  ناور  ژک 
تخت هب  دیسر  یتسار  زا  فسوی 

تخب ددرگ  تسار  هک  نک  یتسار 
باوخ دنیب  تسار  هدنیوگ  تسار 

بایرد دشن  جک  هک  فسوی  باوخ 
يرادرک تسار  دوب  وا  رد  نوچ 

يرادیب لفق  تشگ  وا  باوخ 
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ینهریپ دیرد  یکین  هب  نوچ 
ینمجنا شرصم  وچ  رخسم  دش 

: يوجنگ یماظن 
راگتسر يوش  هک  روآ  یتسار 
راگدرک زا  رفظ  وت  زا  یتسار 

یتساک مکب و  یتفا  یجک  زا 
یتسار رگا  وت  یتسر  مغ  زا 

تفای شوغآ  رد  راخ  یجک  لگ ز 
تفای شون  نآ  یتسار  زا  رکشین 

: ورسخرصان
هاگیب هاگ و  يوگم  تسار  زج 

دنگوس هب  تدیان  تجاح  ات 
: يونزغ ییانس 

تسا ناتخب  کین  لغش  یتسار 
تسا نآ  تخب  کین  تسه  ار  هک  ره 

یتسب یجک  رد  هچ  رهب  لد ز 
یتسر مغ  نک ز  هشیپ  یتسار 

رثا تسا  تواقش  ار  یجک  رگ 
رمث تسا  تداعس  ار  یتسار 
دراد یتسار  هشیپ  وا  هک  ره 

دراد یتسآ  رد  ینعم  دقن 
تست نکسم  هک  هتسر  نیا  رد  ات 

تست نمشد  تساور  جک  را  تسفن 
هتسر نیردنا  هک  نک  یتسار 

هتسر یتسارب  زج  يوشن 
لد هتخت  نک ز  وحم  ژک  شقن 

لکشم ره  وت  رب  فشک  دوش  ات 
: یسودرف

تسا یتسار  یمدرم  يهیامرس 
تسیرگ دیابب  يژک  يرات و  ز 

: يدعس
یناشیپ یهن  كاخ  رب  هک  تسین  نآ  تعاط 

[. 627  ] تسین یناشیپ  هب  صالخا  هک  رآ  شیپ  قدص 
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: عمال
ملق نوچمه  وش  کیراب  مکحم و  شاب و  تسار 

تدیابیم اپ  هار  رگ  اهزار  میرح  رد 
اوه گنهآ  ریت  وچ  یتسار  زا  دنکیم 

[. 628  ] سوه يراد  تبترم  را  راعش  نک  ار  یتسار 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

يوش راتفرگ  را  تریح  تملظ  رد 
يوش رادیب  لهج  باوخ  هک ز  یهاوخ 

قدصب هک  اریز  تاجن  بلط  قدص  رد 
[. 629  ] يوش راونا  رون  ضیف  يهتسیاش 

: یسودرف
یتسارو هب  یمان  کین  همه 

؟ یتساک رد  دوس  رسپ ، يا  درک ، هک 
یتسار نک  هشیپ  رد  راک  رهب 

یتساک تدیازگن  هک  یهاوخ  هچ 
یتسار دوش  نشور  هک  اجک  ره 

یتساک دروآ  غورد  غورف 
یتسار دوش  نازیرگ  يژک  ز 

یتساک یئوس  ره  زا  درآ  دیدپ 
یتسار زا  رس  دباتب  وک  یسک 

یتساک رد  راک  شدریگ  يژک 
یتسار زا  هک  نک  یتسار  همه 

یتساک نوردنا  راکب  دیاین 
: يدحوا

سرتم هاچ  ياهنرا ز  روک  رک و 
سرتم هاش  ریم و  شاب و ز  تسار 

ماجنا نیرکش  تسیرهز  تسار 
ماک دراد  خلت  هک  یتابن  جک 

یسرب ناتسارب  ات  وش  تسار 
[. 630  ] یسرب ناتسآ  رب  ات  وش  كاخ 

یئوگغورد زا  شهوکن 
نامیالل بناجم  هناف  بذکلا  اوبناج 

( تسا رودب  نامیا  زا  اریز  دینک  يرود  یئوگغورد  زا  )
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: يولوم
غورد لزه و  زا  دنب  رب  رس ، شوگ 

غورف اب  ار  ناج  رهش  ینیبب  ات 
ومع يا  لزه  زا  دنبرب  ناهد  نیه 

[. 631  ] وگم يزیچ  وا  يور  ثیدح  زج 
: یسودرف

یتسار زا  زج  یتیگ  هب  مهاوخن 
[. 632  ] یتساک دروآ  ادخ  مشخ  هک 

دسح شهوکن 
. بطحلا رانلا  لکات  امک  نامیالا  لکای  دسحلا  ناف  اودساحت ، و ال 

، شتآ هکنانچ  دنکیم  دوبان  ار  نامیا  دسح ، اریز  دیزرون  دسح  رگیدکی  هب  تبسن  )
( دروآیمرد اپ  زا  ار  مزیه 

: يوجنگ یماظن 
یسک ردنا  یهاوخ  دب  هب  منیبن 

[. 633  ] یسب مراد  هاوخ  دب  زین  نم  هک 
: ییاهب خیش 

مغ درد و  زج  هب  تسین  ناهج  زا  ام  لصاح 
[. 634  ] دوسح کشر  همه  نیا  تسارچ  منادن  چیه 

: ورسخرصان
نک راوآ  لد  ار ز  دسح  رکم و 

[. 635  ] نک رادیب  ار  هتفخ ت  نت  نیو 
: ياهشمق یهلا 

يوپ لقع  هر  يوگ و  اوه  كرت 
[. 636  ] رارش دزورف  هک  نک  دسح  وحم 

: راهب ءارعشلاکلم 
ارم درادنپ  هدرم  دساح  هک  متسج  یشماخ 

[. 637  ] ارم درازایب  رتمک  دسح  کشر و  رس  زو 
: يولوم

لد اب  نکم  هناگیب  ار  ناج  دسح  مشخ و  زا 
[. 638  ] اهنت ناوخمب  ار  نیو  اجنیا  راذگم  ار  نآ 

: راهب ءارعشلاکلم 
یهاوخدب هاوخدب ز  دزوس ، دسح  دساح ز 

[. 639  ] مزاسیم مزوسیم و  اهنآ ، یهلبا  نم ز 
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تسا ربهار  ناهج  هب  تداسح  لخب و  ات 
تسا رطخ  رد  وگتسار  لیلذ و  هدازآ ،

رز يامنم  چیه  نارواکشر  هب 
رنه یب  كزیس  زا  زیهرپب 

: یناشاک ضیف 
تخورفرب مشخ  شتآ  دسح  هنیک و  هک ز  ره 

[. 640  ] دوریم رونت  يوس  یشتآ  رونت  وا ز 
: یسودرف

گشر درم  لد  رب  دوش  هریچ  وچ 
[. 641  ] کشزپ یب  دوب  يدنمدرد  یکی 

: يونزغ ییانس 
تسا راهق  درف و  هک  ام  قلاخ 
تسا رازیب  دوسح  دوقح و  زا 

دید هک  ار  بیع  ره  دشوپب  اضر  مشچ 
دیدپان بیع  دنک  دیدپ  دسح  مشچ 

: رایرهش
دروخیمن ناطیش  هقح  بیرف  مدآ 

[. 642  ] یسک دنک  اوح  تداسح  هراچ  رگ 
: ینانمس تعفر 

داینب دنک  مدرم  ام و  زا  دسح 
داب رب  داد  ار  نید  نامیا و  دسح 

نکرب هشیر  ار  دسح  نک  لکوت 
نم زا  دش  نادرگ  ور  هچ  تلود  وگم 

دسم نم  لبح  دیج  یف  دحا ، زا  دش  دسح  ناش 
[. 643  ] دنکشب ناعیطم  بلق  دس ، هدرک  تعاط  هار  نوچ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
مدوصقم سک  تسکش  دوبن  زگره 
مدوب ات  نم  یلد ز  دشن  هدرزآ 

تسروک منیب  بیع  مشچ  هک  رکش  دص 
[. 644  ] مدوسحم متسین  دوسح  هک  مداش 

: یشعرم نیدلاریهظ  ریم 
دزورفا شتآ  هک  اجنآ  دسح 

دزوس تیفاع  لقع و  نمرخ 
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: یخرف
دسح زار  اغد  نادوسح  هراچ  دوبن 

نامرد دریذپن  زگره  هک  تسنآ  دسح 
: يرصنع

میکح هک  نکم  دسح  یسرتب  درد  رگو ز 
[. 645  ] نامرد یب  درد  تسه  دسح  هک  دنز  لثم 

: عمال
عقو ردق و  زا  دتفوا  اهرظن  رد  دساح  درم 

[. 646  ] جاور دریذپن  تسردق و  یب  شوشغم  دش  وچ  رز 
: یکدور

راهنز روخم  مغ  تفگ  ناسک  کین  زور  هب 
[. 647  ] تسا دنموزرآ  وت  زورب  هک  اسک  اب 

: يونزغ ییانس 
لاس طحق  رد  هرش  اب  ار  دسح  رامیب  هک  ین 

[. 648  ] راوگشوخ دشابن  يورب  دهن  ناوخ  یسیع  شرگ 
یئوگ غورد  زا  شهوکن 

هناهم هاوهم و  فرش  یلع  بذاکلا  و 
( تسا یتسپ  يراوخ و  یتیوهیب و  يهناتسآ  رد  وگغورد ، )

: یسودرف
غورد دیوگ  رایسب  هک  سکنآ  ره 

غورف دریگن  ناهاش  کیدزن  هب 
غورد رب  دوب  رواد  هکنآ  یکی 

[. 649  ] غورف اناد  درم  رب  دریگن 
: يزیربت بئاص 

دزیریم ندز  مشچ  کی  هب  بذک  ررش 
[. 650  ] درک ناوتن  سوه  لها  یتسود  رب  هیکت 

يزوتهنیک زا  شهوکن 
هقلاحلا اهناف  اوضغابت  و ال 

( تسامش ياهیبوخ  نید و  يهدننکدوبان  هک  دیهدن  هار  لد  رد  ار  رگیدکی  يهنیک  )
: يروباشین راطع 

مدرم نیک  زا  راد  كاپ  ار  نورد 
[. 651  ] مدرم نیئآ  دشن  يراد  نیک  هک 

هدیهوکن يوزرآ  زا  زیهرپ 
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رورغم هبحاص  رورغ و  هناف  لمالا  اوبذکاف  رکذلا  یسنی  لقعلا و  یهسی  لمالا  نا  اوملعا  و 
( دراپسیم نایسن  تسد  هب  ار  ادخ  دای  درادیماو و  تلفغ  هب  ار  درخ  یناسفن » شهاوخ   » وزرآ هک  دینادب  )

: ورسخرصان
وزرآ تسرهز  تشگ و  وزرآ  يهناخ  تلد 

؟ ینک نوجعم  یمه  لد  اب  ارچ  ار  لتاق  رهز 
زارد رمع  وت  اب  تسین  ناهج  نیا 
تسا دنب  مد و  دوخ  رمع ، ارت  رم 

زارد زآرود ، دیما ، نکم 
[. 652  ] تسدنیرگ هک  نیب  خرچ  شدرگ 

: یناقاخ
ریم دوز  تسا  یغارچ  هک  نزب  لما  خاش 

[. 653  ] اقب مک  تسا  یتخرد  هک  نکب  سوه  خیب 
: يزاریش میکح 

دیسردب همه  ارت  اهوزرآ  ز 
رگن رد  هدید و  ياشگ  یکی 

وت سفن  وزرآ  رب  تتشاد  هک 
رذحلا وا  يوزرآ  سفن و  ز 
يرتهم يدب  وزرآ  هن  ترگ 

رش ریخ و  اب  وت  یتشاد  راک  هچ 
يرب هودنا  یباین  یهاوخ و  هچ 

[. 654  ] روخم هودنا  زیچ و  چیه  هاوخم 
: يروباشین راطع 

تست سیبلت  زا  سیلبا  يهوشع 
تست سیلبا  وزرآ  کی  کی  وت  رد 

مامت دوخ  يوزرآ  کی  ینک  رگ 
[. 655  ] مالسلاو دیاز  سیلبا  دص  وت  رد 

نارای هظعوم  هبطخ 086-

سفن رب  يزوریپ  رد  ادخ  يرای 
هسفن یلع  هللا  هناعا  ادبع  هیلا  هللا  دابع  بحا 

( دنادرگ زوریپ  سفن  رب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یسک  وا  دزن  ادخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

نم رس  رب  نکف  هیاس  امه ! سوواط 
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نم رپ  لاب و  ياشگرب  نک و  يرای 
نک مدازآ  دوخ  دیق  زا  سر  دایرف 

نم رتخا  امن  کین  دوخ  رتخا  زا 
ارم گنت  سفق  نیز  ناهرب  ای  شکب  ای 
ام لطاب  سوه  نیا  لد  زاس ز  نورب  ای 
یسوم نوچ  دوخ  يدوخ  لبج  نک  كد 

[. 656  ] ینرا یب  وا  لامج  دنک  هولج  ات 
یهلا تیاده  شزرا 

هبلق یف  يدهلا  حابصم  رهزف  ادبع …  هیلا  هللا  دابع  بحا  نم  نا 
( دشخردب شناج  رد  تیاده  غارچ  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم  انامه  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
نسح ربلد  يا  خر  زا  باجح  رادرب 

مهاوخ یئامنهار  بش  تملظ  رد 
میوجیم يرظنبحاص  هیداب  نیا  رد  نم 

[. 657  ] میوجیم يربهار  ماهدرک و  مگ  هار 
: یسودرف

ار هدننیرفآ  تفرگ  شیاتس 
[. 658  ] ار هدنب  نت  دب  زا  هدنناهر 

نموم هودنا  نزح و 
نزحلا رعشتساف  هللا …  دابع  بحا  نم 

( دیامن دروخرب  اهتیلوئسم  ربارب  هودنا  نزح و  اب  هک  تسه  یسک  ادخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  زا  )
: یماطسب یغورف 

هاگرحس هآ  بش و  کشا  زج  هک  دایرف 
تسین يرفسمه  ارم  قشع  رفس  ردنا 

تفگ کلف  هدرپ  زا  ردب  دمآ  منص  نآ  ات 
تسین يردهدرپ  نینچ  هدرپ  نیرد  هک  قحلا 

شلعل يرادیرخب  يراد  هچ  هک  یتفگ 
[. 659  ] تسین يرهگ  متسد  هب  هیامنارگ  کشا  زج 

تاوهش زا  زیهرپ 
ادحاو امه  الا  مومهلا  نم  یلخت  تاوهشلا و  لیبارس  علخ  دق  ادبع …  هیلا  هللادابع  بحا  نم  نا  هللادابع 

مغ مه و  زا  دزاس و  رود  دوخ  زا  ار  یناـسفن  ياههتـساوخ  ياهـششوپ  اهـسابل و  هک  تسا  یـسک  وا  هاگـشیپ  رد  ادـخ  هدـنب  نیرتبوبحم  )
( دهرب يویند 

: يولوم
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دوب هداز  هدنب  هچرگ  نامقل  هکناز 
دوب هدازآ  يوه  زا  دوب و  هجاوخ 
نخس ردنا  ار  خیش  یهاش  تفگ 

نک تساوخرد  نم  ششخب ز  زا  يزیچ 
ارت رم  دیان  مرش  هش ، يا  تفگ 

رترب آ نیز  ارم  ییوگ  نینچ  هک 
ریقح ناشیا  مراد و  هدنب  ود  نم 
ریما دننامکاح و  وت  رب  ود  ناو 

تستلز نیا  دناهچ ، ود ، نآ  هش  تفگ 
[. 660  ] تستوهش رگید  مشخ و  کی  نآ  تفگ 

: يروهال لابقا 
نیشن لد  يارح  ردنا  یکدنا 

نیزگ ترجه  قح  يوس  نک  دوخ  كرت 
نز ماگ  دوخ  يوس  وش  قح  زا  مکحم 

نکشرس ار  سوه  يازع  تال و 
ار وت  دزاونب  هبعک  يادخ  ات 

[. 661  ] ارت دزاس  لعاج » ینا   » حرش
نموم هودنا  مغ و 

ادحاو امه  الا  مومهلا  نم  یلخت  و 
«( ادخ ياضر  بلج   » دشیدنیب زیچ  کی  هب  طقف  دهرب و  يویند  یگدنز  مغ  مه و  زا  هک  تسا  یسک  ادخ  يهدنب  نیرتبوبحم  )

: يولوم
تساههنیس ردنا  هک  اهمغ  همه  نیا 
تسا ام  دوب  دابدرگ و  رابغ  زا 

تسام ساد  نوچ  نک  خیب  نامغ  نیا 
تسام ساوسو  نانچ  ناو  دش  نینچ  نیا 
تسا ياهراپ  ندرم  یجنر ز  ره  هک  ناد 

تسا ياهراچ  رگ  نارب  دوخ  زا  گرم  وزج 
ارت رم  نیریش  تشگ  را  گرم  وزج 
ادخ ار  لک  دنکیم  نیریش  هک  ناد 

درم خلت  وا  دیزیم  نیریش  هک  ره 
دربن ناج  دتسرپ ، ار  نت  وا  هک  ره 

دنشکیم ارحص  ار ز  نادنفسوگ 
دنشکیم ار  وا  رم  دوب  رتهبرف  هکنآ 
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: يدعس
دمآ ندروخ  مغ  ام  شخب  ایند  ز 

[. 662  ] موسقم قزر  الا  ندروخ  دیاشن 
: یناشاک ضیف 
اهملا دنامن و  تاذل 

اهمغ قرب و  وچ  درذگ  يداش 
شوخ نیز  نآ و  زا  شابم  كانمغ 

اهمدع يوس  دور  ود  ره  نوچ 
دیآ رس  رب  هک  ياهثداح  ره 

اهمدق دشک  مدع  يوس  مه 
یپ رد  رسع  تسار  يرسی  ره 

اهمرک یپ  ار ز  يرسع  ره 
دنامب دنامن و  تاذل 
اهمدن اوه  يوریپ  زا 

ینیب هک  الب  ره  تنحم و  ره 
اهمتس رب  رامش  هرافک 

تسهانگ یحام  وچ  هودنا 
اهمد میشوک  نآ  رد  هک  رتشوخ 
ریخ دوب  تبقاع  هب  هک  نک  نآ 

اهمرک رب  دیما  تسا و  ضیف 
ام لد  دنتشرب  وت  قشع  هبات  رب 

ام لگ  دنتشرس  هصغ  مغ و  درد و  اب 
تبحم موب  نیرد  تشک  لزا  ناقهد 

ام لگ  بآ و  الب  ریغ  دهدن  رب  ناز 
يدوبن وت  لصو  تلود  يوزرآ  رگ 

ام لد  شیوخ  زا  یتشاد  شوخ  هچب  رطاخ 
نموم ییارگادخ 

رومالا عفرا  یف  هناحبس  هسفن هللا  بصن  دق 
(. دیامن یهلا  تاروتسد  ماجنا  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  سکنآ  ادخ  هدنب  نیرتبوبحم  )

: یناشاک ضیف 
دشاب هدنب  ار  قح  هکنآ  درم  دوب 

درم ره  تسدرم  یگدنب  غاد  هب 
ياپ اوه  رب  دز  وا  هکنآ  درم  دوب 
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درک رد  هب  رس  زا  سوه  يهشیر  گر و 
ملاع ود  زا  دنک  لد  هکنآ  درم  دوب 

درف نتشیوخ  زا  تشگ  داد و  اج  کی  هب 
تفرگب سنا  قح  اب  هکنآ  درم  دوب 

درک اوس  ام  كرت  تسویپ و  وا  هب 
ام نم و  زا  تسر  وا  هکنآ  درم  دوب 

درگ نتشیوخ  داهن  زا  دروآرب 
دوخ زا  تشگ  یناف  هکنآ  درم  دوب 

[. 663  ] درک ابق  قح  ياقب  فیرشت  ز 
صالخا شزرا 

هصلختساف صلخا هللا  دق  هللادابع …  بحا  نم  نا 
( دریذپب ار  يو  مه  ادخ  دهد و  ماجنا  ایر » زا  رود  هب   » هناصلاخ ار  دوخ  دادرک  هک : تسا  یسک  ادخ  هدنب  نیرتبوبحم  دیدرت  نودب  هتبلا  )

: يولوم
لمع صالخا  زومآ  یلع  زا 

لغد زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریش 
تفای تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد 
تفاتش دروآرب و  يریشمش  دوز 
یلع يور  رب  تخادنا  ودخ  وا 

یلو ره  یبن و  ره  راختفا 
هام هک  ییور  رب  تخادنا  ودخ  وا 

هاگهدجس رد  وا  شیپ  درآ  هدجس 
یلع نآ  ریشمش  تخادنا  نامز  رد 

یلهاک شیازغ  ردنا  وا  درک 
لمع نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 

لحم یب  محر  وفع و  ندومن  زو 
یتشارفا زیت  غیت  نم  رب  تفگ 

یتشاذگب ارم  يدنکفا  هچ  زا 
منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 

منت رومام  هن  مقح  يهدنب 
اوه ریش  متسین ، مقح ، ریش 

هاوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف 
نم لیم  دبنجن  وا  دایب  زج 

نم لیخ  رس  دحا  قشع  زج  تسین 
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راگدرک يارب  نکیم  یتمدخ 
راک هچ  تناقلخ  در  لوبق و  اب 

تسوا نامرف  ام  صاخ  ام و  ماع 
تسوا نایوج  ناود  ور  رب  ام  ناج 

همه شقیوشت  نیسحت و  زا  مرود 
همه شقیدصت  بیذکت و  زا  غراف 

تساوه زا  هن  ام  یتفج  ام  يدرف 
تسادخ تسد  رد  هرهم  نوچ  ام  ناج 

ار لاق  میرگنن و  ار  نورب  ام 
ار لاح  میرگنب و  ار  نورد  ام 

دنرگید ناناد  بادآ  ایسوم 
دنرگید ناناور  ناج و  يهتخوس 

وگم یطاخ  ار  دیوگ و  اطخ  رگ 
وشم ار  نادیهش  نوخ  رپ  دوش  رگ 

تسا رتیلوا  بآ  ار ز  نادیهش  نوخ 
تسا رتیلوا  باوث  دص  زا  اطخ  نیا 

رطخ رد  مئاد  دنشاب  ناصلخم 
رسپ يا  هار  رد  تسه  اهناحتما 

وجتسج رکف و  رس و  دنیبب  وک 
وم رات  صلاخ  ریش  ردنا  وچمه 

دش هنیس  هداس  شقنیب و  وا  هک  نآ 
[. 664  ] دش هنییآ  ار  بیغ  ياهشقن 

: یناشاک ضیف 
درک دیاب  وش  تسش و  کشا  رد  ار  نت 

درک دیاب  ور  تفر و  ریغ  زا  ار  لد 
شیالآ زا  شدوجو  دوش  كاپ  نوچ 

درک دیاب  وا  راثن  ار  ناج  هگنآ 
منکیم رارکت  وت  فلز  ثیدح  اهبش 

منکیم رایسب  وت  لصو  زور  حیبست 
تتعلط راونا  حابص ز  دنز  مد  نوچ 

منکیم رازلگ  وت  يور  سکع  ار ز  ناج 
موشیم هدید  نت  همه  رس  هب  ات  ياپ  زا 

منکیم رادید  لباق  هدید  هب  ار  ناج 
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دنک راعش  ار  صالخا  هک  ره 
دشابیم راثن  ار  وا  تمکح 

تسین نکمم  قوشعم  کی  ریغ  لد  کی  هب  دجنگیمن 
ددنب رظن  یقوشعم  یقوشعم ز  هب  ات  ددنبن 

دشاب نآ  رد  یصالخا  هک  ددنویپب  قح  اب  یلد 
ددنب رطخ  رب  ار  دوخ  هک  دش  دناوت  صلخم  یسک 

تشاد هچ  ره  وا  هر  رد  داد  صالخا  هب  هک  نآ 
تفرگ نامع  هرهب ز  تشاذگ  ایرد  هب  هرطق 

قح رهب  زا  دوش  صلاخ  وت  یعس  ات  نک  یعس 
تسین تسه ؟ يرامش  رد  رشحم  زور  صلاخ  ریغ 

دنکیم بش  لد  رد  دباع  هک  اهتدابع  نیا 
تسین تسه ؟ يرابتعا  ار  نآ  صلاخ  دشابن  رگ 

درکن يراک  ترخآ  يارب  ایند  رد  ضیف 
تسین تسه ؟ يراسمرش  رشحم  زور  رد  وا  لثم 

دیربب رایغا  زا  هک  لد  نآ  اشوخ 
تسسگب رای  زج  زا  هک  ناج  نآ  اشوخ 

تخیمآ رادلد  اب  هک  لد  نآ  اشوخ 
تسویپ هناناج  اب  هک  ناج  نآ  اشوخ 

تساخرب نینوک  رس  زا  وکنآ  شوخ 
[. 665  ] تسشنب دیحوت  يهناخ  تولخ  هب 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ارت تسا  ریغ  يوس  لد  رگا  هبعک  رد 

ارت تسا  رید  هبعک  قسف و  همه  تعاط 
تسادیپ هر  يوش  قح  هار  بلاط  رگ 

تسار یشاب  رگ  وت  وت  اب  دوب  تسار  وا 
یفاص نورد  صالخا و  هب  هک  هگناو 

تسارت زین  وا  هک  نادب  یشاب  ار  وا 
راک نک  هتساراک  دمآ  مایپ  تسود  زا 

رادرب هر  زا  لوضف  رآ و  شیپ  لد  رهم 
[. 666  ] تقیرط تسنیا  تعیرش  تسنیا 

: راجاق ناطلس 
نتسب ریغ  هب  ناوتنیم  لد 

[. 667  ] نتسسگ ادخ  زا  زجب  دیاب 
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: ریخلاوبا دیعسوبا 
نک هلدکی  یتسود  ام  هگرد  رد 

نک هلی  ار  نآ  تسام  ریغ  هک  زیچ  ره 
ام رد  رب  ایب  صالخا  هب  حبص  کی 

نک هلگ  هگنآ  دماینرب  وت  راک  رگ 
درگنیم لد  هب  قح  هک  نک  یفاص  لد 

درخن وج  کی  هب  هدنکارپ  ياهلد 
ادخ رهب  زا  لد  فاص  دنک  هک  دهاز 

[. 668  ] دربب ملاع  مدرم  همه  ییوگ ز 
: یناهفصا فتاه 

دنام دهاوخ  ناج  لد و  رد  ناهن  وت  قشع  غاد 
[. 669  ] دنام دهاوخ  ناهن  زوسناج  شتآ  نیا  لد  رد 

: شلاط زایا 
یبایب ناشن  وز  ات  وش  ناشنیب  مانیب و 

[. 670  ] ار ناشنیب  رای  نآ  دباین  ناشن  اب  سک 
: يونزغ ییانس 

ییآ زامن  رد  قدص  اب  وت  نوچ 
ییآ زاب  شیوخ  ماک  همه  اب 
دشاب یتداع  هک  يزامن  ناک 

[. 671  ] دش اپ  رب  داب  هک  دشاب  كاخ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

رای مودق  ردنا  رگم  مهنیمن  رس  نم 
[. 672  ] تسود ياوه  ردنا  رگم  مهدیمن  ناج  نم 

: ینانمس تعفر 
لوبق قح  هاگراب  ردنا  تسین  تدابع  زج 

[. 673  ] لوسر لآ  تعاط  صولخ و  زجع و  اب  هصاخ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ار هتخابلد  قشاع  نآ  مغ  میوگ  هک  اب 
دومن هاچ  مکش  ردنا  دوخ  زار  همه  هک 

میدیزخ یتسین  رد  یتسه  راید  زا  ات 
میدیرب لد  ناج و  زا  ربلد ، ریغ  هچ  ره  زا 
يرذگ شیوک  رس  رگ  يرحس  میسن  يا 

[. 674  ] زونه تسا  زاس  هیلاغ  وا  هک  ریگرب  رطع 
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: يونزغ ییانس 
راب قلاخ  فیطل  راگدرک 

[. 675  ] راک دهاوخ  كاپ  كاپ و  دوخ  تسه 
توکس شزرا 

. ملسیف تکسی  مهفیف و  لوقی  هللادابع …  بحا  نم  نا 
ناـما رد  رطاـخ  هب  وا  توکـس  و  یهاوخریخ »  » میهفت روظنم  هب  دروآیم  ناـبز  رب  هک  ینخـس  تسا : یـسک  ادـخ  يهدـنب  نیرتبوبحم  هتبلا  )

.( تسا نارگید  دنزگ  زا  ندنام 
: يزیربت بئاص 

مراد فدص  نوچ  دوخ  لد  رد  يراهب  یشوماخ  ز 
مشونیم ماک  نیریش  بآ  زا  خلت  يایرد  رد  هک 

ارم زار  دنکیم  يرادهدرپ  ینابز  یب 
ارم زامغ  همرس ، نم ، یشوماخ  دهدیم 
ارت تسین  يربخ  ینعم  ملاع  زا  هک  يا 

ارت تسین  يرپس  یشومخ ، رهم  زا  رتهب 
وت شوماخ  بل  ددرگ  ادخ  رکذ  هقلح 

ارت یشومارف  مدرم  زا  قیفوت  دوش  رگ 
ياهچنغ ره  ارس  ناتسب  نیا  رد  يراد  رگا  شوگ 

ارت یشوماخ  نیقلت  نابز  دص  اب  دنکیم 
ار ثحب  جک  مدرم  نامرد ، تسین  یشومخ  زج 

ار بالق  دنک ، لد  رد  نوخ  هنشت ، بل  یهام 
دهن نادند  رس  رب  نادند  هک  سک  ره  فدص  نوچ 

دوش ایرد  يهنیجنگ  وگتفگ  یب  شاهنیس 
دشاب لامک  ضرع  یشومخ ، ناصقان  زا 

ار ناکد  نیا  دیچرب  ندرک ، هتخت  هب  ناوتن 
مرحم ار  رارسا  رهوگ  دش  ناوت  یشوماخ  هب 

ایرد نزخم  دش  بل ، راتفگ  زا  تسب  ات  فدص ،
بئاص یشومخ  دش ز  نابز  مخز  زا  نمیا 

ار هتخود  رگج  نزوس ، يهشیدنا  تسین 
دنادیمن یشوماخ  نسح ، لاوزیب  غارچ 

ار نایور  هلال  عمش  حبص ، داب  تسا ، یسیع  مد 
تسا شوماخ  نابز  تباجا ، لفق  دیلک 
درک یناوت  اعد  ات  اعد ، تسین  لوبق ،

دنناشوماخ تما  ناج  لد و  زا  سک  همه 
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دراد توبن  رهم  يهبترم  یشماخ 
نوزفا زور  راتفگ ، تیفیک  دوش ، یشوماخ  هب 

دزاسیم روز  رپ  ار  هداب  بئاص  هتسبرس ، مخ 
ندز بل  رب  یشماخ  رهم  فرح ، ماقم  رد 

تسا ندرک  ناهنپ  گنج  رد  رپس ، ریز  ار  غیت 
تسا نخس  رپ  لد  رادومن  شوماخ ، بل 
تسا نسح  قلخ  هنیئآ  هرگ ، یب  يههبج 

قشع مزب  تسا  مرگ  وت  يوگتفگ  بئاص ز 
تسا شتآ  ناکد  يهتخت  وت  یشوماخ 

یشومخ رهم  شیوخ ، بل  زا  ریگم 
ار دوخ  رازلگ  راوید  هنخر ، نکم 

بلب یشوماخ  رهم  هچنغ  نوچ  نم  هچرگ 
ارم دایرف  ریسفت  دنکیم  لگ  تهگن 

ییداو ره  رد  هنرو  مشومخ ، بئاص  بدا  زا 
[. 676  ] ارم داتسا  تسین  نم  يدرگاش  يهبتر 

: يدعس
شیوخ لد  ریمض  هک  هب  یشماخ 

يوگم هک  نتفگ ، نتفگ و  یسک ، اب 
دنبب همشچ  رسز  بآ  میلس  يا 

[. 677  ] يوج نتسب  ناوتن  دش  رپ  وچ  هک 
يور هنایم  لادتعا و 

لدعلا هسفن  مزلا  دق  ادبع …  هللادابع  بحا  نم  نا 
.( دوش يو  تلصخ  یگشیپ ، تلادع  يور و  هنایم  دهد ، تداع  تلادع ، هب  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  ادخ  يهدنب  نیرتبوبحم  )

: يدعس
مدق یناوت  ات  هنم  يوگم و 

مک هزادنا  نوریب و ز  هزادنا  زا 
زیت رابکی و  هب  یشاب  دنت  رگا 

زیرگ هار  دنریگ  وت  زا  ناهج 
یگراچیب یتسد و  هاتوک  هن 

[. 678  ] یگراب کی  هب  لواطت ، رجز و  هن 
: یسوط يدسا 

شاب دار  ینک  یهاش  هک  یهاوخ  وچ 
[. 679  ] شاب داد  شناد و  اب  راک  رهب 
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يامن ملاع  لهاج  شهوکن 
لالض نم  لیلاضا  لاهج و  نم  لئاهج  سبتقاف  هب  سیل  املاع و  یمست  دق  رخآ  و 

زا ياهدننکهارمگ  بلاطم  و  هتفرگ ، نالهاج  زا  ار  ینادان  لهج و  يرادقم  دنتسین ، دنمشناد  دنوشیم و  هدیمان  دنمشناد  يرگید ، يهتسد  )
( تسا هدروآ  مهارف  ناهارمگ 

: رایرهش
تسد لهاان  هب  داد  رگا  شناد 

[. 680  ] تسم یگنز  فک  رد  دوب  غیت 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

نک سب  تاهرت  هدزاو  يا 
نک سب  تاررکم  رارکت 

ییوگهوای نابز  دنب  رب 
نک سب  تاود  ملق و  نکشب 

ام رس  زا  تسد  وت  رادرب 
[. 681  ] نک سب  تاررکم  رارکت 

یگدز رورغ  شهوکن 
رورغ لئابح  نم  اکارشا  سانلل  بصن  قسافلا ) )

( دراد مدرم  بیرف  يارب  رورغ  ياهبانط  زا  یئاهماد  هک  یلهاج  ناسنا ، نیرتدب  )
: یناسارخ رتخا 

نتشاد ام  نتفگ  زا  رورغ  رپ  رس  یک  هب  ات 
[. 682  ] نتشاد نم  نتفگ  زا  رورس  لد  رب  یک  هب  ات 

( لمعیب ملاع   ) دساف يامن  ناسنا 
ناویح بلق  بلقلا  ناسنا و  هروص  هروصلاف 

. تسا ناویح  نطاب  ناسب  وا  نطاب  يامیس  نکیل  نایمدآ ، نوچمه  وا  رهاظ  راگزیهرپان » ملاع  »
: يولوم

درم تسین  دشاب  ریش  وا  دروخ  ریش  ناریش  وک ز  نآ 
[. 683  ] اهدژا نآ  دوب  هک  مدید  یمدآ  شقن  رایسب 

: یئاهب خیش 
ناسانسن نیا  دنیزاجم  ناسنا 

[. 684  ] زیهرپ يزاجم  ناسنا  زیهرپ ز 
: ورسخ رصان 

دننامدرم وکین  ياهتروص  هب 
[. 685  ] نابایب گرگ  دب  ياهتریس  هب 

: راهب ءارعشلاکلم 
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میقم لد  نورد  رد  شوید  هک  دهاز  اسب  يا 
[. 686  ] ربخیب نابرد  تسلوغشم و  هناشاک  رد  دزد 

: يدعس
رطاخ قلعت  ییناحور  وت  وچ  اب 

تسا تسرپ  سفن  باود  درادن ، هک  ره 
یناحور ظح  دننادن  هک  یتعامج 

تسا ناسنا  باود  نایم  هک  یتوافت 
یقلعت درادن  وت  اب  هکنآ  مرادنپ 

[. 687  ] دوب ورو  گنس  زا  یتروص  هک  یمدآ ، هن 
يور درز  شدشاب  دوخ  هک  یبیبط 

يوجم یئور  خرس  يوراد  وا  زا 
يادخ نادرم  دندومرف  دندرک و  یتسار 

ار شیوخ  سفن  يوگ  تحیصن  لوا  هیقف ، يا 
يزومآ مدرم  هب  ایند  كرت 
دنزودنا هلغ  لام و  نتشیوخ 
يزومآ قلخ  هب  شناد  هکیا 

شوینب دوخ  قلخ  هب  یئوگ  هچنآ 
ینکنیم جالع  ار  نتشیوخ 

شوماخ نارگید  بیع  زا  يراب 
تسار دیامنن  لامج  جک  هنیئآ 

تسوا تنیط  رد  هک  شدیامن  يور  نآ 
یناوخ رتشیب  هکنادنچ  ملع 

ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ 
دنمشناد هن  دوب  ققحم  هن 

دنچ یباتک  وا  رب  یئاوراچ 
سب دشاب و  تفگ  هک  ار  یملاع 
سک ردنا  دریگن  دیوگ  هچ  ره 
دنکن دب  هک  دوب  سک  نآ  ملاع 
دنکن دوخ  قلخ و  هب  دیوگب  هن 

: ورسخرصان
ار دوخ  تسخن  یهد  هچ  مدنپ 

دنبرد دنپ  يرمک ز  مکحم 
یئوگ هکنانچ  ینکن  دوخ  نوچ 
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دنفرت غورد و  دوب  وت  دنپ 
زگره هک  يوعد  ینک  نوچ  یکشزپ 

رامیب رامیب  زا  تحار  دباین 
شیوخ نت  زا  ریگ  دوخ  دنپ  نیتسخن 

[. 688  ] دنفرت هک  زج  تدنپ  تسین ، هنرگ  و 
: ینانمس تعفر 

یهاوخ هچ  ره  نامیا  نید و  زا  ریغ  هب 
یهامک نتسج  ناوتیم  وا  رب 

هارمه تشگ  وا  اب  لابقا  رگا 
هاگرخ شرع  رب  دنزیم  توخن  ز 

دعاسم ار  وا  دشن  تلود  رگ  و 
[. 689  ] دهاز قلخ  رب  ار  شیوخ  دیامن 

امن هدنز  ناگدرم 
ءایحالا تیم  کلاذ  هنع و  دصیف  یمعلا  باب  هعبتیف و ال  يدهلا  باب  فرعی  ال 

یسک نینچ  نیا  دنز ، زابرس  نآ  ندومیپ  زا  ات  دسانشیم  ار  تلالض  هار  هن  دیامیپب و  ات  دسانشیم  ار  تیاده  هارهاش  هن  راگزیهرپان ، ملاع  )
( دنناوخ ناگدنز  نایم  رد  امن  هدنز  يهدرم  ار 

: يروهال لابقا 
تسا قح  دمآ  تومی » یح ال   » هکنآ

تسا قلطم  تایح  قح ، اب  نتسیز 
تسین رادرم  زج  تسیز ، قحیب ، هک  ره 

تسین راز  وا  متام  رد  سک ، هچرگ 
باجح رد  اهیندید  شهاگن ، زا 

بالقنا قوش  قوذیب و  وا  بلق 
اجک شرادرکب  یقاتشم  زوس 
اجک شراتفگ  هب  یقافآ  رون 

وا شود  رب  نارگ  راب  یگدنز 
[. 690  ] وا شوغآ  يهدرورپ  وا  گرم 

: يراوزبس يداه  الم  جاح 
تسا لهج  يهدرم  هدرم ، يهدنز 

داشر هار  ادخ و  زا  ربخیب 
شوحو سیلج  نت  روگ  رد  هدنام 

[. 691  ] داسجا رباقم  لها  همه 
ربمغیپ ترتع 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرقلا لزانم  نسحاب  مهولزناف  قدـصلا ! هنـسلا  نیدـلا و  مالعا  و  قحلا ، همزا  مه  مکیبن و  هرتع  مکنیب  نوهمعت و  فیک  مکب و  هاـتی  نیاـف 
شاطعلا میهلا  دورو  مهودرو 

قح نارادمامز  هک  یتیب  لها  دیراد  دوخ  نایم  رد  ار  دوخ  ربمایپ  تیب  لها  هک  امش  دینادرگرـس ؟ ارچ  دیباتـشیم  اجک  هب  ناهارمگ ! ناه ! )
زا ندش  باریـس  تهج  هنادنمزآ  دیهد و  ياج  نآرق ، هاگیاج  نامه  رد  ار  نانیا  دـناقداص  ياهنابز  نید و  نیتسار  ياههناشن  تقیقح ، و 

( دیباتشب ناشیوس  هب  نانآ ، تیاده  لالز 
: ورسخرصان

وید نیا  رب  ار  وت  دهدن  يرای 
نیسای لآ  بح  تعاط و  زج 

ناش یتسود  دوخ ز  لد  درگ 
نیچرپ زاس و  راصح  وید  رب 

ربمیپ تعیرش  غاب  رد 
نیقاهد وا  لآ  زج  تسین  سک 

وت نادنزرف  وت و  یتسود 
تسارس يهیاس  لد و  رون  ارم  رم 

نونک ور  شیپ  ارت  تسربمایپ  لآ 
[. 692  ] شتمرح راد  هگن  باتم و  وا  لآ  زا 

ناسنا یگنادواج 
لابب سیل  انم و  یلب  نم  یلبی  تیمب و  سیل  انم و  تام  نم  تومی  هنا   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  نع  اهوذخ  سانلا  اهیا 

نیا رد  تسا و  هدرمن  تقیقح  رد  دریمیم ، هک  سک  ره  ام  زا  دومرف : هک  دیونشب  ص )  ) نییبنلامتاخ ترضح  زا  ار  تقیقح  نیا  مدرم ! يا  )
( دوریمن یگنهک  یگدوسرف و  هب  ام  زا  يزیچ  هطبار 

: یقارن
ناهج نیا  رد  ناهج  زا  تسراو  هک  ره 

نادواج تایح  وا  کشیب  تفای 
رسپ يدازآ  توم  زا  دوب  نیا 
رگن ار  یناگدنز  ریمب و  نیه 

دش كالفا  رب  سیردا  تامم  نیز 
دش كاپ  حیسم  روخ  نیشنمه 

لیلخ رب  دش  نمچ  شتآ  تامم  نیز 
[. 693  ] لین دور  زا  تشذگ  نارمع  یسوم 

: رایرهش
تسوا زا  هدنز  مد  هک  مینآ  زا  هدنز  مدبمد 

تسوا زا  هدنز  مدع  هک  يدوجو  قشع  زا  نز  مد 
تسا دبا  تایح  وت  گرم  سپ  زا  رایرهش 
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[. 694  ] تسوا زا  هدنز  مه  هک  داب  وا  هتشک  ام  ناج 
یلع تلادع 

یسفن نم  قالخالا  مئارک  مکتیرا  یلعف و  یلوق و  نم  فورعملا  مکتشرف  یلدع و  نم  هیفاعلا  مکتسبلا 
هار زا  ار  اهیکین  ینعی ، فورعم  شرف  مدناشوپ و  هعماج  مادنا  رب  دوخ  تلادـع  ساسا  رب  ار  تیفاع  يهماج  هک  تسا  نآ  هن  رگم  مدرم  يا 

( متشاد ینازرا  امش  هب  ار  یناسنا  قالخا  تاکلم  مدرتسگ و  امش  يارب  دوخ ، لمع  راتفگ و 
: یجواس ناملس 

روتسد دنسم  ردص  تعنص 
نیرب تشهب  تنیز  دربیم 

مرد لذبب  تششخب  دنکیم 
نیمز تشپ  رهپس  يور  وچمه 

يوق عرش  تشپ  وت  يور  دش ز 
نیتم کلم  لبح  وت  لدع  هب  دش 

: یکدور
سرپ ربیخ  رد  يهدننک  يدرم ز 

سرپ ربنق  يهجاوخ  مرک ز  رارسا 
: يزعم

داب زوس  تنحم  زاس و  تمعن  ود  ره  شلدع  دوج و 
داب راد  رهوگ  راب و  رهوگ  ود  ره  شغیت  تسد و 

: يدعس
ماهدیدن زگره  وت  فطلب  یمدآ  نم 

ياهتشرف يراد  وت  هک  تفص  تروص و  نیا 
: يراتخم نامثع 

باهش نوچ  تخیرگب  وت  لدع  هوکش  زا  مصخ 
[. 695  ] وت باهش  هتسجن  خرچ  مین  مرج  زا 

مدرم تکاله  نایب  رد  هبطخ 087-

ایند ياهشیامزآ 
ءالب لزا و  دعب  الا  ممالا  نم  دحا  مظع  ربجی  مل  و 

( اهيراوشد اهیتخس و  لمحت  اهشیامزآ و  زا  سپ  رگم  درکن . میمرت  ار  یتلم  يهتسکش  ناوختسا  هاگچیه  ادخ ، )
: یناگرگ دعسا  ریما 

یماکداش دیاین  یناسآ  ز 
[. 696  ] یماکداش دیاین  یجنریب  ز 

: يدعس
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تسود بلاط  دشکن ، رگ  دنک  هچ  نمشد  روج 
[. 697  ] دنمه هب  يداش  مغ و  راخ و  لگ و  رام و  جنگ و 

: یماج
لطاب روصت  نیا  دوخ  لد  زا  نک  نورب 

[. 698  ] رودزم درب  یکدزم  لمع  جنر  هدربن 
: يزیربت بئاص 

دناهتفای يرس  هتشر  نیا  زا  هک  ینافراع 
دناهتفای يربخ  ات  دوخ  هتشگ ز  ربخیب 
دناهدش ثداوح ، راگرپ  زکرم  اهلاس 

دناهتفای يرس  اپ ز  اههریاد  نیا  زا  ات 
تسا هدروآ  هایس  بآ  ناگهتخوس  نیا  مشچ 

دناهتفای يربخ  ناویح  يهمشچرس  ات ز 
دناهدز ایرد  وچ  شیوخ  رس  هب  فک  اهلاس 

دناهتفای يرهگ  تقیقح  يایرد  ات ز 
يرمع مدرم  لد  زا  دناهتشادرب  راب 

دناهتفای يرمث  ناراهب  ناسحا  ات ز 
دناهدز تملظ  لد  رد  بش  وچ  هطوغ  اهلاس 

دناهتفای يرحس  دوخ  رگج  كاچ  ات ز 
بوقعی نوچ  سوه  مشچ  ناهج  ود  ردنا  هتسب 

دناهتفای يرظن  فسوی  نهاریپ  ات ز 
شیوخ لد  زوس  مزب ز  نیرد  هناورپ  وچمه 

[. 699  ] دناهتفای يرپ  لاب و  ات  هتخوس  اهراب 
: ظفاح

يرآ دیچن  سک  راخیب  لگ  نمچ  نیا  رد 
[. 700  ] تسا یبهلوب  رارش  اب  يوفطصم  غارچ 

: عمال
درب هرهب  تحار  سک ز  دناوت  تمحز  زج  هب  یک 

تفاینرب ناتسلگ  يد  جنر  بات  دراین  ات 
درب جنر  دیابب  یهاوخ  یگهزاوآ  دنلب  رگ 
دنک ادیپ  ادص  ات  اهبعت  ینیچ  دشکیم 

ناوت يدوصقم  شوغآ  رد  تسد  یک  بعت  یب 
[. 701  ] دنک او  لگ  ات  رایسب  دیشک  يد  جنر  غاب 

: ینانمس تعفر 
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ملاع نیا  ردنا  جنریب  جنگ  دماین  سک  بیصن 
ار یبایماک  يور  دید  یناوت  یماکان  ز 

جرفیب ربص  راخیب و  لگ  جنریب و  جنگ 
[. 702  ] نتشاد رواب  چیه  دیاشن  دیوگ  یسک  را 

تثعب زا  شیپ  مدرم  هبطخ 088-

یسانشایند
رورغلا هرهاظ  رونلا ، هفساک  ایندلا  و 

( دراد هدنبیرف  يرهاظ  هچرگ  تسا ، لد  تینارون  هدنرب  نیب  زا  یتسرپایند ، )
: یناهفصا ءاجر 

افو رهم و  دنکن  ایند  يهبحق  نیا  سک  اب 
شنومیم طخ  لاخ و  دوب  هدنبیرف  هک 

نیبم شاخشخ  رس  دیفس  خرس و  لگ  نیا 
شنویفا ناهن  هدرک  ام  نتشک  یپ  زا 

تسین ماک  نم  رد  هک  میایند  تفگ 
تسین مارآ  یمد ، مقشع ، زا  لهاج 

بیس وچمه  ياههنوگ  نیا  زا  مد  ره 
بیرف مهدب  ار  شیوخ  ناقشاع 

تسا لد  نم  يوس  هب  یک  ار  نالقاع 
[. 703  ] تسا لیام  نم  رب  تسین  اناد  هک  ره 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تسا نیرز  يهزوک  نوچ  لثمب  ایند 

تسا نیریش  یهگ  خلت و  وا  رد  بآ  هگ 
تسا نیدنچ  نم  رمع  هک  وشم  هرغ  وت 

[. 704  ] تسا نیز  ریز  مادم  لمع  بسا  نیک 
: يروباشین راطع 

زآ صرح و  نایشآ  ایند  تسیچ 
زاب دورمن  زو  نوعرف  زا  هدنام 

هتشاذگب یق  هدرک  نوراق  هاگ 
هتشاد تدش  هب  شدادش  هاگ 

وا مان  ءیش  هدرک ال  یلاعت  قح 
وا ماد  رد  هتخیمآ  ناج  هب  وت 

هتخورفا شتآ  ایند  تسه 
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هتخوس ار  رگد  یقلخ  نامز  ره 
راگدرک زا  دنک  تلوغشم  هک  رز 

راهنیز نکفا  شکاخ  رد  دوب  تب 
نود يایند  هلمج  نیا  تسا  نخلگ 

نونک نخلگ  نیا  زا  تسدنچ  وت  رصق 
تسدمآ تنج  دلخ  رگ  وت  رصق 

[. 705  ] تسدمآ تنحم  نادنز  لجا  اب 
يدنسپدوخ رورغ و  شهوکن 

رورغلا لها  هیف  حبصا  ام  مکنرغی  الف 
( دزاسن رورغم  دبیرفن و  ار  امش  تفیرف ، ار  نارورغم  هک  هچنآ  )

: راهب ءارعشلاکلم 
تسود يا  داتف ، اپ  نمشد ز  وت  تسد  هب  رگا 

[. 706  ] ینکن نادواج  رمع  دوخ  هک  هرغ  شابم 

يدنوادخ تافص  نایب  رد  هبطخ 089-

يزور قزر و 
هقزار قلخلا و  هلا  هثراو و  قلخلا و  عدتبم  یلاعت ) هللا   ) کلاذ

( تسا نانآ  هدنهد  يزور  قزر و  و  اههدیرفآ ، دوبعم  اهنآ ، یلصا  کلام  تاقولخم ، يهدننیرفآ  وا  )
: رهاطاباب

یب ناکمال  شناکم  هک  یمیرک 
یب ناخرلگ  مامت  شخبافص 
قلخ وش  زور و  يهدنرادهگن 

[. 707  ] یب ناسر  يزور  يهدنبنج  ره  هب 
: يولوم

تمعن یلو  ار  همه  وت  يا 
[. 708  ] رتنوزف ناسک  همه  ام ز  رب 

: یناقاخ
سب مراد و  يادخ  زا  قزر  بسح 

[. 709  ] ادبا هدحو  هللا  یبسح 
يزور میسقت 

مهقازرا مسق 
( درک میسقت  ردقم و  ناروخ  يزور  نایم  ار  يزور  قزر و  هک  تسا  ادخ  )

: یغورف
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دناهدرک ردقم  وا  غیت  هب  لد ، يا  ام  لتق 
[. 710  ] دناهدرک ررقم  ار  يزور  هک  اریز  روخم  مغ 

: يدعس
دمآ ندروخ  مغ  ام  شخب  ایند  ز 

[. 711  ] موسقم قزر  الا  ندروخ ، دیاشن 
یهلا رهق  مشخ و 

هقاش نم  رمدم  هزاع و  نم  رهاق  هتمحر …  هعس  یف  هئادعا  یلع  هتمقن  تدتشا  يذلا  وه 
ددرگ و بولغم  دوش  دراو  ییادخ  راک  ورملق  رد  هک  یسک  تسا و  دیدش  نانمشد  رب  دراد ، شتمحر  هک  یتعـسو  اب  یهلا  رفیک  باذع و  )

( دنک شدوبان  دنک  هزرابم  وا  اب  هک  یسک 
: يونزغ ییانس 

دزات نورب  رگا  شرهق  فاق 
دزادگب میس  وچمه  ار  فاق 

ناسرت وا  فطل  رهق و  زا  ملاع 
ناسکی عزف  زا  علاط  حلاص و 

هدنزادگ نینزان  وا  رهق 
[. 712  ] هدنزاون اونیب  وا  فطل 

: عمال
تسا ناراک  هنگ  لماش  وت  فطل  نوچ 

سویام دب  تهگرد  هنگ ز  هب  ناوتن 
ار نایصع  رتسب  نالد  رامیب 

عفان تماع  فطل  يافش  يوراد 
هتخیمآ شرهق  اب  فطل  دوب 

[. 713  ] نازخ راهب و  اج ، کی  هب  دیامن 
: یلدگیب رذآ 

تسراهب ربا  نوچ  فطل  هاگ  هب 
[. 714  ] تسا نامی  قرب  نوچ  رهق  هاگ  هب 

يراذگ رکش  شاداپ 
هازج هرکش  نم  و 

( دهد وکین  شاداپ  دیوگ  رکش  ار  ادخ  هک  یسک  )
: يونزغ یئانس 

ار تدایز  یپ  زا  یئوگ  رکش 
[. 715  ] ار تداهشلا  بیغلا و  ملاع 

لکوت شزرا 
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هاطعا هلاس  نم  هافک و  هیلع  لکوت  نم 
( دنکیم اطع  دهاوخب  يزیچ  وا  زا  هک  یسک  دریگیم و  ار  شتسد  دنک  لکوت  ادخ  هب  هک  یسک  )

: يزیربت بئاص 
ریگتسد دشاب  لقع ، ناهج  رد  انیب  مشچ 
تساصع ندیشوپ  مشچ  لکوت ، نابایب  رد 
منزیم لمحت  ربص و  رد  رب  يزور  دنچ 

[. 716  ] منزیم لکوت  ناماد  هب  يدیما  تسد 
: رهاطاباب

سر ملد  دایرف  هب  ادنوادخ 
سک یب  هدنام  وم  یئوت ، سک  یب  سک 

درادن سک  رهاط  دنیوگ  همه 
[. 717  ] سک تجاح  هچ  هنم  رای  ادخ 

: یغورف
دوب هچ  ره  میدیرب ز  دیما  وا  دای  زج 

[. 718  ] تسه هک  ره  متفرگ ز  هرانک  وا  يور  زج 
: يولوم

دیوگ ادخ  اب  هدید  الب  راز  ناج  وچ 
ادخ هب  دوب  شوخ  هچ  مرادن  چیه  وت  زج  هک 

نیا زا  سپ  ارت  نم  هک  وس  نآ  زا  دیآ  شباوج 
[. 719  ] ادخ هب  دوب  شوخ  هچ  مراذگن  سکچیه  هب 

: یماج
تسخن دهن  ور  تبلط  هبعک  هب  سک  ره 

[. 720  ] تافتلا عطق  دنک  تانئاک  لک  زا 
: يولوم

يراد الب  تنحم و  را  لد  يا 
يراد اهدامتعا  ادخ  رب 

دیمون وت  یترضح و  نینچنیا 
يراد ادخ  رگا  لد  يا  وشم 

اج ره  یشکیم  هشیدنا  تخر 
يراد ارک  رگد  رخآ  رگنب 

هاگ نیدنچ  درک  هک  ییاهفطل 
يراد افو  رگا  روآ  دای 

دزیا رس  مشچ  داد و  رس  مشچ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


يراد ارچ  رگد  ياج  مشچ 
تشذگ رمع  هک  نکم  عیاض  رمع 

يراد ایمیک  هک  نک  يرگرز 
دیآ ادن  ارت  رم  رحس  ره 

يراد ام  غاد  هک  ام آ ، يوس 
متفگ نادب  ردق  نیا  دوب  سب 
يراد انشآ  هچوک  نیرد  هک 

ریگ متسد  ماوت  ناشیرپ  نونجم و 
ریگ متسد  ماوت  ناریح  هتشگرس و 

دراد يریگتسد  ياپ  رس و  یب  ره 
[. 721  ] ریگ متسد  ماوت  ياپ  یب  رس و  یب  نم 

: عمال
تسا ظوفحم  الب  لکوت ز  هار  کلاس 

تسا یکی  كانرطخ  نما و  هر  غرمیس  شیپ 
هدش دنسرخ  لصو  لایخ  هب  عمال 

[. 722  ] يراو لکوت  لها  دنوب  دنسرخ 
: يونزغ ییانس 

دیاشگن يادخ  زج  وت  راک 
[. 723  ] دیآ چیه  قلخ  را ز  يادخب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
زارد وت  ناوخ  رب  زج  دوشن  یتسد  چیه 

ار وت  ياپ  رثا  زج  ناهج  هب  دیوجن  سک 
یسوهلاوب يرگا و  دوس  رادرب ز  تسد 

زونه تسا  زارد  تسود  يوس  قاشع  تسد 
ینغ شیپ  ورب  تسا ، ینغ  قح 

[. 724  ] نک سب  یئادگ  قولخم ، دزن 
: رایرهش

هنوت زا  دیوش  ناج  تسد ز  هتسکش  یتشک 
[. 725  ] ادخان ریبدت  هدمآ  زجاع  هک  اجنآ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
يرد هب  مراین  يور  یسک  هب  مدنبن  لد 
ینم راک  ددم  وت  ات  ینم  يایور  وت  ات 

تسین يرالاس  هلفاق  ماوت  يوک  یهار 
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[. 726  ] ینم رالاس  هلفاق  دوخ  وت  هک  دشابن  مغ 
: ینانمس تعفر 

نوماه نک  عطق  تمهب  نوچ  دنچ و  رورغم  وشم 
[. 727  ] نک ایرد  وچ  ارلد  يهنیس  لکوت  زا  هگنآ  سپ 

: عمال
هاوخم یهرمه  سک  زو  دنب  يادخ  رد  لد 

[. 728  ] تسکش ادخان  یهرمه  دروخ ز  یتشک 
لصاح ارم  نوچ  يدیماان  زج  دشن  ییوک  ره  ز 

نک وک  نآ  رد  وک  ره  زا  میور  تیوک  هب  ور  مداهن 
: یلدگیب رذآ 

مرحلا خیش  رگ  دشاب و  نمهرب  رگ  ور  هار 
[. 729  ] شدیاب لکوت  دیوج  هر  هبعک  ریدب و  ات 

: يرتسبش دومحم  خیش 
دیرجت لکوت و  اضریب و 

[. 730  ] دیحوت يوعد  درک  ناوت  یک 
: یناشاک ضیف 

یفک هللا  یبسح  افو  وت  رگ  ینکن 
یفک هللا  یبسح  افج  هب  ور  یهن  رو 
دنق رکش و  نآ  رب  دنلب  لخن  وت  دق 
یفک هللا  یبسح  اطع  وت  رگ  ینکن 

افش وت  جنر و  وت  زا  اود  وت  ود  رد  وت  زا 
یفک هللا  یبسح  ارت  تخاس  نینچ  قح 

وت يهتسخ  نم  ناج  وت  يهتسب  نم  لد 
یفک هللا  یبسح  اود  وت  رگ  ینکن 

یسک يوس  موریم  یسفن  نم  زا  هدنام 
یفک هللا  یبسح  ام  نم و  زا  مهر  ات 

مرپس رگید  هر  مربنرا  ماک  وت  زا 
یفک هللا  یبسح  ادخ  تسا  ضیف  رای 

: ظفاح
تسیرفاک تقیرط  رد  شناد  اوقت و  رب  هیکت 

[. 731  ] شدیاب لکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهار 
: یناسارخ رتخا 

نم ام و  نیا  زا  رذگب  لد  يا  تسیک  نم  هچ و  ام 
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نتشاد نملاوذ  ياتکی  رب  هتسب  دیابب  لد 
: یناشاک رهپس 

ور هللا  يوس  ام  رد  نکم  ار ، نوریب  يوج  ناهج  دز و 
الا نآ و  نیا و  زا  تسه  هک  وج ، تیالو  هاش  رد 

رهاظلا وه  نطابلا  وه  رخالا  وه  لوالا  وه 
[. 732  ] الوم وا  كولمم و  همه  رهاق  وا  روهقم و  همه 

: يزیربت بئاص 
ار شیوخ  راگزور  نادرگم  يراکیب  فرص 

ار شیوخ  راگزاس  لکوت  يور  يهدرپ 
: يولوم

دنلب زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ 
[. 733  ] دنبب رتشا  يوناز  لکوت  اب 

سفن يهبساحم 
اوبساحت نا  لبق  نم  اهوبساح  اونزوت و  نا  لبق  نم  مکسفنا  اونز  هللادابع 

زا یـسرباسح  هب  و  تسا » هنوگچ  ناتلامعا  يهمان  هک  دـیبایرد  ات  دیجنـسب  ار  دوخ   » دـیزادرپب شیوخ  سفن  يهبـساحم  هب  ادـخ ! ناگدـنب  )
( دیریگ رارق  یسرباسح ، دروم  تمایق » رد   » هکنآ زا  شیپ  دیرامگ  تمه  شیوخ 

: ورسخرصان
شیوخ يهمانزور  هب  رگنب  کین 

بارخ هب  سخ  كاخ و  يامیپم  رد 
نکب شیوخ  باسح  دوخ  نت  اب 

[. 734  ] باسح رشح و  زور  هب  يرقم  رگ 
زورما مه  شیوخ  باسح  رگنب  اجنیا 
لسرم لسرم و  دندش  رضاح  اجنیاک 

یتفین شیوخ  راک  لفاغت ز  هب  ات 
لدبتمان جنر  هب  هگان  ادرف 

: یناهفصا ءاجر 
جنسب زورما  دوخ  يوزارت  هب  دوخ  يهدرک 

[. 735  ] جاتحم نازیم ، هب  هک  ات  ءازج  زور  يوشن ،
شیوخ باسح  رب  يرظن  هگ  هاگ و  يامنب 

دننک وربور  ام ، رتفد  هک  رتشیپ  ناز 
: ورسخرصان

يزور نآ  زا  شیپ  شیدنیب  شیوخ  راک  ز 
یسنا ینج و  زور ، نآ  دنشاب  عمج  هک 
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زور نآ  يادخ  يوس  دنامب  هک  ربم  نامگ 
[. 736  ] یسنم ياهرذ  لاقثم  هب  تاه ، هدرک  ز 

: يزیربت بئاص 
يراک ادرف  هب  دنراذگن  ناباسح  دوخ 

[. 737  ] دشاب رشحم  هک  تسیزور  هفئاط  نیا  دیع 
: عمال

لضاف هنگ  یقاب  لمع  نوچ  تجرخ  عمج و  رد  دوب 
[. 738  ] نک رتمک  لخد  نیز  ار  جرخ  باسح و  زا  شیدنارب 

تدنام یقاب  رمع  جرخ  عمج و  زک  نک  یعس 
یگدنز باسح  رخآ  رد  وت  زا  دنهاوخ  هک  نوچ 

: یسودرف
يرگنن دوخ  راک  رگا  زاغآ  هب 

[. 739  ] يرب رفیک  راچان  ماجرف  هب 
( ینورد ظعاو   ) زا يریذپ  دنپ  ترورض 

ظعاو رجاز و ال  اهریغ ال  نم  هل  نکی  مل  رجاز  ظعاو و  اهنم  هل  نوکی  یتح  هسفن  یلع  نعی  مل  نم  هنا  اوملعا  و 
دنپ يهدـنراد و  زاب  دـشابن ، زردـنا  هظعوم و  دروم  شیوخ ، ینورد  يهدـنرادزاب  اـمنهار و  يهیحاـن  زا  هک  یـسک  دـیدرت  نودـب  دـینادب ! )

( دهد رارق  ریثات  تحت  ار  وا  دناوتیمن  ینوریب  يهدنهد 
: راهب ءارعشلاکلم 

تسا رپ ، دزد  زا  بستحم ، سسع و  اب  ام  رهش 
[. 740  ] تسا یسسع  سک  ره  نطاب  رد  هک  رهش  نآ  شوخ  يا 

حابشا هبطخ  هبطخ 090-

يزور قزر و  یهلا و  فطل  هب  هجوت 
قئالخلا هلایع  مسقلا و  دیزملا و  دئاوع  معنلا و  دئاوفب  نانملا  وه  و 

( دنیوا روخنان  قلخ  هک  تساهیزور  يهدنهد  شیاشگ  و  اهتمعن ، هدنشخب  وا  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  )
: یناشاک ضیف 

يوقت زا  دهز و  زا  دوس  هچ  ام  اب  وا  فطل  دشابن 
ار يوقت  دهز و  لصاح  هچ  ام  اب  وا  فطل  دشاب  هچ 

یصالخا يوقت و  تعاط و  دیابب  ار  ام  یلو 
ار یلاعت  قح  رما  درک  تیاعر  دیاب  بدا 
وت يارب  دش  ردقم  لوا  رد  هچنآ  زا  سرتب 

[. 741  ] ار امعم  لح  سب  راذگب  تفرعم  لهاب 
قئالخ هدنهديزور 
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مهقازرا نمض  يذلا …  دمحلا هللا 
( درک نیمضت  ار  ناراوخيزور »  » نانآ يزور  قزر و  هک : تسازس  ار  يراگدرورپ  ساپس  )

: يدعس
یسک دیوج  گنج  ردپ  اب  رگا 
یسب دریگ  مشخ  نامگیب  ردپ 

شیوخ دشابن ز  یضار  شیوخ ، رگو 
شیپ ز  دنارب ، شناگناگیب  وچ 
قیفش یشابن  ناقیفر  رب  رگ  و 

قیفر وت  زا  دزیرگب  گنسرف  هب 
يرگشل دنک ، تمدخ  كرت  رگ  و 

يرب يو  زا  شکرکشل  هاش  دوش 
تسپ الاب و  دنوادخ  نکیلو 

تسبن سک  رب  قزر ، رد  نایصع  هب 
دب ياهلمع  دنیب  هدرپ ، سپ 

[. 742  ] دوخ يالآ  هب  دشوپ  هدرپ  ومه 
: ياهشمق یهلا 

دناسر ادخ  تیزور  هک  ادخ  هب 
[. 743  ] لد يا  يراد  هچ  ترسح ز  جنر و  مغ و 

: یخرف
يریگتسد ار  قلخ  همه  تمعن ، هب 
ینابزیم ار  قلخ  همه  يزور ، هب 
: قازرلادبع نیدلالامج 

وت کلک  دنام  سوبحم  هملقم  رد  یهگ  هگ 
[. 744  ] نامض ار  قیالخ  يزور  تسا  هدرک  وا  هکناز 

: يوجنگ یماظن 
دنام زور  ات  روخم  زور  مغ 

دناسر يزور  ناسر  يزور  دوخ  هک 
: يونزغ ییانس 

دشاب نیچ  هب  رگا  وت  يزور 
دشاب نیز  ریز  وت  بسک  بسا 

يادخ دادن  سک  هب  نان  یب  ناج 
ياج رب  ناج  دنامب  نان  زا  هکناز 

: نیمی نبا 
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دهدیم رپ  ناسر  يزور  ار  قزر 
توبکنع دنامن  زگره  سگم  یب 

دنهدیم مک  هن  تسا  بیصن  هچنآ 
دنهدیم متس  هب  یناتسن  رو 

: یجواس ناملس 
دومرف تمسق  لدع  هچنآ  وت  مسق  نوچ 
دوزفا دهاوخ  هن  دوش  مک  هن  هرذ  کی 
تسیز دیابیم  تسین  هچ  ره  دوسآ ز 

دوب دیابیم  تسه  هچ  ره  هدازآ ز  و 
: يدعس

دندیرفاین ارم  هک  یمسق 
تسین مرسیم  منک  یعس  رگ 

: یسوط يدسا 
دیرفان نبز  نابناهج  ار  یسک 

دیدپ شدرکن  يزور  شیپ  زا  هک 
تست دنویپ  هک  سکنآ  داد و  ارت 

[. 745  ] تست دنزرف  هک  ار  نآ  زین  دهد 
: یلدگیب رذآ 

بلط زا  شیپ  دیشخب  هک  یمیرک 
بل دوشگن  قزر  وا  زا  دروخ  نینچ 

دهد تمعن  هچنآ  تسا  روخ  رد  وا  زا 
دهن تنم  هن  دهاوخ ، دزم  هن  هک 
فیغر تیانع  ناوخ  شدنروخ ز 

فیعض يوق و  ریقف و  ینغ و 
درکن ملسم  يزور  وچ  ملسم ، هب 
درکن مک  یغم  زا  داد  هچنآ  وا  هب 
دهد يزورف  شناد  هب  يزور  هن 

دهد يزور  داد  ناج  هک  سک  ره  هب 
سکچیه يزور  هر  ددنبن 

سفن هار  تسب  شک ، زور  نآ  زج 
يادخ دمآ  هد  يزور  وچ  ار  ناهج 

يادگ هاش و  دننامن  هنسرگ 
ریس دنتشگ  ود  ره  نوچ  هن ، توافت 
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[. 746  ] ریش دهش و  نآ  دروخ ، وج  نان  نیا  رگ 
: یماطسب یغورف 

دناهدرک ردقم  وا  غیت  هب  لد  يا  ام  لتق 
[. 747  ] دناهدرک ررقم  ار  يزور  هک  اریز  روخم  مغ 

( ادخ تافص   ) ادخ ندوب  ناکم  یب 
لاقتنالا هیلع  زوجیف  ناکم  یف  ناک  و ال 

( دیآ مزال  لاقتنا  ییاجباج و  ات  درادن  ياج  یناکم ، رد  ادخ  )
: رهاطاباب

یب ناکمال  شناکم  هک  یمیرک 
یب ناخر  لگ  مامت  شخب  افص 

قلخ وش  زور و  يهدنرادهگن 
[. 748  ] یب ناسر  يزور  هدنبنج ، ره  هب 

: يولوم
یناهج دنوادخ  ادنوادخ 

ینامسآ نیمز و  دنوادخ 
يرحب رب و  برغ و  قرش و  يادخ 

یناج سنا و  تحت و  قوف و  يادخ 
يریظنیب یهاشداپ ، هزنم 

[. 749  ] یناکم ناکم و ال  دنوادخ 
: یلدگیب رذآ 

یلزنم ار  وت  دشابن  دوبن و 
[. 750  ] یلد ار  یسک  رگ  دوب  لد ، زج  هب 

یهلا ششخب 
نیلئاسلا لاوس  هضیغی  يذلا ال  داوجلا  هنال  هدوج …  یف  کلذ  رثا  ام 

( دزاسیمن نارگن  ار  وا  ناگدننکلاوئس  یناوارف  هک  تسا  ياهدنشخب  ادخ  اریز  درادن ، ادخ  یگدنشخب  رد  يرثا  اهششخب  یناوارف  )
: شورس

دشاب نل  فرح ال و  یلاخ ز  وت  دوج  باتک 
[. 751  ] دشاب نلع  زا  رتنوزف  ردنا  رس  هب  وت  ياطع 

قح تاذ  رد  رکفت  عنم 
کیلع هللا  قح  یهتنم  کلذ  ناف  هناحبس  هللا  یلا  هملع  لکف 

( دشابیم وت  رب  یهلا  قح  تیاهن  نیا  هچ  نک ، راذگاو  ناحبس  يادخ  هب  ینادیمن ، ادخ  تاذ  هب  تبسن  ار  هچنآ  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا هار  طرش  ندرک  رکف  ءالآ  رد 
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[. 752  ] تسا هانگ  ضحم  قح  تاذ  رد  یلو 
شوه زیت  نادنمشناد  لقع  زجع 

املع هب  اوطیحی  مل  ام  لوانت  نع  زجعلاب  ملعلا ) یف  نیخسارلا   ) مهفارتعا یلاعت - هللا - حدمف 
( دوتس ار ، قح  تاذ  هب  هطاحا  زا  نانآ  شناد  یهاتوک  زجع و  باب  رد  نیتسار ) ناملاع   ) ملع رد  ناخسار  فارتعا  ادخ ، )

: يدعس
دیاین تسار  فصو  هب  تدوجو  نسح  لامک 

تیاکح تسه ، هکنانچ  دیوگ  هنیآ  مه  رگم 
نایاپ هب  رکف  دیسر و  تیاهن  هب  نخس  ارم 

[. 753  ] تیاهن هب  دسریمن  تلامج  فصو  زونه 
ییاینرد فصو  هب  یجنگن و  رد  سایق  هب 

تبیز يور و  لامج و  فاصوا  رد  مریحتم 
وا تیلامک  فاصوا  رد  میتفگ  هچ  ره 

[. 754  ] تسا نیدنچ  دص  هک  میتفگن  چیه  نانچمه 
: یناقاخ

دش رقم  دوخ  لهج  هب  هک  ملاع 
[. 755  ] شرامش نیقداص  هلمج  زا 

: يروباشین راطع 
دش رایسب  نوچ  وت  قشع  يهصق 

[. 756  ] دش راک  زا  نابز  ار  نایوگ  هصق 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دوشگن انیس  نبا  ءافش  رافسا و 
ام لکشم  اهثحب  رج و  همه  نآ  اب 

دنک ریس  یلزانم  وا  کلاس  رگ 
ام لزنم  دوب  یتسین  کلسم  دوخ 

تفای هر  لحاس  يوس  قرغ ، حون ز  رگ 
ام لحاس  دوب  یمه  ندش  قرغ  نیا 

باجح تسا  باجح  ملع  ناگدش  لد  رب  رد 
؟ دوب لهاج  قحب  تفر  نورب  هکنآ  باجح  زا 

باسحیب جنر  نیا  رد  دینک  اهر  ار  ام 
[. 757  ] بابک هنیس  اب  هراپ و  هراپ  بلق  اب 

: يدعس
نتفگ وت  دمح  قح  میناوتن  ام 

[. 758  ] الاب ملاع  نایبورک  همه  اب 
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: يرتسبش دومحم  خیش 
دیان فرح  ردنا  زگره  یناعم 
دیان فرظ  ردنا  مزلق  رحب  هک 

تیاهن ینعم  ملاع  درادن 
[. 759  ] تیاغ ظفل  ار  وا  ارم  دنیب  اجک 

: یناهفصا یلاحمراچ  يهرطق 
ناوج ریپ و  تماق  وا  تعاط  راب  ریز 

[. 760  ] اسم حبص و  ندرگ  وا  تردق  دنب  ریز 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دشاب ناهرب  ياصع  تهگ ، هیکت  ات 
دشاب نافرع  باتک  تهگ  دید  ات 

رمع رخآ  ات  تسود  لامج  رجه  رد 
[. 761  ] دشاب ناشیرپ  نوگرگد و  وت  بلق 

قح قشاع  یئارگادخ 
هیلا بولقلا  تهلوت  و 

( تسوا ترضح  يادیش  ناقشاع  ياهبلق  (و 
(: هر  ) ینیمخ ماما 
مهاوخیمن اود  مهاوخ  درد 
مهاوخیمن اون  مهاوخ  هصغ 

ماوت ضیرم  مقشاع  مقشاع 
مهاوخیمن افش  نم  ضرم  نیز 
مرادیرخ ناجب  تیافج  نم 

مهاوخیمن افج  كرت  وت  زا 
نم يهورم  ینم و  يافص  وت 

[. 762  ] مهاوخیمن افص  اب  ار  هورم 
هتزع لالج  ریدقت  نم  هرطاخ  تایورلا  یلوا  لابب  رطخت  و ال 

( دنکیمن روطخ  يو  تاذ  يامیس  زا  یهبش  نادنمدرخ ، هنیس  يهنیزخ  رد  زگره  )
: يروباشین راطع 

ایربک شتافص ز  هک  یقلاخ  ناحبس 
ایبنا لقع  دنکفیم  زجع  كاخ  رد 

تانئاک قلخ  همه  نرق ، رازه ، دص  رگ 
ادخ تزع  تفص  رد  دننک  ترکف 

هلا ياک  دنیآ  فرتعم  زجع ، هب  رخآ 
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ام میاهتسنادن  چیه  هک  دش  هتسناد 
لوقع مزلق  رد  هک  سانشقح  هب  ار  قح 

ار وت  نم و  ریحت ، گنهن  دشکردیم ،
ریذپناشن تقیقح ، باتفآ  تسین  نوچ 

اطخ تنداد ، ناشن  تسه ، هرذ ، مک ز  يا 
تسد ز  شیدرد ، حدق  دربیم  هک  یلقع 

[. 763  ] اپ راگدرک  تفرعم  هب  دروآ  یک 
: یماج

كاپ ام  تافص  زا  وت  تاذ  يا 
[. 764  ] كاردا دح  نورب ز  وت  هنک 

: يونزغ ییانس 
دوبن الب  وا  ریدقت  مکح و 

[. 765  ] دوبن اطع  زجب  دیآ  هچ  ره 
( یسانشادخ ياههار   ) یتسه رد  ادخ  ياههناشن 

هیلع الیلد  هل و  هجح  قلخ  ام  لک  راصف  هتمکح  مالعا  هتعنص و  راثآ  اهتثدحا  یتلا  عئادبلا  ترهظف  هتردق …  توکلم  نم  انارا  و 
ره دنرهاظ ، وا  تمکح  تایلجت  عیدب و  عنـص  راثآ  وترپ  رد  هک  یقئاقد  داد  ناشن  امب  شیوخ  يونعم  تردق  زا  یناوارف  ياههناشن  ادخ  (و 

.( دنشابیم وا  دوجو  رب  یناهرب  مادک ،
: ییاهب خیش 

رهپس رود  رد  تساهتمکح  هچ  نیب 
رهم ریونت  رد  تساهتمکح  هچ  نیب 

ناهج قلخ  رد  تساهتمکح  هچ  نیب 
ناج میلعت  رد  تساهتمکح  هچ  نیب 

تابن قلخ  رد  تساهتمکح  هچ  نیب 
[. 766  ] تاجهویم نیا  رد  تساهتمکح  هچ  نیب 

: يدنه بیرغ 
باجح تسا  يدوخ  يهدرپ  وا  ندید  ز  ارت ،

[. 767  ] ار ییادخ  يهولج  نیبب  شیوخ و  زآ  رب 
: عمال

ناهج تارذ  وا ز  دوجو  تسادیپ 
شوج هدز  شدوجو  دیشروخ  هرذ ز  ره 

تعنص دیامن  یمدآ  رکیپ  زا 
[. 768  ] حاتفم ار  تفرعم  زونک  باوبا 

: یلدگیب رذآ 
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یپ درب  ناوت  شنیرفآ  یلب ز 
یح ياناد  هدننیرفآ  نآ  هب 

دید شاف  ناوت  عناص  عونصم ، ز 
دید شاقن  شقن  زا  مشچ  ره  هک 

نیمز زارف  رب  نامسآ  دیشک 
نیا مه  تسا و  تردق  دهاش  نآ  مه 

کشخ بوچ  زا  دروآرب  رت  لگ 
کشم هفان  زا  درورپ ، دهش  ین  هب 

كاخ همشچ ز  درک و  ناوختسا  بطر ز 
كانبات يهرطق  هیس  بآ  ز 

گنس شتآ ز  بآ و  درک  رادیدپ 
[. 769  ] گنر لعل  یکی  نوگمیس و  یکی 

دنوادخ ندوب  دننامهیب 
کلدن هناب ال 

( يرادن ییاتمه  هیبش و  وت  ایادخ  انامه  )
: يروباشین راطع 

فصتم اما  تستاذ  کی  هلمج 
فلتخم ترابع  فرح و  کی  هلمج 

زین دوب  دهاوخ  تسه و  دوب و  چره 
زیزع دنوادخ  زج  دراد  لثم 

ریظن یب  ای  وا  زج  ییوج  ار  چره 
ریزگان ریظنیب و  میاد  تسوا 

ناهج رد  نآ  تسه  هک  يزیچ  ره  تفگ 
ناهن وا  راکشآ  تشز و  بوخ و 

ارم الا  ضوع  یبای  ار  هلمج 
ارم اتمه  هن  یبای و  ضوع  هن 

دوبن اتمه  شملاع  طیسب  رد 
[. 770  ] دوبن اغوغ  رس  نسح  رد  وا  لثم 

( ردق اضق و   ) یهلا ریبدت 
هریبدت فطلاف  هربد  هریدقت و  مکحاف  قلخ  ام  ردق 

دروم نسحا ، ماظن  رد  ناشیدوجو  هاگیاج  هب  هجوت  اب  دـیرفآ و  هنامیکح  يریدـقت  اب  ناـشتقایل  ناـش و  روخ  رد  ار  تاـقولخم  زا  کـی  ره  )
( داد رارق  شیوخ  هجوت 

: ورسخرصان
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ریبدت هب  نوچ  يادخ  هک  رگنب 
[. 771  ] دنکفا یپ  ار  خرچ  تلآیب ،

: يولوم
تسامش ریهطت  تسود  يالب  هک 

تسامش ریبدت  يالاب  وا  ملع 
دوش نیریش  الب  دنیب  افص  نوچ 

دوش نیب  تحص  وچ  وراد  دوش  شوخ 
تام نیع  رد  ار  شیوخ  دنیب  درب 

[. 772 « ] تاقث ای  ینولتقا   » دیوگب سپ 
: یناشاک ضیف 

تسا هدهیب  شلوضف  ایند و  لیصحت  رد  یعس 
ارم دیآ  نامه  دش  يزور  هک  يردق  لزا  رد 

مرپسب برغم  هار  ای  مور  رگ  قرشم  يوس 
ارم دیآ  نآ  تسا  هتشونب  هچنآ  منیبج  رب 

وزک هشیمه  یسک  نم  اب  تسه 
تسا نم  ياقب  نم و  دوپ  رات و 

منآ لباق  هچ  ره  مدزاس 
تسا نم  يازس  نآ  هچ  ره  مدهد 

تسوا وترپ  همه ز  نم  یبوخ 
[. 773  ] تسا نم  ياضتقم  تسه  يدب  يرگ 

شنیرفآ ییابیز 
هریدقت مکحاف  قلخ  ام  ردق 

( دومن ریبدت  یبوخب  دیرفآ و  ار  تاقولخم  ابیز  ياههزادنا  رد  )
: یقارن

دوب ابیز  دسر  ابیز  هچ  ره 
[. 774  ] دوب اولح  نابل  نیریش  زا  رهز 

راگدرورپ یمومع  يهدارا 
هتئیشم نع  رومالا  تردص  امنا 

( دریگیم ءاشنم  یهلا  يهدارا  زا  شنیرفآ  یتسه و  روما  اهراک و  مامت  )
: یناشاک ضیف 

کل یمایق  کل  يدوعق  مزیخرب  وچ  منیشنب  وچ 
کل یماقم  کل  یصوخش  ار  دوخ  متسین  ما  ارت 

منیشنب شوماخ  رگا  سک  اب  نخس  میوگ  رگا 
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کل یمالک  کل  یتوکس  وت  رهب  تست  زو  وتب 
متفر دوخ  تقشع ز  يهداب  زا  ياهعرج  مدیشک 

کل یماود  یف  ینا  کب و  یماود  تنقیت 
یناف کلهتسم و  وت  تاذ  رد  دش  ضیف )  ) دوجو

[. 775  ] کل یمامت  کل  یمامت  ءیش  یف  هنم  تسلف 
اههدیدپ شنیرفآ  رد  یهلا  تردق 

اهنئارق بابسا  لصو  اهداضتم و  نیب  هتردقب  مءال  و  اهدوا … ، ءایشالا  نم  ماقاف 
کیدزن ار  اـهنآ  طاـبترا  لـئاسو  و  دومرف ، داـجیا  یگنهاـمه  داـضتم  ایـشا  نیب  دـیرفآ و  یتساـک  یمک و  هنوگچیه  نودـب  ار  تادوجوم  )

( تخاس
: عمال

دهد ناج  هدرم  نت  هب  شتردق  هکنآ  يا 
دهد نابز  شیانث  يارب  ناج  ماک  رد 

زاب هدنز  هدرم  زا  درآ و  هدرم  هدنز  زا 
دهد نآ  زا  ار  نیا  درورپب  نیا  هب  ار  نآ 

دنک رد  هرطق  زا  دراب و  هرطق  ربا  زا 
دهد ناج  هفطن  زا  رهگ ، ناک  رکش ز  ین  زا 

بش هب  ار  زور  دروآ و  زور  هب  ار  بش 
دهد ناهن  تملظ  هب  رون  رون و  هب  تملظ 

تانکمم داجیا  يهصرع  دنب  رهش  رد 
دهد نانچ  دیابب  هک  نانچ  ار  زیچ  ره 
تسا هداهن  نوچ  رگنب  شتردق  رامعم 

نوتس یب  يالعم  قاور  هن  داینب 
نک تسین  تسه  زا  دنکیم  تسه  تسین  زا 

نوکس دهد  كرحت  هدنز ز  هدرم  زا 
فلتخم ماسجا  وچ  ران  رون و  كاخ و  زا 

نوگمیس مارجا  هتخاس  بآ  داب و  زا 
راهب يهطایخ  وت ز  تردق  طایخ 

اههماج هچ  لگ  زا  هتخود  غاب  ردق  رب 
قلخ رهب  هدروآ  وت  مکح  يامن  تردق 

راوگ شوخ  ریش  اج  همه  مد  ثرف و  نیب  زا 
دنک رد  هرطق  زا  درآرب و  رکش  ین  زا 

راخ كون  لگ ز  دروآ و  لعل  گنس ، زا 
دهد ناج  هفطن  زا  نبلگ و  راخ ، گنس  زا 
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رام ار ز  هرهم  نوخ ، هفان ز  شون و  لخن ، زا 
دوجو تحاس  رد  وت  مکح  يامن  تردق 

[. 776  ] طابترا داد ، ناس  هچ  عنص  ار ز  دادضا 
: يرتسبش دومحم  خیش 

نورقم رگدکی  هب  شقلخ  رما و 
[. 777  ] نوکیف نک  هب  هدش  ادیپ  هلمج 

شنیرفآ رد  مظن 
اهجارفنا عودص  محال  و  اهجرف ، تاوهر  قیلعت  الب  مظن  و 

( داد دنویپ  رگیدکی  اب  ار  نآ  ياهفاکش  اههلصاف و  دیشخب و  ماظن  ار  اهنامسآ  يدنلب  یتسپ و  )
: یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ 

دیابیم نانچ  نآ  تسه  هک  زیچ  ره 
[. 778  ] تسین دیابیمن  نانچ  نآ  هک  زیچ  نآ 

ناگتشرف عضاوت 
هنیکسلا تابخا  عضاوت  مهبولق  رعشا  و 

( تسا هدرک  انشآ  راقو  شمارآ و  ینتورف و  عضاوت و  اب  ار  ناگتشرف  بلق  )
: يدعس

تدزارفا تعفر  رس  عضاوت 
تدزادنا ردنا  رسب  ربکت 

تساور دتفیب  یتسد  ریز  رگا 
تسادخ درم  هداتفا  تسد  رب  ز 

يوریم یهت  ناز  يرپ  يوعد  ز 
يور یناعم  رپ  ات  يآ  یهت 

تسوکن نازارف  ندرگ  عضاوت ز 
تسوا يوخ  دنک  عضاوت  رگ  ادگ 

نیزگ دنمشوه  دنک  عضاوت 
نیمز رب  رس  هویم  رپ  خاش  دهن 

: یبتکم
دنزاس تیمارگ  عضاوت  زا 

دنزادنا كاخب  ربکت  زو 
: یلو يایروپ 

یضیف بلاط  رگا  زومآ  یگداتفا 
تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگره 

: وجاوخ
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راگن فلز  هک  نک  یگدنکفا  رس 
تسیگ دنکفارس  رد  شیزارفارس 

: ورسخرصان
یمارگ دراد  ارت  رم  عضاوت 
یمانکین رد  يدب  دیآ  ربک  ز 

: يرتسبش دومحم  خیش 
یمامت زا  تسا  مامت  درم  یسک 
یمالغ راک  یگهجاوخ  اب  دنک 

: ادخهد
درکن ادیپ  ياهبتر  ینیشنالاب  زا  لکاک 

دش هام  نیشنمه  یلاح  هداتفا  زا  فلز 
: یناقاخ

دنادرگب ار  گنس  رگا  لیس 
دنامورف دسر  ایردب  نوچ 

دوب هدروخن  ناسک  تشم  هکره 
[. 779  ] دوب هدرک  شیوخ  تشم  رب  هیکت 

( قشع لقع و   ) ادخ تخانش  ینیریش 
هتفرعم هوالح  اوقاذ  دق 

( دندیشچ ار  قح  تفرعم  یئاراوگ  ینیریش و  ناگتشرف  )
: يولوم

دنک هچ  ار  ناج  تخانش  ار  وت  هک  سکنآ 
دنک هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و 

یهدب شناهج  ود  ره  ینک ، هناوید 
[. 780  ] دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  يهناوید 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
تسرب تسین  تسه  نید و  لد و  زا 
تسود ترضح  يالتبم  دش  هک  ره 

شورفب ياهعرج  هب  رثوک  دلخ و 
تسود ترضح  ياج  هب  نیزگم  ریغ 

نایوپ مرح  مه  نایوج و  رید 
[. 781  ] تسود ترضح  يارس  رد  ور  همه 

: يزیربت بئاص 
ار يزابقشع  نک  رورهب  تقیقح  رارسا  ز 
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ار يزاجم  قشع  دجبا  نیا  راذگاو  نالفط  هب 
ار لیئربج  دوبن  هر  قشع  يوک  رد 

ار لیلد  هر  نیا  يزیت  تسا  هدرک  یپ 
ار يوقت  دنک  رامخ  وت  نوگیم  بل 

ار یسیع  نیمز  هب  درآ  وت  رامیب  مشچ 
دیدپ دمآ  نامسآ  زا  شیپ  زیگناروش  قشع 

دروآ ناوخ  رس  رب  نادکمن  لوا  نابزیم 
تسرگید یئاپ  تسد و  یئاپ  تسد و  یب  ار  قشع 

تسرگید یئامنهر  هر  نیرد  ندرک  مگ  هار 
ياپ رب  نامسآ  تسلقع  یئادخدک  ز 

دراد نآ  نیا و  ياورپ  هچ  قشع  هنرگو 
انشآ دندرگن  قشع  هب  ناکلاس  ات 

دنسریمن یئاجب  لقع  رون  هب  بئاص 
ددرگ نابرهم  فلاخم  ياهلد  قشع  ضیف  ز 

ددرگ نابز  کی  مه  اب  عمش  ياههتشر  شتآ  ز 
ياهرذ تسین  ام  نت  رد  قشع  روشیب 

دنکیم صقر  ادج  طیحم  نیز  هرطق  ره 
دروخن تمالس  ياپ  مغ  قشع  ورهر 

[. 782  ] درذگ لد  هلبآ  زا  هیداب  نیا  راخ 
: يولوم

تسا رگد  ناملسم  میقشع و  قشاع  ام 
تسا رگد  ناملسم  میفیعض و  روم  ام 

بلط هراپ  رگج  درز و  خر  ام  زا 
[. 783  ] تسا رگد  ناشورف  بصق  يهچرازاب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دیوپ هللا  هفرعم  هر  هک  سکنآ 

دیوجیم ادخ  هرذ  رهز  هتسویپ 
دنکن شمارف  نتشیوخ  یتسه  ات 

دیوب تدحو  رطع  كرش  هک ز  دهاوخ 
کلم وچ  میاشگب  رپ  ینک  فطل  رگ 

موش سوط  هش  سوباپ  هدامآ 
تسا تداعس  غاب  هچنغ  هکلب  تسین  لگ 

[. 784  ] دسریم هاگآ  لد  رب  تسود  ناج  زک 
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: يروباشین راطع 
تسین هناسفا  زج  غرمیس  رب  قشع 

تسین هنادرم  ره  راک  شقشع  کناز 
هب قافآ  همه  زا  قشع  هرذ 
هب قاشع  همه  زا  درد  هرذ 
مادم دمآ  تانئاک  زغم  قشع 

مامت يدرد  یب  قشع  دوبن  کیل 
تسا سب  وا  قشع  يادوس  نم  راک 

تسا سک  ره  راک  هنادوس  نینچ  نیو 
زادگ زوس و  رد  هتسویپ  دپطیم 

زاب هاگان  دسر  دوخ  ياجب  ات 
دتف ارحص  رب  وچ  ایرد  زا  یهام 

دتف ایرد  رد  كوبات  دپطیم 
تسار دنشخب  هدید  تبیغ  رگ ز 

تساجک زک  ینیبب  اجنیا  قشع  لصا 
رظن ییاشگب  لقع  مشچب  رو 

رس اپ و  ینیبن  زگره  ار  قشع 
ار قشع  دیاب  هداتفا  راک  درم 

ار قشع  دیاب  هدازآ  مدرم 
باوخ دروخ و  یب  هنشت و  دیاب  درم 

بآ هب  دسرن  دبا  ات  وک  هنشت 
لاصو دیوجیم  دیشروخ  زا  هیاس 

[. 785  ] لاحم ادوس و  تنیا  دباینیم ،
ناگتشرف زاین  زار و  یناوارف 

مهتنسلا تالسا  هاجانملا  لوطل  فجت  مل  و 
( ددرگیمن کشخ  ناگتشرف  ياهنابز  رس  تاجانم  یناوارف  زا  (و 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
اغوغ ملاع  ودب  تیور  وترپ  دنک  ات 

[. 786  ] ماهدمآ زاین  زار و  دصب  هرذ  ره  رهب 
نیرفآ شرع  يادخ  قشع 

مهتقاف مویل  هریخذ  شرعلا  اذ  اوذختا  دق 
( دناهداد رارق  دوخ  یئاونیب  زور  يهریخذ  ار  شرع  يهدننیرفآ  يادخب  قشع  ناگتشرف  )

: يروباشین راطع 
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دیدپ دیآ  ناج  مسج و  رگ  ار  شرع 
دوب ناریح  یلدرخ  رد  دبا  ات 

تسناهج ود  ره  رد  چنآ  لد و  ناد  شرع 
[. 787  ] دوب ناناج  يهماج  هرذ  هرذ 

مدآ هاگیاج 
هتنج هنکسا  مالسلاهیلع … و  مدآ  راتخا  هرما  ذفنا  و  هضرا ، دهم  املف 

( داد ياج  تشهب  رد  ار  وا  و  دیزگ ، رب  ار  ع )  ) مدآ تخاس ، يراج  ار  دوخ  نامرف  درک و  هدامآ  یگدنز  يارب  ار  نیمز  ادخ  هک  هاگنآ  )
: يولوم

اپ تسد و  زا  شیپ  قلخ  ياهناج 
افص يوس  افو  زا  دندیرپیم 
دندش يدنب  اوطبهارما  هب  نوچ 

دندش يدنسرخ  صرح و  مشخ و  سبح 
مرحم يدش  وچ  قح  اب  مدآ  يهسردم  رد 

نک امسا  سیردت ز  نیشنب  کلف  ردص  رب 
لگ بآ و  رد  يدمان  رد  لد  ناویا  زا  مدآ  رو 

یتسامسا زا  رتالاب  وا  سیدقت  اب  سیردت 
: ظفاح

دوب میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم 
[. 788  ] مدابآ بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ 

: یناماس نامع 
فرشا تانیاک  هلمج  زا  تلزنمب  یهز 

لضفا تانکمم  هلمج  زا  تبترمب  یهخ 
ناحودمم لجا  یشاب  وت  يادخ  زا  سپ 

[. 789  ] لقا ناحدام  نامع ز  هبتر و  ياجب و 
: رایرهش

ارچ هنوگ  چیه  ياج  ارت  هدنامن  رگد 
[. 790  ] یشاب نانچ  یهگ  نینچ و  هاگ  هک  ارچ 

ناسنا يزور  قزر و 
هعسلا قیضلا و  یلع  اهمسق  اهللق و  اهرثکف و  قازرالا  ردق  و 

( تسوا تسدب  همه ، یگدنز ، رد  شیاشگ  تشیعم و  یگنت  یمک ، يدایز ، تشاد ، ردقم  ار  يزور  قزر و  ادخ  )
: يدعس

روم رام و  يزور  نک  ایهم 
روز دنیاپ و  تسد و  یب  دنچ  رگا 
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مکش ردنا  كدوک  يهدنراگن 
[. 791  ] مه تسیزور  رمع و  يهدنسیون 

: ياهشمق یهلا 
دناسر ادخ  تیزور  هک  ادخ  هب 

[. 792  ] لد يا  يراد  هچ  ترسح ز  جنر و  مغ و 
: ظفاح

روخم هدوهیب  مغ  نیشنم و  وناز  سپ 
[. 793  ] شیب مک و  ددرگن  قزر  وت  ندروخ  مغ  هک ز 

: يرتسبش دومحم  خیش 
شیورد رگ  يوب و  رگناوت  رگ 

[. 794  ] شیوخ يزور  ردق  هک  زج  يروخن 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

نیچ يهنییآ  ددرگ  رهپس  فقس  رگ 
نیمز يور  دوش  دالوف  يهتخت  رو 

نیقیب ناد  دوشن  مک  وت  يزور  زا 
نینچ تسنینچ و  تسنینچ و  هک  نادیم 

روخم قزر  مغ  شیدنیم و  گرم  زا 
[. 795  ] دسر راچان  شیوخ  تقوب  ود  ره  نیک 

: یشحو
لزا زور  هدرک  وچ  يزور  مغ  مروخ  ارچ 

بابسالا ببسم  نآ  ببس  يهیهت 
نم يزور  وت  خبطم  زا  دسر  بلط  یب  وچ 

[. 796  ] بابذ وچ  مور  یسک  ناوخ  هب  هدناوخن  ارچ 
: يرونا

دوبن ار  كولم  ناک  ارم  تستمعن  ود 
[. 797  ] بیکش جنر  زورب  رکش و  تحار  زورب 

: ینانمس تعفر 
وکین تسه  يروبص  ار  ناریقف 

[. 798  ] وا رب  ردنا  ینغ  دیآ  ات  هک 
: ینیوزق ظعاو 

سک تمسق  دوبن  نوچ  نهد  دتفا ز  همقل 
[. 799  ] دزیر نادند  نب  زک  رگن ، هرا  يزور 

انغ رقف و  اب  شیامزآ 
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اهریقف اهینغ و  نم  ربصلا  رکشلا و  کلاذب  ربتخیل  و 
ار ریقف  ینغ و  ربـص  يهـجرد  رکـش و  يهـبترم  اـت ، درادیم  ردـقم  دارفا  يارب  ار  یگدـنز  رد  شیاـشگ  اـی  تـشیعم و  یگنت  راـگدرورپ ، )

( دیامزایب
: يدعس

اضق گندخ  ددرگنیم  در  هچ 
[. 800  ] اضر زج  ار  هدنب  رم  تسین  رپس 

: يدنه یجاح 
یلزا طایخ  هتخود  مه  هب  ود  ره  ناس  هلال 

[. 801  ] ام يداش  نهریپ  یمتام و  توسک 
( ادخ تافص   ) یهلا ملع 

نیرمضملا رئامض  نم  رسلا  ملاع 
( تسا هاگآ  درذگیم ، ناراک  یفخم  ریمض  يهناخناهن  رد  هچنآ  هب  ادخ  )

: ياهشمق یهلا 
دبا ات  لزا  رارسا  زا  هگآ 

[. 802  ] تسام ياتکی  دمرس  دمص  نآ 
: عمال

همه رارسا  يهدنناد  وت  ملع  يا 
همه راک  رد  وت  ماع  تمحرم  يو 

کین دب و  يازس  نایع  دوش  هک  يزور 
همه راوازس  دوب  تمرک  فطل و 

تفص کی  هب  دیامن  هتشذگ  هدنیآ و 
نونک نوچ  وت  ملع  یلجت  وترپ  رد 

ریامض رارسا  هب  تسا  طیحم  وت  ملع 
[. 803  ] اهناهن هلمج  وت  ییاناد  هب  تسادیپ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
یناد نالان  لد  لاح  هک  وت  ینآ 

یناد نالاب  هتسکش  لد  لاوحا 
يونش نازوس  هنیس  زا  تمناوخ  رگ 

[. 804  ] یناد نالال  نابز  منزن  مدرو 
: يونزغ یئانس 

هدیشوپب ام  بیع  وا  ملع 
[. 805  ] هدیشوپن وا  رس  هتفگن  وت 

: ظفاح
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تسین جاتحم  تترضح  میرح  رد  تجاح  ضرع 
[. 806  ] وت يار  غورف  اب  دنامن  یفخم  سک  زار 

: یخرف
سب دناد و  يادخ  اهلد  زار 

[. 807  ] ناهن زار  موش ز  هگآ  یک  نم 
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا هدنار  لزا  قباس  رد  همه 
[. 808  ] تسا هدناوخ  ار  هدناوخ  هدنار ، ار  هدنار 

: ینانمس تعفر 
یهگآ وت  رئارس  رس  بلق و  رارسا  ز 

يرتسم رس  وت  بلق ، رس  بلق و  رب 
تسا رضاح  تاهبتر  همه  رد  ادخ 
تسا رظان  ناج  سنا و  همه  لاحب 

ینآ چیه  يو  زا  لفاغ  دشابن 
[. 809  ] یناهن ادیپ و  هب  رظان  دوب 

یهلا يهدیدنسپ  تافص 
لیمجلا فصولا  لها  تنا  مهللا 

!( یشابیم لامک  لامج و  تافص  ياراد  وت ، طقف  وت ، ادخ ! راب  )
: ياهشمق یهلا 

رای ترضح  لامج  ناد  لک  نسح 
[. 810  ] تشز همه  وا  ریغ  ابیز و  تسا  وا 

: یغورف
دنشک ابیز  تروص  نارگتروص  همه  رگ 

[. 811  ] تسا رتابیز  همه  زا  وت  يابیز  تروص 
: يزاریش يرواخ 

اشخب ناج  قالخ  یهخ  ناج  سنا و  قازر  یهز 
ارآ ناهج  نابناهج  نادنوادخ  دنوادخ 

لماک وا  ضیف  اب  رثا  لماع  وا  ملع  اب  ببس 
اپرب وا  رما  زا  للم  لجار  وا  مکح  اب  للع 

اهلد رد  تسوا  زا  طاشن  اهرس  رد  تسوا  زا  رامخ 
[. 812  ] ابهص وا  مه  یقاس  وا  مه  انیم  وا  مه  رغاس  وا  مه 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
لامک تسریخ و  لیبق  زا  هک  تعن  ره 
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[. 813  ] لاعتم كاپ  تاذ  توعن  دشاب ز 
: يونزغ ییانس 

یمیحر وت  یمیرک  وت  یمیظع  وت  یمیکح  وت 
ییانث راوازس  وت  یلضف  يهدنیامن  وت 

يزاین درد و  زا  يرب  يزادگ  جنر و  زا  يرب 
ییارچ نوچ و  زا  يرب  يدیما  میب و  زا  يرب 

ینیقی یملع و  همه  یلالج  يزع و  همه 
[. 814  ] ییاخس يدوج و  همه  يرورس  يرون و  همه 

لمجم مه  تسا و  نسحم  مه  هکناز 
[. 815  ] لضفم مه  تسا و  مرکم  مه  هکناز 

محرا محار و  میحر و  ینادرگ  لاح  میدق 
ییایند نید و  يادخ  معنم  لضفم و  ریصب و 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
هم هک و  ناریح  وت  تاذ  تفص  رد  يا 

هبوت هاگرد  تمدخ  ناهج  ود  ره  و ز 
یهد وت  مه  افش  یناتس و  وت  تلع 

[. 816  ] هدب ناتسب و  شیوخ  لضفب  وت  بر  ای 
ادخ نایاپیب  لضف 

هلها وه  ام  هنک  نع  مهریصقت  عم  هلضف  مهرمغ 
( تسا هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ادخ  تمحر  لضف و  دنزجاع  دنوادخ  یشزرا  هاگیاج  كرد  زا  ناگدنب  هکنآ  اب  )

: ناملس
ار نایصع  ناگدولآ  وت  لضف  باحس 

[. 817  ] رودک درگ  نت ز  تسش  ورف  هبوت  بآ  هب 
يراودیما حور 

وجرم ریخف  جرت  نا  لومام و  ریخف  لموت  نا  مهللا ) )
( تسا يراودیما  نیرتهب  مشاب  مراودیما  وتب  رگا  و  وزرآ ، نیرتهب  یشاب  نم  يوزرآ  وت  رگا  ایادخ  )

: ریخلاوبا دیعسوبا 
مدروآ دیب  بوچ  دوبن  وچ  مدوع 

مدروآ دیپس  يوم  هیس و  يور 
تسرفک يدیماان  هک  یتفگ  دوخ  نوچ 

مدروآ دیما  مدرب و  وت  نامرف 
يروناج ره  لالجلاوذ  قلاخ  يا 

يربخ یب  ره  يامنهر  ورهر  يو 
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وت هگرد  رب  دیما  رمک  متسب 
يرنه مرادن  نم  هک  يرد  ياشگب 
شیب ناراب  يهرطق  ناهنگ ز  مراد 
شیپ رد  رس  ماهدنکف  هنگ  مرش  زا 

شیورد دشاب  لهس  هک  دیآ  زاوآ 
شیوخ روخ  رد  ام  ینک و  دوخ  روخ  رد  وت 

دیما خاش  رب  دارم  لگ  هتفکشب 
[. 818  ] دیچ ناوتن  اپ  ریزب  یهنن  رس  ات 

راگدرورپ شیاتس 
كاوس دحا  یلع  هب  ینثا  و ال  كریغ ، هب  حدما  مهللا … ال 

( تفگ مهاوخن  انث  حدم و  ار  يرگید  منکیمن و  شیاتس  ار  وت  ریغ  ایادخ ! )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

نتفر یناوت  یک  تسود  هر  ریغ 
نتفگ یناوت  اجک  وا  تحدم  زج 

تسا يو  حدم  ینکیم  هک  ءانث  حدم و  ره 
[. 819  ] نتفخ یک  ات  قیفر  يا  وش  رادیب 

یهلا ياضر 
كاضر ماقملا  اذه  یف  انل  بهف 

!( راد ینازرا  ام  هب  ار  میلست  اضر و  ماقم  ایادخ ! راب  )
: یناهفصا ءاجر 

میاهتشگ راسفا  هدشمگ  رامح ، نوچمه 
ام نانع  نادرگب  شیوخ  يوس  هب  بر  ای 

تسوا ردنا  وت  ياضر  هک  نانچنآ  يامنب 
[. 820  ] ام نامگ  نیا  نیقی  قدص و  هب  نک  لیدبت 

ادخ هب  يراودیما 
هرفغملا زونک  همحرلا و  رئاخذ  یلع  الیلد  کتوجر  دق  مهللا … و 

( یئامرف تدوخ  ترفغم  ياههنیجنگ  تتمحر و  ریاخذ  هب  یئامنهار  ارم  وت  هک  مراودیما  ایادخ  راب  )
: يدعس

تساجر مفوخ  همه  اب  دیما ، ممرج  همه  اب 
تسایمیک امش  فطل  تسا ، سم  ام ، مرد  رگ 

ار يدعس  تسود  نارجه  مغ  اب  تسا  شوخ 
تساود دیما  دسریم  ناج  هب  جنر  هچ  رگ  هک 

دنمرنه رگ  مرنه و  یب  رگ 
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دنوادخ زا  مدیما  تسفطل 
مرادن یتعاضب  هکنآ  اب 
مرادن یتعاط  يهیامرس 

دناد هدنب  راک  يهراچ  وا 
[. 821  ] دنامن شتلیسو  چیه  نوچ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دوبن یئاج  هب  دیما  وت  يور  لگ  زج 

دوبن یئاود  وت  ریغ  هب  تسا  قشع  درد 
زور بش و  منیشن  هدرپ  نآ  هگرد  فکاع 

[. 822  ] یئایرد دوش  هرطق  وا  يهزمغ  کی  هب  ات 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تساجک وت  ياضر  میصاع  يهدنب  نم 
تساجک وت  يافص  رون و  ملد  کیرات 

یشخب تعاطب  رگا  تشهب  وت  ار  ام 
تساجک وت  ياطع  فطل و  دوب  عیب  نیا 

يرافغ یمیرک و  بر  ای  بر  ای 
يراتس محار و  میحر و  نامحر و 

شیوخ يدنوادخ  تمحر  هب  هک  مهاوخ 
يراذگنورف هدنمرش  يهدنب  نیا 

راز نم  راک  هرگ ز  اشگب  بر  ای 
راک همه  رد  مزجاع  لقع  هک ز  یمحر 

یهاگرد مدوب  یک  وت  هگرد  زج 
رافغ ای  نکم  مرد  نیا  زا  مورحم 

كاب ملاع  زا  مرادن  ینک  لضف  رگ 
كاله هراب  کیب  موش  ینک  لدع  رو 

كاپ عناص  يا  میوگ  راب  دص  يزور 
[. 823  ] كاخ یتشم  زا  دیآ  هچ  مکاخ  یتشم 

: عمال
نک لحارم  مرگرس  قوش  اجر و  نیلعن  هب 

[. 824  ] نادرگ افص  اب  مدوجو  ممشچ  مزمز  بآ  ز 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

متسدرک ناهج  هلمج  هنگ  نم  رگ 
متسد دریگ  هک  تسدیما  وت  وفع 
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مریگ تتسد  زجع  زورب  هک  یتفگ 
[. 825  ] متسه نونکاک  هاوخم  نیزا  رتزجاع 

: یناشاک ضیف 
دوش هدوبر  قح  يوس  ملد  هک  دوش  دوش 

دوش هدوتس  نم  قالخا  همه  ياهبذجب 
ددرگ ناور  قح  يوس  ناور  هک  دوش  دوش 

دوش هدوس  دیما  تسد  ود  شرع  قاسب 
نمی يوس  قح ز  يوب  دسر  هک  دوش  دوش 

دوش هدوبر  نت  ناج ز  رس  شوه ز  هکنانچ 
ردق تعفر  مسر ز  ییاج  هب  هک  دوش  دوش 

دوش هدوت  دود  وچ  منیمز  نامسآ و  هک 
لمع ملع و  هب  دوش  لقیصم  هک  دوش  دوش 

دوش هدودز  ناج  تآرم  كرش ز  رابغ 
صلاخ دوش  متیدوبع  هک  دوش  دوش 

دوش هدومزآ  مصالخا  یگدنب  قدصب 
متوسان باجح  دتفارب  هک  دوش  دوش 

دوش هدومن  میتوهال  دهاش  لامج 
زاین تسد  قشع و  حاتفم  هب  هک  دوش  دوش 

دوش هدوشگ  لد  هب  مبیغ  ملاع  يرد ز 
نیقی رون  ياهمرس ز  مشک  هک  دوش  دوش 

دوش هدوزف  ملد  مشچ  شنیب  هک  دوب 
شوماخ سفن  کی  ضیف  دوش  هک  دوش  دوش 

[. 826  ] دوش هدونش  نخس  الاب  ملاع  دوب ز 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

یهد وت  مه  افش  یناتس و  وت  تلع 
[. 827  ] هدب ناتسب و  شیوخ  لضفب  وت  بر  ای 

یهلا ياضر  شزرا 
كاضر ماقملا  اذه  یف  انل  بهف  مهللا … ) )

( نادرگ نم  يزور  ار  دوخ  تیاضر  هاگیاج  نیا  رد  ایادخ  )
: رایرهش

تفر وت  ياضر  رگا  مدوبن  دوب و  مغ ز  هچ 
دوبن دوب و  غارف  دیآ  وت  ياضر  اب  هک 

دنسرخ مشک  ناج  هب  ملاع  همه  تمالم 
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دونشخ نم  ياطخ  زا  تسا  نم  يادخ  رگا 
دیشخب نم  ياطخ  دهاوخن  يادخ  رگ  و 

دوس درادن  ناربمغیپ  همه  تعافش 
تسار ادخ  ياضر  يرتشم  همه  لام  ناجب و 

لزان تمیق  هب  درخ  لضاف  تلود  هچ  نیبب 
دوب وت  دنسپ  هک  مدنسپب  نآ  مقشاع 

مراد نارجه  يهشیدنا  هن  لصو و  مغ  هن 
دنبلط نم  ياضر  ملاع  همه  رگ  ربج  هب 

[. 828  ] ارت ياضر  نایم  نآ  منک ز  رایتخا  نم 
يزاینیب شزرا 

كاوس یلا  يدیالا  دم  نع  اننغا  مهللا … 
( امرف زاینیب  نارگید  يوس  هب  تسد  ندوشگ  زا  ارم  ایادخ ! )

: یماج
تسیچ رهب  ضارقم  تروصب  ریوصت ال 

[. 829  ] تساوسام قلعت ز  عطق  يارب  ینعی 
: يزیربت بئاص 

بئاص اتکی  ربلد  نآ  مرحم  يوشیم 
[. 830  ] ندیشوپ ناهج  ود  ره  زا  رظن  یناوت  رگ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ینکن مهاگ  هیکت  قلخ  رد  بر  ای 

ینکن مهاشداپ  ادگ و  جاتحم 
مرکب يدرک  دیفس  مهیس  يوم 

ینکن مهایسور  دیفس  يوم  اب 
موشن ناشیرپ  هک  نک  نانچ  وت  بر  ای 

موشن ناشیوخ  ناردارب و  جاتحم 
هد يزور  ارم  دوخ  قلخ  تنم  یب 

موشن ناشیا  رد  رب  وت  رد  زا  ات 
ار ام  ناشیرپ  فطل  زا  نکم  بر  ای 

ار ام  نایصع  مرج و  تسه  هک  دنچره 
میجاتحم ام  هدوب و  ینغ  وت  تاذ 

ار ام  نادرگم  دوخ  ریغب  جاتحم 
ارهز یلع و  دمحم و  هب  بر  ای 

ابع لآ  نسح و  نیسح و  هب  بر  ای 
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ارس ود  رد  متجاح  رآرب  فطل  زک 
[. 831  ] یلعالا یلع  ای  قلخ  تنم  یب 

نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  هبطخ 091-

ماما يریگهرانک  للع 
يریغ اوسمتلا  ینوعد و 

( دیبلطب ار  يرگید  دینک و  اهر  ارم  )
: عمال

رهق گنس  دراب  خرچ  قینجنم 
باوص تلاح  نیرد  دش  يریگ  هشوگ 

تشذگ رطاخ  رد  هچ  نآ  تلزع  ریغ 
بآ رب  یشقن  دب  میدرک  هگن  نوچ 

هنتف زا  ربخ  هبطخ 092-

اههنتف اب  هزرابم 
يریغ دحا  اهیلع  ءيرتجیل  نکی  مل  هنتفلا و  نیع  تاقف  یناف  سانلا ، اهیا 

( دنتشادن یتعاجش  تئرج و  نینچ  نارگید  هک  یلاح  رد  مدروآرد  ار  هنتف  مشچ  هدرک  تئرج  هک  مدوب  نم  مدرم  يا  )
: عمال

ملاع رب  هدیراب  مغ  ناراب  سب  هنتف  ربا  ز 
ار ینامداش  سک  نیا  مشچ  دنیب  باوخ  رد  رگم 

دشاپیم خرچ  ناسین  هنتف ز  رابغ 
[. 832  ] فقس دزیر و  كاخ  هک  یئوگ  هتفای  تسکش 

نارکیب رحب  یلع 
ینودقفت نا  لبق  ینولاساف 

(. دیهدب تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب ، نم  زا  شنیرفآ » زار  فلتخم و  داعبا  نوماریپ  قیاقد  ناهج و  قیاقح  باب  رد   » سپ )
: راهب ءارعشلاکلم 

دیاش اهتنم  تسین  ار  وت  ملع  هک  نینچ 
میدق تسا  ملاع  هک  میامن  فارتعا  رگ 
تسا هبعک  يدمحم  عرش  يهجل  نایم 

میتی رد  وت  نوچ  داز  وا  رد  هک  فدص  نامه 
نیچ هشوخ  نارگد  نآ  تسارم و  شناد  نمرخ 

درب ناوتن  هفحت  هب  یسک  نمرخ  هب  هشوخ 
دهن لهاج  مدرم  باتفآ  رب  هرذ 
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درب نادان  كدوک  رحب ، فرژ  يوس  هرطق 
تسا نمشد  وا  اب  خرچ  دشاب ، هدنز  اناد  هک  ات 

درذگب مه  ینمشد  نآ  درذگب  اناد  هک  نوچ 
ریذپ داتسا  تمدخ  ور و  داتسا  رب 

[. 833  ] مامت درم  يوش  ملع ، رنه و  ره  رد  هک  ات 
: یشحو

؟ تسیک یلع  زا  ریغ  یبن  ملع  رد 
؟ تسیچ یلع  زا  ریغ  اعدم  یتسه  ز 

وت اعدم  شنیرفآ  زا  یهر 
[. 834  ] وت ادخ  رس  يهنیجنگ  رد 

مرکا لوسر  لضف  رد  هبطخ 093-

نادیواج يادخ 
یضقنیف هل  رخآ  و ال  یهتنیف ، هل  هیاغ  يذلا ال  لوالا 

(. دریذپیمن نایاپ  وا  دوجو  نامز  هک  يرخآ  درادن و  تیاهن  هک  یلوا  ادخ ، )
شلاثمیب تاذ  هکنآ  تسیادخ 

[. 835  ] یلاح هب  یلاح  زا  زگره  ددرگن 
مالسا ربمایپ  تثعب 

ص)  ) دمحم یلا  یلاعت  هناحبس و  هللا  همارک  تضفا  یتح 
(. دومرف ثوعبم  ار  وا  دیسر و  ص )  ) دمحم ترضح  مالسا  ربمایپ  هب  یهلا  تمارک  ضیف و  ناربمایپ ، تثعب  موادت  رد  هکنآ  ات  )

: عمال
رگد نایدا  خسان  وا  تلم  دش 

[. 836  ] غارچ دنراین  دیشروخ  وترپ  رد 
ربمایپ ترتع  یئانسانش 

رسالا ریخ  هترسا  رتعلا و  ریخ  هترتع  ص )»  » هللالوسر )
( دنیاههداوناخ نیرتهب  وا  يهداوناخ  اهترتع و  نیرتهب  ص » مالسا ، ربمایپ   » وا ترتع  )

: یناهفصا ءاجر 
نآرق ترتع و  ناماد  هب  تسد  وچ  مدز 

[. 837  ] مدش راگتسر  تسنآ  همه  نم  دیما 
متاخ ربمایپ  تافص 

همالک دشرلا و  هتنـس  دصقلا و  هتریـس  هعمل  قرب  دـنزو  هرون و  عطـس  باهـش  هووض و  عمل  جارـس  يدـتها  نم  هریـصب  یقتا و  نم  ماما  وهف 
لدعلا همکح  لصفلا و 

نآ وترپ  هک  تسا  یغارچ  دیوج ، یئامنهار  وا  زا  هک  تسا  یـسک  يارب  نیرفآ  تریـصب  و  دشاب ، هشیپ  يوقت  هک  تسا  یـسک  ياوشیپ  وا  )
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وا تعیرـش  يورهنایم ، وا  يهریـس  تشگ . نابات  نآ  عاعـش  هک  تسا  يوترپ  یئانـشور  عبنم  و  دمآرب ، نآ  رون  هک  تسا  یـششخرد  دیمد و 
.( تسا تلادع  ساسا  رب  وا  يرواد  لطاب و  زا  قح  صیخشت  رایعم  وا ، نخس  نیرفآ ، دشر 

: يدعس
هلامجب یجدلا  فشک  هلامکب ، یلعلا  غلب 

[. 838  ] هلآ هیلع و  اولص  هلاصخ ، عیمج  تنسح 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

هم هگ و  تربنامرف  هش ، ءایبنا  رب  یتسه 
یناث رون  وت  ار  قح  هللا » عم  یل  الوت   » جات

كالول ریرس  هاش  كالما ، زا  تسشن  رترب 
یناه ما  مزب  زا  كالفا  رب  دش  هک  بش  نآ 
نازیر هکنانچنآ  درک  نایدا ، خسن  وت  عرش 

[. 839  ] ینازخ رصرص  رد  ناصغا  قرو ز  درگ 
: يروهال لابقا 

تسوا هچابید  ار  نینوک  يهخسن 
تسوا هجاوخ  ناگدنب و  ملاع  هلمج 

وا هاگ  یلجت  ملسم  یتسه 
[. 840  ] وا هار  درگ  دلاب ز  اهروط 

درک زاغآ  ون  نیئآ  ناهج  رد 
درون رد  نیشیپ  ماوقا  دنسم 
داشگ ایند  رد  نید  دیلک  زا 

دازن یتیگ  ما  نطب  وا  وچمه 
تسپ الاب و  یکی  وا  هاگن  رد 

تسشن ناوخ  کی  رب  شیوخ  مالغ  اب 
: یقارن

یتفات دب  رب  کین و  رب  وا  رون 
یتفایرد همه  ار  ابیز  تشز و 

راسهوک زا  باتفآ  دیآرب  نوچ 
[. 841  ] رازهروش مه  دنک  نشور  نمچ  مه 

( دیشروخ عولط   ) تیلهاج رصع 
ممالا نم  هوابع )  ) هوابغ لمعلا و  نع  هوفه  لسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلسرا 

و نادرگرـس ، ریحتم و  یگدنز  رد  مدرم  دوب ، مورحم  ءایبنا ، دوجو  زا  هعماج  هک  تشاد ، ثوعبم  يراگزور  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  ادخ  )
( دندربیم رسب  یهابت  ینادان و  رد 

: يروباشین راطع 
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رافک رفک  زا  دوب  کیرات  ناهج 
[. 842  ] رابکی هب  دش  رونم  وا  رون  ز 

لوسر ادخ و  فصو  هبطخ 095-

ادخ یئاج  همه  روضح 
هنود ءیش  الف  نطابلا  هقوف و  ءیش  الف  رهاظلا  دمحلا هللا … و 

( درادن دننامه  هک  تسا  ناهنپ  نانچنآ  ام  يدام  مشچ  زا  و  تسین ، وا  روهظ  زا  رتالاب  يزیچ  هک  تسادیوه  ردقنآ  هک  ار  یئادخ  ساپس  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

رای يوب  اپارس ز  تسا  رطعم  نشلگ 
تسود يوب  میدینشن  اجک  ره  میتشگ 

تسا نشور  رای  خر  يوریم ز  هک  اج  ره 
تسود يوس  میدربن  هار  راو  شافخ 

دونشن رای  خر  فصو  وت  نم و  شوگ 
تسود يوگتفگ  زج  درادن  ناهج  هنرو 
تسا رهاظ  رای  خر  هک  وگب  نالقاع  اب 

تسود يوجتسج  رد  همه  نیا  تسا  سب  شواک 
هلبق یئوت  منک  ور  فرط  ره 

مهاوخیمن امن  هلبق  هلبق 
تسا وت  خر  زا  نشور  قافآ  همه 

مهاوخیمن اپ  ياج  يرهاظ 
تسا رگهولج  وا  خر  ملاع  ود  ياپارس  رد 

نم لطاب  یگدنز  همه  چوپ  دنک  هک 
تفای ناوتن  ناهج  رد  تسود  یتسه  زج 

تفای ناوتن  ناج  ياهناشن ز  تسین  رد 
تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

تفای ناوتن  نآ  ریغ  هب  ناکم  نوک و  رد 
؟ دیدن يوک  ره  هب  وت  يور  هک  تسیک  نآ 

[. 843  ] دینشن لزنم  رد و  ره  رد  وت  ياوآ 
: رایرهش

منیبیم وا  يهولج  ناهج  يوس  همه  زا 
منیبیم وس  همه  زک  ناهج  تسوا  يهولج 

لد يا  میفیرح  هچ  ام  وا  زا  هولج  وا  زا  مشچ 
منیبیم وا  يهدید  اب  هک  تسوا  يهرهچ 
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تشگ هنیآ  ناکم  نوک و  نم  يهدید  رد  هک  ات 
[. 844  ] منیبیم ور  هنیآ  نآ  هنیآ  نآ  رد  مه 

: یناهفصا فتاه 
راوید رد و  زا  هدرپیب  رای 

راصبالا یلوا  ای  تسا  یلجت  رد 
دنلب باتفآ  یئوج و  عمش 

[. 845  ] رات بش  رد  وت  نشور و  سب  زور 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دوب شافخ  دیدن  شخر  هک  سک  نآ 
دوب شابیز  خر  غورف و  دیشروخ ،

ناهج ود  ردنا  تسه  هچنآ  ره  تسا و  رس 
دوب شاف  وا  يور  رون  يهولج  زا 

يرد ماب و  ره  هب  شخر  رگن  هدید  يا 
يرذگ ره  زا  ونشب  شادص  شوگ  يا 
اج همه  رد  ار  رای  بایب  قشع  يا 

[. 846  ] يربخیب يهدید  دنب  هب  لقع  يا 
: يدعس

قفشم همه  رب  زاینیب و  ناگمه  زا 
[. 847  ] ادیپ همه  رب  ناهن و  ملاع  همه  زا 

( ادخ تیلزا   ) ادخ تافص 
هدعب ءیش  الف  رخالا  و  هلبق ، ءیش  الف  لوالا  هللادمحلا 

دوجوم وا  زا  سپ  يزیچ  هکنآ  نودب  تسا  يرخآ  هتـسج و  یـشیپ  نادب  يزیچ  هکنآ  نودب  تسا  یلوا  هک  تسازـس  ار  يدوبعم  شیاتـس  )
( دشاب

: يولوم
قیالخ ملاع  رد  هدنز  دنامن 

[. 848  ] ینادواج تومی » یح ال   » وت
: یماج

ییوت همه  رخآ  يدوب و  وت  همه  لوا 
[. 849  ] تسیچ هنایم  رد  نارگد  یتسه  فال  نیا 

: يزیربت بئاص 
نتفای یتسه  راثآ  دوخ  قح ز  دوجو  یب 

[. 850  ] تسا ندرک  ادیپ  دیشروخ  یب  زیچان ، هرذ 
( ادخ تافص   ) ادخ ندوب  ناهن  راکشآ و 
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هنود ءیش  الف  نطابلا  هقوف و  ءیش  الف  رهاظلا  دمحلا هللا 
( درادن دوجو  يدوجوم  وا  نوچ  هک  يراکشآ  ان  تسین و  وا  زا  رترب  هک  يراکشآ  تسازس …  ار  يادخ  شیاتس  )

: يروهال لابقا 
شیوخ رارسا  همه  اب  ادیوه  قح 

شیوخ رادید  دنک  نم  هاگن  اب 
تسا تاذ  رون  تولج ، هب  مه  تولخ  هب 

تسا تایح  ندوب  نمجنا  نایم 
رگنب تساهیلجت  ام  مزب  هب 

رگنب تسادیپ  وا  ودیپان  ناهج 
تسین وک  خاک  رهش و  راوید  رد و 

[. 851  ] تسین وا  ام و  زج  سکچیه  اجنیا  هک 
: يولوم

تست ام ز  رد  اون  مییان و  وچ  ام 
تست ام ز  رد  ادص  میهوک و  وچ  ام 

ناج ناج  ار  ام  وت  يا  میشاب  هک  ام 
نایم رد  وت  اب  میشاب  ام  هک  ات 

ام ياهیتسه  میئاهمدع و  ام 
امن یناف  یقلطم  دوجو  وت 

ملع ریش  یلو  ناریش  همه  ام 
مدبمد دشاب  داب  زا  نامهلمح 

داب تسادیپان  ادیپ و  نامهلمح 
داب تسادیپان  هک  نآ  يادف  ناج 

تست داد  زا  ام  دوب  ام و  داب 
تست داجیا  زا  هلمج  ام  یتسه 

تیب ریسفت  ناوخ  زاب  نآرق  وت ز 
[. 852 « ] تیمر ذا  تیمر  ام   » دزیا تفگ 

شباحصا باب  رد  هبطخ 096-

ملظ زا  ماقتنا  ادخ و 
هقیر غاسم  نم  اجشلا  عضومب  هقیرط و  زاجم  یلع  داصرملاب  هل  وه  هذخا و  توفی  نلف  ملاظلا  لهما  نئل  و 

نودب بآ  تسوا و  تسد  رد  شیولگ  هدوب ، وا  هاگنیمک  رد  هکلب  دریگیمن  رارق  نایـسن  دروم  زگره  نکل  دـهدیم  تلهم  ار  ملاظ  ادـخ  )
( دوریمن نیئاپ  شیولگ  زا  وا  نذا 

: ظفاح

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا لدع  جهنم  رب  هرسکی  یکلف  رود 
[. 853  ] لزنم هب  هار ، دربن  ملاظ  هک  شاب  شوخ 

: يدعس
رای تخب  ینیب ، هک  ار  یئازسان 

رایتخا دندرک  میلست  نالقاع 
راگزور ددنبب  شتسد  ات  شاب 

رآرب شزغم  ناتسود  ماک  هب  سپ 
تسه یتوق  يو  رد  هک  وزاب  ره  هن 
تسد دنکشب  ار  نازجاع  يدرم  هب 

يدنزگ لد  رب  نکم  ار  نافیعض 
[. 854  ] يدنمروز روج  هب  ینامرد  هک 

: يدحوا
دوز هک  رید  هن  ناملاظ  هناخ 

[. 855  ] دوب دهاوخ  بارخ  تحیضفب 
نامکاح ملظ  زا  شهوکن 

اهتاعر ملظ  فاخت  ممالا  تحبصا  دقل  و 
( دنساره رد  دوخ  نارادمامز  متس  زا  هراومه  ناهج  ياهتلم  )

: يروهال لابقا 
دنک يوسر  ارت  نادند  يزیت 

دنک یمعا  ار  كاردا  يهدید 
تسا رش  توطس  تمظع و  يوجتسج 

تسا رتشوخ  تراما  زا  یتسدگنت 
رادیاپان دنکیم  ار  یگدنز 

[. 856  ] رادتقا ماقتنا و  رهق و  ربج و 
مدرم یئافویب 

اوبیجتست ملف  ارهج  ارس و  مکتوعد  و 
( دیدرکن تباجا  ارم  نامرف  مدرک ، توعد  نمشد  اب  هزرابم  هب  راکشآ  ناهنپ و  ار  امش  )

: عمال
قارف زا  دادیب  داد و  ییادج  درد  زا  مدرم 
قاحم رد  دشاب  هداتفا  یک  هب  ات  ملصو  هام 

يوجم يرادافو  لد  یتیگ  نامارآ  لد  زا 
قافتا مسر  هار و  نایوربوخ  اب  دوب  یک 

فطل دیما  متشاد  ملاع  نایور  انشآز 
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[. 857  ] قافن رپ  لد  بل  هب  ات  ار  یکی  ره  نونکا  دشاب 
لصاحیب تحیصن 

اهنع نوقرفتتف  هغلابلا  هظعوملاب  مکظعا  و 
( دیریگیم هرانک  نآ  زا  امش  یلو  مهدیم  ناتدنپ  هنامیکح ، ياسر  ياهزردنا  اب  هراومه  )

: يدعس
دننکیم تحیصن  مناهاوخ  کین 

[. 858  ] تسا لصاح  یب  ندز  ایرد  رب  تشخ 
نارای یئافو  یب 

! مهنم الجر  یناطعا  مکنم و  هرشع  ینم  ذخاف  مهردلاب  رانیدلا  فرص  مکب  ینف  راص  هیواعم  نا  هللا  تددول و 
( زا نت  هد  دزیخرب  هضواعم  هب  دوخ  مهرد  اب  نم  رانید  ربارب  رد  هیواعم  هک  مرادیم  تسود  )

( دهد نم  هب  ار  دوخ  ناوریپ  زا  نت  کی  دریگب و  نم  زا  ار  امش 
: يدعس

دنز تمعن  رد  هکنآ  رامشم  تسود 
یگدناوخ ردارب  يرای و  فال 

تسود تسد  دریگ  هک  دشاب  نآ  تسود 
[. 859  ] یگدنامرد یلاح و  ناشیرپ  رد 

يدعس تسا  نارای  طرش  فالخ 
[. 860  ] ناراب ریت  زور  دندرگرب ، هک 

: يزیربت بئاص 
افو مشچ  رادم  ینابز ، ناتسود  ز 

[. 861  ] تفای یناوت  رب  تسلاحم  دیب ، لخن ، ز 
: يرهچونم

ماع صاخ و  مدومزآ  ار  دوخ  نارای  رگد  نم 
[. 862  ] نت ود  ردنا  افو  ین  و  راد ، زار  ناشیکی  ین ،

: یلدگیب رذآ 
بحاصم مدیدن  دوخ  اب  هک  اغیرد 

بسانم یسینا  قفاوم ، یقیفر 
هراکم رد  ممغ  دسرپ  هک  یقیفر 
بئاصم رد  ملد  دیوج  هک  یسینا 

مد افو  زا  دننز  نم  اب  هک  یناسک 
بسانم لها  ینعی  نطو ، لها  ز 
نکسم هدرک  افج  راید  رد  همه 

[. 863  ] براه هتشگ  افو  قیرط  زا  همه 
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: یقفاب یشحو 
وا هک  يرای  نآ  شوخ  دیآ  راک  هچ  رهاظ  يرای 
[. 864  ] دوب رای  نطابب  مه  دوب و  رای  رهاظب  مه 

: یناشاک ضیف 
هد رهش و  نابایب و  هوک و  هب  یسب  متشگ 

نم راک  هب  دیآ  متفاین  یلد  لها 
دومنیم رای  ارم  هکنآ  دوب  رایغا 

[. 865  ] نم راپ  رای  نآ  نم  راچود  دشن  زگره 
( مالسلاهیلع  ) یلع مسر  هار و 

حضاولا قیرطلا  یلعل  ینا  و  ییبن ، نم  جاهنم  و  یبر ، نم  هنیب  یلعل  ینا  و 
( مراد رارق  نشور  یهار  رد  و  موریم ، هار  مربمایپ  راکشآ  هار  رب  و  مراگدرورپ ، نشور  لیلد  رب  نم  انامه  )

: یناماس نامع 
لجوزع لیمج  لامج  دوب  هدرپب 

لزا حبصب  ياهولج  دنک  تساوخ  شیوخب 
دیامنب لیمج  لامج  هکنآ  تساوخ  وچ 

[. 866  ] لد لق و  مالکلا  ریخ  هنیئآ  دش  یلع 
: عمال

دزس ار  ییادتقم  دیوپ  هک  سک  ره  قح  هار 
[. 867  ] دوشیم ربهر  هک  نیب  یلیلد  ار  یناوراک 

ربمایپ تیب  لها  زا  تعاطا  ترورض 
مهرثا اوعبتا  مهتمس و  اومزلاف  مکیبن  تیب  لها  اورظنا 

( دینک تکرح  نانآ  ياپباپ  هتفاتش ، نانآ  يوسب  و  دیرگنب ، دوخ  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هب  )
: یماج

دشابن هک  نز ، لآ  ناماد  هب  تسد 
[. 868  ] دمحم لآ  لآم  دمحم ، هب  زج 

: ورسخرصان
ریگب ار  وا  تسا  ردیح  دزیا ، لبح 

[. 869  ] لابح لسگب  نالفوب  نالف و  و ز 
: یناشاک ضیف 

دوش یک  ریذپ  رون  دوخب  تتریصب  مشچ 
بلط امنا  بحاص  زا  لد  تریصب  رون 
تادخان لوسر  لآ  تاجن ، يهنیفس  عرش ،

[. 870  ] بلط ادخان  نماد  وش  هنیفس  نیا  نکاس 
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: یلبند رواخ 
هراما سفن  وت ز  رگا  یهاوخ  تاجن 

[. 871  ] دار هش  نآ  لآ  هب  و  ع )  ) یلع هب  وش  عیطم 
تدابع هدجس و  شزرا 

امایق ادجس و  اوتاب  دق  ص )»  » هللا لوسر  باحصا  )
( دندربیم رسب  مایق  هدجس و  رد  ص )  ) ربمایپ باحصا  ار  بش  يهمه  )

: یماج
شیوک كاخ  هب  ار  دوخ  يراوخ ، هب  نکف  یماج 

[. 872  ] یهاگن دنک  تیوس  تمحر  مشچ  هب  دشاب 
: رهاطاباب

دنرید وت  يادوس  هکنونآ  اشوخ 
[. 873  ] دنرید وت  ياپ  رد  هتسویپ  رس  هک 

یناسک يانمت  مرید  لد  هب 
دنرید وت  يانمت  لد  ردنا  هک 

: يروباشین راطع 
دوجس زا  ناشیا  ییامیس  تسه 

[. 874  ] دوجو ار  امیس »  » هدجسیب دوب  یک 
: يولوم

دهد يرای  نام  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 
دهد يراز  بناج  هدنب  لیم 

تسا لد  يراز  فوقوم  وت  ماک 
تسا لکشم  یبایماک  عرضت  یب 
نمچ ددنخ  یک  ربا ، دیرگن  ات 

نبل دشوج  یک  لفط  دیرگن  ات 
قیرط دناد  یمه  هزور  کی  لفط 

قیفش هیاد  دسر  ات  میرگب  هک 
ناگیاد يهیاد  هک  ینادیمن  وت 

ناگیار تریش  هیرگ  یب  دهد  مک 
راد شوگ  اریثکا  وکبیلف  تفگ 

[. 875  ] راگدرک لضف  ریش  دزیرب  ات 
ءاجر فوخ و 

باقعلا و نم  افوخ  فصاعلا  حیرلا  موی  رجشلا  دیمی  امک  اودام  و  مهبویج ، لبت  یتح  مهنیعا  تلمه  هللا  رکذ  اذا  ص )»  » هللالوسر باحصا  )
! باوثلل ءاجر 
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دنت رثا  رب  هک  یتخرد  نوچمه  درکیم و  رت  ار  ناشنابیرگ  نانآ ، قوش  کشا  دندینشیم ، ار  قح  رکذ  هک  یماگنه  « ) ربمایپ ص باحـصا  »
(. دندیزرلیم دوخب  شاداپ ، هب  دیما  باقع و  فوخ  زا  دزرلب ، داب 

: یماج
ربخ رد  هک  ور  اجر  فوخ و  نایم  ار  هر ،

[. 876  ] تسافطصم لوق  اهطسوا » رومالا  ریخ  »
: يولوم

ریسا ریم و  ره  هک  دهاوخ  یمه  قح 
ریذح دنشاب و  فوخ  اجر و  اب 

دوب هدرپ  رد  فوخ  اجر و  نیا 
[. 877  ] دوب هدرورپ  هدرپ  نیا  سپ  ات 

: ورسخرصان
درخ لها  دور  ربج  ردق و  نایم  هب 

[. 878  ] تساجر فوخ و  هر  ود  يهنایم  هب  ياناد  هار 
: يروباشین راطع 

میب دپتیم ز  اجر  فوخ و  نایم  ردنا 
[. 879  ] رقم دوب  شمادک  هاگیاج  ود  نآ  ات ز 

: یقفاب یشحو 
اهیراودیما مراد  وت  تافتلا  هب 

[. 880  ] دوب مناوتیمن  نمیا  وت  يوخ  یلو ز 
هیرگ کشا و  شزرا 

مهبویج لبت  یتح  مهنیعا  تلمه  هللا  رکذ  اذا 
(. دشیم رت  ناشیاهنماد  هدش و  کشا  زا  رپ  ربمایپ  باحصا  ياهمشچ  دشیم  هدروآ  ادخ  مان  هک  هاگنآ  )

: عمال
بآ رد  روهطوغ  ام  یتشک  هتشگ  کشا  زا 

بآ رد  رس  هب  ات  ام  مدرم  دناهتسشنب 
بآ دمایب  ار  لمع  تشک  هدید  بآ  زا 
بآ رد  روراب  لمع  بسک  لاهن  ددرگ 

تفرگ یملاع  ام  يهدید  کشا  نافوط 
میاهدومن ایرد  لباقم  ار  همشچ  نیا 

رمع عرزم  زارف  رب  نم  يهدید  باحس 
یناشفا رد  دنک  تمادن  کشا  هشیمه ز 

همان يهرهچ  زا  تیصعم  درگ  عفر  يارب 
هد یهاوخرذع  نابز  ناشفا و  کشا  مشچ  ود 
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رمع عرازم  زا  یهاوخ  را  لصاح 
[. 881  ] یناراب هدید  یحشر ز  هک  هب 

هیماینب متس  رد  هبطخ 097-

يرابدرب ربص و 
« نیقتملل هبقاعلا   » ناف اوربصاف  متیلتبا  نا  و 

(. تسا ناگهشیپ  يوقت  نآ  زا  نیتسار  يزوریپ  کین و  ماجنارس  هک  دیزاس  دوخ  هشیپ  ار  يرابدرب  تماقتسا و  سپ  دیدش ، التبم  رگا  )
: ورسخرصان

دبوشایب وت  رب  راگزور  نوچ 
[. 882  ] یئابیکش وت  نک  هشیپ  دنچ  کی 

: رهاطاباب
میرادب ملاع  نیا  زا  تسد  ات  ایب 

میرآرب لگ  زا  لد  ياپ  ات  ایب 
میزاس هشیپ  يرابدرب  ات  ایب 

[. 883  ] میراکب ییوکین  مخت  ات  ایب 
: يرونا

هتفرگ شیورد  يهبج  ناهج  هک  سب  يا 
بیج ماهتخود  ورب  روبنز  يهلضف  زا 

دنزورفب ات  مرظتنم  بش  همه  نونکا  و 
بیغ زا  دهن  یغارچ  هناخ  رهب  هک  یعمش 

متفگن رکش  نآ  رد  وچ  ار  کلف  زور  نآ 
[. 884  ] بیع شمنک  رگ  دوب  تشز  نیرد  زورما 

: يونزغ ییانس 
رباص وا  ءاضق  رب  يدش  نوچ 

[. 885  ] رکاش ارت  رم  هاگنآ  دناوخ 
لهاج تهافس  رب  نک  ربص 

لد تیالو  سیاس  يوش  ات 
: ینانمس تعفر 

تعفر يا  الب  يایرد  هب  هقرغ  يدش  رگ 
[. 886  ] يراد لحاس  هک  رآ  گنچ  هب  ربص  یتشک 

تقشم رد  ردارب  يا  لمحت 
تلم مشچ  رد  دنکیم  تگرزب 

: یناهفصا فتاه 
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مغ درد و  اب  یناوتیم  ات  ناحتما  يارب 
[. 887  ] ینیب نم  ياهیرابدرب  ات  نم  شود  رب  هنب 

: یناماس نامع 
مهب یئابیز  يوقت و  دش  هریخ 
مهب یئابیکش  درد و  دز  هجنپ 

نیرق دمآ  نتخاس  اب  نتخوس 
نیشنمه لمحت  اب  تنحم  تشگ 

ربص درد و  دش  دحتم  شزاس  رجز و 
[. 888  ] ربا هام و  دش  قفتم  تملظ  رون 

یتسردنت تمالس و  زا  یسانشردق 
اولبقاف هیفاعب  هللا  مکاتا  ناف 

(. دیشاب نآ  سانشردق  دیریذپب و  دومرف  اطع  امشب  یتسردنت  تمالس و  دنوادخ  هاگره  (و 
: رباص بیدا 

تسین یتسردنت  وچ  ایند  تمعن  هلمج  ز 
رامیب زا  یسرپب  رگ  نیا  ددرگ  تسرد 

دشاب ییتسردان  را  تردنا  راکب 
[. 889  ] رادم هتسکش  لد  چیه  يوب  تسردنت  وچ 

: يرونا
ار زومآ  تیفاع  تبقاع 

درخ جنر  زا  سپ  تسگرزب  جنگ 
ار یتسردنت  ار و  ینمیا 

دناوتن درک  رکش  یمدآ 
گرزب تستمعن  ود  نیا  ناهج  رد 

[. 890  ] دناد دب  کین و  هک  سکنآ  دناد 

ایند زا  زیرگ  رد  هبطخ 098-

ایند يرابتعایب 
اهدیدجت نوبحت  متنک  نا  و  مکداسجا )  ) مکماسجال هیلبملا  اهکرت و  اوبحت  مل  نا  مکل و  هکراتلا  ایندلا  هذهل  ضفرلاب  مکیصوا  هللا  دابع 

دیاهتسب لد  نادب  هچرگ  تفگ  دهاوخ  كرت  ار  امش  هک  یئایند  منکیم ، شرافس  ایند  زا  ندرک  تشپ  ضارعا و  هب  ار  امش  ادخ ! ناگدنب  )
(. دیراتساوخ ار  نآ  رد  هرابود  یگدنز  هچرگ  تخاس  دهاوخ  ناتهدوسرف  و 

: يولوم
فازگ زا  ناهج  درگ  فاوط  يدرکب  دنچ 

[. 891 [ ؟ افو يدید  وت  چیه  فالز  رپ  يهمر  نیز 
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: رهاطاباب
میرادب ملاع  نیا  زا  تسد  ات  ایب 

میرآرب لگ  زا  لد  ياپ  ات  ایب 
میزاس هشیپ  يرابدرب  ات  ایب 

[. 892  ] میراکب یئوکین  مخت  ات  ایب 
: يولوم

درادن یئافو  مدیدب ، ار  ناهج 
[. 893  ] درادن یئانشآ  ناهج ، رد  ناهج 

: یناهفصا ءاجر 
رادرب مشچ  يزاجم  راد  نیا  زا 
رایخا کلس  رد  لد  ياپ  اب  رب و 

تسپ ملاع  نیا  زا  دنب ، رب  رظن 
[. 894  ] تسد الو ، لها  نماد  رب  نز  هب 

: يراوزبس يداه  الم  جاح 
نکف ایرد  رب  تخر  یهاوخ ، هار 

نکف ام  نم و  دیق  یئوج ، ماک 
شابم نسوت  نوچ  لال  وت  یلبلب 

نکف انیم  دبنگ  رد  یشروش 
لیلخ نوچ  وگ  نیلف » الا  بحا  «ال 

نکف اتکی  دهاش  رب  لد  مشچ 
تددرگ ناتسلگ  رذآ  را  یهاوخ 

[. 895  ] نکف اپ  زا  نوک  ود  نیلعن  زیخ و 
: يزیربت بئاص 

دسریمن یئاج  هب  تسد  خرچ  ریز  رد 
منز رپ  هدوهیب  هچ  هضیب  يانگنت  رد 

تسین یناشفارپ  ياج  کلف ، گنت  سفق 
تسین ینادنز  هک  رصم  نیا  رد  تسین  یفسوی 

تسین رادیب  یگدنز  ناوراک  رد  سک  چیه 
دناهناسفا ناگتفر  تلفغ  باوخ  رد  ناگدنام 
رهد نادکاخ  رد  هک  زاسب  لد  نوخ  اب 

دناهداد روگ  بل  هب  یملسم  طخ 
رادهطوغ نابیرگ  ات  رس  ار  هکره  ایند  رکف 

دور نوراق  نوچ  كاخ  ریمض  رد  دشاب  زور 
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دنکیمن محرت  شیوخ  لها  هب  ایند 
ار تسرپ  شتآ  دهدیمن  ناما  شتآ 

بئاص دهدیمن  نامیرک  دارم  کلف ،
[. 896  ] موش میئل  رگم  يزور ، هس  ود  تحلصم  هب 

: یکدور
جنپس يارس  نیا  رب  نکفم  رهم ،

گنرین يزاب و  كاپ ، ناهج ، نیاک 
: یسوط يدسا 

ناهج نیا  نت و  رب  ینکفا  رهم  هچ 
[. 897  ] نآ هن  دهاوخ  دنام  نیا  هن  وت  اب  هک 

: رهاطاباب
هدنامن سک  چیهب  ایند  نهک 

[. 898  ] نامیشکیم يراب  هلوک  هر  رهب 
: يونزغ یئانس 

ار یناف  ناهج  نک  اهروش 
ار یقاب  لامج  ینادب  ات 

ناد يزاب  هلمجب  ایند  راک 
[. 899  ] ناد يزارفارس  زع و  وا  كرت 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ندوب شوشم  زا و  دزسن  ایند 

ندوب شتآ  رد  یمد  شمغ  زوس  زا 
چیه يداش  مغ و  چیه و  ناهج  چیه و  ام 

ندوب شوخان  چیه  يارب  تسین  شوخ 
تسود يا  درادن  افو  يوجب  ایند 

تسوا يهتشگرس  زغم  رازه  هظحل  ره 
درادیم شنمشد  يادخ  هک  نادیم 

[. 900  ] تسود يراد  ارچ  يا  هن  قح  نمشد  رگ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسین هدازآ  هتشاذگن  وا  يوک  رد  رس  هکنآ 
تسین هدادلد  وا  هاگرد  رد  هدنکفن  ناج  هکنآ 

يونشن ربلد  يوب  یئوب  گنر و  ریسا  ات 
[. 901  ] تسین هدامآ  دوب  شناج  رد  لالغا  نیا  هک  ره 

: عمال
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بابح جوم  نوچ  هک  ایند  ندوب  رب  هنم  لد 
تشذگ یناف  ملاع  ییآ  دوخ  اب  ات  يوریم 

ور تفر و  رد  کلف  دراد  سپ  شیپ و  یناوراک 
دیسر دهاوخ  وت  هب  تبون  يوشیم  هگآ  هک  ات 

ینک ییاوام  بیترت  يوریم  ات  ناهج  رد 
دیمر لزنم  نیا  زا  دیاب  يرگنب  ات  ناهگان 

رورغ راد  لزنم  لد  يا  تسا  یهاگ  ناوراک 
[. 902  ] دیمر دیاب  نآ  ردنا  ندیمرآ  یهاوخ  هک  ات 

: یئانس
هاگان وت  رمع  رود  درذگب 

[. 903  ] هالک دنهن  يرگید  رس  رب 
: يدعس

ملاع تسدیدرگب  تروص  یسب 
مه تبقاع  ددرگب  تروص  نیزو 

زادنا رگید  يارس  اب  ترامع 
مکحم تسین  یساسا  ار  ایند  هک 

يدنب ترخآ  رد  لد  یتفرعم  لها  رگ 
تسا دابآ  ترسح  هک  ایند  يهبارخ  رد  هن 

: یئانس
رادب ایند  زا  تسد  دیاب  تابقع  را  لد  يا 

رایتخا نک  نید  هار  ریگ و  هشیپ  يزابکاپ 
نکش مه  رد  ار  هلمج  یتسه  کلم و  جات و  تخت و 

راگن ناج  رب  یسلفم  یتسین و  رهم  شقن و 
گنن مان و  زا  مشچ  زود  رب  هن و  ایند  رب  ياپ 

راع رخف و  هار  دنب  رب  نز و  یبقع  رب  تسد 
رذگرب اجنیز  تسوت  ياج  هن  یلفس  ملاع 

رارق يولع  ملاع  رد  ینک  ات  نک  نآ  دهج 
: يوجنگ یماظن 

رادفرط وش  احیسم  نوچ  یماظن 
[. 904  ] راوخفلع یتشم  رب  راذگب  ناهج 

: نیمارو سیو 
دوز نم  راتفگ  ارت  دیآ  دایب 

[. 905  ] دود زج  هرهب ، ینیبن  شتآ  نیزک 
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: ورسخرصان
وشم هرغ  رهد  لابقا  هب  کلم و  لامب و 

دود زج  يهدیدن  شتآ  زا  زونه  وت  هک 
: يدعس

دایرف رگ  ینک و  عرضت  رگ 
[. 906  ] داد دهاوخن  سپ ، زاب  رز ، دزد ،

: ياهشمق یهلا 
تسین رادیاپ  ناهج  هک  ایهلا »  » یناد

[. 907  ] دامتعا دیاپیمن ، هچنآ  رب  نکم  زگره 
: يوجنگ یماظن 

تسیم نوچ  ارچ  گنر ، تندمآ ، ز 
تسیپ رد  یندش  ار  یندماک 

راگزور نیا  دوب  یکات  یکات و 
رایتخایب نتفر  ندمآ و  و 

يزب مغیب  شکرد و  ناهج  هب  طخ 
يزب ملسم  رود  زا  وش  رود 

زارد لزنم  دمآ و  رود  وت  هار 
زاسب لزنم  يهشوت  هر و  گرب 

ار مایا  نکب  یعاد  زیخ و 
ار ماد  نیا  نکف  نماد  سپ  زا 

نک زاس  نیزا  رتهب  یتکلمم 
[. 908  ] نک زاب  يرد  هرجح ، نیزا  رتشوخ 

: يرونا
کنآ زا  تسب  ناوتن  لد  ناهج  کین  ودب  رد 

[. 909  ] نارذگ ناهج  کین  ودب  تسنارذگ 
: عمال

ثبع ثبع  ایند  تنحم  هب  ياهدولآ 
ثبع ثبع  انمت  رهب  ياهدوسرف ز 

بآ رب  ناد  شقن  یگمه  يویند  بابسا 
[. 910  ] ثبع ثبع  اسرفم  تساخن  رگا  تشقن 

: یشحو
تسا تزع  دص  يهیام  رقف  هزور  هد  تلذ 

[. 911  ] بلط ابقع  يهیاپ  هاوخم  ایند  تزع 
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ناگتشذگ زا  نتفرگ  تربع 
ربتعم هرصبت و  نیضاملا  مکئابآ  یف  و 

(. تسا تربع  تریصب و  يهیام  دنتفر ، ایند  زا  هک  یناردپ  هب  ندومن  هجوت  )
: ورسخرصان

نادرگ نودرگ  نوچ  دنپ ؟ دیاب  هچ 
دنز اپ  تسدنز و  لب  تسدنپ ، همه 

ار نآ  نیا و  نوچ  زا و  مشچ  يراد  هچ 
؟ دنکفا ردنا  كاخ  نیدب  وت  شیپ  هب 

يدنپ زین  دشابن  را  تسهدنسب 
[. 912  ] دنزرف دنپ  وت  وت و ، دنپ  ردپ 

يونشیم یتیاور  نم  هظحل ز  ره 
يونشیم یتیاکح  نم  يهصق  زو 

يرادنپیم هناسف  نم  لد  درد 
[. 913  ] يونشیم یتیاکح  وت  مدرم و  نم 

ایند ینوگرگد 
دوعی دئاع  یلتبم و  عیرص  يزعی و  رخآ  و  یکبی ، تیمف  یتش ، لاوحا  یلع  نوسمی  نوحبصی و  ایندلا  لها  نورت  متسلوا 

يهدنامیقاب يرگید  دننکیم و  هیرگ  وا  رب  دناهدرم و  یخرب  نوگانوگ ، تالاح  اب  دـننکیم  بش  حبـص و  هک  دـیرگنیمن  ار  ایند  لها  ایآ  )
(. دوریم وا  تدایع  هب  يرگید  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  یکی  دنیوگیم . تیلست  ار  وا 

: یلدگیب رذآ 
نییآ کی  رب  هن  رمع ، درذگ 
لاونم کی  رب  هن  لاح  درذگ 

ناهج عاضوا  هک  تسا  بیرقنع 
لاحب لاح  کلف  ریس  زا  ددرگ 
طاشن هودنا  دوش ، نامرد  درد 
لابقا رابدا  دوش ، تحار  جنر 

زورون يد  رگد  زور و ، دوش  بش 
[. 914  ] لاصو رجه  رگد  شیع و ، دوش  مغ 

: یقفاب یشحو 
هنامز نوناق  تسا  نیا  یلب 

هنارت نیا  رود  رد  تسا  زورما  هن 
روس يرگید  دنیزگ  متام  یکی 

روگ يرگید  لزنم  تخت  ار  یکی 
دنشاپ هاک  متام  رهب  ار  یکی 
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دنشاپ هاگدنسم  هب  رز  ار  یکی 
نیز يههوک  رب  رز  دوخ  ار  یکی 

نیبوچ بسا  رب  اج  هدرک  نالفط  وچ 
هتسشن ینالوج  بسا  رب  یکی 
هتسب میس  باکر  رز  نیز  هب 

هداهن رز  جات  قرف  رب  یکی 
داهن رس  رب  دحل  تشخ  یکی 

نکسم كاخ  تخت  ریز  ار  یکی 
نمیشن رز  تخت  يور  ار  یکی 

ملاع راک  يرابتعا  درادن 
[. 915  ] ملاع راب  لد  رب  راهنز  هنم 

: يولوم
ام ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره 

اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب 
دسریم ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 

دسج رد  دیامنیم  يرمتسم 
تسا وجتسج  ردنا  هک  نادرگرس  خرچ 

تسوا نادنزرف  لاح  نوچ  وا  لاح 
جوا هاگ  هنایم  هگ  ضیضح و  رگ 

جوف جوف  یسحن  دعس و  زا  ردنا و 
جرف هگ  دوعص و  یهاگ  فرش  هگ 

حرت هگ  طوبه و  هگ  لابو و  هگ 
ین دننام  يد  هب  يزورما  لاح 

یندنب شک  شور  ردنا  وج  وچمه 
رثا رگید  ار  زور  ره  ترکف 

[. 916  ] رگد عون  زا  يزور  ره  يداش 
: ورسخرصان

لد يداهن  وچ  یجنپس  ياج  نیردنا 
نواه رد  هدوهیب  يا  یمه  یبوک  بآ 

: يدعس
ار راد  ایند  گنت  مشچ  تفگ 

[. 917  ] روگ كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق  ای 
تلفغ زا  زیهرپ 
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هنع لوفغمب  سیل  لفاغ و  هبلطی و  توملا  ایندلل و  بلاط  و 
هک یلاـح  رد  تسا  هتفرورف  تلفغ  رهب  رد  يرگید  تسوا و  یپ  رد  گرم ، هـک ، یلاـح  رد  تساـیند  نیماـت  یپ  رد  یکی  دـنفلتخم ، مدرم  )

(. تسین تلفغ  دروم  دوخ ،
: ياهشمق یهلا 

لفاغ ترخآ  گرم و  زا  یک  ات 
هاج رز و  نز و  یئایند و  تسم 
رادیب تدزاس  هک  تلحر  باوخ 

[. 918  ] هاگان دسریم  هک  هگآ  شاب 
: يروباشین راطع 

چیه یشیدنین  زاب  یغراف و  نینچ  وت 
[. 919  ] تسرذگرب نینچ  وت  رمع  یپ و  رد  تلجاک 

رکش زا  زجع 
هناسحا همعن و  دادعا  نم  یصحی  ام ال  هقح و  بجاو  ءادا  یلع  هللا  اونیعتسا  و 

رامـشیب تایانع  اهتمعن و  لباقم  رد  يرازگـساپس  هلئـسم  اب  هطبار  رد  زین  و  یهلا ، فیاظو  هب  یـساسا ، نتخادرپ  بجاو و  ءادا  باب  رد  )
(. دینک دادمتسا  ادخ  زا  لاعتم ، راگدرورپ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
درک مناوتن  رارق  یمد  وت  یب  نم 

درک مناوتن  رامش  ارت  ناسحا 
یئوم ره  دوش  نابز  نم  نت  رب  رگ 

[. 920  ] درک مناوتن  رازه  زا  وت  رکش  کی 
: عمال

قتشم ناسحا  ردصم  زا  وت  لعف  يا 
[. 921  ] قش هدش  ناجرم  يهجنپ  زا  وت  لعل  يو 

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  هبطخ 099-

یهلا تمحر  لضف و 
هلضف قلخلا  یف  رشانلا  هللادمحلا 

(. تخاس رشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  شیوخ  لضف  تیانع و  هک  تسازس  ار  يادخ  شیاتس  )
: يراوزبس يداه  الم  جاح 

شزان ز  دسر ، رد  هچ  هک  شزاین  رد  رب  همه 
هناقشاع دورس  هب  شزاس ، زوس و  یگمه ز 

لصاح تسوا  شقن  همه  لگ  يهمغن  راصح  هب 
[. 922  ] هناگی نآ  زج  دوبن  لد ، مظعا  داوس  هب 
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غاب راهب و  تیور  توارط  زا  همش  کی 
هام رهم و  رون  تخر  غورف  زا  وترپ  کی 

: ینزوس
تورم ورب  مرک و  دوج و  تیاغ  زا 

[. 923  ] زیچ همه  قلخ  همهب  یشخب  هتساوخان 
: يزاریش بجاح 

تانئاک رارسا  وت  ملع  شیپ  شاف  يا 
[. 924  ] تانئاک رازاب  وت  ياخس  زا  مرگ  ياو 

: ینامرک بقاث 
دوج ره  ءادبم  وت  دوجو  يا 
دوجوم یملاع  وت  دوج  ياو ز 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
یکاردا دسرن  تهنکب  هکنآ  يا 

یکاشاخ تمرک  شیپب  نینوک 
ار همه  یشخبب  رگا  مرک  يور  زا 

[. 925  ] یکاخ تشم  وت  شیپ  دوش  هدیشخب 
: يرتسبش دومحم  خیش 

مامت ماودلا  یلع  شلضف  ضیف و 
[. 926  ] ماع قلطم و  شاطع  فطل و  دوج و 

تماما زا  تعاطا 
قحل اهمزل  نم  قهز و  اهنع  فلخت  نم  قرم و  اهمدقت  نم  قحلا  هیار  انیف  فلخ  و 

زا هک  یسک  هتشگ و  جراخ  قح ، طارـص  زا  دیوج  یـشیپ  نآ  رب  هک  یـسک  سپ  داهن  راگدای  هب  امـش  نایم  رد  ار  قح  مچرپ  ص ،»  » ربمایپ )
(. دوشیم كاله  دریگ  هلصاف  نآ 

: ینزوس
تسین یلع  لآ  یتسود  يهقردب  ات 

[. 927  ] جاب دهن  وید  يده  نید  يهلفاق  رب 
: ینانمس تعفر 

دندیشک هدید  رب  تمصع ، زا  هک  همرسنآ 
دندیرد دوب  ناج  هنیس  رد  هک  هدرپ  ره 

دندیسر میلست  لزنم  رسب  هدرپ  یب 
[. 928  ] دندیرب هناناج  خر  ناناج  هدید  زا 

يراودیما
ربدم نم  اوسایت  ال 
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(. دیدرگن سویام  هتشذگ  هچنآ  زا  (و 
: يوجنگ یماظن 

تسا دیما  یسب  يدیمون  رد 
[. 929  ] تسا دیپس  هیس  بش  نایاپ 
نامز ماما  ربمایپ و  تیب  لها  تلیضف 

متنک ام  مکارا  و  عئانـصلا ، مکیف  هللا  نم  تلماکت  دـق  مکناکف  مجن ، علط  مجن  يوخ  اذا  ءامـسلا : موجن  لثمک  ص )  ) دـمحم لآ  لثم  نا  الا 
نولمات

منیبیم ایوگ  درک ، دهاوخ  عولط  يرگید  دنک  بورغ  ياهراتس  رگا  دننامسآ  ناگراتـس  دننام  ص )  ) ربمایپ نادنزرف  لثم  هک  دیـشاب  هاگآ  )
(. دیسریم دیراد  وزرآ  هچنآ  هب  هدش و  مامت  امش  رب  ادخ  ياهتمعن  ص )  ) ربمایپ نادناخ  وترپ  رد  هک 

: یلدگیب رذآ 
تسا نیمز  متفه  رد  هچنآ  رهاوج 

تسا نامسآ  تشه  ات  هچنآ  بکاوک 
زوریپ تخب  زک  شتلود ، دهعب 

تسا نامداش  شقلخ  داش و  هنامز 
يداو رهب  ار  وا  داب  هک  يداه ، يدهم  نید  هش 

متام تنحم و  رد  ودع  يداش ، ترشع و  رد  یلو 
سراح ار ، لدع  راید  سراغ ، ار  دوج  لاهن 

مرحم ار ، سدق  میرح  سراف ، ار ، حتف  دنمس 
ددرگ نامز  رخآ  رد  هک  يزور  للم ، عامجا  هب 

مه رد  هتفشآ و  هریت و  نابوخ  فلز  نوچ  نیمز 
یهاج کلف  هاش  يرورس  ریرس  رب  دنیشن 

مرخ ناطخ  ون  يور  وچ  ددرگ ، ناهج  شلدع  زا  هک 
شدناوخ رگد  مسر  رگید و  مساب  کی  ره  یلو 

مکبا رگم  وا  مانب  نادرگ ، یملاع  نابز 
شمان عیشام  ادوهی ، لسن  زا  دناد  شدوهی 

میرم يهداز  اسرت  تشترز و ، يهداز  شسوجم 
ناشیز یلو  رسکی ، یمطاف  درامش  شناملسم 

[. 930  ] میرد نامه  دشاب  رهگ  ناک  یجوف  دنیوگ  یمه 

راوگان ثداوح  زا  ربخ  هبطخ 100-

اههنتف شتآ 
اهجاوماب برحلا  تجام  اهبایناب و  اهءانبا  هنتفلا  تضع 

( دشکیم هنابز  گنج  شتآ  و  دریگیم ، نادند  اب  ار  دوخ  دنزرف  دشک  هنابز  اههنتف  شتآ  هک  هاگنآ  )
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: عمال
دز هلعش  اج  ره  هب  شروش  شتآ 

[. 931  ] باهتلا دنام ز  شوماخ و  دوش  یک 

اهیتخس هنیمز  رد  هبطخ 101-

تمایق زور 
لامعالا ءازج  باسحلا و  شاقنل  نیرخالا  نیلوالا و  هیف  هللا  عمجی  موی  کلذ  و 

شاداپ هب  یبایتسد  قیقد و  یـسرباسح  تهج  اجکی ، ار  ناگدنیآ  ناگهتـشذگ و  زا  اهناسنا  همه  ادـخ ، هک  تسا  يزور  نامه  زیخاتـسر ، )
( درک دهاوخ  عمج  لامعا ،

: ورسخرصان
دباین زور  نآ  رد  هک  سپ  نآ  زا  تسا  يزور 

[. 932  ] اجنم هنواجلم  هن  لدع  مکح  زا  قلخ 
: یکسردنفریم

رشن تسا و  رشح  ام  دعب  ار  اهسفن  اناد  تفگ 
[. 933  ] یتسادرف ازج  ار  وا  درک  زورماک  لمع  ره 

: یناشاک ضیف 
اجنیا رد  تسا  باسح  ناوید  هک  رادشه 
اجنیا رد  تسا  بآ  همه  نازیزع  ياهلد 
شرهق شتآ  يررش ز  نز  لد  يهلعش  رب 
اجنیا رد  تسا  بآ  دوب  شتآ  رگا  اجنآ 

اجنیا رد  تسا  باسح  هرذ  ره  هک  رادشه 
اجنیا رد  تسا  باتک  تسا و  باسح  ناوید 
تمایق تسا و  طارص  تسروشن  تسرشح و 

اجنیا رد  تسا  باقع  تسا و  باوث  نازیم 
تبحم نادیهش  شاداپ  هب  زورما 

اجنیا رد  تسا  باقن  هدنکفارب  يور  نآ  ز 
لیفارس روص  زا  رگم  ددرگن  رادیب 

اجنیا رد  تسا  باوخب  هک  تلفغ  قرغتسم 
ضیف يا  نتشیوخ  لمع  دجنس  هک  رایشه 

[. 934  ] اجنیا رد  تسباکرب  اپ  قح و  يوس  رس 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ام يهماج  تیصعم  لین  قرغتسم 
ام يهماگنه  تشز  لعف  يهعومجم 
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دوشنیم بش  رشح  زور  هک  دنیوگ 
[. 935  ] ام يهمان  رگم  دنیاشگن  اجنآ 

دهز هب  قیوشت  رد  هبطخ 102-

یتسرپایند كرت 
اهنع نیفداصلا  اهیف  نیدهازلا  رظن  ایندلا  یلا  اورظنا  سانلا  اهیا 

(. دیرگنب نآ  هب  ایند  زا  هنادرگرب  يور  نادهاز  نانوچ  مدرم ! يا  )
: يوجنگ یماظن 

تسا یناشفارز  هب  بش ، ره  هک  عمش ،
تسا یناهنپ  دهاز  ابق  ریز 

لد كاخ  نیا  رب  نداهن  دیابن 
[. 936  ] لگ هب  دشورف  نوراق ، جنگ  زک و 

: يزیربت بئاص 
بئاص هیس ، دوخ  مشچ  ناخر ، هلال  هب  نکم 

تدنیامنیم گنر  نوخ  يهرهچ  دوز  هک 
دوشیم افصم  نطاب  ار  هدرک  ایند  كرت 

[. 937  ] تسا ندرک  او  ناهج ، عاضوا  ز  ندیشوپ ، مشچ ،
: یناشاک ضیف 

شابیم داش  لد ، هنب  ندروخ  مغ  هب 
شابیم دازآ  ياهدنب  ار  ادخ 

وش هر  كاخ  نز  اپ  تشپ  ار  اوه 
[. 938  ] شابیم داب  نوچ  ناهج  زا  تسد  یهت 

: عمال
وا هک  هدم  ایند  يهوشع  هب  لد  راهنز 

[. 939  ] دیسر وا  هب  سک  ره  هک  تسا  ینماد  هدولآ 
یسانشایند

نزحلاب بوشم  اهرورس  ایندلا ) )
( تسا یتحاران  اب  هارمه  ایند ، یشوخ  )

: يرتسبش دومحم  خیش 
ملاع هلمج  ردنا  وت  يدید  ار  هک 

[. 940  ] مغیب تفای  ینامداش  مد  کی  هک 
: يوجنگ یماظن 

تسا رهد  رد  هک  دب  کین و  ره  مکح ،
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تسا رهز  رد  شون  شون و  رد  رهز ،
تسوا اب  رامیب  دص  تسا  یشیع  رگا 

[. 941  ] تسوا اب  راخ  دص  یلگ ، گرب  رگ ، و 
: عمال

یمدآ بجع  نآ  رد  يویند و  تاذل 
جوم هدیمرآ  نآ  رد  هک  ناد  بارس  لثم 

مارح سک  رب  یگدنز  غاب  هب  دش  یماکداش 
بالگ رد  دتفا  راذلگ  رد  تفکشب  ات  هچنغ 

مغ يور  مدآ  دیدیم  مدع  باوخ  رد  هک  رگ 
یگدنز غارچ  رون  رب  مشچ  يدوشگ  یک 

وا يافو  دش  افج  رهد و  شون  تسا  شین 
[. 942  ] دیدپ دنک  سک  ره  هب  هک  وا  رهم  تسرهق 

: یناشاک ضیف 
ضیف يا  دیچ  ناوتن  راخ  یب  لگ 

[. 943  ] دش ناوتیم  نابیقر  اب  شمزبب 
: يریمشک رونا 

نود نودرگ  يرهمیب  زا  منایرگ  هم  لاس و 
[. 944  ] نم يادرف  مغ  فرح  دش  زورما  يداش 

یگدز رورغ  زا  زیهرپ 
اهنم مکبحصی  ام  هلقل  اهیف  مکبجعی  ام  هرثک  مکنرغی  الف 

( دنرذگ دوز  اهنآ  اریز  دبیرفن  ار  امش  ایند  یئابیز  اههبذاج و  اههولج و  )
: يزیربت سمش 

دنلب ددرگ  وت  راک  خرچ  رگ ز  وشم  هرغ 
[. 945  ] دنکف دناوتب  ات  دنک  تدنلب  کناز 

: ورسخرصان
ییاناوت روز و  هب  وشم  هرغ 

[. 946  ] ار اناوت  تسا  یفیعض  رخاک 
يریذپ دنپ  تربع و  ترورض 

رصباف ربتعا  ربتعاف و  رکفت  ءارما  هللا  محر 
( دبای تسد  تریصب  ییانیب و  هب  دریگ و  تربع  دریگ ، تربع  دشیدنیب و  هک : ار  یسک  دزرمایب  ادخ  )

: يزیربت سمش 
تربع مشچ  اشگب  دنب و  رب  نابز 

[. 947  ] وا رابتعا ، هار  تسد  اشگب  هک 
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(: هر  ) ییاهب
ینغ يا  یغارچ  زا  ریگ  یتربع 

ینغور مک  رد  ربا  رابغ  رد 
رخ واگ و  زا  یمدآ  زایتما 

رسپ يا  دمآ  تربع  رکف و  هب  مه 
یعقاو حالص  بلق و  يوقت 

[. 948  ] یعملا يا  تسا  تربع  رکف و  هب  مه 
: راهب ءارعشلاکلم 

میربخیب دوخ  ز  تسد ، یهت  ناریقف  ام 
دشکن رگید  بناج  ام  لد  قح ، يوس  زج 

تساجنیا زیهرپ ، ياج  هک  دوخ ، زا  زیهرپ 
تساجنیا زیچ  ره  هک  زیچ ، بلطم  سک  زو 

يدرگیم ادخ  زار  یپ  دنچ  ات 
[. 949  ] تساجنیا زین  ادخ  هک  وج  دوخ  لد  زار 

: یناهفصا ءاجر 
ناوت هک  نیشنب  شک و  رکفت  ناماد  هب  اپ 

[. 950  ] ندید ناویا  رس  تشخ  رس  تشگنا ز  تسد و 
: يرتسبش دومحم  خیش 

ترکف رس  زک  تسا  نآ  لقاع 
[. 951  ] تربع نارگید  لاح  زا  دریگ 

یسانشدوخ ترورض 
هردق فرعی  الا  الهج  ءرملاب  یفک  و  هردق ، فرع  نم  ملاعلا 

( دسانشن ار  دوخ  ردق  هک  تسا  نآ  اناد ، مدآ  تلاهج  هناشن  زا  دنادب ، ار  دوخ  ردق  هک ، تسا  یسک  نیتسار  ياناد  )
: يروهال لابقا 

تسس بلط  نابایب  رد  اپ  هنم 
تست رد  هک  ملاع  نآ  ریگ  نیتسخن 
وش ربز  يریگ  دوخ  يریز ز  رگا 

وش رتکیدزن  دوخ  هب  یهاوخ  ادخ 
قاط رگا  يداتفا  دوخ  ریخست  هب 

قافآ ریخست  دوش  ناسآ  ارت 
وش هاگآ  قوش  قوذ و  ماقم  زا 

وش هام  رهم و  دایص  ياهرذ 
نک هزادنا  ار  دوجوم  ملاع 
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نک هزاوآ  دنلب  ار  دوخ  ناهج  رد 
غارف دراد  قح ، ریغ  زا  درم ، هدنز 

غارچ وا  دوجو  ردنا  يدوخ ، زا 
بایزاب ار  دوخ  هدیشوپ  دوخ  يا ز 

باجح نیا  تسا  مارح  یناملسم  رد 
تسیچ هک  یناد  یفطصم  نید  زمر 

تسا یهشنهاش  ار  شیوخ  ندید  شاف 
شیوخ رارسا  نتفایرد  نید ؟ تسیچ 

شیوخ رادید  یب  تسا  گرم  یگدنز ،
ار شیوخ  دنیب  هک  یناملسم  نآ 

[. 952  ] ار شیوخ  دنیزگ  رب  یناهج  زا 
: ینزوس

دوب دیاب  دوخ ، دب  کین و  هب  دنسرخ 
[. 953  ] دوب دیاب  دوخ  دح  سانش  هزادنا 

: راهب ءارعشلاکلم 
يدرگیم ادخ  زار  یپ  دنچ ، ات 

تساجنیا زین  ادخ  هک  وج ، دوخ  لد  زار 
دیاب ینتسراو  دوخ  یک ز  ات  ندش  دوخ  ریسا 

دیاب ینتسویپ  ناج  هب  لصاح ، دشن  یماک  نت  ز 
مکاپ لد  ناماد  تخیمآ  نایکاخ  ثول  هب 

[. 954  ] دیاب ینتسش  ار  لد  ناماد  تفرعم  بآ  هب 
: يداه الم 

نک رذگ  ناهج  يرورس  زا 
[. 955  ] اهناهج نیبب  دوخ  نطاب  رد 

: یناشاک ضیف 
ینکیم ناتسلگ  ياهلگ  هب  هراظن  هک  يا 

[. 956  ] تسه رازلگ  تلد  رد  هد  الج  ار  ناج  يهدید 
: ورسخرصان

یشاب هتسناد  همه  یناد  دوخ  وچ 
یشاب هتسر  دب  ره  یتسناد ز  وچ 

ینینچ اریز  دوخ  ردق  ینادن 
ینیبن ار  دوخ  رگا  ینیب  ادخ 

قیقحت هب  ار  دوخ  یتخانشب  رگا 
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قیفوت وت  یبای  قح  نافرع  زا  مه 
یلاح چیه  ناهنپ  وت  رب  دنامن 

یلالم درد و  ناهج  زا  ینیبن 
: نیمی نبا 

تساوه قح  هار  نتخانش  ترگ  لد  يا 
تسادخ فراع  دوخ  فراع  هک  نادب  ار  دوخ 

: يولهد ورسخریما 
دناوتن تخانش  ار  دوخ  هکنآ 

دناد اجک  ار  هدننیرفآ 
: یئانس

زجاع دوخ  سانش  زا  هدش  يا 
زگره ار  يادخ  یسانش  یک 

یشاب نوبز  دوخ  ملع  رد  وت  نوچ 
[. 957  ] یشاب نوچ  راگدرک  فراع 

: یغورف
ار اضر  لزنم  رس  مدرک  رایتخا  ات 

ار اضق  هدنامرف  مدید  شیوخ  كولمم 
متفخن لد  هدوسآ  متفگن  ناج  كرت  ات 

[. 958  ] ار ادخ  متخانشن  مدرکن  دوخ  ریس  ات 
: ینانمس تعفر 

ار ام  تاذ  دیامن  ام ، یب  امب ،
[. 959  ] ار ادخ  یبای  ینک  مگ  ار  دوخ  هچ 

: عمال
شدح زا  ددرگن  لفاغ  وا  هک  دشاب  نآ  لقاع 

[. 960  ] تسرواب يدرم  هب  دناجنگن  مک  دایز و  رگ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دشاب فراع  شیوخ  معز  هب  هک  سک  نآ 
دشاب فراعم  يایرد  هب  صاوغ 

دوش دازآ  باجح  زا  رگا  يزور 
[. 961  ] دشاب فقاو  شیوخ  كال  هب  هک  دنیب 

: يولوم
شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره 

[. 962  ] شیوخ لصو  راگزور  دبای  زاب 
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: رایرهش
نآ مزاول  زا  تسا و  نید  شنادب و  فرش 

تسام تماق  يابق  نوزوم  هک  تسا  ینتورف 
یلو وت  اب  تسایبنا  زا  بسن  تفارش 

تسار دیاین  یجک  اب  ادخ  شرع  نوتس 
ینیب هن  دوخ  وت و  زا  اهدرد  همه 
یناوخن دوخ  وت و  رد  اههخسن  همه 

بئاجع مسلط  اما  یظفل  کی  وت 
ینادن ار  دوخ  يانعم  هک  اغیرد 

مظعا ناهیک  هتفهنب  هرذ  نیا  رد 
یناغا ینغم  رات  میس  رد  وچ 

يو رد  هک  سدقم  باتک  نآ  ییوت 
یناهن ياهزار  همه  هتشبن 

تقلخ ناوید  هلمج  رد  يرعش و  وت 
یناور نیا  اب  جنرغب  رعش  اجک 

اشاح وت  زا  نورب  ینامز  نیمز و 
ینادواج یتسناهج و  ناج  وت 

یفخم وت  رد  ادخ  دوخ  یناسنا و  وت 
[. 963  ] یناف وت  رد  کلف  وحم و  وت  رد  کلم 

: عمال
يدوخ زا  رذگب  يوش  مامت  رگا  یهاوخ 

مامت دوش  دریمب  هک  ره  هک  ياهدینشن 
تشذگ دوخ  رهوگ ز  نداد  رهب  هک  ناک  نوچ 

[. 964  ] میاهدومن ادیپ  وت  وچ  ات  میاهداد  ناج 
: يدعس

ینیبب دوخ  يور  ات  نک  رظن  هنیآ  رد 
[. 965  ] تناهد رد  تشگنا  دنامب  دوخ  نسح  زک 

: يولوم
دشکیم نابیرگ  ار  ناج  دسریم  یلوسر  مد  ره 

ایب دوخ  لصا  هب  ینعی  دودیم  یلایخ  لد  رب 
ناهن ماکحا  عماج  ناهج  تسیباتک  وچمه 

ار هلئسم  نیا  نک  مهف  نآ  رتفد  رس  وت  ناج 
لد زا  کناز  لد  يا  درگاو  دوخ  هب 
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درک ناوتیم  ربلد  هب  ناهنپ  هر 
تسین يرد  رگ  ار  تهج  شش  ناهج 

[. 966  ] درک ناوتیم  رد  يدمآ  لد  رد  وچ 
یتسس یلبنت و  زا  زیهرپ 

لسک هرخالا  ثرح  یلا  یعد  نا  لمع و  ایندلا  ثرح  یلا  یعد  نا  هسفن .. یلا  هللا  هلک  ادبعل و  یلاعت  هللا  یلا  لاجرلا  ضغبا  نم  نا  و 
راک ماجنا  رد  یلو  دنمقالع  يویند و  راک  ماجنا  رد  دراذگاو  شدوخ  هب  ار  يو  ادخ ، هک  تسا  یسک  ادخ ، هاگشیپ  رد  مدآ ، نیرتدورطم  )

( دشابیم نازیرگ  لسک و  يورخا ،
: ورسخرصان

ارت رسپ  يا  دوش ، مامت  تعاط  زا 
مات راک ، ماجنارس  مامتان ، ناج  نیا 

نکم یلهاک  وت ، هب  داد  مایپ  دزیا 
[. 967  ] مایپ نآ  یتسدونش  مامت  رگا  راک ، رد 

یهلا فطل  راثآ 
هتمحر باوبا  مهل  هللا  حتفی  کئلوا 

( دنک زاب  ناشیورب  ار  دوخ  تمحر  ياهرد  ادخ  ناراکزیهرپ ، نیا  )
: يونزغ ییانس 

ار اهناج  تسا  تحار  وا  فطل 
ار اهناور  یشتآ  وا  رهق 

دهد رورس  ار  هدنب  وا  فطل 
[. 968  ] دهد رورغ  ار  درم  وا  رهق 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
يرد ياشگب  تسود  يور  هب  تسود  يا 

يرظن نادنمتسم  هب  ارظن  بحاص 
قشع هگلزنم  میناربخیب ز  ام 

[. 969  ] يربخ روآ  ربخیب  زا  ربخاب  يا 
: یسودرف

زارد ددرگ  راک  ناگدنب  رب  وچ 
[. 970  ] زاب شدیاشگ  یتیگ  دنوادخ 

ربمایپ تافص  هبطخ 104-

ربمایپ تخانش 
همیش نیرهطملا  رهطا  و  ص … )  ) ادمحم هللا  ثعب  یتح 

( تسا رتکاپ  ناهج ، ناکاپ  يهمه  زا  تریس ، ثیح  زا  هک  يربمایپ  تشاد  ثوعبم  ار  ص )  ) ربمایپ ادخ  هکنآ  ات  ) … 
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: يولوم
« رصبلا غاز  ام   » تفگ ار  لک  لقع 

[. 971  ] رظن وس  ره  دنکیم  يوزج  لقع 
: عمال

شیوب ربنع  قلخ  میمش  رطع  زا 
[. 972  ] غامد ياسرف  رطع  راهب  هدیدرگ ،

: يوجنگ یماظن 
نارورس همه  نیرتدمآرس 

[. 973  ] ناربمغیپ هلمج  رت  هدیزگ 
: يدعس

يادخ درم  دروخ  رگ  ینان  مین 
[. 974  ] رگد مین  دنک  ناشیورد  لذب 

: یقارن
نز جوم  تمحر  می  نآ  دوش  رگ 

نتخ مه  دریگ  مور  مه  وا  جوم 
بقل هللا  بیبح  شدوب  ببس  نیز 

ببس دش  ار  نیملاعلل  همحر 
بانج نآ  ياهمان  هلمج  هکلب 

[. 975  ] بآ نسح  هویحلا  نیع  زا  يدروخ 
يریذپ دنپ  ترورض 

ردکلا نم  تقور  دق  نیعوفص  نم  اوحاتما  ظعتم و  ظعاو  حابصم  هلعش  نم  اوحبصتسا  سانلا  اهیا 
هک دیوش  باریس  ییاههمشچ ، لالز  زا  دیهاوخب و  زردنا  تسا ، دنب  ياپ  نادب  دوخ  هک  ياهدنهد  دنپ  شخب  یئانشور  غارچ  زا  مدرم ! يا  )

.( دشاب رودب  یگریت  زا 
: يدعس

دنک يرورپنت  ینارماک و  هک  ملاع 
؟ دنک يربهر  ار  هک  تسمگ ، نتشیوخ ، وا 

دیوگ یعدم  هچنآ  تسا  لطاب 
[. 976 [ ؟ رادیب دنک  یک  هتفخ  ار  هتفخ 

: ظفاح
بابر لوق  یمدناوخ  ار  ناحصان  لوق  هک  نم 

[. 977  ] سب دنپ  منیا  هک  نارجه  زا  مدید  یلامشوگ 
یتسرپاوه زا  زیهرپ 

مکئاوه اوداقنت ال  و ال  مکتلاهج ، یلا  اونکرت  هللادابع ال 
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( دیشابن دوخ  یناسفن  ياهاوه  عیطم  مار و  دینکن و  هیکت  شیوخ ، ینادان  تلاهج و  هب  ادخ ! ناگدنب  )
: يوجنگ یماظن 

تسا يرورس  زا  نتفای ، اوه  رس ز 
تسا يربمغیپ  توق  اوه  كرت 

تسا وت  نامرف  هب  سفن ، یسفن ، رگ 
تسا وت  نآ  تشهب  هک  روایب  شفک 

ویرغ روآرب ، سفن  سرج  زا 
[. 978  ] وید رودزم  هن  شاب  نید  يهدنب 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
دوب دیاب  سوه  خاک  فکتعم  یک  هب  ات 

[. 979  ] درک دیاب  یهر  هب  ور  الد  تفر  ناوراک 
: يولوم

تسود شاب  مک  وزرآ  يوه و  اب 
تسوا هللا » لیبس  نع  کلضی   » نوچ

ناهج ردنا  دنکشن  ار  يوه  نیا 
[. 980  ] ناهرمه يهیاس  وچمه  يزیچ  چیه 

: یناشاک ضیف 
دوش رت  رفاک  شیک  رفاک  سفن  نیا  یکب  ات 
دوش رس  گنن  مرش  یب  يهدید  نیا  دنچب  ات 

دربن نامرف  اغد  سفن  نیرب  مدناوخ  نوسف  سب 
دوش ربهر  قح  هب  دیاش  شمدرک  تحیصن  سب 
لضف ملع و  نونف  رد  مدرک  فرص  ار  دوخ  رمع 

دوش رتنشور  ملع  زا  ملد  مشچ  دوب  ات 
نآ دشاب  رتهب  هک  يراک  منکیم  رخآ  متفگ 
دوش رتدب  نم  راک  رخآ  هک  متسناد  هچ  نم 

تاهراچیب يهدنب  رب  نکب  یمحر  ادخ  يا 
دوش رتوکین  تسوکین  نک  شوکین  دوب  دب 

دوشیم لباق  وت  داشرا  تسین ز  لباق  هکنآ 
دوش رتلباق  وت  داشراز  لباق  دوب  رو 

قشع ناطلس  دسر  رتلماک  صالخا  دوش  نوچ 
دوش رسفا  نیا  زا  دعب  رس  رد  راسفا  دوب  هچنآ 

یلع صالخا  مزع و  ار  ياهدنب  دشابن  ات 
دوش ربمغیپ  سفن  نینموملاریما و  یک 
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يرتشم باتفآ و  ددرگب  دیاب  اهلاس 
دوش ردیح  ياهفطن  تداعس  جرب  رد  هک  ات 

تفرعم مخت  ضیف  يا  راکب  لد  نیمز  رد 
[. 981  ] دوش رتمکحم  هشیر  ات  هد  بآ  شمشچ  سپ ز 

يربهر فئاظو 
هحیصنلا یف  داهتجالا  هظعوملا و  یف  غالبالا  هبر : رما  نم  لمح  ام  الا  مامالا  یلع  سیل  هنا 

رد شالت  یئامنهار و  زردنا و  رد  شـشوک  یهلا  فیاظو  هلمج  زا  تسین و  ع )  ) ماما يهدهع  رب  يزیچ  یهلا ، تیرومام  زج  دیدرت  نودب  )
( تسا مدرم  تیاده  یهاوخریخ و 

: يدعس
میدرک دوخ  ياجب  تحیصن  ام 

میدرب رسب  نیرد  يراگزور 
سک تبغر  شوگ  هب  دیاین  رگ 

سب دشاب و  مایپ  نالوسر ، رب 
میتفگ دوب و  تحیصن  ام  دارم 

[. 982  ] میتفر میدرک و  ادخ  اب  تلاوح 
شناد لها  زا  ملع  نتخومآ 

هلها دنع  نم  ملعلا  راشتسم  نع  مکسفناب  اولغشت  نا  لبق  نم  هتبن و  حیوصت  لبق  نم  ملعلا  اوردابف 
هکنآ زا  لبق  دیوش و  لوغشم  دوخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دکـشخب و  نآ  شزیخ  شـشوج و  لحم  هکنآ  زا  شیپ  دیزیخرب ، شناد  يریگارف  هب  )

( دیریگ ارف  نآ  لها  زا  ار  شناد 
: يروباشین راطع 

دناد هچ  لگ  ياود  رخآ  کشزپ 
[. 983  ] دناوت نامرد  نابغاب  ار  لگ  هک 

: ورسخرصان
لوسر هتفگ  هچ  هک  يدینش  چیه 

نیلسرملا فرش  ادخ و  راب 
ملع وت  یئوجب  هک  دیابب  تفگ 
نیچ هب  زج  شهگیاج  دوبن  رو 

: يدحوا
تفر دیابب  نید  ملع  یپ  رد 
تفر دیابب  نیچب  ات  ترگا 

تسناد ناوت  اجک  نیا  ملع  هب  مزج 
[. 984  ] تسناوتن چیه  ملع  یب  سفن 

: عمال
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یهرب شتملظ  لهج  زا  هک  شوک  ملع  هب 
یناسنا زایتما  هر  تسا  شناد  وچ 

حیلم ملعلا  هک  شوک  بدا  لضف و  رد 
حیبق لهجلا  هک  لهج  رورغ  رذگب ز 

بلط دج و  دوب  كاردا  هیامرس 
بدا ملع و  دوب  داعسا  يهیاریپ 

دسرن دصقم  هب  یسک  بلط  دج و  یب 
[. 985  ] بجع تاداعس  دوب  بدا  لقع و  یب 

: یسوط يدسا 
یکدنا يرد  ره  زا  یناوخ  نوچ  هک 

[. 986  ] یکی ره  زا  دیازفا  شناد  یسب 
: یسودرف

ندب دیابب  اشوک  راک  رهب 
[. 987  ] ندش دیابب  اشوین  شنادب 

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  هبطخ 105-

مالسا ياهیگژیو 
هلخد نمل  املس  هقلع و  نمل  انما  هلعجف  مالسالا …  عرش  يذلا  هللادمحلا 

دراو يارب  شمارآ  هیاـم  و  ناگدـنروآ ، هاـنپ  يارب  ینما  هاـگیاپ  ار  نآ  دوـشگ ، ناگدـنب  يارب  ار  مالـسا  هار  هـک  دزــس  ار  ادـخ  شیاتــس  )
( داد رارق  ناگدنوش 

: يولوم
تسوا عرش  اهناج  غاب  هارهاش 

تسوا عرف  ملاع  ياهناتسب  غاب و 
نآ تسنآ  یشوخ  همشچرس  لصا و 

[. 988  ] ناوخ راهنالا » اهتحت  يرجت   » دوز
نید رون 

هب ءاضتسا  نمل  ارون  مالسالا ) )
( داتسرف ناهاوخ  ینشور  يارب  يرون  ار  مالسا  ادخ  )

: يرتسبش دومحم  خیش 
ناج ملاع  زا  دسر  يرون  رگو 
ناهرب سکع  زا  ای  هبذج  ضیف  ز 
ددرگ زارمه  قح  فطل  اب  شلد 

[. 989  ] ددرگ زاب  دمآ  هک  یهار  نآ  زا 
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لد شمارآ 
ضوف نمل  هحار  لکوت و  نمل  هقثو 

( تسا ناگدنروآ  هانپ  شیاسآ  ناگدننک و  لکوت  شمارآ  مالسا  )
: عمال

تفای مارآ  ناوت  قح  اب  ات  قلخ  زا  باتب  لد 
[. 990  ] تسرظنم قح  رد  رب  تقلخ  دیما  هتکن 

دباییم مارآ  شندید  زا  لد  ياهندیپط 
دباییم ماک  دنیب  همشچرس  نوچ  هنشت  بل  یلب 

: یلجت الم 
شتآ دوشیم  ناتسلگ  يداد  لد  میلست  رب  وچ 

[. 991  ] ینیب نادواج  تشهب  یضار  يدش  نوچ  خزودب 
مالسا ربمایپ 

همحر قحلاب  کلوسر  هللالوسر )  ) وهف
( ياهتشاد ثوعبم  هک  تسا  یتمحر  قح و  رب  یلوسر  ص ،»  » ربمایپ ادخ ! يا  )

: ياهشمق یهلا 
داب نیملاعلل » همحر   » شدوجو

[. 992  ] داب نیرفآ  شکاپ  ناج  رب  قح ، ز 
: یلبج عساولادبع 

لجوزع يادخ  شزیزع  درک  هک  یسک 
[. 993  ] دشاب اطخ  شطخ  رب  یهنن  رس  وت  رگا 

گرزب ياههثداح  هبطخ 107-

تاقولخم رد  ادخ  یلجت 
هتجحب مهبولقل  رهاظلا  هقلخب و  هقلخل  یلجتملا  دمحلا هللا 

رد ار  دوخ  شیوخ ، لیلد  تجح و  اب  درک و  یلجت  شتاـقولخم ، يارب  شیوخ  ياههدـیرفآ  يامیـس  رد  هک  تسازـس  ار  يادـخ  شیاتـس  )
( تخاس راکشآ  نانآ  بلق 

: یناهفصا فتاه 
راوید رد و  زا  هدرپیب  رای 

[. 994 « ] راصبالا یلوا   » ای تسا  یلجت  رد 
: يروباشین راطع 

تسناهن ادیپ و  هک  يراد  ناهج 
تسناهج رد  ادیپ  مسج و  رد  ناهن 

دوب ناهج  وا  روهظ  دش  رهاظ  وچ 
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دوب ناج  رون  شنوطب  دش  نطاب  وچ 
تسروهظ نطاب  زا  هکنآ  رهاظ  هچ 
تسرون رترهاظ ز  هکنآ  نطاب  هچ 

تخاس ناج  وچ  نطاب  رد  شیناهنپ  ز 
[. 995  ] تخاس ناهج  رهاظ  رد  شییادیپ  ز 

: رهاطاباب
منیو هت  ارحص  مرگنب  ارحص  هب 

[. 996  ] منیو هت  ایرد  مرگنب  ایرد  هب 
تشد رد و  هوک و  مرگنب  اج  ره  هب 

منیو هت  انعر  تماق  زا  ناشن 
: يروباشین راطع 

تسین ادخ  رون  زج  قلخ  تسادخ و 
تسین ادج  زگره  وا  رون  وز  یلو 

تسین رگد  يزیچ  قح  رون  تسقح و 
تسیک رگد  قح  زج  قح  تفگ  دیابب 

تسا رازه  تروص  ار  رون  نآ  رگا 
تسراگن تروص  کی  هدرپ  رد  یلو 

رادلد يهولج  هک  اشگب  مشچ 
راوید رد و  زا  تسا  یلجتم 
تسا هدمآ  هیلا  برقا  نحن 

[. 997  ] رادنپ زا  وت  ياهداتفا  رود 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

يراس نایعا  تافص  رد  وت  تاذ  يا 
يراوتم ناشتافص  رد  وت  فاصوا 

تسین اما  تسقلطم  تاذ  وچ  وت  فصو 
يراع دیقت  زا  رهاظم  نمض  رد 

ناهن دوب  ورد  هک  یتافص  هب  یتسه 
ناهج نایعا  همه  رد  نایرس  دراد 

نآ لباق  دوب  هک  ینیعز  فصو  ره 
نایع تستشگ  نیع  لوبق  ردق  رب 

چیه همه  اهناهن  اهنایع و  وت  رد  يا 
چیه همه  اهنامگ  اهنیقی و  رادنپ 
داد ناوتن  ناشن  اقلطم  وت  تاذ  زا 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


چیه همه  اهناشن  دوب  ییوت  هک  اجناک 
دیآ دای  ماوت  يوک  مور  غاب  رد 

دیآ دای  ماوت  يور  مرگن  لگ  رب 
منیشنب یمد  رگا  ورس  يهیاس  رد 

[. 998  ] دیآ دای  ماوت  يوجلد  دق  ورس 
: يرتسبش دومحم  خیش 
لجوزع يادخ  لضف  دمح و 

[. 999  ] لوا زا  بجاو  هدنب  رب  تسه 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

بیز تروص  رد  وت  نسح  يهنیآ  يا 
بیکش ربص و  یتشک  رازه  بادرگ 
دوب وت  نسح  ریغ  هک  ياهنیآ  ره 

بیرف يارحص  بارس  شدرخ  دناوخ 
تسبولطم یتسین  زجع و  همه  ام  زا 

تسبوکنم ام  شعباوت ز  یتسه و 
ام تروص  رد  هتشگ  دیدپ  تسوا  نیا 

[. 1000  ] تسبوسنم امب  نآ  زا  لعف  تردق و  نیا 
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا یلجت  رد  رب  شمشچ  هکنآ  دزنب 
تسا یلاعت  قح  باتک  ملاع  همه 

نیعلاهفرط کی  رد  هک  یئاناوت 
نینوک دروآ  دیدپ  نون  فاکز و 

مد کی  هب  وت  یمیدق  هللا  یلاعت 
[. 1001  ] ملاع ود  ماجنا  زاغآ و  دنک 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسادیپ اجنآ  يو  نسح  یهنب  اپ  اجک  ره 

[. 1002  ] تسابیز نآ  هگ  هدجس  یهنب  رس  اجک  ره 
؟ يدوب یک  ناهن  ناقشاع  يهدید  زا 
؟ يدوب یک  ناج  ادج ز  نم  يهنازرف 

دنکرب یتسه  يهشیر  تمغ  نافوط 
؟ يدوب یک  ناور  زا  هدیرب  وت  ارای 

مالسا ربمایپ  ياهیگژیو 
ءایضلا هاکشم  ءایبنالا و  هرجش  نم  هراتخا 
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( دیزگرب رون ، همشچرس  ءایبنا و  يهلسلس  نایم  زا  ار  ص )»  » مالسا ربمایپ   ) يو يادخ  )
: يدعس

میشلا لیمج  ایاجسلا  میرک 
ممالا عیفش  ایاربلا  یبن 

لیبس ياوشیپ  لسر  ماما 
لیئربج طبهم  ادخ  نیما 
میرک یبن  عاطم  عیفش 

میس میسن و  میسج  میسق 
تسرد نآرق  هدرکان  هک  یمیتی 

[. 1003  ] تسشب تلم  دنچ  يهناخ  بتک 
: عمال

يدمحم رون  تفای ز  دوجو  ملاع 
يدمحم روط  هدمآ  دیجم  شرع 

هکئالم رب  فرش  هتفرگ  نیمالا  حور 
يدمحم روضح  ضیف  وچ  هتفایرد 

تسیچ رهب  نودرگ ز  يزارفرس  هک  یناد 
يدمحم روتس  مس  تسا  هتفایرد 

اضق هدرک  ناهج  قیادح  حرط  ات 
[. 1004  ] غاب هب  هدرواین  یلگ  رگید  وا  نوچ 

: یقارن
مسج هلمج  ملاع  تسا و  ناج  یفطصم 

[. 1005  ] مسا نینوک  دوب  ینعم  یفطصم 
بلق روضح  شزرا 

مکبولق هورضحا  مکینابر و  نم  اوعمتساف 
( دیزاس رضاح  وا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  ياهلد  دینک و  شوگ  یهلا  نادرم  زا  )

: رایرهش
حور یقالت  اشکلد  نت و  قالط  اشوخ 
ارت ياقل  يهدعو  نم  لد  اب  هداد  هک 

يداد ملبلب  زاس  لگ و  ریس  ياوه 
[. 1006  ] ارت يانث  منکرس  لگب و  مرگنب  هک 

: یقارن
شاب شوماخ  یسر  يداتسا  هب  نوچ 

[. 1007  ] شاب شوگرس  ات  ياپ  دنبب و  بل 
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دنوادخ ییاناوت  هبطخ 108-

ادخب اههدیدپ  يدنمزاین 
هب مئاق  ءیش  لک  هل و  عشاخ  ءیش  لک 

( تسوا هب  هتسباو  شیوخ ، یتسه  رد  يدوجوم ، ره  عشاخ و  ادخ  ربارب  رد  یتردق ، ره  )
: يزیربت بئاص 

نتفای یتسه  راثآ  دوخ  ز  قح ، دوجو  یب 
[. 1008  ] تسا ندرک  ادیپ  دیشروخ  یب  زیچان ، هرذ ،

: يروباشین راطع 
یئانف دوخ  ارنآ  زیاج  وا  یب  هن 
یئاقب ار  نکمم  چیه  وا  یب  هن 

مارآ هن  دوب و  ششبنج  زگره  هن 
[. 1009  ] ماجنا هن  زاغآ و  هن  دش  دمآ  هن 

: یئاهب خیش 
مجامآ ار  رهز  ریت  هک  تسیرمع 

مجات تکالف  سالفا و  كرات  رب 
مهد حرش  رگا  یسلفم  همش ز  کی 

[. 1010  ] مجاتحم نم  تسا  ینغ  ادخ  هکنادنچ 
: ینانمس تعفر 

دناسر تلذ  رگا  تزع  رگا 
؟ دناوت یک  يریغ  تسوا  اناوت 

دناسر تزع  ادخ  دهاوخ  رگا 
[. 1011  ] دناشک اهتزع  هب  اهتلذ  ز 

راگدرورپ یئاناوت  يزاینیب و 
فیعض لک  هوق  لیلذ و  لک  زع  و  ریقف ، لک  ینغ  یلاعت ) هللا  )

( تسا ناوتان  ره  يدنمناوت  ببس  راوخ و  لیلذ و  ره  يدنلبرس  تزع و  ثعاب  دنمزاین و  ره  يزاین  یب  لماع  ادخ  )
: يدعس

تسلهس متفیب ، قلخ  همه  مشچ  زا  نم  رگ 
تسین رصان  ارت  لوذخم  هک  رادنپم ، وت 
يدعس دراد  وت  هب  ملاع  همه  زا  تافتلا 

تسین رصاق  دوب ، فورصم  وت  هب  ناک  یتمه 
يادگ هراچیب  يهتسخ  نم  ییامه و  وت 

[. 1012  ] ینکفرب نم  هب  هیاس  را  منک  یهاشداپ 
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: يزیربت سمش 
تسا يراوخ  هک  ار  سکنآ  دشخب  يزیزع 

تسیریقح هک  ار  نآ  دشخب  یگرزب 
ینک وت  شدنلب  هکنآ  دوش  تسپ  یک 

[. 1013  ] ینک وت  شدنژن  هک  اجنآ  دوب  ناداش 
: يدعس

میرهظتسم وت  هب  ام  یغراف ، ام  وت ز  رگ 
راودیما وت  هب  ام  زاین  یب  ام  وت ز  رو 

زاین یب  سک  همه  زو  یغراف  ام  وت ز  رگ 
[. 1014  ] ریقف ملاع  همه  زو  میرهظتسم ، وت  هب  ام 

هدنهد يزور  يادخ 
هقزر هیلعف  شاع  نم  و 

( تسادخ اب  شیزور ، قزر و  دنکیم ، یگدنز  هک  یسک  )
: يدعس

مکح يراوگرزب و  ملسم ، تسار  يادخ 
[. 1015  ] درادیم رارقرب  نان  دنیب و  مرج  هک 

: یشحو
معن ناوخ  هب  هک  نآ  ام  قزار 

مدع زا  دوجو  هب  ار  ناهج  دناوخ 
وا ناسحا  يهرفس  ناهج  تسه 

وا ناوخ  روخ  هلز  ناهج  لها 
تسا تمعن  نیا  يهدرورپ  هن  هک  ره 

تسا تمسق  شمدع  ناوخ  رس  زا 
لک هچ  ءزج و  هچ  ضیف  يهدئام 

[. 1016  ] لگ هچ  راخ و  هچ  ضیف  وا  زا  هدرب 
: يولوم

ییوجیم هک  يزور  نیزج  یناهنپ  تساهیزور  هچ 
[. 1017  ] ابنان تعنص  زا  نورب  ناج  يا  دناهتخپ  اهنان  هچ 

: یئانس
يادخ دادن  سکب  نان  یب  ناج 

ياج رب  ناج  دنامب  نان  زا  هکناز 
: يدحوا

نکم گنت  هناخ  لها  رب  قزر 
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نکم گنج  وت  دهدیم  وا  يزور 
: یجنرطش یلع 

سک ار  قازرا  رد  نادزی  زج  هب 
نداشگ ین  دناوتیم  نتسب  هن 

زگره قولخم  رب  هک  رگنب  یکی 
نداهن لد  دیاش  قزر  رهب  ز 

فلکت نادنچ  اب  تسناوتن  وچ 
[. 1018  ] نداد قزر  ار  یئهام  نامیلس 

ادخ دننامه  یب  تردق 
تذخا نم  کتلفی  تبلط و ال  نم  کقبسی  و ال 

( تفر دناوتن  نوریب  وت  تردق  زا  يریگب  وت  هک  ار  سک  ره  و  دنک ، رارف  دناوتن  وت  تردق  تسد  زا  سکچیه  ایادخ  )
: رایرهش

تسین يزیرگ  ادخ  زا  ادخ  هب  زج  هک  ایب 
دودو تسا و  رفاغ  راهق  يهدنهد  ازج 

تسین نکمم  رارف  قلطم  تموکح  نیا  زا 
یشاب نامسآ  ریز  رد  هن  هک  يور  اجک 

تسین یهار  رارف  يارب  زا 
[. 1019  ] تسین یهانپ  ادخ  زج  ادخ  زا 

شنیرفآ زار 
هعفنمل مهتلمعتسا  هشحول و ال  قلخلا  قلخت  مل 

( تشامگن راک  هب  ار  نانآ  دوخ  تعفنم  بلج  رطاخب  دیرفاین و  ار  اههدیرفآ  یئاهنت ، تشحو  زا  یئاهر  روظنم  هب  )
: يروباشین راطع 

دوجوم درک ، ملاع  هک  يراک  وکن 
[. 1020  ] دوصقم چیه  شدوبن  ملاع ، رد  هک 

یقلخ ماهدیرفآ  نآ  زا  هن  ياهتفگ  وت 
دامهن ارم  دوب  يدوس  ناشیارب  ات  هک 

ار ناشیا  مدیرفآ  نآ  یپ  زا  کیلو 
[. 1021  ] رایسب دوب  ناشدوس  نم  یئادخ  رب  هک 

یهلا ردق  اضق و 
كءاضق طخس  نم  كرما  دری  و ال 

( دزاس نوگرگد  دناوتیمن  ناگهشیپ ، نایصع  یئاضران  مشخ و  ار ، تنامرف  ایادخ ! )
: يروباشین راطع 

تسا هتسکش  مه  رب  ام  ریبدت  اضق 
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تسا هتسب  تقو  رب  اهراک  داشگ 
ریبدت مفاکشب ز  يوم  دص  رگا 

[. 1022  ] ریدقت ییوم ز  ندش  ناوتن  نورب 
: یجدننس يواح 

فطل رهق و  ملاع  عاضوا  رد  وت  ریبدت  هب  يا 
داد ملظ و  ناسنا  دارفا  رد  وت  ریودت  هب  يا 

: يزاریش دیحوت 
تشونرس زگره  تسا و  نیا  متمسق 

يدهاج دهج  ددرگیمن ز  رب 
: ینیوزق یلقنیسح 

تسا لوحم  ردقم  مکح  هب  مک  شیب و  نوچ 
[. 1023  ] مینک ارچ  وا  بلط  رد  یعس  هدوهیب 

: یناشاک يابص  ءارعشلاکلم 
مهاچ رد  دنکف  دهاوخ  وت  هاج  دساح 

تسا روهدجس  وت  يرای  زا  مرتخا  تفه  هکناز 
لزا ضیف  يهقباس  زا  دوب  لفاغ  کیل 

[. 1024  ] تسا ردق  اضق و  ماکحا  رد  هن  ریغت  هک 
: رودصملا هثفن  زا  لقن 

ددنب ورف  ياهدنب  رب  وچ  راک  يادخ 
دیازفیب وا  جنر  درب  تسد  هچ  ره  هب 

چیه دیان  شیسک  زک  دوش  دیما  ان  وچ 
دیامنب شیوخ  يالاو  تردق  يادخ 

: يدعس
درب دهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  ادخ 

درد نت  رب  هماج  ادخان  رگا 
داد ناج  لگب  تهگن و  لگب  هک  يردقم 
داد نآ  شتمکح  دید  ازس  هچ  ره  هک  رهب 

دنداهن ار  ملاع  هک  يزور  نآ  زا 
دنداد دوب  قیال  هچ  ره  سک  رهب 

: يزار رادنپ 
تسین اور  گرم  زا  ندرک  رذح  زور  ود 

تسین اضق  هک  يزور  دشاب و  اضق  هک  يزور 
دوس دهدن  ششوک  دشاب  اضق  هک  يزور 
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تسین اور  سرت  نآ  رد  تسین  اضق  هک  يزور 
: يولوم

دوش هلبا  بیبط  دیآ  اضق  نوچ 
دوش هرمگ  مه  عفن  رد  اود  ناو 

: یسودرف
تفاین هنارک  نادزی  تساوخ  زا  سک 

تفاین هناهب  هنامز  راک  ز 
اهر دباین  نادزی  تساوخ  زا  سک 

اهدژا مد  رد  دوب  هچ  رگا 
زیرگ دباین  نادزی  داد  سک ز 

غیمب دیآرب ، درپب  هچ ، رگا 
ریلد دیاخب  نادندب  رگ  نانس 

ریش مرچ  وا  زاوآ  دردب ز 
دوب نادزی  نامرف  راتفرگ 

[. 1025  ] دوب نادنس  شنادند  دنچ  رگ  و 
تاقولخم يدنمزاین 

كرما نع  یلوت  نم  کنع  ینغتسی  و ال 
( دشاب زاینیب  وت  زا  دناوتیمن  زین  هدرک  تشپ  وتب  هک  سکنآ  تسین و  زاینیب  وت  زا  سکچیه  )

: يدعس
سک زیچ و  همه  شرما  راتسرپ 

سگم روم و  غرم و  مدآینب و 
سک تشپ  شتعاط  زا  ینغتسم  هن 

[. 1026  ] سک تشگنا  ياج  وا  فرح  رب  هن 
دنوادخ ملع 

هداهش كدنع  بیغ  لک  هینالع و  كدنع  رس  لک 
( تسا ادیپ  وت  شیپ  رد  یناهنپ  ره  راکشآ و  وت  شیپ  رد  ياهتفهن ، ره  ایادخ ، )

: یسودرف
ناهج يادخ  زج  ناهن  دنادن 

[. 1027 [ ؟ ناهن یتسرد ، اراکشآ  نآ  زا 
قح تیدبا 

کل دما  الف  دب  الا  تنا 
( درادن نایاپ  وت  یتسه  ياهنادواج و  وت  )

: يوجنگ یماظن 
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درادن رهاظ  دح ، هکنآ  تسیادخ 
درادن رخآ  لوا و  شدوجو 

شنیب لها  شیپ  هک  وش  نیب  ادخ 
[. 1028  ] شنیرفآ باجح  دشاب  کنت 

: رایرهش
ثداح نیرید  همه  را  رهد  یتسمیدق و  وت 

[. 1029  ] دنتال نوراق  همه  را  قلخ  یتسه و  ینغ  وت 
: يروباشین راطع 

مامت یتسه  رد  دیواج  ییوت  نوچ 
[. 1030  ] مامت یتسب  ورف  یلک  اهتسد 

ناهج رد  هن  رگ  دیشاب و  امش  رگ 
نادواج هاشداپ  قلطم  تسوا 

ماود رب  یقیقح  دیشروخ  تسه 
مالسلاو هیاس ، هن  دنام ، هرذ  هن  رگ 

توکلم ربارب  رد  ناسنا  یتفگش  ریحت و 
کتوکلم نم  يرن  ام  لوها  ام  و 

( وت توکلم  هب  هاگن  تسا  روآ  ریحت  زیگنا و  لوه  هچ  ایادخ  )
: يروباشین راطع 

تفر رتشیب  وک  یسک  لزنم  نیا  رد 
[. 1031  ] دش رتشیب  ریحت  شماگ  رهب 

ادخب همه  يدنمزاین 
. همسن لک  ریصم  کیلا  هباد و  لک  هیصان  كدیب  مهللا ) )

( تسا وت  يوسب  يراد  ناج  ره  تشگزاب  وت و  تسد  رد  ياهدنبنج  ره  دوجو  ساسا  ادخ ! يا  )
: يروباشین راطع 

تسنامسآ رگ  نیمز  رگ  میوگ  هچ 
تسناج هنشت  رگید  کشخ و  بل  یکی 

دنناگتشگرس وا  هار  رد  همه 
[. 1032  ] دنناگتشغآ ودب  هنشت  ودب 

ار ناهج  قنور  همه  نیا  تسقشع  ز 
ار ناج  مسج و  یلاصتا  تسا  قشع  ز 

تساوخ ار  قشع  رگ  ياهرذ  يدوبن 
تسار ياهرذ  رب  ياهرذ  يدوبن 

تسقشع نافوط  رس  هب  رس  ملاع  وچ 
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تسا قشع  ناویا  هام  هب  ات  یهام  ز 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ار وت  يابیز  خر  دنیبن  تسین  ياهدید 
ار وت  ياوآ  دونشن  یمه  هک  یشوگ  تسین 
تساج همه  مرای  هک  تسا  قشع  لزنم  اج  همه 

ار وت  ياج  ناهجب  دباین  هکنآ  لد  روک 
تسود يا  یلامج  يایرد  وت  جوم و  همه  ام 

ایرد دشابن  هکنآ  بجع  تسایرد  جوم ،
تسا ربخ  اب  یک  وت  زجب  ملد  درد  زا 
تسا رد  ماب و  رد  هک  هناوید  نم  اب  ای 
تفگ مناوتب  هک  هب  ار  نورد  نایغط 

[. 1033  ] تسا رثا  یک  لد  هب  ار  ناهن  دایرف 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ییوت تاجاح  يهدنرآ  رب  هکنآ  يا 
ییوت تامهم  یفاک  لفاک و  مه 

وت اب  میوگ  هچ  ار  شیوخ  لد  رس 
[. 1034  ] ییوت تایفخلا  رس و  ملاع  نوچ 

: يزاریش بجاح 
تانئاک رارسا  وت  ملع  شیپ  شاف  يا 

[. 1035  ] تانئاک رازاب  وت  ياخس  زا  مرگ  ياو 
ادخ تردق  یئالاو 

کتردق بنج  یف  همیظع  لک  رغصا  ام 
( تسا زیچان  کچوک و  وت  تردق  ربارب  رد  یگرزب  ره  ایادخ  )

: یشحو
داب وت  نامرف  هب  ردق  نامک  وچ  اهاش 

داب وت  ناگوچ  مخ  رد  کلف  يوگ  نوچ 
دراد تمصخ  هک  غاد  رپ  يهنیس  نآ 

داب وت  نارپ  ياهریت  يهقودنص 
داب وت  هاگرد  يهصرع  ناهج  ود  اهاش 

داب وت  هاگرخ  همیخ و  زا  رپ  قافآ 
دنناوخ شخرچ  هک  نوتسیب  يهمیخ  نیا 

[. 1036  ] داب وت  هاج  يهمیخ  نوتس  هب  میاق 
: يروباشین راطع 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


وا يوک  زا  ياهمشچ  ایرد  تسه 
[. 1037  ] وا يوریب  يدش ، عناق  ارچ  وت 

اهتمعن دنوادخ 
کئالب نسحب  ادوبعم ! اقلاخ و  کناحبس 

( يدیشخب وت  وکین  ياهتمعن  مه  و  یناگدننک ، شتسرپ  دوبعم  مه  راگدیرفآ و  مه  هک  دزس  ار  وت  شیاتس  ایادخ  )
: يونزغ یئانس 

یتیفاع الب و  زا  تسه  هچ  ره 
یتیراع رش  تسا و  ضحم  ریخ 
دیان دوش  دوجو  رد  وا  زا  دب 

[. 1038  ] دیاش اجک  وا  زا  دب  ار  ادخ  هک 
نیرب تشهب  فصو 

ارامث اعورز و  اراهنا و  اروصق و  امدخ و  اجاوزا و  و  امعطم ، ابرشم و  هبدام : اهیف  تلعج  و  اراد ، تقلخ 
اهرازتشک و اهرهن ، اـهخاک ، ناراکتمدـخ ، نارـسمه ، یندروخ ، یندـیماشآ ، زین  يدرتسگ و  ياهرفـس  نآ  رد  يدـیرفآ و  یئارـس  ایادـخ  )

( يدیرفایب تاجویم 
: ورسخرصان

مرخ شوخ و  تسا  یملاع  دنیوگ 
امعن رد و  تساهتنم  دح و  یب 
ام يارس  لاوز  یب  تسا  نآ 

[. 1039  ] الاو معن  رپ  بوخ و  الاو و 
: یسودرف

ناهج ردنا  تفج  یتسین  رگا 
ناهن ردنا  یئاناوت  يدنامب 

يادخ نید  تفج  یب  هک  رگید  و 
ياپب ار  ناوج  درم  میدیدن 

گرزب مخت  دشاب ز  هک  هژیوب 
[. 1040  ] گرتس دنامن  دنام  تفج  یب  وچ 

ایند فصو 
اهبح یلع  اوحلطصا  اهلکاب و  اوحضتفا  دق  هفیج ، یلع  اولبقا 

( دناناتساد مه  نادب ، یتسود  قشع و  رد  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، اوسر  نآ  ندروخ  اب  هک  دندروآ  يور  يرادرم ، هب  ناتسرپایند ) )
: یماج

ایند لها  تسا و  هفیج  ایند 
هراوخ هفیج  ناگس  وچ  رثکا 
ناراوخ هفیج  نایم و  هب  هفیج 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1041  ] هرانک ره  رد و ز  هدرک  ور 
: ياهشمق یهلا 

رطاخ زادرپب  یتیگ  رادرم  ز 
[. 1042  ] ار ناگس  دراد ، مرگرس  رادرم  هک 

نیغورد قشع  زا  شهوکن 
هلقع تاوهشلا  تقرخ  دق  هرصب …  یمعا )  ) یشعا ائیش  قشع  نم  و 

( تسا هدرک  هدوسرف  ار  يو  لقع  یناسفن ، ياههتساوخ  اهشهاوخ و  انیبان … و  وا  مشچ  دوش  نیغورد  قشع  راتفرگ  هک  یسک  )
: يروباشین راطع 

يدمآ ایند  رادرم  يهتسب 
يدمآ انعم  روجهم  مرجال 
يرفاک زا  دوب  ندیتسرپ  رز 
يرماس موق  رخآ ز  یتسین 
يدمآ راتفرگ  ایند  مغ  رد 

يدمآ رادرم  هک  تقرف  رب  كاخ 
دربب تنامیا  قوذ  ایند  بح 
دربب تناج  وت  زآ  و  وزرآ ،

زآ صرح و  نایشآ  ایند  تسیچ 
زاب دورمنز  نوعرف و  زا  هدنام 

ارت یک  ات  نود  يایند  نیا  جنر 
ارت یشال  نیز  دوبان  يهشال 

تسم ناریح و  بش  زور و  هدنامب  وت 
تسد ءیش  نیز ال  هرذ  کی  دهد  ات 

همه يراک  یب  تسیچ  ایند  راک 
همه يراتفرگ  يراک ، یب  تسیچ 

دوب مگ  ءیش  هرذ ال  کی  رد  هک  ره 
دوب مدرم  وا  هک  نکمم  دوب  یک 

مد ءیش  رد ال  تسسگب  ار  هک  ره 
مک ءیش  زا ال  هراب  دص  دوب  وا 
دنامب هرمگ  دز ، هار  رز  ار  هک  ره 

دنامب هچ  نورد  رد  هتسب  ياپ 
سوه زا  دزاسب  یماد  بجعلاوب 

سگم کی  دتفا  شماد  رد  رگم  ات 
ارت دشاب  یگدنز  ییومب  رگ 
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[. 1043  ] ارت دشاب  یگدنب ، هن  يرفاک 
: يولوم

دنمدوس دشابن  زگره  سک ، دنپ  ارناقشاع  رم 
دنب درک  دناوت  سک  شک  نیا ، تسیلیس  نانچنآ  ین 

دنکیم نیریش  رهب  زا  دوخ ، کلم  عادو  ورسخ 
[. 1044  ] دنلک دبوکیم  هوک  رب  وا ، رهب  زا  مه  داهرف 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دید ناوتن  وا  لامج  ینم  مشچ  اب 
دینشن سک  وا  همغن  یئوت  شوگ  اب 

تسا يرک  يروک و  يهیام  یئوت  ام و  نیا 
[. 1045  ] دیدپ تسود  تدوش  ات  نکشبتب  نیا 

: عمال
دیامن اجک  اورپ  تنحم  راخ  راخ  زا 

[. 1046  ] يراذعلگ نوتفم  دشاب  هتشگ  هک  سک  نآ 
: یناشاک ضیف 

هدم لد  يا  ناخرلگ  قشع  هب  لد 
چیه تسا  چیه  افو  یب  رای  رهم 

تسا یگناگیب  ناگناگیب  تبحص 
چیه تسا  چیه  انشآ  میدن  زج 

وگب قح  زا  رگد  یئوگ  نخس  رگ 
[. 1047  ] چیه تسا  چیه  ادخ  فرح  زج  ضیف 

: يدعس
دیآ رد  هب  يراک  همه  زا  لقع  هک  میتفگ 

[. 1048  ] داتفا رس  هب  شقشع  وچ  دنامورف  هراچیب 
داب دنس  رد  هتکن  نیا  دمآ  زغن  هچ 

داب دنپ  رسپ  يا  تسا  شتآ  قشع  هک 
دوش رترب  زیت  شتآ  دابب 

[. 1049  ] دوش رتروهنیک  ندز  زا  گنلپ 
انیبان ياههدید 

هحیحص ریغ  نیعب  رظنی  وهف  ائیش …  قشع  نم  و 
( درگنیم هنوگ  رامیب  مشچ  اب  وا  سپ  درک …  ادیپ  يزیچ  هب  نیغورد  قشع  هک  یسک  )

: یقارن
يرگید دنیب  تساوخ  وک  ياهدید 
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يرگنب ام  خر  ناز  قیال  تسین 
ار رایغا  درگنب  وک  ياهدید 
ار رای  يور  دید  دناوت  یک 

درگنب ابیز  تشز و  ره  نوچ  هدید 
درگنب ام  يهرهچ  رب  دزس  یک 
ناگدید یئوشن  لد  نوخ  هب  ات 

[. 1050  ] ناربلد لامج  رب  مرحم  تسین 
يریذپان دنپ  للع 

ظعاوب هنم  ظعتی  ائیش … ال  قشع  نم 
( دریذپیمن دنپ  ياهدنهد ، زردنا  ظعاو و  چیه  زا  دش  يزیچ  هب  قشع  راتفرگ  هک  یسک  )

: يروباشین راطع 
متفگ هک  دب  ره  زا  کین و  ره  زا  نم 
متفگ هک  دص  زا  درکن  تدرد  یکی 

تسدرک هناوید  يوه  وید  ارت 
تسدرک هناگیب  تلد  اب  ار  درخ 

درادن يدوبهب  دیما  لد  وچ 
[. 1051  ] درادن يدوس  تندرک  تمالم 

ایند كرت  هودنا 
نونمای اوناک  ام  ایندلا  قارف  نم  مهءاج  و 

( دندوب نمیا  نآ  رد  هک  دنکیم  ادج  یئایند  زا  گرم  ار  ناتسرپایند  )
: يونزغ یئانس 

ار ایند  تشگ  هدنب  وا  هک  ره 
[. 1052  ] ار يولب  الب و  رم  دش  دص 

اهتصرف نداد  تسد  زا  ترسح 
هرهد بهذا  میف  هرمع و  ینفا  میف  رکفی  توفلا …  هرسح  توملا و  هرکس  مهیلع  تعمتجا 

ار دوخ  رمع  هک  دشیدنایم  دیسر ، ارف  اهتصرف …  نداد  تسد  زا  ترسح  مجاهت  تاظحل  تفرگ و  رارق  گرم  هناتسآ  رد  هک  یماگنه  )
( تسا هدرک  يرپس  هنوگچ  ار  دوخ  راگزور  و  هداد ، تسد  زا  یهار ، هچ  رد  اجک و  رد 

: یئاهب خیش 
مدرک یهابت  دوخ  رمع  هک  سوسفا 

مدرک یهار  هانگ ، هلفاق  دص 
دیفس هتکن  کی  دنامن  ام  رتفد  رد 

[. 1053  ] مدرک یهایس  زور  بش و  هب  سب  زا 
: يولوم
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ياهدرب نایاپ  هچ  رد  ار  دوخ  رمع 
ياهدرک یناف  هچ  رد  توق  توق و 

ياهدوسرف اجک  هدید  رهوگ 
[. 1054  ] ياهدولاپ اجک  رد  ار  سح  جنپ 

: یناهفصا فتاه 
يزور هک  تشذگب  وت  رجه  رد  همه  مرمع 

تمارک فیرشت  وت  لصو  زا  منک  رب  رد 
سوسفا مدروخ و  رمع  همهب  ناتب  مغ 

دنتسنادن مدرم و  ناشمغ  زا  رخآ  هک 
یسک تسین  ناسفنمه  زا  هک  سوسفا 
یسب تسا  هدنامن  هیامنارگ  رمع  و ز 

هظحل کی  لد  ماکب  دشن  هک  ادرد 
[. 1055  ] یسفن لد  زا  مرآرب  یسفنمه  اب 

: يروباشین راطع 
تفر فوخ  تاماقم  دیسر  رد  گرم  نوچ 

[. 1056  ] داتفوا رد  ءاضعاب  هزرل  گرم  میب  و ز 
: يرتسبش دومحم  خیش 

تمادن زا  ندرم  تقو  رد  تنت 
تمایق زور  نیمز  نوچ  دزرلب 

ددرگ هریت  ناج  هتفشآ و  غامد 
ددرگ هریخ  مجنا  وچمه  تساوح 
قاس اب  قاس  ددرگ  هدیچیپ  مهب 

[. 1057  ] قاط دوخ  تفج  زا  دوش  یتفج  همه 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دماین رد  رد  زا  مرای  دیسر و  نایاپ  ار  رمع 
دماین رخآ  ار  هصغ  نیا  دش و  رخآ  ماهصق 

زگره داتفا و  رپ  لاب و  یب و  سفق  نیا  رد  ناج  غرم 
[. 1058  ] دماین رد  زا  دنکشب  ار  سفق  نیا  دیاب  هکنآ 

: يروباشین راطع 
ملاع دوش  ورف  مه  زا  لجا  تبیه  ز 
رامد تاهرذ  دیآرب ز  گرم  میب  ز 

دتفا ناهج  رهوج  رد  هلزلز  رازه 
[. 1059 « ] راهقلا دحاو  کلملا  نمل   » يهرعن ز 
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: یناماس نامع 
نم يان  نودرگ  دادیب  هجنپ  زا  درشف  سب 

نم يایوگ  قطنم  رب  سفن  هار  دش  هتسب 
ناهد رب  تریح  تشگنا  دنام  تسد و  زا  تفر  هیام 
[. 1060  ] نم يازهتساب  بل  دیاشگ  ات  وک  یعدم 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
مسرتیم ناهج  نآ  زک  يربن  نظ  ات 
مسرتیم ناج  ندنک  زا  ندرم و  زو 

وا زا  مسرت  ارچ  نم  تسقح  گرم  نوچ 
[. 1061  ] مسرتیم نآ  زا  متسرپ و  شیوخ  نم 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دش هابت  یناوج  دهع  دیسر و  يریپ 
دش هانگ  فرص  همه  یگدنز  مایا 

مور یمه  دصقم  هب  تشپ  تفر ، ههاریب 
دش هار  هروک  نیا  رد  فرص  زارد  يرمع 
لصاح یب  ياوعد  زج  رمع  زا  لصاح  يدربن 

[. 1062  ] ینادیمن اوعد  نیا  زج  ار  تیمدآ  یئوگ  وت 
: یلدگیب يردغ 

متفر نمچ  زک  يراسخاش  زا  دوب  هتفکشن  یلگ 
[. 1063  ] متفر نم  هک  ترسح  نیاب  یغرم  نمچ  زا  تستفرن 

: یناهفصا يرون 
ناوخم رگید  مدوخ  يوس  دش  فرص  نارجه  هب  مرمع 

ار شیورد  ازف  ترسح  دوب  ندرم  مد  يداش 
گرم زا  سپ  ناسنا 

هلها نیب  هفیج  راصف  هدسج  نم  حورلا  تجرخ  و 
( تسین شیب  يرادرم  شاهداوناخ  نایم  رد  دش  ادج  یمدآ  نت  زا  حور ، هک  یتقو  )

: ورسخرصان
مزاسب هناخ  نیا  رد  زورما  دوخ  راک  نوچ 

[. 1064  ] ادرف وت  هب  مراپس  هناخ  مورب ، درفم 
: یناشاک ضیف 

ناهن اهتمکح  دندرک  ناج  مسج و  جازتما  رد 
اهلامعا دهد  رب  ات  ناج  مخت  نت  رد  دنتشک 

دوب ناناج  زا  هدنز  ناج  دوب  ناج  زا  تایح  ار  نت 
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اهلاب دشخب  شناناج  دنکاو  نوچ  رس  ار ز  نت 
دوش ناریو  شنتفر  دوش و ز  نارمع  ناج  نادبا ز 

اهلاب دنارتسگ  ات  دوش  نایرع  ندب  زا  ناج 
ناوراک مد  کی  تسسگن  ناج  مسج و  نیا  دش  دمآز 

[. 1065  ] اهلاح رتنیز  لاح و  نیز  ناهج  رد  يروش  داتفا 
رود دنکفا  نت  هچ  رگ  ارناج  سدق  میرح  زا 

ام كاپ  ناج  تسا  هتسر  نت  ثول  زا  بیرقنع 
ضیف شاب  شوخ  ناج  نابرق  دوشیم  نت  تبقاع 

ام كاخ  ایرد  هب  ناج  رهق  بالیس  دربیم 
: يروباشین راطع 

انف کنیا  نایم  زا  تفر  وا  هک  ره 
[. 1066  ] اقب کنیا  انف  زا  تشگ  انف  نوچ 

زیخاتسر رد  هرابود  شنیرفآ 
مهقرفت دعب  مهعمج  مهقالخا و  دعب  مهددجف  اهیف  نم  جرخا 

( دندش هدنکارپ  هکنآ  زا  سپ  دروآ  درگ  ار  همه  دندش و  هدیسوپ  هکنآ  زا  سپ  دنیرفآیم  هدرک  نوریب  اهربق  زا  ار  همه  تمایق  زور  )
: يولوم

ینک كاپ  ارم  كاخ  ینک  كاخ  ارم  مسج 
[. 1067  ] امنص يراذع  هام  ینک  شقن  ارم  زاب 

ربمایپ هاگدید  زا  ایند 
اهرغص ایندلا و  رقح  دق  ص )»  » هللالوسر )

( درمش زیچان  درک و  ریقحت  ار  ایند  ص )  ) ربمایپ
: يزیربت سمش 

تسا نموم  نادنز  هک  تفگ  لوسر  ایند ،
[. 1068  ] ینکیم هچ  نادنز  ترامع  ربخ  یب  يا 

ربمایپ تیب  لها  تمظع 
انـضغبم انودـع و  همحرلا و  رظتنی  انبحم  انرـصان و  مکحلا  عیبانی  ملعلا و  نداعم  هکئالملا و  فلتخم  هلاـسرلا و  طـحم  هوبنلا و  هرجـش  نحن 

هوطسلا رظتنی 
نارای و میـشابیم ، اهتمکح  ياهراس  همـشچ  شناد و  ياهندعم  میتساوخرب  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  هاگیاج  زا  میتلاسر و  تخرد  زا  ام  )

( دنایهلا باذع  راظتنا  رد  ام  نانمشد  قح و  تمحر  راظتنا  رد  ام  ناتسود 
: یناشاک ضیف 

ایلوا رد  ادخ  يور  اعد ، هگ  نیبب  شاف 
بلط افص  يهنیآ  ایربک ، لامج  رهب 

دننم هر  نم و  يور  ایلوا ، هک  ادخ  تفگ 
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بلط ایلوا  رد  زا  ادخ ، زا  یهاوخب  هچ  ره 
تسا یلع  یفطصم  سپ  و ز  تسا ، یبن  ایلوا  رورس 

بلط یضترم  تمه  نک و  یفطصم  تمدخ 
دروآ قح ، یتسود  قح  لوسر  يوریپ 
بلط ادخ  یتسود  نک ، لوسر  يوریپ 

دنک شوگ  ام  لد  باتک  یفرح ز  هک  ره 
دنک شومارف  تسا  هدینش  هک  ره  زا  هچ  ره 

دیآ رون  قبط  شراثن  رهب  نامسآ  ز 
[. 1069  ] دنک شوپرس  وچ  رارسا  رب  شیوخ  يهنیس 

تیالو هب  قشع 
: یناشاک ضیف 

نم حور  جارعم  دوب  ربمغیپ  لآ  يالو 
ادیپ ماهدرک  ینامسآ  اهنامسآ  نیا  زجب 

نم ماصتعا  تسا  تیب  لها  رهم  هللا  لبحب 
ادیپ ماهدرک  ینامسیر  نامیا  مظن  يارب 

لصاح دوشیم  مهاوخ  هچ  ره  ناسانش  قح  رهم  ز 
ادیپ ماهدرک  یناهن  جنگ  نتشیوخ  نورد 
نم زا  دربیم  لد  نینموملاریما  ياهنخس 

ادیپ ماهدرک  یناتسلد  قیاقح  رارسا  ز 
ممشچ زا  دش  ناهنپ  رگا  شیارآ  ملاع  لامج 

ادیپ ماهدرک  ینابز  شوگ و  ناج  ار ز  شثیدح 
ار ینعم  لها  ماشم  دشخب  قح  يوب  شمالک 

ادیپ ماهدرک  یناتسوب  یهلا  رازلگ  ز 
دش مکحم  رهم  ياصع  دش  مخ  وا  رهم  رد  مدق 

ادیپ ماهدرک  ینامک  ریت و  شنمشد  يارب 
وا رهم  تساجنآ  عیفش  ار  نایصع  اجنیا و  اصع 

ادیپ ماهدرک  ینابرهم  ات  ماهتشگ  ملاع  ود 
ضیف نوچ  ماهدرب  یپ  یبن  لآ  هگرد  كاخ  هب 

ادیپ ماهدرک  یناتسآ  تنج  دوخ ز  يارب 
یفاک دوب  ار  ناهیقف  یفاص  یفاو و  ناشیا  زا 

[. 1070  ] ادیپ ماهدرک  ینابدرن  یبقع  رهب  ور  نیزا 
نم لگ  بآ و  رد  قح  هتشرس  وت  رهم 

نم لگ  بآ و  رد  نتب  ناج  وچ  هدرک  اج 
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تسا یلع  دالوا  رهم  یلع و  رهم  زا 
نم لصاح  نم و  ملاع  ود  لوصحم 

: ورسخرصان
وت زیچ  ود  زا  ناهج  زیچ  ود  دوش  لوزعم 

[. 1071  ] لاطم وت  دوج  زا  تلاهج و  وت  ملع  زا 
: یناشاک ضیف 

منایصع مرج و  اشخبب  رذگب  مدب  زا  ایادخ 
منامیا رون  رد  نیب  هب  متشز  يهدرک  رد  نیبم 
مشیر لد  رد  يداهن  ار  تناتسود  رهم  وچ 

مناشیا دزن  اج  دهد  مناشیا  رهم  دشاب  وچ 
مگنت لد  رد  يداهن  ار  تنانمشد  ضغب  وچ 

منارین درآ ز  نورب  منانآ  ضغب  رگ  دوش 
بر ای  ینکیم  شناتسود  اب  یسک  ره  رشح  وچ 

منابحم زا  ار  وا  هک  هد  اج  یلع  دزن  ارم 
ضیف شتآ  رد  دزوسیمن  ربمغیپ  لآ  بحم 

[. 1072  ] منارین یناسرت ز  هچ  لد  رد  ناشرهم  مراد  وچ 
: نامع

دشخب اههولج  هچ  ینعم  دهاش  لامج 
لقیص هدب  ار  هنیئآ  هنیآ  ره  مه  وت 
یتسد قح  ناگدیروش  نمادب  نزب 

[. 1073  ] لحنیال تسا  یلکشم  ره  وت  هب  دوش  لح  هک 
: يزار رونس 

تسام يهنیکیب  لد  رد  یلزا  رهم 
[. 1074  ] تسام يهنیس  ناهن  رارسا  هگلزنم 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
سرتم شاب و  ام  ناتسود  فص  ردنا 

سرتم شاب و  ام  ناتسآ  رد  كاخ 
دننک وت  ناجب  دصق  ناهج  هلمج  رگ 

[. 1075  ] سرتم شاب و  ام  نآ  زا  وش  لد  غراف 
: یماطسب یغورف 

منهج رعق  دراو  شیودع  مه 
[. 1076  ] دش نیرب  دلخ  لخاد  شبحم  مه 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
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تسنم زاسمد  بارت  وبا  رهم  ات 
تسنم زارمه  مدمه و  ناهجب  ردیح 

ارم دنلاب  ود  هشوگ  رگج  ود  ره  نیا 
تسنم زاورپ  تقو  هک  ملاب  نکشم 

دنناشیا تسه  هچ  ره  دنناشیورد 
دنناشیپ فص  رد  رای  يهفص  رد 

ینادرگ رز  دوجو  سم  هک  یهاوخ 
[. 1077  ] دنناشیا ایمیک  شاب  ناشیا  اب 

: ياهشمق یهلا 
دزیا رارسا  هنیجنگ  یلع 

[. 1078  ] دمرس يایرد  رد  اتکی  یلع 
: یناشاک ضیف 

دیوگ ابس  زا  هک  وک  يدهده 
دیوگ انشآ  رای  ربخ 

ریط قطنم  زمر  هک  نامیلس  وک 
دیوگ ام  هب  دریگ و  ادخ  زا 

دزاس یتشک  هک  ات  وک  حون 
دیوگ اجن  دق  هیف  بکر  نم 

درآ قح  هب  ور  هک  یلیلخ  وک 
دیوگ يوس  امب  یبحا  ال 

یئوج ءاقل  یهللا  میلک  وک 
دیوگ ادخ  اب  فرح  وربور 

دنک هدنز  هدرم  هک  یحیسم  وک 
دیوگ امس  زا  دنچ  يربخ 
یحوا ام  رس  هک  دمحم  وک 

دیوگ ایلوا  ابحا و  اب 
ملع يهنیدم  رد  نآ  یلع  وک 

دیوگ امب  ياهمش  قح  ات ز 
دشون یتا  له  یماج ز  وچ  ای 

دیوگ اهنا  رس  زا  يزمر 
دنتفر اجک  یبن  تیب  لها 

[. 1079  ] دیوگ او  ثیدح  ناشیا  هکنآ ز  و 
تیبلها نانمشد  ناتسود و  ماجنارس  يربت  یلوت و 
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( هنعللا  ) هوطسلا رظتنی  انضغبم  انودع و  همحرلا و  رظتنی  انبحم  انرصان و 
( دنارفیک راظتنا  رد  ام  هب  تبسن  نازوت  هنیک  نانمشد و  تمحر و  راظتنا  رد  ام  ناتسود  ناروای و  )

: يوجنگ یماظن 
رکش دناوخ ؟ هچ  تسود  ارت  رهز 
رنه دناد ؟ هچ  تسود  ارت  بیع 
ناسر تحار  محرم  دوب  تسود 

ناسکان نخس  نک  اهر  هن  رگ 
راد هدرپ  دوب  هکنآ  مادک ؟ تسود 

راگزور نوچ  همه  نیا  دنرد  هدرپ 
تسا نشور  ارت  هک  ره  یتسود 

تسا نمشد  دنک  راکنا  تلد  نوچ 
؟ تسیک رای  ارت  هک  دسانش  هچ  نت 

[. 1080  ] تسیک رادافو  هک  هگآ  دوب  لد 
يرواد نیا  رد  وچ  يداهن  ياپ 

يروآ تسدب  تسدمه ، هک  شوک 
شیوخ رای  رهگ  یسانشن  ات 

شیوخ رارسا  رهوگ  نکم  هوای 

نارای هب  زردنا  هبطخ 109-

نامیا شزرا 
 … هلوسرب هب و  نامیالا  نولسوتملا …  هب  لسوت  ام  لضفا  نا 

( تسوا ربمایپ  وا و  هب  نامیا  دش  کیدزن  ادخ  هب  نآ  اب  ناوتیم  هک  يزیچ  نیرتهب  انامه  )
: رایرهش

نک ار  موصعم  هدراچ  لسوت 
یناثملا عبس  ناشدناوخ  نآرق  هک 

زارد بلط  تسد  مزار و  لها  نم  يرآ 
نک زار  ياناد  هگرد  هب  بش  همین  ره 

ناگتشرف دورس  ناقشاع و  هآ  يا 
نک زازتها  رد  وت  شرع  ماب  هب  مچرپ 

تسا هدز  ناوتان  نم  راک  هب  هرگ  یتسد 
نک زاب  راک  زا  هرگ  ینخان  تسرفب 

رد زا  ار  ادگ  دینارم  هک  یتفگ 
ینادیم دوخ  وت  ماهدنارن  زین  نم 
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تاجن باب  يا  ماوت  يادگ  هک  مه  نم 
[. 1081  ] یناریم ادگ  نیا  هنوگچ  وت  اما 

: يونزغ ییانس 
تسا نامیا  تمایق  رد  یتمیق 

[. 1082  ] تسا ناسنا  اهمان ، بسن  هن 
وجادخ ترطف 

هرطفلا اهناف  صالخالا  هملک 
( تسا یمدآ  ترطف  اب  گنهامه  ادخ » تینادحو  هب  تداهش   » صالخا هملک  )

: يوجنگ یماظن 
یتشرس ار  ام  لگ  نوچ  ایادخ 

یتشون ام  رب  ياهمان  تقیثو 
تسوت هناد  مزغم  هک  مکاخ  نآ  نم 

تسوت هناورپ  ملد  یعمش  نیدب 
نادرگ رایشه  ارم  تسم  لد 

[. 1083  ] نادرگ رادیب  متلفغ  باوخ  ز 
: يولوم

تسافص مخ  زا  کین  ياهگنر 
تسافج بآ  هایس  زا  ناتشز  گنر 

فیطل گنر  نآ  مان  هللا  هغبص 
فیثک گنر  نیا  يوب  هللا  هنعل 

دوریم ایرد  هب  ایرد  زا  هچنآ 
[. 1084  ] دوریم اجنآ  دماک  اجنامه  زا 

: ینانمس تعفر 
دنتاذ کین  تقلخ  لصا  رد  همه 

[. 1085  ] دنتافص تآرم  سمش و  عاعش 
: يروباشین راطع 

ار هاش  لد  ره  يوس  یهار  تسه 
[. 1086  ] ار هارمگ  لد  دوبن  هر  کین 

هزور شزرا 
باقعلا نم  هنج  هناف  ناضمر  رهش  موص 

( تسا ناهانگ  رفیک  لباقم  رد  يرپس  ناضمر ، هام  هزور  )
: يزیربت سمش 

يدنبب خزود  رد  نوچ  هم  نیا  رد 
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[. 1087  ] ییاشگرب تنج  ز  رد ، نارازه 
: رایرهش

رازآ مربیم  نابل  شون  زا  ماهتسب  نهد  ات 
رازاب رس  دیآ  بطر  مریگب  هزور  رگا  نم 

دیاشگن نم  سفق  زا  يرد  تسا  راهب  ات 
رازلگ هب  تسین  یلگ  هک  دیاشگب  رد  نیا  یتقو 

حور رهوج  هب  دهد  ییالج  هچ 
[. 1088  ] دوش هدیکچ  یفاص و  یمدآ  هک 

: یناقاخ
نیب تالص  یتانکس  نیرتهب  مسج  زا 
ناد مایص  یتانکس  نیرتهب  سفن  زو 

باتفآ برغم  رد  وچ  شاب  دوجس  رد  هگ 
نامسآ زکرم  رب  وچ  شاب  عوکر  رد  هگ 

هد تسرد  نید  هتسکش و  لد  بر  ای 
[. 1089  ] نارک یب  تسا  یلاب  تسین و  ود  نیا  هک  اجناک 

تاکز شزرا 
هبجاو هضیرف  اهناف  هاکزلا  ءاتیا  و 

( بجاو تسا  ياهضیرف  هک  تسا  تاکز  نتخادرپ  تابجاو  زا  یکی  )
: يدعس

یتسردنت تاکز  هب  رخآ 
[. 1090  ] سر ناگتسکش  لد  دایرف 

ار زر  يهلضف  هک  نک  رد  هب  لام  هوکز 
روگنا دهد  رتشیب  دنزب  نابغاب  وچ 

هقدص
ءوسلا هتیم  عفدت  اهناف  هینالعلا  هقدص  هئیطخلا و  رفکت  اهناف  رسلا  هقدص 

( دوشیم راوگان  رابگرم و  ياهدماشیپ  عفد  ببس  اراکشآ  نداد  هقدص  دیادزیم و  ار  ناهانگ  هنایفخم  نداد  هقدص  )
: يدعس

بایرد ناگتسکش  تمالس  راگزور  هب 
[. 1091  ] دنادرگب الب  نیکسم  رطاخ  ربج  هک 

ادخ دای  رکذ و 
رکذلا نسحا  هناف  هللا  رکذ  یف  اوضیفا 

( تساهدای نیرتوکین  ادخ  دای  اریز  دیشاب  ادخ  دای  رد  قرغ  )
: يدعس
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تشذگب نم  ناهد  رب  تشوخ  مان  هک  رگم 
[. 1092  ] ینخس شوخ  هب  ناهج  ردنا  نم  مان  تفرب 

: یماج
ار یماج  نخس  رازاب  تنیز  دهدیم 

[. 1093  ] تسب وت  يوجلد  دق  فصو  هب  هک  یمظن  لخن 
: يدعس

تسا رتشوخ  تسود  نخس  دوریم ، هچ  ره  زا 
تسا رورپحور  سفن  انشآ  ماغیپ 

تسیقاب نانچمه  میدیشک و  زارد  نخس 
لالم هنوگچیه  هب  دراین  تسود  رکذ  هک 

زیزع رمع  دورن  نایاپ  هب  سوسفا  هب  ات 
[. 1094  ] دشیم ررکم  تفریم و  وت  رکذ  بش  همه 

(: هر  ) ییاهب خیش 
دنچ هسردم  رد  مولع  بلط  رد  يا 

دنچ هفسلف  تمکح و  لوصا و  لیصحت 
تسا هسوسو  ادخ  رکذ  زج  هب  زیچ  ره 

[. 1095  ] دنچ هسوسو  نیا  رادب  ادخ  یمرش ز 
: يولوم

ار هم  دیازف  رون  یسب  رکذ  زا 
[. 1096  ] ار هرمگ  دروآ  تقیقح  هار  رد 

: يدحوا
رکذ هب  شابیم  مادم  یناوتب  ات 

رکف هب  دنیامن  هار  ار  وت  رکذ  زک 
شلالجا مرح  رد  يدش  وچ  مرحم 

رکب هقوشعم  يور  وت  نایع  هب  ینیب 
ددرگ انیب  رکذ  رون  هب  صخش  نوچ 
ددرگ انیس  روط  هب  وا  تفص  یسوم 

دشاب مد  مدق و  رد  نابز  یسیع 
[. 1097  ] ددرگ انیم  نوگلین  دبنگ  رد 

: ياهشمق یهلا 
مارآ لد  دوش  ادخ  دای  زو 

[. 1098  ] لد دوش  وا  دایب  مارآ 
: لابقا
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ام رارسا  يهیامرس  هلا » «ال 
ام راکفا  يهزاریش  شاهتشر 

یمه دیآ  لد  هب  نوچ  بل ، زا  شفرح 
یمه دیازفا  توق  ار  یگدنز 

دوش لد  دریگ  گنس  رگ  وا  شقن 
دوش لگ  دزوسن  شدای  زا  رگ  لد 

میتخورفا شمغ  زوس  زا  لد  نوچ 
[. 1099  ] میتخوس یهآ  ناکما ز  نمرخ 

: یناشاک ضیف 
درک مهاوخ  دای  وت  زا  مد  هب  مد 
درک مهاوخ  دای  زار  ناج  شوه 
هاتوک دوش  نوچ  لصو  زا  متسد 

درک مهاوخ  داش  وت  دایب  لد 
مشومارف دوش  دوخ  زا  هک  ات 

درک مهاوخ  دای  وت  رهق  فطل و 
تسج مهاوخ  قارف  ماد  مه ز 
درک مهاوخ  دارم  راکش  مه 

درک مهاوخ  هوک  هب  رس  ار  هلان 
درک مهاوخ  داد  رجه  مغ  زا 

دزاسیم قشع  درد  ار  ضیف 
درک مهاوخ  داش  درد  نیدب  لد 

دیآ رد  وت  لایخ  وچ  رس  رد 
دیاشگ خر  هب  حرف  ياهرد 
یئآ رطاخ  دای  هب  هاگره 

دیآ رطاخ  هب  نیرب  سودرف 
منارب نابز  رب  وچ  وت  مان 

دیآرس دوش  نابز  يوم  ره 
سفن کی  ضیف  يوشن  قح  رکذ  لفاغ ز 

تسین مامت  تدابع  مادتسم  رکذ  یب 
دیورب رب  شقشع  مه ز  دیوپ  قشع  هار  هک  ره 
دیوجب دصقم  تبقاع  دزرو  دهج  دج و  هک  ره 
ددرگ هناگیب  ناهج  زا  دش  انشآ  وت  اب  هک  ره 

دیوشب مه  ناج  زا  تسد  دیوگب  نام  ناخ و  كرت 
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دنیزگ يریغ  یک  وت  رب  دنیب  وت  يور  وا  هک  ره 
دیوجن وت  لاصو  زج  دیوگن  وت  ثیدح  زج 

دراین ور  رگید  يوس  دراد  وت  يوس  ور  هک  ره 
دیومب ای  مغ  دروخ  یک  رسیم  يداش  ار  هک  ره 

دراوگ یک  شریغ  رکذ  دراد  هک  ره  ترکذ  قوذ 
دیوگب یک  رگید  فرح  ثیدح  زا  نیریش  ماک 

دراد رادیب  لد  مشچ  وک  یسک 
دراد رادلد  اب  هتسویپ  رظن 

نیب ادخ  مشچ  درگنب  اج  رهب 
دراد رای  لامج  ياشامت 

ار نآ  دشاب  اشامت  رد  اشامت 
دراد رادیب  يهدید  لد  رد  هک 
دیزرو قشع  دناوتیم  وک  یلد 
دراد راکیب  ار  شیوخ  دیاشن 

ار ناقشاع  مرخ  تسداش و  نورد 
دراد راز  لاح  هچرگ  ناشنورب 

رمع يا  هد  تلهم  ار  ضیف  يزور  ود 
دراد راک  يزابقشع  اب  شلد 

چیه همه  رگد  ادخ  دای  نم و 
چیه همه  رگد  انف  یگدنب و 

دهدن يوترپ  هناگیب  عمش 
چیه همه  رگد  انشآ  نآ  نم و 

چوپ همه  رگد  دوب  سپ  مدمص 
چیه همه  رگد  ادخ  اب  تبحص 

شیورد هلبق  يوس  لد  يور 
چیه همه  رگد  اقل  ماج  تسم 

دسر وچ  قح  يافطصم  يهداب 
چیه همه  رگد  اضترم  فک  زا 

درذگ یبش  را  شتاجانم  هب 
چیه همه  رگد  ارم  نآ  دوب  سب 

زوس هیرگ و  عمش  وچ  بش  لد  رد 
چیه همه  رگد  ایر  یب  تعاط 

نما تبحص و  قلخ و  يزاین ز  یب 
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چیه همه  رگد  اوسام  زا  يرود 
یلع یبن و  زا  سپ  سب  ار  ضیف 

چیه همه  رگد  اوشیپ  هدزای 
ام دابآ  لد  مرخ  وت  يا ز 

ام داشان  رطاخ  نیگمغ  وت  زو 
یگدنب رد  يدازآ  وت  قشع 

ام دازآ  ندرگ  وت  يهدنب 
بارخ ياهلد  دابآ  وت  يا ز 

ام دابآ  لد  ناریو  وت  يو ز 
بش زور و  ام  لد  رد  یتسه  هک  يا 

ام دای  نکیم  فطل  شوج  تقو 
ددم تقشع  رد  میئوجیم  وت  زا 

ام دادمتسا  مغ  ره  رد  وت  يا ز 
وت هب  درآ  هانپ  مه  وت  زا  ضیف 

ام داشان  رطاخ  شوخ  وت  هب  يا 
مه شرع  زا  درذگب  لد  تعسو  مشاب  وت  اب 

ارم دشاب  سفق  کی  ملاع  ود  ره  مشاب  وت  یب 
ندش دهاوخ  ادف  مناج  ناسچ  منادیمن  نم 
ارم دشاب  سب  وت  زا  یهاگن  مناد  ردق  نیا 

کنآ زج  نم  مهاوخن  يزیچ  سوه  دراد  یسک  ره 
ارم دشاب  سوه  نیا  ناناج  ياپ  رد  مهن  رس 

شمنیب ات  منک  نایرگ  يهدید  يایتوت 
ارم دشاب  سرتسد  ناناج  ياپ  كاخ  هبرگ 

لصو دهش  زا  دوش  نیریش  نم  ماک  ات  نک  دهج 
[. 1100  ] ارم دشاب  سگم  نوچ  رس  رب  تسد  یک  ات  ضیف 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
اشگب میورب  يرد  مرک  بر ز  ای 

امنب دشاب  تاجن  ورد  هک  یهار 
مرکب نک  ناهج  ود  ره  زا  مینغتسم 

[. 1101  ] ام لد  زا  رب  تسه  هچ  ره  وت  دای  زج 
: يولوم

تسه ار  نیا  رس  ارت  رگا  بلاط  يا 
تسه اگرد  نیا  ياوه  وت  رس  ردنا  و 
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تسیچ یناد  قح  لها  حوتف  حاتفم 
[. 1102  ] تسا هللا  الا  هلا  نتفگ ال  شوخ 

: یسودرف
نک داد  یسک  ره  اب  راک  ره  هب 

[. 1103  ] نک دای  شهد  یکین  نادزی  ز 
: ینامرک هاش  یلع  رطعم 
يوشن لیام  رهد  هب  الد  راهنز 

يوشن لطاب  روفن و  يوشن  قح  زا  و 
لایخ تسا و  باوخ  هک  افو  یب  ملاع  رد 

[. 1104  ] يوشن لفاغ  تسود  رکذ  هظحل ز  کی 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

نم يداش  مغ و  يهیام  وت  دای  يا 
نم يدازآ  لاهن  وت  دق  ورس 

ياشگب ور  خر و  زا  باجح  رادرب 
[. 1105  ] نم يدابآ  بارخ و  همه  لصا  يا 

: يزاریش شومخ 
اهنابز تنیز  وت  رکذ  يا 

[. 1106  ] اهناوتان ناوت  وت  فطل 
نآرق شزرا 

صصقلا عفنا  هناف  هتوالت  اونسحا  ثیدحلا … و  نسحا  هناف  نآرقلا  اوملعت  و 
نیرتدـنمدوس نآرق ، اریز  دـیرامگ  تـمه  نآ  تـئارق  هـب  یهجو  نیرتـهب  هـب  تـسا … و  اـههتفگ  نیرتوـکین  نآ  هـک  دـیزومایب  ار  نآرق  )

(. تساهتشذگرس
فرشلا یفاو  نآرق  هک  ینیبن 

فلس ثیدح  رب  لمتشم  دوب 
لود نید و  باب  رد  لاعفا  ز 

للم کلم و  باحصا  لامعا  ز 
نیبم باتک  دیامنیم  ربخ 

[. 1107  ] نیرق تغالب  حیصف  ظفل  هب 
: يونزغ یئانس 

نآرق افش  ار  حورجم  لد 
نآرق اود  ار  درد  رپ  لد 

قثاو حضاو و  تسوا  نخس 
[. 1108  ] قئال حیال و  تسوا  تجح 
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لمع یب  ملاع 
. مولا هللادنع  وه  و  مزلا ، هل  هرسحلا  مظعا و  هیلع  هجحلا  لب  هلهج  نم  قیفتسی  يذلا ال  رئاحلا  لهاجلاک  هملع  ریغب  لماعلا  ملاعلا  نا  و 

هیلع جاجتحا  هکلب  دوشیمن  رادیب  لهج ، باوخ  زا  هک  تسا  ینادان  ناسب  دنکیم  لمع  شیئاناد ، فالخ  رب  هک  یئاناد  مدآ  دیدرت  نودب  )
(. تسا رتشیب  تمالم  دروم  ادخ  هاگشیپ  رد  رتریگنماد و  يو  ترسح  رتيوق ، وا 

: ظفاح
سب ملولم و  ناهج  رد  یلمع  یب  نم ز  هن 

[. 1109  ] تسا لمع  یب  ملع  مه ز  املع  تمالم 
: یناهفصا ءاجر 

دوبن لمع  نم  رد  یلو  منادیم ، رایسب  نخس 
ار یناد  هتکن  نیا  دوس  هچ  وگ  رب  لمع  رگ  دشابن 
لزنم هب  ار  سک  دربیم  یک  لمع  یب  شناد  لضف و 

[. 1110  ] درادن ناج  اما  دراد  یمسج  تسا  نیبوچ  بسا 
: يدعس

یناوخ رتشیب  هکنادنچ  ملع 
ینادان تسین ، وت  رد  لمع  نوچ 

دنمشناد هن  دوب  ققحم  هن 
دنچ یباتک  وا  رب  یئاپراچ ،

ربخ ملع و  هچ  ار  زغم  یهت  نآ 
[. 1111  ] رتفد ای  تسمزیه  وا  رب  هک 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دوبن ظافلا  حالطصا و  زج  هک  یملع 

دوزفن يزیچ  باجح  یگریت و  زج 
شیناوخ یهلا  تمکح  وت  دنچ  ره 

. دومنن قشاع  يهبعک  يوسب  یهار 
هابت دشریب و  دشرم  يا  نم  داشرا  وت و 

ورب رادغ  یفوص  يا  نم  يور  رب  زا 
نیشن رید  يا  دوخ  ياهاوه  راتفرگ  يا 

[. 1112  ] ورب رادلد  خر  ناگتفیش  فص  زا 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 110-

ایند
هرضخ هولح  اهناف  ایندلا  مکرذحا  یناف 

( تسا توارط  اب  نیریش و  شرهاظ  طقف  اریز  مرادیم ، رذح  رب  ار  امش  ایند  هب  یگتسبلد  یگتفیش و  زا  نم  هتبلا  )
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: يوجنگ یماظن 
راگزور ارت  تسا  ناج  نمشد 
راذگاو شیتسود  زا  نتشیوخ 

دیشک ار  نایک  ریجنز  هب  هک  نیب 
[. 1113  ] دیشک ار  نابز  دید  ورد  هک  ره 

: یمق يوطسرا  ازریم 
شنابعث هتفخ  رب  رد  تسا و  جنگ  دننام  ناهج 
شنابهگن جنگ و  نیا  زا  سارهب  یلقاع  رگ  اله 

مدمه دش  هک  ره  اب  وا  هک  مقرا  نیز  هدوسآ  شابم 
شنامرد هب  ینامرد  هک  مکحم  دنزیم  شنانچ 

شوخان شکرس و  رویغ و  شک  رهوش  تسا  یلاز  ناهج 
شناتسم هجاوخ  يا  تفم  هب  شه  لها  ناج  يالب 

: یلبند رواخ 
داد لد  تدیابن  ایند  يهوشع  هب  الد 

داماد وت  وچمه  هتشک  یسب  هزوجع  نیا  هک 
: ینانک هزوک  تمحر 

تسا مد  کی  ملاع  هودنا  يداش و 
تسا مغ  هودنا و  هچ  نیا  مد  کی  رهب 

: يزار ضایر 
از تنحم  نادنز  نت  زیخ و  تنحم  يداو  ناهج 

[. 1114  ] يوام نیا  رد  نکسم  نکم  لزنم  نیا  زا  رذگب  الد 
: يروباشین راطع 

لامج بحاص  سب  تسه  هچ  رگا  لگ 
لاوز دریگ  هتفه  رد  وا  نسح 

هتخورفا شتآ  ایند  تسه 
هتخوس ار  رگد  یقلخ  نامز  ره 

زیت هدنزوس  شتآ  نیا  دوش  نوچ 
زیرگ يریگ  زا و  رگ  يدرم  ریش 

زودب شتآ  نیا  زا  مشچ  ناریش  وچمه 
زوسب شتآ  نیز  هناورپ  نوچ  هنرو 

تسرپ شتآ  دش  هناورپ  نوچ  هک  ره 
تسم رورغم  نآ  دیاش  ار  نتخوس 

راگدرک زا  دنک  تلوغشم  هک  رز 
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راهنیز نکفا  شکاخ  رد  دوب  تب 
توق تخاس  يو  رد  هکناو  ایند  تسه 

توبکنع نآ  هناخ  رد  سگم  نوچ 
تدیآ ملسم  ایند  همه  رگ 

تدیآ مه  رب  مشچ  ات  دوش  مگ 
وت نادنز  وت  غاب  يارس و  يا 
وت ناج  يالب  او  تناج ، ياو 
رورغ رپ  نادکاخ  نیز  رذگ  رد 

روبصان يا  ناهج  ییامیپ  دنچ 
یهد نامرف  ناهج  رد  يرمع  وت  رگ 
یهد ناج  يراز  هب  مه  يزوسب  مه 
تسشن یهاوخ  تکلمم  ردص  هب  رگ 

تسد هب  يداب  زج  تفر  یهاوخن  مه 
نیگن ریز  رد  تشاد  ملاع  هکنآ 

نیمز ریز  ایتوت  دش  نامز  نیا 
ناهج نیا  دارم  يدارم و  ان 

نامز کی  رد  درذگب  یبنجب  ات 
تسین هدنیاپ  نآ  هک  يزیچ  ره  هکناز 

تسین هدنز  لد  رد و  ددنبلد  هک  ره 
زین وت  رذگب  درذگبیم  ناهج  نوچ 

زین وت  رگنم  دب و  ریگ و  وا  كرت 
تسمد کی  يرادیاپ  ارنآ  هچ  ره 

تسملاع دص  رگا  دزرا  وج  مین 
تسین هک  یلصو  هتعاس  کی  یپ  زا 
تسین هک  یلصا  رب  داینب  مهن  نوچ 

گنن مان و  رپ  ملاع  نیا  تسه  تفگ 
گنر هنوگ  دص  زا  هتسب  یلخن  وچمه 

هاچ نادنز و  نیا  رعق  رد  یسب  ام 
هاگیاج نیا  میرتناریح  امش  زا 

هتخیمآ مدع  اب  تدوجو  يا 
[. 1115  ] هتخیمآ مدع  اب  وت  تذل 

: عمال
ناهج يهراکمتس  تسا  ییهزوجع  هنهک 
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ثبع ثبع  ارایم  یعس  بیز  هب  ار  وا 
تسدصاقم فالخ  هب  نوچ  رهپس  راک 

[. 1116  ] ثبع ثبع  انمت  رهب  شابم  هجنر 
اهوزرآ ایند -

. لامالاب تلحت  و 
( تسا هتفای  شیارآ  اهوزرآ  اهدیما و  اب  ایند  )

: يزیربت سمش 
هناد وزرآ  تسماد و  ملاع ، هک  نیبب 

[. 1117  ] نکم هناد  ياوه  باتشم و  وا  ماد  هب 
ایند ياهیگژیو 

هلئاز هلئاح  هرارض  هرارغ  اهتعجف  نموت  و ال  اهتربح ، مودت  رورغلاب ال  تنیزت  ایندلا ) )
نایز هدـننک ، رورغم  دوب ، ناوتن  نمیا  نآ  دـماشیپ  یتخـس و  زا  دـشابیم  رادـیاپان  نآ  ینامداش  تسا ، هتفای  شیارآ  رورغ  رویز و  اب  اـیند  )

( تسا هدننک  دوبان  و  هدنزادنا ، هلصاف  هدنناسر ،
: یناقاخ

تلود رورغم  ایناقاخ  وشم 
[. 1118  ] تسا رادیاپان  يهیاس  تلود  هک 

: ظفاح
وا زا  نمیا  وشم  تسا  هتفخن  رهد  نزهر 

[. 1119  ] دربب ادرف  هک  تسا  هدربن  زورما  رگا 
: يروباشین راطع 

نکم یبقع  رب  تشپ  شابم و  ایند  هرغ 
[. 1120  ] باقع رد  ینامن  يرآ  دحا  ردنا  يور  وچ  ات 

ایند يریذپ  انف 
اهتعجف نموت  اهتربح و ال  مودت  ال 

( دوب دهاوخن  ناما  رد  یسک  اهدرد  زا  تسین و  رادیاپ  نآ  ینامداش  ایند  )
: عمال

تسا هدنامرد  دوخ  هب  دوخ  سک  ره  هک  دش  يراگزور 
فلخان رهپس  زا  ددرگن  دیاع  یلصاح 

دناهدنام هلاو  هودنا  زا  هک  سب  ملاع  لها 
فرش ملاع  نیا  رب  دشاب  ار  ریوصت  هناخ 

مد هب  مد  تریح  هودنا و  مغ و  جنر و  رکشل 
[. 1121  ] فص هتسب  رب  لد  رهش  راصح  فارطا  ردنا 

یهلا تردق 
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اردتقم ءیش  لک  یلع  هللا  ناک  و 
( تساناوت يراک  ره  رب  ادخ ، )

: یماج
شتردق روشنم  هک  تسا  یسک  اورنامرف 

[. 1122 « ] تساشی امک  مکحی  دیری و  امک  لعفی  »
: يزیربت سمش 

نیب ناطلس ، نآ  ییاناد  يزاس و  ببس  وت 
[. 1123  ] نیب ناکما ، وا ، فک  رد  دوبن  نکمم  هچنآ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
لماک وا  تاذ  وچ  وا  تردق 

[. 1124  ] لماش ار  تانکمم  يهمه 
: يونزغ ییانس 

دوب دهاوخ  هچ  ره  تسدوب و  هچ  ره 
[. 1125  ] دومرف وک  درک  دنناوت  نآ 

ایند یشوخان 
هربع اهدعب  هتبقعا  الا  هربح  یف  اهنم  ورما  نکی  مل 

( تسا یهآ  کشا و  نآ  لابندب  هکنآ  رگم  دنارذگیمن  یشیع  تمعن و  هب  ایند  رد  یسک  )
: عمال

رهد هفیحص  رد  تسین  یشوخ  فرح  وچ  الد 
فرح نآ  وحم  تسدش  یتیگ  هحفص  حول  ز 

هدیدرگ ماع  یماک  خلت  ناغف  روش  سب  ز 
ار ینار  ماک  دهش  هدید ، دنیب  باوخ  رد  رگم 

رظن دزاس  یمد  تربع  يهدید  زا  یسک  رگ 
[. 1126  ] تسین شین  زا  ریغ  شون  ایند  ياهتوالح  رد 

: يروباشین راطع 
نتخیرگ یناوتن  الب  هنتف  زا 

رپ رازه  يرآرب  غرم  وچ  لثملایف  رگ 
تسیاهنتف اج  ره  هک  تسیمدآ  دنزرف 

رس هداهن  وا  يوس  تسه  نوک  ود  ره  رد 
تهر رد  تسه  الب  ماد  رازه  نیدنچ 
رطخ رپ  ماد  نیا  زا  رادهاگن  ار  دوخ 

یشوخ لد  ار  یسک  ایند  همه  رد  نکمم  تسین 
رانک نک  ایند  يراد ز  یشوخ  لد  ياوه  رگ 
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دنشک مغ  يورب  يداش  دص  هک  نادنز  نینچ  رد 
[. 1127  ] راسگمغ ار  سک  تسین  نکیلو  مغ  یب  سک  تسین 

ایند يهرهب 
ابعت اهبئاون  نم  هتقهرا  الا  ابغر  اهتراضغ  نم  ورما  لانی  ال 

( دیآیم وا  يوسب  اهیتخس  تالکشم و  هکنآ  رگم  دوبن  شوخ  ایند  ياهتمعن  زا  یسک  )
: عمال

ترسح تمادن و  هآ و  ریغ 
ینادیم تسین  هرهب  ناهج  نیز 

ترسح شتآ  زج  ییهرهب  نوچ  ناد  كاخ  نیز  دشن 
دشاب شوخ  هچ  نتسش  دوخ  تسد  ایند  يور  بآ  ز 

ایند يریذپ  انف 
يوقتلا الا  اهداوزا  نم  ءیش  یف  ریخ  ال  اهیلع ، نم  ناف  هیناف  اهیف  ام  رورغ  هرارغ 

یـشزرا يوقت  زج  نآ  ياههشوت  هر  تسا ، نآ  رد  هچنآ  تسا و  یناف  رذگدوز و  هدنبیرف ، تسایند  رد  هچنآ  تسا و  هدـنبیرف  رایـسب  ایند  )
( درادن

: عمال
ار یناف  يایند  الد  ناد ، يدوجو  یب  دومن 

ار یناهج  نیا  ياقب  یبادرگ ، هب  ناد  یبابح 
چیپم نادنچ  یگدنز  راعتسم  سابل  رد 

تسا نماد  فطع  دیرجت ، يهقرخ  دوپ  رات و 
اضق روظنم  هک  رگ  يدوبن  یقاب  هاشن 

نایم رد  یبارش  يدوب  اجک  ار  یتسه  مزب 
دش کیدزن  مدع  میلقا  هب  یتسه  لزنم 

[. 1128  ] نایم رد  یبارس  جوم  زج  هب  هر  نیا  رد  تسین 
: يولوم

تسا تنحم  رد  ندرم و  رد  یگدنز 
[. 1129  ] تسا تملظ  نورد  رد  ناویح  بآ 

: یلباک تفلا 
تسین شیب  یساسا  معنم  يا  هاج  هاگتسد 

[. 1130  ] تسین شیب  یسای  دیما و  یگدنز  راد  ریگ و 
: عمال

نآ هک  دمآ  فرح  ود  زا  بکرم  ایند  تلود 
تسرجنم ترسح  هب  رخآ  رد  درد و  هنایم  رد 

كاخ هب  ددرگ  لدب  نوچ  نارود  خاک  رب  هنم  لد 
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[. 1131  ] تسرب یب  تخرد  دننام  هب  ایند  تلود 
: يونزغ یئانس 

تسا نیکمت  هاج و  لام و  ارت  رگ 
[. 1132  ] تسا نیا  یپ  زا  ثراو  ثداح و 

: عمال
چیپ بات و  هاگراک  نیز  تاهصح 

[. 1133  ] تسین شیب  یباقن  زج  رخآ  زور 
تسین وچ  نفک  زج  ارت  هرهب  لام  کلم و  زا 
ریگ هتشون  رد  دوخ  تماق  هب  ار  هماج  نیا 

رمث تسین  درز  گنر  یگدرسف و  زج  هب 
تشذگ راهب  دمآ و  نازخ  رهد  غاب  هب 

تدیاب ماجنارس  تشخ  كاخ و  نیلاب ز 
ثبع ناینرپ  شک و  میس  شالت  دشاب 

: يروباشین راطع 
تست رمع  ماجنارس  هک  نیسپاو  زور  رد 

[. 1134  ] ابق نفک  زا  هلک و  تدشاب  تشخ  زا 
ایند صرح  زا  زیهرپ 

نوصرحت اهیلع  ما  نونئمطت ، اهیلا  ما 
)؟ دیزرویم صرح  نادب  دینکیم و  دامتعا  ایند  هب  ایآ  )

: يوجنگ یماظن 
یسک دراد  هک  اراگزور  اشوخ 
یسب دشابن  شصرح  رازاب  هک 

یگراوخ شوخ  هب  دراذگیم  ناهج 
[. 1135  ] یگراب کت  دراد  هزادنا  هب 

یگدنز ماجنارس 
اهوقراف امک  اهوواجف  انطب …  ضرالا  رهظب  اولدبتسا 

( دندرک اهر  ار  نآ  يزور  هکنانآ  دنتشگرب  كاخب  زاب  دندیزگ …  نکسم  كاخ  ریز  ماجنارس  )
: یکدور

تبقاع دشاب  كاخ  رد  تندوب 
[. 1136  ] تندوبنا دوب  كاخ  زک  نانچمه 

ناسنا هرابود  تشگزاب 
هدیعن قلخ  لوا  انادب  امک  یلاعت  هناحبس و  هللا  لاق 

( مینکیم هدنز  ار  اهنآ  هرابود  دوب ، ام  زا  شنیرفآ  زاغآ  هکنانچ  )
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: يولوم
تشاد زغم  ناک  نآ  تسکشب و  اهزوج 

تشاد زغن  كاپ  حور  نتشک ، دعب 
تسا نت  شقن  رب  هک  ندرم  نتشک و 

[. 1137  ] تسا نتسکشب  ار  بیس  رانا و  نوچ 

توملاکلم هرابرد  هبطخ 111-

ادخ تافص  كرد  زا  لوقع  یناوتان 
هلثم قولخم  هفص  نع  زجعی  نم  ههلا  فصی  فیک 

( تسا زجاع  دوخ ، دننامه  یقولخم ، فیصوت  زا  هک  یسک  دنک ، فیصوت  ار  دوخ  راگدرورپ  دناوتیم ، هنوگچ  )
: یسودرف

تسا رترب  نامگ  ناشن و  مان و  ز 
تسا رهوگ  هدش  رب  يهدنراگن 

ار هدننیرفآ  ناگدننبب  هب 
ار هدننیب  ود  ناجنرم  ینیبن 

هار هشیدنا  زین  ودب  دیابن 
هاگیاج زا  مان و  زا  رترب  وا  هک 

تسه وچ  ار  وا  سک  دنادن  ندوتس 
تسب تدیابب  ار  یگدنب  نایم 

ناور ناج و  يار و  تلآ و  نیدب 
[. 1138  ] ناوت یک  ار  هدننیرفآ  دوتس 

: يدعس
دسرپ نم  وا ز  فصو  یسک  رگ 

[. 1139  ] زاب دیوگ  هچ  ناشن  یب  زا  لد  یب 
: رایرهش

ادخ دبا  ات  لزا  کلم  ریرس  رب  يا 
اجک زا  نم  نایب  اجک و  زا  وت  فصو 

تسین چیه  وت  زا  ریغ  یتسه و  هک  یئوت  اهنت 
اوگ تیئاهنت  هب  تسین  تسه و  هچ  ره  يا 

سب باتفآ  دوجو  لیلد  ار  دیشروخ 
[. 1140  ] اعدم نیع  دوب  لیلد  نیا  هک  دیاب 

: يروباشین راطع 
تسین هار  ار  سک  شیوخ  هنک  يوس 
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[. 1141  ] تسین هاگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 112-

ایند تخانش 
اهتنیزب ترغ  اهرورغب و  تنیزت  دق  هعلق …  لزنم  اهناف  ایندلا  مکرذحا  و 

، شیوخ هبذاج  یئابیز و  اب  هتفیرف و  شیوخ  شیارآ  اب  ار  دوخ  لها  تسا و  رادیاپان  یلزنم  رس  اریز  مهدیم  رادشه  امش  هب  ایند  هب  تبسن  )
.( تسا هتخاس  دوخ  هتفیش 

: یشاک صلخم 
يرابتعا یب  هب  ایند  هرهش ، دوب 

[. 1142  ] يراپسیم وا  هب  اهردق  نیا  ارچ 
: یبعصم

يزاب یسوسف و  انامه  اناهج 
يزاسن سک  اب  یئاپن و  سک  رب  هک 

: یسوط يدسا 
تسا یسب  يزابتسد  نینچ  ارناهج 

[. 1143  ] تسا یسب  يزاس  گنرین  گنر  ره  ز 
: ورسخرصان

وشم هرغ  رهد  لابقا  هب  کلم و  لام و  هب 
دود زج  ياهدیدن  شتآ  زونه ز  وت  هک 

هنامز رکم  هب  هرغ  هتشگ  ایا 
[. 1144  ] هن ای  هاگآ  یتشگ  لد  هب  شرکم  ز 

: يولوم
تست نادنز  وت  غاب  ارس و  نیا 

تست ناج  يالب  وت  لام  کلم و 
دوب نیز  نموم  نادنز  ناهج  نیا 

دوش یلاع  تنج  ار  نارفاک 
: ورسخرصان

نود ناهج  تسا  نموم  نادنز 
منک ناکمیب  رارق  یمه  نم  ناز 

نموم نادنز  رفاک و  تشهب 
نوتفم هتشگ  ایندب  يا  تسا  ناهج 

داد دتس و  نکم  ناهج  اب  درخب  يا 
نزوسب دنلک  وت  دناتسب ز  وک 
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: نیمارو سیو 
میلایخ يو  رد  ام  تسباوخ و  ناهج 

میلاگس ندنام  نآ  رد  نیدنچ  ارچ 
يرادیاپ ار  وا  لاح  دشابن 

يراگزاس هشیمه  ار  شعبط  هن 
دنادب دب  کین و  رهم  هاگ  هن 

دناوت ندرب  رسب  سک  رهم  هن 
دیاپنرب یلاحب  زگره  ناهج 

دیآ رگید  زور  زور ، ره  سپ 
امرس تسامرگ  سپ  ردناک  نانچ 

امرگ تسامرس  یپ  رد  هر  رگد 
: يروباشین ییحی 

دروخ شیب  ناز  هک  ره  تسا  لسع  ایند 
دروخ شین  دروآ  بت  دیازفا  نوخ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
ملاع هلمج  ردنا  وت  يدید  ار  هک 

مغ یب  تفای  ینامداش  مدکی  هک 
دیما هلمج  رخآ  لصاح  دش  ار  هک 

[. 1145  ] دیواج شیوخ  لامک  ردنا  دنام  هک 
: يدعس

یلو ناتسلد  هد و  هوشع  تسا  ینز  ایند 
يرهوش دهع  دربن  رس  هب  یمه  سک  اب 

تشک ود  از  دنزرف  همه  نیا  هک  ینتسبآ 
يردام رهم  وا  زا  دراد  مشچ  هک  رگید 

تسا مدرم  رایسب  رس  رب  هک  ور  هتسهآ 
[. 1146  ] يرس رب  زورما  وت  هک  ار  كاخ  مرج  نیا 

: ظفاح
زوجع نیا  هک  ایند  هوشع  هب  ورم  هر  زا 

دوریم هلاتحم  دنیشنیم و  هراکم 
: عمال

دش ابر  مدآ  ایند  تاذل 
شفاهدژا نیز  یتاجن  بر  ای 

ایند رادیاپان  یگدنز 
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هعجن رادب  تسیل  هعلق و  لزنم  اهناف  ایندلا  مکرذحا  و 
(. تسین نادیواج  ندنام  هاگیاج  تسا و  چوک  هاگلزنم  هک  مهدیم  ناتزیهرپ  ایند  زا  )

: عمال
سک رهب  تماقا  ياوام  تسین  ایند  راد 

[. 1147  ] ارچ لزنم  نآ  رد  يزاسیم  وت ، رگ  یهار  درم 
: يدعس

ایند زا  دیاب  هاتوک  تسد 
[. 1148  ] هاتوک هچ  زارد و  هچ  نیتسآ 

: يروباشین راطع 
تسویپ دسریم  وت  ناجب  قشع  يادن 

تسد ایند  نک ز  هاتوک  هن و  رد  ياپ  هک 
تعاس رهب  دور  وس  نآ  زا  تسا  یلپ  ناهج 

تسکش ياج  رازه  لپ  نیا  زا  دیآ  دیدپ 
تسرذگ رب  ناهج  هک  لفاغ  لد  يا  رذگرب 

[. 1149  ] تسرس درد  لد و  جنر  ناهج  راک  همه  نیو 
ایند ياهیدب 

دیتع اهرش  دیهز و  اهریخ  ایندلا … 
(. تسا هدام  نآ  ياهيدب  رش و  رذگدوز و  نآ  یکین  ریخ و  ایند ، )

: یسودرف
تسین مرش  دب  رادرک  ار ز  ناهج 

[. 1150  ] تسین مرزآ  شکیدزنب  ار  یسک 
رمع نارذگ  زا  تربع 

ریسلا عاطقنا  عطقنت  هدم  دازلا و  ءانف  اهیف  ینفی  رمع  و 
(. دسریم نایاپ  هب  راگزور  رفس  مایا  نوچ  و  دریذپیم ، نایاپ  هشوت  داز و  نانوچ  یمدآ  رمع  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تشذگب یناوج  مایا  هک  سوسفا 

تشذگب یناف  ناهج  دشن و  یلاح 
زونه تسا  ناهن  ناهج  همه  بولطم 

[. 1151  ] تشذگب ینامگ  رد  رمع ، همه  يدید 
: عمال

نوگنرس خاک  نیا  زا  رخآ  دیمر  دیاب 
[. 1152  ] ثبع ناکم  نیا  تلزنم  هب  یهن  نوچ  لد 

: یشحو
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مشیپ دوب  رتهب  رمع  زک  یسک 
[. 1153  ] مدومزآ رادافو  مه  وا  دوبن 

نادهاز فیصوت 
اوحرف نا  مهنزح و  دتشی  اوکحض و  نا  مهبولق و  یکبت  ایندلا  یف  نیدهازلا  نا 

( دنربیم رسب  دیدش  هودنا  مغ و  رد  اما  دننامداش  هچرگ  دیرگیم ، نانآ  ياهبلق  اما  دنیور ، هدنخ  رهاظب  هچ  رگ  ایند  رد  نادهاز  )
: عمال

مناداش مغ  رغاس  دش  وچ  زیربل 
[. 1154  ] تسا شوخ  رایسب  نزح  قشع  هر  ردنا 

: رایرهش
نیشون مسبت  بلب  نوخ و  همه  لد  هچنغ  وچ 

لد مد  دودب و  دنک  ناشیرپ  هن  ناتسود  هک 
نایرگ همه  يرطاخ  نادنخ و  همه  ياهرهچ  هب 

لباقم قلخب  نآ  دش  هجاوم  تسودب  نیا  هک 
یلیلع هفایق  زا  تسا و  نوتس  ربص  هوک  هب 

[. 1155  ] لیس يهتخوس  هنیس  قد و  يهتخادگ  رگج 
: يروباشین راطع 

يور لام  کلم و  ینادرگن ز  ات 
يور لاح  نیا  تدیامنن  سفن  کی 

دنتشادرب نایم  زا  ناج  تمحز 
دنتشادرب ناهج  زا  یلک  هب  لد 

دوش نشور  همه  شتارذ  رس 
دوش نشلگ  ورب  ایند  نخلگ 
باقن ریز  زا  رارسا  رازه  دص 

[. 1156  ] باتفآ نوچ  تدیامنبیم  زور 
تمایق گرم و  رفس  هب  یگدامآ 

مکب یعدی  نا  لبق  مکناذآ  توملا  هوعد  اوعمسا  و 
( دیوش ناوخارف  نآ  يوسب  هکنآ  زا  لبق  دینک  همزمز  دوخ  شوگ  رد  ار  گرم  گناب  )

: یسوط نیدلاریصن  هجاوخ 
يدرم یعیبط  گرم  زا  رتشیپ  هچ  رگ 

يدرب ینادواج  تشهب  هک  روخرب 
يدرسفن مدق  لغش ، نیا  رد  هکناز  رو 

[. 1157  ] يدرزآ نتشیوخ  هک  رس  هب  تکاخ 
: يزیربت سمش 
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ام اوتومت » نا  لبق  اوتوم   » رما هب 
[. 1158  ] دوهج سفن  يازغ  ص ،)  ) دمحم وچمه  مینک 

: راهب ءارعشلاکلم 
ربخ یب  ناناج  کیپ  دیآ  هک  تعاس  نآ  شوخ  يا 

ربخ یب  ناج ، ملاع  يوس  باتشب ، مدیوگ ،
تسود تسد  زا  يدوخ  یب  ماج  هک  تعاس  نآ  شوخ  يا 

[. 1159  ] ربخ یب  نارود  ياهشهاوخ  مدرگ ز  مهاوخ و 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دوب قافآ  رد  هک  اغوغ  لغلغ و  همه  نیا 
تسا سرج  گناب  همه  ناور و  رادلد  يوس 

منک هناخ  نیا  زا  ترجه  نم  هک  زور  نآ  دیآ 
منک هنال  مدع  خاش  رد  هدز  رپ  ناهج  زا 
رادلد دوجو  عمش  رد  هک  لاح  نآ  دسر 

[. 1160  ] منک هناورپ  بش  راک  هتخوس  رپ  لاب و 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

زور هس  دریذپ و  دنپ  را  نکب  يدهج 
زور هس  ود  يریمب  گرم  زا  رتشیپ  ات 

وت را  دشاب  هچ  تسیریپ  نز  ایند 
[. 1161  ] زور هس  ود  يریگن  سنا  ینزریپ  اب 

ایند ینامداش  زا  زیهرپ 
هنوکردت ایندلا  نم  ریسیلاب  نوحرفت  مکلاب  ام 

( دیوشیم كانحرف  ایند ، زا  يزیچ  كدنا  هب  یبایتسد  اب  ارچ  )
: دیهش نسحلاوبا 

يدرگب رگ  رسارس  یتیگ ، نیا  رد 
[. 1162  ] هنامداش یباین ، يدنمدرخ 

نارگید زا  یشوپبیع  ترورض 
هلثمب هلبقتسی  نا  هفاخم  الا  هبیع ، نم  فاخی  امب  هاخا  لبقتسی  نا  مکدحا  عنمی  ام  و 

( دنیوگب ار  امش  بیع  دیسرتیم  نوچ  دیئوگیمن  ار  رگیدکی  بیع  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

یشوپارف رگا  مدرم  بیع 
[. 1163  ] یشوماخ هنرو  شوپارف  ور 

يرهاظ ناملسم  زا  شهوکن 
هناسل یلع  هقعل  مکدحا  نید  راص  و 
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( تسا امش  نابز  رادم  رد  طقف  امش ، زا  کی  ره  نید  )
: ورسخرصان

ياهدرک سب  یناملسم  مان 
[. 1164  ] يردنا هاچ  هب  هک  هگآ  یتسین 

هنامز مدرم  زا  تیاکش 
: يونزغ یئانس 

هدز ياپ  تشپ  هلمج  ار  عرش 
[. 1165  ] هدز يار  شیوخ  يار  زا  کی  ره 

مدرم هب  زردنا  رد  هبطخ 113-

الب تمعن و  رد  ساپس 
هئالب یلع  هدمحن  امک  هئالآ  یلع  هدمحن 

( شیاهجنر اهالب و  رب  هک  مینکیم  شیاتس  هنوگنآ  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ  )
: یناشاک ضیف 

جنر قلخ  تحار ز  تحار و  تسادخ  زا  جنر 
[. 1166  ] قلخ ياطع  دص  ادخ  يالب  کی  نابرق 

: ظفاح
نکیل ماهداتفا  بارخ  یقاس  يا  وت  مشچ  زا  نم 

[. 1167  ] متفگ ابحرم  شرازه  دیآ  بیبح  زک  ییالب 
: يولوم

دنتفگ یلب  اهناج  قح و  تفگ  تسلا 
[. 1168  ] داشگب الب  هر  قح  یلب  قدص  يارب 

: یهاشنامرک بیدا 
ارم ناوخ  هدیرتسگ  وکین  هچ  هو 

[. 1169  ] ارم نامهم  الب  دیاک  اشوخ  يا 
يراذگ رکش 

رکشلاب معنلا  معنلاب و  دمحلا  لصاولا  هللادمحلا 
( تسا هتسناد  مزال  دوخ  ياهتمعن  لوصح  یپ  رد  ار  رکش  دمح و  هک  تسازس  ار  يادخ  شیاتس  )

: یماج
مد هب  مد  منک  وت  درد  مغ و  اب 

[. 1170 « ] معنلا مودت  رکشلاب   » هک رکش 
ربمایپ ادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ 

هلوسر هدبع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  نا  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشن 
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( تسوا هداتسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  میهدیم  یهاوگ  درادن و  یئاتمه  هک  هناگی ، يادخ  زج  یئادخ  تسین  هک  میهدیم  یهاوگ  (و 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ددم يوج  زا و  دحا  تسفلا  کش  یب 
دمحا دمآ  رهاظب  دحا  صخش  زو 

دمآ دومحم  دش و  دمحم  ضرا  رد 
[. 1171  ] دحا هللا  وه  لق  هللا  لاق  ذا 

نامیا صالخا و 
كرشلا هصالخا  یفن  انامیا 

( دنکیم یفن  ار  كرش  شاهناصلاخ ، تقیقح  هک  میراد  ینامیا  ادخ  هب  )
: يونثم

يوشیم درجم »  » وت رگ  فلا ، نوچ 
يوشیم درفم  درم  هر ، نیردنا 

ینک قح  ریغ  كرت  ات  نک  دهج 
[. 1172  ] ینکرب یناف  يایند  نیزا  لد 

ناراکزیهرپ بش  ياههیرگ 
مهیلایل ترهسا  یتح  هتفاخم ، مهبولق  تمزلا  هللا … و  يوقت  نا 

( دنرادیب ادخ  رکذ  رد  ار  بش  مامت  هک  اجنآ  ات  هدومن  رپ  ار  ناراگزیهرپ  ياهلد  ادخ ، زا  نتشاد  اورپ  سرت و  انامه  )
: یناهفصا فتاه 

ناوتن نتفگ  هک  تسیراز  هلان  مبش  ره 
[. 1173  ] ناوتن نتفگ  هک  تسیرای  يرود  زا  يراز 

وزرآ كرت  لمع و  هب  هجوت 
لجالا اوظح  الف  لمالا  اوبذک  و  لمعلا ، اوردابف 

( دیزادرپب هدنیآ  هب  دینک و  بیذکت  ار  وزرآ  دیروآ ، يور  لمع  هب  )
: ورسخرصان

گنهآ زارد  لما  هدنکف  يا 
[. 1174  ] گنرد ياج  تسین  هک  نیشنم  تسپ ،

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تسنیرز يهزوک  وچ  لثم  هب  ایند 

تسنیریش یهگ  خلت و  ورد  بآ  هگ 
تسنیدنچ نم  رمع  هک  وشم  هرغ  وت 

[. 1175  ] تسنیز ریز  مادم  لمع  بسا  نیک 
یسانشایند

ربع ریغ و  ءانع و  ءانف و  راد  ایندلا  نا 
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( زومآ تربع  هدنونش و  نوگرگد  روآجنر ، ریذپ ، انف  تسا  ياهناخ  ایند ، )
: يزیربت بئاص 

كاخ هب  دتفایم  هک  یگرب  نازخ  درس  مد  زا 
[. 1176  ] ارم دیآیم  دای  نتفر ، گربیب ، ناهج ، زا 

: لیپ هدنژ  دحا 
درذگب دمآ  هگ ، ره  دمآ ، هک  ره 

تسین شیب  ییارس  تنحم  ناهج ، نیا 
: ییافش

نامسآ داتسرف  رهد ، هب  مدمآ  نوچ 
[. 1177  ] متماقا مسر  هب  هصغ  جنر و  هنوگ  دص 

: يدعس
تسین ینامداش  ياج  ودع ، درمب  رگا 

[. 1178  ] تسین ینادواج  زین  ام  یناگدنز  هک 
: راهب ءارعشلاکلم 

ینکن نایز  يونشب  رگا  تسا  یتحیصن 
ینکن ناهج  نیا  عاضوا  رب  دامتعا  هک 

تسین دودعم  یتدم  زج  ناهج  رد  ار  سک  چیه 
تسین دوجوم  نادواج  یلاعت  قح  تاذ  ریغ 

درم تسیابیم ، لاس ، دص  رگا  زور  کی  رگا  رمع 
[. 1179  ] تشذگ اناد  هدازآ و  ناهج  زا  کنآ  تخب  کین 

: ورسخرصان
تسرش جنر و  فالخ و  ياج  ناهج 

يزات هچ  نیدنچ  ورب  اناد ، يا  وت 
تسار درخ  يوزارت  هب  دیاین  هک  هللاو 

یجنسب جنر  اب  ار  ایند  تمعن  رگ 
شانف تسیچ ؟ درخ  يوس  ناهج  بیع  رتبعص ،

شانع اهالب و  تسمیلس  بیع  نیا  شیپ 
ناهج هلفس  زا  یتفای  اقب  دنمدرخ  رگ 

شاقب هب  اناد  يوس  یتسرنه  شبیع  همه 
درکن هدوهیب  تمهت  اقب  هب  ار  ناهج  سک 

شازج تافاکم و  درک  انف  هب  زج  ناهج  هک 
يزاب هب  زج  ایند  راک  دنامن 

يزارط نوچ  ره  شتسین  یئاقب 
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يوجم يارس  نیا  رد  ار  اقب  رم 
[. 1180  ] ریثا خرچ  ریز  تسین  اقب  هک 

: یماج
زار بابرا  دنهن  رطاخ  ارسترشع  نیرب  یک 

[. 1181  ] زاجم شقن  نیا  تسیلاخ  ءاقب  گنر  زا  کناز 
: يزیربت بئاص 

لفاغ نیا  زا  یلدشوخ  نارگد  نتفر  ز 
[. 1182  ] دنشوغآ مه  رگیدکی  اب  همه  اهجوم  هک 

دریگیمن دوخ  هب  ناهوس  وت  تخس  داهن 
تسا ناهوس  هنامز  دنلب  تسپ و  هن  رگو 

: ورسخرصان
شیاسآ یب  خرچ  دوبک  ریز 

[. 1183  ] یئاسایب هک  ربم  نامگ  زگره 
: ياهشمق یهلا 

مئاد هچنغ  دوبن  غاب  نیا  لگ 
[. 1184  ] رپ دوش  يزور  دفکشب  ینامز 

: يونزغ
راگزور تشگ  دب  کین و  ربخ ز  یب  يا 

رآرب رس  هار  کی  رخآ ، تلفغ  باوخ  زا 
هنم ءاقب  رد  لد  یئانف  ملاع  رد 

رادم عمط  شمار  یئانع ، يهبلک  رد 
تسه هک  یتحار  بلطم  ناهج  افو  یب  نیز 

[. 1185  ] راخ نیشنمه  شلگ ، رهز و  نیرق  شدهش ،
: يروباشین راطع 

تسین یمرخ  ار  یمدآ  ایند  ز 
تسین یمدآ  وا  تسمرخ  وک  یسک 

زاوآ شوخ  تسم  يرمق  يا  الا 
زاب نک  يوخ  ایند  كاشاخ  نیا  زا 

هناخ راذگب  ياهتشگ  يداه  وچ 
هنایشآ رب  یشکیم  هشاخ  وچ 

يداد كاخ  رب  نایشآ  نیا  ات  وت 
يداد كاشاخ  سح  جنپ  هار  ز 

رادغ نادنز  زا  کل ، یبوط  یمد 
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[. 1186  ] راجنه هب  رپ  یبوط  خاش  يوس  هب 
: يونزغ یئانس 

ررض انع و  لزنم  نیردنا 
[. 1187  ] رذگ دوز  يآ و  رد  رفاسم  نوچ 

: يروباشین راطع 
تسترسح تسا و  تربع  ملاع  راک 

[. 1188  ] تسا تریح  ردنا  تریح  ردنا  تریح 
: يدعس

دنامن دوخ  رارقرب  يدید  هچنآ 
[. 1189  ] رارقرب دنامن  مه  ینیب  هچناو 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تشذگب تلاطب  رد  رمع  هک  سوسفا 

تشذگب تعاط  نود  هب  هنگ  راب  اب 
مور تازاجم  يهنحص  هب  هک  ادرف 

[. 1190  ] تشذگب تمادن  ماگنه  هک  دنیوگ 
ایند تالکشم  رقف و  لمحت 

ءامظلاب يرلا  بصنلاب و  هحارلا  اوذخاف  نوقتملا ) )
( دندرک باختنا  ندش  باریس  ياجب  ار  یگنشت  و  شیاسآ ، هافر و  ياجب  ار  تالکشم  ناراکزیهرپ ، )

: راجاق رهظم 
هب هاج  زع و  یپ  تنکسم ز  رقف و  نیا 

تسا يرگناوت  لام و  هب  هن  یشوخ  شیاساک و 
: ینایتشآ قیاف 

دنز هقرخ  رب  هجنپ  رقف  نزوس  اب 
دشوپ توسک  قلد  قلخ  تنم  یب 

(: یسراف راثآ   ) عیفش دمحم  الم  یجاح 
ار ام  یناطلس  رسفا  رگن  رقف  زا 

[. 1191  ] ار ام  ینامیلس  تخت  انف  کلم  رد 
گرم ماگنه  یتسدیهت 

لقن ءانب  و ال  لمح ، الام  یلاعت ال  هللا  یلا  جرخی  مث  نکسی  ام ال  ینبی  لکای و  الام  عمجی  ءرملا  نا  ءانعلا  نم  و 
چوک ادخ  يوسب  نآ  زا  سپ  دزاسیم و  دوخ ، زاین  دروم  نکسم  زا  شیب  دزودنایم و  دنکیمن ، هدافتسا  هک  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  یمدآ ، )

( درادن دشاب  لاقتنا  لباق  هک  ياهناخ  دیآ و  راک  هب  اجنآ  هک  یلام  هک  یلاح  رد  دنکیم 
: ورسخرصان

تفرگ هیام  رمع  لام ، بلط  رب  هکنآ  ره 
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دوس هن  دنام و  هیام  هن  دمآ  رب  راگزور  وچ 
ارت دوب  رمع  هیام  دش و ، هدوس  رمع  وچ 

[. 1192 [ ؟ دوس هچ  دوس ، هن  رگا  تسا ، دوس  هک  لام  ارت ز 
: يدعس

تخابرد رمع  هک  ره  هدیاف  یب 
تخادنیب رز  دیرخن و  يزیچ 

درکن چیه  هک  سک  چیه  نآ  رب  زامن  نکم 
[. 1193  ] دروخن درک و  لام  لیصحت  رس  رد  رمع  هک 

: یناقاخ
مینک عمج  ناهج  لام  تکلمم و  همه  رگ 

[. 1194  ] میربن ایند  روگ ز  نهریپ  زج  کیل 
: يدعس

نادب تستلود و  هاج و  ار  هک  ره 
تفای دهاوخن  رد  هتسخ  يرطاخ 

هاج تلود و  چیه  هک  هد  شربخ 
[. 1195  ] تفای دهاوخن  رگد  يارس  هب 

: ورسخرصان
دنوادخ تاه  هدرک  دسرپب ز  ترگ 

لپ رس  هب  شیئوگ ، هچ  تمایق  زور 
اجناک یئارس  زا  یشیدنین  هکنوچ 

لمجت لام و  يارس و  دیاین  وت  اب 
رگنم هدهیب  يوریم و  اجک  هک  رگنب 

یلاوم دازآ و  هدنب و  مدخ و  يوس 
نکیلو زورما ، يوق ، یلام  رگشل و  اب 

یلاخ سلفم و  یهت و  زج  يورن  ادرف 
يراذگب یهت و  يورب  ادرف 

[. 1196  ] یناقهد کلم و  لام و  همه  اجنیا 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دوب دهاوخ  نمی  رگ  ماش و  وت  کلم  رگ 
دوب دهاوخ  نتخب  ات  نیچ  دح  رس  زو 
رفس مزع  ینک  ارس  نیا  زا  هک  يزور 

[. 1197  ] دوب دهاوخ  نفک  زگ  تفه  وت  هارمه 
يدب زا  زیهرپ  موزل 
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هباقع الا  رشلا  نم  رشب  ءیش  سیل  هنا 
( تسین رتدب  يدب  رش و  رفیک  زا  يزیچ  انامه  )

: ینانمس تعفر 
؟ رابج رهق  زا  رگم  یسرتیمن 

؟ راک دوش  نوچ  ادرف  هک  یئوگیمن 
نک رذح  اما  نکم ، میوگیمن 

نک ررش  زوس  زا  میب  يدرک  هچ 
رازایم مدرم  لد  میوگیمن 

[. 1198  ] رابج رهق  زا  سرتب  يدرزآ  هچ 
ترخآ ایند و 

ایندلا یف  داز  هرخالا و  نم  صقن  امم  ریخ  هرخالا  یف  داز  ایندلا و  نم  صقن  ام  نا  اوملعا  و 
( ددرگ هفاضا  ایندب  هتساک و  ترخآ  هشوت  زا  ات  تسا  رتهب  ددرگ  نوزفا  ترخآ  هشوت  رب  هتساک و  ایند  زا  هچنآ  انامه  دینادب  (و 

: عمال
نوک ود  تاداعس  دصقم  هیامرس 

[. 1199  ] تسا نتخادنا  رظن  زا  ایند  بح 
تمایق فیصوت 

هعامس نم  مظعا  هنایع  هرخالا  نم  ءییش  لک  و 
( تسا نآ  ندینش  زا  رتمیظع  شندید  يورخا ، يارس  ياهتیعقاو  زا  کی  ره  )

: يولوم
تسا ربکا  ضرع  زور  تمایق  سپ 

تسارف بیز و  اب  هک  دهاوخ  وا  ضرع 
رشح هب  دیوگ  ار  قلخ  یلاعتقح 

رشن زور  يارب  زا  وک  ناغمرا 
اونیب يدارف » انومتئج و  »

( اذک مکانقلخ   ) هک ناسنا  دب  مه 
ار زیوآ  تسد  دیدروآ  هچ  نیه 

ار زیخاتسر  زور  ناغمرا 
روخ باوخ و  زا  نکب  هفرص  یکدنا 

ربب شتاقالم  رهب  ناغمرا 
نوعجهی امم  مونلا  لیلق   » وش

« نورفغتسی  » زا راحسا »  » رد شاب 
نینج نوچمه  نکب  شبنج  یکدنا 

نیب رون  ساوح  تدنشخبب  ات 
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يور نوریب  محر  نوچ  ناهج  زو 
يوش عساو  يهصرع  رد  نیمز  زا 

دنوش شه ، یب  یگلمج  ملاع  قلخ 
دنونغب دنشکرب و  ور  اههدرپ 

روخ تشادرب  ملع  دز  مد  نوچ  حبص 
رس تشادرب  هگباوخ  زا  ینت  ره 

اهشوه قح  دهداو  ار  ناشه  يا 
اهشوگ رد  اههقلح  هقلح ، هقلح 

انث رد  ناشفا  تسد  نابوک  ياپ 
« انتییحا انبر   » نازان زان 
ترخآ ردناک  زومآ  ياهشیپ 

ترفغم بسک  لخد  دیآ  ردنا 
ناهج بسک  نیاک  تفگ  یلاعتقح 

ناکدوک بعل  بسا  بسک  نآ  شیپ 
دوش ادیپ  ناهن  ره  رشحم  زور 

دوش اوسر  یمرجم  ره  دوخ  مه ز 
نایب اب  یهاوگ  دهدب  اپ  تسد و 

ناعتسم شیپ  هب  وا  داسف  رب 
ماهدیدزد نینچ  نم  دیوگ  تسد 

ماهدیسوب نینچ  نم  دیوگب  بل 
ینم ات  متسدش  نم  دیوگ  ياپ 
نز متسدرکب  نم  دیوگ  جرف 

مارح متسدرک  هزمغ  دیوگ  مشچ 
[. 1200  ] مالکلا ءوس  ماهدیچ  دیوگ  شوگ 

ناسنا يزور  قزر و  ادخ و 
لمعلاب مترما  قزرلاب و  مکل  لفکت  دق 

( دیرومام نید  هب  يدنب ، ياپ  لمع و  هب  امش  درک و  نیمضت  ار  ناتیزور  قزر و  ادخ  )
: يدعس

دسرب نامگ  یب  دنچ  رگا  قزر 
اهرد زا  نتسج  تسلقع  طرش 

درم دهاوخن  لجا  یب  سک  هچ  رو 
اهردژا ناهد  رد  ورم  وت 

دروخ ناوتن  قزر  نوریب ز  هچ  رگ 
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درک دیاشن  یلهاک  بلط  رد 
گنهن ماک  دنک  هشیدنا  رگا  صاوغ 

[. 1201  ] گنچ هب  هیامنارگ  رد  دنکن  زگره 
: یئاهب خیش 

میئل يا  تسد  دروخن  تشوگ  رب  چیه 
[. 1202  ] میرکلا هللا  یلع  قزرلا  فرح 

: يوجنگ یماظن 
دنام زور  ات  روخم  يزور  مغ 

دناسر يزور  ناسر  يزور  دوخ  هک 
دناهداتسرف تاجنآ  زا  يزور 

دناهداد ارت  هک  اجنیا  يروخ  نآ 
درک دهج  یسب  هار  نیا  رد  هچ  رگ 

[. 1203  ] دروخن سک  دوخ  يزور  زا  رتشیب 
: یناقاخ

قزر يهلاوح  سک  دریذپن ز 
[. 1204  ] تسا نادزی  قزر  رادنامض  هک 

يزور يارب  شالت  ترورض 
: يولوم

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه 

: یئانس
روش تسا و  خلت  نوچ  تسا  رایسب  هچرگ  ایرد  بآ 

رمش يز  دیاب  تفر ، دبال  تسا  هنشت  ارک  ره 
: یناقاخ

هار اههزیر ز  نان  ندربب  وک  روم  سب 
دنک نایز  ناج  هدش و  ناسک  يهدوس  یپ 

راکش دنکیم  ناکیهام  هک  نیب  لفط  نآ 
دنک نان  هراپ  کی  وچ  هدیمخ  نزوس  رب 

زیت غیت  ددرگ  هروک  کتپ و  بیسآ  زا  نهآ 
[. 1205  ] رایع شوخ  ددرگ  هتوب  ران و  فت  زا  خرس  رز 

: يدعس
دسرب نامگ  یب  دنچ  ره  قزر 

اهرد زا  نتسج  تسا  لقع  طرش 
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لغد يا  شاب  هدنرد  ریش  ورب 
لش هابور  وچ  ار  دوخ  زادنیم 

دوشیمن رسیم  جنگ  جنر  هدربان 
درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم 

ربب یجنر  بلط  رد  یهاوخ  جنگ 
راکب یمخت  تدیابیم  ینمرخ 

: يولوم
يرد یبوک  نوچ  هک  ربمغیپ  تفگ 

يرس دیآ  نورب  رد  ناز  تبقاع 
یسک يوک  رس  رب  ینیشن  نوچ 
یسک يور  مه  وت  ینیب  تبقاع 

دوب هدنب  رس  رب  قح  هیاس 
دوب هدنبای  هدنیوج  تبقاع 

دیدپ دش  یجنگ  دید  یجنر  هک  ره 
دیسر يدج  رد  درک  يدج  هک  ره 

: یئانس
وا زا  تیاده  وت  نتسج ز  هار 

وا زا  تیانع  وت  ندرک ز  دهج 
: يوجنگ یماظن 

ناگدنیوگ هاش  لثم  دز  نینچ 
ناگدنیوج دنناگدنبای  هک 

: یسوط يدسا 
میب یجنریب و  تفای  یهب  دیاشن 

میس گنس  زا  دران  سک  جنر  یب  هک 
: نیمی نبا 

دروخیم هطوغ  رحب  رد  هکناو 
دبای اجک  رهگ  رد و  کلس 

دیآ تسدب  رفس  ردنا  هچنآ 
دبای اجک  رضح  رد  ار  درم 

دوب ریگ  هشوگ  دنمرنه  رگ 
دبای اجک  رنه  زا  لد  ماک 
درپن دوخ  نایشآ  زک  زاب 

دبای اجک  رفظ  يراکش  رب 
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: ورسخرصان
ریش ناتسپ و  ردام و  دنیرفآ  نادزی  هچ  رگ 

دیکم دیاب  یمه  دوخ  ردام  ریش  ارناکدوک 
دبسخب هیاس  رد  ناتسباتب  هک  سک  ره 
ناتسمز ياهبش  هنسرگ  دربن  شباوخ 

: ینامرک يوجاوخ 
تسین هدنیوج  هکنآ  دارم  دباین 

تسیگدنبای نیع  یگدنیوج  هک 
: یسوط يدسا 

فدص دیوج  هکنآ  فرژ  يایردب 
فکب نداهن  رب  ناج  شدیابب 
تساهب رپ  رهوگ  یکی  یگرزب 

تساهدژا رن  ماک  رد  ياج  ارو 
: يدعس

ینیبن جنگ  ینکن  لمحت  جنر  ات 
دشابن رادیدپ  حبص  دورن  بش  ات 

دروخ شیوخ  لمع  زا  نان  هک  ره 
دربن یئاط  متاح  تنم 

گنهن ماک  دنک  هشیدنا  رگا  صاوغ 
گنچب هیامنارگ  رد  دنکن  زگره 

: یئانس
قیفوت ادخ  رب  تست و  رب  دهج 

قیفر تسه  دهج  قیفوت و  هکناز 
: يزیربت بئاص 

دشاب مدق  رد  يزور  هک  ندیدرگ  لفاغ ز  وشم 
نوریب ایسآ  گنس  دیآیم ز  هزاوآ  نیمه 

: یسودرف
جنگ دنمدرخ  يا  تسا  ردنا  جنر  هب 

جنر هدربان  جنگ  یسک  دباین 
جنرب ار  ناهج  راک  دیرادب 

جنگ زارفارس  دبای  جنر  زا  هک 
تسین جنگ  دوب  لهاک  هک  ار  یسک 
تسین جنر  یب  دوس  ناهج  ردنا  هک 
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دروآ جنر  هک  ره  دوش  ناسآ  نت 
دروآ جنگ  راب  شنت  جنر  ز 

تسین جنر  یب  دوس  ناهج  ردنا  هک 
تسین جنگ  دوب  لهاک  هک  ار  یسک 

ناراب تسا  رثوم  دنچ  ره 
دیورن ینکفین  هناد  ات 

: يدحوا
دنک درگ  هچ  بلط  یب  قشاع 

دنک درم  راک  هک  دیاب  درم 
نیب تحار  شاب و  جنر  يهدنب 
نیب تحاصف  ناوخ  قشع  رتفد 

دشن درم  قشع  هار  رد  درم 
دشن درس  مرگ و  بوکدگل  ات 

دیآ تسس  نامک  زا  نوچ  ریت 
دیآ تسرد  فده  رب  اجک  زا 

تنیز ناسک  يهماج  زا  نکم 
تنیط رد  تسین  هچنآ  امنم 

تسا يروک  زا  نتفر  دیلقت  یپ 
تسیرون یب  ندز ز  سک  ره  رد 

یشاب یسخ  ره  داقنم  دنچ 
یشاب یسک  دوخ  هک  نک  نآ  دهج 

شوک تداع  كرتب  یشوپ  هقرخ 
شوپم هقرخ  شاب و  رامخ  هنرو 

ناسک غاب  يروخ ز  یک  ات  هویم 
ناسک غارچ  دهد  تغورف  هچ 

یک ات  نتخورف  مدرم  مان 
یک ات  نتخوس  هیاسمه  بوچ 

ناسک رکف  لایع  یشاب  دنچ 
ناسک رکذ  ارت ز  دیاشگ  هچ 

: يدعس
ریمخ ندرک  هتفت  نهآ  تسدب 
ریما شیپ  هنیس  رب  تسد  زا  هب 

زاسب ینانب  هریخ  مکش  يا 
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ات ود  تمدخب  تشپ  ینکن  ات 
دروخ شیوخ  لمع  زا  نان  هک  ره 
[. 1206  ] دربن یئاط  متاح  تنم 

: لیعامسا لامک 
رحب رد  فدص  دشاب و  فدص  نورد  رهگ 

یبای رهگ  اجک  يدیدن  رحب  يور  وت 
: یسوط يدسا 

رب جنر  نت  هب  دبای  جنگ  ترگ 
رب جنگ  زا  یبای  نت  جنر  رد  هک 

: یئانس
غارچ دود  تسا  هدروخ  وا  هک  ره 

غارف هب  لد  ماکب  دنیشنب 
: ورسخرصان

كاخ زور  ره  ینکیم  یهاچ  نوچ ز 
كاپ بآ  رد  یسر  ردنا  تبقاع 

يدنب اضق  رب  هشیمه  ار  دوخ  يهنیک  گنج و  وچ 
ناحبس رداق  دهاوخن  ات  نم  زا  دیان  يراک  هک 

دوخ زا  اضق  ات  یبسخن  یشاب  هنسرگ  نوچ  ارچ 
نآ نیا و  زا  نان  یهاوخب  لب  تماعط  درآ  شیپ  هب 

: يونزغ ییانس 
درم ردنا  هناخب  دشاب  بیع 

[. 1207  ] درک دیاب  لغش  راک و  ار  درم 
: عمال

تانکمم دارفا  يزور  تارب  تفطل 
[. 1208  ] راز تشک  زبس  قرو  رب  هدرک  ریرحت 

: يونزغ ییانس 
تسوا هنیزخ  رد  وت  ناج  نان و 

[. 1209  ] تسوا يهنیفد  ربخ  يرادن  وت 
: يوجنگ یماظن 

تسشن اجنآ  زا  جنگ  رب  رام  رگم 
[. 1210  ] تسدب دیان  هرهم  ناگیار  ات  هک 

: رایرهش
مومغم یشابن  تسا  تارب  موسقم  قزر 
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موسقم تارب  تسا  لوصو  هدعو  رس  رد 
میدرگیم مه  یپ  ردقم  قزر  نیا  ام و 

مولعم تقوب  میبایب  تسد  اجک  ات 
داد ردام  ردپ و  تلفط  هب  هک  یمیرک  نآ 

[. 1211  ] مورحم دزاسن  قزر  زا  مه  لفط  ردپ 
گرم يروآدای 

. لجالا هتغب  اوفاخ 
( دیسرتب یناهگان  گرم  عوقو  زا  )

: يزیربت سمش 
ار همدمد  نیا  هنامز  دنک  هاتوک 

ار همر  نیا  انف  گرگ  دردب  مهز  و 
یلو تسیرورغ  یسک  ره  رس  ردنا 

[. 1212  ] ار همه  نیا  دنز  افق  لجا  لیس 
: يدحوا

دربیم هلگ  نیا  زا  کیاکی  لجا  گرگ 
[. 1213  ] درچیم هدوسآ  هچ  هک  نیبب  ار  هلگ  نیو 

: ورسخرصان
هگان هک  نیز  رتشیب  یلهاک  نکم 

[. 1214  ] هنایم نیز  تدریگ  نورب  هنامز 
ندروخن يزور  هودنا 

هتدایز ادغ  یجر  قزرلا  نم  مویلا  تاف  ام 
( دبای شیازفا  ادرف  هک  دوریم  دیما  دش  هتساک  وت ، قزر  زا  زورما  هک  هچنآ  )

: يزیربت سمش 
نیگهودنا شابم  وت ، زا  دش ، توف  هک  یشوخ  ره 

نیقی نادیم  وت  يوس  دیآ  رگید  یشقن  هب  وگ 
دوب ریش  ناگیاد و  زا  ار  لفط  رم  یشوخ  ین 

[. 1215  ] نیبگنا رمخ و  نآ ز  دمآ  ریش  زا  دیرب  نوچ 
رمع ندش  يرپس  هب  هجوت 

هتعجر مویلا  جری  مل  رمعلا  نم  سما  تاف  ام  و 
( دوریمن دیما  نآ  تشگزاب  دش  يرپس  وت ، رمع  زا  زورید  هچنآ  (و 

: یئاهب خیش 
ضوع دراد  ناهج  رد  ینیب  هچ  ره 
ضرغ لصاح  ارت  ددرگ  ضوع  رد 
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ناهج رد  دشاب  هچ  یناد  ضوع  یب 
[. 1216  ] نادب نآ  ردق  رمع ، دشاب  رمع ،

: ياهشمق یهلا 
دیمدرب يریپ  حبص  یناوج  ماش  زا  سپ  نوچ 

[. 1217  ] زاب هتفر  رمع  جیه  دیان  هکناز  نک  هر  مزع 
: ییاهب خیش 

ضوع دراد  همه  ینیب  هک  هلمج 
ضرغ رسیم  هتشگ  شضوع  رد 

رایشه يا  ضوع  درادن  هچنآ 
[. 1218  ] رامش تمینغ  تسا ، زیزع  رمع 

: یناهفصا فتاه 
سوسفا رای  يور  مدیدن  رای و  دیسر 

سوسفا راظتناب  ام  بش  زور و  تشذگ 
غیرد قارف  رد  هیامنارگ  رمع  تشذگ 

سوسفا رای  لاصو  رخآ  دش  رای  بیصن 
خرچ یئافویب  رخآ ز  يرمع  تسیرگ 

سوسفا رابکشا  مشچ  ارت  يور  دیدن 
دیآیم راهب  یپ  زا  درذگب  نوچ  نازخ 

[. 1219  ] سوسفا راهب  یپ  درادن ز  رمع  نازخ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

مرپ لاب و  دش  هتخیر  نهک  رید  نیا  ردنا 
[. 1220  ] میوجیم يرپ  لاب و  دوخ  هگلزنم  رهب 

: يزاریش يهدیروش 
دیاین دیآ  زارف  يزور  مرد  زا  وریرپ  نآ 

[. 1221  ] دیاین دیآ  زاب  هتفر  رمع  هک  مهاوخ  یمه  نم 
يراودیما

یضاملا عم  سایلا  یئاجلا و  عم  ءاجرلا 
( تسا هتشذگ  هب  تبسن  سای  و  هدنیآ ، هب  تبسن  دیما  )

: یسودرف
جنپس يارس  مسر  تسا  نینچ 

جنر هب  رگید  ناسآ و  نت  وز  یکی 
زان زور  ندش  نمیا  دیاش  وز  هن 

زاین زور  هب  نتشگ  دیمون  هن 
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درذگب مه  زور  نآ ، رب  نیا و  رب 
[. 1222  ] دروخ مغ  ارچ  مدرم  دنمدرخ 

ناراب بلط  رد  هبطخ 114-

ادخ هب  يراودیما 
سئتبملل ءاجرلا  تنکف  مهللا … 

( ياهراچیب ره  دیما  يهیام  وت ، طقف  ایادخ … ، )
: يولوم

مغ ره  هب  موشیمن  دیمون 
هداجر ار  هدنوش  دیمون 

وت رد  الا  دناهتسب  همه  اهرد 
[. 1223  ] وت رب  الا  بیرغ  دربن  هر ، ات 

یهلا شزرمآ  تساوخرد 
انبونذب انذخات  مهللا … و ال 

( امرفم باذع  نامناهانگ  ربارب  رد  ار  ام  ایادخ .. )
: يروباشین راطع 

نم زومآ  رذع  زرمآ و  هانگ  يا 
نم زوس  یهاوخ  هچ  هر  دص  متخوس 

زاس هدرک  ار  هنگ  دص  تلفغ  نم ز 
زاب هداد  تمحر  هنوگ  دص  ضوع ، وت 

شخبب مدرک  اطخ  متسنادن  نوچ 
شخبب مدرد  رپ  ناج  رب  لد و  رب 
ماهدرک دب  رگ  کین و  رگ  اقلاخ 
ماهدرک دوخ  نت  اب  مدرک  هچ  ره 
شوج ناشنب ز  ار  تیراهق  رحب 

شوپب مدرک  اطخ  متسنادنیم 
نخس دش  دهاوخ  هاتوک  ارم  نوچ 

نکم یمصخ  نک و  يوفع  مزجاع ،
نم ناج  نحص  هآ ، زا  نک  كاپ 

نم ناوید  نم  کشا  زا  يوشب  سپ 
يوشب مناوید  شاب و  میامنهر 

يوشب مناج  يهتخت  ملاع  ود  زا 
: يروباشین راطع 
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تشخ كاخ و  رد  منت  ددرگ  ناهن  نوچ 
تشز بوخ و  مدرک  هچ  ره  زا  يرذگب 

تساور نوچ  مناگیار  ندیرفآ 
تسازس يزرمایب  رگ  مناگی  ار 
نک میرادیرخ  رخآ  مدرد 

نک میرای  یئوت  نارای  یب  رای 
نم يور  رخآ  تشخ  دشوپب  سپ 

نم يوس  زا  لضف  يور  نادرگم  وت 
يور هتشگرس  نم  مرآ  كاخ  هب  نوچ 

يوس چیه  زا  رایم  میور  اب  چیه 
هانگ نادنچ  نآ  زک  دراد  نآ  يور 

هلا يا  يراین  میور  اب  چیه 
راگدرک يا  یقلطم  میرک  وت 

راذگ رد  تفر و  هچ  ره  زا  نک  وفع 
راذگ رد  ام  یمرش  یب  یخوش و 

[. 1224  ] رایم ام  مشچ  شیپ  ام  اب  خوش 
: عمال

مدروآ زاین  زجع و  ترد  هب  بر  ای 
مدروآ زاب  دیما  رد  هرهچ  رب 

رگنب مدیفس  يوم  مهیسور  رگ 
[. 1225  ] مدروآ زاب  وت  تیانع  بابسا 

ناراب بلط 
قعبنملا باحسلاب  کتمحر  انیلع  رشنا  و 

( امرف ینازرا  امب  ناراب  رپ  ياهربا  هلیسوب  ار  دوخ  تمحر  ایادخ ! )
: دیعسوبا

كاپ قلاخ  يا  تهگرد  رب  همه  ناقلخ 
كانمغ یبآ  يهرطق  یپ  دنتسه 

فطل زا  امرفب  ار  باحس  ياقس 
[. 1226  ] كاخ یتشم  نیا  رس  رب  دنز  بآ  ات 

یهلا تمحر  هب  دیما 
دیمحلا یلولا  تنا  کتمحر و  رشنت  اوطنق و  ام  دعب  نم  ثیغلا  لزنت  کناف  مهللا ) )

هک یشابیم  یتسرپرس  نآ  وت  یهدیم و  شرتسگ  ار  شیوخ  تمحر  ینکیم و  لزان  سای ، زا  سپ  ار  شیوخ  تمحر  ناراب  وت ، ایادخ ، )
( تسا هدوتس  تریبدت ، يهمه 
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: يدعس
تسا نمرخ  لگ  زا  تیاپ  ات  رس  هک  يا 

[. 1227  ] تنمرخ يادگ  رب  نک  یتمحر 
: يونزغ یئانس 

راب قلاخ  دوب ز  تمحر  همه 
[. 1228  ] راتس دوخ  ناگدنب  رب  تسه 

نارای هب  زردنا  رد  هبطخ 115-

ناراکزیهرپ ییوگ  قح 
قحلاب لیواقم  نوقتملا ) )

( دنشابیم قح  نخس  ناگدنیوگ  ناراکزیهرپ ، )
: يدعس

وگب ینادیم  هکنادنچ  ایدعس 
[. 1229  ] راکشآ الا  نتفگ  دیابن  قح 

داهج هب  مدرم  ضیرحت  هبطخ 118-

تداهش هب  قشع 
مکبلطا الف  مکنع  تصخش  مث  یباکر  تبرقل  هواقل  یل  محدق  ول  و  ودعلا - یئاقل  دنع  هداهشلا  یئاجر  ول ال  هللا  و 

( مدشیم ادج  امش  زا  هتخادرپن و  نمشد  اب  گنج  هب  الصا  دوبن  تداهش  ماقم  هب  یبایتسد  دیما  رگا  دنگوس ، ادخب  )
: يدعس

تسود يا  ناهج  زا  يدوصقم  تیاغ  وت  ارم 
تسود يا  ناج  يادف  تزیزع  ناج  رازه 
ملد غرم  تفرگ  تفلا  وت  ماد  هب  نانچ 
تسود يا  نایشآ  دهع  دنکنیم  دای  هک 

دیزاب مهاوخ  وت  ياپ  رد  مراد و  يرس  نم 
[. 1230  ] تسین وت  راوازس  هک  تعاضب ، گنن  زا  لجخ 

: يروباشین راطع 
دوب ناناج  زا  هب  يورب  رس  هک  ره 

دوب ناوات  وا  رب  ندیزرو  قشع 
وا دراد  رس  رس  مرجه ، رد  هک  ره 

[. 1231  ] وا دراد  رتنماد  تسیعدم ،
: عمال

نارجه بات  چیپ و  زا  مبابک ، لد  یک  ات 
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يرارقیب نیع  رد  دشاب ، راو  بامیس 
دیاتن ام  لاح  رب  ایوگ ، لاصو  حبص 

[. 1232  ] يراز مینک و  ناغفا  نارجه ، ماش  یک ز  ات 
لهاان يهنامز  یلع و 

نیغاور نیدایح  نیبایع  نیناعط  لامش  بونج و  فلتخا  ام  مکبلطا  الف 
ياهمدآ امـش  هک  ارچ  مدوبن  امـش  یپ  رد  تسا  نازو  بونج  لامـش و  داب  ات  مدشیم و  ادج  امـش  زا  دوبن  تداهـش  هب  یبایتسد  دـیما  رگا  )

( دیراکم قح و  زا  نادرگیور  وجبیع ، نز ، هنعط 
: راهب ءارعشلاکلم 

ملاع رد  میتشگ  ناسکان  يافج  راتفرگ 
ار ام  سک  تخانشن  دش و  یط  یناگدنز  اغیرد 

رای یئافو  یب  رایغا و  یئایح  یب  ز 
میدش هتسکش  لد  هرابکی  هک  تسود  ناج  هب 

رهد ردنا  منیب  جنر  اصح ، دح و  نورب ز 
اصح دح و  نورب ز  مدوسح  مصخ و  تسه  هک 

لامک دوزف  ار  هک  ره  دوش  هریچ  دوسح ،
اولح دوب  اجک  ره  دوش  هریذپ  سگم 

یمدمه وک  رسب ، دراد  یگتفشآ  راگزور 
یمد دیاسایب  رطاخ  شتبحص  ضیف  ات ز 

مرتحم ناتبحصمه  ندیدان  مغ  و ز 
یمتام يهقلح  دنتسب  نم ، مشچ  نامدرم 

گنردیب ملد  دصق  هب  هنامز 
گندخ ياهریت  مغ  دیاشگ ز 
راز هب  ملانب  مدرم  دادیب  ز 

راهب ربا  دننام  هب  میرگب 
تساور درابب  ناگژم  نوخ ز  مرگ 

تساهمخز لدب  منامدرم  نیزک 
تسا نماد  ات  کشا  مرگ  ناگژم  ز 
تسا نم  مشچ  کشا  ناک  رادنپم 

نامگیب نم  نیریش  ناج  دوب 
[. 1233  ] نامدرم يهجنپرس  زا  ناگچ 

يرادیاپ تماقتسا و 
رانلا یلاف  لز  نم  هنجلا و  یلاف  ماقتسا  نم 

( دومیپ دهاوخ  ار  منهج  هدزغلب  هک  یسک  و  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  تشهب  هار  دنامب ، مدق  تباث  نامیا ، طارص  رد  هک  یسک  )
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: ظفاح
مدق دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هب  رگ  نابایب  رد 

[. 1234  ] روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اهشنزرس 
: راهب ءارعشلاکلم 

خیم تماقتسا  يراشفاپ و 
ددرگ رشب  تربع  را  دزس 

وا رس  رب  شیب  دنبوک  هچ  ره 
[. 1235  ] ددرگ رتشیب  شیراشفاپ 

: يداهالم
هنم هر  نیا  رد  ياپ  رس ، كرت  ینکن  ات 

[. 1236  ] الب دص  یمدق  ره  نیا  تسا  قشع  هر  دوخ 
: عمال

ددرگ بعاصم  عطق  ببس  تماقتسا 
ددرگ رگنل  يراد  اپ  هب  جوم  زا  یتشک 

هوک وچ  لماش  دوب  ار  يزارفرس  تماقتسا 
[. 1237  ] مش اجرب  اپ  هک  دیاش  مشکیم  ناماد  هب  اپ 

: يروباشین راطع 
دیدپ یلاع  تمه  دش  ار  هک  ره 

دیدپ دش  یلاح  زیچ  نآ  تسج  هچ  ره 
دنتخابرد لد  ناج و  تمه  لها 

دنتخاس رد  نتخوس  اب  اهلاس 
رپ زیت  یغرم  وچمه  دمآ  تمه 

رت زیت  رس  دوخ  ریس  رد  نامز  ره 
هد لاب  ینعم  هب  ار  تمه  غرم 

هد لاح  ارناج  شخب و  لد  ار  لقع 
تدیاشگب ات  شاب  هر  نیا  درم 
تدیامنب ات  هار  زا  باتم  رس 

تسا سب  محودمم  میلاع  تمه 
[. 1238  ] تسا سب  محور  توق  مسج و  توق 

دوخ ياهتلیضف  نایب  هبطخ 119-

یهلا ملع  ياهرد  تیبلها 
رمالا ءایض  مکحلا و  باوبا  تیبلا  لها  اندنع  و 
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( تسا ع )  ) تیبلها ام  شیپ  روما ، رد  یئانشور  یهاگآ و  تمکح و  ياههمشچرس  اهرد و  )
: ورسخرصان

يوجب وا  هاگیاج  زا  ار  ملع 
لاق لاق  دیز و  ورمع و  زا  باتب  رس 

تفگن سک  ربمیپ  زج  لوا  لاق 
لاقم دمآ  وا  لآ  يز  یهگناو 

ناشدالوا یلع و  ارهز و  هک  زج 
[. 1239 [ ؟ لآ تسیک  ار  یفطصم  لوسر  رم 

نید هار 
هدحاو نیدلا  عئارش  نا  الا و 

( تسین نآ  رد  یفالتخا  تسا و  یکی  یهلا  نید  ياههار  انامه  هک  دیشاب  هاگآ  )
: رایرهش

تسار هار  زجب  تسین  ادخ  نید 
تسادخ يوسب  هن  دش  جک  هک  هار 

تسا یکی  دصقم  ربهر و  یکی  هار 
تسا یکی  دمحم  یسیع و  یسوم و 

هلا يوک  کلاس  ياهر  هس  نیا 
[. 1240  ] هارهاش یکی  هب  دیآ  یهتنم 

یئارگلمع شزرا 
رئاخذلا هل  رخذت  مویل  اولمعا 

( دینک زادنا  سپ  دوشیم  هتخودنا  زور  نآ  يارب  اههتخودنا  اههریخذ و  يهمه  هک  يزور  يارب  )
: يزیربت بئاص 

نت قزر  تسماعط  حور  قزر  ماعطا 
درک رایتخا  حور  يزور  هکنآ  تقوشوخ 
تسا هتفگ  زاریش  يدعس  هک  لزغ  نآ  نیا 

[. 1241  ] درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم 
لمع رد  یئارگ  تمایق 

رئارسلا هیف  یلبت  رئاخذلا و  هل  رخذت  مویل  اولمعا 
الم رب  شاـف و  اههنیـس  رد  هـتفهن  رارـسا  يهـمه  هـک  يزور  دـیزودنیب ، دوـشیم  هریخذ  زور  نآ  يارب  اههتخودـنا  هـمه  هـک  يزور  يارب  )

( ددرگیم
: ورسخرصان

ادیپ وردناک  سرتب  زور  ناز 
یناهنپ ياهراک  همه  دیآ ،
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ار ناحبس  يادخ  زج  هک  زور  ناز 
[. 1242  ] یناطلس قلخ  دورن ز  سکرب 

یمانکین شزرا 
هدمحی نم ال  هثروی  لاملا  نم  هل  ریخ  سانلا  یف  ءرملل  یلاعت  هللا  هلعجی  حلاصلا  ناسللا  نا  الا و 

ساپسان لهاان و  مدآ  يارب  هک  یلام  زا  تسا  رتهب  دراذگیم ، یقاب  مدرم  نایم  رد  یمدآ  يارب  ادخ  هک  يریخ  دای  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  )
( دسر ثرا  هب 

: يدعس
یمرخ زا  دش  تسار  کلف  يات  ود  تشپ 

ار مایا  ردام  داز  دنزرف  وت  وچ  ات 
نیرفآ ناهج  فطل  رگا  تسا  ضحم  تمکح 

ار ماع  تحلصم  ياهدنب  دنک  صاخ 
تسیز مان  وکن  هک  ره  تفای  دیواج  تلود 
ار مان  دنک  هدنز  ریخ  رکذ  شبقع  زک 
لضف لها  دننکن  رو  دننک  رگ  ارت  فصو 

[. 1243  ] ار مارالد  يور  تسین  هطاشم  تجاح 
: يرتسبش دومحم  خیش 

دای يراین  نارگید  زا  رگید 
[. 1244  ] داب تکین  هک  نکم  یکین  هب  زج 

: يرواشیپ بیدا 
دوب تسیاب  هدنز  وکن  مانب 

دوس تسمان  تسا و  رمع  هیامرس  هک 
يز دیواج  تدیوگب  وک  یسک 

يزگره ناسراش  نیا  ردنا  نامب 
ونش نم  زا  رادنپم و  شغورد 

[. 1245  ] ون رمع  دوب  یتیگب  تدای  هک 
: عمال

وت رسفا  نیرب  خرچ  زا  درذگب  رگ 
وت رد  رب  کلف  دیآ ز  هم  رهم و  رو 

يدرگ ناهنپ  كاخ  ریز  هب  وچ  رخآ 
[. 1246  ] وت روای  دوشیمن  وکن  مان  زج 

: یماج
تسا مگ  هتشگ  انف  هچ ز  رگا  کین 

[. 1247  ] تسا مود  ياقب  شوکین  مان 
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: یسوط يدسا 
زیچ مان  زج  تسدنامن  ناشیا  زا 

[. 1248  ] زین میهاوخ  تفر  ام  دنتفرب و 
: يدعس

باوث کین و  مان  تسا  رمع  لصاح  زیچ  ود 
« ناف اهیلع  نم  لک   » يرذگ رد  ود  نیز  و 

تشک هچنآ  دورد  سک  ره  دنتفرب و 
[. 1249  ] تشز وکین و  مان  زج  هب  دنامن 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دنام ناراهبون  رباب  رمع  نیا 

دنام ناراسهوک  لیسب  هدید  نیا 
ندرم زا  دعب  هک  يزب  نانچ  تسود  يا 

[. 1250  ] دنام نارایب  یندیزگ  تشگنا 
: يوجنگ یماظن 

تفخ یکین  هب  نوج  درک  يدب  رگ 
[. 1251  ] تفگ دیابن  دب ، هدرم ، سپ  زا 

تیمکحرد هبطخ 120-

تماقتسا دروآ  هر 
مکتیده متمقتسا  ناف 

( دیباییم تسد  دوصقم ، هب  دیشاب  هتشاد  مدق  تابث  رگا  )
: يروباشین راطع 

تسار اهراک  دیاین  يرابکی  هب 
تسار اهراب  ار  هر  درک ، دیابب 

گنس زا  رهوگ  دزیخن  تبرض  کی  هب 
گنت زا  رکش  دزیرن  تعفد  کی  هب 

زوس کی  هب  یگید  ره  هتخپ  ددرگن 
زور کی  هب  هویم  یگتخپ  دباین 
دیاب زور  نیا  یپ  زا  لقع  لد و 

[. 1252  ] دیاب زوس  نایم  رد  يروبص 
تسهر رب  ایرد  هک  سب  یکشخ  هک  سب 

تسا هتوک  یهار  هک  يرادنپن  ات 
فرگش ار  هر  نیا  دیاب  يدرم  ریش 
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فرژ فرژ  ایرد  تسرود و  هر  کناز 
تسا یسب  هر  رد  نیشتآ  ياههوک 

تسا یسک  ره  راک  هن  يراک  نینچ  نیو 
وا هاگرد  اب  تسین  ناسآ  راک 

وا هار  رد  ندش  دیابیم  كاخ 
نیبب هر  ياشگرب و  تمه  مشچ 

[. 1253  ] نیبب هگرد  هن و  هر  رد  مدق  سپ 
مدرم نایم  رد  یلع  تبرغ 

اهعم اهعلض  نا  ملعی  وه  هکوشلاب و  هکوشلا  شقانک  یئاد  متنا  مکب و  يوادا  نا  دیرا 
هک متـسه  یـسک  هیبش  نم  دیـشابیم ، نم  لکـشم  درد و  امـش  هک  یلاح  رد  منک  اوادـم  ار  یعامتجا  ياهدرد  مهاوخیم  امـش  هلیـسو  هب  )

( دروآ نوریب  رگید  يراخ  هلیسو  هب  ار  راخ  دهاوخب 
: يدزی یخرف 

يرای دوب  شاک  يا  يراب ، راید  نیا  رد 
[. 1254  ] ام يرای  هب  دیآ  يراسگمغ ، يور  زک 

: یقفاب یشحو 
هودنا يارحص  نیا  رد  منیبیمن 

[. 1255  ] هوک نوچ  تساجرب  اپ  هک  يزاوآ  مه 
نموم يراد  هدنز  بش 
رهسلا نم  ناولالا  رفص 

( تسا درز  يهرهچ  ياراد  ناوارف  يرادهدنز  بش  زا  راکزیهرپ  )
: یناشاک ضیف 

الا دنباوخ  رد  هلمج  قیالخ 
دشاب رادیب  ناقشاع  مشچ  ود 
یمیسن دیآیم  تسود  يوک  ز 

[. 1256  ] دشاب رایشه  وا  هک  دبای  یسک 
: یقفاب یشحو 

ییادج ياهبش  درد  ریسا 
ییاون یب  درد  دلان ز  نینچ 

داینب درک  ناغفا  درد  يور  ز 
دایرف درد  رپ  لد  زا  دایرف  هک 

دروآرد اپ  زا  لد  درد  نیا  ارم 
[. 1257  ] درد نیا  بر  ای  ار  سکچیه  ادابم 

يردارب تدحو و  ترورض 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 340 

http://www.ghaemiyeh.com


هنتفلا هقرفلاب  هقرفلا و  هعامجلاب  مکیطعی  ناطیش ) )
( دنکیم يزیگناهنتف  هقرفت ، هار  زا  و  عامتجا ، یگدنکارپ  لماع  ناطیش ، )

: يولوم
دوب یناویح  حور  رد  هقرفت ،

دوب یناسنا  حور  دحاو ، سفن 
تسا هدحاو » سفنک   » یناسنا حور 

تسا هدماج  لافس  یناویح  حور 
تسین هاگآ  نیا  زمر  زا  زج  لقع 

[. 1258  ] تسین هللا  زجب  رس ، نیا  فقاو 
يریذپ دنپ 

مکسفنا یلع  اهولقعا  مهیلا و  اهادها  نمم  هحیصنلا  اولبقا  و 
( دیشیدنایب نآ  رد  ناج  لد و  اب  دیریذپب و  هدننکتحیصن  زا  ار  زردنا  دنپ و  )

: ظفاح
ناریپ دنپ  زا  باتم  رس  اناوج 

[. 1259  ] هب ناوج  تخب  زا  ریپ  يار  هک 

جراوخ هب  باطخ  هبطخ 121-

نمشد ربارب  رد  يرایشه 
انتوعد لها  انناوخا و  هعیدخ  ارکم و  هلیغ و  هلیح و  فحاصملا  مهعفر  دنع  اولوقت  ملا 

ناردارب و نانیا  هک  دیتفگن  امـش  دـندرب ، رـس  يالاب  گنرین  بیرف و  رکم ، هلیح ، ناونع  هب  ار  اهنآرق  شنارودزم  هیواعم و  هک  ماگنه  نآ  )
)!؟ دنیام ناشیک  مه 

: یسودرف
راتساوخ یتسود  نکم  نمشد  ز 

[. 1260  ] رایرهش ارت  دناوخ  دنچ  رگو 
لطاب یبیرف  رهاظ 

ناودع هنطاب  نامیا و  هرهاظ  رما  اذه 
!( تسا ینمشد  عقاو  رد  و  یهاوخ ، نامیا  رهاظ ، هب  هیواعم » یبلطحلص   » راک نیا  )

: يزیربت بئاص 
دروخیم مدرم  نوخ  يرادهدنز  بش  زا  هشپ 

نک هشیدنا  رادهدنز  بش  دهاز  زا  راهنیز ،
قافن زا  داهز  دنراد  نایم  رد  نابایب  دص 

دناهناد دص  يهحبس  نوچ  مه ، يولهپ  رد  هچرگ 
ریگ هشوگ  ار  نادهاز  دراد  قلخ ، دیص  رکف 
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[. 1261  ] ار ماد  دشاب  ریوذت  يهدرپ  يراسکاخ 
یماظن شزومآ 

مکذجاونب داهجلا  یلع  اوضع  و 
( دیراشفب مه  يور  ار  اهنادند  داهج ، ماگنهب  (و 

: يونزغ یئانس 
نکشب ناکرشم  تشپ  ندرگ و 

نکرب ناهج  نب  زا  رفک  خیب 
ودع نوخب  نک  لعل  ار  غیت 

[. 1262  ] ودع نوبز  يوش  نوچ  يرتهم 
تقیقح يهوسا  یلع 

لک یلع  دادزن  امف  ءابرقالا )  ) تابارقلا ناوخـالا و  ءاـنبالا و  ءاـبالا و  یلع  رودـیل  لـتقلا  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  عم  اـنک  دـقلف 
. قحلا یلع  ایضم  انامیا و  الا  هدش  هبیصم و 

یتبیصم چیه  درکیم و  دیدهت  ار  ام  ناگتسب  ناردارب و  ناردپ و  هظحل  ره  گرم  میدربیم  رسب  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » ربمایپ رانک  رد  ام ، )
.( دوزفایم ام  مدق  تابث  نامیا و  رب  هکنآ  زج  دروآیمن  يور  ام  رب  یئالب  و 

: ورسخرصان
ردیح هزیکاپ  ریشمش  دوب و  نآرق 

دمحم نیتم  نید  داینب  ود 
درجم راقفلاوذ  اب  داتسا  هک 

دمحم نیمی  رب  هگبرح  ره  هب 
ار نآرق  يرای  داد  یلع  غیت  وچ 

دمحم نیعم  کش  یب  دوب  یلع 
رشحم هب  دمحم  باوج  يراد ، هچ 

دمحم نیه  ناه و  تدیآ  شیپ  وچ 
میوا لآ  تعیش  زک  زین  ارم 

[. 1263  ] دمحم نیک  هب  یهاوخ  تشک  یمه 
قح رایعم  یلع 

هتبحص ذم  هتقراف  ام  یعمل ، باتکلا  نا  و 
( ماهتشگن ادج  نآ  زا  مدش  انشآ  نآ  اب  هک  ینامز  زا  نم  تسا ، نم  اب  نآرق  ادخ ، باتک  انامه  (و 

: ینانمس تعفر 
؟ وک رارسا  مرحم  یلع ، زج  ار  يادخ 
؟ وک رادناهج  ناج  وا  زج  ارناج  ملاع 

؟ وک رادهگن  رای و  ار  تارذ  هرذ 
وک رای  یک ؟ روای  لک  لقع  رب  وا  زج 
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؟ وک راونا  رپ  بلق  تساجک ؟ انیب  هدید 
[. 1264  ] نیبب قح  اب  ار  قح  سانش  قح  یئوت  رگا 

نیفص دربن  ماگنه  هبطخ 122-

گرم نوناق  ندوب  یمومع 
براهلا هزجعی  میقملا و ال  هتوفی  ثیثح ال  بلاط  توملا  نا 

( تسین رودب  وا  سرریت  زا  هدننکرارف  هداتسیا و  زا  کیچیه  تسا و  بلط  رد  يدج ، روطب  گرم ، )
: يوجنگ یماظن 

یسک اب  یتسود  ناهج  درادن 
یسب ینابرهم  وا  رد  یباین 

هار مسر و  دش  هنوگ  نیدب  ار  ناهج 
هاگن درادن  هاگب و  درآ  رب 

نتفات ناوتیم  رس  هتشر  نیز  هن 
نتفای ناوتیم  ار  هتشر  رس  هن 

ماهدناوخ يرتفد  یشناد  رهز 
ماهدنام ورف  اجنآ  دمآ  گرم  وچ 

ياهراکمتس ره  رد  مداشگ 
ياهراچ ار  گرم  رد  منادن 

تسه هک  ار  یلکشم  ره  گرم  زج  هب 
تسد هب  دمآ  هراچ  يرگهراچ  هب 

كاپ نامیکح  نآ  دناهتفر  اجک 
[. 1265  ] كاخ وچ  ناشیا  رب  مدناشفیم  رز  هک 

: يولوم
دشاب ناور  نم  توبات  وچ  گرم  زورب 
دشاب ناهج  نیا  درد  ارم  هک  ربم  نامگ 

قارف قارف  وگم  ینیبب  وچ  ماهزانج 
دشاب نامز  نآ  تاقالم  لاصو و  ارم 

عادو عادو  وگم  يراپس  روگب  ارم 
دشاب نانچ  تیعمج  يهدرپ  روگ  هک 
رگنب ندمآرب  يدیدب  وچ  ندش  ورف 

دشاب نابز  ارچ  ار  رمق  سمش و  بورغ 
دوب قورش  یلو  دیامن  بورغ  ارت 

دشاب ناج  صالخ  دیامن  سبح  وچ  دحل 
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تسرن هک  نیمز  رد  تفر  ورف  هناد  مادک 
دشاب نامگ  نیا  تناسنا  يهنادب  ارچ 
دمان نورب  رپ  تفر و  ورف  ولد  مادک 

دشاب ناغف  ارچ  ار  ناج  فسوی  هاچ  ز 
قودنص نیز  حور  ریش  دهر  نوچ 

دوب دهاوخ  رازغرم  نآ  ردنا 
ادیپ يدش  يدوب و  ناهن  وت 

دوب دهاوخ  راکشآ  ناهن  ره 
درمب ییانس  هجاوخ  یسک  تفگ 

درخ تسیراک  هن  هجاوخ  نینچ  گرم 
داد زاب  نیمزب  یکاخ  بلاق 

درپسا کلفب و  یعیبط  حور 
تسرب يرابغ  شدوجو ز  هام 

درد دمآ ز  ردب  شتایح  بآ 
نت دش ز  ادج  دیشروخ  وترپ 

درسف دش  ادج  دیشروخ  هچ ز  ره 
تفر هناخیمب  روگنا  یفاص 

درشف ار  نت  يهشوخ  لجا  کنوچ 
باتفآ لثم  ناج  یگمه  دش 

درمش دیابن  هدرم  ار  هدش  ناج 
درم تسوپ  رگم  تسزغم  وت  زغم 

درب تسود  شرگم  دریمن  زغم 
نز زغم  نآ  رد  تسد  لهب  تسوپ 

درک كرت و  نآ  يهصق  ونشب  ای 
تسا نید  داد و  لها  تایح  گرم  رد 
تسا نیکمت  ار  كاپ  ناور  گرم  زو 

تسا نیک  افج و  ین  تساقل  گرم  نآ 
تسا نیا  شگرم  دریم و  یمه  هدرمان 

دنرثا رب  ارت  زور  بش و  هک  اهنآ 
دنرصتخم یلو  دنناهن  دایص 

دنربب تنآ  زا  وت  يزاسب  هک  ره  اب 
[. 1266  ] دنربب تناشک  ناشک  يورن  دوخ  رگ 

: يروباشین راطع 
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سک رایسب  وت  نوچمه  هک  ناد  نیقی 
دوبک خرچ  خرچ  رد  تسدنکف 

تسنهآ وت ز  رمع  هماج  رگا 
[. 1267  ] دوپ رات و  شمه  زا  دلسگب  لجا 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
درک یهاوخ  اهر  ار  قلخ  تیعمج 

درک یهاوخ  امب  يور  همه  ینعی ز 
دراد تمادن  نارگیدب  دنویپ 

[. 1268  ] درک یهاوخاو  هک  هتشر  نیا  نکم  مکحم 
: رایرهش

دنتشاذگ اج  ارم  ناتسود و  دنتفر 
دنتشاذگ اهنت  هدربن و  ارم  اهنت 

نیگمهس دوب  یکی  هنتف  ياهمهس  زا 
دنتشاذگاو نمب  دنتشادن و  رب  ناک 

درک شون  دیاب  هنامیپ  نیا  رهز 
[. 1269  ] تسام نامیپ  مزال  طرش  هکناز 

: یناشاک ضیف 
تسج دهاوخ  نت  تبقاع ز  وت  ناج  نیا 
تسخ دهاوخ  نت  تبقاع ز  وت  ناج  نیا 

ندنام دهاوخن  تبقاع  وت  هب  نت  نیا 
[. 1270  ] تسر دهاوخ  نت  تبقاع ز  وت  ناج  نیا 

: يوجنگ یماظن 
تفاتش یلصا  يهناخ  رهگب  نت 

[. 1271  ] تفاتن شلایخ  هک  دش  نانچ  هدید 
: یلبند رواخ 

رمع هگنیمک  رد  زور  همه  هتسشن  لجا 
دایص دنک  نیمک  يدیص  هگنیمک  رد  وچ 
ياپ يورس  چیه  تسا  هداهنن  نمچ  نیرد 

داینب زا  هدنکن  رب  شلجا  رص  رص  هک 
: يدنه تعفر 

میرذگهر نیا  نارفاسم  هلمج  ام 
میرظن هتوک  تخس  هچ  ادخ  هب  تعفر 

زونه دنتفر  دندمآ و  همه  نارای 
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میربخ یب  نتشیوخ  تفر  دمآ و  ام ز 
: یناهفصا باهش 

يوشب تشز  بوخ و  شقن  دوخ  رطاخ  حول  ز 
[. 1272  ] تشز هچ  بوخ و  هچ  دشکیم  انف  هب  تبقاع  وچ 

ادخ هار  رد  تداهش 
. هللا هعاط  ریغ  یف  شارفلا  یلع  هتیم  نم  یلع  نوها  فیسلاب  هبرض  فلال  هدیب  بلاطیبا  نبا  سفن  يذلا  لتقلا و  توملا  مرکا  نا 

رازه لمحت  تسوا  تسد  رد  بلاطیبا  رـسپ  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  تسادخ ، هار  رد  لتق  ندرم ، عون  نیرتیمارگ  دـیدرت  نودـب  )
( ادخ تعاطا  زا  رودب  باوختخر  رد  گرم  زا  میارب  تسا  رتناسآ  ریشمش  تبرض 

: راهب ءارعشلاکلم 
درک زارتحا  گرم  هک ز  ره  تسیز  مانمگ 

[. 1273  ] تشادن رذح  ندرم  هکنآ ز  دنام  دیواج 
: يدعس

تسد زا  نتفر  دهاوخ  وچ  يدعس  رس 
[. 1274  ] دشاب وت  ياپ  رد  هک  رتهب  نامه 

: یقارن
تایح دمآ  تامم  نیا  ار  ناقشاع 
تامم نیا  زا  دناهدنز  مه  نافراع 

دیهش دمآ  دیهش  ندرم  نیا  زا  مه 
[. 1275  ] دیشر يا  رجنخ  غیت و  مخز  ین ز 

: لابقا
گرم تسوهآ  مغیض و  قح ، يهدنب 
گرم تسوا  ماقم  دص  زا  ماقم  کی 

دحل اب  دزاس  هک  یگرم  زا  رذگب 
دد ماد و  گرم  تسا  گرم  نیا  هکناز 

كاپ نادزی  زا  دهاوخ  نموم  درم 
كاخ دریگرب ز  هک  یگرم  رگد  نآ 

قوش هار  ياهتنا  گرم  رگد  نآ 
[. 1276  ] قوش هاگنج  رد  ریبکت  نیرخآ 

: یقارن
دیلپ نوخ  دوشیم  تداهش  زا 
دیفس بآ  زا  رتفاص  رتشوخ و 
دوش هچ  منادن  وا  كاپ  ناج 

[. 1277  ] دوش نوزفا  هم  دیشروخ و  دص  ود  زا 
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: یناماس نامع 
اهر يدرک  مهر  رد  ار  يدوخ  نوچ 

اهبنوخ میارت  نم  نوخ  ارم  وت 
مهر ردنا  ياهداد  تدوب  هچ  ره 

[. 1278  ] مهدیم مراد  هچ  ره  نم  تهر  رد 
: یماطسب یغورف 

نکیل وت  يوک  رس  تسا  یماقم  هدنخرف 
تماقا ياج  دوبن  نابیقر  کشر  زا 

رشحم فص  رد  منک  وت  اب  نوخ  يوعد  نوچ 
تمارغ تساوخ  ناوتن  دبرعم  تسم  زک 

دنفاکشب ار  نیمز  كاخ  رگا  رشحم  ات 
[. 1279  ] تمالع دنبای  وت  نادیهش  نوخ  زا 

: یناشاک ضیف 
دش دیواج  هدنز  ناج  داد  ودب  هکنآ 
تفرگ ناوارف  رمع  داد  هنیزور  ود  رمع 

دیشچ یبقع  تذل  تشذگ  ایند  هک ز  ره 
[. 1280  ] تفرگ ناناج  ماک ز  تشذگ  یبقع  هکناو ز 

جراوخ اب  هطبار  رد  هبطخ 125-

یلع تبرغ  ییاهنت و 
. ءاجنلا دنع  هقث  ناوخا  و ال  ءاقللا )  ) ءادنلا دنع  قدص  رارحا  الف  مکل  فا 

( اوجن ماگنه  دامتعا ، دروم  رادزار و  هن  دیئادرف و  زور  رد  هشیپ  قدص  درم و  دازآ  هن  امش  رب  ياو  )
: يرهچونم

ماع صاخ و  مدومزآ  ار  دوخ  نارای  رگد  نم 
[. 1281  ] نت ود  ردنا  افو  ین  راد و ، زار  ناشیکی  ین ،

جراوخ هب  باطخ  رد  هبطخ 127-

ماما یتسود  رد  يورهنایم  لادتعا و 
هومزلاف طسوالا  طمنلا  الاح  یف  سانلا  ریخ  و 

( دیوشن ادج  اهنآ  زا  دنتسه  ورهنایم  هورگ  نم  يهرابرد  مدرم  نیرتهب  )
: عمال

رهد راک  دقع  لح و  ردنا  دیاب  یلادتعا 
[. 1282  ] رامد نغور  نت  زا  درآ  رب  شکرس  يهلعش 
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یلدمه داحتا و  ترورض 
هقرفلا مکایا و  هعامجلا و  عم  هللادی  ناف 

( دیزیهرپب هقرفت ، زا  تسا و  تعامج  اب  ادخ  تسد  دیدرت ، نودب  )
: يروهال لابقا 

تسا تمحر  تعامج  طبر  ار  درف 
تسا تلم  زا  لامک  ار  وا  رهوج 

شاب رای  تعامج  اب  یناوت  ات 
شاب رارحا  هماگنه  قنور 

رشبلاریخ يهتفگ  نک  ناج  زرح 
رترود تعامج  زا  ناطیش  تسه 
دوش مگ  تعامج  ردنا  ات  درف 

دوش مزلق  بلط ، تعسو  يهرطق 
تسا تلم  زا  ومن  قوذ  شلد  رد 

[. 1283  ] تسا تلم  زا  وا  راک  باستحا 
: يدعس

ار لیپ  دنزب  دش ، رپ  وچ  هشپ 
تسوا هک  تبالص  يدنت و  همه  اب 

قافتا دوب  وچ  ار  ناگچروم 
تسوپ دنناردب  ار  نایژ  ریش 

نیشنب هدوسآ  ناتسود  اب  ورب 
گنج نانمشد  نایم  رد  ینیب  وچ 
دنانابز کی  مه  اب  هک  ینیب  رگ  و 

[. 1284  ] گنس رب  هراب  رب  نک و  هز  ار  نامک 
: راهب ءارعشلاکلم 

دینک زاوآ  ادخ  قلخ  يا 
تسادخ زاوآ  مومع ، زا  واک 

رارحا هلمج  دیوش  تسدمه 
زیرنوخ يودع  دشک  ياپ  ات 

راوتس دینک  وخ  تیار  رب 
زیوالد شکلد  ینعم  نیز 

راهنز دوب  نیمک  رد  ودع  نوچ 
راد دب  قیفر  تعنش  زا  تسد 

دننکش مه  لاب  هک  رتوبک  ود 
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دننک تسرد  ار  هبرگ  يهمقل 
زین مالسا  تلم  را  دوب  شوخ 
زیتس نیک و  دنیوشب ز  تسد 

ام شیدنا  دب  تسا  نوزف  هکناز 
ام شیک  يودع  کلم و  نمشد 

داحتا زج  هب  تسین  ام  هراچ 
داشرلا معنف  تسا  دشر  هر  نیا 

راهب يا  شومخ  تسا  نیمه  دنپ 
راهب يا  شوین  دنپ  لد  يوج 

سب تسا و  نید  يرای  ام  يهراچ 
[. 1285  ] سب تسا و  نیمه  ریخلاهمتاخ 

: يروهال لابقا 
شاب رای  تعامج  اب  یناوت  ات 
شاب رارحا  يهماگنه  قنور 

دروخن تلم  مزمز  زا  بآ  هک  ره 
درسف شدوع  رد  همغن  ياههلعش 

تسا لفاغ  دصاقم  زا  اهنت  درف 
تسا لیام  ار  یگتفشآ  شتوق 

شدنادرگ انشآ  طبض  اب  موق 
[. 1286  ] شدنادرگ ابص  لثم  ور  مرن 

: یناشاک ضیف 
مه يرای  ناج  لد و  زا  دننک  هک  نارای  دای 

مه يراوخمغ  یپ  زا  دنور  هدرک  رس  زاب 
ییوخشوخ زا  مه  ياهلد  دنیادز ز  مغ 

مه يراکددم  هب  شناد  دنریگ ز  هرهب 
دنبلط نارای  ینوزفا  دوخ و  زا  دننک  مک 

مه يرادلد  یپ  زا  دنرمش  تحار  جنر ،
يوجلد ار  مه  همه  تبحم  فطل و  هر  زا 
مه يرای  ددص  رد  افو  رهم و  رس  زو 

دنیآ تبحص  هب  هکنوچ  مهب  دنشخب  رون 
مه يرات  بش  عمش  مه و  دیشروخ  زور 

روش رپ  تبحم  يادوس  شتآ  ناشرس ز 
[. 1287  ] مه يراکبلط  هار  رد  هلبآ  رپ  ياپ 
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: عمال
یمد ندوب  مه  هب  دشاب  منتغم 

[. 1288  ] باذع رو  سک  نیا  دراد  تحار  هک  رگ 
: یماج

تشپ مه  مه  هب  رگا  دیشاب  تفگ 
تشرد مصخ  تشپ  دوز  دیشکب 

داتعم یتوق  تسهار  عمج 
[. 1289  ] داحآ زا  رسیم  دشابن  هک 

: يولوم
دوش اریگ  نامز  نآ  بلغا ، گرگ ،

[. 1290  ] دوش اهنت  دوخب  کشیش  همر ، زک 
: یقارن

تخرد زا  خاش  نآ  دیدرگ  ادج  نوچ 
تخل تخل  دش  اههشیت  يافج  زا 

لاصتا درادن  نبلگ  اب  هچ  لگ 
لامیاپ دش  اههداج  نایم  رد 

رود همشچ  نآ  رس  زا  بآ  دش  هک  نوچ 
روش خلت و  ناوتان و  تشگ و  هریت 

نیرب دلخ  زا  مدآ  دش  ادج  نوچ 
نیرق ار  تنحم  جنر و  نارازه  دش 

دار بوقعی  زا  فسوی  دش  ادج  نوچ 
داتفوا ناوخا  گنچ  ردنا  سک  یب 

ردپ زا  فسوی  داتفا  ادج  نوچ 
[. 1291  ] ردب رد  راز و  راوخ و  تشگ و  هدنب 

هرصب ياههنتف  هبطخ 128-

یلع ملع 
( یحراوج  ) یحناوج هیلع  مطضت  يردص و  هیعی  ناب  یلاعد  هینملعف و  هیبن  هللا  هملع  ملعف  کلذ  يوس  ام  و 

، نآ زا  ریغ  نکل  تسادخ ، شیپ  رد  بیغ  ملع  ناونع  هب  ایشا  زا  یخرب  نوماریپ  یلصا  شناد  )
( دبایرد ار  اهنآ  هتشگ و  نآ  ياریذپ  ماهنیس  ات  درک  اعد  داد و  میلعت  نم  هب  ار  نآ  ربمایپ  تخومآ و  شربمایپ  هب  ادخ  ار  ییاهشناد 

: ورسخرصان
نالف نع  تسلاقم  لاق  هن  یلع  ملع 

ریظن یب  تسیمیتی  رد  وچ  وا  ملع  لب 
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وا ملع  زومایب  ودب و  نک  رارقا 
ریدق لد  مشچ  ینک و  يوق  نید  تشپ  ات 

تسوا بوخ  ياهنخس  ریز  تایح  بآ 
ریمم نادواج  روخب و  ار  تایح  بآ 

داهن دمحا  لد  رد  نادزی  هک  یجنگ  رس  رب 
[. 1292  ] تسین رادنب  یلع  زج  ین و  روجنگ  یلع  زج 

اههنامیپ هرابرد  هبطخ 129-

ناسنا فارحنا  رد  ناطیش  شالت 
اعمط الا  سانلا  كاله  یف  ناطیشلا  و ال 

( درادن يرگید  راک  مدرم  تکاله  رد  عمط  زج  ناطیش  (و 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

يراک هچ  يواملا  هنج  اب  ار  ءامسا  هداز 
[. 1293  ] يدوبن ناطیش  رگا  مدنامیم  سودرف  مچ  رد 

لیخب زا  شهوکن 
ارفو هللا  قحب  لخبلا  ذختا  الیخب  وا 

( تسا هدروآ  درگ  یناوارف  تورث  یهلا ، قوقح  ءادا  رد  ندیزرو  لخب  اب  یلیخب ، هک  يراگزور  )
: يدعس

تسین مرد  ار  ملاع  نارادمرک 
تسین مرک  ار  ملاع  ناراد  مرد 

تسین مرد  ردنا  تسدب  ار  نامیرک 
تسین مرک  ار  تمعن  نادنوادخ 

: یسودرف
زاین يزیچ  هب  يزور  تدیآ  رگ 

[. 1294  ] زایم نالیخب  جنگ  هب  تسدب و 
ایند زا  تربع 

هیندلا ایندلا  هذه  نع  اعیمج  اونعظ  دق  سیلا 
)؟ دندرکن چوک  تسپ  يایند  نیا  زا  نادرمکاپ » ناحلاص و   » ناگمه رگم  )

: رهاطاباب
هراهب شوج  مسوم  نوزیزع 

هرازهلال ارحص  هزبس ، رپ  نمچ 
تمینغ تصرف  یمد  مسوم  نیا  رد 

[. 1295  ] هرابتعا یب  یند  يایند  هک 
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: يرونا
يدوب نامسآ  كوباک  يهدیرورپ  وت 

[. 1296  ] تسپ يهنایشآ  رد  يریگن  رارق  نآ  زا 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ینک هچ  ار  سوه  رپ  یند  يایند 
ینک هچ  ار  سک  سکان و  ره  هدولآ 
سب دشاب و  ارت  هک  نک  بلط  رای  نآ 

[. 1297  ] ینک هچ  ار  سک  رازه  دص  يهقوشعم 
یهلا ياضر  تدابع و 

هتعاطب الا  هتاضرم  لانت  و ال 
( درک بلج  ار  وا  تیاضر  ناوتیمن  هناصلاخ ) تعاطا   ) یگدنب قیرط  زا  زج  )

: يزیربت بئاص 
قلخ يدونشوخ  هنز  شوگ  قح  ییوجاضر  رد 

اههلفاق نیا  هب  درک  ناوتن  بجاو  كرت 
تسا رشحم  ریگنیمز  هک  ار  تشهب  يوب 

[. 1298  ] دینش ناوتیم  اضر  ماقم  رد  زورما 
: يروباشین راطع 

نک يوریپ  چیپم و  نامرف  زا  رس 
نک يورسخ  يداهن  طخ  رب  رس  وچ 

يدرگ هدنز  ات  بلط  وا  ياضر 
يدرگ هدنب  ات  نکم  يدنوادخ 

نادرگ هدنب  ار  ملد  ادنوادخ 
[. 1299  ] نادرگ هدنز  ار  ياهدرم  تلضف  هب 

تموکح لوبق  هفسلف  هبطخ 131-

هوشر زا  شهوکن 
قوقحلاب بهذیف  مکحلا  یف  یشترملا  و ال 

( دوشن لامیاپ  نارگید  قح  ات  تخادرپ ، تواضق  هب  هوشر  ساسا  رب  دیابن  )
: يولوم

رارق توشر  لد  هب  یضاق  دهد  نوچ 
[. 1300  ] راز مولظم  زا  ملاظ  دسانش  یک 

: يدعس
رایخ جنپ  دروخب  توشر  هب  وچ  یضاق 
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[. 1301  ] راز هزبرخ  هد  وت ، رهب  زا  دنک  تباث 

ایند رد  ییاسراپ  رد  هبطخ 132-

اهتیمورحم اهتمعن و  رد  يراذگرکش 
یطعا ذخا و  ام  یلع  هدمحن 

( دیشخب هک  يرامشیب  ياهتمعن  تفرگ و  هچنادب  میرازگساپس  ار  يادخ  )
: يزیربت بئاص 

ار تنحم  درد  ردق  قشع ، رد  یسک  دنادیمن 
[. 1302  ] ار تمعن  ردقیب  دنکیم  تمعن  رارمتسا  هک 

: يوجنگ یماظن 
دهدیم هر  يهشوت  ارت  هکنآ 

دهدیم هد  دهاوخ و  یکی  وت  زا 
ناتسیم رهگ  زادنیب و  گنس 

[. 1303  ] ناتسیم رز  هدیم و  نیمز  كاخ 
فراع يرگنادخ 

هریرس لکل  رضاحلا  و 
( تسا رضاح  اهیناهنپ  همه  رد  ادخ  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
نم هک  ناغم  ریپ  يهبلک  ریگم  کچوک 

مشکیم راوید  رد و  ناز  راگن  يوب 
یتسیک لابندب  كولس  نیا  رد  کلاس !

مشکیم رازاب  هچوک و  هب  ار  رای  نم 
دوب رگهولج  وا  خر  يرگنب  هچ  ره  رد 

مدز رذگهر  ره  رد و  ره  هب  شخر  حول 
وت خر  مباینیم  ینم و  ناج  رد 

مهاوخ ییافخ  زنک  نایع  زنک  رد 
ناهجب دنیبن  تسا و  هدیدن  هک  میوگ  هک  اب 

[. 1304  ] ار وت  ياپیلچ  فلز  زج  وربا  مخ  زج 
گرم دای 

هنمام نم  هذخا  هنطو و  نع  هجعزاف  توملا  هب  لزن  فیک 
( درک نوریب  شهاگهانپ  لزنم و  زا  داد و  چوک  شنطو  زا  ار  ناسنا  دمآ و  دورف  وا  رب  گرم  هنوگچ  دیرگنب  )

: يولوم
تسیگدنز رد  نم  گرم  مدومزآ 
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تسیگدنیاپ یگدنز  نیز  مهر  نوچ 
: نیمارو سیو 

دزورف شتآ  ربگ  لاس  دص  رگا 
دزوسب شتآ  نامه  شماجنا  رس 

: یسودرف
تسا روشک  همه  هاشداپ  رگا 

تسا ربمغیپ  هتسیاش  كاپ  رگ  و 
روگ هب  دیاب  تفر  ناشماجنا  رس 

رود کیدزن و  روگ  زا  دزیرگن  هک 
: ظفاح

لاز ریپ  رگ ، یلاز و  روپ  رگا 
لامیاپ يوش  ینامن  ناتسدب 

: یسودرف
جنر درد و  رگ  يراد و  جات  رگا 
جنپس يارس  نیز  يرذگب  نامه 

گرت دوخ و  رگ  میئاس و  جات  رگا 
گرم گنچ  زا  میباین  یئاهر 

یمه دیابب  تروس  تخت  رگا 
یمه دیابب  تروگ  جنر  مغ و 

جنگ جات و  رگ  یبای و  تخت  رگا 
جنرب یشاب  هدنیوپ  دنچ  رگو 

تشخ تسا و  كاخ  وت  ياج  ماجنارس 
تشک تدیابن  یکین  مخت  وا  زج 

تسیکی یسرتن  رگ  یسرت و  رگا 
تسین هراچ  ناز  نامندش و  دیابب 

تسیود رازه و  دشاب  رمع  رگا 
تسین ياج  ارت  هریت  كاخ  زجب 

: یئانس
ارت تسوکن  دب  دنچ  ره  گرم 
ارت تسوز  هلمج  ثاریم  لام و 

گرب ارنآ  كاله و  ارنیا  گرم 
گرم ارنآ  اذغ و  ارنیا  رهز 

: يدعس
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تسیرگ رامیب  رس  رب  بش  همه  يدرم 
تسیزب رامیب  درمب و  وا  دش  حبص  نوچ 

: یسودرف
ياپب ینینهآ  يهراب  رگا 

ياجب ینامن  دیاسب  ترهپس 
: یسوط يدسا 

دوز هدرم  ناهج  نیا  يهدنز  دوش 
دوب دیواج  هدنز  ناوت  رسنادب 

: يدعس
یسک گرمب  ینامداش  نکم 

یسب دنامن  يو  زا  سپ  ترهد  هک 
: ادخهد

لجا يهمدص  زا  هک  يوجم  یگدوسآ 
یملسم تارب  دناهدادن  ارسک 

: یسودرف
روج ات  رگ  دشاب و  زرواشک 

رذگ دشاب  گرم  رب  ماجنارس 
دنامن هنادواج  ناهج  ردنا  سک 
دنامن هناهب  دوخ  ارم  نودرگ  ز 

تخت جات و  اب  ناگرزب  نآ  اجک 
تخب رادیب  ناراوس  نآ  اجک 
ناروآ دنک  دنمدرخ  نآ  اجک 

نارس یگنج  زارفارس  نآ  اجک 
تشخ نیلاب و  دنراد  كاخ  همه 

تشکن یکین  مخت  زج  هکنآ  کنخ 
میاهداز ار  كاخ  ناهم  ناهک و 

میاهداد ار  گرم  نت  ماک  انب 
: یسوط يدسا 

رف يدرمب و  دهرن  گرم  زا  سک 
رنه نیدنچب  یتسرن  وت  اجک 

: ورسخ ریما 
دناهدرب ناهج  زا  تخر  هکیناسک 

دناهدرم نتسیز  مغ  رد  همه 
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سب دنرمع و  راکبلط  هم  هک و 
[. 1305  ] سوه دیاین  ندرمب  اریسک 

ایند يرابتعا  یب 
ماقم راد  مکل  قلخت  مل  ایندلا  ناف 

( دشن هدیرفآ  امش ، يدبا  ندنام  يهناخ  ناونع  هب  ایند  يهناخ  )
: ظفاح

نیشن هردس  زابهاش  رظن  دنلب  يا  هک 
[. 1306  ] تسا دابآ  تنحم  جنک  نیا  هن  وت  نمیشن 

: یماج
برط تسا و  طاشن  لزنم  هن  هناخ  نیا 
بلط جنر  یشک  ات  هکنآ  یپ  زا  تسه 

بش هب  زور  مه  زور  هب  يرآ  بش  مه 
[. 1307  ] بدا لیصحت  سفن و  لامک  بسک  رد 

: ورسخ رصان 
ار ام  خرچ  راومه  شدرگ  نیا 

« تسین امش  هناخ  نیا   » یمه دیوگ 
تسین نیا  هجاوخ ، يا  رارق ، ياج  ارت 

[. 1308  ] دنک تدیاب  رب  یمه  ایند  زا  لد 
: يدعس

تسین وت  ياج  ینک ، هچ  ناریو  لزنم  نیا  يدعس 
[. 1309  ] تساجنآ رارحا  هگلزنم  هک  دنبرب ، تخر 

: ورسخرصان
مایپ نودرگ  دروآ ز  هچ  لقع 

ماع یناهن ز  صاخ  يوس  هصاخ 
رارق ار  کلف  تسین  دوخ  وچ  تفگ :

ماقم ار  امش  زین  رد و  تسین 
نکم یلهاک  وت  هب  داد  مایپ  دزیا 

مایپ نآ  یتسه  هدونش  مامت  رگا  راک ، رد 
تسا يزاب  هلمج  ناهج  ياهراک  هک  اتفگ 

ماقم ردنا و  وجم  تسین ، ماقم  ياج 
راگدرک نامرف  هب  هلفس  ناهج  زا  تسد 
مامز ياهدنکفا  هچ  زارد  نک ، هاتوک 

دروایب هکنآ  درب  تاجنیا  زا  راچان 
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[. 1310  ] تسراذگ هار  نیا  هک  وت  يارس  تسین  نیا 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

ریشع رشع  تسین  تسا  شیپ  هچناز 
ریگ رتمک  باوخ  ایند ز  رمع 

تفخ دیاب  ربق  هب  دح  یبوچ  سپ 
تفگ مه  شیزاب  هاش  ناوتن 

ینیب رش  ریخ و  هچ  ره  ناهج  رد 
[. 1311  ] ینیب رذگرد  داب  نوچ  همه 

: عمال
فوخ هگ  رذگ  نیرد  يزور  دنچ 

ینامهم لیبس  رب  ياهدنام 
یئاج نامهیم  هک  نوناق  تسین 

یناماس ساسا  دزاس  حرط 
ربعم نیرد  رذگهر  نوچ  شاب 

یناسآ هب  يور  یناوت  ات 
راگزور ردناک  تساضرم  ماهویش  نیا  ناهج  زا 

تشذگ یناطلس  دیع  حبص  یشیورد و  ماش 
درذگب ود  ره  ملا  ماش  طاشن و  حبص 

[. 1312  ] تسا یکی  انف  راد  هودنا  طاشن و  ور  ناز 
: يروباشین راطع 

ناینادنز ام  ینادنز و  هاچ و  ایند ؟ تسیچ 
راد يوس  نادنز  هاچ و  زا  دنربیم  ار  کیب  کی 

رورغ داب  رب  تسار  ترمع  هک  يداینب  تسه 
[. 1313  ] راوتسا داینب  چیه  رخآ  داب  رب  دوب  یک 

لمع رد  یئارگداعم 
ماقم راد  مکل  قلخت  مل  ایندلا  ناف  اهلمع  هنجلل  اولمعا  و 

( تسین امش  يدبا  لزنم  رس  ایند  هک  ارچ  دیزادرپب  دیآ  راکب  تنج  رد  هک  يدنسپادخ  رادرک  ماجنا  هب  ایند  رد  (و 
: يولوم

دابق يا  هگآ  یتشگ  ءادبم  نوچ ز 
داعم زا  فقاو  شاب  اگشب  هدید 

رانک یب  قیمع  رحب  نیرد  وت 
رایتخا يا  يدمآ  يراک  رهب 

وغل لامها و  هزره و  يارب  وت 
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وهل بعل و  رد  ینک  عیاض  دوخ  رمع 
اجب يدرگاو  هکنوچ  نک  نانچنآ 

[. 1314  ] امنهر ناز  تدش  اب  یلاعفنا 

راگدرورپ تمظع  رکذ  هبطخ 133-

تادوجوم حیبست 
هرضانلا راجشالا  لاصالا  ودغلاب و  هل  تدجس  و 

( دننکیم هدجس  ادخ  ربارب  رد  زبسرس  ناتخرد  ناهاگماش  ناهاگبص و  رد  (و 
: عمال

ریط شحو و  یمان و  دماج و  سنا و  نج و  زا 
[. 1315  ] دوش ارس  ناتسد  وت  دمح  هب  ادج  کی  ره 

مالسا نید  تیمتاخ 
یحولا هب  متخ  هلسرا … و 

( دناسر مامتا  هب  وا  تلاسر  اب  ار  یحو  لوزن  داتسرف … و  ار  ص )  ) ربمایپ ادخ  )
: يروباشین راطع 

ورب ار  توبن  قح  هدرک  متخ 
ورب ار  توتف  قلخ و  زجعم و 
تست ماکحا  وت و  عرش  دبا  ات 

[. 1316  ] تست مان  یهلا  مان  رب  مه 
نادیواج يارس  ترخآ 
اهءارو رادلا  نا  ملعی 

( تسا يویند  یگدنز  زا  سپ  يدبا ، لزنم  رس  هک  دنادیم  رادیب  مدآ  )
: يولوم

گنت کیرات و  سب  تسیهاچ  ناهج  نیا 
[. 1317  ] گنر وب و  یب  یملاع  نوریب  تسه 

تمکح ترورض 
تیملا بلقلل  هایح  یه  یتلا  همکحلا 

( تسا هدرم  ياهبلق  یگدنز  يهیام  انامه  تمکح  )
: يونزغ ییانس 

هنرو ناهج  نآ  رهب  نک ز  ون  يهماج  تمکح  هب 
[. 1318  ] اوسر ینام و  نایرع  وت  دناتسب  هماج  نیا  گرم  وچ 

: یئاهب
یئاهدروآ تسد  هب  تمکح  زا  هچ  وت 
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یئاهدرک روصت  را  شاح هللا ،
ندش یسدق  رئاط  تمکح  تسیچ 

نتشیوخ دوجو  رد  ندرک ، ریس 
نآ زا  دعب  ندومن  یط  نت  تملظ 

ناج راونا  يوس  ندرب ، ارشیوخ 
يرگید ناهج  رد  نداهن  اپ 
يرتالاب يرتابیز  يرتشوخ 

ياهزات ناهج  ناج و  روشک 
[. 1319  ] ياهزاو رد  دوب  نت  ناهج  شک ،

: يروباشین راطع 
تسناوتان ره  نت  رهب  زا  بط 

[. 1320  ] تسناج توق  تمکح  رعش و  نکیلو 
همالسلا هلک و  ینغلا  اهیف 

( تسا تمالس  يزاین و  یب  مامت  تمکح  رد  )
: یسوط يدسا 

رتکین ناهج  ردنا  تسا  زیچ  ود 
[. 1321  ] رگد یتسردنت  یکی  یناوج 

ادخ يرای 
مکسفنا یسفن و  یلع  ناعتسملا  هللاو 

( تسا امش  نم و  يهدنهديرای  ادخ ، )
: يدعس

ناج مارآ  يا  يدنکفا  ناهج  رد  يدعس  دایرف 
[. 1322  ] سرب شدایرفب  يراب  يروآ ، دایرفب  نیدنچ 

: ورسخرصان
رگ ناعتسم  ناعتسم  دوب  ییوگ  هچ 

[. 1323  ] ار ناعتسم  نیعتسم ، نینچ  دشابن 

گنج رد  رمع  یئامنهار  هبطخ 134-

صصخت شزرا 
هحیصنلا ءالبلا و  لها  هعم  زفحا  ابرحم و  الجر  مهیلا  ثعباف  رمعل ) لاق  )

تحیـصن هاوخ و  ریخ  دـناهدید و  ار  اهگنج  ياهیتخـس  تالکـشم و  هک  یهورگ  تسرفب و  اهنآ  يوس  هب  ار  ياهدومزآ  گـنج  درم  سپ  )
( زاس هارمه  وا  اب  دنریذپ 

: يدعس
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دنیب ناوج  هنییآ  رد  هچنآ 
دنیب نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ 

تسرف هدید  راک  درم  نارگ  ياهراک  هب 
دنمک مخ  ریز  هب  درآ  رد  هزرش  ریش  هک 

دشاب نتلیپ  لاب و  يوق  هچ  رگا  ناوج 
دنویپ دلسگب  لوه  زا  شنمشد  گنج  هب 

تسمولعم هدومزآ ، فاصم  شیپ  دربن ،
[. 1324  ] دنمشناد شیپ  عرش ، هلئسم  هکنانچ 

: عمال
دیاشن ار  هجنپ  ره  یئاشگ ، هرگ  مسر 

[. 1325  ] ددرگن ابص  داب  یمیسن ، ره  هچنغ  رب 

ریبز هحلط و  هرابرد  هبطخ 137-

هنامز لها  زا  یلع  يهوکش 
امربا ام  امهل  مکحت  یناعطق … و ال  امهنا  مهللا 

( امرفم راوتسا  دنتفرگ  هک  یئاهمیمصت  ایادخ  دنتسسگ …  دندوب  هتسب  هک  يدنویپ  ریبز  هحلط و  ایادخ  )
: یلدگیب رذآ 

نامگ دب  يوگ و  هدهیب  نامز ، نوچ  هنامز  لها 
يرجنح هنیک  رجنخ  نامک ، رد  قافن  ریت 

یکدنا لد  رد  هن  محر  یکت ، کبس  نیک  هر  رد 
يرگید ناج  یپ  زا  یکی ، ره  هزیتس  هاگ 

یتسود هداهن  مان  ار  میدق  ینمشد 
[. 1326  ] يردارب بقل  هداد  ار ، مینغ  ینزهر 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 138-

نآرق نامز و  ماما 
يدهلا یلع  يوهلا  فطعی 

( دهدیم رارق  یهلا  تیاده  عاعشلا  تحت  ار  اههتساوخ  جع )  ) نامز ماما  )
: یئانس

دشاب نیا  زا  شیپ  هک  یئاوه  نآ 
[. 1327  ] دشاب نید  هن  دوب  تداع  مسر و 

نامز ماما  تموکح  هدنیآ و 
هنسلا باتکلا و  تیم  ییحی  هریسلا و  لدع  فیک  مکیریف 
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( دنکیم هدنز  مدرم  یگدنز  هعماج و  رد  ار  هدش  شومارف  تنس  باتک و  وا  تسا ، مادک  هنالداع  تموکح  هک  دهدیم  ناشن  امش  هب  )
: یناقاخ

شخب میهید  رورس  ریگ ، میلقا  ورسخ 
[. 1328  ] نیمز يور  رواد  نامز ، رخآ  يدهم 

: یلدگیب رذآ 
هار هکنانچ ز  ماهدرک ، وخ  وت  راظتناب 

تسا زاب  مترسح  مشچ  نامه  ياهدیسر و 
ملانیم زور  هب  ات  بش  همه  وا  يوکب 

[. 1329  ] تسزاوآ هچ  نیا  دسرپیمن  رای  هک  ناغف 
: یقارن

ریپ بوقعی  نم  تسا  رصم  هرماس 
ریشب اب  اجنآ  هتشگ  مگ  مفسوی 

دش روک  نم  يهدید  شقارف  زا 
دش رونیب  رصب  مه  تریصب  مه 

نامز ناوخا  روج  زک  ناغف  يا 
ناهن دش  ناعنک  هاچ  رد  مفسوی 
دش هاچ  رد  مفسوی  اغیرد  يا 

دش هام  ات  ماهلان  شقارف  زا 
غیرد نادنز  رد  وت  ياج  افسوی 

غیرد ناهنپ  رظن  زا  تباتفآ 
ناهن ندید  زا  هاچ و  ردنا  يدهم 

ناهج درگ  رد  لاجد  دودیم 
ابص داب  يا  حبص  میسن  يا 
ابحرم دص  هرماس  زا  یسریم 

میسن يا  يراد  هچ  دوخ  اب  وگزاب 
میمر ياهناوختسا  نیا  زاس  هدنز 

ینهاریپ تهکن  مناوخب  نم 
ینم نوچ  اجک و  نهاریپ  يوب 

كاپ كاخ  نارازه  سپ  يرابغ  کی 
كادب ره  زا  دوخ  ذیوعت  منک  ات 

مالس دص  زا  دعب  حبص  میسن  يا 
مایپ نیا  هش  نآ  هب  وگ  یئافص  زا 

هاشداپ يا  تسا  بحاص  یب  تکلمم 
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هارب هن  تلود  ياپ  هللا  هللا 
ناهج غاب  رب  تسا  هدیراب  فرب 

ناهن دشاب  یک  هب  ات  تباتفآ 
نیمز يور  متس  ملظ و  زا  دش  رپ 
نیبب نامولظم  يوس  رب  رظن  کی 

قح شقن  زا  یهت  دش  نارود  حول 
قرو نادرگ  رب  رادرتفد  وت  يا 
نم نامرد  یب  درد  بیبط  يا 

نم نایاپ  یب  جنر  ياود  يا 
نم زوس  ملاع  هآ  تدای  هب  يا 

[. 1330  ] نم زور  ماش و  هریت  ترجه  يا ز 
ناطیش ياهینمشد 

هبقع اوعبتتل  هقرط  مکل  ینسی  امنا  ناطیشلا  نا  اوملعا  و 
( دینک يوریپ  وا  زا  ات  دهدیم  هولج  ناسآ ، ار  دوخ  زا  يوریپ  ياههار  ناطیش ، هک  دیشاب  هاگآ  )

: يولوم
ینکیم هچ  نایاپ  هب  تفر  زیزع  رمع 

[. 1331  ] ینکیم هچ  ناطیش  يهدنب  ریسا و  ار  دوخ 
: رایرهش

؟ یناطیش رورغ  يوبن و  هلالس 
تساجک هب  ات  اجک و  زا  هر  توافت  نیبب 
بسن داژن و  یپ  ناطیش  توعدب  ورم 

تساواملا تنج  دلخلا  رجش  هصق  هک 
نورب تشهب  زا  دزادنا  رجش  نیدب  ارت 
تسابآ تلالض  رفکب و  تشگزاب  هک 

نوعرف رباقم  زا  ینم  ربک و  غامد 
[. 1332  ] تساسوم ثراوم  زا  فرش  زع و  ياصع 

يروش ماگنه  هب  هبطخ 139-

یلع تمظع 
مرک هدئاع  قح … و  هوعد  یلا  یلبق  دحا  عرسی  نل 

( تسا هتفرگن  یشیپ  نم  زا  ناوارف  ششخب  … و  قح ، توعد  هب  نتفگ  خساپ  رد  سکچیه  )
: یناقاخ

رهد زرم  رد  دید  مرک  طحق  وچ 
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[. 1333  ] شتشاک مرک  مخت  راو  یلع 
: ياهشمق یهلا 

ناج يا  وت  ناشیوخ  دندیرب  وت  زا  رگ 
[. 1334  ] ینابرهم هتشر  ربم  نانآ  زا 

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  هبطخ 140-

ییوج بیع 
هبونذ نم  هیلع  هللا  رتس  عضوم  رکذ  اما  هاولبب  هریع  هاخا و  باع  يذلا  بئاعلاب  فیکف 

شـشوپ و نآ  هب  رگم  دـنکیم  شنزرـس  تمالم و  دـمآ ، راتفرگ  نادـب  هک  ییالب  هب  ار  شیوخ  ناملـسم  ردارب  وجبیع ، نآ  ارچ  هنوگچ ؟ )
)؟ دروآیمن دای  تسا  هتشاد  ررقم  نارگید  بویع  ءاشفا  مدع  یشوپ و  هدرپ  ارادم و  باب  رد  ادخ  هک  یباجح 

: يوجنگ یماظن 
دناوت راکب  کلم  دب  کین و 
دناوت راد  هنیآ  کین  دب و  رد 

هالک تدنهد  زاب  یهد  شفک 
هام وچ  تدنرد  هدرپ  يرد  هدرپ 

راو حبص  يرد  هدرپ  نکم  زیخ و 
راد هدرپ  دوب  مان  تبش  وچ  ات 

دنتشاد ناهج  هک  ینایگ  درپ 
دنتشاد ناهن  هدرپ  رد  وت  زار 

وش رادیب  هدرپ و  نیزا  ونشب 
[. 1335  ] وش رارسا  هدرپ  یتولخ 

: يدعس
تفخ درک و  نم  بیع  افق  رد  يدب 

تفگ دروآ و  هک  ینیرق  وز  رتب 
داتف هر  رد  دنکفا و  يریت  یکی 

دادن مجنر  درزاین و  مدوجو 
نم يوس  يدمآ  یتشادرب  وت 

[. 1336  ] نم يولهپ  هب  يزوپس  رد  یمه 
: یسودرف

تسخن يراب  هک  خساپ  داد  نینچ 
تسش تدیایب  نتسج  بیع  زا  لد 
ناهج ردنا  تسین  یسک  وهآ  یب 

[. 1337  ] ناهن ردنا  هچ  راکشآ و  رد  هچ 
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: يدعس
دینتشیوخ بیع  لامح  هک  ره 

دینزم نارگید  بیع  رب  هنعط 
میدق گنج  هزات  دنک  نیچ  نخس 

میلس درمکین  دروآ  مشخ  هب 
زیرگ یناوت  ات  نیشنمه  نآ  زا 

زیخ تفگ  ار  هتفخ  يهنتف  رم  هک 
تسشتآ نوچ  گنج  نت  ود  نایم 

تسشک مزیه  تخبدب  نیچ  نخس 
لد هراب  رگد  شوخ  نآ  نیا و  دننک 

لجخ تخب و  روک  نایم  ردنا  يو 
تخیرگ دیابب  تیمح  یب  نآ  زا 

[. 1338  ] تخیرب نادرم  بآ  شیدرمان  هک 
: يولوم

درد سک  يهدرپ  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 
درب ناکاپ  يهنعط  ردنا  شلیم 

سک بیع  دشوپ  هک  دهاوخ  ادخ  رو 
سفن نابویعم  بیع  رد  دنز  مک 

دنک يرای  نام  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 
[. 1339  ] دنک يراز  بناج  ار  ام  لیم 

یشوپ بیع  ترورض 
هسفن بیع  نم  ملعی  امل  هریغ  بیع  مکنم  ملع  نم  ففکیلف 

( دینادیم شیوخ  بیع  زا  هک  هچنآ  هب  دینک  یشوپهدرپ  دیتسناد  ار  يرگید  بیع  هک  امش  زا  مادک  ره  دیاب  سپ  )
: یناشاک ضیف 

هدید ود  هب  ینیبن  شیوخ  یلج  بیع 
تسارف هب  یبایب  ریغ  یفخ  بیع 

الع ال هب  ارناسک  بیع  اج  همه  ییوگ 
[. 1340  ] تسارش لخب  هرش و  ینیبن  شیوخ  رد 

کچوک ناهانگ  زا  زیهرپ 
هیصعم ریغص  کسفن  یلع  نمات  ال 

( شابم نمیا  کچوک  ناهانگ  زا  شیوخ  سفن  رب  )
: ظفاح

دز یفص  مدآ  رب  نایصع  قرب  هک  ییاج 
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[. 1341  ] یهانگ یب  يوعد  دبیز  هنوگچ  ار  ام 
یشوپ بیع  ترورض 

هبنذب دحا  بیع  یف  لجعت  هللادبع ال  ای 
( نکم لیجعت  یسک  بیع  ياشفا  رد  ادخ ! هدنب  يا  )

: یماج
رنه دوبن  نتشادرب  ناسک  بیع  زا  هدرپ 

[. 1342  ] شوپ هب  يراب  ناشبیع  نتسش  كاپ  يراین  رگ 
: راهب ءارعشلاکلم 

شاب شوپ  بیع  يرگن  نآ  ردنا  یبیع  رگ 
درذگب زین  نیا  يرذگب  دوز  وت  اریز 

کنآ زا  دینک  تورم  شیوخ  ناگدرم  اب 
[. 1343  ] دروایب ار  امش  باوج  ات  تسین  وا 

: يوجنگ یماظن 
یئامن هدید  کی  شیوخ  بیع  هب 
ییاشگ دصدص  نارگید  بیع  هب 

: يونزغ ییانس 
ژاک يهدید  بیع  هب  دیاشگ  رگ 

[. 1344  ] ژاژره نیرب  هدنزا  رتمز  هچ 
: يدعس

تسشن لقاع  هکنآ  شیوخ  راک  سپ 
تسبب دوخ  رب  شیدنادب  نابز 

لاگس دب  ات  شاب  شور  وکین  وت 
لاجم نتفگ  وت  صقن  هب  دباین 

يوگ هدیدان  هویش  نیا  زا  تفگ  ورف 
يوج بیع  يهدید  رنه  دنیبن 

دونش يرادن  تقاط  هچنآ  يوگم 
دورد یهاوخن  مدنگ  هتشک ، وج  هک 

يونشن اعد  ییوگ ، مانشد  وچ 
يوردن نتشیوخ  يهتشک  زج  هب 

دنرخ مدرم  هک  ییوگ  هراومه  وچ 
[. 1345  ] دنرب مدرم ، وچ  تمان  هک  نظ  ربم 

: يولوم
وم هب  وم  دنیب  تسانیبان  صرح 
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وک هب  وک  دیوگب  ناقلخ و  بیع 
وا روک  مشچ  هرذ  کی  دوخ  بیع 

وجبیع وا  تسه  هچرگ  دنیبنیم 
نم بیع  دنیب  هدید  ود  اب  هجاوخ 

نتشیوخ بیع  ز  شگنت ، ناسگرن 
بای راونا  قح  دیاب ز  ياهدید 

باتفآ نوچ  دوخ  بیع  دنیب  هک  ات 
ار هللا »  » يهدنب وگ  مک  بیع 

ار هاش  يدزد  هب  نک  مک  مهتم 
نایچیه زا  چیه  چیه  یشاب  هنرو 

[. 1346  ] ناهتسم یشاب  وید  ره  ور  سپ 
: يدعس

تسین رادنتشیوخ  زا  رتشوخ  یسک 
تسین راک  شسک  تشز  بوخ و  اب  هک 
دوب هتسب  نابز  يدنچ  هک  يدعس  وچ 

دوب هتسر  ناروآ  نابز  نعط  ز 
رانک رد  لد  مارآ  دریگ  یسک 

رانک دریگ  قلخ  تبحص  زا  هک 
مدوخ يوجبیع  زا  دمآ  دنسپ 

مدوخ يوخ  درک ، نم  مولعم  هک 
جنرم دیوگ ، تنمشد  هک  ینآ  رگ 

جنسداب ورب ، وگ ، یتسین  رگ  و 
نخس نمشد  دمآ ز  تراوشد  وچ 
نکم نآ  تفرگ  بیع  هچ  ات  رگن 

يوخکین یلد  بحاص  دیدنخب 
يوگب وگ  رتبعص  نیزا  تسا  لهس  هک 
تسا یکدنا  مدب  زا  تفگ  هچنآ  زونه 

تسیکی دص  زا  مناد  نم  هک  اهنآ  زا 
لاصو ام  اب  تسویپ  لاسما  يو 
لاس داتفه  بیع  مدناد  اجک 

راع هب  مدرم  مان  درب  وکنآ  ره 
رادم يو ، زا  ییوگ  وکن  مشچ  وت 

نامه دیوگ  وت  يافق  ردنا  هک 
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نامدرم سپ  زا  تفگ  وت  شیپ  هک 
تخیرگ دیابب  تیمح  یب  نآ  زا 

تخیر هب  نادرم  بآ  شیدرمان  هک 
یسب ییوربآیب  هدرک  یکی 

یسک يوربآ  زا  دراد  مغ  هچ 
درمش دروآ و  وت  شیپ  نارگد  بیع  هک  ره 

[. 1347  ] درب دهاوخ  نارگد  شیپ  وت  بیع  نامگ ، یب 
: ینیوزق ظعاو 

وش یمعا  نارگید  بیع  ندید  زا 
شاب لوحا  نتشیوخ  بیع  ندید  رد 

: يروباشین راطع 
يوش اناد  نتشیوخ  بیع  هب  رگ 

[. 1348  ] يوش انیب  نارگید  بیع  هب  یک 

تبیغ زا  یهن  هرابرد  هبطخ 141-

یتسود بادآ 
لاجرلا لیواقا  هیف  نعمسی  الف  قیرط  دادس  نید و  هقیثو  هیخا  نم  فرع  نم 

نآ نیا و  ساسا  یب  ياهفرح  دیابن ، رگید  داد ، ناشن  قح ، طارـص  رد  يرادـیاپ  يراد و  نید  دوخ ، ناملـسم  ردارب  ربارب  رد  هک  یـسک  )
( دنک شوگ  ار  يو  يهرابرد 

: نیمی نبا 
راک همه  رد  دنلدکی  رگا  مه  اب  تسود  ود 

[. 1349  ] دنرخن وج  مین  هب  نمشد  يهنعط  رازه 
: يدعس

شوگ نانمشد  لوق  هب  يدرک  اطخ 
شومارف يدرک  ناتسود  دهع  هک 

تسا رنه  ناتسود  نارای و  بیع 
تسا ربتعم  هن  نانمشد  نخس 

دورن ام  نورد  زا  رهم  رهم 
[. 1350  ] تسا رجح  رب  شقن  هک  ردارب ! يا 

لطاب قح و  هلصاف 
: لاق مث  هنیع  هنذا و  نیب  اهعـضو  هعباصا و  عمجف  اذـه  هلوق  ینعم  نع  مالـسلاهیلع  لئـسف  عباـصا  عبرا  ـالا  لـطابلا  قحلا و  نیب  سیل  هنا  اـما 

تیار لوقت  نا  قحلا  تعمس و  لوقت  نا  لطابلا 
ماما دـش . ایوج  ار  ماما  دوصقم  راضح  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد   » تسا تشگنا  راهچ  لطاب ، قح و  نایم  يهلـصاف  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  )
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هک تسا  یبلطم  نآ  لطاب  دومرف : سپس  داهن .» دوخ  مشچ  شوگ و  نایم  درک و  عمج  مه  رانک  رد  ار  دوخ  تسد  کی  تشگنا  راهچ  (ع )
. مدید مدوخ ، ییوگیم : هک  تسا  نآ  قح ، مدینش و  نارگید  زا  ییوگیم 

: یسودرف
تسا یهگآ  زا  هب  ندید  هک  یناد  وت 

[. 1351  ] تسا یهت  هشیمه  ندینش  نایم 
( نیمارو سیو  : ) یناگرگ دعسا  نیدلارخف 

یشاب هدید  ارناک  يوگنآ  ارم 
یشاب هدینشب  يرگید  زک  نآ  هن 
تسا نایع  دننام  هن  زگره  ربخ 

تسا نامگ  ياتمه  هن  لد  نیقی 
: یسودرف

تسین راتفگ  ياج  دوخ  تسه  رگا 
تسین رادید  وچ  ندینش  نکیلو 

: یسوط يدسا 
تسخن ندینش  ره  رد  تسنامگ 
تسرد دشابن  ندید  وچ  ندینش 

: ورسخرصان
هدینش ياهنخس  رواب  نکم 

[. 1352  ] هدید دننام  دوب  یک  ندینش 

لهاان هب  یکین  هرابرد  هبطخ 142-

يزاون نامهیم  نادنواشیوخ و  هب  کمک 
هفایضلا هنم  نسحیل  هبارقلا و  هب  لصیلف  الام  هللا  هاتآ  نمف 

( دیامن ییاریذپ  نسحا  وحنب  نانامه ، زا  دزادرپب و  نالیماف  ابرقا و  زا  يریگتسد  محر و  هلص  هب  دیاب  داد  تورث  ادخ  هک  یسک  هب  )
: يزیربت بئاص 

بیغ ناوخ  زا  نامهیم  ياپ  هب  دیآ  ام  قزر 
ام نامهم  دوشیم  سک  ره  تسام  نابزیم 

ار نامهم  دنک  ریس  ناج  هک ز  ینابزیم 
ار ناوخ  دراد  هتسارآ  هک  تسا  رورض  هچ 

تسا ندناشفا  بیج  هب  لگ  ار  نامهیم  ییور  هدنخ 
تسا ندنام  نامهیم  ياپ  شیپ  شفک  یقلخ  گنت 
تسا نم  مرگ  يهیرگ  زا  عمش  وچ  نم  مشچ  رون 

[. 1353  ] دوشیم نامهم  نشور ز  مرک  لها  هناخ 
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: يدعس
تسه تنارماک  تسد  لد و  وچ  ارگناوت 

يدرب ترخآ  ایند و  هک  شخبب ، روخب ،
تخودنین ریخ  مرد  رانید و  هب  هک  سکنآ 

درک مرد  رانید و  رس  ردنا  تبقاع  رس 
یبقع ییند و  زا  يوش  عتمم  یهاوخ 

[. 1354  ] درک مرک  وت  اب  ادخ  وچ  نک ، مرک  قلخ  اب 
: ینانمس تعفر 

نامهیم ادخ  دتسرف  رگ  ارت 
[. 1355  ] نامه امرفب  روخ  رد  تسیچ  نیبب 

: يدعس
دوب حوتف  دسر  يریغ  هب  وت  زا  يریخ  وچ 

[. 1356  ] نامهم دروخیم  وت  تسد  هب  شیوخ  قزر  هک 

ناراب بلط  رد  هبطخ 143-

راگدرورپ تعاطا  رد  همه 
مکبرل ناتعیطم  مکلظت  یتلا  ءامسلا  مکلقت و  یتلا  ضرالا  نا  الا و 

(. دنیامش راگدرورپ  عیطم  تسا ، نکفا  هیاس  امش  رب  هک  ینامسآ  دراد و  دوخ  نماد  رد  ار  امش  هک  ینیمز  دیشاب  هتشاد  هجوت  )
: يولوم

مولعم تسا و  ربخ  ار  نیمز  ار و  نامسآ 
[. 1357  ] تسا داقنم  ارت  رما  نیمز  وچمه  نامساک 

هبوت ترورض 
بئات بوتیل  هدابع …  یلتبی  هللا  نا 

(. ددرگ زاب  ياهدننک  هبوت  هکلب  ات  دنکیم …  شیامزآ  ار  شناگدنب  دنوادخ  )
: يروباشین راطع 

لوبق ار  بیات  درم  يدوبن  رگ 
[. 1358  ] لوزن وا  يارب  بش  ره  يدب  یک 

رافغتسا هبوت و  دروآهر 
قلخلا همحر  قزرلا و  روردل  اببس  رافغتسالا  هناحبس  هللا  لعج  دق 

(. داد رارق  ناگدنب  رب  ندروآ  تمحر  يزور و  یناوارف  لماع  ار  هبوت  رافغتسا و  ناحبس  يادخ  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ریذپ رذع  يا  تلالج  هگراب  رد 
ریقح راز و  ماهدمآ  نم  هک  بایرد 
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ریصقت نم  زا  تستمحر و  همه  وت  زا 
[. 1359  ] ریگ متسد  ییوت  همه  مین  چیه  نم 

: یناشاک ضیف 
ربب یناوتب  ات  ناگتسخ  لد  مغ ز 

رایب یناوتب  ات  اههلان  قح  رد  رب 
نکب یناوتب  ات  زور  هب  تمایق  دای 

رابب یناوتب  ات  بش  هب  تمادن  کشا 
زیرب نیکسم  هر  رد  ورب  رز  رپ  يهسیک 

رادب بش  قح  رد  رب  رقف  نیبوچ  يهساک 
ترفغم بلط  رد  هدب  ناج  بش  همه  بش 

راک بسک و  بلط  زا  هدب  نان  دش  وچ  زور 
هانگ رابز  شود  بش  هلان  زا  کبس  نک 

اپ ریز  هنب  شود  ناسک  رهب  زور ز 
تیصعم کی  مغ  زا  کبس  ددرگن  شود 
رازه ینارگ  روج  ناسخ  زا  یشکن  ات 

قلخ هب  ور  ادخ  هب  لد  یلفحم  رد  وچ  شاب 
[. 1360  ] رای يوس  تلد  يور  يور  تولخ  هب  هک  نوچ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دبلط ششخب  شزوپ و  شهنگ  زا  یسک  ره 

[. 1361  ] تسا نم  باوت  رفاغ و  نم  تعاط  رد  تسود 
هبوت شزرا 

هتبوت لبقتسا  ارما  هللا  محرف 
( دیامن هلجع  هبوت  رد  هک  ار  ياهدنب  ادخ  دنک  تمحر  سپ  )

: يونزغ یئانس 
تسا هزات  وا  قشع  يوک  ار  هک  ره 

[. 1362  ] تسا هزاورد  دیلک  وا  هبوت 
ادخ فطل  هب  يراودیما 

کتمحر کقزر و  کتمحر … و  یف  نیبغار  مهللا … 
( میاوت تمحر  يزور و  راظتنا  رد  قاتشم و  ار  وت  تمحر  اهنت  ایادخ .. )

: يروباشین راطع 
هتفات یباتفآ  تمحر  تسه 

هتفایرد ار  تارذ  يهلمج 
يربماغیپ اب  هک  نیب  وا  تمحر 
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يرفاک يارب  دمآ  باتع  رد 
ماهدرک دب  نم  هچ  رگ  دب  نکم  وت 

ماهدرک دوخ  اب  هلمج  دب  نیا  کناز 
نم ناج  يا  ارت  میوج  اجک  زا 
نم ناریح  لد  رب  نک  یتمحر 

افویب نم  زا  وت  يدید  افج  رگ 
افج نم  اب  نکم  يرادافو ، وت 

دیسر رد  تیانع  کیپ  تبقاع 
دیسر رد  تیاکش  دعب  ام  رکش 

تساوخ درک  ناشیا  زا  دیاب  قح  هبذج 
[. 1363  ] تسار تشگ  دهاوخن  نم  تسدب  نیک 

يراودیما سرت و  ترورض 
کتمقن کباذع و  نم  نیفئاخ  کتمعن و  لضف  نیجار  مهللا … 

( میکانسرت وت  باذع  رفیک و  زا  راودیما و  وت  ياهتمعن  لضف و  زا  ایادخ .. )
: یناشاک ضیف 

اههدید بآ  وت  فوخ  شتآ 
[. 1364  ] ام نایغط  شتآ  تملح  بآ  ز 

: عمال
دیما مدلاب  مرگنیم  وچ  وت  وفع  رد 

[. 1365  ] شیوخ هاگن  نوچ  منک  فوخ  ران  هب  مزوس 
: یلدگیب رذآ 

تسا راوادیما  زا و  دیمون  ره  وچ 
تسا نارماک  يو  زا  ماکان  ره  وچ 

تسا رادتسود  وا  شاب  مصخ  وگ  ناهج 
تسا نابرهم  وا  زروهنیک  وگ  کلف 

منادیمن یهاگرد  هاگرد  نآ  ریغ  مریقف 
[. 1366  ] منادیمن یهار  وا  يوک  هار  ریغ  مبیرغ 

ادخ اب  اههوکش 
کیلع یفخی  ام ال  کیلا …  انجرخ  انا  مهللا 

( میراد تیاکش  تسین ، ناهنپ  تیارب  هک  هچنآ  زا  میاهدروآ و  وت  يوس  هب  ور  ایادخ ، )
: يزیربت بئاص 

نک راهظا  یشجنر  يراد  هک  سک  ره  زا  بئاص 
[. 1367  ] دوشیم تفلک  مخت  دش  هرگ  لد  رد  نوچ  هوکش 
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: عمال
يرگد مرادن  وت  زج  مسکیب و  نم 

[. 1368  ] سر مدایرف  هب  ناسکیب  سک  وت  يا 
: یقارن

هانپ ار  ناهانپ  یب  يا  ادخ  يا 
[. 1369  ] هاوخ رذع  توفع  نیع  ار  نامرجم 

یهلا لازی  تردق ال 
ریدق ءاشت  ام  یلع  کنا 

( یئاناوت یهاوخب  هچنآ  ره  رب  وت  ایادخ  )
: يونزغ یئانس 

ربز ریز و  تسوا  رما  زا  همه 
[. 1370  ] رش ریخ و ز  یمدآ ز  دنلفاغ 

ربمایپ نادناخ  تلیضف  هبطخ 144-

تیبلها شزرا 
یمعلا یلجتسی  يدهلا و  یطعتسی  انب 

( دوریم نیب  زا  ینادان  لهج  يروک  دریذپیم و  تروص  اهتیاده  ام ، قیرط  زا  )
: ظعاو

میا هن  شف  شک و  راتسد و  هبج و  دیرم  ام 
[. 1371  ] اهریپ شکاپ  لآ  یبن و  زج  ظعاو ، تسین 

: ورسخرصان
وت نادنزرف  هک  نیا  مولعم  تسین  ار  ام  هک  زج 

لوسر يا  دننارق  روجنگ  دنملع و  نزاخ 
دوب هچ  دنرتهب  قلخ  زا  یلع  دمحم و 
میراد رتگرزب  ناش  نالف  نالف و  زا  رگ 

يادخ ياهرس  دنیادخ و  راو  هنیزخ 
[. 1372  ] میرارسا لهاک  دنناسرب  ام  هب  یمه 

ناطیش ناگدنب  ناهارمگ 
اولبقا اوباجتساف و  ناطیشلا  مهاعد  لالضلا … و  لها 

(. دندروآ يور  وا  هب  دنداد  تبثم  خساپ  وا  هب  هدرک و  توعد  ناطیش  ار  ناهارمگ  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

؟ ادخ قشع  هدز و  ناطیش  يوت 
نک سب  یئاج ، هب  هار  يربن 
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هللا لها  دوبن  ناطیش  لیخ 
[. 1373  ] نک سب  یئاشگ  زار  ملق ، يا 

ایند يانف  رد  هبطخ 145-

گرم ناسنا و 
ایانملا هیف  لضتنت  ضرغ  ایندلا  هذه  یف  متنا  امنا  سانلا ، اهیا 

(. دیتسه گرم  ياهریت  فده  ناهج  نیا  رد  امش  مدرم ، يا  )
: يونزغ یئانس 

ناد ایند  یمدآ ز  تفآ 
[. 1374  ] ناد یبقع  نت ز  ناج و  تحار 

: يروباشین راطع 
تسیرهوگ ترمع  سافنا  سفن ز  ره 

[. 1375  ] تسیربهر ون  هرذ  ره  قح  يوس 
: یئانس

دراد يوق  تسد  وا  هک  سکنآ  دوش  ینوعرف  هن 
ددنب رز  میس و  رد  لد  هک  سک  ره  دوش  ینوراق  هن 

فک رب  اصع  دریگ  وا  هک  سک  ره  دوش  یییسوم  هن 
ددنب رسپ  ردنا  لد  هک  سکنآ  دوش  یبوقعی  هن 

دنام ورف  بکرم  رب  هک  یتاجانم  ریپ  اسب 
ددنب رن  ریش  رب  نیز  هک  یتابارخ  دنراسب 

يدنبرمک يوعد  زا  وچ  یشاب  ربخ  یب  ینعم  ز 
ددنب رمک  يوعد  زا  هکنآ  ینعم  ردق  دناد  هچ 

يدنب رب  تخر  يزور  هک  يزان  نوچ  تخب  تختب و 
ددنب رب  تخر  وک  یسک  دزان  نوچ  تخب  تخت و  هب 

دراد يوق  تمه  وا  هک  منآ  رطاخ  مالغ 
[. 1376  ] ددنب رظن  کی  رد  لد  ار و  ملاع  ود  ره  دراد  هک 

ایند تالکشم 
صصغ هلکا  لک  یف  و  قرش ، هعرج  لک  عم 

(. تسا تذل  یگریت  ندش و  ریگولگ  یشخب ، تذل  همقل  ره  اب  هودنا و  یشوخ ، ره  هارمه  )
: یناقاخ

ناهج يوک  زاین  اقاخ  زیخ 
[. 1377  ] تسا يازفا  تحار  ياج  سب  هن  هک 

رمع نارذگ  زا  تربع 
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هلجا نم  رخآ  مدهب  الا  هرمع  نم  اموی  مکنم  رمعم  رمعی  و ال 
(. دوشیم هتساک ، امش ، تلهم  رمع و  لوط  زا  هزادنا ، نامه  هب  هکنآ  زج  دوشیمن  یط  امش  رمع  زا  يزور ، )

: دامع
تسین راوتسا  رمع ، هناخ  ساسا  لد ! يا 

[. 1378  ] تسین رادیاپ  یلو  تسا  شوخ  يهیامرس 
: یماج

وزا لفاغ  ام  هیامنارگ و  رمع  دوریم 
[. 1379  ] وزا لصاح  دشن  هودنا  تنحم و  زج  هک  هو !

: يدعس
تشگ هسیپ  هیس  يوم  تشذگ ، یناوج  رود 

راوس زا  دنامب  درگ  تسجب ، ینامی  قرب 
زور ره  هک  یناد  رگا  ناد  تمینغ 
مک دوشیم  يزور  هدنام ، رمع  ز 

يدعس رمع ، يارس  رب  لد  هنم 
[. 1380  ] مکحم تسا  يداینب  هن  شداینب  هک 

رمع یئامنهار  هبطخ 146-

تسکش لماوع 
ادبا هریف  اذحب  عمتجی  مل  مث  بهذ  زرخلا و  قرفت  ماظنلا  عطقنا  ناف 

(. درک يروآعمج  ار  همه  ناوتیمن  زگره  دنوش ، هدنکارپ  اههرهم  و  دلسگب ، ماظن  هزاریش  یتقو  )
: عمال

دوشیم ناشیرپ  مغ  دونج  ام  تسکش  زا 
[. 1381  ] تسکش ادیپ  هپس  رد  ددرگ  داتفا  ملع  نوچ 

نیملسم يزوریپ  لماوع  یگچراپکی و  تدحو و 
عامتجالاب نوزیزع  مالسالاب  نوریثک  مهف  الیلق  اوناک  نا  و 

(. دندنمتردق مالسا  تزع  اب  یلو  دنکدنا  ناناملسم  رگا  )
: يولوم

تسا تجح  دص  ارم  اهنیا  اب  تفگ 
تسا تمحر  تعامج  دنعمج و  کیل 

نابز یب  نابز و  اب  نایوگ  زار 
ناد لیوات  همحر  هعامجلا 

رسپ يا  دمآ  تمحر  تعامج  نوچ 
رس جات  يرآ  تمحر  زک  نک  دهج 
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: یسودرف
ناتساد نیا  يدینشن  وت  اناد  ز 
ناتساب هتفگ  زا  دیوگ  رب  هک 

تشپ تشپ  دنهن  ردارب  ودرگ  هک 
تشمب دنام  داب  ار  هوک  نت 

: يدعس
دزیخ قافتا  همه ز  تلود 
دزیخ قافن  زا  یتلود  یب 

ار هوک  دنکشب  دوش  کی  لد  ود 
ار هوبنا  درآ  یگدنکارپ 
قافتا دوب  وچ  ار  ناگچروم 
تسوپ دنناردب  ار  نایژ  ریش 

: نیمی نبا 
راک همه  رد  دنلدکی  رگا  مه  اب  تسود  ود 

[. 1382  ] دنرخن وج  مین  هب  نمشد  هنعط  رازه 
: يوجنگ یماظن 

یمدرم رگا  زیمآ  رد  مدرم  هب 
[. 1383  ] یمدآ تسا  رگوخ  یمدآ  اب  هک 

تثعب زا  فده  رد  هبطخ 147-

ربمایپ تثعب  هفسلف 
هتدابع یلا  ناثوالا  هدابع  نم  هدابع  جرخیل  قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  هللا  ثعبف 

ارف یتسرپادخ  هب  یتسرپتب  زا  ار  ادخ  ناگدنب  ات  تخیگنارب  یتسرد ، یتسار و  هب  ار  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   » دمحم لاعتم ، يادخ  )
(. دناوخ
: یغورف

درک فطل  نشور  ناج  شنیرفآ ، ناج  ببس  ناز 
[. 1384  ] دنک ناج  زا  یگدنب  ار  شاهیاس  نویامه  ات 

: يولوم
ناوخب نیا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام 

[. 1385  ] ناهج زا  دوصقم  تسین  تدابع  زج 
: يروهال لابقا 

تسرپ ناسنا  ناهج  رد  ناسنا  دوب 
تسد ریز  دنمدوبان و  سکان و 
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شنزهر رصیق  يرسک و  توطس 
شندرگ اپ و  تسد و  رد  اهدنب 

هدش نود  وا  ترطف  یمالغ  زا 
هدش نوخ  وا  ینردنا  اههمغن 

درپس نارادقح  هب  قح  ینیما  ات 
درپس ناقاخ  دنسم  ار  ناگدنب 
دیمد مدآ  نت  ردنا  ناج ، هزات 

دیرخ نادنوادخ  زا  زاب  ار  هدنب 
نهک يایند  گرم  وا  نداز 

نمش رید و  هناخ و  شتآ  گرم 
دیشک یتسه  يهحفص  رب  ون  شقن 

[. 1386  ] دیرفآ ییاشگ  یتیگ  یتما 
: يولوم

مه وت  دمحا  ششوک  يدوبن  رگ 
منص تدادجا  وچ  يدیتسرپیم 

ناهج رد  دمحا  تسکشب  تب  دنچ 
ناتما دنتشگ  يوگ  برای  هک  ات 
وگب نتسر  نیا  رکش  یناوت  رگ 

وا دناهرب  تمه  نطاب  تب  زک 
ناتب زا  دیناهر  نوچ  ار  ترس  رم 

[. 1387  ] ناهراو ار  لد  وت  توق  نادب  مه 
: يدعس

دنهد رغاس  مزب  نیا  رد  ار  یسک 
دنهد رد  شیشوهیب  يوراد  هک 
تفرن یعار  درم  زج  رحب  نیا  رد 

تفرن یعاد  لابند  هک  دش  نآ  مگ 
دیزگ هر  یسک  ربمیپ  فالخ 

دیسر دهاوخن  لزنم  هب  زگره  هک 
افص هار  هک  يدعس  رادنپم 

[. 1388  ] یفطصم یپ  رب  زج  تفر  ناوت 
ءاجر فوخ و  راثآ 
هتوطس نم  مهفوخ  و 

(. دناسرتب ادخ  تردق  زا  ار  مدرم  ات  دش  ثوعبم  ص »  » ربمایپ )
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: يروباشین راطع 
يدب یپ  رد  هن  فوخ  ءاجر و  رگ 

[. 1389  ] يدب یک  نم  اب  راک  ار  امش  سپ 
نیغورد ياهوزرآ  زا  شهوکن 

مهلاجآ بیغت  مهلامآ و  لوطب  مکلبق  ناک  نم  کله  امنا  و 
(. دندیسر تکاله  هب  ماجنارس ، ندوب  مولعمان  ینالوط و  ياهوزرآ  نتشاد  رطاخب  امش  زا  شیپ  مدرم  )

: يزیربت سمش 
ار اهرمع  نیا  دوبر  يرارط  هب 

رارط سفن  ادرف  ادرف و  سپ  هب 
ریغال تسزورما  مه  ترمع  همه 

[. 1390  ] رایع عبط  نیا  يهدعو  ونشم  وت 
: يروباشین راطع 

يراد هتسب  لد  یملاع  رد  ارچ 
يراد هتسویپ  یمغ  رد  مغ  زک و 

تسویپ جنر  نآ  تسا  ینم  رادنپ و  ز 
[. 1391  ] تسر ینم  زا  وک  ره  دوسآ ، ورف 

: عمال
دیدپ ینایاپ  تسین  ار  لما  لوط  يداو 

[. 1392  ] دنکیم يدرون  هر  هر  نیردناک  نادنچ  صرح 
: مایخ

دندش تسد  زا  همه  قفاوم  نارای 
[. 1393  ] دندش تسپ  ناکی  ناکی  لجا  ياپ  رد 

نداد دنپ  شزرا 
قفو هللا  حصنتسا  نم  هنا  سانلا  اهیا 

(. دوشیم قفوم  دهد  زردنا  ار  مدرم  ادخ  يارب  هک  یسک  مدرم  يا  )
: رایرهش

مذ هک  ای  میوگ  حدم  ات  وت  راک  مدیدن  نم 
راکب دیآ  راگدای  رگ  مهدیم  يدنپ  کیل 

دوس هچ  تعادبا  شقن  دشاب  راب  رد  فزخ  ات 
[. 1394  ] راکب دیآ  راکتبا  ات  نک  راک  رد  يرهوگ 

: یلدگیب رذآ 
!؟ يا هچ  منادن  ادیپ ، هچ  ره  وت  ز 
!؟ يا هک  منادن  ادیش  هک  ره  وت  ز 
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دوبن مرایتخا  چیه  هک  یلفطب 
دوبن مراک  چیه  ییاناوت 

میدرورپب ردام  ناتسپ  ز 
میدروآ راتفر  راتفگب و 

نم ياپارس  ورین  تفرگب  وچ 
نم ياو  يا  تعاط  زا  رس  مدیشک 

ارم يداد  يوج ، درخ  یناور 
ارم يداد  يوگنخس  ینابز 

یمه تیانث  میوگ  هک  نک  نانچ 
یمه تیاضر  میوج  هک  نک  نانچ 

منشلگ نیا  ياشامت  رهب  ز 
منشور یتخاس  مرک  زا  مشچ  ود 

تسخن منیب  هک  لگ  ره  هک  نک ، نانچ 
[. 1395  ] تست يور  لگ  سکع  هک  مسانش 

ادخ یئامنهار  شزرا 
يده الیلد  هلوق  ذختا  نم  و 

(. دوشیم تیاده  دهد  رارق  شیوخ  يامنهار  ار  ادخ  نخس  هک  یسک  (و 
: یماطسب یغورف 

تسا نتفر  بلط  هار  اهتنا  یب  يداو 
[. 1396  ] تسندرک ادخ  دای  اهتنم  یب  تلود 

: ینانمس تعفر 
نتخود سک  همه  زا  وا  رهم  زجب  مشچ 

[. 1397  ] نتخادرپ همه  زا  وا  دای  زجب  هنیس 
: عمال

نوک ود  تاداعس  عرازم  لوصحم 
[. 1398  ] لصاح دش  وت  هگرد  یگدنب  زا 

: رایرهش
دوخ رد  یتفای  يدیبلط و  ادخ  رگا 

[. 1399  ] تفای یناوت  ادخ  رد  دوخ  هک  تسه  دیما 
ملع تایح  ربمایپ و  تیب  لها 

لهجلا توم  ملعلا و  شیع  مهناف  تیبلا ) لها  )
(. دنشابیم ینادان  لهج و  يهدننکدوبان  شناد و  ملع و  تایح  يهیام  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  انامه  )

: راجاق يدبع 
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وج رب  یلع  رهم  زار  غاب  نآ 
تسا نوحشم  شنادز  تلد  رگ  دوخ 

زومآ یلع  نادناخ  تمکح ز 
[. 1400  ] تسا نوطالف  يارز  رتبوخ  نیاک 

تیب لها  هنامیکح  توکس 
مهقطنم نع  مهتمص  مهملع و  نع  مهملح )  ) مهمکح مکربخی  نیذلا  مه 

(. دهدیم یهاوگ  نانآ ، قطنم  زا  نانآ  هنامیکح  توکس  نانآ و  شناد  زا  نانآ  مکح  هک  دنایناسک  نامه  تیبلها »  » نانآ )
: يزیربت بئاص 

فرح هب  دیآیم  هنیئآ  یشوماخ  زا  یطوط 
[. 1401  ] يوش ایوگ  لد  هب  ات  نز  بل  هب  یشوماخ  رهم 

: یماج
تبقاع هک  یمکح  هک  تاجن  وج  تمص  رد 

تساجن دوش  بترم  تمص  نم  طرش  رب 
نکر راچ  تمص ، رهپس و  تلزع و  تسا و  عوج 

[. 1402  ] تسانب يوق  تیالو  رصق  نکر ، راچ  نیز 
: هاش یلعبوذجم 

ار نایوگ  هزره  نابز  نم  مدیرب  یشوماخ  ز 
[. 1403  ] مدرک مدود  ریشمش  راک  مداهن  مه  رب  بل  ود 

شتافو زا  شیپ  هبطخ 149-

گرم لجا و 
هتافاوم هنم  برهلا  سفنلا و  قاسم  لجالا 

(. دوب دهاوخ  نآ  هب  ندیسر  دروخرب و  ماجنارس ، نآ ، زا  رارف  يویند و  یگدنز  نایاپ  دمآرس و  لجا ، )
: يولوم

؟ وکوک لجا  هک  دیوگ  وا  تسگرم  رکنم  نوچ 
[. 1404  ] کنیا منم  هک  دیوگ  وس ، شش  زا  شدیآ  گرم 

: يونزغ یئانس 
لجوزع يادخ  همان  یحس 

[. 1405  ] لجا تسد  هک  رگم  دریگن  رب 
ترخآ رد  هرابود  رادید 

یقالتلل دصرم  ءيرما  عادو  مکل  یعادو 
(. دباتشیم تاقالم  هب  يدوزب  هک  تسا  یسک  عادو  نوچمه  امش ، اب  نم  عادو  یظفاحادخ و  )

: رایرهش
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ایند راید  رای و  يا  يراب 
امش رای  ادخ  میتفر  هک  ام 

مربخیب امش  يوک  زا  رگا 
[. 1406  ] مرگد یئوک  ملاع  زا  ربخ 

هتخانشان تقیقح  یلع ،
( یناکم  ) یماقم يریغ  مایق  یناکم و  ولخ  دعب  یننوفرعت  يرئارس و  نع  مکل  فشکی  یمایا و  نورت  ادغ 

دیتفای نم  ياج  هب  ار  يرگید  یلاخ و  ارم  ياج  هک  هاگنآ  درک و  دیهاوخ  فشک  ارم  رطاخ  تانونکم  و  نم ، اب  یگدنز  شزرا  ادرف ، امش  )
(. تخانش دیهاوخ  ارم 

: لابقا
تسین رارسا  يهدنناد  نم  رصع 
تسین رازاب  نیا  رهب  نم  فسوی 

تسا رگید  ناهج  زا  نم  يهمقن 
تسا رگید  ناوراک  ار  سرج  نیا 

داز گرم  زا  دعب  هک  رعاش  اسب  يا 
[. 1407  ] داشگ ام  مشچ  تسبرب و  دوخ  مشچ 

يزومآتربع گرم و 
غیلبلا قطنملا  نم  نیربتعملل  ظعوا 

(. تسا رتهب  یئاسر  قطنم  ره  زا  يزومآ  تربع  يارب  سک  ره  هزانج  )
: عمال

ناجک حالصا  رد  دیابیم  رایسب  تقد 
[. 1408  ] جک راجن  ار  بوچ  دنیب  وچ  شبات  دهدیم 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 150-

هدنیآ هب  يراودیما  نامز و  ماما 
نیحلاصلا لاثم  یلع  اهیف  وذحی  رینم و  جارسب  اهیف  يرسی  انم  اهکردا  نم  نا  الا و 

ناحلاص و مسر  هار و  اب  دیامیپیم و  هار  هدنـشخرد  یغارچ  اب  ثداوح  جاوما  رد  هدـنیآ  رد  ع )  ) تیبلها ام  زا  یکی  انامه  دیـشاب ! هاگآ  )
( دنکیم لمع  ناکاپ 

: ظفاح
روخم مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی 

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  يهبلک 
رهم و فسوی  نآ  هک  هشیدنا  نکم  ظفاح 

ییآ ردب  نازحا  يهبلک  زا  دیآ و  زاب 
: یناقاخ
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يدهم دشک  لاجد  مدآ و  دنکش  ناطیش 
ار ملاع  وت  راصنا  داب  يدهم  مدآ و  نوچ 

نکش ناطیش  مدآ  شک  لاجد  يدهم 
مد لیربج  دمحا  فاکش  ایرد  یسوم 

نیا زا  سپ  شدناوخ  مالسا  ردیح  هنامز 
دبیز وا  ماین  رد  رفظ  راقفلاوذ  هک 

: يولوم
هتسب قلخ  مشچ  یلامج و  فسوی  وت 
ناعنک ریپ  مشچ  وچ  دیاشگ  وت  رظن ز 

: یناقاخ
يدمحا زار  يهتفس  شکرابم  سفن  رد 

[. 1409  ] يردیح غیت  زجعم  شکر  الب  نفس  رد 
: رایرهش

قارف هاچ  رسب  مدرگ  مناعنک و  ریپ 
نوریب دیآ  نهریپلگ  فسوی  نآ  هک  وب 

رایب هتشگ  مگ  فسوی  نآ  نهاریپ  يوب 
[. 1410  ] نوریب دیآ  نزحلاتیب  بوقعی ز  هک  ات 

: يزاریش ییادف 
يامن قح  تسرپ  قح  يا  يادخ  ریش  ثراو  يا 

ار مانصا  نکش  مه  رد  اشگرب  ییادخ  تسد 
: ناخ میرک  دمحم  یجاح 
قح تسد  يا  رظتنم  ریما  يا 

قبسام دعب و  داجیا  وت  يا ز 
ماین زا  روآرب  دوخ  راقفلاوذ 

مائل یتشم  ناهج  زا  نادرگ  تسین 
: یناهفصا ءایض 

ماهنتف لاجد  هک ز  نآ  بئاغ  يدهم 
دهد ناما  دوخ  تلدعم  رتچ  ریز  رد 

وت راقفلاوذ  رگا  یمارخ  نورب  هش  يا 
[. 1411  ] دهد ناربمغیپ  متاخ  نید  هب  قنور 

: يزعم
فیثک مسج  ناهج  یفیطل و  ناج  وت 
ادلی بش  یتیگ  هدنزورف و  عمش  وت 
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: شورس
هللا هیقب  شمان  ناقرف  رد 

رشحم زورب  ات  زا و  یقاب  نید 
: ورسخرصان

تفاتب نامز  ماما  رون  وچ  نم  ناج  رب 
[. 1412  ] مدش یحضلا  سمش  مدوب و  رارسلا  لیل 

: عمال
شنارجه لوط  زا  ناتس  لد  لصو  دیمون  وشم 

[. 1413  ] شنایاپ تسا  حبص  دوب  ینالوط  دنچ  ره  بش  هک 
: رایرهش

دیوپیم ربا  نیا  زورفا  ناج  دیشروخ  یکی 
اهنشور هیاس  شقن  دنزاب  وا  زا  ماش  حبص و  هک 

دمآ مشچ  ياهنزورب  اهلد  تخر  رادیدب 
اهنزور نادنموزرآ ز  باتفآ  يا  باتب 

يروصنم روص  رد  نایکالفا  يهحبص  مد  ورف 
اهنویش تشارفا  شرع  هب  هتسکشب  ياهلد  زا  هک 

هنتف شتآ  نآ  تفرگ  یتیگ  نماد  رد  نانچ 
اهنماد دندیچرب  ورس  نوچ  ناگدازآ  وا  زک 

هدوسرف هناتف  هنتف  زک  ناتسود  ياج  هچ 
[. 1414  ] اهنمشد دنیوجیم  وت  حلص  مچرپ  هانپ 

: ینانمس تعفر 
تسین هگآ  لد  تلاح  زا  سک  زورما  هچرگ 
تسین هار  ار  سک  وت  رهم  زا  زجب  ام  لد  رد 

تسین هتوکام  تمه  نوچ  وت  لصو  نماد 
تسین هش  تمارگ  تاذ  زج  ار  یتسه  کلم 

میا وت  هاگرد  هدنب  یگمه  یهاش  وت  ات 
میئوت هار  رد  هتخابلد  هتخاس  مدق  رس 
نایور هم  لامج  زا  علاط  شرونا  رون 

ناهرب ار  بیغ  تاذ  دمآ  شسدقا  تاذ 
ناهنپ ضرع  رد  هتشگ  وا  دوجو  رهوج 

[. 1415  ] نایرگ هدیدب  هگ  لد  هآ  نیرق  هگ 
: ظفاح

دیآیم یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم 
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دیآیم یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز 
: يولوم

وج هار  يا  تسا  يو  يداه  يدهم و 
[. 1416  ] ور شیپ  هتسشن  مه  ناهن و  مه 

هدنیآ ياههنتف  هبطخ 151-

ربمایپ
هتوفص هبیجن و  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا 

( تسوا يهدش  باختنا  هدیزگرب و  لوسر ، هدنب و  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » دمحم هک  مهدیم  یهاوگ  )
: ورسخرصان

یفطصم قیالخ  زا  تسا  لامه  یب 
[. 1417  ] لامه یب  راگدرک  شدیزگ  ات 

: یقفاب یشحو 
مارکا زا  خرچ  دش  مخ  هک  نیب  یگرزب 
مان نیا  ياپ  دسوب  لاد  نوچمه  هک 

تزع نیب و  يرادمان  لامک 
تمرح تسادح  نیا  هب  ار  شمان  هک 

نینوک ناطلس  لسر  لیخ  هش 
[. 1418  ] نیعلا هرق  ار  هم  رهم و  شلامج 

ربمایپ تثعب  دروآ  هر 
هبلاغلا هلاهجلا  هملظملا و  هلالضلا  دعب  دالبلا  هب  تءاضا  هللا ) لوسر  )

.( تشاد دوخ  ریخست  رد  ار  همه  كانتشحو  تلاهج  رابگرم و  یهارمگ  هک  یلاح  رد  تشگ  نشور  وا  دوجو  هب  ناهج ، )
: ياهشمق یهلا 

دناهر یناریح  لهج و  كرش و  ار ز  ملاع  هکنآ 
[. 1419  ] یتساناد لد  نآ  نید ، شناد و  غورف  اب 

تورث لام و  یتسم 
همعنلا تارکس  اوقتاف 

( دیشاب رذحرب  تورث ، لام و  یتسم  زا  )
: يروهال لابقا 

ریصب شیدنا و  قح  درم  اسب  يا 
ریرض تمعن  ترثک  زا  دوشیم 
درب لد  زا  زادگ  تمعن  ترثک 

درب لد  زا  زاین  دروآیم  زان 
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تسیز هناشیورد  هکنآ  يادف  نم 
[. 1420  ] تسیز هناگیب  ادخ  زا  وک  نآ  ياو 

یتسرپایند زا  شهوکن 
هحیرم هفیج  یلع  نوبلاکتی  هیند و  ایند  یف  نوسفانتی  ایند ) لها  )

.( دنروآیم موجه  وبدب  يرادرم  هب  راوگس  دنزیخیمرب و  رگیدکی  اب  تباقر  هب  تسپ ، يویند  روما  رد  ناتسرپایند  )
: يولوم

رادرم وچ  شمین  سکرک و  ناهج ، مین  کی 
[. 1421  ] دیرادم رادرم  يوس  سکرک  وچ  مشچ ، نیه ،

مارح همقل  زا  زیهرپ 
مارحلا قعل  مکنوطب  اولخدت  و ال 

( دینکن دراو  مارح ، يهمقل  دوخ ، مکش  رد  )
: يروباشین راطع 

یباسح یب  يدروخ  هک  مدنگ  ره  هب 
[. 1422  ] یباجح دتفا  تشهب  اب  ار  تلد 

: ییاهب خیش 
كان ههبش  دشاب  هک  ینان  همقل 

كاپ میهاربا  هبعک  میرح  رد 
نآ مخت  يدناشن  دوخ  تسد  هبرگ 

نآ مخش  يدرک  خرچ  واگ و  هب  رو 
درک ساد  شداصح  رد  ون  همرو 

درک ساتسد  شاهبعک  گنس  رو ز 
نیجع يدرک  شمزمز  بآ  هب  رو 
نیع روح  زا  يرکیپ  نییآ  میرم 

ددع یب  شریمخ  رب  يدناوخب  رو 
« دحا هللا  وه  لق   » اب يهحتاف 

ششتآ یبوط  خاش  زا  دوب  رو 
ششک مزیه  نیمالا  حور  يدش  رو 

هلمسب نارازه  یناوخرب  وت  رو 
هلولو رپ  همقل  نآ  رس  رب 

دوش رهاظ  شتیصاخ  تبقاع 
دوش رهاق  ارت  همقل  نآ  زا  سفن ،
دنک ناج  یب  ارت  تعاط  هر  رد 

[. 1423  ] دنک ناریو  ارت  نید  يهناخ 
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ادخ شیاتس  هبطخ 152-

قح تیلزا 
. هتیلزا یلع  هقلخ  ثدحمب  هقلخب و  هدوجو  یلع  لادلا  هللادمحلا  یلاعت ) هللا  )

( دنشابیم وا  تیلزا  رب  هاوگ  شیاههدیرفآ  ندوب  ثداح  دنیوا و  دوجو  هناشن  شتاقولخم ، هک  ار  يادخ  ساپس  )
: ورسخرصان

ءایشا همه  زا  تسمیدق  تدحو  رد  هک  يدنوادخ 
[. 1424  ] اهنت همه  نیز  ثدحم  هن  ترثک ، شتدحو  ردنا  هن 

: یقفاب یشحو 
ناهج تسا  نینچ  دوب و  نینچ  دوب  ات 

ناما دوب  ارک  رهد  يهثداح  زا 
تفر نادیواج  کلم  هب  رگا  سیقلب 

[. 1425  ] نامز نامیلس  يا  ینام  وت  دیواج 
: ینانمس تعفر 

دم رزج و  ردنا  دمآ  یلازی  رحب ال  جوم 
[. 1426  ] دز هللا  الا  رحب  رد  مدق  گنهن ال ، ات 

ادخ ندوب  نطاب  رهاظ و 
هفاطلب نطابلا ال  هیورب و  رهاظلا ال  و  هللا )  ) هفاسم یخارتب  نئابلا ال 

( تسا راکشآ  ناهنپ  و  دوشیمن ، هدید  هک  يراکشآ  و  تسا ، رود  اههدیدپ  اب  هلصاف  نودب  ادخ  )
: یهاشنامرک یماهلا 

روهظ نیع  هدید  ره  شباجح ز 
[. 1427  ] رود هلمج  زا  کیدزن و  تسا  قلخ  هب 

: يروباشین راطع 
دیدپان سب  دوخ  ییادیپ  يا ز 
دیدپان سک  وت و  ملاع  هلمج 

ییوت ناج  نورب  ناج  نورد  يا 
[. 1428  ] ییوت نآ  مه  يهن  نآ  میوگ  هچره 

: ظفاح
يرظن زا  بیاغ  هن  یمشچ  ربارب  رد  هن 

[. 1429  ] دای زا  يوریم  هن  نم  زا  ینکیم  دای  هن 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

روش رش و  رد  یملاع  وت  بلط  رد  يا 
روع همه  رگناوت  شیورد و  وت  کیدزن 
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رک همه  شوگ  ثیدح و  رد  همه  اب  يا 
روک همه  مشچ  روضح و  رد  همه  اب  يو 

وت همه  انمت  لصا  نم  لد  رد  يا 
وت همه  ادوس  يهیام  نم  رس  رد  يو 

مرگنیم رد  راگزورب  دنچ  ره 
وت همه  ادرف  ییوت و  همه  زورما 

وت همه  ینعم  تروص و  ناج  لد و  رد  يا 
وت همه  ییند  نید و  همه ز  دوصقم 

وت همه  یب  مه  یمدمه و  همه  اب  مه 
[. 1430  ] وت همه  ین  وت  همه  یب  وت  همه  اب  يا 

: یقارن
تست ماجنا  ات  زاغآ  تهرمه ز 

[. 1431  ] تست ماش  سینا  حبص و  مدمه 
اههدیدپ ادخ و 

هیلا عوجرلا  هل و  عوضخلاب  هنم  ءایشالا  تناب  و  یلاعت ) هللا  )
( دنراد قرف  وا  اب  دندرگیم  زاب  وا  يوسب  ماجنارس  دنعشاخ و  ادخ  ربارب  رد  اههدیدپ  همه  نوچ  )

: يولوم
میدمآ نود  ام  يوس  نودرگ  ام ز 

[. 1432  ] دیشکرب نودرگ  يوس  ار  ام  زاب 
: يروباشین راطع 

زین وا  دوب  تیاهن  یب  شلصا  وچ 
زیچ کی  تساوخ  تیاهن  یب  دوجو 

تیاغ دح و  لاوز  رد  يدوجو 
تیاهن یب  دوجو  رد  دش  ورف 

شغورف رد  لوا  زور  وا  دوب  وچ 
شعوجر دمآ  وا  يوس  رخآ  رد 

راب دص  هب  دمآ  همه  نیاک  اجنآ  زا 
[. 1433  ] راک رخآ  ددرگ  زاب  اجنادب 

: يراوزبس يداه  الم  جاح 
وا يوک  يهتشگرس  هتشگ  کلف 

وا يوس  همه )  ) ملاع يور  دوب 
کلف تیمک  رب  نیب  رهم  هم و 

وا يوپاکت  ردنا  زور  بش و 
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ملد ماشم  رب  دسریم  یمه 
وا يوب  لد  لها  زا  هصاخ  لگ  ز 

تسه ماجنا و  هن  ادیپ  زاغآ و  هن 
[. 1434  ] وا يور  وترپ  یکی  یمامت 

ربمایپ تثعب  دروآ  هر 
اموق موقب  هللا  لدبتسا  لئام و  لدتعا  حئال و  حال  عمال و  علو  علاط  علط  دق 

طارـص زا  فرحنم  هعماج  تشگ و  راکـشآ  ياهدنوش ، راکـشآ  دیـشخرد و  ياهدنـشخرد  درک و  عولط  درکیم ، عولط  دـیاب  هک  سکنآ  )
( تخاس لدبم  لیصا  ياهناسنا  هب  ار  یتما  یهورگ ، هلیس  هب  ادخ  دمآرد و  تسار  هار  هب  قح ،

: راهب ءارعشلا  کلم 
هاج بصنم و  ار ز  ناسک  تسا  رخف 

بصنم هاج و  رخف  نونک  تسوا  زو 
دزاس هلیح  هچ  رب  وا  رب  شنمشد 

[. 1435  ] بنرا بیرف  دزاس  هچ  ریش  اب 
هناگهدزاود ناماما  تمظع 

هورکنا مهرکنا و  نم  الا  رانلا  لخدی  هوفرع و ال  مهفرع و  نم  الا  هنجلا  لخدی  هدابع و ال  یلع  هوافرع  هقلخ و  یلع  هللا  ماوق  همئالا  امنا  و 
ار نانیا  هک  یسک  زج  دوشن  تشهب  لخاد  سکچیه  دنیوا  ناگدنب  ياسور  نالوارقشیپ و  دنمدرم ، نایم  رد  یهلا  ناربدم  ینید ، نایاوشیپ  )

( دنیامن راکنا  ار  وا  زین  نانآ  دنک و  راکنا  ار  نانیا  هکنآ  زج  دوشن  شتآ  دراو  یسک  زین  دسانشب و  ار  يو  زین  نانیا  دسانشب و 
: يولوم

امس مجن  نسح  شدعب  یضترم  یلع  مهاش 
یلع انالوم  هللا  البرک  نیسح  مناوخ 
دابعلا نیز  یلع  مناد  ابع  لآ  مدآ  نآ 

یلع انالوم  هللا  اوگ  قداص  رقاب و  مه 
امنهر ماما و  دشاب  نیمتفه  مظاک  یسوم 

یلع انالوم  هللا  اضرلا  یسوم  یلع  دیوگ 
ناوخب يدهع  وا  رهم  رد  یقن  يآ و  یقت  يوس 

یلع انالوم  هللا  وگب  يزار  يرگسع  اب 
نیمک دیاشگب  مصخ  رب  نیرخآ  راوس  يدهم 

[. 1436  ] یلع انالوم  هللا  نیمز  ریز  دور  جراخ 
تسا مئاق  ییلو  يرود  ره  هب  سپ 

تسا مئاد  شیامزآ  تمایق  ات 
وج هار  يا  تسا  يو  يداه  يدهم و 

[. 1437  ] ور شیپ  هتسشن  مه  ناهن و  مه 
: عمال
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ار سنج  ود  طبار  دیاب  راچان  یثلاث 
رارش مرگرس  بآ  ددرگنیم  طسوت  یب 

دشاب تالو  رب  هن  هک  تعاط 
[. 1438  ] جاتحم هبوت  هب  دش  هئیس  وچ 

ینآرق نامرد 
یفتکملا هیافک  یفشتسملا و  ءافش  هیف 

( دراد دوج  دنمزاین  يارب  تیافک  بلط و  افش  يارب  ءافش  نآرق  رد  )
: یناهفصا ءاجر 

نامرد قذاح و  بیبط  وا  داتسرف  يدرد  ره  هب 
[. 1439  ] ار نآرق  فطل  زا  لسر  متخ  رب  درک  لزان  وچ 

اهیناهنپ ندش  راکشآ  زور  تمایق ،
مهتلفغ بیبالج  نم  مهجرختسا  مهتیصعم و  ءازج  نع  مهل  فشک  اذا  یتح 

( دندرگیم جراخ  ینادان  تلفغ و  زا  اهناسنا  دوش  هتشادرب  ناهانگ  رفیک  زا  هدرپ  هک  ماگنه  نآ  ات  )
: عمال

دوش ادیپ  وت  لامعا  دهاش  حبق  نسح و 
[. 1440  ] یگدنز باقن  تیور  زا  دنیاشگب  هک  نوچ 

هاگآ ناسنا 
ربعلاب عفتنا  رصباف و  رظن  رکفتف و  عمس  نم  ریصبلا  امناف 

( ددرگ دنمهرهب  اهتربع  زا  ددرگ و  هاگآ  درگنب و  یتسردب  و  دشیدنایب ، دراد و  ارف  شوگ  یتسردب  هک  تسا  یسک  هاگآ  ناسنا  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

تاوامس قلخ  رد  وت  نک  رکفت 
[. 1441  ] تایآ رد  يدرگ  قح  حودمم  ات  هک 

: يولوم
غارچ یبیغ  نادب  ددرگ  نرتقم  یمشچ  وچ 

ار یناهن  نانیرق  وا  هنیرقیب  دنیبب 
ندرک ادف  ناج  دناد  هک  دیاب  بجع  ناج  یکی 

ار یناعم  ناسورع  دیاب  يونعم  مشچ  ود 
هتفرذپ حور  لاقص  هتفکشب  تسیمشچ  یکی 

ار ینابغاب  يارب  هتفر  وا  باوخ  سگرن  وچ 
ار ناطلس  يور  هدب  ار  ناطیش  تشپ  هتسکش 

[. 1442  ] ار یناب  لالدتساب  دناد  انب  زا  سخ  ره  هک 
: يرتسبش دومحم  خیش 

تخومآ ترکف  ار  ناج  هکنآ  مانب 
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تخورفا رب  ناج  رون  هب  لد  غارچ 
یگدزتلفغ زا  زیهرپ 

کتلفغ نم  ظقیتسا  کترکس و  نم  عماسلا  اهیا  قفاف 
!( رآ يور  يرادیب ، هب  دوخ  تلفغ  زا  و  يآرد ! يرایشوه  هب  یتسم ، رس  زا  )

: ورسخرصان
رس اروپ ، تلفغ ، باوخ  نکرب ز 

رگنب درخ ، مشچ  هب  ناهج  ردناو 
هگناو دوخ  هالک  رس  هب  هنرب 

[. 1443  ] رس نودرگ  يوس  یکی  بش  هب  نکرب 
: ییاهب خیش 

یسک هچ  نیبب  يآ و  دوخ  هب  مد  کی 
یسفنمه هک  هب  ياهتسب  لد  هچ  هب 
يرس رادرب  نارگ  باوخ  نیز 

[. 1444  ] يربخ نیلوا  ملاع  ریگرب ز 
: يولوم

ياهتفخ لفاغ  وت  تفر و  ناوراک 
[. 1445  ] نایز رد  ینایز ، رد  ینایز ، رد 

: ظفاح
دوب ناوتن  نمیا  هک  هدید  يا  وش  رادیب 

تسباوخ لزنم  نیا  رد  هک  مدامد  لیس  نیز 
: يدعس

كاپ مشچ  زا  تلفغ  يهمرس  نکب 
كاخ مشچ  رد  همرس  يوش  ادرف  هک 

كاخ لت  رب  زور  کی  هشیت  مدز 
كاندرد ياهلان  مدمآ  شوگ  هب 

رتهتسهآ يدرم  رگا  راهنز  هک 
[. 1446  ] رس تسیور و  شوگ و  انب  مشچ و  هک 

: يولوم
بیعش دهع  رد  تفگیم  یکی  نآ 

بیع تسدید  یسب  نم  زا  ادخ  هک 
اهمرج هانگ و  نم  زا  دید  دنچ 

ارم دریگیمن  نادزی  مرک ، زو 
بیعش شوگ  رد  تفگ  یلاعتقح 
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بیغ هار  زا  حیصف  وا  باوج  رد 
هیفس يا  بولقم  ییوگیم و  سکع 

هیت هتفرگب  هر و  هدرک  اهر  يا 
ربخ یب  وت  مریگ و  مدنچ  دنچ 

رسب ات  اپ  ياهدنام  لسالس  رد 
هایس کید  يا  توت  رب  وت  گنر 

هابت ار  تغورد  يامیس  درک 
اهراگنز رب  راگنز  تلد  رب 

[. 1447  ] اهرازآ دش ز  روک  ات  دش  عمج 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

اجک بات  ناهج  دیشروخ  وت و  مشچ 
اجک باوخ  لد  رادلد و  خر  دای 

يوشن یتوکلم  یکاخ  نت  نیا  اب 
اجک بابرالا  بر  بارت و  تسود ، يا 

نارگ باوخ  نیا  زا  رای  يا  وش  رادیب 
نایع هرذ  رهب  ار  تسود  خر  رگنب 

یناهنپ دوخ  يدوخ  رد  یباوخ  ات 
ناهن وت  مشچ  دوب ز  ناهج  دیشروخ 

مبل هنشت  یلو  تسود  يا  مرثوک  بل  رب 
[. 1448  ] مبت بات و  رد  وت  رجه  زا  ینم  رانک  رد 

: یقفاب یشحو 
تلفغ باوخ  ماج  شوهدم  ایا 

تلفغ بادرگ  رد  تخر  هدنکف 
روآرب رس  ناشیرپ  باوخ  نیزا 

[. 1449  ] روآرد نارادیب  عمج  رد  يرس 
: يولوم

تسیریذن دیآ  نامک  زک  ییادص 
تسیریت مخز  شیادص  اب  بلغا  هک 

رادیب دوشیمن  سک  کی  هلفاق  ارچ ز 
رارط دربیم  زاب  یکز  رمع  تخر  هک 

يرازاینیم رارط  زو  باوخ  ارچ ز 
زاوآ ینک  دنکیم  ربخ  هک  زا و  ارچ 

تست ظعاو  خیش و  درز  ایب  کنآ  ره  ارت 
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رارق بآ  شقن  وچ  ار  ناهج  رهم  تسین  هک 
هناخ اب  زار  تفگ  یمه  هشیمه  یکی 

[. 1450  ] رابخا نکب  ارم  هگانب  بارخ  وشم 
: يروباشین راطع 

زارد هر  نارگ و  راب  فیعض و  بکرم 
اهتنم هب  رخآ  یسر  یک  هتفخب  شوخ  وت 

رذگ رب  رمع  هگ و  رید  هتفخ ز  وت 
افق رد  گرم  دوخ و  راک  رد  یلفاغ  وت 

ياهتسشن لفاغ  هچ  تست  راک  تقو  نوچ 
روخب دوخ  راک  مغ  راک  تقو  زیخرب 

یماقم نینچ  ردناک  دیاین  یمه  تمرش 
[. 1451  ] هدرب باوخب  رس  وت  هدیود  رسب  نادرم 

: عمال
ریگ هدید  تلفغ ز  هدرپ  دیسر  يریپ 

تسین جازتما  رگد  لصف  هب  ار  لصف  نیا 
شرود وچ  وشم  لفاغ  رادغ  خرچ  رکم  زا 

[. 1452  ] دراد شون  گنر  مه  تمح  شین ز  هراومه 
: ظفاح

تسا رگد  لاح  رتفد  یقرو  ره  نمچ  رد 
یشاب لفاغ  همه  راک  هک ز  دشاب  فیح 

شیپ رد  نابایب  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک 
[. 1453  ] یسرج گناب  لغلغ و  زا  ربخیب  سب  هک  هو 

: يونزغ ییانس 
رادغ هنامز  نیز  یلفاغ 

[. 1454  ] رادب تسد  هنامز  دوجو  زا 
: يزاریش ینیسح 

باتفآ دیمد  هک  نابرتش  زیخ 
باوخ ماگنه  هن  تسا  لیحر  تقو 

ياهدناماو همه  زا  يرگن  ات 
ياهدنام اج  هب  تسا و  هتفر  هلفاق 

رذگهر نیا  رد  راب  هنم  زیخ و 
رارق ياج  هن  تسا  لیس  هر  نیاک 

شیوخ راب  هنم  بالیس  هر  رد 
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شیوخ راک  نکم  تخس  هنم  راب 
شیوخ تخر  ینکف  لزنم  هب  هک  هب 

شیوخ تخب  یهرمگ  زا  یهراو 
رای يوکشم  هب  وچ  ییاشگ  راب 

رای يوک  رس  هب  ینیشن  داش 
شیوخ راب  يربن  لزنم  هب  وت  رو 
شیوخ راک  دنک  وت  هایس  تخب 

: یناشاک یلعلادبع 
ینیب ناج  هاگتمالس  لد  يا  دنچ  هب  ات  ار  ناهج 

[. 1455  ] ینیب ناکم  ار  ناویا  هک  لد  مشچ  ياشگب  یکی 
یشورف رخف  ربکت و  زا  زیهرپ 

كربک ططحا  كرخف و  عض 
!( زاس رود  شیوخ  زا  ار  ربکت  رازگ و  رانک  ار  رخافت  )

: ياهشمق یهلا 
شاب شوخ  درآرب  ياپ  زا  کلف  ار  ناشکرس 

[. 1456  ] دیآ زارفا  رس  تخومآ  یگداتفا  هک  ره 
: يوجنگ یماظن 

تیالو ار  شنیرفآ  تسا  نینچ 
تیاهن ار  يراهب  ره  دشاب  هک 

تسهالک رد  شداب  هک  بلاق  نیدب 
تسه ار  كاخ  یتشم  هک  هرغ  وشم 
رود دنک  رس  زا  هالک  وک  يداب  ز 

روجنر ورس ، دشاب ، هدوسآ  هایگ 
دراد داب  ربانب  وک  ناخ  نیدب 

دراد داینب  دب  هک  هرغ  وشم 
دریگ رون  يردب  هب  ات  ون  هم 

دریذپ ناصقن  دسر  يردب  رد  وچ 
دزیخ تسماخ  ات  هویم  تخرد 
دزیرب رب  یلاح  هتخپ  ددرگ  وچ 

ریگ نامک  گرگ  نوچ  رورغم ، وشم 
[. 1457  ] ریت دنزیم  هگان  خرچ ، لد ، رب  هک 

: يولوم
تاهرت ربک و  يوعد و  توخن و 
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تاجن یبای  ات  هک  لد  زا  نک  رود 
: یقفاب یشحو 

تست روز  رپ  ندرگ  زا  متریح 
تسرد دنامب  راب  نینچ  هب  واک 

ارت مدقت  تسا  قلخ  همه  رب 
ارت مدرم  هب  تسیچ  فرش  هجو 

يرترب نیا  دوب  تسابل  هب  رگ 
يروآ رخف  هچ  هب  دشابن  هک  نیا 

مرتحم یمرد  جنگ و  هب  وت  رو 
مرد دشابن  هک  مد  نآ  ینک  نوچ 

تسا مهرد  زا  رگا  مدآ  رهوگ 
؟ تسا مدآ  ینک  راب  شرز  هک  رخ 

یمدآ دوشن  رخ  رز  هک ز  ور 
[. 1458  ] یمدآ دوشن  رز  زا  رخ  چیه 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
یسوه لد  رد  چیه  رادم  ربک  زا 

[. 1459  ] یسک تسدیسرن  ییاجب  ربک  زک 
ربق دای 

كرمم هیلع  ناف  كربق  رکذا 
( دوب دهاوخ  نآ  رب  وت  رذگ  اریز  رآ ! دای  هب  ار  شیوخ  ربق  )

: ورسخرصان
روگ ارت  گنس و  هچ  دنام و  رز  هچ  كاخ  رد 

[. 1460  ] ارضخ يهناخ  رد  هچ  یجیرک و  ریز  هچ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دیابیم مغ  روگ  رکف  هجاوخ ز  يا 
دیابیم من  زوس و  هدید  لد و  ردنا 

يراد ایند  راک  يارب  تقو  دص 
[. 1461  ] دیابیم مه  روگ  رکفب  تقو  کی 

یمدآ رادرک  شاداپ 
نادت نیدت  امک 

( تفای یهاوخ  ازج  ینک  لمع  هنوگ ، ره  )
: یسودرف

تخورفرب یشتآ  وا  هک  سکنآ  ره 
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تخوسب ار  نتشیوخ  نایم  ردنا  دش 
رادیاپان ناهیک  تسا  نینچ 

[. 1462  ] راکم یناوت  ات  دب  مخت  وا  رد 
: يدعس

هاگن مدرم  دنزرفب  دب  نکم 
[. 1463  ] هابت دیآرب  تشیوخ  دنزرف  هک 

: يزاریش فراع 
یتفر یتخادنا  یتخوس  یتسکش  یتسب  يدز 

[. 1464  ] ار ناهاوخداد  تمایق  يادرف  تسیچ  تباوج 
: یقفاب یشحو 

سرتب نارود  شدرگ  زا  نکم  دب 
سرتب نآ  دنک ز  تافاکم  رود 

راک هناد  دش  هعرزم  نیا  رد  هک  ره 
راب هناد  نامه  هناد  نآ  زا  درآ 

مینزیم مدق  راگرپ  وچ  هک  ام 
مینزیم مغ  يهطقن  نیرب  خرچ 

میتشادرب هک  هطقن  ره  رود ز 
میتشاد رذگ  هطقن  نآ  هب  زاب 

راب تسب  ناشف  راخ  هر  هب  هکنآ 
راخ تشاد  هر  هب  دیدرگ  وچ  زاب 

دیدن دب  زجب  درک  يدب  هک  ره 
دیدن دص  ضوع  هک  دب  کی  هک  درک 

وختشز ینمشد  دنک  هچ  سک 
وا تشز  لمع  سب  وا  نمشد 

تسوا راک  ناسک  رازآ  هک  رام 
تسوا رازآ  رس  رب  دوب  هک  ره 

دنکف یکین  رس  رب  رذگ  هکنآ 
[. 1465  ] دنزگ شدنزگ  لها  زا  دسر  یک 

لامعا لمعلاسکع 
: يوجنگ یماظن 

تسین دیواج  ناهج  کلم  رسپ  يا 
تسین دیما  تیاغ  ار  ناغلاب 

ار زودنا  نید  لقع و  نک  اوشیپ 
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ار زورما  سانش  ادرف  عرزم 
رازتشک نیا  رس  هب  دیاک  نآ  زا  شیپ 

[. 1466  ] راکب یمخت  ار  دیواج  تلود 
: يرونا

قلخ قح  رد  دنک  دب  یعس  هک  ره 
ازج دنیب  دب  شیوخ  یعس  وچمه 

یبن رد  دزیا  دومرف  نینچ  مه 
[. 1467  ] یعس ام  الا  ناسنالل  سیل 

: ینانمس تعفر 
ناهنپ وت  رد  اناج  تساهتمایق 

ناسآ لکشم  نیا  امن  یهار  وجب 
تساجنآ لصاح  یتشک  هچ  ره  اجنیا  رد 

[. 1468  ] تسادرف هب  زورما  یسب  تزورما  رد 
: نیفراعلا خیش 

تسا نآ  تراک  ماجنا  يداد  هچ  رهب  ار  نت 
[. 1469  ] دمآ لیام  هک  ییوس  رخآ  دتفا  راوید 

: ینانمس تعفر 
تمایق زور  مسوم  دیآ  وچ 

تمالع نیا  سک  رهب  ادیپ  دوش 
راک رهب  تسا  هدوب  هک  یلاح  رهب 

رادیدپ بلطم  نیا  زورنآ  دوش 
هدرب تسد  مدرم  لام  رب  رگا 
هدرپس يریغ  رب  لام  نآ  رگو 
هدرک شیوخ  لام  قافنا  رگا 
هدرک شیورد  یئوجلد  رگو 

ملاعب ار  یبلق  هدرزآ  رگا 
مغ رپ  بلق  هدرک  لاحشوخ  رگو 

تسا دوجس  رد  عوکر و  رد  مخ  رگا 
تسا هدومن  قح  هارب  يدهج  رگو 

اراکشآ رسارس  اجنآ  دوش 
[. 1470  ] ادیپ زور  نآ  دوش  یئیش  رهز 

: عمال
دنهدیم رادرک  روخ  ارف  ازج  رجا و 
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شیوخ هاچ  هب  دتفا  رد  هاج و  هب  دسر  سک  ره 
مرگنیم نوچ  تانئاک  يهلمج  رد 

[. 1471  ] لاد هدش  تدوجو  رب  دوجوم  نیع 
: يولوم

ینک در  دهدب  نآ  وت  ریغ  ارت  هچ  ره 
[. 1472  ] در وت  رب  دوش  کناد  نامه  وت  یهدب  نوچ 

: يونزغ ییانس 
مدروآرد دوخ  درگ  دوخ  درک 

[. 1473  ] مدرب نآ  رهد  مدرک ز  هچنآ 
: ورسخرصان

تسا وت  يهلغ  جنفلا  ياج  ناهج 
[. 1474  ] لقتسم نیرد  یشاب  راکیب  هچ 

: یناشاک ضیف 
ندرک یکین  شیوخ  هب  سک  هب  تسکین 

ندرزآ نتشیوخ  تسسک  رازآ 
ینک هچنآ  ینکیم  شیوخ  هب  هصقلا 

ندرک دیاشن  سک  هب  يدب  یکین و 
قح داهن  تیشم  دنب  وچ  اهراک  رب 
مینک اهر  تیشم  هب  دوخ  راک  زین  ام 

میشکیم هک  یئافج  میشکیم  شیوخ  زا 
مینک افج  سک  رب  وچ  مینکیم  شیوخ  رب 

تسدیاع شدوخ  يوس  تسه  هک  ره  دب  کین و 
[. 1475  ] تفرگ نآ  ازج  زور  درک  زورما  رد  هچ  ره 

لمع ماجنارس  تبقاع و 
ادغ هیلع  مدقت  مویلا  تمدق  ام  دصحت و  عرزت  امک  و 

( تشگ دهاوخ  هضرع ، وت  هب  ادرف  یتسرفیم ، شیپ  زورما ، هچ  ره  يوردیم و  يراکیم ، هچ ، ره  )
: يدعس

شک جنر  دوب  ناراک  مخت  لد 
[. 1476  ] شوخ دنبسخب  دیآ  رب  نمرخ  وچ 

: يولوم
نک رابنا  نیرد  یتسد  نهک  رابنا  وت  یتسه 

اله رب  نوحاط  هب  هگناو  یمدنگ  هنوگچ  رگنب 
ینمرخ نوچ  ناهج  نآ  تسه  ایسآ  نوچ  ناهج  نآ  تسه 
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[. 1477  ] ایبول رگ  یمدنگ  رگ  ندب  یهاوخ  نیمه  اجنآ 
: یناهفصا ءاجر 

رسارس قافآ  رد  میدینشن  زگره 
رب دهد  هتشک  زج  هک  دنناشف  هناد  کی 

رسیم ماک  دشن  دهج و  یسب  دندرک 
[. 1478  ] رخآ يوردب  نامه  تشک  ینک  مخت  ره 

: یلدگیب رذآ 
نامسآ زا  ینیب  یی  هدرزآ  رو 

نامگ دب  وشم  يو  زا  سرپ و  نم  ز 
ماقتنا ناحتما  زا  هتسنادن 

ماک خلت  دش  تافاکم  زا  وگم 
شین هشپ ز  مرک و  نوچ  هدرک  نیبب 

شیر دورمن  بویا و  زغم  نت و 
راگزومآ يا  يزور  ود  ینیب  وچ 
راگزور زا  تفای  ناما  ملاظ  هک 

زاب دنسرپن  يو  زا  هک  ییوگن 
زارد يراگزور  یپ  دیآ ز  هک 

تسکش نونکا  رس  شک  نکشرس ، نآ  شوخ 
تسر رشح  هشیدنا  اج ز  نیمه 

؟ تسین راد  رب  زورما  ملاظ  دش  هچ 
[. 1479 ! ] تسین راد  نیا  تافاکم  راد  هک 

لمع رد  شالت  تیمها 
لفاغلا اهیا  دجلا  دجلا  و 

( هدز تلفغ  يا  ششوک  ششوک ، )
: يروباشین راطع 

بلط یب  دیوج  لصو  وک  یسک  ره 
[. 1480  ] دنامب نامردیب  درد  ردنا  میاد 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
میباذعب شرجه  رادلد و ز  رتسب  مه 

[. 1481  ] میمادم نارجه  هب  میقیرغ و  لصو  رد 
: رایرهش

ندید میروک ز  هک  هناخ  نیا  رد  تسیدود 
[. 1482  ] مییرگب هناخ  نیاب  میرآ و  فکب  یمشچ 
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تدابع رد  كرش  زا  زیهرپ 
هتدابع نم  هیلع  ضرتفا  امیف  هللااب  كرشی  نا 

( تسا لمع  يدودرم  يهیام  بجاو  تادابع  رد  ادخ  يارب  نداد  رارق  کیرش  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

یگدنب مدرکن  نم  مرمع  هب  میوگ ، دوخ  بیع 
یگدنمرش هیامرس  دوب  اهتدابع  نیا 

تسین شیب  یغورد  کی  دبعن  كایا  يوعد 
[. 1483  ] یگدنب ياوه  دشاب  مرس  ناج و  رد  هک  نم 

یئورود زا  زیهرپ 
نیناسلب مهیف  یشمی  وا  نیهجوب  سانلا  یقلی 

( تسا لامعا  يدودرم  يهیام  هناقفانم  نابز  ود  اب  ییورود و  اب  مدرم  اب  دروخرب  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

يوش لوقلا  قداص  حبص  وچ  هک  یهاوخ 
[. 1484  ] شاب ورکی  سک  همه  اب  تفص  دیشروخ 

: يدنجخ لامک 
رای تسا  ینغتسم  نوچ  وت  ام و  يراداوه  زا 

[. 1485  ] یکبات يدنول  یسولپاچ و  نیا  بیقر  يا 
: يدعس

نورب فلکت  یب  تریس  وکن 
نوردنا بارخ  یمانکین  زا  هب 

نزهار ور  بش  نم  کیدزن  هب 
[. 1486  ] نهریپ اسراپ  قساف  زا  هب 

تیبلها لئاضف  رد  هبطخ 153-

ناسنا یگنادواج 
بلقنی اهیلا  مدق و  اهنم  هناف  هرخالا ، ءانبا  نم  نکیلو 

( دیدرگیمرب اجنآ  هب  هدمآ و  اجنآ  زا  اریز  دیشاب ، ترخآ  نادنزرف  زا  )
: یقارن

رسب دیآ  نوچ  هک  يرادنپن  ناه 
رفس نیا  دبای  ماجنا  وت  رمع 

نز ماگ  یتسه  وت  يداو  نیا  رد  ات 
نطو دشاب  نآ  رد  تماگ  نیرخآ 

ياهیام تنآ  زا  دعب  دیازف  ین 
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ياهیاریپ ارت  ددرگ  نوزف  ین 
تساطخ نایاناد  کیدزن  نخس  نیا 

تساهتنایب رفس  نیا  اناد  دزن 
يوق يا  ابقع  هب  مه  ایند  هب  مه 

[. 1487  ] يوریم يوریم و  يوریم و 
لمع رد  یهاگآ  شقن 

حضاولا قیرطلا  یلع  رئاسلاک  ملعلاب  لماعلا  قیرط و  ریغ  یلع  رئاسلاک  ملع  ریغب  لماعلا  ناف 
دهدیم ماجنا  ار  يراک  مزال ، یهاگآ  اب  هک  یـسک  دنک و  ریـس  هک  تسا  ياهدنور  ناسب  دزای  تسد  يراک  هب  یهاگآ ، نودب  هک  یـسک  )

( دزادرپیم ریس  هب  راومه  يهداج  رد  هک  تسا  ياهدنور  نوچمه 
: یئاهب خیش 

تدیامنب هر  هکنآ  زومآ  ملع 
[. 1488  ] تیادزب لد  یهارمگ ز  گنز 

نطاب رد  رهاظ  شقن 
هنطاب ثبخ  هرهاظ  ثبخ  ام  هنطاب و  باط  هرهاظ  باط  امف  هلاثم  یلع  انطاب  رهاظ  لکل  نا  ملعا  و 

نآ رهاظ  هک  يزیچ  دوب و  دـهاوخ  کین  نآ  نطاـب  کـین ، نآ  رهاـظ  هک  يزیچ  هطبار ، نیا  رد  تسا و  ینطاـب  ار  يرهاـظ  ره  هک  دـینادب  )
( دشابیم دنسپان  نآ  نطاب  تسا  دنسپان 

: يولوم
اهلد وچ  اههویم  نیو  اهنابز  نوچ  گرب  نیا 

[. 1489  ] ار نابز  دهد  تمیق  دیامن  ور  وچ  اهلد 
: ورسخرصان

كریز یکی  دید  هک  ياهدونشن 
ردنا وک  هب  هدنکف  يولآ  درز 
شوخان شرت و  هزم  شتفای  نوچ 

ردنا ودب  زاب  خلت  زغم  ناو 
ردنا تلد  هب  دوب  هچ  ره  هک  اتفگ 

[. 1490  ] ردنا ور  هب  دومن  یمه  تگنر 
: یناشاک ضیف 

تسنشور ام  نشور  ناور  زا  ام  نت  نیا 
[. 1491  ] تسنشور ام  نت  تاضایر  زا  ام  لد  نیو 

ربمایپ تیب  لها  ياهیگژیو 
اقراس یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا ، نم  الا  تویبلا  یتوت  و ال  باوبالا ، هنزخلا و  و  باحصالا ، راعشلا و  نحن 

و نآ ، ياهرد  زا  رگم  دوشیمن  ياهناخ  دراو  یـسک  و  يوبن ، ملع  رد  یهلا و  ياههنیجنگ  و  ص )  ) ربمایپ ناراـی  و  قح ، ياـههناشن  میئاـم  )
( دوش هدیمان  دزد  دوش  دراو  اهرد  ریغ  زا  هک  یسک 
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: لیعامسا نیدلالامک 
يآرد رد  ییآ ز  را  قیاقح  هناخ  رد 

[. 1492  ] تسا یضترم  تسا و  ملع  هنیدم  رد  رد  نآ  و 
: یناماس نامع 

ملع هنیدم  رد  تعاط  يهقلح  بوکب 
یلی ناوزابب  ربیخ  رد  يهدننک 

هار یبای  رهشب  هگنآ  دش  هدوشگ  رد  وچ 
[. 1493  ] یلو يالو  اب  هار  یبن  هب  يرب  یلب 

: ینانمس تعفر 
يرب ربمغیپ  لخن  زا  دوجو  ملع  لقع و  دوب 

يرد ردژا  ردیح  نیب  وا  نید  جاور  رد 
ربمیپ زج  دوبن  ملع  هنیدم 

[. 1494  ] رد دوب  ار  وا  یلع  زا  ریغ  سک  هن 
( لمع رد  یهاگآ   ) یسانشتیعقوم ترورض 

! هل ما  هیلع  هلمعا  ملعی : نا  هلمع  ادتبم  نوکی  رصبلاب ، لماعلا  بلقلاب ، رظانلاف 
( تسوا ررض  رب  ای  وا  عفن  هب  لمع  ایآ  هک  دنادب  دیاب  لمع  زاغآ  رد  دنکیم ، لمع  یهاگآ  اب  درگنیم و  لد  مشچ  اب  هک  یسک  )

: یناماس نامع 
تسا لصاحیب  ندز  ایرد  رب  تشخ 

[. 1495  ] تسا لقاع  راک  هن  نادنس  رب  تشم 
: يونزغ ییانس 

دهدن رب  راب و  ملعیب  راک 
[. 1496  ] دهدن رمث  سب  زغم  یب  مخت 

: عمال
نیقی ناد  لباقم  یبای  لمع  اب  نوچ  ار  ملع 

تسا رتبا  دوخ  نآ  دشاب  رگ  يرگیدیب  یکی  ره 
تسردان نکیلو  دشاب  یکی  لماع  ملاع و 

[. 1497  ] تسرویز ملاع  يور  رب  نیقی  ملاع  لماع 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ددرگ ربارب  لمع  رگا  ملع  اب 
ددرگ رسیم  ارت  ناهج  ود  ماک 

یقرو يدناوخ  هک  دوخب  وشم  رورغم 
[. 1498  ] ددرگرب قرو  هک  نک  رذح  زور  ناز 

: يروباشین راطع 
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يارس تنحم  نیا  تسا  کیرات  هلمج 
يامنهر یغارچ  وچ  يو  رد  ملع 

ياج کیرات  نیرد  تناج  رب  هر 
[. 1499  ] يازف ناج  ملع  تسملع و  رهوج 

( یسانشناور  ) رهاظ رد  نطاب  رثا 
هنطاب ثبخ  هرهاظ  ثبخ  ام  هنطاب و  باط  هرهاظ  باط  امف  هلاثم  یلع  انطاب  رهاظ  لکل  نا  ملعا  و 

زین وا  نطاب  تشز  شرهاظ  هکنآ  و  تسوکین ، ینطاب  ياراد  وکین ، شرهاظ  هکنآ  سپ  تسا ، دـننامه  ینطاب  يرهاـظ ، ره  يارب  هک  نادـب  )
( دشابیم تشز 

: يولوم
هنیس تولخ  نورد  یشوپیم  هک  هشیدنا  ره 

امیس رب  تسادیپ  لد  هشیدنا ز  گنر  ناشن و 
دشونیم هک  هناد  ره  ناج ز  يا  تخرد  ره  ریمض 

ادیپ وا  برش  يهجیتن  وا  گرب  خاش و  رب  دوش 
يو زا  بیس  گرب  دیورب  دشون  رگا  بیس  يهناد  ز 

امرخ شرس  رب  دیورب  دشون  رگا  رمت  يهناد  ز 
دش هگآ  تلع  زا  بیبط  ناروجنر  گنر  زا  کنانچ 

انیب درب  یپ  تنیدب  وت  مشچ  يور  گنرز و 
وت نیک  رهم و  دنادب  وت  نید  لاح  دنیبب 

[. 1500  ] اوسر ارت  دنادرگن  دناشوپ  کیل  تگنر  ز 
: عمال

دنروک ینعم  كرد  نانیب ز  رهاظ 
لبس لاح  ییهدید  هب  دشاب  رهاظ 

زورب دنکیم  نورد  زار  درز  گنر  زا 
وگم سک  هب  تبحم  زار  هک  وگم  حصان 

دوش یک  کین  ضرع  دوش ز  دب  وچ  رهوج 
[. 1501  ] هنیآ رد  دیامن  تشز  تشز  راسخر 

: يولوم
دننتیم رهاظ  هب  هک  ینایضاق 

دننکیم رهاظ  لاکشا  رب  مکح 
دومن شنامیا  تفگ و  تداهش  نوچ 

[. 1502  ] دوز موق  نیا  دننک  نموم  وا  مکح 
: یلدگیب رذآ 

یسانش ینعم  وچ  مد  نزم  تروص  ز 
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[. 1503  ] درجم حور  مسج  زا  غراف  دوب 
: عمال

دوش یک  وکین  رهد  بالقنا  زا  دب  تاذ 
تسرهظم شدرد  زاب  ددرگ  بولقم  رگا  درد 

ضایف دوشیمن  تلود  هداز ز  میئل 
ینامیلس يهمرس  دنک  هچ  لد  روک  هب 

میرک لضف  ءاطع و  دیاین  هلفس  نود و  ز 
یناتسبد رو  حور  دسرن  سخ  راخ و  ز 

دوس هچ  مان  زا  تسین  کین  وت  تاذ  رگ 
[. 1504  ] حیسم مان  زا  هرهب  هچ  ار  یمعا  رم 

: یقفاب یشحو 
نورب نورد و  حول  نک  شقن 

نوصم تلآ  تمهت  زا  شتعنص ،
شارت اراخ  نهآ  دوبن  رگ 

شارت تب  زا  دوش  تب  اجک  گنس 
تسد هب  دراین  هشیت  رگا  رگتب 

[. 1505  ] تسب شقن  ناوتن  ار  تب  رکیپ 
: يدعس

درم لئامش  رد  هرظن  کی  هب  تخانش  ناوت 
مولع هاگیاپ  تسا  هدیسر  شیاجک  ات  هک 

وشم هرغ  شابم و  نمیا  شنطاب  یلو ز 
[. 1506  ] مولعم اهلاسب  ددرگن  سفن  ثبخ  هک 

: يزیربت سمش 
یتشگ سوسحم  را  تناج  یهایس 

تگنز یگنز ز  يدش  ملاع  همه 
تسغیرد وت  زا  گنس  هک  يرام  نآ  وت 

[. 1507  ] تگنس هب  زج  دبوکن  سک  ار  ترس 
: ریهظ

ورد زورما  ینکیم  ياهتشاک  يد  هچنآ 
[. 1508  ] وج يهناد  زا  نکم  مدنگ  يهشوخ  عمط 

: يولوم
دیوگ نیا  كاخ  دیآرب ز  گرب  تخرد و 

[. 1509  ] دیور نامه  ارت  يراکب  هچ  ره  هجاوخ  هک 
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: ورسخرصان
کین لعف  دیان  کین  لصا  زک  زج 

لاهن دشاب  دب  وچ  دشاب  دب  راب 
ادرف دب  کین و  یتشکب ز  هچ  ره  هک  نادب 

دورد كاپ  ماک  ماکان و  همه  تدیابب 
نکم هی  الب  پچ و  ياهراک 

باتک دنهد  تپچ  تسد  هب  هک 
رب درآ  وج  دوب  وج  رگا  مخت 

باجنس زا  دیاز  باجنس  هچب 
تدیاب دروخ  ناز  ینگارپ  هچ  رگن 

[. 1510  ] دنگارپ وج  وکنآ  تسهدروخ  وج  هک 
: ینانمس تعفر 

تسیچ بضغ  رش و  نیا  هک  اتفگ  یکی 
تسیفالت تافاکم و  نیا  متفگب 

راتفرگ یتشگدبب  يدرک  دب  وت 
رادشه تسین ، نیا  زجب  رش ، ای  بضغ 

رش ای  ریخ  رد  رهز  ام  رب  دسر 
رخآ هب  ات  لوا  تسا  تافاکم 

شوگ رگا  يراد  دوب  نیا  تافاکم 
شومارف قح  دایز  دش  دهاوخن 

ینادیمن ای  ینادن  ار  تذل  كرت  ردق  وت 
نک انیب  هدید  تذل  كرت  نیا  رد  تساهتذل  هک 

ناج نانج  رد  ناشنب  ربص  تخرد  یهاوخ  رمث 
نک اولح  هروغ  يروبص  زا  شورفم  هکرس  یخلت  ز 

وسراچ زا  لد  دروخ  لقیص  هکنوچ  يرآ  يرآ 
[. 1511  ] نالک درخ و  ره  زار  يو  زا  هدیشوپ  دوش  یک 

: نیمارو سیو 
رادم یکین  مشچ  ینک  دب  رگا 

[. 1512  ] يوردن نمس  يراک  راخ  رگ  هک 
: يولوم

ادنام لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا 
ادص ار  اهادن  نیا  ددرگ  زاب 

: عمال
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تسوا يزور  هب  بجوم  سک  تنیط  یکاپ 
ددرگ رهوگ  هک  تس  يداژن  فاص  زا  هرطق 

دربیم لد  زا  گنز  رابغ  تنیط  یفاص 
سوه يراد  تلزنم  دوخ  را  وش ، تملظ  لقیص 
يرب تملظ  زا  دشاب  نوچ  امن  تشگنا  دش  هام 

سوه يراد  تبقنم  رگ  نک  هشیپ  یتاذ  کین 
تفای ماک  دناوت  سک  نیا  لد  فاص  ددرگ  هک  رگ 

تفاین رهوگ  زا  ضیف  ددرگن  یفاص  فدص  ات 
يوش را  یهاوخ  ناهج  ماع  صاخ و  روظنم 

[. 1513  ] بلط افص  تنیط  یفاص  ناس ز  هینیآ 
: يونزغ ییانث 

دوش كاخب  تنت  یکاخ  وچ  هک 
دوش كاپ  ياج  هک  دیاب  كاپ 

رادرم دوب  ناور  یب  تروص 
[. 1514  ] راک هچ  يهدرم  دیلپ و  اب  ار  كاپ 

تایح رد  بآ  شقن 
ءاملا نع  هب  ینغ  تابن ال  لک  و 

( تسین زاین  یب  بآ  زا  یندیئور  ره  (و 
: يروباشین راطع 

تسه هچ  ره  میاد  تسا  بآ  زا  هدنز 
[. 1515  ] تسد تسش  ناوتن  بآ  زا  نینچ  نیا 

شافخ شنیرفآ  رد  هبطخ 154-

ینتفایان تاذ 
( ادخ تاذ  كرد  زا  زجع  )

هتفرعم هنک  نع  فاصوالا  ترسحنا  يذلا  هللادمحلا 
( دناهدنامرد يو  تاذ  تقیقح  هب  یبایتسد  زا  تافیصوت  هک  تسازس  ار  ییادخ  شیاتس  )

: يدعس
شتیهلا رب  قفتم  ناهج 

شتیهام هنک  زا  هدنام  ورف 
تفاین شلالج  ياروام  رشب 

تفاین شلامج  ياهتنم  رصب ،
مه غرم و  درپ  شتاذ  جوا  رب  هن 
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مهف تسد  دسر  شفصو  لیذ  رد  هن 
رازه دش  ورف  یتشک  هطرو  نیرد 

رانک رب  ياهتخت  دشن  ادیپ  هک 
دیسر شتاذ  هنک  رد  كاردا  هن 

دیسر شتافص  روغ  هب  ترکف  هن 
نتخات ناوت  بکرم  ياج  ره  هن 

[. 1516  ] نتخادنا دیاب  رپس  اهاج  هک 
: یماج

هاوس نم  هتاذ  یف  ریحت  نم  ناحبس 
[. 1517  ] هار هدربن  شلامک  هنک  هب  درخ  مهف 

: یناهفصا فتاه 
درخ رکف و  هک  ییادخ  مان  هب 

[. 1518  ] درب یپ  وا  هنک  ات  هک  دراین 
: يولوم

تسین جارختسا  لقع  ییزج  لقع 
تسین جاتحم  نف و  ياریذپ  زج 

تسین هاگآ  نیا  زمر  زا  ءزج  لقع 
تسین هللا  زج  هب  رس  نیا  فقاو 

راک هچ  ادوس  نینچ  اب  دوخ  ار  لقع 
[. 1519  ] راک هچ  ان  رس  ار  داز  ردام  رک 

: يونزغ ییانث 
نادان وا  فصو  هنکرد  لقع 

[. 1520  ] ناداش وا  قوش  قوط  اب  قوذ 
: یناشاک ضیف 

ماهوا دسر  اجک  شتوربج  تحاس  هب 
[. 1521  ] راذگ هار  هتسب  هب  شتوکلم  ار  لقع  وچ 

: یقفاب یشحو 
رتهاگآ همه  زا  تسه  هک  لقع 

رتهارمگ همه  زا  وا  هر  رد 
سک لقع  دربن  شهنک  هب  هار 

[. 1522  ] سب تسا و  نیمه  هللا  تفرعم 
: یناهفصا قاتشم  ریم 

یط دوشیمن  هر  نیا  ترکف  یک ز  ات  میکح  يزان  لقع  هب 
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[. 1523  ] ایرد رعق  هب  سخ  دسر  رگا  یپ  درب  درخ  شتاذ  هنکب 
: یلدگیب رذآ 

وا زا  یناشن  ندید  تساوخ  رظن 
وا زا  ینایب  ندرک  تساوخ  نابز 

شدمآ گنسب  رس  رظن  لوا  زا 
شدمآ گنت  هب  لد  سفن ، لوا  رد 

تسه میغارس  هر  نیزا  تفگ  درخ 
تسه میغارچ  شتاذ  رون  زا  هک 

داهن رترب  ياپ  نوچ  هزادناز 
داهن رس  رب  ياپ  مدق  لوا  مه 

تشاد هیام  نوچ  قشع  رهوگ  زا  لد 
تشاد هیاپ  مه  ياپ و  مه  هار  نیا  رد 

هارب نازیخ  ناتفا و  تفر  یمه 
هاتلجخاو ماگ ، ره  تفگ  یمه 

تشگ زاسمد  هک  اب  اجک  منادن 
تشگزاب يدوخیب  زا  دناوتن  هک 

تفرگ اپ  رذگهر  نیا  رد  لد  ره  هن 
تفرگ اج  هش  جات  رب  رهم ، ره  هن 

ام دیان ز  وچ  وا ، ییاسانش 
[. 1524  ] ام دیاب ز  رارقا  دوخ  زجعب 

( یلاعت  ) قح تاذ  كرد  زا  لقع  زجع 
اهبشم نوکیف  دیدحتب  لوقعلا  هغلبت  مل 

( دنیامن يزیچ  هب  هیبشت  ار  يو  ات  تسین  وا  تاذ  دح  هب  یبایتسد  ناوت  ار  اهدرخ  )
: یماج

هب همزا ، وت  خر  یبوخ  هب  يا 
هب هتوک  وت  اب  هام  يهصق 

هیبشت منک  ارچ  خر  نآ  هم  هب 
[. 1525  ] هب هجوم  ان  هیبشت  كرت 

اههدیدپ شنیرفآ  یتفگش 
نیعم هنوعم  ریشم و ال  هروشم  لیثمت و ال  ریغ  یلع  قلخلا  قلخ 

( دیرفآ ياهدننکيرای  يرای  ای  يرواشم ، تروشم  ای  یئوگلا  زا  هدافتسا  نودب  ار  اههدیدپ  )
: یلدگیب رذآ 

لالجلاوذ دزیا  نیرفآ ، ناهج 
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لامج دنیبب  ار  دوخ  هک  دش  نآ  رب 
یی هنییآ  دیدامن ، تروص  هن 

ییاهنیجنگ جنگ  نآ  دروخ  رد  هن 
نتخاس ییهنییآ  تساوخ  لگ  ز 

نتخارفا قشع  تیار  نآ  و ز 
دوج تسد  نیتسآ  زا  دروآرب 

دوبر رد  نیمز  زا  كاخ  تشم  یکی 
بآ دیرابب  تمحر  رباز  وا  رب 
باتفآ مد  زا  تفرگ  شتآ  مه 

تشهب داب  دینامد  رد  ورد 
تشرس لگ  نآ  زا  رکیپ  زغن  یکی 
دوب هداتفا  ییاج  رد  زور  لهچ 

دوج ناراب  زور  ره  تخیر  نآ  رب 
نیعم ءامز  روهط و  نیط  ز 

[. 1526  ] نیعبرا کی  دید  شرورپ  نیمه 
ناشافخ شنیرفآ  ياهیتفگش 

شیفافخلا هذه  یف  همکحلا  ضماوغ  نم  انارا  ام  هتقلخ ، بئاجع  و  هتعنص ، فئاطل  نم  و 
( تسا هداد  ناشن  امب  ناشافخ  شنیرفآ  رد  ار  دوخ  تمکح  ياهیگدیچیپ  هک  تسا  نآ  یهلا  شنیرفآ  یتفگش  تعنص و  تفاطل  زا  )

: يروباشین راطع 
تسا هریت  بش  رد  شافخ  نشور  زور  ز 

ایض میب  دور ز  بش  دوخ  يروک  زور  ز 
مشچ درادن  ار  دیشروخ  همشچ  هکیسک 

[. 1527  ] اهسب شدراد  لوغشم  هنیآ  ره  ناهج 
باب چیه  زا  تفگ  شافخ  یبش  کی 

باتفآ مشچ  تسین  نوچ  ممد  کی 
هام لاس و  رد  موریم  هتسب  مشچ 

[. 1528  ] هاگیاجنآ مسر  رخآ  تبقاع 
: يونزغ ییانس 

تسشاف ناهج  رد  دیشروخ  رون 
[. 1529  ] تسشافخ مشچ  فعض  زا  تفآ 

هرصب مدرم  هب  باطخ  هبطخ 155-

نامیا دروآ  هر 
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تاحلاصلا یلع  لدتسی  نامیالابف  جارسلا ، رونا  جاهنملا ، جلبا  لیبس  نامیالا ) )
( دیدرگیم تیاده  اهیراکوکین  هب  نامیا  اب  تساهغارچ و  نیرتینارون  اههار و  نیرترگ  هولج  نامیا  هار  )

: رایرهش
یناحور غارچ  يا  نک  ناغارچ  متولخ 

[. 1530  ] یناغارچ لد  مشچ و  تشون  يهمشچ  يا ز 
یهلا یسرباسح 

یلاعت هللا  یلع  باسحلا 
( تسا گرزب  يادخ  رب  ناگدنب  یسرباسح  )

: ورسخرصان
ادخ يا  وت  يوسب  هک  زج  تسین  هک  مئاد 

[. 1531  ] ارم رزو  ورفم  رشح  باسح و  زور 
ملع رد  نامیا  شقن 
ملعلا رمعی  نامیالاب  و 

( دوشیم نادابآ  شناد  ملع و  نامیا ، اب  (و 
: يدحوا

دوشن مان  دنلب  شناد  هب  نید 
دوش مامت  یک  ملع  هب  نید 

دشاب ناج  ياجب  ار  نید  ملع 
[. 1532  ] دشاب نامگدب  ملعیب  رس 

: رایرهش
یئاج هب  یمدآ  دسر  نامیا  ملع و  لاصخ  هب 

تیمدآ لاصخ  هب  دیآ  شگشر  هتشرف  هک 
اما نتشذگ  کلف  ناوتن ز  غرم  لاب  ودب 

[. 1533  ] تیمدآ لاب  ودب  ندیسر  ناوت  ادخب 
نآرق ياهیگژیو 

نیبملا رونلا  نیتملا و  لبحلا  هناف  هللا  باتکب  مکیلع  و 
( تسا شخب  تیاده  رون  ادخ و  مکحتسم  شخبتاجن  نامسیر  ادخ  باتک  اریز  ادخ  باتک  هب  داب  امش  رب  )

: ياهشمق یهلا 
تاجن بابرا  یتشک  وا  لیزنت  رتفد 

[. 1534  ] یتساقثولاهورع نایصع  لها  ریگتسد 
: ورسخ رصان 

تسیادخ بوخ  نخس  اهنخس  يایرد 
الال ولول  رپ  تمیق و  اب  رهوگ  رپ 
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ولول رهوگ و  همه  تسایرد  نب  ردنا 
[. 1535  ] ایرد بل  رب  يود  هچ  نک  بلط  صاوغ 

: رایرهش
دیشروخ طخ  زاب ز  هک  تسا  هتشرف  لاب  نیا 

ریرحت هب  هدروآ  ردق  اضق و  تایآ 
يورد هک  حول  نامه  یباتک و  وت  يرآ 

[. 1536  ] ریدقت يهماخ  زا  دکچیم  ادخ  نامرف 
یبلط تداهش  یلع و 

رکشلا يرشبلا و  نطاوم  نم  نکل  ربصلا و  نطاوم  نم  اذه  سیل  هللالوسر …  ای  تلقف :
هک یتقو  دومرف : ادـخ  لوسر  تسا  هتفاین  ققحت  زونه  نکل  يدوب  هداد  تداهـش  يهدـعو  نمب  دـحا  دربن  رد  متفگ  ص )  ) ربماـیپ هب  يزور 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  وت  ربص  دسرارف ، زورنآ 
( تسا ساپس  تراشب و  دراوم  زا  هکلب  تسین  ربص ، دراوم  زا  دروم ، نیا  هللالوسر ! ای  متفگ  سپ  )

: يدزی یخرف 
نتخوس اب  دوشیم  رسیم  ام  ءاقترا 

ام میدنفسا  وچ  یتیگ  رمجم  زارف  رب 
قلخ دنناد  اجک  يزور  نینچ  دمآیمن  رگ 

[. 1537  ] ام میدننام  لثم و  یب  نانگمه  نایم  رد 
: ظفاح

دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 
دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردنا  و 

دندرک متاذ  وترپ  يهعشعش  زا  دوخ  یب 
دنداد متافص  یلجت  ماج  زا  هداب 

یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 
دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

داد تلود  نیا  يهدژم  نمب  زورنآ  فتاه 
دنداد متابث  ربص و  افج  روج و  نادب  هک 

دزیریم منخس  زک  رکش  دهش و  همه  نیا 
[. 1538  ] دنداد متابن  خاش  نآ  زک  تسیربص  رجا 

: يولوم
ار وت  يدوب  رگا  نونجم  يهدید 

ار وت  يدوب  رطخ  یب  ملاع  ود  ره 
تسا دوخیب  نونجم  کیل  وت  يدوخ  اب 

تسا دب  يرادیب  قشع  قیرط  رد 
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رتباوخ رد  وا  تسا  رادیب  هک  ره 
[. 1539  ] رتب شباوخ  زا  شیرادیب  تسه 

: رایرهش
نم هنرگ  ناج و  يا  وت  لوبق  زا  دش  لباق 

[. 1540  ] تسین وت  لباق  ناج  ورس  يهیده  هک  مناد 
: ظفاح

هب نادواج  رمع  وا ز  لاصو 
[. 1541  ] هب نآ  هک  هد  نآ  ارم  ادنوادخ 

: يرونا
دنلب رهپس  رد  هک  ییادخ  هب 

درک بکرم  هم  رهم و  رتخا و 
وا تردق  فطل  عنص و  يهیاد 

درک بترم  وت  نسح  قنور 
ریسا بیرغ  نم  رب  ناهج  هک 

[. 1542  ] درک بش  وت  لامج  قایتشا 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسین یگنس  نارواخ  تشد  همه  ردنا 
تسین یگنج  نم  راگزور  نم و  اب  شک 

ارم وت  لاصو  شزاون  فطل و  اب 
[. 1543  ] تسین یگنن  ناج  رازه  دص  نداد  رد 

: عمال
لیحر لبط  زا  دینشب  یعجرا  يالص  ات 

[. 1544  ] وت زاورپ  دنک  نت  نایشآ  زا  حور  غرم 
: رایرهش

نیزح لد  زا  دربب  دیشک و  ربب  ملصو 
مه راظتنا  يهغدغد  قارف و  غاد 

رای دنلب  ورس  يهیاس  تسا  رورپ  ناج 
مه راگدرورپ  يهیاس  هب  يرب  یپ  ات 

دنداد زاوآ  نمچ  زا  زاب  ارم 
دنداد زاورپ  نایشآ  زا  ملد 

تشد نیا  رد  دمآ  راهب  يوب  رگم 
دنداد زاوآ  نالبلب  مزاب  هک 

دندنار قشع  نابرطم  مکیپ  هب 
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[. 1545  ] دنداد زاس  نابز  اب  ممایپ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ارم تسا  بآ  باوخ  ياجب  هدید  رد 
ارم تسا  باتش  تندیدب  هک  اریز 
ینیب شباوخ  هب  ات  باوخ  هب  دنیوگ 

[. 1546  ] ارم تسا  باوخ  ياج  هچ  ناربخ  یب  يا 
: یناشاک ضیف 

دراد وه  ياه و  وت  قشع  یتسم  مرس ز 
دراد وگ  تفگ و  شیوخ  اب  وت  لایخ  زا  لد 

تست بل  شیقاس  هک  لد  دنکب  برط  ناس  هچ 
دراد ولگ  ناج  وچ  ناج  دنکن  بلط  ارچ 

یگمه ولگ  دش  قاشع  رس  ات  ياپ  ز 
دراد اوبرشا  گناب  ناج  یقاس  هکنآ  زا 

تفگ هک  ضیف  تسیولوم  لزغ  نآ  باوج 
[. 1547  ] دراد وه  ياه و  خرس  لگ  غاب  نایم 

لاوما اب  مدرم  شیامزآ 
مهلاوماب نونتفیس  موقلا  نا 

( دندرگیم شیامزآ  ناشلاوما  اب  يدوز  هب  مدرم  انامه  )
: يونزغ یئانس 

دشاب نیقی  یب  لام  اب  درم 
[. 1548  ] دشاب نید  هنسرگ  هدروخ  ریس 

ابر میرحت 
عیبلاب ابرلا  نولحتسیف …  مهلاوماب …  نونتفیس 

.( دننکیم زیوجت  شورف  دیرخ و  اب  ار  ابر  یتح  هک  دناتورث  يهتفیرف  نانچنآ  )
: يروهال لابقا 

نتف دیازیم  هچ  رخآ  ابر  زا 
نسح ضرق  تذل  دنادن  سک 

گنس تشخ و  نوچ  لد  هریت ، ناج  ابر  زا 
گنچ نادند و  یب  هدنرد ، یمدآ ،
تساور ندرب  نیمز  زا  ار  دوخ  قزر 

[. 1549  ] تسادخ کلم  هدنب و  عاتم  نیا 

يراکزیهرپ هب  شرافس  هبطخ 156-
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یهلا ساپس  دمح و  ترورض 
هرکذل احاتفم  دمحلا  لعج  يذلا  هللادمحلا 

( داد رارق  شیوخ  دای  دیلک  ار  دمح  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  )
: عمال

اهنابز راتفگ  رتفد  رس  وت  مان  يا 
اهنایب ناونع  يهچابید  وت  رکذ  يو 

تسا ناسآ  بعص  ياهراک  جالع  قح  فطل  هب 
[. 1550  ] ار بت  هلعش  نت  زا  نتسب  ناوتب  هللا  مسب  هب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دوب اجنآ  رای  هک  یئوگ  نمچ  زا  دیآ  لگ  يوب 

دوب اپ  رب  وا  دای  زا  دنسپلد  ینشج  غاب  رد 
يرگنب یهورگ  ره  رب  يرذگب  يراید  ره  رب 

[. 1551  ] دوب اغوغ  وا  رکذ  رد  نایب  دص  اب  نابز  دص  اب 
راگزور تشذگ  زا  تربع 

نیضاملاب هیرجک  نیقابلاب  يرجی  رهدلا  نا  هللادابع 
( درذگیم ناگتشذگ  دننامه  ناگدنیآ  رب  راگزور  ادخ ! ناگدنب  يا  )

: يدعس
یسب هلجد  هک  هنم ، لد  درذگیم  هچنآ  رب 

دادغب رد  تشذگ  دهاوخب  هفیلخ  زا  سپ 
میرک شاب  لخن  وچ  دیآرب ، تسد  ترگ ز 

[. 1552  ] دازآ شاب  ورس  وچ  دیاین ، تسد  ترو ز 
: یماج

داتفوا دهاوخ  يد  قفاوم  وا  يادرف 
[. 1553  ] تسا مدقت » ام   » وا رخات » ام   » ناونع

: يدعس
كاخ لت  رب  زور  کی  هشیت  مدز 

كاندرد ياهلان  مدمآ  شوگ  هب 
رتهتسهآ يدرم  رگا  راهنز  هک 

[. 1554  ] رس تسا و  يور  شوگ و  انب  مشچ و  هک 
: یکدور

ارم داد  راودازآ  يدنپ  هنامز 
تسا دنپ  همه  يرگنب  وکن  وچ  ار  هنامز 

راگزور تشذگ  زا  تخمان  هک  ره 
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راگزومآ چیه  دزومان ز  زین 
: یسودرف

راگزور شدرگ  نیدب  نک  هگن 
[. 1555  ] راگزومآ دوخ  رب  نکم  ار  وا  زج 

: يدعس
بیشن رد  رس  نارود  کلم و  یهز 

بیکر رد  رسپ  ياپ  تفر و  ردپ 
راگزور ندیدرگ  تسا  نینچ 

رادیاپان دهع و  دب  ریس و  کبس 
تسا ياهناگیب  هک  لد  ناهج  رب  هنم 

تسا ياهناخ  رد  زور  ره  هک  برطم  وچ 
يربلد اب  شیع  دوب  قیال  هن 

يرهوش دوب  شدادماب  ره  هک 
تسا رتهد  نوچ  لاسما  نک  ییوکن 

[. 1556  ] تسادخهد يرگید  رگد  لاس  هک 
لطاب قح و  نشور  هار 

همئاد هداعسوا  همزال  هوقشف  هقرط  رانا  قحلا و  لیبس  مکل  حضوا  دق  هللا  ناف 
(. تسا راظتنا  رد  یمئاد  يراگتسر  ای  مزال  تواقش  ای  سپ  تشادهاگن  هدنشخرد  هراومه  نشور و  ار  قح  هار  دنوادخ  انامه  سپ  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
يدید دوخ  شیپ  رد  ار  سودرف  تنج و  هار  وت 

[. 1557  ] اهلطابب یتسویپ  قح و  هار  یتشگ ز  ادج 
: یلامج رایعم 

ار هشداپ  تلود  وچمه  تداعس 
[. 1558  ] نیدنلب رب  مزالم  مئاد  دوب 

ترخآ يهشوت  ترورض 
ءاقبلا مایال  ءانفلا  مایا  یف  اودوزتف 

(. دیروآ مهارف  ياهشوت ، تمایق ، نادیواج  راگزور  يارب  ایند  يارذگ  ریذپانف و  مایا  رد  سپ  )
: یماج

هناغچ گنچ و  زاوآ  هب  ینغم 
هنارت نیا  حوبص  تقو  تفگ  شوخ  هچ 

ترمع سافناک  زیخرب  هجاوخ  يا  هک 
هنادواج تلود  يهیام  دوب 

دنچ کی  مشوکب  هیامنارگ  رمع  دوریم 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1559  ] مریگرب ناور  جنگ  نیزا  تلود  يهیام 
: ورسخرصان

هشوت زاسب  نیشنم  تناهرمه  دنتفر 
یئانف لزنم  نیز  ار  اقب  ندعم  رم 

فلت رمع  هدوهیب  نکم  تقو و  بایرد 
[. 1560  ] انف يارس  رد  لد  دنبم  شیوخ و  سانشب 

: یناشاک ضیف 
رسب دیآیم  تسود  اب  ناک  تسنآ  راگزور 

تسین تسه  يراگزور  شلاصو  مایا  ریغ 
دوش اوقت  تعاط و  فرص  هک  دشاب  نآ  رمع 

[. 1561  ] تسین تسه  يراهن  لیل و  یگدنب  نامز  زج 
ایند لام  يرابتعایب 

هباسح هتعبت و  هیلع  یقبت  هبلسی و  لیلق  امع  نم  عنصی …  ام 
(. دنامب یقاب  شیاهیسرباسح  اهیئوگ و  خساپ  اهدمآیپ و  یلو  دنناتسیم  زاب  يو  زا  يدوز ، هب  هک  یسک  دنکچ  ار  تورث  لام و  )

: يروباشین راطع 
میلست ریگ و  تعانق  هار  ورب 

میس رز و  زا  دیاین  یهارمه  هک 
تسناگتفخ میس  رز و  رپ  ناهج 
تسناگتفر رهش  غاب و  يارس و 

زجاع درم  يا  دنامن  ناشیا  اب  وچ 
زگره زین  دنامب  وت  اب  اجک 

یلاح هدیروش  زک  تسین  مدرم  وچ 
یلام عمج  رد  دنک  ناج  يرمع  هک 

رایسب لام  زا  درک  درگ  وجوج  وچ 
[. 1562  ] رابکی هب  دناتسب  شناج  اب  کلف 

: رهاطاباب
یب رتشیب  شهاج  لام و  سک  نوا  ره 

یب رتشیر  ایند  درد  زا  شلد 
جات نو  ورسخ  نوچ  دهن  رس  رب  رگا 

[. 1563  ] یب رتشین  رخآ  شناج  نیریشب 
ایند يرابتعایب 

هرخالل قلخ  نم  ایندلاب  عنصی  امف  الا 
(. تسا هدش  هدیرفآ  ترخآ  يارب  هک  یسک  دنکچ  ار  ایند  دیشاب  هاگآ  )
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: يولوم
تسامش ياهناج  سبح  دوخ  ناهج  نیا 

تسامش يارحص  هک  وسنآ  دیود  نیه 
رایتخا یبقع  راک  ار  ءایبنا 
رایتخا ایند  راک  ار  نارفاک 

شیوخ سنج  يوس  هب  یغرم  ره  هکناز 
شیپ شیپ  ناج  سپ و  رد  وا  درپیم 

دندمآ نیجس  سنج  نوچ  نارفاک 
دندمآ نیئآ  شوخ  ار  ایند  نجس 

دندب نییلع  سنج  نوچ  ءایبنا 
دندش لد  ناج و  هب  نییلع  يوس 

گنت کیرات و  سب  تسا  یهاچ  ناهج  نیاک 
گنر وب و  یب  یملاع  نوریب  تسه 

وا هجو  زج  کلاه  ءیش  لک 
وجم یتسه  وا  هجو  رد  يا  هن  نوچ 

دنینادنز یگلمج  ایند  لها 
[. 1564  ] دنیناف راد  گرم  راظتنا 

: يروباشین راطع 
دیآ دیدپ  نید  قوذ  ارک  ره 

[. 1565  ] دیآ ذیذل  یک  شایند  دهش 
تمایق زا  نتشاد  اورپ 

لافطالا هیف  بیشت  لازلزلا و  هیف  رثکی  و  لامعالا ، هیف  صحفت  اموی  اورذحا  هللا ! دابع 
(. دندرگیم ریپ  ناکدوک  ناوارف و  اهشزغل  دوشیم و  یسررب  نآ  رد  ناسنا  لامعا  هک  دیسرتب  يزور  زا  ادخ : ناگدنب  يا  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
همه دنهارب  ناورهر  هک  زیخرب 
همه دنهاگیاج  يوسب  هتسویپ 

تسین يدای  سک  تسود ز  زجب  هک  اجنآ 
[. 1566  ] همه دنهایس  يور  نالد  هدرسفا 

ناگتشرف
مکسافنا ددع  مکلامعا و  نوظفحی  قدص  ظافح  هللا … و  دابع  اوملعا 

(. دننکیم هبساحم  ار  امش  ياهسفن  يهرامش  ظفح و  ار  امش  لامعا  هک  يرادرک  تسار  یناگتشرف  ادخ … و  ناگدنب  يا  دینادب  )
: یلدگیب رذآ 

ادعا مشچ  يروک  رب  سب  نیمه 
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بصاون جوف  هچ  جراوخ  لیخ  هچ 
کیالم لیخ  زار  یسک  ره  نت  ود 

بکانملا قوف  رمع ، همه  هتسشن 
رسارس وا  دب  کین و  دنسیون 

[. 1567  ] بقانم زا  یکی  نعاطم ، زا  یکی 
ربق دای 

هبرغ درفم  هدحو … و  تیب  نم  هلایف  هتدحو …  لزنم  ضرالا  نم  غلب  دق  مکنم  ءيرما  لک 
( دینیزگیم نکسم  ربق »  » دوخ ییاهنت  لزنم  رد  نیمز ، زا  انامه  امش ، زا  مادک  ره  )

: یکدور
دنک دوس  هچ  تندوب  ناسک  اب 

[. 1568  ] تساهنت ندش  نوردنا  روگ  هب  هک 
ایند زا  تربع 

رذنلاب اوعفتنا  و  ریغلاب ، اوربتعا  و  ربعلاب ، اوظعتاف 
( دیدرگ دنمرهب  اهرادشه  زا  دیریذپ و  تربع  راگزور  ینوگرگد  زا  دیریگ و  دنپ  اهتربع  زا  )

: عمال
میملاع ناتسبدا  سرون  لفط  ام 

[. 1569  ] ام بیدا  دش  ناهج  تشز  بوخ و  راوطا 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

نارذگ ایند  تنحم  نارذگ  ایند 
نارسپ رب  ینودنام  ناردپ  رب  ین 

نارذگ تعاطب  رمع  یناوتب  ات 
[. 1570  ] نارگداب دنکیم  هچ  کلف  هک  رگنب 

: یناقاخ
طایتحا توکلم  ياک  راگدرک  دهد  رما 

[. 1571  ] رابتعا نیلقث  ياک  راگزور  دهد  دنپ 

نآرق ربمایپ و  هبطخ 157-

نآرق ياهیگژیو 
هنع مکربخا  نکلو  قطنی  نل  هوقطنتساف و  نآرقلا  کلذ 

دمآ دهاوخن  رد  نخس  هب  هللالوسر » تیب  لها  ریغ  هلیسو  هب   » زگره دیروآ و  نخس  هب  ار  وا  سپ  تسا . امـش  نایم  رد  هک  تسا  نآرق  نیا  )
( مهد ربخ  امش  هب  نآ  رد  هتفهن  قیاقح  زا  مناوتیم  نم  یلو 

: ورسخرصان
ار لیزنت  رتخد  هتفهن  رم 
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تسا رویز  ردیح  لیوات  ینعم و 
وا لیواتیب  لیزنت  لکشم 

تسا رجنخ  نید  نمشد  يولگ  رب 
نآرق ربیخ ، رد  يهدنیاشگ  يا 

تسا ربیخ  تبوخ  ياهشیاشگیب 
تس هدش  هتسب  نآرق  ياهلثم  دنب  رد  هک  ره 

شاهردنب زا  یلع  نایب  هک  زج  دنکن 
ارم قح  باتک  ردنا  دنامن  لکشم  یلع  زا 

[. 1572  ] یبصان يا  رآ ، نم  شیپ  رمع ، رکبوب و  ملع 
: ارعشلا کلم 

دننیبیمن یتمکح  تنخس  کی  نورب ز 
میکح رازه  دص  دننیشن  هلچ  هب  رگا 

نآرق زا  رترب  نآرق  تقیقح  ییوت 
میرک یقطان و  وت  میرک و  تسا و  تماص  هک 

وت تیالو  تحاس  نیرب ، تشهب  دوب 
مینست رثوک و  يوج  نآ ، رد  وت  تقیرط 

تسه هک  وش  ایوج  هناخ  بحاص  زار  نآرق  زار 
ربخ یب  نامهم  ههبش  یب  نابزیم  دارم  زا 

سب دناوخ و  يزات  ظافلا  نامه  نآرق  زا  هکنآ 
[. 1573  ] ربخیب نآرق  زار  زا  دوب  واک  نآرق  هب  مه 

: ورسخرصان
دزیاک تسه  ینزاخ  یکی  ار  نآرق 

ار ناج  سنارم و  درک  ودب  هلاوح 
تما زا  داد ، ودب  ینابش  ربمیپ 

ار نارک  یب  يهمر  نیا  يادخ  رما  هب 
ربمیپ يادخ و  يهدیزگرب  نآ  رب 

ار نالف  نالف و  نالف و  يدیزگ 
ینادن ناز  یمه  نآرق  یناعم 

[. 1574  ] ار نآرق  ناور  يرادن  تعاط  هک 
: ياهشمق یهلا 

تسا یلع  قلطم  فراع  تسا  یلع  قطان  باتک 
[. 1575  ] نیط ءام  روشک  هب  تسا  یلع  قح  رب  تجح 

: يروهال لابقا 
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میکح نآرق  هدنز ، باتک  نآ 
میدق تسا و  لازیال  وا ، تمکح 

تایح نیوکت  رارسا  يهخسن 
تابث دریگ  شتوق  زا  تابثیب 

ین لیدبت  ین  بیر  ار  وا  فرح 
ین لیوات  يهدنمرش  شاهیآ 

وا دوز  وا  ماخ  يادوس  رت  هتخپ 
وا روز  زا  ماج  گنس  اب  دتفرد 

دروآ دازآ  دنباپ و  دربیم 
دروآ دایرفب  ار  نادنب  دیص 

نیرخآ مایپ  ار  ناسنا  عون 
نیملاعلل همحر  وا  لماح 

ملاظ زا  ماقتنا 
ملظ نمم  هللا  مقتنیس 

( دریگیم ماقتنا  تسا  هتشاد  اور  ملظ ، هک  یسک  زا  ادخ  يدوز ، هب  )
: يدعس

راگزور دب  راکمتس  دنامن 
[. 1576  ] رادیاپ تنعل  وا  رب  دنامب 

: عمال
ار وا  راذگ  راکمتس و  تافاکم  ردنا  شابم 

[. 1577  ] دباییم مایا  زا  ملاظ  ار  دوخ  لعف  يازج 

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  هبطخ 158-

تما یئاهر  یلع و 
لیلقلا ربلل  ینم  ارکش  میضلا  قلح  لذلا و  قبر  نم  مکتقتعا  و 

( تسامش كدنا  یکین  ربارب  نم ، يراذگساپس  هک  مداد  تاجن  متس  ياهریجنز  یگدنب و  تراسا  زا  ار  امش  )
: رایرهش

يرآ تلدعم  شنیا  دوب و  تما  دای  اب  همه 
[. 1578  ] دوب تیاعر  یب  تیعر  اب  لداع  ناطلس  اجک 

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  هبطخ 159-

یهلا نامرف  ربارب  ندوب  میلست 
همحر ناما و  هاضر  همکح و  ءاضق و  هرما 
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( تسا تمحر  ثعاب  هبناج و  همه  تینما  ناما و  بجوم  وا  يدونشوخ  هنامیکح ، یمتح و  ياضق  وا  نامرف  )
: يولوم

شرما طخ  رب  ملق  نوچ  رس  هنب 
ندرگ تشارفاو  زا  رس  یب  ره  هک 
نابوخ ناطلس  نآ  لظ  رد  زج  هک 

[. 1579  ] نمام تسین  ار  ناگدنسرت  لد 
: یناهفصا تجهب 

مبلط دوخ  كاله  دشاب  وت  ياضر  رگا 
تسا دنوادخ  يدونشخ  هب  هدنب  ردق  هک 

: یناتسدرا يادف 
تسود يافج  ای  افو  دننک  بلط  یقلخ 

تسود ياضر  دشاب  هچ  هنایم  نیا  رد  دوخ  ات 
: یناهفصا رکاش 

یناهج لغش  یپ  یک  ات  الد 
یناهج یپ  رد  شتمه  دنمس 

رآ تسد  هب  قح  ياضر  نید و  هر 
راتسد هب  نید  یتسار و  دوبن  هک 

: یئوخ يدهم  ازریم 
ملیخب وت  ياضر  هب  رس  مهنن  تمدخ  هب  رگ 

[. 1580  ] ممیئل وت  ياوه  هب  ناج  مهدن  تعاط  هب  رو 
: يدعس

تسب ناوتن  دوسح  تفگ  نمشد و  ناهد 
[. 1581  ] راذگب نارگید  رآ و  تسدب  تسود  ياضر 

: ینیمخ ماما 
كاب هچ  یشکیم  اضرب  ار  قشع  راب  رگ 

[. 1582  ] دوبن رتخاب  ای  دوبن و  اج  هب  رواخ 
: يونزغ ییانس 

تست تحار  هچنآ  قح  ياضر  یب 
تست تحارج  نآ  هک  تحار  هن  نآ 

یهلا ملح  ملع و  راثآ 
ملحب وفعی  و  ملعب ، یضقی  یلاعت ) هللا  )

( دیامنیم وفع  يرابدرب  ملح و  اب  و  تواضق ، ملع  اب  ادخ  )
: يونزغ یئانس 
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زورفا غارچ  ار  لقع  وا  ملع 
[. 1583  ] زومآ هانگ  ار  عبط  وا  ملح 

ادخ كرد  زا  ناسنا  زجع 
رصب ککردی  مل ، و  رظن ، کیلا  هتنی  مل  مون » هنس و ال  كذخات  ال  مویق ، یح   » کنا ملعن  انا  الا  کتمظع  هنک  ملعن  انسلف 

ترچ و هک  یـشابیم ، تاذـل  اـب  مئاـق  يهدـنز و  هک  مینادیم  هک  تسا  نآ  میمهفیم  هچنآ  مـینادیمن و  يزیچ  وـت  تـمظع  تـقیقح  زا  )
( دنیبیمن ارت  یسک  مشچ  هتشادن و  رارق  یسک  ردنا  مشچ  رد  تسین و  یسرتسد  وت  رب  ار  باوخ 

: يدعس
مهو نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا 

میاهدناوخ میدینش و  دناهتفگ و  هچ  رهز  و 
رمع دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم 

[. 1584  ] میاهدنام وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام 
: يوجنگ یماظن 

تسد هب  یباسح  دوخ  زا  تسین  ارم 
تسه هکنادنچ  تست  زا  نم  باسح 

دیلک دیآ  وت  زا  ار  کین  دب و 
دیدپ دیآ  دب  نم  کین و ز  وت  ز 

ماهدرک دب  هن  نم  ینک  یکین  وت 
ماهدرک دوخ  هب  تلاوح  ار  دب  هک 

تشذگرس ار  شقن  نیلوا  تست  ز 
[. 1585  ] تشگزاب ار  فرح  نیرخآ  تست  هب 

میاهدنب ام  ییام و  دنوادخ 
میاهدنز کی  هب  کی  وت  يورین  هب 

: يولوم
تسا دوب  لزا  رد  هک  ییادخ  هب 

[. 1586  ] مویق رداق و  اناد و  یح و 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ونشب ناتسوب  ناغرم  قشع ز  دورس 
[. 1587  ] دش نابات  زبس  گربلگ  رای ز  لامج 

: يروباشین راطع 
تاذب اما  ییوت  قلطم  مئاق 

[. 1588  ] تافص رد  یبابب  يدرمناوج  و ز 
: يونزغ ییانس 

نادرگرس ثیدح  نیز  ءایبنا 
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[. 1589  ] ناریح اهتافص  نیز  ءایلوا 
یهلا تردق 

کتردق نم  هل  بجعن  کقلخ و  نم  يرن  يذلا  ام  و 
( میئآیمرد یتفگش  هب  وت  تردق  زا  میرگنیم و  وت  ياههدیرفآ  زا  هچنآ  تسا  روآ  یتفگش  )

: يولوم
میوگ ار  مادک  عناص  تعنص  فطل و  ز 

[. 1590  ] رانک تسین  دیدپ  ار  وا  تردق  رحب  هک 
نیمز نامسآ و  شنیرفآ  تیفیک 

کضرا ءاملا  روم  یلع  تددم  فیک  کتاوامس و  ءاوهلا  یف  تقلع  فیک 
)؟ ياهداد رارق  بآ  جاوما  يور  رب  ار  نیمز  هنوگچ  و  ياهتخیوآ ؟ ار  اهنامسآ  اضف ، رد  هنوگچ  ایادخ  )

: يروباشین راطع 
تشادب یتسدربز  رد  ار  نامسآ 
تشادب یتسپ  تیاغ  رد  ارکاخ 

داد مادام  شبنج  ار  یکی  نآ 
داد مارآ  امیاد  ار  رگد  ناو 

درک ياپ  رب  يهمیخ  نوچ  نامسآ 
درک ياج  شنیمز  درکنوتس و  یب 

داهن وا  داینب  بآ  رب  ار  شرع 
داهن وا  داب  رب  رمع  ار  نایکاخ 

دیدپ مجنا  تفه  زور  شش  رد  درک 
دیدپ مراط  هن  دروآ  فرح  ود  زو 
تساوه رب  ملاع  تسبآ و  رب  شرع 

[. 1591  ] تسادخ هلمج  اوه  بآ و  زا  رذگب 
يراودیما هاگیاج 

لوخدم هناف  یلاعت - هللا  ءاجر  الا  ءاجر  لک  و 
( ادخ هب  دیما  زج  تساجبان  يدیما ، ره  )

: يولوم
تسا وت  ریغ  هب  رگا  مدیما  دابم  افو 

[. 1592  ] تسین وت  يارب  رگا  مدوجو  داب  بارخ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ارم تسین  یسک  وت  ریغ  متسب و  لد  وتب 
[. 1593  ] ارم تسین  یسرداد  ناهج  ناج  يا  وت  زج 

: یغورف

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 421 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هچ  ره  مدیرب ز  دیما  وا  دای  زج 
[. 1594  ] تسه هک  ره  متفرگ ز  هرانک  وا  يور  زج 

: یناهفصا فتاه 
مراد نوچ  رای  لصو  دیما  راظتنا  اب  مشوخ 

[. 1595  ] شوخ يراهب  دراد  افق  زک  ینازخ  يرآ  تسشوخ 
: عمال

دیدپ دوش  سک  ره  رهوج  راک  تقو  رد 
[. 1596  ] ماین رد  غیت  شرب  دوش  یک  هتسناد 

سرت هاگیاج 
ادعو ارامض و  هقلاخ  نم  هفوخ  ادقن و  دابعلا  نم  هفوخ  لعجف 

( دنروآ باسح  هب  هیسن  ار  ادخ  زا  سرت  دقن و  ار  ناگدنب  زا  سرت  )
: يدعس

يدیسرتب ادخ  زا  ریزو  رو 
[. 1597  ] يدوب کلم  کلم ، زک  نانچمه 

هوسا نیرتهب  ربمایپ 
هوسالا یف  کل  فاک  هللالوسر  یف  ناک  دقل  و 

( دراد دوجو  وت  يراگتسر  يارب  یلماک  يوگلا  ص )  ) ادخ لوسر  مسر  هار و  رد  انامه  (و 
: يروهال لابقا 

ار شیوخ  دنیرفآ  زاب  قح ، درم 
ار شیوخ  دنیبن  قح  رون  هب  زج 

دنز ار  دوخ  یفطصم  رایع  رب 
دنک ادیپ  يرگید  یناهج  ات 
بیصن دریگ  یبن  رس  زا  هک  ره 

[. 1598  ] بیرق ددرگ  نیما  لیربج  هب  مه 
یسوم یتسیز  هداس 

( هللا میلک  یسوم  . ) ضرالا هلقب  لکای  ناک  هنال  هلکای  ازبخ  الا  هلاس  ام  هللاو 
( تساوخن نان  صرق  زج  ادخ  زا  درکیم و  هدافتسا  نیمز  ناهایگ  زا  دربیم ، رسب  رقف  یتسدگنت و  رد  ع )  ) یسوم هکیراگزور  )

: یسودرف
درس بآ  یمد  کشخ و  نان  یبل 

[. 1599  ] درم هدازآ  توق  دوب  سب  نیمه 
: يدعس

ندروخ مک  هب  یمدآ  دوش  يوخ  هتشرف 
[. 1600  ] دامج وچ  دتفویب  میاهب  وچ  دروخ  رگ  و 
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یهلا هاگرد  يادگ 
« ریقف ریخ  نم  یلا  تلزنا  امل  ینا  بر   » لوقی تیح  ص )  ) هللا میلک  یسومب  تینث  تئش  نا  و 

( مشابیم ینکیم  لزان  وت  هچنآ  يادگ  ایادخ ، دومرف : هک  ریگ  سرد  ع )  ) یسوم یمود ، زا  یهاوخ  رگا  (و 
: یناهفصا فتاه 

مراد یئاونیب  مغ ز  هچ  رهد  رد 
مراد یئادگ  هر  نوچ  وت  يوک  رد 

كاب هچ  قلخ  نم  رگ ز  دنوش  هناگیب 
[. 1601  ] مراد یئانشآ  تیوک  گس  اب  نوچ 

: يدعس
سک هب  نکم  تلاوح  ریگتسد و  وت  ار  ام 

الف ناگدنامرد  تجاح  کیلا  الا 
: يزیربت بئاص 

ناهاش يهنیجنگ  رد  تسین  يزاینیب  قیقع 
[. 1602  ] ددرگیم بآ  مد  کی  رهب  ملاع  درگ  ردنکس 

حیسم هنادهاز  یگدنز 
( یسیع . ) عوجلا همادا  ناک  و 

( دوب یگنسرگ  ع »  » یسیع شروخ  نان  )
: يولوم

رتهزیکاپ اهجنر  زا  عوج  جنر 
رنه عفن و  دص  تسا  عوج  رد  هصاخ 

نیه تساهوراد  ناطلس  دوخ  عوج 
نیبم شراوخ  نینچ  هن  ناج  رب  عوج 

رصب رد  دشاب  مشچ  رون  عوج 
رظن رد  تیلباق  دشاب  عوج 

دوش شوخ  تعاجم  زا  شوخان  هلمج 
[. 1603  ] در تساهتعاجم  یب  اهشوخ  هلمج 

ربمایپ فصو 
یسات نمل  هوسا  هیف  ناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رهطالا  بیطالا  کیبنب  ساتف 

( تسا ندرک  يوریپ  يارب  یلماک  يوگلا  ص )  ) ربمایپ شور  اریز  نک  يوریپ  هزیکاپ  كاپ و  ص )  ) ربمایپ شور  زا  سپ  )
: يروباشین راطع 

ترخآ ایند و  يهجاوخ  دلخ و  دیشروخ 
[. 1604  ] یفطصم نینوک  بحاص  عرش و  ناطلس 

: رایرهش
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یسرب ایبنا  تاقشم  رس  هب  رگا 
[. 1605  ] تفای یناوت  ایلوا  تلزنم  ماقم و 

ایند كرت  ربمایپ و 
هنیع نع  اهتنیز  بیغت  نا  بحا  هسفن و  نم  اهرکذ  تاما  و  هبلقب ، ایندلا  نع  ضرعاف  ص :)  ) هللالوسر

رود وا  مشچ  زا  ایند  ياهتنیز  هک  تشاد  تسود  دـناریم و  نتـشیوخ  رد  ار  اـیند  داـی  دـنادرگ و  يور  اـیند  زا  ناـج  لد و  اـب  ص )  ) ربماـیپ )
( دنشاب

(: هر  ) ینیمخ ماما 
؟ تخر مدنب  رب  هدکتب  نیا  زا  هک  ایآ  دوش 

؟ منک هناگیب  هناخ  نیا  رب  تشپ  نانز  رپ 
دشاب ملاع  زا  غراف  رگا  تسا  رخف  رقف 

دشاب مغ  شاهچ  درک  رذگ  شیوخ  زا  هکنآ 
درک دیاب  رذگ  نتشیوخ  یتسه  زا 

درک دیاب  رظن  فرص  نیعل  وید  نیز 
یبوبحم خر  رادید  بلاط  رگ 

[. 1606  ] درک دیاب  رفس  هناگیب  لزنم  زا 
: یلدگیب رذآ 

تسا زاب  میتسه  لاب  رپ و  وچ  مور ، دوخ  ز 
[. 1607  ] تسا زاورپ  ياج  هچ  ملاع  ود  يانگنت  هک 

: يونزغ ییانس 
یتسار ینیبن  دوخ  زا  یتروص  درم  وت  ات 

راذگ رد  نودرگ  تفه  زا  ماگ  شاب و  ینعم  درم 
: يولوم

وج تابثا  رد  تسا  یفن  ناهج  نیا 
وج تانعم  رد  تسرفص  تتروص 

تساههنیس ردنا  هک  اهمغ  همه  نیا 
تسام دوب  داب و  درگ  راخب و  زا 

كاپ ناج  اهسوه  زا  تسا  هار  هک  ره 
كاپ ناویا  ترضح و  دنیب  دوز 

كاپ یفاص و  دوش  نوچ  لد  هنیئآ 
كاخ بآ و  زا  نورب  ینیب  اهشقن 

ار شاقن  مه  شقن  ینیبب  مه 
ار شارف  مه  ار و  تلود  شرف 

دوخ فاصوا  زا  نک  یفاص  ار  شیوخ 
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دوخ فاص  كاپ  تاذ  ینیبب  ات 
ایبنا مولع  لد  ردنا  ینیب 

[. 1608  ] داتسوا دیعمیب و  باتکیب و 
نادب ددرگ  انف  رهاظ  تروص 

نادواج دنامب  ینعم  ملاع 
وبس شقن  اب  قشع  يزاب  دنچ 

وج بآ  ور  وبس  شقن  زا  رذگب 
ات شاب  ینعم  لها  نیشنمه 

یتف یشاب  مه  یبای و  اطع  مه 
( ربمغیپ تمظع   ) تمعن نیرتهب 

هبقع اطن  ادئاق  هعبتن و  افلس  هب  انیلع  معنا  نیح  اندنع  هللا  هنم  مظعا  امف 
( میورب ار  وا  هار  هک  يربهر  مییامن و  يوریپ  وا  زا  هک  دناهداد  امب  ص )  ) ربمایپ نوچ  يربهر  هک  ام  رب  ادخ  تنم  تسا  گرزب  ردقچ  )

راطع
ماع صاخ و  رهب  هدومرف  شتوعد 

مامت هدرک  وا  رب  ار  دوخ  تمعن 
دبا ات  ملاع  ود  ره  یگجاوخ 
دحا لسرم ، دمحا  فقو  درک 

دسر زگره  وت  درگ  رد  یسک  هن 
دسر زع  نیدنچ  زین  ار  یسک  هن 

افو جنگ  نید  ایند و  هجاوخ 
یفطصم ملاع  ود  ره  ردب  ردص و 

نیقی يایرد  عرش و  باتفآ 
نیملاعلل همحر  ملاع  رون 

همه ناطلس  نینوک و  هجاوخ 
همه نامیا  ناج و  باتفآ 

تانئاک ردص  جارعم و  بحاص 
تاذ دیشروخ  هجاوخ  قح  هیاس 

ءایبنا نیرتهب  نیرتمهم و 
[. 1609  ] ءایلوا ءایفصا و  يامنهر 

ربمایپ تافص  نایب  رد  هبطخ 160-

لکوت هاگیاج 
هیلا هبانالا  لکوت  هللا  یلع  لکوتا  و 
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( تسا ینور  هبانا  تشگزاب و  اب  هارمه  هک  یلکوت  منکیم ، لکوت  ادخ ، هب  )
: يولوم

دنلب زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ 
دنبب رتشا  يوناز  لکوت  اب 

ونش هللا  بیبح  بساکلا  زمر 
وشم لهاک  ببس  رد  لکوت  زا 

ومع يا  بسک  اب  وت  نک  لکوت  ور 
وم هب  وم  نکیم  بسک  نکیم  دهج 

دنکیم لکوت  قح  رب  وا  هک  ره 
[. 1610  ] دنکیم لضفت  دوخ  ياج  هب  وا 

یهلا تعاطا  يوقت و 
ادبا هاجنملا  ادغ و  هاجنلا  اهناف  هتعاط  هللا و  يوقتب  هللا  دابع  مکیصوا 

يهیام ادرف و  رد  امـش  تاجن  بجوم  هلاسم  نیا  اریز  منکیم  هیـصوت  ادخ ، زا  يوریپ  يوقت و  هب  ندروآ  يور  هب  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  )
( تسا امش  یگشیمه  يزوریپ 

: یخرف
مشچ میتسه  اپ  هب  ات  رس  ناکم ، ره  نادزی  رون 

[. 1611  ] ام میشوگ  رس  هب  ات  اپ  اجک ، ره  نامیا  فرح 
: يروباشین راطع 

مدکی دوب  یناوت  وا  اب  رگا 
ملاع ود  زا  رتهب  هک  وا  قحب 

تنادواج وا  اب  دوب  دیاب  وچ 
[. 1612  ] تنامز کی  وا  یب  دوب  دیابن 

: یماطسب یغورف 
تفگ هنتف  نابنج  هلسلس  تسیچ  هک  متفگ 

ام هالک  ریزب  تسا  هتفخ  هک  يرام 
؟ دوشیم هراچ  ام  هدید  بآ  هک  متفگ 

[. 1613  ] ام هار  كاخ  یشک  هدیدب  رگا  اتفگ 
یهلا مشخ  ایند و 

هللا طخس  نم  راد  برقا  ایندلا ) )
( تسایند یهلا ، مشخ  هب  لزنم  نیرتکیدزن  )

: یسودرف
یتسار زا  زج  یتیگ  هب  مهاوخن 

[. 1614  ] یتساک دروآ  ادخ  مشخ  هک 
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ناگتشذگ زا  تربع 
مکلبق نورقلا  عراصم  نم  متیار  دق  امب  اوربتعا  و 

( دیریگ تربع  دیدوب ، نانآ  رگاشامت  امش  دنتفخ و  هریت  كاخ  رد  رهد ، شکاشک  رد  امش ، زا  شیپ  هک  نانآ  زا  )
: يدعس

زارف هناد  يوس  غرم  دورن 
دنب ردنا  دنیب  غرم  رگد  نوچ 

نارگد بیاصم  زا  ریگ  دنپ 
[. 1615  ] دنپ وت  هب  نارگید  دنریگن  ات 

: يروباشین راطع 
ینیب شیپ  وت  رگا  درم  وک  یسک 
ینیب شیوخ  گرم  یشیدنا و  رب 

ییرگ رایسب  ناگدرم  رب  ارچ 
ییرگ راز  دوخ  رب  هک  دیابیم  هک 
شیپ رد  هداتفا  ياهدرم  يراد  وچ 

[. 1616  ] شیوخ رب  راز  يرگب  هدرم ، نآ  ییوت 
سفن ياوه  زا  زیهرپ 

هلقعب رظانلا  هتوهشل  عناملا  هسفنل  بلاغلا  رذح  هللادابع  اورذحاف 
دوخ لقع  ساسا  رب  هدمآ و  بلاغ  دوخ  سفن  رب  هتـشگ و  هریچ  شیوخ  سفن  رب  هک  یـسک  نوچمه  دیزیهرپب ، یگدنز  رد  ادخ ! ناگدنب  )

( درگنیم
: يزیربت بئاص 

ارچ دشاب  سوه  نامرف  هب  اورپیب  نسح 
ارچ دشاب  سخ  ریجنز  رد  زوسملاع  قرب 

بئاص دوش  يوه  زا  دنلب  هک  یترامع 
[. 1617  ] دوش بابح  نوچ  تسپ  ندز  مشچ  مین  هب 

: عمال
زارفرس يدرگ  هک  یهاوخ  را  رذگب  تئاند  زا 

[. 1618  ] دوشیم رسفا  یک  دزادرپن  شغ  زا  الط  ات 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

همه میراکش  رد  دیفس  زاب  نوچ 
همه میرای  سفن  ياوه  سفن و  اب 

دنریگرب اهراک  يور  هدرپ ز  رگ 
[. 1619  ] همه میراک  هچ  رد  هک  دوش  مولعم 

تسا ینوجعم  هفرط  هدازیمدآ 
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ناویح زو  هتشرس  هتشرف  زک 
نیا زا  سپ  دوش  نیا  لیم  دنک  رگ 

[. 1620  ] نآ زا  هب  دوش  نآ  لیم  دنک  رو 
: يروباشین راطع 

بیرغ هراچیب  لد  يا  شاب  رادیب 
[. 1621  ] رذحلا شیدنیب  سرتب و  دوخ  ناج  رب 

یهلا دیحوت  رد  هبطخ 162-

یلزا يادخ 
لجا الب  یقابلا  و  لزی ، مل  لوالا و  وه 

( تشاد دهاوخن  یصخشم  نامز  تدم و  تسا و  هنادواج  درادن و  نایاپ  تسا و  يزیچ  ره  لوا  هک  ییادخ  تسوا  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا یناف  هلمج  یقاب  تسار  قح  ءاقب 
[. 1622  ] تسا یناثملا  عبس  رد  هلمج  شنایب 

: يوجنگ یماظن 
تسا رت  سب  اقب  یناف و  همه  ام 

[. 1623  ] تسا رتسدقت  یلاعت و  کلم 
یهلا ملع 

هظفل رورک  و ال  هظحل ، صوخش  هدابع  نم  هیلع  یفخی  و ال 
( دشابیمن رود  هب  وا  شوگ  تسا  نآ  نیا و  نابز  رب  هک  یظفل  رارکت  تسین ، یفخم  وت  رب  ناگدنب  هاگن  تاظحل  زا  ياهظحل  )

: ورسخرصان
راک لوا  زا  چیا  تسهدشن  بیاغ 

[. 1624  ] مالع ملع  يزیچ ز  رخآ  ات 
: يرتسبش دومحم  خیش 
تسوا تایفخلا  رسلا و  ملاع 

تسوا تایلبلا  رشلا و  عفاد 
دیآ هچنآ  تفر ، هچنآ  تسه ، هچنآ 

دیابیم هکنانچ  دناد  همه 
ریثک لیلق و  یلک و  يوزج و 

[. 1625  ] ریبخ میلع  رب  هدیشوپ  تسین 
ناسنا شنیرفآ  یتفگش 

هتروص نسحاف  روص  ام  روص  و 
( درک يرگتروص  هجو  نیرتوکین  هب  دومن و  ریوصت  هک  ار  هچنآ  درک  يرگتروص  (و 
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: يدعس
مدق ات  رس  زا  تناج  رب  نیرفآ  نارازه  اناج 

مدع زا  نوریب  دروآ  دوجو  نیاک  ییادخ ، عناص 
اناد دزیا  مان  هب  رتفد  لوا 

اناوت یح  راگدرورپ  عناص 
مدآ ملاع و  يادخ  مظعا ، ربکا و 

ابیز تریس  دیرفآ و  بوخ  تروص 
نادند هب  لقع  دزگب  ریحت  تشگنا  رس 

[. 1626  ] ار امن  تشگنا  تروص  نیا  دنک  لمات  نوچ 
: ياهشمق یهلا 

تشگ رهام و  لفط  هک  هفطن  ره 
[. 1627  ] تفای روصلا » بهاو   » نسح ز نآ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
تسوا قلاخ  یلاعت ، دزیاک  نادب 

[. 1628  ] تسوکین تشگ  رداص  هچ  ره  وکین  ز 
یهلا تردق 

عانتما هنم  ءیشل  سیل 
( تسا نکمم  وا  يارب  اهراک  هنوگ  يهمه  ماجنا  تسین و  رودب  شتردق  يهطیح  زا  يزیچ  )

: يولوم
وت رما  مالغ  ود  ره  ناهج  نآ  ناهج و  نیا 

[. 1629  ] رادب یهاوخ  یمهر  نز و  شمه  رب  یهاوخن  رگ 

نامثع هب  وا  زردنا  هبطخ 163-

لداع ربهر  شزرا 
لداع ماما  هللا  دنع  هللا  دابع  لضفا  نا  ملعاف 

( تسا لدع  ياوشیپ  ادخ  هاگشیپ  رد  ادخ  هدنب  نیرتتلیضف  اب  هتبلا  )
: یماج

دنک وت  لدع  يرامعم  هک  لدع  نک  لدع 
تسرد قافآ  هب  هک  یملظ  يهنخر  ره  دس 
ملق هچ  ره  نوملقوب  هگراک  نیا  رد  ات 

تسا ردق  اضق و  مکح  همه ، تبث ، دنکیم 
: يدحوا

ریزو هاش و  نک ز  لدع  بلط 
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ریسفت تمکح و  وحن و  نادم  وگ 
دیاش ار  دیزو  رمع  ناشوحن 

[. 1630  ] دیارایب یملاع  ناشلدع 
داد ناهاش  گرم  زک  تفگ  نینچ 

[. 1631  ] داش تسود  نمشد و  لد  دشابن 
ناسنا نیرتدب 

هب لض  لض و  رئاج  ماما  هللادنع  سانلا  رش  نا 
( تسا هدنکفارد  یهارمگ  تلالض و  ار  نارگید  هک  تسا  یهارمگ  راکمتس و  ياوشیپ  ادخ ، هاگشیپ  رد  مدآ ، نیرتدب  دیدرت ، نودب  )

: يوجنگ یماظن 
نتفای ناهج  تسین  متس  مسر 
نتفای ناوت  فاصنا  هب  کلم 
رادیاپ دوش  لدع  زا  تکلمم 

رارق دریگ  وت  لدع  زا  وت  راک 
نم ياشامت  زورما  دش  ملظ 
نم يادرف  ییاوسر  ياو ز 
زاتکرت نیا  نم  تمایق ز  زور 
زاب دنسرپب  دنسرپب و  زاب 

سرتب مدرم  تمه  زا  نک  داد 
سرتب ملظت  ریت  زا  بش  مین 
ناشهار زا  نک  رود  متس  غیت 

ناشهاگرحس ریت  يروخن  ات 
تسا يراد  ناهج  طرش  يرگداد 

تسا يراکمتس  هک  نیب  ناهج  طرش 
درک داد  یبش  هناخ  نیا  رد  هک  ره 

[. 1632  ] درک دابآ  دوخ  يادرف  يهناخ 
ناسنا نیرتدب  اهتعدب و 

هکورتم هعدب  ایحا  هذوخام و  هنس  تاماف  هب ، لض  لض و  رئاج  ماما  هللادنع  سانلا  رش  نا  و 
دوبان و فیعضت و  ار  وکین  تنس  هدنکفا ، رد  یهارمگ  هب  ار  نارگید  هک  تسا  یهارمگ  راکمتـس  ياوشیپ  ادخ  هاگـشیپ  رد  مدآ ، نیرتدب  )

( تسا هدرک  هدنز  ار  تشز  تنس 
: يولوم

دازب لوا  هش  زک  دب  تنس 
داهن يو  رب  مدق  رگید  هش  نیا 
یتنس شوخان  داهنب  وا  هک  ره 
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[. 1633  ] یتعاس ره  دور  نیرفن  وا  يوس 

سوواط شنیرفآ  هبطخ 164-

اههدیدپ عاونا  شنیرفآ  یتفگش 
تاکرح يذ  نکاس و  تاوم و  ناویح و  نم  ابیجع  اقلخ  مهعدتبا 

( دروآ دیدپ  كرحتم  نکاس و  دامج ، ناویح و  زا  یبیجع  تاقولخم  )
: راهب ءارعشلاکلم 

هوکش اب  يانب  نیا  تسا  هتشگن  اپ  رب  يرسرس 
يرسرس ارنآ  رم  يرادنپن  دوخ  ات  ناه  ناه و 

دنیو تارذ  رایشه و  يرکیپ  ناهیگ  تسه 
يربنچ رهپس  رب  ینیب  هک  رتخا  همه  نیا 

باسح يور  زا  تسام  دوجو  تارذ  نیب 
يرواخ رهم  ام و  نیب و  تسه  ناک  یتحسف 

شوقن زا  رپ  ینیب  هنیآ  رازه  نیدنچ 
هنیآ رگیدکی  ربارب  یهن  رب  رگ 

تسا یکی  اهشقن  يهمه  يرگنب  کین  نوچ 
[. 1634  ] هنیآ ره  دیامن  رازه  یکی  وت  رب 

: يرتسبش دومحم  خیش 
قح هب  هلا  يا  وت  دوجو  رب 

[. 1635  ] قح هب  هاوگ  ياهرذ  ره  تسه 
: يروباشین راطع 

میداهن ارحص  رد  هک  یشقن  نآ  ره 
میداهن ابیز  ام  هک  نیب  ابیز  وت 

نانز نادرم  نوچ  دنتشگ  ناهج  لاح  تبیه  رد 
[. 1636  ] دش هداتفا  نتمهت  نوچ  نانماد  رت  زا  دزیخ  هچ 

شنیرفآ تفاطل 
هتعنص فیطل  یلع  تانیبلا  دهاوش  نم  ماقا  و 

(. درک هماقا  شتردق  عنص و  تفاطل  تابثا  تهج  نشور  يدهاوش  (و 
: یماج

هابتنا مشچ  اشگب  دش ، راهب  لصف 
هاگن نک  هلال  قرو  هزبس و  طخ  رد 

نآ زا  فرح  هزات  ره  هک  هزبس  زبس  طخ  نیب 
[. 1637  ] هاوگ دوب  عناص  تعنص  لامک  رب  نوچ 
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سوواط شنیرفآ  ياهیتفگش 
دیضنت نسحا  یف  هناولا  دضن  و  لیدعت ، مکحا  یف  هماقا  يذلا  سوواطلا  اقلخ  اهبجعا  نم  و 

(. تسا ابیز  ياهیزیمآگنر  نوزوم و  یمادنا  اب  سوواط  ندیرفآ  شنیرفآ ، ياهیتفگش  زا  (و 
: یماطسب یغورف 

ار نیچرپ  فلز  نآ  دنکف  لد  غرم  دیص  رب  نانچ 
ار نیهاش  هراچیب  يهوعص  رب  دنکفا  یهاش  هک 

ار لبنس  تشد  کی  دنکیم  ناشیرپ  شفلز  یهگ 
ار نیرسن  غاب  کی  دنزیم  شتآ  شراسخر  یهگ 

ابید يهدرپ  دیاشگ  ابیز  تب  نآ  خر  زا  رگ 
ار نیچ  هناختب  رد  ناشاقن ، دندنب  ورف 

دنیبیمن ار  ابیز  يور  نآ  ناهج  ردناک  یسک 
[. 1638  ] ار نیب  ناهج  مشچ  ناهج  زا  ددنب  هک  رتهب  نامه 

: يروباشین راطع 
راگنرز دمآ  سواط  نآ  زا  دعب 

رازه دص  هکلب  هچ  دص  شرپ  شقن 
درک زاس  ندرک  هولج  یسورع  نوچ 

درک زاغآ  يهولج  وا  رپ  ره 
تسب شقن  مبیغ  شاقن  ات  تفگ 

[. 1639  ] تسد تشگنا  ملق  دش  ار  ناینیچ 
سوواط یگدز  رورغ 

هلابرس لامجل  اکحاض  هقهقیف 
(. دهدیم رس  ههقهق  شرهاظ ، لامج  ياشامت  اب  سوواط ، یهاگ  )

: يزیربت بئاص 
تسا میسن  دادیب  كاچ ز  لگ  نهاریپ 

تسا مین  ود  هچنغ  لد  تقو  یب  هدنخ  زا 
دنبیرغ شیوخ  نطو  رد  نارنه  لماک 

[. 1640  ] تسا مین  ود  راوهش  رهوگ  فدص  نطب  رد 
سوواط هیرگ 

الوعماقز همئاوق  یلا  هرصبب  یمر  اذاف 
(. دنزیم دایرف  هیرگ  اب  دتفایم  وا  تشز  ياهاپ  هب  سوواط  هاگن  یتقو  )

: يونزغ یئانس 
يدوب رپ  هچ  رگا  سوواط  ياپ 

[. 1641  ] يدوب رگهولج  زور  بش و  رد 
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ادخ كرد  زا  لوقع  زجع 
هفصت نا  هنسلالا  هکردت و  نا  ماهوالا  زجعا  دق 

(. دنزجاع وا  فیصوت  زا  اهنابز  ادخ و  كرد  زا  نامگ  مهو و  انامه  )
: یهاشنامرک یماهلا 

تسین هاگآ  هشیدنا  شزاغآ  ز 
[. 1642  ] تسین هار  وا  ماجنا  هب  ار  درخ 

: یناتسغاد يزگل  يهلاو 
درادن وت  هنک  هب  هار  سک  يهشیدنا 

[. 1643  ] تسین ناشن  تسه و  ناشن  وت  زا  تسه  هک  زیچ  ره 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دوب هاگآ  فراع  ناج  هک  دنچ  ره 
دوب هار  شاوت  سدق  مرح  رد  یک 

دوهش بابرا  فشک و  لها  همه  تسد 
[. 1644  ] دوب هاتوک  وت  كاردا  نماد  زا 

: یغورف
مدرکن نایب  وم  کی  تیوم  رات  فصو  رد 

[. 1645  ] دش نابز  نم  يوم  ره  ملکت  رد  هکنآ  اب 
: ینانمس تعفر 

رداق یئاتکی و  هک  مناد  یمه 
[. 1646  ] رصاق سنا  نج و  وت  فیصوت  ز 

: يرتسبش دومحم  خیش 
شتفرعم بات  تسین  ار  لقع 

[. 1647  ] شتفص دنک  یک  مان و  دهن  نوچ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

رتفد نیا  منک  هراپ  ملق و  نیا  منکشب 
ار وت  يالاو  يهولج  منک  حرش  ناوتن 

همه میشالت  هب  شورس  هیاس  یپ  ام 
[. 1648  ] زونه تسا  ناهن  هتسخ  نم  رادنپ  وا ز 

: يروباشین راطع 
تسین هک  تناهد  فصو  دنک  هک  ره 

دنکیم نامگب  ناک  نیقی  تسه 
دنامب نادرگرس  وت  قشع  رد  لقع 

[. 1649  ] دنامب ناریح  وت  يور  رد  ناج  مسج و 
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: يدعس
دنرمش تلیمج  فاصوا  رگ  هک  میوگ  هچ  نم 
[. 1650  ] دودعمان یفرط  دنامب  قافآ  قلخ 

: يونزغ یئانس 
ساوح مهو و  لقع و  هار  زا  تسین 

سانش يادخ  سک  چیه  يادخ  زج 
لیلد تقوب  وا  فصو  رد  تسه 

لیطعت یشماخ  هیبشت و  قطن 
كاردا هر  هدربن  ار  وا  تاذ 

كاچ هر  نآ  رد  لد  ناج و  ار  لقع 
تسین هاگآ  قئالخ  يادخ  زا 

[. 1651  ] تسین هر  نخس  نیا  رد  ار  القع 
تشهب قایتشا 

اهیلا اقوش  کسفن  تقهزل 
(. درک دهاوخ  زاورپ  نآ  يوسب  قایتشا  اب  تناج  ینک  هجوت  تشهب  ياهیئابیز  يوسب  رگا  )

: يونزغ یئانس 
دنیب لد  هتسکش  ار  دوخ  هکنآ  هک 

دنیب لجخ  لدب  ار  نتشیوخ 
میرک يادخ  هتسیاش  تسوا 

[. 1652  ] میحج ران  باذع  زا  تسا  نمیا 
: يروباشین راطع 

وت لامک  رد  هدش  مگ  نالماک  ناج  لد و  يا 
[. 1653  ] وت لاصو  زا  ربخ  یب  نابرقم  همه  لقع 

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  هبطخ 165-

تسکش ای  يزوریپ  للع 
مکیلع يوق  نم  وقی  مل  و  مکلثم ، سیل  نم  مکیف  عمطی  مل  لطابلا ، نیهوت  نع  اونهت  مل  قحلا و  رصن  نع  اولذاختت  مل  ول  سانلا  اهیا 

دنیامش زا  رتمک  هک  نانآ  دیدادیمن  جرخب  یتسس  لطاب  زا  فیعضت  نیهوت و  رد  دیشاب و  هدرکن  یهاتوک  قح  تیامح  رد  رگا  مدرم ! يا  )
(. تشگیمن زوریپ  امش  رب  يدنمناوت  چیه  دندرکیمن و  عمط  امش  يدوبان  هب 

: راهب ءارعشلاکلم 
هللا ذاعم  ملان ، رگا  ییوگ  نانمشد  تسد  ز 

ملان ناتسود  تسد  نیکسم ز  نم  ملان  رگ  هک 
ارم هک  نانمشد  هن  ملان  نارای  جنر  ز 
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دوب نالذخ  جنکش  رد  لد ، ناناز  هشیمه 
میربمیپ باتک  نید و  رادساپ  ام 

[. 1654  ] دنربمیپ باتک  نید و  يودع  نانیو 

شتموکح يادتبا  رد  هبطخ 166-

رش ریخ و  رگنایب  نآرق 
اودتهت ریخلا  جهن  اوذخف  رشلا  ریخلا و  هیف  نیب  ایداه  اباتک  لزنا  هناحبس  هللا  نا 

تیاده هب  ات  دییامیپب  ار  ریخ  قیرط  سپ  تسا ، رـش  ریخ و  رگنایب  هک  یباتک  درک  لزان  ار  یـشخب  تیادـه  باتک  ناحبـس ، دـنوادخ  هتبلا ، )
(. دیبای تسد  لماک 

: يولوم
دض هب  دیآیم  گناب  ود  ناهج  زا 

دعتسم یشاب  وت  ار  نیمادک  ات 
ایقتا روشن  شگناب  یکی  نآ 

ایقشا بیرف  شگناب  رگد  نیو 
ونش هفوکشا  گناب  راخ و  گناب 

[. 1655  ] ورگ ار  شراخ  گناب  وش  نآ  زا  دعب 
: یسودرف

دیزگ یکین  هک  ره  دشن  نامیشپ 
[. 1656  ] دیزم دراین  شناد  باز  دب  هک 

: يولوم
ندرک یناهج  نیا  راک  لصاح  زا 

ندرک یناوت  هچنآ  یهبز  نکیم 
تسفوقوم یمدب  ترمع  همه  اریز 

[. 1657  ] ندرک یناوت  هچ  مدکیب  تسادیپ 
: ییوخ دومحم  ازریم 

لام وکن  راک  هب  شوکب  رسپ  يا  ناه 
تسین لاعفنا  يهبئاش  رهد  هب  ار  ناک 

: يزاریش یمامت  يافو 
یسک اب  يدب  یناوت  ات  نکم 
یسب دراد  تافاکم  ایند  هک 
زیرگ یناوت  ات  دب  رادرک  ز 

زیتس ندرک  شیوخ  اب  تسا  لقع  هن 
ياهدرک دوخ  هب  دب  ینک  دب  رگ  هک 
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[. 1658  ] ياهدرب دوخ  وت  یکین  کین  رگ  و 
: يدعس

رتشیب لمع  نسح  هک  ار  یسک 
[. 1659  ] رتشیب تلزنم  قح  هاگردب 

: یقفاب یشحو 
دنهن سک  ره  لد  رد  اجک  تیاده  عمش 

[. 1660  ] بلط اضیب  هدید ز  وجب  یمیلک  وچمه 
اهيدب زا  زیهرپ 

اودصقت رشلا  تمس  نع  اوفدصا  و 
(. دیهن ماگ  میقتسم  هارهاش  رد  و  دینک ، زیهرپ  يدب ، زا  )

: راهب ءارعشلاکلم 
زین مه  مدرم و  هب  سکچیه  دنکن  دب 

[. 1661  ] دشابن کیرش  یسک  مدرم  دب  اب 
يرازآ مدرم  زا  زیهرپ 

بجی امب  الا  ملسملا  يذا  لحی  هدی … و ال  هناسل و  نم  نوملسملا  ملس  نم  ملسملاف 
رفیک و تروص  رد  رگم  تسین  اور  ناملسم ، تیذا  رازآ و  دنشاب … و  ناما  رد  شتـسد ، نابز و  زا  ناناملـسم  هک  تسا  یـسک  ناملـسم ، )

( یهلا دودح  يارجا 
: يدعس

تخوس ناگراچیب  نمرخ  دیاشن 
تسخ ناگدنامرد  لد  دیابیمن 

دراد فرش  نآ  زا  ناغرم  همه  رب  يامه ،
درازاین روناج  دروخ و  ناوختسا  هک 

ار يازگ  مدرم  یجاح  يوگب  نم  زا 
دردیم رازآ  هب  قلخ  نیتسوپ  وک 

کنآ يارب  زا  تسرتش  یتسین  وت  یجاح 
[. 1662  ] دربیم راب  دروخیم و  راخ  هراچیب 

: يراوزبس يداه  الم  جاح 
دنوادخ دوخ ز  رب  هدنب و  اونش ز  يدنپ 

[. 1663  ] چیه رگد  رازایم و  شیوخ  زا  یلد  زگره 
: ورسخرصان

رازایم هریخ  رب  سک و  زا  ریگم  رازآ 
[. 1664  ] اواسم تافاکم  يور  زا  رگم  ار  سک 

: یغورف
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اضق يوزاب  هک  اریز  ادخ  درم  لد  نکشم 
[. 1665  ] درورپ ناملسم  کی  ات  اپ  دزادنا ز  رفاک  دص 

: يوجنگ یماظن 
نایلاس نتسیز  نآ  زک  يز  نانچ 

[. 1666  ] نایز دشابن  ار  سک  دوس و  ارت 
: یسودرف

درم دازآ  هک  ار  سک  رازایم 
[. 1667  ] درم رازآ  هب  دراین  ردنا  رس 

: يدعس
تسا شیاشخب  هدنب  نآ  رب  ار  ادخ 

[. 1668  ] تسا شیاسآ  رد  شدوجو  زا  قلخ  هک 
: راهب ءارعشلاکلم 

تسا درخ  هچرا  رازایم  يروم  لد 
درخ ار  وت  دزاس  یشلان  كدرخ  هک 

رازآ مدرم  مسق  تسا  یگرمناوج 
[. 1669  ] درل رگا  كود  رگا  تسا  تنک  رگا 

: يزیربت بئاص 
دشکن تلاجخ  تسلاحم  رازآ  مدرم 

درذگ تجارج  هب  نوچ  دوش  بآ  کمن  هک 
تسرازآ یب  مدرم  هر  كاخ  نامسآ 

ددرگیم نابش  موق ، نیا  يهلگ  رد  گرگ 
ربا يهیاس  وچمه  كاخ  رب  هک  تسوا  گرزب 

[. 1670  ] درازاین ار  روم  لد  هک  دور  نانچ 
: ورسخرصان

مرازگب يرازآ  مک  هب  سک  ره  قح 
[. 1671  ] مناملسم تسنیا و  یناملسم  هک 

: يروهال لابقا 
تسا تقفش  اپ  ارس  ملسم  ترطف 

تسا تمحر  شنابز  تسد و  ناهج  رد 
تسا رهوگ  ناملسم  كاپ  تنیط 
تسا ربمغیپ  می  زا  شبات  بآ و 

رد آ ششوغآ  هب  یناسین  بآ 
رب آ رهوگ  شمزلق  نایم  و ز 
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وش دیشروخ  زا  رتنشور  ناهج  رد 
[. 1672  ] وش دیواج  ینابات  بحاص 

: راهب ءارعشلاکلم 
رازآ ناهج  رد  چیه  یشکن  نآ  نیا و  زا 

ینکن نآ  نیا و  رازآ  تین  وت  رگا 
ناهج رد  رتراکهنگ  انامه 

[. 1673  ] تسین رازآ  مدرم  مدرم  زا  سک 
: ورسخرصان

رازایم زیخ و  رب  سک  زا  ریگم  رازآ 
[. 1674  ] اواسم تافاکم و  يور  زا  رگم  ار  سک 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
یلد راب  ناجب  شکب  یناوتب  ات 

یلد رای  لد  يوش ز  ات  هک  شوکیم 
ینک هاگان  هک  وجم  یلد  رازآ 

یلد رازآ  رس  رد  ناهج  ود  راک 
وت يرازآ  مدرم  هک  نکم  دادیب 

دزیخرب یبرایب  یبل  ریز  رد 
دسر راربا  تلود  ارت  هک  یهاوخ 

[. 1675  ] دسر رازآ  سک  رب  وت  زا  هک  دنسپم 
: یغورف

اضق يوزاب  هک  اریز  ادخ  درم  لد  نکشن 
[. 1676  ] درورپ ناملسم  کی  ات  اپ  دزادنا ز  رفاک  دص 

: يولوم
بلطم نامحر  تشهب  نید  تعاط  یب 

بلطم نامیلس  کلم  قح  متاخ  یب 
دوب دهاوخ  لجا  راک  تبقاع  نوچ 

[. 1677  ] بلطم ناملسم  چیه  لد  رازآ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

بلطم ناسکی  شدرگ  کلف  خرچ  زا 
بلطم ناطلس  لدع  هنامز  رود  زو 

یهاوخیم ناهج  ود  ره  تلزنم  رگ 
[. 1678  ] بلطم ناملسم  چیه  لد  رازآ 

: یناکاز دیبع 
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رگد رازآ  وت  سک ز  ره  لد  رب  يا 
رگد راب  وت  یسک ز  ره  رطاخ  رب 

يدرک وکین  میظع  رفس  هب  یتفر 
[. 1679  ] رگد رابکی  وت  هک  ادابم  زور  نآ 

: یقفاب یشحو 
رایتخا نکم  رازآ  يهویش 

راگزور دنکب  تخیب  هنرو ز 
دنز رتشن  هک  رازآ  رپ  راخ 

[. 1680  ] دنک رب  شنب  خیب و  زا  نک  راخ 
: عمال

تسین هدید  نامدرم  رب  یمدرم  دامتعا 
[. 1681  ] ارچ يرازآ  مدرم  نیو  یمدرمان  ور  هچ  زا 

: يونزغ ییانس 
درگ يرازآ  مک  درگ  یبلط  یقاب  مان 

سک زک  دماین  رمع  مک  يرازآ  مک  زک 
: یسودرف

درم دازآ  هک  ار  سک  رازایم 
درم رازآ  هب  دراین  ردنا  رس 

: يروباشین راطع 
ار سک  نادرگم  هتسخ  یناوتب  ات 

ار سک  ناشنم  شیوخ  مشخ  شتآ  رب 
يرادیم عمط  نادواج  تحار  رگ 

ار سک  ناجنرم  هشیمه و  جنریم 
: یسودرف

نیرفآ زا  هب  نیرفن  هک  دیوگ  هک 
نیزگرب یشماخ  يرازآیب و 

: ورسخرصان
یسک درازاین  تک  یهاوخب  رگ 

[. 1682  ] نیشن يرازآ  مک  جنگ  رس  رب 
يراگتسر يرابکبس و 

اوقحلت اوففخت 
(. دیدرگ راگتسر  ات  دیوش  رابکبس  )

: عمال
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رابتعا بحاص  تسه  دشاب  هک  اج  ره  لد  فاص 
[. 1683  ] جاور درادیم  رازاب  ره  هب  دش  صلاخ  وچ  رز 

تعاطا يوقت و 
هوصعت هللا و ال  اوعیطا  هدالب …  هدابع و  یف  هللا  اوقتا 

(. دینکن ینامرفان  هتشاد و  تعاطا  ادخ  زا  دینک ، اورپ  اهرهش  ناگدنب و  هب  تبسن  ادخ  زا  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ارت تسریزگان  هکنآ  رد  زیوآ 
[. 1684  ] شابیم نازیرگ  وا  فالخ  هچ  ره  زو 

يراک دب  زا  زیهرپ 
هنع اوضرعاف  رشلا  متیار  اذا 

(. دینادرگرب يور  نآ  زا  دیدید  ار  يدب  رش و  هاگره  )
: یسودرف

دب ماجرفب  ینیب  هک  دب  نکم 
دب مان  ناهج  ردنا  ددرگ  دب  ز 

: يولوم
راکشآ قح  دنکیم  ار  اهزار 

[. 1685  ] راکمدب مخت  تسر  دهاوخب  نوچ 

هرصب هب  تکرح  ماگنه  هبطخ 168-

ربمایپ یئامنهار 
مئاق رما  قطان و  باتکب  ایداه  الوسر  ثعب  هللا  نا 

(. داتسرف راوتسا  يروما  هدنیوگ و  یباتک  اب  يربمایپ  ادخ ، انامه  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

دنناوراس نوچ  ءایبنا  هار  نیا  رد 
[. 1686  ] دنناوراک يامنهر  لیلد و 

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  هبطخ 170-

ماما یبلط  تداهش 
هداهشلا انقزراف  مهللا … 

!(. امرفب ام  بیصن  ار  تداهش  ایادخ … ! )
: ینزوس

تسا تداهش  دهش  توالح  ام  ماک  رد 
[. 1687  ] گنرش نکم  تداهش  دهش  کیرش ، یب  يا 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 440 

http://www.ghaemiyeh.com


: یقفاب یشحو 
هد منآ  تخب  ای  ادخ  ندرم  وا  ياپ  رد  اشوخ 

هد مناشن  مبای  اجک  یتخب  نینچ  نیا  ناشن 
شیاپ هتسیاش  نیرفآ  ناج  يا  مهاوخ  يراثن 

[. 1688  ] هد مناج  هنیجنگ  کی  رهم  افو و  دقن  زا  رپ 

تفالخ هتسیاش  هبطخ 172-

ربمایپ تلزنم 
هتمحر ریشب  هلسر و  متاخ  هیحو و  نیما  هللالوسر ) )

(. تسا راگدرورپ  فطل  تمحر و  هب  ناگدنب  يهدنهد  تراشب  لوسر و  نیرخآ  نیما و  یحو ، غالبا  ذخا و  رد  ص »  » ربمایپ )
: يدعس

قلخ رب  تمحر  تیآ  ياهدمآ  ادخ  زا 
[. 1689  ] تسین وت  ناش  رد  هک  تسا  فطل  تیآ  مادک  نآ  و 

: يوجنگ یماظن 
شنیب لها  مشچ  زورفا  غارچ 

شنیرفآ هاگراک  زارط 
تسبدح راچ  نوچ  ار  عرش  نارس 

تسبدبا راوید  راچ  ربانب 
داد يوت  ار  توبن  دوخ  عرش  ز 
داد يوریپ  شهانپ  رد  ار  درخ 
تسا ناهج  متخ  وا  عرش  ساسا 

[. 1690  ] تسا نآ  زا  خوسنم  ودب  اهتعیرش 
: عمال

یحوا ام  زار  ریبخ  یندا ، وا  مزب  سینا 
ار نافرع  دنزومآ  يوزک  ازنک  تنک  لیلد 

رذناف مق  غاز و  ام  مراط  نیشن  دنسم  هش 
ار نامیلس  رم  متاخ  وچ  متاخ ، دوب  ار  توبن 

شیوم زا  لیللا  یتیآ و  دش  یحضلاو  شیور  ز 
ار ناقرف  رارسالا  نزخم  دش  شاهنیس  نورد 

دراد رمقلا  قشنا  رز  شیاس  رمق  تشگنارس 
ار نالطب  قح و  زایتما  دیلک  دوخ  تشم  هب 

زونه ار  نایبت  میلقا  وت  فصو  دجنگن  رد 
زونه ار  ناقرف  حرش  دراد  هک  نآ  دوجو  اب 
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ناکم نیشن ال  دنسم  وت  كاپ  رون  دوب 
[. 1691  ] زونه ار  ناکما  رصق  هدیدن  اوح  مدآ و 

: يزعم ریما 
لسرم دمحا  نوچ  دمآ و  ییوت  وچ  نیط  زا 
ار نیط  رهوج  فرش  تسرون  زکرم  رب 

: یناهفصا نیدلا  لامج 
حیرصت هدرک  حیحص و  هتفگ  يا 

[. 1692  ] حیبست هزیر  گنس  وت  تسد  رد 
ترخآ يهشوت  يوقت 

هللادنع رومالا  بقاوع  ریخ  هب و  دابعلا  یصاوت  ام  ریخ  اهناف  هللا  يوقتب  هللادابع  مکیصوا 
ادخ ناگدنب  ماجنارس  نیرتهب  ادخ و  ناگدنب  هب  شرافس  نیرتهب  يراگزیهرپ  هک  ارچ  منکیم  شرافس  يوقت  هب  ار  امـش  ادخ  ناگدنب  يا  )

(. تسوا دزن 
: رایرهش

زارد رود و  رفس  اوقت و  يهشیش  ام  راب 
[. 1693  ] ندرب لزنم  هب  راب  ناوتب  تمالس  رگ 

یشیدنا تبقاع 
اونیبتت یتح  رما  یف  اولجعت  و ال 

(. ددرگ نشور  امش  يارب  هلئسم ، نآ  تقیقح  هکنآ  ات  دینکن  هلجع  ياهلئسم ، هب  لمع  ندرک و  وگزاب  رد  )
: یسودرف

باتم هنوگ  چیه  درخ  هار  ز 
باتش ار  تلد  درآ  ینامیشپ 
دیدپ اهیتسار  دروآ  گنرد 

دیشک دیابن  رس  رنه  هار  ز 
رتهتسیاش هک  ار  ام  تفگ  ودب 

[. 1694  ] رتهتسهآ هک  سک  نآ  تفگ  نینچ 
: يدعس

درک ناجیب  هدنز  تسا  لهس  کین 
درک ناوتن  هدنز  زاب  ار  هتشک 

زادناریت ربص  تسا  لقع  طرش 
[. 1695  ] زاب دیاین  نامک  زا  تفر  وچ  هک 

: يولوم
دوب نامحر  وترپ  ینات  نیاک 

[. 1696  ] دوب ناطیش  يهزره  زا  باتش  ناو 
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رادیاپان يایند 
اهیلع نوقبت  مکل و ال  هیقابب  تسیل  اهنا  الا و  ایندلا ) )

(. دنام دیهاوخن  نادواج  نآ  رد  امش  و  دوب ، دهاوخن  رادیاپ  ناتیارب  ایند  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  )
: يدعس

سک هب  دنامن  ردارب  يا  ناهج 
سب دنب و  نیرفآ  ناهج  ردنا  لد 

تشپ ایند و  کلم  رب  هیکت  نکم 
تشک درورپ و  وت  نوچ  سک  رایسب  هک 

كاپ ناج  دنک  نتفر  گنهآ  وچ 
[. 1697  ] كاخ يور  رب  هچ  ندرم  تخت  رب  هچ 

: عمال
رمع راوید  رب  تسین  اهردق  نیا  يدامتعا 

یگدنز بابح  دراد  انف  جوم  رب  هیکت 
تسین هک  نوچ  نتفر  رهب  زا  شاب  هدامآ  اعم  ال 

یگدنز رادم  رب  مه  سفن  کی  دامتعا 
تسانف داب  رب  هلمج  یتسه  رمع و  يانب  نوچ 
دزسیم يزاسداب  رب  رگ  هیکت  نامیلس  نوچ 

یتیگ رد  شیوخ  تایح  ناد  يدوجویب  دومن 
هتسهآ هتسهآ  بارس  نوچ  تمشچ  شیپ  زا  دور 

همه میشاب  هتفکش  لگ  وچ  زورما 
همه میشاب  هتفهن  لگ  رد  ادرف 

باوخ زا  زور  ره  هک  غاب  نیا  سگرن  سب 
[. 1698  ] همه میشاب  هتفخ  هک  دوش  رادیب 

: يرتسبش دومحم  خیش 
رخآ هب  ات  لوا  زا  تسا  طخ  یکی 

[. 1699  ] رفاسم هتشگ  ناهج  قلخ  وا  رب 
یتسرپایند زا  جورخ 

( ایند  ) اهنع مکبولقب  اوفرصنا 
(. دینادرگرب يور  ایند ، زا  لد  ناج و  اب  )

: ریخلاوبا دیعسوبا 
هشیدنا دنزگ  رپ  ناهج  یک ز  ات 

هشیدنا دنمتسم  ناج  دنچ ز  ات 
تسا دبلاک  نیمه  دتس  ناوت  وت  زک  نآ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1700  ] هشیدنا دنچ  شابم  وگ  هلبزم  کی 
تعاطا رد  ربص 

هللا هعاط  یلع  ربصلاب  مکیلع  هللا  همعن  اومتتسا 
(. دیشاب رابدرب  ادخ  زا  تعاطا  ربارب  یهلا  تمعن  لیمکت  یپ  رد  )

: يروهال لابقا 
تسا رب  زا  دیحوت  زمر  ار  قح  لها 
تسا رمضم  ادبع  نمحرلا  یتا  رد 

ارت دیامنب  وت  رارسا  ات ز 
ارت دیاب  لمع  زا  شناحتما 

وا زا  نیئآ  وا  زا  تمکح  وا  زا  نید 
وا زا  نیکمت  وا  زا  توق  وا  زا  روز 

دنلب ددرگ  شاهیاس  ردنا  تسپ 
دنمجرا ددرگ  ریسکا  نوچ  كاخ 
ار هدنب  دنیزگرب  وا  تردق 

[. 1701  ] ار هدنب  دنیرفآ  رگید  عون 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

نک یهد  نامرف  ربب  نامرف  ایب 
یناکف نک  یقرمب  علطت  عطا 

تسا عبط  ثول  زا  كاپ  هک  یحور  نآ  ره 
[. 1702  ] نانج یف  نانج  یف  نانج 

نارای هظعوم  هبطخ 174-

ادخ زا  مدرم  تلفغ 
نیبغار هریغ  یلا  و  نیبهاذ ، هللا  نع  مکارا  یلام 

(. دیراد قایتشا  وا  ریغ  هب  نادرگ و  يور  ادخ  زا  مینیبیم  هک  ار  امش  تسا  هدش  هچ  )
: يونزغ یئانس 

ناس نیز  همه  ناهج  نامدرم 
نایز تفج  دوس  رهب  زا  هتشگ 

يهدادرب دابب  ار  نتشیوخ 
[. 1703  ] هداد ناهج  نیدب  ار  ناهج  نآ 

: عمال
رفاک يا  یتشک  لفاغت  غیت  تبرض  زا  ارم 

دراد سفن  لمسب  نیا  هک  یمحر  ادخ  رهب  امن 
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نکف اپ  لفاغت ز  ریت  تسد  یهاگ ز 
[. 1704  ] نک زارفرس  مرس  فطل  مودق  زا  هاگ 

زار مرحم 
هنم کلذ  نموی  نمم  هصاخلا  یلا  هیضفم  ینا  الا و 

(. مراپسیم نانیمطا  دروم  صاخ و  يدارفا  هب  ار  رارسا  همهنیا  هک  دیشاب  هاگآ  )
: یناماس نامع 

انشآ يادن  دهاوخیم  شوگ 
انشآ يادص  دناد  انشآ 

تشز تسا  تشز  وگم  قح  رس  رایغا  رب  رد 
نتشاد ردنکس  هنیئآ  روک و  مشچ  شیپ 

زار هگاشامتب  دیآ  هک  تساوخ  یعدم 
[. 1705  ] دز مرحمان  هنیس  رب  دمآ و  بیغ  تسد 

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  هبطخ 175-

یناسفن تالیامت  اب  هزرابم 
هیصعم نم  ام  هنا …  اوملعا  و  تاوهشلاب » تفح  رانلا  نا  هراکملاب و  تفح  هنجلا  نا  : » لوقی ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ناف 

یلا عزنت  لازت  اهنا ال  و  اعزنم ، ءیـش  دعبا  سفنلا  هذه  ناف  هسفن ، يوه  عمق  هتوهـش و  نع  عزن  ارما  هللا  محرف  هوهـش  یف  یتای  الا  ءیـش  هللا 
. يوه یف  هیصعم 

زا تعاـطا  رطاـخ  هب  زین  خزود  رد  لوخد  دـیآیم و  تسدـب  تالکـشم ، لـمحت  وترپ  رد  تشهب  دوـمرفیم : هراوـمه  ص )  ) مرکا ربماـیپ  )
ادخ نیاربانب  یناویح ، زئارغ  تالیامت و  زا  تعاطا  رطاخ  هب  زج  دریگیمن  تروص  یتیصعم  چیه  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا و  یناسفن  تاوهش 

دیدرت نودـب  دزاـسیم و  رود  دوـخ  زا  ار  شکرـس  ياهــسوه  دـنکیم و  يراددوـخ  یناـسفن  توهــش  يوریپ  زا  هـک  ار  یــسک  دزرماـیب 
.( تسا لیامتم  تیصعم  هب  یمدآ  سفن  هشیمه  اریز  تسا  نیمه  راک  نیرتلکشم 

: يولوم
یهن رتخا  رس  رب  اپ  یهن  رس  رب  دوخ  ياپ  نوچ 
ایب نیه  هن  اوه  رب  اپ  ینکشب  ار  اوه  وت  نوچ 

يدیرب رس  ار  نتشیوخ  ياوه 
[. 1706  ] ییادج يدرک  دوخ  سفن  لیم  ز 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
يرب قح  نامرف  يریگ و  سفن  كرت  رگ 

کمس ات  هلمجامس  دوش ز  تربنامرف 
یسک را  رآ  تسد  هب  قشع  نارگ  رد 

کنح اب  راتسد  هقرخ و  دوس  هچ  هن  رو 
قح هداهن  صلاخ  رز  ندب ، سم  نیا  رد 
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[. 1707  ] کحم دوخ  بلق  دنک  هک  نآ  دسانش  سک  نآ 
: يولوم

رآ كاپ  تلع  يوم  زا  لد  مشچ 
راد مشچ  شرصق  رادید  ناهگناو 

كاپ ناج  اهسوه  زا  تسه  ار  هک  ره 
كاپ ناویا  ترضح و  دنیب  دوز 

دود ران و  زا  دش  كاپ  دمحم  نوچ 
دوب هللا »  » وا درک  ور  اجک  ره 

يوشیم درجم »  » وت رگ  فلا  نوچ 
ییوشیم درفم  درم  هر ، نیردنا 

یتساخرب اهناج  زا  باجح  رگ 
یتسارآ حیسم  یناج  ره  تفگ 

دوش یلاخ  هسوسو  زا  سفن  قلح 
دوش یلالجا  یحو  نامهیم 

دوش یلاخ  نت  رکف  زا  ناج ، قلح 
دوش یلالجا  شیزور  ناهگناو 

رکف دش ز  یلاخ  وچ  لد ، لقع و  قلح 
رکب قزر  هدعم  مضه  یب  وا  تفای 

وش كاپ  تهارک  نیک و  زا  لد  يا 
وش كالاچ  ناوخ  دمحلا  ناهگناو 

نورد زا  هارکا  دمحلا  نابز  رب 
نوسف ای  دشاب  سیبلت  نابز  زا 

سفن ندرک  مار  قیرط 
: يولوم

نوبز ندرک  ناوت  یک  ار  دوخ  سفن 
نونف وذ  لوقع و  دادما  هب  زج 

يروآ صرح  توهش و  مشخ و  كرت 
يربمغیپ گر  يدرم و  تسه 

دیسر ار  هراکم » هنجلا  تفح  »
دیدپ دمآ  اوه  زا  رانلا » تفح  »

نزهار يونعم  غرم  راچ 
نطو ناقلخ  لد  ردنا  دناهدرک 
يوش اهلد  يهلمج  ریما  نوچ 
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ییوت قح  يهفیلخ  نارود  نیردنا 
ار هدنز  غرم  راچ  نیا  ربب  رس 
ار هدنیاپان  رمع  نک  يدمرس 

سورخ تسا و  غاز  تسا و  سوواط  طب و 
سوفن ردنا  قلخ  راچ  لاثم  نیا 

تسا توهش  نآ  سورخ ، تسا و  صرح  طب ،
[. 1708  ] تسا تینما  غاز  سوواط و  نوچ  هاج 

: ناهبزور خیش 
تسا عیسو  زغن و  شوخ و  خزود ، هر 

[. 1709  ] جنفرت راوشد و  سب  تسا  ونیم  هر 
: یقارن

رمک هوک و  هر  هب  بسا و  تسا  شکرس 
رتدوز يآ  دورف  بکرم  نیا  زا  نیه 

ومع يا  نکیلو  مرادنپنیم 
[. 1710  ] ورف نم  دنپ  بکرم ز  زا  ییاک 

: راهب ءارعشلاکلم 
ماگ ریز  یناوت  ات  ار  سوه  گنخ  نک  رقع 

نتشاد رعقم  ار  بدحم  خرچ  نیا  حطس 
يرذگب سفنا ، قافآ و  ات ز  راذگب  ار  سفن 

نتشاد رز  رگا  یهاوخ  نکش  مه  رد  ار  گنس 
ار سفن  دوس  راگنز  يهنییآ  نیا  نکشب 

نتشاد رونا  رهم  شیپ  هرهچ  یناوت  ات 
نیقی يور  زا  دوخ  سفن  اب  هک  تسا  نآ  مدآ 

دراد یلادج  گنج و  شکمشک و  بش  زور و 
ياج هب  يدنام  رگ  یتفر و  ناورهر  اب  را  یتسر 

وش هدامآ  گنل  ياپ  اب  ار  رمع  خالگنس 
گنز درب  ناج  يهنییآ  ناوتیم ز  تضایر  اب 

[. 1711  ] وش هدامآ  گنز  هنییآ  نیا  زا  رسکی  دور  ات 
: ياهشمق یهلا 

شومارف نم  زا  دنک  يزور  ینمشد ، ره 
نم رگ  تلیح  رش  روش و  رپ  سفن  زج 

ددرگ تسود  ناسحا ، فطل و  اب  ینمشد ، ره 
[. 1712  ] نم رس  دب  وک  رتب  ناسحا  زک  سفن ، زج 
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: يزیربت بئاص 
درک ناوتن  روعش  اب  يربخ  یب  شالت 

[. 1713  ] درک ناوتن  روم  لاب  رپ و  هب  دوخ  رفس ز 
دید ناوتن  رای  نسح  دوخ  هتفرن ز  نورب 

دید ناوتن  راهب  يافص  هضیب  نورد 
ددرگ اور  تجاح  درذگب  دوخ  بلطم  زک  یسک 

اهبلطم دنبای  لد  لها  كاخ  بئاص ز  نآ  زا 
بلط ناتعلط  يرپ  لاصو  وش  هنییآ 
بلط نامهیم  رگد  هناخ  هب  ورب  لوا 

تسا نادرم  داهج  ندیشک  سفن  نانع 
تسا نافرع  لها  رکذ  ندز  هدرمش  سفن 

دریگیمن دوخ  هب  ناهوس  وت  تخس  داهن 
تسا ناهوس  نامز  دنلب  تسپ و  هنرگو 

: راهب ءارعشلاکلم 
دیسر نم  مشچ  زا  نم  هب  الب  نیا  درد و  نیا 

هانگیب تخوس  ملد  درک و  هانگ  ممشچ 
جنر یگتسب و  نیا  رد  لانب  نونک  لد  يا 

[. 1714  ] هاگن بدا  درادن  هکنآ  دح  تسا  نیا 
: يزیربت بئاص 

تفای یناوت  رظن  ات  دوخ  شوپب ز  رظن 
تفای یناوت  رهگ  ات  ناج  تسد ز  يوشب 

وش يراسکاخ  يارحص  نماد  رابغ 
تفای یناوت  رذگهر  نیزا  تعفر  جات  هک 

دناهدیسر ینعم  هب  هک  یتعامج  بئاص 
[. 1715  ] دننک انشآ  هگن  کی  هب  لد  ریخست 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
نکشب تب  نیا  هدولآ و  يهقرخ  نیا  نک  رب 

تسامن هلبق  نآ  هک  يآ  دورف  قشع  رد  هب 
الب ماد  زا  مهر  مدیرد  دهز  يهماج 

ماهدمآ رای  ندید  یپ  متسر ز  راب 
دوخ هب  هتفر  ورف  يا  وش  نورب  شیوخ  زا 

مهاوخیم اهر  شیوخ  زا  قشاع  نم 
ار اهلغ  ياشگب  سفق  نیا  نکشب  زیخرب و  اج  ز 
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ینادیمن ءارو ال  ار  مدآ  هاگلزنم  وت 
يوش ناج  ات  يرذگب  سفنا  قافآ و  زا  دیاب 

يوش ناناج  روخ  رد  ات  يرذگب  ناج  زا  هگنآ  و 
دوش لصاح  یتسین  ردنا  تسا و  قشع  هر  نیا 

يوش نایرب  يوش ، هناورپ  قوش ، زا  تدیاب 
دش دیاب  اهر  نتشیوخ  یتسه  زا 

دش دیاب  ادج  دوخ  يدوخ  وید  زا 
تسا مرگرس  نورد  ناطیش  هب  هک  سک  نآ 

[. 1716  ] دش دهاوخ  ءایبنا  هار  یهار  یک 
: يروباشین راطع 

اهدژا رپ  ینخلگ  وت  رد  تسه 
اهر ار  ناشیا  هدرک  تلفغ  وت ز 
وش كاپ  یلک  هب  دب  تافص  زا 

وش كاخ  اب  فک  هب  يراب  نآ  زا  دعب 
ارت نت  ردنا  هک  یناد  اجک  وت 

ارت نخلگ  هچ  تساهیدیلپ  هچ 
دناهدرپ ریز  وت  رد  مدژک  رام و 

دناهدرک مگ  نتشیوخ  دناهتفخ و 
ینک ناشیا  ارف  ییوم  رس  وگ 

ینک نابعث  دص  وچمه  ار  یکی  ره 
تسه رام  رپ  خزود  ار  یسک  ره 
تسه راک  خزود  وت  يزادرپب  ات 

رام هچ  مدژک  هچ  كاخ  ریز  هنرو 
رامش زور  ات  تخس  تدنزگیم 

وت كاپ  کی  کی  ییآ ز  نورب  رگ 
وت كاخ  رد  يوش  ردنا  باوخب  شوخ 

نم ياپ  ات  رس  تفرگب  نم  سفن 
نم ياو  يا  نم  تسد  يریگن  رگ 

سوه رپ  دلخ  تسا  سفن  هناخ 
سب تسا و  قدص  دصقم  لد  هناخ 
يهن هگآ  رگا  شیوخ  كوخ  وت ز 

يهن هر  درم  هک  يروذعم  تخس 
ام میدینشب  میدید و  همه  نیا 
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ام میدیدرگن  دوخ  زا  سفن  کی 
يرورپ ار  گس  سفن  مئاد  وت  نوچ 

يرهوگ ثنخم  زا  دیآ  هن  مک 
دنکیم توافت  رگ  تمذ  حدم و 
دنکیم تب  وا  هک  یشاب  يرگتب 

شابم رگتب  هدنب ، ار  قح  وت  رگ 
شابم رزآ  يدزیا ، درم  وت  رو 

تسا نمشد  مسفن  هک  شتفگ  يرگید 
تسنز هر  مه  کنآز  هر  مور  نوچ 

مرب نامرف  دشن  زگره  گس  سفن 
مرب ناج  شتسد  ات ز  منادن  نم 

میرفاک سفن  مکح  رد  همه  ام 
میرورپ رفاک  شیوخ  نورد  رد 

نینچ نامرفان  سفن  نیا  تسیرفاک 
نینچ ناسآ  دوب  یک  وا  نتشک 

دوب یناطیش  یسفن و  ارت  ات 
دوب یناماه  نوعرف و  وت  رد 

تست ناج  زغم  صاخ  هاگیاج 
[. 1717  ] تست نامرفان  سفن  تناج  رشق 

: عمال
سفن ياهقلعت  كاشاخ  هب  دزاس  رد  هک  ره 

دنکیم نکسم  هلعش  نایم  رد  ردنمس  نوچ 
ترخآ باقع  رادرک و  هب  يزاس  رظن  رگ 

[. 1718  ] تسین شیوخ  زا  رتهاوخ  دب  ینمشد  ار  یمدآ 
: يروباشین راطع 

ياهن ار  دوخ  دوخ و  دنب  رد  وت  ات 
دوب ابیزان  وت  زا  یتسرپتب 

سب تسا و  سفن  نتشک  اود  ار  تلد  درد 
دنمدوس دوب  رهز  ار  درد  یسب  هکنآز 

ندیرب دوخ  يوق ز  تسیراک 
ندید ضحم  يانفب  ار  دوخ 

تسا یسک  ره  راک  هن  نتشک  ندب  رد  ار  دب  سفن 
تسا ردیح  راک  دهم  رد  ار  رام  ندرک  هراپ 
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تسا باجح  هار  نیا  رد  وت  يدوخ  دنتفگ 
[. 1719  ] میتفرگ رابکیب  شیوخ  يدوخ  كرت 

: يزاریش ینیسح 
وت جنپ  ساوح  زا  نتشذگ  نوچ 

وج رارسا  همه  ینیب  سح  جنپ 
هدش یناحبس  فاطلا  زا  لد  یب 

[. 1720  ] هدش یناطیش  ساوسو  زا  غراف 
: يولوم

ار ناج  دننک  وت  دص  دننار  وت  اب  هک  توهش 
ار نایم  دهد  یتسس  ینارب  ینز  اب  وچ 

هدرسف دنک  ار  نت  هدرم  عامج  اریز 
ار ناشن  نیا  بایرد  ایند  لهاب  رگنب 
کنا زا  ناد  ناوخا  ناج  توهش  ناج 

ار راو  یسوم  رون  دنیب  ران 
یتمکح یب  زا  تسا  یناوهش  ناج 

[. 1721  ] ار راو  یطوط  قطن  هدرک  هوای 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسین یناهنپ  هک  مه  نیرد و  تسا  يربگ 
تسین یناسآ  هب  مرس  نتشادرب 

مدرک نیقلت  هعفد  رازه  شنامیا 
تسین یناملسم  رس  ار  رفاک  نیا 
مدومیپ يوه  داب  سوه  هب  يرمع 
مدولاپ رگج  نوخ  يراک  ره  رد 

مدوسرف مغ  تسد ز  مدز  هچ  ره  رد 
[. 1722  ] مدوسآ متشاد  زاب  همه  زا  تسد 

: يونزغ یئانس 
يرآ ياپ  ریز  هب  ناهج  ود  کلم 

[. 1723  ] يراذگب تسد  ار ز  اوه  رگ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

شیوخ نمرخ  رب  شیوخ  تسد  ود  هب  شتآ 
شیوخ نمشد  زا  ملان  هچ  ماهدز  دوخ  نوچ 
شیوخ نمشد  منم  تسین  نم  نمشد  سک 

[. 1724  ] شیوخ نماد  نم و  تسد  نم و  ياو  يا 
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: یناهفصا فتاه 
ماد تنحم  غراف ز  يزور  هک  دوب  ایآ 

[. 1725  ] مناشف نایشآ  رد  لاب  زا  یبیرغ  درگ 
: يرتسبش دومحم  خیش 

كاشاخ تسا و  راخ  همه  وت  دوجو 
كاپ ار  هلمج  نونکا  زادنا  نورب 
بور ورف  ار  دوخ  يهناخ  وت  ورب 

بوبحم ياج  ماقم و  نک  ایهم 
دیآ ردنا  وا  يوش  نوریب  وت  وچ 

[. 1726  ] دیامن دوخ  لامج  وت  یب  وت  هب 
: ینانمس تعفر 

لدیا نکشب  ار  اوه  سفن و  تب 
لمحم دنب  رب  وا  يوک  يوسب 

نک ایربک  يوک  يوس  ور ، یمد 
[. 1727  ] نک اوه  سفن و  نیا  كرت  ینامز 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
يوش شیوخ  زا  غراف  هک  يزور  خرف 

يوش شیورد  هتشذگ  ناهج  ود  ره  زا 
يزوس یتسه  نمرخ  ینک و  نایغط 

[. 1728  ] يوش شیک  ره  هتسر ز  نایوگقح  ای 
: راجاق ياتکوا 

دنرزآ ناتب  تمشخ  توهش و  زآ و  صرح و 
[. 1729  ] ریقف ایوه  نکش  مه  رد  ار  هلمج  نآ  لیلخ  نوچ 

: يونزغ یئانس 
رترهاق زآ  مشخ و  رب  هک  ره 

رترهاق شیوخ  مصخ  رب  تسوا 
: يولوم

ینیب رد  هدرک  يراهم  ار  ام  یتوهش  صرح و  ز 
[. 1730  ] ار ام  ناهج  نیا  درگب  وا  دناشکیم  رتشا  وچ 

: يونزغ ییانس 
وت بیکرت  رد  دنسوواط  رام و  توهش  مشخ و 

رایتسد نیا  ار  وید  درمیاپ و  نآ  ار  سفن 
دلخ ار ز  مدآ  دروآ  نورب  یتسناوت  یک 
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[. 1731  ] رام سوواط و  ار  سیلبا  ربهار  يدوبن  رگ 
ناهانگ هشیر  یتسرپتوهش 

هوهش یف  یتای  الا  ءیش  هللا  هیصعم  نم  ام  و 
یلصا يهشیر  دریگیمن . ماجنا  یناسفن ، تالیامت  توهش و  اب  یئوسمه  اب  زج  یتیصعم ، چیه  )

( تسا یناسفن  تالیامت  تیصعم 
: يروباشین راطع 

نآ تسا  یناویح  ياهتوهش  رحب 
نآ تسا  یناسفن  تاذل  هجل 

دناقرغتسم وا  جوم  رد  یملاع 
[. 1732  ] دناقح زا  رود  وا  قارغتسا  ردنا  و 

: رایرهش
هن رو  ینک  الط  تبلق  سم  ات  شوجب 

تفای یناوت  ایمیک  ات  هدهیب  شوکب 
هام هراتس و  رد  دید  ناوت  هاچ  رعق  ز 

تفای یناوت  اقب  يریذپب  انف  نیا  رگ 
تسا هتسب  تفرعم  ياهرد  وت  لقع  يور  هب 

[. 1733  ] تفای یناوت  ام  قودنص  هب  قشع  دیلک 
: یناشاک ضیف 

تسرپ تعاط  يا  وش  یلاخ  شغ  لغ و  ایر و  زا 
زامن دص  زا  تسا  رتهب  تناما  صالخا و  قدص و 

دوس هچ  اهتساجن  عاونا  رهاظ ز  نتسش 
زا صرح و  نیک و  كرش و  زا  نوچ  تسا  هدنکآ  نطاب 

تسا توهال  هنیئآ  تست  وسان  هچرا ز  ضیف 
[. 1734  ] دراد رگد  يامیس  لقیص  دنک  هچ  ار  ناج 

: يزاریش میکح 
رفظ دبایب  یسک  رگا  سفن  هب 
ررض دنیبن  سک  چیه  رگد ز 

: هاش یلع  رفظم 
بذاک سفن  رکم  دایرف ز 

بعال دعتسم  يهراما 
تاماقم جراعم و  یهال ز 

بتارم جرادم و  یهاس ز 
فراعم قیاقح و  لفاغ ز 
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بقانم مراکم و  لها ز  ز 
دعابا اب  سینا  هراومه 

بناجا اب  سیلج  هتسویپ 
قناعم هدش  يوه  رکف  اب 

[. 1735  ] بناجم هدش  ادخ  رکذ  زا 
سفن اب  هزرابم 

هدنع نونظ  هسفن  الا و  یسمی  حبصی و ال  نموملا ال  نا  هللادابع - اوملعا - و 
دروم وا  شیپ  وا  سفن  هکنآ  زج  دـناسریمن  زور  هب  ار  بش  بش و  ار  زور  هک  تسا  یـسک  نآ  نموم  ناسنا  دیـشاب  هاگآ  ادـخ  ناگدـنب  )

( دنکیمن لمع  یناسفن  ياهاوه  اههتساوخ و  قبط   ) تسا ماهتا 
: يولوم

تسا نورد  زا  ار  یمدآ  فوخ  همه 
تسا نورب  میاد  وا  شوه  نکیل  و 

فسوی وچمه  دزاونیم  ار  نورب 
تسا نوخ  دصق  رد  وک  تسا  یگرگ  نورد 

دنزرل نارگید  وت  رب  ات  دوخ  رب  زرلم 
[. 1736  ] تسین وت  يار  ینمشد و  ارت  هک  وت  ناج  هب 

: یناهفصا فتاه 
مدش ریس  دوخ  رمع  یتب ز  روج  زا 

مدش ریگلد  رمع  شدادیب ز  و ز 
دسرب يریپ  هب  هک  یناوج  هزات  زا 

[. 1737  ] مدش ریپ  ناهجب  یناوج  هدرکان 
: یلو يایروپ 

ینوبز دوخ  سفن  تسد  رد  وت  وچ 
ینورب ناطیش  تسد  زا  لانم 

ناملسم نک  ار  دوخ  سفن  لوا  زا 
ناطیش رفک  رب  نک  نعل  هگنآ  سپ 

تسا يرود  نعل  ینعم  هب  ینادیم  وچ 
تسیچ نابز  نعل  وش ، رود  وز  لدب 

تسود يا  نک  تنعل  ار  شیوخ  سفن  وت 
[. 1738  ] تسوا نانمشد  زا  تسک  رت  نمشد  هک 

: نیمارو سیو 
دهاکب ندیدان  يرهم ز  همه 

دهاوخن لد  دنیبن  هدید  رگا 
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ناناج رهم  ددرگ  هریچ  لد  رب  وچ 
نامرد چیه  دشابن  يرود  زا  هب 

تسا هدودز  ندیدان  هک  اقشع  اسب 
تسا هدوبن  دوخ  یئوگ  لصا  زک  نانچ 

: یئاهب خیش 
نالف يا  سفن  تزع  یهاوخ  وت  رگ 

نامدرم زا  يرپ  نوچ  وش  ناهن  ور 
نالف يا  يدمآ  تلزع  ردنا  تزع 

نآ نیا و  طالتخا  یئوج ز  هچ  وت 
نید ایند و  تزع  یهاوخ  وت  رگ 

نیزگ ایند  مدرم  زا  یتلزع 
يرد دیاشگن  وت  رب  تقیقح  زا 

يرذگن ات  نامدرم  يزاجم  نیز 
ناما یئوجیم  سفن  وید  رگ ز 
نامدرم زا  يرپ  نوچ  وش  ناهن  ور 

: یئانس
یشاب کلم  ینک  يوید  كرت 

یشاب کلف  زا  رترب  فرش  ز 
: یبرغم

دشن دوخ  سفن  يانیب  وا  هک  دشاب  نآ  روک 
تسین روک  دش  نتشیوخ  سفن  هب  انیب  وا  هکناک 

: يدعس
دنبب همشچرس  بآ ز  میلس  يا 

يوج نتسب  ناوتن  دش  رپ  وچ  هک 
: نیدلاعیفر

ارم تسا  کشا  عفد  راک  يهراچ  دوخ 
تسب دیاب  یمه  زاب  رس  بآ ز  نیاک 

: ظفاح
یملاع ون  زو  تخاس  دیابب  ون  زا  یمدآ 
تسدب دیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ 

: يولهد
گرزب يراک  یپ  زا  تسا  یمدآ 
گرزب يرامح  تسوا  دنکن  رگ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


: یبتکم
يزورفا رب  رگا  سفن  شتآ 

يزوس ششتآ  رب  دوخ  ناج 
: يدعس

تفر یهاوخ  اوه  توهش و  یپ  زا  رگ 
تفر یهاوخ  اونیب  هک  تربخ  نم  زا 
هدم سفن  ياوه  تسد  هب  لقع  مامز 

رایشوه مدرم  دندرگن  قشع  درگ  هک 
یتخس نیا  هدید  جنر و  نیا  ماهدومزآ  نم 

رام هدیزگ  دوب  رفنتم  نامسیر  ز 
: يولوم

تسامش سفن  تب  اهتب  ردام 
تساهدژا تب  نیا  رام و  تب  نآ  هکنآ  ز 
رارش تب  سفن و  تسگنس  نهآ و 

رارق دریگیم  بآ  زا  رارش  نآ  و 
دوش نکاس  یک  بآ  نهآ ز  گنس و 

دوش نمیا  یک  ود  نیا  اب  یمدآ 
: یلو يایروپ 

يدرم يریما  دوخ  سفن  رس  رب  رگ 
يدرم يریگن  هتکن  رارک  روک و  رب 

ندز ياپ  ار  هداتف  دوبن  يدرم 
يدرم يریگب  ياهداتف  تسد  رگ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دنرادرب اهراک  يور  هدرپ ز  رگ 

همه میراک  هچ  رد  هک  دوش  مولعم 
همه میراکش  رد  دیفس  زاب  نوچ 
همه میراو  رای  ياوه  سفن و  اب 

همه میرای  سفن  گرگب  هدرپ  رد 
همه میراکش  رد  هدنرد  ریش  نوچ 

: يدعس
تفرعم يایرد  یتشک  تساوه  كرت 

[. 1739  ] يردنلق قلد  هن  وش  تاذ  هب  فراع 
نآرق اب  ینیشنمه  راثآ 
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یمع نم  ناصقن  وا  يده  یف  هدایز  ناصقن : وا  هدایزب  هنع  ماق  الا  دحا  نآرقلا  اذه  سلاج  ام  و 
ای تیادـه و  شیازفا  دـباییم  شهاک ، وا  زا  يزیچ  ای  و  هدوزفا ، وا  رب  يزیچ  هکنآ  زج  درادـن » سنا   » دـنکیمن تسلاجم  یـسک  نآرق  اـب  )

( تلاهج یلد و  روک  شهاک 
: یسودرف

دنلب لخن  ریز  دوش  وک  یسک 
دنزگ دراد  زاب  وز  هیاس  نامه 

يرذگب رگا  ناشورف  ربنع  هب 
يربنع همه  وت  يهماج  دوش 

رگ تشگنا  دزن  يوش  وت  رگ  و 
[. 1740  ] ربخ یباین  یهایس  زج  زا و 

: يولوم
دندش هرمگ  یسب  نآرق  زا  هکناز 

[. 1741  ] دندش هچ  نورد  یموق  نسر  ناز 
: لابقا

نتسیز ناملسم  یهاوخیم  وت  رگ 
نتسیز نآرق  هب  زج  نکمم  تسین 
باتک دراد  قح  وت  رب  توالت  زا 

[. 1742  ] بایب یهاوخیم  هک  یماک  وا  زا  وت 
ربص دروآهر 

هماقتسالا هماقتسالا  هیاهنلا و  هیاهنلا  مث  لمعلا  لمعلا 
( تماقتسا تماقتسا ، اهماجنارس ، هب  هجوت  بقاوع ، هب  هجوت  سپس  لمع  لمع ، )

: يدعس
ددرگن نکمم  رطخیب  ایرد  ناگرزاب  دوس 

دشوکب دراد  سفن  ات  یشاب  وت  شدوصقم  هک  ره 
يدعس دوشیمن  رسیم  هبعک  لاصو 
دنریگ رطخ  رپ  نابایب  هار  هک  رگم 
ینیبن جنگ  ینکن ، لمحت  جنر  ات 
دشابن رادیدپ  حبص  دورن  بش  ات 

قاتشم يروجنر  بش  زارد  گنهآ 
[. 1743  ] دشابن رادیب  هک  تفگ  ناوتن  نآ  اب 

میلست ءاضر و 
دروت دق  یضاملا  ءاضقلا  و  عقو ، دق  قباسلا  ردقلا  نا  الا و 

( تفریذپ ماجنا  قباس  ءاضق  دش و  عقاو  یلبق  ررقم  دیشاب  هاگآ  )
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: يولوم
لد هریخ ، يا  دنبم  سک ، رب  ادخ  زج 

لد هریت  لضم و  لاض و  يهن  رگ 
سک تسد  زا  دنز  وا  تمخز  هچ  رگ 

سر دایرف  وا  مه  مهرم ، وزا  مه 
ملا نامرد و  درد و  ناد ، ادخ  زا 

مقس یتسردنت و  ناد  وزا  مه 
تسرد نامیا  یعرش و  بحاص  وت  رگ 

تست سفن  زا  رش  هک  ناد  قح  زا  ریخ 
تسرپ نامیا  نموم  يا  ببس  ناز 

[. 1744  ] تسه ریخ  رد  ءاضر ، شرش  رد  تسین 
تماقتسا ترورض 

هتدابع نم  هحلاصلا  هقیرطلا  یلع  هرما و  جاهنم  یلع  هباتک و  یلع  اومیقتساف 
( دینامب رادیاپ  هدیزرو  تماقتسا ، وا  حلاص  ناگدنب  يهریس  موادت  رد  ادخ و  ياههتساوخ  نیمات  هار  رد  نآرق ، طارص  رد  ادخ ! ناگدنب  )

: لابقا
يز ساملا  نوچ  تخس  نید  هر  رد 
يز ساوسویب  دنب و  رب  قح  هب  لد 

لالح لکا  لاقم ، قدص  نید ، رس 
لامج ياشامت  تولج  تولخ و 

تدیازفا تایح  نامیا  توق 
تدیاب مهیلع  فوخ  درو ال 

دور ینوعرف  يوس  یمیلک  نوچ 
[. 1745  ] دوش مکحم  فخت » ال   » زا وا  بلق 

: رایرهش
يرآ متسش  همه  زا  تسد  متسب و  یکی  اب 

[. 1746  ] مدرک ناسآ  دوخب  ار  ناهج  ود  ره  لکشم 
کین قالخا  ترورض 

اهفیرصت قالخالا و  عیزهت  مکایا و  مث 
( نآ طارص  زا  فارحنا  یناسنا و  یقالخا  لوصا  نداهن  اپ  ریز  زا  دیشاب  رذحرب  )

: عمال
زورب دزاس  یسک  ره  زا  دوخب  دوخ  وکین  قلخ 

[. 1747  ] دنک ادیپ  اجک  ره  نآ  شوخ  يوب  ار  هفان 
نابز ظفح  ترورض 
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هناسل نزخی  یتح  هعفنت  يوقت  یقتی  ادبع  يرا  ام  هللا  هبحاصب و  حومج  ناسللا  اذه  ناف  هناسل  لجرلا  نزخیل  و 
هک مدیدن  ار  ياهشیپ  يوقت  ناسنا  دنگوس  ادخب  دزاس . راتفرگ  ار  دوخ  بحاص  شکرـس ، نابز  اریز  دنک  ظفح  ار  دوخ  نابز  دیاب  یمدآ ، )

(. دنک ظفح  ار  دوخ  نابز  هکنآ  رگم  دشاب  دنمدوس  شیارب  وا  يوقت 
: دعس دوعسم 

تسا ناج  نمشد  نابز  تسا و  نابز  تسا و  ناج 
[. 1748  ] ار نابز  رادهگن  تسا  راک  هب  تناج  رگ 

: ورسخرصان
ینادن نوچ  یشابن  شماخ  ارچ 

رازاب هب  تروع  ینک  نوچ  هنهرب 
ینام رانید  هب  ییوگن  ات  نخس 

[. 1749  ] ینیسم يزیشپ  یتفگ  وچ  نکیلو 
: يولوم

نابز ریز  رد  تسا  یفخم  یمدآ 
ناج هاگرد  رب  تسا  هدرپ  نابز  نیا 

: يدعس
دشاب هتفگن  نخس  درم  ات 

دشاب هتفهن  شرنه  بیع و 
تسیچ دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نابز 

رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک 
یسک دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 

[. 1750  ] روهلیپ ای  تسا  شورف  رهوگ  هک 
: عمال

ثداوح عاونا  يور  رب  نابز  تسا  يدس 
[. 1751  ] ار نابز  رادهگن  مارآ ، رگا  یهاوخ 

: يولوم
تسا نایز  همه  نابز  هک  شماخ 

[. 1752  ] يزیرگیم هچ  نایز  يوس  وت 
راتفگ رد  هشیدنا  ترورض 

: يدعس
نهک ریپ  هدرورپ  ناد  نخس 
نخس دیوگب  هگنآ  دشیدنیب 

تفگ شیناوت  ییوگن  ات  نخس 
تفهن ناوتن  زاب  ار  هتفگ  یلو 
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مکب مص  هتسشن  یجنک  هب  هدیرب  نابز 
مکح ردنا  شنابز  دشابن  هک  یسک  زا  هب 

ریبدت يار و  مشچ  هب  مدرک  رظن 
یلاصخ یشوماخ  هب ز  مدیدن 

زود رب  هدید  دنبب و  بل  میوگن 
یلاقم ار  یماقم  ره  نکیلو 

: يوجنگ یماظن 
رد نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک 

[. 1753  ] رپ دوش  ناهج  وت  كدنا  ات ز 
: یماج

تسا ملکلا  عماوج  شک  یفطصم 
تسا مظتنم  عرش  کلس  نادب  هک 

« هللااب انموم  ناک  نم   » دعب
« ءازج هیف  لانی  مویب  «و 

تفس توافتیب  قدص  رهوگ 
تفگ تمصیل » وا  اریخ  لقیلف  »

نک شماخ  هنرو  ریخ  وگ  ریخ 
نک شمارف  نآ  زا  ریخ  زج  هچ  ره 

ادخ هکنآ  هب  دوب  اناد  هک  ره 
اونش سک و  ره  هب  انیب  تسه 

رش ای  دنز  مد  ریخ  زا  رگو 
رشحم رد  لاوس  ار  وا  دنک 

شوه دیوگ و  لقع  هب  دیوگ  هچ  ره 
[. 1754  ] شومخ يوگ  تفگ و  دشاب ز  هنرو 

: ورسخرصان
شیوگب هاگنآ  نک  تسار  نخس  ریت  نوچ 

[. 1755  ] انهپ بات ز  رپم  بوچ  وگم  هدوهیب 
: يدعس

راتفگ هاگنآ  نک  هشیدنا  تسخن 
[. 1756  ] راوید لصایب  دوب  مکحمان  هک 

: یخرف
دشاب اطخ  دیوگ  نخس  هشیدنایب  وک  سکنآ  ره 

[. 1757  ] دشاب اشداپ  وک  یسک  دشاب  اسراپ  هنوگچ 
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نخس رد  هشیدنا  ترورض 
هاراو ارش  ناک  نا  هادبا و  اریخ  ناک  ناف  هسفن  یف  هربدت  مالکب  ملکتی  نا  دارا  اذا  نموملا  نال 

هب نتفگ  نخـس  هک  داد  صیخـشت  رگا  دجنـسیم  ار  نآ  بناوج  دوخ  شیپ  دـیوگب ، نخـس  دـهاوخیم  هک  یماـگنه  نموم ، ناـسنا  هتبلا  )
( دنکیمن زاربا  ار  نآ  هنرگ  دیوگیم و  نخس  تسا ، تحلصم 

: يدعس
يوگم یباین  ات  نخس  لاجم 

يوگ راد  هگن  ینیبن  نادیم  وچ 
رد ياهنیتسآ  میکح  يا  زیرم 

[. 1758  ] رپ هجاوخ  نتشیوخ  زا  ینیبیم  وچ 
يوگم تسا  باوص  نیع  نخس  هک  ینادن  ات 

يوگم تسا  باوج  شوکین  هن  هک  یناد  هچنآ  و 
باوج رد  دنکن  لمات  هک  ره 

باوصان شنخس  دیآ  رتشیب 
شوهب مدرم  وچ  يارآ  نخس  ای 

شومخ میاهب  ناناویح  نوچ  نیشنب  ای 
نهک ریپ  هدرورپ  نادنخس 

نخس دیوگب  هگنآ  دشیدنیب 
مد راتفگ  هب  یناوت  ات  نزم 

مغ هچ  ییوگ  رید  رگ  يوگ  وکن 
سفن روآ  رب  هگنآ  شیدنیب و 

سب دنیوگ  هک  نک  سب  شیپ  نازو 
باود زا  تسا  رتهب  یمدآ  قطن  هب 
باوص ییوگن  رگ  هب  وت  زا  باود 

راتفگ یهگنآ  هشیدنا و  لوا 
راوید سپ  تسا و  هدمآ  تسدب  ياپ 

مکب مص  هتسشن  یجنک  هب  هدیرب  نابز 
مکح ردنا  شنابز  دشابن  هک  یسک  زا  هب 

تسباوص نیع  نخس  هک  ینادن  کین  ات 
ییاشگن مه  زا  نهد  نتفگب  هک  دیاب 

ینامب دنب  رد  ییوگ و  نخس  تسار  رگ 
[. 1759  ] ییاهر دنب  زا  دهد  تغورد  هکناز  هب 

: ورسخرصان
باوج باوصان  یسرتب ز  رگ 
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[. 1760  ] روبص شاب  روبص  نتفگ  تقو 
: يوجنگ یماظن 

نم هب  تماقتسا  تفرگ  نوچ  نخس 
[. 1761  ] نم هب  تمایق  ات  دنک  تمایق 

: ورسخرصان
شیوگب هاگنآ  نک  تسار  نخس  ریت  نوچ 

[. 1762  ] انهپ باترپم ز  بوچ ، وگم  هدوهیب 
: یماج

هجاوخ يا  ییوگب  یهاوخ  هچ  ره 
شوه رس  زا  لوا  هشیدنا  نکب 

لیاق عماس و  ریخ  دوب  رگ 
[. 1763  ] شومخ شاب  هنرگ  بل و  اشگب 

: يوجنگ یماظن 
دیان هشیدنا  رس  زا  ناک  نخس 

دیاشن ار  نتفگ  ار و  نتشون 
نداد مظن  دشاب  لهس  ار  نخس 

نداتسیا مظن  رب  کیل  دیابب 
نک یکدنا  يراد  رایسب  نخس 

نک یکی  ار  دص  نکم  دص  ار  یکی 
ماگ دهن  نوزفا  لادتعا  زا  بآ  وچ 

ماجنارس درآ  قرغب  یباریس  ز 
ددرگ شیب  تداع  نت ز  رد  نوخ  وچ 

ددرگ شین  یلامشوگ  يازس 
دنریگ راک  رب  ات  يوگ  مک  نخس 

دنریگ رایسب  دب  رایسبرد ، هک 
تسا میلس  رگ  نتفگ  رایسب  ارت 
تسا میظع  یمانشد  رایسب  وگم 

تسناج يوراد  ناج  تسناج و  نخس 
تسنآ رهب  زا  زیزع  ناج  نوچ  رگم 
صاوغ هدنیوگ  دش و  رهوگ  نخس 

[. 1764  ] صاخ رهوگ  دیآ  فک  رد  یتخس  هب 
: يزیربت بئاص 

راهن زار  فرح  قلخ ، نهد  زا  ریگم 
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ار تبون  راد  ساپ  يدش ، وچ  ایسآ  هب 
ربخ یب  هشیت  دنز  شیوخ  ياپ  هب  بئاص ،

[. 1765  ] دنزیم داتسا  هب  هدنخ  هک  بدا  یب  نآ 
: ورسخرصان

اریزا وگ  هگنآ  سانشب و  نخس 
[. 1766  ] راتسد هاگنآ  تسخن  دیاب  ترس 

راتفگ بلق و  یگنهامه 
هبلق میقتسی  یتح  دبع  نامیا  میقتسی  ال 

( دنامب راوتسا  قح ، طارص  رد  وا  لد  هکنآ  رگم  دنامیمن  رادیاپ  قح ، طارص  رد  یمدآ  نامیا  )
: ورسخرصان

شابم شاب و  داهن  کی  نابز  لوق  لعف و  هب 
دودنا رز  زیشپ  نوچ  نابز  فالخ  لد  هب 

: راهب ءارعشلاکلم 
تفم تسا  یفرح  نیبج  غاد  هعارد و  هقرخ و 

[. 1767  ] تسا رگید  یناشن  ار  یلاع  حور  نابحاص 
: يوجنگ یماظن 

راد مکحم  يادخ  اب  دوخ  دهع 
راد مغ  یب  هقالع  رگید  لد ز 

یتسکشن يادخ  دهع  هک  نوچ 
[. 1768  ] یتسر نآ  نیا و  زک  نم  رب  هدهع 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسین اج  شنامسآ  نیمز و  هک  ار  نآ 
تسین اوام  شیسرک  نیرب و  شرع  رب 
تسود يا  دجنگب  شقشاع  لد  ردنا 

[. 1769  ] تسین ینعم  نیا  ریغ  نیا و  تسا  نامیا 
یگدنز رد  اههبرجت  شزرا 

مکلبق ناک  نمب  متظعو  اهومتسرض و  رومالا و  متبرج  دقف 
بقاوع ماجنارـس و  یگدنز و  هب  هعلاطم  اب  ییانـشور  اهزردنا و  دیدروآ و  تسدب  اهدنپ  دیتخومآ و  اههبرجت  ثداوح ، نارذـگ  رد  امـش  )

( دیدرک بسک  ناگتشذگ 
: يروباشین راطع 

يهدید هر  نیا  بیش  زارف و  مه 
[. 1770  ] يهدیدرگ ناهج  درگ  یسب  مه 

یگدرورپ زان  زا  زیهرپ 
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هظعلا نم  ءیشب  عفتنی  مل  براجتلا  ءالبلاب و  هللا  هعفنی  مل  نم  و 
( دشخبن يدوس  ار  يو  زردنا ، دنپ و  دنکن ، رادیب  یگدنز  براجت  تالکشم و  هک  ار  یسک  )

: يزیربت بئاص 
يزیزع مشچ  شدوب  فسوی  وچ  هک  سک  نآ 

[. 1771  ] دنیشنب نادنز  هب  دنچ  کی  هک  تسا  طرش 
: نارطق

دیاپن مایا  تلود  دور  تسار  نوچ 
مایا تلود  دوب  هدنزیخ  هدنتفا و 

راز یهگ  داش و  یهگ  درم  دوب  هک  دیاب 
ماکان هب  ماک  هدش و  رد  يدب  هب  یکین 

بوشآ دیآ  دیدپ  مارآ  یپ  زا  دوز 
[. 1772  ] مارآ دیآ  دیدپ  بوشآ  یپ  زا  دوز 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
ندش وت  ریقف  نم  يارب  تسا  رخف 
ندش وت  ریسا  نتسسگ  شیوخ  زا 

ندوب ترهق  يالب  يهدز  نافوط 
[. 1773  ] ندش وت  ریت  نامک و  فده  اتکی 

: يدعس
تسا سفق  رد  داب  وچ  ملاع  همه  تحیصن 

[. 1774  ] لابرغ رد  بآ  وچ  نادان  مدرم  شوگ  هب 
هعفاد هبذاج و  ترورض 

هنع اوبهذاف  ارش  متیار  اذا  و  هیلع ، اونیعاف  اریخ  متیار  اذاف 
( دینیزگ يرود  نآ  زا  دیدید  ار  يدب  راک  هک  هاگنآ  دیزیخرب و  تدعاسم  هب  دیدرک  هدهاشم  ار  یکین  لمع  هک  یماگنه  )

: يدعس
وکین ناکین  اب  شاب و  دب  نادب  اب 

[. 1775  ] راخ راخ  ياج  شاب  لگ  لگ ، ياج 
كرش زا  شهوکن 

هب كرشی  نا  كرتی )  ) رفغی هللا ال  نا  یلاعت : هللا  لاق  هللااب ، كرشلاف  رفغی  يذلا ال  ملظلا  اماف 
كرش لها  زا  ادخ  هتبلا  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هکنانچ  تسادخ  هب  تبسن  يزرو  كرش  نامه ، دوشیمن  عقاو  نارفغ ، دروم  هک  یمتس  اما  )

( درذگیمن
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسا كرش  يدرک  وت  هک  شتسرپ  ره 
نک سب  ییادخ  دنچ  ادخ ! یب 
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دراد لزنم  وت  ناج  رد  كرش 
[. 1776  ] نک سب  یئاد  كرش ز  يوعد 

: یقارن
یکی دیاب  مه  رادلد  یکی  لد 

یکش یب  ود  یکی  رد  دجنگنیم 
رای راسخر  هنیئآ  دوب  لد 

راهنیز نکفب  هنیئآ  نیز  هدرپ 
نک راگنز  زا  هنیئآ  نیا  یلاخ 

[. 1777  ] نک رادلد  خر  اب  لباقم  سپ 
: یلدگیب رذآ 

ناهن شاف و  تسادرف  زورما و  مه 
ناهج زا  دنور  ملاظ  مولظم و  هک 

ینز مه  رب  مشچ  ات  زورما  مه 
ینغ مه  ناهج  زا  ریقف  مه  دور 

باتفآ دمد  برغم  ادرف ز  وچ 
باوخ رس ز  ییاهتفخ  اجک  ره  دشک 
ریز هب  اهرس  هدنکفا  رد  هم ، هک و 

ریسا شکمتس  تسد  هب  رگمتس ،
ادج دب  زا  کین  دوش  اجنآ  رد 

ادخ دهاوخ  هچ  ات  بضغ ، وفع و  ز 
ییهدیدمتس رصیق  مدینش ز 

دنامن رصیق  رصق  نوچ  تفگ  نینچ 
راگزور رد  هللادمحلا  هک ،

[. 1778  ] دنامن رگمتس  دنامب و  شکمتس 
تعانق دهز و  ترورض 

هتوق لکا  هتیب و  مزل  نمل  یبوط 
دمآرد قیرط  زا  لالح  ياذغ  فراعتم و  هداس و  یگدنز  هب  دروخب و  دوخ  جنرتسد  زا  دبای و  رارقتسا  شاهناخ  رد  هک  یسک  لاحب  اشوخ  )

( دشاب عناق  عورشم 
: يدعس

نتساریپ شیوخ  هقرخ  نهک 
نتساوخ تیراع  يهماج  زا  هب 

هرت شیوخ و  جنرتسد  زا  هکرس 
[. 1779  ] هرب ادخهد و  نان  زا  رتهب 
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: یماج
دازآ صرح ، قیضم  زا  یلد  هب  دش  هکنآ  شوخ 

دابآ بارخ  نیرد  تعانق ، جنک  میقم 
تسا تیافک  نان  کی  وچ  قزر ، ناوخ  یماج ز 

[. 1780  ] دشک ارچ  نان ، ود  تنم  راب  هدازآ 
: یناشاک ضیف 

هد رهش و  دیآ ز  مرتشوخ  هوک  ارحص و 
قلخ يادن  زا  تسا  هب  هوک  يادص  هر  دص 

دندرک ماک  كرت  هک  نانآ  اشوخ 
دندرک مان  زا  گنن  راع  ماک  هب 

دنتفرگ ناناج  اب  سنا  تولخ  هب 
دندرک مانمگ  ار  شیوخ  تلزع  هب 

تدابع قوش  تعاط و  قوش  هب 
دندرک ماج  رد  تفرعم  بارش 

رکذ يهناد  ینعم  دیص  رهب  ز 
دندرک ماد  شرکف  دندنکف و ز 

ار لد  شوگ و  مشچ و  دنتسب  قح  هب 
دندرک مار  نافرع  هب  ار  تبحم 

دنتسر قلخ  زا  دنتخادرپ  قح  هب 
دندرک ماع  كرت  صاخ  لغش  هب 

دندومن لد  راک  فقو  ار  رظن 
دندرک مامتا  ار  راک  نیا  ناج  هب 
نت شیاسآ  زا  تسد  هدیشک 

دندرک مارآ  ضیف  وچمه  تنحم  هب 
درک ادخ  اب  تبانا  وکنآ  اشوخ 

درک اوسام  كرت  تسویپ و  قح  هب 
دوخ زا  تشگ  یناف  هک  سک  نآ  اشوخ 

درک ابق  قح  ياقب  فیرشت  ز 
ار انفلاراد  تذل  وکنآ  شوخ 

درک اقبلاراد  تذل  يادف 
تخودنا هک  شناد  ره  هک  اناد  نآ  شوخ 

درک اضتقم  رب  لمع  ار  کیاکی 
رتشوخ ندیزخ  اوزنا  يهشوگ  رد 
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رتشوخ ندیرب  قح  ریغ  دنویپ ز 
راهنز تشوگ  جالع  نکم  ضیف  يا 

[. 1781  ] رتشوخ ندینشان  رهد  هناسفاک 
: يروباشین راطع 

قلخ ات ز  غرمیس  هک  يآ  تلزع  زع  رد 
[. 1782  ] تفای رویطلا  لیخ  یهاش  تفرگ  تلزع 

مارح نم  رب  لد  یلوغشم  تسه 
[. 1783  ] ماود رب  مناشفیم  مراد  چره 

: عمال
ندوب روهرهب  تعانق  ندرک و ز  هشیپ  درجت 

[. 1784  ] دشاب شوخ  هچ  نتسب  خر  هب  ار  قح  زج  دیما  رد 
: میدن

سگرن نوچ  زاب  مدرم  ناسحا  رب  مشچ  مرادن 
[. 1785  ] زورما زایپ  نان و  يزبس و  اب  منکیم  تعانق 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تسییانیب ترگا  نک  رظن  هدید  يا 

تسییادوس رسب  رس  هک  ناهج  راک  رد 
نیشنب تعانق  تولخ و  يهشوگ  رد 

[. 1786  ] تسییاهنت تیفاع  هک  نک  وخ  اهنت 
: يزار ضایر 

ترسح رس  یماک  دوخ  هن ز  درجت  يوناز  هب 
اهنت زا  وش  اهنت  نتشیوخ  ماک  هب  يز  درجم 

وج تزع  قلخ و  زا  نیزگ  تلزع  اوزنا  يوک  هب 
اقنع نتشیوخ  سنج  تلزع ز  زا  تفای  تزع  هک 

: راجاق ناطلس 
شک رد  سک  همه  زا  ياپ  وش  تلزع  يهشوگ  ر 

[. 1787  ] شاب نازیرگ  قلخ  زا  یهاوخ  را  یگدوسآ 
: رایرهش

يدوس مدربن  مان  زا  مدش  یمان  هک  ات 
اهیمانمگ يهشوگ  نیا  نم و  مدرمن  رگ 

نم زا  رتشومارف  هشوگ  نیا  رد  تسین  سک 
نم زا  رتشوماخ  وت  نانیشن  هشوگ  زو 

تسین یسک  شوغآ و  مه  تسا  یلایخ  هب  سک  ره 
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[. 1788  ] نم زا  رتشوغآ  مه  وت  لایخ  هب  لگ  يا 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسوخ تداع و  یگداز  لالح  هک  ارنآ 
تسوکین شمشچب  نامدرم  همه  بیع 

درگنیم ناسک  بیع  همه  بویعم 
تسورد هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا 
هب یشوپ  هیس  گنر  دص  مدرم  زا 

هب یشومارف  هیامورف  قلخ  زو 
ناتیصاخ یب  مامتان  تبحص  زا 

[. 1789  ] هب یشوماخ  یتغارف و  یجنک و 
: يونزغ ییانس 

تفاین چیه  تفاین  تلزع  تزع  هک  یس 
دیدن چیه  دیدن  تعانق  يور  هک  یسک 

: یئاهب خیش 
نالف يا  دمآ  تلزع  ردنا  تزع 

نآ نیا و  طالتخا  ییوج ز  هچ  وت 
نید ایند و  تزع  یهاوخ  وت  رگ 

نیزگ ایند  مدرم  زا  یتلزع 
يرد دیاشگن  وت  رب  تقیقح  زا 

يرذگن ات  نامدرم  يزاجم  نیز 
ناما ییوجیم  سفن  وید  رگ ز 

[. 1790  ] نامدرم زا  يرپ  نوچ  وش  ناهن  ور 
ییوجبیع زا  زیهرپ 

سانلا بویع  نع  هبیع  هلغش  نمل  یبوط  سانلا  اهیا  ای 
( دراد زاب  نارگید  هب  تبسن  ییوجبیع  زا  ار  يو  وا ، بیع  هک  یسک  لاحب  اشوخ  مدرم ،! يا  )

: يزیربت بئاص 
يرآ رازاب  هب  دنچ  نارظن  بحاص  بیع 

[. 1791  ] يرآ راخ  فک  وت  لگ ، رپ  نبلگ  نآ  زا  دنچ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسا وخ  تداع و  یگداز  لالح  هک  ار  نآ 
تسا وکین  شمشچ  هب  نامدرم  همه  بیع 

درگنیم ناسک  بیع  همه  بویعم ،
[. 1792  ] تسوا رد  هک  دوارت  نودب  نامه  هزوک  زا 
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: يزیربت بئاص 
مگ تسا  هدرک  دوخ  يهناخ  هار  تسا  یلفط 

تسا نتسج  بیع  ددص  رد  هک  یصقان  ره 
سیسخ لغش  نیک  قلخ  لوبق  در و  زا  رذگب 

تسا ندرک  نابیرگ  تسد و  یملاع  اب  ار  شیوخ 
ددرگیم ربز  ریز و  طخ ، نسح ز  تلود 

ددرگیمرب هتخوس  سفن  زا  قرو  نیا 
راهنیز ناگرزب  راتفگ  هب  تشگنا  هنم 

[. 1793  ] ددرگیمرب هک  زادنیم  خرچ  رب  ریت 
: يدعس

شاف دنمدرخ  يا  قلخ  بیع  نکم 
شاب لوغشم  قلخ  زا  دوخ  بیع  هب 

شوگ رامگم  دنیارس  لطاب  وچ 
[. 1794  ] شوپب تریصب  ینیب  رتس  یبوچ 

: ورسخرصان
وت بیع  دیوجب  سک  رگید  هکنآز  یسرتب  رو 

[. 1795  ] دینباوخ دیابب  یتخل  ناسک  بیع  زا  تمشچ 
: عمال

قلخ روظنم  يوشیم ، یشوپبیع  افص و  زا 
[. 1796  ] سوه يراد  تلقصم  رگ  وش  هنیئآ  نوچ  فاص 

: يروباشین راطع 
نارگید بیع  هب  یفاکشب  يوم 

نآ رد  يروک  وت  بیع  مسرپب  رو 
ییلوغشم نتشیوخ  بیع  هب  رگ 
ییلوبقم ییبویعم  سب  هچ  رگ 

دنک ناراکهنگ  بیع  وا  كره 
[. 1797  ] دنک نارابج  لیخ  زا  ار  شیوخ 

یگتشذگ دوخ  زا 
هحار یف  هنم  سانلا  هتیب … و  مزل  نمل  یبوط 

اشوخ درک : همجرت  نینچ  ار  مالک  نیا  ناوتیم  دنشاب و  ناما  رد  وا  تسد  زا  مدرم  دشاب و  لوغشم  دوخ  راک  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  )
( دشاب نارگید  شیاسآ  ثعاب  دشابن و  لطاب  رکشل  رامش  رد  دباتشیمن . قح  يرای  هب  رگا  دنیشنب ، شاهناخ  رد  هک  یسک  لاحب 

: یماج
بلط نارای  تحار  دوخ و  جنر 
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[. 1798  ] بلط ناراوس  دیشروخ  يهیاس 
: یناشاک ضیف 

دنیشن ياهشوگ  هب  هک  سک  نآ 
راخ سخ و  تمحز  هدوسآ ز 

مدرم شود  هب  دهن  راب  ین 
راب سک  شود  دریگرب ز  ین 

ناراذعلگ روج  هتسراو ز 
رایغا راخ  يافج  غراف ز 
لصاح لامک  دوشن  ار  وا 

رای زا  تیانع  دسرن  ار  وا 
تسیک تمیوگ  هب  رتمک  يو  زا 

رازآ مدرم  نابلط  تحار 
ردارب يا  نک  رذح  موق  نیز 
راهنز رازه  ناشتبحص  زا 

یشابن را  شکمتس  ضیف  نوچ 
[. 1799  ] راک متس  وشم  نالد  هتسخ  رب 

ناهانگ رب  هیرگ 
هتئیطخ یلع  یکب  نمل …  یبوط 

( دشاب نامیشپ  مدان و   ) دیرگب شیاهاطخ ، ربارب  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )
: يدعس

يدعس دوشیمن  رسیم  راک  هلانب 
[. 1800  ] لانب تسا  شوخ  ناگراچیب  يهلان  کیلو 

: یغورف
يرورپ ناماد  هب  رهوگ  يرتمشچ  بحاص  رگ 

[. 1801  ] درورپ ناطلغ  ياهرد  يرذآ  ربا  هیرگ  رگ 
: يولوم

دهد يرای  نام  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 
دهد يراز  بناج  هدنب  لیم 

تساود نامرد  یب  درد  ره  رب  هیرگ 
[. 1802  ] تسادخ ضیف  يهمشچ  نایرگ  مشچ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
راگن خر  قارف  دنمدرد  راذگب 

[. 1803  ] دنک ناغف  هآ و  هلان و  شیوخ  درد  زا 
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: یناشاک ضیف 
کشا رابب  يرادن  وچ  رظن  رد  يور  نآ 
کشا رابب  يراذگن  یگدنب  قح  نوچ 

راگزاس هب  ای  ياهدمآ  راک  رهب  زا 
کشا رابب  يراک  هدهیب  رذع  هب  هن  رو 

یتمدخ ریصقت  همه  رس  هب  ات  ياپ  زا 
کشا رابب  يراز  هیرگب و  نآ  رذع  رد 

نارصقم تمادن  ياهکشا  دنزیر 
کشا رابب  يرادن  مشچ  وت  رگم  اناج 

بآ تلاجخ  زا  يوشن  ات  رامش  زور 
کشا رابب  يرازب  شیوخ و  مرج  رامشب 

تفر تسد  شراهب ز  رمع و  نازخ  دمآ 
کشا رابب  يراهب  ربا  وچ  شمتام  رد 
دوریم زین  ناغف  تفر  راک  تقو  نوچ 

کشا رابب  يراز  تصرف  تسه  هک  نونکا 
زورب ینکیم  بش  وچ  تسود  يور  عمش  یب 

کشا رابب  يراز  هب  كانزوس  عمش  نوچ 
رس هب  رتمشچ  رگج و  رد  بآ  تسه  ات 

کشا رابب  يراز  هب  شیوخ  ياههدرک  رب 
دهدیم شیبآ  ناقهد ، تشک  وچ  یمخت 
کشا رابب  يراک  وچ  زین  وت  لمع  مخت 

میعن هر  زا  يورن  ات  میحج  يوس 
[. 1804  ] کشا رابب  يراز  هب  و  ضیف )  ) وچ شکب  یهآ 

دنوادخ تافص  رد  هبطخ 177-

دنوادخ فیصوت  زا  نابز  زجع 
ناسل هفصی  و ال  یلاعت ) هللا  )

( دنک فیصوت  ار  ادخ )  ) وا تاذ  دناوتیمن  ینابز ، )
: یماج

همه نیا  هار  وت  تاذ  ات  ام  قطن  زا  دوب  نوچ 
اجک دشاب  اجک  ام  قطن  دح  تتاذ ، فصو 

تساور یماج ، دشک  ردنا  ماک  هب  دوخ  نابز  رگ 
اور شماک  وت  فصو  رد  نابز  زا  ددرگن  نوچ 
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تسا يرگید  هب ز  مرگنیم  هک  وت  ياج  ره 
اج چیه  هب  نم  تفص  دسریمن  وت  اب 

قطن نابز  تفصو  هب  درک  غیلب  دهج 
[. 1805  ] ادا یغبنی  امک  زونه  دشن  اما 

: یغورف
مدرکن نایب  وم  کی  تیوم  رات  فصو  رد 

[. 1806  ] دش نابز  نم ، يوم  ره  ملکت ، رد  هکنآ  اب 
: يولوم

وت فصو  ناریو  درک  ار  مقطنم 
[. 1807  ] هآ تسا  هدنام  دش  هتسب  نتفگ  هار 

: يدعس
زجاع هک  ییوگنخس  بل  نیریش  هچ 

يوگنخس تفصو  زا  دنامیم  ورف 
محیصف اهلوق  همه  رد  نم 

سرخا وت  لیامش  فصو  رد 
شفصو هک  نخس ، نیزا  سب  يدعس 

كاردا تسدب  دهدن  نماد 
دجنگ نادنخس  مهو  رد  هک  تسین  نآ  فصو 

یشاب شنابز  وت  مه  رگم  تفگ  یسک  رو 
تنسح حرش  دیان  تسار  نتفگ  هب 

تسه نابز  ات  مهاوخ  تفگ  نکیل  و 
شبیکرت نسح  فاصوا  رد  هک  یلیامش 
ار ایوگ  نابز  دنامن ، قطن  لاجم 

ینخس دیوگ  وت  دروخ  رد  هک  تسین  نآ  يدعس 
متفگ دمآ  نهد  رد  مدوخ  عسو  رد  هچنآ 

دادب ناوکین ، يهمه  فصو  داد  هک  يدعس 
شتحاصف نابز  وت  رد  دنامب  زجاع 

دیآ نایب  رد  شفصو  هک  مدنموزرآ  نادنچ  هن 
دیآ نآ  زا  شیب  تیاکح  مسیونب  همان  دص  رگ  و 

مزادنارب نم  هک  ینعم  يهماج  رازه 
دیآیم ریصق  يراد  وت  هک  یتماق  هب 
یناهج قلخ  لد  مارآ  وت  يور  يا 

ار ناهج  دننیبن  هک  دیاش  وت  يور  یب 
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؟ تفگ ناوت  هچ  يراد  وت  هک  ینعم  تروص و  رد 
[. 1808  ] ار نابز  تسا  هتسب  وت  نیسحت  وت ز  نسح 

هدیزگرب لوسر  دمحم ،
بیبرغ هب  ولجملا  يدهلا و  طارشا  هب  هحضوملا  و  هتالاسر ، مئارکل  یفطصملاو  هقئالخ …  نم  یبتجملا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  و 

یمعلا
زا رترب  تلاـسر  لوـصا  هکیاهدـش : باـختنا  تـسا ، قئـالخ  ناـیم  زا  وا  يهدـیزگرب  لوـسر  هدـنب و  ص )  ) دـمحم هـک  مـهدیم ، یهاوـگ  )

هدش دورطم  یئاسانش و  وا  طسوت  یهارمگ  ياهیگریت  هتشگ و  نیبت  وا  هلیـسو  هب  تیاده  یئانـشور و  مئالع  هناشن و  تسوا ، ياهیگژیو 
( تسا

: یقفاب یشحو 
دنهاگآ قشع  رارسا  هک ز  ءایبنا  هب 

[. 1809 ! ] داد ناهرب  هب  ناهج  کین  دب و  تفالخ 
ایند یگژیو 

اهیلا دلخملا  اهل و  لموملا  رغت  ایندلا  نا  سانلا  اهیا 
( دبیرفیم ار  دوخ  ناگتسبلد  نادنموزرآ و  ایند  مدرم ! يا  )

: راهب ءارعشلاکلم 
وا هکنآ  تخبشوخ  تسین  فقوت  ياج  ناهج  نیا 

[. 1810  ] ربخ یب  ناتسلگ  نیا  زا  تشذگ  شوخ  یمیسن  نوچ 
: يروباشین راطع 

تسا میظع  ییایرد  قشع  ناهج 
تسا میلس  سب  یلقع  تسیچ  هنیفس ،

هنیفس یتیب و  لوغشم  ات  وت 
هنیس هب  من  دوبن  تایرد  نآ  زا 
یگنر راگنز  نیا  ریز  رد  ات  وت 
یگنر رادرم  ياهدنز  هچ  رگا 

يرآ باوخ  رد  ارچ  رس  بش  همه 
[. 1811  ] يراد باوخ  تمایق  زور  ات  هک 

: یئاهب خیش 
سورع نیاک  هجاوخ  نود  یئیند  هب  افتکا  درک 

[. 1812  ] دنکیمن وا  يرهوش  هب  افتکا  چیه 
: ورسخرصان

ینک رکفت  وا  تداع  زا  وچ 
تساهد بیرف و  رکم و  ردغ و  همه 

وا ردغ  زا  يزیرگب  هک  هب  نآ  سپ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 473 

http://www.ghaemiyeh.com


تساخ تدهاوخن  زگره  ریخ  زک و 
هریخ يدش  هرغ  ارچ  هدنبیرف  رهد  نیدب 

اهناتسد رکم و  ار  وا  تسا  رایسب  هک  یتسنادن 
نک رذح  راگزور  تسا  ناور  وت  اب 

هناور هب  تهر  نیا  رد  دبیرفن  ات 
يرادغ ریپ و  ناهج  تسا  يوید 

يرای يوداج  رکم و  هب  تسین  هک ش 
نکیل يرط ، لگ  زا  رپ  تسا  یغاب 

يراخ یلگ ، ره  ریز  هب  هتفهنب 
ایند وید  نیا  دبیرفن  تات  رگن 

[. 1813  ] ناه رسپ  يا  ناه  وید  نیزا  راد  رذح 
: يزیربت سمش 

هلیحتسم يهتکن  هب  ایند  ارچ 
[. 1814  ] هلیح هب  ار  كریز  وت  نوچ  دبیرف 

: ياهشمق یهلا 
رکم رپ  رهد  نیا  رورغ  تسا و  بیرف 

[. 1815  ] شلالج هاج و  نیبم  هد  شقالط 
: يدنقرمس نیدلاباهش 

شورف وج  يامن  مدنگ  ملاع  نیز  رذگ  رد 
تسنزرا نزرا  رارحا  لد  وا  يافج  زک 

: ارآ نمجنا 
تسا رورغ  يهردب  نوچ  ایند  عاتم  رسکی 

[. 1816  ] شرورغ يهردب  نیز  یتفین  ات  هار  زا 
: یناهفصا فتاه 

مدرکیم نامگ  درک و  ادج  وت  زا  مکلف 
[. 1817  ] درک ناوتن  ادج  وت  زا  ارم  ریشمش  هب  هک 

تباجتسا لماع 
. دراش لک  مهیلع  درل  مهبولق  نم  هلو  مهتاین و  نم  قدصب  مهبر  یلا  اوعزف  معنلا  مهنع  لوزت  مقنلا و  مهب  لزنت  نیح  سانلا  نا  ول  و 

تسد قشع  زا  رپ  بولق  اب  دنزادرپب و  عرـضت  يراز و  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  تقادص  اب  اهتمعن  لاوز  اهالب و  لوزن  تروص  رد  مدرم ، رگا  )
(. دش دهاوخ  حالصا  نانآ  روما  هتشگزاب و  هتفر  نانآ  تسد  زا  هچنآ  دیدرت ، نودب  دنرب ، شیپ  هب  تجاح 

: يونزغ یئانس 
زادگب بلط  نیرد  ار  نتشیوخ 

[. 1818  ] زاب رد  نت  ناج و  قدص ، هر  رد 
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: يرتسبش دومحم  خیش 
صاخ يهدنب  يدرگ  هک  یهاوخ  رگا 

[. 1819  ] صالخا قدص و  يارب  وش  ایهم 
یگدنز رد  شالت  ترورض 

دهجلا الا  یلع  ام 
( تسین ششوک  شالت و  زج  ماهفیظو  )

: يونزغ یئانس 
قیفوت ادخ  رب  تسوت و  رب  دهج ،

[. 1820  ] قیفر تسار  دهج ، قیفوت ، هکنآز 
تشذگ وفع و 

فلس امع  هللا  افع 
( دیاشخبب قباس ) ياطخ   ) هتشذگ زا  ادخ  هک  تسا  دیما  )

: رهاطاباب
يدیرفآ ار  ام  هک  يزور  نآ  زا 

يدیدن يزیچ  تیصعم  زا  ریغ  هب 
تراچ تشه و  قحب  ادنوادخ 

[. 1821  ] يدیدن يدید  رتش  رذگب  وم ، ز 

ینامی بلعذ  هب  خساپ  هبطخ 178-

نطاب مشچ  رهاظ و  مشچ 
. نامیالا قیاقحب  بولقلا  هکردت  نکل  نایعلا و  هدهاشمب  نویعلا  هکردت  ال 

. دننکیم هدهاشم  ار  يو  یئوج ) ادخ  ترطف   ) نامیا يورین  اب  اهلد  اما  دننیبیمن  اراکشآ  ار  وا  زگره  اهمشچ ، )
: يوجنگ یماظن 

دوبن شلاوز  هک  يرون  تیآ 
دوبن شلایخ  هک  یمشچ  هب  دید 

تسا رهوج  ضرع و  یب  وا  ندید 
[. 1822  ] تسارت وس  نآ  زا  رهوج  ضرع و  زک 

: يروباشین راطع 
يدش ناهنپ  لد  ناج و  نایم  رد 

[. 1823  ] وت يوس  هر  سک  چیه  دباین  ات 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تفای ناوتن  وا  يوسب  هر  هفسلف  اب 
تفای ناوتن  وا  يوک  لیلع  مشچ  اب 
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قشع رپهش  اب  هک  لهب  ار  هفسلف  نیا 
تفای ناوتن  وا  يور  لیمج  قارشا 

شیوخ تمحر  مرس  رب  رابب  قشع  يا 
شیوخ تمحز  زا  نک  اهر  ارم  لقع  يا 

متسویپ وا  هب  مدیرب و  لقع  زا 
[. 1824  ] شیوخ تولخ  رد  فطلب  مدشک  دیاش 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
چیه رگد  رادید و  وت  انمت ز  تسار ، لد 
چیه رگد  رازلگ و  تساشامت ز  هب  عناق 

دنراگن هک  یشقن  همه  زا  دوجو  حول  رد 
[. 1825  ] چیه رگد  رادلد و  تماق  فلا  منیب 

: يزیربت بئاص 
تسا هدوب  لد  رد  میئوا  يهتشگرس  ام  هکنآ 

تسا هدوب  لزنم  برق  زا  مرجال  ام  يرود 
میتخوس ار  سفن  ایرد  يهنیس  رد  ثبع  ام 

[. 1826  ] تسا هدوب  لحاس  ناماد  رد  دوصقم  رهوگ 

شنارای شهوکن  رد  هبطخ 179-

ردق اضق و  هب  اضر 
لعف نم  ردق  رما و  نم  یضق  ام  یلع  هللا  دمحا 

( مرازگساپس تسا  هتفر  ققحت » لمع و  ماقم  رد   » وا ریدقت  هچنآ  رب  هتفرگ و  قلعت  وا  ياضق  هچنآ  رب  ار  يادخ  )
: ظفاح

ریگم هدرخ  [ 1827  ] ناشکدرد رب  دهاز و  يا  ورب 
[. 1828  ] تسلا زور  ام  هب  هفحت  نیا  زج  دندادن  هک 

دراد تشگنا  جنپ  تسا  یتسد  اضق 
درآرب سک  زا  لد  ماک  دهاوخ  وچ 

شوگ رب  ود  رگید  دهن  شمشچ  رب  ود 
[. 1829  ] شوماخ هک  دیوگ  دهن  بل  رب  یکی 

: يدعس
تیار مکح و  هب  میداهن  میلست  رس 

تیارآ ناهج  يار  دنک  هشیدنا  هچ  ات 
اضر هک  شتمدخ  هب  دناسر  هک  ام  مایپ 

[. 1830  ] دونشخ را  يراد  هتسخ  مرگ  تست  ياضر 
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: يزیربت بئاص 
درک یناوت  اضر  ماقم  هب  نطو  رگا 

درک یناوت  ایتوت  ار  هثداح  رابغ 
نک لیصحت  اضر  میلقا  رد  بئاص ، ياهشوگ 

[. 1831  ] شاب هدوسآ  ردق  رد  نیشنغراف و  اضق ، رد 
نارای زا  تیاکش 

بجت مل  توعد  اذا  عطت و  مل  ترما  اذا  یتلا  هقرفلا  اهتیا 
( تشگن تباجتسا  مدناوخارف ، هک  هاگنآ  دشن و  تعاطا  مداد ، نامرف  هک  هاگره  هک  یهورگ  يا  )

: ینانمس تعفر 
تسوا دوجو  ردنا  لیاضف  هعومجم 

تسا ردصم  ملع  همه  هب  وا  دوجو  ینعی 
ار لوصح  روضح  مولع  عمجتسم 

تسا ربعم  تمکح  هب  شیوخ  نامز  ردنا 
ماوع رب  هدنام  یفخم  هچ  رگا  شردق 

[. 1832  ] تسا رهظا  ماع  ره  رب  یک  صاوخ  ردق 
: یناماس نامع 

تسا بسانمان  سب  ناکما  کلم  هب  شردق 
يرقحم زا  نیا  يراوگرزب و  رد  نآ 

دوبن را  شریشمش  لقیص  تشادن  زگره 
[. 1833  ] يرونم نیا  نید  ردکم  هنیئآ 

: یلدگیب رذآ 
ناشیا زا  ناشیرپ  ملاح  دنچ  دوب 

بیاون بات  لد ز  میمخز  دوب 
رغاس هب  منوخ  ماج و  رد  رهز  دنک 

براقا دیک  ابحا و  قافن 
يداعا نوچ  افویب  سب  هک  ابحا 

براقع نوچ  رازگناج  سب  هک  براقا 
ینسح بیع و ، ارم  قدص  دنرامش 

[. 1834  ] بذاک موق  نیا  بذک  زج  دنرادن 
کمن دروخ  مه  هک  قلخ  نینچ  اب 

!؟ منکچ نادکمن  دنتسکش  مه 
یکمن یب  زا  هتخیر  کمن  مه 

؟ منکچ ناوات  هتشاد  بلط  مه 
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گرم قایتشا  رد 
توملا یلا  قال  انا  ام  بحا  نا  و 

( منک تاقالم  ارنآ  مرادیم  تسود  هک  تسا  يزیچ  نیرتبوبحم  گرم ، )
: يولوم

هلماح ار  ناج  لفط  ردام  وچ  نت 
هلزلز تسنداز و  درد  گرم 

دوجو ناج  ناهج  رد  دیازب  نوچ 
دوس ضیب و  فالتخا  دیامن  سپ 
الخ یسرک و  شرع و  زا  دنرترب 

ادخ قدص  دعقم  نانکاس 
دنتشحو ردنا  هلمج  يو  زک  گرم 

دنخشیر يو  رب  موق  نآ  دننکیم 
تسدمآ شوخ  ناج  وچمه  مگرم  هکناز 

تسا هدز  ردنا  گنچ  ثعب  رد  نم  گرم 
لالح ار  ام  دوب  یگرمیب  گرم 
لاون ار  ام  دوب  یگرب  یب  گرب 
یگدنز نطابب  گرم و  شرهاظ 

یگدنیاپ ناهن  رتبا  شرهاظ 
! یتف ای  یتویح  یتوم  یف  نا  »
« یتم یتح  ینطوم  قرافا  مک 

امئال یتاقث  ای  ینولتقا  »
« امئاد یتویح  یلتق  یف  نا 

تسا ندرم  لوا  ثعب  زور  طرش 
تسا ندرک  هدنز  هدرم  زا  ثعب  هکناز 

تسا رز  ایند  نیا  رازاب  رد  هیام 
تسا رت  مشچ  ود  قشع و  اجنآ  هیام 

تفر رازاب  رد  هیام  یب  وا  هک  ره 
تفت ماخ و  وا  تشگزاب  تفر و  رمع 

راگدرک يارب  نکیم  یتمدخ 
راک هچ  تناقلخ  در  لوبق و  اب 

ناهج رمع  نیا  تسدادضا  حلص 
نادواج رمع  تسدادضا  گنج 

نانمشد یتشآ  یناگدنز 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 478 

http://www.ghaemiyeh.com


ناد شیوخ  لصاب  نتفراو  گرم 
ناوج نم  مدوب  هکنوچ  هزمح  تفگ 

ناهج نیا  عاد  مدیدیم و  گرم 
نونک نم  دمحم  رون  زا  کیل 
نوبز ار  یناف  رهش  نیا  متسین 

تسا هکلهت  شمشچ  شیپ  ندرم  هکنآ 
تسدب وا  دریگب  اوقلت » ال   » رما

ارس نیز  ملقن  تشگ و  نیریش  گرم 
ار غرم  ندیرپ  نتشه  سفق  نوچ 

يور نوریب  محر ، نوچ  ناهج  زو 
يوش عساو  يهصرع  رد  نیمز  زا 

لاله نوچمه  دش  فعض  زا  لالب  نوچ 
لالب يور  رب  داتفا  گرم  گنر 

برحاو اتفگب  شدید  وا  تفج 
برطا ین و  ین  تفگ  شلالب  سپ 
تسیز مدوب ز  برح  ردنا  نونکات 

[. 1835  ] تسیچ تسا و  شیع  هچ  گرم  یناد  هچ  وت 

جراوخ هب  ناگتسویپ  هبطخ 180-

هیواعم نارای  فصو 
یمعلا لالضلا و  یف  مهساکترا  و 

( دناروهطوغ يراکهبت  یهارمگ و  رد  جراخ و  تیاده  طخ  زا  هیواعم : نارای  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

باود رش  یمع و  دنا  مکب  مص و 
[. 1836  ] باوص هب  هر  چیه  دندربن  ناز 

یهلا دیحوت  هبطخ 181-

ادخ هب  اهراک  همه  تشگزاب 
رمالا بقاوع  قلخلا و  رئاصم  هیلا  يذلا  دمحلا هللا 

( ددرگیم زاب  ودب  روما  تبقاع  اهشنیرفآ و  ماجنارس  هک  تسازس  ار  يادخ  ساپس ، دمح و  )
: یسودرف

تسدزیا اب  راک  رس و  یتفر  وچ 
[. 1837  ] تسدب را  دشاب  کین  رگا 
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راگدرورپ شیاتس  ترورض 
هنانتما هلضف و  یماون  هناهرب و  رین  هناسحا و  میظع  یلع  هدمحن 

( میئاتسیم شنارگ  تنم  شمرک و  لضف و  روفو  شحضاو ، ناهرب  شریگمشچ ، ناسحا  رب  ار  ادخ »  » وا )
: یئاهب

تسایند يارس  یمدآ  لزنم  ات 
تساطع فطل و  قح  راک  مرج و  همه  شراک 
دوب دهاوخ  نینچ  ارس  نآ  هک  شاب  شوخ 

[. 1838  ] تسادیپ شراهب  زا  تسوکن  هک  یلاس 
: يولوم

تسا هدومرف  قح  هک  ربمغیپ  تفگ 
تسا هدوب  ناسحا  قلخ ، زا  نم  دصق 

دننک يدوس  نم  ات ز  مدیرفآ 
دننک يدولآ  تسد  مدهش  ات ز 
منک يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

[. 1839  ] منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب 
قح فطل  هب  دیما 

انقوم هاجر  نم  نامیا  هب  نمون  هلضفل … و  جار  هناعتسا  هب  نیعتسن  و 
راودیما وا  هب  لماک  نیقی  اب  هک  یسک  ناسب  تسا … و  هتسب  دیما  ادخ  تمحر  لضف و  هب  هک  یـسک  نوچمه  میوجیم  تناعتـسا  ادخ  زا  )

( مراد نامیا  تسا ،
: عمال

دوش یط  یک  لما  هار  وا  فطل  دیما  یب 
اهگنل زا  دوش  نکمم  اجک  نتفر  اصع  یب 

زیختسر ياغوغ  هک ز  نآ  دیما  مراد 
شیوخ هانپ  رد  مرک ، مد ز  ریگ  وت  فطل 

وکن دشاب  ام  دیما  دب  لاعفا  همه  اب 
ام میریبعت  دیق  ردنا  تشز  باوخ  وچمه 

ام دیما  ثعاب  اهیگداتفا  اپ  دش ز 
ام میریمعت  نایاش  یگناریو  هر  زا 

شابم دیماان  رهد  بعت  تدش و  ز 
یناملظ ماش  نایاپ  وچ  تسا  يدیفس 

شابم دیمون  هنامز  مغ  جنر و  زا 
[. 1840  ] حبص ددرگیم  هایس  بش  نایاپ 

: ینانمس تعفر 
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میراد اهدیما  تمحر  تمعن و  ناوخ  ز 
نایاپ وت  لضف  وچ  ار  ام  شهاوخ  تسین  هک 

تفطل رد  رب  اجر  تسار  اجر  هک  اجنآز 
[. 1841  ] قثوم میئاجر  رابرد  هب  زین  ام 

یلع ماما  صالخا 
ادحوم هل  صلخا  انقوم … و  هاجر  نم  نامیا  هب  نمون  و 

( میدنمهدیقع وا  دیحوت  یگناگی و  هب  هناصلخم  نیقی و  اب  هارمه  لماک  ینامیا  میراد ، نامیا  ادخ  هب  )
: يولوم

لمع صالخا  زومآ  یلع  زا 
لغد زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریش 

تفای تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد 
تفاتش دروآرب و  ییریشمش  دوز 
یلع يور  رب  تخادنا  ودخ  وا 

یلو ره  یبن و  ره  راختفا 
هام هک  ییور  رب  تخادنا  ودخ  وا 

هاگهدجس رد  وا  شیپ  درآ  هدجس 
یلع نآ  ریشمش  تخادنا  نامز  رد 

یلهاک شیازغ  ردنا  وا  درک 
لمع نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 

لحم یب  محر  وفع و  ندومن  زو 
یتشارفا زیت  غیت  نم  رب  تفگ 

یتشاذگب ارم  يدنکفا  هچ  زا 
منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 

منت رومام  هن  مقح  يهدنب 
اوه ریش  متسین  مقح  ریش 

هاوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف 
نم لیم  دبنجن  وا  دایب  زج 

نم لیخ  رس  دحا  قشع  زج  تسین 
راگدرک يارب  نکیم  یتمدخ 

راک هچ  تناقلخ  در  لوبق و  اب 
تسوا نامرف  ام  صاخ  ام و  ماع 

تسوا نایوج  ناود  ور  رب  ام  ناج 
همه شقیوشت  نیسحت و  زا  مرود 
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همه شقیدصت  بیذکت و  زا  غراف 
تساوه زا  هن  ام  یتفج  ام  يدرف 

تسادخ تسد  رد  هرهم  نوچ  ام  ناج 
ار لاق  میرگنن و  ار  نورب  ام 

ار لاح  میرگنب و  ار  نورد  ام 
دنرگید ناناد  بادآ  ایسوم 

دنرگید ناناور  ناج و  هتخوس 
وگم یطاخ  ارو  دیوگ  اطخ  رگ 

وشم ار  نادیهش  نوخ  رپ  دوش  رگ 
تسا رتیلوا  بآ  ار ز  نادیهش  نوخ ،
تسا رتیلوا  باوص  دص  زا  اطخ  نیا 

رطخ رد  میاد  دنشاب  ناصلخم 
رسپ يا  هار  رد  تسه  اهناحتما 

وجتسج رکف و  رس و  دنیبب  وک 
وم رات  صلاخ  ریش  ردنا  وچمه 

دش هنیس  هداس  شقن و  یب  وا  هک  نآ 
[. 1842  ] دش هنیئآ  ار  بیغ  ياهشقن 

: يدعس
تفگ دیابب  ناج  كرت  ایدعس 

[. 1843  ] تشاد ناوتن  تسود  ود  لد  کی  هب  هک 
نامز زا  رترب  ادخ 

نامز تقو و ال  همدقتی  مل  و  یلاعت ) هللا  )
( تسا هتسجن  یشیپ ، وا  رب  نامز ، تقو و  هک ، تسا  ياهناگی  تاذ  ادخ ، )

: ورسخرصان
نکم فصو  هنامز  تافص  هب  ار  يادخ 

[. 1844  ] دوب دشاب و  تسه و  تسا  هنامز  فصو  هس  ره  هک 
تعیبط رد  ادخ  ياههناشن 

مربملا ءاضقلا  نقتملا و  ریبدتلا  تامالع  نم  انارا  امب  لوقعلل  رهظ  لب 
( تخاس راکشآ  ام  درخ  لقع و  شیپ  راوتسا ، مکحتسم و  ياهریدقت  ریذپاناطخ و  هنامیکح و  ریبدت  ياههناشن  قیرط  زا  ار  شیوخ  )

: يوجنگ
میسانش ار  وا  ات  دیشخب ، درخ ،
میساره يو  زا  ات  هداد  تراصب 

تسه ياهدنناد  ره  عبط  رد  یلب 
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[. 1845  ] تسه ياهدننادرگ  هدندرگ  اب  هک 
ادخ كرد  زا  رشب  زجع 

مهفب ردقی  مهوب و ال  كردی  ال  یلاعت ) هللا  )
( دنکن روصت  وا  تاذ  يارب  ياهزادنا  زین  مهف ، يهوق  درادن و  رارق  همهاو » يهوق   » سر ریت  رد  )

: ياهشمق یهلا 
زین تریح ، تسا و  مک  يو  رد  مهو ،

ادیش درخ  وا ، شوهدم  شوه 
كاپ ملاع ، نالدنشور  مشچ 

ابیز خر  نآ  رد  ناریح ، دنام 
لایخ لاجم  وا  هنک  رد  تسین 

یمعا نیب  يادخ  لقع  تسه 
کتفرعم قح  كانفرع  ام 

[. 1846  ] ارس یحو  نابز  دیارسیم 
: یماج

چیه همه  ام  لاق  لیق و  وت  يا ز 
[. 1847  ] چیه همه  ام  لایخ  مهو و  مهف و 

: يدعس
متسکش مهو  ملق  متسب ، هب  هشیدنا  رد 

[. 1848  ] تنایب فصو و  منک  هک  ینآ  زا  رتابیز  وت  هک 
: يونزغ ییانس 

یجنگن مهف  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن 
[. 1849  ] ییاین مهو  رد  وت  هک  نتسج  وت  هبش  ناوتن 

ادخ فصو  زا  زجع 
جالعب قلخی  جاوزالاب و ال  فصوی  و ال  یلاعت ) هللا  )

( درادن زاین  شنیرفآ  باب  رد  ياهلیسو  رازبا و  هب  درک و  فیصوت  ار  وا  تاذ  ناوتیمن  هار ، نیزا  درادن و  يدننام  لثم و  )
: يروباشین راطع 

تسا قایتشا  یتفج  هب  ار  سک  همه 
[. 1850  ] تسا قاط  هکنآ  تسا  ییادخ  یتفج  یب  هک 

قح رون 
مالظ لک  هرونب  ءاضا  وه  الا  هلا  الف 

( تخاس نشور  ار  کیرات  ياهرادم  يهمه  شیوخ ، رون  اب  هک  ییادخ  درادن ، دوجو  وا  زج  ییادخ  )
: یماج

نشور ناج  مشچ  وت ، يور  هب  يا 
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[. 1851  ] نشور ناهج  تخر ، غورف  زو 
ربمایپ نامیلس  تموکح 

سنالا نجلا و  کلم  هل  رخس  يذلا 
( دندوب وا  تمدخ  رد  سنا  نج و  هک  تسا  یسک  نامه  نامیلس  )

: يزیربت بئاص 
شرع هب  ات  هرذ  زا  مزلق و  هب  ات  هرطق  زا 

همه نایع  دوخ  لد  زار  هدرک  وت  شیپ 
ناگدنب وچ  اهکلف  وت  تمدخ  رهب  زا 

[. 1852  ] همه نایم  رب  رمک  دناهتسب  صالخا ، ز 
ناگتشذگ زا  نتفرگ  تربع 

هربعل هفلاسلا  نورقلا  یف  مکل  نا  و 
( دراد دوجو  ییاهتربع  هتشذگ  نورق  هب  هجوت  اب  امش  يارب  هتبلا  )

: ياهشمق یهلا 
تسا بیش  زارف و  نامز  رود  رد 

[. 1853  ] داشرا ثداوح  دنک  هظحل  ره 
: يروباشین راطع 

كاخ يهرذ  ره  ترسح  رپ  لد  نورد  زا 
تسرک وت  شوگ  دیآ و  یمه  دایرف  هآ و 

دش يوگ  هر  نیرد  رس  ار  نارورس  نارازه  دص 
تسرس ياج  هچ  بلقلا  میلس  يا  هار  نینچ  رد 

دنتفر كاخ  ریزب  نارای  همه 
اغیرد ناشیا  نوچ  تفر  یهاوخ  وت 

ناتسروگ يوسب  نک  يرذگ 
يرگن ار  كاخ  ناریسا  ات 

تشذگب ناهجنیدب  دمآ  هک  ره 
[. 1854  ] يرذگرد زین  وت  تقیقح  هب 

ماما يربهر  زا  تعاطا 
لیبسلا مکدشری  قیرطلا و  مکب  اطی  يریغ  اماما  نوعقوتتا  متنا ! هللا 

)؟ دیامن داشرا  قح  هار  هب  ار  امش  هتشگ و  هارمه  امش  اب  نم  زا  ریغ  یئاوشیپ  دیراد  راظتنا  ایآ  دهد  ناتریخ  ادخ  )
: يروباشین راطع 

تسا ماما  رگ  برغم  هب  ات  قرشم  ز 
[. 1855  ] تسا مامت  ار  ام  وا  لآ  یلع و 

: ورسخرصان
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هناخ نیا  رد  شرع  يادخ  دهدن 
[. 1856  ] ردیح يربهار  هب  رگم  تهار 

نامز ماما  فصو 
هئایبنا فئالخ  نم  هفیلخ  هتجح ، ایاقب  نم  هیقب 

. تسا ناربمایپ  يافلخ  زا  ياهفیلخ  یهلا و  تجح  ياههدنام  یقاب  زا  قح  راگدای  جع )  ) نامز ماما 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

رتخا تفه  ره  ادبم  نودرگ  تشه  ره  ردصم 
ردصم جنپ  ره  لد  رون  تهج ، شش  ره  قلاخ 
رتخد هس  ره  نارمکح  رصنع  راچ  ره  یلاو 

ربکا ياتکی  تجح  ملاع ، ود  ره  هاشداپ 
[. 1857  ] دش ناکمال  لب  نامسآ  هن  يهرهش  شدوج  هکنآ 

ءایبنا طخ  شخب  موادت  یلع 
اهب ءایبنالا  ظعو  یتلا  ظعاوملا  مکل  تثثب  دق  ینا  سانلا  اهیا 

( ماهداد رشن ، امش  نایم  رد  ار  دناهدرک  وگزاب  دوخ  تما  هب  ءایبنا  هک  یظعاوم  زردنا و  دنپ و  نامه  نم ، مدرم ! يا  )
: يونزغ یئانس 

دندوب نید  ناتسار  ایبنا 
[. 1858  ] دندومنب تسار  هار  ار  قلخ 

داهج گنج و 
جرخیلف هللا  یلا  حاورلا  دارا  نمف  هللادابع …  داهجلا  داهجلا 

. دباتشب هاگودرا  يوس  هب  ام  هارمه  دنک  چوک  ادخ  يوس  هب  دهاوخیم  یسک  ره  داهج ، داهج ، ادخ ، ناگدنب 
: لابقا

تسا يرگتراغ  ناهج ، ناهاش  گنج 
تسا يربمغیپ  تنس  نموم  گنج 

تسود يوس  ترجه  تسیچ ، نموم  گنج 
تسود يوک  رایتخا  ملاع ، كرت 

تفگ ماوقا  اب  قوش  فرح  هکنآ 
تفگ مالسا  ینابهر  ار  گنج 

ار هتکن  نیا  دیهش ، زج  دنادن  سک 
[. 1859  ] ار هتکن  نیا  دیرخ  دوخ  نوخ  هب  وک 

دیهش نارای  دای 
مهناوخا نم  مهوارظن  نیا  و  نیتداهـشلا ؟ وذ  نیا  و  ناـهیتلا ؟ نبا  نیا  راـمع ؟ نیا  قحلا ؟ یلع  اوـضم  قـیرطلا و  وـبکر  نیذـلا  یناوـخا  نیا 

! هرجفلا یلا  مهسورب  دربا  هینملا و  یلع  اودقاعت  نیذلا 
يراصنا نیلوا  کلام ،  » ناهیت نبا  تساجک ؟ رـسای »  » رامع دـندومیپ ؟ ار  قح  هار  هدوب و  باکر  هب  اپ  هراومه  هک  ناـنآ  دـنیاجک  مناردارب  )
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ات هتـسب  يزابناج  قاثیم  هک  نانآ  دـنیاجک ؟ نانآ  ناماگمه  زین  تساجک و  يراصنا » تباث  نب  همیزخ   » نیتداهـشلاوذ تساجک ؟ ناملـسم »
( تشگ لاسرا  نارگمتس  يارب  نانآ  ياهرس  هک  اجنآ 

: راهب ءارعشلاکلم 
دنتفر همه  نایارس  هناسفا  هک  سوسفا 

دنتفر همه  ناراسگ  هودنا  هک  هودنا 
ناریو نشلگ  نیا  رد  راتفرگ  غرم  کی 

دنتفر همه  نارازه  دنام و  سفق  هب  اهنت 
دنتفر همه  ناراد  هیعاد  ینک  هچ  يوعد 

دنتفر همه  نارای  هک  دنب  رفس  رابوش 
تسارحص نماد  رد  هک  هدنباتش  درگ  نآ 

[. 1860  ] دنتفر همه  ناراوس  هک  ینیشن  هچ  دیوگ 
: ياهشمق یهلا 

رای نآ  نارایشه  ناج  رب  اشوخ 
رادیب دنتشگ  نارگ  باوخ  زا  هک 

لزنم هناریو  نیا  زا  دنتفر  همه 
لمحم دنتسب  ناوراک  اب  همه 

دندیرپ ناداش  مغ  ماد  نیز  همه 
دندیمرآ درجت  رازلگ  هب 

یلاقتنا تسا  ناهج  نوچ  یهلا 
؟ یلان دنچ  ات  ناتسود  رجه  ز 

قیرفت تسا و  عمج  ناهج  نیک  یناد  وچ 
[. 1861  ] قیفوت هاوخ  قح  زا  راذگب و  نخس 

: ظفاح
دش هچ  ار  نارای  منیبیمن  سک  ردنا  يرای 

[. 1862  ] دش هچ  ار  نارادتسود  دمآ  رخآ  یک  یتسود 
: رایرهش

ار منارای  دوبر  رد  دمآ و  لیس 
ار مناراهب  ون  طاسب  دیچیپ 

راهب ربا  مشچب  ناشکاخ  رس  رب  نم 
[. 1863  ] ار مناراب  رهوگ  ناشمرابیم 

ناتسود قارف  هودنا 
: راهب ءارعشلاکلم 

نت ماد  هب  هداتفا  نم ، ناور  تسا  یغرم 
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[. 1864  ] مزاسیم مزوسیم و  اضعا  هگماد  رد 
: ياهشمق یهلا 

غاب نیا  رد  منیبیمن  يزاوآ  مه 
غاز يهرعن  وس  ره  دیآ ز  شوگب 

یقارف درد  مغ و  اهلد  رب  هن 
یقایتشا رارش  اهناج  رد  هن 

يرای قشع  ثیدح  اهبل  رب  هن 
يراگن لصو  رد  دیاشگب  هک 

ار ناتسوب  بیلدنع  اوآ  هن 
ار ناتسود  تبحم  گنهآ  هن 
گنهآ شوخ  ناغرم  دنتفر  اجک 

گنت ناهج  غاب  رگم  دش  نانآ  رب 
نارای راسخرلگ  دنتفر  اجک 

ناراگن ابیز  تفرعم  مزب  هب 
رادافو نارای  دنتفر  اجک 
راکوکن نادرم  دنتفر  اجک 

كاپ ناور  نابوخ  دنتفر  اجک 
كاخ رد  يور  ناهنپ  دندرک  همه 

هاگآ نارایشه  دنتفر  اجک 
هاگان دنتسب  رفس  راب  همه 
ییاسراپ عمش  رون  دش  اجک 

ییافص ار  یتیگ  تسین  وا  یب  هک 
رایشه ناتسمرس  دنتفر  اجک 

« راید رادلا  یف  انریغ  سیلف  »
هاگآ لد  قاشع  دنتفر  اجک 

هام نوچ  دنتفهنب  يور  بش  نیا  رد 
نازابکاپ نآ  بش  زور و  اشوخ 

نازاین یب  ملاع  ود  زا  قح  زج  هب 
ملاع ناراک  وکن  تقو  اشوخ 

[. 1865  ] مرحم دنتشگ  ناهج  رس  رب  هک 
: یناشاک ضیف 

درادن نتفگ  هک  لد  رد  تسه  یمغ 
درادن نتفهن  درادن  نتفنش 
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میوگ هچ  لد  مغ  درادن  نتفگ  وچ 
درادن نتفگ  هک  لد  مغ  میوگ  هچ 

مبور هچ  دراد  وت  زا  رابغ  نوچ  ملد 
درادن نتفر  هک  يرابغ  مبور  هچ 

تساجک مرحم  هرگ  دش  لد  رد  زار 
تساجک ملاع  رد  هدیمهف  مدرم 

دش هصغ  لد  يهصق  سب  ولگ  رد 
تساجک مدمه  سفن  دز ، مراین  رب 

تسخ هب  لد  منامرحمان  نیا  مخز 
تساجک مهرم  ناهج  رد  وک  یمرحم 
رابت شیوخ و  زا  هناگیب  ماهتشگ 
تساجک مغ  لاخ و  ياورپ  ار  قشع 

مغ هب  مدآ  تنیط  رمخم  دش 
[. 1866  ] تساجک ملاع  رد  راخ  یب  لگ  کی 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
يزور دوب  نخس  کلاس  فراع  رگا ز 
دوصقم رب  دیسر  دهاوخن  هک  نادب  نیقی 

ناهج ود  رد  شخر  قاشع  تسین ز  يربخ 
میربخ یب  ناربخ  یب  زا  هک  درک  ناوت  هچ 

يراد یمان  هک  رگا  يدشن  قشاع 
[. 1867  ] يراد یمایپ  رگا  يا  هن  هناوید 

: یناهفصا فتاه 
یناشن ناشن  یب  ناز  دراد  هک  نم  یسرپ ز 

[. 1868  ] درادن ناشن  دراد  یناشن  وزا  سک  ره 

اناوت راگدیرفآ  هبطخ 182-

ادخ تردق 
هتردقب قئالخلا  قلخ 

.( تسا تردق  رب  عرف  شنیرفآ  هدیرفآ و  ار  تاقولخم  يدنمناوت ، اب  ادخ  )
: يروباشین راطع 

دنک مدآ  دمد  لگ  رد  یمد  نوچ 
دنک ملاع  همه  يدود  فک و  و ز 

: يولوم
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ریذپب تخفن  زور  تدهد  ناج  وا  مد 
[. 1869  ] للع فوقوم  هن  تسا  نوکیف  نک  وا  راک 

ردق اضق و 
اباتک لجا  لکل  الجا و  ردق  لکل  و  اردق ، ءیش  لکل  لعج  و 

یـسرباسح تهج  ياهمانـسانش  یتیاهن ، ره  يارب  تخاس و  ررقم  یتیاهن ، رادقم  هزادنا و  ره  يارب  درک و  ررقم  ياهزادـنا  يزیچ  ره  يارب  )
.( تشاد روظنم 

: يدعس
تسیرگ رامیب  رس  رب  بش  همه  یصخش 

تسیز هب  رامیب  درم و  هب  دمآ ، زور  نوچ 
دنامب هک  ورزیت  بسا  اسب  يا 

درب لزنم  هب  ناج  گنل  رخ  هک 
ار ناتسرد  نت  كاخ  رد  هک  سب 

[. 1870  ] درمن هدروخ ، مخز  میدرک و  نفد 
(: هر  ) یئاهب

دادتعا دزیا  هداد  ار  اهلقع 
داوم بسح  رب  رادقا  فلتخم 

تسا یهتنم  يدحب  کی  ره  اههلعش 
[. 1871  ] تسا یهلبا  نتسج  عمش  زا  یلعشم 

: يدعس
رید تسا  هتشبن  یگدنز  ترگ 
ریش ریشمش  هن  دیازگ  ترام  هن 
رهب تس  دنامن  تتایح  رد  رگو 
رهز هک  رادشون و  دشک  تنانچ 

دروخب يزور  نایاپ ، وچ  متسر  هن 
درگ دروآرب  شداهن  زا  داغش 

درپس ناج  لجا  زا  یعس  هب  اناد  هن 
[. 1872  ] درمب ندروخ  زاسان  هب  نادان  هن 

: يولوم
اهتلود دنب  ای  زک و  وت  مسج  تسا  ردق  بش 

اهتملظ تفاکشب  زک و  وت  حور  تسا  ردب  يهم 
دشاب ورد  اهعلاط  هک  ینادزی  میوقت  رگم 
اهتلز دنیوش  وزک  ینارفغ ، يایرد  رگم 

دنریگ زا و  بیغ  سرد  هک  یظوفحم  حول  وت  رگم 
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اهتعلخ دنشوپ  وزک  تمحر  يهنیجنگ  ای  و 
دناكالما شنافوط  هک  يرومعم  تیب  وت  بجع 

[. 1873  ] اهتبرش دنشون  وزک  يروشنم  قروت  بجع 
ادخ دای  رکذ و 

رکذلا مکتنسلا  نم  ضرتفا  و 
.( تسناد مزال  ناتنابز ، يارب  ار  رکذ  راگدرورپ ، )

: يدعس
نابز رب  تمان  دنار ، مهاوخ  تسه ، منارد  ات 

[. 1874  ] ریمض رد  تاشقن  دوب  دهاوخ  تسه ، مدوجو  ات 
: راهب ءارعشلاکلم 

تسیچ هک  دناد  ادخ  یکاخ  مدآ  داهن  رد 
ربخ یب  ناطیش  لیربج و  ناهن  زار  نیا  زا  تسه 

دیشک رس  یکاخ  ناسنا  يهدجس  زا  نمرها 
[. 1875  ] ربخ یب  ناهنپ  قشع  ياههلعش  زا  دوب  هکناز 

: يزیربت بئاص 
تسوت لماک  دوجو  رد  ناهج  ود  يهصالخ 

ییوجیم هچ  نآ  نیا و  زا  مشچ  خوش  وت 
بئاص اهبش  لد  رد  دنک  سوناف  راک 

[. 1876  ] ام يهنیک  یب  لد  يافص  ام ز  يهناخ 
یئارگ داعم  ترورض 

لجالا مهقهری  لمالا و  مهب  عطقنی  نا  کشوی  سانلا  ناف  لاجالا  اوقباس  داعملا و  اوردابف 
هدامآ ار  دوخ  نآ ، ندیـسر  ارف  زا  لبق  دـیریگ و  یـشیپ  دوخ ، لجا  رب  هراب  نیا  رد  دیـشاب و  يورخا  یگدـنز  هافر  نیماـت  رکف  رد  هراومه  )

.( دشکیم شوغآ  رد  ار  یمدآ  گرم  دسریم و  نایاپ  هب  يویند  ياهوزرآ  راگزور  دیدرت  نودب  اریز  دینک  رفس 
: یناشاک ضیف 

تسربهر تریغ  مشچ  تیادخ  هار  رد  هک  يا 
تسا رضخا  تمحر  راثآ  زا  هک  رگنب  ار  غاب 

نک هراظن  ار  توملادعب  ضرالا  ییحی  فیک 
[. 1877  ] تسا ربکا  رشح  هک  یثعب  ارت  ددرگ  نایع  ات 

: ورسخرصان
زور زور  تسه  لجا  رهش  يوس  تنتفر 

[. 1878  ] ماگ ماگ  هناخ  يوس  بیرغ  نتفر  نوچ 
: يروباشین راطع 

تسه مربص  کیلو  ینادنب  نخس  نیا  وت 
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رادیب تتلفغ  باوخ  زا  دنک  لجا  ات  هک 
تدنریگ زاب  هک  هگآ  يوش  نامز  نآ  رد 

[. 1879  ] راد زا  رمع  نابدرن  ناهج  قلخ  شیپ  هب 
ینکش هبوت  موش  دروآ  هر 

هبوتلا باب  مهنع  دسی  و 
.( تشگ دهاوخ  دودسم  هبوت  برد  هدش و  يرپس  تلهم  راگزور  دیدرت  نودب  )

: ریخلاوبا دیعسوبا 
هبوت متسبب  متسکش و  هکسب  زا 
هبوت متسد  دنک ز  یمه  دایرف 

رغاس متسکش  ياهبوت  هب  زورید 
[. 1880  ] هبوت متسکش  يرغاس  هب  زورما  و 

گرم يارب  یگدامآ 
مکرادب تسیل  راد  نم  رفس  یلع  لیبس ، ونب  متنا  و 

.( تسین امش  نآ  زا  هک  ياهناخ  دینک  چوک  هناخ  نیزا  دیاب  یهاوخن  یهاوخ  امش  )
: يزیربت سمش 

ناوراک رد  سرج  نوچ  مه  ام  گناب 
باحس ناریس  تقو  يدعر  وچ  ای 

یلزنم رب  هنم  لد  رفاسم  يا 
[. 1881  ] باذتجا هاگ  هب  هتسخ  يوش  هک 

: يونزغ یئانس 
رای ینعم  افو و  يو  اب  تسین 

[. 1882  ] رایسب ياهدومزآ  هدید و 
منهج زا  سرت 

رانلا یلع  ربص  قیقرلا  دلجلا  اذهل  سیل  هنا  اوملعا  و 
.( دینک محرت  دوخ  هب  سپ  درادن  ار  منهج  شتآ  لمحت  ناوت  امش  فیرظ  كزان و  تسوپ  هک  دیشاب  هاگآ  )

: يدعس
تشگ یضقنم  شرمع  رود  نوچ  ردپ 

تشذگب درک و  تحیصن  کی  نیا  ارم 
زیهرپب يو  زا  تسا ، شتآ  توهش  هک 
زیت نکم  خزود  شتآ  رب ، دوخ  هب 

زوس تقاط  يرادن  شتآ  نآ  رد 
[. 1883  ] زورما نز  شتآ  نیا  رب  یبآ  ربص  هب 

: يونزغ یئانس 
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شیوخ نت  تمیق  هک  اغیرد  يا 
[. 1884  ] شیب میوگن  نخس  ینادنیم 

يراد هدنز  بش 
مکنوطب اورمضا  مکنویع و  اورهسا 

.( دیزیهرپب يروخ  رپ  یگرابمکش و  زا  و  دیزادرپب » ناهاگرحس  هنابش و  زاین  زار  هب   » دیراد رادیب  ار  دوخ  مشچ  )
: يزیربت بئاص 

دیدن ناویح  يهمشچ  يارس  تملظ  رد  رضخ ،
ماهدید يرادهدنز  بش  رد  ضیف ، زا  نم ، هچ  نآ 

دشیدنین کلاس  بلط  هار  تملظ  زا  رگا 
ادیپ دوشیم  یغارچ  يراتفر  مرگ  زا  نامه 

دهاوخیم رادهدنز  بش  لد  بش ، داوس 
[. 1885  ] دهاوخیم رارش  نیا  مخت  هتخوس  نیمز 

: رایرهش
بای رد  زورما  تلهم  اناوج 

دنامن ای  دنامب  یئادرف  هک 
قلخ زا  يراد  ندرگب  یضرق  رگا 

دنامن ات  نک  اضق  يراب  ورب 
زورما راک  نکیم  زورما  نیمه 

دنامن ادرف  یپ  زج  ادرف  هک 
يدوشگ یمشچ  ات  تسایور  ناهج 

دنامن ایور  زا  يزیچ  تتسدب 
شیدنیب یئاهنت  گنت و  روگب 

دنامن اهنت  انگنت  رد  سک  هک 
ار نادرم  یلو  تسا  یئادخ  رابجا  ندرم 

[. 1886  ] ندرم یناهج  ياهکسوه  زا  رایتخا 
: يرواشیپ بیدا 

ینک ناسآ  شیوخ  رب  گرم  وت  وچ 
[. 1887  ] ینک ناسرت  زین  ار  گرم  دوخ  ز 

یتسرپمکش يرورپنت و  زا  زیهرپ 
اهنع اهب  اولخبت  مکسفنا و ال  یلع  اهب  اودوجف  مکداسجا  نم  اوذخ  و 

( دیزرون لخب  هطبار  نیا  رد  دیراذگب و  هیام  دوخ ، حور  نتخاس  ناوترپ  تهج  دوخ ، ندب  زا  )
: لابقا

رسپ يا  کیراب  زمر  میوگ  وت  اب 
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رهگ الاو  ناج  تسا و  كاخ  همه  نت 
تخادگ دیاب  ناج  رهب  زا  ار  مسج 
تخانش دیابیم  كاخ  زا  ار  كاپ 

نت شهاک  تسا  شوخ  ناج  شرورپ  يارب 
ناهاک ناج  نارورپ و  نت  بهذم  فالخ 

نت تسا  ینابرق  کناز  رورپم  نت 
دوریم الاب  هب  لد  رورپب  لد 

ار رادرم  نیا  هد  مک  نیریش  برچ و 
[. 1888  ] دوریم اوسر  درورپ ، نت  کناز 

: ورسخرصان
راد تسار  نیرق و  ندرورپب  نت  اب  ار  تناج 

دنک اهنت  یکی  يز  تبغر  هک  ره  لداع  تسین 
: یسوط يدسا 

يرورپ نت  هک  هگنآ  رورپ  ناور 
[. 1889  ] يرب یک  ات  جنر  نت  راورپب 

یتسرپمکش زا  زیهرپ 
مکنوطب اورمضا  و 

( دیراد یلاخ  دایز  ماعط  زا  ار  نوردنا  )
: يدعس

چیه هب  ددرگن  رپ  مکش  مشچ و  ود 
چیپ چیپ  يهدور  نیا  رتهب  یهت 

دیق زا و  دننک  شریس  هک  خزود  وچ 
« دیزم نم  له   » هک دراد  گناب  رگد 

نتفات مد  هب  مد  مکش  رونت 
نتفایان زور  دوب  تبیصم 

مکش راب  هراوخ  رپ  درم  دشک 
مغ راب  دشک  دباین  رد  رگ  و 

لجخ ینیب  رایسب  هدنب  مکش 
لد هک  رتهب  گنت  نم  شیپ  مکش ،
ياپ ریجنز  تسا و  تسد  دنب  مکش ،

[. 1890  ] يادخ دتسرپ  ردان  هدنب ، مکش 
: یسودرف

يروخ رتمک  هک  خساپ  داد  نینچ 
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[. 1891  ] يرورپ ناور  مه  يوش  ناسآ  نت 
ششخب قافنا و 
مکلاوما اوقفنا  و 

.( دینک قافنا  قح  قیرط  رد  ار  دوخ  لاوما  )
: يونزغ یئانس 

نادیواج دنامب  یهدب  هچنآ 
ناوخم لامب  ار  یهنب و  هچنآ  و 

تسین وت  نآ  هداهن  دنام  هداد 
[. 1892  ] تسین وت  ناج  هب ز  لام  هدب  ور 

: يروباشین راطع 
اوس راچ  يراد  هک  يزیچ  نک  هقفن 

[. 1893 « ] اوقفنت یتح  ربلا  اولانت  نل  »
یهلا ترصن  يرای و 

لذ نم  مکرصنتسی  ملف  مکمادقا … » تبثی  مکرصنی و  هللا  اورصنت  نا  : » هناحبس هللا  لاق  دقف 
امش هب  ار  قح  طارص  رد  مدق  تابث  قیفوت  داد و  دهاوخ  يرای  ار  امش  زین  ادخ  دیباتشب  ادخ  يرای  هب  رگا  دومرف : لاعتم  راگدرورپ  اققحم ، )

.( تسین وا  فعض  رب  لیلد  امش  زا  ادخ ، نتساوخ  يرای  هتبلا ، هداد و 
: ورسخرصان

ار يادخ  رم  درخب ، يا  نک  نید  هب  ترصن 
[. 1894  ] شترصن یبایب ز  هرهب  هک  تدیاب  رگ 

ادخ يزاین  یب 
دیمحلا ینغلا  وه  ضرالا و  تاوامسلا و  نئازخ  هل  و 

. تسا لماک ) لقع   ) شیاتس دروم  ینغتسم  وا  طقف  تسوا  نآ  زا  رایتخا و  رد  نیمز  اهنامسآ و  ياه  هنیجنگ )  ) هنیزخ
: یسوط يدسا 

ام شیب  رز  میراد  هوک  زا  رگ 
ام شیورد  تسا و  يادخ  رگناوت 

: یناهفصا نیدلا  لامج 
يادخ تاذ  هک  زج  دنریذپ  لاوز  همه 

نوچ یب  ردقم و  یح و  رداق و  میدق و 
: يدحوا

دشاب نارکیب  وت  تاذ  هکنوچ 
دشاب نآ  هک  ارت  دیوگ  هچ  سک 

: رباص بیدا 
تسا شیپ  رد  لاوز  ار  یگدنز 
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[. 1895  ] تسا نادزی  لاوز  یب  يهدنز 
: يدعس

قفشم همه  رب  زاین و  یب  ناگمه  زا 
[. 1896  ] ادیپ همه  رب  ناهن و  ملاع  همه  زا 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
منک هیده  وا  هب  هک  ات  دوبن  یناج  ورس 

[. 1897  ] زونه تسا  ناور  حور و  همه  ياپارس  وا 
یبیغ ياهدادما 

میکحلا زیزعلا  وه  ضرالا و  تاوامسلا و  دونج  هل  و 
.( دشابیم ریذپان  تسکش  دنمناوت  تسوا و  نآ  زا  ینیمز  ینامسآ و  ياهرکشل  )

: يولوم
نامسآ نیمز و  تارذ  هلمج 

ناحتما هاگ  دنقح  رکشل 
درک هچ  ناداع  اب  هک  يدید  ار  داب ،

درک هچ  نافوط  رد  هک  يدید  ار  بآ ،
نیک رحب  نآ  دز  نوعرف  رب  هچنآ 

نیمز نیا  تسدومن  نوراق  اب  هچنآ  و 
تسد هب  يدواد  تخادنا  گنس  هکنآ  و 

تسکش رکشل  هراپ و  دصشش  تشگ 
ناهج تادامج  زا  میوگب  رگ 

ناربمغیپ يرای  هنالقاع ،
رتش لچ  هک  دوش  نادنچ  يونثم 

[. 1898  ] رپ راب  زا  دوش  زجاع  دشک  رگ 
: يزیربت سمش 

لجا غیت  شیپ  هب  ور  شوخ  مرگ 
دمآ ناولهپ  هک  نز  رب  کناب 

هاوخ يو  زا  ترصن  شاب و  ادخ  اب 
[. 1899  ] دمآ نامسآ  اهددم ز  هک 

لکوت شزرا 
لیکولا معن  انبسح و  وه  و 

.( تسا ياهناوتشپ  بوخ  تسام و  يهناوتشپ  ادخ  )
: رهاطاباب

سر ملد  دایرف  هب  ادنوادخ 
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سک یب  هدنام  وم  ییوت ، سک  یب  سک 
درادن سک  رهاط  دنیوگ  همه 

[. 1900  ] سک تجاح  هچ  هنم ، رای  ادخ 
: یغورف

دوب هچ  ره  مدیرب ز  دیما  وا  دای  زج 
[. 1901  ] تسه هک  ره  متفرگ ز  هرانک  وا  يور  زج 

ناراکزیهرپ هرابرد  مامه  هب  هبطخ 184-

ناراکزیهرپ يامیس 
نونسحم مه  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  هللا  ناف  نسحا  هللا و  قتا  مامه  ای  لاق :

یکین هب  هتخاس و  دوخ  يهشیپ  ار  يوقت  هک  تسا  یناسک  رای  ادـخ  هک  شاب  هشیپ  ناسحا  يوقت و  لـها  هراومه »  » یگدـنز رد  ماـمه ! يا  )
(. دنزادرپیم نارگید  قح  رد 

: ياهشمق یهلا 
ییوخ هناورپ  یقشاع ، مدینش 

ییوگتسار تبحم ، نییآ  رد 
قشع هش  شیپ  هتخابلد ، یکی 

قشع هللا  رس  يهنیجنگ  یلع 
كاپ لد  اب  هش ، نآ  دزن  دمایب 

كاچ دص  قشع ، غاد  ز  لگ ، نوچ  یلد 
دیوج رای  ناز  ناشن ، ات  دمایب 
دیوپ رادلد ، نآ  لصو  قیرط 

ار شلد  دزورفا ، هش  ات  دمایب 
ار شلصاح  دزوس  قشع  قرب  ز 

شکاخ هب  دزادنا  رس  ات  دمایب 
شکاپ ناج  دزاس  قشع  يادف 

رارسا رس  يا  یلع  يا  تفگ  یمه 
رادرب هدرپ  نازابکاپ  رس  ز 

یتفس شیوخ ، فصو  رد  نوچ  ییوت 
یتفگ ریطلا ، یلا  یقری  و ال 

ار نمچ  ناغرم  فاصوا  وگب 
ار نت  ماد  مه ، زا  دنتسسگب  هک 

؟ زیربل درک ، نانآ  قشع  ماج  هک 
زیهرپ دندرک  همه ، زا  رای  زج  هک 
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؟ داد هر  قشع ، يوک  هب  ار  نانآ  هک 
؟ داشگب سدق  يارس  تولخ  رد 

یلامک فاصوا  هب  ار  نانآ  هک 
؟ یلاصخ وکین  شیارآ  دوزف 

؟ رازلگ هب  ار ، نابیلدنع  نآ  درک  هک 
؟ راکوکن رکذ و  وکن  رکف و  وکن 

هاگیب هاگ و  ماش و  حبص و  رد  وگب 
؟ هاگآ نارای  نآ ، راک  دشاب ، هچ 

دننوچ قلخ  اب  ادخ  اب  نوچ  وگب 
؟ دننورد زا  نوچ  نورب ، زا  هنوگچ 

یناهن رس  فشاک  نوچ  ییوت 
یناتساد نازابقشع ، زا  رایب 

رهوگ زیر ، رطاخ  جنگ  زا  نورب 
رتشوخ قشع  ثیدح  زا  دشاب  هچ 
زاغآ ردناک  ار ، یلع  دمآ  نارگ 

زار نیز  هدرپ  دیاشگ ، دیوگ ، نخس 
يرای روتسد  زا  شتفگ  نکیلو ،
يراک زیهرپ  نک و ، یکین  ورب 

تسا راکزیهرپ  ره  رای  دزیا ، هک 
تسا رای  زین  نادرم ، راکوکین  هب 

بات لد ، هب  شقشع ، شتآ  زا  دوزف 
باریس ماج ، کی  زا  هنشت  نآ  دشن 

نماد تفرگب  ار ، شیوخ  ریما 
نمرخ ياراد  ياک ، هبال  زجع و  هب 
ار ادخ  نابوخ ، هشنهاش  يا  وت 
ار ادگ  ناسحا ، هگرد  زا  نارم 

دنگوس داد ، ار  هش  زاب ، يراز  هب 
دنچ ات  دنچ ، ات  مشتآ ، رد  لد  هک 
دومنب قوش ، ضرع  هاش ، رب  سب ، ز 

[. 1902  ] دوشگب قشع ، زار  هب  هش ، نابز 
زاینیب يادخ 

مهتعاط نع  اینغ  مهقلخ  نیح  قلخلا  قلخ  یلاعت - هناحبس و  هللا - ناف  دعب  اما 
(. دیرفآ ار  تاقولخم  هتشادن ، تدابع  هب  يزاین  هجو  چیه  هب  هک  یتروص  رد  لاعتم ، دنوادخ  دعب : اما  )
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: ياهشمق یهلا 
تفگ انث  ار ، نادزی  كاپ  لوا ، رد 

تفگ یفطصم  ناج  هب  قح ، دورد 
داشگب هنیجنگ ، نیا  لفق  هگنآ ، سپ 

داینب درک ، ار  ناهج  نوچ  دزیا ، هک 
رهاوق راونا  تخورفا ، تسخن 

رهاوج ضارعا و  شقن  هگنآ ، دز 
دوب اطع  شقلخ ، رب  شیوخ  تاذ  هب 

دوس رب  درک ، نایادگ  اب  ادوس  هن 
ناسحا درک ، شکاپ  تاذ  ملاع  هب 

[. 1903  ] نایصع نمیا ز  زاین ، یب  تعاط  ز 
: يدعس

کیلو ياهتسب ، رمک  شیگدنب  هب  يدعس 
[. 1904  ] رای تسبنرب  نیا ، زا  یفرط  هک  هنم ، تنم 

: یشحو
غارچ دزورف  هدید  وا  زا  هک  نآ 

غارف دراد  هرصاب  ددم  زو 
نایب ار  نابز  ماک و  دهد  هک  نآ  و 

[. 1905  ] نابز ماکب و  جاتحم  هچ  تسه 
ناگدنب يزور  میسقت 

مهعضاوم ایندلا  نم  مهعضو  مهشیاعم و  مهنیب  مسقف 
( داد رارق  ناشدوخ  بسانم  هاگیاج  رد  ایند  رد  ار  مادک  ره  درک و  تمسق  ناشنایم  ار  نانآ  جاتحیام )  ) يزور قزر و  نآ ، زا  سپ  (و 

: ياهشمق یهلا 
داهنب راوتس ، ار  لدع  يانب 

داد نآ  دوب ، قیال  هچ  ره  سک ، ره  هب 
تقیقح جنس  نخس  نآ  تفگ  شوخ  وچ 

تمحر داب ، شناور  رب  دزیا ، ز 
تسوربا لاخ و  طخ و  مشچ و  نوچ  ناهج 

تسوکین شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک 
داد نیرفآ  مظن  نآ  یبیترت  شوخ  وچ 

داب نیرفآ  شماظن ، نسح  رب  هک 
ببسم هگ ، نآ  و  ببس ، ریثات  ز 

[. 1906  ] بترم دش  قیالخ ، تاماقم 
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: عمال
دنربیم ناسکی  قزر  زا  دسر  رفاک  نموم و 

[. 1907  ] لگ راخ و  رب  ندب  دشوپیم  دیشروخ  وترپ 
اهشزرا نابحاص  ناراکزیهرپ 

لئاضفلا لها  مه  اهیف  نوقتملاف 
(. دناناراد تلیضف  نامه  ایند ، رد  هشیپ ، يوقت  ياهناسنا  )

: ياهشمق یهلا 
هنایم ناز  نایاسراپ ، ناور 
هناشن ار  تبحم  ریت  يدش 

كاپ يوس  ام  شقن  ز  لد ، یهورگ 
كاچ دص  هنیس  لگ ، نوچ  قشع ، غاب  هب 

داد يرورس  ار  ناوکین  نآ  يادخ ،
[. 1908  ] داد يرترب  لیاضف ، عاونا  هب 

ناراکزیهرپ یئوگتسار 
باوصلا مهقطنم 

(. دراد قیبطت  تیعقاو  اب  ناشراتفگ  )
: ياهشمق یهلا 

تسا ییوگتسار  نابوخ  فصو  نیتسخن 
تسا ییوکن  فصو  نیا  هک  ونشب  وکن 
تسا نابز  رد  ییوکن ، نیاک  ار  یسک 

تسا ناشن  يو ، ردنا  ییوکین  ره  ز 
تسا باتفآ  نشور  قشع ، زک  یلد 

تسا باوص  قدص و  نابز ، رب  شغورف 
تسا ناهن  لد ، نورد  یشقن  نآ  ره 

تسا نابز  نشور  يهنییآ  نآ  رب 
لد يهفحص  زک  ناگزیکاپ ، نامه 

لطاب دندرک ، قح ، شقن  زا  ریغ  هب 
دنیوگ راسخر ، نآ  نسح  زا  نخس 

دنیوگ راتفگ ، ره  تسا ، قدص  نآ  زا 
دیارس قشاع ، قطنم  نوچ  نخس 

دیآرب لد  زا  نالدیب ، هآ  وچ 
ینابز رب  لد ، زا  دش  یفرح  نآ  ره 

[. 1909  ] یناشن رب  يریت ، وچمه  دنیشن 
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: يدعس
تسادخ ياضر  بجوم  یتسار 

[. 1910  ] تسار هر  زا  دش  مگ  هک  مدیدن  سک 
ندوب ورهنایم 

داصتقالا مهسبلم  و 
(. تسا هدش  يراذگهیاپ  يورهنایم  ساسا  رب  نانآ  یگدنز  )

: ياهشمق یهلا 
دنداصتقا سابل  رد  نانآ ، مه 

دنداد لدع و  نیرق  يراک ، ره  هب 
يراک زیهرپ  هر  زا  راک  ره  هب 

يرایشوه زا  لادتعا  رادهگن 
دنلاصخ يوقت  همه  ناکاپ ، نآ  وچ 

[. 1911  ] دنلادتعا ابیز ز  راتفر ، ره  هب 
: راهب ءارعشلاکلم 

نامسآ زا  ترهب  دسر  یکین  وچ 
نامداش وشم  نوریب  هزادنا  زا 

راگزور زا  تزین  دسر  یتشز  وچ 
راک ماجنارس  زا  دیماان  وشم 

ناهج راک  تسا  زارف  بیشن و 
[. 1912  ] ناهن راکشآ و  دوب  نودیمه 

ناراکزیهرپ عضاوت 
عضاوتلا مهیشم  و 

(. تسا یگشیپ  عضاوت  نانآ  یگدنز » هویش   » نتفر هار  (و 
: ياهشمق یهلا 

نتورف مدرم ، اب  دنراتفر  هب 
نم نابز ، رب  عضاوت ، زا  دنراین 

یتسرپدوخ زک  نک ، هشیپ  عضاوت 
یتسپ هب  الاب  زا  هگان  یتفا ، رد 

یلاخ راد ، ربکت  داب  زا  رس 
یلایخ داب  نیا  دراب  شتآ  هک 

ناطیش وچمه  نیبدوخ  هک  ار  دوخ  نیبم 
نادزی فاطلا  دبا ، ات  دنیبن 

تسا میرک  نادرم  قلخ  عضاوت ،
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تسا میئل  داغوا  يوخ  ربکت ،
درک نمچ  ورس  ار  كاخ  عضاوت ،

درک ندع  رد  ار  هرطق  عضاوت ،
ییاونیب زجع و  شیوخ  رد  نیبب 

[. 1913  ] ییامندوخ ربک و  هب  سک ، رد  نیبم 
: ظفاح

دوسح هکناز  هدم  تسد  زا  یگداتفا  ظفاح 
[. 1914  ] درک يرورغم  رس  رد  نید  لد و  لام و  ضرع 

: لابقا
یلفاغ رگ  وشم  ارحص  وش  هرذ 

يروخ رب  یباتفآ  رون  ات ز 
دنفسوگ حبذ  هب  يزانیم  هک  يا 

دنمجرا یشاب  هک  ار  دوخ  نک  حبذ 
رادیاپان دنکیم  ار  یگدنز 

[. 1915  ] رادتقا ماقتنا و  رهق و  ربج و 
: يدعس

تسا كاخ  تتبقاع  وچ  ردارب  يا 
يوش كاخ  هکنآ  زا  شیپ  وش  كاخ 

دراد كاخ  زا  تشرس  مدآ  ینب 
تسین یمدآ  دشابن  یکاخ  رگا 

هاگن دوخ  رد  دندرکن  ناگرزب 
هاوخم نیب  نتشیوخ  زا  ینیب  ادخ 

نیزگ دنمشوه  دنک  عضاوت 
نیمز رب  رس  هویم  رپ  خاش  دهن 
يوریم یهت  ناز  يرپ  يوعد  ز 

[. 1916  ] يور یناعم  رپ  ات  يآ  یهت 
: يروباشین راطع 

دشرد كاخ  ره  هک  وت  هار  رد 
[. 1917  ] دش ربتعم  قشع  ملاع  رد 

یناب نتشیوخ  يراگزیهرپ و 
مهیلع هللا  مرح  امع  مهراصبا  اوضغ 

(. دنشوپیم مشچ  درک ، میرحت  نانآ  رب  ادخ  هک  هچنآ  زا  )
: ياهشمق یهلا 
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تسود خر  رب  دتفا  هک  هب ، نآ  رظن 
تسوا يهنییآ  ناهج ، دنیب  یمه 
يامنب تسود ، لامج  فقو  رظن 

ياشگب يوس  نآ  نیب ، كاپ  مشچ  ود 
رازلگ زغن  نآ  رگن ، رد  لبلب  وچ 

راخ سخ و  نیا  رب  نغز ، غاز و  نوچ  هن 
يزور دنچ  رگ  قح ، ناقاتشم  وچ 

يزود مشچ  تب ، زا  هناختب  نیا  رد 
شلاصو ناتسلگ  رد  ییامن 

[. 1918  ] شلامج ياشامت  لد ، مشچ  هب 
: راهب ءارعشلاکلم 

رای مشچ  دب  درم  اب  چیه  وشم 
[. 1919  ] راک هب  دیاین  مدرم  مشچ  دب  هک 

: ینانمس تعفر 
مدرم سومان  هدرپ  ناردم 

مدرم سوک  تبیغ  ماب  رب  نزم 
زادنیم مرحمان  يور  رب  رظن 

[. 1920  ] زار يهدرپ  رد  یمرحم  يراد  هک 
: يزیربت بئاص 

تسا نتسشن  تعانق  جنک  هب  یگدوسآ 
[. 1921  ] تسا نتسب  مشچ  ورگ  رد  تشهب  ریس 

دیفم ملع  شزرا 
مهل عفانلا  ملعلا  یلع  مهعامسا  اوفقو 

(. دنهدیمارف شوگ  دنمدوس ، عفان و  ملع  هب  طقف ، )
: ياهشمق یهلا 

تسا دنمدوس  ناک  یشناد  ماد  هب 
تسا دنب  ياپ  نایاسراپ ، نآ  لد 

اوآ جک  شخب  نایز  زاس  ره  ز 
يوقت لها  شوگ  تسا ، هتسب  ورف 

ینامسآ یحوز  ونشب  نخس 
ینادواج رمع  تسار ، ناجرم  هک 
نافرع نایاپ  یب  رحب  نآرق ، وچ 

[. 1922  ] نافرع نایاش  يهنیجنگ  یکی 
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يرابدرب لمحت و 
ءاخرلا یف  تلزن  یتلاک  ءالبلا  یف  مهنم  مهسفنا  تلزن 

(. دربیم رسب  شیاسآ  تیاضر و  رد  هک  تسا  نانچ  يراتفرگ ، ءالب و  تروص  رد  نانآ  سفن  )
: ياهشمق یهلا 

ددرگ زاسمد  الب  اب  لد  نآ  ره 
ددرگ زاب  يو ، رب  فطل ، دصرد 

تسا قشع  يادوس  الب ، اهناج  نآ  رب 
تسا قشع  يابهص  یتسم  طاشن و 

تسا ار  ایلوا  صوصخم ، تسود  يالب 
تسا ار  البرک  راید  نادیهش 

ار ام  زاونب  الب ، يا  ییاجک 
ار ام  زاورپ ، هد  شرع  جوا  هب 

تمایق قوش  ناراکزیهرپ و 
باقعلا نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  نیع  هفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتست  مل  مهیلع  هللا  بتک  يذلا  لجالا  ول ال  و 

يوسب ناشنت ، سفق  زا  نانآ  حاورا  دربیم ، رـسب  يویند ، یگدنز  هلحرم  رد  ار  یتدم  یـسک  ره  هک  دوب  هتفرن  نآ  رب  یهلا  تاریدـقت  رگا  )
(. درکیم چوک  رفیک ، زا  ساره  شاداپ و  هب  نانآ  قایتشا  رثا  رب  ترخآ  يارس 

: ياهشمق یهلا 
بوبحم لصو  نامز  ار  نانآ  رگ 
بوتکم قشع  ياضق  رد  يدوبن 

ياج سفق ، ار  نازابهاش  نآ  دوبن 
ياوام تسین  نادنز ، هب  ار  ناهاش  هک 

نینوک گنت  ياضف  زا  غرمیس  وچ 
نیعلا هفرط  کی  رد  دنتسج  نورب 
ماد نیا  زا  دنزاورپ  قاتشم  همه 

[. 1923  ] مارآ دنریگ ، نت  ماد  رد  اجک 
: يدعس

رمع نماد  هدز  كاچ  تمغ  تسد  زا  يدعس 
[. 1924  ] یقاتشم يرباص و  دنکن  نیز  رتشیب 

: رهاطاباب
هرارقیب میاد  هت  یب  وم  لد 

هرادن يراک  وم  رازآ  زج  هب 
وخ دب  لفط  نوچ  دنز  رس  رب  سدود 

هرادم شنیاوش  زور و  ترجه  ز 
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ناماس هن  دنراد  رس  هن  نانآ  اشوخ 
ناماد هب  نچیپ  اپ  ود  ره  ننیشن 

نریگ شیپ  يروبص  نازور  وش و 
نامادم نارادلد  يور  دایب 

دننودن رس  اپ  زا  هکنونآ  اشوخ 
دننودن رت  کشخ و  هلعش  نایم 

رید هناختب و  هبعک و  تشنک و 
[. 1925  ] دننودن ربلد  زا  یلاخ  ییارس 

: يولوم
یمه دجنگیمن  ناقاتشم  ناج 

[. 1926  ] هلسلس زا  نامسآ  نیمز و  رد 
: يدعس

ار ای  تشذگ  دح  زا  يروبص ، یقاتشم و 
ار ام  دنامن  تقاط  يراد ، بیکش  وت  رگ 
دناد نم  لاح  تسدید  وت  يور  هک  یسک 

دناوتن ربص  تخادرپ  وت  هب  لد  هک  ره  هک 
مدنموزرآ ندرم  رد  وت  ياپ  هب  نانچ 

دنکن سوه  نانچ  مشیوخ  یناگدنز  هک 
بات درواین  یسک  وت  زا  ربص 

باوخ دربیمن  تمغ  ممشچ ز 
بالیس رمم  رب  هک  تسین  کش 

[. 1927  ] تسا بارخ  ینک  انب  هکنادنچ 
: يراوزبس يداه  الم  جاح 

تابارخ رید و  رد  هچ  هبعک  رد  هچ 
مغارس ردنا  ارت  ایوج  ارت 
یغورف هد  ار  ماهریت  نورد 

مغارف دشخب  ارس  تملظ  نیا  زک 
بایان دوصقم  هر  رات و  مبش 

مغارچ يزورفا  رب  رگ  دشاب  هچ 
رارسا رس  رد  دشاب  رای  ياوه 

[. 1928  ] مغامد رد  دچیپ  قشع  رورغ 
: یقارن

درخ شوه و  ملد  زا  تسب  رب  راب 
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درپیم منونج  رگید  اجک  ات 
ار ریجنز  دص  ود  نونکا  ملسگب 

ار ریبدت  منز  يریبکت  راچ 
ماهناوید نم  هک  میوگیم  شاف 
ماهناگیب درخ  مه  لقع و  مه ز 
تفر داب  رب  یگنازرف  رتفد 

تفر دای  زا  ارم  ینیب  تحلصم 
نونج زا  دوبن  راع  ار  ناقشاع 
نوتفوذ دشاب  قشع  يرآ  يرآ 

ار هنازرف  یهگ  نونجم  دنکیم 
ار هناوید  دنکیم  لقاع  هاگ 
دنک نادان  یهگ  ار  یفوسلیف 

دنک ناوخ  دجبا  لفط  اب  قبس  مه 
لیلد ددرگ  یهگ  ار  یما  لفط 

لیئربج يو  زا  دزومآ  قبس  ات 
لیلخ یهاگ  دنکفا  شتآ  ردنا 

[. 1929  ] لین دور  ات  دشک  ار  یسوم  هاگ 
: یناشاک ضیف 

دراد وا  يادوس  مرس  دراد  وا  ياهیه  ملد 
دراد وا  ياغوغ  ناج  هک  ناج  يادف  اداب  منت 

وا يوب  هب  مراتفرگ  ینیگشم  دعج  رد  یهگ 
دراد وا  يارحص  مغ  مناج  يوهآ  نیا  یهگ 

منامرح دیق  ریسا  منارجه  ماد  رد  یهگ 
دراد وا  ياقنع  رس  لد  تبرق  فاق  رد  یهگ 
شیوب زا  يداب  درآ  هک  متسم  یلگ  زا  ینامز 

دراد وا  يادوس  نآ  هک  مغاد  ياهلال  زا  یهگ 
مناریح هاگ  یئورب  مناشیرپ  یفلز  زا  هگ 

دراد وا  يامیس  نآ  هک  دراد  وا  يادوس  نآ  هک 
دراد وت  يادوس  هک  رس  نآ  اشوخ 
دراد وت  ياغوغ  هک  لد  نآ  اشوخ 

تلاصو يانمت  رس  رد  ملد 
دراد وت  ياشامت  لد  رد  مرس 

تاهیه وت  لصو  زج  هب  دیآ  دورف 
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دراد وت  يادوس  هدیروش  رس 
زاورپب نوچ  دنام  زاب  یک  ملد 
دراد وت  ياقنع  فاق  ياوه 

تیوگ تفگ و  زا  دنز  نت  هنوگچ 
دراد وت  ياهیه  ضیف )  ) رس رد  وچ 

کنخ ددرگ  نینچ  نیز  لد  دوب  یک 
کنخ ددرگ  نیقیلا » درب   » زا مناج 

رای تسم  مدرگ  رایغا و  مه ز  راو 
کنخ ددرگ  نیا  نآ و  زا  مرطاخ 

مهن اپ  اهنامسآ  زارف  رب 
کنخ ددرگ  نیمز  زا  نم  لد  ات 
نم ناتسب ز  ارم  يآ و  نم  دزن 

کنخ ددرگ  نیقی  زا  منامگ  ات 
ارم قشع  شتآ  نک  رت  زیت 

کنخ ددرگ  نینچ  نیا  قشع  مرطاخ 
ناهراو مشیوخ  ناتسب ز  نم  ناج ز 
کنخ ددرگ  نیدب  نارجه  شتآ 

دش گنت  انیم  ماج و  ار  ياهعرج 
دش گنت  ایند  راد  ار  میتسم 

دنامن یئاج  رگد  ار  مهآ  کشا و 
دش گنت  ایرد  تفه  نودرگ  تفه 
خارف دش  لد  نوچ  هنیس  ددرگ  گنت 

دش گنت  اج  ار  هنیس  یخارف  زا 
مرذگب مه  نامسآ  زک  دش  تقو 

دش گنت  الاب  ریز و  ار  مرظنم 
رگد دجنگیمن  ملاع  نیرد  ناج 

دش گنت  اجنیا  هک  اجنآ  موریم 
قح ضیف  زا  دش  راشرس  مرغاس 

دش گنت  ایرد  رایسب  دش  بآ 
سدق هاگترشع  هب  هروچ  متفای 

دش گنت  ایند  ابقع و  ملد  رب 
ضیف بات  دراد  هوک  زا  شیب  هنیس 

[. 1930  ] دش گنت  انیس  روط  ار  قح  رون 
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: رایرهش
تسین كاب  دندنخب و  درز  يورب  مقلخ 

مشغیب هک  تبحم  رارش  ياوش  دهاش 
راگزور نافوط  يهنعط  هک  نکم  رواب 

مشوشم دراد  وت  فلز  ياوه  رد  زج 
رس هک  یگدازآ  تلودب  مدش  يورس 

[. 1931  ] مشکرس عبط  نیا  درواین  ورف  سک  اب 
: عمال

تسین ریگ  مارآ  مرطاخ  تسود  لصو  زج 
تسا لکشم  رامیب  جالع ز  اود  زا  ریغ 

دوریمن نوریب  وت  رهم  شقن  هنیس  زا 
تسا لکشم  راثآ  ندودز  نوتسیب  زا 

موشیمن یلست  مایپ  همان و  زا 
[. 1932  ] تسا لکشم  راز  لد  جنر  عفر  لصو  زج 

: يونزغ ییانس 
شنادنز تشگ  وچ  شنیرفآ 

[. 1933  ] شناج دنک  بلط  یصالخ  سپ 
: عمال

دراد ررکم  دنق  اجک  وت  لصو  دهش 
اجک هلاخبت  يهجوم  اجک ، دیشروخ  صرق 

رظتنم مشاب  لصو  راذگهر  رب  اهلاس 
ام مینونجم  وچ  هر  نیا  يداو  درون  هر 

رظتنم شهار  هب  مداتسا  فک  رب  ناج  اهلاس 
گنش خوش و  نآ  نم  هب  درآ  راذگ  يزور  رگم  ات 

بآ بلاط  دوب  هتسویپ  هک  هنشت  نوچ 
[. 1934  ] لاصو يایوج  هشیمه  منم  هنوگ  نآ  ز 

: يزاریش دیهش 
مراد اهررش  قشع  مغ  زوس  زا  لد  رد 

مراد اهرثا  کشا  زا  خر  هب  اهررش  ناز 
بیقر میب  زا  یهگ  تبحم  مرش  زا  یهاگ 

مراد اهرظن  هدید  رد  وت  بوخ  خر  هب 
رظن هب  ییآ  رد  دوصقم  يهبعک  يا  وت  ات 

[. 1935  ] مراد اهرطخ  هچ  نالیغم  راخ  زا  هر  رد 
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: یقفاب یشحو 
نانچمه ناناج  دادیب  افو  رد  مرمع  فرص  دش 

نانچمه ناج  نمشد  وا  یتسود  رد  متخاب  ناج 
اج تفای  شلصو  مزب  ردام  ریغ  دمآ  هک  سک  ره 

نانچمه ناسکی  كاخ  اب  انف  هار  رس  رب  ام 
رگدادیب نآ  تشذگب  رظن  شیپ  زک  تسیرمع 

نانچمه ناریح  هداتفا  رذگهر  نآ  رس  رب  ام 
نینزان نآ  يهرطیب  نیشنمه  يا  سرپم  ملاح 

[. 1936  ] نانچمه ناشیرپ  متسه  نیزا  شیپ  مدوب  هتفشآ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسین هناشاک  هناخ و  ار  وا  يور  ناقشاع 
تسین هنال  غاب و  رکف  هتسکش  رپ  لاب و  غرم 

وش هناورپ  وش  تسین  یئوا  يور  ریسا  رگ 
تسین هناورپ  روخ  رد  یتسه  کلم  دنبياپ 
تسادج مه  زا  یگناوید  اب  لقع  ملع و  هار 

تسین هناوید  اهماد  نیا  اههناد و  نیا  يهتسب 
میزادگ زوس و  رد  وت  هام  خر  رجه  مغ  رد 

میزاسب میزوسب و  هاکناج  مغ  نیز  یک  هب  ات 
تسین ممارآ  رگد  تیور  ترسح  زا  بشما 

تسین ممارآ  لد  هک  دریگن  مارآ  ملد 
تسا سوبحم  سفق  جنک  رد  هک  هدرسفا  غرم 

[. 1937  ] دید یهاوخ  نارپ  قوش  زا  کلف  زارف  رب 
: رایرهش

مشتآ رد  لگ  يا  وت  قشع  مه ز  لصو  رد 
مشکیم هچ  ینیبب  هک  يوشیمن  قشاع 
دوریمن وج  کیب  قشع  بآ و  لقع  اب 

مشتآ بآ و  زا  هتخاس  هک  نم  هراچیب 
تسین عمش  روج  زا  یتیاکش  ار  هناورپ 

[. 1938  ] مشوخ مزوسیم و  وت  ياوه  رد  تسا  يرمع 
: ینانمس تعفر 

مرادن راگزور  وت  رجه  مغ  زا 
[. 1939  ] مرادن راظتنا  وت  لاصو  ریغ 

: یناشاک ضیف 
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تسا نم  يارس  ناکمال  هصرع 
تسا نم  ياج  هچ  نادکاخ  نهک  نیا 

هنرگ يدش ، نوخ  هصغ  زا  ملد 
تسا نم  يادخ  نم  ناج  سنوم 

تسا قشع  مبکرم  قح و  مدصقم 
تسا نم  يارد  يهلان  نم  رعش 

درک ناوت  هچ  دیامنن  خر  ام  هب  رای  رگ 
[. 1940  ] درک ناوت  هچ  دیاشگن  را  باقن  يور  نآ  ز 

: يولوم
اهنادیم هب  يراد  یهر  اهنادنز  گنت  نیز  الد 

[. 1941  ] اپ يرادن  يرادنپ  وت  وت  ياپ  تسهتفخ  رگم 
: یناشاک ضیف 

صق قشع  تسار  نآ  هک  تسا  یمتاخ  وچ  ملاع 
صصقلا نسحا  قشع  هصق  تساههصق  زا 
نیبتسم تایآ  هب  شیوخ  مالک  رد  قح 

صن درک  شیلاع  هبتر  قشع و  ناش  رد 
قشع ناک  تسا و  سدق  ملاع  ام ز  حاورا 

صفقلا یف  ریطلاک  هدش  ندب  رد  سوبحم 
شیوخ لصا  میداتف ز  رود  هک  دش  رود  سب 

صصغلا هذه  انع  رحب  يونلا  لوط 
مادم دنکیم  بلط  شیوخ  يانف  قشاع 
صخر وا  دیوجیمن  تسا  تمیزع  لها 

کلم کشر  نآ  فطل  زا  درک  ياج  ات  ملد  رد 
کح درک  وا  تریغ  مدرک  تبث  ات  وا  ریغ 
یل بلقلا  ناف  نم  رهب  زاس  غراف  تفگ 

کل رمالا  ناف  نامرف  مرب  ناج  زا  شمتفگ 
نیمز يور  رب  زیریم  رگج  زا  نینوخ  کشا 

کلف يوس  ناسریم  ناج  زا  كانشتآ  هآ 
نیرق ناطیش  اب  دنچ  یشاب  سفن  میجح  رد 

[. 1942  ] کلم اب  وش  نیشنمه  يآ و  رد  ناج  تشهب  رد 
: یناماس نامع 

ربهار تقشع  ریپ  دشابن  نوچ 
ربخ یبای  ناقشاع  لاح  یک ز 
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تسا رگید  ياوه  قشاع  رس  رد 
تسا رگید  ياجب  مدرم  رطاخ 

متسوپ رد  گر و  رد  وا  زج  تسین 
[. 1943  ] متسود زا  نمشد و  زا  ربخیب 

: کلم وفیپ 
رارقیب روجنر و  هدش  نت  يالب  رد  ناج 

[. 1944  ] نحتمم روجهم و  هدش  ناج  ياوه  رد  نت 
: يولوم

تسکش ار  نت  يهضیب  دش  رپ  دیئور  رب  وچ  ار  ناج 
[. 1945  ] يرفعج دیامنیم  ات  دش  رایط  رفعج  ناج 

: يروباشین راطع 
یبیرال ضیف  كرد  عنام ز  دوب  نت  باجح 

[. 1946  ] ینایرع ماگنه  نتشیوخ  زا  رون  هنییآ  دهد 
دوب ربخ  وا  قشع  هک ز  ارنآ 

دوب رگد  تمایق  زور  ره 
اج نیاک  تسا ؟ تمایق  ياج  هچ 

[. 1947  ] دوب رتمیظع  نآ  زا  روش  نیا 
: یناشاک ضیف 

تسین مارآ  تشهب  رد  ارناقشاع 
تسین ماک  دوخ  ره  راک  يزابقشع 

ار قشع  يالب  دیاب  ياهتخپ 
تسین ماخ  نازپادوس  نیا  راک 

تسا یگراچیب  نیمه  قشاع  هراچ 
تسین ماجرفان  تخب  زج  شمدمه 

قشع هار  رد  نتفای  ناوتن  ماک 
تسین ماک  هر  نیرد  یماکان  ریغ 

مان گنن و  زا  نتشاد  دیاب  تسد 
تسین مان  گنن و  وچ  يراع  ار  قشع 

تفرگ لد  ررکم  زور  بش و  نیز 
تسین ماش  حبص و  هک  ییاجنآ  شوخ  يا 

ناربلد فلز  لاخ و  زا  رتبوخ 
تسین ماد  ابر و  مدرم  يهناد 

ار ضیف  دهدن  تسد  شلاصو  ات 
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[. 1948  ] تسین مارآ  ار  هتشگرس  لد  نیا 
: يروباشین راطع 

الب رپ  ماد  نیا  زا  رپ  رب  حور  غرم  يا 
ایربک ناویا  يهورذب  نک  زاورپ 

بلط یتلذع  سک  همه  زا  راو  غرمیس 
[. 1949  ] افو سک  چیه  یمد  هدیدن  سک  چیه  زک 

: يولوم
دش كالفا  رب  وت  ناج  دش  كاخ  رد  تبلاق  رگ 

انف دوبن  ارت  ناج  دش  كاچ  وت  هقرخ  رگ 
تشاد ناوتن  هگن  ریپ  مدب  ار  ام 

تشاد ناوتن  هگن  ریگلد  هناخ  رد 
دوب ریجنز  وچ  فلز  رس  هک  ارنآ 

[. 1950  ] تشاد ناوتن  هگن  ریجنز  هب  هناخ  رد 
: يروباشین راطع 

ناراظتنا ياهناج  تقایتشا  هار  رد 
هدیپت نوخ  كاخ و  رد  لمسب  مین  غرم  نوچ 

دنکفا شتآ  رد  ملد  وت  قشع 
دش ملع  ناهج  همه  درگ  ات 

دنکیم شیور  قشع  مزع  هک  ره 
دنکیم شیوم  وچمه  شیور  قشع 

دنکیم نانچ  غاد  ماوت  قشع 
دنکیم ناغف  هدنزوس  شتاک 

تخوسن نت  زجب  هدنزوس  شتآ 
دنکیم ناجب  گنهآ  وت  قشع 

دشکیمن ناج  بکرم  وت  قشع  راب  توق 
[. 1951  ] دشکیمن ناهج  ود  ره  ارت  یفاص  نشور 

تسین شیوخ  رای  گنر  مه  وا  كره 
تسین شیب  ییوب  گنر و  زج  وا  قشع 

سفن ره  رد  نزم  وا  قشع  فال 
سک چیه  لاوج  رد  دجنگن  وک 

هتخورفا یلد  يراد  ناهج  وت 
هتخوس لد  نم  وچ  دیاب  ار  قشع 

راد مرش  قشاع  درم  یتسه  وت  رو 
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راک هچ  قشاع  هدید  اب  ار  باوخ 
زور هب  دیامیپ  داب  قشاع  درم 

زوس دیامیپ ز  باتهم  همه  بش 
غورف یب  يا  نآ ، هن  ینیا  هن  وت  نوچ 

غورد فال  ام  قشع  رد  نزمیم 
نفک رد  زج  یقشاع  دتفخب  رگ 

[. 1952  ] نتشیوخ رب  یلو  میوگ  شقشاع 
راگدرورپ تمظع  هب  هجوت 

مهنیعا یف  هنود  ام  رغصف  مهسفنا  یف  قلاخلا  مظع 
(. دیامنیم زیچان ، ادخ ، زا  ریغ  دوجو  نانآ ، رظن  رد  هک  تفرگ  ارف  هدننیرفآ ، قلاخ و  یگرزب  تمظع و  ار  ناشناج  مشچ  نانچنآ ، )

: ياهشمق یهلا 
تسا یهلا  رون  زا  نشور  لد ، نآ  ره 

تسا یهار  كاخ  ملاع ، ود  ره  شمشچ ، هب 
ار ناج  دیشروخ  نآ  یمشچ  دنیب  وچ 

ار ناهج  ود  ره  ياهرذ  دنیبن 
دزیا ياتکی  مظعا  نسح  وچ 

دز ملع  ناکاپ ، لد  ناویا  رب 
دندیرد ار  شنیرفآ  باجح 

[. 1953  ] دندیدن ار  هللا  يوس  ام  هللا  ز 
: لابقا

تسد هب  يراد  هلا » ال   » ياصع ات 
تسکش یهاوخ  ار  فوخ  مسلط  ره 

شنت ردنا  ناج  وچ  دشاب  قح  هک  ره 
شندرگ لطاب  شیپ  ددرگن  مخ 

تسین هار  وا  يهنیس  رد  ار  فوخ 
تسین هللا  ریغ  بوعرم  شرطاخ 

دش دابآ  ال »  » میلقا رد  هک  ره 
دش دالوا  نز و  دنب  زا  غراف 
رظن عطق  يوس  ام  زا  دنکیم 

[. 1954  ] رسپ قلح  رب  روطاس  دهنیم 
: یقارن

دنک تناطلس  هک  نک  وا  تمدخ 
دنک تناتسلگ  ات  وش  وا  راخ 
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تفرگ رسفا  وا  فطل  زک  يرس  ره 
تفرگ رصیق  زا  ناقاخ و  زا  رسفا 

يز دازآ  يدش  رگ  وا  هدنب 
يز داشلد  يروخیم  وا  مغ  رگ 

نیمز رب  شناتسآ  رد  هنب  رس 
نیبب ناویک  زا  رترب  دوخ  رس  سپ 
دنلب نک  یئادگ  تسد  وا  شیپ 

دنب تشپ  رب  یهگنآ  ناهاش  تسد 
نک زاغآ  زاین  زجع و  وا  دزن 

نک زان  ملاع  ود  ره  رب  ورب  سپ 
رد وت  اشگب  نم  يور  رب  ادخ  يا 

[. 1955  ] رگد دهاوخیم  هک  ره  ددنبب  رو 
: یناشاک ضیف 

درک لاح  مانصا و  رد  دید  يادخ  فراع 
درک لادج  مشچ و  ود  تسبب  قح  دهاز ز 

نافراع دنشوجن  ماخ  نادهاز  اب 
درک لاحم  لایخ  تخپ  لایخ  نیا  کنآ 

عازن یسک  اب  ارم  تسین  هک  ورب  دهاز 
درک لاق  لیق و  یک  هدبرع ، لهاب  اناد 

لیمج تقلخ  یهگ  ضرا و  امس و  رد  هگ 
درک لامج  نآ  يهضحالم  رظن  ره  رد 

مادک قح  نیمادک و  تسا  لطاب  هک  یتفگ 
درک لاوس  نیا  کنآ  لطاب  تسنشور و  قح 

تسوا يوس  هک  ره  رظن  لطاب و  تسایند 
[. 1956  ] درک لاق  لیق و  شرز  میس و  رهب  هک  سکنآ  و 

: يروهال لابقا 
تسب دوجوملا  وه  اب  نامیپ  هک  ره 

تسر دوبعم  ره  دنب  زا  شندرگ 
: ظفاح

قیمع رحب  نیا  رد  قشع  هر  نایانشآ 
هدولآ بآ  هب  دنتشگن  دنتشگ و  هقرغ 

: عمال
ندب نوناک  هب  لد  نارجه  يادوس  شتآ  ز 
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قارتحا دیامن  متخب  رتخا  لاثم  رب 
ام مسج  دزادگ  نارجه  شتآ  زا  یک  هب  ات 

« كادف یحور  ما   » يزاونب رگا  راب  کی  دوش  نوچ 
مه هب  نت  ناج و  هتخوس  مد ، هب  مد  رجه  شتآ  ز 

[. 1957  ] وت بابک  مغ  هتشگ ز  ماهنیس ، میرح  هب  لد 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

زگره دشابن  وا  دوجو  ضیف  زج 
زگره دشابن  وا  دومن  سکع  زج 

ینیب رگید  یتسه  رگا  تسا  گرم 
زگره دشابن  وا  دوب  زج  يدوب ،

لوهج دنمولظ و  هلمج  وت  خر  نافراع 
تسا نم  يادوس  ورس  یلوهج  یمولظ و  نیا 
تسا بلط  ردنا  هدز  ترسح  وت  يور  قشاع 

تسا نم  ياوتف  وت  يوک  رس  هب  نداهن  رس 
دناوت يادیش  همه  دهاز  لهاج و  ملاع و 

تسا نم  يادیوس  رس  مقر  اهنت  هن  نیا 
زادنا یمشچ  يهشوگ  امن  هولج  اشگ  خر 

تسا نم  يادیش  يهدیدمغ  لد  ياوه  نیا 
دناهتشگ هدنهانپ  تسود  هب  ناگتسراو 

[. 1958  ] دش هانپیب  ناهج  هب  نم  وچ  ياهتسباو 
: یلو هللا  تمعن 

دوب ناسنا  ام  دزن  عماج  نوک 
دوب ناویح  نینچ  نیا  دشابن  رو 

ناوخب ار  لماک  ناسنا  عماج 
ناوخب ار  نآرق  عومجم  ینعم 
لالجلاوذ لامج  ددنبیم  شقن 

[. 1959  ] لامک رب  وا  تروص  لایخ  رد 
: نیقشاعلا رهبع 

ناشلد دیارگن  لفآ  هب  هک  یموق 
ناشلزنم دوبن  تقیقح  يوک  زج 

لکشم ناشیارب  راک  دوش  هک  یتقو 
[. 1960  ] ناشلکشم دنکن  هداشگ  هداب  زج 

يوقت هیاس  رد  ینیب  نشور 
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نومعنم اهیف  مهف  اهآر  دق  نمک  هنجلا  مهف و 
(. دنمعنتم نآ  رد  هک  دننکیم  هدهاشم  تشهب ، رد  ار  شیوخ  تیعقوم  ایوگ  هک  دناهتفای  تسد  نیقی ، زا  ياهلحرم  هب  )

: ياهشمق یهلا 
تریس قشع  هورگ  نآ  ییوگ  وت 

تریصب مشچ  اب  دننیب  نایع 
ار ناهج  بیغ  ناهن ، حاورا  وچ 
ار نادواج  تشهب  دوخ ، ناکم 

معنت شیع و  يداش و  رد  همه 
منرت رد  لبلب  وچ  نشلگ ، نادب 
رورسم ياهلد  اب  هکنانآ  اشوخ 
رون رپ  رازلگ  نآ  ردنا  دننیشن 

ییوکن زک  نادرم ، دازآ  نآ  شوخ 
ییوگ وت  ناشاهناج  هتشگ  یتشهب 

زاورپ شرع  كاپ  حاورا  نآ  شوخ 
زادرپ همغن  درجت ، غاب  نآ  رد 

داش رگیدکی  يورب  ور  هتسشن 
[. 1961  ] دازآ هشیدنا  مغ و  جنر و  رهز 

: رایرهش
دوعوم تشهب  هک  مدیسر  هتکن  نیدب  نم 

[. 1962  ] نتشگ اشامت  لوغشم  وت  نسح  رد  تسه 
منهج هب  نیقی  راگزیهرپ و 

نوبذعم اهیف  مهف  اهآر ، دق  نمک  رانلا  مه و  و 
(. دنکانساره نآ  زا  سب  زا  دناهدش ، عقاو  نآ  رد  ایوگ  دنانانچ  نآ  زین  منهج  هب  تبسن  )

: یقارن
درد رب  ار  اههدرپ  ناج  يهدید 

درگنب بل  اهرشق  داهن  رد 
تشهب رد  ار  یکی  نیا  ینیب  هدرپ 

تشرس رد  هتفهن  ار  کی  نآ  خزود 
شوهزیت ناج  شوگ  یئاشگ  رگ 

[. 1963  ] شومخ يزیچ  ناهج  رد  یباینیم 
: ياهشمق یهلا 

دنباذع رد  نایصع ، لها  خزود ، هب 
دنباوخ دروخ و  راک  هب  ناویح ، نوچ  هک 
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يدوب زاب  ناج ، يهدیدرگ  ار  وت 
يدوب زاوآ  ناهج ، ناز  تشوگ  هب 
راد نیا  رد  نامولظم ، هآ  دودز 

رادیدپ تدوب  یخزود  رارش 
ینادن ینیب  نیک  مشخ و  هلعش ، وچ 

یناشن ار  خزود  هلعش ، نیا  تسه  هک 
راکمتس قلخ  وخ ، گرگ  ینیب  وچ 

ران يهلعش  ددرگ ، يوخ  نآ  نایع ز 
تسا رازتشک  نیا  رد  هک  یمخت  رهز 

تسا راک  نایاپ  ار  وت  نمرخ ، یکی 
ناراکزیهرپ دولآمغ  بلق 

هنوزحم مهبولق 
. تسا نوزحم  راید ) زا  قارف  رطاخب  هلمج ، زا   ) نانآ ياهلد 

: ياهشمق یهلا 
دنزورف يوقت  لعشم  لد ، ره  هب 

دنزوسب مغ  رارش  رد  شعمش  هچ 
تسا نیزح  بلق  تفرعم ، ناشن 

تسا نیرق  مغ ، درد و  هب  ناکاپ ، لد 
تسر ناج ، مسج و  دیق  یقاتشم ز  وچ 

تسویپ زاب  ناناج ، قشع  ماد  هب 
تسا قارف  درد  مغ و  اهنت  شمغ 

تسا قایتشا  ز  نینوخ ، کشا  هرهچ  هب 
تسا ناهج  ود  ره  يداش  نید ، مغ 
تسا نایز  ندروخ ، نود  يایند  مغ 

رورپ قوذ  میکح  نآ  تفگ  شوخ  وچ 
رگید هودنا  روخم  روخ ، نید  مغ 

درادن مغ  ایند  هک  روخ  نید  مغ 
[. 1964  ] درادن متام  هبش ، کی  سورع 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تسام لد  رد  وت  ریغ  هچنآ  مغ  بر  ای 

تسام لصاح  زا  یلصاح  یب  هک  رادرب 
میراد ییامنهر  وت  نوچ  هک  دمحلا 

تسام لزنم  مغ  هک  میناگدشمگ  زک 
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تسشیوخ راوتسا  دهع  رس  رب  لد 
تسشیوخ راک  رس  رب  وت  مغ  رد  ناج 
تساخرب مناهج  ود  ره  سوه  لد  زا 

تسشیوخ رارق  رب  هک  وت  مغ  الا 
تخوسیم نارجه  بات  ملد ز  هک  بشید 
تخوسیم نایرگ  يهدید  رد  همه  مکشا 

وت لد  زا  ریغ  هکنانچنآ  متخوسیم 
تخوسیم ناملسم  رفاک و  لد  نم  رب 

بابک رجه  شتآ  رب  مدرگیم  هگ 
بابح وچمه  مغ  رحب  نادرگرس  هگ 

بارخ رید  نیا  رد  سخ  راخ و  وچ  هصقلا 
[. 1965  ] بآ رس  رب  یهگ  مشتآ  رس  رب  هگ 

: يروباشین راطع 
رگهحون دص  یمتام  رد  دوب  رگ 
رگراک دیآ  درد  بحاص  هآ 

هدز مغ  دص  ياهقلح  رد  دوب  رگ 
هدز متام  نیگن  دشاب  ار  هقلح 

وت درد  بحاص  درم  يدرگن  ات 
وت درم  یشابن  نادرم  فص  رد 

مه زوس  دراد  قشع  درد  هک  ره 
مه زور  رارق و  دبای  اجک  بش 
رادمرش قشاع ، درم  یتسه  وت  رو 

[. 1966  ] راک هچ  قشاع  هدید  اب  ار  باوخ 
: یشحو

تسا شیاسآ  تصرف  اجک  ار  هر  کلاس 
بلط ابوط  يهیاس  یغراف  نآ  زا  وت  رگ 
دلخ تاذل  هب  لیم  دنک  یک  ادخ  درم 

[. 1967  ] بلط اولح  ترسح  ناش  كدوک و  لد  رد 
: عمال

مد هلان  منز ز  هک  سب  ملاو ، مغ  زا  مبش  ره 
[. 1968  ] هآ هدیسر  کلف  هب  ات  ناغف ، نیمز  زا  هتساخ 

يرازآ مدرم  زا  زیهرپ 
هنومام مهرورش  و 
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دنانمیا ناشدنزگ  زا  نارگید 
: ياهشمق یهلا 

ییافج نانآ  ز  سک ، چیه  دنیبن 
ییاسراپ قیرط  دوبن  نیا  زج 

راک رد  هشیپ  يوقت  نادرم  وکن 
راهنز بوخان ، يهشیدنا  دننک 

رش سک ، چیه  دنیبنیم  ناکاپ  ز 
رهوگ كاپان  خر  دزیگنا  رش 

راهنز تسا ، تافاکملا  راد  ناهج 
رازایم ار  ناتسد  ریز  نک ، رذح 

یناوتان رب  ینکرا ، دادیب  هک 
[. 1969  ] ینامسآ داد  ز  رفیک ، یشک 

يرورپنت زا  زیهرپ 
هفیحن مهداسجا  و 

(. تسا رازن  رغال و  نانآ ، ندب  )
: ياهشمق یهلا 

رایسب یعس  جنر و  ز  رغال ، نت  هب 
رادلد يور  رهم  ز  هبرف ، ناج  هب 

زاوآ یسدق  میکح  نآ  تفگ  شوخ  وچ 
زاغآ هداتفا ز  داضت  ارناج  نت و 

ناج دوش  رغال  ینک ، هبرف  نت  وچ 
نامژپ تشگ  نت  يرورپ ، ار  ناج  وچ 
تسا كاپ  ناج  كاله  ییاسآنت ،

تسا كانبات  اهناور  نت ، جنر  ز 
يار شناد و  دشاب  رای  ات  ار  وت 

يار ایب  ناج  نکفیب ، یکاخ  نت 
یناگدنز دبای  دیواج  ناج  هک 

[. 1970  ] ینادواج دیاپن  یکاخ ، نت 
یگشیپتعانق

هفیفخ مهتاجاح  و 
«( دناهشیپ تعانق   » تسا كدنا  ناشزاین  )

: ياهشمق یهلا 
يزاین یب  زا  ناهج  نایوکن 
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يزاب هب  ار  ملاع  دنریگیمن 
دنزاجم راد  نیردنا  رابکبس 

دنزاین یب  نانآ  هیام ، رتمک  هب 
تسا زاین  یب  لگ ، زا  هک  قلاخ  زج  هب 

تسا زاین  رگیدکی  هب  ار  قیالخ 
تعانق ار  نایاسراپ  نکیلو 

تجاح راب  نیگنس  هدومنب ، کبس 
تسا ناهج  نیا  طاشن  يرابکبس ،

تسا ناهن  جنگ  نامگ ، یب  تعانق ،
شیپ تدیآ  صرح  زا  تجاح  نارازه 

شیدنیب یجاتحم  ز  نک ، تعانق 
هار ار  هبرگ  یغرم ، صرح  نوچ  دنز 

هاچ رد  هبرگ  نآ  نوگنرس  دتفارد 
داتفا رد  هگان  ناوهآ ، صرح  ز 

دایص ناج  رب  نیگمشخ ، یگنلپ 
شوینب دنپ  يدنمشوه  را  زین  وت 

شود رب  ریگ  تجاح  راب  رتکبس 
تزاین نیگنس  راب  ادابم 

[. 1971  ] تزآ صرح و  هاچ  هب  دزادنا ، رد 
ایند ماد  زا  ییاهر 

اهنم مهسفنا  اودفف  مهترسا  اهودیری و  ملف  ایندلا  مهتدارا 
يو ماد  زا  يزابناج  اب  نانآ  یلو  تخادرپ ، نانآ  تراسا  تیدودـحم و  هب  ایند  دنتفاتـشن و  وا  يوسب  نانآ  نکیل  دروآ  يور  ناـنآ  هب  اـیند  )

( دنتسر
: ياهشمق یهلا 

يزاب هب  ار  نانآ  دریگ  رگ  ناهج 
يزارفرس زا  دننک  توخن  وا  رب 

شلاخ طخ و  بیرف  زا  دنزیرگ 
شلاصو دقن  درخ ، زا  دنهاوخن 

تعیبط خاسوا  ناکاپ ز  لد 
تعیبط خاک  رسفا و  دهاوخن 

تسا راگن  تسمرس  قشع ، زک  یسک 
تسا رای  مرگرس  لد ، قوش  زا  مادم 
تسا ییانشآ  شناهج ، نیا  اب  اجک 
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تسا ییافو  یب  گنر  گنرین و  رپ  هک 
يرادهدنز بش 

مهمادقا نوفاصف  لیللا  اما 
« دنربیم رسب  تدابع  رد  ار  بش  دنراد و  هدنز  بش  ( » دناهداتسیا دوخ ، ياپ  يور  هراومه ، ار  بش  )

: ياهشمق یهلا 
راز قشاع  دلان ، هک  بش ، دمآ  بش 

رادلد یهاگ ز  لد  تسد  زا  یهگ 
گنت دنک  یتیگ  هصرع  دمآ  بش 

گنهآ بش  غرم  دروآ ، دایرف  هب 
راکفا يابیز  رظنم  دمآ ، بش 

رارسا شقن  رپ  يهحفص  دمآ ، بش 
دیوگ زار  ناراگن ، فلز  زا  بش 

دیوگ زاب ، لد  اب  قشع ، ثیدح 
دنماگزیت هر ، رد  هک  نادرم ، بش  هب 

دنمایق رد  نازوس ، عمش  ناس  هب 
تسا زاس  زوس و  ار  قح  ناغرم  بش  هب 

تسا زاین  يور  بش ، قشع ، كاخ  هب 
قشع روشک  هاش  هک  ار  بش  دزس 
قشع روشناد  لد  زا  تفگ  نینچ 

نازوس عمش  نوچ  قح ، ناقاتشم  هک 
نازورف بلق  اب  هداتسا  بش  هب 
دنیاشگ مدرم  يزور  را  زورب 

دنیابر ناقاتشم  ياهلد  بش  هب 
ناج اهمسج  رب  دروآ  زور  رگا 

ناناج لصو  يوک  هب  ناج ، درآ ، بش 
باوخ رد  تفر  تعیبط  مشچ  را  بش 

باتیب قوش  زا  تشگ  رادیب  لد 
دنبای مارآ  ناشناد ، یب  را  بش 

[. 1972  ] دنبای ماک  شناد ، بابرا  بش  هب 
: رایرهش

تسین هک  زومآدب  تشز و  رشب  بش 
تسین هک  زور  رشب  بش  رشب 

؟ اجک زومرم  یتاجانم  بش 
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؟ اجک زور  رشب  وجارجام 
دراد یهلا  حور  رشب  بش 
دراد یهاوگ  دیحوتب  لد 

تسود تهکن  دونشیم  بشب  لد 
تسوپ رد  دجنگن  دجو  زا  رگد 

زاین لاب  رپ و  هب  دریگ  حور 
زاورپ تیدبا  يوسب  ور 

دیآ تاجانم  ماگنه  وچ  بش 
دیآ تابارخ  ماب  رد  ریپ 
دیحوت ماقم  سرد  دنکرس 
دیهان ياون  زاس و  هرمه 

قلطم لامج  حیبست  رکذ 
قحلم قح  اب  هتخاس  قح  تسم 

لاح مغ و  افص و  دجو و  ریاط 
لاب رپ و  هدوشگ  شرع  رب  ات 

كالفا تافرغ  زا  نایسدق 
كاخ يهناخ  برط  ياشامت  رد 
تسا بش  يایند  لد  رد  همهنیا 

تسا بش  يایور  يهمه  نیشون  رمع 
دراد اهرنه  هنوگنیا  زا  بش 

[. 1973  ] دراد اهرهگ  هفرط  فدص  نیا 
: يروباشین راطع 

نآ زا  هاگرحسب  ناشفا  تخر  رب  لد  نوخ 
[. 1974  ] تسرحس هآ  لد و  نوخ  وت  هار  هشوت 

: یناهفصا فتاه 
اهبش مبر  ای  بر  ای  دایرف  دسریم  نودرگب 

[. 1975  ] اهبر ای  ریثات  مغ  اهبش  نیا  رد  بر  ای  دش  هچ 
: یکدور

ایهم ار  تملظ  دنرید و  یبش 
[. 1976  ] انیب مشچ  ود  رد  انیبان  وچ 

: یشحو
هتشگ هزاوآ  دنلب  يزیخ  بش  هب 

[. 1977  ] هتشذگ اهبش  شوخ  باوخ  زا  رکذب 
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راگزیهرپ ینمادکاپ 
هفیفع مهسفنا  و 

(. تسا ینمادکاپ  تفع و  تلصخ  ياراد  نانآ  سفن  )
: ياهشمق یهلا 

هاگآ نادرم  نآ ، تفع  يوخ  ز 
هاوخ دب  سفن  زا  ناج ، دندیناهر 

تسب ناوتیم  توهش ، تسد  تفع ، هب 
تسر نامسآ  رکم  سفن و  دیک  ز 

يزاس مار  شکرس ، سفن  وخ  نیدب 
يزارفرب نامیا ، شرع  رب  ملع 

زادرپ همغن  ناج  غرم  وخ  نیدب 
[. 1978  ] زاورپ درک  درجت  رازلگ  هب 

: يوجنگ یماظن 
دوب يوش  لامج  نز  تمصع 

دوب يورهام  تفای  هم  وچ  بش 
: یقفاب یشحو 

تسا شیاسآ  تصرف  اجک  ار  هر  کلاس 
بلط ابوط  يهیاس  یغراف  نآ  زا  وت  رگ 
دلخ تاذل  هب  لیم  دنک  یک  ادخ  درم 

[. 1979  ] بلط اولح  ترسح  ناش  كدوک و  لد  رد 
: عمال

ملا تنحم و  مغ و  زا  ناغف ، منک  نابش  زور و 
[. 1980  ] ياهدورس نم  لد  رد  دوخ ، قشع  ياون  هک  ات 

: ینانمس تعفر 
تخادگب ممغ  هتوب  رد  وت  لصو  لایخ 

[. 1981  ] تفرگ بارطضا  امیس  وچ  هنیس  هب  ملد 
ناگشیپ يوقت  یئابیکش 

هلیوط هحار  مهتبقعا  هریصق  امایا  اوربص 
تـسد یتخبـشوخ ، تحار و  هب  هشیمه  يارب  هجیتن ، رد  دـنتخاس و  دوخ  يهشیپ  ار  تماقتـسا  ربـص و  يویند ، یگدـنز  هاـتوک  تدـم  رد  )

(. دنتفای
: ياهشمق یهلا 

يزور ود  کی  نانآ  ربص  يازج 
يزور دیواج  تحار  دمایب 
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دیاب تاذل ، نیا  زا  ربص  يزور  ود 
دیآ تدیواج  تحار  یپ  رد  هک 

ناج شیاسآ  ناور ، میلقا  رد 
نادیم تسا ، اهتوهش  كرت  نیهر 

يرارقیب نودرگ  ربص و ز  ام  ز 
يراز هآ و  لد  زا  زان و  ربلد  ز 
نک يوریپ  نایاسراپ ، هار  ز 

نک يورسخ  رس  رب  ربص ، جات  ز 
تسا ناور  دیشروخ  قارشا  ربص  هک 

[. 1982  ] تسا ناورسخ  جات  نامیا و  رس 
: ینامرک

دیامنن خر  ددنب و  ورف  هک  يراک 
دیاشگب تبقاع  هک  وشم  گنتلد 

دیازفا نآ  زا  تمیق  یمه  توق  ای 
[. 1983  ] دیآ نوریب  راگزور  هب  گنس  زک 

: يولوم
تسا ریگولگ  رگا  ربص  یخلت 

[. 1984  ] دوب دهاوخ  راوگ  شوخ  تبقاع 
: ورسخرصان

ناهج نیاک  شوخ  تسخارف و  یناهج 
تسا يرتشگنا  يهقلح  زا  رتمک  ورد 

وردنا میعن  ادرف  تسار  نآ  رم 
[. 1985  ] تسا يرباص  شتعاط  رب  زورما  هک 

: راهب ءارعشلاکلم 
ار مغ  ماش  نک  ربص  یگریت  نیا  رد 

دیآرب یهام  قرش  نماد  زا  هک 
هریت رازخی  فرژ  نیرد  ات  نامب 

[. 1986  ] دیآرب یهار  دیشروخ  يورین  هب 
: یغورف

متخادرپ ناج  ار ز  نت  متخاب ، ناج  هیامرس 
ارت نارجه  ریبدت  متخاس  ندرمب  رخآ 
ياهنامیپ ترسح  زا  ملد  یتسکشب  دنچ  ره 

[. 1987  ] ارت نامیپ  تسکشن  ماهتسکشب  لد  اما 
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: یئانس
دنداب نوچ  كاخ و  وچ  ناروبصان 

[. 1988  ] دنداشلد هام  لاس و  نارباص 
: یغورف

يرآ تسدب  لصو  ات  وش  ابیکش  رجه  اب 
[. 1989  ] ینیب اود  ضیف  ات  نک  لمحت  درد  اب 

ناراکزیهرپ روآ  دوس  تراجت 
مهبر مهل  اهرسی  هحبرم  هراجت 

(. تشاد روظنم  نادنميوقت )  ) ناشیارب راگدرورپ  هک  دننزیم  یشخبدوس  تراجت  هب  تسد  )
: ياهشمق یهلا 

دوب نایز ، دوس و  رپ  رازاب  نیا  رد 
دوس همه  ار  نانآ  دزیا  فطل  ز 

ییاسراپ ادوس ، رازاب و  ناهج 
ییادخ فاطلا  دزاس  ناسآ  رگ 

درک ناوت  دوخ  یعس  هب  ادوس  نیا  هن 
درف دزیا  دشخب  صاخ ، فطل  ز 

دوب لزا  ضیف  زا  مه  ارنایوکن 
دوس رپ  يادوس  نیا  دوخ  دهج  زک  هن 

شیب مک و  دیآ  لزا  نامرف  هب 
[. 1990  ] شیوخ زا  هن  شبنج ، ار  جوم  ایرد  ز 

ناگهشیپ يوقت  ندناوخ  نآرق 
مهئاد ءاود  هب  نوریثتسی  مهسفنا و  هب  نونزحی  الیترت  اهنولتری  نآرقلا  ءازجال  نیلات 

نیزا و  كانفوخ ، نیگهودنا و  نانآ  لد  تایآ ، رد  قمعت  رثا  رب  دننکیم و  تئارق  لیترت ، اب  رکفت  ینات و  اب  هارمه  شخب ، شخب  ار  نآرق  )
(. دننکیم نامرد  ار ، شیوخ  ینطاب  ياهدرد  قیرط ،

: ياهشمق یهلا 
نازابقشع نآ  رحس ، ات  بش  همه 

نازادگ عمش  نوچ  تسود ، قوش  ز 
توالت ار  نآرق  ءازجا  دننک 

تیارد زو  رکفت ، بیترت و  هب 
نآرق تایآ  رد  رکف  زا  دننک 

نامرد شیوخ  ناج  درد  نارازه 
بایرد تسا  نآرق  قشع  باتک 

بایرد تسا  ناحبس  رس  هفیحص 
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تسا ینامسآ  كاپ  نیریشیم 
تسا ینامسآ  كات  هک  وج  نآرق  ز 

تسا يدوهش  بیغ  یبیغ و  دوهش 
تسا يدوعص  سوق  یسوق و  دوعص 
قشع رتفد  نیز  بش  هک  نانآ  اشوخ 

قشع ربلد  مان  دنناوخ  یمه 
هاگرحس ات  بش ، ره  هک  نانآ  اشوخ 

[. 1991  ] هآ دنشکرب  لد ، زا  همغن ، شوخ  نیدب 
: یناشاک ضیف 

دهاوخیمن ملد  یسینا  باتک  زجب 
تحص یهز  یشماخ  یهز  سینا و  یهز 

قیفوت ادخ  تلهم و  مدهد  لجا  رگا 
[. 1992  ] تولخ يهشوگ  یباتک و  ادخ و  نم و 

نآرق رد  هشیدنا  ناراکزیهرپ و 
مهنیعا بصن  اهنا  اونظ  اقوش و  اهیلا  مهسوفن  تعلطت  اعمط و  اهیلا  اونکر  قیوشت  اهیف  هیاب  اورم  اذاف 

ساـسا رب  دـنزاسیم و  شیوخ  نیعلابصن  ار  نآ  دنراپـسیم و  ناـج  شوگ  نادـب  دندیـسر  نآرق  رد  زیگناقوش  ياهیآ  هب  هک  یماـگنه  )
(. دنهدیم رارق  یگدنز  لمعلاروتسد  ارنآ  دندنبیم و  دیما  نادب  دوخ  ینورد  قایتشا 

: ياهشمق یهلا 
رادید قیوشت  یپ  زا  تمحر  هب 

رایسب ییوجلد  فطل و  دیامن 
قوش زا  لبلب  نوچ  ناغف ، لد ، زا  دننک 

قوش زا  لگ  لصو  رب  دندنب  عمط 
ناراکزیهرپ نآ  كاپ  سوفن 

ناراهب رد  لبلب  وچ  درآ  دجو  هب 
هدیمرآ دنتشهب  رد  ییوگ  هک 

[. 1993  ] هدیمد ناوضر  لگ  ناشاهلد ، ز 
باذع تایآ  رد  هشیدنا  ناراکزیهرپ و 

مهناذآ لوصا  یف  اهقیهش  منهج و  ریفز  نا  اونظ  مهبولق و  عماسم  اهیلا  اوغصا  فیوخت  اهیف  هیاب  اورم  اذا  و 
دروخرب يادص  ندمآ  الاب  هک  دنراد  نامگ  دننکیم و  هجوت  نادب  ناج ، شوگ  اب  دندیـسر  نآرق  رد  زیگنافوخ ، ياهیآ  هب  هک  یماگنه  )

(. داد رارق  نانآ  شوگ  رانک  رد  نآ  نتخورفا  منهج و  شتآ  ياههنابز  بیهم 
: ياهشمق یهلا 

رادلد فیوخت  رپ  تایآ  نآ  رب 
رایشه لقع  شوگ  دنیاشگب  هچ 
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خزود ناغفا  دنونشب  ییوگ  وت 
خزود نازوس  يهلعش  زا  ریفز 

تسا يریفز  لد ، شوگ  هب  ار  منهج 
تسا يریت  هدروخ  ياهدژا  ییوگ  هک 

تسا ناهج  رد  نایصع ، دادیب و  ره  هک 
تسا ناهن  يو  رد  یخزود  رارش 

هاگآ لد  نادرم  ناج  نکیلو 
[. 1994  ] هار درب  اغوغ  نآ  دایرف و  نادب 

: ثایغ لامک 
تسپ كاخ  وچمه  دنک  هک  نک  دای  زور  ناز 

[. 1995  ] كد برضب  شتآ  يهنابز  تنت  هوک 
ناراکزیهرپ يرادهدنز  بش  شور 

مهباقر كاکف  یف  یلاعت  هللا  یلا  نوبلطی  مهمادقا  فارطا  مهبکر و  مهفکا و  مههابجل و  نوشرتفم  مهطاسوا  یلع  نوناح  مهف 
ار یهلا  باقع  زا  يدازآ  دنیاسیم و  كاخب  اپ  تسد و  نیبج و  دنربیم ، رسب  عوکر ، رد  ار ) بش  هژیو  هب  هراومه   ) ادخ هاگشیپ  رد  نانآ  )

(. دنراتساوخ
: ياهشمق یهلا 

تماق ورس  نانآ  دنزاس  نامک 
[. 1996  ] تمایق فوخ  تعاط و  قوش  ز 

: یقفاب یشحو 
ییارآ نیبجوت  هار  يهدجس  زا  مدرک 

ییاس نودرگ  يهشیپ  نم و  لابقا  رس 
خرچ هب  هدوس  شرس  هدجس  زا  هدمآ  نوچ  زاب 

ییاسرف نیبج  هدرک  ترد  كاخ  رب  هک  ره 
تسارم هک  تیور  يهدجس  يوزرآ  ردق  نآ 

ییاجنگ دوبن  شنیمز  يور  همه  رد 
ماهتفایرد وت  سوباپ  تلود  رترید 

ییامیپ نیمز  هدید  زا  ماهدرکیم  هکنآز 
لصو هگاشامت  هب  مدیسر  هک  هللارکش 

ییانیب تیوقت  ترد  كاخ  زا  مدرک 
دنراد ممشچ  تمرح  وگب  شیوخ  رد  رب 

ییاقس هدمآ و  یشک  بور  اجب  هک 
نم يهصاخ  یهگن  دشاب  وت  فطل  زا  مهاوخ 

[. 1997  ] ییاج ره  نارگد  هاگن  وچ  ین  یهگن 
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: يونزغ یئانس 
دنیوگ وا  نابز  نانابز  یب 

دنیوج وا  ناشن  ناناشن  یب 
دشکن یسک  ره  دیحوت  راب 

[. 1998  ] دشچن یسخ  ره  دیحوت  معط 
: یقارن

دهد نامرد  مه  درد و  دتسرف  مه 
دهن مهرم  مه  مخز و  مه  دنزیم 

ناگهشیپ يوقت  رهاظ 
ضرم نم  موقلاب  ام  یضرم و  مهبسحیف  رظانلا  مهیلا  رظنی 

(. دنتسین رامیب  هک  یلاح  رد  دنرامیب  نانیا ، هک  دوریم  نامگ  ار  هدننیب  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نیقتم  يرهاظ  تلاح  )
: ياهشمق یهلا 

ییادج هودنا  ار ز  نانآ  مه 
ییاود یب  ضیرم  يرادنپ  وت 
دندنمدرد نانآ ، هک  يرادنپ  وت 

دندنمک رد  یغرم ، هتسکشب  رپ  وچ 
يدنزگ ناشنت ، رد  تسین  نکیلو 
يدنمدرد ناشناج ، هب  دمآ  قشع  ز 

اهناج هب  درآ ، قشع  هک  يدرد  اشوخ 
[. 1999  ] اهناور يدرد ، نینچ  یب  دریمب 

: یقفاب یشحو 
ارم رای  يرود  غاد  تخوس ز  ناج 

ارم رازآ  رب  رازآ  دص  دوزفا 
متسج ییادج  وا  زک  مینتشک  نم 

ارم راز  شکب  نیا  مرج  هب  رجه  يا 
نیا تسیک  قارف  زا  زاب  یترسح  دوخ  زا  مباییم 

نیا تسیک  قایتشا  زا  ماهیرگ  دص  يهدامآ 
دش درگ  نارازه  نونکا  تشذگ  رب  ترسح  قوج  دص 

نیا تسیک  قارطمط  سپ  یسک  نارجه  تسین  رگ 
نز جوم  يرهز  يایرد  وا  ردن  ینارگ و  لطر 

نیا تسیک  قاذم  رهب  نکم  سک  بیصن  بر  ای 
مه يالاب  رب  تسدنچ  ارس  نادنز  دص  بابسا 
نیا تسیک  قاثو  ایآ  هتسارآ  شوخ  تسییاج 
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یشکیم نوخ  رد  هکرس  نیا  شک  مرج  یب  يهنحش  يا 
نیا تسیک  قاط  شیپ  زا  شمزیوآیم  هک  یتفگ 

وا رد  نارجه  دص  هدیشوپ  کلف  يا  يدومن  یلصو 
[. 2000  ] نیا تسیک  قافن  راک  ياهتشگ  قفاوم  دوخ  وت 

: یناشاک ضیف 
دنراد ناشیک  قشع  تسرد  نامیا 

دنراد ناشیرپ  يرهاظ  هک  دنچ  ره 
ضیف یئوجیم  هک  یقیاقح  حاتفم 

[. 2001  ] دنراد ناشیا  هک  وشم  لفاغ  ناشیز 
: يروباشین راطع 

دشورف ورب  یمد  هک  سک  ره  هک  نآ  تسا  یهر  هچ 
دیآرب ناشن  وا  زا  هن  دنامب  ربخ  وا  زا  هن 

قشع هار  ردناک  هدیروش  لد  سب 
[. 2002  ] دیدن سک  ناناج  يور  دادب و  ناج 

: یناشاک ضیف 
گرم زا  دشیدنایمن  قشاع  لد 

درادن یئاپ  ناگدازآ  رب  هک 
تسا نامسآ  رد  وا  ياج  یسیع  وچ 

درادن یئاج  نیمز  يور  رد  هک 
وز نکب  لد  دیاب  تایند  رگا 

[. 2003  ] درادن یئایند  تسود  ایند  هک 
: يروباشین راطع 

هتخوس نیدنچ  تنابایب ز  رد 
دیدن سک  نارازه  دص  زا  ناشن  کی 

كاپ دنتفر  ورف  تهار  رد  هلمج 
دیدن سک  نابایب  نیز  رتبجعلاوب 

يوجم نایاپ  ار  هار  هن ، رد  ياپ 
[. 2004  ] دوب نایاپ  یب  قشع  هار  هکناز 

دناقرغتسم وا  دیحوت  رد  هلمج 
دناقلطم رحس  هک  قرغتسم  تسیچ 

يود دوبن  همه  دشاب  یکی  نوچ 
يوت هن  اجنیا  دزیخرب  ینم  هن 
يوت نم  ای  ینم  وت  منادن  نم 
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يود دش  مگ  وت و  رد  متشگ  وحم 
يود زا  دنچ  موت  نم  ای  ینم  وت 

يوت وت  ای  موت  ای  نم  موت  اب 
ماود رب  وت  نم  یشاب و  نم  وت  نوچ 

مالسلاو نت  کی  میشاب  نت  ود  ره 
تفای تسکرش  رد  تساجرب  يوت  ات 
تفاتب تدیحوت  تساخرب  يود  نوچ 

دوب نیا  دیحوت  درگ  مگ  ورد  وت 
[. 2005  ] دوب نیا  دیرفت  وت  نک  مک  ندش  مگ 

رابدرب ناملاع 
ءایقتا راربا  ءاملع ، ءاملحف  راهنلا  اما 

(. دننارذگیم يرابدرب  ربص و  اب  هارمه  يزرو  شناد  رد  ار  زور  نکیلو  )
: ياهشمق یهلا 

دنرایشوه شناد ، ز  دیآ ، زور  وچ 
دنراب درب  نودرگ ، تالیوحت  هب 

تفای افص  رون و  تفرعم ، زک  یلد 
تفای اضق  مکح  زا  ملاع  ماظن 

تفاترب ملح ، ملع و  رون  شناج  هب 
تفاتشب زیهرپ ، يراکوکین و  هب 

تسا ناور  نشور  یلد  ره  شناد  هب 
تسا نابرهم  رابدرب و  ریلد و 

يرابدرب دیازف  ییاناد  هک 
[. 2006  ] يراکزیهرپ يرادرک و  وکن 

ناراکزیهرپ تیشخ  فوخ و 
حادقلا يرب  فوخلا  مهارب  دق 

(. تسا هتخاس  رغال ، فیحن و  يریت ، يهبوچ  نوچمه  ار  نانآ  یهلا  تیشخ  فوخ و  )
: ياهشمق یهلا 

دنناج هتسخ  ناناج ، رجه  میب  ز 
دنناوتان راز و  قشع ، درد  هب 

مادنا رغال  شقارف ، هودنا  ز 
ماجنارس دیآ ، شیپ  هچ  ات  ناساره ،

دننیبن ار  ناناج  يور  ادابم 
دننیشن نوخلد  دبا ، ات  شرجه  هب 
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لد رد  تسین  نارجه ، میب  شک  یسک 
لصاح هچ  یکاخ ، نت  هبرف ، دنک 

شخب یهبرف  ارناج  مسج و  زا  هاکب 
شخب یهگآ  ار  لد  قشع ، رس  هب 

ناراکزیهرپ رهاظ 
میظع رما  مهطلاخ  دقل  اوطلوخ و  دقل  لوقی : و 

هدروآرد یتلاح  نینچ  هب  ار  نانآ  میظع ، يرما  رد  رکفت  و  یهلا » تیـشخ  فوخ و   » هک یلاح  رد  دناهناوید  نانیا ، دـنیوگیم : ناینب  رهاظ  )
(. تسا

: ياهشمق یهلا 
ناناج قشع  ضیف  هب  ناکاپ ، نآ  مه 

نادان موق  شیپ  دننونجم ، وچ 
یناد هناوید  شاوت ، ینادان  ز 
یناهج لقع  وا  هناوید ، ییوت 

نود مدرم  تقیقح ، زا  رود  یهز 
[. 2007  ] نونجم دنناوخ  ار  لقعلا  فرص  هک 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
منکچ مشابن  وت  يوک  رس  رب  رگ 
منکچ مشابن  وت  يور  يهلاو  رگ 

ریسا وت  يوم  رات  هب  ناهج  ناج  يا 
[. 2008  ] منکچ مشابن  وت  يوم  يهتسب  رگ 

: یناشاک ضیف 
درک رد  هب  ار  لقع  دمآ و  قشع 

درک ردپ  اب  هچ  رگن  دنزرف 
لقع رد  دوب  هتفهن  بیع  سب 

درک رنه  ار  هلمج  دمآ و  قشع 
هراچ ربص  هب  منک  هک  متفگ 
درک رتب  دوخ  هراچ  ار  مراک 

قشاع جالع  دنک  ربص  یک 
درک رگد  ياهراچ  دس و  دیاب 

؟ حیصف نابز  اب  درک ، ادن  قشع  بیطخ 
حیحص تسا  قشاع  دنضیرم و  هلمج  قلخ  هک 

ربنم رس  رب  راب  رگد  داشگ  نابز 
حیحش دهز  لها  دنداوج و  قشع  لها  هک 
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دشخب ناج  هک  یقشاع  رگم  تسین  عاجش 
حیرج قشع ، غیت  هب  ددرگ  هک  حیحص  دوش 

قشع يهداتف  اپ  رخآ ز  دسر  يرورس  هب 
حیرط تسود  هار  دتفا ز  هک  عیفر  دوش 

نآرق رد  قشع  قوشعم و  قشاع و  حدم  هب 
حیرصت دنک  هنوببحی ،» مهبحی و  »

ودع زیزع  قشاع و  دوب  تسود  لیلذ 
[. 2009  ] حیرص تفگ  ضیف  هب  هزعا » هلذا و  »

ناراکزیهرپ یئارگلمع 
ریثکلا نورثکتسی  لیلقلا و ال  مهلامعا  نم  نوضری  ال 

(. دنرادنپیمن ریثک ، ار  دوخ  ناوارف  ریثک و  لامعا  یتح  دننکیمن  تعانق  كدنا  مک و  لامعا  ماجنا  هب  )
: ياهشمق یهلا 

دنباتشرپ تعاط ، راک  رد  سب  ز 
دنباسح یب  تدابع ، ردنا  صیرح 

راشرس تسین  نانآ ، ماج  كدنا ، هب 
[. 2010  ] رایسب دنراگنا ، مک  ار  نوزفا  مه 

ینیبدوخ زا  زیهرپ 
نوقفشم مهلامعا  نم  نومهتم و  مهسفنال  مهف 

(. دنک انفوخ  شیوخ  رادرک  زا  دننکیم و  مهتم  ار  دوخ  سفن  دوخ ، شیپ  نانیا ، )
: ياهشمق یهلا 

دننامگ دب  میاد ، شیوخ  سفن  هب 
دنناج هب  ناسرت ، دوخ  رادرک  زا  مه 

هاگان هب  دبیرفب  سفن ، ادابم 
هارمگ رای  لصو  هار  زا  دنوش 

یتسپ هب  ناشاهناج ، سفن  دناشک 
[. 2011  ] یتسرپ قح  دناوخ ، شیوخ  نوسف 

نارگید شیاتس  ربارب  رد 
! یسفنب ینم  یب  ملعا  یبر  يریغ و  نم  یسفنب  ملعا  انا  لوقیف : هل ، لاقی  امم  فاخ  مهنم  دحا  یکز  اذا 

، نارگید زا  مدوـخ ، هب  تبـسن  نم ، درادیم  راـهظا  هدـمآ ، ساره  هـب  دریگیم  رارق  نارگید  شیاتـس  دروـم  ناـنآ  زا  یکی  هـک  یماـگنه  )
(. تسا رتاناد  نم  زا  هطبار ، نیا  رد  مراگدرورپ  و  مرتهاگآ ،

: ياهشمق یهلا 
دنیاتس ییوکین  هب  ار  نانآ  وچ 

دنیازف یکین  رب  دنشیدنیب و 
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ار ام  هک  خساپ : رد  دنیوگ  یمه 
اراکشآ شیوخ  رب  تسه ، تریرس 

رایغا رتاناد ز  مییام  دوخب 
رارسا ياناد  نآ  دناد  هب  ام  ز 

زاسمد قشع ، زاین  اب  هگنآ  سپ 
زار ره  ياناد  ياک  دنیوگ : یمه 

یچیپم ام  رب  ناشراتفگ ، اب  وت 
یچیه هدرک  شیاتس  ار  یچیه  هک 

نادزی كاپ  ياک  لد : هب  دیوگ  یمه 
نادرگ رادنپ  ره  رترب ز  ارم 

ناشیا زا  تسا  روتسم  هچنآ  اشخبب 
ناشیرپ راکفا  تشز و  راک  ز 

ناراکزیهرپ یئوخمرن  یشیدنارود و 
نیل یف  امزح  نید و  یف  هوق  هل  يرت  کنا  مهدحا  همالع  نمف 

وـجمرن و قـالخا  رد  اـج و  رب  اـپ  مواـقم و  نید ، هب  يدـنبياپ  دـهعت و  رد  هک  تسا  نیا  ناـگهشیپ » يوـقت   » ناـنآ زا  یکی  ياـههناشن  زا  )
(. دناشیدنارود
: ياهشمق یهلا 

دنهوک وچمه  نید ، هر  رد  نانآ  مه 
دنهوکش اب  ریش  رتاناوت ز 

يراکش ناریش  وچ  هجنپ ، يوق 
[. 2012  ] يرایشوه مزح و  هب  نید  راک  هب 

: لابقا
تدیازفا تایح  نامیا  توق 

تدیاب مهیلع » فوخ  ال   » درو
دور ینوعرف  يوس  یمیلک  نوچ 

دوش مکحم  فخت » ال   » زا وا  بلق 
وا شود  ملاع  ود  راب  دشکیم 
وا شوغآ  يهدرورپ  رب  رحب و 

رپس قح  شیپ  غیت و  لطاب  شیپ 
رش ریخ و  رایع  وا  یهن  رما و 

وه ياه و  ناهج  نیا  ياضف  رد 
وا ریبکت  زج  تسین  ادیپ  همغن 

میظع شناسحا  لذب و  لدع و  وفع و 
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[. 2013  ] میرک وا  جازم  ردنا  رهق  هب  مه 
: يونزغ یئانس 

یشاب نینچمه  هک  ناد  نانچ  وت 
[. 2014  ] یشاب نید  دیرم  ات  نک  دهج 

مکحتسم نامیا 
نیقی یف  انامیا  و 

(. دنشابیم نیقی  وترپ  رد  نامیا  زا  ولمم  یبلق  ياراد  )
: ياهشمق یهلا 

دننیرق شناد  اب  هکناز  نامیا  رد 
« دننیقیلا ملع   » روشک ناهش 

تسا نیقی  رون  زا  نشور  لد  نآ  ره 
تسا نیلفالا » بحا  ال  ، » شغارچ
رادیدپ دش  لد  يهنییآ  قح ز  وچ 

[. 2015  ] راگنز هنییآ  نآ  کش  زا  دریگن 
: عمال

وید مزر  هب  نامیا  نشوج  تسد  هب  روآ 
[. 2016  ] گنج زور  هب  دشاب  هحلسا  درم  نایاش 

ملح ملع و  یگتخیمآ  مه  رد 
ملح یف  املع  و 

(. دنشابیم يراد  نتشیوخ  ملح و  اب  ماوت  ملع  ياراد  (و 
: ياهشمق یهلا 

يراب فاطلا  دوب ز  ار  نانآ  مه 
يرابدرب شناد ، فصو  نیرق 

تسا رابدرب  وک  یملاع  یتیگ  هب 
[. 2017  ] تسا راوهناورپ  یملاع  شعمش  هب 

: یئانس
تسا رونیب  عمش  ملح ، یب  ملع 

[. 2018  ] تسا روبنز  دهش  وچ  مه  اب  ود  ره 
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا ملع  هب  هدنز  یمدآ  ناور 
تسا ملح  هرهب  ار  وا  هک  یملع  نامه 

نتخومآ شناد  صرح 
ملع یف  اصرح  و 
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(. دناشناد بسک  رد  صیرح  (و 
: ياهشمق یهلا 

ایوپ هنوگ  نآ  دنشناد  هار  هب 
ایوج تسا ، بآ  یپ  زا  هنشت ، هک 

دنهاج لام و  صیرح  رگ  قیالخ 
دنهار نادرم  نآ  شناد  صیرح 

تسا نید  ایند و  ربهر  شناد ، هک 
[. 2019  ] تسا نیرب  سودرف  يارآ  لامج 

: ورسخرصان
نادان يا  تزآ  دریگن  شناد  نتسج  رد  ارچ 

يزآ اب  تسین  تنآ  هک  يزیچ  نتسج  رد  رگا 
کنادب وگ و  وکن  رازآ و  مک  زومآ و  تمکح 

تسا اهب  رازاب و  تمیق و  ار  همه  نیا  رشح  زور 
وا يهماج  رنه  تسا و  نید  هک  تسا  نآ  درم 

[. 2020  ] تسا ابق  شابید  هک  لضف  رنهیب و  یکی  هن 
يزاین یب  رد  ورهنایم 

ینغ یف  ادصق  و 
(. دنشابیم يزاین  یب  انغ و  راگزور  رد  طیرفت » طارفا و  زا  زیهرپ   » يورهنایم تلصخ  ياراد  (و 

: ياهشمق یهلا 
یناف راد  رد  انغ  دبای  رگو 

یناگدنز داصتقا  دنیزگ 
دنسرخ تسا  ریذبت  فارسا و  اب  هن 

دنباپ لخب ، صرح و  ریجنز  رد  هن 
تسا يزاینیب  رورغ  تسمرس  هن 

[. 2021  ] تسا يزاجم  تالایخ  تسب  اپ  هن 
راک بسک و  شزرا 

لالح یف  ابلط  و 
(. تسا لالح  بسک  یپ  رد  هراومه  )

: یقارن
دوب هللا  بیبح  بساک  نک  بسک 

[. 2022  ] دوب هر  ماد  بسکیب  تعاط 
: ياهشمق یهلا 

دنلالح بسک  یپ  رد  يزور  هب 
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دنلابو هودنا و  هدوسآ ز  رشح  هب 
لد شیاسآ  لالح  قزر  دهد 

لیام رادلد ، تعاط  رب  دوش 
ار افو  رهم و  درب  لد  زا  مارح 

[. 2023  ] ار افص  اب  بلق  كاپان  دنک 
تدابع رد  عضاوت 

هدابع یف  اعوشخ  و 
(. دنراد تدابع ، رد  ياهژیو  عوشخ  عوضخ و  ناگهشیپ  اوقت  (و 

: ياهشمق یهلا 
هاگآ لد  نادرم  دازآ  نآ  مه 

هاش ترضح  رد  یگدنب  قوذ  ز 
دنیامن عشاخ ، لد  اب  شتسرپ ،

دنیاشگ دوخ  يور  هب  تمحر ، رد 
تسود يهنییآ  دوب  عشاخ  لد 

[. 2024  ] تسوا تعلط  نیراگن  ادیپ  وا  رد 
: يونزغ یئانس 

زامن زغم  تسلد  عوشخ  زا 
[. 2025  ] زاین تسین  عوشخ  دشابن  رو 

رهاظ یگتسارآ 
هقاف یف  المجت  و 

(. دناهتسارآ یتسدیهت ، لاح  رد  یتح  )
: ياهشمق یهلا 

نازارفرس نآ  جایتحا  هاگ  هب 
نازاینیب زان  دنریگ  دوخ  هب 

لمجت رد  ار  نت  رقف ، زور  هب 
للذت زا  ار  ناج  دنراد و  هگن 
دندرگن هگآ  ناشتاجاح ، رب  هک 
دندنمتسم نانآ ، هک  سک ، دنادن 

دزاسب ای  دزوسب  رگ  قشاع ، هک 
[. 2026  ] دزاون شقوشعم ، ریغ  دهاوخن 

: عمال
ار دوخ  رهوج  دزاس  هک  ره  اهرد  دولآ  ضرع 

ار دوخ  رس  اپ و  شکم  شک  رد  دهن  اسآ  رانچ 
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کشیب دوخ  يور  بآ  داب  رب  دهدیم  ناسفدص 
ار دوخ  رهوگ  دیامن  او  سک  ره  رازاب  نیرد 

دتفایمن اپ  زا  ناهج  ياهشکم  شک  تسد  ز 
[. 2027  ] ار دوخ  رد  ساپ  هگن  درادیم  هک  ره  هقلح  وچ 

یئابیکش ربص و 
هدش یف  اربص  و 

(. دنارابدرب روبص و  يراتفرگ ، یتخس و  ماگنه  رد  )
: ياهشمق یهلا 

لکوت میلست و  ار ز  نانآ  مه 
لمحت ربص و  دوب ، یتخس  ره  هب 

تخیگنا یپ  رد  یتیگ  هک  اهیتخس  هچ 
تخیرگب دید ، يروبص  يورین  وچ 
كاشاخ راخ و  رپ  ناهج ، نابایب 
كالاچ شخر  لاثم  رب  يروبص 

راتفر مرن  دشاب ، ربص  شخر  وچ 
[. 2028  ] راخ رس  رب  یمرن  هب  اپ  دراذگ 

: عمال
دوشیم رگنل  نافوط ز  زا  نمیا  یتشک  هک  نوچ 

[. 2029  ] بالقنا زا  ینمیا  يرابدرب  زا  ناوتیم 
تیاده رد  طاشن 

يده یف  اطاشن  و 
(. دنا طاشن  اب  تیاده  قیرط  یط  رد  (و 

: ياهشمق یهلا 
هاگآ ياهلد  نآ  رد  ینیب  یمه 

« هللا یلا  اقوش  يده ، یف  اطاشن  »
تسا یتسم  راک  رد  وج  بآ  اب  یکی 

تسا یتسلا  يابهص  رایشه  یکی 
ینان بآ و  طاشن  دبیز  ار  وت 
یناد هچ  ار  نازابقشع  طاشن 
تداژن یکاخ  لد  نیا  اب  اجک 

« تدادشلا عبس   » يهداب زا  دنهد 
نایادگ یکاخ  نیا  رد  دیاش  اجک 

[. 2030  ] نایاسراپ نوچ  يورسخ  طاشن 
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عمط زا  زیهرپ 
عمط نع  اجرحت  و 

(. دنزیهرپیم عمط ، زا  (و 
: ياهشمق یهلا 

رود عمط ، زا  شکاپ  ناج  دیامن 
رون درب  نشور ، لد  زا  يوخ  نیا  هک 

ریجخن دیدرگ  عمط  زا  ریش  اسب 
ریبدت درک  مگ  عمط  زا  لقع  اسب 

شوخان يوخ  هدوتسان  نیز  اسب 
شوه شناد  نید و  داب ، رب  دش  هک 

رهد رد  تخیر  نوخ  عمط ، ارسک  اسب 
[. 2031  ] رهز اب  تشگ  نوخ  عمط  زا  دهش  اسب 

: يزاریش یلعدمحم 
روفغ دنوادخ  وفع  نم و  نایصع 

روعش صقن  یهز  دیشروخ  هرذ  نوچ 
نیلقث هانگ  هلمج  ادخ  وفع  اب 

[. 2032  ] رون يهمشچ  رب  هرذ  یکی  رتمک ز 
: مایخ

مرکب ینارذگ  رد  نم  هک ز  مریگ 
منک هچ  مدرک  هچ  ياهدید  هک  مرش  ناز 

: يزیربت بئاص 
ربم هنگ  مان  نکفیب و  مخز  ود  رد 

تسین لاعفنا  قرع  یمرگب  شتاک 
: مایخ

دنریگ تسم  هک  دوش  مکح  رگ 
دنریگ تسه  هکنآ  ره  رهش  رد 

متسه یئوگ  هچنآ  ره  اخیش  اتفگ 
یتسه یئامنیم  هکنانچ  وت  اما 

دنز رادرب  همه  ار  ناشک  هد  اب  رگا  هش 
دتفا رادرب  همه  یماع  فراع و  رذگ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دنرادرب اهراک  يور  هدرپ ز  رگ 

[. 2033  ] همه میراک  هچ  رد  هک  دوش  مولعم 
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یهلا فوخ 
لجو یلع  وه  هحلاصلا و  لامعالا  لمعی 

( دنکانساره یلو  دنرامگیم  تمه  کین ، رادرک  ماجنا  هب  ناراکزیهرپ  )
: ياهشمق یهلا 

يراب لدع  زا  دنک و  یکین  همه 
يراگتسر دباین  دسرت ، یمه 

رواد لدع  ماقم  اب  زگره  هک 
رواب شیوخ  حالف  سک ، درادن 
تسا زارف  بیش و  ار  قشع  طاسب 

تسا زار  هدوشگن  یگدنز  لآم 
ینادن شماجرف  رای  دهاوخ  هچ 

ینادواج لاصو  ای  شقارف 
ار ناج  مسج و  دزورف  شرهم  رگا 

[. 2034  ] ار ناهج  دزوس  دنک ، يزان  را  مه 
ءاجر فوخ و  راکزیهرپ و 

احرف حبصی  ارذح و  تیبی  رکذلا  همه  حبصی و  رکشلا و  همه  یسمی و 
رد هراومه ، هک  یلاح  رد  دناسریم  زور  هب  ار  بش  دشیدنایم و  یهلا  ساپـس  رکـش و  هب  هک  یتروص  رد  دربیم  نایاپ  ار  زور  راکزیهرپ  )
هک یتروص  رد  دـنکیم  حبـص  دوشیم و  رادـیب  تسادـخ و  زا  كانفوخ  ناـسرت و  هک  یلاـح  رد  دـباوخیم  تسا ، یهلا  داـی  رکذ و  رکف 

( تسا نامداش  كانحرف و 
: ياهشمق یهلا 

نادزی رکش  رد  دوخ ، زور  بش ، دنک 
ناحبس فاطلا  رد  دیاشگب  هک 

درامگ تمه  بش و  درآ  زور  هب 
دراگن رطاخ  رب  رای ، دای  هک 

يزابقشع نآ  بش  زور و  اشوخ 
[. 2035  ] يزاین شرای ، زج  تسین  لد  رد  هک 

: ورسخرصان
راذگب وا  ساپس  سانشب و  ار  يادخ 

[. 2036  ] ذوخام ام  دوب  میهاوخن  ود  نیا  رب  زج  هک 
: عمال

لایخ هاگ  رظن  هب  تیور  وترپ  لقیص 
تسا شوخ  هچ  ندودز  هنیس  زا  مغ  گنز  ندرب و 

ندروآ رظن  هب  تیوکن  يور  نشلگ 
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[. 2037  ] تسا شوخ  هچ  ندونغ  مرن  لگ  رتسب  رب  هیکت 
: یناهفصا فتاه 

لاصالا ودغلاب و  وگ  رای 
راکبالا یشعلاب و  وج  رای 

زگره هن و  نوریب  وت  دای  مدور  لد  زا 
[. 2038  ] زگره هن و  نونجم  رطاخ  زا  دور  یلیل 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
ام لفحم  رد  وت  يور  لگ  رکذ  زج  تسین 

[. 2039  ] نم لصاح  يرگد  زیچ  وت  لصو  زج  تسین 
سفن رب  طلست 

بحت امیف  اهلوس  اهطعی  مل  هرکت  امیف  هسفن  هیلع  تبعصتسا  نا 
( درادیم مورحم  تسوا ، بولطم  هچنآ  زا  ارنآ  زین  يو  دنک ، یشکرس  دیاین ، ششوخ  هک  یفیاظو  ماجنا  رد  وا  سفن  هاگره  )

: ياهشمق یهلا 
دوزفا یتخس  تعاط  هب  شسفن  رگا 
دومنب رود  اهیشوخ  مه ، وا  سفن  ز 

شنود سفن  راک  هب  رفیک  دهد 
شنوبز اهشهاوخ  ماگنه  دنک 

زیرنوخ گرگ  نآ  سفن  ياهشهاوخ  ز 
زیهرپب نایاناد ، وچ  ناج  يا  زین  وت 
یتشز ریغ  دیوجن  نود  سفن  هک 

یتشهب ناج  دشک ، رد  خزود  هب 
شاب اوه  رون  یب  يار  فالخ 

[. 2040  ] شاب ادخ  نادرم  وچ  نشور ، ناج  هب 
: يروباشین راطع 

دش نتشیوخ  مصخ  وک  لد  ره  قشع  هار  رد 
دش نم  ام و  نمیا ز  تشگ  دب  کین و  غراف ز 

وت ییوت  ات  هر ، نیا  رد  وت  جالع 
[. 2041  ] دمآ ندرم  ای  نتخوس  تعمش  وچ 

راکزیهرپ ییارگ  ترخآ 
یقبی امیف ال  هتداهز  لوزی و  امیف ال  هنیع  هرق 

( تسوا يرهمیب  دهز و  دروم  دشابیم  رادیاپان  یناف و  هک  هچنآ  تسوا و  مشچ  رون  هلزنمب  دشابیم ، رادیاپ  یقاب و  هک  هچنآ  )
: ياهشمق یهلا 

دمرس راونا  زا  نشور  مشچ  ود 
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دبوم کلم  نآ  يوس  هدوشگ 
تسا لاوز  یب  کلم  قاتشم  ناج  هب 

تسا لاقتنا  ناهج  زا  رازیب  هک 
نادنمشوه يا  رارقیب  ناهج 

نادنز تسار ، نابوخ  كاپ  ناور 
یناگدنز دمآ ، نت  گرم  زا  سپ 

ینادواج دیاپن ، یکاخ  نت 
رادافو رای  نابرهم  فطل  ز 

رازلگ زغن  سب  یکی  دنیب  یمه 
یشوپ مشچ  رگ  نمچ ، غاب و  نیا  زا 

یشون لصو  بارش  نشلگ ، نادب 
یناشف رپ  نوچ  سفق ، یکاخ  نیا  زا 

ینایشآ سدق  ریاط  اجنآ  رد 
تنحم جنر و  ار  لد  تسین  اجنآ  رد 

ترسح گشا  هن  وزرآ ، گشر  هن 
نایوربوخ فلز  ریغ  یماد  هن 

نایوکن يوسیگ  ریغ  یماش  هن 
نامیرک هاشنهش  يا  ار  ام  وت 

[. 2042  ] نامیا لها  غاب  هب  اشگب  يرد 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

زیزع رمع  زا  یلصاح  ارم  وت  رگ  نم  ناج 
درک لصاح  لد  هک  تسین  نیا  زج  رمع  رمث 

تسین مغ  مبیقر  روج  زا  ییوت  رگ  انشآ 
درک لیاز  ملد  مغ ز  ره  وت  يوکین  يور 

زگره يدنه  وچ  وت  يوک  رس  زا  دورن 
درک لزنم  ناج  يداو  نیا  رد  هک  رفاسم  نآ 

دنیو ياپیلچ  فلز  نآ  يهتشگرس  همه 
تسا اغوغ  روش و  همه  نیا  شخر  رجه  مغ  رد 

دندروآ دوجس  وت  نسح  رب  نابوخ  هلمج 
تسا انرب  ریپ و  يهنیجنگ  هک  تسا  یجنر  هچ  نیا 

دنسدق ناهج  نانیشن  ردص  ناقشاع 
[. 2043  ] تسادگ وت  لامج  هاگرد  هب  هکنآ  زارفرس 

: يروباشین راطع 
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درک راک  يو  رد  قشع  بارش  نوچ 
[. 2044  ] دش رازیب  ناهج  کین  دب و  زا 

ییارگلمع يرابدرب و 
لمعلاب لوقلا  ملعلاب و  ملحلا  جزمی 

( دنکیم گنهامه  رادرک  اب  ار  راتفگ  دزیمآیم و  ملع ، اب  ار  ملح  )
: ياهشمق یهلا 

رهوگ كاپ  نآ  ار  ملح  شملع  هب 
رکش ریش ، اب  نانچ  دزیمآرد 

تسین ادج  شرادرک  راتفگ و  وا  مه 
تسین افو  دهع و  یب  شیوخ ، لوق  هب 

يرابدرب تسا و  شناد  فالخ 
يرادیاپان نتشیوخ ، دهع  هب 

دشاب رای  شملح  ملع و  وک  یسک 
[. 2045  ] دشاب راوتس  دوخ ، دهع  لوق و  هب 

: يدعس
دیوگ تخس  تشحو  هب  نادان  رگا 

[. 2046  ] دیوجب لد  یمرن  هب  شدنمدرخ 
ناراکزیهرپ يامیس 

هظیغ اموظکم  هتوهش  هتیم  هنید  ازیرح  هرما  الهس  هلکا  اروزنم  هسفن  هعناق  هبلق  اعشاخ  هللاز  الیلق  هلما  ابیرق  هارت 
تظافح و دروم  شنید  ناسآ ، شروما  فلکت ، زا  رودـب  كدـنا و  شیاذـغ  عناق ، شلد  عشاخ ، شبلق  كدـنا ، شیاـطخ  مک ، شیوزرآ  )

( تسا هدروخ  ورف  شمشخ  و  روهقم ، شتوهش  يرادساپ ،
: ياهشمق یهلا 

ینیبزاب رهوگ  كاپ  نآ  نوچ  وت 
ینیب زاسمد  شوخ  فاصوا  نیدب 

زاب كدنا و  شزغل  کیدزن و  لما 
زاسمد تسود ، رهم  هب  عشاخ  لد 
ناسآ راوخ و  مک  هشیپ و  تعانق 

ناینب تخس  نییآ ، رد  شراک  همه 
شیوخ یناحور  تردق  تسد  هب 

شیدنا دب  سفن  توهش  هدرپس 
مشخ شتآ  هلعش ، هدناشنب  ورف 

[. 2047  ] مشچ رد  هریخ  ین  نیبج ، رد  شنیچ  هن 
: يزیربت بئاص 
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درادن هار  سوه  قاشع  هنیس  رد 
درادن هار  سخ  يهلعش  ام  رمجم  رد 

تسا لاحم  شوغآ  يهشیدنا  نم و  بئاص 
درادن هار  سوه  قاشع  تولخ  رد 

دنکیم دای  سوه  لها  یک ز  قوشعم 
[. 2048  ] دنکیم دای  سگم  روم و  اجک ز  رکش 

: يدحوا
دیابیم راکب  يدهج  دج و 

[. 2049  ] دیابیم رای  لصو  ار  هکنآ 
: یقفاب یشحو 

زودنا مغ  نودرگ  هاگنمرخ  ز 
[. 2050  ] زور ره  هدرک  تعانق  وج  تشم  هب 

: يونزغ ییانس 
وا دشاب  راوخ  رایسب  هک  ره 
وا دشاب  راوخ  رایسب  هکناد 

تسا راوخ  مک  هک  یلقاع  ره  راب 
تسا راوخ  مک  هک  نادب  تقیقحب 

تملح دنک  نوزف  كدنا  روخ 
[. 2051  ] تملع دنک  مک  رایسب  روخ 

: يوجنگ یماظن 
روگ نیا  رد  نامرک  نوچ  راخ  رپ  وشم 
روم نوچ  دنبرد  رمک  ندروخ  مک  هب 

شکانخلت رهز  تسا و  رهز  ناهج 
[. 2052  ] شکاله زا  تسر  ناوت  ندروخ  مک  هب 

رش ریخ و  راکزیهرپ و 
نومام هنم  رشلا  لومام و  هنم  ریخلا 

( دناناما رد  شرش  زا  راودیما و  شریخ ، هب  نارگید  )
: ياهشمق یهلا 

دیما يو  زا  یکین  ریغ  دشابن 
دیواج دید ، دهاوخن  سک  يو  زا  دب 

تسا لامکلا » لک   » هنیآ شلامج 
تسا لاحم  رش ، لعف  ریخلا ،» لک   » ز

رایشه درم  يا  زین  وت  نک  ییوکن 
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رایسب شیدنا ، درگم  رش  درگ  هب 
يراب شاب ، ناسنا  یشیدنا  ریخ  ز 

يراظتنا دوبن  وت  زا  ریخ  زج  هک 
ار دوخ  رادهزنم  ناسنآ  رش  ز 

[. 2053  ] ار دب  کین و  دوخ ، زا  يزاس  نمیا  هک 
ادخ دای  رکذ و 

نیلفاغلا نم  بتکی  مل  نیرکاذلا  یف  ناک  نا  نیرکاذلا و  یف  بتک  نیلفاغلا  یف  ناک  نا 
( دنتسین تلفغ  لها  زگره  دنشاب  ناگشیپ  رکذ  نایم  رد  رگا  دنلوغشم و  رکذ  هب  دنشاب ، ناگهشیپ  تلفغ  يهنایم  رد  رگا  )

: ياهشمق یهلا 
تسشنب رمع ، کی  نالفاغ ، اب  رگا 

تسویپ دوب ، ناناج  يور  دای  هب 
شناج تخیمآ  نارکاذ ، اب  رگو 

شنابرهم رای  ز  لفاغ ، دبن 
دنراگن نارادافو ، زا  شمان  هک 

[. 2054  ] دنراگن نارایشه ، نید ز  هار  هب 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسین وت  دای  زجب  ناتسود  لفحم  رد 
تسین وت  دازآ  هکنآ  دشابن  هدازآ 

راتفگ نیریش  طخ و  نیریش  بل و  نیریش 
[. 2055  ] تسین وت  داهرف  همه  نیا  اب  هک  تسیک  نآ 

: ینانمس تعفر 
مریمض رد  هن  یشقن  وا ، تعلط  شقن  زج 

[. 2056  ] مدایز دش  رکذ  ره  وا  تماق  رکذ  زج 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسا نورب  ینیبناهج  کلم  یتسه و  ناهج  زا 
تسا نیشنمه  قشاع  نایوج  یتسین  هورگ  اب 

دنقیرط نایاور  نامرف  مرح  ناراد  هدرپ 
تسا نیمز  يور  زا  هراوآ  هگراب  نیا  یناب 

تسنآ نیا و  حدم  هتسراو ز  هبعک  نیا  فکاع 
تسا نیا  نآ و  يانث  زا  رود  هدکیم  نیا  مداخ 

دنکن كد  ار  لابج  وا  هولج  ات 
دنکن كدنم  شیوخ  ار ز  وت  قعص  ات 

يونش ینارت » نل   » باطخ هتسویپ 
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[. 2057  ] دنکن کفنم  وت  زا  دوخ  ات  وش  یناف 
: عمال

ناراک لکشم  هب  ناهج  ددرگ  لکشم 
[. 2058  ] رتهب لهاست  دوب  يرما  ره  رد 

راکزیهرپ تشذگ  وفع و 
هعطق نم  لصی  همرح و  نم  یطعی  هملظ و  نمع  وفعی 

زا هک  یلیماف  هب  دهدیم و  اطع  دشخبیم و  تخاس  مورحم  ار  يو  هک  یـسک  هب  دنکیم و  وفع  تشاد  اور  متـس  شاهرابرد  هک  یـسک  زا  )
( ددنویپیم دیرب ، وا 

: ياهشمق یهلا 
درک متس  يو ، رب  ار  هک  ره  دشخبب 

درک مژد  دوخ ، ناج  هراچیب  نآ  هک 
كاپ لد  رد  نیک  یسک  زا  درادن 
كانمغ تخاس  سک  ره  داش  دیامن 

دنتسسگ يو  زا  رگا  ددنویپب ،
دنتسکش شدهع  رگا  دراد ، هگن 

راخ سخ و  ره  يور  هب  ددنخ  لگ  وچ 
[. 2059  ] رازلگ هفرط  نآ  روج  راخ  درادن 

: يولوم
تسا هدیاف  وت  نتفر  تدایع  رد 

تسا هدیاع  وت  رب  زاب  نآ  يهدیاف 
لیلع صخش  نآ  هک  لوا  يهدیاف 

لیلج هاش  دشاب و  یبطق  هک  وب 
جنرم ملاع  رد  تسه  یجنگ  هک  نوچ 

جنگ یلاخ ز  نادم  ار  ناریو  چیه 
تسا هلص  نیا  يارب  زا  تدایع  سپ 

[. 2060  ] تسا هلماح  تبحم  دص  زا  هلص  نیو 
: یسودرف

هانگ رب  دنک  شزوپ  هک  سکنآ  ره 
هاوخم هتشذگ  نیک  ریذپب و  وت 

راگدرورپ شاب و  هد  داد  همه 
[. 2061  ] رابدرب هدنشخب و  درم  کنخ 

: ورسخرصان
شاب زودنا  وفع  اشخب و  هنگ 
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[. 2062  ] شاب زور  نشور  وچ  ییوخشوخ  هب 
راکزیهرپ یقالخا  ياهشزرا 

هرش اربدم  هریخ  البقم  هفورعم  ارضاح  هرکنم  ابئاغ  هلوق  انیل  هشحف  ادیعب 
( دشابیم راکشآ  شیاهیکین  ناهنپ و  شیاهیدب ، مرن ، شراتفگ  تسا ، رودب  حیبق ، هنوگ ، ره  زا  )

: ياهشمق یهلا 
شنابز رب  یفرح ، تشز  دیاین 

شناهد نیریش  نخس ، ابیز  دوب 
راتفر تشز  شکاپ ، ناج  زا  ناهن 

راک همه  رد  ییوکن  يو  زا  نایع 
شیوربور دشاب  تسا  یبوخ  نآ  ره 

شیوک دنادرگ ز  تشپ  دب ، نآ  ره 
رب دهد  نیریش  شیتسه  تخرد 

[. 2063  ] رکش يان  درآرب ، یخلت  اجک 
: ورسخرصان

رب نابز  هب  نادرگم ، مانشد  هدوهیب و 
[. 2064  ] تسا راثن  تشز  ارت  رای  وت  ود ز  ره  نیاک 

یناگرگ دعسا  نیدلارخف 
تسود اب  هچ  نمشد  اب  هچ  وگ  نآ  نخس 

تسوکین هک  دیوگ  دونشب  وک  ره  هک 
: ورسخرصان

دیآ شوخان  خساپ  هک  شوخان  وگم 
دیآ شوخ  ات  هد  شوخ  زاوآ  هوکب 

: یسودرف
يوگ مرن  دونشن  سک  یتشرد ز 

[. 2065  ] يوگ مرزآب  یناوت  ات  نخس 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

شاب وجلد  یبلطیم  ادخ  برق  رگ 
[. 2066  ] شاب وگوکین  قلخ  شیپ  سپ و  ردنو 

راقو شمارآ و 
روقو لزالزلا  یف 

( تسا مارآ  درسنوخ و  تالکشم ، اهیراوشد و  شکاشک  رد  )
: ياهشمق یهلا 

تسا راقو  اب  لزالز ، رد  یتیگ  وچ 
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تسا رادیاپان  نوسف ، زا  خرچ  نوچ  هن 
داینب تخس  هوک  وچ  شکاپ  لد 

دابکبس نوچ  نارود ، ياهتبیصم 
تسا نامز  حون  ناهج ، يایرد  هب 
تسا نایزیب  ثداوح ، نافوط  ز 

شراگزور رد  ادخ  دای  دهد 
[. 2067  ] شراقو دجو و  رطخ ، فوخ و  ره  ز 

ییابیکش ربص و 
روبص هراکملا  یف  و 

( تسا مواقم  روبص و  اهیراوگان  رد  راکزیهرپ  )
: ياهشمق یهلا 

يراوگان ره  وا ، ناج  ماک  هب 
يراوتسا ربص و  هب  دش ، اراوگ 

مار دنک ، ار  شکرس  خرچ  يروبص ،
مارآ رطاخ ، دزاس ، زاسان  ره  هب 

تسا يراوگان  راد  ریگ و  رپ  ناهج 
تسا يرایشوه  ناشن  ناز ، يروبص 

ندیشچ مغ  ره  ز  تسیچ ، هراکم 
ندید رهد  جنر  رای و  قارف 
ندرب رای  راظتنا  زور  بش و 

ندرپس ناج  ربلد ، رجه و  غاد  هب 
هاوخ نینچ  لد ! يا  نیا ، دهاوخ  ربلد  وچ 
هاش ترضح  رد  يوش  ناصاخ  نوچ  هک 

يراذگرکش
روکش ءاخرلا  یف  و 

( تسا رکاش  رازگساپس و  تمعن ، شیاسآ و  راگزور  رد  )
: ياهشمق یهلا 

رای دوش  تمعن  تلود و  ار  وا  وچ 
رایسب رکش  ار  شمعنم  دراذگ 

لهاج وچ  تلود ، يهرغ  ددرگن 
لفاغ هتشگ  تمعن  هب  معنم ، زا  هک 

یسانش معنم  رگا  ناج ! يا  دنبم 
یساپسان لفق  هب  تمعن ، رد 
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دنیازف تمعن  رب  رکش ، ییوگ  وچ 
دنیاشگ تیور  رب  فطل ، دص  رد 

تفگ تدیاب  یساپس  يوضع  ره  هب 
تفس ناوت  رد  نیا  نابز ، اب  اهنت  هن 

ییانث ییوگ  را  ییوم  ره  زا  هک 
[. 2068  ] ییاونیب شساپس  ردنا  زونه 

: يرونا
ناصقن دوش  مغ  يداش و  تدایز  دوش 

مغ يداش و  نایم  رد  ینک  ربص  رکش و  وچ 
شیب تمعن  لها  رب  تمعن  ددرگ  رکش  ز 

[. 2069  ] مک تنحم  لها  رب  تنحم  ددرگ  ربصب 
نمشد اب  تلادع  تیاعر 
ضغبی نم  یلع  فیحی  ال 

( درادیمن اور ، يوردنت ، نمشد ، هب  تبسن  یتح ، )
: ياهشمق یهلا 

تسا نیمغ  رطاخ ، شرگ  یهاوخ ، دب  ز 
تسا نیمک  رد  شیافج ، رب  زگره  هن 

دادیب روج و  دهاوخن  مه  نمشد  هب 
داد شناد و  بیز  تسار ، شناج  هک 

دیاشن يراکوکن  زا  ریغ  يرد 
دیاشگ نمشد ، ای  تسود  يور  هب 

رادشه قلخ و  يافج  زا  شیدنیب 
راک افج  ره  دوخ ، رفیک  دنیب  هک 

شورفم دادیب  رد  شوک و  یکین  هب 
شومارف ار  رفیک  رهد ، دزاسن 

تنامک زا  تسج  دب ، کین و  ریت  وچ 
[. 2070  ] تناشن يرادنپ ، کین  رگ  يدوخ ،

یتسود قوقح  تیاعر 
بحی نمیف  مثای  و ال 

( دشابیمن وا  لباقم  رد  شتراسج  تئرج و  يهیام  یسک ، اب  یتسود  )
: ياهشمق یهلا 

رات هنگ  زا  دزاسن  نشور ، لد 
راتفر کین  نآ  ناتسود ، هار  هب 
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يزات دنچ  نایصع ، هار  رد  الد 
يزاون ار  نارای  يزوس و  دوخ  هک 

قح هب  فارتعا 
هیلع دهشی  نا  لبق  قحلاب  فرتعی 

( دوهش تداهش  هنیب و  يهماقا  زا  لبق  یتح  دنکیم  فارتعا  نادب  دهنیم و  جرا  تقیقح ، هب  )
: ياهشمق یهلا 

رارقا درآ  شیوخ  رب  شیپ  ناز  قح  هب 
راتفگ هب  بل  یهاوگ ، دیاشگب  هک 

اراکشآ دوس  همه  ییوگ ، قح  ز 
ار ادخ  نادرم  تسا ، راک  ره  هب 

ار ناهج  يریگرا  قح  راکناب 
[. 2071  ] ار ناج  هریت ، يزاس  هک  دشاب  نایز 

تناما يرادزار و 
ظفحتسا ام  عیضی  ال 

( دزاسیمن عیاض  ار  تسا ، هدش  هدرپس  وا  هب  هچنآ  )
: ياهشمق یهلا 

نید لد و  قلخ و  قح و  تاناما 
نییآ كاپ  نآ  وکن ، دراد  هگن 
ار ناهج  زار  همه  دراد  هگن 

[. 2072  ] ار ناهن  رارسا  شاف ، دزاسن 
يریذپ رکذت 

رکذ ام  یسنی  و ال 
( دربیمن دای  زا  ار  تسا  هدش  هداد  رکذت  وا  هب  هک  يزیچ  )

: ياهشمق یهلا 
شوگ دنک  ار  نآرق  ياهرکذت 

شومارف ار  ناناج  دای  دزاسن 
شومارف دش ، لد  زا  رگ  قح  دای  هک 

[. 2073  ] شوگ رد  هقلح  مالغ  توید  دنک 
: يزیربت بئاص 

دراگنب مشچ  شیپ  ارت  بیع  هک  یسک 
[. 2074  ] دراد قح  وت  رب  هک  ار  وا  يهدید  سوبب 

مالک تفع 
باقلالاب زبانی  و ال 
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( دناوخیمن ار  یسک  تشز  دنسپان و  باقلا  اب  )
: ياهشمق یهلا 

دناوخن ار  مدرم  تشز  مان  هب 
دنارن زگره  نابز ، رب  شهوکن 

تسا تشز  هک  یباقلا  هب  ار  قیالخ 
تسا تشرس  وکین  وا  هک  ره  دناوخن 

دادیب قلخ  رب  نابز ، زا  دراین 
[. 2075  ] داش دنک  ار  لد  ره  راتفگ ، شوخ  هب 

: عمال
! يوگم هدیدنسپان  نانخس  سک  اب 

! يوگم هدیجنر  وت  زا  سک  دوش  هک  یفرح 
تسا بیع  ناکاپ  میرح  مرح  بیع 

[. 2076 ! ] يوگم هدیدان  وت  میتفگن ، هدید  ام 
هیاسمه قوقح  تیاعر 

راجلاب راضی  و ال 
( تسین رازآ  هیاسمه  )

: ياهشمق یهلا 
راهنز هیاسمه ، ندرزآ  هاوخم 

راتفگ زغن  نیا  شوین  رد  نآرق ، ز 
شیوخ هیاسمه و  اب  شوک ، ناسحا  هب 

شیدنیب نانآ ، لد  رازآ  ز 
قشع رتفد  رد  ار  هیاسمه  قح 

قشع ربلد  هدومن  اهشرافس 
زومایب ار  نآرق  قشع  باتک 

زورفیب ناج ، غارچ  شقارشا  هب 
هدید تبیصم  رازآ  زا  زیهرپ 

بئاصملاب تمشی  و ال 
( دنکیمن تتامش  دیآیم ، شیپ  وا  يارب  هک  يدماشیپ  رطاخب  ار  یسک  )

: ياهشمق یهلا 
شهوکن زا  ار  یسک  درازاین 

شکرس خرچ  زا  دید  رازآ  بوخ  هک 
تسا جنر  هنوگ  نارازه  شرهد ، زا  رو 
تسا جنکش  خر  رب  ین  وراب ، لد  رب  هن 
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راذگب هناد  لسگب ، ماد  یهلا » »
[. 2077  ] رازلگ فرطرب  سفق ، نیز  وش  نورب 

ییارگ قح 
قحلا نم  جرخی  لطابلا و ال  یف  لخدی  و ال 

( دهنیمن نوریب  هب  ماگ  قح ، يهریاد  زا  دوشیمن و  دراو  لطاب  طیحم  هب  )
: ياهشمق

مانوکن نآ  لطاب ، هار  دیوپن 
ماگ دهن  نوریب  مدق  کی  قح  زا  هن 

قیاقح بابرا  دنتفگ  نینچ 
قیاقش غاب  نوچ  دنتفگشب  وچ 

قح لطاب و  تقیقح  رد  دشاب  هک 
قلطم یهاش  دبا ، ییادگ 

ییادگ يریگ ، ناهج  رگ  لطاب  هب 
ییاشگ روشک  يوریپ ، ار  قح  وچ 

هنامیکح توکس 
هتمص همغی  مل  تمص  نا 

( دشابیمن هودنا  يهیام  شنوکس ، )
: ياهشمق یهلا 

ملکت زا  دزاس  شوماخ  را  بل 
منرت دراد  لد  هک  دوبن  شمغ 

تفگ نخس  لد  اب  ناوت  یشوماخ  هب 
تفس نابز  یب  قیاقح  ياهرهگ 

تسا باجح  رد  ابیز  تشز و  نوچ  بل  ز 
تسا باوصان  تفگ  ز  هب ، یشومخ 

تسا راگن  شقن  شلد  رد  وک  نآ  ره 
تسا رای  مرگرس  یشماخ  هاگ  هب 

تسود تبحص  رد  لد  شوماخ و  شبل 
تسا وکین  رادلد  تبحص  لد  اب  هک 

ینامز نتفگ ، زا  بل  لد  يا  دنبب 
[. 2078  ] یئاهن زار  تدیوگ  ربلد  هک 

: یناشاک ضیف 
درخ لها  لد  رد  دیازفیم  تمکح  تمص 

[. 2079  ] تسا نشور  ام  نکلا  نابز  زا  ام  رطاخ 
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هناتسم هدنخ  زا  زیهرپ 
هتوص لعی  مل  کحض  نا  و 

( دهدیمن رس  هناتسم ، يههقهق  ندیدنخ ، ماگنه  )
: ياهشمق یهلا 

غاب نیا  رد  ددنخ  لگ  وچ  ددنخ  رگ  و 
غاز نوچ  غاب ، رد  دنکفا  بوشآ  هن 

مسبت رد  دیاشگ  بل  هچنغ  وچ 
منرت رد  ار  نالبلب  درآ  هک 

نادنچ هن  اما  تسا  شوخ  نادنخ  بل 
ناتسب هب  ددرگ  نازخ  هدنخ  زا  لگ 

شیدنیب نکیل  نینزان ! يا  دنخب 
شیر دنک  ار  لد  نوزف ، دنخبل  هک 

ملاظ ربارب  رد  ییابیکش 
هل مقتنی  يذلا  وه  هللا  نوکی  یتح  ربص  هیلع  یغب  نا  و 

( دریگیم ماقتنا  دنکیم و  عافد  وا  زا  ادخ  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، ربص  دوش ، زواجت  وا  قح  هب  رگا  )
: ياهشمق یهلا 

متسا دنیب  مدرم  رگ ز  دبیکش 
ملاع ناطلس  وا  داد  دهاوخ  هک 

درک نوبز  ار  رگمتس  شرهق  نوچ  هک 
درک نوگنرس  نودرگ ، وچمه  شطاسب 

ددنب تسد  رفیک ، هب  ار  رگمتس 
[. 2080  ] ددنخ قرب  دیرگ  ربا  يو  رب  هک 

ندوب مدرم  شیاسآ  رکف  رد 
هحار یف  هنم  سانلا  ءانع و  یف  هنم  هسفن 

( دنشیاسآ رد  وا  يهیاس  رد  مدرم  نکیل  تسا  تمحز  رد  وا  تسد  زا  وا ، سفن  )
: ياهشمق یهلا 

جنر ار  شیوخ  درآ  شیاسآ  قلخ  هب 
جنگ نتشیوخ  بارخ  رد  دیوج  هک 
شیک افو  نادرم  وچ  ناج  يا  زین  وت 

[. 2081  ] شین ار  شیوخ  شاب و  شون  ار  ناهج 
: يدعس

ناطلس ياضر  دوشن  لصاح 
ییوجن ناگدنب  رطاخ  ات 
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دشخب وت  رب  يادخ ، هک  یهاوخ 
[. 2082  ] ییوکن نک ، يادخ ، قلخ  اب 

مدرم شمارآ  هیام 
هسفن نم  سانلا  حارا  و 

( دنربیم رسب  یتحار  شیاسآ و  رد  دنمرآیم و  وا  هیاس  رد  مدرم  )
: ياهشمق یهلا 

ار نامدرم  تحار  هب  درآ  جنر  ز 
ار نامز  رود  هنتف  دناشن 
نادنمدرد ياود  دش  ناوتب  وچ 

نادنمتسم درد  تشگ  دیاشن 
يدرگ دنسروخ  را  مدرم  جنر  هب 

يدرگ دنباپ  متس  ریجنز  هب 
ییوکندب ياج  شوینب و  نم  ز 

[. 2083  ] ییوخ كاپ  رگ  نک  قلخ  راک  هب 
: يزیربت بئاص 

یتسد یهت  اب  رآ  تسدب  هتسکش  لد 
شاب ربونص  نوچ  زارفارس  زبس و  هشیمه 

نیریش ینکیمن  رگ  ناهج  ماک  هویم  هب 
شاب رتسگ  هیاس  لاح  ره  هب  دیب  ورس و  وچ 

دوخ نایز  رب  ار  نارگید  دوس  هک  ره  دنیزگ 
[. 2084  ] ددرگیم دوس  شنایز  بئاص  یتصرف  كدنا  هب 

ییارگ ترخآ 
هترخال هسفن  بعتا 

( دناشکیم یگتسخ  بعت و  هب  ترخآ  نیمات  تهج  ار  دوخ  سفن  )
: ياهشمق یهلا 

دازآ لد  نآ  درک  اهر  ییاسآ  نت 
داش ناور  میلقا  رد  دیاسآ  هک 

یتسرپ نت  هاچ  هب  ندنام  ورف 
[. 2085  ] یتسپ هب  دراد  نادواج  ار  ناور 

گنرین ربکت و  زا  زیهرپ 
همحر نیل و  هنم  اند  نمم  هوند  ههازن و  دهز و  هنع  دعابت  نمع  هدعب 

رطاخب زین  دارفا  زا  یـضعب  زا  وا  ترـشاعم  تسا و  یگدنام  كاپ  يزرو و  دهز  روظنم  هب  طقف  دارفا  زا  یخرب  هب  تبـسن  وا  يریگ  يرانک  )
( دشابیم یئوخمرن  ینابرهم و  عضاوت ) )
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: ياهشمق یهلا 
درفت رد  ددرگ  قلخ  زا  رود  وچ 

درجت دهز و  دهاوخ و  تهازن 
تسا رود  زان  ربک و  هب  مدرم  زا  ین 

تسا رورغ  بابرا  عبط  زک  نانچ 
دیاش هک  مدرم  اب  کیدزن  دوش 

دیاشگ اهلد  رب  قشع  زا  يرد 
زیرنوخ قشع  دماک  لقع  يا  زیرگ 

زیهرپم شتآ  وش ز  هناورپ  ای  و 
توهال مزب  عمش  هک  نز  شتآ  رب 

[. 2086  ] توسان مسج  دزوس  ناج و  دزورف 
: یسودرف

بیشن رد  رگد  يزارف  رب  رگا 
[. 2087  ] بیرف ردنا  رس  نداهن  دیابن 

راکزیهرپ ناج  رد  زردنا  دنپ و  ریثات 
؟ اهلهاب هغلابلا  ظعاوملا  عنصت  اذکها  مالسلاهیلع : لاق  مث 

)؟ دشخبیم ریثات  نینچ  نیا  دوخ  لها  اب  لد ، زا  هتساخرب  و  هنامیکح ، زردنا  دنپ و  دومرف : ماما  )
: ياهشمق یهلا 

زاس رد  زوس و  رد  نخس  ناطلس  وچ 
زاغآ هصق  نیا  درک  قشع  نحل  هب 

داینب قشع  فیرح  نآ  ماجنارس 
داد ناج  شوه و  زا  تفر  دایرف و  دزب 

شوگ لزا  رارسا  قشاع ، نآ  دومن 
شوهدم هناورپ  دش  عمش  ياپ  هب 

قوشعم ياوآ  لد  شوگ  زا  دینش 
قوشعم ياپ  رد  رس  قوش ، زا  دنکف 

تسا نیا  قاشع  هر  مسر و  یلب 
تسا نینچ  ناشیناشفناج  قیرط 

میب متشاد  ناز  هش  تفگ  سپ  نآ  زا 
میلست زین  ناج  دنک  دزاب ، لد  هک 

باب نیا  رد  نتفگ  نخس  مدوب  نارگ 
باتیب هام  ددرگ  رهم و  دبات  هک 

شناج زار  دتفا  هدرپ  زا  نورب 
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شناور نت  دیق  دیاسایب ز 
زان رس  زا  دومرف  هاش  هگنآ  سپ 

زار مرحم  اب  دنک  ناسنیا  زار  هک 
شوگ دنک  مرحم  لزا  رس  رگا 

شوهدم تسمرس و  دبا  ات  دتفا  رد 
نیا زار  دوب و  نیا  دنپ  دوب و  نیا  نخس 

[. 2088  ] نیا زاجم  یب  تقیقح  دوب و  نیا  قح 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

شماخ هدنکرب  لد  رادلد ، زج  زیچ  ره  زا  قشاع 
درادن يراتفگ  قشع  ثیدح  زج  دوخ  اب  هکنوچ 

: يروباشین راطع 
دزب لد  رعق  زا  هک  زوس  هدرپ  هآ  سب 

[. 2089  ] دیشک ناج  رعق  زا  هک  بیجع  يهرعن  سب 
: يوجنگ یماظن 

دیرب یناف  زا  دید و  یقاب  نسح 
[. 2090  ] دیزگرب یناف  زار  یقاب  شیع 

: يروباشین راطع 
كاپ ناج  زا  یتقاط  یب  زا  نکل 

كاندرد تیاغب  یهآ  دیشکرب 
دناشف ناج  زا  تسد  هام و  نآ  تفگب  نیا 

دناشف ناناج  رب  تشاد  یناج  مین 
غیم ریز  شباتفآ  ناهنپ  تشگ 

غیرد يا  دش  ادج  وز  نیریش  ناج 
دش شوگ  رد  ار  هک  ره  ناشیا  نحل 

[. 2091  ] دش شوهدم  یلو  دمآ  رارق  یب 
ردق اضق و  گرم و 

( نینموملاریما ای  کلاب  امف  لئاق : هل  لاقف  )
هزواجتی اببس ال  هودعی و  اتقو ال  لجا  لکل  نا  کحی ، و  مالسلاهیلع ، لاقف 

زا هک  دراد  یـصخشم  ببـس  دوشیمن و  رود  نآ  زا  هک  دراد  یـصاخ  تقو  یلجا ، ره  هک  ینادیمن  رگم   ) وت رب  ياو  داد : خساپ  ع »  » ماما )
( دنکیمن زواجت  نآ 

: ياهشمق یهلا 
دوب نوچ  وت  رد  ار  هش  تفگ  یلوضف 

دومنب ریثات  نیا  وت  ياوآ  هک 
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تفشآ رب  نادان  نآ  راتفگ  زا  هش 
تفگ نینچ  شمیلعت  رهب  خساپ  هب 

ياو دص  ياو و  تهایس  تخب  رب  هک 
ياشگب هدید  سپ  نیز  لهج  باوخ  ز 

تساوخ لزا  نامرف  یگرم ز  ره  هک 
تساک مک و  یب  یطرش  یماگنه و  هب 

تنایب شوخان  نیا  رگید  ادابم 
[. 2092  ] تنابز رب  کش  یب  دنکفا  وید  هک 

: يدعس
دسرن ار  هدنب  هک  یناوت  هکنانچ  شکب 

دیامرف راگدنوادخ  هچنآ  فالخ 
سب ینابرهم و  تسا و  لیم  وت  هب  ار  هدنز  هن 

دیاسایب ناور  تمیسن  هب  ار  هدرم  هک 
ینوچ ار  قشع  ریشمش  يهتشک  سرپم 

[. 2093  ] دیاشخبب ورب  دنیب  هک  ره  هکنانچ 
هآ هلان و  رازه  رو  دوشن  رگد  اضق 
ینهد زا  دیآرب  تیاکش  هب  ای  رفک  هب 

داب نیازخ  رب  تسا  لیکو  هک  ياهتشرف 
[. 2094  ] ینزریپ غارچ  دریمب  هک  دروخ  مغ  هچ 

ناقفانم فصو  رد  هبطخ 185-

قح هار  رد  يرایشوه  ترورض 
نولضملا نولاضلا  مهناف  قافنلا ، لها  مکرذحا  و  هللا ، دابع  مکیصوا ،

هارمگ ناهارمگ و  نانیا  اریز  مهدیم  رادشه  امش  هب  هشیپ ، قافن  مدرم  هب  تبسن  منکیم و  توعد  یگشیپ  يوقت  هب  ار  امش  ادخ ! ناگدنب  )
( دناهدننک

: یقارن
شاب شوهاب  نم  ناج  هر ، نیردنا 

[. 2095  ] شاب شوگ  شاب و  مشچ  رس ، ات  ياپ 

ربمایپ ادخ و  شیاتس  رد  هبطخ 186-

ادخ تفرعم  زا  زجع 
نافرع نع  سوفنلا  مهامه  تارطخ  عدرو  هتردق  بئاجع  نم  لوقعلا  لقم  ریح  ام  هئایربک  لالج  و  هناطلـس ، راثآ  نم  رهظا  يذلا  دمحلا هللا 

هتفص هنک 
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كرد باب  رد  ار  یمدآ  درخ  ناگدـید  هک  تخاس  راکـشآ  نانچ  ار  شیئایربک  تمظع و  تردـق و  راثآ  هک  تسازـس  ار  يادـخ  ساپـس  )
هتخاس زجاع  شیوخ  تاذ  هنک  هب  یبایتسد  زا  ار  سوفن  تاروطخ  یبلق و  ياههشیدنا  هدرک و  ناریح  وا  تردق  ياهیتفگش  عنص و  بئاجع 

( تسا
: رایرهش

دودحم تمکح  لقع و  اب  هک  شاب  شوهب 
[. 2096  ] تفای یناوت  اجک  یتیگ  قلطم  لامک 

: يونزغ یئانس 
ساوح سفن و  لقع و  ءاضاقت  اب 

سانش راگدرک  دوب  ناوت  یک 
تریح شهر  رد  لقع  تیاغ 

[. 2097  ] تریغ وا  يوس  لقع  يهیام 
: عمال

ءایشا تلامک  هنک  تفرعم  رب 
انل ملع  يادن ال  همه  هداد ، رد 
دزیخ ناشیا  زا  زجع  يهیداب  رد 

ام الا  انل  ملع  کناحبس ال 
درخ رایعم  هب  دجنگ  وت ، تاذ  دح  فصو و  یک 

اهلال زا  اجک  نکمم  ندل ، نم  زومر  فشک 
ناکم زیح  زا  دوب  نورب  وت  تاذ  يا 

نایع دش  هچ  ره  رد  وت  دوجو  دوب  ناهنپ 
درخ يهطیح  زا  هدمآ  رترب  وت  تاذ 
نایب دوب  نکلا  وت  فصو  يادا  ردنا 

درخ وت  تاذ  تفرعم  يادا  رهب 
نابز دص  ود  دیاشگ ، هایگ  ره  گرب  زا 

داد ناوت  هرطق  لد  هب  اج  ناس  هچ  هب  ایرد 
[. 2098  ] اهنامگ هب  دجنگ  وت  تاذ  تفرعم  یک 

: يروباشین راطع 
وت هاگرد  يهتشگرس  درخ  يا 

وت هار  رد  مگ  هتشر  رس  ار  لقع 
دش توترف  ناج  لقع و  شلالج  رد 

دش توهبم  ناج  تشگ و  ناریح  لقع ،
دنامب ناریح  وا  يادوس  رد  لقع 

دنامب نادند  رد  تشگنا  زجع  ناج ز 
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تسین تسد  شلصو  جنگ  رب  ار  لقع 
[. 2099  ] تسین تسه  وک  هگیاج  نآ  كاپ  ناج 

: يدعس
نتفگ وت  دمح  قح  میناوتن  ام 

الاب ملاع  نایبورک  همه  اب 
تفگ نخس  تسوا  مهف  هک  اجنآ  زا  يدعس 

اجنآ دسر  یک  مه  و  وت ، لامک  هنرو 
مناریح وا  تردق  ملق  رد  نم  هکنآ 

تسین ناریح  وا  رد  هک  منادن  قولخم  چیه 
تسارت هک  یناعم  فاصوا  مناریح و  وت  رد 

تسین وت  ناریح  دراد و  رصب  هک  سک  نآ  ردنا  و 
قحلا تستریح  ياج  دنناریح و  وت  رد  قیالخ 
دشاب نامسآ  رب  هم  دننیب و  نیمز  رب  ار  هم  هک 

يرگنیم صخش  يامیس  هب  وت 
میناریح عنص  راثآ  رد  ام 

ار ناریح  هک  منک ، شلامج  فصو  هنوگچ 
نوچ دیوگ  زاب  هک  دشابن  قطن  لاجم 

ماهدنامب ناریح  وت  فصو  نایب  رد  نم 
ياهتشذگ دح  زا  وت  ار و  نسح  تسا  يدح 

نیمی زا  زورون  داب  دمآ  رب  قرشم  زا  محبص 
« نیملاعلا بر   » عنص زا  تشگ  هریخ  معبط  لقع و 

دسریمن تلامج  ياهتنم  هب  مرکف 
يرتوکن دمآ  نم  لایخ  رد  هچ  ره  زک 

منادیمن ندرک  تفص  ار  تیور  نسح  لامک 
[. 2100  ] یناریح تفگ  دناد  هچ  منامیم ، زاب  ناریح  هک 

: یماج
ییابیز هچ  نیا  تسا و  نسح  هچ  نیا 

دنناریح تانیاک  ورد  هک 
لزا ءادبم  رد  وچ  هریخ  لقع  مشچ  دش 

تافص يهنییآ  رد  هولج  دومن  تنسح 
ناهنپ وت  ییادیپ  ادیپ ، وت  یناهنپ 

[. 2101  ] ییادیپ همه  رب  مه  یناهنپ ، همه  زا  مه 
: ياهشمق یهلا 
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هار یشناد  شتاذ  يوس  دباین 
[. 2102  ] هاچ رد  هشیدنا  فسوی  دنامب 

: یغورف
دناهدز تریح  هلاو و  ام  تریح  زا  همه 

[. 2103  ] میاهدش ناریح  وت  يابیز  تروص  رد  هک  سب 
تقلخ فده 

المه مکلسری  مل  اثبع و  مکقلخی  مل  هنا  هللا  دابع  اوملعا  و 
( درکن ناتیاهر  امنهار ، نودب  دیرفایم و  هدوهیب  ار  امش  ادخ  هک  دیشاب  هاگآ  ادخ  ناگدنب  )

: یماطسب یغورف 
ار مدآ  ادخ  درکیمن  داجیا  زگره 

[. 2104  ] دوبن هدازیرپ  خوش  نآ  رگ  دوصقم  نیع 
: عمال

وت لزنم  دوب  اجک  رگنب  رخآ 
وت لصاح  دوشیم ، هچ  دتس ، داد و  نیز 

لمع خاش  ارت  دنک  لگ  هک  باتشب 
[. 2105  ] وت لگ  زا  دمدرب ، راخ  هک  شیپ  نآ  ز 

: يونزغ یئانس 
نوک شنیرفآ  دوصقم  همه 

نوع تنوعم و  زا  لفاغ  يا  یئوت 
تسوا شنیرفآ  دوصقم  همه 

تسوا شنیب  لقع و  فیلکت و  لها 
تسیو يارب  نامز  شرف و  شرع و 

[. 2106  ] تسا يو  ياج  هن  نادکاخ  هبت  نیو 
: عمال

عیطم یصاع و  هب  تسا  زاب  وت  ناسحا  تسد 
[. 2107  ] تسین هک  تسه  اجک  وت  لآم  ضیف  مرک 

: يروباشین راطع 
بش زور و  ما  امش  اب  نم  يهتفگ 

بلط زا  دیشابم  غراف  سفن  کی 
تفای هار  یناوتیم  ایرد  هب  نوچ 
تفاتش دیاب  ارچ  منبش  کی  يوس 

رهگ یجنگ  ارت  دیآ  تسد  هب  رگ 
[. 2108  ] رتمرگ یشاب  هک  دیاب  بلط  رد 
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(: هر  ) ینیمخ ماما 
متشگ تلامج  قشاع  هک  زورنآ 
متشگ تلاثم  یب  يور  يهناوید 

یسک وت  زج  ناهج  درد و  دوبن  مدید 
[. 2109  ] متشگ تلامک  قرغ  مدش و  دوخیب 

ادخ ییاج  همه  روضح 
 … ناج سنا و  لک  عم  ناوا و  نیح و  لک  یف  و  ناکم ، لکبل  هنا  و 

( تسا نایرپ  یمدآ و  اب  تانآ  همه  هشیمه و  اهناکم و  يهمه  رد  ادخ  )
: يروباشین راطع 

کنآ بجع  ییادج و  ایرد  زا  وت 
تسین ادج  ایرد  نیا  هظحل  کی  وت  ز 

مگ ارت  وا  یلصاح و  ار  وا  وت 
[. 2110  ] تسین ارت  وا  اما  یتسه  ار  وا  وت 

: یناشاک ضیف 
دیدپ وت  عنص  راثآ  امب  يا 

ام ناج  نورد  رد  ناهنپ  وت  يو 
قلخ ماجنا  مه  زاغآ و  مه  وت  يا 
ام ناهنپ  مه  ادیپ و  مه  وت  يو 

رصب ار  نامشچ  عمس و  ار  اهشوگ 
ام نامیا  ام  ناج  رد  لد و  رد 
قوش بابرا  يهبعک  تلامج  يا 

[. 2111  ] ام ناصقن  يهلبق  تلامک  يو 
: يروباشین راطع 

راکشآ تدیدن  سک  یناهن  زا 
[. 2112  ] دیدن سک  ناهنپ  تیئادیوه  زو 

تمایق ياههناشن 
هجهل لک  مکبت  هجهم و  لک  قهزتف  روصلا  یف  خفنی 

( دوش لال  ینابز  ره  دیآرب و  نت  زا  ییاج  ره  دنمد ، روص  رد  هک  هاگنآ  )
: يولوم

نف هب  شزاواک  لیفارسا  وچمه 
ندب رد  درآ  رد  ناج  ار  ناگدرم 

ار هلان  يزور  لیفارسا  دزاس 
[. 2113  ] ار هلاس  دص  يهدیسوپ  دهد  ناج 
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: یناشاک ضیف 
اهلازلز ندب  رد  دش  دیسر  ناج  زیختسر  ناه 

اهلاب ار  ناج  دوشگب  اهلاقثا  نت  دنکفا 
نیمز لازلز  لوه  زا  نینج  لماح  ره  دنکفا 

اهلامحا دنتخادنا  نینچ  نیا  تسم و  دنتشگ 
هعقاو نیا  تدش  زا  هعضرم  ره  دش  شوهیب 

اهلاوها زا  دش  دوخیب  تشادزاب  تعاضر  زا  تسد 
اهلام بجعت  زا  تفگ  اهلاح  نیا  دید  وچ  ناسنا 

اهلاقثا داتف  نوریب  ندب  ضرع  زا  دنتفگ 
اهراک رد  شدمآ  یحو  اهرابخا  نیمز  نیا  تفگ 

[. 2114  ] اهلاوحا نایع  وا  درک  اهل » یحوا  کبر   » زا
یهلا بضغ  تمحر و 

باقع نع  همحر  ههلوت  همحر و ال  نع  بضغ  هلغشی  ال 
( دوشن نایصاع  رفیک  نتشاگنا  هدیدان  ثعاب  وا  تمحر  ددرگن و  يو  تمحر  یتساک  يهیام  ادخ  بضغ  )

: یناهفصا یلاحم  راچ  يهرطق 
نایز دوس و  يهیامرس  دوب  وا  مشخ  وفع و 

[. 2115  ] اجر فوخ و  يهیاریپ  دوب  وا  وفع  مشخ و 
: يروباشین راطع 

یتقبس تمحر  تشاد  نوچ  بضغ  رب 
)4( دش راومه  دحا  زا  دوب  ددع  رگ 

: رایرهش
دوب دیاب  بضغ  ظیغ و  رظتنم  سپ ،

[. 2116  ] تشگرب تیلهاج  هب  ناهج  هک  اریز 

ایند ریقحت  ربمایپ و  تثعب  هبطخ 187-

یسانش ایند 
نئاب اهنطاق  نعاظ و  اهنکاس  صیغنت  هلحم  صوخش و  راد  اهناف  ایندلا  مکرذحا  و 

تسا يدارمان  یماک و  خلت  يوک  نتـسب و  رب  تخر  يهناخ  ایند  اریز  مهدیم  رادشه  یگدز  ایند  ایندب و  یطارفا  هجوت  هب  تبـسن  ار  امـش  )
.( دناندیرب لد  ییادج و  يهدامآ  نآ  ناگتفرگ  اج  ندرک و  چوک  يهناتسآ  رد  نآ  نانکاس 

: رایرهش
تسین شیب  یسفق  مه  ناهج  هزات 

تسیز شیب  وا  رد  هک  ره  دوش  ریپ 
ياج گنت  نیا  زا  تسا  رارف  هب  اپ 
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يانگنت نیا  رد  تسا  راشف  هب  ناج 
نایشآ دنلب  تسا  یغرم  وت ، ناج 

نایکاخ سفق  اب  دنکن ، وخ 
دنکشب نت  یکاخ  سفق  نوچ 

دنک نالوج  يهصرع  ناکم  نوک و 
اما هدنز  رهاظ  هب  ینیب  ناینادنز  نامز  نیا 
دراد ربق  راشف  اهنیا  اب  هدرم  نوچ  یگدنز 

تسام نادنز  نیمز  میناگدنز و 
تسام نامرد  یب  درد  یناگدنز 

نادواج تشهب  زا  میناگدنار 
تسام نادیواج  نادنز  نیمز  نیو 

تسا هدرک  ام  اب  هچ  مدآ  مدنگ 
تسام نادرگرس  خرچ  يایسآک 

تساهيدنلب تسپ و  يهعومجم  یگدنز  نکیلو 
تسا يراوشد  هب  الاب  رس  یناسآ و  هب  شریزارس 

تسین راجنه  اب  راک  ایند  راک 
تسین رایشه  اب  زاسمد  یمدکی ،

دوب ناسآ  شندنار  نیئاپ  هچ  رگ 
تسین راوشد  شندرب  الاب  نکیل 
رارف رد  ینیشن  نیئاپ  زا  لهاج 

[. 2117  ] تسین رادیب  نآ  ره  دیوجیم  ردص ،
: يروباشین راطع 

شقن نیدنچ  رورغم  وشم 
میداهن ایرد  رب  هلمج  يانب 

ینز مشچ  هک  ات  هک  يزان ، هچب  یتلود  ز 
[. 2118  ] ینیب رگا  ناهج  رد  وزا ، ینیبن  رثا 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
نک زاورپ  سفق  نیا  زا  نک  زاب  ار  اهلفق  نیا 

دوب اوآ  رای  اجناک ز  نک  زاغآ  ار  ماجنا 
نک هراچ  ار  اهدرد  نیا  نک و  هراپ  ار  اهرات  نیا 

[. 2119  ] دوب از  یتسه  هچ  ره  زا  نک  هراوآ  وش  هراوآ 
: یماطسب یغورف 

بآ رب  تسا  بآ  رب  هیامنارگ  رمع  يهیاپ 
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[. 2120  ] بابح تسا  بابح  هتکن  نیا  دهاش  اج  همه 
: يونزغ یئانس 

؟ يراد نوچ  تسود  تست ، نمشد 
[. 2121  ] يراذگب ياج  هب  شدوز  رید و 

: يولوم
تسوت نادنز  وت  غاب  ارس و  نیا 

تسوت ناج  يالب  وت  لام  کلم و 
: يدحوا

تسوت نتفر  رهب  ایند ز  هار 
[. 2122  ] تسوت نتفخ  غارف و  رهب  هن ز 

: يوجنگ یماظن 
سکان درس  نیک  ناهج  رب  لد  هنم 
سک اب  درک  دهاوخن  يراد  افو 

مایا هلفس  نیا  ار  درم  دشخب  هچ 
ماجنارس دناتسب  زاب  کی  کی  هک 

زاغآ هب  یناج  دهد  تبون  دص  هب 
[. 2123  ] زاب تبقاع  دناتس ، تبون  کی  هب 

: ورسخرصان
رسپ يا  تسا  نارذگهر  يارس  یتیآ 

[. 2124  ] ارم رقتسم  یکی  زین ، تسا  رتهب  نیز 
: عمال

ادیپ جوم  وچ  ثداوح  نآ  رد  دشاب ، رحب  وچ  یناف  ناهج 
[. 2125  ] یبابح نآ  رد  مدآ  دوجو  قلعم ، ناس  بادرگ  شاضق 

شیوخ لئاضف  رکذ  رد  هبطخ 188-

قح میقتسم  طارص  یلع و 
قحلا هداج  یلعل  ینا  وه  الا  هلا  يذلا ال  وف 

( متداعس قح و  طارص  رد  نم  دیدرت ، نودب  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  )
: یسودرف

یتسار مه  یتسه و  دنوادخ 
[. 2126  ] یتساک يژک و  وت  دهاوخن ز 

اوقت هب  شرافس  هبطخ 189-

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 562 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ تلزنم 
هتمحر لوسر  هیحو و  ریفس  هللا و  بیجن  ادمحم  نا  دهشا  و 

( دشابیم يو  تمحر  هدنناسر  باب و  وا و  یحو  يهدنروآ  ادخ و  هدیزگرب  دمحم ، هک  مهدیم  یهاوگ  )
: یناهفصا ءاجر 

باتک ردنا  نینچ  نیا  يوار  تفگ 
بآم یمتخ  ص )  ) ربمغیپ زا  یحرش 

رشب رخف  نید  ایند و  يهش  ناک 
رهگ اتکی  ار  داجیا  مزلق 

نید لها  ياوشیپ  هناگی  نآ 
[. 2127 « ] نیملاعلل همحر   » لوا لقع 

: يروباشین راطع 
ناتب ینوگنرس  وا  تثعب 

[. 2128  ] ناتما نیرتهب  وا  تما 
تخر دیشروخ  مجنا ز  تسا  ياهرذ 

[. 2129  ] وت راگرپ  زا  كالفا  تسیاهطقن 
يدوب هللا  یبن  یتقو  نآ  وت 

[. 2130  ] كانمن كاخ  فک  کی  دوب  مدآ  هک 
داعم هب  هجوت 

 … مکداعم نوکی  هیلا 
( تسوا يوس  هب  امش  تشگزاب  )

: يولوم
میدمآ لوا  هدنز ز  ناهج  زک 
میدش الاب  يوس  یتسپ  زا  زاب 

نوکس رد  كرحت  رد  ءازجا  هلمج 
[. 2131 « ] نوعجار هیلا  اناک  ، » ناقطان

شتسرپ نیرترب 
مکلیبس دصق  هوحن  مکتبغر و  یهتنم  هیلا  هللا … و  يوقتب  مکیصوا 

ریس و زا  یلصا  دوصقم  ددرگیم و  یهتنم  وا  هب  امش  ياههتـساوخ  ماجنارـس  هک  ییادخ  مناوخیم …  ارف  یهلا  يوقت  تیاعر  هب  ار  امـش  )
( تسوا رد  امش  تکرح 

: یئاهب خیش 
میهاوخیمن یبلطم  تسود ، زا  ریغ  تسود  ام ز 

[. 2132  ] ینازرا داب  وت  رب  دهاز ، يا  تنج  روح و 
يوقت شقن 
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مکسفنا سند  روهط  و  مکرودص ، داسف  حالص  و  مکداسجا ، ضرم  ءافش  و  مکتدئفا ، یمع  رصب  و  مکبولق ، ءاد  ءاود  هللا  يوقت  ناف 
حالصا لماع  ناتینامسج ، يرامیب  شخب  افش  امش ، ناگدید  شخب  ییانشور  امش ، یبلق  يرامیب  شخب  افـش  يوراد  يوقت  دیدرت  نودب  )

( تسامش سفن  بیذهت  ریهطت و  ثعاب  ناتهنیس و  ياهتلاسک 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

گرم رتسب  نم ، رتسب  وت و  قشع  نم  درد 
تسین يراتسرپ  یبیبط و  چیه  ماوت  زج 

منیلاب رس  هب  نک  رذگ  فطل و  نک  فطل 
[. 2133  ] تسین يرامیب  وت ! ناج  نم ، يرامیب  هب  هک 

: يونزغ ییانس 
تسا نید  مغ  ترگ  نک  بلط  نید 

تسا نیا  تلد  رد  دیلک  هک 
دمحا تنس  عرش و  تناج ز  لد و  نشور  دوش 

یناث رهوج  دش  يوق  یلوا  تلع  زک  نآ  زا 
نانید یب  يوس  یتفر  هک  تنس  زا  يدید  یتسس  هچ 

ینامال درگ  یتشگ  هک  نآرق  زا  دمآ  ریصقت  هچ 
نک رب  یلع  نوچ  لوا  زا  ار  يدوهج  رفک و  رد 

[. 2134  ] ینابر فیرشت  نید  یبای ز  ونچ  رخآ  ات  هک 
: یناشاک ضیف 

تسا ینغتسم  نوک  ود  زا  ادخ  دنمزاین 
تسه ییادخ  رد  تسه  ناهج  ود  رد  هچ  ره  هک 

دروآ تسدب  ناهج  تعاط  يوقتب و  ناوت 
تسه ییاسراپ  هک  ار  یسک  تسد  تساسر 

یهاشداپ نوک  ود  رب  ینک  هکنآ  یناوت 
تسه ییاشداپ  شیوخ  رس  هب  ارت  رگا 

شتسرپ تعاطا و 
مکراثد نود  اراعش  هللا  هعاط  اولعجاف 

( ناتیگدنز يزاس  رهاظ  ششوپ و  هن  دیهد  رارق  دوخ  لمع  يهیام  راک  ار  ادخ  زا  تعاطا  )
: یسودرف

ياهدیدنسپ یتسرپ  نادزی  وچ 
ياهدید نوچ  وت  گشرس و  نوچ  ناهج 

نک دای  نیرفآ  ناهج  زا  یسب 
نک داینب  دای  نیرب  شتسرپ 

كاخ هب  هتشرس  یبآ  يداب و  وت 
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[. 2135  ] كاپ نادزی  هار  نکم  شمارف 
: يروهال لابقا 

راعش تلفغ  يا  شوک  تعاطا  رد 
رایتخا ادیپ  ربج  زا  دوشیم 

دوش سک  يریذپ  نامرف  زا  سکان 
[. 2136  ] دوش سح  نایغط  دشاب ز  را  شتآ 

يوقت دروآ  هر 
اهوند دعب  دئادشلا  هنع  تبزع  يوقتلاب  ذخا  نمف 

( دوشیم لح  يرگید  زا  سپ  یکی  يو  یگدنز  ياهيراوشد  تالکشم و  دروآ ، يور  يوقت  هب  هک  یسک  )
: يولوم

تسین قلخ  زا  نیا  تسا  قح  تبیه 
تسین قلد  بحاص  درم  نیا  تبیه 

دیزگ يوقت  قح و  زا  دیسرت  هک  ره 
دید هک  ره  سنا و  نج و  يو  زا  دسرت 

بوخ يور  دشاب  هنییآ  قشاع 
[. 2137 « ] بولقلا يوقت   » زا دمآ  ناج  لقیص 

: يونزغ
بیکرت گنت  ناهج  زا  ات  الا 

ترارم یب  دنیبن  سک  توالح 
( تالکشم ندش  ناسآ   ) يوقت دروآ  هر 

اهباصنا دعب  باعصلا  هل  تلهسا  و  يوقتلا ) )
( دنوش ناسآ  لهس و  وا ، رب  یگدنز  ياهیتخس  دئادش و  دنز ، يوقت  نماد  هب  تسد  هک  سکنآ  )

: یناماس نامع 
ناگنازرف برشم  ردنا  نکیل 

ناگناوید اب  تسا  بعص  یهرمه 
ار عرش  بحاص  لقع و  هب  یهرمه 

[. 2138  ] ار عرف  لصا و  میئوج  وا  زا  ات 
: يدعس

ناج لد و  زا  هک  ياهدنب  دنک  هچ 
[. 2139 [ ؟ يدنوادخ تمدخ  دنکن 

یگدنب تعاطا و 
هتعاط قح  نم  هیلا  اوجرخا  هتدابعل و  مکسفنا  اودبعف 

( دیئآرد تکرحب  وا  يوس  هب  تعاط  قح  يادا  ندروآ و  ياجب  ياتسار  رد  دینک و  مار  ادخ  تدابع  يارب  ار  ناتدوخ  سفن  )
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: یناشاک ضیف 
فیح تسا  فیح  یگدنب  ار  ادخ  زج 
فیح تسا  فیح  یگدنز  وا  مغ  یب 

منک نوچ  ترشع  دلخ ، رد  شمغ  رد 
فیح تسا  فیح  یگدنب  زا  یگدنام 

هنم رس  شعیفر  هاگرد  هب  زج 
فیح تسا  فیح  یگدنکفا  ریغ  رهب 

نکم یلاخ  مغ  لد ز  قشع و  رس ز 
فیح تسا  فیح  یگدنز  شلایخ  یب 

نک فرص  قح  تحاس  رد  ناج  رمع و 
فیح تسا  فیح  یگدنب  زج  ناهج  رد 

ارم يروش  هدب  تقشع  زا  بر  ای 
[. 2140  ] فیح تسا  فیح  یگدرسفا  ار  ضیف 

: یقارن
رسپ يا  دشاب  هدنب  سک  ره  هن  سپ 

رگد بادآ  تسه  ار  یگدنب 
تسین شیوخ  دنب  هک  دشاب  نآ  هدنب 

تسین شیب  رد  شاهجاوخ  ياضر  زج 
تسد اپ و  ار  وا  هجاوخ  دربب  رگ 

تسه زین  نیاک  دروآ  رگید  تسد 
تسرد ندرگ  دشک  وا  غیت  دشک  رو 
تست مکح  رد  مندرگ  کنیا  ینعی 

ضوع ین  یهاوخ  دزم  تمدخ  ین ز 
[. 2141  ] ضرغ ین  شرما  دیوج ز  ببس  ین 

: يرتسبش دومحم  خیش 
درآ راکب  یگدنب  نوچ  هدنب 

[. 2142  ] درآ راب  شیگجاوخ  یگدنب 
: يولوم

تسا یناطلس  زا  هب  وا  یگدنب 
تسا یناطیش  مد  ریخ  انا  هک 

سیسخ يا  وت  نیزگرب  نیب و  قرف 
[. 2143  ] سیلبربک زا  مدآ  یگدنب 

: يولهد ورسخریما 
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يرگ شتسرپ  رهب  رگم  تسین 
يرپ تسا و  یمدآ  رهدب  هچ  ره 

ناگیامورف وچ  تلاطبب  يا 
[. 2144  ] ناگیار قح  تمعن  يروخ  دنچ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
رتهم دوش  یگدنب  زا  هدنب 

[. 2145  ] رتهم ارت  یگدنب  زج  تسیچ 
: یقارن

یتسین هدنب  وت ، ییوج  ببس  نوچ 
یتسیک دوخ  نیبب  سپ  اشگب  هدید 

سب تسا ، قولخم  هک  دوبن  نآ  هدنب 
[. 2146  ] سک هدنب  دیوگن  ار  رتسا  بسا و 

: یناشاک ضیف 
ادخ ناصاخ  رهب  یناوخ  تسا  هدرتسگ  قشع 

« ءاقللا اوحن  اوعراس   » یئالص مد  ره  دنزیم 
مایق لد  لها  لابقتسا  هب  ناج  زا  دننکیم 

ابحرم مدقم  ریخ  اناخا  ای  امادم  ذخ 
نادواج ددرگ  هدنز  ناز  ياهعرج  دشون  هک  ره 
انف ردنا  اقب  دبای  نآ  زا  تسم  ددرگ  هک  ره 

نایکاخ حور  هب  مد  ره  ادن  نیا  بیغ  زا  دیآ 
ادخ دیوجیم  هک  ره  دیآ  قشع  مزب  يوس 

قشع مزب  شیع  دننام  ناهج  رد  یشیع  تسین 
امن یهار  دوخ  قشع  مزب  هب  بر  ای  ار  ضیف 

میاهداتف ایند  هب  تیگدنب  رهب  زا 
ام ماد  تایند  هناد و  تیگدنب  يا 

نکف ياهناد  لد  هب  تیگدنب  قدص  زا 
ام ماد  هب  دیآ  تفرعم  قشع و  هک  دیاش 

ماک هب  تفرعم  دسرن  یگدنب  قدصیب 
[. 2147  ] ام مار  قشع  دوشن  تفرعم  قوذ  یب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دنادن نوزحم  قشاع  زج  ار  وت  قشع  تذل 

دنادن نونجم  زجب  ار  نارجه  شخب  تذل  جنر 
ینادن نارجه  ینیریش  نکهوک  یتشگن  ات 
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دنادن نوخ  رپ  لد  دروآ  هر  هدرورپ  زان 
يوگم روح  خر  ناوضر و  يهضور  زا  دهاز 

مهدب ناوضر  يهضور  دص  هب  هن  شفلز  مخ 
ییوب گنر و  دباین  نیریش  ینیریش  زا  ورسخ 

دنادن نوریب  وب  گنر و  شنورد  زا  داهرف  وچ  ات 
دنیبن نایاپیب  جوم  شورخ  زج  ایرد  قرغ 
دنادن نوماه  لحاس و  تقشع  يامیپ  هیداب 

دشابن یماجنا  زاغآ و  ار  رادلد  يهولج 
[. 2148  ] دنادن نوچ  ارچ و  نآ  زج  ام  نایاپیب  قشع 

: یناشاک ضیف 
دیآرب نم  ام و  زا  دزرو  قشع  هک  لد  ره 

دیآرب نت  ناج ز  ات  راک  نیرد  ناج  هب  مشوک 
رسارس ناهج  متشگ  رتشوخ  تسین  قشع  زا 

دیآرب نظ  کش و  زا  دیآ  رگ  نیقی  يوس 
ندرپس ناج  ماگنه  منیب  هب  وت  يور  رگ 

[. 2149  ] دیآرب نفک  زا  رون  ددرگ  تشهب  مربق 
: ینآاق

دراد رثا  را  شهآ  نم  يهتسکش  لد 
دراد رتهتسکش  شیادخ  هک  منک  اعد 

: یناتسربط تیاده 
لد ریغ  هب  دناد  شتمیق  دراد  هچ  ره  سک  نآ  ره 

[. 2150  ] دنادیمن لد  ردق  درم ، ددرگن  لدیب  ات  هک 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسین لد  دشابن  وت  دای  هب  هک  لد  نآ 
تسین لگ  زج  دپطن  تقشع  هب  هک  یبلق 

هار وت  يوک  رس  هب  درادن  هک  سک  نآ 
[. 2151  ] تسین لصاح  شرمث  یب  یگدنز  زا 

: یجواس ناملس 
ندیشکرس تسود  زا  میهاوخن  ملق  نوچ  ام 

ندیود رس  هب  ام  زا  تراشا  کی  تسود  زا 
: يدنقرمس ینزوس 

تسه دیآ  تمدخ  هب  اجنآ  ینک  نامض  رگا 
[. 2152  ] نامرف ندرب  هدنب  زا  تراشا و  وت  ز 
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: رایرهش
هار نیا  يدومیپ  ناربمغیپ  یپ  زا  نوچ 

[. 2153  ] یناوراک يارد  گناب  يونشب  دوخ 
یناهج نید  مالسا 

هتزعب و نایدالا  لذا  هتبحم  یلع  همئاعد  ماقا  هقلخ و  هریخ  هافصا  هنیع و  یلع  هعنطـصا  هسفنل و  هافطـصا  يذلا  هللا  نید  مالـسالا  اذه  نا  مث 
هتمارکب هءادعا  ناها  هعفرب و  للملا  عضو 

دوخ قلخ  نیرتهب  يارب  هتـشاد و  روظنم  ياهژیو  هجوت  اب  ارنآ  دـیزگرب و  شیوخ  يارب  ارنآ  ادـخ  هک  ینیئآ  تسا ، ادـخ  نید  مالـسا ، نیا  )
زارفارـس للم  همه  لباقم  رد  عضاخ و  نآ  ربارب  رد  ار  نایدا  ریاس  هتخاس و  راوتـسا  دوخ  هب  تبحم  رب  ار  نآ  ياههیاپ  تسا ، هدرک  باـختنا 

( تسا هتخاس  رادقم  یب  راوخ و  شتمارک  ربارب  رد  ار  نآ  نافلاخم  هتشاد و 
: يروهال لابقا 

تسا رتالاب  نوخ  گنر و  زا  وت  موق 
تسا رمحا  دص  شدوسا  کی  تمیق 

يربنق يوضو  بآ  يهرطق 
يرصیق نوخ  رترب ز  اهب  رد 

شاب مامعا  ما و  باب و  زا  غراف 
شاب مالسا  يهداز  ناملس  وچمه 

تسا یمیهاربا  ناش  ام  تلم 
[. 2154  ] تسا یمیهاربا  نامیا  ام  دهش 

: راهب ءارعشلاکلم 
دروآ دیدپ  عرش  داهن و  نوناق 

ار دمرس  تلود  کلم و  تسارآ  و 
یتیگ همه  تفرگ  وا  نوناق 

ار [. 2155  ] دف دف  يداو و  داب  دنت  نوچ 
تفاترب وا  تعاط  رس ز  هک  سکنآ  و 

[. 2157  ] ار [ 2156  ] دنهم غیت  داهن  ندرگ 
: يونزغ ییانس 

هارمه دبا  ات  تسا  نید  رمع 
[. 2158  ] هار درادن  وا  يوس  لجا  هک 

تلاسر دروآ  هر 
هراصنال افرش  هناوعال و  هعفر  هنامز و  لهال  اعیبر  هتمال و  همارک  هتلاسرل و  اغالب  هللا  هلعج 

تفارش ببس  دوخ و  ناروای  يدنلبرـس  لماع  هنامز ، لها  راهب  تما ، یگرزب  تمارک و  يهیام  دوخ و ، تلاسر  یلجت  ار  مالـسا  نید  ادخ  )
( تسا هداد  رارق  دوخ  نارای  يراوگرزب  و 

: يروهال لابقا 
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دیرفآ ام  رکیپ  یلاعت  قح 
دیمد ناج  ام  نت  رد  تلاسر  زو 

میدب ملاع  نیردنا  توص  یب  فرح 
میدش نوزوم  عرصم  تلاسر  زا 

ام نیوکت  ناهج  رد  تلاسر  زا 
ام نیئآ  ام  نید  تلاسر  زا 

تسا کی  ام  رازه  دص  تلاسر  زا 
تسا کفنی » ال   » ام وزج  زا  ام  زج و 

« دیری نم  يدهی   » تسوا ناش  هکنآ 
[. 2159  ] دیشک ام  درگ  هقلح  تلاسر  زا 

نآرق یگنادواج 
هجهن لضی  اجاهنم ال  هرعق و  كردی  ارحب ال  هدقوت و  وبخی  اجارس ال  هحیباصم و  افطت  ارون ال  باتکلا  هیلع  لزنا  مث 

، دباییمن نایاپ  نآ  يروهلعش  هتشادن و  لاوز  نآ  یگتخورفا  هک  یغارچ  درک  لزان  ار  تسا  هنادواج  غورف  هک  نآرق ، راگدرورپ ، سپس ، )
( درادن دوجو  نآ  رد  یهارمگ  هک  تسا  یهارهاش  دسرن و  نآ  رعق  هب  یصاوغ  تسد  هک  تسا  ییایرد 

: ورسخرصان
تسا موجن  وچ  ناشخر  نشور و  نآرق  ینعم 

یلایل وچ  يرات  هریت و  وا  رب  لاثما 
تمکح ندعم  اناد  درم  يا  تسا  دزیا  باتک 

[. 2160  ] دیاپ یمه  ندعم  نیا  ردنا  تسا  ياپ  هب  ملاع  ات  هک 

دوخ نارای  هب  شرافس  رد  هبطخ 190-

زامن تیمها 
؟ رقس یف  مککلس  ام  اولئس : نیح  رانلا  لها  باوج  یلا  نوعمست  الا  اهب …  اوبرقت  اهنم و  اورثکتـسا  اهیلع و  اوظفاح  هالـصلا و  رما  اودهاعت 

نیلصملا نم  کن  مل  اولاق :
منهج لها  خساپ  ایآ  دیئوج …  برقت  ادخ  هب  نآ  قیرط  زا  دیناوخب و  زامن  هراومه  دیراد ، ياپ  رب  ار  نآ  دـیهد ، تیمها  زامن  يهلاسم  هب  )

( میدوبن زامن  لها  ام  دنتفگ : تخادنا ؟ رد  منهج  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  هک : شسرپ  نیا  باوج  رد  هک  دیدینشن  ار 
: یناهفصا ءاجر 

تالص نیا  ملاع  ود  رد  کلاهم  زا 
تاجن کشیب  دهدیم  ار  دوخ  لها 

نیملاعلل همحر  ام  اب  تفگ 
نید رهب  زا  دومع  دمآ  تالص  نیا 
یتسا ءاشحفلا » نع  یهنت   » نیمه ین 

یتسام تاجن  رب  ثعاب  هکلب 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 570 

http://www.ghaemiyeh.com


دنسپ دتفا  زامن  نیا  رگ  قح  دزن 
دنچ نوچیب و  ام  لامعا  ریاس 
لوبق کی  ره  ازج  زور  دوشیم 

لوزن دبای  امب  قلاخ  تمحر 
لمع نیا  درادن  وکنآ  رب  ياو 

[. 2161  ] للخیب زامن  کی  ار  وا  تسین 
: یناشاک ضیف 

ارنآ ینک  یفالت  هک  یناوتن  زگره 
[. 2162  ] تعامج هب  يزامن  توف  دوش  وت  زا  رگ 

ادخ دای 
هللا رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال 

( درادیمنزاب ادخ  دای  زا  دبیرفیمن و  ار  نانآ  يزودنالام  بسک و  راک و  هک  ینادرم  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسام لد  نیرق  زور  بش و  وت  دای 
[. 2163  ] تسام لد  نیشنهشوگ  تلد  يادوس 

یهلا نیگنس  تناما 
 … هبوصنملا لوطلا  تاذ  لابجلا  هوحدملا و  نیضرالا  هینبملا و  تاوامسلا  یلع  تضرع  اهنا  اهلها  نم  سیل  نم  باخ  دقف  هنامالا ، ءادا  مث 

نهنم فعضا  وه  نم  لهج  ام  نلقع  و 
زارفندرگ ياههوک  هتفای و  شرتسگ  نیمز  هدیشک و  کلف  هب  رس  ياهنامـسآ  هک  یتناما  تسا ، راکنایز  تسین  تناما  ءادا  لها  هک  یـسک  )

( دیشک شود  رب  ار  نآ  راب  یمدآ  یلو  دننک  لمحت  ار  نآ  دنتسناوتن 
: رایرهش

نم شودب  يداهن  هک  یتناما  راب 
[. 2164  ] اتود دنکیم  کلف  تشپ  هک  دوب  يراب 

: یقارن
رشب ردنا  لهج  ملظ و  رایتخا 
رگیدکی تفج  دندیدرگ  هکنوچ 

دندش ینابر  فیلکت  لباق 
دندش یناطلس  نامرف  دروم 

اطخ دیآ  رایتخا  دشابن  رگ 
اطع رجز و  هدعو و  یهن و  رما و 
زوسب ار  شتآ  دیوگیم  یسک  یک 
زورف رب  ملاع  هک  يدیشروخ  هب  ای 
رانک رب  هر  زک  تسنآ  مولظ  مه 
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رادتقا شعوجر  دشاب  دشاب و 
هر هب  دوخ  دشاب  هتسویپ  وا  هک  نآ 

[. 2165  ] هفس دشاب  هر  فیلکت  شندرک 
ناسنا لامعا  ناهاوگ 

هنایع مکتاولخ  هنویع و  مکرئامض  هدونج و  مکحراوج  هدوهش و  مکواضعا  نوفرتقم …  دابعلا  ام  هیلع  یفخی  یلاعت ال  هناحبس و  هللا  نا 
، دنشابیم وا  نازابرس  دونج و  امش ، حراوج  و  امش » هیلع  یناهاوگ   » وا دوهش  امش ، ندب  ياضعا  همه  لدع ، هاگداد  هاگشیپ  رد  تمایق  رد  )

( دنانایع وا  شیپ  رد  امش  تولخ  تاظحل  و  دنتسه ، وا  نابدید  امش  ياهلد  يهناخناهن 
: ورسخ رصان 

قح هب  ود  ره  دنهد  یهاوگ  وت  رب  هکنادب 
دونش هچ  ره  شوگ  ود  دیدب و  هچ  ره  مشچ  ود 

کنآ زا  سپ  ارت  رم  رذع  دوبن  یهرمگ  هب 
[. 2166  ] دومن تسار  هار  دنوادخ ، لیلد  ارت 

هیواعم هرابرد  هبطخ 191-

هیواعم نیغورد  تسایس 
رجفی ردغی و  هنکلو  ینم ، یهداب  هیواعم  ام  هللا  و 

( تسا زادرپ  هلیح  راکم و  یمدآ  وا  نکل  تسین  رترادمتسایس  نم  زا  هیواعم  دنگوس ! ادخ  هب  )
: يونزغ یئانس 

غورد قافن و  وت  لوق  همه  يا 
[. 2167  ] غوی ردنا  ندرگ  وت  ایند  شیپ 

: رایرهش
رشحم كاخ  میرآ ز  رد  هب  رس  نوچ 

[. 2168  ] میساملا ای  گنس  لاغز  هک  نشور 
یلع ماما  یکریز  يرایشوه و 

هدیکملاب لفغتسا  ام  هللا  و 
( مروخیمن بیرف  ياهعدخ ، دیک و  ربارب  رد  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  )

يولوم
یهبور دیامن  وت  اب  رگا  گرگ 

یهبوز دیان  هک  رواب  نکم  نیه 
: يوجنگ یماظن 

ریلد باقع  دبسخن  ییاجب 
ریز هب  ار  وا  نتشه  ناوت  یبآ  هک 
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تسار هار  ندومیپ  هبطخ 192-

تسار هار  دروآهر 
! هیتلا یف  عقو  فلاخ  نم  ءاملا و  درو  حضاولا  قیرطلا  کلس  نم  سانلا ، اهیا 

دنور بآ  لابند  هب  هک  اههوک  اهنابایب و  رد  هک  ناـنآ  ینعی  دزاـییم  تسد  بآ  هب  درادرب  ماـگ  تقیقح  هارهاـش  رد  هک  یـسک  مدرم ! يا  )
( دوشیم راچد  ینادرگرس  هب  ددرگ ، فرحنم  هارهاش  زا  هک  یسک  یلو  دنسریم  بآ  زکرم  هب  دننک  روبع  هطوبرم  هار  زا  رگا 

: عمال
نک ور  کی  شیوخ  يوس  هلمج  زا  ارم  ادنوادخ 

نک وس  کی  شیوخ  يوس  هب  یهار  ره  ار ز  منانع 
يوش نادرگرس  تفر  یهاوخ  هک  هر  ره  ناهج  رد 

جاجوعا زا  دوب  يراع  ناک  قشع  هار  ریغ 
وهس رطاخ  زا  دیامن  کلف  هک  ار  نآ 

وحم دزاس  شتیمدآ  يهبتر  زو 
ینادرگرس ریسا  ار  وا  دزاس 

[. 2169  ] وحن نیا  ددرگ  ریقح  نم  دننام 
: يروباشین راطع 

ار هاش  لد  ره  يوس  یهار  تسه 
ار هارمگ  لد  دوبن  هر  کیل 

هدنام ناریح  هیامرسیب  قلخ 
[. 2170  ] هدنام ناشیرپ  یعون  زا  کی  ره 

همطاف يراپسکاخ  هب  ماگنه  هبطخ 193-

ارهز قارف  رد 
دهسمف یلیل  اما  دمرسف و  ینزح  اما 

( دشابیم رارقیب  نم  لد  شمارآ و  باوخ و  زا  رودب  نم ، بش  تسا و  یگشیمه  نم  هودنا  مغ و  تکاپ ، رتخد  قارف  رد  هللالوسر ! ای  )
: يدعس

ناراهب رد  ربا  نوچ  مییرگب  ات  راذگب 
[. 2171  ] نارای عادو  زور  دزیخ  هیرگ  گنس  زک 

: راهب ءارعشلاکلم 
تفر نم  هناخ  زا  نم  زورفا  لد  عمش  نآ 
تفر نم  يهناورپ  هک  تسین  ملگ  ياورپ 

کشخ بل  یلاخ و  فک  اسآ  فدص  مراد 
تفر نم  يهنادکی  رهوگ  نآ  مفک  زا  ات 
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مداتف هیاریپ  هدید ز  نازخ  غاب  نوچ 
تفر نم  يهناخلگ  هک ز  لگ  رپ  يهخاش  نیز 

مزاسیم مزوسیم و  اناج  تمغ  غاد  زا 
[. 2172  ] مزاسیم مزوسیم و  اپ  ات  رس  عمش ز  نوچ 

: رهاط اباب 
دانیبم يداش  وت  لصویب  ملد 

دانیبم يدازآ  تنحم ، زا  ریغ  هب 
هت مدقمیب  لد  دابآ  بارخ 

دانیبم يدابآ  زگره  یهلا 
ممشچ هب  هنادنز  هچ  نشلگ  هت  یب 

ممشچ هب  هناتس  رذآ  ناتسلگ 
یناگدنز رمع و  مارآ و  هتیب 

ممشچ هب  هناشیرپ  باوخ  همه 
هت متام  ردنا  میاد  وم  لد 

[. 2173  ] هت مغ  دردیب و  هتسویپ  لد  هب 
: رایرهش

بشما مراد  مغ  نم  هک  ین  يا  لانب 
بشما مراد  مدمه  هن  زوسلد و  هن 

يرابغ ممشچ  يهنیئآ  تفرگ  تبرغ  مغ  زا 
[. 2174  ] دراد ربا  زا  باقن  ییوگ  منشور  باتفآک 

: يروباشین راطع 
موت زا  كانمغ  ناریح و  نینچ  نم 
ماوت زا  كاخ  رس  رب  رس  رب  كاخ 

نم ناج  يا  ارت  میوج  اجک  زا 
نم ناریح  لد  رب  نک  یتمحر 
ناهگان یتفرب  نم  زا  شیپ  وت  رگ 

ناهج رد  منام  هدنز  یک  نم  وت  یب 
قارف بات  تقاط و  مرادن  نم 
قایتشا رد  نم  ناج  دزوس  دنچ 

هدنام اهنت  درف و  نم  نوچ  تسیک 
[. 2175  ] هدنام ایرد  باقرغ  بل  کشخ 

: یقفاب یشحو 
دزوسیم ملسگ  نامیپ  تب  ناز  لد 
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دزوسیم ملصتم  وا  مغ  قرب 
بجع هچ  ملانب  رگا  قارف  غاد  زا 

دزوسیم ملد  ياو  منک  هچ  نارای 
دیآیم نوخ  وت  نتفر  هدید ز  زا 

دیآیم نوگهلال  کشرس  هرهچ  رب 
نت هناخمغ  ناج ز  وت  یب  هک  باتشب 

[. 2176  ] دیآیم نورب  وت  عادو  هب  هکنیا 
: رایرهش

دینک هآ  زا  نفک  دیهد و  کشا  زا  شلسغ 
[. 2177  ] دریمیم ام  لد  يو  اب  هک  تسیزیزع  نیا 

یناگدنز رب  ام  هب  شوخان  ینک 
ینیزگ يرود  یمد  ام  زا  رگا 

: يروباشین راطع 
نم یناگدنز  ناج و  لد و  يا 

نم ینامداش  هدرب  وت  مغ 
يدرک دیپس  ام  يهدید  رگ 

نیعلا هرق  تسا  سب  وت  كاخ 
ینادواج لصو  وت  رجه  يا 
ینامداش شیع و  وت  هودنا 
ینامز وت  روضح  دای  یب 
یناگدنز ثیدح  تسرفک 

مراد ارت  ناهج  زک  ممارآ ، تسین  وت  یب 
مرازیب هلمج  نم ز  اناج ، ياهنوت ، هچ  ره 
میرگیم ربا  وچمه  مزوسیم ، عمش  وچمه 

؟ مراک دسر  اجک  ات  مشوجیم ، رحب  وچمه 
میرگیم مزوسیم و  یهاگرحس  عمش  نوچ 

ینیب مرحس  کی  ات  رخآ ، يآ  رب  حبص  نوچ 
هحون منک  هکسب  زا  وت  رجه  متام  رد 

ینیب مرگهحون  دص  ییوم  ره  نب  ریز 
؟ ییاجک ناج ، يا  متخوس ، تقشع  ز 

؟ ییاجک ناماس  رس و  یب  مدنامب 
: عمال

تسکش ام  رب  دنکفایم  تتقرف  بات  چیپ و 
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تسکش اپ  ات  رس  ام ز  رب  دتفوا  همان  وچمه 
منک رگا  ضرع  وت  شیپ  ار  قارف  مغ  حرش 

ییاهدرک زاس  هدبرع  نم  هتفگن  نآ  زا  یلصف 
ممشچ همشچ  تقرف  بات  زا  رگا  دیکشخیمن 

[. 2178  ] ار یناشفرد  ناسین  هب  مدرکیم  میلعت  ون  ز 
: يروباشین راطع 

تشذگب داب  نوچمه  هک  یلصو  زا  سپ 
[. 2179  ] اغیرد نارجه  مغ  نیا  دمآرد 

: یقفاب یشحو 
تفر نم  ناناج  ات  هدید  شیپ  ز 

تفر نم  ناج  نت  زا  هک  يرادنپ  وت 
متفرن ناناج  هرمه  دوخ  رگا 

تفر نم  ناغفا  اهگنسرف  یلو 
یتفر وچ  نم  زا  وجم  ناماس  رس و 

تفر نم  ناماس  رس و  یتفر  نوچ  وت 
مشچ مدز  مه  رب  نوچ  هک  نم  زا  دید  هچ 

تفر نم  نایرگ  يهدید  زا  کشا  وچ 
یشحو رام  نوچ  دوخ  هب  مچیپ  نآ  زا 

[. 2180  ] تفر نم  ناریو  يهبلک  جنگ  هک 
: يونزغ ییانس 

تسا یلزا  يهردس  ردص  بحاص 
تسا یلع  لامج  همطاف  سنوم 

: یشحو
دوب مناز  هیرگ  زوس و  بش  همه  بش  عمش  وچ 

دوب منابز  رب  وت  قارف  تشذگرس  هک 
نشور نامدرم  شیپ  مرگج  شتآ  دش 

دوب مناشف  نوخ  مشچ  رد  هک  مرگ  نوخ  ز 
يرود هودنا  زا  تسیدرد  لد  هب 

يروبص مناوتن  درد  نآ  اب  هک 
لکشم تسا  يرود  مغ  اب  يروبص 

لد رب  درد  دص  ناوت  نوچ  يروبص 
يروبصان کشا  لیس  يا  ایب 

يرود راذگم  وا  ام و  نایم 
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نادنچ تخوس  ار  ام  وت  رجه  مغ 
ناسکی میتشگ  هیس  كاخ  اب  هک 

هدنام وت  زا  رود  يرتسکاخ  ام  ز 
هدناشن رتسکاخ  هب  ار  ام  تمغ 

دیپس وت  قارف  هب  ار  هیس  يوم  ماهدرک 
تسین یگنر  هیس  يالاب  هک  دنیوگن  ات 

: یناشاک ایقاب 
متسیرگ نوخ  سب  وت ز  یب  قارف  ماش 

تخوس بآ  رد  مغ  ارچ  قیقع  نوچ  رمع  کی 
: شوخرس

رس زا  تشذگ  رد  جوم  ارم  کشا  لیس  ز 
تسا نوحیج  دور  وچ  ممشچ  يهمشچ  بآ  هک 

: یناهفصا تعلط 
منکیم نوریب  هدید  زا  ار  باوخ  اهبش  وت  یب 
منکیم نوخ  زا  رپ  شیاج  رگد  اج  دریگن  ات 

: یناتسربط تیاده 
نوخیبش درآ  وچ  مناج  هب  تقارف 

[. 2181  ] نوخ یبش  دیآ  هدید  زا  مبآ  یبش 
: عمال

قارف زا  دادیب  داد و  یئادج  درد  زا  مدرم 
قاحم رد  دشاب  هداتفا  یک  هب  ات  ملصو  هام 

قارف ماش  مد  حبص  ددرگ  هک  بر  ای  نیا  دشاب 
قارف مایا  هدید  مغ  لد  رب  دیآ  رس  ای 

ماهداتفا بات  هب  تقرف  شبات  زک  نینچ  نیا 
قارف ماجنارس  رخآ  دیشک  یهاوخ  اجک  ات 

رجه زاغآ  ماهدید ز  زا  نوخ  بالیس  دوریم 
[. 2182  ] قارف ماجنا  دز  رد  مداهن  رد  رخآ  شتآ 

ربمایپ زا  سپ  ياهتبیصم 
رکذلا کنم  لخی  مل  دهعلا و  لطی  مل  اذه و  لاحلا  اهربختسا  لاوسلا و  اهفحاف  اهمضه ، یلع  کتما  رفاضتب  کتنبا  کئبنتس  و 

س)  ) همطاـف زا  دـهد ، ربخ  امـش  هب  تشاد  اور  اـم  رب  وت  تما  هک  یئاهتبیـصم  زا  تراوگرزب  رتـخد  هک  تسا  دوز  ص :)  ) ادـخ لوسر  يا  )
( تسا هدشن  شومارف  زونه  وت  دای  و  هتشذگن ، مدرم  نامیپ  دهع و  زا  يزیچ  زونه  هکیلاح  رد  وش ، ایوج  ار  ام  لاح  نک و  لاوئس 

: یلدگیب رذآ 
هناور تنج  هب  دش  یبن  حور  وچ 
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بناوج زا  نایناحور  لیخ  ناور 
ار وا  هتشگ  ازغ  مسر  لوغشم  وت 

بحاصم يازع  بحاصم  دریگ  هک 
لوا زا  دندوب  هک  ینانمشد  نهک 

بصاغم ار  یلو  قفانم ، ار  یبن 
ار اههنیک  اههنیس  زا  هدرک  نایع 

براقم مه  اب  دنتسشن  اج  کی  هب 
تبحص قح  زا  دندرک  شومارف 

بسانم هب  نآ  زا  یتقو  دندیدن 
قحان هب  یناد  هک  ییاهگنرین  ز 
بصاغ وت  زا  ار  عرش  دنسم  هدش 

تبیصم ناز  ناغف  تبیصم : ناز  ناغف 
بقاوعلاریطخ تبیصم  نآ  دوب  هک 

دساف زور  نآ  زا  دش  ناهج  جازم 
[. 2183  ] بهان هتشگ  یکی  لتاق ، هتشگ  یکی 

: رایرهش
تسین ممارآ  نم  يدیمر و  وت 

نم زا  داریا  رگم  یتفرگ  هچ 
ناغف دایرف و  هدش  مراک  وت  زا 

نم زا  دایرف  وت و  زا  ناغف  هک 
مینک هلان  رحس  غرم  يا  زیخ 

نم زا  داشمش  وت و  زا  ورس  خاش 
گنرس لیس  نیا  نم و  مربص  هوک 

[. 2184  ] نم زا  داینب  هینب و  دربیم 
ربمایپ قارف  رد 

يردـص يرحن و  نیب  تضاف  و  كربق ، هدوحلم  یف  کتدـس  دـقلف و  زعت ، عضوم  کتبیـصم  حداف  کتقرف و  میظعب  یل  یـساتلا  یف  نا  ـالا 
. کسفن

، وت يهدنبوک  نارگتبیصم و  قارف و  ینیگنس  ربارب  رد  تبیصم  نیا  نکل  دش  هتساک  نم  یئابیکـش  ناوت  همطاف  تداهـش  رثا  رب  ربمایپ  يا  )
توکلم هب  جراخ و  ماهنیس  ندرگ و  ربارب  زا  وت  دنلب  حور  هک  مدوب  هداد  رارق  ترـس  ریز  ار  تربق  دحل و  یلاح  رد  اریز  تسا . لمحت  لباق 

.( تسویپ یلعا 
: رایرهش

تفر اهتفلا  میماکان  دهاش  اب  هک  سب 
[. 2185  ] اهیماکان تفلا  زا  رگد  مماکداش 
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: یشحو
ظح هچ  ناج  زا  ارم  ناناج  رورپ  ناج  خریب 

ظح هچ  ناناج  خریب  دشاب  هک  یناج  نانچ  زا 
تفر هراپ  هم  نآ  وچ  یلاحشوخ  هچ  مرهش  زا  رگید 

ظح هچ  ناعنک  زا  رگید  فسوی  تفر  ناعنک  نوچ ز 
ارم دیآ  راک  هچ  ناج  وا  تمدخ  زا  دیماان 

[. 2186  ] ظح هچ  ناز  ددرگن  ناناج  تمدخ  فرص  هک  ناج 
: عمال

ارم دسر  مدامد  هلان  هآ و  هک  سب  زا 
[. 2187  ] ارم دسر  ملاع  هب  هنیس  زوس  ناغفا 

: یقفاب یشحو 
دشکیم رادید  يرود  هزور  ود  ار  ام 

دشکیم رایسب  كدنا و  هک  نیا  تسا  يرهز 
ضرم ار  رامیب  تحارج و  ار  حورجم 

دشکیم رای  تقرافم  ار  قاشع 
قارف هودنا  راب  نم  تقاط  زا  شیب  تسه 

شیب راب  دص  ماهتفگ  مرادن  تقاط  نیزا  شیب 
عاطم وت  قوش  عیطم و  منت  ناج و  يا 
عاعش دیشروخ  خر  ناز  ادج  یتفر و 

دادن درک و  نت  عادو  ناج  هک  تاهیه 
عادو هب  دباتش  نت  هک  تلهم  نادنچ 

منک دای  تمغ  تبیصم  یک ز  ات 
منک دایرف  وت  تقرف  هتسهآ ز 

مرادرب نهد  زا  تسد  هک  تسا  تقو 
[. 2188  ] منک دادیب  رازه  تمغ  تسد  زا 

ترخآ هب  نتخادرپ  هبطخ 194-

ارذگ یلحم  ایند 
مکرقمل مکرمم  نم  اوذخف  رارق  راد  هرخالا  زاجم و  راد  ایندلا  امنا  سانلا  اهیا 

رقم يارب  رذـگ ، دوز  لـحم  نیا  زا  سپ  دـشابیم  هنادواـج  هاـگلزنم  ترخآ ، يارـس  و  تسا ، رذـگ  لـحم  اـیند  دـیدرت  نودـب  مدرم ! يا  )
( دیرادرب ياهشوت  دوخ ، یگشیمه 

: ياهشمق یهلا 
یناد هک  ناوخب  یتیگ  قاروا 
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تسین ارس  ناوراک  زج  هناخ  نیا 
: یسودرف

ناهن مرخ  اناد و  دنمدرخ و 
ناهج ناز  لد  تسا و  ناهج  نیز  شنت 

: ياهشمق یهلا 
تسین اقب  ياج  هچارس  نیا  زیزع  رای 

[. 2189  ] ناج يا  رذگهر  هب  هگیاج  دنکن  سک 
: يولوم

کیل ملاع و  رد  دننامهم  هلمج 
[. 2190  ] تسیک نامهم  وا  هک  دناد  یسک  مک 

: یسودرف
وت مایا  وت  رب  درذگب  یمه 

[. 2191  ] وت مارآ  دشاب  نیا  زج  ییارس 
: يولوم

ام ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره 
اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب 

دسریم ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 
دسج رد  دیامنیم  يرمتسم 

زاس هب  ینابنج  هب  ار  شتآ  خاش 
زارد سب  دیامن  شتآ  رظن  رد 

تسا یتعجر  گرم و  هظحل  ره  ارت  سپ 
[. 2192  ] تسا یتعاس  ایند  دومرف  یفطصم 

: يزیربت بئاص 
نکم نیگمغ  ار  شیوخ  ایند  ماک  يارب  زا 

نکم نیگنس  ار  شیوخ  ملاع  ود  رب  نز  اپ  تشپ 
تسیرگید ناتسوب  رهب  وت  زیخ  ون  لخن 

نکم نیدنچ  تیراع ، نیمز  رد  مکحم  هشیر 
ار راسخر  دنکیم  توارطیب  ایند  شیع 

[. 2193  ] ار هتسپ  يدنخ  هزره  زا  دش  کشخ  نت  رب  تسوپ 
: ورسخرصان

تسا رذگ  رب  ناهج  هک  نک  هگن  دنمدرخ  يا 
[. 2194  ] تسا رک  شوگ ، ترگا  انامه  تسانیب  مشچ 

: يدعس
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مالغ يا  لیس  هار  رب  هناخ  نکم 
مامت ترامع  نیا  تشگن  ار  یسک 
يار لقع و  دشاب و  تفرعم  زا  هن 

[. 2195  ] يارس یناوراک  دنک  هر  رب  هک 
: یناشاک ضیف 

تسین اجنیا  هگمارآ  تسین  ایند  رس  ار  لد 
[. 2196  ] دراد رگد  ياوام  درکاو  رس ، وچ ز  ار  نت 

: يروباشین راطع 
ایند رد  دنام  یهاوخن  یهاک  رگ  یهوک و  رگا 
یناجنر هچ  ار  ناج  لد و  دب ، ياههشیدنا  زا  سپ 

مه یبقع  ایند و ز  ز  رذگب ، هر  درم ، نوچ  ورب 
[. 2197  ] ینادزی راونا  زا  رون  رپ  دوش  تناج  ات  هک 

هنرب رس  رادیاپ  ناهج  راک  تسین  وچ 
[. 2198  ] رادب تسد  رادیاپان  يهنامز  نیزو 

: يونزغ ییانس 
ناد يزاجم  قح  هار  زج  هچ  ره 

[. 2199  ] ناد يزاب  تسوا  راک  زج  هچ  ره 
: عمال

ترخآ رد  لمع  زا  رب ، دهد  ایند  عرزم 
[. 2200  ] ارچ لصاح  هعرزم  نیز  الد  يرادیمن  رب 

رارسا ظفح  موزل 
مکرارسا ملعی  نم  دنع  مکراتسا  اوکتهت  و ال 

همه زا  هک  وا  دیراد  رارق  ادخ  ناگدـید  ربارب  رد  هراومه   » ینعی دـیردم  تسا  هاگآ  امـش  رارـسا  زا  هک  یـسک  شیپ  رد  ار  دوخ  ياههدرپ  )
«( دینکن نایصع  سپ  تسا  ربخ  اب  امش  رارسا 

: ینانمس تعفر 
راتسا کته  نک  مک  هدرپ  ناشوپب 

[. 2201  ] راتس بیع  رب  تاهدرپ  دشوپ  هک 
: يونزغ ییانس 

تسوت لد  رد  هچنآ  دناد  وت  وا ز 
[. 2202  ] تست لگ  لد و  قلاخ  وا  هکناز 

ایند یئافویب 
مکنادبا اهنم  جرخت  نا  لبق  نم  مکبولق  ایندلا  نم  اوجرخا  و 

ار يزرودهز  دیرادرب و  یتسرپایند  زا  تسد  سپ  دنزاس  جراخ  نآ  زا  ار  امش  نت  هکنآ  زا  لبق  دیزاس  اهر  ایند  لاگنچ  زا  ار  دوخ  ياهلد  )
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( دیزاس دوخ  هشیپ 
: يوجنگ یماظن 

تساجک ناک  بلطم  نامیلس  کلم 
؟ تساجک نامیلس  تسا  نامه  کلم 

!؟ دنک انمت  هک  یتیگ  تبحص 
!؟ دنک ام  اب  هک  درک  افو  هک  اب 

تسیز كاخ  نیا  رب  هک  سکنآ  دش  كاخ 
تسیک كاخ  نیرد  هک  دناد  هچ  كاخ 

تسا هدازآ  يهرهچ  یقرو  ره 
[. 2203  ] تسا هداز  کلم  قرف  یمدق  ره 

: یناشاک ضیف 
زادنا ایرد  هب  یلد  ایب  ضیف  يا 

زادنا الاب  هب  ار  شیوخ  یتسپ ، نیز 
ياهتخودنا هچ  ره  لامک  ینعی ز 

[. 2204  ] زادنا اپ  هت  رب  رادرب و  رس  زا 
ییارگترخآ

متقلخ اهریغل  متربتخا و  اهیفف 
( دیدش هدیرفآ  رگید » يارس   » نآ ریغ  يارب  عقاو  رد  اریز  دیراد  رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  ایند  رد  )

: يولوم
وگب تروص  قشاع  یشاب  دنچ 

وجب ینعم  وش و  ینعم  بلاط 
نادب ددرگ  انف  رهاظ  تروص 

نادواج دنامب  ینعم  ملاع 
یلفاغ ینعم  يدید ز  شتروص 

یلقاع رگ  نیزگ  ار  رد  فدص  زا 
تسادخ رون  رشب ، یلصا  توق 
تسازسان ار  وا  رم  یناویح  توق 

تایح بآ  رب  درک  ناوتن  هدجس 
[. 2205  ] تاجن یکاخ  نت  نیز  یباین  ات 

نارای هب  زردنا  هبطخ 195-

تمایق رفس  يارب  یگدامآ 
ایندلا یلع  هجرعلا  اولقا  و 
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( دیوش ایهم  رگید  ناهج  هب  رفس  يارب  دیهاکب و  ایند  رد  فقوت  ياهوزرآ  زا  )
: رایرهش

هاگناوراک نیا  هک  هنم  لد  ایند  هب 
[. 2206  ] یناوراک دراد  زاب  دصقم  ز 

: یناهفصا نیدلالامج 
روص خفن  يادص  کنیاک  ناگتفخ  يا  لیحرلا 

رورغلاراد يهگلزنم  نیا  زا  دیدنب  رب  تخر 
: لیعامسا نیدلالامک 

زارف دیسر  نم  هب  هگان  هب  گرم  لوسر 
[. 2207  ] زاسب راک  دنتفوک  ورف  چوک  سوک  هک 

یمالسا دهز 
ایندلا قئالع  اوعطقف 

( دیزاس رود ، دوخ ، لد  زا  ار  ایند  هب  تبسن  ياهشیارگ  ياهیگتسبلد و  )
: يوجنگ

راگزور ارت  تسا  ناج  نمشد 
راذگاو شیتسود  زا  نتشیوخ 

دیشک ار  نایک  ریجنز  هب  هک  نیب 
[. 2208  ] دیشک ار  نابز  دید  رد و  هک  ره 

: ورسخرصان
خیب زا  رهد  يوق  تسد  دنکب  تک  نآ  زا  شیپ 

[. 2209  ] دنک دیاب  یمه  تیجنپس  ياج  نیا  زا  لد 
: ياهشمق یهلا 

یهلا یهاوخ  ناهج  ود  ره  شیاسآ 
[. 2210  ] ار نود  يایند  نیا  رهم  نک  نورب  لد  زا 

: یناقاخ
یکاخ یناقاخ  ایا  ایند  نیا  رد  يدنب  لد  هچ 

ینیب نآ  هن  ینیب  نیا  هن  هدید  یهن  مه  رب  ات  هک 
تسین هک  لد  ناهج  نامز و  رب  هنم 

ماقم ار  ناهج  رارق و  ار  نامز 
: یلعوبا

ار نامهم  جنپس  يارس 
تساور هن  یگشیمه  نداهن  لد 

تفخ دیاب  تنوردنا  كاخ  ریز 
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[. 2211  ] تسابید رب  باوخ  تنونکا  هچرگ 
: يزیربت بئاص 

درک كاپ  قلعت  درگ  زا  لد  بئاص  نوچ  هک  ره 
دنکفایم رهگ  جرد  فدص  نوچ  مه  نهد  زا 

ار لاهنون  نیا  هک  دنبم  ناهج  رب  لد 
[. 2212  ] دناهدرک زبس  رگد  نیمزرس  رهب  زا 

: یقفاب یشحو 
شابم ملاع  رز  میس و  لیام 

شابم مه  رد  ترسح  زا  لد  غاد 
زآ صرح و  نت  همه  يا  ارت  تسیچ 

[. 2213  ] زاب هدنخ  زا  نهد  رز  مخ  وچمه 
: عمال

تسزارفارس دش  قئالع  راب  زا  دازآ  ورس  وچ 
نتفخ یهت  دوخ  زا  اب  زاس  رد  ناوت  ات  اقنع  وچ 

دوب اهقلعت  دیق  هتسب  اپ  لد  غرم 
يربلد ياوه  گنهآ  درک  دناوت  یک 

دشن لصاح  ایر  ریوزت و  لد ز  دارم  نوچ 
ماهناخیم مزاع  ناشوک  دهز  يوک  دوخ ز 

لد دشاب  هدوسرف  یک  هب  ات  یئایر  دهز  نیزا 
بر ای  ییهناختب  ای  زاس  دجسم  هب  ور  کی  ارم 

رگراک ددرگن  نوچ  یئایر  دهز  هتشر 
[. 2214  ] هبران دش ز  حیبست  يهتشر  نآ  تهج ز  نآ  ز 

ریبز هحلط و  هب  باطخ  هبطخ 196-

يرابدرب ربص و 
ربصلا مکایا  انمهلا و  و 

( دنک اطعا  امش  ام و  هب  ار  يرابدرب  ربص و  ادخ ، )
: يوجنگ یماظن 

تسا یناهنپ  دیلک  وک  هرگ ، سب 
تسا یناسآ  يو  رد  هک  یتشرد  سب 

تسا زود  رگج  مغ  ناکیپ  هچرگ 
تسا زور  نیا  يارب  زا  ربص  عرد 

يزیتس متس  يروای و  قح 
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هدرف اروج  يار  وا  هیلع  ناعاف  اقح  يار  الجر  هللا  محر 
( درامگ تمه  نآ  درط  هزرابم و  هب  دنک و  یئاسانش  ار  یمتس  هکنآ  ای  دباتشب و  نآ  يرای  هب  دسانشب و  ار  قح  هک  ار  يدرم  دزرمایب ، ادخ  )

: يوجنگ یماظن 
رسب دیاین  ات  متس  رامش 

[. 2215  ] رگداد یسک  دیاین  یتیگ  هب 

نایماش مانشد  زا  عنم  هبطخ 197-

مدرم تیاده  يارب  اعد 
مهتلالض نم  مهدها  مهللا … و 

( هد ناشتاجن  یهابت  یهارمگ و  زا  ایادخ ! راب  )
: يولوم

نورد درد  زا  متفگیم  نامز  ره 
[. 2216 « ] نوملعی مهنا ال  یموق  دها  »

یثراح ءالع  هناخ  رد  هبطخ 200-

یئارگایند زا  شهوکن 
جوحا تنک  هرخالا  یف  اهیلا  تنا  و  ایندلا ، یف  رادلا  هذه  هعسب  عنصت  تنک  ام  دایز ) نب  ءالعل  لاق  )

رتدـنمزاین نادـب  ترخآ  رد  هک  یلاح  رد  ینکیم ؟ هچ  ایند  رد  عیـسو  هداـشگ و  يهناـخ  نیا  اـب  دومرف : داـیز  ءـالع  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  )
( یشابیم

: یماج
ارس نیز  نتسب  راب  دیاب  هک  ار  سک  نآ  تفگ 

[. 2217  ] راک هب  دیآیمن  نوزفا  نیزا  هناخ  تحسف 

لوعجم ياهثیدح  باب  رد  هبطخ 201-

قفانم فصو 
. جرحتی مثاتیال و ال  مالسالاب ، عنصتم  نامیالل  رهظم  قفانم  لجر 

.( دزیهرپیم نآ ، زا  هن  دراد و  یکاب  هانگ  زا  هن  یلو ، دراد  هرهچ  رب  ار  مالسا  باقن  دنزیم و  نامیا  زا  مد  هک  تسا  یمدآ  قفانم  )
: يدعس

میلس دنپسوگ  وچ  ربارب  رد 
[. 2218  ] راوخ مدرم  گرگ  وچمه  افق  رد 

: يولوم
زامن رد  قفاوم  اب  قفانم  نآ 

زاین ین ، دمآ ، هزیتسا  یپ  زا 
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تاکز جح و  هزور و  زامن و  رد 
تام درب و  رد  نانموم  قفانم  اب 

تبقاع دشاب  درب  ار  نانموم 
[. 2219  ] ترخآ ردنا  تام  قفانم  رب 

: راهب ءارعشلاکلم 
تسین یتصقنم  ناهج  هب  ییور  ود  رتدب ز 

[. 2220  ] تسین یتفص  ملاع  ود  هب  رتوکن  قدص  زو 
: یئانس

نآ هن  مامت و  نیا  هن  ینام  یهام  رام  هب 
[. 2221  ] یهام ای  شاب  رام  ینک  هچ  یقفانم 

یلع ماما  یبلط  تقیقح 
هتظفح هنع و  هتلاس  الا  ءیش  کلذ  نم  یب  رمی  ناک ال  و  ص )  ) هللالوسر )

( مدرپس دوخ  رطاخ  هب  مدیسرپ و  وا  زا  هکنآ  زج  تشذگن  مرطاخ  زا  يزیچ  ص »  » ادخ لوسر  نارود  رد  )
: يدعس

لقع قفاوم  دوب  هگنآ  تیفاع  دیما 
ییامنب سانش  تعیبط  هب  ار  ضبن  هک 

ندیسرپ لذ  هک  ینادن  هچ  ره  سرپب 
[. 2222  ] ییاناد زع  هب  دشاب  وت  هار  لیلد 

دنوادخ تردق  رد  هبطخ 202-

نامسآ تفه  شنیرفآ  یتفگش 
اهقاتترا دعب  تاوامس  عبس  اهقتفف  اقابطا ، هنم  رطف  مث 

( دومن مظنم  هناگتفه  تاقبط  هب  اهيزاس  ادج  زا  سپ  ار  نآ  دیرفآ و  يدنبهقبط  ياهنوگ  هب  ار  اهناشکهک » هعومجم   » نامسآ سپس  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

دنراچ تسیب و  رازه و  کی  تباوث 
دنراد شیوخ  ماقم  یسرک  رب  هک 

تسنابساپ ناویک  خرچ  متفه  هب 
تسا ناکم  اج و  ار  سیجرب  مشش 

ياج ار  خیرم  کلف  مجنپ  دوب 
يارآ ملاع  باتفآ  مراچ  هب 
دراطع ياج  مود  هرهز  میس 

دراو تشگ  یلوا  خرچ  رب  رمق 
زاب يرتشم  ولد و  يدج و  ار  لحز 
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زاغآ ماجنا و  درک ، توح  سوق و  هب 
مارهب ياج  دمآ  برقع  اب  لمح 

مارآ ياج  دش  ار  دیشروخ  دسا 
هشوگ تخاس  نازیم  روث و  هرهز  وچ 

هشوخ وا  زوج  رد  تفر  دراطع 
دید دوخ  سنجمه  ار  گنچرخ  رمق 

[. 2223  ] دیزگب دقع  کی  دش ، سار  وچ  بنذ 
نیمز لداعت  ظفح  رد  اههوک  شقن 

اهتکرح یلع  تنکسف  اداتوا  اهیف  اهزرا  و  ادامع ، ضرالل  اهلعج  و 
تـسا تکرح  رد  هکنآ  اب  نیمز  هجیتن : رد  تخاس ، نیمز  هدنرادهگن  ياهخـیم  ار  اهنآ  داد  رارق  نیمز  رارقتـسا  هیام  هاگهیکت و  ار  اههوک  )

( دشابیم شمارآ  نوکس و  ياراد 
: يروباشین راطع 

تسخن زا  درک  نیمز  خیم  ار  هوک 
تسشب ایرد  زا  يور  ار  نیمز  سپ 

: يدعس
هوتس دمآ  هزرل  بت  زا  نیمز 

[. 2224  ] هوک خیم  شنماد  رب  تفوک  ورف 

اتمهیب راگدیرفآ  هبطخ 204-

دنوادخ تمظع 
نیمهوتملا رکف  نع  هتزع  لالجب  نطابلا  نیرظانلل و  هریبدت  بئاجعب  رهاظلا  نیفصاولا  لاقمل  بلاغلا  نیقولخملا  هبش  نع  یلعلا  هللادمحلا 

فیـصوت ار  شتاذ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  هکنانچ  دشاب  هیبش  يزیچ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  وا  تاذ  هک  تسازـس  ار  یئادـخ  ساپـس  )
هک یئادیپان  تاذ  داد ، ناشن  نارگاشامت ، هب  ار  دوخ ) تردق  ناوت و   ) شیوخ بیجع ، ياههدیرفآ  شنیرفآ  يامیـس  رد  هک  یئادـخ  درک ،

( تسا رود  هب  نادنمشیدنا  يهشیدنا  سرریت  زا  شیوخ  یئایربک  تزع و  تلالج و  رثا  رب 
: يدعس

ارت قافآ  همه  رد  منک  هدننام  هچ  هب 
يرتبوخ نآ  زا  وت  دیآ  نم  مهو  رد  هچناک 
مدرک رظن  ناهج  ردنا  رتبوخ  هچ  ره  هب 

[. 2225  ] ینآز رتبوخ  وت  دنام  وت  هب  شمیوگ  هک 
: یماطسب یغورف 

تسا رتایوج  همه  زا  یئوت  شدارم  هکنآ 
تسا رتایوپ  همه  زا  تسوجتسج  نیرد  هکناو 

دنشک ابیز  تروص  نارگتروص  همه  رگ 
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تسا رتابیز  همه  زا  وت  يابیز  تروص 
ناتماق یهس  لیخ  دننز  فص  نمچ  هب  نوچ 

تسا رتانعر  همه  زا  وت  يانعر  تماق 
: عمال

عنتمم ناکما  دح  رد  وت  لثم  دوجو  دش 
عنتمم نآ  زج  هدیدرگ  ار  دیشروخ  يهعمل 

ناملاع ربمایپ و  فصو  رد  هبطخ 205-

مالسا ربمایپ  فصو 
امهریخ یف  هلعج  نیتقرف  قلخلا  هللا  خسن  املک  هدابع  دیس  و  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  و 

شخب ود  هب  ار  دوخ  قولخم  هک  يدروم  ره  رد  دشابیم و  وا  ناگدنب  رورـس  وا و  لوسر  وا و  يهدنب  ص ،)  ) دـمحم هک  مهدیم  یهاوگ  )
.( داد رارق  کین ، شخب  رد  ار  وا  رون )  ) درک میسقت  دب  کین و 

: یئاهب خیش 
دوجو يروط  اب  دوجوم  زا  کی  ره 

دومن ناس  نآ  دش  دوجوم  وا  رهب 
تانکمم زا  نکمم  رما  دوب 

تاذ هب  شریغ  زا  زاتمم  لزا  رد 
سب یملع و  یندوب  اما  دوب 

[. 2226  ] سک موهفم  دشن  هچ  را  ملع  دح 
: يدعس

دوجو کلم  رد  تسین  چیه  همه  وت  یب 
[. 2227  ] تسه همه  یتسه ، وت  وچ  دشابن ، چیه  رو 

: يروباشین راطع 
دوب تاقولخم  دوصقم  وا  رون 

دوب تادوجوم  تامودعم و  لصا 
دیرفآ ار  ناج  كاپ  نآ  شیوخ  رهب 

دیرفآ ار  ناهج  قلخ  وا  رهب 
تسین دوصقم  وا  زج  ار  شنیرفآ 

[. 2228  ] تسین دوجوم  وا  زا  رتنماد  كاچ 
تعاطا شاداپ 

فتشمل ءافش  هناحبس … و  هللا  نم  انوع  هعاط  لک  دنع  مکل  نا  و 
يارب یناـمرد  هتـشگ … و  روـظنم  یفطل  تیاـنع و  ناحبـس  يادـخ  يوـس  زا  دریذـپیم  ماـجنا  هـک  یتعاـط  ره  لـباقم  رد  دـیدرت  نودـب  )

( دوشیم ررقم  نایوجافش 
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(: هر  ) ینیمخ ماما 
يرظن بحاص  وت  وچ  دشابن  هک  نک  يرظن 
دوبن یهآ  مغ و  زج  وا  رد  هک  یضیرم  هب 

تسین يراکددم  چیه  ماهتخوس  مقشاع 
[. 2229  ] ینم رادلد  قشاع و  نم  راکددم  وت 

ادخ نیتسار  ناگدنب  يهناشن 
هبحملاب نوقالتی  هیالولاب و  نولصاوتی  هللادابع …  نا  اوملعا  و 

( دندنویپیم مهب  تبحم ، یتسود و  يانبم  رب  هک  تسا  یتسود  داحتا و  قح ، هب  قشع  ادخ  نیتسار  ناگدنب  ياههناشن  زا  هک  دیشاب  هاگآ  )
: یسودرف

نخس دب  ناک  دندرک ، زمغ  ارم 
نهک دش  یلع  یبن و  رهم  هب 

تسا یلع  نیک  شلد  رد  هک  سکنآ  ره 
تسیک هک  وگ  رتراوخ  ناهج  رد  زا و 

زیختسر ات ، ود  ره  يهدنب  منم 
زیر زیر  مرکیپ ، دنک  هش  رگا 
مرذگن هش  ود  ره  نیا  رهم  زا  نم 

مرس رب  درذگب  هش  غیت  رگا 
یبن تیب  لها  يهدنب  منم 

یصو ياپ  كاخ  يهدنیاتس 
يار ریبدت و  لقع و  ارت  دشاب  وچ 

ياج ریگ ، یلع  یبن و  دزن  هب 
تسا نم  هانگ  دیآ  دب  نیز  ترگ 

تسا نم  هار  مسر و  نیا  تسا و  نینچ 
مرذگب نیاب  مه  ماهداز  نیاب 

[. 2230  ] مردیح یپ  كاخ  هک  ناد  نانچ 
: یناهفصا فصآ 

لدگنس راگن  اب  تبحم  يوزارت  رد 
[. 2231  ] متخادنا گنس  ار ز  دوخ  مدش  ات  وزارت  مه 

: يروباشین راطع 
ماع صاخ و  نایم  رد  نکمم  تسین 

ماقم رترب  یگدنب  ماقم  زا 
دور نامرف  رب  هتسویپ  نوچ  هدنب 

دور ناج  رد  نخس  شدنوادخ  اب 
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شابب هدنب  مه  شیوخ و  نکفیب  مه 
شابب هدنز  وش ، هدنکفا  هدنب و 

يوگم ینیدنچ  وحم  زا  وش  وحم 
يوگم ینیدنچ  ناج و  نکیم  فرص 

نم شیب  نیز  یتلود  منادنیم 
[. 2232  ] نتشیوخ زا  دوش  مگ  وگ  ار  درم 

هناصلاخ لمع  شزرا 
صیحمتلا هبذه  صیلختلا و  هزیم  دق 

( تخاس هتسراو  ار  وا  ناحتما  و  زیامتم ، نارگید  زا  ار  نموم  ندرک ، لمع  هناصلاخ  )
: يولوم

رودص ردص  نا  رابخا  زا  ونشب 
روضحلاب الا  مت  هولص  ال 

تسام رابنا  رد  دزد  شوم  هن  رگ 
تساجک هلاس  لچ  لامعا  مدنگ 

تفگ تاینلاب  لامعالا  دیس 
تفکش اهلگ  یسب  تریخ  تین 

لمع زا  هب  دوب  نموم  تین 
لود ناطلس  هدومرف  نینچ  نیا 

نانموم یتسود  رایعم 
نولصاوتی هب  نوباحتی و  هیلعف  هیور …  ساکب  نوقاستی  هبحملااب و  نوقالتی  اوملعا … و  و 

ار نارگید  دنروخیم  بآ  هک  یفرظ  نامه  اب  دننکیم و  تاقالم  رگیدکی  اب  ادخ  هب  تبحم  قشع و  رایعم  اب  ادـخ  ناگدـنب  دیـشاب : هاگآ  )
( دناطابترا رد  مه  اب  دنزرویم و  قشع  مه  اب  ساسا  نامه  رب  دناباریس و  تبحم  ماج  زا ، همه  ینعی  دنزاسیم  باریس  زین 

: يروباشین راطع 
مشک ناج  رد  طخ  هک  دمآ  نآ  تقو 

مشک ناناج  تعاط  ربیم  ماج 
منک نشور  ناج  مشچ و  شلامج  رب 

منک ندرگ  رد  تسد  شلاصو  اب 
ارت مناد ، ارت  مهاوخ ، ارت  نم 

ارت مناج  مه  ار و  مناج  وت  مه 
ییوت ملاع  همه  رد  نم  تجاح 

ییوت مه  مناهج  نآ  مناهج و  نیا 
ناهج کلم  دنک  نم  مکح  هب  رگ 

نامز کی  يو  زا  بیاغ  مدرگن  نم 
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سب درک و  مناوت  نآ  دیوگ  چره 
سفن کی  میوجن  يرود  زا و  کیل 

وا راک  کلم و  درک  مهاوخ  هچ  نم 
وا رادید  دوب  سب  نم  تکلم 

سب يراد و  وت  چنیا  تسا  لصو  زاس 
سفن کی  نارجه  درد  رد  نک  ربص 

راب راک و  يزاس  هچ  نیدنچ  ار  لصو 
راد ياپ  یقشع  درم  رگ  ار  رجه 

دنامن مچیه  مدش ، مگ  متشگ ، وحم 
دنامن مچیپ  يهرذ  مدنام  هیاس 

زار رحب  رد  مدش  مگ  مدوب ، هرطق 
زاب هرطق  نآ  نامز  نیا  مباینیم 

تسا یسک  ره  راک  هن  نتشگ  مگ  هچرگ 
تسا یسب  نم  نوچ  متشگ و  مگ  انف  رد 

میهگرد ناگتشگرس  همه  ام 
میهر نارارقیب  نالدیب و 
هاتوک یگدنز  رد  هشیدنا 

هماقم لیلق  همایا و  ریصق  یف  ورما  رظنیل  و 
ترخآ رکف  هب  دیامنب و  يرادربهرهب  نیرتشیب  رمع  دقن  نیا  زا  دشیدنیب و  نآ  كدـنا  تصرف  رمع و  هاتوک  نارذـگ و  مایا  هب  دـیاب  یمدآ  )

( دشاب
: يرتسبش دومحم  خیش 

رذگ هار  هزور  جنپ  زا  رذگب 
روآ دای  هب  ار  شیوخ  زکرم 

میلس بلق  شزرا 
. هیدری نم  بنجت  هیدهی و  نم  عاطا  میلس ، بلق  يذل  یبوطف 

يرود تسوا  طوقس  ثعاب  هک  یسک  زا  دربیم و  نامرف  تشامگ ، تمه  شتیاده  هب  یسک  زا  هک  میلس  بلق  بحاص  ناسنا  لاحب  اشوخ  )
( دنیزگیم

: يزیربت بئاص 
ربخیب دشاب  زار  نورد  زا  رد  يهقلح 

درک تسناوتن  ریرقت  نابز  ار  لد  بلطم 
ارچ لد  میرح  رد  هر  یهدیم  ار  قح  ریغ 
ارچ لطاب  طخ  یتسه  هحفص  رب  یشکیم 
تسین زاب  ار  وگتفگ  اجنیا  تسا  لاح  سلجم 
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ارچ لفاغ  يا  هدیروش  ینکیم  ار  ام  تقو 
مفرح رد  دوخ  يهناوید  لد  اب  بش  همه 

ارم تسین  يربهمان  دوخ  لد  زج  منکچ 
دزرایم ناهج  ود  کلمب  نما  رطاخ 

ارم تسین  يرز  میس و  رگا  مهرد  متسین 
انیب دوش  رت  مشچ  رادیب  لد  ریثات  ز 

انیب دوش  رتخا  دنلب  دیشروخ  رون  زا  هام  هک 
ام مینکیم  اهر  مسج  دیق  ار ز  لد 
ام مینکیم  ادج  هاکز  ار  هناد  نیا 

مشچ رد  دیاشگ  لاب  رپ و  هچ  نشور  لد 
ار دوخ  دیامن  رادقم  هچ  رحب  رد  هرطق 

غارچ رون  دوب  اهنزور  مشچ  يایتوت 
دوش انیم  رس  هب  رس  اضعا  تشگ  نشور  وچ  لد 

ناهج رد  بئاص  تسه  یغارچ  ار  ییارس  ره 
دوشیم تدابع  رون  زا  نشور  لد  هناخ و 

مادم هک  ار  لد  يهدید  منک  لوغشم  هچ  هب 
دهاوخیم ارت  هدید  دبلطیم  ارت  لد 

درک كاپ  قلعت  درگ  زا  لد  بئاص  نوچ  هک  ره 
دنکفایم رهگ  جرد  فدص  نوچمه  نهد  زا 
دیازفا قلخ  تعسو  رد  هک  تسوا  لد  لها 

دشاب نابایب  فان  رد  هک  تسا  نآ  هبعک 
گرم زا  دعب  نکم  دای  يدب  هب  ار  لد  لها 
دشاب ناسکی  هفیاط  نیا  يرادیب  باوخ و 
ناهج ياشامت  زا  بئاص  دیشوپیم  مشچ 

دناهدرک لد  ملاع  ریس  هک  ینادرونهر 
لد لها  ناریپ  نماد  ریگب  بئاص 

دناهدرب ریپ  سفن  زا  حیسم  ضیف 
دنشاب لطاب  يهشیدنا  زا  غراف  لد  لها 
درذگ لطاب  قح و  زیمت  هب  نادان  رمع 

تسانیبان رگا  هدید  مغ  هچ  تسانیب  وچ  لد 
تسین نزور  زا  ینشور  ار ، هنیآ  يهناخ 
دوش هدرزآ  یجک  هاگن  هب  كزان  لد 

تسین نزوس  زا  مک  داتفا  وچ  هدید  رد  راخ 
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ار لاهنون  نیا  هک  دنبم  ناهج  رد  لد 
دناهدرک زبس  رگد  نیمزرس  رهب  زا 

دیچ لگ  دناوت  دوصقم  يهرهچ  زا  بئاص 
[. 2233  ] ددرگ افصم  يهنیس  هنیآ  ار  هک  ره 

: ظفاح
ندید ناناج  خر  دناوت  كاپ  رظن 

درک ناوتن  افص  هب  زج  رظن  هنییآ  رد  هک 
: يدعس

نکیل تسا و  بیغ  تروص  هنیآ  لد 
دشابن راگنز  هنیآ  رب  هک  تسا  طرش 

: ینانمس تعفر 
لگ هناخ  زا  مک  تسین  لد  هناخ  ناکلاس !
لد هناخ  قحز ، تسا و  لیلخ  لگ ز  هناخ 

لزنم مسر  هر و  قیرط و  هدیدرگن  دس 
لمحم رتشا  رب  دیدنبب  رات  بش  هب 

دینک كاشاخ  سخ و  زا  كاپ  ار  لد  هناخ 
دینک كالاچ  کباچ و  تکرح  رد  ار  حور 

لد هحفص  نک  يرگ  لقیص  ایب 
[. 2234  ] لطاب قح و  لامج  ینیب  ات  هک 

هبوت شزرا 
هبوحلا طاما  هبوتلا و  حتفتسا  میلس … و  بلق  يذل  یبوطف 

( دربب نیب  زا  ار  هانگ  تارثا )  ) دیاشگب و ار  هبوت  يهزاورد  هک … : یمیلس  بلق  بحاص  لاحب  اشوخ  )
: ورسخرصان

نید تیبرت  هب  يدب  ره  زا  نک  هبوت 
[. 2235  ] نوباص نوچ  هبوت  تسا و  نهاریپ  وچ  تناج 

: یناورسخ
دراد تیصعم  راگنز  انامه  تلد 

نایصع زا  شیوشب  صلاخ  يهبوت  بآ  هب 
: يولوم

يوشیم نایوگ  هللا  يوشیم  نامیشپ  دب  زا 
[. 2236  ] ارترم دناهر  او  ات  دشکیم  وا  ارت  مد  نآ 

: ینآاق
راگدرک لوبق  يداتفین  مدآ  هبوت 
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[. 2237  ] بای ضیف  یتشگن  هردص  شتمدخ  ضیف  هب  ات 

شیاین هبطخ 206-

مالسا تمعن 
ینید نع  ادترم  اتیم … و ال  یب  حبصی  مل  يذلا  دمحلا هللا 

( تخاسن هناگیب  دوخ  نید  زا  ارم  دناسرن … و  ار  مگرم  هک  ار  يادخ  ساپس  )
: یسودرف

يرذگب نوچ  شوک  نآ  رد  یتیگ  هب 
يرب دوخ  اب  مالسا ، ماجنارس ،

زاین اب  نک  هشیپ  نامه  شتسرپ 
[. 2238  ] زاسب ار  نیسپ  زور  راک  همه 

يزاینیب يارب  اعد 
كانغ یف  رقتفا  نا  کبذوعا  ینا  مهللا 

( مشاب تسدیهت  وت  يزاینیب  ربارب  رد  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  )
: یناقاخ

راعتسم وت  فک  زا  تسه  هک  یتسه  همه  يا 
نیعتسم وت  رد  رب  تسین  هک  يزاین  تسین 

: یتشک لگ 
میحر وت  يا  میاوت  يوک  رس  نایادگ  ام 

میدق درف  يا  وت  هاگردب  مینادرفم 
یتسرپيوه زا  زیهرپ 

. كدنع نم  ءاج  يذلا  يدهلا  نود  انواوها  انب  عباتت  وا  کبذوعن …  انا  مهللا 
میراگنا هدیدان  ار  وت  تیاده  میروآ و  ور  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هب  هکنآ  ای  میباترب ، رس  ترماوا  هکنیا  زا  میربیم  هانپ  وت  هب  اهلا : راب  )

( میهن اپ  ریز  ار  تسا  هتشگ  ررقم  وت  يوس  زا  هچنآ  و 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

یسوه تلایخ  زا  سک  ره  رس  رد  يا 
یسفن نم  زا  دیاین  رب  وت  دای  یب 

نکم دازآ  چیهب و  ارم  شورفم 
یسب هدنب  وت  مراد و  یکی  هجاوخ  نم 

نیفص رد  ياهبطخ  هبطخ 207-

يربهر تیالو و  قوقح 
مکرما هیالوب  اقح  مکیلع  یل  هناحبس  هللا  لعج  دقف  دعب  اما 
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( تسا هتخاس  مزال  بجاو و  ار  یقح  تیالو ، هلئسم  رطاخ  هب  امش  ندرگ  رب  نم ، يارب  زا  ناحبس  يادخ  دعب : اما  )
: يولوم

تفگ مهاوخ  یلع  تیالو  میاد ز 
تفگ مهاوخ  یلعدان » ، » سدق حور  نوچ 

تسا نم  ناج  رب  هک  یمغ  دوش  حور  ات 
[. 2239  ] تفگ مهاوخ  یلجنیس » مغ  مه و  لک  »

: رایرهش
یلو هدوشگ  اههار  ادخ  شرعب  لد  ز 

تسا هتسب  ایبنا  باب  رد  همه  نب  ادخ 
ار اهرد  مامت  ام  زا  دوخ  يوسب  یبن 

تسا هتسب  ایصوا  هب  دیاشگ  هک  يرد  زجب 
ار دوخ  اب  لاصتا  ره  يهلیسو  یصو ،

تسا هتسب  ایلوا  دالوا و  يهلیسو  رس  هب 
یبرقلا يوذ  نمشد  لد  يور  هب  ادخ 

تسا هتسب  ایض  تملظ و  ره  تیاده  رد 
ربک رس  زا  یشاب  هتسب  رگا  تیالو  رد 

[. 2240  ] تسا هتسب  ایربک  ءالآ  رد  وت  يورب 
: یناهفصا فتاه 

نکیل متسین  هگآ  تتاذ  تافص و  لاعفا و  ز 
اقح یفطصم  زا  دعب  قلخ  ماما  مناد  یئوت 

دنام نادب  قحلا  ماما  مان  وت  ریغ  سک  ره  هب 
[. 2241  ] یلعالا انبر  باطخ  نیرز  يهلاسوگ  رب  هک 

هعماج رد  ربهر  شقن 
هالولا حالصب  الا  هیعرلا  حلصت  تسیلف 

( نآ نارادمدرس  نایلاو و  حالصا  وترپ  رد  زج  دوشیمن  حالصا ، مدرم  یگدنز  و  هعماج ، ماظن  )
: یسودرف

يدب یمان  كاپ و  رگا  رادناهج 
[. 2242  ] يدب یمارگ  شناد  هار  نیرد 

ربهر تلادع  دروآهر 
. مهنیب قحلا  زع  اهقح  اهیلا  یلاولا  يدا  هقح و  یلاولا  یلا  هیعرلا  تدا  اذاف 

رد قح  دـننک ، تیاـعر  ار  مدرم  قوقح  زین  رما  لوئـسم  یلاو و  دـننک و  تیاـعر  هجو ، نسحا  هب  ار ، دوـخ  یلاو  قـح  مدرم ، هک  یماـگنه  )
( تشگ دهاوخ  زارفارس ، زیزع و  هعماج ،

: يدعس

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 595 

http://www.ghaemiyeh.com


نیشن نمیا  مصخ  گنج  نک و ز  حلص  تیعر  اب 
[. 2243  ] تسا رکشل  تیعر  ار  لداع  هاشنهاش  هکناز 

: يولوم
زاب غاز و  نایم  رد  نامیلس  يا 

زاسب ناغرم  همه  اب  وش  قح  فطل 
: یقالیا

تسیچ یناد  درم ، يدرمدار 
تسیک یناد  قلخ  رترنه ز  اب 

تخاس دناوت  ناتسود  اب  هکنآ 
تسیز دناوت  نانمشد  اب  هکناو 

: يدعس
دیآرب تناهد  زک  روخب  نادنچ  هن 

دیآرب تناج  فعض  زا  هکنادنچ  هن 
: يرتسبش دومحم  خیش 
تسنایم رد  وکین  قالخا  همه 

تسنارک شطیرفت  طارفا و  زا  هک 
تسا میقتسملا  طارص  نوچ  هنایم 
تسا میهج  رعق  شبناج  ود  ره  ز 

ریشمش يوم و  يزیت  یکیرابب و 
رید وا  رب  ندوب  نتشگ و  يور  هن 

تسلادتعا رد  یئوکین  روهظ 
تسلامکلا یصقا  ار  مسج  تلادع 

: یسودرف
راک دنیزگ ز  هنایم  وک  یسک 

راگزور شدرگ  شدیآ  دنسپ 
هاش زوریپ  تفگ  نینچ  دبومب 

هاوخ هزادناب  نادزی  شهاوخ ز  هک 
دوش نوریب  هزادنا  شهاوخ ز  وچ 
دوش نوخ  زا  رپ  لد  وزرآ  نآ  زا 

درک تدیاب  هک  نک  نانچ  يهنیزه 
درشف دیابن  دناشف و  دیابن 

: يزعم
تسا رگنل  شلدع  یتشک و  ام  تسا و  رحب  ناهج  نیا 
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[. 2244  ] دهد رگنل  نوکس  ار  یتشک  رحب  دروشب  نوچ 
یقیقح شتسرپ  زا  رشب  یناوتان 

هل هعاطلا  نم  هلها  هناحبس  هللا  ام  هقیقح  غلابب  هداهتجا - لمعلا  یف  لاط  هصرح و  هللا  یضر  یلع  دتشا  نا  و  دحا - سیلف 
تعاـط و قح  دـناوتیمن ، زگره  دـشاب ، شـالت  رد  هراومه  دـشوکب و  هناـصیرح  قـح ، ياـضر  بلج  قـیرط  رد  یمدآ  هچرگ  سکچیه ، )

( دیامن ءادا  ار  یگدنب 
: يدعس

دنک ییدنوادخ  فطل  هب  رگم  دوخ  وا 
[. 2245  ] وا دنسپ  دیآ  یگدنب  هچ  ام  هنرو ز 

راگدرورپ تمظع  كرد 
هاوس ام  لک  کلذ  مظعل  هدنع  رغصی  نا  هبلق  نم  هعضوم  لج  هسفن و  یف  هناحبس  هللا  لالج  مظع  نم  قح  نم  نا 

( درامش رادقمیب  زیچان و  ار  ادخ  ریغ  هک  تسا  نآ  هتفای ، فوقو  لاعتم ، راگدرورپ  تلالج  تمظع و  هب  هک  یسک  دیدرت  نودب  )
: يدعس

تخادنا هیاس  نادنچ  تسود  لامج 
[. 2246  ] تراقح زا  تسا  دیدپان  يدعس  هک 

: يونزغ ییانس 
لمجم مه  تسنسحم و  مه  هکنآز 

[. 2247  ] لضفم مه  تسمرکم و  مه  هکنآز 
یگدنب شزرا 

هریغ بر  برل ال  نوکولمم  دیبع  متنا  انا و  امناف 
( تسین وا  زج  يراگدرورپ  هک  میتسه  يراگدرورپ  كولمم  هدنب و  امش ، نم و  هتبلا  )

: يدعس
ینز یتسود  مد  هک  یتسیک  وت  يدعس 

يرکاچ رارقا  نک و  یگدنب  يوعد 
تباحصا رب  تسلضف  یئاشخبب ، هلمج  رگ 

تکالما رب  تسمکح  ینازوسب ، هلمج  رو 
تمیب دوبن ، سک  زا  يزیر ، سک  همه  نوخ 
تکاب دوبن  سک  زا  یشخب ، سک  همه  مرج 
تسا چیه  يدعس  تمه  اب  همه  ایند  کلم 

دوب وت  يادگ  هک  سب ، نیمه  شیهاشداپ ،
درورپیم دوخ  كولمم  دنکیم ، ملوبق  رگ 

تسود يوزاب  اب  درک  ناوتن  هجنپ  دنارب ، رو 
رمع همه  دمآرد  هب  مهاوخن  دنب  نیا  زا  نم 

تسرس جات  دوب  وت  تسد  هب  هک  ياپ  دنب 
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ناتسآ رب  مریمب  هک  سب ، لوبق  منیا 
تسوا رازگتمدخ  هک  دننک  متسین  ات 

دنک لوبق  ترگ  يریغص  یگدنب و  هب 
[. 2248  ] تسود زا  ریبک  دوب  یلضف  هک  راد ، ساپس 

: یسودرف
ماهدنب یکی  شنیرفآ  زا  نم 

[. 2249  ] ماهدننیرفآ يهدنتسرپ 
: يولوم

یگدنز لد  يرح و  یهاوخ  وت  رگ 
یگدنب نک  یگدنب  نک  یگدنب 

ادخ یبای  ات  هک  رذگب  يدوخ  زا 
اقب یبای  ات  هک  وش  قح  یناف 

نیتسار لاصو  دیاب  ارت  رگ 
[. 2250  ] نیقیلاب ملعا  هللاو  وش  وحم 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ییوت دنب  ره  يهدنیاشگ  هکنآ  يا 
ییوت دنچ  هچ و  ترابع  نوریب ز 

وت يهدنب  منم  هک  سب  نم  تلود  نیا 
ییوت دنوادخ  هک  سب  نم  تزع  نیا 

ار ام  یناشنیم  رید  رد  رب  رگ 
ار ام  یناودیم  هبعک  هر  رد  رگ 
تسام یتسه  يهمزال  یگمه  اهنیا 

[. 2251  ] ار ام  یناهراو  شیوخ  هکنآ ز  شوخ 

شیرق زا  هلگ  هبطخ 208-

ماما تماقتسا  ربص و 
افساتم تموا  امومغم ، ربصاف 

( يامنب یهت  بلاق  فسات  راشف  رثا  رب  ای  نک و  یئابیکش  هودنا  مغ و  نیمه  اب  ای  دنتفگ ، شیرق  )
: يروباشین راطع 

ار درم  دیاب  هب  يربص  بلط  رد 
ار درد  لها  دشاب  یک  دوخ  ربص 
یسب هنرگ ، یهاوخ و  رگ  نک  ربص 

یسک زا  یبای  هار  ییاج  هکوب 
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یسب دیابیم  ربص  ار  نابلاط 
یسک ره  دتفا  هن  رباص  بلاط 

رهگ یجنگ  ارت  دیآ  تسد  هب  رگ 
رتمرگ یشاب  هک  دیاب  بلط  رد 

ماهدناوخ دوخ  رب  ربص  باتک  دص 
[. 2252  ] ماهدنامرد مربصیب و  منک ، نوچ 

ناکلاس فصو  رد  هبطخ 210-

قح هار  ناورهر  يامیس 
قیرطلا هل  ناباف  قربلا  ریثک  عمال  هل  قرب  و  هللا ) یلا  کلاسلا  )

شمـسج ماجنارـس ، تخاس . شوماخ  ار  يو  یناسفن  یـشکرس  تالیامت  درک ، هدـنز  ار  ناـمیا ) اـب  ناـسنا   ) وا درخ  لـقع و  يورین  ادـخ  )
( دومن وا  هب  ار  قح  هار  دیشخرد و  شدوجو  رد  تیاده  رون  هتشگ ، وکین  شقالخا  هتشگ ، فیعض 

: یناهفصا فتاه 
ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ 

[. 2253  ] ینیب نآ  تسین  دیدان  هچنآ 
: ینانمس تعفر 

دوب اهرکش  یسب  لد  يافص  زا  ارم 
دوب امن  کی  لد  ز  امن ، ناهج  ماج  هک 

دوب اطخ  زا  كاپ  هک  تسین ، كاب  هچ  را  کش 
[. 2254  ] دوب ادخ  ناکم  نیا ، زا  دعب  تسکشب  وچ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسین لد  دشابن  وت  يور  هتفشآ  هک  لد 

[. 2255  ] تسین لقاع  دشن  وت  لاخ  يهناوید  هکنآ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دوشن رح  ناهج  قیالع  لد ز  ات 
دوشن رد  ام  دوجو  فدص  ردنا 

سوه اهرس ز  يهساک  دوشنیم  رپ 
[. 2256  ] دوشن رپ  دوب  نوگنرس  هک  هساک  ره 

: يروباشین راطع 
تسیاهدنب یلاع  هک  مناد  ردق  نیا 

تسیاهدنز لد  وا  تسا  هدرم  وا  سفن 
رازه دص  هر  نیرد  دیاب  لد  هدنز 

[. 2257  ] راثن ناج  دص  سفن  ره  رد  دنک  ات 
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: يرتسبش دومحم  خیش 
نامحر دزیا  دومرف  رما 

ناج سنا و ز  ار ز  قلخ  همه 
نکمم هصاخ  هک  تدابع  هب 

نجلا تقلخ  ام  دمآ و  هکنآز 
درب رکذ  يوسب  تدابع  ات 
درب رکف  يوسب  هگنآ  رکذ 

نافرع هلعش  رکف  زا  دزیخ 
نایع نیع  هب  ءارو  دنیبب  سپ 
رثا تسا  تبحم  ار  تفرعم 

[. 2258  ] رمث وچ  دوب  وا  رب  نیو  رجش  نآ 
: ینانمس تعفر 

یلالج لامج و  هنیئآ  رد  هک  ات 
[. 2259  ] نسحم تافص  تروص  نایع  تسه 

: یماطسب یغورف 
دراد ناشفنوخ  مشچ  بش  لد  رد  هک  یسک 

[. 2260  ] دراد ناشن  لد  نوخ  زا  شاهرهچ  ضایب 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

يدیدرگ ناهج  ود  ره  زا  رگا  غراف 
يدیدرگ ناهن  نآ  نیا و  يهدید  زا 

يدیچیپ مه  هب  ار  دوجو  راموط 
يدیدرگ نایع  اههدرپ  سپ  زا  رای 

تفر مهاوخ  رفس  هب  یتسه  هگتماقا  زا 
دید یهاوخ  ناشک  تخر  میتسین  يوس  هب 

یئاهتخابلد قشاع  رگا  شیوخ  زا  رذگب 
تسین لئاح  یسک  وت  زج  وا  وت و  نایم  هک 
مدزب قحلاانا  سوک  مدش و  دوخ  زا  غراف 

مدش راد  رس  رادیرخ  روصنم  وچمه 
نلع ورس  ینم و  یئوت و  غراف ز 

منکب يریدب  يور  مبلط  يرای 
یهاوخدوخ ینزب  قحلاانا  سوک  ات 

یهاگآان وت  شتیوه ، رس  رد 
هار رس  زا  نتشیوخ  باجح  رادرب 
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یهار ردنا  زونه  نآ ، ندوب  اب 
میور رادلد  يوس  هدومن  شیوخ  زا  ترجه 

میوش هناورپ  هتشگ و  شخر  عمش  يهلاو 
اهر هناد  همه  هدیرب ز  دیق  همه  زا 
میوش هنادکی  تب  ماد  هتسب  رگم  ات 
یسرن ناناج  لصو  هب  ینتشیوخ ، ات 

[. 2261  ] درک دیاب  انف  تسود  هر  هب  ار  دوخ 
: یناهفصا فتاه 

يرآ يور  قشع  میلقا  هب  رگ 
ینیب ناتسلگ  قافآ  همه 

دارم هب  نیمز  نآ  لها  همه  رب 
ینیب نامسآ  رود  شدرگ 

دهاوخ نامه  تلد  ینیب  هچنآ 
ینیب نامه  تلد  دهاوخ  هچنآ  و 

قشع رد  هک  سکنآ  درک  دوس  ملاع  ود 
[. 2262  ] درک نایز  یناج  ای  تخاب  رد  یلد 

: يولوم
دشاب مرخ  وت  اب  هکنآ  دروخ  مغ  یک 

دشاب ملاع  باتفآ  وت  رون  زو 
دنوش هدیشوپ  هنوگچ  ناهج  رارسا 

[. 2263  ] دشاب مرحم  وت  اب  هکنآ  رطاخ  رب 

رثاکتلا مکیهلا  توالت  هبطخ 212-

یشورفرخف
نورخفی مهئابآ  عراصمبفا 

)!؟ دننکیم راختفا  دوخ ، ناردام  ناردپ و  روبق  هب  ایآ  دومرف : رباقملا » مترز  یتح  رثاکتلا  مکیهلا   » يهروس تئارق  زا  سپ  ع )  ) ماما )
: يزیربت بئاص 

دننکیم دادجا  هب  رخف  هک  ناسکان  نآ 
[. 2264  ] دننکیم داش  دوخ  لد  ناوختسا  هب  گس  نوچ 

ربق رد  ناگتفرگ  مارآ  زا  تربع 
مهئامد نم  تبرش  مهموحل و  نم  تلکاف  هیف  مهیلع  ضرالا  تطلس  الیبس  خزربلا  نوطب  یف  اوکلس 

يهدروخ و ار  نانآ  تشوگ  و  هتـشگ ، طلـسم  نانآ  رب  نیمز  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  سپ  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  خزرب ، ناـهج  رد  )
( دیشون ار  نانآ  نوخ 
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: يولوم
تهام وچ  يور  لگ و  رپ  رانک 

یتفر راوخ  نیمز  رد  نوچ  دش  هچ 
نانیشنمه ناتسود و  يهقلح  ز 

[. 2265  ] یتفر رام  روم و  كاخ و  نایم 
: یشحو

لاله یط  دنک  هار  یسب  کیل 
لامک ماقم  هب  درآ  رذگ  ات 
یسک دباین  هبعک  رد  هب  هر 

[. 2266  ] یسب نابایب  عطق  دنکن  ات 
: یقارن

بعت جنر و  زا  یلاخ  نیب  یملاع 
بش زور و  رکف  هودنا و  زا  یلاخ 

داضت روشک  نآ  رد  ار  رصانع  ین 
داب دزیرگب ز  هن  یماج  نآ  هشپ 
عبش لقث  ین  عوج و  لالک  ین 
عمط لذ  ین  صرح و  يالب  ین 

ریت يامرگ  يد  يامرس  نآ  رد  ین 
[. 2267  ] ریرح ناتک و  رهب  زا  بعت  ین 

ناگتشذگ زا  تربع 
ربعلا راصبا  مهیف  تعجر  دقل  مهرابخا  تعطقنا  مهراثآ و  تیمع  نئل  ءاخالا … و  بابسا  مهنم  تعطقنا  و  نوضاملا ) )

، ریگتربع نامـشچ  یلو  داتفا  اهنابز  زا  ناشيهرابرد  يوگتفگ  تشگ ، دیدپان  نانآ  راثآ  دـش …  عطق  ناگتـشذگ  يردارب  ياهدـنویپ  )
(. دونشیم ار  نانآ  مایپ  قطنم و  اهلقع  ياهشوگ  درگنیم و  ار  نانآ 

: ياهشمق یهلا 
دنباین رگید  ناهج  زا  میتفر  هچ 

[. 2268  ] رتفد هب  الا  ناشن  مان و  ام  ز 
: يروباشین راطع 

رذگم يراخ  هب  كاخ  رب  مد و  کی  نک  رکف 
تسا رگج  نوخ  هنشت ز  نیمز  زغم  همه  هک 

تسناگهتخوس لد  نوخ  زا  رپ  كاخ  مکش 
تسا رظنبحاص  وت  مشچ  رگا  مشچ  نک  زاب 

یگرب ره  دمد و  یکاخ  هک ز  یهایگ  ره 
تسا رگد  یغیرد  درد و  یلد  ینادب ز  رگ 
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کنانچ هتفخ  ره  ترسح  رپ  لد  نورد  زا 
تسا رک  وت  شوگ  دیآ و  یمه  دایرف  هآ و 

چیه یشیدنین  زاب  یغراف و  نانچ  وت 
تسا رذگرب  نینچ  وت  رمع  یپ و  رد  لجا  هک 

زونه شوپ و  نفک  هبنپ  زا  وت  شوگ  انبرش 
تسرد وت  شوگ  هب  رادنپ  تلفغ و  هبنپ 

رذگ رد  وت  رمع  هگ و  رید  ياهتفخ ز  وت 
افق رد  گرم  دوخ و  راک  یلفاغ ز  وت 

غاب ارس و  نیدنچ  هک ز  شاب  هاگآ 
ابه رگید  وت  مسق  تسنیمز  یتخل 

دتفورف مه  زارت  رمع  قاط  هک  مدنآ 
اول هن  جات و  هن  دنام و  قارطمط  هن 

نک زاب  تمشچ  تشگ ، نشور  زور  یبسخ ، دنچ 
رآ رب  رس  رخآ  سفن ، لامیاپ  یشاب  دنچ 

ارت هک  دوخ  ياوه  رد  سوه  هب  نزم  سفن 
راسی نیمی و  رب  زور  بش و  دنرظان  ود 

ناگهتفر مایپ 
: … اولاقف قطنلا  تاهج  ریغ  نم  اوملکت  لوقعلا و  ناذآ  مهنع  تعمس  و 

اعستم قیض  نم  و ال  اجرف ، برک  نم  دجن  مل  انتماقا و  هشحولا  نکاسم  یف  تلاط  و 
ام تماقا  دنیوگیم : هک  دیونـشیم  دیهدارف  شوگ  رگا  دنیوگیم  نخـس  نابز  نودـب  نانآ  دونـشیم  ار  ناگدرم  گناب  ناج  ياهشوگ  )

( تسا هدشن  هدید  ام  ربق  رد  یشیاشگ  هتشگن و  لصاح  ام  يارب  یجرف  زونه  دیماجنا ، لوط  هب  هناخ  نیا  رد 
: یقارن

راوخ هداتفا  سفق  ردنا  میغرم 
رازغرم نیز  افو  زا  دیرآ  دای 

: يولوم
مدع ینعی  هگ  راک  رد  آرد  سپ 

مهب ار  عناص  عنص و  ینیبب  ات 
تسیگ دید  نشور  ياج  نوچ  هگ  راک 

[. 2269  ] تسیگ دیشوپ  هگ  راک  نورب  سپ 
تربع دراوم 

فرش بیبر  فرت و  يذغ  ایندلا  یف  ناک  نول ، قینا  و  دسج ، زیزع  نم  ضرالا  تلکا  مکف 
گرزب ینادناخ  رد  هکنانآ  هدرب  رس  هب  ینارذگشوخ  رد  هک  یتروص  نوگلگ  مادنا و  ابیز  دارفا  هدرورپزان ، زیزع و  دارفا  زا  يرایسب  ندب  )

(. دربورف دوخ  ماک  رد  نیمز  ار  هتفای  شرورپ  یفارشا  و 
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: ياهشمق یهلا 
تساخرب كاخ  دش و ز  كاخ  رد  یسب 

ردنکس اراد و  جات  ریرس و 
دیوگ زاب  ات  وج  كاخ  زا  ثیدح 

[. 2270  ] رصیق ناقاخ و  هصق  نارازه 
: يدعس

دناهدرک نفد  نیمز  ریز  هب  رو  مان  سب 
دنامن ناشن  رب  نیمز  يور  هب  شیتسه  زک 

لگ ریز  دندرپس  هک  ار  هشال  ریپ  ناو 
[. 2271  ] دنامن ناوختسا  زک و  دروخب  نانچ  شکاخ 

: رهاطاباب
چیه تبقاع  یهالک  نیرز  رگا 

چیه تبقاع  یهاشداپ  را  تخت  هب 
تسا نیگن  رد  نامیلس  کلم  ترگ 

[. 2272  ] چیه تبقاع  یهار  كاخ  رخآ  رد 
: یماج

تسد هب  شیناطلس  متاخ  دوب  هک  سک  سب 
[. 2273  ] تسا متاخ  وچ  نونکا  رد  گنس  ریز  هب  هدنام 

(: هر  ) یئاهب
سک اب  درکن  افو  مایا 

[. 2274  ] میدید هتشون  وا  دبنگ  رد 
: یناقاخ

كاپ هدنخرچ  هدنکفا  كاخ  ریز  نانینزان  نآ 
[. 2275  ] تدیآ ناشیا  دایرا  كاندرد  یلان  هک  سب  يا 

ءازهتسا هدنخ  تلفغ و  هدنخ 
لوفغ شیع  لظ  یف  هیلا  کحضت  ایندلا و  یلا  کحضی  وه  انیبف  هبعل  هوهلب و  هحاحش 

یگدـنز هیاـس  رد  ناـنیا  هکناـنچ  ددــنخیم  ناـنآ  لاـح  هـب  دوـخ ، یلو  تـسا  هتخاـس  مرگرــس  ار  دوـخ  لـها  بـعل ، وـهل و  هار  زا  اـیند  )
(. دنانادنخ شاهدننکمرگرس ،

: يدعس
تسیچ ایند  بعل  وهل و  لصاح 

[. 2276  ] لدج گنج و  رامخ و  تشز و  مان 
گرم يهناتسآ  رد 

ایندلا لها  لوقع  یلع  لدتعت  وا  هفصب  قرغتست  نا  نم  عظفا  یه  تارمغل  توملل  نا  و 
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بلاغ رد  ار  نآ  دـناوتب  ایند  مدرم  لقع  هکنآ  ای  درک و  فیـصوت  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکانـساره  هک  دراد  یئاهيراوشد  گرم ، )
(. دیوگ زاب  یظافلا 

: يدعس
یسک هب  دسر  یمه  یتخس  هچ  هک  ياهدیدن 

ینادند دننکیم  رد  هب  شناهد  زا  هک 
تعاس نآ  رد  دوب  تلاح  هچ  هک  نک  سایق 

[. 2277  ] یناج دور  رد  هب  شزیزع  دوجو  زا  هک 
: يروباشین راطع 

تسا لکشم  یهار  هچ  ات  رگنب  گرم 
تسا لزنم  لوا  شروگ  هر  نیردناک 

ربخ تگرم ، یخلت  زا  دوب  رگ 
ربز ریز و  دوش  تنیریش  ناج 

تشهب نوچ  مرخ  تسرصق  نیا  هچرگ 
[. 2278  ] تشز درک  دهاوخ  وت  مشچ  رب  گرم 

.. مهیهلت لاجر ال  توالت  هبطخ 213-

ادخ دای  رکذ و  دیاوف 
، هرقولا دعب  هب  عمست  بولقلل  ءالج  رکذلا  لعج  یلاعت  هناحبس و  هللا  نا 

هوشعلا دعب  هب  رصبت  و 
زا سپ  هدید ، دوشیم و  اونـش  ینیگنـس ، زا  سپ  لد  شوگ  رکذ ، وترپ  رد  داد ، رارق  اهلد  تیفافـش  يهیام  ار  رکذ  ناحبـس ، يادـخ  هتبلا  )

(. ددرگیم انیب  يروک  هب  التبا 
: يولوم

ار هم  دیازف  رون  یسب  رکذ  زا 
[. 2279  ] ار هارمگ  دروآ  تقیقح  هار  رد 

: يدحوا
رکذ هب  شابیم  مادم  یناوتب  ات 

رکف هب  دنیامن  هار  ار  وت  رکذ  زک 
شلالجا مرح  رد  يدش  وچ  مرحم 

رکب يهقوشعم  يور  وت  نایع  هب  ینیب 
ددرگ انیب  رکذ  رون  هب  صخش  نوچ 
ددرگ انیس  روط  هب  وا  تفص  یسوم 

دشاب مد  مدق و  رد  نابز  یسیع 
ددرگ انیم  نوگلین  دبنگ  رد 
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: ریخلاوبا دیعسوبا 
وت ییاشخبنیم  هک  مونشیم  نم 

وت ییاجنآ  تسیا  هتسکش  هک  اج  ره 
میاوت هاگرد  ناگتسکش  هلمج  ام 

وت ییامرف  هچ  ناگتسکش  لاح  رد 
: يولوم

تسین رثا  قشع  نیزا  هک  سک  ره  لد  ردنا 
تسین رمق  مصخ  زج  هب  هک  شکورد  ربا  وت 

تسا تسرن  غاب  نآ  رد  هک  یتخرد  کشخ  يا 
تسین رجش  لظ  نیا  رد  هک  يزیزع  راوخ  يو 

یمیتی رد  رگا  قشع  نیا  زج  لکسب ز 
تسین ردپ  شیوخ و  ارت  قشع  نیا  زج  هک  اریز 

تسگرم يرامیب  هب  قاشع  بهذم  رد 
تسین رتب  جنر  نیزا  زور  ره  هب  هک  ناج  ره 

يدید هب  گنر  نآ  زا  هک  سک  ره  تروص  رد 
تسین رشب  سنج  زا  هک  قیقحت  هب  وت  نادیم 

قشع رمک  شنایمب  يدید  هب  هک  ینره 
تسین رکش  گنت  زج  هک  ریگرب  هب  وت  شگنت 

ینیبب نادهاش  ات  ینید  قشع  هب  ور  رد 
ارنامسآ قافآ  خر  زا  هدرک  رون  رپ 

یناوج ار  ریپ  ره  یناهن  تب  دشخب 
ارناوغرا تسا  نیا  یناج  نایشآ  نآز 

اجنیا زا  موش  نوریب  ین  رگ  ینک و  شهاخ 
ارناهد وا  دشوپیم  تنابز  یموش  زک 

ام یب  داتف  يرفس  ار  ام 
ام یب  داشگ  ام  لد  اجنآ 

دش یمه  ناهن  ام  هک ز  هم  نآ 
ام یب  داهن  ام  خر  رب  خر 

میدادب ناج  تسود  مغ  رد  نوچ 
ام یب  دازب  وا  مغ  ار  ام 

زگره دای  دینکم  ار  ام 
ام یب  دای  میتسه  دوخ  ام 

مییوگ داش  میاهدش  ام  یب 
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ام یب  داب  هشیمه  هک  ام  يا 
ام رب  دوب  هتسب  همه  اهرد 
ام یب  داد  هار  وچ  دوشگب 

تسهدنب دابقیک  لد  ام  اب 
ام یب  دابقیک  وچ  تسهدنب 

هدیهر دب  کین و  مییام ز 
ام یب  داسف  زا  تعاط و  زا 

ایادخ تسار  ام  هک  قشع  یهز  قشع  یهز 
ایادخ تسابیز  هچ  تسبوخ و  هچ  تسزغن و  هچ 

دیشروخ وچ  قشع  نیزا  میمرگ  هچ  میمرگ  هچ 
ایادخ تسادیپ  هچ  ناهنپ و  هچ  ناهنپ و  هچ 

ادخ داد  رگد  رمع  دشب  رمع  رگ 
اقب رمع  کن  درمب  انف  رمع  رگ 

رد آ بآ  نیا  رد  تستایح  بآ  قشع 
ادج تستایح  رحب  نیا  زا  هرطق  ره 

تسین ادیپ  شتیار  تسهش و  قشع  نیا 
تسین ادیپ  شتیآ  تسقح و  نآرق 

تسا هدروخ  يربت  دایص  نیا  زا  قشاع  ره 
تسین ادیپ  شتحارج  دوریم و  نوخ 

تسیناطلس مهب  یقشاع  یشیورد و 
تسیناهنپ یلو  قشع  مغ  تسجنگ 

لد يهناخ  دوخ  تسدب  مدرک  ناریو 
تسیناریو رد  جنگ  هک  متسناد  نوچ 

تاجن تسا  قشع  هک  میقشع  قشاع  ام 
تایح بآ  نوچ  قشع  تسا و  رضخ  نوچ  ناج 

تارب قشع  هش  زا  درادن  هکنآ  ياو 
تابن ناک  زا  دراد  ربخ  هچ  ناویح 

دش لگ  مدآ  كاخ  قشع  منبش  زا 
دش لصاح  ناهج  رد  روش  هنتف و  دص 

دندز حور  گر  رب  قشع  رتشن  دص 
دش لد  شمان  دیکچ و  نآ  زا  هرطقکی 

دیزم هک  اج  ره  وت  يادوس  تبرش  زا 
دیزم تسا  دیزم  رد  تایحبآ  ناز 
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دید وت  يوب  ارم  درک  وب  دمآ و  گرم 
[. 2280  ] دیربب نم  زا  دیما  لجا  يورناز 

: ینانمس تعفر 
نادنمدرد ياود  شمسا  دوب 

[. 2281  ] ناج لد و  شخبافش  شرکذ  دوب 
: یماطسب یغورف 

مناور ورس  نآ  نماد  دهد  تسد  رگ 
[. 2282  ] مناهج ود  ره  مغ  لد ز  دوش  دازآ 

: یشحو
زورفا شتآ  هد  ياهنیس  یهلا 

زوس همه  لد  ناو  یلد  هنیس  نآ  رد 
تسین لد  تسین  يزوس  هک  ار  لد  نآ  ره 

تسین لگ  بآ و  زا  ریغ  هدرسفا  لد 
دود رپ  هنیس  نادرگ  هلعش  رپ  ملد 

دولآ شتآ  نتفگ  هب  نک  منابز 
درورپ درد  ینورد  نک  تمارک 

[. 2283  ] درد نورب  درد و  نورد  يو  رد  یلد 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دیزخ وت  يوکب  هکنآ  تسنم  ام و  زا  غراف 
تسا ام  نم و  ياوه  هب  یک  ناهج  ود  ره  زا  لفاغ 

شیورد ناج  شخب  حور  وت  دای  يا 
شیورد لد  ياود  وت  لامج  رهم  يا 
دناوت دنب  رد  ياهدیص  همه  اهلد 

شیک ره  رد  یسک  ره  تسوت  هدنیوج 
نارامیب لفحم  عمش  وت  يور  يا 

نارامیب لد  مهرم  وت  دای  يو 
ایب هنابیبط  ام ، گرم  رتسب  رب 

نارامیب لکشم  لح  وت  دید  يا 
ناشیورد لد  تحار  وت  دای  يا 

ناشیورد لکشم  ناسر  دایرف 
راگن يور  يهولج  تسا و  رجش  روط و 

[. 2284  ] ناشیورد لصاح  تسا  نیا  نارای !
يورهنایم لادتعا ،
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هاجنلاب هورشب  هقیرط و  هیلا  اودمح  دصقلا  ذخا  نم 
(. دندادیم تراشب ، تاجن ، هب  ار  هتشاد  رارق  يورهنایم  میقتسم  قیرط  قح و  طارص  رد  هک  یسک  )

: یسودرف
ياجب ینامب  ینیزگ  هنایم 

يامنهر تیکین  زا  زج  دشابن 
: ورسخرصان

يوجم لامک  سب  شاب و  یمه  راک  هنایم 
[. 2285  ] ار ناصقن  يارب  زج  دشن  مامت  هم  هک 

: عمال
رتملاس دوب  ورهنایم  راک  رد 

[. 2286  ] طسوالا روما  ریخ  دوب  هک  ینعی 
ادخ دای  رکذ و  ریثات  طرش 

هک دـننیبیم  یئاهزیچ  زار ، زمر و  زا  رپ  ناهج  رد  ناگهشیپ  رکذ   ) نوعمـسی ام ال  نوعمـسی  سانلا و  يری  ام ال  نوری  مهناک  رکذـلا ) لها  )
(. دنمورحم نآ  عامتسا  زا  نارگید  هک  دنونشیم  ار  یئاهیندینش  دننیبیمن و  نارگید 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
بارخ رید  نیا  رد  نکشب  هحبس و  نک  هراپ 

[. 2287  ] رارسالا رس  ز  هاگآ ، يوش  یهاوخ  هک  رگ 
ناهانگ نیگنس  راب 

مهروهظ مهرازوا  لقث  اولمح  و 
(. دندیشک شود  رب  ار  دوخ  یگدنز  لاب  رزو و  ینیگنس  )

: عمال
تیصعم راب  زا  وت  دق  هدیمخ  عمال 

[. 2288  ] گندخ تماق  ارت  هدیمخ  نامک  نوچ  دش 
هبوت شزرا 

فارتعا مدن و  ماقم  نم  مهبر  یلا  نوجعی 
(. دنیراز هلان و  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  اهریصقت  هب  فارتعا  و  ینامیشپ ، ياتسار  رد  )

: يزیربت بئاص 
دسریمن نماد  هب  وت  تمادن  کشا 

دوشیم ریصقت  وت  رتشیب ز  دنچ  ره 
ناهج زا  دروآرب  درگ  هیرگ  هب  بئاص 

دوشیم ریگنانع  هک  ار  راهب  لیس 
ار هانگ  تمادن  کشرس  دنک  تعاط 

[. 2289  ] ار هایس  ربا  دنکیم  دیفس  شزیر 
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قارف کشا 
مهنویع ءاکبلا  لوط  و  مهبولق ، یسالا  لوط  حرج 

(. تسا هتخاس  ناوتان  ار  ناشناگدید  یگشیمه  هیرگ  حورجم و  ار  نانآ  بولق  ینالوط  هودنا  )
: يدعس

داتفا رود  وت  زک  زور  نآ  زا  يدعس  رانک 
تسا نوحیج  رانک  یئوگ  وت  هدید ، بآ  زا 

ار ام  وت  مغ  زا  هک  يآ ، زاب 
تسا بآ  همشچ  رازه  یمشچ و 

يراز دص  یلد و  اب  یبش  ره 
يرادیب مشچ و  بآ  منم و 

مرگج رد  بآ  تسدنامنب 
[. 2290  ] يراب رهگ  دنک  ممشچ  هک  سب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
ارم راز  لد  لاح  نیبب  تسود  يا 

ارم رامیب  يهدید  الب  ناج  نیو 
يدنب میور  هب  دوخ  لصو  رد  یک  ات 

ارم رازآ  رگید  دنسپم  اناج 
: يولوم

دراد اهررش  ناقشاع  لد  زوس 
دراد اهرثا  نالدیب  لد  درد 
ناگتخوس لد  هآ  هک  یتسدینشن 

دراد اهرذگ  شتمحر  ترضح  رب 
: رایرهش

نداتفا وت  ياپ  رد  کشا  نوچ  ندیطلغ و  اشوخ 
[. 2291  ] يداتسا نم  كاخ  رس  رب  تمحر  هب  يزور  رگا 

: یقارن
منزیم رپ  تاهناخ  ماب  درگ 

منزیم رد  رب  هقلح  ار  تاهناخ 
سفن هبساحم 

کسفنل کسفن  بساحف  هریبک …  هریغص و  لک  یلع  مهسفنا  هبساحمل  اوغرف  مهلامعا و  نیو  اود  اورشن  دق  و 
یسرباسح هب  تدوخ  رطاخ  هب  سپ  دنتشگ ، لوغشم  شیوخ  لامعا  اههدرک و  يهمه  یسرباسح  هب  هدوشگ و  ار  دوخ  لامعا  ياههچرتفد  )

(. زادرپب دوخ  زا 
: یقارن
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ارت دشک  ناوید  هب  رشح  هک  رتشیپ  ناز 
[. 2292  ] ریگ باسح  دوخ ، سفن  زا  نیشن و  یجنک 

.. ناسنالا اهیا  ای  توالت  هبطخ 214-

یگدز رورغ  زا  رادشه 
هظقی کتمون  نم  سیل  ما  لولب ، کئاد  نم  اما  کسفن ؟ هکلهب  کسنا  ام  کبرب و  كرغ  ام  کبنذ و  یلع  كارج  ام  ناسنالا  اهیا  ای 

هچ تراگدرورپ و  هاگـشیپ  رد  ندـش  رورغم  ثعاب  یلماع  هچ  هتـشگ و  وت  یـصاعم  باـکترا  رب  وت  تئرج  يهیاـم  يزیچ  هچ  ناـسنا ! يا  )
)!؟ درادن يرادیب  وت  نارگ  باوخ  ایآ  و  تسین !؟ نامرد  ار  تدرد ، رگم  تسا !؟ هدش  وت  سفن  تکاله  هب  يدنمقالع  ببس  يزیچ ،

: یئاهبخیش
يرود تسود ، رد  زا  یک  بات  الد 

يرورغ يارس  ماد  راتفرگ 
يدرد تسود ، مغ  زا  ارت  لد  رب  هن 

يدرگ يوک  نآ  كاخ  زا  هرهچ  رب  هن 
ییوب هن  یگنر  هن  انعم  رازلگ  ز 

ییوه هن  ییاه  هن  دبنگ  هنهک  نیرد 
رب رد  تسا  هتفرگ  تلفغ  باوخ  ارت 

[. 2293  ] ربکا هللا  تسا  نارگ  باوخ  هچ 
: يونزغ یئانس 

رارصا ینک  یمه  ناهانگ  رب 
راگنا ناگدرم  ار ز  نتشیوخ 

درب دیاب  هچ  تملظم ، همه  نیا 
[. 2294  ] ددم دیاببیم  هک  ینیقی  رگ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تانسح زا  تسا  هب  وت ، تائیس 

[. 2295  ] نک سب  ییازف  كرش  نم  ناج 
شیوخ هب  نتخادرپ  ترورض 

كریغ نم  محرت  ام  کسفن  نم  محرت  اما 
.)؟ ینکیمن محر  تدوخ  هب  ینکیم  محرت  نارگید  هب  هک  هنوگنامه  لقاال ، ایآ  )

: يولوم
رابکشا رب  نک ، محر  یهاوخ ، محر 

[. 2296  ] رآ محر  نافیعض  رب  یهاوخ ، محر 
ادخ اب  سنا 

کیلع هلابقا  هنع  کیلوت  لاح  یف  لثمت  اسنآ و  هرکذب  اعیطم و  نک هللا  و 
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رد ار ، نآ  ینادرگیور  نارود  داد ، ناشن  شوخ  يور  وت  هب  ایند  هک  يراگزور  رد  نک و  وخ  وا  داـی  رکذ و  هب  شاـب و  ادـخ  رادرب  ناـمرف  )
(. نک میسرت  دوخ ، نامشچ  لباقم 

: يدعس
سنوم وت  رکذ  دوب  هک  ار  نآ  شوخ  تسیتقو 

[. 2297  ] سنوی وچ  توح  مکش  ردنا  دوب  دوخ  رو 
: رهاطاباب

دننیشنمه هتاو  هکنونآ  اشوخ 
[. 2298  ] دننیشن مرخ  لد  اب  هشیمه 

: يدعس
یمد مرآ  رب  وت  اب  شیوخ  رمع  همه  هب  رگ 

تفر مایا  یقاب  تسا  مد  نآ  رمع  لصاح 
تسه يرای  ارم  وت  زا  ریغ  هک  تسود  يا  ونشم 

[. 2299  ] تسه يراک  ماوت  رکف  زج  هب  زور  بش و  ای 
: یقارن

وش طبر  اب  طبترم  دوخ  زا  رذگب 
وش طبخ  ره  شزغل و  ره  زا  غراف 
رهچ هدنبات  يا  یتسویپ  وا  هب  نوچ 

رهم هب  مد  ره  دشکیم  تشیوخ  يوس 
شیوخ يوس  دناشک  ات  ییوسب  ور 

شیوخ يوخ  مه  ارت  دیاشخبب  سپ 
باطخ هیآ  مدق  ره  ینم » ندا  »

باطتسم بانج  نآ  زا  ارت  رم 
رسپ يا  الاب  ماگ  کی  یهن  نوچ 

رگد ماگ  هبترم  نآ  زا  دیاز 
نابدرن نیا  رد  هتسویپ  دبا  ات 

[. 2300  ] ناکمال يوس  هب  الاب  دوریم 
: یناشاک ضیف 

وش هناگیب  انشآ  شیوخ و  یسرپ ز  نم  رگ ز 
[. 2301  ] انشآ انشآ و  شابیم  شیوخ  يادخ  اب 

یهلا ششخب  وفع و 
هریغ یلا  هنع  لوتم  تنا  و  هلضفب ، كدمغتی  و  هوفع ، یلا  كوعدی 

هب هدرک و  تشپ  وا  هب  وت  یلو  دراد  شـشوپ  تحت  ارت  یگدنز  رـسارس  دوخ  تمحر  لضف و  اب  دـناوخیمارف و  نارفغ  لماوع  هب  ارت  ادـخ  )
.)؟ ياهدرک يور  وا  ریغ  يوس 
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: يروباشین راطع 
تمتفریذپب هبوت  مدرک ، وفع 
تمتفرگن یلو  متسناوتیم 

كاپ هبوت  یتسکش  نوچ  رگید  راب 
كانمشخ متشگن  لهم و  تمداد 

ربخ یب  يا  نامز  نیا  تسا  نانچ  رو 
رگد ییآ  زاب  هک  وت  يوزرآ 

میاهداشگب رد  هک  رخآ  يآ  زاب 
[. 2302  ] میاهداتسیا زاب  هدرک  تمارغ  وت 

: یناهفصا یلاحم  راچ  يهرطق 
نایز دوس و  يهیامرس  دوب  وا  مشخ  وفع و 

[. 2303  ] اجر فوخ و  يهیاریپ  دوب  وا  وفع  مشخ و 
: يولوم

ییوت ناروجنر  شخب  حرفم  هک  ییادخ  يا 
[. 2304  ] ییوت ناهنپ  ناج  وچمه  تمحر  فطل و  نایم  رد 

: یقارن
ارم يدناوخ  دوخ  يوس  يدرک  فطل 

ارم يدنار  ناگناگیب  رد  زا 
یتخاس مراک  يدرک و  ياهوشع 

یتخادنا ناج  هب  مقوش  شتآ 
ادخ زا  ار  امش  دیآ  اههخفن 

[. 2305  ] اههخفن ناز  وشم  لفاغ  ناه  ناه و 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دوبن نوماه  وت  فطل  زا  هک  تسین  ياهرذ 
دوشن ایرد  وت  رهم  زا  هک  تسین  ياهرطق 

موش سواط  وت  فطل  زا  ماهشپ  نم 
موش سوماق  وت  می  زا  ما  هرطق  کی 

یئوت شیورد  يهلان  سر  دایرف 
یئوت شیر  لد  نیا  شخب  یمارآ 

دومن قرغ  ارم  هدنیازف  نافوط 
[. 2306  ] یئوت شیوخ  یتشک  هار  روآ  دای 

: رایرهش
یشخبیم هاک  هب  یهوک  وت  هک  ماهدینش 
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دوشخب ياهلان  هب  یناوتن  ناهج  ارچ 
دناوخ ارت  یکی  مدرم  همه  نیا  زا  رگا 

[. 2307  ] دوج همه  نیا  نک  رفن  کی  نآ  رطاخ  يارب 
: ظفاح

ادخ فطل  دوش  رای  رگم  تخس  ماد 
[. 2308  ] میجر ناطیش  هفرص ز  دربن  مدآ  هنرو 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دشن دیمون  هدنب  چیه  وت  فطل  زا 
دشن دیواج  لبقم  زج  وت  لوبقم 
یمد تسویپ  هرذ  مادکب  ترهم 

[. 2309  ] دشن دیشروخ  رازه  زا  هب  هرذ  ناک 
: يولوم

دسر یپ  رد  یمه  تفطل  نامز  ره 
دسر یک  اضاقت  نیا  ار  سک  هن  رو 

دناوخب شمرک  ار  نامرجم  همه 
[. 2310  ] دشابن اغد  دنیآ و  هبوت  هب  وچ 

دنک اهاواسم  هچرگ  قح  ملح 
[. 2311  ] دنک اوسر  درذگب  دح  زا  هکنوچ 

نایاشگ هزور  رب  هدعاق  ار  وت  فطل  يا 
[. 2312  ] نداد هدیام  کلف  احیسم ز  دننام 

ایند رد  يرایشوه 
الحم اهنطوی  مل  نم  لحم  اراد و  اهب  ضری  مل  نم  راد  معنل  و 

دوخ یلـصا  نطو  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یبوخ  یگدنز  لحم  دنادن و  یمئاد  هناخ  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یبوخ  يارـس  ایند  )
(. دنادن

: يدعس
تسین شوپ  سابل  رد  يدهاز ،

[. 2313  ] شوپ سلطا  شاب  كاپ  دهاز 
: رایرهش

ایند لابقا  ایند و  تسا  بوخ  هچ 
ایند لام  ینک  ابقع  جرخ  رگا 

درب دوخ  لابندب  یهاوخن  ایند  وچ 
ایند لابند  هب  ندیود  زا  دوس  هچ 

روگ بل  ات ، نیمه  ایند  لمح  رگا 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 614 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند لامح  تخبدب  هچ  ایادخ 
درک ترخآ  يهشوت  ناوتیم  یلو 

ایند لاوما  تالغتسم و  همه 
یناهج نآ  دوش  یناهج  نیا  همه 

ایند لامع  ماد  زا  یتسج  رگا 
يدرک قافنا  هچنآ  ادخ  هار  هب 

ایند لام  زا  دنام  نآ  وت  يارب 
تسا یئامنیس  تربع و  يهدرپ  یکی 

[. 2314  ] ایند لاوحا  عاضوا و  نم  مشچ  هب 
: ورسخرصان

نکم شهوکن  نادان  وچ  ار  ناهج 
تسا يردام  قح  ار  وا )  ) رم وت  رب  هک 

نک رکش  رگنب و  ردنا و  لقع  هب 
[. 2315  ] تسا يرکنم  نیدب  شعنص  هک  ار  وا  رم 

: یناشاک ضیف 
دش درس  ایند  بابسا  يهشیدنا  ارم ز  لد 

دش درس  اهوزرآ  دمآ  مدای  اب  ترخآ 
ترخآ مولع  رارسا  هگآ ز  مدش  نوچ 

دش درس  اپ  ارس  اهیف  ام  ایند و  ملد  رب 
ناهج ياشامت  زا  دیدرگ  مرگ  لد  مهگ  ره 

دش درس  اشامت  زا  لد  ترخآ  دمآ  مدای 
تخورف رب  نوچ  ار  عبط  ارحص  رازلگ و  ندید 

دش درس  ارحص  رازلگ و  نآ  دمآ  دای  مندرم 
دوب یشوه  ار  هکنآ  مارآ  ياج  ایند  تسین 

[. 2316  ] دش درس  ایند  تاذل  یگدنز  رد  شلد  رب 
: یناهفصا ءاجر 

شاب باتکلاما  مکحم  مکح  دیق  رد 
[. 2317  ] شاب باسح  رکف  رتفد و  هب  رظن  کی  نک 

: يولوم
تسود شاب ، مک  وزرآ  اوه و  اب 

تسوا هللا » لیبس  نع  کلضی   » نوچ
ناهج ردنا  دنکشن  ار  اوه  نیا 

ناهرمه يهیاس  وچمه  يزیچ  چیه 
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تیصاخ دب  رد  ام  نآ  تسوت  سفن 
تیحان ره  رد  تسوا  داسف  هک 

یند نآ  رهب  هک  ار  وا  شکب  سپ 
ینکیم يزیزع  دصق  یمد  ره 

گنت تست  رب  شوخ  يایند  نیا  يو  زا 
گنج قلخ  اب  قح و  اب  وا  یپ  زا 

راذتعاز یتسر  زاب  یشک ، سفن 
[. 2318  ] راید رد  دنامن  نمشد  ار  وت  سک 

رمع نتسناد  تمینغ 
كرفسل رسیت  هل و  یقبت  امم ال  کل  یقبی  ام  ذخ 

(. شاب رفس  يایهم  نک و  مهارف  ینامیمن  هنادواج  نآ  رد  هک  هچنآ  زا  راگدنام ، ياهشوت  )
: یماج

هناغچ گنچ و  زاوآ  هب  ینغم 
هنارت نیا  حوبص  تقو  تفگ  شوخ  هچ 

ترمع سافناک  زیخرب  هجاوخ  يا  هک 
[. 2319  ] هنادواج تلود  يهیام  دوب 

: ورسخرصان
زور بش و  خرچ و  نتشگ  وت و  لاح  نتشگ 

تساوگ تسین ، اقب  ياج  ناهج  هک  یتسرد  رب 
زیزع ناج  يرفس  يا  ناهج  تست  لزنم 

[. 2320  ] تساقب ياج  نآ  هک  تسا  ییارس  يوس  ترفس 

یلع یئاسراپ  هبطخ 215-

ایند یشزرایب 
اهمضقت هدارج  مف  یف  هقرو  نم  نوهال  يدنع  مکایند  نا 

( دشابیم رتشزرایب  تسا  ياهچروم  ناهد  رد  هک  يوج  تسوپ  زا  نم  دزن  رد  امش  يایند  انامه  (و 
: ظفاح

تخورفب مدنگ  ود  هب  ناوضر  يهضور  مردپ 
[. 2321  ] مشورفن يوج  هب  ار  ناهج  کلم  ارچ  نم 

لقع باوخ  زا  ندرب  ادخ  هب  هانپ 
نیعتسن هب  للزلا و  حبق  لقعلا و  تابس  نم  هللااب  ذوعن 

( میوجیم تناعتسا  وا  زا  مربیم و  هانپ  ادخ  هب  اهشزغل  یتشز  لقع و  نتفر  باوخ  هب  زا  )
: يزیربت بئاص 
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دتفایم مایا  تنحم  رد  اجک  لقاع  وگم 
دتفایم ماد  رد  رتشیب  اجنیا  كریز  غرم  هک 

دوریمن نادنز  هب  شیوخ  ياپ  هب  لقاع 
ام راظتنا  شکم  رشح  زور  مشچ  يا 
هاگدیص هفرط  نیا  رد  دنامن  سفق  ماد و 

[. 2322  ] ام راکش  یشحو  لد  دش  هدیمرآ  ات 
: یقارن

شاب رای  وت  ارم  مزان  ترس  يا 
شاب رایغا  ارم  وگ  ملاع  هلمج 

دوب ناب  یتشک  وت  فطل  ارم  نوچ 
دوب نافوط  رگا  ملاع  مغ  تسین 
حون یتشک  رگنل  یشاب  وت  نوچ 

حوتف دص  ار  وا  یجوم  ره  زا  دیآ 
راغ يوس  یتسرف  ار  دمحا  وت  نوچ 

[. 2323  ] راد هدرپ  ار  وا  ددرگ  یتوبکنع 
ایند یلع و 

یقبت هذل ال  ینفی و  میعنل  یلعل و  ام 
)!؟ راک هچ  رادیاپان  تذل  ریذپانف و  تمعن  هب  ار  ع )  ) یلع )

: يوجنگ یماظن 
ارم هد  ناشنیم  نآ  یقاس  ایب 

ارم هد  ناشه  یب  يوراد  نآ  زا 
منک شهیب  خلت  يوراد  نادب 

[. 2324  ] منک شومارف  ار  نتشیوخ  رگم 
: ظفاح

اناد لد  يا  یند  يایند  مغ  یک  ات 
یتشز قشاع  دوش  هک  یبوخ  تسا ز  فیح 

: يولوم
دیآ دیدپ  نید  قوذ  ارک  ره 
دمآ ذیذل  یک  شایند  دهش 

درک یهاوخ  هچ  ار  لقع  نانچنآ 
[. 2325  ] دیآ ذیبن  کی  راسوگن  هک 

ادخ هب  شیاین  هبطخ 216-
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تنمیب يزور  بلط 
راتقالاب یهاج  لذبت  و ال  راسیلاب ، یهجو  نص  مهللا 

(. نادرگم طقاس  رقف  رثا  رد  ارم  تیصخش  رادهگن و  يزاینیب  اب  ار  میوربآ  ایادخ  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

نادرگ رگناوت  متعانق  بر ز  ای 
نادرگ رونم  ملد  نیقی  رون  زو 

نادرگ رس  يهتخوس  نم  يزور 
[. 2326  ] نادرگ رسیم  قولخم  تنمیب 

ایند شهوکن  هبطخ 217-

ایند ياهیتخس 
هفوفحم ءالبلاب  راد 

: دومرف ایند  هرابرد  ع )  ) ماما
(. تسا هدش  هطاحا  يراوشد  الب و  هب  هک  تسا  ياهناخ  )

: یماج
يوجم ناشن  يداش  هنامز ز  زیح  رد 

[. 2327  ] تسا مغ  مانگنت  نیا  رد  تسا  رفاو  هک  يزیچ 
: يزیربت بئاص 

ار تنحم  درد  ردق  قشع  رد  یسک  دنادیمن 
ار تمعن  ردقیب  دنکیم  تمعن  رارمتسا  هک 

بئاص دوب  ایسآ  يهمزال  رابغ 
ییوجیم هچ  نامسآ  هثداح  ناما ز 

دناهدیسر نامرد  هب  درد  هار  نادرم ز 
ار دنمدرد  لد  راد  زیزع  بئاص 
باتفآ ياشامت  تسا  لکشم  ربا  یب 

نک باقن  رد  وا  خر  يهراظن  بئاص 
دناهتفای يرس  هتشر  نیزا  هک  ینافراع 

دناهتفای يربخ  ات  دوخ  هتشگ ز  ربخیب 
دناهدش ثداوح  راگرپ  زکرم  اهلاس 

[. 2328  ] دناهتفای يرس  اپ ز  اههریاد  نیزا  ات 
: يرونا

دزیخ نامسآ ، زک  یئالب ، ره 
دشاب اضق  يرگید  رب  هچرگ 
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دسرپیم هدیسران  نیمز  رب 
[. 2329  ] دشاب اجک  يرونا  يهناخ 

: یئاهب خیش 
تسا راز  وا  ترسح  تلد ز  هک  ایند 

تسا راب  تنحم  مامت  وا  رساترس 
يوج هب  دزرین  شتلود  هک  هللااب 

[. 2330  ] تسا راع  مه  شندرب  مان  هک  هللاات 
: یناشاک ضیف 

مار ام  لد  رب  ماک  دوشن 
ماک زا  میرذگب  ماک  انب  سپ 
رخآ دنربیم  مارآ  هک  نوچ 

مارآ تسخن  زا  میریگن  ام 
تسین نوچ  لد  ماک  هب  شغیب  شیع 
[. 2331  ] ماکان الب  اب  میزاسب  ام 

بیرفرپ يایند 
هفورعم ردغلاب  راد … 

(. تسا روهشم  بیرف  رکم و  هب  هک  تسا  ياهناخ  ایند  )
: یماج

يوجم ناشن  يداش  هنامز ز  زیح  رد 
[. 2332  ] تسا مغ  انگنت  نیا  رد  تسا  رفاو  هک  يزیچ 

: يزیربت بئاص 
درک هولج  بئاص  هک  سک  ره  رب  لوقعم  ملاع 

[. 2333  ] ار سوسحم  ملاع  نیا  بارس  جوم  درمشب 
: ورسخرصان

ار وا  رم  هدنبیرف  بعص و  ناهج  تسا  يوید 
[. 2334  ] انامه تسا  هتسجن  دنمدرخ  رایشه و 

: یئاهب خیش 
تسا راز  وا  ترسح  تلد ز  هک  ایند 

تسا راب  تنحم  مامت  وا  رساترس 
يوج هب  دزرین  شتلود  هک  هللااب 

تسا راع  مه  شندرب  مان  هک  هللاات 
درم هنازرف  يا  تسیچ  اولح  نان و 

درگم نآ  درگ  تسایند  بصنم 
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ناهد تسد و  نآ  زا  ییال  ایب  رگ 
ناهج رد  ینیبن  شیاسآ  يور 
تسا یماندب  هیام  شمان  هکنآ 

تسا یماکان  رسب  رس  شمان  هکنآ 
ماع صاخ و  زا  ناهن  تعاس  ره  هکنآ 

ماک هب  دزیر  ورف  ترهز  يهساک 
درکن نید  كرت  هک  لبقم  نآ  شوخ  يا 

[. 2335  ] درکن نیریش  نان  اولح و  نیز  ماک 
ایند يهدیهوکن  یگدنز 
مومذم اهیف  شیعلا  ایندلا ) )

(. تسا هدیهوکن  ایند  رد  یگدنز  ینارزگشوخ و  )
: يولوم

شیع رس  رب  میور  ام  ات  هک  رآ  رب  يرس 
شیع رب  رد  میور  درجم  ناج  وچ  یمد 

دبا شیع  مایپ  مدینش  شیوخ  گرم  ز 
شیع ربمیپ  ار  گرم  دنک  هک  ادخ  یهز 

ام یتسه  فان  دندیرب  شیع  مانب 
شیع رد  ام  ام ز  میدازب  دیع  زورب 

شیع نیز  ندش  نورب  دشاب  هچ  شیع  سرپب 
شیع رد  رب  تسیاهقلح  نوچ  تروص  شیع  هک 

تساهتروص شیع  حاورا  هدرپ ز  نورد 
شیع روصم  دش  هدرپ  نیا  ناشیا  سکع  ز 

مغب هن  هد  شیع  هب  ار  دوخ  رز  نوچ  دوجو 
شیع روخ  رد  تسین  هک  رز  نآ  رس  رب  كاخ  هک 

نودرگ دنزیم  خرچ  ارچ  هک  تمیوگب 
[. 2336  ] شیع رتخا  بات  دروآ  رد  خرچ  هب  شیک 

ایند يرادیاپان 
هدحلملا هئطاللا  روبقلا  هدیشملا … و  روصقلاب  اولدبتساف  هیضاملا ) ممالا  )

گنت روگ  رد  هدرک و  اهر  ار  مکحتسم  خارف و  ياهرصق  نآ  ماجنارس  دناهدرک ، يرپس  ینیشنخاک  هافر و  رد  ار  یگدنز  هک  نانیـشنخاک  )
(. دناهدیمرآ کیرات  و 

: ورسخرصان
دنلب روصق  نآ  زا  دنتفر  دنچ 

[. 2337 [ ؟ روبق يوس  وت  زا  رترب  رتهب و 
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: يولوم
دش بارخ  يدعت  تکلمم ز  رصم  دص 
دش بارس  لواطت  تنطلس ز  رحب  دص 

داتفا رد  قدنخب  لخب  صرح و  جرب  دص 
دش باوخب  یلکب  باوخ  مین  تخب  دص 

دوب هتسب  موق  نآ  رب  بیغ  هار  هاش  نآ 
دش باجح  زیزب  ملظ  گنز  هام  ناو 

ار قلخ  تخوس  یمه  قرب  وچوک  مشچ  ناو 
دش باحس  هیرگب  داتفوا و  هحون  رد 

دوب بابک  يو  زا  لد  رازه  دص  هک  لد  ناو 
[. 2338  ] دش بابک  وا  نونک  يادخ  شتآ  رد 

: رایرهش
ایند راید  ناقیفر  يا 

ادخب ار  امش  تسا  يرای  هچ  نیا 
میدش شوغآ  مه  كاخ  اب  هک  ات 

میدش شومارف  هرابکی  هک  هو 
تسا ناشومارف  دهم  منکسم 

تسا ناشوماخ  يداو  نامه  نیا 
نم یئارآ  نمجنا  نآ  دای 

نم یئاهنت  هب  دیرآ  تمحر 
دینکب مراذگ  هاگیب  هاگ و 

دینکب مراذگهاگ  رذگ 
مدق كاخنیا  زا  دیریگم  او 

[. 2339  ] مدکی مکاخ  هب  دینشنب 

ترضح نآ  زا  یئاعد  هبطخ 218-

یهلا قشع  یلع و 
رومالا همزا  ناب  املع  کب  هراجتـسالا  یلا  اووجل  بئاصملا  مهیلع  تبـص  نا  كرکذ و  مهـسنآ  کـئایلوال …  نیـسنالا  سنآ  کـنا  مهللا 

کئاضق نع  اهرداصم  كدیب و 
شروی نانآ  هب  اهیتخـس  اهتبیـصم و  هک  هاگنآ  دناسونام و  وت  رکذ  دای و  اب  نانیا  یـسنوم … ! نیرتسونام  تناتـسود  يارب  وت  ایادـخ  )
(. تسوت ءاضق  ساسارب  اهدماشیپ  هنوگ  همه  ءدبم  تسوت و  تسدب  راک  يهمه  هتشررس  هک  دننادیم  هتشگ و  هدنهانپ  وت  هب  دنروآ ،

: يدعس
دراد یسنا  وت  دای  اب  هک  تساهنت  هن  نآ 
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[. 2340  ] تسه ییاهنت  تقاط  ارم  هک  ییوگن  ات 
: يولوم

دیوگ ادخ  اب  هدیدالب  راز  ناج  وچ 
ادخ هب  دوب  شوخ  هچ  مرادن  چیه  وت  زج  هک 

نیا زا  سپ  ارت  نم  هک  وس  نآ  زا  دیآ  شباوج 
[. 2341  ] ادخ هب  دوب  شوخ  هچ  مراذگن  سک  چیه  هب 

: نایرع رهاطاباب 
یب ناشرای  هللا  هکنانآ  اشوخ 

یب ناشراک  هللاوه  لق  دمح و  هک 
دنزامن رد  میاد  هک  نانآ  اشوخ 

[. 2342  ] یب ناشرازاب  نادواج  تشهب 
: يروهال لابقا 

تسوا قشع  زا  تایح  ار  تلم  هکناز 
تسوا قشع  زا  تانیاک  زاس  گرب و 

تسین مارآ  وا  قشع  زج  ار  حور 
تسین ماش  ار  وک  تسا  يزور  وا  قشع 

ار تاذ  لامج  دش  قشاع  هک  ره 
ار تادوجوم  هلمج  دیس  تسوا 

دنهدیم نادزی  هب  ار  دوخ  ناقشاع 
[. 2343  ] دنهدیم نابرق  هب  یلیوات  لقع 

: يدعس
جنرم قلخ  دسر ز  تدنزگ  رگ 

جنر هن  قلخ ، دسر ز  تحار  هن  هک 
تسود نمشد و  فالخ  ناد  ادخ  زا 

تسوا فرصت  رد  ود  ره  لد  نیاک 
درذگ یمه  نامک  زا  ریت  هچرگ 

[. 2344  ] درخ لها  دنیب  رادنامک  زا 
: یناشاک ضیف 

ارم دیآیمن  رب  ناناج  داییب  سفن  کی 
ارم دیآیمن  رس  یتسم  روشیب و  یتعاس 

یسب مدیدرت  کشخ و  ار  ناهج  متشگ  رس  هب  رس 
ارم دیآیمن  رت  مشچ  هب  وا  لامج  زج 

یقشاع زا  تسد  تشاد  مهاوخن  مراد  سفن  ات 
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ارم دیآیمن  رس  ترشع  شیع و  یب  سفن  کی 
ضیف قشع  فرح  قوشعم و  قشاع و  فصو  ریغ 

ارم دیآیمن  رب  ترکف  يایرد  زا  يرد 
سب تفگ و  مهاوخ  قشع  زا  رگد  میوگ  نخس  رگ 
[. 2345  ] ارم دیآیمن  رتفد  رد  قشع  ثیدح  زج 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسا نم  بارحم  يهلبق  تجک  يوربا  مخ 

تسا نم  بات  بت و  زار  دوخ  وت  يوسیگ  بات 
تسه یبادآ  رگا  شاین  هب  ار  لد  لها 

[. 2346  ] تسا نم  بادآ  وت  يوم  خر و  رادید  دای 
: دوعسم نیدلادیحو  ریما 

ناسر يزور  شخب  درخ  يادخ 
ناسکیب سک  ناریقف ، هانپ 

: یئانس
وا ار  ناسکیب  تسا  ریگتسد 

[. 2347  ] وا ار  ناسخ  ام  وچ  ددنسپن 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

یشاب وت  مراوخمغ  هک  مهاوخ  یمغ 
یشاب وت  مرازآ  لد  مهاوخ  یلد 

دشابن شزرا  يوج  کی  ار  ناهج 
یشاب وت  مرای  رگا  مرای  رگا 

يداش هب  مراد  يهبوچ  مسوبب 
یشاب وت  مراد  نآ  ياپ  رد  رگا 

دوخ رس  ناج و  مهد  يرامیب  هب 
یشاب وت  مراتسرپ  رای و  رگا 

یتسه رادمچرپ  تسود  يا  موش 
یشاب وت  مرادرس  هک  يزور  نآ  رد 

نیسوق باق  قوف  هب  مناج  دسر 
یشاب وت  مرات  بش  دیشروخ  هک 

راز یلد  اب  تناما  راب  مشک 
یشاب وت  مرارسا  راد  تناما 

مهاوخ یئاشگ  زار  ارم  تسا  يزار 
مهاوخ یئاود  مناج و  هب  تسا  يدرد 
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ندید مهاوخن  مدیدن و  روط  رگ 
مهاوخ یئاپ  ياج  وت  زا  لد  لوط  رد 

شیورد رب  دنکن  ییافو  تسود  رگ 
[. 2348  ] مهاوخ ییافج  وا  زا  ملد  ناج و  اب 

: یشرفت يرجه 
داشان لد  سینا  هتسویپ  وت  دای  يا 

[. 2349  ] دای منک  هک  زا  منک  شومارف  وت  زا  رگ 
: یقارن

دیما ار  نادیماان  يا  ادخ ، يا 
دیفس حبص  هیس  ماش  وت  يا ز 
ین هاگآ  لزا  تزاغآ  يا ز 

ین هار  ار  دبا  تماجنا  هب  يو 
وت نشور ز  یگدنز  غارچ  يا 
وت نت ز  راسخاش  مرخ  زبس و 

ياهدنز اج  ره  شخب  يزور  وت  يا 
ياهدنمرش ره  زومآ  رذع  وت  يا 

یلد نیگمغ  ره  شخب  یلست  يا 
یلکشم اج  ره  ناسآ ز  وت  يا ز 

نم ناوضر  يهضور  تشهب  يا 
نم ناج  مه  نم  ناناج  مه  وت  يا 
ریسا نادنز  رد  شخب  یصالخ  يا 

ریگتسد ار  ناگداتفا  اپ  يا ز 
وت نامردیب ز  درد  ياود  يا 

[. 2350  ] وت نازوس ز  يهنیس  يافش  يا 
ادخ قشاع  بلق 

هفوهلم کیلا  مهبولق  و 
(. تسا وت  يادیش  نانآ  ياهلد  ایادخ  )

: يروباشین راطع 
رای لصو  زا  يا  ییداش  يرادن  رگ 

رادب نارجه  متام  يراب  زیخ 
وت رای ، لامج  ینیبیمن  رگ 

وت رارسا ، بلطیم  نیشنم ، زیخ 
هار درد  زا  ملد  نیا  میوگ  دنچ 
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هار درم  دماین  مد  کی  دش و  نوخ 
نامزنآ درک  ناور  ناراب  نوچ  کشا 

نامزنآ درد  ناهج  دص  لصاح  تشگ 
تست درد  نامرد  هک  نک  لصاح  درد 

تست درد  ناج ، يوراد  ملاع  ود  رد 
دابم شنامرد  تسا  يدرد  ار  هک  ره 

دابم شناج  وا  دهاوخ ، نامرد  هک  ره 
باوخ دروخ و  یب  هنشت و  دیاب  درم 

[. 2351 [ ؟ بآ هب  دسرن  دبا  ات  وک ، يهنشت 
: يولوم

تسود قشع  زا  رپ  دوب و  دوخ  زا  یلاخ 
[. 2352  ] تسوا ردناک  دوارت  نآ  هزوک  سپ ز 

: ینادمه رثوک 
نتسر یتسه  دیق  دوبن ز  نکمم 
نتسویپ قح  هب  ندیرب و  قلخ  زا  و 

تسود اب  یقیقح  تدارا  هب  الا 
[. 2353  ] نتسج قئالع  دیق  زا  نتسب و  لد 

: ییامه
دیرب ناوتیم  امرس  وت  يوک  ياپ  رد 

ام ياپ  وت  يوک  رس  زا  ندیرب  ناوتن 
نم رهم  نیگنس ز  لد  ینکرب  هک  مریگ 

ینکرب هک  یناوت  هنوگچ  ملد  زا  رهم 
: يولوم

تسارک وا  ریغ  تفگ  زا  نم  شوگ 
[. 2354  ] تسا رتناج  نیریش  ناج  زا  ارم  وا 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسام ناج  يا  دیوس  رس  راگن  قشع 

تسام ناوت  رد  ات  وت  يوک  راسکاخ  ام 
شیوخ روصق  امش و  هک  وگب  نایدلخ  اب 

تسام ناور  ورس  يهیاس  هب  ام  مارآ 
بیقر تمسق  نآ  رد  تسه  هچ  ره  سودرف و 

تسام نآ  زا  وا  زا  دسریم  هک  یمغ  جنر و 
میعنلا تنج  وت و  هک  وگب  یعدم  اب 
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تسام ناهن  رس  لصاح  رای  رادید 
نایفوص ناشورف و  ملع  ناشهاب و  نیا 

[. 2355  ] تسام نابز  درو  هک  هچنآ  دنونشنیم 
: يولوم

ءایبنا هلمج  هک  نیزگب  نآ  قشع 
[. 2356  ] ایک راک و  وا  قشع  زا  دنتفای 

: یناشاک ضیف 
ارم دیآیمن  رب  ناناج  داییب  سفن  کی 

ارم دیآیمن  رس  یتسم  روشیب و  یتعاس 
یسب مدید  رت  کشخ و  ار  ناهج  متشگ  رس  هب  رس 

ارم دیآیمن  رت  مشچ  هب  وا  لامج  زج 
یقشاع زا  تسد  تشاد  مهاوخن  مراد  سفن  ات 

ارم دیآیمن  رس  ترشع  شیعیب و  سفن  کی 
ضیف قشع  فرح  قوشعم و  قشاع و  فصو  ریغ 

ارم دیآیمن  رب  ترکف  يایرد  زا  يرد 
سب تفگ و  مهاوخ  قشع  زا  رگد  میوگ  نخس  رگ 
[. 2357  ] ارم دیآیمن  رتفد  رد  قشع  ثیدح  زج 

: یناهفصا فتاه 
یهاگآ لد  هودنا  یهاش ز  ناج  روشک  رب 

[. 2358  ] داب نیا  زا  رتنیگمغ  یهاوخیمن  هچ  شداش 
: یسراف نیدلابطق  دیس 

تسا روضح  ردنا  یلو  بئاغ  ام  ز 
[. 2359  ] تسا رودصلا  یفخی  ام  رس  زا  میلع 

: يولوم
قیحر دبای  اذغ  نوچ  قح  زا  قشاع 
قیفر يا  مگ  دوش  مگ  اجنآ  لقع 
دوش رکنم  ار  قشع  يوزج  لقع 

دوش رس  بحاص  هک  دیامنب  هچرگ 
تسین تسین  اما  تساناد  كریز و 

[. 2360  ] تسا ینمیرها  دشن  ال »  » هتشرف ات 
: يوجنگ یماظن 

درادن یبارحم  قشع  زج  کلف 
درادن یبآ  قشع  كاخیب  ناهج 
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تسا نیا  هشیدناک  وش  قشع  مالغ 
تسا نیا  هشیپ  ار  نالدبحاص  همه 

ملاع ناج  يدوب  قشعیب  رگا 
ملاع نارود  رد  هدنز  يدوب  هک 

تسا هدرسف  دش  یلاخ  قشع  زک  یسک 
تسا هدرم  قشعیب  دوب  ناج  دص  شرگ 

: یناشاک ضیف 
صلاخ دش  ریغ ، قشع  زا  نم  دوجو  رز 

منیبیم زادگ  ات  وا  مغ  يهتوب  هب 
افو تسوا  يافج  افو و  تسوا  يافو 

منیبیم زایتما  را  دوش  افج  افو 
تسيداش همه  شمغ ، تحار ، همه  وا  يانع 

منیبیم زاس  زوس و  اطع  تسوا  يالب 
داتسا موش  مروآ  تسدب  قشع  نونج 

موش ریما  ره  ریم  منک و  یهشنهش 
نونج تالف  ات  لقع  تکلمم  مود ز 
موش ریذن  مشاب و  نونج  لها  ریشب 
هب يریسا  ار  قشع  موش  ریسا  رگا 

موش ریما  ار  قشع  موش  ریسا  نوچ  هک 
قشاع يازفناج  وت  لصو  يا 

قشاع ياشگلد  وت  دای  يو 
وا توالح  وت  شوخ  رکذ 

قشاع ياشگ  هرگ  وت  مان 
تیوم یحضلاو و  وت  يور  يا 

[. 2361  ] قشاع ياجس  اذا  لیللا  و 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تخانشن ارحص  زار  هوک  وت  نونجم 
تخانشن اپ  زا  رس  وت  قشع  يهناوید 

دیدرگ مگ  دوخ  تفای ز  هروت  هب  سک  ره 
[. 2362  ] تخانشن ار  دوخ  تخانش  ار  وت  هک  سکنآ 

: ظفاح
نکم یماندب  رکف  یقشع  هار  دیرم  رگ 

تشاد رامخ  يهناخ  نهر  هقرخ  ناعنص  خیش 
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ریس راوطا  رد  هک  شوخ  ردنلق  نیریش  نآ  تقو 
تشاد رانز  يهقلح  رد  کلم  حیبست  رکذ 

تشرس يروح  نآ  رصق  ماب  ریز  ظفاح  مشچ 
[. 2363  ] تشاد راهنالا  اهتحت  يرجت  تانج  يهویش 

: یناتسهق يرازن  ناوید 
لدب ریظن و  ارم  دشابن  وت  رب  هک  ییوت 
لجا غیت  هب  ادج  مدرگن  وت  زا  هک  منم 
ام ینابرهم  هب  ملاع  همه  رد  هک  ایب 

[. 2364  ] لب دنیبن  رگد  قداص  قشاع  هک  یسک 
: یناشاک ضیف 

نامب نک و  عتمت  هب  افتکا  ییند  زا 
تسین ماود  دقع  لباق  لوبقان  نیک 

ماک تسیماکان  هک  رهد  وجم ز  یماک 
تسین ماک  تسب  ناوتن  ورد  لد  هک  یماک 

اجک رس  هدیروش  قشاع  اجک و  دهاز 
تسین مایتلا  رفن  ود  نیا  نایم  زگره 

دنکیم کش  ره  عفر  شنیقی  يوزاب  روز 
دنکیم کح  ار  شیوخ  یتسه  حول  زا  هک  ره 

دسریم قیاقح  جارعم  هب  ینیعلا  هفرط 
دنکیم کت  مه  قشع  قارب  اب  ار  دوخ  هک  ره 

ندب تاضایر  زا  ار  لد  حول  نک  یلقیص 
دنکیم کنیع  راک  ار  ناج  مشچ  لد  لقیص 

اههدقع ترکف  لد ز  رد  دنکفا  نیب  دوخ  لقع 
دنکیم کف  اههدقع  شتسد  هک  مزان  ار  قشع 

دروآ یلجت  تناج  یسوم  رب  رگا  قشع 
دنکیم كدنم  موهوم  یتسه  روط  وچ  دص 

دوش شوماخ  رگ  دیوگ و  یل  کلملا  رگا  قشع 
[. 2365  ] دنکیم کل  کل  دایرف  ناقشاع  يومب  وم 

: يولوم
تست يافو  هگ  راک  تست  ياج  هک  نم  لد  رب 

ارچ ارچ  نانس  مخز  ینز  یمه  یسفن  ره 
يرتشم قبس ز  درب  يرهوگ  هب  ون  رهوگ 

ارچ ارچ  ناهج  ناج و  يرب  یمه  ناهج  ناج و 
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يرتشوخ تایح  باز  يرثوک  رضخ و  همشچ 
ارچ ارچ  ناهد  کشخ  منم  وت  رجه  شتاز 
دوب ناشنیب  وت  رهم  دوب  ناهن  ناج  وت  رهم 

ارچ ارچ  ناشن  شقن و  وت  رهب  نم ز  لد  رد 
اهرازلگ ار  قشع  نوخ  يهدرپ  نایم  رد 

اهراک نوچیب  قشع  لامج  اب  ار  ناقشاع 
تسین هار  نوریب  تسدح و  تهج  شش  دیوگ  لقع 

اهراب نم  ماهتفر  تسه و  هار  دیوگ  قشع 
درک زاغآ  يرجات  دیدب و  يرازاب  لقع 

اهرازاب وا  رازاب  يوس  ناز  هدید  قشع 
قشع ناج  دامتعا  ناهنپ ز  روصنم  اسب  يا 

اهرادرب هدش  رب  هتفگب  اهربنم  كرت 
اهقوذ هنورد  رد  ار  شکدرد  ناقشاع 

اهراکنا نورد  رد  ار  لد  هریت  نالقاع 
تسین راخ  زج  انف  ردناک  هنم  اپ  دیوگ  لقع 

اهراخ نآ  تسا  وت  ردناک  ار  لقع  دیوگ  قشع 
نکب لد  ياپ  زار  یتسه  راخ  نک  شمخ  نیه 

اهرازلگ نتشیوخ  نورد  رد  ینیبب  ات 
ابم لقاع  ناقشاع  نایم  رد 

اقل نیریش  نینچ  قشع  رد  هصاخ 
ناقشاع زا  نالقاع  اداب  رود 

ابص زا  نخلگ  يوب  اداب  رود 
تسین هار  وگ  یلقاع  دیآ  رد  رگ 

ابحرم دص  یقشاع  دیآ  رد  رو 
دنک هشیدنا  ریبدت و  ات  لقع 

امس متفه  ات  قشع  دشاب  هتفر 
جح رهب  زا  رتش  دیوج  ات  لقع 
افص هوک  رب  قشع  دشاب  هتفر 

رخ تریح  هلمج  شورفب و  لقع 
دیآ دیرخ  نیزا  دوس  ارت  هک 

لقاع يا  تسا  یتلاح  نآ  زا  هن 
دیآ دید  هب  سک  لقع  ورد  هک 

یلفق نینچ  نیا  زاب  دوشن 
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[. 2366  ] دیآ دیلک  اهلقع  همه  رگ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ام لد  شوه  تراغ  تمغ  هدرک  يا 
ام لد  شورف  هناخ  هدش  وت  درد 

دنمورحم وا  زا  ناسدقم  هک  يزمر 
[. 2367  ] ام لد  شوگ  هب  تفگ  ارم و  وت  قشع 

: یناشاک ضیف 
دشرلا بالط  قشعلاب  اودتها 

دور رگید  هروک  نآ  دوش  مگ 
یسک قشع  مغ  كارتف  هب  نم 

دسم نم  لبح  هب  ار  لد  ماهتسب 
ناهد شون  نآ  تسا  رضخ  همشچ 

دسر یک  تلالز  زا  هنشت  عنم 
نکم تلصو  زا  مورحم  ار  ضیف 

[. 2368  ] دنتسم تقشع  ریغ  درادن  وک 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دتفا راک  رس و  ار  هک  ره  وت  يوک  اب 
دتفا رازیب  هبعک  رید و  دجسم و  زا 
نماد دناشف  هبعک  رد  وت  فلز  رگ 

[. 2369  ] دتفا رانز  ياپ  تسد و  هب  مالسا 
: یکدور

ارم رای  ریغ  هب  يرکف  تسین 
[. 2371  ] ارم [ 2370  ] رایغ ناهج  رد  دش  قشع 

: يزیربت بئاص 
تسا یگدنز  تذل و  هچ  تسین  قشع  هک  ارنآ 

دنکیم هچ  ناج  دوبن  ناتس  ناج  هک  ارنآ 
قشع ناوید  رد  تسین  یهانگ  مک  یهانگیب 

دوشیم نادنز  هب  دوخ  كاپ  ناماد  زا  فسوی 
تسوا رد  كاخ  ءاقب  ریسکا  هک  تسا  قشع 
تسوا رضح  ام  ندش  ریس  ناهج ، ود  ره  زا 

ددرگن ریس  ناهج  ود  ره  زا  لد  قشعیب ،
تسوا رحس  میسن  ریثات  ضیف ز  نیا 

ار كالفا  رتسکاخ  ماهدیواک  اهراب 
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تسین راک  رد  يرگخا  بئاص  قشع ، غاد  ریغ 
يزورما بئاص  تسین  ام  يزارط  نونج 

تسا لزا  یئانشآ  نونج  ام و  نایم 
تسا دیمون  لقع  ریبدت  هک ز  يرس  اشوخ 

تسا دیع  رسب  رس  هناوید  هب  هام  لاس و  هک 
دریگ يدنلب  جیردت  هب  قشع ، يهبتر 

ددرگیم ناوج  هنشن  دوب  ریپ  نوچ  هداب 
دوشن ملا  زا  گنتلد  وت  قشع  ریسا 

دوشن مغ  هوک  کبک  نیا  هدنخ  باجح 
تسا امش  راظتنا  رد  یقیقح  قشع  طیحم 

[. 2372  ] دینک زاجم  لپ  زا  راهب  لیس  وچ  رذگ 
: یناشاک ضیف 

قشع يادوس  دوب  وک  رس  نآ  هدنز 
قشع ياج  دشاب  هک  لد  نآ  اذبح 

دابم مک  نم  يهدیروش  رس  زا 
قشع يادوس  شتآ  تمایق  ات 
مرورپیم نوخ  هب  لد  رد  اهراخ 

قشع ياهلگ  دفکشب  يزور  هک  وب 
تسود ریغ  زا  یهت  مدرک  ار  شیوخ 
قشع ياغوغ  زا  دش  رپ  مدوجو  ات 

انف ماج  زا  هداب  یشونن  ات 
قشع يابهص  زا  رس  ددرگ  یک  تسم 

دوب شوخ  اریز  ضیف  نکیم  هلان 
قشع يادوس  رد  راز  ياههلان 

صاخ يهنازخ  زا  تسیدرد  قشع 
صاوخ هب  زج  دنهد  یک  ار  قشع 
يوش قشع  لها  ات ز  نک  دهج 

صالخ هار  تسین  قشع  زج  هب  هک 
قشع يرادن  ینوطالف و  رگ 

صاوخ یئن ز  یئن  یماع  یماع 
ارت تشذگ  رگا  قشع  یب  رمع 

صانم نیح  تالو  يداتفوا 
ارت تسه  قشع  یشاب و  ماع 
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صاخلا صاخ  بیرقنع  يوشیم 
دشابیم رای  قشع  ار  هک  ره 

[. 2373  ] دشابیم راگزور  يهدبز 
: يولوم

دزیخ اهالب  وا  زک  رتشوخ  نآ  قشع 
دزیهرپ الب  زا  هک  دوبن  قشاع 

قشع يهویش  رد  هک  دوب  یسک  هنادرم 
[. 2374  ] دزیرگب ناج  دسر ز  ناجب  قشع  نوچ 

: یتشر قطان 
ام يهنیس  رد  هتفرگ  اج  وت  رهم  يا 

ام يهنیجنگ  هب  وت  زج  دربن  هر  سک 
میاهدز لقیص  هیرگ  لد ز  يهنییآ 

[. 2375  ] ام يهنییآ  رد  هولج  دنک  تسود  ات 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

وت مغ  دناکچ  نوخ  گنس  يهدید  زا 
وت مغ  دنادن  انشآ  هناگیب و 

منک شون  همه  تمغ  مشکرد و  مد 
وت مغ  دنامن  سکب  نم  سپ  زا  ات 

وت مغ  زا  داش  رهد  ناوج  ریپ و  يا 
وت مغ  زا  دابم  سک  چیه  لد  غراف 

كاخ ملاع  نیرد  هراچیب  نم  نیکسم 
وت مغ  زا  داب  درگ  وچ  منادرگرس 
تسام يهنیس  شتآ  يررش ز  خزود 

تسام يهنیجنگ  لد  نیز  يرثا  تنج 
شاب شوخ  لد  يا  خزود  تشهب و  غراف ز 

[. 2376  ] تسام يهنیرید  رای  هک  شمغ  درد و  اب 
: یناشاک ضیف 

تسا روصق  روح و  نادهاز  میعن 
دشاب رادید  ناقشاع  میعن 

شتآ تسا و  دود  نامغیب  میحج 
دشاب رای  قارف  ام  میحج 

ندرگ تسود  يالب  زا  مچیپ  هن 
دشاب رایسب  ناحتما  قشع  رد  هک 
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ناناج قشع  دشاب  ضیف  تشهب 
[. 2377  ] دشاب راهنالا  اهتحت  شکشا  ز 

: ظفاح
تسا نم  ناج  رد  هک  شتآ  نیا  بر  ای 

لیلخ رب  يدرک  هک  ناس  نآز  نک  درس 
: يریظن

دیآ نورب  وگ  قحلا  انا  نادنز  زا  روصنم  وگب 
[. 2378  ] اهبهذم تخاس  لطاب  تشگ و  رهاظ  قشع  نید  هک 

: یقفاب یشحو 
تسام ياصقا  دصقم  نخس  برق 

تسام ياج  برط  کلم  نآ  تحاس 
ام يوجلد  دهاش  نخس  تسه 

ام يوپاکت  تسوا  بلط  رد 
وا يانمت  ام و  بش  همه  بش 

وا يادوس  میرادن ز  باوخ 
تسام دوب  نخس  دوب  رثا  زا 

تسام دوصقم  هلبق  نخس  يور 
ام يور  نخس  بارحم  هب  تسه 

ام يوناز  رس  ام  هگ  هدجس 
مینزیم وا  يهناسفا  زا  مد  بش 

[. 2379  ] مینزیم وا  يهناخ  رد  زور 
: یناشاک ضیف 

دتفا تافتلا  یک  شمیعن  دلخ و  تشهب و 
دراد رظن  رد  تسود  خر  نسح  هک  یسک 

دنهن وچ  فرط  کی  قشع  فرط و  کی  تشهب 
درادرب هداب  هک  منآ  تمه  مالغ 

یبوط ددرگ و  هردس  رگا  دهز  لاهن 
درادرب بیبح  لامج  قشع  تخرد 

دیچ ناوتن  بیبح  ياقل  کشخ  دهز  ز 
دراد رمث  نیا  هکنآ  دوب  قشع  تخرد 
دنسرخ روح  لایخ  هب  دهاز  رورغ  رپ  رس 

دراد رای  فلز  رس  قشاع  رارقیب  لد 
ضیف ياهدیصق  لزغ و  یناوخن  نادهاز  رب 
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[. 2380  ] دراد راب  کشخ  همه  دهاز  رعش و  تسارت  هک 
ادخ دای  نموم و 

كرکذ مهسنآ  هبرغلا  مهتشحوا  نا  مهللا … 
(. تسا نانآ  لد  سنوم  وت  دای  تبرغ  یئاهنت و  ماگنه  دنراد ، لکوت  وت ، هب  هک  نانآ  ایادخ … ! )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
یلو رود ، مدشن  زگره  وت  متسه ز  وت  اب 

ارم تسین  یسرج  گناب  هک  درک  ناوت  هچ 
ینم رکذ  وت  ینم ، ياعد  وت 

مهاوخیمن اعد  رکف و  رکذ و 
دشاب مزامن  يهلبق  وت  يوربا 

دشاب مزار  ياشگ  هرگ  وت  دای 
زاین يور  منکف  رب  ناهج  ود  ره  زا 
دشاب مزاین  هب  تمشچ  يهشوگ  رگ 

تسین يرکذ  ناگتخوسلد  لفحم  رد  وت  زج 
[. 2381  ] تسین شنایاپ  شزاغآ و  هک  تسا  یثیدح  نیا 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
منیگمغ رگا  داشرا و  منک  تدای 

منیشنب رگا  مزیخ  را  مرب  تمان 
کنانچ تسود  يا  ماهدرک  وخ  وت  دای  اب 

[. 2382  ] منیبیم ارت  منک  رظن  هچ  ره  رد 
: يولوم

تسا رگید  یناهج  نطاب  رد  هچرگ  ار  ناقشاع 
تسرگید یناج  قوذ و  ار  ام  رادلد  نآ  قشع 
کیل دنناد  اهبیغ  سب  نانشور  ياههنیس 

تسرگید یناد  بیغ  ار  وا  قاشع  يهنیس 
دش شوگ  شرس  قوش  ردنا  تمکح  نابز  سب 

[. 2383  ] تسرگید ینامجرت  ار  وا  رارسا  رم  کناز 
یهلا ردق  اضق و 

کئاضق نع  اهرداصم  كدیب و  رومالا  همزا  ناب 
(. تسا وت  ءاضق  اهراک ، همه  ردصم  وت و  تسد  رد  روما ، همه  يهتشر  رس  هک  دننادیم  تناتسود  ایادخ  )

: يدعس
جنرم قلخ  دسر ز  تدنزگ  رگ 

جنر هن  قلخ ، دسر ز  تحار  هن  هک 
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تسود نمشد و  فالخ  ناد  ادخ  زا 
تسوا فرصت  رد  ود  ره  لد  نیک 
درذگ یمه  نامک  زا  ریت  هچرگ 

[. 2384  ] درخ لها  دنیب ، رادنامک  زا 
: ظفاح

دامج تاتابن و  ناویح و  همه  اهنت  هب  هن 
[. 2385  ] داب وت  نامرف  هب  تسا  رما  ملاع  رد  هچ  ره 

: يرونا
ددنب ورف  ياهدنب  رب  وچ  راک  يادخ 
دیازفیب لد  جنر  دنز  تسد  هچ  ره  هب 

يدوخ نوچمه  دزن  دوز  دوش  عیط  هب  رگو 
دیآ زاب  دنژن  راوخ و  يزیچ  رهب  ز 

زیچ دیابن  شسک  زک  دنک  داقتعا  وچ 
دیامنب شیوخ  يالاو  تردق  يادخ 

تسین يزیچ  دقع  لح و  هدنب ز  تسد  هب 
[. 2386  ] دیاشگب يادخ  راک و  ددنب  يادخ 

ادخ زا  تساوخرد 
يدشارم یلا  یبلقب  ذخ  یحلاصم و  یلع  ینلدف  مهللا … 

!(. راد نشور  شیوخ ، تیاده  رون  هب  ار  ملد  يهناخ  نک و  یئامنهار  تسا  نآ  رد  نم  تحلصم  هک  هچنادب  ارم  ایادخ ! )
: يروهال لابقا 

تسا شیوخ  يداب  زا  وا  ياهیتسم  هک  لد  نآ  هدب 
تسا شیدنا  هناگیب  هتفر و  دوخ  زا  هک  لد  نآ  ریگب 

دریگارف ار  یتیگ  هک  لد  نآ  هدب  لد  نآ  هدب 
تسا شیب  مک و  دنب  رد  هک  لد  نیا  ریگب  لد  نیا  ریگب 

اداب نیقی  زیربل  يداد  ارم  هک  لد  نیا 
[. 2387  ] اداب نیا  زا  رتنشور  منیب  ناهج  ماج  نیا 

یهلا لدع  وفع و 
کلدع یلع  ینلمحت  كوفع و ال  یلع  ینلمحا  مهللا 

(. دوخ لدع  اب  هن  نک  راتفر  نم  اب  شیوخ  وفع  اب  ادخ ! راب  )
: يدعس

رای يا  ناوتان  روجنر  نم  اب  زاسب 
[. 2388  ] تسود يا  اونیب  نیکسم  نم  رب  شخبب 

: یماج
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میرک لضفم  يا  نک  راک  لضف  هب  وا  اب 
هانپ دنروآیم  وت  لضف  هب  وت  لدع  زک 
تساوخ هانگ  رذع  وت  فطل  رگا ز  یماج 

[. 2389  ] وزا هانگ  نیا  نارذگ  رد  امن و  یفطل 
: یشحو

داهن كاخ  نم  ياپ  ارس  تسا  مرج 
داش رطاخ  وا  وفع  هب  مدوب  نکیل 
ياو يا  دشابن  وفع  رگا  ياو  يا 

[. 2390  ] دایرف دشخبن  مرج  رگا  دایرف 
: يروباشین راطع 

امعنم اراگدرورپ  اقلاخ 
امرکم ازاس  راک  اهاشداپ 

تاذ هب  اما  ییوت  قلطم  میاق 
تافص رد  ییابب  يدرمناوج  زو 

راگدرک يا  یقلطم  میرک  وت 
[. 2391  ] راذگ رد  تفر و  هچ  ره  زا  نک  وفع 

: یقفاب یشحو 
وت دیآیم ز  وفع  ات  نم  دیآیم ز  مرج 

شکب مراب  نیا  تفر  دح  زا  تسا  يدح  ار  محر 
ییانشور مرکف  هار  درادن 

ییادگ مراد  يوترپ  تفطل  ز 
زادنا وترپ  دوبن  وت  فطل  رگا 

زار هنیجنگ  اجک  رکف و  اجک 
جنر دص  هب  دوبن  رگ  وت  فطل  یلو 
جنگ همه  نآ  دباین ز  سک  يزیشپ 

چیپ رد  چیپ  دیما  نیا  هار  هب 
[. 2392  ] چیه رگد  دیابیم  وت  فطل  ارم 

: يدعس
مدید یلئاس  هبعک  رد  رب 

شوخ یتسیرگیم  تفگ و  یمه  هک 
ریذپب متعاط  هک  میوگنیم 

[. 2393  ] شک مهانگ  رب  وفع ، ملق 

اوقت هرابرد  هبطخ 221-
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راگزور یئافویب 
عونم هیطعم  عودخ  هرارغ  هرادغ  اهناف  ایندلا  اورذحاف 

(. تسا هدنریگ  سپ  هدنهد و  زابگنرین ، هدننکرورغم ، رگافج ، ایند  اریز  دیشابم ، لفاغ  ایند  زا  )
: ورسخرصان

رادافوان بیرفلد  ناهج 
رظنم بوخ  راکتشز  رهپس 

: ظفاح
زوجع نیا  هک  ایند  تنحم  وشم ز  نمیا 

[. 2394  ] دوریم هلاتحم  دنیشنیم و  هراکم 
: وجاوخ

تسا مغ  شطاشن  نیک و  کلف  رهم 
[. 2395  ] تسا متام  درخ ، دزن  ناهج  روس 

: عمال
مایا نشلگ  نیا  رد  تسین  افو  ییوب ز 

ار ناهج  رازلگ  عمال ، یسب  هدیدرگ 
ره دراگن  شقن و  همه  ناد  بآ  رب  شقن 

گنر هتفرگ  مک  یسک  تسد  خرچ ، لین  نیز 
یلوا بآ  رب  شقن  نوچ  ایند ، نتشاگنا 

یلوا بابح  دننام  شیتسه ، نتشادنپ 
بآ رب  شقن  وچ  ناد  رهد  تلود 

ینافوط طیحم  جوم  وچ  ای 
دوبیب ناد  دومن  تتسه  هچنآ 

یناف شايرامش  یقاب  هچ  نآ  و 
دروخیمن ایند  يهزوجع  ممغ  وج  کی 

یسک دنک  لمات  وچ  شاییافویب  رد 
لصف راچ  رد  ماهتشگ  ار  یگدنز  غابراچ 

یگدنز غاب  تشاد  افو  لخن  زا  لگ  کی 
بلطم تبحم  رهم و  کلف  خرچ  زا  لد  يا 
بلطم تمحز  تنحم و  یگمیسارس و  زج 
ناهج يارالد  تسا  يزوجع  هنهک  افویب 

بلطم تفلا  وت  راگمتس  لاس  نهک  نیز 
هدم نود  يایند  يهوشع  هب  لد  راهنز 
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ثبع نامز  ره  يوش  هجنر  تسافویب ، ناک 
ثبع ناهج  نیا  تمحرم  هب  ياهتسب  لد 

[. 2396  ] ثبع نآ  نیا و  مغ  هب  ياهتشگ  لوغشم 
: يدزی يادیش 

تسا رایشه  راک  هن  نیاک  ناهج  بیرف  روخم 
تسا رای  یسک  اب  زور  ره  هب  هزوجع  نیا  هک 

: يدزی قداص  ازریم 
ناهج رب  لد ، وت  ردارب  يا  دنبم 

شنف بیرف و  رکم و  نک ز  رذح 
دوجو ردنا  دمآ  وا  هک  سک  نآ  ره 

شنتفر مدع  يوس  هب  دیابب 
ناشک نماد  ربک  زا  تفر  یکی 

شنماد لجا  یتفرگ  يدوز  هب 
تخاس دودنارز  یلاع  رصق  یکی 

[. 2397  ] شنکسم دش  ربق  دنک  ینکس  هک 
: یناشاک ضیف 

ار هنشت  یبارس  نوچ  ایند  تسه 
بارس زا  ددرگ  باریس  یک  هنشت 
نینچ مه  رگید  بآ و  دشابن  نآ 

بایماک يدرگن  ایند  زا  زگره 
هوحن لبقا  هللا  ریغ  لخ 

باتب ور  ناز  قح  ریغ  ینیب  هچ  ره 
دوس شنایز  نایز ، ایند  دوس 

دیسرن نافراع  هب  يزیچ  ود ، نیز 
تسب یناف  يارس  رد  لد ، هک  ره 

دیسرن نآ  هب  شهتوک  تمه 
توق تساوخ ز  هدایز  يزور ، هک  ره 

دیسرن ناج  توق  هب  شناج  تسد 
دران ورف  نان  هب  رس  سک  چیه 

دیسرن نان  بآ و  هب  شنان  هب  هک 
تتسد دریگن  چیه  نود  ییند  تمعن 

تسین شیالآ  زج  هک  الایم  تسد  ثبع  هب 
یئازفا زور  هب  زور  نآ  رب  هک  یهاج  لام و 
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تسین شیازفا  يهیام  نآ  دوب  ناج  شهاک 
تسا هتسارآ  لیح  نوسف و  هب  ار  نتشیوخ 
تسین شیارآ  زج  هک  ایند  يهوشع  يرخن 

نادان تشهب  دنمدرخ و  نادنز  تسه 
تسین شیاسآ  لباق  رصب  بابرا  دزن 

تسامن بان  درد  هک  ایند  رغاس  شونم 
تسامن بارش  نورب  زا  تسا  لد  نوخ  شنورد 

ایند تنیز  دیآ ز  رظن  رد  هچنآ  ره 
تسامن بآ  بارس  تریصب  لها  دزن  هب 

تسا رادغ  هک  ناهج  سورع  ریگم ، ربب 
تسامن باش  ریپ  هک  شباوخ  هماجب  ورم 

تسا ررض  وا  عفن  هک  شعفن  يهسیک  زودم 
[. 2398  ] تسامن باوص  ناهج ، شیاطخ  بیرف  روخم 

: يونزغ یئانس 
تسین وت  يارس  نادکاخ  نیاک  زیخ 

[. 2399  ] تسین وت  ياج  تسا  هناخ  سوه  نیا 
: یسودرف

بیرف يارس  مسر  تسا  نینچ 
بیشن شتسپ  تسا و  دنلب  شزارف 

بیرف يارس  مسر  تسا  نینچ 
بیشن رب  یهگ  زارف و  رب  یهگ 

رهپس نادرگ  دوب  ات  دوب  نینچ 
رهم شون و  هگ  تسا و  رهز  گنج و  یهگ 

دنلب خرچ  هب  يرآرب  ار  یکی 
دنژن راز و  راوخ و  ینک  ار  یکی 

هاچ هب  يرآ  ردنا  هام  ار ز  یکی 
هام هب  يرآ  ردنا  هاج  ار ز  یکی 

یهد یهاش  يرآ و  رب  ار  یکی 
یهد یهام  هب  ایرد  هب  ار  یکی 

نیک تنیا  اب  هن  رهم و  تنآ  اب  هن 
نیرفآ ناهج  يا  یئوت  نادهب  هک 

: یسوط يدسا 
زاس گنرین  تسیراد  ماد  ناهج 
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زآ ماد  هنیچ و  شلد  ياوه 
وا مار  دش  هکنآ  ماد  يوس  دشک 

[. 2400  ] وا ماد  رد  تخیوآ  وچ  سپ  دشک 
: ظفاح

نکیل تروص  هر  زا  ناهج  تسا  یسورع  شوخ 
داد نیباک  شدوخ  رمع  ودب  تسویپ  هک  ره 

: یسودرف
تسا رکیپ  دب  وید  يهناخ  ناهج 

تسا رس  درد  بوشآ و  رپ  یئارس 
زاین شگیر  تسا و  وهل  شنابایب 
زآ لوغ  لد و  ياوه  شمومس 
تشز نادنز  وچمه  ناگدنناد  هب 

تشهب نید  یب  نادان و  هک  سکنآ  رب 
دوبر دهاوخب  تناهگان  زا  يو 

دوز رادرب  شیوخ  يهرهب  وز  وت 
تسا يداش  نتشادرب  هرهب  نآ  زا 

تسا يدازآ  مه  یصالخ  شدنب  ز 
دوب نینوچ  یتیگ و  دوب  نینچ 

دوب نیک  هگ  ینابرهم و  شهگ 
جنگ ندرب ز  جنر  دهد  ار  یکی 
جنر هدربان  جنگ  دهد  ار  یکی 

تسا یتشادنپ  بوشآ و  شراک  همه 
تسا یتشآ  گنج  گنج و  یتشآ ، وا  زا 

زان یگرزب و  دشخب  شیب  ارک 
زادگ مرگ و  جنر و  دهد  رتنوزف 

تسا رتناسآ  نت  یئوگ  هک  ره  وا  رد 
[. 2401  ] تسا رس  درد  جنر و  اب  شیب  ومه 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دشن شخبرمث  هداجس ، هقرخ و  دنسم و 

[. 2402  ] میوجیم يرمث  وا  خر  ناتسلگ  زا 
ایند مغ 

اهوالب دکری  اهوانع و ال  یضقنی  و ال  ایندلا ) )
(. دوشیمن مامت  زین  يویند  ءالب  تسین و  ینایاپ  ار  ایند  مغ  )
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: یماطسب یغورف 
دروخن مزب  نیا  یقاس  زا  سک  دردیب  فاص 

[. 2403  ] دیچن غاب  نیا  نبلگ  زا  سک  راخیب  لگ 
: عمال

تسا هداتفا  ملق  زا  انامه  شیاسآ  فرح 
یگدنز باتک  رد  تقد  هک  نادنچ  منکیم 
لصف راچ  رد  ماهدید  رگ  ار  رمع  غاب  راچ 

[. 2404  ] یگدنز راسخاش  رب  دوب  مک  یشیع  گرب 
يوقت دروآهر 

داعم هریخذ  دادس و  حاتفم  هللا  يوقت  ناف 
(. تسا ترخآ  يهشوت  شیاشگ و  دیلک  یگشیپيوقت ، هتبلا  )

: يولوم
يرتهم ره  بناج  زا  دیسریم 

يرگشهاوخ مدب  مد  رتخد ، رهب 
تابث دوبن  ار  لام  هجاوخ ، تفگ 
تاهج ردنا  دور ، بش  دیآ  زور 
رابتعا درادن  مه  تروص  نسح 

راخ مخز  کی  زا  درز  خر  دوش  هک 
یگداز رتهم  زین  دشاب  لهس 

یگداس زا  لام  هب  هرغ  دوب  وک 
سیفن دش  هچ  رگا  زین  ار  رنه  رپ 

سیلب زا  ریگ  یتربع  تسرپ و  مک 
حالص نید و  دراد و  يوقت  راک 

[. 2405  ] حالف ملاع  ود  هب  دشاب  وزا  هک 
: ینانمس تعفر 

ددرگ زاسمد  یسک  را  يوقتب 
ددرگ زاب  ینعم  باب  شیورب 

تلود لفق  دیلک  يوقت  دوب 
تواخس نیا  یگرزب  لخن  دوب 

رب دازآ  وش  هدنب  رب  دازایب  دار 
[. 2406  ] مغ دس  دنکش  ات  رب  داش  هنب و  مغ 

ایند ياهیگژیو 
عوزن هسبلم  عونم  هیطعم  عودخ  هرارغ  هرادغ  اهناف  ایندلا  اورذحاف 
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(. تسا هدننکنایرع  هدنناشوپ و  دنریگ و  هدنهد و  بیرف ، رهاظ  زابگنرین و  نیرفآ ، رورغ  رادغ ، يدوجوم ، اریز  دیشاب  رذحرب  ایند  زا  )
: یئاهب خیش 

تسا شیر  ناریسا  لد  وزا  هک  ایند 
تسا شیورد  رگناوت و  شمغ  لام  اپ 

لاح فقاو ز  دش  هاگآ و  تشگ  هکنآ 
لاعفنا سب  دوب  ایند  زا  دناد 

نادم دوخ  نیعم  ار  ایند  لاح 
[. 2407  ] ناوخب مه  ار  اورذحاف »  » ثدحم يا 

: يوجنگ یماظن 
وا گنرین  رذگب ز  تسیچ  ناهج 

وا گنچ  زا  روآ  گنچ  هب  ییاهر 
خیب راچ  ولهپ و  شش  تسا  یتخرد 

خیم راچ  رب  هتسب  ار  دنچ  ینت 
تخرد نیز  ام  ياهقرو  کیاکی 

تخس داب  دزو  نوچ  دتفوا  ریز  هب 
سک غاب ، نیا  رد  ینیبن  یمیقم 
سفن کی  یکی  ره  دنک  اشامت 

دسریم يربون  یمد  ره  وا  رد 
[. 2408  ] دسریم يرگید  دوریم  یکی 

هبوت ترورض 
عفنت هبوتلا  عفری و  لمعلا  اولمعاف و 

(. دشابیم ناسنا  لد  شیالاپ  يهیام  هبوت ، ادخ و  هاگشیپ  رد  یمدآ  ناشعافترا  ثعاب  هک  دیزادرپب  کین »  » لمع هب  )
: یئاهب خیش 

اطخ هانگ و  يوشب  هبوت  زا 
اطع لاون و  يوجب  هبوت  زو 

میقم میعن  هب  یسر  هبوت  زا 
میلا باذع  یهر ز  هبوت  زو 

بر ای  دوب  حلص  رد  هبوت 
[. 2409  ] بر ای  دص  هب  بوکیم  رد  نیا 

ایند ياهوزرآ  نایاپ 
مکتاذل مداه  توملا  ناف 

(. تساهتذل هنوگ  همه  يهدننکدوبان  گرم ، دیدرت ، نودب  )
: یناهفصا ءاجر 
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گنن مان و  زا  تدزاس  غراف  گرم 
[. 2410  ] گنس لامآ ، هشیش  رب  دنزیم 

: يونزغ یئانس 
دیآ زارف  ناهگان  لجا  نوچ 

[. 2411  ] دیآ زاجم  همه  ایند  راک 
: یناقاخ

کنیا ناروج  ات  نآ  دنتفر  اجک  هک  یتفگ 
[. 2412  ] نادیواج نتسبآ  تسکاخ  مکش  ناشیا  ز 

ششوک شالت و  ترورض 
دازلا لزنم  یف  دوزتلا  دادعتسالا و  بهاتلا و  داهتجالا و  دجلاب و  مکیلعف 

(. ترخآ رفس  يهشوت  ندروآ  مهارف  ندش و  ایهم  یگتشذگدوخ و  زا  شالت ، تیدج ، هب  داب  امش  رب  )
: يولوم

تسا یتلود  نیرق  يرصق  رد  هک  ره 
تسا یتنحم  راز و  راک  يازج  نآ 

درف میس ، رز و  هب  يدید  ار  هک  ره 
درک ربص  ندرک  بسک  ردنا  هک  ناد 
جنر ینوچ ز  سفن  شوخ  حیسم  يا 

جنگ جنریب و  ناهج  ردنا  دوبن  هک 
دوش هدنب  ناج  ات ز  ار  وا  تسج 

دوش هدنبای  هدنیوج  مرجال ،
دوب هدنبای  هدنیوج  تبقاع 

دوب هدنباتش  تمدخ  رد  هک  نوچ 
دوب هدنباتش  رگ  نارگ و  رگ 

دوب هدنبای  هدنیوج  تبقاع 
نمچ ددنخ  یکربا  دیارگن  ات 

[. 2413  ] نبل دشوج  یک  لفط  دیرگن  ات 
: یسودرف

جنگ دنمدرخ  يا  تسا  ردنا  جنر  هب 
جنر هدربان  جنگ  یسک  دباین 

تساور ار  تنت  يرآ  ردنا  جنر  هب 
[. 2414  ] تسا زس  شناد  هب  ندرب  جنر  دوخ  هک 

ایند رد  ندش  رورغم  زا  زیهرپ 
هیضاملا ممالا  نم  مکلبق  ناک  نم  ترغ  امک  ایندلا  هایحلا  مکنرغت  و ال 
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(. تسا هتفیرف  ار  هتشذگ  ياهتما  زا  ناینیشیپ  زا  یخرب  هکنانچ  دبیرفن  ار  امش  يویند  یگدنز  )
: ورسخرصان

ناهج راک  هب  لوغشم  هدش  يا 
ناهج ناهج  هب  ییارچ  هرغ 

کین شیدنیب  وت  یناهج  گیپ 
ناهج نیا  ارت  تسا  هتفرگ  هرخس 

اهدژا نیا  تسا  هدروخ  یسب  وت  نوچ 
ناه شنادند  شاب ز  رذح  هب  ناه 

هاوخ شیپ  مجع  ناهاش  يهمان 
ناوخب لمات  هب  دوخ  رب  هر و  کی 

؟ دابقیک اجک  نودیرف و  توک 
؟ نایواک ملع  هتسجخ  توک 

؟ تساجک متسر  وک و  نامیرن  ماس 
؟ ناردنزام رکشل  ورشیپ 

؟ ریشدرا وک  وک و  ناساس  کباب 
؟ ناوریشون هن  مارهب  هن  تسوک ؟

دناهتفر مشح  لیخ و  اب  همه  نیا 
نابش هن  نونک  تسهدنام  همر  هن 
رارق يارس  هن  نیا  تسا  رذگهر 

[. 2415  ] ناور ناجنرم  اجنیا و  هنم  لد 
: یناقاخ

بعص تسیاهساک  هیس  تسد  دیپس  رهد 
نابزیم شرت  نیا  ینابز  شوخب  رکنم 

: یسوط يدسا 
تسا یسب  يزاب  تسد  نینچ  ار  ناهج 

[. 2416  ] تسا یسب  يزاسگنرین  گنر  ره  ز 
: ازریم داهرف 

رذگب تلاهج  نیز  هدیروش  لد  يا 
ایند هب  شابم و  رز  هب  هاج و  هب  هرغ 

معنت هاوخب  وا  لآ  یلع و  زا 
الوت يوجب  وا  لآ  یلع و  رب 

: يربط تیاده 
تسا رورغم  هاج  رمع و  رب  هک  ره 
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[. 2417  ] تسا روک  وا  مشچ  رک و  وا  شوگ 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

سوسف دص  هدنیآ  رب  هتشذگ  رب  سوسفا 
[. 2418  ] دش هاج  لام و  نسر  رد  هتسب  هک  ارنآ 

: عمال
رورغم ایند  رز  زور  هس  ود  روز  هب  يا 

روگ بش  باسح و  زور  زا  دوخ  هب  روآ  دای 
تمایق هشوت  هر 

دازلا لزنم  یف  دوزتلا  داهتجالا … و  دجلاب و  مکیلعف 
(. دیشوکب يورخا  یگدنز  يهیام  راک  رفس و  هشوت  ندروآ  مهارف  يارب  دییزادرپب و  يور  لمع ، هب  شالت  تیدج و  اب  )

: عمال
یلزنم رد  ات  رادرب  هر  داز  گرب و  رکف 

[. 2419  ] ثایغلا نآ  زا  تسین  يدیما  یتشذگب  هک  نوچ 
: يدعس

تسرف شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 
[. 2420  ] تسرف شیپ  وت  سپ ، دراین ز  سک 

نابز ياهنایز  باب  رد  هبطخ 224-

یلع يرونخس  یگژیو 
مالکلا ءارمال  انا  و 

(. مینخس نایاوشیپ  ناریما و  ام  )
: يدعس

تنیریش نابز  رب  نیرفآ 
[. 2421  ] تخادنا ناهج  رد  روش ، همه  نیاک 

: يوجنگ یماظن 
دروآ رایع  رد  نخس  دقن  وچ 

[. 2422  ] دروآ راکب  تمکح  زغم  همه 
: یسودرف

نید يار و  شه و  دراد  هک  سکنآ  ره 
نیرفآ دنک  نم  رب  گرم  زا  سپ 
ماهدنز نم  هک  سپ  نیا  زا  مریمن 

[. 2423  ] ماهدنکارپ ار  نخس  مخت  هک 
: ورسخرصان

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 645 

http://www.ghaemiyeh.com


زورما دوخ  رارحا  دنیوا ، نخس  يهدنب 
[. 2424  ] رجنخ هب  شاب  وا  دنیآ  دنیب  شادرف 

: یسودرف
ناتسار زا  يدوب  یفصنم  رگا 

ناتساد نیا  رد  يدرک  هشیدنا  هک 
نخس داهن  رد  نم  هک  یتفگب 

نخس داد  عبط ، زا  متسدادب 
تشهب نوچ  ماهدرک  نخس  زا  ناهج 

[. 2425  ] تشکن سک  نخس  مخت  شیب ، نیزا 
: ياهشمق یهلا 

نادنخس کی  هک  شدنپ  شوینب 
[. 2426  ] تسین ایلوا  هاش  یلع ، وچمه 

: يروباشین راطع 
ناهج قافآ  تسا  رطع  رپ  وت  زا 
ناهج قاشع  دنروش  رد  وت  زو 
دنانم راتفگ  قرغ  تروص  لها 

دنانم رارسا  درم  ینعم  لها 
شوج هنوگ  دص  دنزیم  مناج  رحب 
شومخ تعاس  کی  دوب  مناوت  نوچ 

ماهتفگ ناشیزا  ناشیز ، مین  رگ 
ماهتفگ ناج  زا  هصق  نیک  ملد  شوخ 

: یلمآ بلاط 
مریمض یفصم  مالک و  یلعم 

[. 2427  ] منابز عصرم  نایب و  عملم 
راگزور نایافویب  زا  تیاکش 

لیلک قدصلا  نع  ناسللا  نامز … و  یف  مکنا 
(. تسا ناوتان  لال و  قح  نخس  نتفگ  زا  نابز  هک  دینکیم  یگدنز  ینامز  رد  امش  )

: يونزغ یئانس 
افص قدص و  رای ، چیه  رد  تسین 

[. 2428  ] افو رهم و  تسود  چیه  اب  تسین 

؟ دنفلتخم مدرم  ارچ  هبطخ 225-

یمدآ تنیط  شقن 
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مهنیط ءيدابم  مهنیب  قرف  امنا 
(. تسا اهنآ  نایم  زیامت  توافت و  يهیام  نانآ  تشرس  تعیبط و  )

: يدعس
شیک كاخ  رد  شیورد  ریپ  یکی 

شیوخ تشز  رسمه  اب  تفگ  شوخ  هچ 
تشرس تیور  تشز  اضق  تسد  وچ 

تشز يور  رب  هنوگلگ ، يادنیم 
؟ روز هب  یتخبکین  دنک  لصاح  هک 

روک مشچ  دنک  انیب  هک  همرس  هب 
ناگردب زا  يراکوکن  دیاین 

ناگس زا  یگدنز  ود  تسا  لاحم 
یمه دیآ  گنس  رز ز  میس و  هچرگ 

[. 2429  ] میس رز و  دشابن  یگنس  همه  رد 

ادخ لوسر  ندرک  نفک  لسغ و  هبطخ 226-

ص)  ) ربمایپ قارف  درد 
ءامسلا رابخا  ءابنالا و  هوبنلا و  نم  كریغ  تومب  عطقنی  مل  ام  کتومب  عطقنا  دقل  هللالوسر  ای 

هلئـسم نیا  هدوب  هدـماین  شیپ  ناربمایپ ، ریاس  لاحترا  اب  هک  ياهلئـسم  تسا  هدـش  غیرد  ناهج ، زا  یمهم  هلئـسم  وت  لاـحترا  اـب  ربماـیپ ! يا  )
(. تسا ینامسآ  یبیغ  رابخا  رد  ندش  هتسب  یحو و  عطق  نامه 

: يرونا
وا تمکح  بآ  هک  ییادخ  هب 

درو دنامدیم  كاخ  لد  زا 
بش نماد  وا ز  ریدقت  تسد 

درگ دناشنیم  زور  خر  رب 
وت تلصو  قارف  رد  یهر  هک 

درک دناوتیمن  یناگدنز 
ار یلک  لقع  هک  یئادخ  هب 

مدید ناتسآ  رب  رس  شرد  رب 
شزع ترضح  فصو  یپ  زا 

مدید نابزیب  قطن  نهد 
وت زا  رود  وت  يرود  زا  نم  هک 

مدید ناج  كاله  فلکتیب 
نم رب  ناهج  دش  کیرات  وت  یب 
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[. 2430  ] مدید ناهج  همه  تیور  هب  هک 
: یقفاب یشحو 

تسین ریذپ  نامرد  وت  قارف  بت  زوس 
تسین ریزگ  منیزا  عمش  وچ  ماهدنز  ات 

ياهراچ تسه  يرگنیم  هک  ار  درد  ره 
[. 2431  ] تسین ریذپ  نامرد  هک  تسا  تبحم  درد 

: عمال
تفرگ رس  ات  اپ  هک  سب  ار  لد  رجه  ياهغاد 

[. 2432  ] غاد يالاب  رب  غاد  نداهن  دیاب  نیا  زا  دعب 
: يروباشین راطع 

ماهدنامرد سب  هللالوسر  ای 
ماهدنام رس  رب  كاخ  فک ، رد  داب 

نک هراوخمغ  نم  يوس  رظن  کی 
[. 2433  ] نک هراچیب  نم  راک  هراچ 

ربمایپ شیاتس  رد  هبطخ 227-

ادخ كرد  زا  ناسنا  زجع 
دهاوشلا هکردت  يذلا ال  دمحلا هللا 

.( دنکن كرد  ار  يو  رهاظ  ساوح  هک  تسازس  ار  يادخ  ساپس  )
: يدعس

تعوبطم رظنم  رد  ناریح ، درخ  مشچ  يا 
[. 2434  ] تکاردا نماد  زا  هاتوک  رظن  تسد  يو 

: ینانمس تعفر 
تساجک وا  یئوگب  رگ  وا  زا  یلاخ  یئاج  تسین 

تساجک وک  ار  وک  شیسرپ  رگا  یئاج  رد  تسین 
تسار هفرط  نیا  وا  دید  وا  فرط  ینیب  فرط  ره 

[. 2435  ] تساجب تشوه  رگا  تسفیصوت  هیبشت و  زا  مفرح 
: یلدگیب رذآ 

مشخب ییان  شینیبن  را  مشچب 
[. 2436  ] مشچ هب  ناوتن  دید  نیرفآ  مشچ  هک 

دنوادخ تیلزا 
هدوجو یلع  هقلخ  ثودحب  هقلخ و  ثودحب  همدق  یلع  لادلا 

.( تسوا ياههدیرفآ  ثودح  نامه  وا ، دوجو  رب  لیلد  زین  تسوا و  شنیرفآ  باب  رد  ثودح  نامه  ادخ ، ندوب  میدق  رب  لیلد  )
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: ورسخرصان
ار وا  خرچ و  تسمیدق ، دنیوگ 

تسین اهتنا  تسا و  هدوبن  زاغآ 
ملاع يانف  رب  درخ  درم  يا 

تسین هاوگ  رتتسار  وا  نتشگ  زا 
اناد يوس  تسین ، میدق  ملاع 
ار ادیش  يرهد  لاحم  ونشم 

ءایشا همه  زا  تسا  میدق  تدحو  رد  هک  يدنوادخ 
[. 2437  ] اهنت همه  نیز  ثدحم  هن  ترثک ، شتدحو  ردنا  هن 

: يدعس
ار يدعس  تست  يور  مه  وت ، يور  لیلد 

[. 2438  ] غارچ رونب  زج  دید  ناوتن  ار  غارچ 
: یلدگیب رذآ 

دوجوب ناهج  نیا  وت  زا  یلوا ،
دوب دهاوخن  سک  وت  زج  يرخآ 

ناهج ناج و  دنوادخ  مانب 
ناهن راکشآ و  دوب ز  رترب  هک 

دنلب قاور  هن  هدنرآ  رب 
دنب شقن  ره  شقن  يهدنراگن 
دوبن يدوب  دوب و  وا  هک  یمیدق 
دوبن يدوجو  شدوجو  زا  ریغب 

مدق زا  ثودح  شدوب ، دش ز  اهر 
مدع زا  دوجو  شدوج ، دش ز  ادج 
هن دوج  زج  شیراک  هک ، يداوج 
هن دوس  ضرغ  شقلخ ، يادوس  ز 

ناهج ردنا  شمکح  همه  یمیکح 
ناهن هچ  یتمکح ، نآ  رد  ادیپ  هچ 

راکشآ ناهن  ره  شرب  یمیلع ،
راک ماجنا  هتسناد  زاغآ  ز 

تسا یلج  رو  یفخ  رگ  اهزار  همه 
تسا یلجنم  وا  ملع  هنییآ  رد 

دینش بلطم  هتفگان  هک  یعیمس 
دید لاوحا  هدومنن  هک  يریصب 
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اهب دشخب  وچ  ار  یسخ  تمحر  ز 
اهدژا دوش  ینابش  ياصع 

نابش هاش و  شناد ز  لها  همه 
نابزکی لدکی و  شیئاتکی  هب 

زاب ود  زا  یکی  دناد  هک  ره  یلب 
[. 2439  ] زارد دشاب  هتکن  نیاب  شنابز 

یهلا لدع 
. همکح یف  مهیلع  لدع  هقلخ و  یف  طسقلاب  ماق  هدابع و  ملظ  نع  عفترا  هداعیم و  یف  قدص  يذلا  یلاعت ) هللا  )

يارجا رد  شتاقولخم و  ربارب  رد  وا  دراد  اور  متس  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  شناش  تسا و  قداص  وا  ياههدعو  هک  ییادخ  )
( دنکیم راتفر  لدع  اب  شیوخ  ماکحا 

: يدعس
لوبق در و  مکاح  دوجو ، کلم  کلام 

تسافج یلانب  وت  رو  تسین ، روج  دنک  هچ  ره 
تساورنامرف مکاح و  تسار ، دنوادخ  يار 

[. 2440  ] مالغ دزاونب  رو  میاهدنب ، دشکب  رگ 
: راهب ءارعشلاکلم 

ناهج يانب  دمآ  لدع  نانچ 
تسین راگرپ  شقن  رتلدع  نآ  زک 
يوجم يژک  راگرپ  شقن  نیا  رد 

تسین راک  تلد  اب  ار  وید  رگا 
یگدنشخر تسا و  غورف  رسارس 

تسین رادقم  هب  زج  رد و  یهایس 
هتشارفا رتچ  نیا  رب  نک  هگن 

[. 2441  ] تسین رات  رز ، تسا و  راو  رات  رز ، هک 
: ینانمس تعفر 

راک موزلم  مزال و  دمآ  لدع  نوچ  ار  هاش 
[. 2442  ] راگدرک مکح  دمآ ز  لدع  ناوید  نید ، موی 

یلاعت قح  یگنادواج 
( دماب مئاد ال  یلاعت  هللا  )

( تسا دمرس  هنادواج و  ادخ  )
: يونزغ ییانس 

دریذپن لاوز  قح  یتسه 
[. 2443  ] دریم یک  دیرفآ  گرم  هکنآ 
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قح یلجت 
اهب اهل  یلجت  لب  ماهوالا  هب  طحت  مل  هرضاحمب  یئارملا ال  هل  دهشت  و  هرعاشمب ، ناهذالا ال  هاقلتت  یلاعت ) هللا  )

هب هن  دـنهد  یهاوگ  يو ، دوجو  رب  ناگدـننیب  دـننک  كرد  ار  يو  تاذ  تقیقح  وا و  تیوه  هکنآ  هن  دـنیوا  دوجو  رب  هاوگ  یمدآ ، راـکفا  )
( تسا هدنایامن  اهنآ  هب  ار  دوخ  و  درک . یلجت  اهنآ  رب  وا ، هکلب  دنرادن  هطاحا ، وا  رب  لوقع ، وا  ربارب  رد  روضح  رطاخ 

: يزیربت سمش 
نابلاط یسوم  وچمه  ام  ناد ، روط  هوک  وچ  ملاع 

[. 2444  ] ار هوک  دفاکشیم  رب  دسریم  یلجت  مد  ره 
: یناشاک ضیف 

ياولج قح  زا  هرذ  ره  رد  دننیب  لد  لها 
تسا رگید  یهاگن  شراسخر  هب  ار  ناشیا  مد  ره 

نتشیوخ نورب  رد  ار  قح  دنیوج  نالقاع 
تسا رگید  یهار  تسود  اب  نورد  زا  ارناقشاع 

تساهلان شقوش  ناج ز  نورد  رد  ار  ناقشاع 
[. 2445  ] تسا رگید  یهآ  دود  نآ  دننز  ناشیاک  سفن  ره 

ادخ تمظع 
اناطلس مظع  اناش و  ربک  لب 

( تسا ام  هشیدنا  زا  نوریب  شتردق  یئایربک و  توطس و  ام و  روصت  زا  رترب  تمظع ، ثیح  زا  ادخ  ناش  )
: یشحو

وت لابقا  رتچ  يهیاپ  یهز 
تاهج زا  نورب  يدنلب  طرف  ز 

ناکم نودرگ  بطق  ناهج  هانپ 
تانیاک رهظتسم  وت  دوجو 

نارتخا کین  دندرگ  وت  درگب 
[. 2446  ] تانب یلامش  بطق  درگرب  وچ 

: یناشاک ضیف 
ریبک وت  ایربک  وت  يادر  يا 
كاله میوشیم  وت  يادر  رد 

تسین وت  ریغ  دوجو  يارس  رد 
كاله میوشیم  وت  يارس  رد 

یقاب وت  میئناف و  همه  ام 
كاله میوشیم  وت  يارس  رد 

راهقلا دحاو  کلملا  نمل 
[. 2447  ] كاله میوشیم  وت  يادن  نیز 
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: ینامرک بقاث 
یناف دوب  وت  تاذ  زج  هچ  ره 
دوبان دوب  وت  دوب  زج  هچ  ره 

: يزاریش گنهرف 
راگزور هب  ینیب  وت  هچ  ره 

لاوز دوب  وا  تبقاع 
رگم اقب  درادن  چیه 
لالجلاوذ دنوادخ  تاذ 

یسانشادخ هار 
قیرطلا یلا  اوعجرل  هردقلا …  میظع  یف  اورکف  ول 

( تفرگ دنهاوخ  رارق  تیاده  طارص  رد  دیدرت  نودب  دنشیدنیب  یهلا  تردق  تمظع  رد  رگا  )
(: يزاریش هتفشآ   ) مظاک دمحم 

رگندخ نادب  زیخ و  يرگنب  دوخ  هب  دنچ 
[. 2448  ] رگن دمرس  تردق  ناتب  طخ  ودخ  رد 

: رایرهش
میسانشن دوخ  يادخ  ام  هک  تسنوچ 

میسارهن وا  زا  میسانش  هکناز  رو 
ورنآ زا  سانشادخ  مه  كرشم و  مه 

[. 2449  ] میسانشن ادخ  ره  تسد  يهچیزاب 
: يونزغ یئانس 

تسوا یمامت  تجح  ام  زجع 
[. 2450  ] تسوا یماسا  بئان  شتردق 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسه وت  نامهم  هعرزم  نیا  رد  هرذ  ره 
تسه وت  ناشیرپ  قح  هب  یلد  شیر  ره 

تسین وت  يایوج  هک  تفای  ناوتن  ار  سک 
[. 2451  ] تسه وت  ناهاوخ  تسه  هچ  ره  يهدنیوج 

: يرتسبش دومحم  خیش 
ياج زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا 

[. 2452  ] ياپارس ملاع  همه  دبای  للخ 
: رایرهش

تشد هوک و  باتک  رد  لمات  مشچ  نک  زاب 
راکب دیآ  راگزومآ  نوچ  وت  اب  تعیبط  ات 
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ناگتفر رابغ  نک  تربع  مشچ  يایتوت 
[. 2453  ] راکب دیآ  راگزور  يایسآ  رد  همهنیا  هک 

هچروم شنیرفآ  یتفگش 
اهدربل اهرح  یف  عمجت  هلمنلا …  یلا  اورظنا 

دراد دایب  ناتسبات  رد  ار  ناتسمز   ) تسا امرس  ياهزور  رکفب  ناتسبات »  » امرگ راگزور  رد  هنوگچ » هک  دیزومایب  وا  زا  و   » دیرگنب هچروم  هب  )
( دروآیم مهارف  ار  مزال  يهقوذآ  و 

: يدعس
ناتسبات هب  دروآ  درگ  روم 

[. 2454  ] شناتسمز دوب  تغارف  ات 
تادوجوم يزور  قزر و 

. سماجلا رجحلا  سبایلا و  افصلا  یف  ول  نایدلا و  اهمرحی  و ال  نانملا ، اهلفغی  ال  اهقفوب ، هقوزرم  اهقزرب ، لوفکم  هلمنلا ) )
گنـس يور  هچرگ  دزاسیمن  مورحم  ار  يو  تسین و  لفاغ  مه  وا  زا  ادـخ  تسا  هدـش  نیمـضت  ادـخ  يوس  زا  ناـگچروم  يزور  قزر و  )

( دشاب فاص  ياهرخص  کشخ و 
: يدعس

شیورد معنم و  دنروخیم  دوخ  تمسق 
اقنع هشپ و  دنربیم  دوخ  يزور 
دنادب بیغ ، ملع  هب  يروم  تجاح 

[. 2455  ] امص يهرخص  ریز  هب  یهاچ  نب  رد 
تاقولخم نیب  يواست 

ءاوس الا  هقلخ  یف  فیطللا …  لیلجلا و  ام 
.( دنرادروخرب قح ، فطل  زا  يواسم  ياهنوگب  ناگمه  فیرظ ، فیعض و  تادوجوم  زین  هثجلا و  میظع  يوق و  تادوجوم  )

: يرتسبش دومحم  خیش 
نآرق ونشب ز  نیا  میوگیم  نم  هن 

[. 2456  ] نامحر قلخ  ردنا  تسین  توافت 
تخانش ناکما 

. اوعوا امل  قیقحت  و ال  اوعدا ، امیف  هجح  یلا  اووجلی  مل  ردقملا …  رکنا  نمل  لیولاف 
دوخ تادوجوم » ریاس  و   » هچروم هک  دنرادنپیم  یخرب  دـنک ، راکنا  ار  هزادـنا  مظن و  يهدـنروآ  دـیدپ  شخب و  مظن  هک  یـسک  رب  ياو ، )

( دناهدرواین لمعب  یقیقحت  دننارورپیم ، دوخ  زغم  رد  هک  هچنآ  يارب  هدادن و  هئارا  یلیلد  دوخ  ياعدا  يارب  ناشیا  دنباییم  شیادیپ  دوخب 
: یئاهب خیش 

وجتسج رد  دش  هک  یسفن  اشوخ  يا 
وک هب  وک  ار  قح  درک  صحفت  سب 

اهیار دوجو  نک  عبتت  ور 
[. 2457  ] اطخ ياهناکم  فقاو  يوش  ات 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 653 

http://www.ghaemiyeh.com


تعیبط رد  ادخ  ياههناشن 
عراز و ال مهل  اـم  تاـبنلاک  مهنا  اوـمعز  ربدـملا ! دـحج  ردـقملا و  رکنا  نـمل  لـیولاف  رجـشلا …  تاـبنلا و  رمقلا و  سمـشلا و  یلا  رظناـف 

عناص مهروص  فالتخال 
ار نیتسار  رگ  ریبدت  دنک و  راکنا  ار  نیرفآ » مظن  . » دنریگ هزادنا  هک  داب  یـسک  رب  منهج »  » يا دیرگنب و  تخرد …  هایگ ، هام ، باتفآ ، هب  )

ندوب فلتخم  دـنرادن و  ینابغاب  عراز و  یـشحو  تاتابن  نوچمه  تادوجوم ، ریاس  هچروم و  هک  دـندرب  ناـمگ  ناـنیا  دراـگنا …  هدـیدان 
( تسا میکح  تسد  نودب  یقافتا و  اهنآ  لیامش 

: يولوم
تسه هدنناد  ره  لقع  رد  نیقی  سپ 

تسه هدننابنج  هدبنج  اب  هکنیا 
رظن رد  ینیبنیم  ار  وا  وت  رگ 
رثا راهظا  هب  ار  نآ  نک  مهف 

ناج نت  ینیبیمن  دبنج  ناج  هب  نت 
نادب ناج  نت  ندیبنج  زا  کیل 

امعنم افوئر ، اکلملا ، کلام 
امرکم الالجلاوذ  اهاشداپ 

ییوت رفاک  نموم و  زاس  راک 
ییوت رهاظ  نطاب و  رخآ ، لوا ،

رکف نیا  يدنکف  لد  ردنا  وت  مه 
[. 2458  ] ربهار یلیلد  نآ  مییوج  هب  هک 

: يدعس
شوه دنوادخ  شیپ  زبس  ناتخرد  گرب 

[. 2459  ] راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  یقرو  ره 
: ورسخرصان

دنیبیمن ار  تردق  عنص و  بیاجع  رپ  نیاک  یسک 
[. 2460  ] درامشن شانیبان  هک  زج  انیب  درم  رگ  دزس 

تادوجوم حیبست 
افعض املس و  هعاطلاب  هیلا  یقلی  اهجو و  ادخ و  هل  رفعی  و  اهرک ،» اعوط و  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  هل  دجسی   » يذلا هللا  كرابتف 

. دنادوجـسب رـس  میلـست و  وا  هاگـشیپ  رد  ارچ  نوچ و  نودب  دـنراد  دوجو  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  ییادـخ  نآ  تسا  تلالج  اب  )
( ناوتان دنازیچان و  دنانتورف و …  میلست و  دنرادیم  هضرع  ار  دوخ  ادخ  هاگشیپ  رد  تعاط ، هار  زا  دنیاسیم و  نیمز  رب  هنوگ  هرهچ و 

: يدعس
تسا شورخ  رد  ینیب  هچ  ره  شرکذ  هب 

تسا شوگ  هک  ینعم  نیرد  دناد  یلد 
تسا یناوخ  حیبست  شلگ  رب  لبلب  هن 
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[. 2461  ] تسا ینابز  شحیبست  هب  يراخ  ره  هک 
: يولوم

یناهج دنوادخ  ادنوادخ ،
ینامسآ نیمز  دنوادخ 

يرحب رب و  برغ و  قرش و  يادخ 
[. 2462  ] یناج سنا و  تحت و  قوف و  يادخ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
قشع مچرپ  ناهج  ود  رد  دش  هتشارفا  هچ  هو 

قشع مخ  چیپ و  هب  هدنام  کلم  نج و  مدآ و 
رای هر  رد  نانک  دایرف  هلان و  نایشرع 

قشع مغ  زا  نانز  هنیس  رب  رس و  رب  نایسدق 
دندروآ موجه  راوید  رد و  زا  ناقشاع 

قشع مکحم  رد  ادیوه ز  تسا  يرس  هفرط 
دنیوگیم قح  يانث  ناهج  تارذ 

دنیوجیم وا  ياقل  نانک  حیبست 
میرادنپ ناششماخ  نالدروک ، ام 

دنیوپیم وا  هار  حیصف ، رکذ  اب 
دنبت بات و  رد  همه  شیور  يرود  مغ  رد 

[. 2463  ] دنبلط رد  وا  یپ  رد  ناهج  تارذ  يهمه 
: یناهفصا یلاحم  راچ  يهرطق 

ناوج ریپ و  تماق  وا  تعاط  راب  ریز 
[. 2464  ] اسم حبص و  ندرگ  وا  تردق  دنب  ریز 

: یلدگیب رذآ 
رگیدگی زا  لفاغ  وا ، حیبست  هب 

روناج کلم ، تابن و  دامج و 
دوجس تزع  راب  ردب  شدنرب 

دوهی هچ  غم ، هچ  اسرت ، هچ  ملسم ، هچ 
کلم سنا و  نج و  لزا ، حبصب 
کل کلملا  زج  یفرح  دنتفگن 

هایس دیپس و  مه  دبا  ماشب 
[. 2465  ] هلا زج ال  دنیوگن  یثیدح 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دشن دش  نازورف  اهلد  رد  وت  راسخر  رون 
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تسین تسه و  انرب  ریپ و  ره  لد  رد  تیور  قشع 
دناوخن دناوخ و  ار  وت  حدم  لگ  خاش  ردنا  لبلب 

[. 2466  ] تسین تسه و  ارحص  تشد و  رد  وت  يوم  رطع  يوب 

دیحوت رد  هبطخ 228-

ینتفایان تاذ 
همهوت هیلا و  راشا  نم  هدمص  ههبش و ال  نم  ینع  هایا  هلثم و ال  نم  باصا  هتقیقح  هفیک و ال  نم  هدحو  ام 

يدـننام لـثم و  وا  يارب  هک  سکنآ  تسا و  هدرمـشن  اـتمهیب  اـتکی و  ار  وا  دوش  لـئاق  ادـخ )  ) وا يارب  ار  یگنوگچ  تیفیک و  هک  سکنآ 
هب هک  سکنآ  و  تسا ، هتفاین  تسد ، دصقم ، هب  دـنک  يزیچ  هب  هیبشت  ار  يو  هک  سکنآ  و  تسا ، هدربن  یپ  وا  تاذ  تقیقح  هب  دـنک  ضرف 

. تسا هتسنادن  هزنم  يو  اب  هناگشش ، تاهج  داعبا و  زا  ار  يو  دشاب ، شتاذ  يارب  ینهذ  ریوصت  مهوت و  یپ  رد  ای  دنک  هراشا  وا 
: يدعس

باتفآ هب  نم  منکن  وت  يور  هیبشت 
[. 2467  ] تست ناش  میظعت  هن  باتفآ ، حدم  نیاک 

: ینامرک يدحوا 
دسر وت  لامج  دح  رس  هب  لقع  یک 

دسر وت  لاصو  يهچارس  هب  ناج  یب 
دوش هدید  ناهج  تارذ  هلمج  رگ 
دسر وت  لامج  رد  هک  دوبن  نکمم 

فیط هن  تسا و  لایخ  هن  وا  دومن  وچ  ار  دوخ 
فیح دشاب  شیناد  هنوگچ  نوچ و  وت 

ییوگ ات  وا  تاذ  هب  یسرن  زگره 
[. 2468  ] فیک مک و  نیا و  مل ، یتم و  وهام و 

ادخ ندوبن  دودحم 
تاودالا هدفرت  و ال  تاقوالا ، هبحصت  ال  هدافتساب . ینغ ال 

يرازبا بابـسا و  دـجنگیمن و  نامز ، فرظ  رد  دراد » یتاذ  يانغ   » تسا هتفاین  تسد  نادـب  هار  زا  هک  تسا  يزاینیب  لاعتم ، راـگدرورپ  )
(. دناسریمن يرای  و  درکن . يراکمه  ار  يو 

: يدعس
مدیسرپ هک  رهز  تدوجو  نسح  لامک 

نیا تسا  لامک  تیاغ  رد  هک  داد  باوج 
دوجو کلم  رد  تسین  چیه  همه  وت  یب 

[. 2469  ] تسه همه  یتسه ، وت  وچ  دشابن ، چیه  رو 
دیحوت ياههناشن 

هلدض نا ال  فرع  رومالا  نیب  هتداضمب  و 
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هجو هب  دـیرفآ و  عناص  کـی  ار  همه  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  دروخیم  مشچ  هب  تاـقولخم  ناـیم  هک  یتیئود  داـضت و  فـالتخا و  )
تـسا ادـخ  دـننام  دـض و  هک  یتاذ  تروص  نیا  ریغ  رد  درادـن ، يدـننام ، دـض و  قـح ، تاذ  تفریذـپ و  تروـص  شنیرفآ ، ياهناـمیکح 

(. دیرفآیم ادخ  تاقولخم  دننامه  یتاقولخم 
: يولوم

دوش ادیپ  دض  هب  اهیناهن  سپ 
دوش ناهنپ  دض  تسین  ار  قح  هکنوچ 

رون وت  یتسناد  رون ، دض  هب  سپ 
رودص رد  دیامنیم  ار  دض  دض ،

دوجو رد  يدض  تسین  ار  قح  رون 
[. 2470  ] دومن ادیپ  ناوت  ار  وا  دض  هب  ات 

: يرتسبش دومحم  خیش 
تسا دض  هب  ءایشا  هلمج  روهظ 

[. 2471  ] تسا دن  هن  دننام و  هن  ار  قح  یلو 
ادخ ياههناشن 

لوقعلل اهعناص  یلجت  اهب 
(. درک روهظ  یمدآ ، لقع  نیب  تقیقح  ناگدید  ربارب  رد  هدننیرفآ ، دوجو  تادوجوم ، شنیرفآ  اب  )

: یناشاک ضیف 
باتفآ دص  زا  رتنابات  باقن  یب  یلجت  يدرک 

اهلالدتسا ربا  زا  باجح  رد  يدنکف  ار  ام 
ناتب نسح  نشلگ  رد  نایع  يدرک  دوخ  راثآ 
اهلاب دیاشگ  اهناج  ناشن  یب  نسح  يوص  ات 

نیبب ار  عناص  عنص  رد  نینا  نیز  نک  سب  ضیف  يا 
[. 2472  ] اهلاقثا نورب  دتفا  نیمز  نیا  زک  نم  نآ ز  ات 

: يرتسبش دومحم  خیش 
تسا نایع  ملاع  رد  هک  يزیچ  نآ  ره 

تسا ناهج  نآ  باتفآ  سکع  وچ 
ناهنپ هرذ  ره  يهدرپ  ریز  هب 

[. 2473  ] ناناج يور  يازفناج  لامج 
: راهب ءارعشلاکلم 

تسین وت  رهب  رسپ  يا  اهیرگتعنص  همه  نیا 
يربکتسم نیزا  دنچ  یشورف  توخن  نیزا  دنچ 
دوجو تارذ  شیپ  ییاین  ردنا  مشچ  هب  وت 

يرس هریخ  همه  يا  یمشچ  خوش  رسارس  يا 
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نارتخا نیا  دندش  ادیپ  ارچ  ات  رگنب  کین 
[. 2474  ] يرتخا کین  يوعد  یناوت  یتسنادب  رگ 

ادخ تخانش  زا  ناسنا  زجع 
. هروصتف نطفلا  همهوتت  و ال  هردقتف ، ماهوالا  هلانت  ال 

(. دنک شروصت  ات  دباین  رد  ار  شتاذ  تیوه  زین ، تواکذ  اب  مدآ  دنراد و  مولعم  ار  شرصح  دح و  ات  دنسرن  شتاذ  هنک  هب  همهاو  ياوق  )
: ياهشمق یهلا 

انیرفآ لامج  يرترب  تمیوگ  هچنآ  ز 
منامگ مهو و  لقع و  دح  زا  رتارف  يا 

راکفا نامسآ  زا  رترب  يا 
[. 2475  ] رایشه لقع  مشچ  وت  شوهدم 

: یغورف
رادربخ وت  هدرپ  رس  زا  دشن  سک 

[. 2476  ] تسا نیقی  نامگ و  زا  رتالاب  وت  شقن 
: يزار رخف 

مناد یک  یبجاو  هب  ارت  تاذ  نم 
[. 2477  ] تسین وت  تاذ  زج  هب  وت  تاذ  يهدنناد 

: يولوم
نامز ره  یتسه  يوس  اهمدع  زا 
ناوراک رد  ناوراک  بر  ای  تسه 

لوقع راکفا و  هلمج  مد  ره  هصاخ 
[. 2478  ] لوغن رحب  رد  قرغ  ددرگ  تسین 

دشن هدیرفآ  ادخ 
ادودحم ریصیف  دلوی  مل  و  ادولوم ، ریصیف )  ) نوکیف دلی  مل 

باسح هب  يو  يدوجو  فرظ  ات  دیازیمن  ار  یسک  دیآ و  رامشب  یسک  دنزرف  ات  تسا  هتـشگن  رادیدپ  يزیچ  زا  هدشن و  هدیئاز  یـسک  زا  )
(. دشاب دودحم  هدمآ و 

: يروباشین راطع 
تسا قیال  ار  وا  دلوی » مل  دلی  مل  »

[. 2479  ] تسا قلاخ  وا  ار  دولوم  دلاو و 
: یماطسب یغورف 

رادربخ وت  هدرپ  رس  زا  دشن  سک 
[. 2480  ] تسا نیقی  نامگ و  زا  رتالاب  وت  شقن 

ملاع شنیرفآ  یتفگش 
« نوکیف نک  : » هنوک دارا  نمل  لوقی 
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(. دباییم ققحت  تسوا  رظن  دروم  هک  هچنآ  نک »  » يهملک نتفگ  اب  يزیچ ، شنیرفآ  هب  دنک  هدارا  هک  یتروص  رد  ادخ ، )
: یسوط يدسا 

يامنهر دزیا  ادخ  زا  ساپس 
[. 2481  ] ياپ هب  یتیگ  درک  نون  فاک و  زا  هک 

: يراتخم نامثع 
دوعق مایق و  ار  قلخ  وا  ترابع  یب  هن 

باهذ ءیجم و  ار  زور  وا  تزاجا  یب  هن 
: يدعس

درب دهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  ادخ 
[. 2482  ] درد نت  رب  هماج  ادخان  رگ  و 

: يرتسبش دومحم  خیش 
دشاب نآ  دشاب  هک  دهاوخ  هچنآ 

[. 2483  ] دشاب نامز  شدرگ  رد  هچرگ 
دنوادخ يزاین  یب 

هقزریف لام  يذ  یلا  جاتحی  ال 
(. دنک هدافتسا  شتمعن ، ناوخ  زا  ات  تسین  جاتحم  يدنمتورث  مدآ  هب  ادخ  )

: یشحو
زاین یب  دوب  هک  نآ  ادخ  تسه 

[. 2484  ] زاس راک  ار  همه  يراک  همه  رد 
: يولوم

ار كالما  دوب  اهیتسم  هچ  ات 
[. 2485  ] ار كاپ  ياهحور  تلالج  زو 

( يدبا یلزا و   ) هنادواج يادخ 
نامز نیح و ال  ناکم و ال  تقو و ال  الب  اهئانف  دعب  نوکی  کلذک  اهئادتبا  لبق  ناک  امک  یلاعت ) هللا  )

، تصرف فرظ  هب  زاین  يریگياج و  نودـب  دوب  دـهاوخ  نینچ  نیا  زین  نآ  انف ، زا  سپ  دوب ، نینچ  ناهج ، شنیرفآ  زا  لبق  هکناـنچ ، ادـخ ، )
(. نامز هظحل و  ناکم ،

: يولوم
دوبن نامز  نیمز و  دازب  وا  هک  يزور 
یکی نآ  تسا  نامز  نیمز و  زا  رتالاب 
وک نآرق  بحاص  وت  وچ  ادنوادخ 

وک ناکم  وت  ناکم  اب  ربارب 
دشاب وت  نیکسم  جاتحم و  نامز 

[. 2486  ] وک نامز  نارود و  هب  تجاح  ارت 
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تادوجوم يریذپانف  ادخ و  یگنادواج 
 … هعم ءیش  هدحو ال  ایندلا  ءانف  دعب  دوعی  هناحبس  هللا  نا  و 

(. دوب دهاوخ  اهنت  ایند ، شنیرفآ  زا  شیپ  نوچمه  يویند ، ملاع  لاوز  ءانف و  زا  سپ  ناحبس ، يادخ  هتبلا  )
: عمال

دوجو بیز  تفای  هچ  نآ  ادخ  تاذ  ریغ  هب 
یناف همه  دوش  کشیب  دریذپ و  للخ 

دوب لاوز  رد  يور  ناهج  راک  مامت 
[. 2487  ] یناد ارورم  وت  تقیقح  يور  رگا ز 

: يوجنگ یماظن 
ییوت دریذپن  ریغت  هچنآ 

ییوت دریمن  تسا و  هدرمن  هکنآ  و 
تسا رتسب  اقب  یناف و  همه  ام 

[. 2488  ] تسا رتسدقت  یلاعت و  کلم 
: یناشاک ضیف 

تسین رگید  یسک  رادافو  رادلد  ریغ 
تسین رگید  یسک  رای  زجب  رایغا و  تسین 

یکی ریغ  ناهج  رازاب  هتسار  رد  تسین 
تسین رگید  یسک  رادیرخ  تسوا  ار  شیوخ 

نایع هب  ینیبب  هک  ات  اشگب  لد  يهدید 
تسین رگید  یسک  راهق  دحاو  زجب  هک 

انف يابهص  دنتسم ز  همه  ملاع ، لها 
تسین رگید  یسک  رایشه  یقاس  نآ  ریغ 
ارت هناگیب  هوشع  دهدن  يزاب  هک  ناه 

تسین رگید  یسک  رای  وا  زج  تسوا  انشآ 
یناف يو  رد  همه  اهرگد  یقاب و  تسوا 

[. 2489  ] تسین رگید  یسک  رادومن  هلمج  رد  تسوا 
ادخ یگناگی 

رومالاعیمج ریصم  هیلا  يذلا  راهقلا  دحاولا  هللا  الا  ءیش  الف 
(. درادن دوجو  تسوا ، هب  یتسه  روما  همه  تشگزاب  هکیراهق  يهناگی  يادخ  زج  يدوجوم ، )

: يروباشین ءاطع 
تسین ادخ  رون  زج  قلخ  تسادخ و 

تسین ادج  زگره  وا  رون  وز  یلو 
تسین رگد  يزیچ  قح  رون  تسا و  قح 
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تسیک رگد  قح ، زج  قح ، تفگ  دیابب 
تسا رازه  تروص  ار  رون  نآ  رگا 

تسا راگن  تروص  کی  هدرپ  رد  یلو 
تسمامت کی  نیو  یکی  یتسه  وت  وچ 

[. 2490  ] تسمادک رگید  یکی  کی ، نیز  نورب 
: یسودرف

راک ماجرف  هب  دیارگ  نادزی  هب 
راگدرورپ تسوا و  هد  يزور  هک 

: یناهفصا فتاه 
وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک 

[. 2491 . ] وه الا  هلا  هدحو ال 
: يونزغ یئانس 

دنیوا تردق  تحت  اهتسه 
[. 2492  ] دنیوج یمه  وا  وا و  اب  همه 

اهناسنا هرابود  تشگزاب 
اهیلا هنم  هجاح  ریغ  نم  ءانفلا  دعب  اهدیعی  مث 

(. دنادرگ زاب  یتسه  راید  هب  ار  نآ  دشاب  دنمزاین  نادب  هکنآ  نودب  ناسنا ) ایند ،  ) ناهج ءانف  زا  سپ  )
: يولوم

دوب نت  يوس  هب  یناج  ره  لیم 
دوب نتسبآ  حور  زا  ینت  ره 

دشن نهآ  رگد  هنییآ  چیه 
دشن نمرخ  مدنگ  ینان  چیه 
مدش یمان  مدرم  يدامج  زا 

مدز رس  ناویح  مدرم ز  امن  زو 
مدش مدآ  یناویح و  زا  مدرم 

مدش مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ 
رشب زا  مریمب  رگید  هلمح 

رپ لاب و  کیالم  زا  مرآ  رب  ات 
وج نتسج ز  مدیاب  مه  کلم  زا 

ههجو الا  کلاه  یش  لک 
موش نارپ  کلم  زا  رگید  راب 

موش نآ  دیان  مهو  ردنا  هچنآ 
نونغ زا  نوچ  مدع  مدرگ  مدع  سپ 
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[. 2493 « ] نوعجار هیلا  انا   » مدیوگ

اهدماشیپ نایب  رد  هبطخ 229-

تیاده غارچ  یلع 
هملظلا یف  جارسلا  لثمک  مکنیب  یلثم  امنا 

(. متسه یکیرات  رد  غارچ  دننامه  امش  نایم  رد  نم ، )
: راهب ءارعشلاکلم 

تاجن رادمامز  يدوب  وت  حون ، کلف  هب 
[. 2494  ] میلک رادهیالط  يدوب  وت  لین ، دور  هب 

اوقت هب  شرافس  رد  هبطخ 230-

گرم دای 
مهومتنیاع یتومب  اظعا  یفکف و  مکلفغی …  سیل  امع  مکتلفغ  فیک  و  هنع . هلفغلا  لالقا  توملا و  رکذب  مکیصوا  و 

امـش زا  هک  يزیچ  زا  هنوگچ  دیـشاب ، رذـحرب  هراـب  نیا  رد  تلفغ  نیرتمک  زا  دیـشاب و  گرم  داـی  هب  هراومه  هک  منکیم  هیـصوت  امـش  هب  )
(. تسا نیتسار  ظعاو  دینکیم ، يدهاشم  هک  ار  ياهدرم  دیلفاغ  دزرویمن  تلفغ 

: رهاطاباب
ناراسهمشچ رد  رچم  لفاغ ، هروب ،

[. 2495  ] ریت هروخ  لفاغ ، هرچ ، لفاغ ، نآ  ره 
: یسودرف

؟ تسیچ دادیب  تسا ، داد  گرم  رگا 
تسیچ دایرف  گناب و  همه  نیا  داد  ز 

تسین هاگآ  وت  ناج  زار  نیا  زا 
تسین هار  ارت  ردنا  هدرپ  نید  هب 

لجا دزن  هب  يریپ  یناوج و 
للخ یهاوخن  نید  رد  وچ  ناد  یکی 

گنرد ياج  هن  نتفر  ياج  نیا  رد 
[. 2496  ] گنن گرم  دشک  رگ  اضق  بسا  رب 

: ياهشمق یهلا 
تمایق زا  دای  نالفاغ  يا  دینک  میاد 
تمالم زور  خزرب و  راد  ریگ و  زو 

مج ردنکس و  تخت  کلف  هداد  داب  رب 
ازج زور  گرم و  زا  الد  شابم  لفاغ 

دنک دای  مد  همه  نامیا  درم 
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نیمک هدرک  لجا  گرگ  وا  رب  هک 
یسب گرم  زا  يدش  لفاغ  هک  يا 

[. 2497  ] نیرق كاخ  نیا  رد  تسا  هتشگ  وت  نوچ 
: راهب ءارعشلاکلم 

تشذگرب يدنچ  میتفخ و  تنکسم  لیسم  رد 
تشذگ رس  زا  بآ  هک  نونکا  میتشادرب  اج  رس ز 

نامز ردارب  يا  تست  تسد  رد  وچ 
[. 2498  ] نامم تلفغ  هودنا و  هب  ار  نامز 

: هر یئاهب 
رود یلقع  فراعم  یک ز  ات 
رورغم سح  ملاع  فراخ  هب ز 

دای يراین  یلصا  نطوم  زا 
داش لد  بعل  وهل و  هب  هتسویپ 

يدرز خر  هن  ناور و  کشا  هن 
[. 2499  ] يدرد یب  هچ  وت  هللا  هللا 

: يولوم
شتبیه دربیم و ز  کی  کی  گرم 

دوریم امیس  گنز و  ار  نالقاع 
رظتنم هداتسیا ، هر  رد  گرم 
دوریم اشامت  مزع  رب  هجاوخ 
رتکیدزن ام  هب  رطاخ  زا  گرم 

[. 2500  ] دوریم اهاجک  لفاغ  رطاخ 
: يزیربت بئاص 

يدیفس يوم  ره  هک  شاب  رفس  رکف  رد 
وت بلط  يارب  تسا  یلوسر  بیغ  زا 

تدیفس يوم  ره  هک  ریپ  يا  نکم  یخوش 
[. 2501  ] وت بدا  يارب  تسا  ینابز  ریشمش 

: يونزغ یئانس 
ینعم نیا  رد  درخ  درم  تفگ 

يوتف نوچ  تسوا  ياهنخس  هک 
ولغ صرح و  یمدآ ز  دناهتفخ 

اوهبتناف دومن  خر  نوچ  گرم 
يروگ زا  نمیا  گرم و  زا  غراف 
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[. 2502  ] يروک لدب  ارت  میوگ  هچ  نم 
: عمال

هداتف زاورپ  هب  تخس  لجا  نیهاش 
[. 2503  ] ياهسوه غرم  يا  نتشیوخ  زا  وشم  لفاغ 

: ینانمس تعفر 
تست یپ  زا  لد  ناهج  کی  لد  هک  یلفاغ  وت 

[. 2504  ] نیب هلفاق  يافق  ردنا  نک و  يدقفت 
: يروباشین راطع 

ناهج نآ  هدیدان  یناهج و  نیا  لفط  وت 
انع رد  جنر و  رد  وت  روگ و  وت  هراوهگ 

تسود تست  رظتنم  نادب  لفاغ  لد  يا 
[. 2505  ] ياهدنام ادج  هک  زک  یهگآ  رگاک  هآ 

رمع نارذگ  هب  هجوت 
. رمعلا یف  نینسلا  عرسا  و  هنسلا ، یف  روهشلا  عرسا  رهشلا و  یف  مایالا  عرسا  مویلا و  یف  تاعاسلا  عرسا  ام  بیرق . مویلا  نم  ادغ  ناف 

، رمع لوط  رد  اهلاس  لاس و  رد  اـههام  هاـم و  رد  اـهزور  و  زور ، رد  اـهتعاس  تعرـسب ، هچ  تسا  کـیدزن  هدـنیآ ، زور  دـیدرت ، نودـب  )
(. درذگیم

: ورسخرصان
هام لاس و  زور و  بش و  دروخب  ارم  رمع 

ناوسار ناشوم و  وچ  مرن  مرن ، ناهنپ و 
ناباتش هشیمه  يرمع  هار  رد  وت 

یماقم ندرک  تدیاشن  هر  نیا  رد 
دنام یهر  هب  وت  رمع  هک  رگنب 

ییار شه و  لها  وت  رگا  هاتوک ،
هر نیز  يورب ، یلزنم ، زور  ره 

[. 2506  ] ییاج رب  هدیمراک و  دنچ  ره 
: ياهشمق یهلا 

رمع نزهر  دزد  هک  رادشه 
[. 2507  ] تسا روهش  یلایل و  تاعاس و 

: یماج
نوچ دوس ، هچ  تشیعم  رصق  ساسا  مکحم 

[. 2508  ] تسا مکحم  هن  یمارگ  رمع  خاک  داینب 
: يدعس

دیآ زاب  نمچ  هب  ییابص  داب  رگد  ات 
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[. 2509  ] درذگیم نامی  قرب  نوچ  منیبیم و  رمع 
: یناقاخ

هنم لد  مایا  تلود  هب  ایناقاخ 
[. 2510  ] تسین زین  هتفه  نآ  دوخ  تسا  ياهتفه  مایاک 

: مایخ
تشذگ رمع  تبون  هزور  هس  ود  کی  نیا 

تشد هب  داب  نوچ  رابیوج و  هب  بآ  نوچ 
تشگن دای  ارم  زور  ود  مغ  زگره 

[. 2511  ] تشذگ هک  يزور  تسا و  هدماین  هک  يزور 
: رایرهش

ندیچرب کلف  نیئآ  ندیچ و  ام  راک 
[. 2512  ] تساضق راموط  ندیچیپ  ندرک و  او  رمع 

نامیا هبطخ 231-

رادیاپ نامیا 
بولقلا یف  ارقتسم  اتباث  نوکی  ام  نامیالا  نمف 

: يولوم
دتفین رب  ریغ  يهدید  ات 

ار ینسحم  قلخب  يامنم 
تسنما دارم  ترگا  نامیاز 

ار ینمیا  يوج  تلزع  رد 
لد يهناخ  تسیچ  هگ  تلزع 

ار ینکاس  ریگ  وخ  لد  رد 
دنناسر یمه  لد  هناخ  رد 

ار ینه  یقاب  رغاس  نآ 
ریگ یشماخ  نف  نک و  شماخ 

ار ینف  رپ  فال  وت  راذگب 
نامیا ياج  تسلد  هک  اریز 

[. 2513  ] ار ینموم  رادیم  لد  رد 
یهلا تجح  تخانش  رجاهم و 

رجاهم وهف  اهبرقا  اهفرع و  نمف  ضرالا  یف  هجحلا  هفرعمب  الا )  ) دحا یلع  هرجهلا  مسا  عقی  ال 
رارقا و وا  دوجو  هب  تخانش و  ار  یهلا  تجح  هک  یسک  سپ  دسانشب  ار  نیمز  رد  ادخ  تجح  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  نیتسار  رجاهم  )

(. تسا یهلا  رجاهم  وا  دومن  فارتعا 
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(: هر  ) ینیمخ ماما 
شیوخ ناج  متشذگ ز  تسود  ياوه  رد  نم 

شیوخ نادناخ  زا  مدیرب و  نطو  زا  لد 
یسب ناتسود  ارم  دوب  شیوخ  رهش  رد 
شیوخ ناتسود  زا  وت  ياوه  ادج  مدرک 

ياهنایشآ دوخ  نشلگ  هب  متشاد  نم 
[. 2514  ] شیوخ نایشآ  ماوت ز  قشع  درک  هراوآ 

لماک ناسنا  لد 
. نامیالل هبلق  هللا  نحتما  نموم  دبع  الا  هلمحی  ال  بعصتسم ، بعص  انرما  نا 

لمحت ارنآ  دناوتیمن  دراد ، ياهدش  ناحتما  هدومزآ و  بلق  هک  ینامیا  اب  ناسنا  زج  یـسک  تسا و  راوشد  تخـس و  ام  رما  دیدرت ، نودـب  )
(. دنک

: يراوزبس يداهالم  جاح 
قح تاذ  رهظم  لد  تسا  دیحوت  لکیه  لد 
قح تاذ  رهظم  لد  تسا ، دیرجت  عبنم  لد 

رادید يهمه  شدید  وا ، دیجم  شرع  لد 
قح تاذ  رهظم  لد  وا ، زج  دیدن  دنوک و 

وا تافص  عومجم  وا  تاذ  تروص  لد 
[. 2515  ] قح تاذ  رهظم  لد  وا ، تام  یناف و  لب 

: رایرهش
دنگوس ماهدروخ  وت  يافو  هب 

[. 2516  ] مورب افج  نآ  نابرق  هب  هک 
: یناهفصا فتاه 

بیسآ رپ  هار  وت  لصو  هار 
نامرد یب  درد  وت  قشع  درد 

اجک ناج  اجک و  ناناج  دسر  یک  ناناجب  ناج 
اجک نیا  اجک و  نآ  تسباتفآ  نیا  تسا  هرذ 

ياهبذج تقشع  هار  رد  رگم  دریگ  ام  تسد 
[. 2517  ] اجک نایاپ  یب  هار  نیو  اجک  ام  ياپ  هن  رو 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
قشع بتکم  ناگتسراو  نیا  دنیوجیم  درد 

تسا بیرغ  بتکم  نیا  باحصا  زا  دهاوخ  نامرد  هکنآ 
هنارک یب  قشع  يایرد  رد  تسود  فطل  جوم 
تسا بیشن  قمع  رد  هاگ  زارف و  جوا  رد  هاگ 
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دنهد هار  ماوت  يوک  رس  هب  ات  منک  هچ 
تسا رود  هر  نیا  دهاوخ و  یمه  هشوت  رفس  نیاک 

تسا يرطخ  رپ  هر  قشع  هر  هک  يدوب  هتفگ 
[. 2518  ] میوجیم يرطخ  رپ  هر  هک  نم  مقشاع 

یلع نارکیب  ملع 
ینودقفت نا  لبق  ینولس  سانلا ، اهیا 

(. دینک عالطا  بسک  نم  زا  ناهج  ياهزار  نوماریپ  یتسه و  قیاقح  يهرابرد  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب ، نم  زا  مدرم ! يا  )
: ياهشمق یهلا 

ممیلع اتکی  نم  تفگ  نآرق  رارسا  رب  هکنآ 
منیکم اهنت  نم  تفگ  ینولس  شرع  رب  هک  نآ 

ماقم یتوهال  و  ملع ) ینولس ،  ) ردق و یتا ) له  )
[. 2519  ] تسا یلع  الا » یتف  ال   » رادجات ار  نید  کلم 

: يروباشین راطع 
مدمآ رادربخ  ترضح  رهز  مه 

مدمآ رارسا  بحاص  تنطف  مه ز 
ماهتشگیم رب  رحب و  رد  اهلاس 

ماهتشگیم رسب  هر  ردنا  ياپ 
ماهتفر نابایب  هوک و  يداو و 

ماهتفر نافوط  دهع  رد  یملاع 
ماهدوب اهرفس  رد  نامیلس  اب 

[. 2520  ] ماهدومیپ یسب  ملاع  هصرع 
: يدعس

دنزرف هدرک  مگ  نآ  زا  دیسرپ  یکی 
دنمدرخ ریپ  رهگ  نشور  يا  هک 
يدینش نهاریپ  يوب  شرصم  ز 

يدیدن شناعنک  هاچ  رد  ارچ 
تسناهج قرب  ام  لاوحا  تفگب 
تسناهن مد ، رگید  ادیپ و  یمد 

مینیشن یلعا  مراط  رب  یهگ 
[. 2521  ] مینیبن دوخ  ياپ  تشپ  رب  یهگ 

: ظفاح
تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

[. 2522  ] دش سردم  دص  زومآ  هلاسم  هزمغ  هب 
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ادخ زا  سرت  هب  شرافس  هبطخ 232-

يوقت
هللا يوقتب  اومصتعاف 

( دییوج کسمت  ماصتعا و  یهلا ، يوقت  هب  )
: يولوم

دش باسنا  هکلب ال  ین ، قح ، تفگ 
دش بارحم  ار  لضف  يوقت ، دهز و 

تسا یناف  ناهج  ثاریم  هن  نیا 
تسا یناج  یپایپ  شباسنا  رب  هک 

تسایبنا ياهثاریم  نیا  هکلب 
تسایقتا ياهناج  نیا  ثراو 

نایع نموم  دش  لهجوب  نآ  روپ 
ناهرمگ زا  یبن  حون  نآ  روپ 

يرتهم ره  بناج  زا  دیسریم 
يرگ شهاوخ  مد  هب  مد  رتخد  رهب 

تابث دوبن  ار  لام  هجاوخ  تفگ 
تاهج ردنا  دور  بش  دیآ  زور 
رابتعا درادن  مه  تروص  نسح 

راخ مخز  کی  زا  درز  خر  دوش  هک 
یگداز رتهم  زین  دشاب  لهس 

یگداس زا  لام  هب  هرغ  دوب  وک 
سیفن دش  هچ  رگا  زین  ار  رنه  رپ 

سیلب زا  ریگ  یتربع  تسرپ و  مک 
حالص نید و  دراد و  يوقت »  » راک

حالف ملاع  ود  هب  دشاب  وزا  هک 
اوه تسد  ود  تسب »  » يوقت هک  نوچ 

ار لقع  تسد  ود  ره  دیاشگ  قح 
اهباوخ دنیبب  يرادیب  هب  مه 

[. 2523  ] اهباب دیاشگرب  نودرگ  مه ز 
تمایق دای 

لهج نمل  اربتعم  لقع و  نمل  اظعاو  کلذب  یفک  همایقلا و  هیاغلا  ناف 
(. نالهاج يارب  تسا  شاب  رادیب  گناب  تربع و  نادنمدرخ و  زا  تسا  يزردنا  دنپ و  هلاسم  نیا  تسا و  تمایق  یگدنز ، یعقاو  لزنم  رس  )
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: رایرهش
تسین يداعیم  ندرم  زا  سپ  هک  يرهد  تفگ 
تسا ینادان  زا  مه  تسین  نیقی  يور  زک  یفن 

دوبن رشح  رگا  تسین  یجرح  ام  زا  متفگ 
[. 2524  ] تسیچ وت  ریبدت  هک  يامرفب  دوب  رگا  کیل 

ادخ فوخ  زا  يهیرگ  شزرا 
هیکاب مهنیعا  هیکاز و  ایندلا  یف  مهلامعا  تناک  نیذلا 

(. تسا نایرگ  ناشنامشچ  دنزادرپیم و  ایند ، رد  كاپ ، یئاهرادرک  هب  هک  دنایناسک  نامه  نانموم  )
: يدعس

تسین تلاصو  يهراچ  رگا  يدعس  لانب 
[. 2525  ] يراز زج  هب  ناگراچیب  يهراچ  تسین  هک 

: یغورف
يرورپ ناماد  هب  رهوگ  يرت  مشچ  بحاص  رگ 

[. 2526  ] درورپ ناطلغ  ياهرد  يرذآ  ربا  هیرگ  زک 
: يولوم

دنک يرای  نام  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 
دنک يراز  بناج  ار  ام  لیم 

تسوا نایرگ  وا  هک  یمشچ  کنخ  يا 
تسوا نایرب  وا  هک  لد  نویامه  يا 

تسا ياهدنخ  رخآ  هیرگ  ره  یپ  زا 
[. 2527  ] تسا ياهدنب  كرابم  نیب  رخآ  درم 

: يزیربت بئاص 
عمش یمد  دوساین  هیرگ  زا  رز  جات  اب 

دیرادم رادیب  تلود  زا  عمط  تحار 
شنابیرگ التبم  دوشن  مغ  تسد  هب 

دراذگن تسد  ار ز  بش  نماد  هک  یسک 
هاگاشامت نیرد  نمرخ  بحاص  تسا  یسک 

دراکیمن ياهناد  رگد  کشا  ریغ  هک 
دوب مزمز  يهمشچ  زا  رگ  هبعک  يوربآ 

[. 2528  ] دوب من  رپ  يهدید  زا  افص  ار  لد  يهبعک 
: رایرهش

ینادنخ رشح  هب  ییرگب  ع )  ) نیسح رب  وچ 
دش نوبغم  تخس  تسیرگن  هک  هدید  ود  نآ  ره 
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یئوگ اهگشا  دشوجیم  هک  تسا  یشتآ  هچ 
دش نوناک  هنیس  نوراک و  همه  اهمشچ  هک 

رادممشچ شیپ  هب  مرمع  رتفد  هرامه 
دود تشز ز  روطس  نآ  ناوت  گشاب  رگم 

فاق نآ  هلق  زا  وت  راغ و  نیا  لد  زا  نم 
مییرگب هناناجب  میتفا و  مهب  لد  زا 

گنت ياههنیس  رد  هک  تسیاهتشرف  نایرگ 
[. 2529  ] لد هب  دهدیم  امن  وشن و  مشچ  کشا  زا 

ادخ دای  رکذ و 
ارافغتسا اعشخت و  اراهن  مهایند  یف  مهلیل  ناک  و 

(. دوشیم يرپس  رافغتسا ، عوشخ و  عوضخ و  رد  هراومه  تسا و  هنوگ  زور  یگدنز ، رد  قح ، نادرم  بش  )
: رهاطاباب

دننیو هت  ناماش  ره  هک  نانآ  اشوخ 
دننیشن هتاو  نرگ  هتاو  نخس 

منیو هت  میآ  یبن  سرسد  مرگ 
[. 2530  ] دننیو هت  هک  منیوب  نانآ  مشب 

لمع تافاکم 
متمدق امب  نونیدم  متفلسا و  امب  نونهترم  مکناف 

(. دیوشیم هداد  دیراد ، ازج  ءاضتقا  امش  لامعا  هچنآ  هب  دیشابیم و  دیداتسرف ، شیپ  هب  هچنآ  ورگ  رد  امش  سپ  )
: راهب ءارعشلاکلم 

تشز هک  ای  ینک  دب  را  مد  کی  نیرد 
تشون دهاوخ  وت  مان  هب  هنامز 

ینک دب  نامز  کی  نیا  رد  ادابم 
[. 2531  ] ینک دوخ  قح  رد  ینک  دب  رگ  هک 

: يولوم
ادنام لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا 

[. 2532  ] ادص ار  اهادن  دیآ  ام  يوس 
: يزیربت بئاص 

ددرگیمن عیاض  سک  چیه  یعس  هاگرد  نیا  رد 
[. 2533  ] يدرگ اورنامرف  يربیم  نامرف  هچنآ  ردق  هب 

: يولوم
تافو زا  دعب  دود  تشیپ  وت  بوخ  ياهقلخ 
تافص نیا  دنمارخیم  ور  هم  نانوتاخ  وچمه 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 670 

http://www.ghaemiyeh.com


افص اب  تافص  نآ  تدنوش  سنوم  دحل  رد 
[. 2534  ] تانب نوچ  نینب و  نوچ  ناشیا  دنزیوآ  وت  رد 

ییابیکش ربص و 
ءالبلا یلع  اوربصا  و 

(. دیشاب رادیاپ  رابدرب و  تالکشم ، اهالب و  ربارب  رد  )
: ورسخرصان

نک ارادم  ناهج  اب  رسپ  يا 
[. 2535  ] گنلم لانم و  وا  ياهافج  زو 

اوقت موزل  ادخ و  دمح  رد  هبطخ 233-

ادخ شیاتس  دمح و 
هدمح قلخلا  یف  یشافلا  هللادمحلا 

(. تسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  وا  شیاتس  هک  تسازس  ار  يادخ  ساپس ، )
: يولوم

یهام رگا  تسه  ام  رگا  دننایوگ  حیبست  همه 
دیوگ رتحورشم  وا  تسداتسا  لقع  نکیلو 

انشآ نایطوط  زا  انث  دمح و  زا  رپ  ملاع 
[. 2536  ] دوریم ناغرم  رکذ  نوچ  درپیم  رب  ملد  غرم 

: يدعس
تسا شورخ  رد  ینیب  هچ  ره  شرکذ  هب 

تسا شوگ  هک  ینعم  نیرد  دناد  یلد 
تسا یناوخ  حیبست  شلگ  رب  لبلب  هن 

تسا ینابز  شحیبست  هب  يراخ  ره  هک 
يوج بآ و  عرزم و  لبلب و  لگ و 

[. 2537  ] يوگ حیبست  دنقح و  ناوخ  انث 
: یئاهب خیش 

دیوگ وت  تعن  تفص و  ینابز  هب  یسک  ره 
[. 2538  ] هنارت هب  يرمق  یناوخ و  لزغ  هب  لبلب 

: يونزغ ییانس 
یمرک دوب  رگا  گنس  لد  رد 

یمرج هرذ  مرک  نآ  دراد 
شناهنپ زار  حیبست و  توص 

[. 2539  ] شنادزی ملعب  دنادبیم 
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: یناشاک ضیف 
دوجس رد  يرکذ  یحیبست و  تسار  یتخرد  ره 

تسا رک  رگ  تناج  شوگ  ونشب  لاح  نابز  زا 
اجباج ناتخرد  رب  ار  اههخاش  زا  کی  هب  کی 

تسا رگید  نابز  یگرب  رهز  قح  يانث  رد 
اهزار دراد  زین  ینابزیب  نابز  اب 

[. 2540  ] تسا رک  نآ  عامتسا  زا  نالهاج  شوگ  کیل 
: يرتسبش دومحم  خیش 

حیصف لاح  قطن  هب  ایشا  هلمج 
[. 2541  ] حیبست رد  دنعناص  دماح 

یهلا تمحر  وفع و 
افعف هملح  مظع  يذلا  دمحلا هللا … 

هداد رارق  شیوخ  تمحر  وفع و  دروم  ار  ناـیمدآ  اذـل  تسا  دـننامیب  میظع و  شیراـبدرب  ملح و  هک  تسازـس  ار  يادـخ  ساپـس  دـمح و  )
(. تسا

: يونزغ یئانس 
راتفگ هر  زا  شوفع  تعرس 
رافغتسا مسر  تسا  تفرگ  رب 

هدرب قبس  هنگ  رب  وا  وفع 
[. 2542  ] هدروخ بجع  یتمحر » تقبس  »

شنیرفآ شیادیپ  یهلا و  ملع 
همکحب مهئشنم  و  هملعب ، قئالخلا  عدتبم  هللادمحلا … و 

شناد ملع و  هب  درک و  داجیا  دوخ  تمکح  ساسا  رب  دیرفآ و  شیوخ  ملع  ساسا  رب  ار  اههدیرفآ  هک  تسازـس  ار  یئادخ  ساپـس  دمح و  )
(. تسا هتخودن  مشچ  هراب  نیا  رد  دوخ  ریغ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
ماظن هب  ملاع  هک  دناد  لقع 
مامت ملع  هب  زج  درک  ناوتن 

مکحم نقتم  بوخ  تعنص 
[. 2543  ] ملعا عناص  هک  زج  دنکن 

يوقت
هنجلا یلا  قیرطلا  دغ  یف  و  هنجلا ، زرحلا و  مویلا  یف  يوقتلا  ناف 

(. تسا تنج  يوس  هب  یهار  ادرف  هدنرادهگن و  رپس و  يوقت ، زورما  دیدرت ، نودب  )
: رایرهش

شاب نامز  ياپمه  تسا  کیپ  نامز 
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شاب ناما  رد  شنانزهر  زا  دهز  هب 
يدنمک رد  یلازغ  نوچ  نداز  هب 

شاب نامک  رد  يریت  وچ  مه  نتفر  هب 
اهنهد رد  رخآ  میفرح  همه 

[. 2544  ] شاب نامه  یهاوخیم  هک  یفرح  ره  وت 
: عمال

تسيوقت ترخآ  ایند و  يراوگرزب 
[. 2545  ] یناقرف صن  زار  مکمرکا »  » وت ناوخب 

: يوجنگ یماظن 
هام نوچ  دیشروخ و  نوچ  شوپ  یسابل 

[. 2546  ] هارمه وت  اب  یشاب  وت  ات  دشاب  هک 
: يروباشین راطع 

دناهداهن يوقت  هر  رد  ياپ  هک  اهنآ 
دناهداهن ییند  رد  رب  تسخن  ماگ 

وید نایشآ  نیرب  تشپ  دناهدروآ 
دناهداهن یبقع  هب  يور  هتشرف  نوچ  سپ 

راوهدنب نینوک  دناهتشگ ز  دازآ 
[. 2547  ] دناهداهن يوام  هن  کلم و  هن  یمه  ار  دوخ 

ناگهشیپ يوقت 
اددع نولقالا  نوقتملا )  ) کئلوا

(. دناكدنا اهناسنا ، هوبنا  نایم  رد  ناگهشیپ  يوقت  )
: یئاهب خیش 

رامشب تفگ  ار  ياهناوید  یکی 
ار ناگناوید  همه  نم  يارب 

لکشم تسا  يراک  نیاک  داد  شباوج 
[. 2548  ] ار ناگنازرف  را  یهاوخ  مرامش 

يرادهدنز بش 
مکمون اهب  وظقیا 

(. دینک يرادهدنز  بش  يوقت  اب  )
: یماطسب یغورف 

تفخب رتسب  رد  وت  اب  اهنت  هک  نت  نآ  بایماک 
[. 2549  ] تست نیلاب  رس  رب  اهبش  هک  رس  نآ  تخبکین 

یتسرپایند زا  زیهرپ 
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اهالو هرخالا  یلا  و  اهازن ، ایندلا  نع  اونوک 
(. دیزادرپب ترخآ  هب  دیشاب و  ایند  زا  هزنم  )

: يولوم
مامح يا  زیرگب  هناد ، يدید  هک  نوچ 
ماد هب  يداتفارد  يدروخ  نوچ  هنرو 

درک هناد  كرت  هب  وک  یغرم  هکناز 
دروخ ریوزت  یب  يارحص  زا  هناد 

تسج ماد  زا  دش و  عناق  ناد  هب  مه 
[. 2550  ] تسبن ار  شلاب  رپ و  یماد  چیه 

: یناشاک ضیف 
ینیب ناج  شیع  یبقع  ات ز  ایند  رذگب ز  الد 

ینیب نادواج  تشهب  لد  مشچ  هب  ملاع  نیا  رد 
يدرک رظن  یبقع  رد  يدرک و  رذگ  ایند  زا  وچ 

ینیب ناهن  رارسا  هک  هن  رتارف  یماگ  ایب 
يدرک یپ  لقع  دنمس  يدرک  یط  وچ  ار  لزنم  ود 

ینیب ناغم  ریپ  ات  هک  هناخیم  هب  ام  اب  ایب 
ابهص نآ  زا  تسمرس  دش  انیب و  وا  زا  تشگ  تمشچ  وچ 

ینیب ناهج  ناج  ات  قاشع  هر  رد  هن  مدق 
رس ار  ناج  میلقا  يوش  هگنآ  يوش  ناج  ار  ناهج 

ینیب نایع  ار  تقیقح  هگآ  ناج  ناج  زا  يوش 
ناج ترهب  مسج  ددرگ  شرف و  تیارب  زا  شرع  دوش 

ینیب نامسآ  ار  نیمز  رون و  همه  تملظ  دوش 
یقاب نادواج  ینامب  یناف  قح  قشع  رد  يوش 

[. 2551  ] ینیب نآ  هن  ینیب  نیا  هن  قح  ياوس  ام  زا  ضیف  وچ 
ایند یگدنبیرف  زا  رادشه 

بلاخ اهقرب  ناف  اهقالعاب  اونتفت  اهقراب … و ال  اومیشت  و ال 
 … تسا گنرمک  اهب و  مک  نآ  غورف  هک  دیدرگن  نآ ، نارگ  سیفن و  رهاظ  هب  ءایـشا  نوتفم  دیوشن ، هتفیـش  ایند ، يرهاظ  قرب  قرز و  هب  )

(.
: ياهشمق یهلا 

یتیگ نیا  رادیاپان  هولج  نسح و  هب 
[. 2552  ] داهن تسس  تسا و  رورپ  نود  هک  دنبم  عمط 

: یکدور
ار نامهم  جنپس  يارس  هب 
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تساور هن  یگشیمه  نداهن  لد 
: یسوط يدسا 

جنپس يارس  رد  لد  دیدنبم 
[. 2553  ] جنر زاغآ  تسا و  گرم  ماجنا  شک 

: يولوم
نید میب  ای  رس  میب  ای  رس  میب 

نیا لثم  ار  ام  تسین  یناحتما 
وا هک  دیاب  یتمه  نامیلس  سپ 

[. 2554  ] وب گنر و  نارازه  دص  نیز  درذگب 
رمع نارذگ  زا  تربع 

اهلاب لاحل  ایندلا  تضم  بهذ و  ام  بهذ  تافام و  تاف  دق  تاهیه ! تاهیه 
(. دش يرپس  دوخب  دوخ  یگدنز  ياهبنارگ  تاقوا  تفر و  تسد  زا  ینتفر  تشذگ و  هتشذگ ، تاهیه ، )

: عمال
تشذگ رادمیب  اجیب و  هک  رمع  غیرد 

تشذگ راگزور  هودنا  مغ و  اب  هک  ناغف 
سوسفا دوخ  رمع  میدومن  فرص  هزره  هب 
سوسحم دشن  ناهج  رد  ملا  جنر و  ریغ  هب 
سونام ام  هب  نوچ  رهد  تبحاصم  دشن 

سویام نتشیوخ  رهد و  زا  هرس  کی  میدش 
ترسح شتآ  هدنام  رمع و  هتفر  داب  رب  ارت 

نک رس  رب  كاخ  ای  ناشف  شتآ  رب  بآ  هدید  ز 
شوخ مدوبن  یمد  متفخن  شیع  هب  یبش 

فیرش رمع  یلصاح  یب  فیح ز  رازه 
فلت ینادان  هب  دش  ام  زا  هک  یتاقوا  فیح 

فلس ام  زا  دشن  لصاح  ییهرهب  تمادن  زج 
لعل تیلای و  هب  فلت  دش  همه  رمع 

لجا کیپ  هرز  دسر  رد  هک  تسادرف 
فلس ام  زا  یلصاح  دشابن  ینامیشپ  زج 

داد داد  تمادن  زا  تفلک  جنر و  مدوجو  رد 
تشذگ دوز  بابش  لصف  هک  رمع  غیرد 

[. 2555  ] تشذگ دوز  باتش  نیدنچ  هب  رمع  راهب 

هعصاق هبطخ  هبطخ 234-
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ادخ یئایربک  تزع و 
ءایربکلا زعلا و  سبل  يذلا  دمحلا هللا 

(. تسا راوازس  وا  تماق  هب  طقف  یئایربک  تزع و  سابل  هک  تسازس  ار  یئادخ  ساپس  دمح و  )
: يروباشین راطع 

تسا قلطم  هاشداپ  وا  امئاد 
[. 2556  ] تسا قرغتسم  دوخ  زع  لامک  رد 

مدآ رب  ناگتشرف  هدجس 
نیدجاس هل  اوعقف  لاقف .. نیبرقملا …  هتکئالم  کلذب  ربتخا  مث 

دـیتفا و كاخ  هب  مدآ  ربارب  رد  دومرف : نانآ  هب  دومزآ و  مدآ ، رب  هدجـس  روتـسد  هار  زا  ار  دوخ  نیبرقم  هکئـالم  ناـسنا ، شنیرفآ  زا  سپ  )
(. دینک هدجس 

: يروباشین راطع 
نامسآ نایناحور  يا  تفگ 

نامز نیا  دیرآ  هدجس  مدآ  شیپ 
كاخ يور  رب  همه  نآ  دنداهن  رس 

[. 2557  ] كاپ رس  نآ  دیدن  نت  کی  مرج  ال 
زار ياناد  يادخ 

بویغلا تابوجحم  بولقلا و  تارمضمب  ملاعلا  وه 
(. دراد یهاگآ  اههدرپ  تشپ  زا  تسا و  ربخ  اب  درذگیم  اهلد  رد  هچنآ  زا  هتسیاش  ياهنوگ  هب  وا  طقف  )

: ریخلاوبا دیعسوبا 
وت ینادیم  شاود  نم  لد  رد 

وت ینادیم  شازس  نم  لد  زوس 
شیپ رد  نایصع  يهدرپ  هنگ  قرغ  نم 

[. 2558  ] وت ینادیم  شاف  هک  منک  هچ  ناهنپ 
ناسنا ماقم  تمظع و 

سیلبا الا  نوعمجا  مهلک  هکئالملا  دجسف 
( سیلبا زج  دندرک  هدجس  اههکئالم ، همه  ناسنا ، هاگشیپ  رد  )

: يروباشین راطع 
رسپ يا  راگرپ  تفه  نیا  بش  زور و 

رسپ يا  راک  رد  تست  يارب  زا 
تست رهب  زا  نایناحور  تعاط 

تست رهق  فطل و  سکع  خزود  دلخ و 
دناهدرک تدوجس  هلمج  نایسدق 

دناهدرک تدوجو  قرغ  لک  ءزج و 
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لک لک  تناج  تسوزج و  وت  مسج 
لذ نیع  رد  نکم  زجاع  ار  شیوخ 

وت قوف  تمحر  ربا  نارازه  دص 
وت قوش  دیازف  ات  دراببیم 
دناهدرک کئالم  ینادنچ  چره 

[. 2559  ] هدرک کلذف »  » وت یپ  زا 
: یئانس

نیب يداه  راگدرک  تنم 
[. 2560  ] نیزگ درک  هلمج  زار  یمداک 

ربکت موش  دروآهر 
هربکتب سیلبا )  ) هللا هرغص  فیک  نورت  الا 

.)؟ درک ریقحت  شیزر ، ربکت و  رطاخب  ار  سیلبا  هنوگچ ، ادخ ، هک  دینیبیمن  ایآ  )
: يدعس

دز ارفا  يوعد  هب  ندرگ  هک  ره 
دزادنا ندرگ  هب  ار  نتشیوخ 
هدازآ تسیا  هداتفا  يدعس 

[. 2561  ] هداتفا گنج  هب  دیاین  سک 
: یناشاک ضیف 

دنادیم گرزب  ار  دوخ  هک  ره 
[. 2562  ] دشابیم راوخ  دروخ و  کبس و 

یهلا ناحتما  يهولج 
نولهجی ام  ضعبب  هقلخ  یلتبی  هناحبس  هللا  نکلو 

(. دیامزآیم دنرادن  یهاگآ  اهنآ  تمکح  هفسلف و  زا  هک  يروما  اب  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبس  يادخ  یلو  )
: رایرهش

تسایالب هب  وا  يالتبا  یلو  طرش  تسخن 
[. 2563  ] لیامتم وا  تسا و  لیام  ودب  هشیمه  الب 

: یماطسب یغورف 
مرک دوب  مرک  میدیشک  وت  زک  متس  ره 

[. 2564  ] اطع دوب  اطع  تفر  امب  وت  زک  اطخ  ره 
یهلا شیامزآ 

فواخملاب مهنحتما  و 
(. دومزآ ار  نانآ  اهسرت  اهفوخ و  قیرط  زا  يادخ  )

: عمال
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تندروخ دیاب  رایسب  ناحتما  بات  چیپ و 
[. 2565  ] خرچ راب  بلطم  هاچ  رعق  يرآ ز  نورب  ات 

ربکت تبقاع 
ما ایندلا  ینس  نما  يردی  هنس ال  فالآ  هتس  هللادبع  دق  ناک  دیهجلا و  هدهج  لیوطلا و  هلمع  طبحا  ذا  سیلباب  هللا  لعف  نم  ناک  امب  اوربتعاف 

. هدحاو هعاس  ربک  نع  هرخالا ، ینس  نم 
ار وا  ياهشالت  درک و  طقاس  رابتعا  زا  ار  يو  ینانچنآ  تداـبع  دـیریگ  تربع  تشاد  اور  سیلبا  قح  رد  لاـعتم ، راـگدرورپ  هک  هچنآ  زا  )

تعاس ای  دـناهدش  شجنـس  يویند  تعاس  رایعم  اب  دـنادیمن  یـسک  هک  یئاهلاس  درب  رـسب  تدابع  رد  لاس  رازه  شـش  وا  هچرگ  دیدنـسپن 
(. يزرو ربکت  هظحل  کی  رطاخب  يورخا 

: ياهشمق یهلا 
نکم شیدنا و  دوخ  ز  هب ، ار  همه 

[. 2566  ] نیعل سیلبا  وچ  قلخ ، رب  ربک 
ناطیش زا  زیهرپ 

. هئادب مکیدعی  نا  هللاودع  هللا  دابع  اورذحاف 
نامه هب  زین  ار  امـش  ربکت )  ) دوخ يرامیب  هار  زا  دـنکن  ات  دـیزیهرپب  ناطیـش »  » ادـخ نمـشد  زا  يرادرب  نامرف  يوریپ و  زا  ادـخ ،! ناگدـنب  )

(. دزاس یلمع  ار  شیوخ  ینمشد  قیرط ، نیا  زا  هدرک ، راچد  يرامیب 
: يدزی یغورف 

ام میسانشن  زاب  وهایه  نیا  اب  رگا  هآ 
[. 2567  ] ار هننق  نامرهق  وج ، تدسفم  زات  هکی 

يزوتهنیک زا  زیهرپ 
هیلهاجلا داقحا  هیبصعلا و  نارین  نم  مکبولق  یف  نمک  ام  اوئفطاف 

(. دینک يزاسکاپ  ار  دوخ  لد  دیزیرب و  رودب  ار  همه  دیراد ، اههنیس  رد  تیلهاج ، نارود  ياههنیک  تیبصع و  رگخا  زا  هچنآ  )
: يزیربت بئاص 

دوشیم راخیب  لگ  کی  مامت  ملاع 
[. 2568  ] یسک دنک  افصم  هنیک  رگا ز  ار  لد 

: یناهفصا ریسا 
تلد دزرو  هنیک  سک  هب  ادابم 

[. 2569  ] تلد دزرلن  ات  یلد  نازرلن 
: یسودرف

راهنیز یسک  نمشد  دهاوخ ز  وچ 
رادم هنیک  شاب و  هد  راهنیز  وت 

: یبتکم
تسا هنیک  یمدآ  ناج  نمشد 

[. 2570  ] تسا هنیس  رد  رهز  وچ  لد  رد  هنیک 
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: راهب ءارعشلاکلم 
دفکشب يداش  ياهلگ  ترطاخ  غاب  ات ز 

نک كاخ  ریز  هب  يراد  نیک  مخت  لد  رد  هچ  ره 
یتسود هلاس  لچ  هتشر  هک  نکم  يدنت 

یمدآ دنت  دوش  وچ  دلسگب  لاح  رد 
ار هدنرد  ریش  هک  شاب  مرن  راومه و 

یمیالم اب  ناوت  درب  هدالق  ریز 
تسم درم  رازآ  هب  وت  تمه  هکناز  رو 

یمدژک رتوکن ز  قیرط  رهب  يریش 
راوتساان خاتسگ و  دنت و  وشم 

راگدنوادخ ادخ و  شیپ  هب 
نیزگ يرود  زوت  نیک  ياراد  ز 

[. 2571  ] نیک درم  تدسانشن  هک  هب  نامه 
ربک تبقاع 

مکقانعا نم  ربکتلا  علخ  و  مکمادقا ، تحت  ززعتلا  ءاقلا  مکسوور و  یلع  للذتلا  عضو  اودمتعا  و 
ندرگ زا  ار  ربکت  ینیب و  رترب  دوخ  دنبندرگ  زین  دینکفارد و  اپ  ریز  هب  ار  يدنسپدوخ  ززعت و  جات  دیهن و  رس  رب  ار  ینتورف  عضاوت و  رـسفا  )

(. دیزاس رود  دوخ ،
: يولوم

تخانش دید و  ار  شیوخ  صقن  هک  ره 
تخات هبسا  ود  دوخ ، لامکتسا  ردنا 

لامک رادنپ  رترب ز  یتلع 
لاض رورغم  يا  تناج  ردنا  تسین 

تسا دب  ریخ » انا   » سیلبا تلع 
تسه قولخم  ره  سفن  رد  ضرم ، نیو 

تساطخ ندیلان  ریت ، نامک و  زک 
تسامز مه  نآ  تدمآ  ام  رب  هچناک 
دوب شیوخ  مرج  هب  دیاب  فرتعم 

دودو تسا و  میرک  ام  هاشداپ 
رپم الاب  رب  ربک  زا  باقع  نوچ 

رگج رب  تجوا  ریت  دمآ  هنرگ 
نیب شیوخ ، لعف  ینیبیم ز  هچ  ره 

نیب شیوخ  یهار  درم  رگ  وشم  نیه 
ربخیب يا  نکم  ینیب  نتشیوخ 
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رظن ینیب  مک  هب  سک  رد  نکم  مه 
راذگاو ار  ینم  يدوب  ینم  زا 

رآ دای  ار  نیتسوپ  نآ  زایا  يا 
بابل زا  تلفغ  تسیچ  ربکت  نیا 
باتفآ خی ز  تلفغ  نوچ  دمجنم 

رتتشز نایادگ  زا  تشز و  ربک 
رتهماج هگناو  فرب  درس و  زور 
تورب داب و  يوعد  رخآ ، دنچ 

[. 2572  ] توبکنعلا تیب  وچ  هناخ ، ارت  يا 
: یناشاک ضیف 

شابم تسم  وشم  دوخ  ملع  هب  رورغم 
شابم تسه  وش و  تسین  ءاملع  دزن 

نک یتسپ  قح  ناتسود  ترضح  رد 
[. 2573  ] شابم تسپ  وش  دنلب  نمشد  دزن 

ینتورف عضاوت و  شزرا 
هدونج سیلبا و  مکودع  نیب  مکنیب و  هحلسم  عضاوتلا  اوذختا  و 

( دیهد رارق  وا  دونج  سیلبا و  ناتنانمشد  دوخ و  نایم  رگنس  ار  عضاوت  )
: يزیربت بئاص 

یگداتفا زا  رتهب  ملاع  هب  يریسکا  تسین 
یگداتفا زا  رهوگ  ددرگ  زیچان  يهرطق 

تسا هتشگ  نیرز  دیشروخ  رسفا  عضاوت  زا 
یگداتفا زا  رهوگ  غورف  ددرگیمن  مک 

درک ریخست  ناوتیم  یمرن  هب  شکرس  مصخ 
یگداتفا زا  رتسکاخ  ار  هلعش  دزاس ، تسپ 

ینک زجاع  رگا  یهاوخ  ار  تسد  الاب  مصخ 
یگداتفا زا  رتالاب  نف  چیه  بئاص  تسین 
تسود مینک  عضاوت  هار  ار ز  مصخ  ام 

ام نامک  ار  یجک  ریت ، ز  درب ، نوریب 
مدید ات  مصخ  اب  متخاس  دوخ  هشیپ  عضاوت 

ار لپ  ات  ود  دق ، اب  هار  كاخ  بالیس  دش  هک 
نک هشیپ  يراسکاخ  یهاوخ ، هدنز  دوخ ، لد  رگ 

ار هراپشتآ  تسین ، یسابل  رتسکاخ  هب ز 
تسا يراسکاخ  لیصحت  يزابقشع ، بلطم ز 
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ار رمث  یگتخپ  زا  لصاح  تسا  یگداتفا 
ماهدید يرابدرب  رد  نیمز  يور  ترشع 

ماهدید يراسکاخ  رد  دوخ  شقن  میاپ  شقن 
ار هناد  دروآرب ، كاخ ، ز  یگداتفا ،

ار هناشن  دناشن ، كاخ ، هب  یشکندرگ ،
تجاح بابرا  هب  ینارگرس  نکم 

ار دوخ  راب  ناگداتفا  راب  نکم 
ار نت  هصق  اپ  تشپ  دوب  عضاوت 
ار دوخ  راوید  رادهگن  یتشپ  هب 

بئاص ماهدرک  تزع  بسک  يراسکاخ  هار  ز 
[. 2574  ] مشاب اپ  ریز  مه  رس  يالاب  مه  دیشروخ  نوچ  هک 

: یسوط يدسا 
يادخ ناربمغیپ  ناگرزب و 

[. 2575  ] ياج دنتفرگیم  نیمز  رب  همه 
: لابقا

یلقاع رگ  وشم  ارحص  وش  هرذ 
يروخرب یباتفآ  رون  ات ز 

دنفسوگ حبذ  هب  يزانیم  هک  يا 
دنلبرس یشاب  هک  ار  دوخ  نک  حبذ 

رادیاپان دنکیم  ار  یگدنز 
[. 2576  ] رادتقا ماقتنا و  رهق و  ربج و 

: يدعس
تسرظنم بوخ  نایملاع  مشچ  هب  مصخش 
شیپ هداتف  تلجخ  رس  منطاب  ثبخ  زو 

قلخ تسه ، هک  يراگن  شقن و  هب  ار  سوواط 
[. 2577  ] شیوخ تشز  ياپ  زا  لجخ  وا  دننک و  نیسحت 

: ظفاح
دوسح هکناز  هدم  تسد  زا  یگداتفا  ظفاح ،

[. 2578  ] درک يرورغم  رس  رد  نید  لد و  لام و  ضرع و 
: يروباشین راطع 

شاب چیه  مهنونک  دش ، یهاوخ  چیه  يدوب ، چیه 
يوش مک  یچیه  وت ز  يدرگن  یچیه  رگ  کناز 

قیالخ رب  عضاوت  نک ، عضاوت 
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[. 2579  ] قیال تسین  ار  ادخ  زج  ربکت 
: عمال

دوش شکرس  رگا  تمصخ  نک ، هراچ  يراسکاخ  زا 
[. 2580  ] ناوتیم شکاخ  نتشک ز  لعتشم ، ددرگ  هلعش  نوچ 

: رایرهش
سکب ار  یسک  تسین  يرترب 

[. 2581  ] سب ناد و  ادخ  نآ  زا  يرترب 
: عمال

ضرع زا  دشابن  یصقن  ار  تاذ  ولع  رم 
دشن لفاس  اج  ریخات  زا  هبتر  یلاع  چیه 

دنلبرس يدرگ  هک  یهاوخ  نک  هشیپ  يراسکاخ 
[. 2582  ] دنک ادیپ  امن  وشن و  یگداتفا  زا  هناد 

: يروباشین راطع 
وا هاگرد  اب  تسین  ناسآ  راک 

[. 2583  ] وا هار  رد  ندش  دیابیم  كاخ 
یبلط ترهش  يدنسپدوخ و  زا  زیهرپ 

مکمادقا تحت  ززعتلا  ءاقلا  مکسوور و  یلع  للذتلا  عضو  اودمتعا  و 
(. دینکفا ورف  دوخ  ياپ  ریز  ار  یگشیپ  رابکتسا  يدنسپدوخ و  توخن و  جات  دیهن و  دوخ  رس  رب  ار  ینتورف  يهتسارآ  هالک  )

: یناشاک ضیف 
تسین مان  راوازس  مانز ، درذگن  ات 

[. 2584  ] تسین مامت  دشابن ، صقن  هب  فرتعم  ات 
: يولوم

هاب دوب و  مکشا  مدآ ز  تلز 
هاج دوب و  ربکت  زا  سیلبا  نآ  و 

درک رافغتسا  دوز  وا  مرجال 
[. 2585  ] درک رابکتسا  هبوت  زا  نیعل  نیو 

: يونزغ یئانس 
تسا لگ  بآ و  هن ز  ناهج  ردنا  متس 

[. 2586  ] تسا لد  ربک  اهملظ ز  همه  نیا 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ینزب نافرع  فال  یتفص و  یطوط 
[. 2587  ] ینزب نامیلس  تخت  زا  مد  روم  يا 

تداسح ینمشد و  زا  زیهرپ 
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اداسح مکدنع  هلضفل  ادادضا و ال  مکیلع  همعنل  اونوکت  هللا و ال  اوقتاف 
(. دیزرون تداسح  رگیدکی  هب  تبسن  ادخ  لضف  ربارب  رد  دیزیخنرب و  تیدض  هب  مه  اب  یهلا ، تمعن  لباقم  رد  و  دیسرتب ! ادخ  زا  )

: يزیربت بئاص 
ور خرس  سابل  قوذ  فدص ، نوچ  يراد  هک  يا 

شاب هدامآ  ار  قلخ  هاگن  ناراب  ریت 
کین مخز  بئاص  تخس  ییورز  نهآ  دروخیم 

شاب هدامآ  ار  مایا  یلیس  ییور  تخس 
ناور مرگ  هر  راخ  نابز  مخز  دوشن 

ددنخ نالیغم  راخ  شکمشک  رب  گیر 
نم لد  رب  درذگیم  دسح  لهد  زا  بئاص 

درذگیم من  تبحص  زا  هنیآ  رب  هچنآ 
دسح لها  دب  مشچ  زا  بابک  شدنزاسن  ات 

شاب رود  قیالخ  مشچ  زا  بئاص  اقنع  وچمه 
بئاص نز  بل  هب  رهم  دسح  بابرا  شیپ 

[. 2588  ] تسین وت  راتفگ  قئال  نارهگدب  نیا  شوگ 
: يولوم

یبای هار  يوقت ، نصح  رد  رگا 
[. 2589  ] یتسر دیواج  دسح  زو  دساح  ز 

نایوگدب نابز 
. مهتنسلا یلع  قطنی  همجارت  لالض … و  ایاطم  سیلبا  مهذختا 

(. دنکیم هدافتسا  نانآ  زا  هعماج  رد  دوخ  يوگنخس  ناونع  هب  دیزگرب و  مدرم  تلالض  راوهار  بسا  ار  نانآ  سیلبا  )
: يدعس

تسیا هتسر  ناهج  زا  ناهج ، رد  رگا 
تسیا هتسب  نتشیوخ ، رب  قلخ  زا  رد ،

تسرن اهنابز  روج  تسد  زا  سک 
تسرپ قح  رگ  تسیامن و  دوخ  رگا 

نامسآ کلم ز  نوچ  يرپ  رب  رگا 
نامگدب تدزیوآ ، رد  نماد  هب 

تسب شیپ  ار  هلجد  ناوت  ششوک  هب 
[. 2590  ] تسب شیدنادب  نابز  دیاشن 

ینتورف عضاوت و 
عضاوتلا مهل  یضر  رباکتلا و  ءایبنا )  ) مهیلا هرک 

(. تسناد مزال  ار  عضاوت  ینتورف و  میرحت و  ار  یگهشیپ  رابکتسا  ءایبنا  يارب  ادخ  )
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: يزیربت بئاص 
دمآ راسکاخ  تنیط  هب  سک  ره  نیمز  رب  دنامن 

دمآ راوس  نودرگ  یگداتفا  هر  زا  یسیع  هک 
: دعس دوعسم 

بجعمان رخف  حیجرت  هب  يا 
[. 2591  ] رورغمان لامک  زعب  يو 

: يدنه غراف 
نیبم مک  مشچ  هب  ار  ناراسکاخ 
تسا رگید  نامسآ  ار  نیمز  نیا 

: يدنه نیتم 
شاب همه  ياپ  كاخ  شارتم و  ار  دوخ 

شاب همه  ياضر  رد  شارخم و  اهلد 
: يزاریش بیقن 

یگداتفا اپ  يزارفا ز  رس  رب  دراد  رخف 
یگداتفا ام  شیک  رد  یشکندرگ  زا  رتهب 

یتسین رد  دوب  یتسه  رد  تسه  رگ  یلصاح 
یگداتفا اب  تسیاب  یگدوسآ  ارت  رگ 

میهر كاخ  رب  هداتفا  یگلمج  رخآ  رد  نوچ 
[. 2592  ] یگداتفا ادتبا  زا  درک  هک  سک  نآ  اشوخ  يا 

تعانق شزرا 
ینغ نویعلا  بولقلا و  ءالمت  هعانق  عم 

(. دنکیم رپ  ار  اهمشچ  اهلد و  يزاین  یب  يزرو ، تعانق  )
: يزیربت بئاص 

شیع یخلت  هب  دنک  تعانق  هک  ره  روم  وچ 
دزیگنا رکش  درگ  دور  هک  فرط  ره  هب 

يدرگ وزرآیب  ات  کشخ  نان  هب  نک  تعانق 
ار ناولا  ياهتمعن  تسه  ناولا  ياهشهاوخ  هک 

دنداد تزع  دنسم  ناهج  ناهاش  هب  رگ 
دنداد تعانق  کلم  زا  نم  هب  مه  ياهشوگ 

دنکیم تواخس  مشچ  رد  كاخ  یمشچ  ریس 
دنکیم تفایض  ار  نامیلس  يداو  نیا  روم 
بئاص تعانق  ریسکا  هب  هک  يدهع  دای 

[. 2593  ] مدرکیم رکش  دوب  نم  تمسق  رگا  رهز 
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: عمال
دهد تلذ  عمط  تزع ، ثعاب  تعانق  نوچ 

ارچ يراک  عمط  رد  ناس  سگم  یئالای  هب  بل 
ار مصرح  ياپ  تعانق  ریجنز  هب  نک  دیقم 

نادرگ اهر  تینانا  ریوشت  ار ز  مدوجو 
یتفای نوچ  جردنم  تعانق  رد  تزع  يور 

تسارب رد  ناج  ات  تسا  يراج  نآ  زا  تضیف  همشچ 
ام نایشآ  تعانق  فاق  يهلق  رد  دوب 

ار ام  هناخ  عمش  تسین  لکوت  زج  یغورف 
یمانمگ جنک  اج  ام  يانغتسا  ياقنع  دنک 

ار ام  يهناش  سک  تنم  راب  بات  دشابن 
ینغتسم میتسه  تفص  رهوگ  دوخ  يور  بآ  رب 
ار ام  يهناشاک  افص  دشاب  ام  هنییآ ز  وچ 

دوب ماوت  نخس  یب  تعانق  اب  تزع  هک  نوچ 
نامز يانبا  دزن  رد  شکم  تلذ  عمط  زا 

تسین تعانق  زا  رتاهب  اب  ییایمیک  یتیگ  هب 
[. 2594  ] نک رزو  ونشب  نم  زا  ریسکا  نیزا  تبلق  سم 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تسا یشیب  زا  یشیپ و  مدرم ز  جنر 

تسا یشیورد  تلذ و  هب  تحار  نما و 
ملاع نیا  زا  یتسدگنت  نیزگب 

[. 2595  ] تسا یشیوخ  مه  تشناد  هب  درخ و  اب  رگ 
: یشحو

نک تعانق  يوک  رس  رد  اج  تدیاب  تغارف 
نک تغارف  یشاب  ات  ریگ  تعانق  يوک  رس 

دزرایمن ملاع  تنحم  جنر و  جنگ  نیدنچ  هب 
نک تحار  كرت  ملاع  جنر  ندیشک  دیاب  ارچ 

وت رب  درذگب  ناسآ  راوشد  ره  هک  یهاوخ  رگا 
نک تداعس  مهس  بقل  ار  نودرگ  روج  گندخ 

ار تجاح  لها  لصاح  تسیراوخ  ناتمه  یب  نیزا 
[. 2596  ] نک تجاح  ضرع  يزاس  راوخ  ار  دوخ  هک  یهاوخ  رگا 

يزارفارس شقن  رثا  دز  ناوت  يزاس  دوخ  ز 
ار تعانق  جنگ  یسک  دبای  رگا  یهاش  دنک 
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: ظفاح
يوشم خر  عانق ز  رقف و  رابغ  ظفاح 

يرگایمیک لمع  زا  رتهب  كاخ  نیاک 
: يدعس

یهاوخ يرگناوت  رگ  بلطم 
ینه تسا  یتلود  هک  تعانق  زج 

مکب عناق  دوش  ایند  رد  هک  ره 
[. 2597  ] مکب نوچ  یبقع  هب  دشاب  ور  خرس 

ناحتما ترورض 
اغیلب اصیحمت  و  انیبم ، ارابتخا  ادیدش و  اناحتما  و 

( درادیم روظنم  شیوخ ، ناگدنب  يزاس  هدامآ  تهج  ار  اسرف  تقاط  یشیامزآ ، تخس ، ناحتما  میکح ، راگدرورپ  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

ادخ مکح  رس  تسا  ناحتما 
[. 2598  ] ادج دیلپ ، زا  كاپ  دنک  هک 

تالکشم اهالب و  يهفسلف 
دئادشلا عاوناب  هدابع  ربتخی  هللا  نکل  ءالبلا …  فعض  بسح  یلع  ءازجلا  ردق  رغص  دق  ناکل 

تالکـشم و هار  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  ادـخ ، تسا …  یگدـنز  رد  يراـتفرگ  ءـالب و  دوجو  ندوـب  كدـنا  رطاـخب  شاداـپ ، ندوـب  كدـنا  )
(. دنکیم ناحتما  ناشیگدنز ، رد  اهيراوشد 

: يولوم
نادب دوخ  ردق  لیثمت و  نیا  ونشب 

ناوج يا  نادرگم  ور  اهالب  زا 
نوچ گید  ردنا  هک  رگنب  دوخن ، رد 

نوبز شتآ  دش ز  وچ  الاب  دهجیم 
ناج هب  يزیمایب  يدرگ  اذغ  ات 

ناحتما نیا  تتسین  يراوخ  رهب 
ءالتبا ردنا  شوجیم  دوخن  يا 

ارت دنام  دوخ  هن  یتسه و  هن  ات 
دشن رب  اصالب  ردنا  وا  هک  ره 

[. 2599  ] دشن رخاف  هگرد  نیا  لبقم 
: يزیربت بئاص 

تاثداح جوم  ددرگ ز  يوق  لد  ار  نافراع 
دوش نشوج  بحاص  فلاخم  داب  زا  رحب 

یشیورد کلم  ردق  سرپ  مهدا  میهاربا  ز 
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[. 2600  ] دراد ربخ  لحاس  شیاسآ  زا  هدید  نافوط  هک 
: يروباشین راطع 

شورخم شیپ  دمآ  تخس  يراک  وچ 
شوگ رد  میلست  يهقلح  نک  کبس 

دیآرد شتقو  ات  دنب  رد  یلد 
دیاشک رب  اهرد  هقلح  ناز  ارت 

ار تحلصم  ددنبن  رد  کی  قح  هک 
[. 2601  ] ار تعفنم  دص  تدیاشگن  دص  هک 

: يروهال لابقا 
تسالب زا  نادرم  كاپ  ناحتما 

تساور ندرک  رتهنشت  ار  ناگهنشت 
لین دور  زا  میلک  لثم  رذگ  رد 
لیلخ لثم  نز  ماگ  شتآ  يوس 

تسود يوب  دراد  هک  يدرم  يهمغن 
[. 2602  ] تسود يوک  ات  دربیم  ار  یتلم 

شیامزآ اهالب و  هفسلف 
. هلضف یلا  احتف  اباوبا  کلذ  لعجیل  هراکملا … و  بورضب  مهیلتبی ، و  دهاجملا ، عاوناب  مهدبعتی  و  دئادشلا ، عاوناب  هدابع  ربتخی  هللا  نکلو 
هار زا  ار  نانآ  يارچ  نوچ و  نودـب  هناصلاخ و  يرادرب  نامرف  دـبعت و  دـنکیم و  ناحتما  اهیتخـس  عاونا  اـب  ار  دوخ  ناگدـنب  ادـخ  یلو ، )

( دیاشگیم نانآ  يور  هب  ار  شیاشگ  تمحر و  باوبا  هار  نیزا  دیامزآیم … و  اهیراوشد  عاونا  قیرط  زا  زین  اهشالت و  عاونا 
: ینانمس تعفر 

ران زا  میب  درادن  صلاخ  رز 
راب دص  هظحل  ره  رگا  شدنزادگ 

شغیب تسین  نوچ  ام  رز  لوا  رد 
شتآ رد  وا  بوذ  تسا  راوازس 

تسا ناحتما  رهب  صلاخ ز  دش  وچ 
تسا نایز  دوس و  ناحتما  ردنا  هک 

دمآرب صلاخ  ناحتما  نیا  زا  وچ 
دمآ رس  رب  اپ  ار  بآ  هدرم  وچ 
تسا عافترا  رهب  سپ ز  ناز  الب 

تسا عانتما  اهالب  زا  ار  وا  هن 
دش ناحتما  اهالب  نیا  نمومب 

دش ناما  فهک  ناحتما  نموم ز  هک 
زاب مرک  باب  ناحتما ، نیز  دوش 
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[. 2603  ] زار ره  فشک  دیامن  ناقیدصب 
متس ملظ و  شهوکن 

ملظلا هماخ  لجآ و  یغبلا و  لجاع  یف  هللا  هللااف 
(. یگشیپمتس يهدنیآ  يرگمتس و  تبقاع  هب  تبسن  ادخ - زا  دیسرتب  ار - ادخ  ار ، ادخ  )

: يزیربت بئاص 
شیوخ راک  زا  تسد  ملظ  درادن  یلاس  نهک  رد 

تفرگ دناوتن  باصق  يهجنپ  زا  غیت  هشعر 
متس زا  درادیمن  تسد  گرم  هب  ملاظ 

دوشیم ریت  رپ  باقع  رپ  رخآ 
دباین ناما  ملاظ  مولظم  هآ  ریت  زا 

ار نامک  ناغف  لد  زا  دزیخ  هناشن  زا  شیپ 
دوب ناینوعرف  نمشد  دوبک  خرچ 

تسین لین  دور  زا  رطخ  ار  میلک  هنرو 
متس دنکیم  دوخ  تیعر  رب  هک  یهاش 

بابک دوخ  نار  زا  دنکیم  هک  دوب  یتسم 
لاوز تقو  دوشیم  رتمک  دیشروخ  يهیاس 
تسا نتفر  لیلد  ار  تلود  لها  يریگ  گنت 

دوشیم راتفرگ  شیوخ  ملظ  هب  ملاظ 
ار دنمک  ییاهر  تسین  بات  چیپ و  زا 

نارگمتس يارب  هنرگ  وش و  میلست 
اهبانط ندرک  گر  زا  دناهدیبات 

شاب شوخ  ناگهتسکش  اب  یبلط  اقب  رگا 
[. 2604  ] دوش باکر  رد  ياپ  دش  وچ  مامت  هم  هک 

: ورسخرصان
ریگم هانگیب  شیورد  غرم 

[. 2605  ] باقع باقع  ارت  دریگب  هک 
: یشحو

دنتفر نآ  زا  هاج  لها  نف  هاچ  رعق  هب 
[. 2606  ] هاگن دننکیمن  رگمتس  رای  شیپ  هک 

: ورسخرصان
نیزگب داد  لدع و  ملظ ، نک  اهر 

نیدیب دادیب  نامگیب  دشاب  هک 
: يرهچونم
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نارگمتس متسادنامن  يرید  رخآ 
متس درادن  تسود  نیرفآ  ناهج  هکناز 

لایخ مهو و  راگنا و  تسا  ضرف  هن 
[. 2607  ] لامیاپ دوش  کشیب  راکمتس 

: یسوط يدسا 
وت تشم  دنکشب  رگا  مصخ  رس 

[. 2608  ] وت تشگنا  هدرزآ  زین  دوش 
: يزاریش یمامت  يافو 

نارم دحیب  ملظ  ادخ  قلخ  هب 
ناهج يادخ  دهاوخ  وت  زا  داد  هک 

: يزاریش دمحم  ازریم 
قلخ هنیس  زوس  نک ز  رذح  ملظ  زور  هب 

[. 2609  ] تسا یبش  مین  هآ  رمع  ره  نمرخ  قرب  هک 
: یئانس

زورفا ناهج  دوب  یعمش  لدع 
زوس کلامم  یشتآ  هش  ملظ 
رید دیاپن  دوب  ملاظ  وچ  هش 

[. 2610  ] ریچ فلاخم  وا  رب  ددرگ  دوز 
: رایرهش

تیالاب هب  ماهتفگ  یلبات 
[. 2611  ] مورب الب  دص  ود  راب  ریز 

: یقفاب یشحو 
دوشن ارآ  هلسلس  یسک  ياپ  ات 

دوشناس نامسآ  ردق  رس  ار  وا 
دیق رد  دتفین  دیص و  دوشن  را  زاب 

[. 2612  ] دوشن اج  ناهش  تسد  رس  هب  ار  وا 
يدنسپدوخ ربک و  ماجنارس  زا  زیهرپ 
ربکلا هبقاع  ءوس  هللا … و  هللااف 

(. يزروربک رابنایز  و  كانرطخ ، ماجنارس  هب  ار ، ادخ  ار ، ادخ  )
: يدعس

يرادنپ گرزب  ار  نتشیوخ 
چول دنیب  ود  کی  دنتفگ : تسار 

یناشیپ هتسکش  ینیب  دوز 
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[. 2613  ] چوغ اب  رس  هب  ینک  يزاب  هک  وت 
: يولوم

تسا یگهزمیب  زا  همه  ربکت  هک  ینادب  ات 
[. 2614  ] تسا سب  قوذیب  رس  ربکتم  يازس  سپ 

: ياهشمق یهلا 
يوید فصو  نیا  هکناز  نکم  ربکت 

[. 2615  ] یناهج ود  رهب  درآ  تلذ  ارت 
: يروباشین راطع 

ياشگزاب مشچ  وت  ربکت ، سفن  نکم ز 
ینیب رز  میس و  كاخ  مکش  همه  ات  هک 

يرامش ییوم  رس  ار  دوخ  رگا 
[. 2616  ] يرامش رد  ییاین  ییوم  رس 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
نتفر ترثک  رابغ  لد  تحاس  زا 

نتفس تدحو  رد  هز  رهب  هکناز  هب 
ادخ دیحوت  هک  وشم  نخس  رورغم 

[. 2617  ] نتفگ دحاو  هن  دوب  ندید  دحاو 
: يوجنگ یماظن 

نادکاخ لغد  زا  رورغ  دنچ 
ناوختسا نم  هس  ود  يا  ینم  دنچ 

دناهدوب نارگد  ام  زا  رتشیپ 
[. 2618  ] دناهدوساین هاج  بلط  زک 

: يدعس
یناشیورد دهاش  رگا  هن  وس  کی  ربک 

[. 2619  ] یناشیپ هرگ  روح  زا  هب  عبط  شوخ  وید 
: يرتسبش دومحم  خیش 

نم دیوگن  دوخ  دیحوت  درم 
[. 2620  ] نشور روخ  مرج  وچ  دشاب  هچرگ 

راگدرورپ تمظع  ربارب  عضاوت 
ارغاصت ضرالاب  حراوجلا  مئارک  قاصتلا  اعضاوت و  بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نم  کلذ  یف  امل  و 

( دنیاس كاخ  رب  وا  هاگشیپ  رد  یکچوک  رثا  رب  ار  ندب  اضعا  نیرتدنمجرا  دننکفا و  رد  كاخب  تروص  ینتورف  وترپ  رد  )
: يروباشین راطع 

ییدیدیم يرثا  كدنا  قشع  رگ ز 
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ییدیدیم يرنه  هلمج  اهبیع 
دوش وا  يارس  تولخ  رد  ره ك 

دوش وا  يانشآ  هرذ ، هرذ 
شرد كاخ  زا  تفای  ییوب  ره ك 
شرد زا  ددرگ  زاب  توشر  هب  یک 
تشرس مه  رد  نم  ناج  اب  وت  قشع 

تشهب هن  اجنیا  مئاد  خزود  هن  نم 
دش زاب  یبیغ  مشچ  نآ  ارت  رگ 
دش زارمه  ناهج  تارذ  وت  اب 

مه زوس  دراد ، قشع  درد  هک  ره 
مه زور  رارق و  دبای  اجک  بش 
دیدپ وا  قشع  قوذ  دش  ار  هک  ره 

دیلک ار  ملاع  ود  ره  دبای  دوز 
فرگش يدرم  دوش  دشاب  ینز  رگ 
فرژ يایرد  دوش  يدرم  دوب  رو 

همه ناشیپ  ات  دنتفر  ناقشاع 
همه نآ  دنتفخ  تسم  تبحم  رد 

تسا دمآ  قداص  قشع  رد  وا  هک  ره 
تسا دمآ  قشاع  قوشعم  شرس  رب 

ارت دیآ  شیپ  قشع  قدصب  رگ 
ارت دیآ  شیوخ  قوشعم  تقشاع ،

درد نادیم  رد  دنناد  ناکلاس 
درک هچ  نادرم  اب  قشع  يانف  ات 

تشگ مولعم  شربلد  لاصو  نوچ 
تشگ مودعم  دش و  قلطم  یناف 

دروآ روز  نم  ناج  رب  نوچ  قشع 
دروآ روش  نم  ناج  ایرد  وچمه 

دش زاب  یمشچ  قشع  رد  ارک  ره 
دش زاب  ناج  دمآ و  نابوک  ياپ 

راکشآ شلامج  يدید  یسک  رگ 
راز راز  يدرمب  يدادب و  ناج 

رای تفر  ربص و  تفر  لقع و  تفر 
راک هچ  نیا  تسا  درد  هچ  نیا  تسا  قشع  هچ  نیا 
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تفرگ لزنم  يهنیس  رد  نوچ  قشع 
تفرگ لد  یتسه  ار ز  سک  نآ  ناج 

درک شیپ  رد  ارم  دمآ  وا  قشع 
درک شیوخ  راک  دوب و  رب  نم  لقع 

دوب لقعی  تسه ال  اجنیا  کنآ 
دوب لد  یب  سک و  یب  رارقیب و 

ییماکان رد  رمع  دراذگیم 
ییمارآ یب  هزات  شنامز  ره 

راد رود  وا  هویش  زا  نافز  وت 
راد روذعم  ار  هناوید  قشاع و 
هتخوس شناج  قشع  تفت  مه ز 
هتخوس شفافز  ناج  بات  مه ز 

يهن قشاع  وت  هک  یناز  نیب  بیع 
[. 2621  ] يهن قیال  ار  هویش  نیا  مرجال 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دنناشن مان و  یب  هلمج  ناناج  يور  ناقشاع 

دماین رس  رب  یمد  وا  ياوه  ار  نارادمان 
ریسا وت  يوم  رات  هب  ناهج  ناج  يا 

[. 2622  ] منکچ مشابن  وت  يوم  يهتسب  رگ 
دنسپان قالخا  موش  دروآهر 

مهلاوحا رشلا  ریخلا و  یف  اورکذتف  لامعالا  میمذ  لاعفالا و  ءوسب  مکلبق …  ممالاب  لزن  ام  اورذحا  و 
دب کین و  لاوحا  هراب  نیا  رد  سپ  نانآ ، مومذم  لامعا  هتـسیاشان و  رادرک  رطاخب  تسا  هتفر  نیـشیپ  ياهتما  رب  هچنآ  زا  دیـشاب  رذحرب  )

(. دیروآ دایب  ار  اهنآ 
: یسودرف

یتسار ینوزفا و  یگرزب و 
[. 2623  ] یتساکدب يوخ  زا  دریگ  همه 

اهیتخس رد  یتحار 
اجرف ءالبلا  قیاضم  نم  مهل  هللا )  ) لعج

( تسا هتشاد  روظنم  نانآ ، يارب  ار  يزوریپ  شیاشگ و  اهیتخس ، اهيراوشد و  ماجنارس  رد  ادخ ، )
: يولوم

دوشن ناسآ  هک  تسین  یلکشم 
[. 2624  ] دوشن ناساره  هک  دیاب  درم 

: رایرهش
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دنثداوح ریت  يهناشن  ناروآ  مان 
[. 2625  ] تسین ماک  تخب و  دوب  مان  گنن و  هک  اجنآ 

هقرفت موش  دروآهر 
هفلالا تتتشت  هقرفلا و  تعقو  نیح  مهروما  رخآ  یف  هیلا  اوراص  ام  یلا  اورظناف 

(. دیریگ تربع  دیرگنب و  تفلا ، يداو  زا  ناریگهرانک  نایوج و  هقرفت  روما  ماجنارس  تبقاع و  هب  )
: يروهال لابقا 

دروخن تلم  مزمز  زا  بآ  هک  ره 
درسف شدوع  رد  همغن  ياههلعش 

تسا لفاغ  دصاقم  زا  اهنت  درف 
تسا لیام  ار  یگتفشآ  شتوق 

تسا تبحص  زا  دومن  ار  شدوجو  ات 
تسکش تبحص  يهزاریش  نوچ  درم 

وش هدنز  یهاگن  کی  زا  یئهدرم 
[. 2626  ] وش هدنیاپ  يزکرمیب  يا  رذگب 

: عمال
میتمالم يوک  رس  نخالف  گنس 
میاهدومن اوام  يهقرفت  قرف  رود  رب 

تسکشب ملد  هشیش  نوچ  هقرفت  گنس  ز 
[. 2627  ] دروآ ماظتنا  هب  ار  نآ  يهتسب  هتسکش 

ربمایپ تلزنم 
 … اهمیعن لوادج  مهل  تلاسا  الوسر … و  مهیلا  ثعب  نیح  مهیلع  هللا  معن  عقاوم  یلا  اورظناف 

، يو كرابم  دوجو  وترپ  رد  تشاد و  ینازرا  نانآ ، هب  ار  شیوخ  لوسر  ادخ ، هک  ياهظحل  زا  دـیرگنب  مدرم ، یهلا  ياهتمعن  هاگیاج  هب  )
(. تخاس نانآ  هجوتم  ار  شیوخ  تمحر  لضف و  ياهلودج  اهلاناک و 

: راهب ءارعشلاکلم 
زورما دومن  قلخ  هب  وا  زا  دزیا 

ار دحیب  تیاهنیب و  ناسحا 
تسکشب وا  خرف  مودق  رف 

[. 2628  ] ار دیشم  يانب  يورسک  نآ 
یلدمه داحتا و  شزرا 

اهفنک یلا  نووای  اهلظ و  یف  نولقتنی  یتلا  هفلالا  هذه  لبح  نم  مهنیب  دقع  امیف  همالا  هذه  هعامج  یلع  نتما  دق  هناحبس  هللا  ناف 
(. دنشاب هدنهانپ  نادب  دننک و  یگدنز  نآ ، هیاس  رد  ات  دروآ  دیدپ  نانآ  نایم  ار  داحتا  تفلا و  داهن ، تنم  تما ، نیا  رب  ناحبس ، يادخ  )

: يزیربت بئاص 
دنرگدکی نایب  تسم  هک  هورگ  نآ  شوخ 
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دنرگدکی ناوغرایم  رکف  شوج  ز 
مه رهوگ  تسکش  گنس  هب  دننزیمن 

دنرگدکی ناکد  عاتم  جاور  یپ 
نیگنر عرصم  لگ ز  مه  رس  رب  دننز 

دنرگدکی ناتسوب  لگ  هزات  رکف  ز 
ار نانیچ  هچنغ  رازلگ ، هب  جایتحا  هچ 

دنرگدکی ناتسلگ  نیبج  داشگ  زا  هک 
تفای دهاوخ  نیمز  ریز  نیمز  يور  تشحو 

تفرگن تدحو  هب  ییوخ  نیمز  يور  رد  هک  ره 
تسا نشوج  ياعد  مه  اب  ناتسود  قافتا 

تسا نمرخ  رد  ات  هناد  دنیبن  نارود  زا  یتخس 
ام میدوب  انشآ  مه  اب  هک  یمایا  دای 

ام میدوب  اون  مه  ریفص و  مه  لایخ و  مه 
داحتا قیرط  زا  میدوب  تیب  کی  ینعم 

ام میدوب  ادج  رهاظ  رد  هچرگ  عرصم  ود  نوچ 
یکی ام  فرح  هماخ  نابز  نوچ  میاد  دوب 

ام میدوب  ات  ود  نیب  تروص  مشچ  شیپ  هچرگ 
دنک نوریب  رس  هناد  کی  زک  زبس  گرب  ود  نوچ 

ام میدوب  امن  وشن و  رد  يور  کی  لد و  کی 
دوبن ام  داحتا  باجح  لزنم  يرود 

ام میدوب  اجک  ره  رد  ربخ  مه  زا  میتشاد 
رس درد  بئاص  میدادیمن  ار  نایوج  هراچ 

ام میدوب  اود  ار  مه  يهنهک  ياهدرد 
تسین لهس  ندیرب  ار  نارای  دنویپ  يهتشر 

[. 2629  ] دوشیم ییادج  زا  درز  نازخ  گرب  يهرهچ 
: يولوم

یتخاس رب  نآ  هرهب  ام  نم و  نیا 
یتخاب تمدخ  درن  دوخ  اب  وت  ات 

يوش رهوج  کی  وت  ام و  اب  وت  ات 
يوش ربلد  نانچ  ضحم  تبقاع 

دنوش ناج  کی  همه  اهوت  نم و  ات 
دنوش ناناج  قرغتسم  تبقاع ،

داتفوا مان  زا  قلخ  فالتخا 
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داتفوا مارآ  تفر  ینعم  هب  نوچ 
یئود كرش و  زا  یلاخ  يداحتا 

ییوت ام و  یب  دیحوت  زا  دشاب 
داتسوا لک  قشع  رب  نیرفآ 

داحتا داد  ار  هرذ  نارازه  دص 
قافتا دیآ ز  لعف  ردنا  توق 

[. 2630  ] قافن لها  اب  وید  نارق  نوچ 
: یناشاک ضیف 

دناد رای  ار  ام  درد  ياود 
دناد رادلد  لد  لاوحا  یلب 

يرآ لد  لاوحا  سرپ  شمشچ  ز 
دناد رامیب  ار  رامیب  مغ 

سرپ لد  یهاوخ ز  وا  مشچ  زا  رگ  و 
[. 2631  ] دناد رایشه  ار  تسم  لاح  هک 

ییادج هقرفت و  زا  شهوکن 
ابازحا هالاوملا  دعب  ابارعا و  هرجهلا  دعب  مترص  مکنا  اوملعا  و 

هب يردارب  توخا و  هب  یبایتسد  زا  سپ  دیدروآ و  يور  هقرفت )  ) يدرگ نابایب  هب  تدحو  تفلا و  هب  هقرفت  زا  ترجه  زا  سپ  دیشاب  هاگآ  )
(. دیتخادرپ قرفت  یئادج و  فالتخا و 

: يروهال لابقا 
تسکش تدحو  يهقلح  نآ  رگن  رد 

تسلا قوذیب  میهاربا  لآ 
زیر زیر  شماج  هدیشاپ  شتبحص 

تسم لیربج  يهداب  زا  دوب  هکنآ 
تاهج دنب  رد  داتفا  رح  درم 

تسسگ نادزی  زا  تسویپ و  نطو  اب 
هلاال يادص  دیآیم  هچ  رگ 

[. 2632  ] بل هب  دنام  یک  تفر  لد  زا  هچنآ 
نایامن ناملسم  زا  شهوکن 

همسر الا  نامیالا  نم  نوفرعت  همساب و ال  الا  مالسالا  نم  نوقلعتت  ام 
(. دیرادن يزیچ  دوخ ، ینهذ  میسر  ریوصت و  زج  مالسا ، تقیقح  زا  دیدرک و  افتکا  مسا ، هب  طقف  مالسا ، زا  )

: يروهال لابقا 
تسین دوب و  شزامن  ردنا  هلا  ال 
تسین دوب و  شزاین  ردنا  اهزان 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 695 

http://www.ghaemiyeh.com


دنامن وا  تالص  موص و  رد  رون 
دنامن وا  تانیاک  رد  ياهولج 

رورس قوذ و  یتسم و  نآ  وا  زا  تفر 
روگ هب  وا  باتک و  ردنا  وا  نید 

مایص زا  هولص و  زا  تفر  نوچ  حور 
ماظنیب تلم  راومهان و  درف 

یهت نآرق  یمرگ  زا  اههنیس 
[. 2633  ] یهب دیما  هچ  نادرم  نینچ  زا 

: یناهفصا فتاه 
ام یناهنپ  بویع  دوش  شاف  رگ 

ام یناشیرپ  تلجخ و  هب  ياو  يا 
مالسا زا  داش  يراد و  نیدب  هرغ  ام 

[. 2634  ] ام یناملسم  زا  رفنتم  ناربگ 
نافرحنم اب  ماما  نامایب  يهزرابم  گنج و 

تخود دقف  هقراملا  اما  تدهاج و  دقف  نوطساقلا  اما  تلتاق و  دقف  نوثکانلا  اماف 
تمه راکیپ  تدهاجم و  هب  نیفص » باحصا  نیزواجتم ،  » نیطساق اب  یلو  متساوخرب  دربن  هب  لمج » باحصا  نانکـشنامیپ ،  » ناثکان اب  اما  )

(. مدناشن تلذم  كاخ  هب  ار  ناورهن » باحصا  نید - زا  ناگدنوش  جراخ   » نیقر ام  نکیل  مدرامگ ،
: يدزی یخرف 

قیالان ياهزرابم  نیا  رب  نانچ  مزات  نونک 
[. 2635  ] ار يدربن  مه  ياوه  رس  زا  دننک  نوریب  ات  هک 

یلع تعاجش 
رضم هعیبر و  نورق  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  رغصلا  یف  تعضو  انا 

، برع فورعم  هلیبق  ود  ناروالد  دنلب  ياهخاش  مدیلام و  كاخب  ار  برع  ناروآ  مزر  نانامرهق و  ناروشحلس و  يهنیـس  یناوجون ، رد  نم  )
( متسکش ار  رضم »  » و هعیبر » »

: راهب ءارعشلاکلم 
ربمغیپ هک  یلع  نادزی  ریش 

داد نامیا  ياول  وا  فک  رد 
نادزی مخ  ریدغ  ردنا  سک  نآ 
داد متاخ  نید و  میهید  داد 

ربیخ رد  ندنک  زا  هکنآ 
داینب يوق  یبن  نید  درک 

دلان یمه  مزر  زور  هب  ییوگ 
رفاک لد  هاش ، غیت  میب  زا 
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نیفص هشوردب  ریما  ردیح 
ربمغیپ يوزاب  ادخ و  تسد 

دیسر ماجنا  هب  لضف  ودب  هکنآ  نسحلاوب 
تساجک زورما  يو  لضف  ناوت ، تفهنب  هکنآ  و 

وا رد  شیپ  هب  هک  اتکی  دزیا  یلو 
تسات ود  تشپ  یهر ، نامالغ  وچمه  نامسآ 

يرات فلاخم ، زور  وا  لد  نشور  دش ز 
تسار يدنوادخ  نید  وا ، جک  غیت  دش ز 

دوبن دازآ  نم  رکف  کلف  ریز  رگ 
[. 2636  ] دوبن دایرف  همه  نیا  ماهرجنح  رد 

: ورسخرصان
ياپ ریز  رس  دنگفا  رد  ار  نارس 

[. 2637  ] یلع راذگ  نشوج  غیت  رس 
: راهب ءارعشلاکلم 

رتذفان تسا و  رتبئاص  هبترم  رازه 
میجر وید  فاصم  ردنا  بهش  کلیب  ز 
دزاس فلا  دق  هک  اجنآ  وت  رما  ماسح 

[. 2638  ] مین ود  هب  نارفاک  دق  دوش  یفن  ءال  وچ 
: یهاشنامرک یمان 

نآ یلاع  یلع  تیالو  رهپس  هم 
تشگنا رامش  هگ  شدوج  تسا ز  زجاع  هک 

ریرحت منک  وا  مشخ  تفص  رگ  هک  یهش 
تشگنا راب  هلعش  کلک  زا  دوش  ناشفر  رش 

مصخ ندرک  همین  ود  يارب  لاتق  هگ 
تشگنا راقفلاوذ  ار ز  وا  دوب  رتهدنرب 

: ینانمس یطاشن 
نادیم فص  رد  هک  یلی  یهلا  ریش 

تسا ریش  هلگ  رازه  دص  وا  زا  مر  رد 
دنوادخ وچمه  کیل  دنوادخ  تسین 

تسا ریصب  تسه و  عیمس  ملاع  همه  رد 
ص)  ) دمحم وچمه  کیلو  دمحم  تسین 

[. 2639  ] تسا ریذن  تسه و  ریشب  يراک  همه  رد 
: یماج

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 697 

http://www.ghaemiyeh.com


ینکش فص  دوبن  سک  ره  راک 
[. 2640  ] تسا فجن  هاش  هکرعم  نیا  ریش 

: یخرف
ع)  ) یلع دنکرب  ربیخ  رد  هک  نآ  یپ  زا 

[. 2641  ] نییلع زا  رس  تشاذگب  دش و  دزیا  ریش 
: طاوطو

ودع ناج  هب  وت  غیت  دنک  نآ 
[. 2642  ] رهگ ناکب  وت  دوج  دنک  هک 

: یلدگیب رذآ 
شنشوج تشادن  دوس  شنمشد ، مزر  فص  رد 

[. 2643  ] يرجنخ يوم  رس  ره  شنترب ، میب  هدرک ز 
: همان رارسا 

ربمیپ مع  رسپ  نید  راوس 
[. 2644  ] رثوک ضوح  بحاص  ردص  عاجش 

: یناماس نام 
ریشمش تبرضب  ار  نید  روشک  تفرگ 

وزاب توقب  ار  ودع  تشپ  تسکش 
ربیخ زا  تفرگ  رب  رد  تردق  تسدب 

[. 2645  ] ورین ار  ادخ  تسد  دیاب  هب  نینچ 
: یشحو

نشلگ رد  هک  ینک  تراشا  رگ 
لگ رگید  هداشگ  ور  دوبن 
تبضغ يهنحش  میب  زا  دچیپ 

لگ رداچ  هب  ار  شیوخ  ناسهچنغ 
دزو دلخب  رگا  ترهق  داب 

لگ ره  دوش  یشتآ  نمرخ 
ياج رب  لگ  تخرد  دنام  کشخ 

[. 2646  ] لگ روایم  رگد  ییوگب  رگ 
: يزعم ریما 

برح زور  دوب  وا  هک  تسا  یلع  وا  مانمه 
[. 2647  ] نینموم ریم  رگداد و  يادخ و  ریش 

ربمایپ فصو  رد 
ملاعلا قالخا  نساحم  مراکملا و  قیرط  هب  کلسی  هتکئالم  نم  کلم  مظعا  امیطف  ناک  نا  ندل  نم  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » هب هللا  نرق 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 698 

http://www.ghaemiyeh.com


يو هب  ار  کین  قالخا  يراوگرزب و  ياـههار  تشاد ، رظن  ریز  ار  يو  هراومه  گرزب ، ناگتـشرف  زا  یکی  ادـخ ، لوسر  یگدـنز  زاـغآ  زا  )
(. دادیم شزومآ 

: يونزغ یئانس 
ناهج غارچ  نآ  لسرم  دمحا 
ناهن راکشآ و  ملاع  تمحر 

میظعت ودب  قح  نید  هتفای 
[. 2648  ] میظع هدناوخ  يادخ  ار  وا  قلخ 

یلع تلیضف 
هب ءادتقالاب  ینرمای  املع و  هقالخا  نم  موی  لک  یف  یل  عفری  هما  رثا  لیصفلا  عابتا  هعبتا  تنک  دقل  و 

یناسنا قالخا  داعبا  زا  هزات ، ياهتکن  زور ، ره  زین  وا  و  مدرکیم ، یهارمه  ار  ادخ  لوسر  تسا ، ردام  اب  هراومه  هک  يدـنزرف  نانوچ  نم ، )
(. مدنب راکب  ار  نآ  ات  تساوخیم  نم  زا  تخومآیم و  نم  هب  ار 

: رایرهش
ربمغیپ ياپ  ياجب  الا  دهنیمن  مدق 

لماک فراع  ریس  تسا  داهج  لیبس  رب  هک 
متس رمس  ملاع  ودب  تیالو  هاش  یلع  نم 

[. 2649  ] متس رد  باب و  نم  هللالوسر و  تسملع  رهش 
: ینیوزق رسفا 

ربمغیپ مع  نبا  ادخ  یلو  یلع 
[. 2650  ] هداتفا ربمیپ  نوچ  تفص  تاذ و  هب  وا  هک 

: نرطق
یبن نوچ  وت  یتسه  ینابز  شوخ  ماگنه 

[. 2651  ] لیلخ نوچ  وت  یتسه  ینابزیم  ماگنه 
ربمایپ یلع و 

هیلع یحولا  لزن  نیح  ناطیشلا  هنر  تعمس  دقل  و  هوبنلا . حیر  مشا  و  هلاسرلا ، یحولا و  رون  يرا 
رـس اهناسنا  تیادـه  رطاخب  هک  ار  ناطیـش  يهلاـن  یتح  مدومنیم  مامـشتسا  ار  توبن  يوب  و  مدرکیم ، هدـهاشم  ار  تلاـسر  یحو و  رون  )

(. مدینشیم دادیم 
: یقارن

مهش ناراد  هیاریپ  زا  نم  مه 
[. 2652  ] مهگآ ار  هشرس  مسانش  هش 

یلع ماقم  تلزنم و 
ریخ یلعل  کنا  زیزول و  کنکل  یبنب و  تسل  کنا  الا  يرا  ام  يرت  ام  عمسا و  ام  عمست  کنا 

اب ینیبیم و  دوخ ، نیب  تقیقح  نامـشچ  اـب  زین  وت  منیبیم  مونـشیم و  یحو  يهتـشرف  زا  هچنآ  : ) دومرف ع )  ) نینموملاریما هب  ادـخ  لوسر  )
(. یتسه یکین  ناسنا  ادج  یشابیم و  وا  ریزو  هکلب  یتسین  ربمایپ ، وت  نکیل ، يونشیم  دوخ  يانشآ  تقیقح  شوگ 
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: ورسخرصان
دیلک ار  اهلثم  زمر و  همه  نیا 
تسا ربمغیپ  هناخ  ردنا  هلمج 

دیوش رد  هار  رد ز  هناخ  هب  رگ 
تسا ردیح  رد  ار  هناخ  كرابم  نیا 

تفر لیواتیب  لیزنت  رب  هک  ره 
[. 2653  ] تسا روعا  نید  رد  تسار  مشچ  هب  وا 

ربمغیپ تلاسر  رب  تخرد  یهاوگ 
. هللا نذاب  يدی  نیب  یفقت  یتح  کقورعب  یعلقناف  هللالوسر  ینا  نیملعت  رخالا و  مویلا  هللااب و  نینموت  تنک  نا  هرجشلا  اهتیا  ای  ص )  ) لاق

تکرح دوخ  ياج  زا  تیاههشیر  يهمه  اب  سپ  متسه ، ادخ  ربمایپ  نم  هک  ینادیم  يراد و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  تخرد ! يا  )
(. تسیاب ایب و  نم  دزن  نک و 

: یکدور
وا دهاوخ  یهاوگ  ردنا  تخرد  زا 

[. 2654  ] وگب ردنا  تخرد  زا  هگانب  وت 
ربمایپ هب  نموم  نیلوا  یلع 

هللالوسر ای  کب  نموم  لوا  ینا 
(. مدروآ نامیا  امش  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  هللالوسر ! ای  )

: يروهال لابقا 
یلع نادرم  هش  لوا  ملسم 

یلع نامیا  يهیامرس  ار  قشع 
ماهدنز شنامدود  يالو  زا 
ماهدنبات رهگ  لثم  ناهج  رد 

تسوزا نم  كاخ  دش ز  وجرا  مزمز 
تسوزا نم  كات  دزیر ز  رگایم 

ماهنییآ وا  رهم  زا  مکاخ و 
[. 2655  ] ماهنیس رد  اون  ندید  ناوتیم 

: یلدگیب رذآ 
یفطصم وچ  تلاسرب  ناهن  دش  ثوعبم 

[. 2656  ] تسد راکشآ  تسخن  وت  وا  تسدب  يداد 
ربمایپ نارای  يامیس 

راربالا مالک  مهمالک 
(. تسا ناکین  راتفگ  ناشیا  راتفگ  )

دناد کین  تمکح  هک  سکنآ  میکح 
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[. 2657  ] دنار شیوخ  مکح  هب  مکحم  نخس 
يرادهدنز بش 

راهنلا رانم  لیللا و  رامع  نوقتملا ) )
(. دنازور ناشخب  ینشور  بش و  رد  نارادهدنز  بش  ناگهشیپ ، يوقت  )

: یغورف
دراد ناشفنوخ  مشچ  بش  لد  رد  هک  یسک 

[. 2658  ] دراد ناشن  لد  نوخ  زا  شاهرهچ  ضایب 
: يونزغ یئانس 

تسا هناگیب  هدوت  كاخ  نیا  رد  وا 
[. 2659  ] تسا هناخمه  رای و  لقع  اب  هکنآ  ز 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دیاشگ تسین ، تفص  شیورد  هک  شیورد 

[. 2660  ] چیه رگد ، ریقحت و  يهدید  ادخ  قلخ  رب 

ترجه زا  دعب  ثداوح  رد  هبطخ 236-

ع)  ) یلع يراکادف 
جرعلا یلا  تیهتنا  یتح  هرکذ ، اطاف  ص )  ) هللالوسر ذخام  عبتا  تلعجف 

(. متفای راب  دوصقم  لزنم  رس  هب  هکنآ  ات  مدوب  وا  غارس  هب  هراومه  مدیزگرب ، ار  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یهار  نامه  )
: يروباشین راطع 

راثن ردیح  نتشیوخ  ناج  درک 
[. 2661  ] رابک ردص  نآ  ناج  دنامب  ات 

دینک باتش  ریخ  راک  رد  هبطخ 237-

رمع ندرمش  تمینغ 
عطقنی لمعلا و  دـمخی  نا  لـبق  یجری  ءییـسملا  یعدـی و  ربدـملا  هطوسبم و  هبوتلا  هروشنم و  فحـصلا  ءاـقبلا و  سفن  یف  متنا  اولمعاـف و 

لجالا یضقنی  لهملا و 
- ادـخ هاگرد  زا  ناـیرارف  زاـب ، هبوت  رد  هدوشگ ، لـمع  هفیحـص  هک  زورما  دـیزادرپب  لـمع ، هب  دـیربیم  رـسب  یگدـنز  نتم  رد  هک  نونکا  )

(. دیآ رسب  لجا  دریذپ و  نایاپ  تلهم  ددرگ ، شوماخ  لمع ، غارچ  هکنآ  زا  لبق  سپ ، تسا  تشگزاب  دیما  ار  ناراکدب  هتشگ و  ناوخارف 
: یماج

رهگ یکی  يو  زا  سفن  ره  جنگ و  وت  رمع 
فلت ناگیار  نکم  سیفن  نینچ  یجنگ ،

دنامیمن رادیاپ  یبوخ  تمشح و  هاج و 
[. 2662  ] یناوتن هکنآ  زا  شیپ  هد  نایاونیب  داد 
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سفن راهم  ترورض 
هللا هعاط  یلا  اهمامزب  اهداق  هللا و  یصاعم  نع  اهماجلب  اهکسماف  اهمامزب  اهمز  اهماجلب و  هسفن  مجلا  ورما 

تاروتـسد ربارب  رد  دراد و  زاب  یـصاعم  زا  ار  نآ  قیرط  نیا  زا  دریگب و  مکحم  ار  نآ  راـسفا  هتفرگ و  تسدـب  ار  سفن  ماـگل  دـیاب  یمدآ  )
(. دزاس مار  ادخ ،

: رایرهش
ناشک هبعک  يوس  هب  دوخ  نارتش  نیا  راهم 

دوبن دادترا  يوس  زج  همه  اهریس  هک 
دیردب اههدرپ  وت  یهاوخن  هاوخم و  رگد 

دوردن یسک  اههتشک  نیا  زا  تمادن  زج  هک 
هد اوقت  تسد  هب  نامیلس  کلم  نیگن 

[. 2663  ] دویق دناهتسکش  دیقم  ياهوید  هک 

دمحم لآ  رکذ  رد  هبطخ 239-

تیبلها نیتسار  ملع 
مهملع نع  مهملح  مکربخی  لهجلا ، توم  و  ملعلا ، شیع  مه 

(. دهدیم یهاوگ  نانآ  ملع  زا  نانآ  ملح  دنالاوز و  لماع  شناد و  تایح  نانیا  )
: يولوم

ناشلامح لد  لها  ياهملع 
ناشلامحا نت  لها  ياهملع 

هرافسا لمحی   » دزیا تفگ 
وهز دوبن  ناک  ملع  دشاب  راب 

ملع راب  نآ  اوه  رهب  شکم  نیه 
ملع راوهر  رب  وت  بکار  يوش  ات 
ملع راب  نیا  ادخ  رهب  شکب  نیه 

ملع رابنا  نورد  رد  ینیبب  ات 
وه ماجیب  یهر  یکاه  اوه  زا 

وه مان  اب  هدش  عناق  وهز  يا 
شیوخ فاصوا  زا  نک  یفاص  ار  شیوخ 

شیوخ فاص  كاپ  تاذ  ینیب  هب  ات 
ءایبنا مولع  لد  ردنا  ینیب 

اتسوا دیعمیب و  باتکیب و 
ملح داب  بجع و  داب  ربک و  داب 

[. 2664  ] ملع لها  زا  دوبن  هک  ار  وا  درب 
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مولع تیبلها و 
لهجلا توم  ملعلا و  شیع  مه  دمحم ) لآ  )

(. دناینادان لهج و  توم  يهیام  و  شناد ، تایح  دمحم ، لآ  )
: يزاریش بیقن 

ناهر ملهج  تملظ  يانگنت  زا  یلع  ای 
[. 2665  ] ءایضلاحابصم هدید  رد  ییوت  مه  ار  ناهرمگ 

نید یبایزرا  تیبلها و 
لیلق هتاعر  ریثک و  ملعلا  هاور  ناف  هیاعر …  هیاعو و  لقع  نیدلا  اولقع  دمحم ص ) لآ  )

دناناوارف شناد ، نایوار  اریز  تسا  لمع ، اب  هارمه  نانآ  كرد  دـندرک و  كرد  دوخ ، لقع  ياهيدـنمناوت  اب  ار  نید  ص ،»  » دـمحم لآ  )
(. دنکدنا شناد  نالماع  یلو 

: يولوم
درخ اب  نک  نیرق  ار  لماک  لقع 

[. 2666  ] دب يوخ  ناز  درخ  دیآ  زاب  هک  ات 
: ورسخرصان

تسا درخ  دنسپ  هک  نید  هر  تسنآ  تسار 
تساطع دنوادخ  ار ز  نیمز  لها  درخ  هک 

لدع هک  شیدنیب  تسا ، ناهج  داینب  لدع 
تسادج هک  مکح  هب  روج  زا  درخ  مکح  هب  زج 

دورب وا  سپس  مدرم  وچ  هکنآ  تسا  درخ 
تسازس كاخ  شیپ  ریز  رد  دیور  رهگ  هگ 

شفرش ءاهب و  مدرم ز  هک  تسنآ  درخ 
تسا انث  تسا و  باطخ  لها  ناهج  دنوادخ  زا 

تسا جرف  مغ  رهز  تشپ و  یللخ  ره  زا  درخ 
تسا افش  درد  رهز  تسا و  ناما  میب  زا  درخ 

حالس تسرای و  هرس  ایند  هر  ردنا  درخ 
تسا اصع  تسا و  لیلد  کین  نید  هر  ردنا  درخ 

دوب دنب  رد  دشاب  اهر  هچرگ  درخیب 
[. 2667  ] تساهر هک  ناد  نانچ  هتسب  دوب  هچرگ  درخ  اب 

ملع هب  لمع  ترورض 
لیلق هتاعر  ریثک و  ملعلا  هاور  ناف 

(. دنکدنا نآ  نالماع  یلو  دنرایسب  شناد  نایوار  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ار نادرگرس  هس  ود  ینیب  هک  هاگره 
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ار نآ  درک  ناوتن  نادرم  هر  بیع 
ینعمیب دلقم  هس  ود  دیلقت 

[. 2668  ] ار نادرمناوج  هر  دنک  ماندب 

اه همان 

یضاق حیرش  هب  همان 003-

( تخانش عناوم   ) یتسرپاوه لقع و 
ایندلا قئالع  نم  ملس  يوهلا و  رسا  نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهش  نولطبملا  کلانه  رسخ  و 

رانکرب يویند  بذاک  ياههبذاج  زا  دازآ و  اوه  تراسا  زا  هک  یلقع  تسا  یمدآ  لقع  هلئـسم ، نیا  رب  هاوگ  دـندرک ، نایز  ناگهشیپ  لطاب  )
.( دشاب هدنام 

: يزیربت بئاص 
راخ ره  هک  شاب  رذح  هب  قیالع ، تسد  زا 

اج نیا  رد  تسا ، باقع  نیهاش  يهجنپ  رس 
شابم یئارآ  دوخ  دیق  رد  سوواط ، یتسین 
دنکیم تعانق  یلاس  رد  هماج ، کی  اب  هبعک 

شاب دازآ  وش ، درف  قلعت ، دیق  زا  بئاص 
دنکیم تغارف  باوخ  دش  گربیب ، نوچ  غاب ،

دریگیمن دوخ  هب  قلعت  شقن  هک  یلد 
تسا نامیلس  متاخ  دتف ، تسد ، هب  رگا 

نیمز يور  هناد ، بآ و  مغ  تسا ، هتفرگ 
تسا ناشیرپ  لد  گنت  ناهج ، قزر  رکف  ز 

بئاص نکم  نادکاخ  نیا  رب  هایس  رظن ،
[. 2669  ] دهاوخیم رابغیب  يهنیآ  نسح ، هک 

هیواعم هب  همان 006-

يریگهشوگ تلزع و 
ینجتت نا  الا  هنع  هلزع  یف  تنک  ینا  نملعتل  و 

هب نیملـسم  طـسوت  ناـمثع  هب  مجاـهت  زا  وـت  یلو  مدوـب ، هدروآ  يور  يریگهشوـگ  تلزع و  هب  نم  هـک  ینادیم  هیواـعم ) يا   ) وـت هـتبلا ، )
( يدرک وا  لتق  هب  مهتم  ارم  هتخادرپ و  يرادربهرهب 

: يزیربت بئاص 
ار يریقف  دراد  ناهن  مدرم  زک  هدازآ  نآ  شوخ 

ار يریگهشوگ  عقوت  مشچ  يهشوگ  دزاسن 
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ار زبس  تخب  تسا  ناویح  بآ  يریگهشوگ 
تسا ندعم  رد  ات  هزوریف ، دوب  ندوسآ  نمیا 

ار هدید  نافوط  تسا  حون  یتشک  يریگهشوگ 
مشکیم ایند  تسد  زا  نورب  ار  لد  نماد 

تسا نتسشن  تلزع  يهشوگ  هب  یگدوسآ 
تسا نتسسگ  ملاع  دیما ز  يهتشر  رس 

لد لها  هک  تلزع  هشوگ  ریگب  بئاص 
دننک اود  ینیشنهشوگ  هب  ار  درد  نیا 

شاب روتسم  اههدید  زا  یتسین  تبحص  درم 
شاب رود  مدرم  ز  يراد ، عمط  يرود  الب  زا 

دروخیم ار  دوخ  نوخ  مئاد  رازآیب  روم 
[. 2670  ] شاب روبنز  ورب  یهاوخیم  دهش  رپ  هناخ 

هیواعم هب  همان 009-

ماما تیمولظم  شیرق و 
مومهلا انب  اومه  و 

.( دنتشاد اور  ام  ياهناج  هب  ار  هودنا  مغ و  هنوگ  ره  شیرق  يهلیبق  )
: عمال

ملا زا  هک  سب  ناهج  لها  دناهدرسفا 
[. 2671  ] ساعن همه  ار  نایمدآ  هتفرگ  ایوگ 

هیواعم هب  همان 010-

یلع تعاجش 
، یلا جرخا  ابناج و  سانلا  عدف  برحلا ، یلا  توعد  دق  و  هیواعم ) )

یعم فیسلا  کلذ  ردب و  موی  اخدش  کلاخ  کیخا و  كدج و  لتاق  نسحوبا  اناف  … 
نـسحلاوبا نامه ، نم ، ایب  نم  هزراـبم  هب  هنت  کـی  راذـگب و  راـنک  ار  مدرم  ییوگیم  تسار  رگا  ياهدرک ؟ توعد  گـنج  هب  ارم  هیواـعم  )

نانچمه ریـشمش ، نآ  دندوب و  هدش  راتفرگ  نم  لاگنچ  رد  ردب  گنج  رد  هک  وت  یئاد  و  ردارب ، ردپ ، هدنروآ ، رد  اپ  زا  هدـنبوک و  متـسه ،
( تسا نم  تسد  رد 

: ظفاح
معنم یلع  تمعن و  یلع  میعن و  یلع 

[. 2672  ] رافکلا لتاق  هللادسا  دوب  یلع 
: ياهشمق یهلا 

دوحج كرش و  موق  ز  ناگدرکرس ، لتاق 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 705 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرب تشهب  يوس  ناتعلط  هم  دئاق 
تلذ كاخ  هب  اهرس  دنکف  تراد ، بآ  ریشمش  هک  یئوت 

[. 2673  ] اهنامدود تخوس ، ناکرشم  ترادتقا ز  رهق و  شتآ  سب 
: دیهش نسحلاوبا 

تسا هبتع  نب  دنه  مسج  نوچ  ربا ،
[. 2674  ] یلع راقفلاوذ  دننام  قرب ،

نایهاپس زا  یهورگ  هب  همان 011-

گنج رد  يرایشه 
هضمضم وا  ارارغ  الا  مونلا  اوقوذت  و ال  هفک ، حامرلا  اولعجاف 

( دیشاب هتشاد  یباوخ  رادیب  هنارایشه  دیباوخن و  یکدنا  زج  دیهد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  اههزین  نمشد ، ربارب  رد  ماگنه ، بش  )
: يدعس

فیعض مصخ  وشم ز  نمیا  هکرعم ، زور  هب 
[. 2675  ] تشادرب ناج  ز  لد ، وچ  درآ ، رب  ریش  زغم  هک 

یحایرلا سیق  نب  لقعم  هب  همان 012-

ناهاگرحس رد  شترا  تکرح 
هللا هکرب  یلع  رسف  رجفلا ، رجفنی  نیح  وا  رحسلا  حطبنی  نیح  تفقو  اذاف 

(. نک تکرح  ادخ ، فطل  هانپ  رد  دش  رادومن  حبص  هتشگ و  رادیدپ  رحس  هک  یماگنه  بش ، تحارتسا  زا  سپ  )
: يوجنگ یماظن 

دنتخود رب  وچ  باوخ  زا  بش ، مشچ 
دنتخورفا رحس ، غارچ  مشچ 

ناشهار زا  نک  رود  متس ، غیت 
[. 2676  ] ناشهاگرحس ریت  يروخن  ات 

: ریهظ
دز نوخیبش  رحس  باوخ  رس  رب  هک  یسک 

تفرگ باوخ  هب  ار  رادیب  تلود  رازه 
: یتشدرز باراد 

هام لاس و  ره  دیشاب  زیخ  هگ  هب 
[. 2677  ] هاگحبص دوب  تداعس  هاگ  هک 

شنایهاپس هب  همان 014-

گنج رد  قالخا 
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حیرج یلع  اوزهجت  اروعم و ال  اوبیصت  اربدم و ال  اولتقت  الف  هللا  نذاب  همیزهلا  تناک  اذاف 
دیزاتن و ناناوتان  هب  دیشکن ، ار  نایرارف  دیتفای  طلست  نمشد  رب  هک  یتروص  رد  سپ  دریذپیم  تروص  ادخ  رطاخ  هب  دربن  تکرح و  نوچ  )

( دینکن هلمح  ناحورجم  هب 
: یسودرف

زیرم نوخ  ههنگیب  يدش  هریچ  وچ 
زیتس نادزی  رادناهج  اب  نکم 

: یسوط يدسا 
زیرم نمشد  نوخ  يوش  هریچ  وچ 

[. 2678  ] زیتس ناتسدریز  اب  هریخ  نکم 

ادخ اب  زاین  زار و  همان 015-

یئانشآ قح  یهاوخادخ و  ترطف 
بولقلا تضفا  کیلا  مهللا 

( دناهتسویپ وت  هب  اهلد  ایادخ ! راب  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

ام لصاح  دشن  چیه  ناهج  ود  ره  زا  هچرگ 
ام لد  ردنا  وت  رهم  دوب  وچ  دشابن ، مغ 

دناوت دنب  رد  همه  اهلد  هک  زان ، نک  زان 
[. 2679  ] دوشن ادیپ  وت  وچ  ربلد  هک  هزمغ  نک  هزمغ 

: یناهفصا فتاه 
دنویپ ملسگن  تسود  يا  وت  زا 

[. 2680  ] دنب زا  دنب  دنرب  مغیت  هب  رو 
: عمال

سک لیام  ملد  دشن  وت  هگرد  زج 
[. 2681  ] سب مناد و  نیقی  ارت  ناهج  ود  ره  رد 

: يوجنگ یماظن 
دنادن نوسفا  چیه  قشع ، هچ  رگا 

دناهراو تشیوخ  يادوس  زا  هن 
قشع يهنادیب  سک ، مخت  دیورن 

قشع هناخ  رد  زج  تسین  نمیا  سک 
تسین ناهج  رد  رتشوخ  قشع ، زوس  ز 

[. 2682  ] تسیرگب ربا  دیدنخن  لگ  وا  یب  هک 
نمشد یناوارف  زا  هوکش 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 707 

http://www.ghaemiyeh.com


انودع هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  اوکشن  انا  مهللا 
( میربیم هوکش  دوخ ، نانمشد  ترثک  و  ص )  ) ربمایپ نداد  تسد  زا  يارب  وت  هاگرد  هب  ام  ایادخ ! )

: رایرهش
هوکش مروآ  وت  شیپ  هب  قلخ  روج  ز 

[. 2683  ] ارت يارجام  حرش  مرب  هک  اب  هک  وگب 

گنج تقو  شنارای  هب  همان 016-

( ینیشنبقع یگداتسیا و   ) يروآگنج ياههولج 
هرک اهدعب  هرف  مکیلع  ندتشت  ال 

.( دینادن گنن  ار  یتخسرس  تمواقم و  زا  سپ  گنج  رد  ینیشنبقع  )
: يدعس

سک وت  نوچ  یگنادرم  هب  مدیدن 
سب تسا و  عون  ود  رب  يروآگنج  هک 

راودرم ندمآ  مصخ  شیپ  یکی 
[. 2684  ] رازراک زا  ندرب  رد  هب  ناج  مود 

هیواعم همان  خساپ  رد  همان 017-

لطاب قح و  ماجنارس 
رانلا یلاف  لطابلا  هلکا  نم  و  هنجلا ، یلاف  قحلا  هلکا  نم  الا و 

شیوخ يرادربهرهب  دروم  ار  وا  لطاب ، هک  یـسک  یلو  تسا  تنج  لها  درب  ورف  دوخ  ماک  رد  ار ، وا  قح ، هک  سک  نآ  شاب  هاگآ  نادب و  )
.( دشابیم منهج  لها  دهد  رارق 

: ورسخ رصان 
تسارت شیپ ، هرود ، هک  نیزگ  هار  نیرتهب 

[. 2685  ] تسالب يوس  رگد  تسا و  میعن  يوس  تهر  یکی 

ناهدنامرف زا  یکی  هب  همان 019-

تیریدم رد  یتشرد  تمیالم و  ترورض 
هدشلا نم  فرطب  هبوشت  نیللا  نم  ابابلج  مهل  سبلاف 

!( شوپب نانآ  اب  دروخرب  رد  ار  تنوشخ  اب  هارمه  شمرن ، تمیالم و  نهاریپ  )
: یناهفصا يابیجن 

ظعاو دوب  وگ  میالم  نوچ  لد  رد  ریثات  دنک 
[. 2686  ] هتسهآ هتسهآ ، بآ ، گنس  رد  دنک  اج  یمرن  هب 

تیریدم قالخا  رد  لادتعا 
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هفارلا هوسقلا و  نیب  مهل  لواد 
( دشاب تفار  تنوشخ و  نایم  دح  رد  لادتعا و  ساسا  رب  دیاب  نانآ  اب  وت  دروخرب  )

: يزیربت بئاص 
دیآیم رس  هب  دوز  نالدگنس  تلود 

درذگ تعرس  هب  راسهک ، يهنیس  زا  لیس 
ددنبیم هتسناد  دوخ  يور  رب  ار  قیفوت  رد 

درادیم زاب  لئاس  ز  دوخ ، ضیف  هک  يراک  متس 
شیوخ لاح  ندرک  ضرع  تلود ، ناباوخ  نارگ  رب 

[. 2687  ] تسا ندنام  نایسن ، راوید  يهنخر  رد  ار  همان 

هیبا نب  دایز  هب  مه  زاب  همان 021-

يورهنایم لادتعا و 
ادغ مویلا  یف  رکذا  ادصتقم و  فارسالا  عدف 

.( شاب تیادرف  رکف  هب  ریگ و  راکب  مزال  ردق  هب  ار  يزیچ  ره  نک  اهر  ار  يراکفارسا  )
: يوجنگ یماظن 

تدیآ راوخ  هچ  رگ  لوگ  نکفیم 
تدیآ راک  هب  امرس  ماگنه  هک 
درمب امرس  هویرگ ز  رب  یسک 

[. 2688  ] دربن دوخ  اب  هماج  یلهاک  زا  هک 
: يدعس

تسین بیع  ندش  مدرم  رادید  هب 
سب دنیوگ  هک  نادنچ  هن  نکیلو 

ینک تمالم  ار  نتشیوخ  رگا 
سک تدینش ز  دیابن  تمالم 

نک رتهتسهآ  جرخ  تسین  تلخد  وچ 
يدورس ناحالم  دنیوگیم  هک 

درابن ناتسهوک  هب  ناراب  رگا 
[. 2689  ] يدورکشخ ددرگ  هلجد  یلاس  هب 

يدنسپدوخ ربکت و  زا  زیهرپ 
نیربکتملا نم  هدنع  تنا  نیعضاوتملا و  رجا  هللا  کیطعی  نا  اوجرتا 

ناربکتم رامـش  رد  وا  هاگـشیپ  رد  هک  یلاـح  رد  يراد  تفاـیرد  ار  هشیپ  عضاوت  ياـهناسنا  شاداـپ و  ادـخ ، فرط  زا  هک  يراودـیما ، اـیآ  )
( یشابیم

: يدعس
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دنتخارفارس یناسک  تلود  هب 
دنتخادنیب ربکت  جات  هک 

تسرپ تمشح  درم  دنک  ربکت 
[. 2690  ] تسردنا ملح  هب  تمشح  هک  دنادن 

لمع شاداپ 
مدق ام  یلع  مداق  فلسا و  امب  يزجم  ءرملا  امنا 

( دشکیم راظتنا  تسا  هداتسرف  شیپ  هب  هک  هچنآ  درادیم و  تفایرد  دوخ ، ياههتشذگ  راتفر  رادرک و  هب  تبسن  ار  دوخ  شاداپ  یمدآ  )
: يونزغ یئانس 

دنراد هگن  يرب  اجنیز  هچ  ره 
[. 2691  ] دنرآ شیپ  تنامه  تمایق  رد 

سابعنبا هب  همان 022-

نیتسار سوسفا 
اهنم کتاف  ام  یلع  کفسا  نکیلو 

( ياهداد تسد  زا  ار  يزیچ  يورخا ، روما  زا  هک  دشاب  یماگنه  دیاب  وت  فسات  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

هدوهیب رب  تفر  رمع  هک  سوسفا 
هدولآ سفن  مه  مارح و  همقل  مه 
درک منامیشپ  هدرکان  يهدومرف 

[. 2692  ] هدومرفان ياهدرک  سوسفا ز 

دروخ تبرض  هکنآ  زا  سپ  همان 023-

گرم دای 
هتهرک درا  توملا و  نم  یناجف  ام  هللا  و 

( مشاب دونشخان  نآ  زا  نم  ات  تسا  هدرواین  يور  نم  هب  یناهگان  ياهنوگب  گرم ، ياههناشن  زا  يزیچ  ادخب ، دنگوس  )
: يولوم

مدش یمان  مدرم و  يدامج  زا 
مدز رس  ناویح  مدرم ز  امن  زو 

مدش مدآ  یناویح و  زا  مدرم 
موش مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ 

رشب زا  مریمب  رگید  يهلمج 
رپ لاب و  کیالم  زا  مرآ  رب  ات 

وج نتسج ز  مدیاب  مه  کلم  زو 
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« ههجو الا  کلاه  ءیش  لک  »
نونغرا نوچ  مدع ، مدرگ ، مدع  سپ 

[. 2693 « ] نوعجار هیلا  اناک   » مدیوگ
: لابقا

نتخادرپ قح  هب  نداد  ناج  تسیچ 
نتخادگب ناج  زوس  اب  ار  هوک 

دیدن دوخ  زا  ریغ  دید و  ار  دوخ  هک  ره 
[. 2694  ] دیشک نوریب  دوخ  نادنز  زا  تخر 

دوخ ییاراد  هرابرد  تیصو  همان 024-

نیسح فصو 
هدعب رمالاب  ماق  یح  نیسح  و 

( تفرگ دهاوخ  هدهع  رب  ار  رما  تیلوئسم  ع )  ) نیسح ماما  ع ،)  ) نسح زا  سپ  )
: راهب ءارعشلاکلم 

موس بطق  مود ، طبس  ابع ، لآ  سماخ 
تسوا رتخا  هن  يهدنب  کلف  هک  يرهپس  نآ 

ورناز هللا  یف  یناف  لزا  مزب  رد  تشگ 
تسوا رغاس  انف  يابهص  خرس ز  دبا  ات 

رسپ تشذگب و ز  ردارب  نید ز  هر  رد 
تسوا ربکا  یلع  سابع و  هعقاو ، دهاش 

تسا نشور  هعیش  لد  شخر ، زا  هک  نآ  نیسح 
تسا نلعم  رون  شخر  لالظ ، یکیرات  هب 
تسا نهربم  یتیگ  هب  یبن  هتفگ  نیا  دوخ 

تسا نم  زا  زین  نیسح  نیسح ، زا  نم  مشاب  هک 
تسام باستنا  ناج  ز  نیسح ، رد  كاخ  هب 

تسام باسح  شیوس  هب  تسام ، دیما  شیوک  هب 
تسا باقع  باوص و  وا  يار  لیدعت  هب 

[. 2695  ] تسام باتفآ  نیسح  تسام و  نامسآ  نیسح 
اهراب هتفگ  یبن  ار  ثیدح  نیا  یلب ،

اهراک میئاشگ  نیسح  هجنپرس  هب 
: لابقا

تسب دوجوملا » وه   » اب نامیپ  هک  ره 
تسر دوبعم  ره  دنب  زا  شندرگ 
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تسا نموم  زا  قشع  تسا و  قشع  زا  نموم 
تسا نکمم  ام  نکممان  ار  قشع 

رتكافس وا  تسا و  كافس  لقع 
رتكابیب رتكالاچ ، رتكاپ ،

للع بابسا و  كاچیپ  رد  لقع ،
لمع نادیم  زاب  ناگوچ  قشع ،
تسا تیرح  ناج  مارآ  ار  قشع 
تسا تیرح  نابراس  ار  شاهقان 
دربن ماگنه  هک  یتسدینش  نآ 

؟ درک هچ  رورپ ، سوه  لقع  اب  قشع 
لوتب روپ  ناقشاع  ماما  نآ 

لوسر ناتسب  يدازآ ز  ورس 
ردپ هلا ، مسب  ياب  هللا ، هللا 

رسپ دمآ  میظع ، حبذ  ینعم 
للملا ریخ  يهدازهش  نآ  رهب 

لمجلا معن  نیلسرملا  متخ  شود 
وا نوخ  زا  رویغ  قشع  ور  خرس 

وا نومضم  زا  عرصم  نیا  یخوش 
بانج ناویک  تما  نایم  رد 

باتک رد  هلا » وه  لق   » فرح وچمه 
دیزی ریبش و  نوعرف و  یسوم و 

دیدپ دیآ  تایح  زا  توق  ود  نیا 
تفر دیراب و  البرک  نیمز  رب 

تفر دیراک و  اههناریو  رد  هلال 
درک دادبتسا  عطق  تمایق  ات 

درک داجیا  نمچ  وا  نوخ  جوم 
تسا هدیدرگ  نوخ  كاخ و  رد  قح  رهب 

تسا هدیدرگ  هلا » ال   » يانب سپ 
رگا يدوب  تنطلس  شیاعدم 

رفس ناماس  نینچ  اب  يدرکن  دوخ 
دعتال ارحص  گیر  نوچ  نانمشد 

ددع مه  نادزی  هب  وا  ناتسود 
دوب لیعامسا  میهاربا و  رس 
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دوب لیصفت ، ار  لامجا  نآ  ینعی 
راوتسا ناراسهوک  نوچ  وا  مزع 

راکماک ریس و  دنت  رادیاپ و 
سب تسا و  نید  تزع  رهب  غیت 

سب تسا و  نیئآ  ظفح  وا  دصقم 
تسین هدنب  ناملسم  ار  هلا  يوس  ام 
تسین هدنکفا  شرس  ینوعرف  شیپ 

درک رارسا  نیا  ریسفت  وا  نوخ 
درک رادیب  ار  هدیباوخ  تلم 

دیشک نوریب  نایم  زا  نوچ  غیت ال 
دیشک نوخ  لطاب  بابرا  گر  زا 

تشون ارحص  رب  هللا  الا  شقن 
تشون ام  تاجن  ناونع  رطس 
میتخومآ نیسح  زا  نآرق  زمر 

میتخودنا اههلعش  وا  شتآ  ز 
تفر دادغب  رف  ماش و  تکوش 

تفر دای  زا  مه  هطانرغ  توطس 
زونه نازرل  شاهمخز  زا  ام  رات 

زونه نامیا  وا  ریبکت  زا  هزات 
ناگداتفا رود  کیپ  يا  ابص  يا 

ناسر وا  كاپ  كاخ  رب  ام  کشا 
ناهج راربا  يالوم  رگد  ناو 

ناهج رارحا  يوزاب  توق 
نیسح زا  زوس  یگدنز  ياون  رد 

[. 2696  ] نیسح زا  زومآ  تیرح  قح ، لها 

تاکز نارومام  زا  یکی  هب  همان 026-

يزاسرهاظ ایر و  زا  زیهرپ 
رسا امیف  هریغ  یلا  فلاخیف  رهظ  امیف  هللا  هعاط  نم  ءیشب  لمعی  الا  هرما 

( دنکن راتفر  نآ  فالخرب  افخ ، رد  دهدیم  ماجنا  رهاظ  رد  هک  ار  ادخ  تعاطا  زا  یلمع  ات  داد  نامرف  ودب  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ین ینادیم  درم  خارف و  نادیم 
ین ینادیم  هک  نانچ  ناهج  نادرم 
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دننامیم ایلوا  هب  ناشرهاظ  رد 
ین یناملسم  يوب  ناش  نطاب  رد 

: يدعس
يوقت زا  هنهرب  تنورد  يا 

يراد ایر  يهماج  نورب  زک 
راذگم رد  گنر  تفه  هدرپ 

[. 2697  ] يراد ایروب  هناخ  رد  هک  وت 
ادخ هب  لکوت 
هنود لیکو  ال 

( تسین ناهج  رد  یلیکو  ادخ  زا  ریغ  )
: يولوم

ماهراچ تسوا ، ندید  ماهراپ ، هراپ  لد  يا 
[. 2698  ] نکم ناهج  نیا  رب  هیکت  نم  تشپ  هانپ و  تسوا 

: یناشاک ضیف 
تزع یهد  ار  هک  نآ  دبا  زیزع  دوش 

دوب راوخ  هشیمه  تلذم  غاد  وچ  یهن ،
دوس درادن  سک  یعس  دوبن  وت  فطل  وچ 

دوب رازه  یکی  شمایق  مایص و  رگا 
دوبن تتیانع  ات  دنکن  رثا  اعد 

[. 2699  ] دوب راذگ  رد  هچ  را  دعس  رتخا  رازه 
یتسار تقادص و  شزرا 

هدابعلا صلخا  و  هنامالا ، يدا  دقف  هتلاقم ، هلعف و  هتینالع و  هرس و  فلتخی  مل  نم  و 
هدروآ ياجب  ياهناصلاخ  تدابع  هتخادرپ و  تناما  يادا  هب  وا  دنـشابن  رگیدکی  فالخ  شراتفگ ، رادرک و  شرهاظ و  نطاب و  هک  یـسک  )

( تسا
: ورسخرصان

شابم شاب و  داهن  کی  نابز  لوق  لعف و  هب 
[. 2700  ] دودنا رز  زیشپ  نوچ  نابز  فالخ  لد  هب 

نارازگراک دزم  تخادرپ  ترورض 
مهقوقح مهفوف  کقح  كوفوم  انا  و 

روظنم نسحا ، وحن  هب  ار  دوخ ) نارایتسد  لامع و   ) ناـنآ قوقح  زین  وت  مینکیم  تیاـعر  هتـسیاب  ياهنوگب  ارت  قح  اـم  هک  هنوگناـمه  هتبلا  )
( رادب

: رایرهش
تست ترجا  تدسر  يزور  هک  هچنآ  لالح  زا 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 714 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 2701  ] تست تمیق  نآ  یهدیم  ادخ  هار  رد  هچنآ  و 
2= هلپ -

رکبوبا نب  دمحم  هب  همان 027-

یهلا رفیک  شاداپ و 
مرکا وهف  فعی  نا  و  ملظا ، متناف  بذعی  ناف  هدابع …  رشعم  مکلئاسی  یلاعت  هللا  ناف 

رگا زین  دیراد و  ار  نآ  زا  شیب  قاقحتـسا  امـش  دینادب »  » دـهد ناترفیک  رگا  دوب  دـیهاوخ  ادـخ  تساوخزاب  دروم  ادـخ  ناگدـنب  يا  امـش  )
( تساهردق نیا  زا  رتمیرک  وا  دنک  ناتوفع 

: يدعس
یمرک اب  راگدنوادخ  وت 
میرنهیب ناگدنب  ام  هچرگ 

تساشداپ دنک ، هچ  ره  لوبق ، در و  کلام 
[. 2702  ] تساور دزاونب ، رو  تسمکاح ، دنزب  رگ 

: یماطسب یغورف 
درذگرد هدنب  ز  یغورف ، هجاوخ ، هک  رگم 

مریصقت رازه  نیدنچ  بحاص  هنرگ  و 
یصاع يهدنب  درذگن ز  تمرک  یک 

[. 2703  ] تسا نینچ  میرک  هجاوخ  تفص  نوچ 
ایند زا  حیحص  هدافتسا 

هرخالا لجآ  ایندلا و  لجاعب  اوبهذ  نیقتملا  نا  هللا  دابع  اوملعا  و 
( دنراد هجوت  هدنیآ  یگدنز  هب  مه  رذگدوز و  یگدنز  هب  مه  ناگشیپيوقت ، هک  دیشاب  هاگآ  ادخ ، ناگدنب  )

: عمال
رظن رد  یعقو  تسین  ار  يویند  ماطح  رگ 

[. 2704  ] تسا لکشم  يراسمرش  تجاح  تقو  رد  مه  کیل 
دهز تذل 

 … هرخالا لجآ  ایندلا و  لجاعب  اوبهذ  نیقتملا  نا  هللا  دابع  اوملعا  و 
مهایند یف  ایندلا  دهز  هذل  اوباصا 

زین ار  يزرودهز  تذل  هراب  نیا  رد  دنراد و  هجوت  ترخآ  یگدنز  ایند و  رذگدوز  یگدنز  هب  ناگـشیپيوقت  هک  دـینادب  ادـخ ، ناگدـنب  )
( دننکیم ساسحا  دوخ  رد  ایند  هب  تبسن 

: يزیربت بئاص 
میغراف ملاع  اما ز  میملاع  لها  ام ز 

میغراف مرحم  زورون و  يداش  مغ و  زا 
میاهدروآ تسد  هب  ار  ملاع  ود  یتسدیهت  اب 
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میغراف متاخ  شقن  زا  میاهداتفا  حولهداس 
تسا یتمه  نود  زا  بئاص  رهوگ ، هب  نداد  وربآ 

[. 2705  ] دوش ایرد  زا  یلاخ  تسد  هک  شوخ  يربا  تقو 
: يولوم

دیآ دیدپ  نید  قوذ  ار  هک  ره 
[. 2706  ] دمآ ذیذل  یک  شیایند  دهش 

: يزیربت بئاص 
متشذگ بارش  زا  نم  رثوک ، یقاس  هب  مسق 

متشذگ باتفآ  وچمه  یقفش ، يهداب  ز 
رغاس هشیش و  دوب  دوصقم  يهرهچ  باجح 

متشذگ باجح  ملاع  زا  دش  دنلب  رظن 
مدرگن يور  درز  رشح ، رد  هک  تسه  دیما 

[. 2707  ] متشذگ بارش  زا  بئاص  لگ ، مسوم  هب  نم  وچ 
: یسودرف

درگنن مرد  جنگ و  هب  وک  یسک 
[. 2708  ] درذگب یشوخ  رب  وا  زور  همه 

: يدعس
زاب هرج  درپ  نوچ  کلف  جوا  رب 

زآ گنس  ياهتسب  شرپهش  رد  هک 
اهر توهش  گنچ  زا  نماد  شرگ 

یهتنملا هردس  ات  تفر  ینک 
زاب صرح  زا  دشاب  نهد  ات  ارت 

[. 2709  ] زار بیغ ، زا  لد  شوگب  دیاین 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ار نامیا  یهد  ددم  رگا  دهز  زا 
ار ناج  ینید  كرت  هب  ینک  ضاترم 

كاریز ایند  دهز  هن  ایند  كرت 
ار نآ  دنناوخن  دهز ، درخ ، کیدزن 

ام کفنی  ءزج ال  تسه ، هک  قشع ، نآ 
ام كردم  ام  لقع  هب  دوش  هک  اشاح 

نیقی حبص  دمد  وا  رون  هکنآ ز  شوخ 
ام کش  مالظ  دناهرب ز  ار  ام 

تساوخ تداع و  یگداز  لالح  هک  نآ 
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تسوکین شمشچ  هب  نامدرم  همه  بیع 
درگنیم ناسک ، بیع  همه ، بویعم ،

[. 2710  ] تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا 
اعد رثا 

هوعد مهل  درت  ال 
( دوشیمن هتفرگ  هدیدان  نیتسار ) نادهاز   ) نانآ ياعد  )

: يدعس
راودیما نافیعض  ياعد 

راک هب  دیآ  هب  يدرم  يوزاب  ز 
ربخاب یلد  زا  كانزوس  یمد 

[. 2711  ] ربت غیت و  داتفه  هک  رتيوق 
گرم ناسنا و 

توملا مکلظ  نم  مکل  مزلا  وه  مککردا و  هنم  متررف  نا  مکذـخا و  هل  متمقا  نا  توملا  ءادرط  متنا  هبرق … و  توملا و  هللاداـبع  اورذـحاف 
مکیصاونب دوقعم 

رارف رگا  دیابریم و  ار  امش  دیتسیاب ، رگا  دیگرم  ناگدش  دیعبت  امـش  هک  دیـشاب …  كانـساره  نآ  ندیـسرارف  گرم و  زا  ادخ ! ناگدنب  )
. تسا هدش  کح  امش  یناشیپ  رد  گرم ، دشابیم و  رتهارمه  امش  هب  ناتيهیاس  زا  وا  دباییم  تسد  امش  هب  دینک 

: عمال
رگهلیح سفن  دنک  هچ  را  يزاب  هابور 

گنچ هدرک  تخس  وت  نماد  هب  لجا  ریش 
لجا یهام  تنت  ماقتلا  رهب  زا 

گنهن نیا  زا  يرادن  زیرگ  بل  هداشگب 
رمع دقن  رهب  لجا  هاگماد  كافس 

بش زور و  دایص  هدش  نیمک  رد  هتسشنب 
رارق تفای  ناوت  نوچ  رمع  لزنم  رد 

تسا نتخات  رد  هشیمه  لجا  بسا  نوچ 
ادگ هاش و  زا  سک  ره  رد  لجا  شین  دسریم 

لگ راخ و  رب  نزهار  ینازخ  داب  دوشیم 
زیت هدیدرگ  ام  رمع  يارب  زا  گرم  كوان 
زیر زیر  شماهس  رخآ  دنک  ار  ناج  رکیپ 

تشذگ ترمع  لجعتسم  ینز  مه  رب  ات  مشچ 
دیسر رد  تبیغ  میلق  لجا ز  يدرک  هگن  ات 
دوس هچ  روز  يراز و  گرم ، يهنحش  اب 

دوس هچ  روس  هدناز و  لجا  تیص  اب 
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يرما رد  اضق  قلعت  وچ  دشاب 
دوس هچ  رود  رگ  يوش و  رگا  کیدزن 

تسا کیدزن  یسب  وت  اب  لجا  تشذگب و  رمع 
[. 2712  ] رود دوخ  زا  يرمشیم  لمع  لوط  زا  هچرگ 

: يروباشین راطع 
تشهب نوچ  مرخ  تسا  رصق  نیا  هچرگ 
تشز درک  دهاوخ  وت  مشچ  رب  گرم 

راز يراز  دص  هب  نم  مریمن  ات 
راهنیز بر  ای  دنپ ، دریگن  وا 

تسالب بادرگ  هک  لد  يا  ریگ  دنپ 
تسانف رد  تگرم  گناز  وش ، لد  هدنز 

داد دای  نوچ  لجا  شرمالارخآ 
داد داب  رب  شرتسکاخ  دمآ و 
لجا گنچ  زا  هک  وت  ینادب  ات 

لیح زا  دنچ  ناج  درب  دهاوخن  سک 
تسین گرمیب  سک  قافآ  همه  رد 

تسین گرب  ار  سک  هک  نیب  بئاجع  نیو 
مامت رمع  همه  مدومیپ  داب 

مالسلاو متفر  كاخ  اب  تبقاع 
يوب گرم  زج  ار  گرم  نامرد  تسین 

يور گرب و  يرازب  دراد  نتخیر 
میاهداز ندرم  رهب  زا  همه  ام 

میاهداهنب لد  دنام و  دهاوخن  ناج 
لجا دریگرب  هقح  نیا  رس  نوچ 

[. 2713  ] لزا ات  درپب  دراد  رپ  هک  ره 
ار ناهد  جرد  لجا  غیت  کی  هب 

[. 2714  ] اغیرد ناجرم  هن  دنام و  هتسپ  هن 
: یسودرف

ناوج ریپ و  میئارگرم  همه 
[. 2715  ] ناوهآ ام  ریش و  نوچ  تسگرم  هک 

: هقیدح
ریثا خرچ  جوا  هب  ات  يرث  زا 

[. 2716  ] ریما نود و  دناهدنریم  همه 
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: رایرهش
تسشن هناخ  ره  رد  رب  رتش  نیا 

تسب دهاوخ  رفس  راب  لمحم و 
تسب یناوت  اجک  ار  لجا  گرگ  ناهد 

[. 2717  ] امب روگ  صیرح  مشچ  هتخودن  رگم 
: يدعس

لیس راذگهر  رب  وت  رمع  تسبياپ  يا 
[. 2718  ] افق زا  گرم  یهن  شیپ  هچ  لما  نیدنچ 

: یشحو
ار دوخ  لاحشوخ  نکم  يداش  رگا 

ار دوخ  لاب  غراف  رود  زا  رادم 
يراد لابند  رد  گرم  لیخ  هک 

[. 2719  ] يراد لابقا  یپ  رد  اهرطخ 
: يولوم

وا هجو  زج  کلاه  ءیش  لک 
وجم یتسه  وا  هجو  رد  ياهن  وچ 

دنینادنز یگلمج  ایند  لها 
[. 2720  ] دنیناف راد  گرم  راظتنا 

ءاجر فوخ و  ترورض 
امهنیب اوعمجاف  هب  مکنظ  نسحی  نا  هللا و  نم  مکفوخ  دتشی  نا  متعطتسا  نا  و 

( دیرامگ تمه  ود  نآ  نایم  عمج  هب  دیشاب  هتشاد  اج  کی  ار  ادخ  هب  تبسن  ینیبشوخ  دیدش و  یسرت  ادخ  دیناوتب ، رگا  )
: ورسخرصان

بسخب نمیا  هن  شاب و  دیمون  هن 
[. 2721  ] تساجر فوخ و  هار  یهر  رتهب  هک 

: يولوم
نامگدب يا  اطخ  نظ و  زا  رذگب 

ناوخب رخآ  مثا » نظلا  ضعب  نا  »
نم ناج  يا  ونش  ربمغیپ  لوق 

[. 2722  ] نظ راکنا و  نتشیوخ  زا  نک  رود 
نامیا رثا 

هنامیاب هللا  هعنمیف  نموملا  اما 
.( درادیمزاب نارگید  هب  رازآ  زا  شنامیا ، هار  زا  ار  نموم  ناسنا  ادخ ، )

: يزرطم نیدلارخف 
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الاک شدشاب  ناوخ  رد  هک  دشاب  نابساپ  ار  یسک 
[. 2723  ] نامیا شدشاب  ناج  رد  هک  دشاب  تفرعم  ار  یلد 

قفانم رطخ 
ناسللا ملاع  نانجلا ، قفانم  لک  مکیلع  فاخا  ینکلو 

( مکانفوخ دننکیم ، راتفر  نآ  فالخ  رب  لمع ، رد  یلو  اناد  ملع و  رهاظ  هب  هک  یناسک  زا  امش ، يارب  )
: يدعس

متسشنن رام  نمیا ز  زگره 
تسوا تلصخ  هچ  نآ  متسناد  هب  هک 

تسارتب ینمشد  نادند ، مخز 
[. 2724  ] تسود مدرم  مشچ  هب  دیامن  هک 

هیواعم خساپ  رد  همان 028-

یلع ترضح  لئاضف 
همج لئاضف  رکاذ  رکذل  هسفن  ءرملا  هیکزت  نم  هنع  هللا  یهن  ام  ول ال  و 

( درکیم ناشن  رطاخ  نارگید  هب  ار  دوخ  لئاضف  همه  هدنیوگ ، نیا  هتبلا  دوبن ، ادخ  یهن  دروم  دوخ ، زا  فیرعت  رگا  )
: راهب ءارعشلاکلم 

میطح نکر و  يازف  تفارش  يهبعک  هب  یهز 
میهاربا ماقم  رخف  وت  ماقم  یهز 

مارکالا مزال  هبعک  نوچ  وت  میرح  یهز 
میظعتلا بجاو  هلبق ، نوچ  وت  دوجو  یهز 

ردیح نسحلاوبا  العا ، یلاع  یلع 
میقس راگزور  وت  لضف  حیحص ز  دش  هک 
تفص هب  یلو  یبلاطوب  هچرا ز  تروص  هب 

میدا وت  تیشم  مدآ  لگ  رب  هدنکف 
تسا تفرعم  بارش  تمالک  میکح و  وت 

[. 2725  ] میمح بارش  زج  تسین  شاهطسفس  میکح و 
: يدیما

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 
[. 2726  ] مرامشب هحفص  تشگنارس و  منک  رت ، هک 

ناسنا یبرم  ادخ 
انل عئانص  دعب  سانلا  انبر و  عئانص  اناف 

( دنیام هدش  تیبرت  مدرم  نکل  میراگدرورپ  يهدش  تیبرت  ام  )
: ياهشمق یهلا 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


شنیرفآ رحب  رد  نیتسخن 
شنیب مشچ  رد  لزا  غاب  لگ 
اتکی عمش  ار  لزا  ناتسبش 
الاب ورس  ار  دبا  ناتسلگ 

رهاق راونا  ءادبم  شدوجو 
رهاب رون  ار  نایشرع  شعاعش 

داب نیملاعلل  همحر  شدوجو 
داب نیرفآ  شکاپ  ناج  رب  قح  ز 

یتسم دنکفا  تسخن  ار  دمحم 
یتسلا يابهص  قشع  ماج  ز 

تسا بیغ  ملع  رهش  هک  رتفد  نآ  رب 
[. 2727  ] تسا بیر  چیهیب  یلع  شناد  رد 

ناهج نانز  نیرتهب  همطاف 
نیملاعلا ءاسن  ریخ  انم  و 

( تسام زا  نانز ، ناهج  رد  نز ، نیرتهب  )
: يروهال لابقا 

زیزع یسیع  تبسن  کی  زا  میرم 
زیزع ارهز  ترضح  تبسن  هس  زا 

« نیملاعلل همحر   » مشچ رون 
نیرخآ نیلوا و  ماما  نآ 

« یتا له   » رادجات نآ  يوناب 
ادخ ریش  اشگ ، لکشم  یضترم ،

قشع راگرپ  زکرم  نآ  ردام 
قشع رالاس  ناوراک ، نآ  ردام 
مرح ناتسبش  عمش  یکی  نآ 

ممالا ریخ  تیعمج  ظفاح 
ناهج راربا  يالوم  رگد  نآ  و 

[. 2728  ] ناهج رارحا  يوزاب  توق 
: رایرهش

متسرپب شناج  هب  هک  متسرس  جات  يرسمه 
متسرپب شناج  هب  هک  یئادخ  صاخ  مرک 

متسرسپ الاو  ود  ارهز و  يهرهز  زا  رخف 
[. 2729  ] متسردپ رخف  مداماد و  هتشاد  یبن  دوخ 
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: ینانمس تعفر 
تشاد ناهن  لامک  افخ  رد  ادخ  هچ  ره 

ارهز ترضح  دوجو  رد  نایع  درک 
فورعم وت  لضف  ملع و  قالخا  هب  هک  يا 
ایند يهناگی  مرک  دوج و  هب  هک  يو 

یهلا ءامسا  مظعا  یتفص  ره  رد 
یهام وت  وچ  دوبن  تردق  کلف  ردنا 
یهاش وت  هدنمرش  هدنب  یگمه  ملاع 

[. 2730  ] یهانپ هن  يذالم ، هن  ینصح ، وت  ریغ  ین 
تفالخ رد  ماما  تیناقح 

. مکنود انل  قحلاف  مهیلع …  اوجلف  ص )  ) هللالوسرب هفیقسلا  موی  راصنالا  یلع  نورجاهملا  جتحا  امل  و 
تسا ام  اب  قح  ساسا ، نیا  رب  سپ  دندش …  زوریپ  راصنا  رب  دندرک و  حرطم  ار  ربمایپ  هب  تبارق  يهلئسم  نارجاهم ، هفیقـس ، رد  هک  نوچ  )

(. امش اب  هن 
: راهب ءارعشلاکلم 

هوبنا هدش  مه  درگ  هب  نایارس  هوای 
مهبم یمالک ، نابز  رب  ار  کی  ره 

لطعم راک  تلدعم ز  نمجنا 
مف هر  هتسب ، هتسشن ، يو  رد  یموق ،

ایوپ وس  ره  هریخ ، هب  رگید  یموق ،
[. 2731  ] معطم برشم و  دننک  رپ  هر ، هچ  زات 

یهلا قیفوت 
هللااب الا  یقیفوت  ام  و 

( تسین وا  يهیحان  زا  زج  میارب ، یقیفوت  )
: ینانمس تعفر 

تقیفر دش  یهلا  قیفوت  وچ 
[. 2732  ] تقیرط ره  رد  دنکیم  تیاده 

ادخ هب  لکوت 
بینا هیلا  تلکوت و  هیلع 

(. مربیم زاین  تسد  هبانا و  تسد  وا  هاگرد  هب  منکیم و  لکوت  ادخ  هب  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسین يرای  ارم  هک  میوگب  هک  اب  لد  مغ 
تسین يراکددم  چیه  ناور ، حور  يا  وت  زج 

لاثم لثم و  یب  لگ  يا  ماوت  يور  قشاع 
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ارم تسین  یسوه  زگره  وت  ریغ  ادخ  هب 
مسق وت  ناج  هب  زادنیب  يور  زا  هدرپ 

ارم تسین  یسمتلم  تخر  رادید  ریغ 
یئاج ره  یگدرپ  يا  مرب  یشابن  رگ 

ارم تسین  یسگم  لاب  وچ  سدق  شزرا 
يربخ مروصق  روح و  زا  تنج و  زا  هدم 

[. 2733  ] ارم تسین  یسک  يوس  رظن  تسود  خر  زج 
لاصو قوش 

مهبر ءاقل  مهیلا  ءاقللا  بحا 
(. تسا لاعتم  راگدرورپ  اب  تاقالم  نانآ ، تاقالم  نیرتدنسپ  لد  )

: ینانمس تعفر 
روآ رب  ار  میوزرآ  یلصو  هب 
روآ رب  رد  ربنمس ، يا  ار  مرب 

ار یلئاس  رد ، زا  دیمون  نکم 
ار یلد  اناج  نیا  زا  شیب  نکشم  وت 
درک اهر  نماد  نیا  زا  تسد  دهاوخن 

درک ادگ  رخآ  دوخ  وچ  دهاوخ  ار  وت 
مرامیب هک  تسا  يرمع  مرادلد  ترسح  زا 

هنابیبط زور  کی  مرای . نآ  رس  هب  دیاک 
اما قشع  مغ  راب  تسا  يراب  نارگ  دنچ  ره 

[. 2734  ] هناش منکن  یلاخ  زگره  یئوت  قوشعم 
: یقارن

هدورهش هار  هن  نیا  تسا  قشع  هار 
هن ياپ  هر  نیا  رد  سپ  نک  رس  كرت 

اضر میلقا و  هار  هر  نیا  تسه 
[. 2735  ] اوه لیم و  زا  هبوت  هر  نیا  طرش 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
منک زاب  هدید  وچ  منیب  وت  لامج  همه 

[. 2736  ] منک زار  وت  اب  هک  ددرگ  لد  منت  همه 
نتفگ نخس  نارگید  اب  مراد  مارح 

[. 2737  ] منک زارد  نخس  دمآ  وت  ثیدح  اجک 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دشاب تیور  فصو  هک  اشگب  یلصف 
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دشاب تیوم  يهرط  رگزاغآ 
چیپ مه  رد  هفسلف  مولع و  راموط 
دشاب تیوس  هب  هر  هک  يرظن  ارای 

دوبن يرارق  ملد  رد  وت  دای  زج 
دوبن يراسگمغ  وت  زجب  تسود  يا 

مدش رازیب  لقع  مدش ز  هناوید 
[. 2738  ] دوبن يراک  لقع  هب  ار  وت  ناهاوخ 

: يروباشین راطع 
دوب سب  ایرد  قشع  ار  ینم  نوچ 
دوب سب  ادوس  هویش  نیا  مرس  رد 

زاونلد نآ  خر  قشع  زا  ندرم 
[. 2739  ] زارد یناگدنز  دص  زا  رتهب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
یسوه وت  زجب  تسین  یلد  چیه  رد 

یسرداد وت  ریغ  هب  دوبن  ار  ام 
لد رد  درادن  وت  قشع  هک  تسین  سک 

یسرب ام  لد  دایرف  هب  هک  دشاب 
ار ربلد  دنبایرد  هک  ات  دوخ  زا  دنتفر  نورب 

[. 2740  ] ینادیمن اقنع  هگلزنم  سفق  جنک  رد  وت 
: یناهفصا فتاه 

تسوا تسوا  ناهج  ود  زا  ام  دوصقم  بلطم و 
[. 2741  ] تسوپ تسوپ  ناهج  ود  ره  زغم ، تسا  زغم  همه  وا 

: یناشاک ضیف 
هد اتکی  يادخ  قشع  هب  لد 
هد ایرد  هب  یهر  ار  ياهرطق 

يرثا ناقشاع  دنامن ز  ات 
هد الیل  بآ  هب  نونجم  كاخ 
رآ نیریش  فقو  داهرف ، ناج 

هد ارذع  رهم  هب  قماو  لد 
يزاس یتب  يوه ، ره  زا  یک  ات 

[. 2742  ] هد اتکی  يادخ  قشع  هب  لد 
: يونزغ یئانس 

دنهاوخ ءاقل  همه  وز  ناتسود 
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[. 2743  ] دنهاوخ اضر  همه  وز  اعد ، رد ،
: یناشاک ضیف 

ملاع نادهاش  دهاش  يا 
تسیک ناهج  رد  وت  زج  هب  قوشعم 

شابیم قشع  بارخ  ضیف  يا 
تسا یبارخ  نیا  رد  ام  يدابآ 

دنویپ قشع  هب  رذگب  دوخ  زا 
[. 2744  ] تسا یناف  هلمج  تسا و  قشع  یقاب 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
میوپ رگید  هر  هر ، نیا  زج  هک  شاح هللا 

تسا نم  بآ  لگ و  هب  هتشرس  وت  يور  قشع 
تسا نم  يهناوید  لد  ناهج ، يهناسفا 

تسا نم  يهناورپ  هتخوس ، قشع  عمش  رد 
انشآ هناش  رس  رای  فلز  هب  دش  ات 

تسا نم  هناش  یگمه  نایسدق  دوجسم 
باجح یب  ینیشن و  هدرپ  هک  خر  بوخ  يا 

باقن رد  زاب  رگهولج و  رازه  دص  يا 
زور مین  هام  يا  بش  همین  باتفآ  يا 
باتفآ هن  یهام  هن  هک  نیبرود  مجن  يا 
تاهیاس دیشروخ  تراد و  هیالط  ناهیک 
بانط ار  وت  زان  يهمیخ  روح  يوسیگ 

زوس هب  تترسح  رد  همه  نایسدق  ياهناج 
بابک تتقرف  رد  همه  نایروح  ياهلد 

لالج يهروطسا  یلامج و  جذومنا 
بارس همه  ملاع  ینارکیب و  يایرد 

ینک ام  يوس  يرظن  مین  هک  دوش  ایآ 
بابق نیا  زا  میئامن  چوک  هدوشگ  رپ  ات 

وربوخ هچ  ره  هد  لامج  تاهولج  يا 
باش خیش و  هچ  ره  نک  كاله  تاهزمغ  يا 

تسا هدومن  مبارخ  تسود  بارخ  مشچ 
بارخ نیا  نابرق  هب  نوک  ود  يدابآ 

یقشاع زوس  زا  ربخیب  نالقاع  اب 
شیوخ زادگ  زوس و  دوشگ ز  يرد  ناوتن 
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تسادج امش  ام و  هر  وگب  نادبوم  اب 
[. 2745  ] شیوخ زامن  اب  امش  شیوخ و  زایا  اب  ام 

: عمال
صالخ نارجه  مغ  زا  مدرگ  هک  بر  ای  نیا  دشاب 

[. 2746  ] صالخ نامرد  زا  مبای  يرود  درد  يافج  زو 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

میتشرس هنادنر  روخیم و  لزا  زور  زا 
میتشونن تقشع ، يهصق  زج  هب  ههبج  رب 
امرفم سودرف  توعد  ام  هب  وت  دهاز ،

میتشهب رادید  یپ  زا  تشهب  غاب  ام 
يوگم رارسا  هب  سودرف  خزود و  زا  نخس 

[. 2747  ] یبجع ران  تنج و  مدوب  شرجه  لصو و 
: رباص بیدا 

دشاب یک  رامیب  یسک  دیآ  بیبط  یسیع  اجک 
[. 2748  ] ینیب یک  رامیب ، ارم  مبای  شبل  لصو  رگا 

هیواعم هب  همان 030-

سفن ینمشد 
ایغ کتمحقا  ارش و  کتجل  وا  دق  کسفن  ناف 

(. تخادنارد یهارمگ  تلالض و  هب  درک و  راداو  رش  هب  ندروآ  يور  هب  ارت  وت ، سفن  دیدرت  نودب  )
: يزیشرت باهش 

ارت دوب  ناج  نمشد  وت  تسرپاوه  سفن 
[. 2749  ] يرب یمه  نارگد  رب  ینمشد  نظ  هدهیب 

یبتجم ترضح  هب  همان 031-

ص 227.@. يدعس ، ناتسوب 
: يولوم

دنتشاد ار  دوخ  هن  اهنت  بدایب 
دز قافآ  همه  رد  شتآ  هکلب 

راگزور زا  نتفرگ  تربع 
تدـع یتح  مهراـثآ  یف  ترـس  مهراـبخا و  یف  ترکف  مهلاـمعا و  یف  ترظن  دـقف  یلبق  ناـک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب ، يا 

هررض نم  هعفن  هردک و  نم  کلذ  وفص  تفرعف  مهدحاک … 
تـسا تسد  رد  نانآ  زا  هک  يراـبخا  هب  مدرک و  تقد  ناـنآ ، رادرک  رد  نکل  متفاـین  رد  ار  هتـشذگ  مدرم  راـگزور  هچرگ  نم  دـنزرف  يا  )
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رارق نانآ  یگدـنز  یگنوگچ  راک و  نایرج  رد  الماک  متخادرپ و  تحایـس  ریـس و  هب  نانآ  زا  هدـنام  یقاب  راثآ  ياشامت  يارب  مدیـشیدنا و 
دراوم شزرایب و  کیرات و  تمـسق  زا  نآ ، شخبتایح  هدنزرا و  سورد  زا  یـشخب  هراب  نیا  رد  مدش  نانآ  دوخ  زا  یکی  ناسب  متفرگ و 

(. مدرک ادج  نآ  دنمنایز  ياهشخب  زا  ار  نآ  دنمدوس 
: ورسخرصان

تسراگزومآ راگزور  نیا  ارم 
[. 2750  ] يراگزومآ نامتسین  هب  نیزک 

: یکدور
تسا سوه  تنتفر  ظعو  سلجم 

[. 2751  ] تسا سب  وت  ظعاو  هیاسمه  گرم 
رمع يرادیاپان 

رهدلا لبتقم  رمعلا و  لبقم  تنا 
(. دوریم ولج  هب  ور  وت  راگزور  شیپ و  هب  ور  وت  رمع  )

: يوجنگ یماظن 
تسا لاوز  رب  شانب  هک  يرمع 

تسا لاس  رازه  زا  رمش  مد  کی 
دشاب رورغ  تدوخ  هب  یک  ات 
دشاب رود  گرب  وت ز  گرم 

ییار فیعض  زا  رگم  ار  دوخ 
ییاجک ات  هک  يا  هن  هدیجنس 

یبای جیسب  راوخ  رمع  رب 
[. 2752  ] یبای چیه  طیحم  ار ز  دوخ 

: یناهفصا فتاه 
ار یناوج  لد  ماک  هب  بر  ای  درذگب  یناوج 
ار یناوتان  ریپ  لصو ، زا  بایماک  دزاس  هک 

: يرهاط
درک ناوتن  رابتعا  افو  رهم و  هب  ارت 

تسین يرابتعا  رمع  رب  يرمع و  هک  ارچ 
: لاصو

زیزع رای  نآ  مرب  دمآ  هک  زور  نامه  نم 
درذگیم نیقی  هب  یمارگ  رمع  نیا  متفگ 

: یناقشوج زاین 
درذگیم نید  نزهر  نآ  مرب  زا  نارگ  رس 

[. 2753  ] درذگیم نینچ  هک  یمارگ  رمع  نیا  زا  فیح 
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: عمال
نکمم دشن  شدمآ  دور ، نوچ 

یناسآ هب  هن  لاکشا و  هب  هن 
هدنیآ تسین  تفر و  اههتفر 

یناد تدیابب  نونکا  ردق 
زیزع تقو  رامش و  تمینغ  رمع  دوجو 

فرگش عاتم  نیا  فرص  دوش  هزره  هب  ارچ 
راد شوخ  لد  رامش و  تمینغ  رمع  راهب 
فیرخ لصف  دیسر  يرآ  مه  هب  ات  مشچ  هک 

ناتسلگ هب  لگ  رگد  لاس  ات  هک  باتشب 
[. 2754  ] رب رزب  هن  ور  وزب  هن  يراز  هب  دیان 

يوقت شزرا 
هللا يوقت  یتیصو  نم  یلا  هب  ذخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینب  ای  ملعا  و 

(. تسا يراگزیهرپ  نامه  یئوج ، کسمت  نادب  دیاب  هک  نم  يایاصو  زا  تمسق  نیرتبوبحم  دیدرت  نودب  هک  مرسپ ! شاب  هتشاد  هجوت  )
: یئانس

لمع يور  باقن  هللا » قتا  »
[. 2755  ] لما تسد  باطخ  اوفاخت » «ال 

تفرعم عبنم  خیرات 
ناگتشذگ هبرجت  خیرات و  زا  هدافتسا 

لها نم  نوحلاصلا  و  کئابآ ، نم  نولوالا  هیلع  یـضم  امب  ذـخالا  و  هللا .. يوقت  یتیـصو  نم  یلا  هب  ذـخآ  تنا  اـم  بحا  نا  ینب  اـی  ملعا  و 
کتیب

زا حلاص  فلس  ياهراگدای  یهلا … و  يوقت  یئوج ، کسمت  نادب  دیاب  هک  نم  يایاصو  زا  هچنآ  دیدرت ، نودب  مرسپ ، شاب  هتشاد  هجوت  )
(. تسا تیب  لها  زا  ناگتسیاش  دوخ و  ناکاین 

: يزیربت بئاص 
ار هار  دزاس  راومه  ناگتفر  ياپ  شقن 

[. 2756  ] تسا ندرک  ناسآ  نم  رب  نازیزع  غاد  ار  گرم 
یعقاو رادنید 

طلخ وا  طبخ  نم  نیدلا  بلاط  سیل 
رد هکنآ  هن  دـسرب  نیقی  هب  دوخ  ینید  روما  رد  دـیاب  وجادـخ  ناسنا  ینعی : تسین  نید ، بلاط  دربیم ، رـسب  ریحت  ای  هابتـشا  رد  هک  یـسک  )

(. دهدن هار  دوخ  هب  ار  نیقی  دح  هب  یبایتسد  قیقحت و  تمحز  دنامب و  نادرگرس  دیدرت  ریحت و  يداو 
: یئاهبخیش

ام ینادان  لهج و  لجخ ز  لقع  يا 
ام یناشیرپ  یقلخ ز  هدش  مه  رد 
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ام یناشیپ  هدجس ، هب  لغب و  رد  تب ،
[. 2757  ] ام یناملسم  رب  هدنخ ، هدز  رفاک 

نایناهج ياورنامرف 
هایحلا کلام  وه  توملا  کلام  نا  ملعا  و 

(. تسا یگدنز  تایح و  هدنروآ  دیدپ  کلام و  نامه  گرم ، هدننکردقم  کلام و  هک : شاب  هاگآ  مرسپ ! )
: يروباشین راطع 

داد وا  تناج  تشرس و  نت ، لوا  رد 
داد وا  تنامیا  تدیشخب و  درخ 

درک ادج  مه  زا  نت  ناج و  رخآ  رد 
[. 2758  ] درک ایتوت  نوچ  هر ، كاخ  رد  ارت 

ادخ هب  يراودیما 
کتبغر هیلا  كدبعت و  هل  نکیلو  كاوس  کقزر و  کقلخ و  يذلاب  مصتعاف 

یشاب و دبعتم  وا  تاروتـسد  ربارب  رد  دیاب  و  وج ! کسمت  ماصتعا و  دناسر ، لامک  هب  داد و  تیزور  قزر و  دیرفآ و  ارت  هک  یـسک  نآ  هب  )
(. دشاب وا  يوس  هب  طقف  وت  شیارگ  دیما و 

: يدعس
ممیرک ترضح  يهدنب  نم 

ممیدق تمعن  يهدرورپ 
دنمرنه رگ  مرنهیب و  رگ 

[. 2759  ] دنوادخ زا  مدیما  تسا  فطل 
: عمال

رهد نانود  زن  يوج  نانم  یئوج ز  رگا  نان 
[. 2760  ] تسرمضم شنان  دیدرگرب  هک  نوچ  نانم  نان 

: يولوم
تسا یناطلس  زا  هب  وا  یگدنب 

[. 2761  ] تسا یناطیش  مد  ریخ » انا   » هک
: یئاسف ینادهاز  رصان 

تسد مداد  وت  يدنوادخ  هب  لزا  زا  وچ 
[. 2762  ] تسر مهاوخن  دبا  ات  تیگدنب  دنب  ز 

ربمایپ يربهر  ترورض 
ادئاق هاجنلا  یلا  ادئار و  هب  ضراف 

ار وا  هد و  تیاضر  وا  يربهر  هب  یگدنز  رد  سپ  تسا  هدرواین  نایم  هب  نخـس  ادخ  نوماریپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  نوچمه  سکچیه  مرـسپ ! )
(. نیزگرب دوخ  ياوشیپ  تاجن ، هب  یبایتسد  ياتسار  رد 

: يزاریش ینآاق  میکح 
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لیبس قح ، يوس  هب  ییوجیم  هک  يا 
لیلدیب ددرگن ، يداو  نیا  یط 

هاش هب  هر ، دیوج  هک  دهاوخ  ادگ  نوچ 
هار شدیامنب  هک  دهاوخ  يربهر 

« میقتسملا طارص  ، » قح هار  تسه 
[. 2763  ] میب تسا و  فوخ  زا  رپ  ربهر  یب  کیل 

ادخ یگناگی 
هسفن فصو  امک  دحاو  هلا  هنکل  هلسر … و  کتتال  کیرش  کبرل  ناک  ول  هنا  ینب  ای  ملعا  و 

نکل تشادیم  لیسگ  وت  يوس  هب  ار  دوخ  نالوسر  مه  وا  دیدرت  نودب  دوب ، یئاتمه  کیرش و  وت  راگدرورپ  يارب  رگا  مدنزرف ! يا  نادب  )
(. تسا هدرک  فیصوت  هلئسم  نیمه  هب  ار  دوخ  سفن  دوخ ، هکنانچ  تسین و  يدحاو  ياتکی  يادخ  زج  وا ،

: يروباشین راطع 
تسا یلاوحا  زا  نآ  دنیبیم ، ییود  ملاع  رد  هک  ره 

[. 2764  ] دنرگنن ار  یکی  زج  ینیب  ود  زا  ناشیا  هکناز 
: يوجنگ یماظن 

ناگدنیآ همه  دوجو  شیپ 
ناگدنیاپ همه  ياقب  شیب 

مدق ناهج  رالاس  هقباس 
ملق يولگ  دنویپ  هلسرم 

تسه شیدوج  هک  همشچ  ره  ءدبم 
تسه شیدوجو  هچ  ره  عرتخم 

تافص دوجو و  هب  رخآ  لوا و 
تانیاک نک  تسین  نک و  تسه 

لقع کیراب  يهتشر  شکهرهم 
لقع کیرات  هدید  ینشور 

هدش ادیپ  وت  یتسه ز  همه  يا 
هدش اناوت  وت  زا  فیعض  كاخ 

تانیاک تملع ، نیشن  ریز 
تاذ هب  مئاق  وت  وچ  و  مئاق ، وت  هب  ام 

تسا رت  سب  اقب  یناف و  همه  ام 
تسا رت  سدقت  یلاعت و  کلم 
ماظن دریگ  وت  شتسرپ ز  دقع 

[. 2765  ] مارح شتسرپ  تسه ، رب  وت  هب  زج 
: يزیربت بئاص 
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زاجم نسح  هب  نافراع  رظن  دننکیمن 
تسیبل هنشت  ناشن  نداهن ، هنیس  گیر ، هب 

نسح ورملق  رد  تسین  یئود  شقن  هچ  رگا 
[. 2766  ] تسیبدایب رای  يور  زا  طخ  فلز و  هب  رظن 

يدبا یلزا و  يادخ 
هیاهن الب  ءایشالا  دعب  رخآ  هیلوا و  الب  ءایشالا  لبق  لوا 

(. دشاب ینایاپ  ياراد  هکنآ  نودب  تسا  ءایشا  همه  تیاهن  نیرخآ و  دشاب و  يزاغآ  ياراد  هکنآ  نودب  تسا  ءایشا  يهمه  يهلسلس  رس  وا  )
: يروباشین راطع 

تسیک وت  زج  تیاهنیب  يادخ  يا 
[. 2767  ] تسیچ وت  زج  تیاغ  دحیب و  ییوت  نوچ 

: يدعس
لاوز دریذپ  یکلم  تخت و  همه 

[. 2768  ] لاوزیب هدنامرف  کلم  زج  هب 
ایند یئافویب 

اهلاح ایندلا و  نع  کتابنا  دق  ینا  ینب  ای 
(. متفگ زاب  تیارب  نآ  لاوحا  یگنوگچ  ایند و  زا  نم  هتبلا ، مدنزرف ! )

: ياهشمق
افویب رهد  نیا  هک  شاب  شوه  هب  لد  يا 

[. 2769  ] سوط جات  سوواک و  روشک  داد  داب  رب 
ناگتشذگ تربع 

رفسلا هنوشخ  قیدصلا و  قارف  قیرطلا و  ءاثع  اولمتحاف و 
(. دندرک لمحت  ار  رفس  تالکشم  ناتسود و  قارف  هار ، ياهيراوشد  ناگتشذگ  )

: يزیربت بئاص 
تسا نطو  رد  هک  یسک  ددرگن  مان  دنلب 
تسا نمی  رد  قیقع  ات  دوب  هداس  شقن  ز 

عناق نخس  زا  تسپ  يهبترم  هب  وشم 
تسا نخس  يدنلب  ردق  هب  رمع  لوط  هک 

نوزفا یبیرغ  فسوی ز  تمیق  دوشیم 
[. 2770  ] دنک هچ  تبرغ  يراخ  ناهج  نازیزع  اب 

ناگتشذگ یگدنز  زا  تربع 
بیدج لزنم  مهب  ابن  رفس  موق  لثمک  ایندلا  ربخ  نم  لثم  امنا 

ندرک چوک  راظتنا  رد  هظحل  ره  هدمآ و  دورف  یفلع  بآیب و  لزنم  رس  رد  ایوگ  هک : دنتـسه  یناسک  ناسب  دناهدومزآ  ار  ایند  هک  یناسک  )
(. دنتحار شیاسآ و  زا  رپ  هاگلزنم  يوس  هب 
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: عمال
ثبع ثبع  ایند  تمحز  هب  وشم  هجنر 

[. 2771  ] ثبع ثبع  الایم  شین  رهز  هب  ار  بل 
نارای قارف  زا  تربع 

هیف اوناک  ام  هقرافم  نم  مهدنع  عظفا  و ال 
(. تسین رتراوشد  يزیچ  یگدنز  نیا  زا  یئادج  قارف و  زا  ناتسرپایند »  » نانآ رظن  رد  )

: یماطسب یغورف 
تسیچ ندرم  زا  رتراوشد  هک  دیسرپ  لقع 

[. 2772  ] تسا رتراوشد  همه  زا  قارف  دومرف  قشع 
نارگید اب  دروخرب  نازیم 

كریغ و نم  هحبقتست  ام  کسفن  نم  حبقتـسا  کسفنل … و  بحت  ام  كریغل  ببحاف  كریغ  نیب  کنیب و  امیف  انازیم  کسفن  لعجا  ینب  ای 
کسفن نم  مهل  هاضرت  امب  سانلا  نم  ضرا 

يدنسپیم دوخ ، يارب  هک  دنسپب  ار  نامه  نارگید  يارب  هطبار ، نیا  رد  سپ  هد  رارق  نارگید  دوخ و  نیب  ینازیم  ار  دوخ  سفن  دنزرف ! يا  )
(. يرادیم اور  دوخ  يارب  هک  راد  اور  نامه  نارگید  يارب  هصالخ »  » ینادیم و تشز  نارگید  يارب  هک  نادب  تشز  ار  نامه  دوخ  يارب  و 

: ورسخرصان
جنسب شناد  هب  شاب و  دوخ  مکاح 

شیوخ رایعم  هب  تسار  ینک  هچ  ره 
ازسان زا  نکم  سک  اب  رگنب و 
شیوخ راوازس  شیرادن  هچنآ 

نکم دیاین  کین  زا و  تهچنآ 
شیوخ رادهگن  شاب و  دوخ  يوراد 

دسر نآ  وت  زک  دنسپم  یسک  رب 
[. 2773  ] دنسپ نآ  ار  نتشیوخ  دیاین  تهک 

: يولوم
ددنسپیمن دوخ  هب  هک  يزیچ 

[. 2774  ] دیامزآ هچ  يرگد  رب  نآ 
: یماج

ار همه  یماج  وت  روط  دتف  هدیدنسپان 
[. 2775  ] دنسپم ار  يرگد  يدنسپن  ار  دوخ  هچ  ره 

: ورسخرصان
ونشب دنق  وچ  يهزم  هب  يدنپ 

دنقرمس يهراپ  وچ  بیعیب 
تدیان دنسپ  نم  هک ز  يراک 
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[. 2776  ] دنسپم نانچ و  نآ  نکم  نم  اب 
: یکدور

شیدخ نآ  اب  درم  نآ  تفگ  شوخ  هچ 
[. 2777  ] شیوخ هب  یهاوخن  رگ  سک ، هب  دب  نکم 

يرگدادیب ملظ و  زا  زیهرپ 
کیلا نسحی  نا  بحت  امک  نسحا  ملظت و  نا  بحت  امک ال  ملظت  و ال 

اور تاهرابرد  نارگید  ات  يراد  تسود  هک  نک  یکین  هنوگنآ  دوش  متس  وت  قح  رد  هک  يرادن  تسود  هکنانچ  نکن  متـس  یـسک  قح  رد  )
(. دنراد

: يوجنگ یماظن 
یهدیم نوریب  يریگیم و  هچ  ره 

یهدیم نوچ  يریگیم و  نوچ  هک  نیب 
نکم یلاخ  ار  مولظم  هسیک 

[. 2778  ] نکم یلاع  نآ  هب  ملاظ  يهیاپ 
: ورسخرصان

شیوخ ناتسد  ورف  اب  ناسحا  زورما  نک  هشیپ 
[. 2779  ] دننک ناسحا  زین  وت  اب  ادرف ، تناتسدربز  ات 

یتسود رگد  يرادمدرم و  نازیم 
اهل هرکت  ام  هل  هرکا  کسفنل و  بحت  ام  كریغل  ببحاف 

يرادیم دـنیاشوخان  دوخ  يارب  هک  هچنآ  نینچمه  و  رادـب ! تسود  يرادیم ، تسود  دوخ  يارب  هک  ار  نامه  نارگید ، يارب  دـنزرف ! يا  )
!(. نادب دنیاشوخان  زین  نارگید  يارب 

: ورسخرصان
جنسب شناد  هب  شاب و  دوخ  مکاح 

شیوخ رایعم  هب  تسار  ینک  هچ  ره 
ازسان نآ  نکم  سک  اب  رگنب و 
شیوخ راوازس  شیرادن  هچنآ 

: يولهد ورسخ  ریما 
يرتشناور يرادن  دوخ  رب  وچ 

يرگید ندرگ  رب  غیت  شکم 
: یمسای دیشر 

هاوخم يوزرآ  هب  ارنآ  رگید 
دنسرخ نادب  یتسین  دوخ  هچنآ 

يدنسپ هب  هن  نارگید  رد  هچنآ 
[. 2780  ] دنسپم تفص  نادب  ار  نتشیوخ 
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: يدعس
شاب شیورد  رادهگن  رطاخ  هک 
شاب شیوخ  شیاسآ  دنب  رد  هن 

قیفر يا  تسا  لحاس  رب  هچ  رادرم  هک 
[. 2781  ] قیرغ شناتسود  دیاساین و 

يرادمدرم فاصنا و 
کسفن نم  مهل  هاضرت  امب  سانلا  نم  ضرا 

(. هد تیاضر  یهدیم ، تیاضر  دریگ ، ماجنا  وت  طسوت  دنز و  رس  وت  زا  رگا  هک  رادقم  نآ  هب  مدرم  کین  راتفر  رادرک و  زا  )
: يدعس

يدنسپیمن دوخ  هب  هک  دب  ره 
[. 2782  ] نم ردارب  يا  نکم  سک  اب 

هنامیکح توکس 
ملعت ام ال  لقت  و ال 

( وگم نخس  ینادیمن ، هک  ار  هچنآ  نوماریپ  )
: یسوط يدسا 

نارذگم دب  راتفگ ، رادرک ، ز 
[. 2783  ] نآ رب  يرادن  شناد  هچنآ  يوگم 

: ورسخرصان
كاریا نخس  ینادن  وچ  یئوگن  هک  هب  نآ 

[. 2784  ] اوسر يهتفگ  زا  دوب  هب  نخس  هتفگان 
ششوک شالت و  ترورض 
کحدک یف  عساف  ینب ) ای  )

!(. رآ ياج  هب  یگدنز  رد  ار  ششوک  شالت و  تیاهن  )
: یشحو

مسر یماقم  هب  ات  منک  دهج 
[. 2785  ] مسر یماک  هب  شیپ و  مهن  ماگ 

يدنسپدوخ بجع ، زا  زیهرپ 
بابلالا هفآ  و  باوصلا ، دض  باجعالا  نا  ملعا  و 

(. تسا يرکف  ياوق  فیعضت  ثعاب  اطخ و  يهیام  يدنسپدوخ ، بجع و  هک  نادب  )
: ظفاح

رادم تبحص  نادب  اب  لد ، يا  یهاوخ  یمان  کین 
[. 2786  ] دوب ینادان  ناهرب  نم ، ناج  يدنسپدوخ ،

يرگنهدنیآ
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هدیدش هقشم  هدیعب و  هفاسم  اذ  اقیرط  کماما  نا  ملعا  و 
(. دراد رارق  یتخس  تقشم و  رپ  زارد و  یهار ، وت  يور  ارف  رد  هک  نادب  )

: رایرهش
تسا یمخ  چیپ و  رپ  تاملظ  ناهج  نآ  ات  ناهج  نیز 

[. 2787  ] تفر دیسرپ و  دوخ  هار  ناسانش  رتخا  زا  دیاب 
: یناهفصا ءاجر 

نک ادوس  شیوخ  رمع  دقن  اب  ناهج  رازاب  هب 
نک ایهم  یئالاک  هیامرس  نیز  دهج  دج و  هب 
ادیپان تسه  لزنم  رایسب و  هرو ، شیپ  رد  رفس 

[. 2788  ] نک ادرف  رهب  زا  ياهشوت  رکف  زورما  اجر 
: ياهشمق یهلا 

تسا یسب  رمع  زا  سپ  دننادنیم 
[. 2789  ] يرطخ رپ  هر  تسود  رب  ات 

يدرمناوج قافنا و 
هایا هلمح  همنتغاف و  همایقلا …  موی  یلا  كداز  کل  لمحی  نم  هقافلا  لها  نم  تدجو  اذا  و 

نادب و تمینغ  ار  دروم  دشکیم …  شود  رب  تمایق ، زور  هب  لمح  تهج  ارت  رفـس  يهشوت  داز و  هک  یتفای  ار  یـسک  نادنمزاین  زا  یتقو  )
(. راذگب دوخ  شود  رب  ار  نآ 

: يدعس
نک یگدنشخب  تدیاب  یگرزب 

[. 2790  ] دیورن یناشفین  ات  هناد  هک 
: يولوم

دهاوخ تبیصم  زور  سر  دایرف  هک  ره 
شوک يدرمناوج  هب  تمالس  مایا  رد  وگ 

: ظفاح
تسا رادیرخ  شوج و  رپ  ترازاب  هک  زورما 

ییوکین هب  ام  زا  یجنگ  هنب  بایرد و 
يورهنایم لادتعا و 

کیلع الاب  کلذ و  لقث  نوکیف  کتقاط  قوف  كرهظ  یلع  نلمحت  الف 
(. دشابیم وت  ریگنابیرگ  نآ  ینیگنس  هک  هنم  دوخ  شود  رب  دوخ ، تقاط  زا  رتشیب  يراب ، )

: یناهفصا ءاجر 
وگب تسشن  ناهج  ناوخ  رس  رب  هکنآ  هب 

دریگ ناهد  يهزادنا  هب  همقل  هشیمه 
شیوخ يوربآ  ینک  ظفح  هک  رگا  یهاوخ 
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[. 2791  ] شیوخ يولگ  ردق  هب  کیل  همقل  رادرب 
نادنمزاین زاین  عفر 

هدجت الف  هبلطت  کلعلف  هیلع  رداق  تنا  هدیوزت و  نم  رثکا  و 
زاس مهارف  دوخ  يارب  ار  ترخآ  يهشوت  نیرتشیب  قیرط ، نیزا  یناوتیم  ات  شوکب و  عوجر  باـبرا  تجاـح  ندروآرب  باـب  رد  مدـنزرف ! )

(. یباین ار  يو  یلو  یشاب  وا  یپ  رد  يزور  ادابم  هک 
: ورسخرصان

تسا هبرشم  تسد  فک  تسا و  بکرم  وت  ياپ 
رولب هبرشم  هن  يزات و  بسا  تسین  رگ 

تست تسد  هب  تراک  هک  راک  هب  رگن  نونکا 
[. 2792  ] روه هب  اهراک  نکب  زاسب و  رفس  گرب 

اعد رثا 
هباجالاب کل  لفکت  ءاعدلا و  یف  کل  نذا  دق  ضرالا  تاومسلا و  نئازخ  هدیب  يذلا  نا  ملعا  و 

هب اعد  تسد  تجاح ، ماگنه  ات  تسا  هتـساوخ  وت  زا  تسا ، وا  تسد  رد  اـهنیمز  اهنامـسآ و  ياـههنیزخ  هک  یـسک  ناـمه  هتبلا  مدـنزرف ! )
(. دنک باجتسم  ار  وت  ياعد  ینک  زارد  وا  يوس 

: يولوم
افهدق بنذل  رفغا  افولا  اذ  ای  وگب  دیوگ 

دنک نیمآ  ناهن  رد  وا  اعد  رد  دیآ  هدنب  نوچ 
دنک تگنر  لگ  زبس و  رس  دنک  تگنت  لد  هک  وا  مه 

اعد دزم  دهد  وا  مه  اعد ، رد  درآ  توا  مه 
ادخ زا  تمحر  بلط 

کمحریل همحرتست  كرما … و 
(. درک دهاوخ  محرت  وت  هب  هتبلا  و  دهد » رارق  شیوخ  محرت  فطل و  دروم  ارت  ات  هاوخب  وا  زا   » نک تمحر  بلط  ادخ  زا  )

: يولوم
سب يوگیم و  ار  تیب  نیا  سفن  دز  مهاوخن  رگید 

[. 2793 « ] انبر ایانب  قفرا   » سوه نیز  مناج  تخادگب 
قح فطل 

همحرلا نم  کسیوی  مل  همیرجلاب و  کشقانی  مل  و  ینب ) ای  )
دوخ تمحر  هاگراب  زا  ارت  و  درک » راتفر  وت  اب  دوخ  مرک  رهم و  اب  هکلب   » تساوخنرب وت  اب  هشقانم  هب  وت  هانگ  مرج  باـب  رد  ادـخ  مدـنزرف ! )

(. تخاسن سویام 
: يولوم

اهریصقت نآ  رذع  رد  ياهدیشیدنا  هچ  لد  يا 
افج نیدنچ  وت  يوس  نیز  افو ، نادنچ  وا  يوس  ناز 

مک شیب و  فالخ و  وسنیز  مرک  نادنچ  وا  يوس  ناز 
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اطخ نیدنچ  وت  يوس  نیز  معن ، نادنچ  وا  يوس  ناز 
دب نظ  لایخ و  نیدنچ  دسح ، نیدنچ  وت  يوس  نیز 

اطع نادنچ  ششچ  نادنچ  ششک  نادنچ  وا  يوس  ناز 
دوش شوخ  تخلت  ناج  ات  هچ ؟ رهب  زا  ششچ  نیدنچ 

ایلوا رد  یسر  رد  ات  هچ ؟ رهب  زا  ششک  نیدنچ 
يوشیم نایوگ  هللا  يوشیم ، نامیشپ  دب  زا 

ارت رم  دناهر  وا  ات  دشکیم  وا  ارت  مد  نآ 
يوشیم ناسرپ  هراچ  زو  يوشیم ، ناسرت  مرج  زا 

[. 2794 [ ؟ ارچ ینیبیمن  دوخ  اب  ار  هدنناسرت  هظحل  نآ 
يراودیما هبوت و 

باتعتسالا باب  باتملا و  باب  کل  حتف  و  یلاعت ) هللا  )
( دوشگ تربارب  رد  ار  یهاوخرذع  رد  هبوت و  رد  ادخ  )

: یخرف
دشخبب هک  دزیا  هب  تسا  نانچ  دیما 

[. 2795  ] راکهنگ ناهانگ  رافغتسا  هب  دزیا 
مراد هنگ  رایسب  مراکهنگ ، دنچ  ره 

بر ای  مرک  اشخب ز  مراذگن ، وت  دیما 
مدرک هنگ  هتسویپ  مدرک ، هبت  دنچ  ره 

بر ای  مرک  اشخب ز  مدرک ، هفس  هلمج ز 
سخ مزرین  هک  مریگ  سپاو ، همه  مدنام ز 

[. 2796  ] بر ای  مرک  اشخب ز  سک ، مرادن  وت  زج  نوچ 
: يولوم

يدرک هک  یملظ  زا  دیمون  وشم 
تسا ریذپهبوت  مرک ، يایرد  هک 
تاعاط حیبست و  دنک  ار  تهانگ 

[. 2797  ] تسیریظنیب يریذپهبوت »  » رد هک 
: یسودرف

یسک نادزی  ددرگ ز  دیمون  وچ 
یسب دیاین  یتخبکین  وا  زا 

: یناگرگ دعسا  نیدلارخف 
دنامن يروجنر  دیما  رگا 

دیآ يدیمون  یسب  يدیمون  ز 
: يدعس

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com


یتمحر يایرد  وت  میرصقم  ام  رگ 
[. 2798  ] تست ياطع  دیما  هب  دوریم  هک  یمرج 

ادخ هب  ناسنا  يدنمزاین 
کتجاحب هیلا  تیضفاف  ینب ) ای  )

(. يرادیم هضرع  ادخ ، هاگشیپ  رد  ار  دوخ  تجاح  لد و  هتساوخ  هک  تسا  هبوت  اعد و  ماگنه  رد  مرسپ ! )
: یقفاب یشحو 

تسه سک  ره  تسوا  جاتحم  هک  ناد 
راکوکین هاوخ  راکدب و  هاوخ 

: يدعس
رب يدنوادخ  شیپ  يرب ، وچ  تجاح  تسد 

دودو تسا و  روفغ  تسا  میحر  تسا و  میرک  هک 
نایاپیب شمعن ، یهانتمان ، شمرک ،

دوصقمیب دورن  رد  نیزا  هدنهاوخ  چیه 
يراب نک  وا  هگرد  زا  ینک  ییادگ  رگ 

[. 2799  ] تسین یناطلس  رس  ار  شرد  نایادگ  هک 
ناسنا تالکشم  حاتفم  ادخ 

كروما یلع  هتنعتسا  کبورک و  هتفشکتسا  کمومه و  هیلا  توکش 
وا زا  تیگدـنز  تالکـشم  لح  رد  یهنیم و  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  تالکـشم  يرادیم  هضرع ، وا  شیپ  ار  دوخ  يهنیـس  مغ  لد و  درد  )

(. یئوجیم ددم 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ییوت هدنیاپ  شیوخ  کلم  هب  هکنآ  يا 
ییوت هدنیامن  حبص  بش  نماد  زو 
هدش هتسب  يوق  هراچیب  نم  راک 

[. 2800  ] ییوت هدنیاشگ  هک  ایادخ  ياشگب 
: عمال

تیفاع ناطلس  مدقم  لوزن  رهب 
دنلب دوش  ییاعد  تسد  ماش  حبص و  ره 

تسا نکسم  تباب  ود  رب  هاگ  ماد  نیا  رد  هک  يا 
[. 2801  ] تسا نمام  شوخ  نآ  هک  نک  اج  تیفاع  راصح  رد 

: یلدگیب رذآ 
رگم دننادن  ردق  ناهج  هب  ار  تیفاع 

[. 2802  ] دنهشداپ یگیاسمه  هب  هک  نایادگ  نآ 
اعد شزرا 
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هتمعن باوبا  ءاعدلاب  تحتفتسا  تئش  یتمف 
( ياشگب دوخ ، يور  هب  ار  ادخ  تمحر  ياهرد  اعد ، هار  زا  یهاوخیم ! هک  نامز  ره  هاگره و  )

: يزیربت بئاص 
جالع ار  ام  یگرب  یب  اعد  تسد  دنکیم 
ام میراد  ارچ  ملاع  مدرم  شیپ  تسد 

تسام ناویح » يهمشچ   » يزاینیب يوربآ 
[. 2803  ] ام میراد  اقب  بآ  مغ  ردنکسا  وچ  یک 

: يدعس
ریگ اضر  يهبعک  هر  يدعس 

ریگ ادخ  رد  ادخ  درم  يا 
دباتب رس  هک  یسک  تخبدب 

[. 2804  ] دبایب رگد  يرد  هک  رد ، نیز 
: يزیربت بئاص 

یبلطیم ادخ  ار ز  ناهج  ود  ماک  هک  يا 
دوب هاگرحس  هآ  کی  هب  فوقوم  ود  ره 

هدش نامیلس  هچرگ  وشم  روم  زا  لفاغ 
دوب هار  ادخ  هاگرد  هب  هرذ ، ره  هک ز 
تسدوسآ لوبق  در و  شکمشک  زا  بئاص 

[. 2805  ] دوب هللا  هب  قلخ ، زا  لد  يور  ار  هک  ره 
: یناهفصا فتاه 

ربلد اب  یشوماخ و  رهم  بل  زا  رادرب  الد 
[. 2806  ] بشما تسا  بلطم  ضرع  ماگنه  نک  زاغآ  نخس 

وکین تین  شزرا 
هینلا ردق  یلع  هیطعلا  ناف 

( تسا وت  بلط  تقادص  ردق  هب  ادخ  ششخب  اطع و  )
: يولوم

یناک یناک ، رهوگ  بلط  رد  ات 
ینان ینان  همقل  سوه  رد  ات 

یناد ینادب  رگا  زمر  يهتکن  نیا 
ینآ ینآ  نتسج  رد  هک  يزیچ  ره 

یئارگترخآ ترورض 
ایندلل هرخالل ال  تقلخ  امنا  کنا  ینب  ای  ملعا  و 

( ایند يارب  هن  يدش  هدیرفآ  ترخآ ، يارس  يارب  وت  دنزرف ! يا  شاب ، هاگآ  )
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: يزیربت بئاص 
تسا زیربل  حدق  کی  اقب  بآ  زا  ملاع 

اج نیا  تسا  نارذگ  رمع  نتفر  زا  مغ  هچ 
میرب رس  هب  مزال  هچ  هزوک ، يانگنت  رد 

ام راظتنا  زا  دپطیم  كاخ  هب  ایرد 
ار لاهن  ون  نیا  هک  دنبم  ناهج ، رد  لد 

دناهدرک زبس  رگد ، نیمزرس  رهب  زا 
تسا رگید  ناتسوب  رهب  وت ، زیخ  ون  لخن 

نکم نیدنچ  تیراع  نیمز  رد  مکحم ، هشیر 
تسین یناشفا  رپ  ياج  کلف ، گنت  سفق 

تسین ینادنز  هک  رصم  نیا  رد  تسین  یفسوی 
میوریم هک  اج  ره  هک  میور  اجک  بئاص 

[. 2807  ] دوشیمن او  نطو » بح   » ياوه رس ، زا 
: ظفاح

تسا نم  ثروم  يهناخ  نیرب  دلخ  اظفاح 
[. 2808  ] منک هچ  نمیشن  هناریو  لزنم  نیا  ردنا 

: یغورف
میتشگ ملاع  همه  رد  لد ، دصقم  یپ  زا 

[. 2809  ] دوبن هناریو ، ملاع  نیا  رد  دوصقم  جنگ 
: یناشاک ضیف 

نادرگب ناهج  نیا  زا  لد  يور 
ضیف يا  تسافق  رد  هچ  هک  رگنب 

تمایق رد  هک  ینادیم  دوخ 
[. 2810  ] ضیف يا  تساهچ ، الب  بوشآ و  ز 

ایند لام  یشزرایب 
هل یقبت  کل و ال  یقبی  لاملاف ال 

( دوبن هدنیاپ  وا  يارب  هکنانچ  تسین  هدنیاپ  وت  يارب  يویند ) یگدنز   ) تورث لام و  سپ  )
: یماج

رهپس شدرگ  دهد  هچ  ره  تسا  تیراع 
[. 2811  ] تسایسآ درگ  زا  هک  ضایب  دوب  ضراع 

: رهاطاباب
یب ینتوس  ایند  لام  رسارس 
یب ینتود  ایند  لام  زا  رظن 
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زورما لد  رد  يراد  هک  يدرد  مغ و 
[. 2812  ] یب ینتودنا  رشح  زور  يارب 

اعد رد  یتمه  دنلب 
هلاب کنع و  یفنی  هلامج و  کل  یقبی  امیف  کتلاسم  نکتلف  ینب ) ای  )

( دشاب رادیاپان  وت  يارب  نآ  یتخس  راگدنام و  وت  يارب  شیئابیز  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ادخ  زا  وت  تساوخرد  نیرتیساسا  دیاب  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

یتسه قح  هب  ادخ  راب  يا 
یتسرف ددم  ارم  زیچ  شش 

یتسردنت ناما و  نامیا و 
[. 2813  ] یتسد خارف  جرف و  حتف و 

گرم دای 
هبراه هنم  وجنی  يذلا ال  توملا  دیرط  کنا  هایحلل …  توملل ال  تقلخ .. امنا  کنا  ینب  ای  ملعا  و 

چیه هک  یگرم  یگرم ، يهدش  دیعبت  وت  هتبلا  و  ایند ) رد  ندنام  يارب  هن   ) ياهدش هدیرفآ  گرم  يارب  وت  دیدرت  نودب  مدـنزرف ! شاب  هاگآ  )
( تسین یصالخ  نآ  زا  ار  یئاپ  زیرگ 

: یسودرف
تخس جنر  اب  هچ  تخت و  جنگ و  اب  هچ 

تخر راچان  هنوگره  میدنب  هب 
دوب ندرم  هدنز ، ره  ماجنارس 

دوب ندرمش  مد  یگدنز  نیا  دوخ 
: یبتکم

دوب ریقح  نآ  رد  یگرزب  هچ 
دوب ریسا  لجا  تسد  هب  هک 

: يونزغ ییانس 
گرب هب  هچ  اونیب  هچ  ناریذپ  ناج 
گرم لحاس  دنایتشک و  رد  همه 
گنهآ ار  قلخ  تسا  گرم  يوس 
گنسرف بشو  زور  ماگ و  ندز  مد 

: يدحوا
تسیماد سفن  ره  وت  راذگ  رد 

[. 2814  ] تسیماگ سفن  ره  وت  تایح  زا 
: انیسنبا

لحز جوا  ات  هایس ، لگ  رعق  زا 
لح ار  ملاع  تالکشم  همه  مدرک ،
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لیح رکم و  ره  دیق  متسج ز  نوریب 
[. 2815  ] لجا دنب  رگم  دش ، هدوشگ  دنب  ره 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
رمع همه  یشاب  هدیشچ  ناهج  تاذل 

رمع همه  یشاب  هدیمرآ  دوخ  رای  اب 
درک دیاب  تتلحر  رمع  رخآ  مه 

[. 2816  ] رمع همه  یشاب  هدید  هک  دشاب  یباوخ 
: یسودرف

روص خفن  مد  ات  نورد ، مدآ  زا 
روفغ مکح  دهاوخ ز  دوب  نینچ 

دوش هدرم  هک  الا  سک  دیازن 
دوش هدرپس  رد  هیس  كاخ  هب 
ناوج ریپ و  میئار  گرم  همه 

نادواج یسک  دنامن  یتیگ  هب 
میاهدنز ات  میئار  گرم  همه 

میاهداد ودب  نت  یگراچیب  هب 
هاپس هاش و  میئار  گرم  همه 

[. 2817  ] هار تسا  نیمه  ینام  رید  رگا 
: عمال

دور نوزحم  تماق  زا  اجک  نارجه  تنحم 
[. 2818  ] وهس داینب  زا  ددرگ  هک  یمدآ  زا  گرم  رکف 

یگدز رورغ  زا  زیهرپ 
اهیلع مهبلاکت  اهیلا و  ایندلا  لها  دالخا  نم  يرت  امب  رتغت  نا  كایا  و 

( دزاس ترورغم  دراد و  لوغشم  دوخ  هب  ارت  دنامرگرس  نادب  ناتسرپایند  هچنآ  ادابم  )
: يروباشین راطع 

زانم نیدنچ  دوخ  رصق  يارس و  زا 
[. 2819  ] زاتم نیدنچ  یشکرس  ربک و  شخر 

: ورسخرصان
شناد يز  تعاط و  يوس  باتشب 

[. 2820  ] یئایند تلهم  هب  وشم  هرغ 
درادن نایاپ  اهوزرآ 

کلما غلبت  نمل  کنا  انیقی  ملعا  و 
( دیسر یهاوخن  تیاههتساوخ  همه  هب  تفای و  یهاوخن  تسد  تیاهوزرآ  همه  هب  زگره  انئمطم ، هک : شاب  هاگآ  )
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: یناهفصا ءاجر 
لاس رازه  ینامب  ریپ ، ناهج  رد  رگ 

[. 2821  ] شیوخ يوزرآ  رب  ندیسر  دوب  لکشم 
: یناقاخ

دوب وکین  هن  کناز ، نک ، رود  لما  لد ز 
[. 2822  ] نتخاس مه  هب  دلج  ار  هناسفا  فحصم و 

: ورسخرصان
یمه نوچ  نانچ  اهوزرآ  ار  وت 

[. 2823  ] دنکفا رج  هب  يوج و  هب  ناروک  وچ 
راگزور زا  تربع 

کلبق ناک  نم  لیبس  یف  کنا  و 
( دناهتسیز ایند  رد  وت  زا  شیپ  هک  یشابیم  یناسک  نامه  هار  رد  وت  )

: یناهفصا ءاجر 
دیئوگب قدص  رس  ار ز  نارسپ  نم  زا 

دنچ يردپ  ملاع  هب  هدوب  امش  ام و  زک 
شیب ینفک  هرمه  هب  دندربن  دنتفر و 

دنچ يرز  میس و  زا  رپ  جنگ  نتشاد  اب 
میئام هک  رآ  تسد  هب  راوهر  بکرم  ور 

[. 2824  ] دنچ يرفن  ناریح  هدناماو و  هلفاق  نیز 
يرادنتشیوخ

هیند لک  نع  کسفن  مرکا  و 
( نک ظفح  یتسپ  تلاذر و  هنوگره  زا  ار  دوخ  سفن  )

: لابقا
رح درم  ددرگن  لفاغ  يدوخ  زا 

روخم شنویفا  بح  نک  دوخ  ظفح 
تسب شیوخ  زا  مشچ  هک  یموق  نآ  هآ 

تسسگ دوخ  زا  داد  هللا  ریغ  هب  لد 
درمب تلم  يهنیس  رد  يدوخ  ات 

دربب ار  وا  داب  درک و  یهاک  هوک ،
ناوراک نیا  یئاوسر  زا  مغاد 
ناج رون  مدیدن  وا  ریما  رد 

هگن مک  تسم و  هاج  تسرپ و  نت 
[. 2825 « ] هلا ال   » زا بیصنیب  شنوردنا 
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( اهیتخس لمحت  ترورض   ) ششوک شالت و  ترورض 
رسعب الا  لانی  رسی ال  و 

( یتخس يراوشد و  لمحت و  يهیاس  رد  زج  دیآیمن  تسدب  يزوریپ  شیاشگ و  )
: يولوم

ار ام  ریغ  ریگم  تسد  يا 
ار اهتنا  زج  بلطم  اپ  يا 

اج ره  هک  ام  جنر  زیرگم ز 
ار اود  دوب  یهر  تسیجنر 
الا جنر  یسک ز  تخیرگن 

ار ازج  یپ  شرتب  دمآ 
تساجنآ میب  زیرگ  هناد  زا 

[. 2826  ] ار اج  میب  لقع  هب  راذگب 
: نیمارو سیو 

یماکداش یباین  یناسآ  هب 
[. 2827  ] یمان کین  یباین  یجنریب  هب 

: يولوم
تسا یتسم  ماج  ناویح و  يهمشچ 
تسا یتسپ  رد  همه  اهيدنلب  ناک 

نازخ ردنا  تسا  رمضم  ناراهب  نآ 
نآ زا  زیرگم  نازخ  نآ  تسا  راهب  رد 

زاسب تشحو  اب  شاب و  مغ  هرمه 
زارد رمع  دوخ  گرم  رد  بلطیم 

تسا تنحم  رد  ندرم و  رد  یگدنز 
تسا تملظ  نورد  رد  ناویح  بآ 

نیبگنا دهاوخن  مغ  ود  دهد  ات 
نیرق دراد  یمغ  تمعن  ره  هکناز 

رتب دب ، زا  تدیان  ات  نک  رکش 
رخ وچ  لگ  رد  ناهگان  ینام  هنرو 

تسین راخیب  لگ  رامیب و  جنگ 
[. 2828  ] تسین رازاب  نیا  رد  مغیب ، يداش 

: ظفاح
جنرم رهد  نمچ  رد  نازخ  داب  زا  ظفاح 

[. 2829  ] تساجک راخیب  لگ  امرف  هب  لوقعم  رکف 
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: يدعس
تفگ دیاب  یمه  لعل  لگ  كرت  ای 

تخاس دیاب  یمه  راخ  ملا  اب  ای 
دنیچن تدهاشم  راب  سک 

[. 2830  ] دراکن تدهاجم  مخت  ات 
: يولوم

يدانم دیوگ  نینچ  دشاب  نینچ 
[. 2831  ] يداش چیه  ینیبن  یجنریب  هک 

: يدعس
جنگ دربیمن  رس  هب  رامیب 

[. 2832  ] ناتسلگ دمدیمن  راخیب 
: يوجنگ یماظن 

دمآ دیدپ  بش  نشور ز  حبص 
[. 2833  ] دیازیم گنس  هر  یفاص  لعل 

: يزیربت سمش 
دوب يراخ  یلگ  ره  اب  دوب  يران  ار  رون  ره 

ياهناریو ره  جنگ  رب  دوب  يرام  سرح  رهب 
ین ران  تکاپ  رون  اب  ین  راخ  ار  تنشلگ  يا 

[. 2834  ] ياهنادند ین  مخز و  ین  ین ، رام  تجنگ  درگ  رب 
: یناگرگ دعسا  ریما 

یماکداش دیاین  یناسآ  ز 
[. 2835  ] یماکداش دیاین  یجنریب  ز 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
داب هدژم  نارای  تسا  کیدزن  رادید  هدعو 

دوریم نارجه  مایا  دسریم  شلصو  زور 
دنزیم الاب  شیوخ  هام  يور  زا  ار  هدرپ 

دوریم ناج  لد و  زا  مغ  دهدیم  رس  ار  هزمغ 
دوشیم ادیوه  لگ  راسخاش  ردنا  لبلب 

دوریم ناتسلگ  زا  يراسمرش  دص  اب  غاز 
تفر دهاوخ  نورب  هنحص  زا  يد  داب  شزوس 

دید یهاوخ  نایع  هب  يراهب  ربا  شراب 
دش رخآ  یگدزمغ  یگدرمژپ و  تقو 

زاب دمآ  رای  نماد  زا  نتخیوآ  زور 
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دندشب اهیگتخیر  ورف  اهیگدرم و 
زاب دمآ  راگن  شقن و  دص  ود  هب  اهیگدنز 

تفرب تسب و  ارف  راب  نمچ  يور  زا  يدرز 
[. 2836  ] زاب دمآ  راب  هب  دیشروخ  وترپ  زا  نشلگ 

: يروهال لابقا 
تسد دیما ز  نماد  هدم  شوک و  بلط  رد 

یهاگ یهار  رس  یبای  هک  تسه  یتلود 
بلط ردنا  نتخوس  اپارس  نید 
بدا شزاغآ  قشع و  شیاهتنا 

هدم فک  زا  بلط  قوذ  رگم ، وت 
هرگ دص  دتفا  وت  راک  رد  هچرگ 

تسین زاورپ  تذل  زج  یگدنز 
تسین زاس  وا  ترطف  اب  نایشآ 
میریگن مارآ  هک  مینازا  هدنز  ام 

[. 2837  ] تسام مدع  ام  شیاسآ  هک  میجوم 
: يولوم

یسرن یناعم  ملاع  هب  دهجیب 
یسرن ینادواج  تایح  هب  هدنز 

يوشن ردنا  شتآ  لیلخ ، وچمه  ات 
[. 2838  ] یسرن یناگدنز  بآ  هب  رضخ ، نوچ 

: ياهشمق یهلا 
نتسب تخر  دیاب  هب  اناج  نت  رهش  زا 

[. 2839  ] لزنم هب  يراد  یتصرف  ات  بلط  يداز 
: راهب ءارعشلاکلم 

رس دردیب  درذگب  دیآ  تمحزیب  نوچ  کلم 
[. 2840  ] نتشاد ینارگرس  دشاب ؟ هچ  تمحزیب  جات 

یگدازآ يدازآ و 
ارح هللا  کلعج  دق  كریغ و  دبع  نکت  و ال 

( دیرفآ دازآ  ارت  ادخ  هک  شابم ! نارگید  هدنب  )
: نیمار سیو و 

رگمتس هناگیب  چیه  دشابن 
[. 2841  ] ربمتس هدازآ  چیه  دشابن 

: يروهال لابقا 
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درک مدآ  یگدنب  يرصبیب  زا  مدآ 
درک مج  دابق و  رذن  یلو  تشاد  يرهوگ 

تسا رتراوخ  ناگس  یمالغ ز  يوخ  زا  ینعی 
درک مخرس  یگس ، شیپ  یگس ، هک  مدیدن  نم 

يرازم كاخ  زا  دمآ  مشوگب 
تسیز ناوتیم  مه  نیمز  ریز  رد  هک 

درادن ناج  نکیلو  دراد  سفن 
[. 2842  ] تسیز نارگید  دارم  رب  وک  یسک 

اهتمعن رد  ادخ  هب  هجو 
لعفاف همعن  وذ  هللا  نیب  کنیب و  نوکی  الا  تعطتسا  نا  و 

( نکب ار  راک  نیا  یهدن  رارق  هطساو  ار  نامعنتم  تیادخ ، دوخ و  نایم  یناوتب  رگا  )
: يدعس

دشابن عیفش  مسک  ینارب ، وت  رگ 
[. 2843  ] لیاسو چیه  هب  رگد  مراد ، وت  هب  هر 

: يولوم
رگد بابسا  نارجه و ز  هتسخ ز  لد  يا 

[. 2844  ] تست تمعن  یلو  هک  ار  اود  يوج  وزا  مه 
عمط زا  زیهرپ 

هکلهلا لهانم  كدروتف  عمطلا  ایاطم  کب  فجوت  نا  كایا  ینب ) ای  )
( دنزادنارد هکلهم  هب  ارت  دنیآرد و  نالوج  هب  عمط  ياهبکرم  هک  ادابم  )

: يولوم
وشم عماط  ین  هک  دمآ  يرما 

ورب دش  نوریب  راخ  تیاپ  نوچ ز 
وا ناج  اجنآ  دزیم  یلوم  لوم 

وا ناسحا  تمحر و  ياضف  رد 
: ظفاح

تسا كاخ  یتشم  ود  هب  رخآ  يهگباوخ  ار  هک  ره 
[. 2845  ] ار ناویا  یشک  كالفا  رب  هک  تجاح  هچ  وگ 

هدش نییعت  يزور  قزر و 
کمهس ذخآ  و  کمسق ، كردم  کناف  ینب ) ای  )

( يروآیم تسد  هب  ار  دوخ  مهس  هتشاد و  تفایرد  ار  دوخ  تمسق  وت  مدنزرف ! )
: نیمی نبا 

تسا مولعم  تقو ، موسقم و  قزر ،
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[. 2846  ] تسین سپ ، ياهظحل  شیب و  یتعاس ،
هنامیکح توکس 

کقطنم نم  تاف  ام  ککاردا  نم  رسیا  کتمص  نم  طرف  ام  کیفالت  و 
( تسا هدمآ  شیپ  تیارب  ندوشگ  نابز  ياتسار  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  رتناسآ  ياهداد ، تسد  زا  توکس  رثا  رب  هک  هچنآ  ناربج  یفالت و  )

: یکدور
ماهدوب نامیشپ  هتفگرب  هک  سب 

[. 2847  ] ماهدوب ناداش  هتفگان  رب  هک  سب 
: یشحو

دشاب زار  شوپهدرپ  یشومخ 
دشاب زامغ  نخس  دننام  هن 

دندرک رارسا  مرحم  ار  لد  وچ 
دندرک راد  تناما  ار  یشومخ 

هتسشن وسکی  رنه  زک  سک  نآ  رب 
هتسب بیع  دص  يهنخر  یشومخ 

یتسبب رد  رگ  نخس  رب  یشومخ 
یتسربرس کی  نابز  بیسآ  ز 

درم شنتفگ  زک  ینتفگان  اسب 
درس ندب  رب  ناج  يهماگنه  دنک 

تسا زار  لها  نابساپ  یشومخ 
تسا زاب  بوشآ  زا  نمیا  کبک  وا  زا 
ماک رد  تسبیم  نابز  یطوط  رگا 

[. 2848  ] ماد رد  هن  يدید  سفق  رد  ار  دوخ  هن 
تعانق

سانلا یلا  بلطلا  نم  ریخ  سایلا  هرارم  كریغ و  يدی  یف  ام  بلط  نم  یلا  بحا  کیدی  یف  ام  ظفح  و 
يراوشد یخلت و  ینکیم ، تساوخرد  نارگید  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم ، شیپ  رد  تسا ، وت  تسد  رد  هچنآ  هب  تعاـنق  مرـسپ  )

( تسا ندرک  شهاوخ  زا  رتهب  يرادان ، سای و 
: يدعس

يریمب درد  اب  هک  تسا  نآ  مرک  طرش 
یئاود قلخ  رد  یهاوخن ز  يدعس و 

قلد يهماج  مینک و  تعانق  کشخ ، نان  هب 
[. 2849  ] قلخ تنم  راب  هک  هب  دوخ  تنحم  راب  هک 

رارسا ظفح 
هرسل ظفحا  ءرملا  و 
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( دنک يرتشیب  شالت  شیوخ ، رارسا  ظفح  رد  دیاب  یمدآ ، )
: يوجنگ یماظن 

شیوخ رای  رهگ  یسانشن  ات 
[. 2850  ] شیوخ رارسا  رهوگ  نکم  هوای 

دب بوخ و  ياهناسنا  اب  یگدنز  شور 
مهنع نبترشلا  لها  نیاب  مهنم و  نکت  ریخلا  لها  نراق 

( یئاین رامشب  نانآ  زا  ات  شاب  نازیرگ  هشیپرش ، بابان و  دارفا  زا  زین  یشاب و  نانآ  نوچمه  ات  شاب  نیشنمه  نادنمریخ  ناکین و  اب  )
: یئاهبخیش

رسپ يا  یناد  تسیچ  اولح  نان و 
رذحلا برق ، نیز  تسا  ناهاش  برق 

رارق لد  زا  ورس  زا  شوه  دربیم 
رارفلا ناهاش ، برق  زا  رارفلا 

تخاتب ار  تمه  شخر  وکنآ  خرف 
[. 2851  ] تخاسن نیریش  نان  اولح و  نیا  زا  ماک 

: لابقا
لحمضم ام  تبحص  زا  لد  لها 

لد ياراد  شتبحص  ضیف  ز  لگ ،
وش هناگیب  ام  ز  وش ، وا  مرحم 

وش هناخ  بحاص  شاب و  ناریو  هناخ 
ریت وچ  ام  زا  زیرگ  مدرگ  ترس  يا 

ریگ هناباتیب  ریگ و  وا  نماد 
لگ بآ و  زا  لد  مخت  دیورنیم 

[. 2852  ] لد نادنوادخ  زا  یهاگنیب 
: يدعس

دنک نوچ  ییوکین  نادب  اب  یسک 
دنک نوزفا  دب ، لمحت  ار  نادب 
قلخ رازآ  ینیب  يرس  ردنا  وچ 

قلخ رازایب  شزیت  ریشمش  هب 
هدریپ لثم  نیا  تسا  هدز  وکین  وچ 

هب رابنارگ  نز  دگل  روتس 
راز راک  هقلح  رد  هزین  ین 

رازه دص  رکشین  زارت  تمیق  هب 
درب رتوبک  يزاون  هبرگ  وچ 
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درب وت  فسوی  گرگ ، هبرف  وچ 
ساسا درادن  مکحم  هک  ییانب 

ساره وز ، ینکر  نکم و  شدنلب 
دنک تمحر  دزد  رب  هک  سک  نآ  ره 

[. 2853  ] دنزیم ناوراک  دوخ  يوزاب  هب 
: مایخ

زیمآ لقاع  لصا و  كاپ  مدرم  اب 
[. 2854  ] زیرگ گنسرف  رازه  نالهاان ، زو 

: ظفاح
تداعس يایمیک  تمزومایب 

ییادج ییادج  دب  تبحص  مه  ز 
: لابقا

یم دروخ  ناوتن  هلفس ، فیرح  اب 
يرو مور  هاشداپ  دشاب  هچرگ 

دادن سک  اب  لد  هک  يدرم  نآ  شوخ  يا 
داشگ اپ  زا  ار  هللا » ریغ   » دنب

درب یگرگ ، رگا  ار  ام  فسوی 
[. 2855  ] درخ ار  وا  یسکان  يدرم ، هک  هب 

: عمال
دیب هک  نیب  زیهرپب ، فالخ  مدمه  زا 

[. 2856  ] تسکش اجک  ره  دروخ  تابن  هشیش  ناز 
متس نیرتتشز 

ملظلا شحفا  فیعضلا  ملظ  و 
( تسا متس  نیرتتشز  نافیعض ، ناناوتان و  رب  متس  )

: يونزغ ییانس 
ملظ درآ  یهاشداپ  رد  هنخر 
ملظ درآ  یهابت  کلامم  رد 
رید دیاپن  دوب  ملاظ  وچ  هش 

ریچ فلاخم  وا  رب  ددرگ  دوز 
: ظفاح

تسا لدع  جهنم  رب  هرسکی  کلف  رود  نوچ 
لزنم هب  هار  دربن  ملاظ  هک  شاب  شوخ 

: يدحوا
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دوز هک  رید  هن  ناملاظ  هناخ 
دش دهاوخ  بارخ  تحیضف  هب 

سب ملاظ  زوس  هناخ  لد ، دود 
سب ملاظم  نیمه  ار  شنک  دب 

: ظفاح
دشاب نک  خیب  ملظ  ار  درم 

دشاب نت  راصح  شداد  لدع و 
: یئانس

تسا هدنکفا  تخر  ملظ  اجک  ره 
تسا هدنکرب  خیب  ار ز  تکلمم 

: یسودرف
نوریب دشک  متس  غیت  هک  ره 

نوخ دزیرب  نادب  مه  شکلف 
اشداپ دش  دادیب  هک  يرهش  هب 

اور ندوب  دنمدرخ  درادن 
: يروباشین ییحی 

دروخ شیورد  لد  زا  بابک  هک  ملاظ 
دروخ شیوخ  يولهپ  يرگن ز  رد  نوچ 

: يزیربت بئاص 
متس دنکیم  دوخ  تیعر  رب  هک  یهاش 

[. 2857  ] بابک دوخ  نار  زا  دروخیم  هک  دوب  یتسم 
: یسودرف

دوب ناهاش  لزغ  يهمان  متس ،
[. 2858  ] دوب نایاونیب  لد  دود  هک 

: يدعس
یبیس دروخ  کلم  تیعر  غاب  رگا ز 

[. 2859  ] خیب زا  تخرد  وا  نامالغ  دنروآرب 
ار هراکمتس  درم  هدوب  هنگ 

[. 2860  ] ار هراچیب  لفط  نز و  ناوات  هچ 
يریذپتحیصن

حصنتسملا شغ  حصانلا و  ریغ  حصن  امبر  و 
( دشاب تقادص  زا  رودب  دوخ  نداد  زردنا  دنپ و  رد  تحیصن ، هتسیاش  صخش  دزادرپب و  تحیصن  هب  لهاان ، مدآ  هک  اسب  هچ  )

: يدعس
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مجنرب یتسود  تبحص  زا 
دیامن نسح  مدب  قالخاک 

دنیب لامک  رنه و  مبیع 
دیامن نمسای  لگ و  مراخ 

كاپان مشچ  خوش  نمشد  وک 
[. 2861  ] دیامن نمب  ارم  بیع  ات 

: يونزغ ییانس 
لفاغ وت  تسا و  لفاغ  تملاع 

رادیب دنک  یک  هتفخ  ار  هتفخ 
: يدعس

دیوگ یعدم  هچنآ  تسا  لطاب 
[. 2862  ] رادیب دنک  یک  هتفخ  ار  هتفخ 

نیغورد ياهوزرآ  زا  زیهرپ 
یکونلا عئاضب  اهناف  ینملا  یلع  لاکتالا  كایا و  و 

( تسا قمحا  مدآ  ياههیامرس  زا  راک  نیا  هک  نک  زیهرپ  وزرآ ، هب  اهراک  ندرک  لوکوم  زا  )
: يزیربت بئاص 

ار ام  دناشک  يوس  ره  هب  دنچ  وزرآ 
[. 2863  ] ار ام  دناود  دنچ  سرم ، هزره  گس  نیا 

هبرجت تیمها 
براجتلا ظفح  لقعلا  و 

( تساههبرجت نتسب  راکب  يدنمدرخ  لقع و  ياههناشن  زا  )
: يولوم

رشب لقع  رد  تسه  توافت  نآ 
روص ردنا  نادهاش  نایم  هک 

لاقم رد  دمحا ، دومرف  لبق  نیز 
لاجر نسح  دوب  ناهنپ  نابز  رد 

دنک مک  شیب و  میلعت ، هبرجت و 
[. 2864  ] دنک ملعا  یکی  زا  ار  یکی  ات 

: دعس دوعسم 
ریگ راگزومآ  هبرجت ، وت  يدتبم ، يا 

[. 2865  ] تسین راگزومآ  هبرجت ، ز  هب ، هک  اریز 
اهتصرف زا  هدافتسا 

هصغ نوکت  نا  لبق  هصرفلا  رداب 
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( دیوش هصغ  تمادن و  راتفرگ  هکنآ  زا  شیپ  دیرمش  تمینغ  ار  تصرف  )
: ظفاح

یناوتب هک  ردقنآ  ناد  تمینغ  ار  تقو 
یناد ات  تسا  مدکی  لد  يا  تایح  زا  لصاح 

: رگمه دجم 
دنامن تصرف  وچ  هنرو  رمش  تمینغ  تقو 

راک هب  دمآ  یک  هیرگ  دوس  تشاد  ارک  هلان 
: يدعس

تسا یمد  ملاع  هک  تصرف  رادهگن 
تسا یملاع  زا  هب  اناد  شیپ  یمد 

ردارب ناج  تسا  نیمه  تیصو 
[. 2866  ] یناوت ات  نکم  عیاض  تاقوا  هک 

: ریثات نسحم 
تزیزع رمع  فلت  ات  ددرگن 

[. 2867  ] رادهگن تصرف  مک ، تقو  باسح 
: يولوم

تجح ریگم  رگنب  تجاح 
ادرف هک  وگم  نزب  دقن  رب 

مپسخب شوخ  هک  ارم  راذگب 
امرخ تخرد  يا  تاهیاس  رد 

هتشرس ملد  رد  وت  قشع  يا 
اولح نورد  رکش  دنق و  نوچ 

نابنجهب يرس  امرس  يراد 
اشامت یهز  وگب  زین  وت 

دیشروخ هب  دسریمن  تسد  رگ 
[. 2868  ] انمت منک  یمه  رود  زا 

: یتالک یقاس 
تفر ناگیار  رمع  هک  باتشب 

تفر نایم  زا  تصرف  هک  بایرد 
یناگدنز راهب  ياهلگ 

[. 2869  ] تفر نازخ  تراغ  هب  غاب  رد 
: یناشاک ضیف 

میوش رارسا  هدنیوج  هک  تسا  نآ  تقو 
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میوش راک  لد  راک و  نت  میراذگب 
نت شیالآ  میرآرب ز  كاپ  ار  حور 

[. 2870  ] میوش رادرم  دیآ و  لجا  هکنآز  رتشیپ 
: يزاریش يهتفشآ 

ار ماج  هد  رد  زیخرب و  رسپ  يا  تسا  حوبص  تقو 
[. 2871  ] ار ماگنه  هنم  فک  زا  تسد  هب  يراد  یتصرف  ات 

: ینانمس تعفر 
تشذگب رمع  هک  تعفر  تمینغ  رمش  تصرف 

مدایدزا زور  کی  مولعم  تسین  صقن  زج 
اشگب هر  دهج  زا  ور  هار  يا  دش  هتسب  هر  نونک 

[. 2872  ] نک ادرف  رهب  رخآ  يرکف  یناوت  را  زورما  رد 
: یناهفصا قطان 

نمچ نیرد  نافیرح  تسا  تمینغ  تصرف 
میاهتفر داب  رب  همه  لگ  وچمه  تسادرف 

: يزاریش یناغف 
دینش ناوتیم  یلگ  يوب  هک  سفن  کی  نیا 

[. 2873  ] تسا تمینغ  تصرف  هک  غاب  ورم ز  نوریب 
: يدعس

تسین دوجوم  نانچمه  ادرف  تفر و  يد  ایدعس ،
[. 2874  ] ار زورما  رامش  تصرف  نآ ، نیا و  نایم  لد 

: ياهشمق یهلا 
ناد تمینغ  ار  رمع  ز  هظحل ، کی 

[. 2875  ] تسین ادرف  تسه  لاجم  زورماک 
: لابقا

يدش لفاغ  سفن  کی  ردق  هب  رگ 
[. 2876  ] يدش لزنم  زا  گنسرف  دص  رود ،

: يروباشین راطع 
جنریب دروآ  تسد  هب  یجنگ  یسک 

[. 2877  ] جنگ نادب  دیاشگن  تسد  هنوگچ 
ردق اضق و 

کل ردق  ام  کیتای  فوس  هبقاع  رما  لکل  و 
( داد دهاوخ  خر  وت ، يارب  تسا  ررقم  هک  هچنآ  هدنیآ  رد  هک  تسا  یماجنارس  ار  يرما  ره  يارب  )

: يدعس
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دنبب ندرگ  تفگیم  هک  مدینش 
دنمدوس ردق  ای  رذح  دشابن 

تسد دروآرب  شنوخ  هب  نوچ  لجا 
تسبب شنیب  کیراب  مشچ  اضق 
رانک ددرگن  ادیپ  هک  یبآ  رد 

راکب دیاین  روانش  رورغ 
تسوکن ای  دب  لاح  تروص  ترگ 

تسوا ریدقت  تسد  يهدنراگن 
درب دهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  اضق 

[. 2878  ] درد نت  رب  هماج  ادخان  رگو 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسلا رس  زا  هک  رآ  تسد  هب  شیورد  لد 
[. 2879  ] درک مریدقت  هاگآ ز  هتشادرب  هدرپ 

وکین نیشنمه  ناتسود و  باختنا 
نینظ قیدص  یف  نیهم و ال  نیعم  یف  ریخ  ال 

( تسین يریخ  ار  نامگدب  تسود  زین  قیالان و  راک  کمک  نواعم و  )
: يروباشین راطع 

تسا ریگ  يوخ  مدرم  عبط  نوچ  اجک 
[. 2880  ] تسا ریذپ  تداع  یمدآ  سک  ره  ز 

: يدعس
یتسیز نایک  اب  وگب  لوا  وت 

یتسیک وت  هک  میوگب  هگنآ  سپ 
دب تبحص  هک  نیشن  مک  نادب  اب 

دنک دیلپ  ار  وت  یکاپ  هچرگ 
ار یگرزب  نادب  یباتفآ 

دنک دیدپان  ربا  هکل 
تسشنب نادب  اب  حون  رسپ 

دش مگ  شتوبن  نادناخ 
دنچ يزور  فهک  باحصا  گس 

[. 2881  ] دش نابوخ  تفرگ و  ناکین  یپ 
یتسود تبحم و 

هبراقملا فطللا و  یلع  هدودص  دنع  هلصلا و  یلع  همرص  دنع  کیخا  نم  کسفن  لمحا 
لباقم و رد  نک و  مادقا  دـنویپ  هب  وا ، يهیحان  زا  هطبار  عطق  ربارب  رد  هلمج : زا  درک  تاعارم  دـیاب  ار  یلئاسم  دوخ  ینید  ناردارب  ربارب  رد  )
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( رآ راک  هب  ار  یکیدزن  فطل و  وا  يرهمیب 
: يونزغ ییانس 

تسود دنامب  ات  هک  یهاوخ  تسود 
[. 2882  ] تسوا تداع  عبط و  هک  وگ  نخس  نآ 

: راهب ءارعشلاکلم 
رمع تمامت  رگ  هک  تبحم  عاتم  وجب 

ینکن نایز  ینک  تراجت  عاتم  نیدب 
دزیخ هچ  زا  حور  تردق  متفگب 

تافام ناربج  منک  ات  امرفب 
فاصنا محر و  وج  کی  تفگ  مباوج 

تاجانم رکذ و  اهلاس  زا  تسا  هب 
نک مرک  نک ، تورم  نک ، تبحم 

تاتابن ناویح و  هب  ناسنا و  هب 
کشیب دناحور  يذ  هس  ره  نیاک  ارچ 

تاقوس وت  يوس  ناشحور  دتسرف 
یئامن یمحر  ياهداتفا ، رب  وچ 

تابثا ددرگ  تداهن  رد  يرورس 
دنوادخ قولخم  هب  نک  محرت 

[. 2883  ] تاساوم تسا و  محر  حور  توق  هک 
یئوخمرن ریثات 

کل نیلی  نا  کشوی  هناف  کظلاغ  نمل  نل  و 
( تخادرپ دهاوخ  وت  ربارب  رد  یئوخمرن  هب  زین  وا  دیدرت  نودب  هک  زاس  دوخ  يهشیپ  ار  یمرن  نارگید ، یئوختشرد  ربارب  (و 

: عمال
دش قلخ  مشچ  رون  یمرن  برچ  زا  ناوتیم 

دنک اوام  نامدرم  مشچ  هب  یمرن  زا  همرس 
ناحتما زادگ  رد  دیاب  رایسب  یمرن 

سوه يراد  تفطاع  دهش  هک  نآ  ز )  ) رگوش موم 
ار شکرس  مصخ  ندرک  شوماخ  ناوتیم  یمرن  هب 

[. 2884  ] نتشک ناوت  ناز  مه  دوش  نشور  را  نغور  زا  غارچ 
: ورسخرصان

لهاج مصخ  رب  يوج  رفظ  یمرن  هب 
[. 2885  ] ناراب تسپ  دنک ، یمرن  هب  ار  هک  هک 

: عمال

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 756 

http://www.ghaemiyeh.com


دنمدوس دمآ  یمرن  ار  اغد  مصخ  يدنت 
[. 2886  ] تسروآ لقع  رگا  دنادرگ  مار  لد  ار  رام 

: یسودرف
دوب ردارب  ار  درخ  ارادم 

[. 2887  ] دوب رسفا  شناد  رس  رب  درخ 
تحیصن بادآ 

هحیبق وا  تناک  هنسح  هحیصنلا ، كاخا  ضحما  و 
هناصلاخ و دنیاشوخان  تروص  هب  ای  دنیاشوخ و  تروص  هب  هچ  تسود  ینید و  ردارب  لباقم  رد  ار ، یهاوخریخ  زردنا و  تحیصن و  دیاب ، )

( يرادب زاربا  یناسفن ، ضارغا  زا  رودب 
: يروباشین راطع 

دیآ رتهب  یناهن  رد  تحیصن 
[. 2888  ] دیاشگ لد  زا  دنب  ناج و  زا  هرگ 

ینمشد یتسود و  رد  لادتعا 
اماموی کلاذ  هلادب  نا  اهیلا  عجری  هیقب  کسفن  نم  هل  قبتساف  کیخا  هعیطق  تدرا  نا  و 

( دشاب مهارف  شریذپ  هنیمز  ددرگرب ، تساوخ  يزور  رگا  هک  نک  لمع  ياهنوگب  يوش  ادج  دوخ  تسود  ینید و  ردارب  زا  یتساوخ  رگا  )
: یناشاک مشتحم 

يزور رگ  هک  نک  هراپ  نانچ  رهم  دنمک 
[. 2889  ] تسب یناوت  مه  هب  نامیشپ ، هدرک  يوش ز 

( نظ نسح   ) ینامگشوخ
هنظ قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  و  ینب ) ای  )

( ریذپب دوخ ، هب  تبسن  ار  وا  نظ  نسح  تسا ، نیبشوخ  وت  هب  تبسن  هک  یسک  مدنزرف ! )
: ادخهد

یتیگ رد  اطع  دیما  وتب  دراد  هک  نآ 
[. 2890  ] تسا ناوعم  یخس  درمناوج و  هک  هد  شددم 

يدرمناوج
ناسحالا یلع  کنم  يوقا  هءاسالا  یلع  ننوکت  و ال 

( دیشابم رتيوق  نارگید ، هب  تبسن  ندرک ، يدب  رد  زگره ، )
: يروباشین راطع 

درک دب  وت  اب  وک  یسک  اب  دب  نکم 
[. 2891  ] درمناوج یتسه  رگا  نک  یکین  وت 

موسقم قزر 
كاتا هتات  مل  تنا  ناف  کبلطی  قزر  هبلطت و  قزر  ناقزر : قزرلا  نا  ینب  ای  ملعا  و 

رگا هک  دـنکیم  بلط  ارت  هک  یقزر  یـشابیم و  نآ  یبایتسد  یپ  رد  وت  هک  یقزر  تسا  هنوگ  ود  رب  يزور ، قزر و  مدـنزرف ! شاب  هاـگآ  )
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( تشگ دهاوخ  وت  بیصن  رمالا  رخآ  یباین  تسد  نادب 
: عمال

تسخن زور  زا  تسا  ررقم  وچ  يزور 
بلطم مک  هدایز و  بلط  یعس  زا 

تسررقم تمسق  هفیظو  رب  وچ  يزور 
ثبع ثبع  ار  دوخ  هدهیب  جنر  هب  نکفم 

مک هن  شیب و  دوشن  ردقم  قزر  نوچ 
مغ هچ  هشیدنا  زو  لصاح  هچ  یعس  زا 

شیوخ تمسق  رب  دوزف  ناوتن  وج  کی 
[. 2892  ] مه رب  ملاع  ود  ینز  رگا  یعس ، زا 

: یماج
دوس ادوس و  هک ز  يزور  هچ  صرح 

هن وت  تشه  ددرگ و  شش  وت  جنپ 
ریگم دوخ  رب  همه  ار  بلط  جنر 

هبلطت امک  قزرلا  کبلطی 
دنسپان عضاوت 

ینغلا دنع  ءافجلا  هجاحلا و  دنع  عوضخلا  حبقا  ام 
( يزاینیب ماگنه  هب  ربکت  متس و  يدنمزاین و  ماگنه  عضاوت  تسا  تشز  هچ  )

: عمال
ناهج لها  رد  رب  يدرگ  هزوی  رد  یک  هب  ات 

نآ نیا و  دهش  رهب  یشاب  رایط  سگم ، نوچ 
رهد ناوخ  زا  ناوختسا  اب  امه  نوچ  دزاس  هک  ره 

[. 2893  ] نامدرم دهش  رهب  ناس  سگم  دیالاین  بل 
( ناویح اب  ناسنا  توافت   ) بدا ياههویش 

برضلاب الا  ظعتت  مئاهبلا ال  بادالاب و  ظعتی  لقاعلا  ناف 
( دوشیمن تیبرت  هنایزات ، هار  زا  زج  ناویح  یلو  دوشیم  بدوم  یتیبرت ، ياههویش  بادآ و  قیرط  زا  لقاع  ناسنا  هتبلا  )

: يروهال لابقا 
تساناد نادان و  يهیاریپ  بدا 

تسارایب ار  دوخ  بدا  زا  وک  نآ  شوخ 
تسود ار  هدازناملسم  نآ  مرادن 

[. 2894  ] تساک بدا  زا  دوزف و  شناد  رد  هک 
یگدرسفا مغ و  زا  ییاهر  قرط 

نیقیلا نسح  ربصلا و  مئازعب  مومهلا  تادرا  کنع و  حرطا 
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!( نادرگ رود  دوخ  زا  خسار ، داقتعا  ربص و  يورین  اب  ار  هودنا  مغ و  ياههدروارف  )
: يروهال لابقا 

رگج دزوس  مغ  صرح و  رانز  ات 
رسپ يا  دیاین  ردنا  صقر  هب  ناج 

مغ تسا  يریگلد  تسا و  نامیا  فعض 
مغ تسا  يریپ  يهمین  اناوجون 
ریسا یشاب  مغ  نادنز  رد  هک  يا 

ریگب نزحت » ال   » میلعت ص )  ) یبن زا 
وش دازآ  مغ  يراد ز  ادخ  رگ 

[. 2895  ] وش دازآ  مک ، شیب و  لایخ  زا 
یتسرپاوه

یمعلا کیرش  يوهلا  و 
( تسا یلدروک  کیرش  یتسرپاوه ، )

: يدعس
زاب صرح  زا  دشاب  نهد  ات  ارت 
زار بیغ  زا  لد  شوگب  دیاین 

هتسارآ تسا  یئارس  تقیقح 
هتساخرب درگ  سوه  اوه و 

درگ تساخرب  هک  یئاج  هک  ینیبن 
درم تسانیب  هچرگ  رظن  دنیبن 
هاگن دوخ  رد  دندرکن  ناگرزب 

هاوخم نیب  نتشیوخ  زا  ینیب  ادخ 
يوجم نید  هر  ایند  رورغم  ز 

يوجم نیب  نتشیوخ  زا  ینیب  ادخ 
یلصاحیب تسا و  باجح  قلعت 

[. 2896  ] یلصاو یلسگب  اهدنویپ  وچ 
: يزیربت بئاص 

غورد قشع  زا  دش  رهاظ  سوهلاوب  قشع  فال 
نورب دیآ  نامک  زا  نوچ  دوش  اوسر  جک  ریت 

تسش شیوخ ، تسد  نوخ  هب  شوه  لقع و  ربص و  زا 
نسح راکش  لدیب ، بئاص  تشگ  هک  يزور 

دناهتفر نوریب  لقع  میقتسملا  طارص  زا 
[. 2897  ] ناقشاع نامک  نیرز  دوخ  هب  دریگیمن  هر 
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بوخ تسود 
هبیغ قدص  نم  قیدصلا  و 

( دشاب وا  یتسود  تقادص  رب  هاوگ  وت  بایغ  رد  وا  یتسود  زاربا  عون  هک  تسا  یسک  بوخ  تسود  )
: يدعس

دنز تمعن  رد  هکنآ  رامشم  تسود 
یگدناوخ ردارب  يرای و  فال 

تسود تسد  دریگ  هک  دشاب  نآ  تسود 
[. 2898  ] یگدنامرد یلاح و  ناشیرپ  رد 

: عمال
تسا یگدنز  لد  ثعاب  نارای  ياهیمرن  برچ 

[. 2899  ] تسا نغور  دوجو  زا  هلیتف  رازاب  مرگ 
: يدعس

تسد تسود  نآ  زا  دنمدرخ  يا  يوشب 
[. 2900  ] تسشن مه  دوب  تنانمشد  اب  هک 

تبرغ یئاهنت و 
بیبح هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  و 

( دشابن تسود  ياراد  هک  تسا  یسک  بیرغ ، )
: ینانمس تعفر 

بیرغ مسلجم  نآ  رد  نم  یسلجم و  ناهج 
بیجح دروآ  خرب  منک ، ور  هک  سک  رهب 

بیبط یسک  دیوجن  نم  درد  نامرد  هب 
[. 2901  ] بیلدنع وچمه  منم  تفرعم  ناتسب  هب 

: عمال
یناگدنز تسا  بعص  یناج ، ناتسودیب 

[. 2902  ] هدنز ياج  هب  دنام  هنوگهچ ، سک  حوریب 
تصرف مانتغا 

باصت هصرف  لک  و ال 
( دشاب شخبهجیتن  یتصرف ، ره  هک  تسین  نینچ  )

: يراوزبس میکح 
فلت دش  هیامنارگ  رمع  هک  ایب  یقاس 

فدص رد  دنام ، ناج  رد  نیا  دهاوخن  مئاد 
هاگرارق ار  وا  نت  دهم  ناج و  تسا  یلفط 

[. 2903  ] فرط کی  دهم  دنکف  ورهار  تشگ  نوچ 
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لهاج یتسود  كرت 
لقاعلا هلص  لدعت  لهاجلا  هعیطق 

( تسا اناد  لقاع و  مدآ  هب  نتسویپ  ناسمه  نادان ، مدآ  زا  یئادج  )
: یقیقد

یسک اب  یتسود  دوب  شوخان  هچ 
[. 2904  ] یسب شناد  درادن ز  هیام  هک 

هدوهیب نخس  زا  زیهرپ 
اکحضم نوکی  ام  مالکلا  نم  رکذت  نا  كایا 

( روآ هدنخ  مالک  ندروآ  نابز  هب  زا  زیهرپب  )
: رایرهش

بل دنبورف  لطاب  راتفگ  ز 
تساشگلد دوش  او  قح  هب  رگ  بل  هک 

درک زیت  نابز  دص  نخس  کی  نم  هب 
[. 2905  ] تساهدژا یکی  رس  دص  هک  ای  نخس ؟

: يدعس
نتسب ورف  مد  تسا و  لقع  يهریط  زیچ  ود 

[. 2906  ] یشوماخ تقو  هب  نتفگ  نتفگ و  تقو  هب 
شیپ هب  ینیبن  ات  نخس  لاجم 

[. 2907  ] شیوخ ردق  ربم  نتفگ  هدوهیب  هب 
: یسودرف

راکبان نتفگ  زا  رتهب  رنه 
[. 2908  ] راوخ هدنناد  درم  ارت  دریگ  هک 

: يزیربت بئاص 
درب شیوخ  يوربآ  یئوگهدوهیب  زا  حصان 

[. 2909  ] ار ماگنهیب  غرم  ناغفا ، دیآ ز  نوخ  يوب 
: ورسخرصان

كاریزا يوگم  ونشم و  سک  لزه ز 
[. 2910  ] نویپه وچ  لزه  تسا  نمشد  ارت  لقع 

ناوناب باجح  تیمها 
نهیلع یغبا  باجحلا  هدش  ناف  نهایا  کباجحب  نهراصبا  نم  نهیلع  ففکا  و 

تماقتـسا يهیام  رما ، نیا  رب  يراشفاپ  دیدرت  نودـب  هک  نک  راداو  عورـشمان  ياههاگن  زا  يراددوخ  تفع و  هب  ار  نانآ  باجح ، قیرط  زا  )
( دوب دهاوخ  ینمادکاپ  يوقت و  طارص  رد 

: عمال
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دوشیم رتابر  لد  تسا  باقن  رد  ورات  نسح ،
[. 2911  ] دوشیم رگید  نالوج  گنت  ربا  زا  ار  هام 

نز تایحور  اب  راک  بسانت 
هنامرهقب تسیل  هناحیر و  هارملا  ناف  اهسفن ، زواج  ام  اهرما  نم  هارملا  کلمت  و ال 

( نامرهق هن  تسا  لگ  يهخاش  نانوچ  نز  اریز  نکم  لیمحت  ار  يراک  وا ، ناوت  زا  شیب  نز ، هب  )
: یقارن

دنتسارآ نانز  رهب  ار  هناخ 
دنتساوخ ارحص  هوک و  رد  ار  درم 

ریگ رازاب  هر  نز  نوچ  یتسین 
ریگراک رد  دوخ  راذگب و  یلبنت 

دوب هللا  بیبح  بساک  نک  بسک 
[. 2912  ] دوب هر  ماد  بسکیب ، تعاط 

ناشیوخ هب  مارتحا 
ریصت هیلا  يذلا  کلصا  ریطت و  هب  يذلا  کحانج  مهناف  کتریشع  مرکا  و 

( تشگ یهاوخزاب  نآ  رادم  هب  هک  دناوت  تیوه  هشیر و  رادومن  زاورپ و  يارب  ییاهلاب  نانیا  اریز  راد  یمارگ  ار  دوخ  دنواشیوخ  )
: یقارن

شیوخ لصا  زا  دش  رود  وک  نآ  يرآ 
شیر هنیس  ددرگ  هدرسفا  وا  ناج 

: عمال
تبقاع ددرگ  شیوخ  لصا  هب  عجار  یسک  ره 
دیپس رخآ  دوش  ددرگ  هیس  را  گنر  زا  يوم 

دوخ لصا  هب  عجار  تبقاع  عمال  زیچ  ره  دوش 
[. 2913  ] هتسهآ هتسهآ  بارت  تیانمت  لخن  دوش 

هیواعم هب  همان 032-

ناطیش دنب  زا  یئاهر 
كدایق ناطیشلا  بذاج 

!( ریگب ناطیش  تسد  زا  ار  دوخ  مامز  )
: یناهفصا ءاجر 

اجب دشابیم  وت  زک  يزور  ود  کی  نیا  اجر  يا 
[. 2914  ] صالخ ناطیش  مکحم  دنب  دیق و  زا  نکب  دوخ 

سابع نب  مثق  هب  همان 033-
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رادرک لمعلاسکع 
هلعاف الا  رشلا  ءازج  يزجی  و ال  هلماع ، الا  ریخلاب  زوفی  نل  و 

( دسرن رفیک  هب  نآ  هدنهد  ماجنا  زج  زین  يدب  رش و  رد  دباین و  تسد  یئاهن  شاداپ  هب  وا  لماع  زج  کین ، راک  باب  رد  )
: ینانمس تعفر 

دیشاب لعف  يازس  زا  لفاغ  هن 
دیشارخ مک  ار  ناگدنامرد  لد 

کین ینکیم  رگ  ینکیم  دب  رگا 
کیدزن لعف  نآ  وتب  وت ، زا  دوب 

تافاکم راد  نیا  تسه  ناد  نیقی 
تاعارز وج  يراک  هک  یمخت  نآ  ره 
؟ یتشر راودا  نیردنا  ابید  هچ 

؟ یتشک راک  هر  نیا  ردنا  یمخت  هچ 
؟ کین دب و  زا  يدرک  سرغ  یلخن  هچ 

کیرات ياهبش  نشور و  زورب 
وجگنج زا  هب  حلص  وخکین  يا  نکم  دب 

مد هب  مد  دسر  وت  رب  وم  هب  وم  ینک  هچ  ره 
تشادنپ هچیزاب  ار  عرش  سکنآ  ره 

تشاک ناهج  نیا  رد  يدب  مخت  ای  و 
رشحم لها  دزن  هچیزاب  دوش 

رب وا  يراکدب  مخت  نآ  دهد 
دشاب هارمه  لمع  ره  هجیتن 

دشاب هاگآ  یمد  ره  لماع  ز 
رادیدپ دیآ  نتشیوخ  ياج  هب 

رادشه کین  يزار  ياناد  رگا 
تلفغ راک  ردنا  تسین  ار  ادخ 

[. 2915  ] تمحر شیپ  دش  انف  شرهق  یلو 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

سرتب تافاکم  رود  زا  نزهار  يا 
[. 2916  ] دنز هار  نامه  ارت  ینز  هک  یهار 

: يزاریش يرواد 
هورگ يا  دیشابم  لفاغ  لمع  تافاکم  زا 

میدق دهع  زا  تسا  یمسر  ناهج  رد  یفالت  نیاک 
دهد رب  یئوکن  وکین  اج  هب  درآ  يدب  دب 
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[. 2917  ] میقر باحصا  دیرآ و  دومث  موق  زا  دای 
: یسودرف

ترب دیآ  یکین  ینک  یکین  وچ 
تروخ ردنا  دشاب  يدب  ار  يدب 
دادب ار  نامدرم  ینک  نمیا  رگ 

داش داد  زا  یبسخب و  نمیا  دوخ 
تشهب یبایب  یکین  شاداپ  هب 

تشکن یکین  مخت  زج  هکنآ  کنخ 
: نیمار سیو و 

تادرفب يزور  همه  رد  نک  هگن 
[. 2918  ] تافاکم دب  ینیبن  ات  دب  نکم 

: يدعس
تشاد یکین  مشچ  تشک و  يدب  مخت  هکنآ  ره 

تسب لطاب  لایخ  تخپ و  هدهیب  غامد 
: ورسخرصان

رارق دب  کین و  یتشکب ز  هچ  ره  هک  نادب 
[. 2919  ] دورد كاپ  ماک  ماکان و  همه  تدیایب 

: يونزغ یئانس 
یبای ازج  ینک  یکین  وت  رگ 

[. 2920  ] یبای اقب  نادواج  ناهج  رد 
: یکدور

شیوخ نآ  اب  رودزم  تفگ  وکن 
[. 2921  ] شیوخ هب  یهاوخن  رگ  سک  هب  دب  نکم 

: عمال
زیرگ ناکما  تسین  نوچ  لمع  تافاکم  زا 

تسا نمشد  دوخ  اب  درک  دب  یسک  رگید  اب  هک  ره 
يرگنب رگ  لمع  تافاکم  رد  لمات  زا 

[. 2922  ] تسین شیپ  رد  يرگید  نآ  زا  یماگ  ار  کی  چیه 
: ورسخرصان

تافآ نمیا ز  وشم  يدرک ، دب  وچ 
تافاکم ار  تعیبط  دش  بجاو  هک 
هاگرذگ رد  مدید  شیوخ  مشچب 

هار یکغرم  يروم  ناج  رب  دز  هب 
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تخادرپن شراقنم  دیص  زا  زونه 
تخاس وا  راک  دمآ ، رگید  غرم  هک 

: يزاریش لمسب 
تخوس هب  رخاک  وشم  لفاغ  لمع  تافاکم  زا 

ار هناورپ  رپ ، تخوس  دوخ  رگ  عمش  رس  ات  ياپ 
: يزیربت بئاص 

لمع تافاکم  رازاب  تسا  مرگ  نانچنآ 
تسا رشحم  زور  زور ، ره  دوب  انیب  رگا  مشچ 

: يروباشین یجرف 
نک هشیدنا  لمع  تافاکم  زا  رگمتس  يا 

تسشن رتسکاخ  هب  لبلب  رگا  تفخ  شتآ  رد  لگ 
: یناهفصا بیرق 

نامسآک هجاوخ  يا  سک  هب  نکم  دب  راهنز 
تسین ماقتنا  یپ  هک  دوریمن  مد  کی 

: يوجنگ یماظن 
تافآ نمیا ز  شابم  يدرک  دب  وچ 

تافاکم ار  تعیبط  دش  بجاو  هک 
دیاش تسا و  لدع  هنیئآ  رهپس 
دیامن او  دنیب  وت  زا  نآ  چره  هک 

درک دب  هک  ره  ار ، ناهج  دش  يدانم 
درک دوخ  ناج  اب  یسک ، ناج  اب  هن 

هار نیا  شارف  زا  يدینشن  رگم 
هاچ رد  داتفا  دنک  هاچ  واک  ره  هک 

: ظفاح
قشع بهذم  رد  هک  زومایم  هزمغ  زا  متس 
دراد یئازج  هدرک  ره  يرجا و  لمع  ره 

: يدعس
وشم لفاغ  لمع  تافاکم  زا 

[. 2923  ] وج وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ 
تشاکن يدرمکین  يهناد  یسک 

تشادن رب  لد  ماک  نمرخ  وزک 
شیوخ رمع  رد  مدینش  زگره  هن 

شیپ هب  درآ  یکین  ار  درم  دب ، هک 
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عمج هب  یئانشور  دهد  يدوجو 
عمش وچ  دشاب  هنیس  رد  شیزوس  هک 

کین رای  زا  ینیب  دب  هک  دب  نکم 
کین راب  يدب ، مخت  دیورن ز 

نامد لیپ  تسدید  هک  یفطل  هب 
نابلیپ رب  هلمح  یمه  دراین 

هار هب  يدنک  هاچ  یمه  ار  ام  وت 
هاچ هب  يداتف  رد  مرجال  رس  هب 

رادم یکین  مشچ  ینک  دب  رگا 
راب روگنا  زگ ، دراین  زگره  هک 

راب هرهزرخ  بوچ  دروان  بطر 
[. 2924  ] راد مشچ  نامه  رب  ینکفا  مخت  وچ 

رورغ زا  زیهرپ 
الشف ءاسابلا  دنع  ارطب و ال  ءامعنلا  دنع  نکت  و ال 

( شابم لهاک ، يار و  تسس  رقف ، تیمورحم و  ماگنه  شکرس و  تمعن ، لوصح  ماگنه  )
: ورسخرصان

هنامز لابقا  زا  مرخ  وشم  مارخم و 
[. 2925  ] اربغ يهرک  نیا  وت  فقو  دشن  هک  اریز 

يرایشه
هنم رذتعی  ام  كایا و  و 

!( زیهرپب دراد ، یپ  رد  ارت  يراسمرش  یهاوخرذع و  هک  يراک  ماجنا  زا  )
: رهاطاباب

نامیشپ يرای  هروب  لد  يا  هروب 
نامیشپ يدرگ  نازک  يراک  هکم 

میرآ رس  یماکان  هب  يزور  ود  هی 
[. 2926  ] ناماد هب  مینیچ  لگ  هک  يزور  هشاب 

رکبیبا نب  دمحم  هب  همان 034-

دارفا یئآراک  نازیم 
هیالو کیلا  بجعا  و  هنووم ، کیلع  رسیا  وه  ام  کتیلول 

( مدرامگ تسا  رتناسآ  رتدنمهوکش و  وت  رب  نآ  تموکح  رتمک و  نآ  يهنیزخ  هک  یئاج  هب  ارت  )
: عمال

اج ریخات  زا  تسین  تیمدآ  ناش  رسک 
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[. 2927  ] دنک اج  رترب  هچ  رگ  دریگن  وربا  مشچ  ياج 
ادخ زا  نتساوخ  يرای 

کب لزنی  ام  یلع  کنعی  کمها و  ام  کفکی  هللااب  هناعتسالا  رثکا  و 
( دنک يریگتسد  اهدماشیپ  رد  ارت  دزاس و  راومه  ارت  تالکشم  وا  ات  هاوخب  يرای  ادخ  زا  هراومه  )

: ياهشمق یهلا 
نیرفآ ناج  كاپ  دزیا  زج  هک 

[. 2928  ] نیعم یتیگ  ود  رد  ار  وت  دشابن 
توعد غیلبت و  ترورض 
کبر لیبس  یلا  عدا  و 

!( ناوخارف تراگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  )
: يروهال لابقا 

میظع نآرق  هب  يزانیم  هک  يا 
میقم یشابیم  هرجح ، رد  اجک  ات 

نک شاف  ار  نید  رارسا  ناهج  رد 
نک شاف  ار  نیبم  عرش  يهتکن 

یملاع زا  قح  گناب  دزیخن  ات 
یمد یئاساین  یناملسم ، رگ 

هد ماع  يالص  ار  ناجنس  هتکن 
هد ماغیپ  یتما  مولع  زا 

لغب رد  شباتک  يرادیم  هک  يا 
[. 2929  ] لمع نادیم  هب  اپ  هن  رت  زیت 

صاعورمع هب  همان 039-

ناشورفنید
هیغ رهاظ  ءيرما  ایندل  اعبت  کنید  تلعج  دق  کناف 

( تسا راکشآ  نآ  تلالض  هک  ياهداد  رارق  یسک  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  صاعورمع ، يا  )
: يدزی یخرف 

وخ نمرها  یتشم  اب  وج ، تعفنم  هتسد  کی 
ام يرارقیب  رب  دنداد ، رارق  مه  اب 

هنرگو نیمز  يور  تسین ، ونش  نخس  شوگ 
[. 2930  ] ام يراز  گنابلگ  تسا ، هدیسر  نامسآ  ات 

دوخ نارازگراک  زا  یکی  هب  همان 040-
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تمایق یسرباسح 
سانلا باسح  نم  مظعا  هللا  باسح  نا  ملعا  و 

( تسا یمدآ  یسرباسح  زا  رتتخس  ادخ  یسرباسح  هک  شاب  هاگآ  )
: رهاطاباب

وب ادخ  نامیضاق  هک  يزور  زا  ياو 
وب ارجام  مطارص  لپ  رس 

ناناوج ریپ و  دنرذگب  تبون  هب 
[. 2931  ] وب ام  ناز  تبون  هک  مدنآ  زا  ياو 

شنارازگراک زا  یکی  هب  همان 041-

لامعا مسجت  تمایق و 
« صانم نیح  تالو   » هعجرلا هیف  عیضملا  ینمتی  هرسحلاب و  هیف  ملاظلا  يدانی  يذلا  لحملاب  کلامعا  کیلع  تضرع  و 

رمع هک  یـسک  نآ  دنـشکیم و  ترـسح  هآ  هدمآ و  دوخ  هب  اجنآ  رد  نارگمتـس  يهمه  هک  یئاج  دـناهدرک ، هضرع  وت  رب  ار  وت  لامعا  (و 
( تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار  یلو  دنکیم  تشگزاب  ياضاقت  زین  تسا  هدرک  يرپس  تلاطب  هب  ار  دوخ 

: يولوم
ضرغیب ار  ناهج  يازجا  هلمج 

ضرع زا  زج  دشن  لصاح  رگن  رد 
لمع رد  دمآ  رخآ  رکف ، لوا 
لزا رد  ناد  نانچ  ملاع  تینب 
دوب لوا  لد  رکف  رد  اههویم 
دوشیم رخآ  هب  رهاظ  لمع  رد 

لایخ رکف و  نآ  هک  يزور  ات  شاب 
لاب رپ و  یباجحیب  دیاشگرب 

دنزگ زور  نادساح  رشح  هکناز 
دننک ناگرگ  تروص  رب  نامگیب 
راوخ رادرم  سخ  صرح  رپ  رشح 

رامش زور  دوب  یکوخ  تروص 
ناهن مادنا  هدنگ ، ار  نایناز 

ناهد دنگ  دوب  ار  ناهاوخ  رمخ 
دیسریم اهلد  هب  ناک  یفخم  دنگ 

دیدپ سوسحم و  هرشح  ردنا  تشگ 
تسا بلاغ  تدوجو  رب  ناک  یتریس 

تسا بجاو  ترشح  ریوصت  نآ  رب  مه 
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رشب رد  دیآ  رد  یگرگ  یتعاس 
رمق نوچمه  یخر  فسوی  یتعاس 

ناهن تسا و  لایخ  همان  نیا  کیل 
نایع سب  ربکا  رشح  رد  دوش  ناو 

رثا ادیپ  ناهن  اجنیا  لایخ  نیا 
روص دنایور  هب  اجنآ  لایخ  نیز 

رارف ردنا  گرم  یسرتیم ز  هک  يا 
راد شوه  ناج  يا  یناسرت  دوخ  نآ ز 

گرم راسخر  ین  تست ، يور  تشز 
گرب گرم ، تخرد و  نوچمه  وت  ناج 

تسا دب  را  تسیاوکن ، را  تسا ، تسر  وت  زا 
تسا دوخ  زا  تریمض  مه  شوخ  شوخان و 

ياهتشک دوخ  ياهتسخ  يراخ  هب  رگ 
ياهتشر دوخ  يردزق  ریرح  زو 

ازج گنر  مه  لعف  دوبن  کیل 
اطع گنر  مه  تسین  تمدخ  چیه 

راک هب  دنامیمن  نارودزم  دزم 
رادیاپ تسا  رهوج  نیو  ضرع  ناک 

تشک درم  یعوک  رای  يدوجس  نوچ 
تشهب وا  دوجس  ملاع  نآ  رد  دش 

قح دمح  شناهد  زا  دیرپ  هک  نوچ 
« قلفلا بر   » شتخاس تنج  غرم 

تاکز راثیا و  تسر  تتسد  نوچ ز 
تابن لخن و  فرط  نآ  تسد  نیا  تشگ 

دش دلخ  يوج  بآ  تربص ، بآ 
دو تست و  رهم  دلخ  ریش  يوج 
تافص نیا  اجنیا  تست  رما  هب  نوچ 
تازج نآ  اجنآ  تست  رما  رد  سپ 

تسر مولظم  رب  مخز  تتسد  نوچ ز 
تسر موقز  نآ  زا  تشگ  یتخرد  نآ 

تمدژک رام و  وچ  ياهنخس  نآ 
تمد دریگیم  تشگ و  مدژک  رام و 

تسخزود ریعس  مخت  وت  مشخ 
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تسخف نیاک  ار  تاخزود  نیا  شکب  نیه 
دناهتسب تلآ  هن ز  ار  تنج  هکناز 

[. 2932  ] دناهتسب تین  لامعا و  زا  هکلب 

هریبه نب  هلقصم  هب  همان 043-

ایند نید و 
کنید قحمب  كایند  حلصت  و ال 

( نکم دابآ  دوخ  نید  نامیا و  يدوبان  تمیق  هب  دوخ  يایند  )
: رایرهش

داد ایند  هب  نید  هک  سکنآ  ره  هجاوخ  لوق  هب 
دودعم یمه  رد  هب  يرصم  فسوی  تخورف 

ندیرخ ایند  نداد و  نید  لد و 
[. 2933  ] دنامن اناد  مدرم  راک  هب 

فینح نب  نامثع  هب  همان 045-

ینمادکاپ تفع و 
دادس هفع و  عروب … و  ینونیعا 

( دینک يرایمه  نم  اب  حیحص  هار  ندومیپ  ینمادکاپ و  تفع و  هار  زا  )
: يزیربت بئاص 

دیاسیم کلف  هب  تمصع  نماد  رپهش 
دسرب اخیلز  تسلاحم  هچ  فسوی  یپ 

دنشک منادنز  هب  ینامادکاپ  مرج  هب  رگ 
[. 2934  ] مشکیم اخیلز  تسد  زا  نماد  فسوی  وچمه 

قشع ناوید  رد  تسین  یهانگ  مک  یهانگیب 
تسا هتفر  نادنز  هب  دوخ  كاپ  ناماد  زا  فسوی 

كدف
هللا مکحلا  معن  نیرخآ و  موق  سوفن  اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  تحشف  ءامسلا  هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  یلب !

راهظا رثا  رب  زین  یهورگ  دسح و  لخب و  رثا  رب  یهورگ  هک  دوب  ام  نآ  زا  كدف  طقف  تسا ، نکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  يهصرع  رد  )
يرواد هدرک ، توکس  مالسا ، حلاصم  رطاخ  هب  مه  ام  دندرک و  فرصت  هنابصاغ  ار  نآ  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  تواخـس  يزایتسد و 

( میدرک لوکوم  ادخ  هب  ار 
: ورسخرصان

نادان ماع  دارم  هب  وا  کنآ 
ربمیپ ربنم  هب  تفر  رب 
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ثاریم ماما و  منم  هک  اتفگ 
رتخد ناگریبن و  دتسب ز 

دشاب دیپس  رگا  يو  يور 
رشحم هب  هیس  دوب  هک  يور 

ار كدف  همطاف  زک  تب ، نآ  رب  منک  تنعل 
[. 2935  ] نیگمغ راوخ و  روجنر و  دش  ات  رهق  هب  دتسب 

یعامتجا تیلوئسم 
صرقلا یف  هل  عمط  نم ال  همامیلا  وا  زاجحلاب  لعل  و 

( دنرب رسب  هنسرگ  يدارفا  همامی ، زاجح و  تسد ، رود  قطانم  رد  دنکن  ات  )
: رایرهش

درپس ناج  نان  یگنت  زا  یسک  رگ 
درمش دیاب  هعماج  وا  لتاق 

تسوا لوئسم  هرسکی  رشب  عون 
تسوا لوغشم  مه  مدرم  همذ 

تسد هداتفا  لد  يریگن ز  هک  يا 
[. 2936  ] تسه تیدوجو  صقن  يرشب  رگ 

یگرابمکش زا  شهوکن 
دقلا یلا  نهت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبسح  و 

( دشاب هدیبسچ  تشپ  هب  یگنسرگ  طرف  زا  نارگید  ياهمکش  هک  یلاح  رد  یباوخب  ریس  دوخ ، هک  تسا  سب  ارت  یحور »  » درد نیا  )
: يزیربت بئاص 

یهاوخیم زورفا  ناهج  رگ  ار  یگدنز  غارچ 
[. 2937  ] ار يریگتسد  اهبش  ناماد  نوچ  تسد  زا  هدم 

: یخرف
دننک نامگ  یهورگ  يادخ ، یتسه  رد 

[. 2938  ] نامگ سک ، تسدرکن ، وت  تواخس  ردنا  و 
يربهر تیلوئسم 

رهدلا هراکم  یف  مهکراشا  نینموملاریما و ال  اذه  لاقی : ناب  یسفن  نم  عنقاا 
ماگمه لکشمه و  نانآ  اب  یگدنز  ياهيراوشد  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، نینموملاریما  نیا  دنیوگب : نم  هب  هک  منک  هدنـسب  ردق  نیدب  ایآ  )

)!؟ مشابن
: يدعس

تسیز معنت  تحار و  رد  هک  نآ 
تسیچ هنسرگ  لاح  هک  دناد  هچ  وا 

دناد یسک  ناگدنامرد  لاح 
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دنامرد شیوخ ، لاوحا  هب  هک 
رادشه يراوس ، هدنز  ات  بکرم  رب  هک  يا 

تسا لگ  بآ و  رد  نیکسم ، شکراخ  رخ  هک 
هاوخم شیورد  يهیاسمه  يهناخ  زا  شتآ 

[. 2939  ] تسا لد  دود  درذگیم ، وا  نزور  رب  هچناک 
سرپ نم  هدیدمتس ز  بوقعی  لد  زوس 
دناد هتخوس  ناگتخوس ، لد  هودناک 

تسین يدرد  ارت  هک  ینادن ، وت  يدعس ، لاح 
[. 2940  ] دنراد شلاح  تروص  زا  ربخ  نادنمدرد 

يرورپنت يروخرپ و  زا  زیهرپ 
اهممقت اهلغش  هلسرملا  وا  اهفلع  اهمه  هطوبرملا  همیهبلاک  تابیطلا  لکا  ینلغشیل  تقلخ  امف 

ناسب ای  درادن و  مکش  زج  یمغ  مه و  هک  يراورپ  ناویح  نوچمه  دراد ، لوغـشم  ارم  عوبطم ، یندیماشآ  یندروخ و  ات  مدماین  ایند  هب  نم  )
( تسا دوخ  مکش  ندرک  رپ  یپ  رد  طقف  هک  هدش  اهر  ناویح 

: يولوم
ریطف ریمخ و  زا  شود  ياهدرک  رپ  ار  هدعم 

ریگب یتسجیم  چناک  دش  رپ  مشچ  دمآ  باوخ 
ثدح ای  تلفغ  باوخ  دیآ  هچ  ندروخ  رپ  دعب 
ریس هک  ای  دشاب  هکرس  دشاب  هچ  ناجنداب  رای 
شیوخ كاپ  قزر  نک ز  اریذپ  ار  ناج  ادخ  يا 

ریذپ همقل  ره  رادرم  ناگس  نوچ  دنامن  ات 
رازهلان دیآرب  لد  نایم  زا  هزور  تقو 

ریز هدرپ  دیاشگ  نیریز  هر  زا  ندروخ  دعب 
يوش رایشه  كریز و  ندروخ  مک  زا 

يوش راکیب  هلبا و  ندروخ  رپ  زو 
تست يروخرپ  هلمج ز  وت  يراوخرپ 

[. 2941  ] يوش راوخمک  وت  رگا  يوش  راوخمک 
: راهب ءارعشلاکلم 

راوخ رایسب  دنت و  شروخ  رد  وشم 
راد هاتوک  تسد  ناسک  ناوخ  هب 

زارد امعم  تسد  یندروخ  رهب 
زارف تشیپ  تسه  اجک  روخ  نآ  زا 

راب راک و  رد  دشاب  نیزگ  هنایم 
[. 2942  ] راگزور زا  ییآ  هوتس  هنرگو 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


: يدعس
تسا ندرک  رکذ  نتسیز و  يارب  ندروخ 

[. 2943  ] تسا ندروخ  رهب  زا  نتسیز  هک  دقتعم  وت 
: يروباشین راطع 

زاسان هاگان و  روخم  نوزفا  ماعط 
زاب دروخ  کشیب  ارت  نوزفا  نآ  هک 

نان یپ  زا  تیور  بآ  یتخیر 
[. 2944  ] نانشا تسد  تساجک  نابنا  تل  يا 

تسا لد  رارسا  فرگش  نوچ  کشا 
[. 2945  ] تسا لد  راگنز  تسیچ  ندروخ  ریس 

: یناشاک ضیف 
دنکیم مک  ناج  رون  دیازفیم  نت  رب  هک  ره 

[. 2946  ] ارم دیآ  ناج  رون  ات  نت  ضیف ، مراذگیم 
تعاجش يروخمک و  یتفگش 

هیربلا هرجشلا  نا  الا و  ناعجـشلا » هلزانم  نارقالا و  لاتق  نع  فعـضلا  هب  دعق  دقف  بلاطیبا  نبا  توق  اذه  ناک  اذا  : » لوقی مکلئاقب  یناک  و 
ادومخ ءاطبا  ادوق و  يوقا و  هیذعلا  تاتبانلا  و  ادولج ، قرا  هرضخلا  عتاورلا  ادوع و  بلصا 

ربارب رد  ياـسرفتقاط  گـنج  رد  وا  دـشاب ، نینچ  نـیا  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  ياذـغ  هـک  یتـقو  دـیوگیم : امـش  زا  یکی  دـیدرت  نودـب  )
اما تسا  رتمکحم  ناشبوچ  ینابایب ، ياهتخرد  هک : دینادب  یلو  دـنام  دـهاوخ  زاب  ناروالد  اب  هزرابم  زا  هدـمآرد و  ياپ  زا  دوز  نادـنمروز ،

( دناماود مک  فیعض و  تسا  مهارف  ناشیاذغ  بآ و  هراومه  هک  غاب  ياهتخرد 
: يدعس

ار یسک  دش  تعیبط  ندروخ  مک  وچ 
دریگ لهس  دیآ ، ششیپ  یتخس  وچ 

یخارف ردنا  تسا  رورپنت  رگو 
[. 2947  ] دریمب یتخس  زا  دنیب ، یگنت  وچ 

یلع تعاجش  یتفگش 
اهنع تیلو  امل  یلاتق  یلع  برعلا  ترهاظت  ول  هللا  و 

( درک مهاوخن  ینیشنبقع ، هدادن ، هار  لد  هب  یساره  دنرامگ ، تمه  نم ، اب  گنجب  برع ، يهمه  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  )
: ياهشمق یهلا 

راب ررش  ریش  نوچ  گنج  تقو  هب 
[. 2948  ] راب رهگ  ربا  نوچ  فطل  هاگب 

: یماج
ینکش فص  دوبن  سک  ره  راک 

[. 2949  ] تسا فجن  هاش  هکرعم  نیا  ریش 
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: ورسخرصان
تفگشن ناشردپ  دوب ، ناهج  راداد  ریش 

[. 2950  ] دنرمح کیاکی  هک  نیا  دنمرب  ناشیا  زا  رگ 
: يوجنگ یماظن 

ریلد باقع  دبسخن  یئاج  هب 
[. 2951  ] ریز هب  ار  وا  نتسب  ناوت  یبآ  هک 

: يزیربت بئاص 
درذگیم رس  هک ز  ره  دهن  خرچ  رب  ياپ 
درذگیم رهگ  دتفا ز  هرگیب  نوچ  هتشر 

نکم قشع  رفس  يرادن  ریش  رگج 
[. 2952  ] درذگیم رمک  ز  هر ، نیا  رد  غیت  يهزبس 

: یناماس نامع 
ناهرب اجک  رتزغن  نیز  ار  شتورم 

وک یلیلد  رتبوخ  نیز  ار  شتوتف 
ریقف هب  نان  عوج ، هاگ  قح  هر  رد  داد  هک 

[. 2953  ] ودع هب  رس  حتف ، زور  نید  رس  رد  داد  هک 
ایند بیرف 

 … کبعادمب مهتررغ  نیذلا  موقلا )  ) نورقلا نیا  ایند » ای  »
( یتفیرف ار  نانآ  تیاهنداد  يزاب  قیرط  زا  هک  یناگهتشذگ  دنیاجک  ایند ! يا  )

: ورسخرصان
بارس هب  رگم  ناهج  دنام  هچ  هب 

؟ باتش هب  يود  نوچ  وت  وا  سپس 
ودب هرغ  قلخ  دنتسدش ، نوچ 

[. 2954 [ ؟ باش كدوک و  گرزب و  درخ و  همه 
تالکشم دوجو  ترورض 

اهضمغ لیللا  یف  ترجه  اهسوب و  اهبنجب  تکرع  و 
رانک تدابع » هب  نتخادرپ  رطاـخ  هب   » ار بش  تحارتسا  تحار و  باوخ  درک و  لـمحت  ار  ماـیا  تنحم  جـنر و  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  )

( تشاذگ
: یماطسب یغورف 

نیشنم انیم  دبنگ  نیا  هنتف  زا  نمیا 
دنچ ینامیا  نک  هزات  حدق  رود  اب  زیخ و 

دنهدن تناشک  هنامیپ  هقلح  رد  هار 
دنچ ینامیپ  رس  رب  یهنن  ار  ترس  ات 
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دسرن یلیل  يهمیخ  رد  هب  نونجم  ياپ 
دنچ ینابایب  هار  دنکن  یط  رس  هب  ات 

شون يهمشچ  نآ  زا  تبرش  يروخب  ات  وش  هنشت 
[. 2955  ] دنچ ینامرد  تذل  يربب  ات  وش  هتسخ 

: يولوم
دشاب رتشوخ  تاجن  زا  وت  نادنز 
دشاب رتشوخ  تابن  زا  وت  نیرفن 

دشاب رتشوخ  تایح  زا  وت  ریشمش 
[. 2956  ] دشاب رتشوخ  تاون  زا  وت  روسان 

: ینانمس تعفر 
دنک ناناج  بل  زا  نیریش  ماک  دهاوخ  هک  ره 
دنک ناج  كرت  هک  شدنناشچ  یخلت  ردقنآ 

لاصو يوک  هبعک  مزع  هب  مرحم  دش  هکنآ 
دنک نابرق  ار  شیوخ  دیاب  قشع  يانم  رد 

فک هب  درآ  ار  قوشعم  نماد  دهاوخ  هکنآ 
[. 2957  ] دنک ناماد  رد  کشا  ياج  هب  دیاب  لد  نوخ 

: يروباشین راطع 
وت تنحم  راب  هودنا و  هوک 

[. 2958  ] دشکن رب  رحب و  هک  لد  دشک  نوچ 
تابجاو ماجنا  ترورض 

 … اهضرف اهبر  یلا  تدا  سفنل  یبوط 
( تخادرپ ادخ  هاگشیپ  رد  تابجاو ، ءادا  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )

: يدعس
دیلانیم حبص  هب  یغرم  شود 

شوه تقاط و  دربب و  مربص  لقع و 
ار صلخم  ناتسود  زا  یکی 
شوگ هب  دیسر  نم  زاوآ  رگم 
ارت هک  متشادن  رواب  تفگ 

شوهدم دنک  نینچ  یغرم  گناب 
تسین تیمدآ  طرش  نیا  متفگ 

[. 2959  ] شوماخ نم  يوگ و  حیبست  غرم 
: رهاطاباب

یب ناشرای  هللا ، هکنانآ  اشوخ 
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یب ناشراک  هللا  وه  لق  دمح و  هک 
دنزامن رد  میاد  هکنانآ  اشوخ 

[. 2960  ] یب ناشرازاب  نادواج  تشهب 
: يزیربت بئاص 

ناهج رد  بئاص  تسه  یغارچ  ار  یئارس  ره 
[. 2961  ] دوشیم تدابع  رون  زا  نشور  لد  هناخ 

: یناشاک ضیف 
هاگرحس هب  يراذگب  يرتو  يزیخرب و 

[. 2962  ] تداعس باوبا  تخر  رب  دوش  حوتفم 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

یسوم نوچمه  تسود  لامج  تسا و  روط 
[. 2963  ] نکف رود  وا  زج  ار  زیچ  همه  دای 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دوشن لفاغ  وت  دای  زا  ملد  زگره 

دوشن لد  زا  وت  رهم  دوشب  ناج  رگ 
لد يهنییآ  رد  وت  يور  هداتفا ز 

[. 2964  ] دوشن لئاز  هجو  چیهب  هک  یسکع 
: یناهفصا فتاه 

دوب دهاوخ  ناشن  مان  نم  لد ، ناج و  ات ز 
[. 2965  ] دوب دهاوخ  ناج  لد و  رد  ماوت ، هودنا  مغ و 

دوخ ناهدنامرف  زا  یکی  هب  همان 046-

يرادمدرم عضاوت و 
کحانج هیعرلل  ضفخا  و 

( شاب عضاوتم  تیعر ، ربارب  رد  )
: يزیربت بئاص 

شیوخ لاح  ندرک  ضرع  تلود  ناباوخ  نارگ  رب 
تسدنام نایسن ، راوید  يهنخر  رد  ار  همان 

ددنبیم هتسناد  دوخ  يور  رب  ار  قیفوت  رد 
درادیمزاب لئاس ، ز  دوخ ، ضیف  هک  يراکمتس 

ربا يهیاس  وچمه  كاخ  رب  هک  تسوا  گرزب 
درآ زاین  ار  روم  لد  هک  دور  نانچ 

شاب شوخ  ناگتسکش  اب  یبلط  اقب  رگا 
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دوش باکر  رد  ياپ  دش  وچ  مامت  هم  هک 
درک رومعم  يرطاخ  سک  ره  تفایرد  ار  هبعک 

درک روم  راصح  دوخ  تسد  هک  ره  نامیلس  دش 
دوب اپ  هب  مدرم  يریگتسد  تلود ز 
دوب اعد  تسد  غارچ ز  نیا  سوناف 

نمچ نیرد  یمیسن  دشن ز  او  هچنغ  ره 
دوب ادگ  تسد  دوج ز  لفق  حاتفم 
شرس يهساک  دوش  میسن  يهچیزاب 

دوب يوه  ریسا  بابح  نوچ  هک  لد  ره 
دنزیم جوم  اعد  تسد  رهپس  ریز 

[. 2966  ] دنزیم جوم  ادگ  میرک ، يهناخ  رد 
: يدزی یخرف 

ارت دیآ  راوخ  مشچ  رد  رگا  یئاپ  رسیب و 
[. 2967  ] ارت دیآ  راک  هب  يزور  کی  هک  شرآ ، تسد  هب  لد 

مدرم اب  ندرک  ارادم  ترورض 
( قفوا  ) قفرا قفرلا  ناک  ام  قفرا  و 

!( ریگ راکب  ارنآ  تسا ، رتدنمدوس  ینابرهم ، ارادم و  هک  اجنآ  )
: يزیربت بئاص 

تمیالم هار  ز  يآ ، رد  وگ  هزره  اب 
تفرگ ناوتیم  سرج ، قلح  هبنپ ، هب  بئاص 
درک بآ  گنس  لد  مرن ، فرح  هب  ناوتب 

تسا هتفای  تسد  رکش ، هب  تمیالم ، زا  ریش ،
بجع هچ  نوبز  دش  مصخ  نم  لمحت  زا  رگ 

[. 2968  ] تسین ارادم  یتسدربز  فیرح  کلف 
مدرم اب  دروخرب  رد  تاواسم  تیاعر 

. هرظنلا هظحللا و  یف  مهنیب  سآ  و  کبناج ، مهل  نلا  کهجو و  مهل  طسبا  و 
نایم ار  تاواسم  دورد ، تیحت و  و  هراشا ، و  هاگن ، تاـقالم ، رد  و  رآ ، راـک  هب  ار  تمیـالم  یئوخمرن و  شاـب ، ورهداـشگ  مدرم ، ربارب  رد  )

. نک تیاعر  ناگمه 
: عمال

تسد هب  يرآ  یلد  ات  دیاب  رایسب  تقد 
[. 2969  ] تفاین رهوگ  زا  هرهب  هتشر ، کیراب  دشن  ات 

نیسح نسح و  هب  تیصو  همان 047-
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ندروخ فسات  زا  زیهرپ 
امکنع يوز  اهنم  ءیش  یلع  افسات  و ال 

( دیروخم فسات  تفر  تسد  زا  يویند  روما  زا  هچنآ  هب  تبسن  نیسح ) نسح و  يا   ) امش )
: رایرهش

درک ینادواج  عادو  نم  اب  اترسح  یناوج 
درک یناوج  نم  اب  اترسح  ینادواج  عادو 
مایا تفآ  درک  دش و  یط  یناگدنز  راهب 

درک ینازخ  داب  نمس  ورس  اب  هک  يراک  نم  هب 
دید نیشون  باوخ  رد  ارم  نوچ  یهار  همین  قیفر 

درک یناوراک  چوک  گنهآ  سرج ، يالال  هب 
دوب یناگدنز  دیما  اهنت  ارم  دوخ  یناوج 

درک یناگدنز  مناوت  يدیما  هچ  اب  نم  رگد 
دیرآ رایرهش  زا  دای  رمع  راهب  رد  ناناوج 

درک یناوخ  همغن  یناوج  ناتسلگ  رد  يرمع  هک 
یئهویش هب  مد  ره  یلکش و  نم  هب  هظحل  ره 

متسیرگ اهنامز  رود  بالقنا  زا 
یلو متشاد  ازع  هتفر  ياهزور  زا 

[. 2970  ] متسیرگ اهنامه  يازع  رد  زورما 
: يولوم

تسا هتفگ  تافام » یلع  وسات  ال   » وچ
[. 2971  ] هناد ماد و  جنر  هب  دزرایمن 

يزاونمولظم يزیتسملظ و 
انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل  انوک 

( دیشاب نامولظم  یماح  نارگمتس و  نمشد  یگدنز ، رد  هراومه  نیسح ) نسح و  يا   ) امش )
: يدعس

دیرب لوا  مه  دیاب  گرگ  رس 
دیرد مدرم  نادنفسوگ  نوچ  هن 

رآرب نمشد  زغم  دسر  تتسد  وچ 
رابغ لد  زا  دیوش  ورف  تصرف  هک 

هنم شلاب  درگ  ار  هلفس  رس 
[. 2972  ] هب گنس  رب  رازآ  مدرم  رس 

: يولوم
لیوات هب  تصخر  هدم  ار  ملاظ  وت 
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[. 2973  ] زومایم ندیزیتس  ار  ازیتس 
: ینانمس تعفر 

یلیس قیدص  تروص  رب  نزم 
یلین شیوخ  دارم  يور  نکم 

درآرب یهآ  رگا  قیدص  نیا  هک 
درآرب یهام  زا  هام و  زا  داهن 

مولظم هآ  زا  رسپ  يا  نک  رذح 
مورحم شیوخ  زا  ار  مولظم  نکم 

یهانپیب ره  اب  هجنپرس  نزم 
یهار زاس  ناهانپیب  رهب  ز 

دیآ هار  ناز  دش  مورحم  نوچ  هک 
[. 2974  ] دیآ هللا »  » رد زا  هنرگو 

يزاونمیتی
مکترضحب اوعیضی  مههاوفا و ال  اوبغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا 

زا دنوش و  عیاض  ادابم  دنشاب و  یئانتعایب  دروم  یهاگ  یگدیسر و  دروم  یهاگ  نانآ  ادابم  نامیتی ! يهرابرد  ار ! ادخ  ار ! ادخ  منادنزرف )! )
( دنشابن دنمهرهب  امش  فطل 

: يزاریش يرواد 
ياج دنازرلب ز  دوخ  نامیتی  هآ  ار  شرع 

[. 2975  ] میظع شرع  زا  رتنوزفا  دیا  هن  توق  زا  رخآ 
: يدعس

شرس زا  تفر  هب  دوخ  ياهیاس  رگا 
[. 2976  ] شرورپ نتشیوخ ، هیاس  رد  وت 

ناگیاسمه قوقح  تیاعر 
مکیبن هیصو  مهناف  مکناریج  یف  هللا  هللا 

( دشابیم ناتربمایپ  تیصو  دروم  نانیا  اریز  ناتناگیاسمه ، هرابرد  ار ! ادخ  ار ! ادخ  )
: يدحوا

رامش گرزب  ناگیاسمه  قح 
[. 2977  ] رایم دای  دننک  رگ  یلطاب 

زامن شزرا 
مکنید دومع  اهناف  هالصلا  یف  هللا  هللا  و 

( تسامش نامیا  همیخ  دومع  زامن  هک  زامن ، يهرابرد  ار ! ادخ  ار  ادخ  )
: يروهال لابقا 

زامن رهوگ  فدص  دشاب  هلا  ال 
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زامن رغصا  جح  ار  ملسم  بلق 
تسا رجنخ  لاثم  ملسم  فک  رد 
تسا رکنم  یغب و  ءاشحف و  لتاق 

تایح زوس  رگا  يراد  ندب  رد 
هولص رد  ناملسم  جارعم  تسه 
ندب ردنا  مرگ  نوخ  يرادن  رو 

[. 2978  ] نهک مسر  زج  تسین  وت  يهدجس 
: يزیربت بئاص 

زامن يادا  رد  طرش ، دوب ، بلق ، روضح 
درآیم زامن  رد  ارت  قلخ  روضح 

تسا ربتعم  زامن  رد  رگا  رطاخ  روضح 
تسا رتشیب  هدرکن ، زامن  هب  ام  دیما 

دنربیم تذل  لصو  زا  رتشیب  نارارقیب 
[. 2979  ] تسا لزنم  رد  ررش  دبنجیم  شیوخ  رد  ات  هلعش 

هبعک شزرا 
متیقب ام  هولخت  مکبر ال  تیب  یف  هللا  هللا  و 

( دریگب رارق  نایسن  يرهمیب و  دروم  هک  دیراذگن  دیاهدنز ، ات  ناتیادخ ، يهناخ  يهرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ  )
: يروهال لابقا 

يزکرم زا  ماظن  طبر و  ار  موق 
يزکرم زا  ماود  ار  شراگزور 

مارحلاتیب ام  زار  رادزار و 
مارحلاتیب ام  زاس  مه  ام  زوس 

میرورپ وا  يهنیس  رد  سفن  نوچ 
میرکیپ ام  وا  تسا  نیریش  ناج 

ياهدنز یمیرح  دنویپ  وت ز 
[. 2980  ] یئهدنیاپ ینک  وا  فاوط  ات 

: یسودرف
دناوخ شیوخ  هناخ  هبعک )  ) ارو یکاپ  ز 

[. 2981  ] دناوخ شیپ  نادب  ار  نانک  شیاین 
داهج ماسقا  شزرا و 

هللا لیبس  یف  مکتنسلا  مکسفنا و  مکلاوماب و  داهجلا  یف  هللا  هللا 
( ینابز و  یناج ، یلام ، هار  زا  ادخ  هار  رد  داهج  يهرابرد  ار ! ادخ  ار  ادخ  )

: يزاریش ینیسح 
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دیآرد ناوضر  يهضور  رد  یسک 
[. 2982  ] دیآرب ناج  زا  درذگب  ناج  زا  هک 

: يروباشین راطع 
دیهن هر ، رد  مدق  دیناشف و  ناج 

دیهن هگرد  نادبرس ، نابوک ، ياپ 
ناشف ناناج  رب  درک  یهاوخ  هچ  ناج 

ناشف ناج  نادرم  وچ  ناناج  هر  رد 
مارح نم  رب  لد  یلوغشم  تسه 

ماود رب  مناشفیم  مراد  هچ  ره 
راظتنا رد  بلط  زک  دیاب  درم 

راثن هر  رد  دنک  ناج  ینامز  ره 
نک قرغ  نافرع  رحب  رد  ار  شیوخ 

[. 2983  ] نک قرف  رب  هر ، كاخ  يراب  هنرو ،
يردارب تدحو و  ترورض 

عطاقتلا ربادتلا و  مکایا و  لذابتلا و  لصاوتلاب و  مکیلع  و 
( یئادج يهقرفت و  زا  دیزیهرپب  دیشاب و  دوخ  نارای  نایم  رد  يریگتسد  دنویپ و  لها  هراومه  )

: رایرهش
نآ رس  رب  ناهج و  یئوم  هب  تسا  قلعم 

دونع دانع  همه  جوجل و  جاجل  همه 
دنویپ مه  هب  ار  هدنکارپ  بولق  نیا  دوخ 

[. 2984  ] دونج لادج و  فص  نیا  زا  نک  زامن  فص 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

وت نم و  نیک  تسیچ  تسرپهبعک  يا 
وت نم و  نیب  هدرخ  دنرظن  بحاص 
وت نم و  نید  رفک و  دنجنس  رب  رگ 

[. 2985  ] وت نم و  نیقی  تیاهن  دنناد 
: یسودرف

رازراک نیا  درک  ناوت  رگشل  هب 
[. 2986  ] راوس کی  زا  دزیخرب  هچ  اهنت  هب 

: يدعس
نز درم و  شیاسآ  هک  نآ  کنخ 

نتشیوخ شیارآ  رب  دنیزگ 
يرورپ مرک  تخرد  ات  الا 
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يروخرب وزک  يراودیما  رگ 
دنهن ناوید  هک  ادرف  هک  نک  مرک 

دنهد ناسحا  رادقم  هب  لزانم 
رتشیپ مدق  یعس  هک  ار  یکی 

[. 2987  ] رتشیب تلزنم  قح  هاگرد  هب 

هیواعم هب  همان 049-

زآ صرح و  شهوکن 
اهیلع اصرح  هل  تحتف  الا  ائیش  اهنم  اهبحاص  بصی  مل  و 

( دیآیم دیدپ  نانآ  رد  نادب  تبسن  ياهزات  علو  صرح و  هکنآ  زج  دنزاییمن  تسد  يزیچ  هب  ناتسرپایند  (و 
: یسودرف

تسین زآ  ار  هک  ره  دوب  رگناوت 
تسین زابنا  زآ و  شک  درم  کنخ 
ریش يورین  هب  نآ  دننمیرها  هد 

ریز هب  ار  درخ  ناج و  دنراد  هک 
تسیچ وید  هد  هک  يرسک  تفگ  ودب 

تسیرگ دیاب  هب  ار  درخ  ناشیا  زک 
زاین زآ و  هک  خساپ : داد  نینچ 

زا رفن  درگ  روز و  اب  دنوید  ود 
نیک تسگنن و  تسکشرو و  مشخ  رگد 

نید كاپان  يور و  ود  مامن  وچ 
ساپس درادن  سک ، زا  هکنآ  مهد 

سانش نادزی  تسین  مه  یکین و  هب 
دنزگ رپ  هد  موش  نیز  تفگ  ودب 

دنمروز نمیرها  تسا  مادک 
زآ هک  يرسک  هب  خساپ  داد  نینچ 

زاس رید  دوب  يوید  هراک  متس 
يوش ناسآ  نت  یشاب  دنسرخ  وچ 

[. 2988  ] يوش ناساره  ناز  يروآ  زآ  وچ 
: يولوم

دوب یشیب  هر  زا  نادرم  صرح 
[. 2989  ] دور سپ  يوس  صرح ، ثنخم  رد 

ناگتشذگ زا  نتفرگ  تربع  رثا 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


یقب ام  تظفح  یضم  امب  تربتعا  ول  و 
( درک یهاوخ  يریگشیپ  تسا ، وت  رایتخا  رد  هدنام و  یقاب  هچنآ  نتفر  رده  هب  زا  يریگتربع  تشذگ ، هچنادب  تبسن  رگا  )

: یناقاخ
ناه نک  رظن  هدید  زا  نیب  تربع  لد  يا  ناه 
[. 2990  ] ناد تربع  يهنیئآ  ار  نئادم  ناویا 

تایلام نارومام  هب  همان 051-

مدرم اب  فاصنا 
مهجئاوحل اوربصا  مکسفنا و  نم  سانلا  اوفصناف 

دوخ يهشیپ  ار  يروبـص  نانآ ، جـئاوح  ندروآرب  ياتـسار  رد  تاـمحز  یتخـس و  ربارب  رد  دـینک و  تیاـعر  ار  فاـصنا  مدرم ، هب  تبـسن  )
( دیزاس

: يزیربت بئاص 
دنکیم رونم  ار  لد  ناسک ، قزر  رد  یعس 

ایسآ نیلاب  عمشیب  بش ، ياهلد  دوب  مک 
دیازفا قلخ  تعسو  رب  هک  تسوا  لد  لها 
دشاب نابایب  فان  رد  هک  تسا  نآ  هبعک 
تسا ربیب  خاش  دنکن  شزیر  هک  یتسد 

[. 2991  ] تسا رتهب  کشخ  دهدن ، ییاهویم  هک  یلخن 
یهلا دننامیب  تردق 

میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  و ال 
( دزیخیمنرب گرزب  دنوادخ  زا  زج  یعقاو ، يورین  ناوت و  )

: ینانمس تعفر 
وت توق  زج  یتوق  لوح و  وچ 

[. 2992  ] وت تردق  مه  نیا  تسه  دشابن ،
: يدعس

ياج دبنجب ز  ملاع  غیت  رگا 
يادخ دهاوخن  ات  یگر  دربن 

یعخن رتشاکلام  هب  همان 053-

یگدنب يوقت و 
هتعاط راثیا  هللا و  يوقتب  هرما  کلام ) )

( دناوخیمارف ادخ ، تعاطا  روحم  رد  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  یگشیپيوقت و  هب  ار  کلام  )
: عمال
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نتشیوخ دوجو  زا  نتشذگ  رد  لوا  دیاب 
تدیاب یمامنور  یغورف  رگ  اسآعمش 

زارفرس دش  ناوت  ات  نتشذگ  دوخ  زا  دیاب 
تفاین رسفا  يرورس  زا  رس ، سک ز  ات  درذگن 

یتسه ناشن  مان و  دوخ و  رذگب ز  تفگ 
[. 2993  ] قداص یقشع  هب  هک  نیا ، رگا  یئوگیم  تسار 

تداعس هب  یبایتسد  ياههار 
اهعابتاب الا  دحا  دعسی  یتلا ال  هننس  هضئارف و  نم  هباتک : یف  هب  رما  ام  عابتا  و 

هک یئاهتنـس  نیمارف و  تابحتـسم ، ءادا  تابجاو ، ماجنا  زا  تسا  هداد  نامرف  نآ  تیاعر  ار  يو  دوخ  نآرق  رد  ادـخ  هک  هچنآ  زا  يوریپ  (و 
( دوشیمن نیمات  اهنآ  هب  لمع  قیرط  زا  زج  یسک  چیه  تداعس 

: رایرهش
سک دنک  یناسنا  يوعد  رگا 

سب دیوج و  تداعس  هار  نیمه 
يوس ره  هب  نتسج  ناوت  ار  تداعس 

[. 2994  ] يوک ناد  هب  دراد  یهر  سک  ره  لد  ز 
یهلا تزع  يرای و  هب  هجوت 

هزعا نم  زازعا  هرصن و  نم  رصنب  لفکت  دق 
ادخ يزارفارـس  تزع و  زا  غیلبت  هب  هک  یـسک  يدنلبرـس  تزع و  نینچمه  دباتـشیم و  ادـخ  يرای  هب  هک  ار  یـسک  يرای  ترـصن و  ادـخ  )

( تسا هدرک  نیمضت  ار  درامگیم  تمه 
: یشحو

تسا نابهاگن  ادخ  هک  ار  نآ 
تسا ناما  رد  رهد  يهنتف  زا 

هیاپ دنلب  وا  زا  دش  سک  ره 
تسا نامز  فرصت  نوریب ز 

تسا لازی  غاب ال  هک ز  یلخن 
تسا نادواج  يامن  وشن و  اب 

دتفا هنوگچ  امن  وشن و  زا 
تسا نازخیب  تخرد  هک  یبوط 

یهلا يهصرع  يهدنز  ات 
تسا نارماک  دناود  هک  وس  ره 

شدنلب دهاوخ  وا  هک  رس  نآ  دنلب 
شدنژن دهاوخ  وا  هک  لد  نآ  دنژن 
يرابتعا ناس  نآ  دشخب  یگنس  هب 
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يرادجات دناشن  شجات  رب  هک 
شیاطع دشخب  ياهریت  كاخ  هب 

[. 2995  ] شیاج هدید  ددرگ  هک  يردق  نانچ 
تخانش ياهوگلا  مدرم و 

هدابع نسلا  یلع  مهل  هللا  يرجی  امب  نیحلاصلا  یلع  لدتسی  امنا  كروما … و  نم  نورظنی  سانلا  نا  و 
ادخ هک  هچ  نادب  ادخ ، يهتسیاش  ناگدنب  يهرابرد  دیدرت  نودب  دننکیم و  هاگن  تاهرمزور  یگدنز  هب  وت ) یئاسانش  تهج   ) مدرم هتبلا ، )

( دنیامنیم لالدتسا  دنکیم  يراج  شناگدنب ، رگید  نابز  رد  ناشيهرابرد 
: رایرهش

جنسب مدرم  لد  مشچ و  يهفک  رد  دوخ  ردق 
نارگ یتسوک  هکنآ  ای  کبس  یتسهاک  نیب 

قلخ ياهلد  رد  هتفهنب  وت  بیع  یتسه  وت  ات 
[. 2996  ] نابز رب  دیآ  هتفهنب  لد  هچنآ  یتفرب  نوچ 

سوه يوه و  زا  زیهرپ 
کل لحی  امع ال  کسفنب  حش  و  كاوه ، کلماف 

!( راد اور  كاسما ، لخب و  تسین  زاجم  وت  يارب  هک  هچنآ  هب  عجار  دوخ ، سفن  هب  تبسن  و  ریگ ! تسدب  ار  دوخ  سفن  ياوه  مامز  )
: يونزغ یئانس 

رود يدرگن  ارچ  اهسوه  نیز 
[. 2997  ] رورغم ارت  ناهج  دراد  دنچ 

: ظفاح
شوگ ینک  لقع  يهسوسو  رگ  هک  رادشه 

[. 2998  ] ییآ رد  هب  ناوضر  يهضور  زا  تفص  مدآ 
لمع نیرتینتشاد  تسود 

حلاصلا لمعلا  هریخذ  کیلا  رئاخذلا  بحا  نکیلف 
( دشاب وت  حلاص  لمع  نامه  وت ، شیپ  رد  اههریخذ  نیرتبوبحم ، دیاب  )

: يدعس
دنام هب  وک  ناهج  ردنا  سک  دماین 

دنام هب  وکین  مان  زک و  نآ  رگم 
ياج هب  يو  زا  سپ  دنام  هکنآ  درمن 

يارس نامهم  ناخ و  یناخ و  لپ و 
نادواج دوب  تمان  هک  یهاوخ  وچ 

[. 2999  ] ناهن ناگرزب  کین  مان  نکم 
يرادتیعر شور 

مهل هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کبلق  رعشا  و  کلام : ای 
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!( شاب ناشرادتسود  و  زاس ! لامالام  تیعر  هب  تفوطع  زا  ار  دوخ  بلق  کلام ، يا  )
: ظفاح

دنامیمن باداش  ناتسب ، نیا  لگ  مئاد 
[. 3000  ] یئاناوت تقو  رد  ار  نافیعض  بایرد ،

: يروهال لابقا 
دنلب ددرگ  اههبذج  تبحم  زا 

دنمجراان وا  زا  دریگیم  جرا 
همه متام ، یگدنز  تبحمیب 

همه مکحمان ، تشز و  شراب  راک و 
ار گنهرف  دنزیم  لقیص  قشع 

[. 3001  ] ار گنس  دشخب  يهنیئآ  رهوج 
: عمال

دشخب رگ  دوش  هچ  تبحم  ریسکا 
صاوخ داجیا ، لها  دوجو  بلق  رب 

رس تبحم  ماد  يهقلح  ردنا  هک  ات  مداهن 
متفر مدوخ  دایص  هار  رب  دوخ  هک  مدیص  نآ  نم 

دوش او  تیور  هب  یهاوخ  رگا  يدیما  باب 
[. 3002  ] دیلک ار  رد  نیا  کشیب  دشاب  قلخ  ياضر  زا 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دغج هبلک  دورن  تبحم  غاب  یطوط 

[. 3003  ] دشاب ملعم  بلک  اجک  سودرف ، زاب 
: يروباشین راطع 

تسود رای  لامج  يرادیم  وت  رگ 
تسوا رادید  يهنیباک  نادب  لد 

نیبب وا  لامج  رآ و  تسد  هب  لد 
[. 3004  ] نیبب وا  لالج  ناج ، نک  هنییآ 

: یلدگیب رذآ 
ینابرهم نوچ  ادخ ، قلخ  اب  وت 

[. 3005  ] تسا نابرهم  وت  اب  قلخ ، يادخ 
: يونزغ ییانس 

رادب شیوخ  لحم  رد  ار  همه 
[. 3006  ] رازام دب  يوخ  ار ز  سک  چیه 

: يولوم
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دوش نیریش  اهخلت  تبحم  زا 
دوش نیرز  اهسم  تبحم  زا 
دوشیم لگ  اهراخ  تبحم  زا 

دوشیم لم  اههکرس  تبحم  زو 
دوشیم نشلگ ، نجس ، تبحم  زا 
دوشیم نخلگ  هضور  تبحمیب 
دوشیم نغور  گنس  تبحم ، زا 

دوشیم نهآ  موم  تبحمیب 
دوشیم یشون  شین  تبحم ، زا 
دوشیم یشوم  ریش  تبحم  زو 
دوشیم هدنز  هدرم ، تبحم  زا 
دوشیم هدنب  هاش ، تبحم  زو 

دوشیم يداش  نزح  تبحم ، زا 
دوشیم يداه  لوغ ، تبحم  زو 

دوشیم تحص  مقس ، تبحم ، زا 
دوشیم تمحر  رهق  تبحم ، زو 

تسا شناد  يهجیتن  مه ، تبحم  نیا 
[. 3007  ] تسشن یتخت  نینچ  رب  هفازگ ، یک ،

: ظفاح
درآ راب  هب  لد  ماک  هک  ناشنب  یتسود  تخرد 

[. 3008  ] درآ رامشیب  جنر  هک  نک  رب  ینمشد  لاهن 
ضامغا وفع و  ترورض 

هحفص هوفع و  نم  هللا  کیطعی  نا  یضرت  بحت و  يذلا  لثم  کحفص  كوفع و  نم  مهطعاف 
( نادرگ نارگید  لاح  لماش  يوش ، عقاو  ادخ  ضامغا  وفع و  لومشم  ات  يرادیم  تسود  هک  هنوگنامه  هب  ار  دوخ  تشذگ  وفع و  )

: یناشاک ضیف 
وا مرج  زا  دنرذگب  سک  زا  یمرج  دشخب  هک  ره 

[. 3009  ] ارم دیآ  نانچ  نآ  ات  نینچ  نیا  نم  منکیم 
: يولوم

ار سک  چیه  ياخم  مشخ  زا 
[. 3010  ] دناخن ارت  ادخ  مشخ  ات 

: يرصنع
وفع هب  هتشگ  هریچ  هچ  دش  وب  نمشد  هانگ 

[. 3011  ] تسامکح لیامش  زا  وفع  رد  یگریچ  هب 
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دنوادخ تمحر  هب  همه  يدنمزاین 
هتمحر هوفع و  نع  کب  ینغ  ال 

( دوب یهاوخن  ینغتسم  زاینیب و  ادخ ، محرت  وفع و  زا  هاگچیه  )
: ریهظ

ددنب ورف  یسک  رب  يرد  وچ  قح  هب  ادخ 
[. 3012  ] زاب دیاشگ  يرگید  مرک  فطل و  هار  ز 

يرد ددنبب  تمکح ، رگ ز  ادخ ،
يرگید رد  دیاشگ  تمحر  ز 
یهلا میظع  تردق  هب  هجوت 

کقوف هللا  کلم  مظع  یلا  رظناف 
( رگنب تسوت  روصت  رادم  قوف  هک  ادخ  تموکح  تمظع  هب  )

: يدعس
شوه دنوادخ  يا  شورخ  رواد  هب 

[. 3013  ] شورخ روآرب  رواد  تسد  زا  هن 
( ربکا داهج   ) سفن ياوه  زا  زیهرپ 

ءوسلاب هراما  سفنلا  ناف 
( تسا اهینامرفان  اهيدب و  باکترا  هب  يهدننکراداو  ادج  یمدآ  سفن  دیدرت  نودب  )

: یناهفصا ءاجر 
ارم مک  شیب و  دیق  رد  سوه  زآ و  دشک  مد  ره 

[. 3014  ] ارم مد  رد  دشک  رخآ  اهدژا  نوچمه  سفن  نیا 
: يزیربت بئاص 

دسریمن دصقم  هب  تسرپيوه  هآ 
ار هناشن  یئاوه  ریت  هب  ندز  ناوتن 

تفرگ لقع  تسد  نوچ ز  نانع  سفن ، تسالب 
تسا نابعث  داتف  یسوم  فک  زا  وچ  اصع 

شرس يهساک  دوش  میسن  يهچیزاب 
[. 3015  ] دش يوه  ریسا  بابح  نوچ  هک  لد  ره 

: ینانمس تعفر 
نوخ رپ  دنک  ار  لد  سفن  ره  ردناک  سفن  زا  ناما 

نک افصم  ار  ناماد  هدید  زا  لد  نوخ  نیز  ایب 
: يدحوا

نک شفالخ  دش  خوش  رگا  سفن 
نک شفالغ  رد  تسا  لهج  غیت 
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تسا نیا  دربن  شکب  ار  دوخ  سفن 
تسا نیا  درم  لامک  ياهتنم 

: یئانس
تست هاگرد  رکاچ  يراد  روجنر  ات  سفن 

رازه وت  نوچ  دنک  مک  يداد  شیریم  نوچ  زاب 
: يدعس

دش وت  رما  عیطم  يرآ  رب  هک  ره  دارم 
دارم تفای  وچ  دهد  نامرف  هک  سفن  فالخ 

: یبتکم
يرآ تسکش  دوخ  سفن  رب  وت  رگ 

[. 3016  ] يرآ تسدب  نادواج  تلود 
: يروباشین راطع 

مئاد یشکیم  تضایر  بش  زور و  لاس  دص  رگ  هک 
دشاب نیمک  رد  تسفن  هک  نادیم  نیقی  نمیا  شابم 

یسرن وا  درگب  يریمن  ات 
دش دیاب  هدرم  قوشعم  شیپ 

ینامب هدنز  ات  شیوخ  زا  ریمب 
دمآ ندرگ  اب  نار  درگ  کشیب  هک 

تفای یتسود  رس  راطع  لد 
[. 3017  ] دمآ نمشد  ار  دوخ  هک  یتقو  یلو 

: یناماس نامع 
ياهناوید لد  مراد  نم  کیل 

ياهناگیب درخ  زا  شیوخ  نونج  اب 
نونج نابیرگ  زا  یهاگهاگ 

نورب درآ  یمه  یئادیش  هب  رس 
نم یماخ  یپ  دراد  اهیعس 

[. 3018  ] نم یماندب  هب  دشوکیم  تخس 
: يروباشین راطع 

الاب زا  یهرب  ات  ردب  یتسه  هدرپ 
دنق دنرآ  یپ  ات ز  نک  شون  لجا  رهز 

سبیب تسا و  سفن  نتشک  اود  ار  تلد  درد 
[. 3019  ] دنمدوس دوب  رهز  ار  درد  یسب  هکناز 

: یناشاک ضیف 
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سفن يهنتف  نیشنم ز  لفاغ 
[. 3020  ] ضیف يا  تساهدژا  وت  سفن  نیا 

: يروباشین راطع 
میراز دصب  تشک  اقلاخ  يوه  سفن و 

[. 3021  ] دناهدرک مشوخ  تسد  کنآ  زا  مناهد  زاب 
: یناشاک ضیف 

هد متاجن  ادخ  يا  يدوخ  زا 
هد متاجن  الب  طیحم  نیز 
دراد نم  دصق  هراما  سفن 

[. 3022  ] هد متاجن  اهدژا  مد  نیز 
: ینانمس تعفر 

نت رد  تسا  سفن  کی  هک  لوا  نادب 
نیعم یتاماقم  ار  وا  یلو 
نادیم هراما  هبتر  لوا  رد 

ناج يا  رما  اهيدب  رب  دیامن 
یتیوه زابهاش  وت  هک  نزب  یسفن  سفق  نکشب 

[. 3023  ] نایشآ نشلگ  تاحفن  یکدنا ، تدیان  دای  هچ  ز 
: رایرهش

ارم سفق  نیا  یگنت  دنکیم  هتسخ  هچ  ياو 
ارم سب  هجنکش  جنر و  نیا  زا  درکن  مدش  ریپ 

ناج ناوراک  هرمه  لد  مسج و  ماد  هب  ياپ 
[. 3024  ] ارم سرج  يهمزمز  دروآ  ترسح  يهچ  نآ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
يوگم نخس  مبیقر  زادگ  ناج  رهز  زا 

[. 3025  ] رادلاخ رام  نیا  زا  مدیشک  اههچ  یناد 
مدرم اب  فاصنا  لدع و 

کتیعر نم  يوه  هیف  کل  نم  کلها و  هصاخ  نم  کسفن و  نم  سانلا  فصنا  هللا و  فصنا 
( رادم رود  رظن  زا  ار  فاصنا  نانآ  قوقح  ءادا  دروخرب و  عون  اب  هطبار  رد  دوخ  ناراداوه  و  ناکیدزن ، مدرم ، ادخ ، هب  تبسن  )

: راهب ءارعشلا  کلم 
هاش نوچ  دوشیم  دابآ  روشک 

كولس رهم  هب  دنک  ایاعر  اب 
سیئر لهج  دوش ز  امغی  هناخ 

كولم روج  دوش ز  ناریو  کلم 
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ناهج نامیکح  دنتفگ  هک  لدع  نک  لدع 
ياج رب  دنامن  لدع  ددمیب  تکلمم 

دزیخرب نایم  زا  لدع  هک  نوچ 
دزیرگب حالص  ریخ و  لقع و 

دش اپ  رب  لدع  اهنامسآ ز 
دش ارآ  ملاع  لدع ، زا  مجنا  و 

یتسباسح یب  هک  قدارس  نیو 
[. 3026  ] یتسبارخ یتسین  رگا  لدع 

: يروباشین راطع 
یسب مفاصنا  داد  یلاعت  قح 

یسک اب  مدرکن  مه  ییافویب 
تفص نیا  دمآ  عمج  نوچ  یسک  رد 

تفرعم رد  دوب  نوچ  وا  تبت  ز 
تاجن ناطلس  تسا  فاصنا  تفگ 

تاهرت زا  تسرب  دش  فصنم  هک  ره 
دوجو رد  دیآ  فاصنا  رگ  وت  زا 

دوجس رد  عوکر و  رد  يرمع  هب ز 
ناهج ود  ره  رد  تسین  توتف  دوخ 

ناهن رد  نداد  فاصنا  زا  رترب 
ربخ یب  دوخ  یفاصنا  یب  يا ز 

[. 3027  ] رگن نانیب  هر  فاصنا  نامز  کی 
: رایرهش

تسا ناسنا  فاصوا  نیرتیفاص  زک  فاصنا  اشوخ 
تسا نازیم  هب  يو  اب  یتیمک  ره  هک  یئوزارت 
نکیم ادخ  رکش  دوب  تمعن  نیا  قیفوت  ترگ 

[. 3028  ] تسا نامیا  فصن  يراد  هک  یفاصنا  تفگ  ربمیپ 
: یئانس

دراد يوق  هش  يوزاب  لدع 
دراد يوتسم  کلم  تماق 

زورفا ناهج  دوب  یعمش  لدع 
زوس کلامم  یشتآ  هش  ملظ 

لانم طحق  دوب ز  لداع  وچ  هش 
لاس یخارف  زا  هب  ناطلس  لدع 
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لد تیالو  رد  هکناز  نک  لدع 
لداع دنز  يربمغیپ  رد 

: یسودرف
داد هب  يراد  دابآ  روشک  رگا 

داش داد  زا  دابآ و  وت  ینامب 
رایرهش يا  یشاب  رگداد  رگا 

راگدای دوب  تمان  ینامن و 
يار دادیب  هب  ردارب  يا  نکم 

ياپ داد  اب  تسین  ار  دادیب  هک 
دابق ناوریشون  تفگ  نینچ 

داد دیچیپ ز  هب  رس  ار  هاش  نوچ  هک 
هایس ار  وا  روشنم  خرچ  دنک 

هاش زین  ارو  دناوخن  هراتس 
دوب ناهاش  لزع  يهمان  متس 

[. 3029  ] دوب ناهانگیب  لد  درد  وچ 
ملظ يرگدادیب و  لمعلاسکع 

نیملاظلل وه  و  نیمولظملا )  ) نیدهطـضملا هوعد  عیمـس  هللا  ناف  ملظ  یلع  هماقا  نم  هتمقن  لـیجعت  هللا و  همعن  رییغت  یلا  یعدا  ءیـش  سیل  و 
داصرملاب

ادخ هتبلا  تسین و  رثوم  رفیک ، تبوقع و  لیجعت  ادـخ و  تمعن  یفن  ینوگرگد و  رد  ملظ  داینب  يهماقا  متـس و  رب  رارـصا  دـننامه  يزیچ ، )
.( تسا نارگمتس  نیمک  رد  ادخ  اریز  دنکیم  باجتسم  ار  ناگدیدمتس  نیرفن  اعد و 

: راهب ءارعشلاکلم 
ناریو يروم  يهناخ  امش  روج  زا  دش  رگ 

دینک دابآ  هک  تسلاحم  شیوخ  هناخ 
هاتوک ناناوج  رمع  دنک  دادیب  روج و 
دینک داد  ادخ  رهب  نطو ، ناگرزب  يا 

ار وت  دریگ  ربخ  یب  مکشا  دولآنوخ  لیس 
ار وت  دریگ  رگدادیب  يا  رخآ  مدرم  نوخ 

زیرم ار  نافیعض  نوخ  ار  وت  مدرک  ربخاب 
ار وت  دریگ  ربخیب  ناهانگیب  نوخ  هکناز 

نامیپ نکشم  هشیپ و  نکم  روج  اکلم 
[. 3030  ] ناماد دریگب  تیئادخ  تافاکم  هک 

: يولوم
ادن ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا 
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ادص ار  اهادن  دیآ  ام  يوس 
ینکیم یهاچ  ملظ  زا  وت  هک  يا 

[. 3031  ] ینتیم یماد  شیوخ  يارب  زا 
: راهب ءارعشلاکلم 

نارگن رگمتس  رب  تسا  کلف  مشچ 
نارگ باوخ  نیزا  ملاظ  دوش  رادیب 

نارذگ ناهج  نیا  هدنامن  راک  زا 
[. 3032  ] نارگد رب  درذگب  تشذگب و  ام  رب 

: يولوم
ناهج رد  دراک  راخ  مخت  هکنآ 

[. 3033  ] ناتسلگ رد  وجم  ار  وا  ناه  ناه ،
: یماج

وا کشا  مولظم و  يهحون  زا  ناوع  يا  نک  رذح 
[. 3034  ] شنافوط حون و  ياعد  راک  دنک  مسرتیم  هک 

: ياهشمق
راخ هدیدمتس  ياپ  روآرب ز 

رادغاد لد  هآ  زا  شیدنیب 
دراد يرثا  کشیب  نامولظم  لد  هآ 

[. 3035  ] دراد يرحس  نشور  نارامیب  مغ  ماش 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

سرتب هاگآ ، درم  ياعد  اهاش ز 
سرتب هاگرحس  هآ  لد و  زوس  و ز 

وشم هرغ  دوخ  هاپس  رب  رکشل و  رب 
[. 3036  ] سرتب هاگانب  لیس  ندمآ  زا 

: ورسخرصان
تشک ناوتن  مدرم  يرآ  تسد  هب  غیت  نوچ 

[. 3037  ] تشم ارف  تسین  يدب  دنوادخ  کیدزن 
: ظفاح

تافاکم رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب 
داتفارب داتفارد  هک  ره  ناشک  درد  اب 

: یسودرف
دابق اب  ناوریشون  تفگ  نینچ 

داد دیچیپ ز  هب  رس  ار  هاش  نوچ  هک 
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هایس ار  وا  روشنم  خرچ ، دنک ،
هاش زین  ار  دناوخن و  هراتس 
دوب ناهاش  لزع  همان  متس 

دوب ناهانگیب  لد  درد  وچ 
درم دازآ  هک  ار  سک  رازایم 
درم رازآ  هب  دراین  رادنا  رس 

تسا شکهناد  هک  يروم  رازایم 
تسا شوخ  نیریش  ناج  دراد و  ناج  هک 

: ظفاح
هار دراد  هریت  ملظ  تملظ 

هایس بلق  حانج و  دیاب  لدع 
دوز هک  رید  هن  ناملاظ  يهناخ 
دوب دهاوخ  بارخ  تحیضف  هب 

: یناقاخ
نارای يا  تسا  رادیب  هک  یمولظم  هآ  نک ز  رذح 

[. 3038  ] شناراب دیآ ز  لیس  وت  نیلاب  هب  هتفخ ، بش  وت 
: يدعس

دنک رثا  نودرگ  دبنگ  رحس ز  هآ 
دنک رگد  زور  ود  درکن  رگا  زورما 
عمش هناورپ  قحان  نوخ  هک  يدید 

دنک رحس  ار  بش  هک  دادن  ناما  نادنچ 
نکم يرازآ  فعضتسم  ایب  يرازاب ! ياه ،

ناسک نیرفن  ریت  دشاب  وت  هاگنیمک  رد 
مدرم اب  تاواسم  لدع و 

هصاخلا یضرب  فحجی  هماعلا  طخس  ناف  هیعرلا  یضرل  اهعمجا  لدعلا و  یف  اهمعا  قحلا و  یف  اهطسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیلو 
مدرم يارب  رتریگارف و  تلادـع ، هب  تبـسن  رتراوتـسا و  قح  طارـص  رد  هک  دـشاب  رتبوـبحم  وـت  شیپ  رد  يراـک  اـهراک ، ناـیم  زا  دـیاب ، )

( دزاسیم یثنخ  ار  صاوخ  يدونشخ  مدرم ، يهدوت  یئاضران  مشخ و  و  دشاب ، هتشاد  هارمه  هب  ار  ناگمه  يدونشوخ  رتریذپلد و 
: يرتسبش دومحم  خیش 

دمآ تمحر  رون و  لدع  يازج 
دمآ تملظ  نعل و  ملظ  يازس 

: یسودرف
داد هب  ار  ناهج  يراد  دونشخ  وچ 

داش داد  زا  ینامب و  رگناوت 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 794 

http://www.ghaemiyeh.com


دادب ار  نامدرم  ینک  نمیا  رگ 
داش داد  زا  یبسخب و  نمیا  دوخ 

نورد یتیگب  وت  نک  داد  همه 
نوگن سک  دشن  زگره  داد  زا  هک 

نوردنا دادب  درآ  يژک  رگ  و 
[. 3039  ] نوخ بآ  ندروخ و  دوب  شتسبک 

ربهر يرادزار 
اهرتس نم  قحا  یلاولا  ابویع ، سانلا  یف  ناف 

( تسا نآ  راتتسا  هب  رتراوازس  نآ  رما  لوئسم  هک  دراد  دوجو  یبویع  مدرم  نایم  هعماج و  رد  هتبلا  )
: راهب ءارعشلاکلم 

دنوادخ شوپ ، مرج  تسا و  ریذپ  رذع ،
[. 3040  ] ریم تفص  نیرتهب  زین  دوب  ود  نیو 

وجبیع ندرک  درط 
سانلا بئاعمل  مهبلطا  کنم …  کتیعر  دعبا  نکیلو 

( دشاب وت  یئانتعایب  يرهمیب و  دروم  رتشیب  دزادرپیم ، مدرم  نایم  رد  یئوجبیع  هب  هراومه  هک  سک  نآ  دیاب ، )
: يوجنگ یماظن 

شیوخ ناسحا  رگنم و  ناسک  بیع 
شیوخ نابیرگ  هب  نک  ورف  هدید 
تسد هب  يریگب  هک  يزور  هنیآ 
تسرپدوخ وشم  زور  نآ  نکش  دوخ 

راهب نوچ  وشم ، يارآ  نتشیوخ 
راگزور عمط ، وت  رد  دنکن  ات 

دناهتشر گنت  وت  بیع  يهماج 
[. 3041  ] دناهتشه ورف  هدرپ  هن  وت  هب  ناز 

: يزیربت بئاص 
دوشیم ادیوه  مدرم  رب  دوز ، ناکاپ  بیع 
دوشیم اوسر  يوم  صلاخ ، ریش  نایم  رد 

: یسودرف
يوجبیع مدرم  ات  رادهگن 

[. 3042  ] يوربآ هاش  کیدزن  هب  دیوجن 
ربهر یشوپبیع  ترورض 

کل رهظ  ام  ریهطت  کیلع  امناف  اهنم  کنع  باغ  امع  نفشکت  الف 
هب تسا ، هتـشگ  راکـشآ  تیارب  هک  ار  هچنآ  حالـصا  هب  دـیاب  وت  هکلب  یئامن  شاف  ار  مدرم  یفخم  یناـهنپ و  بویع  هک  اداـبم  کـلام ! يا  )
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( يزادرپ
: يونزغ یئانس 

ونشب دنک  وت  بیع  یسک  رگ 
[. 3043  ] وردب یگلمج  تسا  بیع  هچنآ  و 

یشوپبیع ترورض 
کتیعر نم  هرتس  بحت  ام  کنم  هللا  رتسی  تعطتسا  ام  هروعلا  رتساف 

( درادب روتسم  مدرم ، مشچ  زا  ارت  بویع  ادخ  هک  يرادیم  تسود  هک  هنوگنامه  رادب ، روتسم  ناکمالا  یتح  ار  مدرم  ياهیتشز  )
: يوجنگ یماظن 

تسین يوک  نیا  طرش  يرگ  سسجت 
[. 3044  ] تسین يور  یشماخ  زج  هدرپ  نیا  رد 

: يدعس
يوک هب  ردارب  يوربآ  زیرم 

يوربآ رهش  هب  دزیرن  ترهد  هک 
دب کین و  مدرم  قح  ردنا  دب 

درخ بحاص  درمناوج  يا  يوگم 
تسا دب  سک  نالف  دیوگ  هک  ره  ارت 
تسا دوخ  نیتسوپ  رد  هک  ناد  نانچ 

يدز مد  نوچ  قلخ  نتفگ  دب  هب 
يدب مه  نخس  یئوگ  تسار  رگا 

شوک شیورد  رتس  ندیشوپ  هب 
[. 3045  ] شوپ هدرپ  دوب  تیادخ  رتس  هک 

: ياهشمق یهلا 
قلخ زا  تفهن  نم  بیع  ادخ  هک  نآ  رکش  هب 

مشوپ رد  مشچ  هک  هب  نامه  قلخ  بیع  ز 
ردم قیالخ  رارسا  هدرپ ز 

[. 3046  ] راک دتفین ز  هدرپ  ار  وت  هک  ات 
: يولوم

روخب ناشوماخ  قارغس  ردم ، هدرپ  نک  شوماخ 
[. 3047  ] ادخ ملح  زا  ریگوخ  وش  راتس  وش  راتس 

: يزیربت بئاص 
دوشیم ادیوه  مدرم  رب  دوز ، ناکاپ  بیع 

[. 3048  ] دوشیم اوسر  يوم  صلاخ  ریش  نایم  رد 
: يرتسبش دومحم  خیش 
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ناسک بیع  فطل  هب  یشوپب  رگ 
[. 3049  ] نادب وت  يوش  قح  ذوخام  چیه 

: یناشاک ضیف 
وجبیع هورگ  نیا  دنتسشن  رگیدکی  هب  ات 

سابل رد  ناز  نیا  بیع و  دیوج  هدرپیب  نیا  زا  نآ 
رگدکی بیع  دنیوگیم  هدرپیب  ناقساف 

[. 3050  ] سابل رد  نامیا  لها  بیع  دنیوگ  ناحلاص 
: یجدننس ریسا 

ار یشوپ  بیع  هک  یمیرک  يا 
هدیشوک مادم  تفطل  تسد 

: يدزی يادیش 
ناسک بیع  شوپب  یناوتب  ات  هشیمه 

تسا راتس  بیغ  ياناد  هک  لیلد  نآ  هب 
: يدنه نیتم 

گنج رد  ناتفخ  ششوپ  دوبن  يدرم 
[. 3051  ] يدرم یشوپب  رگا  نارگد  بیع 

: يولوم
سک بیع  دشوپ  هک  دهاوخ  ادخ  رگ 

[. 3052  ] سفن نابویعم  بیع  رد  دنز  مک 
لفاغت ترورض 

کل حضی  ام ال  لک  نع  باغت  و 
( نک هشیپ  لفاغت  تشگن  راکشآ  تیارب  نآ  تقیقح  هک  هچنآ  هب  تبسن  )

: عمال
دوشیمن رسیم  راک  یعس  هب  عمال 

[. 3053  ] یسک دنک  لهاجت  هک  هب  راگزور  زا 
ییاشگهرگ ترورض 

دقح لک  هدقع  سانلا  نع  قلطا 
( دزاس رود  دوخ  زا  مدرم  هب  تبسن  ار  ینمشد  هنیک و  هرگ  هنوگره  )

: يزیربت بئاص 
تفرگ دیابیمن  لزنم  ناغم  تابارخ  رد 

تفرگ دیابیمن  لد  رد  سک  نیک  یتفرگ  نوچ 
فال رس و  نوچ  ندز  يدازآ  دیابیمن ز  ای 

تفرگ دیابیمن  لد  رد  يربیب  زا  هرگ  ای 
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تسناشیورد يهنیس  اقب  رحب  فدص 
تسناشیورد يهنیکیب  لد  نآ  رهوگ 

تسا هتسب  لد  يافص  رد  نیمز  يور  يافص 
تسا فاص  ات  همشچ  فاص  دوب  يوج  بآ  هک 

دنک رب  روبنز  يهناخ  رس ز  رشح  رد 
دربیم هنیک  رپ  يهنیس  كاخ  هب  سک  ره 

دناهدرک لاب  کبس  هنیک  لد ز  هک  نانآ 
دناهدرک راخیب  لگ  زا  رتسب  نیلاب و 

رظن دنکیم  ناهج  تشز  بوخ و  هب  ناسکی 
دناهدرک راومه  هنیآ  وچمه  هک  ار  نآ 

رگدکی اب  ندز  یشوگ  رس  فرح  سلاجم ، رد 
[. 3054  ] تسندناشفا قافن  مخت  اههنیس  نیمز  رد 

ینیچنخس زا  زیهرپ 
شاغ یعاسلا  ناف  عاس  قیدصت  یلا  نلجعت  ال 

( دننکیم تنایخ  دنرگهولج  حصان  ناونع  هب  هراومه  هچرگ  هفیاط  نیا  اریز  ریگن ! میمصت  نانیچنخس  رظن  ساسا  رب  زگره  )
: يدعس

تسا شتآ  نوچ  گنج  نت  ود  نایم 
تسا شک  مزیه  تخبدب  نیچنخس 

لد هراب ، رگد  شوخ ، نآ  نیا و  دننک 
لجخ تخب و  روش  نایم  ردنا  يو 

نتخورفا شتآ  سک ، ود  نایم 
[. 3055  ] نتخوس نایم ، رد  دوخ  تسا و  لقع  هن 

صرح راثآ 
هللااب نظلا  ءوس  اهعمجی  یتش  زئارغ  صرحلا  نبجلا و  لخبلا و  ناف 

( دنریگیم تاشن  نظءوس  زا  هک  دنتسه  ینوگانوگ  توافتم و  تافص  زا  صرح  سرت و  لخب ، دیدرت ، نودب  )
: ینانمس تعفر 

توهش زآ و  صرح و  رحب  قیرغ 
تعفر لضف و  شرع  جوا  زا  داتف 

ایهم يداز  رفس  رهب  زا  هن 
ایهم يداش  لد  کی  مغ  نیز  هن 

: يروباشین راطع 
سایق نکیم  تفص  کی  کی  نینچمه 

دناهتسب ناس  نیا  زا  ریجنز  همه  ناک 
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: ینانمس تعفر 
نیهر سفن و  توهش  ای  نیک ، لخب و  يردق  تشاد  رگ 

[. 3056  ] دنکشب ناسحا  ردق  دوخ  نید  بابرا  زا  هک  دیاب 
نایوگتسار ناراکزیهرپ و  شقن 

قدصلا عرولا و  لهاب  قصلا  و  کلام ) ای  )
!( شاب طابترا  رد  یئاسراپ  تقادص و  لها  اب  )

: یسودرف
شاب راد  ناهج  دیآ  وت  زور  وچ 

شاب رازآیب  شاب و  دنمدرخ 
هاوخداد زا  رس  یچیپن  ات  رگن 

هانگ ار  ناگراکمتس  یشخبب 
غورد درگ  هب  نادرگم  ار  نابز 

غورف دریگ  وت  زا  جات  هک  یهاوخ  وچ 
مرش روتسد و  داب و  درخ  تناور 
مرن زاوآ  برچ و  تنتفگ  نخس 

داب وت  رای  زوریپ  دنوادخ 
داب وت  راکش  ناتسدریز  لد 
يوه زا  شاب  رود  هنیک و  هنب 
اور نامرف  وت  رب  يوه  ادابم 

رگهراچ شنادیب و  نیچنخس و 
رذگ تشیپ  دنبای  هک  دیابن 

يرتدب زا  زج  یباین  نادان  ز 
يرگنن ناشنادیب  يوس  رگن 

يوگ رایسب  مرشیب و  هک  ناد  نانچ 
يوربآ یسک  دزن  هب  دنیبن 

راد هدنب  ار  مشخ  هب و  ار  درخ 
راگزیهرپ درم  اب  زیت  وشم 

زآ وت  درگب  ددرگن  ات  رگن 
زاین میب و  مشخ و  دروآ  زآ  هک 

یتسار نک و  يرابدرب  همه 
یتساک يژک و  زا  لد  نک  ادج 

مان تددرگن  دب  ات  زیهرپب 
[. 3057  ] ماک هب  دنیبن  یتیگ  ماندب  هک 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


يرترب یمه  دیوج  هک  سکنآ  ره 
يرواد نیدب  دیاب  هب  اهرنه 

تسخن دیاب  گنهرف  يار و  یکی 
تسرد دیاب  هب  شیامزآ  مود 

راک ماگنه  تدیاب  دای  موس 
رامش یتفرگرب  دب  کین و  ره  ز 

راس کین  دوب  تدای  هک  سپ  نآ  زو 
راک هب  دیآ  تماگنه  هب  زور و  هب 

یتسار دیاب و  درخ  مراهچ 
یتساک يژک و  زا  لد  نتسشب 

دوب يدنمروز  ترگ  مجنپ  هب 
دوب يدنلب  يرآ  ششوک  نت  هب 

نخس ددرگ  تفج  نوچ  ود  ره  نیا  زا 
نکم شیامزآیب  هریخ  رنه 

دنمروز نت  دشابن  ششوک  وچ 
[. 3058  ] دنب هب  اهوزرآ  رس  دراین 

: عمال
دربیم لد  زا  گنز  ناریمض  نشور  تبحص ،

[. 3059  ] باتفآ نوریب ز  هناخ  زا  دنک  ار  تملظ  حبص 
: یناشاک ضیف 

تسا شوخ  نارای  تفلا  تسا و  شوخ  نارای  تبحص 
ادج نآ  ادج و  نیا  دیاب  رای  مه  اب  ود  نیا 

تسا رگید  تفلا  رای  تسا و  رگید  تفلک  رای 
ادج نانیا  تبحص  ادج و  نانآ  تبحص 

تسا ادی  تبت  ندناوخ  نیرق  نانآ  تبحص 
ادج نآرق  ینعم  زا  دشن  نانیا  تبحص 

ياهدیمهف ره  ناج  يالب  نانآ  تبحص 
[. 3060  ] ادج نامرد  زا  درد  ياود  نانیا  تبحص 

راکوکین زا  ینادردق 
ءاوس هلزنمب  كدنع  ءیسملا  نسحملا و  ننوکی  و ال 

( دنشابن ناسکی  وت  شیپ  رد  تیعقوم ، ثیح  زا  نادب  ناکین و  زگره 
: ورسخرصان

رابکی درک  یکین  وت  اب  وک  یسک 
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[. 3061  ] رادیم دای  یئوکن  نآ  هشیمه 
ربهر نظ  نسح  ناسحا و 

مهیلا هناسحا  نم  هتیعرب  عار  نظ  نسح  یلا  یعداب  ءیش  سیل  هنا  ملعا  و 
( دوب دهاوخن  نانآ  نظ  نسح  بلج  يهیام  تیعر ، هب  ناسحا  دننامه  يزیچ  شاب ! هاگآ  )

: راهب ءارعشلاکلم 
یغورف اهناج  رب  شخب  تفوطع  زا  اباتفآ 

[. 3062  ] یهاگن ناشیورد  هب  نک  محرت  زا  اهاشداپ 
نظ نسح  دروآهر 

الیوط ابصن  کنع  عطقی  نظلا  نسح  ناف 
( دزاسیم رود  وت  زا  ار  يرامشیب  هودنا  جنر و  تیعر ، نظ  نسح  هتبلا  )

: یقارن
اهرادنپ نیا  زا  دایرف  ادخ  يا 

اهرازآ ناج  مهو  نامگ و  نیز 
نک هراپ  دص  ام  رادنپ  هدرپ 

[. 3063  ] نک هراوآ  ام  يوک  زا  ار  مهو 
ینیبدب نظ و  نسح  هاگیاج 

هدنع كوالب  ءاس  نمل  هب  کنظ  ءاس  نم  قحا  نا  هدنع و  كوالب  نسح  نمل  هب  کنظ  نسح  نم  قحا  نا 
( یشاب نیبدب  ياهدرک  يراتفردب  هک  یناسک  هب  تبسن  نیبشوخ و  ياهتشاد ، اور  ناسحا  هک  یناسک  هب  تبسن  تسراوازس  هتبلا  )

: يولوم
افص ناوخا  رب  رب ، وکین  نظ 

افج ناشیا  زا  رهاظ  دیآ  هچرگ 
دیدپ دش  نوچ  دب  مهو  لایخ و  نآ 

[. 3064  ] دیرب مه  زا  ار  رای  نارازه  دص 
یعامتجا حیحص  موسر  بادآ و  شزرا 

هفلالا اهب  تعمتجا  همالا و  هذه  رودص  اهب  لمع  هحلاص  هنس  ضقنت  کلام … و ال  ای 
نآ ضقن  ددص  رد  امنم و  تفلاخم  هتشگ  سونام  نادب  هعماج ، هدوب و  مدرم  ياهلد  هجوت  دروم  هک  ياهنـسح  تنـس  ربارب  رد  کلام ! يا  )

!( شابم هریس 
: يزیربت بئاص 

دنرگدکی نایب  تسم  هک  هورگ  نآ  شوخ 
دنرگدکی ناوغرایم  رکف  شوج  ز 

مه رهوج  تسکش  گنس  هب  دننزیمن 
دنرگدکی ناکد  عاتم  جاور  یپ 

نیگنر عرصم  لگ ز  مه  رس  رب  دننز 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 801 

http://www.ghaemiyeh.com


دنرگدکی ناتسوب  لگ  هزات ، رکف  ز 
ار نانیچ  هچنغ  رازلگ  هب  جایتحا  هچ 

[. 3065  ] دنرگدکی ناتس  لگ  نیبج  داشگ  زا  هک 
: يروهال لابقا 

تسا تیعمج  نیا  هک  ور  ءابآ  هار 
تسا تلم  طبض  دیلقت ، ینعم 

راب گرب و  زا  بیصنیب  يا  نازخ ، رد 
راهب دیما  هب  لسگم  رجش  زا 

تسین هدوسرف  سوه  تیابآ  لقع 
تسین هدولآ  ضرغ  زا  ناکاپ  راک 

رت کیراب  یمه  دسیر  ناشرکف 
[. 3066  ] رتکیدزن یفطصم  اب  ناشعرو 

هعماج رد  ءاملع  ملع و  شقن 
كدالب رما  هیلع  حلص  ام  تیبثت  یف  ءامکحلا ، هشقانم  و  ءاملعلا ، هسرادم  رثکا  و 

تفرشیپ اهدیدحالص و  تیقفوم  راک ، نیا  هک  نیـشنب  ثحب  هب  هشیمه  نامیکح  نارودرخ و  اب  شاب و  وگتفگ  رد  هراومه  نادنمـشناد ، اب  )
( دشخبیم تیمتح  ار  روما 

: ياهشمق یهلا 
شناد لها  تبحص  رمش  تمینغ 

[. 3067  ] ینامداش هیامرس  تسا  ملع  هک 
: ورسخرصان

راد مرن  ار  وا  لوق  ندرگ  درگ و  اناد  درگ 
[. 3068  ] ینک نودرگ  رب  شیوخ  ياج  هک  یهاوخ  یمه  رگ 

: یماج
سدق ياههضور  املع  عماجم  دشاب 

باود عترم  زا  شک  ضایر  نآ  هب  ار  دوخ 
: عمال

مرتحم يدرگ  هک  وش  تریصب  لها  مداخ 
[. 3069  ] دوس هچ  یمادخ  هزره ، زا  نتشیوخ ، سفن  شیپ 

نایماظن شترا و  ترورض 
مهب الا  هیعرلا  موقت  سیل  هیعرلا … و  نوصح  هللا  نذاب  دونجلاف 

( دباییمن ماوق  نانآ  هب  هیکت  اب  زج  تیعر  یگدنز  دناتیعر و  مکحتسم  ياهژد  ادخ ، فطل  هب  نایهاپس ، )
: ینانمس تعفر 

راک راکرپ ، رکشل  زا  وج ، کلم ، مظن  رهب 
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[. 3070  ] ماک ماکحا  زا  نامرف و  زا  هن  لصاح  هپس  یب 
نارورنه راجت و 

مهقفارم نم  هیلع  نوعمتجی  امیف  تاعانصلا  يوذ  راجتلاب و  الا  اعیمج  مهل  ماوق  ال 
( دنروآیم مهارف  ار  یگدنز  هک  دنانانیا  دنتسین  نارگتعنص  ناروهشیپ و  راجت و  زج  تموکح ، تاجراخم  نیمات  لماع  تلود و  ماوق  )

: یسودرف
تدیاب رنه  ییوج  تخت  رگا 

تدیاب رب  خاش و  دهد  يزبس  وچ 
رنه زا  ناگدنسرپ  دنسرپ  وچ 
رهگ زا  یهد  خساپ  هک  دیاشن 

راوخ تسا و  دنسپان  رنه  یب  رهگ 
رایشوه یکی  دز  ناتساد  نیدب 
یتساوخ رنه  زا  بوخ  راتفگ  هب 

[. 3071  ] یتسار نآ  نک  ادیپ  رادرک  هب 
نیمورحم هب  هجوت  ترورض 

مهتنوعم مهدفر و  قحی  نیذلا  هنکسملا  هجاحلا و  لها  نم  یلفسلا  هقبطلا  مث 
هعس لکل  هللا  یف  و 

هعماج نیئاپ  رـشق  هب  يداد ، ناماس  ار  هعماج  يداصتقا  تیعـضو  يدیـشخب و  قنور  ار  عاـمتجا  دـلوم  ياـهورین  هکنآ  زا  سپ  کـلام ، يا  )
.( زاسب ررقم  یمهس  مادک  ره  يارب  ادخ ، رطاخ  هب  دنریگ ، رارق  یگدیسر  دروم  دیاب  هک  ار  ناگداتف  ياپ  زا  نادنمزاین و  نک ، هجوت 

: یشحو
شابم ناتسدیهت  لاح  زا  ینغتسم  نینچ  نیا 

[. 3072  ] شیوخ دنمتجاح  هب  نک  یهاگن  معنم ، يا  رخآ 
: يدعس

تسارت یتیگ  ود  یشاب  درمناوج 
تسار درم  ناوج  رب  دوب  یتیگ  ود 

: يرصنع
تسیرتهب اهراک  زا  يدرمناوج 
تسیربمغیپ يوخ  زا  يدرمناوج 

: یسودرف
نک هشیپ  یتسار  يدرمناوج و 
نک هشیدنا  ردنا ، یئوکین  همه 

تسیگنادرم درم  يهیامرس 
تسیگنازرف يدار و  يریلد و 

: یسوط يدسا 
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شاب دار  ینک  یهاش  هک  یهاوخ  وچ 
[. 3073  ] شاب داد  شناد و  اب  راک  ره  هب 

: يزیربت بئاص 
تسا رز  میس و  ندرک  ناشیرپ  رد  تلود  ظفح 

[. 3074  ] تسا رتفد  نیا  يهزاریش  يهتشر  ناسحا  دم 
: يوجنگ یماظن 

ریس تشگ  مکش  نوچ  ار  دنبمکش 
ریلد دشاب  هچرگ  یلد  دب  دنک 

تسم دنشاب  هک  هد  نانچ  يریس  هن 
تسدگنت شروخ  زا  ناشراذگب  هن 

زان یتخس و  ماگنه  هک  يز  نانچ 
زاینیب یئوت  زج  زا  رکش  دوب 

ناوخ ياوآ  رب  تبون  ود  يزور  هب 
ناوخ هب  کیاکی  ار  هپس  نارس 
موب هناگیب  چیه  رد  هداب  روخم 

[. 3075  ] مور هب  یشابن  ات  وشم  ناسآ  نت 
قیال يهدنامرف 

ابیج مهاقنا  کمامال و  هلوسرل و  کسفن هللا و  یف  مهحصنا  كدونج  نم  لوف 
!( هد یهدنامرف  دوخ ، هاپس  رب  ار  تسا  رتلقاع  رتکاپ و  رتهاوخریخ ، وت  ماما  لوسر و  ادخ ، رطاخ  هب  وت  هب  تبسن  هک  سکنآ  )

: عمال
ریما رد  دوش  یصاع  هک  یهاپس 

ریگم تمدخ  هب  یناوت  ات  ارو 
ساپس ار  دوخ  رالاس  تسنادن 
ساره شرذع  درادن ز  مه  ارت 

: يدعس
رادم شراوتسا  دهع  دنگوس و  هب 

[. 3076  ] رامگرب وا  رب  ناهنپ  نابهگن 
: يوجنگ یماظن 

راپس تعیدو  سک  نیرتنشور  هب 
[. 3077  ] رابغ دیاین  نشور  بآ  زا  هک 

لدع رارقتسا  ترورض 
دالبلا یف  لدعلا  هماقتسا  هالولا  نیع  هرق  لضفا  نا 

( تسا تموکح  ورملق  همه  رد  تلادع  رارقتسا  نارادمامز ، مشچ  رون  نیرترب  هتبلا  )
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: ینانمس تعفر 
داد اب  لدع  اب  بضغ  رهق و  اب  هن 

داد ربخ  نادزی  نینچ  نیا  رواد  هب 
مکاح دوب  دیاب  سان  نیب  هک 

ملاظ دوب  دیابن  قح  لدع و  هب 
تاواسم مکح  قح  لدع و  دشاب  هچ 

تایآ مکح  زا  نیا  دمآ  بجاو  هک 
تلم کلم و  ظفح  هب  ناطلس  دزس 

[. 3078  ] تلفغ راک  زا  ياهظحل  دزاسن 
: يونزغ یئانس 

یتسر نک  دوخ  رای  ار  لدع 
[. 3079  ] یتسکشب دهع  نامیپ و  هنرو 

یشیدناتبقاع
ارظن رومالا  بقاوع  یف  غلبا  و  کلام : ای 

!( شیدنیب اهراک  بقاوع  اهماجنارس و  هب  هراومه ، کلام ! يا  )
: دیهش نسحلاوبا 

نیب نیتسخن  زا  مه  ار  تبقاع 
[. 3080  ] ماد دریگن  ولگ  تلفغ  هب  ات 

نافعضتسم هب  هجوت  ترورض 
نیجاتحملا نیکاسملا و  نم  مهل  هلیح  نیذلا ال  نم  یلفسلا  هقبطلا  یف  هللا  هللا  مث 

( دنتسه ناجاتحم  نادنمتسم و  رامش  رد  دناهراچیب و  هک  ییاهنامه  هعماج ، ریذپبیسآ  هقبط  يهرابرد  ار ! ادخ  ار ، ادخ  )
: عمال

تسا رگنل  تیعر  زا  ار  ناهش  کلم  یتشک 
[. 3081  ] تسا رگنک  دیازف ، رگ  شفیعض  هآ  شکرس 

: ظفاح
تمالس يهنارکش  تمارک ، بحاص  يا 

ار اونیب  شیورد  نک ، يدقفت  يزور 
روآ تسد  هب  دوخ  شیورد  لد  ارگناوت 

[. 3082  ] دنام دهاوخن  مرد  جنگ و  رز و  نزخم  هک 
: یقارن

نالف يا  هاچ  زا  روک  کی  یشک  رگ 
نامسآ ات  یشک  الاب  دوخ  هک  هب 

ياهراچیب تجاح  يرآ  رب  رگ 
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ياهراپ یس  ترک ، لهچ  یناوخ  هک  هب 
مدق هد  ناملسم  کی  ياضر  رد 
مرح هار  ینک  یط  یلاس  هک  هب 

نتخاس ار  نانموم  راک  کیل 
نتخادرپ یمغ  زا  ار  ناشهنیس 

تسا یتلود  نآ  يداش  دشاب  هچ  ره 
تسا یتبرق  صولخ  جاتحم  هن  دوخ 

باسحیب يرجا  تسه  شیازا  رد 
[. 3083  ] باوث ددرگ  نوزف  دشاب  را  تبرق 

یئوگقح قح و 
ماوقا یلع  هللا  هففخی  دق  لیقث و  هلک  قحلا  و 

( تسا هتخاس  ناسآ  یضعب  رب  ادخ  ار  نآ  لمحت  یلو  تسا  يراوشد  اب  نورقم  قح ، طارص  رد  تماقتسا  یلک ، روطب  )
: یناهفصا ءاجر 

ار مدرم  تسا ، خلت  نامز  ره  رد  قح ، راتفگ  سب  ز 
[. 3084  ] منیبیمن يرادیرخ  نادنمدرخ ، رازاب  هب 

مدرم روما  هب  یگدیسر  ترورض 
کقلخ يذلا  هیف هللا  عضاوتتف  امسق …  کنم  تاجاحلا  يوذل  لعجا  و 

ارت هک  یئادخ  رطاخ  هب  هطبار  نیا  رد  دـننک و  لاح  ضرع  دنـسرب و  وت  روضح  هب  اصخـش  ات  رادـب  روظنم  ار  یتصرف  عوجر ، بابرا  يارب  )
( نک هشیپ  ینتورف  دیرفآ 

: عمال
رتهداتفا دنک  تلود  ار  لصا  نابحاص 

جک راب  تقو  هب  ددرگ ، رجش  دشاب  رگ  تسار 
دنلب رس  دش  ناهج  ردنا  یگداتفا  ناوتیم ز 

هالک دیاس  کلف  رب  داب و  درگ  دش  هر ، كاخ 
دنلب رس  اهیگداتفا  زا  دیدرگ  ناوتیم 

هار هوک  رب  دنک  ور  نآ  ز  یگداتفا ، زا  هداج 
دوخ رایع  زا  اهیگداتفا  ام ز  ردق  دهاکن 

ار ام  يهناد  رم ، یگداتفا  امن ز  وشن و  دوب 
تسا هرطق  رب  رظن  تعسو  همه  نآ  اب  ار  رحب 

[. 3085  ] موش ایرد  رگا  انغتسا  زیربل  موش  یک 
يریذپحلص یئوجحلص و 

كدالبل انما  و  کمومه ، نم  هحار  و  كدونجل ، هعد  حلصلا  یف  ناف 
در ار  نآ  دراد ، یپ  رد  ار  ادخ  ياضر  بلج  هک  ياهداد  صیخشت  دناوخیمارف و  هنالداع  حلص  هب  ارت  نمـشد  هک  یتروص  رد  کلام ، يا  )
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، تینما وت  نیمزرس  يارب  اههودنا و  لاگنچ  زا  یئاهر  امش  همه  يارب  اوق و  دیدجت  وت  نایهاپـس  يارب  حلـص ، شریذپ  يهیاس  رد  اریز  نکم 
( دیآیم ناغمرا  هب 

: رایرهش
مدآ دوب و  ناطیش  گنج  تنج  هب 

مد زا  تساوخ  ار  ناشرذع  مه  ادخ 
دومرف كاخ و  رد  ناشدروآ  دورف 

ماوت تساجنیا  تشهب  اب  منهج 
تسا تشهب  ملاع  افص ، حلص و  رگا 

منهج ایند ، لدج  گنج و  رگو 
میناسک درخبان  هچ  تروص  نیا  رد 

مرخ شیع  نیا  مینکیم  نیگمغ  هک 
ار ناهج  نیا  تبحم  زا  دیئایب 

[. 3086  ] مه ناهج  نآ  مینک و  تنج  دوخ  هب 
حلص شریذپ  زا  سپ  يرایشوه  ظفح 

لفغتیل براق  امبر  ودعلا  ناف  هحلص  دعب  كودع  نم  رذحلا  لک  رذحلا  نکل 
هب حلص ، هار  زا  یهاگ  نمشد ، اریز  شاب  رایشه  نمشد  هب  تبسن  ادج ، يدش  اریذپ  ار  هنالداع  دنسپ و  ادخ  حلص  هک  یماگنه  کلام ! يا  )

( دنک ریگلفاغ  ات  دوشیم  کیدزن  یمدآ 
: راهب ءارعشلاکلم 

هایس رام  هنهک ، نمشد  دوب 
هاگن نیک  لد  هب  دراد  لاس  دص  هک 

نکم ون  یتسود  رو ، هنیک  نادب 
[. 3087  ] نهک نیک  وت  زا  دشک  هگان ، هک 

: يوجنگ یماظن 
یتشادان ز  حلص ، نآ  دوب  نوچ 

[. 3088  ] یتشآ نآ  رب  داب  ادخ  مشخ 
هنارایشه يریذپحلص 

مزحلاب ذخف  لفغتیل  براق  امبر  ودعلا  ناف  هحلص  دعب  كودع  نم  رذحلا  لک  رذحلا  نکل  و 
اریز شاب ! رذحرب  تخـس ، حلـص ، داقعنا  زا  سپ  نکل  ریذـپب ، تسا  ادـخ  ياضر  بلج  ثعاب  رگا  دـنکیم  داهنـشیپ  نمـشد  هک  یحلـص  )

( ربم دای  زا  ار  یشیدنارود  نیاربانب  دنکیم  ریگلفاغ  ار  یمدآ  حلص ، قیرط  زا  یهاگ  نمشد 
: عمال

دامتعا درک  ناوتن  ودع ، یمرن  رب 
[. 3089  ] ماد ریگ  هار  دوش  مرن  ياهكاخ  رد 

: ورسخرصان
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بآ يور  رب  هتخآ  يراد  هاک 
دنق ریز  رد  هتخاس  يراد  رهز 

: يزیربت بئاص 
روخم زجع  بیرف  نمشد  یمرن  برچ و  ز 

ورم هاک  ریز  بآ  نیا  رس  رب  ریلد ،
هدم فک  زا  طایتحا  مئالم  نمشد  دوش  نوچ 

[. 3090  ] ار هاک  ریز  بآ  دشاب  هدرپ  رد  اهرکم 
: عمال

دوش تسود  اجک  بیلقت ، هنهک ز  نمشد 
[. 3091  ] بلطم تقادص  وت  وز  دوش  مار  رگا  رام 

يرادافو شزرا 
 … دوهعلاب ءافولا  میظعت  نم  ءیش …  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناف  ءافولاب …  كدهع  طحف 

، تیمها تعاجـش و  ثیح  زا  یهلا ، ضئارف  نایم  زا  دیدرت  نودب  اریز  ناشوپب ، افو  سابل  دوخ ، نامیپ  دهع و  مادـنا  رب  هراومه  کلام ! يا  )
( دسریمن نامیپ  هب  افو  هیاپ  هب  يزیچ 

: یشحو
دنزاس وت  روج  اب  هک  یهاوخ  رگا 
دنزاب وت  روج  رد  شیوخ  تایح 

شوک افو  رد  تبحم  زاغآ  هب 
شوه افو  لها  يرب ز  ات  نک  افو 
داینب تخس  دش  نوچ  رهم  يانب 

دادیب هاوخ  نکیم  فطل  یهاوخ  وت 
شتآ هب  يرادیم  هک  ار  یعمش  وت 
شکرس هلعش ، ددرگ  هک  شراد  هگن 

تسیرارش شتآ  زا  هک  ار  یغارچ 
تسا يرابتعا  وا  وترپ  رب  اجک 

مینکشن رگید  میتسب  یسک  اب  نامیپ  وچ  ام 
[. 3092  ] مینکشن رغاس  میدروخ ، نوچ  تسرهز ، همه  رگ 

: یسودرف
تسود رادافو  ام  زا  رتوکین  هچ 

[. 3093  ] تسوکن سب  ناتسود  زا  يرادافو 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دنهنن نودرگ  رهم  هب  لد  وت  نادرم 
دنهنن نوخ  رپ  يهساک  نیا  بل  رب  بل 
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راگرپ نوچ  افو  لها  يهریاد  رد 
[. 3094  ] دنهنن نوریب  ياپ  دنهنب  رس  رگ 

: يوجنگ یماظن 
رظن بحاص  مدرم  رب  تسین 

رتهدیدنسپ دهع ، زا  یتمدخ 
نک دهع  رمک  رد  افو  تسد 

[. 3095  ] نک دهج  نکش  دهع  يوشن  ات 
: يروباشین راطع 

افج وت  زا  افو  نم  زا  یکب  ات 
اور دوبن  نینچ  يرادافو  رد 

ونش يرادافو  فاصنا  فرح و 
ونش يراکوکن  ناوید  سرد و 

نک هار  مزع  وت  يرادافو  رگ 
نک هاتوک  نیزا  تسد  نیشنب  هنرو 

افو تسرهف  دش ز  نوریب  هچ  ره 
[. 3096  ] اور يدرم  ناوج  باب  رد  تسین 

بلطیب يا  دوخ  بولطم  اب  هک  سب 
بدایب وت  يهدرک  ییافویب 

: نیمی نبا 
نکم لصو  لصف  شاب و  افو  اب 

نهک رای  ون ز  نارای  رهب 
: لیثمتلا عماج 

يدرگرب شیک  نیئآ و  رگ ز 
يدرگرب شیوخ  لوق  زا  هک  هب 

: يروباشین راطع 
راب کی  تفای  تزع  وت  زک  ار  یسک 

[. 3097  ] راو کلف  شراوخ  نکم  ینادانب 
: راهب ءارعشلاکلم 

مدرم نآ  زا  شابم  نک  لمع  شیوخ  لوق  هب 
[. 3098  ] لوب ربارب  لثم  ردنا  دوب  ناشلوق  هک 

: يدعس
ار افو  دهع  دوبن  نتسکش  مسر  ام  شیپ 
ار ام  تبحص  نکم  شومارف  وت  هللا ، هللا 
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مچیپن زابرس  وت  دهع  زا  دوریم  مرس  رگ 
[. 3099  ] ار افو  درب  رس  هب  هک  نم  زا  سپ  دنیوگب  ات 

: رایرهش
تسکشب داتفا و  رایتخا  میتسب ، هک  يدهع  ادخ  اب 

[. 3100  ] دراد ربج  ياعدا  نودرگ  هساک  کی  نامز  نآ  ز 
: عمال

درخ لها  دزن  هک  هدعو  فلخ 
قلطم عنتمم  تسا و  زوجی  ال 

يدنسپدوخ
اهنم کبجعی  امب  هقثلا  کسفنب و  باجعالا  كایا و  و 

( شابم نیبدوخ  ینکیم  ساسحا  دوخ  رد  هک  یتبثم  طاقن  هب  تبسن  زیهرپب و  دوخ ، هب  تبسن  يدنسپدوخ  بجع و  زا  کلام ! يا 
: ظفاح

رادم تبحص  نادب  اب  لد  يا  یهاوخ  یمانکین 
دوب ینادان  ناهرب  نم  ناج  ییاتسدوخ 

: یئانس
دوبن نیب  يادخ  نیب ، دوخ  چیه 

[. 3101  ] دوبن نید  درم  هدید ، دوخ  درم 
: يولوم

میرک يا  زومایب  قح  میلک  زا 
میلک یقاتشم  دیوگیم ز  هچ  نیب 

يربمغیپ نینچ  هاج و  نینچ  اب 
[. 3102  ] يرب ینیب  دوخ  مرضخ ز  بلاط 

: ینانمس تعفر 
رت كاخ  دنک  کشا  ز  رگا ، هاوخ  دوخ  لفاغ و 

مشو دیوجن  چیه  ربخ  دباین  چیه 
دهاوخیم بوبحم  نآ  هچنآ  یهاوخن  یهاوخ  دوخ  وچ 

[. 3103  ] نک ارادم  یهاوخدوخ  درد  نیو  وج  قشع  بیبط 
: يزیربت بئاص 

اجک دبا  تایح  لاصو  اجک  نیب  دوخ 
[. 3104  ] نیبب اقب  بآ  نز  گنس  هب  ار  هنییآ 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
هرب کلاس  يا  دوخ  زا  سپ  هرب ، لوا  هن  ماگ 

ازن یهاگآ  تسه  دوخ  زا  هک  هگآ  يا  هن  ناز 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 810 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهشوگ رد  هنب  یهاوخ ، دوخ  وت  یهاوخ  ادخ  رگ 
ارت یهاوخ  دوخ  نیع  دوش  یهاوخ  دوخ  هک  ات 

بلط دوخیب  دوخ  دوخ ز  زا  ایب  یهاوخ  مج ، ماج 
[. 3105  ] ارت یهاش  يهنیئآ  دنتخاس ، اراد  رهب 

: ظفاح
وش وا  راک  لوغشم  ینیب  نت  هب  ناج  رگ 

یتسرپدوخ رتهب ز  ینیب  هک  ياهلبق  ره 
: راجاق ياتکوا 

درک رود  تناگدازآ  يهلسلس  زا  نم  ام و 
[. 3106  ] ریقف ای  وه ، نم  ام و  دیق  هب  يدنچ  ات  هتسب 

: یقفاب یشحو 
تسیچ رادرز  توخن  سک ، همه  اب 

تسیچ رانید  هس  ود  زا  بجع  همه  نیا 
تسا دوخ  ياج  هب  هن  شغامد  ربک و 

تسا دوخ  يارب  تسه  شمرد  رگ 
تساجک نودیرف  دیشمج و  نزخم 

تساجک نوراق  يهتفر  ورف  جنگ 
دناهتفر ورف  كاخ  نیا  رد  هلمج 

[. 3107  ] دناهتفخ نیمز  ریز  ینفک  اب 
: یسودرف

تفگش رد  نتشیوخ  زک  دنمرنه 
[. 3108  ] تفرگ دیابن  وز  رنه  دنامب 

: يدعس
یسرن شلصو  هب  ینیبن و  تسود  ایدعس 

[. 3109  ] يرادقم یهنن  ار  دوخ  هک  تقو  نآ  رگم 
: يزیربت بئاص 

لهج يالاب  زا  درادیم  رب  هدرپ  یئامندوخ 
[. 3110  ] ار هاتوک  يهماج  نتسشن ، رد  یبیع ، تسین 

: يدعس
دهد یئانشآ  نآ  قح  اب  ار  وت 

دهد ییاهر  تشیوخ ، تسد  زا  هک 
تسین هار  تدوخ  رد  يدوخ  اب  ات  هک 

[. 3111  ] تسین هاگآ  دوخ ، یب  زج ، هتکن  نیا  زو 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 811 

http://www.ghaemiyeh.com


يراذگتنم زا  زیهرپ 
ناسحالا لطبی  نملا  ناف  نملا …  كایا و  و 

( تساهیکین نتفر  نیب  زا  ثعاب  ندرک  تنم  هک  اریز  زیهرپب ، نارگید  هب  تنم  زا  )
: ورسخرصان

یئوکن يدرک  یسک  اب  رگ  رگد 
یئوگ زاب  رگ  یئوکین  دشابن 

ناز هنم  تنم  ینک  رگ  یئوکن 
[. 3112  ] ناسحا دوج و  تنم  دش ز  لطاب  هک 

: يدعس
درک خیب  اجک  ره  مرک  تخرد 

وا يالاب  خاش و  کلف  زا  تشذگ 
يروخ رب  وا  زک  يراودیما  رگ 

وا ياپ  رب  هرا  هنم  تنم  هب 
ریخ هب  يدش  قفوم  هک  نک  يادخ  رکش 

تتشاذگ لطعم  هن  وا ، لضف  ماعنا و  ز 
ینک یمه  ناطلس  تمدخ  هک  هنم  تنم 

[. 3113  ] تتشادب تمدخ  هب  هک  وزا  سانشتنم 
یگدزباتش زا  یهن 

اهناوا لبق  رومالاب  هلجعلا  كایا و  و 
( نآ ماجنا  تقو  زا  لبق  اهراک  ماجنا  هئارا و  رد  یگدزباتش  زا  زیهرپب  )

: يولوم
باتش لیجعت و  تسا  ناطیش  رکم 

باستحا ربص و  تسا  نامحر  فطل 
: یسودرف

باتش رپ  دوب  اناد  هک  هگ  نآ  ره 
[. 3114  ] بآ هروش  رد  هچ  ار  وا  رم  شناد  هچ 

باتش زا  راد  رود  ار  زغم  لد و 
باوخ هب  دیآ  ردنا  باتش  اب  درخ 

یتسس زا  زیهرپ 
اهنع نهولا  وا  كایا … 

( زیهرپب روما ، رد  یتسس  اهراک و  ندرمش  كدنا  زا  )
: یسودرف

راک ماگنه  درم  دوش  لهاک  وچ 
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راگزور نانچ  دیاین  سپ  نآ  زا 
یتسار ار  درم  دوب  ورین  ز 

[. 3115  ] یتساک دیآ و  غورد  یتسس  ز 
مولظم هآ 

مولظملل کنم  فصتنی  و 
( دوشیم هتفرگ  وت  زا  مولظم  ماقتنا  دور و  رانک  اههدرپ  يزور  يزرو ، یهاتوک  مدرم  ربارب  رد  دوخ  ياهتیلوئسم  ماجنا  زا  رگا  کلام ! يا  )

: يدحوا
دنک هآ  هک  بش  مین  نز  ریپ 

دنک هایس  نامسآ  تفه  يور 
ناراوخنوخ ناگتفخ  رب  ياو 

نارادیب مشچ  لیس  تفآ  ز 
نانز ریپ  ياعد  مدید  هکسب 

نانز ریت  نوخ  تخیر  ورف  هک 
دوش بآ  رپ  ياهدید  رگ ، وت  زا 

[. 3116  ] دوش بارخ  نآ  لیس  زا  تکلم 
: يروهال لابقا 

یهاگ یهاک  رپ  ممشچ  يهدرپ  دوشیم ،
یهاگ یهاگن  هب  ار  ناهج  ود  ره  ماهدید 

یلو تسا  زارد  رود و  یسب  قشع  يداو 
یهاگ یهآ  هب  هلاس  دص  يهداج  دوش  یط 

تسد دیما ز  نماد  هدم  شوک  بلط  رد 
[. 3117  ] یهاگ یهار  رس  یبای  هک  تسه  یتلود 

: يونزغ یئانس 
نیقی هب  رحس  رد  مولظم  هآ 
نیبوز كوان و  ریت و  زا  رتب 

نامولظم ءاعد  هگرحس  رد 
نامورحم هآ  راز و  هلان 

ندرگ ار  هزرش  ریش  دنکشب 
نماد اورسخ  ملظ  زا  شک  رد 
یلاز دنک  بش  مین  رد  هچنآ 

[. 3118  ] یلاس يورسخ  وت  نوچ  دنکن 
: يرازن

دیسرتب ناریپ  يهنیس  زوس  ز 
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[. 3119  ] دیسرتب ناریگ  افق  زا  رشحم  هب 
مانشد نعط و  زا  نابز  ظفح 

کناسل برغ  و 
( ریگ دوخ  رایتخا  رد  ار  تنابز  يزیت  نخس و  شین  )

: عمال
دوخ هنرگو  نادوسح  جالع  ادخ  دزاس 

[. 3120  ] تسا لکشم  رایغا  نعط ز  نابز  عطق 
مرکا ربمایپ  تنس  شزرا 

هللا باتک  یف  هضیرف  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  انیبن  نع  رثا  وا  یضم …  ام  رکذتت  نا  کیلع  بجاولا  و 
ادتقا دروخیم ، مشچ  هب  نآرق  رد  ياهضیرف  ای  تسا و  رایتخا  رد  ادـخ  لوسر  زا  هک  يایـشم  طخ  رثا و  ای  تسا و  مزال  وت  رب  کلام ! يا  )

( ینک
: يروهال لابقا 

ناج سنا  لوسر  نوچ  يز  ناهج  رد 
ناج سنا و  لوبق  یشاب  وا  وچ  ات 
تسوا رادید  نیمه  نیب  ار  دوخ  زاب 

تسوا رارسا  زا  يرس  وا  تنس 
یفطصم راسخاش  زا  ياهچنغ 
یفطصم راهب  داب  زا  وش  لگ 

تفرگ دیاب  وب  گنر و  شراهب  زا 
[. 3121  ] تفرگ دیاب  وا  قلخ  زا  ياهرهب 

یهلا تمحر  هب  يراودیما 
هبغر لک  ءاطعا  یلع  هتردق  میظع  هتمحر و  هعسب  هللا  لاسا  انا  و 

( دهد قیفوت  اههتساوخ  ماجنا  رب  شدننامیب  میظع و  ییاناوت  هعساو و  ریگارف و  تمحر  اب  هک  مراتساوخ  لاعتم ، دنوادخ  زا  )
: يونزغ یئانس 

تست تمحر  هب  نم  دیما  همه 
[. 3122  ] تست تمعن  همه ز  يزور  ناج و 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
مراک تفر  تسد  هک ز  ملاح  هب  نکف  يرظن 
مرادن سک  وت  زج  هب  هک  هلاوح  نکم  مسک  هب 

وت زا  تسا  نم  بلط  ییاطع  بحاص  وچ  وت 
مراپسیم شیوخ  وت  هب  سک  ره  هب  یبلاغ  وت  وچ 

بویع يربم ز  وت  تافص  تاذ و  يا 
بویغ مالع  وت  ءامسا  مان ز  کی 
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داب هب  تفر  متقاط  رمع و  هک  رآ  محر 
[. 3123  ] بویا هن  ارم  مان  دوب  حون  هن 

يریخب تبقاع 
هداعسلاب کل  یل و  متخی  نا  هتمحر … و  هعسب  هللا  لاسا  انا 

( دنادرگ ریخب  تبقاع  ار  وت  نم و  شریگارف  تمحر  اب  هک  مراد  تلئسم  ادخ  زا  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

داب تداع  بوخ  يوخ  ار  همه 
[. 3124  ] داب تداعس  رب  متخ  ار  هلمج 

: یلدگیب رذآ 
دش رید  ای  هبعک ، هگیاج  دش  هچ 

دش ریخ  تبقاع  شک  هدنب  نآ  شوخ 
تشنک زک  ناوخ  دنز ، دبوم  اسب 

تشون رس  مرح  فوط  هب  شدناشک 
اقناخ زک  هتسراو  خیش  اسب 

[. 3125  ] هایس تخب  دروآ  رد  شرید  هب 

هیواعم هب  همان 055-

یهلا ناحتما 
المع نسحا  مهیا  ملعیل  اهلها  اهیف  یلتبا  اهدعب و  امل  ایندلا  لعج  دق  هناحبس  هللا  ناف 

، کی مادـک  هک  دوش  نشور  ات  داد  رارق  شیامزآ  يهتوب  رد  ار  مدرم  نآ ، رد  دـیرفآ و  ترخآ ، رطاـخ  هب  ار  اـیند  لاـعتم ، دـنوادخ  هتبلا ، )
( دننکیم لمع ، رتهب ،

: يروباشین راطع 
ییراز رگ  دسر  یجنر  ارت  رگ 
ییراوخ زا  هن  تسا  تزع  نآ ز 

دومن یجنر  ارت  تروص  رد  هچنآ 
دومن یجنگ  ار  هدننیب  تفص  رد 
الب زا  تفر  ءایبنا  رب  نآ  هچنآ 
البرک زا  ناشن  دهدن  سک  چیه 

سب تسا  جنر  وا  هار  رد  ارت  رگ 
سب تسا  جنگ  نآ  هک  نادیم  نیقی  وت 

دیدپ دیآ  ناحتما  تقو  هدنب 
[. 3126  ] دیدپ دیآ  ناشن  ات  نک  ناحتما 

ییارگترخآ
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کقیرط انقیرط و  یهف  کهجو  هرخالا  یلا  فرصا  و 
( تسا وت  ام و  تاجن  هار  هلئسم ، نیمه  هک  نادرگ  زاب  ترخآ  يوس  هب  ار  تیگدنز  يریگتهج  هیواعم ! يا  )

: یسودرف
وت مایا  وت  رب  درذگب  یمه 

[. 3127  ] وت مارآ  دشاب  نیا  زج  یئارس 
تسا نتفر  نم  شیاسآ  سپ  يا 

[. 3128  ] تسا نکسم  رگد  هب  مرارق  هکناز 

یناه نب  حیرش  هب  همان 056-

یتسرپاوه یفن 
اعدار اعنام  کسفنل  نکف  ررضلا  نم  ریثک  یلا  ءاوهالا  کب  تمس  هورکم  هفاخم  بحت  امم  ریثک  نع  کسفن  عدرت  مل  نا  کنا  ملعا  و 

دهاوخ راچد  اهنایز  اهررض و  زا  يرایسب  هب  ارت  يزاسن  مورحم  شیاهبوبحم  اههتساوخ و  زا  يرایسب  زا  ار  دوخ  سفن  رگا  حیرـش ، يا  )
( شاب نآ  يهدنرادزاب  نک و  یگداتسیا  دوخ  شکرس  سفن  ربارب  رد  نیاربانب  درک 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دنشاب نازیخ  حبص  دیص  همه  نابوخ 

دنشاب نازیر  کشا  ياعد  دنب  رد 
یشاب نامرف  هب  ار  سفن  گس  وت  ات 

[. 3129  ] دنشاب نازیرگ  وت  نامشچ ز  وهآ 
: يروباشین راطع 

رس هب  رس  يراد  هک  اهتب  نآ  نکشب 
رد هب  رد  یتفاهن  اپ  رد  تبوچ  ات 

تسود قوش  زا  زوس  هب  ار  تب  نوچ  سفن 
تسوپ دزیر ز  ورف  رهوج  یسب  ات 

رثا ییوم  تملاع  نیز  دوب  رگ 
ربخ ییوم  ارت  ملاع  ناز  تسین 

كاپ يآ  نوریب  شیوخ  دوجو  زا 
[. 3130  ] كاخ يور  رب  یتسین  زا  وش ، كاخ 

: عمال
راد هاگن  شدنپ  هب  سفن  وچ  دوش  شکرس 

[. 3131  ] ماغل زا  نتسر  ناوت  ریس  دنت  بسا  زا 
: يولوم

تسا امش  سفن  تب  اهتب  ردام 
[. 3132  ] تسا اهدژا  تب  نیا  رام و  تب  نآ  هکناز 
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: يروباشین راطع 
شابب نموم  شکب  ار  رفاک  سفن 

شابب نمیا  ار ، سفن  یتشکب  نوچ 
موش سفن  رب  هر  يدنویپ ز  دنچ 

موم وچ  نک  دوخ  نهآ  دواد ، وچمه 
كاپ قلخ ، زا  دوخ و  زا  يریمن  ات 

كاپ قلح ، زا  ام  ناج  دیاین  رب 
نیشتآ یهآ  هب  لک  يزوس  هب  نوچ 
نیشن يورد  شرتسکاخ  نک  عمج 

همه زا  یتسرب  يدرک  نینچ  نوچ 
همه زا  یتسه  هک  ات  روخ  نوخ  هنرو 

يوگم ینیدنچ  وحم  زا  وش و  وحم 
يوگم ینیدنچ  ناج و  نکیم  فرص 

نم شیب  نیز  یتلود  منادنیم 
[. 3133  ] نتشیوخ زا  دوش  مگ  وگ  ار  درم 

هبطق نب  دوسا  هب  همان 059-

ادخ هب  همه  يدنمزاین 
ادبا ءیش  قحلا  نع  کینغی  نل  هنا  ملعا …  و 

( دوب یهاوخن  زاینیب  یهلا  تاقیفوت  قح ، زا  زگره  دیدرت ، نودب  نادب ! )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسا يو  ناتسلگ  رازلگ  ز  میئوب ، هچ  ره 
[. 3134  ] همه میئوب  هدیئوب و  هک  تسا  رای  رطع 

يویند یگدنز  تیوه 
هعاس طق  اهیف  اهبحاص  غرفی  مل  هیلب  راد  ایندلا  نا  ملعا  و 

نامیـشپ هزادـنا  نامه  هب  هکنآ  زج  دزادرپیمن  تغارف  هب  ياهظحل  یتح  یـسک  ساسا  نیا  رب  تسا  ناـحتما  يارـس  اـیند ، هک  شاـب  هاـگآ  )
( تشگ دهاوخ 

: ظفاح
تسا مغ  ياج  درد و  لزنم  نیا  هک 
تسا مک  ینامداش  هگ  ماد  نیا  رد 

: يرتسبش دومحم  خیش 
ملاع هلمج  ردنا  وت  يدید  ار  هک 

[. 3135  ] مغیب تفای  ینامداش  مد  کی  هک 
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: رایرهش
قافن رفک و  دادترا و  زا  هک  شاب  شوهب 

یشاب ناما  رد  هنتف  نیا  شیامزآ  هب 
تساربک رشحم  هنتف  نیمه  ياهتنا  رد 

یشاب ناهج  نیا  نایاپ  دهاش  وت  یلب 
لیدبت دوش  نیشتآ  يهرک  کی  هب  نیمز 
یشاب ناور  نآ  سرد  همه  هک  یمنهج 

اج کی  نید  سرد  هک  يرادن  جالع  نیا  زج 
[. 3136  ] یشاب ناحتما  يایهم  ینک و  ناور 

.. شترا هک  ینارادنامرف  هب  همان 060-

يرازآ مدرم  زا  یهن 
يذشلا فرص  يذالا و  فک  نم  مهیلع  بجی هللا  امب  مهتیصوا  دق 

يارب تمحازم  داجیا  يرازآ و  مدرم  زا  هلمج : زا  دـننک  تاعارم  تسا  هتـساوخ  ناـنآ ، زا  ادـخ  هچنآ  هب  هک  مدرک  هیـصوت  ناـنآ  هب  هتبلا ، )
( دننک يراددوخ  مدرم 

: یسودرف
درم دازآ  ار  سک  رازایم 

[. 3137  ] درم رازآ  هب  دراین  ردنا  رس 
: يزاریش رباص 

يزیرگ هنگ  زا  رگا  رباص ،
[. 3138  ] رازایم سک  چیه  لد  دوخ  زا 

: ورسخرصان
درک سک  درد  جالع  یناوتن  وچ 

درد رب  درد  شیافج  زا  يازفیم 
يرادن رب  مشود  يراب ز  رگا 

يراذگ مراب  رس  يراب  ارچ 
نز مک  شین  يزاسنیم  مهرم  وچ 

[. 3139  ] نز مک  شیر  روج  نانس 
: يونزغ ییانس 

زورف مک  تمحز  ران  تمحر  بآ  یشاپن  نوچ 
[. 3140  ] شابم لصاح  یب  داب  ینعم  كاخ  یشاپن  رو 

: يوجنگ یماظن 
ییاهدید ناهج  رگ  ناهج  رد  نیب  هب 
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ياهدید نایز  ار  سک  دنچ  وا  زک 
تسا يراخ  نینچ  اب  هک  یناهج 

[. 3141  ] تسا يراکمتس  نیدنچ  دروخ  رد  هن 
: یئانس

نتم دوخ  درگ  هلیپ  مرک  وچ  یهاوخ ، اقب  رگ 
نکم نیئآ  رام  لعف  روم و  صرح  کبک و  ربک 
رگن نوریب  نامز  کی  رخآ  تلفغ ، باجح  زا 

[. 3142  ] نکم نیب  تروص  مشچ  ناناج ، راسخر  رظان 

رصم مدرم  هب  همان 062-

ناربمایپ هار  يهدنهدموادت  ربمایپ 
نیلسرملا یلع  انمیهم  نیملاعلل و  اریذن  ص )  ) ادمحم ثعب 

( داد رارق  ءایبنا ، يهمه  نیئآ  نابهگن  نایناهج و  يهدنهدمیب  ار  ص )  ) دمحم لاعتم ، دنوادخ  )
: یناقاخ

نکیل تسایبنا  لضفا  وا 
[. 3143  ] ناهیک هب  ءایبنا  زا  سپ  دمآ 

ع)  ) تیبلها هب  شیرق  ملظ 
هتیب لها  نع  ص )- لوسر -  ) هدعب نم  رمالا  اذه  جعزت  برعلا  نا  یلابب  رطخی  یعور و ال  یف  یقلی  ناک  ام  هللاوف  رصم ) لها  یلا  )

( دنیابرب وا  تیبلها  زا  ربمایپ  زا  دعب  ار  تماعز  تماما و  رما  برع  هک  تشذگیمن  مرطاخ  هب  مدیشیدنایمن و  زگره  ادخ ! هب  دنگوس  )
: يدزی نیدلانیعم 

مالغ دیشروخ  يهجاوخ  یبن  دعب  زا 
مادم دنماما  هدزاود  هک  نادیم 

رهم هک  تسین  کش  زورف و  ناهج  رهم  وا 
[. 3144  ] مامت رود ، شهم  هدزاود  هب  ددرگ 

: ورسخرصان
يدناشن هب  وا  ياج  هب  ار  وا  زج  وت  رگ 

یئاطخ قیرط  رب  هک  هللاو  هللاو 
يداهن مان  يامه  نوچ  ار  كدغج 

یئامه موش ، دغج  زگره ز  دیان 
تفگ هنوگچ  داد و  هک  هب  ار  قلخ  هک  رگنب 

ریدغ رس  رب  یبن ، درک  هبطخ  هک  يزور 
شیوخ ياج  داد  ودب  تفرگ و  یلع  تسد 

[. 3145  ] ریگم وا  تسد  زج  وت  تفرگ  وا  تسد  رگ 
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تموکح يرادیاپان 
بارسلا لوزی  امک  ناک  ام  اهنم  لوزی  لئالق ، مایا  عاتم  یه  امنا  هیالولا ) )

( بارس يهولج  هکنانچ  تسا  ریذپنایاپ  هک  تسا  یگدنز  هاتوک  نارود  رذگدوز  يهرهب  امش  رب  تموکح  )
: يدعس

ام هب  کلم  تسدمآ  تسد  هب  تسد  هک  نانچ 
[. 3146  ] تفر دهاوخ  هب  نینچمه  رگد  ياهتسد  هب 

: عمال
يرگنب تریصب  مشچ  زا  وت  رگ 

تسین شیب  یبآ  رب  شقن  یندید 
تسیکی نود  يایند  وترپ  بارس و  جوم 

[. 3147  ] ثبع نامگ  لایخ و  هب  يوشیم  رورغم 
یهلا قشع  یلع و 

قاتشمل هللا  ءاقل  یلا  ینا  و 
( میادخ تاقالم  قاتشم  ادج ، نم ، هتبلا  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسا وت  هام  راسخر  ندید  ياوه  رد  ناج 

تسا هناهب  نتسشن  هسینک  دجسم و  رد 
كانبات سمش  يا  وت  يور  لاصو  ردنا 

تسا هناور  ایرد  بناج  لیس  وچ  مکشا 
تسا دوصقم  سک  تنمیب  وت  يور  يهولج 

ماهدمآ نارک  هب  ات  نارک  هار  همه  نیاک 
دز مناج  لد و  هب  شقشع  هک ز  ار  یشتآ 

دش اسآ  لیلخ  درک و  رذگ  شیوخ  زا  مناج 
دناد اخیلز  وت ، ینادن  قشع  زجعم 

دش ابیز  نانچ  بوبحم  فسوی  شرب  هک 
میدزیمن شقشع  رد  رگ  راوسیقلب 

دوبن رذگ  نامیلس  هاگراب  هب  ار  ام 
دوب هدیسر  شلصو  هب  سدق  غاب  غرم  رگ 

دوبن رپ  لاب و  یب  وت  ناقشاع  عمج  رد 
ماوت رای  نم  هک  ریگ  رب  هدرپ 

ماوت راسخر  قشاع  مقشاع 
اشگب بل  امن  زان  نک  هوشع 
ماوت راتفگ  قشاع  نم  ناج 
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راذگب اپ  نم  رتسب  رس  رب 
ماوت رامیب  هتخوس  لد  نم 

اشگ هدقع  ملد  تلاصو ز  اب 
ماوت راتفرگ  هک  نک  ياهولج 
نم منابیرگ  هب  رس  یقشاع 
ماوت رادید  يهدرم  متسم و 

تسود يا  يزاونب  ای  یشک  رگ 
ماوت رادافو  رای  مقشاع 

تسا وت  رادیرخ  مینیب  هک  ره 
ماوت رادیرخ  رادیرخ  نم 

دنب رد  مد  ملق و  نکشب  رتفد و  نک  هراپ 
تسین شناریح  هتشگرس و  هک  تسین  یسک  هک 

ارم دنکفا  هیداب  نیا  رد  وت  يور  قشع 
تسین لحاس  ار  هیداب  نیا  هک  درک  ناوت  هچ 

تسود يارس  رد  را  ینک  رذگ  ابص  داب 
تسود ياپ  هب  زج  دهنن  رس  تسود  هک  وگ  رب 

بابک تخر  قارف  ارم ز  لد  يدرک 
تسود يازس  نیا  دوب  هک  هدب  دوخ  فاصنا 

دشن نم  وچ  اما  دش  قشع  ریسا  نونجم 
[. 3148  ] تسود يالتبم  دوشن  نم  نوچ  سک  شاک  يا 

: يروباشین راطع 
دش هداتفا  نم  مشچ  زا  نوک ، ود  مدید  وت  يور  ات 

دش هداتفا  نت  ناج و  زا  دبا  ات  یتسه  رادنپ 
حرش داد  ناوتن  هک  يزیچ  اب  تفای  ییانشآ 

دش هناگیب  یگراب  کی  ناهج  راک  همه  زو 
دش هناوید  ملقعی  لد ال  ات 

دش هناسفا  وت  قشع  ناهج  رد 
وت يادوس  اب  تفای  ییانشآ 

دش هناگیب  ناهج  راک  همه  زو 
وت دیشروخ  نوچ  يور  عمش  شیپ 
دش هناورپ  لد  ناج و  نارازه  دص 

وت ماد  ریسا  ناج  لقع و  غرم 
دش هناد  کی  یپ  زا  مدآ  وچمه 
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دوب هتفر  هناخ  ناج ز  غرم  هک  هن ،
[. 3149  ] دش هناخ  يوس  هب  تخومایب و  هر 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسین شنامرد  وت  لصو  زج  قشاع و  مقشاع 

تسین شناج  رد  هتخورفا ، شتآ  نیاک  تسیک 
وت خر  رادید  یپ  رد  نیشنهدرپ  يا 

دننارگن اهلد  هتخابلد ، همه  اهناج 
نم يهناوید  لد  ياشگ  هدقع  يا 
نم يهناشاک  غارچ  تخر  رون  يا 

دبای ات  نایم  زا  باجح  رادرب 
[. 3150  ] نم هناگیب  مشچ  وت  خر  هب  یهار 

: يولوم
وت یب  نامز  کی  ادابم  وت  یب  ناهج  نیا  تسا  باذع 

ام رب  الب  تس و  هجنکش  وت  یب  ناج  هک  وت  ناج  هب 
ینامارخ لد  ردنا  دش  یناطلس  وچمه  تلایخ 

[. 3151  ] یصقالادجسم نورد  ینامیلس  دیآ  کنانچ 
: یقفاب یشحو 

دراد يرازه  هراوآ  هک  وت  يوک 
دراد يراک  رس و  اجنآ  دوخ  هب  سک  ره 

اجنآ رادید  يهنشت  منم  هن  اهنت 
دراد يراذگ  مه  رضخ  هک  تسا  ياج 

بشما باتیب  هتخاس  ماوت  لصو  هدژم 
بشما باوخ  ارم  رادید ، يداش  زا  تسین 

دشن مک  ترسح  مقوش ز  نوزف ، دش  نامرح  مرهم ز 
دشن مک  تبحم  قوش و  دش  شیب  ترسح  دنچ  ره 

صالخ نارجه  تنحم  درد و  مد ز  کی  متسین 
صالخ نامرد  یب  درد  نیز  مدزاس  ات  لجا  وک 

لجا يا  تسا  راک  تقو  نم  رب  تسا  راوشد  راک 
صالخ ناسآ  ارم  ینادرگ  هک  دشاب  نک  یعس 

تشذگ رس  زا  بآ  هک  مهاوخیم  توبات  یتشک 
صالخ نافوط  نیا  زا  ار  دوخ  منک  یتشک  نآ  هب  ات 

شکب مراز  نیشنمه  يا  شرد  رب  ملان  دنچ 
صالخ ناغفا  زا  مدرگ  نم  رس ، درد  زا  دهر  وک 
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ار لاح  فیعض  تخب  یتوق  دیما  تسه 
ار لاصو  رظتنم  هد  مارخ  کی  هدژم 
ناما الب  دص  داد ز  میدیما  ان  يهشوگ 

ار لاب  هتسکش  غرم  ناج  راصح  سفق  تسه 
دشک من  دیما ، درگ  وزک  وک  لصو  يهحشر 

ار لاصفنا  يهنخر  مروآرب  نآ  منز  و 
ملد تولخ  رد  رب  ناج  هتسشن  نابش  مین 

ار لایخ  شک  دهم  اپ  يادص  رظتنم 
دروآ مبآ  هچ  رضخ  ماهنشت  لصو  هب  هک  نم 

[. 3152  ] ار لالز  نیا  يهنشت  دوشیمن  شطع  عفر 
: يولوم

دوشیمن رس  هب  وت  یب  دوش  رس  هب  ناگمهیب 
دوشیمن رگد  ياج  ملد  نیا  دراد  وت  غاد 

دبیکشن وت  زا  مناج  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ 
[. 3153  ] دزیرگن بآ  زا  یمد  ار  یهام  چیه  اریزا 

: یناهفصا فتاه 
قوش يهبذج  قشع و  زوس  زا  شود 

[. 3154  ] ناریح متفاتشیم ، فرط  ره 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

مرادن یناج  ملد  ناج  يا  تسود  ياوه  یب 
مرادن ینامرد  تسود  یب  مقشاع  مدنمدرد 

يدنکف شوخ  يدنکف  مناج  رد  قشع  زا  یشتآ 
مرادن ینایاپ  يزاغآ و  وت  قشع  زج  هک  نم 

تقشع هار  رد  مهد  ناج  تقشع  يوک  رد  مهن  رس 
مرادن یناج  رس و  تقشع ، زج  هک  میوگیم  هچ  نم 

دشابن يزیچ  نم  تسد  رد  وت  قشع  زج  مقشاع 
[. 3155  ] مرادن یناهرب  قشع ، رب  وت  قشع  زج  مقشاع 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دوبن مغ  رثا  یشاب  وت  هک  ییاج 
دوبن مرخ ، لد  یشابن  هک  اجنآ 

دوبن مد  کی  وت  تقرف  هک ز  ار  نآ 
دوبن مک  نامسآ  نیمز و  شیداش ،
دهاوخیم لسگ  رهم  يا  وت  لصو  لد ،
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دهاوخیم لصتم  لاصو ، مایا 
تلصو دشاب  يادخ  زا  نم  دوصقم 

دهاوخیم لد ، هک  دوش  نانچ  دیما 
يوج هب  یناج  دنهدیم  وت  يوک  رد 
يوج هب  یناوراک  هک  دوب  هچ  یناج 
دزرا یناهجب  وج ، کی  وت  لصو  زا 

[. 3156  ] يوجب یناهج  مییام  هک  سنج  نیز 
: يروباشین راطع 

هدرب باوخ  مشچ  زا  تیور  قایتشا  يا 
هدرب بآ  قرب  دص  هتسج ، قشع  قرب  کی 

هدش ادیش  لد  وت  يادوس  يا ز 
هدش ام  بآ  وت  قشع  شتآ  ز 

هتخوس رپ  يهناورپ  همه  ام 
[. 3157  ] هدش اتکی  دوخ  رون  زا  عمش  وچ  وت 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
نم زادگ  ناج  لد  دید  تسود  يور  ات 
داد رازه  دص  وا  هر  رد  دادن  ناج  کی 

ماوت يابیز  خر  عمش  يهناورپ 
ماوت يانعر  تماق  يهتخابلد 

نسح ربلد  يا  تقارف  زا  ماهتفشآ ،
ماوت ياوسر  هک  نم  باجح ، ریگرب 
نم يهناوید  لد  ياشگ  هدقع  يا 

نم يهناشاک  غارچ  تخر ، رون  يا 
دبای ات  نایم  زا  باجح  رادرب 

[. 3158  ] نم يهناگیب  مشچ  وت  خر  هب  یهار 
: یناهفصا فتاه 

میوپیم مرح  هار  یهگ  رید و  هر  هگ 
[. 3159  ] میوجیم ارت  تسین  مرح  رید و  مدصقم 

: یناشاک ضیف 
منهج تست  قارف  تشهب و  تست  لاصو 
تمارغ تست ، قارف  تمینغ  تست ، لاصو 
تواقش تست  قارف  تداعس  تست  لاصو 
تماس تست  قارف  تمالس  تست  لاصو 
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منارذگ وت  ياقلیب  نآ  هک  رمع  یمد ز 
[. 3160  ] تمایق هب  ات  دومن  مناوتن  شکرادت 

: ینانمس تعفر 
دیشک درد  درب و  جنر  ملد  هکسب  رجه  ز 
تسکش لاصو  يهنامیپ  هک  تفگ  تسرد 

نارجه قرشم  زا  لد ، لصو  باتفآ  يا  باتب 
ار یبات  ربص و  یب  دنکفارس  زا  بات  ربص و  هک 

متسه متسه  رای  ياقل  قاتشم 
[. 3161  ] متسم متسه  رارقیب  قشاع  رو 

: يروباشین راطع 
دنکیم تاوه ، دصق  لد ، ناج و  نایم  لد ز 

دنکیم تافو  مزع  وت  لصو  دیما  هب  ناج 
تقو چیه  هب  افو  وت  زا  لد ، ناج و  دیدن  هچ  رگ 

دنکیم تافج  دای  مغ ، رازه  دص  رس  رب 
ینک یمه  ربز  ریز و  يربلد  هب  ملد  ناج و 

دنکیم تاتود  فلز  اتب ، ینکیمن  وت  نیو 
وت يازس  دنکنیم  وت  يافج  زا  راطع 

[. 3162  ] دنکیم تازس  وت  اب  دوخ  تسد  هب  دوخ  وت  طخ 
: يدعس

یسک يانمت  يزیچ و  رس  ار  یسک  ره 
[. 3163  ] رگد يانمت  میرادن  وت  زا  ریغ  هب  ام 

: یناشاک ضیف 
ارم یناهج  ناج و  ناد  كاخ  نیا  رد  هک  يا 

ارم ینانج  غاب و  ارس  نیز  مورب  نوچ 
ییوت ناک  ارم  لعل  ییوت  ناج  ارم  ناج 

ارم یناهن  جنگ  ییوت  ناریو  لد  رد 
ییوت نم  سفن  مه  حبص  هب  ات  بش  همه  بش 

ارم یناکد  راک و  منک  يراک  وچ  زور 
موش مگ  مورب  رگ  وت  شیپ  زا  سفن  کی 

[. 3164  ] ارم یناما  نما و  هانپ ، مرآ  وت  هب  نوچ 
: ظفاح

مورب ناریو  لزنم  نیزک  زور  نآ  مرخ 
[. 3165  ] مورب ناناج  یپ  زو  مبلط  ناج  تحار 
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: یماج
نکم لیجعت  وت  قوش  زا  متخوس  شمتفگ 

لاجعتسا رمع  تداع  دوب  يرمع و  هچرگ 
: راجاق ورسخ 

مرامیب تسا  يرمع  تندرک  تدایع  دیما  هب 
يرامیب نیلاب  رب  هتسویپ  وزرآ  نیز  مشوخ 

: یلدگیب رذآ 
ور ریغ  يوسب  ار  وا  وزرآ ، مرای  لصو  نم 

[. 3166  ] اهراک نیا  تسا  لد  راک  وا ، هن  مراد  هنگ  نم  هن 
: یناهفصا ءاجر 

منطو مشاب  هک  هطقن  ره  هب  وت  يوک  ریغ 
منزحلا تیب  يهشوگ  دوب  تسا  تشهب  رگ 

ددرگ رسیم  گرم  زا  ماوت  لاصو  رگ 
[. 3167  ] منفک تماق  هب  تسا  يداش  يهماج  زا  رتشوخ 

: يروهال لابقا 
تسا تاذ  رادید  یگدنز  لامک 

تسا تاهج  دنب  زا  نتسر  شقیرط 
ینیزگ تولخ  قح  تاذ  اب  نانچ 

ینیب وت  ار  وا  دنیب و  وا  ارت 
« یناری نم   » رون وش ز  رونم 

[. 3168  ] ینامن دوخ  وت  نزم ، مه  رب  هژم ،
: یماج

شیوخ صالخ  ار  ناج  نداد  دید  هک  اناد 
[. 3169  ] تسا مرخ  گرم ، ندمآ  شلد ز  میاد 

: رهاطاباب
مرید هت  يوک  رس  قوش  رس  هب 
مرید هت  يور  يهم  رهم  لد  هب 

نم يهلبق  نم  يهبعک  نم  تب 
[. 3170  ] مرید هت  يوس  رظن  وس  ره  یئهت 

: يدعس
وا قایتشا  شتآ  وا ، قارف  رگا  لد  يا 

[. 3171  ] ینهآ هک  یلد  هن  وت  دنکیمن ، رثا  وت  رد 
: ياهشمق یهلا 
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منام دنچ  ات  سفق  ماد  نید  هب 
مناشف رپ  تیوس  هک  اشگب ، يرد 
لمسب مین  غرم  وچمه  نارجه  هب 

[. 3172  ] لد شتآ - نایم  مزوس  ارچ 
: یئاهب خیش 

ممشچ دناشف  هبانوخ  وت  يور  یب 
ممشچ دادن  هیرگ  زا  زج  هب  يراک 
ترادید ترسح  هکنآ  زا  مسرتیم 

ممشچ دنامن  دنامب و  هدید  رد 
رادلد ياقل  قوش  دنکفا  مناج  هب  شتآ 
رادرب ياپ  هقان  يا  مربص  هتفر ، تسد  زا 

مقاق ناد و  باجنس  هار  نیا  راخ  گنس و  ره 
رازاب تشگ  هار  هن  نیا ، تسترایز  هار 

مینادن اپ  ار ز  رس  میتسم  ناقشاع  ام 
رایشه نامدرم  رب  دیریگب  اههتکن  نیا 
میداهن اپ  ياج  رب  رس  رگا  قشع  هار  رد 
راذگم تسد  ار ز  ام  هتکن  ریگم  ام  رب 

دیابیم رای  مناج  هب  یئاهنت  درد  زا  رگد 
دیابیم رادید  تبرش  مماک  تسا  خلت  رگد 

حصان هدم  مدنپ  رگد  متسم  وا  قشع  ماج  ز 
دیابیم رایشه  لد  ار  ندرک  شوگ  تحیصن 

ار شنونج  اما  قشع  دیزرو  اهراب  یئاهب 
دیابیم راب  نیا  یلو  يریجنز  تسیابیمن 

هناگی وت  لاصو  يانمت  هب  یک  ات 
هناور لیس  نوچ  هژم  ره  زا  دوش  مکشا 

؟ هن ای  وت  نارجه  بش  دیآ  رس  هب  دهاوخ 
هناشن قاشع  لد  ار  تمغ  ریت  يا 

[. 3173  ] هنایم بیاغ ز  وت  لوغشم و  وتب  یعمج 
گنج رد  یلبنت  یتسس و  زا  زیهرپ 

سخالا مکبیصن  نوکی  لذلاب و  اوووبت  فسخلاب و  اورقتف  ضرالا  یلا  اولقاثت  مکودع و ال  لاتق  یلا  هللا  مکمحر  اورفنا 
، هتشگ يراوخ  تلذ و  راتفرگ  هک  دیزاسن  دوخ  هشیپ  ار  فوخ  یلبنت  یتسـس و  دینک ، چوک  نمـشد ، اب  دربن  تهج  دنک ! ناتتمحر  ادخ  )

( دیروآیم تسدب  ار  یشزرایب  يهرهب 
: لابقا
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ارت دنیب  رگا  ناسرت  تنمشد 
ارت دنیچ  لگ  وچ  تنابایخ  زا 

دتفیم رت  يوق  وا  غیت  برض 
دتفیم رجنخ  لثم  شهاگن  مه 

ام ياپ  ردنا  تسا  دنب  نوچ  میب 
ام يایرد  رد  تسا  لیس  دص  هنرو 

وت گنهآ  رگا  دیآیمن  رب 
وت گنچ  رات  تسا  میب  زا  مرن 
تست بلق  ردنا  هک  ناهنپ  رش  ره 

[. 3174  ] تسرد ینیب  رگا  تسا  میب  وا  لصا 

هیواعم هب  همان 065-

تلالض تیاده و 
سبللا الا  نایبلا  دعب  نیبملا و  لالضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف 

( دراد دوجو  یهارمگ ، يزادنا و  هابتشا  زج  قح ، ندش  نشور  نایب و  زا  دعب  راکشآ و  تلالض  زج  تیاده ، ياروام  رد  ایآ  )
: يزیربت بئاص 

دناهدرک بارحم  هب  تشپ  هک  رگن  تلفغ 
دنزیم جوم  امن  هلبق  هک  يروشک  رد 

یگناخمه اب  میمورحم  رای ، لاصو  زا 
ام میئوجیم  بارحم  نالفاغ  نوچ  مرح  رد 

ماهدروآ زاجم  رد  بئاص  يور  تقیقح  زا 
[. 3175  ] ام میئوجیم  بآ  تشط  مئاد ز  ار  هام 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 066-

تیالو تموکح و  يهفسلف 
قح ءایحا  وا  لطاب  ءافطا  نکلو 

( دشاب قح  ندرک  هدنز  لطاب و  ندناشن  ورف  ندرک و  شوماخ  وت ، شیپ  زیچ ، نیرترب  دیاب  )
: يونزغ نسح 

قح يایحا  اهراک  زا  رایتخا  يدرک  هک  ناز 
[. 3176  ] رایتخا ملاع  ناهاش  همه  زا  درک  ارت  قح 

سابع نب  مثق  هب  همان 067-

جح هفسلف 
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هللا مایاب  مهرکذ  جحلا و  سانلل  مقاف 
( زاس ناشنرطاخ  اهنآ  هب  ار  هللا  مایا  راد و  ياپ  رب  مدرم  يارب  جح  )

: يزیربت بئاص 
تسین هار  نازابقشع  راید  رد  ندیرخ  جح ،
دنرخیم تداهش  وا  يارب  اجنیا  درم ، هک  ره 

متشگرب هبعک  رفاک ز  متفر و  هبعک  هب 
[. 3177  ] دوب ییامزآ  قشاع  ضرغ  همشرک ، نیزا 

یسراف ناملس  هب  همان 068-

ایند تیهام 
اهمس لتاق  اهسم  نیل  هیحلا : لثم  ایندلا  لثم  امناف 

( دراد ناهن  رد  هدنشک ، یمس  لاخ و  طخ و  شوخ  فیطل  رهاظ  تسا  رام  دننامه  ایند ، )
: ورسخرصان

رگید ناهن ، تسرگید و  تادیپ ،
یئامرخ رهاظ  راخ و  وچ  نطاب 

نب زا  شزاونم  تسوخدب  رام  ناهج 
[. 3178  ] شزاون زگره  شدزاسن  اریزا 

: یئاهب خیش 
يونثم رد  يونثم ، يولوم 

يونشب ات  وا  تستفگ  ياهتکن 
رام وچ  ایند  نورد  رد  دراد  رهز 

راگن شقن و  نورب  رد  دراد  هچرگ 
تسا لتاق  شقنم  رام  نیا  رهز 

[. 3179  ] تسا لقاع  سک  نآ  ره  وز  دزیرگیم 
: يولوم

نم زیت  مه  ممرن و  مه  نم ، زیر  نوخ  مریشمش و 
[. 3180  ] الب نطاب  شوخ و  رهاظ  میناف ، ناهج  نوچمه 

: یناهفصا ءاجر 
ابیز سورع  هچ  رگ  لثم  هب  ایند  تسه 

[. 3181  ] دنک داماد  لد  رد  نوخ ، همه  شیاههوشع ،
: يزورم يهرامع 

ریگرام يوج  ناهج  ناهج و  نیا  تسا  رام 
رامد یمه  درآرب  رام  ریگرام  زو 
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درک زیزع  تناهج  هکنادب  وشم  هرغ 
[. 3182  ] راوخ درک  هک  ار  دوخ  يهدرک  زیزع  سب  يا 

ایند فصو 
شاحیا یلا  هنع  هتلازا  سانیا  یلا  وا  روذحم ، یلا  هنع  هتصخشا  ررس  یلا  اهیف  نامطا  املک  اهبحاص  ناف  ایندلا ) )

راچد اـهانگنت  تالکـشم و  يراوشد و  هب  تسب ، لد  نآ  رورـس  یـشوخ و  هب  هک  یماـگنه  یمدآ  هک  یتقو  هک : تسا  نیا  اـیند  تلـصخ  )
دزاسیم التبم  تشحو  ساره و  هب  ار  يو  تفرگ ، سنا  نآ  هب  ار  یمدآ  هاگنآ  ای  دنکیم و 

: يدنه راتخم 
ناهج گنرین  هب  رگنب  نکاو و  لد  يهدید 

نانچ یهاگ  نینچ  یهاگ  ندز  مد  رد ، دوشیم 
نامگیب ریحت  ياج  نود  يایند  نیا  تسه 

ناکم زا  نیکم و  زا  يرارق  ار  شلاح  تسین 
: يولوم

دنلب ددرگ  وت  راک  خرچ  رگ ز  وشم  هرغ 
دنکف دناوتب  ات  دنک  تدنلب  کناز 
دهزیم ناویح  زک  ینم  بآ  يهرطق 
دنفسوگ نآ  دشن  ات  دشن  نابرق  قیال 

تخس هوک  دوشن  ات  گیر  تارذ  يهدوت 
دنلک مخز  هدهیب  شرس  رب  دنزن  سک 

دیدن لغ  سک ، ندرگ  یندرگ  دوشن  ات 
دنب ياپ  دوشن  سک  ناوراپ  دوشن  ات 

دشن یتخرد  هک  ات  نیمز  زا  تسر  هک  گرب 
[. 3183  ] دنلب ددرگن  هلعش ، وا ، دزورفن  شتآ ،

: يدعس
دنبم كاله  ربعم  نیا  رب  میکح ، يا  لد 

لاقع ناهج ، رب  دندرکن  دامتعا  هک 
نکم دامتعا  چیه ، یتیراع ، رمع  هب 
لاجعتسا هب  دوریم  رگد  زور  جنپ  هک 

ایند رد  هاگن  تدارا  مشچ  هب  نکم 
لاتق وا  رهز  تسا و  شفنب  رام  تشپ  هک 

دیراورم هک  درورپ  یمه  فطل  هب  نانچ 
[. 3184  ] لافس هک  دنکیم  درخ  نانچ  رهق  هب  رگد 

ینادمه ثراح  هب  همان 069-
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ایند زا  تربع 
اهنم یقب  امل  ایندلا  نم  یضم  امب  ربتعا  و  ینادمه ) ثراح  یلا  )

!( ریگب تربع  تسا  یقاب  هک  هچنآ  يارب  تفر  تتسد  زا  ایند  زا  هچنآ  )
: ورسخرصان

یئامزآ دنچ  ون  هب  ون  ار  ناهج 
[. 3185  ] راب دص  شیتس  دید  هک  وا  تسا  نامه 

: عمال
اشگب تربع  يهدید  تدوخ  راک  دوخ و  رب 

[. 3186  ] روک شنیب  زا  دشن  تریصب  مشچ  ار  وت  ات 
ادخ مان  تمرح  ظفح 

قح یلع  الا  هرکذت  نا  هللا  مسا  مظع 
( نکم دای  وا  زا  قحب ، زج  رامش و  گرزب ، ار  ادخ  مان  )

: ظفاح
شاب شوخ  لد ، يا  دوخ  راک  دنکب  مظعا  مسا 

دوشن نامیلس  وید ، لیح ، سیبلت و  هب  هک 
تمتاخ نسح  هب  هد  تراشب  ار  مج  متاخ 

نمرها تسد  هاتوک  وا  زا  درک  مظعا  مساک 
: ینآاق

دیمد رهوگدب  وید  نآ  رب  دناوخ و  ار  هش  مسا 
[. 3187  ] زاب درک  مظعا  مسا  نآ  درک  هچ  ره  هتوک ، هصق ،

وربآ ظفح  ترورض 
لوقلا لابنل  اضرغ  کضرع  لعجت  و ال 

( هدم رارق  نانخس  سرریت  رد  ار  تیوربآ  )
: عمال

رادمان ددرگ  هک  دیاش  وربآ  دراد  هک  ره 
[. 3188  ] دنک ادیپ  ار  مان  ات  نیگن ، ددرگ  وربآ  ز 

: يزیربت بئاص 
راهنیز نان  يارب  دوخ  خر  بآ  زیرم 

[. 3189  ] تسا ناویح  بآ  عمج ، دوش  وچ  وربا  هک 
: يدعس

یسب یئوربآیب  درک ، یسک 
یسک يوربآ  زا  دراد  مغ  هچ 

ربم ولگ  رد  دربب ، وربآ  هک  یبآ 
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[. 3190  ] رذحرب شاب  اپ ، ود  رام  لاخ  طخ و  زا 
ندروآ رذع  زا  يزاینیب 

هنم رذتعا  وا  هرکنا  هبحاص  هنع  لئس  اذا  لمع  لک  رذحا  و 
زیهرپ و هب  دزادرپیم ، یهاوخرذع  هب  ای  دنکیم و  راکنا  ار  نآ  ماجنا  وا ، دوش ، لاوئـس  نآ  لعاف  زا  یتقو  هک ، يراک  زا  عون  نآ  ماجنا  زا  )

( شاب رذحرب 
: ورسخرصان

تدنسرپب رگ  هک  نک  نآ  همه 
[. 3191 ! ] باوج داد ، تسرد ، یناوت  ناز 

تشذگ وفع و  ترورض 
هبقاعلا کل  نکت  هلودلا ، عم  حفصا  و 

( دشاب وت  نآ  زا  هدنیآ  ات  شاب  تشذگ  وفع و  اب  يراد  روشک  رد  )
: یسودرف

نیبب ار  دوخ  ماجنارس  نک  هگن 
[. 3192  ] نیزگرب یهب  یبایب  يراک  وچ 

مشخ زا  زیهرپ 
هردقملا دنع  زواجت  ظیغلا و  مظکا  و 

!( زاس دوخ  هشیپ  ار  ضامغا  وفع و  نمشد ، هب  یبایتسد  تروص  رد  روخ و  ورف  ار  تمشخ  )
: يدنه نیتم 

يدرم یشوک  قلخ ، هافر  رهب  رگ 
يدرم یشورخن  رگ  بضغ ، شوج  رد 

: راجاق ياتکوا 
دنرزآ ناتب  تمشخ  توهش و  زآ و  صرح و 

[. 3193  ] ریقف ای  وه  نکش  مه  رد  ار  هلمج  نآ  لیلخ  نوچ 
: يولوم

يوش نامیشپ  هجاوخ  نکم  مشخ 
يوش ناشیرپ  هنرو  نیشن  عمج 
نمچ نیز  وشم  هریخ  ورم  هریت 

يوش ناریو  يوس  نادغج  وچ  هنرو 
هاش تاجارخ  يزیرگب ز  رگ 

يوش نابایب  لوغ  شکراب 
یشکرس لمح  دیشروخ  وت ز  رو 

[. 3194  ] يوش ناتسمز  فرب  يرسفب و 
: يدعس
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رایسب مشخ ، ریگم  هدنب  رب 
رازایم شلد ، نکم ، شروج 

يدیرخ مرد  هدب ، وت  ار  وا 
يدیرفآ تردق  هب  هن  رخآ 

دنچ ات  مشخ  رورغ و  مکح و  نیا 
دنوادخ رتگرزب  وت  زا  تسه 

شوغآ نالسرا و  و  هجاوخ ، يا 
شومارف نکم  دوخ  يهدنامرف 

تسا وت  تمدخ  عوط  هک  یمالغ  رب 
ریگم هریط ، نارم و  دحیب  مشخ 

رامش زور  هب  دوب  تحیضف  هک 
ریجنز رد  هجاوخ ، دازآ و  هدنب 

دنمدرخ شیپ  رد  هک  نآ  تسا  درم  هن 
دیوج راکیپ  نامد  لیپ  اب  هک 

قیقحت يور  زا  تسا  سک  نآ  درم  یلب 
دیوگن لطاب  شدیآ  مشخ  نوچ  هک 
رای هب  لمحت  ینیب ، شاخرپ  وچ 

رازراک رد  ددنبب  یلهس  هک 
یشوخ فطل و  ینابز و  نیریش  هب 

[. 3195  ] یشک یئوم ، هب  یلیپ  هک  یناوت 
يرابدرب ملح و 

بضغلا دنع  ملحا  و 
( شاب رادیب  رایشه و  درمناوج و  شاب  راد  نتشیوخ  بضغ ، ماگنه  )

: يولوم
ار قلخ  نیدنچ  ملح ، غیت  هب  وا 
ار قلح  نیدنچ  غیت  زا  دیرخ  او 

رتزیت نهآ  غیت  زا  ملح  غیت 
[. 3196  ] رتزیگنا رفظ  رکشل  دص  لب ز 

يرگراثیا شزرا 
هلام هلها و  هسفن و  نم  همدقت  مهلضفا  نینموملا  لضفا  نا  ملعا  و 

( دنرادیم میدقت  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  نادناخ و  دوخ ، هک  دنایناسک  نانموم  نیرترب  هک  شاب  هاگآ  )
: رایرهش

قلمت ناراز  راخ  نیا ، بوکب  مه  رد 
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یناوغرا ياههلال  رد  سرب  نینوخ 
منهج نیا  ياههلعش  زا  يرذگن  ات 

[. 3197  ] ینادواج تشهب  نآ  یباین  زگره 
وکین لامعا  يهریخذ 

هرخذ کل  قبی  ریخ  نم  مدقت  ام  کناف  ینادمهلا ) ثراحلا  یلا  )
( دوشیم هریخذ  وت  يارب  یتسرفیم  شیپ  هب  اهیکین  زا  هک  هچنآ  هک  دش  روآدای  ینادمه  ثراح  هب  ماما  )

: ياهشمق یهلا 
ناسحا یئامنب  شهر ، ردنا  هچنآ  ره 

[. 3198  ] ناحبس دزن  رد  نادواج ، دنامب 
: راهب ءارعشلاکلم 

تسود هس  ملاع ، همه  زا  یصخش  تشاد 
روج هس ، ره  اب  وا  روج و  وا  اب  هس  ره 

یعس يور  زک  یتورث  نآ  نیلوا ،
روهش رد  نینس و  رد  لصاح  هدرک 
دوبن ار  واک  یشو  يروح  نیمود ،

روصق یئارالد  رد  وم ، رس  کی 
وا هک  اهیبوخ  عومجم  نیموس ،

رورم جیردت و  هب  مدرم  اب  هدرک 
تسود هس  نآ  دنداد  داد و  ناج  رضتحم 

روبع ناتسربق  يوس  ار  وا  شعن 
هرک يور  زا  داهن  یعمش  یکی  نآ 

! روز يور  زا  دناشف  یکشا  رگد  ناو 
کیل دنتشگرب ، ود  ره  نز  تورث و 

[. 3199 ! ] روگ هب  وا  اب  وا  ياهیبوخ  تفر 
نیشنمه شقن 

هبحاصب ربتعم  بحاصلا  ناف  هلمع  رکنی  هیار و  لیفی  نم  هباحص  رذحا  و 
رابتعا و اریز  زیهرپب  تسا  راکنا  ضارتعا و  دروم  شرادرک  هتـشاد و  تسرداـن  تسـس و  يرظن  يار و  هک  یـسک  ینیـشنمه  یتسود و  زا  )

( تسوا نیشنمه  اب  یسک  ره  تیمها 
: يولوم

دراد ربخ  لد  زا  وا  هک  نیشنب  یسک  دزن  الد 
دراد رت  ياهلگ  وا  هک  ور  یتخرد  نآ  ریز  هب 
ناراک یبوچ  وس  ره  ورم ، ناراطع  رازاب  نیرد 

دراد رکش  ناکد  رد  هک  نیشنب  یسک  ناکد  هب 
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سک ره  دنز  هر ، وزارت  سپ  يرادن ، رگ  وزارت 
دراد رز  هک  يرادنپ  وت  دیارایب  یبلق  یکی 

دیآیم هک  يرارط  هب  وا  دناشن  رد  رب  ارت 
دراد رد  ود  هناخ  نآ  هک  رد  رب  رظتنم  نیشنم  وت 
نیشنم هساک و  روایم  دشوجیم  هک  یکید  ره  هب 

دراد رگد  يزیچ  نورد  دشوجیم  هک  یکید  ره  هک 
دراد ربز  يریز ، ره  هن  دراد  رکش  یکلک  ره  هن 

دراد رهگ  يرحب  ره  هن  دراد ، رظن  یمشچ  ره  هن 
تلد عمج  دشن  یتسشن و  هک  ره  اب 
تلگ بآ و  تمحز  دیمرن ، وت  و ز 
وا تبحص  زا  نک  زیهرپ  وت  راهنز 

[. 3200  ] تلحب نامیرک  ناج  دنکن  ینرو 
دیاب هب  وت  زا  وت  نیشنمه 

[. 3201  ] دیازفیب نید  لقع و  ارت  ات 
: یسودرف

يرذگب رگا  ناشورف  ربنع  هب 
[. 3202  ] يربنع رس  هب  رس  تاهماج  دوش 

: ادخهد مکح  لاثما 
گنرد زگره  زومآ  دب  اب  نکم 

[. 3203  ] گنر روگنا  دریگ ز  روگنا  هک 
: ورسخرصان

يوش ناکین  تبحص  زا  مان  کین 
[. 3204  ] لالب يزات  ربمغیپ  زا  وچمه 

: يدعس
يزور مامح  رد  يوبشوخ  یلگ 

متسدب یبوبحم  تسد  زا  دیسر 
يریبع ای  یکشم  هک  متفگ  ودب 

متسم وت  زیوالد  يوب  زا  هک 
مدوب زیچان  یلگ  نم  اتفگ  هب 

متسشن لگ  اب  یتدم  نکیلو 
درک رثا  نم  رد  نیشنمه  لامک 

متسه هک  مکاخ  نامه  نم  هنرگو 
دنسوبیم ار  هبعک  يهماج 
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دش یمان  هلیپ  مرک  زا  هن  وا 
دنچ يزور  تسشن  يزیزع  اب 

[. 3205  ] دش یمارگ  ونچمه  مرجال ،
: یخرف

گنس هب  نییآ و  هب  تخس  يدوب  يرای 
گنتلد يوج و  هناهب  وت  يهیاسمه 

گنهرس يا  ياهتفرگ  وا  زا  وت  وخ  نیا 
[. 3206  ] گنر دریگ  یمه  روگنا  روگنا ز 

یشومارف تلفغ و  زا  زیهرپ 
كروما عیمج  یف  هللا  عطا  هلفغلا … و  لزانم  رذحا  و  ینادمهلا ) ثراحلا  یلا  )

( نک تعاطا  ادخ  زا  دوخ  روما  همه  رد  شاب و  رذحرب  تلفغ ، دراوم  هاگیاج و  زا  ثراح ! يا  )
: رهاطاباب

لصاح هچ  یناحبس  لفاغ ز  الد 
[. 3207  ] لصاح هچ  یناطیش  سفن  عیطم 

: يزیربت بئاص 
ناگهشیپ تلفغ  دنمورحم  رای  لایخ  زا 

تسین باوخیب  هدید  زا  ریغبیم  نیا  رغاس 
ار لد  هیس  دزاس  یک  رادیب  وم  ياهیدیفس 

ار لفاغ  تسباوخ  يهناسفا  لیحر  گنابلگ  هک 
راهبون ناسانش  تقو  هک  وشم  لفاغ 

[. 3208  ] ار ماج  دنداهنن  نیمز  رب  هلال  نوچ 
: یناهفصا ءاجر 

اجر تساطخ  ایربک  ردب  نوچ  ارچ و 
[. 3209  ] عاطم دزنب  وش  میلست  یعیطم  رگا 

: یلبج عساولادبع 
بارس ردنا  تایح  بآ  يهمشچ  دباین  سک 

[. 3210  ] کنآ رهب  زا  قشع  زوس  یباین  لفاغ ، لد  رد 
یگدنب تعاطا و  شزرا 

اهاوس ام  یلع  هلضاف  هللا  هعاط  ناف  كروما  عیمج  یف  هللا  عطا 
( تسا رترب  زیچ  همه  زا  ادخ  تعاطا  هک  شاب  ادخ  عیطم  تیاهراک ، همه  رد  و  هراومه ، )

: رایرهش
شیوخ تراقح  رد  شیدنیب  سپ 

[. 3211  ] شیپ روآ  تعاط  میلست و  رس 
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: ظفاح
تفای ناوتیم  دزیا  برق  تعاط  هب 

تعاطتسا تسه  ترگ ، هن ، رد  مدق 
: ورسخرصان

تسوا تنج  هار  ملع  تعاط و 
تسا ران  ربهر  نایصع ، لهج و 

راد ملع  يوس  شوه ، شوگ  ریگ و  تعاط  هار 
[. 3212  ] يوهار دروخشون و  يوس  شوگ ، يراد  دنچ 

: يدعس
شاب قلخ  نابهگن  يادخ و  ربنامرف 

[. 3213  ] يردنکس یتفرگب  رگا  نرق ، ود  ره  نیا 
دب نیشنمه  زا  زیهرپ 

قحلم رشلاب  رشلا  ناف  قاسفلا  هبحاصم  كایا و 
( دنکیم تیارس  نارگید  هب  وا  رش  هک  زیهرپب  ناقساف  اب  ینیشنمه  زا  )

: یقفاب یشحو 
یئایر نارای  سنجان  نیا  زا 
ییانشآ هب ز  یگناگیب  یسب 

تسا شوخ  میالم  نارای  تبحص 
تسا شوخ  مئاد  هفئاط  نیا  يرای 

سوهلاوب ره  تبحص  زا  شکب  اپ 
سب رآ و  تسدب  رادافو  رای 
رخب نارای  تبحص  هدب و  رز 

رز هب  رز  یهد  هک  رتوکن  هچ  نیز 
دیزگ دیابن  سنجان  تبحص 

دیرب دیابن  شیوخ  زا  عمط  ات 
یهد اج  تدوخ  تسد  رب  هک  رام 

[. 3214  ] یهد ارحص  هب  تسد و  يرب  دوز 
: يروباشین راطع 

نالهاان تبحص  زا  دش  نازیرگ  راطع 
[. 3215  ] دیزیهرپب قلخ  زا  دیهاوخ  نایع  نیع  رگ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
زگره یتسشن  هک  رگ  نیشنم  ردنلق  اب 

[. 3216  ] هاوخم رابخا  هیآ و  هفسلف و  تمکح و 
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: ینانمس تعفر 
ابیز هچ  تشز  هچ  دب ، رای  زا  هب  رام 

[. 3217  ] ندیشک دابم ، ار  رای  نینچ  راب 
: ظفاح

تسا فرح  نیا  تبحص ، ریپ  هظعوم ، تسخن 
[. 3218  ] دینک رازتحا  سنجان  بحاصم  زا  هک 

: يونزغ یئانس 
لهاان تبحص  لیم  نیا  یک  ات 

لهج رب  تدراد  لهاان  لیم 
ینام دب  هک  نیشنمک  نادب  اب 

[. 3219  ] یناسنا سفن  تسا  ریذپ  وخ 
: یشحو

یناوت ات  سک  اب  زاسمد  وشم 
یناور نشور  تدیابیم  رگا 

لباقم سک  ره  اب  هک  هنییآ  وچ 
[. 3220  ] لد هیس  ددرگ  سفن ، ریثات  ز 

: ظفاح
تداعس يایمیک  تمزومایب 

ییادج ییادج  دب ، تبحص  مه  ز 
رادم تبحص  نادب  اب  لد  يا  یهاوخ  یمانکین 

دوب ینادان  ناهرب  نم ، ناج  يدنسپدوخ 
: يوجنگ یماظن 

نتسشن ناگتسکش  مان  اب 
[. 3221  ] نتسکش دوخ  مان  نم و  مان 

: يونزغ ییانس 
دب تبحص  هک  نادب  اب  نیشنم 

دنک دیلپ  ارت  یکاپ  هچرگ 
ار یگرزب  نیدب  باتفآ 

دنک دیدپان  ربا  ياهکل ،
: ورسخرصان

یسرتب یمه  را  دب  مان  زا 
دنویپم هنب ، زا  دب  رای  اب 

دب نارای  زا  هب  ییاهنت  تسه 
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دوش دب  دنیشن  نوچ  دب  اب  کین 
: یجواس ناملس 

کین هک  شابم  نادب  نیشنمه 
[. 3222  ] دزوماین يدب  زج  نادب  زا 

یتسیز نایک  اب  وگب  لوا  وت  » … 
 …  « یتسیک وت  هک  میوگب  هگنآ  سپ 

: یسودرف
رگهراچ شنادیب و  نیچنخس و 

رذگ تشیپ  دنبای  هک  دیابن 
يرتدب زا  زج  یباین  نادان  ز 
يرگنن ناشنادیب  يوس  رگن 

شنک دب  زا  دزیهرپب  وک  یسک 
[. 3223  ] شنت اهیدب  ردنا  دیالاین 

: يولوم
دیاب هب  وت  زا  وت  نیشنمه 

دیازفیب نید  لقع و  ارت  ات 
دب نارای  زا  هب  ییاهنت  تسه 

دوش دب  دنیشن  دیاب  نوچ  کین 
: يدعس

تسشنب نادب  اب  حون  رسپ 
دش مگ  شتوبن  نادناخ 

دنچ يزور  فهک  باحصا  گس 
دش مدرم  تفرگ  ناکین  یپ 
دب رای  زا  زیرگیم  یناوت  ات 

دب رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای 
دنز ناج  رب  یمه  اهنت  دب  رام 
دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای 

: يوجنگ یماظن 
تسوکن اناد  مدرم  اب  یتسود 

تسود نادان  زا  هب  اناد  نمشد 
دنکیم تدنلب  اناد  نمشد 

تسود نادان  دنزیم  تنیمز  رب 
رتهب وت  مصخ  دوب  لقاع  رگا 
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ردارب رای و  يوش  نادان  اب  هک 
دوب ناج  مغ  هک  اناد  نمشد 

دوب نادان  هک  تسود  نآ  زا  رتهب 
: ورسخ ریما 

ياپ یهن  نوچ  هک  نیشنم  ياج 
ياج نانچ  زا  يزیخ  هدز  تمهت 

موصعم سورع  دوش  رهش  نوچ 
[. 3224  ] مولعم هچ  شدیلپ  یکاپ و 

: ظفاح
داهن كاپ  لد و  هزیکاپ  وت  وچ  ینینزان 

[. 3225  ] ینیشنن دب  مدرم  اب  هک  تسنآ  رتهب 
: يولوم

« دمصلا هللا   » كاپ تاذ  قح 
دب رای  زا  دب  رام  هب  دوب  هک 
میلس زا  دناتس  یناج  دب  رام 

میقم ران  يوس  درآ  دب  رای 
دنز ناج  رب  دنز  را  مخز  دب  رام 

دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای 
دب رای  زا  رتب  دوبن  ناهج  رد 

[. 3226  ] دوخ تسا  هتشگ  نیقیلا » نیع   » ارم نیو 
: ظفاح

رادم تبحص  نادب  اب  لد  يا  یهاوخ  یمانکین 
[. 3227  ] دوب ینادان  ناهرب  نم ، ناج  يدنسپدوخ ،

: مایخ
زیمآ لقاع  كاپ و  لصا  مدرم  اب 

[. 3228  ] زیرگ گنسرف  رازه  نالهاان ، و ز 
: لابقا

دحل كاخ  ای  جوز  ای  نز  رتس 
[. 3229  ] دب رای  زا  شیوخ  ظفح  نادرم  رتس 

: يوجنگ یماظن 
رای وشم  دب  اب  یتسین ، دب  رگا 

[. 3230  ] راوخ یمدآ  لسن  شوم  ناک  نانچ 
: يزیربت بئاص 
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ریثات ناکین  تبحص  دنکن  نکمم ، تسین 
ار منبش  رس  دیناسر  دیشروخ  هب  لگ 

ار رادرکدب  تسا  ریس  رپ  لاب و  يورجک 
[. 3231  ] ار رام  دشاب  راتفر  هر  گنس  یتسار 

: يدعس
طول رسمه  تشگ  رای  نادب  اب 

دش مگ  شتوبن  نادناخ 
دنچ يزور  فهک  باحصا  گس 

دش مدرم  تفرگ و  ناکین  یپ 
وید اب  ياهتشرف  دنیشن  رگ 

ویر تنایخ و  دزومآ و  تشحو 
يزوماین یئوکین  نادب  زا 

[. 3232  ] يزود نیتسوپ  گرگ ، دنکن 
: يولوم

ءایلوا اب  یتبحص  ینامز  کی 
ایریب تعاط  هلاس  دص  زا  رتهب 
ناشن ناج  نایم  رد  ناکاپ  رهم 

ناشوخلد رهم  هب  الا  هدم ، لد 
یتلود بحاص  لیذ  رد  نز  تسد 

یتعفر یبایب  شلاضفا ، ات ز 
دنک حلاص ، ارت  حلاص  تبحص 

دنک حلاط  ار  وت  حلاط ، تبحص 
دوب یسنج  لباق  نآ  رگم  ای 

دوش وا  سنج  تسویپ  ودب  نوچ 
دوز وت  ار  ییادخ  رای  وجب  ور 

دوب وت  رای  ادخ  يدرک  نانچ  نوچ 
رایز یندیاب  رایغا  زا  تولخ 

راهب ین  دمآ  یید ، رهب  نیتسوپ 
راکش درم  يا  تست  مشچ  رای 

راد كاپ  ار  وا  كاشاخ  سخ و  زا 
دوب نموم  هنیآ  نموم  هک  نوچ 

[. 3233  ] دوب نمیا  یگدولآ  وا ز  يور 
در شافخ  يا  نک  وخ  نامیلس  اب 
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دبا ات  ینامن  تملظ  رد  هک  ات 
: يدعس

دراب یگدنز  بآ  رگا  ربا 
يروخن رب  دیب ، خاش  زا  زگره 

ربم راگزور  هیامورف  اب 
[. 3234  ] يروخن رکش  ایروب  ین  زک 

: ورسخرصان
درک تدیاب  رذح  دب  نیرق  زا 

نیرق دیالایب  دب  نیرق  زک 
دوش تمیقیب  هک  یتسهدیدن  رز 

[. 3235  ] نیسم يزیچ  رب  شیئادنیب  نوچ 
: راهب ءارعشلاکلم 

درگم شدرگ  رسپ  يا  يژک ، درگ  ددرگ  هک  ره 
يوپم شیوس  ینب  ای  یتسپ ، يوس  دیوپ  هک  ره 
هنم نادرمان  كاخ  رب  دوخ  ياپ  يریمب ، رگ 

[. 3236  ] يوشم ناکاپان  بآ  زا  شیوخ  تسد  يزوسب  رو 
: يزیربت بئاص 

دزیریم ندز  مشچ  کی  هب  بذک ، ررش 
[. 3237  ] درک ناوتن  سوه ، لها  یتسود  رب  هیکت 

: ینآاق
رتهب وت  مصخ  دوب ، لقاع  رگا 
ردارب رای و  يوش  نادان  اب  هک 

: ریظن
تسا ناج  نمشد  هک  اناد  مصخ 

[. 3238  ] تسا نادان  هک  یتسود  زا  رتهب 
گرم یشومارف  زا  زیهرپ 

ایندلا بلط  یف  کبر  نم  قبآ  تنا  توملا و  کب  لزنی  نا  كایا 
!( یشاب لوغشم  ایند ، بلط  رد  و  نازیرگ ، ادخ  زا  هک  یلاح  رد  دسرارف  وت  گرم  هک  ادابم  )

: يولوم
دناینادنز ناگلمج  ایند  لها 

دنایناف راد  گرم  راظتنا 
ياینادرف یکی  ردان  رگم  زج 

[. 3239  ] يایناویک وا  ناج  نادنزب  نت 
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ادخ ناتسود  اب  یتسود  ترورض 
هءابحا بحا )  ) ببحا و  هللا ، رقو  و 

!( رادب تسود  ار  وا  ناتسود  نک و  ظفح  ار  ادخ  مارتحا  )
: یشحو

هلبآ زا  رپ  ياپ  سوبب ، ار  هر  کلاس 
[. 3240  ] بلط اپ  نآ  هت  رد  تدیاب ، رهگ  جنگ 

مشخ زا  زیهرپ 
 … بضغلا رذحا  و 

( زیهرپب بضغ  مشخ و  زا  )
: یسودرف

راد هدنب  ار  مشخ  هب و  ار  درخ 
راگزیهرپ درم  اب  زیت  وشم 

مشخ هب  دیاین  نارابدرب  رس 
مشچ دنباوخب  اهیندوبان  ز 

نوردنا راک  هب  یتسس  هن  يزیت ، هن 
نومنهر ارت  ناج  داب  درخ 

دوب يرابدرب  یمدرم ، رس 
[. 3241  ] دوب يراوخ  هب  نت  دنک ، يزیت  وچ 

: ورسخرصان
نم ثیدح  زا  ریگم  مشخ  تسا ، وت  روگ  نت ،

[. 3242  ] ریذپ نخس  دشابن ، ریگمشخ  هک  اریز 
: یناشاک ضیف 

دوشیم رام  وچ  تسار  التبم ، مشخ  هب  هک  ره 
[. 3243  ] دوریم روم  وچ  راوخ  دش  صرح  ریسا  هکنآ  و 

: ورسخرصان
زیت شتآ  نوچ  وشم  يرآ  مشخ  وچ 

زیهرپ تسهار  نادرخب  شتآ ، زک 
مشخ هک  اریا  رادم ، لد  رد  ار  مشخ 

نیفد دراد  الب  رد ، نماد  ریز 
مشخ مخت  زا  ینچ  ینامیشپ  نوچ 

نیچم رب  نیا ، وز  مخت و  نیا  راکم  دوخ ،
: يونزغ ییانس 

تسا ناویح  لامج  توهش  مشخ و 
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[. 3244  ] تسا ناسنا  لامک  تمکح  ملع و 
وت بیکرت  رد  دناسوواط  رام و  توهش  مشخ و 

رایتسد نیا  ار  وید  درمیاپ و  نآ  ار  سفن 
دلخ ار ز  مدآ  دروآ  نورب  یتسناوت  یک 

[. 3245  ] رام سوواط و  ار  سیلبا  ربهار ، يدوبن  رگ 

سابع نب  هللادبع  هب  همان 072-

هنامز ینوگرگد 
لود راد  ایندلا  نا  و 

( ریذپلاقتنا تسا  ياهناخ  ایند  دیشاب  هاگآ  )
: یماج

دهن تلود ، بقل ، ار  یتیگ  هاج  لهاج ، درم 
تسا یهبرف  دیوگ  لفط و  دنیب ، ساماک ، نانچمه 

تخودن نت  کی  دق  رب  یئابق ، نودرگ  اقب ، زا 
[. 3246  ] تسا یهتوک  شبیع  رمع ، دمآ  رخاف  سب ، یتعلخ ،

: یسوط يدسا 
دوب نینوچ  یتیگ و  دوب  نینچ 

دوب نیک  هگ  ینابرهم و  شهگ 
: ظفاح

تسام تبون  تشذگ و  نونجم  رود 
[. 3247  ] تسوا تبون  هزور ، جنپ  یسک  ره 

: رهاطاباب
هنومب نادرم  انب  نارود  رگا 

[. 3248  ] هدرگب نارود  رگد  ات  منیشن ،
: يدعس

ياهدینشن نخس  نیا  قیقحت  يور  زا  ایدعس 
[. 3249  ] بیشن ار  يزارف  ره  زارف و  ار  یبیشن  ره 

: یسودرف
جنر درم  رگ  یجنگ و  درم  رگا 

[. 3250  ] جنگ هن  هنادواج  دوب  تجنر  هن 
: يزیربت بئاص 

يرادیاپ وجم  بصنم  جارعم  ز 
ار نابدرن  نیا  ياپ  دوب ، خیرب  هک 
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بئاص زغمیب  تسا  یناوختسا  ناهج 
[. 3251  ] ار ناوختسا  نیا  زادنا  گس  شیپ  هب 

: یسودرف
جنپس يارس  مسر  تسا  نینچ 

جنر هب  رگید  ناسآ و  نت  وز  یکی 
تسا یسب  يزایتسد  نینچ  ار  ناهج 

تسا یسب  يزاسگنرین ، گنر و  ره  ز 
ران زور  ندش  نمیا  دیاش  وز  هن 

زاین زور  هب  نتشگ  دیمون  هن 
درذگب مه  زور  نآ ، رب  نیا و  رب 
دروخ مغ  ارچ  مدرم  دنمدرخ ،
نان دنموزرآ  درم  زور ، یکی 

[. 3252  ] نابزرم يروشک  رب  زور  رگد 
راگزور رییغت 

کیلع موی  کل و  موی  ناموی : رهدلا  ناب  ملعا  و 
( تسا وت  ررض  رب  مه ، يزور  وت و  عفن  هب  يزور  تسا  زور  ود  راگزور  هک  نادب  )

: يدعس
ياهدینشن نخس  نیا  قیقحت  يور  زا  ایدعس 

[. 3253  ] بیشن ار  يزارف  ره  زارف و  ار  یبیشن  ره 
: همانهاش

جنر درم  رگ  یجنگ و  درم  رگا 
[. 3254  ] جنگ هن  هنادواج ، دوب  تجنر  هن 

: يزیربت بئاص 
يرادیاپ وجم  بصنم ، جارعم  ز 

ار نابدرن  نیا  ياپ  دوب  خیرب  هک 
بئاص زغمیب ، تسا  یناوختسا  ناهج 

[. 3255  ] ار ناوختسا  نیا  زادنا  گس  شیپ  هب 
: رایرهش

رازیب مدش  ناج  هب  یتسه  يهزور  ود  زا  نم 
[. 3256  ] تسین ینادواج  رمع  نیا  هک  رکش  يادخ 

يزور قزر و 
کل سیل  ام  قوزرم  کلجا و ال  قباسب  تسل  کناف 

( يزای تسد  تسا ، يزور  قزر و  هچنآ  زا  شیب  هب  یناوتیمن  زین  یئوج و  یشیپ  دوخ  لجا  رب  یناوتیمن  وت  هتبلا  )
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: ياهشمق یهلا 
ردقم يزور  مغ  روخ  مک 

ار اضق  تمسق  یهگآ  رگ 
هاوخم نوزفا  ردق  زا  دوخ  تمسق 

[. 3257  ] تشونرس زا  رتشیب  دسرنیم 
: یماج

دوشن لزان  وت  قزر  زج  هک  دنبورف  بل 
یفاکشب کلف  فقس  ناغف ، دایرف و  هب  رگ 

رود ماج  ار ز  سک  هک  شوک  شیع  هب  یماج 
[. 3258  ] مه هدایز ، دیاین  تسا  تمسق  هچنآز  مک 

: ظفاح
ینک دازآ  مغ  ار ز  دوخ  هک  هتکن  نیا  ونشب 

[. 3259  ] ینک هداهنن  يزور  بلط  رگ  يروخ  نوخ 
: يدعس

ینکن رگ  ینکرا و  قزر  دهج 
لج وزع  يادخ  دناسرب 

گنلپ ریش و  ناهد  رد  يور ، رو 
[. 3260  ] لجا زور  هب  رگم  تدنروخن ،

يرعشا یسوموبا  هب  همان 078-

هبرجت لقع و  شزرا 
هبرجتلا لقعلا و  نم  یتوا  ام  عفن  مرح  نم  یقشلا  ناف 

( دنامب مورحم  دوشن و  دنمهرهب  هبرجت ، لقعت و  تارمث  زا  هک  تسا  یسک  نآ  دنمتواقش  ناسنا  هتبلا  )
: يونزغ یئانس 

هدروخان هنامز  مرگ  درس و 
[. 3261  ] هدرپ ارس  رد  رب  یسرن 

: يدعس
دنیب ناوج  هنیآ  رد  هچنآ 

[. 3262  ] دنیب نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ 
تسرف هدید ، راک ، درم  نارگ  ياهراک  هب 
دنمک مخ  ریز  هب  درآرد  هزرش ، ریش  هک 

دشاب نتلیپ  لاب و  يوق  هچ  رگا  ناوج 
دنویپ دلسگب  لوه  زا  شنمشد  گنج  هب 
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تسا مولعم  هدومزآ ، فاصم  شیپ  دربن ،
[. 3263  ] دنمشناد شیپ  عرش ، هلئسم  هکنانچ 

: عمال
دیاشن از  هجنپ  ره  یئاشگ ، هرگ  مسر 

[. 3264  ] ددرگن ابص  داب  یمیسن ، ره  هچنغ  رب 
ییوگهدوهیب زا  زیهرپ 

لطابب لئاق  لوقی  نا  دبعال  ینا 
( مرفنتم دیوگیم  هدوهیب  نخس  یسک  هکنیا  زا  نم  هتبلا ، )

: يرونا
نایذه نخان  هب  لقاع  درم 

[. 3265  ] هب ددنرن  رگا  شیوخ  رگج 

اه تمکح 

تمکح 002

يرادزار
هرض نع  فشک  نم  لذلاب  یضر  و 

( تسا هداد  رد  نت  تلذ ، هب  دنک  شاف  ار  شیوخ  یتحاران  هک  یسک  )
: يدعس

شیوخ لد  ریمض  هک  هب  یشماخ 
يوگم هک  نتفگ ، نتفگ و  یسک  اب 

دنبب همشچرس  بآ ز  میلس ! يا 
يوج نتسب  ناوتن  دش ، رپ  وچ  هک 

تفگ دیابن  ناهن  رد  ینخس 
تفگ دیاشن  نمجنا ، رب  هک 

راهنیز یئوگن  سک  اب  دوب ، مغ  ترازه  رگ 
ار شیوخ  راسگمغ  ینیبن  ات  ردارب ، يا 

نانمشد اب  شیوخ ، هودنا  يوگم 
[. 3266  ] نانک يداش  دنیوگ ، لوح  هک ال 

: یئانس
شیوخ مغ  یئوگچ  نآ  نیا و  يهنیس  اب 

شیوخ من  یئوج  هچ  نآ  نیا و  يهدید  زا 
شیوخ مک  شیب و  یملاع ز  وت  زاسرب 
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[. 3267  ] شیوخ ملاع  رد  زانب  يزب  هاگنآ 
يزروعمط زا  زیهرپ 

عمطلا رعشتسا  نم  هسفنب  يرزا 
( تسا هتخاس  راوخ  ار  دوخ  دزاس  دوخ  هشیپ  ار  يزروعمط  هک  یسک  )

: یماج
نآ رس  رب  كاخ  هک  ایند  تمعن  يارب 

ندرگ رب  راب  هلفس  ره  تنم  هنم ز 
یلو تسد  شتمعن ز  دور  زور ، ود  کی  هب 

ندرگ رب  راع  رهدلادبا ، تدنامب 
دنهن رس  سخ  ره  شیپ  همعط ، رهب  زا  ناعماط ،

[. 3268  ] تسروشک ریزو  هاش و  رب  هدنخ ، ار  ناعناق 
: يدعس

چیه نطاب  رد  گناب  دنلب  لبط  يا 
جیسب تقو  ینک  ریبدت  هچ  هشوت  یب 

يدرم را  چیپهب  قلخ  زا  عمط  يور 
[. 3269  ] چیپم تسد  رب  هناد ، رازه  حیبست 

: ورسخرصان
يور بآ  ارت  درب ، عمط ، لیس 

لای قرف و  ارت  تفوک  عمط  ياپ 
عمط لاهن  راب  دوب  لذ ،

لاهن دب  نیا  زا  زیهرپهب  کین 
دیاب دروخ  يراوخ  لذ و  ماعط 

[. 3270  ] نادند تسهتسر  عمط  زک  ار  یسک 

تمکح 003

تداسح لخب و  زا  زیهرپ 
راع لخبلا 

( تسا گنن  يزرولخب ، )
: يرهچونم

مرد رز و  ناشفب  دوج و  روشک ، ناتسب 
زآ رکیپ  نکفب  لخب و  رکشل  نکشب 

: یخرف
زیهرپ دنک  نانچ  لیخب  زا 
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[. 3271  ] مارح ز  اسراپ ، دنمدرخ  هک 
: يرونا

تریما دشخب  یتلص  كدنا ، رگ 
دشاب رایسب  وزک  ناتسب ، وزا 

ندرک هنتخ  نوچ  دوب ، وا  ياطع 
[. 3272  ] دشاب رابکی  دوخ ، رمع  ردنا  هک 

تسا اسراپ  نم  رهاوخ  یئوگ ، دنچ 
رگم وا  ثیدح  رگ  نزم  پگ ،

تسا وت  نان  وت  يهناخ  رد  اسراپ 
درم هن  دنیب  نز  هن  ار  تنان  هکناز 

: طاوط نیدلادیشر و 
تسین ندروخ  تسه و  لام  ار  هک  ره 

دراد یک  هرهب  لام  نآ  زا  وا 
دهد تاثداح  جارات  هب  ای 

[. 3273  ] دراذگب راوخ  ثاریم  هب  ای 
: یسودرف

یمدرم رگا  چیه  نکم  یلیخب 
[. 3274  ] یمدآ زا  یشاب  مک  هک  انامه 

: يزاریش هگآ 
سک همه  اب  ریگ  هشیپ  افو  رهم و  قیرط 

ینامیشپ زج  هنیک  دهدن  یلصاح  هک 
: یماج

راخ همه  نآ  لخد  تسا  یلخن  لخب 
رازآ ناگتسخ  ناج  نآ  راخ 

شین همه  نآ  شون  تسا  یلخن  لخب 
شیر ششین  ناگتسخ ز  رگج 

ورم لیخب  رد  رب  هگ  چیه 
وشم لیلذ  وا  يزیزع  هب 

: يزیربت بئاص 
نیمز يور  تمعن  دزاس  هچ  نامشچ  یهت  اب 
ار لابرغ  يهدید  دشابن  نمرخ  زا  يریس 

دروآیم یگنشت  نامشچ  گنت  نیا  شزیر 
[. 3275  ] اهلابرغ نیا  زا  بآ  دهاوخ  هک  سک  نآ  رب  ياو 
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تسا تسپ  شتمه  هک  ره  دسرن  اج  چیه  هب 
دوش هنایشآ  راخ  سخ و  هتسکش  رپ 

رقف یفنم  ریثات 
هتجح نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  و 

( دزاسیم ناوتان  لیلد  تجح و  ءادا  زا  ار  دنمشوه  مدآ  یتسدگنت ، رقف و  )
: يروهال لابقا 

جارخ ناریش  زا  هدرک ، مهارف  يا 
جایتحا زا  جازم  هب  ور  ياهتشگ 

تسا يرادان  زا  وت  ياهیگتسخ 
تسا يرامیب  نیمه  وت  درد  لصا 

دنلب رکف  زا  تعفر  دیابریم 
دنمجرا لایخ  عمش  دشکیم 

رظن ددنب  کلف  رب  وک  یترطف 
[. 3276  ] رگد ناسحا  ددرگیم ز  تسپ 

تمکح 004

دهز شزرا 
هورث دهزلا  و 

( تسا هدنرادهگن  لماع  يراکزیهرپ  تورث و  دهز ، )
: یماج

یتراهط هد  عرو  دهز و  بآ  هب  ار  لد 
[. 3277  ] باب تسخن  تیاده ، باتک  زا  دشاب  نیک 

: يزیربت بئاص 
تسین هک  راگزور  عاضوا  ز  مشچ ، شوپب 

[. 3278  ] ندیشوپ مشچ  ز  هب ، یتیفاع  سابل 
: يولوم

تسا تبرش  رگ  همقل و  رگ  ناهج  رد 
تسا تذل  كرت  عرف ، وا  تذل 
دش ریثاتیب  تاذل  زا  هچرگ 

دش ریگ  تذل  وا و  دوب  یتذل 
دش رادروخ  رب  رادید ، زا  هک  ره 

دش رادرم  وا  مشچ  رد  ناهج  نیا 
درپس یهاوخ  لد  هک  يرکف  ره  هب  نوچ 
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درب دنهاوخ  ناهن ، رد  يزیچ ، وت  زا 
تسا فراع  يوقت  ناج  عرش و  ناج 

تسا فلاس  دهز  لوصحم  تفرعم 
تسا ندیشوک  نتشاک  ردنا  دهاز 

تسا ندیئور  ار  تشک  نآ  تفرعم 
نک شوگ  تحارلا » كرتلا   » ینعم

[. 3279  ] نک شون  ار  ءاقب  ماج  نآ  زا  دعب 
: ياهشمق یهلا 

شاب ناج  هدوسآ  هن و  وسکی  عمط  صرح و 
[. 3280  ] ار نحم  جنر و  نک  رود  يوقت  دهز و  اب 

: يدعس
ریس میس ، مرد  کی  دنک  ار  ادگ 

[. 3281  ] ریس مین  مجع ، کلم  هب  نودیرف 
: یناشاک ضیف 

ناهج نیا  رد  یبلط  رگ  تیفاع ، نما و  تحار و 
[. 3282  ] بلط اضر  تکلمم  نک ، هشیپ  عونق ، دهز و 

: ورسخرصان
اشداپ يدارم  ره  رب  يوش  ات  وش  اسراپ 

وزرآ رب  اشداپ  یشابب  ات  وش  اسراپ 
: رباص بیدا 

تسین يوقت  تسه و  تنامیا  رگا 
[. 3283  ] تسا نامیلسیب  کلم  متاخ 

میلست اضر و 
یضرلا نیرقلا  معن  و 

( تسا میلست  اضر و  نیشنمه ، نیرتهب  )
: یناشاک ضیف 

ناهج نیرد  یبلط  رگ  تیفاع ، نما و  تحار و 
[. 3284  ] بلط اضر  تکلمم  نک  هشیپ  عونق  دهز و 

: يروباشین راطع 
تسه هک  يدوجوم  تسوا  هانپ  رد 

[. 3285  ] تسه هک  يدوصقم  تسوا  ياضر  زو 
: يولوم

لد لقع و  ياشگ  لفق  وت  ياضر  زج  هب  تسین 
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[. 3286  ] ناج راختفا  هلبق و  وت  ياوه  زج  هب  تسین 
شناد شزرا 

همیرک هثارو  ملعلا 
( تسا دنمجرا  یثاریم  شناد ، )

: يروباشین راطع 
يراد تسود  يراد  زغم  رد  رز ، وچ 

[. 3287  ] يراد تسوپ  يراد  هچ  ره  هنرگو 
: يزیربت بئاص 

دننکیم فرصت  اهلد  رد  دوز  نافاکش  وم 
[. 3288  ] دنکیم او  ار  دوخ  ياج  ناشیرپ  فلز  رد  هناش 

: یسودرف
ار دنزرف  زومایب  يریبد 

ار دنویپ  شیوخ و  دوب ، یتسه  وچ 
تخت هب  ار  ناوج  دناسر  يریبد 

تخب راوازس  وز  ازسان  دوش 
دنمجرا اههشیپ  زا  تسا  يریبد 

دنلب ددرگ ، هدنکفا  درم  وزو 
ناهج دنام  دنزرف  هب  نوچ  ردپ 

[. 3289  ] ناهن زک  وا  رب  اراکشآ  دنک 
: يدعس

؟ یقبط لگ  تدیآ ز  راک  هچ  هب 
یقرو ربب  نم ، ناتسلگ  زا 

دشاب شش ، زور و  جنپ  نیمه  لگ 
[. 3290  ] دشاب شوخ  هشیمه  ناتسلگ ، نیو 

: يولوم
ملع تسا  نامیلس  کلم  متاخ 

ملع تسا  ناج  تروص و  ملاع ، هلمج 
يو مسج  ناسنا  تسا و  ناج  تفرعم 

« ءیش  » هن ءیش » ال  ، » تفرعمیب مدآ 
بلط تمکح  دوش  تمکح  عبنم 

ببس لیصحت و  وا ز  دیآ  غراف 
تسگب ءامسالا  ملع  وک  رشبلاوب 

تسگر ره  ردنا  شملع  نارازه  دص 
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تسه زیچ  ناک  نانچ  يزیچ  ره  مسا 
[. 3291  ] تسا هداد  ار  وا  نایاپ  هب  ات 

: یناشاک ضیف 
نیرق تسشناد  ملع و  اب  هک  ره 

[. 3292  ] دشابیم رادمان  ناهج ، رد 

تمکح 005

يرادهگن زار 
هرس قودنص  لقاعلا  ردص 

( تسوا رارسا  قودنص  دنمدرخ ، ناسنا  يهنیس  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

شیوخ لد  لاح  نایب ، میئامنن  سک  اب 
[. 3293  ] میدرد بحاص  یگمه ، ناشودب  هناخ  ام 

: یناماس نامع 
دنتخومآ قح  رارسا  ار  هک  ره 

[. 3294  ] دنتخود شناهد  دندرک و  رهم 
: يوجنگ یماظن 

تساهشون وا  رد  هچ  را  ياشگم  بل 
[. 3295  ] تساهشوگ یسب  راوید  سپ  زک 

: يروباشین راطع 
دشاب هتسویپ  سفق  رد  ات  نخس 

دشاب هتسب  یغرم  مخت  ناسب 
تسج نابز  يوس  لد  نوچ ز  نکیلو 

تسشنب یخاش  ره  رب  تشگ و  یغرم  وچ 
شاب ناهد  هتسب  دوب ، يزار  ترگ 

[. 3296  ] شاب نابز  شماخ  مه  ياشگم و  سک  هب 

تمکح 006

هقدص شزرا 
حجنم ءاود  هقدصلا 

( تسا شخبتاجن  يوراد  هقدص ، )
: يدعس

ار جاتحم  يهدنب  دوسچ  عرضت ، تسد 
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لغب رد  مرک  تقو  يادخ ، رب  اعد  تقو 
ناسرب یتحار  میس ، رز و  زا 

ریگ رب  یعتمت  مه  نتشیوخ 
دنام دهاوخ  وت  زک  هناخ  نیا  هگناو 

[. 3297  ] ریگ رز  زا  یتشخ ، میس و  زا  یتشخ 

تمکح 007

یسانشناسنا
مظعب عمسی  محلب و  ملکتی  محشب و  رظنی  ناسنالا  اذهل  اوبجعا 

ناوختسا ياهعطق  قیرط  زا  دیوگیم و  نخـس  تشوگ  ياهعطق  طسوت  دنیبیم و  یپ »  » ياهعطق يهلیـسو  هب  هک  دینک  بجعت  ناسنا  نیا  زا  )
( دونشیم

: يولوم
زاس هشیدنا  دوخ و  سفن  رد  نک  ریس 

زارد رود و  نکم  دوخ  رب  اهراک 
تسه تادوجوم  قافآ  رد  هچ  ره 
تسا سفنا  رد  وا  لیثمت  نانچمه 

نیا نآ و  یب  نآ  تسا  يرغص  ملاع 
نیقی ناد  سفنا  رد  يربک  ملاع 

نآ زا  دعب  ار  دوخ  وت  یتسنادهب  نوچ 
نادب ار  دوخ  قلاخ  یناد  زاب 

یئوت يرغص  ملاع  تروص  هب  سپ 
[. 3298  ] یئوت يربک  ملاع  ینعم  هب  سپ 

تمکح 008

ایند رابدا  لابقا و 
هسفن نساحم  هتبلس  هنع  تربدا  اذا  هریغ و  نساحم  هتراعا  دحا  یلع  ایندلا  تلبقا  اذا 

يور یـسک  زا  ایند  رگا  یلو  دنکیم  دادـملق  وا  باسح  هب  ار  نارگید  ياهیئابیز  اهیگتـسیاش و  دروآ  يور  یـسک  هب  ایند  هک  یماگنه  )
( دراگنایم هدیدان  هدرواین و  وا  باسح  هب  ار  وا  دوخ  ياهیگتسیاش  اهتلصخ و  دباترب 

: يدعس
دشاب وا  دیرم  ناطلس ، هک  ره 
دشاب وکن  دنک ، دب  همه  رگ 

دزادنیب هشداپ ، ار  هکناو 
دزاونن هناخ ، لیخ  زا  شسک 
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دنک هاگن  رگا  راکنا  يهدید  هب  یسک 
یبوخانب دهد  فسوی  تروص  ناشن 

وید رد  ینک  هگن  تدارا  مشچ  هب  رگو 
[. 3299  ] یبورک مشچ  هب  دیامن  تیاهتشرف 

تمکح 009

مدرم اب  ترشاعم  شور 
مکیلا اونح  متشع  نا  مکیلع و  اوکب  اهعم  متم  نا  هطلاخم  سانلا  اوطلاخ 

( دنزروب قشع  امش  هب  دیربیم  رسب  نانآ  رانک  رد  هک  هاگنآ  نایرگ و  ناتیارب ، دیتفر  ایند  زا  رگا  هک  دینک  یگدنز  مدرم  اب  ياهنوگب  )
: يرونا

تشاذگ دیاب  نوچ  هک  یناد  نامدرم  اب  ناهج ، رد 
درم دازآ  مدرم ، دبای  هک  يرمع ، ردق  نآ 
مرگ بآ  زا  دننک  رت  وا  مغ  رد  اهینتساک 

[. 3300  ] درس داب  وا  نماد  رب  درذگب  رگ  لثملایف 

تمکح 010

تشذگ وفع و 
هیلع هردقلل  ارکش  هنع  وفعلا  لعجاف  كودع  یلع  تردق  اذا 

!( روآ يور  ضامغا ، وفع و  هب  تردق  طلست و  نیا  رکش  ناونع  هب  یتفای  طلست  دوخ  نمشد  رب  هک  یماگنه  )
: ورسخرصان

نک نوریب  شیوخ  بیصن  هاش  يا 
یهاش تمعن و  دنلب و  هاج  نیز 

ناشیورد لاح  فیعض  هب  رگنب 
[. 3301  ] یهاگ رب  هکنآ  ساپس  راذگب 

: ظفاح
تسا فرح  ود  نیا  ریسفت  یتیگ  ود  شیاسآ 

ارادم نانمشد  اب  تورم  ناتسود  اب 
: ورسخریما

نوخ زیر  مک  هریخ  يدش  رداق  وچ 
[. 3302  ] نوبز ناگتسب  رب  هنشد  نزم 

: ظفاح
دنامیمن باداش  ناتسب  نیا  لگ  مئاد 

[. 3303  ] یئاناوت تقو  رد  ار  نافیعض  بایرد 
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: یسوط يدسا 
زیرم نمشد  نوخ  يوش  هریچ  وچ 

[. 3304  ] زیتس ناتسدریز  اب  هریخ  نکم 

تمکح 011

تسود باختنا  ترورض 
مهنم هب  رفظ  نم  عیض  نم  هنم  زجعا  ناوخالا و  باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا 

ار دوخ  هتسیاش  ناتسود  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتناوتان  دشاب و  ناوتان  بوخ  ناتسود  ندروآ  تسدب  زا  هک  تسا  یسک  ناسنا  نیرتزجاع  )
( دهدب تسد  زا 

: يدعس
ياهراپ لعل  دوش  لاس  دنچ  هب  یگنس 

[. 3305  ] گنس هب  ینکشن ، شسفن  کی  هب  ات  راهنز 
: ظفاح

متسنادن نامز  نیا  ات  هک  درد  غیرد و 
[. 3306  ] قیفر دوب  قیفر  تداعس  يایمیک  هک 

تمکح 013

یساپسان نارفک و  یفنم  ریثات 
رکشلا هلقب  اهاصقا  ورفنت  الف  معنلا  فارطا  مکیلا  تلصو  اذا 

تسد زا  ار  تمعن  هلابند  لوصح و  يهمادا  رکش ، رد  یهاتوک  و  یـساپسان ، قیرط  زا  تشگ ، رادیدپ  تمعن  لوصح  يهعیلط  هک  یماگنه  )
( دیهدن

: یخلب یفورعم 
تسا نید  رفاک  ناسهب  تمعن  رفاک 

رفاک نتشک  هب  نک  یعس  نک و  دهج 
: یسودرف

تفاتهب نادزی  نامرف  وک ز  یسک 
[. 3307  ] تفاین ار  نتشیوخ  دش  همیسارس 

: يولوم
رانش موش و  دوب  يرکشیب  هک  ناز 

[. 3308  ] ران رعق  رد  ار  رکش  یب  دربیم 

تمکح 016

ردق اضق و 
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ریبدتلا یف  فتحلا  نوکی  یتح  ریداقملل  رومالا  لذت 
( ددرگ شایتسین  گرم و  هیام  یمدآ  ریبدت  اسب  هچ  هک  دنردق  اضق و  میلست  مار و  نانچنآ  یگدنز  روما  )

: يولوم
دنک قد  دراطع  رب  تلقع  هک  يا 
دنک قمحا  اضق  ار  لقاع  لقع و 

: يرونا
تساضق هن  نایناهج  لاح  لوحم  رگا 

[. 3309  ] تساضر فالخرب  لاوحا ، يراجم  ارچ 
: ورسخرصان

ار نادرخیب  کلف  درک  یسب  همیسآ 
[. 3310  ] ایهم راک  ود  هب  تشگ  یسب  هتفشآ  و 

: يولوم
دنادن ریدقت  هدنب و  دنک  ریبدت 

[. 3311  ] دنامن دنوادخ  ریدقت  هب  ریبدت 
: یماج

یمدآ دیآ ز  یک  شیوخ  راک  ریبدت 
[. 3312  ] تسا مربم  ياهاضق  يالتبم  هراچیب 

: راهب ءارعشلاکلم 
تسین وت  نم و  تسد  هب  هنایشآ  حالصا 

تسین وت  نم و  تسد  هب  هناد  بآ و  ریفوت 
جنرم دشن  تدارم  قفو  هب  اهراک  رگ 

تسین وت  نم و  تسد  هب  هناخ  رایتخا  نوچ 
منک هوکش  هچ  یگتسب  نیا  رد  راگزور  ز 

دیاشگن راگزور  اضق ، تسب  هک  يرد 
میاشگب هتسب  راک  نیا  لد  رایتخا  هب 

دیاشگن رایتخا  رد  هنامز  یلو 
میهاربا افص ، ناتسلگ  ریس  دنک  یک 

[. 3313  ] دشکن رذآ  رد  تخر  اضر  میلست و  ات ز 
: يرونا

دزیخ نامسآ  زک  یئالب  ره 
دشاب اضق  نارگید  رب  هچرگ 

دسرپیم هدیسران  نیمز  رب 
[. 3314  ] دشاب اجک  يرونا  يهناخ 
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تمکح 018

ینالوط ياهوزرآ  زا  زیهرپ 
هلجاب رثع  هلما  نانع  یف  يرج  نم 

( دتفارد دوخ  گرم  يهصرع  هب  دزادرپب  رفس  ریس و  هب  شیاهوزرآ  ساسا  رب  هک  یسک  )
: ورسخرصان

اهوزرآ سپ  زا  یسب  يدیود 
[. 3315  ] هناوج واگ  وچ  یناوج  زور  هب 

: يونزغ ییانس 
زاسب رفس  گرب  یلیحر ، لحاس  رد 

[. 3316  ] راکم لما  مخت  یجیسب ، لزنم  رد 

تمکح 019

ییوجبیع زا  زیهرپ 
مهتارثع تاءورملا  يوذ  اولیقا 

( دیرذگ رد  درمناوج  ياهناسنا  شزغل  زا  )
: يدعس

دینکم وا  بیع  هدرک ، هچ  ره 
دینکم وکن  زج  کین ، دب و  اب 

ینیب وز  هچ  ره  هک  رتوکن  نآ 
[. 3317  ] ینیب وکن  همه  نآ  تشز  هچرگ 

تمکح 020

اهتصرف ندرمش  تمینغ 
ریخلا صرف  اوزهتناف  باحسلا  رم  رمت  هصرفلا 

( دینادب تمینغ  ار  یئالط  ياهتصرف  سپ  درذگیم  ربا  نوچمه  تصرف ، )
: یسودرف

درک تدیاب  زورما  هک  يراک  وچ 
درگ دنرآ  رب  وز  دهن  ادرف  هب 

: يدعس
تسین مولعم  نانچمه  ادرف  تفر و  يد  ایدعس 

ار زورما  رامش ، تصرف  نیا  نآ و  نایم  رد 
: یمسای دیشر 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


راب رازه  يراذگ  راک  هب  رگا  يزور 
تشذگ روخ  باوخ و  رد  هک  تساهلاس  رتهب ز 

نک راک  مایا و  یقاب  رامش  تصرف 
[. 3318  ] تشذگ رگا  دیاین  تسد  هب  رگید  تصرف 

: یناماس نامع 
يد رتهب ز  دشن  مزورما  رمع و  نایاپب  دش 
نم يادرف  نم ، زورما  دوش ، هب  میوگ  زاب 
تسدب يدندوب  هیام  ات  نت  روز  مشچ و  رون 

نم يادوس  زا  رگادوس  ره  رازاب  دب  مرگ 
دزد سفن  نابساپ و  ملقع ، الاک و  تفرعم 

[. 3319  ] نم يالاک  درب  تصرف ، دنک  یک  ات  نیمک  رد 
: يونزغ یئانس 

ناتسب داد  نونکا  مه  زا  نونکا  مه 
یناگدنز کش ، یب  تسا  نونکا  هک 
ادرف يوس  تلاوح  زگره  نکم 

[. 3320  ] ینادن ادرف  يهصق  لاح و  هک 
: یئاهب خیش 

بابش مایا  داب  رب  همه  دش 
باتش يدومنن  هرذ  کی  نید  رهب 

دوجس کی  تشذگ و  هجنپ  زا  ترمع 
دوهج يا  يدرکن  دیآ  راک  هب  تک 

لاس هنهک  بیلدنع  يا  ایلاح 
[. 3321  ] لانب يدنچ  کی  ناغفا و  نک  زاس 

: یناهفصا ءاجر 
ناگیار هب  یشورفن  دوخ  تقو  رادشه 

[. 3322  ] رامشیب دننایرتشم ، مرگ و  رازاب 
: يروباشین راطع 

یناگیار ترمع  داب ، رب  هدم 
یناگدنز رمع و  تسا  داب  رب  هک 

: يدعس
ریگ زورما  تعاط ، هر  اناوج 
ریپ دیاین ز  یناوج ، ادرف  هک 

دوبر رد  نم ، يراگزور ز  اضق 
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دوب ردق  بش  يو  زا  شزور  ره  هک 
متخانشن ردق ، ار  زور  نآ  نم 

متخاب رد  هک  نونکا  متسناد  هب 
ار سفن  یمارگ  نیا  رامش  تمینغ 

ار سفق  درادن  تمیق  غرمیب  هک 
فیح سوسفا و  هب  عیاض  رمع ، نکم 

فیس تقولا  تسا و  زیزع  تصرف  هک 
تسد هب  دماین  ادرف  تفر و  يد  وچ 

تسه هک  نک  سفن  کی  نیمه  زا  باسح 
تسا یمد  ملاع ، هک  تصرف  رادهگن 

[. 3323  ] تسا یملاع  زا  هب  اناد  شیپ  یمد 
: يولوم

تجح ریگم ، رگنب  تجاح 
[. 3324  ] ادرف هک  وگم  نزب  دقن  رب 
تسین كاب  ور  وگ ، تفر ، رگ  اهزور 

[. 3325  ] تسین كاپ  وت  نوچ  هک  نآ  يا  نامب  وت 
: ظفاح

یناوتب هک  ردق  نآ  ناد  تمینغ  ار  تقو 
[. 3326  ] یناد ات  تسا  مد  کی  لد ، يا  تایح ، زا  لصاح 

ءایح يراوگرزب و  ياههار 
نامرحلاب ءایحلا  و  هبیخلاب ، هبیهلا  تنرق 

( تسا هارمه  تیمورحم  اب  ءایح  و  نارگید » زا   » سای اب  تبیه  )
: يروهال لابقا 

تسا نمشد  ار  لمع  هللا  ریغ  میب 
تسا نزهر  ار  یگدنز  ناوراک 

دناشن ار  دوخ  تلگ  رد  نوچ  وا  مخت 
دنام زاب  یئامن ، دوخ  زا  یگدنز 

ار راتفر  تقاط  اپ  زا  ددزد ،
ار راکفا  غامد ، زا  دیابریم 
ارت دنیب  رگا  ناسرت  تنمشد 

[. 3327  ] ارت تنیچ  لگ  وچ  تنابایخ  زا 

تمکح 022
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وکین لمع  تفارش 
( هبسح  ) هبسن هب  عرسی  مل  هلمع  هب  ءاطبا  نم 

( دوشن وا  تعرس  لماع  وا  بسن  بسح و  دوش  يو  يدنک  هیام  وا  لمع  هک  یسک  )
: يدعس

دوب رنهیب  تعیبط  ار  ناعنک  وچ 
دوزفین شردق  یگداز  ربمیپ 

رهوگ هن  يراد - رگا  يامنب - رنه 
[. 3328  ] رزآ زا  میهاربا  تسراخ و  زا  لگ 

تمکح 023

( نامورحم هب  کمک   ) گرزب ناهانگ  يهرافک 
بورکملا نع  سیفنتلا  فوهلملا و  هثاغا  ماظعلا  بونذلا  تارافک  نم 

ندروآ مهارف  ار  ناگدیدجنر  نادنمدرد و  رطاخ  یلست  يهیام  ندیـسر و  ناراتفرگ  ناگدزتبیـصم و  دایرف  هب  گرزب ، ناهانگ  يهرافک  )
( تسا

: يدعس
تسا هاچ  انیبان و  هک  ینیب  رگا 

[. 3329  ] تسا هانگ  ینیشنب  شوماخ  رگا 
: يدحوا

دشابن شراتفرگ  رب  یمحر  هک  سک  نآ  تسا  رفاک 
تمحرب ناراتفرگ  رب  نک  رظن  یناملسم ، رگ 

: يولوم
رادرب شتسد  ود  هب  ینیب  وچ  هتسدیب  هزوک 

[. 3330  ] رامشم تراقح  هب  ار  اون  كربیب و  درم 
سک تسین  هنامز  رد  وت  نوچ  هک  يا 

[. 3331  ] سر دایرف  ار  قلخ  هللا ، هللا ،
: يزیربت بئاص 

ار ناشیرپ  ياهلد  ردق  رگمتس  نآ  دناد  هچ 
[. 3332  ] ار نآرق  داب  ذغاک  شوگیزاب  لفط  دزاس  هک 

تمکح 025

نطاب رهاظ و  طابترا 
ههجو تاحفص  هناسل و  تاتلف  یف  رهظ  الا  ائیش  دحا  رمضا  ام 

شتروص تاحفص  رد  هتشگ و  يراج  وا  نابز  رب  هدارا  نودب  یهاگ ، هکنآ  زج  درادیمن  یفخم  دوخ ، لد  يهناخناهن  رد  ار  يزیچ  یسک  )

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com


( ددرگیم نایامن 
: طاوط نیدلادیشر و 

لد ردنا  تفهن  يزیچ  هک  ره 
شیوجیم تسیچ  هک  ینادب  ات 

نتفگ هنایم  ردنا  هاگ 
[. 3333  ] شیور هنارک ، ردنا  هاگ 

: یماج
تشذگب ود  زک  رس  ره  هک  یتسدینش 

تشگ نابز  ره  درو  تقو ، كدنا  هب 
تسین بل ، ود  زج  ود ، ناک  تفگ  یمیکح 

تسین بدا  ندینارذگب  رس  نآ  زک 
نوریب هب  دتفا  تلود  زک  رس ، اسب 

نوخ دنک ، ار  روالد  دص ، نورد 
: يولوم

ارم رم  ینایز  سب  وت  نابز ، يا 
ارت رم  میوگ  هچ  ایوگ  یئوت  نوچ 

ینمرخ مه  یشتآ  مه  نابز  يا 
ینز نمرخ  نیا  رد  شتآ  نیا  زا  دنچ 

تبل نابنج  مک  هس  نیا  نایب  رد 
تبهذم زو  بهذ  زا  باهذ و  زا 

دنتخومآ قح  رارسا  ار  هک  ره 
دنتخود شناهد  دندرک و  رهم 

: يدعس
دنهد رغاس  مزب  نیا  رد  ار  یسک 

دنهد رد  شیشوه  یب  يوراد  هک 
: يروباشین راطع 

يوگ زاب  ینیب  لها  ار  یسک  رگ 
[. 3334  ] نک رامسم  ار  قطن  جرد  هنرو 

: يولوم
هنیس تولخ  نورد  یشوپیم  هک  هشیدنا  ره 

امیس رب  تسادیپ  لد  ز  هشیدنا ، گنر  ناشن و 
دشونیم هک  هناد  ره  ز  ناج ، يا  تخرد  ره  ریمض 

[. 3335  ] ادیپ وا  برش  هجیتن  وا ، گرب  خاش و  رب  دوش 
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تمکح 027

یعقاو دهز 
دهزلا ءافخا  دهزلا  لضفا 

( دشاب یفخم  هک  تسا  نآ  دهز  نیرترب  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسا شیورد  ناهج  ود  ره  زا  دلسگب  لد  هکنآ 
تسا شیورد  ناهن  ادیپ و  تشذگب ز  هکنآ 
تسا رود  نادنر  بهذم  زا  هقناخ ، هقرخ و 

تسا شیورد  نآ  زا  نیا و  زا  دنک  يرود  هکنآ 
یشیورد يهلک  دراد  هک  شیورد  تسین 

[. 3336  ] تسا شیورد  ناج ، رس و  هالک و  هدیدان  هکنآ 
زیرم دوخ  يوربآ  ردنلق  يا  شورفم ، دهز 

؟ ارچ ایند  رب  لابقا  سپ  وت  یتسه  را  دهاز 
: يدعس

راگزور ردنا  دوب  ناهنپ  رفک  ادیپ  دهز 
[. 3337  ] ار ریوزت  همه  نآ  میتفرگ  رب  رس  زا  هدرپ 

: یئاهبخیش
شودب هداجس  يامندوخ  دهاز  يا 

شوکم هدوهیب  گنن ، مان و  یپ  رگید 
شاف ملاع  رد  تشگ  وچ  وا  يراتس 

[. 3338  ] شونب شاف  ورب  هداب  يروخ  هچ  ناهنپ 

تمکح 029

( يرادزار  ) ادخ یشوپهدرپ 
رفغ دق  هناک  یتح  رتس ، دقل  هللاوف  رذحلا ! رذحلا 

ار اـهنآ  دـسریم  رظنب  هک  تشادـهگن  روتـسم  ار  امـش  ياوراـن  رادرک  ناـنچنآ  وا  هتبلا  دـنگوس ! ادـخ  هب  سرتب ، ادـخ  زا  سرتب ، ادـخ  زا  )
( دیزرمآ
: يولوم

وت نیک  رهم و  دنادب  وت  نید  لاح  دنیبب 
اوسر ارت  دنادرگن  دناشوپ ، کیل  تگنر ، ز 

دناوخیمن بل  اب  یلو  درادیم ، همان  رد  رظن 
[. 3339  ] ادرف شدیاز  تروص  هچ  لماح ، نیزک  دناد  یمه 
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: يدعس
يدوب ناد  بیع  قلخ ، رگا  هللااب  ذوعن 

[. 3340  ] يدوساین سک ، تسد  زا  دوخ  لاح  هب  یسک 
: یئاهب خیش 

شودب هداجس  يامن  دوخ  دهاز  يا 
شوکم هدوهیب ، گنن  مان و  یپ  رگید 
شاف ملاع  رد  تشگ  وچ  وا  يراتس 

[. 3341  ] شونب شاف  ورب  هداب ، يروخ  هچ  ناهنپ 
: یناماس نامع 

راد رود  نم  زا  لد  تافآ  بر  ای 
راد روذعم  ارم  میوگیمن  نم 
نکم او  مدرم  شیپ  ردنا  متشم 

[. 3342  ] نکم اوسر  ارم  نک  يرادهدرپ 

تمکح 030

منهج تشهب و  هار 
تامرحملا بنتجا  رانلا  نم  قفشا  نم  و  تاوهشلا ، نع  الس  هنجلا  یلا  قاتشا  نمف 

( تسا نازیرگ  تامرحم  باکترا  زا  تسا  كانساره  شتآ  زا  هک  یسک  دیادزیم و  لد  زا  ار  تاوهش  تسا  تشهب  قاتشم  هک  یسک  )
: یناهفصا ءاجر 

تسوزرآ تنیرب  سودرف  ياهتمعن  هک  يا 
[. 3343  ] نک كاسما ، مارح ، زا  یناوتیم  ات  ناهج  رد 

: ورسخرصان
تسا یکی  ود  ره  مارح  زیچ  شتآ و 

یلحنلا دمحم  زا  تفگ  دلاخ 
دلشن رد  تناج  هب  کشیب  شتآ 

[. 3344  ] یلشن رد  مارح  زیچ  هب  وت  نوچ 
ملح شقن 

ادیمح سانلا  یف  شاع  هرما و  یف  طرفی  مل  ملح  نم  و 
یگدـنز مدرم  ناـیم  رد  هتـشاذگ  راـنک  ار  طارفا  يور و  دـنت  یگدـنز  رد  دزاـسیم  دوـخ  يهـشیپ  ار  يراددوـخ  مـلح و  هـک  یـسک  نآ  )

( دراد يدنموربآ  شخبتیاضر و 
: عمال

بالقنا زا  ناوتیم  نتسر  ملح ، راقو و  زا 
[. 3345  ] دوشیم رگنل  نمیا ز  جوم ، بادرگ  زا  یتشک 
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هنالهاج عازن  شهوکن 
قحلا نع  هامع  ماد  لهجلاب  هعازن  رثک  نم 

( دنامیم مورحم  قح ، تخانش  زا  هراومه  دزادرپب  عازن  شکمشک و  هب  ینادان  لهج و  رثا  رب  هک  یسک  )
: راهب ءارعشلاکلم 

تخوس دهاوخ  خرچ و  دادیب  میتخوس ز  هب 
تخومآ لهج ، درک و  شومارف  ملع  هک  یسک 

تسین فراعم  ياهرذ  نآ  رد  هک  يروشکب 
تسین فلاخم ، یسک ، درابهب ، گرم  هک  رگا 

تخب اب  هلداجم  نکم  لهاج ، تلم 
زورما سب  تسا و  شناد  هب  یگرزب ، رف و 

دزیمآ رد  شوخ  ملظ ، اب  لهج 
دزیخ نایم  نیا  زا  اهینمشد 

دنور هنایم  مدرم  ناتسار ،
دنور هنارک  يهقرف  ناملاظ 

دوب لقع  سایق  زا  دوخ  لقع ،
دوب لدع  سانش  رهب  لقع ،
ایند رد  دنالداع  نالقاع ،

انعم کی  تسردنا  ظفل  ود  هب 
مولظم ای  دناملاظ  نالهاج ،

[. 3346  ] مولظ لوهج و  دوب  فدارتم 
فارحنا دروآهر 

هئیسلا هدنع  تنسح  و  هنسحلا ، هدنع  تءاس  غاز  نم  و 
( درادنپیم یکین  ار  يدب  يدب و  ار  یکین  تشگ ، فرحنم  قح ، هار  زا  هک  یسک  )

: يروباشین راطع 
تسا تشز  هام ، نآ  رگا  وت  مشچ  هب 

تسا تشهب  زا  يروح  وچ  نم  مشچ  هب 
نیب نتشیوخ  راک  شیوخ ، مشچ  هب 

[. 3347  ] نیب نم  رای  لامج  نم  مشچ  هب 

تمکح 033

اهوزرآ كرت 
ینملا كرت  ینغلا  فرشا 

( تساهوزرآ ندرک  اهر  يزاینیب ، نیرتفیرش  )
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: يروباشین راطع 
يراد هتسب  لد  یملاع  رد  ارچ 

يراد هتسویپ  یمغ  رد  مغ  وزک 
تسویپ جنر  نآ  تسا  ینم  رادنپ و  ز 

[. 3348  ] تسر ینم  زا  وک  ره  دوسآ ، ورف 
: طاوط نیدلادیشر و 

یچ ره  هن  هک  نکم  او  وزرآ  رب  هیکت 
قح دشخبب  تدش  اب  وزرآ 

هیکت دنک  وزرآ  رب  هک  ره 
[. 3349  ] قمحا دوب ، نالقاع ، رب  هب 

تمکح 036

هدوهیب ياهشالت 
مکایند یف  مکسفنا  یلع  نوقشتل  مکنا 

تقـشم هب  ار  دوخ  سفن  زین  ترخآ  رد  هک  اسب  هچ  دـیئامنیم و  لـیلحت  ار  تقـشم  دـیروآیم و  راـشف  دوخ ، سفن  رب  اـیند  رد  امـش  هتبلا  )
( دینکفارد

: يدعس
ریمخ ندرک  هتفت  نهآ  تسد  هب 

[. 3350  ] ریما شیپ  هنیس  رب  تسد  زا  هب 
: يزیربت بئاص 

تساطخ ناگشیپ  متس  شیپ  زجع  راهظا 
[. 3351  ] تسا شتآ  نایغط  ثعاب  بابک  کشا 

تمکح 037

لقع يدنمشزرا 
قمحلا رقفلا  ربکا  لقعلا و  ینغلا  ینغا  نا 

( تسا تقامح  يرادان ، رقف و  لماع  نیرتگرزب  و  يدنمدرخ ، لقع و  هیامرس ، نیرتهدننک  زاینیب  )
: يدعس

ندب رد  دیاب  لقع  ار  یمدآ 
رامح دراد  دبلاک ، رد  ناج  هنرو 

: يرواشیپ بیدا 
رهد هب  دب  ره  تساخ  يدرخبان  ز 
رهز تسین  يدرخبان ، رتدب ز  هک 
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نوردنا ناهج ، ماک  هب  یگن  رش 
[. 3352  ] نوزف سک  يدرخبان ، دنیبن ز 

: مالک نیریش  سابع 
تسوا لقع  درف ، ره  تورث  نیرتالاب 

تسوکن وا  لقع  دورن ، اطخ  هر  سک  ره 
نوچ ریقف ، ره  زا  دوب  رتریقف  قمحا 

تسود شنمشد ز  دوخ  تقامح  زا  دسانشن 
: ورسخرصان

ملاع يهزادنا  دوبن  ار  لهاج  رم 
[. 3353  ] دنرادن زاب ، کی  تمیق  هلی  غرم ، دص 

: يولوم
تسام ناج  وا  دوب  لقاع  وا  هک  ره 

تسام ناحیر  وا  حیر  وا و  حور 
مبل ردنا  دهن  اولح  را  قمحا 

مبت ردنا  وا  ياولح  نآ  زا  نم 
لقع يادوس  رد  تساهملاع  هچ  ات 
لقع يایرد  نیا  تسانهپ  اب  هچ  ات 

رشب لقع  دوب  نایاپیب ، رحب 
رسپ يا  دیاب  صاوغ  ار  رحب 

زیچ چیه  فرشا ، لقع  زا  يدب  رگ 
زیزع هنوگ  نیز  لقع  يدوبن  دوخ 

یط هاش  متاح ، روهشم  مرکم 
ءیشلک نم  زعا  لقعلا  لاق 

تسا تلود  میرح  حاتفم  لقع ،
تسا تمشح  ریرس  حابصم  لقع ،
ناج کلم  يامنهار  دشاب  لقع ،

نادراک زاس و  راک  دشاب ، لقع 
تسالتعا رهپس  دیشروخ  لقع ،

[. 3354  ] تسایربک کلم  جرد  رد  لقع ،
ینیبدوخ بجع و  راثآ 

بجعلا هشحولا  شحوا  و 
( تسا ینیبدوخ »  » يدنسپدوخ بجع و  تشحو ، نیرتکانتشحو  )

: يرتسبش دومحم  خیش 
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درآ رذع  هب  ارت  ناک  تیصعم 
درآ بجع  هک  یتعاط  زا  رتهب 

يزادنارب دوخ  درگ  رگا  وت 
[. 3355  ] يزادرپ هناخ  راک  یپ  رب 

: يراصنا هللادبع  هجاوخ 
ار دوخ  ندیشک  رب  گرزب  تسا ، بیع 

ار دوخ  ندیزگ  قلخ ، يهمه  ردنا  و 
تخومآ دیاب  هب  هدید  کمدرم  زا 

[. 3356  ] ار دوخ  ندیدن  ار و  سک  همه  ندید 
: عمال

دیسر یناوتن  تسود  اب  يرذگن  ات  يدوخ  زا 
تسا نم  ام و  نیا  تمه ، ياپ  ریجنز  يهقلح 

دنبرد شیوخ  هب  ینام ، هچ  دوب  ندیسر ، وا  هب  نتشذگ ، دوخ  ز 
[. 3357  ] یباجح رگد  نت  زج  تسین  هک  رسکی ، شیوخ  رذگب ز  ایب و 

: يولوم
تسا رپ  لاب و  زا  رتهب  ناج  نم  دزن 

تسا رتبا  نت  یقاب و  دنامب  ناج 
یتف يا  دش  نم  بجع  حالس  نیا 

[. 3358  ] الب دص  ار  نابجعم  درآ  بجع 
وکین قالخا  شزرا 

قلخلا نسح  بسحلا  مرکا  و 
( تسا یقلخشوخ  یگداوناخ  تلاصا  بسح و  نیرتیمارگ  )

: يرتسبش دومحم  خیش 
دشاب شنم  شوخ  هک  دیاب  درم 

[. 3359  ] دشاب شنزرس  روج و  زا  غراف 
: یماج

ار ور  يرپ  نآ  دادیب  میلعت  هدم  وگ  ملعم 
[. 3360  ] ار وکین  يور  دشابن  قیال  وکن  يوخ  زج  هک 

: ظفاح
رظن لها  دیص  درک  ناوت  قلخ ، نسح  هب 

ار اناد  غرم  دنریگن  هناد  ماد و  هب 
دناهدنز قالخا  هب  راگزور  ماوقا 

تسا یندرم  قالخا ، دقاف  تشگ  هک  یموق 
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نادان اب  یتسود  زا  زیهرپ 
كرضیف کعفنی  نا  دیری  هناف  قمحالا  هقداصم  كایا و 

( دناسریم نایز  دناسرب ، یعفن  وت  هب  دهاوخیم  هک  یتقو  وا  اریز  زیهرپب  قمحا ، مدآ  اب  یتسود  زا  )
: يولوم

تسا ینمشد  زا  رتب  هلبا  یتسود ز 
تسیندنار یناد  هک  هلیح  ره  هب  وا 

: یسودرف
دوب ناج  نمشد  ارت  اناد  وچ 

دوب نادان  هک  يدرم  تسود  زا  هب 
: یئانس

نادان اب  دابم  تیتسود 
ناج تفآ  شیتسود  دوب  هک 
رتهب وت  مصخ  دوب  لقاع  رگا 
ردارب رای و  يوش  نادان  اب  هک 

تسوکن اناد  مدرم  اب  یتسود 
تسود نادان  زا  هب  اناد  نمشد 

دنکیم تدنلب  اناد  نمشد 
[. 3361  ] تسود نادان  دنزیم  تنیمز  رب 

: یناهفصا تعفر 
تسا ناما  لهاج  زا  فسوی  اتفگب 

[. 3362  ] تسا نایز  رس  کی  نالهاج  لعف  هک 
: يدعس

يدیشک ینادان  هب  دوخ  رب  مقر 
يدیزگرب تبحص ، هب  ار  نادان  هک 

دنپ یکی  یئاناد  مدرک ز  بلط 
[. 3363  ] دنویپم نادان ، اب  دومرف : ارم 

: يولوم
هر نینچ  ینامب ز  هک  هلبا  هس  ود  اب  نیشنم 

[. 3364  ] ار ناهج  ناج و  تفص  وجادخ  نادرم  وت ز 
: یغورف

ندش دیاب  ناهلبا  اب  نیشنمه  تنج  هب  رگ 
[. 3365  ] دنک نم  ماقم  اجکی ، ادخ  ار  خزود  شاک 

: يولوم
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یلدمه دیامن  وت  اب  را  لهاج 
[. 3366  ] یلهاج زا  دنز  تمخز  تبقاع 

: یبتکم
اناد نمشد  هک  نیا  دناهتفگ 

اج همه  رد  تسود  نادان  هب ز 
تسناج نمشد  هک  اناد  مصخ 

تسنادان هک  یتسود  زا  رتهب 
تسا ررض  همه  دنک  نادان  هچناک 

[. 3367  ] تسا رثا  یب  تسا  یکعفن  شرگ  و 
ناراکدب اب  یتسود  زا  زیهرپ 

رجافلا هقداصم  كایا و 
( هراکدب مدآ  اب  یتسود  زا  زیهرپب  )

: کیلسوبا
نیمز رب  يزیرب  رگ  ار  دوخ  نوخ 
رانک رب  يزیر  يور  بآ  هک  هب 

: یئانس
دیزیرم شیوخ  خر  بآ  نان ، نتسج  رد 

ار نان  یپ  زا  ناور  دیزوسم ، ران  رد 
منامهب نانیب  رگا  يور  بآب 

نان ود  نان ز  مهاوخ  هک  ناز  هب  یسب 
: يزیربت بئاص 

بآ نیاک  نان  يارب  دوخ  خر  بآ  زیرم 
دیآیمن وجب  رگید  تبون  تفر  وچ 

ندرک دناوت  عمج  رگا  رهوگ  دوشیم 
دزیریم ادگ  هزویردب  هک  یئوربآ 

رتتخس شاب  رهگ  وربآ ز  ظفح  رد 
شیوخ يوج  هب  دیاین  زاب  هتفر  بآ  نیاک 

زارد ینکیم  ناسک  شیپ  هک  عمط  تسد 
شیوخ يور  بآ  زا  يرذگب  هک  يهتسب  لپ 

زاب يوجب  دیاین  هک  وربآ  تسا  یبآ 
[. 3368  ] شیوخ يوربآ  زیرم  ریمب و  یگنشت  زا 

: يدعس
یسب یئوربآیب  هدرک  یکی 
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یسک ییوربآ  زا  دراد  مغ  هچ 
لاس هاجنپ  يوکین  مان  اسب 

[. 3369  ] لامیاپ دنک  شتشز  مان  کی  هک 
: يولوم

درخ زا  توادع  ربمغیپ  تفگ 
درب لهاج  زا  هک  يرهم  زا  رتهب 

تسوکن اناد  مدرم  اب  یتسود 
تسود نادان  زا  هب  اناد  نمشد 
دوب ناسنیز  نالقاع  ینمشد 
دوب ناج  جاهتبا  ناشیا  رهز 
لالض جنر و  ناهلبا  یتسود 

[. 3370  ] لاثم رهب  زا  ونشب  تیاکح  نیا 
: یسودرف

مان تددرگن  دب  ات  زیهرپب 
[. 3371  ] ماک هب  دنیبن  یتیگ ، ماندب ، هک 

تمکح 039

لقاع نابز 
هبلق ءارو  لقاعلا  ناسل 

( دراد رارق  لقع )  ) بلق تشپ  رد  دنمدرخ  ناسنا  نابز  )
: یسودرف

یتسار دوب  ار  نابز  لد  اب  وچ 
یتساک رد  وس ، ره  ددنبب ز 

رای دشابن  نابز  اب  رگا  لد 
[. 3372  ] راکیب دوب  نابز  دیوگ  هچ  ره 

: یقفاب یشحو 
دازیمدآ اب  یمدآ  نابز 

داب دنکیم  سخ  اب  هک  يراک  دنک 
تسا هداد  داب  رب  رس  رایسب  نابز 
تسداز هناخ  يودع  ار  رس  نابز 
هدرک زیت  رجنخ  هناخ  يودع 

[. 3373  ] هدرک زیهرپ  نورب  مصخ  زا  وت 
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تمکح 040

شاداپ طئارش 
مادقالا يدیالاب و  لمعلا  ناسللاب و  لوقلا  یف  رجالا  امنا  و 

( تسا اهمدق  اهتسد و  اب  رادرک  و  ینابز ، راتفگ  لباقم  رد  یهلا  شاداپ  دیدرت  نودب  )
: یکسردنفریم

دنمدوس وکین ، رادرکیب  تسین  ابیز ، لوق 
یتسابیز شکلد و  ابیز ، رادرک  اب  لوق 

دوب ندرک  نوچ  هن  یئوکین ، هب  وکین  نتفگ 
[. 3374  ] یتساولح نوچ  هن  ندرب  نابز  رب  اولح  مان 

: يزیربت بئاص 
درم تسدرم ، دنک  تقبس  نابز  اب  شتسد  هک  ره 

[. 3375  ] فال نادیم  رد  تسا  درمناوج  صقان  ره  هنرو 

تمکح 041

تعانق
فافکلاب عنق  نمل … و  یبوط 

( دزرو تعانق  ایند  رد  فافک  رادقم  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )
: ورسخرصان

ار تعانق  تدیاب ، یمه  يوربآ  رگ 
[. 3376  ] درک دیاب  ماما  ردنا  دب  کین و  هب  نم  نوچ 

تسا یضار  دیایب  هک  یفافک  هب  عناق  درم 
[. 3377  ] تسا نابضغ  دوب ، لام  اب  هک  صرح  بحاص 

: یسودرف
شیوخ ماجنارس  دیوجن  وک  یسک 

[. 3378  ] شیوخ ماک  یمه  یتیگ ، دباین ز 
: يدعس

درب ایند  تلود ز  يوگ  یسک 
درب یبقع  هب  یبیصن  دوخ  اب  هک 

مجع رد  ياهدیروش  تفگ  نینچ 
مج کلم  ثراو  يا  هک  يرسک  هب 

تخب يدنامب و  مج ، رب  کلم ، رگا 
تخت جات و  يدش  یک  ارت  رسیم 
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يروآ تسد  هب  نوراق ، جنگ  رگا 
[. 3379  ] يرب یشخب ، هچنآ  رگم  دنامن 

: راهب ءارعشلاکلم 
تسا یکی  تشهب ، خزود و  ام  رب 

میبلط وا  ياضر  اج  ره  هب  هک 
تسه هک  ار  يدرمدار  تداهش ، لضف  دسریم 

[. 3380  ] ربخیب ناوضر  غاب  زا  وا  فطل  اضر و  رد 
: مالک نیریش  سابع 

ایند هب  وک  سک  نآ  دنمتداعس 
یبقع راد  رکف  هب  مد ، ره  دوب 

رشحم زور  باسح و  رهب  لمع 
رواد یح  زا  اضر  عناق ، مک  هب 

اضر میلست و  شزرا 
هللا نع  یضر  نمل … و  یبوط 

( دشاب یضار  تسا  هدیدرگ  روظنم  شیارب  ادخ  يوس  زا  هچنآ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )
: یغورف

ام هک  ناز  رذگب  شیوخ  ماک  یهاوخ ز  رگا  ماک 
[. 3381  ] نتشیوخ ياضر  زا  میتشذگ  وا  ياضر  اب 

: ياهشمق یهلا 
تسود ياوه  رد  هنب  شیوخ  ياوه  لد  يا 

[. 3382  ] تسود ياضر  رب  دوخ ، لد  شهاوخ  رذگب ز 
: یناهفصا ءاجر 

تساضق هب  یضار  هک  هدنبیز ، يهدنب  نآ  شوخ  يا 
[. 3383  ] شیب مک و  دهاوخن  چیه  ادخ  ریغ  ادخ  زا 

: يراصنا هللادبع  هجاوخ 
دنز وت  ياضر  زا  مد ، ملد ، هتسویپ 

[. 3384  ] دنز وت  يارب  سفن  نم ، نت  رد  ناج 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

دشاب هک  ناج  هب  مهاوخ  يراد  هک  مغ  درد و  ره 
ینامداش وت  زا  مغ  اهتیفاع  وت  زا  درد 

یناگدنز بآ  هب ز  ار  ام  وت  رد  كاخ 
[. 3385  ] ینادواج تسا  يرمع  تورس ، ياوه  رس  رد 

: همانبساشرگ
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شاب دنمدرخ  لد ، زا  زآ ، وجم 
[. 3386  ] شاب دنسرخ  دنوادخ ، شخب  هب 

: يدعس
دوب رای  یکی  ناهاپس  رد  ارم 

دوب رایع  خوش و  روآگنج و  هک 
باضخ رجنخ  تسد و  نوخ ، هب  شمادم 

بابک نوچ  وزا  مصخ  لد  شتآ  رب 
مدش ناهاپس  رد  يو  رادید  هب 

مدش ناهاوخ  راکبلط و  شرهم  هب 
ریپ رهد ، شکدرگ  زا  مدید  ناوج 
ریر ز  شناوغرا ، نامک  شگندخ 
يوم فرب  زا  رس  شدیپس  هوک  وچ 
يور هب  يریپ  فرب  زا  شبآ  ناود 

ریگ ریش  رورس  يا  متفگ  ودب 
؟ ریپ هابور  وچ  تدرک  دوسرف ، هچ 

رتت گنج  زور  زک  دیدنخب 
رس یئوجگنج ز  نآ  مدرک  رد  هب 

يروای مرتخا  درکن  نوچ  یلو 
يرتشگنا وچ  مدرگ  دنتفرگ 

زیرگ قیرط  مدرمش  تمینغ 
زیت هجنپ  اضق ، اب  دنک  نادان  هک 

تسد هب  دشابن  نوچ  رفظ  دیلک 
تسکش ناوتن  حتف  رد  وزابب 

ونش یثیدح  رتبجعلاوب  نیزا 
[. 3387  ] وج ود  دزرین  ششوک  تخبیب  هک 

تمکح 042

قافن نامیا و  رایعم  یلع  یتسود 
قفانم کبحی  نموم و ال  کضغبی  یلع ال  ای  ص :)  ) یمالا یبنلا  لاق 

( تشاد دهاوخن  تسود  ار  وت  قفانم  دزرون و  ینمشد  وت  اب  نموم  یلع ! يا  دومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ  )
: يولوم

اجد ردب  دب  هک  دمحا  ءایبنا  مشچ  رون  نآ 
یلع انالوم  هللا  اند  برق  رد  تفگیم 
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یلع ضغب  لدب  دراد  بستحم  خیش و  یضاق و 
[. 3388  ] یلع انالوم  هللا  يرب  نید  زا  دندش  هس  ره 

: ورسخرصان
دوخ نید  ملع و  يوس  هک  ار  يادخ  نک  رکش 

ارم رد  داشگب  تمحر و  يوس  داد و  هر ،
قح نادناخ  یتسود  هب  ناهج  ردنا 

[. 3389  ] ارم رهتشم  نینچ  درک  باتفآ  نوچ 
: يزیربت بئاص 

تسج دیاب  نابز  هب  ار  ام  هک  مینآ  هن  ام 
تسج دیاب  ناشن  مان و  اپ ، رس و  یب  رهز  ای 

تسج دیاب  رظن  لها  لد و  هب  ار  لد  لها 
تسج دیاب  نابز  هب  ار  نابز  نارادتسود 

تفگ هک  تسا  نادزی  دیس  لزغ  نآ  نیا ، بئاص 
[. 3390  ] تسج دیاب  ناج  يهدرپ  ارس  هب  ار  لد  لها 

تمکح 044

دنلب ياهتمه  شزرا 
هتمه ردق  یلع  لجرلا  ردق 

( تسوا تمه  ردق  هب  یمدآ ، شزرا  تمیق و  )
: يونزغ یئانس 

وا تمه  تسا  یلاع  ار  هک  ره 
[. 3391  ] وا تمعن  تس  هدش  ملاع  ود  ره 

: يزیربت بئاص 
دننکیم ردنکس  دس  رد  هنخر  تمه  لها 

دناهنادند ار  حتف  دیلک  ناتسدکبس  نیا 
دنرخیم تمه  هب  ار  يراخ  سنج  تمه  لها 

[. 3392  ] دنرخیم تمیق  هب  ناتسدیهت  زا  ار  هر  كاخ 
: يروباشین راطع 

تسلا قاشع  سیطانغم  تفگ 
تسه هچ  ره  فشک و  تسا  یلاع  تمه 

دیدپ یلاع  تمه  دش  ار  هک  ره 
دیدپ دش  یلاح  زیچ  نآ  تسج ، هچ  ره 

تسد داد ، تمه  هرذ  کی  ار  هک  ره 
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تسپ هرذ  ناز  ار  دیشروخ  وا  درک 
تسا تمه  اهناهج  کلم  هفطن 

تسا تمه  اهناج  غرم  لاب  رپ و 
تفاین یلاع  تمه  وک  یلد  ره 

تفاین یلاح  اهتنمیب  تکلم 
نیب دیشروخ  دوش  نوچ  تمه  مشچ 

[. 3393  ] نیشنمه زگره  هرذ ، اب  دوش  یک 
: يوجنگ یماظن 

دنمروز ددرگ  وچ  فراع  تمه 
[. 3394  ] دنزگیب دنیرفآ ، دهاوخ  هچ  ره 

: یناهفصا تعفر 
داش داشان  لد  کی  ددرگ  هک  دیاش  یتمه 

[. 3395  ] ماک ماکان ، تلم  دبای ، هکلب  رخآ  يرکف 
: يولوم

ندوب دیاب  گنر ، وچ  ناهج ، ود  ره  اب 
ندوب دیاب  گنس ، لعل و  هناگیب ز 

ندوب دیاب  گنج  درم  هنادرم و 
[. 3396  ] ندوب دیاب  گنن  رازه  هب  ینرو 

: يروباشین راطع 
دنلب سب  تمه ، هب  يا  تفگ : یفطصم 

دنب ز  مدرک ، نورب  ار  تخیش  هک  ور 
درک شیوخ  راک  تیلاع ، تمه 

[. 3397  ] درک شیپ  رد  ار  خیش  ات  دزن  مد 
: یقفاب یشحو 

میرپ اجنیا  زا  هک  تمه  رپ  وک 
میرب اقنع  لزنم  رس  هب  تخر ،

سگم دبایب  وچ  تمه  رپهش 
سک غرمیس ، قرف ز  شدنک  یک 

دنک ییازف  هیاپ  رگا  تمه 
دنک ییامه  لابیب ، يهشپ 

دهن نادیم  هب  ياپ  رگا  تمه 
دهن ناگوچ  مخ  رد  کلف  يوگ 

تسا یلاع  شتمه  وت ، نوچمه  هک  ره 
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[. 3398  ] تسا یلاخ  رپ و  يهسیک  زا  غراف 
: يروباشین راطع 

ياهن نیا  درم  وت  نم ؟ میوگ  هچ  ین ،
؟ دوش یک  ناتسد  هب  متسر  یسخ  ره 

یسلفم را  شکراب  یقشاع ، را  نک  راک 
دیدپ دیاین ، رای  يرس ، رس  نیدب  هکنآز 

دیدن سک ، نایاپ  وت  قشع  هر  زا 
[. 3399  ] دیدن سک  ناشیپ  تسرود ، یسب  هر ،

: یناماس نامع 
تابث ياپ  وا  تمه ، زا  درشف  و ز 

تاجن يانمت  رب  اج  رب  دنام 
درک دادمتسا  نطاب  زا  ار  ریپ 
درک دادما  شهر  ریپ  نطاب 

دوش شرای  افو  زا  ریگنانع  نآ 
[. 3400  ] دوش شراکمه  هارمه و  مدمه و 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
شیورد دش  دوخ ، لد  ياوه  هب  وک ، يآ  یفوص 
تسا شیورد  ناسچ  تسا  شیوخ  تمه  هدنب 

زیچ همه  يوس  هب  چوک  منک  چیه  زا  هک  ات 
ماهدمآ ناهن  جنگ  عمط  رد  سوهلاوب ،

دوشیمن رسیم  هچرگ  رای  رادید 
[. 3401  ] مدز رب  ماب و  همه  هب  وا  ياوه  رد  نم 

: يرهچونم
دیسر تبترم  نیدب  دنلب  تمه  زا 

[. 3402  ] یند مدرم  دسرن  تبترم ، هب  زگره 
: يزیربت بئاص 

دنلب تمه  هک  راد  دنلب  تمه 
[. 3403  ] ياهراوس نودرگ  نسوت  هب  يور  اج  ره 

: عمال
عمال دوشیم  ناسآ  بعص  ياهراک  تمه  ز 

دشابیم هدنبای  ییهدنیوج  ره  هک  نیا  تسا  تسرد 
نارپ رب  قیالع  دیق  زا  تمه  زابهاش 

دینت ترود  رب  صرح ، توبکنع  ینام  دنچ 
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ار تمه  بابرا  يهجنپ  دباتن  یناشیرپ 
ددرگ رپس  وا  دلج  زاب  دشاب  هدرم  را  گرگ  هک 

تسا رهوج  بحاص  هک  ره  دتفن  راک  زا  تسکش  زا 
[. 3404  ] دوشیم رجنخ  تسکشب  نوچ  راد  رهوج  غیت 

: نیمی نبا 
راگزور نادرم  هک  راددنلب  تمه ،

دناهدیسر یئاج  هب  دنلب  تمه  زا 
قلخ ادخ و  دزن  هک  راددنلب  تمه 
وت رابتعا  وت  تمه  ردق  هب  دشاب 

: ینامرک يوجاوخ 
درذگب کلف  یلاع ز  تمه 
درذگب کلم  تمهب ز  درم 

: یقفاب یشحو 
دوش نابنج  هلسلس  رگا  تمه 

دوش نامیلس  هک  دناوت  روم 
: بیدا موحرم 

ياپ ریز  کلف  تمه  هب  شک  یسک 
ياج دبنج ز  وچ  اپ  شدسوب  نیمز 

: يدحوا
درک يا  زاسب  نانچ  ینابدرن 

درب تنامسآ  هب  دناوت  هک 
ار یهورگ  دوب  سب  ياهناخ 

[. 3405  ] ار یهوک  رهپس  رب  یشک  وچ 
: يروباشین راطع 

دیدپ یلاع  تمه  دش  ار  هک  ره 
[. 3406  ] دیلک ار  ملاع  ود ، ره  دبای  دوز 

: يزیربت بئاص 
دیسر ناوت  تلود  هب  گرزب  تمه  زا 

لیف دنیامن  دیص  لیف  هب  يرآ 
دناهداد یهالک  تمه  روخ  رد  ار  يرس  ره 

باتفآ نوماه  هب  دشاب  ناگناوید  رسفا 
دنکن تمالم  هب  تیاکش  هک  هب  نآ  کلاس 

بلط نابایب  راخ  نابز ، مخز  دوب  هک 
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تسا باریس  نم  لد  زا  نونج  يارحص  راخ 
بلط ناتسین  بآ  دوب  ریش  يهرهز 

دوش هدرسفا  هک  تسا  لاحم  قشع ، ورهر 
بلط نازوس  بش  درادن  درس  قرع 

دنکن اباحم  قشع  نابز ، مخز  زا  بئاص 
بلط ناحیر  لبنس و  دوب  كاشاخ  سخ و 

دننکیم ردنکس  دس  رد  هنخر  تمه  لها 
دناهنادند ار  حتف  دیلک  ناتسد  کبس  نیا 

داهن تمه  یسرک  رب  مدق  بئاص  نوچ  هک  ره 
تفرگ ناویک  رس  زا  تعفر  جات  دناوتیم 
تسیچ هنادرم  تمه  زا  ریغ  قیفوت ، ینعم 
تسیچ هنازرف  لد  يا  ندرب ، رضخ  راظتنا 

تسا تسپ  شتمه  هک  ره  دسرن  اج  چیه  هب 
دوش هنایشآ  راخ  سخ و  هتسکش  رپ 

دتفا راک  نوچ  هک  يوج  ناغم  ریپ  زا  تمه 
[. 3407  ] دیآیم ات  ود  دق  زا  مد  ود  غیت  راک 

: يوجنگ یماظن 
دنلب دشابن  امرخ  لخن  رگا 

دنزگ دبای  لفط  ره  جارات  ز 
نتشاد هد ، ساپ  ناوت  هنحش  هب 

[. 3408  ] نتشاد هگن  شتآ  رتسکاخ  هب 
: يزیربت بئاص 

دراد اورپ  هچ  رایغا  يهنعط  زا  قشاع 
دراد اورپ  هچ  راخ  شنزرس  زا  شتآ 

ار نارادرگج  تسا  بارش  خلت  نخس 
دراد اورپ  هچ  رایغا  يهنعط  زا  بئاص 

دریگ نادواج  تشهب  زا  تذل  هچ  قشاع  لد 
[. 3409  ] دریگ نارگباوخ  گر  دیابیم  هام  غورف 

: يروهال لابقا 
تسیوق تمه  رگا  تسا  بآ  هر ، گنس 

تسیچ هداج  دنلب  تسپ و  ار  لیس 
مزع غیت  ناسف  ددرگ  هر  گنس 

مزع غیت  ناحتما  لزنم  عطق 
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دوسچ ندوسآ  ندروخ ، ناویح ، لثم 
[. 3410  ] دوسچ ندوب  یئن  مکحم  دوخ  هب  رگ 

: راهب ءارعشلاکلم 
رایغا زا  سپ  هک  لد  يا  یتمه 

زورما سپ  دنام  هک  یسک  دتفین  شیپ 
راک رد  ددرگ  راکشآ  درم  تمشح 
مش رد  ددرگ  راکشآ  کشم  یکین 

راپسم نتشیوخ  راک  سک  يهوق  لوح و  هب 
لوح نابز ال  رب  راد  نک و  هیکت  شیوخ  هب 

نینهآ راوید  هک  شاب  هدارا  درم 
[. 3411  ] یمکحم هب  دشابن  هدارا  وج  مین  نوچ 

: یئاهب خیش 
دنهدن تتسه  هر  يدرگن  تسین  ات 

دنهدن تتسپ  تمه  اب  هبترم  نیا 
یهدن رگ  نتخوس ، رارق  عمش  نوچ 

[. 3412  ] دنهدن تتسد  هب  ینشور ، هتشر  رس 
: ياهشمق یهلا 

تسین تمه ، ردق  هب  زج  ار  درم 
يرادقم یشزرا و  ناهج  هب 

اناد مدرم  يالاک  تسه 
يراد رگا  راب  هب  تمه  دوج و 

دوج تمه  لامک و  شوه و  شناد و  هب  مود 
[. 3413  ] دشاب نادب  رظن  لها  رب  سک  ردق  هک 

: يروباشین راطع 
هتشذگ نودرگ  مخ  زا  تمه  هب 

[. 3414  ] هتشذگ نوریب  ناهج  زا  تعفر  هب 
: يولوم

سیسخ تمه  اب  هک  راد  دنلب  تمه 
[. 3415  ] درب هک  ارت  دنارب  هاشداپ  شوواچ 

: یماج
ياشگرب تمه  لاب  یهاوخ  سفن  جورع  رگ 

[. 3416  ] تسرپ لوا  رابتعا ، دراد  زاورپ  رد  هچناک 
: يزیربت بئاص 
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نامک روزیب  ریت ، درادن  زگره  یتوق 
[. 3417  ] دربیم لزنم  هب  ار  ناناوج  ناریپ ، تمه 

يدنمتریغ شزرا 
هتریغ ردق  یلع  هتفع  لجرلا … و  ردق 

( تسوا تریغ  يهجرد  ردق  هب  یمدآ ، ینمادکاپ  هجرد  )
: يوجنگ یماظن 

يور هناگیب  هب  دیامن  هک  ینز 
يوش مرش  دوخ و  هوکش  درادن 

شیر قلخ ، نیا  يور  نکم ، عقرب ، هب 
شیوخ مشچ  رب  زادنا ، عقرب  وش ، وت 

يرگنب وا  يور  رد  هک  نز ، نآ  ره 
يرگنن وا ، هدیشوپ  يور  زجب 

يوا مرزآ  رد  يدید  هک  نز  نآ  ره 
يوا مرش  زا  هدیشوپ  يور  هدش 

يور هب  رداچ  مرش ، زا  هدروآ  رد 
[. 3418  ] يوم هدیشوپ  راسخر و  هدرک  ناهن 

يروالد تعاجش و 
هتفنا ردق  یلع  هتعاجش 

( تسا ایند  هب  تبسن  وا  ییانتعایب  دهز و  ردق  هب  درم ، يریلد  تعاجش و  )
: يرواشیپ بیدا 

تسود مشچ  رد  هچ  نمشد  مشچ  رد  هچ 
[. 3419  ] تسوخ شیریلد ، وک  ره  تسا  دنلب 

: يولوم
راوریش فص  هب  رآ ، گنج  هب  يور 

[. 3420  ] يوش نابنا  رد  وت  هبرگ ، وچ  هنرو ،
تقادص یتسار و  نازیم 

هتءورم ردق  یلع  هقدص  و 
( تسوا يدرمناوج  تورم و  ردق  هب  وا  یگشیپ  تقادص  )

: يولوم
ناتسار رخف  وت  يا  نک  یتسار 

[. 3421  ] ناتسآ ار  ترد  نم  ردص و  وت  يا 

تمکح 045
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يرادزار
رارسالا نیصحتب  يارلا  يارلا و  هلاجاب  مزحلا  و  مزحلاب ، رفظلا 

ظفح رد  زین  حیحـص  هشیدنا  يریگراکب  رکفت و  هشیدنا و  يریگراک  هب  رکفت و  وترپ  رد  ریبدت  و  یـشیدنارود ، ریبدت و  نوهرم  يزوریپ ، )
( تسا رارسا 

: يوجنگ یماظن 
تساهشون رد و  هچ  را  اشگم  بل 
تساهشوگ یسب  راوید ، سپ  زک 

راد هتسهآ  ملق  یسیون ، دنچ 
راد هتسب  نابز  دنسیون ، وت  رب 

يوش هب  يدینش ، هچ  ره  تفص ، بآ 
يوگم ینیبب  هچنآ  ناسهنیآ ،
بش نارویغ  دننیبب  هچنآ 

بجع يا  زور  هب  دنیوگن  زاب 
ياهدید بدا  هدرپ  نیا  رد  وت  رگ 
ياهدید بش  هب  هچنآ  يوگم  زاب 

تساههنیجنگ هناخناهن  هک  بش 
[. 3422  ] تساههنیس یسب  جنگ  وا  لد  رد 

: يروباشین راطع 
طایتحا نک  نآ  رد  ییوج ، یشوخ  رگ 

[. 3423  ] طارص يوس  نآ  هنادرم ز  یسر  ات 

تمکح 046

هیامورف اب  ترشاعم  زا  زیهرپ 
عبش اذا  میئللا  عاج و  اذا  میرکلا  هلوص  اورذحا 

تلوص زا  زین  دیـشاب و  رذـحرب  دـنک  یگنـسرگ  دوبمک و  ساسحا  هک  هاگنآ  درمناوج ، میرک و  ناسنا  مجاهت  تلاـح  تبیه و  تلوص  زا  )
( دنک يریس  يزاینیب و  ساسحا  هک  هاگنآ  هیامورف  ناسنا 

: يرونا
هب منیشن  را  یکیرات  هب  هایس  بش 

شبات دسر  نم  هب  نامیئل  غارچ  زا  هک 
رتیلوا بابک  نامرح  شتآ  رب  رگج 

[. 3424  ] شبآریس دننک  نانود  يهیاقس  زا  هک 
: ورسخرصان

دشاب هب  هدروخ ، ریس  نوچ  هیامورف 
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دواک رش  همه  دیوج ، بیع  همه 
دشاب لاح  دب  هک  هب  نآ  هیامورف 

[. 3425  ] دواتن رب  یپ  راس  هیس  اریزا 
: نیمی نبا 

زیرگب وا  زا  دوش  معنم  وچ  هداز  میئل 
[. 3426  ] ددرگ رتهدنگ  تشگ ، رپ  وچ  حارتسم ، هک 

تمکح 047

اهلد رد  ذوفن  هار 
هیلع تلبقا  اهفلات  نمف  هیشحو ، لاجرلا  بولق 

( تخادرپ نآ  ریخست  هب  ناوتیم ، تبحم ، تفلا و  قیرط  زا  نکل  تسا ، یشحو  ناویح  ناسب  نادرم ، لد  )
: يزیربت بئاص 

تسا تفآ  بئاص  قلخ ، اب  ینمشد  یتسود و 
تشذگ نیک  رهم و  سک ز  ره  دش  هدوسآ  لدج  زا 

ارم نالدبحاص  هک  تسا  یتحیصن  بئاص 
ثحب رایتخا  نکم  تسا ، نکمم  حلص  ات 

یشحو غرم  نیا  هک  ار  ملد  ناجنرم ،
[. 3427  ] دنیشن لکشم  تساخرب ، هک  یماب  ز 

: ظفاح
رظن لها  دیص  درک  ناوت  قلخ ، نسح  هب 

ار اناد  غرم  دنریگن ، هناد  بآ و  هب 

تمکح 048

( يرادزار  ) یشوپهدرپ
كدج كدعسا  ام  روتسم  کبیع 

( دشخردیم تتخب  هراتس  هک  یمادام  تسا  هدیشوپ  وت  بیع  )
: عمال

یگدنز دشاب  سفن ، ياهبیع  شوپ  هدرپ 
[. 3428  ] موش اوسر  اههچ  دزیخ  رب  هدرپ ، نیا  نوچ  ياو 

تمکح 051

لهج زا  شهوکن 
لهجلاک رقف  ال 
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( تسا ینادان  لهج و  ناسب  يا  يرادان  رقف و  )
: يونزغ ییانس 

ررض رپ ز  بارخ  ناهج  رد 
[. 3429  ] رتب چیه  وت  نادم  تلاهج  زا 

: ورسخرصان
تسوا تنج  هار  ملع  تعاط و 

[. 3430  ] تسا ران  ربهر  نایصع  لهج و 
: يونزغ ییانس 

تسا نید  یلقاع  رفک و  یلهاج 
[. 3431  ] تسا نیا  شوپ  بیع  نآ و  يوج  بیع 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
دوب لها  نید  ملع و  يور  هک ز  سک  نآ 

دوب لهس  سب  ههبش ، باوج  هک  دناد 
ندوب نایصع  تلع  یلزا  ملع 

[. 3432  ] دوب لهج  تیاغ  امکح ز  شیپ 
: يدحوا

يرادیب ملع  تسا و  باوخ  لهج 
يرادیدپ نیز  یناهن و  ناز 

دشک هاچ  هب  رس  تیروک  لهج و 
دشک هام  هب  یگدننیب  ملع 

تسس لهاک و  درم ، لهج ، زا  دوش 
تسچ دزاس و  ریلد  ار  وا  شناد 

: يونزغ یئانس 
دوب روتس  درخیب ، یمدآ 

دوب روک  هدید ، ود  دراد ، هچرگ 
: يدعس

دشاب ابیز  هرهچ و  يرپ  دنچ  رگا  يور 
تسین ینارون  هک  هنییآ  رد  دید  ناوتن 

: يولهد
تسا مگ  تلاهج  نادنز  هب  هک  نآ 

تسا مخ  دص  شرز  هچرو  ادگ  تسه 
: يونزغ یئانس 

القع اب  داب  وت  راک  همه 
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[. 3433  ] الهج تبحص  يداب ز  رود 
: یسودرف

يرتدب زا  زج  یباین  نادان  ز 
يرگنن ناشناد  یب  يوس  رگن ،

دوب ناج  نمشد  رگا  اناد  هک 
دوب نادان  هک  يدرم  تسود  زا  هب 

یمه دزیرگ ، شناد  نادان ز  هک 
[. 3434  ] یمه دزیتس ، ردنا  ینادان  هب 

يزاینیب لقع و 
لقعلاک ینغ  ال 

( تسین يدنمدرخ  یگنسنارگ ، هب  ياهیامرس  )
: يونزغ ییانس 

تسوا ربهر  لقع  هک  سک  نآ  کنخ 
تسوا رکاچ  عوط ، هب  ملاع  ود  ره 

: یسودرف
الب زا  ار  درم  درخ ، دناهر ،

التبم الب  رد  یسک  ادابم 
: يونزغ ییانس 

تسا نید  یلقاع  رفک و  یلهاج ،
[. 3435  ] تسا نیا  شوپ  بیع  نآ و  يوج  بیع 

: يدعس
تسین يار  ریبدت و  تمه و  لقع و  هک  ارنآ 

[. 3436  ] تسین يارس  رد  سک  هک  رادهدرپ  تفگ  شوخ 
: ورسخرصان

ین رگو  يراد  درخ ، راب  رگا 
[. 3437  ] رادیپس يرادیپس ، يرادیپس ،

: يوجنگ یماظن 
يرای دسر  زک و  نآ  تسا  درخ 

[. 3438  ] يراد درخ  رگا  يراد  همه 
: یسودرف

راگزومآ دیاب  درخ ، شک ، یسک ،
راگزور شدرگ  شدرادهگن 

درخ شوه و  تسه  ناهج  رد  ار  هک 
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دروخ هنامز ، بیرف  وا  اجک 
تسا رس  اهیئوکین  همه  رب  درخ 

[. 3439  ] تسا رترب  درخ ، زک  نادم  يزیچ  وت 
: يولوم

رتش وت  نابرتش ، نوچمه  وت  لقع ،
رم مکح  رد  فرط ، ره  دناشکیم 

دنک قمحا  ار  درم  هد ، ورم  هد ،
دنک قنوریب ، رون و  یب  ار  لقع 

یبتجم يا  ونش ، ربمغیپ  لوق 
اتسور رد  نطو  دمآ  لقع ، روک 
اتسور ردنا  دشاب  يزور  هک  ره 

اج هب  دیان  وا  لقع  یهام ، هب  ات 
دوب يو  اب  یقمحا ، یهام ، هب  ات 

دورد هچ  اهنیا  زج  هد ، شیشح  زا 
یبسکم لوا  تسا ، لقع  ود  لقع 

یبص بتکم ، رد  وچ  يزومآرد ، هک 
رکذ رکف و  داتسوا و  باتک و  زا 
رکب بوخ و  مولع  زو  یناغم ، زا 

نارگید رب  دوش  نوزفا  وت  لقع 
نارگ نآ ، ظفح  یشاب ز  وت  کیل 

دوب نادزی  ششخب  رگید  لقع 
دوب ناج  نایم  رد  نآ  يهمشچ 

درک شوج  شناد  بآ  هنیس  نوچ ز 
درز هن  هنیرید  هن  هدنگ  دوش  ین 

اهيوج لاثم  یلیصحت ، لقع 
اهيوک زا  يهناخ  رد  دور  ناک 

ار همشچ  وج  نتشیوخ  نورد  زا 
ازسان ره  تنم  زا  یهر  ات 

يوش نید  لقع و  ریپ  ات  نک  دهج 
يوش نیب  نطاب  وت  لک ، لقع  وچ  ات 

ناولهپ يا  تسا  توهش  دض  لقع 
ناوخم شلقع  دنتیم  توهش ، هکنآ 

تسادگ ار  توهش  هک  نآ  شناوخ  مهو 
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[. 3440  ] تساهلقع رز  دقن  بلق و  مهو 
: يوجنگ یماظن 

وا نغور  لقع  تسا و  غارچ  ناج 
وا نت  ام  ناج  تسا و  ناج  لقع 

تسیدحا يهیطع  ناج  اب  لقع 
تسا يدبا  يهدنز  لقع  اب  ناج 
تسا ناویح  بآ  هن  ناویح  بآ 

[. 3441  ] تسا ناج  اب  لقع  لقع و  اب  ناج 
: یئاهب خیش 

دهدیم لد  توق  شمعط  بیس 
دهجیم لد  ار  لفط  شگنرز  هگ 

دروخیم توق  رهب  ار  نآ  لقاع 
دربیم ترسح  لفط  شگنر  رهب 

لقع تسا  لقع  اهراک  رادم  سپ 
لقن هار  کنیا  رواب ، يرادن  رگ 

ناد سمش  زا  نوزف  ینالقع  رون 
ناجب نآ  مسج و  هب  دب  ات  نیا  هکناز 

لد ریونت  دنک  ینالقع  رون 
لگ ریونت  دنک  یناسمش  رون 

دوب نابات  یمه  رهاظ  رب  سمش 
[. 3442  ] دوب نایر  درخ ، زا  نطاب  کیل 

تیبرت شزرا 
بدالاک ثاریم  و ال 

( درادن دوجو  وکین » تیبرت   » بدا نوچمه  یثاریم  )
: یسودرف

کین خیب  زا  دزیخ  دب  خاش  رگا 
[. 3443  ] کیر زاغایم ، يدنت  خیب  اب  وت 

: يولوم
بدا قیفوت  میئوج  ادخ  زا 

بر فطل  زا  دنام  مورحم  بدایب 
دب تشاد  ار  دوخ  هن  اهنت  بدایب 

دز قافآ ، همه  رد  شتآ  هکلب 
کلف نیا  تسا  تشگ  رون  رپ  بدا  زا 
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[. 3444  ] کلم دمآ  كاپ  موصعم  بداز  و 
: يزیربت بئاص 

ربخ تخرد  يهشیر  گر و  ز  رمث ، دهد 
[. 3445  ] ادیپ دوش  رسپ  زا  ردپ ، ياههتفهن 

ندرک تروشم  شزرا 
هرواشملاک ریهظ  ال 

( تسین تروشم ، نوچمه  يرگتیامح  هناوتشپ و  )
: عمال

ارت رم  دهاوخ  هک  يدرک  تروشم 
بالقنا زا  دهر  دصقم ، یتشک 

« نمتوم راشتسملا   » دوب نوچ 
[. 3446  ] باوص يرماره  هب  دشاب  تروشم 

تمکح 053

رقف یفنم  رثا 
هبرغ نطولا  یف  رقفلا  و  نطو ، هبرقلا  یف  ینغلا 

( تسا تبرغ  رد  یگدنز  یعون  نطو ، رد  يرادان  رقف و  یلو ، تسا  نطو  رد  یگدنز  ناسب  تبرغ  رد  يزاینیب ، )
: يولوم

میاهتشک دوخ  ازغیب  ام  ازغ  هچ 
[. 3447  ] میاهتشگ رسیب  رقف  غیت  هب  ام 

تمکح 054

یئافکدوخ تعانق و 
دفنی لام ال  هعانقلا 

( دوشیمن مامت  هک  تسا  ياهیامرس  تعانق ، )
: يدعس

بیکش يرادن  یتسدگنت ، رد  وچ 
باسح یخارف ، تقو  رادهگن 

درکن تعاط  تسنادن و  ار  ادخ 
درکن تعانق  يزور ، تخب و  رب  هک 

ار درم  دنک ، رگناوت  تعانق ،
ار درگ ، ناهج  صیرح  نک  ربخ 

یکدنا رب  سفن ، يا  نک  تعانق 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 888 

http://www.ghaemiyeh.com


یکی ینیب  شیورد  ناطلس و  هک 
يور شهاوخ  هب  ورسخ  شیپ  ارچ 

يورسخ عمط ، يداهن  وسکی  وچ 
نک هلبط  مکش  یتسرپ ، دوخ  رگو 

نک هلبق  نآ ، نیا و  هناخ  رد 
زآ راتفرگ  دشاب  يوج  الب 

زایپ نان و  دعب ، نم  هناخ  نم و 
شین مخز  نم  ناج  لسع  دزرین ،
شیوخ باشود  هب  رتوکن  تعانق ،

تسین دنسرخ  هدنب ، نآ  زا  دنوادخ 
تسین دنوادخ  مسق  هب  یضار  هک 

سک تسد  رب  هدید  ایدعس  نکم 
سب تسا و  راگدرورپ  هدنشخب ، هک 

تسا سب  اهرد  یتسرپ ز  قح  رگا 
تسسگ دهاوخن  دنارب  يو  رگ  هک 

رآرب رس  دنک  تتخبکین  وا  رگ 
راخب يدیماان  رس  هنرگ  و 

نتخآ تسد  كالفا  رب  ناوتن  وچ 
[. 3448  ] نتخاس ششدرگ  اب  تسا  يرورض 

: یسودرف
یندروخ زا  نک  سب  شروخ ، رتمک  هب 

[. 3449  ] یندرتسگ تدشابن ، را  يوجم 
: يروباشین راطع 

رابکی هب  یتفگ  رز  میس و  كرت  وچ 
راگنا دوخ ، میس  رز و  یتیگ ، همه 

میلست ریگ و  تعانق  هار  ورب 
[. 3450  ] میس رز و  زا  دیاین  یهارمه  هک 

: يولوم
یتخورفا ناج ، وت  یک  تعانق ، زا 

یتخومآ مان  وت  اهتعانق  زا 
جنگ تسیچ ، تعانق ، ربمغیپ  تفگ 

جنر ینادیمن ز  او  وت  ار  جنگ 
ناور جنگ  زج  تسین  تعانق ، نیا 
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[. 3451  ] ناور جنر  مغ و  يا  فال ، نزم  وت 
: یئانس

درم هدازآ  تمیق  دشاب  هچ  زا  یناد  چیه ،
تسا ندرک  هتوک  تسد  ناسیسخ ، ناوخ  رس  رب 

تفرگ دیاب  ياهرجح  تعانق  يوک  رس  رب 
[. 3452  ] تسا نت  رد  یناج  مین  ات  دسریم ، ینان  مین 

: ظفاح
يوشم خر  تعانق ز  رقف و  رابغ  ظفاح 

[. 3453  ] تسا يرگایمیک  لمع  زا  رتهب  كاخ ، نیاک 
: يرونا

وش مک  ناسک ، تنم  يهدولآ 
تسنان وت  قاثو  رد  هبشکی ، ات 

یسفن دب  چیه  هب  دوشن  یضار 
تسا ناسنا  سوفن  زا  هک  سفن  ره 
وش تعانق  يهتسر  هب  سفن  يا 

[. 3454  ] تسا نازرا  کین  زیچ  همه  اجناک 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دسرن ناتسوب  ناماد  هب  تسد  هک  نونک 
[. 3455  ] درک دیاب  زارفرس  يدق  ورس  هب  رظن 

: ظفاح
داد ایند  جنگ  هب  تعانق  جنگ  هک  نآ  ره 

[. 3456  ] ینمث نیرتمک  هب  يرصم ، فسوی  تخورف 
: یقفاب یشحو 

عیاض تاقوا  مکش  رهب  نکم 
عناق شاب ، دشاب  هک  يزیچ ، ره  هب 

تسا نآ  رهب  ناراد  غاد  زا  غارچ 
تسا ناهد  شبرچ  يهمقل  زا  رپ ، هک 

رام دوش  عناق  نوچ  كاخ  كدنا  هب 
[. 3457  ] راک رس و  شجنگ  اب  هتسویپ  دوب 

: رایرهش
يوشن نامیرک  يوج  يهنشت 
دشاب ایرد  همه  تعانق ، هک 
نیمز هب  تعانق  ياپ  ار  درم 
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دشاب ایرث  هب  تمه  رس 
يراد انمت  هچ  نالیخب  زا 

دشاب انمت  تسد  دوخ  لخب 
دنیوگ ناتسد  هب  هک  ناویح  بآ 

دشاب ام  يوربآ  زا  يزمر 
ایند هب  طلست  تخت  تسا  نیا  رم 

[. 3458  ] تمسق هب  تعانق  جات  تسه  یلو 

تمکح 055

توهش هیامرس و 
تاوهشلا هدام  لاملا 

( تسا تالیامت  تاوهش و  هیام  راک  یئاراد ، لام و  )
: يونزغ یئانس 

تسا وت  نت  زا  تلام  ناج و  زا  تملع 
[. 3459  ] تسا وت  نمشد  ود  نیا  هقوشعم ، ود  نآ 

: یقفاب یشحو 
تسا وت  هاوخلد  سنوم  مرد  هچ  رگ 

تسا وت  هارمه  هک  تسا  یناج  نمشد 
جنپس يارس  هب  لوا  رد  هک  نآ 

جنگ هدرک  ناهن  كاخ  لگ و  ریز 
رایشوه رب  هک  تراشا  هدرک 

راپس شکاخ  هب  تسا  ییودع  جنگ ،
رز تسا ، یئالب  تسا ، یعاتم  هنرز 

[. 3460  ] رذحلا نابلط ، رز  يا  رذحلا 
: یسودرف

درگنن مرد  جنگ و  هب  وک  یسک 
درذگب یشوخ ، رب  وا  زور  همه 

: يوجنگ یماظن 
تسا مک  ایند  هک  ار  نآ  هودنا  مک 

[. 3461  ] تسا مغ  ناوارف  هنیزخ ، ناوارف 
: يروهال لابقا 

لومح یشاب  نید  رهب  رگ  ار  لام 
لوسر دیوگ  حلاص » لام  معن  »
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رظن تمکح ، نیا  ردنا  يرادن ، رگ 
رز میس و  وت  يهجاوخ  مالغ و  وت 

تسیز شیورد  نوچ  هک  معنم  نآ  شوخ  يا 
[. 3462  ] تسیز شیدنا  ادخ  يرصع  نینچ  رد 

: يولوم
دنک ادیش  هلاو و  ار  درخ  رز ،

دنک اوسر  شوخ  هک  ار  سلفم  هصاخ 
کیلو درآیم  لقع  هچ  رگا  رز ،

[. 3463  ] کین کین  ار  وا  دبای  لقاع ، درم 

تمکح 057

نابز لرتنک  ترورض 
رقع هنع  یلخ  نا  عبس  ناسللا 

( دردیم دنکیم و  هلمح  نارگید  هب  يزاس  شیاهر  رگا  هک  تسا  هدنرد  ناویح  ناسب  نابز ، )
: رایرهش

تسه مایتلا  نانس  غیت و  مخز  هب  يرآ 
تسین مایتلا  نابز  غیت  مخز  هب  اما 
نابز زگره  يالایم  یخوش  هب 
اهمخا دشک  رد  مهب  یخوش  هک 

مایتلا نابز  مخز  هب  مدیدن 
[. 3464  ] اهمخز نیا  ریز  زا  دشوج  نوخ  هک 

: يولوم
فدص نوچ  سپ  نیزا  نک  شماخ  دنب و  رب  ناهد  نیمه 

رسپ يا  تسا  ناج  مصخ  تقیقح  رد  تنابز  نیک 
تسا مدژک  رام و  خاروس  تسا  مدرم  ناهد  نآ  یک 

[. 3465  ] ابرقا رب  هنم  مد  زک  نز ، خاروس  نآ  رد  لکهک 

تمکح 058

نز نیریش  شین 
هبسللا هولح  برقع  هارملا 

( تسا نیریش  نز  شین  )
: يدعس

یشوخ یشاب  هدید  ینبلگ  زا  وچ 
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یشک شراخ  راب  را  دشاب  اور 
يروخ شراب  هتسویپ  هک  یتخرد 

[. 3466  ] يروخ شراخ  هکنآ  نک  لمحت 

تمکح 060

تعافش
بلاطلا حانج  عیفشلا 

( تسا هدننکبلط  رپ  لاب و  دزیخیمرب » يرگید  يرای  تیامح و  هب  هک  یسک   » عیفش )
: ورسخرصان

عمج نآ  رس  رب  عزف  لوه و  نآ  رد  زور  نآ 
ارهز نماد  نم و  تسد  ءادهش  شیپ 

ربمیپ دالوا  نمشد  زا  نم  داد  ات 
[. 3467  ] یلاعت راداد  دزیا  مامت  هب  دهدب 

: يزیربت بئاص 
بئاص لد ، راد ، غراف  رشح ، يوگتفگ  میب  ز 

[. 3468  ] ار ام  يهناوید  لد  شقشع ، دنکیم  تعافش 

تمکح 061

یگدزتلفغ زا  شهوکن 
ماین مه  مهب و  راسی  بکرک  ایندلا  لها 

( دنباوخ رد  نانآ  نکل  تسا  تکرح  رد  هلفاق  هک  دنایناگراوس  نوچمه  ایند  لها  )
: ورسخرصان

يوش هگآ  وچ  باوخ  نیز  ادرف 
[. 3469  ] ناغف شورخ و  تدرادن ، دوس 

: ياهشمق یهلا 
تسه هک  دناهدورس  شوخ  نافراع 

[. 3470  ] يرادیب گرم ، باوخ و  یگدنز 
: يولوم

ار حاورا  نت ، ماد  زا  یبش  ره 
ار حاولا  ینکیم  یناهریم 

سفق نیز  بش  ره  حاورا ، دنهریم 
سک موکحم  مکاح و  ین  ناغراف ،
نیز يراع ز  دنک  ار  اهناج  بسا 
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[. 3471  ] نیا تسا  توملا ، خا  مونلا  رس 
: همانبساشرگ

زارد را  تسا  هتوک  رگا  باوخ  نیا  زا 
[. 3472  ] زاب میدرگ  رادیب  گرم  هگ 

: يرتسبش دومحم  خیش 
تسا لایخ  ندید  نیا  یباوخ و  رد  وت 

تسا لاثم  يو  زا  ییاهدید  هچنآ  ره 
رادیب وت  يدرگ  نوچ  رشح  حبص  هب 

[. 3473  ] رادنپ تسا و  مهو  همه  نیک  ینادب 

تمکح 062

تسود نداد  تسد  زا  یئاهنت 
هبرغ هبحالا  دقف 

( تسا نتسیز  تبرغ  رد  ندنام و  بیرغ  یعون  ناتسود ، نداد  تسد  زا  )
: يدعس

زاسمد ناتسود  يرازیب 
[. 3474  ] تسا ناج  مسج و  نایم  قیرفت 

تمکح 063

ندرکن تساوخرد  یگدازآ و 
اهلها ریغ  یلا  اهبلط  نم  نوها  هجاحلا  توف 

( تسا لهاان  ياهمدآ  هب  نآ  عاجرا  زا  رتناسآ  تجاح ، ندشن  هدروآرب  ندرک و  رظن  فرص  )
: راهب ءارعشلاکلم 

هاوخب نارای  یهاوخ ز  ماو  رگا 
هار تسین  نتساوخ  رز  مرشیب ، ز 

میشون تلالج  تزع و  يهداب  ام 
میشوک ناج  لد و  زا  فرش  هار  رد 

میشوپ نوخ  زا  هماج  مزر ، فص  رد  رگ 
میشورفن یگدنب ، هب  ار  يدازآ 

مخز رپ  مسج  اب  بت  زرل و  نایم 
نتفر روش  بآ  يوت  ناتسمز 
رتهب راب  نارازه  نم  شیپ  هب 

[. 3475  ] نتفر روز  راب  ریز  وج ، کی  هک 
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: رهاطاباب
نامیرک زا  ام  میرب  تنم  هروب 

[. 3476  ] نامیئل ناوخ  زا  تسد  میشکب ،
: ورسخرصان

تسا رتشوخ  ربص  یگنسرگ  هب  ارم  نکیل 
[. 3477  ] ماعط ناگیامورف  تسد  نتفای ز  نوچ 

: راهب ءارعشلاکلم 
ناج دسر  بل  هب  نان ، مغ  زا  رگ 

دروخ مدیاشن  رایغا ، ناوخ  ز 
نت مهد  اجک  نمشد ، بعل  هب 
درن مدیاشگ  راب ، دص  ود  رگا 
دشکن رسفا  تنم  ام  يهدازآ  رس 

دشکن رویز  ترسح  ام  يهتسراو  نت 
تسام لزنم  انغ  رصق  یلو  میئادگ  ام 

[. 3478  ] دشکن رصیق  تنم  ام  مدمه  دش  هک  ره 

تمکح 064

ششخب شزرا 
هنم لقا  نامرحلا  ناف  لیلقلا  ءاطعا  نم  حتست  ال 

( تسا رتنیئاپ  كدنا ، ششخب  تیعقوم  زا  نآ  زا  يراددوخ  تیعقوم  اریز  نکم  ایح  كدنا ، ششخب  زا  )
: يدعس

یناوتب وچ  ناگیامورف  ياج  هب  مرک 
ینامورف دوخ  هک  نادنچ  هن  تسا  تورم 

: یسودرف
يوگم ادرف  يارایب و  شخبب و 

يور هب  دیآ  هچ  ادرف  هک  یناد  هچ 
زارف دیآ  هچ  ره  روخب  شخبب و 
زانم یجنپس  جات  تخت و  نیدب 
هدب ینوزف  يراد  هچ  ره  روخب 
هنم نمشد  رهب  ياهدیجنر  وت 

شاب شیورد  رای  هگیاج  رهب 
شاب شیوخ  مدرم  رب  دار ، یمه 
دوب نوزفا  هچنآ  شخبب  رادم و 
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دوب نوریب  دروخ ، يهزادنا  زو 
شاب هدنشخب  زان و  مک  رانید  هب 

شاب هدنخرف  شاب و  هد  داد ، نامه 
: یجواس ناملس 

یهد هچ  ره  هک  یمک  زا  سرتم  لام و  شخبب 
[. 3479  ] یبای رگ  داد  ز  هد ، یکی  هب  نآ  يازج 

تمکح 065

تسدیهت تفع 
رقفلا هنیز  فافعلا 

( تسا یتسدگنت  تنیز  یگشیپتفع  يرادنتشیوخ و  )
: يزیربت بئاص 

ار يریقف  دراد  ناهن  مدرم ، زا  هدازآ  نآ  شوخ 
[. 3480  ] ار يریگهشوگ  عقوت ، مشچ  يهشوگ  دزاسن 

: یئاهب خیش 
رخآ میتسج  بوخ  هنیفد ، ماد  زا 

رخآ میتسشن  دوخ  رقف  نماد  رب 
موسر بادآ و  میتشذگ ز  هنادرم 

[. 3481  ] رخآ میتسکش  دوخ  ياپ  هدنک ز  نیا 
يراذگرکش شزرا 

ینغلا هنیز  رکشلا 
( تسا يزاینیب  ینغ و  تنیز  يراذگرکش  ساپس و  )

: يولوم
دنک نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک 
: يرونا

دوب رکش  همه  هک  هدایز  تسار  نآ  تمعن 
ینارفک همه  هک  تمعن  رد  زا  ياهن  وت 

دیاشگب يادخ  تمعن  رد 
دیازفیب ادخ  ات  نک  رکش 

: يوجنگ یماظن 
راک رد  نتخانش  تمعن  قح 

[. 3482  ] راوخ تمعن  هب  دهد  نوزفا  تمعن 
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تمکح 067

لهاج هناشن 
اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يرت  ال 

( تسین طیرفت  طارفا و  لها  زج  نادان ، مدآ  )
: يدعس

دهن يروفاک  عمش  نشور ، زور  وک  یهلبا 
[. 3483  ] غارچ رد  دشابن  نغور ، بش ، هب  شک  ینیب ، دوز ،

تمکح 068

لقع لامک  هناشن 
مالکلا صقن  لقعلا  مت  اذا 

( دباییم شهاک  وا  راتفگ  دوش  لماک  یمدآ  لقع  هک  یماگنه  )
: يوجنگ یماظن 

دیان هشیدنا  رس  زا  ناک  نخس 
دیاشن ار  نتفگ  ار و  نتشون 

نداد مظن  دشاب  لهس  ار  نخس 
نداتسیا مظن  رب  کیل ، دیابب 

نک یکدنا  يراد  رایسب  نخس 
نک یکی  ار  دص  نم و  دص  ار  یکی 
ددرگ شیب  تداع  نت ز  رد  نوخ  وچ 

ددرگ شین  لامش  وگ  يازس 
دنریگ راک  رب  ات  يوگ  مک  نخس 

دنریگ رایسب  دب ، رایسب ، رد  هک 
صاوغ هدنیوگ ، دش و  رهوگ  نخس 

[. 3484  ] صاخ رهوگ  دیآ  فک  رد  یتخس  هب 
: يروباشین راطع 

يراد روثنم ، رهوگ  رد و  وچ 
يراد رود  شمظن  کلس  زا  ارچ 

ییوگ رارساک  تمهاوخ  نآ  همه 
[. 3485  ] یئوگ رایسب  هن  ییوگ و  مک  هن 

: راهب ءارعشلاکلم 
عبط ردنا  دنلدتعم ، القع 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


دنرارف الهج  فازگ  زو 
تسا لقع  تباجن ، طرش  نیلوا 

[. 3486  ] دنرایخا يرتشیب ز  القع 
: يدعس

نکم زارد  نخس  يدعس ! هک  تفگ  هدنخ  هب 
[. 3487  ] يروبنط وچ  نخس  ناوارف  یهت و  نایم 

تسا هتخود  نهد  اناد  درم  نآ  زا 
تسا هتخوس  نابز  زا  عمش  هک  دنیب  هک 

شوه يراد و  لقع  زا  شکرد  نابز 
[. 3488  ] شومخ هنرو  يوگ و  نخس  يدعس  وچ 

: عمال
ینابز سرج  نوچمه  لقع ، زا  دش  یهت  رس  نوچ 

[. 3489  ] دراد شومخ  ار  بل  وک ، دوب  یسک  لقاع 
: يرتسبش دومحم  خیش 
نخس نانع  مشک  رد  ایلاح 

نخس نایب  دوب  دح  یب  هکنآز 
نک رذح  نوزفا  نتفگ  زا  زین  وت 

[. 3490  ] نک رصتخم  وکین  دنچ  ره  نخس 

تمکح 070

يزاسدوخ ترورض 
هریغ میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ادبیلف  اماما  سانلل  هسفن  بصن  نم 

دوخ سفن  بیداـت  هب  نارگید ، تیبرت  میلعت و  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  دـیاب  داد  رارق  هعماـج  ییاوشیپ  يربهر و  ماـقم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  )
( درامگ تمه 

: ورسخرصان
شیوخ نت  زا  ریگ  دوخ  دنپ  نیتسخن 

دنفرت هک  زج  تدنپ  تسین  هنرگو 
شماک تسا  کشخ  دوخ  هک  اقس  نآ  رب 

[. 3491  ] دنخرب سوسفا  هب  هگ  يرگب و  یهگ 

تمکح 071

گرم هب  ندش  کیدزن 
هلجا یلا  هاطخ  ءرملا  سفن 
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( تسا گرم  يوس  هب  یماگ  یسفن ، ره  )
: يولوم

رتکیدزن ام  هب  رطاخ  زا  گرم 
[. 3492  ] دوریم اهاجک  لفاغ  رطاخ 

تمکح 074

یلع مشچ  رد  ایند 
اهیف هعجرال  اثالث  کتقلط  دق  ایند …  ای 

( تسین عوجر  لباق  هک  ماهدرک  هقالط  هس  ارت  نم  دیدرت  نودب  ایند ! يا  )
: يونزغ ییانس 

قافآ نیا  ردنا  تسین  يردیح 
[. 3493  ] قالط هس  ار  ریپ  دنگ  نیا  دهد 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ار سکان  ره  يهصغ  مشک  دنچ  ات 

ار سک  ره  موش  كاخ  دوخ  تسخ  زو 
تسار دیآیمن  رب  وچ  اعد  هب  مراک 

[. 3494  ] ار سلطا  کلف  نیا  قالط  هس  مداد 
: يولوم

زور هس  ود  يریذپ  دنپ  را  نکب  يدهج 
زور هس  ود  يریمن  گرم  زا  رتشیپ  ات 

وت رگ  دشاب  هچ  تسا  يریپ  نز  ایند ،
[. 3495  ] زور هس  ود  يریگن  سنا ، ینزریپ  اب 

: ظفاح
هن رگد  یغرم  رب  ماد  نیا  ورب 

[. 3496  ] هنایشآ تسدنلب  ار  اقنع  هک 
ترخآ رفس  دای 

دروملا میظع  رفسلا و  دعب  قیرطلا و  لوط  دازلا و  هلق  نم  هآ 
( هاگلزنم تمظع  رفس و  ندوب  زارد  رود و  هار و  ندوب  ینالوط  ترخآ و  رفس  هشوت  یمک  ندوب و  كدنا  زا  هآ ! )

: يدعس
تخوس تبلط  رد  ناج  دش و  نوخ  تسوه  رد  لد 

[. 3497  ] تعاضب گنن  زا  لجخ  يدعس ، همه ، نیا  اب 
: يزیربت بئاص 

درادن هایگ  مدع ، تشد  نماد 
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درادن هار ، داز  هک  سکنآ  رب  ياو 
تسا نایع  هنیس  ناقشاع ز  لد  زار 

[. 3498  ] درادن هاگزیرگ ، رشحم  يهصرع 
اهیتسدشیپ زا  لمع ، تافاکم  هللادمحب 

مشاب ازج  زور  يهشیدنا  رد  تشاذگن  ارم 
: ظفاح

زارد سب  لزنم  تسا و  گنل  ام  ياپ 
[. 3499  ] لیخن رب  امرخ  هاتوک و  ام  تسد 

: یقارن
دبا ات  هر  رگا  ییوپ  لزا  زا 

دح نایاپ و  ار  هار  یباینیم 
كانلوه زارد و  رود و  سب  هار 

كاغم ردنا  كاغم  هوک و  رد  هوک 
لتک تسا و  هوک  وت  هار  رس  هب  رس 

لما هوک  زا  رتنیگنس  اههوک 
هار هلمج  هویرک  تسا و  خالگنس 

هایگ هن  بآ و  هن  شنابایب  رد 
نیمک رد  کباچ  نادزد  فرط  ره 

نیرب خرچ  رب  هتسب  هر  یکی  ره 
لیلد متسه  نم  هک  دیآ  شیپ  هک  ره 

لیبس نم  میامنیم  ار  ناهرمگ 
تسا نزهر  لوغ  هک  ینیب  تبقاع 

تسا نمرها  ای  شکمدآ و  وید 
: ظفاح

دش یهاوخ  نارگهزوک  لگ  رمالا  رخآ 
ینک هداب  زا  رپ  هک  نک  وبس  رکف  ایلاح 

: یسودرف
دوب یمان  کین  نامهشوت  رگا 

دوب یمارگ  رسنادب  نامناور 
یسک رب  دوب  نیرفن  گرم  زا  سپ 

یسب دنامب  یتشز  مان  وا  زک 
راگدای ناهج  ردنا  تسا  مان  هک 
راگزور نادواج  سک  هب  دنامن 
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کین مان  ناهج  نیز  درذگب  نوچ  هک 
کین ماجنارس  مه  وا  زا  دنامب 

تساور مریمب  رگ  وکن  مان  هب 
[. 3500  ] تسار گرم  نت  هک  دیاب  مان  ارم 

ماک هن  دنام ، دیواج  مان  یمه 
مان زارفارب  ماک و  زادنیب 

: يدعس
زگره دریمن  مانوکن  درم  ایدعس 

[. 3501  ] دنربن یئوکن  هب  شمان  هک  تسا  نآ  هدرم 
: عمال

دیرب ناوتن  لمعیب  ار  ترخآ  رود  هار 
[. 3502  ] ثایغلا نابایب  سب  یهار  گنل و  بکرم  تسه 

: یناماس نامع 
رایسب هر ، لوغ  تسا و  زارد  هار  هک  الا 

[. 3503  ] لیح رکم و  هب  هر ، تدنربن ز  ات  شوه  هب 

تمکح 075

یهلا یهاون  رماوا و  ناسنا و  رایتخا 
اریسع فلکی  مل  اریسی و  فلک  اریذحت و  مهاهن  ارییخت و  هدابع  رما  هناحبس  هللا  نا 

تردق هکنآ  هن  رادـشه  روظنم  هب  نکل  درک  یهن  وا  هب  داد و  باختنا  قح  رایتخا و  وا  هب  یلو  درک  رما  ار  دوخ  يهدـنب  ناحبـس ، دـنوادخ  )
روـظنم وا  يارب  ار  يراوـشد  درک و  ررقم  شیارب  ار  یکدـنا  فـیلکت  هتبلا  درادزاـب و  باـکترا  زا  ار  يو  هدرک و  بلـس  يو  زا  ار  نایـصع 

( تشادن
: يولوم

منک نآ  ای  منک  نیا  یئوگ  هک  نیا 
منص يا  تسا  رایتخا  لیلد  نیا 

: يدعس
ياهدمآ اجک  زا  يا و  هک  هک  رگنب 

تفر یهاوخ  اجک  ینکیم  هچ  هک  نادیم 
: يولوم

رارطضا لیلد  دش  ام  يراز 
رایتخا لیلد  دش  ام  تلجخ 

تسیچ مرش  نیا  رایتخا  يدوبن  رگ 
تسیچ مرزآ  تلجخ و  غیرد و  نیو 
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تسارچ نادرگاش  هب  ناداتسا  رجز 
تسارچ نادرگ  اهریبدت  زا  رطاخ 

وت رامیب  يوشیم  هک  نامز  نآ 
وت رافغتسا  مرج  زا  ینکیم 

هانگ یتشز  وت  رب  دیامنیم 
هرب میآ  زاب  هک  تین  ینکیم 

نیا زا  دعب  هک  ینکیم  نامیپ  دهع و 
نیزگ يراک  مدوبن  تعاط  هک  زج 

نادب تتسا  لیم  هک  يراک  نآ  ره  رد 
نایع ینیب  یمه  ار  دوخ  تردق 

تساوخ تسین و  تلیم  يراک  نآ  ره  رد 
تسادخ زا  نیاک  يوش  يربج  ناردنا 

: يدحوا
وت يریغص  نیدب  یناهج  ود 

وت يریگن  رصتخم  ار  وت  ات 
تسین يزابب  یتلآ  نینچ  نیا 

تسین يزاجم  یتلاح  نینچ  نیو 
دوب يراک  هب  ندمآ  نیا  رخآ 

دوب يرامش  نینچ  يارب  زا 
تسیابیم هچ  رس  درد  نیا  هنرو 

تسیاشیم هچنآ  دوب  دوخ  همه 
ینک راک  هک  يدمآ  نادب  وت 
ینک رایتخا  شناد  ناهج  رد 

یبایرد يرگنب و  ار  همه 
یبای رس  درد  ینیب و  جنر 

وتب تسا  تلاوح  نیا  شناد 
وتب تسا  تلاسر  نیا  يادخ  زو 

جنپس يارس  رد  هک  نیشنم  داش 
جنر ندیشکیب  دوب  ناوتن 

دنداتسرف تملاع  نادب  ناز 
دنداد تتلآ  زاس و  نینچ  نیو 

يزادنارد رظن  ایند  هب  ات 
[. 3504  ] يزاس نتشیوخ  راک  يهراچ 
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: یماطسب یغورف 
مراتخم لقع  هب  مه  مروبجم  قشعب  مه 

نیب مرایتخا  بحاص  يروبجم  دوجو  اب 
دنداد متلذ  رقف و  انغتسا  لامک  رد 

[. 3505  ] نیب مراسکنا  زجع و  تردق ، تیاهن  رد 
: یناهفصا تعفر 

فیلکت هدومرف  قح  عسو ، ردق  هب 
[. 3506  ] فیصوت فصو  فلکی » ال   » زا ناوخ  هب 

: ورسخرصان
دنک دنوادخ  لاعفا  همه   » دیوگ تنیا 

« تساضر میلست و  یشوماخ  همه  هدنب  راک 
کیلو تسیادخ  یکین ز  همه   » دیوگ تناو 

« تسامش راک  همه  تخبدب  تما  يا  يدب 
گرزب تسا  يزور  هک  دنرقم  ود  ره  نیا  هگناو 

تسازج تافاکم و  زور  نآ  هک  تسین  کش  چیه 
ازج لها  موبن  دشابن  راک  ارم  وچ 

تساجک هار  رگنب  ار  درخ  لوق ، نیا  ردنا 
؟ باذع مرج ، دنکن  وا  کنآ  رب  لدع  دوب  نوچ 

[. 3507  ] تساور وت  يز  رگا  تسین ، اور  چیه  نیا  نم  يز 
تلاسر يرادفده 

اثبع دابعلل  باتکلا  لزنی  مل  ابعل و  ءایبنالا  لسری  مل  و 
( تسا هدرکن  لزان  ار  ینامسآ  باتک  هدوهیب  هداتسرفن و  تهجیب  ار  ءایبنا  ادخ  )

: راهب ءارعشلاکلم 
نامیکح نآ  ناربمغیپ و  نآ  سپ 

اویش زغن و  ياهروتسد  نآ  سپ 
قیالخ ناراگزومآ  نامه 

ایند نایامرف  قالخا  نامه 
ناگرزب نآ  دندروخ  هک  اهنوخ  همه 
ام رب  دندومرف  هک  اهتحیصن 

مولعم چیه و  اچیه  تسا و  هوای  همه 
اجیب چیپ و  اچیپ  تسا و  ژاژ  همه 

نیوراد لیل و  ياهراتفگ  رگو 
انامه ییوگ  وت  هک  دشاب  نانچ 
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بیکرت تسا و  کیکفت  دنب  رد  وا  هن 
اشنا تسا و  داجیا  رکف  رد  وا  هن 

یعیبط هدرک  ربز  یسرد  هس  ود 
ایحا هب  ایحا  زا  دیآ  ثاریم  هک 
ترکف هب  یبای  اهزیچ  مد  ره  وت 
ابآ دادجا و  هتفای  ان  نآ  هک 

تسین ردپ  ثاریم  وت  رکف  نیا  سپ 
ابیز روپ  يا  تسا  وت  سفن  لامک 

تسا یعیبط  ینامرا  سفن  لامک 
ایشا يزاتمم ز  وت  نامرا  نیرد 

دنرهد روهقم  روناج  هایگ و 
اهنت شیوخ  رکف  روهقم  ییوت 

هعیبطلا قوف  يز  وت  سفن  دشک 
اربغ حطس  يز  نویه  سفن  دشک 

ناویح نسح  تابن و  نیسحت  هب 
اناوت اناد و  رهد  نوچ  ییوت 
راخیب درک  ار  نب  راخ  یناوت 

امرخ دروآ  راب  راخیب  نآ  زو 
گرب دص  گرب  شش  لگ  زا  يرآرب 

اقر غاز و  تشپ  يرآ ز  دیدپ 
تعیبط تادامج  زا  بیکرت  هب 

اتکی درف  یتشگ  يدرب و  ورگ 
نشور رولب  فزخ  زا  يرآرب 
الال يولول  هبش  اب  يزاسب 

زاتمم درف  تعیبط  زا  دعب  ییوت 
[. 3508  ] امرفمکح تعیبط  عونصم  هب 

شنیرفآ ماظن  يرادفده 
الطاب امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامسلا و  قلخ  و ال 

( دیرفاین تیاغ  فده و  نودب  هدوهیب و  ار  دراد  رارق  ودنآ  نایم  رد  هچنآ  اهنیمز و  اهنامسآ و  میکح  راگدرورپ  )
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسربخیب درخ  زا  هک  ییاطسفوس 
تسرذگ ردنا  یلایخ  ملاع  دیوگ 

یلو تسا  یلایخ  همه  ملاع  يرآ 
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[. 3509  ] تسرگهولج رد و  یتقیقح  هتسویپ 

تمکح 077

تمکح شزرا 
قافنلا لها  نم  ول  همکحلا و  ذخف  نموملا  هلاض  همکحلا 

( دشاب لد ، رامیب  ياهمدآ  تسد  رد  هچرگ  دیبایرد  ار  نآ  سپ  تسا  نامیا  اب  ناسنا  يهدشمگ  تمکح ، )
: يروهال لابقا 

ریثک ریخ  ادخ  ار  تمکح  تفگ 
ریگب ینیب  ار  ریخ  نیا  اجک  ره 

دهد رپهش  ار  توص  فرح و  ملع ،
دهد رهوگان  هب  رهوگ ، یکاپ 

هر تسا  كالفا  جوا  رب  ار  ملع 
[. 3510  ] هگن ددنک  رب  رهم ، مشچ  ات ز 

: ورسخرصان
راد شوگ  دیوگ  هک  سک  ره  زا  تمکح 

نیگت ای  دیوگ  شناغوط  لثم  رگ 
یسک ره  دیوبب  شوخ  ار  نیمسای 

[. 3511  ] نیمسای دیآرب  نیگرس  زا  هچرگ 

تمکح 078

ناسنا شزرا  رایعم 
هنسحی ام  ءيرما  لک  همیق 

( داد رارق  وا  هقالع  قشع و  دروم  هک  تسا  يزیچ  نامه  ردق  هب  یسک ، ره  شزرا  )
: يونزغ ییانس 

تسسوه یناف  ناهج  نیا  ندروخمغ 
تسسفن کی  یتسین  هب  ام  یتسه  زا 

تسسر تسد  ارت  رگا  نک  یئوکین 
[. 3512  ] تسسک رایسب  راگدای  ملاع  نیاک 

: ورسخرصان
تسوا ملع  ردق  هب  سک  ره  تمیق 

[. 3513 ( ] ع  ) نینموملاریما تسهتفگ  نینچمه 
: یخرف

تسا رنه  لضف و  هب  وت  ردق  تمیق و  فرش و 
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[. 3514  ] نایز هب  دوس و  هب  رانید و  هب  رادید و  هب  هن 

تمکح 079

ادخ هب  يراودیما 
هبر الا  مکنم  دحا  نوجری  ال 

( ددنبن دیما  ادخ  هب  زج  امش  زا  کی  ره  دیابن  هتبلا : )
: ینیمخ ماما 

دیما هار  مخر  هب  ییاشگب  ای  ياهزمغ 
[. 3515  ] رازن راز و  يهدش  لد  نیا  رب  تسود ، يا  یفطل 

: يروباشین راطع 
لالجلاوذ ادرف  هک  میرگ  یمه  ناز 

لاوئس نم  زا  دنک  رگ  تمایق  رد 
دوخ مسرت ز  نم  وت  زا  دنسرت  قلخ 
دب شبوخ  زا  ماهدید  وکین  وت  زک 

نتشیوخ گرم  نم ز  مسرتنیم 
[. 3516  ] نم شیوخ  يافج  زا  مسرت  کیل 

: یناگرگ دعسا  نیدلارخف 
يراددیما ناسک  زیچ  رد  وچ 

يراخ تدیآ  ورب  يدیمون  ز 
: یسوط يدسا 

هانگ راب  زیچ  ره  رتنارگ ز 
[. 3517  ] هایس لد  ددرگ و  مژد  ناج  زک و 

: يولوم
یئوت بجاو  ار  دیما  یئوت ، بجاح  ار  دیشروخ 
ادتبم مه  اهتنم ، مه  یئوت ، بلاط  یئوت ، بلطم 
وت دیموا  رب  تسا  تسب  اهناج  ارناگتسکشا 

[. 3518  ] اهیگنهرف دنک  ادیپ  وت  دحیب  شناد  ات 
: یماج

قلخ رد  زا  يدیما  دیانرب  وچ 
[. 3519  ] میشاب هتسب  دوخ ، رب  دیما  رد 

: ياهشمق یهلا 
ییاشگن رد  وت  مرگا  مور  اجک  هب 

[. 3520  ] مراد وتب  سب  دیما  هک  يرد  اشگب 
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: يدعس
شرز يزیر  ياپ  رد  هچ  دحوم 

شرس رب  یهن  يدنه  ریشمش  هچ 
سک دشابن ز  شساره  دیما و 

[. 3521  ] سب دیحوت و  داینب  تسا  نیا  رب 
نتخیرگ مهاوخ  وت  فطل  هانپ  رد  نم 
یتیامح ردنا  دور  یسک  ره  هک  ادرف 

؟ دزیخرب ياپ  تسد و  زا  یگدنب  هچ  ارم 
[. 3522  ] يدنوادخ شیاشخبب  دیما  رگم 

: يزیربت بئاص 
دوزفا قلخ  دیما  تمحر  يهیآ  زک  نانچ 
ام يراودیما  طخ ، زا  دش  رازه  یکی 

ام میریگیم  دیما  ششوک  زا  دوخ  ماک 
[. 3523  ] ام میریگیم  دیب  زا  تابث  دشاب  رگ  تخب 

ملع يریگارف  ترورض 
هملعتی نا  ءیشلا  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتسی  و ال 

( دشکب تلاجخ  ایح و  دنادیمن ، هک  ار  هچنآ  يریگارف  رد  امش  زا  کی  ره  دیابن  )
: ورسخرصان

؟ دیاین تراع  نوچ  شیوخ  لهج  ز 
؟ راع نتخومآ  یمه ز  يراد  ارچ 

نتخومآ يراد ز  یمه  راع 
؟ شیوخ راع  زا  تدیان  یمه  مرش 

تسین اتسدوخ  لهج ، یکیرات 
[. 3524  ] تسیئانشور نیع  ملعا  ال 

ملح ربص و 
دسجلا نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  ناف  ربصلاب  مکیلع 

( تسا ندب  رس و  نایم  تبسن  نامه  نامیا ، ربص و  نایم  تبسن  دیدرت ، نودب  اریز  دیزاس  دوخ  هشیپ  ار  تماقتسا  ربص و  )
: ظفاح

دنامیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 
[. 3525  ] دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب 

: يولوم
تست تاحیبست  ناج  ندرک  ربص 
تسرد حیبست  تسا  ناک  نک  ربص 
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رتزیت نهآ  غیت  زا  ملح  غیت 
رتزیگنا رفظ  رگشل  دصز  لب 

: ورسخرصان
دشاب ملح  رد  یمدرم  لامج 

دشاب ملح  رد  یمدرم ، لامک 
تسا يراگزاس  تشیعم  جنگ  رد 

تسا يرابدرب  تنج  باب  دیلک 
: يونزغ ییانس 

تسا هرز  نوچ  ملح  غیت و  نوچ  مشخ 
تسا هب  هک  هب  نیزگ ز  ناز  یهم  وت 

: ورسخرصان
اهیگرزب يایمیک  تسا  ربص 

ار ارفص  اناد  چیه  دوتسن 
اتمه ناهج  هب  ار  لقع  تسا  ربص 

ار اتمه  ود  گرزب  نیا  هن  ناج  رب 
: یسوط يدسا 

نید هار  زا  هک  سک  نآ  رتورین  هب 
[. 3526  ] نیک مشخ و  هک  يرابدرب  دنک 

: يزاریش بیقن 
تسلا زور  رد  هک  ییابیکش  ربص و  نک  هشیپ 

[. 3527  ] یگداتفا الب  رد  دش  یلب » اولاق   » ینعم
: يولوم

باتش لیجعت و  تسا  ناطیش  رکم 
باستحا ربص و  تسا  نامحر  فطل 

: يونزغ ییانس 
رای دوبن  ملح  ملع و  ار  هک  ره 

رادم درم  هب  ناهج  رد  ارورم 
: یلج عساولادبع 

ریبدت دنک  ناهج  يادخ  هک  الب  نآ  ره 
[. 3528  ] دشاب اطخ  ام  ندوبن ز  روبص  نآ  رد 

تمکح 083

نادرمریپ يهبرجت 
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مالغلا دلج  نم  یلا  بحا  خیشلا  يار 
( ناوج تکرح  شالت و  زا  تسا  رتبوبحم  نم ، شیپ  رد  دنملاس ، وریپ  يار  ریبدت و  )

: يدعس
نز ریشمش  ناناوج  زا  سرتم 

نف رایسب  ناریپ  نک ز  رذح 
ریگ ریش  نکفا  لیپ  ناناوج 

ریپ هابور  ناتسد  دننادن 
رو تخب  يهتسیاش  ناناوج 

[. 3529  ] رس دنچیپن  ناریپ  راتفگ  ز 
: يولوم

رفس نیا  ریپیب  هک  نیزگب  ار  ریپ 
رطخ فوخ و  تفآ و  رپ  سب  تسه ،

نایع ینیب  هنیآ  رد  وت  هچنآ ،
نآ زا  شیب  دنیب  تشخ  ردنا  ریپ 

دنتشاذگب اهرمع  نت ، نیزا  شیپ 
دنتشادرب رب ، تشک  زا  رتشیپ 

دناهتفرذپ ناج  شقن  زا  رتشیپ 
[. 3530  ] دناهتفس اهرد  رحب ، زا  رتشیپ 

: یسوط يدسا 
ار گنج  دیاش و  ار  هنیک  ناوج 

ار گنهرف  ریبدت و  ریپ  نهک 
نوسفرپ لدانیب و  هچ  رگ  ناوج 

[. 3531  ] نوزف شیامزآ  ریپ  دزن  دوب 
: يولوم

ناج وش ز  اریذپ  ناریپ ، دنپ 
ناما رد  ینام  فوخ و  زا  یهر  ات 

تمکح 086

رادیب نادجو 
ظفاح هللا  نم  هیلع  ناک  ظعاو  هسفن  نم  هل  ناک  نم  و 

( تسا ياهدنرادهگن  ظفاح و  ادخ  هیحان  زا  ار  وا  دراد  ياهدنهددنپ  ظعاو و  دوخ  ناج  نورد  رد  هک  یسک  )
: يروهال لابقا 

نید کلم  ياهراک  موجه  رد 
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نیزگ تولخ  سفن  کی  دوخ  لد  اب 
تسشن دوخ  نیمک  رد  مد  کی  هک  ره 

تسجن وا  دنمک  زا  ریچخن  چیه 
يز شیورد  يورسخ  يابق  رد 

[. 3532  ] يز شیدنا  ادخ  رادیب و  هدید 
یگدنب راثآ 

سانلا نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم 
( دنکیم حالصا  ار  مدرم  وا و  نایم  ادخ  دنک  حالصا  ار  دوخ  يادخ  دوخ و  نایم  هک  سک  نآ  )

: رایرهش
ار تناهن  يراد  وکن  دوخ  رگ  ادخ  دای  اب  وت 

ار تنایع  دراد  وکن  مدرم  خر  رد  مه  ادخ 
دشاب یئهشیدنا  لد  هب  رگ  تناهج  نآ  راک  هب 

ار تناهج  نیا  راک  تسا  هشیدنا  زین  ار  ادخ 
تسین يدارمان  دشاب  حلص  رگ  ادخ  اب  تنایم 

[. 3533  ] ار تنایم  مدرم  اب  داد  دهاوخ  حالصا  ادخ 

تمکح 087

ءاجر فوخ و  ترورض 
هللا رکم  نم  مهنموی  مل  هللا … و  همحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم  هیقفلا  لک  هیقفلا 

لفاغ نایـصع ، تبقاـع  ءوس  رادرک و  تیفیک  زا  زین  دزاـسن و  دـیماان  سویاـم و  ادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  سک  نآ  نیتسار  هیقف  )
( دنادرگن

: يولوم
وت ینیب  تخب  دص  رگا  نمیا  شابم  قح  رکم  ز 

وت نیقی  رادنپ  هب  رگ  ار  اهمشچ  نیا  لام  هب 
تناج يهدید  يو  زک  تسا  دنت  نانچ  قح  رکم  هک 

[. 3534  ] وت ینیمز  یشاب  رگ  وا و  دیامن  شرع  ارت 
: راهب ءارعشلاکلم 

هنم تسد  زا  شنماد  شکم  ياپ  شهر  زا 
دشن راب  نیا  رگا  نک  رگد  راب  کی  رکف 
شاب دهاشم  هتسویپ  وش ، دهاجم  رملاب ،

نک ررکم  دهج و  نک  لصاح ، دشن  ماک  رگ 
دیشروخ دیمد  رب  دمآ و  حبص 
دیمون شابم  قح  تمحر  زا 
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دیما هب  نک  ربص  هس  ود  يزور 
دیمون شابم  قح  تمحر  زا 

دیبات زاب  دیما  دیشروخ 
دیمون شابم  قح  تمحر  زا 

دیسر دهاوخ  زیچ  رهب  ششوک  ز 
دیسر یه  امک  یهاوخ  زیچ  رهب 

راودیما شاب  رگراک  ورب 
راب هب  دیان  گرم  زج  سای  زا  هک 

اهراک رد  تسا  يرادیاپ  ترگ 
[. 3535  ] اهراوشد وت  شیپ  لهس  دوش 

: يدعس
میقتسم تدیاب  ياهداج  رگا 

[. 3536  ] میب تسا و  دیما  نایاسراپ ، هر 

تمکح 089

حور طاشن  هار 
مکحلا فئارط  اهل  اوغتباف  نادبالا  لمت  امک  لمت  بولقلا  هذه  نا 

( دیروآ يور  اویش ، نانخس  هنامیکح و  فیاطل  هب  اهلد )  ) یگتسخ عفر  يارب  دنوشیم و  هدرسفا  هتسخ و  اهندب  نوچمه  اهلد  هتبلا  )
: يولوم

ار حور  تمکح  هد ز  نیریش  برچ و 
[. 3537  ] دوریم اجنآ  هک  ددرگ  يوق  ات 

تمکح 091

اهیکین تخانش 
كدلو کلام و  رثکی  نا  ریخلا  سیل 

( دنبای ینوزف  تنادنزرف  لاوما و  هک  تسین  نآ  یتخبشوخ  )
: عمال

دوش رتشیب  بعت  لام ، وچ  دوش  نوزفا 
[. 3538  ] دوشیم رامیب  سک ، دوش  یلتمم  نوچ 

يرادنتشیوخ ملح و 
کملح مظعی  نا  کملع و  رثکی  نا  ریخلا  نکل 

( دوش تیوقت  تیراد ، نتشیوخ  ملح و  دبای و  ینوزف  تملع  هک  تسا  نآ  یتخبشوخ  )
: يدعس
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تسرپ تمشح  درم  دنک  ربکت 
تسردنا ملح  هب  تمشح  هک  دنادن 

: یسودرف
مشخ هب  دیاین  نارابدرب  رس 

مشچ دنباوخ  هب  اهیندوبان  ز 
درذگب دح  ز  يرابدرب ، رگو 

درب یتسس  هب  ینامک  روالد 
هاگدنوادخ دشاب  هک  سک  نآ  ره 

[. 3539  ] هار ود  رب  دنک  ار  درخ  یجنایم 
هبوت شزرا 

تاریخلا یف  عراسی  لجر  هبوتلاب و  اهکرادتی  وهف  ابونذ  بنذا  لجر  نیلجرل ، الا  ایندلا  یف  ریخ  ال 
اهیکین ماجنا  يوس  هب  هک  یـسک  دشاب و  تافام  ناربج  كرادت و  یپ  رد  هبوت  زا  سپ  هک  یـسک  تسین ، سک  ود  يارب  زج  یتخبـشوخ ، )

( دباتشب
(: هر  ) ینیمخ ماما 

مراد یهار  تسود  يوک  رس  رب  رگ 
مراد یهانپ  وا  فطل  يهیاس  رد 

تسا زاب  دمآ  تفر و  هار  هک  تسین ، مغ 
[. 3540  ] مراد یهانگ  تسین  مرگا  تعاط 

: يزاریش يرواخ 
همه میراسمرش ، شیوخ  هدرک  زا 

[. 3541  ] همه میراودیما  وت  تمحر  زو 

تمکح 095

ادخ يوسب  همه  تشگزاب 
کلهلاب انسفنا  یلع  رارقا  نوعجار » هیلا  انا  و   » انلوق و 

( مینک چوک  دیاب  ایند  نیا  زا  هک  مینکیم  رارقا  نوعجار » هیلا  انا   » مییوگیم هک  هاگنآ  (و 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دننار وت  يوس  لزا  حبص  زا  هلفاق  نیا 
دنناور وت  يوس  هب  زین  دبا  ماش  ات 

دنقرغ وت  قشع  رد  همه  ناریح  هتشگرس و 
دنناوت باتیب و  هیحان  ره  هتخوس  لد 

اشگ راسخر  نز و  يرانک  هب  تفلز  رس 
انف يوس  دشک  هقرخ  دوش  وحم  ناهج  ات 
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تسین یهار  لد  يهلبق  يا  وت  يوک  رس  هب 
انم يدا  یهار و  موشن  زگره  هنرو 

دروخرب سک  نآ  ره  وت  يور  لگ  يافص  زا 
افص هب  ور  دنکن  میرح و  لد ز  دنکرب 

تسا نم  ناج  لد و  بارحم  وت  يوربا  قاط 
[. 3542 [ ؟ اجک بارحم  دهاز و  اجک ؟ وت  اجک و  نم 

: يونزغ ییانس 
داسف نوک و  تسوا  عنص  زا  همه 
داعم تسا و  ءادبم  هلمج  ار  قلخ 

ودب تشگزاب  وا و  زا  همه 
ودب تشذگرس ، هلمج  رش ، ریخ و 
تسوا کلام  دارم و  ار  ناج  لقع و 

[. 3543  ] تسوا کلاس  دیرم و  ياهتنم 
: یهاشنامرک یهلا 

يرگنب وکن  شنیرفآ  رد  وچ 
[. 3544  ] يرب وا  همه  زا  دوب و  وا  همه ز 

: يرتسبش دومحم  خیش 
لوا هب  رخآ  هطقن  وچ  دسر 

[. 3545  ] لسرم هن  دجنگ  کلم  هن  اجنآ  رد 
: يولوم

تسین تحلصم  ییادج  ناهارمه  ز 
تسین تحلصم  ییانشوریب  رفس 

رای نآ  دناوخیم  امشیب  ار  امش 
تسین تحلصم  ییامش  نیا  ار  امش 
ار نزهار  زآ  صرح و  نآ  وگب 
تسین تحلصم  ییامندب  رکم و  هک 

ردارب يا  یبرق  فاق  يامه 
تسین تحلصم  ییامه  زج  ار  امه 

یهام وت  رحب و  افص  يوج و  ناهج 
تسین تحلصم  ییانشآ  وج  نیرد 

وش قح  رحب  يانف  شاب و  شمخ 
[. 3546  ] تسین تحلصم  ییادخ  يزابنهب 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
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دش دیابیم  كاچ  هنیس  هتسخلد و 
دش دیابیم  كاپ  شیوخ  یتسه  زو 

راک لوا  میوش  كاپ  دوخ  هب  هک  هب  نآ 
دش دیابیم  كاخ  راک  رخآ  نوچ 

يوش هتسر  دوخ  يوش ز  مدع  دیص  رگ 
يوش هتسب  يور ، شیوخ  تفص  رد  رو 
تسا وت  هر  باجح  وت  دوجو  هک  نادیم 

[. 3547  ] يوش هتسخ  نامز  ره  هک  نیشنم  دوخ  اب 
: يولوم

یناهگان دیدب  وچ  یسوم 
ار ایض  نآ  تخرد  يوس  زا 

متسر يوج  تسج و  هک ز  اتفگ 
ار اطع  نینچ  نیا  متفای  نوچ 
نک اهر  رفس  یسوم  يا  تفگ 
ار اصع  نآ  نکفیب  تسد  زو 
درک نورب  لد  یسوم ز  مد  نآ 
ار انشآ  شیوخ و  هیاسمه و 

نیا دوب  نیا  کیلعن » علخا  »
ار الو  ربب  ناهج  ود  ره  زک 

دجنگن وا  زج  لد  هناخ  رد 
ار ایبنا  کشر  دناد ، لد 

يراد هچ  فک  هب  یسوم  يا  تفگ 
ار ام  هار  تساصع  هک  اتفگ 

نکفیب فک  اصع ز  هک  اتفگ 
[. 3548  ] ار امس  بیاجع  وت  رگنب 

: عمال
ياهدنام نتشذگ  ایند  يداو  رد  یک  هب  ات 

[. 3549  ] تسین شیب  یماگ  ود  کی  نتشذگ  دوخ  زا  تحاس 
: يروباشین راطع 

وا رادید  اب  تخاب  رد  ناج  هک  ره 
وا راثیا  دوش  ناج  نارازه  دص 
شوک شیوخ  يانف  رد  یناوت  ات 

وا رادروخرب  شیوخ  زا  يوش  ات 
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انف دوخ  دوجو  زا  يدرگن  ات 
[. 3550  ] دوش یک  ناسآ  راوشد  نیا  وت  رب 

: یناهفصا فتاه 
درادن نانچ  يردق  ناج  نالدیب  شیپ  رد 
درادن ناج  ياورپ  داد  لد  هک  یسک  يرآ 

درذگیم ناج  هک ز  ار  نآ  مغ  هچ  وا  هرب 
درذگیم ناهج  ناج  نآ  هر  رد  ناج  هک ز 
دوش هچ  ناج  رگا  منت  زا  دور  بر  ای 

دوش هچ  نارجه  مهر ز  ناج  نتفر  زو 
ناراییب ارم  نتسیز  هدش  لکشم 

[. 3551  ] دوش هچ  ناسآ  ملکشم  دوش  گرم  زا 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

لوهج تسا و  مولظ  دیق ، همه  تسکشب  هک  نآ 
[. 3552  ] دوب لفاغ  ناکم  نوک و  همه  شیوخ و  زا  هکنآ  و 

: یناهفصا تعفر 
دش ادخ  تاذ  نآ  هر  رد  انف  هک  سک  ره 
دش افص  رون  رپ  دوخ و  زا  یهت  ههبشیب 

دش اقب  نیع  همه  تسر  انف  ینعی ز 
دش ادج  وچ  يو  زا  يو  موهوم  یتسه  نآ 

وش اتکی  شاب و  هدنب  اتکی ، ربلد  وچمه 
یناف وا  هار  هب  وش  لد ، يا  اقب  را  یهاوخ 

داشگ تقیقح  مشچ  داد  تسد  زا  لد  هک  ره 
[. 3553  ] زوس زاس و  یسب  درک  دیدن ، وا  زج  هب  هدید 

: یناشاک ضیف 
ریگب مدوخ  زا  مدوخ  باجح  مدوخ  اب  ات 

دنامن رگد  مباجح  هنایم  زا  وچ  متفر 
تفرعم لها  رظن  يهدرپ  تسا  لقع 

دنامن رگد  مباقن  تفر  وچ  مرس  زا  لقع 
نم رینم  ریمض  تسا  فراعم  حول 

دنامن رگد  مباتک  قوش  سرد و  قوذ  ناز 
ار ضیف  یعس  ناکم  دنامن  نامز  دش  یط 

[. 3554  ] دنامن رگد  مباتش  جنر  دیسر  تعاس 

تمکح 100
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ترخآ ایند و 
نافلتخم نالیبس  و  ناتوافتم ، ناودع  هرخالا  ایندلا و  نا 

( دناهناگادج يهداج  ود  رگیدکی و  داضتم  نمشد  ود  ترخآ ، ایند و  دیدرت ، نودب  )
: يونزغ ییانس 

دنرگیدکی دض  ود  ایند  نید و 
[. 3555  ] دنرخن مرد  دوب  نید  اجک  ره 

یتسرپ ایند  راثآ 
اهاداع هرخالا و  ضغبا  اهالوت  ایندلا و  بحا  نمف 

( دزرویم ینمشد  هدوب و  دنمهنیک  ترخآ  هب  تبسن  دشاب  نآ  وریپ  هدوب و  تسود  ایند  هک  یسک  )
: يونزغ ییانس 

ار ایند  وت  یبلاط  نینچ  ات 
[. 3556  ] ار یبقع  دیدب  یناوت  یک 

ترخآ ایند و 
رخالا نم  دعب  دحاو  نم  برق  املک  هرخالا ) ایندلا و  )

( دریگیم هلصاف  يرگید  زا  دوش  کیدزن  ترخآ » ایند و   » ود نیا  زا  یکی  هب  هزادنا  ره  هب  یمدآ ، )
: ییاهبخیش

میراد يوقت  رس  انیم  ویم  اب  ام 
میراد یبقع  لیم  میبلط و  ایند 

دنوش عمج  رگیدکی  هب  نید  ییند و  یک 
[. 3557  ] میراد ایند  هن  نید و  هن  هک  تسا  نیا 

تمکح 101

نیتسار دهز 
هرخالا یف  نیبغارلا  ایندلا  یف  نیدهازلل  یبوط  فون  ای 

( ترخآ هب  تبسن  نالیامتم  ایند و  هب  تبسن  ناگهشیپ  دهز  لاحب  اشوخ  فون ! يا  )
: یناشاک ضیف 

ذیذل تسا  ایر  ارت  رگا  دهاز 
ذیذل تسا  اوه  ار  هدادلد  نم 

بولطم دوب  تیفاع ، ارت  رگ 
ذیذل تسا  الب  ار  هناوید  نم 

دیآ شوخ  ریش  يوج  ارت  رگ 
ذیذل تساهبیب  کشا  نم  دزن 
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یهاوخیم روصق  روح و  وت  رگ 
ذیذل تساقل  زا و  ار  ناقشاع 
نکم لادج  نادهاز  اب  ضیف 

[. 3558  ] ذیذل تساجک  ناسخ  دزن  قشع 
: يروباشین راطع 

زارفرس يدارم  زا  یتسه  وت  رگ 
زانم نیدنچ  سفن  کی  دارم  زا 
لاح هریت  يدارمان  زا  تدش  رو 

لانم دشاب  یمد  نوچ  يدارمان 
وش دیمون  هر  یکیرات  هن ز 

وش دیشروخ  رب  مه  شرون  هن ز 
شاب هدنز  بش  يدهاز ، درم  وت  رو 

[. 3559  ] شاب هدنب  زورب و  ات  نک  یگدنب 
نادهاز شیاین 

اراثد ءاعدلا  نیدهازلل … و  یبوط 
( دناهدیزگرب دوخ  نیئور  سابل  ار  زادگ  زوس و  اعد و  زاین و  زار و  هک  ناگهشیپ ، دهز  لاح  هب  اشوخ  )

: يونزغ ییانس 
نتفگ انث  ادخ  رب  دوب  شوخ 

[. 3560  ] نتفگ انبر »  » زوس رس  زو 
يرادهدنز بش  تیمها 

هل بیجتسا  الا  دبع  اهیف  وعدی  هعاسل ال  اهنا  لاقف : لیللا  نم  هعاسلا  هذه  لثم  یف  ماق  مالسلاهیلع  دوواد  نا  فون  ای 
هب تساوخرب ، ياج  زا  ار  بش  زا  یتعاس  نینچ  رد  مالسلاهیلع )  ) ربمایپ دواد  هتبلا  فون ! يا 

، باجتـسم هکنآ  زج  دنکیمن  اعد  ادـخ ، هاگـشیپ  نآ  رد  ياهدـنب ، هک  تسا  یتعاس  تعاس ، نیا  دـیدرت  نودـب  دومرف : داتـسیا و  زاین  زا و 
( دش دهاوخ 

: عمال
دنکیم نشور  هدید  يرادهدنز ، بش  يهمرس 

دنکیم نشلگ  حبص ، میسن  ار  لد  نخلگ 
دوشگ علاط  زا  هدقع  بش ، لد  ردنا ، ناوتیم 

دوش رونا  عمال  يرادهدنز ، بش  زا  هام 
درک نشور  هدید  يرادهدنز  بش  يهمرس  زا  ناوت 

نک رونا  هدید  نآ  الد ز  یهاوخ  ییانیب  رگا 
دنک اج  تباجا  جوا  رد  هک  یهاوخ  اعد  رگ 

تفرگ دیابیم  ریت  رد  رحس  هآ  ار ز  هلان 
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رحس ضیف  هاشن  ار  لمع  نازور  هریت 
دنکیم نغور  راک  لد ، يهدرم  غارچ  رد 

ادزب رحس ، ضیف  وترپ  زا  لد  گنز  داوس 
[. 3561  ] نک رمضم  عضو  ماقم  رد  رهظم ، عضو  يانب 

: یناهفصا فتاه 
دینش ابص  میسن  ز  رحس ، وا  يوب  لد 

[. 3562  ] دینش اجک  زا  ابص  میسن  وا  يوب  ات 
: یناهفصا تعفر 

بش لد  ردنا  ناوراک  دش  ناور 
بلطم هب  سک  ره  دسریم  بش  رد  هک 

لزنم هب  دیآ  زور  تفر  بش  رگا 
لمحم دنب  رب  ناوربش  نوچ  بش  هب 
تسا باجتسم  هتسکش  لد  ياعد 

[. 3563  ] تسا باوخ  تسم  ملاع  هک  یتقو  نآ  رد 
: يولوم

هگرحس ات  دبسخ  هب  ممشچ  رگا 
بشما رازیب  موش  دوخ  مشچ  ز 

یتفخ دوخ  ياوه  يارب  وت  بش  رازه 
بسخم رای  يارب  زا  دوش  هچ  یبش  یکی 
دنبسخیمن ناتسود ، بش  هک  تفگ  يادخ 

بسخم راسمرش  نیز و  ياهدش  لجخ  رگا 
راذگ اعد  ردنا  بش  دیپس  ور  تخب  نوچ 

دش باجتسم  بش  هب  حون  ياعد  اریز 
بسخم زوریپ  اقب و  یهاوخیم  رگ 

بسخم زوسیم  تسود  قشع  شتآ  زا 
يدید نآ  لصاح  یتفخ  بش  دص 

بسخم زور  ات  بشما  ادخ  رهب  زا 
بشما رارسا  نادرجم  دنتسم 

بشما رای  اب  دناهتسشن  يهدرپ  رد 
زیخرب هر  نیا  زا  هناگیب  یتسه  يا 

[. 3564  ] بشما رایغا  نودب  دشاب ، تمحز 
: يدنس يرفعج 

بش رادهدنز  رحس  هب  ات  باوخم  لد  يا 
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[. 3565  ] حبص باتفآ  ز  هم ، وچ  رون ، سابتقا  نک 
: یقفاب یشحو 

يرآ رثا  درادیم  دنیوگ ، رحس  ياهاعد 
[. 3566  ] دراد رحس  قشاع ، بش  یک  يرآ  درادیم  رثا 

: يدعس
سوه يوه و  رد  تفر  بش  هب  تاهزور  هچ 

زامن رکذ و  رکش و  هب  رخآ  نک  زور  هب  یبش 
منک زور  هنوگچ  تدابع  هب  بش  يوگم 

زارد لاصو  بش  دیامنن  ار  بحم 
مدن کشا  راب  هب  عرضت  تسد  رآرب ،

[. 3567  ] زاین هب  تدیاب  هچنآ  هاوخب  هزاینیب  ز 
: یناشاک ضیف 

دنوش ناشورخ  ناسورخ  هگرحس 
بسخم ناشورخ  ناسورخ  نوچ  مه  وت 

دهد ینوزف  ار  نت  باوخ  رگا 
بسخم ناصقن  باوخ  ار  حور  دوب 
ضیف وچ  یبسخن  بش  لوا  رگا 
بسخم ناثلث  هک  ای  دور  یمین  وچ 

دشیم در ، هک  ار  ضیف  بش  همین  ياعد 
[. 3568  ] دیسر راگدرک  فطل  زا  یتباجا  نونک 

: يزیربت بئاص 
یگدنز بآ  رضخ  بئاص  تفای  یهایس  رد 

[. 3569  ] ریگم اهبش  نماد  زا  ریغ  هب  یناماد  چیه 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دننک زار  بش  هب  ناقشاع  هک  زیخ  بش 
دننک زاورپ  تسود ، ماب  رد و  درگ 

دندنب رب  بش  هب  دوب  يرد  هک  اج  ره 
[. 3570  ] دننک زاب  بش  هک  ناقشاع  رد  الا 

: يروباشین راطع 
دنهد تهار  ات  ریگرب  ناج  لد ز 

دنهد تهآ  کی  هب  ملاع ، ود  کلم 
راودرم ناج ، زا  لد  يریگرب  وت  نوچ 

دنهد تهاگنآ  وت  ییوجیم  چنآ 
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عمش وچ  بش  ره  رحس ، ات  يزوس  هب  رگ 
دنهد تهاگرحس  دقن  يهفحت 

دیزیخ ناسفن  مه  يا  دمآ ، حوبص  ماگنه 
[. 3571  ] دیزیگنارب باوخ  زا  ار  قفاوم  نارای 

: ظفاح
دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

[. 3572  ] دنداد متایح  بآ  بش ، تملظ  نآ  ردنا  و 
: يروباشین راطع 

مک شیب و  تسه  عازن  هچ  ره  دوز و  زیخرب 
رحس يهلان  کی  هب  كاخ  وچ  هداب  رب 

هاگدجس كاخ  همه  هدید  نوخ  نک ز  لگ 
[. 3573  ] رضخ دمد  رب  یمه  وت  لگ  زک  شیپ  ناز 

: یماطسب یغورف 
دوشن شبیصن  رادیب  تلود  نآ  زگره 

تسین يرادیب  يهدید  رحس  تقو  ار  هک  ره 
دتفن شتسد  هب  دوصقم  رهوگ  نماد 

تسین يرابرهگ  مشچ  بش  لد  رد  ار  هک  ره 
یغورف لد  زوس  زا  یلانب  بشمین  رگ 

[. 3574  ] درک ناوت  الب  عفد  دز ، ناوت  اضق  هار 
: يولوم

دشاب رحس  هب  بلغا  دشاب  رگا  تلاح  نیا 
ار نیلاب  رتسب و  وا  دزادنارب  هک  ار  نآ 

بسخم تسا  زار  مرحم  رحس ، داب  نیا 
بسخم تسا  زاین  عرضت و  ماگن 

دبا هب  ات  لزا  زا  نوک ، ود  قلخ  رب 
بسخم تسا  زاب  تسا  هتسبن  هکرد  نیا 

مویق یح  يادخ  هاگرد  هب 
[. 3575  ] هاگرحس دشاب ، وکن  ندرک  اعد 

: یماج
يزور دیآ  رحس ، ار  تخر  يرود  بش 

[. 3576  ] تسرثا ار  بش  بر  ای  رحس و  ياعد  هک 
: يدعس

دشاب رحس  نالبلب  شروش 
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[. 3577  ] دشاب ربخیب  حبص  زا  هتفخ 
: ظفاح

زیخ رحس  ظفاح  هب  وت  هد ، ياهعرج  هک  ادخ  هب 
[. 3578  ] ار امش  دنک  يرثا  یهاگحبص  ياعد  هک 

داب وت  یپ  زا  ریخ  هب  ءاعد  رحس  ردنا 
[. 3579  ] تسکش رحس  ياعد  هب  ار  خرچ  سیرداک 

ظفاح هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 
[. 3580  ] دوب يرحس  درو  بش و  ياعد  نمی  زا 

: یغورف
زیخ رحس  ناریپ  نطاب  زا  بلط  تمه 

[. 3581  ] دندیبلط ملاع  ود  ار ز  یکی  هک  اریز 
: ییاهبخیش

داد رس  تدحو  ماج ، يالص  هکنآ  شوخ 
دازآ یعیبط  یضایر و  رطاخ ز 

لایخ تسد  دزن  کلف  هقطنم  رد 
[. 3582  ] داهنن ترکف  رس  رصانع ، ياپ  رد 

: يدعس
تسرپ تمعن  نوراق  تسنادن 

تسا ردنا  جنک  هب  تمالس  جنگ  هک 
میرک درم  سفن  رد  تسا  لامک 

[. 3583  ] میب ناصقن و  هچ  دشابن  رز  شرگ 

تمکح 104

لمعیب ملاع 
هعفنی هعم ال  هملع  هلهج و  هلتق  دق  ملاع  بر 

( دشخبن ناشدوس  تسا ، نانآ  اب  هک  یشناد  دنادوخ و  ینادان  لهج و  يهتشک  ملع ، نابحاص  زا  یخرب  )
: يولوم

نتخومآ نف ، ملع و  ار  رهگ  دب 
نزهار تسد  تسا ، غیت  نداد 

تسم یگنز  فک  رد  نداد  غیت 
تسد هب  ار  سکان  ملع ، دیآ  هک  هب 
نارق هاج و  بصنم و  لام و  ملع و 

نارهوگ دب  فک  رد  درآ  هنتف 
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نانموم رب  دش  ضرف  نیز  ازغ  سپ 
نانس نونجم  فک  زا  دنناتس  ات 

يوقت مدمه  تسین  را  شناد 
[. 3584  ] تسا ناتسم  تسد  هب  نارب ، غیت 

تمکح 105

يدیماان رطخ 
فسالا هلتق  سایلا  هکلم  نا  و  ناسنالا ) بلق  )

( دروآرد ياپ  زا  ار  يو  فسات ، دنک ، ریخست  ار  یمدآ  بلق  يدیماان ، سای و  هک  یماگنه  )
: يروهال لابقا 

تسا مه  یپ  يوزرآ  زا  دیما  ات 
تسا مس  ار  یناگدنز  يدیماان 

تدراشفا روگ  نوچمه  يدیماان 
تدرآیم اپ  يدنولا ز  هچرگ 

دوب روآ  باوخ  سای ، ار  یگدنز 
دوب رصنع  یتسس  لیلد  نیا 

یگدنز ياوق  دریم  شمد  زا 
[. 3585  ] یگدنز ياههمشچ  ددرگ  کشخ 

عمط صرح و  موش  دروآهر 
صرحلا هکلها  عمطلا  هب  جاه  نا  و  ناسنالا ) بلق  )

( دروآرد ياپ ، زا  ار  یمدآ )  ) يو دریگ ، رارق  زآ ، صرح و  مجاهت  دروم  یمدآ ، لد  هک  یماگنه  )
: يولوم

دش دهاوخن  رپ  زآ  زا  مکش  نیا  تقیقح 
[. 3586  ] يرابنیب شملاع  همه  کلم  هب  رگا 

تسد رود  بآ  رد  یهام  اسب  يا 
[. 3587  ] تصش ذوخام  ولگ  صرح  زا  هتشگ 

: يوجنگ یماظن 
تساخرب نایم  زا  ییانرب  هچرگ 

تساجرب نانچمه  صرح  منکچ 
تسرتریپ هدروخلاس  نت  ات 

[. 3588  ] تسا رتریذپ  وزرآ  وا  زآ 
: يدعس

شوخ درم  يا  دزارفارس  تعانق 
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شود دیاین ز  رب  عمط  رپ  رس 
تخیر هب  رقوت ، يوربآ  عمط 

تخیرب رد  ینماد  وج ، ود  يارب 
تاسلجم ره  دنارب ز  عقوت 

تاسک دنارن  ات  شدوخ  زا  نارب 
زاب هرج  درپ  نوچ  کلف  جوا  رب 

زآ گنس  ياهتسب  شرپهش  رد  هک 
زاب صرح  زا  دشاب  نهد  ات  ارت 

[. 3589  ] زار بیغ  زا  لد  شوگ  هب  دیاین 
: یقفاب یشحو 

رتگنت تلد  روم  لد  يا ز 
رتگنس نارگ  هوک  زا  وت  صرح 

تسد هوک  رب  وت  صرح  دنکف  رگ 
تسکش درآرد  هوک  رمک  رد 

تسیچ زآ  رمک  نیا  ياهنروم 
تسیچ زاب  نهد  نیا  ياهن  روگ 

دنتخر ناهد  هب  شکاخ  هک  روگ 
دنتخیر نآ  زا  دوب  بلط  همقل 

وا زا  رود  عمط  صرح و  دشن  هک  نآ 
وا زا  روگ  بل  همقل  دروخ  هک  هب 

راگزور یگدولآ  زا  رذگب 
[. 3590  ] راهنیز وشب  هلضف  نیا  زا  تسد 

: عمال
دوخ هنرو  تعانق  دیق  رد  زاس  شدنب  ياپ 

[. 3591  ] هاگن غرم  نوچ  صرح  ریش  ریس  یک  دوشیم 
: يروباشین راطع 

زآ يایرد  يهقرغ  تلفغ  يا ز 
زاب وت  ینامیم  هچ  زک  ینادنیم 

دربب تنامیا  قوذ  ایند  بح 
دربب تناج  وت  زآ  وزرآ و 

زآ صرح و  نایشآ  ایند ، تسیچ 
[. 3592  ] زاب دورمن  زو  نوعرف  زا  هدنام 

: عمال
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دسریمن نایاپ  هب  صرح ، زارد  هار 
ثبع ثبع  امیپم  یعس  هب  ار  هار  نیا 

هتوک سب  رمع  صرح و  راموط  یسب  دمآ  زارد 
نک ربارب  شتآ  اب  ریگ و  نیز  ییاهزادنا  ایب 

روهلعش رطاخ  نوناک  رد  تسا  صرح  شتآ 
زیرب شتآ  رب  بآ  يزوسن  یهاوخ  یمه  رگ 

هافر یهاوخ  یمه  رگ  نک  نورب  لد  زا  زآ  صرح و 
[. 3593  ] صالخ نادزد  تمحز  زا  دوب ، سلفم  يهناخ 

: رایرهش
تسا اناد  اهنورد  تشک و  ار  همه  ایند  صرح 

[. 3594  ] تسایند صرح  نتشک  رد  همه  تداعس  هک 
: یتنکم

شیورد يا  دزیخ  صرح  زا  تنحم 
[. 3595  ] شیب تنحم  شیب  صرح  ار  هک  ره 

حور تمالس  دشر و  عناوم 
دسفم هل  طارفا  لک  هنطبلا … و  هتظک  عبشلا  هب  طرفا  نا  فعضلا و  هب  دعق  عوجلا  هدهج  نا  و 

طارفا و هنوـگ  ره  دوـشیم … و  گـنت  وا  رب  ندیـشک  سفن  هار  ندروـخ  رد  طارفا  رثا  رب  هدـمآرد و  ياـپ  زا  یگنــسرگ ، يهـبلغ  رثا  رب  )
( تسا زیگنارب  داسف  يورهدایز ،

: يدعس
دیآرب تناهد  زک  روخب  نادنچ  هن 

دیآرب تناج  فعض ، زا  هک  نادنچ  هن 
سفن شیع  تسا  ماعط  دوجو  رد  هکنآ  اب 

دوب ردق  زا  شیب  هک  ماعط  روآ  جنر 
تساخ درد  مکش  تشگ و  جک  وچ  هدعم 

تسار بابسا  همه  درادن  دوس 
: يروباشین راطع 

ددرگ شیب  وت  ندروخ  اولح  وچ 
ددرگ شین  يازس  نوخ و  دوش 

تمالس يور  دوب  یک  اولح  ز 
[. 3596  ] تماجح دراد  افق  رد  اولح  هک 

: یبتکم
هبرف نکم  شوخ  توق  زا  مکش 

هب رغال ، مصخ  مصخ و  مکش  هک 
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: یسوط يدسا 
شیوخ درگ  شوخ ، ياهشروخ  ینیب  وچ 

شیپ وراد ز  یخلت  شیدنیب 
: يونزغ ییانس 

وت یشاب  لیپ  هدنژ  يروخرپ ،
وت یشاب  لیئربج  يروخمک ،
تملح دنک  نوزف  كدنا ، روخ 

تملع دنک  مک  رایسب ، روخ 
: یسودرف

يوس هراچ  نتشیوخ  شروخ  رد  نکم 
يوزرآ تدیآ  زین  هک  روخ  نانچ 

: يدعس
ياپ ریجنز  تسا و  تسد  دنب  مکش ،

يادخ دتسرپ ، رتمک  هدنب ، مکش 
نآ تلع  هب  یتمکح  زا  یهت 

ینیب ات  ماعط  زا  يرپ  هک 
: ینادمه یهلاریم 

تست زا  ناساره  نان  هک  روخم  رایسب 
تست زا  ناج  نیا  هک  یمحرت  شیوخ  رب 

نکم زیربل  ماعط  زا  مکش  کید 
[. 3597  ] تسوت زا  نادهک  وت  دشابن ز  هاک  رگ 

: يدعس
یشه يار و  درم  زا )  ) را نت  رورپم 

یشکیم يرورپیم ، وچ  ار  وا  هک 
درک شوگ  یمدآ  تریس  یسک 

درک شوماخ  سفن ، گس  لوا  هک 
یهگآ نارورپ  نت  دنرادن 

یهت تمکح  دشاب ز  هدعم  رپ  هک 
يرغال زا  یسیع  تدریم  یمه 

[. 3598  ] يرورپ رخ  هک  ینآ  دنب  رد  وت 
: يروباشین راطع 

زاسان هاگان و  روخم  نوزفا  ماعط 
[. 3599  ] زاب دروخ  کشیب  ار  وت  نوزفا  نآ  هک 
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: يولوم
دنالیف باحصا  نت  باحصاک  نادب 

ندیسر رب  دناوت  یک  هبعک  هب 
زیرگب لیپ  زا  وش و  یلیبابا 

[. 3600  ] ندیچ هناد  رد  لد  تسا  لیبابا 
: یناهفصا تعفر 

شاب شوهدم  نز  نت  شاب  شوماخ  روخمک و 
[. 3601  ] مکش یتسرپ  دنچ  شاب  شوگ  ارم  دنپ 

حور رد  طیرفت  طارفا و  نایز 
دسفم هل  طارفا  لک  رضم و  هب  ریصقت  لکف 

( تسا هدننکهابت  يورهدایز  طارفا و  عون  ره  هکنانچ  یهاتوک ، طیرفت و  هنوگ ، ره  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

طیلخت زا  یفاص  كاپ و  بهذم 
[. 3602  ] طیرفت زا  یلاخ  طارفا و  زا  رود 

تمکح 106

هنایم هار  تیبلها و 
یطسولا هقرمنلا  نحن 

( میاهنایم طسو و  دح  هار  ام  )
: يولوم

اتسوایب ياهشیپ  دریگ  هک  ره 
اتسور رهش و  هب  دش  يدنخشیر ،

لیلدیب هبعک ، يوس  دزات  هک  ره 
[. 3603  ] لیلذ ددرگ ، ناگتشگرس ، نیا  وچمه 

: يدعس
افص قدص و  شوک و  عرو  دهز و  هب 

[. 3604  ] یفطصم رب  يازفیم ، نکیلو 
: عمال

تهج کی  لد ، يا  وت  وش  دش ، فلتخم  رگ  اههار 
فالتخا زا  مغ  هچ  ار  ام  یکی  يداه  دوب ، نوچ 

تمکح 108

تیبلها اب  یتسود  تالکشم 
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ابابلج رقفلل  دعتسیلف  تیبلا  لها  انبحا  نم 
( دزاس ایهم  اهتیمورحم  لمحت  يارب  ار  دوخ  دیاب  دنک ، يوریپ  هتشاد و  تسود  ار ، تیبلها  ام  هک  یسک  )

: یناقاخ
تسه هک  یتسین  نیدب  يادخ  زا  مدونشخ 

[. 3605  ] هب رقف  جنگ  ناور ، جنگ  رازهدص  زک 
: ورسخرصان

مه تدیاب  نادناخ  یتسود  رگا 
ار نام  ناخ و  هدب  نمشد  هب  رصان  وچ 

دنامن نوچ  نام  ناخ و  هودنا  روخم 
ار ناخ  ناطلس و  وت  نام  ناخ و  یمه 

يدرک دوس  نید  تنایز ز  ایند  ز 
ار نایز  وس  نیدب  يریگ  راوخ  رگا 

تسا یصو  ار  قلخ  یلع  لوسر  زا  متفگ  رگ 
مدش ارچ  يواسم  يازس  امش  يوس 
تسافطصم لآ  انث  حدم و  لها  متفگ  رو 

مدش اجه  افج و  يازس  امش  يز  نوچ 
رخف تسود  هب  ماهچنادب  دننک  یمه  مبیع 

مدش ابع  لها  تعیش  هکنادب  مرخف 
تما رد  هک  اهنآ  زج  تسیک  نم  رب  اناد 

دناابع لها  فلخ  دنارشبلاریخ و 
دج ردپ و  زا  ادخ  نامرف  هب  هک  ناشیا 

[. 3606  ] دناافلخ تما  رب  دناافلخ و  نومیم 
: يولوم

وا يامیس  زا  مشچ و  زا  ار  رقف 
« وه  » رون دراد  هک  یمشچ  ره  دید 

ام يادوس  شوخ  قشع  يا  شاب  داش 
ام ياهنلع  هلمج  بیبط  يا 

ام سومان  توخن و  ياود  يا 
ام سونیلاج  نطالفا و  وت  يا 

اقشاع دمآ ، روط  ناج  قشع ،
اقعص یسوم  رخ  تسم  روط ،

لد يراز  زا  تسادیپ ، یقشاع 
لد يرامیب  وچ  يرامیب ، تسین 
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تسادج اهتلع  ز  قشاع ، تلع 
تسادخ رارسا  بالرطسا  قشع 

دج هب  شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع 
دض ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع  يا 
وا تسا  لک  نوچ  تسا  لک  قشاع 

وج شیوخ  قشاع  تسا و  شیوخ  قشاع 
ناد قوشعم  شیدید ، قشاع  هک  ره 

نآ مه  نیا و  مه  تسه  تبسن ، هب  هک 
ناهج زا  دنیوج  بآ  رگ  ناگنشت 

[. 3607  ] ناگهنشت ملاع  هب  دیوج  مه  بآ 

تمکح 109

ریبدت لقعت و  تیعقوم 
ریبدتلاک لقع  ال 

( تسین یشیدناتبقاع  ناسب  يدنمدرخ  چیه  )
: ورسخرصان

زجاع شابم  نک  هب  ریبدت 
[. 3608  ] دنگازق رد  چیپم ، هریخ ، رس 

: يدعس
نک نآ  دیوگ  نمشد  هچنآ  نک ز  رذح 

نباغت تسد  ینز  وناز  رب  هک 
ریت نوچ  تسار  دیامن  یهار  ترگ 

[. 3609  ] ریگ پچ  تسد  هار  درگرب و  زا و 
: يولوم

نیبب ار  رخآ  راک  يادتبا  ز 
[. 3610  ] نید موی  نامیشپ  وت  یشابن  ات 

دوب یمعا  دوب  نیب  لوا  هک  ره 
دوب ینعم  اب  هچ  نیب  رخآ  هک  ره 

راک نایاپ  درگنب  لوا  هک  ره 
[. 3611  ] راسمرش ددرگن  وا  رخآ  ردنا 

لقع شزرا 
لقعلا نم  دوعا  لام  ال 

( تسین لقع ، زا  رتروآدوس  یتورث ، لام و  )
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: یسودرف
دوب ردارب  ار  درخ  ارادم 

دوب رسفا  شناد ، رس  رب  درخ 
رایشوه يز  تسا  ناج  وچمه  درخ 

[. 3612  ] رادم هیام  راوخ  نینچ  ار  درخ 
: عمال

بل هتسب  دراد  تسا  لقع  نوچ  هیامرس  ار  درم 
[. 3613  ] تفاین رد  ار  ییهناخ  دشابن  يدابآ  هک  ات 

: یسوط يدسا 
تسا رب  زا  درخ  ریز و  زیچ  همه 

تسا رترب  درخ ، زا  وا  هک  دزیا  زج 
يرای دسر  وز  هکنآ  تسا  درخ 

يراد درخ  رگا  يراد  همه 
: یسودرف

نیمز شناد  تسا و  بآ  وچمه  درخ 
[. 3614  ] نیز تسین  ادج  نا  ادج و  نیک  نادب 

: یناقاخ
رس رب  تدیاب  لقع  رسفا 

[. 3615  ] يروخ هچ  لد  نوخ  زآ  رس  زا 
يدنسپدوخ شهوکن 

بجعلا نم  شحوا  هدحو  و ال 
( تسین يدنسپدوخ  زا  رترابتشحو  یتبرغ ، )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسا يدنسپدوخ  يرسدوخ و  تسا و  یهاوخدوخ 

[. 3616  ] دش هاگهلبق  شدوخ  هک  نآ  رمع  لصاح ز 
: يروباشین راطع 

دنشیوخ راک  لوغشم  یتسرپدوخ  هلمج ز 
[. 3617  ] دیامنیم رایشه  یتسه ، قافن  ردنا 

: راهب ءارعشلاکلم 
ریذپب ناج  ناگدازآ ز  تحیصن  یکی 
زاب ینامن  یگدازآ ، يهقیرط  زا  هک 

شکب تسد  بجع ، یتشگ ز  رگناوت  رگا 
زارفب رس  هنامز  رب  يدش  ریقف  رگو 
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يزیچ رتب  ناگدازآ  رب  رد  تسین  هک 
[. 3618  ] زاین لذ  انغ و  بجع  راگزور ز  هب 

یقلخشوخ
قلخلا نسحک  نیرق  ال 

( تسین یقلخشوخ ، ناسب  ینیشنمه ، )
: راهب ءارعشلاکلم 

ندرک یگدنز  یناوت  ملاع  رد  کین ، قلخ  هب 
یماجآ ریش  ددرگ  وت  مار  وکن  قلخ  اب  هک 

بتکم ره  سرد  يدوب  قالخا  رگا  ملع  ياج  هب 
یمامن صرح و  رورغ و  یتشگ  ناشنیب  ملاع  هب 

ندرک یگدنز  رهب  هک  مدرک ، ناحتما  ررکم ،
یمارآ یمرن و  یگتفشآ ، يدنت و  زا  تسا  هب 

تسین ود  نیا  زج  تقیقح  تسه و  هچ  ره  تسا  زمر 
یمدرم نیع  دوب ، ود  نیا  مشچ ، رون  يا 

قلخ نسح  هب  ندرپس  قلخ ، ریخ  هار  ای 
[. 3619  ] یمرخ هب  ندرپس  شیوخ  ریخ  هار  ای 

: يولوم
وجتسج ناهج  رد  مدیدن  نم 

[. 3620  ] وکن يوخ  زا  هب  تیلها  چیه 
: يدعس

يوخدب دور  کلف  رب  الب  تسد  رگا ز 
[. 3621  ] دشاب الب  رد  شیوخ  دب  يوخ  تسد  ز 

: يوجنگ یماظن 
ییآ راک  هب  ار  قلخ  ات  شوک 

ییارایب ناهج  تمدخب )  ) تقلخ هب  ات 
يراد شوخ  يوخ  هک  هب  نآ  لگ  نوچ 

يراد شوخ  يوب  قافآ ، رد  ات 
تفگ هچ  میکح  نآ  هک  يدنیشن 

تفخ شوخ  وا  هک  ره  دید  شوخ  باوخ 
نداز يهگ  دوب  وخ  دب  هک  ره 

ندادناج تقو  تساوخ  نآ  رب  مه 
ییوخ شوخ  هب  دوب  هداز  هک  نآ  و 

[. 3622  ] ییورشوخ هب  دوب ) مه   ) مه تسه  شندرم 
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: یماج
نیمز وت  تسا و  مخت  همه  دب  کین و  قالخا 

[. 3623  ] تسا ایگ  نوچ  هدنیور  وت  ترخآ ز  لاوحا 
: يدعس

تشز يوخ  ار  درم  درم  خزود »  » هب
« تشهب  » زا تسا  هدمآ  کین  قالخا  هک 

دیشچ سک  نآ  نان  درب  تمارح 
دیشکرد مه  هب  وربا  هرفس  نوچ  هک 

تخس راک ، نتشیوخ  رب  هجاوخ  نکم 
[. 3624  ] تخب راسنوگن  دشاب  يوخدب  هک 

: يدحوا
ییوخشوخ دوش ز  مکحم  رهم 

ییورشرت دنک  مک  یتسود 
دنک راکش  ار  قلخ  شوخ  قلخ 

[. 3625  ] دنک راک  هچ  نیا  زا  شیب  یتفص 
راگدای نیرترب  بدا ،

بدالاک ثاریم  ال 
( تسین بدا  حیحص و  تیبرت  نوچمه  رتشخبدوس ، رتیندنام و  راگدای  هب  یثاریم  )

: يولوم
بدا قیفوت  مییوج  ادخ  زا 

بر فطل  زا  دنام  مورحم  بدایب 
دب تشاد  ار  دوخ  هن  اهنت  بدایب 

[. 3626  ] دز قافآ  همه  رد  شتآ  هکلب 
: يروهال لابقا 

بلط ردنا  نتخوس  اپ  ارس  نید ،
بدا شزاغآ  قشع و  شیاهتنا 

تسوا يوب  گنر و  ز  لگ ، يوربآ 
تسوربآیب وب ، گنریب و  بدایب ،

بدایب منیبب  وچ  ار  یناوجون 
بش وچ  ددرگیم  کیرات  نم ، زور 

ارم دیازفا  هنیس  رد  بت  بات و 
[. 3627  ] ارم دیآ  یفطصم  دهع  دای 

: دیهش نسحلاوبا 
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تسا سب  هاپس  بدا  ار  بدا  اب 
[. 3628  ] تساهنت سک ، رازه  اب  بدایب 

: يدعس
تسین بدا  لقع و  ار  هلاس ، لچ  رگو 

[. 3629  ] دناوخ یمدآ  دیاشن  شقیقحت  هب 
یهلا قیفوت 

قیفوتلاک دئاق  و ال 
( تسین یهلا  قیفوت  نوچمه  يرادولج ، امنهر و  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
دش وت  هاگراذگ  اجنیا  زا  بشما  هک  دش  هچ 

دش وت  هار  رضخ  هتسخ  نم  هآ  هک  رگم 
شیورد يهبلک  نامیلس و  وت  نوچ  طاسب 

دش وت  هابتشا  زا  ییوگ  هللااب  ذوعن 
يدرک افص  نم  وچ  اب  يدمآ و  هک  نونک 
دش وت  هانپ  زا  هش  خاک  وچ  رقف  طاسب 

شیب دب  نم  هآ  دود  زا  شتملظ  هک  یبش 
[. 3630  ] دش وت  هام  يور  رون  زا  نشور ، زور ، وچ 

: رایرهش
دنمشناد میکح  يا  قیفوت ، تبرش  ریغ 

[. 3631  ] ینادان يافش  رد  تسین  نوناق  هب  ياهخسن 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

نم مغ  يا  نم  يهصغ  نم  يداش  يا 
نم مهرم  ياو  نم  نورد  مخز  يا 

رادقمیب ياهرذ  هب  يرظن  امنب 
نم مچرپ  دور  قافآ  رس  رب  ات 

ایریب دهز  امرف و  اطع  ملیصحت  قیفوت 
[. 3632  ] نیلماع نیملاع  زا  ادخ  فطل  زا  مدرگ  ات 

تابجاو ماجنا 
ضئارفلا ءاداک  هدابع  ال 

( تسین تابجاو  يادا  نوچمه  یتدابع ، )
: يوجنگ یماظن 

تست ماج  شکتسد  بش ، یقاس 
تسوت مان  شوختسد  رحس ، غرم 
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ماظن دریگ  وت  هب  شتسرپ  دقع 
مارح شتسرپ  تسه ، رب  وت  هب  زج 

میاوت شودب  هناخ  نز  هقلح 
[. 3633  ] میاوت شوگب  هقلح ، وت  رد  نوچ 

ءایح مرش و  شزرا 
ربصلا ءایحلاک و  نامیا  و ال 

( درادن دوجو  ربص ، ءایح و  نوچمه  نامیا ، يارب  یتیوقت  لماع  )
: نیمارو سیو 

دهاوخ هک  يراک  ره  مرشیب  دنک 
دهاکب وا  بآ  هکناز  دسرتن 

: ورسخرصان
تسا نید  لصا  لقع و  رثا  زا  مرش 

[. 3634  ] تسین ءایح  ار  وت  رگا  ار  وت  تسین  نید 
ینتورف شزرا 

عضاوتلاک بسح  و ال 
( تسین ینتورف  نوچمه  یتفارش  چیه  )

: عمال
تسام دنمدرد  نت  راعش  یگداتفا 

ام مایق  دش  وا  نماد  فطع  یهاگ ز 
تسین ردق  ناش  رسک  اج ، یتسپ  دنلب و  زا 

ام مینومضم  رعش  تسا  بوخ  میتفا  اجک  ره 
ریمض نوچ  عمال  تسین  ام  هویش  ییامندوخ 

ام میریخات  هب  عجار  ناکم  رد  مدقت  اب 
یگداتفا زا  تفایرد  ناوتیم  يدنلبرس 

تدیابیم امس  ردق  رگا  هار  رابغ  وش 
ملاع رد  تفای  وکین  مان  یناوت  يراومه  ز 
دباییم مان  یک  وا  راومه  دشن  دوخ  ات  نیگن 

هدامآ تلود  زا  یگداتفا  دوش  ار  نالیصا 
[. 3635  ] ددرگ رمث  بحاص  نآ  هک  یلخن  نآ  ره  رس  درآ  رد 

: یقفاب یشحو 
هتخارفارب ربک  ملع  يا 

هتخادنا رس  عضاوت ز  جات 
روهرهب دشن  جات  نیا  هب  هک  ره 
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رثا شکاخ  دنباین ز  هک  دب 
شاب هدازآ  مدرم  هر  كاخ 

شاب هداتفا  هر ، كاخ  تفص  رب 
نیزگ عضاوت  هار  تفص  كاخ 

نیا زج  دیاین  كاخ  زا  یکاخ و 
كاخ هتشگ  نالدكاپ  هگهدجس 

كاپ نادرم  هر  رد  دتف  هکناز 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

نک تداع  یگتسکش  ناتب  فلز  نوچ 
یسفن رد  لد  رازه  ینک  دیص  ات 

: یقفاب یشحو 
تسا يراک  زمر  نداد  ردق  نیا  كاخ  هب 

تسا يراسکاخ  ردام  شیپ  تزع  هک 
سپ رد  هلمج  زا  شاب  كاخ  وگ  دش  هچ 

[. 3636  ] سب شتزع  نیا  متشادرب ، شنم 
شناد ملع و  تیعقوم 

ملحلاک زع  ملعلاک و ال  فرش  ال 
( تسین ملح ، نوچمه  يايدنلبرس  تزع و  و  شناد ، نوچمه  یتلیضف » و   » تفارش )

: یسودرف
رادهیام درخ  رپ  ياک  تفگ  نینچ 

رازه دص  يرم  ره  مرد  رم  لهچ 
مهد نم  نیاک  تفگ : رگشفک  ودب 

مهن رس  رب  روجنگ  یساپس ز 
تسا یکدوک  ارم  هنامز  ردنا  هک 

تسین راوخ  ملد  رب  وا  رازآ  هک 
ناهج رایرهش  رگم  ییوگب 

ناهج ردنا  دنادرگ ، داش  ارم 
نایگنهرف هب  مراپس  ار  وا  هک 

نآ گنه  هیامرس و  دراد  هک 
رهمجرزوب داش  دش  هاش  رب 

رهچ داشگب  هاش  هتساوخ  نارب 
درم دنمدرخ  يا  هاش  تفگ  ودب 

درک هریخ  ارت  مشچ  وید  ارچ 
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ریبد ددرگ  هچب  ناک  رازاب  وچ 
ریگدای شناد و  اب  دنمرنه و 

تخت هب  دنیشن  رب  ام  دنزرف  وچ 
تخب زوریپ  شدیابب  يریبد 

دوب نیرفن  گرم  زا  سپ  رب  امب 
دوب نیا  راگزور  نیا  نییآ  وچ 

هار نادرگ ز  زاب  رتش  نونکامه 
[. 3637  ] هاوخم نازود  هزوم  زا  زگره  مرد 

يوربآ ار  درم  دوب  شناد  هب 
[. 3638  ] يوپم یناوت  ات  یشنادیب  هب 

: يدعس
تسرپ تمشح  درم  دنک  ربکت 

[. 3639  ] تسا ردنا  ملح ، هب  تمشح  هک  دنادن 
: ورسخرصان

دهد غورف  ار  هریت  لد  ملع ،
[. 3640  ] دنک راقفلاوذ  وچ  ار  نابز  دنک 

: يونزغ ییانس 
تسا ناویح  لاصخ  توهش  مشخ و 

تسا ناسنا  لامک  تمکح  ملع و 
رای دوبن  ملح  ملع و  را  هک  ره 

[. 3641  ] رادم درم  هب  ناهج  رد  ارورم 
: تدایس لالج 

نک ادیپ  تفرعم  هب  یهر  ملع ، زا 
ددرگ ناملسم  هک  یباتک ، دننام 

: ورسخرصان
تسوا تنج  هار  ملع  تعاط و 

تسا ران  ربهر  تنایصع  لهج و 
راد ملع  يوس  شوه  شوگ  ریگ و  تعاط  هار 

[. 3642  ] يوهار دروخشون و  يوس  شوگ  يراد  دنچ 
: یسودرف

ریپ ناقهد  هدنناد ، تفگ  نینچ 
ریگتسد ار  درم  دوب  شناد  هک 

: یسوط يدسا 
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شاب دار  دنک  یهاش  هک  یهاوخ  وچ 
شاب داد  شناد و  اب  راک  ره  هب 

: ورسخرصان
يدیشوپ وچ  شوپ  ملع  هب  ار  ناج 

یئوکاکب يرتشش و  هب  ار  نت 
نشور دنک  ملع  تناور  هریت 

[. 3643  ] یئوبشوخ هب  کشم  وچ  تنت  هدنگ 
لضاف وش و  ملاع  رسپ  يا  تسا  لضف  ملع و  رد  فرش 

[. 3644  ] معلب يوس  ناملع  یبوچ  رو  ام  بسن  روآ  ملع  وت 
: يدحوا

درگ یتشم  تسیچ  حوریب  نت 
درس يداب  تسیچ  ملعیب  حور 

هدننیب ملع  هب  نوچ  دوش  لد 
هدننیرفآب دیوج  هار 

دوش تسرد  نیقی  شملع  هب  نوچ 
دوش تسیچ  رادمان و  لمع  رد 
درم یناگدنز  بآ  تسا  شناد 
دروخ یناگدنز  باک  نآ  کنخ 

نتفر نآ  نیا و  فشک  یپ  رد 
نتفر ناوت  اجک  شنادب  زج 

نید رد  رسپ  يا  نک  لصاح  ملع 
نیقیب دسر  یک  ملعیب  لد 

: رواشیپ بیدا 
ناج هب  ددرگ  هدنز  نت  هک  نوچ  نانچ 

ناور ناج و  هدنز ، دوب ، شناد  هب 
: يونزغ ییانس 

دناریم هب  نت ، ملعیب ، نت 
[. 3645  ] دنارگیب لد  رابیب ، خاش 

: ورسخرصان
مدرم دوش ، ملع  هار  ز  مدرم ،

[. 3646  ] يرادید روصم  نت  نیز  هن 
تسا هبرف  مسج  زا  هن  درم ، ياهب  ردق و 

تساهبرپ ملع  نخس و  زا  مدرم  ردق ، لب ،
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ینادواج ینام ، هدنز  شناد ، ز 
یناگدنز یباتن ، ینادان ، ز 

: یسودرف
يوج هب  يزاینیب ، رد  شناد ، ز 

يور هب  دیآ  یتخس  وا  زا  دنچ  رگو 
تخب زوریپ  هاش  دوب ، اناد  وچ 

تخت جات و  روشک و  ودب  دزانب ،
تسا رتاناد  هک  سک  نآ  ره  یتیگ  ز 

تسا رتالاب  هیام  هیاپ و  ار  و 
دوب نادان  هک  ره  رتب  هدرم ، ز 
دوب نادنز  شیناگدنز ، همه 

دوب اناد  هک  ره  دوب ، اناوت 
دوب انرب  ریپ  لد  شناد  ز 

تسا هب  شناد  هک  دبوم  تفگ  ودب 
تسا هم  سک ، ره  یتیگ ز  هب  اناد  هک ) )

: يروباشین راطع 
ياج کیرات  نیا  رد  تناج ، ربهر 

يازف ناج  تملع  تسا و  ملع  رهوج 
: یسوط يدسا 

تسین زیچ  ناهج  ردنا  هب  شناد  ز 
تسا یکی  نادان  ناج  هدرم و  نت 

: یلو يایروپ 
ناج ناشن ، دریگ ، يوسیع ، قطن  ز 

نادان ناج  هدنز ، ملع ، زا  دوش ،
ار درم  رم  دوب  شناد  رد  رخف 

تسا یشوماخ  رد  ود  ره  شناد  رخف و 
: یسودرف

نیمز شناد  تسا و  بآ  وچمه  درخ 
نیز تسین  ادج  ناو ، ادج ، نیک  نادب 

: ورسخرصان
تسین درم  لامج  بیز و  وکن  هماج  هرهچ و 

نز بیز  لامج و  زا  گنن  ار  درم  دیاب  گنن 
ملق ای  دشوپ  غیت  دشوپن  تاهماج  وت  بیع 
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نز ریشمش  ای  شاب  نز  ملق  ای  نز  ياهنرگ 
رادم يدرک  ملق  غیت و  بکرم  نوچ  ار  تسد 

[. 3647  ] نرع ای  دشاب  گنل  نت  بکرم  رگ  مغ  چیه 
: يروباشین راطع 

درک هدنز  ار  ناگدرم  وک  سفن  نآ 
[. 3648  ] دوب ناد ، تمکح  یسیع  مد  ین 

: یعفار نیدلا  ماما 
ضرف تسا  نآ  زا  ملع  ندرک  بلط 

تسین هار  قح  هب  ار  سک  ملعیب  هک 
نتخومآ دراد ز  گنن  یسک 

تسین هاگآ  ینادان ، گنن  زا  هک 
: يدحوا

يرادیب ملع  تسا و  باوخ  لهج 
يرادیدپ نیز  یناهن و  ناز 

دشک هاچ  هب  رس  تیروک  لهج و 
دشک هام  هب  یگدننیب  ملع 

تسس لهاک و  درم ، لهج ، زا  دوش 
[. 3649  ] تشچ دزاس و  ریلد  ار  وا  شناد 

تمکح 114

اهتصرف زا  يرادربهرهب 
هصغ هصرفلا  هعاضا 

( تسا هصغ  يهیام  تصرف ، زا  حیحص  يرادربهرهب  مدع  ندرک و  عیاض  )
: يوجنگ یماظن 

نخس دیاب  تفگ  دوخ  ماگنه  هب 
نب ران  دروان ، رب  تقویب ، هک 

دشکرب اون  هگیب  هک  یسورخ 
دیرب دیاب  زاب  هگپ  ار  شرس 

رس هب  يرآرس  ات  نک  دنب  نابز 
رت هاگولگ  ات  هب  کشخ  نابز 
شیوخ ماک  رد  رادهگن ، ار  نابز 

شیوخ ماگنه  هب  زج  نزم ، رب  سفن ،
تفهن دشاب  هک  اهینتفگ  اسب 
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تفگ زاب  شدیاب  نابز  رگید  هب 
تسا دیدپ  يزیچ  ره  تقو  ملاع  هب 

تسا دیلک  یتقو ، ار  جنگ  ره  رد 
دناوخ تقویب  نوچ  غرم  ینیبن 

دناشف رس  یناشفرپ ، ياج  هب 
ندوب هدرسف ، خی ، وچ  دنچ ، ات 

ندوب هدرم ، شوم  وچ  بآ ، رد 
ییوخمرن راذگب  لگ  نوچ 

ییورود زا  هشفنب  وچ  رذگب 
دیاب راخ  هک  دشاب  ییاج 

[. 3650  ] دیآ راک  هب  ییگناوید 
: یناهفصا ءاجر 

ناگیار داد ، دوخ  تصرف  هک  نآ  تخبدب 
[. 3651  ] تفرگ نایز  دربن و  دوس  دیشک و  یجنر 

: یسودرف
زاین اب  نک  هشیپ  نامه  شسرپ ،

[. 3652  ] زاسب ار  نیسپ  زور  راک ، همه 
: راهب ءارعشلاکلم 

دیوگ یلاس  دور  نوچ  قمحا ، مدرم  رب 
رب ررض  هب  مدنام  قمحا و  مدبراپ  نم 

ون دوش  هتفگ  نیا  ون  لاس  ره  هک  هفرط  نیو 
رب رگم  هب  كوب و  هب  رمع  شدرذگب  ات 

تفگ شوخ  هچ  هک  نک  هگن  تسد و  زا  هدم  تصرف 
رب رسپ  هنازرف  هب  ریپ  نز  تشم  نآ 

دیآ وت  دایارف  گنج  زا  سپ  هک  یتشم 
[. 3653  ] رب رس  هب  ریوشت  تشم ز  نآ  ندز  دیاب 

: يزیربت بئاص 
ناد تمینغ  نالدنشور  رطاخ  روضح 

باتهم دنکیم  ریگبش  هک  ریگ  هلایپ 
نورد هایس  يا  لفاغ  وشم  حبص  ضیف  ز 

بایرد ار  رابغیب  سفن  نیا  يافص 
تسین نایامن  نوچ  رمع  يهلفاق  رابغ 
بایرد ار  راهن  لیل و  نتفر  هبسا ، ود 
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ار رمع  لابند  هب  میتخات  هک  نادنچ 
درکن افق  رب  رظن  هدیمر ، يوهآ  نیا 

درذگیم رامخ  ماش  یتسم و  حابص 
درذگیم راگزور  نیا  هک  تسا  تمینغ 

شراد یمارگ  تسا  زیزع  رایسب  تقو 
ار یناعنک  فسوی  هدم ، بلق  رز  هب 

دسریم ماجنا  هب  دوز  طاشن ، رود 
دوشیم ریپ  دنک ، رمع  لاس  ود  نوچیم 
يراک ادرف  هب  دنراذگن  ناباسح  دوخ 

دشاب رشحم  هک  تسا  يزور  هفیاط  نیا  دیع 
: ظفاح

لزنم ههار  ود  نیا  زک  تبحص  رامش  تصرف 
[. 3654  ] ندیسر مه  هب  ناوتن  رگید  میرذگب ، نوچ 

تسا یمد  ملاع  هک  تصرف  رادهگن 
[. 3655  ] تسا یملاع  زا  هب  اناد  شیپ  یمد 

: یناشاک ضیف 
غیرد راک  چیه  میدرکن  رمع و  تشذگ 

غیرد راکزور  هن  دنامب و  راگزور  هن 
سوسفا نوسف  هناسفا و  هب  رمع  تفر  هب 

غیرد راسخ  هدوهیب و  هب  تقو  تشذگ 
لصاح لمع ، کی  رمع  يهمه  ماهدرکن 

غیرد رایشوه  وت  اب  یسفن  ماهدوبن 
دوب عیاض  مامت ، مدرک  متفگ و  هچنآ  ره 
غیرد راگزور  زور و  ارم  تفر  هزره ، هب 

هحفص 997] ]
درک مهاوخ  راک  لاسماک  متفگ  راپ  هب 

غیرد راپ  وچمه  لاسما  نم ، رمع  تشذگ 
سوسفا رازه  وت  داییب  یشومخ  ره  ز 

غیرد رازه  دص  وت  فرح  هن  هک  نخس  ره  ز 
ار ام  دنامن  یسب  رمع  زا 

ار ام  دنامن  یسوه  رس  رد 
رایغا رابغ  لد  ز  میتفر ،

ار ام  دنامن  یسک  تسود ، زج 
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شیوخ يهنایشآ  میتفر ز 
ار ام  دنامن  یسفق ، جنر 

اجیب میدز  سفن  هک  سب  زا 
ار ام  دنامن  یسفن ، ياج 

هتفر هتفر  دنتفر ، نارای ،
ار ام  دنامن  یسک ، زاسمد 
تسام لد  سنوم  هک  هلان  زج 

[. 3656  ] ار ام  دنامن  یسر  دایرف 
: میلک

نآ نیا و  هب  دش  لد  نتسب  فرص  زور  کی 
[. 3657  ] تشذگ نآ  نیز و  لد  ندنک  هب  رگد  زور 

: يدعس
فیح سوسفا و  هب  عیاض  رمع  نکم 

فیس تقولا  تسا و  زیزع  تصرف  هک 
داتسوا ریپ  ارم  تفگ  هک  ناوج  مدوب 

داد تسد  دیابن ز  تسا  تمینغ  تصرف 
تشذگرد رمک  زا  بآک  شوک  نونک 

تشذگ رس ، زا  بالیس ، هک  یتقو  هن 
تسب ياپ  ار  غرم  نیا  دیاب  نونک 

تسد تسد ز  رب  هتشر ، رس  هک  مد  نآ  هن 
: ظفاح

ردارب ناج  تسا  نیمه  تیصو 
یناوت ات  نکم  عیاض  تاقوا  هک 

یناوتب هک  ردق  نآ  ناد  تمینغ  ار  تقو 
ینادان تسا  مد  نیا  ناج  يا  تایح  زا  لصاح 

: يدعس
يوجم ناریپ  یناوج ز  طاشن 

[. 3658  ] يوج هب  دیان  زاب  ناور  بآ  هک 

تمکح 115

ایند تقیقح 
اهفوج یف  عقانلا  مسلا  اهسم و  نیل  هیحلا  لثمک  ایندلا  لثم 

( تسا نآ  نورد  رد  كانرطخ ، مس  نکل  فیطل  يرهاظ  ياراد  هک  تسرام  دننامه  ایند  )
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: ورسخرصان
لاگنچ رپ و  یب  رگن  هسیپ  هیس  زاب  نیا 

لاه هن  ریگ و  یمه  مارآ  هن  چیه  وک 
تسا دیپس  شیمین  هک  تسا  يرام  هدننام 

لابند هب  تسا  هایس  تشز و  ورس  يوس  زا 
نک رذح  زاب  نیا  زا  رام و  نیا  زا  هجاوخ  يا 
لاد هدش  تساهنیز  وت  تشپ  فلا  هک  اریز 

درب یمه  زاب  نیا  تدهاوخ  اجک  هب  رگنب 
لابرغ هب  يامیپم  بآ  شابم  هناوید 

: ظفاح
ورم نآ  لابند  ایند ، صرح  تسا  رام 

[. 3659  ] ریگ رام  صرح  تبقاع  تسیچ  هک  یناد 

تمکح 116

تیبلها مرک  ششخب و 
انیدیا یف  امل  لذباف  نحن  اما  و 

( میرتهدنشخب میراد  رایتخا  رد  هچنادب  تبسن  مشاهینب »  » ام )
: يدعس

يادخ درم  دروخ  رگ  یناف ، مین 
[. 3660  ] رگد یمین  دنک ، ناشیورد  لذب 

تمکح 118

گرم دای 
بتک انریغ  یلع  اهیف  توملا  ناک  لاقف : کحضی ) الجر  عمسف  هزانج  عبت  )

( هدش هتشون  ام  ریغ  هب  گرم  ایوگ  )
: یلاعملاوبا

هجنر دنچ  ات  نارگد  گرم  هب 
[. 3661  ] هجنکش رد  مه  ارت  درآ  گرم  هن 

وکین تریس 
( هتریس  ) هتریرس تحلص  هسفن … و  یف  لذ  نمل  یبوط 

(. دزادرپب شیوخ  نطاب  حالصا  هب  درامش و  راوخ  کچوک و  ار  دوخ  سفن  دوخ ، شیپ  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )
: نیمی نبا 

وکین تریس  دراد  هک  مناد  یمدآ  ار  نآ  نم 
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[. 3662  ] اسرت نآ  تسا و  ربگ  نیا  هک  نآ  اب  تحلصم  هچ  ارم 
: ییاهبخیش

شوخ شیع  تایح و  یهاوخ  یمه  رگ 
[. 3663  ] شکب لوا  ار  شیوخ  سفن  واگ 

قافنا تواخس و 
هلام نم  لضفلا  قفنا  نمل … و  یبوط 

( دنک قافنا  ادخ » هار  رد   » ار دوخ  لام  يدایز  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )
: عمال

دشخبیم هرهب  وک  نآ  ره  دنیبیمن ، یتسد  یهت 
ددرگ روراب  رگید  دیدرگ ، یهت  لگ ، خاش  وچ 

دمآ وا  يوخ  شزیر ، هک  نآ  مک  شاهیامرس  دشن 
[. 3664  ] ددرگرب راب  رگید  بالود  نوچ  دیدرگ  یهت 

: يدعس
ینامهم رذن و  تسا و  فقو  ار  نارگناوت 

[. 3665  ] ینابرق يده و  قاتعا و  هرطف و  هاکز و 
هدوهیب نخس  زا  زیهرپ 

هناسل نم  لضفلا  کسما  نمل …  یبوط 
(. دراد زاب  هدوهیب  يرورض و  ریغ  نانخس  زا  ار  دوخ  نابز  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )

: یماج
ینعی امب ال  ناهد  نکم  هدولآ 

عفنی امب ال  نابز  نکم  هدوسرف 
دیسرن نخس  رتتسار  نیا  زا  رهد  شوگ  هب 

[. 3666  ] تسا ینخس  مک  قدص ، رحب  فدص  رهوگ  هک 
: يزیربت بئاص 

لد مارحلاتیب  هک  رادم  اور  بئاص 
[. 3667  ] دوش منصلاتیب  هدهیب  ياهرکف  زا 

يرازآمدرم زا  زیهرپ 
هرش سانلا  نع  لزع  نمل …  یبوط 

(. دراد غیرد  مدرم  زا  ار  دوخ  يدب  رش و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  )
: يدعس

تسا شیاشخب  هدنب  نآ  رب  ار  ادخ 
تسا شیاسآ  رد  شدوجو  زا  قلخ  هک 

: ورسخرصان
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تسرپم ار  قلخ  وت  یتسرپ  يادخ  رگا 
رازام ار  يادخ ، قلخ  یناد ، يادخ 

: ابص ناخ  یلعحتف 
ناگدازآ وچ  يدرم  هدازآ  رگ 

ناگداتفا رازآ  نک ز  رذح 
: یئانس

نیشن نارازآ  مک  اب  سرتب و  ناشیدنادب ، زا 
[. 3668  ] دوب يرازآ  مک  رد  ملاع ، ود  ره  يراگتسر 

: يدعس
ناسک ریخ  هب  یمدآ  دوب  راودیما 

[. 3669  ] ناسرم رش  تسین ، دیما  وت  ریخ  هب  ارم 
: یسودرف

شاب رادناهج  دیآ  وت  زور  وچ 
شاب رازآیب  شاب و  دنمدرخ 
يوجمان زا  دیآ  بوخ  هن  هزیتس ،

[. 3670  ] يوپم هزیتس ، درگ  زیهرپب و 
: يدعس

دازکاپ یسودرف  تفگ  شوخ  هچ 
داب كاپ  تبرت  نآ  رب  تمحر  هک 

تسا شک  هناد  هک  يروم  رازایم ،
تسا شوخ  نیریش  ناج  دراد و  ناج  هک 

لدگنس دشاب و  نوردنا  هپس ،
لدگنت دوش  يروم  هک  دهاوخ  هک 
روز تسد  ناوتان  رس  رب  نزم ،

روم وچ  شیاپ  هب  یتفا  رد  يزور  هک 
تسا یسب  رتناوتان  وت  متفرگ ز 

تسا یسک  رخآ  مه  وت  زا  رتاناوت 
کین دای  زا  ینیب  دب  هک  دب  نکم 

[. 3671  ] کین راب  يدب  مخت  دیورن ز 
: یئانس

درگ يرازآ  مک  درگ  یبلط ، یقاب  مان 
[. 3672  ] سکرک دماین  رمع ، مک  يرازآ ، مک  زک 

تمکح 119

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 944 

http://www.ghaemiyeh.com


درم تریغ 
نامیا لجرلا  هریغ  رفک و  هئرملا  هریغ 

تسا نامیا  درم  يزروتریغ  رفک و  نز  يزروتریغ  )
: يدعس

نزب دریگ  رازاب  هار  نز  وچ 
نز وچ  نیشنب  هناخ  رد  وت  هنرگ  و 

داب روک  نز  مشچ  ناگناگیب  ز 
داب روگ  رد  هناخ  زا  دش  نوریب  وچ 

يور هناگیب  مشچ  زا  شناشوپب 
يوش هچ  هگ  نآ  نز  هچ  دونشن ، رگو 

نز دیدنخ  هناگیب ، يور  رد  وچ 
[. 3673  ] نزم يدرم ، فال  وگ  درم  رگد 

تمکح 120

مالسا یلماکت  لحارم 
لمعلا وه  ءادالا  و  ءادالا ، وه  رارقالا  و  رارقالا ، وه  قیدصتلا  و  قیدصتلا ، وه  نیقیلا  و  نیقیلا ، وه  میلستلا  و  میلستلا ، وه  مالسالا 

تسا و ندرک  قیدـصت  نامه  نتـشاد  نیقی  و  تسا ، ینیقی  نامیا  نامه  میلـست  تسا و  نداهن  ندرگ  میلـست و  نامه  تقیقح ، رد  مالـسا  )
(. تسا ندوب  دنبياپ  ندرک و  لمع  نامه  ءادا  تسا و  لمع  رد  تیدوبع  قح  ءادا  نامه ، رارقا  و  یبلق ، ندرک  رارقا  نامه  قیدصت 

: يروباشین راطع 
نتفر نامرف  هب  تسیچ ؟ یگدنب 

[. 3674  ] نتفر نادند ، نب  زا  رما ، شیپ 

تمکح 121

لخب ماجنارس 
بره هنم  يذلا  رقفلا  لجعتسی  لیخبلل  تبجع 

(. تسا تکرح  رد  ناباتش  هتساوخان ، رقف  يوس  هب  دوخ  ياپ  اب  هک  مراد  بجعت ، لیخب  مدآ  زا  )
: يدعس

دیاشخبن نتشیوخ  رب  هک  ره 
[. 3675  ] دیاش وا ، رب  یسک  دشخبن  رگ 

ربکت زا  شهوکن 
هفیج ادغ  نوکی  هفطن و  سمالاب  ناک  يذلا  ربکتملل  تبجع 

، ربـکت یگدـنز ، رد  نـکل  دوـشیم  لدـب  يا  هدـیدنگ ) رادرم   ) هـفیج هـب  زین  ادرف  دوـبن و  شیب  شزرایب ، ياهـفطن  زورید  هـک ، یـسک  زا  )
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( متفگش رد  دزرویم 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تسا یمد  یبیرف و  وت  رمع  لصاح  نوچ 
تسا یمتس  مد  ره  هب  ترگ  نکم  داد  وز 
وت نم و  لصا  هک  دوخ  هب  وشم  رورغم 

[. 3676  ] تسایمن یمیسن و  يرارش و  يدرگ و 
: يدعس

دازكاخ مدآینب  دیاشن 
داب يدنت و  ربک و  دنک  رس  رد  هک 

یشکرس یمرگ و  نینچ  اب  ارت 
[. 3677  ] یشتآ زا  كاخ  زا  مرادنپن 

یسانشادخ هار 
هللا قلخ  يری  وه  هللا و  یف  کش  نمل  تبجع 

( دنکیم هدهاشم  ار  ادخ  ياههدیرفآ  هکنآ  اب  دنکیم  کش  ادخ  دوجو  رد  هک  یسک  زا  مراد  بجعت  )
: یناشاک ضیف 

تسا يرتفد  ار  قح  تایآ  تخرد ، ره  زا  قرو  ره 
تسا رگید  شوگ  مشچ و  ار  وا  هک  دناوخ  یسک  نآ 

تسا یتیآ  نوچیب  عنص  زا  قرو ، ره  زا  یگر ، ره 
تسا رد  ار  تمکح  هک  تیآ ، نآ  رس  رد  دسر  نآ 

اهگرب رد  اهشقن  اهگنر و  نیا  تمکح 
تسا رس  رد  یشوه  لقع و  ار  وا  هک  دمهف  یسک  نآ 

اههفوکشا راهب  رد  دیوگ  لاح  نابز  اب 
تسربکا يادخ  زا  ام ، رد  هک  نیا  تسا  فطل  هچ  یه 

نیب هب  ار  یهلا  رارسا  ضیف و  غاب آ ، يوس 
[. 3678  ] تسا رگید  نآ  رگد  نیا  ندینش  نوچ  ندید  تسین 

گرم یشومارف  زا  شهوکن 
یتوملا يری  وه  توملا و  یسن  نمل  تبجع  و 

( متفگش رد  دنکیم  اشامت  ار  ناگدرم  هکنآ  نیع  رد  دنکیم  شومارف  ار  گرم  هک  یسک  زا  )
: یماج

ینک هشیپ  نآ  هلحرم  نیرد  هک  هب  نآ  یماج 
ینک هشیدنا  دوخ  گرم  نارگد ، گرم  هک ز 

رهش بعص  هزانج ز  گناب  يادص  دمآ 
[. 3679  ] تسا الص  ادص  نآ  لجا  ناوخ  هب  ارت  ام و 
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: يدعس
راگزور یسب  ام  یب  هک  اغیرد 

راهبون دفکشب ، لگ و  دیور ، هب 
تشهبیدرا هام و  يد  ریت و  یسب 

[. 3680  ] تشخ میشاب و  كاخ  ام  هک  دیآرب 
: نایرع رهاطاباب 

تبونب تبون  نوریم  نوقیفر 
[. 3681  ] دیآ هت  رب  تبون  هک  يزور  نآ  ياو 

: يولوم
يدینش نیشیب  لجا ، لبط  یسب 

[. 3682  ] یناهگان دمآ  رد  مگرم ، وگم 

تمکح 122

لمع ملع و 
مهلاب یلتبا  لمعلا  یف  رصق  نم 

( دوشیم راتفرگ  هودنا  هب  دزرو  یهاتوک  رادرک »  » لمع رد  هک  یسک  )
: يونزغ یئانس 

دوب دنمدوس  راک  اب  ملع 
[. 3683  ] دوب دنبياپ  راکیب  ملع 

: يدعس
یناوخ رتشیب  هک  نادنچ  ملع ،

[. 3684  ] ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ 

تمکح 123

تعیبط راهب و  ریثات 
قروی هرخآ  قرحی و  هلوا  راجشالا  یف  هلعفک  نادبالا  یف  لعفی  هناف  هرخآ  یف  هوقلت  هلوا و  یف  دربلا  اوقوت 

کـشخ شلوا ، هک  ناتخرد ، اب  هک  دـنکیم  نامه  امـش  نت  اب  امرـس  اریز  دـینک  لابقتـسا  نآ  نایاپ  زا  یلو  دیـشاب  رذـحرب  امرـس  زاغآ  زا  )
( دشخبیم توارت  شرخآ  دنکیم و 

: يولوم
راهب يامرس  ربمغیپ ز  تفگ 

راهنیز نارای  دیناشوپم  نت 
دنکیم نآ  امش  ناج  اب  هک  ناز 
دنکیم ناتخرد  اب  ناراهب ، ناک 
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وا يامرس  نآ  دشاب  تمینغ  سپ 
وج تقو  نافراع  رب  ناهج ، رد 

دینک رب  نت  زا  هماج  ناراهب  رد 
دیور نشلگ ، بناج  هنهرب  نت 

نازخ داب  زا  دیزیرگب  کیل 
[. 3685  ] نازر غاب و  اب  درک  ناک  دنک  ناک 

تمکح 125

ناگتشذگ زا  تربع 
دقف لاومالا  اما  و  تحکن ، دـقف  جاوزالا  اما  و  تنکـس ، دـقف  رودـلا  اما  هملظملا …  روبقلا  و  هرفقملا ، لاحملا  و  هشحوملا ، رایدـلا  لها  اـی 

؟ مکدنع ام  ربخ  امف  اندنع ، ام  ربخ  اذه  تمسق 
نانز دـندرک ، تنوکـس  نارگید  ار  امـش  ياههناخ  هک  دـینادب  کیرات …  ياهربق  یلاخ و  ياهناکم  كانتـشحو و  ياههناخ  نانکاس  يا  )

)؟ دیراد ربخ  هچ  امش  میراد  ام  هک  تسا  يربخ  نیا  دندرک  میسقت  ار  امش  لاوما  دندروآرد ، دوخ  حاکن  هب  نارگید  ار  امش 
: عمال

وت هب  رازم  ره  حول  دوب  هتشون  یطخ 
یناوخ رب  يور و  تریصب  مشچ  هب  رگا 

مه رب  دروخیمن  شوفع  وت  ام و  لعف  ز 
یناشیپ نیچ  ز  مهرد ، هنیآ  ددرگن 
روبق حول  تسا ، ییاهمان  هظعوم 

یناوخ شتریصب ، يور  رگ ز 
دنتفر ناهج  نیز  نانآ ، هک  نیب 

[. 3686  ] ینابهگن نیز  تسیچ ، ناشهرهب ،
: يروباشین راطع 

دنربخیب كاخ  ریز  رد  همه  ناگتفخ  وچ 
رامش زور  لاح  تدنهد ز  هنوگچ  ربخ 

قلخ نیدنچ  هک  نیا  تسا  يداو  هچ  هار و  هچ  نیا  هک 
راثآ دنامن  سک  چیه  زا  دشورف و  ودب 

رگنب ار  هار  ناشومخ  لقع  مشچ  هب 
راز يراز  هب  نوخ  كاخ و  رد  هدنام  ریسا 

نفک ریز  هدیشکرس  یمد ، هن  یمدمه ، هن 
راوید رد  هدرک  يور  یسک  هن  یمرحم  هن 

نیزا دنچ  تسا  یشومخ  هچ  نیا  كاخ  لها  يا 
ربخ یکدنا  دینک  شیوخ  لاح  ار ز  ام 
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دیاهنوگچ نوخرپ  لد  اب  كاخ  ریز  رد 
روخ باوخ و  كاخ  مکش  رد  دینک  یک  ات 

لاس رازه  زا  دعب  هک  دینک  هگن  رخآ 
[. 3687  ] رپس یب  دیاهدنامب  هنوگچ  مدق  ریز 

: عمال
يویند بابسا  همه  ناد ، بآ  رب  شقن 

[. 3688  ] ثبع نانج  ناج و  همه  ینکیم  هچ  شفرص 
: رایرهش

دش رده  تمحز  امش  زا  دعب  یلب 
دش ردپ  جارات  لوغشم  رسپ 

دندرب ثارو  ناتلاوما ، همه 
دندرک هک  یئاغوغ  هچ  تمسق  رس 

دنداهن مه  اب  شکمشک  يانب 
دنداتف مه  ناج  هب  گس  گرگ و  وچ 

دندوب فارطا  رد  هک  مه  یناگس 
دندوبر رد ، یناوختسا  نادند  هب 
يریغص اب  یمحر  هن  ار  شریبک 
يریپ یئاورپ ز  هن  ار  شناوج 

تورث دوس و  بسک و  جنر  نآ  غیرد 
ترسح دوب و  یلابو  رزو و  دوخ  هک 

ریغ يهناخ  دش  ارس  نحص و  همه 
[. 3689  ] ریغ يهناشاک  تولخ و  طایح 

هشوت نیرتهب  يوقت 
يوقتلا دازلا  ریخ  نا 

( تسا يوقت ، ترخآ » ایند و   » يهشوت نیرتهب  دیدرت ، نودب  )
: یئاهب خیش 

نان اولح و  نیا ، رهب  یشاب  دنچ 
نالف زا  نالف و  زا  تنم  ریز 

ياهشوت هر  نیا  رد  يوقت  زج  تسین 
ياهشوگ رد  له  هب  ار  اولح  نان و 

وت لام  هاج و  تسیچ  اولح  نان و 
وت لابقا  تمشح و  غار و  غاب و 
لما لوط  نیا  تسیچ  اولح  نان و 
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لمعیب ملع  سفن و  رورغ  نیو 
تنز دنزرف و  تسیچ  اولح  نان و 

تندرگ رد  لغ ، وچمه  هداتفوا 
وت مارآ  نان  اولح و  نیا  درب 

وت مان  لکوت ، حول  زا  تسش 
رسپ يا  دشاب  تسود  زا  ریغ  هچ  ره 

رسب رس  ندرک  مان  اولح  نان و 
ناج هزات  یشاب  هک  یهاوخ  یمه  رگ 

[. 3690  ] ناوخب ار  اولح  نان و  باتک  ور 

تمکح 126

ایند فصو 
ما کتوهتـسا  یتم  کیلع  همرجتملا  یه  ما  اهیلع  مرجتملا  تنا  اهمذت ؟ مث  ایندلاب  رتغتا  اهلیط  اباب  عودخملا  اهرورغب  رتغملا  ایندلل  ماذلا  اهیا 

کترغ یتم 
، یـشابیم نآ  ياهچوپ  چیه و  هتفیرف  هتـشگ و  راتفرگ  ایند  رورغ  هب  هک  یلاح  رد  يزادرپیم  ایند  زا  شهوکن  تمذم و  هب  هک  یـسک  يا  )

ایند دنک …  تیاکش  وت  مرج  زا  دیاب  ایند  ای  يراد  تیاکش  ایند  مرج  زا  وت  ینکیم  تمذم  ار  نآ  یشابیم  رورغم  ایند  هب  هک  یلاح  رد  ایآ 
( تسادخ ءایلوا  يونعم )  ) تراجت لحم  یهلا و  یحو  طوبه  لحم  ادخ ، هاگتشرف  هاگزامن  ادخ  ناتسود  هاگهدجس 

: ورسخرصان
هنامز تسهدش  دب  هک  یلانب  دنچ 

نوچ ینگفرب  هنامز  رب  تنت  بیع 
« نک دب   » هک هنامز  نیا  تفگ  یک  زگره 

نوتفم يهماع  لوق  هب  ین  وچ  نوتفم ،
تسا نامه  هنامز  نیا  رگید  ياهدش  وت 

نوگرگد هنامز  درخ ، یب  يا  دوش  یک 
قلخ هر و  رب  تسا  لزنم  یکی  وچ  لثم  ناهج ،

دوز ادوز  جوف  جوف  درذگ  یمه  رد و 
دنتفر همه  تردام  ردپ و  ردارب و 

دوسآ نینچ  رفس  ردنا  یهاوخ ، دنچ  وت 
نکم شهوکن  نادان  وچ  ار  ناهج 

تسا يردام  قح  ار  وا  رم ، وت  رب  هک 
نک رکش  رگنب و  ردنا و  لعف  هب 

تسا يربکم  نیدب  شعض  هک  ار  نآ  رم 
نورب نادرگ  خرچ  نیا  زا  تسا  زیچ  هچ 
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تسا يرواد  یسب  ار  نالقاع  نیرد 
نکیلو تداد  دنپ  یسب  هنامز 
هنامز نابز  یباین  ردیم  وت 

هتسشن ار  نتشیوخ  نیمه  ینیبن 
هناسک يهناخ  هب  یجنپس  بیرغ و 

ار نالف  وب  رم  هناخ  نیاک  دنتفگب 
هنالف نالف و  زا  دنام  ثاریم  هب 

نتفرگ یهاوخ  دنپ  یمه  رگ  ارت 
هناخ تسهنالف  نالف و  نابز 
ناشیا دنتفرب  دنامب و  هناخ  وچ 

هنادواج یمه  ندنام  وت  یهاوخن 
یگرم داب  اب  دنام  یمه  دهاوخن 

هناد هن  هاک و  هن  ردنا  نمرخ  نیدب 
ردام دنزرف و  تردارب و  تردپ و 

هناسف هتشگ  زیچان و  دنتساهدش 
ناشیا رمع  سپ  زا  لاس  هاجنپ  وت 
هناسر يدروخ  يدونش و  هناسف 

نتسشن یهاوخ  دنچ  رذگهر  نیا  رد 
[. 3691  ] هناهب تدنام  هچ  يزیخنرب  ارچ 

: يوجنگ یماظن 
تسیچ رهز  يهنگ  يدروخ  وت  هداب 

تسیچ رهد ، للخ  يدرک  وت  مرج 
درم کین  يا  نکم  یهوکن  رهد 

[. 3692  ] درکن دب  وت  نم و  ياج  هب  رهد 
ناگتشذگ زا  تربع 

؟ يرثلا تحت  کتاهما  عجاضمب  ما  یلبلا  نم  کئابآ  عراصمبا 
( ياهدش هتفیرف  كاخ  ریز  رد  تناردام  هاگباوخ  ای  انف و  نماد  رد  تناردپ  طوقس  لحم  هب  ایآ  ياهدش ؟ ایند  يهتفیرف  ارچ  )

: يدحوا
سب نانیشنمه  گرم  تظعاو ،

[. 3693  ] سب نانیا ، قارف  تداتسوا ،
اهیتسار هاگیاج  ایند 

اهقدص نمل  قدص  راد  ایندلا  نا 
( دنادب تسار  ار  يو  قطنم  دنک و  قیدصت  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  یتسار  هاگیاج  ایند  )
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: دعس دوعسم 
وگب راوتسا  ظفل و  نک  تسار 

[. 3694  ] زاتب ریلد ، سپ  هار و  نک  هرس 
: يروباشین راطع 

یمد وت  هر ، نیا  رد  ییآ  قدص ، هب  رگ 
[. 3695  ] یمه دیآ  زاب  شیپ  تحوتف  دص 

: يوجنگ یماظن 
تسا يددمیب  غورد  لایخ  رد 
تسا يدبا  يهمان  مکح  یتسار 

دمآ دیلک  اقب  ار  یتسار 
[. 3696  ] دمآ دیدپ  نآ  رحس ، زا  زجعم ،

اهزردنا دنپ و  يهناخ  ایند 
اهب ظعتا  نمل  هظعوم  راد  ایندلا …  نا 

( دشاب ریذپدنپ  هک  یسک  يارب  هتبلا  تسا  زردنا  دنپ و  هظعوم و  يهناخ  ایند ، دیدرت  نودب  )
: يزیربت بئاص 

تسین ریصبیب  ندز  گنس  هب  رهگ  بئاص 
ار دنپ  هدوهیب ، مدرم  هب  نکم ، عیاض 

درب شیوخ  يوربآ  ییوگهدوهیب  زا  حصان 
[. 3697  ] ار ماگنهیب  غرم  ناغفا  دیآ ز  نوخ  يوب 

ایند شهوکن 
همادنلا هادغ  لاجر  اهمذف 

( دنیاتسیم ار  نآ  رگید  یهورگ  یلو  دنکیم  تمذم  ار  نآ  یهورگ  ینامیشپ ، تمادن و  ناهاگحبص  رد  )
: عمال

متشاک لد  عرزم  رد  سوه ، مخت  اهرمع 
[. 3698  ] دشن لصاح  نیمزرس ، نیز ، ییهرهب ، تمادن  زج 

تمکح 127

ایند يرابتعایب 
بارخلل اونبا  ءانفلل و  اوعمجا  توملل و  اودل  موی  لک  یف  يدانی  اکلم  نا هللا 

دینک يروآعمج  ندرم ، يارب  دیئازب  دیوگب : دهد و  رد  گناب ، مدآینب  نایم  رد  زور ، ره  ات  تشامگرب  ار  ياهتـشرف  ادـخ  دـیدرت ، نودـب  )
( ندش بارخ  يارب  دیزاسب  يدوبان و  يارب 

: یماج
وا دنزرف  ات  هک  نز ، توهش ، هب  دهاوخ  یکی  نآ 
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بانم بیان  ناهج  رد  دنامب  يو  زا  گرم  دعب 
رهد تافآ  ات ز  هناخ  ارس و  دزاس  رگد  نآ  و 

بایماک راکماک و  دنیشن  غراف  نامز  کی 
بیغ ناهاگآ  تعاس ز  ره  هک  لفاغ  نیز  هلمج 

بارخلل اونبا  توملل و  اودل  گناب  دسریم 
داز ندرم  رهب  هک  نآ  دیز  داش  هنوگچ 

[. 3699  ] تسانب هدرک  مادهنا  یمه  هک  ییهناخ  هب 
: ورسخرصان

ییایسآ خرچ  يا  منیبن  تشیاسآ 
ییاسب یمه  ار  ام  يدرگنیم  هدوس  دوخ 

یبقع هار  رهب  زا  ار  نتخاس  داز  زج 
[. 3700  ] ییان راک  هب  زگره  ار  نیب  شیپ  رایشه و 

: یناقاخ
دهدیم زاوآ  وت  هب  یفتاه  هظحل  ره 

[. 3701  ] نامالا تسا  ناما  ياج  هن  هگ  ماد  نیاک 
: راهب ءارعشلاکلم 

وا هک  نآ  تخبشوخ  تسین  فقوت  ياج  ناهج  نیا 
ربخیب ناتسلگ  نیا  زا  تشذگ  شوخ  یمیسن  نوچ 

لسگ دهع  راگزور  نیز  مدیدن  افو 
افو هزوجع ، نیزا  تسدیدب  درم  مادک 

تسین چیه  ملاع  هک  ملاع  نیا  رد  اناج  روخم  مغ 
تسین چیه  مد ، نآ  زیچان و  یمد  زج  یتسه  تسین 

رانکیب ياضف  ردنا  كاخ  تشم  کی  رس  رب 
تسین چیه  مدآ  دنزرف  مدآ و  رف  رک و 

دنامن مه  نامرد  درد و  دنامن 
دنامن مه  نارجه  لصو و  دنامن 

دنبم تلود  بحاص  يا  ناهج  لابقا  هب  لد 
تسین شیدنارود  لقع  رایتخا  رد  ناهج  نیاک 

بالقنایب وا  نما  ریغتیب  وا  تمعن 
[. 3702  ] تسین شینیب  وا  شون  محازتیب  وا  تحار 

: ظفاح
بوشآرپ رذگهر  نیرد  لقع  مشچ  هب 

[. 3703  ] تسا لحمیب  تابثیب و  ناهج  راک  ناهج و 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 953 

http://www.ghaemiyeh.com


: راهب ءارعشلاکلم 
راگزور ثادحا  رب  رادیاپ  هنادرم 

درذگب زیح  تفص  نز  راگزور  نیاک 
قلخ لاح  وت  ناد  برع  تشد  ياههکرب  نوچ 

یهت یتبون  دوش و  رپ  بآ  یهاگ ز 
دوش یهت  ملسم ، تایح  يهکرب  نیا 

یهرف رف و  زا  یناگدنز و  بآ  زا 
زیرگ نآ  زا  دشابن  گرم  دوز ، تسا و  رید 

[. 3704  ] یهگآ تخبشوخ  یمانکین و  هدنخرف 
: يروهال لابقا 

تسین رذگهر  زج  ناهج ، نم ، مشچ  هب 
تسین رفسمه  کی ، ورهر  نارازه 
دنویپ شیوخ و  موجه  زا  متشذگ 

[. 3705  ] تسین رتهناگیب  یسک  ناشیوخ ، زا  هک 
: يروباشین راطع 

تسین وت  ياج  ایند  ناتسبیرغ 
تسین وت  يالاب  رب  كاخ  يابق 

یشاب هتسب  ایند  هب  رگ  ییوم  هب 
[. 3706  ] یشاب هتسویپ  مغ  رد  يدرم ، وچ 

: یماج
درذگب دیآ  هک  ره  دمآ  هک  ره 

تسین شیب  ییارس  تنحم  ناهج  نیا 
میوریم مه  ام  دنتفر و  نارگید 

تسین شیپ  رد  یلزنم  ار  وک  تسیک 
دهد يدنپ  ارت  یماج  دمحا 

[. 3707  ] تسین شیه  ایند  شاب  ار  ترخآ 
: یسودرف

روس نشج و  همه  جات و  تخت و  همه 
[. 3708  ] روح يوم  کی  رادید  هب  دزرین 

: يولوم
بابر دیوگیم  هچ  ینادیم  چیه 

بابک ياهرگج  زا  مشچ و  کشا  ز 
تشوگ ز  نم ، يهدنام  رود  ما ، یتسوپ 
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باذع رد  قارف و  رد  ملانن  نوچ 
زبس خاش  نم  مد  هب  دیوگ  مه  بوچ 
باکر نآ  دیردب  تسکشب و  نم ، نیز 

ناهش يا  میقارف  نابیرغ  ام 
« بآملا هللا  یلا   » ام زا  دیونشب 

ناهج رد  لوا  میتسر  قح  مه ز 
بالقنا زا  میوریم  او  ودب  مه 

ناوراک رد  سرج  نوچمه  ام  گناب 
باحس ناریس  تقو  يدعر  وچ  ای 

یلزنم رب  هنم  لد  رفاسم  يا 
باذتجا هاگ  هب  هتسخ  يوش  هک 
ياهتفر لزنم  رایسب  زا  کناز 

[. 3709  ] بابش ماگنه  هب  ات  هفطن  وت ز 

تمکح 128

ایند ناگدازآ 
اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  اهقبواف و  هسفن  اهیف  عاب  لجر  نالجر  اهیف  سانلا  و 

( دنتسیز دازآ  دندیرخ و  ار  دوخ  ياهتسد  دندنکفارد و  تکاله  هب  ار  دوخ  سفن  دنتخاب و  ار  دوخ  ياهتسد  دناهتسد ، ود  ایند ، مدرم  )
: یئاهب خیش 

ابس رهش  دهده  زا  یکب  ات 
اپ هتسب  یشاب  هدنام  یبیرغ  رد 
نک زاب  اپ  زا  دنب  نیا  نک  دهج 

نک زاورپ  ناکمال  زارف  رب 
نوگنرس یعبط  هاچ  رد  یکب  ات 

نورب هچ  زا  ایب  فسوی  یفسوی 
يوش ینابر  رصم  زیزع  ات 

[. 3710  ] يوش یناحور  مسج و  زا  یهراو 
ایند يرادیاپان 

رقم راد  رمم ال  راد  ایندلا 
( تسین یمئاد  تماقا  هاگیاج  تسا و  ندرک  روبع  لحم  ایند  )

: يرونا
زیخرب ناهج  رس  زا  القاع 
تسرادافو يهقوشعم  هن  هک 
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یجنگ رس  رب  زورماک  ریگ 
[. 3711  ] تسرام مد  رب  تادرف  هن  اپ 

: يروباشین راطع 
دندرب شناویک  رب  هک  ناویا  اسب 
اغیرد ناویا  همه  نآ  دش  اجک 

دندرک سودرف  نوچ  هک  ارصق  اسب 
اغیرد نازحا  يهبلک  دش  نونک 

يدید هک  فسوی  ره  هناخمغ  نیرد 
اغیرد نادنز  دش  هلمج  رب  دحل 

: نیمی نبا 
رخآ ندش  دهاوخ  هک  فال  نزم  نسح  زا 
لیاز وت  راسخر  لگ  مشچ و  سگرن  نیز 

رجنس لرغط و  يدش  هک  متفرگ  هاج  رد 
لرغط رجنس و  نونک  دنیاجک  هک  رگنب 
ایند دوصقم ز  هک  عمج  ینک  هچ  ایند 

لضاف همه  یقاب  یناف و  نهک و  یقلد 
: يوجنگ یماظن 

يراوتسا ره  درب  درک  دیاشن 
يراگزاس سک  اب  تسا  هدومنن  هک 

تسا هالک  رد  شداب  هک  بلاق  نیدب 
تسا هار  كاخ  یتشم  هک  هرغ  وشم 
رود دنک  رس  زا  هالک  وک  يداب  ز 

[. 3712  ] روجنر ورس  دشاب  هدوسآ  هایگ 
: عمال

رذگ هار  ناهج  هب  يزور  هس  ود  کی  يدمآ 
[. 3713  ] روتسد تماقا  مزع  رذگ  هار  رد  تسین 

تمکح 129

ناتسود قوقح 
هتافو هتبیغ و  هتبکن و  یف  ثالث : یف  هاخا  ظفحی  یتح  اقیدص  قیدصلا  نوکی  ال 

ماگنه يراتفرگ ، یتخبدـب و  راگزور  رد  دـشاب  دوخ  تسود  راداوه  دروم  هس  رد  هکنآ  رگم  دـیآیمن  باـسحب  یقیقح  تسود  تسود ، )
( گرم زا  سپ  تبیغ و 

: يونزغ یئانس 
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زاین زآ و  تقو  تسود  زا  نمشد 
راب ینادن  نایز  دوسب و  زج 

نایز دوس و  هاگ  هب  ار  ناتسود 
[. 3714  ] ناوت دومزآ  دید و  ناوتب 

: یناشاک ضیف 
دوش ربهر  قح  هار  رد  ار  رای  دیاب  رای 

ادج نامیا  زا  نید و  زا  ار  رای  دزاس  هک  هن 
لاصو رد  قارف و  رد  دشاب  رای  دیاب  رای 

ادج نارجه  رد  رای  رای و  لصو  رد  دوب  هن 
الب رد  دشاب  راوخمغ  ار  رای  دیاب  رای 

ادج ناج  زا  دوش  رگ  ددرگن  زگره  ادج  وز 
کیرش نارای  اب  رای  دشاب  هودنا  مغ و  رد 

ادج ناشیا  زا  دوبن  ینارماک  طاشن و  رد 
دوش نایرگ  مه  رای  دیاب  رای  دیرگب  نوچ 

ادج نایرگ  دوش  نآ  هاگ  ادج  دیرگ  نیا  هک  ین 
رای رهب  ار  نآ  ددنسپب  دوخ  هب  ددنسپب  هچ  ره 

ادج نارای  زا  دهاوخ  دهاوخ  رود  دوخ  زا  هچ  ره 
لد ناج و  زا  دوب  نمشد  ار  رای  نانمشد 

[. 3715  ] ادج ناودع  زا  دشاب  دراد  تسود  ار  شتسود 
: يوجنگ یماظن 

یشوخان هگ  هب  دعاسم  رای 
[. 3716  ] یشک نماد  هن  درک  یشک  ماد 

: ظفاح
متسنادن نامز  نیا  ات  هک  درد  غیرد و 

قیفر دوب ، قیفر ، تداعس  يایمیک  هک 
: يدعس

بیع داتفه  يراد و  يرنه  رو 
رنه کی  نآ  رگم  دنیبن  تسود 

: ورسخریما
دوب شوپ  بیع  تسود  يهدید 
دوب شوک  بیع  هدید  ار  مصخ 

: یسوط يدسا 
ياپب ار  ناتسود  دسر  تتسد  وچ 
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ياج هب  ترهم  دنرآ  مغ  رد  ات  هک 
: يدعس

تسود تسد  دریگ  هک  دشاب  نآ  تسود 
یگدنامرد یلاح و  ناشیرپ  رد 

دنز تمعن  رد  هک  نآ  رامشم ، تسود 
یگدناوخ ردارب  يرای و  فال 

تسود بیاعم  هک  تسا  نآ  تسود 
دیوگ وربور  هنییآ  وچمه 

نابز رازه  اب  هناش  نوچ  وک  هن 
[. 3717  ] دیوگ وم  هب  وم  هتفر  افق  رد 

: يدرجورب ضایر 
جنر تحار و  هب  ار  تسود  نمشد و 

تسوپ زا  زغم  وچ  ناوت  ندرک  قرف 
تنحم تبکن و  لاح  رد  هک  ناز 

تسود نمشد  دنانمشد و  ناتسود 
: يزاریش قیاش 

دنک میرای  رای ، نآ  دوب  ایآ 
دنک میرارقیب ، هب  رظن  محر  زا  و 

دزاس مکاله  يرجنخ  هب  هک  نآ  ای 
[. 3718  ] دنک میراک ، مخز  جالع  هک  نآ  ای 

: یقفاب یشحو 
مقر رد  نیش  وچ  هک  شناوخم  رای 

مغ هب  لخاد  هن  تسا  يداش  لخاد 
رای هدیدنسپ  تسار  تفص  رب 

راک هب  تجنر  تحار و  رد  هدمآ 
ناهج شمشخ  يهلعش  يدز  هک  نآ 

نآ ونشم  دنز ، هک  ییافو  فال 
بآ وچ  دیامن  تخادگب  وچ  برس 

بابک ناج  نآ  ندروخ  دنک  کیل 
تسافو ردنا  مدق  تباث  هن  هکنآ 

تسا افج  نیدنچ  هیام  وا  تبحص 
انب ار  نآ  هدمآ  تسس  هک  هناخ 

انف ردنا  دهن  نامیقم  تخر 
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يوجم يرای  همه  زا  افو  مسر 
يوجم يراخ  همه  زا  لگ  نداز 
تسادج نالیغم  راخ  لگ و  راخ 
تساجک ات  اجک  ناکیپ ز  هچنغ و 

نیبگنا دوبن  ار  یسگم  ره 
نیرکش دوشن  ور  دوخ  ین  ره 

رثا يرای  تسین ز  سک  همه  رد 
رد هب  دیاین  كاخ  ره  همشچ ز 

دوتس تیافو  هب  ار  دوخ  هک  رای 
دومزآ افج  غاد  زا  شدیاب 

تسا لصاح  شرگا  يرای  رهوج 
تسا لد  مشچ  هدید و  ینشور 
دننکیم شرصب  لحک  هک  گنس 

دننکیم شربخ  شتآ  زا  لوا 
هتخاس دوخ  نف  یتشرد  هک  نآ 

هتخادنا رظن  زا  دوب  هک  هب 
رون هدید  یپ  تسا  مرن  يهمرس 

روک هدید  دنک  تسا  تشرد  هک  نوچ 
شوکب ینیشن  دنچ  لگ  هب  ياپ 

شونب يرای ، هر  رد  بلط ، ره  ز 
تسین رادافو  رای  زا  هب  چیه 

تسین رای  وا  رد  تسین  افو  هک  نآ 
یمغ يرادن  يرای  رگا  يراد 
یملاع بجع  تسا  يرای  ملاع 

سک شیپ  دتف  وچ  ینارگراک 
سب رای و  ددم  زا  دوش  عفر 

دوبر دیاشن  تسد  کی  هب  هچنآ 
[. 3719  ] دوز دنیابر  تسد  دوش  ود  نوچ 

: يوجنگ یماظن 
رکش دناوخ ؟ هچ  تسود  ارت  رهز 
رنه دناد ؟ هچ  تسود  ارت  بیع 
ناسر تحار  محرم  دوب ، تسود 

ناسکان نخس  نک  اهر  هنرگ ،
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رادهدرپ دوب  هک  نآ  مادک ؟ تسود 
راگزور نوچ  همه  نیا  دنرد ، هدرپ 

تسا نشور  ارت  هک  ره  یتسود 
تسا نمشد  دنک  راکنا  تلد  نوچ 

تسیک رای  ارت  هک  دسانش  هچ  نت 
تسیک رادافو ، هک  هگآ ، دوب  لد 

يرواد نیرد  وچ  يداهن  ياپ 
يروآ تسد  هب  تسد  مه  هک  شوک 

شیوخ رای  رهگ  یسانشن  ات 
[. 3720  ] شیوخ رارسا  رهوگ  نکم  هوای 

تمکح 130

هبوت دروآهر 
لوبقلا مرحی  مل  هبوتلا  یطعا  نم 

( دنامیمن مورحم  زین  نآ  ندش  هتفریذپ  زا  دوش ، يو  بیصن  هبوت ، هک  یسک  )
: يولوم

يدرک هک  یملظ  زا  دیمون  وشم 
تسیریذپ هبوت  مرک ، يایرد  هک 

تاعاط حیبست  دنک  ار  تهانگ 
تسیریظنیب يریذپهبوت ، رد ، هک 

اجنیا شاب  یکاخ  شاب و  هتسکش 
تسا يریقف  اج  ره  مرک  دیوجیم  هک 

تسا يراوخ  هک  ار  سک  نآ  دشخب  يزیزع 
تسا يریقح  هک  ار  نآ  دشخب  یگرزب 

میگدنب نک  لوبق  رگد  راب  کی 
میگدنکارپ زجع و  نیدب  رآ  محر 

ینیب یفالخ  نم  رگد ز  راب  رگ 
[. 3721  ] میگدنامرد چیه  هب  سرم  دایرف 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
سک همه  ریمض  رارسا  فقاو  يا 

سک همه  ریگتسد  زجع ، تلاح  رد 
ریذپ رذع  هد و  هبوت  ارم  وت  بر  ای 

سک همه  ریذپ  رذع  هد و  هبوت  يا 
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هبوت متسب  هچ  ره  هب  لد  وت  لصو  زج 
هبوت متسشن  هک  اج  ره  وت  دای  یب 

راب دص  متسکش  هبوت  وت ، ترضح  رد 
هبوت متسکش  راب  دص  هک  هبوت  نیز 

هبوت مدرک  وت  رهب  زا  هن  هچ  ره  زا 
هبوت مغ  نآ  زا  مدروخ  یمغ  وت  یب  رو 
منک وت  يارب  نیا  زا  دعب  هک  زین  نآ  و 

[. 3722  ] هبوت مه  نآ  زا  ناوت  نآ  زا  رتهب  رگ 
: يروباشین راطع 

زاب تسا  هبوت  رد  يدرک ، هنگ  رگ 
[. 3723  ] زارف دش  دهاوخن  رد  نیک  نک  هبوت 

: نایرع رهاطاباب 
يدیرفآ ار  ام  هک  يزور  نآ  زا 

يدیدن يزیچ  تیصعم  ریغب 
تراچ تشه و  قحب  ادنوادخ 
يدیدن يدید  رتش  رذگب ، ام  ز 

هبوت متسبب  متسکش و  هک  سب  زا 
هبوت متسد  دشکیم ز  دایرف 

رغاس متسکش  هبوت  هب  زورید ،
[. 3724  ] هبوت متسکش  يرغاس ، هب  زورما 

: يولوم
رد تشه  تمحر  ار ز  تنج  تسه 

رسپ يا  تشه ، ناز  تسا  هبوت  رد  کی 
دوز تسا  زاب  رد  راد ، تمینغ  نیه 

دوسح يروک  هب  شک  اجنآ  تخر 
دوش هتسب ، رد  رهق ، زک  نآ  زا  شیپ 

دونشن سک ، وت  يراز  نآ  زا  دعب 
شیوخ رمع  يهمان  وت  يدرک  هیس  رگ 

شیپ هب  یتسدرک  هک  اهناز  نک  هبوت 
تسا مد  نیا  شخبب  تشذگب ، رگا  رمع 

تسا منیب  وا  رگا  هد  شاهبوت  بآ 
تایح بآ  هدب  ار  ترمع  خیب 
تابث اب  ددرگ  رمع  تخرد  ات 
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دنوش وکین  نیزا  اهیضام  هلمج 
دنق وچ  ددرگ  نیزا  هنیراپ  رهز 

قح هدرک  لدبم  ار  تتائیس 
قبسام نآ  دنوش  تعاط  همه  ات 

تسا بکرم  بئاجع  هبوت  بکرم 
[. 3725  ] تسپ هظحل ز  کی  دزات ز  کلف  رب 

اعد تباجتسا 
هباجالا مرحی  مل  ءاعدلا  یطعا  نم 

( دنامن بیصنیب  تباجا ، زا  دبای ، قیفوت  اعد  هب  یسک  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسا وت  خر  رون  تسه ، هچنآ  ره  تسود  يا 
تسا وت  خرف  رظن  لد ، سر  دایرف 

دشن رجف  علطم  رجه و  بش  دش  یط 
[. 3726  ] تسا وت  خساپ  يهنشت  هدرم ، لد  ارای !

: يدعس
بیرق تمحر  هب  ار  ناگدنامورف 

[. 3727  ] بیجم توعد  هب  ار  نانک  عرضت 
: رایرهش

ارت يالص  دهدیم  یلب  باوج  ملد 
ارت يالب  مرخیم  ناج  هب  هک  نزب  الص 

تست شکاشک  دبا  ات  لزا  هک  وگ  فلز  هب 
ارت ياهتنا  هن  مدید  وت  يادتبا  هن 

دنچ ره  مدشاب  رمع  ات  وت  يافج  مشک 
[. 3728  ] ارت يافو  اهرمع  نیا  دنکیمن  افو 

: يروباشین راطع 
وا يراز  نوریب  هزادنا  دش ز  وچ 

[. 3729  ] وا يرای  رد  وا  رای  دمآرد 
: يولوم

انه دق  بنذل  رفغا  افولاذ  ای  وگب  دیوگ 
[. 3730  ] دنک نیمآ  ناهن  رد  وا  اعد  رد  دیآ  هدنب  نوچ 

وت مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  مه 
وت مه ز  تباهم  وت  زا  ینمیا 

قیقر ياهنخس  ار  ام  هد  دای 
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[. 3731  ] قیفر يا  نآ  دروآ  محر  ار  وت  هک 
يراذگرکش رثا 

هدایزلا مرحی  مل  رکشلا  یطعا  نم  و 
( تشگن مورحم  اهتمعن  ینوزف  زا  تفای ، قیفوت  يرازگرکش  هب  هک  یسک  )

: ورسخرصان
اناد مدرم  زگره  تسا  رکش  یگدنب  هناشن 

[. 3732  ] دراجاین ردنا  یگدنب  دح  یساپسن ز  ز 
: یسراف ترهش 

شدشخب اهضوع  قح ، نم ، مرکاش  ار  شتمعن 
[. 3733  ] هانگ رتدب  دوب  قحلا  یتمعن ، رفاک  هک  ناز 

تمکح 131

يرادرسمه شزرا 
لعبتلا نسح  هارملا  داهج 

( تسا يرادرهوش  وکین  نامه  نز ، داهج  )
: يدعس

اسراپ ربنامرف و  بوخ و  نز 
[. 3734  ] هاشداپ ار  شیورد  درم  دنک ،

: راهب ءارعشلاکلم 
دشاب ربلد  هناناج  هک  تسین  نآ  مناخ 

[. 3735  ] دشاب رهوش  لد  باب  هک  تسنآ  مناخ 
زامن شزرا 

یقت لک  نابرق  هولصلا 
( تسا ناگهشیپ  يوقت  يهمه  برقت  لماع  زامن ، )

: یناشاک ضیف 
تدابع قح و  يوریپ  يدبا  جنگ 

تعامج هب  يزامن  ریخ ، رد  حاتفم 
بابحا لد  روضح  تسا  زامن  يانعم 

تعانق تسود  يا  نکم  تروص  هب  راهنز 
یئامنن ات  یئگدنب  زا  وشم  یضار 

تیاعر کین  ار  همه  طیارش  بادآ و 
دباین هار  یللخ  تدابع  هب  یهاوخ 

[. 3736  ] تیامح وید ، يهسوسو  زا  تلد  نکیم 
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: ریخلایبا دیعسوبا 
زامن تسا  راب  گرب و  دوجو  لخن  رب 

زامن تسا  راهب  مرخ  هچابید 
زامن تسا  راگدرک  میرح  هب  یهار 

[. 3737  ] زامن تسا  راگزور  دنلب  دایرف 
يرادهزور

مایصلا ندبلا  هاکز  هاکز و  ءیش  لکل  و 
( تسا يرادهزور  ندب  تاکز  یتاکز و  يزیچ  ره  يارب  )

: يولوم
دش زاب  یناهد  یتسب  ناهد  نیا 
دش زار  ياههمقل  هدنروخ  وک 

تسا رخآ  رد  رخ  وچمه  كدوک  مشچ 
تسا رخآ  باسح  رد  لقاع  مشچ 

: يدعس
راد یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 

[. 3738  ] ینیب تفرعم  رون  نآ  رد  ات 

تمکح 132

يدنمتواخس ششخب و  شزرا 
هیطعلاب داج  فلخلاب  نقیا  نم 

( دیاشگیم مرک  تسد  هنادنمتواخس  دراد ، نانیمطا  یهلا ، شاداپ  هب  هک  یسک  )
: يوجنگ یماظن 

بلط ناراوس  دیشروخ ، يهیاس 
بلط نارای  تحار  دوخ و  جنر 
یهد نامرد  نک و  یناتس  درد 

یهدنامرف هب  دنناسر  تات 
شاب درس ، نیکز  رهم و  زا  وش  مرگ 
شاب درمناوج ، دیشروخ  هم و  نوچ 

ناشک نماد  يهجاوخ  يا  سفن  کی 
ناشف ملاع  همه ، رب  ینیتسآ 

شاب روجنر  تحار  وشم ، جنر 
[. 3739  ] شاب رود  یمشتحم  زا  یتعاس 
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تمکح 133

هدنهديزور يادخ 
هنووملا ردق  یلع  هنوعملا  لزنت 

( ددرگیم روظنم  ادخ  يوس  زا  يدنمزاین  هزادنا  هب  کمک  يرای و  )
: يوجنگ یماظن 

هانپ شنیرفآ  تسه  هک  ییادخ 
هاگهصرع نیا  رد  يزاین  دنیب  وچ 
زاین دشاب  هکنآ  يهزادنا  هب 

[. 3740  ] زار ياهیندوب  ام  هب  دیامن 

تمکح 134

يورهنایم
دصتقا نم  لاع  ام 

( دش دهاوخن  نارگید  رابرس  دزاس ، دوخ  هشیپ  ار  يورهنایم  هک  یسک  )
: یسودرف

درک راک  همه  رد  نیزگ  هنایم 
دربن گنن و  هب  مه  یگتسویپ  هب 

هتساوخ نوردنا  تسد  هب  يراد  وچ 
هتسارآ نابسا  میس و  رز و 

درک تدیاب  هک  نک  نانچ  هنیزه 
درشف دیابن  دناشف  دیابن 

ياج هب  ینامب  ینیزگ  هنایم 
[. 3741  ] يامنهار تیکین  زا  زج  دشابن 

: ورسخرصان
يوجم لامک  رسپ  يا  شابب ، راک  هنایم 

[. 3742  ] ار ناصقن  رهب  زج ز  دشن  مامت  هم  هک 
: يدعس

یتسم ناپاپ  رد  هلفس ، فیرح 
یتسدگنت زور  ز  هب )  ) دشیدنین
دناشفرب ناراهب  ردنا  تخرد 

[. 3743  ] دنام گربیب  مرجال  ناتسمز 

تمکح 135
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هداوناخ میظنت 
نیراسیلا دحا  لایعلا  هلق 

( تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  ناروخنان ، ندوب  كدنا  )
: يدعس

لایع دنب  ياپ  راتفرگ  يا 
لایخ دنبم  یگدوسآ ، رگید 

توق هماج و  نان و  دنزرف و  مغ 
توکلم رد  ریس  درآ ز  تزاب 

مزاسیم قافتا  زور  همه 
مزادرپ يادخ  اب  بش  هب  هک 
مدنبیم زامن  دقع  وچ  بش 

[. 3744  ] مدنزرف دادم  اب  دروخ  هچ 
یتسود تبحم و 

لقعلا فصن  ددوتلا 
( تسا يدنمدرخ  زا  یمین  يزروتبحم ، )

: يدعس
تسود تبحم  رد  تسود  دوش  كاله  اتب 

[. 3745  ] تسوا ندوب  كاله  رد  وا  یناگدنز  هک 
يدعس تسا  نامیپ  تسس  رای  هن 
شومارف يرای ، دنک  یتخس  رد  هک 

وا هک  تقیقح  هب  دشابن  تسود 
[. 3746  ] الب رد  دنک  شومارف  تسود 

تسود بیاعم  وک  تسا  نآ  تسود 
دیوگ وربور  هنییآ  وچمه 

نابز رازه  اب  هناش  نوچ  هک  هن 
[. 3747  ] دیوگ وم  هب  وم  هتفر  افق  رد 

: رایرهش
تماقا تخر  افو  يوک  رس  هب  مدنکف  ات 

تمارغ تسود  اب  و  دش ، تمادن  تسودیب ، رمع 
تمالس هب  ور  وگ  همه  مه  اج  رز و  ناج و  رس و 

[. 3748  ] تمالم یئامن و  تشگنا  یشیورد و  قشع و 
: ناجاباب الم 

دش لگ  ملاع ، كاخ  قشع ، منبش  زا 
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دش لصاح  ناهج ، رد  روش ، هنتف و  دص 
دندز لاف  اقفتم ، درخ ، قشع و  نوچ 

[. 3749  ] دش لد  مه  نآ  دیکچ  نآ  زا  هرطق  کی 
: يروهال لابقا 

تسب دوجوملاوه »  » اب نامیپ  هک  ره 
تسر دوبعم ، ره  دنب  زا  شندرگ 

تسا نموم  زا  قشع  تسا و  قشع  زا  نموم 
تسا نکمم  ام  نکممان  ار  قشع 

رتكافس وا  تسا و  كافس  لقع ،
رتكابیب رتكالاچ  رتكاپ 

للع بابسا و  كاچیپ  رد  لقع 
لمع نادیم  زاب  ناگوچ  قشع 
دنکفا وزاب  روز  زا  دیص  قشع ،

دنزیم یماد  تسا و  راکم  لقع 
تسا کش  میب و  زا  هیامرس  ار  لقع 
تسا کفنیال  نیقی ، مزع و  ار  قشع 

دنک ناریو  ات  ریمعت  دنک  نآ 
دنک نادابآ  هک  ناریو  دنک  نیا 

ناهج رد  نازرا ، تسا  داب  نوچ  لقع ،
نارگ وا  ياهب  بایمک و  قشع 

دنچ نوچ و  ساسا  زا  مکحم  لقع 
دنچ نوچ و  سابل  زا  نایرع  قشع 

نک شیپ  ار  دوخ  هک  دیوگیم  لقع 
نک شیوخ  ناحتما  دیوگ  قشع 

باستکا زا  انشآ  ریغ  اب  لقع 
باسح رد  دوخ  اب  تسا و  لضف  زا  قشع 

وش دابآ  وش  داش  دیوگ  لقع 
وش دازآ  وش  هدنب  دیوگ  قشع 
تسا تیرح  ناج ، مارآ  ار  قشع 
تسا تیرح  نابراس ، ار  شاهقان 

دربن ماگنه  هک  یتسدینش  نآ 
[. 3750  ] درک هچ  رورپ  سوه  لقع  اب  قشع 

: یئانس
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نکم نیکمت  ار  لقع  یقشع  دنبرا  لد ، يا 
نکم نیقلت  ار  وید  ینیمالا  حور  مرحم 

قشع شیپ  ندرک  لقع  اب  تروشم  دشابن  شوخ 
نکم نید  ار  يرتخا  دشاب  دیشروخ  ات  هلبق 

زاس جنر  اب  ادتبا  یبای  هک  یهاوخ  رگا  جنگ 
نکم نیب  هتوک  هدید  دش  ناهج  ردنا  ناکم  نوچ 

يوجم تبحص  درخ  اب  قشع و  هار  رد  ور  مرگ 
نکم نیهاش  زا  حولم  يریگ  هک  یهاوخ  رگا  کبک 

نکب لد  زا  لصو  خیب  یهاوخ  قشع  لوبق  رگ 
نکم نیچ  رب  ناوربا  ترسح  يراد ز  نیچ  کلم 

نتم دوخ  درگ  هلیپ  مرک  وچ  یهاوخ  اقب  رگ 
نکم نییآ  رای  لعف  روم  صرح  کبک و  ربک 
رگن نوریب  نامز  کی  رخآ  تلفغ  باجح  زا 

[. 3751  ] نکم نیب  تروص  مشچ  ناناج  راسخر  رظان 
: يروباشین راطع 

دیاشگب هجنپ  وچ  شقشع  ریش 
دنک هراوخریش  لفط  ار  لقع 

تسا نادنچ  قشع  هرذ  کی  روز 
دنک هراذگ  ناهج  وس  ره  هک ز 

، قشع درک ز  هبوت  میناوتن ،
[. 3752  ] دنک هراب  رازه  دص  ار  هبوت 

: يولوم
نم تسیک  یلیل  یلیل و  میک  نم 
ندب ود  ردنا  میحور ، کی  ود  ره 

ناربلد رس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 
[. 3753  ] نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ 

هودنا مغ و  رطخ 
مرهلا فصن  مهلا 

( تسا يریپ  زا  یمین  هودنا ، )
: ظفاح

دیآرب تسد  رگ ز  هک  منآ  رس  رب 
[. 3754  ] دیآرب هصغ  هک  منز  يراک  هب  تسد 

تمکح 136
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تبیصم ربص و 
هبیصملا ردق  یلع  ربصلا  لزنی 

( ددرگیم لزان  ادخ ) يوس  زا  ، ) تبیصم ردقب  يرابدرب  ربص و  )
: يولوم

تمعن شیهگنآ  هد و  شرکش 
[. 3755  ] هد الب  یهگنآ  و  هد ، شربص 

: ییاهبخیش
میراد مغ  رپ  لد  رد  ناهج  ياهمغ 

میراد مغ  رپ  يهدید  ملا  رحب  زو 
دیاب ملاع  مامت  يهلصوح  سپ 

[. 3756  ] میراد ملاع  مامت  مغ  هک  ار  ام 
: يولوم

هز درد  ار  ناردام  دریگن  ات 
هر چیه  دباین  نداز  رد  لفط 

تسا هلماح  ناج  لد و  رد  تناما  نیا 
تسا هلباق  لاثم  اهتحیصن  نیا 

تسین درد  ار  نز  هک  دیوگ  هلباق 
تسا یهر  ار  كدوک  درد  دیاب  درد 
تسا نزهر  دشاب  دردیب  وا  هک  نآ 

تسا نتفگ  قحلا  انا  يدردیب  هکناز 
دهرا یناهج و  نآ  جنر  ات ز 

[. 3757  ] دهنیم تدابع ، جنر  نیا  دوخ  رب 

تمکح 137

یقیقح رادهزور 
ءامظلا عوجلا و  الا  همایص  نم  هل  سیل  مئاص  نم  مک 

(. دنرادن یبیصن  یگنسرگ ، لمحت  نامه  زج  دوخ ، يهزور  زا  هک  يرادهزور  اسب  )
: يروباشین راطع 

ياهتفخ وت  دیسر و  هزور ، هام  تسود ، يا 
رآ رب  رس  هنیرید  تلفغ  باوخ  رخآ ز 

شیوخ ياوه  ردنا ، ياهدوب ، زارد  یلاس 
رادب ياوه  زا  تسد  وش و  ار  يادخ  یهام 
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تسنآ وت  يهزور  يروخن  نوچ  هک  یتشادنپ 
راد هزور  طرش  نیا ، زج  تسه  زیچ  رایسب 

تسا ياهزور  قیقحت  هب  هک  نادب  ار  وضع  ره 
راگدرک دزن  دوب  هزور  وت  هزور  ات 

لگ وچ  خر  ات  رظن ، راد  هاگن  لوا 
راخ شیوخ  قشع  زا  دنکفین  وت  مشچ  رد 

یندینشان رهز  شوگ ، دنبب  رگید 
رام رات و  لقع  دوش  هزره ، يوگتفگ  زک 

تسوا يانث  ياج  هک  شیوخ  نابز  رگید 
راوتسا دنب ، ورف  غورد  تبیغ و  زا 

مارح روخم  نداشگ  هزور  تقو  هب  رگید 
[. 3758  ] راب رازه  هب  نآ  زا  وت  يروخ  نوخ  هک  اریز 

تمکح 138

اعد رثا 
ءاعدلاب ءالبلا  جاوما  اوعفدا  و 

( دیزاس رود ، دوخ ، زا  اعد  قیرط  زا  ار  الب  ياهجوم  )
: یغورف

یغورف لد  زوس  زا  یلانب ، بش  مین  رگ 
[. 3759  ] درک ناوت  الب  عفد  دز ، ناوت  اضق  هار 

: يولوم
درد هب  دیان  ادخ  درم  لد  ات 

درکن اوسر  ادخ  ار  یموق  چیه 
منص لها  یقساف و  رگ  قح  تفگ 

منک اهتباجا  یناوخ  ارم  نوچ 
لولم ندرک  اعد  زا  چیه  وشم  وت 

[. 3760  ] لوغ تسد  زا  تدناهرب ، تبقاع 
قلخ رازآ  نت و  يالب  عفد 

[. 3761  ] تسین وت  يانث  تاجانم و  هب  زج 
: يولوم

اعد رد  شوخ  مد  وت  يرادن  رگ 
افص ناوخا  هاوخیم ز  اعد  ور ،

ادخ یسوم  اب  دومرف  نیا  رهب 
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اعد ردنا  نتساوخ  تجاح  تقو 
هانپ وجیم  نم  ز  هللا ، میلک  ياک 

هانگ وت  يدرکن ، هک  یناهد  اب 
ناهد نآ  مرادن  نم  یسوم  تفگ 

ناوخ ریغ  ناهد  زا  ار  ام  تفگ 
هانگ يدرک  یک  ریغ  ناهد  زا 
هلا یک  ناوخ  رب  ریغ  ناهد  زا 

ارت رم  اهناهد  هک  نک  نانچنآ 
اعد درآ  اهزور  رد  بش و  رد 
هانگ یتسدرکن  هک  یناهد  نآ 
هاوخ رذع  دشاب  ریغ  ناهد  نآ 

نک كاپ  ار  نتشیوخ  ناهد  ای 
نک كالاچ  کباچ و  ار  دوخ  حور 

دیسر یکاپ  نوچ  تسا و  كاپ  قح  رکذ 
دیلپ دیآ  نورب  ددنبرب  تخر 

اهدض زا  اهدض  دزیرگیم 
[. 3762  ] ءایض دزورفا  رب  نوچ  دزیرگ  بش 

: يوجنگ یماظن 
ینیمک رد  هگان  هک  ناز  نک  رذح 

ینیشن تولخ  دنک ، دب  ياعد 
هناوج ياهسفن  زا  ریپ  ینز 
هناشن رب  هاگرحس  يریت  دنز 

دایرف گناب و  هک  نآ  تدوس  درادن 
داب رب  کلم  دشاب  هداد  نیرفن  هک 

ناهاش تسد  ردناک  هنییآ  اسب 
[. 3763  ] ناهاوخداد ریفن  زا  تشگ  هیس 

: ظفاح
دنکب اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد 

[. 3764  ] دنکب الب  ره  عفد  یبشمین  زاین 
: یغورف

كاله ار  نایعدم  ماهدرک  اعد  هب  نم 
[. 3765  ] تسا ندرک  الب  عفد  اعد  صاوخ  هک  ناز 

تاکز دروآهر 
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هاکزلاب مکلاوما  اونصح  و 
( دیرادهگن ناما ، رد  تاکز ، تخادرپ  قیرط  زا  ار  دوخ  لاوما  )

: يدعس
یتسردنت تاکز  هب  رخآ 

[. 3766  ] سر ناگتسکش  لد  دایرف 
ار زر  هلضف  هک  نک  رد  هب  لام  هوکز 

[. 3767  ] روگنا دهد  رتشیب  دنزب  نابغاب  وچ 

تمکح 139

تورث ملع و  يهسیاقم 
مکاح و ملعلا  قافنالا … و  یلع  وکزی  ملعلا  هقفنلا و  هصقنت  لاملا  لاملا و  سرحت  تنا  کسرحی و  ملعلا  لاـملا  نم  ریخ  ملعلا  لـیمک  اـی 

هیلع موکحم  لاملا 
دباییم ناصقن  نارگید  هب  قافنا  اب  لام ، یـشاب . نابهگن  وت  دـیاب  ار  لام  یلو  تسوت  نابهگن  شناد  تسا ، رترب  لام ، زا  شناد  لیمک ! يا  )

( تسا یمدآ  هطلس  دروم  موکحم و  تورث  تسا ، ناسنا  تشونرس  رب  مکاح  ملع  دباییم …  دشر  نارگید  هب  قافنا  اب  ملع  نکل 
: یسودرف

دوب نابهگن  ار  شنت  شناد  وچ 
[. 3768  ] دوب ناسآ  شیناگدنز ، همه 

: ورسخرصان
تمکح ملع و  رهوگ  رانید و  زا  هب 

[. 3769  ] رادیب مشچ  تسا و  نشور  لد  ارک 
: يدعس

تسا الط  رز  لاثم  اناد  مدرم  دوجو 
دنناد شتمیق  ردق و  دورب  اجک  ره  هک 

دناماو رهش  هب  نادان  يهدازگرزب 
[. 3770  ] دنناتسن چیه  هب  شبیرغ  راید  رد  هک 

: راهب ءارعشلاکلم 
گنر گنر  یتسجن  ار  شناد  ملع و  یتیگ  هب  رگ 

وش هدامآ  گنر  گنر  یتیگ  هب  ار  یتخبهریت 
يوش روآ  مان  هک  ات  نک  رنه  بسک  رسپ  يا 
وش هدامآ  گنن  رهب  اهرنه  زا  يدنامب  رو 
گنفتیب باتکیب و  روشک  ساپ  نکمم  تسین 

وش هدامآ  گنفت  اب  باتک و  اب  روشک  رهب 
نک بلط  ملع ، یبلط  الاو  تبتر  رگ 
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[. 3771  ] تسین یتبترم  کلف  ریز  نورب ، ملع  زک 
: يزیربت بئاص 

ارس تشحو  نیرد  یهاگآ  تسا ، حتف  يهماج 
دوشیم لفاغ  هک  يدیص  دروخیم  نوخ  رد  هطوغ 

باتفآ رد  دش  وحم  يریمض  نشور  زا  منبش 
دوشیم لصاو  دوز  ددرگ  فاص  بئاص  هک  ره 

دوشن ناطیش  زجاع  نالد  هاگآ  سفن 
تسا هلگ  اب  نوچ  دشابن  ریش  زا  مک  گس 

تسا تریغ  هاگهولج  ناریمض  نشور  يهدید 
ار هنییآ  رادیاپ  لد  رد  تسین  یشقن  چیه 
راد كاپ  ار  سفن  اهلد  يهناخ  تکازن  رد 

[. 3772  ] ار هنییآ  رازه  يدرس ، مد  دزاسیم  هریت 
: راهب ءارعشلاکلم 

تسین شنامرد  هک  تسا  يدرد  یملعیب ، درد 
تسا کسخ  شراب  هک  تسا  یخاش  ینادان  خاش 

رنه تسا و  لقع  هب  مدرم  تنیز 
یهرف لالج و  كاشوپب و  ین 

درخ اب  یناروشناد  ماهدید 
یهر دبع  نوچ  هدنژ  سابل  رد 

لامکیب یناگلفس  مدید  زین 
یهشنهاش يهماج  نت  رب  هدرک 

یپ هدنخرف  روپ  يا  میوگ  ارت 
يوز یبای  ماک  ات  يوج  درخ 
ناهج رد  ار  رایشهد  درم  هک 

ناهن ردنا  هب  اهشهد  زا  درخ 
دنک يراکماک  درخ  ناز  دوخ  هک 

[. 3773  ] دنک يرای  زین  ناسک  رگید  هب 
: یسودرف

نارتهم زا  هک  يرسک  دیسرپب 
نارتهب يهزادنا  دشاب  ار  هک 

تسا رتاناد  هک  سک  نآ  تفگ  نینچ 
تسا رتاناوت  رب  وزرآ  ره  هب 
دوب اناد  هک  ره  دوب ، اناوت 
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دوب انرب  ریپ ، لد  شناد  ز 
یشناد ره  ونشب ز  زومایب و 

[. 3774  ] یشم ار  یشناد  ره  یبایب ز 
: ییاهبخیش

تسا ملع  دناتسن ، سک  وت  هک ز  یلام 
تسا ملع ، دناسر  قح  هب  ارت  هک  يز  رح 

ملاع ردنا  وت  نکم  بلط  ملع ، زج 
[. 3775  ] تسا ملع ، دناهر ، مغ  ارت ز  هک  يزیچ 

: ورسخرصان
کلم لام و  هاج و  زا  هب  عایض و  زا  هب  شناد 

ارم رم  تفگ  نینچ  ریطخ  رطاخ  نیا 
رهد زیت  غیت  اب  هنامز و  رگشل  اب 

ارم رپس  هاپس و  تسا  سب  درخ  نید و 
بوخ نخس  رسپ  يا  يزومایب  وت  رگ 

[. 3776  ] نوراق يهنازخ  وت  شیپ  دوش  راوخ 
ملع هب  هدنز  ناج  تسا و  هدنز  ناج  هب  نت 

تسا رهوگ  تناج  ناک  ردنا  شناد 
: يوجنگ یماظن 
يدنمرنه زک  زومآ  رنه 

يدنب رد  هن  ینک  ییاشگ  رد 
گنن درادن  نتخومآ  هک ز  ره 

گنس زا  لعل  بآ و  درآرب ز  رد 
يزور شدشابن  شناد  هکناو 

يزومآ شناد  دراد ز  گنن 
شوک لهاک  عبط  زیت  اسب  يا 

شورف لافس  یلهاک  زا  دش  هک 
میلعت زا  هک  لد  روک  اسب  ياو 

[. 3777  ] میلقا تفه  تاضقلا  یضاق  تشگ 
: یناجنزرا رهظم 

ود ششوک و  دص  هب  تشگ  ارم  لوصحم  هچنآ 
[. 3778  ] وج ود  هب  دناتسن  سک  رنه  تسا و  لضف  ملع و 

: یسوط يدسا 
راتساوخ دوب  ار  ناهج  وک  یسک 
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راک هب  رهوگ  هن  دیآ  شناد  ار  و 
تساشداپ دوب  شناد  جنگ  ار  هک 

؟ تساجک یتیگ  هب  شناد  جنگ  زا  هب 
: بیدا موحرم 

ياهشوت درب  شناد  وک ز  یسک 
ياهشوگ رد  هتسشنب  تسا  یناهج 

: يدحوا
ار تناج  غرم  تسا  لاب  ملع 

ار تناور  درب  وا  رهپس  رب 
دشاب ناج  ياج  هب  ار  لد  ملع 

دشاب نامگ  دب  ملع ، یب  رس 
یکیرات لهج  تسا و  رون  ملع 
یکی راب  هب  درب  تهار  ملع ،

درآ هار  هب  ارت  يور  ملع 
درآ هاگشیپ  هب  تغارچ  اب 

دناوتن درب  دزد  ار  ملع 
دناوتن درم  زین  لجا  هب 

دوش بارخ  نامز  لیم  هب  هن 
[. 3779  ] دوش بآ  رد  نیمز  لیس  هب  هن 

ناهارمگ تخانش 
ملعلا رونب  اوئیضتسی  مل 

( دنتشگن دنمهرهب  شناد ، یئانشور  زا  )
: يدعس

ياهشوگ رد  هک  یتخبکین ، کنخ ،
ياهشوت تفرعم  زا  درآ  تسد  هب 
راکشآ قح  رس  دش  هک  نانآ  رب 

رایتخا رب و  لطاب  دندرکن 
یتخادنا هچ  رد ، نازا  ار  دوخ  وت 

[. 3780  ] یتخانشن زاب  هر  ار ز  هچ  هک 
نادنمشناد ءاملع و  یگنادواج 

رهدلا یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا  ءایحا و  مه  لاومالا و  نازخ  کله  لیمک  ای 
( دناهنادواج هدنز و  نارادملع  یلو  دناینتفر  نیب  زا  نارادلام  لیمک ! يا  )

: يدعس
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بیترت مظن و  نیا  اهلاس  دنامب 
ییاج هداتفا  كاخ  هرذ ، ره  ام  ز 

دنام زاب  ام  زک  تسا  یشقن  ضرغ 
[. 3781  ] ییاقب منیبیمن  ار  یتسه  هک 

: راهب ءارعشلاکلم 
تسار دشاب  داتسوا  زا  یتیگ 

تساپ هب  داتسوا  زا  یتیگ  راک 
لوا مه ز  هک  نآ  داتسا  تسیک 

لمع درک  تفر و  ملع  کی  يوس 
غارس ریگب  نهک  يداتسوا  ز 

غارچ دود  هدروخ  لاس  لهچ  یس 
لوبق شیگربخ  هب  هدرک ، همه 
لوبقم شاهدرک  قح و  شنخس 

شاب شوماخ  هدنناد  درم  رب 
شاب شوگ  همه  رگید  سرپ و  نخس 

هاگشیپ رد  هداتسا ، دنمدرخ 
[. 3782  ] هاگ هاگیب و  هب  دیوگ  هچ  ات  رگن 

: ورسخرصان
تسا نوزف  هبون  هام  وچ  اناد  يهتفگ 

[. 3783  ] نوجرع هدش  نهک  نانچ  نادان  يهتفگ 
: يدنقرمس يدیشر 

زیچ ود  هب  الا  نتفای  ناوتن  وکین  مان 
[. 3784  ] رادقم مدرم  دریگ ، نیزو  دوجو  شناد 

: ياهشمق یهلا 
نادواج ات  بلط  شناد  ناهج  رد  یناف  رمع  نیز 

[.. @.3785  ] درذگب ردنکس  کلم  ناشن  مان و  ارت  دنام 
: ورسخرصان

دوب تعاط  هن  ملعیب ، تعاط 
[. 3786  ] تسا ابص  داب  وچ  ملعیب  تعاط 

يادخ ناتخرد  دنناهج  نامیکح  هک 
[. 3787  ] شامق دنناسخ و  راخ و  همه  قلخ  نیا  رگا 

یلع ماما  هنامیکح  توکس 
( ملع شزومآ  طرش  )
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هیلع نومام  ریغ  انقل  تبصا  یلب  هلمح ! هل  تبصا  ول  امج  املعل  انهاه  نا  اه 
دارفا هنافساتم )  ) نکل مراپسیم  ودب  مبایب  ار  یقیال  صخش  رگا  دنزیم و  جوم  شناد ، نم » يهنیـس   » اجنیا رد  دیدرت  نودب  دیـشاب ! هاگآ  )

( دنتسین دامتعا  دروم  هک  مباییم  ار  يدنمشوه  میهف و 
: يروباشینراطع

زارد یلاس  یمرحم  منیبن  نوچ 
زار چیه  میوگن  سک  اب  منز ، نت ،

یکی ره  دباین  رد  مزار  کناز 
یکشیب دنادب  لگ  لبلب  زار 

راک هداتفا  کی  دواد  نوچ  تسین 
[. 3788  ] راز راز  مناوخ  قشع  روب  زات 

: يدعس
تسم یگنز  فک  رب  نداد  غیت 

[. 3789  ] تسدب ار  سکان  ملع ، دتفا ، هک  هب 
: يروباشین راطع 

نیا درم  وت  یتسین  اغیرد  يا 
نیا درد  رخآ  تفگ  ناوتب  هک  اب 

يوقت مدمه  تسین ، را  شناد ،
تسا ناتسم  تسدب  نارب  غیت 

مادم ددرگ  مگ  درم  نارازه  دص 
مامت ددرگ  نیب  رارسا  یکی  ات 
فرگش یناج  وا  رد  دیاب  یلماک 
فرژ رحب  نیا  یصاوغ  دنک  ات 

هار درد  زا  ملد  نیا  میوگ  دنچ 
هار درم  دماین ، مد  کی  دش و  نوخ 

يوگ رایسب  مدش  هدوهیب  هب  نم 
يوج رارسا  دشن  نت  کی  امش  زو 

دیوش هر  ناد  رارسا  امش  رگ 
دیوش هگآ  نم  فرح  زا  یهگنآ 

یسب هر  رد  نیا  زا  شیب  میوگب  رگ 
یسک ربهر  وک  دیباوخ ، رد  هلمج 

دیدپ دیآ  تتریح  رگ  يهرذ 
دیدپ دیآ  تترسح  دص  نم ، وچمه 
دوب هاگآ  سک  چیه  شدرد ، هن ز 
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[. 3790  ] دوب هاوخ  تعافش  اجنآ  شسک  هن 
: یقفاب یشحو 

تسه ارم  هک  یناهن  زار  زا  لد  تشگ  رپ 
تسه ارم  هک  ینابز  تسا  زار  مرحمان 

تشاد ناوتن  ناهنپ  نتفگ و  ناوتن  سک  اب 
[. 3791  ] تسه ارم  هک  یناغف  تسا  نیمه  درد  زا 

: يروباشین راطع 
دوب تیلها  هک  ار  سک  ره  تفگ 
[. 3792  ] دوب تیهولا  رس  مرحم 

: ظفاح
دوخ يادیش  لد  زار  مرحم 

[. 3793  ] ار ماع  صاخ و  منیبیمن ز  سک 
: یقفاب یشحو 

تسیچ نم  درد  ات  یسک  دنادیم  هچ 
تسیک نم  دردمه  مراد و  يدرد  هچ 
میوگ شیوخ  درد  هک  يدردمه  هن 

[. 3794  ] میوج شیوخ  درد  نامرد  زا و 
: یناشاک ضیف 

فرح رابنا  دنکیم  یشومخ  مگنت  لد  رد 
فرح رایسب  زا  كدنا ، میوگب  ات  وک  یمرحم ،

نورد رد  مراد  هدیجنس  يهتخپ  ياهفرح 
فرح راموط  دص  تفگ  مناوت  میآ  قطن  هب  رگ 

شبیاص سرح  هب  دبایرد ، هک  مهاوخ  یمرحم 
[. 3795  ] فرح راهظا  تنمیب  نم  شوماخ  بل  زا 

: یقفاب یشحو 
وا اب  زار  میوگ  هک  يزارمه  هن 
وا اب  زاسمد  منک  ار  دوخ  یمد 

دیاشگ يرای  رد  ات  يرای  هن 
دیآرد يرای  رد  زا  ینامز 

شیوخ اب  زاسمد  سک  وچ  منیبیمن 
[. 3796  ] شیوخ اب  زار  میوگ  هک  رتهب  نامه 

: رمعوبا
تفاین زار  مرحم  وچ  ملد  هراچیب 
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[. 3797  ] تفاین زاوآ  مه  ناهج ، سفق  ردناو 
: یقارن

تساهزار ناناج  ناج و  نایم  رد 
تساجک مرحم  ار  رتفد و  هماخ و 

نخس دص  دشاب  تسود  اب  ار  تسود 
نمجنا ره  رد  تفگ : شناوت  یک 

ناج ناناج و  تولخ  رد  یتسار 
[. 3798  ] نایم رد  دشابن  مرحم  مه  مسج 

یهلا تجح  روضح  موادت 
ارومغم افئاخ  اما  اروهشم و  ارهاظ  اما  هجحب  مئاق هللا  نم  ضرالا  ولخت  ال 

( درب رسب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  نانمیرها  سرت  زا  هاوخ  دشاب و  ادیپ  راکشآ و  هاوخ  تسین ، یلاخ  یهلا  تجح »  » زا نیمز ، زگره  )
: يولوم

وک نشور  زور  یئوگ  يدنبورف و  هدید  ود  وت 
اشگب رد  وت  نم ، کنیا  هک  تمشچ  رب  دیشروخ  دنز 

یلع ضغب  لد  هب  دراد  بستحم  خیش و  یضاق 
یلع انالوم  هللا  يرب  نید  زا  دندش  هس  ره 

ءامسلا مجن  نسح  شدعب  یضترم ، یلع  مهاش 
یلع انالوم  هللا  البرک  نیسح  مناخ 

ابعلا نیز  یلع  مناد  ابع  لآ  مدآ  نآ 
یلع انالوم  هللا  اوگ  قداص  رقاب و  مه 
امنهر ماما  دشاب  نیمتفه  مظاک  یسوم 

یلع انالوم  هللا  اضرلا  یسوم  یلع  دیوگ 
ناوخب يدهع  وا  رهم  رد  یقت  يآ و  یقت  يوس 

یلع انالوم  هللا  وگب  يزار  يرکسع  اب 
نیمک دیاشگب  مصخ  رب  نیرخآ ، راوس  يدهم 

[. 3799  ] یلع انالوم  هللا  نیمز  ریز  دور  جراخ 
: یقارن

بیغ ناتسرهش  تسا  حور  ملاع 
[. 3800  ] بیر هیف  ههبش ال  هیف  سیل 

: يروهال لابقا 
تسا شوخ  ندوب  ناهج  رد  قح  بیان 
تسا شوخ  ندوب  نارمکح  رصانع  رب 

تسا ملاع  ناج  وچمه  قح ، بیانپ 
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تسا مظعا  مسا  لظ  وا  یتسه 
دوب هگآ  لک  ءزج و  زومر  زا 
دوب هللا  رما  هب  میاق  ناهج  رد 

دنز ملاع  تعسو  رد  نوچ  همیخ 
[. 3801  ] دنز مه  رب  ار  هنهک  طاسب  نیا 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
تسوا تولخ  میرح  لد  يهناخ 

تسوا ترضح  ریرس  لماک  ناج 
مدآ خر  يهنییآ  همه 

تسوا تعلط  رهب  هنییآ  مدآ 
تخودنا تفرعم  هکنوچ  یمدآ 

[. 3802  ] تسوا تفالخ  تعلخ  لباق 
: ینادمه رگخا 

ناه تسا  مادک  قشع  زا  يدوخیب 
نادکاخ نیا  زا  نتسشورف  تسد 

ندش اتکی  لدکی و  یلد  ود  زا 
ندش انیب  نتسبورف و  هدید 

تسوت ياوام  هگلزنم و  هن  كاخ 
تسوت ياج  نیمز  هن  یخرچ  ریاط 

نایکالفا زا  رترب  دش  وت  ياج 
نایکاخ شکمشک  زا  شک  ياپ 

دنتسارآ وت  رهب  امس  ضرا و 
دنتساوخ ارت  ود  ره  نیا  زا  لصاح 

: ییوخ دومحم  ازریم 
ینیب ناج  مسج و  ناج  هک  رذگب  ناج  مسج و  زا  الد 

ینیب ناهج  نآ  ناهج و  نیا  زا  نورب  دوخ  یناهج 
: يزاریش ایرث 

؟ التبم دنچ  ینت  دنب  هب  ناج  غرم  يا 
اهروش ماد  نیز  دوخ و  زا  لسگب  دنب  نیا 

يوپم نیمز  ردنا  ینشور  باتفآ  وت 
ارچ سفق  ردنا  نشلگ  زابهاش  وت 

نک هناخ  لیس  رذگرب  هتفخ  دنچ  ات 
ازگ ناج  وید  نحم  رد  هدنام  دنچ  ات 
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خرچ زارف  رب  آرب  آرد و  نم  ام و  نیز 
اپ رهپس  رب  هن  نک و  رذگ  رش  ریخ و  نیز 

دیدپ ایمیک  رجح  قلط و  دوش ز  ییوگ 
[. 3803  ] ایمیک هاوخ  دوخ  سانش ز  ایمیک  يا 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تسوپ گر و  ردنا  منوخ  وچ  دش  دمآ و  قشع 

تسود درک ز  رپ  یهت و  ارم  درک  ات 
تفرگ تسود  یگمه  مدوجو  يازجا 

تسوا همه  یقاب  نم و  رب  نم  تسیمان ز 
تسهاگآ تفرعم  رس  هک ز  فراع 

تسهارمه ادخ  اب  تسدوخ و  دوخیب ز 
نک قح  دوجو  تابثا  دوخ و  یفن 

تسا هللا  الا  هلا  ینعم ال  نیا 
دنرگد نادکاخ  ادخ ز  نادرم 

دنرگد نایشآ  اوه ز  ناغرم 
ناشیاک ناشیدب  مشچ  نیا  زا  وت  رگنم 

[. 3804  ] دنرگد ناکم  رد  نوک و  دز و  غراف 
یهلا تجح  حاورا  هاگیاج 

: یقارن
بسن لصا و  رگا  یهاوخ  ار  حور 

بلط هبر  رما  نم  حورلالق  زا 
تسلا ناطلس  هک  رگنب  ناه  ناه و 
تسا هدومرف  دوخب  تبسن  ار  حور 

رما تسا و  رما  ملاع  زا  حور  هتفگ 
ورمع دیز و  اب  یتبسن  ار  وا  تسین 

نتشیوخ بر  هب  دراد  یتبسن 
نطو ار  نآ  تسنم  رما  ملاع 

داژن دوخ  راگدرورپ  زا  دراد 
داب كاپ  داژن  نیا  رب  نیرفآ 

تسنشور باتفآ  ناز  يوترپ 
[. 3805  ] تسا نشلگ  نآ  نبلگ  زا  ياهخفن 

ناکاپ رادید  قشع 
مهتیور یلا  اقوش  هآ  هآ 
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( مراد ار  ناشرادید  قایتشا  ردقچ  لیمک ! يا  هآ ! هآ  )
: يروباشین راطع 

دنراد وت  ياشامت  هلمج  ناهج  قاشع 
[. 3806  ] دش مرادلخ  نوچ  وت  ياشامت  ملاع ز 

: یقفاب یشحو 
رایسب تسا  راوشد  رجه  يافج 

رای اب  هدرک  وخ  وک  هصاخ  سکنآ  رب 
یهارب مد  ره  نازتس  یمشچ  ارم 

[. 3807  ] یهام لصو  راظتنا  مراد  هک 

تمکح 140

نخس راتفگ و  شزرا 
هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا 

( تسا ناهنپ  دوخ ، نابز  ریز  یمدآ ، )
: يدعس

دشاب هتفگن  نخس  درم  ات 
دشاب هتفهن  شرنه  بیع و 

تسا یلاخ  هک  ربم  نامگ  هشیب  ره 
دشاب هتفخ  گنلپ  هک  دیاش 

تسیچ دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نابز 
رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک 

یسک دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 
[. 3808  ] رولیپ ای  تسشورف  رهوج  هک 

: یئاهب خیش 
تسادیپ شمالک  زا  ملکتم  لاح 

[. 3809  ] تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا 
: راهب ءارعشلاکلم 

رادمرن نخس  یناوت  ات  یمه 
رادمرگ نخس  اب  نامدرم  لد 

يوگتفگ رد  رازایم  ار  یسک 
يوپم هر  ناسک  نایز  نیک و  هب 

سلجم رد  يوگ  هدیجنس  ییوگ  وچ  نخس 
درم ددرگ  راوخ  هدیجنسن  مالک  زا  هک 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 982 

http://www.ghaemiyeh.com


يوگ وکین  يوگ و  ماگنه  هب  يوگ و  تسرد 
دونش تفگ و  راک  تسیراک  لکشم  تخس  هک 

نابز ماقم ، رهب  یهاوخ  تمالس  رگا 
دولآنوخ تسیرجنخ  نآ  هک  زارد  نکم 

داد هک  میاهدید  رایسب  هچ  شاب  شومخ 
دوبک غیت  هب  ار  زبس  رس  خرس  نابز 

نکم سک  اب  هشیدناب  زج  نخس 
نخس اراکشآ  شاب  درم  یکی 

نابرهم وش  رادرک  راتفگب و 
نابز نیریش  برچ و  رگشیاین و 

نکش دریگن  ندیمخ  زا  تشپ  هک 
نهد ددنگ  راتفگ  برچ  زا  هن 

يوگم نییآ  ود  رب  هگچیه  نخس 
وربآ تدزیر  نامهم  دزن  هک 

ياخ ریجنز  دنت و  نخس  رد  وشم 
يارگ نمرخ  تسیشخ  رد  يدنت  هک 

زیت راتفگ  زیت  شتآ  دوب 
زیت هب  دنامن  يزیچ  هشیب  رد  هک 

رود کیدزن و  کشخ  رت و  دزوسب 
[. 3810  ] روم هچ  رام و  هچ  یهام  هچ  غرم و  هچ 

: ورسخرصان
ناج ارت  هک  رب  ناج  هب  شوپ  نخس  يابید 

[. 3811  ] ابیز ابید  زا  رسپ  يا  دوشن  زگره 
: يزیربت بئاص 

دسریمن مرعش  يهبترب  یسک  بئاص 
مدش نامسآ  رب  متفرگ و  نخس  تسد 

تسا نخس  ییانشور  ناج  تولخ  غارچ 
تسا نخس  ییانشآ  نالد  هدنز  راهب 

دسرن رتشیب  شوگ  لدب  نخس  رگا 
تسا نخس  ییاسران  زا  هک  سانش  نیقی 

دوش دنلب  نخس  دش  یکی  وچ  نابز  لد و 
تسا لابیب  هک  يریاط  دسرن  اج  چیه  هب 
هدم رس  درد  ورب  زغم  کشخ  لقع  يا 
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دوشیمن او  نخس  لها  عبط  هدابیب 
ارم دزاسیم  راگنز  ندعم  ینابز  رت 

ارم دزاسیم  رارسا  يهنییآ  یشوماخ 
بیاص یشومخ  رهم  زا  هب  تسین  يرپس 

تسا راکفا  نابز  غیت  زا  لد  ناج و  ار  هک  ره 
نابز غیت  زجب  داجیا  ملاع  رد  تسین 

تسدبا سبحب  راوازس  هک  یهانگیب 
بیاص نامرفب  تسین  نابز  غیت  ار  هک  ره 

[. 3812  ] ددرگیم نابز  ریشمش  يهتشک  تبقاع 
: عمال

نخس دوب  سک  نآ  ره  لقع  ياشگ  هدرپ 
مالک زا  سک  ره  دب  کین و  تخانش  ناوتب 

یفرح نتساک  زج  نخس  رد  دشابن  ار  رس  کبس 
[. 3813  ] يرادنپ تسروبنز  شین  لهاج  ماک  رد  نابز 

: رایرهش
درم هدش  ناهرب  تفگ  هک  ینخس  ره  اب 
درم هدش  ناهیک  هب  ای  هاچ  هب  هیاپ  شک 

دومرف الوم  هک  تسنامه  فرح  سپ 
[. 3814  ] درم هدش  ناهنپ  شیوخ  نابز  ریز  رد 

: ورسخرصان
نیعتسم يا  لضف  هب  ونشب  یتمکح 
نیعم وب  زا  نیعم  ءام  نوچ  كاپ 
ارت دمآ  نید  ملع  يهنیزخ  لد 

نید ملع  زا  يرهوگ  رترب  تسین 
هنم ار  اهسوه  ناوید و  رکم 

نیملاعلابر ملع  يهنیزخ  رد 
تسار تسار  رم  نآ  ود  ره  ایند  نید و 

نیتسار نید  راد  ار  یتسار 
دندش ربمه  نوچ  ملع  اب  یتسار 
نیزا نآ  دشابن  ادیپ  نآ  زا  نیا 

؟ یتسار لدع و  هک  زج  دشاب  هچ  نید 
؟ نیط بآ  كاخ و  هک  زج  دشاب  زیچ 

لوسر نتسج  نامدومرف  ار  ملع 
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نیچ هب  زج  دشابن  را  تدیاب  تسج 
تسوا ملع  ردقب  سک  ره  تمیق 

نینموملاریما تسهتفگ  نینچمه 
یسک ره  اب  نک  هشیپ  نتفگ  بوخ 

نیک خیب  لد  زا  دجنهآ  نورب  نیاک 
نک برچ  نیمدنگ و  ار  نخس  رم 

نیمدنگ برچ و  نان  يرادن  رگ 
درب نوریب  رسپ  يا  راتفگ  بوخ 

نیچ تنمشد  يوربا  نایم  زا 
راد تسار  ار  دوخ  لوقرم  لمع  اب 

[. 3815  ] نینچ نآ  دشاب  هک  دیاب  نانچ  نیا 

تمکح 141

یسانشدوخ
هردق فرعی  مل  ورما  کله 

( تخانشن ار  دوخ  ردق  هک  یسک  نآ  هراچیب  )
: يروباشین راطع 

شیوخ مک  تلفغ  رس  زا  یتفرگ 
شیوخ مد  کی  ياهب  ینادیمن 

هاگآ يدرگ  ادرف  وچ  تلفغ  نیا  زا 
[. 3816  ] هاگنآ تدوس  درادن  ینامیشپ 

: يدعس
نآ تقاط  هچ  ار  هدرورپ  هیاس 

لاتقب نازرابم  اب  دور  هک 
دنکفیم لهجب  وزاب  تسس 

[. 3817  ] لاگنچ نینهآ  درم  اب  هجنپ 
: یئاهب خیش 

مدوجو قوشعم  تعلط  يهنیآ  نم 
مدوهش راونا  رهظم  شخر  سکع  زا 
دش دبا  دودرم  دجاس  دشن  سیلبا 

[. 3818  ] مدوجس دندرک  همه  کیالم  هک  مدنآ 
: يروهال لابقا 

غارف دراد  قح  ریغ  زا  درم  هدنز 
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غارچ وا  دوجو  ردنا  يدوخ  زا 
بای زاب  ار  دوخ  هدیشوپ  دوخ  نیا ز 

باجح نیا  تسا  مارح  یناملسم  رد 
تسیچ هک  یناد  یفطصم  نید  زمر 

تسا یهشنهاش  ار  شیوخ  ندید  شاف 
شیوخ رارسا  نتفایرد  نید  تسیچ 

شیوخ رادیدیب  تسا  گرم  یگدنز 
ار شیوخ  دنیب  هک  یناملسم  نآ 

[. 3819  ] ار شیوخ  دنیزگرب  یناهج  زا 

تمکح 142

نیغورد نادهاز  شهوکن 
نیبغارلا لمعب  اهیف  لمعی  نیدهازلا و  لوقب  ایندلا  یف  لوقی  لمالا  لوطب  هبوتلا  یجری  لمعلا و  ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکت  ال 

، ایند رد  دناهتـسب ، دیما  هبوت ، هب  زارد ، ياهوزرآ  نتـشاد  دوجو  اب  دناهتخود و  مشچ  تشهب ، هب  لمع ، نودـب  هک  شابم ! یناسک  رامـش  رد 
( دننکیم راتفر  ناتسرپایند  نوچمه  رادرک  لمع و  رد  نکل  دنراد  نابز  رب  ناگهشیپ  دهز  نانخس  راتفگ و 

: يزیربت بئاص 
ریگ هشوگ  ار  نادهاز  دراد  قلخ  دیص  رکف 

ار ماد  دشاب  ریوزت  يهدرپ  يراسکاخ 
قافن زا  داهز  دنراد  نایم  رد  نابایب  دص 

دناهناد دص  هحبس  نوچ  مه  يولهپ  رد  هچرگ 
دروخیم مدرم  نوخ  يرادهدنز  بش  اب  هشپ 

نک هشیدنا  رادهدنز  بش  دهاز  زا  راهنیز 
دنناربخیب ادخ  ناشورف ز  دهز  نیا 

دننارب كاپ  ناشکبآ  نهد  تسد و  نیا 
بیع دص  هب  هیامورف  قلخ  یگدوسآ 
دننارگید بیع  هب  بویعم  هک  تسا  ناز 

اجک قشع  مغ  چیپ و  اجک  کشخ  دهاز 
دوش ریجنز  هک  تسلاحم  درس  نهآ 

دوریم راتسد  رس و  اب  هبعک  هب  دهاز 
دوریم راوید  هب  يور  هک  نیب  تسم  نیا 
تشگنرب هار و  نیرد  تشاذگ  رس  روصنم 

دوریم راتسد  هک  تسا  مغ  نیا  رد  ظعاو 
يروخیم هداب  ینزیم و  فرح  هبوت  زا 
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ینکیم باوخ  سپس  يوشیم و  رادیب 
درک ریسا  ار  تلد  نید و  شوه و  لقع و  نوچ 

[. 3820  ] ینکیم بابسا  هچ  هب  رفس  نیا  گنهآ 
: يروباشین راطع 

ینک نآ  زا  دهز  ياهدنام و  قلخ  دنب  رد 
اسراپ تسا  ینالف  هک  یسک  تدیوگ  ات 

نیا زا  داب  مدش  ارت  هک  دوب  یک  دهز  نیا 
[. 3821  ] ایح هن  تسا و  دنامب  مرش  هن  ارت  ییوگ 

: یناقاخ
يوجهاج نادهاز  نیا  تبحص  نز  نیمز  رب 

ناهج رد  تریس  خیرم  یلو  تروص  يرتشم 
مد هریت  راوخ و  هزره  توخن  زان  زا  رونت  نوچ 

[. 3822  ] يارگ ناج  راوگدب و  ترطف  يور  زا  ریطف  نوچ 
يراذگرکش ترورض 

یتوا ام  رکش  نع  زجعی  نمم …  نکت  ال 
( دنزرویم یهاتوک  دش ، هداد  وا  هب  هک  هچنآ  ساپس  رکش و  زا  هک  شابم … ! یناسک  زا  )

: یناشاک ضیف 
وت ياهتمعن  رکش  زا  میزجاع 
ام نارفک  زا  رذگب  نیب  ام  زجع 

وت یئوکین ز  ام و  زا  يدب  يا 
ام نآ  شوپ  هدرپ  نک  دوخ  نآ 

نک باریس  دوخ  ضیف  زا  ار  ضیف 
[. 3823  ] ام ناوضر  رثوک و  تشهب و  يا 

: یناهفصا تعفر 
مرادن معنم  يا  ترکش  نابز 

« مراذگ تمعن  نیا  رکش  هنوگچ  »
؟ وت تمعن  نیمادک  زا  میوگب 
؟ وت تنم  مراد  هک  ات  نم  میک 

مرادن رکاش  يا  ترکش  زا  نابز 
مراب تسب  تمعنب  يرکش  ره  هک 

ناج تسا و  سنا  قازر  هکیئادخ 
ناوخ هدینارتسگ  مرک  زا  ارم 

مامت ناسحا  رکش  منک  هنوگچ 
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[. 3824  ] مالک متخ  زجع  دوب  زجاع  ز 
: ورسخرصان

راذگب سانشب و  ار  ناهج  دنوادخ  رم 
[. 3825  ] تسابس کلم  زا  هب  ود  نیا  ارت  هک  ار  وا  رکش 

عمط صرح و  زا  شهوکن 
عبشی مل  ایندلا )  ) اهنم یطعا  نا  نمم …  نکت  ال 

( دنوشیمن ریس  دیآ  ناشگنچب  ایند  زا  هچنآ  ره  شابم … ! یناسک  زا 
: يدعس

هاشداپ دریگب  یمیلقا  کلم 
[. 3826  ] رگد یمیلقا  دنب  رد  نانچمه 

یلاحشوخ يراتفرگ و  رد  يورهنایم 
ارتغم ضرعا  ءاخر  هلان  نا  و  ارطضم ، اعد  ءالب  هباصا  نا  یلتبا  اذا  طنقی  یفوع و  اذا  هسفنب  بجعی  ایه  نما ال  حص  نا  نمم … و  نکت  ال 
یماگنه دوشیم و  مرگرـس  بعل  وهل و  هب  هدـش » لفاغ  ادـخ  زا  ، » هدرک تینما  ساسحا  نانچنآ  تیفاع ، ماگنه  هک : شابم … ! یناسک  زا  )

دوش داجیا  یـشیاشگ  هک  هاگنآ  دنکیم و  اعد  راز  راز  دروآیم ، يور  وا  هب  يراتفرگ  هک  هاگنآ  دوشیم و  دیماان  ادـخ  زا  دوش ، التبم  هک 
( ددرگیم رورغم 
: یناهفصا تعفر 

لصاح هبتر  ددرگن  ات  ار  یسک 
لد رد  رارسا  نآ  زا  چیه  دباین 

انیب مشچ  ار  یسک  ات  دشابن 
امیا رس  ای  ار  هزمغ  دنادن 

چیپ رپ  ماد  رد  یسک  ات  دتفین 
[. 3827  ] چیه دوخ  يدازآ  رس  دنادن 

: يدعس
غال يزاب و  تسا و  وهل  درم  رگا 

[. 3828  ] غامد ردنا  شوید  دوش  رتیوق 
: یسودرف

دیماان یسک  نادزی  دشابن ز 
دیپس زور  يور  دوش  بش  رگا 

: نویعلاهرق
دنامن دیما  هک  وگم  وشم  دیمون 

[. 3829  ] دنامن دیواج  راگزور  مغ  رد  سک 
: يدعس

اما دوب  کیرات  ناقاتشم  بش  هچرگ 
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[. 3830  ] یماب ینشور  زا  دوب  دیابن  دیمون 
: يزیربت بئاص 

ار ناور  دازآ  هک  هوکش  نکم  رقف  زا 
[. 3831  ] تسا ییاون  گرب و  بجع ، مایا  یگربیب 

شالت راک و  ترورض 
هلمع نم  رثکاب  هسفنل  وجری  و 

( دنراودیما دوخ ، رادرک  رادم  زا  شیب  هک  شابم ! یناسک  زا  )
: یماج

يوجم لاصو  ایماج  بلط  جنر  هدربن 
[. 3832  ] تشکن مخت  هک  یسک  نمرخ  بحاص  تشگن 

: يزیربت بئاص 
ار دوخ  راب  هنم  لکوت  شودب 

ار دوخ  راک  نک  شیوخ  تمعن  یلو 
وش لدهدوسآ  نک  اجنیا  دوخ  باسح 

[. 3833  ] ار دوخ  راک  ازج  زور  هب  نکفیم 
ینارتوهش زا  زیهرپ 

هبوتلا فوس  هیصعملا و  فلسا  هوهش  هل  تضرع  نا 
هدـنیآ هب  ار  هبوت  دـنزرویمن و  یهاتوک  دنـسپان  رادرک  ماـجنا  تیـصعم و  زا  ددرگ ، مهارف  ینارتوهـش  يهنیمز  رگا  شاـبم ! یناـسک  زا  )

( دننکیم لوکوم 
: يولوم

يرتخد ار  وا  رم  دوب  يهجاوخ 
يزب نیمیس  یخر  هم  يدخ  هرهز 
ون داماد  نیزک  ار  رتخد  تفگ 
وشم لماح  نک  زیهرپ  نتشیوخ 

منک تمدخ  ردپ  يا  رتخد  تفگ 
منتغم ریذپ و  لد  تدنپ  تسه 

وا زا  رتخد  ناهگان  دش  هلماح 
وش نوتاخ و  ناوج  ود  ره  دب  هکنوچ 

نم زیهرپ  منک  نوچ  اباب  تفگ 
نز درم و  کشیب  تسا  هبنپ  شتآ و 

تساجک شتآ  زا  زیهرپ  ار  هبنپ 
تساقت تسظافح و  یک  شتآ  رد  ای 

رادیاپ يریقح  لقع  ره  تسین 
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رازراک مشخ  تقو  صرح و  تقو 
تساخس اهتذل  اهتوهش و  كرت 
تساخنرب دش  ورف  توهش  رد  هک  ره 

اوه كرت  نیا  تسا  یقثولاهورع 
امس رب  ار  ناج  خاش  نیا  دشکرب 
شیک بوخ  يا  اخس  خاش  درب  ات 
شیوخ لصا  زا  ناشک  الاب  ارت  رم 

هاچ وچ  ملاع  نیا  وت  ینسح  فسوی 
هلا رما  رب  تسا  ربص  نسر  نیو 

دنک لوحا  ار  درم  توهش  مشخ و 
دنک لدبم  ار  حور  تماقتسا  ز 

دش هدیشوپ  رنه  دمآ  ضرغ  نوچ 
دش هدید  يوس  هب  لد  زا  باجح  دص 

نید لها  دزوسن  توهش  شتآ 
نیمز رعق  ات  هدرب  ار  نایغاب 

ادتبا رد  شکب  ار  توهش  رام 
اهدژا ترام  تشگ  کنیا  هنرو 

شیوخ رام  دنیب  روم  سک  ره  کیل 
[. 3834  ] شیوخ راسفتسا  نک  لد  بحاص  وت ز 

یگدزراعش زا  زیهرپ  لمع و  ترورض 
لقم لمعلا  نم  لدم و  لوقلاب  وهف  لمعلا …  ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکت  ال 

( دنالقع مک  يوگ و  رایسب  دنراد …  ار  تنج  هب  یبایتسد  دیما  لمع ، نودب  هک  شابم  یناسک  زا  )
: يدعس

يدعس نکم  يروآ  نابز  رایب و  رنه 
[. 3835  ] منیریش هک  رکش  دیوگب  تسا  تجاح  هچ 

: یناهفصا ءاجر 
انشآ مه  اب  وچ  دشابیمن  مراتفگ  لعف و 

ماهناسفا نارگید  شوگب  دشخب  رثا  یک 
لصاح هچ  هتفگ  زا  یتسین  لمع  درم  رگ 

تسین رثا  هک  اهنت  ندینشب  نتفگ و  رد 
فرح هنرو  درک  دوخ  يهتفگب  لمع  دیاب 

[. 3836  ] دور اوه  رب  نهد و  زا  دیآ  دود  نوچ 
: ورسخرصان
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زگره هک  ار  سک  ینک  نوچ  یکشزپ 
رامیب رامیب  زا  تحار  دباین 

یناوت رگ  ار  ام  ناج  ناجنرم 
راومه راومهان  راتفگ  نیدب 

ار دوخ  تسخن  یهد  هچ  مدنپ 
دنب رب  دنپ  يرمک ز  مکحم 

ییوگ هکنانچ  ینکن  دوخ  نوچ 
دنفرت غورد و  دوب  وت  دنپ 
كاریزا ریذپ  امکح  زا  دنپ 

دنزرف دنپ  تسا و  ردپ  تمکح 
تسین ناهج  رد  میکح  درم  يز 
دنپ زج  دنق  هزم ز  هب  رتشوخ 

ونشب دنق  وچ  هزم  هب  يدنپ 
[. 3837  ] دنقرمس يهراپ  وچ  بیعیب 

: يولوم
زیرگ ینعم  رد  فرح  زا  نک و  سب 

[. 3838  ] دیزمیم فرح  زار  ینعم  دنچ 
یئارگترخآ

یقبی امیف  حماسی  ینفی و  امیف  سفانی 
( تسا راک  هحماسم  راگدنام  روما  رد  نکل  دزادرپیم  تباقر  هب  نارگید  اب  ریذپانف  روما  رد  هک : شابم  یناسک  زا  )

: یماج
ار یقاب  تایح  یناف  تحار  هب  هدم 

[. 3839  ] زیرگب دبا  مغ  زا  زور  هس  ود  تنحم  هب 

تمکح 143

يرگنهدنیآ
هرم وا  هولح  هبقاع  ءيرما  لکل 

( خلت ای  نیریش  دراد  یتبقاع  یسک ، ره  )
: ییاهبخیش

دوخ لاعفا  رب  رورغم  وشم  ناه 
دوخ لاوحا  رب  رورسم  وشم  ناه 

دش هتسب  نوراو  هک  یلعف  اسب  يا 
دش هتسکشا  سوفن  نما  ياهشیش 
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عزن نیح  رد  ياهلاس  نیدنچ  رگ 
عطق مالسا  تیقح  رب  درک 

« شف شک و  دم و  دش و   » اب يدباع 
شک هداب  دش  ياهچب  اسرت  رهب 

تشرس تسراک و  ماجنا  اب  راک 
تشز بوخ و  تشرس  زا  فشاک  متخ 

لاصخ وکین  تنیط و  دب  اسب  يا 
[. 3840  ] لاعف شوخان  تنیط و  شوخ  اسب  يا 

تمکح 145

يزوریپ ربص و 
نامزلا هب  لاط  نا  رفظلا و  روبصلا  مدعی  ال 

[. 3841]
: ظفاح

دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ ، ربص و 
دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب 

تمکح 150

يراکوکین شزرا 
هیلع ماعنالاب  هرش  ددرا  هیلا و  ناسحالااب  كاخا  بتاع 

( زاس رود  دوخ ، زا  ناسحا ، هار  زا  ار  وا  رطخ  نک و  شنزرس  یکین ، ناسحا و  هلیسو  هب  ار  تردارب  )
: يدعس

دیص هدازیمدآک  رسپ  يا  شخبب 
دیق هب  یشحو  درک و  ناوت  ناسحا  هب 

دنبب ندرگ  فاطلا  هب  ار  ودع 
دنمک نیا  غیت  هب  ندیرب  ناوتن  هک 

دوج فطل و  دنیب و  مرک  نمشد  وچ 
دوجو رد  زا و  ثبخ  رگد  دیاین 

نک شون  نارگید  اب  رآ و  گنچ  هب 
نک شوگ  نارگید  يهلضف  رب  هن 

شیوخ يوزابب  یناوت  ات  روخب 
شیوخ يوزارت  رد  دوب  تیعس  هک 

ناسر تحار  جنر و  ربب  نادرم  وچ 
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ناسک جنرتسد  دروخ  ثنخم 
تسا شیاشخب  هدنب  نآ  رب  ار  ادخ 

تسا شیاسآ  رد  شدوجو  زا  قلخ  هک 
يارس ود  ره  هب  دنیب  کین  یسک 

يادخ قلخب  دناسر  یکین  هک 
ناور باک  شوک  یگدنشخب  هب 
نامسآ دسریم ز  ددم  شلیس  هب 

يوجم يدنلب  نداهن  تمعن  ز 
يوب هداتسا  بآ  دنک  شوخان  هک 

یتشادرب راکیپ  ریشمش  وچ 
یتشآ هر  ناهنپ  رادهگن 

يوجب یناهن  نادیم  درم  لد 
[. 3842  ] يوگ وچ  دتفا  تیاپ  رد  هک  دشاب  هک 

تمکح 151

تمهت عضاوم  زا  زیهرپ 
نظلا هب  ءاسا  نم  نم  ولی  الف  همهتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم 

( دنک تمالم  دوشیم  نامگدب  وا  هب  تبسن  هک  ار  یسک  دیابن  دهدیم  رارق  ماهتا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یسک  )
: يوجنگ یماظن 

رومخم وت  مشاب  نیشنتولخ  نم  وچ 
[. 3843  ] رود دوش  یک  مدرم  يار  تمهت  ز 

تمکح 152

ناگرزب اب  تروشم 
اهلوقع یف  اهکراش  لاجرلا  رواش  نم  و 

( دش دهاوخ  رادروخرب  نانآ  يدنمدرخ  زا  دزادرپب  تروشم  هب  نادنمدرخ ، اب  هک  یسک  )
: یئانس

نکم راک  ریپ  ریبدت  هب  زج 
نهک خرچ  ریپ  هب  شناد  ریپ 

رتخا تفه  ریپ  هن  تمکح  ریپ 
رهگ راچ  ریپ  هن  تلم  ریپ 

: یسودرف
نک رایشه  راک  يدش  رتهم  وچ 
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[. 3844  ] نک رای  ار  هدنناد  وت  ینادن 
: يزیربت بئاص 

راک دننک  لد  تروشم  هب  ناگدازآ 
[. 3845  ] دنکیم هناددص  يهحبس  راک  هدقع  نیا 

ییاردوخ زا  زیهرپ 
کله هیارب  دبتسا  نم 

( دش دهاوخ  كاله  دشاب ، ياردوخ  هک  یسک  )
: ظفاح

تسین يدنر  ملاع  رد  دوخ  يار  دوخ و  رکف 
[. 3846  ] ییاردوخ ینیبدوخ و  بهذم  نیرد  تسا  رفک 

تمکح 153

يرادزار ترورض 
هدیب هریخلا  تناک  هرس  متک  نم 

( دراد تسد  رد  ار  دوخ  رایتخا  دنک  ظفح  ار  شیوخ  زار  هک  یسک  )
: یناماس نامع 

تفگ زاب  کی  ره  شوگ  ردنا  يرس 
تفهن دیاب  ار  زار  نیا  تفگ  زاب 

دینز نوگ  رگید  هدرپ  فلاخم  اب 
دینز نوراو  ار  لعن  قفانم  اب 

نیمی زا  راسی و  زا  دینیبب  شوخ 
نیمک رد  ار  ام  دننادزد  هکناز 

دتفوا ماع  بل  رد  فراع  زار 
دتفوا ماب  زا  ینعم  لها  تشط 

دشک یماع  اب  هصق  ار  نافراع 
دشک یمان  دبب  لد  لها  راک 

شیوخ باحصا  اب  درک  تیصو  نیا 
[. 3847  ] شیپ دریگرب ز  هدرپ  یلکب  ات 

: عمال
رادیم ناهن  دوخ  زار  دوخ  لد  نزخم  هب 

یناهنپ هاگ  هب  ملسم  تشگ  جنگ  هک 
تسا لد  بابرا  رارسا  مرحمان  ملق  نوچ 

عاش نینثالا  زواج  رس  لک  دش  نوچ  قدص 
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شدیاشن نتفگ  سک  ره  هب  لد  رارسا 
[. 3848  ] شدیاشن نتفهن  هبنپ  هب  ار  هلعش  رم 

: یلدگیب رذآ 
دیاشن هناگیب  هب  تفگ  نخس  رارساک 

رب ربخب  ار  ناربخیب  نکم  هاگآ 
شدیسر لیربجب  هچنآ  لسر  ناطلس 

[. 3849  ] رب رمع  هب  دیوگن  کیل  یلع ، هب  دیوگ 
: يوجنگ یماظن 

رایغا شیپ  رد  ینتفگان  وگم 
[. 3850  ] رای نیرتمرحم  اب  رایغا  اب  هن 

: يولوم
مرحمان نادارم  انز  يدرم  رگا  رارسا  شوپب 

[. 3851  ] دمآ رادهدرپ  رخآ  هک  مک  یتوبکنع  زا  شابم 
: عمال

راکشآ دش  لد  زار  ممشچ  ود  کشا  زا  رخآ 
[. 3852 « ] عاش نینثالا  زواج  رس  لک   » دشاب قدص 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
يدنه ار  شیوخ  لصو  بش  ثیدح  ناوخم 

[. 3853  ] منادوسح دب  مشچ  كانمیب ز  هک 
: یقفاب یشحو 

راکشآ دوش  هک  یهاوخن  زار 
راهنیز وگم  زاب  زگب و  بل 

نایب درادن  تسا و  گنس  هک  هوک 
نابز درادن  راتفگ  یپ  زو 

دنکیم نایب  هک  شیوگم  چیه 
[. 3854  ] دنکیم نایع  وت  ناهن  زار 

: یناماس نامع 
تسا نتفهنب  زار  لقاع  راک 

[. 3855  ] تسا نتفگ  ناشیرپ  هناوید  راک 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دومن زاب  یسک  شیپ  ناوتن  ار  لد  زار 
[. 3856  ] تسین شناهنپ  رضاح و  دوخ  هک  تسود  رب  زج 

: رایرهش
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زار راپسم  هنیس  ره  قودنص  هب 
موب زرم و  نیا  رد  دتفا  مک  مرحم  هک 

سرپم شزاب  تسا  راد  زار  رگو 
موم رهم و  رد  تشگ و  مگ  حاتفم  هک 

نک ناهنپ  قلخ  مشچ  زا  نتشیوخ  زیچ  هس 
لام رز و  موس  شناد و  مود  يروالد و 

وا هنتف  قلخ  تسا و  قلخ  هنتف  هس  نیا  هک 
[. 3857  ] لاوز زور  هب  ات  تسد  مه  دنشکیمن ز 

: یناشاک ضیف 
دشاب نیما  دنچ  ره  يزار  وگم  تسود  اب 

دشاب نیمک  هب  نمشد  رد  نورب  دیاش ز 
مرحم دوبن  مه  مد  مدمه  دوب  تسود  نوچ 

دشاب نیرق  وچ  لد  اب  تزار  زا  دوب  هگآ 
ار نآ  دونش  مدیب  قح  زا  یبن  هک  يزار 

[. 3858  ] دشاب نیما  دنچ  ره  مرحم  دوبن  شحور 
: يولوم

عامس زا  ددرگ  شاف  نکیل  تفگ 
[. 3859 « ] عاش نینثالا  زواج  رس  لک  »

: ورسخرصان
يوگم رگید  سک  اب  ناسک  زار 

[. 3860  ] شیوخ رارسا  هدم  سک  رگد  هب  دوخ 
: راهب ءارعشلاکلم 

زار نتفهن  دوب  عقوت  هچ  نارگید  ز 
ینکن ناهن  نارگید  زا  دوخ  زار  هک  ارت 

راکشآ نکم  ناهنپ  زار  نز  هب 
راد گنهرف  هب  ار  ناکدوک  نامه 

يوگهوای مدرم  اب  زار  نکم 
[. 3861  ] يوک هب  دزاس  هدنکارپ  تزار  هک 

: يولوم
زار ياشگم  سک  شیپ  یناوت ، ات 

زاب راهنز  نکم  رد  نیا  یسک  رب 
دوش لد  رد  ناهن  ترارسا  هک  نوچ 

[. 3862  ] دوش لصاح  رتدوز  تدارم  نآ 
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تمکح 154

رقف شهوکن 
ربکالا توملا  رقفلا 

( تسا گرزب  گرم  رقف ، )
: يرونا

تسیقاب هدنز و  هک  یئادخب 
مگرم بلاط  زورما  نم  هک 

کنآ زا  ثیدح  نیا  راد  مرواب 
[. 3863  ] مگربیب کین  روجنر و  بعص 

: يولوم
میاهتشک دوخیب  ام  ازغ  هچ 

[. 3864  ] میاهتشگ رسیب  رقف ، غیت  هب  ام 

تمکح 156

نارگید زا  يوریپ  زرم 
قلاخلا هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  ال 

( تسین اور  دماجنایم ، ادخ  ربارب  رد  نایصع  هب  هک  یتروص  رد  ناهدنامرف ، زا  يرادرب  نامرف  )
: ییاسک

قولخم ندیتسرپ  هشیپ  ارت  هکنآ  يا 
[. 3865  ] هتسرپ شیپ  يرب  هچ  ار  ینتشیوخ  نوچ 

تمکح 158

رورغ ینیبگرزب و  دوخ 
دایدزالا عنمی  باجعالا 

( تسا شیازفا  هب  یبایتسد  عنام  يدنسپدوخ ، )
: یناشاک ضیف 

تسا ینیبدوخ  كرش و  يور ، نآ  ندید  باجح 
تسا شیپ  رد  باقن  ار  شخر  وت  یتسه  ز 

یهام وت  بآ و  وچمه  لثم  هب  وا  دوجو 
تسا شیپ  رد  بآ  يرادن و  بآ  زا  ربخ 

شخر سکع  نوچ ز  درک  ناوتن  وا  هب  رظن 
[. 3866  ] تسا شیپ  رد  باتفآ  رازه  شاب  رودب 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 997 

http://www.ghaemiyeh.com


تمکح 159

تمایق دای 
لیلق باحطصالا  بیرق و  رمالا 

( كدنا ایند  رد  فقوت  گنرد و  تسا و  کیدزن  ترخآ  )
: يونزغ ییانس 

تسا دنویپ  ارت  هچنآ  ربب ز  زورما 
تسا دنپ  ادرف  وت  ناج  رب  همه  اهناک 

رمع يهیامرس  هک  رمع  زا  بلط  يدوس 
[. 3867  ] تسا دنچ  دنادن  سک  تسا و  دنچ  يزور 

: راهب ءارعشلاکلم 
ام رازم  كاخ  هب  میتسین و  وت  ام و 

درذگب زیب  حرف  میسن  نیا  رایسب 
ناهج دب  بوخ و  هک ز  نم  دنپ  تسا  نیا 

[. 3868  ] درذگب زیچ  ره  هک  هجنر  هن  وش  هرغ  هن 

تمکح 161

هانگ كرت  شزرا 
هنوعملا بلط  نم  نوها  بنذلا  كرت 

( تسا هبوت  يرای و  بلط  زا  رتناسآ  هانگ  زا  يراددوخ  )
: نیمارو سیو 

ندوب كابیب  ندرکان و  هنگ 
[. 3869  ] ندومن شزوپ  زا  رتناسآ  یسب 

تمکح 162

اهتیمورحم لماع 
تالکا تعنم  هلکا  نم  مک 

( ددرگیم اههمقل  لوانت  زا  عنام  ياهمقل ، یهاگ ، )
: يدعس

راتت ریت  ناکیپ  هنیس  رد  هک 
[. 3870  ] راگزاسان لوکام  لقث  زا  هب 

تمکح 167
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يراوگرزب ردص و  حرش  شزرا 
ردصلا هعس  هسایرلا  هلآ 

( تسا ردص  يهعس  نتشاد  تسایر ، رازبا  زا  یکی  )
: يدعس

راکهنگ زا  يور  اسراپ  يا  باتم 
نک رظن  يو  رد  یگدنیاشخبب 

رادرکب مدرمناوجان  نم  رگا 
[. 3871  ] نک رذگ  نادرمناوج  نوچ  نم  رب  وت 

تمکح 169

اهیتسود هار 
كردص نم  هعلقب  كریغ  ردص  نم  رشلا  دصحا 

( یئادزب ار  دوخ  هب  تبسن  ینیبدب  هنیک و  نارگید ، لد  زا  یناوتب  ات  راد  اربم  نارگید  هب  تبسن  ینیبدب  هنیک و  زا  ار  دوخ  لد  )
: يزیربت بئاص 

هنم نایم  رد  امن  تسود  نانمشد  اب 
ار شیوخ  لاح  یلد  لها  رگا ز  بیاص 

مه ياجیب  تفآ  زا  دنلفاغ  ناحولهداس 
مه ياپ  رب  اهریجنز  یتسود  زا  دنهنیم 

یتسود رابغیب  ياوه  دشاب  رگا  فاص 
مه يامیس  زا  تفایرد  ناوتیم  ار  لد  لاح 

راوخ دندیدرگ  گنس  لافس و  نوچ  اهرظن  رد 
مه يالاک  تمیق  تسکش  زا  ناناج  تخس 

دنکیم ون  مه  هنهک  مخز  دیدجت  کمن  زا 
[. 3872  ] مه يایوج  رگا  دندرک  ناگدولآ  قافن  نیا 

تمکح 171

یگدرب عمط و 
دبوم قر  عمطلا 

( تسا یگشیمه  یگدرب  يراکعمط ، يزروزآ و  )
: لیثمتلاعماج

عمط يراوخ ز  تسا و  تعانق  تزع ز 
[. 3873  ] بلطم يراوخ  زاسب و  دوخ  تزع  اب 

: يرونا
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هشیمه دزیخ  عمط  زا  تلذم 
داب عفنتمان  ناهج  رد  شدوجو 

يدرز درم  يورب  درآ  عمط 
[. 3874  ] داب عمط  رب  ینکر  ياهتنعل  هک 

: يرتسبش دومحم  خیش 
زآ اب  ملع  زگره  عمج  ددرگن 

[. 3875  ] زادنا رود  دوخ  زا  گس  یهاوخ  کلم 
: يروباشین راطع 

تسعمط زا  وت  يراوشد  همه 
[. 3876  ] نتفر ناسآ  نتفگ و  دوخ  كرت 

: يونزغ ییانس 
چیه شیدنم  لجا  زا  نکشب  ياپ  ار  لمارم 
يرپ یهاوخ  اجک  ره  ات  نکب  رپ  ار  عمط  رم 

ترس رب  میاد  تشگ  نادرگ  هک  هنامیپ  ود  نیا 
[. 3877  ] يرسرس یتفرگ  يراک  وت  مارآیب و  ود  ره 

يرفس زآ و  تسا  روش  بآ 
[. 3878  ] يروخ شیب  هچ  ره  شیب ، یگنشت 

: عمال
دشاب رتشیب  یناوج  زا  صرح  توق  يریپ  هب 

[. 3879  ] ددرگ رتروز  رپ  نامگیب  ددرگ  هقلح  نوچ  نامگ 
: يدعس

دنرد كاخ  نیا  هدنب  ادگ  شیورد و 
[. 3880  ] دنرتجاتحم دنرتینغ  هکنانآ 

: ورسخرصان
دیان مهب  عمط  یگدازآ و 

[. 3881  ] هرم دص  هب  نومزآ  ماهدرک  نم 
رهد تسد  تسهتشونن  عمط  يهمان  رد 

مام ياو  ماجنارس  لذ و  هک  رگم  لوا  ز 
زآ دنب  تلد  نکفیب ز  دوز 

[. 3882  ] دوز دازآ  یگدنب  زا  يوش  ات 
: يدعس

ایند تمعن  هب  عمط  لها  يهدید 
منبش هب  هاچ  هکنانچمه  دوشن  رپ 
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داشگ لاوس  رد  دوخ  رب  هک  ره 
دوب دنمزاین  دریمب  ات 

نک یهاشداپ  راذگب و  زآ 
دوب دنلب  عمطیب  ندرگ 

تعانق ربص و  دوشن  رسیم  هک  ارنآ 
[. 3883  ] تعاط تمدخ و  رمک  ددنبب  هک  دیاب 

: يولوم
هدش مدنگ  يهناد  مدآ  ماد 

هدش مدرم  يهشوخ  شدوجو  ات 
تشهب زا  ار  یمدآ  درب  نورب  نان 
تشرس رد  یتشهب  ردنا  ارم  نان 

کلم نوچمه  نانز  بآ و  زا  متسر 
کلف نوچ  رد  نیا  رب  مدرگ  ضرغیب 

ناهج رد  شدرگب  دوبن  ضرغیب 
ناقشاع ناج  ریغ  مسج و  ریغ 

رورغ رپ  تایح  نیا  قوذ  عمط 
رود درک  تنیتسار  تایح  زا 

نادب وکین  دنک  تروک  عمط  سپ 
نامگیب ار  نیقی  دناشوپ  وت  رب 

عمط زا  دیامن  لطاب  ارت  قح 
عمط زا  دیازف  يروک  دص  وت  رد 

ناتسار نوچ  وش  رازیب  عمط  زا 
ناتسآ نآ  رس  رب  اپ  یهن  ات 

يوش نوراق  عمط  زک  مریگ  تفگ 
يوش نوماه  نیردنا  رمالا  رخآ 

هار شدرب ز  عمط  ار  یفوص  هکناز 
هابت دش  شراک  نارسخ و  رد  دنام 

ار عمس  لقع و  مشچ  یهاوخ  فاص 
ار عمط  ياههدرپ  وت  ناردرب 

دوش نکلا  عمط  دشاب  ار  هک  ره 
دوش نشور  لد  مشچ  یک  عمط  اب 
ماع صاخ و  زا  ماهدینشن  عمطیب 

[. 3884  ] مالسلاو ردارب  يا  یمالس  نم 
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تمکح 173

نخس توکس و  هاگیاج 
لهجلاب لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک  مکحلا  نع  تمصلا  یف  ریخ  ال 

ار هنامیکح  توکـس  هک  يدروم  رد  باوصاـن  نتفگ  نخـس  هکناـنچ  دـیابیم ، زیمآتمکح  نانخـس  هک  ییاـج  رد  نتفگ ، زا  يراددوخ  )
( دوب دهاوخ  بولطمان  دبلطیم ،

: يدعس
نتسبورف مد  تسلقع  هریط  زیچ  ود 

یشوماخ تقوب  نتفگ  نتفگ و  تقوب 
هب نآ  لضف  لامک  يرادن  نوچ 

يراد هگن  ناهد  رد  نابز  هک 
دنک هحیصف  نابز  ار  یمدآ 

يراسکبس ار  زغمیب  زوج 
دیامنن ات  تسا  عیاض  رنه  لضف و 

[. 3885  ] دنیاسب کشم  دنهن و  شتآ  رب  دوع 
ایدعس دنقفتم  لگ  يوب  ور  اهیداب 

[. 3886  ] ناشماخ دوب ز  فیح  یلبلب  حیصف  وت  نوچ 
: یسودرف

يوگ رایسب  مرشیب و  هک  ناد  نانچ 
[. 3887  ] يوربآ یسک  دزن  هب  دنیبن 

: نیمارو سیو 
تسود یکی  دز  یناتساد  وکین  هچ 

[. 3888  ] تسوکین تخس  نادان  یشوماخ ز  هک 
: ورسخرصان

راب گرب و  يزیچ  لهج  تخرد  دران  يدب  زج 
دنک الاب  وک  شیپ  ناز  تلد  زا  دوز  شنک  رب 

: يدعس
تسا بدا  یشماخ  دنمدرخ  شیپ  هچ  رگا 
یشوک نخس  رد  هک  هب  نآ  تحلصم  تقوب 

: يزیربت بئاص 
ندز بل  رب  یشماخ  رهم  تفگ  ماقم  رد 

تسا ندرک  ناهنپ  گنج  رد  رپس  ریز  ار  غیت 
: یقفاب یشحو 
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دوس نابز  دوبن و ز  عفن  تشوگ  ز 
[. 3889  ] دوب نابز  دیاب  نوچ  شوگ  یشاب  هک 

راتفگ ياج  دشاب  هک  اجنآ  یلو 
راک رد  صقن  دص  دروآ  یشومخ 

شوماخ دوب  میاد  تسیاب  رگا 
شوگ لصح  ام  یب  ثحب  يدوب  نابز 

شاقن کلک  تداد  شوگ  نابز و 
[. 3890  ] شاب نابز  یهاگ  وش  شوگ  یهاگ  هک 

: يزاریش سکیب 
ار دوخ  رورپ  ناج  بل  اشگم  نخس  رد  سک  ره  هب 

[. 3891  ] ار دوخ  رهوگ  ردق  سانشب  دوب  رهوگ  نخس 

تمکح 178

ندرک چوک  ترورض 
کیش لیحرلا و 

( تسا يور  شیپ  رد  ندرک ، چوک  )
: يروباشین راطع 

بارخ ياج  نیزا  لد  يا  لیحرلا  تسیچ  وک  تقو 
[. 3892  ] باطخ دیآ  یعجرا  تناج  يوس  ترضح  ات ز 

تمکح 180

يرابدرب ربص و  ترورض 
عزجلا هکلها  ربصلا  هجنی  مل  نم 

( دروآرد ياپ  زا  ار  يو  عزج  یباتیب و  دهدن ، تاجن  يرابدرب ، ربص و  هک  ار  یسک  )
: راهب ءارعشلاکلم 

رادم هوکش  بلط ، تسد  یهتوک  زا  لد  يا 
دیآیم رب  هب  لخن  نآ  تبقاع  نک  ربص 
دشابن نیرق  مه  اب  يروبص  یقاتشم و 

دشابن نیا  دشاب  نآ  دشابن  نآ  دشاب  نیا 
درذگب زیچ  ره  هک  شوک  ربص  هب  لد  يا 
درذگب زین  نیا  هک  جنرم  مه  سبح  نیز 

رتخا کلف و  تشگ  هک ز  دیاب  درم 
دناجنرن هریخ  مغ  هب  هودناب و  نت 
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یبای رفظ  مالآ  هب  هک  دیاب  ربص 
دنابنسب درم  نت  مالآ  هنرو 

نوزفا زور  تنحم  رد  دیاش  ار  درم 
دناوخرب یتخل  یبن  بویا  ربص 

یتیگ هثداح  رد  نک  يرادیاپ 
[. 3893  ] دنامورف راک  زا  هثداح  مد  ات 

تمکح 181

یلع تفالخ  رب  لالدتسا 
بیغ نوریشملا  اذهب و  فیکف  مهروما  تکلم  يروشلاب  تنک  ناف 

)!؟ دنتشادن روضح  ناگدننکتروشم  رثکا  هک  دوب  ییاروش  نیا  یتفرگ ، ار  تفالخ  نیملسم  يروش  اب  ییوگیم  هک  يا  رکبابا ! يا  )
: نیمی نبا 

یفطصم زا  تشذگ  نوچ  ملاع  لها  يادتقم 
[. 3894  ] یضترم یلع  ناد  ار  یفطصم  مع  نبا 

[. 3895]
: يوجنگ یماظن 

یتسرپدوخ یکدوک و  ثیدح 
یتسم دوب و  یلایخ  ناک  نک  اهر 

تسیب زا  دوخ  ای  تتشذگ  هد  زا  رمع  وچ 
تسیز نالفاغ  نوچ  رگد  دیاشیمن 

لاسلهچ ات  دشاب  رمع  طاشن 
لاب رپ و  دزیر  ورف  هلاسلهچ 

یتسردنت دشابن  هجنپ  زا  سپ 
یتسس ياپ  دزیرپ  يدنک  رصب 

رادیدپ دمآ  تسشن  دمآ  تصش  وچ 
راک زا  تلآ  داتفا  دمآ  داتفه  وچ 

يدیسر رد  نوچ  دون  داتشهب و 
يدیشک یتیگ  زا  هک  یتخس  اسب 

یناسر لزنم  دصب  رگ  اجنآ  زا  و 
یناگدنز تروصب  یگرم  دوب 

زور یکی  رو  ینام  لاس  دص  رگا 
زورفا لد  خاک  نیا  زا  تفر  دیابب 

يراد داش  ار  دوخ  هک  رتهب  نآ  سپ 
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يراد دای  ار  ادخ  يداش  نآ  رد 
باترپ عمش  نوچ  یلدشوخ  تقو  هب 
بآ رپ  هدید  يراد  هدنخ  رپ  نهد 

ار نامسآ  باتفآ  ینیب  هن 
[. 3896  ] ار ناهج  دنادنخ  هک  ددنخ  نآ  زا 

: ییاهبخیش
ضوع دراد  ناهج  رد  ینیب  هچ  ره 
ضرغ لصاح  ارت  ددرگ  ضوع  رد 
ناهج رد  دشاب  هچ  یناد  ضرغیب 

[. 3897  ] نادب نآ  ردق  رمع  دشاب  رمع 
: عمال

رادمیب خرچ  سوسفا  يروخ  یک  ات  اعمال 
نمز جنر  یشک  رگ  دیاین ، نایاپ  دبا  ات 

نم هب  دیامنب  رهد  ار  ناهج  هودنا  جنر و 
نم هب  دیازفا  زاب  ور ، یمک  رد  درآ  هک  رو 

دناتسب ضوع  رمع  دهد و  يزور 
[. 3898  ] شابم هدنمرش  خرچ  دتس ز  داد و  نیز 

: يروباشین راطع 
وت رمع  هکنآز  نکم  دامتعا  رمع  رب 

[. 3899  ] رضح ام  تسه  نآ  تسین و  شیب  هظحل  کی 

تمکح 183

زاین زا  شیب  لام 
كریغل نزاخ  هیف  تناف  کتوق ، قوف  تبسک  ام  مدآ  نبای 

( یشابیم نارگید  رادهنازخ  وت  ياهتخودنا ، دوخ  جاتحیام  زا  شیب  هچنآ  مدآ ! دنزرف  يا  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

دروخ نالف  ات  عمج  ینک  وت 
[. 3900  ] درمش یهلبا  زار  نیا  لقاع 

تمکح 192

یهلا ردق  اضق و 
هنیب هنیب و  ایلخ  ردقلا  ءاج  اذاف 

( دنزاسیم اهر  ار  يو  دیسر  ارف  وا  لجا  هک  هاگنآ  دننکیم ، تسارح  یمدآ  زا  هک  یناگتشرف  )
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: يدعس
دید دهاوخن  ینایشآ  رگد  هک  يرتوبک 

[. 3901  ] دیآ زاب  گنچ  هب  ات  شدرب  یمه  اضق 
: يولوم

دوش هلبا  بیبط  دیآ  اضق  نوچ 
دوش هرمگ  مه  عفن  رد  اود  نآ  و 
ترسفب يدرم  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

درذگب مه  نیتسوپ  دص  زا  يدرس 
دنک ناج  دصق  راب  دص  اضق  رگ 
دنک نامرد  دهد  تناج  اضق  مه 
شوپ دیشروخ  دوب  يربا  اضق  نیا 

شوم وچمه  دوش ز و  اهردژا  ریش و 
اوه ردنا  ار  ماد  منیبب  نم 

اضق ار  ملقع  مشچ  دشوپن  رگ 
باوخ هب  شناد  دوش  دیآ  اضق  نوچ 

باتفآ دریگب  ددرگ  هیس  هم 
ناهد رد  دبنجن  ینادند  چیه 

ناور نامرف  نآ  رما  اضریب و 
ولگ يوس  دشن  همقل  ناهد  زا 

« اولخداک  » قح ار  همقل  دیوگن  ات 
تخرد زا  دتفین  رد  یگرب  چیه 

تخب ناطلس  نآ  مکح  اضقیب و 
تسا یمدآ  مامز  ناک  تبغر  لیم و 

تسا ینغ  نآ  رما  مار  نآ  شبنج 
يار مهف و  دنامن  دیآ  اضق  نوچ 

يادخ زج  ار  اضق  دنادیمن  سک 
رصب دشوپ  ورف  دیآ  اضق  نوچ 
رس ار ز  اپ  ام  لقع  دنادن  ات 

ربخ نیا  داد  نیقتملا  ماما  ناز 
رصبلا یمع  ءاضقلا  ءاج  اذا  تفگ 

تسه ياهدنناد  ره  لقع  دزنب 
تسه ياهدننادرگ  هدندرگ  اب  هک 

ریپ نز  دنادرگ  هک  هخرچ  نآ  زا 
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[. 3902  ] ریگ یمه  ار  نودرگ  خرچ  سایق 
: يراوزبس يداهالم  جاح 

تشرب رامعا  يهتشر  اضق  تسد  نوچ 
تشون ریدقت  يهماخ  شنتخیسگب 

ریپ هن  انرب و  هتسرن  لزا  مکح  زا 
[. 3903  ] تشز هن  ابیز و  هتسجن  لجا  ماد  و ز 

: ورسخرصان
تسینابهگن میپسخب  هک  وت  نم و  رب 

[. 3904  ] يرادیب هجنر ز  زگره  ددرگن  هک 

تمکح 194

گرم يارب  یگدامآ 
مککردا هنم  متبره  نا  يذلا  توملا  ورداب  و 

( دینک لابقتسا  دیابریم ، ار  امش  دیزیرگیم ، نآ  زا  دنچ  ره  هک  ار  گرم  )
: يرتسبش دومحم  خیش 
تسیزب نرق  رازه  نارازه ، رگ 

؟ تسیچ لصاح  تسا  یپ  رد  لجا  نوچ 
درم دهاوخب  مه  رمالارخا 

[. 3905  ] درب دهاوخن  لجا  تسد  ناج ز 

تمکح 195

يراکوکین
نینسحملا بحی  هللا  کل … و  هرکشی  نم ال  فورعملا  یف  کندهزی  ال 

( درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  اریز ، دوش  ریخ ، راک  ماجنا  رد  وت  یهاتوک  ثعاب  نارگید ، يراذگساپس  مدع  دیابن ، )
: یسودرف

داد هک  نالیپ  روز  نیا  دزیا  ار  وت 
داژنخرف گنهرف و  ریش و  لد 

هاوخ دایرف  تسد  ات  داد  نادب 
هاچ کیرات  يرآرب ز  يریگب 

نیزگ يدنمدوس  يرازآیب و 
نید نیئآ و  گنهرف و  تسا  نیا  هک 

: یسوط يدسا 
درد هب  دوبن  وت  زا  روم  هک  يز  نانچ 
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درگ ود  اب  وت  دنیشن ز  سک  رب  هن 
رهم هب  ناتسد  ریز  رب  ياشخبب 

رهچ رورغم  مشخ  ره  هب  ناشیا  رب 
دناهدننام کین  وت  هب  ناشیا  هک 
دناهدنب وت  وچمه  ار  دنوادخ 

: يولوم
دومرف نآ  زا  تقح  تروص  هبعک  فاوط 
يرآ تسد  هب  یلد  نآ  هطساو  هب  ات  هک 

ینک هبعک  فاوط  هدایپ  راب  رازه 
يرازایب یلد  رگ  دوشن  قح  لوبق 

هراب دص  ود  ياهراچیب  لد  ترامع 
[. 3906  ] يراب ترضح  هب  دیآ  هب  هرمع  جح و  ز 

: یسودرف
راکب دیآ  وچ  اج  رهب  یئوکن 

راد مرش  يدب  زا  نک و  ییوکن 
راگدای ام  دنام ز  کین  دب و 

راکم یناوت  ات  يدب  مخت  وت 
يدب درگب  هنوگچیا  درگم 
يدرخب رگا  يارایب  یکین  هب 

: یسوط يدسا 
یسک اب  ناوت  ندرک  هچرگ  يدب 

یسب دیآ  رتهب  ینک  یکین  هچ 
رپس یکین  هار  ناوتات  یمه 

رپس ار  يدب  رم  دوب  یکین  هک 
: نیمارو سیو 

زادنا شایرد  رد  یکین و  نکب 
[. 3907  ] زاب دروآ  ترانک  رد  يزور  هک 

تمکح 199

سفن یسرباسح  ترورض 
رسخ اهنع  لفغ  نم  حبر و  هسفن  بساح  نم 

( دنک نایز  دنامب  لفاغ  هلئسم  نیا  زا  هک  یسک  درب و  دوس  دزادرپب ، شیوخ  سفن  هبساحم  هب  هک  یسک  )
: یسودرف
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درم داد  نتشیوخ  نت  زا  داد  وچ 
دربن رد  دش  زوریپ  هک  ناد  نانچ 

: يدعس
تسدب دماین  ادرف  تفر و  يد  وچ 

تسه هک  نک  سفن  کی  نیمه  زا  باسح 
: ورسخرصان

تسا نم  ناج  نت و  رب  هک  ار  وید  نآ 
منک ناملسم  لقع  غیت  هب  يراب 

دب يزیهرپن ز  نوچ  یبیرف  نوچ  ار  نتشیوخ 
اضق رب  هناهب  نایصع  ینک  دوخ  نوچ  یهن  يوچ 

: يونزغ ییانس 
یهگناو مدآ  رب  نتسب  نتشیوخ  دشاب  تشز 
نتشاد ناطیش  سفن  فالغ  ار  مدآ  شقن 

: يوقت هللارصن  دیس  جاح 
ار وا  نک  راخ  تست  سفن  وت  نمشد 

نمشد وتب  يوق  هریچ و  دوشن  ات 
: يربک نیدلامجن  خیش 

تسین یناهنپ  هک  نم  نورد  تسیوید 
تسین یناسآب  شرس  نتشادرب 

مدرک نیقلت  راب  رازه  شنامیا 
[. 3908  ] تسین یناملسم  رس  ار  رفاک  نآ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
يراد رب  زا  فحصم  رازه  هک  مریگ 
يراد رفاک  سفن  هک  ینک  هچ  نآ  اب 

زامن رهب  یهنیم  هچ  نیمزب  ار  رس 
[. 3909  ] يراد رس  رب  هک  هنب  نیمزب  ارنآ 

: يونزغ ییانس 
ینک باسح  ياهرذ  رب  وت  نوچ 

ینک باقع  دوب  ههبشب  رو 
یهد باذع  دوب  یمارح  رو 

[. 3910  ] یهد باقع  نادب  رشحم  زور 
: يروباشین راطع 

شیوخ مک  تلفغ  رس  زا  یتفرگ 
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شیوخ مدکی  ياهب  ینادیمن 
هاگآ يدرگ  ادرف  وچ  تلفغ  نیا  زا 

[. 3911  ] هاگنآ تدوس  درادن  ینامیشپ 
: يونزغ ییانس 

نکسم نیرد  ییز  تلفغب  رگ 
نمامیب دنام  تنیکسم  ناج 

يدرخ لجا  زا  وت  یسرتن  نوچ 
يدرم زا  هن  رمش  تلفغ  نآ ز 

تسم تلفغ  رورغ و  زا  تشگ  هک  ره 
تسد زا  دادب  ناهج  نآ  یکین 
تسویپ یتلفغ  باوخ  رد  هجاوخ 

[. 3912  ] تسد دریگ  هک  ارت  رشحم  زور 
یلاعت يادخ  زا  سرت  رثا 

نما فاخ  نم 
( دنکیم لمع  نامیا  طارص  رد  دسرتب ، ادخ  زا  هک  یسک  )

: حتفلاوبا
تسا دومحم  شتبقاع  ادخ  دسرت ز  هک  ره 

[. 3913  ] تسا نادزی  شیپ  اهدب ز  يهدنراد  زاب 

تمکح 200

ادخ تجح  روهظ  راگزور 
ضرالا و یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و   » کلذ بیقع  الت  و  اهدلو ، یلع  سورـضلا  فطع  اهـسامش  دـعب  انیلع  ایندـلا  نفطعتل 

نیثراولا مهلعجن  همئا و  مهلعجن 
يارب ار  دوخ  ریـش  زا  يرادـقم  هدرک و  يراددوخ  شبحاص  لـباقم  رد  میلـست  زا  هک  یـشومچ  هداـم  رتش  نوچمه  یـشکرس  زا  سپ  اـیند  )

داد دهاوخ  ناشن  شوخ  يور  ام  هب  دنکیم ، هریخذ  شاهچب 
درک توالت  ار  فارعا  هروس  فورعم  هیآ  مالک  نیا  زا  سپ  ع )  ) ماما

( مینک نانآ  نآ  زا  ار  نیمز  ییاوشیپ  تماما و  هداهن و  تنم  نافعضتسم  رب  ات  میاهدرک  هدارا  ام 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

هدمآ لد  ربهر  نادنر  دیئارایب  فص 
هدمآ لزنم  هب  لزنم  شندید  يارب  ناج 

دیسر رخآ  قعص »  » مایا وگب  ار  انیس  روط 
هدمآ لطاب  نوعرف  یپ  رد  قح  یسوم 

لد روک  تسپ  ناشافخ  عمج  رب  نز  گناب 
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هدمآ لماک  سمش  ناراسهوک  يارو  زا 
تسب راب  ترشع  لصف  ار  نانمیرها  وگ  زاب 

هدمآ لهاله  رهز  ناتماک  رب  یگدنز 
نیمراچ خرچ  ماب  زا  اشگ  لگشم  ربلد 

[. 3914  ] هدمآ لگشم  لح  يارب  یسیع  مد  اب 

تمکح 202

تشذگ وفع و 
رفظلا هاکز  وفعلا  و 

( تسا يزوریپ  تاکز  ضامغا ، تشذگ و  )
: یسودرف

تفگ هچ  میرم  یسیع  هک  ینیبن 
تفهن زار  داشگب  هک  هکنادب ،
یسک دناتس  رگ  تنهاریپ  هک 

یسب يدنت  هب  وا  اب  زیوایم 
وت راسخرب  فک  دنز  رب  رگ  و 

وت رادید  مخز  زا  هریت  دوش 
درز يور  نکم  مشخ و  وت  روایم 

[. 3915  ] درس چیه  وگم  مشچ و  وت  ناباوخب 
: يدعس

هنب نایسن  رذع  ار  راکهنگ 
هد راهنز  دنهاوخ  راهنز  وچ 
هانپ ردنا  يراکهنگ  دیآ  رگ 

هانگ لوا  هب  نتشک  تسا  طرش  هن 
تسکش ناشخدب  لعل  تسا  لهس  هک 

تسب هراب  رگد  دیاشن  هتسکش 
رامش زور  یسرتبیم ز  رگا 

[. 3916  ] راذگ رد  اطخ  دسرت  وت  زک  نآ  زا 
: يونزغ ییانس 

راخ هگان  تسخ  وت  زا  رگا  قلخ 
رادم غیرد  وا  زا  دوخ  لگ  وت 

مشخ رس  زا  تنداد  مانشد  هکناو 
مشچب همرس  وچ  نیزگ  شیاپ  كاخ 
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شیوگ یئوکین  تفگ  دب  هکنآ 
شیوجیم وت  ارت  دیوج  هنرو 

ششخب رز  دادن  تمیس  هکناو 
[. 3917  ] ششخب رس  دیرب  تیاپ  هکناو 

: يدعس
گنس هب  یبوکب  نمشد  هک  متفرگ 

[. 3918  ] گنج تسود  اب  لهج  زا  يراب  نکم 
يدنمتواخس شزرا 

ضارعالا سراح  دوجلا 
( تسا تیثیح  وربآ و  ظفح  يهیام  يدنمتواخس  )

: يدعس
دبا هب  ات  کیل  ییاط و  متاح  دنامن 

روهشم يوکین  هب  شدنلب  مان  دنامب 
روگ مارهب  روگ  رب  تسا  هتشبن 

روز يوزاب  هب ز  مرک  تسد  هک 
مرک اخس و  هب  دش  ملع  هک  ره 

مرد رب  دهن  هک  دیاشن  دنب 
يوکب دش  نورب  وچ  یئوکن  مان 

يورب يدنبب  هک  یناوتن  رد 
ار لضاف  لیخب  دنیبن  سک 

دش وک  شنتفگ  بیع  رد  هن  هک 
دراد هنگ  دص  ود  یمیرک  رو 

[. 3919  ] دشوپ ورف  اهبیع  شمرک 
: یسودرف

چیه ياسایم  ششخب  دروخ و ز  ز 
جیسب نداد  شناد و  همه 

دوب اناوت  ششخب  هب  وک  یسک 
دوب اناد  رادیب و  دنمدرخ و 

نخس جنگ  یشخب ز  دنچ  رگ  و 
نب هب  دیاین  شناد  هک  ناشفارب 

رایرهش دوب  ششخب  هب  رگناوت 
[. 3920  ] رادمان دشن  هتفخن  جنکب 

: ینزوس
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سک همه  نابز  وت  ياخس  زاب 
[. 3921  ] دیمحت انث و  هب  يراج  وت  رب 

: ورسخرصان
شیب مک و  زا  وت  نک  هشیپ  تواخس 
شیوخ نوچ  دندرگ  ناگناگیب  نازک 

: يدعس
دوجسب تمارک  تسا و  دوجب  درم  فرش 

[. 3922  ] دوج وز  هب  شمدع  درادن  ود  ره  نیا  هک  ره 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

يرذگ ناسآ  طارص  لپ  یهاوخ ز 
[. 3923  ] هب همه  زا  نان  هک  نایناهجب  هد  نان 

اهوزرآ كرت  رد  يزاینیب 
ینملا كرت  ینغلا  فرشا  و 

( تسا اهوزرآ  كرت  يزاینیب ، نیرتفیرش  )
: يزیربت بئاص 

ندوب ادخ  اب  یناوت  ات  ملاع  ود  زا  وش  ادج 
ندوب انشآ  قلخ  اب  رایسب  رس  درد  دراد  هک 
وت زا  ور  دننادرگن  ات  مدرم  هب  ور  روایم 

ندوب التبم  ندوب  تشپ  قیالخ  رب  دشاب  هک 
بئاص نادواج  تایح  دشخبیم  رقف  داوس 
ندوب اقب  بآ  زا  لفاغ  دیابن  تملظ  نیرد 
تسین هک  راگزور  عاضوا  مشچ ز  شوپب ،

[. 3924  ] ندیشوپ مشچ  هب ز  یتیفاع  سابل 
هبرجت تیمها 

هبرجتلا ظفح  قیفوتلا  نم  و 
( تسا تیقفوم  زا  یشخب  هبرجت ، يریگراکب  )

: راهب ءارعشلاکلم 
ناراکوکن ربهر  نآ  يزور 

نارای اب  تشذگیم  یهرب 
هتسر نآ  ردنا  يدایص  دید 

هتسب مهب  ار  دنچ  یکغرم 
یسفق رد  تفج  تفج  دهنیم 

یسب لاب  دننزیم  ناکغرم 
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دایز گنرد  هشیدنا و  سپ 
دایص نادب  نیچ  ياناد  تفگ 
منیب ناکغرم  عمج  رد  هچناک 

منیب ناوج  سرون و  ار  همه 
ریسا هورگ  نیا  هک  بجوم  تسیچ 

ریپ هن  تسا و  لماک  هن  ناشنایم  رد 
مامه میکح  ياک  دایص  تفگ 

ماد هب  دنتفوین  ناغرم  ریپ 
ناریپ هرمه  هک  ناناوج  نآ  و 
ناریگ رپ  دنوش و  نایوجهار 

نارتگرزب تکرب  زا  همه 
[. 3925  ] ناربهار ناگدید و  تبرجت 

: لیعامسا نیدلالامک 
رتهب هک  براجت  لها  دنناد  هک 

[. 3926  ] برجمان زا  لاح  ره  هب  برجم 
یتسرپاوه شهوکن 

ریما يوه  تحت  ریسا  لقع  نم  مک  و 
( دنیاهنآ هدنامرف  ریما و  سوه  اوه و  دناسوه و  اوه و  ریسا  هک  ییاهلقع  دنرایسب  هچ  )

: يروباشین راطع 
درک دب  هچ  نم  ناجب  وک  دناد  هک 

[. 3927  ] درک درخ  كرت  یتوهش  يارب 
: یسودرف

تسا لیام  اطخ  هار  هب  رگ  تلد 
تسا لد  دوخ  ناهج  ردنا  نمشد  ارت 

درخ يار و  شیپ  ربم  ار  اوه 
[. 3928  ] درگنن وت  يوس  درخ  سپ  نیا  زک 

: ورسخرصان
اوه تسد  هب  ياهداد  درخ  نانع  رگ  و 

[. 3929  ] ياهدش نانعیب  ناشفارس و  هنال  بسا  وچ 
: يدعس

تخودب تلفغ  مشچ  يوه ، رابغ 
تخوسب ترمع  تشک  سوه  مومس 
ریچ قشع  دوش  اناد  لقع  رب  وچ 
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ریش تسنینهآ و  يهجنپ  نامه 
يوگم رگید  لقع  زا  دمآ  قشع  وچ 

[. 3930  ] يوگ تسا  ریسا  ناگوچ  تسد  رد  هک 
: يولوم

لیلخ ناج  لقع و  تسا و  دورمن  سفن 
[. 3931  ] لیلد ردنا  سفن  تسا و  نیع  رد  حور 

: يزیربت بئاص 
درک ناوتن  سوه  صرح و  يوریپ  رد  رمع 

درک ناوتن  سرم  هزره  گس  هب  ینانعمه 
نک هتوک  سوه  تسد  لما  لوط  زا  بئاص 
درک ناوتن  سگم  دیص  زج  هب  ماد  نیزا  هک 

شرس يهساک  دوش  میسن  يهچیزاب 
دوش يوه  ریسا  باجح  نوچ  هک  لد  ره 

تسا رایسب  سوه  هک  لد  نآ  رد  مارآ  تسین 
تسا رایسب  سیخ  هک  غاب  نآ  رد  هچنغ  دوش  لگ 

بلطم نانیشن  هشوگ  زا  هسوسویب  لد 
[. 3932  ] تسا رایسب  سفق  ناغرم  لد  رد  سوه  هک 

: یناشاک ضیف 
نم رایتخا  اوه  تفرگ  نم  تسد  زا 
نم رانک  رد  سوه  داهن  رگج  نوخ 

ناشک ناشک  تفرگ و  تفای  تسد  وچ  نم  رب 
[. 3933  ] نم راهم  نم  لد  درب  تساوخ  هک  اج  ره 

دنلب ياهتمه  شزرا 
الولم ننمات  و ال 

( نکم هیکت  درادن ، راکتشپ  هک  سکنآ  رب  )
: عمال

دسریم مه  ناتمهیلاع  هب  نان  ود  تفآ 
[. 3934  ] رطخ دراد  رس  ياپ ، نداهن  جک  زا  امیاد 

تمکح 203

يدنسپدوخ رطخ 
هلقع داسح  دحا  هسفنب  ءرملا  بجع 

( تسوا لقع  هیلع  ناربکشر  زا  یکی  دوخ  سفن  هب  تبسن  یمدآ ، يدنسپدوخ  بجع و  )
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(: هر  ) ینیمخ ماما 
نک سب  یئارس  هوای  نیا  نک  سب 

نک سب  یئاتس ؟ شیوخ  یک  هب  ات 
يا هن  شیب  یکرشم  وت  ینیبدوخ  ات 

[. 3935  ] ینزن قلطم  فال  هک  يوشب  دوخیب 
: یلعرصان

لامک بحاص  مدرم  مسر  تسین  ییاتسدوخ 
دش هنادکی  رهوگ  نوچ  ادص  زا  تسب  بل  بآ 

: یلالز میکح 
شیوخ رب  مشچ  نآ  يدز  ینیبدوخ  ز 

[. 3936  ] شیر يهبانوخ  شرس  رب  دیرگ  هک 

تمکح 204

تالکشم لمحت  ترورض 
ادبا ضرت  ملالا  يذقلا و  یلع  ضغا 

( یشاب یضار  دوخ  یگدنز  زا  ات  زود  مشچ  تالکشم ، اهجنر و  هب  )
: راهب ءارعشلاکلم 

رمع زور  ود  شوخ  درذگ  ات  شاب  دنسرخ 
تسین وت  نم و  تسدب  هنامز  ندنادرگ 

رمع رامش  تمینغ  زرو و  قشع  شاب و  شوخ 
تسین وت  نم و  تسدب  هنادواج  رهد  نیاک 

وت رطاخ  درگب  ددرگن  هنامز  مغ 
ینکن نامز  دب  کین و  هب  تافتلا  رگ 

ناهج يالب  زا  یمه  یلانب 
تسین راوخشد  بعص و  ناهج  يالب 

تسوا رهم  يهنیآ  ناهج  يالب 
تسین رادومن  شمار  جنریب  هک 
تسییاج هچ  رس  درد  تمحزیب و 

دشابن رشب  نآ  رد  هک  ییاج 
ياپ دهن  رشب  نآ  رد  هک  اجناک 

[. 3937  ] دشابن رس  درد  تمحزیب و 
: يونزغ ییانس 

وک یمغیب  ملاع  قلخ  زا  یلد 
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وک یملاع  لد  ملاع  زا  نورب 
دیاب تفج  مغ  مد و  ملاع  نیرد 

[. 3938  ] وک یمدمه  يراب  تسه  مغ  ارم 

تمکح 208

اهناسنا تخانش  تالکشم 
لاجرلا رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف 

( تخانش ار  نادرم  تیصخش  تقیقح  ناوتیم  اهبالقنا ، اهینوگرگد و  رد  )
: يزیربت بئاص 

دنرب رسب  یتخس  هب  هشیمه  نالدنشور 
[. 3939  ] ار رارش  دمآ  رس  هب  یگدنز  گنس  رد 

: ظفاح
نایمب دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 

[. 3940  ] دشاب شغوا  رد  هک  ره  دوش  يور  هیس  ات 
: يولوم

دنتخورفا الب  عمش  اجک  ره 
دنتخوس قشاع  ناج  نارازه  دص 

دناهناخ نورد  زک  یناقشاع 
دناهناورپ ار  رای  يور  عمش 

دنتخادنا كاخ  ریز  ار  یمدنگ 
دنتخاس رب  اهشوخ  شکاخ  سپ ز 

ایسآ شدنتفوک ز  رگید  راب 
ازفناج دش  نان  دوزفا و  شتمیق 

دنتفوک نادند  ریز  ار  نان  زاب 
دنمشوه مهف  ناج و  لقع و  تشگ 

تشگ قشع  وحم  هک  نوچ  ناج  نآ  زاب 
[. 3941  ] تشگ دعب  دمآ  عارزلا » بجعی  »

: يدعس
تسوا دای  رب  هک  يربص  تسا  خلت  هن 

تسود تسد  زا  دشاب  رکش  یخلت  هک 
رای ناتسم  دنناشک  تمالم 

[. 3942  ] راب تسم  رتشا  درب  رتکبس 
: يولوم
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ناوج دنیب  هنیآ  ردنا  هچ  نآ 
[. 3943  ] نآ زا  شیب  دنیب  تشخ  ردنا  ریپ 

تمکح 213

( لفاغت  ) یشوپمشچ شزرا 
ملعی امع  هتلفغ  میرکلا  لامعا  فرشا  نم 

( تساههتسناد یخرب  زا  یشوپمشچ  لفاغت و  میرک ، ناسنا  لمع  نیرتفیرش  )
: يزیربت بئاص 

لفاغ نیا  زان  لفاغت  غیت  زا  دناسرت  ارم 
ار لفاغت  ریشمش  هنادند  دنک  ام  ربص  هک 

مشکاو ینارگرس  لزنت  شاداپ  دنچ 
منزیم لفاغت  رب  لفاغت  مه  نم  نیزا  دعب 

میشاب لفاغت  غیت  نهد  رد  ردقنآ 
[. 3944  ] ام يرادافو  هب  نامیا  وت  يوخ  درواک 

: عمال
مدوسرف یسب  تاماقم  ياشامت  رد 

[. 3945  ] تسین یشوپ  اطخ  میلقا  زا  رتشوخ  یلزنم 

تمکح 214

( وربآ ظفح   ) ءایح شزرا 
هبیع سانلا  ری  مل  هبوث  ءایحلا  هاسک  نم 

( دننیبیمن ار  وا  بیع  مدرم ، دریگ ، رب  رد  ءایح ، سابل  هک  ار  یسک  )
: راهب ءارعشلاکلم 

يوخ مرزآ  اب  ریگ  یناوت  ات  ردارب  يا 
يوش رایسب  نز  نوچ  دشاب  مرزآیب  درم 

تسیدرم لصا  هس  نیاک  تناما  قدص و  تریغ و 
يوخ مرزآ  اب  ریگ  دزیخ  مرزآ  ناشلصا ز 

تخیر كاخ  رب  دوخ  مرزآ  ناسک  شیپ  رد  هک  ره 
[. 3946  ] يوا شیپ  دشاب  راوخ  تناما  قدص و  تریغ و 

: عمال
تسا ظوفحم  نازخ  جنر  زا  دفکشن  ات  هچنغ 

دهاوخیم ایح  مرش و  ناهج  هب  ار  ناسر  ون 
تسا نمیا  نیچلگ  تسد  زا  تسا  هدرپ  رد  ات  هچنغ 
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[. 3947  ] تدیابیم ایح  یهاوخ  افج  زا  تنایص  رگ 

تمکح 215

هنامیکح توکس  رثا 
هبیهلا نوکت  تمصلا  هرثکب 

( دیآیم لصاح  وا  هنامیکح  توکس  ترثک  وترپ  رد  یمدآ  تهبا  )
: یسودرف

تسین هیام  ارت  ناج  وچ  شناد  ز 
تسین هیاریپ  چیه  یشماخ  زا  هب 

تسین دوس  ردناک و  نخس  نآ  يوگم 
[. 3948  ] تسین دود  زج  هرهب  تشتآ  نآ  زک 

: يولوم
رابغ نوچ  دمآ  رهاظ  يوگتفگ 

رادشوه نک  وخ  شوماخ  یتدم 
نیشن شماخ  یسر  نارای  رد  هک  نوچ 

نیگن ار  دوخ  نکم  هقلح  نآ  ردنا 
ناشک یشوماخ  يوس  ار  اهتخر 

[. 3949  ] ناشن ار  دوخ  نکم  ییوج  ناشن  نوچ 
: ورسخرصان

ینادن نوچ  یشابن  شوماخ  ارچ 
[. 3950  ] رازاب هب  تروع  ینک  نوچ  هنهرب 

: يوجنگ یماظن 
راد هتسب  بل  دنسرپن  ات  نخس 

راد هتسهآ  هشیت ، ینکشن ، رهگ 
درک دای  نخس  وک  ره  هدیسرپن 

درک داب  رب )  ) ار شیوخ  يهتفگ  همه 
دنمدوس دوب  هگنآ  نتفگ  نخس 

دنلب ددرگ  هزاوآ  نتفگ  نآ  زک 
نتخود رب  رامسم  هب  ار  نهد 

نتخوس ار  هتفگ  نتفگ و  زا  هب 
یسب مراد  هیام  نارگ  عاتم 

[. 3951  ] یسک دهاوخن  ات  نورب  مراین 
: یئاهبخیش
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لاقم زا  دنبورف  بل  اشگب  شوگ 
لاس لاس  هام و  هام  هتفه  هتفه 

توکس نصح  رد  تفر  وکنآ  شوخ  يا 
« تومی یح ال   » دای رد  لد  هتسب 

نالف يا  نادنچ  شوماخ  نیشن  ور 
نایب قطن و  دوش  تشومارف  هک 
لاح لها  ناشن  دشاب  یشماخ 

[. 3952  ] لال دندرگ  بل  دننابنجب  رگ 
: یماج

یجنر هچ  شیوخ  نخس  داسک  یماج ز 
[. 3953  ] الاک تمیق  یمک  دشاب ز  هک  يوگ  مک 

: يدحوا
تسا رطخ  میب  هب  نابز  لبق  زا  ناج 

تسا رهپس  ياج  هب  مه  درم  نتفگ  مک 
تسا رنه  زا  نآ  دیوگن  نخس  هک  اناد 

[. 3954  ] تسا رهگ  دیوگن  دب  رگ  دیوگ  رگ 
: يدعس

وگم شیب  نخس  شاب و  نخس  فارص 
وگم شیپ  زا  وت  دنسرپن  هکیزیچ 

: لضفااباب
وگم شیوخ  تحلصم  دجب  يوگ و  مک 

وگم شیپ  زا  وت  دنسرپن  هکیزیچ 
: یماج

هد یشماخ  لامش  وگ  ار  نابز 
هب یشماخ  ییوگ  هچ  ره  زا  تسه  هک 

: یقفاب یشحو 
دندرک رارسا  مرحم  ار  لد  وچ 
دندرک راد  تناما  ار  یشومخ 

دشاب زار  شوپ  هدرپ  یشومخ 
دشاب زامغ  نخس  دننام  هن 

: لیثمتلا عماج 
ار درم  رم  دوب  شناد  رد  رخف 

تسا یشوماخ  رد  ود  ره  شناد  رخف و 
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: نیمی نبا 
ماهدید یسب  نامیشپ  نتفگ  ز 

[. 3955  ] یشوماخ زا  سک  نامیشپ  مدیدن 
: ورسخرصان

ینام رانید  هب  یتفگن  نوچ  نخس 
[. 3956  ] ینیسم زیشپ  یتفگ  وچ  نکیلو 

: یقفاب یشحو 
هن شیوخ  بل  هب  یشومخ  رهم 

[. 3957  ] هب شاف  ینکن  ار  دوخ  یتسپ 
: عمال

يریشمش نابز  غیت  زا  رتهدنرب  تسین 
تسین یشوماخ  وچ  کین  يرپس  ار  تیفاع 

ندرک رس  شیوخ  تاجن  هار  ناوت  یشوماخ  ز 
نتفگ نخس  زا  زیهرپب  ار  بل  دش  شوگ  ات  ناوت 

تسا هب  یشوماخ  تسین  شناد  زغم  رگ  ترس  رد 
[. 3958  ] دنک او  بل  مک  هک  رگنب  ار  زغم  یب  يهتسپ 

اهتمعن ینوزف  ینتورف و 
همعنلا متت  عضاوتلاب  و 

( دوشیم لماک  یمدآ  تمعن  ینتورف  رثا  رب  )
: يوجنگ یماظن 

لد كاخ  نیا  رب  نداهن  دیابن 
[. 3959  ] لگ هب  دش  ورف  نوراق  جنگ  وزک 

: يولوم
شابم ناطلس  وش  هدنب  یناوت  ات 

شابم ناگوچ  وش  يوگ  نوچ  شک  مخز 
گنس زبس  رس  دوش  یک  ناراهب  زا 

گنر گنر  یئورب  لگ  ات  وش  كاخ 
شارخلد يدوب  گنس  وت  اهلاس 

شاب كاخ  ینامز  کی  ار  نومزآ 
دوش رو  یتسپ  هب  الاب  زا  بآ 

دور رد  الاب  هب  یتسپ  زا  هگنآ 
دش كاخ  ریزب  الاب  زا  مدنگ 

[. 3960  ] دش كالاچ  يهشوخ  نآ  نآ  زا  دعب 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1021 

http://www.ghaemiyeh.com


: راهب ءارعشلاکلم 
راگزور رد  تسود  يا  وش  نتورف 

[. 3961  ] رای تسج  نوزف  نتورف  درم  هک 
: یناشاک ضیف 

آرد تنکسم  رد  ای ز  ربک  راذگب 
[. 3962  ] درک زامن  عرضت  هب  مه  شرع  هب  متاخ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
شاب همه  يادگ  ورب  یبلط  یهاش 

شاب همه  يانشآ  شیوخ و  هناگیب ز 
دنراد رس  رب  جات  وچ  ارت  هک  یهاوخ 

[. 3963  ] شاب همه  ياپ  كاخ  ریگ و  همه  تسد 
: يولوم

شیوخ دح  زا  درذگن  دنک  عضاوت  کنآ 
[. 3964  ] دح نوریب ز  یقاب  یتسه  وا  دب  ای 

تمکح 216

نت يرامیب  تداسح و 
داسجالا همالس  نع  داسحلا  هلفغل  بجعلا 

)؟ دنشیدنایمن شیوخ  یتسردنت  هب  نادوسح  ارچ  هک  مراد  بجعت  )
: يولوم

نکرب نب  خیب و  ار  دسح  نشور  ناج  هب  نک  ار  دسج 
شک لیاسم  رد  ار  درخ  نز  قراشم  رب  ار  رظن 

ار نارگید  ار و  شیوخ  رتنایز 
[. 3965  ] یتسه هلمج  رد  دسح  نوچ  دشابن 

: يدعس
مدید ار  زغم  کشخ  یکدرم 

هاج بحاص  نیتسوپ  رد  هتفر 
یتخبدب وت  رگ  هجاوخ  يا  متفگ 

هانگ هچ  ار  تخب  کین  مدرم 
دوسح رب  الب  یهاوخن  ات  الا 

تسالب رد  دوخ  هتشگرب  تخب  نآ  هک 
ینمشد ینک  وا  اب  هک  تجاح  هچ 

[. 3966  ] تسافق رد  ینمشد  نینچ  ار  وا  هک 
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تمکح 217

یگدرب عمط و 
لذلا قاثو  یف  عماطلا 

( تسا راتفرگ  تلذ  دنمک  رد  راکعمط  )
: عمال

يدنوادخ فطل  زج  هب  را  روک  شلد  مشچ  دوب 
دراد سک  فطل  رب  ناهج  ردنا  عمط  مشچ  یسک 

ناهر زاب  عمط  دیق  زا  ملد  بر  ای 
ناماس هدرس  هب  متعانق  جات  زو 

مدوصقم بلط  هار  يداه  وش 
نادرگ دوخ  بناج  هب  مبلط  يور 

دشاب شوخ  هچ  نتسسگب  تادوجوم  هلمج  زا  عمط 
دشاب شوخ  هچ  نتسشنب  شیوخ  دارم  اب  یجنک  هب 

لد يا  ماهدنک  نارود  يانبا  لفحم  زا  عمط 
بر ای  ییهناریو  تحاس  میقم  نک  مدغج  وچ 

تسا نتسویپ  ادخ  اب  نتفرگرب  رس  عمط  زا 
[. 3967  ] تسرد نآ  لد ز  رد  گرم  ات  مرک  وجیم  ادخ  زا 

: یناشاک ضیف 
رای دش  عمط  اب  صرح و  اب  هک  ره 

دشابیم راقتفا  يهرخس 
دوشیم رام  وچ  تسار  التبم ، مشخ  هب  هک  ره 

[. 3968  ] دوریم روم  وچ  راوخ  دش  صرح  ریسا  هکنآ  و 
: يدعس

نک یهاشداپ  راذگب و  زآ 
دوب دنلب  عمطیب  نودرگ 

: ورسخرصان
يوجم یشیب  يراد و  هچنآ  روخب 

يوربآ یمه  دهاک  زآ  زا  هک 
عمط لاهن  راب  دوب  لذ 

لاهندب نآ  زا  زیهرپب  کین 
: یسودرف

يادخ دادب  یتشگ  دنسرخ  وچ 
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يارکاپ لدکی و  يدش  رگناوت 
جنر ار ز  تنت  يراد  دازآ  هک 

جنگ هک  رتهب  زآیب  درم  نت 
يوش ناسآ  نت  یشاب  دونشخ  وچ 

يوش ناساره  يزرو  زآ  رگو 
زارد ینامن  ردیا  هک  یناد  وچ 
زآ جات  یهن  رب  ارچ  كراتب 

ناهج دنامن  وت  رب  هک  یناد  وچ 
ناور ناج و  زآ  زا  یناجنر  هچ 

درد رپ ز  دوب  عماط  درم  لد 
درگم یناوت  ات  عمط  درگب 

: يونزغ ییانس 
يرآ زاین  ات  راذگب  زآ 
يراوخ اهیورب  درآ  زاک 

نید وت  رد  دیآرد  هگنآ  صرح  وت  زا  تفر  نورب  نوچ 
نمرها دش  نورب  هگنآ  لیئربج  دیآرد  نوچ 

: یسوط يدسا 
زآ درم  نابز  هتوک  تسا  عمط  ز 
زارد دش  نابز  هتوک  عمط  دش  وچ 

: نیدلالامک
تسا بایان  ار  وت  زیچ  همه  هکنیا  تسوت  صرح 

ددرگ نازرا  همه  خرن  هک  وت  نک  مک  زآ 
: یناورسخ

هن عمط  هک  ارنآ  هعفنح  ردق و  تسا و  هاج 
تسین زآ  هک  ارنآ  هبترم  ردص و  تسازع و 

عمط صرح و  راگنز  لد  زا  مدرک  كاپ  ات 
[. 3969  ] تسین زارف  رد  مهن  يور  هک  يرد  ره  يز 

: ینامرک
وشم هدنب  ار  خرچ  وت  يدرخ  اب  رگ 

وشم هدنکفارس  راوخ و  عمط  ياپ  رد 
ناور بآ  نوچ  شاب و  زیت  شتآ  وچ 

[. 3970  ] وشم هدنکارپ  داب  ره  هب  كاخ  نوچ 
: يونزغ ییانس 
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قح ضرف  رد  ياهتفگ  دبعن » كایا   » دادماب
[. 3971  ] ریقح ینود  تمدخ  رد  نکم  ار  دوخ  هگتشاچ 

: يزیربت بئاص 
زارد ینکیم  ناسک  شیپ  هک  عمط  تسد 

شیوخ يور  بآ  زا  يرذگب  هک  ياهتسب  لپ 
دوس هچ  ندرک  عمط  يرای  نارورپ  نت  زا  بئاص 

مه ياورپ  ام  دهع  رد  نوچ  تسین  ار  لد  لها 
عمط یموش  زا  هک  يوشب  عمط  زا  تسد 

باجتسم تسه  ادگ  ياعد  دوخ  قح  رد 
دوب یسیع  مد  دش  افصم  نوچ  شهاوخ  مد ز 

[. 3972  ] دوش اضیب  دی  هتوک  عمط  زا  دش  نوچ  تسد 

تمکح 219

اهتبیصم زا  هوکش 
هبر وکشی  حبصا  دقف  هب  تلزن  هبیصم  وکشی  حبصا  نم  و 

( تسا هدرک  تیاکش  هدوب و  یضاران  ادخ  زا  عقاو  رد  دهد ، رس  یباتیب  تیاکش و  یتبیصم  هب  عجار  هک  یسک  )
: يدعس

شیورد يا  تیاکش  یتیگ  شدرگ  نکم ز 
[. 3973  ] يدرم قسن  نیرب  مه  رگا  یتخبهریت  هک 

یتسرپایند یحور  تارثا 
( زآ صرح و  شهوکن  )

هکردی لما ال  هکرتی و  صرح ال  هبغی و  مه ال  ثالثب ، اهنم  هبلق  طاتلا  ایندلا  بحب  هبلق  جهل  نم  و 
وا یگدنز  رد  هک  یئوزرآ  یگـشیمه و  زآ  صرح و  مئاد ، هودنا  دوشیم : راتفرگ  زیچ  هس  هب  تسا  هدروخ  دنویپ  ایند  اب  شلد  هک  یـسک  )

( دشوپن لمع  يهماج 
: يولوم

دشن رپ  ناصیرح  مشچ  يهزوک 
دشن رد  رپ  دشن  عناق  فدص  ات 

دش كاچ  یقشع  هماج ز  ار  هک  ره 
دش كاپ  یلک  بیع ، صرح و  وا ز 

يروآ صرح  ندرک و  ینامگدب 
يرتهم ناوخ  دزن  دشاب  رفک 

خی صرح  باتفآ و  يرایشوه 
خس ملاع و  نیا  بآ و  يرایشوه 
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صرح شوه  هم  دونشب  تیاکح  دص 
صرح شوگ  رد  ياهتکن  دباین  رد 

تسا ندیدان  تبقاع  یصیرح  زا 
[. 3974  ] تسا ندیدنخ  دوخ  لقع  رب  لد و  رب 

: يزیربت بئاص 
ار قلخ  نان  مغ  نوزفا  دوش  نادند  نوچ  تخیر 

ار قلخ  نادند  تسیزور  يهوکش  هار  دس 
دنتسین نان  زا  غراف  اهنیا  هچرگ  یناوج  رد 

ار قلخ  ناوارف  مغ  نیا  ات  ود  دق  زا  ددرگ 
ام راسگیم  بل  تسین  هعرج  هب  عناق 

ام رامخ  دناسر  بآ  هب  ار  هناخیم 
تسا تنم  يوم  زا  رپ  هک  ناسخ  يهمعط  رب 

مینکیمن سکرک  وچ  صرح  گنچ  هدولآ 
نیمز يور  تمعن  دزاس  هچ  نامشچ  یهت  اب 
ار ماد  مشچ  ریس  ندرک  تسناوتن  كاخ 

تسا لکشم  ندرک  ریس  تمعن  ار ز  نامشچ  هنشت 
تسین باریس  ناور  گیر  دوش  ایرد  رگا  تشد 

ار صرح  اپ  ریز  رد  میلامب 
مینز نوراق  مشچ  رب  كاخ  فک 

تسین صرح  ياهتشا  فیرح  ملاع  تمعن 
درک تسناوتن  ریس  نامیلس  اریروم  مشچ 
مک ددرگن  ایند  مدرم  صرح  لام  عمج 

ار ایرد  بابسا  شزیر  زا  درک  ریس  ناوتن  هک 
ددرگیم ناوج  صرح  دش  وچ  ریپ  یمدآ 
ددرگیم نارگ  هاگرحس  تقو  رد  باوخ 

بلط لاسنهک  ناگرزب  نشور ز  يور 
ددرگیم نازخ  مایا  رد  فاص  اهبآ 

دیفس يوم  دوب  يدنمورب  ریش  ار  صرح 
[. 3975  ] يوشیم الاب  ود  يزور  مغ  دش  نوچ  ات  ود  دق 

: یناهفصا تعفر 
ناباتش دمآ  لام  عمج  رد  را  سک 

[. 3976  ] نامیا لها  دشابن  تسا و  صیرح 
: ریخلاوبا دیعسوبا 
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تسرتشیر شرگج  ایند  يهدولآ 
تسرت شیورد  هک  ره  تسرتهدوسآ 

همه دنتسم  صرح  نابلط ز  ایند 
همه دنتسرپ  نوعرف  شک و  یسوم 

همه دنتسب  يادخ  اب  هک  دهع  ره 
[. 3977  ] همه دنتسکش  صرح  یتسود  زا 

: یئاهب خیش 
اطخ ره  سار  تسه  ایند  بح 

اطع نامیا  دوشیم  یک  اطخ  زا 
: يونزغ ییانس 

دنتخاس یسیع  هار  دنب  ياپ  ار  ینزوس 
[. 3978  ] تسا نزوس  کی  همه  را  تسا  دنبياپ  ایند  بح 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
نزوس کی  دش  باجح  ادخ  هار  رد 

نزوس کی  ار  شیوخ  راک  يهلمج  ور 
ارت یتشگ و  شیوخ  سفن  يهدنامرد 

[. 3979  ] نزوس کی  رتخد و  لام و  مغ  وس  کی 

تمکح 220

تعانق شزرا 
اکلم هعانقلاب  یفک 

( تسا یفاک  تعانق  کلم  ار  یمدآ  )
: يونزغ ییانس 

تفاین چیه  تفاین  تلزع  تزع  هک  یسک 
[. 3980  ] دیدن چیه  دیدن  تعانق  يور  هکیسک 
وش تعانق  يارحص  هب  دیاب  یمه  تهزن  ترگ 

[. 3981  ] اب رد  اب  ناوخ و  رد  ناوخ  تسا و  غاب  رد  غاب  اجنآ  هک 
: یناقاخ

تسوت راد  ناج  دبا  ات  تعانق  لیفارس  نوچ 
[. 3982  ] نامض ار  يزور  لیئاکیم  ناوید  نکم  وگ 

: يرذآ خیش 
تسا تعانق  لولح  قلط  لح  ینعم 

مرگایمیک نم  هک  ریگ  دای  هتکن  نیا 
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: یماج
تسا سرتسد  ارت  هک  تعانق  رد 

تسا سب  تسا  سفن  تزع  همه  رگ 
: يرصنع

ياجب یهنن  هوک و  زا  يریگرب  وچ 
ياپ دیآ ز  ردنا  هوک  ماجنارس 

: يوجاوخ
يوپب تعاط  هر  رد  رضخ  وچمه 
يوجب تعانق  ناویح ز  يهمشچ 

: نیمی نبا 
متسناد مدش  وچ  تعانق  کلم  بلاط 

[. 3983  ] تسا رس  درد  نآ  دوب  تدایز  هچ  ره  رس  هک ز 
: يرون هتسر 

داهنب تعانق  جات  دوخ  رس  رب  ات  هتسر 
شیوخ یناسفن  ملاع  یگتسب  زا  تسر 

: یناهفصا راسفا 
رسفا نوچ  هدیزگ  تعانق  جنگ  هک  ناسک 

دنزیورپ جات  هب  جنگ و  هب  تسد  هدناشن 
: ینایتشآ قیاف 

دشوک تعانق  رد  هک  یسک  هدوسآ 
[. 3984  ] دشون تحار  بآ  نیوج و  نان  وا 

: يولوم
تساقت تعانق و ز  زا  ناک  یتلق 

تسادج نان  ود  تلق  رقف و  نآ ز 
دهن رس  دبایب  نآ  رگ  ياهبح 
دهجیم تمهب  رز  جنگ  نیو ز 

: يرصنع
دنسپب يراد  هچ  ره  نیشنب و  عناق 

درک ناوتن  مهب  یگدنب  یگجاوخ و 
: يزیربت بئاص 

تسا نتسشن  تعانق  جنکب  یگدوسآ 
تسا نتسب  مشچ  ورگ  رد  تشهب  ریس 

: يدعس
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ار درم  دنک  رگناوت  تعانق 
[. 3985  ] ار درگناهج  صیرح  نک  ربخ 

: يرونا
اذغ زا  عونکیب  عناق  ماهلیپ  مرک  وچ  نم 
تونق اب  یفینح  رت  نوچ و  ربص  اب  ناماوت 

يور دهن  لامک  ندیزروب  هک  ره 
دزرون يور  چیه  ناصقن ز  هویش 

هوک دربب  مه  رگا ز  صرح  هلزلز 
دزرلن شناتسآ  رب  تعانق  درگ 

کناز دنک  بسک  هنامز  لها  تعفر 
[. 3986  ] دزرا هن  چیه  هنامز  لها  تبحص 

: یناهفصا تعفر 
درآ تزع  ملاع  ود  رد  تعانق 

[. 3987  ] درآ تینما  ار  قلخ  تورم 
: هرطق

يزارفا رس  شقن  رثا  دز  یناوت  يزاس  دوخ  ز 
ار تعانق  جنگ  یسک  دبای  رگا  یهاش  دنک 

: یبتکم
یشاب هر  يادگ  یصیرح  زا 

[. 3988  ] یشاب هشداپ  هک  عناق  شاب 
: یماج

تسا لد  ياهتشم  هک  ییاههمقل 
تسا لگ  ياهتشم  هناخ  نیا  رهب 

تشم هس  ود  دنک  یمه  تیافک  نوچ 
تشپ ندرگ و  هب  یشکیم  لگ  دنچ 

فازگ هب  تمیوگنیم  نزم  لگ 
فافک ردق  هب  نز  یمه  لگ 

: يروباشین راطع 
يزور ره  هک  نان  رهب  زا  دوخ  بآ  زیرم 

راهظتسا هدرگ  ود  کی  ارت  تستمامت 
زادرپ قح  هب  نک و  تعانق  هدرگ  ود  کی  هب 

[. 3989  ] رادروخرب فازگ  زا  دوشن  قح  سک ز  هک 
: يدعس
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سب بسخ و  نیمز  رب  ياهدازآ  رگ 
سک سوب  نیمز  یلاق  رهب  نکم 

: یسودرف
درس بآ  یمد  کشخ و  نان  یبل 

درم هدازآ  توق  دوب  سب  نیمه 
: صیرح

مروخب رگا  دوخ  ماج  يهعرج 
روجنر متنم  درد  دنکن 

عناق تیمح  يا  شاب  درف 
[. 3990  ] روزآ تعیبط  يا  روخ  كاخ 

: يدعس
دروخ شیوخ  لمع  زا  نان  هک  ره 

دربن ییاط  متاح  تنم 
نادرگ مرگناوت  تعانق  يا 

تسین تمعن  چیه  وت  يارو  هک 
تسنامقل رایتخا  ربص  جنک 

تسین تمکح  تسین  ربص  ارک  ره 
ریمخ ندرک  هتفت  نهآ  تسدب 
ریما شیپ  هنیس  رب  تسد  زا  هب 

دش فرص  نیرد  هیامنارگ  رمع 
اتش مشوپ  هچ  فیص و  مروخ  هچ  ات 

زاسب ینان  هب  هریخ  مکش  يا 
[. 3991  ] اتود تمدخ  هب  تشپ  ینکن  ات 

: یغورف
نک تتسد  يهیامرس  ار  تعانق  ریسکا 

[. 3992  ] شاب ناطلس  نز و  رسفا  یشیورد  ملاع  رد 
: ظفاح

رذگب نود  يایند  زا  شوک و  تعانق  رد  ظفاح  وچ 
دزرایمن رز  نم  دص  هب  نان  ود  تنم  وج  کی  هک 

: یناقاخ
جات تخت و  نینچ  شیپ  تسارم  تعانق  کلم 

[. 3993  ] وا ناقاخ  رسفا  تسیچ و  دنقرمس  کلم 
: يزیربت بئاص 
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تسا نتسشن  تعانق  جنک  هب  یگدوسآ 
تسا نتسب  مشچ  ورگ  رد  تشهب  ریس 

ور تعانق  يارحص  هب  یهاوخ  نادواج  تایح 
[. 3994  ] اهنامیلس يداو  نیا  رد  يروم  ره  دراد  هک 

وکین قالخا  شزرا 
امیعن قلخلا  نسحب  یفک … 

( تسا سب  ار » وت   » یئوخشوخ تمعن  )
: يونزغ ییانس 

راد وکین  يور  قلخ  همه  اب 
رادوخ نوچ  يور  رادوکن و  وخ 

دنک ریش  وچ  ارت  وکین  يوخ 
دنک ریس  وت  زا  ملاع  دب  يوخ 

: یسوط يدسا 
كاپ تسا  هتشرف  نوچمه  کین  يوخ 

كاب سرتیب و  تسا  وید  وچ  دب  يوخ 
يرپ وکین  تسا و  وید  تشز  يوخ 

يرگنن رگن  یئوخ  تشز  يوس 
دنک نیا  راک  ماجرف  تشز  يوخ 

دنک نیرفن  زاب  نیرفآ  همه 
: يرواشیپ بیدا 

سک هک  ملان  شیوخ  دب  يوخ  ز 
[. 3995  ] تسین راکمتس  میوخ  وچ  رب  نمب 

: ورسخرصان
ار شیوخ  لوسر  رم  نادزی  تسهتفگ  وخکین 

[. 3996  ] دیلک ار  یکین  جنگ  ردارب  يا  تسکین  يوخ 

تمکح 223

يراکوکین شزرا 
لضفتلا ناسحالا : و  فاصنالا ، لدعلا : ناسحالا ، لدعلاب و  رمای  هللا  نا 

، لدـع دومرف : دـهدیم » ناـمرف  نارگید  هب  ناـسحا  تلادـع و  نتخادرپ  هب  ادـخ  هتبلا  «: » لـحن هروس   90 هیآ » ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  ماما  )
( تسا نارگید  هب  تبسن  ششخب  لذب و  نامه ، ناسحا ، نارگید و  ربارب  رد  فاصنا  تیاعر  نامه ،

: يدعس
تیمدآ تسفطل  يدرمناوج و 
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رادنپم ییالویه  سفن  نیمه 
ناسحا لضف و  دشابن  ار  ناسنا  وچ 
راوید شقن  ات  یمدآ  زا  قرف  هچ 

تسین رنه  ایند  ندروآ  تسدب 
[. 3997  ] رآ تسدب  لد  یناوت  رگ  ار  یکی 

تمکح 228

یلع هاگدید  زا  ایند 
موذجم دی  یف  ریزنخ  قارع  نم  ینیع  یف  نوها  هذه  مکایندل  هللا  و 

( تسا رتشزرایب  تسا ، یماذج  مدآ  تسد  رد  هک  كوخ  ناوختسا  زا  نم ، رظن  رد  امش  يایند  نیا  ادخ  هب  دنگوس  )
: عمال

اج کی  رهد  يالاک  انیب ، درم  مشچ  رد 
ثحب دوب  نیرد  ار  ام  درادن  اهب  یسلف 

شبابسا ناهج و  دشاب  چیه 
یناساره لد  هچ  یچیه  رهب 

شروخم مغ  چیه  چیه و  زا  رذگب 
یناد يرامش و  شچیه  هک  هب 

لاوز ضحم  تسا  يو  لامک  ره 
ینارسخ نیع  هتشگ  نآ  عفن 

یهاوخ افص  را  وش  درجم  ناز 
[. 3998  ] ینایرع دش ز  هنییآ  نشور 

: يونزغ ییانس 
تسیرادرم لاثم  رب  ناهج  نیا 

رازه رازه  وا  درگ  ناسکرک 
بلخم دنز  یمه  ارنآرم  نیا 

راقنم دنز  یمه  ار  نیارم  نآ 
همه دنرپرب  رمالا  رخآ 

[. 3999  ] رادرم نیا  دنامزاب  همه  زو 

تمکح 229

ناگدازآ تدابع 
رارحالا هدابع  کلتف  ارکش  هللاودبع  اموق  نا 

هفیظو و ماـجنا  ناوـنع  هب  هکلب  منهج  زا  یئاـهر  رطاـخ  هب  هـن  تـنج و  عـمط  هـب  هـن  دـنزادرپیم  ادـخ  تداـبع  هـب  مدرم  زا  یهورگ  هـتبلا  )
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( تسا ناگدازآ  تدابع  تدابع ، هنوگنیا  هک  ادخ  هاگشیپ  رد  يرازگساپس 
: رایرهش

مینکیمن انمت  تشهب  ناقشاع ، ام 
[. 4000  ] یسک دنک  انمت  وت  زج  وت  زک  تسا  فیح 

: يروباشین راطع 
دوب هر  رد  تخزود  تشهب و  ات 
دوب هگآ  یک  ار ز  نیز  وت  ناج 
چیه هار  داز  تسین  رگ  ار  هدنب 
چیه هآ  کشا و  دیاساینیم ز 

زا و یهاگآ  رگ  ملاع  همه  رد 
زا و یهاوخ  نآ  هک  یناد  هب  هچ  وز 

میظع مراد  نآ  قاقحتسا  وچ  نم 
میب دیما و  زا  هن  مدیتسرپیم ،

مادم مدنوادخ  نم  نوچ  دزس  نم 
مادم مدیتسرپ  ناج  نایم  زک 

تسد ریغ  زا  شکزاب  وگ  ار  هدنب 
[. 4001  ] تسرپیم ار  ام  قاقحتساب  سپ 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسا یبساک  شبوخ  میدرک  ام  هک  اهتدابع  نیا 

[. 4002  ] دش هچ  اهیتسرپ  دوخ  نیا  اب  صالخا  يوعد 
: يونزغ ییانس 

تسا ناملغ  روح و  دنب  رد  هکنآ 
[. 4003  ] تسا نامالغ  زا  هک  هجاوخ  تسین 

: یناشاک ضیف 
مداشلد مروخ و  توالح  هب  تقشع  مغ 

مدازآ منک و  تدارا  هب  تدابع  نیا 
تیور منیب  هک  تسنآ  نم  زورون  دیع 

[. 4004  ] مداینب دنک  وت  ياقل  هک  نابرق  دیع 
: یغورف

دهاوخیمن ناناج  زج  هب  ناناج  زا  قداص  بحم 
[. 4005  ] ندرک ادخ  زج  انمت  يزیچ  ادخ  زا  تسا  فیح  هک 

: نایرع رهاطاباب 
ملاع ود  ره  زک  مربلد  ناجب 
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[. 4006  ] تسین مربلد  زج  رگد  يانمت 
: يدعس

میوبن تشهب  لگ  میوگن  هضور  ثیدح 
مشاب وت  يوسب  ناود  میوجن  روح  لامج 
یهاوخ هچ  هک  تمایقب  مدننکب  ریخم  رگ 

ار امش  سودرف  تمعن  همه  ار و  ام  تسود 
انمت میرادن  وت  زا  ریغب  وت  زا  ام 
تسدیشچن تبحم  هک  هد  یسکب  اولح 
يدعس رس  رب  الب  ناراب  همهنیا  اب 

تسدیکچ بآ  مشچ  يهناخ  شرگا  تفکشن 
درک شون  یک  تدحو  فرصیم 

درک شومارف  یبقع  ایند و  هک 
تسوا ناسحا  رب  تمشچ  تسود  زا  رگ 

[. 4007  ] تسود دنب  رد  هن  یشیوخ  دنب  رد  وت 
: ییاهبخیش

دنراد يراع  تسود  ریغ  هب  قاشع 
دنرازیب وا  يوزرآ  ترسح  زا 

تشهب رهب  زا  تعاط  دننک  هکنانآ  و 
دنراک رد  دوخ  رهب  دنین  قاشع 

وت يرود  ادخ  زا  ماخ  قشاع  يا 
وت يروذعم  هک  میشوک  هچ  وت  اب  ام 

تشهب دیما  هب  ینک  قح  تعاط  وت 
وت يرودزم  هک  یقشاع  هن  وت  ورود 

تشرس وکین  يا  تسیچ  اولح  نان و 
تشهب رهب  وت  ياهتدابع  نیا 

نتساک نید  دوب  قح  لها  دزن 
نتساوخ قح  زا  دزم  تدابع  رد 

تسا يروک  زا  لمع  رجا  رب  مشچ 
تسا يرودزم  عمط  رهب  زا  تعاط 
هورگ نیا  دنریگ  دزمیب  نامداخ 

هوکش دراد  یکدزم  اب  تمدخ 
زیت مشچ  يراد  دزم  رب  یکبات 

زیزع يا  یهاوخ  هچ  رتهب  نیا  زا  دزم 
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ریقف يا  کتدبع » ام   » ثیدح ور 
[. 4008  ] ریگ دای  نادرم  هاش  مالک  زا 

تمکح 230

یگدنز نز و 
! اهنم دبال  هنا  اهیف  ام  رش  و  اهلک ، رش  هارملا 

لماک ماوق  نآ  نودب  یگدنز   ) تسین هراچ  نادب  نداد  نت  زا  هکنآ  رابتمحز  هلئـسم  یلو  تسا ، يدنمزاین  تمحز و  رـسارس ، يرادنز ، )
(. درادن

: يدعس
راب تسا و  جنر  عبط ، شوخ  بوخ  نز 
[. 4009  ] راگزاسان تشز  نز  نک  اهر 

: راهب ءارعشلاکلم 
دشاب ربلد  هناناج و  هک  تسین  نآ  رسمه 

[. 4010  ] دشاب رهوش  لد  باب  هک  تسا  نآ  رسمه 
: يدعس

اسراپ ربنامرف  بوخ و  نز 
اشداپ ار  شیورد  درم  دنک 

ترد رب  نزب  تبون  جنپ  ورب 
ترب رد  دوب  قفاوم  يرای  وچ 

رادم مغ  يروخ  مغ  رگا  زور  همه 
رانک رد  دوب  تراسگمغ  بش  وچ 

تسود هباوخمه  دابآ و  هناخ  ارک 
تسوا يوس  رظن  تمحر  هب  ار  ادخ 

يوربوخ نز  دشاب  روتسم  وچ 
يوش تسا  تشهب  رد  وا  رادید  هب 

لد ماک  ناهج  زا  تفرگرب  یسک 
لد مارآ  يو  اب  دوب  مد  کی  هک 

نخس شوخ  دشاب و  اسراپ  رگا 
نکم یتشز  ییوکن و  رد  هگن 
هاوخ کین  نز  دشاب  مارالد 

هانپ ایادخ  دب  نز  نکیلو 
دنرب تبغر  هب  تعاط  هک  ینانز 

[. 4011  ] دنرذگب اسراپ  ران  نادرم  ز 
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تمکح 231

یهاتوک یتسس و  زا  زیهرپ 
قوقحلا عیض  یناوتلا  عاطا  نم 

( دزاسیم عیاض  ار  دارفا  قوقح  دزرو ، یهاتوک  دوخ  یلصا  هفیظو  ماجنا  زا  هک  یسک  )
: راهب ءارعشلاکلم 

دوش روای  رگا  قوش  مامتها و 
دوش روآ  مان  رکذ  لماح  درم 
نتشیوخ رد  نکم  لطاب  ار  قوش 

دوش رونا  تارطاخ  شرون  ات ز 
راپسم نتشیوخ  راک  سک  يهوق  لوحب و 

[. 4012  ] لوح نابز ال  رب  راد  نک و  هیکت  شیوخ  هب 

تمکح 233

مولظم هآ 
مولظملا یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی 

( تسا مولظم  رب  ملاظ  ملظ  زور  زا  رتراوگان  ملاظ ، زا  مولظم  ماقتنا  زور  )
: يزیربت بئاص 

دنام ناهوس  هب  مولظم  لد  هآ 
[. 4013  ] دنک زیت  ار  هدنرب  دربن  دوخ  رگ 

: عمال
تدادیب روج و  ملظ و  رورغم  یعدم  يا  شابم 

[. 4014  ] یهاگرحس هآ  کی  كالفا  زا  دود  درآرب 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

دنام ناهوسب  شیورد  لد  هآ 
دنک زیت  ار  هدنرب  دربن  دوخ  رگ 

ام نتشک  دصقب  ملاظ  لد 
ادخ يوسب  ام  مولظم  لد 

دنک هچ  امب  ات  رکف  نیدب  وا 
[. 4015  ] دنک هچ  ادخ  ات  رکف  نیدب  ام 

: يولوم
سرت زا  نک  نمیا  ار  مولظم  لد 

[. 4016  ] زومایم ندیزرل  وت  ار  وا  لد 
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: يزیربت بئاص 
ماقتنا رشحم  ریشمش  مد  زا  نوخ  دکچیم 

نکم نیهاش  نوچ  خرس  نافیعض  نوخ  زا  هجنپ 
اهیتسدشیپ زا  لمع  تافاکم  هللادمحب ،

[. 4017  ] مشاب ازج  زور  يهشیدنا  رد  تشاذگن ، ارم 

تمکح 236

يراذگرکش شزرا 
هتمعن لاوزب  رطاخ  هیف  رصق  نم  اهنم و  هداز  هادا  نمف  اقح  همعن  لک  یف  نا هللا 

یهاـتوک رکـش ، يادا  زا  هک  یـسک  یلو  ددرگ  نوزفا  وا  تمعن  دزادرپب ، قح  نآ  يادا  هب  هک  یـسک  تسا ، یقح  ار  ادـخ  یتمعن ، ره  رد  )
( تسا هداد  رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  دوخ  تمعن  دزرو ،

: يدعس
زورما تمعن  ساپس  دنادن  هک  ره 

[. 4018  ] ادرف تمحر  بیصن  رب  دروخ  فیح 

تمکح 237

يدنمناوت شزرا 
هوهشلا تلق  هردقملا  ترثک  اذا 

( دنکیم شکورف  یناسفن ، تالیامت  اهتشا و  ددرگ ، مهارف  رتشیب  یبایتسد  هنیمز  هک  یماگنه  )
: يزیربت بئاص 

نکاس دوشیم  فسوی  يایوج  دسر  نوچ  فسوی  هب 
ار یناعم  راکبلط  قوش  دنک  نوزفا  لاصو 

دناهدوسآ دوجو  رهب  شروش  زا  نالصاو 
[. 4019  ] تسا نشوج  ییاعد  ایرد  يهجوم  ار  نایهام 

تمکح 239

ششخب تواخس و  رثا 
محرلا نم  فطعا  مرکلا 

( تسا رتشخب  رثا  يدنواشیوخ  زا  نارگید  رد  یحور  ریثات  ثیح  زا  یگشیپ ، مرک  )
: یناشاک ضیف 

فک دیاشگیم  هک  ره  مرک  هب 
[. 4020  ] دشابیم راوس  يداعا  رب 
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تمکح 241

لامعا نیرترب 
هیلع کسفن  تهرکا  ام  لامعالا  لضفا 

( ینک لیمحت  دوخ  سفن  رب  ادخ  رطاخب  ار  نآ  ماجنا  هک  تسا  نآ  لامعا  نیرترب  )
: یماج

تشرد ار  فک  دنکیم  تقشم  زک  بساک  درم 
[. 4021  ] تسرگ ناهوس  لغد  سفن  يراومهان  رهب 

تمکح 242

یسانشادخ هار 
ممهلا ضقن  دوقعلا و  لح  مئازعلا و  خسفب  هناحبس  هللا  تفرع 

( متخانش اههدارا  نتشگ  هجیتنیب  اههرگ و  ندش  هدوشگ  اهمیمصت ، ندروخ  مه  رب  قیرط ، زا  ار  ادخ  )
: ياهشمق یهلا 

« مئازعلا خسف  نم  هللا  تفرع   » يدید
[. 4022  ] نم رطاخ  رکف  سکع  رب  دز  شقن  سب 

: يزیربت بئاص 
دنکیم ریبدت  يهتشر  عطق  ریدقت 

دنکیم ریدقت  هچ  حولهداس  ریبدت 
تسا دزیا  ریدقت  يهیاس  هدنب  ریبدت 

دوشیم ریبدت  هب  راک  مادک  هنرو 
ار شیوخ  قزر  ام  هک  تسیترطف  تسپ  زا 

[. 4023  ] میاهتشون ایرث  دنلب  يهشوخ  رب 

تمکح 243

ترخآ ایند و  نایم  يهطبار 
هرخالا هرارم  ایندلا  هوالح  و  هرخالا ، هوالح  ایندلا  هرارم 

( تسا ترخآ  رد  یماکخلت  ثعاب  ایند  رد  یماک  نیریش  تسا و  ترخآ  رد  یماکنیریش  يهیام  ایند ، یماکخلت  )
: یماظن

دریگ خلت  اناد  هک  هب  نآ  ناهج 
دریم خلت  یناگدنز ، نیریش  هک 

دراد گنن  سک  نآ  مان  زا  ناهج 
دراد گنت  لد ، ناهج ، رهب  زا  هک 
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رایشه نایاناد  دنتفگ  نینچ 
[. 4024  ] رادیدپ دیآ  گرم  هب  دب  کین و  هک 

: يروباشین راطع 
دوش ترهز  رگا  ایند  تذل 

[. 4025  ] دنهد تهاگرد  ناصاخ  تبرش 
: يزیربت بئاص 

بئاص ینک  رظن  تریصب  مشچب  رگا 
تسلابقا دنرپ  رد  ناهن  هک  اهشین  هچ 

تسین شیب  رادغ  ملاع  يافص  مدکی 
تسین شیب  راگنز  يهزبس  بآ  يهنییآ 

راگزور ناسانش  هدرپ  مشچ  شیپ  رد 
تسین شیب  رابدا  خر  يهدرپ  لابقا 

دناهدوشگ ار  ام  يهدید  هک  یملاع  رد 
تسین شیب  رادیب  تلود  باوخ  مشچ  کی 

دسریم ماجناب  دوز  طاشن  رود 
[. 4026  ] تسین شیب  رازلگ  ینامداش  هتفه  کی 

تمکح 244

نامیا دروآهر 
كرشلا نم  اریهطت  نامیالا  هللا  ضرف 

(. تسا هتسناد  مزال  كرش  زا  لد  ریهطت  روظنم  هب  ار  نامیا  ادخ ، )
: یماظن

سب تسا و  نید  هیداب ، نیا  بکرم 
[. 4027  ] سب تسا و  نیمه  راک  نیا  يهراچ 

: يدعس
دنیشن هشوگ  ادخ  رهب  زا  هن  هک  دباع 

[. 4028  ] دنیب هچ  کیرات  يهنییآ  رد  هراچیب 
دجنگیمن رد  ریغ  ام  تولخ  نورد 

[. 4029  ] تسنم راب  تسنم ، رای  هن  هک  ره  هک  ورب ،
بارش میرحت  زار 

لقعلل انیصحت  رمخلا  برش  كرت  و 
(. تسا هدرک  میرحت  ار  يراسگیم  درخ ، لقع و  ظفح  تهج  ادخ ، )

: یسودرف
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نیزگ ینامداش  وت  زین ، یکز 
[. 4030  ] نیرفآ دونشن  یسک  زا  تسم  هک 

: يزیربت بئاص 
رخآ بارش  ماجنا  تلفغ  لها  دننادیمن 

رخآ بآ  هار  زا  نالهاج  نیا  دنوریم  شتآ  هب 
ام راسکیم  بل  تسین  هعرج  هب  عناق 

[. 4031  ] ام رامخ  دناسر  بآ  هب  ار  هناخیم 
: راهب ءارعشلاکلم 

تسارچ رهبیم  تساور  هن  ین  ین 
ناوه لصا  یم ، تساوه  خیب  یم ،

تسا نکف  شناد  تسا ، نک  هناخیم 
ناور رازآ  تسا و  نت  بیسآ 

درم تسم  اب  تفخ  روخ و  مه  وشم 
[. 4032  ] درد تسا و  جنر  تسم  شزیمآ  هک 

: يزیربت بئاص 
بارش زا  رادهگن  شیوخ ، فیعض  لقع 

بابح نوچ  هضیب ، هنم ، جوم ، لاب  ریز  رد 
تسا شتآ  گنر  لگ  هداب ، لقع  تسا  ریش 
بانتجا شتآ  دنک ز  هک  ار  ریش  تسا  یمسر 

راد زیزع  فحصم  وچ  تسادخ  هناخ  لد 
[. 4033  ] بارخ دنک  شبارش  لیس  هک  رتشیپ  ناز 

یئوگغورد تمرح  زار 
قدصلل افیرشت  بذکلا  كرت  و 

( داد رارق  میرحت ، دروم  یتسار  قدص و  تمرح  ظفح  رطاخب  ار  غورد  ادخ  )
: راهب ءارعشلاکلم 

غورد درم  هب  زگره  شوگ  نکم 
غورف ینیبن  شیاههتفگ  رد  هک 
غورف هد  نخس  وکین  زار  تلد 

[. 4034  ] غورد زا  ناهد  زگره  يالایم 
: یسودرف

غورد دیوگ  رایسب  هک  سکنآ  ره 
[. 4035  ] غورف دریگن  ناهاش  کیدزن  هب 

تمکح 247
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یئوخدنت مشخ و 
مکحتسم هنونجف  مدنی  مل  ناف  مدنی  اهبحاص  نال  نونجلا  نم  برض  هدحلا 

نامیشپ رگا  هتبلا  دوشیم . نامیشپ  بضغ ، هلعش  هنابز  ندرک  شکورف  زا  سپ  نآ  بحاص  اذل  تسا  یگناوید  یعون ، یئوخدنت ، مشخ و  )
(. تسا الاب  وا  نونج  يهجرد  دوشن 

: ورسخرصان
مشخ هک  اریا  رادم  تعاط  ار  مشخ 

نیفد دراد  الب  رد  نماد  ریز 
مشخ مخت  زا  يروخ  ینامیشپ  رب 

[. 4036  ] نیچم رب  نیا  وز  مخت و  نیا  راکم  دوخ 

تمکح 248

یتسردنت دسح و 
دسحلا هلق  نم  دسجلا  هحص 

( تسا نآ  بحاص  دسح  ندوب  كدنا  يهناشن  ندب ، یتمالس  )
: يدعس

یسک نوردنا  مرازاین  هک  نآ  مناوت 
تسرد جنر  هب  دوخ  زوک  منکچ  ار  دوسح 
تسا یجنر  نیک  دوسح  يا  یهرب  ات  ریمب 

[. 4037  ] تسر ناوتن  گرم  هب  زج  نآ  تقشم  زا  هک 
: يروباشین راطع 

تسیچ یمدآ  کشر  هک  دناد  یسک 
تسیز بش  هب  ات  يزور  کشر ، رد  وا  هک 

راق زا  دوب  رتهیس  بش  ناک  یبش 
[. 4038  ] رای زا  يرود  زور  وچ  هریت  یبش 

: ورسخرصان
تسا سب  دوخ  دسح  تسدساح  هک  ار  نآ  و 

شنشاداپ هب  هداتسیا ، لد  ردنا 
ناهج رد  دوبن  یسک  رتهجنر  ناز 

[. 4039  ] شنمشد دوب  هتسشن  شلد  ردناک 
: يولوم

ولگ هر ، رد  ار  وت  دریگ  دسح  رو 
ولغ دشاب  ار  سیلبا  دسح  رد 
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دسح زا  دراد  گنن  مدآ  وک ز 
دسح زا  دراد  گنج  تداعس  اب 

تسین هار  رد  رتبعص  نیز  ياهبقع 
تسین هارمه  دسح  شک  نآ  کنخ ، يا 

نادب دمآ  دسح  يهناخ  دسج  نیا 
نادناخ ددرگ  هدولآ  دسح  زک 

بارخ ددرگ  دسح  زا  اهنام  ناخ و 
بارغ ددرگ  دسح  زا  یهاش  زاب 

تسا یکاپ  نایب  یتیب » ارهط  »
تسا یکاخ  شمسلط  را  تسا  رون  جنگ 

دسح رکم و  دسح  یب  رب  ینک  نوچ 
دسر اهیهایس  ار  لد  دسح  ناز 

اپ ریز  ار  قح  نادرم  وش ، كاخ 
[. 4040  ] ام وچمه  ار  دسح  نک  رس  رب  كاخ 

: یسودرف
کشرز یناوت  ات  لد  ناج و  شکب 

[. 4041  ] کشرس نینوخ  مرک  دروآ ، کشر  هک 
: یماج

بیقر ام  يور  خرس  کشرس  زا  كاپ  دنکیم 
[. 4042  ] ام راسخر  رب  گنر  دراین  ندید  دسح  زو 

تمکح 249

نارگید نتخاس  دونشوخ 
افطل رورسلا  کلاذ  نم  هل  هللا  قلخ  الا و  اررس  ابلق  عدوا  دحا  نم  ام 

( درادیم دونشوخ  ار  يو  رورس ، نیا  سنج  زا  ادخ  هکنآ ، زج  دنیرفآیمن  طاشن  يداش و  نارگید  لد  رد  یسک  چیه 
: یماظن

دش زیر  نارفعز  يهویم  نآ  رز 
دش زیگنا  يداش  نارفعز  نوچ  هک 

نکیم داش  ار  یقشاع  هوشع  هب 
نکیم دازآ  ياهدرم  كرابم 

زور یکی ، رو  ینام  لاس  دص  رگا 
زورفا لد  خاک  نیزا  تفر  دیابب 

يراد داش  ار  دوخ  هک  رتهب  نآ  سپ 
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يراد دای  ار  ادخ  يداش  نآ  رد 
باترپ عمش  نوچ  یلدشوخ  تقو  هب 
بآ رپ  هدید  يراد  هدنخ  رپ  نهد 

ار نامسآ  باتفآ  ینیب  هن 
ار ناهج  دنادنخ  هک  ددنخ  نآ  زا 

دوب نارگید  غارچ  هک  یلیل 
[. 4043  ] دوب نارگید  جنگ  دوخ و  جنر 

: يزیربت بئاص 
تسا سب  داش  دوب  دنچ  یلد  وت  زک  ردق  نیا 

درک ناوتن  سک ، همه  دارم  هب  یناگدنز 
نیریش ینکیمن  رگ  ناهج  ماک  هویم  هب 

[. 4044  ] شاب رتسگ  هیاس  لاح  ره  هب  دیب  و  ورس ، وچ 
: یماظن

شیدنا کین  تسه  هک  ار  یتمه 
شیپ درآ  یکین  هشیپ  ییوکین 
دوب دای  هب  شاوت  قفر  هک  نآ 
دوب داش  وت  مغ  زک  نآ  زا  هب 

ناشنم اتشان  شیپ  روخم  نان 
ناشنب ناوخب  ار  هلمج  يروخ  رو 

ییآ راکب  ار  قلخ  ات  شوک 
[. 4045  ] ییارایب ناهج  تقلخ  هب  ات 

: یناتسدرک یلاو 
ینکشیم لصتم  هک  لد  هشیش  نیا 

ینکشیم لگ  بآ و  هن  لد  هک  هتسهآ 
تسادخ شرع  نانموم  بلق  هک  رادشه 

[. 4046  ] ینکشیم لد  هک  شاب  ادخ  رادیب 
: یماطسب یغورف 

تافاکم گنس  زا  دنکشن  تلد  هک  یهاوخ 
[. 4047  ] تسه یسک  هناخ  نیا  رد  هک  ار  سک  لد  نکشم 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
ینک داینب  هبعک  لیلخ  وچ  یهاوخ 
ینک دابآ  تعاط  زامن و  هب  ارنآ  و 

ینک دازآ  هدنب  رازه  ود  يزور 
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[. 4048  ] ینک داش  يرطاخ  هک  دوبن  ناز  هب 
: يراصنا هللادبع  هجاوخ 
نک اهلد  ترایز  یناوتب  ات 

لد کی  دمآ  هبعک  رازه  نوزفاک ز 
: رایرهش

تسا هتسویپ  مهب  یتسه  ملاع  دوپ  رات و 
درک داش  لد  کی  هک  سک  نآ  درک  داش  ار  یملاع 

کیلو قح  يوس  هب  ار  مدرم  تسا  رایسب  هار 
[. 4049  ] تسا ندروآ  تسد  هب  مدرم  لد  شکیدزن  هار 

: ینانمس هلودلاءالع 
ینک دابآ  تعاط  هب  رگا  هناخ  دص 

[. 4050  ] ینک داش  يرطاخ  هک  دوبن  هب  ناز 
ینامداش لماوع 
: یکدور

درخب مغ  ار ز  هدازآ  رم  زیچ ، راهچ 
درخ کین و  مان  کین و  يوخ  تسرد و  نت 
درک يزور  راهچ ، ره  نیا  شدزیا  هکنآ  ره 

دروخن مغ  نامداش و  دیز ، داش  هک  دزس 
دوب دیابن  نامداش  هدمآ ، ز 
دای دیاب  درکن  هتشذگ  زو 

دروخب داد و  هک  سک  نآ  تخبکین 
دادن دروخن و  وا  هک  نآ  تخب  روش 

سوسف ناهج  نیا  تسا ، ربا  داب و 
[. 4051  ] داب اداب  هچ  ره  رآ ، شیپ  هداب 

تمکح 250

هقدص دروآهر 
هقدصلاب هللا  اورجاتف  متقلما  اذا 

( دیزادرپب ادخ  اب  تراجت  هب  نداد  هقدص  هار  زا  یتسدگنت ، تروص  رد  )
: ياهشمق یهلا 

شهار هب  يدیشخب  هچنآ  صالخا  هب 
شهاگشیپ رد  تدشخب  دص  یکی 

یباسحیب فطل  هک  دشخب  دص  هن 
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[. 4052  ] یباوث ددنسپب ، وت  زا  رگ  دنک 

تمکح 251

يرادافو ینکشنامیپ و  هاگیاج 
هللادنع ءافو  ردغلا  لهاب  ردغلا  هللا و  دنع  ردغ  ردغلا  لهال  ءافولا 

، اهمدآ زا  هورگ  نیا  ربارب  رد  ینکشنامیپ  تسا و  ادخ  ربارب  رد  ینکشنامیپ  ادخ ، هاگـشیپ  رد  نکـش  نامیپ  ياهمدآ  نامیپ  هب  يرادافو  )
(. دوشیم بوسحم  ادخ  هاگشیپ  رد  یگشیپ  افو 

: یخلب روکشوبا 
نکش نامیپ  هک  مدینش  اناد  ز 

[. 4053  ] نز ز  مک ، لب ، تسا  فاج  فاج  نز ،
: ظفاح

داب شوخ  شناور  هک  ام  شک  هنامیپ  ریپ 
[. 4054  ] نانکش نامیپ  تبحص  زا  نک  زیهرپ  تفگ 

تمکح 253

نینموملاریما ماما  تبرغ 
یتیعر فیح  وکشال  مویلا  یننا  اهتاعر و  فیح  وکشتل  یلبق  ایاعرلا  تناک  نا 

، دوخ رما  تحت  مدرم  تیعر و  تسد  زا  نم  زورما ) ، ) دندوشگیم تیاکـش  هب  نابز  دوخ ، نایاوشیپ  تسد  زا  هتـشذگ  مدرم  ایاعر و  رگا  )
!!(. مراد تیاکش 

: راهب ءارعشلاکلم 
درز مراد  خر  هایس ، لد  مدرم  نیز 

درد هب  دوزفا ، مدرد  قلخ ، يدرد  یب 
درک دیاشیم  هچ  رگد  نوخ ، ندروخ  زج 

[. 4055  ] دروخ دیاب  نوخ  زاب  دروخ و  دیاب  نوخ 

تمکح 257

هنامیکح مالک  رثا 
ءاود ناک  اباوص  ناک  اذا  ءامکحلا  مالک  نا 

(. تسا شخبافش  يوراد  نادنمشیدنا  هنامیکح  نانخس  دیدرت  نودب  )
: يزاریش مرخ 

غار غاب و  دیامن  مرخ  ناسچ  ناراب  ياهدید 
[. 4056  ] دنک نادنچ  دص  ود  اهلد  اب  لضف  لها  قطن 

: عمال
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دنکاو لد  يهدقع  ناریمض  یفاص  تبحص 
[. 4057  ] دنک ایوگ  هنیآ  يافص  ار  یطوط  هک  نیب 

: یسودرف
يوکین زج  تسد  ارت  دریگن 

[. 4058  ] يونشب نخس  اناد  درم  زا  هک 
: يرصنع

تسا يراس  نخس  رس  اناد  يار 
[. 4059  ] تسا يراب  نخس  نیا  هک  ونشب  کین 

: راهب ءارعشلاکلم 
يوراثاک تاهماخ  نیکشم  تسا  نیچ  يهفان 

میکح يا  تسا  راب  کشم  زیر و  کشم  نیب و  کشم 
یلعوب راگزور  زا  رخف  درکیم  را  تمکح 

میکح يا  تسا  راگزور  رخف  وت  راثآ  کنیا 
لاتق گنج و  ثحب و  تساخ  وزا ، هک  نخس  اسب 

دربن نیک و  کشر و  داز  وا  زا  هک  لمع  اسب 
! تفگ دیاب  تفگ : تسناوت  هچ  ره  هک  ره  هن 

! درک دیاب  درک : تسناوت  هچ  ره  هک  ره  هن 
نخس ییارس  يزیت ، هب  یهاوخ  وچ 

نتشیوخ يهتفگ  نادب  نک  هگن 
تفگ تسیابن  ار  ناک  هتفگ  اسب 

تفهن دیابن  ار  ناک  هتفگ  اسب 
نکم رس  نخس  یشومخ ، ياج  هب 

[. 4060  ] نخس زادنیم  بل  نخس  ياج  هب 

تمکح 258

راتفگ رد  تقد 
هدراشلاک مالکلا  ناف 

(. تسا هدرک  مر  رتش  نوچمه  تفر  نوریب  نابز ، زا  یتقو  نخس ، هتبلا : )
: یسودرف

کین رادرک  زغن و  نتفگ  نخس 
[. 4061  ] کیر تسا  ناهج  ات  نانچ  دنامب 

تمکح 259

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1046 

http://www.ghaemiyeh.com


نتشادن يزور  يارب  هدوهیب  صرح 
کقزرب هیف  هللا  تای  كرمع  نم  کی  نا  هناف  كاتا  دق  يذلا  كرمع )  ) کموی یلع  کتای  مل  يذلا  کموی  مه  لمحت  مدآ ال  نبای 

رگا ار  تاهدنیآ  يزور  قزر و  اریز  نکم  لیمحت  زورما ، هب  ار  تسا  هدیـسرن  ارف  زونه  هک  يزور  هب  طوبرم  هودـنا  مغ و  مدآ ! دـنزرف  يا  )
(. تشاد دهاوخ  ررقم  ادخ  دنک  فافک  ترمع 

: عمال
روخم مغ  يزور ، رهب  ناگورگ ، يراد  ناج  هک  ات 

ناما دبای  ناج  وت  زک  ینامب  يزور  زا  يزور ،
سگم رپ  رب  قزر  تارب  ار  بکانع  نوچ 

نآ رهب  هدرسف ، یشاب  ارچ  وت  هلاوح  دش 
یک هب  ات  دناسر  نودرگ  نوچ  هزور ، ره  يزور 

[. 4062  ] ناسخ نوچ  يزاب  صرح  زآ و  بادرگ  رد  هطوغ 
: یماطسب یغورف 

شونب تسه  ارت  هداب  حدق  رگ  ایلاح 
[. 4063  ] ار ادرف  مغ  زورما ، سک  تس  هدروخن  هک 

تمکح 260

ینمشد یتسود و  رد  لادتعا 
ام اموی  کبیبح  نوکی  نا  یسع  ام  انوه  کضیغب  ضغبا  ام و  اموی  کضیغب  نوکی  نا  یسع  ام  انوه  کبیبح  ببحا 

دروم لادتعا  روطب  زین  ار  دوخ  نمشد  دوش و  وت  نمـشد  يزور ، تسا ، نکمم  اریز  رادب ! تسود  طیرفت  طارفا و  زا  رود  ار  دوخ  تسود  )
( ددرگ تسود  يزور  تسا  نکمم  هک  ارچ  هد ، رارق  ینمشد ،

: یسودرف
درس داب  دمد  رب  اجک  شتآ  زا 

درک تدیاب  تسود  یمه  نمشد  هک 
نتخورفا زج  ینیبن  شتآ  زا 

[. 4064  ] نتخوس شدیآ  شیپ  وچ  یناهج 
: عمال

تسا قیقد  راک  یسب  تسود  نتخانشا 
ار نابش  باصق و  رهاظ  دوبن  یقرف 

یناگدنز تسودیب  اداب ، مارح  ام  رب 
[. 4065  ] شلالح همه  اداب  ییابر ، لد  نییآ 

تمکح 261

ناگهشیپ ترخآ  نایوجایند و 
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اهدعب امل  ایندلا  یف  لمع  لماع  ایندلل … و  ایندلا  یف  لمع  لماع  نالماع : ایندلا  یف  سانلا 
(. دننکیم راک  ترخآ  رطاخب  ایند  رد  ياهتسد  ایند و  رطاخب  ایند  رد  ياهتسد  دناهتسد ، ود  ایند  رد  مدرم ، )

: يونزغ یئانس 
نز راو ، قشاع  ماگ  هر ، نیا  ردنا  رفاسم  يا 

نز رادرک ، زا  تفگ ، درون و  ردنا  فال  شرف 
وت سونایقد  تسوا  دیوگ  زاب  رز  زا  تک »  » ره

[. 4066  ] نز راغ  نایم  همیخ ، تدیاب ، نید  یمه  رگ 
نانموم تجاح  ادخ و 

هعنمیف هجاح  هللا  لاسی  اهدعب … ال  امل  ایندلا  یف  لمع  لماع  و 
غیرد اهنآ  هب  تبـسن  دـنهاوخب  دـنوادخ  زا  ار  هچ  ره  هک  ياهنوگب  دـننکیم  شـشوک  تسه  اـیند  زا  دـعب  هچنآ  رطاـخب  مدرم  زا  یهورگ  )

( دنکیمن
: يدعس

ار ام  تسا  یسک  رد  هب  تجاح 
[. 4067  ] دراذگیمن سک ، تجاح  وک 

تمکح 265

نافیعض یئاورماک  ادخ و 
میکحلا رکذلا  یف  هل  یمس  ام  غلبی  نا  نیب  هتلیح و  هلق  هفعض و  یف  دبعلا  نیب  لحی  مل  و 

(. ددرگن رادروخرب  تسا  هدش  ررقم  ردقم و  شیارب  هچنآ  زا  ات  دوشیمن  ثعاب  وا  یشیدناهراچ  يورین  ندوب  كدنا  یمدآ و  فعض  )
: عمال

تسین رود  مدوجو ، رب  محرت ، درآ  را  تقشع 
[. 4068  ] تسامن شوخ  نافیعض  رب  تقفش  محر و  ار  ایوقا 

یهاگآ تفرعم و  شزرا 
هعفنم یف  هحار  سانلا  مظعا  هب  لماعلا  اذهل ، فراعلا  و 

(. دوب دهاوخ  رتشیب  شیتحار  شیاسآ و  دنامب  دنبیاپ  لمع  رد  هدوب ، هاگآ  تقیقح  نیا  زا  هک  یسک  )
: يروباشین راطع 

دوب نافرع  ملاع  تسم  هک  ره 
[. 4069  ] دوب ناطلس  ناهج  قلخ  همه  رب 

يراذگرکش ترورض 
كرکش یف  عفنتسملا  اهیا  دزف 

(. دنک نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش  هک ، يازفیب  دوخ  رکش  رب  هدنرب ، عفن  مدآ  يا  نیاربانب ، )
: يدعس

منت رب  وزا  يوم  ره  تسا  یئاطع 
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منک يرکش  يوم  ره  هب  هنوگچ 
مدق کی  یتسین  دوخ ، هب  مئاق  وت 

مدبمد دسریم  ددم  تبیغ  ز 
ناوراک جدوه  رد  هتفخ  شوخ  وت 

[. 4070  ] ناوراس فک  رد  رتش  راهم 
تعانق ترورض 

کقزر یهتنم  دنع  فقو  کتلجع  نم  رصق  و 
(. نک تعانق  دوخ  زاین  دروم  يزور  قزر و  ردقب  هاکب و  يویند  عاتم  يروآعمج  رد  دوخ  هلجع  باتش و  زا  )

: یسوط يدسا 
شیپ تسا  هدرک  هب  دزیاک  شخب  نآ  زا 

شیب هن  يزور ، جنر ، زا  ددرگ  مک  هن 
شیپ تسا  هدرک  هک  یشخب  راد  ناهج 

[. 4071  ] شیب هن  ددرگن  رتمک ، شخب  نآ  زا 
: یکدور

يزب داد ، اب  نک و  تعانق  هداد ، اب 
يزب دازآ  وشم  فلکت  دنب  رد 

روخم هصغ  نکم ، رظن  يدوخ ، هب ز  رد 
[. 4072  ] يزب داش  نک و  رظن  يدوخ ، مک ز  رد 

تمکح 266

لمع ملع و 
اولمعاف متملع  اذا  الهج …  مکملع  اولعجت  ال 

(. دینک لمع  نآ  ساسا  رب  دیدرک ، ادیپ  ملع ، يزیچ ، هب  هک  یماگنه  دینکن …  راتفر  هنالهاج  یهاگآ ، شناد و  دوجو  اب  )
: یناشاک ضیف 

تاراشا نوناق و  هب  سرد  ار  همه  یئوگ 
[. 4073  ] تسارد یباینب ز  یئافش  چیه  دوخ 

: يدعس
یناوخ رتشیب  هک  نادنچ  ملع ،

ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ 
دنمشناد هن  دوب ، ققحم  هن 

دنچ یباتک  وا  رب  یئاپراچ ،
ربخ ملع  هچ  ار  زغم  یهت  نآ 

[. 4074  ] رتفد ای  تسا  مزیه  وا  رب  هک 
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: یئاهب خیش 
تسا ملع  دناتسن  سک ، وت  هک ز  یلام 
تسا ملع  دناسر  قح  هب  ارت  هک  يزیچ 

ملاع ردنا  وت  نکم  بلط  ملع ، زج 
تسا ملع  دناهر  مغ  ارت ز  هک  يزیچ 

تسا رب  لیصحت  خاش و  هنهرب  تسا  ملع 
تسا رپ  لاب و  لد ، توبکنع و  هناخ  نت 

تسا رکش  تتسد  ملع و  ناهد  تسا  رهز 
[. 4075  ] تسا رن  ریش  وا  دیشچ  وا  هک  هشپ  ره 

تمکح 267

عمط یگژیو 
یفو ریغ  نماض  ردصم و  ریغ  دروم  عمطلا  نا 

هدرکن افو  نکل  دناریم  شیپ  هب  هدرک  کیرحت  ار  دوخ  بحاص  یگدنـشخب ، رودص و  هن  تسا  ندروآ  تسدب  ثعاب  يزرو  عمط  هتبلا ، )
(. دهدیمن وا  گنچ  هب  يزیچ 

: یئاهب خیش 
دوب ياج  شتشهب  مدآ  وت  دج 

دوجس وا  رهب  دندرک  نایسدق 
مامت شدنتفگ  درک  نوچ  هنگ  کی 

مارخ نوریب ، ورب  بنذم ، یبنذم 
هانگ نیدنچ ، اب  هک  يراد  عمط  وت 

[. 4076  ] هایس ور  يا  يوش  تنج ، لخاد 

تمکح 268

نطاب رهاظ و  یگنهامه  ترورض 
یتریرس کل  نطبا  امیف  حبقت  یتین و  الع  نویعلا  هعمال  یف  نسحت  نا  نم  کبذوعا  ینا  مهللا 

(. ینادرگ هیرک  تشز و  ارم  نطاب  یلو  دنسپلد  وکین و  نارگید  زادنامشچ  رد  ارم  رهاظ  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! )
: ورسخرصان

یئایند ینید و  ياهراک  رد 
[. 4077  ] یئامنب هک  شابم  نانچمه  زج 

: يدعس
قلخ دنیوگ  تدب  یشاب و  کین 

[. 4078  ] دننیب تکین  یشاب و  دب  هک  هب 
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تمکح 270

راک موادت  ترورض 
هنم لولمم  ریثک  نم  یجرا  هیلع  مودت  لیلق 

(. روآتلالم ياز  یگتسخ  دایز  راک  زا  تسا  رتهب  طاشن ، قوش و  اب  هارمه  موادم  كدنا  راک  )
: يدعس

درخ همشچرس  بآ  هک  یسب  میدید 
دربب راب  رتش و  دمآ  رتشیب )  ) رتشیپ نوچ 

نابایب رد  مدید  شیوخ  مشچ  هب 
ناباتش زا  درب  قبس  هتسهآ  هک 
دنامورف کت  زا  ياپ  داب  دنمس 

دناریم هتسهآ  نانچمه  نابرتش 
ریقف مشچ  بآ  وت  يرامشن  ات  ریقح 

[. 4079  ] تسوج دمآ  مه  اب  وچ  ناراب  يهرطق  هرطق  هک 

تمکح 272

یئارگترخآ
دعتسا رفسلا  دعب  رکذت  نم 

(. دروآیم مهارف  هشوت ، داز و  ثیح  زا  ار  مزال  یگدامآ  دروآ ، دایب  ار  رفس  ندوب  ینالوط  يرود و  هک  یسک  )
: يونزغ ییانس 

شاب رفس  داز  بلط  رد  رفس ، درم  يا 
شاب ررد  صاوغ  توهش و  هبش  نکشب 

شهار ترسح و  يروخ  هچ  ناملس  ترشع  زا 
شاب رگد  ناملس  رذوب و  دوخ  وت  ریذپب و 
دز ملع  سفن ، يههربا  نید  يهکم  رد 

شاب رجح  مخز  ار  و  لیبابا ، ریط  وت 
دنکآ تب  نطاب ز  يهناخ  يوه  دورمن 

[. 4080  ] شاب ربت  راک  رد  وت  دیع  يوس  تفر  وا 

تمکح 274

يریذپدنپ عناوم 
( لد باجح  )

هرغلا نم  باجح  هظعوملا  نیب  مکنیب و 
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(. تسا هدش  لئاح  يریذپدنپ  امش و  نایم  تلفغ ، رورغ و  يهدرپ  )
: یناماس نامع 

تفرگ یئاجنارگ  لد  نیا  ياو  ياو 
تفرگ یناویح  يوخ  هتشرف  نیا 

دش هچ  نت  رد  ارم  دب  ناهنپ  هکنآ 
دش هچ  نم  نابز  زا  يوگنخس  نآ 

هتخیگنا كاخ  يدرگ ز  میک  نم 
هتخیر لگ  زا  بآ و  زا  یبلاق 

ابص هار  رد  هداهنب ، ياهزوک 
ابه یکاخ  رده  یبآ  بجع  يا 

هتساخ ایرد  یجوم ز  میک  نم 
[. 4081  ] هتساک یحور  هدوزفا ، یبلاق 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
باجح تسا  باجح  وت  رب  ناور  مسج و  زا  هک  ات 

تسوا مکاح  ناور  مسج و  همه  هب  ینیبن  دوخ 
دنبرب تخر  یتسه  کلم  زو  نک  زاورپ  کلم  زا 
يدوبن نارپ  کلم  زک  سک  نآ  هداز  مدآ  تسین 

وش نوریب  سفق  نیا  زا  نمچ  غرم  يا 
وش نوتفم  دبلطیم  ار  وت  سودرف 

ياهدمآ رای  راید  زا  یسوواط و 
[. 4082  ] وش نونجم  وش ، تسود  يور  روآدای 

: يروباشین راطع 
متفگ هک  دب  ره  زا  کین و  ره  زا  نم 
متفگ هک  دص  زا  درکن  تدرد  یکی 

تسا هدرک  هناوید  اوه  وید  ارت 
تسا هدرک  هناگیب  تلد  اب  ار  درخ 

درادن يدوبهب  دیما  لد  وچ 
[. 4083  ] درادن يدوس  تندرک ، تمالم 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسا روتسم  ام  تسود ز  رگا  تسا  ام  زا  بیع 

تسا روط  ملاع  همه  ینیب  هک  ياشگب  هدید 
ینیب شلامج  ات  باجح  رادرب 
ینیب شلاثمیب  تاذ  تعلط  ات 
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يآ نوریب  نتشیوخ  دلج  زا  شافخ 
ینیب شلالج  دیشروخ  يهولج  ات 

باجح میباجح و  میباجح و  میباجح و  رد 
[. 4084  ] تسا نم  يامعم  زار  دوخ  هک  تسا  باجح  نیا 

: يروباشین راطع 
باجح زا  رذگب  بوجحم ، لد  يا 

دوب ناج  باجح  یبوجحم ، هک  ناز 
تسا يرگید  باجح  مد  ره  ارت  نوچ 

[. 4085 [ ؟ ینک نوچ  انیب  شیوخ  ناج  مشچ 
: یقفاب یشحو 

وت زا  ام  يولهپ  دنکیم  یلاخ  هک  نیا  تسا  باجح 
[. 4086  ] نک مزارتحا  عفر  مرش  نیا  نکف  بناج  کی  هب 

: يروباشین راطع 
هاگیاج نیا  دوجو  دمآ  باجح  نوچ 

هاج بح  کلم و  لام و  دیان  تسار 
: یسودرف

اوه زا  شاب  رود  هنیک و  هنب ،
اور نامرف  وت  رب  اوه  ادابم 
اوه تسد  دیدنبب ، رسارس 
اور نامرف  دیرادم  ار  اوه 

ناور خرچ  دوب ، ات  دوب ، نینچ 
[. 4087  ] ناور يراد  هچ  هجنر ، هشیدنا  هب 

: يدعس
هتسارآ تسا  یئارس  تقیقح 

[. 4088  ] هتساخرب درگ  سوه  اوه و 

تمکح 277

اهتصرف زا  هدافتسا  ترورض 
فیوستلاب للعتی  لجوم  لک  و 

(. دننکیم لوکوم  هدنیآ  هب  ار  اهراک  هدرکن و  هتسیاش  يرادربهرهب  دوخ  تصرف  زا  دنراد ، تصرف  هک  نانآ  )
: يزیربت بئاص 

يراک ادرف  هب  دنراذگن  ناباسح  دوخ 
[. 4089  ] دشاب رشحم  هک  تسا  يزور  هفیاط  نیا  دیع 
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تمکح 279

ردق اضق و 
هوفلکتت الف  هللا  رس 

(. نکفیم تمحز  هب  ار  دوخ  نآ ، تقیقح  فشک  رد  تسا و  یهلا  رارسا  زا  هلئسم  نیا  )
: يروباشین راطع 

وا رارسا  دشن ز  فقاو  سک  کیل 
وا راک  ییادگ  ره  راک  تسین 
زین چیه  هن  اپ  هن  مراد  رپ  هن  نم 

[. 4090  ] زیزع غرمیس  درگ  رد  مسر  یک 
: یناقاخ

نم هن  یناد و  وت  هن  ار  لزا  رارسا 
نم هن  یناوخ و  وت  هن  امعم  فرح  نیو 
وت نم و  يوگتفگ  هدرپ  سپ  زا  تسه 

[. 4091  ] نم هن  ینام و  وت  هن  دتفا  هدرپ  رگ 

تمکح 281

هنامیکح توکس 
توکسلا یلع  بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  اذا  ناک  هللا … و  یف  خا  یضم  امیف  یل  ناک 

وا رب  نتفگ  نخـس  رد  یـسک  رگا  دربیم … و  رـس  هب  توکـس  یـشومخ و  رد  ابلاغ  متـشاد …  يا  یناـمیا  ردارب  تسود و  هتـشذگ ، رد  )
(. تشگیمن هریچ  وا  رب  هنامیکح ، توکس  یشومخ و  رد  دشیم  زوریپ 

: يزیربت بئاص 
تساهرطخ شوماخ  بل  دیفس و  ربا  رد 

دییامنم يریلد  هنامیپ  هشیش و  اب 
تسا لد  ياهیگتسب  دیلک  بئاص ، یشوماخ ،

دنام زاوآ  يهلعش  زا  سفق  رد  ام  لبلب 
ار نایوگهزره  باوج  دیوگیم  بوخ  یشومخ 

دزاسیم ریوصت  يهچنغ  ار  بدایب  میسن 
نمیا وشم  گر  دب  نمشد  رکم  ز  یشوماخ ، ز 
دراد افق  رد  اهدگل  دناباوخ  شوگ  نسوت  هچ 

دوب اطخ  باوص و  نایم  رد  راتفگ 
سک چیه  تسا  دینشن  اطخ  ناشماخ  زا 
نانمشد فرح  نیزک  شاب  شومخ  بئاص 
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سک چیه  تسدینشن  ابحرم  زاوآ 
نمیا تخب  جک  مدرم  زا  مد  راد  یشوماخ 

[. 4092  ] مبالق مغ  هتسب  بل  یهام  نوچ  تسین 
: يولوم

توبث ار  وا  دهد  هب  یشومخ  سپ 
[. 4093  ] توکس دمآ  ناقمحا  باوج  سپ 

: يدحوا
تسین یشورف  دوخ  هب  نادرم  هار 

[. 4094  ] تسین یشومخ  زا  رتهب  ناهج  رد 
: يزیربت بئاص 

فرح هب  دیآیم  هنییآ  یشوماخ  زا  یطوط 
[. 4095  ] يوش ایوگ  لد  هب  ات  نز ، بل  هب  یشوماخ  رهم 

یکالاچ شالت و  ترورض 
داو لصو  باغ  ثیل  وهف  دجلا  ءاج  ناف  افعضتسم  افیعض  ناک  و 

ریـش نوچ  لمع  ماگنه  هب  اریز  دوب  يوق  یتمه  مزع و  ياراد  نکل  فیعـض  رهاـظ  هب  هداـتفا و  مدآ  هک  متـشاد  ياینید  ردارب  هتـشذگ  رد  )
(. دیهجیم نابایب  رام  نوچ  دیرغیم و  هشیپ 

: يدعس
دومن ریقح  تنم  صخش  هک  يا 

يرادنپن رنه  یتشرد  ات 
دیآ راک  هب  نایم  رغال  بسا 

[. 4096  ] يراورپ واگ  هن  نادیم  زور 
هنالداع تواضق 

ایضاق یتای  یتح  هجحب  یلدی  هللا … ال  یف  خا  یل …  ناک 
(. تخادرپیمن یسک  تیموکحم  رد  لیلد  هماقا  هب  همکحم ، رد  روضح  زا  شیب  هک …  متشاد  ياینید  ردارب  هتشذگ  رد  )

: يرواشیپ بیدا 
رود تشگ  اوه  زا  شلد  یضاق  وچ 

[. 4097  ] روک يوگجک  وید  يهدید  دنک 
يرادنتشیوخ

هئرب دنع  الا  اعجو  وکشی  ناک ال   …و 
(. دادیمن رس  هلان  نارگید  شیپ  دروآیم ، موجه ، وا  هب  هک  يدرد  زا  هک …  متشاد  ياینید  ردارب  هتشذگ  رد  )

: يدعس
درد زا  تیاکش  دنکن  لقاع 

[. 4098  ] نامرد دیما  تسه ، هک  مادام 
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یتسرپاوه اب  تفلاخم  ترورض 
هفلاخیف يوهلا  یلا  برقا  امهیا  رظنی  نارما  ههدب  اذا  ناک  و 

، دـنک راـیتخا  ار  یکی  دـیاب  اـمازلا  هـک  تـفرگیم  رارق  راـک  ود  زا  یکی  ناـیم  هـک  یماـگنه  رد  هـک  متــشاد  ياینید  ردارب  هتــشذگ  رد  )
(. درکیم كرت  ار  نامه  تسا و  رتماگمه  سوه  يوه و  اب  کیمادک  هک  دیشیدنایم 

: يرتسبش دومحم  خیش 
یتسه هک  یلاح  ره  هب  منادیمن 

[. 4099  ] یتسر هک  نک  نوراو  سفن  فالخ 

تمکح 283

یئابیکش ربص و  ترورض 
روزام تنا  ردقلا و  کیلع  يرج  تعزج  نا  روجام و  تنا  ردقلا و  کیلع  يرج  تربص  نا  ثعشا …  ای 

تـسدب ار  دوخ  ربـص  شاداـپ  وت  دـباییم و  ققحت  تسا ، ردـقم  هک  هچنآ  يزاـس ، دوـخ  هشیپ  ار  يرادنتـشیوخ  ربـص و  رگا  ثعـشا  يا  )
اپ تسد و  تدوـخ  يارب  ار  هاـنگ  رزو و  هک  یلاـح  رد  دـبای  قـقحت  تـسا  ررقم  هـک  هـچنآ  ینک  یباـتیب  عزج و  رگا  نـکل  دروآ  یهاوـخ 

(. ياهدرک
: يدعس

دیاپن يرایسب  هزور ، متفگن 
دیآ رس  یتخس  درذگب  تضایر 

راچان تسا  یناسآ  يراوشد  زا  سپ 
[. 4100  ] دیاب ربص  ار  یمدآ  نکیلو 

: راهب ءارعشلاکلم 
شیوخ مشچ  هب  دوخ  نم  هک  تسین  دوس  هیرگ  زا 

[. 4101  ] تشادن رثا  يراز  هیرگ و  چیه  هک  مدید 
: عمال

یک ات  ارچ  نوچ و  نیا  دنچ و  ات  اضق  زا  تیاکش 
[. 4102  ] نک رتهب  راک  یناوت  رگ  ای  نک  هشیپ  یبیکش 

: رایرهش
رایرهش شاب  ردق  اضق و  اب  میلست 

لدب دهدیم  ازج  هک  نکم  عزج  مغ  زو 
زونه دزیخرب  تشذگب و  اهلاس  فسوی  رجه  زا 

نزح تیب  نیا  زا  اهبش  نیزح  ریپ  نیا  ناغفا 
لد هب  دهدیم  انغ  هک  وشم  ادج  مغ  زا 

لد هب  دهدیم  ادخ  هک  یمغ  مغ  هچ  اما 
ریگم ام  ایادخ ز  تسادخ . لقیص  مغ 
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[. 4103  ] لد هب  دهدیم  الج  هک  یلج  رهوج  نیا 

تمکح 284

ص)  ) ربمایپ تبیصم 
کیلع الا  حیبقل  عزجلا  نا  کنع و  الا  لیمجل  ربصلا  نا 

( وت يازع  رد  زج  تسا  تشز  زین  عزج  یباتیب و  هتبلا  و  وت ، قارف  رد  زج  تسا  ابیز  ربص  ادخ : لوسر  يا  )
: راهب ءارعشلاکلم 

ملانیم قشع  درد  مزوسیم ز  رجه  ران  ز 
ملاوحا رب  یمحر  نابرهم ، بیبط  يا  ار  ادخ 
تسکش مه  رد  ازع  نیا  زا  رعش  رازاب  قنور 
دیمخ متام  نیزا  رسکی  نخس  لها  تماق 

تسشن نوخ  ردنا  دیربب و  نابز  شگوس  زا  هماخ 
دیرد نهاریپ  دیشوپ و  هیس ، شگرم  زا  همان 
شمغ رد  دیرگ  هدید  شقارف  رد  دزوسب  لد 

نانس ریت و  لد  مشچ  رد  دلخ  ییوگ  نامز  ره 
قلخ مشچ  رد  دش  راخ  بئاصم  شگرم  سپ  زو 

ناهج رد  تبیصم  دوبن  رتتخس  نیا  زا  هک  ناز 
رهپس يافج  زا  هک  اناد  لد  نآ  زا  غیرد 
ناکم شیوخ  رهب  زار  هیس  كاخ  دیزگ 
جنس یناعم  یلضاف  یکی  هنایم  زا  دش 

ناونع وا  مان  هب  شناد  يهمان  تشاد  هک 
هابشا زا  شهیبش  یتیگ  دباین  رگد 
نارقا زا  شنیرق  نارود  دراین  رگد 

یقاب يوس  هر ، تفرگب ، یناف  راد  ز 
« ناف اهیلع  نم  لک   » ادخ تسا  هتفگ  هک 

دربن مباوخ  تسود  قارف  بشما ز 
دربن مباتک  عمش و  يوس  هب  لد  مه 

دراب ترسح  بآ  هدید  ود  هکسب  زا 
دربن مبآ  هک  ماهتسشن  رادیب 

تفرب كاخ ، زا  دمحم ، نید ، تجح  ات 
[. 4104  ] تفرب كالفا  رب  ام  شورخ  كاخ ، زا 

تمکح 285
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نالهاان اب  ینیشنمه  رثا 
هلثم نوکت  نا  دوی  هلعف و  کل  نیزی  هناف  قئاملا  بحصت  ال 

نوچمه وت  ات  درادیم  تسود  دیارآیم و  وت  نامشچ  ربارب  رد  ار  دوخ  يهناقمحا  رادرک  وا  اریز  نکم  تساوخرب  تسشن و  قمحا  مدآ  اب  )
(. ینک لمع  وا ،
: يونزغ ییانس 

تسا یهت  گید  وچ  ناهلبا  تبحص 
[. 4105  ] تسا یهیس  نورب  زا  یلاخ  نورد  زا 

: يولوم
تخیرگ یسیع  نوچ  زیرگب  ناقمحا  ز 

[. 4106  ] تخیرب اهنوخ  یسب  قمحا  تبحص 
: یغورف

ندش دیاب  ناهلبا  اب  نیشنمه  تنج  هب  رگ 
[. 4107  ] دنک نم  ماقم  اجکی  ادخ  ار  خزود  شاک 

تمکح 287

یسانشنمشد
كودع قیدص  کقیدص و  ودع  كودع و  كوادعا  هثالث … و  كوادعا 

( وت نمشد  تسود  وت و  تسود  نمشد  وت ، نمشد  دناهتسد : هس  وت  نانمشد  )
: يرواشیپ بیدا 

ینکفا یتسود  منمشد  اب  وچ 
ینمشد یتسود  نیا  نم  اب  دوب 

: یبتکم
تسوا نف  دنک  ینمشد  را  نمشد 

تسود زا  ینمشد  تسا  بعص  راک 
يراک افج  یسک  زا  دوب  دب 

[. 4108  ] يراد یتسود  مشچ  وا  زا  هک 
: یقارن

نانمشد نیز  ناغف  ناناملسم  يا 
ناتس ناج  یهاگ  رمع  نانمشد 

ناشمان اما  تسود  نانمشد 
ناشماج بلابل  ام  نوخ  مه ز 

یتسام مشچ  کشا  زا  ناشبآ 
یتساولح ناشیاهناج  يهریش 
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زیزع دنزرف  مان  ار  یکی  نیا 
زیت زیت  الاوت  رد  دنیبنیم 

ياهدنام یکات  وت  اباب  يا  ینعی 
ياهدینشن هقئاذ ،» سفن  لک  »

نادم اباب  ندرم  زج  ناشرکذ 
نادم امغی  تراغ و  زج  ناشرکف 

زورف لد  ناکلفط  نیا  دننکیم 
[. 4109  ] زور هب  بش  اباب  ثرا  باسح  رد 

تمکح 289

ناگدنریگتربع اهتربع و 
رابتعالا لقا  ربعلا و  رثکا  ام 

!(. ناگدنریگتربع دنکدنا  هچ  ازتربع و  دراوم  ناوارف  ردقچ  )
: یماظن

درب رسکی  وت  زا  شیوخ  ماو  ناهج 
درب رغاس  هب  دتسرف  هعرج  هب 

دوش ایهم  کی  کی  هک  ناراب  وچ 
دوش ایرد  هب  هگ  نآ  لیس  دوش 
داش میراد  هکنآ  میروخ  ات  ایب 

داهن دیاب  دنچ  مرد  رب  مرد 
تسرن یتخرد  نیگنر  غاب  نیرد 

[. 4110  ] تسرد نز ، ربت  يافق  زا  دنام  هک 
: یکدور

ارم داد  راو  دازآ  يدنپ ، هنامز 
تسا دنپ  همه  يرگنب ، وکن  وچ  ار  هنامز 

يروخن مغ  وت  ات  تفگ  ناسک ، کین  زور  هب 
تسا دنموزرآ  وت  زور  هب  هک  اسک  اسب 

هاگن راد  شیوخ  مشخ  ارم  تفگ  هنامز 
[. 4111  ] تسا دنب  رد  ياپ  تسا ، دنب  هب  هن  نابز  ارک 

تمکح 290

يزوتهنیک تموصخ و  زا  شهوکن 
ملظ اهیف  رصق  نم  مثا و  هموصخلا  یف  غلاب  نم 
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( تسا هتشاد  اور  متس  دوخ ، رب  دزرو ، یهاتوک  نآ  مزال  دح  زا  هک  یسک  دزغلب و  دنک  طارفا  نارگید  اب  ینمشد  رد  هک  یسک  )
: يدعس

تسا هب  رد ، مه  هب  یمرن  یتشرد و 
تسا هن  مهرم  حارج و  هک  دصاف  وچ 

شیپ دنمدرخ  دریگن  یتشرد 
شیوخ ردق  دنک  صقان  هک  یتسس  هن 

دهن ینوزف  ار  نتشیوخ  رم  هن 
دهد تلذم  رد  نت  هرابکی  هن 
دنمدرخ يا  تفگ  ردپ  اب  ینابش 
دنپ کی  هناریپ  هد  میلعت  ارم 

نادنچ هن  نک  يدرم  کین  اتفگب 
[. 4112  ] نادند زیت  گرگ  هریخ  ددرگ  هک 

تمکح 291

زامن هبوت و 
هیفاعلا هللا  لاسا  نیتعکر و  یلصا  یتح  هدعب  تلهما  بنذ  ینمها  ام 

(. مبلطب تمالس  ادخ  زا  و  هتشاد ، ار  زامن  تعکر ، ود  ماجنا  تلهم  نآ ، باکترا  زا  سپ  هک ، یهانگ  ارم  دنکیمن  نارگن  )
: يونزغ ییانس 

اصع نوچ  هبوت ، و  یسوم ، نید  تسا ، نوعرف  سفن 
داهن دیاب  نیعل  نوعرف  گنج  يوس  هب  خر 

ینک دوخ  دنمتسم  ار  دوخ  سفن  یهاوخ  وت  رگ 
داهن دیاب  نیمک  هللا » مسب   » قشع دنمک  رد 

دنکشب ار  نیعل  لیخرم  هبوت ، ياصع  رگ 
[. 4113  ] داهن دیاب  نیمز  يور  رب  هدید  ار  نآ  رکش 

: یئاهب خیش 
يداهنن قح  هار  هب  یمدق  لد ، يا 

يداتفا رود  تسس  هک  اداب  تمرش 
دقع یتسب  ار  هبوت  سورع  راب  دص 

[. 4114  ] يداد شقالط  وزا ، ماک  هتفایان 
: یکدور

تطاشن وک  یئوک  دنچ  اقیفر 
هشورفآ مرگ  زا  سک  دزیرگبن ،

دراد دوس  هبوت ، زورما  ارم 
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هشونش ار  نادنمدرد  نوچ  نانچ 
هایس منکیم  نآ  زا  هن  ار  شیوخ  يوم  نم 

هانگ منک  ون  موش و  ناوجون  زاب  ات 
دننک هیس  تبیصم  تقو  هب  اههماج  نوچ 

[. 4115  ] هیس منک  يریپ  تبیصم  زا  يوم  نم 

تمکح 295

یتسودایند
هما بح  یلع  لجرلا  مالی  ایندلا و ال  ءانبا  سانلا 

(. درک شهوکن  شردام ، هب  تبسن  یتسود  قشع و  رب  دیابن  ار  یمدآ  ساسا ،» نیا  رب   » دنیایند يهداز  مدرم ، )
: يدعس

تسود دراد ز  لوغشم  هچ  ره  ارت 
[. 4116  ] تسوا تمارالد ، یهاوخ  تسار  رگا 

: یئاهب خیش 
تسا داز  وا  ترسح  تلد ز  هک  ایند 

تسا رابتنحم  مامت  وا  رساترس 
يوج هب  دزرین  شتلود  هک  هللااب ،

[. 4117  ] تسا راع  مه  شندرب  مان  هک  هللاات 
: يدعس

روش یتسم و  تسا و  عامس  رپ  ناهج 
روک هنیئآ  رد  دنیب  هچ  نکیل  و 

برع ياون  رب  رتش  ینیبن 
برط درآ  ردنا  صقر  هب  شنوچ  هک 

تسرس رد  برط  روش  هچ  ار  رتش 
[. 4118  ] تسرخ دشابن  ار  یمدآ  رگا 

تمکح 301

( نظءوس  ) ینامگدب زا  زیهرپ 
نینموملا نونظ  اوقتا 

(. دیشاب رذح  رب  نانموم  نظءوس  زا  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا يدرخ  یب  يدب ز  يوج  تسج و 
تسا يدب  لصا  هک  نادب  ینامگدب 
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یسرپ نارگید  بیع  زا  هک  يا 
[. 4119  ] یسرتیمن ادخ  زا  رگم  وت 

: ورسخرصان
رشحم زور  زا  سرتب  ناتهب  وگم 
رسکی وت  زا  دنسرپ  زاب  ادرف  هک 

: یسودرف
راکبان يهشیدنا  را  زیهرپ  هب 

[. 4120  ] راگزور دب  ددرگنرب  ام  ز 
رادم دب  يهشیدنا  ردنا ، لد ، هب 

[. 4121  ] راگزور دوب  دب  ار  شیدنا  دب 

تمکح 308

نانموم ربهر  یلع 
نینموملا بوسعی  انا 

(. متسه نانموم  يامرف  نامرف  ربهار و  نم  )
: یقفاب یشحو 

ردق یلاع  یلع  تلایا ، يارآ  دنسم 
لود نید و  يهشداپ  للم  کلم و  یلاو 

: يزعم
دوب حادم  يهیامرس  وت  مان  رب  حدم 

[. 4122  ] دوب راعشا  يهیاریپ  وت  حدم  رد  رعش 
: یکدور

دابم زوسناهج  دیشروخ  وت  يور  یب 
دابم زورفا  ملاع  غارچ  وت  یب  مه 

دابم زومآدب  نم  وچ  سک ، وت  لصو  اب 
[. 4123  ] دابم زور  نآ  منیبن  ارت  هک  يزور 

: يزاریش بیقن 
نید بوسعی  قح  رون  مکحم  لصف  مظعا  مسا 
[. 4124  ] یتا له  نیشن  دنسم  ءایبنا  يادتقم 

: یماطسب یغورف 
يرآ تخانشن  ادخ  زج  ار  ع )  ) یلع سک 

دش نیلسرملاریخ  هتکن  نیا  لباق 
ار یسک  دسانشب  لقع  دناوت  یک 
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دش نیط  ءام و  نآ  تقلخ  شلیفط  زک 
ورنآ زا  رخآ  لوا و  زا  دوب  شیپ 

[. 4125  ] دش نیرخآ  نیلوا و  ياوشیپ 
: ياهشمق یهلا 

ار یضترم  نامیا  لها  ماما 
[. 4126  ] ار ادخ  دسانشب  هک  ره  دسانش 

تمکح 311

یگدنز رد  رقف  تارثا 
! تقملل هیعاد  لقعلل  هشهدم  نیدلل  هصقنم  رقفلا  ناف  هنم ، هللااب  ذعتساف  رقفلا ، کیلع  فاخا  ینا  ینب  ای 

ثعاب لقع و  رطاخ و  شیوشت  لماع  يرادنید و  ناصقن  يهیام  رقف ، هک  اریز  ربب ! هانپ  ادخ  هب  سپ  مکانساره  وت ، یتسدگنت  زا  نم  مرسپ ! )
( تسا ینیبدب 

: عمال
جایتحا دزاس  هناوید  ار  هنازرف  لماک 

جایتحا دزاس  هناگیب  درخ  زا  ار  نالقاع 
يدوخیب موجه  زا  رود  زا  دتفا  خرچ  رغاس 
جایتحا دزاس  هنامیپ  رگا  رقف  زا  ییهعرج 

جایتحا راوگشوخان  تبرش 
جازم هبور  دنک  ار  نادرم  ریش 

جایتحا دشارخ  ار  نادرم  دیما  هرهچ 
جایتحا دشاپب  ار  لد  تیعمج  هتشر 

هیفس ار  اناد  نونجم و  دنک  ار  لقاع  هچ  نآ 
[. 4127  ] جایتحا دشاب  بیریب  يرگنب  وکین  هک  نوچ 

: یلدگیب رذآ 
شآ هساک ز  دوش ، یهت  رز  هسیک ز  نوچ 

[. 4128  ] شاف همه  تبیع ، دوش  ناهن  ترنه  تدرگ 
: يرونا

گنر میس  نارتخا  اب  نوگ  هزوریپ  دبنگ 
دنک نم  ییاونیب  فصو  زور  ات  یبش  ره 

دهد نارجه  ار  لصو  یئاونیب  راگزور 
[. 4129  ] دنک نمشد  ار  تسود  یتسدگنت  قافتا 

: يدعس
دنامن زیهرپ  توق  یگنسرگ  اب 
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[. 4130  ] دناتسب يوقت  فک  زا  نانع ، سالفا ،

تمکح 312

ندیسرپ شور 
ملاعلاب هیبش  ملعتملا  لهاجلا  ناف  اهقفت …  لس 

(. تسا اناد  هیبش  ملع ، بسک  یپ  رد  نادان  هک  اریز  یئوجهناهب  تهج  هب  هن  نک  لاوس  ملع ، بسک  لهج و  عفر  رطاخب 
: یماظن

نآ رب  نک  نشور  یناد  دوخ  هچنآ 
[. 4131  ] ناروشناد زا  سرپیم  ین  هچنآ  و 

: یلو يایروپ 
یمیکح زا  مدرک  دنچ  یلاوس 

[. 4132  ] یمین ملع  زا  تسه  کین  لاوئس 

تمکح 315

یتسرپاوه تبقاع 
یصاعملاب مهل  تحسف  و  ینامالاب ، مهترغ  ءوسلاب ، هرامالا  سفنالا  و 

ار ناهانگ  هار  هک  اهوزرآ  اهزآ و  صرح و  یناسفن و  ياهاوه  : ) دومرف درک ، یهاگن  نافلاخم ، داسجا  هب  ع )  ) ماما ناورهن ، گنج  زا  سپ 
(. دناشک ناشفارحنا  هب  دندوشگ  نانیا ، ناگدید  ربارب  رد 

: يونزغ یئانس 
هراب هدش  ملظ  هب  ار  ام  هچنآ 

[. 4133  ] هراما موش  سفن  زا  دوب 

تمکح 316

اهتولخ رد  ادخ  دای 
مکاحلا وه  دهاشلا  ناف  تاولخلا ، یف  هللا  یصاعم  اوقتا 

(. درک دهاوخ  تواضق ، همکحم  رد  هک  تسا  یسک  نامه  ناترادرک ، رب  دهاش  هک  دیزیهرپب  اههاگتولخ  رد  ناهانگ  زا  )
: یناهفصا تعفر 

راد نتشیوخ  مارتحا  تولخ  هب 
رای يا  تسا  درف  رهوج  ناسنا  هک 

تسین سک  هک  یئوگ  يور  تولخ  رد  وت 
[. 4134  ] تسین سب  زاب و  ناج  يا  یئاجنآ  دوخ  وت 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسا هاگآ  قح  يراکاطخ و  وت 
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نک سب  یئامن  دهز  رگهلیح !
مهاگتولخ شخب  رون  وت  يور  يا 

[. 4135  ] مهاگآان لد  غورف  وت  دای 
: رایرهش

میتسشنن ادخ  نامیا  يهناخ  رد  هک  ام 
هچ هک  میناشنب  یسرکب  سیلبا  رفک 

دوب ناطیش  تیصو  ناهج  نایصع 
[. 4136  ] تشگرب تیصو  يارجا  رس  رب  مه 

: یقارن
تساهدید بکاوک  زا  ار  نامسآ 

تسام راب  راک و  يانیب  بش  زور و 
شومخ ایوگ  يا  تسا  مامن  داب 

شوکب ربش و  يا  تسا  زامغ  حبص 
تساهسوساج ارت  یئوم  نب  ره 

[. 4137  ] تسافق رد  اهرظن  ار  تهاگن  ره 
: یسودرف

دوب نادنخ  هاش  زا  لد ، ار  ناهج 
دوب نادزی  رف  وا  رهچ  رب  هک 

نک دای  نیرفآ  ناهج  زا  یسب 
[. 4138  ] نک داینب  دای ، نیا  رب  شتسرپ 

تمکح 318

هبوت شریذپ  نامز 
هنس نوتس  مدآ  نبا  یلا  هیف  هللا  رذعا  يذلا  رمعلا 

(. تسا یگلاس  تصش  ات  دریذپیم ، ار  رذع  یمدآ ، زا  ادخ  هکیاینس  يهدودحم  )
: ياهشمق یهلا 

تسا تصش  رمع  ياهتنا  زیخ  اج  ز 
[. 4139  ] تسا تسشن  ماگنه  هن  دیآ  تصش  وچ 

تمکح 319

تسکش يزوریپ و 
بولغم رشلاب  بلاغلا  هب و  مثالا  رفظ  نم  رفظ  ام 

رب متـس  ملظ و  هب  لسوت  اب  هک  سکنآ  تسین و  زوریپ  دوشیم ، زوریپ  دوخ  مصخ  رب  یـصاعم ، باکترا  هب  لـسوت  اـب  هک  یـسک  عقاو ، رد  )
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(. تسا بولغم  وا ، دیآ  بلاغ  نارگید ،
: یسودرف

يدب درگ  هب  هنوگ  چیه  درگم ،
يدرخب رگا  يا  رایب  یکین  هب 

ناهج رد  دوب  سکنآ  رتهدوتس 
[. 4140  ] ناهن راکشآ و  دوب  شکین  هک 

تمکح 320

نادنمتورث کیرش  ءارقف ،
ءارقفلا تاوقا  ءاینغالا  لاوما  یف  ضرف  هناحبس  هللا  نا 

(. تسا هتشاد  ررقم  ار  ءارقف  يزور  قزر و  نادنمتورث  یئاراد ، تورث و  رد  ناحبس ، يادخ  دیدرت ، نودب  )
: عمال

دوب ناوت  یک  هماک  دوخ  یتیگ ، عفن  بلج  رد 
هدنر سک ز  تخومآ  دیابب  ار  هویش  نیا 
نارگید ضیف  رهب  زا  تخرد  درآیم  هویم 

تدیابیم اعدم  دوخ )  ) رگا ریغ  دارم  وش 
نارگید لاح  هب  شزیر  زا  حودمم  دش  ربا 

سوه يراد  تدمحم  را  قلخ  ضایف  مه  وت  وش 
ماع ماع ، صاخ و  رهب  دیابب  لد  لها  ضیف 
لگ راخ و  رب  نمجنا  رد  وش  ضایف  ناسربا 

لها لهاان و  زا  تسین  یغیرد  ار  ناشخب  ضیف 
لگ راخ و  رب  نمچ  رد  يراهب  داب  دزویم 

يوش هتفکش  لگ  وچ  یناوتیم 
ینادنخب يرگید  بل  نوچ 

تسج يزارفرس  لخن ، رمث ، زا 
یناتسلگ دش  رطع  زا  درو 

سک يرای  تسد  اب  تسوکین ، ریغ  دادما 
[. 4141  ] ددرگن اصع  لیم  ار ، ناگداتف  اپ  زا 

: یناهفصا تعفر 
بیرق يریقف  يدید  اج  رهب 

بیصن ار  وا  شخب  مرک  ناوخ  ز 
باقر کلام  ناطلس  تسه  رگا 
باسح ریغب  يو  زا  یبای  ضوع 
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تسا هدنامرد  تسیاونیب و  رگا 
[. 4142  ] تسا هدناشنب  وت  ناوخب  شیادخ 

: يدعس
مرک بابرا  هک  هتسخ ، نم  هب  نک  يرظن 

[. 4143  ] دننک زین  ادخ  رهب  زا  رظن  نافیعض  هب 

تمکح 325

نموم یئورشوخ 
( نموم تافص  )

هبلق یف  هنزح  ههجو و  یف  هرشب  نموملا 
( تسا ناهنپ  لد  رد  وا  هودنا  و  ادیوه ، وا  يامیس  رد  وا  يداش  نموم ، )

: یخرف
مدحبص ياههچنغ  نوچ  ناهج  ناتسلگ  رد 

[. 4144  ] ام میدنخبل  لاح  رد  نوخ ، رپ ز  نورد  اب 
نموم ردص  حرش 

اردص ءیش  عسوا  نموملا … 
(. تسا زیچ  ره  زا  رتخارف  نموم ، ناسنا  يهنیس  )

: يدعس
گنس هب  هریت  دوشن  ناوارف  يایرد 

زونه تسا  بآ  گنت  دجنرب ، هک  فراع 
نک لمحت  دسر ، تدنزگ  رگ 

[. 4145  ] يوش كاپ ، هانگ ، زا  وفع  هب  هک 
نموم ینتورف  عضاوت و 

اسفن ءیش  لذا  و  اردص ، ءیش  عسوا  نموملا … 
( تسا رتکچوک  يزیچ  ره  زا  وا  سفن  و  زیچ ، ره  زا  رتخارف  نموم  يهنیس  )

(: هر  ) ینیمخ ماما 
بوجحم نایفوص  يا  دیباجح ، رد  دنچ  ات 

[. 4146  ] میدیرد یتسین  رد  ار  يدوخ  يهدرپ  ام 
: يروباشین راطع 

مرن موم  نوچ  تنهآ  نیا  دوش  رگ 
مرگ دواد  نوچ  قشع  رد  يوش  وت 

ار رام  نیا  كاله  ینادرگن  ات 
ار رارسا  نیا  هتسیاش  يوش  یک 
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تشز رام  نیز  تدشاب  یصالخ  رگ 
تشهب رد  دریگ  صاخ  اب  تمدآ 

شیوخ ینیبدوخ  گنن  زا  دیهراو 
شیوخ ینیدیب  ریوشت  زا  یک  ات 

دنب درک  يدرمب  ار  گس  نیا  هک  ره 
دنمک رد  درآ  ریش  ملاع  ود  رد 

درک شیوخ  نوبز  ار  گس  نیا  هک  ره 
درم چیه  دباین  ار  ششفک  درگ 

نارگ يدنب  دهن  ار  گس  نیا  هک  ره 
نارگید نوخ  رتهب ز  وا  كاخ 

ریما يا  هتسشن ، وت  رب  یهگناو 
ریسا وا  لاب  ریز  رد  هدش  وت 

بش زور و  هدرک  راسفا  ترس  رب 
بلط رد  هداتف  وا  رما  هب  وت 

وت زیچ  کی  کی  دوخ ز  يربن  ات 
وت زیلهد  نیا  رد  یماگ  یهن  یک 

نفک رد  زج  یقشاع  دتفخب  رک 
نتشیوخ رب  یلو  میوگ  شقشاع 

یمگ رد  مگ  نیا  زا  یتفر  نورب  نوچ 
[. 4147  ] یمدآ صاخ  ياج  اجنآ  تسه 

نموم هودنا 
همغ لیوط  نموملا … ) )

(. تسا یگشیمه  نموم  هودنا  )
: عمال

بعت جنر و  نیا  دبای  نایاپ  هک  بر  ای  نیا  دشاب 
برط حبص  دفکشب  ددرگ ، بوجحم  مغ  ماش 

تسشن ملد  رب  مغ  هصغ و  رابغ  سب  زا 
جوم هدودز  ایرد  لد  زا  شدرگ  ددرگ ز 
درکن يراددوخ  هریت  رهپس  ام  تسکش  رد 
تسکش اج  کی  ار  هودنا  يهساک  امرس  رب 

دهج دج و  دراد  هتسویپ  کلف  ام  تسکش  رد 
[. 4148  ] تسکش اهنت  ام  دهاوخ ز  مغ  لیخ  نایم  رد 

: نایرع رهاطاباب 
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دنگوس وت  يو  ربا  تفج  قاط  هب 
مقاط وت  زا  ات  ممغ  تفج  وم  هک 

یب روهطوغ  لد  تمغ ، يایرد  هب 
یب رگج  رب  تغارف  غاد  ارم 
وبیمن شناماس  هک  مراد  يرس 
وبیمن شنایاپ  هک  مراد  یمغ 

يآ نم  يوس  يرادن  رواب  رگا 
[. 4149  ] وبیمن شنامرد  هک  يدرد  نیوب 

نموم توکس 
هتمص ریثک  نموملا … 

( تسا ریگمشچ  وا  هنامیکح  توکس  هک : تسا  نآ  نامیا  اب  ناسنا  صئاصخ  زا  )
: یغورف

ناناج ترضح  هب  نزم  برقت  فال 
[. 4150  ] برقم ناگدنب  دنشومخ ، هکناز 

: یسودرف
ياهدنکارگ نامیا ، رون  زا  لد 

[. 4151  ] ياهدنب وت  هک  هب  یشوماخ  ارت 
: یماظن

نکم نازرا  دش  دهش  تنخس  نوچ 
[. 4152  ] نکم ناشفا  سگم  ار  نخس  دهش 

: يولوم
ام يوخ  تسا  یشوماخ  ام  يوکب  یسرب  نوچ 

[. 4153  ] دسریم رابغ  درگ و  ام  يوگ  تفگ و  هکناز ز 
: يروباشین راطع 

تسا دمآ  شیب  ناف  هد ز  نسوس  هچرگ 
تسدمآ شیوخ  یشوماخ  قشاع 

مامت مدرگ  نخس  يراب  نامز  نیا 
[. 4154  ] مالسلاو میوگ  دنچ  دیاب  راک 

يزاورپدنلب ییامندوخ و  زا  زیهرپ 
هعمسلا ءانشی  هعفرلا و  هرکی  نموملا ) )

(. تسا نازیرگ  یئامندوخ  یکین و  هب  راهتشا  زا  درادن و  شوخ  ار  يزاورپدنلب  نموم  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

تسا یئامندوخ  رد  رگ  وت  تامارک 
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[. 4155  ] تسا ییادخ  يوعد  نیا  ینوعرف و  وت 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دننکیم داشرا  يوعد  هک  نالهاج  نیا 
بایم ياهفحت  منم ، ریغ  هب  ناشهقرخ  رد 

ریغ لامج  لامک و  شیوخ و  صقن  بیع و  ام 
باضخ سپ  يریپ  وچ  میاهدومن  ناهنپ 

نک هراپ  هدوهیب  رتفد  این و  رد  مد 
باوصان راتفگ  هدهیب  مالک  یک  ات 

يزور دتفیب  رارسا  هدرپ ز  رگا  ياو 
[. 4156  ] تسا روجهم  نیا  هقرخ  رد  هچ  هک  ددرگ  شاف 

تمکح 326

يزاینیب نیرتگرزب 
سانلا يدیا  یف  امع  سایلا  ربکالا  ینغلا 

( يزودن مشچ  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچنادب  هک  تسا ، نآ  يزاینیب  نیرتگرزب ، )
: يزیربت بئاص 

دیشک ناوتنیم  هنامیپ  کیب  ناکانسوه  اب 
يوش انغتسا  غیت  دیهش  بئاص  نک  یعس 

شمشچ درپیم  هک  ره  نارگد  نمرخ  هب 
تسا لابرغ  وچ  شلد  رد  نوزف  هنخر  رازه 

تبسن هچ  هاش  هب  ار  شیورد  يهبتر 
درادن لاوز  یگدازآ  تلود 

دناهدرک مگ  ار  شیوخ  ملاع  نایوجانشآ 
دناهتسویپ روخب  ات  نایانشآ  زا  مغراف 

مدرم نیزا  دوس  يانمت  تسا  یگداس  ز 
مدرم نیا  دوجو  ربارب  كاخ  هب  دش  هک 

راهنز لد  گنس  ناوخا  هب  هانپ  ربم 
مدرم نیزا  دوبک  فسوی  هرهچ  تشگ  هک 

دیشک هنامز  نیا  رد  نابیرگ  هب  رس  هک  یسک 
مدرم نیزا  دوبر  تداعس  يوک  هک  نیقی 

ندوب ادخ  اب  یناوت  ات  ملاع  ود  زا  وش  ادج 
ندوب انشآ  قلخ  اب  رایسب ، رس ، درد  دراد  هک 

بئاص اتکی  ربلد  نآ  مرحم  يوشیم 
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ندیشوپ ناهج  ود  ره  زا  رظن  یناوت  رگ 
يزاسیم رود  دجسم  ز  گس ، نوچ  لد  ار ز  انمت 

[. 4157  ] ندوب اعدمیب  رد  تساهبلطم  هچ  یناد  رگا 
: عمال

راوگان دشاب  راک ، دتفا  لهاان  اب  هک  نوچ 
تسا لکشم  يرای  دیما  سخ ، راخ و  زا  ار  هچنغ 

رهد نان  ود  يهگرد  زا  شکم  تنم ، يوج  کی 
نان رهب  یشاب  كاچ  نابیرگ  رگ  اسآ  مدنگ 

بلط نانم  زا  یهاوخ  نان  رگ  قلخ و  زا  باتب  خر 
نانتما نان  ود  یک ز  ات  دوخ  توق  نان  کی  رهب 
شکم نان  ود  تنم  نان  کی  رهب  رگ  یهد  ناج 

[. 4158  ] جایتحا دوجو  اب  دیامن  شوخ  يزاینیب 
: یلدگیب رذآ 

دنهد هزویرد ، هب  نان  ود ، ترگا  نان ، ود 
دنهد هزور ، ای  زامن  ضوع  رد  ای 

دنهد هزوم ، یهگناو  دننکش ، تیاپ 
[. 4159  ] دنهد هزوک  یهگناو ، دنزیر ، تبآ 

: عمال
يرای مشچ  تسین  هنامز  لها  زا 

يرازیب طخ  مرک  زا  شک  هلمج  رد 
دش دیاب  ادج  ناهرمه  وچ ز  رخآ 

[. 4160  ] يراگنا نانچ  نآ  لوا  رد  هک  هب  نآ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

تشاد دیابیم  راع  هنامز  لها  زا 
تشاد دیابیم  رانک  ناشتبحص  زو 

دیاشگن یسک  راک  یسک  شیپ  زا 
[. 4161  ] تشاد دیابیم  راگدرک  هب  دیما 

: رایرهش
ایند رهب  زا  دنبم  سک  رد  عمط 

نوهوم تشاد  یهاوخ  شیوخ ، نید  هک 
هاوخ ادخ  زا  يراد  هک  تجاح  ورب 

[. 4162  ] نون کی  تسا و  فاک  کی  ریز  بلطم  هک 
: يروهال لابقا 
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وش ریغ  زا  زاینیب  یتسا  ملسم 
وش ریخ ، اپ  ارس  ار  ملاع  لها 

نکم نودرگ  يهوکش  معنم  شیپ 
نکم نوریب  نیتسآ  زا  شیوخ  تسد 

ریعش نان  اب  زاس ، رد  یلع  نوچ 
ریگب ربیخ ، نکش ، بحرم  ندرگ 

ارچ ندرب  مرک  لها  زا  تنم 
[. 4163  ] ارچ ندروخ  معن » ال و   » رتشن

: راهب ءارعشلاکلم 
ارچ نم  دننچ و  هزیر  وا  خاک  ناهج ز  قلخ 

[. 4164  ] نم غیرد  منچ ، هزیر  نارگید  خاک  رد  رب 

تمکح 330

لمع ملع و 
رتو الب  یمارلاک  لمع  الب  یعادلا 

( تسا نامک  هز  نودب  زادناریت  نوچمه  لمع ، زا  رودب  ملاع  هدننکتوعد و  )
: یماج

يوجم لاصو  ایماج  بلط  جنر  هدربن 
[. 4165  ] تشکن مخت  هک  یسک  نمرخ  بحاص  تشگن 

تمکح 334

ملاظ زا  ماقتنا  خلت  زور 
مولظملا یلع  روجلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  لدعلا  موی 

( مولظم رب  متس ، زور  زا  تسا  رتنیگنس  راکمتس  رب  تلادع  ءارجا  زور  )
: يدعس

دازکاپ یسودرف  تفگ  شوخ  هچ 
داب كاپ  تبرت  نآ  رب  تمحر  هک 

تسا شک  هناد  هک  يروم  رازایم 
تسا شوخ  نیریش  ناج  دراد و  ناج  هک 

لدگنس دشاب و  نوردنا  هایس 
لدگنت دوش  يروم  هک  دهاوخ  هک 

روز تسد  ناوتان  رس  رب  نزم 
روم وچ  یتفا  رد  شیاپ  هب  يزور  هک 
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متس ناتسد  ریز  رب  هریخ ، نکم 
مه وت  تسد  يالاب  تسا  یتسد  هک 

یسب یتخس  دندرکن  نم  رب  هک 
[. 4166  ] یسک رب  یمتفرگن  تخس  نم  هک 

: یماظن
سرتب مدرم  تمه  زا  نک  داد 

سرتب ملظت ، ریت  زا  بش  مین 
دنک اهرظن  هک  اجنآ  زا  تمه 
دنک اهرثا  هک  شرادم  راوخ 

رابغیب سفن  نیدنچ  تمه 
راگزور دنک  هچ  ات  نیبب  وت  اب 
ناشهار زا  نک  رود  متس  غیت 

[. 4167  ] ناشهاگ رحس  ریت  يروخن  ات 
: یلدگیب رذآ 

تعاس نآ  زا  سرتب  ناریسا ، ملظ  تسا  سب 
[. 4168  ] دنزیر ورف  اهدید  زا  یترسح  کشا  هک 

: ظفاح
تسا لدع  جهنم  رب  هرسکی  یکلف  رود 

[. 4169  ] لزنم هب  هار  دربن  ملاظ  هک  شاب  شوخ 
: يدحوا

تسا تشم  رد  مکاح ، غیت  ار  وت  رگا 
تسا هتشک  دوخ  دزد ، شاب ، شک  هنحش 

دومن هنخر  هار  هنحش  ار  دزد 
دوس هچ  هانگیب  دزد  نتشک 

دوب کیرش  نوچ  هنحش  اب  دزد 
دوب کیرچ  سسع  ار  اههچوک 

درک ار  هد  ناوراک و  دز  هار 
[. 4170  ] دربب ود ، ره  لام  رهش  يهنحش 

تمکح 336

زارد ياهوزرآ  زا  زیهرپ 
هغلبی الام  لموم  نم  مکف  هللا  وقتا  سانلا  رشاعم 

(. دندیسرن دوخ  يوزرآ  هب  نادنموزرآ ، زا  يرایسب  هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  زا  مدرم ! يا  )
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: يونزغ ییانس 
زور بش و  تشگ  دوخ و  رمع  زا  هدش  نمیا 

هدرپس رارط ، هب  يهسیک  يدرخیب  رد 
شوک نآ  رد  وت  دیآ  رس  هب  تبون  هک  شیپ  نآ  ز 

هدرم يهدنز  يا  يوش  هدنز ، يهدرم  ات 
هلحرم نیا  رد  هتفخ  شابم ، لفاغ ، لد  يا 

هلفاغ دش  هک  زیخ ، دندز  تمایق ، لبط 
دیپس دش ، هیس  يوم  تشذگ ، یناوج  زور 

هلحار نک  هتخاس  دیسر ، رد  لجا  کیپ 
ریگ دنپ  رگن و  رد  اهروگ  نیا  رد  زیخ 

[. 4171  ] هلک قاس و  دعاس و  كاخ ، ریز  نیب  هتخیر 

تمکح 338

نارگید زا  تساوخرد  كرت 
وربآ ظفح  هار 

هرطقت نم  دنع  رظناف  لاوسلا  هرطقی  دماج  کهجو  ءام 
(. دنکیم بآ  بوذ و  ار  نآ  یئادگ  هک  تسا  يدماج  ناسب  تیوربآ  )

: يرونا
یگدنهاوخ زج  تسین  رگید  زیچ  یئادگ  نوچ 

تسادگ نوراق  رگ  تسا و  نامیلس  رگ  دهاوخ  هک  ره 
سیجرج نوچ  باذع  ردنا  ندوب 
سیلبا نوچ  میحج  رد  ندش  ای 

عمط ندرک و  لاوئس  زا  تسا  رتهب 
[. 4172  ] سیسخ درم  شیپ  هب  نداتسیا  و 

: يدعس
تساک میوربآ  دوزفا و  منان 
تساوخ تلذم  زا  هب  ییاونیب ،

يورش رتکی  دزن  هب  تجاح  ربم 
يدرگ هدوسرف  شدب ، يوخ  زا  هک 

يوگ یسک  اب  لد ، مغ  ییوگ  رگا 
[. 4173  ] يدرگ هدوسآ  دقن  هب  شیور  زا  هک 

تمکح 339
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یسولپاچ شیاتس و  زرم 
قلم قاقحتسالا  نم  رثکاب  ءانثلا 

(. تسا یسولپاچ  قلمت و  مزال ، دح  زا  شیب  ندوتس  )
: یقفاب یشحو 

دوتس دمآ  شوخ  هار  زا  تسک  رگ 
دونش دیابن  وت  یشابن  هچنآ 

تساطخ ناک  ونشم  دمآ  شوخ  فرح 
[. 4174  ] تسالب ناک  وشم  قلخ  يهکحضم 

: يدعس
شوخ راتفگ  نسح  رب  هرغ  وشم 

[. 4175  ] شیوخ رادنپ  نادان و  نیسحت  هب 
: يزیربت بئاص 

سیسخ لغش  نیک  قلخ  لوبق  در و  زا  رذگب 
[. 4176  ] تسا ندرک  نابیرگ  تسد و  یملاع  اب  ار  شیوخ 

تمکح 341

یئوجبیع زا  یئاهر  هار 
هریغ بیع  نع  لغتشا  هسفن  بیع  یف  رظن  نم 

( دشوپیم مشچ  نارگید ، بیع  زا  دنک  هجوت  شیوخ ، سفن  بیع  هب  هک  یسک  )
: یماظن

ییامن هدید  کی  شیوخ  بیع  هب 
[. 4177  ] ییاشگ دص  دص  نارگید  بیع  هب 

: یسودرف
یسک دناد  شیوخ  نت  بیع  وچ 

یسب دیوگن  رب  ناسک  بیع  ز 
: ینیوزق ظعاو 

شاب نابز  هتسب  نارگد  بیع  نتفگ  رد 
شاب نارگد  يامن  بیع  دوخ  یبوخ  زا 

وگم وا  بیع  مصخ  دیوگن  یهاوخ  وت  بیع 
ار هوک  ندرک  شوماخ  ناوتیم  یشومخ  اب 

: دازآ
تساهبیع نیرتدب  ندرک  شاف  مدرم  بیع 

ار شیوخ  بیع  هدرپیب  دنک  لوا  وگ  بیع 
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: يدعس
مینتشیوخ بیع  لامح  همه 

مینز هچ  نارگید  بیع  رب  هنعط ،
: يدهشم یلازغ 

تسا بیغ  يهدرپ  رد  همه  لوبق  در و  نوچ 
تسا بیع  هک  بیع  ینکن  ار  یسک  راهنز 

: يراصنا هللادبع  هجاوخ 
نکم زاغآ  فرصت  قح ، هر  ردنا 

نکم زاب  سک  بیع  هب  دوخ  مشچ 
دنادیم ادخ  هدنب  ره  لد  رس 

[. 4178  ] نکم زابنا  هنایم  نیا  رد  وت  ار  دوخ 
: يروباشین راطع 

نیبم سک  بیع  يا  هدش  نیب  هار  درم  رگ 
[. 4179  ] رگن رپ  سوواط ، نیب و ز  مشچ  غاز ، زا 

متس تبقاع 
هب لتق  یغبلا  فیس  لس  نم  و 

( دش دهاوخ  هتشک  غیت  نامه  اب  دنابنجب  متس  غیت  هک  سک  نآ  )
: ورسخرصان

داتف ردنا  هاچ  هب  ناهاگان  دنچ 
[. 4180  ] دنک هاچ  ار  يرگید  رم  وا  هک  نآ 

: لیثمتلا عماج 
دش رای  دب  هب  درک و  يدب  هک  ره 

[. 4181  ] دش راتفرگ  شیوخ  دب  هب  مه 
: يولوم

ناملاظ ملظ  تشگ  ملظم  هاچ 
ناملاع هلمج  دنتفگ ، نینچ  نیا 
رتلوه اب  شهچ  رتملاظ  هک  ره 

رتب ار  رتدب  تسا  هدومرف  لدع 
ینکیم یهاچ  ملظ ، زا  وت  هک  يا 

ینتیم یماد  شیوخ  يارب  زا 
ینکیم یملظ  وت  رگ  نافیعض  رب 

[. 4182  ] ینب یب  هاچ  رعق  ردنا  هک  ناد 
یفرح رپ  زا  شهوکن 
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هوطخ رثک  همالک  رثک  نم  و 
(. تسا رتشیب  شراتفگ  رد  ياطخ  دنزیم ، فرح  دایز ، هک  یسک  )

: عمال
دنک ادیپ  ياهبتر  یک  نخس  زا  وگرپ ، درم 

[. 4183  ] دنک اوسر  شايراتفگ  هدهیب ، ار  سرج  رم 
: يزیربت بئاص 

دوش ادیپ  نالهاج  ياطخ  نتفگ  نخس  رد 
[. 4184  ] دوش اوسر  دور ، نوریب  نامک ، زا  نوچ  جک ، ریت 

: يدعس
روهرهب رنه  زا  درم  تسه  رگا 

[. 4185  ] رنه بحاص ، هن  دیوگب  دوخ  رنه 
: ورسخرصان

راک رد  يوگ  وکین  يوگ و  مک  نخس 
راوخ دش ، درم  نتفگ ، رایسب  زا  هک 

: یسودرف
باتش رپ  دوب  شزغم  هک  ار  یسک 

بای رید  دشاب و  نخس  ناوارف 
تشگ رایسب  هدوهیب  راتفگ  وچ 

تشگ راوخ  یمدرم  رد  يوگنخس 
: يوقت

تفکش تسین  دشر  هار  دنک  هوای  درم  وچ 
هاج تزع و  جواز  دتفا  رد  هاچ  رعق  هب 

: یماظن
رد نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک 

[. 4186  ] رپ دوش ، ناهج  وت  كدنا  زک 
ءایح ناصقن  رثا 

هعرو لق  هوایح  لق  نم 
(. تسا كدنا  زین ، شیئاسراپ  عرو و  دشاب ، مک  شاءایح  مرش و  هک  یسک  )

: مایخ
مرک هب  ینارذگ  رد  نم  هک ز  مریگ 

[. 4187 [ ؟ منکچ مدرک  هک  ياهدید  هک  مرش  ناز 
؟ تسیک یعقاو  قمحا 

هنیعب قمحالا  کلاذف  هسفنل  اهیضر  مث  اهرکناف ، سانلا  بویع  یف  رظن  نم  و 
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( تسا یعقاو  قمحا  دشاب ، بویع  نامه  ياراد  دوخ ، دنک و  شهوکن  بویع ، هب  تبسن  ار  نارگید  هک  یسک  )
: يدعس

يوخ کین  یلدبحاص  دیدنخ  هب 
يوگب وگ  رتبعص  نیزا  تسا  لهس  هک 

تسا یکدنا  مدب  زا  تفگ  هچنآ  زونه 
تسا یکی  دص  زا  مناد  نم  هک  اهنآ  زا 

لاصو ام  اب  تسویپ  لاسما  يو 
لاس داتفه  بیع  مدناد  اجک 

مدوخ يوجبیع  زا  دمآ  دنسپ 
مدب يوخ  درک  نم  مولعم  هک 

جنرم دیوگ  تنمشد  هک  ینآ  رگ 
جنس داب  ورب  وگ  یتسین  رگ  و 

نخس نمشد  دمآ ز  تراوشد  وچ 
نکم نآ  تفرگ  تبیع  هچ  ات  رگن 

تسشن لقاع  هک  نآ  شیوخ  راک  سپ 
تسب هب  دوخ  رب  شیدنادب ، نابز 

لاگسدب ات  شاب  شور  وکین  وت 
لاح هب  نتفگ  وت  صقن  هب  دباین 

يوگ هدیدان  هویش  نیزا  تفگ  ورف 
يوجبیع يهدید  رنه  دنیبن 

دونش يرادن  تقاط  هچنآ  وگم 
دورد یهاوخن  مدنگ  هتشک  وج  هک 

يونشن اعد  ییوگ  مانشد  وچ 
يوردن نتشیوخ  يهتشک  زج  هب 

راع هب  مدرم ، مان  درب  وک  نآ  ره 
رادم يو  زا  یئوگ  وکن  مشچ  وت 

نامه دیوگ  وت  ياضق  ردنا  هک 
نامدرم سپ  زا  تفگ  وت  شیپ  هک 

تخیرگ دیابب  تیمحیب  نآ  زا 
تخیر هب  نادرم  بآ  شیدرمان  هک 

یسب ییوربآ  یب  هدرک  یکی 
[. 4188  ] یسک يوربآ  شدراد ز  مغ  هچ 

: یئاهب خیش 
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نکیم یهآ  هلان و  رحس  زیخرب 
نکیم یهانگ  ره  يرافغتسا ز 

يرگن رد  نارگید  بیع  هب  دنچ  ات 
[. 4189  ] نکیم یهاگن  دوخ  بیع  هب  راب  کی 

تمکح 343

يدیماان رد  دیما 
ءاخرلا نوکی  ءالبلا  قلح  قیاضت  دنع  هجرفلا و  نوکت  هدشلا  یهانت  دنع 

شیاسآ لوصح  تبون  دـندرگ ، کیدزن  مهب  الب  ریجنز  ياههقلح  هک  هاگنآ  تسا و  کیدزن  یئاهر  تفای  تدـش  اهیتخـس  هک  یماگنه  )
( تسا

: یناشاک ضیف 
اهجنگ دیلک  دشاب  اهجنر 

مشکیم نوزفا  تقاط  زا  اهجنر 
ضیف وچ  یجنگ  رد  جنر  زا  مسر  ات 

مشکیم نودرگ  خرچ  زا  اهروج 
تسود مغ  اب  زاس  هب  یهاوخ  وچ  تسود  لاصو 

[. 4190  ] تسه یئاهدژا  راچان  دشاب  جنگ  وچ 

تمکح 345

بیع نیرتگرزب 
هلثم کیف  ام  بیعت  نا  بیعلا  ربکا 

(. یشاب اراد  ار  نامه  دوخ  هک  ینک  شهوکن  یبیع ، يهرابرد  ار  نارگید  هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب  )
: ياهشمق یهلا 

ردم هدرپ  یسک و  رد  نیبم  بیع  هک  رگد 
[. 4191  ] دشاب ناهن  رد  بیع  تدص  هک  نیب  شیوخ  هب 

: یناهفصا ءاجر 
رظن شیپ  مد  همه  يراذگب  رگ  دوخ  بیع 

[. 4192  ] ارت تساربم  كاپ و  ناسک  بیع  زا  هدید 
: یقفاب یشحو 

ار شیک  رنه  درم  ینک  بیع 
[. 4193  ] ار شیوخ  رنه  یئامنب ، ات 

: يروباشین راطع 
زاس بیع  ار  نارگید  ییوج  دنچ 
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زاب بیج  زا  يوج  هب  هر  کی  دوخ  نآ 
نارگ دیآ  وت  بیع  وت  رب  وچ  ات 

نارگید بیع  ياورپ  تدوبن 
: يدعس

يار گنهرف و  تسا و  لضف  ار  یکی 
ياج ز  دزغلب ، تمصع  ياپ  شرگ 
افج يو  رب  دنسپم  هدروخ  کی  هب 

[. 4194  ] افص ام  ذخ  دنتفگ ؟ هچ  ناگرزب 
: یماظن

تسار دومنب ، وت  يور  رگ  هنیآ 
[. 4195  ] تساطخ نتسکش  هنیئآ  نکش  دوخ 

: يدحوا
رظن نارگید  دب  هب  تدشابن  زگره 

[. 4196  ] يرگنب کین  رگا  وت  نتشیوخ  لعف  رد 

تمکح 351

يزاسدوخ ترورض 
اهتاداع هوارض  نع  اهب  اولدعا  اهبیدات و  مکسفنا  نم  اولوت  سانلا  اهیا 

( دیئامن لیدعت  دوخ  رد  ار  اهتداع  تالیامت  دیشاب و  رادهدهع  ار  شیوخ  سفن  تیبرت  مدرم ! يا 
: يروهال لابقا 

تسا رورپ  دوخ  رتش ، لثم  وت  سفن 
تسرسدوخ راوسدوخ و  تسرپدوخ و 

فک هب  وا  مامز  روآ  وش  درم 
فزخ یشاب  رگا  رهوگ  يوش  ات 

ناور شنامرف  تسین  دوخ  رب  هک  ره 
[. 4197  ] نارگید زا  ریذپ  نامرف  دوشیم 

: يراوزبس يداهالم  جاح 
نک رود  روص  تملظ ز  يهیام 
روص خفن  تلد  شوگ  دونش  ات 
گنز تفر  ترگا  لد ، يهنیآ  ز 
روح وچ  دیآ  رظن  ردنا  تیگنز 

قطان هک  سفن  تشگن و  یسدق  هک  حور 
[. 4198  ] دشاب هلئاس  سفن  يراخب و  حور 
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: یناشاک ضیف 
يور دادغب  هب  رصم  زا  هک  تسین  نآ  رفس 

تسا نادرم  رفس  ناناج  يوس  ناج  زا  نتفر 
يدرگ بلاغ  هکرعم  رد  هک  تسین  نآ  رفظ 

تسا نادرم  رفظ  نتشذگ  شیوخ  رس  زا 
تشهب ناتسب  يزبس  رس  رثوک  يهمشچ 

تسا نادرم  رت  مشچ  رثا  زا  يربخ 
دزیر تمایق  هب  تمادن  کشا  رهگ 

تسا نادرم  رهگ  تسکش  رکف  رد  هک  ره 
: يروباشین راطع 

دسر یپ  زا  تیتسه  ات  وش  تسین 
[. 4199  ] دسر یک  وت  رد  تسه  یتسه ، وت  ات 

دندادن مهر  مرح  هب  متفر  هبعک  فاوط  هب 
یئآ هبعک  نورد  هک  يدرک  هچ  نورب  رد  وت  هک 

نک شیوخ  یب  دوخ  لوا ز  ار  شیوخ 
نک شیپ  رد  مدع  زا  یقارب  سپ 

ناج مسج و  زا  ربخیب  يدرگن  ات 
نامز کی  ناناج  یبای ز  ربخ  یک 
مدع رد  دوجو و  رد  یتسه  وت  ات 
مدق لزنم  نیا  رد  دز  یناوت  یک 

ارت هر  رد  نآ  هن  دنام  نیا  هن  نوچ 
[. 4200  ] ارت هلبا  يا  دیآیم  نوچ  باوخ 

تمکح 352

ینیبدب نظءوس و  زا  زیهرپ 
المتحم ریخلا  یف  اهل  دجت  تنا  و  ءوس ، دحا  نم  تجرخ  هملکب  ننظت  ال 

( نکم ینعم  يدب  دوصقم  هب  ینک  ریسفت  کین  روظنم  دارم و  هب  یناوتیم  هک  یتروص  رد  ار  یسک  نخس  زگره ، )
: یسودرف

رادم دب  يهشیدنا  ردنا ، لدب ،
[. 4201  ] راگزور دوب ، دب  ار  شیدنا  دب 

رگن شوخ  لد  رب  دوب  شوخ  ناهج 
رظن دب  لد  رب  دوب  دب  یمه 

دوب نیب  شوخ  مارآ و  الد  نیب ، ادخ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1081 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب نیبدب  ماکان و  هشیپ  اوه 
: يولوم

راک تشز  هشیمه  دشاب  نامگدب 
[. 4202  ] رای قح  ردنا  دناوخ  دوخ  همان ،

تمکح 353

دمحم رب  تاولص  رثا 
یـضقیف نیتجاح  لاسی  نا  نم  مرکا  هللا  ناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  یلع  هالـصلا  هلاسمب  ءادباف  هجاح  هناحبـس  هللا  یلا  کل  تناک  اذا 

يرخالا عنمی  امهادحا و 
رد ار  دوخ  تجاح  سپـس  تسرفب و  دورد  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  تسخن  يرادیم  راهظا  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  یتساوخرد  هک  یماـگنه  )

( دراگنا هدیدان  ار  يرگید  دزاس و  هدروآرب  ار  یکی  تجاح  ود  نایم  زا  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  ادخ  اریز  راذگب ، نایم 
: يولوم

دنریگرب وت  هب  تاجاح  وچ  هک  ییادخ  يا 
[. 4203  ] دنریگ رب  رد  همه  ناشدوب  هک  يدارم  ره 

تمکح 354

لصاحیب ثحب  هلداجم ، زا  زیهرپ 
وربآ ظفح  هار 

ءارملا عدیلف  هضرعب  نض  نم 
( دراذگب رانک  ار  نارگید  اب  لدج  ینعی  زیمآتجاجل  ياهثحب  دیاب  دشیدنایم  شیوخ  يوربآ  ظفح  هب  هک  یسک  )

: يدعس
تساور ندرک  ثحب  نخس  ره  رد  هن 

[. 4204  ] تساطخ نتفرگ  ناگرزب  رب  اطخ 

تمکح 357

يزاسدوخ هار 
كریغل هتهرک  ام  کبنجت  کسفنل  ابدا  یفک  و 

سفن نک و  يرود  نآ  زا  يدنـسپیمن ، نارگید  يارب  هک  ار  هچنآ  ره  هک : تسا  یفاـک  تقیقح  نیا  هـب  هجوـت  دوـخ ، سفن  تـیبرت  يارب  )
!( راد اربم  نآ  زا  ار  دوخ 

: راهب ءارعشلاکلم 
وکن دوبن  وت  يز  ناک  زیچ  نآ  ره 

[. 4205  ] وزرآ نکم  شناسک  رگید  هب 
رکف شزرا 
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هیفاص هآرم  رکفلا 
( تسا امنتقیقح  فافش  يهنیئآ  رکفت ، يورین  )

: عمال
قیمع رکف  زا  یلکشم  ندش  ناسآ 

[. 4206  ] ذلا هتشگ  ناهن  جنگ  نتشاد  زا 

تمکح 358

لمع ملع و  یگنهامه  ترورض 
هنع لحترا  الا  هباجا و  ناف  لمعلاب  فتهی  ملعلا  و  لمع ، ملع  نمف  لمعلاب : نورقم  ملعلا 

نآ لمع  رگا  دبلطیم و  ار  لمع ، شناد ، دشاب ، دنبياپ  نادب  دیاب  دروآ  گنچ  هب  یـشناد ، هک  یـسک  سپ  تسا  لمع  هب  هتـسباو  شناد ، )
( تفر دهاوخ  تسد  زا  هن  رگ  دنام و  رادیاپ  شبحاص  يارب  ملع  دوش  هارمه  ار 

: ورسخرصان
مغ هب  چیا  شابم  تشگ  لمع  رای  نوچ  لوق 

[. 4207  ] بامغ دهوکشن ز  روانش  تشگ  نوچ  درم 
: راهب ءارعشلاکلم 

گنهن ماک  یلهاک  تسا و  رهوگ  اتکی  ملع 
وش هدامآ  گنهن  ماک  زا  رهوگ  نیا  يرب  ات 

داتسا يا  تسیچ  رهب  زا  ملع 
دابآ ملع  هب  دوش  یتیگ  هک  ات 

تسین یفابلایخ  رهب  ملع 
تسین یفازگ  نیدب  شناد  راک 

دزیخرب دوس ، ملع ، زا  دیاب 
دزیخ رمث ، وا  زک  یتخرد  نوچ 

ددرگ روهرهب ، ملع  زا  هک  ره 
ددرگ رشب ، تحار  يهیام 

تسا چیپ  رد  چیپ  وت  ملع  هچرگ 
تسا چیه  لمع  اب  تسویپن ، نوچ 

رمث تشادن  رگا  زین  تملع 
رتبا لمعیب ، ملع  نوچ  تسه 

دشاب لغد  رمثیب ، ملاع 
[. 4208  ] دشاب لمعیب  ملع  نوچ  تسار 

: یناهفصا ءاجر 
دوبن لمع  نم  رد  یلو  منادیم  رایسب  نخس 
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ار یناد  هتکن  نیا  دوس  هچ  وگ  رب  لمع  رگ  دشابن 
لزنم هب  ار  سک  دربیم  یک  لمع  یب  شناد  لضف و 

[. 4209  ] درادن ناج  اما  دراد  یمسج  تسا  نیبوچ  بسا 
: یسودرف

دوب رگناوت  شناد  هب  وک  یسک 
دوب رتهب  رادرک  راتفگ و  ز 

: ورسخرصان
وا رد  تسین  لمع  وچ  یباوص  تسین  ار  لوق 

باطخ تایآ  هب  درک  لمع  رهب  زا  دزیا 
: دعس دوعسم 

دشابن مه  نوچمه  هک  نآ  تسا  درم  هچ 
رادرک راتفگ و  ناهج  رد  ار  وا  رم 

: یلو يایروپ 
رادرک راتفگ  اب  تسا  راک  رد  هچ 

رآ تفگ ، كرت  درگ و  رادرک  یپ 
دنکن دب  هک  دوب  سک  نآ  ملاع 

[. 4210  ] دنکن دوخ  قلخ و  هب  دیوگب  هن 
: عمال

لمع یب  دش  نوچ  ملع  دمآ  لصاو  یب  لصاح 
[. 4211  ] ارچ لصاو  دوخ  هب  يزاسیمن  يراد  را  لصاح 

: نیمی نبا 
ناشیا رد  تسین  لمع  هک  یئاملع  لوق 

لماع تسا ز  یلاخ  هک  تسا  جیز  هدننام 
تسا رامح  لثم  یلمع ، درادن  هک  ملاع 

[. 4212  ] لصاح هدش  ار  بتک  لاقثا  هدیافیب 
: يونزغ ییانس 

دوب دنمدوس  راک  اب  ملع 
[. 4213  ] دوب دنب  ياپ  راک  یب  ملع 

: يدعس
یناوخ رتشیب  دنچ  ره  ملع 

ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ 
دنمشناد هن  دوب  ققحم  هن 

دنچ یباتک  وا  رب  یئاپراهچ 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1084 

http://www.ghaemiyeh.com


ربخ ملع و  هچ  ار  زغم  یهت  نآ 
[. 4214  ] رتفد ای  تسا  مزیه  وا  رب  هک 

تمکح 359

ایند لاوما 
هاعرم اوبنجتف  ءیبوم  ماطح  ایندلا  عاتم  سانلا ، اهیا  ای 

( دینیزگ يرود  یهاگارچ ، نینچ ، زا  تسازرطخ  کشخ  هایگ  نوچمه  يویند  يالاک  مدرم ! يا  )
: عمال

گرم مد  ات  دوخ ، فک  رد  ناد ، هیراع  ار  لام 
روگ بل  ات  وت  هب  تسا  قیفر  دنزرف ، نز و 

نموم يریذپتربع 
رابتعالا نیعب  ایندلا  یلا  نموملا  رظنی  امنا  و 

( درگنیم تربع  دید  اب  يویند  یگدنز  هب  نامیا ، اب  ناسنا  )
: يولوم

دناینادنز یگلمج  ایند  لها 
دنیناف راد  گرم  راظتنا 

یین ادرف  یکی  ردان  رگم  زج 
[. 4215  ] ییناویک وا  ناج  نادنز  هب  نت 

ناهج بابسا  یپ  رد  ياهتفیش  یک  هب  ات 
[. 4216  ] روز رز و  لانم و  لام و  نیا  هب  هرغ  یک  هب  ات 

: يولوم
شابیم لد  شوخ  نک و  عمج  رز  نک و  ناج  رتشیب 

[. 4217  ] تسرقس رام  وت  لام  رز و  میس و  همه  هک 
: رایرهش

تشاد تیفاع  عاتم  ایند  رگا 
تسیزیم هن  دازیم و  هن  رفاک  وا  رد 

تسا یلابو  رزو  يهیامرس  یلو 
[. 4218  ] تسین ترخآ  نایز  زج  شدوس  هک 

: عمال
چیه رگد  تسا و  ناج  يهیامرس  هک  تسا  قشع 

[. 4219  ] چیه رگد  تسا و  ناهج  يالاک  هک  تسا  جنر 
ایند هب  یگتسبلد  یفنم  رثا 

اهمک هیرظان  تبقعا  اهجربز  هقار  نم 
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( دش دهاوخ  هتساک  شینورد  ییانیب  ییانشور و  زا  دزودب ، مشچ  يویند ، زیگناتفگش  رویز  بیز و  هب  هک  یسک  )
: يونزغ ییانس 

ندش قرز  رپ  راگزور  يهتسب  لد 
ندش قرب  نوچ  ءاقب  يهتفیش  ای 
بادرگ ردنا  روانشآ ، مدرم  نوچ 

[. 4220  ] ندش قرغ  تبقاع  تسا و  ندز  یتسد 
: يروباشین راطع 

شیوخ راک  نوخ ز  رپ  لد  یمدآ  هراچیب 
الب رد  صرح  زا  هگ  وزآ  يالتبم  هگ 
ياهشوگ هب  یبسخب  زآ  صرح و  تسد  زا 

[. 4221  ] ام مینک  نوچ  دهدنیم  تسد  شیب  نیز 
: کیب بوقعی 

منیبیم مک  تابث  نآ  رد  هک  ایند 
[. 4222  ] منیبیم مغ  رازه  شحرف  ره  رد 

: حتفلاوبا
تسا ناصقن  همه  تسایند  هک ز  یلامک  ره 

[. 4223  ] تسا نارسخ  دوبن  یئوکن  ضحم  زک  دوس 
: يدعس

دنشخب ناهج  رد  هچ  ره  ترگ  تسود  ياج  هب 
[. 4224  ] تسود زا  ریقح  دوب  یعاتم  هک  هدم ، اضر 

: ورسخرصان
راب ناهج  نیا  تخرد  رب  ینیبن 
رایشوه درم  يا  درم ، رایشه  رگم 

اناد يوس  ار  ناهج  نیا  تخرد 
راخ درخیب  راب و  تسا  دنمدرخ 

امرخ وچ  شناد  تسا و  کشخ  راخ  ناهج 
[. 4225  ] روخیم راب  زو  زیرگب ، راخ  زا  وت 

: يدعس
سکب دنامن  ردارب  يا  ناهج 

سب دنب و  نیرفآ  ناهج  ردنا  لد 

تمکح 360

تعاط شاداپ و 
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هتعاط یلع  باوثلا  عضو  هناحبس  هللا  نا 
( درادیم روظنم  تعاط ، لباقم  رد  ار  شاداپ  ناحبس ، دنوادخ  دیدرت  نودب  )

: رایرهش
رشحم تعافش  رد  هک  سب  نیا  شتمرح  میرح 
ص)  ) دمحم مارتحا  هب  خزود  شتآ  دریمب 

ابوط رثوک و  ضوح  تسا و  تشهب  ياوه  ترگ 
[. 4226 ( ] ص  ) دمحم مادتسم  دودمم  يهیاس  هب  ایب 

تمکح 361

نآرق تبرغ 
همسر الا  نآرقلا  نم  مهیف  یقبی  نامز ال  سانلا  یلع  یتای 

نآرق يوتحم  زا  هناگیب  مدرم ، رادرک  دروخیمن و  مشچ  هب  هتـشون ، رهاظ و  زج  نانآ  نایم  رد  نآرق ، زا  هک  درذگیم  مدرم  رب  يراگزور  )
( تسا

: يدحوا
دیاش ینادن  وت  نآرق  تیصاخ 
دیاش ینادن  شیناعم  یناوخ و 

دوب دیاش  یگدنب ، يارب  نآرق ز 
[. 4227  ] دیاش یناوخ  شیگماج  یپ  زا  وت 

اهشزغل زا  وفع  بلط 
هلفغلا هرثع  هللا  لیقتسن  نحن 

( درذگ رد  ام  ياهتلفغ  زا  هتساوخرب  ياهشزغل  زا  ات  میراتساوخ  ادخ  زا  ام  )
: عمال

هدوسرف تخس  تلفغ  ياهبش  تملظ  زا  ملد 
[. 4228  ] هد یهاگحبص  رون  ضیف  زا  شبر  ای  یغورف ،

تمکح 362

: شنیرفآ ندوب  رادفده 
وهلیف اثبع  ورما  قلخ  امف  هللا  وقتا  سانلا  اهیا 

( تسا هدشن  هدیرفآ  فده ، نودب  هدوهیب و  یسک ، دیسرتب  ادخ  زا  مدرم ! يا  )
: یناشاک ضیف 

ثبع راپ  وچمه  لاسما  وت  رمع  تشذگ 
ثبع راگزور  دننارذگ  نینچ  ارچ 

راک دنامن ز  یسب  رمع و  دنامن ز  یسب 
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ثبع راک  تقو  تشذگب  هک  فیح  رازه 
لطاب قح  دیرفآ  ارت  هک  ربم  نامگ 

ثبع راگدرک  تخاس  ارت  رادم  نامگ 
ناناج رب  يور  ات  ناهج  هب  يدمآ  وت 

ثبع رادم  ار  شیوخ  یسرب  ات  شوکب !
داجیا دصقم  یناهج و  ود  ره  ناج  وت 

ثبع راوخ  وت  ار  شیوخ  ینک  هچ  نم  زیزع 
نازرا نینچ  رسپ  يا  شورفم  ار  شیوخ  وت 

ثبع ران  هب  يوریم  یتنج و  رهب  هک 
یلدب یب  دوجولا و  زیزع  اهبنارگ و 

[. 4229  ] ثبع راوخ  اهبیب و  کبس و  نینچ  یئن 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

میاهنراد ربخ  دوخ  راک  دنچ ز  ره 
میاهن رازلگ  رگاشامت  هدوهیب 

کش يهطقن  نوچ  باتک  يهیشاح  رب 
[. 4230  ] میاهن راک  رد  هچ  رگا  میاهن  راکیب 

: یقفاب یشحو 
تروشک نیا  هب  داتسرف  هک  نآ 

ترز عمج  یپ  زا  درکن  قلخ 
رز عمج  ضرغ  تست  نم و  رگ ز 

[. 4231  ] رتتخس دوب  وت  ام و  هوک ز 
تمه

هتمهس ینداب  هرخالا  نم  رفظ  يذلا  رخالاک  هتمه  یلعاب  ایندلا  نم  رفظ  يذلا  رورغملا  ام  و 
دوخ تمه  يریگراکب  يهجرد  نیرتمک  اب  تسارگترخآ و  هک  یناسنا  اب  دباییم  تسد  نادب  دوخ  دـنلب  تمه  اب  هک  ایند  يهتفیـش  مدآ  )

( تسا رترب  ارگترخآ  ناسنا  يهجرد  ینعی  تسین  هسیاقم  لباق  دزادرپیم  نادب 
: ظفاح

ظفاح یلاع  تمه  دوبن  ات  ار  هرذ 
دوشن ناشخرد  دیشروخ  يهمشچ  بلاط 

: یکدور
گرزب هداهن  یتمه  وا  رس  رد  يادخ 

[. 4232  ] هار دص  نوزف  رتهم و  نیمز  نامسآ و  زا 
: يونزغ ییانس 

زاجم يارس  نیا  رد  يدنب  هچ  لد 
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[. 4233  ] زارفب دسر  یک  تسپ  تمه 

تمکح 363

هبوت شزرا 
هبوتلا نم  حجنا  عیفش  و ال 

( تسین هبوت  زا  رتشخبتاجن  یعیفش  روای و  )
: يزیربت بئاص 

يروخرب تمالم  زا  ات  نک  هبوت  یناوج  رد 
تسا لکشم  ندیزگ  ار  دوخ  بل  نادند  نوچ  تسین 

تسرد يهبوت  دوب  تاجن  هیامرس 
يوریم هچایرد  هب  هتسکش  یتشک  اب 
هبوت متسبب  میتسکش و  هک  سب  زا 

هبوت متسد  دشکیم ز  دایرف 
رغاس متسکش  ياهبوت  هب  زورید 

[. 4234  ] هبوت متسکش  يرغاس  هب  زورما 
: ورسخرصان

نامیکح دنتفاین  ار  هنگ  درد 
نامرد ردارب  يا  ینامیشپ  هک  زج 

ددرگن زاب  هک  نآ  ینامیشپ  تسیچ 
نامیشپ تسا  هدش  نازک  يراک  هب  درم 

: يوقت هللارصن  دیس  جاح 
تسا هداهنب  یئوراد  جنر  ره  یپ  زا 

[. 4235  ] نامرد دیاب  هبوت ، زار  هنگ  درد 
رترب تفارش  مالسا ،

مالسالا نم  یلعا  فرش  ال 
( تسین مالسا  زا  رترب  یتفارش ، )

: يروهال لابقا 
تایح نید  یفطصم  نید  تسه 

تایح نییآ  ریسفت  وا  عرش 
ارت دزاس  نامسآ  ینیمز  رگ 

ارت دزاس  نآ  دناوخیم  قح  هچنآ 
ار گنس  دزاس  هنییآ  شلقیص 

ار گنز  دیابر  نهآ  لد  زا 
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تفر تسد  زا  یفطصم ، راعش  ات 
تفر تسد  زا  اقب  زمر  ار  موق 

راوتسا دنلبرس و  لاهن  نآ 
راوس رتشا  یئارحص  ملسم 

دنفسوگ نوچ  ار  ریش  یتشک  هکنآ 
دنمدرد يروم  لاماپ  زا  تشگ 

تشگ بآ  گنس  وا  ریبکت  زا  هک  نآ 
تشگ باتیب  یلبلب  ریفص  زا 

درمش یهاک  ار  هوک  شمزع  هک  نآ 
درپس دوخ  ياپ  تسد و  لکوت  اب 

ریزگان ار  ناهج  شنامرف  هک  نآ 
ریقف اراد  ردنکسا و  شرد  رب 

درک زاس  تعانق  اب  وا  ششوک 
درک زان  ییادگ  لوکشک  هب  ات 

نک شوگ  تحیصن  نیا  ردارب  يا 
[. 4236  ] نک شوگ  تلم  ياقآ  نآ  دنپ 

یگدنز رد  تعانق  رثا 
هعانقلا نم  ینغا  زنک  ال 

( تسین تعانق  زا  رتشخب  انغتسا  روآ و  يزاینیب  یجنگ  )
: عمال

فک هب  دیآیم  دوصقم  نماد  تعانق  زا 
تسا نمرخ  کی  يهیام  دش  نیزگ  تلزع  نوچ  هناد ،

تسین شیورد  وا  دشاب  تعانق  جنگ  ار  هک  ره 
تسین شیب  ای  مک  ار ز  عناق  درم  رم  تیفاع 

نون فاک و  هاگهولج  رد  رظن ، مزابیم  هک  نادنچ 
اهلاد نیع و  هلمج  نیز  تسرتهب ، تعانق  فاق 

تسا تعانق  نوچ  لما  لوط  باب  حاتفم 
میاهدومناو لد  يهدقع  دیلک  نیا  زا 

ناج نایشآ  تعانق  فاق  يهلق  رد  امن 
[. 4237  ] هد یهام  وچمه  لکوت  سلف  زا  شمارآ  صرح  هب 

: ظفاح
وشم خر  تعانق ز  رقف و  رابغ  ظفاح 

[. 4238  ] يرگایمیک لمع  زا  رتهب  كاخ  نیاک 
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: یناشاک ضیف 
تفرگ يوخ  هک  نآ  ره  تعانق  اب 

[. 4239  ] دشابیم رای  شیزاینیب 
: يرونا

راب کی  يزاسب  را  تعانق  راخ  اب 
رازلگ دص  تدیورب ، یمدق  ره  زا 

زور هس  ود  ردنا  هک  نیشن  ناشکراخ  اب 
راخ يهتسد  کی  لگ ز  تخاسب  گرب  دص 

میلعت منک  ارت  ییایمیک 
تسین تعانص  رد  ریسکا و  رد  هک 

ملاع رد  هک  نیزگ  تعانق  ور 
[. 4240  ] تسین تعانق  زا  هب  ییایمیک 

: يرذآ خیش 
تسا تعانق  لولح  قلط  لح  ینعم 

[. 4241  ] مرگایمیک نم  هک  ریگ  دای  هتکن  نیا 
: یماظن

يراد هک  ناوخ  ره  زا  نماد  ناشنارب 
يراد هک  نان  کی  نادب  نک  تعانق 

هاچ نیرد  بش  ات  بش  هک  رتهب  نامه 
[. 4242  ] هام نوچ  هزور  میاشگ  وج  یصرق  هب 

: یغورف
نک تتسد  هیامرس  ار  تعانق  ریسکا 

[. 4243  ] شاب ناطلس  نز ، رسفا  یشیورد  ملاع  رد 
: يرونا

شتبقاع هکنآ  سک  زا  منک  لوبق  ارچ 
بیتع يادخ  زا  دشاب  مشنزرس  قلخ  ز 

زارف يایسآ  یلاعت ز  يادخ  ارم 
بیسحب درواین  ارنآ  لصاح  لقع  هک 

نم تجاح  ردقب  زیچ  همه  دهدیم  وچ 
بیسب گنر  هام  بیس  ربخیب  هکنانچ 

فافک مدیاب ز  هچنآ  تایح  ظفح  رهب  ز 
بیتک مدیاب ز  هچنآ  لامک  بسک  رهب  ز 

لثمب دوب  نم  رمع  رگا  لاس  رازه 
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[. 4244  ] بیشن يایسآب  دیاین  زاین  ارم 
: یناهفصا تعفر 

جنر تحار و  يرب ز  تعانق  جنگ  جنکب 
[. 4245  ] منادرگب نآ  نیز و  خر  میامن و  ناکم 

: یناقاخ
کیلو اضق  زا  خارف  قزر  تسوکن  هچرگ 

[. 4246  ] تسا رتوکن  ردقم  قزر  هب  ندش  عناق 
: یچواس ناملس 

یلاوئس مدرک  هدیدناهج  ریپ  ز 
تعاضب لام و  تشیعم ز  رهب  هک 

تفگ دهد  مدوس  هک  مزاس  هیامرس  هچ 
تعانق تعانق  یناوتیم  رگا 

: يدعس
ار درم  دنک  رگناوت  تعانق 

[. 4247  ] ار درگناهج  صیرح  نک  ربخ 
دناشفا نماد  هب  رز  ینغ  رگ 

ینکن وا  باوث  رد  رظن  ات 
رایسب ماهدینش  ناگرزب  زک 

ینغ لذب  هک  هب  شیورد  ربص 
يروگ مارهب  دنک  نایرب  رگا 

[. 4248  ] يروم دشاب ز  خلم  ياپ  نوچ  هن 
: ياهشمق یهلا 

يوش تعانق  جنگب  را  ینغتسم 
[. 4249  ] ینک اوسر  هن  زآ  صرحب و  ار  دوخ 

: یماج
دنبم لد  هلفس  ره  وچ  لام  کلم و  هب  یماج 

تسا سب  ارت  تعانق  جنگ  قارف و  جنک 
رقف يوک  هب  ییادگ  لذ  دیشک  يرمع 

[. 4250  ] شرگناوت تعانق  زع  تخاس  هک  یماج 
: ورسخرصان

تعانق زا  نوزفا  مدید  یلام  هن 
[. 4251  ] یلایتحا رترب  زیهرپ  زا  هن 

یمدآ ناور  رد  تعانق  رثا 
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هحارلا مظتنا  دقف  فافکلا  هغلب  یلع  رصتقا  نم 
( تفای تسد  ياهدش  باسح  شیاسآ  هب  دنک  افتکا  فافک  رادقم  هب  هک  سکنآ  )

: یماج
یلب دوب  تعانق  فاق  هب  نیمه  تحار 

[. 4252  ] تسادج دوخ  فاق  زا  وچ  تسانع  همه  اقنع 
: ییاهبخیش

بان رز  زا  هب  رشم  دوبن  رو 
بآ دروخ  ناوت  تسد  فک  ود  اب 

نیا نآ و  ناوخ  رس  رب  دوبن  رو 
نیوج نان  هب  تخاس  ناوتب  مه 

ارت سلطا  هماج  دوبن  رو 
ارت سب  نت  رتاس  نهک  قلد 
شیر رهب  دوبن  را  جاع  يهناش 

[. 4253  ] شیوخ تشگنا  هب  درک  ناوت  هناش 
تیاضر تعانق و  شزرا 

توقلاب یضرلا  نم  هقافلل  بهذا  لام  ال 
( تسین تجاح ، دروم  ياذغ  هب  افتکا  تومی و  توق ال  هب  تعانق  اضر و  يهیحور  گنسمه  یتسدگنت ، عفر  تهج  يزیچ ، )

: يرونا
دش هچ  دب  یئاون  اب  ار  امش  رگ 

تشگ هچ  یگرب  یب  دوب  ار  ام  هچرو 
یتسین جنر  یتسه و  تحار 

[. 4254  ] تشذگ مه  ام  رب  تشذگب و  امش  رب 
: يزیربت بئاص 

دیشروخ رطاخ  رد  هک  شاب  اضق  هب  یضار 
[. 4255  ] تسا میعن  زان و  دنک ، راک  رظن  هک  نادنچ 

هانگ لماوع 
بویعلا ءيواسم  عماج  رشلا  بونذلا و  یف  محقتلا  یلا  عاود  دسحلا  ربکلا و  صرحلا و  و 

هدوتـسان بویع  هنوگهمه ، عماـج  ترارـش  هچرگ  دـناناهانگ  هب  ندروآ  يور  لـماع  نارگید ، رب  کـشر  ینیبرترب و  دوخ  زآ ، صرح و  )
( تسا

: يولوم
رآ كاپ  تلع  يوم  زا  لد  مشچ 
راد مشچ  شرصق  رادید  ناهگناو 

كاپ ناج  اهسوه  زا  تسه  ار  هک  ره 
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كاپ ناویا  ترضح و  دنیب  دوز 
دود ران و  زا  دش  كاپ  دمحم  نوچ 

دوب هللا » هجو   » وا درک  ور  اجک  ره 
يوشیم درجم »  » وت رگ  فلا  نوچ 

يوشیم درفم  درم  هر ، نیردنا 
یتساخرب اهناج  زا  باجح  رگ 

یتساسآ حیسم  یناج  ره  تفگ 
دوش یلاخ  هسوسو  زا  سفن  قلح 

دوش یلالجا  یحو  نامهیم 
دوش یلاخ  نت  رکف  زا  ناج  قلح 
دوش یلالجا  شیزور ، ناهگناو 

رکف دش ز  یلاخ  وچ  لد  لقع و  قلح و 
رکب قزر  هدعم  مضهیب  وا  تفای 

وش كاپ  تهارک  نیک و  زا  لد  يا 
وش كالاچ  ناوخ  دمحلا  ناهگناو 

نورد زا  هارکا  دمحلا و  نابز  رب 
نوسف ای  دشاب  سیبلت  نابز  زا 

نوبز ندرک  ناوت  یک  ار  دوخ  سفن 
نونف وذ  لوقع  دادما  هب  زج 

يروآصرح توهش و  مشخ و  كرت 
يربمغیپ گر  يدرم و  تسه 

دیسر ار  هراکملا  هنجلا  تفح 
دیدپ دمآ  اوه  زا  رانلا ، تفح 

وا رد  ات  دیاب  فاص  لد  يهنییآ 
وکن زا  تشز  تروص  یسانشاو 

نزهار يونعم  غرم  راچ 
نطو ناقلخ  لد  ردنا  دناهدرک 
يوش اهلد  يهلمج  ریما  نوچ 

ییوت قح  يهفیلخ  نارود ، نیا  ردنا 
ار هدنز  غرم  راچ  نیا  ربب  رس 

ار هدنیاپان  رمع  نک ، يدمرس 
سورخ تسا و  غاز  تسا و  سوواط  طب و 

سوفن ردنا  قلخ ، راچ  لاثم  نیا 
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نیمز رد  شک  ون  هک  دمآ  صرح  طب ،
[. 4256  ] نیفد دیوجیم  کشخ  رد  رت و  رد 

: یماظن
ار هاش  دوب  قفاوم  تحیصن 

ار هار  دنک  یلاخ  ربک  زا  هک  رگ 
روز دنوادخ  اب  يرگ  تحیصن 

[. 4257  ] روش كاخ  رد  هدنکفا  یمخت  دوب 
: عمال

نوزف دوشیم  سوه  صرح و  ضیف ، تاقوا 
[. 4258  ] دوشیم رازاب  ترثک  هعمج ، زور  رد 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
سفن یگماکدوخ  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و 

چیه رگد  ریگ و  نیمز  هدرک  ناور  وچ  ار  ناج 
میدیدن میدربن و  تسود ، يهگراب  رد 

[. 4259  ] چیه رگد  ریصقت و  هب  هتسب  رس  يهمان  زج 
: ورسخرصان

بیرف رکم و  رپ  يهنیک  دسح و  زا  بات  هب  رس 
[. 4260  ] بیرک سرک و  رپ  يهماج  نیا  تندرگ  زا  شک  رب 

: يولوم
دنهاوخیم هک  نادساح  نآ  مغر 

دننک دیعب  ارت  بیرق  ات 
دنرخب دسح  زا  مه  ار  نادساح 

[. 4261  ] دننک دیرم  بلاط و  ار  همه 
: یقفاب یشحو 

گنج هب  ملاع  همه  اب  دسح  يا ز 
گنت هب  ملاع ، همه  دب  لمع  نیز 

تسیز دیما  دسح  جنر  تسین ز 
تسیچ وت  جالع  وت  ناج  هب  ياو 
زود راخ  وت  فاصنا ز  يهدید 

زود رامسم  وت  نیب ز  رنه  مشچ 
ار شیک  رنه  درم  ینک  بیع 

[. 4262  ] ار شیوخ  رنه  ییامنب  ات 
: يولوم
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لد اب  نکم  هناگیب  ار  ناج  دسح  مشخ و  زا 
اهنت ناوخم  هب  ار  نیو  اجنیا  راذگم  ار  نآ 

صرح نیا  تسراخ  رگ  تسا و  نیگرگ  هچ 
[. 4263  ] الامم نیگرگ  نیرب  ار  دوخ  یسک 

: يروباشین راطع 
نک مهف  رس  نیا  تسا ، يریجنز  صرح 

[. 4264  ] دناهتسب ناس  نیز  هچ  ره  یپ  يرب  ات 
: يولوم

صیرح نآ  دیشورف  رتسا  رتدوز 
[. 4265  ] صیحم مد  نآ  نایز ، زو  مغ ، زا  تفای 

یماخ عمط  هب  تسا  صرح  يهمقل  وا  هک  نآ 
[. 4266 [ ؟ دنک هچ  نامقل  تمکح  ای  یسیع و  مد  وا 

هنب شود  دسح ز  صرح و  راب 
هدب شونب و  روخب ، يراد  هچ  ره 

نک روزم  یتسه  نیا  كرت 
نک رونم  نیقی  رون  هب  لد 

ییاراین نورب  نورد و  ات 
ییاش اجک  ار  سدق  ترضح 

كاپ يدرگن  یگدولآ  زات 
كاخ هطخ  طیسب  زا  يرذگن 

اوه كرچ  نک ز  كاپ  نتشیوخ 
[. 4267  ] اضر ماقم  رد  ياپ  یهن  ات 

: راجاق ياتکوا 
دنرزآ ناتب  تمشخ  توهش  زآ و  صرح و 

[. 4268  ] ریقف ای  وه  نکش  مه  رد  ار  هلمج  نآ  لیلخ  نوچ 

تمکح 364

لمعیب ملاع  نایز 
ملعتی نا  لهاجلا  فکنتسا  هملع  ملاعلا  عیض  اذاف 

(. دزرو یهاتوک  نتخومآ  زا  زین  داوسیب  مدآ  دنکن  لمع  نادب  ینعی  دنک  عیاض  ار  دوخ  ملع  دنمشناد ، هک  یماگنه  )
: يدعس

دنزومآ مدرم  هب  ایند  كرت 
دنزودنا هلغ  میس و  نتشیوخ 
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سب دشاب و  تفگ  هک  ار  یملاع 
سک ردنا  دریگن  دیوگ  هچ  ره 
دنکن دب  هک  دوب  سک  نآ  ملاع 

[. 4269  ] دنکن دوخ  قلخ و  هب  دیوگب  هن 
هدیدنسپ ریقف 

هایندب هترخآ  عیبی  ریقف ال  هعبراب … و  ایندلا  نیدلا و  ماوق 
دوخ يایند  رطاخب  ار  دوخ  ترخآ  هک  یتسدـگنت  ریقف و  مدآ  زا : تسا  تراـبع  یمراـهچ  تسا …  هیاـپ  راـهچ  رب  اـیند  نید و  يراوتـسا  )

( دهدن تسد  زا  دنکن و  هلماعم 
: يولوم

يرادیم گنن  وت  يو  زک  رقف 
[. 4270  ] دوب دهاوخ  راختفا  ناهج  نآ 

مدرم ياههتساوخ  هب  یگدیسر 
ءاقبلا ماودلل و  اهضرع  اهیف  بجی  امب  اهیف  ماق هللا  نمف  هیلا  سانلا  جئاوح  ترثک  هیلع  هللا  معن  ترثک  نم  رباج  ای 

زارد وا  يوس  هب  نادنمتجاح  تسد  تشگ ، يو  بیصن  ادخ  ياهتمعن  هک  یسک  رباج ! يا  )
دوخ ياهتمعن  ءاقب  ماود و  بابسا  دنک  مایق  هتسیاب  ياهنوگب  عوجر  بابرا  ياهيدنمزاین  عفر  هب  هک  سک  نآ  تروص ، نیا  رد  دوشیم ،

(. تسا هدروآ  مهارف  ار 
: يدعس

دیعب راید  زا  دش  تجاح  هلبق  هبعک  وچ 
گنسرف یسب  زا  شرادید  هب  قلخ  دنور 

درک دیابب  ام  لاثما  لمحت  ارت 
[. 4271  ] گنس ربیب  تخرد  رب  دزن  سک  چیه  هک 

: يونزغ ییانس 
ساسا يداهن  غاب  کلم  يدیرخ و  هناخ 

هلغ دوس  هب  هناخ  ابر  لام  هب  کلم 
جیسن رعش و  سلطا و  اپ  ریز  رد  وت  شرف 

هلبآ هدش  تسد  ار  هیاسمه  هویب 
بوخ ياهشروخ  وت ز  هنسرگ  بش  همه  وا 

[. 4272  ] هلماح مکش  نوچ  وس  راهچ  مکش  هدرک 
ياشگ تسد  رادب و  تمعن  قح  »- 

شیب نافیعض  رب  رد  اخس  هب 
زارف رادب  مرگ ، ياههرفس 

-« شیورد رگناوت و  ره  هر  هب 

تمکح 368
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لطاب قح و  تخانش 
ءیب فیفخ و  لطابلا  نا  ءيرم و  لیقث  قحلا  نا 

(. تسا زیخالب  ناسآ و  لطاب  یلو  تسا  راوگان  تخس و  قح ، هتبلا ، )
: يونزغ یئانس 

تسین هراچ  نز  رز و  زا  یئاوه  دنب  رد  وت  ات 
نزز مه  یئآ ، غراف  رز  زا  مه  ات  وش  یقشاع 

نید يایوج  درخ  تسا و  رفک  يایوج  وت  سفن 
نت هب  یهاوخ  انف  را  يآ ، نید  هب  یهاوخ  اقب  رگ 

تسار تفر  ناوتن  دوصقم  هرود  هبعک  ود  اب 
[. 4273  ] نتشیوخ ياوه  ای  دیاب  تسود  ياضر  ای 

يراودیما حور  تیوقت 
نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  ساییال  هنا  یلاعت : هلوقل  هللا  حور  نم  همالا  هذه  رشل  نس  ایتال  و 

سویام ادـخ  تمحر  زا  دـیابن  نارفاـک  زج  دومرف : میکح  راـگدرورپ  اریز  دـشاب - سویاـم  ادـخ  تمحر  زا  دـیابن  زین  درف  نیرتدـب  یتح ، )
( دنشاب

: يدعس
دیربب وت  زا  هک  یسک  هراچیب 

[. 4274  ] تسویپ وت  اب  هک  ینت  هدوسآ 
: يروباشین راطع 

رادیم دیما  سرت ، تسه  هچ  رگا 
رادیم دیشروخ  نآ  رهم  ردنا  لد 
دیمون هاش  لگ ، زا  هرذ  کی  دشن 

[. 4275  ] دیواج تسدیما ، هدنز ز  قشاع ، هک 
: ظفاح

دیمد دیشروخ  يدیبسخب و  تخب  يا  متفگ 
[. 4276  ] وشم دیمون  هقباس  زا  همه  نیا  اب  تفگ 

: یناماس نامع 
رهچ سیلبا  امش  مرهچ  ادخ  نم 
رهم لفاغ ز  امش  مرهم  همه  نم 

تسامه نوچمه  لثم  رد  نم  تمحر 
تسا امش  قرف  رب  هدرتسگ  شاهیاس 

ناتهیام رفاک  سفن  نوچ  منک  نوچ 
ناتهیاس نیا  زا  مورحم  دنکیم 
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تسین مورحم  نم  سک ز  رفاک  ریغ 
[. 4277  ] تسین موب  زا  ریغ  مورحم  مامه  زا 

: یناهفصا تعفر 
دیما رد  زا  يدیمون  هک  نوچ 

[. 4278  ] تلذ يهیام  تسا و  ضحم  رفک 
يراودیما

: یئاهب خیش 
تسا ایند  يارس  یمدآ  لزنم  ات 

تساطع فطل و  قح  راک  مرج و  همه  شراک 
دوب دهاوخ  نینچ  ارس  نآ  هک  شاب  شوخ 

[. 4279  ] تسادیپ شراهب  زا  تسوکن  هک  یلاس 
: یکدور

دایز رید  داب و  دنوادخ  ماک  هب  ناهج 
دادم تسد  هنامز  ثداوح ، چیه  هب  ورب 

ارو يادخ  لثم  نیا  دانک  تسار  تسرد و 
داشگب رد ، رازه  رد ، یکی  تسبب ، رگا 

داهن داهن ، نینچ  ار  ناهج  شرع ، يادخ 
[. 4280  ] داشان دوب ، هگ  ناداش و  مدرم ، هاگ  هک 

: يولوم
روخ بآ  نیز  ادخ  دیما  هب  زج 

رخ واگ و  زا  ریغ  هظحل  کی  دروخ  یک 
نود يایند  زا  تسین  تربص  هک  يا 

نودهاملا معن  يراد ز  نوچ  ربص 
دیلپ كاپ و  زا  تسین  تربص  هک  يا 

دیرفآ تک  نآ  زا  يراد  نوچ  ربص 
میعن زان و  زا  تسین  تربص  هک  يا 

میرک هللا  يراد ز  نوچ  ربص 
نز دنزرف و  زا  تسین  تربص  هک  يا 

ننملاوذ یح  يراد ز  نوچ  ربص 
هایس بآ  زا  تسین  تربص  هک  يا 

[. 4281  ] هلا مشخ  زا  وت  يراد  نوچ  ربص 
: يزیربت بئاص 

دیشروخ رطاخ  رد  هک  شاب  اضق  هب  یضار 
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تسا میعن  زان و  دنک  راک  رظن  هکنادنچ 
لد دوش  داش  نادب  هک  يدیما  شقن  ره 

تسا میب  يروبنز  يهدرپ  ارس  تشپ  رد 
وا مرک  زا  ناهج  ود  هانگ  هب  بئاص 

[. 4282  ] تسا میرک  دنوادخ  هک  يدرگن  دیمون 

تمکح 371

هدوهیب هودنا  زیهرپ 
امیف مهلاب  عنصت  امف  كرمع ، نم  هنسلا  نکت  مل  ناف  کل  مسق  ام  دیدج  دغ  لک  یف  کیتویـس  یلاعت  هللا  ناف  كرمع  نم  هنـسلا  نکت  ناف 

کل سیل 
وت رمع  يهدودحم  رد  رگا  دیسر و  دهاوخ  وت  هب  هتشاد ، ررقم  ار  شیاهزور  يزور  قزر و  ادخ  دشاب ، وت  رمع  رامش  رد  هدنیآ ، لاس  رگا  )

.)!؟ يروخیم ار  درک  یهاوخن  یگدنز  نآ  رد  هک  یلاس  مغ  زورما ، ارچ  سپ  دشابن ،
: یماظن

دسریم يرب  غاب  نیزا  مد  ره 
[. 4283  ] دسریم يرت  هزات  زا  رتهزات 

تمکح 373

هنامیکح توکس  نخس و 
همعن و تبلس  هملک  برف  کقرو  کبهذ و  نزخت  امک  کناسل  نزخاف  هقاثو  یف  ترص  هب  تملکت  اذاف  هب  ملکتت  مل  ام  کقاثو  یف  مالکلا 

همقن تبلج 
نآ تراـسا  رد  وت  يدروآ ، ناـبز  هب  ار  نآ  هک  هاـگنآ  یلو  یـشاب  هدرکن  يراـج  ناـبز  رب  ار  نآ  هک  یماداـم  تسا  وت  دـنب  رد  وـت  نخـس  )

هدوبر و یمدآ  تسد  زا  ار  ینارگ  تمعن  نخـس ، کـی  هک  اـسب  نک  يرادـهگن  تاهرقن  ـالط و  نوچمه  ار  دوخ  ناـبز  سپ  دوـب  یهاوـخ 
(. تسا هدیرفآ  یتخبدب 

: عمال
مار شیوخ  هب  تلود  نسوت  مادم  یهاوخ 

ماجل دوخ  راتفگ ، رس  رب  راد  هزادنا  ز 
سرج نوچ  یئاج  ره  هب  شابم  سفن  هزره 

[. 4284  ] ماقم ره  هب  ار  نخس  راد  ساپ  يان  نوچ 
: ریخلاوبا دیعسوبا 

ناج نمشد  نابز  تسا و  نابز  تسا و  ناج 
نابز راد  هگن  تسا  راک  هب  تناج  رگ 

نامنص هاش  تفگ  هب  ینخس  نیریش 
[. 4285  ] نازخ داب  نابز  تسا  تخرد  گرب  رس 
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: يدعس
دربن تخزود  هب  ات  نابز  راد  هاگن 

[. 4286  ] تسین ینابز  ناهج  ردنا  رتب  نابز  زا  هک 
: یسودرف

شاب رازآیب  شاب و  دنمدرخ 
[. 4287  ] شاب رادهگن  ار  نابز  هشیمه 

: عمال
اریز نابز ، درآ  نایز  ردنا  ناک  هتکن ، کی  اسب 

[. 4288  ] ار بل  دناهدرک  ررقم  رس ، نابساپ  ور  نآ  زا 
: يدعس

باود زا  تسرتهب  یمدآ  قطن  هب 
باوص ییوگن  رگ  هب  وت  زا  باود 

تسود درک  ناوت  نمشد  یمرن ز  هب 
تسوا نمشد  ینک  یتخس  تسود  اب  وچ 

يوگ درب  ناوت  نابز  نیریش  هب 
[. 4289  ] يوخ دنت  درب  یخلت  هتسویپ  هک 

تمکح 374

یهاگآ اب  نخس 
ملعت ام  لک  لقت  لب ال  ملعت  ام ال  لقت  ال 

!(. نارم نابز  رب  ینادیم ، هک  ار  هچنآ  زا  يرایسب  هکلب  وگم  نخس  يرادن  لماک  یهاگآ  هک  يزیچ  نوماریپ  )
: ورسخرصان

کین تفگ  ینادن  نوچ  هب  یشماخ 
[. 4290  ] نینزرا نان  ناوخ  هب  هب  هداهنان 

: يدعس
دوب نیریش  دنبلد و  هچ  رگ  نخس 

دوب نیسحت  قیدصت و  راوازس 
سپ زاب  وگم  یتفگ  راب  کی  وچ 

سب دندروخ ، راب  کی  وچ  اولح  هک 
نب دنمدرخ و  يا  تسا  رس  ار  نخس 

نخس نایم  رد  نخس ، روایم 
شوه گنهرف و  ریبدت و  دنوادخ 

[. 4291  ] شومخ دنیبن  ات  نخس  دیوگن 
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: يزیربت بئاص 
غیت راک  یشوماخ ، بل  دنکیم  گنچ  رد 

تسا مزال  هچ  نادان  مدرم  باوج  نداد 

تمکح 375

ادخ زا  سرت 
نیرساخلا نم  نوکتف  هتعاط  دنع  كدقفی  هتیصعم و  دنع  هللا  كاری  نا  رذحا 

نارـساخ و رامـش  رد  هکنآ  زا  زیهرپب  دـشاب و  یلاخ  تیاج  تعاط ، زکارم  رد  یلو  درگنب  هانگ  زکارم  رد  ارت  ادـخ  هکنیا  زا  شاب  رذـحرب  )
!(. یشاب ناگدید  ررض 

: یماظن
یشهیب يرایشه و  هب  ادابم 
یشمرف وا  نامرف  زار  یسک 

: ورسخرصان
تسوا تنج  هار  ملع  تعاط و 

[. 4292  ] تسا ران  ربهر  نایصع  لهج و 

تمکح 376

تلاهج
لهج اهنم  نیاعت  ام  عم  ایندلا  یلا  نوکرلا 

( تسا تلاهج ) یعون  ، ) يربخ اب  هراومه  نآ  ییافویب  تالوحت و  زا  هکنآ  اب  ایند  هب  دامتعا  )
: رایرهش

تسا ودب  ایند  يهیکت  هک  لک  لقع  نآ 
[. 4293  ] یسک دنک  ایند  هب  هیکت  تسا  یگناوید  تفگ :

(: هر  ) ینیمخ ماما 
ناهر سولاس  هقرخ  نیا  زا  ریگ و  نم  تسد 

[. 4294  ] تسین لهاج  هگیاج  زج  هب  هقرخ  نیا  رد  هک 

تمکح 379

ششوک شالت و  رثا 
هضعب وا  هلان  ائیش  بلط  نم 

(. دروآ دهاوخ  تسدب  ار  نآ  زا  یشخب  ای  نآ  همه  دشاب  يزیچ  هب  یبایتسد  ددص  رد  تیدج  اب  هک  یسک  )
: یماج

نیشنب بلط ، رد  رب  ایماج 
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[. 4295  ] دوش هداشگ ، ارت  رد ، نیا  رخاک 
: یخرف

دشاب هدنبای  هدنیوج  هک  مدینش 
[. 4296  ] يراب ظفل ، نیا  دمآ  تسرد  ینعم  هب 

تمکح 380

یتشهب تمعن 
روقحم وهف  هنجلا  نود  میعن  لک  و 

(. تسا زیچان  تشهب ، زج  یتمعن ، ره  )
: يدعس

درک امغی  دوبر و  یتشهب  روح  هک  یلد 
[. 4297 [ ؟ ییامغی ناتب  رب  دنک  تافتلا  یک 

تمکح 381

يرامیب نیرتکانرطخ 
بلق يرامیب 

بلقلا ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  ندبلا و  ضرم  هقافلا  نم  دشا  هقافلا و  ءالبلا  نم  نا  الا و 
(. تسا لد  يرامیب  ندب ، يرامیب  زا  رتدب  ندب و  يرامیب  نآ ، زا  رتکانرطخ  تسا و  یگدنز  رد  اهالب  زا  یکی  یتسدگنت ، هک  دینادب  )

: يروباشین راطع 
ياپ زا  هوک  دیآرد  يرامیب  ز 
يامیپ داب  یگرب  هاک  دجنس  هچ 
دیاین نیریش  رکش  يروجنر  هب 

[. 4298  ] دیازف یخلت  رکش  زا  ار  بل  هک 
: یناماس نامع 

لد يراز  زا  تسا  ادیپ  یقشاع 
[. 4299  ] لد يرامیب  وچ  يرامیب  تسین 

تمکح 382

راک میسقت  نموم و 
لمجی لحی و  امیف  اهتذل  نیب  هسفن و  نیب  یلخی  هعاس  هشاعم و  مری  هعاس  هبر و  اهیف  یجانی  هعاسف  تاعاس : ثالث  نموملل 

، لالح يزور  بسک  هب  رگید  شخب  رد  و  تاجانم ، اعد ، هب  یشخب ، رد  دنک ، میسقت  شخب ، هس  هب  ار  دوخ  زورهنابش  دیاب  نامیا  اب  ناسنا  )
(. دروایب يور  لالح ، یئوجتذل  شون و  شیع و  هب  زین  یشخب  رد  و 

: يدحوا
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زین ار  بش  شیوخ و  زور  نک  شخب 
[. 4300  ] زیزع رمع  سوسف  رب  نارذگم 

: عمال
دنک هار  ناربلد  يوک  هب  هک  يزیچ 

[. 4301  ] اعد تسزاین و  هراچیب  قشاع  زا 
: يروباشین راطع 

تشادن وا  دید  بات  سک  نوچ  کیل 
[. 4302  ] تشادن وا  دینش  رد  زج  یتذل 

تمکح 383

دهز شزرا 
اهتاروع هللا  كرصبی  ایندلا  یف  دهزا 

( دهد تریصب  نآ  یناهنپ  بویع  هب  تبسن  ارت  ادخ  ات  شاب  دهاز  ایند  هب  تبسن  )
: يولوم

مدرگیم رای  درگب  مراد  نایجاح  فاوط 
مدرگیم رادرم  رب  هن  مراد  ناگس  قالخا  هن 

ندرگ رب  لیب  هداهن  منانابغاب  لاثم 
مدرگیم راخ  درگب  امرخ  يهشوخ  يارب 

ارفص دنک  مغلب  دوش  يدروخ  نوچ  هک  امرخ  نآ  هن 
مدرگیم رایط  نوچ  هک  دنایورب  رپ  نکیلو 

ناهنپ سب  تسا  یجنگ  یکی  وا  ریز  تسرام و  ناهج 
مدرگیم رام  مد  وچ  يورب  متسجنگ و  رس 

هناخ نیا  درگ  هچ  رگا  هناد  يهصغ  مرادن 
مدرگیم رامیت  وب  وچ  هشیدنا  هب  هتفر  ورف 

هبرف يهلگ  واگ و  هن  هد  رد  ياهناخ  مهاوخن 
مدرگیم رالاس  سپ  مرالاس  تسم  نکیلو 

نایوج ار  رضخ  مودق  مد  ره  مرضخ و  قیفر 
مدرگیم راگرپ  نوچ  هک  نادرگرس  اج و  رب  مدق 

دراد ینان  مین  خرچ  هک ز  سک  نآ 
دراد ینایشآ  ماقم  رهب  زو 

یسک بولطم  هن  دوب  سک  بلاط  ین 
دراد یناهج  شوخ  هک  يزب  داش  وگ 

دنیشنب دهشت  هب  مظعا  دهشم  رد 
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دیرادم راودبنگ  يوس  هب  ار  شه 
رادرم وچ  شیمین  سکرک و  ناهج  مین  کی 

دیرادم رادرم  يوس  سکرک  وچ  مشچ  نیه 
تسرورغ تسرغ و  هک  هدنبیرف  سفن  نآ 

دیرادم رارغ  يهرغ  نارب  قشع  نیه 
دیاشگ بیج  هگ  دناشفارب و  فلز  هگ 

دیرادم راخ  زا  زج  هب  ار  وا  يهنوگلگ 
کلف واگ  هچاپ  نیزا  روخ ، مک 

يوش ناطیش  رخ  يدروخ  وچ  ریش 
دش وت  نوبز  وچ  تسفن  رفاک 

يوش نامیا  همه  يرفک  همه  رگ 
رای یشرت  خلت ز  نکم  يور 
يوش نادنخ  لگ  تیانع  ات ز 

صرح ییوشب ز  وچ  ار  ناهد  تسد و 
يوش ناطلس  يهساک  مه  بحاص و 

ياهناوید وت  هظحل  کی  لد  يا 
يوش ناوید  يهجاوخ  یمدزاب 

درادن ییافو  مدیدب  ار  ناهج 
درادن ییانشآ  ناهج  رد  ناهج ،
رگنم وت  الاب  نیرز  صرق  نیرد 

درادن ییایروب  نوردنا  رد  هک 
شماد يوس  هدش  ناباتش  هلبا  سب 

درادن ییاصع  فک  رد  هک  يروک  وچ 
نازرل هتشگ  ورب  ناسرت  هتشگ  ورب 

درادن ییاود  ناک  یتلع ، یهز 
رداچ ریز  یلو  یلامج ، هدومن 

درادن ییاقل  یحیبق  يزوجع 
يرام وچ  شنوسف  رب  دهن  رس  یسک 
درادن ییاپ  تسد و  نید  لقع و ز  ز 

تواقش زک  شهر  رد  دهد  ناج  یسک 
درادن ییازفناج  هر  ناناج ، ز 

یلایخ نوچ  هدش  یلایخ  يارب 
درادن ییانع  جنر و  درد و  زج  هب 
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قوشعم هاگرد  هب  دراگن  ناج  ارچ 
[. 4303  ] درادن ییافطصا  دوخ  قشع  بجع 

: یناشاک ضیف 
بارخ رید  نیا  زا  اناج  نکب  لد 
باتش دراد  تنتفر  رد  نامساک 

تلد اجنیا  دنام  هتسب  يدنکن  رگ 
باذع رد  اجنآ  لدیب  ینامب  وت 

داد هک  ار  نآ  لد  هب  دنام  یترسح 
[. 4304  ] بایماک ناز  دشن  وک  يزیچ  هب  لد 

: يرهچونم
سرتم رادهگن و  دهز  يهیواز  ورب  وت 
دهد راوازس  هب  ار  ازس  دنوادخ  هک 

: يدحوا
دنک راصح  ار  رون  وا  هک  ره 
دنک راکچ  وا  رب  ناطیش  ریت 

ارت ساپ  تسیاهعلق  نوچ  دهز 
ارت ساره  نینهآ  يهعلق 

دوش رادهدرپ  دهز  ار  هک  ره 
[. 4305  ] دوش راگدرک  یحو  مرحم 

: يولوم
تسین یشیب  مک و  رد  هک  یسک  هدوسآ 

تسین یشیورد  يرگناوت و  دنب  رد 
ناهج قلخ  زا  ناهج و  مغ  غراف ز 

[. 4306  ] تسین یشیوخ  ياهرذ  هب  شنتشیوخ  اب 
تلفغ زا  زیهرپ 

کنع لوفعمب  تسلف  لفغت  و ال 
( دراد تبقارم  دروم  ارت  يریبخ  بقارم  یشابیمن و  تلفغ  دروم  وت  اریز  شابم  لفاغ  )

: نایرع رهاطاباب 
نارازغرم رد  رچم  لفاغ  رب 

[. 4307  ] ریت روخ  لفاغ  هرچ  لفاغ  نآ  ره 
: يزیربت بئاص 

نک هشیدنا  راگزور ، دنلب  تسپ و  زا  لد  يا 
نک هشیدنا  راب  گرب و  طحق  يدنمورب ز  رد 
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دروخیم مه  رب  مایا  رتفد  یمیسن  زا 
نک هشیدنا  راهن  لیل و  ینادرگ  قرو  زا 
رایتخایب ناتسوب  رد  لگ  وچ  يدنخیم  هکیا 

نک هشیدنا  رایتخایب  يهیرگ  بالگ  زا 
نورد لاوحا  هب  ندرب  یپ  ضبن  زا  ناوتیم 

نک هشیدنا  رابیوج  زا  یتسین  ایرد  درم 
دروخیم مدرم  نوخ  يرادهدنز  بش  اب  هشپ 

نک هشیدنا  رادهدنز  بش  دهاز  زا  راهنیز 
نیمک رد  دراد  رایسب  رس  درد  يریگهشوگ 

نک هشیدنا  رانک  زا  روش  رش و  رپ  طیحم  رد 
دننکیم نار  سگم  رخآ  ار  سوواط  رپهش 

[. 4308  ] نکم نیگنر  يهماج  شالت  نایارآ  دوخ  نوچ 

تمکح 384

یمدآ تخانش  نازیم  نخس 
هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  ناف  اوفرعت  اوملکت 

(. تسا هتفهن  يو  نابز  ریز  وا  تلزنم  ردق و  یمدآ و  اریز  دیوش  هتخانش  ات  دیئوگ  نخس  )
: يولوم

مالک نیا  تسا  نامسآ  نابدرن 
ماب هب  دیآ  دور  رب  نیا  زا  هک  ره 

دوب رضخا  ناک  خرچ  ماب  هب  هن 
دوب رترب  کلف  زک  یماب  هب  لب 

دش هدنیوج  هنشت و  نوچ  عمتسم 
[. 4309  ] دش هدنیوگ  دوب  هدرم  را  ظعاو 

: ورسخرصان
ناهج ماما  نامرف  هب  زیخ 

[. 4310  ] نابداب نخس  رحب  رد  شکرب ،
: يونزغ ییانس 

ینعم هلمج  لگ  نوچ  شوماخ  دوب 
[. 4311  ] ترابع رد  دیآ  هچ  لبلب  دوش 

: یقفاب یشحو 
تسا حور  تآرم  رگ  لقیص  نخس 

تسا حوتف  باوبا  حاتفم  نخس 
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جنگ نیا  روجنگ  لد  تسا و  جنگ  نخس 
[. 4312  ] جنس رهگ  ناج  لقع و  نازیم  وا  زو 

: يدعس
تسیچ دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نابز 

رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک 
یسک دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 

[. 4313  ] روهلیپ ای  تسا  شورف  رهوگ  هک 
: يروباشین راطع 

راکشآ ددرگ  هک  دیاب  مرهوگ 
[. 4314  ] راک هب  دیآ  اجک  رهوگیب  درم 

: ورسخرصان
دراد راب  تمکح  رگ ز  تتخرد 

[. 4315  ] رابیم شیوخ  راب  يآ و  راتفگ  هب 

تمکح 386

ینیبگرزب دوخ  ربکت و  زا  زیهرپ 
كربک ططحا  كرخف و  عض 

( راذگب رانک  ار  يزروربکت  نک و  كرت  ار  یشورفرخف  )
: يونزغ ییانس 

رگنم يراوخ  هب  تشز  يوس  هب  یبوخ  هچرگ 
سگم تسا  راک  هب  سوواط  وچ  کلم  نیا  ردناک 

: يدحوا
رگنم تراقح  هب  ار  ناهج  ناراسکاخ 

دشاب يراوس  درگ  نیا  رد  هک  یناد  هچ  وت 
: ورسخرصان

تساخ اوهب  یباقع  گنس  رس  يزور ز 
تسا رایب  زاورپب  همعط  یپ  ار ز  رپ 

تفگ نینچ  درک و  هگن  لاب  یتسار  رد 
تسام رپ  ریز  نیمز  يور  همه  زورما 
زیت رظن  زا  مینک  زاورپ  وچ  جوا  رب 
تسایرد کت  رد  رگا  یئوم  رس  مینیب 

درپب هشپ  یکی  كاشاخ  رس  رب  رگ 
تسام رظن  رد  نایع  هشپ  ندز  رپ  نآ 
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دیسرتن ریدقت  درک و ز  ینم  رایسب 
تساخرب هچ  هشیپ  افج  خرچ  نیا  زا  هک  رگنب 

ینامک تخس  یکی  هاگنیمک  هگان ز 
تسار وا  رب  داشگب  دب  ياضق  وچ  يریت 
زود رگج  ریت  نآ  دمآ  باقع  لاب  رب 
تساک ورف  بیش  يز  شزارفا  ملاع  زا 

یهام وچ  دیطلغب  داتفیب و  كاخ  رب 
تسار زا  پچ و  زا  دنکف  شیوخ  رظن  هگناو 
نهآ یبوچ و ز  هک ز  دمآ  بجع  شتخس 

تسادیوه هتشگ  ناس  هچب  يدنت  يزیت و  نآ 
دید نآ  رد  شیوخ  رپ  درک و  هگن  ریت  يز 

( تسام رب  هک  تسام  زا   ) هک میلان  هک  اتفگ ز 
: لضفااباب

یسوه لد  رد  چیه  رادم  ربک  زا 
یسک تسا  هدیسرن  ییاجب  ربک  زک 

نک تداع  یگتسکش  ناتب  فلز  نوچ 
یسفن رد  ینک  لد  رازه  دیص  ات 

: يونزغ ییانس 
دوبن نیب  ادخ  نیب  دوخ  چیه 

[. 4316  ] دوبن نید  درم  هدید  دوخ  درم 
: يروباشین راطع 

ياهدنام يرورغ  بجع و  رد  وت  ات 
[. 4317  ] ياهدنام يرود  رود  تقیقح  زا 

: ییاهبخیش
رسپ يا  یبیرغ  ناطوا  نیا  رد  وت 

رس هب  تکاخ  ياهدرک  تبرغ  هبوخ 
ریسا يدنام  نت  رهش  رد  ردقنآ 

ریمض زا  تتفر  هرابکی  نطو  ناک 
نک داش  ار  ناج  مسج و  زا  باتب  ور 

[. 4318  ] نک دای  ار  دوخ  یلصا  نطوم 
: يولوم

تخانش دید و  ار  شیوخ  صقن  هک  ره 
تخات هبسا  ود  دوخ  لامکتسا  ردنا 
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لامک رادنپ  رتدب ز  یتلع 
لاض رورغم  يا  تناج  ردنا  تسین 

تسا دب  ریخ  انا  سیلبا  تلع 
تسه قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو 

رتتشز نایادگ  زا  تشز و  ربک 
رتهماج هگناو  فرب  درس و  زور 

راذگاو ار  ینم  يدوب  ینم  زا 
رآ دای  ار  نیتسوپ  نآ  زایا  يا 
بابل زا  تلفغ  تسیچ  ربکت  نیا 

[. 4319  ] باتفآ خی ز  تلفغ  نوچ  دمجنم 
: یسودرف

يرترب دنک  نادان  شیورد  وچ 
يرواد نیا  دنام  یگناوید  هب 

: يونزغ ییانس 
رتشوخان لقع  مشچ  رد  تسیچ 

[. 4320  ] روآ ربک  يادگ  زا  ناهج  رد 
: يدعس

دننز یمه  ینرا »  » تبون هک  یهگ  رد  رب 
تسوزرآ تنامیلس  کلم  ياهن و  يروم 

تمکح 390

یگدنز نارذگ 
رطبت الف  کل  ناک  اذاف  کیلع  موی  کل و  موی  و  ناموی : رهدلا 

رورغم تسا  وت  ماـک  هب  اـیند  هک  هاـگنآ  سپ  تسا ، وت  ناـیز  هب  يزور  و  وت ، عفن  هب  يزور ، تسا ، هنوگ  ود  رب  یگدـنز ، نارذـگ  اـیند و  )
(. زاس دوخ  يهشیپ  ار  تماقتسا  ربص و  تسا  وت  هیلع  هک  هاگنآ  و  شابم ،

: يدعس
درب ناوتن  هزیتس  دزاسن  راگزور  وچ 

يزاس رد  راگزور  اب  هک  تسا  ترورض 
دیآ شیپ  نامز  رود  زا  یمغ  یحابص  ره 

رگد ياهمغ  رس  رب  مهن  زین  نیا  دیوگ 
تسین همه  نیا  تایح  نارود  هک  هن  میوگ  زاب 

[. 4321  ] رگد يادرف  نک و  لمحت  زورما  يدعس 
: ظفاح
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تشگن ام  دارم  رب  يزور  درگ و  نودرگ  رود 
روخم مغ  نارود  لاح  دنامن  ناسکی  امیاد 

وت ماک  هب  يزور  هس  ود  رگا  نود  نودرگ 
[. 4322  ] راهنیز هرغ  نادب  شابم  دنز  يرود 

: یماج
شیوخ رمع  زاغآ  زا  تلود  زور  ود  کی  نیز 

تسا مهبم  راک  تبقاع  هک  وشم  مرخ 
ناسک درو  لوبق  رد  یتیصاخ  تسین  وچ 

[. 4323  ] زیرگب درز ، ین  لابقا و  نک  لوبق  رب  هن 
: عمال

رجه نخان  هدرک  هک  ییاهكاچ 
[. 4324  ] مزودیم ربص  تشگنا  رس  رب 

: یناقاخ
ار وت  دیآیم  زاوآ  یفتاه  زا  نامز  ره 

[. 4325  ] نتفای یهاوخن  مرخ  لد  زکرم  نیردناک 
يراوخ تلذ و  زا  زیهرپ 

لسوتلا للقتلا و ال  هیندلا و  هینملا و ال 
( ندرک زارد  نامدرمان  يوس  هب  يدکت  زاین و  تسد  زا  تسا  رتهب  كدنا ، اب  تعانق  تلذ و  هب  نداد  نت  زا  تسا  رتهب  گرم ، )

: يدعس
یتساوخ تنم  هب  نانود  زا  هچ  ره 
یتساک ناج  زا  يدوزفا و  نت  رد 

گس يهدروخ  مین  ریش ، دروخن 
راغ ردنا  یتخس  هب  دریمب ، زو 

یگنسرگ یگراچیب و  نت 
[. 4326  ] رادم هلفس  شیپ  تسد ، هنب و 

: يروهال لابقا 
ریگم نان  ود  فک  زا  ار  دوخ  قزر 

ریگم نازرا  ار  شیوخ  یتسا ، فسوی 
رپ لابیب و  مه  روم ، یشاب  هچرگ 

ربم ینامیلس  شیپ  یتجاح 
وشم لگ  وش ، ایمیک  یناوت  ات 

وشم لئاس  وش و  معنم  ناهج  رد 
رآرب وگ  درآرب  رگ  نم  یتسه  زا  درگ  خرچ 
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[. 4327  ] گنن درگ  ممان  ناماد  زا  رود  اداب  رود 
: یناشاک ضیف 

تسراب قلخ  شود  رب  وک  ره 
[. 4328  ] راب قح  دزن  دنهدن ، ار  وا 

: يونزغ ییانس 
رادم راوتسا  وت  ار  سک  چیه 

[. 4329  ] رادم رایب  یسک  نک  دوخ  راک 
: یناهفصا فتاه 

تسد هب  ندوسرف  هراخ ، ناگژم  هب  ندوردب  راخ 
گنچ هب  دیربب  هوک ، نادند  هب  ندیئاخ  گنس 

رام نادند  رب  هسوب  برقع  لابند  اب  بعل 
گنهن ماک  رد  صوغ ، مغیض ، لاگنچ  اب  هجنپ 

بیلح ندیشود  هزرش ، ریش  ناتسپ  رس  زا 
گنرش ندیشون  هزرگ ، رام  نادند  نب  زو 

زیخ زیخ  ندیشک  ندرگ  رب  زور  یلوغ ، هرن 
گنت گنت  نتفرگ  رب  بش  لغب  رد  یلاز  هریپ 

خالگنس زومت و  رد  هنهرباپ  ماک و  هنشت 
گنل ياپ  اب  اهگنسرف  اصعیب  ندیرب  هر ،
هنسرگ ریش  ماک  زا  مشخ  هب  ندرگ  رب  همعط 
گنلپ نابضغ  هجنپ  زا  رهق  هب  نتفرگب  دیص 
دنمک ندنکفا  ندرگ  رب  ار  هتفر  راگزور 

گنهل اپ  نداهن  اپ  رب  ار  هدنامیقاب  رمع 
مائل مزب  رد  هک  نم  رب  دوب ، رتناسآ  هر ، دص ،

گنر گنر  مشوپ  هماج ، درز و  خرس و  مشون ، هداب 
: ورسخرصان

لد نکم  گنت  ناهج  یمک  یشیب و  زا 
اساوم قلخ  اب  نک و  ارادم  رهد  ای 

خرچ هک  لد  گنت  وشم  راگزور  تشگ  زو 
مادم یمه  دهاوخن  دنام  داهن  کی  رب 
شتعاط تسیادخ و  لضف  هب  يوق  متشپ 

شتعافش لوسر و  هب  رگم  مسر  رد  ات 
راگزور لابقا  تلود و  هب  وشم  هرغ 
شتلود تسلامه  لاوز  اب  هک  اریز 
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تسین افویب ز  لثم  هب  نم  يوس  هب  ایند 
شقرف وش ز  یمغ  هن  وزا  شاب  داش  هن 

تسا ینتشذگ  رب  شدب  کین و  هک  نآ ، زا  تسا  کین 
شتلیضف مسانشن  یمه  رگد  يزیچ 

اهر یمه  دباین  وچ  شتمعن  تسا  رهز 
شتمعن تسا  هدیشچ  هک  یسک  ره  گرم ، زا 

عمط نکم  ردنا  شتمعن ، هب  شتنحم ، اب 
شتحم رود ، دوشن ، شتمعن ، اریز ز 
سپس نازو  لوا ، متعلخ  داد  رایسب 

شتعلخ دوب  رب  همه  ناگی ، ناگی ، نم  زا 
ارم هد  قیفوت  وت  شیوخ ، لضف  هب  بر ، ای 

شتعاط هب  تعاط ، مرادب ، بش  زور و  ات 
دهز رعش  هب  هگیب  هگ و  وا  ياضر  ردنا  و 

[. 4330  ] شتمکح ملع و  منک و  هتشر  هب  ار  قلخ  رم 

تمکح 391

نیدلاو قوقح 
هناحبس هللا  هیصعم  یف  الا  ءیش  لک  یف  هعیطی  نا  دلولا  یلع  دلاولا  قحف 

( دماجنایم ادخ  تیصعم  هب  هک  يدراوم  رد  زج  درب  نامرف  شردپ  زا  دنزرف ، هک  تسا  نآ  دنزرف  رب  ردپ ، قح  )
: ظفاح

رورغم تنطلس  تدرک  هک  يرصم  فسوی  يا  الا 
[. 4331  ] يدنزرف رهم  دش  اجک  رخآ  سرپ  زاب  ار  ردپ 

: یناهفصا تعفر 
مالغ ناشیارب  شاب  مام  مراد و  ردپ  ساپ 

[. 4332  ] مرح زا  ریگم  دیص  مارح ، زا  نک  يرود 
: يدعس

درک تیصو  ردپ  ار  يرسپ 
دنپ نیا  ریگ  دای  تخب  ناوج  ياک 

دنکن افو  دوخ  لها  اب  هک  ره 
[. 4333  ] دنمتلود يور و  تسود  دوشن 

نادنزرف قوقح 
نآرقلا هملعی  هبدا و  نسحی  همسا و  نسحی  نا  دلاولا  یلع  دلولا  قح  و 

( دزومایب نآرق  ار  يو  دنک و  تیبرت  بوخ  ار  وا  و  دنیزگرب ، يو  يارب  بوخ  مان  هک  تسا  نآ  ردپ  ندرگ  رب  دنزرف  قوقح  )
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: راهب ءارعشلاکلم 
نادنزرف يور  هب  را  نیدلاو 

رد لیاضف  زا  دنیاشگن 
راک رخآ  تیانج  نیا  ررض 
ردپ هب  ردام و  هب  ددرگ  زاب 

زونه هتشذگان  تسیب  زا  شلاس 
رتنوزفا تصش  يدزد ز  هدرک 
دنک ردام  نابز  نادند  ریز 

رفن ود  ره  ناهد  زا  نوخ  تخیر 
ار يدزد  راک  بیع  وا  رگا 
رغص هاگ  دوب  هتخیمآ  نم  هب 

ياپ مداهنیم  راک  نیا  هب  یک 
[. 4334  ] رس مدیشکیم  راد  نیا  هب  یک 

: يروهال لابقا 
زومآ شناد  نید و  شیوخ  روپ  هب 

شنیگن مجنا  هم و  نوچ  دب  ات  هک 
ار رنه  يداد  رگا  وا  تسدب 

شنیتسآ ردنا  تسا  اضیب  دی 
تسود ار  هداز  ناملسم  نآ  مرادن 

[. 4335  ] تساک بدا  زا  دوزف و  شناد  رد  هک 

تمکح 392

کین دب و  لاف 
قحب تسیل  هریطلا  قح و  لافلا 

( تسا هدوتسان  مومذم و  ندز  دب  لاف  یلو  تسا  بوخ  ندز ، کین  لافت  )
: یماظن

دب لاح  درواک  دب  لاف  نزم 
[. 4336  ] دب لاف  دنز  وک  یسک  ادابم 

مخز مشچ  هاگن و  ریثات 
قح یقرلا  قح و  نیعلا 

( دراد تیعقاو  زین  یعیبط  ریغ  ياهورین  ندروآرد  تمدخب  نینچمه ، تسین  ساسایب  دراد  تیعقاو  ندز ، مخز  مشچ  يهلاسم  )
: یناهفصا تعفر 

لخاد دندرگ  نت  ود  ره  رد  کی  ز 

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1114 

http://www.ghaemiyeh.com


لباقم دیآ  دابم  یمشچ  دب  هک 
نک رذح  دیاب ، رذح  نامشچ  دب  ز 

[. 4337  ] نک رسپ  يا  نامشچ  گنت  زا  رذح 

تمکح 393

مدرم موسر  بادآ و  هب  مارتحا 
مهلئاوغ نم  نما  مهقالخا  یف  سانلا  هبراقم 

اهنآ تموصخ  تارطخ و  زا  ندـنام  ناما  رد  ثعاب  عورـشم ، بادآ  تاـموسر و  زا  یخرب  رد  مدرم  اـب  یئوسمه  يراکـشزاس و  ارادـم و  )
( تسا
: عمال

سوه يراد  تیفاع  رگ  ناهج  قلخ  اب  زاس 
سوه يراد  تمرکم  رگ  وگ  کین  ار  يدب  ره 

تفای دارم  يور  سک  ره  ناس ز  هنییآ 
شیوخ راعش  وا  دومن  هک  ره  قلخ  هب  شزاس 

ایسآ وچ  وش  شور  مرن  تشرد  ره  اب 
شیوخ راب  درب  رگا  یهاوخ  خرچ  رود  زا 

يوش مرخ  ات  زاس  رد  ناهج  کین  دب و  اب 
ندش دیابیم  رازلگ  لگ  راخ و  هاگن  رد 
زاس قلخ  کین  دب و  هب  هنییآ  وچ  عمال 

[. 4338  ] مارملا یضقم  ناهج  ود  ره  هب  يوش  یهاوخ 
: راهب ءارعشلاکلم 

يآرد وا  گنرب  يزیمآ  رد  سک  اب  را  یهاوخ 
[. 4339  ] ار لاب  دراد  هناورپ  لگ  گنرمه  ناسچ  نیب 

تمکح 396

دوجو یلصا  کلام  ادخ 
ائیش هللا  عم  کلمن  انا ال  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ال   » مهلوق ینعم  نع  لئس  دق  و 

کلام ار  يزیچ  ادـخ ، ربارب  رد  ام  : ) داد خـساپ  ماما  دندیـسرپ ، ار  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ال   » فورعم رکذ  ریـسفت  مالـسلاهیلع ،)  ) ماـما زا  )
( دنیادخ نآ  زا  هللا  يوس  مامت  ام و  همه  ینعی  متسین 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
مهدب ناناج  هر  رد  ناج  هک  دوب  ملد  رد 

[. 4340  ] مهدب ناج  وا  مدقم  رد  هک  تسین  نم  ناج ز 
: یماج
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تسین یکی  الا  دوجو  رد  رثوم 
تسین یکش  الصا  فرگش  فرح  نیرد 

دننادن ار  نیا  ناکریز  زج  یلو 
[. 4341  ] تسین یکریز  نودرگ  ریز  اغیرد 

تمکح 398

اینغا عضاوت  شزرا 
هللادنع امل  ابلط  ءارقفلل  ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام 

( ادخ ياضر  بلج  رطاخب  ناگراچیب  ءارقف و  ربارب  رد  نادنمتورث  ءاینغا و  ینتورف  تسوکین ، هچ  )
: یناشاک ضیف 

یگداتفا ناگداتفا  دننک  رگ  دشاب  لهس 
[. 4342  ] تسامن شوخ  ناگرزب  زا  عضاوت  ینابرهم و 

: ظفاح
تسین یگرزب  اب  یفانم  ناشیورد  هب  ندرک  رظن 

[. 4343  ] شروم اب  دوب  اهرظن  تمشح  نانچ  اب  نامیلس 
: یناشاک ضیف 

قولخم زا  دهاوخن  يرای  هک  ره 
[. 4344  ] دشابیم رای  یلاعت ش )  ) شیلاعت قح 

: يزاریش بیقن 
دنسپ دماک  اهش  هن  وس  کی  ربک  نایادگ  اب 

یگداتفا ادگ  زا  مه  یگداتفا  هاش  مه ز 
شاب هداتفا  بیقن  ناشیورد  شیپ  يریقف  رگ 

[. 4345  ] یگداتفا ام  شیک  رد  دوب  یشیورد  طرش 
: یسودرف

دوب اناد  هک  هش  دوب  نتورف 
[. 4346  ] دوب اناوت  گرزب و  شناد  هب 

ناتسدیهت يرادنتشیوخ  شزرا 
هللا یلع  الاکتا  ءاینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  و 

( تسادخ ياهتیانع  هب  یگتسبلد  دیما و  رطاخب  ءاینغا  لباقم  رد  ءارقف  ییانتعایب  ادخ ، رطاخب  ءاینغا  عضاوت  زا  رتوکن  رتابیز و  )
: عمال

شکم نان  ود  تنم  نان  کی  رهب  رگ  یهد  ناج 
[. 4347  ] جایتحا دوجو  اب  دیامن  شوخ  يزاینیب 

: یلدگیب رذآ 
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دنهد هزوب  ترگ  ییهتسکش  هزوک  زا 
دنهد هزوریف  ماج  تیم ز  هک  ناتسم ،

بیغ زک  ار  ییزور  هاوخم  ریغ  زا 
[. 4348  ] دنهد هزور  ره  هنرگو ، یهاوخدوخ  رگ 

تمکح 399

یمدآ تاجن  لقع و 
! ام اموی  هب  هذقنتسا  الا  القع  ارما  هللا  عدوتسا  ام 

( تشگ يو  تاجن  ثعاب  يزور  هکنآ  زج  دشن  هداد  یسک  هب  ادخ  يوس  زا  يدنمدرخ ، و  لقع ، )
: یسودرف

داد تدزیا  هچ  ره  زا  رتهب  درخ 
داد هار  زا  هب  ار  درخ  شیاتس 

اشگلد درخ  امنهر و  درخ 
يارس ود  ره  هب  دریگ  تسد  درخ 

تسا رتاناد  هک  سک  نآ  تفگ : نینچ 
تسا رتاناوت  رب ، وزرآ  ره  هب 

تسا نشوج  درخ  ناوید  ریشمش  ز 
تسا نشور  ودب  اناد  ناج  لد و 

راودیما دنمدرخ  هشیمه 
راگزور زا  يداش  زج  هب  دنیبن 

دوب نابهگن  ار  شنت  شتاذ  وچ 
دوب ناسآ  شیناگدنز  همه 

درخ دراد  هک  سک  ره  هک  ناد  نانچ 
درورپ یمه  ار  ناور  شتاذ  هب 

تسا يدزیا  تلعف  ار  دنمدرخ 
تسیک هک  نک  هگن  تعلخ  راوازس 

تساور دشابن  ناج  درخ ، دشابن 
تساوگ دزیا  تسا و  ناج  ناج  درخ 

: ورسخرصان
وا غارچ  رون  رگا  هک  نآ  تسا  درخ 

یتسر ات  بش  رسکی  ملاع  یتسین ،
ام زا  وا  یتسین  رگا  هک  نآ  تسا  درخ 

یتسرابک هن  زگره  یتسراغص  هن 
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رد مدرم  هب  لقع  نیا  یتسدوبن  رگ 
یتسرام مدژک و  زا  رتب  رسکی  قلخ 

شفرش اهب و  مدرم ز  هک  تسا  نآ  درخ 
تسانث تسا و  باطخ  لها  ناهج  زا 

حالس تسا و  رای  رس  ایند  هر  ردنا  درخ 
تساصع تسا و  حالس  کین  نید  هر  ردنا  درخ 

دوب دنب  رد  دشاب  اهر  هچرگ  درخیب 
[. 4349  ] تساهر هک  ناد  نانچ  هتسب  دوب  هچرگ  درخ  اب 

تمکح 400

يزیتسقح تبقاع 
هعرص قحلا  عراص  نم 

(. دمآ دهاوخ  رد  ياپ  زا  دزیخرب ، زیتس  هب  قح  ناوریپ  قح و  اب  یسک  )
: يولوم

زوجع يا  وت  نک  فپ  ار  قح  عمش 
زوپ هدنگ  يا  ترس  مه  يزوس  وت  مه 

وفپ درآ  ادخ  عمش  رب  هک  ره 
[. 4350  ] وا زوپ  دزوسب  دریم  یک  عمش 

دزورف رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 
دزوسب ششیر  دنز  فپ  سکنآ  ره 

تمکح 401

لد هدید و  طابترا 
رصبلا فحصم  بلقلا 

(. تسا هدید  يهدش  هتشون  بلق ، باتک  )
: نایرع رهاطاباب 

دایرف ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز 
دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچنآ  ره 

دالوپ ششین ز  يرجنخ  مزاسب 
[. 4351  ] دازآ ددرگ  لد  ات  هدید  رب  منز 

: يزیربت بئاص 
مفرح رد  دوخ  يهناوید  لد  اب  بش  همه 

ارم تسین  يرب  همان  دوخ  لد  زج  منک  هچ 
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دزرایم ناهج  ود  کلم  هب  نما  رطاخ 
ارم تسین  يرز  میس و  رگا  مه  رد  متسین 

ینیشن یلیل  يهدید  رد  رگا 
[. 4352  ] ینیبن یلیل  یبوخ  زا  ریغ  هب 

تمکح 402

قالخا نیرترب  يراگزیهرپ 
قالخالا سیئر  یقتلا 

( تسا قالخا  سیئر  يراگزیهرپ ، يوقت و  )
: یناشاک ضیف 

شرس رب  ملع  رسفا  سابل ، شیوقت  هک ز  ره 
[. 4353  ] دوریم روع  صقان و  دینت  تیصعم  هب  هکناو 

تمکح 407

ایند تلصخ 
اولحتراف مهقئاس  مهب  حاص  اذا  اولح  مهانیب  بکرک  ایندلا  لها  نا  رمت … و  رضت و  رغت و  ایندلا : هفص  یف 

زادـنا راب  هک : دـنایناوراک  ناسب  ایند  لها  هتبلا  درذـگیم …  دـناسریم و  نایز  دروآیم ، رورغ  هک : تسا  نآ  ایند  ياهتلـصخ  هلمج  زا  )
( دسریم شوگب  لیحر  گناب  هک  تسا  هتشادنپ  تماقا ، لحر  دوخ  هاوخلد  قبط  زونه  هدرک ،

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسود يور  نارجه  مغ  رد  تشذگ  يرمع 

بآ نورب  یهام  شتآ و  نورد  مغرم 
یگدنز جنر و  نیا  زا  مبیصن  دشن  یلاح 

بابش زا  سپ  تلاطب  قرغ  دیسر  يریپ 
دشن یلصاح  ماهسردم  ثحب  سرد و  زا 
بارس نیا  زا  ایرد  هب  دیسر  ناوتیم  یک 

مدز قرو  هچ  ره  متفرگارف و  هچ  ره 
[. 4354  ] باجح زا  سپ  یباجح  ریغ  دوبن  يزیچ 

: ریخلاوبا دیعسوبا 
تسدب لابرغ  زیب  كاخ  کلفط  يد 

تسخیم ار  دوخ  يور  تسد و  ود  هب  دزیم 
غیرد سوسفاک و  ياهياهب  تفگیم 

[. 4355  ] تسکش لابرغ  میتفاینب و  یگناد 
: ماج دمحا  خیش 
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درذگب دیآ  هک  ره  دمآ  هک  ره 
تسین شیب  یئارس  تنحم  ناهج  نیا 

میوریم مه  ام  دنتفر و  نارگید 
[. 4356  ] تسین شیپ  رد  یلزنم  ار  وک  تسیک 

: يدعس
مروخ نامرک  هک  مدوب  هدرک  عمط 

مرس نامرک  دندروخب  هگان  هک 
شوه شوگ  زا  تلفغ  يهبنپ  نکب 

[. 4357  ] شوگب دیآ  تدنپ  ناگدرم  زا  هک 
: یسوط يدسا 

زاس گنرین  تسیرادماد  ناهج 
[. 4358  ] زآ ماد  هبنچ و  شلد  ياوه 

تمکح 408

نکم هانگ  نارگید  يارب 
ایندلا نم  ائیش  کئارو  نفلخت  ال 

!!( راذگم یقاب  نارگید  يارب  ار  مارح  يایند  زا  يزیچ  )
: يزیربت بئاص 

ناهج زا  تسد  نتسش  زا  ریغ  تسین  ام  تعاط 
مینکیم ییوضو  دیآیمن  ام  زا  زامن  رگ 
ینادرم زا  رگا  ملاع  ود  هب  نز  اپ  تشپ 

ندیلام نیمز  هب  اپ  دوب  لافطا  راک 
بئاص اتکی  ربلد  نآ  مرحم  يوشیم 

[. 4359  ] ندیشوپ ناهج  ود  ره  زا  رظن  یناوت  رگ 
ایند لام  شخرچ 

كدعب لها  یلا  رئاص  وه  کلبق و  لها  هل  ناک  دق  ایندلا  نم  كدی  یف  يذلا  ناف 
ینابحاص تسدب  زین  وت  زا  سپ  هتبلا  دناهدوب و  دوخ  بحاص  تسد  رد  وت  زا  شیپ  يویند  تورث  زا  تسا  وت  تسد  رد  هچنآ  دیدرت  نودب  )

( دش دنهاوخ  لقتنم  رگید 
: مایخ

يدوب ییافو  رگا  ناهج  عبط  رد 
[. 4360  ] نارگد زا  يدماین  دوخ  وت  هب  تبون 

تمکح 409
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رافغتسا تقیقح 
نییلعلا هجرد  رافغتسالا  رافغتسالا ؟ ام  يردتا 

خساپ دوخ  سپس  تسیچ -؟ رافغتسا  هک  ینادیم  ایآ   ) دیسرپ يو  زا  ماما  دوب  هدروآ  نابز  هب  ار  رافغتسا  رکذ  ماما  شیپ  یـسک  هک  هاگنآ  )
تسا ناگبتردنلب  ماقم  هجرد و  رافغتسا  هک : داد 

: يدعس
مدروآ تمدخ  ریصقت  رذع 
راهظتسا تعاط  هب  مرادن  هک 

دننک هبوت  هانگ  زا  نایصاع 
[. 4361  ] رافغتسا تدابع  زا  نافراع 
( رافغتسا طیارش   ) ینامیشپ شزرا 

یضم ام  یلع  مدنلا  اهلوا 
( تسا هتشذگ  رادرک  هب  تبسن  تمادن  ینامیشپ و  هبوت ، يهلپ  نیلوا  )

: ورسخرصان
نامیکح دنتفاین  ار  هنگ  درد 

نامرد ردارب ، يا  ینامیشپ  هک  زج 
ددرگن زاب  هکنآ  ینامیشپ  تسیچ 

[. 4362  ] نامیشپ تسهدش  نازک  يراک  هب  درم 
: ینغ

ارچ دنز  وناز  هب  تسد  زامن  ره  رد 
[. 4363  ] تسا هتشگن  نامیشپ  هدرک  رگا ز  دهاز 

تدابع تالکشم  لمحت 
هعاطلا ملا  مسجلا  قیذت  نا 

( تسا هدیشچ  ار  هانگ  ینیریش  هکنانچ  دشچب ، ار  تدابع  یتخس  یمدآ ، مسج  هک  تسا  نآ  هبوت  بتارم  زا  یکی  )
: ورسخرصان

ادرف هک  اهتعاط  هب  نت  ناجنرب 
[. 4364  ] رازآیب تناج  دوش  نت  جنر  هب 

تمکح 411

گرم يهدیشوپ  زار 
لجالا موتکم  مدآ  نبا  نیکسم 

( تسا یمتح  شلجا  هداز ! یمدآ  هراچیب  )
: يدعس

دور یمه  ملاع  همه  رد  صیرح  نیکسم 
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[. 4365  ] وا يافق  رد  لجا  قزر و  يافق  رد  وا 
یمدآ لامعا  تبث 

لمعلا ظوفحم  مدآ …  نبا  نیکسم 
( دریگیم رارق  هبساحم  تحت  هتشگ و  طبض  دهدیم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  همه  هداز … ! یمدآ  هراچیب  )

: يولوم
ادنام لعف  تسهوک و  ناهج  نیا 

[. 4366  ] ادص ار  اهادن  دیآ  ام  يوس 
: يزیربت بئاص 

دنامیمن عیاض  سکچیه  یعس  هاگرد  نیرد 
[. 4367  ] يدرگ اورنامرف  يربیم  نامرف  هچنآ  ردق  هب 

تمکح 413

نورد ربمایپ  لقع ،
كدشر نم  کیغ  لبس  کل  حضوا  ام  کلقع  نم  كافک 

يدنمتداعـس باب  رد  ارت  دـهدیم ، ناشن  وت  هب  ار  تداعـس  ياـههار  هدرک و  دزـشوگ  وت  هب  ار  یهارمگ  ياـههار  هک  یلقع  يدـنمدرخ و  )
(. تسا یفاک 

: يرتسبش دومحم  خیش 
زییمت لقع  زا  دیدپ  دش  مدآ  رد 

[. 4368  ] زیچ همه  لصا  نآ  زا  تسناد  ات  هک 

تمکح 414

يراکوکین شزرا 
ائیش هنم  اورقحت  ریخلا و ال  اولعفا 

(. دیرگن مک  تسد  ار  نآ  زا  يزیچ  دیهد و  ماجنا  ار  کین  راک  )
: يروباشین راطع 

نم ماهدرک  دب  رگا  نک  یکین  وت 
نم ماهدرک  دوخ  لد  اب  دب  نآ  هک 

درک ناوتیم  یکین  وچ  نک  یکین  وت 
[. 4369 [ ؟ درک نایز  يراکوکن  زا  زگره  هک 

تمکح 416

يرادنتشیوخ ملح و  رثا 
رتاس ءاطغ  ملحلا 
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(. درادزاب ندش  ءاشفا  زا  دناشوپب و  ار  بویع  زا  يرایسب  هک  تسا  ياهدرپ  يرادنتشیوخ ، ملح و  تلصخ  )
: يولوم

رثا دراد  قح  ملح  زا  نیمز  نیا 
رب داد  اهلگ  درب و  تساجن  ات 

ام ياهیدیلپ  نآ  دشوپب  ات 
اههچنغ يو  زا  دیور  رب  ضوع  رد 
دنک اهاساوم  هچرگ  قح ، ملح 

[. 4370  ] دنک اوسر  درذگب  دح  زا  هکنوچ 
يوه لقع و 

کلقعب كاوه  لتاق  عطاق …  ماسح  لقعلا 
!( زاس بولغم  ریشمش ، نیا  هلیسو  هب  ار  دوخ  شکرس  ياهاوه  نیاربانب  هدنرب ، تسا  يریشمش  يدنمدرخ ، لقع و  )

: يرونا
تسا لقع  ار  درم  هیام ، نیرترب 
تسا يوقت  ار  درم  هیاپ  نیرتهب 

نایمدآ لضف  تادامج ، رب 
تسین ینعم  ود  نیا  زا  نوریب  چیه 

دنام یلاخ  درم  ود  ره  نیا  زا  نوچ 
تسا یکی  ود  ره  همیهب ، یمدآ و 

دنابسن یمدآ  هک  ار  نارفاک 
[. 4371  ] تسا ینعم  نیا  زا  لضا » مه  لب   » صن

: يزیربت بئاص 
تسج ملاس  سوه  ياخیلز  تسد  زا  هک  ره 

[. 4372  ] ار ینادنز  يهشوگ  دهدن  ملاع  ود  هب 
: يرتسبش دومحم  خیش 
يرایتخا گرم  تسین  ار  ناهج 

[. 4373  ] يراد وت  ملاع  همه  زا  ار  نآ  هک 
: يونزغ یئانس 

دنکن دب  ياهراک  دوخ  لقع 
[. 4374  ] دنکن دوخ  دنسپان  نآ  هچ  ره 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
نک او  اپ  زا  لاقع  نیا  وش  هناوید 

نک اوسر  ار  غاز  هولج  سوواط ز 
سرپم هناوید  زار  لقع  لد  لاح 
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[. 4375  ] نک ادیپ  ار  لقع  لاقع ، نوتفم 
: يونزغ یئانس 

لقع دناهر  ارت  تلاهج  زا 
لقع دناسر  ارت  تقیقح  هب 

تسا لقع  رشب  نت  يادخ  هک 
تسا لقع  ربخ  اب  لاح  همه  زا 
رودقم مه  تسرداق و  مه  لقع 

[. 4376  ] رومام مه  تسا و  رمآ  مه  لقع 
: یناشاک ضیف 

هاج یگرزب و  ینکیم  بلط  رو 
[. 4377  ] درک دیاب  رای  شیوخ  اب  لقع 

تمکح 420

یعقاو دیع 
دیع وهف  هیف  هللا  یصعی  موی ال  لک 

(. تسا دیع  زور  زور ، نآ  تسا ، هتفریذپن  تروص  تیصعم  نآ ، رد  هک  يزور  ره  )
(: هر  ) ینیمخ ماما 

تسا دیواج  ام  یمالسا  يروهمج 
تسا دیمون  نتشیوخ ، تایح  نمشد ز 

تسا یلاخ  رگمتس  ملاع ز  هک  زور  نآ 
تسا دیع  ار  ناشکمتس  همه ، ار و  ام 

دشاب دعسا  دیع  دیعس  دیع  نیا 
دشاب دمحا  فطل  هانپ  هب  تلم 

ام یمالسا  يروهمج  مچرپ  رب 
[. 4378  ] دشاب دمحم  كرابم  لاثمت 

تمکح 422

عورشمان تورث  تبقاع 
هلام بلط  یف  هندب  قلخا  لجر  ایعس  مهبیخا  هقفص و  سانلا  رسخا  نا 

يروآعمج هار  رد  ار  دوخ  ندب  هک  تسا  یـسک  نآ  بولطم ، يهرمث  هب  یبایتسد  رد  نانآ  نیرتدیمون  و  تراجت ، رد  مدرم ، نیرتراکنایز  )
(. تسا هدرک  هدوسرف  يویند ، تورث 

: يولوم
شابیم لد  شوخ  نک و  عمج  رز  نک و  ناج  رتشیب 
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[. 4379  ] تسا رقس  رام  وت  لام  رز و  میس و  همه  هک 
: يونزغ یئانس 

تسین تفاطل  زج  لام  رد  هچر 
تسین تفآ  ود  نیا  یب  شدوب  کیل 

یلوغشم هنامز  زا  لالح  زک 
یلورغم يادخ  زا  مارح  زا  و 

نک هلیار  لام  شاب و  نید  درم 
[. 4380  ] نک هلخ  یگلمج  هب  ایند  زیخ و 

: یقفاب یشحو 
دیآ ندرک  تلحر  تقو  شک  نآ  وچ 

دیاشگ ترسح  يهدید  ملاع  هب 
فیعض روم  وچ  متقاط  یب  هچرگ 

[. 4381  ] تراب مشکیم  سفن و  مشکیم 
: يولوم

تیصاخ دب  ردام  نآ  تسا  وت  سفن 
تیحان ره  رد  تسوا  داسف  هک 

یند نآ  رهب  هک  ار  وا  شکب  سپ 
ینکیم يزیزع  دصق  یمد  ره 

گنت تست  رب  شوخ  يایند  نیا  يو  زا 
گنج قلخ  اب  قح و  اب  وا  یپ  زا 
رازتعا یتسر ز  زاب  یتشک  سفن 

[. 4382  ] راید رد  دنامن  نمشد  ارت  سک 

تمکح 423

يزور يراکزیهرپ و 
هقزر یفوتسی  یتح  ایندلا  هتبلط  هرخالا  بلط  نم 

(. دوشیم نیمات  يو  يزور  قزر و  تسوا و  یپ  رد  ایند  تسا ، ترخآ  بلط  رد  هک  یسک  )
: يرتسبش دومحم  خیش 

روآ ياج  هب  ام  رما  ور  تفگ 
روخم شیوخ ، قزر  هودنا  چیه 

وش مزالم  ارم  بانج  وت 
ودم يهزره  تسا  نم  رب  تیزور 

تسود هر  رد  دیزگ  اوقت  هک  ره 
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[. 4383  ] تسوا يهنیزخ  بستحی » ثیح ال  »
: ظفاح

نکم دزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 
[. 4384  ] دناد يرورپ  هدنب  شور  دوخ  تسود  هک 

قزر عاونا 
بولطم بلاط و  ناقزر : قزرلا 

(. ینکیم بلط  ار  نآ  یشابیم و  نآ  یپ  رد  وت  هک  یقزر  دبلطیم و  ارت  تسا و  وت  یپ  رد  هک  یقزر  تسا ، هنوگ  ود  يزور ، قزر و  )
: يولوم

اهباوبا نم  تایبالا  اولخدا 
[. 4385  ] اهبابسا نم  قازرالا  اوبلطا  و 

تمکح 424

ایند هب  ادخ  ناتسود  شرگن 
ایندلا نطاب  یلا  اورظن  نیذلا  مه  هللا  ءایلوا  نا 

(. دنرگنیم ار  ایند  نطاب  هب  هک  دنایناسک  نامه  ادخ ، ءایلوا  )
: يزیربت بئاص 

منیبیم راوید  یناشیپ  رد  رهم  غورف 
منیبیم راگنز  زا  هنییآ  تعلط  يافص 
ندروآ ماد  رد  ارم  دناوتن  هناد  بیرف 

منیبیم راک  نآ  رخآ  راک  ره  زاغآ  زا  هک 
رهاظ يهدرپ  نم  شنیب  باجح  ددرگیمن 

منیبیم راتسد  زا  دراد  سگرن  هچ  ره  رس  رد  هک 
دش دهاوخ  هچ  ناریح  يهتشگرس  لد  ماجنارس 

منیبیم راگرپیب  رایسب  ار  هطقن  نیا  نم  هک 
ارس ناتسوب  نیا  رد  تسا  كریز  هکیغرم 

[. 4386  ] ار هناد  ماد و  هرگ  رظن  کیب  دنیب 
: ورسخرصان

ار ناهج  ناهن  نیب  ناهن  مشچ  هب 
[. 4387  ] ار ناهن  دنیبن  نیب  نایع  مشچ  هک 

دنیب ناوج  هنیآ ، رد  هچنآ 
دنیب نآ  ماخ ، تشخرد و  ریپ 

: يولوم
ءایلوا دنتقو  لیفارسا  هک  نیه 
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[. 4388  ] امن تسا و  تایح  ناشیا  زار  هدرم 
: یغورف

دندیرد رادنپ  هدرپ  ادخ  نادرم 
[. 4389  ] دندیدن چیه  ادخ  ریغ  اج  همه  ینعی 

ایند كرت  ادخ و  ناتسود 
مهکرتیس هنا  اوملع  ام  اهنم  اوکرت  نیذلا …  مه  هللا  ءایلوا  نا 

(. دناهتفگ كرت  ار  نآ  تفگ ، دهاوخ  كرت  ار  نانآ  ایند  دنتسناد  نوچ  هک : دنایناسک  نامه  ادخ  ءایلوا  دیدرت  نودب  )
: يراوزبس يداهالم  جاح 

نشلگ تحاس  رب  رپب  نت  باجح  زا  يآ  نورب 
اهنشلگ فرط  رب  رظن  نزور  زا  دنچ  ات  ینک 
يراد رپ  ریز  ملاع  هک  ینویامه  غرمیس  وت 

اهنخلگ جنک  يدیزگ  رف  هوکش و  نیا  اب  ناسچ 
نوزفا دح  لصاح ز  ترب  نوماه  نآ  رد  غاب و  نآ  رد 

[. 4390  ] اهنمرخ كرت  يدومن  نود  ياهناد  رهب  ز 
ادخ ناتسود  لوقعم  يوزرآ 

نوجری ام  قوف  اوجرم  نوری  هللا … ال  ءایلوا  نا 
(. دنربیمن دیما  زاین  دح  زا  شیب  دنیبیمن و  دیما  دروم  دنراودیما ، هچنآ  زا  شیب  هک  دنایناسک  نامه  ادخ  ءایلوا  هتبلا  )

: یغورف
دندیرد رادنپ  يهدرپ  ادخ  نادرم 

[. 4391  ] دندیدن چیه  ادخ  ریغ  اج  همه  ینعی 
لکوت شزرا 

نوفاخی ام  قوف  افوخم  هللا … ال  ءایلوا  نا 
(. دنرادن یکاب  وا  ریغ  زا  دنسرتیم و  ادخ  زا  طقف  ادخ  ءایلوا  هتبلا  )

: يدعس
شناهج هک  ره  زا  مغ  هچ  دراد  وت  يادوس  هک  ره 

[. 4392  ] شنارگد میب  هشیدنا ز  هچ  وت  نارگن 
: یغورف

ممدمه تسود  اب  هک  میب  هچ  منمشد  زا 
[. 4393  ] ممظعا مسا  اب  هک  كاب  هچ  نمرها  زو 

تمکح 427

ادخ يریذپهبوت 
هرفغملا باب  هنع  قلغی  هبوتلا و  باب  دبعل  حتفیل  هللا …  ناک  ام 
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(. ددنبرب ار  ششخب  ترفغم و  رد  یلو  دیاشگ  زاب  ار  هبوت  رد  ادخ  هک  تسین  نینچ  نیا  )
: يونزغ یئانس 

هانپ هدادب  ار  بنذ  بئات 
[. 4394  ] هانگ شفئاحص ز  هدرک  كاپ 

تمکح 428

مرک لها  ناراوگرزب 
مارکلا هب  تفرع  نم  مرکلاب  سانلا  یلوا 

(. دنکیم یفرعم  هعماج  رد  ار  ناگهشیپ  مرک  هک  تسا  یسک  یگشیپ ، مرک  يراوگرزب و  هب  مدرم  نیرتراوازس  )
: رایرهش

ندناشفا نینج  ناج  نیا  مرک  نادنچ  تسین 
تسوا زا  هدنز  مرک  هک  یمیرک  نابرقب  ناج 

نک هشیپ  مرک  راذگاو و  متس 
يوش ناملسم  یتسرفاک  رگ  هک 

ریگ هداتفا  تسد  يدش  ناملسم 
يوش ناملس  یبایب و  نامیا  هک 

دوش اوقت  وچ  نامیا  تناسحا  هب 
يوش نامیلس  ملاع  ود  کلم  هب 

نک ناسحا  زاسب و  تعانق  ربص و  رقف و  هب 
تسین وت  يایروب  وچ  تمرح  هب  هبعک  شرف  هک 

ناسحا زا  درادن  تزاب  هک  شاب  شوهب 
[. 4395  ] تسین وت  يایریب  ناسحا  رکاش  هک  یسک 

تمکح 429

يراکوکین تلادع و 
)؟ دوجلاوا لدعلا ، لضفا : امهیا  مالسلاهیلع : لئس  )

امهفرـشا و لدـعلاف  صاخ  ضراع  دوجلا  ماع و  سئاـس  لدـعلا  اـهتهج و  نم  اـهجرخی  دوجلا  اهعـضاوم و  رومـالا  عضی  لدـعلا  ع )  ) لاـقف
امهلضفا

دهدیم رارق  شمزال  هاگیاج  رد  ار  هعماج  روما  تلادع ، : ) داد خساپ  ع )  ) ماما یگـشیپ ؟ مرک  دوج و  ای  تسا  رترب  لدـع  دندیـسرپ  ماما  زا 
ار ناگمه  تسا و  صاخ  یگـشیپ  مرک  دوج و  یلو  تسا  ماع  تسایـس  تلادـع ، دزاـسیم ، جراـخ  رادـم  زا  ار  نآ  شـشخب ، دوج و  یلو 

(. تسا لضفا  فرشا و  تلادع ، نیاربانب  دوشیمن  لماش 
: عمال

نیقی دزوس  ار  روج  لها  دادیب  نمرخ 
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[. 4396  ] نایم رد  یباهش  دبات  رگا  لدع  غورف  زا 
: یناهفصا تعفر 

تلم کلم و  نابساپ  تلادع 
[. 4397  ] تلفغ زآ و  نیک و  ملظ و  ین  دوب 

: يزیربت بئاص 
دیآ تسدب  تعاس  کی  هچنآ  لدع  رد  هک  نک ، تلادع 

« ار تدابع  لها  لاس  داتفه  رد  تسین  رسیم 
دنکیمن وس  کی  هب  لیم  لدع  نازیم 

[. 4398  ] انشآ هناختب  هبعک و  هب  دوب  فراع 

تمکح 431

یمالسا دهز 
مل یـضاملا و  یلع  سای  مل  نم  و  مکاتآ » امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الیکل  : » هناحبـس هللا  لاق  نآرقلا  نم  نیتملک  نیب  هلک  دهزلا 

دهزلا ذخا  دقف  یتالاب  حرفی 
زا هک  هچنادـب  تبـسن  دـیوگیم : هک  تسا  نامه  لوا : يهلمج  دروآ  تسدـب  ناوتیم  نآرق ، زا  ياهلمج  ود  يهیاس  رد  ار  دـهز  تقیقح  )

(. دیشابن نامداش  دیروآیم  گنچ  هب  هک  هچنآ  لباقم  رد  تسا : نیا  مود  هلمج  دیروخم و  فسات  دیهدیم  تسد 
: یئاهب خیش 

ریغ بح  زا  بلق  دیرجت  هچ  دهز 
ریس عنام ز  تدیان  قلعت  ات 

نامداش يدرگن  یلام  دسر  رگ 
نآ زا  یکاب  تدوبن  مه  دور  رو 

ادخ زا  دیآ  هچنآ  یناد  فطل 
انغ زع و  هاوخ  رقف  لذ و  هاوخ 
« مکتافام یلع  اوسات  ال   » یفن
مگ هار  زا  هدش  شدروآ  سای 

ربتعم تداهز  هجو  اب  تسین 
[. 4399  ] رخ بسا و  واگ و  غار و  غاب و  دقن 

تمکح 436

لمع موادت 
هنم لولمم  ریثک  نم  ریخ  هیلع  مودم  لیلق 

(. تسا روآیگتسخ  رایسب  ریثک و  زا  تسا  رتهب  یگشیمه ، كدنا  راک  )
: يدعس
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باتشم یلزنم  قاتشم  هک  يا 
زومآ ربص  دنب و  راک  نم  دنپ 

باتش هب  دور  کت  ود  يزات  بسا 
زور بش و  دوریم  هتسهآ  رتشاو 

رایسب دوش  مهب  كدنا  كدنا 
[. 4400  ] رابنا رد  هلغ  تسا  هناد  هناد 

: یماج
کشا نماد ز  منکیم  رپ  وگن  متفگ  تخر  یب 

[. 4401  ] تسا ندرک  رپ  زا  ندرک  وکین  راک  یماج  تفگ :

تمکح 439

يراوخابر یتشز 
ابرلا یف  مطترا  دقف  هقف  ریغب  رجتا  نم 

(. تشگ دهاوخ  التبم  يراوخابر ، هب  دزادرپب  تراجت  هب  یمالسا  ماکحا  زا  لماک  یهاگآ  نودب  هک  یسک  )
: یماظن

شوینب دنپ  نیا  نکم  يراوخابر 
[. 4402  ] شوگرخ درک  روخ  ابر  ریش  اب  هک 

تمکح 441

توهش كرت  يراوگرزب و 
هتاوهش هیلع  تناه  هسفن  هیلع  تمرک  نم 

(. دنک هولج  زیگنانیهوت  وا  رظن  رد  یتسرپتوهش  دراد ، یمارگ  ار  نتشیوخ  سفن  هک  یسک  )
: يدعس

سفن توهش  دنک  عفد  رگا  تروص  یمدآ 
[. 4403  ] تسا روناج  نامه  هنرو  دوش  يوخ  یمدآ 

: يولوم
دوب یناسنا  فصو  تقر  رهم و 

[. 4404  ] دوب یناویح  فصو  توهش  مشخ و 
: يوجنگ یماظن 

تسدب يراین  یگرزب  ات  الد 
تسشن دیاشن  ناگرزب  ياج  هب 
سرتسد نیا  رد  دیاب  تیگرزب 

[. 4405  ] سفن روآرب  ناگرزب  دای  هب 
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تمکح 442

یخوش حازم و  یفنم  رثا 
هجم هلقع  نم  جمالا  هحزم  ورما  حزم  ام 

( دوش شوشم  وا  لقع  ياهنوگب  هکنآ  زج  درواین  يور  زاجم  رادم  زا  نوریب  درومیب و  یخوش  حازم و  هب  یسک  )
: يزیربت بئاص 

نیریش دنکیم  اهرظن  رد  ار  دوخ  خلت  فرح  هب 
[. 4406  ] دتفایم مانشد  شوخ  هک  یخوش  دوب  ناج  يالب 

: ورسخرصان
درخ دنرادن  هک  یهورگ  دندنخ  هب  رگ 

[. 4407  ] دنخم زین  نارگد  يهدنخ  هب  هناوید  وچ  وت 

تمکح 445

رورغ یشورفرخف و  نامرد 
هفتح عفدی  هسفن و ال  قزری  هفیج و ال  هرخآ  هفطن و  هلوا  رخفلا : مدآ و  نبال  ام 

دوخ يزور  قزر و  دـناوتیمن  یتح  هک  وا  تسا . ندـش  رادرم  شنایاپ  هفطن و  شزاـغآ  هک  وا  یتشآ !؟ هچ  یـشورفرخف  اـب  ار  هدازیمدآ  )
(. دناهرب دوخ  زا  ار  گرم  دناوتیمن  زین  دروآ و  مهارف 

: يدعس
ار نتشیوخ  زج  یعدم  دنیبن 

شیپ رد  رادنپ  هدرپ  دراد  هک 
دنشخبب ینیب  ادخ  مشچ  ترگ 

[. 4408  ] شیوخ زا  رتزجاع  سک  چیه  ینیبن 
: یئاهب خیش 

ینم هرطق  کی  وت ز  دوجو  تسه  يا 
ینم دنچ  وت  هک  دوشیمن  مولعم 

ینم وچمه  وک  هک  دوخ  ینم ز  دنچ  ات 
[. 4409  ] ینم هرطق  کی  ینم ز  دوبن  وکین 

: یماطسب یغورف 
نک رتمک  هناخیم  رد  نایادگ  اب  ربکت 

[. 4410  ] ار نامیلس  تخت  دنزیم  مه  رب  روم  اجنیا  هک 
: یقارن

نت يوهآ  دردیم ، يزور  گرگ ،
[. 4411  ] نمث رتوکین  هب  ار  وا  دنرخیم 
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تمکح 446

ییاراد رقف و  كالم 
هللا یلع  ضرعلا  دعب  رقفلا  ینغلا و 

(. دوشیم راکشآ  ادخ ، هاگشیپ  هب  لامعا  ندش  هضرع  زا  سپ  يزیچیب ، يزاینیب و  )
: یماظن

رایشه نایاناد  دنتفگ  نینچ 
[. 4412  ] رادیدپ دیآ  گرم  هب  دب  کین و  هک 

تمکح 448

ناسنا شزرا 
اهب الا  اهوعیبت  الف  هنجلا ، الا  نمث  مکسفنال  سیل 

(. دیشورفن ار  نآ  تنج ، يازا  رد  زج  سپ  تسین  تنج  زج  یئاهب  ناتسفن ، يارب 
(: هر  ) ینیمخ ماما 

دوشگ قشع  رد  تسب ، درخ  ملع و  هکد 
ار وت  يادوس  تلع  رس  هب  تشادیم  هکنآ 

دننک رخف  ام  هب  هک  ات  دسرن  ار  نایسدق 
[. 4413  ] زونه تسا  نابز  هب  ءامسالا  ملع  يهصق 

: يرتسبش دومحم  خیش 
زاورپ غرم  يدرگ  هک  یهاوخ  رگا 

[. 4414  ] زادنا سکرک ، دزن  هفیج  ناهج 
: يروباشین راطع 

نیا دزرا  نازراک  نیا  تسا  يراخ  هچ  رگ 
نیا دزرا  ناج  دص  تسوا  تسد  نوچ ز 
تسا مگ  ناج  رد  ناهج  نآ  ناهج و  نیا 

[. 4415  ] تسا مگ  ناهنپ  نت  ناج ز  ناج و  نت ز 
یگدازآ

؟ اهلهال هظامللا  هذه  عدی  رح  الا 
)؟ دراذگاو لها  هب  ار  هدنام  سپ  نیا  هک  تسه  ياهدازآ  ناسنا  ایآ  )

: یخرف
ام يهناشن  یگدازآ  تسا ز  سب  نیمه 

ام يهناش  هتفرن  مه  کلف  راب  ریز  هک 
يراوخ دص  هب  دش  لام  اپ  هثداح  تسد  ز 
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[. 4416  ] ام يهناتسآ  كاخ  دشن  هک  يرس  نآ  ره 

تمکح 449

نایاپیب یگنسرگ 
ایند بلاط  ملع و  بلاط  ناعبشی : ناموهنم ال 

(. تسا ایند  یپ  رد  هک  یسک  تسا و  شناد  بلط  رد  هک  یسک  دنرادن ، يریس  هک  دناهنسرگ  ود  )
: یئاهب خیش 

لاوئس نیا  درک  یمعنم  زا  یفراع 
لانم لام و  یپ  رد  لد  ارت  ياک 

یند يایند  رهب  زا  وت  یعس 
ینغ درم  يا  تسا  رادقم  هچ  ات 
رامش دح  زا  تسا  نوریب  تفگ 

[. 4417  ] راهن لیل و  رد  تسا  نیا  نم  راک 

تمکح 451

ردق اضق و 
ریبدتلا یف  هفالا  نوکت  یتح  ریدقتلا  یلع  رادقملا  بلغی 

( تسا ندش  التبم  هیام  لوقع ، يریگراکب  ریبدت و  هک ، اجنآ  ات  دیآیم  بلاغ  اهيرگباسح  ربدت و  رب  تاردقم ، )
: عمال

اضق يهجوم  بناج  ادخ  درب  رگا  یتشک 
دوشیمن يا  دوشیم  ادخان  لوق  هب  راک 

سک دنیب ز  سک  هچ  ره  ندرمش  دیاب  اضق  زا 
تفرگ دیابیم  ریوصت  يهناخ  رد  ار  سکع 

دوشیمن رسیم  زیرگ  اضق  زا  نوچ 
یسک دنک  اج  امس  راصح  رد  هک  مریگ 

يرما رد  اضق  قلعت  وچ  دشاب 
دوس هچ  رود  رگ  يوش و  رگا  کیدزن 

زیتس درک  ناوتیمن  کلف  خرچ  اب 
زیرگ تفای  ناوت  اجک  اضق  مکح  زا 

ام بیصن  دشاب  هچ  هک  ات  درد  مییام و 
ام بیکش  رارق و  تفر  هلان  هآ و  زا 

اضق ماکحا  سک ز  رس ، نتفای  دناوت  یک 
ام میریدقت  تسد  ناجلوص  رد  وگ  وچمه 
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دوشن نکمم  یعس  هب  اضق  رییغت 
شابم هدوهیب  يهجنر  دش  دمآ و  زا 

نتسب ناوتیم  یک  ار  ریدقت  رد  دوخ  يور  هب 
نتسر ناوتیم  یک  اضق  تسد  زا  لقع  روز  هب 

ددنبن ردق  شیاضقیب  هک  یهانپ ، ناهج  لالج  یهز 
ددنبن رهگ  ایرد  رعق  هب  ددنخن ، فدص  ایرد  يور  هب 

دربن یگر  شیاضر  زج  هب  دبنجب ، ناهج  غیت  هک  رگا 
[. 4418  ] ددنبن رثا  شیاضق  زج  هب  دیآرب ، نامگ  زا  شقن  هچ  نآ  ره 

: یغورف
دماین اهچ  مرسب  شیاپ  كاخ  دوجس  ز 

[. 4419  ] منیبج رب  هتشون  هچ  منادن  اضق  ملق 
: يولوم

جالع دناد  اضق  مه  ار  اضق  نیا 
[. 4420  ] جاک تسا و  جیگ  اضق  رد  ناقلخ  لقع 

دنادن ریدقت  هدنب و  دنک  ریبدت 
دنام هچ  دنوادخ  ریدقت  هب  ریبدت 

دنیب هچ  تسادیپ  دشیدنیب  وچ  هدنب 
دنادنب ییادخ  کیل  دنکب  تلیح 

تسداهن تسا  روک  دیآ  نانچ  ود  یماگ 
دناشک شاهاجک  هک  دناد  هک  هاگناو 

نک بلط  قشع  تکلمم  نکم  هزیتسا 
دناهر توملا  کلم  زا  تتکلمم  نیک 
يراکش ریگ  مک  وش  يراکش  وت  ار  هش 

دناتس زاب  لجا  زاب  ارت  راکشاک 
يرارق ياج  یکی  وت  نیزگب  نک و  شماخ 

[. 4421  ] دناشن تاجنآ  کلم  ینیزگ  هک  اجناک 
: يرهچونم

ینامسآ قافتا  نکیلو 
[. 4422  ] لطاب درم  ياهریبدت  دنک 

تمکح 453

ندرک تبیغ  تلع 
زجاعلا دهج  هبیغلا 
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(. تسا ناوتان  مدآ  شالت  ياههار  زا  یکی  یئوگرس ، تشپ  تبیغ و  )
: يدعس

تسدهتوک دوسح  تبیغ ، هنییآ  ره  دنک 
[. 4423  ] لاقم نابز  دوب  شگنگ  هلباقم  رد  هک 

: يولوم
يروخ قح  ناگدنب  ياهمحل 

[. 4424  ] يرب رفیک  ینک  ناشیا  تبیغ 
: يزیربت بئاص 

یشورف دوخ  رد  تسین  نابز  زا  ریغ  هب 
ار ناکد  نیا  دنبب  یهاوخ  دوس  رگا 

يراوخ رادرم  قلخ ، تبیغ  دوب 
[. 4425  ] ار نابز  ماک و  همقل ، نیا  زا  زادرپ  هب 

: یماظن
تفهن يزیچ  مییوگن  سک  سپ 

تفگ میراین  شیور  شیپ  رد  هک 
درک هچ  سک  نیاک  میزاسن  سسجت 

[. 4426  ] دروخ هک  ارناک  میراین  رب  ناغف 
: يدحوا

تسوخ تداع و  یگدازمارح  هک  ار  نآ 
تسوکن تخس  وا  دزن  هب  نارگد  بیع 
دبلطیم ناسک  بیع  يهمه  بویعم ،

[. 4427  ] تسورد هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا 
: رایرهش

نکم قحان  هب  ای  قح  هب  تبیغ  وت 
[. 4428  ] تسا وران  نتفگ  زا  هب  نتفگن 

: يونزغ یئانس 
یناهج ود  يارو  رهوگب  وت 

[. 4429  ] ینادیمن دوخ  ردق  منکچ 
: یقفاب یشحو 

يوربآ نینچ  هب  یشاب  هک  فیح 
يوک نالفط  وچ  كاخ  نیا  رس  رب 

كاپ هدولآ  ره  هتشگ  زک و  بآ 
كاخ تشم  کی  هب  هدولآ  دوشیم 
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تسا نف  توادع  كاخ  نیا  رد  هک  ره 
[. 4430  ] تسا نهآ  رگا  رخآ  دوش  كاخ 

تمکح 454

اهیسولپاچ رطخ 
هیف لوقلا  نسحب  نوتفم  بر 

(. دنروخیم بیرف  نارگید  فیرعت  دیجمت و  ربارب  رد  هک  یناسک  دنرایسب  )
: عمال

نامز نیرد  نادرم  تفآ  تسا  ترهش  نوچ 
رتشیب مان  تدوش  مگ  هک  نآ  یعس  نک 

راهنز لد ، ناهج ، هب  نادرم  تفآ  تسا  ترهش 
[. 4431  ] بلطم ترهش  هصرع و  نیرد  ریگ  ییهشوگ 

تمکح 455

ایند شنیرفآ  زار 
اهسفنل قلخت  مل  و  اهریغل ، تقلخ  ایندلا 

مهارف ار  ترخآ  یگدنز  يهشوت  رفـس و  داز و  يویند ، یگدنز  ایند و  یـساسا  فدـه  ینعی  دوخ ، يارب  هن  دـش  قلخ  دوخ  ریغ  يارب  ایند  )
(. تسا ندروآ 
: یناماس نامع 

نتشاد رونم  ناج  یناد  تسیچ  یناگدنز 
نتشاد رت  هزات و  ار  تفرعم  ناتسوب 

دنلب نک  تمه  تست ، بوک  ياپ  شرف  شرع 
نتشاد رتسب  نیلاب و  نادکاخ  نیا  زا  یک  ات 

نایشآ یسدق  غرم  يا  سوه  ماد  نیا  لسگب 
[. 4432  ] نتشاد رپهش  ریز  رد  تدیاب  ملاع  ود  رگ 

: یسوط يدسا 
دناهدرک هدهیب  رب  هن  ار  ناهج 

[. 4433  ] دناهدروآ يزاب  یپ  رب  ارت 

تمکح 462

نیتسار دیحوت 
همهوتت الا  دیحوتلا 

(. ینکن ریوصت  دوخ  يهشیدنا  مهوت و  رادم  رد  ار  ادخ  تاذ  هک  تسا  نآ  نیتسار  دیحوت  )
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: يدعس
سایق مهو و  رد  دیآ و  لقع  تروص  رد  هچ  ره 

[. 4434  ] دیآ زاتمم  همه  زا  تسا  نم  بوبحم  هکنآ 
: يدعس

روش یتسم و  تسا و  عامس  رپ  ناهج 
[. 4435  ] روک هنییآ  رد  دنیب  هچ  نکیلو 

تمکح 466

تداهش رجا  ندیزرو و  تفع 
فعف ردق  نمم  ارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهشلا  دهاجملا  ام 

تصرف اشحف  هب  ندش  هدولآ  هانگ و  باکترا  هب  هک  تسین  یسک  نآ  زا  رتدنمجرا  دمآ  لئان  تداهـش  ماقم  هب  ادخ  هار  رد  هک  ياهدنمزر  )
(. داد ناشن  یگشیپ  تفع  دیزرو و  يراددوخ  ادخ  رطاخ  هب  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  مزال 

: رایرهش
تسین ناکانسوه  راک  نتخوس 

تسین ناکاب  یب  یئویش  زج  قشع 
درگ دزیگنارب  هک  دیاب  درد 

درگ رب  يرادن  درد  نیا  وت  رگ 
ندش دودنا  رز  تسین  نتخوس 

ندش دود  نتخورفا و  دیاب 
دناهتخادنا رسب  مروش  هک  نم 

دناهتخاس منتخوس  یپ  زا 
نم شهاک  یب  شزوسیب و  هک  ور 

نم شهاوخ  لدب  تشاد  ناوتن 
تسا يزوس  قشاع  هدهیب  نیمه  هن 

تسا يزورفا  ناهج  هولج  نیا  رد  هک 
تفنش هلمج  نیاک  هتخوس  قشاع 

تفگ دمآ و  ناج  هب  هنعط  زا  رخآ 
دراد ینابز  هچ  هدیرب  رس 

دراد یناج  هک  هناورپ  ياو 
ار ناشفا  ناج  قشاع  دزس  نیا 

[. 4436  ] ار نآ  یناشف  هک  يراد  هچ  وت 
: يروباشین راطع 

يادخ يا  تسراک  هچ  نیا  رخآ  متفگ 
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ياپ يزادنا ز  دنچ  ار  نارورس 
میهگآ راک  نیزک  اتفگ  یفتاه 

میهدیم ناشتید  دوخ  میشک و  دوخ 
شتعلط باتفآ  مراد  هضرع 

شتعلخ مزاس  شیوخ  لامج  زو 
منک شیور  هنوگلگ  وا  نوخ 

[. 4437  ] منک شیوک  نیا  كاخ  رب  فکتعم 
ینمادکاپ تفع و  شزرا 

هکئالملا نم  اکلم  نوکی  نا  فیفعلا  داکل 
(. دشاب کیالم ، زا  یکلم  نوچمه  هشیپ ، تفع  نمادکاپ و  مدآ  هک  اسب  هچ  )

: يرتسبش دومحم  خیش 
دش کلم  نوچ  درجم  وک  سکنآ  ره 

[. 4438  ] دش کلف  مراچ  رب  هللا ، حور  وچ 

تمکح 468

يرگدادیب رثا 
فیسلا یلا  اوعدی  فیحلا  فیحلا … و  فسعلا و  رذحا  لدعلا و  لمعتسا 

(. دناوخیمارف هناحلسم ، مایق  هب  ار  مدرم  يریگتخس ، متس و  اریز  زیهرپب ! تنوشخ  يریگتخس و  زا  شاب ! هشیپتلادع  )
: يونزغ ییانس 

تسا هدومنب  يور  لدع  اجک  ره 
تسا هدوزفیب  ناهج  ردنا  تمعن 

تسا هدنکفا  تخر  ملظ  اجک  ره 
[. 4439  ] تسا هدنکرب  خیب  زار  تکلمم 

تمکح 469

هانگ ندرمش  کچوک  یتشز 
هبحاص هب  فختسا  ام  بونذلا  دشا 

( درامش کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسنآ  هانگ  نیرتگرزب  )
: يزیربت بئاص 

رامشم لهس  يدروخ  ار ز  ناهانگ 
تسا هناد  هناد  ملاع ، ياهنمرخ  هک 

هانگ ره  هب  دریگن  راگزور  هک  ار  نآ 
دوشیم ریگادخ  هانگ ، دش  عمج  نوچ 
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گرزب تسا  یهایگ  هک  ار  هنگ  رامشم  درخ 
[. 4440  ] ار مدآ  نورب  سودرف  درک ز  یمدنگ 

تمکح 470

ناهاگآ زا  یهلا  نامیپ 
اوملعی نا  ملعلا  لها  یلع  ذخا  یتح  اوملعتی  نا  لهجلا  لها  یلع  هللا  ذخا  ام 

(. تسا هتفرگ  ار ، نالهاج  نداد  دای  ملعت و  نامیپ  ناملاع ، زا  هکنآ  زج  تفرگن  میلعت  نامیپ  نالهاج  زا  ادخ  )
: يرونا

دشاب وت  راک  ناهج  راک  نیهب  هک  یهاوخ 
سب ینک  هچ  ره  زا  نک  راک  یکی  ود  ره  نیز 

ار يرگد  ینادب  چنآ  هد  هدئاف  ای 
[. 4441  ] سک رگد  ینادن ز  چنآ  ریگ  هدیاف  ای 

بیرغ تاملک 

بیرغ 001 هملک 

نامز ماما  تموکح 
فیرخلا عزق  عمتجی  امک  هیلا  نوعمتجیف  هبنذب  نیدلا  بوسعی  برض  کلذ ، ناک  اذاف 

دیآرد تکرح  هب  دوخ  نیتسار  ناوریپ  اب  هعماج » رترب  ياوشیپ   » یتیگ بوسعی  دـیآ ، مهارف  ناهج ، یجنم  روهظ  مایق و  هنیمز  هک  یماگنه  )
(. دنناسریم ودب  ار  دوخ  تعرس ، هب  يزیئاپ  ربا  نوچ  دنباتشب  شیرای  هب  دنناوتیم  هک  یناسک  همه  ماگنه  نیا  رد  و 

(: هر  ) ینیمخ ماما 
تسوا مکاح  ناهج ، هب  دیاشگ ، لاب  رگا  قشع 

تسوا مکاح  ناکم ، نوک و  نیا  رد  هولج  دنک  رگ 
شیوخ يهناخناهن  دیامنب ز  خر  زا  يزور 

تسوا مکاح  ناهن ، ادیپ و  هب  هک  ددرگ  شاف 
قشع وترپ  زج  هب  تسین  ناهج  هک  میوگ  هچ  نم 

[. 4442  ] تسوا مکاح  نامز ، رهد و  رب  هک  تسا  یلالجلاوذ 
نامز ماما  مایق  تیفیک 

فیرخلا عزق  عمتجی  امک  هیلا  نوعمتجیف  هبنذب  نیدلا  بوسعی  برض  کلذ  ناک  اذاف 
نوچمه وا  نارای  دنوش ، تکرح  هدامآ  شیاهورین  نارای و  همه  اب  يرـشب  عماوج  تسرپرـس  دوش ، همه  رگنابیرگ  يرگمتـس  هک  یماگنه  )

(. دنوش عمج  وا  درگ  يزیئاپ  ياهربا 
: راهب ءارعشلاکلم 

دش دهاوخن  متس  ییامنب  خر  وت  رگا 
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دش دهاوخن  مک  چیه  وت  یبوخ  نسح و  ز 
دراد مرتحم  رای  وا  هک  ره 

دراد مغ  هچ  ناهج  ردنا  رگد 
دنرایسب ناهج  ناراذعلگ 

دنراخ تیور  لگ  شیپ  کیل 
یلزا مزب  دهاش  نآ  نم  قوشعم  تسیک 
یلج رون  یفخ  رس  قح  يهولج  رهظم 

یلع ناتسبش  عمش  یبن  ناتسب  ورس 
یلزی مل  هش  برق  مرح  ردنا  مرحم 

رصع تجح  ناهج  ياراد  يدهم  يداه 
رصن تیآ  ادخ  دناوخ  وا  تیار  رب  هکنآ 

قفشم میکح  نید  تجح  يا 
[. 4443  ] دمحم قح ، نید  ییحم  يو 

بیرغ 005 هملک 

لد رد  نامیا  رثا 
 … بلقلا یف  هظمل  ودبی  نامیالا  نا 

هطقن نآ  دوشیم  رتيوق  یمدآ  نامیا  هچ  ره  دوشیم و  رادیدپ  یمدآ  بلق  هحفص  رد  یناشخرد ، يهطقن  تروص  هب  تسخن  نامیا ، هتبلا :
( دباییم شرتسگ  ینارون 

: يروباشین راطع 
درک هدنکفا  عرش  هب  ار  شکرس  لقع 

[. 4444  ] درک هدنز  نامیا  هب  ناج  ناج و  هب  نت 

یقرواپ

یلا 9. ص 8  ریطلاقطنم ، [ 1]
ص 35. یماج ، لماک  ناوید  [ 2]
ص 18. یسودرف ، يهمانهاش  [ 3]

ص 10 و 12 و 19 و 40 و 62 و 10. ریطلاقطنم ، [ 4]
ص 61 و 63 و 64. هقیدحلاهقیدح ، [ 5]

.. ص 21 و 11 و 23 و 40 و 61 ریطلاقطنم ، [ 6]
ص 174 و 175. همان ، تداعس  [ 7]

ص 285. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 8]
ص 126. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 9]
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ص 72. زار ، نشلگ  ناوید  [ 10]
ص 63. ریطلاقطنم ، [ 11]

ص 29. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 12]
ياهشمق ص 68. یهلا  ناوید  [ 13]

يونزغ ص 349. نسح  دیس  ناوید  [ 14]
ص 74. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 15]

یقفاب ص 386. یشحو  ناوید  [ 16]
ص 36. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 17]

ص 38. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 18]
ص 12 و 194 و 199. ریطلاقطنم ، [ 19]
ص 764. ادخهد ج 2 ، يهمانتغل  [ 20]

ص 1. ورسخرصان ، ناوید  [ 21]
ص 40. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 22]

ص 125. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 23]
ج 1 ص 8. مکح ، لاثما و  [ 24]

یلدگیب ص 41. رذآ  ناوید  [ 25]
ص 1. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 26]

ص 198. ص 19 و ج 2 ، ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 27]

ص 85. زار ) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 28]
ص 947. ج 2 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 29]

ص 329 و 301 و 679. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 30]
ص 67. تاحیملت ، گنهرف  [ 31]

ص 12. ریطلاقطنم ، [ 32]
ص 382. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 33]

ص 129 و 7 و 237. ریطلاقطنم ، [ 34]
ص 7 و 135 و 134 و 86 و 145 و 197 و 198. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 35]

ص 651. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، ناوید  [ 36]
ص 38. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 37]

ص 402. ج 1 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 38]
ص 128. د 2 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 39]

ص 88. تاحیملت ، گنهرف  [ 40]
ص 181 و 182. ریطلاقطنم ، [ 41]

ص 284. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 42]
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ص 514. عمال ، راعشا  ناوید  [ 43]
ص 55 و 431 و 432 و 56. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 44]

ص 182. د 3 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 45]
ص 8. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 46]

ص 1426. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 47]
ص 84. يرتسبش ، دومحم  خیش  راثآ  هعومجم  [ 48]

ص 110 و 106 و 175. ریطلاقطنم ، [ 49]
ص 107. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 50]

. مود رتفد  ص 9 و 119 ، یناضمر ) پاچ  هعبسلا ، سلاجم  همدقم - شخب و  يونعم ، يونثم  ناوید  [ 51]
ص 501. تایلزغ ،) ، ) يدعس تایلک  [ 52]

ص 18. د 1 ، ص 99 و 106 ، د 2 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 53]
ص 99. يراوزبس ، يداه  الم  جاح  ناوید  [ 54]

ص 82. يرتسبش ، دومحم  خیش  راثآ  هعومجم  [ 55]
ص 176 و 184. همانتداعس ، ناوید  [ 56]

ص 4. رتفد 1 ، يولوم ، يونعم  يونثم و  [ 57]

ص 274. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 58]
ص 41. یناعم ، روص  ناوید  [ 59]

(. ناتسلگ . ) ص 190 يدعس ، ناتسلگ  [ 60]
(. تایلزغ  ) ص 611 يدعس ، تایلک  [ 61]

ص 690. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 62]
ص 426. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 63]

ص 254 و 255. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 64]
ص 348. ادخهد ، يهمانتغل  [ 65]

ص 303. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 66]
ص 959. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 67]

ص 377. عمال ، ناوید  [ 68]
ص 308 و 214. ورسخرصان ، ناوید  [ 69]

و 8. یناضمر ) پاچ  - ) ص 38 د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 70]
ص 283. ج 2 ، يرفعج ، یقت  دمحم  هغالبلاجهن ، ریسفت  [ 71]

ج 1. ص 8 ، يونعم ، يونثم  [ 72]
ص 80. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 73]

رایرهش ج 2 ص 983 و 1138. ناوید  [ 74]
تاحیملت ص 107. گنهرف  [ 75]
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ورسخرصان ص 302. ناوید  [ 76]
(. یناضمر پاچ   ) ص 76 لوا ، رتفد  يولوم - يونثم  [ 77]

ص 1147. ج 2 ، نیرز ) هاگن و  تاراشتنا   ) رایرهش ناوید  [ 78]
ص 74. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 79]

ص 274. يوجنگ ، ناوید  [ 80]
ص 393. يزیربت ، بئاط  تایلک  [ 81]

ص 8. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 82]
ص 77. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 83]

ص 36. یناهفصا ، فتاه  ناوید  [ 84]
ص 254. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 85]

ص 242. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 86]
ص 460. عمال ، راعشا  ناوید  [ 87]

ص 11 و 93. ظفاح . هجاوخ  تایلزغ  ناوید  [ 88]
ص 98. رایرهش ، ناوید  [ 89]

ص 7 و 6 و 5 و 8. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 90]
. یقفاب یشحو  راعشا  ناوید  [ 91]
. یقفاب یشحو  راعشا  ناوید  [ 92]

ص 86 و 92. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 93]
ص 2. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 94]

ص 194 و 2259. ص 1250 و 1236 و ج 1 ، و ج 3 ، ص 68 ، ص 1236 و 1250 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 95]
ص 183. عمال ، ناوید  [ 96]

ص 266. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 97]
ص 1119. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 98]
ص 342. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 99]

ص 583. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 100]
ص 29. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 101]

(. هالک يولج  ینعی  ماتس   ) ص 528 ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 102]
ص 108. د 2 ، يونثم ، [ 103]

ص 77. يراوزبس ، يداه  الم  جاح  ناوید  [ 104]
ص 237. يوجنگ ، ناوید  [ 105]

ص 246 و 248 و 249. ریطلاقطنم ، [ 106]
ص 115 و 116 و 101. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 107]

(. یناضمر پاچ   ) ص 80 رتفد 2 ، يونعم - يونثم  [ 108]
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ص 4. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 109]
ص 8. ورسخرصان ، ناوید  [ 110]

319 و 329. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 111]
ص 2. یلدگیب ، رذآ  راعشا  ناوید  [ 112]

ص 45-46. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 113]
ص 346. ادخهد ، همانتغل  [ 114]

ص 159. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 115]
ص 157. د 3 ، یناضمر )  ) پاچ يونعم  يونثم  [ 116]

ص 318 و 90. ءارعشلاکلم ، ناوید  [ 117]
ص 85. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 118]
ص 628 و 100. رایرهش ، ناوید  [ 119]

ص 65. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 120]
ص 1. رتفد 1 ، یناضمر ،) هخسن  ، ) يونعم يونثم  [ 121]

ص 316. رتفد 5 ، يونعم ، يونثم  [ 122]
ص 360-362. يدعس ، تایلک  [ 123]

ص 254. ریطلاقطنم ، [ 124]
ص 22. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 125]

ص 491. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 126]
ص 50. یناماس ، نامع  ناوید  [ 127]

ص 34 و 36 و 41. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 128]
ص 88 و 94 و 96. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 129]

ص 967. يولوم ، يونثم  [ 130]
ص 387. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 131]

ص 6. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 132]
ص 4925 و 185. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 133]

ص 92. زار ) نشلگ   ) يرتسبش خیش  ناوید  [ 134]
ص 226. راطع ، ناوید  [ 135]
ص 196. عمال ، ناوید  [ 136]

. ادخهد همانتغل  [ 137]
ص 708 و 641. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 138]

ص 509. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 139]
ص 8. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 140]

ص 4551. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 141]
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ص 31. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 142]
ص 583. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 143]

ص 954 و 1140. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 144]
ص 395. عمال ، ناوید  [ 145]

ص 1589. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 146]
ص 16. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 147]

ینانمس ص 67. تعفر  ناوید  [ 148]
. ادخهد همانتغل  [ 149]

نیعم ج 4 ص 5149. گنهرف  [ 150]
هقیقحلاهقیدح ص 175. ناوید  [ 151]

. ادخهد همانتغل  [ 152]
سیدقاط ص 109. يونثم  ناوید  [ 153]

(. تایلک  ) يدعس ص 163 ناتسلگ  [ 154]
یماج ص 462. لماک  ناوید  [ 155]

ص 71. نایرع ، رهاطاباب  ناوید  [ 156]
ص 143. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 157]
). ص 232 ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 158]

هقیقحلاهقیدح ص 161 و 379. ناوید  [ 159]
ص 169. هر ،)  ) ییاهب خیش  ناوید  [ 160]

ص 38. يدعس ، تایلک  [ 161]
. لوا رتفد  ص 8 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 162]

مکح ج 1 ص 392 و ج 3 ص 1291. لاثما و  [ 163]
ص 195. یناعم ، روص  ناوید  [ 164]

ص 680. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 165]
ص 318 و 331. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 166]

ص 198. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 167]
ص 246. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 168]

رایرهش ص 973 ج 2. ناوید  [ 169]
ص 142 و 172. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 170]

یناعم ص 214 و 215. روص  [ 171]
مکح ج 2 ص 1064. لاثما و  [ 172]

ص 263. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 173]
ص 562. ص 196 و ج 4 ، یسودرف ج 1 ، يهمانهاش  [ 174]
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ص 553 و 367 و 554. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 175]
ج 3 ص 1174. مکح ، لاثما و  [ 176]

ص 167 و 408 و 418. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 177]
ص 520 و 58. يدعس ، تایلک  [ 178]

ص 135 و 134 و 96 و 96. د 2 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 179]
ص 506. ج 4 ، همانهاش ، [ 180]

ص 66 و ص 185. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 181]
ص 80. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 182]

ص 695 و ص 259 و ص 533. بئاص ، تایلک  [ 183]
ص 966. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 184]

ص 929. ج 2 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 185]
ص 341. عمال ، ناوید  [ 186]

ص 447 و 452. يدعس ، تایلک  [ 187]
ص 77 و ص 4. لوا ، رتفد  یناضمر ، يهخسن  يونعم ، يونثم  [ 188]

ص 173 و 128. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 189]
ص 59 و ص 60. د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 190]

ص 201 و ص 211. یناعم ، روص  ناوید  [ 191]
ص 267. ادخهد ، همانتغل  [ 192]

ص 584. تاحیملت ، گنهرف  [ 193]
ص 739. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 194]

ص 364. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 195]
ص 121 و ص 321. عمال ، ناوید  [ 196]

ص 214. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 197]
ص 262. راطع ، ناوید  [ 198]

ص 577. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 199]
ص 56 و 395 و 395. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 200]

ص 296 و ص 481. بدا ، رازلگ  [ 201]
ص 994 و 1014. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 202]

نیعم ج 3 ص 4007. گنهرف  [ 203]
ص 41. ریطلاقطنم ، [ 204]

ص 470. يدعس ، تایلک  [ 205]
ص 88 و 132. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 206]

ص 121 و ص 127 و ص 381. عمال ، ناوید  [ 207]
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ص 833. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 208]
ص 72. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 209]

ص 13 و ص 14. یناماس ، نامع  ناوید  [ 210]
رتفد 2 و ص 73. ص 2 و  د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 211]

ص 416. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 212]
ص 203. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 213]

ص 629 و 640. ظفاح ، هجاوخ  تایلزغ  ناوید  [ 214]
ص 387. يدعس ، ناتسوب  [ 215]

ص 31. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 216]
ص 31030. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 217]

يهرامش 379. یعابر  رعش  ص 142 ، ینامرک ، نیدلا  دحوا  تایعابر  ناوید  [ 218]
ص 26. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 219]

ص 1331. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 220]
ص 174. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 221]

ص 431. عمال ، ناوید  [ 222]
ص 437. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 223]
ص 1142. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 224]

ص 529. يدعس ، تایلک  [ 225]
. دنکیم یگدنز  یکشخ  ایرد و  رد  هک  هدنرد  یناویح  سرم  [ 226]

ص 870 و ص 36. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 227]
ص 19. یسودرف ، همانهاش  [ 228]

ص 335. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 229]
ص 776. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 230]

ص 189. ورسخرصان ، ناوید  [ 231]
ص 40. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 232]
ص 79 و 182. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 233]

ص 241 و 250 و 263. یناعم ، روص  ناوید  [ 234]
ص 482. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 235]

. ادخهد همانتغل  [ 236]
ص 824. ج 2 ، مکح ، لاثما و  ناوید  [ 237]

ص 331. يدعس ، تایلک  [ 238]
و 521 و 603. ص 612 ، ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 239]

ص 612. عمال ، ناوید  [ 240]
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ص 198. یناعم ، روص  ناوید  [ 241]
ص 119. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 242]

ص 153. رتفد 3 - یناضمر ،) هخسن  ، ) يولوم يونثم  [ 243]
ص 500. ورسخرصان ، ناوید  [ 244]

. سولاس راکایر ، ینعی  كوکبش  . ) ص 310 يدعس ، تایلک  [ 245]
ص 865. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 246]

ص 403 و 404 و 408 و 418. بدا ، رازلگ  [ 247]
ص 321. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 248]

ص 412 و 153 و 480. عمال ، ناوید  [ 249]
ص 371 و 383. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 250]

ص 52. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 251]
ص 30. رهاطاباب ، تایعابر  ناوید  [ 252]
ص 4884. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 253]

ص 98. تاحیملت ، گنهرف  [ 254]
ص 116. رهاطاباب ، تایعابر  ناوید  [ 255]

ص 644. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 256]
ص 542. عمال ، ناوید  [ 257]

ص 29. نوتس 2 ، ص 186 ، ج 1 ، ادخهد ، يهمانتغل  [ 258]
ص 155 و ج 1255 و 2. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 259]

ص 735. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 260]
ص 493 و 494. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 261]
ص 627. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  هب  [ 262]

ص 148. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 263]
ص 416. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 264]

ص 372 و 160. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 265]
. نطاب ینعی  بنخ   ) ص 61 يزیربت ، سمش  تایلک  [ 266]

ص 1287. ص 8 و ج 3 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 267]
ص 563. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 268]

ص 3346. بیطخ ،)  ) ظفاح هجاوخ  تایلزغ  ناوید  [ 269]
ص 156. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 270]

ص 535. تایلزغ ،) ، ) يدعس تایلک  [ 271]
ص 82. ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 272]
ص 1024. ج 2 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 273]
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ص 394. بدا ، رازلگ  [ 274]
ص 20. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 275]

ص 2510. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 276]

ص 147. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 277]
ص 102. رهاطاباب ، ناوید  [ 278]

ص 73 و 117. يراوزبس ، يداهالم  ناوید  [ 279]
ص 64. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 280]

ص 583 و 806. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 281]
ص 155 و 205 و 254. یماج ، لماک  ناوید  [ 282]

ص 46 و 79 و 93 و 159 و 163. یغورف ، ناوید  [ 283]
ص 447 و 442 و 416 و 446 و 592 و 497 و 650 و 649 و 641. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 284]

. يراوزبس يداهالم  ناوید  [ 285]
ص 425. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 286]

ص 412 و 226 و 225 و 87 و 51 و 46 و 431. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 287]
ص 35. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 288]

ص 201. همانتداعس ، ناوید  [ 289]
ص 154. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 290]

ص 135 و 253. ریطلاقطنم ، [ 291]
ص 329. هقیقحلاهقیدح ، [ 292]

ص 582 و 560. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 293]
ص 958 و 1383. ص 54 و ج 2 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 294]

ص 54. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 295]
ص 132 و ج 934 و 2. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 296]

ص 46 و 93. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 297]
ص 10 و 27 و 9. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 298]
ص 159 و 190. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 299]

ص 210 و 211. یناعم ، روص  ناوید  [ 300]
ص 111 و 151. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 301]

ص 110 و 331 و 178 و 426. عمال ، ناوید  [ 302]
ص 271. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 303]

ص 233. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 304]
ص 423. عمال ، ناوید  [ 305]

ص 112. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 306]
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ص 372 و 255. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 307]
ص 20 و 68 و 102. ریخلاوبادیعسوبا ، تایعابر  [ 308]

ص 59 و 138 و 140. ریطلاقطنم ، [ 309]
ص 297. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 310]

ص 36. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 311]

ص 243. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 312]
ص 1328. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 313]

ص 420. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 314]
ص 3206. نیعم ج 3 ، گنهرف  [ 315]

عمال ص 284. ناوید  [ 316]
ص 106. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 317]

ص 140. عمال ، ناوید  [ 318]
ادخهد ص 674. همانتغل  [ 319]

عمال ص 373. ناوید  [ 320]
ورسخرصان ص 116. ناوید  [ 321]

ج 1. ص 32 ، ادخهد ، همانتغل  [ 322]
ص 513. ج 4 ، یسودرف ، يهمانهاش  [ 323]

ص 357. رتفد 6 ، يونعم ، يونثم  [ 324]
ص 1168. دلج 2 ، رایرهش  ناوید  [ 325]

ص 1730 و 1719. ص 933 و ج 3 ، ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 326]
ص 2699. نیعم ج 2 ، گنهرف  [ 327]

يزیربت ص 121 و 128 و 141. بئاص  ناوید  تایلک  [ 328]
يوجنگ ص 55 و 57. یماظن  ناوید  [ 329]

ص 457. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 330]
نیعم ج 4 ص 4632. گنهرف  [ 331]

ص 1359. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 332]
ییاهب ص 169 و 108. خیش  ناوید  [ 333]

و 1250. ج 1 ص 112 و 111 و 22 و ج 3 ص 1204 و 1204 ، مکح ، لاثما و  [ 334]

113 و 616 و 435 و 454 و 393 و 533 و 496. ص 123 و 122 ، عمال ، ناوید  [ 335]
یلدگیب ص 41. رذآ  ناوید  [ 336]

ینانمس ص 46. تعفر  ناوید  [ 337]
نیعم ج 4 ص 4823. گنهرف  [ 338]
ءارعشلاهقیدح ج 1 ص 173. [ 339]
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ینیمخ ص 143. ماما  راعشا  ناوید  [ 340]
ادخهد ص 270. همانتغل  [ 341]

ینیمخ ص 281. ماما  راعشا  ناوید  [ 342]
نیعم ج 1 ص 111. گنهرف  [ 343]

ماما ص 132. راعشا  ناوید  [ 344]
عمال ص 44 و 560 و 119 و 343 و 132. ناوید  [ 345]

ریخلاوبا ص 67 و 66 و 48. دیعسوبا  ناوید  [ 346]
ص 328 و 341 و 110. عمال ، ناوید  [ 347]

ریخلاوبا ص 9 و ص 7. دیعسوبا  ناوید  [ 348]
ص 132 و 173. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 349]

ریخلاوبا ص 9 و 4. دیعسوبا  ناوید  [ 350]
ریطلاقطنم ص 101. [ 351]

يراوزبس ص 8 و 42. يداهالم  ناوید  [ 352]

يراوزبس ص 8 و 42. يداهالم  ناوید  [ 353]
یناهفصا ص 26 و 227. ءاجر  ناوید  [ 354]

يروباشین ص 220 و 221. راطع  همانورسخ  ناوید  [ 355]
ص 36 و 34 و 59 و 68. ورسخرصان ، ناوید  [ 356]
ص 654 و 594 و 595. مکح ج 2 ، لاثما و  [ 357]

ص 182 و 203 و 376. عمال ، ناوید  [ 358]
ص 118. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 359]

صو 3872. نیعم ج3 ص 3164 گنهرف  [ 360]
ص 625. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 361]

ص 174. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 362]
ص 342. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 363]
ص 110. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 364]

ص 849 و 674. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 365]
ص 408. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 366]

ص 168. ص 985 و ج 1 ، ج 2 ، هموظنم )  ) ص 4 ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 367]
ص 194. ص 1298 و 1271 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 368]

ص 76. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 369]
ص 572. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 370]

ص 103. یماج ، لماک  ناوید  [ 371]
ص 44 و 47. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 372]
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ص 4 و 738. یماج ، لماک  ناوید  [ 373]
ص 155. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 374]

ص 68. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 375]
ص 353. رتفد 6 ، يونعم ، يونثم  [ 376]

ص 176 و 63. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 377]
ص 37. یناعم ، روص  ناوید  [ 378]

ص 112. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 379]
.349 ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 380]

ص 35 و 373. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 381]
ص 519. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 382]

ص 134 و 92 و 93 و 1347. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 383]
ص 425. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 384]

ص 54. یناعم ، روص  ناوید  [ 385]
ص 640. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 386]

ص 31. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 387]
ص 4 و ص 111 و ص 175. ورسخرصان ، ناوید  [ 388]

ص 491. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 389]
ص 47. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 390]

ص 1431. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 391]
ص 346 و ص 22. ادخهد ، همانتغل  [ 392]

ص 36 و ص 5154. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 393]
ص 263. یناعم ، روص  [ 394]

ادخهد ص 42 و ج 2 ص 673. [ 395]
ص 94. رهاطاباب ، ناوید  [ 396]

ص 273. عمال ، ناوید  [ 397]
ص 512. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 398]

. ادخهد همانتغل  [ 399]
ص 499. ج 4 ، همانهاش ، [ 400]

ص 28. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 401]
ص 167. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 402]

ص 86-87. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 403]
ص 29. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 404]

ص 36 و 39. یماظن ، ناوید  [ 405]
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ص 4 و 25. لوا ، رتفد  يونعم  يونثم  [ 406]

ص. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 407]
ص 41 و 34 و 43 و 247. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 408]

ص 65 و 174 و 44 و 43 و 56. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 409]
ص 73 و 340. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 410]

ص 16. يهچابید ، یسودرف - يهمانهاش  [ 411]
ص 706. ح 2 ، يرونا ، ناوید  [ 412]

ص 503. عمال : ناوید  [ 413]
ص 407 و 26. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 414]

ص 938. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 415]
ص 432. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 416]

ص 118 و 201 و 280 و 438 و 504 و 520 و 518. عمال ، ناوید  [ 417]
ص 395. عمال ، ناوید  [ 418]

ص 31. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 419]
ص 13. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 420]

ص 106 و 85. بدا ، رازلگ  [ 421]
ص 71. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 422]

ص 276. راطعهمانورسخ ، ناوید  [ 423]

ص 38. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 424]
ص 430 و 499. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 425]

ص 501. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 426]
ص 168. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 427]

ص 85. راطع ، همانورسخ  [ 428]
ص 40. یماج ، ناوید  [ 429]

ص 252 و 535 و 683 و 694 و 349 و 669 و 274. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 430]
ص 320 و 132 و 290 و 289 و 286 و 409 و 118. عمال ، ناوید  [ 431]

ص 205 و 173 و 164 و 152 و 151 و 132 و 13 و 114. ریطلاقطنم ، [ 432]
ص 97. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 433]
ص 412 و 504. راطع ، ناوید  [ 434]

ص 64 و 200. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 435]
ص 1780. ص 1123 و ج 4 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 436]

،ص233. تاحیملت گنهرف  [ 437]
ص 123. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 438]
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ص 425. ج 1 ، تاحیملت ، گنهرف  [ 439]
ص 1926. ج 3 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 440]

ص 149. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 441]
ص 109 و 621. ریطلا ، قطنم  [ 442]

ص 106 و 107 و 111 و 635. بدا ، رازلگ  [ 443]
ص 165. همانتداعس ، ناوید  [ 444]

ص 4. یماج ، لماک  ناوید  [ 445]
ص 872. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 446]

ص 626 و 540. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 447]
ص 1209. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 448]

ص 2. همانورسخ ، يروباشین  راطع  ناوید  [ 449]
ص 500. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 450]

ص 74. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 451]
. یلدگیب رذآ  ناوید  [ 452]

ص 118. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 453]
ص 910 و 881. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 454]

ص 612. تایلزغ ،) ، ) يدعس تایلک  [ 455]
ص 1160 و 665 و 660 و 1161. ص 1284 و ج 2 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 456]

ص 455. ادخهد ، همانتغل  [ 457]
ص 64. ص 632 و 630 و 835 و 843 و 639 و ج 1 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 458]

ص 426. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 459]
ص 441. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 460]

ص 393 و 243 و 208 و 16 و 8 و 50 و 7 و 287. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 461]
هقیقحلاهقیدح ص 99. ناوید  [ 462]

ص 239 و 212. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 463]
)ص 84. زار نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 464]

يروهال ص 33. لابقا  ناوید  [ 465]
ص 112 و 71. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 466]

ص 81. یناعم ، روص  ناوید  [ 467]
ص 205. عمال ، ناوید  [ 468]

ص 4670. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 469]
ص 205. عمال : ناوید  [ 470]

یلدگیب ص 93. رذآ  ناوید  [ 471]
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ریطلاقطنم ص 21 و 85. ناوید  [ 472]
ص 92. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 473]

ص 156. ادخهد ، همانتغل  [ 474]
ص 67. د 1 ، یناضمر ) هخسن   ) يونعم يونثم  [ 475]

ص 440. ج 3 ، یسودرف ، يهمانهاش  [ 476]
ص 12. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 477]

ص 291. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 478]
ص 51. یناعم ، روص  [ 479]

ریطلاقطنم ص 59. [ 480]
ص 371. عمال ، ناوید  [ 481]

ص 241 و 186 و 169. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 482]
ص 198 و 101 و 105. ریطلاقطنم ، [ 483]
ص 128 و 129. ییاهب ، خیش  ناوید  [ 484]

. يزیربت بئاص  تایلک  [ 485]
ص 487. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 486]

ص 144 و 169 و 217 و 228. یناهفصا ، ءاجر  [ 487]
ص 162. ییاهب ، خیش  ناوید  [ 488]

ص 136. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 489]
ص 112. راطع ، همانورسخ  [ 490]

ص 578. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 491]
. رایرهش ناوید  [ 492]

ص 131. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 493]
ص 93. یناهفصا ، فتاه  ناوید  [ 494]

ص 237. يرتسبش ، دومحم  خیش  راثآ  هعومجم  [ 495]
ص 47-48 و 49 و 50. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 496]

ص 315 و ص 219. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 497]
ص 50. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 498]

ص 4611. ص 1644 و ج 4 ، و ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 499]
ص 1374. ص 707 و ج 2 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 500]

ص 59. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 501]
ص 604. عمال ، ناوید  [ 502]

ص 4 و 316 و 243. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 503]
ص 521. عمال ، ناوید  [ 504]

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1155 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 3. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 505]
ص 4663. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 506]

ص 88. ناتسلگ ،)  ) يدعس ناتسلگ  [ 507]
ص 355. يدعس ، ناتسوب  [ 508]

ص 72 و 71. ج 1 ، ادخهد ، يهمانتغل  [ 509]
ص 217. یناهفصا ، ءاجر  [ 510]

ص 239 و 401 و 476. عمال ، ناوید  [ 511]
ص 3119. یکدور ، ادخهد ، تغل  [ 512]

ص 73. راطع ، همانورسخ  [ 513]
ص 365 و 370. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 514]

ص 193 و 191. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 515]
ص 400 و 31 و 3150. ج 1 ، ادخهد ، همانتغل  [ 516]

ص 19. ورسخرصان ، ناوید  [ 517]
ص 974. ص 100 و ج 2 ، ج 1 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 518]

ص 35. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 519]
ص 560. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 520]

ص 291. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 521]
. ادخهد همانتغل  [ 522]

ص 373. ربهر ،) بیطخ   ) ظفاح ناوید  [ 523]
ص 184 و 183 و 192. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 524]

ص 225. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 525]
ص 570. عمال ، ناوید  [ 526]

ص 834 و ج 333 و 1. ارعشلاهقیدح ج 2 ، [ 527]
ص 263. یناعم ، روص  ناوید  [ 528]

ص 1312. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 529]
ص 369. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 530]

ص 9. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 531]
ص 47. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 532]

ص 80. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 533]
ص 146 و 344 و 398 و 432. عمال ، ناوید  [ 534]

ص 224. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 535]
ص 20. ورسخرصان ، [ 536]

ص. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 537]
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ص 235. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 538]
ص 649. ادخهد ، همانتغل  [ 539]

ص 82. ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 540]
ص 965 و 639. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 541]

ص 450. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 542]
ص 485. ج 3 ، یسودرف ، يهمانهاش  [ 543]

ص 71. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 544]
ص 1034. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 545]
ص 48. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 546]

ص 167. بدا ، رازلگ  [ 547]
ص 262 و 263. یناعم ، روص  ناوید  [ 548]

ص 96. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 549]
ص 169 و 170 و 171 و 173. بدا ، رازلگ  [ 550]

ص 267. یناعم ، روص  ناوید  [ 551]
ص 19. رهاطاباب ، [ 552]

ص 668. ادخهد ، همانتغل  [ 553]
ص 103. رهاطاباب ، ناوید  [ 554]

ص 210. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 555]
ص 309. بدا ، رازلگ  [ 556]

ص 18 و 66. یماطسب ، غورف  ناوید  [ 557]
ص 448 و 489 و 501 و 447 و 444 و 443 و 436 و 454. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 558]

ص 102. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 559]
ص 169. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 560]

ص 86. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 561]
. سیدقاط يونثم  ناوید  [ 562]

ص 571. یماج ، لماک  ناوید  [ 563]
ص 540. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 564]

ص 49 و 89. يراوزبس ، يداهالم  ناوید  [ 565]
ص 210 و 211. یناعم ، روص  ناوید  [ 566]

ص 420. عمال ، ناوید  [ 567]
ص 86. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 568]

ص 691. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 569]

ص 6. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 570]
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ص 157. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 571]
ص 402. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 572]

ص 237. همانتداعس ، [ 573]
ص 40. یناعم ، روص  ناوید  [ 574]

ص 945. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 575]
. ادخهد همانتغل  [ 576]

ص 3. یلدگیب ، رذآ  یلعفطل  ناوید  [ 577]
ص 569. عمال ، ناوید  [ 578]

ص 901. ياهشمق ، ناوید  [ 579]
ص 513. ج 4 ، همانهاش ، [ 580]

ص 220. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 581]
. ادخهد همانتغل  [ 582]

2 ص 86 و 88. د - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 583]
ص 395. ج 1 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 584]

ص 23. ورسخرصان ، ناوید  [ 585]
ص 134. رتفد 2 ، یناضمر ،) پاچ  ، ) يونعم يونثم  [ 586]

ص 201 و 453. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 587]
ص 938 و ج 4 ص 4558. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 588]

ص 135. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 589]
ص 107. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 590]

ص 606. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 591]
ص 909. ص 4201 و ج 1 ، ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 592]

يزیربت ص 79 و 141. بئاص  تایلک  [ 593]
يزیربت ص 140. سمش  تایلک  ناوید  [ 594]
ص 309 و 35. يونعم ، يونثم و  ناوید  [ 595]
يزیربت ص 185. سمش  تایلک  ناوید  [ 596]

يزیربت ص 64. سمش  ناوید  [ 597]
ص 522. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 598]
ص 83. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 599]

ص 120 و 161 و 79 و 140. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 600]
ینانمس ص 260 و 265 و 557. تعفر  ناوید  [ 601]

ص. یماج ، ناوید  [ 602]
ص 603. یماظن ، ناوید  [ 603]
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ص 31. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 604]
يوجنگ ص 78. یماظن  ناوید  [ 605]

ص 463. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 606]
عمال ص 412-438 و 195 و 126. ناوید  [ 607]

دلج 2 ص 950 و 1157. رایرهش  ناوید  [ 608]
ینیمخ ص 216. ماما  راعشا  ناوید  [ 609]

دلج 2 ص 1030 و 957 و 935. رایرهش  ناوید  [ 610]
عمال ص 395. ناوید  [ 611]

هقیقحلا ص 99. هقیدح  ناوید  [ 612]
يروباشین ص 94. راطع  ناوید  [ 613]

ریطلاقطنم ص 163. ناوید  [ 614]
ص 301. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 615]

نیعم ج 1 ص 736. گنهرف  [ 616]
ینیمخ ص 74 و 308 و 94. ماما  راعشا  ناوید  [ 617]

يوجنگ ص 462. یماظن  ناوید  [ 618]
يزیربت ص 109 و 492. سمش  تایلک  ناوید  [ 619]

عمال ص 475. ناوید  [ 620]
یقفاب ص 482. یشحو  ناوید  [ 621]

ورسخرصان ص 73. ناوید  [ 622]
ادخهد ج 1 ص 63 و 104. يهمانتغل  [ 623]
يراوزبس ص 43. يداهالم  جاح  ناوید  [ 624]

یسودرف ج 4 ص 502 و 501 و ج 3 ص 430. همانهاش  [ 625]
تاحیملت ص 377. گنهرف  [ 626]

ج 2 و ص 859 و 858 و 582 و 859 و 969 و 1064. مکح ، لاثما و  [ 627]
عمال ص 166 و 329. ناوید  [ 628]

ریخلاوبا ص 101. دیعسوبا  ناوید  [ 629]
مکح ج 1 ص 202 و 210. لاثما و  [ 630]

رتفد 3 ص 139. یناضمر ) پاچ   ) يونعم يونثم  [ 631]
یسودرف ص 82. همانهاش  [ 632]

يوجنگ ص 884. یماظن  ناوید  [ 633]
ییاهب ص 109. خیش  ناوید  [ 634]
ورسخرصان ص 213. ناوید  [ 635]

ياهشمق ص 401. یهلا  [ 636]
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راهب ص 86. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 637]
يزیربت ص 81. سمش  تایلک  [ 638]

راهب ص 137 و 440 و 501. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 639]
یناشاک ص 137. ضیف  ناوید  [ 640]

مکح ج 639 و 2 و 711 و 612. لاثما و  [ 641]
رایرهش ج 1 ص 718. ناوید  [ 642]

ینانمس ص 500 و 197. تعفر  ناوید  [ 643]
ریخلاوبا ص 61. دیعسوبا  ناوید  [ 644]

مکح ج 2 ص 695. لاثما و  [ 645]
عمال ص 211. ناوید  [ 646]

ص 525. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 647]
ص 259. تاحیملت ، گنهرف  [ 648]

ص 503 و 502. ج 4 ، یسودرف ، يهمانهاش  [ 649]
ص 614. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 650]
ص 93. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 651]

ص 24 و ص 525. ورسخرصان ، ناوید  [ 652]
. ادخهد همانتغل  [ 653]

ص 480. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 654]
ص 113. ریطلاقطنم ، [ 655]

ص 234 و 45 و 246. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 656]
ص 161 و 169. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 657]

مکح ج 3 ص 1177. لاثما و  [ 658]
ص 58. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 659]
ص 101. رتفد 2 ، يونعم  يونثم  [ 660]

ص 17 و 18. يروهال ، لابقا  ناوید  تایلک  [ 661]
ص 569. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 662]

ص 8 و 19 و 132. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 663]
ص 63. ص 164 و د 1 ، ص 106 و د 3 ، ص 74 و 73 و 72 و د 384 و 365 و 6 و د 2 ، د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 664]

ص 415 و 200 و 180 و 121 و 44 و 43 و 39. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 665]
ص 104 و 1 و 111. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 666]

ج 1 ص 784. ءارعشلاهقیدح ، ناوید  [ 667]
ریخلاوبا ص 77 و 27. دیعسوبا  ناوید  [ 668]

ص 90. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 669]
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ص 203. ءارعشلا ، هقیدح  ناوید  [ 670]
ص 71. یناعم ، روص  ناوید  [ 671]

(. هر  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 672]
ص 147. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 673]

ص 116 و 164 و 126. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 674]
ص 1199. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 675]

164 و 317 و 312 و 197 و 436 و 440 و 410 و 139 و 124 و 114 و 394 و 147 ص 74 و 73 و 76 ، يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 676]
و 107 و 167.

ص 173. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 677]
ص 344. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 678]

مکح ج 2 ص 644. لاثما و  [ 679]
دلج 1 ص 403. رایرهش  ناوید  [ 680]

ینیمخ ص 308. ماما  ناوید  [ 681]
ءارعشلاهقیدح ج 1 ص 95. [ 682]

ص 53. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 683]
یئاهب ص 170. خیش  ناوید  [ 684]

ص 108. ورسخرصان ، ناوید  [ 685]
ص 319. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 686]

ص 432 و 442 و 505. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 687]
ص 365. ص 77 و 71 و 365 و ج 1 ، مکح ج 1 ، لاثما و  [ 688]

ص 345. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 689]
ص 185. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 690]

يراوزبس ص 138. يداهالم  جاح  ناوید  [ 691]
ص 35 و 50 و 179. ورسخرصان ، ناوید  [ 692]

ص 312. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 693]
ص 101. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 694]

ص 3480 و ص 3589 و ج 4 ص 4909. ص 3103 و 2219 و ج 3 ، ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 695]
ادخهد ج 1 ص 101. همانتغل  [ 696]

ص 168. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 697]
ص 39. یماج ، لماک  ناوید  [ 698]

ص 592. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 699]
. ادخهد همانتغل  [ 700]

عمال ص 269 و 196 و 270. ناوید  [ 701]
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ص 18 و 240. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 702]
ص 220 و 54. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 703]

ص 15. دیعسوبا ، موظنم  نانخس  [ 704]
ص 114 و 116 و 120. ریطلاقطنم ، [ 705]

راهب ص 148. ءارعشلاکلم  [ 706]
ص 84. رهاطاباب ، ناوید  [ 707]

ص 420. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 708]
ص 104. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 709]

ص 75. یغورف ، ناوید  [ 710]
ص 569. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 711]

ص 100. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 712]
ص 328 و 365 و 562. عمال ، ناوید  [ 713]

ص 22. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 714]
هقیقحلاهقیدح ص 99. ناوید  [ 715]

ص 264 و 746. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 716]
ص 17. رهاطاباب ، ناوید  [ 717]
ص 48. یغورف ، ناوید  [ 718]

ص 130. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 719]
یماج ص 185. ناوید  [ 720]

ص 1224 و 1395. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 721]
ص 186-513. عمال ، ناوید  [ 722]

هقیقحلاهقیدح ص 108. ناوید  [ 723]
ص 42 و 126 و 172. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 724]

رایرهش ج 1 ص 291. ناوید  [ 725]
ص 183. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 726]

ص 249. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 727]
ص 175 و 451. عمال ، ناوید  [ 728]
یلدگیب ص 218. رذآ  ناوید  [ 729]

ص 170. همانتداعس )  ) يرتسبش ناوید  [ 730]
مکح ج 2 ص 862. لاثما و  [ 731]

ص 743. ص 95 و ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ج 1 ، [ 732]
ص 185. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 733]

ص 28 و 138. ورسخرصان ، ناوید  [ 734]
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ص 174 و 208. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 735]
ورسخرصان ص 362. ناوید  [ 736]

ص 547. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 737]
ص 441 و 518. عمال ، ناوید  [ 738]
ص 374. مکح ج 1 ، لاثما و  [ 739]

ص 98. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 740]
ص 26. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 741]

ص 202 و 201. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 742]
ص 685. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 743]

ادخهد ص 721. همانتغل  [ 744]
ص 1208. ج 3 ، ص 249 و 216 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 745]

یلدگیب ص 400 و 402. رذآ  ناوید  [ 746]
یماطسب ص 75. یغورف  ناوید  [ 747]

ص 84. رهاطاباب ، ناوید  [ 748]
ص 1174. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 749]

ص 404. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 750]
نیعم ج 4 ص 254. گنهرف  [ 751]

ص 71. زار ) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 752]
ص 467. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 753]

يدعس ص 422 و 444. تایلک  [ 754]
. ادخهد همانتغل  [ 755]

يروباشین ص 228. راطع  ناوید  [ 756]
ص 44 و 104 و 48. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 757]

بدا ص 1. رازلگ  [ 758]
ص 69 و 97. زار ) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 759]

ءارعشلاهقیدح ج 2 ص 1434. [ 760]
ینیمخ ص 207. ماما  راعشا  ناوید  [ 761]
ینیمخ ص 160. ماما  راعشا  ناوید  [ 762]

راطع ص 1. ناوید  [ 763]
یماج ص 485. ناوید  [ 764]

هقیقحلاهقیدح ص 163. ناوید  [ 765]
ییاهب ص 155. خیش  ناوید  [ 766]

ءارعشلا ج 2 ص 1264. هقیدح  [ 767]
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عمال ص 339 و 219. ناوید  [ 768]
یلدگیب ص 401. رذآ  ناوید  [ 769]

ص 8 و 173 و 174 و 213. ریطلاقطنم ، [ 770]
ورسخرصان ص 24. ناوید  [ 771]

يونعم ص 217 و 4. يونثم  [ 772]
یناشاک ص 26 و 65. ضیف  ناوید  [ 773]

سیدقاط ص 137. يونثم  ناوید  [ 774]
یناشاک ص 236. ضیف  ناوید  [ 775]

عمال ص 284 و 385 و 454 و 299 و 300 و 356. ناوید  [ 776]
همانتداعس ص 189. [ 777]

ادخهد ص 496. همانتغل  [ 778]
ص 1186 و 1217 و 1215 و 1277. ص 113 و ج 3 ، مکح ج 1 ، لاثما و  [ 779]

يزیربت ص 1356. سمش  ناوید  [ 780]
يراوزبس ص 21. يداهالم  جاح  ناوید  [ 781]

ص 463 و 450 و 433 و 393 و 260 و 506 و 64 و 82 و 39 و 580. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 782]
يزیربت ص 1348. سمش  تایلک  ناوید  [ 783]

ص 225 و 215 و 85. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 784]

ریطلاقطنم ص 57 و 66 و 157 و 187 و 247 و 254. [ 785]
ص 138. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 786]

يروباشین ص 270. راطع  ناوید  [ 787]
تاحیملت ص 120 و 144 و 88. گنهرف  [ 788]

ص 16. یناماس ، نامع  ناوید  [ 789]
رایرهش ج 2 ص 1016. راعشا  ناوید  [ 790]

ص 202 و 338. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 791]
ياهشمق ص 685. یهلا  ناوید  [ 792]

. ظفاح ناوید  [ 793]
همانتداعس ص 234. ناوید  [ 794]

ریخلاوبا ص 80 و 30. دیعسوبا  ناوید  [ 795]
یقفاب ص 164. یشحو  ناوید  [ 796]

يرونا ج 2 ص 522. ناوید  [ 797]
ینانمس ص 407. تعفر  ناوید  [ 798]

بدا ص 635. رازلگ  [ 799]
ص 328. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 800]
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ص 407. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 801]
ياهشمق ص 528. یهلا  ناوید  [ 802]

عمال ص 454 و 616 و 110. ناوید  [ 803]
ریخلاوبا ص 98. دیعسوبا  ناوید  [ 804]
هقیقحلا ص 102. هقیدح  ناوید  [ 805]

نیعم ج 3 ص 3974. گنهرف  [ 806]
مکح ج 2 ص 857. لاثما و  [ 807]

همانتداعس ص 197. [ 808]
ینانمس ص 259 و 278 و 436. تعفر  ناوید  [ 809]

ياهشمق ص 533. ناوید  [ 810]
یغورف ص 29. ناوید  [ 811]

ءارعشلا ج 1 ص 537. هقیدح  [ 812]
ریخلاوبا ص 56. دیعسوبا  ناوید  [ 813]

بدا ص 4. رازلگ  [ 814]
نیعم ج 4 ص 4274 و 4400. گنهرف  [ 815]

ریخلاوبا ص 85. دیعسوبا  ناوید  [ 816]
ص 2924. نیعم ج 3 ، گنهرف  [ 817]

ص 52 و 92 و 59 و 44. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 818]
ص 230. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 819]

ص 139. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 820]
ص 429 و 427 و 97. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 821]
ص 110 و 186. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 822]

ص 104 و 93 و 45 و 54. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 823]
ص 428. عمال ، ناوید  [ 824]

ریخلاوبا ص 58. دیعسوبا  ناوید  [ 825]
ص 125. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 826]

ص 85. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 827]
ص 186 و 96. ج 1 ، ص 986 و 982 ، ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 828]

ص 24. یماج ، ناوید  [ 829]
ص 787. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 830]

ص 2 و 66 و 99. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 831]
ص 376 و 126 و 534. عمال ، ناوید  [ 832]

ص 224 و 335 و 425. ءارعشلاکلم ، ناوید  [ 833]
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ص 423. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 834]
ص 163. ادخهد ، همانتغل  [ 835]

ص 370. عمال ، ناوید  [ 836]
ص 2. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 837]

ص 29. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 838]
يراوزبس ص 114. يداهالم  جاح  ناوید  [ 839]

لابقا ص 17 و 16. تایلک  [ 840]
سیدقاط ص 94. يونثم  ناوید  [ 841]

راطع ص 12. يهمانورسخ  [ 842]
ص 64 و 160 و 174 و 201 و 215. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 843]

ج 2 ص 936. رایرهش ، ناوید  [ 844]
یناهفصا ص 28. فتاه  ناوید  [ 845]

ص 213 و 243. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 846]
بدا ص 1. رازلگ  [ 847]

يزیربت ص 1174. سمش  ناوید  [ 848]
ص 212. یماج ، لماک  ناوید  [ 849]

ص 184. بئاص ، ناوید  [ 850]
لابقا ص 376 و 167. تایلک  [ 851]

رتفد 1 ص 15. يونعم  يونثم  ناوید  [ 852]
ظفاح ص 411. تایلزغ  ناوید  [ 853]

ص 57 و 191. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 854]
ادخهد ص 192. همانتغل  [ 855]

يروهال ص 22. لابقا  ناوید  [ 856]
عمال ص 381. ناوید  [ 857]

ص 438. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 858]
ص 52. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 859]

ص 579. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 860]
يزیربت ص 276. بئاص  تایلک  [ 861]

ادخهد ص 43. يهمانتغل  [ 862]
یلدگیب ص 2. رذآ  ناوید  [ 863]

یقفاب ص 56. یشحو  ناوید  [ 864]
یناشاک ص 338. ضیف  ناوید  [ 865]

یناماس ص 13. نامع  ناوید  [ 866]
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عمال ص 282. ناوید  [ 867]
یماج ص 98. لماک  ناوید  [ 868]
ورسخرصان ص 74. ناوید  [ 869]

یناشاک ص 33. ضیف  ناوید  [ 870]
ص 529. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 871]

یماج ص 738. لماک  ناوید  [ 872]
رهاطاباب ص 10. ناوید  [ 873]

ص 35. یناعم ، روص  ناوید  [ 874]
ص 1310 و 1311. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 875]

ص 26. یماج ، لماک  ناوید  [ 876]
ص 70. رتفد 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 877]

ص 21. ورسخرصان ، ناوید  [ 878]
ص 37. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 879]

ص 54. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 880]
ص 424 و 146 و 564 و 493 و 569. عمال ، ناوید  [ 881]

ص 7. ورسخرصان ، ناوید  [ 882]
ص 106. رهاطاباب ، ناوید  [ 883]

ص 522. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 884]
ص 99 و 571. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 885]
ص 57 و 449. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 886]

ص 118. یناهفصا ، فتاه  ناوید  [ 887]
ص 61. یناماس ، نامع  ناوید  [ 888]

ص 1818. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 889]
ص 600 و ص 613. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 890]

ص 124. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 891]
ص 106. رهاطاباب ، ناوید  [ 892]

ص 386. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 893]
ص 69. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 894]

ص 97. يراوزبس ، يداه  الم  جاح  ناوید  [ 895]
ص 116 و 553 و 504 و 435 و 710 و 263 و 750. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 896]

ص 147 و 3136. ادخهد ، همانتغل  [ 897]
. رهاطاباب ناوید  [ 898]

ص 314 و 369. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 899]
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ص 75 و 15. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 900]
ص 70. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 901]

عمال ص 195 و 286 و 287. ناوید  [ 902]
ص 560. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 903]

یناعم ص 183 و 185 و 203 و 263. روص  ناوید  [ 904]
ص 97. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 905]

ص 140. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 906]
ص 556. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 907]

ص 79 و 85 و 87. يوجنگ ، یماظن  [ 908]
ص 700. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 909]

ص 620. عمال ، ناوید  [ 910]
ص 158. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 911]

ص 184. ورسخرصان ، ناوید  [ 912]
ص 167. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 913]

ص 76. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 914]
ص 461. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 915]

ص 244. یناعم ، روص  ناوید  [ 916]
ص 8 و ج 1315 و 3. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 917]

ص 807. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 918]
ص 17. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 919]

ص 513. ج 2 ، ادخهد ، همانتغل  [ 920]
ص 385. عمال ، ناوید  [ 921]

ص 107 و 106. يراوزبس ، يداه  الم  جاح  ناوید  [ 922]
ص 2385. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 923]

ص 397 و 353. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 924]
ص 95. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 925]

ص 189. همانتداعس ،)  ) يرتسبش ناوید  [ 926]
ص 169. ادخهد ، همانتغل  [ 927]

ص 83. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 928]
ص 797. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 929]

یلدگیب ص 22 و 23 و 96 و 97. رذآ  ناوید  [ 930]
عمال ص 534. ناوید  [ 931]

ورسخرصان ص 6. ناوید  [ 932]

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1168 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخهد ص 764. همانتغل  [ 933]
یناشاک ص 14. ضیف  ناوید  [ 934]

ریخلاوبا ص 4. دیعسوبا  تایعابر  [ 935]
يوجنگ ص 106 و 1045. ناوید  [ 936]

يزیربت ص 244 و 184. بئاص  ناوید  [ 937]
یناشاک ص 210. ضیف  ناوید  [ 938]

عمال ص 547. ناوید  [ 939]
. ادخهد يهمانتغل  [ 940]

يوجنگ ص 411. یماظن  ناوید  [ 941]
عمال ص 520 و 149 و 215 و 547. ناوید  [ 942]

یناشاک ص 176. ضیف  ناوید  [ 943]
ج 1 ص 196. ءارعشلاهقیدح ، [ 944]

ص 361. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 945]
ورسخرصان ص 167. ناوید  [ 946]

ص 817. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 947]
ص 150. هر )  ) ییاهب خیش  ناوید  [ 948]

ءارعشلاکلم ص 119 و 444. ناوید  [ 949]
ص 243. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 950]

همانتداعس ص 213. [ 951]
ص 418 و 162 و 417. يروهال ، لابقا  [ 952]

ادخهد ج 1 ص 249. همانتغل  [ 953]
ص 33 و 110. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 954]

ص 8. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 955]
ص 60. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 956]

ص 1745. ص 1744 و ج 4 ، ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 957]
ص 17 و 18. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 958]

ص 337. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 959]
ص 543. عمال ، ناوید  [ 960]

ص 206. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 961]
ص 243. یناعم ، روص  ناوید  [ 962]

ص 1028. ص 976 و ج 2 ، رایرهش ج 2 ، ناوید  [ 963]
ص 409 و 424. عمال ، ناوید  [ 964]

ص 185. بدا ، رازلگ  [ 965]
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ص 56 و 65 و 278. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 966]
ص 58. ورسخرصان ، ناوید  [ 967]

ص 100. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 968]
ص 243. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 969]

ص 633. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 970]
یناعم ص 46. روص  ناوید  [ 971]

عمال ص 370. ناوید  [ 972]
بدا ص 8. رازلگ  [ 973]

نیعم ج 4 ص 4907. گنهرف  [ 974]
سیدقاط ص 94. يونثم  ناوید  [ 975]

ص 92 و 93. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 976]
ادخهد ص 237. همانتغل  [ 977]

يوجنگ ص 73. ناوید  [ 978]
يراوزبس ص 49. يداه  الم  ناوید  [ 979]

يونعم ص 59. يونثم  ناوید  [ 980]
یناشاک ص 100. ضیف  ناوید  [ 981]

ناتسلگ ص 193 و 36. يدعس  تایلک  [ 982]
راطع ص 72. يهمان  ورسخ  [ 983]

مکح ج 1 ص 183 و 19. لاثما و  [ 984]
ص 605 و 566 و 604. عمال ، ناوید  [ 985]

ادخهد ص 301. يهمانتغل  [ 986]
. هدنریگدای اشوین : ج 4 ص 4918 نیعم ، گنهرف  [ 987]

یناعم ص 48. روص  ناوید  [ 988]
ص 80. زار ) نشلگ   ) يرتسبش راثآ  هعومجم  [ 989]

عمال ص 543 و 234. ناوید  [ 990]

مکح ج 2 ص 633. لاثما و  [ 991]
ياهشمق ص 74. یهلا  ناوید  [ 992]

مکح ج 3 و ص 1217. لاثما و  [ 993]
ادخهد ص 397. يهمانتغل  [ 994]

راطع ص 1. همانورسخ  ناوید  [ 995]
رهاطاباب ص 26. تایعابر  ناوید  [ 996]

راطع ص 6 و 49. همان  ورسخ  ناوید  [ 997]
ریخلاوبا ص 24 و 72 و 92 و 43. دیعسوبا  تایعابر  ناوید  [ 998]
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همانتداعس ص 149. [ 999]
ریخلاوبا ص 5 و 10. دیعسوبا  تایعابر  ناوید  [ 1000]

ص 75 و 67. زار ، نشلگ  ناوید  [ 1001]
ص 49 و 241. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1002]

ص 203 و 204. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 1003]
عمال ص 506 و 370. ناوید  [ 1004]

سیدقاط ص 89. يونثم  ناوید  [ 1005]
دلج 1 ص 96. رایرهش  ناوید  [ 1006]

سیدقاط ص 140. يونثم  ناوید  [ 1007]
يزیربت ص 184. بئاص  [ 1008]

راطع ص 2. همانورسخ  ناوید  [ 1009]
هر ص 171. یئاهب  خیش  ناوید  [ 1010]

ینانمس ص 545 و 37. تعفر  ناوید  [ 1011]
ص 454 و 638. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 1012]

يزیربت ص 173 و 1489. سمش  ناوید  [ 1013]
ص 518 و 523. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 1014]

ص 54. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1015]
ص 387. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1016]
ص 70. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 1017]

مکح ج 2 ص 576 و 866 و 840. لاثما و  [ 1018]
دلج 2 ص 983 و 1016 و 1179. رایرهش  ناوید  [ 1019]

راطع ص 270. همانورسخ  ناوید  [ 1020]
يروباشینراطع ص 49. ناوید  [ 1021]

راطع ص 131. همانورسخ  [ 1022]
ءارعشلاهقیدح ج 1 ص 414 و 347 و 457. [ 1023]

ءارعشلا ج 2 ص 973. هقیدح  [ 1024]
ص 1202 و 1203. ص 84 و 66 و 50 و 99 و ج 3 ، ص 722 و 835 و ج 1 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1025]

یناعم ص 41. روص  ناوید  [ 1026]
یسودرف ج 4 ص 505. [ 1027]

يوجنگ ص 388. [ 1028]
دلج 2 ص 934. رایرهش ، ناوید  [ 1029]

راطع ص 8 و 232 و 237. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1030]
يروباشین ص 226. راطع  ناوید  [ 1031]

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1171 

http://www.ghaemiyeh.com


راطع ص 2 و 107. همانورسخ  [ 1032]
ص 42 و 43 و 194. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1033]

ریخلاوبا ص 103. دیعسوبا  ناوید  [ 1034]
ءارعشلاهقیدح ج 1 ص 397. [ 1035]

یقفاب ص 341. یشحو  ناوید  [ 1036]
ریطلا ص 56. قطنم  ناوید  [ 1037]

هقیقحلاهقیدح ص 86. ناوید  [ 1038]
ورسخرصان ص 212. ناوید  [ 1039]

همانهاش ج 1 ص 53. [ 1040]
یماج ص 801. ناوید  [ 1041]

ياهشمق ص 365. یهلا  ناوید  [ 1042]
راطع ص 164 و 114 و 118 و 121. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1043]

يزیربت ص 237. سمش  تایلک  [ 1044]
ص 214. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1045]

عمال ص 511. ناوید  [ 1046]
یناشاک ص 94. ضیف  ناوید  [ 1047]

نیعم ج 3 ص 2791. گنهرف  [ 1048]
يدعس ص 140. تایلک  [ 1049]

سیدقاط ص 134. يونثم  ناوید  [ 1050]
راطع ص 83. همانورسخ  ناوید  [ 1051]
هقیقحلاهقیدح ص 647. ناوید  [ 1052]
هر ص 171. یئاهب  خیش  ناوید  [ 1053]

رتفد 3 ص 171. يونعم  يونثم  ناوید  [ 1054]

یناهفصا ص 82. فتاه  راعشا  ناوید  [ 1055]
يروباشین ص 33. راطع  ناوید  [ 1056]

ص 94. زار ) نشلگ   ) يرتسبش ناوید  [ 1057]
ص 97. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1058]

يروباشین ص 48. راطع  ناوید  [ 1059]
یناماس ص 31. نامع  [ 1060]

ریخلاوبا ص 63. دیعسوبا  ناوید  [ 1061]

ص 93. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1062]
بدا ص 92 و 105. رازلگ  [ 1063]

ورسخرصان ص 4. ناوید  [ 1064]
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یناشاک ص 2 و 8. ضیف  ناوید  [ 1065]
راطع ص 221. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1066]

نیعم ج 3 ص 3729. گنهرف  [ 1067]
يزیربت ص 1214. سمش  ناوید  [ 1068]

یناشاک ص 32 و 158. ضیف  ناوید  [ 1069]

یناشاک ص 12 و 417. ضیف  ناوید  [ 1070]
نیعم ج 3 ص 4194. گنهرف  [ 1071]
یناشاک ص 261. ضیف  ناوید  [ 1072]

ص 15 و 16. یناماس ، نامع  ناوید  [ 1073]
ءارعشلاهقیدح ج 3 ص 1741. [ 1074]

ریخلاوبا ص 50. دیعسوبا  ناوید  [ 1075]
یماطسب ص 86. یغورف  ناوید  [ 1076]

ریخلاوبا ص 14 و 35. دیعسوبا  ناوید  [ 1077]
ياهشمق ص 75. یهلا  ناوید  [ 1078]

یناشاک ص 136. ضیف  ناوید  [ 1079]
يوجنگ ص 107 و 108. یماظن  ناوید  [ 1080]

ص 947 و 1158. ص 101 و ج 2 ، ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1081]
هقیقحلاهقیدح ص 673. ناوید  [ 1082]

يوجنگ ص 125 و 126. یماظن  ناوید  [ 1083]
يونعم 1 ص 18. يونثم  ناوید  [ 1084]
ینانمس ص 346. تعفر  ناوید  [ 1085]

ریطلاقطنم ص 64. ناوید  [ 1086]
يزیربت ص 992. سمش  ناوید  [ 1087]

ص 1014. ص 106 و ج 2 ، ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1088]
ص 69. یناعم ، روص  ناوید  [ 1089]

ص 652. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 1090]
ص 98. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1091]

ص 637. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1092]
ص 232. یماج ، ناوید  [ 1093]

ص 435. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1094]
ص 169. هر ،)  ) ییاهب خیش  ناوید  [ 1095]

ص 1312. يولوم ، يزیربت  سمش  ناوید  [ 1096]
ینامرک ص 102. يدحوا  ناوید  [ 1097]
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ص 679. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1098]
يروهال ص 63. لابقا  ناوید  [ 1099]

ص 3 و 93 و 15. یناشاک ص 99 و 144 و 36 و 122 و 171 ، ضیف  ناوید  [ 1100]
ص 2. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1101]

ص 1329. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 1102]
ص 4901. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1103]
ص 1688. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1104]

ینیمخ ص 236. ماما  راعشا  ناوید  [ 1105]
ص 583. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1106]

ص 3. ج 1 ، مایخ ، پاچ  ریسلا - بیبح  خیرات  [ 1107]
ص 171 و 172. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1108]

ص 64. بیطخ ،)  ) ظفاح ناوید  [ 1109]
ص 136 و 213. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 1110]

ص 172. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1111]
ص 212 و 176. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1112]

يوجنگ ص 110. یماظن  ناوید  [ 1113]
ص 661 و 528 و 122 و 703. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1114]

ریطلاقطنم ص 219 و 207 و 134 و 133 و 132 و 131 و 129 و 122 و 116 و 114 و 43 و 228. ناوید  [ 1115]
عمال ص 202. ناوید  [ 1116]

يزیربت ص 778. سمش  ناوید  [ 1117]
. درادن هحفص  یناقاخ  ادخهد  همانتغل  [ 1118]

ص 173. بیطخ )  ) ظفاح ناوید  [ 1119]
يروباشین ص 14. راطع  ناوید  [ 1120]

عمال ص 376. ناوید  [ 1121]

یماج ص 25. ناوید  [ 1122]
يزیربت ص 753. سمش  ناوید  [ 1123]

همانتداعس ص 189. [ 1124]
هقیقحلاهقیدح ص 156. ناوید  [ 1125]

عمال ص 127 و 376 و 189. ناوید  [ 1126]
يروباشین ص 37 و 39. راطع  ناوید  [ 1127]

عمال ص 179 و 125 و 249 و 570 و 434. ناوید  [ 1128]
تاحیملت ص 62. گنهرف  [ 1129]

ءارعشلاهقیدح ج 1 ص 155. [ 1130]
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عمال ص 542. ناوید  [ 1131]
هقیقحلاهقیدح ص 368. ناوید  [ 1132]

عمال ص 188 و 315 و 193 و 203. ناوید  [ 1133]
راطع ص 6. ناوید  [ 1134]

يوجنگ ص 880. یماظن  ناوید  [ 1135]
ابص ص 122. گنهرف  [ 1136]

يونعم د 1 ص 17. يونثم  ناوید  [ 1137]
یسودرف ص 16 و 17. همانهاش  [ 1138]

ص 29. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1139]
دلج 1 ص 291. رایرهش  ناوید  [ 1140]

ریطلاقطنم ص 13. ناوید  [ 1141]
ص 718. یشاک ، صلخم  ادخهد - همانتغل  [ 1142]

ص 567 و 675. یبعصم ، بیطلاوبا  ج 2 - ادخهد ، همانتغل  [ 1143]
ص 32 و 41. ورسخرصان ، ناوید  [ 1144]

ص 1189 و ص 51 و ج 3 ، ص 142 و ج 1 ، ص 1230 و ج 1 ، ص 310 و ج 1 ص 246 و 247 و ج 3 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 1145]
ص 1253. ج 3 ،

ص 184 و 185. یناعم ، روص  ناوید  [ 1146]
ص 333 و 118. عمال ، ناوید  [ 1147]

ص 1321. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 1148]
ص 112 و 16. راطع ، ناوید  [ 1149]

ص 25. ابص ، گنهرف  [ 1150]
ص 201. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1151]

ص 203. عمال : ناوید  [ 1152]
ص 110. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1153]

عمال ص 173. ناوید  [ 1154]
رایرهش ج 2 ص 986. ناوید  [ 1155]

راطع ص 115 و 193 و 195. ریطلا  قطنم  ناوید  [ 1156]
يونیم ص 29. یبتجم  حیحصت  اب  همدقم  تمسق  يرصان ، قالخا  [ 1157]

يزیربت ص 379. سمش  ناوید  [ 1158]
راهب ص 318. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1159]

ص 53 و 158. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1160]
ریخلاوبا ص 49. دیعسوبا  تایعابر  ناوید  [ 1161]

دیهش ص 404. نسحلاوبا  ادخهد ج 1  همانتغل  [ 1162]
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همانتداعس ص 230. ناوید  [ 1163]
ورسخرصان ص 55. ناوید  [ 1164]

هقیقحلا ص 641. هقیدح  ناوید  [ 1165]
یناشاک ص 233. ضیف  ناوید  [ 1166]
نیعم ج 3 ص 3998. گنهرف  [ 1167]

تاحیملت ص 163. گنهرف  [ 1168]
ءارعشلا ج 1 ص 104. هقیدح  [ 1169]

یماج ص 508. ناوید  [ 1170]
ریخلاوبا ص 106. دیعسوبا  ناوید  [ 1171]
يونعم د 1 ص 32. يونثم  تایلک  [ 1172]

یناهفصا ص 107. فتاه  راعشا  ناوید  [ 1173]
ورسخرصان ص 368. ناوید  [ 1174]

ریخلاوبا ص 15. دیعسوبا  ناوید  [ 1175]
يزیربت ص 141. بئاص  ناوید  [ 1176]

ص 530 و 3150. ادخهد - همانتغل  [ 1177]
ص 67. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1178]

راهب ص 147 و 353 و 352. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1179]
ورسخرصان ص 426 و 275 و 338 و 426 و 200. ناوید  [ 1180]

یماج ص 126. ناوید  [ 1181]
يزیربت ص 500 و 193. بئاص  ناوید  [ 1182]

ورسخرصان ص 6. ناوید  [ 1183]
ياهشمق ص 394. یهلا  ناوید  [ 1184]

يونزغ ص 74. نسح  دیس  ناوید  [ 1185]
يروباشین ص 128 و 86. راطع  همانورسخ  ناوید  [ 1186]

هقیقحلاهقیدح ص 115. ناوید  [ 1187]
راطع ص 13. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1188]

مکح ج 1 ص 50. لاثما و  [ 1189]
ینیمخ ص 200. ماما  راعشا  ناوید  [ 1190]

ص 1686 و ج 1285 و 2. ءارعشلا ج 3 ، هقیدح  [ 1191]
ورسخرصان ص 31. ناوید  [ 1192]

ص 172 و 171. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1193]
یناقاخ ص 685. ادخهد  همانتغل  [ 1194]

ص 185. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1195]

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1176 

http://www.ghaemiyeh.com


ورسخرصان ص 341 و 43 و 60. ناوید  [ 1196]
ریخلاوبا ص 38. دیعسوبا  ناوید  [ 1197]
ینانمس ص 372. تعفر  ناوید  [ 1198]

. عمال ناوید  [ 1199]
يونعم ص 119 و 59 و 71 و 61 و د 5 ص 316. يونثم و  [ 1200]

ص 115 و 118. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1201]
ص 126. هر )  ) یئاهب خیش  ناوید  [ 1202]

يوجنگ ص 237 و ص 71. ناوید  [ 1203]
. یناقاخ ادخهد ، همانتغل  [ 1204]

مکح ج 1 ص 8 و ص 10 و ص 74. لاثما و  [ 1205]
مکح ج 1 ص 13 و 14 و ص 117 و ج 1 ص 119 و ص 115 و ج 1 ص 116 و ص 126 و ج 1 ص 225. لاثما و  [ 1206]

ص 663 و ج 2 ص 639 و 1120. ص 1281 و ص 1241 و ج 2 ، ص 1336 و ج 3 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 1207]
عمال ص 299. ناوید  [ 1208]

هقیقحلاهقیدح ص 106. ناوید  [ 1209]
نیعم ج 1 ص 212. گنهرف  [ 1210]

ص 1141. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 1211]
يزیربت ص 1316. سمش  ناوید  [ 1212]

. يدحوا ادخهد - همان  تغل  [ 1213]
ورسخرصان ص 42. ناوید  [ 1214]

يزیربت ص 727. سمش  ناوید  [ 1215]
یئاهب ص 158. خیش  ناوید  [ 1216]

ياهشمق ص 637. یهلا  ناوید  [ 1217]
ییاهب ص 158. خیش  ناوید  [ 1218]

یناهفصا ص 98. فتاه  راعشا  ناوید  [ 1219]
ص 169. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1220]

بدا ص 108. رازلگ  [ 1221]
یسودرف ج 1 ص 107. ناوید  [ 1222]

يزیربت ص 1269 و ص 1455. سمش  ناوید  [ 1223]
راطع ص 5 و 87 و 88 و 256 و 258 و 259. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1224]

عمال ص 614. ناوید  [ 1225]
ریخلاوبا ص 54. دیعسوبا  ناوید  [ 1226]

(. تایلزغ  ) يدعس ص 463 تایلک  [ 1227]
هقیقحلاهقیدح ص 158. ناوید  [ 1228]
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مکح ج 2 ص 698. لاثما و  [ 1229]
تایلزغ ص 449 و 457. يدعس  تایلک  [ 1230]

یناعم ص 254. روص  ناوید  [ 1231]
عمال ص 508. ناوید  [ 1232]

راهب ص 80 و 139 و 223 و 329 و 330 و 492. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1233]
ص 344. بیطخ )  ) ظفاح ناوید  [ 1234]

راهب ص 407. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1235]
يراوزبس ص 8. يداه  الم  جاح  ناوید  [ 1236]

عمال ص 236 و ص 421. ناوید  [ 1237]
راطع ص 145 و 146 و 147 و 148 و 186 و 253. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1238]

ورسخرصان ص 73 و 74. ناوید  [ 1239]
دلج 1 ص 405. رایرهش  ناوید  [ 1240]
يزیربت ص 372. بئاص  تایلک  [ 1241]

ورسخرصان ص 59. ناوید  [ 1242]
ص 34. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1243]

ص 230. همانتداعس )  ) يرتسبش ناوید  [ 1244]
مکح ج 2 ص 854. لاثما و  [ 1245]

عمال ص 615. ناوید  [ 1246]
مکح ج 2 ص 854. لاثما و  [ 1247]

. ادخهد همانتغل  [ 1248]
یناعم ص 194. روص  ناوید  [ 1249]

ریخلاوبا ص 32. دیعسوبا  ناوید  [ 1250]

يوجنگ ص 652. یماظن  ناوید  [ 1251]
همانورسخ ص 101 و 189. ناوید  [ 1252]

راطع ص 40 و 96 و 100 و 122. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1253]
يدزی ص 79. یخرف  ناوید  [ 1254]

یقفاب ص 447. یشحو  ناوید  [ 1255]
یناشاک ص 166. ضیف  ناوید  [ 1256]
یقفاب ص 440. یشحو  ناوید  [ 1257]

يونعم ص 82 د 2. يونثم  ناوید  [ 1258]
. ادخهد همانتغل  [ 1259]

یسودرف ص 430. همانهاش  [ 1260]
يزیربت ص 799 و 435 و 168. بئاص  تایلک  [ 1261]
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هقیقحلاهقیدح ص 212. ناوید  [ 1262]
ورسخرصان ص 129. ناوید  [ 1263]

ینانمس ص 81. تعفر  ناوید  [ 1264]
یماظن ص 1321 و 1312. ناوید  [ 1265]

يزیربت ص 367 و ص 392 و 403 و 1339 و 1357. سمش  تایلک  [ 1266]
يروباشین ص 264. راطع  ناوید  [ 1267]
ریخلاوبا ص 29. دیعسوبا  ناوید  [ 1268]

رایرهش ج 2 ص 918 و ص 975. ناوید  [ 1269]
یناشاک ص 416. ضیف  ناوید  [ 1270]
نیعم ج 3 ص 3494. گنهرف  [ 1271]

ءارعشلاهقیدح ج 1 ص 528 و 688 و ج 2 ص 901. [ 1272]
راهب ص 90. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1273]
تایلزغ ص 485. يدعس  تایلک  [ 1274]
سیدقاط ص 312. يونثم  ناوید  [ 1275]

يروهال ص 374. لابقا  ناوید  [ 1276]
سیدقاط ص 312. يونثم  ناوید  [ 1277]

یناماس ص 121. نامع  ناوید  [ 1278]
یماطسب ص 37. یغورف  ناوید  [ 1279]

یناشاک ص 44. ضیف  ناوید  [ 1280]
ادخهد ص 43. همانتغل  [ 1281]

عمال ص 301. ناوید  [ 1282]
يروهال ص 58. لابقا  ناوید  [ 1283]

ص 117 و 176. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1284]
ءارعشلاکلم ص 463 و 362 و 257 و 452. ناوید  [ 1285]

يروهال ص 58 و ص 59. لابقا  ناوید  [ 1286]
یناشاک ص 261. ضیف  ناوید  [ 1287]

ص 534. عمال ، ناوید  [ 1288]
یناعم ص 256. روص  ناوید  [ 1289]

رتفد 6 ص 360. يونعم  يونثم و  [ 1290]
سیدقاط ص 88. يونثم  ناوید  [ 1291]

ورسخرصان ص 105 و ص 314. ناوید  [ 1292]
ص 180. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1293]

مکح ج 3 ص 1200 و ص 1271. لاثما و  [ 1294]
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رهاطاباب ص 112. تایعابر  [ 1295]
نیعم ج 3 ص 2779. گنهرف  [ 1296]

ریخلاوبا ص 100. دیعسوبا  ناوید  [ 1297]
[. 1298]

راطع ص 139 و 85. همانورسخ  [ 1299]
لوا ص 9. رتفد  يونعم  يونثم و  [ 1300]

ص 192. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1301]
يزیربت ص 81. بئاص  تایلک  [ 1302]
يوجنگ ص 54. یماظن  ناوید  [ 1303]

ص 155 و 141 و 161 و 42. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 1304]
ص 1203 و ج 3 ، ص 323 و 246 و 192 و 84 و 80 و 223 و 198 ، ص 197 و 219 و 189 و ج 1 ، ج 1 ، مکح ، لاـثما و  [ 1305]

1250 و 1192 و 1203 و 1217 و 1205 و 1202.
ص 54. بیطخ )  ) ظفاح ناوید  [ 1306]

یماج ص 810. ناوید  [ 1307]
ورسخرصان ص 115 و 184. ناوید  [ 1308]

.429 تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 1309]
ورسخرصان ص 390 و ص 58 و ص 86. ناوید  [ 1310]

يراوزبس ص 133. يداهالم  جاح  ناوید  [ 1311]
عمال ص 569 و ص 195 و ص 184. ناوید  [ 1312]

ص 42. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1313]
متفه ص 429 س 47. رتفد  يونعم  يونثم و  [ 1314]

عمال ص 279. ناوید  [ 1315]
راطع ص 18 و ص 21. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1316]

يونعم د 3 ص 139. يونثم  [ 1317]
یناعم ص 73. روص  ناوید  [ 1318]

هر ص 39. یئاهب  خیش  ناوید  [ 1319]
راطع ص 31. همانورسخ  ناوید  [ 1320]

مکح ج 2 ص 832. لاثما و  [ 1321]
ص 527. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 1322]

ورسخرصان ص 10. ناوید  [ 1323]
ص 163. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1324]

عمال ص 237. ناوید  [ 1325]
یلدگیب ص 145. رذآ  ناوید  [ 1326]
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هقیقحلاهقیدح ص 97. ناوید  [ 1327]
. ادخهد همانتغل  [ 1328]

یلدگیب ص 176. رذآ  ناوید  [ 1329]
سیدقاط ص 86 و 87. يونثم  ناوید  [ 1330]

ص 1214. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1331]
ص 976. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 1332]

. ادخهد همانتغل  [ 1333]
ص 465. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1334]
ص 72. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1335]

ص 310. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1336]
ص 503. ج 4 ، یسودرف ، همانهاش  [ 1337]

ص 146 و 353 و 355 و 358. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1338]
ص 19. رتفد 1 ، يونعم  يونثم  [ 1339]
ص 35. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1340]

ص 57. تاحیملت ، گنهرف  [ 1341]
ص 463. یماج ، ناوید  [ 1342]

.31 راهب ، ءارعشلا  کلم  ناوید  [ 1343]
ص 1746 و 2140. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 1344]

ص 319 و ص 310 و ص 344 و ص 351. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 1345]
يونعم د 3 ص 178 و د 7 ص 439 و د 2 ص 132. يونثم  ناوید  [ 1346]

ص 71 و 346 و 347. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1347]
مکح ج 1 ص 131 و ج 3 ص 1275. لاثما و  [ 1348]

. ادخهد همانتغل  [ 1349]
ص 533 و 436. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 1350]

ادخهد ج 1 ص 152. همانتغل  [ 1351]
مکح ج 2 ص 715 و ج 2 ص 1033 و ج 4 ص 1722. لاثما و  [ 1352]
يزیربت ص 55 و ص 78 و ص 270 و ص 349. بئاص  تایلک  [ 1353]

ص 171 و ص 1720. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1354]
ص 277. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1355]

ص 866. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1356]
ص 196. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1357]

ص 101. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 1358]
ص 47. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1359]
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یناشاک ص 200. ضیف  ناوید  [ 1360]
ص 57. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1361]
هقیقحلاهقیدح ص 157. ناوید  [ 1362]

راطع ص 103 و ص 245 و ص 246 و ص 250. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1363]
یناشاک ص 3. ضیف  ناوید  [ 1364]

عمال ص 343. ناوید  [ 1365]
یلدگیب ص 22 و ص 230. رذآ  ناوید  [ 1366]

يزیربت ص 625. بئاص  تایلک  [ 1367]
عمال ص 608. ناوید  [ 1368]

سیدقاط ص 84. يونثم  ناوید  [ 1369]

هقیقحلاهقیدح ص 156. ناوید  [ 1370]
. ادخهد همانتغل  [ 1371]

ورسخرصان ص 542 و ص 70. ناوید  [ 1372]
ص 176. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1373]

ص 443. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1374]
ص 126. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 1375]

ص 110. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 1376]
ص 29. ادخهد ، همانتغل  [ 1377]

ص 2198. دلج 10 ، ادخهد ، همانتغل  [ 1378]
ص 648. یماج ، ناوید  [ 1379]

ص 519. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1380]
ص 176. عمال ، ناوید  [ 1381]

مکح ج 1 ص 239 و 353 و ص 30. لاثما و  [ 1382]
ص 853. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1383]
ص 89. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1384]

ص 185. رتفد 3 ، يونعم  يونثم و  [ 1385]
ص 70 و 71. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1386]

ص 85. د 2 ، يونعم ، يونثم  = سیونریز [ ** 1387]
ص 203. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1388]
ص 171. راطع ، ریطلاقطنم  ناوید  [ 1389]

ص 416. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1390]
ص 390 و 391. يروباشین ، راطع  همانورسخ  ناوید  [ 1391]

ص 274. عمال ، ناوید  [ 1392]
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ص 919. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 1393]
ص 980. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 1394]

ص 405. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 1395]
ص 38. یماطسب ، یغورف  [ 1396]

ص 50. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1397]
ص 398. عمال ، ناوید  [ 1398]

ص 120. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1399]
ص 1182. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1400]
ص 863. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1401]

ص 26. یماج ، ناوید  [ 1402]
ص 1517. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1403]
ص 513. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1404]

ص 97. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1405]
ص 689. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1406]

ص 6. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1407]
ص 209. عمال : ناوید  [ 1408]

ص 189 و 236 و 208 و 273 و 471 و 470 و 198. تاحیملت ، گنهرف  [ 1409]
ص 187. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1410]

ص 1075. ص 1586 و ج 2 ، ص 1302 و ج 3 ، ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1411]
ص 5270 ص 47 و ج 4 و ص 265. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1412]

ص 336. عمال ، ناوید  [ 1413]
ص 962. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 1414]

ص 134 و 112. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1415]
ص 91. مود ، رتفد  يولوم  يونعم  يونثم و  [ 1416]

ص 73. ورسخرصان ، ناوید  [ 1417]
ص 418. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1418]
ص 298. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1419]
ص 386. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1420]

ص 276. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1421]
ص 47. راطع ، همانورسخ  [ 1422]

ص 123. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 1423]
ص 1. ورسخرصان ، ناوید  [ 1424]

ص 348. یقفاب ، یشحو  راعشا  ناوید  [ 1425]
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ص 27. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1426]
ص 163. ءارعشلاهقیدح ج 1 ، [ 1427]

ص 8 و 9. راطع ، ریطلا  قطنم  ناوید  [ 1428]
ص 370. بدا ، رازلگ  [ 1429]

ص 46 و 83. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1430]
ص 385. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 1431]

ص 336. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1432]
ص 4 و 5. راطع ، همانورسخ  [ 1433]

ص 101. يراوزبس ، يداهالم  ناوید  [ 1434]
ص 209. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1435]

ص 1189. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1436]
ص 91. مود ، رتفد  يولوم ، يونعم  يونثم و  [ 1437]

عمال ص 300 و 210. ناوید  [ 1438]
ص 141. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 1439]

ص 518. عمال ، ناوید  [ 1440]
ص 75. زار ، نشلگ  [ 1441]

ص 71. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 1442]
ص 44. ورسخرصان ، ناوید  [ 1443]

ص 137. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 1444]
ص 759. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1445]
ص 759. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1446]
ص 131. ، 2 د - يونعم ، يونثم  [ 1447]

ص 191 و 227 و 306. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1448]
ص 415. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1449]

ص 447 و 173. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 1450]
ص 36 و 476 و 6 و 6. راطع ، ناوید  [ 1451]

ص 187 و 242. عمال ، ناوید  [ 1452]
ص 346 و 50. ادخهد ، همانتغل  [ 1453]
ص 473. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1454]

ص 1178. ص 464 و ج 2 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1455]
ص 565. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1456]

ص 235 و 376 و 385. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1457]
ص 402. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1458]
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ص 94. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1459]
ص 5. ورسخرصان ، ناوید  [ 1460]

ص 43. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1461]
ص 327. ص 573 و ج 3 ، ج 4 ، یسودرف ، همانهاش  [ 1462]

ص 358. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1463]
ص 467. بدا ، رازلگ  [ 1464]

ص 409 و 410. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1465]
ص 277. یناعم ، روص  [ 1466]

ص 514. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 1467]
ص 351. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1468]
ص 3746. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 1469]
ص 429. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1470]

ص 343 و 397. عمال ، ناوید  [ 1471]
ص 360. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 1472]
ص 644. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1473]
ص 4095. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 1474]

ص 418 و 298 و 44. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1475]
ص 284. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1476]

ص 60. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1477]
ص 125. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 1478]

ص 403 و 402. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 1479]
ص 247. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1480]

ص 168. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1481]
ص 114. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1482]

ص 310. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1483]
ص 51. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1484]
ص 3659. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 1485]

ص 371. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1486]
ص 80. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 1487]

ص 122. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 1488]
ص 120. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1489]

ص 524. ورسخرصان ، ناوید  [ 1490]
ص 44. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1491]
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ص 58. یناعم ، روص  [ 1492]
ص 17. یناماس ، نامع  [ 1493]

ص 68 و 323. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1494]
ص 97. یناماس ، نامع  ناوید  [ 1495]

ص 321. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1496]
عمال ص 541 و 542. ناوید  [ 1497]

ص 26. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1498]
ص 196. راطع ، ریطلاقطنم  ناوید  [ 1499]

يزیربت ص 71. سمش  تایلک  ناوید  [ 1500]
عمال ص 472 و 401 و 499. ناوید  [ 1501]

یناعم ص 54 و ص 55. روص  [ 1502]
یلدگیب ص 51. رذآ  ناوید  [ 1503]

عمال ص 542 و 565 و 605. ناوید  [ 1504]
یقفاب ص 388. یشحو  راعشا  ناوید  [ 1505]

مکح ج 2 ص 715. لاثما و  [ 1506]
يزیربت ص 177. سمش  تایلک  ناوید  [ 1507]

ادخهد ص 489. همانتغل  [ 1508]
يزیربت ص 370. سمش  ناوید  [ 1509]

ورسخرصان ص 72 و 32 و 29 و 184. ناوید  [ 1510]
ینانمس ص 543. تعفر  ناوید  [ 1511]

مکح ج 1 ص 193. لاثما و  [ 1512]
عمال ص 235 و 329 و 197 و 158. ناوید  [ 1513]
هقیقحلاهقیدح ص 644 و ص 713. ناوید  [ 1514]

یناعم ص 39. روص  ناوید  [ 1515]
ص 202 و 203. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 1516]

یماج ص 89. ناوید  [ 1517]
. ادخهد همان  تغل  [ 1518]

یناعم ص 239 و ص 240. روص  ناوید  [ 1519]
هقیقحلاهقیدح ص 147. ناوید  [ 1520]
یناشاک ص 198. ضیف  ناوید  [ 1521]
یقفاب ص 389. یشحو  ناوید  [ 1522]

بدا ص 3. رازلگ  [ 1523]
یلدگیب ص 403. رذآ  ناوید  [ 1524]
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یماج ص 693. ناوید  [ 1525]
یلدگیب ص 429. رذآ  ناوید  [ 1526]

يروباشین ص 10. راطع  ناوید  [ 1527]
ریطلاقطنم ص 137. [ 1528]

هقیقحلاهقیدح ص 68. ناوید  [ 1529]
رایرهش ج 1 ص 116. ناوید  [ 1530]

ابص ص 1142. گنهرف  [ 1531]
مکح ج 2 ص 850 و ص 961. لاثما و  [ 1532]

دلج 2. رایرهش  ناوید  [ 1533]
ياهشمق ص 300. یهلا  ناوید  [ 1534]

ورسخ ص 5. رصان  ناوید  [ 1535]
دلج 2 ص 958. رایرهش  ناوید  [ 1536]

يدزی ص 80. یخرف  ناوید  [ 1537]
ظفاح ص 246. تایلزغ  ناوید  [ 1538]

يونعم ص 11. يونثم  [ 1539]
رایرهش ج 1 ص 133. ناوید  [ 1540]

نیعم ج 4 ص 5032. گنهرف  [ 1541]
يرونا ج 2 ص 599. ناوید  [ 1542]

ریخلاوبا ص 21. دیعسوبا  ناوید  [ 1543]
عمال ص 466. ناوید  [ 1544]

رایرهش ج 1 ص 118 و ج 2 ص 942. ناوید  [ 1545]
ریخلاوبا ص 3. دیعسوبا  ناوید  [ 1546]

یناشاک ص 162 و 163. ضیف  ناوید  [ 1547]
هقیقحلا ص 389. هقیدح  ناوید  [ 1548]

يروهال ص 316. لابقا  ناوید  [ 1549]
عمال ص 109 و 116. ناوید  [ 1550]

ص 103. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1551]
ص 192. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1552]

ص 15. یماج ، ناوید  [ 1553]
ص 385. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1554]

ص 247. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 1555]
ص 252. یناعم ، روص  ناوید  [ 1556]

ص 46. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1557]
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ص 574. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 1558]
ص 671 و 540. یماج ، ناوید  [ 1559]

ص 330. ورسخرصان ، ناوید  [ 1560]
ص 42. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1561]

ص 362. راطع ، همانورسخ  [ 1562]
ص 116. رهاطاباب ، تایعابر  [ 1563]

يونعم ص 13 و 15 و 139 و 61 و 402. يونثم  ناوید  [ 1564]
ص 283. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1565]

ص 239. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1566]
ص 8. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 1567]

. ادخهد همانتغل  [ 1568]
عمال ص 128. ناوید  [ 1569]

ریخلاوبا ص 73. دیعسوبا  ناوید  [ 1570]
. ادخهد همانتغل  [ 1571]

ورسخ ص 35 و ص 276 و ص 538. رصان  ناوید  [ 1572]
ص 224 و 319. راهب ، ءارعشلاکلم  [ 1573]

ورسخ ص 11. رصان  [ 1574]
ياهشمق ص 318. یهلا  ناوید  [ 1575]

ص 57. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1576]
عمال ص 235. ناوید  [ 1577]

دلج 2 ص 1008. رایرهش  ناوید  [ 1578]
يزیربت ص 719. سمش  ناوید  [ 1579]

ص 1758. ص 1299 و 822 و ج 3 ، و ج 2 ، ص 281 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1580]
مکح ج 2. لاثما و  [ 1581]

ص 107. هر )  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1582]
ص 163 و 104. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1583]

ص 30. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1584]
يوجنگ ص 840 و ص 843. یماظن  ناوید  [ 1585]

يزیربت ص 663. سمش  ناوید  [ 1586]
ص 90. هر )  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1587]

ریطلاقطنم ص 259. ناوید  [ 1588]
هقیقحلاهقیدح ص 64. ناوید  [ 1589]

يزیربت ص 449. سمش  ناوید  [ 1590]
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راطع ص 1 و ص 7. ریطلاقطنم  ناوید  [ 1591]
يزیربت ص 218. سمش  ناوید  [ 1592]

ینیمخ ص 41. ماما  راعشا  ناوید  [ 1593]
یماطسب ص 48. یغورف  ناوید  [ 1594]
یناهفصا ص 99. فتاه  ناوید  [ 1595]

عمال ص 409. ناوید  [ 1596]
ص 63. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 1597]

يروهال ص 398 و ص 403. لابقا  ناوید  [ 1598]
ادخهد ص 85. همانتغل  [ 1599]
يدعس ص 163. تایلک  [ 1600]

یناهفصا ص 174. فتاه  راعشا  ناوید  [ 1601]
ص 82 و 61. تاحیملت ، گنهرف  [ 1602]

يونعم ص 327. يونثم  ناوید  [ 1603]
يروباشین ص 3. راطع  ناوید  [ 1604]

دلج 1 ص 121. رایرهش  ناوید  [ 1605]
ص 158 و 86 و 204. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1606]

ص 176. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 1607]
ص 205. یناعم ، روص  ناوید  [ 1608]

ص 21 و 15. راطع ، ریطلاقطنم  ناوید  [ 1609]
ص 21 و 62. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1610]

ص 86. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 1611]
ص 8. راطع ، همانورسخ  [ 1612]

ص 6. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1613]
ص 82. یسودرف ، همانهاش  [ 1614]

ص 190. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1615]
ص 276. راطع ، همانورسخ  [ 1616]

ص 106 و 437. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 1617]
ص 282. عمال ، ناوید  [ 1618]

ص 88. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  ناوید  [ 1619]
ص 2708. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 1620]

ص 37. راطع ، ناوید  [ 1621]
ص 95. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 1622]

ص 63. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1623]
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ص 69. ورسخرصان ، ناوید  [ 1624]
ص 195. همانتداعس ، [ 1625]

ص 411 و 541 و 413. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1626]
ص 549. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1627]

. يرتسبش ادخهد ، همانتغل  [ 1628]
ص 422. يولوم ، يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1629]

ج 2 ص 62. ادخهد ، همانتغل  [ 1630]
ص 1478. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 1631]

ص 57 و 55 و 62. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1632]
ص 18. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1633]

ص 270 و 271 و 453. راهب ، ءارعشلاکلم  [ 1634]
ص 157. همانتداعس ، ناوید  [ 1635]

ص 416 و 238. راطع ، ناوید  [ 1636]
ص 685. یماج ، ناوید  [ 1637]

ص 13. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1638]
ص 46. راطع ، ریطلاقطنم  ناوید  [ 1639]

ص 259. بئاص ، ناوید  [ 1640]
ص 87. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1641]
ص 136. ءارعشلاهقیدح ج 1 ، [ 1642]

ص 1968. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1643]
ص 39. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1644]

ص 106. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1645]
ص 518. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1646]

ص 211. همانتداعس ،)  ) يرتسبش ناوید  [ 1647]
ص 42 و 127. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1648]

ص 257 و 247. راطع ، ناوید  [ 1649]
ص 4626. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1650]

ص 61 و 63 و 64 و 70. ءارعشلاهقیدح ، ناوید  [ 1651]
ص 385. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1652]

ص 460. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1653]
ص 161 و 205 و 252. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1654]

ص 241 و 242. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1655]
ص 528. ابص ، گنهرف  [ 1656]
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ص 1438. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 1657]
ص 2010. ص 1589 و ج 3 ، ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1658]

ص 3140. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 1659]
ص 178. تاحیملت ، گنهرف  [ 1660]

ص 406. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1661]
ص 160 و 426 و 50. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1662]

ص 45. يراوزبس ، يداه  الم  جاح  ناوید  [ 1663]
ص 4. ورسخرصان ، ناوید  [ 1664]

ص 102. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1665]
ص 881. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1666]
ص 881. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1667]

ص 266. ناتسوب ، يدعس - تایلک  [ 1668]
ص 530. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1669]

ص 350 و 342 و 385. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 1670]
ص 197. ورسخرصان ، ناوید  [ 1671]

ص 89. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1672]
ص 147 و 251. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1673]

نیعم ج 3 ص 4076. گنهرف  [ 1674]
ریخلاوبا ص 96 و 30. دیعسوبا  ناوید  [ 1675]

یماطسب ص 102. یغورف  ناوید  [ 1676]
يزیربت ص 1319. سمش  تایلک  [ 1677]

ریخلاوبا ص 5. دیعسوبا  ناوید  [ 1678]
دیمع ج 1 ص 210. گنهرف  [ 1679]

یقفاب ص 410. یشحو  ناوید  [ 1680]
عمال ص 119. ناوید  [ 1681]

ص 1776 و 1765 و 1786 و ج 3 ص 1255 و ص 1273. مکح ج 4 ، لاثما و  [ 1682]
ص 211. عمال ، ناوید  [ 1683]

ص 52. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1684]
ص 895 و 656. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1685]

. زار نشلگ  ناوید  [ 1686]
ص 380. ادخهد ، همانتغل  [ 1687]

ص 136. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1688]
ص 458. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1689]
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ص 127. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1690]
ص 317. عمال ، ناوید  [ 1691]

ص 388 و 345. تاحیملت ، گنهرف  [ 1692]
ص 945. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 1693]

ص 430 و 514. یسودرف ، همانهاش  [ 1694]
ص 181. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1695]

ص 5139. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1696]
ص 38. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1697]

عمال ص 518 و 519 و 247 و 482. ناوید  [ 1698]
ص 67. زار ، نشلگ  ناوید  [ 1699]

ص 87. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1700]
ص 62. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1701]

ص 118. يراوزبس ، يداه  الم  ناوید  [ 1702]
ص 411. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1703]

ص 241 و 443. عمال ، ناوید  [ 1704]
ص 119 و 20 و 45. یناماس ، نامع  ناوید  [ 1705]

ص 56 و 992. يولوم ، يزیربت  سمش  ناوید  [ 1706]
ص 81. يراوزبس ، يداه  الم  ناوید  [ 1707]

ص 279 و 5 و 347. د 5 ، يونعم د 1 ص 344 و 5 و 243 و 4 و 138 و 3 و 34 و 1 و 32 و 1 و 30 ، يونثم  ناوید  [ 1708]
ص 592. ادخهد ، يهمانتغل  [ 1709]

ص 59. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 1710]
ص 311 و 260 و 211 و 210. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1711]

ص 770. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1712]
ص 467 و 172 و 176 و 193. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1713]

ص 167. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1714]
ص 276 و ص 437. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 1715]

ص 185 و 182 و 161 و 137 و 49 و 208. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1716]
ص 166 و 110 و 109 و 107 و 106 و 97 و 79 و 47 و 3 و 208 و 164 و 177. راطع ،)  ) ریطلاقطنم [ 1717]

ص 273 و ص 189. عمال ، ناوید  [ 1718]
ص 23 و 416 و 23 و 441 و 31 و 365 و 416. راطع ، ناوید  [ 1719]

ج 1. ص 464 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1720]
ص 120 و ص 114. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 1721]

ص 21 و ص 61. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1722]
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ص 584. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1723]
ص 53. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1724]

ص 106. یناهفصا ، فتاه  ناوید  [ 1725]
ص 83. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش ناوید  [ 1726]

ص 522. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1727]
ص 248. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  رد  [ 1728]

ص 202. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1729]
ص 575. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1730]
ص 4458. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1731]

ص 278. یناعم ، روص  ناوید  [ 1732]
ص 121. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1733]

ص 202 و 123. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1734]
ص 1676. ص 480 و ج 3 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1735]

ص 169 و 218. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1736]
ص 173. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 1737]

ص 128 و 130 و 184 و 28. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 1738]
ص 1274 و 1382 و 1387 و 1272 و 1279. ج 3 ، ص 18 و 27 و 9 ، ص 1242 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 1739]

(. هچابید  ) ص 16 و 19 یسودرف ، همانهاش  [ 1740]
ص 204. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1741]

ص 84. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1742]
ص 495 و 488 و 484. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1743]

ص 438. د 7 - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1744]

ص 384 و 65. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1745]
ص 920. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 1746]

ص 269. عمال ، ناوید  [ 1747]
ص 12. ادخهد ، همانتغل  [ 1748]

ص 18 و 17. ورسخرصان ، ناوید  [ 1749]
ص 893. ج 2 ، ص 271 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 1750]

ص 124. عمال ، ناوید  [ 1751]
ص 1022. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1752]

ص 1269 و 1268 و 1235. ص 102 و 222 و ج 3 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 1753]
ص 42. یناعم ، روص  ناوید  [ 1754]

.221 ابص ، گنهرف  [ 1755]
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ص 4619. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1756]
ص 617. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1757]

ص 336 و ص 319. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1758]
ص 31 و 35 و 178 و 160. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1759]

ص 77. ورسخرصان ، ناوید  [ 1760]
ص 857. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1761]

ص 5. ورسخرصان ، ناوید  [ 1762]
ص 793. یماج ، ناوید  [ 1763]

ص 141. يوجنگ ، یماظن  میکح  هسمخ  تایلک  [ 1764]
ص 105 و 392. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 1765]

ص 18 و 32. ورسخرصان ، ناوید  [ 1766]
ص 90. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1767]

ص 627. يوجنگ ، یماظن  میکح  ناوید  [ 1768]
ص 199. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1769]

ص 91. راطع ، ریطلاقطنم  ناوید  [ 1770]
ص 623. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1771]

. نارطق ص 66  ج 1 ، ادخهد ، همانتغل  [ 1772]
ص 230. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1773]

ص 113. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 1774]
ص 578. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1775]

ص 172. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1776]
ص 104. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 1777]

ص 403 و ص 279. یلدگیب : رذآ  ناوید  [ 1778]
(. ناتسلگ  ) يدعس تایلک  [ 1779]

ص 308 و 350. یماج ، لماک  ناوید  [ 1780]
ص 127 و 233 و 416. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1781]

ص 83. یناعم ، روص  [ 1782]

ص 142. ریطلاقطنم ، [ 1783]
ص 249. عمال ، ناوید  [ 1784]

ص 239. ادخهد ، همانتغل  [ 1785]
ص 21. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1786]

ص 703 و ص 783. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1787]
ص 930. دلج 2 ، ص 115 و  دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1788]
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ص 105 و 86. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1789]
ص 890 و 853 و 1099. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1790]

ص 877. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 1791]
ص 105. دیعسوبا ، ناوید  [ 1792]

ص 197 و 274 و 359. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 1793]
ص 346. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1794]

ص 52. ورسخرصان ، ناوید  [ 1795]
ص 329. عمال ، ناوید  [ 1796]

ص 168 و 104. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 1797]
. رارسالا نزخم  زا  لقن  هب  ص 261  تاحیملت ، گنهرف  [ 1798]

ص 199. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1799]
ص 539. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1800]

ص 102. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1801]
ص 615. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1802]

ص 101. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 1803]
ص 237. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1804]

ص 3 و 8. یماج ، ناوید  [ 1805]
ص 106. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1806]

ص 886. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1807]
ص 516 و 515 و 548 و 412 و 451 و 629 و 660 و 652 و 647 و 417. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1808]

ص 41. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1809]
راهب ص 319. ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1810]

ص 58 و 227. راطع ، همانورسخ  [ 1811]
ص 108. هر ،)  ) یئاهب خیش  ناوید  [ 1812]

ص 350 و 382 و 442 و 429 و 86. ورسخرصان ، ناوید  [ 1813]
ص 721. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1814]
ص 649. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1815]

ص 1812 و 752. ج 6 ، ادخهد ، همانتغل  [ 1816]
ص 95. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 1817]

ص 98. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1818]
ص 106. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  راثآ  هعومجم  [ 1819]

ص 287. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1820]
ص 67. رهاطاباب ، تایعابر  ناوید  [ 1821]
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ص 19. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 1822]
ص 465. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1823]

ص 202 و 218. ینیمخ ، ماما  ناوید  [ 1824]
ص 44. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 1825]

ص 8. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1826]
. انف يداو  ناتسدب  هلایپ  [ 1827]

ص 70. تاحیملت ، گنهرف  [ 1828]
ص 2866. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 1829]

ص 467 و 503. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1830]
ص 410 و 672. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1831]

ص 188. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1832]
ص 30. یناماس ، نامع  ناوید  [ 1833]

ص 2 و 103. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 1834]
ص 63 و 201 و 192 و 28 و 365 و 364 و 76 و 68 و 69 و 193. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1835]

ص 203. همانتداعس ، [ 1836]
ص 185. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 1837]

ص 167. هر ،)  ) یئاهب خیش  ناوید  [ 1838]
ص 119 و 106. د 2 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1839]

ص 568 و 135 و 342 و 139 و 605. عمال ، ناوید  [ 1840]
ص 234 و 206. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1841]

ص 63. ص 164 و د 1 ، ص 106 و د 3 ، ص 365 و د 2 ، ص 72 و د 6 ، د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 1842]
ص 459. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1843]

ص 31. ورسخرصان ، ناوید  [ 1844]
ص 124. ص 122 ، يوجنگ ، ناوید  [ 1845]

ص 287. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1846]
ص 292. یماج ، ناوید  [ 1847]

ص 465. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1848]
ص 4. بدا ، رازلگ  [ 1849]

ص 130. راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 1850]
ص 105. یماج ، لماک  ناوید  [ 1851]

ص 850. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1852]
ص 901. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1853]

ص 11 و 22 و 17 و 504. راطع ، ناوید  [ 1854]
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ص 2560. ج 19 ، ادخهد ، همانتغل  [ 1855]
ص 47. ورسخرصان ، ناوید  [ 1856]

ص 275. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1857]
هقیقحلاهقیدح ص 186. ناوید  [ 1858]
ص 374. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1859]

ص 123. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1860]
ص 68. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1861]

ص 380. ادخهد ، همانتغل  [ 1862]
ص 1163. رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 1863]

ص 138. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1864]
ص 67. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1865]

ص 161. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1866]
ص 165 و 105 و ص 242. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1867]

ص 88. یناهفصا ، فتاه  ناوید  [ 1868]
ص 279 و 577. تاحیملت ، گنهرف  [ 1869]

ص 79. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1870]
ص 150. هر ،)  ) یئاهب خیش  ناوید  [ 1871]

ص 322 و 325. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1872]
ص 71. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 1873]

ص 524. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1874]
ص 318. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1875]

ص 880 و 125. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1876]
ص 47. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1877]

ص 3173. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 1878]
ص 47. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1879]

ص 85. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1880]
ص 159. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1881]
ص 432. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1882]

ص 177. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1883]
ص 459. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1884]

ص 117 و 751 و 440. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 1885]
ص 985 و 945. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 1886]

ص 638. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1887]
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ص 160 و 361. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1888]
ص 576 و 874. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1889]

ص 335 و 334 و 336. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 1890]
ص 503. ج 4 ، همانهاش ، [ 1891]

ص 369. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1892]
ص 44. یناعم ، روص  [ 1893]

ص 180. ورسخ ، رصان  ناوید  [ 1894]
ص 571 و 403 و 520 و 527. ادخهد ، همانتغل  [ 1895]

ص 411. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1896]
ص 127. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1897]

ص 228. يونعم ، يونثم و  [ 1898]
ص 395. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1899]

ص 17. رهاطاباب ، تایعابر  ناوید  [ 1900]
ص 48. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1901]

ص 12 و 13 و 14. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1902]
ص 14 و 15. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1903]
ص 520. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1904]

ص 386. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1905]
ص 15. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1906]

ص 405. عمال ، ناوید  [ 1907]
ص 15. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1908]
ص 16. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1909]

ص 51. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1910]
ص 16. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1911]

ص 521. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1912]
ص 17. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1913]

ص 192. ربهر ،) بیطخ  پاچ   ) ظفاح تایلزغ  ناوید  [ 1914]
ص 22. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1915]

ص 902 و 785 و 717 و 710. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1916]
ص 227. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1917]

ص 17 و 18. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1918]
ص 501. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1919]

ص 500. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1920]
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ص 1000. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 1921]
ص 18. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1922]
ص 19. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1923]

ص 630. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1924]
ص 45 و 14 و 8. رهاطاباب ، تایعابر  ناوید  [ 1925]

ص 887. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1926]
ص 497 و 490 و 413 و 430. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 1927]

ص 92. يراوزبس ، يداه  الم  ناوید  [ 1928]
ص 52 و 51. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 1929]

ص 237 و 139 و 141 و 131. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1930]
ص 102. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1931]

ص 176. عمال ، ناوید  [ 1932]
ص 157. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1933]

ص 398 و 393 و 133 و 111. عمال ، ناوید  [ 1934]
ص 924. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 1935]
ص 126. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1936]

ص 68 و 166 و 72 و 118. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1937]
ص 102. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1938]

ص 46. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1939]
ص 149 و 65. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1940]
ص 7. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 1941]

ص 238 و 214. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1942]
ص 117. یناماس ، نامع  ناوید  [ 1943]

ص 4359. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1944]
ص 210. تاحیملت ، گنهرف  [ 1945]

. ریطلاقطنم [ 1946]
ص 266. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1947]

ص 81-82. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1948]
ص 5. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1949]

ص 55 و 1347. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 1950]
ص 257 و 234 و 483 و 233. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1951]
ص 197 و 190 و 157 و 75. ریطلاقطنم ، راعشا  ناوید  [ 1952]

ص 20. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1953]
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ص 30. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 1954]
ص 124. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 1955]

ص 104. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1956]
ص 465 و 391 و 382. عمال ، ناوید  [ 1957]

ص 59 و 217 و 93. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 1958]
ص 30. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 1959]

ص 76. تاحیملت ، گنهرف  [ 1960]
ص 20. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1961]

ص 100. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1962]
ص 101. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 1963]

ص 21 و 22. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1964]
ص 6 و 13 و 9 و 5. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 1965]

ص 197 و 178. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 1966]
ص 160. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1967]

ص 476. عمال ، ناوید  [ 1968]
ص 23. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1969]
ص 23. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1970]
ص 24. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1971]

ص 30 و 31. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1972]
ص 611 و 612. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 1973]

ص 19. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 1974]
ص 71. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 1975]

ص 990. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 1976]
ص 441. یقفاب ، یشحو  راعشا  ناوید  [ 1977]

ص 24. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1978]
ص 160. یقفاب ، یشحو  راعشا  ناوید  [ 1979]

ص 502. عمال ، ناوید  [ 1980]
ص 21. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 1981]
ص 27. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1982]

ص 146. ینامرک ، نیدلا  دحوا  تایعابر  [ 1983]
ص 392. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 1984]

ص 110. ورسخرصان ، ناوید  [ 1985]
ص 258. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 1986]
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ص 19. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 1987]

ص 582. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1988]
ص 207. یماطسب ، ناوید  [ 1989]

ص 28. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1990]
ص 34 و 35. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1991]

ص 46. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 1992]
ص 35 و 36. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1993]

ص 36. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1994]
ص 1544. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 1995]

ص 36. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1996]
ص 147. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 1997]

ص 136 و 66. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 1998]
ص 40. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 1999]

ص 339 و 130. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2000]
. یناشاک ضیف  ناوید  [ 2001]

ص 284 و 295. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2002]
ص 180. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2003]

ص 296 و 268. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2004]
ص 210 و 209 و 207 و 7. ریطلاقطنم ، [ 2005]

ص 39. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2006]

ص 40. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2007]
ص 224. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 2008]

ص 166 و 95. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2009]
ص 41. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2010]
ص 42. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2011]
ص 42. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2012]

ص 65 و 111. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2013]
ص 644. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2014]

ص 43. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2015]
ص 396. عمال ، ناوید  [ 2016]

ص 43. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2017]
ص 53. یناعم ، روص  ناوید  [ 2018]

ص 43. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2019]
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ص 128 و 22. ورسخرصان ، ناوید  [ 2020]
ص 45. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2021]

ص 107. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2022]
ص 46. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2023]

[. 2024]
ص 144. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2025]

ص 45. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2026]
ص 120 و 119. عمال ، ناوید  [ 2027]
ص 46. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2028]

ص 149. عمال ، ناوید  [ 2029]
ص 47. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2030]
ص 48. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2031]

ص 1575. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2032]
ص 226 و 195. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 2033]

ص 48 و 49. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2034]
ص 49. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2035]

ص 32. ورسخرصان ، ناوید  [ 2036]
ص 174. عمال ، ناوید  [ 2037]

ص 29 و 97. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2038]
ص 174. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 2039]

ص 49. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2040]
ص 242 و 235. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2041]

ص 50 و 51. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2042]
ص 81 و 49. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2043]

ص 228. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2044]
ص 51. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2045]

ص 123. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2046]
ص 51. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2047]

ص 449 و 441. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2048]
ص 580. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2049]

ص 442. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2050]
ص 390. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2051]

ص 265. یناعم ، روص  ناوید  [ 2052]
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ص 53. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2053]

ص 53. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2054]
ص 200. ینیمخ ، ماما  ناوید  [ 2055]

ص 46. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2056]
ص 60 و 210. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2057]

ص 307. عمال ، ناوید  [ 2058]
ص 54. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2059]

ص 112 و 113. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2060]
. مکح لاثما و  [ 2061]

ص 342. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2062]
ص 54. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2063]

ص 88. ورسخرصان ، ناوید  [ 2064]
ص 791. ص 1730 و ج 2 ، ص 950 و ج 4 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2065]

ص 51. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2066]
ص 54. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2067]

ص 55 و 56. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2068]
ص 691. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 2069]
ص 56. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2070]
ص 57. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2071]
ص 58. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2072]
ص 58. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2073]

ص 385. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2074]
ص 58. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2075]

ص 398. عمال ، ناوید  [ 2076]
ص 59. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2077]

ص 59 و 60. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2078]
ص 44. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2079]

ص 60 و 61. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2080]
ص 62. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2081]

ص 56. ناتسلگ ، يدعس  تایلک  [ 2082]
ص 62. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2083]

ص 680 و 376. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2084]
ص 62. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2085]
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ص 63. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2086]
ص 430. یسودرف ، همانهاش  [ 2087]

ص 63. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2088]
ص 299. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2089]

ص 277. یناعم ، روص  ناوید  [ 2090]
ص 92 و 88 و 59. ریطلاقطنم ،) ، ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2091]

ص 64. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2092]
ص 512. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2093]
ص 184. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2094]

ص 380. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2095]
ص 120. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2096]

ص 62 و 63. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2097]
ص 429 و 140 و 603 و 109. عمال ، ناوید  [ 2098]

ص 11 و 9 و 10. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2099]
ص 616 و 588 و 594 و 574 و 457 و 456 و 411 و 640. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2100]

ص 185 و 107 و 738. یماج ، لماک  ناوید  [ 2101]
ص 69. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2102]

ص 175. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2103]
ص 84. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2104]

ص 615. عمال ، ناوید  [ 2105]
ص 374 و 375. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2106]

ص 190. عمال ، ناوید  [ 2107]
ص 47 و 4 و 185. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2108]

ص 220. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2109]
ص 152. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2110]

ص 4. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2111]
ص 295. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2112]

ص 39. د 1 ، يونعم ، يونثم  [ 2113]

ص 4. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2114]
ص 1434. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2115]
ص 1021. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2116]

ص 974 و 1150. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2117]
ص 417 و 534. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2118]
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ص 103. ینیمخ ، ماما  ناوید  [ 2119]
ص 23. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2120]
ص 369. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2121]

ص 157. ادخهد ، همانتغل  [ 2122]
ص 398. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2123]

ص 12. ورسخرصان ، ناوید  [ 2124]
ص 504. عمال ، ناوید  [ 2125]

ص 198. ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 2126]
ص 35. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2127]

ص 18. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2128]
ص 455. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2129]

ص 71. تاحیملت ، گنهرف  [ 2130]
ص 144. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2131]

ص 114. هر ،)  ) یئاهب خیش  ناوید  [ 2132]
ص 73. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2133]

ص 70. یناعم ، روص  ناوید  [ 2134]
ص 503. یسودرف ، همانهاش  [ 2135]

ص 29. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2136]
ص 31 و 63. رتفد 1 ، يولوم ، يونعم  يونثم  [ 2137]

ص 97. یناماس ، نامع  ناوید  [ 2138]
ص 611. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2139]

ص 226. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2140]
ص 36. سیدقاط ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2141]

ص 238. همانتداعس ، ناوید  [ 2142]
ص 136. تاحیملت ، گنهرف  [ 2143]

ص 751. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2144]
ص 236. همانتداعس ، ناوید  [ 2145]

ص 36. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2146]
ص 11 و 5. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2147]

ص 162 و 98. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 2148]
ص 151. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2149]

ص 287 و 290. بدا ، رازلگ  [ 2150]
ص 199. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2151]
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ص 281. یناعم ، روص  ناوید  [ 2152]
ص 1129. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2153]
ص 109. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2154]

. تشد [ 2155]
. يدنه ریشمش  [ 2156]

ص 227. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2157]
ص 499. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2158]

ص 68. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2159]
ص 43 و 40. ورسخرصان ، ناوید  [ 2160]

ص 24. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2161]
ص 35. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2162]

ص 9. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2163]
ص. دلج 1 ، رایرهش  ناوید  [ 2164]
.؟ ص يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2165]

ص 32. ورسخ ، رصان  ناوید  [ 2166]
ص 408 هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2167]

: يروباشین راطع 
ارت ياهافج  ادرف  ات  شاب 
ارت ياهاطخ  اهيرفاک و 

همه نآ  دنراد  هضرع  تیور  شیپ 
ص 152. ریطلاقطنم ، ناوید  = سیونریز  ** همه نآ  دنرامش  وت  رب  کی  هب  کی 

ص 943. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2168]
ص 213 و 451 و 615. عمال ، ناوید  [ 2169]

ص 64 و 105. ریطلاقطنم ، [ 2170]
ص 578. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2171]

ص 404 و 137. ءارعشلا ، کلم  ناوید  [ 2172]

ص 31 و 11 و 62. رهاطاباب ، تایعابر  [ 2173]
ص 924. ص 116 و ج 2 ، ج 1 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 2174]
ص 245 و 254. ریطلاقطنم ،) ، ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2175]

ص 343 و 345. یقفاب ، یشحو  راعشا  ناوید  [ 2176]
ص 306. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2177]

ص 501 و 175 و 126. عمال ، ناوید  [ 2178]
راطع ص 12. ناوید  [ 2179]
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ص 40. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2180]
ص 361 و 358 و 333 و 330 و 168. بدا ، رازلگ  [ 2181]

ص 382 و 381 و 383. عمال ، ناوید  [ 2182]
ص 8. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 2183]

ص 141. ج 1 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 2184]
ص 115. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2185]
ص 98. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2186]

ص 120. عمال ، ناوید  [ 2187]
ص 346 و 95 و 79 و 348. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2188]

ص 766. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2189]
ص 200. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2190]

ص 35. یسودرف ، همانهاش  ناوید  [ 2191]
ص 25. يونعم ، يونثم  [ 2192]

ص 804. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2193]
ص 315. ورسخرصان ، ناوید  [ 2194]

.339 ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2195]
ص 123. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2196]

ص 207. یناعم ، روص  ناوید  [ 2197]
راطع ص 45. ناوید  [ 2198]

ص 462. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2199]
ص 118. عمال ، ناوید  [ 2200]

ص 444. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2201]
ص 103. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2202]
ص 58. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2203]
ص 415. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2204]

مود ص 95 و 96. رتفد  يولوم  يونعم  يونثم و  [ 2205]
ص 101. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2206]

. ادخهد همانتغل  [ 2207]
ص 110. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2208]

ص 404. ورسخرصان ، ناوید  [ 2209]
ص 467. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2210]

ص 668. ج 2 ، ص 134 و 212 ، ادخهد ، همانتغل  [ 2211]
ص 540 و 375. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2212]
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ص 407. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2213]
ص 153 و 412 و 513 و 435 و 480. عمال ، ناوید  [ 2214]

ص 1329. ص 626 ، يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2215]
ص 47. یناعم ، روص  ناوید  [ 2216]

ص 48. یماج ، ناوید  [ 2217]
ص 71. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2218]

ص 8. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2219]
ص 391. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2220]

ص 4372. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2221]
ص 187. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 2222]

. یناعم روص  ناوید  [ 2223]
ص 38 و 41. یناعم ، روص  ناوید  [ 2224]

ص 614 و 642. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 2225]
ص 154. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 2226]

ص 667. تایلزغ ،) ، ) يدعس تایلک  [ 2227]
ص 15. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2228]

ص 109 و 183. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2229]
ص 15. هچابید )  ) یسودرف همانهاش  [ 2230]

ص 56. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2231]
ص 107 و 144 و 141. ریطلاقطنم ،) ، ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2232]

ص 375 و 187 و 581 و 368 و 371 و 347 و 540 و 515 و 386 و 383 و 65 و 60 و 56 و 35 و 29 يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2233]
و 428 و 416.

ص 157. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2234]
ص 9. ورسخرصان ، ناوید  [ 2235]

ص 5168 و 4942. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2236]
ص 196. تاحیملت ، گنهرف  [ 2237]
ص 107. یسودرف ، همانهاش  [ 2238]

ص 1338. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2239]
ص 1047. ج 2 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 2240]
ص 36. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2241]

. هچابید ص 16  همانهاش ، [ 2242]
ص 44. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2243]

ص 168 و 1 و 33 و 32 و 169. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 2244]
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ص 590. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 2245]

ص 425. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 2246]
ص 99. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2247]

ص 451 و 505 و 463 و 613. تایلزغ ، يدعس  تایلک  [ 2248]
س 45. ص 139 ، ادخهد ، همانتغل  [ 2249]

ص 186. د 3 - يونعم ، يونثم  [ 2250]
ص 103 و 2. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2251]

ص 185 و 184 و 214. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2252]
ص 27 و. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2253]

ص 86. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2254]
ص 67. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2255]
ص 41. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2256]

ص 102 و 187. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ریطلاقطنم  ناوید  [ 2257]
ص 238. همانتداعس ، [ 2258]

ص 236. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2259]
ص 108. یماطسب ، غورف  ناوید  [ 2260]

ص 170 و 248 و 223 و 142 و 67 و 117 و 242 و 203. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2261]
ص 27 و 90. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2262]

ص 1384. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2263]
ص 359. يزیربت ، بئاص  [ 2264]

ص 984. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2265]
ص 392. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2266]

ص 54 و 55. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2267]
ص 395. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2268]

ص 2283. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 2269]
ص 395. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2270]

ص 38. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2271]
ص 100. رهاطاباب ، ناوید  [ 2272]

ص 15. یماج ، ناوید  [ 2273]
ص 112. هر ، یئاهبخیش  ناوید  [ 2274]

ص 3137. ادخهد ، همانتغل  [ 2275]
ص 3663. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2276]

ص 147. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2277]
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ص 132 و 121. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2278]
ص 1312. يولوم ، يزیربت  سمش  ناوید  [ 2279]

ص 1358 و 1348 و 1340 و 1330 و 1316 و 84 و 97 و 120 و 168. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2280]
ص 311. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2281]

ص 137. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2282]
ص 487. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2283]

ص 49 و 218 و 227 و 229. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2284]
ص 1767. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 2285]

ص 357. عمال ، ناوید  [ 2286]
ص 124. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2287]

ص 396. عمال ، ناوید  [ 2288]
ص 430 و 87. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2289]

ص 443 و 430 و 689. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2290]
ص 110. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2291]

ص 84. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2292]
ص 159. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 2293]

ص 418 و 292. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2294]
ص 172. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2295]

ص 19. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2296]
ص 189. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2297]

ص 99. نایرع ، رهاطاباب  تایعابر  ناوید  [ 2298]
ص 462 و 452. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2299]

ص 80 و 79. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2300]
ص 25. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2301]

ص 102. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2302]
ص 1434. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2303]

ص 1031. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2304]
ص 136 و 409. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2305]

ص 112 و 225 و 249. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 2306]
ص 984. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2307]

ص 3590. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2308]
ص 31. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2309]

ص 338 و 387. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 2310]
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ص 176. يونعم ، يونثم  [ 2311]
ص 427. تاحیملت ، گنهرف  [ 2312]

. يدعس ناتسلگ  [ 2313]
ص 1026. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2314]

ص 4406. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2315]
ص 131. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2316]

ص 219. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2317]
ص 91. ص 59 و د 2 ، د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2318]

ص 671. یماج ، لماک  ناوید  [ 2319]
ص 20. ورسخرصان ، ناوید  [ 2320]

ص 181. تاحیملت ، گنهرف  [ 2321]
ص 511 و 162. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2322]

ص 109. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2323]
ص 852. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2324]

ص 396. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2325]
ص 72. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2326]

ص 15. یماج ، لماک  ناوید  [ 2327]
ص 81 و 880 و 49 و 815. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2328]

. يرونا ناوید  [ 2329]
ص 167. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 2330]

ص 245. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2331]
ص 15. یماج ، لماک  ناوید  [ 2332]

ص 138. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2333]
ص 5. ورسخرصان ، ناوید  [ 2334]

ص 167 و 131. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 2335]
ص 500. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2336]

ص 76. ورسخرصان ، ناوید  [ 2337]
ص 355. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2338]

ص 688. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2339]
ص 452. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2340]

ص 130. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2341]
ص 69. نایرع ، رهاطاباب  ناوید  [ 2342]

ص 192 و 278 و 283. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2343]
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ص 60. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2344]

ص 20-21. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2345]
ص 57. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2346]

ص 719. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2347]
ص 181 و 161. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2348]

ص 370. بدا ، رازلگ  [ 2349]
ص 156. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2350]

ص 195 و 206 و 228 و 247. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2351]
ص 285. یناعم ، روص  [ 2352]

ص 1463. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2353]
ص 1209. ص 2708 و ج 1 ، ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 2354]

ص 1181. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 2355]

ص 1181. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 2356]
ص 20 و 21. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2357]

ص 74. یناهفصا ، فتاه  ناوید  [ 2358]
ص 1433. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2359]

ص 41. د 1 ، يونعم ، يونثم  [ 2360]
ص 249 و 267 و 230. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2361]

ص 6. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2362]
ص 368. تاحیملت ، گنهرف  [ 2363]

ص 561. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 2364]
ص 36 و 157. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2365]

ص 69 و 99 و 116 و 396. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 2366]
ص 4. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2367]
ص 143. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2368]

ص 26. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2369]
. لغش رایغ : [ 2370]

ص 2589. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 2371]
ص 342 و 323 و 185 و 384. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2372]

ص 229 و 214 و 180. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2373]
ص 1380. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 2374]
ص 1823. ج 3 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2375]

ص 82 و 105. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2376]
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ص 167. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2377]
ص 63 و 136. تاحیملت ، گنهرف  [ 2378]

ص 397. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2379]
ص 163 و 164. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2380]

ص 41 و 160 و 207 و 66. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2381]
ص 65. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2382]

. يزیربت سمش  تایلک  ناوید  [ 2383]
ص 60. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2384]

ص 4660. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2385]
ص 637. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 2386]

ص 129. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2387]
ص 449. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2388]

ص 90 و 654. یماج ، ناوید  [ 2389]
ص 342. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2390]

ص 259. ریطلاقطنم ،)  ) راطع ناوید  [ 2391]
ص 95 و 487. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2392]

ص 71. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2393]
ص 4648 و ص 4309. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2394]

ص 1762. ج 4 ، مکح ، لاثما  [ 2395]
ص 158 و 519 و 516 و 569 و 520 و 395 و 124 و 203. عمال ، ناوید  [ 2396]

ص 942 و 962. ج 2 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2397]
ص 32 و 119 و 46 و 47. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2398]

ص 345. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2399]
ص 623 و 600 و 598. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2400]

ص 601 و 626. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2401]
ص 169. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2402]

. یغورف ناوید  [ 2403]
ص 518 و 519. عمال ، ناوید  [ 2404]

ص 356. يونعم ، يونثم  [ 2405]
ص 441 و 224. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2406]

ص 167 و 145. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 2407]
ص 883. یماظن ، ناوید  [ 2408]

ص 142. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 2409]
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ص 41. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2410]

ص 76. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2411]
ص 101. ادخهد ، همانتغل  [ 2412]

ص 107 و 3 و 160 و 85. يولوم ، يونعم  يونثم  [ 2413]
ص 19. یسودرف ، همانهاش  [ 2414]

ص 13 و 14. ورسخرصان ، ناوید  [ 2415]
ص 315 و 675. ادخهد ، همانتغل  [ 2416]

ج 3 و ص 2063. ص 1353 ، ج 2 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2417]
ص 93. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2418]

ص 201. عمال ، ناوید  [ 2419]
. يدعس ناتسلگ  [ 2420]

ص 422. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2421]
ص 1058. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2422]
ص 623. یسودرف ، همانهاش  ناوید  [ 2423]

ص 133. ورسخرصان ، ناوید  [ 2424]

ص 15. یسودرف ، يهمانهاش  [ 2425]
ص 373. ياهشمق ، [ 2426]

ص 247 و 249 و 251. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2427]
ص 451. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2428]

ص 327 و 157. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2429]
ص 568 و 682. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 2430]

ص 32. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2431]
ص 368. عمال ، راعشا  ناوید  [ 2432]

ص 21. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2433]
ص 462. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2434]

ص 144. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2435]
ص 401. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 2436]

ص 167 و 115 و 1. ورسخرصان ، ناوید  [ 2437]
ص 537. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2438]

ص 400 و 435 و 401. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 2439]
ص 428 و ص 544. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2440]

ص 247. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2441]
ص 147. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2442]
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ص 420. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2443]
ص 54. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2444]
ص 48. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2445]

ص 324. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2446]
ص 241. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2447]

ص 41. ص 1367 و ج 1 ، ص 353 و ج 2 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2448]
ص 943. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2449]
ص 60. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2450]

ص 198. ینیمخ ، ماما  راعشا  ناوید  [ 2451]
ص 73. زار ، نشلگ  ناوید  [ 2452]

ص 980. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2453]
ص 164. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2454]
ص 411. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2455]

ص 103. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 2456]
ص 153. هر ،)  ) یئاهب خیش  ناوید  [ 2457]

و د 434 و 7. د 218 و 4 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2458]
ص 519. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2459]

ص 203. ورسخرصان ، ناوید  [ 2460]
ص 85. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2461]
ص 1174. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2462]

ص 211 و 134 و 314. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2463]
ص 1434. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2464]

ص 401. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 2465]
ص 69. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2466]

ص 432. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2467]
ص 99 و 101. ینامرک ، يدحوا  تایعابر  ناوید  [ 2468]

ص 588 و 667. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2469]
ص 242. یناعم ، ردص  ناوید  [ 2470]

ص 70. زار ، نشلگ  ناوید  [ 2471]
ص 1. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2472]

ص 97 و 73. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 2473]
ص 271. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2474]

ص 897 و 931. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2475]
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ص 54. یغورف ، ناوید  [ 2476]
ص 597. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 2477]

ص 4764. ج 4 ، يونثم ، [ 2478]
ص 47. یناعم ، روص  ناوید  [ 2479]

ص 54. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2480]
ص 636 و ص 1957. ادخهد ، همانتغل  [ 2481]

ص 4540. ص 3885 و ج 4 ، ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2482]
ص 201. همانتداعس ، [ 2483]

ص 388. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2484]
ص 354. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 2485]

ص 1108 و 820. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2486]
ص 566. عمال ، ناوید  [ 2487]

ص 5. بدا ، رازلگ  [ 2488]
ص 87 و 88. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2489]
ص 6 و 9. راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 2490]

ص 25. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2491]
ص 65. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2492]

ص 99 و 200. رتفد 3 ، لوا و  ص 10 د  يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2493]
ص 224. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2494]

ص 14. رهاطاباب ، ناوید  [ 2495]
ص 107. ج 1 ، یسودرف ، ناوید  [ 2496]

ص 292 و 965 و 239. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2497]
ص 102 و 468. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2498]

ص 137. هر ، یئاهب  خیش  ناوید  [ 2499]
ص 339. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2500]

ص 174. بدا ، رازلگ  [ 2501]
ص 97 و 396. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2502]

ص 503. عمال ، ناوید  [ 2503]
ص 51. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2504]

ص 7 و 487. راطع ، ناوید  [ 2505]
ص 215 و 500 و 6. ورسخرصان ، ناوید  [ 2506]

ص 900. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2507]
ص 15. یماج ، ناوید  [ 2508]
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ص 476. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2509]
ص 179. ادخهد ، يهمانتغل  [ 2510]
ص 187. یناعم ، روص  ناوید  [ 2511]

ص 1140. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2512]
ص 95. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2513]

ص 133. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  راعشا  ناوید  [ 2514]
ص 80. يراوزبس ، يداه  الم  ناوید  [ 2515]

ص 108. ج 1 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 2516]
ص 24 و 72. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2517]

ص 52 و 51 و 169. ینیمخ ، ماما  ناوید  [ 2518]
ص 306 و 316. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2519]

ص 39. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2520]
ص 75. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2521]
ص 225. بیطخ ،)  ) ظفاح ناوید  [ 2522]

ص 356 و د 166 و 3. ص 67 و د 6 ، د 1 ، يونعم ، يونثم و  [ 2523]
ص 1142. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2524]

ص 622. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2525]
ص 102. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2526]

د 1. ص 19 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2527]
ص 385-358. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2528]

ص 114 و 126. ص 955 و 984 و ج 1 ، ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2529]
ص 8. نایرع ، رهاطاباب  ناوید  [ 2530]

ص 468. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2531]
ص 7. يونعم ، يونثم و  [ 2532]

ص 870. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2533]

ص 185. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2534]
ص 369. ورسخرصان ، ناوید  [ 2535]

ص 251 و 238. يولوم ، يزیربت  سمش  ناوید  [ 2536]
ص 85. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2537]

. یئاهب خیش  ناوید  [ 2538]
ص 104. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2539]

ص 47. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2540]
ص 157. همانتداعس ، ناوید  [ 2541]
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ص 102. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2542]
ص 195. همانتداعس ، [ 2543]

ص 1144. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2544]
ص 566. عمال ، ناوید  [ 2545]
ص 566. عمال ، ناوید  [ 2546]

ص 250. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2547]
ص 162. هر ، یئاهب  خیش  ناوید  [ 2548]

ص 55. یماطسب ، یغورف  [ 2549]
ص 183. رتفد 3 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2550]

ص 394. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2551]

ص 560. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2552]
ص 277. ادخهد ، يهمانتغل  [ 2553]

رتفد 1. ص 53  يولوم ، يونعم  يونثم  [ 2554]
ص 233 و 613 و 376 و 380 و 442 و 621 و 193 و 194. عمال ، ناوید  [ 2555]

ص 40. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2556]
ص 181. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2557]

ص 37. یناعم ، روص  ناوید  [ 2558]
ص 105. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 2559]

ص 37. یناعم ، روص  ناوید  [ 2560]
ص 35. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2561]

ص 181. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2562]
ص 986. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2563]
ص 20. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2564]

ص 226. عمال ، ناوید  [ 2565]
ص 339. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2566]

ص 83. يدزی ، یغورف  ناوید  [ 2567]
ص 852. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2568]
ص 133. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2569]

ص 641 و 1062. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2570]
ص 143 و 424 و 498 و 502. راهب ، ءارعشلاکلم  [ 2571]

ص 310 و 311. ص 441 و د 5 ، ص 64 و 47 و د 7 ، د 1 ، يونثم ، [ 2572]
ص 418. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2573]

ص 164 و 45 و 751 و 138 و 119 و 115 و 67 و 857 و 736. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2574]
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ص 91. يدسا ،)  ) ادخهد همان  تغل  [ 2575]
ص 22. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2576]

ص 74. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2577]
ص 638. ظفاح ،)  ) ادخهد همانتغل  [ 2578]

ص 539 و 93. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2579]
ص 432. عمال ، ناوید  [ 2580]

ص 402. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2581]
ص 263 و 269. عمال ، ناوید  [ 2582]

ص 100. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2583]
ص 36. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2584]

ص 88. تاحیملت ، گنهرف  [ 2585]
ص 338. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2586]

ص 247. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2587]
ص 667 و 535 و 508 و 680 و 199. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2588]

ص 987. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2589]
ص 360. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2590]

ص 4626. ص 3253 و ج 4 ، ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2591]
ص 1506 و 1915. ص 1277 و ج 3 ، ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2592]
ص 764 و 533 و 30 و 421 و 430. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2593]

ص 432 و 114 و 543 و 428 و 119 و 441. عمال ، ناوید  [ 2594]
ص 19. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2595]

ص 128. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2596]
ص 1174 و 801 و 427 و 184. ابص ، گنهرف  [ 2597]

ص 239. همانتداعس ، ناوید  [ 2598]
ص 204. موس ، رتفد  يولوم ، يونثم  ناوید  [ 2599]

ص 394 و 396. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2600]
ص 46. راطع ، همانورسخ  [ 2601]

ص 318. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 2602]

ص 436. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2603]
ص 150 و 49 و 186 و 179 و 221 و 114 و 430 و 261 و 437. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2604]

ص 28. ورسخرصان ، ناوید  [ 2605]
ص 139. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2606]

ص 84 و 201 و 130. ابص ، گنهرف  [ 2607]
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ص 90. ج 1 ، ادخهد ، يهمانتغل  [ 2608]
ص 2010 و ص 1561. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2609]

ص 1080. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2610]
ص 108. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2611]

ص 344. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2612]
ص 179 و 180. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2613]

ص 192. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2614]
ص 464. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2615]

ص 534 و 508. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2616]
ص 74. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2617]
ص 101. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2618]
ص 3286. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2619]

ص 169. همانتداعس ، [ 2620]
ص 158 و 156 و 124 و 98 و 71 و 62 و 61 و 42 و 228 و 198 و 178 و 187 و 171 و 170 و 169 و 169. ریطلاقطنم ، [ 2621]

ص 97 و 224. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2622]
ص 514. ج 4 ، یسودرف ، همانهاش  [ 2623]
ص 101. ج 1 ، ادخهد ، همانتغل  [ 2624]
ص 995. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2625]

ص 59 و 379. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2626]
ص 424 و 246. عمال ، ناوید  [ 2627]

ص 227. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2628]
ص 123 و 314 و 278 و 490 و 381. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2629]

ص 135 و 96. رتفد 2 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2630]
ص 159. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2631]

ص 321 و 322. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 2632]
ص 382. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 2633]

ص 170. یناهفصا ، فتاه  ناوید  [ 2634]
ص 83. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 2635]

ص 440 و 219 و 159 و 157. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2636]
ص 185. ورسخرصان ، ناوید  [ 2637]

ص 225. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2638]
ص 1845 و 1884. ج 3 ، ءارعشلا ، هقیدح  ناوید  [ 2639]

ص 241. یماج ، لماک  ناوید  [ 2640]
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ص 369. تاحیملت ، گنهرف  [ 2641]
ص 135. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 2642]
ص 141. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 2643]

. تاحیملت گنهرف  [ 2644]
ص 26 و 27. یناماس ، نامع  ناوید  [ 2645]

ص 224. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2646]
. ادخهد همانتغل  [ 2647]

ص 189 و 199. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2648]
ص 987 و 1137. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2649]

ص 145. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 2650]
. تاحیملت گنهرف  [ 2651]

ص 139. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2652]
ص 34. ورسخرصان ، ناوید  [ 2653]
ص 370. ادخهد ، همانتغل  [ 2654]

ص 33. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 2655]
ص 28. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 2656]

ص 170. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 2657]
ص 108. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2658]

ص 375. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2659]
ص 74. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2660]

ص 32. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2661]
ص 478 و 734. یماج ، ناوید  [ 2662]

ص 984. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2663]
د 1. ص 68 و 74 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2664]

ص 1910. ج 3 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2665]
ص 240. یناعم ، روص  ناوید  [ 2666]

ص 123 و 21 و 22. ورسخرصان ، ناوید  [ 2667]
ص 3. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2668]

ص 266 و 553 و 127. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2669]
ص 501 و 257 و 734 و 186 و 112 و 667. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 2670]

ص 324. عمال ، ناوید  [ 2671]
ج 11. ظفاح ص 2264 ، ادخهد - همانتغل  [ 2672]

ص 319 و 322. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2673]
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. دیهش نسحلاوبا  ص 404  ج 1 ، ادخهد ، همانتغل  [ 2674]
(. ناتسلگ  ) يدعس تایلک  [ 2675]

یماظن ص 40 و 63. ناوید  [ 2676]
ص 455. ص 1216 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 2677]

ص 1768. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 2678]
ص 45 و 112. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2679]

ص 25. یناهفصا ، فتاه  [ 2680]
ص 608. عمال ، ناوید  [ 2681]

ص 142. يوجنگ ، ناوید  [ 2682]
ص 96. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2683]

ص 315. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2684]
ص 20. ورسخرصان ، ناوید  [ 2685]

ص 647. بدا ، رازلگ  [ 2686]
ص 362 و 350 و 270. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2687]

ص 925. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2688]
ص 87 و 156. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 2689]

ص 309. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2690]
ص 136. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2691]
ص 87. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2692]

ص 200. ، 3 د - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2693]
ص 361. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2694]

ص 369 و 234. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2695]
ص 75 و 74 و 103. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2696]

ص 97. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2697]
ص 688. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2698]
ص 115. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2699]

ص 32. ورسخرصان ، ناوید  [ 2700]
ص 1170. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2701]

(. ناتسلگ  ) و تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 2702]
یغورف ص 170 و 33. ناوید  [ 2703]

ص 177. عمال ، ناوید  [ 2704]
ص 738 و 526. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2705]

ص 396. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2706]
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ص 739. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2707]

ص 513. ج 4 ، یسودرف ، ناوید  [ 2708]
ص 333 و 131. يدعس ، ناتسوب  [ 2709]

ص 104 و 105. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2710]

ص 253 و 304. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 2711]
ص 313 و 606 و 286 و 320 و 405 و 178 و 156 و 396 و 395. عمال ، ناوید  [ 2712]

ص 132 و 131 و 250 و 121 و 148. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 2713]
ص 11. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2714]
ص 886. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 2715]

ص 4492. و ج 4 ، [ 2716]
ص 1088. ص 689 و ج 2 ، ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2717]

ص 936. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 2718]
ص 462. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2719]

ص 402. ص 61 و د 6 ، د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2720]
ص 429. ورسخرصان ، ناوید  [ 2721]

ص 7 و 42. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2722]
ص 1208. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 2723]

ص 117. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 2724]
ص 224 و 223 و 225. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2725]

يدیما ص 676. ادخهد - همانتغل  [ 2726]
ياهشمق ص 73 و 74. ناوید  [ 2727]

ص 103. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2728]
ص 1137. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2729]
ص 176. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2730]

ص 215. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2731]
ص 449. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2732]

ص 73 و 41. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2733]
[2734]

: يروباشین راطع 
ریگ ناج  هار  ناناج ، قشع  رد  وربچ ،
ریگ ناهج  كرت  وش  هدنز  یقشع  هب 

رخآ منیب  هنوگچ  وا  یب  ناهج 
ص 414 و 259. ینانمس ، تعفر  ناوید  = سیونریز  ** رخآ منیشنب  نوچ  تساخرب  ملد 
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ص 104 و 106. راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 2735]
ص 52. سیدقاط ، يونثم  [ 2736]

ص 126. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2737]
ص 205 و 214. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2738]

ص 55. يروباشین ، راطع  ریطلاقطنم  ناوید  [ 2739]
ص 244 و 182. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2740]

ص 85. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2741]
ص 356. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2742]
ص 335. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 2743]

ص 67. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2744]
ص 47 و 58 و 57 و 132. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2745]

ص 345. عمال ، راعشا  ناوید  [ 2746]
ص 95 و 115. يراوزبس ، يداهالم  ناوید  [ 2747]

ص 1194. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 2748]

ص 906. ج 2 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2749]
ص 503. ورسخرصان ، ناوید  [ 2750]

ص 1223. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 2751]
ص 270. یناعم ، روص  ناوید  [ 2752]

ص 106 و 166 و 107. بدا ، رازلگ  [ 2753]

ص 379 و 376 و 570. عمال ، ناوید  [ 2754]
ص 34. یناعم ، روص  ناوید  [ 2755]

ص 283. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2756]
ص 166. یئاهبخیش ، ناوید  [ 2757]

ص 6. راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 2758]
ص 97. يدعس ، ناتسلگ )  ) تایلک ناوید  [ 2759]

ص 542. عمال ، ناوید  [ 2760]
ص 30. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2761]

ص 1807. ج 3 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2762]

ص 1403. ج 2 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2763]

ص 252. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2764]
ص 12 و 10 و 13. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2765]

ص 290. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 2766]
ص 3. يروباشین ، راطع  ریطلاقطنم  [ 2767]
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ص 42. یناعم ، روص  ناوید  [ 2768]
ص 640. ياهشمق ، ناوید  [ 2769]

ص 184 و 411. بئاص ، ناوید  [ 2770]
ص 202. عمال ، ناوید  [ 2771]

ص 31. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2772]
ص 178 و 435. ورسخرصان ، ناوید  [ 2773]

ص 299. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2774]
ص 299. یماج ، ناوید  [ 2775]

ص 23. ورسخرصان ، ناوید  [ 2776]
ص 409. ادخهد ، همانتغل  [ 2777]

ص 277. یناعم ، روص  ناوید  [ 2778]
ص 150. ورسخرصان ، ناوید  [ 2779]

ص 633 و 687 و 848. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2780]
ص 194. یناعم ، روص  ناوید  [ 2781]

ص 1910. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 2782]
ص 167. يدسا ، ادخهد - همانتغل  [ 2783]

ص 5. ورسخرصان ، ناوید  [ 2784]
ص 386. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2785]

. ظفاح ادخهد - همانتغل  [ 2786]
دلج 2. رایرهش ، ناوید  [ 2787]

ص 243. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2788]
ص 439. ياهشمق ، ناوید  [ 2789]

ص 558. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2790]
ص 183 و 221. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2791]

ص 349. ورسخرصان ، ناوید  [ 2792]
ص 57 و 236 و 51. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 2793]

ص 50. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2794]
. ادخهد همانتغل  [ 2795]

ص 667. ج 1 ، نونفلا ، تاحالطصا  فاشک  زا  ادخهد  همانتغل  [ 2796]
ص 173. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2797]

ص 669 و ج 1305 و 3. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2798]
ص 3202. ص 4899 و ج 3 ، ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2799]

ص 103. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2800]

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1225 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 274 و 179. عمال ، ناوید  [ 2801]
ص 208. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 2802]

ص 137. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2803]
ص 97. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 2804]
ص 357. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2805]

ص 78. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2806]
ص 263 و 804 و 375 و 161 و 158 و 489. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2807]

. ادخهد همانتغل  [ 2808]
ص 82. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2809]
ص 216. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2810]

ص 25. یماج ، ناوید  [ 2811]
ص 93. رهاطاباب ، ناوید  [ 2812]

ص 119. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2813]
ص 576 و 673 و 959 و 672 و 795. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2814]

. انیسنبا یگدنز  ناروشناد ، يهمان  [ 2815]
ص 46. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2816]

ص 1809 و 2003. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 2817]
ص 473. عمال ، ناوید  [ 2818]

ص 121. راطع ، ریطلاقطنم  [ 2819]
ص 7. ورسخرصان ، ناوید  [ 2820]

ص 221. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2821]
ص 3102. ج 147 ، ادخهد ، همانتغل  [ 2822]

ص 593. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2823]
ص 185. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 2824]

ص 405 و 406. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2825]
ص 95. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2826]

ص 501. نیمار ) سیو و  ، ) ادخهد همانتغل  [ 2827]
ص 319. ص 113 و 423 و د 5 ، د 2 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2828]

. ظفاح ادخهد - همانتغل  [ 2829]
ص 550 و 531. تایلزغ ،)  ) يدعس ناوید  تایلک  [ 2830]

ص 995. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2831]
ص 577. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 2832]

ص 653. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2833]
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ص 902. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2834]
. یناگرگ دعسا  ریما  س 23  نوتس 3 - ص 101  ادخهد ، [ 2835]

ص 118 و 111 و 125. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2836]
ص 385 و 116 و 387. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2837]

ص 1477. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2838]
ص 680. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2839]

ص 243. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2840]
ص 85. نیمار ، سیو و  ادخهد - همانتغل  [ 2841]

ص 239 و 212. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2842]
ص 539. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2843]

ص 195. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 2844]

ص 1063 و 491. ابص ، گنهرف  [ 2845]
. نیمی نبا  ادخهد ، همانتغل  [ 2846]
. یکدور ادخهد - همانتغل  [ 2847]

ص 504. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2848]
ص 100. ناتسلگ ، ص 600 و  تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2849]

ص 108. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 2850]
ص 130. یئاهبخیش ، ناوید  [ 2851]

ص 400 و 401. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2852]
ص 253 و 203. یناعم ، روص  ناوید  [ 2853]

. مایخ ادخهد ، همانتغل  [ 2854]
ص 389. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2855]

ص 175. عمال ، ناوید  [ 2856]
ص 1189. ج 3 ، ص 174 و 175 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 2857]

. همانهاش [ 2858]

. ناتسلگ [ 2859]
ص 221. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2860]
ص 126. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2861]

ص 281. یناعم ، روص  ناوید  [ 2862]
ص 36. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2863]

ص 161. ، 3 د - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2864]
ص 181. ج 1 ، ادخهد ، همانتغل  [ 2865]

ص 1891 و 1832 و 1887. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 2866]
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ص 850. ابص ، گنهرف  [ 2867]
ص 96. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2868]

ص 725. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2869]
ص 246. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2870]
ص 44. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2871]

ص 46 و 249. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2872]
ص 644 و 88. بدا ، رازلگ  [ 2873]

ص 415. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2874]
ص 370. ياهشمق ، ناوید  [ 2875]

ص 94. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2876]
ص 112. راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 2877]

ص 328 و 329. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 2878]
ص 83. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 2879]
ص 1193. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 2880]

. يدعس ناتسلگ  [ 2881]
ص 699. ج 2 ، مکح ، لاثما و  ناوید  [ 2882]

ص 148 و 391. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2883]
عمال ص 329 و 270 و 34. ناوید  [ 2884]

ص 85. ورسخرصان ، ناوید  [ 2885]
ص 543. عمال ، ناوید  [ 2886]

ص 3958. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2887]
ص 94. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2888]

ص 494. بدا ، رازلگ  [ 2889]
ص 703. ادخهد ، يهمانتغل  [ 2890]

ص 92. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2891]
ص 202 و 160 و 614. عمال ، ناوید  [ 2892]

ص 432. عمال ، ناوید  [ 2893]
ص 468. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2894]

ص 387 و 64. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2895]
ص 289 و 294. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2896]

ص 789 و 795 و 794. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2897]
ص 198. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 2898]

ص 179. عمال ، ناوید  [ 2899]
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ص 189. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2900]
ص 88. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2901]

ص 490. عمال ، ناوید  [ 2902]
ص 77. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 2903]

ص 4548. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2904]
ص 1035. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2905]

ص 832. ج 2 ، مکحلا ، لاثما و  [ 2906]
ص 956. ابص ، گنهرف  [ 2907]

ص 4526. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2908]
ص 392. بدا ، رازلگ  [ 2909]

ص 9. ورسخرصان ، ناوید  [ 2910]
ص 281. عمال ، ناوید  [ 2911]

ص 107 و 88. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 2912]
ص 482. عمال ، ناوید  [ 2913]

ص 224. ءاجر ، ناوید  [ 2914]
ص 324 و 542 و 500 و 320. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2915]

ص 34. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2916]
ص 609. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2917]

ص 1832. ص 670 و ج 4 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2918]
ص 4602. ص 1053 و ج 4 ، ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 2919]

ص 561. هقیقحلاهقیدح ، [ 2920]
. ادخهد همانتغل  [ 2921]

ص 179 و 189. عمال ، ناوید  [ 2922]
ص 621 و 619 و 620. بدا ، رازلگ  [ 2923]

ص 95 و 165 و 52 و 234. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  ناوید  [ 2924]
ص 6. ورسخرصان ، ناوید  [ 2925]

ص 46. رهاطاباب ، ناوید  [ 2926]
ص 270. عمال ، راعشا  ناوید  [ 2927]

ص 904. ياهشمق ، ناوید  [ 2928]
ص 403 و 95. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2929]

ص 78. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 2930]
ص 54. رهاطاباب ، ناوید  [ 2931]

ص 192 و 309 و 100 و 95 و 94 و 224. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 2932]

( یتشد دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1229 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 985 و 983. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2933]
ص 364. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2934]

ص 94 و 236. ورسخرصان ، ناوید  [ 2935]
ص 405. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2936]

ص 112. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2937]
ص 3390. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2938]

. يدعس تایلک  [ 2939]
ص 489 و 495. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2940]

ص 424 و 1465. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2941]
ص 521. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 2942]
ص 101. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2943]

ص 3564. ص 4604 و ج 3 ، ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2944]
ص 106. راطع ، ریطلاقطنم  [ 2945]

ص 26. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2946]
ص 101. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2947]

ص 75. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 2948]

ص 241. یماج ، لماک  ناوید  [ 2949]
ص 66. ورسخرصان ، ناوید  [ 2950]

ص 1049. یماظن ، ناوید  [ 2951]
ص 385. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2952]

ص 26. یناماس ، نامع  [ 2953]
ص 27. ورسخرصان ، ناوید  [ 2954]

ص 81. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 2955]
ص 1377. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2956]

ص 188 و 189. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2957]
ص 232. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 2958]

ص 84. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 2959]
ص 69. رهاطاباب ، تایعابر  [ 2960]

ص 386. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 2961]
ص 35. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 2962]

ص 231. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 2963]
ص 41. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2964]

ص 95. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 2965]
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ص 534 و 538 و 437 و 385 و 362 و 270 و 542. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2966]
ص 79. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 2967]

ص 305 و 242 و 270. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 2968]
ص 196. عمال ، راعشا  ناوید  [ 2969]

ص 1166. ص 176 و ج 2 ، ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2970]
ص 875. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 2971]

ص 303 و 212 و 309. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 2972]
ص 468. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 2973]

ص 371 و 372. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2974]
ص 608. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2975]

ص 255. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 2976]
ص 698. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 2977]
ص 31. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2978]

ص 608 و 236. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 2979]
ص 91 و 92. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 2980]

ص 4879. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 2981]
ص 462. ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 2982]

ص 183 و 142 و 45 و 40 و 195. ریطلاقطنم ، [ 2983]
ص 984. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2984]
ص 83. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 2985]

ص 607. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 2986]
ص 224 و 226. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 2987]

ص 500 و 513 و 499 و ج 4. یسودرف ، همانهاش  [ 2988]
ص 3954. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 2989]

ص 70. ادخهد ، همانتغل  [ 2990]
ص 129. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 2991]
ص 399. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 2992]

ص 196 و 166 و 384. عمال ، ناوید  [ 2993]
ص 436 و 437. دلج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 2994]

ص 168 و 488. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 2995]
ص 1196. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 2996]

ص 465. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 2997]
ص 68. تاحیملت ، گنهرف  [ 2998]
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ص 214. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 2999]
ص 565. ادخهد ، همانتغل  [ 3000]

ص 187. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 3001]
ص 414 و 347 و 287. عمال ، ناوید  [ 3002]

ص 86. ینیمخ ، ماما  ناوید  [ 3003]
ص 63. يروباشین ، راطع  ریطلاقطنم  ناوید  [ 3004]

ص 23. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 3005]
ص 573. هقیقحلا ، هقیدح  ناوید  [ 3006]

ص 102. د 2 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3007]
. ظفاح ناوید  [ 3008]

ص 26. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3009]
ص 299. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 3010]

ص 464. ادخهد ، همانتغل  [ 3011]
ص 716. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3012]
ص 253. یناعم ، روص  ناوید  [ 3013]

ص 137. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3014]
ص 194 و 121. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3015]
ص 1819 و 1820. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3016]

ص 226 و 224 و 242. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3017]
ص 124. یناماس ، نامع  ناوید  [ 3018]

ص 188. یناعم ، روص  ناوید  [ 3019]
ص 216. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3020]
ص 32. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3021]
ص 356. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3022]

ص 533 و 244. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3023]
ص 174. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 3024]

ص 122. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3025]
ص 473 و 422 و 288 و 483. راهب ، ءارعشلا  کلم  ناوید  [ 3026]

ص 148 و 149. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3027]
ص 1165. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3028]

ص 173. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3029]
ص 79 و 77 و 374. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3030]
ص 7 و 28. لوا ، رتفد  يولوم ، يونعم  يونثم و  [ 3031]
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ص 440. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3032]
ص 81. مود ، رتفد  يولوم ، يونعم  يونثم و  [ 3033]

ص 52. یماج ، لماک  ناوید  [ 3034]
ص 904 و 557. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3035]

ص 50. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 3036]
ص 519. ورسخرصان ، ناوید  [ 3037]

ص 342 و ج 173 و 1 و 568. ادخهد ، همانتغل  [ 3038]
ص 175 و 174 و 173. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3039]

ص 170. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3040]
ص 84. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3041]

ص 430. ج 3 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3042]
ص 572. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3043]

ص 1321. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3044]
ص 349 و 254. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3045]

ص 705 و 401. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3046]
ص 63. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 3047]

ص 346. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3048]
ص 230. همان ، تداعس  ناوید  [ 3049]

ص 205. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3050]
ص 1506. ص 131 و ج 944 و 4 و ج 3 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3051]

ص 1289. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3052]
ص 516. عمال ، ناوید  [ 3053]

ص 373 و 518 و 313 و 249 و 207 و 270. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3054]
ص 1766. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3055]

ص 483 و 482. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3056]
ص 430. یسودرف ، همانهاش  [ 3057]

ص 500. یسودرف ، يهمانهاش  [ 3058]
ص 148. عمال ، ناوید  [ 3059]

ص 24. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3060]
ص 1213. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3061]

ص 145. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3062]
ص 114. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 3063]

ص 1081. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3064]
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ص 490. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3065]
ص 84 و 88. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3066]

ص 464. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3067]
ص 25. ورسخرصان ، ناوید  [ 3068]

ص 278. عمال ، ناوید  [ 3069]
ص 68. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3070]

. یسودرف يهمانهاش  [ 3071]
ص 94. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3072]

ص 969 و 591 و 590 و 644. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3073]
ص 237. بئاص ، تایلک  [ 3074]

ص 1250. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3075]
ص 252. يدعس ، ناتسوب  تایلک  [ 3076]
ص 125. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3077]
ص 357. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3078]
ص 582. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3079]

ص 404. ج 1 ، ادخهد ، همانتغل  [ 3080]
ص 541. عمال ، ناوید  [ 3081]

ص 593 و 594. بدا ، رازلگ  [ 3082]
ص 342. سیدقاط ، يونثم  [ 3083]

ص 242. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3084]
ص 114 و 475 و 474 و 208 و 420. عمال ، ناوید  [ 3085]

ص 1029. رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 3086]
ص 515. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3087]

ص 4551. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3088]
. عمال ناوید  [ 3089]

ص 11 و 12. مکح ، لاثما و  [ 3090]
ص 159. عمال ، ناوید  [ 3091]

ص 434 و 108. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3092]
ص 682. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3093]

ص 36. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 3094]
ص 74. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3095]

ص 150 و 149 و 151. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3096]
ص 1294 و 1179 و 1209. ج 3 ، مکح ، لاثما  [ 3097]
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ص 418. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3098]
ص 413. يدعس ، تایلزغ  ناوید  [ 3099]
ص 924. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3100]

ص 1875 و 2016. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3101]
ص 256. تاحیملت ، گنهرف  [ 3102]

ص 223 و 249. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3103]
ص 61. تاحیملت ، گنهرف  [ 3104]

ص 3. يراوزبس ، يداهالم  ناوید  [ 3105]
ص 2759. ص 4551 و ج 3 ، ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3106]

ص 407. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3107]
ج 4. ص 514 ، یسودرف ، همانهاش  ناوید  [ 3108]

ص 457. يدعس ، تایلزغ  ناوید  [ 3109]
ص 68. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3110]

ص 293. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 3111]
ص 39 و 40. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3112]

. يدعس ناتسلگ  ناوید  [ 3113]
ص 1722 و 1908. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3114]

ص 652 و 823 و 928. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3115]
ص 174. مکح ، لاثما و  [ 3116]

ص 116. يروهال ، لابقا  راعشا  تایلک  [ 3117]
ص 559. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3118]
ص 2699. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 3119]

ص 176. عمال ، ناوید  [ 3120]
ص 342 و 89. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3121]

ص 151. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3122]
ص 116 و 5. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 3123]

ص 241. همانتداعس ، [ 3124]
ص 402. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 3125]

ص 135 و 134 و 141. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3126]
س 35. نوتس 3 ، ص 66 ، ادخهد ، همانتغل  [ 3127]

س 9. نوتس 1 ، ص 102 ، [ 3128]
ص 34. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 3129]

ص 251 و 222 و 175. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3130]
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. عمال ناوید  [ 3131]
. يونثم ناوید  [ 3132]

ص 142 و 97 و 36 و 34 و 144. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3133]
ص 179. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3134]

. ظفاح ح - ادخهد ، همانتغل  [ 3135]
ص 1016. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3136]
ص 174. ج 1 ، مکحلا ، لاثما و  [ 3137]
ص 950. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3138]

ص 659. ورسخرصان ، ناوید  [ 3139]
ص 668. يونزغ ، ییانس  ناوید  [ 3140]

ص 1321. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3141]
ص 511. یئانس ، ناوید  [ 3142]

ص 3119. یناقاخ ، ناوید  [ 3143]
(. يدزی نیدلانیعم   ) ادخهد همانتغل  [ 3144]
ص 92 و 105. ورسخرصان ، ناوید  [ 3145]

ص 61. يدعس ، ناتسلگ  تایلک  ناوید  [ 3146]
ص 203. عمال ، ناوید  [ 3147]

ص 67 و 66 و 135 و 107 و 89 و 88 و 139 و 61 و 63. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3148]
ص 238 و 237 و 239. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3149]
ص 102 و 66 و 235. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3150]

ص 74. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3151]
ص 97 و 51 و 12 و 342 و 7. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3152]

ص 244 و 255. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3153]
ص 24. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 3154]

ص 150. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3155]
ص 42 و 39 و 101. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 3156]

ص 476 و 477. راطع ، ناوید  [ 3157]
ص 219و 75 و 235. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3158]

فتاه 107. ناوید  [ 3159]
ص 59. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3160]

ص 18 و 21 و 267. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3161]
ص 256. راطع ، ناوید  [ 3162]

ص 2458. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 3163]
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ص 2. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3164]
ص 4986. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3165]

ص 137 و 132 و 110 و 484. بدا ، رازلگ  [ 3166]
س 13-12. ص 235 - یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3167]

ص 172. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3168]
. یماج ناوید  [ 3169]

ص 107. ینادمه ، رهاطاباب  ناوید  [ 3170]
ص 638. تایلزغ )  ) يدعس تایلک  [ 3171]

ص 67. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3172]
ص 67 و 71 و 76. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 3173]

ص 65. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3174]
ص 97. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3175]

ص 71. يونزغ ، نسح  دیس  ناوید  [ 3176]
ص 376 و 513. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3177]

ص 480 و 8. ورسخرصان ، ناوید  [ 3178]
ص 132. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 3179]

ص 53. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3180]
ص 212. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3181]
ص 1384. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3182]

ص 361. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3183]
ص 184. یناعم ، روص  ناوید  [ 3184]

ص 19. ورسخرصان ، ناوید  [ 3185]
ص 314. عمال ، ناوید  [ 3186]

ص 121. تاحیملت ، گنهرف  [ 3187]
ص 269. عمال ، ناوید  [ 3188]

ص 194. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3189]
. يدعس تایلک  ناوید  [ 3190]

ص 28. ورسخرصان ، ناوید  [ 3191]
ص 19. ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3192]

ص 202. ص 1506 و ج 1 ، ج 3 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 3193]
ص 1221. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3194]

. يدعس ناتسلگ  ناوید  [ 3195]
. يونعم يونثم  ناوید  [ 3196]
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ص 1129. ج 2 ، رایرهش ، راعشا  ناوید  [ 3197]
ص 906. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3198]

ص 416. ص 415 ، راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3199]
ص 247 و 1332. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3200]

ص 1993. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3201]
ص 132. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 3202]

. ادخهد مکحلا  لاثما  [ 3203]
ص 72. ورسخرصان ، ناوید  [ 3204]

ص 165 و 4. يدعس ، ناتسلگ  ناوید  [ 3205]
ص 233. یخرف ،)  ) ادخهد گنهرف  [ 3206]

ص 22. ینادمه ، نایرع  رهاطاباب  ناوید  [ 3207]
ص 126 و 143. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3208]

ص 225. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3209]
ص 1206. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3210]
ص 1079. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3211]

ص 4558 و 4851. ص 3686 و ج 4 ، ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 3212]
ص 114. تاحیملت ، گنهرف  [ 3213]

ص 428 و 401. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3214]
ص 296. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3215]

ص 177. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3216]
ص 239. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3217]

ص 665. ادخهد ، همانتغل  [ 3218]
ص 645 و 450. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3219]

ص 455. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3220]
ص 4551 و 5187 و 4525. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3221]

ص 1979 و 1993. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3222]
ص 430 و 431. ج 3 ، همانهاش ، [ 3223]

ص 42 و 41 و 83. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3224]
ص 723. ظفاح ،)  ) ادخهد همانتغل  [ 3225]
ص 324. مجنپ ، رتفد  يونعم  يونثم  [ 3226]

ص 88. ظفاح ، ناوید  [ 3227]
ص 2828. مایخ ،)  ) ادخهد همانتغل  [ 3228]

ص 385. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3229]
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ص 386. يوجنگ ، ناوید  [ 3230]
ص 110 و 167. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3231]

ص 19 و 196. يدعس ، ناتسلگ  ناوید  [ 3232]
د 1 و ص 79 و 136 د 2. ص 21 ، ص 17 ، يونعم ، يونثم  [ 3233]

ص 41. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3234]
ص 119. ورسخرصان ، ناوید  [ 3235]

ص 247. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3236]
ص 614. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3237]

ص 741. ج 2 ، مکح ، لاثما  [ 3238]
ص 2514. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 3239]
ص 158. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3240]

ص 431. ص 430 ، ج 3 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3241]
ص 740. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3242]

ص 137. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3243]
ص 640 و 740. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3244]

ص 512. تاحیملت ، گنهرف  [ 3245]
ص 206. یماج ، لماک  ناوید  [ 3246]

. ادخهد همانتغل  [ 3247]
ص 63. رهاطاباب ، ناوید  [ 3248]

ص 683. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3249]
ص 612. ج 4 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3250]

ص 48. بئاص ، تایلک  ناوید  [ 3251]
ص 327. ص 107 و ج 3 ، ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3252]

ص 575. يدعس ، تایلزغ  [ 3253]
ص 612. ج 4 ، همانهاش ، [ 3254]

ص 48. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3255]
ص 180. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 3256]

ص 363 و 550. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3257]
ص 725 و 532. یماج ، ناوید  [ 3258]

. ظفاح ناوید  [ 3259]
ص 205. يدعس : ناتسلگ  [ 3260]

ص 97. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3261]
ص 565. ادخهد ، همانتغل  [ 3262]
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ص 163. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3263]
. عمال [ 3264]

ص 713. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3265]
ص 12 و 188 و 116. يدعس ، ناتسلگ  ناوید  [ 3266]

. رخآ س  ص 1146 ، يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 3267]
ص 786 و 20. یماج ، ناوید  [ 3268]

ص 176. يدعس ، ناتسلگ  ناوید  [ 3269]
ص 348 و 107. ورسخرصان ، ناوید  [ 3270]

ص 237 و 721. يرهچونم )  ) ج 1 ادخهد ، گنهرف  [ 3271]
ج 2. يرونا ، ناوید  [ 3272]

ص 72. بلاط ، لک  بولطم  [ 3273]
ص 741. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3274]

ص 576 و 578 و 649 و 577. بدا ، رازلگ  [ 3275]
ص 18. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3276]

ص 11. یماج ، ناوید  [ 3277]
ص 792. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3278]

ص 102 و 88 و د 6 ص 383 و د 1 ص 30. ص 222 و د 2 ، د 4 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3279]
ص 477. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3280]

ص 203. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 3281]
ص 33. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3282]

ص 30 و 191. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3283]
ص 33. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3284]

ص 17. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3285]
ص 690. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3286]

ص 140. راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 3287]
،ص 603. يزیربت بئاص  تایلک  ناوید  [ 3288]

ص 82. ص 503 و ج 1 ، ج 4 ، یسودرف ، همانهاش  ناوید  [ 3289]
ص 8. يدعس ، ناتسلگ  ناوید  [ 3290]

ص 429 و د 1،ص 24. د 7 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3291]
ص 180. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3292]

ص 163. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3293]
ص 92. یناماس ، نامع  ناوید  [ 3294]

ص 283. یناعم ، روص  [ 3295]
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ص 92. ص 79 ، راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 3296]
ص 100. يدعس ، ناتسلگ  [ 3297]

ص 224. رتفد 4 ، 7 ص 429 و  د - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3298]
ص 128. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 3299]

ص 600. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3300]
ص 106. ورسخرصان ، ناوید  [ 3301]

س 18 و ص 19. نوتس 1 - ص 102 ، ادخهد ، همانتغل  [ 3302]
ص 10. ظفاح ، ناوید  [ 3303]

ص 464. ادخهد ، همانتغل  [ 3304]
ص 201. ناتسلگ )  ) يدعس تایلک  [ 3305]
). ص 581 ظفاح )  ) ادخهد همانتغل  [ 3306]

ص 1185 و 1215. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3307]
ص 662. ابص ، گنهرف  [ 3308]

ص 3929. ص 1543 و ج 3 ، ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 3309]
ص 6. ورسخرصان ، ناوید  [ 3310]

.275 يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3311]
ص 15. یماج ، لماک  ناوید  [ 3312]

ص 116 و 94 و 119. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3313]
. يرونا ناوید  [ 3314]

ص 41. ورسخرصان ، ناوید  [ 3315]
ص 74. يونزغ ، نسح  دیس  ناوید  [ 3316]

ص 198. یناعم ، روص  ناوید  [ 3317]
ص 648 و 652 و 879. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3318]

ص 31 و 32. یناماس ، نامع  ناوید  [ 3319]
س 4. ص 1104 ، يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 3320]

ص 124. یئاهب ، خیش  لماک  ناوید  [ 3321]
س 17. ص 215 ، یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3322]

264 و 262 و 265. ناتسوب ، يدعس  تایلک  [ 3323]
ص 96. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3324]

ص 2. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3325]
ص 205. ظفاح ،) ، ) ادخهد همانتغل  [ 3326]

ص 65. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3327]
ص 182. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3328]
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ص 195. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3329]
ص 1185 و 1246. ج 3 ، [ 3330]

. يونعم يونثم  ناوید  [ 3331]
ص 133. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3332]

ص 133. بلاط ، لک  بولطم  [ 3333]
ص 55 و 171 و 219 و ج 1298 و 3. ج 1 ، ص 1227 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3334]

ص 71. يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  [ 3335]
ص 54. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3336]

ص 9. تایلزغ ، يدعس ، تایلک  [ 3337]
ص 86. یئاهبخیش ، لماک  ناوید  [ 3338]

ص 71. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3339]
ص 213. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3340]

ص 86. یئاهب ، خیش  لماک  ناوید  [ 3341]
. یناماس نامع  ناوید  [ 3342]

س 7. ص 244 ، یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3343]
ص 501. ورسخرصان ، ناوید  [ 3344]

ص 282. عمال ، ناوید  [ 3345]
ص 122 و 96 و 88 و 484. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3346]

س 10 و 12. ص 83 ، همانورسخ ، [ 3347]
س 3 و 391. ص 390 ، راطع ، همانورسخ  [ 3348]

ص 106. بلاط ، لک  بولطم  [ 3349]
ص 288. ابص ، گنهرف  [ 3350]
ص 627. بدا ، رازلگ  [ 3351]

ص 918. ص 190 و ج 2 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3352]
ص 520. ورسخرصان ، ناوید  [ 3353]

ص 437. ص 25 و د 7 ، ص 247 و د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3354]
ص 232 و 230. همانتداعس ، [ 3355]

ص 624. بدا ، رازلگ  [ 3356]
ص 504 و 179. عمال ، راعشا  ناوید  [ 3357]

. يونعم يونثم  [ 3358]
همانتداعس ص…  ناوید  [ 3359]

ص 156. یماج ، ناوید  [ 3360]
ص 837 و 814 و 741 و 644 و 983. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3361]
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ص 454. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3362]
ص 208. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3363]

ص 109. يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  [ 3364]
ص 88. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 3365]

ص 373. د 6 ، يولوم ، يونثم  ناوید  [ 3366]
ص 13 و 600. ادخهد ، همانتغل  [ 3367]

ص 10 و 11. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3368]
ص 144. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3369]

ص 108. د 2 ، يونعم ، يونثم  [ 3370]
ص 430. ج 3 ، همانهاش ، [ 3371]

. نامرک هقجالس  خیرات  زا  لقن  ص 631 و 819  ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3372]
ص 504 و 505. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3373]

(. یکسردنفریم  ) ص 764 ج 2 ، ادخهد ، همانتغل  [ 3374]
ص 697. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3375]

ص 159. ورسخرصان ، ناوید  [ 3376]
ص 704. ج 2 ، ادخهد ، همانتغل  [ 3377]
ص 1216. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3378]

ص 80 و 59. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3379]
ص 298 و 319. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3380]

ص 179. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 3381]
ص 513. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3382]

ص 220،س 2. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3383]
(. ادخهد همانتغل  ، ) ص 231 يراصنا ، هللادبع  هجاوخ  ناوید  [ 3384]

ص 112. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 3385]
ص 706. همانبساشرگ ،)  ) ادخهد همانتغل  [ 3386]

ص 5 و 324. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3387]
ص 1189. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3388]

ص 12. ورسخرصان ، ناوید  [ 3389]
ص 330. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3390]

ص 111. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3391]
435 و 376. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 3392]
ص 145 و 146. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3393]

ص 276. یناعم ، روص  [ 3394]
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ص 66. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3395]
ص 1443. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 3396]

ص 5175. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3397]
ص 393 و 363. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3398]

ص 294 و 278 و 295. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3399]
ص 71. یناماسب ، نامع  ناوید  [ 3400]

ص 140 و 54 و 141. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3401]
. ادخهد همانتغل  [ 3402]

ص 587 و 586. بدا ، رازلگ  [ 3403]
ص 237 و 286 و 256 و 282. عمال ، ناوید  [ 3404]

ص 1285. ص 1212 و ج 3 ، ص 32 و ج 3 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3405]
. راطع ناوید  [ 3406]

ص 365 و 273 و 435 و 177 و 432. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 3407]
ص 857. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3408]

ص 597 و 523. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3409]
ص 38. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3410]

ص 418و 122 و 422. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3411]
ص 169. یئاهب ، خیش  لماک  ناوید  [ 3412]

ص 456 و 573. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3413]
س 16. ص 115 ، راطع ، همانورسخ  [ 3414]

ص 351. يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  [ 3415]
ص 22. یماج ، ناوید  [ 3416]

ص 902. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 3417]
ص 1094. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3418]

ص 678. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3419]
ص 1221. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 3420]

ص 37. ، 1 د - يولوم ، يونعم  يونثم  ناوید  [ 3421]
ص 109. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3422]

ص 136. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3423]
ص 659. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3424]
ص 529. ورسخرصان ، ناوید  [ 3425]
.؟) نیمی نبا   ) ادخهد همانتغل  [ 3426]

ص 333 و 334. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3427]
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ص 420. عمال ، ناوید  [ 3428]
ص 148. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3429]
ص 4558. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3430]

ص 578. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3431]
ص 38. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3432]

ص 1237. ص 28 و 27 و 64 و ج 3 ، ج 1 ، ص 603 و 1033 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3433]
ص 501. ص 48 و ج 4 ، ص 430 و ج 1 ، ج 3 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3434]

ص 883 و 745 و 578. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3435]
ص 178. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3436]

ص 18. ورسخرصان ، ناوید  [ 3437]
ص 621. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3438]

و ج 294 و 1. ص 1212 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3439]
(. یناضمر هخسن   ) ص 247 ص 145 و د 4 ، د 3 ، د 1 - ص 51 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3440]

ص 627. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3441]
صص 145 و 148. ییاهبخیش ، ناوید  [ 3442]

ص 82. ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3443]
د 1. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3444]

ص 92. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3445]
ص 534. عمال ، ناوید  [ 3446]

ص 46. ، 1 د - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3447]
ص 189 و 201 و 200 و 196 و 194 و 180. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3448]

ج 4. یسودرف ، همانهاش  [ 3449]
ص 362. راطع ، همانورسخ  [ 3450]

ص 48. ، 1 د - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3451]
س 3. ص 85 ، يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 3452]

ص 613. ظفاح ، تایلزغ  ناوید  [ 3453]
ص 553. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3454]

ص 80. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3455]
ص 651. ظفاح ، ناوید  [ 3456]

ص 429. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3457]
ص 1141. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3458]
ص 316. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3459]
ص 407. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3460]
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ص 1214 و 1233. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3461]
ص 401. يروهال ، لابقا  ناوید  تایلک  [ 3462]

ص 6. ، 1 د - يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3463]
ص 995 و 1157. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3464]
ص 428 و 60. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 3465]

ص 356. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3466]
ص 6. ورسخرصان ، ناوید  [ 3467]

ص 102. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3468]
ص 14. ورسخرصان ، ناوید  [ 3469]

ص 455. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3470]
ص 10. د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3471]

(. همانبساشرگ  ) ص 1602 ج 6 ، ادخهد ، همانتغل  [ 3472]
ص 74. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 3473]

ص 65. تایلزغ ،) ، ) يدعس تایلک  [ 3474]
445 و 503 و 426. راهب ، ءارعشلاکلم  [ 3475]

ص 49. ینادمه ، نایرع  رهاطاباب  ناوید  [ 3476]
ص 57. ورسخرصان ، ناوید  [ 3477]

ص 118 و 117 و 119. راهب ، ءارعشلاکلم  [ 3478]
ص 1740. ص 251 و ج 4 ، ص 1200 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3479]

ص 112. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3480]
ص 170. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 3481]

ص 1027. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3482]
ص 49. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3483]
ص 141. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3484]

ص 29. راطع ، همانورسخ  [ 3485]
ص 297. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3486]
ص 470. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3487]

ص 208 و 23. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3488]
ص 242. عمال ، ناوید  [ 3489]

ص. يرتسبش ، دومحم  خیش  همانتداعس ،)  ) ناوید [ 3490]
ص 183. ورسخرصان ، ناوید  [ 3491]

ص 335. يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  [ 3492]
ص 470. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3493]
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ص 2. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3494]
ص 1397. يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  [ 3495]

ص 581. يزاریش ، ظفاح  هجاوخ  تایلزغ  ناوید  [ 3496]
(. تایلزغ  ) يدعس تایلک  [ 3497]

ص 591 و 736. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3498]
ص 416. ظفاح ، تایلزغ  ناوید  [ 3499]

ص 80 و 40. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 3500]
ص 18 و 199 و 200. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3501]

ص 201. عمال ، ناوید  [ 3502]
ص 16. یناماس ، نامع  ناوید  [ 3503]

ص 187. ص 1272 و 1344 و 1346 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3504]
ص 191. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 3505]

ص 486. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3506]
ص 22. ورسخرصان ، ناوید  [ 3507]

ص 324 و 323. يزیربت ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3508]
ص 105. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3509]

ص 312. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3510]
. ورسخرصان ناوید  [ 3511]

ص 1118. يونزغ ، ییانس  ناوید  [ 3512]
ص 119. ورسخرصان ، ناوید  [ 3513]

ص. ادخهد ، همانتغل  [ 3514]
ص 123. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3515]

ص 4 و 149 و 245. ریطلاقطنم ، [ 3516]
ص 1271. ص 645 و ج 3 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3517]

ص 49 و 57. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 3518]
ص 577. یماج ، ناوید  [ 3519]

. ياهشمق یهلا  ناوید  [ 3520]
ص 215. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3521]

ص 434 و 439. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3522]
ص 122. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 3523]

ص 18 و 177. ورسخرصان ، ناوید  [ 3524]
ص 535. ج 1 ، مکحلا ،) لاثما  نییقارعلا  هفحت   ) ادخهد همانتغل  [ 3525]

ص 1051 و 740 و 795 و 702 و 1052 و 701. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3526]
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ص 1914. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3527]
ص 1963 و 1722 و 1901. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3528]

ص 250. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3529]
ص 81. ص 59 و د 2 ، د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3530]

ص 590. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3531]
ص 191. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3532]

ص 1049. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3533]
ص 813. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3534]

ص 362 و 361 و 135 و 111 و 467. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3535]
ص. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3536]

ص 235. يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  [ 3537]
ص 281. عمال ، ناوید  [ 3538]

ج 3. ص 430 ، یسودرف ، همانهاش  ناوید  [ 3539]

ص 221. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3540]
ص 537. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3541]

ص 102 و 43. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3542]
ص 61 و 63. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3543]

ص 163. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3544]
ص 80. زار ، نشلگ  ناوید  [ 3545]

ص 172. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3546]
ص 31 و 101. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 3547]

ص 95. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3548]
ص 189. عمال ، ناوید  [ 3549]

ص 452 و 278. راطع ، ناوید  [ 3550]
ص 92 و 88. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 3551]

ص 104. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3552]
ص 270 و 92 و 39. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3553]

ص 156. بدا ، رازلگ  [ 3554]
ص 369. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3555]
ص 393. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3556]

ص 172. ییاهبخیش ، ناوید  [ 3557]
ص 190 و 191. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3558]

ص 162 و 134 و 197. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3559]
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ص 34. یناعم ، روص  ناوید  [ 3560]
ص 272 و 198 و 440 و 282 و 272 و 441. عمال ، ناوید  [ 3561]

ص 89. یناهفصا ، فتاه  راعشا  ناوید  [ 3562]
ص 370 و 509. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3563]

ص 356 و 161 و 156 و 1321. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3564]
ص 369. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3565]
ص 47. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3566]

ص 73. یناعم ، روص  ناوید  [ 3567]
ص 34 و 120. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3568]

ص 352. تاحیملت ، گنهرف  [ 3569]
ص 36. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3570]

ص 261 و 296. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3571]
. نیعم گنهرف  [ 3572]

ص 206. یناعم ، روص  ناوید  [ 3573]
ص 52 و 99. یماطسب ، غورف  ناوید  [ 3574]

1319 و 79 و 872. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3575]
ص 12. یماج ، ناوید  [ 3576]

ص 480. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3577]
ص 10. بیطخ ،)  ) ظفاح ناوید  [ 3578]

ص 1561. ادخهد ، همانتغل  [ 3579]
ص 294. بیطخ ،)  ) ظفاح ناوید  [ 3580]

ص 105. یغورف ، ناوید  [ 3581]
ص 169. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 3582]

ص 340. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3583]
ص 238. د 4 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3584]

ص 64. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3585]
ص 1218. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3586]

د 3. ص 164 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3587]
ص 628. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3588]

ص 289. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3589]
ص 406. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3590]

ص 475. عمال ، ناوید  [ 3591]
ص 114. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3592]
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ص 320 و 441 و 202 و 345. عمال ، ناوید  [ 3593]
ص 1140. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3594]

ص 522. ادخهد ، همانتغل  [ 3595]
ص 47. راطع ، همانورسخ  [ 3596]

ص 1188. ص 144 و 244 و 28 و 1 و ج 3 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3597]
ص 333 و 334. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3598]

ص 1071. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3599]
ص 127. تاحیملت ، گنهرف  [ 3600]

ص 223. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3601]
ص 149. همانتداعس ، [ 3602]

ص 146. د 3 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3603]
ص 373. عمال ، ناوید  [ 3604]

ص 491. تاحیملت ، گنهرف  [ 3605]
ص 11 و 139 و 246. ورسخرصان ، ناوید  [ 3606]

د 1 و ص 2 و 4 و ص 33 و 36. ص 99 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3607]
ص 24. ورسخرصان ، ناوید  [ 3608]

ص 175. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3609]
. يولوم يونثم  [ 3610]

ص 1948. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3611]
ص 3958 و 4132. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 3612]

ص 197. عمال ، ناوید  [ 3613]
ص 730. ص 1998 و 1996 و ج 2 ، ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3614]

ص 2106. ادخهد ، همانتغل  [ 3615]
ص 93. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 3616]

ص 291. راطع ، ناوید  [ 3617]
ص 418. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3618]

ص 300 و 424. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3619]
د 2. ص 91 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3620]

ص 176. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3621]
ص 621. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3622]

ص 26. یماج ، ناوید  [ 3623]
ص 195. یناعم ، روص  ناوید  [ 3624]

ص 1762. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3625]
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ص 562. تاحیملت ، گنهرف  [ 3626]
ص 385. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3627]

ص 403. ادخهد ، همانتغل  [ 3628]
ص 159. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3629]

ص 92. (، هر  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3630]
ص 117. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 3631]

ص 235 و 262. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3632]
ص 13 و 14. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3633]

ص 1023. ص 27 و ج 2 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3634]
ص 234 و 165 و 135 و 134 و 131. عمال ، ناوید  [ 3635]

ص 490. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3636]
. یسودرف همانهاش  [ 3637]

ص 24. ج 1 ، ادخهد ، همانتغل  [ 3638]
ص 309. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3639]

ص 201. ورسخرصان ، ناوید  [ 3640]
ص 387. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3641]

ص 2902 و ج 4،ص 4558 و 4851. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 3642]
ص 644 و 627 و 577. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3643]

ص 158. تاحیملت ، گنهرف  [ 3644]
ص 611 و 820 و 773 و 876 و 576. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3645]

ص 480. ابص ، گنهرف  [ 3646]
ص 730 و 1134 و 1033 و 901 و 883 و 772 و 915 و 912 و 644 و 901 و 1157 و 679. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3647]

ص 270. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3648]
ص 603 و 1073 و 1033. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3649]
ص 234 و 934 و 460. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3650]

ص 166. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3651]
ص 107. یسودرف ، همانهاش  [ 3652]

ص 411. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3653]
ص 354. ادخهد ، همانتغل  [ 3654]

ص 825. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3655]
ص 94. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 3656]

ص 224 و 18. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3657]
ص 101 و 10. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3658]
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ص 5 و 4 و 10 و 101 و 247. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3659]
ص 40. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3660]

ص 2580. ادخهد ، همانتغل  [ 3661]
ص 208. یناعم ، روص  ناوید  [ 3662]
ص 124. ییاهبخیش ، ناوید  [ 3663]

ص 237. عمال ، ناوید  [ 3664]
ص 164. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3665]

ص 823 و 251. یماج ، ناوید  [ 3666]
ص. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 3667]

ص 691 و 721 و 718 و 866. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3668]
ص 125. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3669]

ص 430 و 431. ج 3 ، همانهاش ، [ 3670]
ص 264. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3671]

ص 199. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3672]
ص 355. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3673]

ص 438. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3674]
ص 109. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3675]
ص 19. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3676]
ص 175. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3677]

ص 48. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3678]
ص 121 و 26. یماج ، ناوید  [ 3679]

ص 383. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3680]
ص 114. رهاطاباب ، تایعابر  [ 3681]

ص 990. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3682]

ص 292. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3683]
. يدعس تایلک  [ 3684]

ص 42. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3685]
ص 566 و 570. عمال ، ناوید  [ 3686]

ص 45 و 37. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3687]
ص 203. عمال ، راعشا  ناوید  [ 3688]

ص 1075. دلج 2 ، رایرهش  ناوید  [ 3689]
ص 13 و 24. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 3690]

ص 110 و 32. ورسخرصان ، ناوید  [ 3691]
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ص 101. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3692]
. ادخهد همانتغل  [ 3693]

ص 188. ادخهد ، همانتغل  [ 3694]
ص 101. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3695]

ص 763. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3696]
ص 129 و 168. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3697]

ص 261. عمال ، ناوید  [ 3698]
ص 796 و ص 18. یماج ، ناوید  [ 3699]

ص 328 و 329. ورسخرصان ، ناوید  [ 3700]
ص 138. ادخهد ، همانتغل  [ 3701]

ص 405 و 92 و 222 و 319 و 100. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3702]
ص 203. ادخهد ، همانتغل  [ 3703]

ص 121 و 428. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3704]
ص 481. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3705]

ص 286 و 387. همانورسخ ، [ 3706]
ص. ادخهد ، همانتغل  [ 3707]

. یسودرف همانهاش  [ 3708]
ص 159. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3709]

ص 125. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 3710]
ص 538. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3711]

ص 264 و 208 و 185 و 265. یناعم ، روص  ناوید  [ 3712]
ص 314. عمال ، ناوید  [ 3713]

ص 445. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3714]
ص 24. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3715]

ص 4550. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3716]
ص 836 و 646 و 845 و 612 و 783 و 835. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3717]

ص 828. ص 701 و ج 2 ، ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3718]
ص 400 و 399. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3719]

ص 107 و 108. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3720]
ص 173 و 1437. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3721]

ص 51 و 86 و 106. ریخلاوبا ، دیعسوبا  ناوید  [ 3722]
ص 101. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 3723]

ص. رهاطاباب ، ناوید  [ 3724]
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ص 359. ص 316 و د 4 ، د 5 ، يونعم ، يونثم  [ 3725]
ص 196. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3726]

ص 42. یناعم ، روص  ناوید  [ 3727]
ص 96. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 3728]
ص 223. راطع ، يهمانورسخ  [ 3729]

ص 236. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3730]
د 2. ص 90 ، يونعم ، يونثم و  [ 3731]

ص 4718. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3732]
ص 921. ج 2 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3733]
ص 924. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3734]

ص 285. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3735]
ص 35. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3736]

. ریخلایبا دیعسوبا  ناوید  [ 3737]
ص 1. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3738]

ص 57 و 58. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3739]
ص 1233. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3740]

ص 499. یسودرف ، همانهاش  [ 3741]
ص 117. ورسخرصان ، ناوید  [ 3742]

ص 157. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3743]
ص 88. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3744]

ص 158. ابص ، گنهرف  [ 3745]
ص 543 و 411. تایلزغ ، يدعس  تایلک  [ 3746]

(. مکح لاثما و  لقن  هب   ) ص 835 ادخهد ، همانتغل  [ 3747]
ص 681 و 682. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 3748]

(. هبرگ شوم و   ) ص 160 یئاهب ، یسراف  راثآ  راعشا و  تایلک  [ 3749]
ص 74. يروهال ، لابقا  تایلک  [ 3750]

ص 510. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 3751]
ص 256. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3752]

ص 5. د 1 ، يونعم ، يونثم  [ 3753]
ص 94. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 3754]

ص 1369. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3755]
ص 171. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 3756]

ص 117. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3757]
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ص 73. یناعم ، روص  ناوید  [ 3758]
ص 99. یغورف ، ناوید  [ 3759]

. يونعم يونثم  ناوید  [ 3760]
ص 228. يزیربت ، سمش  [ 3761]

د 3. ص 140 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3762]
ص 376. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3763]
ص 252. بیطخ ،)  ) ظفاح ناوید  [ 3764]
ص 28. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 3765]

ص 652. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3766]
ص 98. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3767]
ج 2. ص 101 ، ادخهد ، يهمانتغل  [ 3768]

ص 18. ورسخرصان ، ناوید  [ 3769]
ص 113. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3770]

ص 311 و 310 و 392. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3771]
ص 262 و 430 و 169. يزیربت ، بئاص  تایلک  ناوید  [ 3772]

ص 523 و 423 و 397. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3773]
ص 18 و 513 و 48. یسودرف ، همانهاش  [ 3774]

ص 167. ییاهبخیش ، ناوید  [ 3775]
ص 12 و 33. ورسخرصان ، ناوید  [ 3776]
ص 627. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3777]

ص 1683. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، ناوید  [ 3778]
ص 61 و 62. ص 1253 و 1214 و 1315 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3779]

ص 333. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3780]
ص 35. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3781]

ص 481 و 472 و 503. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3782]
ص 10. ورسخرصان ، ناوید  [ 3783]

. ادخهد همانتغل  [ 3784]
ص 576. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 3785]

ص 101. ورسخرصان ، [ 3786]
ص 800. ابص ، گنهرف  [ 3787]

ص 42. ریطلاقطنم ، [ 3788]
. يدعس ناتسلگ  [ 3789]

ص 219 و 206 و 195 و 173 و 226. ریطلاقطنم ، [ 3790]
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ص 35. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3791]
ص 153. ریطلاقطنم ، [ 3792]

. ادخهد همانتغل  [ 3793]
ص 440. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3794]
ص 227. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3795]
ص 441. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3796]

ص 683. ادخهد ، همانتغل  [ 3797]
ص 137. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 3798]

ص 70 و 1189. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3799]
ص 216. سیدقاط ، ناوید  [ 3800]

ص 31. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3801]
ص 27. يراوزبس ، يداهالم  ناوید  [ 3802]

ص 360. ص 101 و ج 3،ص 1589 و ج 1 ، ج 1 ، ءارعشلا ، هقیدح  [ 3803]
ص 17 و 16 و 33. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  ناوید  [ 3804]

ص 142. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 3805]
ص 233. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3806]

ص 442 و 463. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3807]
ص 39 و 32. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3808]

ص 168. یئاهبخیش ، ناوید  [ 3809]
ص 515 و 511 و 506 و 399 و 405 و 505 و 504 و 514. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3810]

ص 4. ورسخرصان ، ناوید  [ 3811]
ص 186 و 185 و 168 و 489 و 244 و 188 و 342. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3812]

ص 409 و 509. عمال ، ناوید  [ 3813]
ص 1164. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3814]

ص 119. ورسخرصان ، ناوید  [ 3815]
ص 85. راطع ، يهمانورسخ  [ 3816]

ص 180. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3817]
ص 112. ییاهبخیش ، ناوید  [ 3818]

ص 418 و 417. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 3819]
ص 537 و 522 و 510 و 799 و 168 و 869. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3820]

راطع ص 650. ناوید  ص 74 ، یناعم ، روص  ناوید  [ 3821]
ص 327. یناقاخ ، ناوید  [ 3822]

ص 4. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3823]
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ص 548 و 277. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3824]
ص 22. ورسخرصان ، ناوید  [ 3825]

ص 40. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3826]
ص 425. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3827]

ص 899. ابص ، گنهرف  ناوید  [ 3828]
ص 1795 و 1846. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3829]

ص 634. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3830]
ص 321. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3831]

ص 268. یماج ، ناوید  [ 3832]
ص 164. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3833]

ص 132 و 20 و 9 و 342. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3834]
ص 568. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3835]

ص 171 و 235 و 175. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 3836]
ص 18 و 23. ورسخرصان ، ناوید  [ 3837]
ص 336. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 3838]

ص 440. یماج ، ناوید  [ 3839]
ص 153. ییاهبخیش ، ناوید  [ 3840]

[3841]
ص 18 و 23 ورسخرصان ، ناوید 
ص 336 يزیربت ، سمش  تایلک 

ص 440 یماج ، ناوید 
ص 153 ییاهبخیش ، ناوید 

( دیآ تسدب  رید  هچرگ  دوب  دهاوخن  يزوریپ  رفظ و  نودب  روبص  ناسنا  )
: يولوم

جرح یلکب و  یلاکشا  وت  رو 
جرفلا حاتفم  ربصلاک  نک  ربص 

تسا رتیلوا  ربص  تفگ  دوخ  اب  زاب 
تسا ربهر  رت  وز  دوصقم  اب  ربص 

تسا یمد  وکین  مه  ربص  نامقل  تفگ 
تسا یمغ  اج  ره  عفاد  هانپ و  وک 

نالف يا  درک  نیرق  قح  اب  ار  ربص 
ناوخب هگآ  ار  رصعلا » و   » رخآ
دیرفآ قح  ایمیک  نارازه  دص 
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دیدن مدآ  ربص  وچمه  ییایمیک 
باتش ینار  وزرآ  درآ  ربص 

ص 59 و 77. يونعم ، يونثم  ناوید  = سیونریز  ** باوصلاب ملعا  هللاو  نک  ربص 
ص 340 و 266 و 264 و 251. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3842]

ص 655. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3843]
ص 655. ص 50 و ج 2 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3844]

ص 389. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3845]
ص 675. ربهر ،) بیطخ   ) يزاریش ظفاح  هجاوخ  ناوید  [ 3846]

ص 67. یناماس ، نامع  ناوید  [ 3847]
ص 565 و 583. عمال ، ناوید  [ 3848]

ص 285. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 3849]
ص 4607. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 3850]

ص 415. تاحیملت ، گنهرف  [ 3851]
ص 362. عمال ، ناوید  [ 3852]

ص 156. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3853]
ص 408. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3854]

ص 97. یناماس ، نامع  ناوید  [ 3855]
ص 66. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3856]

ص 1166 و 1169. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 3857]
ص 114. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3858]

ص 354. متشه ، رتفد  يولوم ، يونعم  يونثم و  [ 3859]
ص 178. ورسخرصان ، ناوید  [ 3860]

ص 499 و 147 و 503. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3861]
ص 6. لوا ، رتفد  يولوم ، يونعم  يونثم  [ 3862]

ص 692. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3863]
ص 258. یناعم ، روص  ناوید  [ 3864]

ص 741. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 3865]
. یناشاک ضیف  ناوید  [ 3866]

ص 1115. يونزغ ، ییانس  ناوید  [ 3867]
ص 121. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3868]

ص 1328. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3869]
ص 326. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3870]
ص 93. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3871]
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ص 168 و 776. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3872]
ص 1099. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3873]

ص 586. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3874]
ص 91. (، زارنشلگ  ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 3875]

. يروباشین راطع  ناوید  [ 3876]
ص 200. یناعم ، ردص  ناوید  [ 3877]

ص 369. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3878]
ص 236. عمال ، ناوید  [ 3879]

ص 45. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3880]
ص 94. ادخهد ، يهمانتغل  [ 3881]

. ورسخرصان ناوید  [ 3882]
تایلزغ 460. ص 166 و 119، ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3883]

ص 88 و 139 و 56 و 191. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3884]
ص 178 و 32 و 112. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3885]

ص 580. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3886]
ص 430. یسودرف ، همانهاش  [ 3887]
ص 77. ادخهد ، يهمانتغل  [ 3888]

ص 582 و 833. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3889]
ص 505. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3890]

ص 134. بدا ، رازلگ  [ 3891]
ص 12. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3892]

ص 406 و 121 و 115 و 114 و 407. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3893]
. ادخهد همانتغل  [ 3894]

[3895]
ص 12 يروباشین ، راطع  ناوید 

ص 406 و 121 و 115 و 114 و 407 راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید 
( ادخهد همانتغل 

2= هلپ **
تمکح 182 = ناونع **

= نتم **
یگدنز گرم و 

هلجا نم  رخآ  قارفب  الا  هرمع  نم  اموی  لبقتسی  و ال 
( تسا هتفر  تسد  زا  یمدآ ، رمع  زا  يزور ، هکنآ  زج  دسریمنارف ، رمع ، زا  يزور ، چیه  )
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: ظفاح
دشکب شوخ  شوخ  هک  هجاوخ  يا  وش  رادیب 

رمع يهناخ  زا  تخر  هنامز  لامح 
: ینادمه درفم 

دوریم داب  رب  وت  رمع  هک  وشم  لفاغ 
تسیاهنایزات یسفن  ره  رمع  شخر  رب 

: ظفاح
مد ره  نوچ  شیع  نما و  هچ  ناناج  لزنم  رد  ارم 

. ظفاح ادخهد ، همانتغل  = سیونریز  ** اهلمحم دیدنب  رب  هک  درادیم  دایرف  سرج 
ص 147. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 3896]

ص 123. ییاهبخیش ، ناوید  [ 3897]
ص 450 و 444 و 331. عمال ، ناوید  [ 3898]

ص 36. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 3899]
ص 234. همانتداعس ، [ 3900]

ص 514. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3901]
ص 167 و 27 و 371 و 50. يونعم ، يونثم  [ 3902]

ص 41. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 3903]
ص 75. ورسخرصان ، ناوید  [ 3904]

ص 236. همانتداعس ، [ 3905]
ص 272 و 273. یناعم ، روص  ناوید  [ 3906]

ص 455 و 451. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3907]
ص 813 و 907 و 765 و 853 و 647 و 686 و 853. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3908]

ص 93. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3909]
ص 639. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3910]

ص 85. راطع ، همانورسخ  [ 3911]
ص 468 و 426 و 640. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 3912]

ص 703. ادخهد ، يهمانتغل  [ 3913]
ص 178. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3914]

ج 4. ص 573 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3915]
ص 214 و 320. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3916]

ص 1236. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 3917]
ص 367. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3918]

ص 156 و 98 و 49. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3919]
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ص 500. ص 440 و ج 4 ، ج 1 و ج 3 ، ص 48 ، یسودرف ، همانهاش  [ 3920]
ص 434. ادخهد ، يهمانتغل  [ 3921]

ص 949 و 1022. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3922]
. ریخلاوبا دیعسوبا  تایعابر  [ 3923]

ص 791 و 792. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3924]
ص 480. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3925]

. ادخهد همانتغل  [ 3926]
ص 304. راطع ، همانورسخ  ناوید  [ 3927]
ص 19 و 502. یسودرف ، همانهاش  [ 3928]

ص 433. ورسخرصان ، ناوید  [ 3929]
ص 384 و 287. ناتسوب )  ) يدعس تایلک  [ 3930]

ص 129. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3931]
ص 614 و 248. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3932]

ص 35. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3933]
. عمال ناوید  [ 3934]

ص 172 و 246. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 3935]
ص 845 و 201. ادخهد ، همانتغل  [ 3936]

ص 95 و 147 و 249 و 450. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3937]
ص 581. يونزغ ، ییانس  ناوید  [ 3938]
ص 33. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3939]

ص 387. ادخهد ، يهمانتغل  [ 3940]
ص 63. ص 118 و د 1 ، يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3941]

ص 279. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 3942]
ص 50. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 3943]

ص 115 و 40. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3944]
ص 190. عمال ، ناوید  [ 3945]

ص 246. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3946]
ص 283 و 166. عمال ، ناوید  [ 3947]
ص 499. یسودرف ، همانهاش  [ 3948]

ص 376. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3949]
ص 18. ورسخرصان ، ناوید  [ 3950]

ص 856. يوجنگ ، یماظن  میکح  سمخ  تایلک  [ 3951]
ص 132. هر ،)  ) یئاهب خیش  ناوید  [ 3952]
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ص 704. یماج ، لماک  ناوید  [ 3953]
ص 156. ینامرک ، يدحوا  ناوید  [ 3954]

ص 1134 و 744 و 647 و 893 و 684 و 912. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3955]
ص 235. ابص ، گنهرف  [ 3956]

ص 396. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 3957]
ص 435 و 191 و 270. عمال ، ناوید  [ 3958]

ص 1045. يوجنگ ، یماظن  میکح  هسمخ  تایلک  [ 3959]
ص 39 و 38. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3960]
ص 510. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 3961]

ص 121. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3962]
ص 52. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3963]

ص 360. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 3964]

ص 481 و 987. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 3965]
ص 185. ناتسلگ ، يدعس  تایلک  [ 3966]

ص 154 و 249 و 614 و 241 و 543. عمال ، ناوید  [ 3967]
ص 180 و 137. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 3968]

ص 909 و 657 و 1075 و 822 و 645 و 644 و 640 و 855 و 1074 و 1075. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3969]
ص 692 و 578. ینامرک ، نیدلادحوا  ناوید  [ 3970]

ص. يونزغ ، ییانس  ناوید  [ 3971]
ص 179 و 776. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3972]

ص 170. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3973]
ص 43 و 4 و 2. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 3974]

ص 346 و 342 و 584 و 760 و 243 و 168 و 134 و 244. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3975]
ص 322. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3976]

ص 12 و 88. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3977]
ص 689. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3978]

ص 75. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 3979]
ص 853. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3980]

ص 1500. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 3981]
ص 570. تاحیملت ، گنهرف  [ 3982]

ص 616 و 634 و 907. ص 1741 و ج 2 ، ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 3983]
ص 140 و 668 و 1285. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 3984]

ص 1000 و 1154 و 1164 و 1167. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3985]
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ص 580 و 602. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 3986]
ص 449. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 3987]

ص 845 و 499. ادخهد ، همانتغل  [ 3988]
ص 43 و 188. یناعم ، روص  ناوید  [ 3989]

ص 85 و 95. ادخهد ، يهمانتغل  [ 3990]
ص 99 و 105 و 67. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3991]

ص 131. یغورف ، ناوید  [ 3992]
ص 424 و 3106. ادخهد ، يهمانتغل  [ 3993]
ص 274 و 27. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 3994]

ص 765 و 766 و 888. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 3995]
ص 52. ورسخرصان ، ناوید  [ 3996]

ص 159. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 3997]
ص 204 و 570. عمال ، ناوید  [ 3998]

ص 1073. ینونزغ ، ییانس  ناوید  [ 3999]
ص 718. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 4000]

170 و 256 و 173 و 171. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 4001]
ص 94. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4002]

ص 428. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 4003]
ص 255. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4004]

ص 187. یغورف ، ناوید  [ 4005]
ص 4. رهاطاباب ، تایعابر  [ 4006]

ص 280 و 434و 413 و 560 و 289. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4007]
ص 173 و 168 و 133. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 4008]

ص 356. ناتسوب ،)  ) يدعس ناتسلگ  [ 4009]
ص 285. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4010]

ص 355 و 387. يدعس ، ناتسوب  [ 4011]
ص 412 و 418. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4012]

ص 636. بدا ، رازلگ  [ 4013]

ص 523. عمال ، ناوید  [ 4014]
ص 34 و 120. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 4015]

ص 267. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4016]
ص 804 و 736. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4017]

ص 411. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4018]
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ص 171 و 186. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 4019]
ص 181. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4020]

ص 21. یماج ، لماک  ناوید  [ 4021]
ص 782. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 4022]

ص 430 و 390 و 736. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 4023]
ص 265. یناعم ، روص  ناوید  [ 4024]

ص 261. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 4025]
ص 244 و 245. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4026]

ص 80. يوجنگ ، یماظن  میکح  سمخ  تایلک  [ 4027]
ص 183. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4028]
ص 442. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4029]

. یسودرف همانهاش  [ 4030]
ص 902 و 134. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4031]

ص 279 و 500. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4032]
ص 516. بدا ، رازلگ  [ 4033]

ص 501 و 503. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4034]
ص 503. ج 4 ، همانهاش ، [ 4035]

ص 120. ورسخرصان ، ناوید  [ 4036]
ص 43. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4037]

ص 259. راطع ، همانورسخ  [ 4038]
ص 440. ورسخرصان ، ناوید  [ 4039]

ص 11. يونعم ، يونثم و  [ 4040]
ج 3. ص 431 ، یسودرف ، همانهاش  [ 4041]

ص 136. بدا ، رازلگ  [ 4042]
ص 147 و 335 و 963 و 584. يوجنگ ، یماظن  میکح  ناوید  تایلک  [ 4043]

ص 614 و 623. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 4044]
ص 621. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4045]

ص 1973. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، ناوید  [ 4046]
ص 284. بدا ، رازلگ  [ 4047]

ص 98. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 4048]
ص 1168. دلج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 4049]

ص 1054. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4050]
ص 6 و 9. بیطخ ، لیلخ  رتکد  ششوک  هب  یکدور ، [ 4051]
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ص 907. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 4052]
ص 963. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 4053]
ص 795. ج 1 ، دیمع ، گنهرف  [ 4054]

ص 439. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4055]
ص 555. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 4056]

ص 270. عمال ، ناوید  [ 4057]
ص 4901. ج 4 ، نیعم ، گنهرف  [ 4058]

ص 149. ابص ، گنهرف  [ 4059]
ص 238-237 و 405 و 507. راهب ، ءارعشلاکلم  [ 4060]

ص 513. یسودرف ، همانهاش  [ 4061]
ص 433. عمال ، ناوید  [ 4062]

ص 16. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4063]
ص 97. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 4064]
ص 124 و 335. عمال ، ناوید  [ 4065]

ص 480. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 4066]
ص 531. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4067]

ص 171. عمال ، ناوید  [ 4068]
ص 199. ریطلاقطنم ،)  ) يروباشین راطع  ناوید  [ 4069]

ص 365 و 370. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4070]
(. ءار باب   ) ص 710 ادخهد ، همانتغل  [ 4071]

ص 53. بیطخ ، رتکد  ششوکب  یکدور - ناوید  [ 4072]
ص 35. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4073]

. ناتسلگ يدعس ، [ 4074]
ص 81 و 83. یئاهب ، خیش  راعشا  تایلک  [ 4075]

ص 10. یئاهب ، خیش  لماک  ناوید  [ 4076]
ص 7. ورسخرصان ، ناوید  [ 4077]

ص 83. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4078]
ص 178 و 42 و 445. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4079]

ص 213. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 4080]
ص 48. یناماس ، نامع  ناوید  [ 4081]

ص 180و 62 و 237. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4082]
ص 83. راطع ، همانورسخ  [ 4083]

ص 247 و 52 و 59. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4084]
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ص 270 و 531. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 4085]
ص 127. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4086]

ص 431. گرزب ) عطق   ) ص 430 ج 3 ، همانهاش ، [ 4087]
ص 740. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4088]

ص 547. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4089]
ص 12 و 58. ریطلاقطنم ، [ 4090]

ص 402. ادخهد ، همانتغل  [ 4091]
ص 659 و 588 و 547 و 545 و 520 و 726. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4092]

ص 268. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4093]
ص 171. ادخهد ، يهمانتغل  [ 4094]

ص 863. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4095]
ص 39. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4096]

ص 652. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4097]
ص 577. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4098]

ص 106. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  راثآ  هعومجم  [ 4099]
ص 510. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4100]

ص 90. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4101]
ص 442. عمال ، ناوید  [ 4102]

ص 141 و 127 و 126. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 4103]
ص 441 و 398 و 351 و 188 و 160 و 445. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4104]

ص 1732. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 4105]
ص 428. تاحیملت ، گنهرف  [ 4106]

ص 88. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4107]
ص 631 و 813. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4108]

ص 69. سیدقاط ، يونثم  راعشا  ناوید  [ 4109]
ص 919 و 920. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4110]

ص 5. بیطخ ، لیلخ  رتکد  ششوکب  یکدور - ناوید  [ 4111]
ص 175. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4112]

ص 108. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 4113]
ص 90. یئاهب ، خیش  راعشا  تایلک  [ 4114]

ص 42. بیطخ ، لیلخ  رتکد  ششوکب  یکدور - [ 4115]
ص 288. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4116]
ص 81. یئاهب ، خیش  راعشا  تایلک  [ 4117]
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ص 293. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4118]
. همانتداعس [ 4119]

ص 4526. ص 3908 و ج 4 ، ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 4120]
. لاصو پاچ  گرزب  عطق  ص 430  ج 3 ، همانهاش ، [ 4121]

ص 4121 و 3957. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 4122]
ص 50. بیطخ ، لیلخ  رتکد  ششوکب  یکدور ، ناوید  [ 4123]

ص 1910. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 4124]
ص 86 و 87. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4125]

ص 74. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 4126]
ص 212 و 620 و 620. عمال ، ناوید  [ 4127]

ص 294. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 4128]
ص 621. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 4129]

ص 167. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4130]
ص 277. یناعم ، روص  ناوید  [ 4131]

. مکح لاثما و  [ 4132]
ص 639. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 4133]
ص 500. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 4134]

ص 172 و 226. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4135]
ص 938 و 1021. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 4136]

ص 123. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 4137]
ص 503. ج 4 ، همانهاش ، [ 4138]

ص 940. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 4139]
ص 503. ج 4 ، یسودرف ، ناوید  تایلک  [ 4140]

ص 570 و 404 و 329 و 166 و 490 و 238. عمال ، ناوید  [ 4141]
ص 277. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 4142]

ص 501. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4143]
ص 80. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 4144]

ص 60. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4145]
ص 164. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4146]

ص 197 و 142 و 111 و 40 و 37 و 36 و 196. ریطلاقطنم ، [ 4147]
ص 175 و 216 و 143 و 176. عمال ، ناوید  [ 4148]
ص 81 و 28 و 52. ینادمه ، رهاطاباب  ناوید  [ 4149]

ص 23. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4150]
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ص 107. ج 1 ، یسودرف ، همانهاش  [ 4151]
ص 34. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4152]

ص 243. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4153]
ص 246. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 4154]

. زار نشلگ  زا  لقن  ص 438  تاحیملت ، گنهرف  [ 4155]
ص 48. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4156]

ص 787 و 762 و 764 و 567 و 244 و 863 و 791. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4157]
ص 433 و 177 و 213. عمال ، ناوید  [ 4158]

ص 372. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 4159]
ص 616. عمال ، ناوید  [ 4160]

ص 22. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 4161]
ص 1148. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 4162]
ص 106. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 4163]

ص 190. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4164]
ص 268. یماج ، لماک  ناوید  [ 4165]

ص 264 و 320. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4166]
. يوجنگ یماظن  ناوید  [ 4167]

ص 204. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 4168]
. ادخهد همانتغل  [ 4169]

ص 1382. ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 4170]
ص 587 و 592 و 593. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 4171]

ص 528 و 659. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 4172]
ص 103 و 104. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4173]

ص 404. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4174]
ص 177. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4175]

ص 197. يزیربت ، بئاص  [ 4176]
ص 681. ابص ، گنهرف  [ 4177]

ص 964 و 662. ص 1996 و ج 2 ، ص 795 و 651 و 1120 و ج 4 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4178]
ص 36. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 4179]

ص 434. ورسخرصان ، ناوید  [ 4180]
ص 724. لیثمتلا ،) عماج   ) ادخهد همانتغل  [ 4181]

ص 28. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4182]
ص 269. عمال ، ناوید  [ 4183]
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ص 393. يزیربت ، بئاص  ناوید  تایلک  [ 4184]
ص 345. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4185]

ص 1715. ص 955 و 654 و ج 4 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4186]
ص 460. ادخهد ، همانتغل  [ 4187]

ص 358 و 352 و 344 و 310 و 319 و 315 و 311 و 310. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4188]
ص 172. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 4189]

ص 272 و 53. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4190]
ص 573. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 4191]

ص 144. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 4192]
ص 409. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4193]

ص 255 و 251. یناعم ، روص  ناوید  [ 4194]
ص 627. بدا ، رازلگ  [ 4195]

. ادخهد همانتغل  [ 4196]
ص 30. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 4197]

ص 65 و 64. يراوزبس ، يداهالم  ناوید  [ 4198]
. نیعم گنهرف  [ 4199]

ص 237 و 223 و 221 و 238. ریطلاقطنم ، [ 4200]
ص 430. ج 3 ، یسودرف ، همانهاش  [ 4201]

ص 185. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 4202]
ص 319. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4203]

ص 143. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4204]
ص 498. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4205]

عمال ص 296. ناوید  [ 4206]
ص 190. ورسخرصان ، ناوید  [ 4207]

ص 475. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4208]
ص 136 و 213. یناهفصا ، ءاجر  ناوید  [ 4209]

ص 678 و 681 و 1168 و 1087. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4210]
ص 118. عمال ، ناوید  [ 4211]

ص 208. یناعم ، روص  ناوید  [ 4212]
ص 2789. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 4213]

. يدعس ناتسلگ  [ 4214]
ص 757 و 758. ابص ، گنهرف  ناوید  [ 4215]

ص 314. عمال ، ناوید  [ 4216]
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ص 193. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 4217]
ص 1164. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 4218]

ص 217. عمال ، ناوید  [ 4219]
ص 343. يونزغ ، نسح  دیس  ناوید  [ 4220]

ص 186 و 187. یناعم ، روص  ناوید  [ 4221]
ص. ادخهد ، همانتغل  [ 4222]

ص 703. حوتفلاوبا ،)  ) ادخهد همانتغل  [ 4223]
ص 447. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4224]
ص 17 و 307. ورسخرصان ، ناوید  [ 4225]

ص 97. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 4226]
ص 113. ینامرک ، نیدلادحوا  تایعابر  ناوید  [ 4227]

ص 493. عمال ، ناوید  [ 4228]
ص 89. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4229]

ص 68. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 4230]
ص 407. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4231]

ص 215 و 173. ادخهد ، همانتغل  [ 4232]
ص 589. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 4233]

ص 252 و 881. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4234]
ص 788. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4235]

ص 87 و 88. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 4236]
ص 424 و 140 و 188 و 179 و 493. عمال ، ناوید  [ 4237]

ص 315. ینیوزق ، ححصم  [ 4238]
ص 180. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4239]

ص 648 و 570. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 4240]
. ادخهد همانتغل  [ 4241]

ص 263. یناعم ، روص  ناوید  [ 4242]
ص 131. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4243]

ص 522. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 4244]
ص 211. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 4245]

. ادخهد همانتغل  [ 4246]
ص 172. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 4247]

ص 86. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4248]
ص 437. ياهشمق ، یهلا  ناوید  [ 4249]
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ص 217 و 464. یماج ، ناوید  [ 4250]
ص 310. ورسخرصان ، ناوید  [ 4251]

ص 25. یماج ، ناوید  [ 4252]
ص 158. ییاهبخیش ، ناوید  [ 4253]

ص 575. يرونا ، ناوید  [ 4254]
ص 259. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 4255]

ص 347 و 243 و 34 و 32 و 30 و 279. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4256]
ص 935. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4257]

ص 280. عمال ، ناوید  [ 4258]
ص 74. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 4259]
ص 2941. ج 3 ، نیعم ، گنهرف  [ 4260]

ص 81. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4261]
ص 409. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4262]

ص 391 و 88. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4263]
ص 249. يروباشین ، راطع  ناوید  [ 4264]
ص 2534. ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 4265]

ص 232. تاحیملت ، گنهرف  [ 4266]
ص 201. یناعم ، روص  ناوید  [ 4267]

ص 202. ج 1 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 4268]
ص 92. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4269]

ص 392. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4270]
ص 92 و 55. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4271]

ص 593. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 4272]

ص 486. يونزغ ، یئانس  ناوید  [ 4273]
ص 426. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4274]
ص 135 و 277. راطع ، همانورسخ  [ 4275]

ص 553. ظفاح ، تایلزغ  ناوید  [ 4276]
ص 119 و 120. یناماس ، نامع  ناوید  [ 4277]

ص 120. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 4278]
ص 83. یئاهب ، خیش  راعشا  تایلک  [ 4279]

ص 7. بیطخ ، رتکد  ششوکب  یکدور - [ 4280]
. يدلج کت  ص 366 ، يونعم ، يونثم و  [ 4281]

ص 259. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 4282]
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ص 98. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4283]
ص 408 و 409. عمال ، ناوید  [ 4284]

ص 71. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 4285]
ص 435. يدعس ، تایلک  ص 1722 - ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 4286]

ص 729. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4287]
ص 116. عمال ، ناوید  [ 4288]

ص 345 و 360. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4289]
ص 120. ورسخرصان ، ناوید  [ 4290]

ص 123. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4291]
ص 4558. ص 2525 و ج 4 ، ج 2 ، نیعم ، گنهرف  [ 4292]

ص 718. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 4293]
ص 67. هر ،)  ) ینیمخ ماما  ناوید  [ 4294]

ص 416. یماج ، لماک  ناوید  [ 4295]
ص 330. یخرف ،)  ) ادخهد همانتغل  [ 4296]
ص 167. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4297]

ص 47. راطع ، يهمانورسخ  [ 4298]
ص 103. یناماس ، نامع  ناوید  [ 4299]

ص 710. يوجنگ ، نیدلادحوا  تایعابر  ناوید  [ 4300]
ص 110. عمال ، ناوید  [ 4301]

ص 63. ریطلاقطنم ، [ 4302]
ص 1221 و 276 و 1356 و 549 و 386. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4303]

ص 32. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4304]
ص 1949. ص 972 و ج 4 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4305]

ص 1321. يزیربت ، سمش  تایلک  [ 4306]
. رهاطاباب ناوید  [ 4307]

ص 799. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4308]
ص 425 و 49. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4309]

ص 15. ورسخرصان ، ناوید  [ 4310]
ص 7. يونزغ ، نسح  دیس  ناوید  [ 4311]

ص 501. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4312]
ص 893. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4313]

ص 50. ریطلاقطنم ، [ 4314]
ص 18. ورسخرصان ، ناوید  [ 4315]
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ص 147 و 113. ص 1287 و 1293 و ج 1 ، ج 3 ، مکح ، لاثما و  [ 4316]
ص 163. ریطلاقطنم ، [ 4317]

ص 125. ییاهبخیش ، ناوید  [ 4318]
يونعم و ص 47 و 64 و 311. يونثم  ناوید  [ 4319]

ص 646 و 685. ج 2 ، مکح ، لاثما و  [ 4320]
ص 626 و 521. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4321]

ص 348 و 359. ادخهد ، يهمانتغل  [ 4322]
ص 15 و 440. یماج ، لماک  ناوید  [ 4323]

ص 417. عمال ، ناوید  [ 4324]
. یناقاخ ادخهد ، همانتغل  [ 4325]

ص 103 و 105. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4326]
ص 106. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 4327]
ص 199. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4328]
ص 607. ج 1 ، نیعم ، گنهرف  [ 4329]

ص 58 و 4 و 180. ورسخرصان ، ناوید  [ 4330]
ص 104 و 630. تاحیملت ، گنهرف  [ 4331]

ص 223. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 4332]
ص 158. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4333]

ص 410 و 409 و 411. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4334]
ص 468. يروهال ، لابقا  ناوید  [ 4335]
ص 1707. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 4336]
ص 499. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 4337]

ص 438 و 342 و 329 و 409. عمال ، ناوید  [ 4338]
ص 85. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4339]

ص 162. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4340]
. یماج ناوید  [ 4341]

ص 38. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4342]
ص 1816. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 4343]
ص 180. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4344]

ص 1915. ج 3 ، ءارعشلاهقیدح ، [ 4345]
ص 499. یسودرف ، يهمانهاش  [ 4346]

ص 213. عمال ، ناوید  [ 4347]
ص 373. یلدگیب ، رذآ  ناوید  [ 4348]
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ص 279 و 280. یناعم ، روص  ناوید  [ 4349]
ص 383. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4350]
ص 7. رهاطاباب ، تایعابر  ناوید  [ 4351]
ص 35. يزیربت ، بئاص  ناوید  [ 4352]

ص 137. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4353]
ص 48. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4354]

ص 8. ریخلاوبا ، دیعسوبا  تایعابر  [ 4355]
. ادخهد همانتغل  [ 4356]

ص 233. ناتسوب ،)  ) يدعس تایلک  [ 4357]
ص 482. ادخهد ، يهمانتغل  [ 4358]

ص 787. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4359]
ص 83. ادخهد ، يهمانتغل  [ 4360]

ص 70. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4361]
. ورسخرصان ناوید  [ 4362]

ص 621. ادخهد ، يهمانتغل  [ 4363]
ص 18. ورسخرصان ، ناوید  [ 4364]

ص 185. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4365]
ص 7. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4366]

ص 870. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4367]
ص 67. زار ، نشلگ  ناوید  [ 4368]

ص 114. راطع ، ناوید  [ 4369]
ص 107. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4370]

ص 568. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 4371]
ص 313. تاحیملت ، گنهرف  [ 4372]

ص 94. (، زار نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 4373]
ص 301. ءارعشلاهقیدح ، ناوید  [ 4374]

ص 231. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4375]
ص 298 و 297 و 299. ءارعشلاهقیدح ، ناوید  [ 4376]

ص 170. یناشاک ، ضیف  ناوید  [ 4377]
ص 193 و 206. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4378]

ص 193. يزیربت ، سمش  ناوید  [ 4379]
ص 71. یناعم ، روص  ناوید  [ 4380]

ص 444 و 30. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4381]
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ص 91. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4382]
ص 234. همانتداعس ، [ 4383]

ص 134. ظفاح ، [ 4384]
ص 34. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4385]

ص 737 و 121. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4386]
ص 10. ورسخرصان ، ناوید  [ 4387]

ص 108. تاحیملت ، گنهرف  [ 4388]
ص 105. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4389]

ص 2. يراوزبس ، يداهالم  جاح  ناوید  [ 4390]
ص 105. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4391]

ص 533. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4392]
ص 157. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4393]

ص 102. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 4394]
ص 1052 و 1164. ص 102 و ج 2 ، ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 4395]

ص 434. عمال ، ناوید  [ 4396]
ص 359. ینانمس ، تعفر  ناوید  [ 4397]

ص 51 و 72. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4398]
ص 145. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 4399]

ص 150 و 183. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4400]
ص 202. یماج ، ناوید  [ 4401]

ص 384. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4402]
ص. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4403]
ص 49. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4404]

ص 856. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4405]

ص 511. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4406]
ص 403. ورسخرصان ، ناوید  [ 4407]

ص 74. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4408]
ص 173. یئاهب ، خیش  ناوید  [ 4409]

ص 17. یماطسب ، یغورف  [ 4410]
ص 378. سیدقاط ، يونثم  ناوید  [ 4411]
ص 237. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4412]

ص 42 و 127. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4413]
ص 106. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  راثآ  هعومجم  [ 4414]
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ص 96 و 196. ریطلاقطنم ، [ 4415]
ص 87. يدزی ، یخرف  ناوید  [ 4416]
ص 130. ییاهبخیش ، ناوید  [ 4417]

ص 239 و 434 و 331 و 135 و 128 و 608 و 606 و 516 و 198 و 283 و 240. عمال ، ناوید  [ 4418]
ص 166. یماطسب ، یغورف  ناوید  [ 4419]

ص 808. ابص ، گنهرف  [ 4420]
ص 274. يزیربت ، سمش  تایلک  ناوید  [ 4421]

ص 498. ادخهد ، يهمانتغل  [ 4422]
ص. ناتسلگ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4423]

ص 139. يونعم ، يونثم  ناوید  [ 4424]

ص 48. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4425]
ص 1304. يوجنگ ، یماظن  ناوید  [ 4426]

ص 252. ینامرک ، نیدلادحوا  ناوید  [ 4427]
ص 1035. ج 2 ، رایرهش ، ناوید  [ 4428]
ص 500. هقیقحلاهقیدح ، ناوید  [ 4429]
ص 391. یقفاب ، یشحو  ناوید  [ 4430]

ص 306 و 159. عمال ، ناوید  [ 4431]
ص 18. یناماس ، نامع  ناوید  [ 4432]

ص 44. ادخهد ، همانتغل  [ 4433]
ص 514. تایلزغ ،)  ) يدعس تایلک  [ 4434]

ص 13. ج 1 ، مکح ، لاثما و  [ 4435]
ص 624 و 625. ج 1 ، رایرهش ، ناوید  [ 4436]

ص 144. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 4437]
ص 105. زار ،) نشلگ   ) يرتسبش دومحم  خیش  ناوید  [ 4438]

ص 1936. ج 4 ، مکح ، لاثما و  [ 4439]
ص 430 و 263 و 110. يزیربت ، بئاص  تایلک  [ 4440]

ص 657. ج 2 ، يرونا ، ناوید  [ 4441]
ص 62. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راعشا  ناوید  [ 4442]

ص 345 و 152 و 108 و 362. راهب ، ءارعشلاکلم  ناوید  [ 4443]
ص 1. ریطلاقطنم ، ناوید  [ 4444]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1279زکرم  هحفص 1276 

http://www.ghaemiyeh.com


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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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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