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رخافملا وبا  يهدیصق  13حرش 

مالسلا هیلع  نماث  ماما  ۀبقنم  یف  يزار  رخافملا  وبا  مالک  نم  عصرم » لاب   » 17هدیصق

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اندیس  ۀبقنم  یف  يزار  رخافملا  وبا  باوج  رد  ثایغ  انالوم  21هدیصق 

ینامرک يوجاوخ  عصرم  لاب  يهدیصق  26باوج 

26هراشا
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یئادوس اباب  عصرم  لاب  يهدیصق  31باوج 
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یقارن یقوش  الم  عصرم  لاب  هدیصق  45باوج 

45هراشا

50علطم

« يرواخ  » هب صلختم  ینیوزق  موصعم  اقآ  عصرم  لاب  يهدیصق  53باوج 

یشاک لوسر  دنوخآ  عصرم  لاب  هدیصق  61باوج 
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يزار رخافملا  مالک  67نم 

همعطألاب همئالا  نیب  فورعملا  دمحا  نیدلا  قحلا و  ماظن  انالوم  مالک  نم  عصرم  لاب  هدیصق  72باوج 

ییاراخب رصان  نینمؤملاریما  تبقنم  مالسلا و  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  حدم  رد  عصرم  لاب  75باوج 

79یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  94هرابرد 
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يزار رخافملا  وبا  دنلب  يهدیصق  زا  باوج  هدزیس  حرش و  ود 

باتک تاصخشم 

یتدارا رغصا  ششوک  هب  يرجه /  مشش  نرق  یعیش  هیاپدنلب  رعاش  يزار  رخافملا  وبا  دنلب  هدیصق  زا  باوج  هدزیس  حرش و  ود 
تاحفص 563-509  1377 مهن ) دلجم   ) ثاریم دلجم  هد  رد  هرشتنم  ياههلاسر  زا  هتفرگرب 

دمآرد

ندب عملم  غرم  تخوسب  عصرم  لاب 
نهریپ لگ  فسوی  تخیرب  اخیلز  کشا 

یضاق همالع  ار  تضهن  نیا  زا  یـشخب  تسا . يریگیپ  لباق  رادیاپ و  یتضهن  يرجه ، مهن  ات  مشـش  ياهنرق  لوط  رد  هعیـش ، یبدا  تضهن 
هرود نیا  رد  هک  يراعـشا  تسا . هدروآ  تسد  هب  هرود  نیا  نارعاش  نابیدا و  زا  هک  یلاح  حرـش  اب  نینمؤملا  سلاـجم  رد  يرتشوش  هللارون 

یئاسک يونزغ و  یئانـس  شبنج ، نیا  نامدـقتم  زا  یکی  دـیاش  اروشاع . ریدـغ و  تیب ، لها  بقانم  يهراـبرد  تسا  يراعـشا  تسا ، حرطم 
، میدش هاگآ  متشه  متفه و  نرق  رد  یعیش  یسراف  تایبدا  يهرابرد  هک  ییاههنومن  نیرخآ  زا  دنراد . هراب  نیا  رد  یناوارف  راعشا  هک  دنشاب 
زا یکی  يزار  رخافملا  وبا  دـندناسر . پاچ  هب  مشـش  رتفد  ناریا  یمالـسا  ثاریم  رد  ار  اهنآ  راشفا  ياقآ  هک  دوب  یعیـش  رعاـش  هس  راعـشا 

. تسا هدش  عقاو  هجوت  دروم  رتمک  شراثآ  هک  تسا  يرجه  مشش  نرق  یعیش  نارعاش  هتسجرب  ياههرهچ 
. دوشیم يرادهاگن  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  يهناخباتک  رد  يهرامـش 9596  هب  هک  تسا  تایلزغلا  دئاصقلا و  عمجم  رـضاح ، يهعومجم 

رخافملا وبا  دنلب  لزغ  هعومجم ، نیا  یلصا  روحم 
: علطم اب 

ندب عملم  غرم  تخوسب  عصرم  باب 
نهریپ لگ  فسوی  تخیرب  اخیلز  کشا 

همادا رد  رخافملا و  وبا  يهدیصق  سپس  دمآ ، هتخانشان  یفلؤم  زا  یحرـش  زین  لزغ و  نیا  رب  یناتـسجس  دومحم  زا  یحرـش  زاغآ  رد  تسا .
رخافملا وبا  لابقتسا  هب  هک  ینارعاش  دیاصق 

هحفص 510] ]
. دناهتفر

تیب ات 69  زا 65  رگید  ياههخـسن  یخرب  رد  تیب و  تیاور 61  کی  رد  روبزم  يهدیـصق  هک  تفگ  دیاب  رخافملا  وبا  يهدیـصق  يهرابرد 
مادـقا نآ  باوـج  عـبتت و  رد  ارعـش  رثـکا  هتفاـی و  میظع  یترهـش   …  » هک هدروآ  يهدیـصق  نآ  يهراـبرد  يدنقرمـس  تـسا . هدـش  هتـسناد 

رد روبزم  يهدیـصق  لصا  رد  تسا . هدورـس  مامت  يهشیدـنا  اـب  ار  هدیـصق  نیا  لاـس  لـهچ  لوط  رد  رخاـفملا  وبا  هک  دـناهتفگ  دـناهدرک .»
« نلعاف نلعتفم  تالعاف  نلعتفم   » نزو رب  روبزم  يهدیـصق  دـشابیم . مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تبقنم  شیاـتس و 

: هدش هتفگ  هک  نانچ  نآ  تسا 
ینک رخافت  هک  ات  ناوخب  رخافم  تفگ 

نلعاف نلعتفم  تالعاف  نلعتفم 
: تسا هتفگ  ع )  ) نانمؤمریما شیاتس  رد  هک  اجنآ  هدوب ، ییانس  ریثأت  تحت  رعش ، نیا  ندورس  رد  يو  هک  هدش  هتفگ 

! نسحلاوبا يا  نید ! عمش  يا  نینمؤملاریما ! يا 
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ندب زا  نمشد  ناج  هدوبر  تبرض  کی  هب  يا 
يهرود نارعاش  زا  يو  هک  تسا  ملـسم  دـناهدیمان . يزار  رخاـف  ار  وا  طـلغ  هب  یخرب  تسین و  رخاـفملا  وبا  يهراـبرد  یتاـعالطا  هنافـسأتم 

مه وا  شیاتـس  رد  هتـشاد و  یناقاخ  اـب  مه  یتاـبتاکم  يو  هک  هدـش  هتفگ  [ 1 . ] دـناهداد بقل  ءارعـشلا  رخف  ار  وا  یخرب  تـسا و  یقوـجلس 
: تسا هدورس  يراعشا 

مرب یمه  ایرد  هب  هرطق  هک  رگن  یخوش 
مرب یمه  يولول ال ال  شیپ  هرهم  رخ 

هدوب و يو  زا  لصا  رد  هک  تسا  يراعشا  هلمج  نآ  زا  دوش . بوسنم  نارگید  هب  يو  راعشا  هاگ  ات  هدش  ببـس  رخافملا  وبا  هرابرد ي  ماهبا 
هب رتمک  نونک  ات  هک  رخافملا  وبا  هدنام  ياج  رب  راثا  نیرتمهم  زا  تسا . هدـش  بوسنم  يراوخلا  هللا  لضف  مالکلا  کلم  هب  عبانم ، یخرب  رد 

يادهـش هک  تسا  یبرع  راعـشا  يهمجرت  راعـشا  نیا  تسا . هدمآ  یفـشاک  ءادهـشلا  ۀضور  رد  يو  زا  هک  تسا  يراعـشا  هدـش ، هجوت  نآ 
[2 . ] تسا تیب  دص  کی  رب  غلاب  هدش ، هداد  تبسن  رخافملا  وبا  هب  حیرصت  هب  هک  راعـشا  نیا  تایبا  رامـش  دناهدناوخ . زجر  ناونع  هب  البرک 

[. 3  ] تسا هدمآ  ءادهشلا  ۀضور  رد  يو  لتقم  باتک  رخافملا و  وبا  زا  مه  يروثنم  تارابع  هک  دهدیم  ناشن  یفشاک ، ياهریبعت  یخرب 
« لحنیال ام  لح   » يهلاسر اهنآ  زا  یکی  تسا . تسد  رد  یناوارف  ياههخـسن  اهنآ  زا  هک  دراد  يدایز  حورـش   … عصرم »  لاب   » يهدیـصق

ياههخسن هدیـسر و  پاچ  هب  موس  رتفد  ناریا  یمالـسا  ثاریم  رد  یلمآ  هداز  نسح  هللا  ۀیآ  شـشوک  هب  هک  تسا  یناوریـش  فیطللادبع  زا 
كرتشم تسرهف  رد  نآ  خسن  زا  یخرب  هک  تسا  تسد  رد  یماج  نمحرلادـبع  الم  زا  يرگید  حرـش  [ 4 . ] تسا تـسد  رد  نآ  زا  یناوارف 

هک تسا  تسد  رد  ءابطالا  ناسل  هب  فورعم  ییافخ  میکح  زا  مه  یحرش  تسا . هدش  هدناسانـش  ( 7  / 40  ) ناتسکاپ رد  یسراف  ياههخسن 
ياههخسن هلمج  زا 

هحفص 511] ]
رد هک  هدش  هتشون  هدیـصق  نیا  رب  مه  رگید  حرـش  نیدنچ  تسا . دوجوم  ( 17 تسرهف 422 /   ) هاگـشناد يزکرم  يهناخباتک  رد  یکی  نآ 

. تسا هدش  دای  اهنآ  زا  دمآ ، دهاوخ  همادا  رد  هک  یناتسجس  حرش  نمض 

رضاح يهعومجم 

هتخانـشان یفلؤم  زا  يرگید  یناتـسجس و  زا  یکی  هدیـصق  حرـش  ود  رب  لمتـشم  تسخن  شخب  تسا . شخب  هس  لماش  رـضاح  يهعومجم 
تسا گرزب  يارعـش  امکح و  زا  هیباوج  رخافملا و …  وبا  يهدیـصق  لماش  مود  شخب  تسا . هدمآ  حیحـصت  دروم  يهخـسن  رد  هک  تسا 
اجنیا رد  رگید  عباـنم  زا  دوـبن و  اـم  يهخـسن  رد  هک  تسا  یقاـحلا  يهدیـصق  ود  موـس  شخب  تسا . هدـمآ  اـم  يهخـسن  رد  مه  اـهنآ  هـک 

. میدروآ
ازریم نیقشاعلا ، سینا  بحاص  زا  حرـش  نیا  رد  يو  تسا . هتفرگ  رارق  حرـش  دروم  تیب  تشه  اهنت  یناتـسجس  حرـش  رد  هک  تسا  ینتفگ 
لیلد هب  مود  حرـش  فلؤم  يهرابرد  تسا . هدرک  دای  یئاـهب  خیـش  يدنقرمـس و  رقاـب  دـمحم  هجاوخ  یلیبدرا ، نیـسح  خیـش  باون ، دـمحا 

. درک رظن  راهظا  ناوتیمن  رضاح  لاح  رد  ندوب  هتخانشان 
هک تسا  نشور  هدش و  هتـسناد  يزار  رخف  زا  طلغ  هب  هک  هدـمآ  رخافملا  وبا  يهدیـصق  ءادـتبا  مود  شخب  رد  میدرک  هراشا  هک  روط  نامه 

. تسا تسردان  تبسن  نیا 
هدـش دای  ثایغ  لامک  ناونع  اب  يو  زا  راصتخا  هب  هک  تسا  يزاریـش  دـمحم  نیدـلا  ثایغ  نب  دـمحم  نیدـلالامک  نآ  زا  باوج  نیتسخن 

[. 5  ] دناهدروآ يزار  يدنقرمس و  ار  يو  لاح  حرش  تسا . تیب  هدیصق 72  نیا  تسا .
یکی تسا . هتخاس  هدیصق  ود  رخافملا  وبا  يهدیصق  باوج  رد  يو  دشابیم . ( 689  - 753  ) ینامرک يوجاوخ  زا  باوج  نیموس  نیمود و 
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: علطم اب 
ندب نیمیس  تبعل  دز  كاچ  رز  يهطرق 

نگل عصرم  عمش  دناشف  عملم  کشا 
: تسا علطم  نیا  اب  مود  يهدیصق  و 

نز هلعش  ملد  عمش  نزح  زا  دوب  هک  شود 
نمجنا يهلعشم  زورف  مجنا  يهنیس 

. میاهتسج هرهب  يو  عوبطم  ناوید  زا  هدیصق  ود  نیا  حیحصت  رد  ام 
: علطم نیا  اب  تسا  یئادوس  اباب  زا  باوج  نیمراهچ 

ندب عملم  تشگ  حانج  عصرم  زاب 
نت ریش  ابط  غرم  دومن  اضیب  يهضیب 

یتفگ میدرب . هرهب  مه  سلجم  يهخسن  زا  هدافتسا ، دروم  يهخسن  رب  نوزفا  حیحـصت  رد  ام  هدش و  دای  موصعم  هدراهچ  زا  هدیـصق  نیا  رد 
درویبا یلاها  زا  یئادوس  اباب  هک  تسا 

هحفص 512] ]
[. 6  ] تسا تسد  رد  رقنسیاب  ازریم  خرهاش و  حدم  رد  يدئاصق  يو  زا  تسا . يرومیت  خرهاش  رصع  يارعش  ریهاشم  زا  ناسارخ و 

یشاک نسح  ناوریپ  نایارس و  بقانم  زا  يو  تسا . مهن  نرق  يهتسجرب  یعیـش  رعاش  ( 782  - 875  ) یفسوخ ماسح  نبا  زا  باوج  نیمجنپ 
. دراد مالسلامهیلع  ناماما  شیاتس  رد  یناوارف  راعشا  تسا و 

: علطم نیا  اب  تسا  يرونا  انالوم  زا  تیب  رد 46  باوج  نیمشش 
نمث قیقع  جرد  دید  وچ  ناشفا  رز  حبص 

نمچ رد  رد  يهدش  خرچ  قودنص  تخیر ز 
! تسین يرونا  ناوید  رد  هدمآ ، اجنیا  رد  هک  ياهدیصق  هک  تسا  ینتفگ 

: علطم نیا  اب  تسا  یئاتغج  یلاله  زا  باوج  نیمتفه 
ندب عملم  هاش  تفرگ  عصرم  تخت 

نهریپ لگ  دهاش  دیرد  عقرم  بیج 
. تسا هدش  هدافتسا  مه  یپاچ  نتم  زا  هدافتسا ، دروم  يهخسن  رب  نوزفا  تسا و  دوجوم  مه  يو  ناوید  رد  هدیصق  نیا 

: علطم نیا  اب  تیب  رد 88  یکی  تسا ، باوج  ود  لصا  رد  هک  تسا  یقارن  یقوش  الم  زا  باوج  نیمتشه 
نز هلعش  دش  وچ  حبص  زورف  یتیگ  لعشم 

نگل سنرقم  عمش  غورف  ار  ناهج  داد 
: علطم نیا  اب  تیب  رد 42  يرگید  و 

نت سوواک  ریاط  غاب  فرط  زا  وچ  تفر 
نمچ نحص  هب  غاز  نانک  جرفت  تشگ 

. میتفاین یقارن  یقوش  الم  زا  یلاح  حرش  دوجوم  عبانم  رد  ام 
: علطم نیا  اب  تسا  تیب  رد 142  يرواخ  هب  صلختم  ینیوزق  موصعم  اقآ  زا  باوج  نیمهن 

نت نیرز ز  شوج  دنک  وچ  رواخ  ورسخ 
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نهک رید  يهنحش  شوپ  هنیگنلپ  تشگ 
لاح حرـش  یـسرتسد  اهنآ  هب  هک  ییاه  هرکذت  رد  ام  هدش و  دای  يرواخ  یناشاک  لوسر  ازریم  ناونع  اب  رعاش  نیا  زا  سلجم  يهخـسن  رد 

[. 7  ] میتفاین ار  يو 
: تسا علطم  نیا  اب  تیب  رد 13  اهنآ  تسخن  دراد . هدیصق  ود  يو  تسا . یشاک  لوسر  دنوخآ  زا  باوج  نیمهدزای  نیمهد و 

نکش رکش  یطوط  نایشآ  رد  وچ  تفر 
نمچ هن  نیا  هصرع  دش  غاز  هگ  هولج 

: علطم نیا  اب  تیب  دراد 74  رخافملا  وبا  باوج  رد  مه  يو  رگید  يهدیصق 
نمز رصم  هب  هولج  حبص  ناعنک  فسوی 

نزحلا تیب  هب  تفر  ماش  ياخیلز  درک و 
هحفص 513] ]

ترابع تسا . هدـش  بوسنم  يزار  رخف  هب  هابتـشا  هب  اضیا  هک  رخافملا  وبا  زا  زاـب  تسا  ياهدیـصق  هدـمآ ، اـجنیا  رد  هک  ياهدیـصق  نیرخآ 
هک تسا  ینتفگ  دـش . هتـشون  ررکم  دوب  حیحـص  يهخـسن  نوچ  اـیمیک  ملع  رد  يزار  رخف  مـالک  نم  اـضیا  تسا : نیا  هدیـصق  نیا  ناونع 

. دراد هدیصق  لصا  اب  یناوارف  ياهتوافت  هدمآ ، اجنیا  رد  هک  ياهدیصق 
نیدـلا قحلا و  ماظن  انالوم  زا  تسا  یباوج  هداتفا ، هلـصاف  اهباوج  ریاـس  نآ و  ناـیم  اـما  هدـمآ  هاگـشناد  يهخـسن  رد  هک  يرگید  باوج 

علطم نیا  اب  تسا  تیب  رد 49  هدیصق  نیا  هعمطالاب ! ۀمئالا  نیب  فورعملا  دمحا 
ندب عملم  حبص  دیشک  یماش  يهیلق 

نتمیس یخبطم  تفوک  هنیرز  نواه 
هدافتسا دروم  يهخسن  رد  هک  میاهدروآ  يرجه  متشه  نرق  نارعاش  زا  یئاراخب  رـصان  زا  رخافملا  وبا  يهدیـصق  يارب  باوج  کی  اهتنا  رد 

زاـغآ علطم  نیا  اـب  تسا و  تیب  رد 69  هدیـصق  نیا  میاهتفرگ . رب  ناشخرد ) يدـهم  رتکد  حیحـصت  اب   ) يو ناوید  زا  لـصا  رد  هدوبن و  اـم 
: دوشیم

نسر نیرز  فسوی  ولد  دمآرد ز  حبص 
نطو یهام  لد  رد  بآ  رب  سنوی  وچ  درک 

. تسا هدمآ  اجنیا  رد  انیع  هدوب  ناشخرد  رتکد  يهدش  حیحصت  نتم  یقرواپ  رد  هک  یخسن  فالتخا  هک  تسا  یهیدب 
هحفص 514] ]

يزار رخافملا  وبا  يهدیصق  رب  یناتسجس  حرش 

. يزار رخافملا  وبا  انالوم  عصرم  لاب  يهدیصق  يهچابید  هدمآ : هخسن  رد 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

بجاو دمح  دنهن ، ضرع  قبط  رب  نخس  نایفریص  هک  يرهاوج  نیرتشوخ  دنـشک و  ریرحت  کلـس  رد  مظن  نایرهوج  هک  يرهوگ  نیرتهب 
هدرتسگ سوفن  سوؤر  رب  ار  لوقع  بات  ملاع  باتفآ  هیاس  هدرک و  بهذـم  تایح  يایمیک  زا  ار  یناسنا  دوجو  ساحن  هک  تسا  يدوجولا 

هتخاس و ایوگ  یناگدنز  رکش  زا  شنیرفآ  نشلگ  رد  ار  یناهج  يهقطان  یطوط  هتخارفا و  ناس  ملع  یتسه  غاب  رد  ار  مدآینب  نادق  ورـس  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ینعی  ایبنا ؛ ناوراک  رالاس  هلفاق  سدق ، رازلگ  لبلب  ناور  رب  روصحم  ان  تاولـص  دودعم و  ان  دورد  دعب 

. دابعلا برب  داب  مجعلا ، برعلا و  حصفا  انا  لاق  نم  همع  نبا  امیس  و 
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یبوبحم ازفا  حور  هک  دنامن  هدیـشوپ  يرورپ  تغالب  نمجنا  نالد  نشور  رطاع  رطاخ  رب  يرتسگ و  تحاصف  لفحم  نافراع  رینم  ریمـض  رب 
رب کیالم  رگا  ار  شداوس  تباتک  نخـس و  دشاب ، شیر  شلاخ  داوس  تلجخ  زا  ناریمـض  یفاص  يهنیـس  شیپ و  رد  دلخ  ناروح  رـس  هک 

، فلس ام  ءارعشلا  لضفا  عبط  حیاش  اصوصخ  تسا ؛ ازس  دنهد  ياج  هدید  داوس  رد  نایبورک  رگا  ار  شـضایب  تسا و  اور  دنهن  هدید  ضایب 
هحفـص ره  عـطقم . ار  تنحم  درد و  لسالـس  عاـطقنا  شعلطم  ره  عـلطم و  ار  تـبحم  رهم و  باـتفآ  شتیب  ره  قـحلا ، رخاـفملا  وـبا  اـنالوم 

رهاظ هب  هک  دنچ  ياهدیصق  اصوصخ  زیمآ ، تبحم  افـص  لها  بولق  نوچ  شاهحفـص  ره  ضایب  زیگنا و  رهم  افو  بابرا  لد  نوچ  شـضایب 
کی شتیب  ره  زا  هک  نیا ، زا  دعب  دوشیم  روکذـم  هک  تسا  ياهدیـصق  هلمج  نآ  زا  دناهدیـشک ؛ مظن  کلـس  رد  ع )  ) همئا حدـم  رد  ینعم 

موـهفم یملع  شدرف  ره  زا  رخآ ، اـت  نینچمه  فاـق و  ملع  رد  ثلاـث  اـیمیک و  رد  یناـث  موـجن و  رد  تسخن  دـیآیم ؛ دـیدپ  ملع  يهنیزخ 
هدیـصق نیا  زا  ياهرهب  ار  يرایـسب  تسا و  نتخاـس  ریـسکا  اـیمیک و  رد  هرخآ  یلا  ـالوا  دوشیم  عمج  نوچ  ینعم  همه ، نیا  اـب  دوـشیم و 
. هتناعا هللا  نم  داد ، فاطعنا  یضعب  حیضوت  بناج  هب  ار  نایب  نانع  یناتسجس  دومحم  هب  وعدملا  تعاضبیب  نیا  اذهل  دوبن . تسین و 

هحفص 515] ]
« تیب »

ندب عملم  غرم  تخوسب  عصرم  لاب 
نهریپ لگ  فسوی  تخیرب  اخیلز  کشا 

. دومن عولط  باتفآ  دش و  فرطرب  بش  ینعی  ار ؛ باتفآ  عصرم » لاب   » زا تسا و  هتساوخ  ار  کلف  ندب » عملم  غرم   » زا تسخن ، عرصم 
هب رهم  فسوی  نوچ  ینعی  ار ، دیـشروخ  نهریپ » لگ  فسوی   » زا مجنا و  کشا »  » زا هدرک و  دـصق  ار  نامـسآ  اـخیلز »  » زا میود  عرـصم  زا 

. دـنوشیم یفخم  عاعـشلا  تحت  رد  هک  دنتـسه  ییاههراتـس  زا  هیانک  کشا  دـش و  نازیر  کشا  کلف  ياـخیلز  دـش ؛ میقم  برغم  نادـنز 
. تسا بش  یناث  زا  دش و  زور  لوا  درف  زا  ضرغ 

« تیب »
دود تیربک  رس  زا  تفرگرب  روخ  شتآ 
نسم زا  عاعش  غیت  كاپ  تسش  ورف  هدود 

وترپ نوچ  هک  دوشیم  ادیوه  حبص  تقو  رد  هک  ینشور  نآ  هک : تسا  نیا  يو  رهاظ  ینعم  تسا و  ایمیک  ملع  رد  هرخآ  یلا  الوا  تیب  نیا 
رد باتفآ  دوب ، کـلف  رد  هک  یگریت  یکیراـت و  تسا : نیا  یناـث  عرـصم  و  درک ؛ فرطرب  ار  وا  عولط  تقو  دیـشروخ  ءوض  تسا ، تیربک 

تـسا هتـساوخ  ار  کلف  تسا  هتفگ  تسم  هک  اجنیا  رد  دننک و  زیت  يو  زا  غیت  هک  تسا  یگنـس  نسم  دینادرگ و  لیاز  ندمآ  نوریب  ماگنه 
هروب نوچ  ینعی  ایمیک ، وزج  کی  دوش  بآ  ات  دنزیر  هرقن  رد  هک  تسا  هروب  لیک  نابزب  روخ  تسا و  ایمیک  تلآ  شتآ  هک  دنامن  هدیـشوپ 

هک نانچمه  ینعی  تسا ؛ اـیمیک  وزج  کـی  مه  تیربک  و  تفرگ » رب  روخ  شتآ  : » تسا هتفگ  هک  تسا  نیا  درکیم  رد  يزیر  شتآ  رد  ار 
ورف هدود   » تسا گنر  ناـمه  هب  شاهلعـش  تخیر  شتآ  رد  نوچ  تیربک  اـب  مه  هروب  تسا  دود  نوچ  شوترپ  ینکیم  نشور  ار  تیربک 

ار شگنز  یلاـمب  گنـس  رب  ار  راد  گـنز  غیت  هک  ناـنچ  و  درکیم ، شمرج  يزیریم  شتآ  رد  نوچ  ار  تیربـک  هروـب و  و  كاـپ » تسش 
ره هک  تسا  رایسب  لاوقا  تیب  نیا  رد  ار  امکح  تسا و  هدرک  حاضیا  عون  نیا  رب  هیلع  هللا  ۀمحر  خیش  نیقشاعلا » سینا   » باتک رد  درکیم .
نا تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  هدیـصق  نیا  ینعم  دندیـسرپ  هیلع  هللا  ۀمحر  خیـش  زا  دماجنا . لوطب  مینک  حرـش  رگا  هک  دـناهتفگ  یعون  هب  کی 

: دیوگ هک  نانچ  تخاس  ات  درک  رکف  هدیـصق  نیا  رد  لاس  لهچ  رخافملا  وبا  دوشیمن . متخ  نیا  حرـش  ایند  رد  هنرگ  و  تشهب ، رد  هللا  ءاش 
تسین يرهاظ  ینعم  هدیصق  نیا  ینعم  هک  دوش  هب  مولعم  دوب  نیا  خیـش  ضرغ  داد . لوط  لیـصفت  نیا  لاس » لهچ  دعب  تفگب  يزار  رخاف  »

. دیشخب وا  هب  ناموت  رازه  تخومآ . باون  هب  درک و  مامت  هدیصق  نیا  هک  نوچ  باون ، مکح  زا  لاس  لهچ  زا  دعب 
« تیب »
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هرمجم رد  هتخوس  روث  ناتسد  يهموق 
نز باب  رب  هتخود  لمح  بیرف  نار 

هحفص 516] ]
دوب و هاش  هناخ  رد  رخافملا  وبا  اهبش  زا  یکی  ینعی  بط  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، هدرک  هدافا  باون » دـمحا  ازریم   » هچنآ تیب  نیا  ینعم  و 
هب کی  ره  ارم ؟ تسا  راگزاس  یماعط  هچ  مسوم  نیارد  هک  ارما  زا  درکیم  لاوس  تایخبط  زا  تعاس  ره  دوب  هدـش  ضراع  یـضرم  ار  هاش 

؟ نم رازآ  يارب  زا  تسا  بوخ  یماعط  هچ  رخافملا ، وبا  خیش  ای  دومرف : هاش  دیسر . رخافملا  وبا  هب  تبون  دنتفگیم  باوج  یعون 
هدـش و نایرب  ینعی  دـش ، هتخوس  هرمجم  رد  هک  ار  روث  ناهوک  امـش  يارب  همعطا  زا  تقو  نیا  رد  هک  هدـناوخ  ار  رعـش  نیمه  باوج  رد  وا 
ار قاچ  يرکلا  ۀـغلب  بیرف  دـننک و  نایرب  دنـشکب و  خیـس  ینعی  تسا  خیـس  تغل  رد  نز  بابر  هدـش ، باـبک  خیـس  رد  هک  هرب  قاـچ  نار 

. دنیوگ
رد ار  نیا  نکیل  تسا ، باون  دـمحا  ازریم  ریـسفت  نیا  دیـشخب  رز  قبط  ود  رخاـفملا  وبا  هب  تفاـی و  افـش  هدروخ  نیمه  هاـش  هک  تسا  لـقن 

. قباس تیب  قفاوم  مه  دوب و  لاوئس  قباطم  مه  تفگ  هاش  باوج  ار  نیا  رخافملا  وبا  هک  یلفحم  رد  و  دناهتفگ . ریسکا  نتخاس 
رد لوا  تیب  دـشاب . اـیمیک  رد  دـش ، هتفگ  هچنآ  تساوخیم  هک  نآ  لاـح  تشوـنیم و  هدیـصق  نیا  رد  ارچ  تشادیمن  ریـسکا  ینعم  رگا 

نایرب خیـس  رد  هرب  نار  هک  نینچمه  دـینازوس ، هرمجم  رد  دـیاب  ار  رن  واـگ  ناـهوک  ینعی  تسا ؛ جوزمم  ریـسکا  رد  تیب  نیا  دوب و  اـیمیک 
. دوشیم

هللا و  نیفراعلا » ةریخذ   » باتک هب  دنک  عوجر  دـهاوخ  هک  ره  تسا  نیتم  حرـش  قحلا  تسا . هتـشون  نیا  رب  یحرـش  یلیبدرا  نیـسح  خیـش  و 
. لیقامب ملعا 

« تیب »
سایق زا  عمش  وچ  بطق  هناورپ و  وچ  خرچ 

نگل نوچ  کلف  رود  ناخد  نوچ  لحز  مرج 
هایـس نوـچ  ار  لـحز  ددرگب و  عمـش  درگ  رب  هک  هناورپ  نوـچ  ددرگیم ، بطق  رود  هب  کـلف  هک  تسا  نیا  تیب  نیا  رهاـظ  ینعم  لـصاح 
رقاـب هجاوخ  دـشابیم و  نینچمه  هدراـهچ  بش  رد  هاـم  نوچ  نگل  دـننام  ار  رمق  و  دـشاب ]  ] دود هک  ناـخد  هب  تسا  هدرک  هیبشت  دـناهتفای ،

؛ دـیوگیم زمر  هب  ار  ندرک  لمع  يهطباض  نونکا  تفگ  ار  نتخاس  اـیمیک  يهدـعاق  نوچ  هک  تسا  هتفگ  ناـمعلا » رهاوج   » رد يدـنقرمس 
هک نک  لمع  وا  رتسکاخ  ردق  هب  دزوسب  عمـش  رد  هک  ياهناورپ  رپ  دننام  هب  تسا  نینچمه  هدعاق  نتخاس  ار  ایمیک  ریـسکا و  هک  نوچ  ینعی 

نیسم فرظ  رد  دش ]  ] دهاوخ يدود  گنر  هب 
« تیب »

بش مارهب  نت  رب  شنشوج  کنخان 
نمهرب قفا  زا  نامهرب  قفش  زا 

رگا ياهدز ، هچنآ  هب  ار  ریسکا  يدومن  لمع  هک  نوچ  ینعی  دشاب ؛ قفش  زا  هیانک  هک  تسا  هثیفاک  لگ  نامهرب  و  نایدنه ، دنمشناد  نمهرب 
يهدـعاق هک  نانچ  مه  دوش  گنر  خرـس  قفـش  نوچ  ات  لامب  ینعی  ناشوپ ؛ هب  نشوج  لثم  وا  رب  نابز  واـگ  لـگ  كدـنا  تسا  هدـش  هاـیس 

. تسا دنه  نادنمشناد 
هحفص 517] ]

[ تیب ]
دنمک نودرگ  نت  رب  اهدژا  يهریاد 
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نطش نوماه  يهچرد  نادقرف  يهریان 
يزارد نامـسیر  نطـش  و  شتآ . رد  زادـنیب  لاح  دـش ، گنر  خرـس  يدرک ، تشذـگ  هچنآ  هب  لمع  هک  نوچ  ینعی  تسا ؛ شتآ  زا  هیاـنک 
تـسا حیحـص  سپ  هاچ ، رد  نطـش  نتفر  ورف  وچمه  تفر  ورف  دـش و  بآ  رگا  شتآ ، رد  یتخادـنا  نوچ  ینعی  دـنزیوآ ؛ هاچ  رد  هک  تسا 

. مالسلاو رآ  لمع  هب  دوشیم  روکذم  هچنآ  رادرب 
« تیب »

ماذج مه  صرب و  مه  ار  هریت  بش  مسج 
نشو مه  لبس و  مه  ار  هریخ  بش  مشچ 

دنیوگ و ار  يدیفـس  صرب  ماذج . هب  مه  صرب و  هب  تسا  جاتحم  دش  گنر  هایـس  رگا  روآ ، نوریب  هروک  زا  ندش  بآ  زا  دـعب  نوچ  ینعی 
كدنا دـشاب  هایـس  رگا  ینعی  دـشاب ؛ جاز  بشخن  لها  ناسل  هب  روهـشم ، ام  ریغب  ماذـج  دـننادیم و  نف  لها  هک  يزیچ  زا  ضرغ  صرب  نیا 

هک نیا  فوخ  تهج  زا  دـش  راصتخا  هب  افتکا  دروخیم  رب  زمر  هب  نف  نیا  بحاص  نوچ  ار  حرـش  نیا  هک  تسناد  دـیاب  لاـمب . نآ  رب  جاز 
. دشابن ياهرهب  ار  لهاان 

رهپس رازهرت  نوچ  کمدرم  رظن  رد 
نهپ رپ  شیگریت  رانک  وک  شینشور 

کمدرم زا  دـعب  هک  ینوچ  نف و  نیارد  تسا  رما  لعف  هدومرف : ییاـهب  خیـش  ار . کـمدرم  رادـب  رظن  رد  يدرک  نوچ  تشذـگ  هچنآ  ینعی 
، وا رب  رانک  وک  كدنا  تسا  نشور  رپ  رگا  رادب  دشاب  نامسآ  زا  هیانک  هک  رهپس  راز  هرت  بناج  هب  ار  لومعم  نآ  ینعی  تسا ؛ بناج  تسه 

رات رگا  ینعی  تسا ؛ روظنم  هفرخ  اجنیا  دننک و  مه  نیورپ  رب  قالطا  هاگ  ار  نهپ  رپ  نهپ . رپ  كدنا  تسا  رات  رگا  دشاب . شاخـشخ  هک  نز 
. مالسلاو نهپ  رپ  شیگریت  تسا  نشور  رگا  رانک و  وک  شینشور  تسا 

ناسارخ و لثم  تسا . ایمیک  يازجا  زا  تسا ]  ] بکرم وا  دـشاب  هریغ  ای  تفـص  اـی  رهـش  يارب  زا  مسا  هک  یظفل  اـج  ره  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
نیا رد  رخافملا  وبا  ضرغ  و  راعشا . یضعب  رد  دناهتفرگ  يراوشد  ضیقن  باتفآ و  ینعم  هب  ار  ناسارخ  هک  نانچ  یمور . یگنز و  یکراب و 

اجنیا حرش  نوچ  دشابن ، یعالطا  وا  رب  نف  نیا  بحاص  ریغ  هک  ظافلا  قفاوم  ار  ینعم  دشاب و  ینعم  قباطم  وا  ياه  ظفل  هک  دوب  نیا  هدیصق 
. باوصب یسابع  بئارغلا  زنک  نم  لقن  ملع  هللاو  دننک ، سایق  نیا  هب  ار  یقاب  تسین . حاضیا  هب  جایتحا  رگید  دیسر ،

هحفص 518] ]

رخافملا وبا  يهدیصق  حرش 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ندب عملم  غرم  تخوسب  عصرم  لاب 

نهریپ لگ  فسوی  تخیرب  اخیلز  کشا 
عاعـشلا تحت  رد  هک  تسا  بکاوک  زا  تیانک  اـخیلز  کـشا  و  ندـمآ ، رب  باـتفآ  تفـص  مود  عرـصم  تسا و  کـلف  تفـص  لوا  عرـصم 

. دماجنا لیوطت  هب  باتک  میوش  ضرتعم  تاهیبشت  تاراعتسا و  نییبت  هب  رگا  دندرک و  هدیشوپ 
« تیب »

دود تیربک  رس  زا  تفرگ  رواخ  يهلعش 
نسم زا  عاعش  غیت  كاپ  تسش  ورف  هدود 

. دننکیم زیت  نآ  هب  غیت  هک  یگنس  ینعی  تسا ؛ ناسف  گنس  نسم ؛
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« تیب »
يرفولین مراط  تشاد  هراب  رگد  شود 

نز هس  یشعن  رس  رب  درم  ود  یساط  نب  رد 
تانب زا  دنیوگ ، تانب »  » ار نآ  هک  تسا  الاب  يهراتس  هس  نز ، هس  زا  دوصقم  و  عقاو . رسن  ریاط و  رسن  ینعی  تسا ؛ نیرـسن  درم ، ود  زا  دارم 

. شعنلا
« تیب »

هرمجم رب  هتخوس  روث  ناتسد  يهموق 
نز باب  رب  هتخود  لمح  بیرف  نار 

. بابک خیس  نز : باب  و  تسا ؛ ناهوک  هموق ؛
« تیب »

درک يامغی  هب  تسد  حبص  داب  كزی  ات 
ندب كزان  نت  رب  ناینرپ  دزب  كاچ 

. تسا نیورپ  نرپ  و  تسا ، وکین  يهماج  ناینرپ  و  دناهتفگ ، زین  ملع  تسا و  نابساپ  كزی ؛
« تیب »

سایق عمش  وچ  بطق  دوب  هناورپ  وچ  خرچ 
نگل نوچ  رمق  رود  ناخد  نوچ  لحز  مرج 

نییعت گـنر  هایـس  ار ]  ] اوا هچ  دود ، هب  ار  لـحز  مرج  و  عمـش ، هب  ار  بطق  يهطقن  هدرک و  هیبـشت  نـگل  هـب  هـک  تـسا  وا  يهریاد  رمق  رود 
. دناهتشاگنا عمش  هناورپ  ار  خرچ  دناهدومن و 

هحفص 519] ]
« تیب »

بش مارهب  نت  رب  شنشوج  کنخان 
نمهرب قفا  زا  نامهرب  قفش  زا 

دـشاب و قفـش  زا  تیانک  هک  تسا  هژیواک  لـگ  ناـمهرب  بکاوک و  هب  تسا  بش  رویز  تروص  تفـص  دـشاب . نایدـنه  دنمـشناد  نمهرب ؛
. تسا هناخ  تب  نمهرب ،

« تیب »
دنمک نودرگ  نت  رب  اهدژا  يهریاد 

نطش نوماه  يهچرد  نادقرف  يهریان 
. تسا زارد  نامسیر  نطش  تسا و  بنذ  سأر و  يهریاد  اهدژا ، يهریاد  زا  دارم 

« تیب »
فاب هلح  یجرف  زا  باوص  ار  بش  یضاق 
نز هماخ  يوطش  رد  ریبد  ار  مغ  یشنم 

. دنیوگ ار  وکین  يهماخ  يوطش ، دنرآ و  نوریب  اجنآ  زا  هماج  یعون  هک  تسا  یهد  اطش ؛
« تیب »
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شوپ هنیگنلپ  هتشگ  نتلیپ  نوچ  یهام 
نت یعفا ز  ود  هتسر  سرویب  نوچ  مدژک 

هب كاحـض  رازه  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ نارام  كاحـض  مان  تسا ، رویب  تسا و  رازه  هد  سرف  تغل  هب  رویب  تسا و  بکاوک  جرب و  تفص 
ياهتشپ یلاع  ياههوک  وا  يهورذ  هب  هک  تسا  دـنلب  تیاغ  هب  یهوک  نآ  دـش و  سوبحم  دـنوامد  هوک  رد  هدـش  راتفرگ  نودـیرفا  تسد 

ماوع دـیآ و  نوریب  وا  زا  رایـسب  ياهمشچ  دـش . گنـسرف  تسیب  رحب ، وا و  نایم  دـیامن و  یـضوح  نوچ  مه  رزخ  رحب  دـیامن و  کـچوک 
. تسین سر  تسد  رمحا  لوصح  رب  اما  تسا . رفصا  رمحا و  تیربک  ندعم  دنیوگ  تسا و  سرویب  لوب  دنیوگ 

ماما دنوامد ، سوبحم  انفرع  هک : دیسر  نومأم  دصاق  هک  مدوب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  تمدخ  رد  هک  دیوگ : میهاربا  نب  دمحم 
. دوب هتـشذگ  دون  زا  وا  لاس  هک  دمایب  يریپ  دیـسرپ . هوک  لاوحا  زا  دیـسر و  تسا  هوک  نآ  رد  هک  ياهدکهد  هب  هدومرف ، هجوت  هوک  نآ  هب 

هدومرف عامتسا  وا  نخس  ماما  منادرگ . مولعم  ار  امش  دیهاوخ  اما  تسین . رسیم  سوبحم  هب  ندیسر  هک  دومن  ضرع  ماما  ترضح  هب  دمایب و 
ياهناخ هب  ات  دندرک  رفح  دننک . رفح  ار  لحم  نیا  تفگ : دیـسر ، ییاج  هب  ات  دنتفریم . ماما  ترـضح  بقع  زا  مدرم  دـش و  ناور  وا  رثا  رب 

نآ رب  هقرطم  نآ  دوب و  ینادنـس  وا  شیپ  هقرطم و  وا  تسد  هب  دش و  ادـیپ  بیجع  تروص  رب  یلاثمت  اجنآ  رد  هدـنک و  گنـس  زا  دندیـسر 
رـش دشاب  یقاب  مسلط  نیا  ات  تفگ : ریپ  نآ  دندرک . نانچ  دننک . تداعا  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ات  دومرف : هگنآ  تقو . دعب  اتقو  دزیم  نادـنس 

، دندمآرب اهنابدرن  نآ  رب  دنتـسب و  رگیدکی  رب  زگ و  دص  رادقم  هب  کی  ره  دنروایب  اهنابدرن  ات  دومرفب : هگنآ  دشاب . عفدـنم  سوبحم  نیا 
رد رب  لفق و  راهچ  يرد  ره  رب  تسا و  رد  تفه  هوک  يهلق  رب  هک : دوب  هتشون  يو  رب  دمآ . دیدپ  نهآ  زا  يرد 

هحفص 520] ]
میلقا نیا  دوش . هدوشگ  رد  نیا  هک  ره  رب  دنیاشگب و  ار  رد  نیا  هک  دیاب  دناد . يادخ  ار  وا  تدـم  هک  تسا  یناویح  اجنآ  رد  هک  رب  هتـشون 

ضرعتمال : » هک تشون  باوج  رد  نومأم  دنتـشون . هفیلخ  هب  دوب  هتـشون  رد  رب  هک  روتـسد  نامه  رب  دوبن . نکمم  نآ  عفد  هک  دـسر  یتفآ  ار 
.« کلذ نم  ءیشب  دحا 

هوک نیا  رب  هک  تسا : هدروآ  بیارغ  رد  دش . هتـشون  تسا ؟]  ] بیرغ یتیاکح  نوچ  اما  درادـن . تبـسن  تیب  حرـش  هب  تیاکح  نیا  هچ  رگا 
. امرس تدش  زا  دوب  دناوتن  یناویح  چیه 

رد دندیـسر و  هوک  يهورذ  هب  اـت  دـنتفرب  زور  جـنپ  مداتـسرف ، ـالاب  ار  یعمج  منادـب ، ار  هوک  نیا  لاـح  هک  متـساوخ  : » دـیوگ نیرز  یلع  و 
دنک عمج  هناد  هچروم  هوک  نیا  رب  هک  هاگ  ره  هک  دنیوگ  دمآیم و  نوریب  نآ  زا  یتیربک  ناخد  هک  دندید  خاروس  بیرج  دص  وا  يهورذ 

داسف هنتف و  بناج  نآ  رد  تسا  فرط  مادـک  زا  هک  دـننیبب  دوش و  یلاخ  فرب  زا  هوک  نیا  يهلق  رگا  دـشاب و  طحق  لـیلد  دزاـس ، هریخذ  و 
. ملعا هللا  و  تسا ، هدرک  سوبحم  اجنآ  رد  ار  ینج  ع )  ) نامیلس دنیوگ  و  لاس . نآ  رد  دزیخرب 

« تیب »
ماذج مه  صرب و  مه  ار  هریت  بش  مشچ 

نسو مه  لبس و  مه  ار  هریخ  هم  مشچ 
دننام مشچ  رد  تسا  یجنر  لبـس ؛ و  تسا ، وا  یهایـس  باـتفآ و  هاـم و  اـب  تبـسن  ماذـج ، بکاوک و  تبـسن  بش ، يدیفـس  صرب  زا  دارم 

. دشاب باوخ  ساعن  تسا و  ساعن  نسو ، و  تسا . توبکنع  يهناخ  ییوگ  هک  ياهدرپ 
« تیب »

رهپس يراز  هرت  نوچ  مدرم  رظن  رد 
نهپرپ شیگریت  رانکوک  شینشور 

. هفرخ مخت  ینعی  ءاقمحلا ؛ ۀلقب  نهپ : رپ  تسا و  شاخشخ  رانکوک ؛
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یئطوط نآ  وچ  تشاد  نامسآ  نهپ  رپ 
نهپ رپ  دهن  زاب  ناگچب  برط  زک 

. تسا لیبابا  هک  دنیوگیم  تغل  لصا  رد  الا  هتساوخ و  باتفآ  نهپ  رپ  زا 
« تیب »

كارش ینیب  رگنل  كاخ  يایرد  یتشک 
نک راخ  روخ و  راخ  كاغم  زا  لبج و  زا 

. تسا ار  ناطلس  رتش  فاصوا  نیا  هتفاکش و  ینعی  تسا ؛ كارش  ینیب  رتش  تفص 
« تیب »

بیشن رد  ناور  بآ  زارف  رد  ناوت  ران 
نطع رد  نارگ  كاخ  مانک  رد  نازو  داب 

تسا و هدرک  هیبشت  شتآ  هب  ار  وا  تکرح  هک  نانچ  هصوصخم ، تفص  رد  دناهدرک  هیبشت  يرـصنع  هب  کی  ره  ار  رتش  يهفلتخم  فاصوا 
هک تسا  خسرف  رازه  رـصم  ات  وازا  هک  برغم  دالب  زا  تسا  سلدنا  راه  شتآ  قرحا  عرـسا و  هک  تسا : هدروآ  بئارغلا » ۀـفحت   » باتک رد 

ار لفلف  ردنمس و  دوش و  کشخ  هیاس  رد  هک  بلحط  تخوس ؛ دناوتن  ار  زیچ  هس  شتآ  هک  دنیوگ  دنازوسب و  گنس  ار  وا  دنیوگ 
هحفص 521] ]

و مالـسلاهیلع . میهاربا  ترـضح  نتخوسان  ببـس  زا  ایناث : لیباه و  لیباق و  هعقاو  رد  هدش  ع )  ) مدآ دالوا  زا  یتسرپ  شتآ  يانب  الوا : زورین .
ار وا  يهراتـس  تسجب و  یقرب  هک  ریـشدرا ،]  ] دوب هدـید  دـش . دـلوتم  ناـکباب  ریـشدرا  یهاـشداپ  رد  مالـسلاهیلع  یـسیع  هک  دـناهدروآ  زین 
هب هداد ، صخـش  هس  تسد  هب  نیبگنا  يردـق  مالـسلاهیلع )  ) تسا یـسیع  ترـضح  تدـالو  ببـس  هک  تسناد  دیـسرتب ، ریـشدرا  تخوسب .

دندروخب دوخ  صرق  صخش  ود  تسه . یتیصاخ  اهصرق  نیا  رد  دنتفگ : نالوسر  داتسرف . ریشدرا  هب  وج  صرق  هس  یسیع  داتسرف . یسیع 
هـس ار  ام  تفگ : يرگید  چیه ، هک  دنتفگ : سک  ود  داد ؟ هچ  ار  امـش  تفگ : دـندمآ ، ریـشدرا  شیپ  نوچ  درک . ناهنپ  دوخ  صرق  یکی  و 

میظع یشتآ  دندنک  نیمز  اجنامه  رد  دنتفاین  دندرک ، بلط  ار  صرق  نآ  تفر ، اجنآ  يو  اب  کلم  مدرک . نفد  دوخ  نآ  نم  داد ، وج  صرق 
شتآ ببس  دنیوگ : یضعب  و  دنتفرگ . شتآ  ندیتسرپ  تقو  نآ  زا  تفر  دوجس  هب  دیدب  نوچ  ریشدرا  درک  ریشدرا  دصق  هدمآرب و  اجنآ  زا 

هب رز  ینابنا  وا  بیز  رز و  یپ  سدقملا . تیب  رد  دیآ  دیدپ  كرابم  يدولوم  هک  دوب  هدناوخ  مارهب  نب  ورسخ  نب  زمره  هک  دوب  نآ  یتسرپ 
رگید یهاشداپ  درک . نفد  تسا  زاریش  رهـش  هک  یهاگیاج  هب  ار  كاخ  نآ  داتـسرف و  زمره  هب  كاخ  ینابنا  میرم  میرم و  هب  داتـسرف  هیده 

رون نآ  درگ  یطخ  دـش  رهاظ  اجنآ  زا  میظع  يرون  دـش  بش  نوچ  دربن ، نادـب  هار  دـنک  ییانب  كاخ  نآ  رب  هک  داتـسرف  سک  تسناد ، هب 
ترـضح میب  زا  ناوریـشونا  هک  دوب  دیـشمج  شتآ  رگید  دـندرب . برغم  قرـشم و  هب  شتآ  اجنآ  زا  درک و  انب  اجنآ  راـنلا  تیب  دندیـشک و 

تسا لکوم  نآ  رب  هتشرف  هک  دنیوگ  ناربگ  هک  دندروآ  زاریـش  هب  ورـسخ  یک  زا  دعب  ار  نآ  دینادرگ و  قرفتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن 
ار نآ  هک  دوـب  روباـشین  تیحاـنب  تشدرز  شتآ  و  هنهرب ، دـمآ  نوریب  تمالـس  تفر و  شتآ  نآ  رد  شوایـس  دـنیوگ و  نالیـس  ار  وا  هـک 

. کلذ ریغ  یلا  دندیتسرپ ،
« تیب »

ریدغ ریما  وچمه  ریمخ  اراخ  هدرک ز 
نمد رونت  تشپ  ریطف  رپ  وا  فک  زو 

ریما تسا و  هتفرگ  ياج  گنس  رد  همئا  رتش  ياپ  عضاوم  یـضعب  رد  هک  دنیوگیم  ددرگ و  مسترم  خالگنـس  رد  هک  تسا  رتش  ياپ  تفص 
ای : ) دش لزان  ۀیآ  نیا  هنیدملا  هکملا و  نیب  تسا  یلزنم  نآ  مخ و  ریدـغ  رد  هک  مالـسلاامهیلع )  ) تسا بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ریدـغ 
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[ زا  ] هک تفر  يربنم  يالاب  رب  ص ])  ) دمحم  ] ترـضح دوب . عادولا  ۀجح  زا  عوجر  زا  دعب  نیا  و  کبر ) نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ 
: اولاق مکـسفنأ ؟ نم  مکل  نینمؤملاب  یلوا  تسلا  نیملـسملا  رـشاعم  ای  : » تفگ مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  اب  دـندوب  هتخاس  رتش  نالاپ 

قحلا ردا  هذـخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللأ  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هللا  لوسر  اـی  یلب 
« ۀنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصأ  یلع  ای  خب  خب  رمع : لاقف  رادام  فیک  هعم 

هحفص 522] ]

مالسلا هیلع  نماث  ماما  ۀبقنم  یف  يزار  رخافملا  وبا  مالک  نم  عصرم » لاب   » هدیصق

. يزار رخف  لصا  رد 
ندب عملم  غرم  تخوسب  عصرم  لاب 

نهریپ لگ  فسوی  تخیرب  اخیلز  کشا 
زاب راسنوگن  درک  خرچ  قودنص  يهحفص 

نهد زا  رهم  يهرهم  حبص  رام  [ 50  ] نورب درک 
ناشک سلطا  نماد  هوک  دمآرب ز  حبص 

نمرها يولگ  زا  لیئربج  سفن  نوچ 
دود تیربک  رس  زا  تفرگ  رواخ  يهلعش 
نسم زا  عاعش  غیت  كاپ  تسش  ورف  هدود 

يرفولین دبنگ  تشاد  هراب  رگد  شود 
نز هس  شعن  رس  رب  درم  ود  ساط  نب  رد 

هرمجم رد  هتخوس  روث  ناتسد  يههوک 
نز بابرب  هتخود  لمح  بیرف  نار 

دربن امغیب  تسد  حبص  داب  [ 51  ] كزیات
نرپ كزان  نت  رب  ناینرپ  دزن  كاچ 

بآ رد  برغم  فک  زا  داتف  شتآ  [ 52  ] فت نوچ 
نمسای يولگ  زا  تسد  هب  هشفنب  فلز 

[. 53  ] سایق زا  عمش  وچ  بطق  دوب  هناورپ  وچ  خرچ 
نگل نوچ  رمق  رود  ناخد  نوچ  لحز  مرج 

نیگن رد  یهش  رهم  مار  مارهب  تلوص 
نسر رب  یهت  ولد  ریپ  ناویک  تلود 

بش مارهب  نت  رب  [ 54  ] ینشوج کنخان 
نمهرب قفا  زا  نامهرب  قفش  زا 

دنمک نودرگ  نت  رب  اهدژا  يهریاد 
نطش نوماه  هچ  رد  نادقرف  يهریان 

[. 50  ] فاب هلح  [ 49  ] یجرف زا  [ 55  ] باوص ار  بش  یضاق 
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نز [ 52  ] هماخ [ 51  ] يوطش ریبد  ار  مغ  یشنم 
نامز ماظن  رهب  نامک  زا  ریت  يهماخ 

ندع رد  هتفاب  ناما  وت  رمک  رب 
نونغرا رد  هدمآ  ناوغرا  جوا  رتفد 

[. 53  ] نوران رب  هتفات  نادران  نوچ  بل  زا 
ار فطل  هگمزب  هتسارآ  [ 54  ] ون شیع 

نخداب زا  شبرطم  نادبآ  زا  شیقاس 
شوپ هنیگنلپ  هتشگ  نتلیپ  نوچ  یهام 

نت یعفا ز  ود  هتسر  [ 55  ] تسرویب نوچ  مدژک 
دابق جات  رهوگ  لیهس  غارچ  رون 

نشپ تخت  حرطم  يرتشم  يرتشش 
برع سیفن  قوش  حابص  حوبص  مزب 

نرق سیوا  يوب  ابص  میسن  قوذ 
رهگ مه  فدص و  مه  فصو ، هب  ارضخ  يهبق 

نثو مه  منص و  مه  لکش  هب  ازوج  تماق 
ماذج مه  صرب و  مه  ار  هریت  بش  مسج 

نشو مه  لبس و  مه  ار  هریخ  هم  مشچ 
هحفص 523] ]

رهپس رازهرت  نوچ  کمدرم  رظن  رد 
نهپ رپ  شیگریت  رانکوک  شینشور 

یئطوط ناوج  تسه  نامسآ  [ 49  ] نهپ رپ 
نهپ رب  دنک  زان  اههچب  رس  هب  وک 

هتخیب هتخیر و  اوه  رب  و  [ 50  ] کلف رب 
نم هب  اراس  ربنع  لیک  هب  ؤلؤل ال ال 

باقن رد  نانز  هدنخ  دلخ  نوتاخ  وچ  هرهز 
نمچ رد  نانک  هولج  رن  سوواط  وچ  هام 

نیسح نوچ  هدش  هقرغ  مرگ  بانوخ  هب  رهم 
[. 51  ] نسح نوچ  هدش  هتشک  نیک  ساملا  هب  حبص 

هتفوک [ 52  ] يهدئاج ناشکهک  هر  يور 
نمی رهش  رد  ات  نیچ  يایرد  بل  زا 

رود تعاس ز  ود  برق  تشذگ  ردنا  بشز  نوچ 
نم هب  ناسارخ  هار  دومن  ایرث  کیپ 

لد نابنا  رد  هشوت  داهن  نیورپ  يهشوخ 
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نکش یب  هرگیب و  ار  هشوت  نآ  يهفحت 
سوط [ 54  ] راجنه رس  رب  یک  راب  [ 53  ] ارم درب 

نحش نوچ  يور  تسار  طارص  نوچ  [ 55  ] يربهار
فرگش ینایم  كرت  يوق  [ 49  ] هجفل یگنز 

نجم نوچ  وا  يهضبق  نامک  نوچ  وا  ندرگ 
وا لابند  و  [ 50  ] وسیگ نامسیر  نوچ  هتفات 

نکش نزوس  يز  رد  اطخ  ریرح  هب  وا 
[. 51  ] كاوس ینیب  رگنل  كاخ  يایرد  یتشک 

نکراخ و  [ 52  ] روخ راخ  كاغم  زا  لبج و  زا 
[. 53  ] يوک هدوب  رب  هک  يوک  عنص  ناگوچ  مخ  رد 

ندگرک زا  شتأیه  نوتسیب  زا  شلکیه 
[. 54  ] اخ هناد  نز و  هبنپ  اپ ، داب  کت  بآ 

نت لعل  کت  كرک  تسود  راخ  بلط  لگ 
بیشن رد  ناور  بآ  زارف  رب  ناود  ران 

[. 55  ] نطع رد  نادرگ  كاخ  مانک  رد  نازو  داب 
بش نانشا  یقاب  [ 49  ] شود نوباص  هب  هتسش 

نجس زا  لسک و  زا  شلد  نوملقوب 
[. 50  ] ریدغ ریما  رهب  ریمخ  اراخ  هدرک ز 

نمز رونت  تشپ  ریطف  رپ  وا  فکزو 
فتک ياههیبعت  زاوج  ردنا  شنغور 

[. 51  ] ندب ياههمیاق  بارج  ردنا  شاهدرگ 
ناج وچ  یفیرح  برچ  رمع  وچ  یقیفر  کین 

[. 52  ] نهس نوچ  یبجعلاوب  دارم  نوچ  ياهردان 
[. 53  ] برح مرزآ  يهقرخ  برچ  مادنا  يهمقل 

نقذ نیمیس  بت  نوچ  راذع  نیکشم  هم  نوچ 
اضق ردنا  رس  هداد  اضتقا  يهعرقم 
نتشیوخ زا  هدنسب  اضر  حیرص  قشع 

امه [ 54  ] رف يهیام  ادخ  تاذ  يهیاس 
نزح برک و  يهراچ  لوسر  سفن  يهراپ 

قاحم زا  لاله  ردب  قافن  زا  تام  خرهش 
نطو زا  دیعب  دیع  راید  زا  رود  يهبعک 

هتخیمآ یمهرم  هتخیگنا  یمهرد 
نحتمم رگج  ناحتما و ز  کمن  زا 
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نیمز [ 55  ] شتاولخ رد  شیوخ  ياهرگج  هدروخ 
نمز شتارطخ  رد  تخس  ياهمتس  هدرک 

میرک شتارطخ  مه  میرح ، [ 49  ] شتاولخ مه 
نسح شتاکرح  مه  عیفر ، شتاجرد  مه 

هحفص 524] ]
باذع ردنا  لد  هدرم  شرتخا  موش  دساح 
نفک ردنا  رس  هدنز  شرهوگ  دب  دصاق 

نوکس شکاپ  هضور  ار  كالول  دهاش 
نکس شکاپ  ترضح  ار  كالفا  دهاز 

ار روگنا  كدوک  وا  ناهرب  ردام 
[. 51  ] نبل ناتسپ  ز  [ 50  ] هدرب بنع  ناتسب  هداد ز 

شبکرم يهمجمج  دجم  نادیم  فص  رد 
ننملاوذ کمن  زا  مشچ  گنت  شک  توق 

ار لضف  نیا  يهصق  تفگ  هک  منآ  [ 52  ] ربنق
نمث شدوزفب  نوچ  باهذ  رد  بهذ  شیب 
خرچ نادیم  هب  هدنار  رهپس  گنخ  يهرقن 
نجل رد  وت  رخ  نوچ  دنامب  اهرز  يهدرز 

هدب یثیدح  داد  [ 53  ] وگم جک  نیشن  تسار 
نود يرادن  وت  نوچ  تسیک ؟ [ 54  ] غاد زا  نم  درد 

ناج تسیقاب  نشور و  ار  هدولاپ  تمصع 
ند تسیناف  یئدرد  ار  هدولآ  تمهت 

ماما رب  درخ  دزن  ملظ  تسیهابت  [ 55  ] مسا
نسو رب  درخ  يوس  وشح  تسیهلا  مان 

داشگ اجنآ  زا  همشچ  تسرثوک ، رس  هب  وا 
نمجنا رذگ  رب  تسوا  يوربا  يهمشچ 

هرز نوچ  هرگ  تفج  تسارچ  شتقاط  يوربا 
نفس نوچ  نیچ ، همه  خر  تسیچ ، شلعل ز  يهلال 

بنع زا  لافس  هتسب  تسجب  ینعم  هچ  هآ 
نرتسن زا  رتدیب  تساوخ  هچ  ییوگ  بر و  ای 

گنر ریشمش  هب  هداد  شزجعم  يهلسلس 
نکف نمشد  مغیض  ار  گنرین  شلام 

تشادن نمشد  لصاح  شنمشد  يهلصوح 
نبغ نوچ  شدش  هزات  یگدام  رن  شراخ 
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وت مان  يهحتاف  سنج  عاونا  هب  هدرک 
[. 49  ] نخث نازوس  شتآ  مرن  دالوف  نهآ و 

مکح چیه  ناهن  وت  زا  مکح  هب  ار  دبا  تسین 
[. 50  ] نف چیه  ناهن  وت  زا  نغف  هب  ار  لزا  تسین 

تسامش تمعن  يهمغن  هردس  رگ  هساک 
نتف رپ  نخس  ره  تسار  هار  شوخ  نحل 

دیشکرد یمغ  لطر  امش  اب  یمد  هک  ره 
نحم الب و  هب  لد  دیدن  شرمع  يهدید 

زار تخیمآ  رب  وت  اب  یبش  مدآ  يهسطع 
نتخر راک  هب  هچنغ  درک  هچنغ  نآ  زا  شغرم 

ملع مادنا  يهمقل  حور  لقع و  نوچ  هدش  يا 
نظ بابرا  يهمعط  باب  دج و  نوچ  هدش  [ 51  ] ياو

هتمست اضق  نآ  یضم  امیف  کمصخ 
[. 52  ] نلجعتال کنود  هنم ، هللااب  مسقا 

تساوخن تیانع  وت  زا  تسجن و  [ 53  ] تبرق وت  هب  ات 
[. 55  ] نم يولس و  بحاص  تشکن  [ 54  ] ینوج شتآ 

ینک رخافت  هک  ات  ناوخب  رخافم »!  » تفگ
نلعاف نلعتفم  تالعاف  نلعتفم 

نیا لاس  لهچ  دعب  تفگب  يزار » رخاف  »
ننملاوذ مرک  زا  ناوج  هتشگن  ریپ 

هحفص 525] ]

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اندیس  ۀبقنم  یف  يزار  رخافملا  وبا  باوج  رد  ثایغ  انالوم  هدیصق 

. يزار رخف  لصا  رد 
نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 

نگل درمز  عمش  هعشعش  دز  وچ  حبص 
نز هلعش  قفا  دش ز  زورف  ملاع  لعشم 

رهپس [ 56  ] گنخ هب  رهم  داهن  قرفم  نیز 
نجم نیرز  ورسخ  دیشک  قربم  عیت 

[. 57  ] داشگ عصرم  رتچ  سابل  دج  ربز  خرچ 
نسر درمز  تشگ  قرش  تفبرز  [ 58  ] يهقش

ناهج شوگ  هب  درک  يرواخ  يرهوج 
ندع رد  يهناد  يدرمز  فدص  زا 
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دناشن ادوس  يهدام  حبص  روفاک  يهصرق 
نتخ کشم  قنور  دربب  اراس  ربنع 
باتفآ رز  ماج  دومن  سنرقم  ساط 

نمث ار  نیمث  رد  دومن  شقنم  جرد 
داهن اضیب  يهضیب  جانج  نیرز  یطوط 

نغز غاز و  یپ  زا  داد  سوواط  يهولج 
تفرگ نوباص  يهصرق  حبص  راصق  فک  ات 

[. 59  ] نرد زا  زور  توسک  رهپس  تشط  هب  تسش 
دقع لولحم  قبیز  درک  وچ  بهذم  قلط 

[. 61  ] نتف دود  رود ز  تشگ  درگوگ  [ 60  ] هرک
لیک هب  نودرگ  هتخیب  خرس  تیربک  يهدوت 

نم هب  یتیگ  هتخیر  درز  توقای  يهناد 
دیمد ارمح  لگ  ات  گنر  همسو  کلف  زا 

نهریپ نمس  حبص  دوشگ  نابیرگ  يوک 
تفکش نامعن  يهلال  هوک  غیت  نکش  زا 
نمچ فرط  تسر ز  امن  قبیز  قبنز 
ماین زا  دیشک  غیت  ناهج  زاس  هدبرع 
نهد زا  دومن  هرهم  کلف  زاب  هدبعش 

رز لاز  نوچ  هتخاس  ماس  ناتسد  يهنشد 
نتمهت نوچ  هتخآ  شک  بارهس  رجنخ 

بآ رد  دش  ورف  زاب  يرفولین  لگ  نوچ 
نمرها يولگ  زا  دیمد  ناحیر  يهتسد 

تسکش یماش  يهشیش  نامسآ  رگهشیش 
[. 62  ] ند درد  زا  رپ  هدرک  ار  كالفا  رغاس 

نارق زا  ریت  رکیپ  دومن  رکیپ  ود  دقن 
نرق زا  روث  رهوگ  دوشگ  ایرث  دقع 

ناکم یهام  [ 63  ] مدرد دیزگ  مجنا  یضاق 
نطو مدژک  مدرد  تفرگ  مجنپ  یلاو 

[. 64  ] نیمی ناشخدب  لعل  راعش  يرعش  يزرد 
نمی قیقع  نیع  رایع  یلیهس  خرچ 

باضخ نوگلگ  هتفای  بیضخلا  فک  يهفک 
نکد [ 65  ] دعج هتفات  گنچ  وچ  یگنچ  يهرهز 

بونج لامش و  دح  [ 66  ] زا ساتیق  سطیق و 
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نمهرب یگریت  نامهرب  ینشور 
هحفص 526] ]

نادقرف يهلسرم  ناماوت  يهقطنم 
نمث نوچ  منص و  نوچ  بورغ  عولط و  هاگ 

ناشکهک زا  هتخات  ناسلیط  بش  بهار 
نرپ ریرح  بیج  ناینرپ  زا  هدزرب 

خرچ نینثا  يهقلح  [ 67  ] رمزوج هزر  نوچ 
نکش [ 68  ] رب نکش  هتشک  هرگ ، رد  هرگ  هتسب 

ناگچ [ 69  ] زر زا  رز  هدرب  يرفولین  رهبع 
نمس میس  يهدرب  درک  ریس  بش  لبنس 

ناشف شتآ  مد  زا  هدز  بقاث  حمار 
نمرها رگج  رب  باهش  حمر  يهبرح 

ناهج [ 71  ] نیعالم غیت  قرب ، [ 70  ] حامر قریب 
نکف [ 72  ] نیطایش ریت  كامس  نانس  كون 

ناج جارعم  یپ  زا  نانج  یجاد  بش  رد 
نهترم [ 73  ] رقس هب  لد  برطضم  رضح  هب  نت 
بیغ یبیغ ز  فتاه  دوشگ  تلود  رد  نوچ 

[. 74  ] نم هب  ار  فجن  هار  ناج  دادغب  يوس  زا 
ربص نان  زا  رپ  هدرک  لد  رومعم  يهرفس 

نم يولس و  يهمقل  هتخاس  [ 75  ] ششروخ نان 
تایح بآ  بلاط  تاجن  دیما  هب  ناج 

نتشیوخ ربهار  هتفای  درخ  رضخ 
ناور تمه  جدوه  نابراس  نآ  یپ  رد 
نکراخ شکراب و  نار  ریز  یشک  تسد 

نویه لیاه  یتخب  درون  نوماه  يرب 
ندب یلاع  يداع  دوجو  يدوج  میاق 

شورخ مغیض  یعفا  [ 76  ] شوپ حاسمت  مهدا 
نت لیپ  رب  ربب  روز  واگ  یپ  زوک 

[. 78  ] کناب دعر  مد  قرب  [ 77  ] ریس قرب  شوروب 
نخز یکاخ  یبآ  شور  شتآ  رصرص 

کتزیت نت  دنت  گر  تخس  لد  مرن 
نز هرعن  نک و  هلان  بوک  ياپ  شکتسد 

[. 80  ] ورک یتخس  هب  هدرب  ورشیپ  [ 79  ] ود شیپ 
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ندگرک زا  شندرگ  [ 81  ] مزع گرگ و  زا  شاهدرگ 
بجعلاوب یمجعا  برع  دح  يودنه 

نسل یمور  یکرت  نابز  یماش  يرصم 
ماک باریس  يهنشت  ماک  زیت  يهلماح 

نهد رب  تفص  رحب  فک  هدروآ  سفن  ره 
ریس هب  نازورف  داب  باتب  نازوس  شتآ 

نکش زا  فیفخ  بآ  نوکس  زا  لیقث  كاخ 
[. 82  ] باتش رد  نامز  وچمه  گنرد  رد  نیمز  وچمه 

[. 83  ] نمز طاسب  يور  ردب  هام  زا  رپ  هدرک 
يارد هم  زا  هتفای  سالپ  بش  زا  [ 84  ] هتفای

نسر شناشکهاک  مامز  شخرچ  روحم 
نیزگ لحارم  رهم  نیشن  لزانم  هام 

نمجنا رازه  مجن  بیلص  لجالج  خرچ 
تانب شعن  تأیه  وا  [ 85  ] ناهوک ندرگ و 

نرپ عاعش  لکش  وا  لابند  و  [ 86  ] وسیگ
ناور شنوتس  راچ  نارگ  هوک  ود  ریز 

نرتقم روخ  هماب و  نارق  تقو  هدمآ 
نآ رات  وا  يوسیگ  [ 87  ] گنچ وچ  مخ  وا  ندرگ 

[. 88  ] نن ین ز  فد  وچمه  وا  ياهفک  هفک 
هحفص 527] ]

باعل نیریش  تبرش  ناج  ماک  زا  هتخیر 
نبل رب  نابل  کیخ  هتخیوآ  نهد  زو 

یح هب  یح  ناشکراب  یپ  هب  یپ  ناروخ  راخ 
نقذ یلیل  يزات  راذع  نونجم  يزاغ 

تسر [ 90  ] يامیپ هیداب  تسچ  و  [ 89  ] كالاچ کباچ 
نتخات شنتخات  اطخ  ات  شهگیاپ 

متخات [ 91  ] هر همه  هر  متخانشب  وچ  هار 
نسحلاوب رد  كاخ  متخاس  رصب  لحک 

ادخ لوسر  سفن  ایلوا  رس  جات 
ننملاوذ وا  حدام  افطصم  وا  فصاو 

یلع یلعا  و  [ 92  ] مظعا یلع  الاو  یلاو 
ننس ضرف و  لماع  میحج  ران و  مساق 

نیقی هار  ربهر  نید  يوتف  یتفم 
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نثو لعب و  عماق  [ 93  ] لبه تال و  عطاق 
فرش جرب  رتخا  فجن  جرد  رهوگ 

نطف لضف و  لماک  لامک  فطل و  لضاف 
شور تقیرط  ریم  راعش  تعیرش  هاش 

نلع و  [ 94  ] رس فقاو  سانش  تقیقح  نیع 
یحطبا [ 96  ] یبلاغ یمشاه  [ 95  ] یبلاط

نطو یکم  دیس  داژن  یسدق  [ 97  ] رورس
وا رومعم  دقرم  وا  روهشم  دهشم 

نطو نیز  تنیز و  نامز  بیز  رویز و 
یفو مه  یلو و  مه  قدص  هب  ار  ادخ  وت  يا 

نتخ مه  یصو و  مه  قح  هب  ار  [ 98  ] یبن وت  يو 
افطصم فتک  رب  ردق  هداهن ز  ياپ 

نکش تب  نید  هر  رد  ادخ  لیلخ  وچمه 
رصم نونلاوذ  هدمآ  یمشاه  [ 99  ] یبلاط

نرق سیوا  هتشگ  وت  ناملس  ربنق 
شیوخ نایعا  يهمرس  داقتعا  زا  هتخاس 

نز درم و  تهر  درگ  ماع  صاخ و  ترد  كاخ 
تست تاذ  نیقی  هب  نوچ  نسح  نیسح و  باب 

[. 100  ] نظ كاپ  لد و  كاپ  كاپ  ود  نآ  دناهدمآ 
تسین هدیشوپ  یفخم و  راگدرک  مرک  زا 

نف چیه  نآ  لد  رب  مسق  چیه  نیا  رب  رد 
روتف درگ  كاپ ز  نآ  يالعا  ترضح 

نتف [ 102  ] دودز رود  نیا  يالاو  [ 101  ] هگرد
قفتم نیا  هب  حور  لصتم ، نآ  هب  رون 

نیقنم نآ  هب  قشع  دقتعم ، نیا  هب  لقع 
نیسح نوخ  خرس ز  دومن  ناشخدب  گنس 

نسح رهز  زبس ز  تشک  روباشن  ناک 
نکم جراوخ  وچمه  ینمؤم  رگا  لد  يا 

نمسای نمس و  اب  [ 103  ] کسخ راخ و  تبسن 
مامت ملاع  ود  راک  هتخاس  مرک  هب  يا 

نم هب  یمشچ  يهشوگ  ینک  رگ  دوش  هچ  دوخ 
دنمتسم نم  لاح  نیبب  دوخ  رظن  زا 

نحتمم نم  راک  زاسب  دوخ  مرک  زو 
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زاب شانیب  يهدید  دهد  فسوی  تهکن 
نزحلا تیب  نکاس  تشگ  بوقعی  وچ  هک  ره 

دوب ات  یلع  بح  میربیم  ناهج  ام ز 
نفک رد  ام  سنوم  دحل  رد  ام  [ 104  ] مدمه

[. 105 « ] ثایغ لامک   » رعش شتحدم  فرش  زا 
نخس متخ  هدمآ  دقن  هب  ار  نایسراف 

هحفص 528] ]

ینامرک يوجاوخ  عصرم  لاب  يهدیصق  باوج 

هراشا

بلاغ هللادسا  ۀبقنم  یف  ینامرک » يوجاوخ   » مالک نم  عصرم  لاب  باوج  هدیصق 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ندب نیمیس  تبعل  دز  كاچ  [ 106  ] رز يهطرق 
نگل عصرم  عمش  دناشف  عملم  کشا 

هوک ياراخ  لد  زا  دیمد  رب  روخ  [ 107  ] یئوض
نکراخ يهمزمز  دیشک  رب  نمچ  غرم 

رحس دیپس  زاب  دیچ  [ 108  ] سرواگ يهناد 
نغز غاز و  لد  رب  دنامب  ناتسلگ  غاد 

عاب هب  نمیشن  درک  [ 109  ] رپ سوواط  ریاط 
نمچ رب  نامچ  تشگ  زورف  ناتسب  خرلگ 

تشهب [ 111  ] ضایب کشر  [ 110  ] تشگ هزور  شش  مراط 
نمی قیقع  جرد  تشگ  [ 112  ] هزوریف يهقح 

خرچ نادیم  يهصرع  تخورفرب  روخ  شتآ  ز 
[. 113  ] نشپ هایس  بلق  ویگ  غیت  فتز  نوچ 

دیرخ الال  ؤلؤل  نوچ  خرچ  يرهوج 
نمث ار  نیمث  رد  یبرغم  رز  داد 

ماین زا  زیت  رجنخ  دیشک  دیرعم  رهد 
نهد زا  لعل  [ 114  ] يهشوش دناشف  دبعشم  خرچ 

دیفس وید  یپ  زا  نیب  رهم  رز  لاز 
نتمهت نوچ  هتخات  نیک  نادیم  هب  شخر 

[. 115  ] رشح رب  نیمک  هدرک  کلف  رصق  رصیق 
[. 116  ] نزیلاوذ رسپ  نوچ  تسد  هب  ینامی  فیس 
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نوتس نیمیس  هتفای  نوگ  [ 117  ] هزوریف يهمیخ 
نسر نیرز  [ 118  ] هتفات نیب  هتشر  رز  يهسمش 

گرگ لاگنچ  ز  [ 119  ] هتسج قرش  يورلگ  فسوی 
نهریپ تفص  هلال  گنر  هدرک  نوخ  هب  کیل 

زوس مارهب  شتآ  رهم  [ 120  ] بارهس رجنخ 
نکش نیطایش  لیخ  [ 121  ] ریش دیشمج  رکشل 

ماش نوریب ز  هدمآ  [ 122  ] رهم ناطلس  لمحم 
[. 123  ] نطع زا  دیدپ  هتشگ  ور  زیت  یقرشم 

هدمآ ماب  هر  زا  سفن  احیسم  حبص 
نت میس  [ 124  ] منص نوچ  گنچ  هب  نیرز  رغاس 

سدقلا حور  تهکن  هتفای  لد  کلاس 
نرق سیوا  يوب  یپ  ریت  یبن  نوچ 

افص قدص و  رس  زا  يرواخ  يرونا و 
نسحلاوب [ 125  ] تدمحم هتخاس  نابز  درو 

لوتب جنگ  نزاخ  لوسر  نید  یضاق 
[. 128  ] نثو سفن  یح  ام  [ 127  ] لبه شیک و  [ 126  ] عنام

ندب رب  هیس  رعش  [ 129  ] دیرد یماش  دهاش 
نهد رد  رز  يهرهم  دیشک  نیمیس  یعفاو 

هحفص 529] ]
داب هب  نامیلس  رهم  داد  همیسارس  خرچ 

نمرها رذگ  رب  [ 131  ] لاثم درمم  [ 130  ] حرص
[. 133  ] حبص ریخست  یپ  زا  [ 132  ] داژن یگنز  بش  دز 

نتخ هاش  [ 135  ] رد رب  [ 134  ] گنر جاهنم  يهمیخ 
[. 137  ] شوریب هدش  مخ  شفرد  [ 136  ] ناشفرد زور 
[. 139  ] نمس رب  لحز  يار  [ 138  ] يور هدنزورف  هام 

نونف ار  ناج  ینعم  ناشرکذ  زجب  تسین 
نتف ار  لد  يهضور  ناشرکف  زحب  تسین 

نز هلعش  ملد  عمش  نزح  زا  دوب  هک  شود 
[. 140  ] نمجنا هلعشم  زورف  مجنا  يهنیس 

شورپ يهدش  مخ  شفرد  ناشفرد  زور 
نمس رب  لحز  يار  يور  هدنزورف  هاگ 

تسا هدرک  هیس  هنیس  ناهج  ریپ  ردام 
نبل زا  دوش  درس  عیضر  [ 141  ] لفط لد  ات 
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داتف ناعنک  هچ  رد  رهپس  رصم ]  ] هم نوچ 
[. 143  ] نسر دمآ  عطقنم  ار  [ 142  ] دیشروخ فسوی 

نیبج رب  شبح  غاد  نیبب  ار  کلف  كرت 
نکش رد  نیچ  [ 144  ] رفان رگن  ار  بش  يهرط 

عنص رازاب  رس  رب  شورف  رهاوج  خرچ 
[. 146  ] نطع رد  هتخیر  [ 145  ] دروجال قبط  رب 
ماش هب  تنیبج  [ 147  ] هکنوچ دنار  زور  هش  لیخ 

نتخات نیچ  هب  هدرب  ناتسودنه  ورسخ 
ریسا نادنز  هب  هتشگ  رصم  يور  هم  وچ  رهم 

نزحلا تیب  نکاس  ریپ  بوقعی  نوچ  بطق 
ماقم شواک  [ 148  ] نهوک يارس  ناتسد  برطم 
نطو شریش  يهشیب  [ 149  ] تفص مغیض  ورسخ 

برط مزب  یپ  زا  ساک  هنیرز  یقاس 
ند يدرد  هتخیر  قفا  ساط  نب  رد 

رمق رود  [ 152 [ ] 151  ] سئاس كامس  زا  خرچ  [ 150  ] حمار
[. 154 [ ] 153  ] نخم نیمیس  هتخاس  نانس  نیرز  هتخآ 

ربهار کلف  ریپ  ار  هرایس  بکوک 
نزهار نیمز  لظ  ار  راونا  بکوم 

غارچ [ 156  ] بقاث مجنا  ار  خرچ  شک  [ 155  ] درد
[. 157  ] نمش ملاظ  تملظ  زا  ار  رهد  يهدیکم 
نیسح [ 158  ] گرم هب  خرچ  رانک  رد  قفش  نوخ 

نسح غاد  هب  رهد  رگج  رد  قسغ  دود 
[. 160  ] رازهلان وا  مغ  زا  ار  دعر  دوب  [ 159  ] هک نآ 

نف هیرگ  [ 163  ] نآ [ 162  ] یپ زا  ار  ربا  دوب  [ 161  ] هکنآ و 
[. 164  ] نز همیخ  نآ  يوسیگ  ار  قیقحت  يهضور 

نرتسن نیا  ضراع  ار  دیحوت  نشلگ 
ناد ران  نیا  بل  زا  نیرب  دلخ  هتفای 

نوران نآ  تماق  نید  غاب  رد  هدمآ 
نونف ار  ناج  [ 165  ] ینعم ناش  رکذ  زجب  تسین 

[. 167  ] نتف ار  لد  [ 166  ] يهضور ناشرکف  زجب  تسین 
هحفص 530] ]

علطم
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نز هلعش  ملد  عمش  نزح  زا  دوب  هک  شود 
نمجنا يهلعشم  زورف  مجنا  يهنیس 

لد بات  زا  هتخوس  ناوتان  نت  [ 168  ] راب
[. 170  ] نز [ 169  ] بات رب  هتخود  ناکچ  نوخ  لد  غرم 

شیوخ ریگبش  يهلان  [ 171  ] مب ریز و  يهمزمز 
نتشیوخ لد  نوخ  زا  منوگلگ  يهداب 

راسکاخ نم  بآ  هتخیریم  شتآ 
نحتمم نم  هار  هدز  طبرب  يهمغن 

دوش لیام  نم و  نوچ  نم  کلک  دق  ورس 
نتخ کشم  يهفان  فلز  نیچ  زا  شروی  ز 

[. 172  ] نیا رازلگ  هتسر ز  تسیلگ  وجاخ  يهتفگ 
نخس یب  درخ  يوب  وا  سافنا  زا  دیاک 

تسوا مان  درخ  هک  نآ  غامد  دهم  يدهم 
نم يوس  رظن  هدرک  ایربک  [ 173  ] فرع زا 

ارت [ 174  ] تریح بش  رد  دوب  یک  ات  هک  تفگ 
[. 177  ] نخس زا  [ 176  ] نایب هداد  كانبات  لد  [ 175  ] حرش

التبم الب  هب  لد  انگنت  نیا  رد  دنچ 
نهترم [ 179  ] انع هب  ناج  [ 178  ] اج هریت  نیا  رد  دنچ 

مارخ ارضخ  [ 180  ] دبنگ نیا  رب  یسیع  وچ  زیخ 
نکب [ 182  ] بقاوث مشچ  لام  هب  [ 181  ] بصاون شوگ 

ریپ نودرگ  فک  زا  ریگزاب  لحز  ولد 
نکف رد  رز  رسفا  [ 183  ] فرش ناطلس  رس  زو 

کلف بطق  يهیاپ  وزرآ  تدنک  رگ 
[. 184  ] نتز یشعن  يهیاپ  ار  درم  ناتسزاب 

زوسب دراطع  کلک  زورف  رب  روخ  شتآ 
نزب نودرگ  ندرگ  [ 185  ] شک مارهب  رجنخ 

[. 188  ] يوجم یهانم  غاب  [ 187  ] ورب [ 186  ] یهلا هار 
نم يولس و  تسد ز  [ 189  ] يوشم يزبس  یپ  زو 

يده راغ  رد  زا  راغ  رای  [ 190  ] هم هچرگ 
ننم تلفغ  يهدرپ  توبکنع  نوچ  [ 191  ] رذگم و

نیقی يوک  رس  رب  نید  [ 192  ] يوک ياهدز  نوچ 
نز هاگرد  رد  رب  نزم  تماقا  تخت 

مک فیک و  زا  یک  هب  ات  نوچ  دنچ و  زا  رذگرد 
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نل زا ال و  یک  هب  ات  یهن  یفن و  زا  رذگرد 
لاق لیق و  زا  نزم  مد  [ 193  ] لام هب  يدیسرب  نوچ 

نم ام و  وگم  شیب  لاق  یتشذگب ز  نوچ 
ایلوا هش  حدم  شیوخ  درو  ینکن  ات 
نحم ددرگن  وحم  ترطاخ  يوزرآ 

یضترم ادخ  ریش  یتفال  لد  ریش 
[. 194  ] نکش رتنع  ردفص  اشگ  ربیخ  ردیح 

قح تایآ  حراش  ملع  تایار  بصان 
[. 195  ] نکش روش و  فشاک  نون  فاک و  يهطساو 

هحفص 531] ]
هاپس کیالم  ریم  هانپ  تیالو  هاش 

نمز نیمز و  [ 196  ] ریز ناکم  نیکم و  فهک 
رهگ یلیلخ  رحب  ریفص  ینولس  غرم 

[. 197  ] نشت یسدق  یکم  راوس  لدلد  يزات 
مرک ایرد  رهوگ  مرح  ارهز  ره  زا 

[. 198  ] نتف ردنکس  رضخ  میش  احیسم  حور 
لیلد ار  ادخ  هار  بیدا  ار  نید  بتکم 

[. 201  ] نتخ ار  [ 200  ] نتخ هاش  بیطخ  ار  [ 199  ] کلم کلم و 
یفطصم شتدمحم  نأش  میظعت  ز  [ 202  ] تفگ

ننملاوذ شتبقنم  لالج  طرفز  [ 203  ] دناوخ
[. 204  ] نیدقرف رس  جات  شلدلد  مس  لعن 

[. 205  ] نرپ مشچ  يهمرس  شربنق  هر  كاخ 
نابساپ نآ  رد  رب  خرچ  كولسم  کلاس 

نرتقم شتمرح  رد  سدق  نایامن  هار 
فکتعم شمرح  رد  سدق  نازارط  هحبس 

[. 206  ] نتتفم شملع  رب  خرچ  نایاشگ  هعلق 
لامیاپ يوشن  ات  [ 207  ] وا هب  زج  هدم  تسد 
نحم زا  یهرب  ات  [ 208  ] وا هب  زج  وشم  هنتف 
حیدم زا  [ 209  ] دبا هب  ات  نم  ناوخانث  ناج 

[. 211  ] نمس [ 210  ] گرب و لگ و  زا  غرم  وچ  دیاین  زاب 
لوسر لآ  ترسح  ناهج  زا  مربب  نوچ 

[. 212  ] نفک ینیب  هتخوس  مرب  رد  ازج  زور 
ناج رازلگ  هتسر ز  تسا  یلگ  وجاوخ »  » يهتفگ
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نخس یب  درخ  يوب  وا  سافنا  زا  دیاک 
هحفص 532] ]

یئادوس اباب  عصرم  لاب  يهدیصق  باوج 

مالسلاهیلع  ) بلاغلا هللادسا  ۀبقنم  یف  یئادوس  اباب  مالک  نم  عصرم ، لاب  فیدر  باوج  هدیصق 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ندب عملم  تشگ  حانج  عصرم  [ 213  ] زاب
[. 214  ] نتریش ابط  غرم  دومن  اضیب  يهضیب 

فرغ ار  کلف  رصق  دوشگ  قرشم  لرغط 
نهد زا  رز  يهرهم  دومن  نیمیس  رقنس 

تفرگ اقنع  يهلق  لاثم  رز  نغز  ماش 
نرپ جوا  رب  تفر  لاصخ  لصا  وچ  حبص 

درک درک  تفص  هچنغ  بش  لاب  هیس  لاز 
نهپ رب  لگ  وچ  درک  زور  ياضیب  یطوط 

طاشن زا  [ 215  ] يامه زور  درک  سوواط  يهولج 
نتخوس زا  بش  موب  تخاس  [ 216  ] سونقق يهمغن 

بش تاملظ  هچ  زا  تایح  بآ  دشک  ات 
نسر نیز  رب  تسب  روخ  ولد  رضخ  حبص 

گنز هاشنهش  درب  ماش  هب  قرزا  قجنس 
نتخ زا  نیچ  ورسخ  دز  قارب  قریب 

راعش یگنز  هش  اب  راذع  یمور  ورسخ 
ندز دمآرب  همین  مج  ماج  و  [ 217  ] دش عمج 

بش ناوکا  هچ  رد  زورمین  لی  تفر 
نسح هجو  هب  ماش  دومن  وربا  رز  لاز 

زور يریخ  خر  رب  دیشک  لبنس  طخ  بش 
نمسای يولگ  زا  تسرب  هشفنب  فلز 
رگن ارضخ  يهبق  رب  هرایس  تباث و 

نمچ رد  لگ  خر  رب  رطم  تارطق  نوچ 
نیرب زبس  عرزم  [ 219  ] نیا زا  دیهان  و  [ 218  ] شواز

نرتسن نمس و  نوچ  نیبج  دومن و  هرهچ 
روث يروس ز  لگ  نوچ  تخورفرب  ناربد  خر 
نمس نوچ  ناطرس  زا  تفکش  يرعش  يهچنغ 

نیطب زا  لمح  نطب  زیت  توقای  هس  هتسب 
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نتفرب لگ  ود  هتسر  يرد  نیطرش  زا  و 
رمک ازوج  رکیپ  مج  وچ  عصرم  هتسب 

نشپ تکوش  برقع  یک  وچ  للکم  هتشگ 
مدخ مدژک  لیاب  مشح  مجنا  ورسخ 

نرتقم نارق  هب  هن  دیعب  [ 220  ] لباقم هب  هن 
[. 221  ] بآم بآ و  یضاق  نیشتآ  رصق  یلاو 

نرق يداب  بتاک  [ 222  ] نیرق یکاخ  ثراح 
ضیضح لاب و  دعب و  فرش  جوا  [ 223  ] يهورز

نمد درگ  هب  هدرک  ریدم  رادم و  رود 
درم ود  انیم  مراط  نآ  رب  ضفار  لتاق و 

نز هس  ارضخ  رظنم  [ 224  ] نیا رب  ریاس  ریاد و 
ریدج ریدم  رود  لامش  بطق  ریاد 

نمی لیهس  ریس  بونج  بطق  ریاس 
تخیر [ 226  ] دروآرب و جوم  خرچ  [ 225  ] راخ مزلق ز 

ندع رد  يرد  نوگبآ  فدص  زا 
هحفص 533] ]

نارتخا نت  هب  هتسب  شود  تشاد  کلف  لیف 
نت رتخا ز  يهشپ  حبص  موطرخ  هب  دنار 

دیشک رد  مد  هب  حبص  دز  هسطع  کلف  ریش 
نت حاسمت  [ 227  ] ییظ ار  ماش  نمرها 

ابق مقاق  سنوی  ماش  یهام  تسر ز 
نهریپ لگ  فسوی  رحس  گرگ  تسج ز 

متساوخیم برطم و  متساوخ  دش و  حبص 
[. 228  ] نقذ نیمیس  تباب  متساوخ  مروخ  هداب 

الم رب  رحس  درک  ادن  [ 229  ] مبیغ فتاه 
نحتمم انع  هب  يو  التبم  الب  هب  ياک 
نونغرا اب  يروخیم  نوغرایم  دنچ 

نزم تلذم  گنچ  زاسب  تبانا  دوع 
هلحار نک  هتخاس  هلفاق  دش  هک  زیخ 

ننملاوذ مرک  زا  هلصوح  رتش  داز و 
[. 230  ] زاجع هار  روخ  رد  زار  درم  يا  شمتفگ 

نکش رپ  هرک و  رپ  زابت  شزاهج  هتسب 
نادراخ [ 231  ] يروخ راخ  ناور  مراد  ياهراب 
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نجت رد  نارچ  هتشگ  نارح  جح  شکبآ 
يولهپ [ 233  ] لپ لاب  يورشوخ  [ 232  ] يرتش نیاز 

نمی زا  زاجح  هب  ات  يدح  زا  یبش  هتفر 
قاری هر  نیا  رد  هتشگ  قارب  نوچ  یتکراب 
نتخات [ 234  ] شنتخات قارع  ات  یبش  هدوب 

هلبنس مد  لکاک و  هلک  یگنز  یکرت 
نجش یب  لسکیب و  هلفاق  جح  هب  هدرب 

گنل شخریپ  لیف  کنخ  هرطق  يور  [ 235  ] يهلق
نت گرگ  یکتکرک  گنلش  لدلد  لدلی 

ربطس بل  کنت  لد  ربا  لیس  هگ  نکس 
نکس رد  رفس و  رد  ربص  رایسب  روخ  مک 
مارخ شوخ  کت و  خلت  ماک  زیت  وردنت 

نطع رد  [ 236  ] ندع هب  بش  مانک  رد  نیچ  هب  زور 
فلع لگ  يرج  راخ  فک  هنین  [ 237  ] يروخ راخ 

نز قرب  بغ  قرب  فد  هنیس  فقش  ین 
[. 238  ] گنج ناکیپ  همه  زا  گنرف  مد  يرس  هلال 

نتخات شور و  رد  گنلش  رد  ورک  هدرب 
راوخشوت لگ  وچ  هدرک  راوخشون  بش  همه  بش 
ندز وناز  هگرد  [ 239  ] راخ شوناز  هب  هراخ 

رت کشخ و  شرپس  یپ  رد ، هوک و  هرو  هرپ 
نک راخ  شکبآ و  رب  رحب و  زا  بش  زور و 

تشم هب  لگ  نیجع  هدرک  تشرد  مس  فک و  مرن 
نهک هک  لفک  لت  تشپ  هتشپ  فتک  زو 

لحو رد  نایب  ربب  للق  رب  ناود  ربا 
[. 240  ] نک راوخ  روخ و  هروش  لت  تشد و  زا  بش  زور و 

زاهج رب  حزق  سوق و  زا  شخرچ  بطخ  هتسب 
نتشیوخ رب  هقطنم  گنت  هتسب  شبقع  زا  و 

اضق تسد  هتفاب  سالپ  شخرچ  سلطا  ز 
نسر نیرز  هتفات  ردق  شزور  بش و  زو 

ناشکهک هرز  هم  شنمرخ  زا  هک  هدرب 
نگل هن  نیزا  شرهم  داد  هنادنب  رتخا  و 

نیشنرب ناور  تفگ  [ 242  ] نینچ [ 241  ] يراد يهراب 
نزحلا تیب  رد  رب  نیزح  ینیشن  دنچ 

يزار رخافملا  وبا  دنلب  يهدیصق  زا  باوج  هدزیس  حرش و  www.Ghaemiyeh.comود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


جک رکف  مکم  تفگ  جح  هب  مدرک  وچ  مزع 
نمز ردص  هدس  جرد  دص  تجح  هب ز 

الع زع و  هبعک  اضر  ناطلس  هدس 
نسحلا وب  لد  و  [ 243  ] ناج اضر ، یسوم  رهوگ 

هحفص 534] ]
[. 244  ] يدن رقاب  يدهم  يده  رکسع  دباع 

[. 245  ] نسب خسار  یسوم  يون  قداص  رفعج 
یقن شکاپ  رهوگ  یقت  [ 246  ] ترطف هدوب ز 

نثو تال و  علام  یلع  نوچ  نیدب  هتشک 
لود نید و  يهودق  للم  کلم و  يهلبق 

نلع رس و  ملاع  لبه  تال و  لطبم 
بانج ردنکس  حون  باکر  [ 247  ] نویامه دوه 

نطف نوراه  یسوم  بآم  احیسم  رضخ 
[. 248  ] لامج فسوی  سنوی  لالج  نامیلس  طول 

نجا ییحی  حلاص  [ 249  ] لاف دواد  عشوی 
لیمج تقلخ  دمحا  لیلج  توفص  مدآ 

نخس لباق  لباه  لیلخ  تلخ  دلاخ 
الع رد  امس  مجن  ایض  رد  یحض  سمش 

[. 251  ] نطا رد  اجد  ردب  [ 250  ] ایح رد  اطع  ربا 
لمع ملع و  لماع  وا  يالعم  حور 

ننس ضرف و  لعاف  وا  ياکزم  سفن 
یبن عرش  هتفای  ردق  وت  لالج  يا ز 

نمش نید  هتفای  صقن  وت  لامک  يو ز 
فرش ارناهش  جات  فنک  ارنایک  کلم 

ندب تناهج  هدوب  فرش  ارناج  وت  مسج 
نادقرف رس  جات  تبکرم  مس  لعن 

نرپ مشچ  يهمرس  تبکرم  هر  هدرک 
فده فلاخم  ردص  فاصم  رد  ارت  مهس 

نسم قفانم  بلق  فاصم  رد  ارت  فیس 
میمح تیودع  برش  میحج  تدوسح  روگ 

نفک تمصخ  ششوپ  موق  تدض ز  ندروخ 
میعن لاؤس  هدرک  ناما  وت  [ 252  ] مرک زا 

نلوال مل و  ما و  میقع  تدوج  هتشگ ز 
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لیک هب  نامع  رهوگ  درب  وت  نیمی  می ز 
نم هب  ناشخدب  لعل  داد  وت  راسی  ناک ز 

[. 254  ] تسا یبن  یلع و  بح  زا ، ملابقا  و  [ 253  ] تلود
نسح نیسح و  رهم  زا  ملامآ  [ 255  ] تمشح

ایئادوس هتفای  يولوم  يهدئام 
نم يولس و  یپ  زا  ناسخ  نوچ  وجم  هرت 

رهم مارهب  تسه ز  دیعب  نراقم  زات 
نرتقم نارب  زاب  دوب  لباقم  ات ز 

انع زا  دیعب  داب  ابع  لآ  یعاد 
نحم نیرق  داب  اضر  ردق  دساح 

نانج [ 256  ] اجنم اجلم و  ار  شیلاوم  داب 
نجس يوأم  نکسم و  ار  شیداعا  داب 

نانمؤم زا  منکیم  سامتلا  ياهحتاف 
نمجنا نیا  رد  هصاخ  ماع  صاخ و  نهد  زا 

قدص هب  دناوخ  هحتاف  نیا  [ 257  ] مصالخا هب  هکنآ 
ننملاوذ نانج  باب  دانک  شیور  هب  حتف 

هحفص 535] ]

ماسح نبا  عصرم  لاب  يهدیصق  باوج 

. بلاغلا هللادسا  تبقنم  رد  ماسح  نبا  هتفگ  زا  عصرم  لاب  باوج 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نهریپ [ 258  ] لگ نوچ  كرت  دیرب  یمور  سلطا 
نتخ ناخ  خرلگ  تفاب  تفبرز  يهلح 

تفاب هماج  اطخ  كرت  وزا  ماف  رز  يهزات 
نت هدرپ  نتخ  هام  وزا  باترز  يهتشر 
تخورف رب  روخ  شتآ  زورف ز  شتآ  تبعل 

ندب عملم  غرم  تخوسب  عصرم  لاب 
تخیسگ ایرث  دقع  تخیرگ  ناتسبش  بش ز 

نهریپ لگ  فسوی  تخیرب  اخیلز  کشا 
رز قودنص  لفق ز  دوشگ  روخ  يرهوج 

نمی زا  قیقع  وچمه  دومن  ینامی  عزج 
زور هریت  یبرغم  دوبر  نیرز  يهرهم 

نز غیت  يرواخ  تفرگ  نیگنس  يهعلق 
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قفا زا  دومن  يور  قتت  زا  خرس  لگ  نوچ 
نتف زا  رامث  وچمه  تخیرب  نیرسن  سگرن و 

رپ سوواط  یطوط  داشگ  عملم  لاب 
نغز زا  دیپس  زاب  نایشآ  دناتس  زاب 

زور خرچ  ندب  رب  دیرد  يرعش  يرعش 
نکف لیامش  رهم  دومن  الاو  یخرچ 

یک سوواک  رسفا  داهن  رب  رس  هب  هوک 
نجم نیرز  يهجنپ  تفرگ  ناتسد  هب  لاز 

بایسارفا رفغم  دومن  هدیش  وچ  دیش 
نهتسگ رپس  ریز  تسکش  نیرز  يهزین 

تسد هب  عصرم  تشط  باتفآ  ناشک  غیت 
نز جوم  نآ  رد  هتشگ  یک  شووایس  نوخ 

رمک زا  دیشک  غیت  رپس  نیرز  نوچ  رهم 
نت بانوخ  هب  هتسش  رز  لاز  رس  وچمه 

دیشکرب یکورسخ  ياهشوگ  هلگ  حبص ،
نشپ هایس  رتچ  ناهج  زا  دربب  ماش 

جنرت اب  نانک  هولج  جنک  هب  فسوی  وچ  رهم 
نقذ هاچ  رس  رب  نسر  اخیلز  وچ  هم 

يرگتعنص هب  هتسب  [ 259  ] يرونا هدش  حبص 
نسحلا وب  تبقنم  يرواخ  مرد  رب 

هاپس کیالم  هاش  هانپ  تیالو  ریش 
نمز نیمز و  رخف  [ 260  ] هلا نید  ترصن 

لمع ملع و  يهیاپ  لود  نید و  يهیام 
ننس ضرف و  یماح  للض  رفک و  یحام 

بیغ تایآ  حراش  قح  تایار  بصان 
نتف ملظ و  عماق  ررش  كرش و  عفاد 

لوسر نید  میاق  وا  غیت  يهمیاق 
نمی لیهس  قرب  وا  ریشمش  يهیاس 

رود ریشمش ، هب  هدرک  شنکفا  درگ  يوزاب 
نثو مه  ینثو  مه  مرتحم  مرح  زا 

ردق ار ز  وا  ربنق  بکرم  مس  كاخ 
ننم اراس  ربنع  مد  تاخفن  رب 

بیغ رارسا  رظان  وا  يانیب  يهدید 
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نلع رس و  فشاک  وا  ياناد  يهنیس 
هحفص 536] ]

بیر تالاحم  لکش  نید  راسخر  هدرب ز 
نظ تالایخ  شقن  نیقی  حول  هتسش ز 

شنماد نم و  تسد  تسد  هب  روآ  شنماد 
نلوال زا  رذگ  رد  وا  ریغ  زا  نکش  رب 

رهم يدربب ز  هرهم  يوجب  شرهم  يهرهم 
نهد شدننک  رهم  تسوا  رهم  اب  هن  هک  نآ 

نهد رد  هیس  رام  دیشک  نیرز  يهرهم 
نمرها يولگ  رد  داتف  نامیلس  رهم 

داوس رب  نونج  شقن  دیشک  نونجم  وچ  ماش 
نکش ربنع  يهرط  دوشگ  یلیل  وچ  لیل 
مور ياراد  رس  رب  گنز  دروآ  نتخات 

نتخات زا  نتخات  شنسوت  دشن  هار 
بآ يور  رب  هنیآ  تسبب  دبعشم  خرچ 

نگل یلین  لد  رد  داهن  عشعشم  عمش 
راذعلگ منص  رپ  راک  هزوریپ  دبنگ 

[. 261  ] نمهرب يهدکتب  راگن  گنر و  هتشگ ز 
نایک شفرد  وچمه  تسوپ  هسیپ  هیس  واگ 

نتلیپ تفص  رب  شوپ  هنیگنلپ  ریش 
نییدادضا تفلا  ترواب  دشن  هک  يا 

نطع کی  زا  روخبآ  نایژ  ریش  هرب و 
رهم يور  هم  فسوی  هاچ  دیآرب ز  هک  ات 

نسر درجم  هتشک  کلف  ولد  مخ  رد 
مکی رد  میود و  رد  نهک  طابر  ود  رد 
نم وچ  نز  ملق  ریت  زورف  لغاشم  هام 

برط مزب  یپ  زا  راذع  ارذع  دهاش 
نت هب  نت  يهمغن  دورسیم  هم  فد  رب 

یهت عبار  روشک  درک  خرچ  يهعبار 
نکس لحم  تخاس  ناوریق  قفا  رد 
یگطاشم هب  هرهز  تسب  خیرم  فک  رد 

نقذ مجنپ  هلجح  شیوخ  نیمیس  فک  زا 
هاج تشگنا  رد  درک  يرتشگنا  يرتشم 
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نکم رد  نیکم  هتشک  شیوخ  نیکمت  هرز  و 
[. 262  ] ماخ خرس  قفش  رد  هاش  مزب  يهدکیم 

نمس يزات  يودنه  ار  خرچ  يهدکتب 
اهس زا  مشچ  هلبآ  نیرب  رهپس  هتشگ 

نرپ زا  يور  هلبآ  [ 263  ] راکس بکاوک  خرچ 
[. 264  ] لآل دقع  نزخم  لاثم  تباوث  حطس 

ندع رد  ندعم  لآم  رهاوج  رحب 
هدز ار  بش  تنیز  نیرین  یفریص 

نلجعتال يهکس  باتفآ  مرد  رب 
يرقبع وا  فرفر  يرفولین  نشلگ 

نرتسن رب  لگ  رب  يرضخا  يهریاد 
مرا ضایر  وچمه  مرد  [ 265  ] رپ کلف  نحص 

نمسای نمس و  رپ  راهب  غاب  وچ  تسار 
نمچ رب  نامچ  هتشگ  نیب  زیخ  رحس  داب 
نمد رب  نامد  هلال  تشد  هوک و  رمک  رب 

ار هاگرحس  درو  تشاکن  لگ  فحص  رب 
نفد اد و  لبلب  مب  ریز و  زا  ياهمغن 

يرضخا قتت  رد  نانک  مسبت  هچنغ 
نزح زا  خاش  رس  رب  [ 266  ] نانز منرت  غرم 
غاب هب  ناشیرپ  هدرک  رای  فلز  رس  وچمه 

نمس ورس  نسوس  راهب  داب  يهولج 
ناریمض هگباوخ  [ 267  ] رگن قیاقش  دهم 

نوران هگمزب  یهس  ورس  يهیاس 
رگن انعر  سگرن  فک  رب  رز  رغاس 

ند يدرد  هتخیر  نیب  هلال  حدق  رد 
هحفص 537] ]

بور شرف  ابص  فلز  ار  يوبشوخ  شرفم 
نز بآ  اوه  غیم  [ 268  ] اربور لک  يهطخ 

غاب فارطا  رب  ربا  [ 269  ] دناشف رهاوج  هکسب 
نمث ار  نیمث  رد  تسکش  یباحس  ضیف 

نیبب ار  برع  هام  لگ  يابیز  خر  رد 
نرق سیوا  يوب  ونش  ناحیر  مدز  و 

ابص تسد  ز  [ 270  ] كاچ رگن  لگ  نهریپ 
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نفک نادیهش  وچمه  نیب  هقرغ  نوخ  هب  هلال 
نیسح لآ  توسک  بان  بانوخ  هب  هتسش 
نسح زبس  تعلخ  گنر  ساملا  هب  هداد 

نیک ساملا  وچ  هتفس  رگج  ار  یکی  ود  ناز 
نسر لسلسم  دحج  باضخ  نوخ  زا  رگد  ناو 

[. 271  ] تسپ هداتفا  نمچ  رب  لوتب  ناور  ورس 
نفع رهز  هب  هتشک  لوسر  غارچ  مشچ 

هرجنح رد  هرغرغ  ار  میغ  نیا  مغ  زا 
نز هلعش  لد  شتآ  ار  قرب  نآ  مغ  زو 

هتخوس رگج  زا  باتب  لد  نیا  هلال 
نحتمم ندب  زا  باوخ  مین  نآ  سگرن 

الب برک و  هب  هتشک  البرک  رد  هدش  نیا 
نطو زا  ناشک  تخر  اضر  ماقم  هب  ناو 

اضق رب  اضر  هداد  الب  زور  هب  ود  ره 
نزحلا انع  بهذا  ياهیآ  نابز  درو 

غیت هب  جراوخ  ملظ  تخاس  هچ  نیا  اب  هک  هآ 
نز ناتسد  يهلیح  درک  هچ  نآ  اب  هک  داد 
راخ نیرسن ز  لگ  رب  دیسر  اهمتس  هچ  ات 

نرتسن زا  نرتسن  دیشک  اهافج  هچ  ات 
[. 272  ] ياهعمل شخر  نآ ز  ياهطقن و  شهم  نیا ز 

نرین [ 273  ] يهریان باتفآ  يهریاد 
رهپس یشوگ  يهطرق  یکی  تیمک  لعن 
ندقرف رس  جات  [ 274  ] یکی نآ  رد  كاخ 

[. 275  ] حبص ياقثو  يهورع  نیا  يوم  يهلسلس 
نمجنا لد  عمش  نآ  يور  يهشعش 

شوپ هلال  رت  لبنس  نیا  نایور  لگ  رب 
نکف لیامح  هرط  نآ  يانعر  دق  رب 

بور هشاخ  نیا  رد  زا  حبص  داب  يهحیار 
نز داب  نآ  روخ  رد  [ 276  ] روح فلز  يهحورم 

ناشتعن نمچ  رد  ماسح » نبا   » قطنم
نکش رکش  یطوط  يارس  ناتسد  لبلب 

ناور ار  ناور  بآ  داد  هکرت  نخس  نیا 
[. 277  ] نخس نیا  قارع  هب  ای  دنرب  ناسارخ  هب  رگ 
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نیرفآ منخس  رب  دنک  وجاوخ  يهضور 
نم هب  یناعم  کلم  دهد  ناسارخ  رخف 

هحفص 538] ]

يرونا انالوم  عصرم  لاب  باوج 

(. ع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ۀبقنم  یف  يرونا  مالک  نم  عرصرم  لاب  باوج  يهدیصق 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نمث قیقع  جرد  دید  وچ  ناشفا  رز  حبص 
ندع رد  يهدش  خرچ  قودنص  تخیر ز 

سورع تسد  هب  داد  سونبآ  ریرس  هاش 
نتخ تخت  رس  رب  سور  دنسرپ  يهلح 

نیب هب  تمکح  هب  درک  نیشن  شتآ  سونقق 
[. 278  ] نطو ردنمس  وچمه  نیشتآ  سفق  رد 

فک هب  عصرم  ماج  دوشگ  عقرب  وچ  حبص 
نهد زا  زبس  يهشیش  گنر  لعل  یم  تخیر 

دیشک ییاطخ  تفرگ  لح  رز  يهساک 
نتمیس شک  شقن  دروجال  قرو  رب 

نامسآ نمچ  رد  تفکش  رمحا  يهلال 
نرتسن لگ  گرب  رهپس  غاب  تخیر ز 

سرج عصرم  ریش  سسع  مجنا  ورسخ 
ندب نیمیس  تبعل  سفق  نیرز  يرمق 

ریرح سابل  تفاب  ریرس  عصرم  درک 
نز هلعش  تفص  قرب  رینم  حبص  هب  تشگ 

فدص نیزم  [ 279  ] رهب تشگ  صاوغ  وچ  هکنوچ 
نهریپ هدز  كاچ  رون  يایرد  بل  رب 

حبص غرمیس  مدمه  رحس  [ 280  ] دیفس زاب 
ندز مد  کی  هب  هدرک  ناشفرز  قفا  يور 

تسب گنرلک  رطسم  تفات  هتشر  رز  وچ  رهم 
نف توقای  بتاک  دیشک  طخ  هم  يهحفص 

بآ ردنا  داتف  هکنوچ  باتفآ  رز  تشخ 
نمد قرف  هب  تفات  باتهام  يهلعشم 

رون هرهز  زا  هتفای  امن  ایرث  روث 
نرپ دقع  هرهم ز  ولگ  رب  نآ  زا  هتسب 
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رابکشم نیچ  هر  رد  رابگنز  يهلفاق 
نم هب  وس  ره  هتخیر  رابز  بعشا  ربنع 
شبح کلمب  هتفر  سابل  سدنس  یمور 

[. 281  ] نرتقم ودب  هتشگ  ابق  زدنق  یگنز 
تفکش بکاوک  لگ ز  ماف  زبس  نمچ  رد 

[. 282  ] نمچ نآ  نرتسن  تخیرب  نیورپ  يهشوخ 
میس جرد  زا  رپ  خرچ  میسن  ربنع  هدش  بش 
نز درم و  نانک  هولج  میعن  غاب  نوچ  رهد 

بیغ هگان ز  هک  هدنام  رفس  لایخ  هب  نم 
نرق سیو  تمه  يهقان  نم  هب  داد 

لایخ زا  قبس  هدرب  ابص  نوچ  [ 283  ] يور مرن 
نک تشد  ورب  هوک  قرب  وچمه  يود  زیت 

[. 285  ] ياپداب مد  ربا  [ 284  ] يارد مجنا  یتخب 
نت لیپ  کتروک  يار  گرگ  يور  گرگ 

هحفص 539] ]
ماک هزامج  [ 286  ] یجم مامز  نیرز  يهقان 

نک هوک  یقرشم  مانک  ارحص  یشحو 
فک شراهم ز  هتفر  فک  روفاک  یکرت 

نتخات رد  [ 287  ] هنیآ فک  ار ز  نیمز  هداد 
یشکرس نانع  دای  یشتآ  ناکچ  بآ 

نبل زا  نابل  هتسش  یشو  هک  نیشن  كاخ 
ود رایسب  روخ و  مک  ور  هشیدنا  لدلد 

نسر دیق  هتسر ز  درک  نودرگ  هدرب ز 
گنهن نوچ  نانک  هلمح  گنج  ماگنه  هب  تسه 

نرک شنیمز  يور  گنلا  شرهپس  تشپ 
ریلد وس  ره  هب  هتفر  ریس  مارآ  ز  [ 288  ] هدروخ
ندگرک زا  لد  هدرب  ریش  وچ  [ 289  ] شنیرغ هدرک 
تشد يور  زا  شایپ  ره  تشکب  وا  اب  هدش  نم 

نم ياشامت  رهب  تشگ  رون  قبط  نوچ 
متخات یفرط  ره  متخادنا  رپس  نم 
نتشیوخ هر  نان  متخاس  وا  یپ  زو 

تفرگ ناسارخ  هار  ماک  زیت  نآ  تبقاع 
نمز ماما  دزن  سوط  يوس  ارم  درب 
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یلع ناسارخ  هاش  برع  راید  هام 
ننس ضرف و  عبنم  ةولص  موص و  رهظم 

هلآ رون  وترپ  هانپ  تیالو  هاش 
نسح نیسح و  دقن  هاپس  مجنا  ورسخ 
فجن هاش  ثراو  فدص  یسوم  رهوگ 

نلع رس و  فشاک  فرش  لامک و  رحب 
لاثم نامیلس  ثیش  لامج  فسوی  مدآ 
نخس یسیع  سنوی  لاصخ  دمحم  حون 

اضق رب  اضر  [ 290  ] داد اضر  شمان  وچ  دوب 
نزحلا تیب  رد  رب  افج  زا  دیهش  تشگ 
لالجلاوذ مرک  زا  تفرگ  ناسارخ  تخت 

ننملاوذ رظن  زا  دوبر  تیالو  يوک 
يارس ناتسد  لبلب  وا  رکذ  زا  نم  نهذ 

نکش رکش  یطوط  وا  حدم  زا  نم  عبط 
وا راوز  يهدید  تخیر  هک  یکشا  يهناد 

نمثیب ناهج  ود  رد  نیمث  رد  وچ  تسه 
وکن [ 291  ] قلخ هتساوخ  وا  يادعاز  هک  ره 

نوران رجش  زا  وا  هدرک  بلط  هویم 
تایح بآ  هتساوخ  رام  نادند  هک ز  ین 

نمرها قرع  زا  بالگ  هدیبلط  ای 
تسج توقای  تمیق  هایس  گنس  هک ز  ای 

نرتسن لگ  هتسج  کسخ  راخ  هک ز  ین 
لیئربج ارت  تخت  ناکم  تنج  هش  يا 

نحملا راد  هدرب ز  سدق  سیدارف  يوس 
وت کلک  لگ  حراش  وت  کلم  کلم  کلم 

نسح قلخ  هب  قلخ  وت  کلس  رد  هدمآ 
ریمض نشور  رین  مامت  دراد  وت  رهم 

نقذ نیمیس  يهرهز  مادم  دراد  وت  قلخ 
تفاکش ارهز  يهرهز  داد  رهز  ارت  هک  نآ 

[. 292  ] نقذ رپ  وچ  تشگ  هایس  شرهز  يهرهز 
شیوخ لهج  و  [ 293  ] دسح زا  مرجال  دبا  هب  ات 

نفک شتآ  گس  نآ  تفرگ  منهج  رعق 
درک وت  يوس  هب  يور  راو  تلصابا  هک  ره 
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نمس نوچ  ناهج  ود  رد  دیفس  دش  وا  يهرهچ 
نارگ نشور  وچ  حبص  [ 294  ] حابص ره  افص  هب  ات 

نفس نیرز  هب  گنز  درب  نودرگ  خر  زا 
وت راونا  زراب  يرونا »  » يهنیآ

نمجنا ره  لعشم  باتفآ  قر 
هحفص 540] ]

یلاله انالوم  عصرم  لاب  باوج 

(. ع  ) یلع نب  نسح  ماما  ۀبقنم  یف  یلاله  مالک  نم  عصرم  لاب  باوج  هدیصق 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ندب عملم  هاش  تفرگ  عصرم  تخت 
نهریپ لگ  دهاش  دیرد  عقرم  بیج 

حدق نیرز  یقاس  تسکش  نیمیس  رغاس 
[. 295  ] نگل درمز  عمش  تخوس  هناورپ  رکیپ 

راسهوک رمک  رد  [ 296  ] تفرگ یسوم  شتآ 
نکهوک لد  هآ  [ 297  ] دناسر نودرگ  هب  هلعش 

[. 298  ] تفرگ ارضخ  تعلخ  کلف  رضخ  ترضح 
نطو تملظ  يهمشچ  زارد  رمع  هب  تفای 

حانج نیکشم  ریاط  داهن  نیرز  هضیب 
[. 299  ] نکش رکش  یطوط  درک ، سواط  يهولج 

باتفآ يهعشعش  دناشن  ار  کلف  عمش 
[. 300  ] نمجنا نآ  لعشم  دنکف  مجنا  رد  هلعش 

ار بات  ناهج  عمش  کلف  قاط  [ 301  ] مقرا
نخس ردنا  دش  مرگ  درک  زیت  نابز  غیت 

رهم ناهنپ  شتآ  رهپس ز  زاب  هدبعش 
[. 302  ] نهد زا  ررش  تخیر  اهدژا  تفص  رب 

هانپ نامیلس  تسد  داد  هنیرز  متاخ 
[. 303  ] نمرها لغب  زا  داتف  ارحص  هب  حبص 

شرع ناویا  رد  هکلب  نیا ، تسین  کلف : تفگ :
نسح نیسح و  رهب  دندز  تداعس  رتچ 

مرک ناهج  ود  نآ  مرح  فیرش  ود  نآ 
[. 304  ] نامز نیما  ود  نآ  نیمز  ماما  ود  نآ 
ناک رحب و  رد و  لعل و  بش  زور و  هم  رهم و 
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[. 306  ] نز درم و  [ 305  ] لد ناج و  لگ  بآ و  لگ و  ورس و 
[. 307  ] رهپس رهم  هم و  نوچ  لامک  جوا  رب  ود  ره 

نمسای نمس و  نوچ  لامج  غاب  هب  ود  ره 
کلف کی  [ 308  ] هم ود  ره  طاسب ، کی  هش  ود  ره 

نمچ کی  لگ  ود  ره  فدص ، کی  [ 309  ] رد ود  ره 
سابل ارضخ  يهچنغ  نآ  غاب  يهتفیش 

نفک نینوخ  يهلال  نیا  غاد  يهتخوس 
غورف اضیب  يهضیب  نآ  دهع  ملع  رس 

[. 310  ] ندب ارهز  يهرهز  نیا  دهم  شکهرهم 
اطخ كرت و  [ 311  ] رسفا نآ  يودنه  يهدنب 

نتخ تشد  يوهآ  نیا  يوک  گس  دیص 
زاجح ناشیا  دلوم  شیرق ، ناشیا  دلاو 
ندع ناشیا  ندعم  تارف ، ناشیا  عبنم 

میلس یملس  [ 312  ] لد نوچ  میلح ، ناشیا  يهقان 
نسر رد  ناج  يهتشر  راهم ، رد  لد  يهرهم 

شوک تخس  ور و  مرن  شکراب ، روخ و  راخ 
نت [ 313  ] لیپ ندگرک و  ریگ ، ریش  ور و  رگرگ 

هحفص 541] ]
سراف ناملس  ترضح  شلج  زارط  لعل 

نرق سیو  تمدخ  شلکاک  شکهناش 
وا ناهوک  هدرک ز  روهظ  نانیبج  هرهز 

نمی [ 314  ] هوک رس  زا  لیهس  عولط  وچمه 
تسه هک  [، 315  ] یعیفر كاخ  وا  هاگارچ  نحص 

نرتسن لگ  کشر  نیمز  نآ  سخ  راخ و 
تارف بآ  بل  رب  تاره  كاخ  ز  شاک !

نم تخب  نم و  تخر  دنکفا  تخب  یتخب 
زاجح يامه  هیاس  مرس  رب  دنکف  ای 

[. 316  ] نغز غاز و  يهمعط  ناوختسا  نیا  دوش  ات 
نیسح لامک  تفگ  [ 318  ] نسح لامج  [ 317  ] هام

نسح مالک  نسح  تفرگ  یلاله »  » مظن
رودص جالع  ود  يا  بولق ، يافش  ود  يا 

[. 319  ] نتشیوخ لد  درد  امش  رب  منک  هضرع 
رظن غارچ  هدرم  رصب ، غورف  هتفر 
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نزحلا تیب  يهشوگ  نیزح  ار  ملد  هدرک 
[. 321  ] دینکفا يرظن  رگ  [ 320  ] دینم غارچ  مشچ و 

نز هلعش  مرظن  رد  غارچ  نیا  دوش  زاب 
؟ التبم نم  رطاخ  الب ، رد  دوب  دنچ 

؟ نحتمم نم  يهنیس  نحم ، رد  دوب  دنچ 
هن ماد  هن و  ماگ  نورد  زا  لغد  سفن 

نک هاچ  [ 322  ] نزهار و نورب  زا  یند  وید 
دیشکرس لد  شتآ  دز ، بات  ناج  يهتشر 
نتخوس نیزا  مدرم  متخوس ، تفص  عمش 
ار هماخ  منکش  رد  ار ، هماج  منکفرب 

[. 323  ] نهد رب  مهن  رهم  اعد ، رب  منک  متخ 
[. 325  ] ماهدرب امش  رون  [ 324  ] ماهتسب امش  لظ 

[. 327  ] نلع مناج  [ 326  ] لد و رب  رون  لظ و  دنکف  ات 
[. 328  ] روضح رد  امش  رون  رون ، قرغ  امش  ناج 

[. 329  ] نمس راخب و  هیاس  ضیف  ربا  زا  دتفات 
هحفص 542] ]

یقارن یقوش  الم  عصرم  لاب  هدیصق  باوج 

هراشا

(. مالسلاهیلع  ) نینمؤملاریما ۀبقنم  یف  یقوش  الم  مالک  نم  عصرم  لاب  باوج  يهدیصق 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نز هلعش  دش  وچ  حبص  زورف  یتیگ  لعشم 
نگل سنرقم  عمش  غورف  ار  ناهج  داد 

دنلب قرشم  تشگ ز  رهم  ناطلس  تیار 
نمجنا کلف  هاش  دیشک  نودرگب  همیخ 

رسب رواخ  ورسخ  داهن  عصرم  جات 
ندب زارط  بیز  درک  تفبرز  يهلح 

دروجال کلف  هن  يراگنز  يهمیخ 
نکش یگنز  یمور  يهدرپ  ارس  تشگ 

رز دنبرمک  تسب  ابق  ناشفا  رز  رت 
نکچ نیکچ  یگنز  دیرب  اراخ  سلطا 

نیچ [ 330  ] يابید وچ  تشگ  حبص  ناقاخ  يهماج 
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نت نیکشم ز  لمخم  ماش  [ 331  ] رادهپس دنک 
دیشک رب  رس  وچ  قرش  هچ  زا  رهم  فسوی 

نسر نوچ  [ 332  ] هیس فلز  بزع  ياخیلز  تفاب 
مور ياراد  [ 333  ] قریب امن  مچرپ  وچ  تشگ 

نتب شداتف  هشعر  یبرغم  هشداپ 
رابگنز هش  دنک  شبح  کلم  همیخ ز 
نتخ راید  هب  دز  هگ  راب  اطخ  كرت 

غاب سوواط  نوچ  تشگ  فعش  زا  [ 334  ] دیفس زاب 
نمچ فرط  تفر ز  رپ  لاب و  هیس  غاز 

غیت مایا  خر  رب  دیشک  [ 335  ] هدیش وچ  دیش 
نطو زا  رارف  درک  مشح  مجنا  يهنحش 

خرچ لاز  رب  هب  درک  رهد  ناتسد  نشوج 
نشپ دوخ  رس  هب  دز  بایسارفا  رفغم 

لاز نوچ  نادیم  هب  تخات  هوکش  متسر  یقرش 
نشپ تکوش  یبرغ  بایسارفا  وچ  تفر 

عاعش شفرد  تسار  سمش  سواک  وچ  درک 
نک هشیر  اجز  تشگ  رمق  گنشپ  روپ 
تسکش شنانس  كون  بش  يودنه  يهزین 

نجم نیرز  يهبق  تشاد  شیپ  رد  وچ  رهم 
رهپس کنخ  سراف  قایتشا  دص  هب  تشگ 

نتخات سرف  مرک  درون  نودرگ  ورسخ 
فجن نیشن  هاش  رد  رب  دسر  وچ  ات 

نمز نیمز و  رخف  ادخ  ریش  يهضور 
نامسآ زا  دنکفا  ار  [ 336  ] شیوخ فرش  رهب 

نسحلا وب  [ 337  ] يهگراب مداخ  مدق  رب 
فجن کلم  ورسخ  فرش  رهپس  رهم 

[. 338  ] ننا ناکم  نوک و  فدص  هبعک  رهوگ 
بصن یلاع  ملعا  برع  راوس  هکی 

نطع رثوک  یقاس  بش  زور و  هد  هولج 
امس ضرا و  رگنل  یفطصم  معنبا 

ننس ضرف و  مکاح  ادخ  کلم  یلاو 
هلا تاذ  رهظم  هاپس  کیالم  هاش 

ننملاوذ ددم  زا  هانپ  ار  یبن  نید 
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[. 339  ] دیدپ نوچ  رهگ  وچمه  دش  هبعک  فدص  زا 
نفز ردنا  فعش  زا  خرچ  هب  دمآرد  هرهز 

هحفص 543] ]
درک زاس  سفن  گنچ  یمرخ  زا  يرتشم 

نفد داد و  يهلان  دیشکرب  لد  هت  زا 
تسشن اسیکن  شیپ  وا  قوش  زا  دب  راب 

نز دوع  يرگد  ناو  جنس  همغن  یکی  تشگ 
دنلب خرچ  هب  تفر  طاشن  سوک  يهرعن 

نکش رکشل  رورس  نآ  دمآ  روهظ  هب  نوچ 
دش هناخ  تب  مغ  زا  ماش  وچمه  هیس  هماج 

[. 340  ] ندع نوچ  نیمث  رد  زا  هتشگ  یهت  هکناز 
اوه رب  هلک  تفر  نید  لها  دلب  رد 

نرا رد  ناوج  ریپ و  دش  لابقا  هر  زو 
قافن لها  رطاخ  فلز  وچ  ناشیرپ  تشگ 

نثو ینثو و  رب  داتفوا  رجع  هزرل و 
باوخ سگرن ز  هدید  دوشگ  يداش  [ 341  ] منبش

نمس ورس و  [ 343  ] يهیاس دش  شیع  [ 342  ] هگمزب
ضیف دجسم ز  ربنم و  هدکتب  تب و  تشگ 

نوران لگ و  غاب  دش  راخ  سخ و  تشد 
نیرفآ ناهج  ریش  تلود  فرش و  زا 

نسح نیسح و  باب  نید  بابرا  يهلبق 
رب هب  هط  تعلخ  رس  هب  [ 344  ] نیسای رسفا 

نتخ نیشن و  ناج  يار  راتخم  دمحا 
ادخ زار  مرحم  ایربک  مرح  رد 

[. 345  ] ننج ردنا  سرداد  ءاسنلا  ریخ  رهوش 
ربش ریبش و  باب  رهگ  الاو  یلاو 

نسح هجو  هب  هداد  ربخ  نامیا  هک ز  نآ 
رازراک نکش  فص  راوس  لدلد  ردیح 

نتف ملظ و  عطاق  راگدرورپ  تردق 
ایلوا ورشیپ  ایبنا  ربهار 

نلع رس و  فقاو  یتا  له  روجات 
باسحلا موی  عفاش  بآم  تزع  مظعا 

[. 346  ] نمقلاوذ مرکلاوذ و  بارت  وب  نید  أجلم 
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یلو ار  قح  ترضح  یلع  یلعا  یلاع 
ننع شفوخ  مصخ ز  یلج  شرون  رهم ز 
تفرگ ربیخ  يهعلق  وا  تشگنا  ود  هک  نآ 

ندز رب  مه  هب  مشچ  کی  هب  ار  شرد  دنک 
فاکش مه  رب  هکرعم  فاصم  زور  ردفص 
نز ریشمش  عجشا و  فاق  کلم  هشداپ 

مزر نادیم  فص  رد  تسیک  راک  یلع  ریغ 
[. 347  ] نتخاس قش  ود  برض  کی  هب  بکرم  بحرم و 

یصو عرش و  بیان  یبن  ملع  ثراو 
[. 348  ] نرف لالم و  گنز  ادز  نید  يهنیآ  ز 

نیقی هار  يداه  نیمالا  حور  دشرم 
نز رافک  ندرگ  نید  نادیم  سراف 

عنص شاقن  هماخ  دیشک  نوچ  روص  شقن 
[. 349  ] نیط رد  یبن  ریغ  دیرفان  یلع  وفک 

شلدلد مس  شقن  دوب  ون  هم  لکش 
نخس يارس  هتکن  تسود  برق  مرح  رد 

دیشک نوچ  رس  ود  غیت  وا  هللادی  تسد 
نت رس ز  نازخ  گرب  نوچ  تخیر  نیک  فص  رد 

ور دیباتن  هک  ره  وا  ریشمش  مد  زا 
نفکیب هیسور و  كاخ  شوغآ  مه  تشگ 

دسر نایرش  گر  رب  رگا  شغیت  رتشن 
نمی قیقع  وچمه  دوش  نادیم  هصرع 

وا وچ  يراوسهاش  [ 350  ] دیدن نودرگ  يهدید 
نکش فص  شک و  مصخ  مزر  زور  رد  هنتکی 

هتخات نیک  فص  [ 351  ] رب هتخآ  رس  ود  غیت 
نمد رب  زه  وچمه  هتخاس  ودع  راک 

هحفص 544] ]
زارط توبن  رهم  لوسر  فتک  تنیز 

نکش تب  و  [ 352  ] نکف تب  مرح  ماب  رد و  زا 
ماین زا  دشک  غیت  مزر  زور  رد  وچ  هک  نآ 

[. 353  ] نسا نادیم  فص  رد  دوش  ناتسد  متسر 
يرب ناصقن  تسه ز  وا  ياربم  تاذ 
نهد نابز و  دهش  وا  يارآ  لد  رکذ 
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لوزن شماب  هب  درک  نوچ  دیهان  رتخا 
نرپ فعشم  تشگ  طاشن  نآ  زا  کلف  رد 
دوش ناشفا  رهگ  نوچ  نایب  رد  شبل  جرد 

نمث ار  [ 355  ] نیمث رد  دنکشب  [ 354  ] می لد  رد 
دنکفا فطل  يهیاس  رگا  کشخ  نمچ  [ 356  ] رب

نمسای لگ و  خرس  نبلگ  دوش  زبس 
بضغ زا  دنز  هلعش  رگا  شغیت  شتآ 

نمچ هن  نیا  دوشیم  يرتسکاخ  يهدوت 
وکن هدومن  شقن  وا  رهم  لدب  هک  ره 

نت هب  ناتفخ  وچ  هدرک  اوطنقتال »  » تعلخ
وا لاوحا  رب  ياو  شنمشد  [ 357  ] دوب هک  ره 

نتخوس دبا  هب  ات  رقس  ردنا  شدیاب 
دلخ غاب  نمچ  رد  وا  نابحم  هداد 

نکش ار  هلک  فرط  شیع  تشگنا  رس  زا 
سرتم ییادخ  ریش  وریپ  نیقی  هب  رگ 

نهد رد  دشکنرب  ارت  [ 358  ] خزود شتاک 
ام مرج  دنک  وفع  یلع  رب  ازج  زور 

نز جوم  شتمحرم  مزلق  [ 359  ] دوب هک  نآ 
وا نابحم  رهب  ناهج  یلدخ  هکناز 

نم يولس و  يهمشچ  اطع  تنج  هب  هدرک 
لیبجنز یفرط  کی  لیبسلس  یفرط  کی 
نبل رگید  بناج  نیبگنا  یفرط  کی 

تشرس مدآ  لگ  نوچ  كاخ  تشم  کی  هب  هک  نآ 
نتب شفطل  هر  زا  دنکف  یتسه  تعلخ 

دیماان تدنک  یک  ازج  زور  فص  رد 
ننملاوذ مرک  رب  يوق  ار  تلد  راد 

دهد تمایق  هب  یک  تینایرع  تلجخ 
نهریپ لگ  هداد ز  راخ  هب  شیاطع  هک  نآ 

تفطاع زا  شرواد  تسیلع  بحم  هک  ره 
نطو ار  وا  دنکیم  نیرب  تشهب  رصق 

يرتشگنا هیراع  درک  تشگنا  هب  هچرگ 
نمرها هگ  هیکت  دشن  نامیلس  تخت 

تسا یلع  رثوک  یقاس  تسیلع  ربنم  بحاص 
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نمز ماما  تسوا  تسیلع  رشحم  عفاش 
تسوا بوکنم  هک  شرع  وگم  ار  وا  يهضور 

نرق ار  نیرب  شرع  دوب  شضیضح  حطس 
تسوا يانب  یسرک  عافترا  نآ  هب  شرع 

نزر هداتف  هکسب  وا  یلاع  [ 360  ] هگرد
ناتسآ شرع  يهضور  نآ  نیرز  هبق 

نکف تنج  هب  يهیاس  نامسآ  رس  جات 
دوجس رد  دوب  هضور  نآ  میظعت  هب  شرع 

[. 361  ] نفغ رب  فرش  رهب  دشک  ار  شرد  كاخ 
کلم ماع  ترثک  زا  هتشک  شمرح  رد 

نک شفک  کی  رد  هت  نامسآ  هن  نکسم 
نابساپ تفص  رب  [ 362  ] میلک شرصق  رد  رب 

نتفای فرش  رهب  زا  [ 363  ] هداتسا رظتنم 
شک بوراج  هژم  زا  نیمألا  حور  ترضح 

نرد شیارس  نحص و  دوش  ادابم  هکناز 
هم رهم و  دوب  هضور  نآ  ناتسبش  عمش 

نتخورفا یپ  زا  هتخورفارب  هرهچ 
هحفص 545] ]

نایبورک هطرق  شلدلد  مس  لعن 
نمز مشچ  يهمرس  شاهضور  رد  كاخ 

فرش بسک  یپ  زا  کلف  عیفر  رصق 
نز هسوب  وا  رد  رب  كاخ  هب  هداهن  يور 

شرع هدرک  وا  رد  زا  ماو  وچ  تعفر  يهبتر 
نهر وا  مرح  رد  دوب  ششوگ  يهقلح 
رب كاردا  هر  زا  یک  تالایخ  مه  و 

نکتمم نیا  شدوبن  دسر  شلامک  [ 364  ] هنهک
هتخانشن هبترم  یسک  ار  ادخ  ریش 

نذا دناوتن  سک  وا  ردق  ادخ  ریغ 
یلقاع رگا  فک  زا  هدم  ار  وا  نماد 

نتم تلفع  يهدرپ  رظن  داوس  شیپ 
هش حدم  دش و  هتفگ  زور  حرش  زا  ياهمش 

نخس دیزم  تشگ  بش  رهب  زا  یعلطم 

علطم
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نت سوواط  ریاط  غاب  فرطزا  وچ  تفر 
نمچ نحص  هب  غاز  نانک  جرفت  تشگ 

ناتک گنر  هب  تخوس  رهم  سوناف  يهدرپ 
نکف وترپ  وچ  تشگ  همر  اب  ررش  عمش 

رتخاب سفق  رد  دش  وچ  اضیب  یطوط 
نغز ار  هیس  رتچ  دومن  ناشفا  دز و  رپ 

مهز یلیل  وچ  لیل  دوشگ  نیکشم  يهرط 
نهپ ار  نونج  قشم  دومن  نونجم  وچ  ماش 

رهد ناتسین  ریش  نوگریق  کلف  وچ  دش 
نتمهت جهن  رب  شوپ  هنیگنلپ  تشگ 

رات تشگ  ناس  هیلاغ  [ 365  ] راکف رز  يهنیآ 
نقذ یلین  يهرهچ  دومن  نوچ  بش  دهاش 

باتفآ هر  تسب  باقن  نیکشم  شوهم 
ندب نیمیس  خرلگ  باجح  رد  ناهن  وچ  دش 

توبکنع تفص  رب  شافخ  دمآ  فرط  ره 
نت هدرپ  ار  هریاد  بات  هریت  خن  دش ز 
يرفولین [ 366  ] لگ رپ  يرضخا  نمچ  هن 

نرتسن رپ  نشلگ  يرقبع  يهریاد 
مرا ضایر  وچمه  کلف  زبس  عرزم 

نمسای [ 367  ] لگ ورس و  رگهولج  یفرط  ره 
رابکشم رحس  داب  راز  هلال  فرط  رد 

نرق سیوا  يوب  ونش  لبنس  لگ و  زا 
ارس ناتسد  لبلب  روش  هب  دمآ  نمچ  رد 

نکش رکش  یطوط  [ 368  ] لد زا  دودز  گنز 
لیکب يراتت  کشم  لامش  ناتسب  به  تخیب 

نم هب  اراس  ربنع  میسن  نشلگ  هب  تخیر 
نیسح نوخ  هب  هتشگ  قفش  هلال  وچ  خرس 

نسح زبس  تعلخ  نامسآ  ربب  هدرک 
نیک ساملا  رجنخ  يهتشک  نیا  بل  يهنشت 

نفع رهز  هب  هتشک  كاله  نآ  راز  لد  اب 
هدش نابیرگ  كاچ  ناشهودنا  حبص ز 

نحتمم نیزا  هدرک  هیس  ار  [ 369  ] ملع امش 
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دیفس بکاوک  مشچ  نیا  نارجه  هتشگ ز 
ندقرف رگج  نوخ  هدش  نآ  ملا  و ز 

غیت هب  هدیرب  فلز  نیا  هودنا  هرهز ز 
نک راسخر  يهحفص  نآ  رهب  زا  يرتشم 

مغ ناتسبش  هب  دش  نیا  یبیرغ  هم ز 
نت هب  نیرز  يهماج  دیرد  روخ  نآ  مغ  زا 

لمح فاکش  هنیس  دش  مارهب  رجنخ 
نجش قشم  طخ  رس  تشون  دراطع  کلک 
روک تشگ  اهس  مشچ  نیا  درد  ملا و  زا 

[. 370  ] نثع رپ  کلم  هآ  رگد  نآ  مغ  دش ز 
هحفص 546] ]

مخ كالفا  تماق  دومن  نیا  مغ  راب 
نهک خرچ  نمرخ  تخوسب  [ 371  ] نآ لد  هآ  ز 

حیسم نیا  ملا  زا  لین  هب  دز  مغ  يهماج 
نز هنیس  نآ  مغ  زا  دش  سیردا  ترضح 

مغ نادنز  هب  تفر  نآ  نیا و  ملا  زا 
نزحلا تیب  نکاس  دش  بوقعی  فسوی و 

البرک يهثداح  درک  هچ  نیا  اب  هک  هآ 
نز جنرطش  يهرهم  تخاب  [ 372  ] هچ نآ  اب  هک  داد 

داتف بسانم  دنپ  ارم  یتیب  هس  ود  کی 
نخس بحاص  فراع  [ 373  ] رگم دریذپب  ات 

دنچ هب  ات  بلط  یعس  یک  هب  ات  ناهج  صرح 
[. 374  ] نتب اکذ و  نهذ و  يهدید  اشگزاب 

نک كالفا  بناج  یشنیب  رظن  کی 
نکف ملاع  [ 375  ] يوس رب  یتربع  هگن  کی 

نیبب ار  لجا  کیپ  رگن  ار  ناهج  دهع 
نم ام و  نیزا  رذگب  [ 376  ] نک هولج  یفرط  ره 

ناشن مان و  همه  اب  ناهج  ناهشداپ 
نظ تالایخ  حول  زا  هلمج  [ 377  ] هدش وحم 

بایسارفا رخسب و  یک  سؤاک  ورسخ 
[. 378  ] نهتسن رز و  لاز و  نیچ  ناقاخ  رصیق و 

راوس ماس  و  [ 379  ] نژیب رایدنفسا  نمهب و 
[. 380  ] نلسرا لزق  ویک  مج  دیشمج  يرسک و 
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شخر تشپ  زا  تبقاع  رپس  دنکف و  غیت 
نتلیپ نوگن  تشگ  لجا  هاچ  کت  رد 

ار روک  رگا  دوب  روگ  مارهب  تشهد 
نکس اج و  لزنم و  دش  روگ  شتبقاع 

تایح بآ  یپ  زا  [ 381  ] رگا ردنکس  تفر 
نهد شگرم  تبرش  خلت  ماجنارس  درک 

یبساتشگ رسفا  انف  داب  هب  تفر 
نت [ 382  ] نیئور يهدید  درک  روک  کلف  ریت 
[. 383  ] بارخ ناهج  غاب  نیا  لخن  دهدن  رب 

نزم یتسه  يهمیخ  طابر  نیا  زا  نکراب 
شاب هنیآ  وچ  فاص  مج  ماج  یبلط  رگ 
نتشیوخ خر  سکع  يرگنب  نآ  رد  هک  ات 

اهش نک  يرظن  کی  ار  هتسخلد  یقوش » »
نحم ماد  هب  هدنام  بیرغ  تبرغب  هکناز 

نید ایند و  هش  يا  نیزح  لولم و  هتشگ 
نهک رید  مغ  زا  فطل  شصالخ ز  زاس 
زار رخف  دونشب و  لامک  ار  منخس  رگ 

نم راعشا  نم و  رب  نیرفآ  دننک  ود  ره 
راگدای یپ  داز  لاس  جنپ  یس و  دعب 

نخس زیزع  لفط  نیا  دنزرف  وچ  عبط 
هحفص 547] ]

« يرواخ  » هب صلختم  ینیوزق  موصعم  اقآ  عصرم  لاب  يهدیصق  باوج 

. مالسلاهیلع بلاغلا  هللادسا  ۀبقنم  یف  صلختم . يرواخ »  » یشاک موصعم  ازریم  مالک  نم  يهدیصق 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نت نیرز ز  شوج  دنک  وچ  رواخ  ورسخ 
نهک رید  يهنحش  شوپ  هنیگنلپ  تشگ 

نایشآ رد  وچ  تفر  [ 384  ] حانج نیرز  ریاط 
نغز غاز و  رگشل  موجه  نشلگ  هب  درک 

ریسا نادنز  هب  تشگ  خرچ  بوقعی  فسوی 
نحم زا  ناشف  کشا  رهد  ياخیلز  دنام 
دش وید  هگ  هیکت  رهم  نامیلس  تخت 
نتخ هاش  دنسم  ره  ياج  شبح  درک 
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داهن برغم  هب  [ 385  ] ماگ داژن  یمور  ورسخ 
نطو یتیگ  هب  تخاس  تشرس  تملظ  یگنز 

فرط ره  اپب  درک  نوک  راگنز  يهمیخ 
نسر شناشک  هاگدت  شردب و  مجنا و 
یتبعل یفرط  ره  روح  وچ  ادیوه  تشگ 

نتخ کشم  وچ  يوم  رینم  ردب  وچ  يور 
تسر رهچلگ  سنوی  گنهن  ماکز  زاب 

نمرها يولگ  زا  نورب  دش  مج  متاخ 
نیمز رواخ  ورسخ  دیسر  برغم  يوس  زا 

نت هب  نیرز  تعلخ  رس  هب  عصرم  جات 
ماشب ببیخ  زاب  دنار  هرایس  تباث و 

نهریپ لگ  فسوی  نورب  دش  بش  هچ  زا 
گرگ نادند  هتسج ز  امش  نادنز  هتسر ز 

ندب هر  بعت  زا  لین  يایرد  هتسش ز 
ماد دش ز  اهر  زاب  مارخ  یبوط  یطوط 

نگل سنرقم  عمش  خرچ  نازورف ز  تشگ 
ماش هب  ناریط  وچ  درک  يور  هریت  بش  غاز 

نکف ملاع  هب  هیاس  حابص  يامه  [ 386  ] تشگ
رابغ زا  قفا  نحص  عنص  شارف  وچ  تفور 

نرد زا  خرچ  نماد  حبص  راصق  وچ  تسش 
راصح یلین  هب  تخات  شفرد  نیرز  یمور 

نمرها رب  هتخات  ماسح  نوگلگ  هتخآ 
نانع مه  ردق  لیخ  باکر  مه  اضق  شیج 

نرتقم رفظ  حتف و  دنلب  ترصن  تیار 
دومن نیز  کلف  شخر  رهپس  لاز  متسر 

نتخات نیک  درک ز  دیفس  وید  یپ  زا 
مازهنا هر  شیپ  تفرگ  یگنز  يودنه 
نشپ هاپس  هلمج  لاز  روپ  مدز  نوچ 

زاب درک  ناکد  لفق  ریپ  خرچ  یفریص 
ندع رد  يهقح  عطن  هزوریف  هب  تخیر 

باوخ رس ز  نارگ  درک  حبص  رومخم  يهلال 
نمچ رد  ارسهمغن  تشگ  هدیروش  لبلب 
دیق یصالخ ز  تفای  نایشآ  رهپس  زاب 
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نز هلعش  قفا  دش ز  زورف  یتیگ  [ 387  ] لعشم
تسم سوواط  وچ  کبک  هوک  هب  دش  نانک  هولج 

نکش رکش  یطوط  غاب  هب  نامارخ  تشگ 
هحفص 548] ]

زاب درک  مه  هدید ز  سدق  يارحص  سگرن 
نسح توص  هب  همغن  دیشکرب  نمچ  غرم 

کلف کلف  هب  زاب  تسشن  رواخ  سنوی 
نطع برغم  یهام  مد  هب  شدیشک  کیل 

میقم نادنز  هب  زاب  تشگ  رهچلگ  فسوی 
نبل نوچ  هدش  هرهچ  درز  [ 388  ] هراچیب وچ  ههبج 

ماش هب  تمیزه  درک  زور  شوپ  هرز  كرت 
نمجنا همه  تشک  داژن  یگنز  رکشل 

رهم ياقنع  وچ  زاب  دیدپان  رظن  دش ز 
نهپ نشلگ  هب  درک  حانج  رپ  هیس  غاز 
رگد ادیوه  تشگ  ماش  يالیل  جدوه 

نرپ شردب  يهعمل  باجح  شخرچ  سلطا 
رامش یپ  ناشوهام  [ 389  ] ددع یپ  ناشو  روح 

نرتسن نمچ  هب  نوچ  زاب  هدرک  خر  هدرپ ز 
نانج ضایر  وچ  دش  گنر  هزوریف  مراط 

ندب نیمیس  تبعل  سب  ادیوه ز  تشگ 
روح يوسیگ  وچ  زاب  بش  يالیل  هرط 

نکش رب  نکش  تشگ  هرگ  رب  هرگ  دروخ 
زاس هدرک  برط  زاس  نانج  روح  وچ  هرهز 

نز گنچ  [ 390  ] نک و همغن  تفص  اسیکن  هتشگ 
اهر یهام  هتخاس  ماد  دیق  زا  نتشیوخ 

نز باب  رب  هتخود  اون  يرثن  ریاط 
لمح رب  دوخ  رجنخ  لی  مارهب  هتخآ 

نتمهت نیک  هنشد ز  شیوخ  روپ  رس  هب  نوچ 
ياهمعط عمط  زک  رگن  ار  مژد  ریش 

نهد یعفا  وچ  هدرک  زاب  روث  بقع  زا 
یک سوواط  وچ  هتسب  نایم  ازوج  ورسخ 
نشپ تخت  لی  نوچ  عارذ  جک  هلک  هدرک 
ولدز نازورف  هتشگ  رصم  هام  نوچ  هحباذ 
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نطع زا  دیدپ  هتشگ  نیچ  يوهآ  وچ  يدج 
بنذ زا  سوق  هتخاس  مشخ  نیکرپ و  مدژک 

نمرها رگج  رب  شیوخ  ریت  دنز  هک  ات 
نیرب تشهب  کشر  تشگ  هزوریف  يهبق 

نمز دش  ناشف  رطع  نامز  دش  ناشف  رون 
غامد رطعم  هتشگ  سدق  نانیشن  هلجح 

[. 391  ] نرا ردنا  هدمآ  شرع  نارادهعموص 
ملا موجه  نم ز  نینچ  يردق  بش  رد 
نزحلا تیب  نکاس  ریپ  بوقعی  وچ  هتشگ 

لدگنت امن  هچنغ  رادغاد  تفص  هلال 
ننتفم الب  هب  نت  لصتم  [ 392  ] ناغف هب  بل 

رهد راک  زا  بجع  رد  داژن  یمیکح  لقع 
نهد تریح  هتسب ز  شومخ  تروص  وچ  هتشگ 

بلس باجیا و  رد  هدنام  یقطنم  يهکردم 
نخس یفانم  هاگ  مالک  نهربم  هاگ 

اجه يربک  هب  هتفگ  باتع  يرغص  هب  هدرک 
نتشیوخ ابا  هاگ  عزشنم  طسو  هب  هگ 

لایخ ردنا  هظفاح  تفگش  ردنا  هقطان 
نظ کش و  رد  هسمال  مهو  رکف و  رد  همهاو 

یلب زا  معن و  زا  یفن  تابثا  هگ  هدرک 
نل مل و ال و  هب  هگ  یفن  تابثا  هتخاس 

یک لاوحا  هاگ ز  نانک  رکفت  هتشک 
نهس لاح  هاگ ز  ورف  تریحب  هتفر 

اهدژا سفن  نوچ  لاهتبا  رگج ز  هتشگ 
نمی قیقع  گنر  غاد  درد و  زا  هدش  لد 

موجن تانکس  زو  کلف  تاکرح  زا 
نم هتشک  تفص  توح  رکف  يایرد  يهقرغ 

دیسر رد  درخ  کیپ  لقع  كالما  مهن  زک 
نهترم ملا  هب  یک  التبم  متس  هب  یک 

هحفص 549] ]
هدک تنحم  هب  دنچ  اوزنا  ياهتخاس 

نزحلا تیب  هب  دنچ  نزحز  نکاس  ياهتشگ 
رهپس رب  هنب  ماگ  كاخ  هریت  نیا  زا  زیخ 
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نطو اجنیا  رد  زاس  رارق  اجنآ  رد  ریگ 
دهش وت  دادم  بآ  مامت  ار  کلم  لیخ 

نزر تکلک  يهطقن  همه  ار  کلف  غرم 
وا وچ  يرای  هر  زا  [ 393  ] بیصن تنحم  نم  اب 

نخس هر  نی  زا  تفگ  مالک  ور  [ 394  ] نیا زا  درک 
رظن غرم  وچ  دنت  هآ  وچ  اج  زا  متساوخ 
نتف رپ  نطو  نیز  خرچ  هب  مداهن  يور 

نمیتشه کلف  رب  مدز  نیتسخن  زا  ماگ 
نک و  [ 395  ] اجنآ متخاس  سدق  نابیعک  گنر 

ددعیب ناشو  هام  رامشیب  ناشو  روح 
نمجنا همه  هتشگ  عمتجم  هدش  هلمج 
مهن خاک  هب  ياپ  مدز  رگید  تبون 

نحم زا  هآ  كوان  ناگتسخ  لد  نوچ ز 
درگ وچمه  یفرط  ره  درون  هر  مدش  زاب 

نفق اروب و  هگ  زارف  بیشن و  هب  هگ 
نورب مداهن  ياپ  ناکمال  يهمه  زا 

ننا یعیفر  رصق  هر  هلاس  دص  تشگ ز 
لاوئس مدومن  تسیک  ناد  هتکن  درخ  زا 

نطف يا  ارو  مان  تسیچ  و  [ 396  ] رصق نیا  بحاص 
اشگ ربیخ  ورسخ  یتفال  هش  تفگ 
نلع رس و  فقاو  ادخ  کلم  یلاو 

اخس جرد  رهوگ  اطع  جرب  رتخا 
نتف ملظ و  عماق  یفطصم  مع  نبا 
قلخ داجیا  ثعاب  ناکمال  هشداپ 

نثو تال و  لطبم  نیرب  شرع  تنیز 
بیر کش و  ره  عطاق  بیغ  رارسا  ملاع 

نکش رکشل  ورسخ  بیع  هزنم ز  هاش 
راعش تیاده  ریم  رابت  یلاع  رورس 

نمجنا رهپس  رهم  راقو  نودرگ  ورسخ 
مانألا ریخ  عبات  مان  هب  ردفص  ردیح 

نمز نیمز و  هام  مارتحالا  يوذ  هاش 
ناهج لها  يهبعک  نایبورک  يهلبق 

نزح برک و  يهراچ  ناگتسخلد  سنوم 
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بیطخ ار  قح  ربنم  بیدا  ار  نید  بتکم 
نسح نیسح و  با  بیبح  ار  لسر  متخ 

فاکش فص  نز و  يهرغ  ریش  وچ  اجیه  فص  رد 
نز غیت  شکهرعن و  دربن  لادج و  تقو 

ررد ار  اطع  رحب  رهگ  اراخس  ناک 
نکش فص  رد و  هیح  رد ، هیح  نکش و  فص 

مرک دوج و  عبنم  مما  لک  ملعا 
نم يولس و  بحاص  مکح  ار  یبن  عرش 

نیبم عرش  یتفم  قح  تایآ  رهظم 
نما ار  ناهج  قلخ  دوب  شرهم  هکنآ ز 
باذع زا  قلخ  عفاش  باسحلا  موی  یضاق 

نسحلاوب ادخ  ریش  بآم  رثوک  یقاس 
نید يادعا  ردفص  دربن  تشد  مغیض 

نمهرب نک  هشیر  رفک  زادنارب  هناخ 
اجتلم شرد  كاخ  مامت  ار  ناهج  قلخ 
نمتؤم وا  ترضح  همه  ار  ناکم  نوک و 

یتا له  رو  جات  ایلوا  ورشیپ 
ننملاوذ وا  رصان  یفطصم  وا  حدام 

ناتس یتیگ  ورسخ  نابساپ  کلم  ریم 
نطو احطب  برثی و  ناج  سنا و  هشداپ 

تسار تشگ  ناهج  راک  شجک  غیت  هکنآ ز 
ننو دش  ودع  دق  شدق  ورس  هکنآ ز  و 

هحفص 550] ]
داتف ار  نایجراخ  داهن  نیز  رب  وچ  ياپ 

نت مادنا و  رب  هزرل  اپ  تسد و  رب  هلزلز 
فالغ زا  غیت  وچ  تخآ  فاصم  رد  نانز  هرعن 
نزح اهنت  هب  تخیر  فاکش  اهلد  هب  دروخ 
مصخ هب  نوچ  يدز  غیت  راگزور  يدش  قرغ 

نجم دشار  هنرک و  نیمألا  حور  رپهش 
فک هب  رکیپ  ود  [ 397  ] فیص هاگمزر  رب  وچ  تخات 

نهو دش  ودع  ياپ  ویرغ  نودرگ  تساوخ ز 
مصخ هدنکارپ  تشگ  راوسهش  نآ  مد  زا 

[. 398  ] نئض ارحص  نماد  گنلپ  موجه  نوچ ز 
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ناهج ردنا  فرش  زا  ناسکیب  سرداد 
نطع ردنا  مرک  زا  ناگنشت  بل  یقاس 

ماما نآ  یسب  هدرک  مامتها  نید  هر  رد 
نسح هجو  هب  هداد  ماظن  ار  ناهج  رما 
لیفک ار  ناهج  راک  لیلد  ار  اده  هار 

نمق [ 399  ] تماما رهب  لیکو  ار  یبن  عرش 
خرب مد  ره  شعق  رب  وت  مرش  زا  کلم  يا 

نت هب  [ 400  ] بش ره  شنشوج  وت  مهس  زا  کلف  يو 
مارخ احطب  هش  يا  ماقم  برثی  هم  يا 

نکس یتوربج  يا  داژن  یتوکلم  يا 
فجن غاب  لگ  يو  فرش  جوا  هم  يا 

نطو یکم  هش  يا  فدص  هبعک  رد  يا 
اهب ار  نیتم  فرح  دومن  مک  وت  قطنم 
نمث ار  نیمث  رد  تسکش  تلعل  رهوگ 

یلد رپ  [ 401  ] وت هب  هدنام  يوق  نید  وت  هتشگ ز 
نتخ ار  یبن  وت  مه  یلو  ار  ادخ  وت  مه 

رگج رب  لجا  ریت  ارت  موش  دساح 
ندب رب  انف  تخر  ارت  نوبز  مصخ 

باذع ردنا  نت  هدنز  وت  نابحم  مصخ 
نفک ردنا  رس  هدنز  وت  يانبا  دساح 

نیسح نوخ  تسه ز  ماش  هب  برغم  یخرس 
نسح رهز  تسه ز  حبص  هب  نودرگ  يزبس 

متس اب  هدش  هتشک  [ 402  ] هنگیب ردپ  وچ  يا 
نحم اب  ناشچ  رهز  شیوخ  دج  نوچ  هدش  يو 

راک هلان  وت  مغ  زا  ار  دعر  مد  همه  يا 
نف هیرگ  وت  مغ  زا  ار  خرچ  بش  همه  يو 

نیدباع نانج  بیز  نید  بارحم  تنیز 
نحم و  [ 404  ] برک هتشک ز  نیمغ  لد  ردپ  [ 403  ] وچ وک 

نید غاب  کلف و  رد  يو  دق  يو و  يور 
نوران يرگید  نیو  رینم  ردب  هدش  نآ 

بابک وت  ملا  زا  نایبورک  لد  يا 
[. 405  ] نجتم وت  مغ  زا  ناج  سنا و  رگج  يو 

وکن نیب  ردپ  دعب  وخ  هزیکاپ  رقاب 
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نرق سیوا  يوب  وا  يوم  زا  دزویم 
اطخ رد  دنز  فال  وا  يوم  اب  وچ  کشم 

نتخ ردنا  هیسور  اطخ  نیا  زا  دوشیم 
ماظن ار  قح  وت  يا ز  ماوق  ار  نید  وت  يا ز 

نرا ار  لد  وت  دای  سینا  ار  ناج  وت  مان 
رگن رقاب  یپ  زا  لاصخ  وکین  رفعج 

نمچ نیا  زا  [ 406  ] هدزرس يرفعج  لگ  وچوک 
لاله نوچ  وا  يوربا  روخ  وچ  وا  يهیصان 

نمس نوچ  وا  ضراع  ردب  وچمه  وا  يهرهچ 
رارق ار  نیمز  وت  يو  نوکس  ار  کلف  وت  يا 

نتشیوخ ردپ  نوچ  زارط  ار  ناهج  وت  يا 
سانش متفه  يهلبق  بقل  مظاک  یسوم 
نمز ماما  تسوا  نامز  ویدخ  تسوا 

هحفص 551] ]
نایشآ شرع  ریاط  نانج  ضایر  ورس 
نمجنا کلف  عمش  نامز  نیمز و  رون 

جورع ردنا  کلم  نوچ  وت  نارای  همه  يا 
نجل ردنا  رخ  [ 407  ] لثم وت  نامصخ  همه  يو 

نیمتشه هش  تسه  نیرب  شرع  رگنل 
ننملاوذ بختنم  سوط  ضرا  يهشداپ 

متس رهز  يهتشک  نیک  ساملا  يهدروخ 
نطو زا  بیرغ  هتشگ  راید  زا  دیعب  هدنام 

رارقیب برطضم و  وت  غاد  زا  کلف  يا 
نز هنیس  ورد  هماج  وت  درد  زا  [ 408  ] کلم يو 

یقت ناد  اضر  دعی  سدق  رازلگ  يهچنغ 
نسع تلم  تعلخ  وا  دق  اب  هدماک 

اجتلا وا  يهضور  دوب  ار  ناهج  هکنآ 
نمتؤم وا  ترضح  دوب  ار  نامز  هک  نآ 
نیمالا حور  رپهش  تهر  شرف  هدش  يا 

نمز مشچ  يهمرس  ترد  كاخ  هدش  يو 
یقنلا یلع  زاب  یقت  غاب  نبلگ 

ندب زارط  بیز و  دومن  تماما  تخر 
زیر هچنغ  لدب  نوخ  وا  نادنخ  يهچنغ 
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نمی قیقع  کشر  وا  ناشخدب  لعل 
راکشآ نید  بهذم  وت  رون  زا  هدش  يا 
ندع تعیرش  هار  وت  نمی  زا  هدش  هو 

هدمآ یقن  دعب  يرکسع  نید  تنیز 
نسح شقلخ  وچ  مان  وکن  شمان  وچ  قلخ 
بیلدنع ارس  همغن  تسا  يو  قوش  هک ز  نآ 
نرتسن نارد  هماج  تسا  يو  قوذ  هکناو ز 

برط شیع و  هب  وت  زا  شرع  ناکس  همه  يا 
نرا دجو و  هب  وت  زا  دلخ  ناروح  همه  يا 

جورع ردنا  کلم  وچ  وت  نارای  همه  يا  ]
[. 409 [ ] نجل ردنا  رخ  وچمه  وت  نامصخ  همه  يو 

وا رب  تماما  متخ  تشگ  هک  يداه  يدهم 
نسح یصو  تسه  ادخ  یلو  تسه 

یضترم یلع  نوچ  اخس  رد  دوب  هک  نآ 
نمد ربژه  وچمه  ازغ  رد  دوب  هک  نآ 

مادم خزود  هب  تسین  نیکز  ار  يو  نمشد 
نتخوس زجب  لغش  قارتحا  زجب  راک 

ات ود  نودرگ  تماق  تشگ  وت  قارف  يا ز 
نفی شنیب  كدوک  دش  وت  غارس  يو ز 

هدمآ روهظ  تقو  يوزنم  ندش  دنچ 
نکب ادعا  يهشیر  باکر  رد  [ 410  ] هنب ياپ 

اهر تنحم  زاس ز  شیوخ  نابحم  هلمج 
نکف نت  زا  رس  راب  همه  ار  دوخ  نمشد 

نآ تقو  نونک  هتشگ  اهش ، ازاون  هدنب 
نم يوس  يرظن  کی  ینکفا  فطل  هر  زک 

ناهج رد  اهشداپ  ار  هتسخ  نم  تسه 
نخس نیا  یسفن  ره  وگتفگ  نیا  بش  زور و 

هگیاج نیرب  دلخ  ارت  بحم  داب 
نکس منهج  رعق  ارت  يودع  داب 

ناکم نوکب و  رخف  يرواخ »  » ارم تسه 
نسحلا وب  زا  منز  مد  كاپ  صالخا  هب  هکنآز 

هحفص 552] ]

یشاک لوسر  دنوخآ  عصرم  لاب  هدیصق  باوج 
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یشاک لوسر  دنوخآ  عصرم  لاب  هدیصق  باوج 

هراشا

(. مالسلاهیلع  ) بلاغلا هللادسا  ۀبقنم  یف  عصرم  لاب  باوج  رد  یشاک  لوسر  انالوم  مالک  نم  هدیصق 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نکش رکش  یطوط  نایشآ  رد  وچ  تفر 
نمچ هن  نیا  يهصرع  دش  غاز  هگ  هولج 

داتف دج  ربز  فقس  نیزا  نیرز  يهسمش 
نمجنا نیا  دش  هریت  نآ  زا  دمآ  رب  درگ 
تشرس تملظ  می  رد  داتف  نیرز  قروز 
ندب زا  نورب  درک  ادخان  رز  يهماج 

ناتسودنه هب  همیخ  نیچ  نیچ و  ام  هش  دز 
نتخ اطخ و  حبص  دش  هریت  بش  وچمه 

راوس ارنامد  لیف  دش  خرچ  رز  لاز 
ندگرک یپ  هدنار ز  کلف  گنشپ  روپ 

دیشک قلبا  نسوت  نیز  ریز  شبح  كرت 
نز ریت  یفرط  ره  باهش  نآ  ولج  رد 

بش نامیلس  تخت  ناشکهک  رب  هدز  دش 
ندع رد  هتشگ ز  شمتاخ  ناشن  هناد 

دیدپ یبیجع  شقن  درک  عنص  رگ  شقن 
نرتسن لگ  شقن  هاگراک  نیرد  تسب 

يرفولین فد  رب  شیوخ  گنچ  هدز  هرهز 
نز رات  شیرتشم  موجن  شمزب  يریس 

دانع نیک و  هر  زا  داهن  تملظ  هریاد 
نبل زا  درکن  ریس  ار  هاگرحس  لفط 

تسب باوخ  يهنزور  ار  هدید  شیگ  هریت 
ندز مه  رب  تصرف  دادن  ار  مکمدرم 

رهد ياهمغ  هدرب ز  رکف  نابیرگ  هب  رس 
نرتقم افج  هب  ناج  التبم  الب  هب  لد 

يرب تداعس  لخن  يربهر  بلط  رد 
نز ماک  مسوه  دش  يرب  لد  زا  مغ  کنز 

رادجات [ 411  ] یهشداپ راوهاش  يرهگ  کی 
نفک عزن و  مد  رد  راسگمغ  مدوب  ناک 

متخاب درخ  لقع و  متخات  یفرط  ره 
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نحم رپ  رگج  نیا  متخاس  نوخ  يهقرغ 
دش هتسج  نم  فک  زا  دش  هتسخ  سوه  غرم 

نت گنت  سفق  رد  دش  هتسب  شرپ  لاب و 
روط هوک  یهرمه  درکن  مرکف  یسوم 
نم هب  نمیا  يداو  ناشن  يدادن  لقع 

بورغ برغم  بناج  درک  وچ  ملایخ  رهم 
نخس قرش  درک ز  عولط  هکنآ  یعلطم 

علطم

نمز رصم  هب  هولج  حبص  ناعنک  فسوی 
نزحلا تیب  هب  تفر  ماش  ياخیلز  [ 412  ] درک و

تفای بوقعی  يهدید  وا  رون  زا  ینشور 
ندب عملم  غرم  تخوسب  شزیزع  ناج 

تخورف رب  ون  هرهچ ز  حدق  نیرز  یقاس 
نمجنا مخ  درک  يرمحا  یمز  رپ 

تسم هداتفا  رس  هب  رس  کلف  ناشکهداب 
نرا مزب  هدش  یط  ار  صاقر  هرهز ي 

هحفص 553] ]
برغ هوک  بقع  رد  دومن  تمیزه  هب  ور 
ندب نارطق  یگنز  سابل  نیکشم  يدنه 
رهمز دش  امن  هرهچ  رهچ  هدنزورف  عمش 
نهک خرچ  کنیع  رهپس  ردنا  دش  هریت 

[. 413  ] يرزآ يهعشعش  يرثلا  تحت  هب  وچ  دز 
نگل ردنا  دش  بآ  امن  ایرث  عمش 

راثن شقرف  هب  [ 414  ] درک نارتخا  يرهوج 
نمی تخت  رس  رب  رهگ  قیقع  ناخ 

دیمد بلاق  هب  حور  سفن  احیسم  حبص 
نفک رد  نالد  هدرم  همه  يدندش  دنز 

سفق زا  تاجن  تفای  رحس  دیفس  زاب 
نهد زا  دوشگ  لفق  حبص  ناحلا  شوخ  غرم 

يردیح يهنطنط  دز  دناشفا و  رب  لاب 
نسح توص  هب  هلان  دیشک  نوزحم  لد  زا 
تفص نونجم  هلاو و  قشع  نابایب  هب  نوچ 
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نمب ور  ارو  درک  ماهمیسارس  دید 
افج رحب  يهقرغ  اونیب  يا  هک  تفگ :

نسحلا وب  مدق  رد  ارچ  يداهنن  رس 
فرع نم  هشداپ  فرش  جرب  رتخا 

نسح نیسح و  باب  فجن  تشد  يهنحش 
حیصف شقطن  یطوط  حیسم  شقلخ  يهدنز 

نمتؤم ورشیپ و  نانمؤم  يهمه  رب 
لیئربج هد  سرد  لیلج  بر  مدمه 

نبل ضوح  بل  رد  لیبسلس  نک  شخب 
يرفولین [ 415  ] يهکرخ زا  دوج  زا  ینمرخ 

نرپ دقع  يهدش  وا  حیبست  يهناد 
یبن فتک  هب  ياپ  داهن  [ 416  ] هک ینکش  تب 

[. 418  ] نثو گنس  لد  زا  [ 417  ] نورب دمآ  رذحلا 
شرهوج زا  رپ  غیت  ودع  فاکش  قرف 

نسر رد  وا  دی  زا  [ 419  ] باخ ناریش  يهجنپ 
دربن تشد  مغیض  [ 420  ] راوس نادیم  سراف 

نکش فص  رد و  هیح  درف  زاتمم و  هکی و 
برح هب  دیاشگب  رگ  یگنادرم  يهجنپ 
نشج تعاس  مد و  رد  دتف  ادعا  نت  رب 

نیک نادیم  فص  رد  رس  ود  غیت  مد  زا 
نفس نوچمه  دهدیم  شارت  ار  ودع  ناج 

ار برح  يهعرزم  گنج  هب  شمهس  عراز 
نهپ رپ  نوچ  هتشاک  ناشکندرگ  رس  زا 

نایشآ شرع  ریاط  وا  تالایخ  زاب 
نمچ تنج  [ 421  ] نبلگ وا  يارالد  دق 

ازج زور  یقاس  یتفال  رد  جرد 
نتمهت نک  قوط  [ 422  ] اکذ نامیلس  رضخ 

بیطخ یهلا  رما  قح  هب  ار  نید  ربنم 
ننس ضرف و  مکاح  ار  رهد  يهمکحم 

رمث ار  اخس  لخن  رهگ  ار  نیقی  جرد 
نتف ملظ و  عفاد  ررش  ار  نیک  نمرخ 

ناگراچیب روای  ناهج  ردنا  دوب  وا 
نفک عزن و  مد  رد  تامم  تایح و  تقو 
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فرش زع و  هر  زا  ار  كالول  دیس 
نتخ تسا و  [ 424  ] مع نبا  وا  ههبش  [ 423  ] یب کشیب و 

نیرق ترصن  هش  يا  نید  رازلگ  لگ  يا 
نم يوس  يرظن  نک  نیبب  مهابت  لاح 

لک لقع  دربن  یپ  ارت  ردق  هبتر و 
نمث ملاع  ود  تسین  ارت  يوم  تمیق 
تشهب غاب  تریغ  تاهضور  افص  يا ز 

نتخ کشم  يهفان  تدقرم  زا  یتهکن 
هحفص 554] ]

نیرب رهپس  کشر  وت  ناوضر  يهضور 
نرق سیوا  وچ  دص  وت  هاگرد  مداخ 
الع شرع  هتفای  تاهضور  زا  يرترب 
نمچ ورس  هتفای  تاهیاس  زا  یشکرس 

نامسآ دنک  هدجس  ارت  حیرض  ياپ 
ندقرف دهن  قرف  ار  وت  میرح  قرف 
شکبوراج هژم  زا  لیئربج  ارت  نحص 

نز هقلح  فرط  ود  زا  کلم  ار  تهگباوخ 
نایبورک يهقرف  دناوت  يوک  فیاط 

نمز نیمز و  قلخ  دناهضور  نآ  ریاز 
میحج تاکرد  رد  داب  وت  يودع  ياج 

نکس [ 425  ] تدلخ يهضور  ار  وت  بحم  داب 
نیمزرس نآ  رد  هک  ات  وت  فاطلا  زا  مهاوخ 

ننج رفح  یپ  زا  ارم  یشخب  [ 426  ] يهشوگ
قایتشا رازه  ود  اب  تیراوز  یپ  زا 

نرغ مگنت  لد  زا  دسر  بش  ره  کلف  [ 427  ] رب
منشلگ نازخ  هدرک  ملا  افج و  راب 

نحم راب  هتشگ ز  ات  ود  نم  دق  لخن 
بیکش نانع  هداد  فکز  مرارق  کیپ 

نجل رد  ورف  هتفر  نم  دیما  بکرم 
نید ناتسبش  عمش  يا  دشاب  میوزرآ 

ندش نابرق  نتشگ و  ناس  هناورپ  وت  رود 
ارس ناتسد  لبلب  اون  رد  ملد  غرم 
نکش رکش  یطوط  انث  رد  ماهقطان 
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فدص ناکاپ  يهنیس  ار  وت  بح  رهوگ 
نزخ اهلد  [ 428  ] يهقح ار  وت  رهم  يهرهم 

تنشور لد  تسه  نیقیلا  ملع  نزخم 
نلع دشاب  وت  شیپ  همه  یهلا  رس 

دازن یتیگ  ردام  وت  لثم  ینکش  فص 
نز ریشمش  وت  لثم  دیدن  نارود  يهدید 

نادواج رضخ  وچمه  وت  نابحم  رمع 
نجس رد  ناکم  داب  ار  وت  نید  نمشد 

ادتقم يا  وت  حدم  ندرک  نایب  رهب 
[. 430  ] نسم رب  نابز  غیت  [ 429  ] مشکیم اسم  حبص و 

ادتقم يا  وت  فصو  ادخ  نآرق  هب  هدرک 
نخس میوگ  [ 431  ] هدوهیب تیحادم  یپ  نم 

ارم [ 432  ] یعبط توق  يرگتحدم  نف  رد 
نسح یهجو  هب  شخب  دیهش  نیسح  ناج 

ییوت رشحم  هب  هک  نوچ  ناگنشت  بل  یقاس 
نم هب  لوا  ياهعرج  هدب  نادرم  هشای 

اول ریز  هب  ياج  ارم  هد  ازج  زور 
ننملاذ یلو  يا  یفطصم  یصو  يا 

باسح زور  هب  وت  زج  باسحیب  دوب  هکناز 
نتشاد يرگد  زا  يرگ  تعافش  مشچ 

باتم نم  زا  دوخ  يور  باوج  لاؤس و  تقو 
نکف مقرف  هب  هیاس  بانج  يا  رشح  فص  رد 

رشح زور  يهکرعم  [ 433  ] فص نوچ  دوش  هتسب 
نجم دشاب  وت  بح  ار  ریصقت  كوان 

يرخ زا  ناسوهلاوب  دندز  تیاج  هب  هیکت 
نغز غاز و  هب  تسیچ  ار  زابهش  تبسن 

نیک رهز  متس  زو  راگزور  ملا  زا 
نسح تمشچ  ود  رون  راپ  هراپ  شرگج  دش 
الب و  [ 434  ] برک فص  رد  ایقشا  متس  زا 
نفک نوگلگ  هش  نآ  دش  وت  نیسح  هتشک 

دابعلا نیز  خر  رب  تسشن  یمیتی  درگ 
نسر رد  وا  ندرگ  افج  زا  ناسخ  هدرک 

هحفص 555] ]
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ناتسلگ نیرد  تشگ  نوگن  رقاب  تماق 
نمچ رد  نازخ  دید  يرفعج  لگ  دوز 
رس ریدقت  هر  رد  داهن  مظاک  یسوم 

نخس یتفگن  چیه  یبن  ثیدح  ریغ 
اضق رب  اضر  هداد  اضر  هاش  ترضح 

ندب رد  دش  هتخاس  وا  راک  بنع  رهز 
یقن یلع  باب  یقت  نارود  یلاو 

نمسای لگ  ود  نآ  رهد  رازلگ  هتفر ز 
هاپس کیالم  هاش  هانپ  نید  يرگسع 

نسح شیوکن  قلخ  ناهج  ردنا  يدب  ناک 
ناهن اهرظن  دش ز  ناهج  يادخ  مک 

نمز قلخ  يداه  نامز  بحاص  يدهم 
هانپ نید  هشداپ  هلا  یحو  طبهم 

نز درم و  سرداد  یبن  لآ  میاق 
مشح نودرگ  ورسخ  [ 435  ] مد ود  غیت  بحاص 

نمز نیمز و  نیز  مرتحم  ادخ  دزن 
راگدرورپ تجح  راوهاش  رهگ  يا 

نرک نادیم  هب  زات  تفر  تسد  زا  هکرعم 
نیکرشم نک  لتق  نید  يارآ  هپس  يا 

نکفرب خر  هدرپ ز  نیبب  ار  ناهج  عضو 
راکب ار  نید  عرزم  راقفلاوذ  مد  بآ  ز 

نک هشیر  زا  نب  خیب و  ات  دنک  سخ و  مخت 
افو لها  يهرمز  ایقشا  متس  زا 

ننو نوچ  مه  رس  رب  اهخاش  زا  هتخیر 
نابز نیریش  ورسخ  يا  وت  لامج  قشع 

نکهوک تفص  رب  فکز  ار  ملد  هدرب 
لوسر عبط  لبلب  لوبق  جرب  هم  يا 

نمجنا [ 436  ] نیا رد  هچهچ  وت  حدم  زا  دنزیم 
هحفص 556] ]

يزار رخافملا  مالک  نم 

. يزار رخف  لصا  رد 
[. 437  ] دش هتشون  ررکم  دوب  حیحص  يهخسن  نوچ  ایمیک ، ملع  رد 
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ندب عملم  غرم  تخوسب  عصرم  لاب 
نهریپ لگ  فسوی  تخیرب  اخیلز  کشا 
ناشک سلطا  نماد  هوک  دمآرب ز  حبص 

نمرها يولگ  زا  لیئربج  سفن  نوچ 
بآ رد  برغم  فک  زا  داتف  شتآ  فد  نوچ 

نمسای هلک  زا  تسرب  هشفنب  فلز 
نارتخا [ 438  ] ندب رب  تشاد  هشپ  کلف  لیف 
نت رتخا ز  يهشپ  حبص  موطرخ  هب  دنار 

زاب زاسنوگن  تشگ  خرچ  قودنص  يهحفص 
نهد زا  رهم  يهرهم  حبص  رام  دنکف  ات 

دود تیربک  رس  رب  تفرگ  رواخ  يهلعش 
نسم زا  عاعش  غیت  كاپ  تسش  ورف  هدود 

يرفولین مراط  تشاد  هدام  رگد  شود 
نز هس  شعن  رس  رب  درم  ود  ساط  نب  رد 

هرمجم رد  هتخوس  روث  ناتسد  زاب ز 
نز [ 439  ] باب رب  هتخود  لمح  بیرف  نار 

[. 440  ] درک يامغی  هب  تسد  حبص  داب  كزیات 
ندب كزان  نت  رب  ناینرپ  دزب  كاچ 

سایق زا  عمش  وچ  بطق  دوب  هناورپ  وچ  خرچ 
نگل نوچ  رمق  رود  ناخد  نوچ  لحز  مرج 

نیگن رب  یهش  رهم  ار  مارهب  [ 441  ] تلوص
نسر ار  یهت  ولد  دیرب  ناویک  تلود 

بش مارهب  رب  رد  ینشوج  کنخ  درک 
[. 442  ] نم رهب  یقفا  زا  ام و  رهب  تقفش  رد 

دنمک نودرگ  نت  رب  نیس  نادند  يهرا 
نسر نوماه  يهچرد  نادقرف  يهریان 

تفای هلاح  حرف  رد  عاعش  ار  بش  یکام 
[. 443  ] نز هماج  يونس  رد  رب  هداز  مع  یشنم 

نامز ماظن  رهب  نامک  زا  ریت  هدنار 
ندع رد  هتخاس  [ 444  ] نایطوط رمک  ود  زا 

نافع زا  رود  هدمآ  ناوغرا  زا  رپ  جوا 
[. 445  ] نوران رد و  لعل و  نادران  نوچ  بل  زو 

شوپ هنالیپ  هب  هتشگ  نتلیپ  نوچ  یهام 
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نعل رد  هتسر  نسریب  نوچ  مدژک 
ار دلج  نهک  مزب  هتسارآ  وت  شیع 

[. 446  ] نوران زا  برطم  ناور  بآ  یقاس 
دابق جات  رهوگ  لحز  غارچ  رون 

نشپ تخت  حرطم  يرتشم  يرتشش 
برع سیفن  قوذ  ابص  حوبص  مزب 
نرق سیوا  يوب  ابص  میسن  قوذ 

رهگ مه  فدص و  مه  فصو  هب  ارضخ  يهبق 
[. 447  ] نمث مه  منص و  مه  لکش  هب  ازوج  تماق 

ماذج مه  صرب و  مه  ار  هریت  بش  مسج 
نسو مه  لبس و  مه  ار  هریخ  بش  مشچ 

هحفص 557] ]
کلف راز  نت  نوچ  کمدرم  رظن  رد 

نهپ رپ  شگریت  رانک  وک  شنینشور 
[. 448  ] تسا یطوط  نانچ  تسار  نامسآ  نهپ  رپ 

نهپ رب  [ 449  ] دهن راب  ناگچب  فرط  زک 
هتخیب هتخیر و  اوه  رب  کلف و  رب 

نم هب  اراس  ربنع  لیک  هب  الال  ؤلؤل 
باقن رد  نانز  هدنخ  دلخ  نوتاخ  وچ  هرهز 

نمچ رد  نانک  هولج  رن  سؤاط  وچ  هام 
نیسح نوچ  هدش  هقرغ  مرگ  بانوخ  هب  [ 450  ] رهم

نسح نوچ  هدش  هتشک  نیک  ساملا  هب  حبص 
هتفوک وا  يهداج  ناشکهک  هر  [ 451  ] يور

نمی رهش  رد  ات  لین  يایرد  بل  زا 
زور تعاس ز  ود  برق  تشذگ  ردنا  بش  نوچ ز 

نمب ناسارخ  هار  دومن  ایرث  کیپ 
لد نابنا  رد  هشوت  داهن  نیورپ  يهشوخ 

نکشیب هرگیب و  داد  هشوک  نآ  يهفحت 
سوط ياجیه  رس  رب  ریگراب  ارم  درب 

نهم نوچ  يورهار  [ 452  ] باسح نوچ  يربهار 
فرگش نایم  كرت  يوق  حیلم  کیپ 

نجم نوچ  وا  يهضبق  نامک  نوچ  وا  ندرگ 
وا لابند  وسیگ و  نامسیر  نوچ  هتفات 
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نکش نزوس  يز  رد  اطخ  ریرح  هب  وا 
كاوس رحب  رگنل  كاخ  یلایرد  یتشک 

نک راخ  روخ و  راخ  كاغم  زا  لبج و  زا 
بیشن رد  ناور  بآ  زارف  رد  ناور  ران 

نبغ رد  نارگ  كاخ  رانک  رد  نازو  داب 
ریدغ ریما  رهب  دومع  اراخ  هدرک ز 

نز روبنط  تبسن  [ 453  ] رطف رب  وا  فک  زو 
تشاچ نانشا  یقاب  شود  نوباص  هب  هتسش 

نسر زا  خسو و  زا  شلد  نوملقوب 
[. 454  ] بتک ياههیبعت  راوج  ردنا  شنغور 

ندب [ 455  ] ياههمیاق سارخ  ردنا  شندرگ 
ناج وچ  یفیرح  برچ  رمع  وچ  یقیفر  کین 

نخس نوچ  یبجعلاوب  دارم  نوچ  [ 456  ] ياهردان
برح مارآ  يهقرخ  [ 457  ] برچ مادنا  يهمقل 
نقذ نیمیس  بت  نوچ  راذع  نیکشم  هم  نوچ 

امه رف  يهیاپ  ادخ  تاذ  يهیاس 
نرخ مرک و  يهراچ  لوسر  سفن  يهراپ 

قاحم [ 458  ] لاله ردب  قافن  زا  هم  خر  هش 
نطو زا  دیعب  [ 459  ] دیع راید  زا  رود  يهبعک 

هتخیمآ [ 461  ] يهمهرم هتخیگنا  و  [ 460  ] همه رد 
نحتمم رگج  زا  ناحتما  کمن  زا 

نیمز شتاولخ  رب  شیوخ  ياهرگج  هدروخ 
نمز شتاولخ  رب  تخس  [ 462  ] ياهنسر هدرک 

هوک هدوبر ز  يوک  حبص  ناگوچ  مخ  رد 
ندگرک زا  شتبیه  نوتسیب  زا  شلکیه 

میرک شتارطخ  مه  میرح  شتاولخ  مه 
نسح شتانکس  مه  عیفر  شتاجرد  مه 

باذع رد  لد  سهدرم  شرتخا  موش  دساح 
نفک رد  رس  يهدنز  شرهوگ  دب  دصاق 
نوکس شکاپ  يهضور  ار  كالول  دهاش 
نکس شکاخ  ترضح  ار  كالفا  دهاز 

وا ناهرب  كدوک  ار  روگنا  ردام 
نبل نایسب  رد  رب  بیغ  ناتسب  هداد ز 
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شبکرم يهمجحم  [ 463  ] دجم نادیم  فص  رد 
ننملاوذ کمن  زا  مشچ  گنتلد  توق 

هحفص 558] ]
اهلضف نیا  يهضف  تفگ  هک  منآ  ربنق 

نمب دشورفن  نوچ  باهذ  رد  بهذ  شیب 
رخف نادیم  هب  دنار  کنخ  هرقن  ناوج  سمش 

نجل رد  رت  رخ  نوچ  دنامب  اهرز  يهدرز 
هدب ییادخ  داد  وگم  جک  نیشن  تسار 

نرد يرادن  وت  نوچ  تسیک  غاد  زا  نم  درد 
ناج تسیفاص  نشور و  ار  هدولاپ  تمصع 

ند تسیناف  يدرد  ار  هدولآ  تمهت 
ماما رب  رنه  دزن  ملظ  تسیئانب  مهو 

نطو رب  درخ  دزن  رشح  تسیهلا  مان 
داشگ اجنآ  زا  همشچ  تسا  رثوک  رسپ  وا 

نمجنا زا  رذگ  رب  وا  يوربا  يهمشچ 
هرگ نوچ  هرز  تفج  تسارچ  شقاط  يوربا 

نفس رد  نیچ  همه  نوچ  تسیچ  شلعل ز  يهلال 
گنر ریجنز  هب  تشاد  شزجعم  يهلسلس 

نکف نمشد  مغیض  ار  گنرین  شلام 
تشادن تجح  لصاح  شنمشد  يهلصوح 

نغز نوچ  شدش  هزات  یگدام  رن  شراخ 
ملع عاونا  همقل  حور  لقع و  نوچ  هدش  يا 

[. 464  ] نظ بابرا  يهمعط  باب  دج و  نوچ  هدش  ياو 
وت مان  يهحتاف  سنج  يانبا  رد  هدرک 

[. 465  ] نمس نازوس  شتآ  موم  دالوف و  نهآ و 
مکح چیه  ناور  وت  یب  مکح  هب  ار  لزا  تسه 

نف چیه  ناهن  وت  زا  عطق  هب  ار  دبا  تسین 
تسامش تعن  يهمغن  ار  هردص  رگهساک 

نتف رپ  يرحس  ره  تسار  هار  شوخ  نحل 
دیشکرد نارگ  لطر  امش  اب  یمد  هک  ره 
نهترم الب  هب  لد  دیدن  شلقع  يهدید 

ناز تخیمآ  رب  وت  اب  یبش  مدآ  يهصرع 
نتخ راک  هب  هچنغ  درک  هچنغ  نآ  زا  شغرم 
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تساوخن تیانع  وت  زا  تسخب و  تبرق  وت  هب  ات 
نم يولس و  بحاص  درکن  نینوخ  یعفا 

ۀفحت اضق  نا  یضم  امیف  کمصخ 
نلجعتال کنود  نم  هللا  مقتنی 

نیا لاس  لهچ  دعب  تفگب  يزار » رخاف  »
ننملاوذ مرک  زا  ناوج  نآ  تشگن  نریپ 

هحفص 559] ]

همعطألاب همئالا  نیب  فورعملا  دمحا  نیدلا  قحلا و  ماظن  انالوم  مالک  نم  عصرم  لاب  هدیصق  باوج 

ندب عملم  حبص  دیشک  یماش  يهیلق 
نتمیس یخبطم  تفوک  هنیرز  نواه 
دروجال قبط  رد  داهن  رفعرف  نخص 

ندع رد  یسفت  دتس  حبص و  مداخ 
راکن رز  قتت  رد  ناهن  ینبقلز  دش 

نکش الاک  قجنس  قفا  ناشخرد  درک 
حور توق  تهج  زا  حوبص  خبط  دقان 

نز هلعش  هلعشم  تخورف  ککشک  خر  رد 
خرچ ياولح  وچ  زاب  قرش  سمش  یچقلح 

نحتمم یجدنک  تخیرگ  برغم  هب  تخیر 
دورف رضخا  نغور  دور  برچ  زا  هدمآ 

نگل درمز  عمش  دوبک  خرچ  هتفای 
هتخاس هتخآ و  ادخ  لیلخ  ناوخ 

نطو سنوی  یهام  ناگنسرگ  مکش  رد 
نامسآ يهدئام  حیسم  دش  ار  هطساو 

نم يولس و  هدمآ  ءامس  زا  میلک  شیپ 
نورب اپیک  فسوی  ریرغ  کید  هچ  زا 

نهریپ هدز  كاچ  حدق  رد  هدمآ و 
اهچاپ يهحیار  ابص  زا  دونش  ات 

نزحلا تیب  نکاس  مشح  ناریسا  هتشک 
تسج یکنسگرب  دید  رحس  گرگ  مد  نوچ 

ندگرک تفص  رب  اهدعم  يوس 
دومن خر  روخ  هدرک  کلف  ناوخز  هکنوچ 

نمز نیمز و  مشچ  نآ  مرج  زا  دش  ریس 
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عوج بابرا  رب  غیت  باتفآ  دیشکب  نوچ 
نژم شغیت  رب  رد  دنتخاس  کنت  نان 

تشوگ مارهب  هدنار ز  ریت  ناویک  وس  رب 
نکش ادیوه  هتشگ  رمق  نوچ  نان  خر  رب 

تشهب ناوخ  تهکن  یمد  دز  بش  رخآ 
نمرها يولگ  نآ  لیئربج  سفن  نوچ 
نایهام کبش  زا  مرک  نان  نورب  تفر 

نتشیوخ نت  مرج  دز  هرب  رمک  رب 
نز باب  رب  هرب  دز  نوچ  حبص  رز  لاز 

نبل نودیرف  واک  نیرز  تشط  هب  تخیر 
راهب میسن  هدژم  نارورپ  نت  هب  داد 

نجم ار  نازپ  هلک  دیسر  ککشک  مد  زک 
حابص هبرف  يهبند  قبط  رد  تدوب  رگ 

نمسای خر  بآ  نمچ  رد  دنک  وحم 
یسگرن حدق  زا  ياهلهش  درگن  رو 

نمچ ردنا  لعفنم  دوش  الهش  سکرن 
ام جانز  كزان  دق  دمارخب  رو 

نمچ ورس  تماق  لیام  دوشن  سک 
رازغرم خر  کشر  هدش  يزبس  هرفس ز 

نرتسن لگ و  کنز  رد و  هدومن  هیلق 
زاینیب هدمآ و  بابک  خیس  لبلب 

نغز نارازه  وچمه  ناج  ناتسب  هدنار ز 
قبط فرط  هب  لقن  لقن  زورون  هب  هدرک 

نمز نالقن  کلقن  نابل  رکش  هتساوخ 
یطق رید  رب  هیکت  هدز  يدنق  تبعل 

نمث نوچمه  هدش  نم  منص  نوچمه  هدش  وا 
سخ راخ و  نوچ  هتخیر  رانا  بیس و  يهریگ 

نودرد نوچ  هدزاو  تابن  دنق و  تبرش 
هحفص 560] ]

لطرب نغور  هیلق و  جنرب  نحص  رس  رد 
نمب شراوگ  دنق و  یشوخلد  زا  نم  شیپ 

یبرغم رز  گنر  هتفای  يرد  زک  زا 
نتخ کشم  تهکن  هتفای  یشبح  رد 

يزار رخافملا  وبا  دنلب  يهدیصق  زا  باوج  هدزیس  حرش و  www.Ghaemiyeh.comود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


تفم نایرب  هدرک و  تخس  درک  نم  هدرک 
نمز ردص  يهرفس  بل  رد  اجکب  ناو 
ناسر يزور  اجلم  نارق  بحاص  رورس 

نسح نید  الع  هجاوخ  ناشن  ورسخ  فصآ 
دوج سانجا  یطعم  لضف  عاونا  عماج 
ننس عرش و  رشان  عدب  رفک و  یحام 

دنب هلذ  یط  متاح  تششخب  فکز  يا 
نز همقل  ير  ملاع  تشناد  قبط  زو 

ییلعوب نک  خسن  یهبرف  رد  وت  يار 
نسحلا وب  عربتم  یهد  نان  رد  وت  عبط 

بش زور و  ناریس  رد  وت  يالآ  رکاذ 
نز درم و  ناج  لد و  زا  وت  يامعن  رکاش 

ادخ زا  نسح  هجو  يراد و  نسح  مسا 
نسح قلخ  تریس  يراد و  نسح  يار 

ریسا نایرب  يهریزج  وت  روجب  تسین 
نتف ناسورع  قاس  زج  وت  رودب  تسین 

دنهب دشابن  رود  وت  لدع  رثا  زا 
ندکرک دهد  لیپ  ار  ریش  يهچیرک 

جالک ناسب  هک  ره  خلت  ماک  شدوش  یک 
نظ نسح  زا  نهد  رد  دهن  ترکش  رکش 

غیت ریز  رد  هتفوک  تشک  هچ  را  قوس  رس  زا 
نلع ورسب  هیلق  وت  رکش  نم  وچ  درک 

درک دنکیم  وت  هاچ  جنرب  رد  نم  نوچ  هکناو 
نسر وا  يولگ  رد  بنع  نوچ  اضق  تسد 

نیمک رد  تدوب  رک  يهدروخ  دوخ  يزور 
نکف فلاخم  خرچ  ناخ  وچمه  شدنکفا 

وت تالامک  حرش  افصآ  اشنم  مج 
نخس نیا  طمن  رد  رطتسم  دوشنیم 

نیسح ندرب  وت  مان  تسین  هچرگ  بدا  طرش 
نحتمم نیا  رطاخ  دش  وت  وفعب  داش 

تسا هتفگ  نآ  زا  دمحا » همعطا   » رد وت  حدم 
نف زرط و  نیرد  هک  زج  عورش  دیامنن  وک 

شمد ره  دشک  دوب  مکش  لوا  شلزنم 
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نطو بح  بناج  نان  نامیا  توق 
شتیسن دروخیم و  شود  سابع  همقل 

نرق سیوا  وچمه  اخب  نادند  رهوج 
جنرب نوچ  رگا  دیاش  تفس  وت  حدم  رد  نوچ 

نهد ناسحا  فک  زا  ینک  شلعل  ورد  رپ 
شرت وربا  درما  یچ  دنک  دوب  هک  ات 

نبل دمشب و  قوذ  ار  قلح  دوب  هک  ات 
داب وت  رمع  تمعن  تایح  ناوخ  بل  رد 

ننملاوذ مرک  زا  للذ  یب  للخ و  یب 
هحفص 561] ]

ییاراخب رصان  نینمؤملاریما  تبقنم  مالسلا و  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  حدم  رد  عصرم  لاب  باوج 

نسر نیرز  فسوی  ولد  دمآرد ز  حبص 
نطو یهام  لد  رد  بآ  رب  سنوی  وچ  درک 

دومع دز  بش  رس  رب  ناوریق  زا  مدحبص 
نمرها يولگ  رب  باهش  حمر  وچ  تسار 

دومن قرشم  يوس  زا  رحس  گرگ  مد  نوچ 
ندب عملم  تشگ  گنلپ  نوچ  اوه  مرج 
تفاکش ار  بش  يولهپ  رهم  نیرز  رجنخ 

نمی قیقع  وچمه  نوخ  دش ز  قفا  يور 
موجن غارچ  هلمج  دناشن  هگرحس  داب 

نگل هن  يهریاد  تفای  عمش  کی  رون ز 
ناهن مجنا  تروص  رهگ  جنگ  وچ  هتشگ 
نهد رد  رز  يهرهم  خرچ  رام  هدز  هقلح 

تایح بآ  يهمشچ  دش  دیشروخ  يهمشچ 
نمجنا ره  هب  داد  وا  زا  نارود  یقاس 

دش هدنز  رضخ  وچمه  دروخ  هعرج  کی  وچ  هزبس 
نمچ رد  ییگدنز  دیسر  وا  مدق  زو 

دیسر نداز  تبون  ار  دیلاوم  لفط 
نز راچ  دش  هلماح  درم  تفه  رثا  زک 
داد ماغیپ  دمآ و  داب  وچمه  ابص  کیپ 
نمد عبر و  بناج  عیبر  لصف  يوس  زا 
راهبون يهبکوک  دیسر  کنیا  هک  تفگ 
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نحم دش  ام  رس  زو  تخیرگ  امرس  رکشل 
درو لابقا  [ 467  ] دمآ [ 466  ] درب رابدا  دش  وحم 

نتمهت یگدنز  تسا  نت  نیئور  ندرم 
دیرد ار  دوخ  يهماج  دیسر  تلاسر  هب  لگ 

نرق سیوا  يوب  حبص  داب  زا  شدماک 
بارش ماج  وچ  هلال  بآ  رپ  يوبس  هچنغ 

نکراخ يهمزمز  غرم  گنابلگ  هرعن و 
غاب هب  [ 468  ] نبلگ تروص  دومن  ار  دوخ  تأیه 

نرپ رپ  نمچ  نحص  گنر  تفه  نمس  زو 
بش وچ  ار  نمچ  درک  رانچ  ورس و  يهیاس 

نرتسن زا  فرط  ره  رازه  نشور  بکوک 
بآ هب  دش  نآ  زا  زیت  دیب  گرب  تفص  غیت 
نفس نوچ  اوه  تخاس  ار  بآ  تکرح  زک 

زاب [ 470  ] روجهم سگرن  [ 469  ] دش بوقعی  يهدید 
نهریپ لگ  فسوی  دز  كاچ  رحس  هب  نوچ 

مایپ نیا  دینشب  نوچ  دوب  هدرم  مغ  هک ز  لد 
نفک ندیرد  تساوخ  حرف  زا  لاثم  هچنغ 
باوص تقیرط  وچمه  یهر  متفرگ  شیپ 
نلع تعیرش  وچمه  الع  تقیقح  وچمه 

راوس مزع  هب  تساخ  رابغ  نوچ  منت  كاخ 
نتلیپ لد و  ریش  ياپ  داب  رتش  رب 

ریت وچمه  وا  دعاس  سوق  وچمه  وا  ندرگ 
نجم همین  ود  وچمه  كاخ  هب  شلعن  تروص 

باتش رد  [ 471  ] نازو داب  گنرد  رد  نارگ  هوک 
نکراخ روخ و  راخ  ناود  ارحص  هک و  رد 

تخس راخ  دنکشیم  مرن  ماگ  زا  بش  زور و 
نکش نالیغم  راخ  دیدن  سک  یلگ  گرب 

هحفص 562] ]
تابن يو  رد  هدش  لح  ریش  ماج  شنهد  زا 

[. 472  ] نطع ناوخ  رس  رب  صرق  راچ  وا  فک  زو 
راوربا نانک  هلان  دور  يدنلب  هب  هگ 

نز هرعن  تفص  لیس  دوش  یتسپ  هب  هاگ 
نوتس رب  ناور  فقس  نوتسیب  وا  لکیه 
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ندگرک ربز  رب  [ 473  ] ریش وچمه  وا  بکار 
ناور جدوه  ود  هدرک  نابراس  یفرط  ره 

نرتقم هجرد  رد  نارق  رد  هم  هرهز و 
ناشوهم وا  رب  رد  [ 474  ] ناشن نودرگ  لمحم 

[. 475  ] نمش رانک  هب  تب  باجح  نایم  هب  لگ 
لام کلم و  بلط  رد  لامج  بسک  هب  هلمج 

نمز ماما  باب  نم  دوصقم  يهلبق 
یتا له  هم  جرب  یتفال  رد  جرد 

نتف ناما  راد  [ 476  ] روتف نیصح  نصح 
ماما متشه  دهشم  ماقم  یلاع  يهبعک 

نف مسق و  ره  ملاع  يادخ  هار  فراع 
اضر یسوم  رهوگ  یضترم  رمک  زا 

نسح شقلخ  تقلخ و  تسوا  مان  یلع  هکنآ 
لوسر لآ  رخفم  لوتب  نیع  يهرق 

[. 477 [ ] نمچ  ] ناز یلگ  خرس  ضایر  ناز  يدق  ورس 
ولگ رد  نوخ  هتخوس  ار  کشم  وا  يوسیگ 

نسر نیکشم  هب  هتسب  ار  هام  وا  هرط 
خرچ نیرسن  و  [ 478  ] روحم دوبن  شناوخ  قیال 

نزباب کی  رس  رب  ریقح  غرم  ود  تسیچ 
ور بآ  شهر  درگ  تخیرب  ار  اقب  بآ 

نمث وا  رد  كاخ  تسکش  ار  نیمث  رد 
يارس هدرپ  برطم  تسوا  ناویا  رد  رهز 

[. 479  ] نقذ نیمیس  یقاس  وا  نارود  هب  هام 
نیچ يوس  درب  داب  شرد  رابغ  رگ ز 

نتخ کشم  يهفان  نیمز  رب  دهن  فان 
وا فاصوا  رهوگ  دور  منابز  هب  نوچ 

ندع رد  هقح  دوش  رهاوج  رپ ز 
ضرف نیع  ناگمه  رب  ضرف  وا  تحدم 
ننس تاعکر  رد  ضورف  تادعق  رد 

تساور مراپسب  رگ  مشچ  هب  ار  شهر  كاخ 
[. 480  ] نمهرب تب  هر  رد  دنکیم  رس  ياپ ز 

ببس ناز  دروخ  ریش  [ 481  ] بنع زا  دیشچ  رهز 
نبل يوج  بل  رب  تشهب  تابن  وچمه 
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رود بآ  زا  ییهام  رودب  زا  ادج  هام 
[. 482  ] نتشیوخ نطو  رد  هار  هدربان  رتخا 

نیدب شدوبن  رهم  نیک  تسج  ودب  هک  ره 
نظ بابرا  دسفم  [ 483  ] نیقی لها  ملاظ 
ناوغرا یبن  لآ  تسهگ  نالیغم  [ 484  ] رهد

نمسای یلع  لسن  رازهروش  نیمز  يور 
یمدآ ره  تبسن  دوب  مدآ  هب  هچرگ 

نمس زا  ادج  تسه  تابن  سنج  راخ ز 
[. 485  ] بارش نوچ  وا  رد  قلخ  تسا  هدکمخ  کلف  تفه 

ندد رد  وا  لفسا  ماقم  یلعا  رد  فاص 
هاش دقع  يهطساو  هانپ  توبن  ردص 

نسحلا وب  رهگ  اب  درک  لصو  دوخ  رهوج 
یلو ار  یبن  نید  یلع  تیالو  ریم 

نتخ ار  لسر  هاش  رسپ  ار  برع  زع 
هحفص 563] ]

ملح هب  يروبص  هدرک  ملع  هب  ینولس  هتفگ 
نکف رتنع  ردفص  ياشگ  ربیخ  ردیح 

راقفلاوذ اغو  رهب  راگدرک  وا  هب  هداد 
نسم یب  وا  يزیت  لاقصیب  وا  يهعمل 

باتفآ وا  نطاب  ریش  دوب  وا  رهاظ 
نکس نوکس و  رهب  دیزگ  ار  دسا  سمش 

ار حور  دشکن  رب  رگد  شدهع  يهتشر 
نطشیب دوش  هتسب  نت  ریگلد  هچرد 

نادقرف [ 486  ] نارمق زا  فرش  جرب  هداز 
نوران یکی  دق  نارمیض  یکی  يور 
اقب رب  انف  راد  دیزگ  وک  یلد  وک 

نزح تیب  رس  رد  رورس  يارس  درک 
ماک خلت  هدزمغ و  رهز  هب  ار  یکی  هتشک 

نحتمم بل و  هنشت  غیت  هب  ار  یکی  هتسخ 
نیسح نوخ  خرس ز  راهب  رد  دفکش  لگ 
نسح رهز  هب  زبس  كاخ  دیآرب ز  هزبس 

دندش یطوط  لبلب و  نید  ناتسلگ  نوچ ز 
نغز غاز و  لزنم  دش  بارحم  ربنم و 
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رامح وا  بقل  دش  تخورف  ایند  هب  وچ  نید 
نم يولس و  هب  هرت  دیرخیم  يرخ  ز  وک ،

لامک لها  رب  غیت  دنارب  ناصقن  هکنآ ز 
نسو شمشچ  هب  دوب  [ 487  ] صرب شمشچ  هب  دوب 

دلخ هب  ار  دوخ  ترتع  دیشک  ربمیپ  حور 
[. 488 [ ] نجش  ] يارس نجس  دوبن  ناشیا  دروخ  رد 

تسالب ام  [ 490  ] فرط زا  تسالتبا  [ 489  ] نیا زا  هچ  ره 
ننملاوذ فرط  زا  تساطع  ناشیا  رب  هنرو 

اییوگ نم  رطاخ  برع  هاش  مغ  زا 
نکش رپ  و  [ 492  ] هتفیش تسا  یگنز  رس  [ 491  ] يوم

وا فطل  مدهدیم  دوسح  مغر  هب  کیل 
نم هب  تعانق  لقن  لطر  هب  تبحم  [ 493  ] رمخ

دشن ناشیا  شتآ  متخوس ز  دوخ  ننات 
نهترم انع  هب  ناج  التبم  الب  هب  لد 

لوسر لآ  مغ  زج  نم  دروآهر  تسین 
نم يور  نکم  درز  رشح  هب  ایادخ  راب 

درون رد  نک و  متخ  شیوخ  مان  رب  بر  ای 
نخس متخ  وت  مان  تسه  هک  رصان »  » همان

یقرواپ

ص 33. ج 3 ، میلقا ، تفه  [ 1]
.192 صص 193 -  نایرفعج ، لوسر  یخیرات ، تالاقم  [ 2]

.381 ، 382 ، 395 صص 397 ، ءادهشلا ، ۀضور  [ 3]
ص 85. ج 1 ، یسیفن ، ناریا ، رد  رثن  مظن و  خیرات  کن : [ 4]

ص 769. ج 2 ، نارونخس ، گنهرف  کن : یناضمر .) حیحصت   ) ص 315 ارعشلا ، ةرکذت  [ 5]
ةرکذت ص 18 ؛ ج 4 ، ریسلا ، بیبح  ص 2676 ؛ ج 4 ، یکرت ، مالعالا  سوماـق  ص 29 ؛ ج 2 ، میلقا ، تفه  هب : دـیرگنب  يو  يهراـبرد  [ 6]

.317 صص 318 -  يدنقرمس ، ءارعشلا 
ص 134. تیبرت ، یلع  دمحم  زا  ناجیابرذآ  نادنمشناد  کن : اتلاجع  [ 7]

. نوکت [ 8]
. یکی هزات  [ 9]

. درادن فت ] [ ] 10]
. ثایق [ 11]

. شنشوج [ 12]
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. باوث [ 13]
. جرف [ 14]

. باپ لح : [ 15]
. يوطس [ 16]

. ماخ [ 17]
. هدمآ حبص …  داب  كزیات  زا : دعب  تیب  نیا  [ 18]

. وت [ 19]
. درادن تسرویب ] [ ] 20]

. نهک ریپ  [ 21]
. نوتاوخ [ 22]

. تسا هدمآ  فصوب …  ارضخ  يهبق  زا : دعب  تیب  نیا  [ 23]
. وهدیئاج [ 24]

. ازم [ 25]
. راجنح [ 26]
. يربهار [ 27]

. هجنپ [ 28]
. يوسیگ [ 29]

. راوس رگنل  هب  هتشگ  [ 30]
. درادن و ] [ ] 31]

. دک [ 32]
. هاوخ [ 33]
. نتع [ 34]

. درادن شود ] [ ] 35]
. میدق [ 36]

. تسا هدمآ  نامسیر …  نوچ  هتفات  زا : دعب  تعیب  نیا  [ 37]
. نهت [ 38]

. برس [ 39]
. رپ [ 40]

. شیادلخ [ 41]

. شیادلخ [ 42]
. هدروخ [ 43]

. تسا هدمآ  هتخیگنا …  یمهرد  زا : دعب  تیب  نیا  [ 44]
. ربنع [ 45]

يزار رخافملا  وبا  دنلب  يهدیصق  زا  باوج  هدزیس  حرش و  www.Ghaemiyeh.comود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


[. وگم ح ل هتشون : شیالاب  رد   ] نارم [ 46]
. غاب [ 47]
. مثا [ 48]

. درادن ار  هتشذگ  تیب  شش  نیا  [ 49]
. درادن ار  تایبا  نیا  [ 50]

. يو [ 51]
. درادن ار  تیب  نیا  [ 52]

. تبرق [ 53]
. ین نوچ  [ 54]

: دراد تیب  نیا  دعب  [ 55]
ناهج شوگب  درک  يرواخ  يرهوج 
. ندع رد  هناد  يدرمز  فدص  زا 

. گنچ هب  [ 56]
. دوشگ [ 57]

. يهلعش [ 58]
. نود [ 59]

. يهرک [ 60]
. نقذ [ 61]

. درادن ار  یلبق  تیب  جنپ  تیب و  نیا  [ 62]
. يد [ 63]

. نمی [ 64]
. دعجم تفات  [ 65]

. زآ ساطیق  سطیق و  [ 66]
. مزوج يهرز  [ 67]

. رد [ 68]

. رز [ 69]
. حامر [ 70]
. يالم [ 71]
. نابش [ 72]
. رفسب [ 73]

. تسا هدمآ   … ناسلیط »  بش  بهار   » تیب زا  دعب  تیب  نیا  [ 74]
. شروخ [ 75]

. شوک [ 76]
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. ریت [ 77]
. کت [ 78]

. ور [ 79]
. درک [ 80]

«. و  » نودب [ 81]
. باعس [ 82]

. تسا هدمآ   … شوپ ]  حاسمت  مهدا   ] زا دعب  تیب  نیا  [ 83]
. هتفاب [ 84]

. تسا هداتفا  یقرواپ  نیا  هاتوک ) [ ) 85]
. يوسیگ [ 86]

. لیخ وچ  مخنآ  [ 87]
. نت ز  [ 88]

. درادن و ] [ ] 89]
. وامیپ [ 90]

. ار [ 91]
. درادن و ] [ ] 92]

. لضاف [ 93]
. رس [ 94]

یبلاط و. [ 95]
یبلاق و. [ 96]

. ورس [ 97]
. نیعم [ 98]

یبلاط و. [ 99]
. نت كاپ  [ 100]

. هکرد [ 101]
 … رود [ 102]

. کخ [ 103]
. سنوم [ 104]
. سایق [ 105]

. دز [ 106]
[. ناوید رد   ] يریخ [ 107]

. نازرا هلغ  زا  یعون  ینعم  هب  [ 108]
. رپ ناوید : رد  [ 109]
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. دش ناوید : رد  [ 110]
. ضایر ناوید : رد  [ 111]
. هزوریپ ناوید : رد  [ 112]

[. درادن  ] ز ناوید : رد  [ 113]
. شنوس ناوید : رد  [ 114]
. شبح ناوید : رد  [ 115]

. نزی يذ  ناوید : رد  [ 116]
. هزوریپ ناوید : رد  [ 117]

. هتفات ناوید : رد  [ 118]
. هتسر خرچ  ناوید : رد  [ 119]

. باخرس ناوید : رد  [ 120]
. بلق ناوید : رد  [ 121]
. رصم ناوید : رد  [ 122]

. هاگباوخ ینعم : هب  [ 123]

. یمنص ناوید : رد  [ 124]
. تبقنم [ 125]

. عماق ناوید : رد  [ 126]
. لبح [ 127]

. تب ینعم : هب  [ 128]
. دیرب ناوید : رد  [ 129]

. خرچ [ 130]
. هداتفا ناوید : خسن  رد  [ 131]

. داجن [ 132]
. کلم ناوید : رد  [ 133]

. گنز جارهم  ناوید : رد  [ 134]
. لد [ 135]

. ناشخرد [ 136]
. بسرویب بش  هدش و  مج  ناوید : رد  [ 137]

. ور [ 138]
. نمهرب ناوید : رد  [ 139]

. درادن خسن  زا  کی  چیه  لبقام  تیب  تیب و  نیا  [ 140]
. سمش ناوید : رد  [ 141]

. برغ هچ  هریت  ناوید : رد  [ 142]
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. نطش ناوید : رد  [ 143]
. هتفات يهقان -  ناوید : رد  [ 144]

. دروژال ناوید  رد  [ 145]
. ندع ندع -  ناوید : رد  [ 146]

. هدنار زورمین  هش  لیخ  ناوید : رد  [ 147]
. رهوک ارسناتسد  يههوک  ارسناتسد  ناوید : رد  [ 148]

. راوس ناوید : رد  [ 149]
. نز هزین  رادهزین و  [ 150]

. هدننک تسایس  [ 151]
. یئاس ناوید : رد  [ 152]

. تسا هریت  غیت و  مخز  هاین  هک  ریس  [ 153]
. نجم ناوید : رد  [ 154]
. درد ناوید : رد  [ 155]

. تباث ناوید : رد  [ 156]
. تسرپ تب  [ 157]

. گوسب ناوید : رد  [ 158]
. کنآ ناوید : رد  [ 159]

. راک ناوید : رد  [ 160]
. کنآ ناوید : رد  [ 161]

. یب ناوید : رد  [ 162]
. وا ناوید : رد  [ 163]

(. نز همیخ  هتشون : رانک  رد  [ ) 164]
. یتفم ناوید : رد  [ 165]
. هحود ناوید : رد  [ 166]

. تخرد خاش  [ 167]
. راب ناوید : رد  [ 168]

. پاترپ بابرب  ناوید : رد  [ 169]
. بابک خسن  [ 170]

. مریز ناوید  رد  [ 171]
(. دناهتشون ناج  زین  لصا  هخسن  هیشاح  رد  و   + ) ناج [ 172]
(. دناهتشون ناج  زین  لصا  هخسن  هیشاح  رد  و   - ) ددم [ 173]

. تنحم ناوید : رد  [ 174]
. حرش ناوید : رد  [ 175]
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. درادن و ] [ ] 176]
. نجش رد  نابوذ  زا  ناوید : رد  [ 177]

. هاچ [ 178]
. انف ناوید : رد  [ 179]

. مراط ناوید : رد  [ 180]
. بقاوث ناوید : رد  [ 181]
. تباوث ناوید  رد  [ 182]
. قرش ناوید : رد  [ 183]

(. دناهتشون نز  هس  زین  لصا  هخسن  هیشاح  رد  و   ) نز هس  شعن  ناوید : رد  [ 184]
. ریگ ناوید : رد  [ 185]

. یهالم ناوید : رد  [ 186]
. يوپم ناوید : رد  [ 187]

. يوجم یهانم  ناوید : رد  [ 188]
. وشم [ 189]

. یئن ناوید  رد  [ 190]
. درادن و ] [ ] 191]

. سوک ناوید : رد  [ 192]
. لاح ناوید : رد  [ 193]
. نکف ناوید : رد  [ 194]

. نلع رس و  فقاو  نلع -  ورس  ناوید : رد  [ 195]
. نیز نیز -  ناوید : رد  [ 196]

. ننس ناوید : رد  [ 197]
. نطف نطف -  ناوید : خسن  رد  [ 198]

. للم کلف  ناوید : رد  [ 199]
. لسر ناوید : رد  [ 200]
. داماد نیتحتف ، هب  [ 201]
. هتفگ ناوید : رد  [ 202]

. هدناوخ ناوید : رد  [ 203]
. دنشاب رهاظ  ماش  ات  حبص  زا  دندرگیم و  بطق  درگادرگ  هک  لامش  بطق  کیدزن  هراتس  ود  مان  [ 204]

. دنناوخ ایرث  يزات  هب  هک  روث  جرب  رد  تسدنچ  یئهراتس  نآ  نیورپ و  [ 205]
. هدش تخادنا  زا  هنتف  رد  دش و  هتخیگنا  ، هنتف نون ، نوس  ات و  ود  ره  حتف  لوا و  مض  هب  [ 206]

. ودب ناوید : رد  [ 207]
. ورب ناوید : رد  [ 208]
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. دبا ناوید : رد  [ 209]
. شتحدم ناوید : ردپ  [ 210]

دراد تیب  نیا  زا  دعب  ناوید : رد  [ 211]
دنک نم  اب  هروشم  کلف  شرهم  هر  رد  ]

[. نمتؤم درخ  دزن  راشتسم  دوب  کنا  زا 
: دراد تیب  نیا  زا  دعب  ناوید : رد  [ 212]

دوش لیامتم  نوچ  نم  کلک  دق  ور  ]
[. نم هب  ینیچ  هفان  فلز  نیچ  زا  شدزیر 

. لاب [ 213]
. نک ریس  ابث  [ 214]

. امه [ 215]
. سوطنق [ 216]

[. درادن  ] و [ 217]
[. درادن  ] و [ 218]

. نیزا [ 219]
. لباقت [ 220]

. نیرق یکاخ  ثراح  [ 221]
. بآم بآ و  یضاق  [ 222]

. يهرورذ [ 223]
. نیرب [ 224]
. راخذ [ 225]

[. درادن  ] و [ 226]
. یلظ [ 227]
. نغز [ 228]

. نیا بیع  [ 229]
. زاجح [ 230]
. روخ [ 231]

. رتش نیز  [ 232]
. لی [ 233]

. نتخات [ 234]
. هرطق [ 235]
. مدعب [ 236]

. فک يروخ …  راخ  [ 237]
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. گنچ [ 238]
. راوخ [ 239]

. نکراخ روخ  [ 240]
. ياراد [ 241]

. نیچ [ 242]
[. درادن  ] و [ 243]

. ادن [ 244]
. ننس [ 245]

. ترکفب [ 246]
. نویمه [ 247]
. لالج [ 248]
. لاح [ 249]
. اخس [ 250]
. نطع [ 251]

. تمرک [ 252]
[. درادن  ] و [ 253]

. تسیلع یبن و  [ 254]
تمشح و. [ 255]

. اجلم عجرم و  [ 256]
. نویمه [ 257]
. لکچ [ 258]
. يربنع [ 259]

. الع [ 260]
«. نمهرا  » تسا هتشون  الاب  رد  [ 261]

. ماف [ 262]
. راکش [ 263]

. لال [ … 264]
. رب [ 265]

. نانک [ 266]
. درادن رگن ] [ ] 267]

. اریور [ 268]
. دناشن [ 269]
. كاخ [ 270]
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. تسب [ 271]
. يهعمل شهم  نآ ز  هطقن و  شخرز  نیا  [ 272]

. يهرئان [ 273]
. درادن یکی ] [ ] 274]

. عمج [ 275]
. درادن روح ] [ ] 276]

. درادن ار  تیب  نیا  [ 277]
. نبت [ 278]

. درک رحب  [ 279]
. دیپس [ 280]

: دراد مود  عرصم  ياج  هب  [ 281]
. نمچ نآ  نرتسن  تخیرب  نیورپ  يهشوخ 

. تسا هتشون  تیب  کی  هابتشا  هب  ار  تیب  ود  نیا  هدش و  وهس  راچد  بتاک  دسریم  رظن  هب  درادن . ار  تیب  نیا  [ 282]
. ور [ 283]
. ارد [ 284]

. اپ [ 285]
. ییحم [ 286]
. هنیئآ [ 287]

. دروخ [ 288]
. شنیرق [ 289]

. هداد [ 290]
. یقلخ [ 291]
. نغذ [ 292]

. درادن و ] [ ] 293]
. ابص [ 294]

. تسا هدمآ  مراهچ  تیب  زا  دعب  تیب  نیا  [ 295]
. دومن هخسن : ود  ره  رد  [ 296]

. تفرگ نودرگ  نماد  هخسن : ود  ره  رد  [ 297]
. شودب هخسن : ود  ره  رد  [ 298]
. درادن ناوید  ار  تیب  نیا  [ 299]

. نمجنا يهلعشم  [ 300]
. مخ زا  [ 301]

. دنرادن ار  تیب  نیا  [ 302]
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. دنرادن ار  تیب  نیا  [ 303]
. درادن ناوید  ار  تیب  نیا  [ 304]

. لد ناج  لگ  بآ و  لصا : يهخسن  رد  [ 305]
. درادن ار  تیب  نیا  [ 306]

. رهپس رهم  هخسن : ود  ره  رد  [ 307]
. هم هخسن : ود  ره  رد  [ 308]
. رد هخسن : ود  ره  رد  [ 309]

. تسا هدش  اجباج  هخسن ، ود  ره  رد  نیشیپ  تیب  اب  تیب ، نیا  [ 310]
. ورسخ هخسن : ود  ره  رد  [ 311]

. نت هخسن : ود  ره  رد  [ 312]
. لیف و  هخسن : ود  ره  رد  [ 313]

. يوک [ 314]
. ینیمز هخسن : ود  ره  رد  [ 315]

. تسین تیب  نیا  هخسن : ود  ره  رد  [ 316]
. زات هخسن : ود  ره  رد  [ 317]

. نیسح هخسن : ود  ره  رد  [ 318]
. درادن ناوید  ار  تیب  نیا  [ 319]

. دننم هخسن : ود  ره  رد  [ 320]
. دننکفا هخسن : ود  ره  رد  [ 321]

. درادن و ] [ ] 322]
. درادن ار  تیب  نیا  هخسن : ود  ره  رد  [ 323]

. مادتسم هخسن : ود  ره  رد  [ 324]

. ماود رب  هخسن : ود  ره  رد  [ 325]
. درادن و ] [ ] 326]

. نظ ملع و  ناج  نلع : مناج  ياج ) هب  : ) هخسن ود  ره  رد  [ 327]
. روهظ هخسن : ود  ره  رد  [ 328]

. نمب یفطل  [ 329]
. ابید [ 330]

. رادرس [ 331]
. هبت [ 332]

. قلیب [ 333]
. دیپس [ 334]
. دیش [ 335]
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. شکشیپ [ 336]
. هکراب [ 337]

. ندش ادیپ  ندوب و  ینعی  نناار ؛ [ 338]
. دیدپ دمآ  رهگ  نوچ  وا  [ 339]

. ندغرا [ 340]
. ور بش  [ 341]
. هکم زا  [ 342]

. درادن و ] [ ] 343]
. سپ [ 344]
. نتخ [ 345]

. ننملاوذ [ 346]
. ات [ 347]

. نزح لالم  گنز  ادز  لد  هنیئآ  ز  [ 348]
(. نطب ح ل هدروآ : الاب  رد  و   ) نبط [ 349]

. دید [ 350]
. رد [ 351]

. درادن و ] [ ] 352]
. نلع [ 353]
. مس [ 354]

. نیمش [ 355]
. رد [ 356]

. دوش [ 357]
. شتآ [ 358]
. دنک [ 359]

. هکرد [ 360]
. نفخ [ 361]
. رصق [ 362]

. هداتسیا [ 363]
. هنک [ 364]

. راگن [ 365]
لگ و. [ 366]
لگ و. [ 367]

. ملد [ 368]
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. ملا [ 369]
. نشع رپ  [ 370]

. وا [ 371]
. وچ [ 372]

. درادن رگم ] [ ] 373]
. نطف [ 374]

. رس [ 375]

. رک [ 376]
. درادن هدش ] [ ] 377]

. نتمهت [ 378]
. نجیب [ 379]

. نلسرا نزقویک  مج  دیشمج و  يرسک  [ 380]
. درادن رگا ] [ ] 381]

. هنیئور [ 382]
. بارخ ناهج  لخن  لاوز  زج  دهن  رب  [ 383]

. لایخ [ 384]
. ماد [ 385]

. هتشگ [ 386]
. يهلعش [ 387]
. هداجس [ 388]
. ددعیب [ 389]

. درادن و ] [ ] 390]
. نرع [ 391]

. نتتفم [ 392]
. درادن بیصن ] [ ] 393]

. نیا زا  [ 394]
. اجنیا [ 395]

. درادن و ] [ ] 396]
. فیس [ 397]
. نتخ [ 398]

. تماقا [ 399]
. مد [ 400]

. وت ز  [ 401]
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. هنکیب [ 402]
. هچ [ 403]

. درادن و ] [ ] 404]
. نحتمم [ 405]

. رب [ 406]
. وچمه [ 407]
. کلف [ 408]

. تسین لصا  يهخسن  رد  تیب  نیا  [ 409]
. ردنا [ 410]

. هشداپ [ 411]
. درادن و ] [ ] 412]

. يرذآ [ 413]
. هدرک [ 414]

. هکرخ [ 415]
. داهن وک  [ 416]

. نآ رب  [ 417]
. نثو و  [ 418]

. باق [ 419]
. درون [ 420]
. لبلب [ 421]
. اکز [ 422]
. یب [ 423]

. تمع [ 424]
. تنج [ 425]

. يهشوت [ 426]
. رد [ 427]

. هقلح [ 428]
. منکیم [ 429]

. ننم [ 430]
. هدیهب [ 431]

. عبط [ 432]
. رفس [ 433]

. درادن و ] [ ] 434]
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. رس [ 435]
. نیرد [ 436]

. مالسلاهیلع نینمؤملاریما  تبقنم  رد  يزار  رخف  مالک  نم  عصرم  لاب  اضیا  [ 437]
. زا ندب  رب  [ 438]

. بات رب  [ 439]
. دیشک امغی  هب  [ 440]

. تروص [ 441]
. تسا هداتفا  عرصم  نیا  [ 442]

. درادن ار  نز ] هماج  يونس  رد  رب  [ ] 443]
. ایطوط [ 444]

. نوران رگد  لعل  [ 445]
. یبرطم [ 446]

[. نمش ح ل الاب : رد  و   ] نثو [ 447]
. تیطوط [ 448]
. نامسآ [ 449]

. هرهم [ 450]
. هرو يور  [ 451]

. ابص [ 452]
. رطخ [ 453]

. بیجع ياهیبعت  [ 454]
. ياهمیاق [ 455]

. يهرئان [ 456]
. خرچ [ 457]

. زا لاله  [ 458]
. دبع [ 459]

. مهرد [ 460]
. همه رب  [ 461]

. ياهنسر [ 462]
. درادن دجم ] [ ] 463]

. نظ بابرا  همعط  ملع  باب  نوچ  هدش  يا  [ 464]
. نمچ [ 465]

. درب رابدا  تشذگب  کلم : [ 466]
. دش نوچ  هپس : [ 467]
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. مجنا هپس : کلم و  [ 468]
. درک حتاف : [ 469]

[. رومخم سگرن  [ ] 470]
. ناور هپس : کلم و  [ 471]

. نطع راخ  هپس : [ 472]
. تسین کلم 2  رد  تیب  نیا  ریش ، وچ  نم  وا  بکار  کلم : وچ ، نم  وا  رس  رب  هپس : [ 473]

. ناشک هپس : [ 474]
. نمس کلم : ساسا ، رد  هپس : [ 475]

. نونف هپس : و  حتاف : [ 476]
. ننف کلم : حتاف و  کلم 2 . هپس و  [ 477]

. رمجم کلم 2 : [ 478]
. ندب کلم 2 : [ 479]

. تسین ساسا  رد  تیب  نیا  نمرها . کلم 2 : هپس و  کلم ؛ [ 480]
. بضغ زا  کلم 2 : [ 481]

. تسین کلم 2  رد  تیب  نیا  [ 482]
. نیمز هپس : [ 483]
. راخ هپس : [ 484]

. هدکیم وا  رد  هپس : [ 485]
. نآرمق زا  کلم 2 . کلم و  نادقرف . رمق  زا  هپس : [ 486]

. لاور هپس : [ 487]
. نحم ، نجس یسایق : حیحصت  [ 488]

. لاور کلم : [ 489]
. فرط رد  حتاف : کلم و  [ 490]

. وچمه کلم : [ 491]
 …  . هرگ و رپ  اههخسن  ریاس  کلم : [ 492]

. ماج کلم 2 : [ 493]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

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

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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