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یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  43ياهیتیبود 

تس هدومن ا  رشتنم  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  نونک  ات  هک  48ییاهباتک 

اه تشون  49یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  49هرابرد 
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قیاقش غاد 

باتک تاصخشم 

 / هادفانحاورا  ) هللاۀیقب ترـضح  ناقاتـشم  زوسناج  ياههلان  قیاقـش :  غاد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلع 1339 -  لضاف  يودهم  هسانـشرس : 
[221  : ] يرهاظ تاصخشم  نارکمج 1379 . سدقم  دجسم  مق  رـشن :  تاصخـشم  تساریو 2 .]  : ] تساریو تیعـضو  لضافيودهم  یلع 

مجنپ پاچ  لایر   20000 موس ؛ )  پاـچ  لاـیر (   7500 مود ؛ )  پاـچ  لاـیر (   7500 لایر 964-6705-50-2 ؛ :   6500 کـباش :  ص 
موس 1383. پاـچ  تشادداـی :  مود 1381 . پاـچ  تشادداــی :  . 1378 روـن ، هـعیلط  یلبق  پاـچ  تشادداـی :   : 0-50-6705-964-978

 -- نرق 14 یسراف --  رعش  عوضوم :  رعش  255ق -- . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم :  . 1388 مجنپ : پاچ  تشاددای : 
 : ییوـید يدـنب  هدر  م3م9 1379   / PIR4191 هرگنک :  يدـــنب  هدر  اــههعومجم  نرق 14 --  یبهذـم --  رعــش  عوـضوم :  اـههعومجم 

م12312-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   1/6208351 اف 8

راتفگشیپ

دورد تسا و  تادوجوم  یمامت  شخب  یتسه  نایناهج و  راگدرورپ  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  يدـهملا » حـلاص  اـبا  اـی  »
ملاع یجنم  هژیو  هب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  يربک  هقیّدص  ترضح  يده و  هّمئا  ناربمغیپ و  متاخ  ترـضح  سّدقم  دوجو  رب  نایاپیب 

امَو : » تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  تسا  دنوادخ  تدابع  تقلخ ، زا  ضرغ  ءادفلا .  هل  یحور  مظعألا  هَّللا  ۀـّیقب  ترـضح  ّتیرـشب 
نآ رد  ترضح  هک  هدش ، لقن  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  زا  یتیاور  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  ( 1 «) ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ 

یباب هَّللا ، لوسر  نبای  لجر : هل  لاقف  هودـبع . . .  هوفرع  اذاف  هوفرعیل  ّالا  دابعلا  قلخ  ام  هرکذ -  ّلـجوّزع  هَّللا -  نا  ساـنلا  اـهیا  : » دـیامرفیم
ات درک  قلخ  ار  ناگدنب  دنوادخ  مدرم ! يا  ( » 2 «.) هتعاط مهیلع  بجت  يذلا  مهماما  نامز  ّلک  لهأ  ۀفرعم  لاق : هَّللا ؟ ۀـفرعم  امف  یما ! تنا و 

تخانـش داب ! تیادف  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  يدرم  دـننک . . .  شتدابع  سپـس  دنـسانشب ، ار  وا 
تخانـش هار  ماما ، تخانـش  تسا .» بجاو  اهنآ  رب  شتعاطا  هک  ار  ناشماما  یناـمز  ره  مدرم  نتخانـش  دومرف : ترـضح  نآ  تسیچ ؟ ادـخ 

طابترا نانآ ، اب  طابترا  دنویپ و  تسادخ . اب  تاجانم  نانآ ، اب  زاین  زار و  تاجانم و  تسادـخ ، هب  هجوت  نانآ ، هب  هجوت  لسوت و  تسادـخ ،
یلع اوطبار   » هک هدـمآ  نوحلفت » مکّلعل  هَّللا  اوّقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » نآرق هیآ  نیا  لـیذ  رد  تسادـخ ، اـب 

هک اجنآ  زا  و  دییامن » هطبارم  رظتنم ، ماما  اب  رظتنملا ؛ مکماما  اوطبار   » هک هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دیشاب » هتـشاد  هطبارم  ناماما  اب  ۀمئالا ؛
نآ هب  لسوت  هجوت و  مالـسلا و  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  اـب  زاـین  زار و  يارب  دراد و  ازـسب  يریثأـت  ناـج  رد  نوزوم و  تسا  یمـالک  رعش ،

ات میدروآ  مهارف  باتک  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  ناقشاع  ناگتخوس و  زا  یعمج  ياههدورس  زا  ياهعومجم  دشابیم ، بسانم  رایـسب  بانج 
دریگ رارق  فوؤر  ماما  نآ  هجوت  دروم  هک  تسا  دیما  دنریگ . سنا  زیزع ، نآ  اب  ار  یتاظحل  دوش و  ترضح  نآ  اب  شناقشاع  طابترا  ببس 
دحاو گنرآ و  یفطـصم  دیـس  ياقآ  بانج  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ردـقنارگ  رعاش  زا  نایاپ  رد  دـیامرف . لـیجعت  شروهظ  رد  دـنوادخ  و 

یلع مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  ّشع  مق ، دوشیم . رکـشت  دندومن  يرای  ارم  باتک  نیا  حیحـصت  رد  هک  نارکمج  سّدقم  دجـسم  تاقیقحت 
يودهم

لگ يوجتسج  رد 

نم لگ  نشلگ  هدرمژپ  نیا  زبسرـس  دنک  نم  لگ  وا  دشاب  هک  يدیما  هب  ار  وا  میوبیم  مسریم  لگ  ره  هب  ار  وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ 
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نآ شوخ  رذآ  وچ  مناج  رب  هدـنکفا  ررـش  رپ  دـنزیم  شیاوه  ردـنا  ملد  تسا  ناـمز  بحاـص  يدـهم  نم  لـگ  تسا  نآ  هن  نیا و  دوب  ین 
هک يزور  نآ  شوخ  وا  رد  رب  نایادگ  دـننام  هب  وا  روای  مشاب  هک  يزور  نآ  شوخ  ار  وا  يوجلد  تعلط  هم  خر  ار  وا  يور  منیب  هک  يزور 
رگ وا  يور  شیپ  هب  نیریـش  ناج  نیا  منک  وا  راثن  نیرید  دـهع  رب  نم  هک  يزور  نآ  شوخ  مشاب  هنادـکی  لگ  نآ  يادـف  مشاـب  هناورپ  نم 
هک دـشاب  شوخ  هچ  مرارقیب  گرم و  تسد  ریـسا  مراد  ریگ و  رد  نم  هک  تعاس  نآ  رد  نابرق  وچ  مدرگ  شايراـی  هار  هب  ناـج  مهد  نم 

هدـنخرف مدنمتداعـس و  زاورپ  قوش  زا  نم  حور  دـیامن  زاب  دوش  وا  لامج  رب  ممـشچ  ود  نم  رـس  دریگ  نوخ  كاخ و  نایم  نم  رب  رد  دـیآ 
تیاپ افو  زا  میور  هب  تیاپ  كاخ  مدرگ  هک  رگ  دـشاب  هچ  تیادـف  ناج  یئاـجک  لـگ  يا  ـالا  لاحـشوخ  نادـنخ و  شرب  رد  مریمب  لاوحا 

تنابرق هب  یئادج  یک  ات  نم  بوبحم  الا  هن  ای  رجه  نیا  دـسریم  نایاپ  هب  هنامز  هاش  تیرود  زا  ناما  يرای  هار  ردـنا  تلاماپ  موش  يراذـگ 
نآ ناهج  رد  هدیدن  تقارف  زا  دنتفر  دندرم و  یـسب  دش  بت  بات و  رد  ماهدرـسفا  نت  دـش  بل  هب  ناج  تراظتنا  درد  یئاجک ز  وگ  رب  موش 
رات تقارف  زا  دنتسسگ  يدوس  هلان  قارف و  زا  دندربن  دندوب  هلان  رد  بش  زور و  تدای  هب  دندوب  هلمج  نازیر  کشا  نامـشچ  تهام ز  يور 

نکـسم اج و  دزاس  كاخ  ریز  هب  نت  نیا  ناج و  نیا  ارم  ناریو  دـنک  تیوکن  يور  رظنم و  قارف  تیور  رجه  غاد  هک  مسرت  یمه  يدوپ  و 
زاس هراچ  ازیزع  مریگن  يدوس  ماهلان  هآ و  مریمب ز  نم  تهام  يور  هدـیدن  هدرب  روگ  رد  تندـید  قوش  هک  هدرـسف  لد  ِناـگراچیب  نآ  وچ 
ارم يرآرب  ار  میوزرآ  دـشاب  هچ  تلایخ  زج  نم  لد  رد  دـشابن  تلاصو  زج  یئوزرآ  مرادـن  یئادـج  نارجه و  تشذـگب  دـح  یئام ز  راک 
يا تیور  دید  مناوت  هاگیب  هاگ  اسم و  حبـص و  ره  هک  یئامن  مدازآ  مغ  دیق و  ره  یئامن ز  مداش  تخر  رادید  هب  يرآ  رد  دوخ  میرح  ردنا 

يوبن نیسح  دیس  جاح  موحرم  دشابن  متام  هلان و  ناغف و  دشابن  مغ  ار  اضرلا » نبا   » رگد هاشنهش 

غاب لگ 

ناج تسوا  ِرطعم  ناج  ِّمش  تسافـص  شرع  کیلم  ناز  شوهدـم  ناقـشاع  هلمج  تساجک  هب  نآ  یناد  چـیه  تسا  غاب  نیا  رد  یلگ  کی 
شمدق زا  ملاع  لدع  تساتَخ  ِنیچ و  زات  هّکی  ار  همه  وا  تسا  رورس  تسادخ  ناتسآ  مه  هک  دنب  شناتسآ  رب  دوخ  لد  تسانعر  نآ  يادف 

لانم خرچ  يافج  زا  تسافو  هب  ادـخ  هدـعو  امنب  شوخ  وت  لد  هعیـش  تسانف  هب  وا  مودـق  زا  متـس  روج و  طاسب  نیا  تساپ  رب  وا  دـیایب  رگ 
« ینیسح  » نیا برای  تساعد  هب  ّقح  لها  تسد  یماّیا  وت  نک  ربص  تسادخ  مکح  تسه  هچنآ  لیجعت  ینکیم  دنچ  تسام  اب  رفظ  تبقاع 

ینارهت ینیسح  مشاه  دیس  همّالع  تسازس  هک  یتیانع  نک  ار 

قشع يداو 

یـشاب وت  شیادـیپ  ناهنپ و  مغ  دـشاب  وت  ياوسر  هک  سکنآ  اشوخ  یـشاب  وت  شیاقآ  رای و  سینا و  یـشاب  وت  شیالوم  هک  سکنآ  اـشوخ 
وت شیابهـص  وت  شقوشعم  هک  تسا  قشع  ّيداو  رد  هک  سکنآ  اـشوخ  یـشاب  وت  شیاوآ  مرگ  ياون  یتسم  ماـگنه  رد  هک  سکنآ  اـشوخ 

ایند و ات  هک  تفگ  ناهج  نیا  كرت  هک  سکنآ  اشوخ  یـشاب  وت  شیار  مه  رکذ و  مـالک و  تسا  مادـم  رکذ  رد  هک  سکنآ  اـشوخ  یـشاب 
هک دـش  رـصب  عمـس و  یب  هک  سکنآ  اشوخ  یـشاب  وت  شیایند  وت  شنید  ات  هک  ایند  تسا و  نید  یب  هک  سکنآ  اشوخ  یـشاب  وت  شیابقع 

شناج زا  هک  سکنآ  اشوخ  یـشاب  وت  شیاّمـسم  مه  مسا و  هک  دـش  ناشن  مسا و  یب  هک  سکنآ  اـشوخ  یـشاب  وت  شیاـنیب  مشچ  شوگ و 
سکنآ اشوخ  یـشاب  وت  شیارُخا  یلُوا و  ات  هک  تسـش  نآ  نیا و  زا  تسد  هک  سکنآ  اشوخ  یـشاب  وت  شیایلع  سفن  ناج و  هک  هتـشذگ 
نایزابخ یفطصم  یشاب  وت  شیالوم  وت  شرادهگن  تیافطصم  لثم  هک  سکنآ  اشوخ  یشاب  وت  شیادرف  حبـص  عیفـش  شدیما  يزورما  هک 

هللا همحرهداز 

بلق هدقع 
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نخس رهب  وچ  شبل  دیاشگب  ددرگاو  هعیش  بلق  هدقع  دیآ  نامزلا  بحاص  ترضح  ددرگ  اور  همه  ام  تجاح  ددرگ  اود  ام  درد  دوش  یک 
رپ ز ناج  مسج و  دیاشگب  وچ  ناتـسود  رب  هدید  ددرگ  او  وچ  ام  مشچ  شخر  رب  دونـشخ  دوش  ام  درد  رپ  لد  ددرگ  اضف  همه  شرطعز  رپ 
هم ربلد  ینم  راگن  رورـس و  ربلد و  ینم  رای  وت  نامز  ماما  يا  ددرگ  ادـج  شنمـشد  زا  تسود  ماین  دـشکرب ز  وچ  شراقفلاوذ  ددرگ  اوتحم 
راز راوخ و  شنمشد  تسا  يدهم  ای  يادن  هنامز  رد  تساهلکشم  لح  هک  ییادن  نآ  تسا  يدهم  ام  يافص  اب  رورس  تسا  يدهم  ام  ياقل 
دابع يوسب  قح  ضیف  طساو  تسا  يدهم  اّمنا  كاپ  هیآ  ادخ ز  ّیلو  تیآ و  نیرخآ  تسا  يدهم  اب  هک  ره  تسا  راگتسر  تسارـس  ود  ره 
ینم راگن  رورـس و  ربلد و  ینم  رای  وت  نامز  ماما  يا  تسا  يدهم  ام  ماما  قح  تّجح  اسفناو  زورب  ام  عفاش  تسا  يدهم  امـس  اب  ضرا  طبار 

نم وت  زا  ریغ  حدم  ما  وت  يانث  رد  هلمج  دوخ  رهم  يدنکفا  لد  نیا  ردناک  یبش  ناز  ما  وت  ياطع  هرفس  رـس  رب  ما  وت  يافـص  اب  رابرد  بلک 
ایدـهم لوسر  لآ  میرح  میرک  يا  ما  وت  يادـف  ناج  هک  مدرگ  هتـشک  هام  وت  رهم  هار  هب  مراد  تسود  ما  وت  يارب  يرکاذ  مرکاذ  میوگیمن 

راگن رورـس و  ربلد و  ینم  رای  وت  نامز  ماما  يا  ما  وت  ياپ  هب  رـس  هک  مدـنآ  منیب  نامز  ماـما  يا  دـشاب  شوخ  هچ  هو  ما  وت  يادـگ  ماهچ  ره 
(3) هللا همحرهداز  نایزابخ  یفطصم  ینم 

ییایب هک  دنک  ادخ 

ییآرب وت  ُدیآ  رـس  دیآ  رـسب  دنک  ادخ  اناج  وت  قارف  بش  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییامن  بیغ  رون  وت  ییایب  هک  دـنک  ادـخ  ییادـخ  زار  هک  الا 
رهد تابث  تدوجو  تسادخ  زا  وت  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییام  یتسه  هک  الا  دشابن  هک  دنک  ادخ  دیآ  رب  وت  یب  هک  یمد  ییایب  هک  دنک  ادـخ 

هب ییایب  هک  دنک  ادخ  ییافص  حلص و  حور  وت  اهلد  وت  يوجتسج  هب  ایند  وت  يوگتفگب  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییاج  همه  ییاجر و  تدوج  ز 
ادـخ ییامنهار  هناگی  ینامز  رـصع و  ماما  یناهج  مظن  ُماظن  ییایب  هک  دـنک  ادـخ  ییاعد  حور  هک  الا  مناوخب  هشیمه  ارت  مناوت  هک  اـعد  ره 

هتـسشن هار  هب  مرح  هتـسکش  هنیدم  لد  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییاشگ  هدقع  تسد  وت  اهلد  هب  هدقع  هداتف  اهلگ  ضراع  هدرـسف  ییایب  هک  دنک 
یتافرع يرعـشم  وت  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییانم  راگدای  وت  یمیطح  راختفا  وت  یمیرح  مارتحا  وت  ییایب  هک  دنک  ادـخ  ییافـص  وت  ياهورم  وت 

ییایب هک  دنک  ادخ  ییادهـش  ثراو  وت  نادیمب  تسا  هداتف  نادیهـش  مسج  زونه  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییاقب  بآ  زمر  وت  یتارف  وت  یمزمز  وت 
هدید ناهن ز  یناهن  ناج و  ناهج  یناهج  ناج  هک  الا  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییادخ  لدـع  رون  هک  نکفا  رد  هلعـش  ملظ  هب  نکفا  رب  هدرپ  ایب و 
ناهج اهمغ  هتفرگ ز  اضف  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییاود  وت  اهدرد  هب  يرون  همه  اههدید  هب  يرورُـس  وت  اههنیـس  هب  ییایب  هک  دـنک  ادـخ  ییام 
ریسا ییایب  هک  دنک  ادخ  ییاون  شوگ  هب  دسر  ّمنرت  هب  يرس  ره  مّلظت ز  هب  يرد  ره  ییایب ز  هک  دنک  ادخ  ییاضف  رصع  هام  وت  اهمتس  رارش 

هچ يرشحم  هچ  دوخ  رـس  تشپ  هب  نیبب  دوخ  رفـس  زا  رذگب  وت  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییاهر  تسوت  تسد  هب  ار  الب  جنر و  راچد  ار  افج  ِدنب 
رگا تیاعد  تسا و  دیؤم »  » ییایب هک  دنک  ادخ  ییادج  تسا  سب  رگد  يربک  تبیغ  ایب ز  ارهز  تمصع  هب  مسق  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییالب 

دیؤم اضر  دیس  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییادگ  ياعد  دتف  تیادخ  لوبق 

لگ هرهچ 

هک هدید  ره  دیآ  هتخوس  رگج  دیشروخ  همـشچ  زا  دشاب  وت  رامیب  هک  هتـسخ  نآ  دوش ، یـسیع  دشاب  وت  رادیرخ  هک  سک  نآ  دوش  فسوی 
نابایب وت  زا  سفق  كاچ  ره  دشاب  وت  راوید  هیاس  رد  هک  تسا  باوخ  تفگ  ناوت  رادیب  تلود  زا  هب  هک  یباوخ  دـشاب  وت  رادـید  هنـشت  بل 

« بئاص  » دشاب وت  راخ  اپ  هب  هک  ار  يورهار  نآ  دراذگن  منبش  وچ  ياپ  لگ  هرهچ  رب  دشاب  وت  راتفرگ  هک  يریـسا  تقو  شوخ  تسا  یتشهب 
يزیربت بئاص  یلع  دّمحم  ازریم  دشاب  وت  راگرپ  هطقن  اههرئاد  نیا  دمآ  ردب  یناوت  شیوخ  زا  رگا 

بلط
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اوقت هماج  یقشاع  داب  هب  تفر  نآ ، دوپ  رات و  هک  هآ  متفاین  تمتسج و  رد  هب  رد  هناخ  هب  هناخ  متفاتـش  تبلط  رد  وک  هب  وک  رهـش و  هب  رهش 
شتآ فت  زا  متفاکـش  دوخ  هنیـس  نتـشیوخ ، تسد  هب  وتیب  تیئادـج  زا  دـش  گنت  اج ، هک  سب  نم ز  لد  رب  متفاـب  رمع  همه  رد  نم ، هک 
اهرمع هچ  رگا  فتاه »  » اور نیزح  لد  راک  ارم ، دـشن  وا  زا  هر  کی  متفاتن  رب  وت  ز  ور ، وس  چـیه  هب  ناس  هنیآ  یتفات  هچ  رگا  هر  دـص  ممغ ،

فتاه دمحا  دّیس  متفاتش  وا  هر  رد 

زوسناج هّصق 

زا ملاع  مامت  رد  ارت  نارجه  زوسناج  هّصق  مناوخب  رگ  منکیم  اشامت  ار  لگ  ياهشوگ  منیشنیم  غاب  نیچلگ  متـسین  نم  نک  زاب  رد  نابغاب  ]
رپ رگد  راب  ار  هتـسخ  نالبلب  منکیم  ادیپ  وت  ياج  هدـشمگ  يا  تبقاع  مودیم  وس  نیا  وس و  نآ  وت  لابند  رَدَـق  نآ  منکیم  اغوغ  راک  نیا 
یپ زا  منکیم  انیس  روط  نوچ  ناشهنیس  مزورفیم  نایطوط  درـس  بلق  رد  منکفایم  یـشتآ  منکیم  اغوغ  روش و  رپ  ارت  دای  لفحم  مهدیم 
مشچ ود  اب  دسریم  نایاپ  هب  یک  مغ  نیا  دنسرپ  ناتـسود  منکیم  او  تاهناخ  نحـص  هب  رخآ  ینزور  منزیم  یئادج  گنـس  رب  هبرـض  مه 

ناتسود نایم  رد  دشابن  رگ  منکیم  ادها  قشع  رورـس  اب  ار  ناج  دقن  دنرب  تیوکین  مان  ّتبحم  رازاب  هب  رگ  منکیم  ادرف  زورما و  ناشفنوخ 
اـشنا رعـش  سپ  منک  نوچ  منادـن  نوچ  تست  رکذ  رد  ياهوحن  تناقـشاع  زا  یـسک  ره  منکیم  اشفا  رجه  زا  هدـمآ  نم  رب  هچنآ  یمرحماـن 

نایبجر هاش  نسح  منکیم 

لگ رجه 

یکاخ هچ  دیسر  بل  هب  مناج  تسین  راظتنا  بش  يارب  رگم  نایاپ  منک  رحس  تقارف  ماش  هناهب  نیا  اب  منکرس  وت  نسح  هّصق  هک  متساوخیم 
ار غاب  ات  منکیم  هلان  ملگ  رجهز  ملبلب  نم  منک  رظن  کی  وت  هرهچ  هب  يوش  یـضار  رگا  مرذـگب  ناهج  ناجز و  لد  ناج و  اـب  منک  رـس  هب 

منذا قوشز  رفـسمه  ماهدـش  لد  ناوراک  اب  منک  رپ  لاب و  نتخوس  اجک ز  اورپ  ماهتـشگ  هناورپ  وت  يور  عمـش  درگرب  منک  ربخاب  دوخ  هلانز 
رورنه یلع  منک  رت  وت  لصو  یم  زا  بل  ات  راذگب  يور  شوپم  نم  زا  همطاف  ناج  هب  الوم  منک  رفس  تلاصو  يوک  هب  هدب 

یتشهب سوواط 

هنیـس مدرگ  وت  نامـشچ  دیـص  مدوبن  قیال  نم  هچ  رگ  هناقـشاع  هناقـشاع  ار  تمغ  ِراب  مشکیم  هنادواج  هنادواج  تقـشع  درد  اـهلد  هب  يا 
يا  ] نم یتسه  مامت  يا  هناگی  يا  هناگی  يا  متـسبن  لد  تریغ  هب  نم  میوربآ  راختفا و  میوزرآ  دیما و  يا  هناشن  ار  تقـشع  ریت  دـش  ملباقان 

نادیم هب  دیآ  قشع  ياپ  تسین  یتّیخنس  شترضح  اب  ارت  دیوگیم  لقع  هناد  هناد  ترسح  کشا  مزیرب  نارجه  زا  یک  ات  نم  یتسم  نم  یم 
يا مبیبح  يا  مبیبط  يا  هنایشآ  رد  وت  ياج  یـسدق  غرم  يا  یک  هب  ات  نک  ياهولج  نک  ياهولج  یتشهب  سوواط  هک  يا  هناهب  دریگ  ارت  لد 

نیرتهب تیابرلد  مان  رکذ  یناقـشاع  تشهب  وت  سگرن  يانعر  لگ  يا  هن  اود  ار  اهلد  مخز  تسا  كاچ  وت  قشع  زا  هنیـس  مبیکـش  يا  مرارق 
يراک یسک  اب  مرادن  يرای  وت  ریغ  هناخ  هب  هناخ  وک  هب  وک  ار  ام  وت  قشع  دشکیم  دشاب  وت  ماج  رغاس و  دشاب  وت  مان  اجک  ره  هنارت  روش و 

رصع بحاص  نم  بحاص  نم  بحاص  یناوختسا  یناوختسا  متـسه  وت  يوک  گس  نم  هناور  مدرگ  اجک  نم  ینارب  رد  زا  مه  وت  رگ  مرادن 
نم هیامرس  همه  يا  مچوپ  وت  یب  مچیه  وت  یب   ] هنارکیب هنارکیب  ایرد  وچ  مناهانگ  دش  مهاچ  رعق  رد  ایشرع  مهایـس  ور  ادیپس  ور  هنامز  و 

راهب يا  هنابز  تقـشع  شتآ  ام  هنیـس  زا  دـشک  یم  لد  شمارآ  وت  دای  لد  شهاوخ  تیاقل  يا  هناقداص  هناـقداص  متفگ  وت  اـب  تقیقح  نیا 
رتمک ز هدـمآ  یماب  درگ  یغرم  وچمه  یمالغ  تنامیلـس  يا  هنازخ  گرب  نانچمه  مرمع  یگرب ز  ره  وت  یب  ینامـسآ  راـگن  يا  ینادواـج 
اب هطقن  تیور  لاخ  هناش  هب  هناش  مدق  دز  وت  اب  هک  مسوب  نآ  ياپ  رّطعم  تیاهمدق  زا  دـشاب  هک  یکاخ  نآ  میوب  هناتـسآ  رب  دـهن  رـس  يروم 

هنایم رد  یلاخ  تسیلاخ  وت  ياج  اغیرد  دراد  مغ  گنر  وتیب  وت  دالیم  نشج  هنافراع  ياههیآ  زا  رپ  وت  يور  فحـصم  اـنحتف  تیوربا  ّطـخ 
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یئایب الوم  دوش  یک  یئاجک  ارهز  فسوی  هنایزات  هنایزات  تناج  هب  شتآ  دـنزیم  تسارهز  غاد  وت  لد  رد  تساهمغز  رپ  وت  هنیـس  هنایم  رد 
دّمحم دّیـس  هنازخ  زا  ددرگن  مک  تهاگن  ياهرهگ  اب  يزاون  رگ  ار  يوسوم »  » يزاجح هاشنهـش  يا  هنایفخم  هنایفخم  يربق  يرادرب ز  هدرپ 

حاّدم یقت 

هتشگ مگ  فسوی 

مناگدید زا  غورف  نم  هناخ  غارچ  نشور  دشن  نم  هتشگ  مگ  فسوی  دماین  هار  زا  دیآ  ات  رظتنم  متسشن  هام  هتفه و  بش ، دمآ و  زور  ردقچ 
وت ملاح  هدرمژپ  ردقچ  اقآ  نیبب  يرولب  دشاب  لد  گنس و  يروبص  يروبـص  دنادیمن  قشاع  لد  نونجم  هدیدرگ  متقاطیب  لد  نونکا  هتفر 
نآ دوخ  وت  یئاجک  ردنا  میقم  منادیمن  تشگلگ  هب  تیابیز  يور  مدیدن  تشذگب  لاس  دمآ  لگ  دمآ  راهب  ملاب  هتـسکشب  نم  زاورپ و  رد 
منک ار  ایروب  نآ  ناین  رپ  مدومن  ار  ایر  گنر  ملد  زا  مدودز  تیارـس  دـشاب  ملد  مشچ  ایب  تیالو  لآ  لـگون  مزیزع  یئاـن  دـید  رد  ياهدـید 

منینزان مزیزع  دمآ  لطاب  ياج  هب  هدوب  قح  هک  دمآ  لصاحیب  نم  قشع  دییوگن  لصاح  دیآ  لصو  یهن  نآ  رب  مدـق  لد  هناخ  یناکت  هناخ 
ار نهک  ورس  تماق  دید  امس »  » یئام بلق  رد  ياهن  ام  زا  رود  وت  یئان  مهو  ردنا  هک  يرون  نآ  وت  متایح  يداد  تندید  قشع  هب  متاپ  كاخ 

یمرحم اضر  دمحم  دّیس  ار  نخس  نیا  دیوگ  هک  اب  دنادن 

ناج زیزع 

وت يرود  دردب  ار  انـشآ  يراذگیم  او  اجک  يریگ  تسد  ار  ناگناگیب  هک  وت  ار  اونیب  نیا  تهگرد  زا  نارم  ار  ادگ  نیا  باوج  بشما  هدـب 
زا مروجنر  لد  دمآ  گنت  هب  ار  افش  مهاوخیم  وت  صخـش  زا  نم  تسا  ضیرم  نم  ناجو  مسج  ابیبط  ار  التبم  نیا  التبا  نک ز  اهر  میالتبم 
اناج وت  زج  مهاوخن  مرمع  راودا  رد  هک  نک  منانچ  ار  امن  قح  لامج  هد  مناشن  دنوادخ  ّیقاب  هجو  يا  ایب  ار  اقل  ضیف  رگد  نک  مبیصن  رجه 
رما نذا  يارب  ار  اعد  تسد  ادـخ  هاگرد  هب  نادزی  بوبحم  يا  رادرب  ایب  ار  اپ  راذـگب  متروص  رب  ایب  مسوبب  ار  تیاپ  ياج  اـت  اـیب  ار  يوساـم 

يریگب رگمتس  مصخ  زا  هک  ات  یئاجک  ار  یفطصم  نید  هزات  یتایح  سدق  هخفن  زا  یهد  ات  یئاجک  ار  ادخ  ناج  زیزع  يا  هد  مسق  تماقتنا 
وگب ار  ابع  لآ  نمشد  نآ  نت  نوریب  كاخ  زا  ینک  ات  یئاجک  ار  اسنلاریخ  هدرسفا  لد  رورسم  دونشوخ و  ینک  ات  یئاجک  ار  یضترم  ماقتنا 

ریـشمش اب  هک  ات  یئاجک  ار  ایحیب  نآ  رکیپ  نازوسب  ار  وا  سحن  مسج  راد  رب  نزب  ار  اـیربک  میرح  يدـنازوسب  تأرج  هچ  اـب  تّورمیب  يا 
ایلوا یناهر  تنحم  هودنا و  زا  هک  ات  یئاجک  ار  البرک  دیهش  نوخ  بلط  تراقفلاوذ  اب  ینک  ات  یئاجک  ار  یبتجم  تّمع  داد  يریگب  رابنوخ 

يا ایب  ارآ  لد  سمـش  يا  وت  ات  یباتن  تسین  رتشیب  یئارـس  تملظ  ناهج  ار  ام  هنتف  ياهجوم  زا  ناـهر  تّما  ّیجاـن  یتشک  يا  اـیب  ار  اـیبنا  و 
قاّشع مزب  نیا  رد  هجنر  نک  مدق  ار  الو  لها  لد  نک  رّونم  ّتبحم  لها  عمجم  رد  ایب  ار  ارس  تملظ  نیا  شخب  یغورف  تیالو  نابات  سمش 

نایسنوی رغصا  یلع  ار  ازج  زور  تشحو  درادن  تسا  راودیما  یجتلم »  » نوچ وتب  ار  اضف  نیا  تیوب  نک ز  رّطعم 

وا يور  تلود 

بل زا  هاـگ  نتفگ  هتفهن  زار  وا  ترـضح  هب  یهاـگ  ندـیزگ  يورـسخ  رب  یئادـگ  وا  يوـک  رد  ندـید  ماـما  يور  تلود  تسیچ  هـک  یناد 
سکب شزار  نتفهن  لدب  شرهم  ندیرب  شمدقم  رد  ار  ناسکان  ياهرس  ّتلم  نانمـشد  اب  ندرک  داهج  یهاگ  نتفنـش  نید  رارـسا  شفیرش 
ندیسر وا  هب  ام  ات  اهبل  هب  دسر  اهناج  شقارف  رد  ضیف »  » يا شیدنیب  ياهراچ  ور  ندیزگ  دوخ  تسد  رد  یشقن  هب  نآ  زا  دعب  ات  نتفگن 

یناشاک ضیف  نسحم  ّالم 

تمحر لاب 
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زا شکم  تسا  نوخ  قرغ  وت  مغز  اهلد  یملاع و  لد  تناوخ  همغن  میاهدش  لگ  يا  تیور  قارفز  تناقشاع  راز  لد  ناریو  هتـشگ  وت  مغز 
نایوپ وت  یپ  زا  همه  تنایـشآ  تساجکب  ام  زا  یناهن  ور  هچز  هیاس  هدـنکف  ام  رـس  رب  تتمحر  لاب  هک  وت  تنامک  يوربا  رگد  اـهاش  لـالم 
شوگ تسا  شوخ  هچ  نشور  وت  خر  زا  دوش  ام  هدید  تسا  شوخ  هچ  تناج  هب  مسق  اکلم  یئاوس  ام  ناج  وت  هک  ناجیب  میاهتسخ و  همه 

مرک ناوخ  راوخ  هزیر  همه  تناتـسآ  برد  گس  رب  اههطبغ  میروخ  هک  ار  اـم  تسا  تقاـیل  هن  اـهاش  وت  یمـالغ  هب  تناـیب  زا  يزاونب  ار  اـم 
بیبح تنادواج  تامغن  نیا  اهدایز  دورن  یتفگ  هاـش  ماـنب  وچ  اـناسح »  » وکن یلزغ  تنـالئاس  دـنوش  وت  زا  دـیما  اـن  دنـسپم  نونکا  میئوت و 

نایچیاچ

نابوخ هش 

يا هدرک  ناهن  يور  امز  وت  ات  ام  ياهلد  هنیئآ  وت  رهم  ام  يالوت  وت  يالوب  يا  ناـکم  نوک و  تقلخ  ببـس  يا  ناـمز  ماـما  رـصع و  یلو  يا 
هدش رّدکم  رهد  هنیآ  هدـش  رگید  ملاع  ام  ملاع  نیمز  يور  همه  هتفرگ  رفک  نیدو  ایند  هش  يا  نیبب  زیخ و  ياهدرک  ناوج  ریپ و  لدـب  نوخ 
همه دیما  وتب  يا  نیبب  ناسکی  همه  ناملسم  ربگ و  نیبب  ناریو  همه  نامیا  هناخ  تفر  دازآ  هدنب و  فکز  نید  تفر  داب  رب  هرسکی  یبن  عرش 

رهظم وت  يور  دوب  سمـشلاو  علطم  تست  نابرد  هدـنب  کـلم  ّنج و  تست  ناویا  هسمـش  کـلف  سمـش  ناـیکالفا  همه  دـیما  هکلب  ناـیکاخ 
لیفط هار  نیا  رد  هلمج  دـناوت  لیخ  هناگیبز و  هچ  ره  راکـشآ  يوش  هدرپ  نیا  سپ  زک  راظتنا  رد  همه  یقلخ  هدـید  وت  يوسیگ  ود  لـیللاو 

زیخ سر  دایرف  هب  وت  نابوخ  هش  يا  سک  وت  زا  ریغب  میرادـن  هک  ام  یکب  ات  ناهن  هدرپ  نیا  سپ  رد  یکب  اـت  ناـهج  قلخ  زا  بجتحم  دـناوت 
همه هراچیب  رکاذ »  » نک كاشاخز  كاپ  نیمز  يور  نک  كاپانز  كاـپ  ناـهج  زیخ و  ماـقتنا  یپ  روصنم  هش  يا  ماـین  زا  رـسود  غیت  شکب 

رکاذ مالس  تیوکب  رود  زا  دنکیم  ماش  حبص و 

قشع يامنهار 

ملد زا  تسه  هک  سک  نآ  رگا  دوبن  نتفگ  هب  زاین  ارم  رگید  دیسریم  هاج  فرش و  زا  شرع  هب  میاپ  دیسریم  هاش  نآ  نماد  هب  رگا  متـسد 
نوچ تسود  هار  هک  نیا  رگم  هتسب  دیما  هار  دیسریم  هاگرحـس  میـسن  اب  هتـسهآ  یبش  لگ  يوب  زا  رتفیطل  نآ  شاک  يا  دیـسریم  هاگآ 

لد قشع و  رارش  زا  دوب  دیسریم  هام  نآ  ماهبلک  زارف  رب  رگ  زور  وچ  نم  کیرات  بش  ینـشور  دشیم ز  دیـسریم  هار  زا  هدزرـس  نامهیم 
یلعلادبع دیـسریم  هَّللا  یلا  ریـس  هب  ام  لقع  یک  دوبن  رگ  هدنراگن »  » قشع يامنهر  نآ  دیـسریم  هاک  زا  ینمرخ  هب  رگا  شتآ  ياهنومن  ام 

هدنراگن

ناج سنوم 

وت رجه  مغ  رامیب  لاح  تراـمیب  لد  هتـسخ  زا  ینک  تداـیع  رگ  ددرگ  رّطعم  مزب  نیا  هک  هجنر  یمدـق  ددرگ  رّونم  هریت  لد  هک  اـت  ياهولج 
یتحار ثعاب  وت  يدادادـخ  يّالوت  رهم و  تمعن  ددرگرب  ناوت  بات و  نت  هب  هک  ات  ایب  وت  الوم  مناوت  باـت و  نت  تفر ز  یتفر و  ددرگ  رتهب 

هدش هفیقـس  زور  زا  بصغ  ددرگ  رد  نیا  لئاس  افـص  قدص و  زا  هکنآ  دـیمون  دـش  اجک  وت  زا  یهللا و  باب  وت  دوخ  ددرگ  رـشحم  یتخس 
رکون همه  ام  ددرگ  رّـسیم  وت  روضح  ضیف  ارم  هک  مراد  اضاقت  تخـس  ناج  سنوم  يا  وت  زا  ددرگ  ربمیپ  لآ  قح  قاقحا  وت  هب  ترتع  قح 
روانـش رحب  نیا  رد  هک  ات  هدـمآ  فطل  هنـشت  نیا  یتایانع و  يایرد  وت  دوخ  ددرگ  رّونم  هدـید  یک  وت  يور  رب  زاب  میئوت  هاج  کلف  هاـگرد 

نایسنوی رغصا  یلع  ددرگرب  یهت  تسد  وشم  تسود  يا  یضار  وت  هگرد  رب  هدمآ  یهت  تسد  یجتلم »  » ددرگ

قشع مغ 
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دـش ازیزع  لفحم  هب  مهآ  دـش  زیگناروش  هک  لد  يداش  زا  رگد  مرازیب  هک  درک  رگج  نینوخ  ارم  داش  لد  درک  ردـب  رد  ار  اـم  وت  قشع  مغ 
ود نم  زا  دربب  تسا  ناـیم  ردـنا  وت  لـصو  زا  نخـس  تسا  ناتـسود  عمج  هک  سلجم  ره  هب  تیوکن  يور  وت و  ناـبرق  هب  تیور  داـی  مسینا 

یلگ تغاب  زا  رگ  مزیر  کشا  وت  يرود  زا  ردقچ  مزیزع  فک  زا  نورب  مربص  هدش  مشورخ  ردنا  نم  وت  ياهمغ  هب  مشوه  لقع و  تمشچ 
نک رت  هناوید  ماهناوید  لد  نک  ایمیک  نوچ  ارم  بلق  سم  نک  اـم  يوس  یهاـگن  کـی  ازیزع  مشاـب  كاـخ  مدـیما  تیاـهاپ  هب  مشاـبن  لـباق 
نک داش  شلـصو  هب  ار  ام  وت  دنـسپم  دیماان  یهلا  منیبب  شهام  خر  رـس  مشچ  هب  منیـشن  وا  اب  دوش  یک  یهلا  نک  مدبمد  ار  ماهدید  کشرس 

ای هدـب  يزاسب  ار  ام  ادـخ  شايرای  هب  يزاسکاپ  مهاوخ  وت  زا  یهلا  نک  ملباق  ایادـخ  شّیرای  هب  نک  مرهاط  رّهطم  يا  یهلا  ار  ام  عمج  نیا 
یچشرف نسح  جاح  راذگم  وت  ام  اب  رایتخا  نانع  رادهگن  وکین  وکن  يا  ار  نسح »  » نامرف ماجنا  مهد  لد  ناج و  هب  ناوارف  صالخا  وت  بر 

ینارهت

نارجه ِشتآ 

مدـیما لخن  زا  تسین  يرثا  ناغفا  هلان و  منز  دـنچ  ره  تسین  يرگد  نم  زا  رتهراچیب  وت  قشع  زا  تسین  يرگد  نم  زا  رتهناگیب  وت  يوک  رد 
منم هدنکفا  رس  ادیـش و  وت  قشع  زو  نم  منم  هدنامرد  هراچیب و  وت  هار  رد  تسین  يرظن  نم  رب  وت  فطل  رظن  زا  ریغ  تسین  يرمث  تلاصو  هب 

بحاص مدز  هک  رد  ره  تسین  يرظن  نم  رب  وت  فطل  رظن  زا  ریغ  تسین  يربخ  ار  ام  وت  رارسا  هتکن  زا  نم  منم  هدنام  بقع  هار  هلفاق  زو  نم 
وت یئوت  هناـگیب  بئاـغ و  نود  نمـشد  زو  وت  یئوت  هناوید  لـقاع و  لد  دوصقم  وت  یئوت  هنادـکی  رهوـگ  یفخ  زنک  رد  وـت  یئوـت  هناـخ  نآ 
بش تملظ  زا  دش  کیرات  ناودع  هقرف  متس  زا  میدش  لاماپ  نامیلس  رابرد  هب  میروم  وچ  هداتفا  تسین  يرظن  بحاص  وت  ریغ  زا  نم  روظنم 

تـسین مک  وت  فطل  ناکم  نوک و  هشداپ  يا  تسین  يرت  هراـچیب  وت  رما  رظتنم  زا  ناـشخرد  وت  لاـمج  سمـش  دوشن  یکاـت  ناـیامن  حـبص 
تـسین ملق  هب  شحرـش  هدـش  یـصاعم  هک  سب  زا  تسین  متـس  ملظ و  رمث  زج  نیمز  يور  رد  تسین  ملا  جـنر و  زج  وت  رجه  مغ  لـصاح ز 

رجه مغز  بل  رب  هدمآ  ناج  نابات  هم  يا  تخر  دننیبب  ریس  ات  نایادگ  يوس  يرظن  کی  امنب  اهاش  تسین  يرگد  ملاع ، ِحلـصم  یئوت  زورما 
تسین قح  تجح  يرگد  ملاعب  وت  زا  ریغ  تسین  يررش  ناج ، رب  وت  نارجه  شتآ  زج  نامرد  وت  لصو  زجب  تسین  ار  همه  درد  ناج  يا  وت 

ِشتآ زج  تسین  کلف  خرچ  نیا  رب  هدـنبات  وت  رون  زج  تسین  قح  بلاغ  يدـحا  بلاغ ، وت و  یقح  تسین  قح  بلاط  يرگد  تنیرظتنم  زج 
امن تشگنا  دـش  نوبز  راوخ و  دز  وت  قشع  زا  مد  هک  سک  ره  دـش  نوخ  وت  قاشع  لد  تقارف  لوط  رد  تسین  يررـش  ناج ، رب  وت  نارجه 

یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  تسین  يرطخ  يو  رب  هک  هدژم  نم  هش  مراد  دش  نورب  قلخ  نیا  شزیمآ  سلجم  زا  دش  نود  مدرم  رظن  رد 

لصو تلود 

هب یهاگهاگ  بیـصن  تسین  ارم  وت  لصو  تلود  زا  رگا  بایرد  ار  ادـخ  درد  زا  هدـمآ  بل  هب  ناج  بایرد  ار  ام  لد  یهاگن  هب  یهاـگهاگ 
یغورف رجه  بش  هب  ار  ام  لد  بایرد  ار  ادـگ  شیوخ  رد  هب  ارایرهـش  میدروآ  يور  وت  يوک  رـس  هب  يدـیما  هب  بایرد  ار  اـم  لد  یهاـگن 

وت يرادافو  هب  بایرد  ار  امن  تشگنا  هناوید  نم  شیوخ  لد  نونج  تسد  زا  مروخیم  اهگنـس  بایرد  ار  الب  هودـنا و  يداو  وربش  تسرفب 
بایرد ار  الو  يابهص  شک  يدرُد  نم  متسم  ّتبحم  ماج  زا  نم  تفر و  اهلاس  بایرد  ار  افو  يوک  فکتعم  افو  تسود ز  يا  مرهـش  هرهش 

رد زاس  یببـس  تسا  کیرات  رطخ و  رپ  یـسب  کیراب و  هار  بایرد  ار  ادج  قوش  هلفاق  زا  ِنَم  رود  مرود  نارفـسمه  زا  نم  تفر و  ناوراک 
انینزان يونـش  ار  ام  هدـیدمغ  لد  ناغف  ات  بایرد  ار  اپ  هداتفا ز  نم  اراوسهـش  دـنکف  لزنم  هب  قشع  مغ  راب  ملد  ات  باـیرد  ار  اـم  هکلهم  نیا 

لد اب  وت  شون  بل  يایؤر  شود  بایرد  ار  اود  هک  دوخ  مغ  راـمیب  هب  وگ  مبلطیم  اود  وت  زا  مأوت و  دـنمدرد  باـیرد  ار  ابـص  داـب  يرحس 
دمحم بایرد  ارادـم  هب  ار  دوخ  هدولآ  هنگ  داب  وت  يوگاعد  هک  نک  رظن  هناورپ »  » يوس بایرد  ار  اـقب  بآ  نم  مغ  دیهـش  ياـک  تفگیم 

يدهاجم یلع 

قیاقش www.Ghaemiyeh.comغاد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ناراهب ربا 

هآ تسا  نابیرغ  ماش  ام  ماـش  غیرد  يا  تسا  هایـس  بش  نوچ  اـم  زور  هآ  تسا  ناـعنک  فسوی ز  نآ  رود  هآ  تسا  ناـهنپ  هدرپ  رد  اـم  راـی 
یلد وا  هآ  تسا  نارای  رتناشیرپ ز  لد  راگن  انعر  نآ  هک  دزوس  نآ  زا  لد  هآ  تسا  نارجه  درد  زا  بلب  ناـج  اـههنامیپ  شمغ  زیربل  هتـشگ 
دراد هکـسب  هآ  تسا  ناناج  لفاغ ز  لد  هچ  زا  ام  لفاغ ز  یمد  ددرگیمن  وا  هآ  تسا  ناـبایب  رد  شهاـگهمیخ  راـگزور  نیا  زا  دراد  نوخ 

لمحم نآ  دای  هآ  تسا  ناریو  ماش  دای  هب  نوچ  شاهدـید  زا  کشا  ياج  نوخ  دـکچیم  هآ  تسا  ناراهب  ربا  شاهدـید  شاهنیـس  رد  اهغاد 
زوس زا  دیزی  مزب  رد  هاگ  هآ  تسا  نالیغم  راخ  زا  هتسخ  دوریم  ناریـسا  نآ  ياپب  اپ  هآ  تسا  ناشیرپ  يوم  نآ  دای  دیکچیم  نوخ  نآ  زک 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  هآ  تسا  نابیرگ  رب  بنیز  تسد  نیبب  لفحم  نآ  زا  يوگ  مک  يوسوم »  » هآ تسا  نآرق  تایآ  شبل  رب  لد 

راظتنا قوش 

شوخ يا  مناوتن  وت  زا  يرود ، ببـس  نیز  لد  رب  وت  رهم  ناج ،  رب  وت  قشع  مناور  حور و  مناور  حور و  مناج  يدهم  يا  مناج ،  يدهم  يا 
رگ ار  ام  دوش  هچ  منادنز  هتـشگ  ملاع  نیا  وت  یب  مچوپ  نم  وت  یب  مچیه  نم  وت  یب  مناج  دور  کیدزن و  زا  منیب  تیابیز  يور  يزور ، نآ 
ربز سرد ، هدناوخن  هک  ام  رب  یهگن  فطل  زا  امنب  منابایب  هب  ینونجم  وچمه  یتسم  منکن  تیوب  زا  رگا  منابات  هام  تیوک  رس  رب  نامهم  ینک 

بـش دـشاب  وت  يوم  مناوخ  وت  هب  ور  ار  مزامن  هک  یئام  هلبق  یئالعا  ّجـح  مناج  ادـخب  هدروآ  بل  رب  يراد  خر  هب  هک  یئاـبیز  لاـخ  مناوخ 
لد میرح  وت  لد  میرح  زا  لفاغ  موش  یک  مناشیرپ  نم  اقآ  ایب  وت  یناـملظ  هتـشگ  بش  وچمه  مزور  منادیمن  نم  ددرگ  رحـس  یک  میادـلی 

« امس  » هب مناگژم  هب  نم  مبور  هر  كاخ  یئآیم  وت  هک  هگآ  موش  رگ  منامالغ  وچ  تیوک  رـس  هب  لد  میرح  هب  هن  رب  مدق  وت  مناحبـس  یئوت 
یمرحم اضر  دمحم  دّیس  مناوخ  انث  نم  یباتیم  وت  ات  وت  زج  دوبن  یهام 

ناج ِراهب 

نایم هب  مزیخن  نوخ  رانک  ز  مزیرب ، نوخ  هدید  ود  یئانـشآ ز  غاب  لگ  میوبب ، ات  هک  منک  هچ  یئاجک  ناج  راهب  تشگ ، نازخ  نم  رمع  لگ 
لد هب  لد  مغ  یئازن  رحـس  رگد  تخب ، هیـس  بش  يا  رگم  نم  دب  علاطز  تفر ، بش  هب  نم  رمع  همه  یئادـج  بش  تمغ  ز  متـسشن ، نوخ 
هک رگا  دوش  هچ  يوأم  هدرک  درخ و  هدـش  اهرپ ، هتـسکش  سفق  هب  یئارچ  ناهن  نم  ز  تخب ، هراتـس  اـیَا  هک  مدرب  هوکـش  رهپـس  هب  مدرپس ،

دیما هب  یهارب ، رظتنم  همه  یئایربک  يادر  ز  نادزی ، هدنکف  تربب  ناعنک  مشچ  ناهن ز  يزیزع و  ناج  رـصم  هب  وت  یئایب  ناشغارـسب  يزور ،
یئالص افص  زا  دنز  روش ، هنتف و  ناهج  هب  يدانی  ًایدانم  هک  دیآ ، هبعک  زارف  هب  یئآرد  رد  دوش ز  هچ  یهاج ، هوکش و  اب  هک  وت  یهاوخداد 

یناشاک زاّبخ  یئان  هتسکش  دنک  هچ  تدحو ، يان  ياونب  لگ  دهاش  فصو  هب  زاّبخ ،»  » هنارت نیا  نزم 

هتسخ نامهم 

يوک لئاس  سب  نیا  مرخف  دنزیم  رّرکم  ار  رد  هقلح  دنزیم  رد  وا  هک  ار  رد  نک  زاب  هدـمآ  تناج  هتـسخ  نامهیم  هدـمآ  تنامهیم  انابزیم 
رد دوب  نیکـسم  وت  هاگرد  رب  هک  نآ  منکیم  ییاس  ههبج  ار  تهگرد  منکیم  ییادگ  تیوک  رـس  نم  ما  وت  يور  قشاع  نم  مقـشاع  ما  وت 

جات زا  رتهب  ریقح  نیا  رب  وت  فطل  هاگن  کی  رظن  کی  گس  نیا  هب  يزادنیب  ات  رد  تشپ  متسشنمتسه  یگس  نم  دوب  نیمأت  دوخ  رمع  مامت 
ار تفطل  تسد  مرک  ناک  يا  هک  مراد  تلأـسم  لد  ماـک  دـیاین  رب  تلـصو  هب  زج  لد  مارآ  يا  مهاوخیم  ار  وت  نم  ریرـس  تسا و  هـالک  و 

نایسنوی رغصا  یلع  تسوت  نامهم  نامز  ره  رد  اجک  ره  تسوت  ناخ  راوخ  هزیر  مه  یجتلم »  » مرس رب  يراذگ 
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نارجه بش 

وت اهلد  هبعک  يا  افـص  وتیب  یگدـنز  درادـن  ـالوم  دوشیم  یک  ربخ  ارهز  فسوی  يا  وت  ـالوم ز  دوشیم  یک  رحـس  وت  يور  نارجه  بش 
ناج يدهم  وت  يوک  رس  بل  رب  نم  ناج  هدیـسر  ناج  يدهم  وت  يوک  رـس  بش  ره  منکیم  یئادگ  اهلد  هبعک  يا  اعد  امنب  جرف  رهب  دوخ 
مالغ نک  یهاگن  هنامیرک  تیور  زا  هدنمرش  منم  نک  قئال  وت  ار  ام  ایب  تلـصو  قئال  مشابن  نک  قشاع  وت  ار  ام  ایب  ار  تقـشع  فال  نم  منز 

میوربآیب رگا  الوم  تهگرد  زا  نارم  ار  یهایـسور  ریقف  ارهز  تردام  ّقح  هب  بنیز  تاهّمع  ناج  هب  نک  یهایـس  ور  رب  رظن  نم  مهایـسور 
حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  هن  میورب  نامشچ و  هب  یئاپ  هجنر و  نک  مدق  هد  میوربآ  الوم  وت  نم 

لصو ياّنمت 

روایب هدید  يارب  راب  دشابن  تترضح  نآ  رد  هکنانچ  رگو  تسود  رد  زا  یمایپ  ناّبحم  يوس  رایب  تسود  روشک  هب  تدتفا  يرذگ  رگا  ابص 
هک رایب  لصو  بارـش  نارجه  میتخوسب ز  تسود  رظنم  يوس  مینیبب  هلیـسو  نیدـب  مینک  هدـید  يایتوت  وا  هگرد  رابغ  تسود  رد  زا  يراـبغ 

يزیچ هب  تسود  هچ  رگا  تسود  رظنم  لایخ  منیبب  باوخب  رگم  تاهیه  وا  لصو  يانمت  ادگ و  نم  تسود  رذآ  رارـش  دـناشن  تسود  بآ 
رکاچ هنیمک  ناوخانث  ضیف »  » تسه هک  دازآ  شلد  مغ  دـنب  زا  دوش  را  دـشاب  هچ  تسود  رـس  زا  یئوم  میـشورفن  یملاع  هب  ار  ام  درخیمن 

یناشاک ضیف  نسحم  ّالم  تسود 

رادید يوزرآ 

لامج فاصوا  همه  نیا  اب  مدینش  وت  لامج  فیصوت  هک  ردق  نآ  ندیود  قوش  زا  وت  يوک  رس  هب  یک  ات  ندیشک  وت  قارف  راب  ناوت  دنچ  ات 
نیا اب  مدیود  قوش  زا  وت  يوک  هر  هب  بش  ره  ندید  وت  يور  مدوش  رّـسیم  شاک  يا  ار  ملد  هدرک  نوخ  وت  قشع  دوب  رمع  کی  ندـیدن  وت 

تقارف درد  زا  دوب  نم  یگدرسفا  ندینـش  رود  زا  وت  مسا  ناوت  دنچ  ات  مدیدن  وت  يور  هتـشگ و  يرپس  مرمع  ندیـسرن  دصقم  هب  دهج  همه 
یئانب موحرم  ندیچ  وت  يور  زا  یلگ  مناوت  شاک  يا  یئانب »  » دنچ تنمچ  رودب  هدیدرگ  ندیکچ  هدید  زا  وت  رجه  زا  ملد  نوخ 

نارجه شتآ 

هب دیما ،  هدید  بش  زور و  لاثم  رهم  يا  نم  وت  لاصو  ياّنمتب  ماهتخورفا  لد  نوناکب  قشع  شتآ  ماهتخوس  لد  وت  نارجه  شتآ  زا  هک  نم 
ناج نت و  زج  مرگد  یعاتم  تسین  اورـسخ  ماهتخودنا  هک  رمع  کی  هیامرـس  دوس و  تسد  زا  مداد  همه  تیور  هولج  یکی  هب  ماهتخود  هر 
اوقت تعاط و  هماج  ماهتخومآ  بدا  تقـشع  سردم  رد  هک  ات  فک  زا  مدادـب  هداجـس  هحبـس و  رتفد و  ماهتخورفب  همه  تیاقل  يادوسب  هک 

ماهتخوس لد  هب  یئاـمن  محر  رگم  اـت  ناریح »  » یجنکب هدروآ  مغ  يوناز  هب  رـس  ماهتخود  نتب  وت  قـشع  نهاریپ  هک  اـت  مدز  كاـچ  ار  همه 
یناهج ریم  نسح  دیس  جاح 

هناگی ربلد 

هب ار  ناج  هتـسخ  ناقـشاع  مایپ  يرادمان  ریما  دزن  ربب  يراز  هآ و  نیا  ابـص  داب  ایب  نم  زا  هناگیب  ربلد  رب  ناسر  نم  زا  همان  نیا  ریگب  دصاق  ایب 
اناج وت  رجه  زا  شدق  دش  نامناخیب  وت  قشع  زا  نسح »  » مئاق ّیح  يا  مقتنم  ماما  مئاد  وت  رجه  زا  دزوسیم  وگب  ار  ناکم  اجیب و  هاش  دزن 

ینارهت یچشرف  نسح  جاح  دش  نامک 

قیاقش www.Ghaemiyeh.comغاد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


روهظ هدژم 

ناقـشاع ات  راکـشآ  تیارآ  لد  لاـمج  دوشیم  یک  دـنهن  نسحلا  نباـی  وت  يوک  يوس  هب  ور  یک  دـنهد  مه  هب  ناراـی  وت  روهظ  هدژم  یک 
مغ كاخ  وت  يرود  غاد  یک ز  ات  دنوش  رتهناوید  هک  شیوخ  يور  يامنب  دناهتـشگ  هناوید  وت  يور  هدیدن  نارای  دـننز  رپ  هناتـسم  وت  يور 

رازاب دـنچ  هب  ات  هدـید  نیا  وت  لامج  زا  مورحم  یک  هب  ات  هنیـس  نیا  وت  هاگن  ترـسح  رد  دنـشک  رگج  زا  هآ  وت  يور  رجه  یک ز  ات  رـس  هب 
وت عاـتم  قلخ  هدـیدن  آزاـب  وت  يور  رادـید  فص  رد  هتـسشن  فسوی  دـنوریم  رازاـب  بناـج  قلخ  هدوهیب  يرتشم  دـش ز  یهت  وت  یب  قشع 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  دنرخیم 

هدنمرش

نیا دوب  سب  دوب  شیوخ  لجا  ای  وت  ندید  مشهاوخ  مدـش  راوخمغ  سنوم و  ناگدزمغ  لد  اب  مدـش  راوخ  هدزمغ و  تخر  رجه  زا  هکـسب 
مدوبن هدولآ  هرمگ و  نینچ  نم  مدش  راتفر  یبوخ  نیا  زا  هدنمرـش  هک  نم  یناوخیم  ارم  زاب  ور  هچز  منادن  نم  مدـش  رازآ  وت  بلق  رب  همه 

يوس زا  هبوت  مدش  راتفرگ  زاب  ملد  یفیعـض  زا  يدید  دوخ  مهرب  ناهانگ  مدرک ز  هچ  ره  مدش  راوخ  ادـخب  نارای  نتفر  زا  سپ  هک  يددـم 
سانشان مدش  راییب  سکیب و  ادخب  نک  يددم  راز  سکیب و  نیا  رب  تسابیز  وت 

قارف شتآ 

يراب يداهن  ام  شود  رب  مریس  هدومن  ناج  زا  تقارف  مغ  رجه و  یناهن  اههدید  زا  تبیغ  ربا  هب  یک  ات  یناگدنز  بآ  نوچ  تنینزان  لعل  يا 
ارچ ام  زا  شیوکب  یـسریم  نوچ  مد  ره  وت  ابـص  داب  یناوتیم  هکنآ  اب  يریگن  ارچ  متـسد  تقایتشا  مزوس ز  تقارف  شتآ  رد  ینارگ  نیاب 

اب تیور  راظتنا  رد  نم  متخوس  رمع  کی  ینابرهم  مشچ  اب  نک  رظن  متلاح  رب  متـشگ  راز  رامیب و  ترما  راظتنا  رد  یناسریمن  وا  رب  یمالس 
لیعامـسا دیـس  موحرم  یناهگان  وت  اناج  اراکـشآ  هرهچ  نک  ملاع  هتـشگ  کیرات  تلامج  تبیغ  زا  یناگدـنز  تسا  تخـس  تراظتنا  درد 

یفرش

قشع بهذم 

هب اـت  مورب  رگ  مورن  نیرب  سودرف  هب  وت  يوک  رـس  تشهب  زا  مورن  تمالـس  هب  یهلا  تفر  را  مهاوخ  مورن  تمـالمب  زگره  وت  يوک  رـس  زا 
بهذم دوبن  یتسم  يدنر و  زج  هب  نوچ  مورن  تمارغب  نم  مهدن  ار  ناج  هک  ات  دلخ  هضور  يوس  هب  رد  نیا  زا  يزور  مور  رگ  مورن  تمایق 

هب مورن  تماق  دـق و  لاخ و  طخ و  فلزب  هک  ناـنچ  راـخ  رظن  هب  مراـگن  شقن و  ره  هدـش  مورن  تمارک  دـهز و  یپ  هک  یم  هدـب  یم  قشع 
هب هر  ناشن  تفر  رگا  هک  نارگ  گنس  اب  هچروم  امنم  شیامزآ  مورن  تماجح  مزیرگن ز  نالفط  وچمه  دراب  ناراب  وچ  ریت  مرـسب  رگ  ترس 

يرتشوش یئافو  هَّللا  حتف  ّالم  مورن  تمالمب  تیوک  رس  زا  ادخ  هب  یشاب  یئافو »  » رادافو تسود  يا  وت  رگ  مورن  تمالع 

ملاع يافص 

لگ هک  ینشلگ  رد  اهلد  هتشگ  هدرسفا  وتیب  هک  ایب  يدهم  درادن  ایض  رون و  دیشروخ  وتیب  هک  آزاب  درادن  افـص  ملاع  وتیب  هک  ایب  يدهم 
ترـسح هب  ام  مایا  دش  یط  هک  ایب  يدهم  درادن  اود  وت  زج  تیور  قارف  درد  میراد  هایـس  يزور  وتیب  هک  ایب  يدهم  درادـن  اون  لبلب  تسین 

هب ارهز  وتیب  هک  ایب  يدهم  درادن  ام  ناتـسد  تجاح  وت  نماد  زج  ار  اونیب  عمج  نیا  رگنب  ایب و  يدهم  درادن  اج  هنامیپ  یک  ات  قارف  زا  ربص 
فک هتفر ز  درادـن  ایب  يدـهم  ياون  زج  هب  بل  رب  هنایم  نآ  رد  ارهز  رگنب  ایب و  يدـهم  درادـن  افـش  وت  زج  هتـسکش  يولهپ  نآ  هتـسشن  مغ 
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حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  درادن  ارجام  نیا  حرش  وت  لد  تقاط  شراوشوگ  هتسکشب  شرارق 

يدهم يادگ 

هنیـس هک  نآ  شوخ  يدهم  يارب  ملد  رپ  دنزیم  هشیمه  يدـهم  يارـس  گس  مدرگ  هک  نآ  دـیما  يدـهم  يادـف  موش  يدـهم  يادـگ  منم 
دوب دنوادخ  تیاضر  يدـهم  ياود  زج  هب  تسین  اود  ام  درد  هب  يدـهم  ياپ  كاخ  هب  هداهن  رـس  هک  نآ  شوخ  يدـهم  يالو  زا  رپ  تسوا 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  يدهم  يانث  وگب  ینیشن  اجک  ره  هب  يدهم  يافج  نکم  میدرگ  كاپ  هک  ایب  يدهم  ياضر 

نابرهم رای 

راز ياهلد  زا  مد  ره  یمه  دیآ  ناج  سنا و  هاشداپ  تبقاع  یتسه  خاک  ریرـس  رب  یمه  دیآ  نامـسآ  زا  قح  رون  یمه  دیآ  نابرهم  رای  يوب 
بحاص يدهم  وگب  ار  شهام  يور  ناقشاع  یمه  دیآ  ناهج  نابات  هام  دشک  لد  زا  ادن  نیا  ملاع  هلمج  یمه  دیآ  نامالا  ياههلان  ناسکیب 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  یمه  دیآ  نامز 

ارهز راگدای 

ود ره  هب  ددرگ  مبیبح  يا  وت  ياپ  كاخ  هک  دوشیم  یک  هدیمح  هّرق  نآ  رب  منزیم  هسوب  یک  تیاپ  تسد و  هب  هسوب  مبیصن  دوشیم  یک 
لگ يا  ارهز  راگدای  يا  هدیسر  رـس  هب  مربص  ربلد  وت  يرودز  تبیـصم و  زا  جنر و  زا  تبرغ  راگزور  رد  هدیـشک  ياهمرـس  نوچ  ممـشچ 

شدیشر تماق  زا  هدیرب  هتسهآ و  نکیلو  دنک  تبحـص  هتفرگ  رگد  ارهز  يادص  ماهدینـشب  هدید  ینـشور  مه  ارهز  راهب  یتسه  ارهز  راذع 
هدیهـش نآ  توبات  ایهم  تسا  هدومنب  ارهز  رما  هب  ءامـسا  بنیز  مشچ  شیپ  رد  هدیرپ  شخر  زا  گنر  یئادج  رتسب  رد  هدـنامن  رگد  يزیچ 

سانشان هدیشک  مغ  رای  يا  كروهظ  یلع  لّجع  یئامن  جرف  یک  سپ  یئاجک  نامز  بحاص 

يدهم دای 

نتفگ باوج  زا  مونشب  وت  زا  یباوج  منک  مالس  هشیم  یک  منیـشب  ینامز  هچ  ات  راظتنا  رد  وگب  وت  منیبب  متـسه  هدنز  ات  ار  وت  يور  هشیم  یک 
هدـنوم همه  متـشون  تارب  اههمان  منودیمن  ونوتهنوخ  مریگب  یک  زا  غارـس  منودیمن  مرب  اجک  مارب  هتخـس  راـظتنا  منیچب  ور  اـههسوبلگ  وت 
یمشچ ینک  او  دیاش  هکنآ  لایخ  هب  متسب  هیرگ  مامشچ و ز  متسشن  تاقشاع  نیب  منوخب  تارب  اجک  رد  متـسرف  تارب  اجک  هب  متـسد  يور 

یـسک اب  متفخن  ترکف  زا  بشید  متـسه  مامت  تسا  لد  هک  مراپـس  ودـب  دوخ  ِلد  مراگن  نآ  فطل  هب  هک  مراـظتنا  رد  نم  ـالاح  متـسب  هک 
اب زاب  مدوب  وت  وحم  نانچمه  مدوجو  دش  نیگآرطع  مدوب  وت  اب  نم  دـش  حبـص  متفگ  وت  اب  ار  لد  فرح  ندوب  وت  اب  لایخ  رد  متفگن  یفرح 

نارکاچ راختفا  ندومن  اقآ  نآ  دای  مدوجو  دـش  رّطعم  نوچ  نم  اب  دوب  تدای  رطع  مدومن  اـهاوجن  وت  اـب  ملاـیخ  ردـنا  نم  زاـب  متفخ  وت  داـی 
یمرحم اضر  دمحم  دّیس  مدوب  هک  مکاخ  نامه  نم  يداهن  ّتنم  امس »  » رب تسا 

رای قارف 

خن هعطق  هب  هعطق  هش  يور  دای  هب  دـنچ  مردرب  ربص  هماـج  ومب  وم  هتکنب  هتکن  مهد  ناوتیمن  حرـش  وگتفگ  ناـیب و  هب  نم  ار  راـی  قارف  درد 
وا زا  غارـس  منک  هک  اـت  وسب  وس  هتـسدب  هتـسد  مدـب  مد  هتفگب  هتفگ  دـهدیمن  مهر  هک  ره  زا  هناـشن  مبلطیم  وـپ  هب  وـپ  راـت و  هب  راـت  خـنب 
هب می  هلجد  هب  هلجد  هش  دایب  نابـش  زور و  مروآ  نماد  هب  کشا  وک  هب  وک  هچوک  هب  هچوک  اج  هب  اج  هناخ  هب  هناخ  فرط  ره  هب  مرذـگیم 
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لد نوخز  مغ  رغاـس  وک  هب  وک  هّرد  هب  هّرد  هد  هب  هد  رهـش و  هب  رهـش  رب  رحبب و  مدـشکیم  وا  داـیب  نونج  سرد  وج  هب  وج  دور  هب  دور  می 
زو یپ  هب  یپ  رجه  شتاز  ار  شیوخ  زیزع  ناج  هش  راثن  منک  هک  ات  وبـس  وبـس  مخ و  هب  مخ  ند  هب  ند  ماجب و  ماج  نم  ماکب  کـلف  تخیر 

یناهج ریم  نسح  دیس  جاح  وشتسش  لاصو  بآز  وا  شعن  دنهد  هک  ات  ناهج  تّذل  تسین ز  اجر  نیا  زج  ار  ناریح »  » وتب وت  جنر  مغ 

نامیا غارچلچ 

لد نیا  تلایخ  زا  ریغ  میوگب  لد  درد  ات  یئانشآ  رای  وک  درادن  وج  هب  یبآ  توارط  همشچرس  درادن  وب  گنر و  لگ  تلصو  میرح  زا  رود 
هک قحلا  میوش  هدید  بآ  اب  نارجه  لالم  درگ  درادن  وزرآ  لد  تلامج  تیؤر  زج  تقاط  هدنامن  رگید  تقارف  شتآ  زا  درادـن  وزرآ  کی 

نآرق هاگهولج  يا  درادن  وربآ  سک  دشابن  رگا  کشا  نیا  یمـشچ  دابم  زگره  وت  ترـسح  کشا  یب  درادـن  وشتـسش  لد  بآ  نیا  رد  زج 
زا ریغ  یتسه  غارچ  اریز  تسین  ناهج  نیا  رد  يرون  ترون ، باتزاب  زج  درادـن  وضو  سک  ره  ماـن  درب  رگ  وت  زا  فیح  ناـمیا  غارچلچ  يا 
هب نک  ور  یتسشن  نارگید  اب  یتسب  لاصو  هار  درادن  وگتفگ  نیا  رشحم  زور  هب  رگید  نامیا  لصا  وت  ّبح  نارین  ران  وت  ضغب  درادن  وس  وت 

(4 () ناسح  ) نایچیاچ بیبح  درادن  ور  تشپ و  لگ  یهاوخ  هک  ره 

قارف

انل اذه  ینیع  ُعومدلا  سیل  تمالع  دص  هدید  رد  تقارف  زا  نم  مراد  ۀـمایقلا  َكرجِه  نِم  ًارهد  ُتیأر  ّینإ  همان  ماما  دزن  متـشون  لد  نوخ  اب 
ِِهبُْرق یف  ٌباذَع  ِهِدـُعب  یف  اتفگ  ماما  لاح  يریبخ  زا  مدیـسرپ  ۀـمالم  الب  ًاّبُح  انیأر  ام  هَّللاو  شثیدـح  ترثک  زا  دـمآ  تمالم  یتفگ  ۀـمالعلا 
انِلبَق ام  ِهَّللاو  قلخ  تیاده  رهب  تسا  ضرف  ماما  هچرگ  ۀمادَّنلا  هب  ْتَّلَح  بَّرَجُملا  َبَّرَج  نم  مدومزآ  نم  شّرس  دیئوگم  نانمـشد  اب  ۀمالَّسلا 

یناشاک ضیف  نسحم  ّالم  ۀمارَکلا  نم  ًاسأک  هنم  َقوذَت  یتح  یناوت  ات  شوکیم  شلاصو  رد  ضیف »  » يا ۀمامالا  َكِریغ  یف 

مغ هطرو 

ادرف هب  هدعو  رگد  زورما  زاب  منک  هدید  وت  خر  قوش  هب  زور  ره  يراذگن  ایرد  لد  رد  ار  هدزمغ  نیا  يراذـگن  ار  دوخ  قشاع  مغ  هطرو  رد 
ماهدنامرد يریگب  وت  متـسد  هک  تسا  نآ  نم  دیما  يراذگن  اشامت  هب  ار  دوخ  هناوید  دوخ  زا  مدـش  دوخیب  مدرگیم و  وت  لابند  يراذـگن 

نم رد  نک و  رپ  ارم  ناماد  يراذـگن  اهنت  سکیب و  ارم  هظحل  کـی  مرادـن  وت  زج  یـسک  هک  ارهز  هب  دـنگوس  يراذـگناو  ارم  تسود  يا 
کیرات هدـید  دوشن  نشور  يراذـگناو  نارگد  دـیما  هب  ار  ام  زاب  دوش  وت  هاگنب  ام  هرگ  اهنت  يراذـگن  اّنمت  هب  ار  ترد  نیکـسم  نک  يرظن 

یناسارخ ییافو  مشاه  دیس  يراذگنات  یمدق  شمشچ  ود  يور  رب  ییافو » »

هاگن کی 

هک وت  یهار  يامنب  ارم  دوخ  يوس  هب  ازیزع  یئآیمن  دوخ  مه  رگا  یهاگهاگ  نک  اـم  هب  مه  یهاـگن  یهاـگن  کـی  اـب  يربیم  لد  هک  وت 
مرادن نایصع  رس  یهآ  هنیـس  زا  مشکیم  تقوش  هب  تیوکن  مان  مونـشب  اج  ره  هب  یهانپ  ار  ام  مه  هشوگ  کی  هدب  يریذپیم  مه  ار  هناگیب 

هک متـسه  ياهدولآ  گس  یهاوخن  ای  یهاوخب  مهاوخ  ار  وت  یئوس  هب  ور  رد  نیا  زا  منادرگن  یهانگ  یهاگ  دنزیم  رـس  نمز  الوم  هچ  رگ 
حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  یهاگ  هیکت  یهانپرس  مرادن  وت  زج 

راظتنا حور 
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تّجح نم  ياـبرلد  رورـس و  نم  ياـقل  هم  يدـهم  دوشیمن  رگد  ربص  دوشیمن  ربـخ  وت  زا  دوشیمن  رـس  هب  وت  یب  دوشیمن  رـس  هب  وت  یب 
نم ياود  دش  وت  درد  نم  يافص  مه  مزمز و  نم  يانم  مه  هّکم و  دوشیمن  رگهولج  وت  ِرونا  ِلامج  سمش  نم  يادتقم  دّیس و  نم  يایربک 
ماش یتیانع  امن  امب  یتیاـکح  وتز  رمق  یتیآ  گرزب  نآ  وت  یتبیغ  باـتفآ  وت  دوشیمن  رظن  وت  زا  مَیدـنمدردب  ارچ  نم  يافـش  دـش  وت  جـنر 

هدیـشک لوط  نم  يافـص  دش  وت  دای  نم  يایـض  تخر  رون  نم  يالو  دـش  وت  رهم  نم  ياضر  وت  ياضر  دوشیمن  رحـس  ارچ  وت  رجه  قارف 
رثا يذ  وت  ترـضحب  ام  ياعد  رگن  ام  مشچ  کشا  هب  رگن  اـم  هآ  زوسب و  رگن  اـم  هاـبت  لاـح  رگن  اـم  هایـس  ماـش  دوشیمن  ربخ  وت  زا  تتبیغ 

زا هتخوس  دوشیمن  رفظ  تقو  ام  ربص  تشذگ  ّدحز  دش  بآ  وت  يرود  دیپط ز  وت  قارف  زا  لد  دش  بابک  همه  لد  وت  رما  راظتناب  دوشیمن 
وت يارب  منک  هبدن  دوشیمن  رت  هدـید  ِکشاز  رظتنم  نماد  نایع  دوش  رگا  ربا  هب  ناهن  هدـش  تخر  سمـش  نامز  تّدـم  لوط  ناج ز  وت  مغ 

رابکـشا هدید  وت  راظتنا  رد  هدـنام  دوشیمن  رتهتخوس  تمغ  زا  مناج  هتخوس  وت  ياوه  رد  هتخوس  وت  يادـف  منت  ناج و  وت  يارـس  لد  هناخ 
ناجز و تتبیغ  لوط  هدوبر  نم  راختفا  لامک  وت  راظتنا  لادم  دوشیمن  رتفیعـض  نم  راظتنا  حور  هک  نم  راظتناب  رگد  هدـب  همتاخ  وت  ایب  نم 
هب ارچ  ایب  ِْملَکلا  َعماـج  اـی  اـیب  میقتـسم  طارـص  اـیب  میم  اـح و  هداز  اـیب  مقتنم  يدـهم  دوشیمن  رتهدـیمخ  تمغ  زا  هتفرگ  ملد  نم  رارق  لد 

نوخ یفرـش »  » یئایب وت  رگ  یمّدـقم  همه  رب  وت  يرّخؤم  رگا  رهاظ  یمّظعم  دـئاق  وت  یمظعأ  یلو  نآ  وت  دوشیمن  رقـس  ودـع  وت  راـقفلاوذ 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  دوشیمن  رگج 

رای رادید 

تقو هچ  يارب  رگم  قشع  مطـالت  زا  دریگیمن  رارق  ملد  تسا  کـیدزن  راوس ، نآ  یقرـشم  عولط  تسا  کـیدزن  راـظتنا ، بش  رمع  بورغ 
ار اهلد  مینک  یناکت  هناخ  هک  ایب  تسا  کیدزن  رای  رادـید  هک  تسین  بیجع  تسهلال  لگ و  اهراوید  فک  رد  هک  رگا  تسا  کـیدزن  رارق 

هدـم شیوخ  بیرف  تسا  کیدزن  راب  زور  اـیب  دوز  اـیب و  دـنب  نیذآ  مخز  هب  ار  تنت  هلـال  وچ  اـیب  تسا  کـیدزن  راـهب  تلاـسک ، داـمجناز 
رانک يدرگن ، جوم  ریـسا  يدـید  ار  هدـنرپ  نآ  هاگن  نامـسآ  رد  تسا  کـیدزن  راـس  همـشچ  هنب ، شیپ  ماـگ  ود  تشک  دـهاوخ  تیگنـشت 

يدومحم تباث  تسا  کیدزن 

رظن کی 

حلاص ابا  حلاص  ابا  حـلاص  ابا  حـلاص  ابا  نایع  ار  دوخ  هرهچ  نک  تشذـگ ،  ّدـح  زا  تتبیغ  نامزلا  بحاص  يدـهم  يا  نکف  ام  رب  رظن  کی 
تسا رمع  رخآ  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  نایب  مزاس  لد  حرش  ات  ارت  منیب  دوش  یک  مهن  رـس  تباکر  ردنا  نم  یئآ و  دوش  یک 

ياتمهیب قشع  يا  زیزع ، يا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  ناما  ار  ام  یهد  ات  امرف ،  لیجعت  جرف  رد  مک  شیب و  يزور  دنچ  اقآ ،
تقشع زا  مزوس  رجه ، بت  زا  مدنمدرد  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  نامسآ  رب  اهتسد  تهار ، هب  مئاد  ام  مشچ  نم  رای  يا  قح 

یمرحم اضر  دمحم  دّیس  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  حلاص  ابا  نابز  رب  مراد  وت  مان  یلو  مزوسیم  هچ  رگ  عمش  وچ 

راظتنا ِنایاپ 

اب مشوخرـس ،  ناناج  قشع  اب  ممّرخ  ندش  دهاوخ  رمق  صرق  نایع ، تملظ  سپ  زو  ندـش  دـهاوخ  رحـس  نارجه ،  بش  نیا  دـشاب  هچ  ره 
رگهولج نشلگ ، هب  لگ  نآ  تبقاع  ناغف  شقـشع  مغ  زا  يراد ،  دـنچ  ناج  لبلب  ندـش  دـهاوخ  رتبوخ  شلاصو  رد  مراگزور  تسود  رهم 

، رس زا  دسانشن  ار  ياپ  ندش  دهاوخ  ربخیب  دوخ  زا  هناورپ  ناهج  کی  راو  دیشروخ  رگهولج  ددرگ ، هکنوچ  شنـسح  عمـش  ندش  دهاوخ 
زا ام ، دولآ  باوخ  تخب  دمدرب  شلصو  حبص ، ِباجح  نوچ  بش  ِسپ  زا  ندش  دهاوخ  رس  ياپ و  شناتسود ، يارب  زا  لاح  هتفـشآ  قشاع 
يا دنب  رب  ورف  بل  ندش  دـهاوخ  رگهولج  شلامج ، ارهز  يدـهم  نآ  رب  دـنام  رگا  زور  کی  ناهج ، رمع  زا  یقاب  ندـش  دـهاوخ  رب  باوخ 
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یناشاک زاّبخ  ندش  دهاوخ  رگد  راب  ناهج ، شیور  زا  نشور  وا  يادوس  رد  زاّبخ » »

لاصو

لضف و یهز  دیاش  رشح  ات  ندش  شدیما  هب  تلاصو  يزور  دوش  تمـسق  رگو  دیآ  رـس  لصاحیب  رمع  یهلا  دیاین  ام  ماک  هب  تلـصو  رگا 
ملاصو نم  اب  وگم  دیاب  قوشعم  بناج  زا  ششک  قشاع  راک  شـشوک  تسه  هچ  رگا  دیاس  وت  هاگمدق  رب  ناگژم  هک  یمـشچ  رهب  تداعس 
نامیرک ینارب  دوخ  زا  ارم  ناوتب  ناسچ  دیآ  راع  ادابم  اّما  ارت  ریـصقت  تسه  اپارـس  هدنب  نیا  هک  دیابن  ای  ندومن  دیاب  اهچ  تسا  یطورـش  ار 

دیامن یفطل  نم  هب  الوم  رگم  رپ  دنزیم  مراودیما  لد  دـیاین  يراک  رگد  نم  تسدز  اهیگدولآ  زا  نک  مکاپ  دوخ  وت  دـیاشن  يرما  نینچ  ار 
یقت دّمحم  دّیـس  دیازفیم  مدامد  شفاطلا  هک  یفوئر  رهم  رپ  بلق  يادـف  دـیادز  تیاپ  فک  زا  يرابغ  نم  رت  ناگژم  هک  يزور  نآ  شوخ 

حاّدم

نارجه ِدرد 

وت ياپ  كاخ  ياـیتوت  دـشاب  هک  مهاوخ  ینت  وت  ياـقل  نارجه  دزوسیم ز  هک  مراد  یلد  وت  يـالو  قشع و  زا  تسا  روش  رپ  هک  مراد  يرس 
رگا وت  ياـفق  رد  میآ  رهم  زا  ینک  یفطل  رگا  يروجهم  باـت  مرادـن  يرود  تقاـط  مرادـن  وت  ياـقل  قوش  زا  هدـنز  دـشاب  هک  مهاوخ  یلد 
تقاط مرادن  وت  ياوه  رد  ناج  مقشاع  نم  یغراف  وت  رگا  وت  ياپب  اپ  میآ  رس  اب  يریگب  متسد  رگا  وت  ياضر  مهاوخیم  رهق  زا  ینز  مگنس 

نوچ وت  تسادیـش  لبلب  نوچ  نامز  ره  مغ  زا  زیربل  هدش  تساغوغ  مغ و  روش و  زا  رپ  وت  لاصو  رجه  زا  لد  يروجهم  بات  مرادـن  يرود 
وت يروجهم  بات  مرادن  يرود  تقاط  مرادن  تسابیز  خر  نآ  ریسا  هدنام  سفق  رد  یغرم  وچ  تسادیپ  وت  دزن  رد  لد  لاح  ّیلد و  بحاص 

تیور مغ  زا  میزوسب  يدرک  ناهن  ام  زا  خر  هچ  تیوربا  قاط  قشع  هب  يدرب  ناوتان  بلق  وت  تیور  هحفص  لاخ  هب  يدرب  ناج  يدرب و  لد 
مهام يا  رات ،  هتـشگ  هک  نوچ  تراظتنا  نامز  يروجهم  بات  مرادـن  يرود  تقاط  مرادـن  تیوجلد  ياـسآ  شرع  بلق  دزوسب  اـت  میزوسب 

مهاگآ تبلق  زوس  نم ز  یتفگن  مدـکی  دـش  هچ  مهآ  زا  كالفا  بل  رگ  دزوسب  دوبن  بجع  مهاگرگج  دزوس  نامز  ره  تزادـگناج  قارف 
شوخ هچ  وت  يافـص  زا  رّونم  لد  ددرگ  هک  ات  منیـشن  وت  ياقل  مزب  رد  هک  مراد  وزرآ  نیا  یمه  يروجهم  بات  مرادن  يرود  تقاط  مرادـن 
يدای البرک  دای  هب  يروجهم  بات  مرادن  يرود  تقاط  مرادن  وت  ياقل  قوش  زا  دوخ  ِناج  مهد  دوبن  بجع  وت  يامن  دزیا  هرهچ  منیبب  دـشاب 

رد اپ  زا  افج  ریـشمش  اجیه ز  فص  رد  شیارب  روای  رفن  کی  يدوبن  ادـعا  هنیک  زا  دیهـش  تّدـج  دـش  هک  یتقو  نآ  رد  اروشاع  زور  زا  امن 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  يروجهم  بات  مرادن  يرود  تقاط  مرادن  ابیز  تماق  دمآ 

ناج ِمارآ 

زوس رد  تقارف  زا  لد  تسا  هابت  ملاح  تبیغ  لوط  زو  تسهایـس  مزور  ترجه  ماش  زا  مناور  حور و  یناهن  یک  ات  مناج  مارآ  تبیغ  ربا  رد 
ترجه راب  زو  هتسسگ  مرمع  ترما  ریخأت  مناور  حور و  یناهن  یکات  مناج  مارآ  تبیغ  ربا  رد  تسا  هار  هب  ممـشچ  تراظتنا  رد  تسا  هآ  و 

دز وت  نارجه  مناور  حور و  یناهن  یک  ات  مناج  مارآ  تبیغ  ربا  رد  هتسخ  راز و  نم  تبیغ  لوط  زا  هتـسشن  لد  رب  تقارف  ریت  هتـسکش  متـشپ 
یناهن یک  ات  مناج  مارآ  تبیغ  ربا  رد  مناهن  ِزوس  ناکم و  نوک و  مناوت  بات و  تفر  نت  یناد ز  مناغف  هآ و  هتـشذگ  دـح  زا  مناج  هب  شتآ 

ربا رد  نابات  هام  يا  تبیغ  باجح  نابوخ  هاش  يا  نکفارب  خر  زا  نارجه  درد  زا  هتشگ  هراچیب  ناشیرپ  راز و  مغ  زا  تنارای  مناور  حور و 
هدـیدرگ تقارف  درد  لصاح  هچ  ار  ام  ترـسح  ِکـشا  زا  لـفاغ  وت  زا  نم  دـش  فلت  مرمع  مناور  حور و  یناـهن  یک  اـت  مناـج  مارآ  تبیغ 

سانشان مناور  حور و  یناهن  یک  ات  مناج  مارآ  تبیغ  ربا  رد  لد  دش  هدرسفا  مدرک  هلان  سب  لکشم 
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لد نیکست 

رب یئآ  هک  نآ  شوخ  ترد ، كاخ  رب  هداتفا  ارت  منیب  رذـگ  رد  ات  نم ، يوس  نک  رذـگ  یهاگ  ارت  منیب  رظن  شیپ  ناـمز  ره  اـت  متـسیک  نم 
منیب رگا  راب  دص  نم ، ناج  دباین  نیکـست  مهد  نیکـست  ناسچ  ار  لد  وت ، يور  منیب  راب  کی  ارت  منیب  رـس  يالاب  نم ، ّینیب و  اپ  ریز  وت  مرس 
ناج ارم  دـنیب  رظن ، کی  سک  ره  هک  یتفگ  ارت  منیب  رگد  راب  میاشگب و ، دوخ  مشچ  ات  یمد  منیلاـبب  نیـشنب  مدـش ، دوخیب  تندـید  زا  ارت 
ریز کلف ، خرچ  يا  هک  برای  ادج  يرادیم  هام  نیز  نینچ  ار  یلاله »  » یک ات  ارت  منیب  رظن  کی  رگ  متمدخ ، رد  ناج  هب  مه  نم  دـهدیم 

یئاتغج یلاله  نیدلارون  ارت  منیب  ربز  و 

نایوکن هلبق 

زا هک  لد  نآ  بوک  دـگل  ياهناشاک  بوشآ  رپ ز  تسیرهـش  درادـن  افـص  اجنآ  دوبن  تسود  هک  یئاج  درادـن  ایـض  رون و  لد  هناـخ  زورما 
راز و هداتفا  هتـسکش  رپ  زابهـش  درادـن  اج  هناخ  رد  لفحم  ردـص  ریم  ناو  لزنم  هتفرگ  اج  ره  لد  روشک  هب  نادـنر  درادـن  اقل  قوش  لـفاغت 

فسوی درادن  اون  روش و  شوماخ  هتسشن  وس  کی  ناتسد  رازه  غرم  ناتـسم  ياوشیپ  نآو  درادن  اهر  مد  کی  نادغج  ملظ  تسد  زا  هتـسخ 
ناک میداتف  یتریح  رد  میداد  تسدز  نامیپ  میداهن  اههنامیپ  درادـن  اهب  ردـق و  ناوخا  رکم  دـیک  زا  درادـن  اـهب  ناـبوخ  شنـسح  شیپ  هک 

هب ناطلس  شـشخب  دیما  وت  زا  شزغل  اطخ و  ام  زا  درادن  اپ  تسد و  وک  ار  يزجاع  بایرد  نایوکن  هلبق  يو  نایورهام  هاش  يا  درادن  یهتنم 
دزوس تیوک  ریقف »  » اهاش درادن  اطخ  ناکیپ  یئامنیم  فطل  رگ  تسین  فده  وت  فطل  زج  ار  ام  ياعد  ریت  درادن  اور  نیا  زج  ناتـسد  ریز 

یناقون موحرم  درادن  اطع  مشچ  تیور  هب  ياهدید  زج  تیوزرآ  رد 

نتسیرگ

اب شمغ  درک  هراچ  هک  دیاب  کشا  ریغب  درادـن  هراچ  قارف  درد  نتـسیرگ  ارحـص  هب  هداهن  رـس  زور  ره  نتـسیرگ  ارهز  فسوی  رجهز  دـیاب 
يادخ هگرد  رب  بیغ  باجح  ردنا  خر  هدیشک  نآ  رب  دیاب  نتسیرگ  ایرد  هدش  اونمه  ربا  اب  تشد  هوک و  هب  ندیشک  قارفلا  دایرف  نتـسیرگ 
یبیرغ دزاس  رتبیرغ  بیرغ و  هظحل  هظحل  هتشگ  يا  نتـسیرگ  ام  زا  ندرک و  هراظن  وت  زا  نیبب  ام  لاح  ایب  هنامز  فسوی  يا  نتـسیرگ  یلاعت 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  نتسیرگ  اوادم  وت 

نامز فسوی 

تلامج وترپ  زج  ملاع  هتفرگ  تملظ  تبیغ  باجح  رد  وت  دـشابن  رتبوخ  ناز  تبیغ  ربا  تشپ  رد  دـشابن  رمق  سمـش و  تیور  باـتفآ  نوچ 
تلفغ رد  راک  افج  مدرم  نیا  ینامز  فسوی  وت  دـشابن  ربخ  وت  زا  شهاوخ  اعد و  ام  زا  ناشیرپ  ام  میتشگ  تراظتنا  درد  زا  دـشابن  رگد  رون 

ار وت  فصو  دـیوجن  ار  وت  سک  ره  دـشابن  رگد  زیچ  تراظتنا  درد  زج  تبیغ  نامز  نیا  رد  اـم  تراـجت  دوس و  دـشابن  رـشب  ءزج  هدـیمرآ 
دوشیم یک  دشابن  ررـش  ناج  رب  تقارف  شتآ  زج  میرادن  يدصقم  ام  ترما  روهظ  زا  ریغ  دـشابن  رذـگ  زگره  ناناج  يوکب  ار  وا  دـیوگن 

رظن ار  وا  تلامج  ندید  زج  تقارف  زا  یفرش »  » مغ زا  دزوسب  یک  ات  دشابن  رطخ  فوخ و  تناتسود  رهب  زک  نارای  بیـصن  ددرگ  تروهظ ،
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  دشابن 

اهلد یصالخ 

خر شمتفگ  يراد  یک  قشع  وت  تفگ  ار  میور  دـید  هک  ره  یناملظ  رات  ماش  مزور  تتقرفز  دـش  یناد  دوخ  وت  التبم  وت  يور  قشع  هب  نم 
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ياقل هم  خوش  نم  يابرلد  رای  یناعنک  ریپ  وچمه  رونیب  اهمـشچ  هدرک  تیوکین  بیز و  يور  تیور  زا  نم  يرود  یناناج  ّيربلد و  یناـج 
لد مخز  ینّابر  نیتسآز  امرف  نورب  قح  تسد  دـیما  ار  دـیما  ان  سک  ار  ناـسکیب  وت  يا  ینارون  وت  ناـهج  نک  راـسخر  زا  نکفب  هدرپ  نم 

تیوریب هکنآ  لکشم  تسین  لکشم  وت  مغ  زا  روجهم  نم  ندرم  یناحور  بیبط  يا  ام  درد  جالع  نک  وت  لصو  هب  ممهرم  تسا  نارجهز 
يوضر یلع  دیس  جاح  موحرم  یناف  همه  امن  ای  اهلد  یصالخ  ای  هد  یصالخ  ناهج  کی  نارجه  مغ  زا  يآ و  ینازرا  هب  مهد  ناج 

لامج وحم 

يربخ یک  وت ، نامالغ  رهب  رابت  الاو  هش  يا  راظتنا  دیشک  لوط  دوشیم  يرظن  یک  وت ، نایادگ  يوس  دوشیم  يرپس  یک  تینالوط ، تبیغ 
بش تملظ  راظتنا  دیشک  لوط  مغز ، دمآ  بلب  ناج  دوشیم  يرذگ  یک  ما ، وت  هار  رس  رب  وت  لصو  زجب  تسین  تمغ ، درد  هراچ  دوشیم 

تـسین وت ، نارجه  مغ  زج  دوشیم  يرگج  نوخ  ره ، وت  لامج  وحم  نم  ناشیرپ  بلق  وت ، رجه  زا  هتخوس  دوشیم  يرحـس  یک  دـنچب ، اـت 
موحرم دوشیم  يرظن  کی  وتز ، نیکـسم  نم  رب  متـساوخ  ادخز  نم  ار ، وت  روهظ  رما  دوشیم  يرپ  لاب و  ارم ، تلاصو  قوش  ملد  رب  یمغ 

یفرش لیعامسا  دیس 

راذع لگ 

نک رارقرب  نید  تموکح  ایب  اناج  وت  لامج  قوشز  دیسر  بلب  اهناج  نک  رایتخا  تیرکون ، يارب  ار  ام  نک  راکـشآ  دوخ  هرهچ  باتفآ ، يا 
نیا مدرم  يارب  یفطل  دوشیمن  یط  رگم  وت  تبیغ  نارود  نک  راـت  ماـش  نیا  دوخ  رونز  اـیب  نشور  یگدـنز  ماـّیا  وـت  قارف  اـب  تسا  تخس 

نم راز  لاحب  یمحر  دیـسر  بلب  تلامج  راظتنا  رد  مناج  نک  رادغاد  لدب  یمّحرت  اناج  دـش  مامت  مرمع  وت  لامج  تبیغ  رد  نک  راگزور 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  نک  راذع  لگ  يا 

لصو لایخ 

ناهج نیا  رازلگ  رتگنت  هدـیدرگ  وت  ناهد  هچنغ  یب  ارم  سب  تسود  يا  وت  لـصو  لاـیخ  دـشاب  ارم  سرتسد  رد  وت  ياـپ  كاـخ  تسین  رگ 
نوچ نامزلا  بحاص  ای  وت  هار  هب  دوب  ممـشچ  ارم  سگم  نوچ  رگن  رارقیب  نالان و  نتـشیوخ  رجه  مغ  توبکنع  ماد  رد  ارم  سفق  ياضفز 

وت لصو  يارب  بشید  ارم  سفن  دیآرب  هک  نآ  زا  شیپ  يآ  زاب  مرگنن  وت  يور  دـیآرب و  سفن  مسرت  ارم  سوه  لد  رد  وت  لصو  ریغ  تسین 
« رـصان  » ارم سکب  تعافـش  مشچ  تسین  وت  رب  زج  رـشح  زورب  تماما  خرچ  باتفآ  يا  ارم  سرج  زا  ریغب  دوبن  ياهلاـن  مه  ناوراـک  ریم  يا 

یناهفصا يراصنا  رصان  ارم  سردایرف  روای و  تسا  رورس  ناک  تسا  دّمحم  لآ  مئاق  مالغ 

هناگی رتخا 

وت نودـب  دوجو  متاخ  يا  افـصیب  وت  نودـب  تایح  نشلگ  يا  نیرت  یندـنام  اـههرطاخ  ناـیم  رد  يا  لزغ  نیرتهب  ملد  رعـش  باـتک  رد  يا 
مرح نآ  هب  ارم  امنب  نم  يارب  ییاج  هدـب  تلد  تعـسو  رد  نینزان  رای  يا  نم  راـگن  یئوت  اـهنت  نم  نامـسآ  تفه  هناـگی  رتخا  يا  نیگنیب 
عیقب هار  تست  نابرهم  لد  دیص  يارب  مناد  نیشن  ياهظحل  ترد  يادگ  اب  هاش  يا  شرف  هب  نک  هجنر  یمدق  ياهظحل  شرع  زا  نیرق  افـصاب 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  نیقی  ادخ  میرح  هب  یهر  ملد  دبای  یمد  رگا  متفا  وت  هار  كاخ  هب  اجنآ  نیمک  نیرتهب  الب  برک و  و 

سگرن لگ 
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ره دنویپ  هتکن  يا  مالس  ّتبحم  رون  ملد  رب  ناباتب  یتسه  راونالا  علطم  يا  مالس  ّتبحم  روش  رپ  رعش  يا  مالـس  ّتبحم  رون  ردصم  يا  مالس 
وت ياهلد  هب  نایابرلد  يابرلد  يا  مالس  ّتبحم  روتـسم  ّرـس  یتسه  هک  ربکا  زمر  مظعا  مسا  يا  مالـس  ّتبحم  روظنم  وت  یـشابیم  هک  قشع 

هیاریپ تنیز و  يا  مالـس  قشع  هیآ  نید  هروس  يا  مالـس  تیادـف * * *  مناج  نسحلا  نبای  ایب  تیانع  جاوم  رحب  يا  مالـس  ّتبحم  روهـشم 
قاشع همه  قشع  هیاس  اهلد  هب  يدنکفا  هک  مک  تاهیاس  ام  رس  زا  ددرگن  قشع  هیاسمه  ياهدرک  ار  ملد  دلوت  ِلبق  زا  هکنآ  يا  مالـس  قشع 

هار رد  هدنام  ِناگتسخ  بلق  هب  وت  یئوت  مزمز  هورم و  افـص و  وت  یئوت  مرحم  ار  تسود  میرح  تیادف  مناج  نسحلا  نبای  ایب  تیاعد  جاتحم 
یئوت مدآ  هبوت  ّرس  هک  تفطل  نویدم  ناربمغیپ  همه  وت  یئوت  مغ  رپ  ِلد  ِیّلست  یئاود  نامردیب  درد  ره  رب  وت  وت  یئوت  مهرم  افـش  نوناق  هب 

یگدـنب هار  وت  تیادـف * * *  مناج  نسحلا  نبای  ایب  تیادـه  حـیباصم  رون  یئوت  وت  یئوت  مناـماما  یماـمت  بنیزو  ارهز  ردـیح و  یبن و  وت 
مراگن منیب  یبش  ددرگیم  هچ  يدرک  راسخر  ارچ  ناهنپ  یلو  ار  دوخ  رهم  يدـنکف  ام  بلق  هب  يدرک  راـی  يانـشآ  ار  لد  وت  يدرک  راومه 

نبای اـیب  تیادـص  مد  ره  منک  سگرن  لـگ  يدرک  راـخ  نیا  رب  وت  مه  یهاـگن  منیبب  یک  سگرن  ياـبیز  لـگ  يدرک  رادـید  لـئان  مه  ارم 
درز يور  وت  نارجهز  تهایس  لاخ  نآ  هب  سگرن  لگ  میراد  درمان  زا  هوکش  نارازه  میراد  درد  نارازه  سگرن  لگ  تیادف  مناج  نسحلا 

میراد درد  رپ  رورپمغ و  یلد  هتـسکش  یلاـب  رپ و  سگرن  لـگ  میراد  درگ  بش  هتـشگرس و  یلد  تیوجتـسج  رد  نیبب  سگرن  لـگ  میراد 
زا ياهولج  تقیقح  تیادـف  مناج  نسحلا  نبای  ایب  تیاود  وک  تبرغ  راـمیب  منم  میراد  درماـن  مدرم  نعطز  یئاههوکـش  تیارب  سگرن  لـگ 

رطع تنج و  میمـش  تسیدهم  يوس  مه  یلع  طخ  یلو  شیوکن  دادجا  طخ  تقیرط  تسیدـهم  يوخ  زا  ياهتکن  تعیرـش  تسیدـهم  رون 
نیا وگن  درادن  انعم  اههلان  نیا  وگن  تسیدهم  يوسیگ  هتفشآ  ادخ  شفلز  بات  ام  لد  دراد  اجک  تسیدهم  يوب  نآ  دشاب و  رثوکز  تیالو 

درادن انعم  الو  يدهم  یب  هک  تسا  نیتملا  لبح  شترتع  اب  یلع  درادن  انعم  یـضترم  یب  یبن  ار  یلع  الول  یعدم  اب  وگب  درادـن  انعم  ام  روش 
سانشان درادن  الوم  الو  یب  يالو  تسام  تبرغ  ردنا  يدهم  يالو 

ارهز يدهم 

حبص نم  يارهز  يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  ياوأم  نمأم و  يا  ار  وت  يور  ماهدیدان  نم  ياقآ  رورـس و  يا  نم  يادوس  دش  وت  ّبح 
يارهز يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  ياهبـش  درذگب  یه  راظتنا  رد  نم  تشگ و  بش  نم  ياقآ  دایم  زورما  دوخ  هب  میوگیم  تسا و 
يارهز يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  يالال  تسا  وت  رکذ  باوخ  هب  ترادید  رکف  اب  نم  يابیز  فسوی  يا  مشک  يرادیب  هک  اهبش  نم 
يارهز يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  يادرف  دوش  نشور  تمنیب  رگید  راب  رگ  نم  ياهوم  دیفس  هتـشگ  تسا  هریت  اهبـش  وچ  مزور  نم 

رگ نم  يارهز  يدـهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  يالوم  نینزان  يا  نم  هب  تهاگمدـق  امنب  نم  يایند  دوب  اقآ  تهر  كاخ  زا  هّرذ  ره  نم 
يا نم  يارهز  يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  ياهبل  وت  كاخ  رب  دـنزیم  اجکی  هسوب  دـص  نم  يایؤر  رگا  دـشاب  نآ  زا  هگآ  موش  نم 

نیشناج يا  نم  يارهز  يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  ياوآ  دوب  مد  ره  نیـسح  ای  يادص  ونـشب  نم  يالاو  رهوگ  يا  همطاف  مشچ  رون 
ناریح امس »  » هتشگ نم  يارهز  يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  ياقنع  وت  يوک  ات  رگد  مناوتن  زاورپ  نم  ياهرپ  تسا  هتسکشب  یـضترم 

ماهنـشت تقـشع  هار  رد  نم  يارهز  يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  يایرد  یئوت  اّما  ماهدرم  دور  کشخ  نم  نم  يانعر  يا  ورـس  يا  وت 
یمرحم اضر  دمحم  دّیس  نم  يارهز  يدهم  يا  نم  ياقآ  نم  ياقآ  نم  ياقس  يوش  ایآ  نونک  مناجیب  ناشطع و  نم  يادیپان  قشع  يا 

تایح بآ 

دومحم دمحا  لد  رون  يا  تقارف  لوط  مغ  ام ز  رگج  دش  نوخ  یئاجک  دوبعم  تّجح  ناهن  ّرـس  يا  یئاجک  دوعوم  يدـهم  ناهج  ناج  يا 
یئوت هک  نآ  يا  یتایح  بآ  نآ  وت  رادید ، هنشت  ام  یئاجک  دوصقم  رهوگ  یئوت  هک  نآ  يا  تسود  يا  وت  هار  رـس  میهارب  هدید  ام  یئاجک 
میلانب وت  قارف  درد  مغ و  یک ز  ات  یئاجک  دونشوخ  وت  لصو  زا  دوشیم  لد  ّریحتم  تیوک  رس  ردنا  بل  هنـشت  ام  یئاجک  دوهـشم  دهاش و 
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یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  یئاجک  دوبهب  تلاح  نآ  دسریم  یک  یهآ  هلان و  وت  مغ  زا  یفرش »  » دراد یئاجک  دوصقم  وت  ریغ  دوبن  ار  ام 

هدید کشا 

دوب هنیـس  رارـش  بش  ره  مسلجم  لقن  دوب  هدید  کشا  زور  ره  ملد  دـناد و  ادـخ  شومخ  را  متـسشنب  ملفاغ  وت  لایخ  ربم ز  نامگ  مد  کی 
هک ياهزادنا  یلبلب  چیه  دوبن  لگ  لصوب  لیام  ملئاق  شیوخ  دب  هب  یلو  ماهدرک  دب  شخبب  ارم  ترجه  مغ  زا  مدادـن  ناج  رگ  ملفحم  عمش 

تقـشع يداوب  نم  هک  سب  زا  ملّکوم  تلاـیخ  تشگ  هک  یبش  نآ  زا  باوخ  تفرگ  ممـشچ  زو  دومن  مغ  سبح  رد  ملیاـم  وت  لاـصوب  نم 
يراصنا رصان  ملّـصحم  لّوا  نم  سالک  نیرخآ  رد  وا  قشع  ناتـسبدب  ارـصان »  » رکـش دص  ملگ  رد  هدیناشن  هدید  کشا  بالیـس  متـسیرگ 

یناهفصا

قشع مغ 

نیا زج  تسا  لاحم  هک  امنب  یمشچ  هشوگ  اپ  رس و  یب  نم  هب  ار  ام  یهاش  بصنم  یهدب  را  تسا  رتشوخ  ار  ام  یهاگن  هب  يزاونب  رگ  اربلد 
دوبن دنتشک  ّتبحم  مخت  ام  لد  رد  لزا  زا  ار  ام  یهایـس  زور  نیا  زا  رتدب  دوبن  باتب  دیـشروخ  همـشچ  يا  ماهریت  لد  رب  ار  ام  یهانپ  هشوگ 
نارگ تسیهوک  وت  قشع  مغ  اب  ار  ام  یهاگ  وت  فطل  دنک  دای  رگم  مه  میرود  رطاع  رطاخ  هگشیپ  زا  هچ  رگ  ار  ام  یهایگ  رهم  نیا  زا  رتهب 

ار ام  یهاوگ  عومجم  رطاـخ  نآ  زج  هن  تساـم  لد  زا  رتهتفیـش  رتهتفـشآ و  لد  هن  ار  اـم  یهاـک  هب  تسود  درخن  را  تسا  بجع  اـم  لد  رب 
یناهفصا يورغ  نیسح  دّمحم  خیش  موحرم  ار  ام  یهار  وت  تابارخ  ریپ  يا  هدب  دربن  وت  نسح  هرومعم  هب  هار  رقتفم » »

نایرگ مشچ 

هدرک ّالوت  طرش  رگا  دشیمن  ام  بیـصن  نارجه  مغ  دشیمن  اهمغ  هناخ  ام  لد  میدوب  هتـسکشن  افو  دهع و  رگا  میدوب  هتـسناد  ارت  ردق  رگا 
هدب میزوسبترجه  زا  هک  يزوس  هدب  یهابت  نیا  ام  تمـسق  دشیمن  یهایـس  ماش  ام  زور  دشیمن  میدوب  هدرک  الوم  هتفگ  هچنآ  ره  میدوب 
نیا هک  دریگ  ياـج  لد  رد  هک  یقـشع  هدـب  مینیبن  ترود  اـم  هب  یکیدزن  وت  مینیبـن  ترون  زج  هک  يرون  هدـب  میزیرب  تیاـپ  رد  هک  یکـشا 

هک هد  يرورـس  میـشاب  وت  روجنر  هک  یجنر  هدـب  میدرگ  وت  قاـثیم  دـنبرد  همه  میدرگ  وت  قاتـشم  هک  یقوش  هدـب  دریگ  ياـپ  اـپ  زا  هداـتفا 
وت نوتفم  ناریح و  همه  دشاب  وت  نونجم  هک  یلقع  هدب  دشاب  وت  ناگوچ  يوگ  هد  يرس  دشاب  وت  نایرگ  هک  یمشچ  هدب  میـشاب  وت  رورـسم 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  نم  موش  ترومأم  هک  نک  يریما  نم  موش  تروم  ایب  انامیلس  دشاب 

نابات سمش 

نیا رد  دهاوخ  ادخ  مریمب  نم  یئاین  مسرت  یمه  یئوزرآ  تروهظ  زج  مرادن  مریس  هدرک  یناگدنز  زا  تمغ  مریسا  يدرک  تمغ  نادنز  هب 
نک مّحرت  تبیغ  ماّیا  نیا  رد  دش  نوخ  ملد  مرینم  نابات  سمـش  يا  ایب  تبیغ  ربا  باتفآ  نآ  یئوت  مریگتـسد  ددرگ  وت  تایانع  کیدزن  ماّیا 
وت مریجتسم  تیالو  رابردب  متـسه  وت  نایادگ  زا  یئادگ  مریگ  ياج  تهانپ  ردنا  نم  هک  ناحبـس  بوبحم  يا  وت  هد  مهانپ  مریقف  ترابردب 
وت زج  یفرش »  » درادن مریگب  یـضیف  ترـضحم  زا  نم  هک  تروهظ  رما  دنک  رئاد  ادخ  مریمـض  لاوحاب  فقاو  یئوت  یئالو  لها  لد  بوبحم 

یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  مریمن  تنارجه  نم ز  ات  ایب  یهانپ 

رای رادیرخ 
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نم كاپ  هدـید  غیرد  تسا  غیرد  هرهچ  نآ  رب  كاپان  مشچ  ار  شیاپ  منز  هسوب  دـهد  تسد  ارم  رگ  ار  شیابیز  دـعاس  منز  هسوب  میک  نم 
ورس نآ  تعلخ  ناج  هماج  زا  مهاوخ  ار  شیالاب  دق  مزانب  تسا  زان  هچ  نیا  اپ  ات  رس  یهس  ورس  نآ  زا  درابیم  زان  ار  شیاشامت  تسا  یلوا 
چیه ار  شیاج  نکم  هتـشغآ  لد  نوخ  زا  مد  ره  ورب  کشا  يا  دـش  راـبنوخ  هدـید  وا  ياـج  ار  شیاـبیز  تعلخ  مشک  شوغآ  رد  اـت  ناور 

رب هک  ییوگ  شاک  ینخـس  یلاله »  » يانمت تسه  بل  ود  ناز  ار  شیادوس  وت  نسح  دنزنرب  مه  هب  هک  دهدن  يرای  يرادـیرخ  هب  لد  سک 
ییاتَغُج یلاله  ار  شیانمت  دنرآ 

رادید ترسح 

وت ریغ  میداد و ز  وتب  لد  ام  يدـیما  وت  روهظ  ریغ  دوبن  ار  ام  میدـیمخ  وت  قارف  درد  مغ و  راـب  زا  میدـیدن  وت  لاـمج  دیـشروخ  هک  سوسفا 
، وـت هارب  هداـتفا  تریح  يداو  نیا  رد  میناـگتخوس  لد  میدینـشن  تلعل  بل  زا  ینخـس  رخآ  زور  بش و  میتسـشن  وـت  داـیب  دـنچ  ره  میدـیرب 
زج رادیرخ  هلمج  ام  یئارهز و  فسوی  وت  میدیـشک  راز  لدب  ار  تمغ  جـنر  سب  دـمآ  رـسب  يرمع  وت  ياربک  تبیغ  رد  میدیـسرن  تیوکب 
وت نارجه  مغ  زا  یفرش »  » اناج میدیبع  هلمج  ام  وت  ناسحا  هگرد  رب  یناکم  نوک و  نیا  روشک  هشداپ  وت  میدیرخن  تلامج  رادید  ترـسح 

یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  میدیما  هنوگ  دصب  وت  روهظ  رهب  زا  دزوس 

ارآ لد  سمش 

نم تمسق  وت  رجه  زا  بش  زور و  متخوس  مغ  هکـسب ز  هدش  يراج  هدید  وت ز  غاد  زا  لد  نوخ  هدش  يرات  بش  نوچ  وت  رجه  زا  نم  زور 
راظتنا دیـشک  لوط  مغ  دمآ ز  بلب  ناج  هدش  يرای  هدعو  وت  رادید  هدـعو  وت  رادـید  هدـعو  دـسر  ات  مرظتنم  هدـش  يراز  هیرگ و  تمغ  زا 

ارآ لد  سمـش  هدش  يراک  مخز  وچ  ملد  رب  تمغ  غاد  وت  لصو  زجب  تسین  تمغ  درد  هراچ  هدش  يراج  هدید  مغ ز  کشا  اسم  حـبص و 
هدش يراودیما  ارم  تروهظ  كرد  رگد  دیما  تسین  ارم  تروهظ  ریغ  هدـش  يرات  بش  نوچ  راگزور  نیا  هک  ایب  یئوت  ارهز  يدـهم  یئوت ،

یفرش لیعامسا  دیس  موحرم 

لاصو زور 

زا نامز ، رـصع و  نیا  رد  بر  ای  دـسریم ] يرایرهـش  ای  دوشیم ، یط  مغ  درد و  ای  دـسریم  يراگزور  شوخ  مهدیم ، تراشب  لد  يا  ]
يا ار  ناگدـنامرد  نازخ  هتـشگ  وا  نارجه  زا ، مرمع  راهب  بر  ای  دـسریم  يراـج  بآ  یک  ادـخ ، يا  ار  ناگنـشت  بل  ناـغف  مراد  وا  رجه 

زا دـش  هدرمژپ  دـسریم  يراودـیما  وا ، فاطلا  ِوترپ  زا  یـسریم  شلـصوب  رخآ  وا ، نارجه  زا  رگ  يزوس  دـسریم  يرای  تقو  یک  ادـخ ،
شوخ دـیّما  دـش  رات  ِماش  وچ  مزور  شمدـقم ، راظتنا  رد  دـسریم  يراذـعلگ  زا  ماـشم ، رب  یمیـسن  اـیوگ  نم  دـیّما  لـگ  بر  اـی  وا ، رجه 

لد ِنوخ  دسریم  يراوگوس  تقارف  زا  ار  ام  هظحل  ره  مهدیم  ناج  وت  رجه  زک  ایب ، بئاغ  فسوی  يا  دسریم  يرایرهـش  یک  مرورپیم ،
هنعط زا  تینالوط  تبیغ  زا  مدش ، نادرگرـس  ناریح و  دـسریم  يرایـشوه  یک  ار ، وت  يوک  هناوید  دوشیم  يراج  هدـید  زا  وت ، نارجه  زا 
دیـس موحرم  دـسریم  يراب  شرع  ات  یفرـش »  » زا ناغف  هآ و  ماقم  یلاع  يدـهم  يا  لاصو  زور  دـش  ریخأت  دـسریم  يراوگان  مد  ره  رایغا 

یفرش لیعامسا 

نامز بحاص  يدهم 

وگ رب  ام  عمش  ددرگ  دیشروخ  ام  عمج  رد  ایب  بشما  همتاخ  هد  تتبیغ  رب  همطاف  زیزع  میوگ  اعد  تسد  مهَن  رـس  رب  ادخ  هاگرد  هب  بش  ره 
يوم یلجنم  ترون  مبلق ز  یلع  نارای  قشع  يا  ناـمالا  ثوغلا  ثوغلا  ناـمز  بحاـص  يدـهم  يا  نامـسآ  اـی  نیمز  ردـنا  ار  وت  مباـی  اـجک 
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يا ناهن  مه  راکـشآ و  مه  نابز  ردنا  نینچ  يرکذ  نیبب  ار  تّدج  نارای  نینزان  يا  امن  یفطل  دـیدن  ار  تلامج  ممـشچ  دیفـس  دـش  مهایس 
ات ام  لاوحا  ینز  مه  رب  ام  لاح  رب  ینک  یمحر  یسر  مدایرف  هب  یک  سپ  یـسک  یب  زا  ناما  اقآ  نامالا  ثوغلا  ثوغلا  نامز  بحاص  يدهم 

ثوغلا نامز  بحاص  يدـهم  يا  نامگ  یب  تدوجو ، میهاوخ  نانج  میهاوخ و  هضور  یک  دوش  لزان  اـم  هب  تمحر  دوش  لـصاح  وت  برق 
يرادرب ز هدرپ  ات  وزرآ  نیا  دوش  لئان  ام  لاوحا  یبوخ  يا  ام  لامآ  هبعک  يا  جـح  ماگنه  یئوت  هبعک  جرف  ردـنا  نک  لیجعت  نامالا  ثوغلا 

یمرحم اضر  دمحم  دّیس  نامالا  ثوغلا  ثوغلا  نامز  بحاص  يدهم  يا  نامز  نآ  ات  تسا  نم  رکذ  ناهج  رد  متسه  هدنز  ات  ور 

باتفآ غورف 

مشوهدم ز هاگ  ارس  تلصو  همغن  ارهز  ّقح  ارب  نیمیس  اخر  لگ  اّدق  ورس  باوخ  هدیربب  نم  تیابیز ز  يور  باتفآ  غورف  تنامشچ  ود  يا 
ماهدیبات نادب  ار  تیوم  رات  دش  کیراب  خن  وچ  مرمع  هتـشر  دـش  کیرات  ماهدـید  اراذـع  لگ  وت  يوم  رات  هب  ملاسلـس  هب  ای  وت  يوب  رطع و 

کیل گس  دـننام  نم و  مکاـپان  هچ  رگ  ترداـم  كاـپ  ِناـج  منارم  سپ  ترد  رب  مداز  هناـخ  يادـگ  نم  ماهدـیزای  نیتملا  لـبح  رب  تسد 
تهاگن يا  ناقـشاع  دنمک  تنافلز  ود  يا  یملاع  تیادف  يا  نک  مايرای  یمدرگ  هزنم  نک  دّـقفت  سپ  گر  هب  مراد  نوخ  وچ  ار  تقـشع 
تقـشع رد  هتـشگ  ملاع  ّلک  ریز  هب  يراد  ار  شرع  الاب  هب  يا  نید  ظافلا  دوب  تیابیز  مان  نیمز  شرع و  رگنل  تمودـق  يا  نافراع  باـتفآ 

يا ام  لاوحا  ياهداد  لّوحت  شوخ  ام  لاح  دـیآ  رتشوخ  تدـنمک  رد  متخادـنا  رود  هب  يدازآ  لصا  متخانـشب  نم  وچ  ار  تراسا  نیا  ریـسا 
زا هدرپ  نکفیب  سپ  بان  ّرد  دشاب  هچ  دناد  يرهوج  باجح  ردنا  منم  ُّینایع و  وت  وت  ياتمه  یـسک  ملاع  رد  تسین  وت  ياوأم  کلف  يادنلب 
زا ماهدروآ  لد  هب  ار  تقـشع  رذـب  لـین  ياـیرد  وت  کـشخ و  ریوک  نم  لـیلد  يا  رِّبدـم  يا  بِّلقم  يا  مربلد  هاـم  يور  منیبـب  اـت  مرت  مشچ 

یملاع دنک  ادیپ  ار  وت  فصو  امس »  » رگ یهد  رهوج  یهد  ناج  ار  ام  رذب  یهد  رثوک  مزمز و  زک  ياهرطق  ماهدروآ  لگ  كاخ و  شتـشهب 
یمرحم اضر  دمحم  دّیس  دنک  ادیش  وت  فصو  رد 

ناقشاع هاگهدعو 

يا نارکمج  قـشع  ياـنیم  مکحم  ِنایـشآ  قـشع  يانیـس  هنیـس  يا  نارکمج  افـص  قـشع و  هلبق  يا  نارکمج  ـالو  لـها  هبعک  يا  نارکمج 
زا يا  راظتنا  هاگیاپ  يا  نارکمج  نامز  بحاص  ِيدـهم  لامج  اب  ناقـشاع  هاگهدـعو  يا  نارکمج  اهزاجعا  اهدادـما  زکرم  اهزار  نیمزرس 
راد هنیئآ  ياهتـشگ  تسود  يوب  دیآ  تراوید  رد و  زا  تیناحور  سب  هداد  ار  اضف  نیا  تیناشیپ  ِتنیز  يدهم  مان  راگدای  اهلد  ِبوبحم  نآ 
يا نایکالفا  هگلزنم  وت  ِكاخ  نامسآ  رب  دنز  هنعط  تدبنگ  بان  ِرطع  تیاههتسدلگ  زا  دزیر  باتفآ  تیارس  نحص و  زا  دبات  تسود  يور 
هبعک رد  ایئوگ  دـنک  اجنیا  زامن  دـیآ  نینچ  نیا  دـنک  ام  يارـس  نیا  رب  ور  هک  ره  رهگ  نیا  هدـناشف  شلعل  بل  زا  رَظتنم  ماما  تنأـش  رد  هک 

هب اجنیا  دورف  رس  دناهدرب  الوم  يوک  يوس  هب  هر  دناهدرب  ارحـص  هب  رـس  نارای  وت  رد  زانب  دوخ  رب  فرـش  نیا  زا  نارکمج  زامن  یتسدناوخ 
ان رحـس  ات  بش  اسب  يا  دناهدرک  يدهم  غاد  زا  اههیرگ  دناهدرک  يدهم  ِقاّشع  اههلان  دـناهدروآ  كاچ  كاچ  ياههنیـس  دـناهدروآ  كاخ 

ساکعنِا تسانشآ  ناشاهکشا  اب  وت  كاخ  دش  ریپ  نارجه  درد  زا  تقـشاع  دش  رید  تروهظ  حلاصابا  ای  دناهتفگ  اْنثِغأ  حلاصابا  ای  دناهتفخ 
اهرادنپ زا  رتالاب  نارکمج  اهرارسا  هنیجنگ  نارکمج  نارکمج  يا  هتـشارفا  تمچرپ  نامز  رـصع و  ِبحاص  ِهاگیاپ  تساضف  رد  ناشاههلان 

اجنیا رد  یهاوخ  رَا  تجاح  اهدرد  يافـشلاراد  نارکمج  اهدرد ؟ ياود  یئوج  اجک  زا  ایب  يدهم  هتـسب  تلد  يا  ایب  يدهم  هتـسخلد  قشاع 
لد اجنیا  دـنرخیم  نیمزرـس  نیا  دـهدیم  یتسم  لاح  نیمزرـس  نیا  دـهدیم  يدـهم  يوب  دـنهدیم  اـجنیا  رد  یهاوخ  رگا  داد  دـنهدیم 
قح تّجح  ندز  دیاب  الَص  دجسم  نیا  ردنا  دوب  اجنیا  يرکسعلا  نب  ۀّجح  دوب  اجنیا  يربلد  ره  زا  رتهب  ار  هتفر  يوربآ  دنرآ  زاب  ار  هتسکشب 
وا يوک  ياهکاخ  رب  هنب  رس  وربآ  يوجتسج  رد  يوسوم »  » دومن دیاب  اعد  ترضح  نآ  رهب  دومن  دیاب  امَـس  يوس  اهتـسد  ندز  دیاب  ادص  ار 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  نک  داش  ار  شرطاخ  نک  یگدنب  نک  دایرف  شاهناخ  رب  یگس  نوچ 
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نوخ ِکشا 

هکچیم نوخ  تاشچ  زا  بنیز  ارب  ینکیم  تراـسا  ِداـی  هک  یتقو  هکچیم  نووارف  ِکـشا  تاـشچ  زا  هکچیم  نوراـب  ِثم  مغ  اروشاـع ،
ورام هشیم  یچ  هنفکیب  نیـسح  مسج  ینیبیم  هاگلتق  نویم  يریم  هک  یتقو  هنزیم  تبلق  هب  شیتآ  اروشاـع  هنکیم  نوشیرپ  وروت  ـالبرک 

منوجاـقآ منودیم  ینک  مرک  تفرعم  زوـس و  قـشع و  همه  اـم  ياههنیـس  هب  هشیم  هچ  ینک  مرح  نیا  مرحم  مـه  وراـم  ینک  مـغ  کـیرش 
هب ياهلانمه  تردام  اب  منودیم  ینوخیم  بیرغ و  ّدـج  هضور  يریم  البرک  ازور  نیا  منودیم  ینوخ  لد  مغز  يراد  منودیم  ینوشیرپ 
ادص ونوشاباب  اههچب  ندز  اههچب  هب  یلیـس  هک  يزور  ياهلاه  لثم  هدـش  تامـشچ  رود  اقآ  مشب  تاشچ  ِکشا  يادـف  ياهلاس  هس  هیقر  دای 
یتقو نیـش  روش و  هب  ياهدش  وا  مغ  زا  نیع  ود  رون  نیـسح  هب  یتسه  هک  يا  ندز  ار  هّمع  هک  ایب  دوز  اباب  هاگلتق  يوس  هب  دـندیودیم  ندز 

رـس رب  یچ  مگب  یچ  دش  ریـس  یناگدنز  زا  اهراب  دش  ریـسا  وت  هّمع  هک  يزور  نیـسحاو  نیـسح  ياو  یگیم  یه  یـشیم  البرک  دراو  هک 
يدهم شلد  مشچ  یسک  هشاب  زاب  هگا  هنیشیم  رد  مد  ازع  بحاص  هنیچیم  یئازع  مزب  یسک  ره  دش  ریپ  البرک و  دموا  نووج  دموا  یبیب 

ياهتــسخ تاـههنوگ  يور  هتــسشن  نوـخ  ِکـشا  ياهدرب  اـهلگ  رداـم  زا  رارق  ياهدرمژپ  ازور  نـیا  سگرن  لـگ  هـنیبیم  وـنومز  بحاـص 
حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  ياهدرسفا  ياهتسکش 

لیامش یفطصم 

لئالّدلانسحا يو  لیاضفیضترم  يو  لیامشیفطصم  يا  ار  اضف  نغز  غاز و  کیرات  هدرک  هک  زاب آ  ار  ایربک  سوواط  وگ  ابـص  دده  يا 
نامی نکر  تقیرط  هلبق  يو  تقیقح ، هبعک  يا  ار  الع  العلابر  قیالخ  هدـنامرف  قیاقد  فشاک  يو  قیاقح  یـشنم  يا  ار  اه  اـطو و  نیـسای 

یهاوخداد ماگنه  یهانپ  تلدعم  يا  اراکشآ  تیوم  زا  روتـسم  باجح  ّرـس  روط  يداو  وت  رون  رون ، هیآ  تیوربا  ار  افـص  افّـصلانیع  نامیا 
تشپ مّرخ  وت  زا  لد  ره  يا  ار  اغد  دد  وید  مظعا  مسا  دبیز  یک  تسین  نمرها  نایاش  نامیلس  رتشگنا  ار  امـش  دوب  نایاش  یهاشداپ  گنروا 
موحرم ار  ادـگ  نیا  زاونب  یهاگن  کی  هب  اهاش  ار  رقتفم »  » بایرد یهلا  تمحر  يا  ار  اونیب  تشم  کی  مغ  دـصراچ  ود  رگنب  ملاع  هانپ  و 

یناهفصا يورغ  نیسح  دّمحم  خیش 

دنچ ات  هنعط 

ات هتفهن  طمن  ریـسکا  یک  ات  فانب  ناهن  هفان  نیو  دنچ  ات  فلز  ریز  هب  لاخ  نآ  یک  ات  فالخ  رد  وت  هب  یتیگ  یک  ات  فالغ  رد  وت  ریـشمش 
تقرف و نیا  دنچ  ات  هنعط  تسود  نمشد و  زا  یک  ات  فافتعا  تنحم و  نیو  دنچ  ات  راسکنا  ّتلذ و  نیا  یک  ات  فاقب  تفـص  غرمیـس  دنچ 

تخر هدیدان  یک  ات  فارتعا  دوخ  رفک  رب  دنچ  ات  هیقت  اغد  لها  زا  یک  ات  فارحنا  قح  هار  زا  دـنچ  ات  فالخ  یبن  نید  رد  یک  ات  فالتخا 
دنچ ات  هتفهن  وت  خر  رهم  هدیـسر  ناوختـسا  هب  دراک  نیا  هدیـسر  ناج  هب  لد  بل  رب  ناـج  یک  اـت  فاوط  یمه  هبعک  نوچ  يوک  نیا  درگب 

ات هتفرگ  افـص  ردب  ناز  یکات  ربا  هب  افو  رهم  نآ  دـنچ  ات  هتفخ  بیبح  تخب  نوچ  رومخم  باوخ  مین  سگرن  نآ  دـنچ  ات  هتفگن  ام  لد  زار 
هدـیدن و وت  يور  دـنچ  اـت  هتفه  ود  هم  هدرپ  رد  نوزفا  لاـس  رازه  تشذـگب  دـنچ  اـت  هتفت  رجه  شتآ  زا  لد  یب  بیبح  لد  هنیـس  رد  دـنچ 

(5) يدیهش بیبح  ازریم  جاح  تسا  يروصق  زا  هدید  ندیدان  تسا  يروهظ  رتمامت  وت  يور  دنچ  ات  هتفرن  هژم  حبص  ره  تناتسآ 

نارود بیرغ 

لد زا  همه  بش  زور و  هک  دیاب  سپ  دیشکیم  جرف  رما  راظتنا  رگ  دینک  اجتلا  ادخ  يوسب  نابش  زور و  دینک  اعد  مروهظ  يارب  ناقشاع  يا 
شیوخ کشا  اب  رازه  زا  راز ، ِنم  ِکشا  ِرمع  تشذـگب  دـینک  اهر  میارب  بانط  هلفاـق  يا  منم  دوب  تبیغ  ِهَچ  رد  هک  یفـسوی  نآ  دـینک  اون 
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ره دیروآ  دای  نطو  بیرغ  يدهم  زا  دینک  اهر  تراسا  ارم ز  ناقشاع  يا  تسا  هدیـشک  تراسا  هب  ارم  مغ  نادنز  دینک  اهکـشا  نم  كاپ ز 
ادرف نم  رهب  دیزیرب  کشا  لیـس  زورما  دینک  اعد  هنامز  بیرغ  نیا  رهب  زا  رتبیرغ  دشابن  هنامز  نیا  رد  نم  زا  دینک  ارم  بیرغ  ّدج  دای  هاگ 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  دینک  اههدنخ  ناج  روهظ ز  دش  هک 

وا هر  كاخ 

مغ زا  راوبوقعی  کشا  هدـید  مزیر ز  وت  راظتنا  رد  یک  ات  منک  ناج  كرت  نم  وت  يور  رجه  رخآ ز  منک  نامالا  وت  يرود  اسم ز  حـبص و 
ناج مدق  مرس  رب  یهن  هک  موش  تهر  كاخ  نامناخیب  وت  هار  هب  ار  شیوخ  نم  راید  ره  هب  مدرگ  وت  يوجتسج  هب  مزیخ  منک  ناغف  نم  وت 
لگ لصو  هب  مدیسرن  مداتف و  اپ  زا  منک  ناوج  ریپ و  غارـس ز  ار  هتـشگمگ  وت  ریغب  ار  ناهج  قلخ  مامت  منیب  منک  ناگیار  وت  مدقم  هار  هب  ار 

رورنه یلع  منک  ناهج  كرت  وت  يور  هدیدن  مسرت  امن  رظن  رورنه »  » هب رظن  زا  بیاغ  يا  منک  نایشآ  نم  وت  يوگب  تفصلبلب 

زاجحلا سراف  ای 

لّجع تهگرد  میهاوخ ز  روغث  یب  ّدـح و  یب  ياهبال  زجع و  اب  رون  وت  نکف  ام  رب  ام  نید  دیـشروخ  روهظ  نک  هبعک  زا  زاـجحلا  سراـف  اـی 
يا نابرهم  رای  يا  يرورـس  وت  ام  رب  زاجحلا  سراف  ای  رود  وت  زا  دـب  مشچ  نم  ناجب  تدرد  وت  يادـف  مناج  زاجحلا  سراـف  اـی  روهظ  یلع 
مه ءارح  رد  وت  يدوب  يدمرـس  رون  وت  زاجحلا  سراف  ای  رورـس  أشنم  يا  راکـشآ  هرهچ  نک  نامزلا  بحاص  ای  زاجحلا  سراف  ای  روما  ءدبم 

راقفلاوذ ریگرب  يرتسگ  لدع  وت  زاجحلا  سراف  ای  روک  هتـشگ  دیـشروخ  تاهرهچ  رون  زا  ءایلوا  رخف  يا  زاجحلا  سراف  ای  روط  هب  رگهولج 
دشاب امس »  » رب تسا  تخس  زاجحلا  سراف  ای  روبع  نم  مشچ  زا  ینک  دوشیم  یک  لازیال  فطل  يا  زاجحلا  سراف  ای  روز  ملظ و  وت  نک  رب 

یمرحم اضر  دمحم  دّیس  روهظ  یلع  لّجع  جرف  رد  لیجعت  تسام  يوزرآ  نیا  زاجحلا  سراف  ای  روهظ  بلاط  مه  راظتنا  رد 

قارف ِمغ 

نادرگرـس ناریح و  هدرـسفا و  مدش  نم  اهنت  هن  نم  راگزور  دش  هیـس  ناریح ، هراچیب و  مدش  نم  راسگمغ  دـماین  بل ، رب  نم  ِناج  هدیـسر 
هب یناسحا  دوعوم ، يدـهم  يا  همطاف  زیزع  نم  راگزور  دـش  هیـس  نم  راسگمغ  دـماین  نم  راسگمغ  دـماین  مغ ، نیا  زا  دـش  نوخ  اـهرگج 

دماین نم  راگدرک  ّیلو  يا  تلامج ، یک  ات  ناهن  نک  رهاظ  ربا  زا  تاهرهچ ، تیالو  جرب  هم  نم  رارق  ربص و  رگد  فک ، زا  تفر  وت  نارجه 
رّـسیم وا  لاصو  نم  رانک  رد  دیاش  هتـسشنب ، يرطاخ  ناشیرپ  مناشیرپ  ناسنیا  ارچ  منادیمن ، ادـنوادخ  نم  راگزور  دـش  هیـس  نم  راسگمغ 

، کلف هام  دوش  یک  ایادخ  نم  راگزور  دش  هیـس  نم  راسگمغ  دـماین  نم  رادـغاد  بلق  هب  شتآ ، هدز  وا  قارف  یک  ات  ام  رهب  بر ، ای  تسین 
، بیغ نیتسآ  زا  رآ  رب  یتسد  ادخ  ِتسد  متـس ، زا  کیرات  هدیدرگ  ناهج  نم  رات  ماش  شلامج ، عمـش  دنک  نشور  ات  هک  دنیـشنب  تخت  رب 

ماهدنز تلاصو ، دیما  هب  نارجه  مغ  اب  یناگدنز  منارذگب ، یتخس  هب  نم  راگزور  دش  هیس  نم  راسگمغ  دماین  نم  راک  هتـشگ  لکـشم  هک 
دـش هیـس  نم  راسگمغ  دماین  نم  راهن  لیل و  رظن ، رد  رـسکی  کیرات  هدش  یناد  یم  وت  ار  ام  دشُکیم  ترما ، ریخأت  مغ  نم  راذـع  لگ  يا 

، یک ات  هدـید  زا  نزحلا  تیب  نیا  رد  نم  راگزور  يزور  وچمه  نودرگ ، مشچ  هدـیدن  وت  مایق  زور  اـت  داـجیا ، تقلخ  ودـب  نم ز  راـگزور 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  نم  راگزور  دش  هیس  نم  راسگمغ  دماین  نم  رابکشا  مشچ  ود  انیبان ، هدرک  تقارف  مراب  لد  نوخ 

لد هدقع 

دشک هلعش  وت  ترسح  شتآ  شتآ  یناشنن  ینیشنن  ییاین  ات  ام  لصاحیب  ترسح  نیا  لد و  نیا  زا  هآ  ام  لد  رد  دوب  وت  لاصو  زور  ترـسح 
لیس نوچ  دمآ  رد  هدید  زا  لد و  نیا  دش  بآ  ام  لکشم  دوشن  لح  اشگهدقع  يا  هنرو  نخـس  رهب  اشگب  بل  اشگب  لد  زا  هدقع  ام  لد  رد 
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هب هدـید  دوش  یک  ام  لگ  نیا  هدـش  ریمخت  وت  رهم  زا  هکنوچ  هایگ  چـیه  ملگ  دـیورن ز  رهم  زا  زجب  ام  لمحم  لگب  هدـنام  تمغ  نابایب  رد 
لفحم ینشور  يا  هتخوس ، رپ  لاب و  دامع  هناورپ  وچ  تسه  تخر  عمش  نآ  دزن  ام  لباقان  هدید  نیا  وت  دریگ ز  رون  ددرگ  نشور  وت  رادید 

ینارهت دامع  ام 

رارق یب 

زا مکشا  نونجم  رطـضم و  وا  مغ  زا  ماهدش  اهلا  راب  نوخ  رگج  راز و  هدزمغ و  رظتنم و  یک  هب  ات  نوخ  مرگج  شقارف  درد  زا  هدش  اهلا  راب 
هب ناحبـس  قلاخ  يا  مهدیم  تمَـسق  اـهلا  راـب  يراـس  يراـج و  منک  هدـید  زا  نم  کـشا  یکب  اـت  نوحیج  می  نوچ  وا  مغ  زا  ناور  هدـید 
مه یقن و  ماقم  هب  ناحبـس  رداق  ایا  وت  ار  دوخ  تّجح  ناسرب  نادزی  تّجح  نآ  يرکـسع  نسح  ماقم  هب  ناماما  كاپ  فلخ  ّتیلو  تاـماقم 

قلاخ يا  لد  زوس  زا  مهدیم  تمَـسق  نادـنز  هشوگ  هتخوس  رگج  تاجانم  هب  ناسارخ  هاش  هتخوس  لد  هب  اـهلا  راـب  يراـب  تّجح  نآ  یقت 
هب مه  رفعج  ترـضح  ْتَِیلَو  ماقم  هب  اهلاراب  يرات  بش  نوچمه  هدـش  شقارف  درد  زا  مزور  نامرد  وت  زاس  ارم  درد  ْتَِیلَو  روهظ  هب  ناحبس 

« یفرش  » درادن هک  ربمیپ  تخد  نآ  همطاف  هتخوس  لد  هب  ردیح  هداز  نآ  نسح  نیسح و  داّجس و  هب  مه  ربکا  قلاخ  يا  مهدیم  تمَسق  رقاب 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  يرارق  مارآ و  شمغ  زا 

یئاهنت هشوگ  رد 

دـهاز و دـص  یهار  ره  هب  هتـسشنب  تیور  يوزرآ  رد  ییآ  زاب  هک  تسا  تقو  دـمآ  ناج  هب  وت  یب  لد  ییاهنت  مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا 
رد نامرد  مأوت  درد  يا  یئابیکـش  نایاپ  دش  دهاوخن  تسد  زک  درک  منانچ  وت  زا  رود  يروجهم  یقاتـشم و  ییادوس  هتـشگرس  دـباع  دـص 

ینیبدوخ و يداو  نیا  رد  تسا  رفک  دـجنگ  یک  وت  رما  رد  دوخ  يأر  دوخ و  رکف  یئاـهنت  هشوگ  رد  سنوم  مأوـت  داـی  يو  یماـکان  رتـسب 
« ضیف  » يا ینک  دنچ  ات  یئوگ  رپ  یخاتـسگ و  یئامرف  وت  هچنآ  مکح  یـشیدنا  وت  هچنآ  فطل  میمیلـست  هطقن  ام  نامرف  هرئاد  رد  یئاردوخ 

یناشاک ضیف  نسحم  ّالم  یئابیکش  هب  هد  نت  يداو  نیا  زا  وت  رذگب 

نم ِراهب 

راید يوسب  هک  وگب  وا  هب  يراد  نم  راگن  يوک  رـس  رگا  ابـص  ددرگرب [ ] رای  هک  مدنآ ،  دوب  نم  راهب  ددرگرب  راهب  ات  وگب  تسین  رای  وچ  ] 
هب رگم  ام  مغ  دوریمن  لد  زا  لگ  يوب  رطع و  هب  ددرگرب [ ] راسگمغ  نآ  هک  دـیما  نادـب  کشا  رهوگب  متـسارایب  هدـید  قاور  ددرگرب [ ]

نابرهم يا  وت  فطل  لذـب  ددرگرب ز  راظتنا  مشچ  مدرم  رای  هک  برای  دوشیم  هچ  ناـکاپ ،  هنیـس  زوس  هب  ددرگرب ] راذـعلگ  نآ  لـگ ، مزب 
ام هدـید  هب  رگا  ددرگرب  رارق  تنالد  هتـسخ  بلق  هب  تسود  يا  وت  رینم  هجو  ندـید  هب  رگم  ددرگرب  رازن  راز و  نت  نیا  هب  ناوت  رگم  بیبط 

« یجتلم  » وچ ددرگرب  رادغاد  لدب  افـص  ات  هک  ایب  راگن ،  ياوت  هارب  هلال  هدیمد  ددرگرب  رات  مشچ  نیا  هب  رون  هرابود  يراذـگب  شیوخ  ياپ 
نایسنوی رغصا  یلع  ددرگرب  راگزور  قرو  ات  هک  ایب  دنیوگ  ناگتسکشلد  همه 

لصو دای 

اهر رجه  ِبش  جنر  مغز و  ارت  رطع  ماشمب ،  دز  يرحـس  میـسن  ات  ارم  درک  الب  ِدـنبرد  وت  نیکـشم  فلز  ارم  درک  اقل  قاتـشم  وت  يالاب  وْرس 
هک نم  لد  رب  ینکف  یمـشچ  هشوگ  متـساوخ  ارم  درک  ادـخ  عنـص  رد  هدز  تریح  تام و  لایخ  هب  مدومن  میـسرت  وت  يابیز  شقن  ارم  درک 

ماهتشگ نونج  ِرهـش  هرهـش  ارم  درک  اود  جاتحم  وت  نارجه  درد  ناج  هب  هدنکفا  ررـش  تقارف  زوس  ناج  بت  ارم  درک  الب  ریت  فده  تهاگن 
هداز باّهو  ارم  درک  انف  قشع  هلحرم  نیا  رد  هک  دنکف  شوماخ  لد  رب  ررش  وت  لصو  دای  ارم  درک  امن  تشگنا  وت  رایغا  شیپ  وت  يرود  زا 
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هداز باّهو  ارم  درک  انف  قشع  هلحرم  نیا  رد  هک  دنکف  شوماخ  لد  رب  ررش  وت  لصو  دای  ارم  درک  امن  تشگنا  وت  رایغا  شیپ  وت  يرود  زا 

نازحا هبلک 

ياقل دنیبب  هکنیا  يوزرآ  رد  دنز  رپ  وت  لاصو  يوکب  ملد  غرم  وت  يارب  زا  اسم  حبـص و  هناهب  دریگ  وت  يالتبم  لزا  زور  دـش ز  هک  لد  نیا 
ناج هک  خر  يامنب  تیرود  دـمآ ز  بلب  ناـج  هک  نم  ناـناج  وت  ياـپب  تدارا  قوش و  مهنیم ز  رـس  یبش  نم  نازحا  هبلکب  یهن  اـپ  رگ  وت 

ناج و زا  وت  ریغ  دشوپب ز  مشچ  هک  یقـشاع  نآ  وت  ياضر  قیرطب  دهن  اپ  هک  دیاب  راظتنا  رد  دشاب  وت  رهب  هک  رظتنم  ره  وت  يامن  ور  مهدـب 
مـالغ رورنه »  » مظن لوبق  اـمنب  وت  ياـعد  دـیامن  لوبق  قح  هک  ورنآ  اـمن ز  اـعد  تروهظ  يارب  زا  وت  يدـهم  وت  ياوه  رد  درذـگ  ناـهج  زا 

رورنه یلع  وت  ياطع  زا  دوش  دیماان  راذگم  شیوخ 

هاگن ترسح 

باوخب رگا  بشکی  لدـب  ارم  دوبن  وت  هاگن  ترـسح  زج  دوشیم  هچ  یئامنب  تخر  رگا  رابکی  دوشیم  هچ  یئآ  نم  باوخب  رگا  بش  کی 
نیا گنز  هتفرگ  لد  هنیئآ  وت  يرود  زا  دوشیم  هچ  یئادگب  رظن  دـنک  رگ  هش  ادـگ  نم  يدوجو و  کلم  رایرهـش  وت  دوشیم  هچ  یئآ  نم 
هدمآ ام  لد  یسکیب  درد  زا  دوشیم  هچ  یئامن  حبص  وت  رگا  ماش  نیا  وت  رجه  ماش  ارم  زور  هایـس  هدرک  دوشیم  هچ  یئادزب  رگا  ار  گنز 

هدیـسر اهناج  دوشیم  هچ  یئارـس  وت  خر  دـنک  نشور  اهـش  ملد  يارـس  وت  یب  هتفرگ  تملظ  دوشیم  هچ  یئاود  وت  ینک  ام  درد  رب  درد  هب 
هچ یئامـس  ضرا و  وـت  ینک  نشور  نورب  رگا  تبیغ  هدرپ  تشپز  یئآ  دوـشیم  هـچ  یئآ  رد  ربـخیب ز  زور  کـی  هـمه  بـلب  ار  نارظتنم 

یئاشگب تمّسبت  اب  رگ  لگ  ناهد  ددنخن ، وت  مّسبت  یب  لگ  دوشیم  هچ  یئامنب  نایناهج  رب  دوخ  اسر  دق  رب  جرف  سابل  رگا  یـشوپ  دوشیم 
رب اول  فکب  هتفرگ  هبعکب  ینک  هیکت  دوشیم  هچ  یئاول  شیوخ  تسدـب  يریگ  شودـب  ینک  لـیامح  وت  دوـخ  راـقفلاوذ  رگ  دوـشیم  هچ 
ام ردام  وت  ارچ  یئوگ  دوشیم  هچ  یئارچ  نوچ و  وت  ینک  وا  اب  نیعل  یناـث  نت  كاـخ  نورب ز  يرآ  دوشیم  هچ  یئادـن  وت  یهد  رگا  قلخ 

گنرآ یفطصم  دّیس  دوشیم  هچ  یئاهن  مکح  وت  ینک  رداص  يدز  کتک  ار 

هار رضخ 

يدماین متسسگ  وت  زج  هب  یسک  ره  زا  دیما  هتـشر  رـشب  دیما  هیام  يا  يدماین  متـسب  وت  ریغب  همه  زا  مشچ  يدماین  متـسشن  راظتنا  هب  يرمع 
متسپ مریقح و  رگم  يدید  یگدنز  ناتسلگ  زارفرس  ورس  يا  يدماین  متسشن  هچ  ره  راظتنا  مشچ  قشع  ریسم  رد  ناگدشمگ  ِهار  رـضخ  يا 

دیما هقلح  يا  زار  هب  یبش  متفگ  وت  يوم  ياههقلح  اب  يدماین  متسکش  وت  رطاخب  لد  نیا  نم  هک  نم  ياج  دوب  هتـسکش  لد  یتفگ  يدماین 
يدید ز ارچ  ماوت  يارـس  هحیدم  ورـسخ »  » نم يدماین  متـسه  وت  يور  يوزرآ  رد  زونه  دش و  رخآ  وت  راظتنا  هب  يرمع  يدـماین  متـسد  هب 

ورسخ يدماین  متسم  وت  قشع  ماج 

نامیا هیام 

نم هاش  يا  ایب  يدهم  ایب  يدهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  نم  نآرق  ینعم  يا  نم  نامیا  هیام  يا  نم  ناناج  نم  ناج  يا  نم  ناحیر  نم  حور  يا 
يا نم  رازلگ  لبلب  يا  ایب  يدـهم  ایب  يدـهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  نم  هاجمج  يدـهم  يا  نم  هَّللا  هلاو  يا  نم  هاگرخ  لعـشم  يا  نم  هام  يا 
نم يادیپان  ادـیپ و  نم  يانیم  نم  يونیم  ایب  يدـهم  ایب  يدـهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  نم  راکفا  يداه  يا  نم  راونا  علطم  يا  نم  رادـلد  ابرلد 

قشع زا  ماهناورپ و  وت  يوک  رد  ماهناگیب  همه  زا  نم  ایب  يدهم  ایب  يدهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  نم  ياوأم  ّتنج و  يا  نم  يایند  نم  نید  يا 
يا ام  ياهلد  رگ  امغی  ام  يادـلی  بش  عمـش  ام  يابهـص  یقاس  يا  ایب  يدـهم  ایب  يدـهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  ماهنامیپ  دـش  زیربل  ماهناوید  وت 
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ياوآ نونک  ونـشب  ام  ياجیه  سراف  يا  ام  ياتمه  یب  ياتکی  ام  يالعا  دصقم  يا  ایب  يدهم  ایب  يدهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  ام  يابیز  يدهم 
یتیگ یجنم  يا  ام  تاجاح  هلبق  يا  ام  تایار  رشان  يا  ام  تایآ  مظعا  يا  ام  تایاغ  فرـشا  يا  ایب  يدهم  ایب  يدهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  ام 

ایب يدهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  رتبوخ  میوگ  هچ  ره  رمق و ز  سمش و  رگنشور  رفظ  باوبا  حاتفم  رشب  لقع  ربهر  يا  ایب  يدهم  ایب  يدهم  ایب 
ایب يدـهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  ریمـض  رد  هشیمه  تداـی  ریطخ  تنأـش  تکوش و  يا  ریما  ملاـع  همه  رب  يا  ریظن  یب  ياوشیپ  يا  اـیب  يدـهم 
ایب يدـهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  لحز  نیا  رب  شکب  تیار  لـبج  لهـس و  نک  ریخـست  لزا  ناتـسبش  عمـش  لـلم  شخب  یتهار  يا  اـیب  يدـهم 

يدهم ایب  يدهم  ایب  یتیگ  یجنم  يا  وت  يوب  تلیـضف  زمر  وت  يور  تقیرط  رون  وت  يوخ  تعیرـش  حور  وت  يوک  تقیقح »  » زرم ایب  يدهم 
سیئّرلا خیش  سابع  خیش  جاح  ایب 

نارجه مغ 

تلامج نشور ز  تقیقح  سمـش  راونا  نورب  هدرپ  زا  نک  افـص  قدص و  زا  رپ  وت  ار  ام  لد  ناج و  نک  ام  يوس  یمـشچ  هشوگ  ایب  وت  اناج 
قارف و درد  زا  رآ  نورب  هّصغ  سفق  زا  ام  لد  غرم  نک  ام  بناج  يرظن  ایب و  وت  رخآ  یناهن  رایغا  هدید  زا  هک  زورما  نک  امس  ضرا و  همه 
ام هدرـسفا  لد  درد  میزاسب  میزوسب و  وت  قارفب  یک  ات  نک  امنهار  تمرک  يوسب  وت  ار  ام  یهانپ  زورما  وت  ریغ  دوبن  ار  ام  نک  اهر  ماـّیا  مغ 
ایب وت  ار  یلزا  دهع  دوعوم  يدـهم  یلع  لآ  مقتنم  يا  نک  اعد  شیوخ  جرف  روهظ  رهب  زا  روآرب  دـنوادخ  هاگردـب  وت  یتسد  نک  اود  وت  ار 

تسود يا  وت  نارجه  مغ  زا  یفرش »  » دزوس نک  ادگ  عمج  نیا  هب  وت  یهاگن  فطل  زا  نارجه  مغ  زا  ام  هدرـسفا  لد  دش  نوخ  نک  افو  دوز 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  نک  ادف  تسود  يا  تیرای  هر  هب  ار  وا 

ناهج ناطلس 

ّرک اب  وچ  هناهاش  بکوم  نآ  ناشخرد  وت  رون  وترپ  زا  دوش  ایند  دیآ  رمق  سمش و  وت  راونا  هدنمرش ز  دیآرد  هدرپ  زا  وچ  تلامج  دیشروخ 
یپ یتوکلم ز  جوف  تروضحب  مد  نآ  دوش  لزان  وچ  لیربج  دیآ  رفظ  حتف و  يورین  اب  وت  نارای  دیامنب  تعیب  دیآ و  نیمزب  یسیع  دیآ  رف  و 

یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  دیآ  رشع  انثا  تّجح  ناهج  ناطلس  يربک  تبیغ  نیا  همتاخ  هدب  وت  بر  ای  دیآ  رگدکی 

قارف درد 

نیا زا  وت  یمالغب  ار  ام  تسا  ناهج  قلخ  هنیئآ  افص  تیور ز  نک  اود  وت  یهاگنب  تقارف  درد  نیا  نک  امب  هاگ  يرظن  تمشچ  هشوگ  نآ  ز 
مغ شتآ  زا  نارجهب  وت  ار  ام  هدیدمغ  لد  نکشم  نک  امنهار  ترد  یئادگب  ار  ام  هاگرحس  ماش و  ره  وت  يور  بلط  رد  لد  نک  ادج  قلخ 
خر مدیدن  تشک  ارم  وت  رجه  نک  افـص  رهم و  زا  رپ  وت  ار  ام  هنیـس  نیا  تیوک  هبعک  رد  وچ  تسین  يرذـگ  ار  ام  نک  اهر  وت  ار  ام  لد  نیا 
دیـس موحرم  نک  اـفو  دوز  اـیب  وت  ار  یلزا  دـهع  دـنوادخ  تروهظ ز  رما  یفرـش »  » دـهاوخ نک  اـعد  شیوـخ  جرف  روـهظ و  رهب  زا  تهاـم 

یفرش لیعامسا 

هراچیب قشاع 

راتفرگ رادید و  بلاط  نم  دمآ  رس  رمع  وت  ینالوط  تبیغ  رد  متسهوت  راوخمغ  هراچیب و  قشاع  نم  مناشف  هدید  زا  لد  نوخ  تمغز  یکات 
وت و نابرق  منیزحو  راز  وت  مغ  زا  اسم  حبص و  نم  متـسه  وت  رامیب  وت  غاد  زا  هدش  نوخ  لد  مدیدن  وت  لامج  تشگ  يرپس  مرمع  متـسه  وت 

يدهم مغ  زا  یفرـش »  » دمآ بلب  اهناج  متـسه  وت  رادیرخ  وت  يادفب  مناج  نارجهمغ  قارف و  درد  نیا  زا  نم  مزوس  متـسه  وت  رابنوخ  هدید 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  متسه  وت  رابرهگ  وت  دایب  هدید  زا 

قیاقش www.Ghaemiyeh.comغاد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ناناج لصو 

زور بش و  دش  نوزف  ماهنیس  مغ  دش ، نوخ  قارف  زا  ملد  ناریح  ریـسا و  ماهدش  بئاغ  رای  قارفب  ناشیرپ  مرطاخ  هدش  نیکـسم  يالتبم  نم 
تـسا شوخ  هچ  ناناج  لصوب  مسرب  شفطل  هاگن  کیب  هک  یهاگن  نمب  دـنک  هک  مزاـس  هراـچ  هچ  منکچ  ناـناج  زیزع  مغ  نم ز  متخوس 
مشچب منکن  تیاکش  نم  وت  مغ  نم ز  هتسخ  راز  لد  لاح  یهگآ ز  هک  وت  ناهنپ  ریقح  نم  ابیز ز  لامج  دنکن  وا  رضحمب  مسرب  مشاب  هدنز 

نیا زیزع  وت  یناـمز  نیا  ماـما  وت  ناوضر  کـشر  وت  مدـق  نمی  دوش ز  ناـهج  هک  رهاـظ  وت  يوش  ادـخب  مهاوخ  شیوخ  يادـخ  ناـیرگ ز 
منکچ نایاپب  یهگ  دـسر  وت  راـظتنا  هک  منکچ  تراـظتنا  رد  منکچ  نوزحم  ياونیب  نم  ناـهنپ  رباـب  ياهدـش  نشور  باـتفآ  وچ  وت  یناـهج 

امنب يزاس  كاپ  ایب و  وت  یئافطصم  یـصو  وت  یئادخ  هریخذ  وت  ناتـسلگ  ناهج  نیا  دوش  تروهظ  وترپ  هک ز  ْزَّجَنُم  دوشیمن  وت  رما  روهظ 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  ناج  نت و  وت  يادفب  دزاس  هک  نآ  دیماب  وت  مغ  زا  دزوسب  وت  راظتنا  رد  یفرش »  » ناریو ناهج 

مغ کشا 

نیاب نم  روهظ  تقو  دـشن  وت  قارفب  دـش  یط  رمع  منکچ  ناشخرد  رهم  يا  تمغ  زا  متخوس  منکچ  نارجه  مغ  اـب  ناـهج  ناـج  يا  وت  یب 
زا دـمآ  بلب  ناج  منکچ  ناج  يا  تینالوط  تبیغ  نیاب  نم  زور  بش و  مزیرب  هدـید  زا  مغ  کشا  یکب  ات  منکچ  نایرگ  هدـید  لد و  نوخ 

ناشیرپ بلق  دوخ  مغ  زا  یتخوس  ناهج  قلخ  رظن  زا  ياهدـش  بئاغ  هچ  رگ  منکچ  نارجه  مغ  قارف و  درد  نیاب  نم  وت  ینالوط  تبیغ  نیا 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  منکچ  نایادگب  یئامنن  رگ  يرظن  یسرداد  یمه  وت  زا  ریغ  هب  میرادن  ام  منکچ 

هدنبات هم 

لصا و ارم  وت  راظتنا  داـتفا  مبلقب  دوب  قح  تعنـص  وت  رهم  تسا  نیکـست  ملد  هاـش  يا  وت  ياـّلوتب  تسا  نیئآ  ارم  دوعوم  يدـهم  يا  ترهم 
نامز رصع و  نیا  رد  میزاس  هچ  وت  قارف  اب  تسا  نیگنس  یلو  میدیشک  وت  رجه  راب  دومن  ریس  ناج  وت ز  روهظ  ریخأت  مغ  تسا  نید  لوصا 

خلت ربـص  تسا  نینوخ  ملد  هک  میوگ  هکب  مغ  نیا  حرـش  مغز  هدرـسفا  لد  قارف و  لوط  زا  هآ  تسا  نیگنن  رگنب  تیور  لـگ  یب  یگدـنز 
درادـن وت  رهم  هک  ره  ناج  هلبق  دوب  وت  لامج  راسخر  لاـخ  تسا  نیریـش  وت  يراـی  هر  هب  يراـثن  ناـج  یهد  هولج  دوخ  خر  رگ  یلو  تسا 

نم هدنبات  هم  يا  خر  ریگرب ز  هدرپ  تسا  نیگمغ  تخر  نارجه  هدرـسفا ز  لد  وت  ینالوط  تبیغ  نیا  زا  دمآ  بلب  ناج  تسا  نیدیب  ادخب 
رد وت  ریـشمش  تسد و  تسا  نیگنر  قفا  يور  ادهـش  نوخ  هک ز  نیـسح  نوخ  مقتنم  ایَا  دنچ  ات  ربص  تسا  نیبدب  امب  ماّیا  دـب  زا  بیقر  هک 

ملاع هدید  زا  وت  نینوخ  کشا  درک  وت  رهب  ناوتن  تبیـصم  حرـش  یفرـش »  » تسا نید  لها  لتاق  يوق  تشگ  نود  مصخ  یکات  دـنامب  هدرپ 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  تسا  نیب 

راظتنا درد 

وت مغ  زا  دزوسب  اـهناج  اـم  راـت  ماـش  دوب  وت  تبیغ  نارود  وت  يارب  زا  منک  هبدـن  اـعد و  یکاـت  وت  ياـج  تساـهلد  هفیحـص  رد  هک  نآ  يا 
ماش ز حبـص و  میزوس  میتخوس  وت  روهظ  رما  راظتنا  رد  وت  يالو  لها  لد  ِلکـشم  هدیدرگ  راظتنا  درد  نیا  تبیغ و  نامز  لوط  وت  يارجام 

کلام وت  نامزلا  بحاص  مرک  فطل و  نادناخ  يا  وت  يادن  ادص و  میونـشب  هکنآ  ات  وت  يوسب  لّسوت  تسد  هدـید  کشا  اب  وت  ياقل  قوش 
وت یتبیغ  ربا  رد  ینامسآ و  سمش  وت  وت  يافخ  زا  نیمز  يور  هتفرگ  تملظ  میرب  رسب  تلامج  راظتنا  رد  یک  ات  وت  يادگ  مه  ام  یناهج و 

روهظ رون  وترپ  دوش ز  یک  سپ  وت  يایض  رون و  قراشم  دوش  ملاع  نک  راکـشآ  دوخ  هرهچ  باتفآ ، يا  وت  يادف  اهناج  ینامزلا و  بحاص 
ناروای اب  وچ  تشگ  دیهش  تّدج  وت  يالبرک  دنک  هلان  وت  تبیغ  زک  ماقتنا  رهب  ایب  ماقتنا  تسد  يا  وت  يافص  حلص و  تشهب ز  ام  يایند  وت 
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ناروای اب  وچ  تشگ  دیهش  تّدج  وت  يالبرک  دنک  هلان  وت  تبیغ  زک  ماقتنا  رهب  ایب  ماقتنا  تسد  يا  وت  يافص  حلص و  تشهب ز  ام  يایند  وت 
موحرم وت  ياقل  دنیبب  هک  ات  راودیما  دـشاب  مادـم  بش  زور و  یفرـش »  » تمغ نیا  زا  دزوس  وت  ياههّمع  متـس  ملظ و  ریـسا  دـیدرگ  شیوخ 

(6) یفرش لیعامسا  دیس 

یکب ات  راظتنا 

دیـشروخ رظن  زا  ارم  ناج  لد و  دزوس  تینالوط  تبیغ  یکب  ات  نالان  نوزحم و  وت  نارجه  مغ  زا  یکب  ات  نایرگ  هدید  تراظتنا  رد  ایدـهم 
رد ایدـهم  دـش  یط  رمع  یکب  ات  ناریح  راز و  تملظ  يایند  نیا  رد  ام  ناهج  رد  يدـیما  وت  روهظ  زج  میرادـن  ام  یکب  ات  ناهنپ  وت  راسخر 

یکب ات  نانآ  روج  نانمیرها و  تملظ  ناتـسود  رب  دسر  یک  تروهظ  رما  هدژم  یکب  ات  نارجه  درد  اب  یگدرـسفا  نیا  رخآ  تمدـقم  راظتنا 
ام نیبج  هم  يا  ار  وت  نارجه  درد  میوگ  هک  اب  یکب  ات  نالان  راز و  تقارف  زا  بوقعی  وچ  دص  دیپس  دش  تراظتنا  رد  مغ  نزح و  زا  اههدید 
يا وت  نابرقب  ناج  یکب  ات  نادـنز  وچمه  تیارب  ایند  هنحـص  تمدـقم  يادـف  اهناج  ایب  ارهز  فسوی  یکب  ات  نارجه  درد  نیا  مغ و  راتفرگ 

رابکـشا و تقارف  رد  نامز  بحاص  يا  تخوس  تراظتنا  رد  یفرـش »  » یکب ات  ناریو  کلم  نیا  ناهج  کلم  کلام  دوجو  کـلم  هشنهاـش 
یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  یکب  ات  ناریح  راز و 

روهظ یلع  لّجع 

نامزلا بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  ای  نابز  رب  وت  مان  زجب ،  ارم  دیان  نامزلا  بحاص  ای  نامالا ،  ثوغلا  نامزلا  بحاص  ای  روهظ ،  یلع  لّجع 
بحاص ای  نامزلا ،  بحاص  ای  ناجب  هدـمآ  لد  وت ،  رجه  درد  زا  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاـص  اـی  نارم  رد  ار ز  اـم  میئوت ،  هدـنب  اـم 

ای نامزلا ،  بحاص  ای  ناهج  درب  رـس  رب  وت ،  راظتنا  رد  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  ای  ناهن  اـم  مشچ  زا  یکب ،  اـت  وت  یتسه  ناـمزلا 
 ، ام هانپ  تشپ و  ام  هاگهلبق  يا  و  ام ،  هاگهیکت  يا  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص 
رد وت  هن  اپ  ناهج  رپ  هنتف  زا  و  نامزلا ،  رخآ  تسه  ناما  هدب  ار  ام  ریگ ،  تسد  وت  ام  زا  نامک  زا  هتشذگن  ناحتما ،  ریت  ات  ناوت  لد  هب  ار  ام 
ام داد  رب  ناهرمه  هداتفا  بقع ،  هلفاق  زا  ناهبور  هشوگ  رد  ار ،  ریـش  هدناشنب  ناهج  رـس  ات  رـس  مغ ،  جوم  هتفرگب  نامزلا  بحاص  ای  نایم ، 

هتفرگب نمرها  تسد  ْنید  ِمتاخ ،  هداتفا  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  ناـمزلا  بحاـص  اـی  ناوراـک  ریم  يا  سرب ، 
نکـش تب  ّيدـهم  نیا ،  میوگ  هک  اب  نم  نطو  هراوآ  ام ،  زیزع  دـشاب  نمی  رد  تسا  يراج  قیقع ،  لد  زا  نوخ  ْنَمَهَْرب  نیئآ  نآ ،  زا  ناج 
بحاص ای  ناج ،  میمـص  زا  وگ  نزب  ادص  ار  وا  زین ،  وت  جرف  رهب  ننملاوذ  ّیح  زا  جرف ،  دوخب  دـهاوخ  نتـشیوخب  دـچیپ  شتبیغ ،  لوط  زا 

 ، وت نایعیـش  رب  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  ناـمزلا  بحاـص  اـی  ناـمزلا ،  بحاـص  اـی  ناـمزلا 
هار رد  گنر  گنر  هدیشوپ  قح ،  سابل  لطاب  گنن  مان و  موهفم  اجباج  هدیدرگ  گنرد  رتشیب  نیاز  اهـش ،  اور  دوبن  گنت  هصرع  هدیدرگ 

ای نایم ،  رد  وت  هن  اپ  گنـس  هشیـش  هب  دـیان  اهـش ،  رتشیب  نیاز  گنرـش  ناج  ماک  رد  دهـش ،  ياـجب  دـشاب  گـنل  تیمک  ياـپ  هدـش ،  نید 
دوب همه  مشچ  ربم  دوخ  دای  زا  ردـپ ،  يا  وت  ار  ام  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاـص 
یک رفـس  نیا  ناـیاپ  ردـپ ،  دـش  رید  سب  رحـس  رگم  دوـبن  ار ،  رجه  ياهبـش  رـس  هب  دـسریم  یک  وـت ،  رجه  ماـّیا  رد  هب  بش  زور و  ره  ، 

نیا و نعط  زا  اهر ،  ینک  ار  ام  رـس  هب  یـشک  ار  ام  تشزاون ،  تسد  ردـپ  رد  یئآ ز  ردـپ ،  رد  یئآ ز  ربخیب  زور  کی  فطل ،  دوشیم ز 
هب روآ  تمچرپ ،  هدیچیپ  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نآ 

یماگ زادگ ،  ناج  غیت  اب  زاین  هلبق  يا  ذالم ، أجلم و  يا  زار  زمر و  دنچ  ات  زاس ،  زوس و  دنچ  ات  زاجحلا  سراف  ای  زاجحلا ،  سراف  ای  زازتها 
یئوت نیـصح  فهک  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  ای  زاسب  ودع  راک  زاتب ،  نانمـشد  رب  زارف  هنب 

یقح هدعو  وت  ناشکمتس  رهب  یئوت ،  نیعم  رای و  یئوت  نیقیلا  نیع  یئوت ،  نیتملا  لبح  نامجرت  ّیلات و  یئوت ،  ار  تایآ  یئوت  نید  ناّید  ، 
روج اب  ناش  لـالج و  هاـج و  ارت ،  دوب  اـجکی  یئوت  نیـشن  ـالاب  نادـهاش ،  مزب  رد  ناـمأوت  وت  قح  اـب  یقتـشم ،  وت  قح  زا  یقلطم  رون  وت  ، 
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نارکمج یهاگ ز  هرماس ،  یهاگ ز  لد  لـها  دـنیوج  وت ،  غارـس  یک  اـت  نارواـی  راـی و  یب  ِرَواـی ، وت  یتسه  یئوت  نیک  هب  مئاد  ناگـشیپ ، 
ای ناگداد ،  وت  رب  لد  نامز  ره  دـنیوج و  ارت ،  بش  زور و  ره  ناکم  کلم ال  زا  یهگ ،  ناکم  زا  هاـگ  اـنم  هّکم و  زا  هگ ،  هفوک  یهاـگ ز 
رد دـشاب  البرک  گنر  نوخ  ِمچرپ ،  دـنچ  ات  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  اـی  ناـمزلا  بحاـص 

دنام ناگتشرف  مشچ  همشچ ،  یک ز  ات  لجخ  رمق  سمش و  نامسآ ،  رد  دشاب  شمچرپ  نیّرز  هسمـش ،  یک ز  ات  لد  شرع  ماب  رب  زازتها ، 
تسس دش  ام  رمع  تشذگب   ، وت راظتنا  رد  لهچ  هّلچ و  اب  دوخ ،  رمع  ماّیا  رکذ  اعد و  لها  دنرب ،  رـس  هب  یک  ات  لِگ  هب  وت  قاّشع  ِيرامع ، 

ات نکف  خر  هدرپ ز  قح ،  ّقحب  اهاش  لصفنم  دیّما  وت ،  لصو  دهش  زا  ادج  ندب  زا  حور  دوش ،  رگا  تاهیه  ( 7) لعتشم سأر  دش  ناوختسا ،
رتشیب نیا  ایب ز  ادخ  رهب  ایدهم ،  دنیوگ  لصّتم  دنناوخ  رت ،  ياهمـشچ  اب  اهراظتنا  مشچ  ارت ،  اهـش  یک  ات  لعفنم  هدرک  زا  دـنوش ،  نارکنم 
اههدید زا  یلع  ِیمولظم  ِمغ ،  رد  دـنچ  ات  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  ناهن  ام  مشچ  زا  نامن ، 

همطاف و گوس  رد  ربا ،  دیرگب  یک  ات  ناشفنوخ  هدید  زا  رحس ،  ره  ماش و  ره  نیـسح  متام  رد  دوب ،  قفـش  یک  ات  ناور  ازع  کشا  دوش ، 
هرهچ باضخ ،  دـنک  یک  ات  ناور  دوش  یک  ات  تاهّمع ،  لاح  رب  کشا  لالز  مئاد  اههمـشچ ،  مشچ  زا  نامک  کلف  ّدـق  دوش ،  مغ  راـب  زا 

خاک و وک ،  مادم  دیوگ  نامسآ  دنچ  ات  مغ ،  سابل  دشوپ  لوسر  ترتع  اب  دنک ،  یهرمه  ات  ناوغرا  ياهلگ  نمچ ،  تحاس  رد  لد  نوخب 
یئوت یحـضلا  سمـش  ناهن  وشم  ام  زا  و  ادج ،  وشم  ام  زا  يدُه  بکوک  يا  و  ادخ ،  هیاس  يا  ناهد  دنکیم  او  را ،  نیادم  خاک  نارگمتس 

يور رهم  اب  نایز  ام  دوس  ره  دوب ،  وت  فطلیب  ررض  ام  عفن  ره  دوب ،  وت  يوریب  نامی  بکوک  يا  یئوت ،  یهُسلا  مجن  یئوت  یجدلا  ردب  ، 
ناشن یهد  خر  رگ  فطل ،  هار  ام ز  رب  ناج  سنا و  هاش  يا  نایز ،  ارت  دوبن  ناـنج  وت  يور  یب  تشز ،  مشچب  دـیآ  تشهب  دوب  خزود  وت ، 

نعط نیا ،  زا  شیب  دنسپم  دوخ  لاخ  ّطخ و  نآ  دوخ ،  لامج  امنب  نارماک  وت  ار  ام  ینک ،  دوشیم  نوچ  تست  يور  رادید  همه ،  لد  ماک 
رب فطل ،  اهـش ز  ار  وا  نانتما  تسه  ات  ناجب ،  وت  دراد ز  ناهد  هچنغ  نآ  ز  هگن ،  ِلُگ  دـنیچ  نایعلاب  گنرآ »  ، » تخر رگا  دـنیب  نافلاخم 
وت تسدز  دسوب  وت  راظتنا  رد  دیفـس  دـش  هدـید  سب  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  ناسر  وزرآ 
رد دوب  همه  یتسه  وت  راذـگهر  رد  کشا  بالگ  مشاپ  وت  راثن  مزاـس  ناـج  دـقن  هک  آزاـب  وت  رارقیب  لد  لد  رارق  وت  يا  وت  راـقفلاوذ  یک 
ای نامزلا ،  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامـسآ  ریـش  اـت  وت  راکـش  دـشاب  نیمز  ِیهاـم  زا  وت  راـیتخا 
ام تایح  هتـشر  تست  يور  رادـید  ام  تشهب  غاب و  تست  يوسب  مئاد  ام  دـیما  مشچ  تست  يوگتفگ  زا  ناهج  نیا  مزب  ُرپ ، نامزلا  بحاـص 

يوب گنر و  زا  لگ  يوب  گنر و  نیا  تست  يوجز  یبآ  تسا  یگدنز  بآ  رگ  تست  يوبس  زا  تسم  وا  هکنآ  رایـشه  تست  يومب  هتـسب 
ای نامزلا ،  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  ناما  ِطخ  اـم  رب  دوب  تطخ  لاـخ و  تست  يوک  بارحم  لد  نید و  هب  هلبق  تست 

اهریت دـش  وت  رجه  راب  زا  ناجب  اـهزوس  دز  وت  قارف  زوس  ناـحتما  میتشگ  ارچ  وت  رجه  اـب  نامـسآ  رود  زا  هلگ  سب  میراد  ناـمزلا  بحاـص 
ریپ دش  داتف  اهلخن  سب  ناوت  همه  زا  درب  ناوه  ور  دروآ  ناوختسا  تسس  دش  دیفس  اهمشچ  دش  ناج  سنا و  هاش  يا  تتبیغ  لوط  زا  نامک 

نامزلا بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای  نامزلا ،  بحاص  ای  نابـش  همه  ناگرگ  هدش  اههّلگ  رب  ناسچ  تمیوگ  نوچ  وت  بایغ  ردنا  ناوج  سب 
گنرآ یفطصم  دّیس  نامزلا  بحاص  ای  ، 

مالسلا هیلعيدهم  قارف 

ای هفوک  ای  فجن  رد  یتسیک  دزن  هک  منادیمن  نم  یتسین  نم  هدید  ریسم  رد  منک  تیادیش  هناوید  لد  نیا  منک  تیادیپ  هک  مدرگیم  هچره 
مشکیم وت  ياوأم  لزنم و  منادب  رگ  نیرکسع  رهش  هب  یبادرـس  هب  ای  نیمظاک  رد  ای  یناسارخ و  رد  اسنلاریخ  تمدخ  هنیدم  ای  الب  برک و 

يا یئوت  میادیپ  ناهنپ و  رهوگ  یئوت  میابقع  ایند و  تّزع  بلب  منیثیغتسملا  ثایغ  ای  بش  زور و  منیشن  تهار  رس  رب  وت  ياپ  كاخ  هدید  رب 
ماهرسفا نم  هک  دنیب  تنمشد  نم  لابقا  اهـش  هدیدرگ  هریت  نم  لاوحا  رگد  دسرپیمن  سک  ایب  مدرد  همه  نیا  رب  التبُم  ایب  مدُرم  همطاف  زیزع 

زا ار  هعیـش  ادـخ  ضحم  ایب  نآرق  فسوی  تسادـخ  رما  جرف  هکنآ  زا  لفاغ  تساجک  تیالوم  هک  هنعط  دـنزیم  ماهدرمژپ  وت  يور  قارف  زا 

قیاقش www.Ghaemiyeh.comغاد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يدهم درک  دادیب  تنمشد  ایب  يدهم  يا  دایرف  دنزیم  تسامش  هاگمدق  حلاصابا  ای  تسا  یضترم  ياج  هک  هفوک  دجـسم  ادج  امنب  مغ  دنب 
تمالع نآ  دیشک  هدید  رب  دیسوب و  نیسح  هک  دیشر  رادملع  سابع  تسد  دنزیم  تیادص  يربک  بنیز  دنزیم  تیادص  ارهز  تردام  ایب 

هب هک  ینیـسح  نآ  نیـسح  لاح  زا  وت  امنب  یـشسرپ  نیـش  روش و  اب  ایب  يدهم  يا  ینعی  تسا  هدناشنب  وت  هار  ریـسم  رد  تسا  هداهنب  ادخ  ار 
يدرُک نسحمالغ  لانب  نآرق  يدهم  قارف  زا  لاح  هدرسفا  يدرُک »  » یناوت ات  تسا  هدید  ار  نت  ود  داتفه و  غاد  تسا  هدیطلغ  نوخ 

قشع ِمغ 

ماهراچیب وا  يور  قارف  مدیـشک  ناریح  ِنم  اهلکـشم  هچ  ابیز  يور  نآ  ندید  يارب  مدیدن  ار  يدـهم  يابیز  ُخر  مدـیود  اهتدـم  هراوآ  ِنم 
ایند و نیا  زا  یّلکب  شرادید  رهب  زا  یهگ  مدـیرد  تقاط  نهاریپ  دـص  ود  شیور  رادـید  ياهظحل  يارب  مدـیپس  يوم  نیا  مفرح  هاوگ  درک 

وچ مدینـش  وا  يودع  زا  تتامـش  یناگدنز  رد  هبترم  نارازه  مدیرخ  دناد  ادخ  لد  ناج و  لّوا ز  زور  نآ  زا  نم  شقـشع  مغ  مدیرب  اهیفام 
عبنم يا  ارت  دناد  ادخ  مدیمخ  ترجه  مغ  زا  ینیبب  ارهز  يابیز  فسوی  یئاجک  مدیوج  هّصغ  زا  شیوخ  نابل  وا  نمـشد  دزیم  هنعط  نم  رب 

تششخب زا  هدب  تیادگ  نیا  يورب  ار  رد  اشگ  مدیما  عطق  یلع  ناج  نکم  هزور  ود  نیا  رد  ماهتسب  لد  وتب  مدیزگرب  نایوربوخ  نیب  دوج ز 
ینیسح مدیهش  هاش  نیسح  رادازع  ملاع  ناج  يا  نم  هک  ینادیم  وت  مدینع  موق  زا  هن  مناملـسم ، دشاب  هزادنایب  هچ  رگ  مهانگ  مدیون  الوم 

لزنم لهچ  رهاوخ  ورب  مدینش  تفرح  ارهاوخ  اتفگب  هزین  يور  بنیز  هب  هک  ینیـسح  مدیجم  نآرق  تایآ  دناوخب  ماشو  هفوک  رد  شرـس  هک 
نآ ناج  هب  شتآ  هب  ار  وا  ازج  رد  مناشک  مدیلپ  تسپ  نیا  مصخ  رشحم  هب  رهطا  يارهز  مردام  ّقحب  مدیزی  راک  دهاش  دوخ  نم  هک  يریسا 

فطل نیـسپاو  زور  هب  نـالان  نوزحم و  يدرُک »  » دـنیبب مدـیدب  ار  نآ  ین  يور  رب  منم  نمـشد  يدـید ز  ارهاوخ  هچنآ  ره  مدیـشر  رادـملع 
يدرُک نسحمالغ  مدیزم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يوجتسج  رد 

حبـص هب  تیوجتـسج  رد  وکب  وک  مدرگب  ناناج  ناج  يا  نم  هک  دناد  ادـخ  تیوگتفگ  هشیمه  مراد  یلو  تیوک  الوم ز  يا  مرود  هچ  رگا 
يزور دوش  تیوربور  منیـشن  مه  نم  یمد  سجرن  يابیز  لگ  يا  دـشیم  هچ  تیوکن  توص  مونـشب  هکلب  هک  شوگ  مهد  ـالوم  ياهعمج 

ّلک مسق  وت  ناجب  تیوج  بآ  نآز  ياهعرج  دنـشونب  تدـحو  ماج  ناگنـشت  بل  دوش  تیوخ  قلخ و  نآ  دـهد  ام  ناشن  كرابت  دـنوادخ 
قولخم نیا  هک  اـیآ  دوش  تیوب  رطع و  نآ  زا  هّرذ  کـی  دوب  ساـی  لـگ  ردـنا  دوب  يرطع  رگا  تیوم  راـت  رب  منکیم  یک  ضوع  ار  ناـهج 

هّمع يارب  زور  بش و  يزیریم  کشا  مدینـش  تیودع  هلمج  ّتلذ  انف و  منیبب  يدوز  نیا  هب  اقآ  دوش  تیوس  دنیآ  همه  يدوز  نیا  هب  ملاع 
يدرُک نسحمالغ  تیولگ  رد  دزیرب  نتفر  مد  رثوک  بآ  زا  ایدرک »  » نک اعد  تیومع  ّدج و  و 

مالسلا هیلعنیسح  مقتنم 

نک ار  دوخ  روهظ  بلطب  قح  زا  نک  یتیاکح  رـشب  رهب  زا  نک  یتیاـنع  دوخ  هعیـش  رب  مولظم  نیـسح  مقتنم  يا  موصعم  ماـما  رد آ  هدرپ  زا 
رگید یتسکش  هدب  دوخ  نمـشد  رب  یتسد  رآ  رب  ادخ  تسد  يا  یئاین  ارچ  ام  يرای  رب  یئاجک  همطاف  يدهم  يا  ار  دوخ  روضح  رگد  هولج 

لد درد  نک  ادـخ  رطاخب  وت  یمحر  روای  هشیمه  افعـض  رب  يا  ربمیپ  هدـید  ود  رون  يا  هدـناشک  دوخب  ار  همه  ناطیـش  هدـنامن  نید  يرثا ز 
دیوگ هتـسکش  مغ  دوخ ز  یناشیپ  هتـسخ  شیرپ و  لد  هّمع  نیا  بنیز  هآ  ناغف و  وت  رگنب  بل  رب  هداهن  توکـس ، رهم  يا  نک  اود  ار  هعیش 

يدرُک نسحمالغ  نک  مرح  رتوبک  وچ  ار  وا  نک  مرک  اونیب  يدرک »  » رب روایب  نم  يارب  رجعم ز  رّرکم  نخس  نیا  وتب 

رادید قوش 
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مـسرت نکفرب  تهام  راسخر  زا  هدرپ  نسحلا  نبای  نم ،  ناج  تیادـف  يا  لـگریز  رد  دور  ترـسح  نیا  مسرت  لد  هب  مراد  ارت  رادـید  قوش 
الاو يا  هک  مراد  نآ  میب  همهاو  روش و  هداتفا  ملد  رد  همطاف  زیزع  نآرق  فسوی  دـنک  نایرگ  دـبا  ات  ار  ماهدـید  دـنک  ناریح  ارم  يرود  نیا 
لد رکون  ار  هتـسخلد  رکون  شزاون  نک  راذگ  نم  رب  نابرهم  يا  یتّنم  رامـشیب  ياطخ  مرج و  همه  اب  مامت  ددرگ  تیرود  اب  نم  رمع  ماقم 
دوخ هنیـس  رب  رـس و  رب  منکیم  ناج  اهـش  يا  تقارف  زا  ایب  دـمآ  بش  تفر و  نشور  زور  اـیب  دـمآ  بل  هب  مناـج  ایدـهم  ار  هتـسب  رپ  هتـسخ 

هدادلد میدرک »  » نک لیدبت  یتحار  رب  ار  هّصغ  نک  لیجعت  همطاف  زیزع  يا  ایب  ارحـص  رد  هراوآ  هدش  يا  ایب  ارهز  لگ  يا  مدرمن  ات  منزیم 
يدرُک نسحمالغ  نیسح  يوکین  مان  نآ  قشاع  نیسح  يوک 

لد دایرف 

يزور هچ  مناوت  بات و  همه  اـجکی  دور  مناـمب  تملظ  رد  هک  مسرت  نآ  زا  يدرکن  نشلگ  اـم  ناریو  لد  يدرکن  نشور  اـم  کـیرات  بش 
نارم تهاگرد  مرات ز  يایند  نیا  رب  هد  یئایـض  مراز  لاـح  زا  ربخ  يراد  هک  وت  لد  نیا  داـیرف  دـسریم  تشوگب  لد  نیا  داد  رب  یـسریم 
عبنم يا  مرد  زا  ور  وگم  نم  زا  وت  ار  تدوجو  ناهنپ  نکم  نم  زا  وت  ار  دوخ  تروص  نادرگم  ار  ادگ  نیا  ناسحا  هد ز  یهانپ  ار  اونیب  نیا 

زا هک  متـسه  هک  مدبع  نامه  نم  هنرگو  درک  الب  راتفرگ  ار  ام  هنگ  درک  ادج  وت  زا  اهـش  ار  ام  هنگ  دوز  نم  نامیا  دربیم  ناطیـش  هک  دوج 
ار ور  ناگدـنامرد  ام  نادیهـش ز  هاش  ترهطا  ّدـج  هب  یئادـج  دـتفا  وت  ام و  نایم  یئاطخ  رهب  تسا  هتـسیاش  اجک  متـسب  وت  رب  لد  لزا  زور 

يدرُک نسحمالغ  راتفرگ  يدهم  يا  وت  زا  رود  دوش  راز  هدرسفا  يدرک »  » مسرت هک  نادرگم 

مالسلا امهیلعهمطاف  فسوی 

هتفرگب هبرـض  دـصق  هب  وس  همه  نمـشد  یئاین  ارچ  نورب  هدرپ  زا  یئاجک  همطاف  فسوی  يا  منیـشن  وت  رانکب  یتخل  منیبب  ارت  ادـخ  مهاوخ ز 
میوگ هدرک  هچ  ام  هب  ادخ  مصخ  نیب  هدرپ  رد آ ز  ادخ  تسد  يا  نیئآ  مارم و  همه  دریگ ز  نید  هشیر  هب  دنز  هکنآ  ات  هبرح  هنیک  فکب ز 
مزاس هچ  نم  هک  وگب  وت  الوم  مدرز  نیمغ و  خر  هب  رگنب  مدرد  یهگآ ز  وت  هکنآ  يا  ار  نامز  هوکـش  هک  هب  میوگ  ار  ناـهن  مغ  نیا  هک  هب 

يا تماما  هدـننک  متخ  يا  تماقتـسا  ربص و  رهظم  يا  تناتـسود  مشچ  هب  هولج  نک  تناـج  يادـف  ناـهج  ناـج  يا  مزاـین  ِدَـی  مََرب  هک  ِدزن 
يدرُک نسحمالغ  نک  مرح  رتوبک  وچ  ار  وا  نک  مرک  اونیب  يدرک »  » رب قوزرم  ّلک  ِقزر  قزار  يا  قولخم  ادخ و  هطساو 

تعجر هیآ 

اقآ یهگآ  ینکیم  ادیـش  شیوخ  رب  ار  قلخ  ینکیم  ادرف  زورما و  یکب  ات  ایب  دزود  وت  فطل  رب  دوخ  مشچ  اـیب  دزوسیم  وت  رجه  زا  هعیش 
امنب اهـش  يا  ارهز  ناج  ناهن  جـنر  مغ و  درد و  همه  نیا  نایعیـش ز  لاح  يراد ز  ربخ  دوخ  میرذآ  رد  وت  يور  قارف  زا  میرواـییب  اـم  هک 

تعجر هیآ  نانمؤم  ریما  ناج  ایدهم  اغد  لها  هچیزاب  دوشیم  یفطـصم  تّدج  نید  یئاین  رگ  باتب  ملاع  نیا  رب  يدیـشروخ  وچمه  باتش 
نکف دوخ  يودـع  تملظ  ِهَچ  رد  نزب  ندرگ  نیثکان  نیملاظ و  نک  داـینب  اـیب  ار  قح  تلود  نک  دازآ  مغ  دـنب  زا  ار  هعیـش  ناوخب  ـالوم  اـیب 
نینوخ هتسخلد  يدرک »  » رآ رد  ُنب  زا  متس  ملظ و  هشیر  راپـس  ام  تسدب  ارهز  لتاق  هدب  ام  ناشن  ار  ارهز  ربق  هدب  ایند  نیا  رد  تّزع  ار  هعیش 

يدرُک نسحمالغ  ربب  تّدج  تبرت  رانک  رب  رگج 

الوم تبرغ 

مینک اعد  ازارد  هب  شمغ  دشک  وت  ینکن  رگا  اعد  نم  منکن  رگا  اعد  دیایب  مینک  اعد  ارهز  فسوی  هب  ایب  دیایب  مینک  اعد  ات  اعد  تسد  رآ  رب 
جرف ياعد  ناوخب  يزامن  تونق  ره  هب  يزاین  زار و  هب  رگا  دیایب  مینک  اعد  الوم  تبرغ  يادف  میارب  دینک  اعد  شرافس  هدومن  شدوخ  دیایب 
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جرف ياعد  ناوخب  يزامن  تونق  ره  هب  يزاین  زار و  هب  رگا  دیایب  مینک  اعد  الوم  تبرغ  يادف  میارب  دینک  اعد  شرافس  هدومن  شدوخ  دیایب 
مـشچ هب  دیامنب  یتیانع  دیآ  هک  دیما  نآ  هب  دیایب  مینک  اعد  اّنمت  زاین و  ره  هب  نک  وا  تجاح  يادف  ار  دوخ  تجاح  ایب و  دیایب  مینک  اعد  ار 
كرد يارب  شروهظ  زور  يارب  دـیایب  مینک  اعد  ایرد  وچ  کشا  زیرب  میلاـنب  راـی  رجه  ارحـص ز  هنیـس  هب  اـیب  دـیایب  مینک  اـعد  اـپ  دـهنب  اـم 

مینک ناراهب  ربا  وچ  ایب  دـیایب  مینک  اعد  اوقت  هماج  شوپب  نک  یهت  رای  ریغ  ار ز  لد  هناخ  ایب و  دـیایب  مینک  اعد  اّیهم  هلمج  میوش  شروضح 
هب دـیایب  مینک  اعد  اهمغ  هتـسکش ز  شلد  هنامز  بیرغ  نآ  زور  بش و  کـشا  دزیرب  دـیایب  مینک  اـعد  اـج  ره  هب  میوش  ناور  يراز  هلاـن و 

يربک بنیز  يوم  هب  رهاوخ  لباقم  رد  دندیرب  هک  يرـس  نآ  هب  دـیایب  مینک  اعد  ارهز  هنیـس  زوس  هب  ردـیح  تبرغ  کشا  هب  ربمیپ  ياهجنر 
حاّدم یقت  دّمحم  دیس  دیایب  مینک  اعد  یلاعت  يادخ  ناوخب  شرکذ  تقایل  يوسوم »  » ارت تسین  هچ  رگا  دیایب  مینک  اعد 

نم بابرا 

وت نم  بابرا  تسین  راختفا  نیا  نم  يارب  مرکون  رگ  سب  راعـش  کـی  نیمه  تساـم  راـی  راـی  اـت  سب  راـی  قشع  اـم ، يزور  قزر ، ناوخ  زا 
هب مناج  وت  لصو  راظتنا  رد  سب  رای  لصو  نم و  نایم  هطساو  کی  تسوت  ياج  تسه  ادخ  ياج  هک  ياهناخ  رد  سب  راختفا  نیا  یتسه و 
هب لد  هک  دوب  يرمع  سب  رات  ماش  ارم  هک  ياهولج  رون  يا  دش  دیپس  میوم  وت  هاگن  ترـسحرد  سب  راظتنا  ارم  هک  ایب  ایب  يدهم  دیـسر  بل 

هدیلوژ سب  رابتعا  دنـس  نیمه  ارم  ادرف  منزیم  وت  يالو  مد ز  هک  ماهدیلوژ »  » سب راکـش  نیا  ار  وت  هک  اهر  نکم  ار  ام  میاهتـسب  وت  دـنمک 
يروباشین

فسوی يرتشم 

رای ناهج  ود  رد  یسک  وت  زج  نم  يدنسپ  وت  ددنسپن  مناهج  ود  مریگ  مرادن  راک  یسک  هب  مدنرخن  مریگ  مرادن  رادیرخ  وت  زج  متمیق و  یب 
ملگ قاتـشم  ور  منک  وت  ياوه  هب  مه  نانج  غاب  رد  مرادـن  راخ  زا  زج  هک  نم  یلگ  غاـب  وت  شزاون  تسد  وت  مراد و  یهت  تسد  نم  مرادـن 

ماهناوید و دننیبب  دنیرگم و  دندنخب و  راذگب  مرادن  رازاب  رس  رب  لد  هتـشر  زج  یفالک  تسد  رد  فسوی و  يرتشم  نم  مرادن  رازلگ  هب  راک 
شیپ یـصاعم  راب  نیا  هتـشگ و  مخ  تماـق  نیا  مرادـن  راز  لد  ناـیرگ و  هدـید  زج  مه  نم  وت و  يارب  هفحت  همه  دـنرآ  مرادـن  رازآ  میب ز 

راگزاس اضرمالغ  مرادن  راد  امش  قشع  مغ  راد  زج  راّمت  مثیم  زا  يوریپ  رد  و  مثیم »  » نم مرادن  راب  نیا  زا  رتشوخ  تمرک 

لد زار 

وت يوک  رس  زا  مدیمون  ینک  گنـس و  ینز  راب  دص  ود  رگ  رگد  يارآ  لد  هب  لد  مهدن  ربلد  وت  زج  رگد  ياج  منکن  اوأم  وت  يوک  رـس  زج 
يادیش هلاو و  لزا  زور  زا  هکنم  رگد  يالاک  وت  قشع  زا  رتهدنزرا  تسین  دوجو  رازاب  هب  هک  مزوس  وت  قشع  شتآ  رگد ز  ياج  مورن  زگره 

تسم هک  ات  رگد  ياشامت  وحم  ناهج  هب  مدرگن  هک  ور  نآ  مدرک ز  وت  ياشامت  وحم  ار  هدید  رگد  يادیش  هلاو و  موش  هک  يزاین  هچ  ما  وت 
تعلط وت  تعلط  زا  رتهب  اضق  ناویدـب  تسا  هدیـشکن  تردـق  کلک  رگد  يانیم  یم و  رب  ارم  تسین  یتجاـح  میوگیم  ما  وت  ياـنیم  یم  زا 

زا ریغ  توم  مد  ییآ  نم  نیلابب  دیما  مراد  رگد  يارآلد  هب  نم  مهد  هک  مرادن  لد  میدقت  مدرک  وت  هب  مه  نآ  لدکی و  متشاد  رگد  يابیز 
زا مین و  هلبا  متفگ و  طلغ  ین  رگد  ياضاقت  وت  زا  منک  هک  رگ  مهلبا  یشوپ  نارفغ  هماج  را  نم  ناهانگ  هب  رگد  يانمت  وت  زا  ارم  تسین  نیا 

هدـیلوژ رگد  ياـج  مورن  تیوک  ز  هدـیلوژ »  » نم میوگیم  رگد  رابدـص  متفگ و  اـهراب  رگد  ياـیرد  وت  مهاوخ ز  هرطق و  دوـب  نیا  تمرک 
يروباشین

لد مرحم 
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رد ناراد  هدنز  بش  لد  زار  مرحم  یتسه  وت  نوچ  درادـن  مغ  لد  هناخ  رد  وت  رهم  دراد  هک  ره  درادـن  مرحم  لد  وت  زج  لد  هناخ  میرح  رد 
يا ادخ  يا  درادن  متام  رگا  لد  دراد  وت  زا  دراد  هچ  ره  ییابرلد  ربلد  وت  زج  لد  ناهج  رد  درادـن  نوچ  درادـن  مرحمان  هار  لد  هناخ  میرح 

لفحم يدهم  ریغ  يزیچ  يزیچ و  رهز  ینغتـسم  وت  ار  ام  ياهدرک  درادـن  ملاع  رد  هّصغ  ام  لد  دراد  ار  وت  ات  ناشیرپ  ياهلد  رارـسا  فقاو 
هدید يایتوت  مراد  تسود  درادن  مدآ  ینب  ار  شقارف  بات  رگد  نوچ  دـیآ  دوز  ام  يدـهم  ات  ادـخ  يا  نک  یتمحر  درادـن  مک  هنامز  رد  ام 

زا يرگید  يوزرآ  ام  لد  يدهم  ندید  زا  ریغ  هب  ناج  دراد  هک  ات  درادـن  مهرم  لد  مخز  شیاپ  كاخ  زا  ریغ  هب  نوچ  شیاپ  كاخ  ددرگ 
ملاظ رگ  هدیلوژ »  » روخم مغ  درادن  متاخ  رتشگنا  وا  ریغ  ینیگن  نوچ  ملاع  ود  شخب  ینـشور  دیآ  هک  يزور  نآ  مّرخ  درادـن  مظعا  قلاخ 

يروباشین هدیلوژ  درادن  مکحم  هیاپ  ملاظ  ملظ  خاک  هک  نوچ  مولظم  نوخ  دشونب 

فیح دص  فیح و 

هک فیح  دص  فیح و  راید  يوک و  ره  رس  زا  درذگیم  وت  يوب  زونه  میبابک  وت  قارف  زوس  زا  هلمج  زونه  میبآ  هنشت  ام  دش و  رـس  ام  زور 
دنتسش ذغاک  رتفد و  یگمه  تناقشاع  زونه  میبات  بت و  ردنا  وت  دای  اب  هک  ام  دناوت  لابند  هدکیم  رد  هب  نارایـشوه  زونه  میباوخ  هتفخ و  ام 

هب دنتـسشن  وت  اب  ناکلاس  زونه  میبان  یم  هآ  تریح و  رد  هک  ام  یم  هداب و  رثا  زا  دـندش  تسم  نایرید  زونه  میباتک  طخ  رد  وت  لابند  هب  اـم 
ناراوسکت زونه  میباسح  ریگرد  هک  تساهنامز  ام  هناوضِر  یِلا  هَِّلل  َصَلْخَا  ْنَم  َراط  زونه  میباجح  رتِس و  نیا  رد  هک  اغیرد  ام  تبحص  زار و 

میباب رد  رب  نارگن  لئاس »  » وچ ام  تشگرب  هلاو  وت  يوک  رـس  هب  دمآ  هک  ره  زونه  میباکر  دـنب  نیا  هب  راتفرگ  ام  دـنتفر  تلاصو  زرم  ات  همه 
نایبجر هاش  نسح  زونه 

رای يور  ترسح  رد 

ملاـع ياـهمغ  ياهشوـگ  منیـشنیم  نوـچ  منکیم  نماد  کـشا  زا  رپ  وـت  يور  يرود  منکیم و ز  نمـشد  هب  نـیرفن  وـت  نارجه  هـصغ  زا 
دایرف و ردپ  يا  ام  زا  يرود  نوچ  ردپ  ار  نامیتی  یتسه  ریس  وکین  ورـسخ  یک  منکیم  نهآ  گنـس و  ره  دوخ  نازوس  مد  زا  بآ  دسریم 
زا اـهلاس  نم  مرطاـخ  رد  منکیم  نت  ورـس  كرت  وت  ياـپ  كاـخ  شیپ  رد  ربخاـب  نوچ  موشیم  سپ  رفـس  زا  ییآ  وت  متفگ  منکیم  نویش 

دوبن رگ  تلـصو  دـیما  ناـسخ  ياهـشنزرس  زو  ناـسکان  ملظ  تسد  زا  منکیم  نسوس  ساـی و  زا  ناـشنلگ  ار  تهر  كاـخ  اـهلامآ  نشلگ 
يوک لئاس »  » نم منکیم  ندیرپ  رکف  دوخ  حور  زابهاش  اب  دش  هتسب  میاپ  تسد و  سپ  دش  هتسخ  نوچ  منت  مسج و  منکیم  ندرم  گنهآ 

نایبجر هاش  نسح  منکیم  ندید  هظحل  کی  تخر  ياّنمت  وت  زا  ما  وت  يور  ترسح  رد  ما  وت 

حاّدم یقت  دّمحم  دّیس  ياهیتیبود 

زگره ار  وت  یب  تشهب  میئانـشآیب  سنومیب و  ام  هک  رود  ام  نادرگ ز  الب ، نیا  یهلا  میئـالتبم  يزیزع  نارجه  هب  میئـالب  رحب  هقرغ  ایادـخ 
نم ما  وت  راـخ  رگا  سگرن  لـگ  مهاوخن  زگره  انـشآ  چـیه  رگد  يزاـس  شیوخ  اـب  انـشآ  رگ  ارم  مهاوخن  زگره  افـص  وت  اـب  زجب  مهاوخن 

مراوخمغ کیل  دمآ  مغ  دـماین  مرای  ارچ  منادیمن  نم  ماوت  رازآ  رکف  ردـنا  هن  وش  نیـشنمه  ام  اب  هک  میوگ  رگا  نم  ما  وت  راتفرگ  مراتفرگ 
رخآ یلو  دیآ  سفن  هنیرقیب  نآ  خر  نارجهز  هنیـسز  مهآ  نورب  دیآیمن  دـماین * * *  مرادافو  رای  ارچ  دوب  افواب  وا  افویب  نم  رگا  دـماین 

هتسخلد و نم  هک  نیلابب  نم  بیبط  دیآ  وگب  میوا  رادید  یمد  دیّما  هب  میوا  رادیب  رحس  ات  بش  همه  هنیمه  اهقـشاع  ریدقت  یلب ، تساهـسفن 
رد هک  وت  نم  ماهدنمرـش  ماهدنمرـش  نکم  هوُّدُر  هوُّدُر  ناوخم  نم  يارب  نم  ماهدنک  الوم  وت  ریغ  زا  لد  نم  ماهدنب  ازاون  هدـنب  الا  میوا  رامیب 
الا منوج  هب  تدرد  اقل  هم  يا  الا  يریگتسد  ناریسا  زا  نک  یمد  میریسا  هلمج  الب  بادرگ  هب  يریگن  ام  غارـس  رخآ  ارچ  يریما  اهلد  روشک 

مـشچ زا  ارت  دـیآ  رگم  راسخر  هام  يا  باقن  خر  رب  نزم  منوج  هب  تدرد  انـشآ  يرادـن  یبیرغ  اّما  یملاع  بیبط  منوج  هب  تدرد  اـفواب  يا 
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رادیرخ ینادیم  وچ  ار  اههنامیپ  نک  زیربل  ایب  ارآ  سلجم  راگن  وکین  يا  وت  راتفرگ  تفلز  هقلح  رد  منم  دـیاین  ای  دـیایب  تراع  رگا  راع  نم 
هک مسرت  نآ  زا  دش  یط  وتیب  یناوجون  ِناوا  یناگدنز  مناوت  وتیب  ناسچ  یناج  رای  يا  الَا  منادیمن  ارادم  يردق  يرتشم  اب  امن  متـسه  وت 

يور هب  دتفا  رگم  مراذگ  رـس  يراذگ  اپ  اج  ره  هب  تهایـس  لاخ  ترـسح  رد  مدش  تهام  يور  مدیدن  يرمع  تشذـگ  یناوج  ددرگ  یط 
وت يدهم  نادرگ  الب  نم  یهلا  رود  شترـضح  زا  الب  ره  یهلا  يدهم  ناماد  ترـسح  متـسد  هب  يدهم  نارجه  یک  هب  ات  ایادخ  تهاگن  نم 

مکـشا هب  یهانپ  ار  ام  مه  هشوگ  کی  هدـب  يریذـپیم  مه  ار  هناگیب  هک  وت  یهاگهاگ  نک  امب  مه  یهاگن  یهاگن  کی  اب  يربیم  لد  هک 
ادج ار  تیادگ  ترانک  رد  يراخ  وچ  رگ  منیشن  ددرگن  مک  يزیچ  وت  زا  نم  لگ  تراهط  دش  تدابع  ره  طرش  هک  ترایز  لسغ  منکیم 
يا میتشگ  التبم  ترجه  هب  شنارم  تهاگردز  اما  نزب  راز  گس  نیا  رب  ینز  یگنس  رگا  شناوخم  تشیوخ  زا  هناگیب  ارو  شنادم  دوخ  زا 

زا رب  نوریب  ارم  يزاین  لها  هقلحرس  هک  وت  رادازع  میرادازع  متام  نیا  رد  راتفرگ  لد  یناهج  یتفر و  وت  رادنپ  هب  دیانیم  هک  دمآ  یمغ  رای 
ازیزع دـمآ  بل  رب  ناج  ار  بوقعی  ایب  دّـمحم  لآ  فسوی  يا  الا  يزابقـشع  قیرط  مزومایب  تقیقح  يوج  زا  هرطق  کی  هدـب  يزاـجم  قشع 

ربا منیبب  یک  ات  ایب  الوم  هدنام  تهاگن  دیّما  هب  الوم  هدنام  تهار  هب  ممـشچ  ایب  دمرـس  رون  يا  ام  هب  نک  قّدصت  تسا  رون  طحق  ردـنا  ملاع 
هب رهطا  يارهز  هنیـس  زوس  هب  نک  ادـخ  زا  تروهظ  ياضاقت  نک  اـعد  دوخ  یئاـعد  حور  هک  وت  ـالوم  هدـنام  تهاـم  راـسخر  نآ  رب  تبیغ 
لگ نیا  يور  قشع  هب  قشاع  ياهلد  دنزیم  رپ  رگا  رّدـکم  اهلد  شیرود  زا  یلو  رّطعم  اهناج  وا  زا  مراد  یلگ  نک  اجتلا  دوخ  ادـخ  هاگرد 
هار رـس  رب  تمایق  ات  منیـشن  تسیهار  هچ  زا  تراذگ  مناد  رگا  هآ  تخر  نارجهز  یک  ات  مشک  هام  يا  تیور  غارـس  مریگ  اجک  رپ  دـنزیم 
هآ هنیـس  نورد  لزنم  وت  يراد  اجک  منادیم  هن  یناشن  مراد  تنهاریپ  زا  هن  لمحم  وت  يراد  هلفاق  نیمادـک  لد  فسوی  يا  ار  وت  میوج  اجک 

مریگتـسد ددرگن  تلـصو  رگا  يدهم  تست  هاپـس  یهایـس  ور  هیـس  دبع  نیا  هک  مّدر  نکم  يدهم  تست  هاگن  رد  لد  دص  ود  يدهم  تست 
لفحم درادـن  ار  ام  رای  نآ  هد  ماغیپ  ابـص  مریـسا  دوخ  قشع  هب  يدرک  ارچ  ییامن  ناهنپ  تخر  ام  زا  هک  وت  مریمب  نارجه  زا  هک  رتهب  نامه 
یتسه وت  نم  راذعلگ  نم  لگ  یتسه  وت  نم  راهب  سگرن  لگ  ارادم  ای  دزاس  هشیپ  تّورم  ناراظتنا  مشچ  نیا  رب  یمحر  وگب  ارآ  سلجم  ام 

هراـچ تسین  ار  نآ  کـشا  زاریغ  هک  هرامـش  یب  دز  لد  هب  یمخز  تمغ  یتسه  وت  نم  رادـن  راد و  همه  تسین  ماهنیـس  ردـنا  وت  قشع  زجب 
کی وت  بش  همه  مشود  ِرب  رـس  ار  تمغ  بش  همه  مشوغآ  مه  ار  تلایخ  هراتـس  کی  منامـسآ  درادـن  نم  هراتـِسا و  زا  رپ  بش  ره  کـلف 

ره الوم  نآ  دـنک  اج  شرع  هنیـس  رب  الوم  نآ  دـنک  ادـخ  يوسب  ور  نوچ  بش  همه  مشوگ  رد  هدـنام  تیادـص  اّما  مباوخ  رد  يدـمآ  بش 
شوخ فسوی  وت  يادیش  بوقعی  دص  ود  فسوی  وت  ياج  لد  ناعنک  دوب  الوم  نآ  دنک  اعد  نیقی  هب  ار  وا  شجرف  يارب  دنک  اعد  هک  سک 

ار ملد  يداد  وت  لصاح  نالـصاحیب  نیا  رب  يداد  وت  لد  رب  افـص  يداد  رگا  فسوی  وت  ياپ  فک  زا  يرابغ  دریگب  مناگژم  هک  يزور  نآ 
يا لصاح  مرادـن  وت  زا  ریغ  هب  تسود  يا  لفحم  مراد  وت  اـب  بش  همه  يداد  وت  لزنم  نیا  هب  يداـبآ  هک  تسود  يا  مدرک  تقـشع  فقو 

سویأـم وا  ریغ  زا  يرـس  مهاوخ  سونأـم  شترـضح  اـب  یلد  تسود  يا  لـباق  نک  مندـید  يارب  يزاـجم  قشع  نیا  وت  نک  یقیقح  تسود 
خر نکفا ز  هدرپ  ایب  بآ  گنس  لد  هتـشگ  وت  رجه  مغ  زا  مهاوخ  سوواط  نامه  ّتنج  زا  نم  تسا  تشهب  سوواط  هک  متـسدینش  مهاوخ 
لد رب  تسین  يدهم  جرف  زج  الو  لها  تجاح  ایب  بانرهگ  يا  امن  هجنر  یمدق  تسوت  مدـقم  رظتنم  ام  هدـید  فدـص  ایب  باتناهج  رهم  يا 

تسین يدهم  جرف  زج  افش  حورجم و  هنیس  یلین  شیور  هتسکشب و  همطاف  يولهپ  تسین  يدهم  جرف  زج  اود  هتسخ 

یفرش لیعامسا  دیس  موحرم  ياهیتیبود 

هچ يدهم  راصنا  دنوشیم ز  مّلسم  شلامج  دیـشروخ  وچ  رهاظ  دوش  يدهم  راوخمغ  دنوش  لد  ناجب و  يدهم  رای  دنـشاب  هک  نانآ  اشوخ 
تقارف زا  زور  بش و  منیبب  شراسخر  لاخ  مدرگب  شلامج  فارطاب  هناورپ  وچ  منیبب  شراتفر  ماش  حبصب و  منیبب  شراکیپ  هک  دشاب  شوخ 

وت زا  ریغب  یهانپ  دوبن  وت  ریغ  ملاعب  نم  متخومآ  يداد و  مسرد  وت  تقارف  درد  اجک  نم  اجک و  نم  متخود  لد  هدـید و  تهارب  نم  متخوس 
مناطلـس رـصع و  ماما  وت  یئوت  منامیلـس  مروم  نآ  نم  یهاشداپ  دهاوخن  وت  يادگ  تسا  یهاش  نیع  یئادگ  ترابردـب  یهاوخداد  دـشابن 
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دنتـسسگ لد  هّیند  يایندز  دنتـسب  وت  رب  لد  یمدرم  نآ  اـشوخ  وت  یئوت  مناـمرد  درد و  ياود  تبیغ  نارود  نیا  رد  نم  مزاـس  هچ  وت  یئوت 
یتخـسب تنحم  جنر و  نیا  زا  هدرزآ  مدـش  تبیغ  لوط  نیا  دـش ز  هدرـسفا  ملد  دنتـسه  وت  نارای  ءزج  ادرف  هک  تمایق  رهب  زا  هدامآ  دـندش 
تراظتنا درد  بات  مرادن  زور  هیس  نم  متسه  وت  رجه  زا  هک  زورفا  ملاع  باتفآ  يا  ایب  تعلط  راونا  دوش  رهاظ  یک  هک  منراذگب  يراگزور 

زور بش و  ترجه  مغ  زا  دزوسب  دـشاب  وت  نـالان  هتـسویپ  مغز  دـشاب  وت  ناـهاوخ  هک  لد  نآ  اـشوخ  زور  بش و  مزوسیم  وت  رجه  زا  هک 
یمدکی نک  رظن  نم  متخوس  تقارف  زا  زور  بش و  مهانگ  زا  مراد  وفع  دیما  مهایـسور  هچ  رگا  ترابردـب  دـشاب  وت  نامرد  درد و  شیاود 
تنحمو جنر  نیا  زا  شخب  شتاجن  شمارگ  دادجا  ّقح  ایادخ  تبیغ  نادنز  رد  وت  يراتفرگ  تّما  دوعوم  يدـهم  نآ  یئوت  مهآ  زوس و  رب 

ملد نوخ  زا  رپ  بلق  نیاـب  نم  مزاـس  هچ  یهلا  ربص  زا  وت  ربص  دوب  نوخ  رگج  نم  تراـظتنا  رد  مدـش  نوزحم  هدرک  تبیغ  لوط  رگ  ار  وت 
ار وت  یناـهج  ناـج  هتخوس  ترجهز  تلاـمج  دیـشروخ  وـچ  يدرک  ناـهن  یناـف  ياـیند  نیردـنا  مزاـس  هچ  یناگدـنز  نیا  زا  تسا  گـنت 

سک نآ  ره  مراگزور  نیا  زا  رازیب  مدش  تملظ  رفک و  زا  دش  کیرات  ناهج  مراک  هتشگ  لکشم  وت  رجه  زا  هک  مراگدرورپ  زا  مهاوخیم 
دشاب وت  راوخمغ  هک  مهاوخ  یسک  دش  تاهناناج  هدعو  يادف  يراگزور  تلاصو  دیّماب  دش  تاهنادرم  تّمه  مالغ  دش  تاهناوید  قشاع و 

زا مزور  هک  تسا  مارح  ام  رب  وت  رادـید  رگم  دـشاب  وت  رای  ارم  دـشاب  کمک  شیارب  زا  ار  تمغ  حرـش  مهد  دـشاب  وت  راکددـم  ایند  نیا  رد 
هچ مناشیرپ  مناشیرپ  مزاس  هچ  مناریح  راز و  ترجه  هب  تسا  مایق  ماگنه  دیزیخرب  هک  هش  يا  تنارای  َِرب  هدژم  دسر  تسا  ماش  وچ  وت  قارف 
ات ناهن  یئاحضلا  سمشلاو  قادصم  نآ  وت  یئامن  دزیا  هنیئآ  نآ  وت  مزاس  هچ  منابیرگ  رد  رس  هک  وم  تبیغ  لوط  ربصب و  يرومأم  وت  مزاس 

نانمشد نوخز  نک  نانج  کشر  تخر  زا  ار  ناهج  نک  نایع  تبیغ  هدرپ  زا  لامج  یئایض  ترون  زا  دیشروخ  دوب  تبیغ  ربا  تشپ  هب  یک 
ادخ يراگزور  تلاصو  دیماب  مریقح  راز و  نم  هک  یناد  دوخ  وت  مریسا  يدرک  تمغ  نادنز  هب  نک  ناشف  نوخ  ایند  راوید  رد و  دمحا  لآ 

هب دتفا  رگم  مراذگ  رـس  يراذگ  اپ  اج  ره  هب  تهایـس  لاخ  ترـسح  رد  مدش  تهام  يور  مدیدن  يرمع  تشذگ  مریمن  نم  ات  دهد  تلهم 
هب مدرگب  ترود  نیشنیم  یعمش  وچ  تناگناورپ  لفحم  رد  ایب  مدرگب  ترود  نیرخآ  دیما  مدرگب  ترود  نینزان  يا  ایب  تهاگن  نم  يور 

بلق يافـص  روط  رد  دیـشروخ  نوچ  درک  یّلجت  یـسوم  ماـّیا  رد  وت  راوناز  رون  هروس  لزاـن  هتـشگ  تنأـشب  روصنم  ّیناطلـس و  وت  قح  رما 
هتسکشب سفق  رد  یغرم  وچ  یئاجک  نارامیب  بلق  بیبط  هدیسر  بلرب  مغز  ناج  ترجهز  یئاجک  نامردیب  درد  يافش  یئاجک  ناقاتـشم 

نآ وت  یناوتان  بلق  بوبحم  دوخ  وت  ملاح  هتـشگ  ناـشیرپ  گـنت و  ملد  نم  ماهداـتفا  نایـشآ  زا  رود  هچ  ملاـنب  ترجه  زا  هریت  نابـش  ملاـب 
نادـنز نیا  رد  یک  ات  ربا  تشپ  هب  دیـشروخ  هچ  یناف  يایند  دوش  نادـیواج  هک  رادرب  راسخر  زا  بیغ  باقن  ینامز  بحاـص  بقل  يدـهم 

وت رادیرخ  ایند  نیا  رد  دنـشاب  وت  راوخمغ  هک  نانآ  اشوخ  یک  ات  ربص  تبیغ  نارود  نیا  رد  تروبـص  بلق  وت و  نابرقب  یک  ات  ربص  تبیغ 
وت تسا  نازخ  مغ  زا  ام  رمع  راهب  تسا  ناهن  ام  زا  یکب  ات  تلامج  دنـشاب  وت  راصنا  قح ز  رما  هب  تروهظ  تقو  رد  هک  نانآ  اشوخ  دنـشاب 
نآ وت  کیدزن  رود و  زا  منکیم  تمالـس  کیرات  یناملظ  يایند  نیا  رد  تسا  ناور  ام  قوش  کشا  هدـید  تیور ز  لاـخ  داـیب  یناد  دوخ 

فارطاب هناورپ  وچ  منیب  وت  راتفر  ماش  حبـصب و  منیب  وت  رادرک  هک  دشاب  شوخ  هچ  کین  دب و  مه  دـیآ  وت  رابردـب  یماقمالاو  مرک  بحاص 
حتف اب  رفظ  زاب  دـش  هدـیچیپ  مچرپ  منیبب  تراثن  ناج  ناروای  منیبب  ترازراک  نامز  دـشاب  شوخ  هچ  منیب  وت  راـسخر  لاـخ  مدرگب  تلاـمج 

هن تمادن  تشگنا  دریگ  نادندب  تلفغ  وت  رما  زا  دراد  سک  نآ  ره  تمایق  تقو  دوشیم  تمایق  تماما  رارـسا  متخ  دش  وتب  ترانک  رد  دیآ 
مراتفرگ تنارجهب  متسه  وت  رادیرخ  ناج  اب  منم  دزوس  وت  نارجهز  لد  نارازه  متـسه  وت  رابنوخ  هدید  ترجهز  متـسه  وت  راتفرگ  نم  اهنت 

ناسب نم  ماهتـسخ  تقارف  لوط  نیا  زا  يدومن  مراوخمغ  راز و  بیرغ و  تبیغ  لوط  راـظتنا و  دردز  يدومن  مراـمیب  وت  دوخ  اـبیبط  يدومن 
ینابرهم نابش  هّلگ  نیاب  ینابش  نوچ  ملاع  قلخ  نیا  رب  وت  نم  ماهتسکشب  رمک  یناد  دوخ  وت  تبیغ  لوط  راظتنا و  جنرز  نم  ماهتسب  رپ  رئاط 

ماّیا راوخمغ  مدش  یناگدنز  مدرک  وت  نارجهب  ینامز  بحاص  بقل  يدهم  نآ  وت  یناسر  ار  وا  دوخ  هاگلزنمب  يدنفـسوگ  دـتفیب  اپ  زا  رگا 
یمامت تنامرفب  تلامج  دیـشروخ  وچ  رهاظ  دوش  دنرابکـشا  وت  تبیغ  لوطز  دـنراظتنا  رد  ءاـیبنا  ماـمت  یناـمداش  راـگزور  مدـیدن  تقارف 

لّوا یلامج ز  ره  لامک و  دنوادخ  تلامج  دیشروخ  وچ  رهاظ  دوش  یلالج  هاج  تّزع و  بحاص  هک  یلادتعا  ریرس  ناطلـس  وت  دنراپـسرس 
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لاخ دـنیب  هدـید  ات  ایب  دـش  ام  نامرد  وت  نارجه  مغ  تسود  يا  وت  زا  میئامنیم  رّکـشت  دـش  ام  نامیپ  لزا  زا  تیالو  دـش  ام  ناـمیا  وت  رهم 
زا یلو  منامهیم  وت  تمعن  ناوخب  تیوزرآ  مراد  هک  نک  یّلجت  یباـجح  رد  یک  اـت  دیـشروخ  يا  وت  تیوبز  ملاـع  نیا  ددرگ  رّطعم  تیور 
نم ماهدرزآ  راظتنا  جنر  نم ز  ماهدرسفا  تتبیغ  لوط  مناج ز  هتـسخ  لیلع و  یناد  دوخ  وت  تقارف  درد  تبیغ و  لوط  مناوتان ز  ترجه  غاد 

دنتـسه وت  ياهمغ  نزح و  کیرـش  دنتـسه  وت  يادیـش  هک  نانآ  اشوخ  نم  ماهدروخ  مغ  یلیـس  ترجه  تبیغ ز  ماّیا  نیا  رد  یناد  دوخ  وت 
وت ملاح  هتشگ  ناشیرپ  ترجه  زا  هک  ملانب  نوخ  تقارف  درد  زا  نم  دنشاب * * *  وت  يارضخ  رهش  لهاز  تنیط  كاپ  دنـشاب  هکنانآ  اشوخ 
نیا رد  شوهدم  وت  رادید  قوش  زا  موش  شوغآ  رد  ار  تلایخ  مد  ره  مشک  ملالمو * * *  جنر  مغ و  راتفرگ  تبیغ  نارود  نیا  رد  ینادیم 
دراد ردـپ  دنـسروخ  میتسه  وت  ّيدـنزرفب  دـنزرف  هلمج  ام  رب  وت  یتسه  ردـپ  شود * * *  رب  وت  نارجه  راب  ندیـشک  مناوت  یک  تبیغ  ماـّیا 
ياج رازم و  ینادیم  وت  ارهز  دوعوم  يدـهم  يا  اـیب  اـتکی  دوبعم  تّجح  يا  اـیب  دنـسپم * * *  راوخ  میتی و  ار  اـم  رگد  ّتبحم  شدـنزرفب 

رد نمـشدب  هلمح  منک  یناشف  ناج  تباکر  رد  نم  منک  یناـف  ياـیند  نیا  رد  مراد  رظن  اـجنآ * * *  تسا  دـیدرگ  نفد  یفخم  هک  شنفد 
دیـشروخ تبقاع  مدیدن  دش  ناور  منینوخ  کشا  هدیدز  دش  نازخ  ترجه  زا  مرمع  راهب  یناد * * *  وت  دوخ  میوزرآ  نیا  دوب  تروضح 

میراذگ تمعن  نیا  رکش  هنوگچ  یناج  هتـسخ  نیا  لد  بوبحم  وت  یناِهب  ناکاین و  دوصقم  وت  دش * * *  ناوتان  مغ  نیا  راب  زا  منت  تیور 
رامیب مدش  تبیغ  لوط  قارف و  ریثأتز  مناسر  شماغیپ  هک  مهاوخ  یسک  مناوتان  راز و  هدرک  شقارف  ینامز * * *  بحاص  ام  يالوم  وت  هک 
مرمع هتـشر  تقارف  تریح  يداو  نیا  ردنا  مزاس  هچ  هتـسشن  لد  رب  وت  نارجه  مغ  هتـسخ  راز و  تراظتنا  زا  مدـش  مناوختـسا * * *  دزوس 

یک ات  نز  درم و  مشچز  تبیغ  ربا  تشپ  هب  دیشروخ  وچ  یناگدنز  لکشم  هتشگ  ترجهز  یناف  يایند  نیا  رد  ینادیم  وت  هتـسسگ * * * 
 * * تیوزرآ ردنا  مریمیم  نیقی  منیبن  تیور  یگدنز  رد  رگا  تیوکن  يور  تبقاع  مدیدن  تیوجتسج  ردنا  مرمع  دش  فلت  یناهن * * * 
 * * دنشاب وت  ياهمغ  نزح و  دایب  هاگرحس  ماش و  ره  هک  نانآ  اشوخ  دنشاب  وت  يایرد  قرغ  یهام  وچ  دنشاب  وت  يایوج  هک  نانآ  اشوخ  * 

وت زور * * *  دوش  اهبـش  ات  هک  نک  یّلجت  تیالو  نابات  سمـش  نآ  یئوت  زور  هیـس  ملاع  دـش  وت  رجه  زا  هک  زورفا  ملاع  باتفآ  يا  اـیب  * 
يا ایب  رهاب * * *  هتـشگ  ترما  هک  يزور  دسر  تیادخ  نآرق  رد  هدناوخ  هَّللادی  رهاظ  وت  رد  ًامامت  قح  تافـص  رظان  هَّللا  نیع  هَّللا و  هجو 

هدـنز ات  یتلهم  یهلا  نیئآ * * *  نید و  نیا  نک  دـیدجت  ایب  تبیغ  لوط  زا  دـش  کیرات  ناهج  سی  لآ  راختفا  يا  ایب  نید  روشک  هاـشداپ 
مزاس هچ  تناج  مسج و  يادف  ملاع  دوش  منام * * *  هدـنیآ  هرود  يارب  ار  نامز  بحاص  تلود  منیب  هچ  منام  هدـنیاپ  شايرای  يارب  منام 
ملاع دوشیم  رطعم  تیوکن  راسخر  وچ  رهاظ  دوش  تناما * * *  دـهع و  نک  دـیدجت  ایب  تقارف  لوط  زا  روجنر  مدـش  تناـمز  لوط  مغ  اـب 
اتکی دوبعم  تّجح  نآ  یئوت  ارهز  دوعوم  يدـهم  نآ  یئوت  تیوم * * *  رات  يادـف  مناـج  دوش  زور  بش و  مراد  وزرآ  نیا  لد  هب  تیوبز 

دوش تروضح  ماّیا  كرد  نم  منک  تروهظ  زا  ریغ  يدصقم  مرادـن  ایند * * *  وت  رجه  زا  تسا  کیرات  هک  رادرب  راسخر  زا  تبیغ  باقن 
رهب زا  هدامآ  دوب  ددنبن  لد  یناگدنز  رب  رگد  ددـنب  وت  نامیپ  هب  لد  سک  نآ  ره  ترونز * * *  ایند  نیا  ددرگ  رّونم  نم  هلبق  تلامج  لاخ 

مریمب نم  تروهظ  زا  لبق  رگا  تراثن  ناج  میامن  مهاوخ  یمه  تراظتنا  ردـنا  مرمع  دمآرـس  ددـنبن * * *  لگ  بآـب و  لد  ناـنع  تماـیق 
نابغاب يا  ایب  ناتـسلگ  ترجه  زا  دـیدرگ  نازخ  تّوتف  غاب  لگون  يا  ایب  تّوبن  متخ  ثراو  يا  ایب  تراـگزور * * *  نیا  زا  مراد  تیاـکش 

هتـسخ لاحب  نک  محرت  مراب  هدـید  زا  مغ  کشا  ترجهز  نم  هتـسکشب  لد  رب  نک  رظن  نم  هتـشگ  مگ  فسوی  يا  ایب  تقلخ * * *  لـصا 
 * * مرادن لکـشم  يوش  رهاظ  رگا  متفهن  ار  تلامج  رهم  لدب  مرادن  لصاح  یلو  مزرواشک  مرادـن  لد  تبیغ  لوط  نیا  زا  نم  نم * * * 

 * * * يدرز گنر  زج  یلـصاح  درادـن  وت  شدرگ  نیاز  ناهج  ناکاین  يدرد  جـنر و  يدومن  ام  بیـصن  يدرگن  ام  ماکب  یک  ات  کـلف  * 
سک نآ  ره  مناوتان * * *  راز و  رامیب و  مدش  تقارف  درد  زا  هک  یناد  دوخ  وت  مناهن  زوس  دنادیم و  ادخ  مناغف  رد  تقارف  زا  زور  بش و 

ياشامت لیم  ملد  درادن * * *  لگ  بآ و  زا  وا  یئامن  رابیب  کشخ  لخن  دننام  دوب  درادن  لصاح  نتـشیوخ  رمعز  درادـن  لد  رد  وت  رهم 
یئام يادیـش  لد  بوبحم  وت  دراد * * *  وت  يادوس  هظحل  ره  مرـس  تبیغ  لوط  نیا  زا  هراچیب  مدش  دراد  وت  ياّنمت  یناد  دوخ  وت  دراد  وت 

نم منیب  هک  زور  بش و  نم  منیـشن  وت  دایب  یئام * * *  ياـنیب  هدـید  رون  وت  تبیغ  لوط  زا  دـش  کـیرات  ناـهج  یئاـم  يـالوم  رَظتنم  ماـما 
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مرارقیب تقارف  درد  زا  هک  مرات  ياهبـش  سنوم  يا  ایب  زوس * * *  رگج  مراز  لد  هآ  دوب  نم  متخوس  تراظتنا  دردـب  زورفا  لدـیا  تلاـمج 
یناگدـنز ام  رب  هتـشگ  لکـشم  هک  یناهج  کلم  کلام  يا  ایب  مراگزور * * *  دـش  هیـس  ترجه  زا  هک  تملظ  يایند  نیا  رد  نک  یّلجت 

یئوت تمالم  جنر و  هدش  ام  بیصن  تلامج  سمش  ياهدرک  ناهنپ  وت  ینام * * *  هدرپ  رد  یکب  ات  ازیزع  تقارف  درد  زا  دش  نوخ  اهرگج 
امن ۀّـمئألا  ّمُا  همطاف  ّقحب  ترادـجات  ءایبنا  ّقحب  تراچ  تشه و  ّقحب  ادـنوادخ  تلاصو * * *  زا  ار  ام  مورحم  نکم  یهلافطل  رهظم  نآ 

میامن ناوتن  رگد  مداتف  اپ  زا  راظتنا  درد  یئوگتفگ ز  مرادـن  تفـصو  زجب  یئوزرآ  تروهظ  زج  مرادـن  ترادـتقا * * *  بحاص  وت  رهاـظ 
 * تیاقل كرد  دوش  ام  بیصن  نیا  زا  رتهب  يراختفا  دشاب  هچ  تیاپ  كاخ  میئوبب  میسوبب و  تیادف  ددرگ  ام  ناج  ات  ایب  یئوجتسج * * * 

هروک نم  رگم  ّتلذ * * *  هب  ار  ام  یکب  ات  يدنسپ  یئایلوألاّزعم  هاش  نآ  وت  تملظ  رفک و  هتفرگ  ار  ملاع  هک  تبیغ  ربا  باتفآ  يا  ایب  * * 
تراظتنا دردـب  مراتفرگ  مناوت * * *  بات و  رگد  هتفر  فکز  نم  متخوس  ترجهب  اپ  ات  رـس  مناـجب ز  شتآ  ینزیم  مد  ره  هک  منارگنهآ 

وت رهم  زا  هک  متـسب  وت  اب  لد  لزا  زور  زا  نم  تراگزور * * *  نامز و  دننامب  يراگزور  نودرگ  مشچ  هدیدن  ترادتقا  دیامن  رهاظ  ادخ 
یمایق بحاص  رَظتنم  ماما  یماقم  مئاق  بسن  هط  نآ  وت  متسه * * *  وت  رهم  هتـسب  لد  نامه  مریمب  ترجه  زا  راب  دص  رگا  متـسلا  تسمرس 
باقن خر  زا  ایب  منامز  بحاص  يدـهم  يا  ایب  منامـسآ  باتفآ  يا  ایب  یماـما * * *  رخآ  وت  هکنوچ  تیادـخ  مئاـق  يدـهم  ار  وت  هداد  بقل 

ناهج هتفرگ  تملظ  رسب  رس  ار  ناهج  ربمیپ  لآ  يدهم  يا  ایب  رهطا  يارهز  هداز  يا  ایب  مناوختـسا * * *  دزوس  وت  رجه  زا  هک  نکفا  بیغ 
يدـهم نآ  وت  هک  تمایق  رما  دـنک  رئاد  ادـخ  یماقم  مئاق  قح  تاذ  رما  هب  یماـقتنا  فیـس  وت  ملاـع  نیا  رد  رّونم * * *  نک  تلاـمج  زا  ار 
 * * * ارهز هام  تبیغ  روآ ز  نورب  هتسکش  شیولهپ  هک  تعاس  نآب  ارهز  هآ  اه و  هلان  ّقحب  ارهز  هاج  ّقحب  ادنوادخ  یمایق * * *  بحاص 

لطاب ّقح و  ایادخ  یئایب * * *  ترما  دنک  رئاد  ادخ  کیدزن  ماّیا  نیا  رد  تسه  مدیما  یئاضترم  یلع  دـنزرف  وت  یئاتفال  کلم  هاشنهاش  وت 
یلالجلاوذ يادخ  روظنم  وت  نک * * *  ام  نارود  نیمه  رد  زَّجنم  دّمحم  لآ  يدـهم  روهظ  نک  افـص  حلـص و  قح  لها  نایم  نک  ادـج  ار 

هناشاک رد  راذگب  مدـق  نم  هنادـکی  رهوگ  يا  ایب  یلامک * * *  يراد  ءایـصوا  کی  ره  تلاسر ز  متخ  رخآ  یـصو  یلازیال  تاذ  رما  ّیلو 
دهعیلو یلالجلاوذ  تاذ  رما  ّیلو  یلامک  قاـفآ  دیـشروخ  نآ  وت  نم * * *  هناریو  نیا  رد  وش  رهاـظ  وت  دمرـس  یتوهـال  جـنگ  يا  اـیب  نم 

درد اب  هک  یناد  دوخ  وت  مرات  ماش  ءایـض  يا  یئاجک  مراگدرک  زیزع  يا  یئاجک  یلامج * * *  مه  لامک و  دـنوادخ  بئاغ  يدـهم  نسح 
يرانک رد  ناریح  راز و  منیـشن  نابایب  رد  رـس  تمغ  زا  مراذگ  ناشیرپ  دـش  تراظتنا  زا  ملد  مراگزور * * *  مغ  زا  هدـیدرگ  هیـس  تقارف 
ددرگن یئاشگ  تمحر  رد  رگ  میورب  میوج  هک  زا  تهام  يور  ناشن  میوگ  هک  اـب  منادـن  ار  لد  مغ  ناـگژمز * * *  منینوخ  کـشا  دزیرب 

 * ینیعم ءام  ناگنشت  يارب  تماقم  نأش و  رد  هدومرف  ادخ  ینیشناج  تمارگ  دادجاز  ینینمؤملاریما  دنزرف  وت  میوجتسج * * *  نیا  رثا  یب 
یکب ات  ازیزع  تفیظن * * *  ناناج  هزیکاپ  نآب  تسود  يا  تنارای  وت و  نابرقب  تنینزان  يور  لاـخ  يادـف  تفیرـش  مسا  وت و  ناـبرقب  * * 

یئانـشآ يرادـن  ام  اب  رگا  مشاب * * *  روجنر  یکبات  مغ  نیا  زا  تبیغ  لوط  راظتنا و  درد  مشاب ز  رود  تیاـقل  ضیف  زا  نم  مشاـب  روجهم 
وت دایب  یناف  يایند  رد  هک  نانآ  اشوخ  یئادـف * * *  ار  اـم  ینکیم  رخآ  هک  تسا  یئانـشآ  نیع  وت  ّیئادـج  یئادـج  اـم  زا  ینک  رخآ  ارچ 

هدرک یناگدنز  زا  تمغ  مریـسا  يدرک  تمغ  نادنز  هب  یناهگان * * *  دـمآ  گرم  مایپ  دـندوب  هدـنز  تروهظ  دـیّماب  یناگدـنز  دـندومن 
غیت تسد و  روآ  رب  دـمحا  لآ  باتفآ  يا  ایب  دّـمحم  لآ  يدـهم  يا  اـیب  مریمب * * *  رگ  یئوزرآ  مرادـن  منیبب  تیور  رگد  راـب  رگا  مریس 

ترایز مارِحا  هب  مرُحم  موش  تیوبز  ددرگیم  هزات  مماشم  تیوکن  يور  ماهلبق  دـشاب  هچ  ددـجم * * *  وت  زا  قح  نید  ددرگ  هک  تماقتنا 
روهظ میئوگب  رگیدـکیب  يزور  دوش  دـش  اـم  دوبعم  تعاـط  تیـالو  دـش  اـم  دوصقم  هلبق  تلاـمج  تیور * * *  لاـخ  فاوط  مد  ره  منک 
ياقآ نامه  وت  هک  ایب  یناهج  ّلک  حلـصم  هک  یئوت  یئام  يالوم  رظتنم  ماما  یئاميارآ  ناهج  سمـش  نآ  وت  دش * * *  ام  دوعوم  يدـهم 
مبیرغ تیانع * * *  نیا  زا  مینکیم  رّکشت  میراسمرش  اناج  وت  فاطلاز  تیادخ  هداد  امب  هَّللادمحب  تیالو  زا  هب  یتمعن  دشابن  یئام * * * 

لاح زا  رگا  یسرپیمن  مرایرهش * * *  لامج  رهاظ  دوش  تبرغ  ماّیا  ناهگان  دیآ  رس  مراظتنا  رد  بش  زور و  تبرغب  مراید  نیا  بیرغ  نم 
رد اـپ  اـمن  زیخرب  ياـج  زا  ماـقتنا  يارب  مراـظتنا * * *  رد  یتشاذـگب  ارچ  یلیم  دوـب  تنارگید  اـب  رگا  مرارقیب  ترجهز  يدرک  ارچ  مراز 
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يدـهم قح  تجح  يا  ایب  نم  ّیبیغ  باتفآ  يا  ایب  زیت * * *  دوشیم  قفانم  نوخ  زا  هک  ار  يردـیح  راقفلاوذ  نآ  شکب  زیمآ  تّزع  باـکر 
جنرز مدیمخ  نم  تقارف  جنر  زا  هک  مدیما  حبـص  بکوک  يا  ایب  نم * * *  يریپ  فعـضب و  نک  مّحرت  یناوج  ردـنا  متخوس  ترجهب  نم 
تیاپ كاخ  يادف  مناج  رس و  یئام  يالوم  رَظتنم  ماما  یئاقب  کلم  هشنهاش  نآ  وت  مدیدن * * *  ار  تیور  هدرسفا  مدش  تبیغ  لوط  راظتنا 

یناملظ بش  نک  رّونم  دش  هیس  نم  راگزور  ترجهز  نم  ینارون  يدهم  يا  ایب  نم  ینادزی  تّجح  يا  ایب  یئایب * * *  ات  منیـشن  تهار  رس 
رد وت  تمایق * * *  رد  امنب  لیجعت  ایب  ایند  هدیدرگ  متس  ملظ و  زا  رپ  تماما  رما  متاخ  نآ  یئوت  تیالو  قافآ  سمش  نآ  یئوت  نم * * * 

لوط زا  هدیجنر  ملد  یئام * * *  روجنر  لد  نیا  دـیما  ام  هتـشگ  مگ  فسوی  نآ  یئوت  یئام  روظنم  یبئاغ  هچ  رگا  یئام  روصنم  قح  نآرق 
نانع مداهن  اپ  نوچ  تمغ  ّيداو  هب  تماقتـسا * * *  نارجه  هب  میامنب  هک  نم  لماش  ددرگ  وت  تایانع  تقاـیتشا  زا  یکب  اـت  مزوسب  تقارف 

یتاجن لها  یتشک  ملاعب  یتانکمم  ّلک  هب  هدنامرف  وت  مداتف * * *  اپ  زا  مغ  روجنر  مدش  تقارف  درد  زا  مدـیلان  سبز  مداد  تسد  زا  رایتخا 
دالوا ّیمیرک و ز  مهانپ  دوبن  يرگید  وت  زجب  مهایـسور  دـبع  وت  رابردـب  یتایح * * *  بآ  ناتـسود  يارب  کیرات  یناملظ  ياـیند  نیا  رد 

نم متخوس  تراـظتنا  زاـک  اـیب  یئاـجک  مراـبنوخ  مشچ  ءایـض  یئاـجک  مراـکفا  بلق  زیزع  مهآ * * *  زوـس و  رب  یمد  نک  مّحرت  یمارک 
یکب ات  نمـشدب  زیخرب  ياج  زا  ماقتنا  يارب  اراکـشآ  نک  ار  شیوخ  لاـمج  ارآ  ملاـع  باـتفآ  يا  اـیب  یئاـجک * * *  مراز  لد  شخباـفش 
 * * يرای وت  ار  ام  مرک  زا  یئامن  تبیغ  ماّیا  تنحم  نیا  رد  هک  يراظتنا  مراد  وت  فاطلا  يراختفا ز  تفطل  ریغ  مرادن  ارادـم * * *  ياراد 

نم اهنت  هن  یئام * * *  رادـلد  مغ  جاوما  رد  وت  میوگ  وت  اب  لد  مغ  ات  یئاجک  یئام  رامیب  لد  شخبافـش  یئاـم  راـت  ماـش  باـتهم  نآ  وت  * 
مداشلد هک  يدـیّماب  تمایق * * *  رما  دوش  رئاد  یک  هک  دنتـسه  هدامآ  امـس  رد  کـئالم  تقاـیتشا  زا  دـنتخوس  ناـگرزب  تقارف  راـب  مشک 

دایرف دـنک  مناجب  شتآ  هدز  وت  قارف  یئامن * * *  مدای  تايرای  يارب  تبیغ  لوط  راظتنا و  دیآرـس  یئاـمن  مدازآ  تنحم  جـنرز و  یئاـمن 
تیاقل زا  ار  ام  مورحم  نکم  تیادـف  ددرگ  ام  ناج  ات  ایب  منابز * * *  رب  يراـج  وت  مسا  دوش  دـیآرب  مگنت  هنیـس  زا  هآ  هچ  مناوختـسا  زغم 

بیغ باقن  اتکی  دوبعم  تّجح  نآ  یئوت  ارهز  دوعوم  يدهم  نآ  یئوت  تیادـگ * * *  زگره  ترد  زا  ینارن  یناهج  ناطلـس  وت  مراد  نیقی 
مدـق ینابرهم  ماما  بحاص  يا  وت  نم  هنیـس  رد  تمغ  درد  دوب  نم  هنیرید  ربلد  يا  ایب  امیـسز * * *  نک  رونم  ار  یناـهج  رادرب  راـسخر  زا 

تلامج وحم  ءایبنا  هتشگ  هک  تماقم  دنادیمن  زگره  رشب  تلازیال  تاذ  ریغ  دنادن  تلالج  نأش  تعفر و  ماقم  نم * * *  هدید  رب  وت  راذگب 
ینم نامیا  وت  ینیبن * * *  ار  ام  ّتلذ  نیا  رگد  تروهظ  رما  دنک  رئاد  ادخ  ینیشن  تبیغ  هدرپ  تشپ  هب  ینیمغ  لد  تبیغ  ماّیا  رد  وت  * * * 

تیاقل كرد  دوش  یک  رـسّیم  منیبب * * *  ار  تلامج  لاخ  نآ  هک  رادرب  راسخر  زا  بیغ  باـقن  منیقی  لـماک  دوشیم  تفطلز  منید  وت  رهم 
ءامـسأب تایآب و  مظعا  مسا  ّقحب  ادـنوادخ  تیالو * * *  دـهع  نآ  دـیدجت  امن  نکفا  بیغ  باقن  خر  زا  ایب  تیادـف  ددرگ  نم  ناج  ات  اـیب 

دنک رهاظ  ادخ  يراوس  لُدلُد  ردیح  لسنز  يراگدای  تلاسر  متخ  زا  وت  ملاع * * *  هاشنهاش  وت  رهاظ  امن  هتسکش  ولهپ  يوناب  ّقحب  مّظعم 
منیبن منیبب  ار  ملاع  قلخ  مامت  ینامب  تبیغ  هدرپ  رد  وت  هک  یناگدـنز  نم  رب  تسین  اراوگ  يراوسهـش * * *  اتکی  مزر  زور  هب  تروهظ  رما 

یئاجک مراکفا  بلق  دیما  تقارف  درد  زا  روجنر  مدش  یئاجک  مرامیب  مسج  بیبط  یئاجک  مراز  لد  شخبافـش  یناشن * * *  مان و  وتز  نم 
کلم ورسخ  يا  ایب  ینامـسآ * * *  نیمز و  رادهگن  یلازیال  ّیح  تاذ  رماب  یناکم  نوک و  ملاع  رِّبدُم  ینادواج  کلم  هاشنهاش  وت  * * * 

وا تعاط  يارب  مشاب  هدنز  ات  یتلهم  ایادخ  مزاسب * * *  ای  مزوسب  تیاهمغز  تبیغ  ماّیا  نیا  رد  منادیمن  مزاین  زار و  مرحم  يا  ایب  مزاجح 
وت تیاپ  كاخ  مسوبب  نم  ات  ایب  تیادف  ددرگ  نم  ناج  ات  ایب  مشاب * * *  هدنیاپ  شتمدخ  يارب  وا  ترـضح  روهظ  كرد  منک  مشاب  هدـنب 
رب تقارف  ریت  يدز  دیدرگ  ریس  یناگدنز  زا  ملد  دیدرگ  ریخأت  وت  رما  روهظ  تیادگ * * *  نیا  لاحب  نک  محرت  ینادواج  کلم  هاشنهاش 

كاپ تاذ  ّیلو  رهطا  يارهز  نشلگ  زا  یلگ  یئاضترم  یلع  دهعیلو  یئافطـصم  ناتـسوب  ورـس  وت  دیدرگ * * *  ریثأت  لباق  تّدـشب  نم  لد 
ایب ددرگ * * *  داش  ام  هدـیدمغ  لد  تلامج  زا  رّونم  ملاع  دوش  ددرگ  داینب  ونز  نید  يانب  ددرگ  دابآ  ناـهج  نیا  اـت  اـیب  یئاـیربک * * * 

درادن نایاپ  رگم  ترجه  بش  یئادگ * * *  ناونعب  نک  ملوبق  میآ  وت  رابردـب  يدـیّماب  یئادـج  ناونع  رذـگب ز  ایب  یئانـشآ  مسرب  مدـکی 
وت تخورفا  مناج  رب  یـشتآ  تقارف  درادـن * * *  نارجه  تقاط  لد  رگد  تلاـصو  مناـمرد  درد و  تقارف  درادـن  ناـمرد  اـم  درد  نیا  رگم 
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وت يایوج  هک  لد  نآ  اشوخ  تخومآ * * *  وت  زا  يربص  سرد  دـیابب  یناوت  بات و  نم  رهب  هدـنامن  تخوس  مرکیپ  ناج و  هک  یناد  دوخ 
قحز ار  تروهظ  دـشاب * * *  وت  ياج  شاهدـید  يور  هب  دـیرگ  وت  رجه  زا  هک  یمـشچ  نآ  شوخ  دـشاب  وت  ياهمغ  نزح و  رکفب  دـشاب 

ار ز تروهظ  تسود * * *  يا  منایرب  لد  رب  نک  رظن  نم  متخوس  تراـظتنا  دردز  تسود  يا  مناریح  تتبیغ  لوطز  تسود  يا  مناـهاوخ 
 * * * تسود يا  منالان  دبا  ات  مغ  نیا  زا  ددرگن  ام  بیصن  رگ  تروهظ  تسوديا  منایرگ  تمغ  زا  زور  بش و  تسود  يا  مناهاوخ  قح 
تسود يا  تنابرق  دوش  مناج  ات  هک  نم  ماهدنز  تروهظ  دیّما  هب  تسود  يا  تناریح  هلاو و  نم  مدش  تسود  يا  تنارجه  مغ  اب  مزاس  هچ 

تراوخمغ موشیم  مّلـسم  تلامج  لاخ  ماهلبق  دـشاب  هچ  تسود  يا  تراـسخر  هم  نم  منیبب  تسود  يا  ترادـید  زا  مورحم  نکم  * * * 
تروضح ردنا  مینک  میـشاب  هدوسآ  راظتنا  جنرز  تنحم  جنر و  نیا  زا  دازآ  میوش  تبیغ  لوط  دیآرـس  دشاب  شوخ  هچ  تسود * * *  يا 

رهتـشم ملاع  هب  دوعوم  يدهم  همطاف  زیزع  دشیم  هچ  دـشیم  رگهولج  نم  هم  دـشیم  هچ  دـشیم  رحـس  نارجه  بش  تمعن * * *  رکش 
ادج مریمب  ترجه  زا  تعاس  ره  رگا  تسود  يا  منادنز  رد  هدرک  تقارف  تسود  يا  تنارجه  مغ  اب  مزاس  هچ  دـشیم * * *  هچ  دـشیم 

يداد هدـعو  نوچ  تدوخ  ار  تروهظ  يدومن  مناشیرپ  تیاـهمغز  يدومن  مناریح  راز و  ترجه  هب  تسود * * *  يا  مناـج  ددرگن  وت  زا 
لد تبیغ  لوط  راظتنا و  درد  يدومن ز  ناریح  یملاع  ترجهز  يدومن  ناهنپ  تخر  سمـش  دش  هچ  يدومن * * *  منایرگ  ماش  حبـصب و 
رظن دنیب  وت  راسخر  هک  یمشچ  نآ  شوخ  دراد  وت  ياّنمت  لد  نآ  اشوخ  دراد  وت  يادوس  هک  رس  نآ  اشوخ  يدومن * * *  نالان  ماهدرـسفا 

تبیغ ز لوط  نیا  رد  هک  سک  نآ  اشوخ  یناـهن  یک  اـت  قح  بیغ  ربا  هب  ینامـسآ  سمـش  وچ  تعفر  رد  وت  دراد * * *  وت  ياـبیز  ّدـق  رب 
شیور لاخ  منیب  هک  يزور  نآ  شوخ  دیایب  مرای  رفـس  زا  هگانب  دیایب  مرادـلد  هک  يزور  نآ  شوخ  ینامز * * *  بحاص  دـش  وت  فاطلا 

هک یناد  دوخ  وت  ترجه  يرایـسب ز  جـنر  مدیـشک  تقایتشا  زا  یکب  ات  مزوسب  تقارف  لوط  زا  هتفرگب  ملد  دـیایب * * *  مرامیب  بلق  يافش 
دـنیایب و داش  لد  اب  تناروای  وس  رهز  تیادـص  مدره  دـسر  ناج  شوگب  تیابرلد  توص  هک  يزور  نآ  شوخ  تقاط * * *  تسین  رگید 

مناج ات  هک  يراثن  ناج  يارب  نک  ملوبق  تسود  يا  تناریح  هلاو و  نم  مدش  تسود  يا  تنارجه  تقاط  مرادن  تیادف * * *  ناج  دـنیامن 
هک متـسدب  تتـسد  دوش  رگ  مبیـصن  تسود  يا  تیوجلد  تماق  منیب  هک  تسود  يا  تیور  لاخب  مراتفرگ  تسود * * *  يا  تنابرق  دوش 

ًةَدابِع ِدابِْعلا  َبُوُلق  ُأَلْمَی  ِۀَّمُْالا ، ِنَع  ِّيِدْهَْملِاب  ُهَّللا  ُجِّرَُفی  : » دیامرفیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  تسود  يا  تیوک  میقم  نم  مشاب 
زا مالـسلا  هیلعيدهم  هلیـسو  هب  دنوادخ   « » ْمُِکقانْعَأ ْنِم  ِّقِّرلا  َّلُذ  ُجِرُْخیَو  ِبلَْکلا ، َنامَّزلا  ُبِهُْذی  َو  َبِذَْکلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی  ِِهب  ُُهلْدَع ، ْمُهعَـسَی  َو 
وا هلیـسو  هب  دـنوادخ  دریگیم . ارف  ار  همه  شتلادـع  دزاسیم و  رپ  تعاطا  تدابع و  اب  ار  ناگدـنب  ياـهلد  دـنکیم ، يراـتفرگ  عفر  تما 
«. درادیم رب  اـهنآ  ندرگ  زا  ار  یگدرب  ّتلذ  دربیم و  نیب  زا  ار  ییوج  هزیتـس  یگدـنرد و  حور  دـیامنیم ، دوباـن  ار  ییوگغورد  غورد و 

یسوط ص 114. خیش  تبیغ 

تس هدومن ا  رشتنم  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  نونک  ات  هک  ییاهباتک 

 - مالسلا 6 هیلعمئاق  يوجتسج  رد  ییالط 5 -  ياههشوخ  يرهوج 4 -  راعشألا  نئازخ  بقاّثلا 3 -  مجن  تشذـگ 2 -  هچ  البرک  رد   - 1
دجـسم هچخیرات  هیدمحا 11 -  هیدـه  حـیتافملا 10 -  بختنم  نانجلا 9 -  حـیتافم  تاـیّلک  ررّدلا 8 -  دـقع  مالـسلا 7 -  هیلعيدهم  دای 

ادیپ 16 دیشروخ  نیرخآ  رون 15 -  يوجتسج  رد  مالسلا 14 -  هیلعيدهملا  تامارک  هسّدقم 13 -  هیحان  ترایز  نارکمج 12 -  سّدقم 
، تبیغ مـالک 19 -  ِملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماـما و  لامعا 18 -  هفیحـص  ریهطت  فاـکتعا ، مالـسلا 17 -  اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدـف  - 

لالز زا  تیالو 23 -  نابات  غورف  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اونین 22 -  رادمچرپ   - 21 هماـقا و ...  ناذا و  تـّیمها  تماما 20 -  روهظ ،
 - تیالو 28 دیراورم  مالـسلا  هیلع  یلع  ام 27 -  اب  یلو  ادـیپان  ناراب 26 -  راهب و  راـظتنا  مالـسلا 25 -  هیلع  دوعوم  يدهم  تیالو 24 - 

هیلعيدهم ماما  يامیس  بیاغ 32 -  رکذم  درفم  رصاعم 31 -  ناسنا  راظتنا و  ّتیودهم 30 -  نامتفگ  مالسلا 29 -  اهیلع  هّیبنیز  صیاصخ 
زا سپ  یگدنز  تمحر 37 -  باحس  اونین 36 -  روشنم  رانا 35 -  خرس  دورس  دـمآ 34 -  رترید  هکنآ  و  یبرع 33 ... -  رعش  رد  مالسلا 
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یب رهم  رادید 42 -  هنشت  دوخ  اقس  بیس 41 -  رطع   - 40 دلج )  2  ) مالسلا هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  نارظتنم 39 -  فیاظو  گرم 38 - 
بحاص هاگیلجت  خیرات 46 -  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع   - 45 تسود ) رادید  ترـسح  رد   ) هدشلد وا 44 -  روهظ  ياـههناشن  نارک 43 - 

دیس ترضح  خیرات  تکرب 51 -  رون و  هنیجنگ  ۀمکحلا 50 -  عیبانی  راونالا 49 -  تاکشم  ةرخالا 48 -  لزانم  مالسلا 47 -  هیلعنامزلا 
للم بهاذـم و  مالـسا و  هاگدـید  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  مالـسلا 53 -  هیلعنامز  ماما  زا  ییاهناتـساد  مالسلا 52 -  هیلعءادهشلا 

اهناتــسا و زکارم  رد  نارکمج  سّدـقم  دجــسم  تاراـشتنا  رارــسا  هـنییآ  مالـسلا 55 -  مهیلعتیبـلها  هـب  یــسیون  هـضیرع  ناـهج 54 - 
تالاؤس و هب  ییوگخساپ  هدامآ  نارکمج  سّدقم  دجسم  تالاؤس  هب  خساپ  دحاو  دریذپیم  لاعف  یگدنیامن  روشک  رسارس  ياهناتـسرهش 

یتسپ قودنص  مق /  سردآ : هب  ار  دوخ  تالاؤس  دیناوتیم  دشابیم . نازیزع  امش  يداقتعا  یهقف و  یعامتجا ، یتیبرت ، یقالخا ، تالکـشم 
نیا اب  هک  ینازیزع  ياـههمان  بلاـطم و  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  دـییامن . لاـسرا  نارکمج  سدـقم  دجـسم  یگنهرف  تاـقیقحت  دـحاو   617

. دش دهاوخ  تبقارم  تقد و  ًالماک  اهنآ  يرادهگن  ظفح و  رد  و  هدوب ، ناشیا  رارسَا  هلزنم  هب  دنیامنیم ، هبتاکم  یتسپ  قودنص 

اه تشون  یپ 

ود نایچیاچ 5 ) بیبح  رعش  زا  یبختنم  ( 4 دنب . شش  زا  دنب  هس  ( 3 ص 20 . قودص ، خیش  عیارشلا ، للع  ( 2 هیآ 56 .  تایراذ ،  هروس  ( 1
ّبر  : » هکرابم هیآ  هب  هراـشا  ( 7 دش .  هداد  يرییغت  رعـش  نیا  عرـصم  نیلّوا  رد  یحلاصم  تهج  هب  يدیهـش 6 ) بیبح  ازریم  دنب  جنپ  زا  دنب 

 . دشابیم ًابیش » سأرلا  لعتشاو  مظعلا  نهو  ّینإ 

ْ ُْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُْ َُِْْ
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